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ર્ામ ું  સકળ સ ખવાઈ 

ખોળે રમવ ું તારા મા  એ 

વૈક ુંઠી        ઠક રાઈ 
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ત્રવઘ્નહતાપ ગણનાથ ગણેશ 

 

માત  ર્ાવપતી  ત્રર્તા  મહશે 

ત્રવઘ્નહતાપ  ગણનાથ  ગણેશ 

શ ભ  સ મુંગલ  સ્મરણ મીઠા 

કરધ્ધધ ત્રસધ્ધધ સહ આજ દીઠા 

 

સરૂજ દેવ સમ  તેજ પ્રભા 

આનુંદ કહતકારી દેવ સદા 

નત  મસ્તકે  જ        હાથ 

પ્રથમ  વુંદીએ  દેજો સાથ 

સવપ લોકે સવપ કાળે ફરકતી,  ર્શ ધવજા સદા તમારી 

ય ગો ય ગોથી સુંસાર સઘળો, ગારે્ ગાથા તવ પ્રભાવી 

દેજો શક્તત એવી અમને ઝીલવા સુંસ્કાર આ કલમથી 

સ્વ ને જગાડી અર્પજો પે્રરણા સીંચવા ઉજ્જવળ ભાત્રવ 
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આઝાદી. 
આઝાદીનો  આંચલ ઓઢી પ્રગટ્ુ ંનવલ પ્રભાત 

હરખ  સજીન ે  ફરફર   ફરકે   વત્રરંગી  તાકાત 

ર્ાવન  ર્વપ  ર્દંરમી  ઑગષ્ટ ઉમગંી સરતાજ 

જયકહિંદ જયઘોષથી ગજવીએ લોકશાહીના ંરાજ  

…………………………………………………. 

મળી આઝાદીને ,જનજન ઉરે આશ જનમી 

ધન ધન અમે માત ગરવી, 

હવે માને ખોળે,વતન સજવા જાત ધરવી 

 

ધરા લીલડુી ને,ખળખળ વહતેા ંર્ાક ઝરણા ં

ર્ળર્ળ કદલે હતે ભરતા,ં 

અમે ધાશુ ંજોમે,જતન કરવા ભાવવ વરવા ં

 

સજાવીશુ ંમાને, હર ચમન ફૂલે અમનથી 
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નવયગેુ તને કોકટ કરથી, 

દઈશુ ંસન્માનો, વચન વટ હામે હરખથી 

 

અમે તારા કાજે, વવકટ ર્થડે જગં લડશુ ં

ધવલ યશથી રંગ ભરશુ,ં 

વત્રરંગા ઓ મારા, ફરફર કદલે લાડ કરશુ ં

 

થઈ ગવી ગાશુ,ં અમર લડવૈયા શભુ કદને 

ગદ ગદ થઈ ભાવ ધરશુ,ં 

રૂડી આઝાદીના,ં મધરુ ફળના ંભાગ્ય રળશુ ં

…………………………………… 
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આવી જ દીર્ાવલી. 
(છુંદ- શાદૂપલત્રવક્રીકડત) 

ખીલી છે રજની નભે ઝગમગી, તારે સ હાની મઢી 

ને દીવા ઝબકે ગહૃ ેઝળહળી, આવી જ દીર્ાવલી 

દેજો  ભાવ  ભર્ાપ રૂડા ઉમળકા, ઉજાશ ર્વે  કદલે 

વર્ાપન્તે સરવૈય ું  હાથ ધરજો, લાભ્ર્ા તમે શ ું જગે 

સુંદેશા  મુંગલા  નવા  વરસના, ઐશ્વર્પ ર્ામો મહા 

ઊષ્મા સાથ વધાવજો જ હરખે, લેતાું જ ઓવારણાું 

. 

દીર્ ર્વપ 
સુંદેશ  સ્નેહ  તણા  દીર્ ર્વે  હ ું ઝીલ ું 

ઉજાશ  આંગણીરે્ ર્ાથરી સદા હર્પ વેર ું  

 

ઝરે અમી નર્ને ને શ ચી કદવાળી ઉજાળું  

ભરી  ઉષ્મા  ઉરમાું પે્રમ જ્ર્ોત્રત પ્રગટાવ ું 
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ગોખલે  ગોખલે પ્રગટાવ ું  જ દીવા માર્ાળું  

આચાર ત્રવચાર શ ધ્ધધથી ઘર માર ું  શણગાર ું  

 

દીર્માલાથી ઝગમગી શોભે ઝર ખા પ્રકાશે 

ત્રવદ્યા ઉર્ાસનાથી જ સુંસાર ખીલશે ઉજાશે 

 

તર્ાગી  વેરઝેર  શ ભ  સુંકલ્રે્  ત્રવચાર ું  

ભલૂી  અહુંકાર સવપને સ્નેહથી આવકાર ું  

 

જ્ર્ોતથી જ  જગ ત્રવસ્તય ું ખીલ્ય ું સતતવે 

કેવ ું  ત્રનગ પણ  શોભે  સગ ણે  છાર્ી ત્રવશે્વ 

 

વદે  બ ધધ આતમાના  અજવાળે  રે ત્રવહરજો 

જ્ઞાન અજવાળે  જ ચચિંતવી આર્ખ ું ઉજાળજો 
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આ મ્હેંક્યા વસુંતના વ્હાલ...    
આ મ્હેંક્યા વસુંતના વ્હાલ 

કે સકહર્ર શ ું કરીએ? 

આ મ્હેંદી મકૂી હાથ 

કે સકહર્ર શ ું કરીએ? 

આ નીકળર્ાું ઝરણાું તોડી ર્હાડ 

ને વાગી વાુંસલડી રે વાટ 

કે સકહર્ર શ ું કરીએ? 

આ ફૂલે મઢયા ગાલ 

કે સકહર્ર શ ું કરીએ? 

આ આભે ખીલ્ર્ો ચાુંદ 

ને ફાગણ ખેલે ફાગ 

કે સકહર્ર શ ું રમીએ? 

આ કોટે વળગ્ર્ા વહાલ 

કે સકહર્ર શ ું કરીએ? 

આ ર્ૌવનનો ઉભરાટ 

ને કોર્લ બોલે ઊંચે ડાળ 

કે સકહર્ર શ ું કરીએ? 
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આ મ્હેંદી મકૂી હાથ 

ને ખલૂ્ર્ાું પે્રમનાું દ્વાર 

કે સકહર્ર સાથ રમીએ? (૨) 

ઓ ચૈિ સ ધની 
 

છુંદ-સ વદના 

 

પ્ર્ાર ું   ર્ુંખી ટહ ક્ ું, અન ર્મ  સ ખદા, છે વર્પ  નવલ ું 
વાસુંતી  વાર્રાઓ, લહર  ખ શન મા,  ભુંડાર  ભરતા 
વતે માુંગલ્ર્ હૈરે્, શ ભકદન  જ ગ ડી, ચૈિી જ ર્ડવો 
લાગીને માત ર્ારે્, નવનવ રજની, પ્રાથ  અભર્દા 

ઝૂમે  છે મીઠડી આ,  ઋત  સ મનધરી, પ્રસન્ન મન આ 

ઝૂલે વકૃ્ષો  ફળોથી, ખગત્રશશ   ચહકે, વ્હાલે મખમલી 
પ્રગટયા રામજીને, અવધ  જ પ ત્રનતા,  દૈવી  ય ગકરૃ્ા 
સીંચ્ર્ા સુંસ્કાર જીવે, સ દત્રતત્રથ નવમી, ને ધન્ર્ ધરણી 

ચચરાય   શ ું વખાણ ું, શતશત  મ ખથી, એવા બલર્સી 

ભેટયા  શ્રીરામજી  ને, ય ગય ગ  હરખે, ઓ  કષ્ટહરણી 

ખીલે લાલી ધરીને, કનકસમ  નભે, આ  સરૂ્પ તર્તો 

છે ભાગ્રે્ પ ણ્ર્વુંતો, સ્તવન જ ગરબે, ઓ ચૈિ સ ધની 
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ઓ ભાભી તમે…     
ઓ ભાભી તમે(૨) 

થોડા  થોડા થાજો ગામડાના ગોરી 

આ  ફેશનની  દ ત્રનર્ા દીઠી નઠારી 
ત્રનત નવા નખરાથી લોભાવે નારી 

એના સુંગમાું(૨) 
જોજો ના જાઓ લરે્ટાઇ, ઓ ભાભી તમે(૨) 

દૂર દશપને ચમકીલી ફેશન ગાજશે 

ભર્કાથી  ભોળવી હળવે ખુંખેરશે 

દેખાદેખીના જમાને(૨) 
ભલૂી ઉમ્મર ના જાશો જોતરાઇ, ઓ ભાભી તમે(૨) 

થોડાું થોડાું રહજેો ગામડાનાું ગોરી 
 

જાહરેાતનો જમાનો જગને ભરમાવશે 

જલસા  બતાવી   જીવડાને   બાળશે 

ભોળા ભાઈને(૨) 
આંખે રમાડી દેજો ના ભરમાવી, ઓ ભાભી તમે(૨) 

ત્રનત નવા સ્વાદોના ચટકાથી ચેતજો 
દવાનાું  ચબલોના  ઢગલા ના ઢાળજો 

ઘરની રસોઇની માર્ા(૨) 
જોજો ભલૂી ના જાર્ મારા ભાઈ, ઓ ભાભી તમે(૨) 
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થોડાું થોડાું રહજેો ગામડાનાું ગોરી 

ભાઈ મારા  છે  ભોળા ભાભલડી 
દેશે  ર્ગારની હાથમાું થોકલડી 

સુંભાળજો સાચવીને(૨) 
ઉધારના શોખે, ના દોડે  ખોટે ર્ાટે ગાડી, ઓ ભાભી તમે(૨) 

થોડાું થોડાું થાજો..રહજેો ...ગામનાું રે ગોરી 

આવ ું ર્ણ થાર્ 
હાલીએ હોંશભેર ને દરવાજા બુંધ થાર્ 

કોઈને  શોધતાું  ખ દ  ખોવાઈ  જવાર્ 

સમર્ની બચલહારી રાહબર  મળી જાર્ 

આવ ું તો ભાઈ કોક વાર થાર્ 

 

વરસે  વરસાદ ને આગ ર્ણ બઝૂાર્ 

અંદર  જલે  તો,  હૈરે્  મેઘ છલકાર્ 

ગમતી  વાતો હરખ  ભેર વાગોળાર્ 

આવ ું  તો  ભાઈ  વારે  વારે   થાર્ 

 

નાની  વાતોને  મોટી  ર્ણ થાર્ 
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ને મોટી વાતોને નાની ર્ણ થાર્ 

આવ ું સમજાર્ તમને મારા ભાઇ 

સુંતોર્નાું સ ખ સવપ કોઠે ઉભરાર્ 

આવ ું તો તમે ધારો તો જ થાર્ 

આટલ ું વ્હાલ કેમ ઢોળે? 
 

ઝૂમી ઝૂમી ફૂલડે એ શ ું ખોળે? 

સખી, વાર્રા આટલ ું વ્હાલ કેમ ઢોળે? 

 

ડાળ ડાળ ખીલ્ર્ા  છે  રુંગ 

ર્વનને ર્ારણે ઝૂલે ઉમુંગ 

સખી, હૈર્ાનાું ગીત કેમ દોડે…વાર્રા આટલ ું વ્હાલ કેમ ઢોળે? 

 

હળવે  હળવે કોણ વરસે 

શ્રાવણમાું મન કેમ તરસે 

સખી, શામળો મેઘલો શ ું ઝબોળે? ….વાર્રા આટલ ું વ્હાલ કેમ ઢોળે? 
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ગમતી રમતી ચાુંદની રૂર્ાળી 

હસતી માણતી સાગર સવારી 

સખી, રૂમઝુમ નાચુંતી લહર શ ું ભાળે?…વાર્રા આટલ ું વ્હાલ કેમ ઢોળે? 

 

આવી  રૂડી  ખીલતી   વસુંત 

ર્ૌવન રમત ું થઈને મદમસ્ત 

રુંગભરી   ર્ીચકારી   રાધાજી  બોળે 

કાનજી,વાર્રા આટલ ું વ્હાલ કેમ ઢોળે? 

માર ું  મનડ ું લળી લળી કોને ખોળે…. 

સખી વાર્રા આટલ ું વ્હાલ કેમ ઢોળે? 

ઓ મારા વરસાદ ને વહ …   
 

કેમ  કરી  દઈએ  રે  જશ 

ઓ  વરસાદ  ને વહ , તારા 

ધસમસતા  ફાળકા ચોકદશ 

 

બોલાવે  દઈ  ભાવ,  ગમતાું   રે  ર સણાું 
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જાણે  બારણાું  બુંધ  કરી  બેઠી  છે  વહ  

સુંદેશા દઈએ જો હસી, આવ અહીં વહલેો 

ભાદરવે  જ  રેલાવે  મહા  રેલ ું, ને જાણે 

હાલે ઠેકી જોબનવુંતી વહ …કેમ કરી દઈએ રે જશ 

 

થોડા છાુંટણાથી બાફલે બાફીને, 

છેતરતો    ધસી   ગાજે   ગ ર  

જગ જાણે જ લ ચ્ચાઈ ભલી આ લ ખી 

જાણે ર્ારકાને ચ ૂુંટલી ખણતી વહ ….કેમ કરી દઈએ રે જશ 

 

નાચે મોરલો તો  મ સચળર્ો  રાજ રૂડો 

દોડાવે  નદીઓને  ભમભમ   નટખટ 

ભલૂી   ભાન   મરકે,  ખીજવીને  સહ  

જાણે ડોસીમાની લાકડી ખ ૂુંચવતી વહ  

ના ખાટવા દઈએ જશ ..ઓ મારા વરસાદ ને વહ (2) 
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એકાન્તમાું 
 

ગઝલ..છુંદ-મદીદ 

 

કષ્ટ કોલાહલ તણા સર્જતા અજ ુંર્ા ઘણા 
શે્રષ્ઠ  સર્જન  જગતન ું  ફૂટત  ું એકાન્તમાું 

 
થાર્ ભાટાઈ જ, ભેળાું મળે અળવીતરાું 
પથૃકતા ર્ામો, ર્ટાક ર્ટત  ું એકાન્તમાું 

 
સુંગ  સરૂ્ોદર્  રમે  ભ્રમણાઓ   ભખૂડી 
જ્ર્ાું ઢળે આ રાતડી જ શમત ું એકાન્તમાું 

 
ભાર લાગે ભાુંજગડના સદા અંતરમહીં 
નીરવ મને શે્રર્ સૌ ટર્કત  ું એકાન્તમાું 

 
તોછડાતાું  તરફડે  કમનસીબી  આર્ખ ું 
રાખ જીગર ખાળ એ સબડત ું એકાન્તમાું 

 
વેરના આતશ શમે પે્રમની જલધારમાું 
વાત  વ્હાલી  ફૂલડ ું  ઘ ૂુંટત  ું  એકાન્તમાું 

 
ખબૂ ખેલ્ર્ા ખોટના  કર્ટ ધીંગાણા જગે 

છોડ  મદ, જાશે  મળી ખટૂત  ું એકાન્તમાું 
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રુંગ  વાતાવરણમાું  ગજબના  છાર્ી ગર્ા 
ભાગ્ર્શાળી! રટ જ ગીત ગમત ું એકાન્તમાું 

 
માણવા  ઓ ‘દીર્, એકાુંતવાસો  મનભરી 
લ ૂુંટજે   લાખેણ  રબ  જાગત ું   એકાન્તમાું 

 

આવને ચકલી આવ 
હ ું નાની ને ત  ું ર્ણ નાની, કરીએ મનની વાત 

આવ  ને  ચકલી  આવ ,  તાર ું   ઘર  બતાવ 

 

ઝાડની  નાની  ડાળ,  માળો  ઝોલા  ખાર્ 

નાનાું   નાનાું  બાળ ,  ઊડે   મારી   સાથ 

 

ઊડી ઊડી ક્યાું  જાર્? લાગે બહ  શરમાળ 

આપ ું  તને  ચણ , આવ   મારી  સુંગાથ 

 

છોકરાું તારાું કલબલ કરે, રાખને બુંધ સાદ 

ચકા રાણા ચક ચક કરી, રોજ કરે ફકરર્ાદ 
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ચકી રાણી હળવે હળવે, ભાર્ા તારી શીખ ું 

આર્ને  મને એક મજાન ું તાર ું  નાન ું ર્ીછું 

 

તારી  સુંગાથે રમવ ું  ગમે, ગમતી કાલી વાત 

હાલ ને ભેગા રમીએ રુંગે,કરીએ મનની વાત 

આવ ને ચકલી આવ , તાર ું  ઘર બતાવ 

(                             ,                            ,         આ    
       , આ                                          જ ઈ આ            .) 

આદ્યાશક્તત 
ગબ્બરનો ગોખ છે, દીવાની જ્ર્ોત છે 

મા  તારો  વાસ  છે,  અંબા  ભવાની 

કરધ્ધધ દે ત્રસધ્ધધ દે, આરાસ રી અંબેમા 

ધન્ર્ ધન્ર્ થઈઍ… 

મા  દ ગાપ  ભવાની મા દ ગાપ ભવાની. 

 

જર્   જર્   આદ્યા   શક્તત, ચરણે  તારા  ધરીએ ક મક મ 

અષ્ટ  કરમાું  સોહ ેઆય ધો, ગરબે ઘમૂીએ રૂમઝુમ રૂમઝુમ 
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સોહ ેમ ખ મુંડલ કર ણાથી, દશપન તારા ર્ામી થઈએ ધન્ર્ 

ગબ્બર  ગોખે દીર્ ઝળહળે, શ્રધધા ભક્તતથી કરીએ વુંદન 

 

પ રાણ-પ્રત્રસધધ તવ દુંત કથાઓ, ર્ાવન વહતેી     સરવાણી 

ભક્તત ભાવથી કરીએ વુંદના,  ત્રિત્રવધ  તાર્ોને નાખજો ટાળી 

 

જગદમ્બા  ભવાની  દ ગાપ કાચલ, કર ણાથી તાર્ાપ મહા અર્રાધી 

શક્તતપ ુંજથી સ શોચભત માતા, ર્ામીએ તવ ચરણે કરધ્ધધ-ત્રસધ્ધધ 

 

સ ખ  સાગર  છલકે  અમ હૈરે્, પ લકકત ચચતે્ત ભાવથી ભજીએ 

સ્વીકારો અમારી સેવા અચપના, કર ણાથી ભીંજવો મા જગદમ્બા 
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આવો ગોર્ાલા ( પ્રભાત્રતય ું) 
મારે્ માર્ી…કોઈ ના શક્ ું…તને ઓ સર્જનહારા….રે 

અદભ ત તારી ….સષૃ્ષ્ટની માર્ા… 

માર્ાથી નોંખો …ભાળર્ો રે…… 

ઓ…સ ુંદર…સર્જનહારા…રે 

ફૂલે કેવા …રુંગો પરૂ્ાપ….સ ગુંધે છલકાવ્ર્ા…રે 

ઝાકળ ઝીલી…વહલેી સવારે…. 

વ્હાલ કોણ વેરે.. રે…. 

ઓ…સ ુંદર…સર્જનહારા…રે 

ઉર્ા ખીલી…ર્ુંખીડાું ઊડ્ાું..ગાતાું મીઠાું ગીતો ..રે 

શીતલ સમીરે..મનડાું ડોલ્ર્ાું.. 

પ્રભ ની સુંગાથે..રે 

ઓ…સ ુંદર…સર્જનહારા…રે 
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નીરખી તારી …લીલા ન્ર્ારી…ભાવે કરીએ..વુંદન..રે 

સકળ લોકમાું …તારા ચૈતન્રે્… 

વરતે કેવો..આનુંદ ..રે 

ઓ…સ ુંદર…સર્જનહારા…રે 

મેવા મધ રા…માખણ..મીસરી…ભાવે દેશ ું…તને રે 

આવો ગોર્ાલા…બુંસરી બજાવો… 

રમીએ તારા…શરણે ..રે 

ઓ…સ ુંદર…સર્જનહારા…રે 
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આવી રૂડી રક્ષા પનૂમ 
હાલો જઈએ વીરાને દેશ 

આવી રૂડી રક્ષા પનૂમ 

અક્ષત ક મક મે સજી રે થાળી 
પ્રગટાવી પે્રમે દીવડી નાની 

આજ છલકે ગ લાબી મન 

આવી રૂડી રક્ષા પનૂમ 

લેશ ું ઓવારણાું ઉતારી આરતી 
આશીર્ દેશ ું બાુંધી આ રાખડી 

ના ખટેૂ આ આય ષ્ર્ન ું ધન 

આવી રૂડી રક્ષા પનૂમ 

ભાવે ભીંજાર્ા મારી ઓ બેનડી 
અણમોલ સ્નેહની મીઠી ત  ું વીરડી 

છલકે અમર સ્નેહની સ ગુંધ 

આવી રૂડી રક્ષા પનૂમ 



                  Page 64 

 

 

આ વગડાનો છોડ 
ગહૃ મુંકદરે ફૂલ છાબ ધરીને, 

બેઠો પ્રભ ને દ્વાર 

વુંદ  ચરણે પ ષ્ર્ સમર્ી, 
હરખે અંતર અર્ાર 

પ્રસન્ન ચીતે્ત ભાવ ભરીને, 

થઈ ગત્રવિલો ગાઉં 

ધરૂ્ દીર્થી મુંગલ શક્તતને, 

કેવો હ ું વધાવ ું 

જોડાર્ા તારને થર્ો ઝણઝણાટ , 
અંતરર્ામી બોલ્ર્ો 

ભતત મારા જા, પછૂ છોડને, 
કેમકરી ખીલવ્ર્ાું ફૂલો? 

ખલૂ્લા દેહ ેઝીલ્ર્ાું છોડવે, 

બહ ું ઠુંડી બહ ું તાર્ 

ત્રિત્રવધ તારે્ તત્રર્ર્ાું તર્ારે, 

આ ફૂલડાું આવ્ર્ાું ર્ાસ 

બોલ હવે મોટો ત  ું છે કે! 
આ વગડાનો છોડ? 

ને હાથ જોડી હ ું શરમાર્ો, 
સ ણી પ્રભ નો તોડ 
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જર્ જવાન જર્ કકસાનને 

આજ વુંદતો દાસ 

મહેંકાવી જીવનચર્ાપથી 
જઈશ પ્રભ ની ર્ાસ 

     દાતાએ શક્તત તનમને, 

ઉર્કારી બડભાગી 

ધરી વનિઃસ્વાથપ શ્રમ સગુધં , 

થાશુ ંપ્રભ ુચરણે યશભાગી 

અઢી અક્ષરમાું રમતા અમે 
 

અઢી  અક્ષરમાું  રમતા અમે 

નજર રમાડે તર્ાું રમતા તમે 

હ ું ને ત  ું માું દ ત્રનર્ા સમાણી 
લખશ ું પે્રમની મધ ર કહાણી 

 

કોઈ  ને  દે  સુંદેશા વાદળ 

કોઈ  દોડે  ફૂલોની  ર્ાછળ 

લે ઝોળી ગ લાલની આગળ 

ગમે  મને  હોળીના  વાવડ 
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રુંગ  ભરી  ર્ીચકારી મોરી 
છોડી શરમ  ને રુંગી ચોળી 
શ ભારુંભી  મેં  પે્રમ કહાણી 
હ ું ને ત  ું માું દ ત્રનર્ા સમાણી 

લખ્ર્ો કાગળ નજરથી ર્હલેો 

દે  હસતા હોઠ જવાબ વહલેો 

નજર ુંમાું જઈ  નાચ્ર્ો ઘેલો 

હૈરે્  છલક્યો  પે્રમનો ઠેલો 
 

જઈ ગ લાબી ગાલમાું રમતા અમે 

નજર  રમાડે  તર્ાું   રમતા  તમે 

પે્રમતણી  છે  દ ત્રનર્ા દીવાની 
જીવનની મસ્તી ગ લાલે માણી 
સ્નેહ  સ્ર્ુંદનમાું  ઝૂલતા અમે 

નજર  રમાડે  તર્ાું રમતા તમે 

વાુંસળીના  સરૂમાું પરૂાર્ા અમે 

અઢી અક્ષરમાું રમાડ્ા તમે(2) 
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આ ધરામાું કઈંક છે એવ ું 
જગ ર્ોથીઓ વાતાપ માુંડ ે

સાગર  લાુંઘી  ત્રવશે્વ ખલેૂ 

આ ધરામાું કઈંક છે એવ ું..કઈંક છે એવ ું 

દે આવકારો દકરર્ા જેવો 
મઠૂી ઊંચેરો ગ ર્જરી  ભેર  
હૈય ું  વરસે  વાદળ જેવ ું 

આ ધરામાું કઈંક છે એવ ું..કઈંક છે એવ ું 

રુંગોની છાબથી ધરતી ગાતી 
ગઢ તીથોને        ખ્ર્ાતી 
ખ્વાબ ખમીરે રમતા રહવે  ું 

આ ધરામાું કઈંક છે એવ ું..કઈંક છે એવ ું 

સોમ શામળાને માના ખોળા 
કોર્લ મોરને ર્ુંખીના ટોળા 
પ્રભાતે ખીલે મુંગલા જેવ ું 

આ ધરામાું કઈંક છે એવ ું..કઈંક છે એવ ું 

સુંત સાવજનાું ર્ારણાું ઝૂલે 

ખ દને  ખીલવે લીલ ડાું જેવ ું 
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ર્ર કલ્ર્ાણે દીવડા જેવ ું 
આ ધરામાું કઈંક છે એવ ું..કઈંક છે એવ ું 

હસ્ર્ા અંગે્રજ  આ છે ગાુંધી 
ચર્ટી  મીઠે ઉડાડી  આંધી 
વાહ  રે ગાુંધી ત્રવશ્વન ું કહવે  ું 

આ ધરામાું કઈંક છે એવ ું..કઈંક છે એવ ું 

વટ વચનના ગૌરવ સૌરભ 

અખુંડતાનો ત્રશલ્ર્ી વલ્લભ 

શે્વત  ક્રાુંત્રતના  મશાલ જેવ ું 
આ ધરામાું કઈંક છે એવ ું..કઈંક છે એવ ું 
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અમીના ખજાના 
છુંદ-ત્રવશ્વદેવી 

સપ્ત  તોખારે, આર ઢી શોભતી  એ 

ચૈતન્ર્ શક્તત, મુંગલા      લાલી 

ખીલે આ સષૃ્ષ્ટ , ફૂલડ ેગીત ગાતી 

ધન્ર્ ભાવોને, ઝીલતાું  રામ રાજી 

 

ર્ુંખી ટૌકા  આ, વાદળો સાથ ઊડ ે

ના જાણે સીમા, મ તત ભાવો જગાડ ે

સ્વાથપના ર્ાર્ી, બુંધનો તો  રડાવે 

ઝીલી સુંદેશા, માગ ું આશીર્  ભાવે 

 

કેવા નાતા છે, ઓળઘોળ થવાના 

મેઘો આવેને , ગાર્ વકૃ્ષો સજીલા 
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આવો લેવાને, આ અમીના ખજાના 

 

ભીંજાવે  વર્ાપ, ને  વસુંતો  રમાડ ે

ઝૂમે પ ષ્ર્ો, ઝાકળે  ગીત  ગાતા 

માુંગલ્ર્ શક્તત, આનુંદોથી ઉભારે 

જોડી આ હાથો, ને વધાવ ું ભલાઈ 

છે વ્હાલા ખોળા, પે્રમ ભર્ાપ મજાના(2) 
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ઓ પ્રભારી 
ગૌરવ સભર દમકતો દેશ મારો 

દાુંત ત્રવહોણો વનરાજ સમ દીઠો 

ધ્ર જે  આજે   હાથી  મગતરાથી 

ઝૂકી છે નજર શરમથી અમારી 

 

આશ ધરી બેઠી  હતી  જ જનતા 

ના  ર્ાઓ  ઘ ૂુંટ  તમે  વેદનાના 

થાર્ ફજેત જ બહ  કૌવત અમારી 

ઝૂકી  છે  નજર  શરમથી અમારી 

 

શ ું  છે મતલબ એલટપ  જ હાઈ 

દે  ધોખા  આતુંકીઓ   હસીને 

જોઈ  ખુંધી  બદમાસી  તમારી 
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ઝૂકી છે નજર શરમથી અમારી 

 

તખ્તે ચબરાજી ના થાઓ ગવૈર્ા 

છૂર્ાર્ા  છે  દ ુઃશ્મનો છ્મ  વેશ ે

છોડી  ભીર તા  શસ્ત્રો   સજાવો 

જાગો જગવી ત્રવશ્વાસ જ સવાર્ો 

રાષ્રધમપ બજાવો ઓ પ્રભારી 

ના ઝૂકે નજર શરમથી અમારી(2) 
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અમે રે ઉંદર...        
નથી  શરૂા અમે  મહા  ત્રસકુંદર 

નથી  ધન ધપર ગજાવતા અંબર 

છતાુંએ  અમે મગરૂર  તવુંગર 

લર્ાતા કોતરતા અમે રે ઉંદર 

 

કેસરીની હાકોથી અમે અજાણ્ર્ા 

ના  હાથીની  છે  ત્રવશાળ કાર્ા 

છતાુંરે્  આરોગીએ  ત્રનત મેવા 

સમાજે ર્ોખેલા અમે ઉંદર એવા 

 

નથી   સુંત  કે   નથી  અમે  નેતા 

છતાુંર્  ઘરમાું  સઘળું  લાવી દેતા 

રાજર્ાટના  વૈભવ  ભોગવીએ સ ુંદર 

સરકારી ખાતાના અમે લાડીલા ઉંદર 
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ર્હરેીને  કાળાું  ચશ્માુંજ  આંખે 

ફૂુંકી ફૂુંકી  કાતરીએ સૌને વહાલે 

પ્રસાદ  મળે અમે રીઝતા સ ુંદર 

કચળય ગના અમે અવતારી ઉંદર 

 

અમને લાગે ત્રસિંહ ચબચારા વગડે 

કરવા ક્ષ ધા તપૃ્ત ફરતા અંધારે 

માુંગ ું  હકર  ભાવ ધરી ને અંતર 

ભવોભવ બનાવજો કચળય ગી ઉંદર 
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મોહનજીની ર્ટરાણી..         
કોણ  આવે  જાજરમાન છમકારે 

વાચલડા!  દોને અમને ઓળખાણ 

રુંગ  રત્રસલી  સરકારી મોંઘવારી  
રાર્ મોહનની  ર્ટરાણી જ જાણ 

ર્ાતચળર્ાું વ્હાલાું હતાું  જ ર્હલેાું 
ફૂલતાું  એ  ફૂગાવે  જ  રાતકદન 

જાર્  મોંઘાું  એ કદલ્હીના દરબારે 

રાહ  જ  જ એ ગઠબુંધન મહાજન 

ના  કરશો  ચચન્તા ખચપની રાણી 
દેશ  ત્રવદેશો   દેશે  જ  સોગાદ 

આત્રથિક સુંકટ અમે ધોઈ જ ર્ીશ ું 
ઝીંકશ ું ભાવ વધારો તર્જી લાજ 

લોક કાળા રે ધનની રટ લગાવે 

ને અમારે મોહનજી છમકછલ્લાું 
દેશ આખો રટશે જ ત્રવકાસ ઠેલાું 
વાહ! ભોળાજી રહીશ ું રાજ ઘેલાું 
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હ ું ને ત  ું જ થઈ ગર્ા સસ્તા.          
 

નથી વધી મોંઘવારી વીરા 

વદે રૂત્રર્ર્ા હસતા 

સાુંભળો મારી વાત સર્ાણી 

હ ું ને ત  ું જ થઈ ગર્ા સસ્તા 

 

ભ્રષ્ટાચારી તુંિ મહા તગડ ું 

રોજ સુંવારે સર્ન ું 

સરકારી   જ    કેર ું  તાળું 

ખોલે ગણીને અર્ન ું 

 

કાળા ધનની આજ દ હાઈ 

બુંગલા વૈભવ ગાડી 

ક્યાું છે મોંઘવારી બોલો ? 
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લહરે કરે ભાઈ લાડી 

 

ર્રસેવાની કમાણી બાર્ડી 

જાણે લુંગડી ઘોડી 

ખા થોડ ું ઓછું રે ર્હલેવાન 

રળ રડવાન ું છોડી 
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આ સોળ વરસન ું ગાણ ું 
આંખ મળીને મળર્ા અમે તો 

જગ લાગ્ય ું રે જ દ ું  

એજ હતી સવાર ને સાુંજ ું 

તોર્ નભ નવલ ું ખ ુંદ  

 

આંખ મીંચ ું ને મલકે કોઈ 

ફરફર ફરકે અંગ ું 

દર્પણ માુંડત  ું રોજ વાતાપ 

ખ દને ભાતે રુંગ ું 

 

કોણ        ચાડી ખાતો 

હૈર્ા ફૂટડી વાત  ું 

છાનાું છર્નાું ડગ જ્ર્ાું માુંડ ું 
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ઢોલ વાગત ું જગન ું 

 

સોળ વાનન ું ગાણ ું માર ું  

ભર વાટે છલકાણ ું 

મ્હાલને મેળે ઝાુંઝર ઝમકે 

જ        મલકાણ ું 

લાગ્ય ું મીઠડ ું ભાણ ું 

આ સોળ વરસન ું ગાણ ું(૨) 
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એક વાર ભરૂા આકાશ નીચે.. 
 

એકવાર ભરૂા આકાશ નીચે, 

એકાુંતમાું ઘઘૂવ્ય ુંત  ું પરૂ 

ભરૂી આંખોમાું ભાળીને હતે 

ઉમટયાતા વાદળના નરૂ 

 

પ્રથમ નઝરે બુંધાણી પ્રીતડીને, 

ભાગ્રે્   ધી અણમોલ ભેટ 

ર્ગલામાું માણ્ર્ા મીઠા રણકારને 

નર્નોમાું ચમક્યા રે હતે 

 

વસુંતને બોલાવવા ગોતર્ાું રે ગીતડાું 
મન મુંકદરમાું વાગ્ર્ા રે ઘુંટ 

દ ત્રનર્ાને સજાવી લઈ રુંગોળીને 

અમે દોડ્ા રે પે્રમને રે ર્ુંથ 

 

આંખોમાું નાચ્ર્ો કળારે્લ મોરલો 
ત્રવના મેઘે ગાજ્ર્ા ગગન 

ઉરના ગોખેથી બોલી કોર્લડી 
ને ભાન ભલૂ્ર્ા પે્રમે સજન 
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આવ્ર્ા શ્રાવણ આભલે હરખતા 
ભીંજાર્ા જોડવા રે નાતો 

સાત જનમનો શોધર્ો સથવારો 
તોર્ લોકમ ખે વહી ભ ૂુંડી વાતો 
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એ તો ટાણે ઢળે 
ના જાશો જ છકી સમર્ સરીખો ના રહ ે

મધર્ાહે્ન  તર્તો  રત્રવ  નક્કી સાુંજે ઢળે 

કેવો જાશ ેસમર્ ન કોઈ શક્ ું કળી 
રજવાડી ઠાઠો ર્ળમાું તો ખાટે ઢળે 

છે સતર્ જ, વાવો તેવ ું  જ લણો જગે 

વાવી જ ભલાઇ તો સ ખ લલાટે ઢળે 

ઘટમાળો જીવનની ઘમેૂ જ ઋત  સરખી 
ના  દો દોર્  સમર્ને એ તો ટાણે ઢળે 
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એક વાત જાહરેમાું કહ ું 
 

ટહ કે કોર્લ રે વગડો ગજાવતી 

આવોને એક વાત જાહરેમાું કહ ું 

ખીલી છે વસુંત હૈંય ું હરખાવતી 

સોળની થઈ એ વાત આજ કહ ું 

 

ટહ ક્યો મોરલો કેમ ગગન ભરતો 

મેઘલા એક વાત ખાનગીમાું કહ ું 

ઝરમર વરસે છાર્રે ત  ું ઉર્ર ને 

ઘરમાું નવોઢાને ભીંજાતી જોઉં….એક વાત જાહરેમાું કહ ું 

 

પનૂમની રાતે સાગર આ ગરજે 

કહ ે એ  ઉછળીને  સુંદેશા દઉં 
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જૉઈ રૂડી રૂર્ાળી આ ચાુંદની ને 

કેમ ર્ાગલોનો રાજા ના થાઉં?…..એક વાત જાહરેમાું કહ ું 

 

સાુંભળ  આ વાત મારી ખાનગી ને, 

ના રે શરમાતી સાહલેી સમ જ દઉં 

થઈ  ગઈ, અંગે  હ ું  ફૂલ  ગ લાબી 

પે્રમ ર્ાલવ ગમે ના એમ કેમ કહ ું? 

આવો ને એક વાત જાહરેમાું કહ ું 
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ઉછાળો હર હૈરે્ તોફાન 
 

ગજાવ આ અંબર , લઈ ત્રવપ્લવની આગ 

દહાડ દેશે આ વગડાના ર્હાડ 

આવ્ય ું છે વીર ટાણ ું , દેશકહતન ું લાખેણ ું 

વનરાજ થઈ નાખવાને િાડ… 

ઉછાળો હર હૈરે્ તોફાન. 

 

ભ્રષ્ટાચારી ભોરીંગે દીધા છે ભરડા 

મહા લોકશાહીના મલૂ્ર્ો બેભાન 

માન્ર્ાતા મોટા એ નીકળર્ા છે ખોટા 

લ ૂુંટતા દેશને લોચભર્ા શેતાન 

 

ર્ાખુંડીઓ ર્ીંખતા ધરાની ધૈર્પતા 

કોકટજન શક્તત કેમ અસહાર્? 
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વાગ્ર્ા રે બ્યગૂલ ઑગષ્ટને આંગણે 

નથી કાર્ર શાને લજવાર્ ? 

 

દેશન ું ગૌરવ કહમાલર્શ ું ર્ાવન 

જ ધધે જાઓ ગરવા જ વાન 

ગાજશો તો વરસશે વાદળ ભલાઈના 

ઉછાળો હર હૈરે્ તોફાન (૨) 
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આમપસ્રોંગ ચમૂ્ર્ા ચુંદ્રભતૂ્રમ 

ત્રવરાટ બ્રહ્ાુંડમાું દીઠી ધરા મારી સલ ણી 
રમે નભે દ્ર્ ષ્ષ્ટ તો હૈયે રમે કોકટ કહાણી 
હશે જ કેવો રૂડો આ ચાદં પ ૂછં ંહુ ંમનને 

દઉં સલામી જ આમપસ્રોંગ ચમૂ્યા ચદં્રભવૂમ 

 

(.ચુંદ્ર ર્ર પ્રથમ ર્ગ મ કનાર અવકાશ ર્ાિી આમપસ્રોંગ)  
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કરે ર્ાદ બહનેી બાુંધવડા  
કરે ર્ાદ બહનેી બાુંધવડા 

ઝૂલે ઝૂલતા સાથ 

થઇ પનૂમ; હૈર્ાું રે ઉછળતાું 
બાુંધ ું રાખડી હાથ 

ગમે લાખેણો માડી જાર્ો 
અમર પે્રમ સ વાસ 

કર ું  ત્રતલક ભાલે તારા જ્ર્ાું 
ઝીલ ું ઉર ઉજાશ 

રક્ષા રે કરશે સ્નેહ રાખડી 
 ઓવારણે       વ્હાલ 

        જ  આજ   ઈ 

 ઈ  ક ટ મ્બની ઢાલ 

બહનેી મારી છલકે આંખે 

સદા લાગણી ભીંનીં જ 

ર્રછાઈ ત  ું ર્ાવન પે્રમની 
શોભે ભાવ સીંચી જ 

ત્રનમપળ ઝરણ ું જાણે જગન ું 
સાચી સ્નેહ કહાણી જ 

બહને મારી ત  ું પ ષ્ર્ કદલી 
દેશ ું વીરર્સલી જ 
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કહવેા કહાણી 
ઋત  છે મજાની ને ભલા મજાના તમે છો 

ખીલી જ સ ુંદરતા જગે કહવેા કહાણી 

 

આવો કહ ું તો ઉભરતા વહાલે જ દકરર્ા 

મોતી મઢી હૈય ું, હસે કહવેા કહાણી 

 

ઉગતા  ર્હોરે  ર્ાથર ું ઉમુંગો  જ  વ્ર્ોમે 

રજની  ઢળે, આત ર  અમે  કહવેા કહાણી 

 

વાગે  બુંસી  ને  ખીલતી  જ રાહો  ચાહ ે

રાધા   થઈ,  હૈય ું  રમે  કહવેા   કહાણી 

 

ઝૂમી ર્વન લાવે જ મધ ર સૌરભ ખ શીલી 
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ઝૂલ્ફો  જ  ઝૂલે  મેઘલી   કહવેા  કહાણી 

 

ગમતી ઉર ત્રસતારી રણઝણતી રે રસીલી 

જામી  મહકેફલ  આજ  તો  કહવેા કહાણી 

 

ના  રે  સમારે્  નજરમાું જ દીવાનગી રે 

છે ‘દીર્  ગાતો  મનભરી  કહવેા કહાણી 
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કોણ ભીંજવે ભીતર 
 

કોણ ભીંજવે ભીતર? 

ગગન ગાજતુ ંઅંદર 

ટર્ટર્  છાટેં, ગાત ુ ંહૈયુ ંઆજ મધરુા ંગાન 

છોડ અઠખેલી ર્વન આતો કેવા ંરે તોફાન 

કોણ રમાડત ુ ં છાનુ?ં 

છમછમ નાચ ેપ્યારંુ 

મોર બનીને  દે મનડા ંમૌસમનો ટહુકાર 

સાત રંગોથી કોણ રમ ેમેઘ ધનષુ ટંકાર? 

અષાઢના  આ સગડ 

નક્કી વ્હાલના વાવડ 

દૂર  દૂર ભાળં વરસતો  દોડીને વરસાદ 

થઈ ધન્ય જગત ઝીલતુ ંકુદરતી પ્રસાદ 

સણૂ લીલડુા રે સાદ 

મનગમતી એ યાદ 

છૂટે સોઢમ ધરાની  ને  છમછમ સરવર 

ઝીલુ ંહથેલીએ ચોમાસુ ંને ભીતર ફરફર 

કોણ ભીંજતુ ંભીતર…કોણ ભીજતુ ંભીતર 
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ક્ષણક્ષણનાું આ ખેતર ઊભાું 
ક્ષણક્ષણનાું આ ખેતર ઊભાું 
લઈ જીવતરનાું તોલ 

સુંબુંધના વાર્રા વુંઠે તો 
કેમ કરીએ રે મોલ 

ઋત  ઋત ના કામણ ખીલતા 
  જ મસ્તીમાું ગ લ 

ખટૂયા જ્ર્ાું વ્ર્વહાર શ્વાસના 
ર્ળભરમાું સૌ ડૂલ 

પે્રમ કરૂણા દે ફળ મીઠા 
જાણો ભણતર ભેદ 

ભલૂ્ર્ા ગણતર માનવતાન ું 
ત્રવિંટળાશે ત્રવર્ વેલ 

ભાઈ સમજો સાચા ખેલ(૨) 
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ક્ષણક્ષણના સુંધાન 
ટર્કાસા  ટમટમ તારલા , ગ ૂુંથે  રૂર્  રૂર્લડી ભાત 

ઝીંણા  જળ  ચબન્દ ઓ , થઈ સાગર  માુંડે ઝુંઝાવાત 

ક્ષણક્ષણના  સુંધાન આ, સજાવે  ય ગોય ગોની  વાત 

જાણ્ર્ો આ મહીમા ત્રમલનનો, એ થઈ ગર્ા ત્રવખ્ર્ાત 

 

ખળખળ  કરત  ું  ઝરણ ું વદત  ું,     વેદોના ગાન 

ક દરત ખોળે રમતાું  ભમતાું મળી જશે ભગવાન 

 

ટમટમ  કરતા  તારલા  દેતા  ગગન સુંદેશા રૂડા 

અંધારાની ઓથે જ પ્રગટતા પ્રભાતના અજવાળા 

 

ઢોલ  ધબકૂી ર્ાવન ડ ુંગરે જગવે તીરથ ધામ 

ગાતાું ર્ુંખી ગીત મજાનાું લઈ આનુંદના જામ 

 

ઝરમર મેઘો સરૂજ સુંગમાું ઢોળે ગગનમાું રુંગો 
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નાની અમથી ઉર ગાગરે છલકુંતા ભલા ઉમુંગો 

 

છેડ હરખથી શ્રધધા સુંગીત ; ભાળીશ રમતા અંદર 

જ્ઞાન ચક્ષ થી નીરખ્ર્ા અમે તો હળવે હસતા સ ુંદર 
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ગગન શરદન ું 
છુંદ-સ્ત્રગ્ધરા 

ધીરે ધીરે ઢળે  રે, ગગન શરદન ું, સાુંજ લાગે  સજીલી 

ડોકાર્ો ચાુંદ ગોરો,ધવલ રૂર્લ એ ,વ્હાલ ઢોળે ઉરેથી 

શે્વતાુંગી ર્ાવની એ, મનહર સકરતા, વૈભવી દશપની એ 

હૈર્ાું ઝીલે સ ધાને, ર્કરમલ મધ રો, સ્નેહથી ભીંજવે  રે 

 

રેલારે્  રેત  ર્ાટે,  ગગન  ઘટ  અમી ,  ચાુંદની  રૂરે્રી 

ઊઠે  જોમે  લહરેો, જલત્રધ  જલ  રમે, ત્રવિંટતી સ્નેહ વેલી 

વ્ર્ોમે છાર્ી મજાની, ઋત  શરદ ભલી, રાતડી પણૂપ રાણી 

ઝૂમે  વકૃ્ષો  રમુંતાું, ક દરત  હરખે,   વાહરે  આ  ઉજાશી 

 

શોભે  તધૃ્પ્ત  ભરીને, શરદ જન ઉરે, અમતૃાની  કટોરી 

કાચલન્દી રાસ લીલા, શરદ ઉજવણી, બુંસરી કોણ ભલેૂ? 
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ખીલી આઠમની મધરાત 
 

વરસે શ્રાવણીર્ાની ધાર 

ખીલી આઠમની મધરાત….કે બોલો જર્ ગોર્ાલ 

જાગ્ર્ા પ ણ્ર્ ધરાને લલાટ 

દીધા વચન દેવકી માત 

વસ દેવ જાણે છાની વાત 

ગમત ું ગોક ચળય ું એક ગામ……કે બોલો જર્ ગોર્ાલ 

ગાજ્ર્ા ગગન મેઘલી રાત 

છલક્યા ર્મ નાજીના ઘાટ 

ગોક ચળર્ા લાલ થર્ા શ્રીનાથ 

નાચે નુંદ ત્રનરખતા કાન…….કે બોલો જર્ ગોર્ાલ 

પ્રગટયા ર્ાવન રે પ્રભાત 

ઊડ્ા અચબલ ગ લાલ આભ 

ઝૂલે ર્ારણીરે્ ર્દ રાર્ 

લાખેણા પ ણ્ર્ ર્શોદામાર્…….કે બોલો જર્ ગોર્ાલ 

લાલો થઈ રમતા રે શ્રીનાથ 

ટહ કે મોર વ્રજ વનૃ્દાનીવાટ 

રુંગમાું રું ગે રે ઘનશ્ર્ામ 

ગ્વાલ સુંગ ધન્ર્ ગોક લધામ…….કે બોલો જર્ ગોર્ાલ 
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નાચે  છે નુંદ ને ગોર્ ગોર્ીઓન ું  ટોળું  
હાલો  જોવા  જઈએ  જશોદાજીન ું  છોર ું  
ગોવધપન સુંગ ઝૂમે મસ્ત ગોક ચળય ું ઘેલ ું 

રમે રમાડે નટખટ આજ માખણીય ું છોર ું (૨) 

 

ગાુંધી આવી મળે! 
 

 

 

વાણીમાું  અમતૃ  ઝરે ર્ણ વેરનાું  ત્રવર્ વેર્ાપ કરે 

વાતો નીત્રતમત્તાની કરે ર્ણ કર્ટ દાવ ખેલ્ર્ા કરે 

વહાવી ખનૂ ત્રનદોર્ોનાું વાતો મ ખે અન કુંર્ાની કરે 

હાય!્ છું માનવ ર્ણ ના લજવાવ ું 

આ દ ત્રનર્ામાું કેમ આમ સૌ જીવ્ર્ા કરે? 

 

વેશ સુંન્ર્ાસીનો ધરી, મહાભોગમાું મગ્ન થઈ મહાલ્ર્ા કરે 

જેહાદની ભાર્ા ગજવી , કામ જલ્લાદના જગે કરે 

દઈ માનવતાની દ હાઈ ,દાનવ કમપમાું ખ ૂુંપ્ર્ા કરે 

હાર્! કેમ ના થાવ ક્ષોચભત, 

આ દ ત્રનર્ામાું કેમ આમ સૌ જીવ્ર્ા કરે? 

 

ક્યાું  સુંતાર્ા  ર્ર્ગમ્બર  ઓચલર્ા , કેમ ચરૂ્  છે  ધમાપતમા ? 

નથી ધણૃામાું  શાણર્ણ, કેમ  આર્ણે  ડહાર્ણ વીસરી ગર્ા 

કહિંસા છે અગન જ્વાળ, ભસ્માસ ર શાન્તીની ભસ્મ શોધે ભલા 

માનવમાુંથી  દેવ  ના  થર્ા, ર્ણ  શાને  ર્શ   બની રહ્યા? 

 

http://www.gandhiserve.org/cgi-bin/if2/imageFolio.cgi?direct=Photographs/Personalities/Mahatma_Gandhi/---Top_100---&img=80
http://www.gandhiserve.org/cgi-bin/if2/imageFolio.cgi?direct=Photographs/Personalities/Mahatma_Gandhi/---Top_100---&img=80
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હાથ જોડી પ્રાથ ું ર્રમેશ્વર તને, એક ચીનગારી કોઈ ઉરે જલે 

અકહિંસાના માગે દોરે તેવો, બીજો ગાુંધી આવી મળે ! 
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ગીતા છે મમ હૃદર્ 
શ્રીકૃષ્ણ  વદે, સ ણ  અજ પન  સખા, ગીતા  છે  મમ  હૃદર્ 

સોંર્ી  લગામ  પ્રભ ને  હાથ , આવીજા   ત  ું  મમ  શરણ 

આતમાને   અમર    જાણ,  દેહની   નશ્વરતાને  ર્હચેાન 

થા   ત  ું   મ તત  મોહ   માર્ાથી,   લઈ  ગીતાન ું  જ્ઞાન 

સ ણ  ર્ાથપ , જીવન મરણને  જાણ  પણૂપ પ ર ર્ોત્તમ  હાથ 

થા માિ ત્રનત્રમત્ત, કરવા  સઘળાું  કલ્ર્ાણી  ઈશ્વરીર્ કામ 

અર્પણ  કર કતાપને  સવપ કમપનાું બુંધન,કતપવ્ર્ ધમપ ત્રનભાવ 

તર્જી  આસક્તત, ર્ોગ  ક્સ્થત  થઈ,  લે ગાુંડીવ ત  જ  હાથ 

ત ું   છે   મારો  ભતત  સખા ને , જ્ઞાન  વીર  ધીર  ભરૂ્ 

હ ું જ કાળ, હ ું જ ત્રનર્ુંતા,નીરખ ર્ાથપ મમ મહાકાળન ું ર ર્ 

 



                  Page 107 

 

 

ગાજ્ર્ાું ગગન 
ગગન ે ગાજયો  મેઘો ઘનઘોર , લહરેાયુ ં યૌવન  અંગ અંગ 

ઢળતી રે સાજંે નીતરતા અંગે, નેણલા ંશોધતા ંસાજનનો સગં 

શીતલ સમીર કંર્ાવે કદલડુ ંને જોશે ઝીલુ ંઝરમરીયો મેહ 

નાજુક નમણી  નારી  હુ ંરુર્ાળી , નયનોમા ંઊભરે છે નેહ 

ઝરુખે  ઊભી  થાકી  લજવાતી , વરસાદની છાટેં  હુ ં છટંાતી 
અટલૂી ઘરમા ંભમીને ઘમૂતી,ઘડીઓ જુગજુગ ખટેૂ ના ખટુાતી 

આથમતો રવવ પરેૂ રંગોળી ને ઊતરે માળે આભલેથી ર્ખંી 
ર્ાદંડે  ચમકે  ધવલા ં મોતી  ને વાલમની વાટડી હુ ંજોતી 

ઝૂલાવુ ંશમણા ંઆભની અટારીએ,ભીંના મોરલા દૂરદૂર ટહુકે 

                                                 

ઘોડલા દોડાવતો આવ્યો અસવાર, મેંતો દોડીને ખોલયા છે દ્વાર 

ભીંનો  ભરથાર  ભાવે  ભીંજવતો  ને ગાત ુ ંમનડુ ંમેઘ મલહાર 

ઝાઝંર રણક્યા ં ને કંગન ખનક્યા ં, રોમરોમમા ંલાગી રે લહાય 

વેણી ને ગજરાના હસતા રે મોગરા, મારંુ મખુડુ ંમલકી શરમાય 
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ગોક ળમાું અવળા વાર્રા વાર્ા. 
આ ત્રવરહની વેદનાના શળૂ 

કેમ કરી સહશેે ગોક ળ? 

રોતી દ ુઃખતી આંખલડીરે્, દેખાર્ મને ઝાુંખ ું 

શ ું સાચે જ શ્ર્ામ, જાર્ છોડી ગોક ળ આખ ું ? 

કહી માખણ ચોર   ધી  રે ભલૂ 

નહીં માગીએ હવે મટકીના મલૂ 

દ્રવે  અંતર ને રૂુંધાર્ા  છે મધ  કુંઠ 

ના તર્ાગો મારા માધવ વનૃ્દાવન 

 

ના  સુંભળારે્  વ્હાલા મોરલાના  બોલ 

ભાુંભરવાન ું  ભલૂી  આ ગાર્ોની  ઝોક 

ર્મ નાએ ઘોળી ર્ીધો  છે રુંગ શામળો 

કેમ કરી માન ું? છોડે જશોદાનો લાડલો 

 

શીદને કીધી વાતો સૌ ઠાલી 
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કે રાધાનો હ ું ને રાધા મારી 

નાથ  ચરણોને  આધાર  આર્ી હરખત ું 

જોને  કેવ ું   રડેછે  આ  કદમ  હીબકત  ું 

 

ઠાલો  કહતેો  ફરતો  કે  હ ું વૈક ુંઠ ને વ્રજનો 

આજ દીઠો લાલ તને જતો થઈ મતલબનો 

કેમ કરી ભલૂશ ું કાન તારી બુંસરીની માર્ા 

હાર્! આજ ગોક ળમાું અવળા વાર્રા વાર્ા 
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ગ્રીષ્મ. 
છુંદ-સ્ત્રગ્ધરા 

ગ્રીષ્મ ગ્રીષ્મ ધખુંતો, બળ બળ જ થતો, ધોમ ને ભોમ રોળે 

વૈશાખી  વાર્રાઓ, વહુંત  અનલસા , શેકતા  ગાિ  ગાળે 

 

સકૂા  ભેંકાર ખેતો, સરવર  ર્ટતો , ખાર્ ચાડી વગાડી 

ભલૂી માગો તરસ્ર્ા, વનચર રખડે, શોધતા ર્ુંક ક્યારી 

 

આકાશેથી  વછૂટે, કકરણ  જ રત્રવનાું , તીવ્રતો  ખુંજરોસાું 

તર્ાું ખીલે એ ખ મારી, ર્થ ર્થ લહરે, લીમડા શાત દેતા 

 

ઝીલી આ તાર્ રુંગે, ખ શ ગ લમહરો, ઝૂમતા ગાર્ ગાથા 

આવો ગાવો ર્ક્ષીઓ, હરખ ઉર મહીં, ઝૂલજો છે ર્રીક્ષા 

 

પ ણ્ર્થી ધન્ર્ બાર્ો, ર્રકહત  વગડે, ઘમૂતો  આશ સાથે 
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ને પ્રાથે એ તર્ો રે, ગગન ઉભરશે, વાદળો ગાજશે  રે 

 

ર્ાકી ઝૂમે જ જોને, મધ રસ  ભર રે, રાર્જાદા  જ કેરી 

બોલાવે લોકમાતા, ઋત  ફળ ધરવા, છે ભરી વેલડીઓ 

 

છે શક્તત ધન્ર્ તારી, ધખ ધખ રત્રવનાું, ઝીલતાું તેજ તીખાું 

સુંતારે્  સૌ  જ છાુંરે્, તન  જ તર્વતો, ખેતરો  જાર્ ખેડી 
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ઘણ ું બધ ું છે આ દ ત્રનર્ામાું 
 

ઘણ ું બધ ું  છે આ દ ત્રનર્ામાું 

લેવા  જેવ ું  ને  દેવા  જેવ ું 

ર્ડે  દ ુઃખ તો તર્વા  જેવ ું 

મળે સ ખ તો વરસવા જેવ ું 

 

થર્ા  તમે  જો ઉડતા ર્ુંખી 

મળત ું  ગગન  ઉડવા  જેવ ું 

બુંધ  કર્ાપ મનના દરવાજા 

તો ખણેૂ બેસી રડવા જેવ ું..ઘણ ું બધ ું છે આ દ ત્રનર્ામાું.. 

 

ડ ુંગર જેવા થાઓ સજ્જન 

સુંસારે  એ સરવાળા જેવ ું 

દ ર્જનતા દ ગપણોની ખીણો 

જીવન જાણે બાદબાકી જેવ ું 
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ક દરતનાું ર્ણ બબ્બે રૂર્ો 

વાદળ વરસે અમતૃ જેવ ું 

રૂઠે  પ્રકૃત્રત તાુંડવ કરતી 

લાગત ું કડવ ું ઝેર જેવ ું…ઘણ ું બધ ું છે આ દ ત્રનર્ામાું.. 

 

પે્રમ ને કરૂણા જો હૈરે્ હોઠે 

વડલા  કેરી  છાર્ા  જેવ ું 

પ્રગટે         નફરત હૈરે્ 

સકૂા  તર્તા  રણ  જેવ ું 

ઘણ ું બધ ું છે આ દ ત્રનર્ામાું 

લેવા જેવ ું ને દેવા જેવ ું 
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ઘમેૂ ગરબો ગ જરાત 
ઢોલીડા…ઢોલીડા…ધબકે માઝમ રાત(૨) 

શોભે  નવલા  નોરતાની  રાત(૨) 
ઘમ્મર ઘઘૂરીઓ ઘમેૂ…ઘમેૂ ગરબો ગ જરાત 

આજ મુંગલ છે રાત,જામ્ર્ા તાલીઓના તાલ(૨) 
કે ઢોલીડા ધબકે… માઝમ રાત (૨) 

 

એકતાલી, બે તાલી, દેજો રે સાત તાલી(૨) 
કે ગરબે…ઘમેૂ આરાસ રી માત(૨) 
શોભે નવલા નોરતાની રાત 

ઘમ્મર ઘઘૂરીઓ ઘમેૂ…ઘમેૂ ગરબો ગ જરાત 

આજ મુંગલ છે રાત, જામ્ર્ા તાલીઓના તાલ(૨) 
કે ઢોલીડા ધબકે… માઝમ રાત (૨) 

 

એક તાલી, બે તાલી દેજો રે સાત તાલી(૨) 
કે ગરબે…કે ગરબે ઘમેૂ ર્ાવાવાળી માત(૨) 

શોભે નવલા નોરતાની રાત 

ઘમ્મર ઘઘૂરીઓ ઘમેૂ…ઘમેૂ ગરબો ગ જરાત 

આજ મુંગલ છે રાત,જામ્ર્ા તાલીઓના તાલ(૨) 
કે ઢોલીડા ધબકે… માઝમ રાત (૨) 
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શ્રધધાના દીવડાને…તાલીઓના તાલ(૨) 
ધબકેછે ઢોલને ભક્તતની હલે 

ગાઈએ ગ ણલાને…. રમીએ રાસ,રમીએ રાસ 

કે ગરબે..કે ગરબે ઘમેૂ બહચૂરમાત 

કે ગરબે..કે ગરબે ઘમેૂ ઉમીર્ામાત 

કે ગરબે ઘમેૂ આશાપ રીમાત 

ઝમકે ઝાુંઝરનો ઝમકાર,શોભે નવલાું નોરતાની રાત 

ઘમ્મર ઘઘૂરીઓ ઘમેૂ…ઘમેૂ ગરબો ગ જરાત 

આજ મુંગલ છે રાત, જામ્ર્ા તાલીઓના તાલ(૨) 
કે ઢોલીડા ધબકે… માઝમ રાત (૨) 

-  
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ચ ૂુંટણીના ચકરાવા 
 

ચટૂણીના ચકરાવા ચક્રમ 

પ્રચારના ર્ડઘમ, 

દાવત ભ્રષ્ટાચાર ભગાવો 

ધન કાળું ને રમ. 

 

સત્તા એ સગર્ણના સોદા 

કોણ સુંત કોણ દ્યતૂ? 

કામ આવે એ સાચો સાથી 

અવર નકલી તુંત 

 

ધર્ાપ વેશ ઝભ્ભાથી સજ્જન 

કટકી ગોરખ ધુંધા 

દુંડા ઉગામી સતર્વાદીને 

કરતા રાજ જ ખુંધા 
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લેતીદેતીની બોલબાલાજી 

ચ ૂુંટાર્ એનાું જ વાજાું, 

ર્ક્ષ કરે રે સ્વાગત મોટાું 

તકવાદીને   ખાજા. 

 

ચગે ચગાવતાું ટીવી છાર્ાું 

જ્ઞાતીવાદ ને ધોકો, 

મતાત્રધકારને ગણ્ર્ો સસ્તો 

તો ર્ાુંચ વર્પની ર્ોકો. 
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ચક્રવાત  
 

કલમ ઉર્ાડી કત્રવ નીકળર્ા 

બસ ક દરત ખોળે રમશ ું 

નતપન કરતી જોઈ વનરાજી 

ટહ કે ટહ કે ભમશ ું 

 

જળચર ર્ુંખી સરવર તીરે, 

ચણ દઈ બોલાવશ ું 

રેશમ ર્ીંછે સ્ર્શપ કરીને, 

બાળા ર્ુંખી         

 

મસ્ત ઘટાઓ છાર્ી ગગને 

હરખે  કત્રવ મસ્તાના 

વાહ! ક દરત તારી કરીશ્મા 
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ર્ાવન તારા શરણા 

 

તર્ાુંતો ચેતવણીના સરૂો ગ ૂુંજ્ર્ા 

ચક્રવાત   ધારે્  ત્રવકરાળા 

ઉડશે છાર્રા અંધારા થાશે 

ધમરોળશે ત્રવનાશના ઓળા 

 

ભાગ્ર્ા  કત્રવ      સૌની  આગળ 

અંતકરર્ાળ  થર્ા કલ્ર્ન ખટોલા 

સૌની સાથે છૂર્ાર્ા ખ ણે 

ત્રવચારે કેમ જીવશે ર્ુંખી ર ર્ાળા? 

 

શરમ મકૂીને સૌને  ત  ું ગજબ દોડાવે કકરતાર 

ક દરત  તાુંડવ આગળ દીઠા  સૌને રે લાચાર 

 

કત્રવ કહ ેઓ ત્રનષ્ઠ ર ત્રવધાતા 

આ બાળા ર્ુંખી શ ું જાણે? 
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ચેતવણીથી અમે ખણેૂ ભરાણા 

     ર્ુંખીને ઘર વકૃ્ષ ટોચે શ ું અજાણે? 

 

સ ણી સુંવેદના મારી જાગ્ર્ો ભગવુંત દૂર ગગને 

તાુંડવ લીલા સુંકેલી હાલી નીકળર્ો સાગર વાટે 

 

ખ મારીથી કત્રવએ કલમ ઉર્ાડી 

ખ શ  થર્ા આ ટોનેડો  ભગાડી 

ધીરે ધીરે  છાર્ાું ગગને  મસ્ત  ઘટાથી  વાદળ 

બાળા ર્ુંખી નાનાું બે ઘમૂતાું કેવાું માની ર્ાછળ 
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ચાુંચરનો ચોક છે... 
ચાુંચરનો  ચોક છે, ગબ્બરનો ગોખ છે 

ગઢ ર્ાવાએ મા મહાકાળીનો વાસ છે 

હૈર્ડે  ઉમુંગ  છે, હરખના  ઢોલ   છે 

નવ નવ કદન માડી.. 
મુંગલ અહસેાસ છે….મુંગલ અહસેાસ છે 

ગરબે રમવા આવો અંબેમા….રમેશ ર્ટેલ(આકાશદીર્) 

આસોના અજવાળા અંબેમા 
ગરબે ઘમૂવા આવો 

જગમગ જ્ર્ોત જવારા.. અંબેમા 
ગરબે રમવા આવો 

અબીલ ગ લાલ ઉર્વાસા ..અંબેમા 
ક મક મ ર્ગલે ર્ધારો 

ઢોલ તાલી નગારા..અંબેમા 
ગરબે રમવા આવો 

ઝાુંઝર ઝમકે જોશીલા..અંબેમા 
આત્રશર્ દેવા આવો 

હીંચક હરખ રૂર્ાળા...  અંબેમા 
ગરબે રમવા આવો 

નવલા નોરતાની રાતો..અંબેમા 

મુંગલ મ ખડે વધાવો 
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રૂમઝુમ હૈર્ાું હરખાણાું..અંબેમા 

ગરબે રમવા આવો 
 

છે કકનારા બે જ દા 
ગઝલ છુંદ ત્રવધાન– 

ગાલગાગા ગાલગાગા ગાલગાગા ગાલગા 

ધમપ મારો ધમપ તારો , છે કકનારા  બે જ દા 
જલ વહાવે એક બુંને , સતર્ એ સાચ ું બધે 

વાત  મારી  વાત  તારી, રોજ  હ ું  રટતો રહ ું 
જો અમારી વાતથી  ડગ, જગ રમે ન્ર્ાર ું  બધે 

રુંગ  ખીલી સાુંજ વ્ર્ોમે , આવકારે રાતને  
જાણતી  એ  ભોર થારે્ મુંગલા પ્ર્ાર ું  બધે 

દૂર વ્ર્ોમે સરૂ્પ જલતો, તર્ત સાગર આ ધરા 
મેઘ  જ્ર્ારે  નાચશે , લીલી  ધરા  ચાર ું  બધે 

સાત  સાગર , સાત ખુંડો, રોજ નોંખા ર્ાડતો 
જો ત્રવચર ું  વ્ર્ોમે હ ું, છે મારી ધરા ચીતર ું  બધે 

ગોખમાું  ‘દીર્’  જલતો  ને અશ્ર  ર્શ્ચાતાર્ના 

તેજમાું  શ્રધધા  ભળે  તો સુંગ તવ ભાળું બધે
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જનની 
નથી ત્રવશે્વ કોઈ, તમ સમ મહા ર્ાક જનની 

મળે માને ખોળે, મધ   શત મ ખી હ ૂુંફ શરણ ું 

ઝરે શીળી ધારા,સરળ ઉરથી  ભાવ શીખરે 

અને  ઝીલી હૈય ું, હકરત રમત ું  થાર્ ઝરણ ું 

મમતાના મોલ 
અર્ાઢી  મેઘ  ગજાવે અંબર,માડીની મમતાના મેઘ અનરાધાર 

જનનીના ચરણોમાું જગના કલ્ર્ાણ,તારી આત્રશરે્ રમતો સુંસાર 

નાજ ક હૈય ું જાણે પ ષ્પ્ની ર્ાુંખડી,એના અંતરે સ્નેહની સ ગુંધ 

સાુંભળી  કુંઠે  હાલરડાુંના બોલ, ઊભરે  ઉરે  ઉમુંગ  ત્રનબુંધ 

સાગર  સરીખાું  માનાું  હતેડાું, જજિંદગીએ ઝૂમે  પરૂી  નવરુંગ 

સુંતાનો કાજે ઝીલ્ર્ાું દ ુઃખડાું,માવતરે મહેંકાવ્ર્ાું જીવનના રુંગ 

ઉર્વનમાું ખીલે જેમ રુંગી વસુંત,                         

જાણે રમે ચાુંદની છોડી ગગન,          એવા            
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માની હથેલીની અમતૃ થાર્લી,પરેૂ સુંસારે સુંસ્કારના ઓજસ 

માડીના લાખેણા લાડ ેરમે, ત્રનુઃસ્વાથપ પે્રમના  અનુંતો ઊજાશ 

કર ણાના સાગરથી છલકત ું મ ખ,અચખલ બ્રહ્ાુંડના મચળર્ાું છે સ ખ 

માના  અધરે  રમતી મમતાએ,  ભલૂ્ર્ા  અમે   દ ત્રનર્ાના   દ ુઃખ 

સ્વાથી દ ત્રનર્ામાું મા છે ત્રવરડી, તારી મમતાના મોલ અણમોલ 

મા  જશોદાને ખોળે ભલૂ્ર્ો’તો શામળો, વૈક ુંઠના  વૈભવના તોલ 



                  Page 128 

 

 

જર્કહન્દ જર્ઘોર્ત્રિરુંગા 
 

                ,                     

નહીં ઝૂકીએ ન ઝૂકવા દઈશ ું,તારી શાન ત્રિરુંગા 

 

ત્રવશ્વ ધરોહર  ભતૂ્રમ અમનની,કેસરીર્ાળી   ક્યારી 

ભારતની એ અમર સુંસ્કૃત્રત,ઝૂમે હકરર્ાળી પ્ર્ારી 

 

લાલ કકલ્લાએ શોભે કેવો,અમર  ર્શ  સહભાગી 

સ જલા સ ફલા ધરા મુંગલા, ધન્ર્ અમે બડભાગી 

 

લઈ   સુંદેશો  ભારત ભોમનો,ચુંદ્ર  ભતૂ્રમએ  ફરકે 

ઝીલી સલામી કોટી બાહ બળી, આજ ત્રિરુંગો હરખે 

 

નીલ વણ ું ચક્ર અમાર ું , પ્રગત્રત તણ ું ર્ર્ગમ્બર 

જર્કહન્દ  જર્ઘોર્ બ લુંદી, ગાજે સપ્ત સમુંદર 
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ધરી હામ લડશે લડવૈર્ા, જર્ જર્ જોમ અમાર ું  

ધળૂ ચાટશે આતુંકી ઓળા,સ્વાચભમાન ત્રિરુંગા તાર ું  

 

નહીં ઝૂકીએ ન ઝૂકવા દેશ ું,રુંગ ધરશે રખવાળાું 

નહીં ભલૂીએ બચલદાનો વીરા,અમર જ્ર્ોત અજવાળાું 
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જામ્ર્ો છે જ ુંગ. 
આવશે  ચ ૂુંટણી , ને  જામશે  સત્તાના જ ુંગ 

ઉમેદવારના ઉરમાું, ઉછળશે નવલા ઉમુંગ 

રાજકારણના  માુંધાતાઓ કરશે  રે  દુંગ 

દોસ્ત દ શ્મનના, તમથી ના ર્રખાશે રુંગ 

ર્ક્ષા-ર્ક્ષીના  ભારે મુંડાશે  ખેલ 

ભોળાને ભરમાવશે ચાત  રી ચાલ 

વાતોની  વડાઈથી   સૌ  કરશે  બડાઇ 

કદવા સ્વપ્નોમાું તમે નીરખશો સચ્ચાઈ 

મત  છે કીમતી ન થાશો અજાણ 

રૂડા રાજકતાપઓ જ કરશે કલ્ર્ાણ 

વાર્રજો ત્રવવેકથી મતનો રૂડા અત્રધકાર 

ત્રવકાસની  કેડીઓ ર્ર  જ ચમકશે ચાુંદ 

ભારતે ગ ૂુંજ્ર્ો  છે આજ  નવય ગનો  જ ુંગ 

ચાલો ચટર્ટી રાજનીત્રતનો માણી એ રુંગ 
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જીવનર્ુંથ ર્થરાળ 
હકર  તમે  દેજો   અમને  ઓથ 

વહાલ ું  તાર ું   શરણ ું  ને સુંગાથ 

સમર્  આવે, કરજો  રે સાવધાન 

અમારી   અધરૂી  ના  રહ ે આશ 

ગાડ ું  માર ું    હાલક  ડોલક  થાર્ 

હકર  દીઠો , જીવન ર્ુંથ ર્થરાળ 

 

ટમટમ્ર્ા,   શ્રધધા  દીવડા  અણમોલ 

માગ ું હકર,  જીવન ઝગમગ સમતોલ 

જીવન  માર ું ,  દોડે   અધધર  તાલ 

રાતલડી  લાુંબી  લાગે  રે સરકાર 

હકર તમે,   હુંકારો    નૈર્ા મઝધાર 

તારા   ત્રવણ  દીઠો    ના  આધાર 
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ના  માગ ું તારચલર્ાની  ભાત 

માગ ું એક ચાુંદચલર્ો સરતાજ 

હકર મારે, ર્ામવો પણૂપ પ્રકાશ 

ઝાલી હાથ,ર્હોંચાડજો મુંગલ ધામ 

હકર જોઉં, ઉર્ાની આર્ખે વાટ 

ઉલેચવાું અંધારાું આ અવતાર 

 

હકર   મારે,  હૈરે્  પ્રગટયા  ભાવ 

ફૂલડે વધાવી નમીએ રે કકરતાર 
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જોબનીય  ું આજ રમત  ું હાલ્ય  ું 
 

જોબનીય ું.... જાણ્ય ું ના જાણ્ય ું ને ઊડી જાશે 

જોબ  ર્ાને રુંગમાું રાખજો રાત  ું, 

કે જોબ  ય ું જાશે હાલ્ય ું ગાત  ું 

 

પે્રમન ું તો ડમર ું  

મદમાતી નજર ું  

હસી હસી કોણ ખોવાત  ું ? સકહર્ર મોરી 

જોબ  ય ું   ઝાલે  ના  ઝલાત  ું, 

કે જોબ  ય ું આજ રમત ું હાલ્ય ું 

 

હૈય ું  રે હરખાત  ું 

મનડ ું વલખાત  ું 

વસુંતને    વાર્રે  કોઈ  વીંટાત  ું....       સકહર્ર મોરી 

છાન ું છાન ું  શ ું મલકાત  ું.. કે જોબ  ય ું આજ રમત ું હાલ્ય ું 
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કામ   ય ું   કજરાર ું  

ને શ્રાવણીર્ા  ધાર ું  

મછૂના     દોરામાું    શીદ     લર્ટાત  ું....... સકહર્ર મોરી 

ઢોલને તાલે થનગન થાત  ું….કે જોબ  ય ું આજ રમત ું હાલ્ય ું 

 

પે્રમની રે વાત  ું 

જીવનન ું  ભાથ ું 

વહાલના વાર્રે ર્રદેશ જાત ું...... સકહર્ર મોરી 

ર્ળર્ળ  જાત ું  ત્રવખરાત  ું… 

કે જોબ  ય ું આજ રમત ું હાલ્ય ું 

 

કેમ  બાુંધ  ું રેશ  ર્ા  ધાગે? 

જોબ  ય ું  ઉડત  ું જાત  ું વાટે 

કે જોબ  ય ું આજ રમત ું હાલ્ય ું 
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ઝીલ્ય  ું ચોમાસ  ું ઝરમર ઝરમર 
 

ગાજ્ર્ાું  ગગન  ઘોર    ગડગડ 

ઝબકૂી વીજળી ઝળહળ ઝળહળ 

અંગે ઓઢ્ ું  નભ નમણ ું ફરફર 

ઝીલ્ય ું  ચોમાસ ું  ઝરમર ઝરમર 

 

ર્વન ર્ાવડી ટર્ટર્ ટર્ટર્ 

રમત ું  રમાડ ે હૈય ું   ખળખળ 

ભાળય ું  ભીંન ું  ભોળું  ભળભળ 

રૂર્લ ું  સોણલ ું નીતય ું ભરભર 

ઝીલ્ય ું ચોમાસ ું ઝરમર ઝરમર 

 

ટહ ક્યા મોરલા વનવન વનવન 
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છલક્યાું સરોવર છબછબ છબછબ 

ધરણી  લીલ ડી  છમછમ છમછમ 

સરે  સરીતાઓ  સરસર   સરસર 

ઝીલ્ય ું  ચોમાસ ું   ઝરમર  ઝરમર 

 

ત્રમલન  મોંઘેરાું મઘમઘ મઘમઘ 

સૌરભમાું ડૂલ્ર્ાું તનમન તનમન 

વરસ્ર્ાું ગમતીલાું ગીત ગ નગ ન 

છલકી  સષૃ્ષ્ટ આ રસભર રસભર 

ઝીલ્ય ું  ચોમાસ ું  ઝરમર  ઝરમર 
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ઝૂમે વ્ર્ોમે ત્રિરુંગો 
છુંદ-સ્ત્રગ્ધરા 

 

સુંગ્રામે મ તતતાના, અમર ર્શધરી, ભેટ દીધી સ ભાગી 

ઝૂમે વ્ર્ોમે ત્રિરુંગો, ફરફર ફરકી, ધન્ર્ મા ભારતી ત  ું 

પ્રજાસતત્તાક  ભોમે, સ રચભત ક સ  મે, વાર્રા  હતે ઢોળે 

ઝીલી તોર્ો સલામી, દ્ર્ઢ જન ઉરમાું , ગૌરવી શોભતી ત  ું 

 

ઝૂમે ખેતો જ ધાન્રે્, વનવન લહરે, ગાર્ ગીતો સરીતા 

ભુંડારા માત ખોળે, સ ધન વતન આ, શોભતો દેશ શાખે 

ઊડે  કેવા ત્રવહુંગો, હરખ  સભર હો, શાુંત્રત  સુંદેશ  દેતા 

આઝાદીના ઉમુંગો, નવલ ચક્ષત્રતજમાું, ભાત્રવના ભેખ ભાખે 

 

ત્રશક્ષા ર્ામી ય વાનો, હરણ ચરણથી, ઝીલતા જ્ઞાન આભા 

ખલેૂ  સીમા અનુંતા, ર્રકહત  સ ખમાું, રાચવ ું  એજ નારો 

સેનાની  કોકટ  હાથે, નભ જલત્રધ તટે, સુંકટો જાર્ આઘા 
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ઉતતસવો એજ પ ૂુંજી, ત્રશલ અમન તણા, ભાવના ભાતચૃારો 

 

દે જે  ત  ું જોમ ધૈર્પ, જર્ જર્  કરવા, શાન  તારી ત્રિરુંગા 

વુંદીએ  જન્મભોમા, પ લકકત  મનડે,  માવડી  ઓળઘોળા 
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ઢોલને દરબારે 
 

ઢોલને  દરબાર   હ ું  તો  હાલી મારા વાલીડા 

સોળે  શણગારે  છલકી  મલક ું  મારા સાથીડા 

 

પનૂમનો ચાુંદચલર્ો ચમકે વ્ર્ોમે મારા વાલીડા 

ર્હરેી  માથે  ર્ાઘ રમવા આવો મારા સાથીડા 

 

કેકડર્ાનાું  કામણ  મીઠાું  લાગે મારા વાલીડા 

મનમાું   મલકી મલકી  હાલ ું  મારા  સાથીડા 

 

બુંસરી વાગે  ને ઘેલા  ઘમૂીએ મારા વાલીડા 

રાસે રમતો કાનો થઈને આવો મારા સાથીડા 

 

ચાુંર્ાનેરના  ચાર ચૌટે   રમવ ું  મારા વાલીડા 

નવરુંગી ઓઢણીરે્ સર્નાું ઓઢ ું મારા સાથીડા 
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ચાુંદચલર્ારી ચ ૂુંદડીએ ઝીલ્ર્ા નવલખ તારલડા 

ઢોલને   દરબારે  હ ું   તો  હાલી મારા વાલીડા 

 

તાુંડવ લીલા 
 

૧) ત્રનષ્ઠ ર થઈ 

કોપ્ર્ો, આ મહાકાળ 

ના મળે ભાળ! 

 

૨) 

તાુંડવ લીલા 

સ નામી ને ભડકા! 

સ્તબ્ધ દ ત્રનર્ા! 

૩) 

પ્રકોર્ી ધરા 

કોણ કરે સહાર્? 
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ચીર ત્રવદાર્ 

૪) 

રત્રવ ત્રવસ્ફોટો 

ચ ુંબકીર્ તોફાનો 

ધરે આફતો! 

૫) 

ધ્ર જી ધરણ 

સ નામીનો કહર 

સામે મરણ 

૬) 

શશી ડોકાર્ો 

સોડમાું, આવ્ર્ો લાડો 

સાગર ગાુંડો 

૭) 

ગગન ચ ુંબી 

શોભતી ઈમારતો 

ધવુંસ છત્તર 
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ત્રિર્થગા 
તમેરે દર્ાળ દેવ    જી 

જગ કલ્ર્ાણે જટાએ જીલ્ર્ાું ગુંગ 

ભગીરથનાું ફળર્ાું રે તર્ડાું 
ત્રિર્થગાએ ર્ાવન કીધાું ધરણી અંગ 

મુંગલ સ ુંમુંગલ       ગુંગોિી 
જેઠસ દ દસમે દશહરાએ દીધાું દશપન 

તમે રે ગુંગાજી પ ત્રનત ર્ાવની 
તમારે તટે ખીલ્ર્ાું રે તર્ોવન 

હકરદ્વારે ભાવે ઉતારીએ આરતી 
તમારે શરણે થાર્ સ ચખર્ાું જીવન 

ગાર્ ગીતાજી અને ગુંગાજીને નમીએ 

કચળય ગે મકહમા તમારો રે મહાન 

દીર્માળાઓની અમી આંખે ઝીલીએ 

અલકનુંદા મુંદાકકની મનભાવન પ ત્રનત 

ર્ાવન સ્નાને વહી જાર્ દ ુઃખડાું 
ર્શ્ચ્ર્ાતાર્ની ડબૂકીથી જીવન થારે્ ચકકત 

ત્રિવેણી સુંગમે દશપન ર ર્ડાું 
ધન્ર્ ભાગ્ર્ ખીલ્ર્ાું રે ભરત કે્ષિ 

ગુંગા સાગરે વગાડે વીણા ત્રવવેકાનુંદજી 

હરહર ગુંગેથી રાજીર્ો રળીશ ું ત્રિનેિ 
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તમેરે     દર્ાળું   દેવ       જી 

તમે  રે  ગુંગાજી  પ ત્રનત ર્ાવની 
મુંગલ સ મુંગલ દશપન  થશે ર્ાવન 

હર હર ગુંગેથી ગ ુંજાવીશ ું તર્ોવન 

કરજો  સ ચખર્ાું  અમને  આજીવન 
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દાતારી તમારી 
ગઝલ…છુંદ -મ ઝાકરઅ 

લગાગાગા ગાલગાગા લગાગાગા ગાલગાગા 

નભે  દોડ ેવાદળીઓ,  હરખથી  સુંદેશ  દેતી 

નથી મારે્ તો મર્ાતી જ, આ દાતારી તમારી 

 

ધરા  ઝીલી એ અમીધાર, ખીલે રૂર્થી રૂર્ાળી 

ધરે ઋત ઓ થાળને ધન્ર્, આ દાતારી તમારી 

 

સમારે્ ના નજરમાું રૂર્ રુંગે મઢયા આ નજારા 

મનોહર  જલધાર  સુંગે , રમે  દાતારી તમારી 

 

રમે વૈભવથી  કલરવે વસુંતો વગડો સજાવી 

મઢી સ્વગપસી ધરા, ધન્ર્ આ દાતારી તમારી 
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અંબર ખીલે મસ્ત પ્રભા લઈ લાલીમા ઉર્ાની 

સકળ સષૃ્ષ્ટને  સજાવે  જ, આ દાતારી તમારી 

 

ઢળે  સુંધર્ાને  રમે  આભ  મધરે્ દશપન  રૂરે્રી 

શરદની  રાતે  રમાડ,ે  રુંગે  દાતારી  તમારી 

 

રમે ર્ુંખી સપ્ત સાગર ર્ટે ગાતાું મ ક્તત ગાનો 

કળા  ઐશ્વર્પથી ભરી  છે ,મહા દાતારી તમારી 

 

અંતર ભીંજારે્ તવ કરૃ્ા થકી ને શાતા જ મધ રી 

રૂડી  સવપથી  જ   દીઠી,  મહા  દાતારી  તમારી 

 

રમે  ને  ભાવે  રમાડી  સમાવે  આ  ગોદ તારી 

સજળ  નર્ને  નીરખે ‘દીર્, આ દાતારી તમારી 
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ધન ધન તમારી ઠક રાઈ. 
જાગી  પ નઈ  પ્રગટી વડાઈ 

રઘ ક ળ રીત્રત વચન સચ્ચાઈ 

રામજી, ધન ધન તમારી ઠક રાઈ 

 

અભર્દા   ત્રસર્ારામ    સ ભાર્ી 

રાજધમપની    શોભા    છલકાઈ 

ત્રર્ત-ૃબુંધ   ધમપની  દીર્ી  ખરાઈ 

રામજી, ધન ધન તમારી ઠક રાઈ 

 

ધીર  વીર  વતસલ  સ હાસી 

વચનકાજ  હાલ્ર્ા  રઘ રાર્ી 

કેવટ  ર્ામ્ર્ો  ભવ  ઉતરાઈ 

રામજી, ધન ધન તમારી ઠક રાઈ 

 

ઋત્રર્ વનવાસી સૌ  સ ભાગી 
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વનર્થે ત્રવચરે પણૂ્ર્ કમાઈ 

ર્શોધર શ ભુંકર ધમપ ધ રુંધર 

દશાનન સુંગ  છેડી  લડાઈ 

રામજી, ધન ધન તમારી ઠક રાઈ 

 

રામ  લખન  સ ગ્રીવ હન મુંતા 

ભરત શત્રઘૃ્ન ભાઈ  બલવુંતા 

અવધ ઝીલે ત્રવજર્ઘોર્ દ હાઈ 

ઋત્રર્  વાધ્લ્મકી  ગારે્  ચત  રાઈ 

રામજી, ધન ધન તમારી ઠક રાઈ 
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ધન્ર્ માતભૃોમ ! દારાત્રસિંહ 
નામ  તાર ું   રે  શાન  ગવપ 
ધન્ર્  માતભૃોમ ! દારાત્રસિંહ  
ખ્ર્ાત રૂસ્તમેં  કહિંદ ત   સ ત 

છલકાવી અક્ષ ઓ નરત્રસિંહ 

 

રૂસ્તમે કહિંદ સાવજસો 

નામ દારા જગ ર્રખાઈ 

ગવપ ધર ું  હરખાઈ 

ર્શ સન્માનથી શોભે રે 

કીત્રતિ ધન્ર્ સવાઈ 

રૂસ્તમે કહિંદ સાવજસો 
દેતો હફૂ ભલાઈ 

ધીર વીર લાગે બજરુંગી 
ચચિર્ટ દે જ વધાઈ 

ભારત ભોમને કીધી ર્શસ્વી 
નમ ું પે્રરણાદાર્ી 

ય વા જગતનો ત  ું ચહીતો 
અમર તવ તોફાઈ 

નહીં ત્રવસરે ધરણ મોટાઈ(૨) 
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ધન્ર્ છે મેઘ રાજા 
(છુંદ-સ્ત્રગ્ધરા) 

કાળાું ડીબાુંગ ઘમેૂ, રૂર્ અવનવલાું,ગાજતાું ઘોર નાદે 

છૂર્ાર્ો સરૂ્પ ઓથે,ર્ણ તન તતડ,ે બાફલો અંગ અંગે 

ર્ોકારે જીવ સવે,ધરણ ધખધખે , આવ દોડી ર્ધારો 

ધીરે ધીરે છવાર્ો,ગગન ગજવતો, મેઘલો વાય  સુંગે 

 

ઝીલો દોડી હ ું આવ્ર્ો, ફરફર ફરણે, ભીંજાજો ભાવ ભીંના 

ખ શ્બ  છૂટી ઉરેથી, ત્રમલન ર્કરમલે, વ્હાલ વેરે ધરામા 

ઝીલે પ ષ્ર્ો રૂર્ોથી, તરબતર ધરા, સપ્ત રુંગો સ હાણા 

ઝૂમે વકૃ્ષો લળીને, મન વન ટહ કે, ધન્ર્ છે મેઘ રાજા 

 

ભવ્ર્ દીસે તટો એ, નર્ન મન હરે, લોકમાતા સ ભાગી 

તોડ ેએ ભેખડોને , નવય વ સરખી,  જોમથી જાર્ વેગે 
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ઝીલી આ વેગ હૈય ું, ઝરણ સમ રમે, વાત માુંડ ેમજાની 

લાગે ભીંનાશ વ્હાલી, પ લકકત મનડ,ે ગીત કોઈ જ ગોતે 

 

વર્ાપ  તારી કરૃ્ાથી, ક દરત  સજશે , વૈભવે  દાન   દેશ ે

મા મેઘાની ઉદારી, શત સ ખ ઋત ઓ, ઝીલશ ું ર્ાર્ લાગી 

………… 
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ધરા સ્વજનસી 
છુંદ…બસીત (ગઝલ) 

ગાગાલગા ગાલગા ગાગાલગા ગાલગા 

લાગે  ભલી  મધ ર ,આ વાતો  બધી ગગનની 

ગમતી  મને  લીલ ડી  મારી  ધરા સ્વજનસી 

કેવી  રૂડી  ખીલતી , ઋત  ઓ   ધરા ચમનથી 
કેમ ત  જને ત્રવસર ું   જ દ લારી  ધરા સ્વજનસી 

જાણી  કથા  સ્વગપની  રૂર્લી  બધી  હરખથી 
શ્રધધા ત્રવભતૂ્રત સત જ સ ચારી ધરા સ્વજનસી 

જન્મ   ધરી  ભોમકા   ખીલ્ર્ો  થઈ  લીલ ડો 
ફૂલો  ધરી  બન ું   હ ું,  પજૂારી ધરા સ્વજનસી 

ઘમેૂ  નભે  નજર ત  ું  બની  વાદળી ત્રવરહની 
મ્હેંકે  મમતથી   ઉરે, પ્ર્ારી ધરા  સ્વજનસી 

મેઘલ  જલ  અમી ભરી  હરખાવતા વતનને 

કલરવ થકી ગાર્ એ , ન્ર્ારી ધરા સ્વજનસી 

ઘમૂ ું  ગગન  મધર્માું  બુંધન  લઈ  ધરણનાું 
‘દીર્ જલતાું  ખીલતી, પ્ર્ારી ધરા સ્વજનસી 
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ધળૂન ું ઢેફું 
ખેતરે બેઠો , જોઈ રહ્યો એ પ્રભ  પ્રસાદી; ધળૂન ું ઢેફું 

વાહ રે ક દરત, સર્જન ભય ું,  કૌતક કેવ ું વહાલે વેય ું 

 

દીધારે અન્ન ,રે્ઢી ને રે્ઢી,ર્ણ કહીએ તને અમે ઢેફું 

હસ્ર્ા અમે અમારી જાત ર્ર, ન ઓળખ્ર્ો ભારે ભેર ું  

 

ર્હલેી ધારે,અર્ાઢી મેઘે, ફોરમ  લઈ હરખે  મહકેે 

જગના ઉરે પ્રસન્નતા ઊભરે ,ઉવપરાની મીઠી સ ગુંધે 

 

વાવીએ  બીજને,             , હળવે  ફૂટે અંક ર 

ઢેફાની   હ ૂુંફે,  રસ ર્ામીને, ખીલે ચૈતન્ર્  રસાળ 

 

ઓગાળી કાર્ા,ર્ોરે્ છોડવા,જોર્ા ત્રવના કદનરાત 

ત ું  લહરેાવે  મોલ ખેતરે ,  હરખે   જગનો  તાત 
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અમે જમતા ,ર્ુંખી જમતા,જમતી જગની જમાત 

તારી અમી ખટેૂ ના ખટૂાતી ,  કેવી નવલી  વાત 

 

ના મળે તાળું , ના લ ૂુંટે લ ૂુંટાત  ું, વાહ રે ધળૂન ું ઢેફું 

અનુંત  ઉર્કાર  જાણી,  તારા  ખોળે  માથ ું  મકૂ ું 
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નથી ગમત  ું ધરા તાર ું  ધ્ર  જવાન  ું 
નથી   ગમત ું ,  ધરા  તાર ું    ધ્ર જવાન ું 

ર્ાર્માલીથી  સજળ  નર્ને ઝૂરવાન ું 

સ નામી  અક્ષથી   મોત  થરથરવાન ું 

જળથકી જીવન, વાતને ભલૂી જવાન ું 

ન  શોભે  માત   તને    પ્રકોર્વાન ું 

ખ દના  સુંતાનો ને જ ભરખી જવાન ું 

 

દઈ  ફૂલ   ભરી   પ્ર્ાર   હરખવાન ું 

ને અચાનક આઘાત ભારે જ ખરવાન ું 

ધરી  આશ ત્રનરખ ું  ગગન  ચુંદ્રમાને 

નીરવ જગે સ્તબ્ધ થઈને  ડબૂવાન ું 

નથી ઓ ‘દીર્ સમજણ જ વેદનાની 

વેદનાને   અંગે  સજી  સ ૂુંઈ  જવાન ું 
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નમ ું મા નમપદા 
છુંદ-ત્રશખકરણી 

ઉમટયા વ્ર્ોમે આ, ર્વન લહરે, વાદળ ધસી 
છવાર્ા ગાજીને, વન ચગકરશૃુંગે, સ્નેહ ધરવા 
વરસ્ર્ો ખાુંડે એ, ખળખળ વહ,ે મસ્ત ઝરણાું 
ઠરે  આંખો જોઈ,  અમરકુંટકે, બાળ સકરખાું 

મળે નાનાું મોટાું, ર્થ ર્ટ ઘસે, ઘેલ કરતાું 
નભે મેઘો કાળો, ધરણ છલકે, કાજલ જલી 
છલક્યા બુંધોને, સ ચચ ત્રવમલએ, સર્જન સ ધા 
રમે રેવા જોશે, જલ રવ ય વા, સાગર સમી 

તટે  ઝૂમે દોડી, લહર લહરી, રમ્ર્  નર્ના 
નમ ું  મા  નમપદા, હરહર  કૃર્ા, મુંગલમર્ી 
મળી છે મા તારી, ઉર્જ હકરતા,આત્રશર્ ત્રશરે  
હસી ગાશે વાડી, કલરવ ધરી, ધાન્ર્ છલકી 

ઋણો તારા દીઠા, શતશત રૂરે્, લોક જનની 
વહ ે ત  ું  દત્રશિની, ર્શ સભર રે, રાસ રમતી 
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નવલે નોરતે 
ગબ્બરના ટોચ,ે       ની જયોતે,ઝગમગે સોનેરી ગોખ 

મા  અંબાન ે ચરણે , ઘલેી  ગજુરાત ગરબે રમતી રોજ 

આભલા ચમકે, રંગી  ચ ૂદંડીએ, ગઢ  ર્ાવાન ે વાટ 

કુમકુમ  ર્ગલ,ે સુદંર        ,  પયૂાપ માડીને  દ્વાર 

સગંીતના   તાલ,ે ઝાઝંર  ઝણકે, તાલીઓના    તાલ 

         લેતા ં હરખ ે  હૈયા ં, ભાવ  સાગરન ે  ર્ાળ 

ઘમૂતા  રાસે , નવલ ે નોરત,ે મલકે  ઉમળકો  આજ 

ચાચંર  ચોકે, ધબકૂતે   ઢોલ,ે ખીલીછે  માઝમ રાત 

અંગઅંગ  મલકે, જોશ ે છલકે, વાગે ઢોલીડાના  ઢોલ 

લાલ  શણગારે શોભે માડી, અર્ાર આનદં અણમોલ 

હીંચ ે હીંડોળે , ગબ્બર  ગોખે , દેતા ં મગંલ  આશીષ 

મા વરદાયીનીને ચરણે શરણ,ે ભાવ ેનમાવીએ શીશ 

ભતતોના   હૈયે   ભક્તત   છલકે, મલકે   મખુલડ ે ઓર્ 

ગબ્બરના ટોચે      ની જયોતે, ઝગમગે સોનેરી ગોખ 
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ના પછૂજો તમે 
ઝીલે આત ર સાગર, અમતૃા એ ચાુંદની ઉરે 

કેવી તરસ હતી ત્રમલનની, ના પછૂજો તમે 

 

લાવ્ર્ો છે એ ચાહી ઉર્વનથી પે્રમને કદલે 

આવી ર્વન કહછેે શ ું? મને ના પછૂજો તમે 

 

આ વ્હાલ તમારા ચમેૂ મારા ગાલને ભલે 

લાલી શરમે ઢોળાઇ  તો ના  પછૂજો તમે 

 

ભોળા મનને ભાળો રમતા ગાતા બધે હસી 

હોઠો ન  હસે છૂર્ા અમથી, ના પછૂજો તમે 

 

કેવાું ઝરણાું ગાતાું સરતાું, આ ડ ુંગરે ધસી 

ડબૂો ખ દના સુંગીત મહીં, ના પછૂજો તમે 

 

વાતો કરતા ગમતા, તમ આ બે જ નર્નો મને 
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આંખોએ  શી  વાત   ઝીલી,  ના  પછૂજો તમે 

 

દોડે ગગને આ વાદળ મસ્ત મલકતા સદા 

આ ભીંજવત ું  છે કોણ મને? ના પછૂજો તમે 

 

ને ખીલત  ું આટલ ું સરસ પ્રભા, ના જાણતા અમે 

આ  ‘દીર્  કર્ા ગગને ત્રવહરે , ના પછૂજો તમે 



                  Page 161 

 

 

નાનકડ ું ગામ 
મારંુ  નાનકડુ ં ગામ,  જાણે   ગોક ચળય ું  ધામ 

રૂડી સરોવરની ર્ાળ, ઝૂલે વડલાની ડાળ 

હસે ર્નઘટના ઘાટ, ગાગર છલકે રે વાટ 

હૈરે્ હરખના ભાવ, કરતા કદલડાની વાત 

દોડી કરીએ સ્નેહ ેસન્માન, કે મારા …આંગણાના થાજો મહમેાન 

 

લાલી  છાઈ આકાશ, વરતાર્  હૈરે્  ભીંનાશ 

માવતરનાું મીઠાું છે ગાન, ધરે પ ત્રનત પ્રકાશ 

ગામન ું  વહાલ ું  ર્ાદર,  જાણે  વનૃ્દા તે વન 

પ્રભાતનાું નીકળે કકરણ, છૂટે ગાર્ોનાું  ધણ 

ર્ધારી પે્રમનાું કરજો રે ર્ાન, કે મારા …આંગણાના થાજો મહમેાન 

 

વહ ેપ્રભાત્રતર્ાના સરૂ, છલકે  શ્રધધાનાું નરૂ 

આદરનાું ઉભરારે્ પરૂ, મલકે વડીલોનાું ઉર 

ઊંચી  ડ ુંગરાની  કોર, નદી  છલકાવે  પરૂ 
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બોલે ર્રૈ્ર્ા ને મોર, કરે ર્ુંખી કલશોર 

દેવા માનવુંતા મોંઘેરા માન, કે મારા …આંગણાના થાજો મહમેાન 

 

વહ ે નાનકડી  નદી, એ તો જીવન સુંગાથી 

ચૌટે ચબતૂરાનાું ર્ુંખી, ઠારે અંતરનો અક્ગ્ન 

અઢારે  વસ્તીનાું  ઠામ, દીઠાું  મોટેરાું  નામ 

ઝરે  અમતૃના  બોલ, કરે  ક દરતનાું  મોલ 

ભલૂ્ર્ા છીએ ભાવે રે ભાન,  કે મારા …આંગણાના થાજો મહમેાન 

 

શ્રાવણનો ઝરમર વરસાદ, રેલાવે ભક્તત પ્રસાદ 

આર્ખ ું  અજવાળે  આજ, ખીલે  જીવનની સાુંજ 

આરતીએ  છલકતા  પ્ર્ાર,  વહ ે અશ્ર ની ધાર 

લાગ્ર્ો અલખનો  ભેખ, વાુંચી ત્રવધાતાના  લેખ 

ઘટ ઘટમાું દીઠા છે રામ, કે મારા …આંગણાના થાજો મહમેાન 
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નામ માર ું  છે ખ  શી 

નામ  માર ું   છે  ખ શી, ખ શી  ખ શી  હ ું  બોલ ું 
એક બે િણ વદ ું  તો, બા દાદાને લાગે વાહલ ું 
વન ટ  થ્રી કહ ું તો,મમ્મી ર્પ્ર્ાને હસતા ભાળું  

ખ શી ખ શી હ ું બોલ ું 

બા  દાદા કહ ે વારતા, ત્રશર્ાળ  કાગડો  પ રી 
મોમ કહ ેહોલ્ડ માર્ હને્ડ નહીં તો ર્ડશે ભલૂી 
રમતાું  રમતાું  ઊંઘ ું , ઊઘમાું  હસ ું થોડ ું થોડ ું 

ખ શી ખ શી હ ું બોલ ું 

બા   બનાવે  મારા  માટે  રોજ   રોટલી   શાક 

મોમ ડેડી સાથે ભાવે મ જને, પ્ર્ારા ત્રર્તઝા ને કોક 

ખાઉ થોડ ું બગાડ ું ઝાઝુું, તોર્ વહાલ  કરે ર ર્ાળું  
ખ શી ખ શી હ ું બોલ ું 

બા  કહ ે ફ્રોક ર્હરેી ,ત ું મજાની ઢીંગલી  જેવી લાગ ું 
શોટપ  ટી ~શટપ  ર્હરેી, મમ્મી સાથે હાઈ ફાઈ માું ભાગ ું 
રોજ  રોજ   નવલી  વાત  ું , હસતી  રમતી   માણ ું 

ખ શી ખ શી હ ું બોલ ું 
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બા ગવડાવે માના ગરબા, દાદા શીખવે હાથ જોડીને રામ 

મમ્મી  ર્પ્ર્ા ઊર્ડે કામે, બોલાવી  બાર્  બાર્ના જાર્ 

હસી   હસી   હ ું  રમ ું   ભમ ું , થાકી  દાદા   ર્ાસે   દોડ ું 
ખ શી ખ શી હ ું બોલ ું 

વાત કહી મેં મારી છાની ,બોલો તમને કેવી હ ું લાગ ું 
નામ માર ું  છે ખ શી , ખ શી ખ શી હ ું બોલ ું 

………………………………. 

 

ને વાત ગઈ રે વુંઠી 
મૌસમ મસ્ત જ રૂડી રંગીલી 

ને ગરજી થઈ અજરં્ી 

આ શીતલ ર્વન થયા વટંોળ 

ને વાત ગઈ રે વઠંી 

મેઘો ઝરમર ખાુંડીધારનો 
ફાટી સરીતા રણચુંડી 

દે આફત તેડાું ગાજીવાજી 

ને વાત ગઈ રે વુંઠી 

વકૃ્ષો ઉખડે ભસૂ્ખલન ભરખે 

ચોર્ાસ તબાહી ઝુંડી 
કોઈ વદત  ું ર્ાર્ વધય ું છે 

ને વાત ગઈ રે વુંઠી 
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કાળા તોફાનો કચળકાળના 
દે ર્ાટ  ક દરત સુંધી 

ક્યાું છૂર્ાઈ કર ણા! ખમૈર્ા 
વાત ર્ાડોને ઠુંડી 

હતર્ા ત્રવધવુંસી ખેલ તમારા 
ભલૂ્ર્ો કરૂણા દાગી ડુંખી 

તારા ર્ડછાર્ા તારી ર્ાછળ 

ખોળે તબાહી મુંડી 

વુંઠી ત્રવશે્વ દીધી જ અશાુંત્રત 

કીધી માનવતાને બુંદી 
સણૂો વાણી આકાશી દૈવી 

તવ થકી જ વાત ગઈ છે વુંઠી(૨) 

નોરતાું  
નવલા ં નોરતા ં ને  નવલી છે રાત 

ગરબે  ઘમૂે   આજ  ભવાની  માત 

દઈ  દઈ તાળી આજ ગાઓને રાજ 

નવ નવ  દેવીઓના ં દશપનની રાત 

આવ્યા ંઆવ્યા ંમાના ંનોરતા ંરે લોલ 

નવલે  નોરતે  ધબકૂકર્ાું રે ઢોલ 

ઘમૂો ગરબે ને દો તાળી રે લોલ 

ક મક મ ર્ગલે માડી ર્ધાકરર્ા રે લોલ…આવ્ર્ાું આવ્ર્ાું.. 
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જામ્ર્ા જામ્ર્ા ગઢ ર્ાવાએ તાલ 

સણૂો  સણૂો  ઝાુંઝરના   ઝણકાર 

હોમ  હવન  ને   ભક્તતના  નાદ 

માના દશપને થર્ા સ ચખર્ા રે લોલ…આવ્ર્ાું આવ્ર્ાું.. 

રમે  રમે  લાલ   ક કડાની   જોડ 

ચાચરના ચોકે મા બહ ચરના બોલ 

ઊડે  ઊડે  માના  ગ લાલોની છોળ 

ગબ્બરે હીંચે માડી અંચબકા રે લોલ 

ગઢ કાુંગરે થી (૨) ટહ કકર્ા મોરલા રે લોલ …આવ્ર્ાું આવ્ર્ાું… 

ચ ૂુંદડીમાું ચમક્યા આભલા રે લોલ 

મુંગલ  વરતે માને દીવડે રે લોલ 

આવ્ર્ાું આવ્ર્ાું માનાું નોરતાું રે લોલ 

નવલાું નોરતે ધબકૂકર્ાું રે ઢોલ…ધબકૂકર્ાું રે ઢોલ(૨) 
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ર્રદેશમાું 
ઠેક્યા દકરર્ા ને અમે પગૂ્ર્ા ર્રદેશ 

છોડ્ા  વતનના  રે  વ્હાલ 

દામદામ સાહબેીની વાતોમાું ડબૂી 
સોન ર્ીંજરે પરૂાર્ા રે લાલ 

એની વેદનાના સાુંભળજો હાલ! 

જમવાનાું નોંતરાું ના દેશો આ દેશ, 
મારા   હૈર્ાને   લાગશે   રે  ઢેસ 

ભાણે  બેસી  ને   જમવાની  મજા, 
વ્હાલા! ખોઈ  અમે  આવી ર્રદેશ 

 

વતનની   વાત  તમે  ના  છેડજો 
ર્રદેશની  આકરી લાગે આ વેઠજો 

કેવી મળતી હ ૂુંફ આંગણાુંના તાર્ણાએ, 
ને વાતોના  તડાકા, ત્રવસરાર્ા આ દેશ 

વાતાન કચૂલત  ઓરડે  થાતા  મ ૂુંઝારા, 
ઝૂરે  માર ું   નાન ું હૃકદય ું આવી ર્રદેશ 

 

મેળામાું મહાલવાની  વાત ના છેડજો 
ર્રદેશની  આકરી  લાગે  આ વેઠજો 

 

                               , 
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ને મેઘલો નચવે, મોરલા  ને તાનમાું 
સુંગેમરમરના  ર્થ્થર  સમ આજ હ ું, 
સુંવેદનાના  સરૂો   ખોળું  ર્રદેશમાું 

 

ર્ાદરની  ભભતૂ્રતની  વાત  ના છેડજો 
ર્રદેશની  આકરી  લાગે   આ વેઠજો 

છે   છે  ઘણ ુંર્  આ   મસ્તાના  દેશમાું, 
નથી  જડતા દાદા દાદી  એના વેશમાું! 
બાર્થી  સવાર્ા  એ  ખોળાના  હતેડાું, 
ખોર્ાું ને  રોર્ા  અમે આવી ર્રદેશમાું 

 

હાર્ !  હલેોમાું  ડબૂાડી  અમે  પ્રીતજો 
વતનની  મીઠી  વાતો તમે  ના છેડજો 
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ર્ાનખર 
હકરણી છુંદ, 

ર્ત્રત ૬, ૧૦ અક્ષર..૧૭ 

ગણ.. ન સ મ ર સ લગા 

લલલ લલગા ગાગાગાગા લગાલલગા લગા 

 

ર્વન ખરવે ,  વાઘા મારા , વળી  હરખે હસે 

જગત મમ આ , દીસે ક્ષોભી, અકાર ું  રડે કદલે 

તર  વલવલે , ત્રનષ્ઠ રી છે , ત ું ર્ાનખરા જગે 

મધ ર ફળનો , દાતા ઊભો ,ત્રવર્ાદ ધરી તને 
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મેઘ 
છુંદ…સ્ત્રગ્ધરા 

અશર ૨૧,ર્ત્રત ૭,૧૪ 

ગણ..મ ર ભ ન ર્ ર્ ર્ 

ગાગાગા ગાલગાગા લલલલલલગા ગાલગા ગાલગાગા 

--------------------------- 

શ્રીમુંતા  ઘમૂતાઓ ,  ઝરમર  ઝરને , આવને  ભેટવાને 

ને આવ્ર્ો એ છવાતો, ગગન ગજવતો, આભલે વાત સુંગે 

ર્ર્જન્ર્  પે્રમભીંનો ,  રસધર  વસ ધા , કાર્ને  મ્હેંકવીને 

ઐશ્વર્પ  અર્પવાએ,  ચગકર  ર્ર વરસી ,ક ુંજ  લીલી રમાડ ે

( ર્ર્જન્ર્-વરસાદ ) 
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ર્ાનખર અવસરા 
સનૂી  ડાળો  ને માળ રે સનૂા આ 

રૂસણે ચાલ્ર્ા આ લીલ ડા શણગાર 

ત્રશત્રશરા દીઠા રે વાર્રા વૈતાળ(૨) 

 

વાસુંતી  રુંગે  ખબૂ  ખીલ્ર્ાતા ને, 

કલરવ ઝીલ્ર્ાતા હરખતાું કદનરાત 

કોની તે લાગી આ નજર કાળી રે? 

ખરતાું ર્ાન રૂએ સકૂવે થડ ડાળ 

 

તર્માું બેઠા ત્રશખરો જ ઓઢી કહમકણ, 

ફૂુંકે ર્વન કહમાળા ઠારતા રે ગાિ 

ભાગ્ર્ રૂઠે તો ક્યાું રે જઈ જ કહીએ? 

ર્ીળાું ર્ાુંદડ રઝળે ખરી વનવાટ 
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દીધાતા  જ પ્રસાદો લળી  જગ આખે, 

ભર્ાપતા  ઔર્ત્રધના  અમે  જ  ભુંડાર 

છે  વગડાના  ત્રવરલા  અમે ખમતીલા, 

જગ સેવાના રળર્ા ભાગ્ર્ જ બળવાન 

 

જાણી ર્ાનખર ત  ું  છે ભલી જ અવસરા, 

કણકણમાું  જાશ ું  રે અમે   જ  સમાઈ 

ખીલવ ું  ને  ખરવ ું  એ  સદા  ભાગ્ર્માું, 

ધન્ર્! ઋણ સવાર્ા વાળી કરી પણૂ્ર્ કમાઈ 
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ત્રર્તા ને અપ ું દશ નરૂ 
ર્શ  ર્ુંખી ને પ્રકૃત્રતની રચી લીલા, 
ને ફરી ત્રવધાતાને ચઢીય  રે હરૂ 

હવે જગ વ્ર્વહારે પ્રગટાવ ું એવા નર, 
બનાવ ું ત્રર્તા ને અપ ું  દશ નરૂ 

પ્રથમ  નજરે  સમાણ ું  શ્રીફળ, 
ને ત્રવધાતાએ માુંડ્ા શ્રીગણેશ 

રૂક્ષ   લાગે   ભલે   બહારથી, 
ભીતર રમાડે પ્ર્ારના ભાવેશ 

બીજી નજર મુંડાણી સાવજે, 
નર કેસરી થઈ ઘમૂજે વીર 

ર્ૌર ર્થી ડગ દેજે ધરણીએ, 
નાથજે ઝુંઝાવાતો મદાપઈથી ધીર 

િીજી નજરમાું દીઠો મેઘલો, 
ગરજતો અર્ાઢે દેતો રે ડુંક 

વાત વ્ર્વહારે ત  ું ગાજ જે, 
જગ  જાણે  હાલ્ર્ા  રે બુંક 

ચોથી  નજરે સમાણો વડલો, 
દેતો ત્રવસામો ને શીળી છાુંર્ 

ક ટ મ્બ  કબીલો તારે આશરે, 
સુંતાર્ો સહી છિ ધરજે રે રાર્ 
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ર્ાુંચમી   દૃષ્ષ્ટએ  દીઠો  ર્હાડ, 
ને  થર્ા  રાજીનારેડ   શ્રીનાથ 

દીધા તને ચગકરના ગ ણ સઘળા, 
ત્રશખરથી સાગરે ગાજે આલાર્ 

છઠ્ઠી નજરે ઘઘૂવ્ર્ો મહાસાગર, 
કદલદાર  થઈ  કરતો  રે શોર 

ભલૂજે  ખારાશ  ત  ુંરે્ સુંસારની, 
દે  જે મીઠડા મેઘ અનરાધાર 

સાતમે  સમર્ાપ  દાદા  સરૂજ, 
પ્રતાર્ી તર્ાવતા સકળ બ્રહ્ાુંડ 

દેજો  ત્રર્તાને  એવા  રે  તેજ, 
ચુંદ્રની શીતળતા ર્ામે સુંતાન 

હાથ  જોડી  બોલ્ર્ા  નર  દેવ, 

આઠમે દેજો મછૂ મોભાને સાથ 

કન્ર્ા  ત્રવદારે્   છલકે   અક્ષ, 

એવ ું નવમે દેજો હૈય ું ત્રવશાળ 

દશમ ું  નરૂ પ્રભ   એવ ું  આર્જો, 
‘દીર્‘ ને  દ્વારે  વધાવે  સુંતાન 

દોડી  ચાુંપ  ું  ભલૂકાુંને  છાતીએ, 
ને   રમ ું   થઈ   નાનો   બાળ 
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પ ણ્ર્ પ્રસાદ 
ઢોલ  ધબકૂ્યા  વનૃ્દાવનમાું ,શરદ  પનૂમની  ખીલી  રાત 

ગોર્ ગોર્ીઓની ત્રનમપળ ભક્તત,કાના સુંગ સૌને રમવો રાસ 

ઝટઝટ વાળું લીધ ું આટોર્ી,દોડ્ ૂું ગોક ળ વનૃ્દાવન વાટ 

વરસી વ્ર્ોમથી અમતૃ હલેી,પ્રગટ પ્રભ નો ર્ામવા પ્ર્ાર 

શીતળ સમીરના વીંઝણા વારે્,છૂર્ાર્ો નટખટ રકઢર્ાળી રાત 

બહાવરાું  નૈન  શોધે  વ્રજનાર,શ્રીહકર  સુંગે  રમવો  છે  રાસ 

ગામ ઘેલ ું  થઈ પછૂત  ું  વાત, નથી  ફોડી મટકી કાનાએ આજ 

નથી લ ૂુંટયા માખણનાું દાન,બોલો જશોદાજી ક્યાું છૂર્ાર્ો કાન 

હસતી  રાધા  કહ ેશ્ર્ામને, કેમ  કરી સૌ  સુંગ રમશો રાસ? 

ર સણાું    લેશે  ગોર્ગોર્ીઓ, કેમ રીઝવશો  સૌને  શ્ર્ામ? 

ર્ીળાું ર્ીતામ્બર  જરકશી ઝામા, મધરાતે વાર્ા વેણ ના નાદ 

લીન  થર્ા  બ્રહ્નાદે  ગ ણીજન, ભલૂ્ર્ાું ત્રવરહમાું દેહનાું ભાન 

રાસ ભક્ક્યમાું મગન વ્રજવાસી, દીઠો જોડીધર જગદીશ સૌ સુંગ 

સ્નેહ  ભક્તતનો  રાસ રચાર્ો,મન  ભરી માધવે છલકાવ્ર્ો રુંગ 

ગગન ગોખથી નીરખે ર્ોગમાર્ા,બહ  ર ર્ ધરી કાનો રમતો રાસ 

છોગાળો  લાલો  લાગે વહાલો, ભગવત  કરૃ્ાનો  ધકરર્ો   થાળ 
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તર  આર્ણ ું સકહર્ાર ું 
ડાળે  બેસી  ર્ુંખી   ટહ ક્ ું 
ધરતી તારી ગગન અમાર ું  

ર્ણ ભલ ું , તર  આર્ણ ું સકહર્ાર ું  

ફરફર  ફરકે   ર્ણપ  સજીલાું 
છેડુંત       ગીત મજાુંનાું 
શોભે રત  ુંબલ  લઈ  હીંચોળાું 
ભલૂશ ું કહવેાન ું ભલા માર ું  તાર ું  
મહાદાતા, તર  આર્ણ ું સકહર્ાર ું  

અમ વનર્ુંખીનો આશરો મોટો 
બાુંધ  હવેલી, ત ું મળે ના જોટો 
ભરી હરખ,       સુંતાનો ર્લશ ું 
લીલ ડ ું  નવલ ું  અનઘ  ર ર્ાળું  
માવતર,  તર  આર્ણ ું સકહર્ાર ું  

ૠત ઋત ના    કામણ    ખીલતા 
ખાટા   મીઠા   ફળોએ   મ્હેંકતા 
આવ   નીરખ   મુંગલ  રૂર્ાળું  
અર્ે  ત્રવસામો કર ણાથી છલકત  ું 
અન્નકટૂ, તર   આર્ણ ું  સકહર્ાર ું  

ગગન ગોખથી વહતેી ધારા 
લીલાછમ હરખે ડ ુંગર ક્યારા 
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શોભુંત  વનમાળે  રૂર્લ ું સ  ુંવાળું  
સવાર્ા  સુંતસા   ધરે  નઝરાણ ું 
જગદાધાર, તર  આર્ણ ું સકહર્ાર ું  

પનૂમ વૈશાખની 
ગ ફા  મધરે્   નીરખી  રહ્યો , સૌમ્ર્   મતૂી  બ ધધની 
આડે  ર્ડખે  જમણે   અંગે, ર્રમ  શાક્ન્ત  ર્માડતી. 

ર્ુંદરસો  વર્પ   પવેૂ ,  હશે   કેવી  આ  ધન્ર્  ઘડી 
વધાવે  જન્મ  વૈશાખી પનૂમ,મહામર્ી! ત  ું ભાવ ધરી. 

ચાુંદની  ખ દ  શાતા ઝીલે, પ્રકૃત્રત        સ ખદાત્રર્ની 
પણૂપ  રૂરે્  વૈશાખી  ખીલી , પણૂપ  સુંગ  બ્રહ્ાુંડે રમી. 

તર્ાગી  ગહૃ  તર્ી  ભમી,       ર્ીર્ળે  આંખો ઢળી 
શીતલ વાય  સ ગુંધ ઢોળે, પ્રસન્ન ફરી પનૂમ વૈશાખની. 

અનુંત સ ખ રમે મ ખે,  અનુંતો  દશપનના  સતર્ો લાધી 
અનેરી તપૃ્તી, વનકન્ર્ા  સ જાતા, ધરે ખીર ભાવે હસી. 

સુંઘ ત્રવહારથી  ઉઠી લહર , બ ધધતવના ર્ુંથે દોરે જગત 

અકહિંસા પે્રમથી રુંગો જીવન, ત્રશલ્ર્ી કોતરે અમતૃ વચન. 

ક શીનારાનો  ચુંદ લ હાર, ધરે  અંત્રતમ  ભીક્ષા ભગવુંતને 

ધન્ર્ વૈશાખી પનૂમ, એંશી વર્પ, દેવે દીધાું સ  ખ જગતને. 

સ ણો અંત્રતમ બોધ, ”આતમ દીર્ થાવ” બોલી મીંચ્ર્ા નર્ન 

વરતે  જગે  આણ ચક્રવતી, ‘આકાશદીર્’ ભાવે વુંદે ચરણ. 
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ગાઉ       કોનો વધારે, વુંદનીર્ વૈશાખી મહામર્ી પનૂમ 

ના વીસરીશ ું એ ભાવ દશપન      ,જે કુંડાર્ાપ પ્રભ નાું શર્ન 

 

પ્રભાત નતૂન વર્પન  ું  
આવ્ર્ો  આસો  માસ પ ત્રનત  ને દીર્ાવલીએ  ઉજાશ ભર્ાપ 

પ્રકાશ  ર્વપ  દેશે સમધૃ્ધધ એવા, મા  દેવીએ વરદાન ધર્ાપ 

 

કરી સરૂજ દેવની ર્કરક્રમા આજ, અવનીએ શણગાર સજ્ર્ા 

પ્રગટ્ ું   પ્રભાત  નતૂન  વર્પન ું,     કલરવ   ગાન  સર્ાપ 

 

સ્નેહ  સબરસે  પરૂાઇ રુંગોળી  ને  વાણીએ મીઠાશ વણી 

મ્હોંર્ાપ ભાવ અંતર ત્રવશે્વ  ને  શ ભ સુંકલ્ર્ના પ્રમાણ ધર્ાપ 

 

સ સ્વાગતમ ્ શ ભેચ્છાએ  ત્રનમપલ મનના આવકાર ખીલ્ર્ા 

ઝૂલ્ર્ા તોરણીર્ા કદલ આવકારે ને અન્નકટૂના થાળ ધર્ાપ 

 

વ્ર્ોમે ખીલી રુંગ ક્યારીઓ ને ઘરઘર આજ મુંકદર થર્ા 
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ફૂટયા  ફટકડા  હરખ વેરતા  ને સમર્ ચકે્ર સુંધાનધર્ાપ 

 

ભલૂશ ું વેરઝેર તો પ્રગટે આનુંદ એવા અંતરે ભાવરમ્ર્ા 

આજ હત  ું તે કાલ થય ું ને ‘દીરે્ નવય ગના મુંડાણ ધર્ાપ 
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ભારત 
હ ું ભારતનો, ભારત  મારો,  ઋણ  મોંઘેર ું   માથે 

ધબાુંગ ઢોલ ધબકેૂ જે દી,ઉછળે રતત તવ કાજે 

 

સાવજ દહાડ ેઅશ્વ હણહણે,મરદ મછૂાળા મ્હાલે 

રણે  ઘમૂતા  દ શ્મન સામે, જ ુંગ  જીતવા  કાજે 

 

રુંગ-બેરુંગી,પ ષ્ર્ો સ ગુંધી,વનરાવન વકૃ્ષો શોભે 

ધરતી-ઉવપરા નદી સરોવર,મધ ર કલરવ માણે. 

 

સાગર રાજા ચરણ ર્ખાળે,ગારે્ કહમાલર્ ગાથા 
દાન-ધમપ ને આદર ભાવે વહ ે    પે્રમની ગુંગા 

 

માનવ મેળા,વનના મોરલા,નાચે ધબકે ધરતી સુંગે 

ચગકર કુંદરા,મેર  ત્રશખરો જગાવે શ્રધધા જ્ર્ોત ઉમુંગે 
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સુંતોની વાણી જન કલ્ર્ાણી,વહ ેસુંસ્કાર સરવાણી 
કરધ્ધધ ત્રસધધી, કર ણા  તારી,વરસી અમ ર્ર ભારી 

ભક્તત શક્તત, શૌર્પ સમર્પણ, ત્રનષ્ઠા અમારી શોભા 
ત્રવદ્યા  ત્રવનર્, અકહિંસા અંતરે, સુંસારે  અમ આભા 

 

પવૂપ-ર્ક્શ્મમ, ઉત્તર-દચક્ષણ, ફરકે ત્રિરુંગો ન્ર્ારો 
એક અવાજે  આકાશે ગાજે, ‘જર્કહિંદ’ નો નારો 

ભાગાકાર 
 

સહજ  રીતે શીશ  બોલે, ના ગમતા મને ભાગાકાર 

દાદા મ ૂુંઝાર્,તારા મારાના વાણા કેમ ગ ૂુંથ  ું સુંસાર 

 

તણખે  તણખા  ભેગા  કરી  બાુંધર્ો  સ ુંદર  માળ 

કલબલાટ સુંગ માણ્ય ું ઘરને ઊંચા ઊંચા અંતરાળ 

 

ભાવે ભીંજાર્ા , હૂુંફે સજાર્ા  લઈ  રેશમીર્ા ર માલ 

સજ્ર્ા સમરે્ ,મીઠા મદમાતા દઈ વસુંતના વહાલ 
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ભાગ્ર્ સૌ સૌના લાવ્ર્ા,વ્ર્વહારે બાર્ મત્રત મ ૂુંઝાર્ 

અંતરના  આશીવાદ  સરે ને અકે્ષ આંસ ડાું હરખાર્ 

 

ગ ૂુંચવે ગ ણાકાર ને ભાગાકારે જીંદગી       દ બપળ 

ગમે સરળ જીંદગી, ખળખળ વહતેી     ત્રનમપળ 

 

નથી  સઘળું આર્ણ ું , ના રહતે  ું સાથ સદા કાળ 

ભોગવ્ય ું એજ તમાર ું  , એજ સતર્ નમી ને ભાળ 

ભારતને ભારત રહવેા દો 
 

મનની શાન્તી સકળ સ ખદાતા 

જગ  ચેતના   જગવવાદો 

આવો બુંધ  અવાજ ઉઠાવો 

ભારતને ભારત રહવેા દો 
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પ ણ્ર્ ભતૂ્રમએ પ્રગટ્ ું દેવતતવ 

સારા જગે મલકવા દો 

અકહિંસા એ આધાર જગતનો 

કર ણાથી છલકવા દો 

 

કહિંસા અતર્ાચાર અકલ્ર્ાણી 

માનવને માનવ રહવેા દો 

ઉર્કારોના મેઘ અવની એ સીંચો 

વનરાજીને મ્હોંરવા દો 

 

ર્શ  ર્ક્ષી અબોલા જીવડા 

પ રક બનશે ર્થરાવા દો 

સૌના સ ખે થાશો સ ખીર્ા 

ભાવ ઉરે છલકાવા દો 

 

સરીતામાુંથી સાગર થૈ મ્હાલો 
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સપ્ત ખુંડ ેસુંવરવા દો 

મીઠા બોલે દો આવકારો 

સ ધા સ્મીત રેલાવા દો 

 

બ ધધી બળથી ત્રવકાસ કેડીએ 

સ ખ શાન્તી ર્થરાવા દો 

ર્ાર્ મારગેથી ર્ાછા વળો 

પ્રત્રતક્રમણને પ્રગટવા દો 

 

અખીલ બ્રહ્ાુંડનો એક જ ઈશ્વર 

બની સુંતાન શોભા દો 

સાર ું  સાર ું  ગ્રહણ કરીને 

અનુંત સ ખને સથવારો દો 
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ભાળવ ું મારે ભીતરન ું અજવાળું 
મન તણ ું            સાચ ું 

તર્જ ું  અહુંકાર  ને  ર્ાચ ું 

ભાળવ ું મારે ભીતરન ું અજવાળું  

 

ખબૂ ભમ્ર્ો આ જગ વાટે 

હ ું  ઈન્દ્રીર્  સ ખ  સ જાણ ું 

વેર વૈમનસ્રે્  કદલડાું રૂઠે 

આવ્ય ું ર્શ્ચાતાર્ન ું ટાણ ું… 

ભાળવ ું મારે ભીતરન ું અજવાળું  

 

ધર્ાન  ધરતાું કદવ્ર્તા ર્ામ ું 

ક્ષમા સૌરભના  દીર્ જલાઉં 

સમતા વમળો આ અન રાગી 

દશપન મુંગલા ત્રનત  હ ું ઝાુંખ ું… 
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ભાળવ ું મારે ભીતરન ું અજવાળું  

 

આતમ શ ધ્ધધ સત ધન ન્ર્ાર ું  

અહુંકાર  એ  ભાઈ  અટવાણ ું 

માર ું   ગણ્ય ું  એ  નથી કોઈન ું 

એકાકારે    સતર્   જ   લાધય ું 

ભાળવ ું મારે ભીતરન ું અજવાળું  
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ભાળું તને 
હ ું  દોડાવ ું જજિંદગીને કે જજિંદગી દોડાવે મને 

ઝાુંખ ું અંતર ચક્ષ એ તો રમાડતો ભાળું તને 

આટાર્ાટા  હ ું રમ ું ને કોઇ રમાડી જાર્ મને 

કહસાબ કરવા માુંડ ું તર્ાુંતો, હસતો ભાળું તને 

લટકાવ ું  કુંઠે ર્શ ઈલકાબો ને  ગવપથી  ભમ ું 
કોઈ ખેંચે ટાુંટીર્ાને સીડી ખસેડતો ભાળું તને 

આ માર ું  રે્લ ુંર્  માર ું ,  કહી  રાતકદન મથ્ર્ા કર ું  
જાર્ જમી કોઈ તાકડ ેને ઓડકારતો ભાળું તને 

વાત માુંડ ું  સુંબુંધોની,  ર્ણ રમાડ ું  સ્વાથપ  સદા 
ભોગ ધરી માગ ું જ્ર્ાું, ભલો શરમાતો ભાળું તને 

દેહ  મોંઘો માનવનો  છે  દેવનેર્  દ લપભ  રે 

સત ર્ુંથીને  હતેે અક્ષરે , બોલાવતો ભાળું તને 

પે્રમ કર ણા ને       થી જો ઉભરે જીંદગી 
ય ગોય ગોથી સાચો સારથી થાતો ભાળું તને 

ત્રવસ્તરતો જઈ ફૂલી ફાળકે ‘દીર્ મોટો થર્ો 
વત પળ બનાવી શનૂ્ર્માું રમાડતો ભાળું તને 
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મન દર્પણ 
સતર્ ય ગની  એક વાત સર્ાણી 

સાુંભળજો ધરી ધર્ાન નર નારી 

બોધર્ાઠ  દેતી  સુંસારે  ન્ર્ારી 

આ  છે  ઓશોની  અમતૃ વાણી 

 

રાર્  રુંક  ભલૂી  ભેદ  થાર્ સદાચારી 

શીશ  ઝીલતા ગ ર  દ્વારે વાણી કહતકારી 

સખા ભાવે  સૌ શીખ્ર્ા જીવનની રીત્રત 

ગ ર  આશ્રમથી લે ત્રવદાર્ ઝીલતા નીત્રત 

................... 

ગ ર  આશ્રમથી ગ ર  સખા બની ય વાવરે્ ર્ોતાની મુંજીલ ર્ર 

એક ધરે્ર્ લઈ સૌ ચાલી નીકળર્ા… 

……………………………….. 

હતો રાજાનો ક ુંવર, મળય ું ત્રસિંહાસન, શોભે થઈ ય વરાજ 

ક્ષાિ  ધમપ   સુંભાળી  ત્રવરલો  થર્ો  ર્શસ્વી  સમ્રાટ 
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સ ખ  સમધૃ્ધધથી  છલકે નગરો  ને દીરે્ કદવ્ર્ દરબાર 

ત્રનશકદન  ર્શ  કીત્રતિથી  શોભી, રાજન  ઝીલતા સતકાર 

 

ગ ર  સખા ચાલ્ર્ો તીથપ વાટે, મનમાું કરતો જાર્ 

જ ુંગલ  જ ુંગલ ધણૂી  ધખાવી, ધરતો રૂડાું ધર્ાન 

આતમ ચચિંતને પ્રગટયા દીવડા, જીવન ર્ુંથે દીઠો ઉજાશ 

લોક  કલ્ર્ાણે ઘસતાું કાર્ા, ચુંદન  થઈ  મહકેે ચોર્ાસ 

 

સમ્રાટે સાુંભળી ર્શોગાથા  ને  ર્ાદ કર્ાપ ગ ર  સખા 

સુંદેશો મોકલી દીધાું ત્રનમુંિણ, ને દીધાું આદર તેડાું 

આવ્ર્ા દ્વારે સખા તર્સ્વી, ને નર્નો રાજનનાું ભીંનાું 

વહી ત્રમલને અશ્ર ની ધારા ને ઉમળકે તનમન ખીલ્ર્ાું 

 

બાળર્ણની  માર્ામાું  સરકી  ભાવે મનડાું મલકે 

ર્રસ્ર્ર સ્નેહ અંતરથી ઝીલી, આદર મધ રાું છલકે 

 

હસી રાજવી પછેૂ, ત્રમિ મારા, ધરશે શ ું મ જને ભેટ? 

ફકીર તર્સ્વી તાલી દઈ બોલે , તારા ખજાને શાની છે ખોટ? 
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રાજકોર્નો રખેવાળ બની, રાજન ત  ું ત્રસિંહાસન શોભાવે 

આવા સમ્રાટને એક ફકીર બોલ, આર્ી આર્ી શ ું આરે્ ? 

 

સાુંભળ  રાજન દીધી દાતાએ , અમને અનેરી ત્રસધ્ધધ 

ર્ર કલ્ર્ાણૅ ધર ું  સુંકલ્ર્ તો ર્રમ કૃર્ાળું કરતા પતૂ્રતિ 

ત્રવચાર ું   રાજ રાજેશ્રીને ત્રમિ ભાવે કઈંક અનોખ ું આપ ું 

ર્ણ જે ચીજનો ત્રવચાર કર ું , તે ચીજ તારા ખજાને દેખ ું 

 

છેવટે એક એવી મહામલૂી, ચીજ આ થેલામાુંથી તને દેવી 

જેને  તારો  મહા  રાજકોર્ ર્ણ , કદી  નહીં  શકશે તોલી 

 

ફાટી  ગરે્લી ઝોળી લઈ, તર્સ્વી ફકીર ફક્રથી ચાલે 

મારા ખજાને ના હોર્ એવ ું ,શ ું આર્શે રાજન ત્રવચારે 

 

રાજન તારા મહલેમાું શોભતા હીરા જડીત અરીસા 

બોલો મ ગટધારી પછૂું તમને, જ ઓ શ ું થઈ રસીલા ? 
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આજ  મારે  દેવો તમને, દર્પણનો એક જાદ ઈ ટ કડો 

દર્પણમાું શ ું દશપન કરવા? એ શીખને કદલમાું જડજો 

 

ધીર ગુંભીર મ દ્રા ધરી તર્સ્વી બોલે……. 

 

ર્થ્થર મનને ઘસી ઘસી ચમકાવી, સ્વર્ું ને ભાળો તમે રાજવી 

અંતર  મન  દર્પણે પ્રકાશી  નમી, થાઓ કદવ્ર્વ્ર્ાર્ી મહારથી 

આવા મન દર્પણ આ જગ માુંહી, કદીરે્ કૃર્ા વગર મળશે નહીં 

જ્ઞાન  કકરણે  ઢૂુંઢો  જગે તો , ઈશ્વર ત્રસવાર્  કુંઈં  જડશે  નહીં 

 

સ્વર્ુંને ર્ારખ્ર્ા વગર રહી જાશે , સવપ  સાધના  જગે અધરૂી 

આતમીર્ આનુંદે ત્રનષ્કલુંક પ્રત્રતભાનો ,સરૂ્પ સ્વર્ું જાશે પ્રકાશી 

છેલ્લે હસી તર્સ્વી વદ્યા…. 

જીવન  છે  જલ  ર્ર રમતી રેખા, જાગો રાજવી નીરખો એને 

મન દર્પણમાું મળશે ર્રમેશ્વર , કેમ કરી રાજન તોલશો તેને? 
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મયરૂના કામણ 
 

તારા ર્ીંછાનો વીંઝણો શોભે રૂર્ાળો 

તારી કલગીનો તાજ રૂડો રકઢર્ાળો 

મોર  ત  ું   લાગે   છે  છેલછોગાળો 

 

મેહ લીર્ો ગાજે ને થનગને નખરાળો 

વનવગડે  ઢેલ  સુંગ  દીરે્      નો 

મોર  ત  ું  લાગે  છે   છેલ  છોગાળો 

 

રમતો   ભર્કે   કળારે્લ   કોડીલો 

મોર મ ગટ ધરી હરખાવતો ગોર્ાલો 

મોર   ત  ું   લાગે છે  છેલ  છોગાળો 

 

મયરૂ  કેવાું રે કામણ તમે કીધાું 

હકરએ તમારાું સરનામાું રે દીધાું 
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મેં  તો  વહાલ ું  કય ું   ગોક ચલય ું  ગામજી 

મોરર્ીંછ મ ગટે ઓળખાર્ો મારો  કાનજી 

 

તારા   રાજ    રાજેશ્વરી  ભર્કા રૂર્ાળા 

મોરલા તમે સૌને ગમતા છેલ છોગાળા 
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મહાદેવ 
અંતરર્ામી  એટલ ું  જ હ ું માગ ું 

ર્ાર્  ર્ડી    મર્ થઈ જાગ ું 

હરહર નાદથી જીવ આ સજાવ ું 

દશપન ભાગ્ર્નાું સ ખડાું રે ઝાુંખ  ું 

 

રાર્ રત્રવ  ઉતારે આરતી મુંગલ 

સ વણપ  દીસે  કૈલાસ  કર ું  વુંદન 

ઓમ રટ ું ને ર્ામતો ર્ુંચ દશપન 

નીલકુંઠા થાજો અમ કષ્ટ ભુંજન 

 

ધર્ાન ધરીએ  શુંભ   મારા જટાળા 

ર્ાવન  ગુંગા મૈર્ા  શત સ ભાગા 

બીજ  ચુંદ્ર ધર્ો  શીશ  મહાદેવા 

ભોળા ભોળા કલ્ર્ાણી રે ઓમકારા 
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દેવ  દરબારે શોભતા શુંભ      દાતાર 

પ ણ્ર્ દશપને ઝૂક્યા શીશને ખ શી અર્ાર 

જર્ જર્     શુંભ  દાતાર(૨) 

 

મહકેત  ું ગ જરાત  
ગાજે  મેહલૂીઓ  ને  સાવજની  દહાડ 

જાણજો  એજ  માર ું   વતન  ગ જરાત 

જ્ર્ોતને  અજવાળે  રમે  ભક્તત શ્રધધા 
આંખની  અમીથી  વહ ે દાનની  ગુંગા 
પ્રભાતીર્ાના  સરેૂ  જ્ર્ાું પ્રગટે પ્રભાત 

જાણજો  એજ  માર ું   વતન   ગ જરાત 

શીખવ્ર્ા  સાગરે  સૌને સાહસના ર્ાઠ 

ને સાબરે  પ્રગટાવી આઝાદીની આગ 

ગ ૂુંજે  જર્  સોમનાથની હાકો કદનરાત 

જાણજો  એજ   માર ું   વતન ગ જરાત 

શોભતો   કચ્છડો   મારો  શરદની   રાત 

વલસાડી   કેરી  જેવા   કોર્લના   ગાન 

ચરોતરી ખમીર ને ઑલી પ    ની  ભાત 

જાણજો   એજ   માર ું   વતન    ગ જરાત 
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તાર્ીના  તટ  ને ર્ાવન  નમપદાના ઘાટ 

મહીથી મહીમાવુંત, માર ું   ગરવ ું ગ જરાત 

ઘમૂતા   મેળાુંમાું    લોક  ભલૂીને  જાત 

જાણજો   એજ   માર ું    વતન  ગ જરાત 

છે  ગાુંધી  સરદાર મારી  ગ ર્જરીના  નેિ 

  પ                     ઈ   ત્રવશ્વાત્રમિ 

સ દામાની ર્ોટલીએ દીધી સખાની ર્ાદ 

જાણજો   એજ   માર ું   વતન  ગ જરાત 

ના  પછૂશો  ભાઈ  કોઈને,  કેવડ ું  મોટ ું ગ જરાત 

જ્ર્ાું  જ્ર્ાું  વસે  ગ જરાતી તર્ાું મહકેત  ું ગ જરાત 
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મા તારી ઋણ ઉતરાઈ 
છુંદ-ચોર્ાર્ા 

ઘસી જાત જગ કલ્ર્ાણે, હસી હસી ને મા રોઈ 

સુંસાર  ભલે રમતો  સ્વાથે તવ હૈરે્ ચોખ્ખાઈ 

આવે  તારે ખોળે  દોડી,  છોડી   જગ ઠક રાઈ 

માડી  તારી  ર્ાવનતા  જોઈ પ્રભ તા હરખાઈ 

ધન્ર્ ધન્ર્! જનની તારી જાગીરાઈ(૨) 
…………………………………………………. 

હાથ ફરે મા હતેે શીરે 

ર્ામ ું સકળ સ ખવાઈ 

ખોળે રમવ ું તારા મા એ 

વૈક ુંઠી ઠક રાઈ 

વ્હાલ તમારા મા લાખેણા 
સાચી પે્રમ સગાઈ 

ઘડી તને મા દે ત્રવધાતા 
સ્વગપ તણી હરખાઈ 

સરૂજ સોમ શાખડે ઝૂલે 

મા તારી મમતાઈ 

આંખલડી મા તારી જાણે 

ગુંગાની નીતરાઈ 

દે હોઠો આત્રશર્ મા જ્ર્ારે 

દૂર રહ ેત્રવકટાઈ 
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જગ શીરેથી ના ઉતરે એ 

મા તારી ઋણ ઉતરાઈ(૨) 

 

માત ૃવુંદના 
નથી જગે માતા સમ કોઈ વડેર ું , 

માબાર્થી  ના  દીઠ ું કોઈ મોટેર ું  

શત શત જન્મે ના ચકૂવાર્ એવ ું 

માતન ું  મોઘેર ું   ઋણ સદા અનેર ું  

 

સુંતાન સ ખે નીચોવી  છે કાર્ા 

વટવકૃ્ષ  સમી  દીઠી  રે છાર્ા 

સુંસાર   સાગરે  રેલાતી કરૂણા 

મળે  ઢાલ શીરે , વુંદે રે જાર્ા 
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માન ું હૈય   
હતે  ભય ું  છે  માન ું  હૈય ું 

     હરખત ું જોઈને છૈય  

દીકરી આવી માને મળવા 

પછૂતી હોંશ ે શ ું છે ખાવ ું? 

 

ર્ાદ આવે મા નાસ્તા થેલી 

ત ું  ભરી  દેતી કોલેજ કાળે 

ભલૂતા નાનો સ્કાફ અમે તો 

દોડતા  ર્પ્ર્ા  ર્ાદ કરાવે 

 

વાુંચતા  ર્ોઢી  જાતા  અમે 

વ્હાલથી શીરે ચાદર ઓઢાડ ે

ર્ાદ આવે મા બચર્ણ હવે(2) 
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આજ  ગહૃસ્થી  આવી  માથે 

ભાગતી દોડતી જીંદગી વચ્ચે 

આજ  શોધ ું  એ  ચા  ને થાળી(2) 

 

માવતર સમ ના બીજા ખજાના 

જીંદગી  ના  સાચા જ ત્રવસામા(2) 



                  Page 201 

 

 

મારા શામળા 
મારા અંતરમાું ભાવ એવા જાગ્ર્ા રે શામળા 

વ્ર્ોમ ત્રવરાટને કહિંડોળે   ચાવ ું 
હીંચકે ઝૂલતા નીરખી મારા શામળા 

વસુંતને મોકલી ફૂલડ ેવધાવ ું 

મારા અંતરમાું ભાવ એવા જાગ્ર્ા રે શામળા 
 

ઉંચા ડ ુંગકરરે્ દેવને બેસાડ ું 
ડ ુંગરની ડગરો શણગાર ું  મારા શામળા 

આઠે ર્હોર તને સજાવ ું 

મારા અંતરમા ંભાવ એવા જાગ્યા રે શામળા 
તમને સ વણપ ત્રસિંહાસને ર્ધરાવ ું 

આનુંદથી ચામર ઢોળું મારા શામળા 
ધરૂ્ દીર્ આરતીથી મુંગલ વરતાવ ું 

મારા અંતરમા ંભાવ એવા જાગ્યા રે શામળા 
તમને ગ લાબોની સેજે સ ુંવાડ ું 

મઘમઘતા અત્તર છુંટાવ ું મારા શામળા 
નારદજીને બોલાવી વીણા વગડાવ ું 

મારા અંતરમાું ભાવ એવા જાગ્ર્ા રે શામળા 
જીવડો હકર શરણમાું રમાડ ું 
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ભાવ ઝૂલે ભગવાનને હસાડ ું મારા શામળા 
વ્રજનાું મધ રાું માખણ જમાડ ું 

મારા અંતરમાું ભાવ એવા જાગ્ર્ા રે શામળા 
વ્ર્ોમ ત્રવરાટને કહિંડોળે   ચાવ ું 
જીવડો હકર શરણમાું રમાડ ું  
જીવડો હકર શરણમાું રમાડ ું 
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મારી ભાર્ા ત  ું ગ જરાતી 
 

પ્રભાત્રતર્ા  જેવી પ ત્રનત  મારી, ભાર્ા  ત  ું  ગ જરાતી 

ત્રવશ્વ  માતભૃાર્ા  કદને  હૈરે્,  ચાહ  ઘણી  ઉભરાતી 

 

‘નાગદમણ’ નો  આકદ  કત્રવ ,  છે  મારો  એ નરસૈર્ો 

ટેક  ધારી ધન્ર્  પે્રમાનુંદ, શતવુંદની ગ જરાતી છૈર્ો 

ખ લ્ર્ા  ભાગ્ર્ને મળર્ા રે  નમપદ, દલર્ત અવાપચીને 

ને  મલકાણી  ભાર્ા ગ જરાતી  હસતી  રમતી  કદલે 

 

સાક્ષર   ત્રવરલા  લઈને  હાલી , રૂડી  ગ ર્જરી  વણઝાર 

ગાુંધી આધ ત્રનક  ય ગથી  મ્હેંકી, શોભે  સાકહતર્ની  ધાર 

અરબી; ફારસી ને મોગલ સહ,અંગે્રજી મરાઠી બુંગ વાઘા 

ગ ર્જર  ભાર્ાએ  ઝીલ્ર્ા ભાઈ,  ત્રવશ્વતણા શબ્દ ખજાના 
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ફેબ્ર આરી એકત્રવસમો  કદન, ત્રવશ્વ માતભૃાર્ાનો  ગરવો 

ગ ર્જર  લોક  સાકહતર્  સાગર  તીરે  માણ ું હ ું રે જલવો 

માવલડી 
ત ું રે માવલડી ચુંદન તલાવડી 
જગની તરસ્ય ું છીર્ાવે જી રે 

બા બોલ ું ને ઝૂલે રે બાળર્ણ 

આર્ખે કેસર ઘોળે જી રે 

માનો તે ખોળો પે્રમન ું ર્ારણ ું 
સ્વગપનો લ્હાવો લ ૂુંટાવે જી રે 

જનનીન ું હૈય ું ધરણીન ું ભરણ ું 
ત્રનત ત્રનત વ્હાલે વધાવે જી રે 

અમી વાદલડી વરસે નર્નોથી 
જીવનમાું તધૃ્પ્ત સીંચે જી રે 

તારી તર્સ્ર્ા િણ લોકથી ન્ર્ારી 
       ઋણી જગ સાર ું  જી રે 

મા ને ખોળે ઝૂલ્ર્ા જાદવજી 

વૈક ુંઠના સ ખ કેવા ભલૂ્ર્ા જી રે 

પજૂ ું મા તને ચરણ ર્ખાળી 
ત જ દશપનમાું ભાળર્ા જગદમ્બા જી રે 
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માળાની મોટાઈ 
હાલને ભેર  મીઠડા દેશ ે

સાદ ર્ાડ ેછે કોઈ 

ગમત ું ગામ; ગમતી શરેી 

ગમત ું એમાું કોઈ 

 

રૂર્લી વાતો રુંગીલી ર્ાદો 

ઝર ખે ઝુમતી જોઈ 

નાનકી વાટે હતેના તેડા 

જાશ ું રે એમાું ખોઈ 

 

મ્હાલશ ું મેળે નદી તીરે 

જાશ ું રે હરખાઈ 

ઢોલને તાલે નાચશ ું હોંશ ે
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ઝીલશ ું રે જોબનાઈ 

 

થાશ ું ર્ુંખી ઉડશ ું ગગન 

કરશ ું પે્રમની ર્રખાઈ 

સાુંજ ર્ડ ેરે આવશ ું ર્ાછા 

માણશ ું માળાની મોટાઈ 

 

મીઠડી આ વાર્રાની વાત 
મઘમઘતા  વાર્રા 
વસુંતના     ડાર્રા 

કૂુંર્ળ સુંગ માુંડતારે વાત 

ફૂલડાુંથી  સજશ ું  રે ભાત…મીઠડી આ વાર્રાની વાત 

ટહ કતી   ઋત  
હકરર્ાળી ભાત   

કલરવના મીઠડા રે ગાન 

રોમરોમ પે્રમના રે ર્ાન…મીઠડી આ વાર્રાની વાત 

ખલૂ્લા   તે વનમાું 
ખલૂત  ું કોઈ મનમાું 
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સૌરભના છલકે રે જામ 

હૈર્ામાું હરખના ધામ..મીઠડી આ વાર્રાની વાત 

ધરતી ગગનની 
ઉરના  ઉમુંગની 

રસકસતી તસતસતી જાત 

મીઠડી આ વાર્રાની વાત(૨) 
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મેઘા 
દશે  કદશાએ  વાય   વારે્ 

કાળાું કડબાુંગ વાદળ ઉમટે 

અંબર  ગાજે,વીજ  ઝબકેૂ 

ધરતીનો  ધબકાર  પ કારે 

આવરે મેઘા મારે દ્વારે(૨) 

 

કેવો વરસે… 

ઝરમર ઝરમર ધારે વરસે 

વાય ના  વીંઝણાએ  વરસે 

આસમાનથી  િાુંસો  વરસે 

સાુંબેલાની  ધારે     વરસે 

રાજાશાહી ઠાઠે વરસે…આવરે મેઘા 
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અર્ાઢે આખેઆખો વરસે 

શ્રાવણે ઝરમકરર્ો વરસે 

ર્ારેવાની  ર્ાુંખે  વરસે 

મોરલાને  કુંઠે    વરસે 

ભલૂકાુંની સુંગાથે વરસે…આવરે મેઘા 

 

કેવો વરસ્ર્ો…… 

ર્વપતની  ટેકરીએ વરસ્ર્ો 

ઊંડી   ઊંડી ખીણે વરસ્ર્ો 

ભેખડો  તોડી  ને વરસ્ર્ો 

ગામ-શહરેની વાટે વરસ્ર્ો 

સષૃ્ષ્ટ માટે દોડી વરસ્ર્ો…આવરે મેઘા 

 

માનવની શ્રધધાથી વરસ્ર્ો 

ચાતકના  પે્રમે  એ વરસ્ર્ો 

મોરલાના  નાચે   વરસ્ર્ો 
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નવોઢાના   સાદે  વરસ્ર્ો 

ધીંગી ધરાને કાજે વરસ્ર્ો….આવરે મેઘા 

 

કેવો છલક્યો કેવો મલક્યો…. 

સરોવરને કકનારે છલક્યો 

બુંધતણા દરવાજે છલક્યો 

નદીઓના કાુંઠાએ છલક્યો 

ગામોની વાટો એ છલક્યો 

કદલ દઈ ડલેીએ વરસ્ર્ો…..આવરે મેઘા 

 

ડાુંગરની   ક્યારીએ મલક્યો 

ઊંચા ઊંચા  તરૂએ  મલક્યો 

મોતી થઈ ર્ાુંદડીએ મલક્યો 

વાડતણા  વેલાએ   મલક્યો 

વહાલો મારો લીલીછમ મલક્યો…આવરે મેઘા 
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ગરીબોના કબૂાએ મલક્યો 

ખેતરે મોલ  થઇ મલક્યો 

ખેડૂતોના અંતરથી મલક્યો 

વેર્ારીની  વખારે મલક્યો 

વાહ ધરણીધર કેવો મલક્યો….આવ રે મેઘા 

 

કેવો ચમક્યો કેવોમહેંક્યો... 

મેઘ  ધન ર્ના  રુંગે  ચમક્યો 

ચાુંદલીર્ાના  જળક ુંડ ેચમક્યો 

ર્ુંકજની   ર્ાુંદડીએ  ચમક્યો 

સાગરની  સેજે   રે   ચમક્યો 

મુંકદરના ત્રશખરીએ ચમક્યો…..આવરે મેઘા 

 

ધરતીની ખ શબ  થઈ મહેંક્યો 

મોરલાના    કુંઠડ ે  ગહેંક્યો 

શ્ર્ામલ રૂર્ ધરીને છલક્યો 
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ખીલતા ર્ૌવનથી  મલક્યો 

ભક્તતની શક્તતથી ખબૂ ઝબકૂ્યો….આવરે મેઘા 

 

ગાજતો રહજેે ,વરસતો  રહજેે 

દશે   કદશાએ  દોડતો  રહજેે 

વરસે  વરસે ભીંજાવતો રહજેે 

સષૃ્ષ્ટને   સજાવતો     રહજેે 

મેઘાડુંબર ગજાવતા રહજેે….ગજાવતો રહજેે 

વહાલા મેઘા આવતો રહજેે …..આવતો રહજેે 
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મેળે ઝટ જઈએ 
ઊડે રેશમીર્ો  રૂમાલ 

છાર્ો આકાશે ગ લાલ 

કે મેળે ઝટ જઈએ(૨) 

 

વાગે વગડાના રે ઢોલ 

છેડ્ા ર્ાવાના રે બોલ 

હરખ્ર્ાું હૈર્ાનાું રે હતે 

ગાડે ઘઘૂરીઓનાું ગીત…કે મેળે ઝટ જઈએ(૨) 

 

રૂડાું  ગીતલડાું   ગવાર્ 

મ ખડ ું મલક મલક થાર્ 

લીલી લીમકડય ું લહરેાર્ 

ફરફર ર્ાુંદકડય ું ફરકાર્….કે મેળે ઝટ જઈએ(૨) 

 

માથે ર્ાઘકડય ું સોહાર્ 
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ર્ગે  મોજકડય ું  ચીચરાર્ 

કસકસ જોબત્રનય ું છલકાર્ 

છર્ન ું   હૈય ું  રે   હરખાર્……કે મેળે ઝટ જઈએ(૨) 

 

ગાજે કકલકારીના નાદ 

ભેર  ઉછાળે રે ડાુંગ 

તાલે ગરચબય ું ગવાર્ 

છતકરય ું ઘમ્મર ઘમ્મર થાર્…..કે મેળે ઝટ જઈએ(૨) 

 

મનડ ું ચડ્ ું રે ચગડોળ 

આંબે બોલે કોર્લ મોર 

ઝાુંઝર ઝમકે કરી જોર 

સાુંભળે વાલમ એનો શોર…..કે મેળે ઝટ જઈએ(૨) 

 

રૂડા જામ્ર્ા છે રે રાસ 

ભાળર્ો ભોળો રે ભરથાર…કે મેળે ઝટ જઈએ(૨) 

 

મારા છેલ છોગાળો રાજ 
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દીરે્ જોધપ રી રે શાન 

મારે ચીતરાવાું છે નામ 

હરખના ઉભરાર્ા છે જામ….કે મેળે ઝટ જઈએ(૨) 

મોંઘવારી 

( છદં-મદંાક્રાન્તા) 

આવ્યા છે રે, કકઠન દનડા, મોંઘવારી  રૂલાવ ે

ર્ો  ફાટેન,ે તન  તર્વતો , દોડતો  કૃષ કાય ે

ભાવો કૂદે, વનત શીખર ન,ે ખટૂતી આ કમાણી 
સૌથી સસ્તો, હુ ંજ સબળતો, કોણ સણૂે કહાણી 
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ર્શવુંતી ગ જરાત 
ગ ણીર્લ   ગ ર્જર   ચગરા  અમારી, ગૌરવવુંતા ગાન 

સ્નેહ  સમર્પણ  શૌર્પ  શાુંત્રતના,  દીધા  અમને  ર્ાઠ 

રાજવી  સાક્ષર  સુંત મહાજન , ધરે  રસવુંતા  થાળ 

જર્ જર્ ર્શવુંતી ગ જરાત ,શોભે ર્શચુંદ્ર તવ ભાલ 

જનમ્ર્ા  ગ ર્જર દેશ ,સુંસ્કતૃ્રતના ખીલ્ર્ા  છે ગ લદસ્ત 

તવ  રુંગે  સોડમે  ખીલ્ર્ાું, મઘમઘતાું  માનવ પ ષ્ર્. 
ત્રવશ્વ  ર્થ  દશપક  ગાુંધી ગરવો, ગ ર્જર સપતૂ મહાન 

ધન્ર્ ધન્ર્ ગ ર્જરી માત ,તવ ચરણે મળર્ો અવતાર. 

રમ્ર્   ડ ુંગરા   સકરતા  મલકે,  ધરતી  ઘણી  રસાળ 

ગરબે ઝગમગે જીવન દીર્ ને,જગત જનનીનો સાથ. 
ધરતી   મારી  ક બેર  ભુંડારી, ભરશ ું  પ્રગત્રત સોર્ાન 

જર્  જર્ રુંગીલી ગ જરાત, શોભે ર્શચુંદ્ર  તવ ભાલ. 

રતનાકર  ગરજે   ગ ર્જર   દ્વારે,  કરે  શૌર્પ  લલકાર 

મૈર્ા   નમપદા  પ ત્રનત  દત્રશિની,   ભરે   અન્ન  ભુંડાર 

માત  મહીસાગર  મકહમાવુંતી, તાર્ી  તેજ  પ્રતાર્ 

જર્ જર્ રસવુંતી ગ જરાત,ધન્ર્ ધન્ર્ ગ ર્જરી માત 

ર્ાવન  તીથપ , તીથુંકરની કર ણા, અરે્ જ્ઞાન  અમાર્ 

સહજાનુંદ ર્ોગેશ્વર વસે અંતરે,સ ખદાતા મીરાું દાતાર 
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વલ્લભ  સરદાર  સુંગે  ગાજે  ગગને  જર્  સોમનાથ 

ધન્ર્  ધન્ર્  ગ ર્જરી માત ,  શોભે ર્શચુંદ્ર  તવ  ભાલ 

ભારતવરે્   ર્રમ  પ્રકાશે, જાણે  હસ્તી  ર્ર  અંબાડી 

સપ્ત  સમુંદર સવારી  અમારી, દકરર્ા  કદલ  ત્રવશ્વાસી 

 

અન ર્મ  તારી શાખ ઝગમગે, જાણે તારચલર્ાની ભાત 

રમાડ ે ખોળે  ત્રસિંહ સુંતાન , શોભે  ર્શચુંદ્ર  તવ ભાલ 

ગાર્ાું પ્રભાત્રતર્ાું ભતત નરત્રસિંહ,ે આભલે  પ્રગટયા ઉમુંગ 

સાબર  દાુંડી  શે્વત  ક્રાક્ન્તના, દીઠા  પ ણ્ર્  પ્રતાર્ી રુંગ 

 

‘આકાશદીર્’  વધાવે  વીર  સ ત્રનતા  છાર્ો પે્રમ અનુંત 

તારે  ચરણે  નમીએ  માત, આત્રશર્  માગે તારાું  બાળ 

ધન્ર્  ધન્ર્ ગ ર્જરી માત, શોભે  ર્શચુંદ્ર  તવ  ભાલ(૨) 
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રટે રાધા 
કા’ન  ક ુંવરના  મોરલાના  છોગે, સખી  મારી નજર ું  ગ ૂુંથાણી 

વનૃ્દાવનની   વાટે   ભલૂી  ને  ભાન  હ ું  ભોળી   ભરમાણી 

રટે રાધા! કા’નાના કામણે, ચ ૂુંદડીના ર્ાલવડે પ્રીતય ું બુંધાણી. 

 

ર્ીળાું પ ષ્ર્ોમાું ર્ીતામ્બર ભાળી, ર્ાુંર્ણમાું આજ  એને  બીડ ું 

આખા  મારગડ,ે દૂર  દૂર ગોક ળમાું  ગોત્રવિંદને  હોંશેથી  ગોત  ું 

નુંદલાલના બારણે, બહાવરી બની સ ધબ ધ ભલૂી હ ું શરમાણી 

રટે રાધા! કા’નાના  કામણે, ચ ૂુંદડીના  ર્ાલવડે પ્રીતય ું બુંધાણી. 

 

ર્મ નાને  તીરે, વકૃ્ષોને  ર્ાુંદડે  મીઠા ભણકારા  મને વાગે 

ર્ુંખીડાના નાદ થઈ વેણ ના સાદ, કાળજાને ઊંડે ઊંડે લાગે 

સર્નામાું  આવી, મીઠી  અઠખેલી  કરે  રે  કાનજી વરણાગી 

રટે રાધા! કા’નાના કામણે ,ચ ૂુંદડીના ર્ાલવડે પ્રીતય ું બુંધાણી. 

 

મોરલા  ટહ ક્યાને,  દૂર  વાદળે  શામળો  દેખાર્ો  સુંતાતો 
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મનગમતાું કેસડૂાું ખીલ્ર્ાું ને મને, મધ વનમાું માધવ દેખાણો 

તનમનને  રુંગજો ગ લાલે ઓ ગોર્, ગોક ળમાું છે આજ હોળી 

રટે રાધા! કા’નાના કામણે, ચ ૂુંદડીના ર્ાલવડે પ્રીતય ું બુંધાણી. 

 

છોગાળો છાનો છાનો, ફોડે મટકી ને ફૂલડામાું દલડ ું સુંતાડ ું 

ર્ાલવડે  પ્રીતય ું  બાુંધીને,  મારા  નર્નોમાું  નટવર રમાડ ું 

ર્ાલવને  ર્ડદે, નજર ું   ઝુલાવીને  છૂપ ું  છૂપ ું હ ું શરમાતી 

રટે રાધા! કા’નાના કામણે, ચ ૂુંદડીના ર્ાલવડે પ્રીતય ું બુંધાણી. 
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ર્શધર ત  ું નવય ગી 
હાર્!  સ ણી અંતકરક્ષથી 
ગવપ,  ધરે ધરા સ ત્રનતા 
સાહસ   સૌમ્ર્   ઉમુંગી 
ર્શધર   ત  ું   નવય ગી 

અમેકરકા  રૂસ  જાર્ાની 
સય ુંતત સાહસની સ કાની 
ધન્ર્ ત  ું !  ગ ર્જરી  પ્રભા 
શાન   ત  ું   ભારતમાની 

ઘમૂુંત  આ  શશી વસ ધા 
અંતકરકે્ષ   જ એ  સ ત્રનતા 
જગ  સલામ નારી શક્તત 

અવકાશ મથકની પ્રથમા 

રમે  ઘમેૂ  વ્ર્ોમે  સ ભાગી સ ત્રનતા 
ગાશે   જગ   અમર   ર્શ  ગાથા 
નભ ત્રનરખે તવ સ કીત્રતિ સ ત્રનતા(૨) 
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રણઝણત  ું માર ું  અંતર 
ના મહફેીલ ના વાવડ 

આ કોણ વગાડ ેજ ુંતર 

રણઝણત ું માર ું  અંતર 

ર્ીળાું ર્ાુંદડાું માર્ા છોડી, દૂર જતાું ભાઈ દોડી 

ર્ીડા ર્ાનખરની વેઠી ધ્રજૂે, સસૂવાટે ઠુંડી ડાળી 

તર્ાું ફૂટી હસતી કૂુંર્ળ 

આ કોણ ખીલવત ું તુંતર…રણઝણત ું માર ું  અંતર 

 

અંધાર ર્છેડી ઓઢી અવની, રૂર્ અઘોરી ધરતી 

રમે રેલાતી ચાુંદની પ્ર્ારી, સાગર લહરેે સરતી 

આ કોણ છેડત  ું સ્ર્ુંદન? 

ભલૂી ધરા ગગનનાું બુંધન…..રણઝણત ું માર ું  અંતર 
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વસુંત  વાર્રા વાત  ું  કહતેા, દૂર દૂર  કોઈ મહકેે 

મન મય રો નાચે નટખટ, ઉર આંબલે કોઈ ગેહકે 

આ કોણ ઝૂલાવે ર્ૌવન ઝોલે? 

છેડી હરખીલા જ ુંતર…રણઝણત ું માર ું  અંતર 

 

નર્ન બીડ ું ને ધર્ાન ધર ું ,અગોચર ત્રવશે્વ કોઈ સુંતાત  ું 

ના  જાણ ું  ર્ણ  ખબૂ જાણ ું, ભાવ બુંધને કેવ ું બુંધાત  ું 

બ્રહ્ાુંડ ેકોણ ભણાવે મુંતર 

દે શાતા દશપન અંદર…રણઝણત ું માર ું  અંતર 
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રથર્ાિા 
અવસર આનુંદના અર્ાઢી બીજે, 

દશપન દેશે જગન્નાથજી રે 

રથ;  રાજવી ને ઝૂલે રે હાથીડા 
શોભે બલરામ  સુંગ શ ભદ્રાજી રે. 

છાર્ાું વાદળીર્ાું ઊંચેરે આભલે, 
છોગાળો છાુંટણાું ઝીલેજી રે 

દેવા દશપનીર્ાું ઘરઘર આંગણે, 
રથે બીરાજ્ર્ા વીરાઓજી રે 

આવોને લ ૂુંટવા લ્હાવા લાખેણા, 
નગરે નગારાું વાગેજી રે 

ધર્ાપ છે પ્રસાદ મગ જાુંબ ના, 
આરોગો જનજન ઝૂમીજી રે 

ભાવે રે ધરશ ું મોંસાળું પ્રભ જી , 
શ્રધધાની ત  લસી ભારેજી રે 

કરૂણા તમારી ર્થર્થ પ્રગટે, 
ધન્ર્ ધન્ર્! અમે જદ રાર્જી રે 



                  Page 224 

 

 

રથર્ાિાના લ્હાવા રે 
હળવે  હળવે હાલે જાધવજી 

લેતા રથર્ાિાના લ્હાવાજી રે 

ર્થર્થ ઝરમર ઝરમરીર્ાજી 

લ ૂુંટે અર્ાઢી લ્હાવાજી રે 

 

વીરા બળભદ્ર બેલડી રૂડી 

સાથે સ ભદ્રા બહનેીજી રે 

અર્ાઢી બીજનાું ર્ાવન ર્વપ 

માણે મોસાળું માધવાજી રે 

 

વીંઝણા મોરર્ીંછ વેરે વાર્રા 

લાલજી મારા છોગળાજી રે 

દરબારી ભર્કા રાર્ રણછોડા 
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ગ લાલે રમે રૂર્ાળાજી રે 

 

હાથી ઘોડા ને મગના થાળા 

ઢમઢમ ઢોલ નગારાજી રે 

ભોળા ભ ધરજી હૈરે્ રમતા 

ઘરઘર ગોક ળીર્ા ધામાજી રે 

રમે ઘનશ્ર્ામ 
 

મને વહાલ ું લાગે (૨) શ્રીજી તમાર ું  રે નામ 

બુંસરી  વાગે  ને  હ્ર્દરે્  રમે   ઘનશ્ર્ામ 

 

ગાર્ને ભાળું ને વનમાું શોધ ું  રે ગોર્ાલ 

ર્નઘટે  આંખો  મીંચી નીરખ ું  નુંદલાલ 

 

મોરલો બોલે ને તમને ગોત  ું રે ગગન 

વૈક ુંઠથી  ગર ડ  લઈ ર્ધારજો કકશન 
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ર્ીળાું ર્ીતાુંબરથી શોભતો સલ ણો શ્રીનાથ 

નીરખી સ ુંદર દશપન અંતર ર્ામત  ું અન રાગ 

 

લાલજીને ધરવા છપ્ર્ન ભોગના રે થાળ 

ભાવે  આરોગો  ચૌદ  લોકના  રે  નાથ 

 

ર્ારણે ઝુલાવ ું જાદવજી આઠમની મધરાત 

ભ લાવી  વૈક ુંઠ  કાનજી  રમાડ ું    રુંગરાસ 

 

શ્રાવણે ઝૂલે રાધાજી ને વ્રજમાું બોલે મોર 

પે્રમ  પ્રસાદી  ર્ીરસે  હતેે  નુંદનો કકશોર 
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રુંગ ભરી રમશ ું રાસ 
રુંગ ભરી રમશ ું રાસ, સકહર્ર મોરી 

રુંગ ભરી રમશ ું રાસ 

રાધા રાણી ને રમાડે કામણગારો કાન 

બુંસરીના નાદે ઘેલ ું ગોક ચળય ું ગામ 

સકહર્ર મોરી, મીઠડી કરશ ું વાત(૨) 
હાલોને રુંગ ભરી રમીએ રાસ 

ગોવાળ ગોક ળના હાુંકે ગાવલડી 
ગોર્ીઓ છલકાવે વહાલ 

ઢોલીડા જમાવે તાલીઓના તાલ 

સકહર્ર મોરી, ચાુંદની ચમકી આકાશ(૨) 
હાલોને રુંગ ભરીરમીએ રાસ 

શોભતા મોરર્ીંછે મનમોહનજી 

ખળખળ વહ ેર્મ નાજીની ધાર 

ચ ૂુંદડીએ ચમકે તારલાની ભાત 

સકહર્ર મોરી, શરમાવે શામળના સાથ(૨) 
હાલોને રુંગ ભરી રમીએ રાસ 

ભાવે રમાડે કદલડાું હરખાવે 

નટખટ નુંદજીનો લાલ 

ઝીલે ગોર્ીઓનાું ભીંના વહાલ 

સકહર્ર મોરી, ઝાુંઝરીના રણકે નાદ(૨) 
હાલોને રુંગ ભરી રમીએ રાસ 
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પ્રભ  સુંગ ઝૂમે ભતતોના ભાવ 

સકહર્ર મોરી, રાધાજી છલકાવે લાડ 

હાલો હાલો રુંગભરી રમીએ રાસ(૨) 
સકહર્ર મોરી, રુંગ ભરી રમીએ રાસ 
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રુંગે રમીએ રાસ 
દીઠો  એક  ચાુંદચલર્ો રમતો આભ 

બીજો ચાુંદચલર્ો રમે સરોવર ર્ાળ 

આવો  ને  ભેર   રું ગે  રમીએ રાસ 

 

મને ગમે એક ફમત ું તારે ર્ાઘ 

એના  સુંગે રમતી મારી  આંખ 

આવોને સખીઓ ગરબે ઘમૂીએ આજ 

 

મારા  મહલેે  ઝૂલે હાથીડાની હાર 

જ એ મારા હૃદર્ાની રાણીની વાટ 

આવોને ભેર  રમીએ રુંગે રાસ 

 

એક  ર્તુંગ  ઊડે  ઊંચે આકાશ 

સાથે સરકે લઈ કદલડાની આશ 

આવો ને સખીઓ સાથે રમીએ રાસ 

 

મારે આંગચણરે્ હરખે મોગરાન ું ફૂલ 

વાલમની વેણીનાું કોણ  કરશે મલૂ 

આવોને ભેર  બારણે લટકાવીએ ઝૂલ 
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મારે મુંકદકરરે્ બેઠી ર્ારેવાુંની જોડ 

મારા મનમાું  રમે કોડીલા  રે કોડ 

આવોને સખીઓ માથે મકૂીએ મોડ 

 

ખીલ્ય ું  એક  કેસકરય ું  ફૂલ  રે   વાટ 

બીજો કેસડૂો મોહર્ો ર્મ નાજીને ઘાટ 

વહાલો ચાુંદચલર્ો ખીલ્ર્ો આકાશ 

આવો  ને  ભેર   રું ગે રમીએ રાસ 
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રાજા દીર્ોતસવી ત  ું 
છુંદ-સ વદના 

રાજા દીર્ોતસવી ત  ું, સબરસ મધ રાું, પ્રાગટય કદવડ ે

રુંગોળી આંગણેતો, તમસ ત્રવજર્શ્રી,  આનુંદ વરતે 

મીટાવી શત્ર તાને , હરખ સભર હો, ચૈતન્ર્ સઘળું  

ફોડી  વ્ર્ોમે ફટાકા, ઘર ઘર ટહ કે,   ઝૂમે જ ગરવ ું 

 

ધર્ાપ  છે અન્નકટૂો,પ્રભ  ચરણ મહીં, છે  ધન્ર્ ધરણી 

આવો ભાવે ર્ધારો,શ ભ ર્થ જગ  હો,ઉત્તમ કરણી 

ભેટી દે  સ્નેહ પ ૂુંજી, જન જન હરખે,  ઐશ્વર્પ  ધરતો 

ઝીલી હૈરે્ ઉજાશી, ત્રવનર્ સભર આ, સુંસાર ગરવો 
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રામ નવમી 
કેમ  રે  કહીએ ચુંદ્ર આ વાતડી 

ત જથી ભલી છે રે તારી ચાુંદની 

તમે  છો  રૂડા રૂડા મારા રામજી 

ર્ણ એથીર્ રૂડા તમારા નામજી 

 

તમથી ભલી ચરણ રજ રામજી 

અહલ્ર્ાને કેવટ ર્ામ્ર્ા રે ર્ાર 

પ્રભ તા ર્ખાળે માત ગોદાવરી 

ચરણોએ પ્રગટયા તીથપ અર્ાર 

 

તમથી  ભલી  રે તમારી મ દ્રા 

લાુંગ્ર્ા સાગર મકૂી મ ખ માુંહ્ય 

તમથી ભલી શોભા ધન ષ્ર્ બાણની 

અભર્ કીધા અરણ્ર્ દઈ છાુંર્ 
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તમથી ભલા રે સ્નેહ  સીતાજીના 

જ ુંગલમાું  મુંગલ  વતર્ાપ  ચોકદશ 

હણી રાવણ ર્લટયા ભાગ્ર્ દેશના 

ર્ણ જાનકી થકી જ થર્ા રે ઈસ 

 

તમથી  ભલી  આ  રામનવમી 

અર્ોધર્ા નગરે પ્રગટયા રે દીર્ 

રમાડ્ા  દેવ  હન મુંતે  ઉરથી 

રામકથા  અંતરે  પરેૂ  રે છીર્ 

 

ધન્ર્ રામજી, ભાગ્રે્ ફળર્ા રે રામનામ 

ભાવે વુંદી ભજીએ જર્ જર્ સીર્ારામ 
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રૂર્લી ભાતો 
છીએ અમે ટમટમ તારલા 

રૂર્લી    ભાતો   ભરશ ું 

જલે ભલે જીગર અમારા 

ઝગમગ ઝગમગ ખરશ ું 

 

છીએ અમે નાનાું ઝરણાું 

વાટે   ખળખળ  રમશ ું 

છોને આવે ર્થ્થર આડા 

ગીત  મજાના  ગ ુંજવશ ું 

 

છીએ  અમે  કેડી નાની 

ર્વપત   શીખરો  ચઢશ ું 

સુંત શરૂાના મારગ થઈ 

ધમપ   ધવજાએ   ભમશ ું 
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છીએ અમે સ ુંવાળા રુંગી 

ર્વન   ર્લાણે  ચઢશ ું 

કુંટક મધરે્ ભલે જીવીએ 

ફૂલડાું   થઈ     મ્હેંકશ ું 

 

ભલે આવતાું વાવાઝોડાું 

સમર્    આવે    ઝુકશ ું 

દેશ ું સુંદેશ જગે મજાનો 

ઝુક્યા તો   ભાઈ જીવશ ું 
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લડવ ું ર્ડશે જ તારે 
નથી લડવ ું બોલ્ર્ો અજ પન જ્ર્ારે 

વદે શ્રીકૃષ્ણ લડવ ું ર્ડશે જ તારે 

 

જગાડે ક સુંર્ આ કહિંસા દવ 

ને માનવતા રડતી લાગે શવ 

ડુંખે મનડ ું અતર્ાચારથી તવ 

 

ર્ોકારે વતસ સ્વધમપ અંદરથી જ્ર્ારે 

વદે   શ્રીકૃષ્ણ લડવ ું ર્ડશે જ તારે 

 

છોડી  મર્ાપદા  ને અધમપ ધસે 

અટ્ટહાસ્રે્ ર્ીડે સાધ તાને કષ્ટે 

હણાર્ જગ શાક્ન્ત ધણૃા આતુંકે 

 

થઈ શ ભકર શસ્ત્ર ઉઠાવજે હાથે 
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વદે ત્રનર્ુંતા લડવ ું જ ર્ડશે તારે 

 

ક્રૂર ને કાળમ ખી શાસન ફાલે 

કાર્રતાથી તારી ભદ્રતા લાજે 

જીવવા માને આ જગ સુંસારે 

 

ધમપ ય ધધ દેશે આહવાન પ્ર્ારે 

ધ મરોળજે થઈ ત્રવશ્વાનલ ભારે 

બડભાગી જર્ઘોર્ જગવજે હામે 

વદે શ્રીકૃષ્ણ લડવ ું જ ર્ડશે તારે (૨) 
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લાવો ગ લાલ આવી હોળી 
 

મને વાસુંતી વાર્રે ઝબોળી 

રુંગ  હૈય ું ને રગ ું ચોળી 

લાવો ગ લાલ આવી હોળી 

 

છાર્ા કેસડૂાના કામણ 

ભાળર્ા ટહ કતા બાલમ 

ઘમેૂ વસુંત ર્હરેી દામન 

વગાડો ઢોલ મારા વાલમ 

ભરી ઉમુંગે ઉર ઝોળી 

લાવો ગ લાલ આવી હોળી(2) 

 

હોળી ભલી ર્હલેી લાલ 

રુંગો રત્રસક ભરી વ્હાલ 

ખીલ્ર્ાું ગ લાબ મારે અંગ 
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લો ને રૂમાલ લાલ સુંગ 

આવી ભેરૂઓની ટોળી 

રુંગાઉં આજ થઈ ભોળી 

લાવો ગ લાલ આવી હોળી 

 

બોલી નવોઢા લો ધાણી 

ખાઓ ખજૂર શરમ છોડી 

છૂપ ું હ ું રુંગમાું, દો ખોળી 

લાવો ગ લાલ આવી હોળી(૨) 
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લોકશાહી 
શાહી લોકશાહી તને લોકો શ ું વખાણે? 

થઈ લોકદેવી ના વેદના લોકોની ઝીલે 

 

ભ્રષ્ટાચારનો  ભોરીંગ  ભમતો ભમે 

ત ું ચોર ને હ ું મહાચોરના ખેલો બધે 

ન્ર્ાર્  આંખે  ર્ટ્ટીઓ  બાુંધી  ર એ 

ઓ  લોકશાહી   તને લોકો શ ું કહ?ે 

 

ભર બજારે રૈર્ત તારી લ ૂુંટાર્ ને 

મહા  ત્રવઘાતક  બળો    ફાલેફૂલે 

જ્ર્ાું  રાવ  સાચી  કોઈ ના સણેૂ 

ઓ  લોકશાહી તને લોકો શ ું ભજે? 
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દેશ મારો ને હ ું ર્રાર્ો 

આતુંક ડોળા કાઢે મને 

માનવતાના કાર્દા દેશપે્રમીને હણે 

ઓ  લોકશાહી  દેખ આજે કોણ મરે? 

 

બીછાવી માર્ાજાળ ત્રવદેશો લ ૂુંટે 

ને બેકારીથી ય વાધન ર એ 

આ કારમી મોંઘવારી જીવન ર્ીસે 

લોકનેતા  ખુંધી આંખે જ એ 

મારી લોકને લોકશાહી ત  ું કેમ જીવે? 

 

ઓ લોકશાહી તને લોકો શ ું કહ?ે 

વહી જાર્ ર્ાણી તે ર્હલેાું જ ,બાુંધીએ સુંઘબળે નવી ર્ાળને 

ઊઠો  દઈ  હાકલ અંતરે, રચીએ  લોકશાહી  બળે ઈત્રતહાસને. 
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વતનને આંગણે 
આ   માય ડી  માટીના  કણકણ  મને  ઓળખે 

વતનના  વગડ ે  ત્રવહુંગોના  વહાલ   સાુંભળે 

હૃદર્ના   બુંધનથી  બુંધાર્ો  નાતો   મીઠડો 
માટીના  કણકણથી   રુંગાર્ો   મારો  મનખો 

ત્રશશ વરે્   આચલિંગન  દીધાું  મને  વહાલથી 
ર્ામ્ર્ો  સાચો  સથવારો  અંતરના   સ્નેહથી 

દલડાએ  ઝીલ્ર્ો   તારો  પે્રમ  કદવ્ર્  ટોર્લે 

એવા  કદન  ર્છી  ના  ભાળર્ા  અમે આર્ખે 

કીધા   અગચણત  ઉર્કાર  છલકાવી  કરૂણતા 
માવતર  ર્છી વતનનાું , ઋણ  દીઠાું  મોટડાું 

હશે  જગને  કકિંમત   ભલે  હીરા   માણેકની 
મારા  માુંહ્યલાને માટીની મહકે સવા લાખની 

છોડી   સથવારો  જ્ર્ારે  સૌ   થર્ા   વેગળા 
ર્ાળર્ો ર્ોષ્ર્ો  ને અંતે સમાવ્ર્ો મીઠી ગોદમાું 

મારે  થાવ ું  રે  ઓળઘોળ  વતનની   આંગણે 

આ  વાલ ડી  માટીના  કણકણ  મને   ઓળખે 
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…… 

વસુંત ર્ુંચમી 
આજ ગગને ઉતતસવ કોના? 

કે સરૂજદેવ શણગાર કરે 

ઢળતી સુંધર્ા એ વાર્ા વાર્રા 
ને ત્રવધાતા ચાુંદાનો ઉર્હાર ધરે 

આજ ધરતી એ ઉતતસવ કોના? 

કે વસુંત દેવ ફૂલહાર ભરે 

મુંદમુંદ મલકે મર ત દેવ 

ને હળવે સ ગુંધનો થાળ ધરે 

આજ ઘઘૂવતા ઉતતસવ કોના? 

કે સાગર મોતીથાળ સજે 

ઝરમર ઝરમર ધોર્ા આંગણાું 
ને મુંજરી કલરવ પ્ર્ાર ધરે 

મન મુંકદરના દ્વાર ખલૂ્ર્ા ને 

વસુંત ર્ુંચમી વધામણી દે 

માત સરસ્વતી પ્રગટયાું જગેને 

ત્રવચાર વૈભવના      ધરે 

આજ ગગને ઉતતસવ શારદાના 
ત્રિદેવ ર્ાવન ર્ાઠ ર્ઢે 

વાગી વીણા ને બોલ્ર્ા મોરલા 
વસુંત ર્ુંચમી વરદાન ઝીલે(૨) 



                  Page 248 

 

 

વસુંત 
છુંદ …સ્ત્રગ્ધરા…. 

સૌથી સોહામણી ઓ,ચુંચલ વસુંત ત  ું, હાલ હરે્ વધાવ ું 

ખ શ્બ  ભર્ાપ કટોરા,  ક દરત મધ રી,  વ્હાલ ઝૂલે ઝૂલાવ ું 

 

આ રાતી કૂુંર્ળોને,  વન ર્ણપ ફરકે, ડાળ ઝૂલે ત્રવહુંગો 

ને  પ્રફધ્લ્લત  હૈર્ાું,  કલરવ લહરે,   વાત માુંડ ેઉમુંગે 

 

ધીરે ધીરે ર્ધારી,  રસભર રીઝવે,   સાજ ફૂલો સજાવે 

આવી આવી ઘટાએ, વનત્રપ્રર્ ટહ કે, સાદ દેતો સવારે 

 

લાગે રે ધોધ બાળા,ખળખળ વહુંતા,આ ર્હાડી જટાએ 

ઝીલે ઝીલે ય વાની, નર્ન મલકતી, ગાર્ હૈર્ાું ઝર્ાટે 
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થાઉં હ ું ધન્ર્ આજે, અંતર દશપનથી, ઝીલતાું કદવ્ર્ ભાવો 

ને  લીલા ડ ુંગરાઓ, નવલ રૂર્ ધરી,   ગાર્ ગીતો ઉરેથી 

 

વસુંતના વ્હાલ 
આ મ્હેંક્યા વસતંના વ્હાલ 

કે સકહયર શુ ંકરીએ 

આ  મ્હેંદી મકૂી હાથ 

કે સકહયર શુ ંકરીએ 

 

ઝરણા ંતોડી નીકળયા ંર્હાડ 

ને  વાગી વાસંલડી  રે વાટ 

 

આ ફૂલ ેમઢયા ગાલ 

કે સકહયર શુ ંકરીએ 

 

આ આ                   

                         

કે સકહયર શુ ંકરીએ 

 

આ              ઈ        
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આ                        

          જઈ           

કે સકહયર શુ ંકરીએ 

 

આ  મ્હેંદી  મકૂી  હાથ 

ને  ખલૂયા ંપ્રેમના ંદ્વાર 

કે  સકહયર સાથ રમીએ(૨) 
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વાગે શરણાઈ ને ઢોલ 
 

મઘમઘ મોગરાથી મહકેે માુંડવા, 

વાગે શરણાઈ ને ઢોલ 

લીલાું તોરણીર્ાું આસોર્ાલવનાું 

કદલથી આવકારો દઈએ સ્વજન 

કે આજ મારે માુંડવે (૨) 

લેવાર્ાું લાલભાઈનાું લગન 

 

મનભરી માણવા લગનના  લ્હાવા, 

અમ  આંગણીરે્  ર્ધારો મહમેાન 

ઝબકેૂ રોશનીને હરખે નર્ન , 

કે આજ મારે માુંડવે (૨) 

લેવાર્ાું લાલભાઈનાું લગન 

 

ર્તાસાના ર્કડર્ાને ગોળધાણા લઈ, 
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ફાળકે  ફૂલે વરરાજાની  ફોઈ 

લણૂ ઉતારતી બહનેડી ગાતી, 

ર્ાડો ને ફોટા મારા ભાઈ 

કે આજ મારે માુંડવે (૨) 

લેવાર્ાું લાલભાઈનાું લગન 

 

શાહી   શ્રીમુંતાઈ  શોભાવે  સોફા, 

જોધપ રી જામા ને રજવાડી વાઘા 

હસમ ખભાઈ હસીહસી વધાવે મુંગલ 

કે આજ મારે માુંડવે (૨) 

લેવાર્ાું લાલભાઈનાું લગન 

 

સપ્તર્દીના  આ  સરૂો મધ રા, 

ર્કવાનથી  શોભે થાળ સજીલા 

ભાઈબુંધ નાચી ફોડે ફટાકડા ગગન 

કે મનભરી માણજો(૨) 

રાજક ુંવરનાું   લાખેણાું   લગન 

કદલથી આવકારો દઈએ સ્વજન 
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કે આજ મારે માુંડવે (૨) 

લેવાર્ાું લાલભાઈનાું લગન 
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વાત કહોને વાલમ કોઈ એવી 
 

વાત  કહોને  વાલમ  કોઈ  એવી, 

મારા  હૈર્ા  ને  થઈ  જાર્  હાશ 

શબ્દ  તમારા  થાર્  ગીત મારા, 

વેણ ું  વગાડી   રચાવ ું   હ ું  રાસ. 

 

કોરા  કાગળમાું  વાુંચ ું  હ ું  તમને, 

મનગમતી  ર્ાડ ું  રુંગીલી  ભાત 

ફૂલોની  ભાર્ા  રટતી  હ ું  મ ખડ,ે 

ને ર્મરાવ ું ર્વન થઈ આ જાત 

 

ઉર્વનનાું ફૂલડાું હસતાું  રે થાક્યાું, 

આ  મલકત ું  મન માર ું  ના  ધરાર્ 

બોલ  તમારા તો  ઋત   રકઢર્ાળી, 
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હૈર્ાની આ વસુંત હરખે છલકાર્ 

 

ભર મેળામાું ઓઢી મેં એકલતા ને, 

મારા   મનમાું  છમછમ  રણકાર્ 

ખોવાઈ  ખ દમાું  ઘેલી  હ ું ભમતી, 

જોને   જોબત્રનય ું   કેવ ું  વલખાર્ 

 

આંખ  કહ ે વાતો અચણર્ાળી ધારે, 

અંતરમાું રણઝણતા સાદ ચોર્ાસ 

વાત વાલમની લાગી મીઠી એવી, 

માણે  હૈય ું  મધ   મોઘેંરી  હાશ (૨) 



                  Page 256 

 

 

વાર્રામાું હ ું ગઈ વીખરાઈ 
 

નટખટ  નાચુંતો વુંટોળ વુંઠ્ો, 

ને વાર્રામાું ગઈ હ ું વીખરાઈ 

આવી સાહલેડી હસતી વદતી, 

તારા ચહરેા ર્ર કોની ર્રછાઈ; 

ને ભોળી હ ું ભીતરમાું શરમાઈ. 

 

છાન ું છર્ન ું કોઈ અડત ું અંગમાું, 

ને   મઘમઘ્ય ું  મનડ ું   મહકેાઈ; 

જોને  સાહલેડી  બોલે  કોર્લડી 

હોળીના  ગ લાલે  કેમ  ત  ું રુંગાઈ… સખી,વાર્રામાું ગઈ હ ું વીખરાઈ 

 

નવા  જમાનાનો  રુંગ મને લાગ્ર્ો, 
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ને રાતભર ફોનમાું  હ ું મલકાઈ, 

ધબધબ  ધબકારા  હૈરે્ રમતા; 

વ્હાલા દર્પણે ધરી રે અંગડાઈ …સખી,વાર્રામાું ગઈ હ ું વીખરાઈ 

 

તમે પે્રમ ને  હ ું પે્રમા સજનવા, 

ભીતરમાું   લહકેરય ું   લહરેાર્ 

કેમ ઝાલ ું આ જોબનીય ું વસુંતે; 

કેસરીર્ા રુંગમાું હ ું ઝબોળાઈ…સખી,વાર્રામાું ગઈ હ ું વીખરાઈ 

 

વાલર્ની  વેણ   વાગી  હૈરે્  ને 

સખી,  લીલ ડી   ખીલી  વનરાઈ 

પે્રમનાું  મોતીડાું જડ્ાું રે અમને, 

વાટે વેર્ાું ને ગર્ા લોક શરમાઈ 

સકહર્ર મોરી, 

આજ વાર્રામાું ગઈ હ ું વીખરાઈ 
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વાસુંતી વગડો…લોકગીત 
ભરીએ  હૈરે્  ઉમુંગની  ઝોળી 
રમીએ ગ લાલે રુંગભરી હોળી 

ઉરના  ઓવારે, વસુંતના બોલે 

આ પે્રમન ું  ર્ટાર ું   કોણ ખોલે? 

સકહર્ર મોરી,વગડો વીણવા જઈએ 

નાચુંતા મોરલા, વસુંતના વાર્રા 
ક ુંજક ુંજ ગાજ ુંતા, કોર્લના ડાર્રા 

કેસ  ડે ચઢીને  કોઈ બોલે 

જગ આખ ું ઝીલીને ડોલે 

સકહર્ર મોરી,વગડો ઝીલવા જઈએ 

રૂમઝુમ કરત  ું  આવે ઝરણ ું 
ભીંજવીને  જાર્  એ છાન ું 

નર્નો  રમાડે,  શરમ ભોળી 
હાલ શોધીએ ખળખળ દોડી 

સકહર્ર મોરી, વગડે ઝૂલવા જઈએ 

ર્ાવન  ર્મરાટે  ડોલી  ગ ૂુંથી 
ઉગતા ઈન્દ ને , બાુંધીએ દોરી 

વસુંતના વાર્રા લરે્ટી 
સકહર્ર મોરી, 
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મેળામાું   મહાલવા  જઈએ 

આજ વગડો વીણવા જઈએ 

મઢે રે ફૂલડાું માનવનાું દલડાું 
હીંચે  ઉમુંગે,  હકરર્ાળાું વગડાું 

લહકેરર્ાની  ભાતોને   ઝોલે, 

સકહર્ર મોરી, 
હરખ   વધાવવા    જઈએ 

આજ વગડો વીણવા જઈએ. 
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ત્રવકટ હોર્ કેડી ભલે 
 

છદં-પથૃ્વી…સોનેટ 

 

સજે ગગન યાવમની, રૂર્લ ભવ્ય તારે મઢી 

ગહૃ ેટમટમી કદવા,  હરખ  આશ  સગંે જલ ે

કરૂ ંજ સરવૈયુ ંરે, જીવન  ગાન  ર્ોથી તણુ ં

વધાવુ ંનવલી પ્રભા, વવકટ હોય  કેડી ભલ ે

ધરી અવનવા રૂર્ો, ઋત ુ રમે ધરાએ હસી 

સદેંશ  શત સ ૃ્ષ્ટના, બળકટી જ ખીલ ેસજી 

કરંુ સ્મરણ ર્ાથપનુ,ં વવજય  ના  મળે શસંય ે

ધરોહર મળી મન,ે  સ્વબળથી રમુ ંઆ જગ ે

ભલ ે ઝરણ  નાનકંુ, વમલનનો  મહીમા ધરે 

સઘં ેસતત ચાલતા ં, અક્ષય સાગરોએ ભળે 

દઉં  ડગ  ર્થે ધરી , હરખ  જોમ હૈયે મહા 

રમુ ંબલુદં હાકલ,ે  ઝળહળે  જ  કીવતિ  નભ ે

રમી  ગગન મધ્યમા,ં ઝગમગુ ંથઈ તારલો 

લખ ે વતન વારતા, અવતરી ગયો કાનડુો. 
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ત્રવજ્ઞાન ય  ગનો માનવી 
ત્રવજ્ઞાન ય ગના છીએ માનવી, અચરજ કામો કરશ ું 

નથી  દીધી  દાતાએ  ર્ાુંખો , તોર્ ગગને ઊડશ ું 

 

કહિંમત પ ર ર્ાથે જગે રમશ ું , ઉર્ગ્રહ  લઈ ત્રવહરશ ું 

માતભૃતૂ્રમની કરી પ્રદચક્ષણા,અંતરીક્ષ વાટે ત્રવચરશ ું 

 

ત્રવર્રીત  વાય   ભલે  વારે્ , દકરરે્  દકરર્ા  તરશ ું 

અગાધ સાગરના તચળરે્ રમી, ત્રવસ્મર્  ત્રવશે્વ ભમશ ું 

 

ઉત્તર  દચક્ષણ  કહમ  સાગરે ,  શીત  લહરેોને  ઝીલશ ું 

સફળ ત્રવફળ આરોહ અવરોહ,ે આતમ ખમીરથી જીવશ ું 

 

વન  વગડાના  ત્રવકટ માગે , કેમેરો લઈ ઘમૂશ ું 

મઢી કચકડે ક દરત કામણ , પ્રકૃત્રત ખોળે ઝૂલશ ું 

 

અચરજ તારા સૌ જીવોના , ક્ષ-કકરણૉથી ખોલશ ું 
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બ ધધીબળથી ઘર આંગણીરે્, શ્રાવણ દશપનથી ઝૂમશ ું 

 

નદીઓ  નાથી  બુંધો  બાુંધી , રણને  લીલા  કરશ ું 

છોને તર્તો સરૂજ ગગને, શીતળ શર્ન ગહૄ રચશ ું 

 

તારી સષૃ્ષ્ટની શોભા શણગારી, હોંશે હોંશે દીર્વશ ું 

નવાું સ્વપ્નોથી સજાવી ધરણી, સ્વગપ રૂડ  રે ઘડશ ું 

 

અચરજ કામો કરશ ું ને જોજો મુંગલ ર્ર ડગ ભરશ ું 

ત્રવજ્ઞાન ય ગના છીએ માનવી ત્રવસ્મર્ ત્રવશે્વ ભમશ ું 

ભમશ ું ભમશ ું ભમશ ું……… 
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ત્રવનોબા 
હતો  હ ું  એક નાનો, જજજ્ઞાસ   હોંશીલો બાળ 

આઝાદી  ચળવળનો  રમતો  અનેરો  કાળ 

જ્ઞાન ર્ોગનાું સર્નાુંની  કહમાલર્ દે ભાળ, 

ક્રાુંત્રતની ભાવના     ખેંચે  અમને બુંગાળ 

 

ઘમૂ્ર્ા  અમે  ય વાનીના  જોશે; બનારસ  કાશી 

અચાનક ર્ીરસે મહારસ નીડર મહાતમા ગાુંધી 

ચરણ  ચાુંર્ી દોડી આવ્ર્ા અમે આશ્રમને દ્વાર, 

ને  મળય ું  ક્રાક્ન્ત  શાુંત્રતન ું અનેર ું  સુંગમ સ્થાન 

 

ઊભરી  આશ  કોચરબ  આશ્રમે એની વાણી સ ણી, 

માટીમાુંથી સાચા માનવ બનાવે ગાુંધી ર્ારસમણી 

દીઠા   અસભ્ર્   રખડ ું    ને   થાતા  નમ્ર સેવક, 

કૃતાથપ દીઠો આજ ભાવે, આ નાનો  ભાવે ત્રવનાર્ક 
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મેં મારી મત્રતથી કીધી, મહા માનવની ર્રીક્ષા 

ના  મળી  સતર્ ત્રનષ્ઠામાું એની કોઈ ન્યનૂતા 

      બોલવ ું  એજ  છે ર્ાર્, સમજાવે બાર્ા, 

મન થય ું અધીર આજ, અત્રધક રાજીર્ો રળવા 

 

ગીતામાું વાુંચ્ય ું  હત  ું,  કોણ કહવેાર્ ક્સ્થત પ્રજ્ઞ 

કેવો  આ  વામન  શરીર  ધારી  છેડે  આ ર્જ્ઞ! 

વદે ગાુંધીજી , કહિંદની ઉન્નત્રતમાું  થાજે  અગે્રસર 

તાર ું  ચકરિ મનભાવન   સે મારા ઓ ત્રવનાર્ક 

 

દૃઢ  દર્ામર્  થઈ ભાવે, ગાુંધી ચરણે નમીઓ 

ચચનગારીએ પ્રગટાવ્ર્ો મ જમાું મહાનલ ગરવો 

ગાુંધી  હાકે જાગ્ર્ા, જન્મભતૂ્રમનાું અનેક સુંતાનો 

મળર્ો ત્રવનોબા સુંત ભારતમાને ચરણે સર્ાણો. 
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ત્રવશ્વ વુંદ્ય ગાુંધી 
અકહિંસાના ઓ મદંમદં ર્વન ત ુ,ં 

થઈ ઝઝંાવાત જગે રમ્યો 
વીર ગરુ્જર બાળ ગાધંી મહા, 

માનવતાનો પજૂારી થઈ ધસ્યો 

વવશ્વ વદં્ય ગાધંી….રમેશ ર્ટેલ(આકાશદીર્) 

છદં-શાબલની 

મા ગરુ્જરી, ધન્ય ત ુ ં છે સભુાગી 
તારા ખોળે, પ્રગટયો વવશ્વ ગાધંી 

દ્રવે હૈયા,ં દૈન્ય વનસ્તેજ લોકો 
દેખી દુિઃખી, ભારતીની ગલુામી 

અંગ્રેજોની, યાતના ત્રાકહમામા 
છેડી ક્રાક્ન્ત, રાહ તારી અકહિંસા 

જાગ્યુ ંજોશે, શૌયપ તારી જ હાકે 

આઝાદીની, ચાહ રેલાય આભે 

ગાધંી મારો, શાન્ત વટંોળ ઘમૂે 
ગજ ેછોડો, જાવ છે દેશ મારો 

ઝઝંાવાતો, દે દુહાઈ જ પઠેૂ 

તોડી બેડી, રાષ્રવર્તા અમારા 
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કહિંસા ભયુું, વવશ્વ આજે  રડે છે 

સતંાણી છે, બધંતુા માનવીની 

દીઠી ગાધંી, રાહ તારી જ સાચી 

વવશ્વ  વદં્ય, ઓ  વવભવૂત મહા ત ુ ં
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શરદ તાર ું  રૂર્ ખીલ્ય  ું રકઢર્ાળું 
શરદ તાર ું   રૂર્ ખીલ્ય ું રકઢર્ાળું  

ચાુંદલીર્ો મારો સાુંવરો રે લોલ 

 

નભે સજ્ય ું ધવલ ું અંગ ર્ટોળું  

ગગન લાગે સ ખલડ ું રે લોલ 

 

પનૂત્રમર્ો ચાુંદલીર્ો ચમકીલો 

રૂડો કાચલન્દીનો કાુંઠડો રે લોલ 

 

ગોર્ીઓને ખેલાવે ખેલે રૂર્ાળો 

ચૌદ લોક માણે રાસડો રે લોલ 

 

ભાવે ભીંજવે આજ શ્ર્ામ છોગાળો 
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શરદ રાણી સોહામણી રે લોલ 

 

જમો દૂધ ર્ૌંઆ મીસરી પ્રસાદી 

હૈરે્  હરખનાું  હલેડાું  રે  લોલ 
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શનૂ્ર્ 
શનૂ્ર્  હ ું   શોધ ું  તને , ક્યાું  છૂર્ાય ું   ત  ું  જગે 

ધાર ું   તને  હ ું  શ ન્ર્ તો , ત ું  ત્રવરાટ  થઈ  હસે 

કહ ે બધા  શનૂ્ર્ના  સરવાળા કરે કુંઈ ના વળે 

શનૂ્ર્ની અવગણના કરો, ર્ામો ત્રવરામ તે ક્ષણે 

ના  ઉમેરી શકો મને, કે ના બાદ કરી શકો તમે 

ર્ણ દો સાથ મને, ખ દ મલૂ્ર્વાન થઈ શકો તમે 

શનૂ્ર્માું શ ું છે? કે કુંઈ નથી, એ સમજાત ું નથી મને 

શનૂ્ર્માું  સતૂ  ું છે ત્રવશ્વ, ત્રવલર્ સર્જન સુંગે જગે રમે 

શનૂ્ર્  છું  ભાઈ શનૂ્ર્ , ર્ણ  અજાર્બ  શક્તત  છું 
શનૂ્ર્       અવકાશ  એટલે  તો  હ ું  અનુંત    છું 

શનૂ્ર્  એ  શનૂ્ર્  જેવ ું, તમે સમજો  તેમ નથી એ 

શનૂ્ર્માુંથી  સ ષ્ષ્ટ  રચાઈ  ને શનૂ્ર્માું જઈ ત્રવરમે 

શનૂ્ર્  છું   ભાઈ   શનૂ્ર્ , ના   હસો   ત્રવરમો   જરા 
આતમનો એકડો લોર્ાશે, તો તમે ર્ણ શનૂ્ર્ છો ભલા 

વાહ! શનૂ્ર્! શનૂ્ર્ સમજી જ્ર્ારે ત્રવચાય ું 
ત ું  અક્સ્તતવ   થઈને    સામે     ઊભ ું 
શનૂ્ર્    તને   કેવી  રીતે  શનૂ્ર્   કહ ું 
ત્રવરાટન ું    લઘ   ર ર્  લઈ ત  ું અવતય ું 
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શુંખ વગાડી જાણ ું 
 

હ ું તો ફતત જ સારથી તારો, 
શુંખ વગાડી જાણ ું 

સમર્ આવે સાવધાન કર ું , 
ધમપ ધજાએ નાણ ું 

તારે જો ઉડવ ું જ વ્ર્ોમે તો, 
ર્ુંખ પ્રસારો પ્ર્ારે 

તારા   મહાભારતને  કાજે, 
લડવ ું જ ર્ડશે તારે! 

પજૂારી છે ત્રવશ્વ ર્કરવતપનન ું, 
ખેલ સજાવે મોકો 

ત્રમિ શત્ર ના ભેદ ભરમને, 
ર્ારખવાના તારે 

તારા મહાભારતને કાજે 

લડવ ું જ ર્ડશે તારે! 

શોભે રે ત્રશખરે કળશ કીત્રતિના, 
ખીણ ધસે ગળવાને 

ધમપ અધમપના આટાર્ાટે, 
બાજી રમવી તારે 

તારા મહાભારતને કાજે 

લડવ ું જ ર્ડશે તારે! 
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અજ પન જેમ થઈશ વીર ત  ું જો, 
કુંડારીશ ત્રવજર્ નક્કી 

ઘડવા ભાત્રવ સ્વબળે સુંસારે, 
લડવ ું જ ર્ડશે તારે! 

હ ું તો ફતત જ સારથી તારો, 

શુંખ વગાડી જાણ ું 

સમર્ આવે સાવધાન કર ું , 

સમજે તો એ સર્ાણ ું 

તારા મહાભારતને કાજે 

લડવ ું જ ર્ડશે તારે(૨). 

શોધવા છે બાપ  ! 
ભલૂયા  છે  ર્થ   આ   ધરતીના  છોરંુ, 

ખદુ માનવીએ માયુપ  માનવતાને તાળં 

પ્રગટાવવા   કદલડામા ં દયાનુ ં  મોજુ,ં 

મારે   શોધવા છે   બીજા  એક   બાપ!ુ 

ધમપને સુંક ચચત  કરી સર્ડાર્ો માનવી, 
ભાવનાની વાતો ભલૂ્ર્ા રે  પથૃ્વીવાસી 
તવ  ચીધર્ા  માગે  માનવતાને માપ ું, 
મારે   શોધવાછે    બીજા  એક  બાપ ! 

શાસકો ભલૂ્ર્ા છે નીત્રત રીત્રતની  વાત  , 
ત્રવર્ાદના  વુંટોળના  વાર્ા છે  વાય  
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મરૂઝારે્લા સનાતન મલૂ્ર્ો કેમ હવે ગોત  ું? 

મારે  શોધવાછે    બીજા  એક  બાપ ! 

સેવા સાદગીનો મુંિ છે કીમતી સોન ું, 
અ       ના  માગે  જ  છે  સ ખ સાચ ું 
કહિંસાથી િસ્ત ત્રવશ્વને જોઈને હ ું દાઝુું, 
મારે   શોધવા છે  બીજા  એક બાપ ! 

સરજનહારનાું છે   સૌ વહાલાું સુંતાનો, 

ત્રવર્રીત ત્રવચારધારાના ઉઠ્ા તોફાનો 

તારા   ર્ડછાર્ાનો  છાર્ો  હવે  શોધ ું, 

મારે   શોધવાછે   બીજા  એક   બાપ ! 
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શ્રાધધ 
 

ભાદરવાના કૃષ્ણ ર્કે્ષ , પ ત્રનત ‘ મહાલર્’ શ્રાધધ, 

ને  છે   ખ્ર્ાત  દેવ  પજૂા,  શ તલ  ર્કે્ષ  આ દેશ 

        જ             ,  અમરકુંટકને  ધામ, 

                    ,                    

 

લઈ  ખોબામાું  તલ પ ષ્ર્  ને કરજો   રે  સુંકલ્ર્, 

સ્મરી  શ્રધધાથી  નામ  ગોિ  ને          અચપન 

ત્રિકાળ  સ્નાન  સુંધર્ાએ  કીધા  જો  ત્રર્ત ૃપજૂન, 

થાર્ તમાર ું  શ્રાધધ ફળદાર્ી, કૃર્ા કર   સ્વજન 

 

જાજો  ગુંગાજી  ,  નમપદાજી  તટે કે જાજો સરોવર તીર; 

ગર્ા, ત્રસધધપ ર સરસ્વતીએ,    જ , શ્રધધા તર્પણ નીર 

ર્ધાર    ત્રર્તલૃોકથી,  ર્ુંચ  મહાર્જે્ઞ ત્રવશ્વદેવોને સુંગ, 

ઉતર    ત્રર્ત ૃ ઋણ  ને ,         સુંસારે  સવપ  આનુંદ 
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શ્રાવણ 
ધીરો વરસે તોર્ ધોધમાર લાગે 

શ્રાવણીર્ો  ઝીલ્ર્ો  ના ઝીલાર્, 

હૈરે્  ઊભરાર્ 

ભાવે છલકાર્ 

હરખની  હલેી  થઈ વીંટળાર્, 

શ્રાવણીર્ો ઝીલ્ર્ો ના ઝીલાર્ 

 

ધીરા એ વાર્રા વાવાઝોડ ું લાગે 

ચ ૂુંદલડી    ઊડી ઊડી     જાર્, 

ઝાુંઝરીય ું ગાર્ 

મ ખડ ું મલકાર્ 

જાઓ વાદળીર્ો ત્રવખરાઈ; 

મને નઝર ું લાગી ના જાર્, 
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શ્રાવણીર્ો ઝીલ્ર્ો ના ઝીલાર્ 

 

ઠુંડા સીસકારા મને દાહક લાગે 

ને   ર્ારેવડાું  મસ્તીથી નહાર્; 

શ્રાવણીર્ો વરસે 

નઝર ુંઓ તરસે 

સરવકરર્ાું    સ ખે    લહરેાર્ 

વાદળીઓ  આવ ું  ના વરસાર્, 

શ્રાવણીર્ો ઝીલ્ર્ો  ના ઝીલાર્ 

 

અંદર   બહાર  ભીંજવતો   જાગે, 

ભીંજાતી   ભોમકા  ભાવે  સોહાર્ 

ઉર ઉમળકા અંગ અંગ અભડાર્ 

હરખની  હલેી  થઈ    વીંટળાર્, 

શ્રાવણીર્ો ઝીલ્ર્ો ના ઝીલાર્ (૨) 
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શ્રાવણી પનૂમ 
શ્રાવણી પનૂમે હસતા ઉર્વન 

સ્નેહ  સ મનથી  મહેંકે આંગણ 

આંખ  ધરે  પે્રમ  મોતીના    થાળા 
કે આજ ખીલ્ર્ા પનૂમના અજવાળા 

ફૂલ  હસે ને હસે બહનેડી 
તારા હસે ને હસે ભાઈલો 
છલકે સ્નેહ સરોવર સારા 

કે આજ ખીલ્ર્ા પનૂમના અજવાળા 

               આ    

                         
     મધ રાું મોંઘાું ભાળર્ાું 

કે આજ ખીલ્ર્ાું પનૂમનાું અજવાળા 

રેશમનો  દોરો સ્નેહનો ગોટો 
ભાલે      કરી હતેે બાુંધર્ો 
આરતી  કરે  સ્નેહ    ફૂવારા 

કે આજ ખીલ્ર્ા પનૂમના અજવાળા 

ખોલ  રે  વીરા  હસત  ું  મ ખ 

આશીર્ પ્રસાદે ઓવાર ું  સ  ખ 

જ ગજ ગ જીવજો ભાઈલા મારા 
કે આજ ખીલ્ર્ા પનૂમના અજવાળા 
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મુંગલ જોડી ભાઈ બહનેની 
વીરો  પરૂસે  આશડી તારી 

છલકાવ ું   અમર  પે્રમના   પ્ર્ાલા 
કે આજ ખીલ્ર્ા પનૂમના અજવાળા 

 

સમર્નો સાદ સ  ણો લડવૈર્ા 
હાલ્ય ું  રણશીંગ ું  ખ દ મેદાને 

દે  હોંકારો ! ધાજો   રખવૈર્ા 

સમર્નો સાદ સ ણો લડવૈર્ા 

 

ફૂલી ફાલ્ર્ા જ છે દૂર્ણો રુંગે, 

રાજકરણ રમત ું  ઠગોને સુંગે 

નથી કાર્ર, દો ર્ડકારો ભૈર્ા 

સમર્નો સાદ સ ણો લડવૈર્ા 

 

નજર બરૂી જ, ઈરાદા નઠારા 

ના જ ર્ોંખજ  ર્ાખુંડી ઓળા 
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મીટાવજો, કલુંક કથાઓ છૈર્ા, 

સમર્નો સાદ સ ણો લડવૈર્ા 

 

જનશક્તત એ, મહાશક્તત શાસન 

વતન  વીરો; ક ચળજો ક શાસન 

જ એ રાહ જ ર્કરવતપન ખેવૈર્ા, 

સમર્નો  સાદ સ ણો લડવૈર્ા 

 

લોકશાહી  ર્થ  ભાઈ જનશે્રર્ી, 

જન ચેતનાની ઉજાશી જ પે્રર્ી 

ધરી  હામ,  ધાજો  વીર સવૈર્ા 

સમર્નો  સાદ  સ ણો લડવૈર્ા. 
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સર્જન હારા 
 

(ઢાળ..તોરી ગોવાલણ ……) 

મારે્ માર્ી…કોઈ ના શક્ ું…તને સર્જનહારા ….. રે 

અદભ ત તારી …સષૃ્ષ્ટની માર્ા….. 

એકમાુંથી અનેક થઈ ભાળર્ો રે…… 

ઓ …સ ુંદર…. સર્જનહારા…રે 

ફૂલોએ કેવા…રુંગો પરૂ્ાપ…સ ગુંધે છલકાવ્ર્ા…રે 

ઝાકળ ઝીલી…વહલેી સવારે…બોલાવે તને વહાલા…રે 

ઓ …સ ુંદર…. સર્જનહારા…રે 

ઉર્ા ખીલી…ર્ુંખીડાું ઊડ્ાું…ગાતાું મીઠાું ગીતો…રે 

શીતલ સમીરે…મનડાું ડોલ્ર્ાું…પ્રભ ની સુંગાથે….રે 

ઓ …સ ુંદર…. સર્જનહારા…રે 

નીરખી તારી…..અદભ ત શક્તત…ભાવે કરીએ…..વુંદન રે 

સકળ લોકમાું…..તારા ચૈતન્રે્…..વરતે કેવો….આનુંદે રે 

ઓ …સ ુંદર…. સર્જનહારા…રે 

 

મેવા મધ રા…..માખણ મીસરી….ભાવે દેશ ું….તને રે 

આવો ગોર્ાલા……બુંસરી બજાવો….રમીએ તારા….શરણે રે 

ઓ …સ ુંદર…. સર્જનહારા…રે 
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સવાર્ો તાત 
 

ધોમ  ધખુંતા  તાર્માું  કરતો, ખેડતૂ  ખુંતથી   કામ 

ધરતી  માતને  વુંદન કરતાું,  લાગે  પ ર ર્ાથી   રામ 

ગગન દ્વારથી નીરખે ત્રવધાતા , જગત  તાતની લીલા 

ર્રસેવાની  પ ણ્ર્ કમાણી, કમપ  એજ ભક્તતની  ધારા 

 

પછેૂ  ર્ાલનહાર  અંતરર્ટે,   તારે  કેટલ ું  ખાવ ું? 

શાને કાજે આટલી મહનેત, ધરૂ્ વરસાદમાું ન્હાવ ું 

 

બોલ્ર્ો  ખેડતૂ  મારા  વ્હાલા , શાસ્ત્રોને  ના  સમજ ું 

અન્નપણૂાપની મળે મીઠી પ્રસાદી ને  ભરોશે હાુંક ું ગાડ ું 

 

ધરતી હકરર્ાળી વકૃ્ષો લહરેે , ર્ુંખી કરતાું કલશોર 

મોર ગોર  ને ર્શ  ધન સુંગ  થાતો આનુંદ ત્રવભોર 
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ભક્તત  વુંદના  સાુંજ  સવારે  ને  થાકે બોલે  હ ેરામ 

ચીિ ગ પ્તે ચોર્ડે નોંધય ું ,શ્રી ગણેશ ર્છી મહા નામ 

 

વૈક ુંઠે  લાગી કતારને , રાજ રાજેશ્વર  કરતા  ત્રવચાર 

ર્જ્ઞ  દાન  લાખોના      , ક્યાું સુંતાર્ા  અમ  નામ? 

 

ર્ીઠ  થાબડી  શ્રીહકર બોલ્ર્ા,  ભેદ  ઊકેલ્ર્ા  ભારી 

ભખેૂ સઇૂ ભગવદ કામ કીધા, આર્ બડાઈ ના કીધી 

 

નથી   સવાર્ો   કોઈ  તાતથી, ભોળી  એની  ભક્તત 

આંખે ઉભરે વહાલના વાકર , હૈરે્ ધરણીધરની મરજી 
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સુંકટ મોચન 
 

અંજની જાર્ો કેસરી નુંદન, ભગવદ્ ભતત મહાન 

બાળા નામ છે સ ુંદર, સમરીએ કર જોડી હન માન 

જન્મ  સાથે  ર્રાક્રમ પ્રગટે, બળ બ ધ્ધધ  અમાર્ 

ચૈિ  પનૂમે  અવતરીર્ા, ર્વન  પ િ  પ્રખ્ર્ાત 

સરર્ાવ દીધા દેવ ગણોએ,કરવા કહતકારી કામ 

ગત્રત  સામથ્ર્પ  ગર ડરાજન ું, અંજની સ ત મહાન 

ઋષ્ર્ક  ર્વપતે શ ભ ત્રમલને, પ લકકત કેસરી નુંદ 

પથૃ્વી ર્ટે  ભાર ઉતરશ,ેપ્રભ  સુંગ શોભે બજરુંગ 

વાત સ ણી સીતાજી હરણની, સુંચર્ાપ દચક્ષણ દેશ 

સીતા માતાની  ભાળ કાજે,  ધરીય ું  ર ર્ ત્રવશેર્ 

માર તીની  ભક્તત  શક્તત, કુંપ્ર્ો મહને્દ્ર ચગકરવર 

વાય વેગે આકાશે ત્રવચરે,રામ મ દ્રા સુંગ કત્રર્વીર 

છાર્ા ર્કડી  લક્ષ્ર્   શોધતી ત્રસિંહકાને સુંહારી 
ર્રાભવે   લુંકાદેવીનો,                     

શરૂવીરોને દીધો ર્કરચર્ ,હણ્ર્ા ધ મ્રાક્ષ ત્રનક ુંભ 

અક્ષર્રાજને ર્ળમાું રોળર્ો, સેના  શોધે શરણ 
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         ઈન્દ્રજજત  બ્રહ્ર્ાશથી,    કીધો  પ્રત્રતશોધ 

રાવણરાજની  સભા  મધરે્, રામદ તે  દીધો મહા બોધ 

પ ૂુંછે  લરે્ટી  અગન  જ્વાળ, કીધ ું  લુંકાનગરી  દહન 

સીતા   માતને  રામ  મ દ્રા આર્ી, પછૂયા કે્ષમ  ક શળ 

સમકરર્ા                 ,                      

રાજ  ત્રતલકે શોભે ત્રવભીર્ણ, અટલ             રઘ વીર 

સ ગ્રીવ  સેના  જાણે સાગર, ભક્તત  ભાવે  ભીંજાતા ધીર 

રામ  કાજે  અંગદ સુંગ, હન મુંત  દીસે   વીરોના  વીર 

નલ  નીલ બજરુંગી સેના, બાુંધે સેત    સાગરે રમતાું 
ર્ાણી ર્ર ર્થ્થર તરતા, નીંદર છોડી લુંકેશ ભમતા 
ક ુંભકણપ  માર્ાવી ઇન્દ્રજીત,  ય ધધે        અત્રત દ ષ્કર 

અત્રત સુંહારી પ્રલર્ શક્તત,વે સે ત્રવનાશ અવત્રન અંબર 

મેઘનાદ રચે માર્ાવી જાળ,  ઘવાર્ા રણમધરે્ લક્ષ્મણ ભ્રાત 

મતૂ્રછિત લક્ષ્મણ શોકાત  ર રામ, ત્રવર્ાદના વાદળ ઘેરાર્ાું આજ 

ઔર્ધી  સહ ઊંચક્યો ર્વપત, મતૃ સુંજીવત્રન  લાવ્ર્ા હન મુંત 

સુંકટ  ઘેરા ર્ળમાું ટાળર્ા,  ય ધધે ટુંકાર   કરે  લક્ષ્મણ  રાજ 

રામ  પ્રભ નો  ધન ષ્ર્  ટુંકાર ,  કુંરે્  કદશાઓ  અર્રુંર્ાર 

સેવક  ધમપ  બજાવે હન મુંત, જામ્ર્ો  સુંગ્રામ  કુંરે્ સુંસાર 

ય ધધ કૌશલ્ર્ રામન ું અમાર્, હણ્ર્ો દશાનન ક ુંભકણપ સાથ 

હન મુંત  સ ગ્રીવ ત્રવજર્ વધાવે, ધમપ ર્થ ર્ર વરસે પ ષ્ર્ 

રામ  કથા  સુંસારે  ગવાશે , અમરર્ટ  ભોગવશે માર તી વીર 

શ્રીફળ  ત્રસિંદૂર આકડાના   ફૂલે,  રીઝશે   મહા  હન મુંત   ધીર 
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સીતામાતાએ દીધ ું સૌભાગ્ર્ સીંદૂર,આર્ત્તી ના આવે તમ ર્ાસ 

અર્ોધર્ા મધરે્ હન માન ગઢીમાું, આજ ર્ણ પ્રગટે તમારો વાસ 

સ્નેહ ેસમરીએ સુંકટ મોચન,પ્રતર્ક્ષ ર્રચો ર્ામે ગ ણીજન 

ર્ુંચાર્તમાું  સ્થાન તમાર ું ,  ભગવુંત સુંગ   શોભે હન મુંત 
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ત્રસન્ધ  ના ચબન્દ થી 
આભે  ઘનઘોર  વાદળાું  રે  ગાજે 

લઈ   દકરર્ાના   ઘેરા   ઘઘૂવાટ 

શીતલ સમીર નો સુંગ      લાગ્ર્ો 
મેઘ   થઈ     આવ્ર્ાું એ  ર્ાતળ 

ધરતી મેહલૂીર્ાના સ ભગ ત્રમલને 

મદમાતી ધરતીએ પ્રગટી સ વાસ 

ઋજ  ભર્ાપ હૃદરે્ જાગ્ર્ા સ્ર્ુંદનને 

મખમલીઓ   માણ્ર્ો     ઉજાશ 

ફૂટયા  હતે અંક ર ત્રસિંધ ના ચબિંદ થી 
ગરજીને વરસીને  વાવી વસન્ત 

મોતીડે  વધાવ ું ગેંહકતા મોરલા 
ઓરડામાું ઘઘૂવ્ર્ો દકરર્ો અનુંત 
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ત્રસિંહ રાજા જ બોલ્ર્ા 
છુંદ– ભ જ ુંગી 

ભરીને સભા ત્રસિંહ રાજા જ બોલ્ર્ા 

તમે  શ ું સમાચાર જાસસૂ લાવ્ર્ા 

અહીંથી ગર્ા માનવો સાથ છોડી 

જણાવો  બુંધ ના  હાલ    કેવા? 

 

સ ણો રાજ,વાતો ત્રનહાળી જ આંખે 

ધરી  વેશ  સજ્જનત  ઘમૂતા એ 

ઠગે  ત્રસફતે ચાલ ચાલી  ભલાની 

મહાલે  બની લોક  નેતા રૂઆબે 

 

થર્ા માનવો દાનવો વેર ભખૂ્ર્ા 

સમધૃ્ધધ વધી સ્નેહના વેણ સકૂ્યા 



                  Page 287 

 

ન લાગે જ કોઈ શમપ ધમપ ઓથે 

હણે  એ  કરીને ધડાકા જ ચૌટે 

 

કળી  કાળ ચાલે થઈને સવાર્ો 

મળે નીર જો દોકડા દો તમે તો 

ગઈ આજ સુંવેદના તો સુંતાઈ 

કહ ેઆવ રૈ્સા થકી તો સગાઈ 

 

ચઢી વ્ર્ોમે ઊંચે મથે માર્વા એ 

રહ ે કોણ ર્ાડોશમાું ના તથા લે 

ગઈ ગહૃમાુંથી  જ  છૂટી મર્ાપદા 

‘કદ ધોળે જ લ ૂુંટાર્ લોકો ઘરોમાું 

 

જગે કોણ મોટ ું? જ ુંગલી સદીમાું 

ગર્ા આર્ણે ઈલકાબો જ હારી 

કહ ું દ ુઃખ સાથે થર્ા એ ત્રવજેતા 
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ગર્ા  રાજવી ઈલકાબો  વનોના 

 

હવે  આશ કોઈ જ ર્ાકે જ ગાુંધી 

અકહિંસા થકી એ જગાવે જ આંધી 

 

સ ણી વાત  દે ત્રસિંહ  રે  તાવ મછેૂ 

વ્ર્થા વેર ર્ાઠો જ શીખ્ર્ા વધારે 

ન લાભ્ર્ા જ ઓ સાથ છોડી અમારો 

રે ર્ાછા વને માનવો રે ર્ધારો(૨) 
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સ ણો અમન નાદ 
છુંદ- વસુંતત્રતલકા 

જોઈ જ ખબૂ જગતે, ભર્ િાસ કહિંસા 

કુંરે્  હવે બહ   જ માનવતા ચબચારી 

આવ્ય ું  જ  એક સર્ન ું મ જને સવારે, 

નક્કી જ  કૌવત  ઝળહળશે  ધરાએ! 

 

કોઈ  જ  લાલ  તર્શે, રત્રવ  રે સરીખો 

ધા    નભે, મધ ર મેઘ  જ ભાગ્ર્ થાવા 

આવો  સ ણો  અમન નાદ ઊઠે જ હૈરે્, 

જાશે જ આ ત્રવર્દ રાત ત્રવતી અઘોરી 

 

તોલે ત્રવધી  બધ ું બરોબર િાજવે તો, 

લોભે જ જાર્ લખણો સમજો સવેળા 
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જોમ  ધરી  ર્રકહતે  રમજો જ રાજા, 

સતર્ જ બે ગજ જમીન જ અંતવેળા 
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સ ભાગી સદા 
નીરવતા  ર્ાથરી ર્ોઢાવે પે્રમથી  ર્ાત્રમની 
જાગીને   નીરખ ું  પવૂપમાું  મતૂ્રતિ  ચૈતન્ર્ની 
શોભે લાલી ધરી આ ગગન  રુંગના રોનકે 

ઊડે ર્ુંખી કલકલી મ તત મને, નમ ું ધાકરણી 

ઝૂકે  જ્ર્ાું  આંગણે નજર; ફૂલો રમે ઝાકળાું 
ઝૂમે ર્વન લહરે મોતી મઢયાું સ ભાગી સદા 
આંખો મીંચી ધર ું  ધર્ાન, વુંદ  છે મહા પણૂપત  ું 
આ ગગન ધરા  અને પ્રકતૃ્રત પે્રમદા વૈભવી 

દીધ ું   કૌશલ્ર્  દાતાએ  પણૂપતતવને   ર્ામવા 
ઝાુંખ ું  જ્ર્ાું અંતરમહીં, ત્રવલર્ થતો આનુંદમાું 
બુંધન  આ  કમપના  થાશે  કેડી  મહાત્રવદેહની 
રાત  ર્છી હોર્     સવારો મોક્ષના ભાવની 
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સોળ વરસે 
સોળ  વરસે  જાગે સોણલાું, સખી સુંગાથે સાુંજે 

વાસુંતી  વાર્રે  ઊડે  કદલડ ું, ર્ુંખીડાની  ર્ાુંખે 

 

નર્ન  ઢળે  ને  રુંગ રત્રસર્ો, રાસે રમતો જોતી 

નવરુંગી ચ ૂુંદલડી સજી હ ું , ગરબે ઘમૂતી રમતી 

 

વન ઉર્વનનાું ફૂલડાું દેખી, મનમાું હ ું મલકાતી 

ઝરૂખે ઊભી કદવાસ્વપ્નોમાું,  હસતી હ ું ખોવાતી 

 

ચુંચળ ચચત્ત બની મરકટ, ચાળાું કરત  ું રું ગે ઢુંગે 

ર્ારેવાુંની  જોડ જગવતી  ઋજ   સ્ર્ુંદનો  અંગે 

 

સાગર તટે રેતી ર્ટે, ચીતર ું  આંગળીઓથી ભાત 

ચરણ ર્ખાળી મોજાું શીખવે,           વહાલ 
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આભલે  સરકે  રુંગ વાદળી, મન ગારે્ છે ગીત 

ફર ફર  ફરકે  કેશ  જગાડવા, ર્ૌવનન ું સુંગીત 

 

સર્નામાું  શણગાર સજી હ ું, મલકી હલકી હલકી 

થઈ સોળ વરસની સ્વપ્ન સ ુંદરી, ત્રિલોકે હ ું ઘમૂી 
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સ્વાગત તારાું મોંઘવારી - વ્ર્ુંગ કવન 
વગાડો   રે  ઢોલ,  સ ણી વધાઈ 

આજ  દે  પ્રધાન  મુંિી  દ હાઈ 

રૈર્ત   થઈ  રે   ત  ું  રજવાડી! 

મીઠડાું સ્વાગત તારાું મોંઘવારી! 

 

        સાર્કલ    બાઈક દોડાવી, 

ગાડાું  હડસેલી  લાવ્ર્ા   ગાડી 

રે્રોલ ત્રવના  થઈ     લાલ લાડી, 

મીઠડાું સ્વાગત તારાું મોંઘવારી 

 

શાકભાજી  દૂધ    દ્રાક્ષ  જ ખાટી, 

ના   ર્ટે   હવે   ર્ોર્રાું માડી 

રહવેા દેજો મોહનજી આ લુંગોટી, 
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મીઠડાું સ્વાગત તારાું મોંઘવારી! 

 

ચક્રવ્યહૂ  સમો  આ તો ચકરાવો, 

સાત કોઠે  ગગલો  રે ગભરાતો 

ભખૂ્ર્ા રે્ટે  જ  વદતી  સન્નારી, 

મીઠડાું સ્વાગત તારાું મોંઘવારી! 

 

નેણ  રોરે્  છાનાું  ઘર ઘર ખણેૂ, 

ડામો  જ  આ  દૈતર્  અતર્ાચારી 

વ્ર્થા ભરી,  ત્રવનવે ત  જ ને તારાું 

કાળમ ખી   છે   આ   મોંઘવારી! 

સમજો વીરા સરકારી (૨) 
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હાલો હાલોને ઘેલાભાઈની જાનમાું 
 

હાલો હાલોને સ રેશભાઈની વાનમાું 
હરખ ઘેલાની જોડી છે જાન 

દૂર કરવા તણાવ….હાલો હાલોને ઘેલાભાઈની જાનમાું 

રાજેન્દ્રભાઈએ બાુંધર્ો રૂડો માુંડવો રે 

બાુંધવો ર્ીરસે રે ગાન 

હાસ્ર્ દરબારે હરખ ગીતડાું , હ.ે.જમો હાસ્ર્ ર્કવાન 

હાલો હાલોને ઘેલાભાઈની જાનમાું 

ચુંદ્રકાન્તભાઈ દે સુંદેશડા રે, તમે ર્ધારો રાજ 

હસીનાું ગળર્ણ મીઠડાું, મ ખડે રમશે ગ લાલ 

હાલો હાલોને સ રેશભાઈની વાનમાું 

વલીભાઈએ બાુંધર્ાું હાઈકાું રે, શબ્દોની તીખી કટાર 

ઉંઘમાું મરકે મોટડા, વ્ર્ુંગની વાગે શરણાઈ 

હાલો હાલોને ઘેલાભાઈની જાનમાું 

ગોત્રવિંદભાઈ બેઠા ચોતરે રે, કરે મનગમતા ખેલ 

ર્ાળર્ા કટાક્ષના બે ક તરા, હળવેથી કરડે છે કાન 

હાલો હાલોને સ રેશભાઈની વાનમાું 

આકાશદીર્ ચઢયા આભલેને , જ એ જાનની વાટ 

લ ૂુંટજો  લ્હાવા  જાનમાું,  પ્રજ્ઞાબેન   દેતા જ હાર  
હાલો હાલોને ઘેલાભાઈની જાનમાું 
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કોની વાન ને કોની જાન, કકશોર કહ ેકરજો ત્રવચાર 

હસ   એન ું ખસશે નક્કી 
હાલો હાલોને સ રેશભાઈની વાનમાું 

હાસ્ર્કદને રમેશજીએ જોડી છે જાન, હ.ે. દૂર કરવા તણાવ 

હાલો હાલોને ઘેલાભાઈની જાનમાું(૨) 
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હાલો હાલોને લોકશાહીની જાનમાું 
 

લાડલી, લોકશાહીની ઓ લાડલી રે 

લાડલીના  લગનીર્ાું  લેવાર્ 

હાલો હાલોને લોકશાહીની જાનમાું 

 

ર્ાુંચ ર્ાુંચ વરસે આવ્ર્ાું રે  ટાણાું 

લોકશાહીને  દઈએ  સન્માન 

લાડલીના લગનીર્ાું લેવાર્ 

હાલો હાલોને લોકશાહીની જાનમાું 

 

મળતીર્ાઓએ બાુંધર્ો રૂડો માુંડવો રે 

લાભીર્ા   ર્ીરસે    ર્કવાન 

લાગે વ્હાલાું જે ગાર્ ગીતડાું, 

જાહરેમાું વચનોની લ્હાણ 
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હાલો હાલોને લોકશાહીની જાનમાું 

 

સાળીઓ થઈ આજ કોર્લડી રે 

શેરીએ ટહ કે કદન રાત 

સાળા એ બાુંધર્ા છે ઢોલકાું રે, 

ફોઈઓ ફૂુંકે શરણાઈ 

હાલો હાલોને લોકશાહીની જાનમાું 

 

સામા મળર્ા ને નવાજ્ર્ા ભાવે 

દીધા કાકાઓને હ લામણા નામ 

નાણા કોથળી મકૂી છૂટી રે, 

દોડે ગાડીઓની વણઝાર 

હાલો હાલોને લોકશાહીની જાનમાું 

 

કટકકટ ના મળે એ ચાલ્ર્ા રીસામણે રે 

ચાલે અવળી રે ચાલ 

વાટે ફરકાવે કાળા વાવટા રે, 

મળર્ા શત્ર  મેદાન 
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હાલો હાલોને લોકશાહીની જાનમાું 

 

નેતાજી અમારા લાડલા રે 

જીભે ફરે રે કટાર 

મોકલ્ર્ા સામે બે ડાઘીર્ા ને, 

ત્રવરોધીઓના કરડ્ા છે કાન 

હાલો હાલોને લોકશાહીની જાનમાું 

 

ત્રવરોધીઓ ફૂલે થઈ ફાળકે રે, 

માઈકમાું ઘરૂકે અર્ાર 

ધાુંધલ ધમાલની મોંકાણ મોટી રે 

ર્ોલીસે કીધી ધ લાઈ 

હાલો હાલોને લોકશાહીની જાનમાું 

 

કોણ ર્રણે ને કોણ હાલ્ર્ા જાનમાું 

પ્રજા કરજો રે ત્રવચાર 

જડશે નેતા કોઈ સાચલો રે, 

દેજો મત ત્રવચારી સ જાણ 
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લાડલી લોકશાહીની લાડલી રે 

લાડલીના લગનીર્ાું લેવાર્... હાલો હાલોને લોકશાહીની જાનમાું 

 

 

કહમલહરમાું  
છુંદ- ત્રશખકરણી 

અરે ! છૂર્ાઈ ક્યાું તમ પ્રખરતા દેવ સત્રવતા ! 

ધરા શોધે ઉષ્મા, તમ ત્રવણ નભે ખેદ પ્રસરે. 

કસોટી ભારે આ, ઋત  બદલતી ત્રનતર્ ધરતી! 

સરે  નીચે ઉષ્મા ,  કહમલહરમાું , કાર્  થથરે 

 

છવાર્ા માગો આ, બરફ ઢગલે, સ્તબ્ધ દ ત્રનર્ા 

કહમે છાર્ી પથૃ્વી, ધવલ ર્ટને, વકૃ્ષ ધવલાું- 

થર્ાું કેદી સવે, વીજ ર્ણ ર ઠે, ર્ુંગ  સકરખા 

ઠરે ધીરે ધીરે, સરવર બધાું , ર્ાક સઘળાું 

 

“ર્હાડો શા દીસે ‘ર્શ ર્ત્રત સમાત્રધસ્તસમ” હા !” 
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કરી દેતાું આંખો સજળ, અવ શી ધન્ર્ વસ ધા ! 

હવે જ્ર્ારે વ્હશેે ત્રવમલ જલ, આ સરૂ્પ તર્તાું, 

લહરેાશે   વાડી, શતશત   રૂરે્  ધૈર્પ ધરતાું ! 

 

મહા  શક્તતઓથી, ચત ર પ્રભ  ત  ું , શે્રર્ સજતો 

ખ શી  ર્ામી   હૈરે્, ગગન  ભરશ ું, કે્ષમ  ધરજો 
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કહમવર્ાપ…… 
છુંદ…સ વદના.. 

થીજાવી હાડ સૌના, રમત ું ગગન આ, ધમૂ્ર        ને 

બફીલી શે્વત ટોચે ,રૂર્લ કકરણ ત  ું ,  શોભે   મનહરા 

વકૄ્ષોની શાખ દૈવી,નવલ પ ત્રનત આ ,ઝૂમે ખ શન મા 

મેઘાવી આ તર્સ્વી , રૂર્ ક દરતન ું ; તુંકદ્રત વરવ ું 



                  Page 304 

 

 

     આ       
                       ,          આ      …(2) 

                          

                      ..          આ       

આ               ,                   

આજ  આ     ‘         ..         આ       

                  ,            જ       

                      , 

                        …         આ       

                   ,                       

                       

આ              …         આ       

                   ,       આજ             

                     આ    

         જ        ઈ      …         આ       

 

 



                  Page 305 

 

 

કહિંડોળે ચબરાજો રે લોલ 
ત્રવરાટના કહિંડોળા બહ  રે વ્હાલા લાલજી 

હૈર્ાના   કહિંડોળે   ચબરાજો   રે  લોલ 

નભે રમતા કોકટ         સુંગ     

મારા  ઘર  દીવડે  ર્ધારો  રે  લોલ 

રૂડા સજાવ્ર્ા રે ચૌદલોક તમે વ્હાલા 
અમે સજાવીએ ને તમે ઝૂલો રે લોલ 

અમલૂખ   ખજાના  છે રાજ રાજેશ્વર 

ત લસીના   ર્ારણે   ર્ોઢો  રે  લોલ 

લાગો  રૂર્ાળા  રે માધવ નટખકટર્ા 
દેશ ું  માખણ   દાન વ્હાલે  રે લોલ 

ડાકોરના   ઠાકોર રાર્ રણછોડ મારા 

ઝીલીએ દશપન  સ ખ ન્ર્ાુંરાું  રે  લોલ 
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હ ું કોને કહ ું ? 
 

ધન્ર્ ઈન્દ ! ધરે જગે શીળી ચાુંદની 

સદા સણૂ ું મધ રા રવ ઉરે 

છું ચન્દ્ર ર્ણ દાઝુું, 

સરૂ્પ કકરણોથી કોને કહ ું? 

 

વાહ પ્રભા!  શ ું  અન ર્મ શોભા ધરે 

વદે સૌ જોતાું લાલીમા ગગન અંગે, 

છું  ઝાકળ  ઊડી  જાઉં, 

સરૂ્પ કકરણોથી કોને કહ ું? 

 

ભીંજવે ડ ુંગરા ગાતાું ગીતડાું 

છેડતા  મસ્ત સુંગીત આ, 

સણેૂ  ઝરણ ું ને વદે  રમત  ું, 

છુંદે દેહ ર્થ્થરો,કોને કહ ું? 
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ઘઘૂવતો સાગર હ ું સમ્રાટસો 

સપ્ત   ખુંડે   લહરેે   ધવજા, 

ના  તર્જી શક ું ખારાશ મારી, 

દાવાનળ  જલે  ઉરે,કોને કહ ું? 

 

શે્રષ્ઠ  સર્જન  પ્રભ     પ્ર્ાર ું , 

દેવતતવ પ્રગટાવવા જગે ધર ું  

ત ું   માણસ   જ મટી જાર્, 

તો  પ્રભ    કહ,ે હ ું  કોને કહ ું? 
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હ ું માનવને ખોળું  
એક કદન , અચાનક ભગવાન આવી ઊભા રે સામે 

પછેૂ  મજુને  શુ ં  શોધે  ‘આકાશદીર્’  તુ ં  અંધારે 

દીવો  પ્રગટાવી  અહોભાવે  બોલયો  ભાવ  ધરીન ે

વવશાળ  જગે   શોધવા   નીકળયો   હુ ં  માનવને 

હસી બોલયા ભગવાન અચરજથી, 

અલયા  માણસનુ ં કીકડયારંુ  તારી સગેં ભાળં 

શાને ર્ાછો લળી લળી કહ ેહુ ંમાનવને ખોળં? 

ભલા ભગવાન, 

તમે કારોબાર કરો વવરાટ વ્યોમેથી 

દૂરદૂર રહી સાચી વાતો કેમ કરી સમજાવુ?ં 

સાચેજ તારા આ જગમા ંમાનવને હુ ંખોળં 

વદે વવધાતા, ર્શ ુર્ખંી માનવ સૌને સરજયા નોંખા નોંખા 
શાની  ર્ીએચડી   કરવા  નીકળયો, મારા બહાદૂર બચ્ચા? 

વાત વવચારો હકર મારા, સાભંળી મારી વાત ુ ં
ર્ાડોશીને પે્રમ કરે એવો માણસ આજે ખોળં 

 

બતાવો એવો માનવ  જેને માનુ ંસાચો સાચો સતં 

ધરમીને  ઘેર ધાડ ન ર્ાડે, તોડે જગના જૂઠા તતં 
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કરુણાથી છલકે અંતરને, કદલમા ંહરર્ળ લાગે દાહ 

દ્રવી  ઊઠે  હૈયુ ં એનુ,ં દુખડા ં ભાળી  કોઈની ર્ાસ 

ભગવાન ચમક્યા, વવચારે અંતરે, જરુર કંઈક થઈ ગછે ભલૂ 

છપ્ર્ન ભોગ આરોગી, શુ ંમને લાગી ગઈ કંઈ ઝૂકં? 

એતો હુ ંશુ ંજાણુ ંજગદીશ,વેરના વાવેતર દેખુ ંચોર્ાસ 

લડે  માનવ  માનવથી આજે,  સાગર  ધરતી  આકાશ 

સખુી  થવા તમે       ,  માનવને  ઉતમ  બધુ્ધી  બળ 

છળકર્ટથી  આ   સુદંર  વવશ્વે   ઘોળયા  વવષ વમળ 

ભાઈની   સાથે    ભાઈ   લડે,   બાર્ની   સામે  બટેો 
ર્રીવારમા ંર્ીરસે  નફરતન,ે માનવથી  માનવ  છેટો 

દ્વદ્વધા ધરી બોલયા ભગવતં, કાલે જવાબ તને હુ ંઆપુ ં
બોલી   એવુ ં  ઉતાવળે   અંતધ્યાપન થઈ ગયા પ્રભ ુ

હુ ં અંધારે  ભટકી   ભટકી  જોઉં  રોજ  પ્રભનુી વાટંુ 

મારી   રીતે   હજુએ   આજે,  હુ ં  માનવને   ખોળં 

આવો સાથે મળી શોધીએ, પ્રભનુા  એ માનવ રંગીલા 
હવે   ના   કરશો તમે ઘડવૈયાને, વધ ુવધ ુછોભીલા. 
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હલેે ચઢી તમારી ર્ાદ 
સરોવરનાું નીર હલેે ચઢયાું ને , 
હલેે  ચઢી  તમારી    ર્ાદ 

ઝરમર ઝરમર ઝીલ્ર્ા મેહ લાને, 

મનમાું ટહ ક્યા તમારા સાદ 

સાજન મારા, આજ હલેે ચઢી તમારી ર્ાદ. 

કલબલ કલબલ શોરમાું ઝૂલ્ર્ા અમે 

લઈ   લડામાું  વાસુંતી ફાગ 

રણક્યા તાલે મધ રા ઝાુંઝર ને, 

ઉરે  છેડ્ા  બુંસરીના વ્હાલ 

સાજન મારા, આજ હલેે ચઢી તમારી ર્ાદ 

ચાુંદ  ર્ાના ર્ાલવડે શરમાર્ા તાર  ર્ા 
ને તનમનમાું તરવ  ર્ા તોફાન 

સજી  શણગાર  હ ું ઝાુંખ  ું ઝર ખડે 
ટમટમ્ર્ા    વડાઓ ચારે તે દ્વાર 

કે સાજન મારા, આજ હલેે ચઢી તમારી ર્ાદ 

રુંગીલી રુંગોળીથી શોભે આંગણીર્ાું ને, 

મલકે  મ ખલડ ે મધ રી આશ 

ગાશ ું  રે ગીત  હીંચીહીંચી ને 

આભલે ઉડાડશ ું આજે ઉજાશ 

કે સાજન મારા,આજ હલેે ચઢી તમારી ર્ાદ. 
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અજર અમર ર્દ દાતા રામ 
 

ઢોલ  ધબકૂ્યા અવધપરૂીએ ,ર્ધાયાપ રઘકુુળે ચારો ચદં 
રાય  દશરથ  હરખ વધાવે, પ્રગટ  ભયો  કૌશલયા  નદં 
અંતર ચેતના  કરે આરતી, મગંલ સમુગંલ      ચોકદશ 
ધન્ય  ધરાતલ  પણૂ્ય ભવૂમ ત ુ,ં રામ થઈને આવ્યા  ઈશ 

ગગન   ગોખ ે  ઘમૂતા    ગરુડે, 
રમતા   સદા  તમે  અંતકરયાળ 
ચૈત્ર સદુ નવમીએ  થયા રામજી, 
તો જાણ્યા કે કેવા હોય ભગવાન! 

ચૌદ  લોકના  નાથ    વવધાતા, 
ઘમૂાવો વવશ્વ અવવરત કદનરાત! 
થયા  શીશ ુ રામ,ર્ણ  ન ભલૂયા 
માગ્યો  રમવા  બ્રહ્ાડંનો  ચાદં 

ગરુુ વવશ્વાવમત્ર સગં વને ચાલયા, 
હણ્યા  આતતાયી  એકલ  હાથ 
રઘકુુળ  રીવત  સદા    પ્રમાણી, 
અજર  અમર  ર્દ  દાતા રામ 

સ્વયવંરે કીધુ ંશીવ ધનષુ્ય ભગં, 
માત જાનકીના  થયા   ભરથાર 
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ત્યજયુ ં રાજસખુ   જગત  કાજે, 
અપ્યુું સખુ રામ રાજયનુ ંસસંાર 

રાજધમપ  રઘકુુળ વચન વ્યવહારે, 
નગર  ત્યજી  ચાલયા   વનવાસ 
કેવટ  અહલયા ને માત શબરીના, 
ભાવે  ભીંજાયા  લક્ષમણ   ભ્રાત 

ધનધુાપરી  રઘવુીર  ધમપ ધરંુધર, 
હણ્યો  દશાનન   લકંા    ધામ 
મગંલ  ર્વપ            હરખ,ે 
જનજન  સ્મરે જય  સીતા રામ 

રામ  નામમા ં સઘળા ં  તીરથ, 
ગાયે  વાલ્લમકી  રામના ં ગાન 
રામ   લખન  જાનકીના  નાથ, 
ર્ાજો  સદા પ્રેરક  અમતૃ ર્ાન 

-  
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અમારા હાલ 
નાનુ ંબુદં જઈ પછેૂ દકરયાને આજ 

હાલન ેમારે માર્વા ંછે તારા ંમાર્ 

દીઠા હકર એવા અમ ેઅમારા હાલ 

 

નાનુ ંકકરણ જઈ પછેૂ સરૂજને આજ 

હાલ ને મારે તાગવા તારા પ્રતાર્ 

હકર એવા દીઠા અમ ેઅમારા હાલ 

નાની ક્ષણ સરતી કહતેી, યગુો યગુોની વાત 

મહાકાળના  અનતં દશપનનો ના દીઠો તાગ 

હકર  એવા  દીઠા  અમ ે અમારા        હાલ 

માયા  અન ે જીવ સદા રમ ેરમાડયા ચૌદલોક 

પ્રભજુી તમે સવપજ્ઞ તોય છો અકળ સકળ લોક 

કેમ  કરી  કહવેા  તને  હકર  અમારા આ હાલ  

અમ ે વામન    ને   તમે  અવવનાશી  વવરાટ 

કેવી નદીઓ આવી સમાય,ે દકરયામા ંભલૂી ભાન 

એવા  હકર રસમા ં સમાશુ ં શ્રધ્ધાથી  ધરી  શાન 

જાણ્યા જાણ્યા તોય રહ્યા સદા અજાણ 

હકર  એવા  દીઠા  અમે  અમારા હાલ 
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આ રુંગ રુંગીલાું ફૂલડાું.... 
અમન ેગમતા ંતમને ગમતા ંસૌને ગમતા ંફૂલડા ં

રંગે રૂડા ંરૂરે્ પરૂા ંનાજુક નમણા ંફૂલડા.ં. 

આ રંગ રંગીલા ંફૂલડા ં(2) 

સગુધં કટોરીએ સ્વાગત કરતા,ં  વસતંે ઝૂમે ફૂલડા ં

નયને રમાડી સ્વગપની શોભા, મલકાવે અમ દલડા.ં..સૌને ગમતા ંફૂલડા ં

રેશમી કાયા પ્રીતની છાયા, મઘમઘ ેહરખે ઝૂલતા ં

વેણી સગંે ફૂલ ચાદરે, શોભે ગબુણયલ રૂર્ડા…ંસૌને ગમતા ંફૂલડા ં

પજૂા ર્ાઠે અક્ષત કંકુએ, ગાતા ંપ્રભનુા ગણુલા 

વાત અંતરની કહ ેભાવ,ે પરેૂ સ ૃ્ષ્ટના ંસોણલા.ં..સૌને ગમતા ંફૂલડા ં

સીતા રામજી ર્ચંવટીમા ં, દીઠા ંફૂલડ ેરમતા ં

માણી ભાષા પ્રેમની આ, પ્રભજુી વગડ ેભમતા…ં...સૌને ગમતા ંફૂલડા ં

કોરા કાગળે પષુ્ર્ો થકી વાતો કરતા ંકદલડા ં

ફૂલ કેસડૂ ેરંગે કાનો, રાધા વ્રજના ંવહાલડા…ં.સૌને ગમતા ંફૂલડા ં

અમર પ્રેમનો દઈ સદેંશો, સ્નેહ વેરતા ંફૂલડા ં

અમન ેગમતા ંતમને ગમતા,ં સૌને ગમતા ંફૂલડા ં

આ રંગ રંગીલા ંફૂલડા.ં.(૨) 
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આજ હરખ કરેછે હૈય  ું… 
 

લીલાછમ પ્રાગંણ મધ્ય,ે 

ગાય   ગીતડા ં   વકૃ્ષો 

કદી  તડકો કદી છાયંડો, 

કલબલ  ઝીલતી ભીંતો 

વહેંચતુ ંખશુી ખજાનો છૈયુ!ં 

આજ  હરખ  કરે  છે  હૈયુ ં

છૂટે શાળા ને લેવા આવે, 

અલક  મલકના  વાલી 

નથી  અંતર  ખડંખડંના, 

માણુ ંભાષામીઠડી કાલી 

મઘમઘ સખુ ટર્કતુ ંછૈયુ!ં 

આજ  હરખ  કરે છે   હૈયુ ં

યાદ અર્ાવ ેબચર્ણ મારંુ, 

છત્રી  હોય  તોય ર્લડતા ં

દોડ ે ભલૂકા ં ચૌટા  મધ્યે, 

ખશુી  વણઝાર    સવંરતા ં

મધરુ  ક્ષણોની  યાદ એ છૈયુ!ં 

આજ  હરખ   કરે છે     હૈયુ ં
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ના ભાગતી જીંદગી દોડતી, 

બસ હળવાસનો એ ર્ોરો 

ગોળ ઘી ને ગરમ રોટલો 

નાની   ર્તગં ને    દોરો 

ભાવ ેભીજાયુ ંએ બોખલુ ં છૈયુ!ં 

આજ   હરખ   કરે છે     હૈયુ.ં 

 

ઑગષ્ટ ક્રાક્ન્તના ઓ ર્શભાગી 
 

ચદં્ર  ચાદંની સમ અન્નાજી ને, 

જનજન  ઉર સાગરસુ ંઝીલ ે

હાકલ દે વીર! ગાધંી મારગડ ે

સમયના સાદ સણૂી સૌ ખીલ ે

…………………………………… 

આઝાદીની આ અમરવલેને, 

સીંચી મહા સખુ ત્યાગી 

ઑગષ્ટ ક્રાક્ન્તના ઓ યશભાગી, 

નમીએ અમ ેબડભાગી 

નાયકો ખલનાયક થાતા,ં 

હર હૈયે જાગ્યો જુવાળ 

ભરમાવ્યા ભોળા ભાળીને, 

વતહાડ જેલે દીઠો ભચૂાળ 
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વાહ કકરણ ને કેજરીવાલ; 

શાન્તી પ્રશાતં સગંાથ 

અડગ અન્નાજી ઓ ઉર્વાસી; 

જન ઉજાપ છે તવ સાથ 

ઝખંે દેશવાસી ભરી વેદના, 

ભ્રષ્ટાચાર ભગાવો 

જાગ્યુ ંઆજ યૌવન હોંશથી, 

ભાવીની શાન સજાવો (૨) 

 વારણાું નવા વરસના 
 

(છદં- શાદૂપલવવક્રીકડત) 

ખીલી  છે  રજની  નભે ઝગમગી, તારે  સહુાની મઢી 

ને  દીવા  ઝબકે  ગહૃ ે ઝળહળી, આવી જ         

દેજો  ભાવ  ભયાપ  રૂડા  ઉમળકા,ઉજાશ  ર્વે  કદલ ે

વષાપન્ત ે સરવૈયુ ં હાથ  ધરજો, લાભ્યા તમે શુ ંજગ ે

સદેંશા  મગંલા  નવા  વરસના, ઐશ્વયપ ર્ામો મહા 

ઊષ્મા સાથ વધાવજો જ હરખે, લેતા ંજ ઓવારણાં
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કણકણમાું ભગવાન  
વદે વેદની ઋચા સજુ્ઞ, 

કણકણમા ં  ભગવાન 

સકૂ્ષ્મ જગન ેર્રખે અંતર, 

ગઠન  ગ ૂથંે  કકરતાર 

કેમ જગત આ?  કેવુ ંવવશ્વ આ? 

ખોળે ભાષા આ વવજ્ઞાન 

લોર્ી અલોર્ી ખેલ વનરાલા! 

ઢૂંઢે  શક્તતના સધંાન 

લીલા અનોખી ગવત શક્તતની, 

કોકટ રમ ેદેવત દુવવધા 

કોણ તર્વતુ ંઊંડા ર્ાતાળો, 

ભેદ ભારી જ અતાગા 

આનાકદ બ્રહ્ાડં રમે અનતંા! 

અગોચરા  રે  બધંન 

‘ઈશ્વરીય કણની’ માયા મોંઘેરી, 

વવજ્ઞાન કરે રે વદંન 

 

કોણ કરે આ ગબભિત શાસન? 

ફતત કરવાવાળો જાણે 

ભેદ ભરમના મહા ખજાના, 
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ચાર ટકા જ ભાણે 

બાકી મારો રામ એ જાણ(ે૨) 

 

કે હતેે અપ ું હ ું ફૂલછાબ 
 

ખળખળ વહતેા ંઝરણા ંઅમ,ે 

તમે વર્તાજી ર્હાડ 

જગ વાવાઝોડા ંઝીલયા ંતમે, 

દઈ સાવજસી દહાડ…કે હતેે અપુું હુ ંફૂલછાબ 

ર્વન તમે ને માત ફૂલડુ,ં 

મળી આંગણે વસતં 

રૂક્ષ દીસતા ચહરેા ભલ,ે 

હસી ખશુીના સગં 

હૈયે જડીયા મોટા ખ્વાબ, 

કે  હતેે અપુું  હુ ંફૂલછાબ 

વતવમર વેદના વેઠી ઉરે, 

ધરી   સખુની   છાયં 

થઈ ગયા મોટા અમે કેમના, 

ન જાણ્યુ ંકદી જદુરાય 

દેવ પ્રગટ તમે છો તાત! 

કે હતેે અપુું હુ ંફૂલછાબ 
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ઘરઘર ઉજળા તમથી મોભી, 

ગદગદ લાગુ ંજ ર્ાય 

ચક્ષ ુઅમારા ચરણો ધએૂ, 

સમરંુ સ્નેહ તણા એ દાન 

ગાજે મન અંબરે રૂઆબ! 

કે હતેે અપુું હુ ંફૂલછાબ…ખળખળ વહતેા.. 
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કોણે કોને ઝીલ્ર્ા?  
 

કોણે કોને ઝીલયા? 

ઉષા ખીલી કે ખીલયુ ંઆભ 

કોણે કોને ઝીલયા? 

કેમ આર્ણે આવુ ંના શીખ્યા? 

તપ્યા રવી કે તપ્યા સાગર,મેઘ બનીને મહાલયા 

ર્ોલે  વાસં ેપયૂાપ  ર્વનને, બસંરી થઈને બોલયા 

કેમ આર્ણે આવુ ંના શીખ્યા? 

ર્ડખા ંઢાકંી, દોરીએ બાધં્યા, તો ઢોલ થઈ ધબકૂ્યા 

રાત ઢળી પનૂમ પ્રગટી,  રાધા  કાનજી રાસે ઘમૂ્યા 

કેમ આર્ણે આવુ ંના શીખ્યા? 

ધરણીએ બીજ દબાયા, હૂફેં જાગ્યા, પષુ્ર્ો થઈને ખીલયા 

સરીતા નાથી તો જળાશયો ઝૂમ્યા, વગડા  લીલા મ્હોંયાપ 

કેમ આર્ણે આવુ ંના શીખ્યા? 

સ્વપ્ને      મલકાટ વમલનના,ગાલે રંગો  ગલુાબી છાયા 

શબ્દો સયાપ, મળી  પ્રાથપના, જીવન સસં્કાર થઈને  ખીલયા 

આર્ણે દેખાદેખી કેવુ ંશીખ્યા 
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ર્ખંી સગંે હળવ ેહળવ,ેગાતા ંતમે કેવુ ંશીખ્યા 
કેવા શાણા     , કોણે કોને ઝીલયા.... 

ભાઈ  કોણ ે કોને  ઝીલયા. 
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ગીતા સ  ધા 
અઢાર અક્ષૌકહણી સેનાના રતતથી, ભીંજાશ ેઅવની અંગ 

કેવો  આ  મહાસગં્રામ  વર્તામહ, ગરુુ  સ્વજનોન ે સગં 

હ ે કેશવ!  ન જોઈએ  આ  રાજ, લઈ મહા હત્યાનુ ંર્ાર્ 

ગાડંીવ  સરે  મમ   કરથી ,  નથી  હૈયે  યધુ્ધની  હામ 

ક્ષાત્ર ધનધુપર ર્ાથપ વદે, વવષાદથી વવહ્વળ વાણી 

યધુ્ધ અવસરે કાયર  થઈ પછેૂ , ઓ ચક્રર્ાણી! 

રતત રંજજત યધુ્ધ ખલેી, શાન ેકરવો મહા સહંાર 

ર્ાર્ મોહ અહકંારથી કેમ   ણવો? વવજયશ્રીનો ઉર્હાર 

ધમપક્ષેત્ર ે કુરુક્ષેતે્ર;  છે કદન માગસર સદુ એકાદશી 

શ્રીકૃષ્ણ મખુે વહી, કદવ્ય જ્ઞાન ગીતા અવવનાવશની 

પ્રબોધ્યુ ંદશપન ર્ાથપન,ે અઢાર અધ્યાયે સાતસો શ્લોકમા ં

છેદ્યા ં  સશંય , ઉઘડયા ં દ્વાર  ભક્તત, કમપ  બ્રહ્ યોગના ં

ધમપ  સકંટ  વનહાળં  હુ ં,  ન  સમજાય  વવવધની   વક્રતા 

મનમા ં સશંય  રમ!ે   આ  જીવનની   કેવી   વવિંટબણા 

સમજ મારી દીઠી કંુકઠત, ભાવવના ભણકારા  કરતા રુદન 

સખુ દુિઃખ જય ર્રાજયના ર્ડઘા ભાસ ેગુજંાવતા ગગન 

શ્રીકૃષ્ણ  વદે,  સણુ  અજુ પન  સખા, ગીતા  છે  મમ  હૃદય 

સોંર્ી  લગામ  પ્રભનેુ   હાથ  આવી  જા  તુ ં મમ શરણ 

આત્માને    અમર   જાણ,  દેહની  નશ્વરતાન ે ર્હચેાન 

થાત ુ ં   મતુત    મોહ  માયાથી ,  લઈ   ગીતાનુ ં  જ્ઞાન 
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સણુ ર્ાથપ,   જીવન   મરણન ે જાણ  પણૂપ  પરુુષોતમ  હાથ 

થા  માત્ર  વનવમત,  કરવા ં સઘળા ં કલયાણી  ઈશ્વરીય કામ 

અર્પણ  કર  કતાપન ે સવપ કમપના ંબધંન, કતપવ્ય ધમપ વનભાવ 

ત્યજી   આસક્તત, યોગ  ક્સ્થત  થઈ  લ ે ગાડંીવ ત ુજ હાથ 

આતતાયીઓ છે દમનકારી, વશક્ષામા ંવવલબં ન કર ર્ળવાર 

જીવન  મરણ  કલયાણ  અકલયાણનો  નથી  ત ુજ અવધકાર 

થઈ  વનવવિકારી , થા  અનાસતત , આજ  તુ ં સ્વધમપ  સભંાળ 

નથી  ર્વવત્ર   જ્ઞાન   સમ  આ   સસંારે , વનશ્ચયે  તુ ં   જાણ 

થયો મઢૂ ર્ાથપ, ર્કરક્સ્થવતથી પ્રભાવવત, દીઠો  કતપવ્ય વવમખુ 

ર્રમ   લીલાને  પ્રગટ  કરતા,ં શ્રી કૃષ્ણે ધકરયુ ં વવશ્વ સ્વરુર્ 

તુ ં   છે   મારો  ભતત   સખા   ને ,   જ્ઞાન   વીર  ધીર  ભરૂ્ 

હુ ં જ  કાળ, હુ ં જ  વનયતંા, નીરખ ર્ાથપ મમ મહાકાળનુ ં રુર્ 

અનતં ઐશ્વયપ  મહાકાળ રુર્  જોઈ,  વવશધુ્ધ  થયો  અજુ પન 

હાથ  જોડી   નત મસ્તકે, અરજ ગજુારે ક્ષમા કરો ભગવતં 

છે    ર્ારસમબણ   જ્ઞાન  ગીતાનુ ં, ર્ામ્યો  પ્રેરણા  ર્ાન 

દુવવૃત સામ ેઝુકાવવુ ંજગંે , એ જ સમજાઈ જીવનની શાન 

જાણ  વનશ્ચયે,  કહ ેકેશવ, મારંુ  વચન  સાભંળ  ઓ ર્ાથપ 

રક્ષીશ  સાધ ુ સતં  ભતતોને , છોડી  વહાલુ ં વૈકંુઠ  ધામ 

આ  પથૃ્વીર્ટે  અવતરીશ  યગુેયગુ,ે  ધમપ  રક્ષવા  કાજ 

સમય  આવવયો,  ધમપ ર્ક્ષ,ે કર  હવે શખં દેવદતનો નાદ 

યોગેશ્વર છે સારવથ કંુતેય, લઇ  ગાડંીવ નાખ વસિંહની ત્રાડ 

હૈયે   પરૂી  ર્હાડશી  હામ , પ્રભએુ  પયૂાપ ર્ાથપમા ં  પ્રાણ 

લઈ  ગાડંીવન ે  હાથ , ઉભો  થયો  માત  કંુતાનો ભાણ 

સાધનુા કરવા છે ર્કરત્રાણ, વરસાવ  જગ કલયાણ ેબાણ 
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કર  ગાડંીવ   સર  સધંાણ , ધનધુપર  યધુ્ધ  એ જ કલયાણ 

જુ એ  રથી  મહારથી  વાટ , યધુ્ધે  કર આજ ર્ાથપ પ્રયાણ 

અજુ પન ગજાવ અંબર આણ,મહાભારત માણે  શૌયપ પ્રમાણ 

કંડાર ર્ાથપ વવજયનો ર્ાથ, તારા સારવથ શ્રીજય જગન્નાથ 

જય  સગં્રામ ે   સજે  ર્હાણ, ધનધુપર યધુ્ધ એ જ કલયાણ 

ધર ધનષુ્ય કર ટંકાર, ક્ષાત્ર  ધમપ  કરે પકુાર 

લઈ ગાડંીવ કર હુકંાર, છે આણ કંુતેય કુમાર 

ધા ધરમની વહાર, બબરાજે ધ્વજે કવર્કુમાર 

ધન્ય ધન્ય શરૂવીરો, દુઆ દે વસધુા અર્ાર 

તટૂયા  મોહ  કમપના ં બધંન , ગદગ દષ   થઈ   ર્ાથપ  ઉવાચ 

કતપવ્ય   ધમપ   વનભાવવા   દેજો , દૈવી   શક્તત   મમ  હાથ 

ગહન જ્ઞાન લાધ્યુ,ંઆત્મા ર્રમાત્માનો  જાણ્યો ભેદ જ્ઞાનેથી 

જીવાત્મા  છે  અક્ષર  ર્ણ  અબભભતૂ  મોહ માયા બધંનથી 

સતષ બચત  આનદંથી  સવપ  જીવ     સે   એકરુર્   ને  વ્યતત 

અક્ષરથી ઉતમ પણૂપ પરુુષોતમ, વનબુંધ અખડં અનતં અવ્યતત 

જીવન  દશપન  જાગ્યુ ંતવ પ્રતાર્ ે, મોહ નષ્ટ થયો મમ અંતર 

વશર જાશે ર્ણ નહીં જાય શાન,મહાભારત ખેલવુ ંમારે યોગેશ્વર 

થા    અજુ પન   તુ ં મહા  યધુ્ધનો   નાયક ,  હુ ં  છ ં એનો   વવધાતા 

તજુ  રથ  ધ્વજાએ  બબરાજે  હનમુતં ,  થા  અગ્રેસર  અજુ પન  ભ્રાતા 

ગરુુ ઢ્રોણનો તુ ંધનધુપર વશષ્ય,વવનયથી લ ેભીષ્મવર્તાના આશીવાપદ 

હણી   અન્યાય   ધારકો ,  ધરણીએ    ગજાવ  સત  ધમપનો    નાદ 

અર્પણ  તજુને   તારી  છાયા , પરૂજો  હૈયે  હામ 

શખંનાદથી ગાજયુ ંકુરુક્ષતે્ર , ધમપ ધજા  લઈ હાથ 
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તજુ  શરણમા ં ચરણે  ધરવા , સવપ કમપનો ભાર 

કતપવ્ય ધમપ બજાવવા, ર્ાથે જોડયા પ્રભનેુ હાથ 

તામ્ર  વણપ    સે અજુ પન , રતતની  છાયી  લાલીમા  નયન 

ક્ષાત્રભજૂા  સળવળી  થઈ સર્પ , કીધો ધનષુ્ય ટંકાર ગગન 

વ્યોમે ગાજયા દંુદુભી નાદ, નક્કી હવે ઊતરશ ેઅવની ભાર 

શખંનાદે ગુજંયા આકાશ, જગદીશ્વરનુ ં મખુ મલક્ુ ંઅર્ાર 

સમર્ી આજ જીવન તવ ચરણે , હવે  ખેલવો મહા સગં્રામ 

તુ ં  છે  કતાપ   તુજં  ભતાપ , તજુ વવશ્વાસે કરવુ ંમહા વનમાપણ 

ર્ાથે   કીધુ ં સર  સધંાણ , જગદીશ્વર  ભાખે યગુ કલયાણ 

અરજ   ગજુારે   ગાજો  સાભંળજો   ગીતાનો  આ   મહાતોલ 

હૃદયે ઝીલજો યોગેશ્વરના બોલ , ર્ામશો જીવન સધુા અણમોલ 
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-  

ગ રૂ! નમ ું ચરણ બડભાગી 
આતમ દીર્ અજવાળે ભાળં, 

ભવભવના સખુ સભુાગી 

પનૂમ ર્ાવન અષાઢી ધન્ય, 

ગરુૂ! નમુ ંચરણ બડભાગી 

ભોળો  હુ ં ભગવતં  જીજ્ઞાસ,ુ 

મળીયા  ગરુુ  વનવમતે જ્ઞાની 
ભેદ જ જીવ-    નો લાધ્યો, 

સાચી  સાધના  ઉર પ્રમાણી 

દૃશ્યમા ંજ દીઠા દૃષ્ટાને , 

પ્રગટ દીઠો સ્વસરૂર્ ે

દાદા દોરે અદીઠ તર્ ર્થડ,ે 

મળયો નીવડો ગરુુ દ્વારે 

વાચં્છ ંહુ ંવાત્સલય વવતરાગી, 

આત્મ અધ્યાસે રાચુ ં

ઓળખ સાચી દો મજુને, 

ગરુુ શરણ હુ ંમાગુ ં(૨) 
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ચુંદન સ્નેહ 
 

નથી   મીનારા    નથી  ઝરુખા,  નથી  મેડી  મેહલાત 

નાના   ખોરડ ે  શોભે  આંગબણયે,  આંગબળયારી   ભાત. 

ર્ખંીના  કલરવ  કામણગારા, નાચે  છાર્રીએ   મોર 

લીલા  ર્ોર્ટડા  ર્ારેવા  સગં, ઝીલે  કોયલ  કલશોર. 

રાત  ઢળે  ને  ઢળે ઢોલીયા, હરખે આભલ ેરમતા તારા 

ર્ડવો ર્ાચંમ ગણતા ંગણતા,ંથાયે પનૂમના અજવાળા.ં 

વહલેી   ર્રોઢે, સરૂના  તાલે,  પ્રભાવતયા ં મીંઠા ં  ગુજંે 

કુદરતના   ખોળે  રમતા ં ભમતા ં  સ્નેહ  બધંન ે ઝુલ.ે 

ભોળા  કદલના ં ભોળા ં માનવી, ભોળી  ભોળી  રીતો 

નદીના   તટે  મેળામા ં  મ્હાલ ે જીવનભરની   પ્રીતો. 

હરતા ં  ફરતા ં વાટે વવચરતા,ં નયનોમા ંવરસ ે મેહ 

છાના ં છર્ના ં મલકી  મલકી, અંતરમા ંઝીલે  સ્નેહ. 

ઉષાના રંગે  સલણૂી સધં્યાએ,  કોઈ શમણામા ં રમતુ ં

પ્રીતના  ર્ાનેતર   ઓઢી  હોંશે  કંકુ ર્ગલે ર્ધારત ુ.ં 

છલકાવી  સાચો સ્નેહ સાગરશો, કંુદન  જેમ રે તવર્યા ં

લોહીની  સગાઈથી  સવાયા ં થઈ આયખે રે ઘોળાયા ં

એકબીજા સગં પ્રમે ર્રમશ્વરે, દીધા મન મોટર્ સથવારા 

દીધા દાતાએ રોટલા ઓટલા, ને સાચા સખુના ઝબકારા. 
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જીવન ર્તગં ઝુલાવ્યો લોટાવ્યો, અનતં અધ્ધર આભ ે

આયખે        ચદંન  સ્નેહ ,  ને ચમકાવ્યો ઉર ચાદેં. 
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જગિાતા 
છદં- સ્વાગતા 

માગુ ં હુ ંવર  જ  એક વવધાતા 

ખીલતા  અરૂણ  વદં્ય પ્રભાતે 

ર્ામજો  સરં્દ  માનવ  દૈવી 

નીરખે મગંલ ભાવ  જ  જાત ે

 

વ્યોમને જલવધ વન્ય  વવહારે 

શક્તત  દે પ્રભ ુરમુ ં જગ હામે 

કંુજ  કંુજ ર્થરાય  જ પષુ્ર્ો 

ને ધરા  હકરત ગાય  સહુાગ ે

 

બસંરી  તવ   બજે  સમુધરુી 

વાલર્ ે છલકતી  રસછોળો 

ઝૂમતી  ધરણ  માનવતાથી 

ભીંજવે  જ  કરુણા મધ ુખોળે 

 

વવશ્વ આ અજબન ેરસ ભીનુ ં
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ઘમૂતુ ં  ર્ળેર્ળે     વનયમોમા ં

ધન્ય ધન્ય જગ! વાહ વવધાતા 

પ્રાથ ુ હુ!ં  તવ  મહા  પ્રભતુાને 

 

ને   વદે  ભગવતં    મરકીને, 

એક વાત  કરવી જ  તને તો 

માગતો  વવનયથી  વરદાનો, 

ભલૂતો  જ  હળવ ે તુ ં મનેતો 

 

આવધર્ત્ય   જગત ે ધરવાન,ે 

તુ ં મથે  ખદુ થવા જગત્રાતા 

ને ગમુાન  ચઢતુ ં તવ  શીરે, 

લોટતો જ  નચવી જ વનયતંા 

 

ને  હસી  જ વદતો  હુ ં નમીન,ે 

આ  જગે હરકદન તુ ં જ  રમાડ ે

ભલૂુ ં ના ર્થ  હવ ેમમ ભોળા, 

ર્ામશુ ં શરણમા ં સખુ સારા 
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તમે ઓળખો તો હ ું ઓળખાઉં 
તમે ઓળખો તો હુ ંઓળખાઉં, 

ન કોઇ થકી હુ ંસહજ ર્રખાઉં 

કહો એમ કે છ ંહુ ંઆભલામા!ં 

અનતંા રૂર્ રૂરે્ જ હુ ંટકરાઉં 

હસી ભાવથી ખોળો અંતરમા ં

સદૈવ હરર્લ કદમ કદમ લલચાઉં…તમે ઓળખો તો હુ ંઓળખાઉં 

ભજે તુ ં કહીં રૂર્ કોઇ ન મારંુ 

વનરાકારના સાજે હુ ંર્થરાઉં 

રમ ેભાવ તારા  સાકાર સગંે 

ધરી પ્રગટ ર્રચા જ હરખાઉં….તમે ઓળખો તો હુ ંઓળખાઉં 

ભરી વેર ર્ોકારો વવધ્વશંી તો 

કરંુ કેદ, જગ વ્હાલે વ્યવહારંુ 

રમો ઓળખી સ્વય ંજગત્રાતા 

સચૈતન્ય જ પ્રકૃવત શણગારંુ 

સ્વ ને ર્રખો તો હુ ંર્રખાઉં 

તમે ઓગળો તો આ ભવ ઓળખાઉં(2) 
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તારા મારગડ ેજાવા 
 

તારા મારગડ ે જાવુ ંછે  કાના, 

હરખે  હકર  મળવાના  ભાગા 

ભોળા નથી અમ ેતારા જેટલા, 

લ ૂટંવા  છે  હકરરસના  લહાવા... 

કાનડુા  તારે  મારગડ ે જાવા 

 

        જાશુ ંયમનુા ઘાટે, 

ભલ ેગાગરીયુ ંરોજ રોજ ફોડ ે

ગાગરની છાલકે હૈયુ ંભીંજાતા,ં 

ઝીલીએ મીઠડા એ વ્યવહારા.... 

કાનડુા તારે મારગડ ેજાવા 

 

વાગે વાસંલડી વનૃ્દાવન વાટે, 

છે લેવા ને દેવા સ્મીત મધરુા 

નથી ભોળા નથી અમે બાવરા, 

ર્રમાનદેં લટૂી લ ૂટંશુ ંરે લહાવા.... 
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કાનડુા  તારે  મારગડ ે જાવા, 

હાલોન ેલ ૂટંવા રસીલા લહાવા 

થાશો  ભોળા તો જ લ ૂટંાવાના, 

જાગશે  હકર મળવાના ભાગા..... 

કાનડુા  તારે  મારગડ ે જાવા 

નથી રે કોઈ સરનામ ું 
       જ      

કોણ લાવ્યુ ંચોમાસુ?ં 

અમ ેતો વાદળ નભના, 

નથી રે કોઈ સરનામુ ં

હસી ઝીલો રંગ ભીંના, 

લખીએ વ્હાલનુ ંનામુ ં

બહરુૂવર્યા  અમે  રાજા, 

ના ર્રદો ના કઈં છાનુ ં

ધડધડ  ફરફર સાદંુ, 

ગમે આ ધરણ બાનુ ં

તમે  મલકો,  સહ ુ છલકે 

હસો  તો  મધ ુસોઢમ 

ગમો વ્હાલા ઉદવધ  છોરંુ, 

સહ ુજાણે રવસયા બાલમ 
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ધરા રાણી ને મેઘા, 

હકરયાળં  એ  જોડુ ં

નવોઢા, ચાતક ગાય ે

કણકણમા ંતમ સરનામુ(ં૨) 

 

નવલાું નોરતાું ને નવલી છે રાત 
 

 

નવલા ંનોરતા ં ને  નવલી છે રાત 

ગરબે   ઘમેૂ  આજ  ભવાની  માત 

દઈ દઈ તાળી આજ ગાઓને રાજ 

નવ નવ દેવીઓના ંદશપનની રાત 

આવ્યા ંઆવ્યા ંમાના ંનોરતા ંરે લોલ 

નવલ ે નોરત ે ધબકૂકયા ં  રે   ઢોલ 

ઘમૂો ગરબ ેને દો તાળી રે લોલ 

કુમકુમ ર્ગલે માડી ર્ધાકરયા રે લોલ…આવ્યા ંઆવ્યા.ં. 

જામ્યા જામ્યા ગઢ ર્ાવાએ તાલ 

સણૂો  સણૂો  ઝાઝંરના   ઝણકાર 

હોમ હવન ને ભક્તતના નાદ 

માના દશપન ેથયા સબુખયા રે લોલ…આવ્યા ંઆવ્યા.ં. 

રમ ે રમ ેલાલ કુકડાની જોડ 

ચાચરના ચોકે મા બહચુરના બોલ 
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ઊડ ેઊડ ે લાલ  ગલુાલોની   છોળ 

ગબ્બરે હીંચ ેમાડી અંબબકા રે લોલ 

ગઢ કાગંરે થી (૨) ટહકુકયા મોરલા રે લોલ …આવ્યા ંઆવ્યા…ં 

ચ ૂદંડીમા ંચમક્યા આભલા રે લોલ 

મગંલ વરત ેમાન ેદીવડ ેરે લોલ 

આવ્યા ંઆવ્યા ંમાના ંનોરતા ંરે લોલ 

નવલા ંનોરત ેધબકૂકયા ંરે ઢોલ…ધબકૂકયા ંરે ઢોલ(૨) 

ર્થ્થર ર્હાણ 
 

ર્થ્થર જેવા થાશો તો ભાઈ, ર્હાડ બની પ ૂજંાશો 

લોક  માડંશ ે નઝરંુ  મીઠી,  ને દેવના ડરેા થાશ ે

ગગન  ઘમૂતા ંવાદળો , ચકરાવો  લઈ  નમશે 

ખળખળ  વહતેા ં ઝરણાઓં , ગીત મધરુા ંગાશ ે

 

ઝૂલશે  ગજરાજો  ડુગંર કકલલે, નરબકંાઓ  સગં ે

મરદ મછૂાળા લાખ લાડીલા ,છડીઓ ધરશ ેહાથે 

 

દબાતા ર્થ્થર ર્ેટાળે તો , ઝગમગ હીરલા થાશે 

જગ જાણશે કીંમત,  ને  રાજકોષે રખવાળા થાશ ે
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ઢીલા ંઢેફા ંજુઓ! કેવા!ં  વટંોળે વગડ ેજઈ વેરાતંા ં

ગફુા ર્હાડની શોધતા આવી, વસિંહ સોબતી થાતા 

 

ઘાટ  ઘડાયે  ર્થ્થરના  જ  ને પ્રભ ુથઈ પ ૂજંાતા 

જીવ્યા  જગે જે ર્હાડ સમ, એ નર બકંા કહવેાતા 
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ર્ારસમચણ 
શાસ્ત્ર   કહ ે મા  કામધેન ુ સવપ ઈચ્છા  પવૂતિ    કરે 

કલર્વકૃ્ષે  માગીએ   તો  મનવાલં્ચ્છત  ફળ  મળે 

સ્ર્શે ર્ારસમબણ લોહન ે તો સવુણપ થઈ ઝળહળે 

શોધુ ંજગ ેભમીભમી, આવો ર્ારસમબણ ક્યા ંમળે? 

ર્ારસ ,ર્ારસ-ર્ીર્ળી  કેવા સુદંર શબ્દ ઉરે રમ ે

ક્યારે કકરતારની કૃર્ા ઠરે ને આ બધુ ંઆવી મળે 

ત્યા ંતો મકંદરે થયો ઘટંારવ, અજબ ચેતના પરૂતો 

શ્રધ્ધાથી  દશપન  કરતા ંહુ,ં ધ્યાન પ્રભનુુ ંધરી રહ્યો 

ઋવષ વાલમીકક વદે , હતો હુ ંવને રઝળતો વાબલયો 

નારદજીએ  દીધો જાર્ અન ેરામમય જીવન ભયો 

પ્રભ ુ નામ  છે  ર્ારસમબણ , નીરખને મારી જજિંદગી 

ઘડાઈ  ર્થ્થર  ઊભો સામ ે, સ્વય ંઆજ પ્રભ ુબની ! 

સતં  કોટી  થઈ  આ  જીવ, જો પ્રભ ુચરણમા ંરમ ે

તુ ં જ  છે એ ર્ારસમબણ , યગુોયગુોને  ર્લટી શકે ! 
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ત્રર્તા સ  ખ દાતા 
 

  રખતા નભે અમે સદા, 

એક  સરૂજ  દૂજા ચદંા 

સસંાર આભની બ ેઆભા, 

એક માતા ને બીજા વર્તા 

 

ર્હાડ સમ આર્ની મદુ્રા, 

ર્ણ વહાવો ઉર ઝરણા ં

તમે જ સારથી તમે કૃષ્ણ ! 

પ્રેમ ેભરો મગંલ ભરણા ં

 

દો વશશ ુવયે સખુો અમાર્, 

કોકટ  ઋણી  અમે સતંાન 

નથી રૂક્ષ, શ્રીફળ શકુનવતંા 

વટવકૃ્ષ જ તમે છો વર્તા 

 

ભલૂે ભલૂાય ના એવી શાતા, 
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ર્ામ્યા તવ પ્રતાર્ે ઓ વર્તા 

કંડારો  ડગર   થઈ   જ્ઞાતા, 

દીધા  હીર, વર્તા સખુ દાતા 
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પ ત્રનત ઉજાશ 
સ્નેહથી  સીંચજો  એવી  ધરા, કે  ખીલે ફૂલોની ઘટા 

વહાવજો પ્રેમથી ગગંા ઉરે ,  કે સવપ હૈયા ંભલૂે વ્યથા 

 

છે   ભરી અવવનાશીએ  રે , કરુણા  કણકણમા ં ભલા 

મટી દાનવ થજો માનવ,  પવુનત ઉજાશ ઉરે ર્ામવા 

 

રમે  ર્ાવક પ્રકાશ ધરતો,  ઉજાપ  આ અખીલ બ્રહ્ાડંમા ં

ર્રમ મવતથી ર્ામજે સદ ગવત, જ્ઞાન માગપના ઉજાશમા ં

 

શુ ંલઈ આવીઆ, શુ ંલઈ જવાના, અવતરી  અવનીએ 

પ્રગટાવી  શતુલ   ધ્યાન  તુ,ં  ઓળખજે  અવવનાશીન ે
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પે્રમમાું ર્ડવ ું ર્ડ ે
પ્રેમની  વાતોના ં પરુાણો વાચંી , ના સમજણ પ્રેમની ર્ડ ે

પ્રેમની ર્રખાઈ કરવા કાજ, ખોલી કદલ પ્રેમમા ંર્ડવુ ંર્ડ ે

 

છે  રૂર્ાળા પષુ્ર્ો  કાગળના, ર્ણ વસતંન ેના માણી શકે 

દેવા  ખદુની  સગુધં  જગ,ે નાતો  ધરા  સગં જોડવો ર્ડ ે

 

તાગ  લાગણીના  ભવંરના, ડબૂ્યા વગર  કદી ના જડ ે

જાણવા  જીંદગીની  આ માયા, લાગણીમા ંબધંાવુ ંર્ડ ે

 

શ્રધ્ધા એટલે   જ સમર્પણ, શનૂ્ય  થઈ ઓગળવુ ંર્ડ ે

ર્ામવા  કૃર્ા પ્રભનુી,  પ્રભ ુ ચરણે       રમવુ ંર્ડ ે
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ર્મ નાજી દે હવે તેડાું 
 

ઘલેુ ં ગોકુળીયુ ંમારંુ,  બસંીને નાદે 

શોધવા  નીકળયો  હુ ં વાટે 

મૌન તોડતા,ં ઝાડવા ંરે બોલયા ં

એવો બસંી વગાડનાર હવ ેક્યા ંછે? 

 

સરય ુતટે,  રમતા મારા રામજી 

જન જન ઉરના  એ  બલેી 

એકલો ભાળં,  મનમા ંમ ૂઝંાતો 

એવા પ્રજા ર્ાલક હવે ક્યા ંછે? 

 

વાબલયાને વાલ્લમકી કીધા નારદજી, 

તમે દેવવષિ  જગ કલયાણી 

પથૃ્વીલોકે કેમ ના ર્ધારો હવ ેતો કહ?ે 

મારી ઓછી  ર્ડ ે પણૂ્યાઈ! 

યગુો વવત્યા હવ ેવવનવે સૌ 

ઝૂરે ઝૂરારે્ મોર ર્ીંછા ં



                  Page 354 

 

વગાડો ને બસંી,   કરવા ને ઘલેા 

યમનુાજી દે હવ ેતેડા ં(૨) 
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ર્શનામી જગ કલ્ર્ાણે 
 

અજબ ગજબની ચૈતન્ય સ ૃ્ષ્ટ, 

અનાદી  સમય ચક્રથી સરતી 

પથૃ્વી- ર્ટલે  અનતં આકાશ,ે 

માનવ     સસં્કૃવત    મહકેતી 

 

દેશ જુદા છે વેશ જુદા છે, 

ધમપ    છે   ન્યારા ન્યારા 

રૂર્ રંગમા ંનીરખ્યા આજે, 

કોઈ શ્યામલ કોઈ ગોરા 

 

કરલ્ધ્ધ વસલ્ધ્ધથી સોહ ેઆજે, 

સરુ્ર  ર્ાવર   સ ૃ્ષ્ટનો 

સોળે કળાએ શમણા ંખીલવ્યા,ં 

સુદંર જીવન ર્ામ્યો 

 

શ્રેષ્ઠ સર્જન સરજનહારનુ,ં 
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યશનામી  જગ  કલયાણ ે

ખેદ જ એકજ વાતની હૈય,ે 

ભરતો ડગ પ્રલયની વાટે 

 

દેવોને  સલુભ  નથી   એ, 

કૃર્ાળં એ ધયુું અમ થાળે 

આશ, અંતરે પ્રગટે પ્રભતુા 

તીથુંકરના પવુનત ર્દને ર્ામ ે

 

        હરખશે   હતે   ભાવથી, 

ગ ૂથંીએ મનમાળાના તર્-મોતી 

ર્રમતત્ત્વન ેપ્રાથીએ  અંતરથી, 

ના વવચબલત  થઈએ  કરૂણાથી 
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મુંગલમર્ દેવ ત્રવઘ્નહતાપ 
શ્રીગણેશ  પ્રાથી  રટી, શભુારંભુ ં કાયપ સદા 

આરાધીએ મગંલમય દેવ વવઘ્નહતાપ મહા 

દ્વારે  સ્વક્સ્તક  દશપન,ે  હરખે  સમરંુ   સદા 

ઉર્ાસના અચપના,અંતરથી ધરી નમુ ંયથા 

ઉરે  ધરંુ ,  વવનાયક   ગજાનનની  મગંલ  કથા 

રાખી વનમપળ બલુ્ધ્ધ,   સખુ સમલૃ્ધ્ધ વરીએ સદા 
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માર ું  ગ જરાત મને ગમત  ું 
ખેડ ેદકરયા ને ખેડ ેઆભલા ં

હનુ્નર સાહસ એના ંસોણલા ં

હકર  શ્વતેક્રાક્ન્તથી  ઝૂમતુ ં

મારંુ ગજુરાત મને ગમતુ(ં૨) 

…………………………………. 

સૌમ્ય  ઐશ્વય ે  અંકકત 

વવશ્વ   વવભવૂત  વકંદત 

સતં   શરૂાની   જનની 

ધન્ય તુ!ં  ગરુ્જરી  ભવૂમ 

રમ્ય  ડુગંરા  ર્ાવન 

ખેત  લીલડુા  દામન 

નમપદા  સાબર તપ્તી 

સીંચે ધરા  મહી ચવૂમ….ધન્ય તુ!ં ગરુ્જરી ભવૂમ 

રણ   સાગર  ને  હામ 

વસિંહ  તણા ં જયા ંઠામ 

ખેડી   દકરયા  હસતી 

સાહસ  સોણલ ે ઝૂમી….ધન્ય તુ!ં ગરુ્જરી ભવૂમ 

નવયગુનો   સચંાર 

શ્વતે ક્રાક્ન્ત શણગાર 
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વવકાસ એ મહાજયોવત 

વવશ્વ   ફલકે  સભુાગી…..ધન્ય તુ!ં ગરુ્જરી ભવૂમ 

પ્રેમ   અકહિંસા  બધંન 

ભારત  ભાલે  ચદંન 

ગાધંી  વલલભને  વદંી 

અર્ ે આઝાદીના  અમી…ધન્ય તુ!ં ગરુ્જરી ભવૂમ(૨) 

 

 



                  Page 360 

 

 

 

મેળો 
સરૂના  સગંાથ ે સગંીતના તાલે, વરસે  છે વ્યોમેથી વ્હાલ 

આવોને  મળેે મહાલીએ  સકહયરો, મલકે  છે આભલે ચાદં 

 

આભની અટારીએ દોડ ેરે વાદળી, સદેંશા  સાભંળે સાજન 

આવોને સખીઓ ખોલીએ આજે, અંતરના ઓરડાની યાદ 

 

ભાતીગળ ચ ૂદંડી ને છેલ છોગાળા, ધબકે છે કદલડાના ંઢોલ 

જામી છે  રમઝટ દેજો રે તાળી, મનગમતા મળયા છે સાદ 

 

હાથનો  લચકો  ને ર્ગનો  ઠૂમકો, નાચે છે  મનડાનો મોર 

આવોને સાહલેીઓ યૌવનની ર્ાખંે,ગોતીએ    લડાનો ચોર 

 

આવોને  સખીઓ  ગરબે ઘમૂીએ, સજયા છે સોળ શણગાર 

ઢોલ  ધબકેૂ  ને મલકે જોબવનયુ,ં રણઝણે ઝાઝંર ઝણકાર 

 

નયનોના મચકા ને કમ્મરના લટકા, રૂમઝૂમ રુરે્રી તાલ 

મખુડુ ંમલકે  ને જોબન થડકે, અંગ અંગમા ંરમ ેતલસાટ 
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રતુબંલ  ગાલ  ને  હસ ે છે હોઠ, આજ વાગે છે પ્રીત્યુનંા ર્ાવા 

ઘમેૂ છે ચગ   ળ મનના આભલ,ે માણવા છે યૌવનના લહાવા 
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રામની રૈર્ત થાશ ું 
 

મારા રામની  રૈયત  થાશુ ં

ભવ  ર્રભવ સખુ  જ ર્ાશુ ં

રાજધમપની   શોભા  વધારી, 

એક વચન રઘ ુયશ સવંારી 

જન ઉરે રાજ જ સ્થાપ્યુ ં

રામ  શરણુ ં સખુ સાચુ.ં..... 

મારા  રામની રૈયત થાશુ ં

 

ભાતપેૃ્રમ , વીર  ધીર ધનધુાપરી 

રાજનીવત તવ સકળ સખુકારી 

ભતત ઋવષ  સ્નેહ દાસ.ુ.. 

મારા  રામની રૈયત થાશુ ં

લખણભૈયા સગં વન વવચયાપ 

ખર  દૂષણના  ત્રાસ  ભડંાયાપ  

વ્હાલ ુકયુપ વનવાસ.ુ.... 

મારા રામની રૈયત થાશુ ં

માત  શબરી  અહલયા કેવટ, 

ર્ચંવટી વતરથ મહા ર્ાવન 

ભાવ ગદગદ ધરી ગાશુ.ં..... 

મારા રામની રૈયત થાશુ ં
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સીતા રામજી જગ કલયાણી, 

રોળયો  રાવણ  અબભમાની 

ખ્યાત  લક્ષ્ય બાણ  ધનષુ.ુ....... 

મારા  રામની  રૈયત થાશુ ં

માનવતાના દીર્ પ્રગટાવ્યા, 
યગુયગુને      અજવાળયા 

હનમુતં  સેવક   સખુદાસ.ુ..... 
     રામની રૈયત થાશુ ં

ભગવદ શક્તત જગકલયાણી નીવધ, 

અવધ  સરય ુ રાઘવ  રઘ ુ રીવત 

રામ  શરણુ ં સખુ  સાચુ.ં.... 
    રામની રૈયત થાશુ ં
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રૂર્લ ું કોઈ મળય ું મને 
છદં-જદીદ… 

ગાલગાગા ગાલગાગા ગાગાલગા 

વાત  મારી  ફૂલડા ં છાની  ના રહી 

આજ તમથી  રૂર્લુ ં કોઈ મળયુ ંમને 

 

રંગમાથંી  રંગ  કેવા  ખીલયા  હવ ે

સ્વયમં બચત્રકાર થવાનુ ંમળયુ ંમને 

 

શીદ  માડું ં દૂર  વ્યોમ ે નજરંુ  હવ ે

ચાદંસુ ં રૂર્  ઘ ૂઘંટે  તો  જડ્ુ ં મને 

 

ના  મને  ઓ વાદળી ભીંજાવો વધ ુ

સ્નેહ  સરવાણીસુ ં કોઈ  અડ્ુ ંમને 

 

ના  જરૂર મારે તમારી  ખશુ્બ ુર્વન 

તરબતર  કરતુ ંજ કોઈ ભેટ્ુ ં મને 

 

લાગતા ટમટમ      ઝાખંા આ ગલી 
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ઝરુખડ ેઝગમગતુ ં કોઈ મળયુ ંમને 

 

ના  હવ ે દેજો  ર્ખંીડા ં!  સદેંશ   બહ ુ

છલકતુ ં ઉર  આનદેં  તો મળયુ ં મને 

 

સુદંર ગઝલ થયા તમે ને ગાતો  બધ ે

શાયરે  મહકેફલનુ ં બબરુદ  મળયુ ંમને 

 

આજ નયન ‘દીર્     શમણામા ં રમ ે

ભલૂવા  સઘળં  જ  કોઈ  મળયુ ં મને 
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લાગે દશપનો ભલા 
 

ના  કહસાબી લેખજોખે  જજિંદગીની મજા 

હાથ ધર ગાડંીવ તો લાગે દશપનો ભલા 

 

માગશ ે ર્કરવતપનો, અનકુલૂ આરાધના 

જોઈ  ઝઝંાવાત, ઝૂક્યાના  દશપનો ભલા 

 

જજિંદગી  છે  છોડ , કાટંા હોય ને ફૂલ ર્ણ 

સાધતુાથી ક્ષેય રળો તો આ દશપનો ભલા 

 

જીંદગીના ઉર્વને જો ખીલશ ેપષુ્ર્ તો 

ડખં  ભલૂી ભમર દે, મધનુા દશપનો ભલા 

 

મોમબતી આ જલ,ેવ્યથા ધરી ઉર મહીં 

ને  ઉજાશે પ્રમે તો ર્ાવન દશપનો ભલા 

 

સપ્તરંગી છે, કકરણ રવવના જ જાણે બધા 

થાય  વષાપ  તો ધનષુના આ દશપનો ભલા 
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જીંદગીના  નાટકો  ભજવાય  બ ે રંગમા ં

‘દીર્ જાણ ેતુ ંકરૂણા તો સખુ દશપનો ભલા 

લાગે સનૂા શબ્દ વગર આ ગજીલા જગ વ્ર્વહાર 
 

શબ્દ  શોભે  જાણે  નગદ નાણુ,ં અવવનાશી  અક્ષય ભડંાર 

શત્ર ુ વમત્ર  વપ્રતમ  પ્યારો, વવશ્વ ે કરે  મહા  વવજય  ટંકાર 

 

શબ્દ જ શૌયપ શબ્દ જ સગંીત , શોભે શબ્દથી  સકલ સસંાર 

મોટો  મોંઘરેો  માનવતંો  મહકેે, તારી  શક્તત જગે અર્ાર 

 

ધમપ ધારક , જીવન  ઉધ્ધારક , ર્રમ  ર્થ  દશપક  પ્રેમાળ 

વરસાવી કરૂણા રૂલાવે રુકદયા , ઝરમરે ર્શ્ચાતાર્ની  ધાર 

 

તુ ં જ  સ્ફરણાએ  લડ ેલડવૈયા, રમે  જગે  લઈ  દેશદાઝ 

તુ ં જ સવંેદક તુ ં જ  સર્જક, મકહમા  સદા તારો  સરતાજ 

 

ર્રમ બ્રહ્ પ્રગટીને ઝૂલ,ે શબ્દથી  જ  ઉજાગર  અંબાર 

લાગે સનૂા સનૂા શબ્દ વગર, આ ગજીલા જગ વ્યવહાર 
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લો આવ્ર્ાું કદવાળીનાું ટાણાું 
દન  દોડયા ને વાયા ંવહાણા ં! 

લો આવ્યા ંકદવાળીના ંટાણા ં

ઝગમગ   ઝગમગ   ઝોળી, 

આંગણીય ે નવલી  રંગોળી 

 

ડગ  દીધા  ને  વાટ  ગઈ  ખટૂી 

આવો ઉજવીએ કદવાળીની છૂટ્ટી 

દો   આવકારો   એજ  ઉજાણી 

વદજો   વનત   મીઠડી   વાણી 

 

ના   ખર્ ે  વેરના ં વધામણા,ં 

ભલ ેર્ધાયાપ  એજ  ઓવારણા ં

ભરી ભરી મીઠાઈઓની થાળી 

હાલો હરખે ઉજવીએ કદવાળી 

 

છોડી  છોડી  અંધારાની વાતડી , 
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પ્રગટાવીએ    દીવડાની   હાટડી 

ફોડી  ફટાકા ગજવીએ નભ વાડી 

હાલો  વ્હાલ ેવધાવીએ કદવાળી 

ત્રવરાટ તારી શાન 
 

કક્રકેટ   રનશરૂો   જુવાન, 

ખેલે ખલેદંો ધરી ઉન્માદ 

જાણ ે એ ધસમસતુ ં પરૂ, 

વાહ રે! વવરાટ  તારંુ નરૂ 

આવે બોલ રણઝણતા ર્ાસ, 

દેતો  વાર  બેટથી  ચોર્ાસ 

બઠૂ્ઠી  થઈ  ગોલદંાજી  ધાર, 

જામ્યા જોમથી વવરાટી વાર 

મોટા  લક્ષ્ય  માર્વાના  કોડ, 

ખીલયુ ં કૌશલ  દેવાને  તોડ 

રન ધોધના ખડક્યા જ ર્હાડ , 

 

ડકંા  ચોટથી  દીધી  જ  ત્રાડ 

ઝૂમે નાચતો દેશ ગાય જ ગાન 

ધન્ય ધન્ય      ! 
વવરાટ તારી શાન(૨) 
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વીસમી સદીના લાલ 
વીસમી  સદીના  અમ ે લાલ, વવરાટ  સ્વપ્નોના  સાચા  અસવાર 

સાગરની સીમાઓના છોડી વહાલ, અમારે ખોલવા ંછે ગગનના ંદ્વાર 

 

ઉન્નવત  ર્થ    છે  લક્ષ્ય  તીર , ભલા   છતાયં    અમ ે  ભડવીર 

કસોટીએ  ધરીશુ ં કાયા ને વશર, કૌશલયથી કોતરશુ ંસૌની તકદીર 

નતૂન  યગુના  સજવા શણગાર, મનના દરવાજા ખોલશુ ંચોદીશ 

ઝીલી  નવલી વવચાર ધાર, અકહિંસા  આદરમા ં ભાળીશુ ં આવશષ 

ર્રખી  અમ ેર્રમાણુ ં શક્તત વવરાટ, યગુના ઘડવૈયા થવાની હામ 

ઝીલી ધરણીએ ધરણીધરના વ્હાલ, સાત સમદંરને સાકંળીશુ ંસાથ 
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વનમાળી 
  ન્દાવન   વાટે ,  યમનુા    ઘાટે 

થોડી થોડી જાણી ને મનભરી માણી 

કાનડુા, 

તારા પ્રેમની વાતો  ના  અજાણી 

 

યમનુા  કાઠેં , કદમની   ડાળી 

વદે, 

રાધાજી  આજ  ના      ભાળી 

વાગી  વાસંલડી 

નાચે  ગાવલડી 

દીઠી  દોડતી  રે  રાધા રાણી 

કાનડુા, 

તારા પ્રેમની વાતો  ના અજાણી 

 

પછેૂ ચાદંલીયો  શરદ પનૂમનો , 

સૌ સગં કેમ કરી રમશે ગોર્ાલો 
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અડધી રાતલડી 

ઘલેી ગોર્લડી 

સણુી વેણ ુને ભલૂી ભરમાણી 

કાનડુા, 

તારા પ્રેમની વાતો ના અજાણી 

 

કોઈ કહ ેમારો , કોઈ કહ ેસૌનો 

ના રહ્યો બીચારો એ વૈકંુઠનો 

જશોદા માવલડી 

ભતતોની આંખલડી 

રીઝયો , તલુસીએ મારો વનમાળી 

કાનડુા, 

તારા પ્રેમની વાતો ના અજાણી (૨) 
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વાહ રે વાદળીઓ 
રોષે  રમતા  દાદા  સરૂજ  ગગન 

ઉના  તે વાયરાએ  શેકાયા   તન 

તર્ી  રે  ધરતી  ને તપ્ર્ા તરુવર 

કરમાયા  કામણ  ને  રૂએ સરોવર 

દૂરદૂર વ્યોમ,ે વવચરે વાદળી ભલી 

વવચારે ભેગા મળી ઢાકંીએ ધરતી 

કાળી ભમ્મર વાદળીઓ ; થઈ રે ડુગંર 

દીધો ર્ડછાયો ર્ાથરી ગગન ેચાદર 

દઈન ે છતર  વરસ્યો અંતરનો સ્નેહ 

અમીરસ સીંચીં મલકે આભલથેી મેહ 

વાહરે! વાદળીઓ દાદાને દીધો હુકંાર 

સવાયા  સતંાન  થઈ  કીધો જયકાર 

આભલુ ં આવી  રમ ેસરોવર મોજાર ! 

ઝીલે  કેવુ ંપ્રવતબબિંબ  હરખી અર્ાર 

વદે  સરૂજ દેવ આજ  વદંી કકરતાર 

કેવા ઉર્કારી  બધંન ેબાધં્યો સસંાર 

 ‘’ 
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ત્રવશ્વ તાર ું  જટીલ 
વવધાતા  વવશ્વ  તારંુ જટીલસુ ં કૌતકુોથી  મઢ્ુ ં

અલોર્ાય  તત્ત્વ ે સમાઈ  સહજ  મહારવ  તટે 

ઊષા  ને મધ્યાન્હ સધં્યાના  છે ભીન્ન       અવત 

મસ્તીથી  ઢળે  રાતન,ે  શીતળતા  તુ ં નીરવ  રમ ે

તપ્યો જલવધ તુ ં, વવસરવા જગનો ખાર દકરયા કદલે 

સવંરે  સ ૃ્ષ્ટ   ઐશ્વયપથી ને   વૈભવ  ગુજંારવ  કરે 

ખયાપ  ર્ાન  શષૂ્ક  થઈ ત્યાતંો  સજતી આ કૂંર્ળો 

ખીલયા ં પષુ્ર્  ને  બીજ ર્ોષ ેવવશ્વને ગૌરવ  ઋણ્ર ે

હુ ં જ  વામન હુ ંજ વવરાટનો, દે દાખ વકૃ્ષ બીજનો 

થા જે સરળ  મતં્ર જર્તુ,ં અટ્ટહાસ્યનુ ંર્ગરવ ધમે 

અસ્ત  ગઢૂ    ને  ઉદયના  ચકે્ર   તુ ં કહતૈષી  કદસ ે

ને  આ ‘દીર્  યાત્રા , ધરે  અવવરત  કલરવ  જગે! 
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ત્રવસામા 
જોન ે  કેવુ ં બીજ  સવંરતુ ં સ્વપ્નસુ ં વટવકૃ્ષ ે

ને  કોમલ  અંકુર  દે , વકૃ્ષના  છત્ત્રર  વવસામા 

બાલેન્દુ  હુ ં બીજ,  ઘલેી ઘમૂતી પનૂમ થવાન ે

રાસે  રમતી ચાદંની દે સવપને  અંતર વવસામા 

જોન ેસરૂમા ંમગન બચતડુ ં, ગ ૂથંત ુ ં સરગમ તાલ ે

વેણ ુ  નાદે   લીન  રાધાને  હૈયે જતંર વવસામા 

વેદના  ભરી  દૃ્ષ્ટ  સતંની,  દ્રવતી  આ  સસંારે 

ને  કરુણા  તુ ં બક્ષતી  હૂફંાળા  સ્નેહલ  વવસામા 

જયા ં ર્રખાયા  ર્ાવન  જ્ઞાન  ત્યા ંપ્રગટતુ ંતીથપ 

ચાલયા ર્ાય ર્રમાથ ેત્યા ંસવપદા મગંલ વવસામા 

જોડાયા     ક્ષણક્ષણ  તો   દીસતં અનતં   કાલચકે્ર 

બઝૂયા ‘ દીર્ અટકી યાત્રા તો આખર અક્ષર વવસામા 
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સજાવો શસ્ત્રો હવે  (   ) 
 

ચેતો ફરે બરૂી નજર,  વતનના અબભમાન ર્ર 

મા  ભોમ  દે હાકલ  તને,  સજાવો શસ્ત્રો હવ ે

 

સહંારની  લીલા  વડ ે ,  શત્ર ુ  રંજાડ ે  ધરા 

યધુ્ધે  ભરો ડગ  સભુટો, સજાવો  શસ્ત્રો હવ ે

 

ના સમજતો આતકં આ,  સભ્યતાની વાતડી 

રણહાક  દઈ    શખંથી, સજાવો  શસ્ત્રો હવ ે

 

છે ખ્યાત જ ખમુારી જગ,ે  સતર્થે  દે ગર્જના 

સાગર  તથા  અંબર ર્ટે,  સજાવો શસ્ત્રો હવ ે

 

કાયર નથી ગીતા વદે,  નરપુગંવ વવશ્વાનલ 

અન્યાયન ે ર્ડકારવા, સજાવો  શસ્ત્રો   હવ ે
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છે   સાહસ ે  શરૂા  બકંા, કસુબંલ  રંગો  ધરી 

ફરફર  ફરકવા શાનથી, સજાવો  શસ્ત્રો  હવ ે

 

‘દીર્જી નથી ગાથા મહા,  શહીદી સમ યધુ્ધમા ં

જયઘોષ  કરવા  માતનો, સજાવો  શસ્ત્રો  હવ ે
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સુંબુંધ 
સબંધંના  સરવાળે   સ્નેહના ંસખુ એવા,ં 

મળે   સામા   તો  જાણે  મળયા  મેવા 

સરહદો  ભલૂી   પ્રેમ ે ર્થરાયા  કેવા, 

કુટુમ્બ ગામ  ને  દેશાવરે મહેંકે એવા 

 

સબંધંી   છે   મારા , હસી  સૌ   કહતેા  કેવા 

ઓળઘોળ  થઈ   ર્ડખ ે ઊભા રહતેા એવા 

ભાઈભાઈ  બહને સગં , કુટુમ્બ કબીલા કેવા 

હૃદયના ં બધંનો ર્રસ્ર્ર પ્યારે ઝીલે એવા ં

 

સબંધંોના  શણગારથી  શોભતા ભાવ ેએવા 

જીવન   નરૂ  મસ્તીથી, છલકે સાગર જેવા 

સમય બદલયો, વહણે બદલાયા ંઆજ એવા ં

હાય!  સામા  મળે  તો  સતંાડ ેમખુડા ંકેવા ં

 

સ્વાથપના  વ્યવહારે સબંધંો તોળાયા એવા, 
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લોર્ાયા  સમાયા  સબંધંો જઈ રણે  એવા 

જાણજો  સબંધંના સરવાળે જ મળશ ેમેવા, 

મળશ ેમેવા…મળશ ે મેવા …મળશ ે મેવા… 
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સ્નેહ સુંદેશ ઝીલ ું 
કદવાળી  ર્વે  સ્નેહ સદેંશ ઝીલુ,ં 

આંગણીય ે  ઉજાશી  હષપ   વેરંુ 

આંજી અમી આંખ ેસ્વ  ને ઉજાળં, 

ને હૃદય ેઉષ્મા જયોવત પ્રગટાવુ ં

દીવા કદવાળીના લાગે માયાળં, 

આચાર   આદરે  ઘર શણગારંુ 

ત્યાગી  વેરઝેર સ્નેહથી વવચારંુ, 

ભલૂી  ગવપ શભુ  ભાવ ેઆવકારંુ 

જયોત ે જ  જગ  વવસ્તયુું  ખીલી  સત્ત્વ ે

વનગુપણ   શોભ્યુ ં  સગણુ ે  છાયી   વવશ્વ!ે 

વદે  બધુ્ધ આત્માના અજવાળે વવહરજો 

ચીંતવી  પ્રજ્ઞા પ્રકાશે આયખુ ં ઉજાળજો 
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શ ું પ્રાથ  ું હ ું? 
 

શુ ંપ્રાથુ ં હુ?ં, પ્રભ ુ જાણે  તુ ં બધુ ં

દેજો  દૈવી , સરં્દા  મગંલા  વધ ુ

ચૈતન્ય  ભરી  છે, સ ૃ્ષ્ટ રૂરે્ ખીલી 

રમાડ ેસવપ જ  શક્તત  તુ ંમહાબબલ 

 

લોર્ાય ે જ  વવકારો દુિઃખદાયી આ, 

ર્થરાયે હરકદલમા ંસખુ વનત નવા ં

માગુ ં ભાવ ેજાય ે જ  સમી તષૃ્ણા, 

સધુરે  ભવ આ  ર્ામી ર્રમ દશા 
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સજાવી જાર્ છે 
        આ    , આ                   
                     ,                     

             ,             ઈ          
                  ,                     

            જ                       
             ,                 ઈ        

                                       
           ,                          

                    ,                  
      ઈ      ,                 ઈ       

                                      
                                    

             ,    જ                 
 ઈ            જ,                  
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સદારે્ સુંગે 
હકર   તુ ં    સદાયે    રહજેે   આઘો , 

વવરહ ે અંતરે  ભાળં તારો વવસામો 

 

રમજે   દૂરદૂર અનતં   બ્રહ્ાડં ે રંગે , 

ભક્તત ભાવથી બાધંીશુ ં સદાય ેસગં ે

 

વવચરજે   વવશ્વ ે નોખા રૂરે્  અનોખો , 

નીરખશુ ંનાથના ંનવલા ંનવલા ંરૂર્ો 

 

યગુો  યગુોથી  ભલે અવતરે વવલબંે , 

તારી માયા વનશકદન અમન ેઝબોળે 

 

ઓળખ ેઅવવનાશી  તમને જગના જોગી, 

થઈ  આનદં   મેઘો  થાજો  રે  અલોર્ી 

 

મતં્ર  તતં્ર  તર્થી  તોલયા   રે  તનમન 

ર્કંડતાઈથી  ના મળયો કોઇન ેતુ ંઆંગણ ! 
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સૌનો થઈ રમાડ ેમારો  સર્જન હારો , 

હાથ વગો  ભાળં  તારો રે વવસામો 
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સાગર 
 

 

શોધુ ં  હુ ં  નામ  કોણ  છે?  આ  ધરાનો  પથૃ્વી  ર્વત 

છલકાવી  સ્નેહ  પ્રકૃવત  પ્રેમ ે વદે, સાગર  છે  એ વળી 

સપ્તખડંનો  એ  ધન્ય સમ્રાટ, સાગર  બની  શોભી રહ્યો 

ઐશ્વયપ,  સામથ્યપ  સગં મેદનીએ,  મદમસ્તીથી ઝૂમી રહ્યો 
 

હસી અફાટ જળરાવશ ઘઘૂવી, મલકાવે મહાશક્તતન ેશૌયપથી 

આવો  આવકારંુ  શ્રીફળ ધરી, ખ્યાવત તારી છે દકરયા કદલી 

ધવલ ચાદંનીમા ંચચંળ તુ,ં વહાલે મમતાના ં મોતીડા ંધરે 

તર્ી  સરૂજની શાખ ે હરકદન, કેવો મેઘો બની વવશ્વ ેવવચરે 

ર્ાળે ર્ોષ ેને રમાડ,ે અજાયબ સ ૃ્ષ્ટને હતેે મહા વનજાનદેં 

કેવો સ્વાગત  કરે મહા પ્રભનુુ,ં લક્ષ્મીજી સગં તમ આંગણ ે

ઉદાર  હૃદયી  સમ્રાટ  થઈ  કહ,ે  મારે ધરાને  છે ધારવી 

વવષ  જગના ંર્ચાવી  ઉરે, સાચ ે જ  ક્ષેમ ચહ ેતુ ંરાજવી 

સકરતાઓ છે તારી ધમપસબંગની, અવવરત હતે છલકાવે સદા 

ખેવના તવ અંતરે એક જ રમ,ે વરસાવવા સખુ ગરજે ભલા 
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સ ભટો 
દેશ છે અમેકરકા પ્યારો, મલુક મજાનો, સમ્રલુ્ધ્ધથી છલકાતો 

આવી  વવસયા, સાત ખડંથી સભુટો,  મહા સાહસન ેસથવારે 

 

વવકસ્યુ ં વવજ્ઞાન , ર્વન ર્કરવતપનના, અચરજ શક્તત દેખી 

કામથી મોટા,  હૈયે  હામ ને દોડ ે  ખતંથી,  આળસન ે  ખખંેરી 

 

વીજ , સદેંશા , કોમ્પ્યટુર કમાલથી, પ્રગવતના ર્થં ર્લાણ્યા 

ર્ાગંરી  પ્રવતભાઓ  આભની અટારીએ, કામ  અનેરા ંકીધા ં

 

પરુુષાથ્થી  ર્લટયા  પ્રારબ્ધ ને , સર  કયાું  મહા  સોર્ાનો 

વવપલુ   વવકાસની  નીરખી  બક્ષવતજો,  મકુામ  સૌએ  કીધો 

 

અંગત  આરામ, કુટુમ્બ  કબીલા, ભાવનાના ંબધંન તોડયા ં

સશંોધન  કાજે  જીવન   સમપ્યાું, આકરી  દીધી  ર્રીક્ષા 

 

ધન્ય થઈ ધરણી, કૃતજ્ઞી   વવશ્વ, ર્રોર્કારે   ર્રાક્રમી  દીઠા 

યશ ગાથા ,પ્રગવત ર્થંની  શોભા , દીવાદાડંી થઈ  ને સોહ્યા 
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અંતકરક્ષે ઊડયા, વીર સાહસી, કુદરત કરીશ્મા નીરખ્યા 

વવકાસની  ગાથા  અંકકત  કીધી, વસમી  વવદાય  લીધી 

 

અધપ કાઠીએ ધ્વજ  છે  ફરક્યા, કૌશલયની કકમતં દેશે  કીધી 

 ઈ  શ્રધ્ધાજંલી, સાહસ  યશભાગી કલર્ના અંતકરક્ષ યાત્રી 
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સોનેરી વાત 
અમી  ર્ીરસ ે વકૃ્ષોના વહાલ 

કહ ે સાભંળજો ! સોનેરી  વાત 

કેવી  કરુણા  ઉતારે કકરતાર! 

પ્રકૃવત ને પરુુષ પ્રગટાવ્યા સાથ 

રમતી  શાતા  દીઠી અર્ાર, 

તારા  સગંાથ ે ઝૂમ ે સસંાર 

તરુવરની તોલે કોણ આવે? 

વામનમાથંી વવરાટ થઈ મહાલ ે

ઋતઓુ   રમાડ ે  કરી   ખલે, 

વસતંની શોભાના રૂડા રે મેળ 

રસીલા ંફળોની ઝૂલે લમૂાલમૂ, 

      શ્રીફળની  મધરુી રે  હલે 

રંગો   રમાડ ે  નાજુક  ફૂલ, 
  ચોળી પ્રેમ ેદીધા ંસન્માન 

મળી મતી જાગજો  માનવ, 

થાજો તમે ભગવદગણુોથી ભગવાન ! 
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સ્નેહ ક ુંભ 
 

કોઈ  એવુ ં સામુ ં મળે  કે  ભાવથી  ભેટી  ર્ડ ે

હસી હસાવી માહં્યલાન ે, ચાહથી ગ ૂજંાવતુ ં રમ ે

 

હોય અંધારી રાત ર્ણ  જ  મનગમતો ચાદંો ખીલ ે

રાતરાણી  થઈ  મહકેી   ઊઠંુ  ને આકાશ નાનુ ંર્ડ ે

 

ર્ાનખરે  નીરખુ,ં ડાળ  સકુી    ને  એક કંુર્ળ  ફટે 

જીવન  પષુ્ર્ો એવા ં ખીલ ે કે  પ્રભનુુ ં શરણુ ંમળે 

 

પ્રગટાવુ ં દીર્ ગોખલે  ને ચદંન  ધરૂ્સળી  ધરંુ 

હૃદયના ભાવ છલકે અશ્રથુી, ને હકર વૈકંુઠડુ ંભલૂે 

 

કરતાલ  આવે  હાથ  ને  છેડુ ં મલહાર   આભલ ે

ઝીલુ ં  ઝીલુ ં મેઘો  એવો  કે  ચાહ       ઝરે 
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હીરા એટલે હીરા…ચાલો ઝવેરી થઈ મલૂવીએ… 
સાચા હીરા… 

હતા  અમ ે જ  ર્થ્થરના ટુકડા 

તપ્યા  સહ્યા  વવકટી જ દુિઃખડા 

ઝગમગ્યા ંજયા ંઅમ હીર ધીરા 

થયા અમ ેજગ ખ્યાતી જ હીરા 

સ્વયનંા ં નરૂ  જગમા ંઝળકશ ે

માનર્ાન  દઈ  વવશ્વ  હરખશ ે

સણુજો   સદેંશ  એક   અમારો 

રચજો  તમે ર્ણ ખદુનો ધારો 

યગુયગુને  દીધુ ં જ અજવાળં 

એ   હીરન ે  જાણજો  કૃર્ાળં 

રામ  કૃષ્ણા  ર્યગમ્બર ઈસા 

જગ  જાણતુ ં એ  સાચા  હીરા 

સત્ય  અકહિંસા  જ  મગંલ વીરા 

ઘડતા  ચીર સખુદાતા  હીરા(૨) 
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હ ું ધીરે રહીને પછૂતો 
 

હુ ં  ધરતી   ર્ર  રહતેો 

ને  આકાશ  જેવો  તુ ં! 

મારા  માથ ે       અડતો, 

હુ ં ધીરે રહીને પછૂતો 

કયા સગર્ણનો આ  નાતો? 

 

     રમ ેરજની અંધારી 

કેમ   જરં્તી  હલચલ? 

તુ ં સરૂજ થઈ ને ઢઢંોળે 

કોણ  ગણે  આ ર્લર્લ? 

કેમ સતંાત ુ ંઅજવાળં?…કયા સગર્ણ… 

 

ર્ચં ર્ીંડ  સગં  છઠ્ઠુ  કોણ? 

      આકાશ અનતંા? 

સગર્ણ આર્ણા બે ના ર્ાકા 

                 ? 
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કોણ ઉકેલે આ ભમભમ?…આ ભમભમ.. 

 

હુ ં, ધીરે  રહીને      પછૂતો 

કયા સગર્ણનો આ નાતો? (૨) 
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હૈર્ામાું ફૂટી વસુંત! 
મારા  હૈયામા ં ફૂટી   વસતં! 

ગીત રૂડા ંગાવા દો 

મહકે્યા આ મોગરા સમ મન, 

ર્વન દેવ વહવેા દો 

 

ખીલયા ંઅંગ અંગ રંગી ઉર્વન, 

હરખ મને ઢોળવા દો 

વ્હાલી હાલી યાદોની વણઝાર, 

ર્ોઠો મને ગણવા દો 

 

ના છૂપ્યા છૂર્ાય કેસડુા આ અંગ, 

મખુલડા ંસજવા દો 

નટખટ નયનોમા ંનાચે રે મોર, 

આભલડ ેટહકુવા દો 

 

ભાવ ેભીંજાયા ંહતેના ંરતન 

સગંીતડ ેમઢવા દો 
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યૌવન ઝીલે વાસતંી શણગાર 

વ્હાલ મારા ઝૂમવા દો 
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હોળી આવી રે 
વગડ ે મહોયાપ  કેસડુા ના રંગ , કે હોળી આવી  રે 

છાઈ   મસ્તી  મનને   અંગ ,    કે  હોળી  આવી  રે 

આવી  વસતંની વણઝાર, ઉછળે  રંગોના ઉર્હાર 

આજ આવી કા’નાની યાદ, આવો હતેે રમીએ રાસ 

કે હોળી આવી રે 

ટહકેુ  કોયલ  આંબા ડાળ , વકૃ્ષો  ઝૂમ ે મજંરી  સાથ 

પષુ્ર્ોએ ધકરયા રુર્ રંગ, નવોઢાના ઉરે છલકે ઉમગં 

કે હોળી આવી રે 

ખેતરે મલકે મોંઘા મોલ, ફાગણે વાગે ફાબગયા ઢોલ 

મનમા ંઝૂમે ખશુીના ંગીત, આજે ઝૂમે મનના મીત 

કે હોળી આવી રે 

મલકે  યૌવન  ઊભા  બઝાર , ખાશુ ંઆજ  ધાણી  ને  ખજૂર 

અબીલ ગલુાલ છાયો રે આકાશ, ર્ાર્નો થાજો રે ભાઈ નાશ 

કે હોળી આવી રે 

હલકે હલકે ફોરે રે ફોરમ, કે હોળી આવી રે 

છાઈ મસ્તી મનને અંગ, કે હોળી આવી રે 

કે હોળી આવી રે 
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બચર્ણ 
છુંદ- ત્રશખકરણી 

 

ચહકેે  આનુંદે, બચર્ણ  હસી, કષ્ટ  હરત  ું 

રમે એ મસ્તીથી, હરર્ળ ધસી, હર્પ  ધરત  ું 

 

પ્રસાદી ત  ું મોટી, ત્રવમલ મધ રી, ફૂલ સરખી! 

મઢે ગોરા ગાલે, મખમલ ર હ,ે આભ ધરણી 

 

રૂડી  ભાર્ા કાલી, કલરવ સમી, સ ખ ભરતી 

નથી કોઇ ચીંતા, શરણ પ્રભ ન ું, પ ણ્ર્ ભરણી 

 

કરે ર્ોતાના  એ, મનહર  રૂરે્, મ ગ્ધ વદને 

અને  દોડે હોંશે, ડગમગ ર્ગે, હાસ્ર્ ભરણે 

 

મળે માનો ખોળો, અભર્ સ ખદા, હૂુંફ ધરતો 

ઘડે સુંસ્કારો  એ, મરકટ મને, ભાત્રવ ઘડતો 
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ભલે ભેળાું બાળો, નર્ન હરખે, કદવ્ર્ ક્ષણ એ 

હસે હોઠો નાના, મરક મરકી, ભાવ  ઊભરે્ 

 

વદે  વાણી મીઠી, મ ખ કમલથી, શૈશવ મહા 

અમી સીંચે હૈરે્, શત સ ખમર્ી, વૈભવ અહા! 

 

દે આ દેશ દ હાઈ 
અન્ના તારી અમર કમાઈ, ધન ધન તવ સચ્ચાઈ 

જીવ્ર્ા જીવન  જન સેવામાું, ખચી સ ખદ તર્ાઈ 

 

ભ્રષ્ટાચાર  કરે  દ દપશા , બહ    જ   છકે ઠક રાઈ 

આવ્ર્ો સાવજસો  કદલ્હીમાું, દીધી વતન  દ હાઈ 

 

હત્રથર્ાર અકહિંસાન ું અમોઘ, છેડી  ક્રાક્ન્ત લડાઈ 

છે  લડવી  બીજી આઝાદી , જાગો દો ઉતરાઈ 

 

ઉર્વાસી  અન્ના  દે  હાક , હો દૂર ભાગબટાઈ 
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માર્ાવી  રાજ  રમત હાલી, ધોખા ને ચત  રાઈ 

 

રાષ્રનાર્ક તવ અન્નાચગરી, તોલે જગ શઠાઈ 

તારી વાણી વચન કહાણી, દે આ દેશ દ હાઈ 

ધન ધન અન્ના તારી કમાઈ (૨) 
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दे  धनाधन  भारतका छैया 
 

दे  धनाधन,  िनड े  िीरु 

भागे  गेंद आ, सननन तीरु 

नहीीं  रुकेगा आज ये बल्ला 

हर  गेंदपे  झटके  हल्ला 

रींगमें  आ   गये  िीरुभयैा 

दे  धनाधन  भारतका  छैया ॥ 

 

आगे  गेंद,  रहे सब  पीछे 

हर  िार  िीरुके   तीख े

घमेू    बल्ला  दायेबाये 

ठोको  ताली,  सबको  भाये ॥ 

 

दोहरा  शतक  ईन्दोर मनाये 

िन ड ेका  ईततहास   रचाय े

बोलो  आज भाई  बल्लेबल्ले(2) 

दो सो  उन्नीसकी  आींधी छायी ॥ 
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मचा  कोहराम  खुशी सजायी 

विश्ि कीतत िमानका दीनसहुाना 

धनधन  विरु!  त ु  महाभागा ॥ 
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बरस रहे है रीमझीम अन्ना 
 

बने पकुार  जनताकी  अन्ना 

अब  नहीीं    रुकेगी   आींधी । 

भगाओ   भ्रष्टाचार  भारतस े

देंग े  शक्तत   हमें  गाींधी॥ 

 

बरसरहे  है  रीमझीम   अन्ना 

भीगो   भारतिासी । 

चलो  दोस्तो  ममलकर  आग े

पाना  है  पािन   उजासी॥ 

 

हर  प्रान्तस े  आिाज  उठी  है 

देशको  लूींटने  न  देंगे। 

हो  भलाई  जनताकी  भयैा 

िह लक्ष्य  लेकर  जीयींगे॥ 

 

लोकतींत्र  है  गौरि  अपना 
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है  िींदेमातरम   प्यारा । 

अहहींसा  ही    ताकात   हमारी 

दरू  करेंग े अींधेरा 

हो तनत   मधुर     सिेरा(२) ॥ 

नया विश्ि 
 

आओ  यिुाओ  ममलकर बनाये, एक  नई  तकदीर 

हदलमें  भरकर प्यार ढूींढे,  नीत   नयी    मींझील 

 

नयें  होंशस े सीनाताने,        गाये  गौरि   गीत 

कदम  से कदम  ममलाके पथप,े    लौटेंग ेलकेे जीत ॥ 

 

कैस े तनराल े  सागर-सरूज,    पािनकारी  सींबींध 

बनकर  छाये  मेघ  विश्िमें,  बरसाये   शभु उमींग 

 

तनगाहे  ठहरायेंगे  व्योम द्िारे, खोजेंग े नयी सकृ्ष्ट 

प्रकृततसे  प्यार  करेंग े जीभर, पायेंगे  प्रेमकी िकृ्ष्ट ॥ 

 

गाींधी  विचारके  होंग ेप्रहरी,  झीलेंगे  सत्यकी छाया 
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विमल   हदलसे  हरहदन  जीकर, जोडेंग े सबसे नाता 

 

सजायेंग ेअहहींसासे  नया जमाना, अभय  मींत्र िरदान 

नया भारत  नये  विश्िकी,   देंगे   एक   पहेचान ॥ 
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ये देश हमारा भारत है। 
गाींि  हमारा ,शहर हमारा 

और  त्रत्ररींगा प्यारा है। 

हर  हदलमें  जोश   जगाये 

िह  जयहहन्दका  नारा  है। 

ये  देश,  हमारा  भारत  है ॥ 

 

धिल  हहमालय  पािन  गींगा 

देश  हमारा  हररयाला  है। 

हहन्द  महासागरकी  लहर   गाये 

कन्याकुमारीका   दशिन  सहुाना  है। 

ये  देश,  हमारा  भारत  है ॥ 

 

आदर  अहीींसा  सनातन  धारा 

हर  पथृ्िीिासी   कबीला   है। 

परूब  पस्चीम   प्यारका  नाता 

सींस्कार   धमि   परुाना   है। 

ये  भारत  देश   हमारा    है ॥ 
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अींतर   मनस े व्यिहार  सजीला 

पश ु  पींखी से   याराना   है। 

सबकी   प्रगती   अपनी  भलाई 

िह  भारतका  महा  गाना   है। 

ये  भारत   देश  हमारा   है ॥ 

 

नभसे   आज    चाींद    पकुारा 

ये  भारतका   ततरींगा   है। 

आओ   ममलके  हरख  जगाये 

ये  देश ,  हमारा  भारत  है, 

ये  भारत  देश  हमारा    है।(२) 
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ખટકો મને 
કેમ ના વાદળો વરસે રણે? 

એજ  રે વાતનો, ખટકો મને 

 

રોજ આવી તમે સર્ને રમો 

ના મળો દોડતા, ખટકો મને 

 

મધ્ય મેળે રમુ ંકેમ અટુલો? 

ખોળં એ ના મળે, ખટકો મને 

 

ગોર્ રાધા અન ેવવરહી વ્રજ 

બસંરી ના બજે, ખટકો મને 

 

ઝૂમતા ં ફૂલડા ં વગડ ે હસ ે

સનૂમનૂ ઉરનો ખટકો મને 

 

ગાગરશુ ંહૈયુ ંનાનુ ંજ અમથુ ં
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રોજ ઢોળે અમી, ખટકો મને 

 

કેમ ના રોજ પનૂમ ખીલતી? 

‘દીર્, સાગર કહ ેખટકો મને 
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ગીત મધ રાું ગ ુંજ્ર્ાું 
 

ના જાણુ ંઉરમા ંએવુ ંશુ ંરમ,ે 

બસ   મન  ભરી માણ્યા કરંુ 

હૈયે  અનરુ્મ મધરુર્  ઝરે, 

ને સ્નેહની ધારા ઝીલયા કરંુ 

…………..…….……….. 

ગીત મધરુા ંગુજંયા…ં. 

નમણ ેનમણા ંનયન મળયા,ં 

મન મોતીડા ંમલક્યા ં

શબ્દો સળવળયા અમી ઝયાપ, 

ગીત મધરુા ંગુજંયા ં

 

ચકરાવો લેતા ંચીત ખળભળયા,ં 

વહાલ    ઉરે     રે    લટક્યા ં

સ્વપ્ન  વસતં ે સમુન   ખીલયા,ં 

ગીત    મધરુા ં   ગુજંયા ં
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બોલ મીઠડ ેહોઠ મરક્યા, 

ર્ખંી કલરવ છલક્યા ં

રંગોળી રંગાઈ દીર્ પ્રગટયા, 

ગીત  મધરુા ં ગુજંયા ં

 

સપ્તર્દીએ આ જીવન રંગ્યા,ં 

લાલીએ ગાલ ગોરાયા 

ચાદંની રમાડ ેઆભ અજવાળા,ં 

ગીત  મધરુા ં ગુજંયા ં

 

સ્નેહ ફૂલડા ંઉર્વને હરખ્યા,ં 

ને ઝાકળ મોતી ઝીલયા ં

ગીત મધરુા ંગુજંયા,ં ગીત મધરુા ંગુજંયા ં

 

ગબ્બર ગોખ ઝગમગે રે લોલ 
 

માડી  તારંુ   મકંદરીયુ ં  ગગન ગોખ 

કોકટકોકટ તારબલયાની દીવડી રે લોલ 

માડી  તારી  આરત  શોભ ે પ્રભાત 

કંકુવરણા   રૂર્  સાવથયા  રે  લોલ 
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માડીને ગરબે ઘમેૂ  નક્ષત્રો  કદનરાત 

ખમ્મા   ચૈતર   તોરબણયા ં રે  લોલ 

માડી  તને, દઈએ મેઘાડબંર સ્વાગત 

ઝરમર  ભીંના ભાવ ેભીંજવો રે લોલ 

માડી  તારા ં બેસણા ં આરાસરુ ધામ 

ગબ્બર  ગોખ   ઝગમગે   રે    લોલ 

માડી   વસધુા   ધરે   વસતં   થાળ 

અક્ષત આનદંના ઓવારણા ં રે લોલ 

માડી   વાગે  નોબત  ને  ઊડ ેગલુાલ 

ફરફર   ફરકે    આ  ચ ૂદંલડી  રે  લોલ 

માડી  તારે   શરણે   સબુખયા  રે  લોલ 

 

છે ખ  દાઈ- ગઝલ 
ભરો  ડગ  ર્થે  કરવાને  ભલાઈ 

નહીં  પછૂવુ ં ર્ડ ે ક્યા ં છે ખદુાઈ 

 

છલકતા  નયન  પ્રેમ ેતો દુહાઈ 

મળે  સાદ એના જયા ંછે ખદુાઈ 

 

મળે  આદર  જગે  એજ હરખાઈ 
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કહશેે  જ  પષુ્ર્ો  ત્યા ં છે  ખદુાઈ 

 

અકહિંસા   થકી  જ  સમે    વેરઝેર 

મહા  મોટર્  કહ ે ત્યા ં છે ખદુાઈ 

 

અમનના  વહવેા  દો  વાયરાઓ 

દુઆ  ‘દીર્ની તો જયા ંછે ખદુાઇ 
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જાગશે જોગી થઈ જોગેશ્વર 
 

રણકે   ગુજંે   અંતરે   એકતારો 

ગરુુ  વાણી  જ્ઞાની  એજ  સહારો 

 

મન વચન  કાયાની આ છાયા 

કમપ   બધંનના   રે   ર્ડછાયા 

સતં   કબીર નરવસિંહ જ ગાતા 

આતમ જ્ઞાન વવના ર્છતાણા.... રણકે   ગુજંે    

 

નાખો  દૃ્ષ્ટ  દૃષ્ટામા ંઓ જ્ઞાની 

મોક્ષ માગપની સત દાદાઈ વાણી 

આતમ જ્ઞાને  ભેદ  મીટશે અંદર 

જાગશ ે  જોગી  થઈ  જોગીન્દર... રણકે   ગુજંે    

 

જાગ જાગ થા તન્મય બડભાગી 
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ગરુુ પનૂમે દાદા ચરણ સભુાગી 

 

જજદુંગી 
 

 

કોણ  કહ ે  છે , જજિંદગી  છે, રસ્તે  રઝળતી  વાતાપ 

ભાઈલા, જીવી  જાણો  તો  થઈ  જાય  એ મહાકથા 

ચઢાવો   ઢોળ પરુૂષાથે   તો,  જજિંદગી  છે  જીંદગી 

ભલૂી  જો  ભટક્યા  કરો તો , કદસસે વેરાન જજિંદગી 

જેવુ ં વવચારો  એવી જ, આવી  રમશ ે આ જીંદગી 

મીંચશો  જો  આંખ તો કદી ના ભાળશો એ રોશની 

ભલૂી તમે ભલૂો; ને ભાળો હસી, નવતર આ જીંદગી 

દોષો ર્ડશ ેખરી   ને મલકશ ેમગરૂરી  આ  જીંદગી 

જીવ્યા  તમે  ફતત ર્ોતા  માટે  તો  તમે  શુ ંજીવ્યા? 

કેવુ ં જીવતા  દાતા  બની, જુઓ  ઊભા ં આ ઝાડવા ં

સાધ ુથવુ ંકે સસંારી થવુ?ં  વવચારે વહી જાશે જીંદગી 

માહં્યલાન ેરમવા દે મારી સાથ,ેહળવે બોલયા શ્રી હકર 

આયખુ ં એવુ ંઉજળં કરજો એ અવવનાશી ને આશરે 

સમાધીમા ં સ ૂતંા  ર્છી  ર્ણ  લોક આવી દીવા કરે 
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જોબન જેવ ું જગમાું 
જોબન  જેવુ ં  જગમા ં ,   કોઈ  દીઠંુ  ના  આજ 

અંગઅંગમા ંઊછળે કંઈક અજબ ગજબનુ ંરાઝ 

દૂર  ગગને   માડું ં નજરંુ,  મીઠા  ભાળં સાદ 

ઢોલ ધબકેૂ અંતર હરખ,ે ઝરમર  વરસ ેનાદ 

કવૂા  કાઠેં  નદી તટે,  છલકે  ગાગરે   પ્રીત 

મન મોગરો મહકેે મહકેે, ગાતા ંગાતા ં ગીત 

એકલ  ખણૂ ે  એકલ ર્ડં,ે એકલુ ં  હરખે  મખુ 

સ્વપ્નમા ંશણગાર ધરંુને, સ્વગપનુ ં ભાળં સખુ 

હુ ં હસુ ં ને   હસ ે  જગ , મલકે  યૌવન હીર 

સાગર તીરે મોજાં ઊછળે, મનડુ ંથાય ેઅધીર 

કોઈ  આવી  કદલમા ં વસે, રમે  અંતરે  આશ 

જોબન  જેવુ ં જગમા ં કોઈ  ના  દીઠંુ ચોર્ાસ 

જોબન  જાતા ં  વાર  ના  લાગે,  માણીલો મલકાટ 

ઝીલો જજિંદગીએ, મસ્તીલો રંગીલો જોશીલો ચળકાટ 

 



                  Page 415 

 

 

ઝગમગતા વીણેલા મોતીના થાળ 
માન સરોવરના ધવલા હસંલા 

ઊડી ઊડી આવોને અમારે દેશ 

વીણેલા મોતીના થાળ છે ધરવા 

નહીં લાગે તમને આ ર્રદેશ…આવો આવો ને અમારે દેશ 

 

વવચાર સાગરના ંમોંઘરેા ંમોતી 

ને   ભાતીગળ  શોભે  ર્કરવેશ 

શભુમ શખંનાદના  ગરવા રાગે 

ગગને  ગજાવજો  સદેંશ…આવો આવો ને અમારે દેશ 

 

ઉર મોતીડા ંઆ લાખે  લાખણેા ં

ખીલવ ે જીવન દશપન  સજુાણ 

પ્રસન્ન  પષુ્રે્   ઝૂમતા ં મનડા ં

ભરજો  તમે   ઊંચી    ઉડાણ 

આવો આવો  ને  અમારે દેશ…નહીં લાગે તમને આ ર્રદેશ 

પ્રગટી  છે  જયોત  માનવને મનડ ે

ઝગમગતા વીણેલા મોતીના થાળ 
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વાગ્યા આ ઢોલ સગં બસંરીના સરૂ 

અંતરે   ર્થરાયા  ગમતા  ઉજાશ 

આવો   આવો  ને  ગરુ્જરીને  દેશ 

નહીં  લાગે  તમને  આ ર્રદેશ(૨) 
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ઝૂમતા અમે 
સજે  સ ૃ્ષ્ટ  આ  પરૂવની,  શોભા  ઝીલતી ઉરે 

છવાઈ  લાલી નભમા ં ને  શરમ ેઝૂમતા અમ ે

કહતેા આ પષુ્ર્ો, ર્કરચય તારો સુદંરતા મઢી 

રમાડી  કદલબરને  નયનોમા ંને ઝૂમતા અમ ે

હસ ેહોઠ મધરુ મધરુ અન ેલાલી ગાલથી  ખરે 

     ઝૂમતુ,ં આ વ્હાલ ભયુું જગને ઝૂમતા અમ ે

રમાડો  ફૂલો  જેવુ ં તમે તો, ઝાકળ જ થવુ ંગમ ે

તમે   ખીલયા   સ્નેહ  સગુધેં  ને  ઝૂમતા અમ ે

રૂડા   સદેંશ  દે   મેઘા,  ઝરમર  નાદથી  બધ ે

ઉરે  ઝીલી  એ  ભીંના  ભાવો  ને ઝૂમતા અમ ે

રમ ે શીતળસી એ, અમતૃા રૂર્લી ચાદંની હસી 

ન પછૂ્ુ ંઅમથુયં આ સાગરને ને ઝૂમતા અમ ે

હશ ે જગમા ં આનદં  ભલા કેવો? જાણતા અમ ે

રમાડ ેસવવતા ‘ દીર્ ઉર  થકી  ને ઝૂમતા અમ ે

 


