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ના પ ૂછશો ભાઈ કોઈને, કેવડું મોટું ગજરાત
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હાથ ફરે મા હેતે શીરે
ર્ામ ું સકળ સખવાઈ
ખોળે રમવ ું તારા મા એ
વૈકું ઠી
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ત્રવઘ્નહતાપ ગણનાથ ગણેશ
માત ર્ાવપતી ત્રર્તા મહેશ
ત્રવઘ્નહતાપ ગણનાથ ગણેશ
શભ સમુંગલ સ્મરણ મીઠા
કરધ્ધધ ત્રસધ્ધધ સહ આજ દીઠા

સ ૂરજ દે વ સમ તેજ પ્રભા
આનુંદ કહતકારી દે વ સદા
નત મસ્તકે જ

હાથ

પ્રથમ વુંદીએ દે જો સાથ
સવપ લોકે સવપ કાળે ફરકતી, ર્શ ધવજા સદા તમારી
યગો યગોથી સુંસાર સઘળો, ગાર્ે ગાથા તવ પ્રભાવી
દે જો શક્તત એવી અમને ઝીલવા સુંસ્કાર આ કલમથી
સ્વ ને જગાડી અર્પજો પ્રેરણા સીંચવા ઉજ્જવળ ભાત્રવ
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આઝાદી.
આઝાદીનો આંચલ ઓઢી પ્રગટ્ું નવલ પ્રભાત
હરખ સજીને

ફરફર

ફરકે

વત્રરં ગી તાકાત

ર્ાવન ર્વપ ર્ંદરમી ઑગષ્ટ ઉમંગી સરતાજ
જયકહિંદ જયઘોષથી ગજવીએ લોકશાહીનાં રાજ
………………………………………………….
મળી આઝાદીને ,જનજન ઉરે આશ જનમી
ધન ધન અમે માત ગરવી,
હવે માને ખોળે ,વતન સજવા જાત ધરવી

ધરા લીલુડી ને,ખળખળ વહેતાં ર્ાક ઝરણાં
ર્ળર્ળ કદલે હેત ભરતાં,
અમે ધાશું જોમે,જતન કરવા ભાવવ વરવાં

સજાવીશું માને, હર ચમન ફૂલે અમનથી

Page 46

નવયુગે તને કોકટ કરથી,
દઈશું સન્માનો, વચન વટ હામે હરખથી

અમે તારા કાજે, વવકટ ર્થડે જગ
ં લડશુ ં
ધવલ યશથી રં ગ ભરશુ,ં
વત્રરં ગા ઓ મારા, ફરફર કદલે લાડ કરશું

થઈ ગવી ગાશુ,ં અમર લડવૈયા શુભ કદને
ગદ ગદ થઈ ભાવ ધરશુ,ં
રૂડી આઝાદીનાં, મધુર ફળનાં ભાગ્ય રળશુ ં
……………………………………
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આવી જ દીર્ાવલી.
(છુંદ- શાદૂપ લત્રવક્રીકડત)
ખીલી છે રજની નભે ઝગમગી, તારે સહાની મઢી
ને દીવા ઝબકે ગૃહ ે ઝળહળી, આવી જ દીર્ાવલી
દે જો ભાવ ભર્ાપ રૂડા ઉમળકા, ઉજાશ ર્વે કદલે
વર્ાપન્તે સરવૈય ું હાથ ધરજો, લાભ્ર્ા તમે શું જગે
સુંદેશા મુંગલા નવા વરસના, ઐશ્વર્પ ર્ામો મહા
ઊષ્મા સાથ વધાવજો જ હરખે, લેતાું જ ઓવારણાું
.

દીર્ ર્વપ
સુંદેશ સ્નેહ તણા દીર્ ર્વે હું ઝીલ ું
ઉજાશ આંગણીર્ે ર્ાથરી સદા હર્પ વેરું

ઝરે અમી નર્ને ને શચી કદવાળી ઉજાળું
ભરી ઉષ્મા ઉરમાું પ્રેમ જ્ર્ોત્રત પ્રગટાવ ું
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ગોખલે ગોખલે પ્રગટાવ ું જ દીવા માર્ાળું
આચાર ત્રવચાર શધ્ધધથી ઘર મારું શણગારું

દીર્માલાથી ઝગમગી શોભે ઝરખા પ્રકાશે
ત્રવદ્યા ઉર્ાસનાથી જ સુંસાર ખીલશે ઉજાશે

તર્ાગી વેરઝેર શભ સુંકલ્ર્ે ત્રવચારું
ભ ૂલી અહુંકાર સવપને સ્નેહથી આવકારું

જ્ર્ોતથી જ જગ ત્રવસ્તયું ખીલ્ય ું સતતવે
કેવ ું ત્રનગપણ શોભે સગણે છાર્ી ત્રવશ્વે

વદે બધધ આતમાના અજવાળે રે ત્રવહરજો
જ્ઞાન અજવાળે જ ચચિંતવી આર્ખ ું ઉજાળજો
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આ મ્હેંક્યા વસુંતના વ્હાલ...
આ મ્હેંક્યા વસુંતના વ્હાલ
કે સકહર્ર શું કરીએ?
આ મ્હેંદી મ ૂકી હાથ
કે સકહર્ર શું કરીએ?
આ નીકળર્ાું ઝરણાું તોડી ર્હાડ
ને વાગી વાુંસલડી રે વાટ
કે સકહર્ર શું કરીએ?
આ ફૂલે મઢયા ગાલ
કે સકહર્ર શું કરીએ?
આ આભે ખીલ્ર્ો ચાુંદ
ને ફાગણ ખેલે ફાગ
કે સકહર્ર શું રમીએ?
આ કોટે વળગ્ર્ા વહાલ
કે સકહર્ર શું કરીએ?
આ ર્ૌવનનો ઉભરાટ
ને કોર્લ બોલે ઊંચે ડાળ
કે સકહર્ર શું કરીએ?
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આ મ્હેંદી મ ૂકી હાથ
ને ખ ૂલ્ર્ાું પ્રેમનાું દ્વાર
કે સકહર્ર સાથ રમીએ? (૨)

ઓ ચૈિ સધની
છુંદ-સવદના
પ્ર્ારું ર્ુંખી ટહક્,ું અનર્મ સખદા, છે વર્પ નવલ ું
વાસુંતી વાર્રાઓ, લહર ખશનમા, ભુંડાર ભરતા
વતે માુંગલ્ર્ હૈર્ે, શભકદન જ ગડી, ચૈિી જ ર્ડવો
લાગીને માત ર્ાર્ે, નવનવ રજની, પ્રાથ અભર્દા
ઝૂમે છે મીઠડી આ, ઋત સમનધરી, પ્રસન્ન મન આ
ઝૂલે વ ૃક્ષો ફળોથી, ખગત્રશશ ચહકે, વ્હાલે મખમલી
પ્રગટયા રામજીને, અવધ જ પત્રનતા, દૈ વી યગકર્
ૃ ા
સીંચ્ર્ા સુંસ્કાર જીવે, સદત્રતત્રથ નવમી, ને ધન્ર્ ધરણી
ચચરાય શું વખાણ,ું શતશત મખથી, એવા બલર્સી
ભેટયા શ્રીરામજી ને, યગયગ હરખે, ઓ કષ્ટહરણી
ખીલે લાલી ધરીને, કનકસમ નભે, આ સ ૂર્પ તર્તો
છે ભાગ્ર્ે પણ્ર્વુંતો, સ્તવન જ ગરબે, ઓ ચૈિ સધની
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ઓ ભાભી તમે…
ઓ ભાભી તમે(૨)
થોડા થોડા થાજો ગામડાના ગોરી
આ ફેશનની દત્રનર્ા દીઠી નઠારી
ત્રનત નવા નખરાથી લોભાવે નારી
એના સુંગમાું(૨)
જોજો ના જાઓ લર્ેટાઇ, ઓ ભાભી તમે(૨)
દૂ ર દશપને ચમકીલી ફેશન ગાજશે
ભર્કાથી ભોળવી હળવે ખુંખેરશે
દે ખાદે ખીના જમાને(૨)
ભ ૂલી ઉમ્મર ના જાશો જોતરાઇ, ઓ ભાભી તમે(૨)
થોડાું થોડાું રહેજો ગામડાનાું ગોરી

જાહેરાતનો જમાનો જગને ભરમાવશે
જલસા બતાવી

જીવડાને

બાળશે

ભોળા ભાઈને(૨)
આંખે રમાડી દે જો ના ભરમાવી, ઓ ભાભી તમે(૨)
ત્રનત નવા સ્વાદોના ચટકાથી ચેતજો
દવાનાું ચબલોના ઢગલા ના ઢાળજો
ઘરની રસોઇની માર્ા(૨)
જોજો ભ ૂલી ના જાર્ મારા ભાઈ, ઓ ભાભી તમે(૨)
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થોડાું થોડાું રહેજો ગામડાનાું ગોરી
ભાઈ મારા છે ભોળા ભાભલડી
દે શે ર્ગારની હાથમાું થોકલડી
સુંભાળજો સાચવીને(૨)
ઉધારના શોખે, ના દોડે ખોટે ર્ાટે ગાડી, ઓ ભાભી તમે(૨)
થોડાું થોડાું થાજો..રહેજો ...ગામનાું રે ગોરી

આવ ું ર્ણ થાર્
હાલીએ હોંશભેર ને દરવાજા બુંધ થાર્
કોઈને શોધતાું ખદ ખોવાઈ જવાર્
સમર્ની બચલહારી રાહબર મળી જાર્
આવ ું તો ભાઈ કોક વાર થાર્

વરસે વરસાદ ને આગ ર્ણ બ ૂઝાર્
અંદર જલે તો, હૈર્ે 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 સખ સવપ કોઠે ઉભરાર્
આવ ું તો તમે ધારો તો જ થાર્

આટલ ું વ્હાલ કેમ ઢોળે ?
ઝૂમી ઝૂમી ફૂલડે એ શું ખોળે ?
સખી, વાર્રા આટલ ું વ્હાલ કેમ ઢોળે ?

ડાળ ડાળ ખીલ્ર્ા છે રું ગ
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 શું ઝબોળે ? ….વાર્રા આટલ ું વ્હાલ કેમ ઢોળે ?
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ગમતી રમતી ચાુંદની રૂર્ાળી
હસતી માણતી સાગર સવારી
સખી, રૂમઝુમ નાચુંતી લહર શું ભાળે ?…વાર્રા આટલ ું વ્હાલ કેમ ઢોળે ?

આવી રૂડી ખીલતી

વસુંત

ર્ૌવન રમત ું થઈને મદમસ્ત
રું ગભરી

ર્ીચકારી

રાધાજી બોળે

કાનજી,વાર્રા આટલ ું વ્હાલ કેમ ઢોળે ?
મારું મનડું 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 રસણાું
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જાણે બારણાું બુંધ કરી બેઠી છે વહ
સુંદેશા દઈએ જો હસી, આવ અહીં વહેલો
ભાદરવે જ રે લાવે મહા રે લ,ું ને જાણે
હાલે ઠેકી જોબનવુંતી વહ…કેમ કરી દઈએ રે જશ

થોડા છાુંટણાથી બાફલે બાફીને,
છે તરતો

ધસી

ગાજે

ગર

જગ જાણે જ લચ્ચાઈ ભલી આ લખી
જાણે ર્ારકાને ચટ
ું ૂ લી ખણતી વહ….કેમ કરી દઈએ રે જશ

નાચે મોરલો તો મસચળર્ો રાજ રૂડો
દોડાવે નદીઓને ભમભમ
ભ ૂલી

ભાન

નટખટ

મરકે, ખીજવીને સહ

જાણે ડોસીમાની લાકડી ખચ
ું ૂ વતી 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
શ્રેષ્ઠ સર્જન જગતન ું ફૂટત ું એકાન્તમાું
થાર્ ભાટાઈ જ, ભેળાું મળે અળવીતરાું
પ ૃથકતા ર્ામો, ર્ટાક ર્ટત ું એકાન્તમાું
સુંગ સ ૂર્ોદર્ રમે ભ્રમણાઓ

ભ ૂખડી

જ્ર્ાું ઢળે આ રાતડી જ શમત ું એકાન્તમાું
ભાર લાગે ભાુંજગડના સદા અંતરમહીં
નીરવ મને શ્રેર્ સૌ ટર્કત ું એકાન્તમાું
તોછડાતાું તરફડે કમનસીબી આર્ખ ું
રાખ જીગર ખાળ એ સબડત ું એકાન્તમાું
વેરના આતશ શમે પ્રેમની જલધારમાું
વાત વ્હાલી ફૂલડું ઘટ
ું ૂ ત ું એકાન્તમાું
ખ ૂબ ખેલ્ર્ા ખોટના કર્ટ ધીંગાણા જગે
છોડ મદ, જાશે મળી ખ ૂટત ું એકાન્તમાું
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રું ગ વાતાવરણમાું ગજબના છાર્ી ગર્ા
ભાગ્ર્શાળી! રટ જ ગીત ગમત ું એકાન્તમાું
માણવા ઓ ‘દીર્, એકાુંતવાસો મનભરી
લટૂું જે

લાખેણ રબ જાગત ું

એકાન્તમાું

આવને ચકલી આવ
હું નાની ને ત ું ર્ણ નાની, કરીએ મનની વાત
આવ ને ચકલી આવ , તારું 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 ું તારું નાન ું ર્ીછું

તારી સુંગાથે રમવ ું ગમે, ગમતી કાલી વાત
હાલ ને ભેગા રમીએ રું ગે,કરીએ મનની વાત
આવ ને ચકલી આવ , તારું ઘર બતાવ

,

(

,

,આ

જઈઆ

આ
.)

આદ્યાશક્તત
ગબ્બરનો ગોખ છે , દીવાની જ્ર્ોત છે
મા તારો વાસ છે , અંબા ભવાની
કરધ્ધધ દે ત્રસધ્ધધ દે, આરાસરી અંબેમા
ધન્ર્ ધન્ર્ થઈઍ…
મા દગાપ ભવાની મા દગાપ ભવાની.

જર્

જર્

આદ્યા

શક્તત, ચરણે તારા ધરીએ કમકમ

અષ્ટ કરમાું સોહે આયધો, ગરબે ઘ ૂમીએ રૂમઝુમ રૂમઝુમ
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સોહે મખ મુંડલ કરણાથી, દશપન તારા ર્ામી થઈએ ધન્ર્
ગબ્બર ગોખે દીર્ ઝળહળે , શ્રધધા ભક્તતથી કરીએ વુંદન

પરાણ-પ્રત્રસધધ તવ દું ત કથાઓ, ર્ાવન વહેતી

સરવાણી

ભક્તત ભાવથી કરીએ વુંદના, ત્રિત્રવધ તાર્ોને નાખજો ટાળી

જગદમ્બા ભવાની દગાપ કાચલ, કરણાથી તાર્ાપ મહા અર્રાધી
શક્તતપજ
ું થી સશોચભત માતા, ર્ામીએ તવ ચરણે કરધ્ધધ-ત્રસધ્ધધ

સખ સાગર છલકે અમ હૈર્ે, પલકકત ચચત્તે ભાવથી ભજીએ
સ્વીકારો અમારી સેવા અચપના, કરણાથી ભીંજવો મા જગદમ્બા
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આવો ગોર્ાલા ( પ્રભાત્રતય)ું
માર્ે માર્ી…કોઈ ના શક્…
ું તને ઓ સર્જનહારા….રે
અદભત તારી ….સ ૃષ્ષ્ટની માર્ા…
માર્ાથી નોંખો …ભાળર્ો રે ……
ઓ…સદ
ું ર…સર્જનહારા…રે
ફૂલે કેવા …રું ગો પ ૂર્ાપ….સગુંધે છલકાવ્ર્ા…રે
ઝાકળ ઝીલી…વહેલી સવારે ….
વ્હાલ કોણ વેરે.. રે ….
ઓ…સદ
ું ર…સર્જનહારા…રે
ઉર્ા ખીલી…ર્ુંખીડાું ઊડ્ાું..ગાતાું મીઠાું ગીતો ..રે
શીતલ સમીરે ..મનડાું ડોલ્ર્ાું..
પ્રભની સુંગાથે..રે
ઓ…સદ
ું ર…સર્જનહારા…રે
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નીરખી તારી …લીલા ન્ર્ારી…ભાવે કરીએ..વુંદન..રે
સકળ લોકમાું …તારા ચૈતન્ર્ે…
વરતે કેવો..આનુંદ ..રે
ઓ…સદ
ું ર…સર્જનહારા…રે
મેવા મધરા…માખણ..મીસરી…ભાવે દે શ…
ું તને રે
આવો ગોર્ાલા…બુંસરી બજાવો…
રમીએ તારા…શરણે ..રે
ઓ…સદ
ું ર…સર્જનહારા…રે
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આવી રૂડી રક્ષા પ ૂનમ
હાલો જઈએ વીરાને દે શ
આવી રૂડી રક્ષા પ ૂનમ
અક્ષત કમકમે સજી રે થાળી
પ્રગટાવી પ્રેમે દીવડી નાની
આજ છલકે ગલાબી મન
આવી રૂડી રક્ષા પ ૂનમ
લેશું ઓવારણાું ઉતારી આરતી
આશીર્ દે શું બાુંધી આ રાખડી
ના ખ ૂટે આ આયષ્ર્ન ું ધન
આવી રૂડી રક્ષા પ ૂનમ
ભાવે ભીંજાર્ા મારી ઓ બેનડી
અણમોલ સ્નેહની મીઠી ત ું વીરડી
છલકે અમર સ્નેહની સગુંધ
આવી રૂડી રક્ષા પ ૂનમ
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આ વગડાનો છોડ
ગૃહ મુંકદરે ફૂલ છાબ ધરીને,
બેઠો પ્રભને દ્વાર
વુંદ ચરણે પષ્ર્ સમર્ી,
હરખે અંતર અર્ાર
પ્રસન્ન ચીત્તે ભાવ ભરીને,
થઈ ગત્રવિલો ગાઉં
ધ ૂર્ દીર્થી મુંગલ શક્તતને,
કેવો હું વધાવ ું
જોડાર્ા તારને થર્ો ઝણઝણાટ ,
અંતરર્ામી બોલ્ર્ો
ભતત મારા જા, પ ૂછ છોડને,
કેમકરી ખીલવ્ર્ાું ફૂલો?
ખ ૂલ્લા દે હ ે ઝીલ્ર્ાું છોડવે,
બહું ઠું ડી બહું તાર્
ત્રિત્રવધ તાર્ે તત્રર્ર્ાું તર્ારે ,
આ ફૂલડાું આવ્ર્ાું ર્ાસ
બોલ હવે મોટો ત ું છે કે!
આ વગડાનો છોડ?
ને હાથ જોડી હું શરમાર્ો,
સણી પ્રભનો તોડ
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જર્ જવાન જર્ કકસાનને
આજ વુંદતો દાસ
મહેંકાવી જીવનચર્ાપથી
જઈશ પ્રભની ર્ાસ
દાતાએ શક્તત તનમને,
ઉર્કારી બડભાગી
ધરી વનિઃસ્વાથપ શ્રમ સુગધ
ં ,
થાશુ ં પ્રભુ ચરણે યશભાગી

અઢી અક્ષરમાું રમતા અમે
અઢી અક્ષરમાું રમતા અમે
નજર રમાડે તર્ાું રમતા તમે
હું ને ત ું માું દત્રનર્ા સમાણી
લખશું પ્રેમની મધર કહાણી

કોઈ ને દે સુંદેશા વાદળ
કોઈ દોડે ફૂલોની ર્ાછળ
લે ઝોળી ગલાલની આગળ
ગમે મને હોળીના વાવડ
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રું ગ ભરી ર્ીચકારી મોરી
છોડી શરમ ને રું ગી ચોળી
શભારું ભી મેં પ્રેમ કહાણી
હું ને ત ું માું દત્રનર્ા સમાણી
લખ્ર્ો કાગળ નજરથી ર્હેલો
દે હસતા હોઠ જવાબ વહેલો
નજરું માું જઈ નાચ્ર્ો ઘેલો
હૈર્ે છલક્યો પ્રેમનો ઠેલો

જઈ ગલાબી ગાલમાું રમતા અમે
નજર રમાડે તર્ાું

રમતા તમે

પ્રેમતણી છે દત્રનર્ા દીવાની
જીવનની મસ્તી ગલાલે માણી
સ્નેહ સ્ર્ુંદનમાું ઝૂલતા અમે
નજર રમાડે તર્ાું રમતા તમે
વાુંસળીના સ ૂરમાું પ ૂરાર્ા અમે
અઢી અક્ષરમાું રમાડ્ા તમે(2)
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આ ધરામાું કઈંક છે એવ ું
જગ ર્ોથીઓ વાતાપ માુંડે
સાગર લાુંઘી ત્રવશ્વે ખ ૂલે
આ ધરામાું કઈંક છે એવ.ું .કઈંક છે એવ ું
દે આવકારો દકરર્ા જેવો
મ ૂઠી ઊંચેરો ગર્જરી ભેર
હૈય ું વરસે વાદળ જેવ ું
આ ધરામાું કઈંક છે એવ.ું .કઈંક છે એવ ું
રું ગોની છાબથી ધરતી ગાતી
ગઢ તીથોને

ખ્ર્ાતી

ખ્વાબ ખમીરે રમતા રહેવ ું
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
ખદને ખીલવે લીલડાું જેવ ું
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ર્ર કલ્ર્ાણે દીવડા જેવ ું
આ ધરામાું કઈંક છે એવ.ું .કઈંક છે એવ ું
હસ્ર્ા અંગ્રેજ આ છે ગાુંધી
ચર્ટી મીઠે ઉડાડી આંધી
વાહ રે ગાુંધી ત્રવશ્વન ું કહેવ ું
આ ધરામાું કઈંક છે એવ.ું .કઈંક છે એવ ું
વટ વચનના ગૌરવ સૌરભ
અખુંડતાનો ત્રશલ્ર્ી વલ્લભ
શ્વેત ક્રાુંત્રતના મશાલ જેવ ું
આ ધરામાું કઈંક છે એવ.ું .કઈંક છે એવ ું
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અમીના ખજાના
છું દ-ત્રવશ્વદે વી
સપ્ત તોખારે , આરઢી શોભતી એ
ચૈતન્ર્ શક્તત, મુંગલા

લાલી

ખીલે આ સ ૃષ્ષ્ટ , ફૂલડે ગીત ગાતી
ધન્ર્ ભાવોને, ઝીલતાું રામ રાજી

ર્ુંખી ટૌકા આ, વાદળો સાથ ઊડે
ના જાણે સીમા, મતત ભાવો જગાડે
સ્વાથપના ર્ાર્ી, બુંધનો તો રડાવે
ઝીલી સુંદેશા, માગું આશીર્ ભાવે

કેવા નાતા છે , ઓળઘોળ થવાના
મેઘો આવેને , ગાર્ વ ૃક્ષો સજીલા
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આવો લેવાને, આ અમીના ખજાના

ભીંજાવે વર્ાપ, ને વસુંતો રમાડે
ઝૂમે પષ્ર્ો, ઝાકળે ગીત ગાતા
માુંગલ્ર્ શક્તત, આનુંદોથી ઉભારે
જોડી આ હાથો, ને વધાવ ું ભલાઈ
છે વ્હાલા ખોળા, પ્રેમ ભર્ાપ મજાના(2)
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ઓ પ્રભારી
ગૌરવ સભર દમકતો દે શ મારો
દાુંત ત્રવહોણો વનરાજ સમ દીઠો
ધ્રજે આજે

હાથી મગતરાથી

ઝૂકી છે નજર શરમથી અમારી

આશ ધરી બેઠી હતી જ જનતા
ના ર્ાઓ ઘટ
ું ૂ તમે વેદનાના
થાર્ ફજેત જ બહ કૌવત અમારી
ઝૂકી છે નજર શરમથી અમારી

શું 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 દુઃશ્મનો છ્મ  વેશે
છોડી ભીરતા 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 શ ૂરા અમે મહા ત્રસકું દર
નથી ધનધપર ગજાવતા અંબર
છતાુંએ અમે મગરૂર તવુંગર
લર્ાતા કોતરતા અમે રે ઉંદર

કેસરીની હાકોથી અમે અજાણ્ર્ા
ના હાથીની છે ત્રવશાળ કાર્ા
છતાુંર્ે આરોગીએ ત્રનત મેવા
સમાજે ર્ોખેલા અમે ઉંદર એવા

નથી

સુંત કે

નથી અમે નેતા

છતાુંર્ ઘરમાું સઘળું લાવી દે તા
રાજર્ાટના વૈભવ ભોગવીએ સદ
ું ર
સરકારી ખાતાના અમે લાડીલા ઉંદર
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ર્હેરીને કાળાું ચશ્માુંજ આંખે
ફૂું કી ફૂું કી કાતરીએ સૌને વહાલે
પ્રસાદ મળે અમે રીઝતા સદ
ું ર
કચળયગના અમે અવતારી ઉંદર

અમને લાગે ત્રસિંહ ચબચારા વગડે
કરવા ક્ષધા ત ૃપ્ત ફરતા અંધારે
માુંગું હકર ભાવ ધરી ને અંતર
ભવોભવ બનાવજો કચળયગી ઉંદર
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મોહનજીની ર્ટરાણી..
કોણ આવે જાજરમાન છમકારે
વાચલડા! દોને અમને ઓળખાણ
રું ગ રત્રસલી સરકારી મોંઘવારી
રાર્ મોહનની ર્ટરાણી જ જાણ
ર્ાતચળર્ાું વ્હાલાું હતાું જ ર્હેલાું
ફૂલતાું એ ફૂગાવે જ રાતકદન
જાર્ મોંઘાું એ કદલ્હીના દરબારે
રાહ જ જએ ગઠબુંધન મહાજન
ના કરશો ચચન્તા ખચપની રાણી
દે શ ત્રવદે શો

દે શે જ સોગાદ

આત્રથિક સુંકટ અમે ધોઈ જ ર્ીશું
ઝીંકશું ભાવ વધારો તર્જી લાજ
લોક કાળા રે ધનની રટ લગાવે
ને અમારે મોહનજી છમકછલ્લાું
દે શ આખો રટશે જ ત્રવકાસ ઠેલાું
વાહ! ભોળાજી રહીશું રાજ ઘેલાું
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હું ને ત ું જ થઈ ગર્ા સસ્તા.
નથી વધી મોંઘવારી વીરા
વદે રૂત્રર્ર્ા હસતા
સાુંભળો મારી વાત સર્ાણી
હું ને ત ું જ થઈ ગર્ા સસ્તા

ભ્રષ્ટાચારી તુંિ મહા તગડું
રોજ સુંવારે સર્ન ું
સરકારી

જ

કેરું તાળું

ખોલે ગણીને અર્ન ું

કાળા ધનની આજ દહાઈ
બુંગલા વૈભવ ગાડી
ક્યાું છે મોંઘવારી બોલો ?
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લહેર કરે ભાઈ લાડી

ર્રસેવાની કમાણી બાર્ડી
જાણે લુંગડી ઘોડી
ખા થોડું ઓછું રે ર્હેલવાન
રળ રડવાન ું છોડી
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આ સોળ વરસન ું ગાણ ું
આંખ મળીને મળર્ા અમે તો
જગ લાગ્ય ું રે જદું
એજ હતી સવાર ને સાુંજ ું
તોર્ નભ નવલ ું ખદ
ું

આંખ મીંચ ું ને મલકે કોઈ
ફરફર ફરકે અંગું
દર્પણ માુંડત ું રોજ વાતાપ
ખદને ભાતે રું ગું

કોણ

ચાડી ખાતો
હૈર્ા ફૂટડી વાત ું

છાનાું છર્નાું ડગ જ્ર્ાું માુંડું
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ઢોલ વાગત ું જગન ું

સોળ વાનન ું ગાણું મારું
ભર વાટે છલકાણું
મ્હાલને મેળે ઝાુંઝર ઝમકે
જ

મલકાણું

લાગ્ય ું મીઠડું ભાણું
આ સોળ વરસન ું ગાણ(ું ૨)
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એક વાર ભ ૂરા આકાશ નીચે..
એકવાર ભ ૂરા આકાશ નીચે,
એકાુંતમાું ઘ ૂઘવ્યત
ું ું પ ૂર
ભ ૂરી આંખોમાું ભાળીને હેત
ઉમટયાતા વાદળના ન ૂર

પ્રથમ નઝરે બુંધાણી પ્રીતડીને,
ભાગ્ર્ે

ધી અણમોલ ભેટ

ર્ગલામાું માણ્ર્ા મીઠા રણકારને
નર્નોમાું ચમક્યા રે હેત

વસુંતને બોલાવવા ગોતર્ાું રે ગીતડાું
મન મુંકદરમાું વાગ્ર્ા રે ઘુંટ
દત્રનર્ાને સજાવી લઈ રું ગોળીને
અમે દોડ્ા રે પ્રેમને રે ર્ુંથ

આંખોમાું નાચ્ર્ો કળાર્ેલ મોરલો
ત્રવના મેઘે ગાજ્ર્ા ગગન
ઉરના ગોખેથી બોલી કોર્લડી
ને ભાન ભ ૂલ્ર્ા પ્રેમે સજન
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આવ્ર્ા શ્રાવણ આભલે હરખતા
ભીંજાર્ા જોડવા રે નાતો
સાત જનમનો શોધર્ો સથવારો
તોર્ લોકમખે વહી ભડ
ું ૂ ી વાતો
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એ તો ટાણે ઢળે
ના જાશો જ છકી સમર્ સરીખો ના રહે
મધર્ાહ્ને તર્તો રત્રવ નક્કી સાુંજે ઢળે
કેવો જાશે સમર્ ન કોઈ શક્ ું કળી
રજવાડી ઠાઠો ર્ળમાું તો ખાટે ઢળે
છે સતર્ જ, વાવો તેવ ું જ લણો જગે
વાવી જ ભલાઇ તો સખ લલાટે ઢળે
ઘટમાળો જીવનની ઘ ૂમે જ ઋત સરખી
ના દો દોર્ સમર્ને એ તો ટાણે ઢળે
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એક વાત જાહેરમાું કહું
ટહકે કોર્લ રે વગડો ગજાવતી
આવોને એક વાત જાહેરમાું કહું
ખીલી છે વસુંત હૈંય ું હરખાવતી
સોળની થઈ એ વાત આજ કહું

ટહક્યો મોરલો કેમ ગગન ભરતો
મેઘલા એક વાત ખાનગીમાું કહું
ઝરમર વરસે છાર્રે ત ું ઉર્ર ને
ઘરમાું નવોઢાને ભીંજાતી જોઉં….એક વાત જાહેરમાું કહું

પ ૂનમની રાતે સાગર આ ગરજે
કહે એ ઉછળીને સુંદેશા દઉં
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જૉઈ રૂડી રૂર્ાળી આ ચાુંદની ને
કેમ ર્ાગલોનો રાજા ના થાઉં?…..એક વાત જાહેરમાું કહું

સાુંભળ આ વાત મારી ખાનગી ને,
ના રે શરમાતી સાહેલી સમ જ દઉં
થઈ ગઈ, અંગે હું ફૂલ ગલાબી
પ્રેમ ર્ાલવ ગમે ના એમ કેમ કહ?
ું
આવો ને એક વાત જાહેરમાું કહું
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ઉછાળો હર હૈર્ે તોફાન
ગજાવ આ અંબર , લઈ ત્રવપ્લવની આગ
દહાડ દે શે આ વગડાના ર્હાડ
આવ્ય ું છે વીર ટાણું , દે શકહતન ું લાખેણું
વનરાજ થઈ નાખવાને િાડ…
ઉછાળો હર હૈર્ે તોફાન.

ભ્રષ્ટાચારી ભોરીંગે દીધા છે ભરડા
મહા લોકશાહીના મ ૂલ્ર્ો બેભાન
માન્ર્ાતા મોટા એ નીકળર્ા છે ખોટા
લટૂું તા દે શને લોચભર્ા શેતાન

ર્ાખુંડીઓ ર્ીંખતા ધરાની ધૈર્પતા
કોકટજન શક્તત કેમ અસહાર્?
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વાગ્ર્ા રે બ્ય ૂગલ ઑગષ્ટને આંગણે
નથી કાર્ર શાને લજવાર્ ?

દે શન ું ગૌરવ કહમાલર્શું ર્ાવન
જધધે જાઓ ગરવા જવાન
ગાજશો તો વરસશે વાદળ ભલાઈના
ઉછાળો હર હૈર્ે તોફાન (૨)
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આમપસ્રોંગ ચ ૂમ્ર્ા ચુંદ્રભ ૂત્રમ
ત્રવરાટ બ્રહ્ાુંડમાું દીઠી ધરા મારી સલણી
રમે નભે દ્ર્્ષ્ટ
ષ તો હૈયે રમે કોકટ કહાણી
હશે જ કેવો રૂડો આ ચાંદ પછ
ં ૂ ં હુ ં મનને
દઉં સલામી જ આમપસ્રોંગ ચ ૂમ્યા ચંદ્રભ ૂવમ
(.ચુંદ્ર ર્ર પ્રથમ ર્ગ મકનાર અવકાશ ર્ાિી આમપસ્રોંગ)
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કરે ર્ાદ બહેની બાુંધવડા
કરે ર્ાદ બહેની બાુંધવડા
ઝૂલે ઝૂલતા સાથ
થઇ પ ૂનમ; હૈર્ાું રે ઉછળતાું
બાુંધ ું રાખડી હાથ
ગમે લાખેણો માડી જાર્ો
અમર પ્રેમ સવાસ
કરું ત્રતલક ભાલે તારા જ્ર્ાું
ઝીલ ું ઉર ઉજાશ
રક્ષા રે કરશે સ્નેહ રાખડી
ઓવારણે

વ્હાલ
જ આજ

ઈ

ઈ કટમ્બની ઢાલ
બહેની મારી છલકે આંખે
સદા લાગણી ભીંનીં જ
ર્રછાઈ ત ું ર્ાવન પ્રેમની
શોભે ભાવ સીંચી જ
ત્રનમપળ ઝરણું જાણે જગન ું
સાચી સ્નેહ કહાણી જ
બહેન મારી ત ું પષ્ર્ કદલી
દે શું વીરર્સલી જ
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કહેવા કહાણી
ઋત છે મજાની ને ભલા મજાના તમે છો
ખીલી જ સદ
ું રતા જગે કહેવા કહાણી

આવો કહું તો ઉભરતા વહાલે જ દકરર્ા
મોતી મઢી હૈય,ું હસે કહેવા કહાણી

ઉગતા ર્હોરે ર્ાથરું ઉમુંગો જ વ્ર્ોમે
રજની ઢળે , આતર અમે કહેવા કહાણી

વાગે બુંસી ને ખીલતી જ રાહો ચાહે
રાધા

થઈ, હૈય ું રમે કહેવા

કહાણી

ઝૂમી ર્વન લાવે જ મધર સૌરભ ખશીલી
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ઝૂલ્ફો જ ઝૂલે મેઘલી

કહેવા કહાણી

ગમતી ઉર ત્રસતારી રણઝણતી રે રસીલી
જામી મહેકફલ આજ તો કહેવા કહાણી

ના રે સમાર્ે નજરમાું જ દીવાનગી રે
છે ‘દીર્ ગાતો મનભરી કહેવા કહાણી
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કોણ ભીંજવે ભીતર
કોણ ભીંજવે ભીતર?
ગગન ગાજત ુ ં અંદર
ટર્ટર્ છાંટે, ગાત ુ ં હૈય ુ ં આજ મધુરાં ગાન
છોડ અઠખેલી ર્વન આતો કેવાં રે તોફાન
કોણ રમાડતુ ં છાનુ?ં
છમછમ નાચે પ્યારું
મોર બનીને દે મનડાં મૌસમનો ટહુકાર
સાત રં ગોથી કોણ રમે મેઘ ધનુષ ટંકાર?
અષાઢના આ સગડ
નક્કી વ્હાલના વાવડ
દૂ ર દૂ ર ભાળં વરસતો દોડીને વરસાદ
થઈ ધન્ય જગત ઝીલતુ ં કુદરતી પ્રસાદ
સ ૂણ લીલુડા રે સાદ
મનગમતી એ યાદ
છૂટે સોઢમ ધરાની ને છમછમ સરવર
ઝીલું હથેલીએ ચોમાસુ ં ને ભીતર ફરફર
કોણ ભીંજતુ ં ભીતર…કોણ ભીજત ુ ં ભીતર
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ક્ષણક્ષણનાું આ ખેતર ઊભાું
ક્ષણક્ષણનાું આ ખેતર ઊભાું
લઈ જીવતરનાું તોલ
સુંબધ
ું ના વાર્રા વુંઠે તો
કેમ કરીએ રે મોલ
ઋત ઋતના કામણ ખીલતા

જ મસ્તીમાું ગલ
ખ ૂટયા જ્ર્ાું વ્ર્વહાર શ્વાસના
ૂ
ર્ળભરમાું સૌ ડલ
પ્રેમ કરૂણા દે ફળ મીઠા
જાણો ભણતર ભેદ
ભ ૂલ્ર્ા ગણતર માનવતાન ું
ત્રવિંટળાશે ત્રવર્ વેલ
ભાઈ સમજો સાચા ખેલ(૨)
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ક્ષણક્ષણના સુંધાન
ટર્કાસા ટમટમ તારલા , ગથ
ૂું ે રૂર્ રૂર્લડી ભાત
ઝીંણા જળ ચબન્દઓ , થઈ સાગર માુંડે ઝુંઝાવાત
ક્ષણક્ષણના સુંધાન આ, સજાવે યગોયગોની વાત
જાણ્ર્ો આ મહીમા ત્રમલનનો, એ થઈ ગર્ા ત્રવખ્ર્ાત

ખળખળ કરત ું ઝરણું વદત,ું

વેદોના ગાન

કદરત ખોળે રમતાું ભમતાું મળી જશે ભગવાન

ટમટમ કરતા તારલા દે તા ગગન સુંદેશા રૂડા
અંધારાની ઓથે જ પ્રગટતા પ્રભાતના અજવાળા

ઢોલ ધબ ૂકી ર્ાવન ડું ગરે જગવે તીરથ ધામ
ગાતાું ર્ુંખી ગીત મજાનાું લઈ આનુંદના જામ

ઝરમર મેઘો સ ૂરજ સુંગમાું ઢોળે ગગનમાું રું ગો
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નાની અમથી ઉર ગાગરે છલકું તા ભલા ઉમુંગો

છે ડ હરખથી શ્રધધા સુંગીત ; ભાળીશ રમતા અંદર
જ્ઞાન ચક્ષથી નીરખ્ર્ા અમે તો હળવે હસતા સદ
ું ર
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ગગન શરદન ું
છું દ-સ્ત્રગ્ધરા
ધીરે ધીરે ઢળે રે , ગગન શરદન,ું સાુંજ લાગે સજીલી
ડોકાર્ો ચાુંદ ગોરો,ધવલ રૂર્લ એ ,વ્હાલ ઢોળે ઉરે થી
શ્વેતાુંગી ર્ાવની એ, મનહર સકરતા, વૈભવી દશપની એ
હૈર્ાું ઝીલે સધાને, ર્કરમલ મધરો, સ્નેહથી ભીંજવે રે

રે લાર્ે રે ત ર્ાટે, ગગન ઘટ અમી , ચાુંદની રૂર્ેરી
ઊઠે જોમે લહેરો, જલત્રધ જલ રમે, ત્રવિંટતી સ્નેહ વેલી
વ્ર્ોમે છાર્ી મજાની, ઋત શરદ ભલી, રાતડી પ ૂણપ રાણી
ઝૂમે વ ૃક્ષો રમુંતાું, કદરત હરખે, વાહરે આ ઉજાશી

શોભે ત ૃધ્પ્ત ભરીને, શરદ જન ઉરે , અમ ૃતાની કટોરી
કાચલન્દી રાસ લીલા, શરદ ઉજવણી, બુંસરી કોણ ભ ૂલે?
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ખીલી આઠમની મધરાત
વરસે શ્રાવણીર્ાની ધાર
ખીલી આઠમની મધરાત….કે બોલો જર્ ગોર્ાલ
જાગ્ર્ા પણ્ર્ ધરાને લલાટ
દીધા વચન દે વકી માત
વસદે વ જાણે છાની વાત
ગમત ું ગોકચળય ું એક ગામ……કે બોલો જર્ ગોર્ાલ
ગાજ્ર્ા ગગન મેઘલી રાત
છલક્યા ર્મનાજીના ઘાટ
ગોકચળર્ા લાલ થર્ા શ્રીનાથ
નાચે નુંદ ત્રનરખતા કાન…….કે બોલો જર્ ગોર્ાલ
પ્રગટયા ર્ાવન રે પ્રભાત
ઊડ્ા અચબલ ગલાલ આભ
ઝૂલે ર્ારણીર્ે ર્દરાર્
લાખેણા પણ્ર્ ર્શોદામાર્…….કે બોલો જર્ ગોર્ાલ
લાલો થઈ રમતા રે શ્રીનાથ
ટહકે મોર વ્રજ વ ૃન્દાનીવાટ
રું ગમાું રું ગે રે ઘનશ્ર્ામ
ગ્વાલ સુંગ ધન્ર્ ગોકલધામ…….કે બોલો જર્ ગોર્ાલ
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નાચે છે નુંદ ને ગોર્ ગોર્ીઓન ું ટોળું
હાલો જોવા જઈએ જશોદાજીન ું છોરું
ગોવધપન સુંગ ઝૂમે મસ્ત ગોકચળય ું ઘેલ ું
રમે રમાડે નટખટ આજ માખણીય ું છોરું (૨)

ગાુંધી આવી મળે !
વાણીમાું અમ ૃત ઝરે ર્ણ વેરનાું ત્રવર્ વેર્ાપ કરે
વાતો નીત્રતમત્તાની કરે ર્ણ કર્ટ દાવ ખેલ્ર્ા કરે
વહાવી ખ ૂન ત્રનદોર્ોનાું વાતો મખે અનકું ર્ાની કરે
હાય્! છું માનવ ર્ણ ના લજવાવ ું
આ દત્રનર્ામાું કેમ આમ સૌ જીવ્ર્ા કરે ?
વેશ સુંન્ર્ાસીનો ધરી, મહાભોગમાું મગ્ન થઈ મહાલ્ર્ા કરે
જેહાદની ભાર્ા ગજવી , કામ જલ્લાદના જગે કરે
દઈ માનવતાની દહાઈ ,દાનવ કમપમાું ખપ્ું ૂ ર્ા કરે
હાર્! કેમ ના થાવ ક્ષોચભત,
આ દત્રનર્ામાું કેમ આમ સૌ જીવ્ર્ા કરે ?
ક્યાું સુંતાર્ા ર્ર્ગમ્બર ઓચલર્ા , કેમ ચ ૂર્ છે ધમાપ તમા ?
નથી ધ ૃણામાું શાણર્ણ, કેમ આર્ણે ડહાર્ણ વીસરી ગર્ા
કહિંસા છે અગન જ્વાળ, ભસ્માસર શાન્તીની ભસ્મ શોધે ભલા
માનવમાુંથી દે વ ના થર્ા, ર્ણ શાને ર્શ બની રહ્યા?
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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 , સણ અજ પન સખા, ગીતા છે મમ હૃદર્
સોંર્ી લગામ પ્રભને હાથ , આવીજા
આતમાને
થા

ત ું

અમર

જાણ, દે હની

મતત મોહ

માર્ાથી,

ત ું મમ શરણ

નશ્વરતાને ર્હેચાન
લઈ ગીતાન ું જ્ઞાન

સણ ર્ાથપ , જીવન મરણને જાણ પ ૂણપ પરર્ોત્તમ હાથ
થા માિ ત્રનત્રમત્ત, કરવા સઘળાું કલ્ર્ાણી ઈશ્વરીર્ કામ
અર્પણ કર કતાપ ને સવપ કમપનાું બુંધન,કતપવ્ર્ ધમપ ત્રનભાવ
તર્જી આસક્તત, ર્ોગ ક્સ્થત થઈ, લે ગાુંડીવ તજ હાથ
ત ું

છે

મારો ભતત સખા ને , જ્ઞાન વીર ધીર ભ ૂર્

હું જ કાળ, હું જ ત્રનર્ુંતા,નીરખ ર્ાથપ મમ મહાકાળન ું રર્
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ગાજ્ર્ાું ગગન
ગગને ગાજયો મેઘો ઘનઘોર , લહેરાયું યૌવન અંગ અંગ
ઢળતી રે સાંજે નીતરતા અંગે, નેણલાં શોધતાં સાજનનો સંગ
શીતલ સમીર કંર્ાવે કદલડું ને જોશે ઝીલું ઝરમરીયો મેહ
નાજુક નમણી નારી હુ ં રુર્ાળી , નયનોમાં ઊભરે છે નેહ
ઝરુખે ઊભી થાકી લજવાતી , વરસાદની છાંટે હુ ં છંટાતી
અટૂલી ઘરમાં ભમીને ઘ ૂમતી,ઘડીઓ જુગજુગ ખ ૂટે ના ખુટાતી
આથમતો રવવ પ ૂરે રં ગોળી ને ઊતરે માળે આભલેથી ર્ંખી
ર્ાંદડે ચમકે ધવલાં મોતી ને વાલમની વાટડી હુ ં જોતી
ઝૂલાવુ ં શમણાં આભની અટારીએ,ભીંના મોરલા દૂ રદૂ ર ટહક
ુ ે

ઘોડલા દોડાવતો આવ્યો અસવાર, મેંતો દોડીને ખોલયા છે દ્વાર
ભીંનો ભરથાર ભાવે ભીંજવતો ને ગાત ું મનડું મેઘ મલહાર
ઝાંઝર રણક્યાં ને કંગન ખનક્યાં , રોમરોમમાં લાગી રે લહાય
વેણી ને ગજરાના હસતા રે મોગરા, મારું મુખડું મલકી શરમાય
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ગોકળમાું અવળા વાર્રા વાર્ા.
આ ત્રવરહની વેદનાના શ ૂળ
કેમ કરી સહેશે ગોકળ?
રોતી દુઃખતી આંખલડીર્ે, દે ખાર્ મને ઝાુંખ ું
શું સાચે જ શ્ર્ામ, જાર્ છોડી ગોકળ આખ ું ?
કહી માખણ ચોર

ધી રે ભ ૂલ

નહીં માગીએ હવે મટકીના મ ૂલ
દ્રવે અંતર ને રૂુંધાર્ા છે મધ કું ઠ
ના તર્ાગો મારા માધવ વ ૃન્દાવન

ના સુંભળાર્ે વ્હાલા મોરલાના બોલ
ભાુંભરવાન ું ભ ૂલી આ ગાર્ોની ઝોક
ર્મનાએ ઘોળી ર્ીધો છે રું ગ શામળો
કેમ કરી માન?ું છોડે જશોદાનો લાડલો

શીદને કીધી વાતો સૌ ઠાલી
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કે રાધાનો હું ને રાધા મારી
નાથ ચરણોને આધાર આર્ી હરખત ું
જોને કેવ ું

રડેછે આ કદમ હીબકત ું

ઠાલો કહેતો ફરતો કે હું વૈકું ઠ ને વ્રજનો
આજ દીઠો લાલ તને જતો થઈ મતલબનો
કેમ કરી ભ ૂલશું કાન તારી બુંસરીની માર્ા
હાર્! આજ ગોકળમાું 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

સ ૂકા ભેંકાર ખેતો, સરવર ર્ટતો , ખાર્ ચાડી વગાડી
ભ ૂલી માગો તરસ્ર્ા, વનચર રખડે, શોધતા ર્ુંક ક્યારી

આકાશેથી વછૂટે, કકરણ જ રત્રવનાું , તીવ્રતો ખુંજરોસાું
તર્ાું ખીલે એ ખમારી, ર્થ ર્થ લહરે , લીમડા શાત દે તા

ઝીલી આ તાર્ રું ગે, ખશ ગલમહરો, ઝૂમતા ગાર્ ગાથા
આવો ગાવો ર્ક્ષીઓ, હરખ ઉર મહીં, ઝૂલજો છે ર્રીક્ષા

પણ્ર્થી ધન્ર્ બાર્ો, ર્રકહત વગડે, ઘ ૂમતો આશ સાથે
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ને પ્રાથે એ તર્ો રે , ગગન ઉભરશે, વાદળો ગાજશે રે

ર્ાકી ઝૂમે જ જોને, મધરસ ભર રે , રાર્જાદા જ કેરી
બોલાવે લોકમાતા, ઋત ફળ ધરવા, છે ભરી વેલડીઓ

છે શક્તત ધન્ર્ તારી, ધખ ધખ રત્રવનાું, ઝીલતાું તેજ તીખાું
સુંતાર્ે સૌ જ છાુંર્ે, તન જ તર્વતો, ખેતરો જાર્ ખેડી
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ઘણ ું બધ ું છે આ દત્રનર્ામાું
ઘણું બધ ું છે આ દત્રનર્ામાું
લેવા જેવ ું ને દે વા જેવ ું
ર્ડે દુઃખ તો તર્વા જેવ ું
મળે સખ તો વરસવા જેવ ું

થર્ા તમે જો ઉડતા ર્ુંખી
મળત ું ગગન ઉડવા જેવ ું
બુંધ કર્ાપ મનના દરવાજા
તો ખ ૂણે બેસી રડવા જેવ.ું .ઘણું બધ ું છે આ દત્રનર્ામાું..

ડું ગર જેવા થાઓ સજ્જન
સુંસારે એ સરવાળા જેવ ું
દર્જનતા દગપ ણોની ખીણો
જીવન જાણે બાદબાકી જેવ ું
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કદરતનાું ર્ણ બબ્બે રૂર્ો
ૃ જેવ ું
વાદળ વરસે અમત
રૂઠે પ્રકૃત્રત તાુંડવ કરતી
લાગત ું કડવ ું ઝેર જેવ…
ું ઘણું બધ ું છે આ દત્રનર્ામાું..

પ્રેમ ને કરૂણા જો હૈર્ે હોઠે
વડલા કેરી છાર્ા જેવ ું
પ્રગટે

નફરત હૈર્ે

સ ૂકા તર્તા રણ જેવ ું
ઘણું બધ ું છે આ દત્રનર્ામાું
લેવા જેવ ું ને દે વા જેવ ું
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ઘ ૂમે ગરબો ગજરાત
ઢોલીડા…ઢોલીડા…ધબકે માઝમ રાત(૨)
શોભે નવલા નોરતાની રાત(૨)
ઘમ્મર ઘ ૂઘરીઓ ઘ ૂમે…ઘ ૂમે ગરબો ગજરાત
આજ મુંગલ છે રાત,જામ્ર્ા તાલીઓના તાલ(૨)
કે ઢોલીડા ધબકે… માઝમ રાત (૨)

એકતાલી, બે તાલી, દે જો રે સાત તાલી(૨)
કે ગરબે…ઘ ૂમે આરાસરી માત(૨)
શોભે નવલા નોરતાની રાત
ઘમ્મર ઘ ૂઘરીઓ ઘ ૂમે…ઘ ૂમે ગરબો ગજરાત
આજ મુંગલ છે રાત, જામ્ર્ા તાલીઓના તાલ(૨)
કે ઢોલીડા ધબકે… માઝમ રાત (૨)

એક તાલી, બે તાલી દે જો રે સાત તાલી(૨)
કે ગરબે…કે ગરબે ઘ ૂમે ર્ાવાવાળી માત(૨)
શોભે નવલા નોરતાની રાત
ઘમ્મર ઘ ૂઘરીઓ ઘ ૂમે…ઘ ૂમે ગરબો ગજરાત
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 હેલ
ગાઈએ ગણલાને…. રમીએ રાસ,રમીએ રાસ
કે ગરબે..કે ગરબે ઘ ૂમે બહચ
ૂ રમાત
કે ગરબે..કે ગરબે ઘ ૂમે ઉમીર્ામાત
કે ગરબે ઘ ૂમે આશાપરીમાત
ઝમકે ઝાુંઝરનો ઝમકાર,શોભે નવલાું નોરતાની રાત
ઘમ્મર ઘ ૂઘરીઓ ઘ ૂમે…ઘ ૂમે ગરબો ગજરાત
આજ મુંગલ છે રાત, જામ્ર્ા તાલીઓના તાલ(૨)
કે ઢોલીડા ધબકે… માઝમ રાત (૨)
-
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ચટું ૂ ણીના ચકરાવા
ચ ૂટણીના ચકરાવા ચક્રમ
પ્રચારના ર્ડઘમ,
દાવત ભ્રષ્ટાચાર ભગાવો
ધન કાળું ને રમ.

સત્તા એ સગર્ણના સોદા
કોણ સુંત કોણ દ્ય ૂત?
કામ આવે એ સાચો સાથી
અવર નકલી તુંત

ધર્ાપ વેશ ઝભ્ભાથી સજ્જન
કટકી ગોરખ ધુંધા
દું ડા ઉગામી સતર્વાદીને
કરતા રાજ જ ખુંધા
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લેતીદે તીની બોલબાલાજી
ચટ
ું ૂ ાર્ 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 કદરત ખોળે રમશું
નતપન કરતી જોઈ વનરાજી
ટહકે ટહકે ભમશું

જળચર ર્ુંખી સરવર તીરે ,
ચણ દઈ બોલાવશું
રે શમ ર્ીંછે સ્ર્શપ કરીને,
બાળા ર્ુંખી

મસ્ત ઘટાઓ છાર્ી ગગને
હરખે કત્રવ મસ્તાના
વાહ! કદરત તારી કરીશ્મા
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ર્ાવન તારા શરણા

તર્ાુંતો ચેતવણીના સ ૂરો ગજ્ૂું ર્ા
ચક્રવાત

ધાર્ે ત્રવકરાળા

ઉડશે છાર્રા અંધારા થાશે
ધમરોળશે ત્રવનાશના ઓળા

ભાગ્ર્ા કત્રવ

સૌની આગળ

અંતકરર્ાળ થર્ા કલ્ર્ન ખટોલા
સૌની સાથે છૂર્ાર્ા ખણે
ત્રવચારે કેમ જીવશે ર્ુંખી રર્ાળા?

શરમ મ ૂકીને સૌને ત ું ગજબ દોડાવે કકરતાર
કદરત તાુંડવ આગળ દીઠા સૌને રે લાચાર

કત્રવ કહે ઓ ત્રનષ્ઠર ત્રવધાતા
આ બાળા ર્ુંખી શું જાણે?
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ચેતવણીથી અમે ખ ૂણે ભરાણા
ર્ુંખીને ઘર વ ૃક્ષ ટોચે શું અજાણે?

સણી સુંવેદના મારી જાગ્ર્ો ભગવુંત દૂ ર ગગને
તાુંડવ લીલા સુંકેલી હાલી નીકળર્ો સાગર વાટે

ખમારીથી કત્રવએ કલમ ઉર્ાડી
ખશ થર્ા આ ટોનેડો ભગાડી
ધીરે ધીરે છાર્ાું ગગને મસ્ત ઘટાથી વાદળ
બાળા ર્ુંખી નાનાું બે ઘ ૂમતાું 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 અહેસાસ છે ….મુંગલ અહેસાસ છે
ગરબે રમવા આવો અંબેમા….રમેશ ર્ટે લ(આકાશદીર્)
આસોના અજવાળા અંબેમા
ગરબે ઘ ૂમવા આવો
જગમગ જ્ર્ોત જવારા.. અંબેમા
ગરબે રમવા આવો
અબીલ ગલાલ ઉર્વાસા ..અંબેમા
કમકમ ર્ગલે ર્ધારો
ઢોલ તાલી નગારા..અંબેમા
ગરબે રમવા આવો
ઝાુંઝર ઝમકે જોશીલા..અંબેમા
આત્રશર્ દે વા આવો
હીંચક હરખ રૂર્ાળા... અંબેમા
ગરબે રમવા આવો
નવલા નોરતાની રાતો..અંબેમા
મુંગલ મખડે વધાવો
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રૂમઝુમ હૈર્ાું હરખાણાું..અંબેમા
ગરબે રમવા આવો

છે કકનારા બે જદા
ગઝલ છુંદ ત્રવધાન–
ગાલગાગા ગાલગાગા ગાલગાગા ગાલગા
ધમપ મારો ધમપ તારો , છે કકનારા બે જદા
જલ વહાવે એક બુંને , સતર્ એ સાચ ું બધે
વાત મારી વાત તારી, રોજ હું રટતો રહું
જો અમારી વાતથી ડગ, જગ રમે ન્ર્ારું બધે
રું ગ ખીલી સાુંજ વ્ર્ોમે , આવકારે રાતને
જાણતી એ ભોર થાર્ે મુંગલા પ્ર્ારું બધે
દૂ ર વ્ર્ોમે સ ૂર્પ જલતો, તર્ત સાગર આ ધરા
મેઘ જ્ર્ારે નાચશે , લીલી ધરા ચારું બધે
સાત સાગર , સાત ખુંડો, રોજ નોંખા ર્ાડતો
જો ત્રવચરું વ્ર્ોમે હું, છે મારી ધરા ચીતરું બધે
ગોખમાું ‘દીર્’ જલતો ને અશ્ર ર્શ્ચાતાર્ના
તેજમાું શ્રધધા ભળે તો સુંગ તવ ભાળું બધે
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જનની
નથી ત્રવશ્વે કોઈ, તમ સમ મહા ર્ાક જનની
મળે માને ખોળે , મધ શત મખી હુંફૂ શરણું
ઝરે શીળી ધારા,સરળ ઉરથી ભાવ શીખરે
અને ઝીલી હૈય,ું હકરત રમત ું થાર્ ઝરણું

મમતાના મોલ
અર્ાઢી મેઘ ગજાવે અંબર,માડીની મમતાના મેઘ અનરાધાર
જનનીના ચરણોમાું જગના કલ્ર્ાણ,તારી આત્રશર્ે રમતો સુંસાર
નાજક હૈય ું જાણે પષ્પ્ની ર્ાુંખડી,એના અંતરે સ્નેહની સગુંધ
સાુંભળી કું ઠે હાલરડાુંના બોલ, ઊભરે ઉરે ઉમુંગ ત્રનબુંધ
સાગર સરીખાું માનાું હેતડાું, જજિંદગીએ ઝૂમે પ ૂરી નવરું ગ
સુંતાનો કાજે ઝીલ્ર્ાું દુઃખડાું,માવતરે મહેંકાવ્ર્ાું જીવનના રું ગ
ઉર્વનમાું ખીલે જેમ રું ગી વસુંત,
જાણે રમે ચાુંદની છોડી ગગન,

એવા
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માની હથેલીની અમ ૃત થાર્લી,પ ૂરે સુંસારે સુંસ્કારના ઓજસ
માડીના લાખેણા લાડે રમે, ત્રનુઃસ્વાથપ પ્રેમના અનુંતો ઊજાશ
કરણાના સાગરથી છલકત ું મખ,અચખલ બ્રહ્ાુંડના મચળર્ાું છે સખ
માના અધરે રમતી મમતાએ, ભ ૂલ્ર્ા અમે

દત્રનર્ાના

દુઃખ

સ્વાથી દત્રનર્ામાું મા છે ત્રવરડી, તારી મમતાના મોલ અણમોલ
મા જશોદાને ખોળે ભ ૂલ્ર્ો’તો શામળો, વૈકું ઠના વૈભવના તોલ

Page 127

જર્કહન્દ જર્ઘોર્ત્રિરું ગા
,
નહીં ઝૂકીએ ન ઝૂકવા દઈશ,ું તારી શાન ત્રિરું ગા

ત્રવશ્વ ધરોહર ભ ૂત્રમ અમનની,કેસરીર્ાળી

ક્યારી

ભારતની એ અમર સુંસ્કૃત્રત,ઝૂમે હકરર્ાળી પ્ર્ારી

લાલ કકલ્લાએ શોભે કેવો,અમર ર્શ સહભાગી
સજલા સફલા ધરા મુંગલા, ધન્ર્ અમે બડભાગી

લઈ

સુંદેશો ભારત ભોમનો,ચુંદ્ર ભ ૂત્રમએ ફરકે

ઝીલી સલામી કોટી બાહબળી, આજ ત્રિરું ગો હરખે

નીલ વણું ચક્ર અમારું , પ્રગત્રત તણું ર્ર્ગમ્બર
જર્કહન્દ જર્ઘોર્ બલુંદી, ગાજે સપ્ત સમુંદર
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ધરી હામ લડશે લડવૈર્ા, જર્ જર્ જોમ અમારું
ધ ૂળ ચાટશે આતુંકી ઓળા,સ્વાચભમાન ત્રિરું ગા તારું

નહીં ઝૂકીએ ન ઝૂકવા દે શ,ું રું ગ ધરશે રખવાળાું
નહીં ભ ૂલીએ બચલદાનો વીરા,અમર જ્ર્ોત અજવાળાું
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જામ્ર્ો છે જ ુંગ.
આવશે ચટૂું ણી , ને જામશે સત્તાના જ ુંગ
ઉમેદવારના ઉરમાું, ઉછળશે નવલા ઉમુંગ
રાજકારણના માુંધાતાઓ કરશે રે દું ગ
દોસ્ત દશ્મનના, તમથી ના ર્રખાશે રું ગ
ર્ક્ષા-ર્ક્ષીના ભારે મુંડાશે ખેલ
ભોળાને ભરમાવશે ચાતરી 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 ગજ્ૂું ર્ો છે આજ નવયગનો જ ુંગ
ચાલો ચટર્ટી રાજનીત્રતનો માણી એ રું ગ
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જીવનર્ુંથ ર્થરાળ
હકર તમે દે જો

અમને ઓથ

વહાલ ું તારું શરણું ને સુંગાથ
સમર્ આવે, કરજો રે સાવધાન
અમારી

અધ ૂરી ના રહે આશ

ગાડું મારું

હાલક ડોલક થાર્

હકર દીઠો , જીવન ર્ુંથ ર્થરાળ

ટમટમ્ર્ા, શ્રધધા દીવડા અણમોલ
માગું હકર, જીવન ઝગમગ સમતોલ
જીવન મારું , દોડે

અધધર તાલ

રાતલડી લાુંબી લાગે રે સરકાર
હકર તમે, હુંકારો
તારા

ત્રવણ દીઠો

નૈર્ા મઝધાર
ના આધાર
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ના માગું તારચલર્ાની ભાત
માગું એક ચાુંદચલર્ો સરતાજ
હકર મારે , ર્ામવો પ ૂણપ પ્રકાશ
ઝાલી હાથ,ર્હોંચાડજો મુંગલ ધામ
હકર જોઉં, ઉર્ાની આર્ખે વાટ
ઉલેચવાું અંધારાું આ અવતાર

હકર

મારે , હૈર્ે પ્રગટયા ભાવ

ફૂલડે વધાવી નમીએ રે કકરતાર
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જોબનીય ું આજ રમત ું હાલ્ય ું
જોબનીય.ું ... જાણ્ય ું ના જાણ્ય ું ને ઊડી જાશે
જોબ ર્ાને રું ગમાું રાખજો રાત,ું
કે જોબ ય ું જાશે હાલ્ય ું ગાત ું

પ્રેમન ું તો ડમરું
મદમાતી નજરું
હસી હસી કોણ ખોવાત ું ? સકહર્ર મોરી
જોબ ય ું

ઝાલે ના ઝલાત,ું

કે જોબ ય ું આજ રમત ું હાલ્ય ું

હૈય ું રે હરખાત ું
મનડું વલખાત ું
વસુંતને

વાર્રે કોઈ વીંટાત.ું ...

સકહર્ર મોરી

છાન ું છાન ું શું મલકાત.ું . કે જોબ ય ું આજ રમત ું હાલ્ય ું
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કામ

ય ું

કજરારું

ને શ્રાવણીર્ા ધારું
મ ૂછના

દોરામાું

શીદ

લર્ટાત.ું ...... સકહર્ર મોરી

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

પ્રેમની રે વાત ું
જીવનન ું ભાથ ું
વહાલના વાર્રે ર્રદે શ જાત.ું ..... સકહર્ર મોરી
ર્ળર્ળ જાત ું ત્રવખરાત…
ું
કે જોબ ય ું આજ રમત ું હાલ્ય ું

કેમ બાુંધ ું રે શ 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

ઝબ ૂકી વીજળી ઝળહળ ઝળહળ
અંગે ઓઢ્ ું નભ નમણું ફરફર
ઝીલ્ય ું ચોમાસ ું ઝરમર ઝરમર

ર્વન ર્ાવડી ટર્ટર્ ટર્ટર્
રમત ું રમાડે હૈય ું

ખળખળ

ભાળય ું ભીંન ું ભોળું ભળભળ
રૂર્લ ું સોણલ ું નીતયું ભરભર
ઝીલ્ય ું ચોમાસ ું ઝરમર ઝરમર

ટહક્યા મોરલા વનવન વનવન
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છલક્યાું સરોવર છબછબ છબછબ
ધરણી લીલડી છમછમ છમછમ
સરે સરીતાઓ સરસર
ઝીલ્ય ું ચોમાસ ું

સરસર

ઝરમર ઝરમર

ત્રમલન મોંઘેરાું મઘમઘ મઘમઘ
સૌરભમાું ડૂલ્ર્ાું તનમન તનમન
વરસ્ર્ાું ગમતીલાું ગીત ગનગન
છલકી સ ૃષ્ષ્ટ આ રસભર રસભર
ઝીલ્ય ું ચોમાસ ું ઝરમર ઝરમર
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ઝૂમે વ્ર્ોમે ત્રિરું ગો
છુંદ-સ્ત્રગ્ધરા

સુંગ્રામે મતતતાના, અમર ર્શધરી, ભેટ દીધી સભાગી
ઝૂમે વ્ર્ોમે ત્રિરું ગો, ફરફર ફરકી, ધન્ર્ મા ભારતી ત ું
પ્રજાસતત્તાક ભોમે, સરચભત કસમે, વાર્રા હેત ઢોળે
ઝીલી તોર્ો સલામી, દ્ર્ઢ જન ઉરમાું , ગૌરવી શોભતી ત ું

ઝૂમે ખેતો જ ધાન્ર્ે, વનવન લહરે , ગાર્ ગીતો સરીતા
ભુંડારા માત ખોળે , સધન વતન આ, શોભતો દે શ શાખે
ઊડે કેવા ત્રવહુંગો, હરખ સભર હો, શાુંત્રત સુંદેશ દે તા
આઝાદીના ઉમુંગો, નવલ ચક્ષત્રતજમાું, ભાત્રવના ભેખ ભાખે

ત્રશક્ષા ર્ામી યવાનો, હરણ ચરણથી, ઝીલતા જ્ઞાન આભા
ખ ૂલે સીમા અનુંતા, ર્રકહત સખમાું, રાચવ ું એજ નારો
સેનાની કોકટ હાથે, નભ જલત્રધ તટે , સુંકટો જાર્ આઘા
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ઉતતસવો એજ પજી
ું ૂ , ત્રશલ અમન તણા, ભાવના ભાત ૃચારો

દે જે ત ું જોમ ધૈર્પ, જર્ જર્ કરવા, શાન તારી ત્રિરું ગા
વુંદીએ જન્મભોમા, પલકકત મનડે, માવડી ઓળઘોળા
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ઢોલને દરબારે
ઢોલને દરબાર

હું તો હાલી મારા વાલીડા

સોળે શણગારે છલકી મલકું મારા સાથીડા

પ ૂનમનો ચાુંદચલર્ો ચમકે વ્ર્ોમે મારા વાલીડા
ર્હેરી માથે ર્ાઘ રમવા આવો મારા સાથીડા

કેકડર્ાનાું કામણ મીઠાું લાગે મારા વાલીડા
મનમાું

મલકી મલકી હાલ ું મારા સાથીડા

બુંસરી વાગે ને ઘેલા ઘ ૂમીએ મારા વાલીડા
રાસે રમતો કાનો થઈને આવો મારા સાથીડા

ચાુંર્ાનેરના ચાર ચૌટે

રમવ ું મારા વાલીડા

નવરું ગી ઓઢણીર્ે સર્નાું ઓઢું મારા સાથીડા
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ચાુંદચલર્ારી ચદ
ું ૂ ડીએ ઝીલ્ર્ા નવલખ તારલડા
ઢોલને

દરબારે હું

તો હાલી મારા વાલીડા

તાુંડવ લીલા
૧) ત્રનષ્ઠર થઈ
કોપ્ર્ો, આ મહાકાળ
ના મળે ભાળ!

૨)
તાુંડવ લીલા
સનામી ને ભડકા!
સ્તબ્ધ દત્રનર્ા!
૩)
પ્રકોર્ી ધરા
કોણ કરે સહાર્?
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ચીર ત્રવદાર્
૪)
રત્રવ ત્રવસ્ફોટો
ચબ
ું કીર્ તોફાનો
ધરે આફતો!
૫)
ધ્રજી ધરણ
સનામીનો કહર
સામે મરણ
૬)
શશી ડોકાર્ો
સોડમાું, આવ્ર્ો લાડો
સાગર ગાુંડો
૭)
ગગન ચબ
ું ી
શોભતી ઈમારતો
ધવુંસ છત્તર
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ત્રિર્થગા
તમેરે દર્ાળ દે વ

જી

જગ કલ્ર્ાણે જટાએ જીલ્ર્ાું ગુંગ
ભગીરથનાું ફળર્ાું રે તર્ડાું
ત્રિર્થગાએ ર્ાવન કીધાું ધરણી અંગ
મુંગલ સમ
ું ગ
ું લ

ગુંગોિી

જેઠસદ દસમે દશહરાએ દીધાું દશપન
તમે રે ગુંગાજી પત્રનત ર્ાવની
તમારે તટે ખીલ્ર્ાું રે તર્ોવન
હકરદ્વારે ભાવે ઉતારીએ આરતી
તમારે શરણે થાર્ સચખર્ાું જીવન
ગાર્ ગીતાજી અને ગુંગાજીને નમીએ
કચળયગે મકહમા તમારો રે મહાન
દીર્માળાઓની અમી આંખે ઝીલીએ
અલકનુંદા મુંદાકકની મનભાવન પત્રનત
ર્ાવન સ્નાને વહી જાર્ દુઃખડાું
ર્શ્ચ્ર્ાતાર્ની ડૂબકીથી જીવન થાર્ે ચકકત
ત્રિવેણી સુંગમે દશપન રર્ડાું
ધન્ર્ ભાગ્ર્ ખીલ્ર્ાું રે ભરત ક્ષેિ
ગુંગા સાગરે વગાડે વીણા ત્રવવેકાનુંદજી
હરહર ગુંગેથી રાજીર્ો રળીશું ત્રિનેિ
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તમેરે

દર્ાળું

દે વ

જી

તમે રે ગુંગાજી પત્રનત ર્ાવની
મુંગલ સમુંગલ દશપન થશે ર્ાવન
હર હર ગુંગેથી ગજા
ું વીશું તર્ોવન
કરજો સચખર્ાું અમને આજીવન
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દાતારી તમારી
ગઝલ…છુંદ -મઝાકરઅ
લગાગાગા ગાલગાગા લગાગાગા ગાલગાગા
નભે દોડે વાદળીઓ, હરખથી સુંદેશ દે તી
નથી માર્ે તો મર્ાતી જ, આ દાતારી તમારી

ધરા ઝીલી એ અમીધાર, ખીલે રૂર્થી રૂર્ાળી
ધરે ઋતઓ થાળને ધન્ર્, આ દાતારી તમારી

સમાર્ે ના નજરમાું રૂર્ રું ગે મઢયા આ નજારા
મનોહર જલધાર સુંગે , રમે દાતારી તમારી

રમે વૈભવથી કલરવે વસુંતો વગડો સજાવી
મઢી સ્વગપ સી ધરા, ધન્ર્ આ દાતારી તમારી
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અંબર ખીલે મસ્ત પ્રભા લઈ લાલીમા ઉર્ાની
સકળ સ ૃષ્ષ્ટને સજાવે જ, આ દાતારી તમારી

ઢળે સુંધર્ાને રમે આભ મધર્ે દશપન રૂર્ેરી
શરદની રાતે રમાડે, રું ગે દાતારી તમારી

રમે ર્ુંખી સપ્ત સાગર ર્ટે ગાતાું મક્તત ગાનો
કળા ઐશ્વર્પથી ભરી છે ,મહા દાતારી તમારી

અંતર ભીંજાર્ે તવ કર્
ૃ ા થકી ને શાતા જ મધરી
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 ઠકરાઈ.
જાગી પનઈ પ્રગટી વડાઈ
રઘકળ રીત્રત વચન સચ્ચાઈ
રામજી, ધન ધન તમારી ઠકરાઈ

અભર્દા
રાજધમપની

ત્રસર્ારામ
શોભા

સભાર્ી
છલકાઈ

ત્રર્ત ૃ-બુંધ ધમપની દીર્ી ખરાઈ
રામજી, ધન ધન તમારી ઠકરાઈ

ધીર વીર વતસલ સહાસી
વચનકાજ હાલ્ર્ા રઘરાર્ી
કેવટ ર્ામ્ર્ો ભવ ઉતરાઈ
રામજી, ધન ધન તમારી ઠકરાઈ

ઋત્રર્ વનવાસી સૌ સભાગી
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વનર્થે ત્રવચરે પ ૂણ્ર્ કમાઈ
ર્શોધર શભુંકર ધમપ ધરું ધર
દશાનન સુંગ છે ડી લડાઈ
રામજી, ધન ધન તમારી ઠકરાઈ

રામ લખન સગ્રીવ હનમુંતા
ભરત શત્રૃઘ્ન ભાઈ બલવુંતા
અવધ ઝીલે ત્રવજર્ઘોર્ દહાઈ
ઋત્રર્ વાધ્લ્મકી ગાર્ે ચતરાઈ
રામજી, ધન ધન તમારી ઠકરાઈ
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ધન્ર્ માત ૃભોમ ! દારાત્રસિંહ
નામ તારું રે શાન ગવપ
ધન્ર્ માત ૃભોમ ! દારાત્રસહ
િં
ખ્ર્ાત રૂસ્તમેં કહિંદ ત સત
છલકાવી અક્ષ ઓ નરત્રસહ
િં
રૂસ્તમે કહિંદ સાવજસો
નામ દારા જગ ર્રખાઈ
ગવપ ધરું હરખાઈ
ર્શ સન્માનથી શોભે રે
કીત્રતિ ધન્ર્ સવાઈ
રૂસ્તમે કહિંદ સાવજસો
દે તો હફૂ ભલાઈ
ધીર વીર લાગે બજરું ગી
ચચિર્ટ દે જ વધાઈ
ભારત ભોમને કીધી ર્શસ્વી
નમ ું પ્રેરણાદાર્ી
યવા જગતનો ત ું ચહીતો
અમર તવ તોફાઈ
નહીં ત્રવસરે ધરણ મોટાઈ(૨)
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ધન્ર્ છે મેઘ રાજા
(છું દ-સ્ત્રગ્ધરા)
કાળાું ડીબાુંગ ઘ ૂમે, રૂર્ અવનવલાું,ગાજતાું ઘોર નાદે
છૂર્ાર્ો સ ૂર્પ ઓથે,ર્ણ તન તતડે, બાફલો અંગ અંગે
ર્ોકારે જીવ સવે,ધરણ ધખધખે , આવ દોડી ર્ધારો
ધીરે ધીરે છવાર્ો,ગગન ગજવતો, મેઘલો વાય સુંગે

ઝીલો દોડી હું આવ્ર્ો, ફરફર ફરણે, ભીંજાજો ભાવ ભીંના
ખશ્બ છૂટી ઉરે થી, ત્રમલન ર્કરમલે, વ્હાલ વેરે ધરામા
ઝીલે પષ્ર્ો રૂર્ોથી, તરબતર ધરા, સપ્ત રું ગો સહાણા
ઝૂમે વ ૃક્ષો લળીને, મન વન ટહકે, ધન્ર્ છે મેઘ રાજા

ભવ્ર્ દીસે તટો એ, નર્ન મન હરે , લોકમાતા સભાગી
તોડે એ ભેખડોને , નવયવ સરખી, જોમથી જાર્ વેગે
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ઝીલી આ વેગ હૈય,ું ઝરણ સમ રમે, વાત માુંડે મજાની
લાગે ભીંનાશ વ્હાલી, પલકકત મનડે, ગીત કોઈ જ ગોતે

વર્ાપ તારી કર્
ૃ ાથી, કદરત સજશે , વૈભવે દાન

દે શે

મા મેઘાની ઉદારી, શત સખ ઋતઓ, ઝીલશું ર્ાર્ લાગી
…………
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ધરા સ્વજનસી
છુંદ…બસીત (ગઝલ)
ગાગાલગા ગાલગા ગાગાલગા ગાલગા
લાગે ભલી મધર ,આ વાતો બધી ગગનની
ગમતી મને લીલડી મારી ધરા સ્વજનસી
કેવી રૂડી ખીલતી , ઋતઓ

ધરા ચમનથી

કેમ તજને ત્રવસરું જ દલારી ધરા સ્વજનસી
જાણી કથા સ્વગપની રૂર્લી બધી હરખથી
શ્રધધા ત્રવભ ૂત્રત સત જ સચારી ધરા સ્વજનસી
જન્મ

ધરી ભોમકા

ફૂલો ધરી બન ું

ખીલ્ર્ો થઈ લીલડો

હું, પ ૂજારી ધરા સ્વજનસી

ઘ ૂમે 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
ઘ ૂમ ું ગગન મધર્માું બુંધન લઈ ધરણનાું
‘દીર્ જલતાું ખીલતી, પ્ર્ારી ધરા સ્વજનસી
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ધ ૂળન ું ઢેફું
ખેતરે બેઠો , જોઈ રહ્યો એ પ્રભ પ્રસાદી; ધ ૂળન ું ઢેફું
વાહ રે કદરત, સર્જન ભય,ું કૌતક કેવ ું વહાલે વેયું

દીધારે અન્ન ,ર્ેઢી ને ર્ેઢી,ર્ણ કહીએ તને અમે ઢેફું
હસ્ર્ા અમે અમારી જાત ર્ર, ન ઓળખ્ર્ો ભારે ભેરું

ર્હેલી ધારે ,અર્ાઢી મેઘે, ફોરમ લઈ હરખે મહેકે
જગના ઉરે પ્રસન્નતા ઊભરે ,ઉવપરાની મીઠી સગુંધે

વાવીએ બીજને,
ઢેફાની

, હળવે ફૂટે અંકર

હુંફૂ ે, રસ ર્ામીને, ખીલે ચૈતન્ર્ રસાળ

ઓગાળી કાર્ા,ર્ોર્ે છોડવા,જોર્ા ત્રવના કદનરાત
ત ું લહેરાવે મોલ ખેતરે , હરખે

જગનો તાત
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અમે જમતા ,ર્ુંખી જમતા,જમતી જગની જમાત
તારી અમી ખ ૂટે ના ખ ૂટાતી , કેવી નવલી વાત

ના મળે તાળું , ના લટૂું ે લટૂું ાત,ું વાહ રે ધ ૂળન ું ઢેફું
અનુંત ઉર્કાર જાણી, તારા ખોળે માથ ું મ ૂકું
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નથી ગમત ું ધરા તારું ધ્રજવાન ું
નથી

ગમત ું , ધરા તારું

ધ્રજવાન ું

ર્ાર્માલીથી સજળ નર્ને ઝૂરવાન ું
સનામી અક્ષથી

મોત થરથરવાન ું

જળથકી જીવન, વાતને ભ ૂલી જવાન ું
ન શોભે માત

તને

પ્રકોર્વાન ું

ખદના 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 ડૂબવાન ું
નથી ઓ ‘દીર્ સમજણ જ વેદનાની
વેદનાને

અંગે સજી સઈ
ું ૂ જવાન ું
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નમ ું મા નમપદા
છુંદ-ત્રશખકરણી
ઉમટયા વ્ર્ોમે આ, ર્વન લહરે , વાદળ ધસી
છવાર્ા ગાજીને, વન ચગકરશૃગ
ું ે , સ્નેહ ધરવા
વરસ્ર્ો ખાુંડે એ, ખળખળ વહે, મસ્ત ઝરણાું
ઠરે આંખો જોઈ, અમરકું ટકે, બાળ સકરખાું
મળે નાનાું મોટાું, ર્થ ર્ટ ઘસે, ઘેલ કરતાું
નભે મેઘો કાળો, ધરણ છલકે, કાજલ જલી
છલક્યા બુંધોને, સચચ ત્રવમલએ, સર્જન સધા
રમે રે વા જોશે, જલ રવ યવા, 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 રૂર્ે, લોક જનની
વહે ત ું દત્રશિની, ર્શ સભર રે , રાસ રમતી
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નવલે નોરતે
ગબ્બરના ટોચે,

ની જયોતે,ઝગમગે સોનેરી ગોખ

મા અંબાને ચરણે , ઘેલી ગુજરાત ગરબે રમતી રોજ
આભલા ચમકે, રં ગી ચદ
ં ૂ ડીએ, ગઢ ર્ાવાને વાટ
કુમકુમ ર્ગલે, સુદર
ં

, પ ૂયાપ માડીને દ્વાર

સંગીતના તાલે, ઝાંઝર ઝણકે, તાલીઓના

તાલ

લેતાં હરખે હૈયાં , ભાવ સાગરને ર્ાળ
ઘ ૂમતા રાસે , નવલે નોરતે, મલકે ઉમળકો આજ
ચાંચર ચોકે, ધબ ૂકતે

ઢોલે, ખીલીછે માઝમ રાત

અંગઅંગ મલકે, જોશે છલકે, વાગે ઢોલીડાના ઢોલ
લાલ શણગારે શોભે માડી, અર્ાર આનંદ અણમોલ
હીંચે હીંડોળે , ગબ્બર ગોખે , દે તાં મંગલ આશીષ
મા વરદાયીનીને ચરણે શરણે, ભાવે નમાવીએ શીશ
ભતતોના હૈયે ભક્તત છલકે, મલકે મુખલડે ઓર્
ગબ્બરના ટોચે

ની જયોતે, ઝગમગે સોનેરી ગોખ
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ના પ ૂછજો તમે
ઝીલે આતર સાગર, અમ ૃતા એ ચાુંદની ઉરે
કેવી તરસ હતી ત્રમલનની, ના પ ૂછજો તમે

લાવ્ર્ો છે એ ચાહી ઉર્વનથી પ્રેમને કદલે
આવી ર્વન કહેછે શ?ું મને ના પ ૂછજો તમે

આ વ્હાલ તમારા ચ ૂમે મારા ગાલને ભલે
લાલી શરમે ઢોળાઇ તો ના પ ૂછજો તમે

ભોળા મનને ભાળો રમતા ગાતા બધે હસી
હોઠો ન હસે છૂર્ા અમથી, ના પ ૂછજો તમે

કેવાું ઝરણાું ગાતાું સરતાું, આ ડું ગરે ધસી
ડૂબો ખદના સુંગીત મહીં, ના પ ૂછજો તમે

વાતો કરતા ગમતા, તમ આ બે જ નર્નો મને
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આંખોએ શી વાત

ઝીલી, ના પ ૂછજો તમે

દોડે ગગને આ વાદળ મસ્ત મલકતા સદા
આ ભીંજવત ું છે કોણ મને? ના પ ૂછજો તમે

ને ખીલત ું આટલ ું સરસ પ્રભા, ના જાણતા અમે
આ ‘દીર્ કર્ા ગગને ત્રવહરે , ના પ ૂછજો તમે
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નાનકડું ગામ
મારું નાનકડું ગામ, જાણે

ગોકચળય ું ધામ

રૂડી સરોવરની ર્ાળ, ઝૂલે વડલાની ડાળ
હસે ર્નઘટના ઘાટ, ગાગર છલકે રે વાટ
હૈર્ે હરખના ભાવ, કરતા કદલડાની વાત
દોડી કરીએ સ્નેહે સન્માન, કે મારા …આંગણાના થાજો મહેમાન

લાલી છાઈ આકાશ, વરતાર્ હૈર્ે ભીંનાશ
માવતરનાું મીઠાું છે ગાન, ધરે પત્રનત પ્રકાશ
ગામન ું વહાલ ું ર્ાદર, જાણે વ ૃન્દા તે વન
પ્રભાતનાું નીકળે કકરણ, છૂટે ગાર્ોનાું ધણ
ર્ધારી પ્રેમનાું કરજો રે ર્ાન, કે મારા …આંગણાના થાજો મહેમાન

વહે પ્રભાત્રતર્ાના સ ૂર, છલકે શ્રધધાનાું ન ૂર
આદરનાું ઉભરાર્ે પ ૂર, મલકે વડીલોનાું ઉર
ઊંચી ડું ગરાની કોર, નદી છલકાવે પ ૂર
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બોલે ર્ર્ૈર્ા ને મોર, કરે ર્ુંખી કલશોર
દે વા માનવુંતા મોંઘેરા માન, કે મારા …આંગણાના થાજો મહેમાન

વહે નાનકડી નદી, એ તો જીવન સુંગાથી
ચૌટે ચબ ૂતરાનાું ર્ુંખી, ઠારે અંતરનો અક્ગ્ન
અઢારે વસ્તીનાું ઠામ, દીઠાું મોટેરાું નામ
ૃ ના બોલ, કરે કદરતનાું મોલ
ઝરે અમત
ભ ૂલ્ર્ા છીએ ભાવે રે ભાન, કે મારા …આંગણાના થાજો મહેમાન

શ્રાવણનો ઝરમર વરસાદ, રે લાવે ભક્તત પ્રસાદ
આર્ખ ું અજવાળે આજ, ખીલે જીવનની સાુંજ
આરતીએ છલકતા પ્ર્ાર, વહે અશ્રની ધાર
લાગ્ર્ો અલખનો ભેખ, વાુંચી ત્રવધાતાના લેખ
ઘટ ઘટમાું દીઠા છે રામ, કે મારા …આંગણાના થાજો મહેમાન
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નામ મારું છે ખશી
નામ મારું છે ખશી, ખશી ખશી હું બોલ ું
એક બે િણ વદું તો, બા દાદાને લાગે વાહલ ું
વન ટ થ્રી કહું તો,મમ્મી ર્પ્ર્ાને હસતા ભાળું
ખશી ખશી હું બોલ ું
બા દાદા કહે વારતા, ત્રશર્ાળ કાગડો પરી
મોમ કહે હોલ્ડ માર્ હેન્ડ નહીં તો ર્ડશે ભ ૂલી
રમતાું રમતાું ઊંઘ ું , ઊઘમાું હસ ું થોડું થોડું
ખશી ખશી હું બોલ ું
બા

બનાવે મારા માટે રોજ

રોટલી

શાક

મોમ ડેડી સાથે ભાવે મજને, પ્ર્ારા ત્રર્તઝા ને કોક
ખાઉ થોડું બગાડું ઝાઝુું, તોર્ વહાલ કરે રર્ાળું
ખશી ખશી હું બોલ ું
બા કહે ફ્રોક ર્હેરી ,ત ું મજાની ઢીંગલી જેવી લાગ ું
શોટપ ટી ~શટપ ર્હેરી, મમ્મી સાથે હાઈ ફાઈ માું ભાગ ું
રોજ રોજ

નવલી વાત ું , હસતી રમતી

માણ ું

ખશી ખશી હું બોલ ું
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બા ગવડાવે માના ગરબા, દાદા શીખવે હાથ જોડીને રામ
મમ્મી ર્પ્ર્ા ઊર્ડે કામે, બોલાવી બાર્ બાર્ના જાર્
હસી

હસી

હું રમ ું

ભમ ું , થાકી દાદા

ર્ાસે

દોડું

ખશી ખશી હું બોલ ું
વાત કહી મેં મારી છાની ,બોલો તમને કેવી હું લાગ ું
નામ મારું છે ખશી , ખશી ખશી હું બોલ ું
……………………………….

ને વાત ગઈ રે વુંઠી
મૌસમ મસ્ત જ રૂડી રં ગીલી
ને ગરજી થઈ અજર્ી
ં
આ શીતલ ર્વન થયા વંટોળ
ને વાત ગઈ રે વંઠી
મેઘો ઝરમર ખાુંડીધારનો
ફાટી સરીતા રણચુંડી
દે આફત તેડાું ગાજીવાજી
ને વાત ગઈ રે વુંઠી
વ ૃક્ષો ઉખડે ભ ૂસ્ખલન ભરખે
ચોર્ાસ તબાહી ઝુંડી
કોઈ વદત ું ર્ાર્ વધય ું છે
ને વાત ગઈ રે વુંઠી
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કાળા તોફાનો કચળકાળના
દે ર્ાટ કદરત સુંધી
ક્યાું છૂર્ાઈ કરણા! ખમૈર્ા
વાત ર્ાડોને ઠું ડી
હતર્ા ત્રવધવુંસી ખેલ તમારા
ભ ૂલ્ર્ો કરૂણા દાગી ડું ખી
તારા ર્ડછાર્ા તારી ર્ાછળ
ખોળે તબાહી મુંડી
વુંઠી ત્રવશ્વે દીધી જ અશાુંત્રત
કીધી માનવતાને બુંદી
સ ૂણો વાણી આકાશી દૈ વી
તવ થકી જ વાત ગઈ છે વુંઠી(૨)

નોરતાું
નવલાં નોરતાં ને નવલી છે રાત
ગરબે ઘ ૂમે આજ ભવાની માત
દઈ દઈ તાળી આજ ગાઓને રાજ
નવ નવ દે વીઓનાં દશપનની રાત
આવ્યાં આવ્યાં માનાં નોરતાં રે લોલ
નવલે નોરતે ધબ ૂકકર્ાું રે ઢોલ
ઘ ૂમો ગરબે ને દો તાળી રે લોલ
કમકમ ર્ગલે માડી ર્ધાકરર્ા રે લોલ…આવ્ર્ાું આવ્ર્ાું..
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જામ્ર્ા જામ્ર્ા ગઢ ર્ાવાએ તાલ
સ ૂણો સ ૂણો ઝાુંઝરના
હોમ હવન ને

ઝણકાર

ભક્તતના નાદ

માના દશપને થર્ા સચખર્ા રે લોલ…આવ્ર્ાું આવ્ર્ાું..
રમે રમે લાલ

કકડાની

જોડ

ચાચરના ચોકે મા બહચરના બોલ
ઊડે ઊડે માના ગલાલોની છોળ
ગબ્બરે હીંચે માડી અંચબકા રે લોલ
ગઢ કાુંગરે થી (૨) ટહકકર્ા મોરલા રે લોલ …આવ્ર્ાું આવ્ર્ાું…
ચદૂું ડીમાું ચમક્યા આભલા રે લોલ
મુંગલ વરતે માને દીવડે રે લોલ
આવ્ર્ાું આવ્ર્ાું માનાું નોરતાું રે લોલ
નવલાું નોરતે ધબ ૂકકર્ાું રે ઢોલ…ધબ ૂકકર્ાું રે ઢોલ(૨)
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ર્રદે શમાું
ઠેક્યા દકરર્ા ને અમે પ ૂગ્ર્ા ર્રદે શ
છોડ્ા વતનના રે વ્હાલ
દામદામ સાહેબીની વાતોમાું ડૂબી
સોન ર્ીંજરે પ ૂરાર્ા રે લાલ
એની વેદનાના સાુંભળજો હાલ!
જમવાનાું નોંતરાું ના દે શો આ દે શ,
મારા

હૈર્ાને

ભાણે બેસી ને

લાગશે

રે ઢેસ

જમવાની મજા,

વ્હાલા! ખોઈ અમે આવી ર્રદે શ

વતનની

વાત તમે ના છે ડજો

ર્રદે શની આકરી લાગે આ વેઠજો
કેવી મળતી હુંફૂ આંગણાુંના તાર્ણાએ,
ને વાતોના તડાકા, ત્રવસરાર્ા આ દે શ
વાતાનકચૂ લત ઓરડે થાતા મઝ
ું ૂ ારા,
ઝૂરે મારું નાન ું હૃકદય ું આવી ર્રદે શ

મેળામાું મહાલવાની વાત ના છે ડજો
ર્રદે શની આકરી લાગે આ વેઠજો
,
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ને મેઘલો નચવે, મોરલા ને તાનમાું
સુંગેમરમરના ર્થ્થર સમ આજ હું,
સુંવેદનાના સ ૂરો

ખોળું ર્રદે શમાું

ર્ાદરની ભભ ૂત્રતની વાત ના છે ડજો
ર્રદે શની આકરી લાગે
છે

છે ઘણર્
ું
આ

આ વેઠજો

મસ્તાના દે શમાું,

નથી જડતા દાદા દાદી એના વેશમાું!
બાર્થી સવાર્ા એ ખોળાના હેતડાું,
ખોર્ાું ને રોર્ા અમે આવી ર્રદે શમાું

હાર્ ! હેલોમાું ડૂબાડી અમે પ્રીતજો
વતનની મીઠી વાતો તમે ના છે ડજો
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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, અકારું રડે કદલે
તર વલવલે , ત્રનષ્ઠરી છે , ત ું ર્ાનખરા જગે
મધર 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 ઘ ૂમતાઓ , ઝરમર ઝરને , આવને ભેટવાને
ને આવ્ર્ો એ છવાતો, ગગન ગજવતો, આભલે વાત સુંગે
ર્ર્જન્ર્ પ્રેમભીંનો , રસધર વસધા , કાર્ને મ્હેંકવીને
ઐશ્વર્પ અર્પવાએ, ચગકર ર્ર વરસી ,કું જ લીલી રમાડે
( ર્ર્જન્ર્-વરસાદ )
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ર્ાનખર અવસરા
સ ૂની ડાળો ને માળ રે સ ૂના આ
રૂસણે ચાલ્ર્ા આ લીલડા શણગાર
ત્રશત્રશરા દીઠા રે વાર્રા વૈતાળ(૨)

વાસુંતી રું ગે ખ ૂબ ખીલ્ર્ાતા ને,
કલરવ ઝીલ્ર્ાતા હરખતાું કદનરાત
કોની તે લાગી આ નજર કાળી રે ?
ખરતાું ર્ાન રૂએ સ ૂકવે થડ ડાળ

તર્માું બેઠા ત્રશખરો જ ઓઢી કહમકણ,
ફૂું કે 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 જાશું રે અમે

જ સમાઈ

ખીલવ ું ને ખરવ ું એ સદા ભાગ્ર્માું,
ધન્ર્! ઋણ સવાર્ા વાળી કરી પ ૂણ્ર્ કમાઈ
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ત્રર્તા ને અપું દશ ન ૂર
ર્શ ર્ુંખી ને પ્રકૃત્રતની રચી લીલા,
ને ફરી ત્રવધાતાને ચઢીય રે હરૂ
હવે જગ વ્ર્વહારે પ્રગટાવ ું એવા નર,
બનાવ ું ત્રર્તા ને અપું દશ ન ૂર
પ્રથમ નજરે સમાણું શ્રીફળ,
ને ત્રવધાતાએ માુંડ્ા શ્રીગણેશ
રૂક્ષ

લાગે

ભલે

બહારથી,

ભીતર રમાડે પ્ર્ારના ભાવેશ
બીજી નજર મુંડાણી સાવજે,
નર કેસરી થઈ ઘ ૂમજે વીર
ર્ૌરર્થી ડગ દે જે ધરણીએ,
નાથજે ઝુંઝાવાતો મદાપઈથી ધીર
િીજી નજરમાું દીઠો મેઘલો,
ગરજતો અર્ાઢે દે તો રે ડું ક
વાત વ્ર્વહારે ત ું ગાજ જે,
જગ જાણે હાલ્ર્ા રે બુંક
ચોથી નજરે સમાણો વડલો,
દે તો ત્રવસામો ને શીળી છાુંર્
કટમ્બ કબીલો તારે આશરે ,
સુંતાર્ો સહી છિ ધરજે રે રાર્
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ર્ાુંચમી

દૃષ્ષ્ટએ દીઠો ર્હાડ,

ને થર્ા રાજીનારે ડ

શ્રીનાથ

દીધા તને ચગકરના ગણ સઘળા,
ત્રશખરથી સાગરે ગાજે આલાર્
છઠ્ઠી નજરે ઘ ૂઘવ્ર્ો મહાસાગર,
કદલદાર થઈ કરતો રે શોર
ભ ૂલજે ખારાશ તર્
ું ે સુંસારની,
દે જે મીઠડા મેઘ અનરાધાર
સાતમે સમર્ાપ દાદા સ ૂરજ,
પ્રતાર્ી તર્ાવતા સકળ બ્રહ્ાુંડ
દે જો ત્રર્તાને એવા રે તેજ,
ચુંદ્રની શીતળતા ર્ામે સુંતાન
હાથ જોડી બોલ્ર્ા નર દે વ,
આઠમે દે જો મ ૂછ મોભાને સાથ
કન્ર્ા ત્રવદાર્ે

છલકે

અક્ષ,

એવ ું નવમે દે જો હૈય ું ત્રવશાળ
દશમ ું ન ૂર પ્રભ એવ ું આર્જો,
‘દીર્‘ ને દ્વારે વધાવે સુંતાન
દોડી ચાુંપ ું ભ ૂલકાુંને છાતીએ,
ને

રમ ું

થઈ

નાનો

બાળ
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પણ્ર્ પ્રસાદ
ઢોલ ધબ ૂક્યા વ ૃન્દાવનમાું ,શરદ પ ૂનમની ખીલી રાત
ગોર્ ગોર્ીઓની ત્રનમપળ ભક્તત,કાના સુંગ સૌને રમવો રાસ
ઝટઝટ વાળું લીધ ું આટોર્ી,દોડ્ ું ૂ ગોકળ વ ૃન્દાવન વાટ
વરસી વ્ર્ોમથી અમ ૃત હેલી,પ્રગટ પ્રભનો ર્ામવા પ્ર્ાર
શીતળ સમીરના વીંઝણા વાર્ે,છૂર્ાર્ો નટખટ રકઢર્ાળી રાત
બહાવરાું નૈન શોધે વ્રજનાર,શ્રીહકર સુંગે રમવો છે રાસ
ગામ ઘેલ ું થઈ પ ૂછત ું વાત, નથી ફોડી મટકી કાનાએ આજ
નથી લટૂું યા માખણનાું દાન,બોલો જશોદાજી ક્યાું છૂર્ાર્ો કાન
હસતી રાધા કહે શ્ર્ામને, કેમ કરી સૌ સુંગ રમશો રાસ?
રસણાું

લેશે ગોર્ગોર્ીઓ, કેમ રીઝવશો સૌને શ્ર્ામ?

ર્ીળાું ર્ીતામ્બર જરકશી ઝામા, મધરાતે વાર્ા વેણના નાદ
લીન થર્ા બ્રહ્નાદે ગણીજન, ભ ૂલ્ર્ાું ત્રવરહમાું દે હનાું ભાન
રાસ ભક્ક્યમાું મગન વ્રજવાસી, દીઠો જોડીધર જગદીશ સૌ સુંગ
સ્નેહ ભક્તતનો રાસ રચાર્ો,મન ભરી માધવે છલકાવ્ર્ો રું ગ
ગગન ગોખથી નીરખે ર્ોગમાર્ા,બહ રર્ ધરી કાનો રમતો રાસ
છોગાળો લાલો લાગે વહાલો, ભગવત કર્
ૃ ાનો ધકરર્ો

થાળ
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તર આર્ણ ું સકહર્ારું
ડાળે બેસી ર્ુંખી

ટહક્ ું

ધરતી તારી ગગન અમારું
ર્ણ ભલ ું , તર આર્ણું સકહર્ારું
ફરફર ફરકે

ર્ણપ સજીલાું

છે ડુંત

ગીત મજાુંનાું

શોભે રતબ
ું લ લઈ હીંચોળાું
ભ ૂલશું કહેવાન ું ભલા મારું તારું
મહાદાતા, તર આર્ણું સકહર્ારું
અમ વનર્ુંખીનો આશરો મોટો
બાુંધ હવેલી, ત ું મળે ના જોટો
ભરી હરખ,

સુંતાનો ર્લશું

લીલડું નવલ ું અનઘ રર્ાળું
માવતર, તર આર્ણું સકહર્ારું
ૠતઋતના
ખાટા

મીઠા

આવ

નીરખ

કામણ
ફળોએ

ખીલતા
મ્હેંકતા

મુંગલ રૂર્ાળું

અર્ે ત્રવસામો કરણાથી છલકત ું
અન્નકટ
ૂ , તર આર્ણું સકહર્ારું
ગગન ગોખથી વહેતી ધારા
લીલાછમ હરખે ડું ગર ક્યારા
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શોભુંત વનમાળે રૂર્લ ું સવ
ું ાળું
સવાર્ા સુંતસા

ધરે નઝરાણું

જગદાધાર, તર આર્ણું સકહર્ારું

પ ૂનમ વૈશાખની
ગફા મધર્ે

નીરખી રહ્યો , સૌમ્ર્

આડે ર્ડખે જમણે
ર્ુંદરસો વર્પ

મ ૂતી બધધની

અંગે, ર્રમ શાક્ન્ત ર્માડતી.

પ ૂવે , હશે

કેવી આ ધન્ર્ ઘડી

વધાવે જન્મ વૈશાખી પ ૂનમ,મહામર્ી! ત ું ભાવ ધરી.
ચાુંદની ખદ શાતા ઝીલે, પ્રકૃત્રત

સખદાત્રર્ની

પ ૂણપ રૂર્ે વૈશાખી ખીલી , પ ૂણપ સુંગ બ્રહ્ાુંડે રમી.
તર્ાગી ગૃહ તર્ી ભમી,

ર્ીર્ળે આંખો ઢળી

શીતલ વાય સગુંધ ઢોળે , પ્રસન્ન ફરી પ ૂનમ વૈશાખની.
અનુંત સખ રમે મખે, અનુંતો દશપનના સતર્ો લાધી
અનેરી ત ૃપ્તી, વનકન્ર્ા સજાતા, ધરે ખીર ભાવે હસી.
સુંઘ ત્રવહારથી ઉઠી લહર , બધધતવના ર્ુંથે દોરે જગત
ૃ વચન.
અકહિંસા પ્રેમથી રું ગો જીવન, ત્રશલ્ર્ી કોતરે અમત
કશીનારાનો ચુંદ લહાર, ધરે અંત્રતમ ભીક્ષા ભગવુંતને
ધન્ર્ વૈશાખી પ ૂનમ, એંશી વર્પ, દે વે દીધાું સખ જગતને.
સણો 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 પ ૂનમ

ના વીસરીશું એ ભાવ દશપન

,જે કું ડાર્ાપ પ્રભનાું શર્ન

પ્રભાત ન ૂતન વર્પન ું
આવ્ર્ો આસો માસ પત્રનત ને દીર્ાવલીએ ઉજાશ ભર્ાપ
પ્રકાશ ર્વપ દે શે સમધ્ૃ ધધ એવા, મા દે વીએ વરદાન ધર્ાપ

કરી સ ૂરજ દે વની ર્કરક્રમા આજ, અવનીએ શણગાર સજ્ર્ા
પ્રગટ્ ું

પ્રભાત ન ૂતન વર્પન,ું

કલરવ

ગાન સર્ાપ

સ્નેહ સબરસે પ ૂરાઇ રું ગોળી ને વાણીએ મીઠાશ વણી
મ્હોંર્ાપ ભાવ અંતર ત્રવશ્વે ને શભ સુંકલ્ર્ના પ્રમાણ ધર્ાપ

સસ્વાગતમ ્ શભેચ્છાએ ત્રનમપલ મનના આવકાર ખીલ્ર્ા
ઝૂલ્ર્ા તોરણીર્ા કદલ આવકારે ને અન્નકટ
ૂ ના થાળ ધર્ાપ

વ્ર્ોમે ખીલી રું ગ ક્યારીઓ ને ઘરઘર આજ મુંકદર થર્ા
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ફૂટયા ફટકડા હરખ વેરતા ને સમર્ ચક્રે સુંધાનધર્ાપ

ભ ૂલશું વેરઝેર તો પ્રગટે આનુંદ એવા અંતરે ભાવરમ્ર્ા
આજ હત ું તે કાલ થય ું ને ‘દીર્ે નવયગના મુંડાણ ધર્ાપ
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ભારત
હું ભારતનો, ભારત મારો, ઋણ મોંઘેરું માથે
ધબાુંગ ઢોલ ધબ ૂકે જે દી,ઉછળે રતત તવ કાજે

સાવજ દહાડે અશ્વ હણહણે,મરદ મ ૂછાળા મ્હાલે
રણે ઘ ૂમતા દશ્મન સામે, જ ુંગ જીતવા કાજે

રું ગ-બેરુંગી,પષ્ર્ો સગુંધી,વનરાવન વ ૃક્ષો શોભે
ધરતી-ઉવપરા નદી સરોવર,મધર કલરવ માણે.

સાગર રાજા ચરણ ર્ખાળે ,ગાર્ે કહમાલર્ ગાથા
દાન-ધમપ ને આદર ભાવે વહે

પ્રેમની ગુંગા

માનવ મેળા,વનના મોરલા,નાચે ધબકે ધરતી સુંગે
ચગકર કું દરા,મેર ત્રશખરો જગાવે શ્રધધા જ્ર્ોત ઉમુંગે
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સુંતોની વાણી જન કલ્ર્ાણી,વહે સુંસ્કાર સરવાણી
કરધ્ધધ ત્રસધધી, કરણા તારી,વરસી અમ ર્ર ભારી
ભક્તત શક્તત, શૌર્પ સમર્પણ, ત્રનષ્ઠા અમારી શોભા
ત્રવદ્યા ત્રવનર્, અકહિંસા અંતરે , સુંસારે અમ આભા

પ ૂવપ-ર્ક્શ્મમ, ઉત્તર-દચક્ષણ, ફરકે ત્રિરું ગો ન્ર્ારો
એક અવાજે આકાશે ગાજે, ‘જર્કહિંદ’ નો નારો

ભાગાકાર
સહજ રીતે શીશ બોલે, ના ગમતા મને ભાગાકાર
દાદા મઝ
ું ૂ ાર્,તારા મારાના વાણા કેમ ગથ
ૂું ું સુંસાર

તણખે તણખા ભેગા કરી બાુંધર્ો સદ
ું ર માળ
કલબલાટ સુંગ માણ્ય ું ઘરને ઊંચા ઊંચા અંતરાળ

ભાવે ભીંજાર્ા , હુંફૂ ે સજાર્ા લઈ રે શમીર્ા રમાલ
સજ્ર્ા સમર્ે ,મીઠા મદમાતા દઈ વસુંતના વહાલ
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ભાગ્ર્ સૌ સૌના લાવ્ર્ા,વ્ર્વહારે બાર્ મત્રત મઝ
ું ૂ ાર્
અંતરના આશીવાદ સરે ને અક્ષે આંસડાું હરખાર્

ગચ
ૂું વે ગણાકાર ને ભાગાકારે જીંદગી
ગમે સરળ જીંદગી, ખળખળ વહેતી

દબપળ
ત્રનમપળ

નથી સઘળું આર્ણું , ના રહેત ું સાથ સદા કાળ
ભોગવ્ય ું એજ તમારું , એજ સતર્ નમી ને ભાળ

ભારતને ભારત રહેવા દો
મનની શાન્તી સકળ સખદાતા
જગ ચેતના

જગવવાદો

આવો બુંધ અવાજ ઉઠાવો
ભારતને ભારત રહેવા દો
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પણ્ર્ ભ ૂત્રમએ પ્રગટ્ ું દે વતતવ
સારા જગે મલકવા દો
અકહિંસા એ આધાર જગતનો
કરણાથી છલકવા દો

કહિંસા અતર્ાચાર અકલ્ર્ાણી
માનવને માનવ રહેવા દો
ઉર્કારોના મેઘ અવની એ સીંચો
વનરાજીને મ્હોંરવા દો

ર્શ ર્ક્ષી અબોલા જીવડા
પરક બનશે ર્થરાવા દો
સૌના સખે થાશો સખીર્ા
ભાવ ઉરે છલકાવા દો

સરીતામાુંથી સાગર થૈ મ્હાલો
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સપ્ત ખુંડે સુંવરવા દો
મીઠા બોલે દો આવકારો
સધા સ્મીત રે લાવા દો

બધધી બળથી ત્રવકાસ કેડીએ
સખ શાન્તી ર્થરાવા દો
ર્ાર્ મારગેથી ર્ાછા વળો
પ્રત્રતક્રમણને પ્રગટવા દો

અખીલ બ્રહ્ાુંડનો એક જ ઈશ્વર
બની સુંતાન શોભા દો
સારું સારું ગ્રહણ કરીને
અનુંત સખને સથવારો દો
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ભાળવ ું મારે ભીતરન ું અજવાળું
મન તણું

સાચ ું

તર્જ ું અહુંકાર ને ર્ાચ ું
ભાળવ ું મારે ભીતરન ું અજવાળું

ખ ૂબ ભમ્ર્ો આ જગ વાટે
હું ઈન્દ્રીર્ સખ સજાણું
વેર વૈમનસ્ર્ે કદલડાું રૂઠે
આવ્ય ું ર્શ્ચાતાર્ન ું ટાણ…
ું
ભાળવ ું મારે ભીતરન ું અજવાળું

ધર્ાન ધરતાું કદવ્ર્તા ર્ામ ું
ક્ષમા સૌરભના દીર્ જલાઉં
સમતા વમળો આ અનરાગી
દશપન મુંગલા ત્રનત હું ઝાુંખ…
ું
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ભાળવ ું મારે ભીતરન ું અજવાળું

આતમ શધ્ધધ સત ધન ન્ર્ારું
અહુંકાર એ ભાઈ અટવાણું
મારું ગણ્ય ું એ નથી કોઈન ું
એકાકારે

સતર્

જ

લાધય ું

ભાળવ ું મારે ભીતરન ું અજવાળું
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ભાળું તને
હું દોડાવ ું જજિંદગીને કે જજિંદગી દોડાવે મને
ઝાુંખ ું અંતર ચક્ષએ તો રમાડતો ભાળું તને
આટાર્ાટા હું રમ ું ને કોઇ રમાડી જાર્ મને
કહસાબ કરવા માુંડું તર્ાુંતો, હસતો ભાળું તને
લટકાવ ું કું ઠે ર્શ ઈલકાબો ને ગવપથી ભમ ું
કોઈ ખેંચે ટાુંટીર્ાને સીડી ખસેડતો ભાળું તને
આ મારું ર્ેલર્
ું મારું , કહી રાતકદન મથ્ર્ા કરું
જાર્ જમી કોઈ તાકડે ને ઓડકારતો ભાળું તને
વાત માુંડું સુંબધ
ું ોની, ર્ણ રમાડું સ્વાથપ સદા
ભોગ ધરી માગું જ્ર્ાું, ભલો શરમાતો ભાળું તને
દે હ મોંઘો માનવનો છે દે વનેર્ દલપભ રે
સત ર્ુંથીને હેતે અક્ષરે , બોલાવતો ભાળું તને
પ્રેમ કરણા ને

થી જો ઉભરે જીંદગી

યગોયગોથી સાચો સારથી થાતો ભાળું તને
ત્રવસ્તરતો જઈ ફૂલી ફાળકે ‘દીર્ મોટો થર્ો
વતળ
પ બનાવી શ ૂન્ર્માું રમાડતો ભાળું તને
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મન દર્પણ
સતર્ યગની એક વાત સર્ાણી
સાુંભળજો ધરી ધર્ાન નર નારી
બોધર્ાઠ દે તી સુંસારે ન્ર્ારી
ૃ વાણી
આ છે ઓશોની અમત

રાર્ રું ક ભ ૂલી ભેદ થાર્ સદાચારી
શીશ ઝીલતા ગર દ્વારે વાણી કહતકારી
સખા ભાવે સૌ શીખ્ર્ા જીવનની રીત્રત
ગર આશ્રમથી લે ત્રવદાર્ ઝીલતા નીત્રત
...................
ગર આશ્રમથી ગર સખા બની યવાવર્ે ર્ોતાની મુંજીલ ર્ર
એક ધર્ેર્ લઈ સૌ ચાલી નીકળર્ા…
………………………………..
હતો રાજાનો કું વર, મળય ું ત્રસિંહાસન, શોભે થઈ યવરાજ
ક્ષાિ ધમપ

સુંભાળી ત્રવરલો થર્ો ર્શસ્વી સમ્રાટ
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સખ સમ ૃધ્ધધથી છલકે નગરો ને દીર્ે કદવ્ર્ દરબાર
ત્રનશકદન ર્શ કીત્રતિથી શોભી, રાજન ઝીલતા સતકાર

ગર સખા ચાલ્ર્ો તીથપ વાટે, મનમાું કરતો જાર્
જ ુંગલ જ ુંગલ ધ ૂણી ધખાવી, ધરતો રૂડાું ધર્ાન
આતમ ચચિંતને પ્રગટયા દીવડા, જીવન ર્ુંથે દીઠો ઉજાશ
લોક કલ્ર્ાણે ઘસતાું કાર્ા, ચુંદન થઈ મહેકે ચોર્ાસ

સમ્રાટે સાુંભળી ર્શોગાથા ને ર્ાદ કર્ાપ ગર સખા
સુંદેશો મોકલી દીધાું ત્રનમુંિણ, ને દીધાું આદર તેડાું
આવ્ર્ા દ્વારે સખા તર્સ્વી, ને નર્નો રાજનનાું ભીંનાું
વહી ત્રમલને અશ્રની ધારા ને ઉમળકે તનમન ખીલ્ર્ાું

બાળર્ણની માર્ામાું સરકી ભાવે મનડાું મલકે
ર્રસ્ર્ર સ્નેહ અંતરથી ઝીલી, આદર મધરાું છલકે

હસી રાજવી પ ૂછે , ત્રમિ મારા, ધરશે શું મજને 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 શું આર્ે ?

સાુંભળ રાજન દીધી દાતાએ , અમને અનેરી ત્રસધ્ધધ
ર્ર કલ્ર્ાણૅ ધરું સુંકલ્ર્ તો ર્રમ કૃર્ાળું કરતા પ ૂત્રતિ
ત્રવચારું રાજ રાજેશ્રીને ત્રમિ ભાવે કઈંક અનોખ ું આપ ું
ર્ણ જે ચીજનો ત્રવચાર કરું , તે ચીજ તારા ખજાને દે ખ ું

છે વટે એક એવી મહામ ૂલી, ચીજ આ થેલામાુંથી તને દે વી
જેને તારો મહા રાજકોર્ ર્ણ , કદી નહીં શકશે તોલી

ફાટી ગર્ેલી ઝોળી લઈ, તર્સ્વી ફકીર ફક્રથી ચાલે
મારા ખજાને ના હોર્ એવ ું ,શું આર્શે રાજન ત્રવચારે

રાજન તારા મહેલમાું શોભતા હીરા જડીત અરીસા
બોલો મગટધારી પ ૂછું તમને, જઓ શું થઈ રસીલા ?
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આજ મારે દે વો તમને, દર્પણનો એક જાદઈ ટકડો
દર્પણમાું શું દશપન કરવા? એ શીખને કદલમાું જડજો

ધીર ગુંભીર મદ્રા 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, કદીર્ે કૃર્ા વગર મળશે નહીં
જ્ઞાન કકરણે ઢૂુંઢો જગે તો , ઈશ્વર ત્રસવાર્ કું ઈં જડશે નહીં

સ્વર્ુંને ર્ારખ્ર્ા વગર રહી જાશે , સવપ સાધના જગે અધ ૂરી
આતમીર્ આનુંદે ત્રનષ્કલુંક પ્રત્રતભાનો ,સ ૂર્પ સ્વર્ું જાશે પ્રકાશી
છે લ્લે હસી તર્સ્વી વદ્યા….
જીવન છે જલ ર્ર રમતી રે ખા, જાગો રાજવી નીરખો એને
મન દર્પણમાું મળશે ર્રમેશ્વર , કેમ કરી રાજન તોલશો તેને?
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મય ૂરના કામણ
તારા ર્ીંછાનો વીંઝણો શોભે રૂર્ાળો
તારી કલગીનો તાજ રૂડો રકઢર્ાળો
મોર ત ું

લાગે

છે છે લછોગાળો

મેહલીર્ો ગાજે ને થનગને નખરાળો
વનવગડે ઢેલ સુંગ દીર્ે
મોર ત ું લાગે છે

રમતો

ભર્કે

નો

છે લ છોગાળો

કળાર્ેલ

કોડીલો

મોર મગટ ધરી હરખાવતો ગોર્ાલો
મોર

ત ું

લાગે છે છે લ છોગાળો

મય ૂર કેવાું રે કામણ તમે કીધાું
હકરએ તમારાું સરનામાું રે દીધાું
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મેં તો વહાલ ું કયું

ગોકચલય ું ગામજી

મોરર્ીંછ મગટે ઓળખાર્ો મારો કાનજી

તારા

રાજ

રાજેશ્વરી ભર્કા રૂર્ાળા

મોરલા તમે સૌને ગમતા છે લ છોગાળા
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મહાદે વ
અંતરર્ામી એટલ ું જ હું માગું
ર્ાર્ ર્ડી

મર્ થઈ જાગું

હરહર નાદથી જીવ આ સજાવ ું
દશપન ભાગ્ર્નાું સખડાું રે ઝાુંખ ું

રાર્ રત્રવ ઉતારે આરતી મુંગલ
સવણપ દીસે કૈ લાસ કરું વુંદન
ઓમ રટું ને ર્ામતો ર્ુંચ દશપન
નીલકું ઠા થાજો અમ કષ્ટ ભુંજન

ધર્ાન ધરીએ શુંભ મારા જટાળા
ર્ાવન ગુંગા મૈર્ા શત સભાગા
બીજ ચુંદ્ર ધર્ો શીશ મહાદે વા
ભોળા ભોળા કલ્ર્ાણી રે ઓમકારા
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દે વ દરબારે શોભતા શુંભ

દાતાર

પણ્ર્ દશપને ઝૂક્યા શીશને ખશી અર્ાર
જર્ જર્

શુંભ દાતાર(૨)

મહેકત ું ગજરાત
ગાજે મેહલ
ૂ ીઓ ને સાવજની દહાડ
જાણજો એજ મારું વતન ગજરાત
જ્ર્ોતને અજવાળે રમે ભક્તત શ્રધધા
આંખની અમીથી વહે દાનની ગુંગા
પ્રભાતીર્ાના સ ૂરે જ્ર્ાું પ્રગટે પ્રભાત
જાણજો એજ મારું વતન

ગજરાત

શીખવ્ર્ા સાગરે સૌને સાહસના ર્ાઠ
ને સાબરે પ્રગટાવી આઝાદીની આગ
ગજે
ૂું જર્ સોમનાથની હાકો કદનરાત
જાણજો એજ
શોભતો
વલસાડી

કચ્છડો

મારું વતન ગજરાત
મારો શરદની

કેરી જેવા

કોર્લના

રાત
ગાન

ચરોતરી ખમીર ને ઑલી પ

ની ભાત

જાણજો

ગજરાત

એજ

મારું વતન
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તાર્ીના તટ ને ર્ાવન નમપદાના ઘાટ
મહીથી મહીમાવુંત, મારું ગરવ ું ગજરાત
ઘ ૂમતા

મેળાુંમાું

જાણજો

એજ

લોક ભ ૂલીને જાત
મારું

વતન ગજરાત

છે ગાુંધી સરદાર મારી ગર્જરીના નેિ
પ

ઈ

ત્રવશ્વાત્રમિ

સદામાની ર્ોટલીએ દીધી સખાની ર્ાદ
જાણજો

એજ

મારું વતન ગજરાત

ના પ ૂછશો ભાઈ કોઈને, કેવડું મોટું ગજરાત
જ્ર્ાું જ્ર્ાું વસે ગજરાતી તર્ાું મહેકત ું ગજરાત
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મા તારી ઋણ ઉતરાઈ
છુંદ-ચોર્ાર્ા
ઘસી જાત જગ કલ્ર્ાણે, હસી હસી ને મા રોઈ
સુંસાર ભલે રમતો સ્વાથે તવ હૈર્ે ચોખ્ખાઈ
આવે તારે ખોળે દોડી, છોડી

જગ ઠકરાઈ

માડી તારી ર્ાવનતા જોઈ પ્રભતા હરખાઈ
ધન્ર્ ધન્ર્! જનની તારી જાગીરાઈ(૨)
………………………………………………….
હાથ ફરે મા હેતે શીરે
ર્ામ ું સકળ સખવાઈ
ખોળે રમવ ું તારા મા એ
વૈકું ઠી ઠકરાઈ
વ્હાલ તમારા મા લાખેણા
સાચી પ્રેમ સગાઈ
ઘડી તને મા દે ત્રવધાતા
સ્વગપ તણી હરખાઈ
સ ૂરજ સોમ શાખડે ઝૂલે
મા તારી મમતાઈ
આંખલડી મા તારી જાણે
ગુંગાની નીતરાઈ
દે હોઠો આત્રશર્ મા જ્ર્ારે
દૂ ર રહે ત્રવકટાઈ
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જગ શીરે થી ના ઉતરે એ
મા તારી ઋણ ઉતરાઈ(૨)

માત ૃ વુંદના
નથી જગે માતા સમ કોઈ વડેરું ,
માબાર્થી ના દીઠું કોઈ મોટે રું
શત શત જન્મે ના ચ ૂકવાર્ એવ ું
માતન ું મોઘેરું ઋણ સદા અનેરું

સુંતાન સખે નીચોવી છે કાર્ા
વટવ ૃક્ષ સમી દીઠી રે છાર્ા
સુંસાર

સાગરે રે લાતી કરૂણા

મળે ઢાલ શીરે , વુંદે રે જાર્ા
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માન ું હૈય
હેત ભયું છે માન ું હૈય ું
હરખત ું જોઈને છૈ ય
દીકરી આવી માને મળવા
પ ૂછતી હોંશે શું છે ખાવ?ું

ર્ાદ આવે મા નાસ્તા થેલી
ત ું ભરી દે તી કોલેજ કાળે
ભ ૂલતા નાનો સ્કાફ અમે તો
દોડતા ર્પ્ર્ા ર્ાદ કરાવે

વાુંચતા ર્ોઢી જાતા અમે
વ્હાલથી શીરે ચાદર ઓઢાડે
ર્ાદ આવે મા બચર્ણ હવે(2)
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આજ ગૃહસ્થી આવી માથે
ભાગતી દોડતી જીંદગી વચ્ચે
આજ શોધ ું એ ચા ને થાળી(2)

માવતર સમ ના બીજા ખજાના
જીંદગી ના સાચા જ ત્રવસામા(2)
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મારા શામળા
મારા અંતરમાું ભાવ એવા જાગ્ર્ા રે શામળા
વ્ર્ોમ ત્રવરાટને કહિંડોળે

ચાવ ું

હીંચકે ઝૂલતા નીરખી મારા શામળા
વસુંતને મોકલી ફૂલડે વધાવ ું
મારા અંતરમાું ભાવ એવા જાગ્ર્ા રે શામળા
ઉંચા ડુંગકરર્ે દે વને બેસાડું
ડુંગરની ડગરો શણગારું મારા શામળા
આઠે ર્હોર તને સજાવ ું
મારા અંતરમાં ભાવ એવા જાગ્યા રે શામળા
તમને સવણપ ત્રસિંહાસને ર્ધરાવ ું
આનુંદથી ચામર ઢોળું મારા શામળા
ધ ૂર્ દીર્ આરતીથી મુંગલ વરતાવ ું
મારા અંતરમાં ભાવ એવા જાગ્યા રે શામળા
તમને ગલાબોની સેજે સવ
ું ાડું
મઘમઘતા અત્તર છું ટાવ ું મારા શામળા
નારદજીને બોલાવી વીણા વગડાવ ું
મારા અંતરમાું ભાવ એવા જાગ્ર્ા રે શામળા
જીવડો હકર શરણમાું રમાડું
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ભાવ ઝૂલે ભગવાનને હસાડું મારા શામળા
વ્રજનાું મધરાું માખણ જમાડું
મારા અંતરમાું ભાવ એવા જાગ્ર્ા રે શામળા
વ્ર્ોમ ત્રવરાટને કહિંડોળે

ચાવ ું

જીવડો હકર શરણમાું રમાડું
જીવડો હકર શરણમાું રમાડું
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મારી ભાર્ા ત ું ગજરાતી
પ્રભાત્રતર્ા જેવી પત્રનત મારી, ભાર્ા ત ું ગજરાતી
ત્રવશ્વ માત ૃભાર્ા કદને હૈર્ે, ચાહ ઘણી ઉભરાતી

‘નાગદમણ’ નો આકદ કત્રવ , છે મારો એ નરસૈર્ો

ટેક ધારી ધન્ર્ પ્રેમાનુંદ, શતવુંદની ગજરાતી છૈ ર્ો
ખલ્ર્ા ભાગ્ર્ને મળર્ા રે નમપદ, દલર્ત અવાપચીને
ને મલકાણી ભાર્ા ગજરાતી હસતી રમતી કદલે

સાક્ષર

ત્રવરલા લઈને હાલી , રૂડી ગર્જરી વણઝાર

ગાુંધી આધત્રનક યગથી મ્હેંકી, શોભે સાકહતર્ની ધાર
અરબી; ફારસી ને મોગલ સહ,અંગ્રેજી મરાઠી બુંગ વાઘા
ગર્જર ભાર્ાએ ઝીલ્ર્ા ભાઈ, ત્રવશ્વતણા શબ્દ ખજાના
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ફેબ્રઆરી એકત્રવસમો કદન, ત્રવશ્વ માત ૃભાર્ાનો ગરવો
ગર્જર લોક સાકહતર્ સાગર તીરે માણું હું 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 પ્રેમન ું ર્ારણું
સ્વગપ નો લ્હાવો લટૂું ાવે જી રે
જનનીન ું હૈય ું ધરણીન ું ભરણું
ત્રનત ત્રનત વ્હાલે વધાવે જી રે
અમી વાદલડી વરસે નર્નોથી
જીવનમાું ત ૃધ્પ્ત સીંચે જી રે
તારી તર્સ્ર્ા િણ લોકથી ન્ર્ારી
ઋણી જગ સારું જી રે
મા ને ખોળે ઝૂલ્ર્ા જાદવજી
વૈકું ઠના સખ કેવા ભ ૂલ્ર્ા જી રે
પ ૂજ ું મા તને ચરણ ર્ખાળી
તજ દશપનમાું ભાળર્ા જગદમ્બા જી રે
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માળાની મોટાઈ
હાલને ભેર મીઠડા દે શે
સાદ ર્ાડે છે કોઈ
ગમત ું ગામ; ગમતી શેરી
ગમત ું એમાું કોઈ

રૂર્લી વાતો રું ગીલી ર્ાદો
ઝરખે ઝુમતી જોઈ
નાનકી વાટે હેતના તેડા
જાશું રે એમાું ખોઈ

મ્હાલશું મેળે નદી તીરે
જાશું રે હરખાઈ
ઢોલને તાલે નાચશું હોંશે
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ઝીલશું રે જોબનાઈ

થાશું ર્ુંખી ઉડશું ગગન
કરશું પ્રેમની ર્રખાઈ
સાુંજ ર્ડે રે આવશું ર્ાછા
માણશું માળાની મોટાઈ

મીઠડી આ વાર્રાની વાત
મઘમઘતા વાર્રા
વસુંતના

ડાર્રા

કું ર્
ૂ ળ સુંગ માુંડતારે વાત
ફૂલડાુંથી સજશું રે ભાત…મીઠડી આ વાર્રાની વાત
ટહકતી

ઋત

હકરર્ાળી ભાત
કલરવના મીઠડા રે ગાન
રોમરોમ પ્રેમના રે ર્ાન…મીઠડી આ વાર્રાની વાત
ખ ૂલ્લા

તે વનમાું

ખ ૂલત ું 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 વાર્ે
કાળાું કડબાુંગ વાદળ ઉમટે
અંબર ગાજે,વીજ ઝબ ૂકે
ધરતીનો ધબકાર પકારે
આવરે મેઘા મારે દ્વારે (૨)

કેવો વરસે…
ઝરમર ઝરમર ધારે વરસે
વાયના વીંઝણાએ વરસે
આસમાનથી િાુંસો વરસે
સાુંબેલાની ધારે

વરસે

રાજાશાહી ઠાઠે વરસે…આવરે મેઘા
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અર્ાઢે આખેઆખો વરસે
શ્રાવણે ઝરમકરર્ો વરસે
ર્ારે વાની ર્ાુંખે વરસે
મોરલાને કું ઠે

વરસે

ભ ૂલકાુંની સુંગાથે વરસે…આવરે મેઘા

કેવો વરસ્ર્ો……
ર્વપતની ટેકરીએ વરસ્ર્ો
ઊંડી

ઊંડી ખીણે વરસ્ર્ો

ભેખડો તોડી ને વરસ્ર્ો
ગામ-શહેરની વાટે વરસ્ર્ો
સ ૃષ્ષ્ટ માટે દોડી વરસ્ર્ો…આવરે મેઘા

માનવની શ્રધધાથી વરસ્ર્ો
ચાતકના પ્રેમે 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 ડેલીએ 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 કબ
ૂ ાએ મલક્યો
ખેતરે મોલ થઇ મલક્યો
ખેડૂતોના અંતરથી મલક્યો
વેર્ારીની વખારે મલક્યો
વાહ ધરણીધર કેવો મલક્યો….આવ રે મેઘા

કેવો ચમક્યો કેવોમહેંક્યો...
મેઘ ધનર્ના રું ગે ચમક્યો
ચાુંદલીર્ાના જળકું ડે ચમક્યો
ર્ુંકજની

ર્ાુંદડીએ ચમક્યો

સાગરની સેજે

રે

ચમક્યો

મુંકદરના ત્રશખરીએ ચમક્યો…..આવરે મેઘા

ધરતીની ખશબ થઈ મહેંક્યો
મોરલાના

કું ઠડે

ગહેંક્યો

શ્ર્ામલ રૂર્ ધરીને છલક્યો
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ખીલતા ર્ૌવનથી મલક્યો
ભક્તતની શક્તતથી ખ ૂબ ઝબ ૂક્યો….આવરે મેઘા

ગાજતો રહેજે ,વરસતો રહેજે
દશે

કદશાએ દોડતો રહેજે

વરસે વરસે ભીંજાવતો રહેજે
સ ૃષ્ષ્ટને

સજાવતો

રહેજે

મેઘાડુંબર ગજાવતા રહેજે….ગજાવતો રહેજે
વહાલા મેઘા આવતો રહેજે …..આવતો રહેજે

Page 212

મેળે ઝટ જઈએ
ઊડે રે શમીર્ો રૂમાલ
છાર્ો આકાશે ગલાલ
કે મેળે ઝટ જઈએ(૨)

વાગે વગડાના રે ઢોલ
છે ડ્ા ર્ાવાના રે બોલ
હરખ્ર્ાું હૈર્ાનાું રે હેત
ગાડે ઘ ૂઘરીઓનાું ગીત…કે મેળે ઝટ જઈએ(૨)

રૂડાું ગીતલડાું

ગવાર્

મખડું મલક મલક થાર્
લીલી લીમકડય ું લહેરાર્
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)

મનડું 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 છે લ છોગાળો રાજ
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દીર્ે જોધપરી રે શાન
મારે ચીતરાવાું છે નામ
હરખના ઉભરાર્ા છે જામ….કે મેળે ઝટ જઈએ(૨)

મોંઘવારી
( છંદ-મંદાક્રાન્તા)
આવ્યા છે રે , કકઠન દનડા, મોંઘવારી રૂલાવે
ર્ો ફાટેન,ે તન તર્વતો , દોડતો કૃષ કાયે
ભાવો કૂદે, વનત શીખર ને, ખ ૂટતી આ કમાણી
સૌથી સસ્તો, હુ ં જ સબળતો, કોણ સ ૂણે કહાણી
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ર્શવુંતી ગજરાત
ગણીર્લ

ગર્જર

ચગરા અમારી, ગૌરવવુંતા ગાન

સ્નેહ સમર્પણ શૌર્પ શાુંત્રતના, દીધા અમને ર્ાઠ
રાજવી સાક્ષર સુંત મહાજન , ધરે રસવુંતા થાળ
જર્ જર્ ર્શવુંતી ગજરાત ,શોભે ર્શચુંદ્ર તવ ભાલ
જનમ્ર્ા ગર્જર દે શ ,સુંસ્કત્રૃ તના ખીલ્ર્ા છે ગલદસ્ત
તવ રું ગે સોડમે ખીલ્ર્ાું, મઘમઘતાું માનવ પષ્ર્.
ત્રવશ્વ ર્થ દશપક ગાુંધી ગરવો, ગર્જર સપ ૂત મહાન
ધન્ર્ ધન્ર્ ગર્જરી માત ,તવ ચરણે મળર્ો અવતાર.
રમ્ર્

ડુંગરા

સકરતા મલકે, ધરતી ઘણી રસાળ

ગરબે ઝગમગે જીવન દીર્ ને,જગત જનનીનો સાથ.
ધરતી

મારી કબેર ભુંડારી, ભરશું પ્રગત્રત સોર્ાન

જર્ જર્ રું ગીલી ગજરાત, શોભે ર્શચુંદ્ર તવ ભાલ.
રતનાકર ગરજે
મૈર્ા

ગર્જર

દ્વારે , કરે શૌર્પ લલકાર

નમપદા પત્રનત દત્રશન
િ ી, ભરે

અન્ન ભુંડાર

માત મહીસાગર મકહમાવુંતી, તાર્ી તેજ પ્રતાર્
જર્ જર્ રસવુંતી ગજરાત,ધન્ર્ ધન્ર્ ગર્જરી માત
ર્ાવન તીથપ , તીથુંકરની કરણા, અર્ે જ્ઞાન અમાર્
સહજાનુંદ ર્ોગેશ્વર વસે અંતરે ,સખદાતા મીરાું દાતાર
Page 216

વલ્લભ સરદાર સુંગે ગાજે ગગને જર્ સોમનાથ
ધન્ર્ ધન્ર્ ગર્જરી માત , શોભે ર્શચુંદ્ર તવ ભાલ
ભારતવર્ે

ર્રમ પ્રકાશે, જાણે હસ્તી ર્ર અંબાડી

સપ્ત સમુંદર સવારી અમારી, દકરર્ા કદલ ત્રવશ્વાસી

અનર્મ તારી શાખ ઝગમગે, જાણે તારચલર્ાની ભાત
રમાડે ખોળે ત્રસિંહ સુંતાન , શોભે ર્શચુંદ્ર તવ ભાલ
ગાર્ાું પ્રભાત્રતર્ાું ભતત નરત્રસિંહ,ે આભલે પ્રગટયા ઉમુંગ
સાબર દાુંડી શ્વેત ક્રાક્ન્તના, દીઠા પણ્ર્ પ્રતાર્ી રું ગ

‘આકાશદીર્’ વધાવે વીર સત્રનતા છાર્ો પ્રેમ અનુંત
તારે ચરણે નમીએ માત, આત્રશર્ માગે તારાું બાળ
ધન્ર્ ધન્ર્ ગર્જરી માત, શોભે ર્શચુંદ્ર તવ ભાલ(૨)
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રટે રાધા
કા’ન કું વરના મોરલાના છોગે, સખી મારી નજરું ગથ
ૂું ાણી
વ ૃન્દાવનની

વાટે

ભ ૂલી ને ભાન હું ભોળી

ભરમાણી

રટે રાધા! કા’નાના કામણે, ચદ
ું ૂ ડીના ર્ાલવડે પ્રીતય ું બુંધાણી.

ર્ીળાું પષ્ર્ોમાું ર્ીતામ્બર ભાળી, ર્ાુંર્ણમાું આજ એને બીડું
આખા મારગડે, દૂ ર દૂ ર ગોકળમાું ગોત્રવિંદને હોંશેથી ગોત ું
નુંદલાલના બારણે, બહાવરી બની સધબધ ભ ૂલી હું શરમાણી
રટે રાધા! કા’નાના કામણે, ચદ
ું ૂ ડીના ર્ાલવડે પ્રીતય ું બુંધાણી.

ર્મનાને તીરે , વ ૃક્ષોને ર્ાુંદડે મીઠા ભણકારા મને વાગે
ર્ુંખીડાના નાદ થઈ વેણના સાદ, કાળજાને ઊંડે ઊંડે લાગે
સર્નામાું આવી, મીઠી અઠખેલી કરે રે કાનજી વરણાગી
રટે રાધા! કા’નાના કામણે ,ચદ
ું ૂ ડીના ર્ાલવડે પ્રીતય ું બુંધાણી.

મોરલા ટહક્યાને, દૂ ર વાદળે શામળો દે ખાર્ો સુંતાતો
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મનગમતાું કેસ ૂડાું ખીલ્ર્ાું ને મને, મધવનમાું માધવ દે ખાણો
તનમનને રું ગજો ગલાલે ઓ ગોર્, ગોકળમાું છે આજ હોળી
રટે રાધા! કા’નાના કામણે, ચદ
ું ૂ ડીના ર્ાલવડે પ્રીતય ું બુંધાણી.

છોગાળો છાનો છાનો, ફોડે મટકી ને ફૂલડામાું દલડું સુંતાડું
ર્ાલવડે પ્રીતય ું બાુંધીને, મારા નર્નોમાું નટવર રમાડું
ર્ાલવને ર્ડદે , નજરું ઝુલાવીને છૂપ ું છૂપ ું હું શરમાતી
રટે રાધા! કા’નાના કામણે, ચદ
ું ૂ ડીના ર્ાલવડે પ્રીતય ું બુંધાણી.
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ર્શધર ત ું નવયગી
હાર્! સણી અંતકરક્ષથી
ગવપ, ધરે ધરા સત્રનતા
સાહસ

સૌમ્ર્

ર્શધર

ત ું

ઉમુંગી
નવયગી

અમેકરકા રૂસ જાર્ાની
સયતું ત સાહસની સકાની
ધન્ર્ ત ું ! ગર્જરી પ્રભા
શાન

ત ું

ભારતમાની

ઘ ૂમુંત આ શશી વસધા
અંતકરક્ષે

જએ સત્રનતા

જગ સલામ નારી શક્તત
અવકાશ મથકની પ્રથમા
રમે ઘ ૂમે વ્ર્ોમે સભાગી સત્રનતા
ગાશે

જગ

અમર

ર્શ ગાથા

નભ ત્રનરખે તવ સકીત્રતિ સત્રનતા(૨)
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રણઝણત ું મારું અંતર
ના મહેફીલ ના વાવડ
આ કોણ વગાડે જ ુંતર
રણઝણત ું મારું અંતર
ર્ીળાું ર્ાુંદડાું માર્ા છોડી, દૂ ર જતાું ભાઈ દોડી
ર્ીડા ર્ાનખરની વેઠી ધ્ર ૂજે, સ ૂસવાટે ઠું ડી ડાળી
તર્ાું ફૂટી હસતી કું ર્
ૂ ળ
આ કોણ ખીલવત ું તુંતર…રણઝણત ું મારું અંતર

અંધાર ર્છે ડી ઓઢી અવની, રૂર્ અઘોરી ધરતી
રમે રે લાતી ચાુંદની પ્ર્ારી, સાગર લહેરે સરતી
આ કોણ છે ડત ું સ્ર્ુંદન?
ભ ૂલી ધરા ગગનનાું બુંધન…..રણઝણત ું મારું અંતર
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વસુંત વાર્રા વાત ું કહેતા, દૂ ર દૂ ર કોઈ મહેકે
મન મયરો નાચે નટખટ, ઉર આંબલે કોઈ ગેહકે
આ કોણ ઝૂલાવે ર્ૌવન ઝોલે?
છે ડી હરખીલા જ ુંતર…રણઝણત ું મારું અંતર

નર્ન બીડું ને ધર્ાન ધરું ,અગોચર ત્રવશ્વે કોઈ સુંતાત ું
ના જાણું ર્ણ ખ ૂબ જાણ,ું ભાવ બુંધને કેવ ું બુંધાત ું
બ્રહ્ાુંડે કોણ ભણાવે મુંતર
દે શાતા દશપન અંદર…રણઝણત ું મારું અંતર
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રથર્ાિા
અવસર આનુંદના અર્ાઢી બીજે,
દશપન દે શે જગન્નાથજી રે
રથ; રાજવી ને ઝૂલે રે હાથીડા
શોભે બલરામ સુંગ શભદ્રાજી રે .
છાર્ાું વાદળીર્ાું ઊંચેરે આભલે,
છોગાળો છાુંટણાું ઝીલેજી રે
દે વા દશપનીર્ાું ઘરઘર આંગણે,
રથે બીરાજ્ર્ા વીરાઓજી રે
આવોને લટૂું વા લ્હાવા લાખેણા,
નગરે નગારાું વાગે જી રે
ધર્ાપ છે પ્રસાદ મગ જાુંબના,
આરોગો જનજન ઝૂમીજી રે
ભાવે રે ધરશું મોંસાળું પ્રભજી ,
શ્રધધાની તલસી ભારે જી રે
કરૂણા તમારી ર્થર્થ પ્રગટે ,
ધન્ર્ ધન્ર્! અમે જદરાર્જી રે
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રથર્ાિાના લ્હાવા રે
હળવે હળવે હાલે જાધવજી
લેતા રથર્ાિાના લ્હાવાજી રે
ર્થર્થ ઝરમર ઝરમરીર્ાજી
લટૂું ે અર્ાઢી લ્હાવાજી રે

વીરા બળભદ્ર બેલડી રૂડી
સાથે સભદ્રા બહેનીજી 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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ગલાલે રમે રૂર્ાળાજી રે

હાથી ઘોડા ને મગના થાળા
ઢમઢમ ઢોલ નગારાજી રે
ભોળા ભધરજી હૈર્ે રમતા
ઘરઘર ગોકળીર્ા ધામાજી રે

રમે ઘનશ્ર્ામ
મને વહાલ ું લાગે (૨) શ્રીજી તમારું રે નામ
બુંસરી વાગે ને હ્ર્દર્ે રમે

ઘનશ્ર્ામ

ગાર્ને ભાળું ને વનમાું શોધ ું રે ગોર્ાલ
ર્નઘટે આંખો મીંચી નીરખ ું નુંદલાલ

મોરલો બોલે ને તમને ગોત ું રે ગગન
વૈકું ઠથી ગરડ લઈ ર્ધારજો કકશન
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ર્ીળાું ર્ીતાુંબરથી શોભતો સલણો શ્રીનાથ
નીરખી સદ
ું ર દશપન અંતર ર્ામત ું અનરાગ

લાલજીને ધરવા છપ્ર્ન ભોગના રે થાળ
ભાવે આરોગો ચૌદ લોકના રે નાથ

ર્ારણે ઝુલાવ ું જાદવજી આઠમની મધરાત
ભલાવી વૈકું ઠ કાનજી રમાડું

રું ગરાસ

શ્રાવણે ઝૂલે રાધાજી ને વ્રજમાું બોલે મોર
પ્રેમ પ્રસાદી ર્ીરસે હેતે નુંદનો કકશોર
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રું ગ ભરી રમશ ું રાસ
રું ગ ભરી રમશું રાસ, સકહર્ર મોરી
રું ગ ભરી રમશું રાસ
રાધા રાણી ને રમાડે કામણગારો કાન
બુંસરીના નાદે ઘેલ ું ગોકચળય ું ગામ
સકહર્ર મોરી, મીઠડી કરશું વાત(૨)
હાલોને રું ગ ભરી રમીએ રાસ
ગોવાળ ગોકળના હાુંકે ગાવલડી
ગોર્ીઓ છલકાવે વહાલ
ઢોલીડા જમાવે તાલીઓના તાલ
સકહર્ર મોરી, ચાુંદની ચમકી આકાશ(૨)
હાલોને રું ગ ભરીરમીએ રાસ
શોભતા મોરર્ીંછે મનમોહનજી
ખળખળ વહે ર્મનાજીની ધાર
ચદૂું ડીએ ચમકે તારલાની ભાત
સકહર્ર મોરી, શરમાવે શામળના સાથ(૨)
હાલોને રું ગ ભરી રમીએ રાસ
ભાવે રમાડે કદલડાું હરખાવે
નટખટ નુંદજીનો લાલ
ઝીલે ગોર્ીઓનાું ભીંના વહાલ
સકહર્ર મોરી, ઝાુંઝરીના રણકે નાદ(૨)
હાલોને રું ગ ભરી રમીએ રાસ
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પ્રભ સુંગ ઝૂમે ભતતોના ભાવ
સકહર્ર મોરી, રાધાજી છલકાવે લાડ
હાલો હાલો રું ગભરી રમીએ રાસ(૨)
સકહર્ર મોરી, રું ગ ભરી રમીએ રાસ
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રું ગે 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 ઘ ૂમીએ આજ

મારા મહેલે ઝૂલે હાથીડાની હાર
જએ મારા હૃદર્ાની રાણીની વાટ
આવોને ભેર રમીએ રું ગે રાસ

એક ર્તુંગ ઊડે ઊંચે આકાશ
સાથે સરકે લઈ કદલડાની આશ
આવો ને સખીઓ સાથે રમીએ રાસ

મારે આંગચણર્ે હરખે મોગરાન ું ફૂલ
વાલમની વેણીનાું કોણ કરશે મ ૂલ
આવોને ભેર બારણે લટકાવીએ ઝૂલ
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મારે મુંકદકરર્ે બેઠી ર્ારે વાુંની જોડ
મારા મનમાું રમે કોડીલા રે કોડ
આવોને સખીઓ માથે મ ૂકીએ મોડ

ખીલ્ય ું એક કેસકરય ું ફૂલ રે

વાટ

બીજો કેસ ૂડો મોહર્ો ર્મનાજીને ઘાટ
વહાલો ચાુંદચલર્ો ખીલ્ર્ો આકાશ
આવો ને ભેર રું ગે રમીએ રાસ
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રાજા દીર્ોતસવી ત ું
છુંદ-સવદના

રાજા દીર્ોતસવી ત,ું સબરસ મધરાું, પ્રાગટય કદવડે
રું ગોળી આંગણેતો, તમસ ત્રવજર્શ્રી, આનુંદ વરતે
મીટાવી શત્રતાને , હરખ સભર હો, ચૈતન્ર્ સઘળું
ફોડી વ્ર્ોમે ફટાકા, ઘર ઘર ટહકે, ઝૂમે જ ગરવ ું

ધર્ાપ છે અન્નકટ
ૂ ો,પ્રભ ચરણ મહીં, છે ધન્ર્ ધરણી
આવો ભાવે ર્ધારો,શભ ર્થ જગ હો,ઉત્તમ કરણી
ભેટી દે સ્નેહ પજી
ું ૂ , જન જન હરખે, ઐશ્વર્પ ધરતો
ઝીલી હૈર્ે ઉજાશી, ત્રવનર્ સભર આ, સુંસાર ગરવો
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રામ નવમી
કેમ રે કહીએ ચુંદ્ર આ વાતડી
તજથી 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
પ્રભતા ર્ખાળે માત ગોદાવરી
ચરણોએ પ્રગટયા તીથપ અર્ાર

તમથી ભલી રે તમારી મદ્રા
લાુંગ્ર્ા સાગર મ ૂકી મખ માુંહ્ય
તમથી ભલી શોભા ધનષ્ર્ બાણની
અભર્ કીધા અરણ્ર્ દઈ છાુંર્
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તમથી ભલા રે સ્નેહ સીતાજીના
જ ુંગલમાું મુંગલ વતર્ાપ ચોકદશ
હણી રાવણ ર્લટયા ભાગ્ર્ દે શના
ર્ણ જાનકી થકી જ થર્ા રે ઈસ

તમથી ભલી આ રામનવમી
અર્ોધર્ા નગરે પ્રગટયા રે દીર્
રમાડ્ા દે વ હનમુંતે ઉરથી
રામકથા અંતરે પ ૂરે રે છીર્

ધન્ર્ રામજી, ભાગ્ર્ે ફળર્ા રે રામનામ
ભાવે વુંદી ભજીએ જર્ જર્ સીર્ારામ
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રૂર્લી ભાતો
છીએ અમે ટમટમ તારલા
રૂર્લી

ભાતો

ભરશું

જલે ભલે જીગર અમારા
ઝગમગ ઝગમગ ખરશું

છીએ અમે નાનાું ઝરણાું
વાટે

ખળખળ રમશું

છોને આવે ર્થ્થર આડા
ગીત મજાના ગજ
ું વશું

છીએ અમે કેડી નાની
ર્વપત

શીખરો ચઢશું

સુંત શ ૂરાના મારગ થઈ
ધમપ

ધવજાએ

ભમશું
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છીએ અમે સવ
ું ાળા રું ગી
ર્વન

ર્લાણે ચઢશું

કું ટક મધર્ે ભલે જીવીએ
ફૂલડાું

થઈ

મ્હેંકશું

ભલે આવતાું વાવાઝોડાું
સમર્

આવે

ઝુકશું

દે શું સુંદેશ જગે મજાનો
ઝુક્યા તો

ભાઈ જીવશું
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લડવ ું ર્ડશે જ તારે
નથી લડવ ું બોલ્ર્ો અજ પન જ્ર્ારે
વદે શ્રીકૃષ્ણ લડવ ું ર્ડશે જ તારે

જગાડે કસુંર્ આ કહિંસા દવ
ને માનવતા રડતી લાગે શવ
ડું ખે મનડું અતર્ાચારથી તવ

ર્ોકારે વતસ સ્વધમપ અંદરથી જ્ર્ારે
વદે

શ્રીકૃષ્ણ લડવ ું ર્ડશે જ તારે

છોડી મર્ાપદા ને અધમપ ધસે
અટ્ટહાસ્ર્ે ર્ીડે સાધતાને કષ્ટે
હણાર્ જગ શાક્ન્ત ધ ૃણા આતુંકે

થઈ શભકર શસ્ત્ર ઉઠાવજે હાથે
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વદે ત્રનર્ુંતા લડવ ું જ ર્ડશે તારે

ક્રૂર ને કાળમખી શાસન ફાલે
કાર્રતાથી તારી ભદ્રતા લાજે
જીવવા માને આ જગ સુંસારે

ધમપ યધધ દે શે આહવાન પ્ર્ારે
ધ મરોળજે થઈ ત્રવશ્વાનલ ભારે
બડભાગી જર્ઘોર્ જગવજે હામે
વદે શ્રીકૃષ્ણ લડવ ું જ ર્ડશે તારે (૨)
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લાવો ગલાલ આવી હોળી
મને વાસુંતી વાર્રે ઝબોળી
રું ગ હૈય ું ને રગું ચોળી
લાવો ગલાલ આવી હોળી

છાર્ા કેસ ૂડાના કામણ
ભાળર્ા ટહકતા બાલમ
ઘ ૂમે વસુંત ર્હેરી દામન
વગાડો ઢોલ મારા વાલમ
ભરી ઉમુંગે ઉર ઝોળી
લાવો ગલાલ આવી હોળી(2)

હોળી ભલી ર્હેલી લાલ
રું ગો રત્રસક ભરી વ્હાલ
ખીલ્ર્ાું ગલાબ મારે અંગ
Page 242

લો ને રૂમાલ લાલ સુંગ
આવી ભેરૂઓની ટોળી
રું ગાઉં આજ થઈ ભોળી
લાવો ગલાલ આવી હોળી

બોલી નવોઢા લો ધાણી
ખાઓ ખજૂર શરમ છોડી
છૂપ ું હું રું ગમાું, દો ખોળી
લાવો ગલાલ આવી હોળી(૨)
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લોકશાહી
શાહી લોકશાહી તને લોકો શું વખાણે?
થઈ લોકદે વી ના વેદના લોકોની ઝીલે

ભ્રષ્ટાચારનો ભોરીંગ ભમતો ભમે
ત ું ચોર ને હું મહાચોરના ખેલો બધે
ન્ર્ાર્ આંખે ર્ટ્ટીઓ બાુંધી રએ
ઓ લોકશાહી

તને લોકો શું કહે?

ભર બજારે રૈ ર્ત તારી લટૂું ાર્ ને
મહા ત્રવઘાતક બળો

ફાલેફૂલે

જ્ર્ાું રાવ સાચી કોઈ ના સ ૂણે
ઓ લોકશાહી તને લોકો શું ભજે?
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દે શ મારો ને હું ર્રાર્ો
આતુંક ડોળા કાઢે મને
માનવતાના કાર્દા દે શપ્રેમીને હણે
ઓ લોકશાહી દે ખ આજે કોણ મરે ?

બીછાવી માર્ાજાળ ત્રવદે શો લટૂું ે
ને બેકારીથી યવાધન રએ
આ કારમી મોંઘવારી જીવન ર્ીસે
લોકનેતા ખુંધી આંખે જએ
મારી લોકને લોકશાહી ત ું કેમ જીવે?

ઓ લોકશાહી તને લોકો શું કહે?
વહી જાર્ ર્ાણી તે ર્હેલાું જ ,બાુંધીએ સુંઘબળે નવી ર્ાળને
ઊઠો દઈ હાકલ અંતરે , રચીએ લોકશાહી બળે ઈત્રતહાસને.
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વતનને આંગણે
આ

માયડી માટીના કણકણ મને ઓળખે

વતનના વગડે
હૃદર્ના

ત્રવહુંગોના વહાલ

સાુંભળે

બુંધનથી બુંધાર્ો નાતો

મીઠડો

માટીના કણકણથી
ત્રશશવર્ે

રું ગાર્ો

મારો મનખો

આચલિંગન દીધાું મને વહાલથી

ર્ામ્ર્ો સાચો સથવારો અંતરના
દલડાએ ઝીલ્ર્ો

સ્નેહથી

તારો પ્રેમ 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 મહેક સવા લાખની
છોડી

સથવારો જ્ર્ારે સૌ

થર્ા

વેગળા

ર્ાળર્ો ર્ોષ્ર્ો ને અંતે સમાવ્ર્ો મીઠી ગોદમાું
મારે થાવ ું રે ઓળઘોળ વતનની

આંગણે

આ વાલડી માટીના કણકણ મને

ઓળખે
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……

વસુંત ર્ુંચમી
આજ ગગને ઉતતસવ કોના?
કે સ ૂરજદે વ શણગાર કરે
ઢળતી સુંધર્ા એ વાર્ા વાર્રા
ને ત્રવધાતા ચાુંદાનો ઉર્હાર ધરે
આજ ધરતી એ ઉતતસવ કોના?
કે વસુંત દે વ ફૂલહાર ભરે
મુંદમુંદ મલકે મરત દે વ
ને હળવે સગુંધનો થાળ ધરે
આજ ઘ ૂઘવતા ઉતતસવ કોના?
કે સાગર મોતીથાળ સજે
ઝરમર ઝરમર ધોર્ા આંગણાું
ને મુંજરી કલરવ પ્ર્ાર ધરે
મન મુંકદરના દ્વાર ખ ૂલ્ર્ા ને
વસુંત ર્ુંચમી વધામણી દે
માત સરસ્વતી પ્રગટયાું જગે ને
ત્રવચાર વૈભવના

ધરે

આજ ગગને ઉતતસવ શારદાના
ત્રિદે વ ર્ાવન ર્ાઠ ર્ઢે
વાગી વીણા ને બોલ્ર્ા મોરલા
વસુંત ર્ુંચમી વરદાન ઝીલે(૨)
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વસુંત
છું દ …સ્ત્રગ્ધરા….
સૌથી સોહામણી ઓ,ચુંચલ વસુંત ત,ું હાલ હર્ે વધાવ ું
ખશ્બ ભર્ાપ કટોરા, કદરત મધરી, વ્હાલ ઝૂલે ઝૂલાવ ું

આ રાતી કું ર્
ૂ ળોને, વન ર્ણપ ફરકે, ડાળ ઝૂલે ત્રવહુંગો
ને પ્રફધ્લ્લત હૈર્ાું, કલરવ લહરે , વાત માુંડે ઉમુંગે

ધીરે ધીરે ર્ધારી, રસભર રીઝવે, સાજ ફૂલો સજાવે
આવી આવી ઘટાએ, વનત્રપ્રર્ ટહકે, સાદ દે તો સવારે

લાગે રે ધોધ બાળા,ખળખળ વહુંતા,આ ર્હાડી જટાએ
ઝીલે ઝીલે યવાની, નર્ન મલકતી, ગાર્ હૈર્ાું ઝર્ાટે
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થાઉં હું ધન્ર્ આજે, અંતર દશપનથી, ઝીલતાું કદવ્ર્ ભાવો
ને લીલા ડુંગરાઓ, નવલ રૂર્ ધરી, ગાર્ ગીતો ઉરે થી

વસુંતના વ્હાલ
આ મ્હેંક્યા વસંતના વ્હાલ
કે સકહયર શું કરીએ
આ મ્હેંદી મ ૂકી હાથ
કે સકહયર શું કરીએ

ઝરણાં તોડી નીકળયાં ર્હાડ
ને વાગી વાંસલડી રે વાટ
આ ફૂલે મઢયા ગાલ
કે સકહયર શું કરીએ

આઆ

કે સકહયર શું કરીએ

આ

ઈ
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આ
જઈ
કે સકહયર શું કરીએ

આ મ્હેંદી મ ૂકી હાથ
ને ખ ૂલયાં પ્રેમનાં દ્વાર
કે સકહયર સાથ રમીએ(૨)
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વાગે શરણાઈ ને ઢોલ
મઘમઘ મોગરાથી મહેકે 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 આંગણીર્ે ર્ધારો મહેમાન
ઝબ ૂકે રોશનીને હરખે નર્ન ,
કે આજ મારે માુંડવે (૨)
લેવાર્ાું લાલભાઈનાું લગન

ર્તાસાના ર્કડર્ાને ગોળધાણા લઈ,
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ફાળકે ફૂલે વરરાજાની ફોઈ
લ ૂણ ઉતારતી બહેનડી ગાતી,
ર્ાડો ને ફોટા મારા ભાઈ
કે આજ મારે માુંડવે (૨)
લેવાર્ાું લાલભાઈનાું લગન

શાહી

શ્રીમુંતાઈ શોભાવે સોફા,

જોધપરી જામા ને રજવાડી વાઘા
હસમખભાઈ હસીહસી વધાવે મુંગલ
કે આજ મારે માુંડવે (૨)
લેવાર્ાું લાલભાઈનાું લગન

સપ્તર્દીના આ સ ૂરો મધરા,
ર્કવાનથી શોભે થાળ સજીલા
ભાઈબુંધ નાચી ફોડે ફટાકડા ગગન
કે મનભરી માણજો(૨)
રાજકું 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,
વેણું વગાડી

રચાવ ું

હું રાસ.

કોરા કાગળમાું વાુંચ ું હું તમને,
મનગમતી ર્ાડું રું ગીલી ભાત
ફૂલોની ભાર્ા રટતી હું મખડે,
ને ર્મરાવ ું ર્વન થઈ આ જાત

ઉર્વનનાું ફૂલડાું હસતાું રે થાક્યાું,
આ મલકત ું મન મારું 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 ખદમાું ઘેલી હું ભમતી,
જોને

જોબત્રનય ું

કેવ ું વલખાર્

આંખ કહે વાતો અચણર્ાળી ધારે ,
અંતરમાું રણઝણતા સાદ ચોર્ાસ
વાત વાલમની લાગી મીઠી એવી,
માણે હૈય ું મધ મોઘેંરી હાશ (૨)
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વાર્રામાું હું ગઈ વીખરાઈ
નટખટ નાચુંતો વુંટોળ વુંઠ્ો,
ને વાર્રામાું ગઈ હું વીખરાઈ
આવી સાહેલડી હસતી વદતી,
તારા ચહેરા ર્ર કોની ર્રછાઈ;
ને ભોળી હું ભીતરમાું શરમાઈ.

છાન ું છર્ન ું કોઈ અડત ું અંગમાું,
ને

મઘમઘ્ય ું મનડું

મહેકાઈ;

જોને સાહેલડી બોલે કોર્લડી
હોળીના ગલાલે કેમ ત ું રું ગાઈ… સખી,વાર્રામાું ગઈ હું વીખરાઈ

નવા જમાનાનો રું ગ મને લાગ્ર્ો,
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ને રાતભર ફોનમાું હું મલકાઈ,
ધબધબ ધબકારા હૈર્ે રમતા;
વ્હાલા દર્પણે ધરી રે અંગડાઈ …સખી,વાર્રામાું ગઈ હું વીખરાઈ

તમે પ્રેમ ને હું પ્રેમા સજનવા,
ભીતરમાું

લહેકરય ું

લહેરાર્

કેમ ઝાલ ું આ જોબનીય ું વસુંતે;
કેસરીર્ા રું ગમાું હું ઝબોળાઈ…સખી,વાર્રામાું ગઈ હું વીખરાઈ

વાલર્ની વેણ વાગી હૈર્ે ને
સખી, લીલડી

ખીલી વનરાઈ

પ્રેમનાું મોતીડાું જડ્ાું રે અમને,
વાટે વેર્ાું ને ગર્ા લોક શરમાઈ
સકહર્ર મોરી,
આજ વાર્રામાું ગઈ હું વીખરાઈ
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વાસુંતી વગડો…લોકગીત
ભરીએ હૈર્ે ઉમુંગની ઝોળી
રમીએ ગલાલે રું ગભરી હોળી
ઉરના ઓવારે , વસુંતના બોલે
આ પ્રેમન ું ર્ટારું કોણ ખોલે?
સકહર્ર મોરી,વગડો વીણવા જઈએ
નાચુંતા મોરલા, વસુંતના વાર્રા
કું જકું જ ગાજ ુંતા, કોર્લના ડાર્રા
કેસડે ચઢીને કોઈ બોલે
જગ આખ ું ઝીલીને ડોલે
સકહર્ર મોરી,વગડો ઝીલવા જઈએ
રૂમઝુમ કરત ું આવે ઝરણું
ભીંજવીને જાર્ એ છાન ું
નર્નો રમાડે, શરમ ભોળી
હાલ શોધીએ ખળખળ દોડી
સકહર્ર મોરી, વગડે ઝૂલવા જઈએ
ર્ાવન ર્મરાટે ડોલી ગથ
ૂું ી
ઉગતા ઈન્દને , બાુંધીએ દોરી
વસુંતના વાર્રા લર્ેટી
સકહર્ર મોરી,
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મેળામાું

મહાલવા જઈએ

આજ વગડો વીણવા જઈએ
મઢે રે ફૂલડાું માનવનાું દલડાું
હીંચે ઉમુંગે, હકરર્ાળાું વગડાું
લહેકરર્ાની ભાતોને

ઝોલે,

સકહર્ર મોરી,
હરખ

વધાવવા

જઈએ

આજ વગડો વીણવા જઈએ.
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ત્રવકટ હોર્ કેડી ભલે
છંદ-પ ૃથ્વી…સોનેટ
સજે ગગન યાવમની, રૂર્લ ભવ્ય તારે મઢી
ગૃહે ટમટમી કદવા, હરખ આશ સંગે જલે
કરૂં જ સરવૈય ુ ં રે , જીવન ગાન ર્ોથી તણુ ં
વધાવુ ં નવલી પ્રભા, વવકટ હોય કેડી ભલે
ધરી અવનવા રૂર્ો, ઋતુ રમે ધરાએ હસી
સંદેશ શત સ ૃ્ષ્ટના, બળકટી જ ખીલે સજી
કરું સ્મરણ ર્ાથપન,ુ ં વવજય ના મળે શંસયે
ધરોહર મળી મને, સ્વબળથી રમુ ં આ જગે
ભલે ઝરણ નાનકું, વમલનનો મહીમા ધરે
સંઘે સતત ચાલતાં , અક્ષય સાગરોએ ભળે
દઉં ડગ ર્થે ધરી , હરખ જોમ હૈયે મહા
રમુ ં બુલદ
ં હાકલે, ઝળહળે જ કીવતિ નભે
રમી ગગન મધ્યમાં, ઝગમગું થઈ તારલો
લખે વતન વારતા, અવતરી ગયો કાનુડો.
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ત્રવજ્ઞાન યગનો માનવી
ત્રવજ્ઞાન યગના છીએ માનવી, અચરજ કામો કરશું
નથી દીધી દાતાએ ર્ાુંખો , તોર્ ગગને ઊડશું

કહિંમત પરર્ાથે જગે રમશું , ઉર્ગ્રહ લઈ ત્રવહરશું
માત ૃભ ૂત્રમની કરી પ્રદચક્ષણા,અંતરીક્ષ વાટે ત્રવચરશું

ત્રવર્રીત વાય ભલે વાર્ે , દકરર્ે દકરર્ા તરશું
અગાધ સાગરના તચળર્ે રમી, ત્રવસ્મર્ ત્રવશ્વે ભમશું

ઉત્તર દચક્ષણ કહમ સાગરે , શીત લહેરોને ઝીલશું
સફળ ત્રવફળ આરોહ અવરોહે, આતમ ખમીરથી જીવશું

વન વગડાના ત્રવકટ માગે , કેમેરો લઈ ઘ ૂમશું
મઢી કચકડે કદરત કામણ , પ્રકૃત્રત ખોળે ઝૂલશું

અચરજ તારા સૌ જીવોના , ક્ષ-કકરણૉથી ખોલશું
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બધધીબળથી ઘર આંગણીર્ે, શ્રાવણ દશપનથી ઝૂમશું

નદીઓ નાથી બુંધો બાુંધી , રણને લીલા કરશું
છોને તર્તો સ ૂરજ ગગને, શીતળ શર્ન ગૄહ રચશું

તારી સ ૃષ્ષ્ટની શોભા શણગારી, હોંશે હોંશે દીર્વશું
નવાું સ્વપ્નોથી સજાવી ધરણી, સ્વગપ રૂડ રે ઘડશું

અચરજ કામો કરશું ને જોજો મુંગલ ર્ર ડગ ભરશું
ત્રવજ્ઞાન યગના છીએ માનવી ત્રવસ્મર્ ત્રવશ્વે ભમશું
ભમશું ભમશું ભમશ…
ું ……
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ત્રવનોબા
હતો હું એક નાનો, જજજ્ઞાસ હોંશીલો બાળ
આઝાદી ચળવળનો રમતો અનેરો કાળ
જ્ઞાન ર્ોગનાું સર્નાુંની કહમાલર્ દે ભાળ,
ક્રાુંત્રતની ભાવના

ખેંચે અમને બુંગાળ

ઘ ૂમ્ર્ા અમે યવાનીના જોશે; બનારસ કાશી
અચાનક ર્ીરસે મહારસ નીડર મહાતમા ગાુંધી
ચરણ ચાુંર્ી દોડી આવ્ર્ા અમે આશ્રમને દ્વાર,
ને મળય ું ક્રાક્ન્ત શાુંત્રતન ું અનેરું સુંગમ સ્થાન

ઊભરી આશ કોચરબ આશ્રમે એની વાણી સણી,
માટીમાુંથી સાચા માનવ બનાવે ગાુંધી ર્ારસમણી
દીઠા

અસભ્ર્

રખડું

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 ન્ય ૂનતા
બોલવ ું એજ છે ર્ાર્, સમજાવે બાર્ા,
મન થય ું અધીર આજ, અત્રધક રાજીર્ો રળવા

ગીતામાું વાુંચ્ય ું હત,ું કોણ કહેવાર્ ક્સ્થત પ્રજ્ઞ
કેવો આ વામન શરીર ધારી છે ડે આ ર્જ્ઞ!
વદે ગાુંધીજી , કહિંદની ઉન્નત્રતમાું થાજે અગ્રેસર
તારું ચકરિ મનભાવન

સે મારા ઓ ત્રવનાર્ક

દૃઢ દર્ામર્ થઈ ભાવે, ગાુંધી ચરણે નમીઓ
ચચનગારીએ પ્રગટાવ્ર્ો મજમાું મહાનલ ગરવો
ગાુંધી હાકે જાગ્ર્ા, જન્મભ ૂત્રમનાું અનેક સુંતાનો
મળર્ો ત્રવનોબા સુંત ભારતમાને ચરણે સર્ાણો.
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ત્રવશ્વ વુંદ્ય ગાુંધી
અકહિંસાના ઓ મંદમંદ ર્વન ત,ુ ં
થઈ ઝંઝાવાત જગે રમ્યો
વીર ગુર્જર બાળ ગાંધી મહા,
માનવતાનો પ ૂજારી થઈ ધસ્યો
વવશ્વ વંદ્ય ગાંધી….રમેશ ર્ટે લ(આકાશદીર્)
છંદ-શાબલની
મા ગુર્જરી, ધન્ય તુ ં છે સુભાગી
તારા ખોળે , પ્રગટયો વવશ્વ ગાંધી
દ્રવે હૈયાં, દૈ ન્ય વનસ્તેજ લોકો
દે ખી દુિઃખી, ભારતીની ગુલામી
અંગ્રેજોની, યાતના ત્રાકહમામા
છે ડી ક્રાક્ન્ત, રાહ તારી અકહિંસા
જાગ્યુ ં જોશે, શૌયપ તારી જ હાકે
આઝાદીની, ચાહ રે લાય આભે
ગાંધી મારો, શાન્ત વંટોળ ઘ ૂમે
ગજ ે છોડો, જાવ છે દે શ મારો
ઝંઝાવાતો, દે દુહાઈ જ પ ૂઠે
તોડી બેડી, રાષ્રવર્તા અમારા
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કહિંસા ભયુ,ું વવશ્વ આજે રડે છે
ુ ા માનવીની
સંતાણી છે , બંધત
દીઠી ગાંધી, રાહ તારી જ સાચી
વવશ્વ વંદ્ય, ઓ વવભ ૂવત મહા તુ ં
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શરદ તારું રૂર્ ખીલ્ય ું રકઢર્ાળું
શરદ તારું રૂર્ ખીલ્ય ું રકઢર્ાળું
ચાુંદલીર્ો મારો સાુંવરો રે લોલ

નભે સજ્ય ું ધવલ ું અંગ ર્ટોળું
ગગન લાગે સખલડું રે લોલ

પ ૂનત્રમર્ો 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 દૂ ધ ર્ૌંઆ મીસરી પ્રસાદી
હૈર્ે હરખનાું હેલડાું રે લોલ
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શ ૂન્ર્
શ ૂન્ર્ હું

શોધ ું તને , ક્યાું છૂર્ાય ું

ત ું જગે

ધારું તને હું શન્ર્ તો , ત ું ત્રવરાટ થઈ હસે
કહે બધા શ ૂન્ર્ના સરવાળા કરે કું ઈ ના વળે
શ ૂન્ર્ની અવગણના કરો, ર્ામો ત્રવરામ તે ક્ષણે
ના ઉમેરી શકો મને, કે ના બાદ કરી શકો તમે
ર્ણ દો સાથ મને, ખદ મ ૂલ્ર્વાન થઈ શકો તમે
શ ૂન્ર્માું શું છે ? કે કું ઈ નથી, એ સમજાત ું નથી મને
શ ૂન્ર્માું સ ૂત ું છે ત્રવશ્વ, ત્રવલર્ સર્જન સુંગે જગે રમે
શ ૂન્ર્ છું ભાઈ શ ૂન્ર્ , ર્ણ અજાર્બ શક્તત છું
શ ૂન્ર્

અવકાશ એટલે તો હું અનુંત

છું

શ ૂન્ર્ એ શ ૂન્ર્ જેવ,ું તમે સમજો તેમ નથી એ
શ ૂન્ર્માુંથી સષ્ષ્ટ રચાઈ ને શ ૂન્ર્માું જઈ ત્રવરમે
શ ૂન્ર્ છું

ભાઈ

શ ૂન્ર્ , ના

હસો

ત્રવરમો

જરા

આતમનો એકડો લોર્ાશે, તો તમે ર્ણ શ ૂન્ર્ છો ભલા
વાહ! શ ૂન્ર્! શ ૂન્ર્ સમજી જ્ર્ારે ત્રવચાયું
ત ું અક્સ્તતવ

થઈને

શ ૂન્ર્

કેવી રીતે શ ૂન્ર્

ત્રવરાટન ું

તને

સામે

ઊભ ું
કહું

લઘ રર્ લઈ ત ું અવતયું
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શુંખ વગાડી જાણ ું
હું તો ફતત જ સારથી તારો,
શુંખ વગાડી જાણું
સમર્ આવે સાવધાન કરું ,
ધમપ ધજાએ નાણું
તારે જો ઉડવ ું જ વ્ર્ોમે તો,
ર્ુંખ પ્રસારો પ્ર્ારે
તારા

મહાભારતને કાજે,

લડવ ું જ ર્ડશે તારે !
પ ૂજારી છે ત્રવશ્વ ર્કરવતપનન,ું
ખેલ સજાવે મોકો
ત્રમિ શત્રના 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,
કું ડારીશ ત્રવજર્ નક્કી
ઘડવા ભાત્રવ સ્વબળે સુંસારે ,
લડવ ું જ ર્ડશે તારે !
હું તો ફતત જ સારથી તારો,
શુંખ વગાડી જાણું
સમર્ આવે સાવધાન કરું ,
સમજે તો એ સર્ાણું
તારા મહાભારતને કાજે
લડવ ું જ ર્ડશે તારે (૨).

શોધવા છે બાપ!
ભ ૂલયા છે ર્થ

આ

ધરતીના છોરું,

ખુદ માનવીએ માયુપ માનવતાને તાળં
પ્રગટાવવા કદલડામાં દયાનુ ં મોજુ,ં
મારે

શોધવા છે બીજા એક

બાપુ!

ધમપને સુંકચચત કરી સર્ડાર્ો માનવી,
ભાવનાની વાતો ભ ૂલ્ર્ા રે પ ૃથ્વીવાસી
તવ ચીધર્ા માગે માનવતાને માપ,ું
મારે

શોધવાછે

બીજા એક બાપ!

શાસકો ભ ૂલ્ર્ા છે નીત્રત રીત્રતની વાત,
ત્રવર્ાદના વુંટોળના વાર્ા છે વાય
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મ ૂરઝાર્ેલા સનાતન મ ૂલ્ર્ો કેમ હવે ગોત?ું
મારે શોધવાછે

બીજા એક બાપ!

સેવા સાદગીનો મુંિ છે કીમતી સોન,ું
અ

ના માગે જ છે સખ સાચ ું

કહિંસાથી િસ્ત ત્રવશ્વને જોઈને હું 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 કષ્ૃ ણ ર્ક્ષે , પત્રનત ‘ મહાલર્’ શ્રાધધ,
ને છે

ખ્ર્ાત દે વ પ ૂજા, શતલ ર્ક્ષે આ દે શ
જ

, અમરકું ટકને ધામ,
,

લઈ ખોબામાું તલ પષ્ર્ ને કરજો
સ્મરી શ્રધધાથી નામ ગોિ ને

રે સુંકલ્ર્,
અચપન

ત્રિકાળ સ્નાન સુંધર્ાએ કીધા જો ત્રર્ત ૃ પ ૂજન,
થાર્ તમારું શ્રાધધ ફળદાર્ી, કર્
ૃ ા કર

સ્વજન

જાજો ગુંગાજી , નમપદાજી તટે કે જાજો સરોવર તીર;
ગર્ા, ત્રસધધપર સરસ્વતીએ,
ર્ધાર
ઉતર

જ , શ્રધધા તર્પણ નીર

ત્રર્ત ૃલોકથી, ર્ુંચ મહાર્જ્ઞે ત્રવશ્વદે વોને સુંગ,
ત્રર્ત ૃ ઋણ ને ,

સુંસારે સવપ આનુંદ
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શ્રાવણ
ધીરો વરસે તોર્ ધોધમાર લાગે
શ્રાવણીર્ો ઝીલ્ર્ો ના ઝીલાર્,
હૈર્ે ઊભરાર્
ભાવે છલકાર્
હરખની હેલી થઈ વીંટળાર્,
શ્રાવણીર્ો ઝીલ્ર્ો ના ઝીલાર્

ધીરા એ વાર્રા વાવાઝોડું લાગે
ચદ
ું ૂ લડી

ઊડી ઊડી

જાર્,

ઝાુંઝરીય ું ગાર્
મખડું મલકાર્
જાઓ વાદળીર્ો ત્રવખરાઈ;
મને નઝરું લાગી ના જાર્,
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શ્રાવણીર્ો ઝીલ્ર્ો ના ઝીલાર્

ઠું ડા સીસકારા મને દાહક લાગે
ને

ર્ારે વડાું મસ્તીથી નહાર્;
શ્રાવણીર્ો વરસે
નઝરું ઓ તરસે

સરવકરર્ાું

સખે

લહેરાર્

વાદળીઓ આવ ું ના વરસાર્,
શ્રાવણીર્ો ઝીલ્ર્ો ના ઝીલાર્

અંદર
ભીંજાતી

બહાર ભીંજવતો

જાગે ,

ભોમકા ભાવે સોહાર્

ઉર ઉમળકા અંગ અંગ અભડાર્
હરખની હેલી થઈ

વીંટળાર્,

શ્રાવણીર્ો ઝીલ્ર્ો ના ઝીલાર્ (૨)
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શ્રાવણી પ ૂનમ
શ્રાવણી પ ૂનમે હસતા ઉર્વન
સ્નેહ સમનથી મહેંકે આંગણ
આંખ ધરે પ્રેમ મોતીના

થાળા

કે આજ ખીલ્ર્ા પ ૂનમના અજવાળા
ફૂલ હસે ને હસે બહેનડી
તારા હસે ને હસે ભાઈલો
છલકે સ્નેહ સરોવર સારા
કે આજ ખીલ્ર્ા પ ૂનમના અજવાળા
આ

મધરાું મોંઘાું ભાળર્ાું
કે આજ ખીલ્ર્ાું પ ૂનમનાું અજવાળા
રે શમનો દોરો સ્નેહનો ગોટો
ભાલે

કરી હેતે બાુંધર્ો

આરતી કરે સ્નેહ

ફૂવારા

કે આજ ખીલ્ર્ા પ ૂનમના અજવાળા
ખોલ રે વીરા હસત ું મખ
આશીર્ પ્રસાદે ઓવારું સખ
જગજગ જીવજો ભાઈલા મારા
કે આજ ખીલ્ર્ા પ ૂનમના અજવાળા
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મુંગલ જોડી ભાઈ બહેનની
વીરો પ ૂરસે આશડી તારી
છલકાવ ું

અમર પ્રેમના

પ્ર્ાલા

કે આજ ખીલ્ર્ા પ ૂનમના અજવાળા

સમર્નો સાદ સણો લડવૈર્ા
હાલ્ય ું રણશીંગું ખદ મેદાને
દે હોંકારો ! ધાજો

રખવૈર્ા

સમર્નો સાદ સણો લડવૈર્ા

ફૂલી ફાલ્ર્ા જ છે દૂ ર્ણો રું ગે,
રાજકરણ રમત ું ઠગોને સુંગે
નથી કાર્ર, દો ર્ડકારો ભૈર્ા
સમર્નો સાદ સણો લડવૈર્ા

નજર બ ૂરી જ, ઈરાદા નઠારા
ના જ ર્ોંખજ ર્ાખુંડી ઓળા
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મીટાવજો, કલુંક કથાઓ છૈ ર્ા,
સમર્નો સાદ સણો લડવૈર્ા

જનશક્તત એ, મહાશક્તત શાસન
વતન વીરો; કચળજો કશાસન
જએ રાહ જ ર્કરવતપન ખેવૈર્ા,
સમર્નો સાદ સણો લડવૈર્ા

લોકશાહી ર્થ ભાઈ જનશ્રેર્ી,
જન ચેતનાની ઉજાશી જ પ્રેર્ી
ધરી હામ, ધાજો વીર સવૈર્ા
સમર્નો સાદ સણો લડવૈર્ા.
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સર્જન હારા
(ઢાળ..તોરી ગોવાલણ ……)
માર્ે માર્ી…કોઈ ના શક્…
ું તને સર્જનહારા ….. રે
અદભત તારી …સ ૃષ્ષ્ટની માર્ા…..
એકમાુંથી અનેક થઈ ભાળર્ો રે ……
ઓ …સદ
ું ર…. સર્જનહારા…રે
ફૂલોએ કેવા…રું ગો પ ૂર્ાપ…સગુંધે છલકાવ્ર્ા…રે
ઝાકળ ઝીલી…વહેલી સવારે …બોલાવે તને વહાલા…રે
ઓ …સદ
ું ર…. સર્જનહારા…રે
ઉર્ા ખીલી…ર્ુંખીડાું ઊડ્ાું…ગાતાું મીઠાું ગીતો…રે
શીતલ સમીરે …મનડાું ડોલ્ર્ાું…પ્રભની સુંગાથે….રે
ઓ …સદ
ું ર…. સર્જનહારા…રે
નીરખી તારી…..અદભત શક્તત…ભાવે કરીએ…..વુંદન રે
સકળ લોકમાું…..તારા ચૈતન્ર્ે…..વરતે કેવો….આનુંદે રે
ઓ …સદ
ું ર…. સર્જનહારા…રે
મેવા મધરા…..માખણ મીસરી….ભાવે દે શ…
ું .તને રે
આવો ગોર્ાલા……બુંસરી બજાવો….રમીએ તારા….શરણે રે
ઓ …સદ
ું ર…. સર્જનહારા…રે
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સવાર્ો તાત
ૂ
ધોમ ધખુંતા તાર્માું કરતો, ખેડત
ખુંતથી

કામ

ધરતી માતને વુંદન કરતાું, લાગે પરર્ાથી

રામ

ગગન દ્વારથી નીરખે ત્રવધાતા , જગત તાતની લીલા
ર્રસેવાની પણ્ર્ કમાણી, કમપ એજ ભક્તતની ધારા

પ ૂછે ર્ાલનહાર અંતરર્ટે, તારે કેટલ ું ખાવ?ું
શાને કાજે આટલી મહેનત, ધ ૂર્ વરસાદમાું ન્હાવ ું

ૂ
બોલ્ર્ો ખેડત
મારા વ્હાલા , શાસ્ત્રોને ના સમજ ું
અન્નપ ૂણાપની મળે મીઠી પ્રસાદી ને ભરોશે હાુંકું ગાડું

ધરતી હકરર્ાળી વ ૃક્ષો લહેરે , ર્ુંખી કરતાું કલશોર
મોર ગોર ને ર્શ ધન સુંગ થાતો આનુંદ ત્રવભોર
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ભક્તત વુંદના સાુંજ સવારે ને થાકે બોલે હે રામ
ચીિ ગપ્તે ચોર્ડે નોંધય ું ,શ્રી ગણેશ ર્છી મહા નામ

વૈકું ઠે લાગી કતારને , રાજ રાજેશ્વર કરતા ત્રવચાર
ર્જ્ઞ દાન લાખોના

, ક્યાું સુંતાર્ા અમ નામ?

ર્ીઠ થાબડી શ્રીહકર બોલ્ર્ા, ભેદ ઊકેલ્ર્ા ભારી
ભ ૂખે સ ૂઇ ભગવદ કામ કીધા, આર્ બડાઈ ના કીધી

નથી

સવાર્ો

કોઈ તાતથી, ભોળી એની ભક્તત

આંખે ઉભરે વહાલના વાકર , હૈર્ે ધરણીધરની મરજી
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સુંકટ મોચન
અંજની જાર્ો કેસરી નુંદન, ભગવદ્ ભતત મહાન
બાળા નામ છે સદ
ું ર, સમરીએ કર જોડી હનમાન
જન્મ સાથે ર્રાક્રમ પ્રગટે, બળ બધ્ધધ અમાર્
ચૈિ પ ૂનમે અવતરીર્ા, ર્વન પિ પ્રખ્ર્ાત
સરર્ાવ દીધા દે વ ગણોએ,કરવા કહતકારી કામ
ગત્રત સામથ્ર્પ ગરડરાજન,ું અંજની સત મહાન
ઋષ્ર્ક ર્વપતે શભ ત્રમલને, પલકકત કેસરી નુંદ
પ ૃથ્વી ર્ટે ભાર ઉતરશે,પ્રભ સુંગ શોભે બજરું ગ
વાત સણી સીતાજી હરણની, સુંચર્ાપ દચક્ષણ દે શ
સીતા માતાની ભાળ કાજે, ધરીય ું રર્ ત્રવશેર્
મારતીની ભક્તત શક્તત, કું પ્ર્ો મહેન્દ્ર ચગકરવર
વાયવેગે આકાશે ત્રવચરે ,રામ મદ્રા સુંગ કત્રર્વીર
છાર્ા ર્કડી લક્ષ્ર્
ર્રાભવે

શોધતી ત્રસિંહકાને સુંહારી

લુંકાદે વીનો,

શ ૂરવીરોને દીધો ર્કરચર્ ,હણ્ર્ા ધમ્રાક્ષ ત્રનકું ભ
અક્ષર્રાજને ર્ળમાું રોળર્ો, સેના શોધે શરણ
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ઈન્દ્રજજત બ્રહ્ર્ાશથી,

કીધો પ્રત્રતશોધ

રાવણરાજની સભા મધર્ે, રામદતે દીધો મહા બોધ
પછ
ું ૂ ે લર્ેટી અગન જ્વાળ, કીધ ું લુંકાનગરી દહન
સીતા

માતને રામ મદ્રા આર્ી, પ ૂછયા ક્ષેમ કશળ

સમકરર્ા

,

રાજ ત્રતલકે શોભે ત્રવભીર્ણ, અટલ

રઘવીર

સગ્રીવ સેના જાણે સાગર, ભક્તત ભાવે ભીંજાતા ધીર
રામ કાજે અંગદ સુંગ, હનમુંત દીસે

વીરોના વીર

નલ નીલ બજરું ગી સેના, બાુંધે સેત સાગરે રમતાું
ર્ાણી ર્ર ર્થ્થર તરતા, નીંદર છોડી લુંકેશ ભમતા
કું ભકણપ માર્ાવી ઇન્દ્રજીત, યધધે

અત્રત દષ્કર

અત્રત સુંહારી પ્રલર્ શક્તત,વે સે ત્રવનાશ અવત્રન અંબર
મેઘનાદ રચે માર્ાવી જાળ, ઘવાર્ા રણમધર્ે લક્ષ્મણ ભ્રાત
મ ૂત્રછિત લક્ષ્મણ શોકાતર રામ, ત્રવર્ાદના વાદળ ઘેરાર્ાું આજ
ઔર્ધી સહ ઊંચક્યો ર્વપત, મ ૃત સુંજીવત્રન લાવ્ર્ા હનમુંત
સુંકટ ઘેરા ર્ળમાું ટાળર્ા, યધધે ટું કાર

કરે લક્ષ્મણ રાજ

રામ પ્રભનો ધનષ્ર્ ટું કાર , કું ર્ે કદશાઓ અર્રું ર્ાર
સેવક ધમપ બજાવે હનમુંત, જામ્ર્ો સુંગ્રામ કું ર્ે સુંસાર
યધધ કૌશલ્ર્ રામન ું અમાર્, હણ્ર્ો દશાનન કું ભકણપ સાથ
હનમુંત સગ્રીવ ત્રવજર્ વધાવે, ધમપ ર્થ ર્ર વરસે પષ્ર્
રામ કથા સુંસારે ગવાશે , અમરર્ટ ભોગવશે મારતી વીર
શ્રીફળ ત્રસિંદૂર આકડાના

ફૂલે, રીઝશે

મહા હનમુંત

ધીર
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સીતામાતાએ દીધ ું સૌભાગ્ર્ સીંદૂ ર,આર્ત્તી ના આવે તમ ર્ાસ
અર્ોધર્ા મધર્ે હનમાન ગઢીમાું, આજ ર્ણ પ્રગટે તમારો વાસ
સ્નેહ ે સમરીએ સુંકટ મોચન,પ્રતર્ક્ષ ર્રચો ર્ામે ગણીજન
ર્ુંચાર્તમાું સ્થાન તમારું , ભગવુંત સુંગ

શોભે હનમુંત
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ત્રસન્ધના ચબન્દથી
આભે ઘનઘોર વાદળાું રે ગાજે
લઈ

દકરર્ાના

ઘેરા

શીતલ સમીર નો સુંગ
મેઘ

થઈ

ઘ ૂઘવાટ
લાગ્ર્ો

આવ્ર્ાું એ ર્ાતળ

ધરતી મેહલ
ૂ ીર્ાના સભગ ત્રમલને
મદમાતી ધરતીએ પ્રગટી સવાસ
ઋજ ભર્ાપ હૃદર્ે જાગ્ર્ા સ્ર્ુંદનને
મખમલીઓ

માણ્ર્ો

ઉજાશ

ફૂટયા હેત અંકર ત્રસિંધના ચબિંદથી
ગરજીને વરસીને વાવી વસન્ત
મોતીડે વધાવ ું ગેંહકતા મોરલા
ઓરડામાું ઘ ૂઘવ્ર્ો દકરર્ો અનુંત
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ત્રસિંહ રાજા જ બોલ્ર્ા
છું દ– ભજ ુંગી
ભરીને સભા ત્રસિંહ રાજા જ બોલ્ર્ા
તમે શું સમાચાર જાસ ૂસ લાવ્ર્ા
અહીંથી ગર્ા માનવો સાથ છોડી
જણાવો બુંધના હાલ

કેવા?

સણો રાજ,વાતો ત્રનહાળી જ આંખે
ધરી વેશ સજ્જનત ઘ ૂમતા એ
ઠગે ત્રસફતે ચાલ ચાલી ભલાની
મહાલે બની લોક નેતા રૂઆબે

થર્ા માનવો દાનવો વેર ભ ૂખ્ર્ા
સમ ૃધ્ધધ વધી સ્નેહના વેણ સ ૂક્યા
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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
કહે આવ ર્ૈસા થકી તો સગાઈ

ચઢી વ્ર્ોમે ઊંચે મથે માર્વા એ
રહે કોણ ર્ાડોશમાું ના તથા લે
ગઈ ગૃહમાુંથી જ છૂટી મર્ાપદા
‘કદ ધોળે જ લટૂું ાર્ લોકો ઘરોમાું

જગે કોણ મોટું ? જ ુંગલી સદીમાું
ગર્ા આર્ણે ઈલકાબો જ હારી
કહું દુઃખ 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

સણી વાત દે ત્રસિંહ રે તાવ મ ૂછે
વ્ર્થા વેર ર્ાઠો જ શીખ્ર્ા વધારે
ન લાભ્ર્ા જઓ સાથ છોડી અમારો
રે ર્ાછા વને માનવો રે ર્ધારો(૨)
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સણો અમન નાદ
છું દ- વસુંતત્રતલકા
જોઈ જ ખ ૂબ જગતે, ભર્ િાસ કહિંસા
કું ર્ે હવે બહ જ માનવતા ચબચારી
આવ્ય ું જ એક સર્ન ું મજને સવારે ,
નક્કી જ કૌવત ઝળહળશે ધરાએ!

કોઈ જ લાલ તર્શે, રત્રવ રે સરીખો
ધા

નભે, મધર મેઘ જ ભાગ્ર્ થાવા

આવો સણો અમન નાદ ઊઠે જ હૈર્ે,
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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સભાગી સદા
નીરવતા ર્ાથરી ર્ોઢાવે પ્રેમથી ર્ાત્રમની
જાગીને

નીરખ ું પ ૂવપમાું મ ૂત્રતિ ચૈતન્ર્ની

શોભે લાલી ધરી આ ગગન રું ગના રોનકે
ઊડે ર્ુંખી કલકલી મતત મને, નમ ું ધાકરણી
ઝૂકે જ્ર્ાું આંગણે નજર; ફૂલો રમે ઝાકળાું
ઝૂમે ર્વન લહરે મોતી મઢયાું સભાગી સદા
આંખો મીંચી ધરું ધર્ાન, વુંદ છે મહા પ ૂણપત ું
આ ગગન ધરા અને પ્રકત્રૃ ત પ્રેમદા વૈભવી
દીધ ું

કૌશલ્ર્ દાતાએ પ ૂણપતતવને

ર્ામવા

ઝાુંખ ું જ્ર્ાું અંતરમહીં, ત્રવલર્ થતો આનુંદમાું
બુંધન આ કમપના થાશે કેડી મહાત્રવદે હની
રાત ર્છી હોર્

સવારો મોક્ષના ભાવની
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સોળ વરસે
સોળ વરસે જાગે સોણલાું, સખી સુંગાથે સાુંજે
વાસુંતી વાર્રે ઊડે કદલડું , ર્ુંખીડાની ર્ાુંખે

નર્ન ઢળે ને રું ગ રત્રસર્ો, રાસે રમતો જોતી
નવરું ગી ચદૂું લડી સજી હું , ગરબે ઘ ૂમતી રમતી

વન ઉર્વનનાું ફૂલડાું દે ખી, મનમાું હું મલકાતી
ઝરૂખે ઊભી કદવાસ્વપ્નોમાું, હસતી હું ખોવાતી

ચુંચળ ચચત્ત બની મરકટ, ચાળાું કરત ું રું ગે ઢું ગે
ર્ારે વાુંની જોડ જગવતી ઋજ સ્ર્ુંદનો અંગે

સાગર તટે રે તી ર્ટે , ચીતરું આંગળીઓથી ભાત
ચરણ ર્ખાળી મોજાું શીખવે,

વહાલ
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આભલે સરકે રું ગ વાદળી, મન ગાર્ે છે ગીત
ફર ફર ફરકે કેશ જગાડવા, ર્ૌવનન ું સુંગીત

સર્નામાું શણગાર સજી હું, મલકી હલકી હલકી
થઈ સોળ વરસની સ્વપ્ન સદ
ું રી, ત્રિલોકે હું ઘ ૂમી
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સ્વાગત તારાું મોંઘવારી - વ્ર્ુંગ કવન
વગાડો

રે ઢોલ, સણી વધાઈ

આજ દે પ્રધાન મુંિી દહાઈ
રૈ ર્ત

થઈ રે

ત ું રજવાડી!

મીઠડાું સ્વાગત તારાું મોંઘવારી!

સાર્કલ

બાઈક દોડાવી,

ગાડાું હડસેલી લાવ્ર્ા
ર્ેરોલ ત્રવના થઈ

ગાડી

લાલ લાડી,

મીઠડાું સ્વાગત તારાું મોંઘવારી

શાકભાજી દૂ ધ
ના

ર્ટે

હવે

દ્રાક્ષ જ ખાટી,
ર્ોર્રાું માડી

રહેવા દે જો મોહનજી આ લુંગોટી,
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મીઠડાું સ્વાગત તારાું મોંઘવારી!

ચક્રવ્ય ૂહ સમો આ તો ચકરાવો,
સાત કોઠે ગગલો રે ગભરાતો
ભ ૂખ્ર્ા ર્ેટે જ વદતી સન્નારી,
મીઠડાું સ્વાગત તારાું મોંઘવારી!

નેણ રોર્ે છાનાું ઘર ઘર ખ ૂણે,
ડામો જ આ દૈ તર્ અતર્ાચારી
વ્ર્થા ભરી, ત્રવનવે તજ ને તારાું
કાળમખી

છે

આ

મોંઘવારી!

સમજો વીરા સરકારી (૨)
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હાલો હાલોને ઘેલાભાઈની જાનમાું
હાલો હાલોને સરે શભાઈની વાનમાું
હરખ ઘેલાની જોડી છે જાન
દૂ ર કરવા તણાવ….હાલો હાલોને ઘેલાભાઈની જાનમાું
રાજેન્દ્રભાઈએ બાુંધર્ો રૂડો માુંડવો રે
બાુંધવો ર્ીરસે રે ગાન
હાસ્ર્ દરબારે હરખ ગીતડાું , હે..જમો હાસ્ર્ ર્કવાન
હાલો હાલોને ઘેલાભાઈની જાનમાું
ચુંદ્રકાન્તભાઈ દે સુંદેશડા રે , તમે ર્ધારો રાજ
હસીનાું ગળર્ણ મીઠડાું, મખડે રમશે ગલાલ
હાલો હાલોને સરે શભાઈની 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 કતરા, હળવેથી કરડે છે કાન
હાલો હાલોને સરે શભાઈની વાનમાું
આકાશદીર્ ચઢયા આભલેને , જએ જાનની વાટ
લટૂું જો લ્હાવા જાનમાું, પ્રજ્ઞાબેન

દે તા જહાર

હાલો હાલોને ઘેલાભાઈની જાનમાું
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કોની વાન ને કોની જાન, કકશોર કહે કરજો ત્રવચાર
હસ

એન ું ખસશે નક્કી

હાલો હાલોને સરે શભાઈની વાનમાું
હાસ્ર્કદને રમેશજીએ જોડી છે જાન, હે.. દૂ ર 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,
જાહેરમાું વચનોની લ્હાણ
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હાલો હાલોને લોકશાહીની જાનમાું

સાળીઓ થઈ આજ કોર્લડી રે
શેરીએ ટહકે કદન રાત
સાળા એ બાુંધર્ા છે ઢોલકાું રે ,
ફોઈઓ ફૂું કે શરણાઈ
હાલો હાલોને લોકશાહીની જાનમાું

સામા મળર્ા ને નવાજ્ર્ા ભાવે
દીધા કાકાઓને હલામણા નામ
નાણા કોથળી મ ૂકી 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
Page 299

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 ઘ ૂરકે અર્ાર
ધાુંધલ ધમાલની મોંકાણ મોટી રે
ર્ોલીસે કીધી ધલાઈ
હાલો હાલોને લોકશાહીની જાનમાું

કોણ ર્રણે ને કોણ હાલ્ર્ા જાનમાું
પ્રજા કરજો રે ત્રવચાર
જડશે નેતા કોઈ સાચલો રે ,
દે જો મત ત્રવચારી સજાણ
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લાડલી લોકશાહીની લાડલી રે
લાડલીના લગનીર્ાું લેવાર્... હાલો હાલોને લોકશાહીની જાનમાું

કહમલહરમાું
છુંદ- ત્રશખકરણી
અરે ! છૂર્ાઈ ક્યાું તમ પ્રખરતા દે વ 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 દત્રનર્ા
કહમે છાર્ી પ ૃથ્વી, ધવલ ર્ટને, વ ૃક્ષ ધવલાુંથર્ાું કેદી સવે, વીજ ર્ણ રઠે, ર્ુંગ સકરખા
ઠરે ધીરે ધીરે , સરવર બધાું , ર્ાક સઘળાું

“ર્હાડો શા દીસે ‘ર્શર્ત્રત સમાત્રધસ્તસમ” હા !”
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કરી દે તાું આંખો સજળ, અવ શી ધન્ર્ વસધા !
હવે જ્ર્ારે વ્હેશે ત્રવમલ જલ, આ સ ૂર્પ તર્તાું,
લહેરાશે

વાડી, શતશત

રૂર્ે ધૈર્પ ધરતાું !

મહા શક્તતઓથી, ચતર પ્રભ ત ું , શ્રેર્ સજતો
ખશી ર્ામી

હૈર્ે, ગગન ભરશ,ું ક્ષેમ ધરજો
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કહમવર્ાપ……
છું દ…સવદના..
થીજાવી હાડ સૌના, રમત ું ગગન આ, ધ ૂમ્ર

ને

બફીલી શ્વેત ટોચે ,રૂર્લ કકરણ ત ું , શોભે

મનહરા

વ ૄક્ષોની શાખ દૈ વી,નવલ પત્રનત આ ,ઝૂમે ખશનમા
મેઘાવી આ તર્સ્વી , રૂર્ કદરતન ું ; તુંકદ્રત વરવ ું
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કહિંડોળે ચબરાજો રે લોલ
ત્રવરાટના કહિંડોળા બહ રે વ્હાલા લાલજી
હૈર્ાના

કહિંડોળે

ચબરાજો

નભે રમતા કોકટ

રે લોલ
સુંગ

મારા ઘર દીવડે ર્ધારો રે લોલ
રૂડા સજાવ્ર્ા રે ચૌદલોક તમે વ્હાલા
અમે સજાવીએ ને તમે ઝૂલો રે લોલ
અમ ૂલખ

ખજાના છે રાજ રાજેશ્વર

તલસીના

ર્ારણે

ર્ોઢો રે લોલ

લાગો રૂર્ાળા રે માધવ નટખકટર્ા
દે શું માખણ
ડાકોરના

દાન વ્હાલે રે લોલ

ઠાકોર રાર્ રણછોડ મારા

ઝીલીએ દશપન સખ ન્ર્ાુંરાું રે લોલ
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હું કોને કહું ?
ધન્ર્ ઈન્દ! ધરે જગે શીળી ચાુંદની
સદા સ ૂણું મધરા રવ ઉરે
છું ચન્દ્ર ર્ણ દાઝુું,
સ ૂર્પ કકરણોથી કોને કહું?

વાહ પ્રભા! શું અનર્મ શોભા ધરે
વદે સૌ જોતાું લાલીમા ગગન અંગે ,
છું ઝાકળ ઊડી જાઉં,
સ ૂર્પ કકરણોથી કોને કહું?

ભીંજવે ડું ગરા ગાતાું ગીતડાું
છે ડતા મસ્ત સુંગીત આ,
સ ૂણે ઝરણું ને વદે રમત,ું
છુંદે દે હ ર્થ્થરો,કોને કહું?
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ઘ ૂઘવતો સાગર હું સમ્રાટસો
સપ્ત

ખુંડે

લહેરે

ધવજા,

ના તર્જી શકું ખારાશ મારી,
દાવાનળ જલે ઉરે ,કોને કહું?

શ્રેષ્ઠ સર્જન પ્રભ

પ્ર્ારું ,

દે વતતવ પ્રગટાવવા જગે ધરું
ત ું

માણસ

તો પ્રભ

જ મટી જાર્,

કહે, હું કોને કહું?
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હું માનવને ખોળું
એક કદન , અચાનક ભગવાન આવી ઊભા રે સામે
પ ૂછે મુજને શું

શોધે ‘આકાશદીર્’ ત ું

અંધારે

દીવો પ્રગટાવી અહોભાવે બોલયો ભાવ ધરીને
વવશાળ જગે

શોધવા

નીકળયો

હુ ં

માનવને

હસી બોલયા ભગવાન અચરજથી,
અલયા માણસનું કીકડયારું તારી સંગે ભાળં
શાને ર્ાછો લળી લળી કહે હુ ં માનવને ખોળં?
ભલા ભગવાન,
તમે કારોબાર કરો વવરાટ વ્યોમેથી
દૂ રદૂ ર રહી સાચી વાતો કેમ કરી સમજાવુ?ં
સાચેજ તારા આ જગમાં માનવને હુ ં ખોળં
વદે વવધાતા, ર્શુ ર્ંખી માનવ સૌને સરજયા નોંખા નોંખા
શાની ર્ીએચડી

કરવા નીકળયો, મારા બહાદૂ ર બચ્ચા?

વાત વવચારો હકર મારા, સાંભળી મારી વાતુ ં
ર્ાડોશીને પ્રેમ કરે એવો માણસ આજે ખોળં

બતાવો એવો માનવ જેને માનુ ં સાચો સાચો સંત
ધરમીને ઘેર ધાડ ન ર્ાડે, તોડે જગના જૂઠા તંત
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કરુણાથી છલકે અંતરને, કદલમાં હરર્ળ લાગે દાહ
દ્રવી ઊઠે હૈય ુ ં એનુ,ં દુખડાં ભાળી કોઈની ર્ાસ
ભગવાન ચમક્યા, વવચારે અંતરે , જરુર કંઈક થઈ ગછે ભ ૂલ
છપ્ર્ન ભોગ આરોગી, શું મને લાગી ગઈ કંઈ ઝૂંક?
એતો હુ ં શું જાણુ ં જગદીશ,વેરના વાવેતર દે ખ ુ ં ચોર્ાસ
લડે માનવ માનવથી આજે, સાગર ધરતી આકાશ
સુખી થવા તમે

, માનવને ઉતમ બુધ્ધી બળ

છળકર્ટથી આ

સુદર
ં
વવશ્વે

ભાઈની

ભાઈ

સાથે

ઘોળયા વવષ વમળ

લડે, બાર્ની

સામે બેટો

ર્રીવારમાં ર્ીરસે નફરતને, માનવથી માનવ છે ટો
દ્વદ્વધા ધરી બોલયા ભગવંત, કાલે જવાબ તને હુ ં આપુ ં
બોલી

એવું

ઉતાવળે

હુ ં અંધારે ભટકી
મારી

રીતે

અંતધ્યાપ ન થઈ ગયા પ્રભુ

ભટકી જોઉં રોજ પ્રભુની વાટું

હજુએ

આજે, હુ ં

માનવને

ખોળં

આવો સાથે મળી શોધીએ, પ્રભુના એ માનવ રં ગીલા
હવે

ના

કરશો તમે ઘડવૈયાને, વધુ વધુ છોભીલા.
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હેલે ચઢી તમારી ર્ાદ
સરોવરનાું નીર હેલે ચઢયાું ને ,
હેલે ચઢી તમારી

ર્ાદ

ઝરમર ઝરમર ઝીલ્ર્ા મેહલાને,
મનમાું ટહક્યા તમારા સાદ
સાજન મારા, આજ હેલે ચઢી તમારી ર્ાદ.
કલબલ કલબલ શોરમાું ઝૂલ્ર્ા અમે
લઈ

લડામાું વાસુંતી ફાગ

રણક્યા તાલે મધરા ઝાુંઝર ને,
ઉરે છે ડ્ા બુંસરીના વ્હાલ
સાજન મારા, આજ હેલે ચઢી તમારી ર્ાદ
ચાુંદ

ર્ાના ર્ાલવડે શરમાર્ા તાર

ર્ા

ને તનમનમાું તરવ ર્ા તોફાન
સજી શણગાર હું ઝાુંખ ું ઝરખડે
ટમટમ્ર્ા

વડાઓ ચારે તે દ્વાર

કે સાજન મારા, આજ હેલે ચઢી તમારી ર્ાદ
રું ગીલી રું ગોળીથી શોભે આંગણીર્ાું ને,
મલકે મખલડે મધરી આશ
ગાશું રે ગીત હીંચીહીંચી ને
આભલે ઉડાડશું આજે ઉજાશ
કે સાજન મારા,આજ હેલે ચઢી તમારી ર્ાદ.
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અજર અમર ર્દ દાતા રામ
ઢોલ ધબ ૂક્યા અવધપ ૂરીએ ,ર્ધાયાપ રઘુકુળે ચારો ચંદ
રાય દશરથ હરખ વધાવે, પ્રગટ ભયો કૌશલયા નંદ
અંતર ચેતના કરે આરતી, મંગલ સુમગ
ં લ

ચોકદશ

ધન્ય ધરાતલ પ ૂણ્ય ભ ૂવમ ત,ુ ં રામ થઈને આવ્યા ઈશ
ઘ ૂમતા

ગરુડે,

ગગન

ગોખે

રમતા

સદા તમે અંતકરયાળ

ચૈત્ર સુદ નવમીએ થયા રામજી,
તો જાણ્યા કે કેવા હોય ભગવાન!
ચૌદ લોકના નાથ

વવધાતા,

ઘ ૂમાવો વવશ્વ અવવરત કદનરાત!
થયા શીશુ રામ,ર્ણ ન ભ ૂલયા
માગ્યો રમવા બ્રહ્ાંડનો ચાંદ
ગુરુ વવશ્વાવમત્ર સંગ વને ચાલયા,
હણ્યા આતતાયી એકલ હાથ
રઘુકુળ રીવત સદા

પ્રમાણી,

અજર અમર ર્દ દાતા રામ
સ્વયંવરે કીધુ ં શીવ ધનુષ્ય ભંગ,
માત જાનકીના થયા

ભરથાર
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ત્યજયું રાજસુખ

જગત કાજે,

અપ્યુું સુખ રામ રાજયનુ ં સંસાર
રાજધમપ રઘુકુળ વચન વ્યવહારે ,
નગર ત્યજી ચાલયા

વનવાસ

કેવટ અહલયા ને માત શબરીના,
ભાવે ભીંજાયા લક્ષમણ

ભ્રાત

ધનુધાપ રી રઘુવીર ધમપ ધુરંધર,
હણ્યો દશાનન

લંકા

મંગલ ર્વપ

ધામ
હરખે,

જનજન સ્મરે જય સીતા રામ
રામ નામમાં સઘળાં

તીરથ,

ગાયે વાલ્લમકી રામનાં ગાન
રામ

લખન જાનકીના નાથ,

ૃ ર્ાન
ર્ાજો સદા પ્રેરક અમત
-
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અમારા હાલ
નાનુ ં બુદ
ં જઈ પ ૂછે દકરયાને આજ
હાલને મારે માર્વાં છે તારાં માર્
દીઠા હકર એવા અમે અમારા હાલ
નાનુ ં કકરણ જઈ પ ૂછે સ ૂરજને આજ
હાલ ને મારે તાગવા તારા પ્રતાર્
હકર એવા દીઠા અમે અમારા હાલ
નાની ક્ષણ સરતી કહેતી, યુગો યુગોની વાત
મહાકાળના અનંત દશપનનો ના દીઠો તાગ
હકર એવા દીઠા અમે અમારા

હાલ

માયા અને જીવ સદા રમે રમાડયા ચૌદલોક
પ્રભુજી તમે સવપજ્ઞ તોય છો અકળ સકળ લોક
કેમ કરી કહેવા તને હકર અમારા આ હાલ
અમે વામન ને

તમે અવવનાશી વવરાટ

કેવી નદીઓ આવી સમાયે, દકરયામાં ભ ૂલી ભાન
એવા હકર રસમાં સમાશુ ં શ્રધ્ધાથી ધરી શાન
જાણ્યા જાણ્યા તોય રહ્યા સદા અજાણ
હકર એવા દીઠા અમે અમારા હાલ
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આ રું ગ રું ગીલાું ફૂલડાું....
અમને ગમતાં તમને ગમતાં સૌને ગમતાં ફૂલડાં
રં ગે રૂડાં રૂર્ે પ ૂરાં નાજુક નમણાં ફૂલડાં..
આ રં ગ રં ગીલાં ફૂલડાં (2)
સુગધ
ં કટોરીએ સ્વાગત કરતાં, વસંતે ઝૂમે ફૂલડાં
નયને રમાડી સ્વગપની શોભા, મલકાવે અમ દલડાં...સૌને ગમતાં ફૂલડાં
રે શમી કાયા પ્રીતની છાયા, મઘમઘે હરખે ઝૂલતાં
વેણી સંગે ફૂલ ચાદરે , શોભે ગુબણયલ રૂર્ડાં…સૌને ગમતાં ફૂલડાં
પ ૂજા ર્ાઠે અક્ષત કંકુએ, ગાતાં પ્રભુના ગુણલા
વાત અંતરની કહે ભાવે, પ ૂરે સ ૃ્ષ્ટનાં સોણલાં...સૌને ગમતાં ફૂલડાં
સીતા રામજી ર્ંચવટીમાં , દીઠાં ફૂલડે રમતાં
માણી ભાષા પ્રેમની આ, પ્રભુજી વગડે ભમતાં…...સૌને ગમતાં ફૂલડાં
કોરા કાગળે પુષ્ર્ો થકી વાતો કરતાં કદલડાં
ફૂલ કેસ ૂડે રં ગે કાનો, રાધા વ્રજનાં વહાલડાં….સૌને ગમતાં ફૂલડાં
અમર પ્રેમનો દઈ સંદેશો, સ્નેહ વેરતાં ફૂલડાં
અમને ગમતાં તમને ગમતાં, સૌને ગમતાં ફૂલડાં
આ રં ગ રં ગીલાં ફૂલડાં..(૨)
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આજ હરખ કરે છે હૈય…
ું
લીલાછમ પ્રાંગણ મધ્યે,
ગાય

ગીતડાં

વ ૃક્ષો

કદી તડકો કદી છાંયડો,
કલબલ ઝીલતી ભીંતો
વહેંચતુ ં ખુશી ખજાનો છૈ ય!ુ ં
આજ હરખ કરે છે હૈય ુ ં
છૂટે શાળા ને લેવા આવે,
અલક મલકના વાલી
નથી અંતર ખંડખંડના,
માણુ ં ભાષામીઠડી કાલી
મઘમઘ સુખ ટર્કતુ ં છૈ ય!ુ ં
આજ હરખ કરે છે

હૈય ુ ં

યાદ અર્ાવે બચર્ણ મારું,
છત્રી હોય તોય ર્લડતાં
દોડે ભ ૂલકાં ચૌટા મધ્યે,
ખુશી વણઝાર સંવરતાં
મધુર ક્ષણોની યાદ એ છૈ ય!ુ ં
આજ હરખ

કરે છે

હૈય ુ ં
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ના ભાગતી જીંદગી દોડતી,
બસ હળવાસનો એ ર્ોરો
ગોળ ઘી ને ગરમ રોટલો
નાની

ર્તંગ ને

દોરો

ભાવે ભીજાયુ ં એ બોખલું છૈ ય!ુ ં
આજ

હરખ

કરે છે

હૈય.ુ ં

ઑગષ્ટ ક્રાક્ન્તના ઓ ર્શભાગી
ચંદ્ર ચાંદની સમ અન્નાજી ને,
જનજન ઉર સાગરસુ ં ઝીલે
હાકલ દે વીર! ગાંધી મારગડે
સમયના સાદ સ ૂણી સૌ ખીલે
……………………………………
આઝાદીની આ અમરવેલને,
સીંચી મહા સુખ ત્યાગી
ઑગષ્ટ ક્રાક્ન્તના ઓ યશભાગી,
નમીએ અમે બડભાગી
નાયકો ખલનાયક થાતાં,
હર હૈયે જાગ્યો જુવાળ
ભરમાવ્યા ભોળા ભાળીને,
વતહાડ જેલે દીઠો ભ ૂચાળ
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વાહ કકરણ ને કેજરીવાલ;
શાન્તી પ્રશાંત સંગાથ
અડગ અન્નાજી ઓ ઉર્વાસી;
જન ઉજાપ છે તવ સાથ
ઝંખે દે શવાસી ભરી વેદના,
ભ્રષ્ટાચાર ભગાવો
જાગ્યુ ં આજ યૌવન હોંશથી,
ભાવીની શાન સજાવો (૨)

વારણાું નવા વરસના
(છંદ- શાદૂપ લવવક્રીકડત)
ખીલી છે રજની નભે ઝગમગી, તારે સુહાની મઢી
ને દીવા ઝબકે ગૃહે ઝળહળી, આવી જ
દે જો ભાવ ભયાપ રૂડા ઉમળકા,ઉજાશ ર્વે કદલે
વષાપન્તે સરવૈય ુ ં હાથ ધરજો, લાભ્યા તમે શુ ં જગે
સંદેશા મંગલા નવા વરસના, ઐશ્વયપ ર્ામો મહા
ઊષ્મા સાથ વધાવજો જ હરખે, લેતાં જ ઓવારણાં
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કણકણમાું ભગવાન
વદે વેદની ઋચા સુજ્ઞ,
કણકણમાં ભગવાન
સ ૂક્ષ્મ જગને ર્રખે અંતર,
ગઠન ગથ
ં ૂ ે કકરતાર
કેમ જગત આ? કેવ ુ ં વવશ્વ આ?
ખોળે ભાષા આ વવજ્ઞાન
લોર્ી અલોર્ી ખેલ વનરાલા!
ઢૂંઢે શક્તતના સંધાન
લીલા અનોખી ગવત શક્તતની,
કોકટ રમે દે વત દુવવધા
કોણ તર્વત ું ઊંડા ર્ાતાળો,
ભેદ ભારી જ અતાગા
આનાકદ બ્રહ્ાંડ રમે અનંતા!
અગોચરા રે બંધન
‘ઈશ્વરીય કણની’ માયા મોંઘેરી,
વવજ્ઞાન કરે રે વંદન
કોણ કરે આ ગબભિત શાસન?
ફતત કરવાવાળો જાણે
ભેદ ભરમના મહા ખજાના,
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ચાર ટકા જ ભાણે
બાકી મારો રામ એ જાણે(૨)

કે હેતે અપું હું ફૂલછાબ
ખળખળ વહેતાં ઝરણાં અમે,
તમે વર્તાજી ર્હાડ
જગ વાવાઝોડાં ઝીલયાં તમે,
દઈ સાવજસી દહાડ…કે હેતે અપુું હુ ં ફૂલછાબ
ર્વન તમે ને માત ફૂલડુ,ં
મળી આંગણે વસંત
રૂક્ષ દીસતા ચહેરા ભલે,
હસી ખુશીના સંગ
હૈયે જડીયા મોટા ખ્વાબ,
કે હેતે અપુું હુ ં ફૂલછાબ
વતવમર વેદના વેઠી ઉરે ,
ધરી સુખની

છાંય

થઈ ગયા મોટા અમે કેમના,
ન જાણ્યુ ં કદી જદુરાય
દે વ પ્રગટ તમે છો તાત!
કે હેતે અપુું હુ ં ફૂલછાબ
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ઘરઘર ઉજળા તમથી મોભી,
ગદગદ લાગું જ ર્ાય
ચક્ષુ અમારા ચરણો ધ ૂએ,
સમરું સ્નેહ તણા એ દાન
ગાજે મન અંબરે રૂઆબ!
કે હેતે અપુું હુ ં ફૂલછાબ…ખળખળ વહેતા..
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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 વાંસે પ ૂયાપ ર્વનને, બંસરી થઈને બોલયા
કેમ આર્ણે આવુ ં ના શીખ્યા?
ર્ડખાં ઢાંકી, દોરીએ બાંધ્યા, તો ઢોલ થઈ ધબ ૂક્યા
રાત ઢળી પ ૂનમ પ્રગટી, રાધા કાનજી રાસે ઘ ૂમ્યા
કેમ આર્ણે આવુ ં ના શીખ્યા?
ધરણીએ બીજ દબાયા, હફ
ં ૂ ે જાગ્યા, પુષ્ર્ો થઈને ખીલયા
સરીતા નાથી તો જળાશયો ઝૂમ્યા, વગડા લીલા મ્હોંયાપ
કેમ આર્ણે આવુ ં ના શીખ્યા?
સ્વપ્ને

મલકાટ વમલનના,ગાલે રં ગો ગુલાબી છાયા

શબ્દો સયાપ, મળી પ્રાથપના, જીવન સંસ્કાર થઈને ખીલયા
આર્ણે દે ખાદે ખી કેવ ુ ં શીખ્યા
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ર્ંખી સંગે હળવે હળવે,ગાતાં તમે કેવ ુ ં શીખ્યા
કેવા શાણા

, કોણે કોને ઝીલયા....

ભાઈ કોણે કોને ઝીલયા.
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ગીતા સધા
અઢાર અક્ષૌકહણી સેનાના રતતથી, ભીંજાશે અવની અંગ
કેવો આ મહાસંગ્રામ વર્તામહ, ગુરુ સ્વજનોને સંગ
હે કેશવ! ન જોઈએ આ રાજ, લઈ મહા હત્યાનુ ં ર્ાર્
ગાંડીવ સરે મમ કરથી , નથી હૈયે યુધ્ધની હામ
ક્ષાત્ર ધનુધપર ર્ાથપ વદે , વવષાદથી વવહ્વળ વાણી
યુધ્ધ અવસરે કાયર થઈ પ ૂછે , ઓ ચક્રર્ાણી!
રતત રં જજત યુધ્ધ ખેલી, શાને કરવો મહા સંહાર
ર્ાર્ મોહ અહંકારથી કેમ

ણવો? વવજયશ્રીનો ઉર્હાર

ધમપક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે; છે કદન માગસર સુદ એકાદશી
શ્રીકૃષ્ણ મુખે વહી, કદવ્ય જ્ઞાન ગીતા અવવનાવશની
પ્રબોધ્યુ ં દશપન ર્ાથપન,ે અઢાર અધ્યાયે સાતસો શ્લોકમાં
છે દ્યાં સંશય , ઉઘડયાં દ્વાર ભક્તત, કમપ બ્રહ્ યોગનાં
ધમપ સંકટ વનહાળં હુ ં , ન સમજાય વવવધની વક્રતા
મનમાં સંશય રમે! આ જીવનની કેવી વવિંટબણા
સમજ મારી દીઠી કુંકઠત, ભાવવના ભણકારા કરતા રુદન
સુખ દુિઃખ જય ર્રાજયના ર્ડઘા ભાસે ગુજા
ં વતા ગગન
શ્રીકૃષ્ણ વદે , સુણ અજુ પન સખા, ગીતા છે મમ હૃદય
સોંર્ી લગામ પ્રભુને હાથ આવી જા તુ ં મમ શરણ
આત્માને અમર જાણ, દે હની નશ્વરતાને ર્હેચાન
થાતુ ં મુતત મોહ માયાથી , લઈ ગીતાનુ ં જ્ઞાન
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સુણ ર્ાથપ, જીવન મરણને જાણ પ ૂણપ પુરુષોતમ હાથ
થા માત્ર વનવમત, કરવાં સઘળાં કલયાણી ઈશ્વરીય કામ
અર્પણ કર કતાપને સવપ કમપનાં બંધન, કતપવ્ય ધમપ વનભાવ
ત્યજી આસક્તત, યોગ ક્સ્થત થઈ લે ગાંડીવ તુ જ હાથ
આતતાયીઓ છે દમનકારી, વશક્ષામાં વવલંબ ન કર ર્ળવાર
જીવન મરણ કલયાણ અકલયાણનો નથી તુ જ અવધકાર
થઈ વનવવિકારી , થા અનાસતત , આજ તુ ં સ્વધમપ સંભાળ
નથી ર્વવત્ર જ્ઞાન સમ આ સંસારે , વનશ્ચયે તુ ં જાણ
થયો મ ૂઢ ર્ાથપ, ર્કરક્સ્થવતથી પ્રભાવવત, દીઠો કતપવ્ય વવમુખ
ર્રમ લીલાને પ્રગટ કરતાં, શ્રી કૃષ્ણે ધકરયુ ં વવશ્વ સ્વરુર્
તુ ં છે મારો ભતત સખા ને , જ્ઞાન વીર ધીર ભ ૂર્
હુ ં જ કાળ, હુ ં જ વનયંતા, નીરખ ર્ાથપ મમ મહાકાળનુ ં રુર્
અનંત ઐશ્વયપ મહાકાળ રુર્ જોઈ, વવશુધ્ધ થયો અજુ પન
હાથ જોડી નત મસ્તકે, અરજ ગુજારે ક્ષમા કરો ભગવંત
છે

ર્ારસમબણ જ્ઞાન ગીતાનુ ં , ર્ામ્યો પ્રેરણા ર્ાન

દુવ ૃવત સામે ઝુકાવવુ ં જગે
ં , એ જ સમજાઈ જીવનની શાન
જાણ વનશ્ચયે, કહે કેશવ, મારું વચન સાંભળ ઓ ર્ાથપ
રક્ષીશ સાધુ સંત ભતતોને , છોડી વહાલું વૈકુંઠ ધામ
ુ ,ે ધમપ રક્ષવા કાજ
આ પ ૃથ્વીર્ટે અવતરીશ યુગેયગ
સમય આવવયો, ધમપ ર્ક્ષે, કર હવે શંખ દે વદતનો નાદ
યોગેશ્વર છે સારવથ કુંતેય, લઇ ગાંડીવ નાખ વસિંહની ત્રાડ
હૈયે પ ૂરી ર્હાડશી હામ , પ્રભુએ પ ૂયાપ ર્ાથપમાં પ્રાણ
લઈ ગાંડીવને હાથ , ઉભો થયો માત કુંતાનો ભાણ
સાધુના કરવા છે ર્કરત્રાણ, વરસાવ જગ કલયાણે બાણ
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કર ગાંડીવ સર સંધાણ , ધનુધપર યુધ્ધ એ જ કલયાણ
જુ એ રથી મહારથી વાટ , યુધ્ધે કર આજ ર્ાથપ પ્રયાણ
અજુ પન ગજાવ અંબર આણ,મહાભારત માણે શૌયપ પ્રમાણ
કંડાર ર્ાથપ વવજયનો ર્ાથ, તારા સારવથ શ્રીજય જગન્નાથ
જય સંગ્રામે

સજે ર્હાણ, ધનુધપર યુધ્ધ એ જ કલયાણ

ધર ધનુષ્ય કર ટંકાર, ક્ષાત્ર ધમપ કરે પુકાર
લઈ ગાંડીવ કર હક
ુ ં ાર, છે આણ કુંતેય કુમાર
ધા ધરમની વહાર, બબરાજે ધ્વજે કવર્કુમાર
ધન્ય ધન્ય શ ૂરવીરો, દુઆ દે વસુધા અર્ાર
ત ૂટયા મોહ કમપનાં બંધન , ગદગ દષ થઈ ર્ાથપ ઉવાચ
કતપવ્ય ધમપ વનભાવવા દે જો , દૈ વી શક્તત મમ હાથ
ગહન જ્ઞાન લાધ્યુ,આત્મા
ં
ર્રમાત્માનો જાણ્યો ભેદ જ્ઞાનેથી
જીવાત્મા છે અક્ષર ર્ણ અબભભ ૂત મોહ માયા બંધનથી
સતષ બચત આનંદથી સવપ જીવ

સે એકરુર્ ને વ્યતત

અક્ષરથી ઉતમ પ ૂણપ પુરુષોતમ, વનબુંધ અખંડ અનંત અવ્યતત
જીવન દશપન જાગ્યુ ં તવ પ્રતાર્ે , મોહ નષ્ટ થયો મમ અંતર
વશર જાશે ર્ણ નહીં જાય શાન,મહાભારત ખેલવુ ં મારે યોગેશ્વર
થા

અજુ પન તુ ં મહા યુધ્ધનો નાયક , હુ ં છં એનો વવધાતા

તુજ રથ ધ્વજાએ બબરાજે હનુમત
ં , થા અગ્રેસર અજુ પન ભ્રાતા
ગુરુ ઢ્રોણનો તુ ં ધનુધપર વશષ્ય,વવનયથી લે ભીષ્મવર્તાના આશીવાપદ
હણી અન્યાય ધારકો , ધરણીએ ગજાવ સત ધમપનો નાદ
અર્પણ તુજને તારી છાયા , પ ૂરજો હૈયે હામ
શંખનાદથી ગાજયુ ં કુરુક્ષત્ર
ે , ધમપ ધજા લઈ હાથ
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તુજ શરણમાં ચરણે ધરવા , સવપ કમપનો ભાર
કતપવ્ય ધમપ બજાવવા, ર્ાથે જોડયા પ્રભુને હાથ
તામ્ર વણપ

સે અજુ પન , રતતની છાયી લાલીમા નયન

ક્ષાત્રભ ૂજા સળવળી થઈ સર્પ , કીધો ધનુષ્ય ટંકાર ગગન
વ્યોમે ગાજયા દુંદુભી નાદ, નક્કી હવે ઊતરશે અવની ભાર
શંખનાદે ગુજ
ં યા આકાશ, જગદીશ્વરનુ ં મુખ મલક્ુ ં અર્ાર
સમર્ી આજ જીવન તવ ચરણે , હવે ખેલવો મહા સંગ્રામ
તુ ં છે કતાપ તુજ
ં ભતાપ , તુજ વવશ્વાસે કરવુ ં મહા વનમાપણ
ર્ાથે કીધુ ં સર સંધાણ , જગદીશ્વર ભાખે યુગ કલયાણ
અરજ ગુજારે ગાજો સાંભળજો ગીતાનો આ મહાતોલ
હૃદયે ઝીલજો યોગેશ્વરના બોલ , ર્ામશો જીવન સુધા અણમોલ
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-

ગરૂ! નમ ું ચરણ બડભાગી
આતમ દીર્ અજવાળે ભાળં,
ભવભવના સુખ સુભાગી
પ ૂનમ ર્ાવન અષાઢી ધન્ય,
ગુરૂ! નમુ ં ચરણ બડભાગી
ભોળો હુ ં ભગવંત જીજ્ઞાસુ,
મળીયા ગુરુ વનવમતે જ્ઞાની
ભેદ જ જીવ-

નો લાધ્યો,

સાચી સાધના ઉર પ્રમાણી
દૃશ્યમાં જ દીઠા દૃષ્ટાને ,
પ્રગટ દીઠો સ્વસરૂર્ે
દાદા દોરે અદીઠ તર્ ર્થડે,
મળયો નીવડો ગુરુ દ્વારે
વાંચ્છં હુ ં વાત્સલય વવતરાગી,
આત્મ અધ્યાસે રાચુ ં
ઓળખ સાચી દો મુજને,
ગુરુ શરણ હુ ં માગું (૨)
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ચુંદન સ્નેહ
નથી

મીનારા નથી ઝરુખા, નથી મેડી મેહલાત

નાના

ખોરડે શોભે આંગબણયે, આંગબળયારી ભાત.

ર્ંખીના કલરવ કામણગારા, નાચે છાર્રીએ

મોર

લીલા ર્ોર્ટડા ર્ારે વા સંગ, ઝીલે કોયલ કલશોર.
રાત ઢળે ને ઢળે ઢોલીયા, હરખે આભલે રમતા તારા
ર્ડવો ર્ાંચમ ગણતાં ગણતાં,થાયે પ ૂનમના અજવાળાં.
વહેલી ર્રોઢે, સ ૂરના તાલે, પ્રભાવતયાં મીંઠાં ગુજે
ં
કુદરતના

ખોળે રમતાં ભમતાં સ્નેહ બંધને ઝુલે.

ભોળા કદલનાં ભોળાં માનવી, ભોળી ભોળી રીતો
નદીના તટે મેળામાં મ્હાલે જીવનભરની પ્રીતો.
હરતાં ફરતાં વાટે વવચરતાં, નયનોમાં વરસે મેહ
છાનાં છર્નાં મલકી મલકી, અંતરમાં ઝીલે સ્નેહ.
ઉષાના રં ગે સલ ૂણી સંધ્યાએ, કોઈ શમણામાં રમતુ ં
પ્રીતના ર્ાનેતર

ઓઢી હોંશે કંકુ ર્ગલે ર્ધારતુ.ં

છલકાવી સાચો સ્નેહ સાગરશો, કુંદન જેમ રે તવર્યાં
લોહીની સગાઈથી સવાયાં થઈ આયખે રે ઘોળાયાં
એકબીજા સંગ પ્રેમ ર્રમશ્વરે , દીધા મન મોટર્ સથવારા
દીધા દાતાએ રોટલા ઓટલા, ને સાચા સુખના ઝબકારા.
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જીવન ર્તંગ ઝુલાવ્યો લોટાવ્યો, અનંત અધ્ધર આભે
આયખે

ચંદન સ્નેહ , ને ચમકાવ્યો ઉર ચાંદે.
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જગિાતા
છંદ- સ્વાગતા
માગું હુ ં વર જ એક વવધાતા
ખીલતા અરૂણ વંદ્ય પ્રભાતે
ર્ામજો સંર્દ માનવ દૈ વી
નીરખે મંગલ ભાવ જ જાતે

વ્યોમને જલવધ વન્ય વવહારે
શક્તત દે પ્રભુ રમુ ં જગ હામે
કુંજ કુંજ ર્થરાય જ પુષ્ર્ો
ને ધરા હકરત ગાય સુહાગે

બંસરી તવ બજે સુમધુરી
વાલર્ે છલકતી રસછોળો
ઝૂમતી ધરણ માનવતાથી
ભીંજવે જ કરુણા મધુ ખોળે

વવશ્વ આ અજબને રસ ભીનુ ં
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ઘ ૂમતુ ં ર્ળે ર્ળે

વનયમોમાં

ધન્ય ધન્ય જગ! વાહ વવધાતા
પ્રાથુ હ!ુ ં તવ મહા પ્રભુતાને

ને વદે ભગવંત

મરકીને,

એક વાત કરવી જ તને તો
માગતો વવનયથી વરદાનો,
ભ ૂલતો જ હળવે તુ ં મનેતો

આવધર્ત્ય જગતે ધરવાને,
તુ ં મથે ખુદ થવા જગત્રાતા
ને ગુમાન ચઢતુ ં તવ શીરે ,
લોટતો જ નચવી જ વનયંતા

ને હસી જ વદતો હુ ં નમીને,
આ જગે હરકદન તુ ં જ રમાડે
ભ ૂલું ના ર્થ હવે મમ ભોળા,
ર્ામશુ ં શરણમાં સુખ સારા
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તમે ઓળખો તો હું ઓળખાઉં
તમે ઓળખો તો હુ ં ઓળખાઉં,
ન કોઇ થકી હુ ં સહજ ર્રખાઉં
કહો એમ કે છં હુ ં આભલામાં!
અનંતા રૂર્ રૂર્ે જ હુ ં ટકરાઉં
હસી ભાવથી ખોળો અંતરમાં
સદૈ વ હરર્લ કદમ કદમ લલચાઉં…તમે ઓળખો તો હુ ં ઓળખાઉં
ભજે તુ ં કહીં રૂર્ કોઇ ન મારું
વનરાકારના સાજે હુ ં ર્થરાઉં
રમે ભાવ તારા સાકાર સંગે
ધરી પ્રગટ ર્રચા જ હરખાઉં….તમે ઓળખો તો હુ ં ઓળખાઉં
ભરી વેર ર્ોકારો વવધ્વંશી તો
કરું કેદ, જગ વ્હાલે વ્યવહારું
રમો ઓળખી સ્વયં જગત્રાતા
સચૈતન્ય જ પ્રકૃવત શણગારું
સ્વ ને ર્રખો તો હુ ં ર્રખાઉં
તમે ઓગળો તો આ ભવ ઓળખાઉં(2)
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તારા મારગડે જાવા
તારા મારગડે જાવુ ં છે કાના,
હરખે હકર મળવાના ભાગા
ભોળા નથી અમે તારા જેટલા,
લટં ૂ વા છે હકરરસના લહાવા...
કાનુડા તારે મારગડે જાવા

જાશુ ં યમુના ઘાટે,
ભલે ગાગરીયુ ં રોજ રોજ ફોડે
ગાગરની છાલકે હૈય ુ ં ભીંજાતાં,
ઝીલીએ મીઠડા એ વ્યવહારા....
કાનુડા તારે મારગડે જાવા

વાગે વાંસલડી વ ૃન્દાવન વાટે,
છે લેવા ને દે વા સ્મીત મધુરા
નથી ભોળા નથી અમે બાવરા,
ર્રમાનંદે લ ૂટી લટં ૂ શુ ં રે લહાવા....
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કાનુડા તારે મારગડે જાવા,
હાલોને લટં ૂ વા રસીલા લહાવા
થાશો ભોળા તો જ લટં ૂ ાવાના,
જાગશે હકર મળવાના ભાગા.....
કાનુડા તારે મારગડે જાવા

નથી રે કોઈ સરનામ ું
જ
કોણ લાવ્યુ ં ચોમાસુ?ં
અમે તો વાદળ નભના,
નથી રે કોઈ સરનામુ ં
હસી ઝીલો રં ગ ભીંના,
લખીએ વ્હાલનુ ં નામુ ં
બહરૂુ વર્યા અમે રાજા,
ના ર્રદો ના કઈં છાનુ ં
ધડધડ ફરફર સાદું,
ગમે આ ધરણ બાનુ ં
તમે મલકો, સહુ છલકે
હસો તો મધુ સોઢમ
ગમો વ્હાલા ઉદવધ છોરું,
સહુ જાણે રવસયા બાલમ
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ધરા રાણી ને મેઘા,
હકરયાળં એ જોડું
નવોઢા, ચાતક ગાયે
કણકણમાં તમ સરનામુ(૨)
ં

નવલાું નોરતાું ને નવલી છે રાત
નવલાં નોરતાં ને નવલી છે રાત
ગરબે ઘ ૂમે આજ ભવાની માત
દઈ દઈ તાળી આજ ગાઓને રાજ
નવ નવ દે વીઓનાં દશપનની રાત
આવ્યાં આવ્યાં માનાં નોરતાં રે લોલ
નવલે નોરતે ધબ ૂકકયાં રે

ઢોલ

ઘ ૂમો ગરબે ને દો તાળી રે લોલ
કુમકુમ ર્ગલે માડી ર્ધાકરયા રે લોલ…આવ્યાં આવ્યાં..
જામ્યા જામ્યા ગઢ ર્ાવાએ તાલ
સ ૂણો સ ૂણો ઝાંઝરના ઝણકાર
હોમ હવન ને ભક્તતના નાદ
માના દશપને થયા સુબખયા રે લોલ…આવ્યાં આવ્યાં..
રમે રમે લાલ કુકડાની જોડ
ચાચરના ચોકે મા બહચ
ુ રના બોલ
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ઊડે ઊડે લાલ ગુલાલોની છોળ
ગબ્બરે હીંચે માડી અંબબકા રે લોલ
ગઢ કાંગરે થી (૨) ટહકુ કયા મોરલા રે લોલ …આવ્યાં આવ્યાં…
ચદ
ં ૂ ડીમાં ચમક્યા આભલા રે લોલ
મંગલ વરતે માને દીવડે રે લોલ
આવ્યાં આવ્યાં માનાં નોરતાં રે લોલ
નવલાં નોરતે ધબ ૂકકયાં રે ઢોલ…ધબ ૂકકયાં રે ઢોલ(૨)

ર્થ્થર ર્હાણ
ર્થ્થર જેવા થાશો તો ભાઈ, ર્હાડ બની પજા
ં ૂ શો
લોક માંડશે નઝરું મીઠી, ને દે વના ડેરા થાશે
ગગન ઘ ૂમતાં વાદળો , ચકરાવો લઈ નમશે
ખળખળ વહેતાં ઝરણાંઓ , ગીત મધુરાં ગાશે

ઝૂલશે ગજરાજો ડુગ
ં ર કકલલે, નરબંકાઓ સંગે
મરદ મ ૂછાળા લાખ લાડીલા ,છડીઓ ધરશે હાથે

દબાતા ર્થ્થર ર્ેટાળે તો , ઝગમગ હીરલા થાશે
જગ જાણશે કીંમત, ને રાજકોષે રખવાળા થાશે
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ઢીલાં ઢેફાં જુઓ! કેવાં! વંટોળે વગડે જઈ વેરાંતાં
ગુફા ર્હાડની શોધતા આવી, વસિંહ સોબતી થાતા

ઘાટ ઘડાયે ર્થ્થરના જ ને પ્રભુ થઈ પજાતા
ંૂ
જીવ્યા જગે જે ર્હાડ સમ, એ નર બંકા કહેવાતા
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ર્ારસમચણ
શાસ્ત્ર કહે મા કામધેન ુ સવપ ઈચ્છા પ ૂવતિ

કરે

કલર્વ ૃક્ષે માગીએ તો મનવાંલ્ચ્છત ફળ મળે
સ્ર્શે ર્ારસમબણ લોહને તો સુવણપ થઈ ઝળહળે
શોધુ ં જગે ભમીભમી, આવો ર્ારસમબણ ક્યાં મળે ?
ર્ારસ ,ર્ારસ-ર્ીર્ળી કેવા સુદર
ં શબ્દ ઉરે રમે
ક્યારે કકરતારની કૃર્ા ઠરે ને આ બધુ ં આવી મળે
ત્યાં તો મંકદરે થયો ઘંટારવ, અજબ ચેતના પ ૂરતો
શ્રધ્ધાથી દશપન કરતાં હ,ુ ં ધ્યાન પ્રભુન ુ ં ધરી રહ્યો
ઋવષ વાલમીકક વદે , હતો હુ ં વને રઝળતો વાબલયો
નારદજીએ દીધો જાર્ અને રામમય જીવન ભયો
પ્રભુ નામ છે ર્ારસમબણ , નીરખને મારી જજિંદગી
ઘડાઈ ર્થ્થર ઊભો સામે , સ્વયં આજ પ્રભુ બની !
સંત કોટી થઈ આ જીવ, જો પ્રભુ ચરણમાં રમે
તુ ં જ છે એ ર્ારસમબણ , યુગોયુગોને ર્લટી શકે !

Page 348

ત્રર્તા સખ દાતા
રખતા નભે અમે સદા,
એક સ ૂરજ દૂ જા ચંદા
સંસાર આભની બે આભા,
એક માતા ને બીજા વર્તા

ર્હાડ સમ આર્ની મુદ્રા,
ર્ણ વહાવો ઉર ઝરણાં
તમે જ સારથી તમે કૃષ્ણ !
પ્રેમે ભરો મંગલ ભરણાં

દો વશશુ વયે સુખો અમાર્,
કોકટ ઋણી અમે સંતાન
નથી રૂક્ષ, શ્રીફળ શુકનવંતા
વટવ ૃક્ષ જ તમે છો વર્તા

ભ ૂલે ભ ૂલાય ના એવી શાતા,
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ર્ામ્યા તવ પ્રતાર્ે ઓ વર્તા
કંડારો ડગર

થઈ

જ્ઞાતા,

દીધા હીર, વર્તા સુખ દાતા
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પત્રનત ઉજાશ
સ્નેહથી સીંચજો એવી ધરા, કે ખીલે ફૂલોની ઘટા
વહાવજો પ્રેમથી ગંગા ઉરે , કે સવપ હૈયાં ભ ૂલે વ્યથા

છે ભરી અવવનાશીએ રે , કરુણા કણકણમાં ભલા
મટી દાનવ થજો માનવ, પુવનત ઉજાશ ઉરે ર્ામવા

રમે ર્ાવક પ્રકાશ ધરતો, ઉજાપ આ અખીલ બ્રહ્ાંડમાં
ર્રમ મવતથી ર્ામજે સદ ગવત, જ્ઞાન માગપના ઉજાશમાં

શુ ં લઈ આવીઆ, શુ ં લઈ જવાના, અવતરી અવનીએ
પ્રગટાવી શુતલ

ધ્યાન તુ,ં ઓળખજે અવવનાશીને
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પ્રેમમાું ર્ડવ ું ર્ડે
પ્રેમની વાતોનાં પુરાણો વાંચી , ના સમજણ પ્રેમની ર્ડે
પ્રેમની ર્રખાઈ કરવા કાજ, ખોલી કદલ પ્રેમમાં ર્ડવુ ં ર્ડે

છે રૂર્ાળા પુષ્ર્ો કાગળના, ર્ણ વસંતને ના માણી શકે
દે વા ખુદની સુગધ
ં જગે, નાતો ધરા સંગ જોડવો ર્ડે

તાગ લાગણીના ભંવરના, ડૂબ્યા વગર કદી ના જડે
જાણવા જીંદગીની આ માયા, લાગણીમાં બંધાવુ ં ર્ડે

શ્રધ્ધા એટલે

જ સમર્પણ, શ ૂન્ય થઈ ઓગળવુ ં ર્ડે

ર્ામવા કૃર્ા પ્રભુની, પ્રભુ ચરણે

રમવુ ં ર્ડે
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ર્મનાજી દે હવે તેડાું
ઘેલ ું ગોકુળીયુ ં મારું, બંસીને નાદે
શોધવા નીકળયો હુ ં વાટે
મૌન તોડતાં, ઝાડવાં રે બોલયાં
એવો બંસી વગાડનાર હવે ક્યાં છે ?

સરયુ તટે, રમતા મારા રામજી
જન જન ઉરના એ બેલી
એકલો ભાળં, મનમાં મઝાતો
ંૂ
એવા પ્રજા ર્ાલક હવે ક્યાં છે ?

વાબલયાને વાલ્લમકી કીધા નારદજી,
તમે દે વવષિ જગ કલયાણી
પ ૃથ્વીલોકે કેમ ના ર્ધારો હવે તો કહે?
મારી ઓછી ર્ડે પ ૂણ્યાઈ!
યુગો વવત્યા હવે વવનવે સૌ
ઝૂરે ઝૂરાર્ે મોર ર્ીંછાં
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વગાડો ને બંસી,

કરવા ને ઘેલા

યમુનાજી દે હવે તેડાં (૨)

Page 354

ર્શનામી જગ કલ્ર્ાણે
અજબ ગજબની ચૈતન્ય સ ૃ્ષ્ટ,
અનાદી સમય ચક્રથી સરતી
પ ૃથ્વી- ર્ટલે અનંત આકાશે,
માનવ

સંસ્કૃવત

મહેકતી

દે શ જુદા છે વેશ જુદા છે ,
ધમપ છે ન્યારા ન્યારા
રૂર્ રં ગમાં નીરખ્યા આજે,
કોઈ શ્યામલ કોઈ ગોરા

કરલ્ધ્ધ વસલ્ધ્ધથી સોહે આજે,
સુર્ર ર્ાવર સ ૃ્ષ્ટનો
સોળે કળાએ શમણાં ખીલવ્યાં,
સુદર
ં જીવન ર્ામ્યો

શ્રેષ્ઠ સર્જન સરજનહારનુ,ં
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યશનામી જગ કલયાણે
ખેદ જ એકજ વાતની હૈય,ે
ભરતો ડગ પ્રલયની વાટે

દે વોને સુલભ નથી એ,
કૃર્ાળં એ ધયુું અમ થાળે
આશ, અંતરે પ્રગટે પ્રભુતા
તીથુંકરના પુવનત ર્દને ર્ામે

હરખશે

હેત

ભાવથી,

ગથ
ં ૂ ીએ મનમાળાના તર્-મોતી
ર્રમતત્ત્વને પ્રાથીએ અંતરથી,
ના વવચબલત થઈએ કરૂણાથી

Page 356

મુંગલમર્ દે વ ત્રવઘ્નહતાપ
શ્રીગણેશ પ્રાથી રટી, શુભારં ભ ુ ં કાયપ સદા
આરાધીએ મંગલમય દે વ વવઘ્નહતાપ મહા
દ્વારે સ્વક્સ્તક દશપન,ે હરખે સમરું

સદા

ઉર્ાસના અચપના,અંતરથી ધરી નમુ ં યથા
ઉરે ધરું , વવનાયક ગજાનનની મંગલ કથા
રાખી વનમપળ બુલ્ધ્ધ, સુખ સમ ૃલ્ધ્ધ વરીએ સદા
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મારું ગજરાત મને ગમત ું
ખેડે દકરયા ને ખેડે આભલાં
હન્ન
ુ ર સાહસ એનાં સોણલાં
હકર શ્વેતક્રાક્ન્તથી ઝૂમતુ ં
મારું ગુજરાત મને ગમતુ(૨)
ં
………………………………….
સૌમ્ય ઐશ્વયે અંકકત
વવશ્વ

વવભ ૂવત વંકદત

સંત શ ૂરાની

જનની

ધન્ય તુ!ં ગુર્જરી ભ ૂવમ
રમ્ય ડુગ
ં રા ર્ાવન
ખેત લીલુડા દામન
નમપદા સાબર તપ્તી
સીંચે ધરા મહી ચ ૂવમ….ધન્ય તુ!ં ગુર્જરી ભ ૂવમ
રણ સાગર ને હામ
વસિંહ તણાં જયાં ઠામ
ખેડી

દકરયા હસતી

સાહસ સોણલે ઝૂમી….ધન્ય તુ!ં ગુર્જરી ભ ૂવમ
નવયુગનો

સંચાર

શ્વેત ક્રાક્ન્ત શણગાર
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વવકાસ એ મહાજયોવત
વવશ્વ

ફલકે સુભાગી…..ધન્ય તુ!ં ગુર્જરી ભ ૂવમ
પ્રેમ અકહિંસા બંધન
ભારત ભાલે ચંદન
ગાંધી વલલભને વંદી

અર્ે આઝાદીના અમી…ધન્ય તુ!ં ગુર્જરી ભ ૂવમ(૨)
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મેળો
સ ૂરના સંગાથે સંગીતના તાલે, વરસે છે વ્યોમેથી વ્હાલ
આવોને મેળે મહાલીએ સકહયરો, મલકે છે આભલે ચાંદ

આભની અટારીએ દોડે રે વાદળી, સંદેશા સાંભળે સાજન
આવોને સખીઓ ખોલીએ આજે, અંતરના ઓરડાની યાદ

ભાતીગળ ચદ
ં ૂ ડી ને છે લ છોગાળા, ધબકે છે કદલડાનાં ઢોલ
જામી છે રમઝટ દે જો રે તાળી, મનગમતા મળયા છે સાદ

હાથનો લચકો ને ર્ગનો ઠૂમકો, નાચે છે મનડાનો મોર
આવોને સાહેલીઓ યૌવનની ર્ાંખે,ગોતીએ

લડાનો ચોર

આવોને સખીઓ ગરબે ઘ ૂમીએ, સજયા છે સોળ શણગાર
ઢોલ ધબ ૂકે ને મલકે જોબવનયુ,ં રણઝણે ઝાંઝર ઝણકાર

નયનોના મચકા ને કમ્મરના લટકા, રૂમઝૂમ રુર્ેરી તાલ
મુખડું મલકે ને જોબન થડકે, અંગ અંગમાં રમે તલસાટ
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રતુબલ
ં
ગાલ ને હસે છે હોઠ, આજ વાગે છે પ્રીત્યુન
ં ા ર્ાવા
ઘ ૂમે છે ચગ

ળ મનના આભલે, માણવા છે યૌવનના લહાવા
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રામની રૈ ર્ત થાશ ું
મારા રામની રૈ યત થાશુ ં
ભવ ર્રભવ સુખ જ ર્ાશુ ં
રાજધમપની

શોભા વધારી,

એક વચન રઘુ યશ સંવારી
જન ઉરે રાજ જ સ્થાપ્યુ ં
રામ શરણુ ં સુખ સાચુ.ં .....
મારા રામની રૈ યત થાશુ ં

ભાત ૃપ્રેમ , વીર ધીર ધનુધાપરી
રાજનીવત તવ સકળ સુખકારી
ભતત ઋવષ સ્નેહ દાસુ...
મારા રામની રૈ યત થાશુ ં
લખણભૈયા સંગ વન વવચયાપ
ખર દૂ ષણના ત્રાસ ભંડાયાપ
વ્હાલુ કયુપ વનવાસુ.....
મારા રામની રૈ યત થાશુ ં
માત શબરી અહલયા કેવટ,
ર્ંચવટી વતરથ મહા ર્ાવન
ભાવ ગદગદ ધરી ગાશુ.ં .....
મારા રામની રૈ યત થાશુ ં
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સીતા રામજી જગ કલયાણી,
રોળયો રાવણ અબભમાની
ખ્યાત લક્ષ્ય બાણ ધનુષ.ુ .......
મારા રામની રૈ યત થાશુ ં
માનવતાના દીર્ પ્રગટાવ્યા,
યુગયુગને

અજવાળયા

હનુમત
ં સેવક સુખદાસુ......
રામની રૈ યત થાશુ ં
ભગવદ શક્તત જગકલયાણી નીવધ,
અવધ સરયુ રાઘવ રઘુ રીવત
રામ શરણુ ં સુખ સાચુ.ં ....
રામની રૈ યત થાશુ ં
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રૂર્લ ું કોઈ મળય ું મને
છંદ-જદીદ…
ગાલગાગા ગાલગાગા ગાગાલગા
વાત મારી ફૂલડાં છાની ના રહી
આજ તમથી રૂર્લું કોઈ મળયુ ં મને

રં ગમાંથી રં ગ કેવા ખીલયા હવે
સ્વયંમ બચત્રકાર થવાનુ ં મળયુ ં મને

શીદ માંડું દૂ ર વ્યોમે નજરું હવે
ચાંદસુ ં રૂર્ ઘઘ
ં ૂ ટે તો જડ્ું મને

ના મને ઓ વાદળી ભીંજાવો વધુ
સ્નેહ સરવાણીસુ ં કોઈ અડ્ું મને

ના જરૂર મારે તમારી ખુશ્બુ ર્વન
તરબતર કરતુ ં જ કોઈ ભેટ્ું મને

લાગતા ટમટમ

ઝાંખા આ ગલી
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ઝરુખડે ઝગમગતુ ં કોઈ મળયુ ં મને

ના હવે દે જો ર્ંખીડાં ! સંદેશ બહુ
છલકતુ ં ઉર આનંદે તો મળયુ ં મને

સુદર
ં ગઝલ થયા તમે ને ગાતો બધે
શાયરે મહેકફલનુ ં બબરુદ મળયુ ં મને

આજ નયન ‘દીર્

શમણામાં રમે

ભ ૂલવા સઘળં જ કોઈ મળયુ ં મને
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લાગે દશપનો ભલા
ના કહસાબી લેખજોખે જજિંદગીની મજા
હાથ ધર ગાંડીવ તો લાગે દશપનો ભલા

ૂ આરાધના
માગશે ર્કરવતપનો, અનુકલ
જોઈ ઝંઝાવાત, ઝૂક્યાના દશપનો ભલા

જજિંદગી છે છોડ , કાંટા હોય ને ફૂલ ર્ણ
સાધુતાથી ક્ષેય રળો તો આ દશપનો ભલા

જીંદગીના ઉર્વને જો ખીલશે પુષ્ર્ તો
ડંખ ભ ૂલી ભમર દે , મધુના દશપનો ભલા

મોમબતી આ જલે,વ્યથા ધરી ઉર મહીં
ને ઉજાશે પ્રેમ તો ર્ાવન દશપનો ભલા

સપ્તરં ગી છે , કકરણ રવવના જ જાણે બધા
થાય વષાપ તો ધનુષના આ દશપનો ભલા
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જીંદગીના નાટકો ભજવાય બે રં ગમાં
‘દીર્ જાણે તુ ં કરૂણા તો સુખ દશપનો ભલા

લાગે સ ૂના શબ્દ વગર આ ગજીલા જગ વ્ર્વહાર
શબ્દ શોભે જાણે નગદ નાણુ,ં અવવનાશી અક્ષય ભંડાર
શત્રુ વમત્ર વપ્રતમ પ્યારો, વવશ્વે કરે મહા વવજય ટંકાર

શબ્દ જ શૌયપ શબ્દ જ સંગીત , શોભે શબ્દથી સકલ સંસાર
મોટો મોંઘેરો માનવંતો મહેકે, તારી શક્તત જગે અર્ાર

ધમપ ધારક , જીવન ઉધ્ધારક , ર્રમ ર્થ દશપક પ્રેમાળ
વરસાવી કરૂણા રૂલાવે રુકદયા , ઝરમરે ર્શ્ચાતાર્ની ધાર

તુ ં જ સ્ફરણાએ લડે લડવૈયા, રમે જગે લઈ દે શદાઝ
તુ ં જ સંવેદક તુ ં જ સર્જક, મકહમા સદા તારો સરતાજ

ર્રમ બ્રહ્ પ્રગટીને ઝૂલે, શબ્દથી જ ઉજાગર અંબાર
લાગે સ ૂના સ ૂના શબ્દ વગર, આ ગજીલા જગ વ્યવહાર
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લો આવ્ર્ાું કદવાળીનાું ટાણાું
દન દોડયા ને વાયાં વહાણાં !
લો આવ્યાં કદવાળીનાં ટાણાં
ઝગમગ ઝગમગ

ઝોળી,

આંગણીયે નવલી રં ગોળી

ડગ દીધા ને વાટ ગઈ ખ ૂટી
આવો ઉજવીએ કદવાળીની છૂટ્ટી
દો

આવકારો

વદજો

ના

વનત

ખર્ે

એજ ઉજાણી
મીઠડી વાણી

વેરનાં વધામણાં,

ભલે ર્ધાયાપ એજ ઓવારણાં
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 વ્હાલે વધાવીએ કદવાળી

ત્રવરાટ તારી શાન
કક્રકેટ

રનશ ૂરો

જુવાન,

ખેલે ખેલદ
ં ો ધરી ઉન્માદ
જાણે એ ધસમસતુ ં પ ૂર,
વાહ રે ! વવરાટ તારું ન ૂર
આવે બોલ રણઝણતા ર્ાસ,
દે તો વાર બેટથી ચોર્ાસ
બ ૂઠ્ઠી થઈ ગોલંદાજી ધાર,
જામ્યા જોમથી વવરાટી વાર
મોટા લક્ષ્ય માર્વાના કોડ,
ખીલયુ ં કૌશલ દે વાને તોડ
રન ધોધના ખડક્યા જ ર્હાડ ,

ડંકા ચોટથી દીધી જ ત્રાડ
ઝૂમે નાચતો દે શ ગાય જ ગાન
ધન્ય ધન્ય

!

વવરાટ તારી શાન(૨)
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વીસમી સદીના લાલ
વીસમી સદીના અમે લાલ, વવરાટ સ્વપ્નોના સાચા અસવાર
સાગરની સીમાઓના છોડી વહાલ, અમારે ખોલવાં છે ગગનનાં દ્વાર
ઉન્નવત ર્થ

છે લક્ષ્ય તીર , ભલા છતાંય અમે

ભડવીર

કસોટીએ ધરીશુ ં કાયા ને વશર, કૌશલયથી કોતરશુ ં સૌની તકદીર
ન ૂતન યુગના સજવા શણગાર, મનના દરવાજા ખોલશુ ં ચોદીશ
ઝીલી નવલી વવચાર ધાર, અકહિંસા આદરમાં ભાળીશુ ં આવશષ
ર્રખી અમે ર્રમાણુ ં શક્તત વવરાટ, યુગના ઘડવૈયા થવાની હામ
ઝીલી ધરણીએ ધરણીધરના વ્હાલ, સાત સમંદરને સાંકળીશુ ં સાથ
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વનમાળી
ન્દાવન

વાટે , યમુના

ઘાટે

થોડી થોડી જાણી ને મનભરી માણી
કાનુડા,
તારા પ્રેમની વાતો ના અજાણી

યમુના કાંઠે , કદમની

ડાળી

વદે ,
રાધાજી આજ ના

ભાળી

વાગી વાંસલડી
નાચે ગાવલડી
દીઠી દોડતી રે રાધા રાણી
કાનુડા,
તારા પ્રેમની વાતો ના અજાણી

પ ૂછે ચાંદલીયો શરદ પ ૂનમનો ,
સૌ સંગ કેમ કરી રમશે ગોર્ાલો
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અડધી રાતલડી
ઘેલી ગોર્લડી
સુણી વેણ ુ ને ભ ૂલી ભરમાણી
કાનુડા,
તારા પ્રેમની વાતો ના અજાણી

કોઈ કહે મારો , કોઈ કહે સૌનો
ના રહ્યો બીચારો એ વૈકુંઠનો
જશોદા માવલડી
ભતતોની આંખલડી
રીઝયો , તુલસીએ મારો વનમાળી
કાનુડા,
તારા પ્રેમની વાતો ના અજાણી (૨)
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વાહ રે વાદળીઓ
રોષે રમતા દાદા સ ૂરજ ગગન
ઉના તે વાયરાએ શેકાયા

તન

તર્ી રે ધરતી ને તપ્ર્ા તરુવર
કરમાયા કામણ ને રૂએ સરોવર
દૂ રદૂ ર વ્યોમે, વવચરે વાદળી ભલી
વવચારે ભેગા મળી ઢાંકીએ ધરતી
કાળી ભમ્મર વાદળીઓ ; થઈ રે ડુગ
ં ર
દીધો ર્ડછાયો ર્ાથરી ગગને ચાદર
દઈને છતર વરસ્યો અંતરનો સ્નેહ
અમીરસ સીંચીં મલકે આભલેથી મેહ
વાહરે ! વાદળીઓ દાદાને દીધો હક
ુ ં ાર
સવાયા સંતાન થઈ કીધો જયકાર
આભલું આવી રમે સરોવર મોજાર !
ઝીલે કેવ ુ ં પ્રવતબબિંબ હરખી અર્ાર
વદે સ ૂરજ દે વ આજ વંદી કકરતાર
કેવા ઉર્કારી બંધને બાંધ્યો સંસાર
‘’
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ત્રવશ્વ તારું જટીલ
વવધાતા વવશ્વ તારું જટીલસુ ં કૌતુકોથી મઢ્ું
અલોર્ાય તત્ત્વે સમાઈ સહજ મહારવ તટે
ઊષા ને મધ્યાન્હ સંધ્યાના છે ભીન્ન

અવત

મસ્તીથી ઢળે રાતને, શીતળતા તુ ં નીરવ રમે
તપ્યો જલવધ તુ ં , વવસરવા જગનો ખાર દકરયા કદલે
સંવરે સ ૃ્ષ્ટ

ઐશ્વયપથી ને

વૈભવ ગુજા
ં રવ કરે

ખયાપ ર્ાન શ ૂષ્ક થઈ ત્યાંતો સજતી આ કૂંર્ળો
ખીલયાં પુષ્ર્ ને બીજ ર્ોષે વવશ્વને ગૌરવ ઋણ્રે
હુ ં જ વામન હુ ં જ વવરાટનો, દે દાખ વ ૃક્ષ બીજનો
થા જે સરળ મંત્ર જર્તુ,ં અટ્ટહાસ્યનુ ં ર્ગરવ ધમે
અસ્ત ગ ૂઢ

ને ઉદયના ચક્રે તુ ં કહતૈષી કદસે

ને આ ‘દીર્ યાત્રા , ધરે અવવરત કલરવ જગે!
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ત્રવસામા
જોને

કેવ ુ ં બીજ સંવરતુ ં સ્વપ્નસુ ં વટવ ૃક્ષે

ને કોમલ અંકુર દે , વ ૃક્ષના છત્ત્રર વવસામા
બાલેન્દુ હુ ં બીજ, ઘેલી ઘ ૂમતી પ ૂનમ થવાને
રાસે રમતી ચાંદની દે સવપને અંતર વવસામા
જોને સ ૂરમાં મગન બચતડું , ગથ
ં ૂ તુ ં સરગમ તાલે
વેણ ુ નાદે

લીન રાધાને હૈયે જતર
ં વવસામા

વેદના ભરી દૃ્ષ્ટ સંતની, દ્રવતી આ સંસારે
ને કરુણા તુ ં બક્ષતી હફ
ં ૂ ાળા સ્નેહલ વવસામા
જયાં ર્રખાયા ર્ાવન જ્ઞાન ત્યાં પ્રગટતુ ં તીથપ
ચાલયા ર્ાય ર્રમાથે ત્યાં સવપદા મંગલ વવસામા
જોડાયા

ક્ષણક્ષણ તો

દીસંત અનંત

કાલચક્રે

બ ૂઝયા ‘ દીર્ અટકી યાત્રા તો આખર અક્ષર વવસામા

Page 375

સજાવો શસ્ત્રો હવે (

)

ચેતો ફરે બ ૂરી નજર, વતનના અબભમાન ર્ર
મા ભોમ દે હાકલ તને, સજાવો શસ્ત્રો હવે

સંહારની લીલા વડે , શત્રુ

રં જાડે ધરા

યુધ્ધે ભરો ડગ સુભટો, સજાવો શસ્ત્રો હવે

ના સમજતો આતંક આ, સભ્યતાની વાતડી
રણહાક દઈ

શંખથી, સજાવો શસ્ત્રો હવે

છે ખ્યાત જ ખુમારી જગે, સતર્થે દે ગર્જના
સાગર તથા અંબર ર્ટે, સજાવો શસ્ત્રો હવે

કાયર નથી ગીતા વદે , નરપુગ
ં વ વવશ્વાનલ
અન્યાયને ર્ડકારવા, સજાવો શસ્ત્રો

હવે
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છે સાહસે

શ ૂરા બંકા, કસુબ
ં લ રં ગો ધરી

ફરફર ફરકવા શાનથી, સજાવો શસ્ત્રો હવે

‘દીર્જી નથી ગાથા મહા, શહીદી સમ યુધ્ધમાં
જયઘોષ કરવા માતનો, સજાવો શસ્ત્રો હવે
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સુંબધ
ું
સંબધ
ં ના સરવાળે

સ્નેહનાં સુખ એવાં,

મળે સામા તો જાણે મળયા મેવા
સરહદો ભ ૂલી પ્રેમે ર્થરાયા કેવા,
કુટુમ્બ ગામ ને દે શાવરે મહેંકે એવા

સંબધ
ં ી

છે

મારા , હસી સૌ કહેતા કેવા

ઓળઘોળ થઈ

ર્ડખે ઊભા રહેતા એવા

ભાઈભાઈ બહેન સંગ , કુટુમ્બ કબીલા કેવા
હૃદયનાં બંધનો ર્રસ્ર્ર પ્યારે ઝીલે એવાં

સંબધ
ં ોના શણગારથી શોભતા ભાવે એવા
જીવન

ન ૂર મસ્તીથી, છલકે સાગર જેવા

સમય બદલયો, વહેણ બદલાયાં આજ એવાં
હાય! સામા મળે તો સંતાડે મુખડાં કેવાં

સ્વાથપના વ્યવહારે સંબધ
ં ો તોળાયા એવા,
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લોર્ાયા સમાયા સંબધ
ં ો જઈ રણે એવા
જાણજો સંબધ
ં ના સરવાળે જ મળશે મેવા,
મળશે મેવા…મળશે મેવા …મળશે મેવા…
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સ્નેહ સુંદેશ ઝીલ ું
કદવાળી ર્વે સ્નેહ સંદેશ ઝીલુ,ં
આંગણીયે

ઉજાશી હષપ

વેરું

આંજી અમી આંખે સ્વ ને ઉજાળં,
ને હૃદયે ઉષ્મા જયોવત પ્રગટાવુ ં
દીવા કદવાળીના લાગે માયાળં,
આચાર

આદરે ઘર શણગારું

ત્યાગી વેરઝેર સ્નેહથી વવચારું,
ભ ૂલી ગવપ શુભ ભાવે આવકારું
જયોતે જ જગ વવસ્તયુું ખીલી સત્ત્વે
વનગુપણ

શોભ્યુ ં સગુણે

છાયી

વવશ્વે!

વદે બુધ્ધ આત્માના અજવાળે વવહરજો
ચીંતવી પ્રજ્ઞા પ્રકાશે આયખું ઉજાળજો
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શ ું પ્રાથ ું હું?
શુ ં પ્રાથુ ં હ?
ુ ં , પ્રભુ જાણે તુ ં બધુ ં
દે જો દૈ વી , સંર્દા મંગલા વધુ
ચૈતન્ય ભરી છે , સ ૃ્ષ્ટ રૂર્ે ખીલી
રમાડે સવપ જ શક્તત તુ ં મહાબબલ

લોર્ાયે જ વવકારો દુિઃખદાયી આ,
ર્થરાયે હરકદલમાં સુખ વનત નવાં
માગું ભાવે જાયે જ સમી ત ૃષ્ણા,
સુધરે ભવ આ ર્ામી ર્રમ દશા
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સજાવી જાર્ છે
આ

,આ
,
,

ઈ
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ઈ

,
ઈ
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સદાર્ે સુંગે
હકર તુ ં

સદાયે

રહેજે આઘો ,

વવરહે અંતરે ભાળં તારો વવસામો

રમજે દૂ રદૂ ર અનંત

બ્રહ્ાંડે રં ગે ,

ભક્તત ભાવથી બાંધીશુ ં સદાયે સંગે

વવચરજે

વવશ્વે નોખા રૂર્ે અનોખો ,

નીરખશુ ં નાથનાં નવલાં નવલાં રૂર્ો

યુગો યુગોથી ભલે અવતરે વવલંબે ,
તારી માયા વનશકદન અમને ઝબોળે

ઓળખે અવવનાશી તમને જગના જોગી,
થઈ આનંદ

મેઘો થાજો રે અલોર્ી

મંત્ર તંત્ર તર્થી તોલયા

રે તનમન

ર્ંકડતાઈથી ના મળયો કોઇને તુ ં આંગણ !
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સૌનો થઈ રમાડે મારો સર્જન હારો ,
હાથ વગો ભાળં તારો રે વવસામો
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સાગર
શોધુ ં હુ ં નામ કોણ છે ? આ ધરાનો પ ૃથ્વી ર્વત
છલકાવી સ્નેહ પ્રકૃવત પ્રેમે વદે , સાગર છે એ વળી
સપ્તખંડનો એ ધન્ય સમ્રાટ, સાગર બની શોભી રહ્યો
ઐશ્વયપ, સામથ્યપ સંગ મેદનીએ, મદમસ્તીથી ઝૂમી રહ્યો
હસી અફાટ જળરાવશ ઘ ૂઘવી, મલકાવે મહાશક્તતને શૌયપથી
આવો આવકારું શ્રીફળ ધરી, ખ્યાવત તારી છે દકરયા કદલી
ધવલ ચાંદનીમાં ચંચળ તુ,ં વહાલે મમતાનાં મોતીડાં ધરે
તર્ી સ ૂરજની શાખે હરકદન, કેવો મેઘો બની વવશ્વે વવચરે
ર્ાળે ર્ોષે ને રમાડે, અજાયબ સ ૃ્ષ્ટને હેતે મહા વનજાનંદે
કેવો સ્વાગત કરે મહા પ્રભુન,ુ ં લક્ષ્મીજી સંગ તમ આંગણે
ઉદાર હૃદયી સમ્રાટ થઈ કહે, મારે ધરાને છે ધારવી
વવષ જગનાં ર્ચાવી ઉરે , સાચે જ ક્ષેમ ચહે તુ ં રાજવી
સકરતાઓ છે તારી ધમપસબં ગની, અવવરત હેત છલકાવે સદા
ખેવના તવ અંતરે એક જ રમે, વરસાવવા સુખ ગરજે ભલા
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સભટો
દે શ છે અમેકરકા પ્યારો, મુલક મજાનો, સમ્રુલ્ધ્ધથી છલકાતો
આવી વવસયા, સાત ખંડથી સુભટો, મહા સાહસને સથવારે

વવકસ્યુ ં વવજ્ઞાન , ર્વન ર્કરવતપનના, અચરજ શક્તત દે ખી
કામથી મોટા, હૈયે હામ ને દોડે

ખંતથી, આળસને

ખંખેરી

વીજ , સંદેશા , કોમ્પ્યુટર કમાલથી, પ્રગવતના ર્ંથ ર્લાણ્યા
ર્ાંગરી પ્રવતભાઓ આભની અટારીએ, કામ અનેરાં કીધાં

પુરુષાથ્થી ર્લટયા પ્રારબ્ધ ને , સર કયાું મહા સોર્ાનો
વવપુલ

વવકાસની નીરખી બક્ષવતજો, મુકામ સૌએ કીધો

અંગત આરામ, કુટુમ્બ કબીલા, ભાવનાનાં બંધન તોડયાં
સંશોધન કાજે જીવન

ધન્ય થઈ ધરણી, કૃતજ્ઞી

સમપ્યાું, આકરી દીધી ર્રીક્ષા

વવશ્વ, ર્રોર્કારે

ર્રાક્રમી દીઠા

યશ ગાથા ,પ્રગવત ર્ંથની શોભા , દીવાદાંડી 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 કકમંત દે શે કીધી
ઈ

શ્રધ્ધાંજલી, સાહસ યશભાગી કલર્ના અંતકરક્ષ યાત્રી
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સોનેરી વાત
અમી ર્ીરસે વ ૃક્ષોના વહાલ
કહે સાંભળજો ! સોનેરી વાત
કેવી કરુણા ઉતારે કકરતાર!
પ્રકૃવત ને પુરુષ પ્રગટાવ્યા સાથ
રમતી શાતા દીઠી અર્ાર,
તારા સંગાથે ઝૂમે સંસાર
તરુવરની તોલે કોણ આવે?
વામનમાંથી વવરાટ થઈ મહાલે
ઋતુઓ

રમાડે

કરી

ખેલ,

વસંતની શોભાના રૂડા રે મેળ
રસીલાં ફળોની ઝૂલે લ ૂમાલ ૂમ,
શ્રીફળની મધુરી રે હેલ
રં ગો રમાડે

નાજુક ફૂલ,

ચોળી પ્રેમે દીધાં સન્માન
મળી મતી જાગજો માનવ,
થાજો તમે ભગવદગુણોથી ભગવાન !

Page 388

સ્નેહ કું ભ
કોઈ એવુ ં સામુ ં મળે કે ભાવથી ભેટી ર્ડે
હસી હસાવી માંહ્યલાને , ચાહથી ગજા
ં ૂ વતુ ં રમે

હોય અંધારી રાત ર્ણ જ મનગમતો ચાંદો ખીલે
રાતરાણી થઈ મહેકી

ઊઠું ને આકાશ નાનુ ં ર્ડે

ર્ાનખરે નીરખુ,ં ડાળ સુકી

ને એક કુંર્ળ ફટે

જીવન પુષ્ર્ો એવાં ખીલે કે પ્રભુન ુ ં શરણુ ં મળે

પ્રગટાવુ ં દીર્ ગોખલે ને ચંદન ધ ૂર્સળી ધરું
હૃદયના ભાવ છલકે અશ્રુથી, ને હકર વૈકુંઠડું ભ ૂલે

કરતાલ આવે હાથ ને છે ડું મલહાર
ઝીલું ઝીલું મેઘો એવો કે ચાહ

આભલે
ઝરે
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હીરા એટલે હીરા…ચાલો ઝવેરી થઈ મ ૂલવીએ…
સાચા હીરા…
હતા અમે જ ર્થ્થરના ટુકડા
તપ્યા સહ્યા વવકટી જ દુિઃખડા
ઝગમગ્યાં જયાં અમ હીર ધીરા
થયા અમે જગ ખ્યાતી જ હીરા
સ્વયંનાં ન ૂર જગમાં ઝળકશે
માનર્ાન દઈ વવશ્વ હરખશે
સુણજો સંદેશ એક

અમારો

રચજો તમે ર્ણ ખુદનો ધારો
યુગયુગને દીધુ ં જ અજવાળં
એ

હીરને

જાણજો કૃર્ાળં

રામ કૃષ્ણા ર્યગમ્બર ઈસા
જગ જાણતુ ં એ સાચા હીરા
સત્ય અકહિંસા જ મંગલ વીરા
ઘડતા ચીર સુખદાતા હીરા(૨)
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હું ધીરે રહીને પ ૂછતો
હુ ં ધરતી ર્ર રહેતો
ને આકાશ જેવો તુ ં !
મારા માથે

અડતો,

હુ ં ધીરે રહીને પ ૂછતો
કયા સગર્ણનો આ નાતો?

રમે રજની અંધારી
કેમ જર્તી
ં
હલચલ?
તુ ં સ ૂરજ થઈ ને ઢંઢોળે
કોણ ગણે આ ર્લર્લ?
કેમ સંતાતુ ં અજવાળં?…કયા સગર્ણ…

ર્ંચ ર્ીંડ સંગ છઠ્ઠુ કોણ?
આકાશ અનંતા?
સગર્ણ આર્ણા બે ના ર્ાકા
?
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કોણ ઉકેલે આ ભમભમ?…આ ભમભમ..

હુ ં , ધીરે રહીને

પ ૂછતો

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

વસંત!

ગીત રૂડાં ગાવા દો
મહેક્યા આ મોગરા સમ મન,
ર્વન દે વ વહેવા દો

ખીલયાં અંગ અંગ રં ગી ઉર્વન,
હરખ મને ઢોળવા દો
વ્હાલી હાલી યાદોની વણઝાર,
ર્ોઠો મને ગણવા દો

ના છૂપ્યા છૂર્ાય કેસડુ ા આ અંગ,
મુખલડાં સજવા દો
નટખટ નયનોમાં નાચે રે મોર,
આભલડે ટહક
ુ વા દો

ભાવે ભીંજાયાં હેતનાં રતન
સંગીતડે મઢવા દો
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યૌવન ઝીલે વાસંતી શણગાર
વ્હાલ મારા ઝૂમવા દો
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હોળી આવી રે
વગડે મહોયાપ કેસડુ ા ના રં ગ , કે હોળી આવી રે
છાઈ મસ્તી મનને અંગ , કે હોળી આવી રે
આવી વસંતની વણઝાર, ઉછળે રં ગોના ઉર્હાર
આજ આવી કા’નાની યાદ, આવો હેતે રમીએ રાસ
કે હોળી આવી રે
ટહક
ુ ે કોયલ આંબા ડાળ , વ ૃક્ષો ઝૂમે મંજરી સાથ
પુષ્ર્ોએ ધકરયા રુર્ રં ગ, નવોઢાના ઉરે છલકે ઉમંગ
કે હોળી આવી રે
ખેતરે મલકે મોંઘા મોલ, ફાગણે વાગે ફાબગયા ઢોલ
મનમાં ઝૂમે ખુશીનાં ગીત, આજે ઝૂમે મનના મીત
કે હોળી આવી રે
મલકે યૌવન ઊભા બઝાર , ખાશુ ં આજ ધાણી ને ખજૂર
અબીલ ગુલાલ 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

ચહેકે આનુંદે, બચર્ણ હસી, કષ્ટ હરત ું
રમે એ મસ્તીથી, હરર્ળ ધસી, હર્પ ધરત ું

પ્રસાદી ત ું મોટી, ત્રવમલ મધરી, ફૂલ સરખી!
મઢે ગોરા ગાલે, મખમલ રહે, આભ ધરણી

રૂડી ભાર્ા કાલી, કલરવ સમી, સખ ભરતી
નથી કોઇ ચીંતા, શરણ પ્રભન,ું પણ્ર્ ભરણી

કરે ર્ોતાના એ, મનહર રૂર્ે, મગ્ધ વદને
અને દોડે હોંશે, ડગમગ ર્ગે , હાસ્ર્ ભરણે

મળે માનો ખોળો, અભર્ સખદા, હુંફૂ 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 ઊભર્ે

વદે વાણી મીઠી, મખ કમલથી, શૈશવ મહા
અમી સીંચે હૈર્ે, શત સખમર્ી, વૈભવ અહા!

દે આ દે શ દહાઈ
અન્ના તારી અમર કમાઈ, ધન ધન તવ સચ્ચાઈ
જીવ્ર્ા જીવન જન સેવામાું, ખચી સખદ તર્ાઈ

ભ્રષ્ટાચાર કરે દદપ શા , બહ

જ

છકે ઠકરાઈ

આવ્ર્ો સાવજસો કદલ્હીમાું, દીધી વતન દહાઈ

હત્રથર્ાર અકહિંસાન ું અમોઘ, છે ડી ક્રાક્ન્ત લડાઈ
છે લડવી બીજી આઝાદી , જાગો દો ઉતરાઈ

ઉર્વાસી અન્ના દે હાક , હો દૂ ર ભાગબટાઈ
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માર્ાવી રાજ રમત હાલી, ધોખા ને ચતરાઈ

રાષ્રનાર્ક તવ અન્નાચગરી, તોલે જગ શઠાઈ
તારી વાણી વચન કહાણી, દે આ દે શ દહાઈ
ધન ધન અન્ના તારી કમાઈ (૨)
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दे धनाधन भारतका छै या
दे

धनाधन, िनडे

िीरु

भागे गें द आ, सननन तीरु
नहीीं रुकेगा आज ये बल्ला
हर गें दपे झटके हल्ला
रीं गमें

आ

गये

िीरुभैया

दे धनाधन भारतका छै या ॥

आगे

गें द, रहे सब पीछे

हर िार िीरुके
घम
ू े

तीखे

बल्ला दायेबाये

ठोको ताली, सबको भाये ॥

दोहरा शतक ईन्दोर मनाये
िन डे का ईततहास

रचाये

बोलो आज भाई बल्लेबल्ले(2)
दो सो उन्नीसकी आींधी छायी ॥
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मचा

कोहराम खुशी सजायी

विश्ि कीततिमानका दीनसह
ु ाना
धनधन विरु! तु

महाभागा ॥
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बरस रहे है रीमझीम अन्ना
बने पक
ु ार जनताकी अन्ना
अब नहीीं
भगाओ

रुकेगी आींधी ।

भ्रष्टाचार

दें गे शक्तत

भारतसे

हमें गाींधी॥

बरसरहे है रीमझीम
भीगो

अन्ना

भारतिासी ।

चलो दोस्तो ममलकर आगे
पाना है पािन

उजासी॥

हर प्रान्तसे आिाज उठी है
दे शको लट
ूीं ने

न दें गे।

हो भलाई जनताकी भैया
िह लक्ष्य लेकर जीयींगे॥

लोकतींत्र

है

गौरि अपना
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है

िींदेमातरम

प्यारा ।

अहहींसा ही ताकात

हमारी

दरू करें गे अींधेरा
हो तनत मधुर

सिेरा(२) ॥

नया विश्ि
आओ यि
ु ाओ ममलकर बनाये, एक नई तकदीर
हदलमें

भरकर प्यार ढूींढे, नीत नयी

नयें होंशसे सीनाताने,

गाये

गौरि

मींझील

गीत

कदम से कदम ममलाके पथपे, लौटें गे लेके जीत ॥

कैसे तनराले

सागर-सरू ज, पािनकारी सींबध
ीं

बनकर छाये मेघ विश्िमें, बरसाये शभ
ु उमींग

तनगाहे ठहरायेंगे व्योम द्िारे , खोजेंगे नयी सक्ृ ष्ट
प्रकृततसे प्यार करें गे जीभर, पायेंगे प्रेमकी िक्ृ ष्ट ॥

गाींधी विचारके होंगे प्रहरी, झीलेंगे सत्यकी छाया
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विमल हदलसे हरहदन जीकर, जोडेंगे सबसे नाता

सजायेंगे अहहींसासे नया जमाना, अभय मींत्र िरदान
नया भारत नये विश्िकी, दें गे

एक

पहेचान ॥
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ये दे श हमारा भारत है ।
गाींि हमारा ,शहर हमारा
और त्रत्ररीं गा प्यारा है ।
हर हदलमें जोश जगाये
िह जयहहन्दका नारा

है ।

ये दे श, हमारा भारत है ॥

धिल हहमालय पािन गींगा
दे श हमारा हररयाला है ।
हहन्द महासागरकी लहर
कन्याकुमारीका

गाये

दशिन सह
ु ाना है ।

ये दे श, हमारा भारत है ॥

आदर अहीींसा सनातन धारा
हर पथ्
ृ िीिासी
परू ब पस्चीम
सींस्कार

कबीला

प्यारका नाता

धमि परु ाना

ये भारत दे श

है ।

हमारा

है ।
है ॥
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अींतर
पशु
सबकी

मनसे व्यिहार सजीला
पींखी से याराना
प्रगती

है ।

अपनी भलाई

िह भारतका महा गाना है ।
ये भारत

दे श हमारा

नभसे आज चाींद
ये भारतका
आओ

ततरीं गा

है ॥

पक
ु ारा
है ।

ममलके हरख जगाये

ये दे श , हमारा भारत है,
ये भारत दे श 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 અને વવરહી વ્રજ
બંસરી ના બજે, ખટકો મને

ઝૂમતાં ફૂલડાં વગડે હસે
સ ૂનમ ૂન ઉરનો ખટકો મને

ગાગરશુ ં હૈય ુ ં નાનુ ં જ અમથુ ં
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રોજ ઢોળે અમી, ખટકો મને

કેમ ના રોજ પ ૂનમ ખીલતી?
‘દીર્, સાગર કહે ખટકો મને
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ગીત મધરાું ગજ્
ું ર્ાું
ના જાણુ ં ઉરમાં એવુ ં શુ ં રમે,
બસ મન ભરી માણ્યા કરું
હૈયે અનુર્મ મધુરર્ ઝરે ,
ને સ્નેહની ધારા ઝીલયા કરું
…………..…….………..
ગીત મધુરાં ગુજ
ં યાં….
નમણે નમણાં નયન મળયાં,
મન મોતીડાં મલક્યાં
શબ્દો સળવળયા અમી ઝયાપ,
ગીત મધુરાં ગુજ
ં યાં

ચકરાવો લેતાં ચીત ખળભળયાં,
વહાલ

ઉરે

રે

લટક્યાં

સ્વપ્ન વસંતે સુમન
ગીત મધુરાં

ખીલયાં,

ગુજ
ં યાં
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બોલ મીઠડે હોઠ મરક્યા,
ર્ંખી કલરવ છલક્યાં
રં ગોળી રં ગાઈ દીર્ પ્રગટયા,
ગીત મધુરાં ગુજ
ં યાં

સપ્તર્દીએ આ જીવન રં ગ્યાં,
લાલીએ ગાલ ગોરાયા
ચાંદની રમાડે આભ અજવાળાં,
ગીત મધુરાં ગુજ
ં યાં

સ્નેહ ફૂલડાં ઉર્વને હરખ્યાં,
ને ઝાકળ મોતી ઝીલયાં
ગીત મધુરાં ગુજ
ં યાં, ગીત મધુરાં ગુજ
ં યાં

ગબ્બર ગોખ ઝગમગે રે લોલ
માડી તારું

મંકદરીયુ ં ગગન ગોખ

કોકટકોકટ તારબલયાની દીવડી રે લોલ
માડી તારી આરત શોભે પ્રભાત
કંકુવરણા

રૂર્ સાવથયા રે લોલ
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માડીને ગરબે ઘ ૂમે નક્ષત્રો કદનરાત
ખમ્મા

ચૈતર

તોરબણયાં રે લોલ

માડી તને, દઈએ મેઘાડંબર સ્વાગત
ઝરમર ભીંના ભાવે ભીંજવો રે લોલ
માડી તારાં બેસણાં આરાસુર ધામ
ગબ્બર ગોખ ઝગમગે
માડી

વસુધા

ધરે

રે

લોલ

વસંત થાળ

અક્ષત આનંદના ઓવારણાં રે લોલ
માડી

વાગે નોબત ને ઊડે ગુલાલ

ફરફર ફરકે
માડી તારે

આ ચદ
ં ૂ લડી રે લોલ
શરણે સુબખયા રે લોલ

છે ખદાઈ- ગઝલ
ભરો ડગ ર્થે કરવાને ભલાઈ
નહીં પ ૂછવુ ં ર્ડે ક્યાં છે ખુદાઈ

છલકતા નયન પ્રેમે તો દુહાઈ
મળે સાદ એના જયાં છે ખુદાઈ

મળે આદર જગે એજ હરખાઈ
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કહેશે જ પુષ્ર્ો ત્યાં છે ખુદાઈ

અકહિંસા થકી જ સમે

વેરઝેર

મહા મોટર્ કહે ત્યાં છે ખુદાઈ

અમનના વહેવા દો વાયરાઓ
દુઆ ‘દીર્ની તો જયાં છે ખુદાઇ
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જાગશે જોગી થઈ જોગેશ્વર
રણકે

ગુજે
ં

અંતરે એકતારો

ગુરુ વાણી જ્ઞાની એજ સહારો

મન વચન કાયાની આ છાયા
કમપ બંધનના
સંત

રે

ર્ડછાયા

કબીર નરવસિંહ જ ગાતા

આતમ જ્ઞાન વવના ર્છતાણા.... રણકે

ગુજે
ં

નાખો દૃ્ષ્ટ દૃષ્ટામાં ઓ જ્ઞાની
મોક્ષ માગપની સત દાદાઈ વાણી
આતમ જ્ઞાને ભેદ મીટશે અંદર
જાગશે

જોગી થઈ જોગીન્દર... રણકે

ગુજે
ં

જાગ જાગ થા તન્મય બડભાગી
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ગુરુ પ ૂનમે દાદા ચરણ સુભાગી

જજદું ગી
કોણ કહે છે , જજિંદગી છે , રસ્તે રઝળતી વાતાપ
ભાઈલા, જીવી જાણો તો થઈ જાય એ મહાકથા
ચઢાવો

ઢોળ પુરૂષાથે તો, જજિંદગી છે જીંદગી

ભ ૂલી જો ભટક્યા કરો તો , કદસસે વેરાન જજિંદગી
જેવુ ં વવચારો એવી જ, આવી રમશે આ જીંદગી
મીંચશો જો આંખ તો કદી ના ભાળશો એ રોશની
ભ ૂલી તમે ભ ૂલો; ને ભાળો હસી, નવતર આ જીંદગી
દોષો ર્ડશે ખરી ને મલકશે મગરૂરી આ જીંદગી
જીવ્યા તમે ફતત ર્ોતા માટે તો તમે શુ ં જીવ્યા?
કેવ ુ ં જીવતા દાતા બની, જુઓ ઊભાં આ ઝાડવાં
સાધુ થવુ ં કે સંસારી થવુ?ં વવચારે વહી જાશે જીંદગી
માંહ્યલાને રમવા દે મારી સાથે,હળવે બોલયા શ્રી હકર
આયખું એવુ ં ઉજળં કરજો એ અવવનાશી ને આશરે
સમાધીમાં સતા
ંૂ
ર્છી ર્ણ લોક આવી દીવા કરે
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જોબન જેવ ું જગમાું
જોબન જેવુ ં જગમાં , કોઈ દીઠું ના આજ
અંગઅંગમાં ઊછળે કંઈક અજબ ગજબનુ ં રાઝ
દૂ ર ગગને

માંડું નજરું, મીઠા ભાળં સાદ

ઢોલ ધબ ૂકે અંતર હરખે, ઝરમર વરસે નાદ
કૂવા કાંઠે નદી તટે, છલકે ગાગરે પ્રીત
મન મોગરો મહેકે મહેકે, ગાતાં ગાતાં ગીત
એકલ ખ ૂણે

એકલ ર્ંડ,ે એકલું હરખે મુખ

સ્વપ્નમાં શણગાર ધરુંને, સ્વગપન ુ ં ભાળં સુખ
હુ ં હસુ ં ને

હસે

જગ , મલકે યૌવન હીર

સાગર તીરે મોજાં ઊછળે , મનડું થાયે અધીર
કોઈ આવી કદલમાં વસે, રમે અંતરે આશ
જોબન જેવુ ં જગમાં કોઈ ના દીઠું ચોર્ાસ
જોબન જાતાં વાર ના લાગે, માણીલો મલકાટ
ઝીલો જજિંદગીએ, મસ્તીલો રં ગીલો જોશીલો ચળકાટ
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ઝગમગતા વીણેલા મોતીના થાળ
માન સરોવરના ધવલા હંસલા
ઊડી ઊડી આવોને અમારે દે શ
વીણેલા મોતીના થાળ છે ધરવા
નહીં લાગે તમને આ ર્રદે શ…આવો આવો ને અમારે દે શ

વવચાર સાગરનાં મોંઘેરાં મોતી
ને

ભાતીગળ શોભે ર્કરવેશ

શુભમ શંખનાદના ગરવા રાગે
ગગને ગજાવજો સંદેશ…આવો આવો ને અમારે દે શ

ઉર મોતીડાં આ લાખે લાખેણાં
ખીલવે જીવન દશપન સુજાણ
પ્રસન્ન પુષ્ર્ે

ઝૂમતાં મનડાં

ભરજો તમે

ઊંચી

ઉડાણ

આવો આવો ને અમારે દે શ…નહીં લાગે તમને આ ર્રદે શ
પ્રગટી છે જયોત માનવને મનડે
ઝગમગતા વીણેલા મોતીના થાળ
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વાગ્યા આ ઢોલ સંગ બંસરીના સ ૂર
અંતરે ર્થરાયા ગમતા ઉજાશ
આવો આવો ને ગુર્જરીને દે શ
નહીં લાગે તમને આ ર્રદે શ(૨)
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ઝૂમતા અમે
સજે સ ૃ્ષ્ટ આ પ ૂરવની, શોભા ઝીલતી ઉરે
છવાઈ લાલી નભમાં ને શરમે ઝૂમતા અમે
કહેતા આ પુષ્ર્ો, ર્કરચય તારો સુદરતા
ં
મઢી
રમાડી કદલબરને નયનોમાં ને ઝૂમતા અમે
હસે હોઠ મધુર મધુર અને લાલી ગાલથી ખરે
ઝૂમતુ,ં આ વ્હાલ ભયુું જગને ઝૂમતા અમે
રમાડો ફૂલો જેવુ ં તમે તો, ઝાકળ જ થવુ ં ગમે
તમે ખીલયા
રૂડા સંદેશ દે

સ્નેહ સુગધ
ં ે ને ઝૂમતા અમે
મેઘા, ઝરમર નાદથી બધે

ઉરે ઝીલી એ ભીંના ભાવો ને ઝૂમતા અમે
રમે શીતળસી એ, અમ ૃતા રૂર્લી ચાંદની હસી
ન પ ૂછ્ું અમથુય
ં આ સાગરને ને ઝૂમતા અમે
હશે જગમાં આનંદ ભલા કેવો? જાણતા અમે
રમાડે સવવતા ‘ દીર્ ઉર થકી ને ઝૂમતા અમે
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