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એ
જ

જ

વાત છે વવશ્વાસની
વાત છે વવશ્વાસની , કકિંત ુ શંકા જાય છે
સ ૂયય આ ઊગ્યા પછી, વાદળે ઢં કાય તો?

પષ્ુ પ છં ને હું ધરં ુ , સૌરભ મજાની ઉરે
વાયરા દૂ વિત થઈ ને બધે વંકાય તો?

દોડતાં ઝરણાં નદીય ંુ થઈ સાગર થવા
ઊતરે આડાં રણો, ઓઝલે અટવાય તો?

મૌસમ બની મસ્ત, ગાજે લહેરાતી હસી
વવરહી ભીંનાશ; આગ જ થઈ છંટાય તો?

આડશો ઊંચી જ રચશે વશખર સાફલ્યના
ને ધરી વવશ્વાસ આ વ્હાણ હંકારાય તો?

14

ઉપવન –

પ

(

પ)

તોલજો ના ત્રાજવે જીંદગી શંકા થકી
હામ રાખી ‘દીપ વવશ્વાસથી રં ગાય તો?

લખય ંુ જે કાગળમાં એ લોક સૌ વાંચે
લખય ંુ જે કાગળમાં એ લોક સૌ વાંચે
મેં તો વાંચ્યા છે તમને એમને એમ

ભેટ ધરી અમ ૂલખી આ, વાહ વવધાતા!
સ્નેહ અને સદ
ંુ રતાના સગપણ અમીર
વાત લખેલી સઘળી લાગે જ અધ ૂરી
હૈયાની વાતોના જ

ઊડાણ

વૈભવ તારો આરસમાં

અગાધ

ભાળં જ થીજેલ

ના નજરોમાં જ સમાય રૂપલલય ંુ વરદાન
સ ૂના મનથી

કાગળમાં

મે તો ઊકેલ્યા છે

કેમ આલેખ?ંુ

રે એમના એમ

આ સરતાં ફોરાં ગાલે જે લખે ભીંન ંુ
15
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પ

ઝીલે આ વવશ્વ
આ સફરોની

(

પ)

હસી વવરાત ંુ વાયરે

સરુ ભી એજ અમરવેલ

અક્ષર અઢીને પછી પઢવા કેમના રે કેમ?

વાત વસંત તણી પ ૂછીએ જ કોયલને
એ ટહુકે ને વગડો રે ઝૂમતો ગાય
બંધ

જ હોઠોથી પ ૂયાય રે જ વેણએ
ંુ

આ વગડામાં રમ્યા રે એમના એમ

લખય ંુ જે કાગળમાં એ લોક સૌ વાંચે
મેં તો વાંચ્યા છે તમને એમને એમ

'કદ’ અલગયાર સપ્ટેમ્બરી વ્યથા
કદ’ અલગયાર સપ્ટેમ્બરી વ્યથા
અરર!

દુુઃખદાંતકની કથા

ધસમસે

ઊડે, એ વવમાનમાં

ખબર ના, રચે સાજીશો કરપ ુ
16

ઉપવન –

પ

(
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ભમ ધડાક ને, ધ્વંસ આગથી
બહુ જ મંજીલા , સ્તબ્ધ વવશ્વ આ

રૂદન હીબકાં, ભગ્ન શ ૂન્યસ ંુ
કટક ઘા જ, ભસ્માસરુ ી ઉરે
અકળ ખોફ આતંકનો

વવિી

જન અમેકરકા, ભ ૂલશે

નહીં

ખારાશ

ખ ૂટી ઉરની આજે

તપ્યા અમે સાગરનાં પાણી
મળય ંુ ગગન રે ઘ ૂમવા
દીઠી ધરા મંગલ રે મનભર
પવન થયા ભાઈ વમતવા

ખારાશ ખ ૂટી ઉરની આજે
ઢોળય ંુ અમ ૃત આ સફુ લા
જયાં વરસ્યા તયાં છમછમ લીલ ં ુ
છાયા રં ગો જ રં ગીલા
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ઝૂમે તરૂવર દઈ સંદેશા
ુ લડાં
સંગીત કલરવ સખ
કેવાં લહરે ભાવ જ સરવર
છે ડ્ાં ગાન હૈયે મધરુ ાં

કેવા જ પ ૂરક પ્રેમ કુ દરતી
હર પગલે છાયી કરૂણા
ભાવજગતે અગોચર પ ૂરણ
આતમ અજવાળાં ભરણાં (૨)

શબ્દ જ થઈ મારે ઊગવ ંુ છે વ્હાલે
શબ્દ જ થઈ મારે ઊગવ ંુ છે વ્હાલે
પણ લાગણીની ભીંનાશ ના રે ભાળી
આ કાગળ રહી કોરા! વનશાસા નાખે
વપિંજર મહીં પ ૂરાણી જ મેના રાણી

આવ્યા જ સંદેશા ભીતરે ઘ ૂઘવતા
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ઉપવન –

પ

(

પ)

ચઢ્ ંુ જ તોફાને કોક ભ ૂલીભાન
રે લાય ંુ હૈય ંુ , ભીંજયા કકનારા સ ૂકા
ને ચીતરાઈ આ રે ત ભોળી ભાત

ખંખેકરયા રે વાટે અબોલા મીઠા
વાવ્યા અમે દાણા સ્નેહના ચોપાસ
ટહુકી વસંત રમે વાય રે રૂમઝૂમ
ુ ાસ
લખયા જ ખત ભરી શબ્દમાં સવ

હંુ કોને કહંુ ?
ધન્ય ઈન્દુ! ધરે જગે શીળી ચાંદની
સદા સ ૂણંુ મધરુ ા રવ ઉરે
છં ચન્ર પણ દાઝં,
સ ૂયય કકરણોથી કોને કહું?

ુ મ શોભા ધરે
વાહ પ્રભા! શંુ અનપ
વદે સૌ જોતાં લાલીમા ગગન અંગે ,
છં ઝાકળ ઊડી જાઉં,
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ઉપવન –

પ

(

પ)

સ ૂયય કકરણોથી કોને કહું?

ભીંજવે ડુંગરા ગાતાં ગીતડાં
છે ડતા મસ્ત સંગીત આ,
સ ૂણે ઝરણંુ ને વદે રમત,ંુ
છંદે દે હ પથ્થરો,કોને કહું?

ઘ ૂઘવતો સાગર હું સમ્રાટસો
સપ્ત ખંડે લહેરે ધ્વજા,
ના તયજી શકું ખારાશ મારી,
દાવાનળ જલે ઉરે ,કોને કહું?

શ્રેષ્ઠ સર્જન પ્રભ ુ પ્યારં ુ ,
દે વતતવ પ્રગટાવવા જગે ધરં ુ
ત ંુ માણસ જ મટી જાય,
તો પ્રભ ુ કહે, હું કોને કહું?
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ઉપવન –

પ

દીધાં આઠમને
દીધાં

(

પ)

વરદાન

આઠમને વરદાન

ગાજયા ગગન અડધી રાત
પ્રગટયા મથરુ ા, ધન તાત
જગકલ્યાણી દે વકી માત……કે બોલો જય ગોપાલ

ુ ાજી લાડ
ચ ૂમી ચરણ દે યમન
પાક્યા પ ૂણ્ય જશોદા માત
લાલે પાવન કીધાં ધામ
પધાયાય ગોકુ ળ થઈ નંદલાલ….કે બોલો જય ગોપાલ

ગાજે નોબત આઠે ઠામ
ટહુક્યા મોર નાચતા ગ્વાલ
ુ ાલ
નાચ્યા નંદજી ઊડે ગલ
લાલો ઝીલે જશોદાજીના વ્હાલ…..કે બોલો જય ગોપાલ

હીંચે રે શમીયાની ખાટ
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ઉપવન –

પ

(

પ)

ઘેલી ગોપ ગોપી હરખાય
ઝૂમે હાથી જ ઘોડા ગાય
ચાખે માખણ રે શ્રીનાથ……કે બોલો જય ગોપાલ

શ્રાવલણયા આ સાદ...
ગજે
ંુ
હર

હૈયે હર નાદ

વ્હાલા

શ્રાવલણયા આ સાદ

નીલ ં ુ

અંબર ત ંુ નીલકં ઠ

વશવાલય આ અવવન અખંડ

અપી બીલીપત્ર નમ ંુ વશવલલિંગ
ઝરમર શ્રાવણ ઝીલો અનંગ

ઓમરૂપા જપ ંુ લઈ રૂરાક્ષ
ધ્યાન મંગલ તવ વશવ વત્રઅક્ષ

ધમય ધ્યાને શ્રાવણી દે શાતા
ુ સજા
ુ તા
માગંુ દશયન દો સખ
22

ઉપવન –

પ

(

પ)

જયોવત સ્વરૂપા અમર ઓ દે વા
શંભ ુ વશવ ત ંુ જ મહાદે વા

રાખડી અમર સ્નેહન ંુ સંધાન
ુ ન લઈ ઊગી
સ્નેહના શક
પ ૂનમ આજ શ્રાવણની
ઠારતી આંખ ઘેલી જોડી
ધન્ય! બહેન બાંધવની

પવય ત ંુ પાવન ; રક્ષા બંધન
શોભે હાથ રાખલડી
ભાત ૃ પ્રેમે બલલ જ બંધાયા
ુ લડી
મા લક્ષ્મી જ સખ

રે શમીયા

તાંતણે

વીરા

વાળં સ્નેહ ગાંઠલડી
પ્રભ ુ માગં ુ જ કરજો જ રક્ષા
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ઉપવન –

પ

(

પ)

બાંધવ આંખ તારલડી

ભાલમાં શોભે વવજય વતલક
જુગ જીવે તારી શાખલડી
ભવભવે માગં ુ જ આજ વીરો
બેન ઉરે એજ આશલડી

બેન મારી ત ંુ

કહરણ્યભાગી

ભાવે ભીંજે આંખલડી
રાખડી અમર સ્નેહન ંુ સંધાન
લે બહેન ચદ
ં ૂ લડી

આવી

રૂડી રક્ષા પ ૂનમ

હાલો જઈએ વીરાને દે શ
આવી રૂડી રક્ષા પ ૂનમ

અક્ષત કુ મકુ મે સજી રે થાળી
પ્રગટાવી પ્રેમે દીવડી નાની
24

ઉપવન –

પ

(

પ)

ુ ાબી મન
આજ છલકે ગલ
આવી રૂડી રક્ષા પ ૂનમ

લેશંુ ઓવારણાં ઉતારી આરતી
આશીિ દે શંુ બાંધી આ રાખડી

ના ખ ૂટે આ આયષ્ુ યન ંુ ધન
આવી રૂડી રક્ષા

પ ૂનમ

ભાવે ભીંજાયા મારી ઓ બેનડી
અણમોલ સ્નેહની મીઠી ત ંુ વીરડી

ુ ધ
છલકે અમર સ્નેહની સગ
ં
આવી

રૂડી રક્ષા પ ૂનમ

પંદર ઑગષ્ટ પવય પાવન
લોક આંધી લઈ છાયા ગાંધી
મળી આઝાદી મહામ ૂલલ
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ઉપવન –

પ

(

પ)

પાંચસો પાંસઠ થયા અખંડા
વંદે વલ્લભ ભારત મ ૂડી

ભ ૂવમ ભારતી, વંદે માતરમ
જયકહિંદ એ શૌયય કહાણી
પંદર ઑગષ્ટ પવય પાવન
દઉં સલામી સ્વાલભમાની

સમય ચક્રનો શંખ ફં કાયો
ફરકે વત્રરં ગો દઈ હુંકારો
લોકશાહી નહેરુના સ્વપ્નો
નમ ંુ આજ લડવૈયા વીરો

ુ ાિ રણકારો
નહીં ભ ૂલલયે સભ
હો ’જન ગણ મન’ વપ્રય ભાિી
જાવત ભારતી, ધમય માનવતા
પ્રગવત પયગમ્બર હો આઝાદી
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ઉપવન –

પ

(

પ)

અંકુ ર
છંદ- વશખકરણી
ધરાથી ડોકાય,ંુ રૂપ મખમલી, અંકુ ર રૂડું
ધરી હંફૂ ો હૈયે, િટરસ ભરી, ભાત ધરશે
લહેરાશે ગાશે, ઉપવન બધે, સ્નેહ ધરત ંુ
ુ રજથી, આશ ભરશે
રસે સીંચાઈ એ, કુ સમ

હતી મસ્તી અંગે, મન મલકત,ંુ યૌવન તને
ુ ાલી ખીલીતી, હરખ લહરે , ગોદ ભરણે
ખશ
પ્રણાલી સંસ્કારી, સબરસ ધરે , આંગણ મહીં
રમે માત ૃતતવથી, ઉર ગહનમાં, સ્વપ્ન ઝરણે

થજે ત ંુ વાજીંત્ર, મમ જગતન,ંુ ખ ૂબ મધરુ ં ુ
ઝગે હૈયે આશા, કળશ યશનો, વશખર ધરં ુ
થજે લાખોમાં ત,ંુ પરમ ધરમી, એક વીરલો
રચે કોઈ ગાથા, અમર યશની, વાલ્મીકક સમો
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ઉપવન –

પ

(

પ)

ુ મનન આ, માત ઉરના
સ ૂણે દૈ વી સત્તા, શભ
ુ અવતરં ુ , ગોદ રમવા
ચહી બોલે; મૈયા, ખદ

શ્રાવણના સલુ ખયા રે સરવાળા
હર હર

બોલે જલધારા

અંતર રટ, ભાવે ઓમકારા
ુ વશવ; ભજમન જપમાળા
દે શત સખ
છે શલુ ચ શ્રાવણના સલુ ખયા રે સરવાળા
ઝળહળ એ જયોવત સ્વરૂપા
અવતરે

વનરાકારની કૃપા

ધ્યાને પ્રગટ ભયાં આતમ અજવાળાં
છે શલુ ચ શ્રાવણના સલુ ખયા રે સરવાળા
વાદળ વરસે હરખ ધરાના
અજન્મા ભરે વનત ભંડારા
શરણ શીવજીના

સોડહમ

સાક્ષાતકારા

છે શલુ ચ શ્રાવણના સલુ ખયા રે સરવાળા
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ઉપવન –

પ

રે લાલજી
રે

ઢોલ

(

પ)

ને વ્હાલા હીંડોળા
ુ ાલ
વાગે ઊડે ગલ

બાંધ્યા અમે તો ચાંદી હીંડોળા
ઝૂલો ઝલાવ ંુ રે ભરી ભાવ
રે લાલજી ને વ્હાલા હીંડોળા

આંગણ પધારો , છે અિાઢી નોમ
ગોવધયન

દે

તેડાં ઠાકોરજી

હીંચો હરખથી હકર ઊંચે ડાળ
રે લાલજી ને વ્હાલા હીંડોળા

આવી શક્ુ લા શ્રાવણની નોમ
ુ ાજી
દે સાદ ઘેલાં રાણી યમન
ઝૂલો જઈ ઊંચે કદમની ડાળ
રે લાલજી ને વ્હાલા હીંડોળા

હીંચે જ વ ૃન્દાવન ને હસે મા
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ઉપવન –

પ

રે મોરલા નાચે

(

પ)

રે રૂપાળા

સ્નેહની અમે બાંધી રે દોર
રે લાલજી ને વ્હાલા હીંડોળા

શબ્દ જ રણકે
શબ્દ જ રણકે શબ્દ જ છલકે; અવવનાશી ભંડાર
શબ્દ જ સંત ભાંગી ભ્રમ, કરે વવજય વવશ્વ ટં કાર
ધમય ધારક જીવન ઉધ્ધારક , પથ દશયક પ્રેમાળ
લાગે સ ૂના શબ્દ વગર, આ ગજીલા વ્યવહાર

ત ંુ જ સ્ુરણા ત ંુ જ લચરં જીવ , શોભાવે સકળ સંસાર
પરમ જ્ઞાની ગાયે મકહમા , તારી શક્ક્ત જગે અપાર

વાયરામાં હંુ ગઈ વીખરાઈ
નટખટ નાચંતો વંટોળ વંઠ્ો
ને વાયરામાં ગઈ હું વીખરાઈ
આવી સાહેલડી હસતી વદતી
તારા ચહેરા પર કોની પરછાઈ
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ઉપવન –

પ

(

પ)

ને ભોળી હું ભીતરમાં શરમાઈ

છાન ંુ છપન ંુ કોઈ અડત ંુ અંગમાં
ને મઘમઘય ંુ મનડું મહેકાઈ
જોને સાહેલડી બોલે કોયલડી
ુ ાલે કેમ ત ંુ રં ગાઈ… સખી, વાયરામાં ગઈ હું વીખરાઈ
હોળીના ગલ

નવા જમાનાનો રં ગ મને લાગ્યો
ને રાતભર ફોનમાં હું મલકાઈ
ધબધબ ધબકારા હૈયે રમતા
વ્હાલા દપયણે ધરી રે અંગડાઈ …સખી, વાયરામાં ગઈ હું વીખરાઈ

તમે પ્રેમ ને હું પ્રેમા સજનવા
ભીતરમાં લહેકરય ંુ લહેરાય
કેમ ઝાલ ં ુ આ જોબનીય ંુ વસંતે
કેસરીયા રં ગમાં હું ઝબોળાઈ…સખી, વાયરામાં ગઈ હું વીખરાઈ

વાલપની વેણ ુ વાગી હૈયે ને
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ઉપવન –

પ

(

પ)

સખી, લીલડુ ી ખીલી વનરાઈ
પ્રેમનાં મોતીડાં જડ્ાં રે અમને
વાટે વેયાાં ને ગયા લોક શરમાઈ
સકહયર મોરી,
આજ વાયરામાં ગઈ હું વીખરાઈ

કહમલહરમાં
છંદ- વશખકરણી
અરે ! છૂપાઈ ક્યાં તમ પ્રખરતા દે વ સવવતા !
ધરા શોધે ઉષ્મા, તમ વવણ નભે ખેદ પ્રસરે .
કસોટી ભારે આ, ઋત ુ બદલતી વનતય ધરતી!
સરે નીચે ઉષ્મા , કહમલહરમાં , કાય થથરે
છવાયા માગો આ, બરફ ઢગલે, સ્તબ્ધ દુવનયા
કહમે છાયી પ ૃથ્વી, ધવલ પટને, વ ૃક્ષ ધવલાંથયાં કેદી સવે, વીજ પણ રુઠે, પંગ ુ સકરખા
ઠરે ધીરે ધીરે , સરવર બધાં , પાક સઘળાં
ુ વત સમાવધસ્તસમ” હા !”
“પહાડો શા દીસે ‘પશપ
ુ ા!
કરી દે તાં આંખો સજળ, અવ શી ધન્ય વસધ
હવે જયારે વ્હેશે વવમલ જલ, આ સ ૂયય તપતાં,
લહેરાશે વાડી, શતશત રૂપે ધૈયય ધરતાં !
મહા શક્ક્તઓથી, ચતરુ પ્રભ ુ ત ંુ , શ્રેય સજતો
ુ ી પામી હૈયે, ગગન ભરશ,ંુ ક્ષેમ ધરજો
ખશ
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ઉપવન –

સાચ ંુ

પ

મંકદર

(

પ)

શોધ ંુ હંુ તો

સાચ ંુ મંકદર શોધ ંુ હું તો
જયાં માનવતાની થાય પ ૂજા
ના આડં બર ના ભેદભાવ
ુ
પર કલ્યાણી હો ચાર ભજા

હો સમપયણ ધ ૂપ જ સકરખ ંુ
અંગ જલે પણ મઘમઘ હો ગંધ
હો ફલ સકરખો ધમય જ સૌનો
ુ ધ
ખીલી ખરતાં બસ હો સગ
ં

ુ સાચ ંુ
વવશ્વશાક્ન્ત દે સખ
હર હૈયે હો એ ધમય ઋચા
હો આદર તયાં શીશ ઝકાવ ંુ
ધમયધર! અકહિંસા એ પ ૂણય પ ૂજા
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ઉપવન –

પ

(

પ)

રથડે બીરાજજો રણછોડ
ઝૂલે છે હાથીડા ને ઝૂમે છે લોક
રથડે બીરાજજો રણછોડ
દઈએ ઓવારણાં અિાઢી બીજનાં
પધારીને પ ૂરજો રે કોડ

ુ રા ને વીરા બલભરજી
બહેની સભ
મલકે જાધવ કુ ળની જોડ
અમારી સગાઈ સવાઈ માધવજી
શંખ વાગે ને વધાવે ઢોલ……રથડે બીરાજજો રણછોડ

નગર અમારં ુ આજ ગોકુ ળ વ ૃન્દાવન
તમે છોગાળા અમે છે લ
દશયન તમારાં રૂડાં રે જગન્નાથજી
ુ ાલ માથે હેલ
અક્ષત ગલ

પ્રેમથી પધરાવશંુ હૈયામાં લાલજી
છૂટયા અજ ંપા લટૂં યા શોર
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ઉપવન –

પ

(

પ)

લાલ પીળા રં ગે શોભે આ રથજી
હળવે હાલે હકર તરબોળ
રથડે બીરાજજો રણછોડ ..મારા રથડે બીરાજજો રણછોડ.

છે ચોમાસાની ભાત ંુ
કોણ વરસત?ંુ કેમ વરસત?ંુ
એ અચરજ ના સમજાત ંુ
ઝીલ્ય ંુ જયાં આ ઝરમર ઝરમર
દોટ જ દે ધસમસત ંુ

સોલળય ંુ સગપણ કેમ વલવલત…
ંુ ના જ મને સમજાત ંુ (૨)

કોણ ફરફરે હાથ ધરં ુ તયાં?
મખમલલય ંુ શરમાળં
મૌસમ છે ડે ભાવ ભરીને
કોણ ઝૂમત ંુ ટહુકત ંુ ?…ના જ મને સમજાત ંુ (૨)

કોણ વરસત ંુ બંધ નયનમાં?
છબછલબયે છલકાત ંુ
ભીતર વપપાસા દે સંદેશા
કેમ નભ દીસે મદમાત?ંુ ….ના જ મને સમજાત ંુ (૨)
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ઉપવન –

પ

(

પ)

સાગર લહેરોના સરવાળા
હજુય ગણવા અધરુ ા
કેમ કરીને આ ગણવી ફરફર
કોણ કળશે આ ભોળી વાત…
ંુ ના જ મને સમજાત ંુ (૨)

વરસ્યા છો તો થાવ જ રે લો
છે ચોમાસાની ભાત ંુ
લીલ ં ુ ભીંન ંુ સૌને ગમત ંુ
આજ મને સમજાત ંુ (૨)

કોણ વરસ્ય ંુ ? કેમ વરસ્ય ંુ ?
ધસમસત ંુ ધખધખત ંુ ..આજ ટહુકત ંુ સમજાત ંુ
કોણ એ મદમાત ંુ (૨)

દે ખી તારાજી દે વભ ૂવમની
છૂટી કરૂણા કુ દરતની રે
ત ૂટયા મેઘ જ અનરાધારે
ત ૂટે તટ ને , કાળ વશલાઓ
દે આફતના ડં ક જ દ્વારે

ડૂબ્યા પવથકો, ગામ તણાયા
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ઉપવન –

પ

(

પ)

ના રે મળતી ભાળ ભલેરાં
રે આજ વહે દકરયા આંસન
ંુ ા
વાટે વવપદા, આ અંધેરાં

ખ ૂટે

ધૈયય ને રૂવે આંખો

દે ખી

તારાજી દે વ ભ ૂવમની

આવ્યો અવસર ઋણ ચ ૂકવવા
છે માનવ ધમય જ કરૂણા કરણી

ના તો દઈશંુ સ્વપ્ન જ ત ૂટવા
ધાયે મદદે સૈન્ય જવાની
ધન્ય જ અમે રે વતન બંધ ંુ
સેવા રૂઝવે ઘાવ ભવાની(૨)

ભીતર સાત સમંદર
વવશ્વ મૌન મહીં જયાં જ ંપે
રાગ છે ડત ંુ અંતર
ના ઉછાળા ઓછા અંદર
ભીતર સાત સમંદર
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ઉપવન –

પ

(

પ)

સાંજ સમ ઢળતો હું ડૂબ ંુ
ુ ૂવતને
અનભ

બંદર

નીરવતા એકલ પંડે રમે
રણઝણત ંુ મમ જ ંતર

ઊવમિ ઓચ્છવ જાણંુ વસંતી
વેણંુ ધરં ુ અંતર અધર
સ ૂર નીપજતા ભાવ જગતના
ખેલે સાત સમંદર

માત ખોળે હું નાનો વશશ ુ
હંફૂ રમે જીવનભર
આંખ તારી મા છે સોમ જ
ઉછળે સ્નેહ સમંદર

મોટપ મનતણી કરૂણાધર
દીધી માત જ આંચલ
સ્નેહ શંખલ પકવે મોતી
ભીતર સાત સમંદર

લાગણીઓ આ લીલીસ ૂકી
ગંભીર ગહન તવંગર
વમળ ના ઓછા અંદર
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ઉપવન –

પ

(

પ)

ભીતર સાત સમંદર(૨)

પ્રલય થાય તયાં કોણ પંપાળે ?
રૌર રૂપધરી ગાજે નભે મેઘો
ને જળબંબાકાર આ ધરા ખીજે
આભ જ ફાટ્ ં ુ ને ડુંગરા વ્હાણે
પ્રલય થાય તયાં કોણ પંપાળે ?.

ખેલે તબાહી આ તાંડવ લીલા
ભેખડ ત ૂટે જળ ઘ ૂઘવે રાતે
પ ૂર ધસે ધસમસતા જ પ્રકોપે
પ્રલય થાય તયાં કોણ પંપાળે ?.

આફત ગરજતી દે તી થપાટંુ
ડૂલ્યા સંદેશા વીજ રીસાણે
ુ ાફર મારગ વચ્ચે
ફસ્યા મસ
પ્રલય થાય તયાં કોણ પંપાળે ?.
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ઉપવન –

પ

(

પ)

ખેતર સરવર ને આશરા ડૂબે
કીચડ કાદવ

લેપ લગાડે

પ્રાથ ંુ ખમૈયા કરજો પ્રભ ુ વ્હાલે
પ્રલય થાય તયાં કોણ પંપાળે ?.(૨)

વરસ્યા રે વરસાદ આજે આભથી
ભીંજાવ ંુ હોય એવ ંુ ભીંજાજો ભાવથી
છે વરસ્યા રે વરસાદ આજે આભથી

ભીંજી આ ધરણી ને ભીંજતા પારે વડા
ખોલી હૈય ંુ મહેકે અિાઢી ઓરતા
થનગન નાચે છે મન મોરલા વ્હાલથી
વરસ્યા રે વરસાદ આજે આભથી

ુ ડે, ફોરાં મધરુ ાં બાલમા
ઝીલ્યાં આ મખ
હૈય ંુ રે હરખે ઝરુખડે

રં ગલોકમાં

ુ ીઓથી ભયાય રે પટોરાં પ્યારથી
ખશ
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ઉપવન –
વરસ્યા રે

પ

(

પ)

વરસાદ આજે આભથી

ગમતાં ઝરણાં ગાતાં નાચતાં વાલલડા
લીલડુ ી ભાતે

લહેરશંુ ઝાંઝરમાં

મહોયાય છે અંકુ ર સ્નેહના ઝબ ૂકથી
વરસ્યા રે વરસાદ આજે આભથી

ગાજયા રે મેહલૂ લયા મનમ ૂકીને ગોખથી
ભીજાયા ભીતર ખ ૂલી ખ ૂલી ભાવથી
છે વરસ્યા રે વરસાદ આજે આભથી
ભીંજાવ ંુ હોય એવ ંુ ભીંજાજો ભાવથી

નાઈગ્રા વત્રધોધે
ઠરે ઠારતા ઉત્તરીય ભ ૂખંડો
રચે જ સર જાણે મીઠા જલડેરા
લહેરે નદી વનમયલા

વત્રધોધે

ધસે નીર ખીણે રચે જલમાગાય
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ઉપવન –

પ

(

પ)

મળી હંફૂ ને ખીલતી ધરણી આ
ઝૂમે ડુંગરા

થઈ મદમાતા

ઊડે ચહકતાં વ ૃન્દપંખી ભોળાં
ભરે કલરવે ગોદ અંતરાળાં

રમે સાગરા સ્વરૂપી જલરાશી
વહે વત્રપથી નાઈગ્રા રૂમઝૂમી
નયન રમ્ય દીસે જ ગૌરવવંતી
રચે ધોધ આ ખયાત જોબનવંતી

ઘણી આપદાઓ રમે કુ દરતી
ુ ી
થઈ સાક્ષી ત ંુ ઈવતહાસ યગ
વહે વીજળી વેગે આ જલધારે
અપે ઐશ્વયય દશયના બહુરૂપી

મજાની દાડમડી
છંદ-ઈન્રવજ્રા
રોપ્યો અમે આંગણમાં જ રોપો
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ઉપવન –

પ

(

પ)

ઝૂમે ઢળે રોજ થઈ બીચારો
પોષ્યો ધરાએ, છલકે રસીલો
દોડી રમાડું તન કમ
ૂ ળો એ

આકાશ મધ્યે રમતો રવવ ને
ભાવો ભરી મોસમ ગાય ગીતો
સીંચ ંુ ધરાએ જળ મીઠડાં ને
છે ડે જ વાતો મનડે ચકહતો

બેઠાં જ શાખે ફલ લાલ રાતાં
આવી રમે રે વનવમત્રો રૂડાં
દે એ પ્રસાદી રસની જ સૌને
રે ધન્ય ત ંુ ઈશ! કૃતાથય ભાવે

બેઠા અમે સૌ પકરવાર હેતે
ખીંચે જ તસવીર બાળ નાનાં
ને પષ્ુ પ રાતાં હસતાં રૂપાળાં
મળયો ધની વૈભવ ખજાનો
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ઉપવન –

પ

(

પ)

દાદા ગમી દાડમડી મજાની
ુ ાલી
એથીય વ્હાલી તમ આ ખશ
ુ ીજાન’ંુ નાની
બોલી અમારી ‘ખશ
છે ને મજાની મધરુ ી કહાણી (૨)

મા ચંદન અલગયારી
મા મમતાન ંુ મંગલ મંકદર
જગ આખ ંુ પ ૂજારી
ુ
વાતસલ્ય મ ૂવતિ ઘડી પ્રભએ
ધન જનની ખ ૂમારી

વૈભવ માનો હેત ખજાનો
ુ દાતા કલ્યાણી
સખ
આંખ અમી તો સાગરપેટાં
ુ રી
અક્ષય મા દાતારી ….જગ આખ ંુ પજા

હાલરડાં મા તારાં ઔિધ
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ઉપવન –

પ

(

પ)

ખોળે સ્નેહ સમંદર
ત ંુ પકવે મા મોતી મોંઘાં
ઝીલતી ઝોલે નીંદર

કેમ રમે મા શામળ ખોળે
જાણંુ હું અલગારી
તયાગ મ ૂરત ત,ંુ મા દે વી ત ંુ
ુ રી
મા ચંદન અલગયારી…જગ આખ ંુ પજા

પાવન મા ત ંુ , ભ ૂવમ ભારતી
સ ૂરજ

શાખે

પ્રગટ

દશયન

કરૂં વંદના
વશવાલય

પાવન મા ત ંુ , ભ ૂવમ ભારતી
ુ ટ શીશ કહમાલય
ઉન્નત મગ

નાદ નદીએ હરહર ગંગા
ુ ા
અંતરમાં ઓચ્છવ પ્રભત
ખેત તરૂ ને કલરવ મીઠા
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ઉપવન –

પ

(

પ)

આંગણ સંતોિ મહામ ૂલા

આ સકળ જગ હો સલુ ખયા
મા તારં ુ દશયન વનરાળં
કેમ ના ગાઉં ગીત વત્રરં ગમાં
મા ભાગ્યયશ અમ વત્રકાળં

વેર તણંુ ઝેર જ આપદા
ુ ાિા
વૈશ્વમૈત્રીના જપ સભ
ગાંધી મારગડે ચાલો બંધ ુ
સાગર કન્યા દશયન દે આશા

સાત સમંદર અમે બાંધ્યા છે કોટડે
સાત સમંદર અમે બાંધ્યા છે કોટડે
ભીતરમાં ઘ ૂઘવે તોફાન
કેમ કરી થામવા સંવેદન વાયરા
ભમ્મરમાં ઝૂલત ંુ સ ૂકાન
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ઉપવન –

પ

(

પ)

આ ઊઠતી ઊવમિઓ; જાણે ઓટ-ભરતી
આવીને ભીંજવે ઉતકં ઠા
ભાવ તરં ગો ધરે મોંઘાં ઓવારણાં
ભીતરમાં ધરબવા અજ ંપા

આજ ગમે વરસત;ંુ વ્હાલ ભયાં ુ ઉમટત ંુ
લીલીછમ લાગણીઓ ખોળં
હો વનત, પ ૂનમ શરદની મારા આંગણે
કાન તણી બાંસરુ ી હું બજાવ ંુ

ફલસમા સાથમાં સૌરભથી ખીલશંુ
કોયલના સ ૂરમાં રે હીંચશંુ
વાસંતી વીંઝણાએ છે ડી સરગમ
ભીતરમાં ભાવથી ઉછળશંુ
ઘડવૈયા ઉદવધ ભાવે નમશ(ંુ ૨)

પહેલી મે ન ંુ ગાણ ંુ
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ઉપવન –

પ

(

પ)

સાત સ ૂરોન ંુ ભાથ ંુ બાંધી , ગાશંુ એક જ ગાણંુ
પહેલી મે ન ંુ ટાણંુ
લાખેણંુ નઝરાણ…
ંુ લાખેણંુ નઝરાણંુ

ુ રી પ્યારી મૈયા
ધન્ય! ગર્જ
દીધાં સાગર હૈયાં
સ્નેહ સમપયણ સાવજ ત્રાડે
રં ગે જાત જ છૈ યાં

હાક દીધી ઈન્દુચાચાએ
ુ ર
ગજયાય સાગર ગર્જ
જોમ સીંચ્યા ઑગષ્ટ ક્રાક્ન્તએ
ગાજયા ઘોિ જ અંબર

દીપમાળાઓ ઝગમગ ઝગમગ
દે દાદા આવશષંુ
તીથયભ ૂવમના સ્પંદન

ઝીલી

ધન્ય! માતના વશશ ુ
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ઉપવન –

પ

(

પ)

લીલડુ ી ભાતે ખીલે ખેતર
ઠારે આંખ જ માડી
શ્વેતક્રાક્ન્તની ગંગા વહેતી
સીંચે શૈશવ વાડી

વીર વલ્લભ ને ગાંધી બાપ ુ
વવશ્વ અલખલના તારા
મ ૂક દાનવીર કરે સંકલ્પ
ુ ર ગૌરવ ન્યારાં
ગર્જ

પ્રેમ અકહિંસા આદર હૈયે
દ્વારે સ્વાગત શાણાં
જયાં વસીએ તેના જ થઈએ
ુ ર ગાણાં(૨)
હૈયે ગર્જ

ુ રાત
મહેકત ંુ ગજ
ગાજે મેહલ
ૂ ીઓ ને સાવજની દહાડ
ુ રાત
જાણજો એજ મારં ુ વતન ગજ
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ઉપવન –

પ

(

પ)

જયોતના અજવાળે મા શ્રધ્ધાના પાન
આંખની અમીથી વહે દાનની સોગાત
પ્રભાતીયાના સ ૂરે જયાં પ્રગટે પ્રભાત
જાણજો એજ

મારં ુ વતન

શીખવ્યા આ સાગરે

ુ રાત
ગજ

સાહસના પાઠ

ને સાબરે પ્રગટાવી આઝાદીની આગ
ગજે
ૂં જય સોમનાથની હાકો કદનરાત
ુ રાત
મારં ુ વતન ગજ

જાણજો એજ

શોભતો

કચ્છડો

વલસાડી

કેરી

મારો શરદની
જેવા

કોયલના

રાત
ગાન

ચરોતરી ખમીર ને ઑલી પટોળાની ભાત
જાણજો

એજ

મારં ુ વતન

ુ રાત
ગજ

તાપીના તટ ને પાવન નમયદાના ઘાટ
ુ રાત
મહીથી મહીમાવંત, મારં ુ ગરવ ંુ ગજ
ઘ ૂમતા

મેળાંમાં

જાણજો

એજ

લોક ભ ૂલીને જાત
મારં ુ

ુ રાત
વતન ગજ

ુ રીના નેત્ર
છે ગાંધી સરદાર મારી ગર્જ
દીપવત

સંસ્કૃવત મારી થઈ જ વવશ્વાવમત્ર

ુ ામાની પોટલીએ દીધી સખાની યાદ
સદ
જાણજો

એજ

ુ રાત
મારં ુ વતન ગજ
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ઉપવન –

પ

(

પ)

ુ રાત
ના પ ૂછશો ભાઈ કોઈને, કેવડું મોટંુ ગજ
ુ રાતી તયાં મહેકત ંુ ગજ
ુ રાત
જયાં જયાં વસે ગજ

વતનને આંગણે
ુ ી માટીના કણકણ મને ઓળખે
આ માયડ
વતનના વગડે વવહંગોના વહાલ સાંભળે
હૃદયના બંધનથી બંધાયો નાતો મીઠડો
માટીના કણકણથી રં ગાયો મારો મનખો
ુ યે આલલિંગન દીધાં મને વહાલથી
વશશવ
પામ્યો સાચો સથવારો અંતરના સ્નેહથી
દલડાએ ઝીલ્યો તારો પ્રેમ કદવ્ય ટોપલે
એવા કદન પછી ના ભાળયા અમે આયખે
કીધા અગલણત ઉપકાર છલકાવી કરૂણતા
માવતર પછી વતનનાં , ઋણ દીઠાં મોટડાં
હશે જગને કકિંમત ભલે હીરા માણેકની
મારા માંહ્યલાને માટીની મહેક સવા લાખની
છોડી સથવારો જયારે સૌ થયા વેગળા
પાળયો પોષ્યો ને અંતે સમાવ્યો મીઠી ગોદમાં
મારે થાવ ંુ રે ઓળઘોળ વતનની આંગણે
આ વાલડુ ી માટીના કણકણ મને ઓળખે
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ઉપવન –

પ

(

પ)

અંજનીજાયો..હાલરડું
પારણે પોઢેલ બાળ મહાવીર ને વસિંહણ જાયો છે વીર
જડે નહીં જગતે જોટો , અવવનએ અવતરીયો મોટો
કેસરી નંદનને નીંદરં ુ ના આવે, માત અંજની હેતે ઝલાવે
ઉર પ્રસન્ન ને આંખ મીંચાણી, અંજની માને સપન ંુ દે ખાણંુ
ભાગ્યવંતી મા ભારત ભ ૂવમ, દે પવનદે વ લાખેણંુ નઝરાણંુ
માત થાશે તારો લાલ બડભાગી
દે વાધી
ધમયપથી

દે વની

દે વ

પ્રસાદી

શક્ક્ત ભક્ક્તની મ ૂવતિ

પરમેશ્વરની વનત બાંધશે પ્રીવત

ભવ કલ્યાણી અંજની નીરખે, હરખે ઉર આનંદે મલકે
કેસરી નંદને નીંદરં ુ ના આવે, માત અંજની હેતે ઝલાવે
પોઢં તો પ્રતાપી વજ્રની શક્ક્ત
ુ લાલી ની આભા છે પ્યારી
મખ
જડી બટ્ટુ ી રામની જાણશે જયારે
ુ નો
ચારે યગ

થાશે

કલ્યાણી

ભક્ત ભગવાનનાં વમલન થાશે, ભગવદ શક્ક્તનો સથવારો થાશે
વીર કેસરીની ગર્જનાઓ ગાજશે , દશે કદશાઓ હાંકથી કં પશે
દે વી કલ્યાણી અંજની નીરખે
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ઉપવન –

પ

(

પ)

અમી રસ અંતરના ભાવે ઉછળે
કેસરી નંદને નીંદરં ુ ના આવે
માત અંજની

હેતે

ઝલાવે

લાલ તારો મા લાંધશે જલવધ, પવનવેગી એ ઘ ૂમશે અવની
કહમાળે થી સંજીવની લાવશે ઊડી, અવધપ ૂરી ગાશે ગાથા રુડી
પનોતી પાસ ન ઢૂંકવા દે શે
રામ ભક્ક્તથી અમર થાશે
કેસરી નંદને નીંદરં ુ ના આવે
માત અંજની હેતે ઝલાવે

ચીખ
છંદ-રથોદ્વતા

ચીખતી જ ગભરયું ગલી મહીં
લાજ કાજલમયખી થઈ હસે
ડુંખતી વવષમયી અસભ્યતા
પાપ-પજ
ું ૂ છલકે રૂએ ધરા

વામિી

થરથરે જ રૈ યત
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ઉપવન –

પ

(

પ)

રાવ! વનષ્ઠયર ન સ ૂિતા ભલા
ક્યાું ગઈ જ કરૂિા બહાદૂ રી?
પ ૂછતી 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 ઠકુ રાઈ
ુ ઈ પ્રગટી વડાઈ
જાગી પન
રઘકુ ુ ળ રીવત વચન સચ્ચાઈ
રામજી, ધન ધન તમારી ઠકુ રાઈ

ુ ાિી
અભયદા વસયારામ સભ
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ઉપવન –

પ

રાજધમયની શોભા

(

પ)

છલકાઈ

વપત ૃ-બંધ ુ ધમયની દીપી ખરાઈ
રામજી, ધન ધન તમારી ઠકુ રાઈ

ધીર વીર વતસલ સહુ ાસી
વચનકાજ હાલ્યા રઘરુ ાયી
કેવટ પામ્યો ભવ ઉતરાઈ
રામજી, ધન ધન તમારી ઠકુ રાઈ

ુ ાગી
ઋવિ વનવાસી સૌ સભ
વનપથે વવચરે પ ૂણ્ય કમાઈ
ુ ક
યશોધર શભ
ં ર ધમય ધરુ ં ધર
દશાનન સંગ છે ડી લડાઈ
રામજી, ધન ધન તમારી ઠકુ રાઈ

ુ ીવ હનમ
ુ ત
રામ લખન સગ્ર
ં ા
ભરત શત્રૃઘન ભાઈ બલવંતા
અવધ ઝીલે વવજયઘોિ દુહાઈ
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ઉપવન –

પ

(

પ)

ઋવિ વાલ્લ્મકી ગાયે ચતરુ ાઈ
રામજી, ધન ધન તમારી ઠકુ રાઈ

અવવનાશી અજવાળં
નથી અમારં ુ નથી તમારં ુ , આ જગ સૌન ંુ સકહયારં ુ
મારામાં રમત ંુ તે તારામાં રમત,ંુ અવવનાશી અજવાળં
ુ ા ચક્રે ખીલત,ંુ વનત નવ ંુ નજરાણંુ
ઋત ુ ઋતન
સાગર ખોળે લગકર વશખરે , ભરજો મધરુ ં ુ ગાણંુ
પ્રસન્ન પષ્ુ પે ઝૂમતાં મનડાં, પહેરી પ્રેમ પટોળં
ષટ રસધારાએ આ ધરણી , ધરતી સરખ ંુ વાળં
આ જગ સૌન ંુ સહીયારં ુ
ુ ીત પ્રભાતે ઉિા સંગે, કદવ્ય ચેતના ઓઢું
પન
બ્રહ્ાંડના મંગલા આશીિે, હરખ સજીને પોઢું
માનવ જન્મ મોંઘેરો મળીયો, આતમ લચિંતને માણંુ
સતસંગના પાવન પ્રકાશે, અંતર મન અજવાળં
આ જગ સૌન ંુ સહીયારં ુ
ુ દાતાન ંુ ભરણંુ
વનમયળ ભક્ક્ત દૈ વીશક્ક્ત, સખ
કરુણા અભય છે વરદાનો , ઉજવો શાન્તી ટાણંુ
‘આકાશદીપ’ વદે પ્રેમ દીવડે, કલ્યાણ જયોત

જગાવ ંુ

ખીલે અવનીએ ભારતીય સંસ્કૃવત, અમર આશ અજવાળં
નથી અમારં ુ નથી તમારં ુ , આ જગ સૌન ંુ સહીયારં ુ
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જનની
નથી વવશ્વે કોઈ, તમ સમ મહા પાક જનની
ુ ી હંફૂ શરણંુ
મળે માને ખોળે , મધ ુ શત મખ
ઝરે શીળી ધારા,સરળ ઉરથી ભાવ શીખરે
અને ઝીલી હૈય,ંુ હકરત રમત ંુ થાય ઝરણંુ

મમતાના મોલ
અિાઢી મેઘ ગજાવે અંબર,માડીની મમતાના મેઘ અનરાધાર
જનનીના ચરણોમાં જગના કલ્યાણ,તારી આવશિે રમતો સંસાર
ુ ધ
નાજુક હૈય ંુ જાણે પષ્ુ પ્ની પાંખડી,એના અંતરે સ્નેહની સગ
ં
સાંભળી કં ઠે હાલરડાંના બોલ, ઊભરે

ઉરે ઉમંગ વનબાંધ

સાગર સરીખાં માનાં હેતડાં, જજિંદગીએ ઝૂમે પ ૂરી નવરં ગ
સંતાનો કાજે ઝીલ્યાં દુુઃખડાં, માવતરે મહેંકાવ્યાં જીવનના રં ગ
ુ રે લાવે ભાવ ના રસરં ગ
ઉપવનમાં ખીલે જેમ રં ગી વસંત, મખ
જાણે રમે ચાંદની છોડી ગગન, મા ઝૂલાવે એવા શીતળ રૂપરં ગ
માની હથેલીની અમ ૃત થાપલી,પ ૂરે સંસારે સંસ્કારના ઓજસ
માડીના લાખેણા લાડે રમે, વનુઃસ્વાથય પ્રેમના અનંતો ઊજાશ
ુ ,અલખલ બ્રહ્ાંડના મલળયાં છે સખ
ુ
કરુણાના સાગરથી છલકત ંુ મખ
માના અધરે રમતી મમતાએ, ભ ૂલ્યા અમે દુવનયાના દુુઃખ
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સ્વાથી દુવનયામાં મા છે વવરડી, તારી મમતાના મોલ અણમોલ
મા જશોદાને ખોળે ભ ૂલ્યો’તો શામળો, વૈકંુ ઠના વૈભવના તોલ

મને વીંટળાયો આ પવન પરખનો
નભે પ્રગટે આભા પવુ નત વશતલા
ભરી અક્ષય ભંડારા રમાડે વનયવત
ધરા મંગલા ત ંુ ચોતરો અકળનો
મને વીંટળાયો આ પવન પરખનો

રમે ઝૂમતી કુ દરત હસી સોળસી
શમે જલતરં ગો વવલય વાટે ધસી
પડે ઓળખાણો અમે તમેની, ઉરે
અહેસાસ ઝીલ ં ુ ભીતરે અલખનો
મને વીંટળાયો આ પવન પરખનો

ધન્ય તમે ઓ વાસંતી વાયરા
કોઈ કહેજો રે જઈને… ..વસંતને

એટલ ં ુ

ના ટહુકે એ જઈને વગડે
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ભોળા અમે ને.. છે ડતા વાયરા જ નટખટ થઈ
કેમ કરીને કહીએ અમને કનડે

ફલો રૂપાળાં લે મધ ુ મઘમઘ ઓવારણાં
આ ટહુકાતો વન-ઉર સંદેશડા
મીઠા અબોલા છોડજો ઝટપટ આંગણમાં
ઢોલ લઈને આવજો ઓ હરખડા

આ કલરવના વૈભવ એ કુ દરતનાં ઝૂલણાં
ઝૂલવશે તમને રે શમણે
ધરણી રસીલી ખીલતી ડાળડાળ કેસરભીંની
સૌરભ ખીલી રમશે રમણે..ગમશે રે તમને મનડે

આ છાબ લીલડુ ી ધરાની વધાવીએ સ્મીતથી
વૈભવ ઢોળતા રે ડુંગરા
ખળખળ વહેતા રે શાયરા
ધન્ય તમે ઓ વાસંતી વાયરા(૨)
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લોકશાહી
શાહી લોકશાહી તને લોકો શંુ વખાણે?
થઈ લોકદે વી, ના વેદના લોકોની ઝીલે

ભ્રષ્ટાચારનો ભોરીંગ ભમતો ભમે
ત ંુ ચોર ને હું મહાચોરના ખેલો બધે
ન્યાય આંખે પટ્ટીઓ બાંધી રુએ
ઓ લોકશાહી ! તને લોકો શંુ કહે?

ભર બજારે રૈ યત તારી લટૂં ાય ને
મહા વવઘાતક બળો ફાલેફલે
જયાં રાવ સાચી કોઈ ના સ ૂણે
ઓ લોકશાહી! તને લોકો શંુ ભજે?

દે શ
આતંક

મારો

ને

ડોળા

હું
કાઢે

પરાયો
મને

માનવતાના કાયદા દે શપ્રેમીને હણે
ઓ લોકશાહી! દે ખ આજે કોણ મરે ?
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બીછાવી માયાજાળ વવદે શો લટૂં ે
ને

ુ ાધન રુએ
બેકારીથી યવ

આ કારમી મોંઘવારી જીવન પીસે
લોકનેતા

ખંધી

આંખે જુએ

મારી લોકને… લોકશાહી ત ંુ કેમ જીવે?
ઓ લોકશાહી! તને

લોકો શંુ કહે?

વહી જાય પાણી તે પહેલાં જ , બાંધીએ સંઘબળે નવી પાળને
ઊઠો દઈ હાકલ અંતરે , રચીએ લોકશાહી બળે ઈવતહાસને.

કવવતા માંડે ગગન
ઊંચી તે ડાળ પર બેસી પંખી
ગીત મધરુ ાં ઝૂમીઝૂમી ગાય
કોઈ મારા કદલને હળવે પ ૂછે
વાલમ કેવા સ ૂર રે સંભળાય
ઢળતી નજરં ુ એ પષ્ુ પો બોલ્યા
કેમ રં ગ રતબ
ંુ લ ગાલે છવાય?
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વાયો પવન વનમનડે લપાતો
ને સૌરભ અંગઅંગે લહેરાય
આ સજતી સાંજે ચાંદલીયો વદતો
પ્રેમ રમે ઉરમાં, તો રૂપ છલકાય
આવ્યાં રે પંખીડાં; જોડીને જાન
ુ હરખાઈ
કવવતા માંડે ગગન ખદ
દીઠાં આ ગાન કુ દરતનાં ન્યારાં
ઝીલે તો ભવભવ ભાવે ભીંજાય
વાલમ એવા રે સ ૂર સંભળાય(૨)

આજ આવી છે રં ગીલી હોળી
હૈયાને રં ગમાં ઝબોળી
આવી છે રં ગીલી હોળી

ુ હાલ, સંગ નાચ મસ્તીનો વ્હાલ
છે કુ દરત ખશ
ુ ાલ
શોભે વતલક આ ભાલ, લાવો હાથમાં ગલ

ઉમંગે ખેલે ભેરૂઓની ટોળી
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આજ આવી છે રં ગીલી હોળી

ફાગણના રં ગ ફાગ, મધ ુ કોયલના રાગ
ુ ાલ
છોડી વેરની આગ, ખેલો લઈને ગલ

રં ગભરી રમે નવોઢા ભોળી
આજ આવી છે રં ગીલી હોળી

ઢોલ વાગ્યા હોળીના, લઈ કેસકરયા વ્હાલ
ુ ાલ
વ્રજમાં નાચે રે કાન, ભેટો લઈને ગલ

લાવો ધાણી ખજૂરની ઝોળી
આજ આવી છે રં ગીલી હોળી

કે વાયરા વાયા ફાગણના
આ મહોયાય વગડાને અંગ રં ગ
ખીલતી કુ દરત ઢોળે રે ઉમંગ

વાઘા સજે કેસકરયા કોણ ?…કે વાયરા વાયા ફાગણના
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મોગરા મઘમઘ શોભે શ્વેત અંગ
ફાગલણયા ઝોલે ઝૂમે રસ રં ગ

કોણ ટહુકે છૂપાઈ વગડે?….કે વાયરા વાયા ફાગણના

રં ગભયાાં

ુ ાત
સપનાં માંડે સવ

કોણ આ વ્હાલ ં ુ થઈ ચીતરત ંુ ભાત?

લાગ્યાં રૂપ વાસંતી સોહામણાં….કે વાયરા વાયા ફાગણના

ખીલશંુ રે અમથા સૌરભ ઝીલતા
છે ડશંુ રે વગડે ગીતો જ ઉરના

કોણ નચવે યૌવન આંગણમાં?….કે વાયરા વાયા ફાગણના
આવો વગાડો ઢોલ ધબકતા
કે વાયરા વાયા ફાગણના(2)
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ુ
વશવ સ્તવત
વનરાકાર ઓમકાર જયોવત સ્વરૂપા
મહાદે વ ગંગેશ્વર વત્રનેત્ર રૂપા
હણો રાગ કામ કષ્ટ અમ વનલકં ઠા
નમ ંુ વશવ જપ ંુ વશવ, ૐ જય વશવ વશવા

પ્રગટો સ્વયંભ ૂ ! પોકારં ુ મહારાતા
રમાડો જ અંતરે દશયન ચંરમૌલલ
ધરી ભાવ પ્રાથ ુ પરમેશ્વર ઓ ભોળા
નમ ંુ વશવ જપ ંુ વશવ, ૐ જય વશવ વશવા

નમ ંુ શંભ ુ નમ ંુ જ વશવા ભમભમ ભોલા
જપ ંુ જાપ જપ જપ હરહર મહાદે વા
નમ ંુ વનતય જપ ંુ હું મ ૃતયંજય અભોક્તા
ચૈતન્ય વત્રલોકી.. ૐ જય વશવ વશવા..ૐ જય વશવ વશવા.
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મહાદે વા
અંતરયામી એટલ ં ુ જ હું માગં ુ
પાય પડી શીવમય થઈ જાગંુ
હરહર નાદથી જીવ આ સજાવ ંુ
ુ ડાં રે ઝાંખ ંુ
દશયન ભાગ્યનાં સખ

રાય રવવ ઉતારે આરતી મંગલ
ુ ણય દીસે કૈ લાસ કરં ુ વંદન
સવ
ઓમ રટંુ ને પામતો પંચ દશયન
નીલકં ઠા થાજો અમ કષ્ટ ભંજન

ધ્યાન ધરીએ શંભ ુ મારા જટાળા
ુ ાગા
પાવન ગંગા મૈયા શત સભ
બીજ ચંર ધયો શીશ મહાદે વા
ભોળા ભોળા કલ્યાણી રે ઓમકારા

દે વ દરબારે શોભતા શંભ ુ શીવ દાતાર
ુ ી અપાર
પણ્ુ ય દશયને ઝૂક્યા શીશને ખશ
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પ

(

પ)

જય જય શીવ શંભ ુ દાતાર(૨)

કનક ત ંુ ભાગ્યશ્રી ઉપહાર
સોનેરી ખનખન ઝગે જાત
જાણે ખીલત ંુ ન ૂર પ્રભાત

કીવતિ ને કલદાર
કનક ત ંુ
ભાગ્યશ્રી ઉપહાર

ુ ટ વસિંહાસન
રાજેશ્વરી મગ
દે ત ંુ દરબારી જ સન્માન

સોનેરી

સરતાજ

કાંચન ત ંુ
વવજયશ્રી શણગાર..કનક ત ંુ ભાગ્યશ્રી ઉપહાર

મરુ ા હેમ તણી જગ વવશ્વાસી
શ્રીમંતાઈ શાન વનવાસી
67

ઉપવન –

પ

(

પ)

કૌશલ્ય ને તોલે
કહરણ્ય ત ંુ
શ્રેષ્ઠી

કદરદાર….કનક ત ંુ ભાગ્યશ્રી ઉપહાર

ુ ી, વ્હાલાં
ચાહત મરુ ા અંગઠ
કં ગન જોડ શકુ ન દુલારાં

ખનનન એ રણકાર
હેમ ઉમંગી
આનંદનો ઉપહાર ….કનક ત ંુ ભાગ્યશ્રી ઉપહાર

રમીએ રમત બજેટ- બજેટે
આવો ને

રૈ યત ભેગા મળીને

આજ રમીએ રમત, બજેટ- બજેટે
દે શ તમારો

કરશે પ્રગવત ને

બાળ તમારાં ઉડશે બેસી જેટે

આશ અમારી ધમધમશે ઉધ્યોગો
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ઉપવન –

પ

(

પ)

વ્હાલી બોલી, શોભે ન કરચોરી
ઝીલ્યા રે સાદ વતનના ઉમંગે
ભ ૂખયા છે એ ભ ૂલી, ભરી વતજોરી

ખ ૂબ પીસાયે પ્રજા ઘંટીએ ને
રયૈતને લટૂં ે શાસક અઘોરી
માજા મ ૂકે ભ્રષ્ટાચારી દ્ય ૂતો
પ્રગટી ઘરઘરમાં કષ્ટી હોળી

રૈ યત જો રાય થઈ તોલશે તો
વવપ્લવની ઉઠશે એક લચનગારી
ના રમજો આ રમત ંુ ખોટી તમારી
ભળભળ બળશે રે દુવનયા પ્રભારી

વાગે શરણાઈ ને ઢોલ
મઘમઘ મોગરાથી મહેકે માંડવા,
વાગે શરણાઈ ને ઢોલ
લીલાં તોરણીયાં આસોપાલવનાં
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ઉપવન –

પ

(

પ)

કદલથી આવકારો દઈએ સ્વજન
કે આજ મારે માંડવે (૨)
લેવાયાં લાલભાઈનાં લગન

મનભરી માણવા લગનના લ્હાવા,
અમ આંગણીયે પધારો મહેમાન
ઝબ ૂકે રોશનીને હરખે નયન ,
કે આજ મારે માંડવે (૨)
લેવાયાં લાલભાઈનાં લગન

પતાસાના પકડયાને ગોળધાણા લઈ,
ફાળકે ફલે વરરાજાની ફોઈ
લ ૂણ ઉતારતી બહેનડી ગાતી,
પાડો ને ફોટા મારા ભાઈ
કે આજ મારે માંડવે (૨)
લેવાયાં લાલભાઈનાં લગન

શાહી શ્રીમંતાઈ શોભાવે સોફા,
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ઉપવન –

પ

(

પ)

જોધપરુ ી જામા ને રજવાડી વાઘા
ુ ભાઈ હસીહસી વધાવે મંગલ
હસમખ
કે આજ મારે માંડવે (૨)
લેવાયાં લાલભાઈનાં લગન

સપ્તપદીના આ સ ૂરો મધરુ ા,
પકવાનથી શોભે થાળ સજીલા
ભાઈબંધ નાચી ફોડે ફટાકડા ગગન
કે મનભરી માણજો(૨)
રાજકું વરનાં લાખેણાં લગન
કદલથી આવકારો દઈએ સ્વજન
કે આજ મારે માંડવે (૨)
લેવાયાં લાલભાઈનાં લગન

ુ રાતી
મારી ભાિા ત ંુ ગજ
ુ રાતી
પ્રભાવતયા જેવી પવુ નત જ મારી ભાિા ત ંુ ગજ
માત ૃભાિા કદન ઉજવે વવશ્વને, ચાહ ઘણી ઊભરાતી
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ઉપવન –

પ

(

પ)

‘નાગદમણ ‘નો આકદ કવવ વ્હાલો રે ભક્ત નરસૈયો
ુ ર છૈ યો
પ્રેમાનંદ ત ંુ ધન્ય જ રે ટેકી, શતવંદી ગર્જ

ખલ્ુ યા ભાગ્યને મળયા રે નમયદ દલપત અવાયચીને
ુ રાતી હસતી રમતી કદલે
ને મલકાણી ભાિા ગજ

મેધાવી સાક્ષર મોટા હાલે જાણે ,અક્સ્મતા વણઝાર
ુ મહેકે મોભે , ધરી કનકી ઉપહાર
ગાંધી આધવુ નક યગ

મોગલ, અરબી, ફારસી- અંગ્રેજી ,ને બંગ રં ગ તવ મજાના
ુ ર ભાિાએ ઝીલ્યા ભાઈ, વવશ્વતણા શબ્દ ખજાના
ગર્જ

ુ રી એકવવસમો , કદન વવશ્વ માત ૃભાિાનો ગરવો
ફેબ્રઆ
ુ ર લોકસાકહતય સાગર તીરે માણંુ રે ચાહત જલવો
ગર્જ

એવ ંુ ના બને
વસંત પધારે ને આ ફલડાં ના હસે,
….. એવ ંુ ના બને
પ ૂનમનો ચંર ખીલે આભલે ,ને સાગર હેલે ના ચઢે
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ઉપવન –

પ

(

પ)

….. એવ ંુ ના બને
ગાજે ગગને મેહુલો , મોરલો ટહુકા ના કરે
બોલો એવ ંુ બને?
….. એવ ંુ ના બને
ુ ાલની છોળો ઊડે, ને હોળી યાદ ના આવે
ગલ
…….એવ ંુ ના બને
રણ યધ્ુ ધે દે લલકાર, ને લાલ ભારતનો પડકાર ના ધરે
……એવ ંુ ના બને

બંસરી વાગે મધરુ ી વ ૄદાવને, ને મોહન મનમાં ના રમે
બોલો એવ ંુ બને?
…….એવ ંુ ના બને
દીપમાલા ઘરને ચોખટે ઝગમગે , ને કદવાળી યાદ ના આવે
…….એવ ંુ ના બને
ગાંધી વવચાર વવશ્વવાટે વવચરે ,ને અકહિંસાનો સંદેશ ના ખીલે
…….એવ ંુ ના બને
ુ ત
જયશ્રી સીયારામ હોઠે રમે ને , હનમ
ં દે વ હૃદયે ના રમે
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ઉપવન –

પ

(

પ)

બોલો એવ ંુ બને?
……… એવ ંુ ના બને
નારદજીન ંુ રમે નામ , ને નારાયણન ંુ રટણ ના ગજે
ંુ
…..એવ ંુ ના બને
મકહસાગર સાગરસાં છલકાય, ને વતન મકહસા યાદ ના આવે
……એવ ંુ ના બને
‘આકાશદીપ’ની કલમ ઉપડે ને, ભારતીય સંસ્કવૄ ત ના છલકે
બોલો એવ ંુ બને?
………. એવ ંુ ના બને

ના પ ૂછજો તમે
ઝીલે આતરુ સાગર, અમ ૃતા એ ચાંદની ઉરે
કેવી તરસ હતી વમલનની, ના પ ૂછજો તમે

લાવ્યો છે એ ચાહી ઉપવનથી પ્રેમને કદલે
આવી પવન કહેછે શ?ંુ મને ના પ ૂછજો તમે

આ વ્હાલ તમારા ચ ૂમે મારા ગાલને ભલે
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ઉપવન –

પ

(

પ)

લાલી શરમે ઢોળાઇ તો ના પ ૂછજો તમે

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

કેવાં ઝરણાં ગાતાં સરતાં, આ ડુંગરે ધસી
ુ ના સંગીત મહીં, ના પ ૂછજો તમે
ડૂબો ખદ

વાતો કરતા ગમતા, તમ આ બે જ નયનો મને
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 ‘દીપ કયા ગગને વવહરે , ના પ ૂછજો તમે

વાયા છે વાયરા વાલમ વ્હાલના
વેલેન્ટાઈન દે ખબર રે પ્રેમના
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ઉપવન –

પ

(

પ)

વાયા છે વાયરા વાલમ વ્હાલના(૨)

હૈયામાં હરખત ંુ ,હોઠ પર મલકત ંુ
ખીલ્ય ંુ કોઈ ફલસમ મધ ુ મહેકત ંુ
ઝૂલ્ફોમાં ઝલત ંુ (૨)

જગત આનંદમાં
વાયા છે વાયરા વાલમ વ્હાલના

યૌવનમાં ઊભરત,ંુ અંગમાં ઉમટત ંુ
આવે કોઈ જ કં પ
ૂ ળ થઈ ફટત ંુ
કેસ ૂડે ઝૂલત ંુ (૨)
…….. …….. રં ગ આનંદમાં
વાયા છે વાયરા વાલમ વ્હાલના

હૈયાના કું જમાં, ગમત ંુ રે ટહુકત ંુ
ભીંજાઈ ભીંજવે કોઈ રે વરસત ંુ
અંતરમાં ઝૂલત(ંુ ૨)
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ઉપવન –

પ

(

પ)

…… ……. ગીત ત ંુ સ ૂરમાં
વાયા છે વાયરા વાલમ વ્હાલના

સાગરસ ંુ લહેરત,ંુ નયનમાં મચલત ંુ
કોઈ આવે જ નૈયા લઈ ડોલત ંુ
પ્રેમમાં ઝૂલી ઝૂલી…
કકનારા આજ કોરા ભીંજે ભાવમાં
વાયા છે વાયરા વાલમ વ્હાલના(૨)

ુ રી રણક
રણભેરી ગર્જ

ત ંુ ધન ધન

મા બોલી ત,ંુ
ઝીલીતી પારલણયામાં પોઢી
હૈયે રમતી, લોક જ ગીતે
અલભલાિા, રમજે વૈભવ ઓઢી..રમજે વૈભવ ઓઢી

ુ નો નોંખો આજ જમાનો
નવયગ
દીઠી સપ્ત ધરાએ જ ખમીરી
સાક્ષર કહતેચ્છંક સાજન તારા
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ઉપવન –

પ

(

પ)

ુ ર, વેબ અમીરી
ઝલાવે ગર્જ

ઈન્ટરનેટી પારસમલણ વાણી
ના કોઈ સીમાના રે બંધન
થાજે ધારા વૈવશ્વ , વહી હૈયે
ુ રી રણક ત ંુ ધન ધન(૨)
રણભેરી ગર્જ

આવોને

એકલતા

ઘટ
ં ૂ ીએ

ભ ૂલીને ભાંજગડ, ઓઢું હું ભોળપણ
વવસરી કોલાહલ, ઝંખ ંુ હું પલપલ
ખ ૂલ્લા આકાશ નીચે ઝૂમીએ
આવોને એકલતા ઘટ
ં ૂ ીએ

ગગનન ંુ છત આ, અડોઅડ ને દૂ ર
વગડાને કં દરા, કલરવના ન ૂર
વરસતા આભલાને ઝીલીએ
આવોને એકલતા ઘટ
ં ૂ ીએ
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ઉપવન –

પ

(

પ)

મધ ુ વસંતીના વાયરાના ડાયરા
મનડાના ઓરતા, ઝરણાંના ઠૂમકા
કુ દરતની મસ્તીમાં ડૂબીએ
આવોને એકલતા ઘટ
ં ૂ ીએ

નફરતને ઢોળી, હૈયાં હીંચોળી
ધરણ ધરત ંુ ઉમંગોની ઝોળી
વ્હાલનાં વધામણાં વલોવીએ
આવોને

એકલતા ઘટ
ં ૂ ીએ

કેમ કરી પામવા આ તાગા
આગ જ વેરે ધગી સ ૂરજ આ
ચાંદ તપે ઝીલતો આ તડકો
આભ ધરે ચાંદનીના વાઘા
સાગર માણે મધ ુ અનરુ ાગા
કેમ કરી પામવા આ તાગા

જોગણ ઊભી લઈ ખપ્પર કર
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વાદળ ને વીજના લલકારા
વંટોળ દે વવનાશી સંદેશા
કોમલ ફટે હકરત આ અનરુ ાગા…કેમ કરી પામવા..

અલણયાળી આંખોના આ તીરો
ઘાયલ થાત ંુ જ ભીતર ભોળં
કોણ મધરુ ં ુ બાંધત ંુ બંધન આ
કેવા વવરહ વમલન અનરુ ાગા…કેમ કરી પામવા..

આ રઝળે પાન વાટે સઘળે
ગમગીન વનસ્તેજ દીસે પાનખરા
ફટે શાખે જ કં પ
ૂ ળ
ગથ
ૂં ે પંખી

હસતી

કલરવ માળા

રં ગી દીસે જ આ સરવાળા
કેમ કરી પામવા આ તાગા..આ અનરુ ાગા(૨).

ઈવતહાસ આલેખાય છે
મળી છે વામણી નેતાલગરી આ દે શને
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થઈ ભોળા જ દે તા જે દગા, પ ૂજાય છે
નથી કોઈ સમજ, આતંકના આ મ ૂળની
બનીને ભાગલાવાદી પ્રજા છે તરાય છે

ુ વે વવશ્વને ટૂંપી ગળં આ દાનવો
ધ્રજા
ન છે કોઈ ભલ,ં ુ ઉલટંુ એ પડઘાય છે
હવે આવ્યો સમય છે પરખવાનો સતયને
ના બોલેલ ં ુ ઘણંુ લોક મનડે વંચાય છે

કહોના કે જમાનાની સદા છે રીત આ
તમારા ભોળપણનો લાભ ઉઠાવાય છે
ધરી ને જોમ કદ
ૂ ી રે પડો યાહોમથી
પ્રજા જાગે તો, ઈવતહાસ આલેખાય છે

જયકહન્દ! જય તારો
આજ થનગને જોમ અમારં ુ
સ્વાવધનતાનો નારો
ગવય ધરીને ફરક વત્રરં ગા
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જયકહન્દ! જય તારો

શૌયય અમનને રં ગ ધરાના
અંગ વત્રરં ગી શોભા
ચક્ર પ્રગવતન ંુ દે સંદેશા
વનત ખીલશે રે આભા

કકલ્લા લાલે ઝીલ સલામી
કોકટ હસ્ત રણભેરી
સાગર, ડુંગર વ્યોમ સવારી
વશર સાટે બલલહારી

રાહ અમનની ચીંધે ગાંધી
ુ યગ
ુ ની કલ્યાણી
યગ
કરપ ુ થયા તો ઊઠે આંધી
દે શદાઝની

વાણી

ુ ારી
વતન તણી હૈયે જ ખમ
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ઋણ ચ ૂકવશંુ ધરાના
મા ભારતના ભવ્ય લલાટે
ધરશંુ યશ અજવાળા(૨)

વહેવા આ ખળખળ પ્રેમમાં
કકરણની ઝોળીમાં બાંધીને વાદળી
હાલ્ય ંુ કોઈ દે શાવર દોહ્યલ ં ુ
મધરુ છે સ્વપ્નો આ ધોળા રે કદનમાં
ફરફર વરસ્ય ંુ કોઈ રે વ્હાલમાં

ડુંગર થઈ ઊંચ ંુ થાત ંુ મારં ુ હૈય ંુ
ગાત ંુ દીઠું ઝરણંુ રે ગીતડું
ઉછળતી ગાતી, ઘાટીમાં હું સોળની
જાણે હું મઘમઘત ંુ ફલડું

મીઠડા બોલતણા પવન થઈને રમો
ડૂબવ ંુ છે ભીંના રે શ્વાસમાં
મોર મારં ુ મનડું, વરસો રે વાદળી
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ઝીલવ ંુ છે કોઈ મારા ઉરમાં
વહેવા આ ખળખળ પ્રેમમાં(૨)

નામ એન ંુ વસંતી
છુંિ-મુંિાક્રાન્તા
આવી રે આ, ઋતુ રૂપલડી, નામ એનું વસંતી
ઝૂમે જોને, પકરમલ સજી, અંગ લીલાં સુગધ
ં ી
ખીલે સોળે , કુ દરત રૂડી, ઘ ૂમતી વન્ય રં ભા
ુ ભરણાં, સૌરભી ધન્ય રં ગી
કેવાં શોભે, કુ સમ

આવો પંખી, િટરસ ફળે , સ્વાગતો છે સુભાગી
વ્હાલાં લાગે , કલરવ વને, ગીત છે ડો ઉરે થી
બાંધી માળા, રમત રમજો, બાલ સંગે વવહંગો
કે વા મીઠા , ઉરલ ટહુકા, ને લચે સૌ સુખેથી

દે સંદેશા, છૂપલ ટહુકા, ગાવ ને ગીત સાથે
આશ્લેિે આ, હરખ ધરતુ,ં કોણ આ પ્રીત ઓથે
હૈયાં ઝૂમે, નયન ઉભરે , મસ્ત મસ્તી સજેલાં
શ્રેષ્ઠા શોભે , મઘમઘ થઈ, વવશ્વ આખું નવોઢા
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ભાવોલ્લાસી, હૃદય સરસી, વાહ વાતસલ્યધાત્રી!
વાસંતી ઓ, સુરલભજકડતા, મગ્ન ડૂલ્યો હું યાત્રી

હૈયા મહીં - ગઝલ
છં દ-ખફીફ (ગાલગાગા ગાલગાગા ગાગાલગા)
પ્યારના રં ગો જ રમતા દીઠા જગે
ને હસી તેને રમાડું હૈયા મહીં
હેત મારા ચીતરં ુ ભીંના શબ્દથી
ને મઢંુ પ્યારા રં ગોથી હૈયા મહીં
માંડને ઓ પવન વાતો ત ંુ વસંતની
છે જ મારે ડોલવ ંુ બસ હૈયા મહીં
જાત મારે ઢાળવી છે રે તી પટે
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છે સમાવ ંુ લહર સંગે હૈયા મહીં
રાહ જોઉં બારણે પળપળ માપતાં
ભાવમાં ડૂબી જ ભાળં હૈયા મહીં
કેમ ઝરણાંઓ કહંુ 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 સયજાણય ું
મોસમ એતો ભાઈ વાયરાની વાતય ું

બાથભરી સાગરને આભલે અડાડી
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તય ું ઠાલવતી, ડયગ
ું ર ટોચડે મીજાજ
નાિમહીં ન ૂપયરી, ખેલવે ત યું ઝરિાું
વૈભવ આ વાસુંતી વાવટે ખયશહાલ

ભાળું જ રીસામિ આ પાનખરનય ું રાત ય ું
મોસમ એતો ભાઈ વાયરાની વાતય ું

સ ૂરજની શાખે બિલી જ રું ગી વાનાું
સ ૂસવતા

વશવશરના

વાયરા

વુંઠેલ

દહમતિી હેલીએ લાગતી જ સમાવધ
કયિરતના આ સરવાળા છૂપાછૂપી ખેલ

ષટરસે

ઘોળાતી

જીંિગીની

જાત યું

મોસમ એતો ભાઈ વાયરાની વાતય ું

ચરોતરની ધરા
શ્વેત ક્રાક્ન્ત, કલ્યાણ પથી; ચારુ જલધરા
છે ચરોતરની ધરા , જાણે સોના ઉવયરા
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મહી, વાત્રક, શેઢી, મહોર ને આ સાબરા
ચરોતરી ખમીરા જાણ,ંુ સાત સાગરે શ ૂરા

જયાં ચરણ ચારુ રતનોના પડે, અરે મહાસાગર પણ માગો ચીંધે
પ ૂનમની ચાંદની બની ખીલે આભે, એને કોણ સીમાડે રોકી શકે?
હંફૂ ાળા, કરુણાથી નીતરતા , ધન્ય પકરશ્રમી ઓ ભેખધારી તમે
જીવન મંગલ એવ ંુ જીવો, જાણે ફલની ફોરમ વતને અમી પ ૂરે

કલેજાં ચીરતી કં પાવતી , જીવન તડકી-છાંયડી ને વેદનાઓ ભરી પીધી
ુ રી રં ગ શંુ શંુ વખાણ?ંુ વવશ્વજાવત જાણે યશકમી દવધચી ઋિી
ચરોતરી ગર્જ

ુ રાત
યશવંતી ગજ
ુ ીયલ ગર્જ
ુ ર લગરા અમારી, ગૌરવવંતા ગાન
ગણ
સ્નેહ સમપયણ શૌયય શાંવતના, દીધા અમને પાઠ
રાજવી સાક્ષર સંત મહાજન , ધરે રસવંતા થાળ
ુ રાત ,શોભે યશચંર તવ ભાલ
જય જય યશવંતી ગજ
ુ ર દે શ ,સંસ્કૃવતના ખીલ્યા છે ગલ
ુ દસ્ત
જનમ્યા ગર્જ
તવ રં ગે સોડમે ખીલ્યાં, મઘમઘતાં માનવ પષ્ુ પ.
ુ ર સપ ૂત મહાન
વવશ્વ પથ દશયક ગાંધી ગરવો, ગર્જ
ુ રી માત ,તવ ચરણે મળયો અવતાર.
ધન્ય ધન્ય ગર્જ
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રમ્ય ડુંગરા સકરતા મલકે, ધરતી ઘણી રસાળ
ગરબે ઝગમગે જીવન દીપ ને,જગત જનનીનો સાથ.
ધરતી મારી કુ બેર ભંડારી, ભરશંુ પ્રગવત સોપાન
ુ રાત, શોભે યશચંર તવ ભાલ.
જય જય રં ગીલી ગજ
ુ ર દ્વારે , કરે શૌયય લલકાર
રતનાકર ગરજે ગર્જ
મૈયા નમયદા પવુ નત દવશિની, ભરે અન્ન ભંડાર
માત મહીસાગર મકહમાવંતી, તાપી તેજ પ્રતાપ
ુ રાત,ધન્ય ધન્ય ગર્જ
ુ રી માત
જય જય રસવંતી ગજ

પાવન તીથય , તીથાંકરની કરુણા, અપે જ્ઞાન અમાપ
ુ દાતા મીરાં દાતાર
સહજાનંદ યોગેશ્વર વસે અંતરે ,સખ
વલ્લભ સરદાર સંગે ગાજે ગગને જય સોમનાથ
ુ રી માત , શોભે યશચંર તવ ભાલ
ધન્ય ધન્ય ગર્જ

ભારતવિે પરમ પ્રકાશે, જાણે હસ્તી પર અંબાડી
સપ્ત સમંદર સવારી અમારી, દકરયા કદલ વવશ્વાસી
ુ મ તારી શાખ ઝગમગે, જાણે તારલલયાની ભાત
અનપ
રમાડે ખોળે વસિંહ સંતાન , શોભે યશચંર તવ ભાલ

ગાયાં પ્રભાવતયાં ભક્ત નરવસિંહ,ે આભલે પ્રગટયા ઉમંગ
સાબર દાંડી શ્વેત ક્રાક્ન્તના, દીઠા પણ્ુ ય પ્રતાપી રં ગ
‘આકાશદીપ’ વધાવે વીર સવુ નતા છાયો પ્રેમ અનંત
ુ રી માત, શોભે યશચંર તવ ભાલ(૨)
ધન્ય ધન્ય ગર્જ
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ઝાઝા વેશ તારા ગમશે પતંગ
છે તારો આ ઉત્તરાણી વેશ
દાદાનો સાંભળજો સંદેશ
ના ઊંચે ઊડી ત ંુ ચગ જે રે તાનમાં
તારો દોર છે બીજાના હાથમાં

વવના પંખ ત ંુ ઊડીશ ગગન
જોઈ ઢં ગ છૂપ ંુ હસશે પવન
ભેરૂબંધ સંગ ના ખેલજે ઘેનમાં
તારો દોર છે બીજાના હાથમાં

પ્યારો લાગશે આ મેળો રં ગીન
છે તરતી મસ્તીથી કરશે નમન
કોઈ ખીંચશે રે વવલનના વેશમાં
તારો દોર છે બીજાના હાથમાં

ઝાઝા વેશ તારા ગમશે પતંગ
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પ

(
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લોટાવી રૂસ્તમજી દે શે ઉમંગ
ઝૂલી જોશમાં ના ભ ૂલો કહું શાનમાં
તારો દોર છે બીજાના હાથમાં

હું તો આવ ંુ છં તમ દે શ
ખાજો ગોળ તલ વવશેિ
સમજી રમજો જઈ જીવન આકાશમાં
તારો દોર છે બીજાના હાથમાં

કાનજીન ંુ મોરપીંછ
વનના મનના વાયરા વછૂટયા
ગગને ગજયાય વાદળો વવહવળ
વરસો જ અહીં, છે રૂડું વ ૃન્દાવન
થનથન ટહુકે મોરલા મનહર

વગડે ભમતી પ ૂછતી જ ગોપી
અલ્યા! ભાવે કોણ આ ભીંજાય?ંુ
નટખટ ટીખળી કાનજી જ બોલે
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પ

(
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….મોરપીંછ..મોરપીંછ..મોરપીંછ

ફરફર ફોરમ, છૂટતી જ સોઢમ
ઘમઘમ ઘ ૂમે નેતરે વલોણાં
નટખટ નજરં ુ એ છલકં ત મટુકી
હળવે લટૂં ાય જ થઈ સલોણાં

વગડે નાચી મોરલો રે ટહુકે
અલ્યા! ભાવે કોણ આ છં ટાય?ંુ
ઝટઝટ ઓઢી કામળી વદે નટખટ
…….ગોપીય…
ંુ ગોપીય…
ંુ ગોપીય ંુ

ુ ાના
ખળખળ ઉછળે નીર આ યમન
રૂમઝૂમ ટહુકે વાયરે કદમ આ
ખબ આ ખાબક્ું જળ જમનામાં
ધસમસ ધસતા કાનજી બળકા

ુ ા ઘાટે પ ૂછતી જ ગોપી
યમન
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પ

(
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ુ ામાં જઈ જ ભીંજાય?ંુ
કોણ યમન
નટખટ ટીખળી કાનજી જ બોલે
….મોરપીંછ..મોરપીંછ..મોરપીંછ

અરવવિંદ કદલ્હીનો ઠકુ રાવ
સ ૂરજ શાખ અન્નાની ઝીલી
ખીલ્યો એક જુવાન
ુ ીસ ંુ
મળય ંુ એક સ ૂરજમખ
ઉર જન અરવવિંદ નામ

દે શ સમવપિત હૈય ંુ તારં ુ
ગાંધી પથના રં ગ
જાગ જ જાગ જનતા મકદિ લી
શોભે સાદ ઉમંગ

આવશિ માત ગીતાદે વીના
તાત જ ગોવવિંદરામ
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ુ હાલ્યો હામે
તયજી વનજ સખ
સવુ નતાનો આ રામ

શાસન આજ દીઠું જ સળે લ ં ુ
લાગ્યો ઉર ઉકળાટ
ુ કાજે ઝેલ્યાં તેં
આમ જન સખ
સંગ્રામી

ટકરાવ

એકલવીરના આ વવશ્વાસે
ખીલ્યા જોમ જુવાળ
ને દરબાર કદલ્હીમાં ખેલ્યો
ઐવતહાસી રે વાર

ફં ક્યો પવન પકરવતયનનો
ભ્રષ્ટાચાર ભગાવ
સેવક ભાવ સંગ લે શપથ
કદલ્હીનો ઠકુ રાવ
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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
કુ નેહ પ્રેરણા જોશ અનેરં ુ
ધરી હરખ દોડે ભારત ભેરૂ

અખંડ ભારતના ઓ ઘડવૈયા
નમ,ંુ યશધર સરદાર સવૈયા

રટે જન ઉર જ મંત્ર મહામ ૂલો
ઉન્નત ભારત હો શ્રેષ્ઠ અમ ૂલો

ુ દ
ુ કારી
બલ
ં સંઘ જ શક્ક્ત સખ
પ્રવતક ઐક્ય પ્રવતમા તવ પ્યારી
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સ્મરણ તમારં ુ પણ્ુ ય જ પ્રતાપી
છવાય ધાવક અલભયાન પ્રમાણી

ુ લ રં ગ વત્રરં ગ
પણ્ુ યવતવથ શભ
નમે જ માભોમ સૈલાબ ઉમંગ

રૂમઝમ ફાગણના વાયરા રે વાય
પવન કટોરીએ ભરીને ફાગ
કોણ ટહુક્ ંુ રે વ્હાલ ં ુ વાલમ?
કે મારા હૃકદયે ફોરી રે ફોરમ

લાગ્યા વ્હાલા આ વનપંથ
ખીલ્યા કોકકલના

કં ઠ

આવો વગાડો કોઈ ઢમઢોલ
મારે ગાવા છે વાસંતી બોલ

રમે પવન છે ડી ઝંકાર
સ ૂણો વસંતના પકુ ાર
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ુ ી કં પ
ભરી ખશ
ૂ ળે કોણ લહેરાય?
રૂમઝમ ફાગણના વાયરા રે વાય

સ ૂણી પાવા વનવાટ
મેળે જામ્યો મલકાટ
ફટી કેસ ૂડો અંગ અંગ મલકાય
ુ ાલે ફાગણના વાયરા છલકાય
ગલ

ભયાય કુ દરતે રં ગ
ઉરે મસ્તી ઉમંગ
હોળીના હરખ

હરખાય

નવોઢાના નવરં ગ લહેરાય
ફાગણના વાયરા રે વાય

ુ ા વધાવે વિાયરંભ
વસધ
ુ ા વધાવે વિાયરંભ
વસધ
સસ્ુ વાગતમ ધરીએ સ્નેહ ભીંના
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રજની ઝગમગતી નગર ચોક
……વાગ્યા જ ડં કા રે બારના
નભમાં છવાયા આતશ રં ગ
સસ્ુ વાગતમ ધરીએ સ્નેહ ભીંના

સમય રથ પર પધાયાય સ ૂરજ
……મીઠા કલરવ ઓવારણા
ુ ાલ
પવુ નત પરોઢે ઊડે ગલ
સસ્ુ વાગતમ ધરીએ સ્નેહ ભીંના

કનક કટોરીએ ભરં ુ ઉમંગ
વ્હાણા

વાયા આનંદના

નવલા વિે હો જીવન સમધ્ૃ ધ
સસ્ુ વાગતમ ધરીએ સ્નેહ ભીંના

ુ ાલ
આવો રમો હોળી લઈ ગલ
લાલો થઈ બોલાવે રિછોડ
કે હાલો ભાઈ ડાકોર ધામ
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આવો રમો હોળી લઈ ગયલાલ
કે રૂડા લાગે નાથજીના જામ

ુ ઢોલ
વાગ્યા જ દ્વારે નોબત સખ
હૈયે ખીલ્યો ફાગણીયો ચાંદ
છાંટી રમો હોળી લઈ ઉમંગ
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

ુ ાલ
આવો રમો હોળી લઈ ગલ
કે ભાવે નાચે નંદજીના લાલ(૨)
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ગબ્બર ગોખ ઝગમગે રે લોલ
માડી તારં ુ મંકદરીય ંુ ગગન ગોખ
કોકટકોકટ તારલલયાની દીવડી રે લોલ
માડી તારી આરત શોભે પ્રભાત
કં કુવરણા રૂપ સાવથયા રે લોલ
માડીને ગરબે ઘ ૂમે નક્ષત્રો કદનરાત
ખમ્મા ચૈતર તોરલણયાં રે લોલ
માડી તને દઈએ મેઘાડં બર સ્વાગત
ઝરમર ભીંના ભાવે ભીંજવો રે લોલ
માડી તારાં બેસણાં આરાસરુ ધામ
ગબ્બર ગોખ ઝગમગે રે લોલ
ુ ા ધરે વસંત થાળ
માડી વસધ
અક્ષત આનંદના ઓવારણાં રે લોલ
ુ ાલ
માડી વાગે નોબત ને ઊડે ગલ
ફરફર ફરકે આ ચદ
ં ૂ લડી રે લોલ
માડી તારે શરણે સલુ ખયા રે લોલ

ુ ની
ઓ ચૈત્ર સધ
ુ દના
છંદ-સવ
ુ મ સખ
ુ દા, છે વિય નવલ ં ુ
પ્યારં ુ પંખી ટહુક્,ંુ અનપ
ુ નમ
ુ ા, ભંડાર ભરતા
વાસંતી વાયરાઓ, લહર ખશ
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ુ કદન જ ગડ
ુ ી, ચૈત્રી જ પડવો
વતે માંગલ્ય હૈયે, શભ
લાગીને માત પાયે, નવનવ રજની, પ્રાથ ુ અભયદા
ુ નધરી, પ્રસન્ન મન આ
ઝૂમે છે મીઠડી આ, ઋત ુ સમ
ઝૂલે વ ૃક્ષો ફળોથી, ખગવશશ ુ ચહકે, વ્હાલે મખમલી
ુ કૃપા
પ્રગટયા રામજીને, અવધ જ પવુ નતા, દૈ વી યગ
ુ વતવથ નવમી, ને ધન્ય ધરણી
સીંચ્યા સંસ્કાર જીવે, સદ
ુ થી, એવા બલયસી
લચરાય ુ શંુ વખાણ,ંુ શતશત મખ
ુ યગ
ુ હરખે, ઓ કષ્ટહરણી
ભેટયા શ્રીરામજીને, યગ
ખીલે લાલી ધરીને, કનકસમ નભે, આ સ ૂયય તપતો
ુ ની
છે ભાગ્યે પણ્ુ યવંતો, સ્તવન જ ગરબે, ઓ ચૈત્ર સધ

ઘણ ંુ બધ ંુ છે આ દુવનયામાં
ઘણંુ બધ ંુ છે આ દુવનયામાં
લેવા જેવ ંુ ને દે વા જેવ ંુ
પડે દુુઃખ તો તપવા જેવ ંુ
ુ તો વરસવા જેવ ંુ
મળે સખ

થયા તમે જો ઉડતા પંખી
મળત ંુ ગગન ઉડવા જેવ ંુ
બંધ કયાય મનના દરવાજા
તો ખ ૂણે બેસી રડવા જેવ.ંુ .ઘણંુ બધ ંુ છે આ દુવનયામાં..
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ડુંગર જેવા થાઓ સજ્જન
સંસારે એ સરવાળા જેવ ંુ
દુર્જનતા દુગય ણોની ખીણો
જીવન જાણે બાદબાકી જેવ ંુ

કુ દરતનાં પણ બબ્બે રૂપો
ૃ જેવ ંુ
વાદળ વરસે અમત
રૂઠે પ્રકૃવત તાંડવ કરતી
લાગત ંુ કડવ ંુ ઝેર જેવ…
ંુ ઘણંુ બધ ંુ છે આ દુવનયામાં..

પ્રેમ ને કરૂણા જો હૈયે હોઠે
વડલા કેરી છાયા જેવ ંુ
પ્રગટે કહિંસા નફરત હૈયે
સ ૂકા તપતા રણ જેવ ંુ
ઘણંુ બધ ંુ છે આ દુવનયામાં
લેવા જેવ ંુ ને દે વા જેવ ંુ
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આવને ચકલી આવ
હું નાની ને ત ંુ પણ નાની, કરીએ મનની વાત
આવ ને ચકલી આવ , તારં ુ ઘર બતાવ

ઝાડની નાની

ડાળ, માળો ઝોલા ખાય

નાનાં નાનાં

બાળ , ઊડે મારી સાથ

ઊડી ઊડી ક્યાં જાય? લાગે બહુ શરમાળ
આપ ંુ તને

ચણ , આવ મારી સંગાથ

છોકરાં તારાં કલબલ કરે , રાખને બંધ સાદ
ચકા રાણા ચક ચક કરી, રોજ કરે ફકરયાદ

ચકી રાણી હળવે હળવે, ભાિા તારી શીખ ંુ
આપને મને એક મજાન ંુ તારં ુ નાન ંુ પીછં

તારી સંગાથે રમવ ંુ ગમે, ગમતી કાલી વાત
હાલ ને ભેગા રમીએ રં ગે,કરીએ મનની વાત
આવ ને ચકલી આવ , તારં ુ ઘર બતાવ
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