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   જ                જ      

વાત  છે વવશ્વાસની 

વાત   છે વવશ્વાસની , કકિંત ુશકંા જાય છે 

સયૂય આ ઊગ્યા પછી, વાદળે ઢંકાય તો? 

 

પષુ્પ  છં  ને હું ધરંુ, સૌરભ મજાની ઉરે 

વાયરા દૂવિત થઈ ને બધે વકંાય તો? 

 

દોડતા ં ઝરણા ંનદીયુ ંથઈ સાગર થવા 

ઊતરે આડા ંરણો, ઓઝલે અટવાય તો? 

 

મૌસમ  બની મસ્ત, ગાજે લહરેાતી હસી 

વવરહી ભીંનાશ; આગ જ થઈ છંટાય તો? 

 

આડશો ઊંચી જ રચશે વશખર સાફલ્યના 

ને  ધરી વવશ્વાસ આ વ્હાણ હંકારાય તો? 

 



ઉપવન –      પ    (       પ) 

 

 15 

તોલજો  ના ત્રાજવે જીંદગી શકંા થકી 

હામ રાખી ‘દીપ વવશ્વાસથી રંગાય તો? 

 

લખયુ ંજે કાગળમા ંએ લોક સૌ વાચેં 

 લખયુ ં  જે  કાગળમા ં એ  લોક  સૌ વાચેં 

મેં  તો વાચં્યા   છે  તમને   એમને  એમ 

  

ભેટ  ધરી  અમલૂખી  આ, વાહ વવધાતા! 

સ્નેહ  અને  સુદંરતાના  સગપણ  અમીર 

વાત  લખેલી  સઘળી  લાગે  જ  અધરૂી 

હૈયાની  વાતોના   જ   ઊડાણ   અગાધ  

  

વૈભવ   તારો  આરસમા ં  ભાળં જ  થીજેલ 

 ના  નજરોમા ંજ  સમાય રૂપલલયુ ંવરદાન   

સનૂા   મનથી   કાગળમા ં  કેમ   આલેખુ?ં 

મે   તો   ઊકેલ્યા  છે   રે   એમના  એમ 

  

આ  સરતા ં  ફોરા ં ગાલે  જે  લખે   ભીંનુ ં
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ઝીલે  આ   વવશ્વ    હસી  વવરાત ુ ં વાયરે  

આ  સફરોની   સરુભી   એજ   અમરવેલ 

અક્ષર અઢીને પછી પઢવા કેમના રે કેમ? 

  

વાત  વસતં તણી  પછૂીએ  જ  કોયલને 

એ   ટહુકે   ને  વગડો  રે  ઝૂમતો  ગાય  

બધં   જ  હોઠોથી   પયૂાય  રે  જ  વેણુએં 

આ  વગડામા ં  રમ્યા  રે  એમના  એમ 

  

લખયુ ં જે  કાગળમા ં એ  લોક સૌ વાચેં 

મેં  તો  વાચં્યા  છે તમને  એમને  એમ 

'કદ’ અલગયાર સપ્ટેમ્બરી વ્યથા 

  

કદ’ અલગયાર સપ્ટેમ્બરી વ્યથા 

અરર!     દુુઃખદાતંકની   કથા 

  

ધસમસે    ઊડે, એ  વવમાનમા ં

ખબર  ના, રચે  સાજીશો  કરપ ુ



ઉપવન –      પ    (       પ) 

 

 17 

ભમ ધડાક ને,  ધ્વસં  આગથી 

બહુ જ મજંીલા , સ્તબ્ધ  વવશ્વ આ 

  

રૂદન   હીબકા,ં   ભગ્ન  શનૂ્યસુ ં

કટક  ઘા  જ,  ભસ્માસરુી   ઉરે 

અકળ   ખોફ  આતકંનો   વવિી 

જન   અમેકરકા,  ભલૂશે   નહીં 

ખારાશ   ખટૂી  ઉરની આજે  

તપ્યા અમે સાગરના ંપાણી 

મળયુ ંગગન રે ઘમૂવા 

દીઠી ધરા મગંલ રે મનભર 

પવન થયા ભાઈ વમતવા 

  

ખારાશ   ખટૂી  ઉરની આજે 

ઢોળયુ ંઅમતૃ આ સફુલા 

જયા ંવરસ્યા તયા ંછમછમ લીલુ ં

છાયા રંગો  જ  રંગીલા 
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ઝૂમે  તરૂવર  દઈ  સદેંશા 

સગંીત કલરવ સખુલડા ં

કેવા ંલહરે ભાવ જ સરવર 

છેડ્ા ં ગાન  હૈયે મધરુા ં

  

કેવા  જ  પરૂક પે્રમ કુદરતી 

હર પગલે છાયી  કરૂણા 

ભાવજગતે   અગોચર  પરૂણ 

આતમ અજવાળા ંભરણા ં(૨) 

શબ્દ જ  થઈ મારે ઊગવુ ંછે વ્હાલે 

 શબ્દ  જ  થઈ મારે ઊગવુ ંછે વ્હાલે 

પણ લાગણીની ભીંનાશ ના રે ભાળી 

આ કાગળ રહી કોરા! વનશાસા  નાખે 

વપિંજર  મહીં પરૂાણી  જ  મેના રાણી 

  

આવ્યા  જ  સદેંશા  ભીતરે ઘઘૂવતા 
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ચઢ્ુ ં જ  તોફાને  કોક   ભલૂીભાન 

રેલાયુ ં હૈયુ ં,  ભીંજયા  કકનારા સકૂા 

ને ચીતરાઈ  આ રેત  ભોળી  ભાત 

  

ખખેંકરયા  રે   વાટે   અબોલા   મીઠા 

વાવ્યા  અમે  દાણા  સ્નેહના  ચોપાસ 

ટહુકી  વસતં  રમે  વાય  રે  રૂમઝૂમ 

લખયા જ  ખત  ભરી  શબ્દમા ં સવુાસ 

હું કોને કહું ?  

ધન્ય ઈન્દુ! ધરે જગે શીળી ચાદંની 

સદા સણૂુ ંમધરુા રવ ઉરે 

છં ચન્ર  પણ દાઝ,ં 

સયૂય કકરણોથી કોને કહું? 

  

વાહ પ્રભા! શુ ં  અનપુમ  શોભા  ધરે 

વદે સૌ જોતા ં લાલીમા ગગન અંગે, 

છં ઝાકળ ઊડી જાઉં, 
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સયૂય કકરણોથી કોને કહું? 

  

ભીંજવે  ડંુગરા  ગાતા ં ગીતડા ં

છેડતા મસ્ત સગંીત આ, 

સણેૂ   ઝરણુ ંને  વદે  રમતુ,ં 

છંદે દેહ પથ્થરો,કોને કહું? 

  

ઘઘૂવતો  સાગર હું   સમ્રાટસો 

સપ્ત ખડંે લહરેે ધ્વજા, 

ના  તયજી  શકંુ  ખારાશ મારી, 

દાવાનળ જલે ઉરે,કોને કહું? 

  

શે્રષ્ઠ  સર્જન પ્રભ ુ પ્યારંુ, 

દેવતતવ પ્રગટાવવા જગે ધરંુ 

તુ ંમાણસ જ મટી જાય, 

તો પ્રભ ુકહ,ે હું કોને કહું? 
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દીધા ં આઠમને   વરદાન 

 દીધા ં  આઠમને   વરદાન 

 ગાજયા ગગન અડધી રાત 

 પ્રગટયા મથરુા, ધન તાત 

 જગકલ્યાણી દેવકી  માત……કે બોલો જય ગોપાલ 

  

  

  ચમૂી ચરણ દે યમનુાજી  લાડ 

  પાક્યા પણૂ્ય જશોદા માત 

  લાલે  પાવન  કીધા ંધામ 

  પધાયાય ગોકુળ થઈ નદંલાલ….કે બોલો જય ગોપાલ 

  

  ગાજે  નોબત   આઠે  ઠામ 

  ટહુક્યા મોર નાચતા ગ્વાલ 

  નાચ્યા નદંજી  ઊડે ગલુાલ 

  લાલો ઝીલે જશોદાજીના વ્હાલ…..કે બોલો જય ગોપાલ 

  

  હીંચે   રેશમીયાની   ખાટ 
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  ઘેલી  ગોપ ગોપી હરખાય 

  ઝૂમે હાથી  જ ઘોડા  ગાય 

  ચાખે માખણ રે શ્રીનાથ……કે બોલો જય ગોપાલ 

શ્રાવલણયા  આ  સાદ... 

ગુજંે    હર    હૈયે    હર   નાદ 

  વ્હાલા    શ્રાવલણયા  આ  સાદ 

  

  નીલુ ં    અંબર   તુ ં   નીલકંઠ 

  વશવાલય  આ  અવવન અખડં 

  

  અપી બીલીપત્ર નમુ ં વશવલલિંગ 

  ઝરમર  શ્રાવણ  ઝીલો  અનગં 

  

  ઓમરૂપા   જપુ ં   લઈ   રૂરાક્ષ 

  ધ્યાન મગંલ તવ વશવ વત્રઅક્ષ 

  

  ધમય   ધ્યાને  શ્રાવણી દે શાતા 

  માગુ ંદશયન   દો  સખુ  સજુાતા 
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   જયોવત સ્વરૂપા અમર ઓ  દેવા 

   શભં ુ  વશવ   તુ ં   જ  મહાદેવા 

રાખડી  અમર  સ્નેહનુ ં સધંાન  

સ્નેહના  શકુન   લઈ   ઊગી 

     પનૂમ આજ શ્રાવણની 

     ઠારતી   આંખ   ઘેલી   જોડી 

     ધન્ય! બહને બાધંવની 

  

     પવય  તુ ં પાવન ; રક્ષા બધંન 

     શોભે   હાથ  રાખલડી 

     ભાત ૃ પે્રમે બલલ જ  બધંાયા 

     મા લક્ષ્મી  જ  સખુલડી 

  

     રેશમીયા      તાતંણે     વીરા 

     વાળં  સ્નેહ   ગાઠંલડી 

     પ્રભ ુ માગુ ં જ કરજો  જ રક્ષા 
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     બાધંવ આંખ તારલડી 

  

     ભાલમા ં   શોભે  વવજય   વતલક 

     જુગ  જીવે તારી શાખલડી 

     ભવભવે   માગુ ં જ  આજ વીરો 

     બેન  ઉરે  એજ આશલડી  

  

  

    બેન  મારી   તુ ં  કહરણ્યભાગી 

    ભાવે  ભીંજે  આંખલડી 

    રાખડી  અમર  સ્નેહનુ ં સધંાન 

     લે  બહને  ચ ૂદંલડી 

આવી   રૂડી  રક્ષા પનૂમ 

હાલો જઈએ વીરાને દેશ 

આવી   રૂડી  રક્ષા પનૂમ 

  

અક્ષત કુમકુમે સજી રે થાળી 

પ્રગટાવી પે્રમે દીવડી નાની 
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આજ છલકે ગલુાબી મન 

આવી  રૂડી   રક્ષા  પનૂમ 

  

લેશુ ંઓવારણા ંઉતારી આરતી  

આશીિ દેશુ ંબાધંી આ રાખડી 

  

ના ખટેૂ આ આયષુ્યનુ ંધન 

આવી   રૂડી   રક્ષા    પનૂમ 

  

ભાવે   ભીંજાયા  મારી ઓ બેનડી 

અણમોલ સ્નેહની મીઠી ત ુ ંવીરડી 

  

છલકે અમર સ્નેહની સગુધં  

આવી    રૂડી    રક્ષા   પનૂમ 

 પદંર ઑગષ્ટ પવય પાવન 

 લોક આંધી લઈ છાયા ગાધંી 

 મળી આઝાદી મહામલૂલ 



ઉપવન –      પ    (       પ) 

 

 26 

 પાચંસો પાસંઠ થયા અખડંા 

 વદેં વલ્લભ ભારત મડૂી 

  

  

  

 ભવૂમ ભારતી, વદેં માતરમ 

 જયકહિંદ એ શૌયય કહાણી 

 પદંર ઑગષ્ટ પવય પાવન 

 દઉં સલામી સ્વાલભમાની 

  

 સમય ચક્રનો શખં ફંકાયો 

 ફરકે વત્રરંગો દઈ હુંકારો 

 લોકશાહી નહરુેના સ્વપ્નો 

 નમુ ંઆજ લડવૈયા વીરો 

  

  નહીં   ભલૂલયે  સભુાિ  રણકારો 

  હો  ’જન ગણ મન’  વપ્રય ભાિી 

  જાવત  ભારતી,  ધમય  માનવતા 

  પ્રગવત  પયગમ્બર  હો આઝાદી 
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અંકુર 

 છંદ- વશખકરણી 

ધરાથી  ડોકાયુ,ં રૂપ મખમલી, અંકુર  રૂડંુ 

ધરી  હૂંફો હૈયે, િટરસ  ભરી, ભાત ધરશે 

લહરેાશે  ગાશે, ઉપવન બધે, સ્નેહ ધરત ુ ં

રસે સીંચાઈ એ, કુસમુરજથી, આશ ભરશે 

  

  

હતી મસ્તી અંગે, મન મલકતુ,ં યૌવન તને 

ખશુાલી  ખીલીતી, હરખ લહરે, ગોદ ભરણે 

પ્રણાલી સસં્કારી, સબરસ ધરે, આંગણ મહીં 

રમે માતતૃતવથી, ઉર ગહનમા,ં સ્વપ્ન ઝરણે 

  

  

થજે  તુ ં વાજીંત્ર, મમ  જગતનુ,ં ખબૂ મધરંુુ 

ઝગે  હૈયે  આશા, કળશ  યશનો, વશખર ધરંુ 

થજે  લાખોમા ંત ુ,ં પરમ  ધરમી, એક વીરલો 

રચે કોઈ ગાથા, અમર યશની, વાલ્મીકક સમો 
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સણેૂ  દૈવી સત્તા, શભુ મનન આ, માત ઉરના 

ચહી  બોલે; મૈયા, ખદુ  અવતરંુ, ગોદ રમવા 

શ્રાવણના સલુખયા રે સરવાળા 

 હર   હર     બોલે  જલધારા  

અંતર  રટ, ભાવે ઓમકારા 

દે શત સખુ વશવ;   ભજમન જપમાળા 

છે શલુચ શ્રાવણના સલુખયા રે સરવાળા 

ઝળહળ એ જયોવત સ્વરૂપા 

અવતરે    વનરાકારની  કૃપા 

ધ્યાને પ્રગટ ભયા ં આતમ  અજવાળા ં 

છે શલુચ શ્રાવણના સલુખયા રે સરવાળા 

વાદળ વરસે હરખ ધરાના  

અજન્મા ભરે વનત ભડંારા 

શરણ    શીવજીના    સોડહમ     સાક્ષાતકારા 

છે શલુચ શ્રાવણના સલુખયા રે સરવાળા 
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રે  લાલજી   ને  વ્હાલા  હીંડોળા 

  

  રે    ઢોલ   વાગે   ઊડે  ગલુાલ 

  બાધં્યા  અમે  તો  ચાદંી હીંડોળા 

  ઝૂલો   ઝલાવુ ં  રે   ભરી  ભાવ 

  રે  લાલજી  ને  વ્હાલા   હીંડોળા 

  

  આંગણ પધારો , છે અિાઢી નોમ 

  ગોવધયન    દે    તેડા ં   ઠાકોરજી 

  હીંચો  હરખથી   હકર  ઊંચે  ડાળ 

   રે  લાલજી  ને   વ્હાલા  હીંડોળા 

  

  આવી  શકુ્લા   શ્રાવણની   નોમ 

  દે   સાદ  ઘેલા ં રાણી  યમનુાજી 

  ઝૂલો  જઈ  ઊંચે  કદમની  ડાળ 

  રે   લાલજી  ને  વ્હાલા  હીંડોળા 

  

  હીંચે  જ  વનૃ્દાવન  ને હસે  મા 
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  રે  મોરલા   નાચે   રે   રૂપાળા 

  સ્નેહની   અમે  બાધંી  રે  દોર 

  રે  લાલજી  ને  વ્હાલા  હીંડોળા 

શબ્દ જ રણકે   

શબ્દ જ રણકે  શબ્દ જ છલકે; અવવનાશી  ભડંાર 

  શબ્દ  જ  સતં ભાગંી ભ્રમ, કરે  વવજય વવશ્વ ટંકાર  

  ધમય  ધારક  જીવન ઉધ્ધારક , પથ દશયક પે્રમાળ 

  લાગે  સનૂા  શબ્દ  વગર, આ ગજીલા  વ્યવહાર 

  

  તુ ં જ  સ્ુરણા ત ુ ં જ લચરંજીવ , શોભાવે સકળ સસંાર 

   પરમ જ્ઞાની ગાયે મકહમા ,  તારી શક્ક્ત જગે અપાર 

વાયરામા ંહું ગઈ વીખરાઈ 

નટખટ નાચતંો વટંોળ વઠં્ો 

ને વાયરામા ંગઈ હું વીખરાઈ 

આવી સાહલેડી હસતી વદતી 

તારા ચહરેા પર કોની પરછાઈ 
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ને ભોળી હું ભીતરમા ંશરમાઈ 

  

છાનુ ંછપનુ ંકોઈ અડત ુ ંઅંગમા ં

ને મઘમઘયુ ંમનડંુ મહકેાઈ 

જોને સાહલેડી બોલે કોયલડી 

હોળીના ગલુાલે કેમ ત ુ ંરંગાઈ… સખી, વાયરામા ંગઈ હું વીખરાઈ 

  

નવા જમાનાનો રંગ મને લાગ્યો 

ને રાતભર ફોનમા ંહું મલકાઈ 

ધબધબ ધબકારા હૈયે રમતા 

વ્હાલા દપયણે ધરી રે અંગડાઈ …સખી, વાયરામા ંગઈ હું વીખરાઈ 

  

તમે પે્રમ ને હું પે્રમા સજનવા 

ભીતરમા ંલહકેરયુ ંલહરેાય 

કેમ ઝાલુ ંઆ જોબનીયુ ંવસતેં 

કેસરીયા રંગમા ંહું ઝબોળાઈ…સખી, વાયરામા ંગઈ હું વીખરાઈ 

  

વાલપની વેણ ુવાગી હૈયે ને 
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સખી, લીલડુી ખીલી વનરાઈ 

પે્રમના ંમોતીડા ંજડ્ા ંરે અમને 

વાટે વેયાાં ને ગયા લોક શરમાઈ 

સકહયર મોરી, 

આજ વાયરામા ંગઈ હું વીખરાઈ 

કહમલહરમા ં
છંદ- વશખકરણી 

  

અરે ! છૂપાઈ  ક્યા ંતમ પ્રખરતા દેવ સવવતા !  
ધરા શોધે ઉષ્મા, તમ વવણ  નભે ખેદ પ્રસરે.  
કસોટી ભારે આ, ઋત ુબદલતી  વનતય ધરતી!  
સરે   નીચે ઉષ્મા ,  કહમલહરમા ં,  કાય  થથરે 

  

છવાયા માગો આ, બરફ ઢગલે, સ્તબ્ધ  દુવનયા 
કહમે  છાયી  પથૃ્વી, ધવલ પટને,  વકૃ્ષ  ધવલાં- 
થયા ં કેદી  સવે, વીજ પણ રુઠે, પગં ુ સકરખા  
ઠરે  ધીરે  ધીરે,   સરવર  બધા ં, પાક  સઘળા ં

  

  

“પહાડો શા દીસે ‘પશપુવત સમાવધસ્તસમ”  હા !” 

કરી દેતા ંઆંખો સજળ, અવ શી ધન્ય વસધુા ! 
હવે જયારે વ્હશેે વવમલ જલ, આ  સયૂય તપતા,ં  
લહરેાશે  વાડી,  શતશત   રૂપે  ધૈયય   ધરતા ં! 
મહા  શક્ક્તઓથી, ચતરુ પ્રભ ુત ુ ં,  શે્રય સજતો 
ખશુી  પામી  હૈયે, ગગન  ભરશુ,ં   કે્ષમ ધરજો 
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સાચુ ં  મકંદર   શોધુ ં હું  તો 

સાચુ ં  મકંદર   શોધુ ં હું  તો 

જયા ંમાનવતાની થાય પજૂા 

ના  આડંબર  ના   ભેદભાવ 

પર  કલ્યાણી  હો ચાર ભજુા 

  

હો   સમપયણ  ધપૂ  જ  સકરખુ ં

અંગ જલે પણ મઘમઘ હો ગધં 

હો  ફલ સકરખો ધમય  જ  સૌનો 

ખીલી  ખરતા ં બસ  હો સગુધં 

  

વવશ્વશાક્ન્ત    દે  સખુ   સાચુ ં

હર  હૈયે  હો   એ  ધમય ઋચા 

હો  આદર   તયા ં શીશ ઝકાવુ ં

ધમયધર! અકહિંસા એ પણૂય પજૂા 
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રથડે બીરાજજો રણછોડ 

ઝૂલે છે હાથીડા ને ઝૂમે છે લોક 

રથડે બીરાજજો રણછોડ 

દઈએ ઓવારણા ંઅિાઢી બીજના ં

પધારીને  પરૂજો રે કોડ 

  

બહનેી સભુરા ને વીરા બલભરજી 

મલકે જાધવ કુળની જોડ 

અમારી સગાઈ સવાઈ માધવજી 

શખં વાગે ને વધાવે ઢોલ……રથડે બીરાજજો રણછોડ 

  

નગર અમારંુ આજ ગોકુળ વનૃ્દાવન 

તમે છોગાળા અમે છેલ 

દશયન  તમારા ં રૂડા ં રે  જગન્નાથજી 

અક્ષત ગલુાલ માથે હલે 

  

પે્રમથી પધરાવશુ ંહૈયામા ંલાલજી 

છૂટયા અજપંા લ ૂટંયા શોર 
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લાલ પીળા રંગે શોભે આ રથજી 

હળવે હાલે હકર તરબોળ 

રથડે બીરાજજો રણછોડ ..મારા રથડે બીરાજજો રણછોડ. 

છે ચોમાસાની ભાત ુ ં
  

 કોણ વરસતુ?ં   કેમ વરસતુ?ં 

એ  અચરજ  ના  સમજાતુ ં
ઝીલ્યુ ંજયા ંઆ ઝરમર ઝરમર 

દોટ   જ    દે   ધસમસતુ ં
  

  

  

સોલળયુ ંસગપણ કેમ વલવલતુ…ંના જ મને સમજાતુ ં(૨) 
  

  

  

કોણ  ફરફરે  હાથ  ધરંુ  તયા?ં 

મખમલલયુ ં  શરમાળં 

મૌસમ  છેડે   ભાવ  ભરીને 

કોણ ઝૂમતુ ંટહુકત ુ ં?…ના જ મને સમજાતુ ં (૨) 
  

  

  

કોણ વરસતુ ંબધં નયનમા?ં 

છબછલબયે છલકાત ુ ં
ભીતર વપપાસા  દે સદેંશા 

કેમ નભ દીસે મદમાત ુ?ં….ના જ મને સમજાતુ ં(૨) 
  

  

  



ઉપવન –      પ    (       પ) 

 

 36 

સાગર લહરેોના સરવાળા 
હજુય ગણવા અધરુા 

કેમ કરીને આ ગણવી ફરફર 

કોણ કળશે આ ભોળી વાત ુ…ંના જ મને સમજાતુ ં(૨) 
  

  

  

વરસ્યા છો તો થાવ જ રેલો 
છે   ચોમાસાની    ભાત ુ ં
લીલુ ંભીંનુ ં સૌને ગમતુ ં
આજ મને  સમજાતુ ં(૨) 

  

  

  

કોણ વરસ્યુ ં? કેમ વરસ્યુ ં ? 

ધસમસતુ ંધખધખતુ ં..આજ ટહુકત ુ ંસમજાતુ ં
કોણ એ મદમાત ુ ં(૨) 

  

દેખી તારાજી દેવભવૂમની 

છૂટી  કરૂણા   કુદરતની  રે 

તટૂયા મેઘ  જ  અનરાધારે 

તટેૂ તટ ને , કાળ વશલાઓ 

દે   આફતના ડંક  જ  દ્વારે 

  

ડબૂ્યા પવથકો, ગામ તણાયા 
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ના  રે  મળતી ભાળ ભલેરા ં

રે આજ વહ ેદકરયા આંસુનંા 

વાટે   વવપદા, આ  અંધેરા ં

  

ખટેૂ    ધૈયય    ને   રૂવે  આંખો 

દેખી    તારાજી   દેવ  ભવૂમની 

આવ્યો અવસર  ઋણ ચકૂવવા 

છે માનવ ધમય  જ કરૂણા કરણી 

  

ના તો દઈશુ ંસ્વપ્ન  જ તટૂવા 

ધાયે   મદદે   સૈન્ય    જવાની 

ધન્ય  જ  અમે  રે  વતન બધંુ ં

સેવા  રૂઝવે ઘાવ  ભવાની(૨) 

ભીતર સાત સમદંર 
  

  

વવશ્વ મૌન મહીં જયા ંજપેં 

રાગ  છેડત ુ ં અંતર 

ના  ઉછાળા ઓછા અંદર 

ભીતર સાત સમદંર 
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સાજં  સમ  ઢળતો હું ડબૂ ુ ં
અનભુવૂતને     બદંર 

નીરવતા  એકલ  પડંે રમે 

રણઝણતુ ંમમ જતંર 

  

  

  

ઊવમિ ઓચ્છવ જાણુ ંવસતંી 
વેણુ ંધરંુ અંતર અધર 

સરૂ નીપજતા ભાવ જગતના 
ખેલે   સાત   સમદંર 

  

  

  

માત  ખોળે હું  નાનો   વશશ ુ

હૂંફ  રમે  જીવનભર 

આંખ  તારી  મા  છે સોમ જ 

ઉછળે  સ્નેહ સમદંર 

  

  

  

મોટપ  મનતણી  કરૂણાધર 

દીધી માત  જ આંચલ 

સ્નેહ  શખંલ  પકવે  મોતી 
ભીતર  સાત  સમદંર 

  

  

  

લાગણીઓ  આ   લીલીસકૂી 
ગભંીર  ગહન  તવગંર 

વમળ   ના   ઓછા   અંદર 
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ભીતર   સાત  સમદંર(૨) 
  

પ્રલય થાય તયા ંકોણ પપંાળે? 

રૌર   રૂપધરી  ગાજે નભે મેઘો 

ને જળબબંાકાર  આ ધરા ખીજે 

આભ જ ફાટ્ુ ંને  ડંુગરા વ્હાણે 

પ્રલય થાય તયા ંકોણ પપંાળે?. 

  

ખેલે તબાહી આ તાડંવ લીલા 

ભેખડ  તટેૂ  જળ  ઘઘૂવે રાતે 

પરૂ ધસે ધસમસતા જ પ્રકોપે 

પ્રલય થાય તયા ંકોણ પપંાળે?. 

  

આફત  ગરજતી  દેતી થપાટંુ 

ડલૂ્યા   સદેંશા  વીજ  રીસાણે 

ફસ્યા મસુાફર  મારગ  વચ્ચે 

પ્રલય થાય તયા ંકોણ પપંાળે?. 
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ખેતર  સરવર  ને આશરા ડબેૂ 

કીચડ   કાદવ    લેપ  લગાડે 

પ્રાથુ ંખમૈયા  કરજો પ્રભ ુવ્હાલે 

પ્રલય થાય તયા ંકોણ પપંાળે?.(૨) 

વરસ્યા રે વરસાદ આજે આભથી 

  

ભીંજાવુ ં હોય  એવુ ં ભીંજાજો  ભાવથી 

છે  વરસ્યા  રે વરસાદ  આજે આભથી 

  

ભીંજી  આ ધરણી  ને ભીંજતા પારેવડા 

ખોલી   હૈયુ ં  મહકેે   અિાઢી  ઓરતા 

થનગન નાચે છે મન મોરલા વ્હાલથી 

વરસ્યા   રે   વરસાદ  આજે  આભથી 

  

ઝીલ્યા ંઆ મખુડે, ફોરા ં મધરુા ંબાલમા 

હૈયુ ં  રે   હરખે   ઝરુખડે    રંગલોકમા ં

ખશુીઓથી  ભયાય   રે પટોરા ં  પ્યારથી 
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વરસ્યા   રે    વરસાદ   આજે આભથી 

  

ગમતા ંઝરણા ંગાતા ંનાચતા ંવાલલડા 

લીલડુી  ભાતે    લહરેશુ ં   ઝાઝંરમા ં

મહોયાય  છે   અંકુર સ્નેહના  ઝબકૂથી 

વરસ્યા  રે   વરસાદ  આજે આભથી 

  

ગાજયા રે મેહલૂલયા મનમકૂીને  ગોખથી 

ભીજાયા  ભીતર  ખલૂી  ખલૂી  ભાવથી 

છે  વરસ્યા રે વરસાદ આજે   આભથી 

ભીંજાવુ ં હોય  એવુ ં ભીંજાજો  ભાવથી 

નાઈગ્રા વત્રધોધે 

  

ઠરે   ઠારતા   ઉત્તરીય    ભખૂડંો 

રચે  જ  સર જાણે મીઠા જલડેરા 

લહરેે  નદી   વનમયલા    વત્રધોધે 

ધસે  નીર ખીણે  રચે જલમાગાય 
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મળી હ ૂંફ ને ખીલતી  ધરણી આ 

ઝૂમે   ડંુગરા    થઈ   મદમાતા 

ઊડે  ચહકતા ં વનૃ્દપખંી  ભોળા ં

ભરે   કલરવે   ગોદ  અંતરાળા ં

  

રમે   સાગરા  સ્વરૂપી  જલરાશી 

વહ ે  વત્રપથી  નાઈગ્રા  રૂમઝૂમી 

નયન રમ્ય દીસે  જ ગૌરવવતંી 

રચે ધોધ આ ખયાત જોબનવતંી 

  

ઘણી  આપદાઓ  રમે  કુદરતી 

થઈ  સાક્ષી  તુ ં ઈવતહાસ યગુી 

વહ ેવીજળી વેગે  આ જલધારે 

અપે  ઐશ્વયય   દશયના  બહુરૂપી 

મજાની દાડમડી 

છંદ-ઈન્રવજ્રા  

રોપ્યો અમે આંગણમા ં જ રોપો 
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ઝૂમે  ઢળે  રોજ  થઈ  બીચારો 

પોષ્યો  ધરાએ, છલકે  રસીલો 

દોડી  રમાડંુ  તન  કમૂળો   એ 

  

આકાશ  મધ્યે  રમતો રવવ  ને 

ભાવો ભરી મોસમ ગાય ગીતો 

સીંચુ ં ધરાએ  જળ મીઠડા ં ને 

છેડે  જ  વાતો  મનડે  ચકહતો 

  

બેઠા ંજ શાખે ફલ લાલ રાતા ં

આવી રમે  રે  વનવમત્રો રૂડા ં

દે એ પ્રસાદી રસની જ સૌને 

રે ધન્ય ત ુ ંઈશ! કૃતાથય ભાવે 

  

બેઠા  અમે  સૌ પકરવાર  હતેે 

ખીંચે જ તસવીર બાળ નાના ં

ને પષુ્પ રાતા ંહસતા ંરૂપાળા ં

મળયો  ધની  વૈભવ ખજાનો 
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દાદા  ગમી   દાડમડી   મજાની 

એથીય વ્હાલી તમ  આ ખશુાલી 

બોલી અમારી ‘ખશુીજાનુ’ં નાની 

છે ને મજાની મધરુી કહાણી (૨) 

મા ચદંન અલગયારી 

 મા મમતાનુ ંમગંલ મકંદર 

જગ  આખુ ંપજૂારી 

વાતસલ્ય મવૂતિ ઘડી પ્રભએુ 

ધન જનની ખમૂારી 

  

વૈભવ માનો હતે ખજાનો 

 સખુદાતા કલ્યાણી 

આંખ અમી તો સાગરપેટા ં

અક્ષય મા દાતારી  ….જગ  આખુ ંપજુારી 

  

હાલરડા ં મા તારા ંઔિધ 
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ખોળે સ્નેહ સમદંર 

તુ ંપકવે મા મોતી મોંઘા ં

ઝીલતી ઝોલે નીંદર 

  

કેમ રમે મા શામળ ખોળે 

જાણુ ંહું અલગારી 

તયાગ મરૂત ત ુ,ં મા દેવી ત ુ ં

મા ચદંન અલગયારી…જગ  આખુ ંપજુારી 

પાવન મા ત ુ ં, ભવૂમ ભારતી 

 સરૂજ    શાખે     કરંૂ   વદંના 

પ્રગટ     દશયન      વશવાલય 

પાવન મા ત ુ ં, ભવૂમ ભારતી 

ઉન્નત મગુટ શીશ કહમાલય 

  

નાદ નદીએ હરહર ગગંા 

અંતરમા ંઓચ્છવ પ્રભતુા 

ખેત તરૂ ને કલરવ મીઠા 
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આંગણ સતંોિ મહામલૂા 

  

આ  સકળ  જગ  હો સલુખયા 

મા   તારંુ    દશયન  વનરાળં 

કેમ ના  ગાઉં ગીત વત્રરંગમા ં

મા ભાગ્યયશ અમ  વત્રકાળં 

  

વેર  તણુ ં ઝેર  જ  આપદા 

વૈશ્વમૈત્રીના   જપ  સભુાિા 

ગાધંી  મારગડે  ચાલો બધં ુ

સાગર કન્યા દશયન દે આશા 

સાત સમદંર અમે બાધં્યા છે કોટડે 

 સાત સમદંર અમે બાધં્યા છે કોટડે 

 ભીતરમા ંઘઘૂવે તોફાન 

કેમ કરી થામવા સવેંદન વાયરા 

ભમ્મરમા ંઝૂલતુ ંસકૂાન 

  

  



ઉપવન –      પ    (       પ) 

 

 47 

આ ઊઠતી ઊવમિઓ; જાણે ઓટ-ભરતી 

આવીને ભીંજવે ઉતકંઠા 

ભાવ તરંગો ધરે મોંઘા ંઓવારણા ં

ભીતરમા ંધરબવા અજપંા 

  

  

આજ ગમે વરસતુ;ં વ્હાલ ભયુાં ઉમટત ુ ં

લીલીછમ લાગણીઓ ખોળં 

હો વનત, પનૂમ શરદની મારા આંગણે 

કાન તણી બાસંરુી હું બજાવુ ં

   

ફલસમા સાથમા ંસૌરભથી ખીલશુ ં

કોયલના સરૂમા ંરે હીંચશુ ં

વાસતંી વીંઝણાએ છેડી સરગમ 

ભીતરમા ંભાવથી ઉછળશુ ં

ઘડવૈયા ઉદવધ ભાવે નમશુ(ં૨) 

પહલેી મે નુ ંગાણુ ં
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સાત સરૂોનુ ંભાથુ ંબાધંી ,  ગાશુ ંએક જ ગાણુ ં

  પહલેી મે નુ ં ટાણુ ં

  લાખેણુ ંનઝરાણુ…ં લાખેણુ ંનઝરાણુ ં

  

ધન્ય! ગરુ્જરી પ્યારી મૈયા 

દીધા ંસાગર હૈયા ં

સ્નેહ સમપયણ સાવજ ત્રાડે 

રંગે જાત જ છૈયા ં

  

હાક દીધી ઈન્દુચાચાએ 

ગજયાય  સાગર ગરુ્જર 

જોમ સીંચ્યા ઑગષ્ટ ક્રાક્ન્તએ 

ગાજયા ઘોિ જ અંબર 

  

દીપમાળાઓ ઝગમગ ઝગમગ 

દે   દાદા   આવશષુ ં

તીથયભવૂમના   સ્પદંન    ઝીલી 

ધન્ય! માતના વશશ ુ
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લીલડુી  ભાતે  ખીલે  ખેતર 

ઠારે આંખ જ માડી 

શે્વતક્રાક્ન્તની ગગંા વહતેી 

સીંચે  શૈશવ વાડી 

  

વીર વલ્લભ ને ગાધંી બાપ ુ

વવશ્વ  અલખલના તારા 

મકૂ  દાનવીર કરે  સકંલ્પ 

ગરુ્જર  ગૌરવ  ન્યારા ં

  

પે્રમ અકહિંસા આદર હૈયે 

દ્વારે સ્વાગત શાણા ં

જયા ંવસીએ તેના જ થઈએ 

હૈયે  ગરુ્જર  ગાણા(ં૨) 

મહકેત ુ ંગજુરાત 
ગાજે  મેહલૂીઓ  ને  સાવજની  દહાડ 

જાણજો  એજ  મારંુ  વતન  ગજુરાત 
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જયોતના  અજવાળે  મા  શ્રધ્ધાના પાન 

આંખની  અમીથી  વહ ે દાનની  સોગાત 

પ્રભાતીયાના  સરેૂ  જયા ં પ્રગટે  પ્રભાત 

જાણજો  એજ   મારંુ  વતન   ગજુરાત 

 
 

શીખવ્યા  આ  સાગરે   સાહસના પાઠ 

ને સાબરે  પ્રગટાવી આઝાદીની આગ 

ગ ૂજંે  જય  સોમનાથની હાકો કદનરાત 

જાણજો  એજ   મારંુ  વતન ગજુરાત 

 
 

શોભતો   કચ્છડો   મારો  શરદની   રાત 

વલસાડી   કેરી   જેવા   કોયલના   ગાન 

ચરોતરી ખમીર ને ઑલી પટોળાની  ભાત 

જાણજો   એજ   મારંુ  વતન    ગજુરાત 

 
 

તાપીના  તટ  ને પાવન  નમયદાના ઘાટ 

મહીથી મહીમાવતં, મારંુ  ગરવુ ંગજુરાત 

ઘમૂતા   મેળામંા ં   લોક  ભલૂીને  જાત 

જાણજો   એજ   મારંુ   વતન  ગજુરાત 

  

 
છે  ગાધંી  સરદાર મારી  ગરુ્જરીના  નેત્ર 

દીપવત   સસં્કૃવત  મારી  થઈ જ વવશ્વાવમત્ર 

સદુામાની પોટલીએ દીધી સખાની યાદ 

જાણજો   એજ   મારંુ  વતન  ગજુરાત 
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ના  પછૂશો  ભાઈ  કોઈને,  કેવડંુ  મોટંુ ગજુરાત 

જયા ં જયા ં વસે  ગજુરાતી તયા ંમહકેત ુ ંગજુરાત 

વતનને આંગણે 

આ   માયડુી  માટીના  કણકણ  મને  ઓળખે 

વતનના  વગડે   વવહંગોના  વહાલ   સાભંળે 

હૃદયના   બધંનથી  બધંાયો  નાતો   મીઠડો 
માટીના  કણકણથી   રંગાયો   મારો  મનખો 

વશશવુયે   આલલિંગન  દીધા ં મને  વહાલથી 
પામ્યો  સાચો  સથવારો  અંતરના   સ્નેહથી 

દલડાએ  ઝીલ્યો   તારો  પે્રમ  કદવ્ય  ટોપલે 

એવા  કદન  પછી  ના  ભાળયા  અમે આયખે 

કીધા   અગલણત  ઉપકાર  છલકાવી  કરૂણતા 
માવતર  પછી વતનના ં, ઋણ  દીઠા ં મોટડા ં

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

છોડી   સથવારો  જયારે  સૌ   થયા   વેગળા 
પાળયો પોષ્યો  ને અંતે સમાવ્યો મીઠી ગોદમા ં

મારે  થાવુ ં રે  ઓળઘોળ  વતનની   આંગણે 

આ  વાલડુી  માટીના  કણકણ  મને   ઓળખે 
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અંજનીજાયો..હાલરડંુ 

પારણે   પોઢેલ   બાળ   મહાવીર  ને  વસિંહણ જાયો છે વીર 

જડે   નહીં   જગતે   જોટો ,  અવવનએ   અવતરીયો   મોટો 
કેસરી નદંનને નીંદરંુ  ના આવે, માત અંજની હતેે ઝલાવે 

ઉર પ્રસન્ન  ને આંખ મીંચાણી, અંજની  માને સપનુ ંદેખાણુ ં
ભાગ્યવતંી મા ભારત ભવૂમ, દે પવનદેવ  લાખેણુ ંનઝરાણુ ં

માત થાશે તારો લાલ બડભાગી 

દેવાધી    દેવની    દેવ    પ્રસાદી 
ધમયપથી   શક્ક્ત  ભક્ક્તની  મવૂતિ 

પરમેશ્વરની  વનત   બાધંશે પ્રીવત 

  

ભવ કલ્યાણી અંજની નીરખે,  હરખે   ઉર આનદેં  મલકે 

કેસરી નદંને નીંદરંુ ના આવે,  માત અંજની હતેે ઝલાવે 

પોઢંતો  પ્રતાપી   વજ્રની શક્ક્ત 

મખુ લાલી ની  આભા છે પ્યારી 
જડી બટુ્ટી રામની જાણશે જયારે 

ચારે   યગુનો    થાશે    કલ્યાણી 

ભક્ત ભગવાનના ંવમલન થાશે, ભગવદ શક્ક્તનો સથવારો થાશે 

વીર  કેસરીની ગર્જનાઓ ગાજશે ,  દશે   કદશાઓ   હાકંથી   કંપશે 

દેવી  કલ્યાણી  અંજની   નીરખે 
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અમી રસ અંતરના ભાવે ઉછળે 

કેસરી   નદંને  નીંદરંુ  ના  આવે 

માત   અંજની     હતેે    ઝલાવે 

લાલ તારો  મા લાધંશે જલવધ, પવનવેગી  એ  ઘમૂશે  અવની 
કહમાળેથી સજંીવની લાવશે ઊડી, અવધપરૂી ગાશે ગાથા રુડી 

પનોતી પાસ ન ઢૂંકવા દેશે 

રામ  ભક્ક્તથી  અમર  થાશે 

કેસરી નદંને નીંદરંુ ના આવે 

માત અંજની હતેે  ઝલાવે 

ચીખ 

    છંદ-રથોદ્વતા 

  

ચીખતી જ ગભરયું ગલી મહીં 

લાજ  કાજલમયખી  થઈ હસ ે

ડુંખતી વવષમયી અસભ્યતા 

પાપ-પ ૂુંજ  છલકે  રૂએ ધરા 

  

વામિી    થરથરે  જ  રૈયત 
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રાવ! વનષ્ઠયર ન સિૂતા ભલા 

ક્યાું ગઈ જ કરૂિા બહાદૂરી? 

પછૂતી  અકળ  રોષથી ધરા 

  

જાગજે  જ  રક્ષવા  અસ્મત 

ધીક! જીવતર  તારયું પાપલયું 

િૈવ  કેમ રૂઠશે  ન જાિતો! 

કોપભર વિત ધ્રયજતી ધરા 

  

ભારતી  ્યગયશી   મહાધરા 

પાપભાર તવ ના જ ઝીલશે..ના જ ઝીલશે…ના જ ઝીલશે. 

ધન  ધન તમારી ઠકુરાઈ 

જાગી  પનુઈ  પ્રગટી  વડાઈ 

રઘકુુળ રીવત વચન સચ્ચાઈ 

રામજી, ધન ધન તમારી ઠકુરાઈ 

  

અભયદા   વસયારામ   સભુાિી 
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રાજધમયની   શોભા    છલકાઈ 

વપત-ૃબધં ુધમયની દીપી ખરાઈ 

રામજી, ધન ધન તમારી ઠકુરાઈ 

  

ધીર  વીર    વતસલ   સહુાસી 

વચનકાજ   હાલ્યા   રઘરુાયી 

કેવટ  પામ્યો  ભવ   ઉતરાઈ 

રામજી, ધન ધન તમારી ઠકુરાઈ 

  

ઋવિ  વનવાસી  સૌ  સભુાગી 

વનપથે  વવચરે  પણૂ્ય કમાઈ 

યશોધર શભુકંર ધમય ધરંુધર 

દશાનન  સગં   છેડી  લડાઈ 

રામજી, ધન ધન તમારી ઠકુરાઈ 

  

રામ  લખન  સગુ્રીવ  હનમુતંા 

ભરત  શત્રઘૃન  ભાઈ બલવતંા 

અવધ ઝીલે વવજયઘોિ દુહાઈ 
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ઋવિ   વાલ્લ્મકી   ગાયે   ચતરુાઈ 

રામજી, ધન ધન તમારી ઠકુરાઈ 

અવવનાશી  અજવાળં 

નથી   અમારંુ  નથી  તમારંુ , આ  જગ  સૌનુ ં સકહયારંુ 

મારામા ંરમત ુ ંતે તારામા ંરમત ુ,ં અવવનાશી  અજવાળં 

ઋત ુ ઋતનુા  ચકે્ર  ખીલત ુ,ં વનત  નવુ ં નજરાણુ ં
સાગર  ખોળે  લગકર વશખરે, ભરજો  મધરંુુ ગાણુ ં

પ્રસન્ન પષુ્પે ઝૂમતા ં મનડા,ં  પહરેી  પે્રમ પટોળં 

ષટ રસધારાએ  આ ધરણી , ધરતી  સરખુ ંવાળં 

આ જગ સૌનુ ંસહીયારંુ 

પનુીત પ્રભાતે ઉિા સગેં, કદવ્ય ચેતના ઓઢંુ 

બ્રહ્ાડંના મગંલા આશીિે, હરખ સજીને પોઢંુ 

માનવ જન્મ મોંઘેરો મળીયો, આતમ લચિંતને માણુ ં
સતસગંના   પાવન  પ્રકાશે,  અંતર મન  અજવાળં 

આ જગ સૌનુ ંસહીયારંુ 

વનમયળ  ભક્ક્ત  દૈવીશક્ક્ત, સખુ  દાતાનુ ં ભરણુ ં
કરુણા અભય  છે વરદાનો , ઉજવો શાન્તી  ટાણુ ં

‘આકાશદીપ’  વદે  પે્રમ  દીવડે, કલ્યાણ  જયોત    જગાવુ ં
ખીલે અવનીએ ભારતીય સસં્કૃવત, અમર આશ અજવાળં 

નથી અમારંુ નથી તમારંુ, આ જગ સૌનુ ંસહીયારંુ 
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જનની 

નથી વવશે્વ કોઈ, તમ સમ મહા પાક જનની 

મળે માને ખોળે, મધ ુ શત મખુી હ ૂંફ શરણુ ં

ઝરે શીળી ધારા,સરળ ઉરથી  ભાવ શીખરે 

અને  ઝીલી હૈયુ,ં હકરત રમતુ ં થાય ઝરણુ ં

મમતાના મોલ 

અિાઢી  મેઘ  ગજાવે અંબર,માડીની મમતાના મેઘ અનરાધાર 

જનનીના ચરણોમા ંજગના કલ્યાણ,તારી આવશિે રમતો સસંાર 

નાજુક  હૈયુ ં જાણે પષુ્પ્ની પાખંડી,એના અંતરે સ્નેહની સગુધં 

સાભંળી  કંઠે  હાલરડાનંા  બોલ, ઊભરે   ઉરે  ઉમગં  વનબાંધ 

સાગર  સરીખા ં માના ં હતેડા,ં જજિંદગીએ ઝૂમે  પરૂી  નવરંગ 

સતંાનો કાજે ઝીલ્યા ંદુુઃખડા,ં માવતરે મહેંકાવ્યા ંજીવનના રંગ 

ઉપવનમા ંખીલે જેમ રંગી વસતં, મખુ રેલાવે ભાવ ના રસરંગ 

જાણે રમે ચાદંની છોડી ગગન, મા ઝૂલાવે એવા શીતળ રૂપરંગ 

માની હથેલીની અમતૃ થાપલી,પરેૂ સસંારે સસં્કારના ઓજસ 

માડીના લાખેણા લાડે રમે, વનુઃસ્વાથય પે્રમના  અનતંો ઊજાશ 

કરુણાના સાગરથી છલકતુ ંમખુ,અલખલ બ્રહ્ાડંના મલળયા ંછે સખુ 

માના  અધરે  રમતી  મમતાએ,  ભલૂ્યા  અમે   દુવનયાના   દુુઃખ 
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સ્વાથી દુવનયામા ંમા છે વવરડી, તારી મમતાના મોલ અણમોલ 

મા  જશોદાને ખોળે ભલૂ્યો’તો શામળો, વૈકંુઠના  વૈભવના તોલ 

મને વીંટળાયો આ પવન પરખનો 

 નભે પ્રગટે આભા પવુનત વશતલા 

  ભરી અક્ષય ભડંારા રમાડે વનયવત 

  ધરા મગંલા  તુ ંચોતરો અકળનો 

  મને વીંટળાયો આ પવન પરખનો 

  

  રમે  ઝૂમતી કુદરત હસી સોળસી 

  શમે જલતરંગો વવલય વાટે ધસી 

   પડે  ઓળખાણો અમે તમેની, ઉરે 

  અહસેાસ  ઝીલુ ં ભીતરે અલખનો 

  મને વીંટળાયો આ પવન પરખનો 

ધન્ય તમે ઓ વાસતંી વાયરા 

 કોઈ કહજેો રે જઈને… ..વસતંને    એટલુ ં

ના  ટહુકે  એ  જઈને   વગડે 
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ભોળા અમે ને.. છેડતા વાયરા જ નટખટ થઈ 

કેમ કરીને કહીએ અમને કનડે 

  

ફલો રૂપાળા ંલે મધ ુમઘમઘ ઓવારણા ં

આ  ટહુકાતો  વન-ઉર સદેંશડા 

મીઠા અબોલા છોડજો ઝટપટ આંગણમા ં

ઢોલ લઈને આવજો ઓ હરખડા 

  

આ કલરવના વૈભવ એ કુદરતના ંઝૂલણા ં

ઝૂલવશે તમને રે શમણે 

ધરણી રસીલી ખીલતી ડાળડાળ કેસરભીંની 

સૌરભ ખીલી રમશે રમણે..ગમશે રે તમને મનડે 

  

આ છાબ લીલડુી ધરાની વધાવીએ સ્મીતથી 

વૈભવ  ઢોળતા  રે  ડંુગરા 

ખળખળ વહતેા રે શાયરા 

ધન્ય તમે ઓ વાસતંી વાયરા(૨) 
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લોકશાહી 

શાહી  લોકશાહી  તને લોકો શુ ંવખાણે? 

થઈ લોકદેવી, ના વેદના લોકોની ઝીલે 

 

ભ્રષ્ટાચારનો ભોરીંગ ભમતો  ભમે 

તુ ંચોર ને હું મહાચોરના ખેલો બધે 

ન્યાય  આંખે  પટ્ટીઓ  બાધંી   રુએ 

ઓ લોકશાહી ! તને લોકો  શુ ંકહ?ે 

 

ભર બજારે રૈયત તારી લ ૂટંાય ને 

મહા   વવઘાતક   બળો   ફાલેફલે 

જયા ં  રાવ   સાચી  કોઈ ના સણેૂ 

ઓ લોકશાહી! તને લોકો શુ ંભજે? 

 

દેશ      મારો      ને      હું     પરાયો 

આતકં        ડોળા        કાઢે      મને 

માનવતાના કાયદા દેશપે્રમીને હણે 

ઓ લોકશાહી! દેખ આજે કોણ મરે? 
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બીછાવી  માયાજાળ  વવદેશો   લ ૂટેં 

ને       બેકારીથી    યવુાધન   રુએ 

આ કારમી મોંઘવારી જીવન પીસે 

લોકનેતા    ખધંી        આંખે   જુએ 

મારી લોકને… લોકશાહી ત ુ ંકેમ જીવે? 

ઓ    લોકશાહી!    તને    લોકો શુ ંકહ?ે 

 

વહી જાય પાણી તે પહલેા ંજ , બાધંીએ સઘંબળે નવી પાળને 

ઊઠો   દઈ હાકલ અંતરે,   રચીએ લોકશાહી   બળે ઈવતહાસને. 

કવવતા માડંે ગગન 
ઊંચી તે ડાળ પર બેસી પખંી 
ગીત મધરુા ંઝૂમીઝૂમી  ગાય 

કોઈ મારા કદલને હળવે પછેૂ 

વાલમ કેવા સરૂ રે સભંળાય 

  

ઢળતી નજરંુએ  પષુ્પો બોલ્યા 
કેમ રંગ રત ુબંલ ગાલે છવાય?   
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વાયો  પવન વનમનડે લપાતો 
ને  સૌરભ  અંગઅંગે  લહરેાય 

  

આ સજતી સાજંે ચાદંલીયો વદતો 
પે્રમ  રમે ઉરમા,ં તો રૂપ  છલકાય 

આવ્યા ં રે  પખંીડા;ં જોડીને  જાન 

કવવતા માડેં ગગન  ખદુ  હરખાઈ 

  

દીઠા ં આ  ગાન  કુદરતના ં ન્યારા ં
ઝીલે  તો  ભવભવ  ભાવે ભીંજાય 

વાલમ એવા રે સરૂ  સભંળાય(૨) 

આજ આવી છે રંગીલી હોળી 

હૈયાને  રંગમા ંઝબોળી 

આવી છે રંગીલી હોળી 

 

છે કુદરત ખશુહાલ, સગં નાચ મસ્તીનો વ્હાલ 

શોભે  વતલક આ ભાલ, લાવો  હાથમા ંગલુાલ 

 

ઉમગેં  ખેલે  ભેરૂઓની ટોળી 
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આજ આવી છે રંગીલી હોળી 

 

ફાગણના  રંગ  ફાગ, મધ ુ કોયલના  રાગ 

છોડી  વેરની  આગ, ખેલો  લઈને  ગલુાલ 

 

રંગભરી  રમે  નવોઢા ભોળી 

આજ આવી છે રંગીલી હોળી 

 

ઢોલ વાગ્યા હોળીના, લઈ કેસકરયા વ્હાલ 

વ્રજમા ં નાચે રે કાન, ભેટો લઈને ગલુાલ 

 

લાવો ધાણી  ખજૂરની ઝોળી 

આજ આવી છે રંગીલી હોળી 

કે વાયરા વાયા ફાગણના 

આ મહોયાય વગડાને અંગ રંગ 

ખીલતી કુદરત ઢોળે રે ઉમગં 

 

વાઘા સજે  કેસકરયા કોણ ?…કે વાયરા વાયા ફાગણના 
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મોગરા મઘમઘ શોભે શે્વત અંગ 

ફાગલણયા  ઝોલે  ઝૂમે રસ  રંગ 

 

કોણ ટહુકે છૂપાઈ વગડે?….કે વાયરા વાયા ફાગણના 

 

રંગભયાાં    સપના ં  માડંે   સવુાત 

કોણ આ વ્હાલુ ંથઈ ચીતરત ુ ંભાત? 

 

લાગ્યા ંરૂપ વાસતંી સોહામણા…ં.કે વાયરા વાયા ફાગણના 

 

ખીલશુ ંરે અમથા સૌરભ ઝીલતા 

છેડશુ ં રે વગડે ગીતો  જ   ઉરના 

 

કોણ નચવે યૌવન આંગણમા?ં….કે વાયરા વાયા ફાગણના 

આવો વગાડો ઢોલ ધબકતા 

કે  વાયરા  વાયા  ફાગણના(2) 
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વશવ સ્તવુત 

વનરાકાર ઓમકાર જયોવત સ્વરૂપા 

મહાદેવ   ગગેંશ્વર  વત્રનેત્ર   રૂપા 

હણો રાગ કામ કષ્ટ અમ વનલકંઠા 

નમુ ંવશવ જપુ ંવશવ, ૐ જય વશવ વશવા 

  

પ્રગટો  સ્વયભં ૂ!  પોકારંુ  મહારાતા 

રમાડો  જ  અંતરે  દશયન  ચરંમૌલલ 

ધરી ભાવ પ્રાથ ુપરમેશ્વર ઓ ભોળા 

નમુ ંવશવ જપુ ંવશવ, ૐ જય વશવ વશવા 

  

નમુ ંશભં ુનમુ ંજ વશવા ભમભમ ભોલા 

જપુ ં જાપ  જપ  જપ હરહર મહાદેવા 

નમુ ંવનતય જપુ ં હું મતૃયજંય અભોક્તા 

ચૈતન્ય વત્રલોકી.. ૐ જય વશવ વશવા..ૐ જય વશવ વશવા. 
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મહાદેવા 

અંતરયામી એટલુ ં જ  હું માગુ ં 

પાય પડી શીવમય  થઈ જાગુ ં

હરહર નાદથી જીવ આ સજાવુ ં

દશયન ભાગ્યના ંસખુડા ંરે ઝાખં ુ ં

  

રાય રવવ ઉતારે આરતી મગંલ 

સવુણય  દીસે  કૈલાસ કરંુ વદંન 

ઓમ રટંુ ને પામતો પચં દશયન 

નીલકંઠા થાજો અમ કષ્ટ ભજંન 

  

ધ્યાન  ધરીએ  શભં ુમારા જટાળા 

પાવન  ગગંા  મૈયા  શત સભુાગા 

બીજ  ચરં  ધયો  શીશ  મહાદેવા  

ભોળા ભોળા કલ્યાણી રે ઓમકારા 

  

દેવ દરબારે શોભતા શભં ુશીવ દાતાર 

પણુ્ય દશયને ઝૂક્યા શીશને ખશુી અપાર  
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જય જય શીવ શભં ુદાતાર(૨)  

કનક ત ુ ંભાગ્યશ્રી ઉપહાર 

સોનેરી ખનખન ઝગે જાત 

જાણે  ખીલતુ ં નરૂ પ્રભાત 

 

કીવતિ  ને કલદાર 

કનક ત ુ ં

ભાગ્યશ્રી ઉપહાર 

 

રાજેશ્વરી   મગુટ  વસિંહાસન 

દે  તુ ં દરબારી જ સન્માન 

 

સોનેરી    સરતાજ 

કાચંન ત ુ ં

વવજયશ્રી શણગાર..કનક ત ુ ંભાગ્યશ્રી ઉપહાર 

 

મરુા હમે તણી જગ વવશ્વાસી 

શ્રીમતંાઈ   શાન   વનવાસી 
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કૌશલ્ય  ને  તોલે 

કહરણ્ય  તુ ં

શે્રષ્ઠી    કદરદાર….કનક ત ુ ંભાગ્યશ્રી ઉપહાર 

 

ચાહત મરુા અંગઠુી, વ્હાલા ં

કંગન  જોડ  શકુન દુલારા ં

 

ખનનન એ રણકાર 

હમે ઉમગંી 

આનદંનો ઉપહાર ….કનક ત ુ ંભાગ્યશ્રી ઉપહાર 

રમીએ રમત  બજેટ- બજેટે 

આવો ને    રૈયત   ભેગા   મળીને 

આજ રમીએ રમત, બજેટ- બજેટે 

દેશ   તમારો    કરશે   પ્રગવત  ને 

બાળ   તમારા ં  ઉડશે  બેસી  જેટે 

 

આશ અમારી ધમધમશે ઉધ્યોગો 
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વ્હાલી  બોલી, શોભે  ન કરચોરી 

ઝીલ્યા  રે  સાદ  વતનના ઉમગેં 

ભખૂયા છે એ ભલૂી, ભરી વતજોરી 

 

ખબૂ  પીસાયે  પ્રજા ઘટંીએ  ને 

રયૈતને   લ ૂટેં   શાસક  અઘોરી 

માજા   મકેૂ  ભ્રષ્ટાચારી   દ્યતૂો 

પ્રગટી  ઘરઘરમા ં કષ્ટી  હોળી 

 

રૈયત  જો  રાય  થઈ  તોલશે તો 

વવપ્લવની  ઉઠશે  એક લચનગારી 

ના રમજો આ રમતુ ંખોટી તમારી 

ભળભળ બળશે રે દુવનયા પ્રભારી 

વાગે શરણાઈ ને ઢોલ 

મઘમઘ મોગરાથી મહકેે માડંવા, 

વાગે શરણાઈ ને ઢોલ 

લીલા ંતોરણીયા ંઆસોપાલવના ં
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કદલથી આવકારો દઈએ સ્વજન 

કે આજ મારે માડંવે (૨) 

લેવાયા ંલાલભાઈના ંલગન 

  

મનભરી માણવા લગનના  લ્હાવા, 

અમ  આંગણીયે  પધારો મહમેાન 

ઝબકેૂ રોશનીને હરખે નયન , 

કે આજ મારે માડંવે (૨) 

લેવાયા ંલાલભાઈના ંલગન 

  

પતાસાના પકડયાને ગોળધાણા લઈ, 

ફાળકે  ફલે વરરાજાની  ફોઈ 

લણૂ ઉતારતી બહનેડી ગાતી, 

પાડો ને ફોટા મારા ભાઈ 

કે આજ મારે માડંવે (૨) 

લેવાયા ંલાલભાઈના ંલગન 

  

શાહી   શ્રીમતંાઈ  શોભાવે  સોફા, 
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જોધપરુી જામા ને રજવાડી વાઘા 

હસમખુભાઈ હસીહસી વધાવે મગંલ 

કે આજ મારે માડંવે (૨) 

લેવાયા ંલાલભાઈના ંલગન 

  

સપ્તપદીના  આ  સરૂો મધરુા, 

પકવાનથી  શોભે થાળ સજીલા 

ભાઈબધં નાચી ફોડે ફટાકડા ગગન 

કે મનભરી માણજો(૨) 

રાજકંુવરના ં  લાખેણા ં  લગન 

કદલથી આવકારો દઈએ સ્વજન 

કે આજ મારે માડંવે (૨) 

લેવાયા ંલાલભાઈના ંલગન 

મારી  ભાિા  તુ ં ગજુરાતી 

પ્રભાવતયા  જેવી  પવુનત  જ  મારી   ભાિા ત ુ ં ગજુરાતી 

માતભૃાિા  કદન  ઉજવે   વવશ્વને, ચાહ  ઘણી  ઊભરાતી 
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‘નાગદમણ ‘નો   આકદ  કવવ વ્હાલો  રે ભક્ત  નરસૈયો 

પે્રમાનદં  તુ ં  ધન્ય  જ  રે   ટેકી, શતવદંી  ગરુ્જર છૈયો 

 

ખલુ્યા  ભાગ્યને   મળયા રે  નમયદ   દલપત   અવાયચીને 

ને   મલકાણી   ભાિા  ગજુરાતી   હસતી  રમતી   કદલે 

 

મેધાવી   સાક્ષર   મોટા  હાલે   જાણે ,અક્સ્મતા વણઝાર 

ગાધંી  આધવુનક   યગુ મહકેે મોભે , ધરી કનકી  ઉપહાર 

 

મોગલ, અરબી, ફારસી- અંગે્રજી ,ને બગં રંગ તવ મજાના 

ગરુ્જર  ભાિાએ  ઝીલ્યા  ભાઈ,   વવશ્વતણા  શબ્દ  ખજાના 

 

ફેબ્રઆુરી  એકવવસમો , કદન  વવશ્વ  માતભૃાિાનો  ગરવો 

ગરુ્જર  લોકસાકહતય  સાગર તીરે  માણુ ં રે ચાહત  જલવો 

એવુ ંના બને 

વસતં પધારે ને  આ ફલડા ંના હસે, 

….. એવુ ંના બને 

પનૂમનો ચરં  ખીલે આભલે ,ને સાગર હલેે ના ચઢે 
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….. એવુ ંના બને 

ગાજે ગગને મેહુલો , મોરલો ટહુકા ના કરે 

બોલો એવુ ંબને? 

….. એવુ ંના બને 

ગલુાલની છોળો ઊડે, ને હોળી યાદ ના આવે 

…….એવુ ંના બને 

રણ યધુ્ધે દે લલકાર, ને લાલ ભારતનો  પડકાર ના ધરે 

……એવુ ંના બને 

 

 

બસંરી  વાગે  મધરુી વદૄાવને, ને મોહન મનમા ંના રમે 

બોલો એવુ ંબને? 

…….એવુ ંના બને 

દીપમાલા ઘરને ચોખટે ઝગમગે, ને કદવાળી યાદ ના આવે 

…….એવુ ંના બને 

ગાધંી વવચાર વવશ્વવાટે વવચરે,ને અકહિંસાનો સદેંશ ના ખીલે 

…….એવુ ંના બને 

જયશ્રી સીયારામ હોઠે રમે ને , હનમુતં દેવ હૃદયે ના રમે 
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બોલો એવુ ંબને? 

……… એવુ ંના બને 

નારદજીનુ ંરમે નામ , ને નારાયણનુ ં રટણ  ના ગુજંે 

…..એવુ ંના બને 

મકહસાગર સાગરસા ંછલકાય, ને વતન મકહસા યાદ ના આવે 

……એવુ ંના બને 

‘આકાશદીપ’ની કલમ ઉપડે ને, ભારતીય સસં્કૄવત ના છલકે 

બોલો એવુ ંબને? 

………. એવુ ંના બને 

ના પછૂજો તમે 

ઝીલે આતરુ સાગર, અમતૃા એ ચાદંની ઉરે 

કેવી તરસ હતી વમલનની, ના પછૂજો તમે 

  

લાવ્યો છે એ ચાહી ઉપવનથી પે્રમને કદલે 

આવી પવન કહછેે શુ?ં મને ના પછૂજો તમે 

  

આ વ્હાલ તમારા ચમેૂ મારા ગાલને ભલે 



ઉપવન –      પ    (       પ) 

 

 75 

લાલી શરમે ઢોળાઇ  તો ના  પછૂજો તમે 

  

ભોળા મનને ભાળો રમતા ગાતા બધે હસી 

હોઠો ન  હસે છૂપા અમથી, ના પછૂજો તમે 

  

કેવા ંઝરણા ંગાતા ંસરતા,ં આ ડંુગરે ધસી 

ડબૂો ખદુના સગંીત મહીં, ના પછૂજો તમે 

  

વાતો કરતા ગમતા, તમ આ બે જ નયનો મને 

આંખોએ  શી  વાત   ઝીલી,  ના  પછૂજો તમે 

  

દોડે ગગને આ વાદળ મસ્ત મલકતા સદા 

આ ભીંજવતુ ં છે કોણ મને? ના પછૂજો તમે 

  

ને ખીલત ુ ંઆટલુ ંસરસ પ્રભા, ના જાણતા અમે 

આ  ‘દીપ  કયા ગગને વવહરે , ના પછૂજો તમે 

વાયા છે વાયરા વાલમ વ્હાલના 

વેલેન્ટાઈન  દે  ખબર  રે પે્રમના 
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વાયા છે વાયરા વાલમ વ્હાલના(૨) 

 

હૈયામા ં  હરખતુ ં,હોઠ પર મલકતુ ં

ખીલ્યુ ં કોઈ  ફલસમ  મધ ુમહકેત ુ ં

ઝૂલ્ફોમા ં ઝલતુ ં(૨) 

જગત આનદંમા ં

વાયા  છે વાયરા વાલમ વ્હાલના 

 

યૌવનમા ંઊભરતુ,ં અંગમા ંઉમટત ુ ં

આવે  કોઈ  જ   કૂંપળ  થઈ ફટત ુ ં

કેસડૂે ઝૂલતુ ં(૨) 

……..   …….. રંગ આનદંમા ં

વાયા છે વાયરા વાલમ વ્હાલના 

 

હૈયાના કંુજમા,ં ગમતુ ંરે ટહુકત ુ ં

ભીંજાઈ  ભીંજવે કોઈ રે વરસતુ ં

અંતરમા ંઝૂલતુ(ં૨) 
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…… ……. ગીત   તુ ં  સરૂમા ં

વાયા છે વાયરા વાલમ વ્હાલના 

 

સાગરસુ ંલહરેત ુ,ં નયનમા ં મચલતુ ં

કોઈ  આવે  જ   નૈયા  લઈ  ડોલત ુ ં

પે્રમમા ંઝૂલી ઝૂલી… 

કકનારા  આજ  કોરા  ભીંજે  ભાવમા ં

વાયા  છે  વાયરા  વાલમ વ્હાલના(૨) 

રણભેરી ગરુ્જરી રણક   તુ ંધન ધન 

મા બોલી ત ુ,ં 

ઝીલીતી   પારલણયામા ં  પોઢી 

હૈયે   રમતી,  લોક   જ  ગીતે 

અલભલાિા, રમજે વૈભવ ઓઢી..રમજે વૈભવ ઓઢી 

 

નવયગુનો નોંખો આજ જમાનો 

દીઠી સપ્ત ધરાએ  જ  ખમીરી 

સાક્ષર  કહતેચ્છંક  સાજન  તારા 
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ઝલાવે  ગરુ્જર,  વેબ   અમીરી 

 

ઈન્ટરનેટી   પારસમલણ   વાણી 

ના   કોઈ   સીમાના  રે  બધંન 

થાજે   ધારા  વૈવશ્વ ,  વહી  હૈયે 

રણભેરી ગરુ્જરી રણક   તુ ં ધન  ધન(૨) 

આવોને   એકલતા   ઘ ૂટંીએ 

ભલૂીને ભાજંગડ, ઓઢંુ હું ભોળપણ 

વવસરી  કોલાહલ, ઝખંુ ંહું પલપલ 

ખલૂ્લા આકાશ નીચે ઝૂમીએ 

આવોને   એકલતા   ઘ ૂટંીએ 

 

ગગનનુ ંછત આ, અડોઅડ ને દૂર 

વગડાને   કંદરા,  કલરવના  નરૂ 

વરસતા આભલાને ઝીલીએ 

આવોને   એકલતા   ઘ ૂટંીએ 
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મધ ુ વસતંીના  વાયરાના  ડાયરા 

મનડાના ઓરતા, ઝરણાનંા ઠૂમકા 

કુદરતની  મસ્તીમા ં ડબૂીએ 

આવોને   એકલતા   ઘ ૂટંીએ 

 

નફરતને ઢોળી, હૈયા ંહીંચોળી 

ધરણ  ધરતુ ં ઉમગંોની ઝોળી 

વ્હાલના ંવધામણા ંવલોવીએ 

આવોને    એકલતા   ઘ ૂટંીએ 

કેમ કરી પામવા આ તાગા 

આગ જ વેરે ધગી સરૂજ આ 

ચાદં તપે ઝીલતો આ તડકો 

આભ  ધરે ચાદંનીના  વાઘા 

સાગર  માણે મધ ુઅનરુાગા 

કેમ કરી પામવા આ  તાગા 

 

જોગણ ઊભી લઈ ખપ્પર કર 
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વાદળ  ને વીજના  લલકારા 

વટંોળ  દે  વવનાશી   સદેંશા 

કોમલ ફટે હકરત આ અનરુાગા…કેમ કરી પામવા.. 

 

અલણયાળી  આંખોના  આ તીરો 

ઘાયલ થાત ુ ં જ  ભીતર  ભોળં 

કોણ  મધરંુુ  બાધંત ુ ંબધંન આ 

કેવા વવરહ વમલન અનરુાગા…કેમ કરી પામવા.. 

 

આ  રઝળે   પાન   વાટે  સઘળે 

ગમગીન વનસ્તેજ દીસે પાનખરા 

ફટે  શાખે   જ   કૂંપળ    હસતી 

ગ ૂથેં   પખંી     કલરવ   માળા 

રંગી   દીસે  જ   આ  સરવાળા 

કેમ કરી પામવા આ તાગા..આ અનરુાગા(૨). 

ઈવતહાસ આલેખાય છે 

મળી  છે  વામણી નેતાલગરી આ દેશને 
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થઈ ભોળા જ દેતા જે દગા, પજૂાય છે 

નથી કોઈ સમજ, આતકંના આ મળૂની 

બનીને ભાગલાવાદી પ્રજા  છેતરાય છે 

 

ધ્રજુાવે  વવશ્વને  ટૂંપી  ગળં  આ દાનવો 

ન  છે કોઈ ભલુ,ં ઉલટંુ  એ પડઘાય છે 

હવે આવ્યો સમય છે પરખવાનો સતયને 

ના  બોલેલુ ં ઘણુ ં લોક મનડે વચંાય છે 

 

કહોના  કે જમાનાની સદા છે રીત આ 

તમારા ભોળપણનો લાભ ઉઠાવાય છે 

ધરી ને જોમ  કદૂી  રે પડો  યાહોમથી 

પ્રજા જાગે તો, ઈવતહાસ આલેખાય છે 

જયકહન્દ! જય તારો 

આજ થનગને જોમ અમારંુ 

સ્વાવધનતાનો નારો 

ગવય  ધરીને  ફરક વત્રરંગા 
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જયકહન્દ! જય તારો 

 

શૌયય અમનને રંગ ધરાના 

અંગ  વત્રરંગી  શોભા 

ચક્ર  પ્રગવતનુ ં દે  સદેંશા 

વનત ખીલશે રે આભા 

 

કકલ્લા લાલે ઝીલ સલામી 

કોકટ  હસ્ત  રણભેરી 

સાગર, ડંુગર વ્યોમ સવારી 

વશર  સાટે બલલહારી 

 

રાહ અમનની ચીંધે ગાધંી 

યગુયગુની કલ્યાણી 

કરપ ુથયા તો ઊઠે આંધી 

દેશદાઝની    વાણી 

 

વતન તણી  હૈયે જ ખમુારી 
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ઋણ  ચકૂવશુ ંધરાના 

મા  ભારતના  ભવ્ય લલાટે 

ધરશુ ંયશ અજવાળા(૨) 

વહવેા આ ખળખળ પે્રમમા ં

કકરણની ઝોળીમા ંબાધંીને વાદળી 

હાલ્યુ ં કોઈ  દેશાવર  દોહ્યલુ ં

મધરુ છે સ્વપ્નો આ ધોળા રે કદનમા ં

ફરફર વરસ્યુ ંકોઈ રે વ્હાલમા ં

 

ડંુગર  થઈ  ઊંચુ ં થાત ુ ં મારંુ  હૈયુ ં

ગાત ુ ંદીઠંુ ઝરણુ ંરે ગીતડંુ 

ઉછળતી ગાતી, ઘાટીમા ંહું સોળની 

જાણે હું મઘમઘતુ ંફલડંુ 

 

મીઠડા બોલતણા પવન થઈને રમો 

ડબૂવુ ંછે ભીંના રે શ્વાસમા ં

મોર મારંુ મનડંુ, વરસો રે વાદળી 
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ઝીલવુ ંછે કોઈ મારા ઉરમા ં

વહવેા આ ખળખળ પે્રમમા(ં૨) 

નામ એનુ ંવસતંી 
 

છુંિ-મુંિાક્રાન્તા  

આવી રે આ,  ઋત ુરૂપલડી, નામ એનુ ંવસતંી 

ઝૂમે  જોને,  પકરમલ સજી, અંગ લીલા ંસગુધંી 

ખીલે  સોળે, કુદરત   રૂડી, ઘમૂતી  વન્ય રંભા 

કેવાં  શોભે,  કુસમુ ભરણા,ં સૌરભી ધન્ય રંગી 

  

આવો પખંી, િટરસ ફળે, સ્વાગતો છે સભુાગી 

વ્હાલા ંલાગે, કલરવ  વને, ગીત  છેડો ઉરેથી 

બાધંી માળા, રમત  રમજો, બાલ સગેં વવહંગો 

કે વા મીઠા  , ઉરલ ટહકુા, ને  લચે  સૌ સખેુથી 

  

દે સદેંશા, છૂપલ  ટહકુા, ગાવ  ને  ગીત સાથે 

આશ્લેિે આ, હરખ ધરતુ,ં કોણ આ પ્રીત ઓથે 

હૈયાં ઝૂમે, નયન ઉભરે,  મસ્ત  મસ્તી  સજેલાં 

શે્રષ્ઠા શોભે , મઘમઘ થઈ, વવશ્વ આખુ ંનવોઢા 
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ભાવોલ્લાસી, હૃદય સરસી, વાહ વાતસલ્યધાત્રી! 

વાસતંી ઓ, સરુલભજકડતા, મગ્ન ડૂલ્યો હું યાત્રી 

હૈયા મહીં - ગઝલ 

છંદ-ખફીફ (ગાલગાગા ગાલગાગા ગાગાલગા) 

 

પ્યારના રંગો જ રમતા દીઠા જગે 

ને  હસી  તેને  રમાડંુ  હૈયા  મહીં 
 

હતે  મારા ચીતરંુ ભીંના શબ્દથી 

ને મઢંુ પ્યારા રંગોથી હૈયા  મહીં 
 

માડંને ઓ પવન વાતો ત ુ ંવસતંની 

છે   જ મારે ડોલવુ ંબસ હૈયા  મહીં 
 

જાત  મારે  ઢાળવી  છે  રેતી  પટે 
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છે  સમાવુ ં લહર સગેં  હૈયા  મહીં 
 

રાહ જોઉં બારણે પળપળ માપતા ં

ભાવમા ંડૂબી જ  ભાળં  હૈયા મહીં 
 

કેમ  ઝરણાઓં  કહું   તમને  વાતડી 

ખળખળ ઉછળતી રમે એ હૈયા મહીં 
 

ગાય ગીતો નયન મારા  ફલો  બની 

'દીપ આજે ઝગમગે તવ હૈયા  મહીં 

મોસમ  એતો  ભાઈ  વાયરાની  વાત ુ ં

અંબરને આંગિ તવ ડાયરા સયજાણયું 

મોસમ  એતો ભાઈ વાયરાની વાત યું 

 

બાથભરી  સાગરને આભલે અડાડી 
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તયું  ઠાલવતી, ડય ુંગર ટોચડે  મીજાજ 

નાિમહીં  નપૂયરી, ખેલવે  તયું ઝરિાું 

વૈભવ આ વાસુંતી વાવટે  ખયશહાલ 

 

ભાળું જ રીસામિ આ પાનખરનયું રાત યું 

મોસમ  એતો  ભાઈ  વાયરાની  વાત યું 

 

સરૂજની  શાખ ે બિલી જ  રુંગી વાનાું 

સસૂવતા   વશવશરના   વાયરા   વુંઠેલ 

દહમતિી  હલેીએ  લાગતી  જ સમાવધ 

કયિરતના આ સરવાળા છૂપાછૂપી ખેલ 

 

ષટરસ ે  ઘોળાતી   જીંિગીની   જાતયું 

મોસમ  એતો  ભાઈ  વાયરાની  વાત યું 

ચરોતરની ધરા 

શે્વત ક્રાક્ન્ત, કલ્યાણ પથી; ચારુ જલધરા 

છે ચરોતરની ધરા , જાણે  સોના ઉવયરા 
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મહી, વાત્રક, શેઢી, મહોર ને આ સાબરા 

ચરોતરી ખમીરા જાણુ,ં સાત સાગરે શરૂા 

  

જયા ંચરણ ચારુ રતનોના પડે, અરે મહાસાગર પણ માગો ચીંધે 

પનૂમની ચાદંની બની ખીલે આભે, એને કોણ સીમાડે રોકી શકે? 

હૂંફાળા, કરુણાથી નીતરતા , ધન્ય પકરશ્રમી ઓ ભેખધારી તમે 

જીવન મગંલ એવુ ંજીવો, જાણે ફલની ફોરમ વતને  અમી પરેૂ 

  

કલેજંા ચીરતી કંપાવતી , જીવન તડકી-છાયંડી ને વેદનાઓ  ભરી પીધી 

ચરોતરી ગરુ્જરી રંગ શુ ંશુ ંવખાણુ?ં વવશ્વજાવત જાણે યશકમી દવધચી ઋિી 

યશવતંી ગજુરાત 

 ગણુીયલ   ગરુ્જર   લગરા  અમારી, ગૌરવવતંા ગાન 

સ્નેહ  સમપયણ  શૌયય  શાવંતના,  દીધા  અમને  પાઠ 

રાજવી  સાક્ષર  સતં મહાજન , ધરે  રસવતંા  થાળ 

જય જય યશવતંી ગજુરાત ,શોભે યશચરં તવ ભાલ 

જનમ્યા  ગરુ્જર દેશ ,સસં્કૃવતના ખીલ્યા  છે ગલુદસ્ત 

તવ  રંગે  સોડમે  ખીલ્યા,ં મઘમઘતા ં માનવ પષુ્પ. 
વવશ્વ  પથ  દશયક  ગાધંી ગરવો, ગરુ્જર સપતૂ મહાન 

ધન્ય ધન્ય ગરુ્જરી માત ,તવ ચરણે મળયો અવતાર. 



ઉપવન –      પ    (       પ) 
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રમ્ય   ડંુગરા   સકરતા  મલકે,  ધરતી  ઘણી  રસાળ 

ગરબે ઝગમગે જીવન દીપ ને,જગત જનનીનો સાથ. 
ધરતી   મારી  કુબેર  ભડંારી, ભરશુ ં પ્રગવત સોપાન 

જય  જય રંગીલી ગજુરાત, શોભે યશચરં  તવ ભાલ. 

રતનાકર  ગરજે   ગરુ્જર   દ્વારે,  કરે  શૌયય  લલકાર 

મૈયા   નમયદા  પવુનત  દવશિની,   ભરે   અન્ન  ભડંાર 

માત  મહીસાગર  મકહમાવતંી, તાપી  તેજ  પ્રતાપ 

જય જય રસવતંી ગજુરાત,ધન્ય ધન્ય ગરુ્જરી માત 

  

પાવન  તીથય , તીથાંકરની કરુણા, અપે જ્ઞાન  અમાપ 

સહજાનદં યોગેશ્વર વસે અંતરે,સખુદાતા મીરા ંદાતાર 

વલ્લભ  સરદાર  સગેં  ગાજે  ગગને  જય  સોમનાથ 

ધન્ય  ધન્ય  ગરુ્જરી માત ,  શોભે યશચરં  તવ  ભાલ 

  

ભારતવિે   પરમ  પ્રકાશે, જાણે  હસ્તી  પર  અંબાડી 

સપ્ત  સમદંર સવારી  અમારી, દકરયા  કદલ  વવશ્વાસી 

અનપુમ  તારી શાખ ઝગમગે, જાણે તારલલયાની ભાત 

રમાડે  ખોળે  વસિંહ સતંાન , શોભે  યશચરં  તવ ભાલ 

  

ગાયા ંપ્રભાવતયા ંભક્ત નરવસિંહ,ે આભલે  પ્રગટયા ઉમગં 

સાબર  દાડંી  શે્વત  ક્રાક્ન્તના, દીઠા  પણુ્ય  પ્રતાપી રંગ 

‘આકાશદીપ’  વધાવે  વીર  સવુનતા  છાયો પે્રમ અનતં 

ધન્ય  ધન્ય ગરુ્જરી માત, શોભે  યશચરં  તવ  ભાલ(૨) 



ઉપવન –      પ    (       પ) 
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ઝાઝા વેશ તારા ગમશે પતગં 

 

 છે તારો આ ઉત્તરાણી વેશ 

દાદાનો  સાભંળજો  સદેંશ 

ના ઊંચે ઊડી ત ુ ંચગ જે રે તાનમા ં

તારો  દોર  છે   બીજાના   હાથમા ં

  

વવના પખં ત ુ ંઊડીશ ગગન 

જોઈ ઢંગ છૂપુ ંહસશે પવન 

ભેરૂબધં  સગં  ના  ખેલજે  ઘેનમા ં

તારો  દોર  છે   બીજાના   હાથમા ં

  

પ્યારો લાગશે આ મેળો રંગીન 

છેતરતી મસ્તીથી  કરશે નમન 

કોઈ  ખીંચશે  રે  વવલનના વેશમા ં

તારો  દોર  છે   બીજાના   હાથમા ં

  

ઝાઝા વેશ તારા ગમશે પતગં 



ઉપવન –      પ    (       પ) 

 

 91 

લોટાવી  રૂસ્તમજી  દેશે ઉમગં 

ઝૂલી જોશમા ંના ભલૂો કહું શાનમા ં

તારો  દોર  છે   બીજાના   હાથમા ં

  

હું તો આવુ ંછં તમ દેશ 

ખાજો ગોળ તલ વવશેિ 

સમજી રમજો જઈ જીવન આકાશમા ં

તારો   દોર  છે   બીજાના   હાથમા ં

કાનજીનુ ંમોરપીંછ 

વનના  મનના વાયરા વછૂટયા 

ગગને ગજયાય વાદળો  વવહવળ 

વરસો જ અહીં, છે રૂડંુ વનૃ્દાવન 

થનથન  ટહુકે  મોરલા  મનહર 

  

વગડે ભમતી પછૂતી જ ગોપી 

અલ્યા! ભાવે કોણ આ ભીંજાયુ?ં 

નટખટ ટીખળી કાનજી જ બોલે 



ઉપવન –      પ    (       પ) 
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….મોરપીંછ..મોરપીંછ..મોરપીંછ 

  

ફરફર ફોરમ, છૂટતી જ સોઢમ 

ઘમઘમ  ઘમેૂ   નેતરે  વલોણા ં

નટખટ નજરંુ એ છલકંત મટુકી 

હળવે લ ૂટંાય  જ  થઈ  સલોણા ં

  

વગડે   નાચી   મોરલો   રે  ટહુકે 

અલ્યા! ભાવે  કોણ  આ  છંટાયુ?ં 

ઝટઝટ ઓઢી કામળી  વદે નટખટ 

…….ગોપીયુ…ંગોપીયુ…ંગોપીયુ ં

  

ખળખળ ઉછળે નીર આ યમનુાના 

રૂમઝૂમ  ટહુકે  વાયરે  કદમ   આ 

ખબ  આ ખાબક્ુ ં જળ જમનામા ં

ધસમસ  ધસતા  કાનજી   બળકા 

  

યમનુા  ઘાટે  પછૂતી  જ  ગોપી 



ઉપવન –      પ    (       પ) 
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કોણ યમનુામા ંજઈ જ ભીંજાયુ?ં 

નટખટ ટીખળી કાનજી જ બોલે 

….મોરપીંછ..મોરપીંછ..મોરપીંછ 

અરવવિંદ કદલ્હીનો ઠકુરાવ 

 

 સરૂજ શાખ અન્નાની ઝીલી 

ખીલ્યો એક જુવાન 

મળયુ ંએક સરૂજમખુીસુ ં

ઉર જન અરવવિંદ નામ 

  

દેશ સમવપિત હૈયુ ંતારંુ 

ગાધંી પથના રંગ 

જાગ જ જાગ જનતા મકદિલી 

શોભે સાદ ઉમગં 

  

આવશિ માત ગીતાદેવીના 

તાત જ ગોવવિંદરામ 



ઉપવન –      પ    (       પ) 
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તયજી વનજ સખુ હાલ્યો હામે 

સવુનતાનો  આ રામ 

  

શાસન આજ દીઠંુ જ સળેલુ ં

લાગ્યો ઉર ઉકળાટ 

આમ જન સખુકાજે ઝેલ્યા ંતેં  

સગં્રામી    ટકરાવ 

  

એકલવીરના આ વવશ્વાસે 

ખીલ્યા જોમ જુવાળ 

ને દરબાર કદલ્હીમા ંખેલ્યો 

ઐવતહાસી   રે  વાર 

  

ફંક્યો પવન પકરવતયનનો 

ભ્રષ્ટાચાર ભગાવ 

સેવક ભાવ સગં લે શપથ 

કદલ્હીનો ઠકુરાવ 

  



ઉપવન –      પ    (       પ) 
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સૌ જન કહત ને ભાઈચારો 

એ પૈગામ તમારો 

ના પડજે રે પાછો ત ુ ંધીરા 

ધન્ય લાલ દુલારો 

પ્રવતક ઐક્ય પ્રવતમા તવ પ્યારી 

  

કુનેહ  પે્રરણા  જોશ અનેરંુ 

ધરી હરખ દોડે ભારત ભેરૂ 

  

અખડં ભારતના ઓ ઘડવૈયા 

નમુ,ં યશધર સરદાર સવૈયા 

  

રટે જન ઉર જ મતં્ર મહામલૂો 

ઉન્નત ભારત હો શે્રષ્ઠ અમલૂો 

  

બલુદં  સઘં  જ  શક્ક્ત સખુકારી 

પ્રવતક ઐક્ય પ્રવતમા તવ પ્યારી 

  



ઉપવન –      પ    (       પ) 
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સ્મરણ તમારંુ પણુ્ય  જ  પ્રતાપી 

છવાય ધાવક અલભયાન પ્રમાણી 

  

પણુ્યવતવથ  શભુલ  રંગ વત્રરંગ 

નમે જ માભોમ સૈલાબ ઉમગં 

રૂમઝમ ફાગણના વાયરા રે વાય 

પવન કટોરીએ  ભરીને ફાગ 

કોણ ટહુક્ુ ં રે વ્હાલુ ંવાલમ? 

કે મારા હૃકદયે ફોરી રે ફોરમ 

  

લાગ્યા વ્હાલા આ વનપથં 

ખીલ્યા    કોકકલના    કંઠ 

આવો વગાડો કોઈ ઢમઢોલ 

મારે ગાવા છે વાસતંી બોલ 

  

રમે પવન છેડી ઝકંાર 

સણૂો  વસતંના પકુાર 



ઉપવન –      પ    (       પ) 
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ભરી ખશુી  કૂંપળે કોણ લહરેાય? 

રૂમઝમ ફાગણના વાયરા રે વાય 

  

સણૂી પાવા વનવાટ 

મેળે જામ્યો મલકાટ 

ફટી  કેસડૂો  અંગ અંગ  મલકાય 

ગલુાલે ફાગણના વાયરા છલકાય 

  

ભયાય  કુદરતે રંગ 

ઉરે  મસ્તી ઉમગં 

હોળીના  હરખ    હરખાય 

નવોઢાના નવરંગ લહરેાય 

ફાગણના  વાયરા  રે વાય 

વસધુા  વધાવે વિાયરંભ 

  

વસધુા  વધાવે વિાયરંભ 

સસુ્વાગતમ ધરીએ સ્નેહ ભીંના 

  



ઉપવન –      પ    (       પ) 
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રજની ઝગમગતી નગર ચોક 

……વાગ્યા જ ડંકા રે બારના 

નભમા ં છવાયા  આતશ રંગ 

સસુ્વાગતમ ધરીએ સ્નેહ ભીંના 

  

સમય રથ પર પધાયાય સરૂજ 

……મીઠા કલરવ ઓવારણા 

પવુનત  પરોઢે  ઊડે  ગલુાલ 

સસુ્વાગતમ ધરીએ સ્નેહ ભીંના 

  

કનક   કટોરીએ  ભરંુ  ઉમગં 

વ્હાણા     વાયા    આનદંના 

નવલા વિે  હો  જીવન સમધૃ્ધ 

સસુ્વાગતમ ધરીએ સ્નેહ ભીંના 

આવો રમો હોળી લઈ ગલુાલ 

લાલો  થઈ  બોલાવે  રિછોડ 

કે હાલો ભાઈ ડાકોર ધામ 



ઉપવન –      પ    (       પ) 
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આવો રમો હોળી લઈ ગયલાલ 

કે રૂડા લાગ ેનાથજીના જામ   

  

વાગ્યા જ દ્વારે નોબત સખુઢોલ 

 હૈયે ખીલ્યો ફાગણીયો ચાદં 

છાટંી રમો હોળી  લઈ  ઉમગં 

કે સ્નેહ ેલપટી કેસકરયા યાદ 

  

માડી ધરા ખીલ્યાું થઈ રસીલાું 

ઝૂમી નમી ગાય તારાું બાળ  

શોભો તમે નટખટ ધરી જ ઢુંગ 

કે ભાવે ભીંજી ઊડયા ગયલાલ   

 …કે હાલો  આવ્યા …. કે હાલો  આવ્યા ડાકોર ધામ 

  

આવો રમો હોળી લઈ ગલુાલ 

કે ભાવે નાચે નદંજીના લાલ(૨) 

 



ઉપવન –      પ    (       પ) 
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ગબ્બર ગોખ ઝગમગે રે લોલ 

 માડી તારંુ મકંદરીયુ ંગગન ગોખ 

કોકટકોકટ તારલલયાની દીવડી રે લોલ 

માડી તારી આરત શોભે પ્રભાત 

કંકુવરણા રૂપ સાવથયા રે લોલ 

માડીને ગરબે ઘમેૂ નક્ષત્રો કદનરાત 

ખમ્મા ચૈતર તોરલણયા ંરે લોલ 

માડી તને દઈએ  મેઘાડંબર સ્વાગત 

ઝરમર ભીંના ભાવે ભીંજવો રે લોલ 

માડી તારા ંબેસણા ંઆરાસરુ ધામ 

ગબ્બર ગોખ ઝગમગે રે લોલ 

માડી વસધુા ધરે વસતં થાળ 

અક્ષત આનદંના ઓવારણા ંરે લોલ 

માડી વાગે નોબત ને ઊડે ગલુાલ 

ફરફર ફરકે આ ચ ૂદંલડી રે લોલ 

માડી તારે શરણે સલુખયા રે લોલ 

ઓ ચૈત્ર સધુની 

છંદ-સવુદના 
પ્યારંુ પખંી ટહુક્ુ,ં અનપુમ સખુદા, છે વિય નવલુ ં
વાસતંી વાયરાઓ, લહર  ખશુનમુા, ભડંાર  ભરતા 
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વતે માગંલ્ય હૈયે, શભુકદન જ ગડુી, ચૈત્રી જ પડવો 
લાગીને માત પાયે, નવનવ રજની, પ્રાથ ુઅભયદા 

ઝૂમે  છે મીઠડી  આ, ઋત ુ સમુનધરી, પ્રસન્ન મન આ 

ઝૂલે વકૃ્ષો  ફળોથી, ખગવશશ ુ ચહકે, વ્હાલે  મખમલી 
પ્રગટયા  રામજીને, અવધ જ  પવુનતા, દૈવી યગુકૃપા 
સીંચ્યા સસં્કાર જીવે, સદુવતવથ નવમી, ને ધન્ય ધરણી 

લચરાય ુ શુ ં વખાણુ,ં શતશત મખુથી, એવા બલયસી 
ભેટયા  શ્રીરામજીને, યગુયગુ  હરખે, ઓ   કષ્ટહરણી 
ખીલે  લાલી  ધરીને, કનકસમ નભે, આ સયૂય તપતો 
છે ભાગ્યે પણુ્યવતંો, સ્તવન જ ગરબે, ઓ ચૈત્ર સધુની 

ઘણુ ંબધુ ંછે આ દુવનયામા ં

ઘણુ ંબધુ ં છે આ દુવનયામા ં

લેવા  જેવુ ં ને  દેવા  જેવુ ં

પડે  દુુઃખ તો તપવા  જેવુ ં

મળે સખુ તો વરસવા જેવુ ં

  

થયા  તમે  જો ઉડતા પખંી 

મળતુ ં ગગન  ઉડવા  જેવુ ં

બધં  કયાય મનના દરવાજા 

તો ખણેૂ બેસી રડવા જેવુ.ં.ઘણુ ંબધુ ંછે આ દુવનયામા.ં. 
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ડંુગર જેવા થાઓ સજ્જન 

સસંારે  એ સરવાળા જેવુ ં

દુર્જનતા દુગયણોની ખીણો 

જીવન જાણે બાદબાકી જેવુ ં

  

કુદરતના ંપણ બબ્બે રૂપો 

વાદળ વરસે અમતૃ જેવુ ં

રૂઠે  પ્રકૃવત તાડંવ કરતી 

લાગતુ ંકડવુ ંઝેર જેવુ…ંઘણુ ંબધુ ંછે આ દુવનયામા.ં. 

  

પે્રમ ને કરૂણા જો હૈયે હોઠે 

વડલા  કેરી  છાયા  જેવુ ં

પ્રગટે  કહિંસા  નફરત હૈયે 

સકૂા  તપતા  રણ  જેવુ ં

ઘણુ ંબધુ ંછે આ દુવનયામા ં

લેવા જેવુ ંને દેવા જેવુ ં
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આવને ચકલી આવ 

 

 હું નાની ને તુ ંપણ નાની, કરીએ મનની  વાત 
આવ  ને   ચકલી   આવ , તારંુ  ઘર  બતાવ 

 

ઝાડની   નાની    ડાળ,  માળો   ઝોલા   ખાય 
નાના ં  નાના ં    બાળ ,   ઊડે   મારી   સાથ 

 

ઊડી ઊડી  ક્યા ં જાય?  લાગે  બહુ   શરમાળ 
આપુ ં   તને    ચણ ,   આવ  મારી   સગંાથ 

 

છોકરા ંતારા ં કલબલ  કરે, રાખને  બધં  સાદ 
ચકા રાણા  ચક ચક  કરી, રોજ   કરે  ફકરયાદ 

 

ચકી  રાણી  હળવે હળવે, ભાિા  તારી   શીખુ ં
આપને મને   એક મજાનુ ં  તારંુ  નાનુ ં   પીછં 

 

તારી  સગંાથે  રમવુ ં ગમે, ગમતી  કાલી  વાત 
હાલ  ને  ભેગા  રમીએ રંગે,કરીએ મનની  વાત 

આવ   ને ચકલી   આવ ,  તારંુ   ઘર   બતાવ 
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