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વાંચન દ્ારા સર્જન એ�ટલ� “બ�ઠક” 

``પુસતર પરબ”… સૌિન્ય
કધર શ્ી રમેશભાઈ પટલે `આકાશદીપ'ની, ્છદં-લ્યના રૈધરધ્ય સાથેની, 

સુંદર રચનાઓને આપણે લખતાં-રાંચતાં “બેઠક”માં સરહ્યારી માણી ્છ,ે એમના 
આ કાવ્ય-સંગ્રહ `મઢલેાં મોતી'ને આપ સુિી પુસતક સરરૂપે પહોંચાડરાનું અમે 
માત્ ધનધમતિ બન્યા ્છીએ એ ગૌરર સાથે, કધરશ્ીની કલમ અધરરત લખે 
તેરી “બેઠક” તરફથી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠરતાં અમને આનંદ થા્ય ્છ.ે

ડૉ. પ્રતાપભાઈ પંડ્ા

સાહિત્ય સિ ્કનને  

સંસરાર સીંચનનો સેતુ રિી પોંખનાર.... 
મારા ભાઈશ્ી શિનુભાઈ પુરુષોત્તમ મરચંટની પુણ્ય સમમૃશતમાં ભેટ.

મયુર કેવાં  રે કામણ  તમે કીધાં 

હરરએ તમારાં સરનામાં રે દીધાં

`મઢલેાં મોતી' કાવ્યસંગ્રહ એટલે `માણસ મંજારો જોઈએ'ના ભારથી મઢલેી 

કાવ્યકૃધતઓ. કધરશ્ીએ રતનપ્રેમ ને ઋતુકાવ્યોથી આપણને સૌને ગૌરરરંતા 

ક્યા્વ ્છ.ે

બે એરર્યા, કેધલફોનટીઆ શુભેચ્છા સહ 

૧૧ એધપ્રલ,૨૦૧૭  િ્યશ્ીબેન મરચંટ (સાહિત્યરાર)
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બ� શબા�...

સારહત્યપ્રેમી ડલૉ. શ્ી પ્રતાપભાઈ પંડ્ાના સૌજન્યથી, કૅધલફોધન્વ્યાના બે 
એરર્યાના આંગણે આપણી "પુસતકપરબ"નો શુભારંભ થ્યો. આપ સૌએ 
માતૃભાષાના ધરધરિ પુસતકો દ્ારા નરા ધરચારો સમાજને આપરા અને રાંચનની 
સંરેદનાઓને ખીલરરાના, આ અમારા નમ્ર પ્ર્યતનને એટલા જ ઉમંગે આરકા્યયો 
્છ.ે પરદેશમાં સતત અંગ્રેજી રાતારરણમાં, આપણી માતૃભાષાનો િબકાર જાળરી 
રાખરો, એ એક અઘરં કામ અનુભરાતું હતું પણ એક ભાર રમતો કે `રાંચન 
સાથે જો સજ ્વન થા્ય તો ભાષા રહેતી રહે.' ગુજરાતી ભાષાના રૈધવિક પ્રચાર, 
પ્રસાર અને જાળરણીના એક નાનકડા પ્ર્યાસ રૂપે આ “બેઠક”ની શરૂઆત 
થ્યેલી. ભાષાપ્રેમને ઉજાગર કરરા, બે એરી્યામાં રહેતા ગુજરાતી ભાષાના 
પ્રેમીઓએ, રાંચન સાથે ઉપાડી કલમ ને તેના ફળ સરરૂપે માત્ રાંચન નહીં, 
પણ લખરાનું કા્ય્વ `બેઠક'ની પ્રેરણાથી થ્યું. ધનત નરા ધરષ્યો સાથે ઉચચ 
કોરટના લેખકોનું રાંચન કરતાં કરતાં, કલમને કેળરરાનો સજ ્વકોનો પ્ર્યતન આજ ે
પણ ચાલુ ્છ.ે ગુજરાતી ભાષા થકી સંરેદનાઓ ઝીલીને સંસકારોને માણતા 
રહેરાના, અમારા આ નમ્ર પ્ર્યાસને અનેક જાણીતા લેખકોએ "બેઠક"માં આરી 
પ્રેરણાનાં પાન પા્યાં ્છ.ે

 ૨૦૧૦માં શ્ી રમેશભાઈ (આકાશદીપ) ``શબદોનું સજ ્વન'' બલલૉગ સાથે 
સંકળા્યા, એમની ઉતસરો અને રતન પ્રેમની ધરધરિ કધરતાઓ બેઠકમાં અરાર 
નરાર હંુ રાંચતી ને, ``શબદોનું સજ ્વન'' પર મુકી, નરા સજ ્વકોને તેમનું 
ઉદારણ આપીને લખરા પ્રેરતી. અમારે ત્યાં દર મહીને મળતી ``બેઠક''માં, 
કધરશ્ી રમેશભાઈ (આકાશદીપ) પ્રત્યક્ષ હાજર ન હતા પણ તેમના ધરધરિ 
ધરષ્યના કાવ્યો થકી, બીજા અનેક લોકો ``બેઠક''માં પ્રેરણા મેળરતા થ્યા..
આમ ``બેઠક'' અને તેના સજ ્વકો, શ્ી રમેશભાઈના સારહત્ય સજ ્વનના સાક્ષી 
બની, એ રાહ પર આગળ રધ્યા ્છ.ે "બેઠક"ના નરા સજ ્વકો માટ ે્છદં સાથે 
લખરું અઘરં હતું, પણ સંસકાર લેધખધનથી નરાજા્યેલ તેમની કલમને ્છદં 
સાથે માણરી એ એક લહારો હતો. આજ ે નેટ-જગતમાં ગઝલને બાદ કરતા 
ભાગ્યે જ કોઈએ ્છદં પર હાથ અજમારેલો જોરામાં આરે ્છ.ે તેમની કલમે 
ટપકતા ્છદંોબદ્ધ કાવ્યો, સૌ નરા સજ ્વકોને આજ ે પણ રાંચતા પ્રેરણા આપે 
્છ.ે શ્ી રમેશભાઈ (આકાશદીપ)ની કધરતાઓને ્છદંની પાંખો મળી ્છ.ે ્છદં 
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થકી જ કધરતરના ધશખરોને સપશ્વ કરતી તેમની ઋતુ કધરતાઓ જરેી અનેક 
રચનાઓ, શબદપ્રભાથી સારહત્યનું ગૌરર બનશે તેમાં કોઈ શક નથી.

કધરશ્ીએ, તેમને કાવ્ય-કેડી પર રમણા કરરા પ્રેરણા દેનાર, ગુજરાતી 
સારહત્યને ઉપખંડ ેગરરું સથાન અપારનાર, ધશખરસથ સારહત્યકાર ને ભારતી્ય 
જ્ાનપીઠના સરયોચચ સનમાનથી સનમાધનત, શ્ી રઘુરીરભાઈ ચૌિરીને આ 
કાવ્યસંગ્રહ અપ્વણ ક્યયો ્છ,ે એ ઉલ્ેખ કરતાં અત્ે અમને ધરશેષ હષ્વ થા્ય 
્છ.ે શ્ી રમેશભાઈ રાજભોગ સમ રચનાઓના આ થાળ ભેટ િરીને, આપણી 
ભાષાને પરદેશમાં રધળ્યાત કરી રહ્ા ્છ.ે એમની આ ઉપાસના ને રિારતા 
"બેઠક" ધરશેષ ગૌરર અનુભરે ્છ ેને ભાધર પેઢીઓમાં આ સુગંિ પુસતક રૂપે 
સચરાઈને રહેશે, એ અધભલાષા સાથે અધભનંદન પાઠરે ્છ.ે.

  – પ્રજ્ા દાદભાિાળા 
“બેઠક”ના આ્યોજક 
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સાૌરન્ય…  
પુત્રી પરરવાર એાવકાર

‘મઢલેાં મોતી' એટલે `આકાશદીપ'ના કાવ્ય-તારલાની ઝૂલ. આદરણી્ય 
સારહત્યકાર શ્ી દોલતભાઈ ભટ્ટના, તેમના કાવ્યસંગ્રહને આપેલા મીઠડા 
આરકારના શબદો અમારે હૈ્યે સદા જડા્યેલા ્છ.ે.. ``વવપુલ શબદ ભંડોળ 
જમેની પાસે હોય અને તે શબદની સુવણ્ણ સાંકળ એક સમાન કડીને સર્્ણ 
શકે તે સફળ કવવની કક્ામાં આપોઆપ સ્ાન પ્ાપ્ત કરી શકે... આટલા 
વવધવવધ વવષયો પર રચના કરવી એ કંઈ સામાનય ઘટના ન્ી.''

પૂ. ધપતાશ્ીના કધરતા અને માતૃભાષા પ્રત્યેના પ્રેમને, અમે દીકરીઓ તરીકે 
ગૌરરથી રિારીએ ્છીએ... અમારી માતુશ્ી સધરતાબેનના સારહત્ય પ્રેમથી 
જ, ભાર ગીતો ઘરમાં ગુંજ્યાં ્છ.ે અમે આજ ેતેમના આ ચોથા કાવ્ય-સંગ્રહ 
પ્રકાશન પ્રસંગે ગૌરર અનુભરીએ ્છીએ... ને તેમના જ આ કાવ્યથી સરાગત 
કરીએ ્છીએ.

માન સરોવરના ધવલા હંસલા, ઊડી ઊડી આવોને અમારે દેશ 
`મઢેલાં મોતી'ના ધરવા છ ે થાળ, નહીં લાગે તમને આ પરદેશ  
  આવો આવોને અમારે દેશ

વવચાર સાગરનાં મોંઘેરાં મોતી ને, ભાતીગળ શોભે મનના રે વેશ 
શુભમ શંખનાદના ગરવા રાગે, ગગને ગજાવજો સંદેશ 
  આવો આવોને અમારે દેશ

ઉર મોતીડાં લાખે લાખેણાં, ખીલવે જીવન દશ્શન સુજાણ 
પ્રસન્ન પુષપે ઝૂમતાં જ મનડાં, ભરજો તમે ઊંચી ઉડાણ 
 આવો આવોને અમારે દેશ… નહીં લાગે તમને આ પરદેશ

પ્રગટી છ ેજયોત માનવને મનડે ને ઝગમગતો `મઢેલાં મોતી’નો થાળ 
વાગયા આ ઢોલ, સંગ બંસરીના સૂર, અંતરે પથરાયા ગમતા ઉજાશ 
આવો આવો ને ગુજ ્શરીને દેશ, નહીં લાગે તમને આ પરદેશ (૨)

રમેશ પટેલ `આકાશદીપ'

વિેતા, મેનકા ને ધરતલ (પુત્ી પરરરાર)
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એપ્જણ

સૂ્ય્વ, ચંદ્ર, સાગર, સરરતા, પુષ્પો અને અંતરની બંસરીની મિુરતા મનભરી 
માણે, એ સાચો સારહત્યકાર. ગુજરાતી સારહત્યને ઉપખંડ ે ગરરું સથાન 
અપારનાર, ધશખરસથ સારહત્યકાર ને ભારતી્ય જ્ાનપીઠના સરયોચચ સનમાને 
સનમાધનત, શ્ીરઘુરીરભાઈ ચૌિરી, જમેણે કધરતાની કેડી પર ્યાત્ા કરરા, 
મારા ત્ીજા કાવ્યસંગ્રહ `ધત્પથગા'ને આધશષ, માગ્વદશ્વન સાથે રિામણી દીિેલ 
કે... “શ્ી રમેશભાઈ પટલે ઇજનેર ્છ ે અને સારહત્ય, િમ્વ, અધ્યાતમ પ્રત્યે 
સહજ રૂધચ િરારે ્છ,ે એમને રતન, ગૃહ-જીરન, ગુજરાત, ભારત અને એની 
સભ્યતા-સંસકૃધત માટ ે સમાદર ્છ.ે આ એમની મુખ્ય મૂડી ્છ.ે જ ે ધરધરિ 
લ્ય ને ્છદં સાથે રજૂ થા્ય ્છ.ે રમેશભાઈની આ ધનદયોષ અને આનંદલક્ષી 
્યાત્ાનો આલેખ ્છ.ે''

આ ્યાત્ાના પરરપાક રૂપે આજ ે મારા આ ચતુથ્વ કાવ્ય-સંગ્રહ ``મઢલેાં 
મોતી''ને, તેમને અપ્વણ કરતાં સહષ્વ ગૌરર અનુભરું ્ુછ.ં

રમેશચંદ્ર િ.ે પટેલ (આકાશદીપ) 
કરોના,  કૅધલફોધન્વ્યા,  

તા - ૧/૧/૨૦૧૬
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ત�રપૂંરનરી તવારરીખ

બી.એચ. પટેલ / સી.બી. રનેરીઆ (ઇજનેર-ગાંિીનગર)

તા - ૧ મે, ૨૦૧૬

"આકાશદીપ"ના તેજોમ્ય તેજપૂંજ... અખંડોતસાહી રહેજોના મિુરા ભારના 
શબદ-ધરધન, આપણા મેઘારી સારહત્યકાર શ્ી દોલતભાઈ ભટ્ટની, ‘ધત્પથગા' 
કાવ્યસંગ્રહની રિામણીની ્યાદો સાથે...મારે ને મારા ઇજનેર ધમત્ શ્ી સી.બી.
કનેરી્યાને... આજ ેશ્ી રમેશભાઈ પટલે (આકાશદીપ)ની કાવ્ય-દીપની નરલી 
આગામી શ્ેણી માટ ે શુભેચ્છા સાથે, આપ સૌને મળરું ્છ.ે

અમે તો, તેમની ઇજનેરી કારરકદટીની જરલંત આભાના પ્રત્યક્ષ સાક્ષી બનરાનું 
ગૌરર િરારીએ ્છીએ. રણાકબોરી થમ્વલ પારરસટશેન માટ,ે મરહસાગરની ઊંડા 
રેરાન કોતરો ને સંલગ્ન જમીન સંપાદન થઈ. શરૂઆતમાં કોઈપણ પા્યાની 
સુધરિા રગર... રોડ, રહેઠાણ કે પાણીની વ્યરસથાના અભારરાળા પ્રોજકેટો પર, 
પોધસટગં પામનાર સટાફ એટલે સાચા કમ્વ્યોગીની કપરી કામગીરીની શરૂઆત. 
િીરે િીરે કામ ધસધરલ ઇજનેરો સાથે આગળ રિે. સાઈટ મોધબલાઇઝેશન સાથે 
અરર-જરર રદરસે દેખા્ય ને સાંજ ે નજીકના ગામે રાસો થા્ય. જી.ઈ.બી.એ 
સર્વપ્રથમ બલૉઇલર, ટબા્વઇન અને કંટો્લરૂમ માટ ે એક ટીમ બનારી પોધસટગં 
ક્યુું. આ ટીમની કા્ય્વકુશળતા ઉપર જ આ ખૂબ જ મોટા, ગુજરાતના નરા 
પારર પ્રલૉજકેટનું ભાધર હતું. તેઓની બૃહદ જરાબદારીમાં નરા સટાફને ટ્ઇેન 
કરરાનું અને નરા ભરતી કે ટા્નસફર થતા સટાફની શૃંખલા માટ ે સૂત્િાર 
બની સતત જરાબદારીભ્યા્વ કામનું એ ભગીરથ કા્ય્વ શીરે હતું.

આજ ેWTPSના આ મહાકા્ય સટીમ જનરેરટગં ્યુધનટો (આપણી ભાષામાં 
બલૉઇલર) કંસટક્શન, ઈરેકશન, કધમશનીંગ પ્છી તેના સંચાલન સાથે, ગુજરાતને 
રીજપૂરરઠ ે પગભર કરી, અનેક ઍરોડયો સાથે ્યશોગાથા રટતા કા્ય્વરત ્છ.ે 
શ્ી આર.જ.ે પટલેના આ મણકામાં સંચાલન સમ્યે, તેમના એક સહભાગી 
તરીકે, ૧૯૭૯થી ૨૦૦૦ની તેમની ઇજનેરી કારરકદટીની સેરાના અમે પ્રત્યક્ષ 
રીતે સાક્ષી ્છીએ. ત્યારબાદ (૨૦૦૦-૨૦૦૫)માં, અમે ગાંિીનગર ખાતે પણ 
ઍશ-હેનડધલંગ ધસસટીમ માટ,ે તેમની સાથે કામ કરરાની તકના સુભાગી 
બન્યા ્છીએ. તેમની દૂરોગામી લાભ દેતી ્યોજનાના સાક્ષી બનરાનું શ્ે્ય પણ 
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અમને લાધ્યું ્છ.ે કોલ રરજકેટને, ઍશ ધનકાલના બોડ્વને આધથ્વક ફટકો દેતા 
પ્રશ્ોના ધનરાકરણ માટ,ે હેડ ઑરફસ ને ટધૅકનકલ મેમબરે, તેમના પર મૂકેલો 
ધરવિાસ, તેમણે ધસદ્ધ કરી બતારેલ. આ ટધેકનકલ રરપોટ્વ રાંચીએ ત્યારે, તેમની 
પરદેશની પારર પલાનટની રડઝાઇન સપલા્ય કરનાર તજજ્ોને, આપણી રરકુંગ 
કનડીશન માટ ે જ ે ફેરકાર કરારી ઇજનેરી અનુભરનો લાભ દીિો, ગુજરાત 
નહીં પણ સમગ્ર ભારતના રીજધનગમોને લાભાધનરત ક્યા્વ... એ ્યશકલગી 
સમાન ્છ.ે ધસમેનટ કંપનીઓને ઉપ્યોગી એરી, ફલા્ય-ઍશ કરલૉલીટીને અલગ 
કરી (સા્યલો ધસસટીમ), ધરતરણની શરૂઆત માટ ેતેમણે પલાધનંગ કરી, બોડ્વને 
કોતરોમાં ખૂબ જ પાણી સાથે લઈ જરી પડતી ઍશ, ને પોલ્યુશનના ધરકટ 
પ્રશ્ના હલ માટનેી શરૂઆત કરી હતી. આજ ે ધનગમને એ પલૉધલસી આધથ્વક 
રળતરની ્યોજના બની ગઈ ્છ.ે આજ ે તો થમ્વલ સટશેનની નજીક ધસમેનટ 
કંપનીઓ ઊભી થરાની શરૂઆત થઈ ગઈ ્છ.ે આરા ઇજનેર શ્ી આર.જ.ે 
પટલેને ભીતર કધરતા ્છલકતી હતી.. એ રાત પણ રોચક ્છ.ે.. આરો એ 
`આકાશદીપ'ને રિારીએ.

ગુજરાત સમાચારના, શધનરારે પ્રગટ થતી પ્રાસંધગક રચનાઓની કટાર 
`શબદ-ધસધદ્ધ' સારહત્ય-રધસ્યાઓની ધપ્ર્ય કટાર હતી. ત્યાં એક રદરસ જી.ઈ.બી. 
સંકુલમાં રાત રા્યરે ચડી... `મારે શોિરા ્છ ેબીજા એક બાપુ' - રમેશ પટલે 
(આકાશદીપ) - ગાંિીનગર થમ્વલ કલૉલોની... અરે! આ તો આપણા આર.જ.ે
પટલે સાહેબ. આમ અમે તો ગાંિીનગર થમ્વલમાં, તેમના આ કાવ્ય રચરાના 
શોખના સાક્ષી બની ગ્યા. એ ખુશી ત્યારથી, આજ સુિી હૈ્યે રમાડીએ ્છીએ. 
પ્છી તો, ગુજરાત સરકારના મારહતીખાતાના માધસક `ગુજરાત'માં પણ, 
તેમના ધરિધરિ ધરષ્યોના કાવ્યો, અરાર-નરાર પ્રગટ થરા લાગ્યાં. અમારા 
ઇજનેરી ્યુધન્યનના માધસક સમાચારપત્માં, તેમની પ્રાસંધગક કધરતાઓએ તો, 
ગુજરાતના ખૂણેખૂણે, ઇજનેરી આલમમાં રંગ જમારી દીિો. તેઓ પોતાનો 
આ શોખ ધમત્ો સાથે ગોષ્ી રૂપે માણતા. 

જ્યારે તેમણે ્યુ. એસ.એ. આરરાનું નક્કી ક્યુું, ત્યારે મેઘારી સારહત્યકાર શ્ી 
દોલતભાઈ ભટ્ટ,ે અમારા ધમત્રતુ્વળની ધરનંતીને માન આપી, તેમની રચનાઓના 
પ્રથમ કાવ્ય-સંગ્રહ `સપંદન'ને આરકાર આપ્યો. તેમના ધરદા્ય સમારંભનું અમે 
આ્યોજન ક્યુું... એ હતી... પહેલી મે ૨૦૦૫. તેમને, તેમની જ કધરતાઓથી 
રિારરાનું ટાણું ઊભ્ય પક્ષે લાખેણું હતું. આ પ્રસંગે આ. સારહત્યકાર  
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શ્ી દોલતભાઈ ભટ્ટ,ે આધશષ આપતાં કહ્ું... `રમેશભાઈ, તમારામાં પડલેાં 
કવવતત્વે, તમને કલમ ઉપડાવી છ.ે.. તો લખતા રહેજો... તમે કવવની પંગતમાં 
બેસી ગયા છો હવે.’

કૅધલફોધન્વ્યા (્યુ.એસ.એ)માં આવ્યા બાદ, તેમની દીકરી વિેતાના ઘરે, તેમણે 
આ. સારહત્યકાર શ્ી દોલતભાઈ ભટ્ટના આધશષ ગણી, કુદરતના ખોળે 
ઝીલેલી ને, હૈ્યે રમતી ભધકત આરાિનાને રચનાઓમાં ઢાળરાની શરૂઆત 
કરી. કોઈ રખતે રતનની ્યાદ, તો ઉતસરોની માણેલી મજાને ગીતથી ્છલકારી 
ધનજાનંદમાં ગાતા રહેરાની મજામાં મગ્ન થતા ગ્યા. તેમણે કહેલી એક 
્યાદ, આપ સૌને કહંુ તો.., `કધરલોક' બલલૉગના ડલૉ. શ્ી રદલીપભાઈ પટલેે 
(્યુએસ.એ)... એક રદરસ સરાધમનારા્યણ મંરદરે, ધમત્ ચંદ્રેશભાઈ (જમાઈરાજ) 
પાસેથી, તેમને ગમેલી, રમેશભાઈની રતનપ્રેમની એક કધરતા, ૧૫મી ઑગષ્ ે
બલલૉગમાં પ્રધસદ્ધ કરી. રમેશભાઈએ પહેલ-રહેલી, પોતાની આ રચનાને નૅટ 
જગતે રાંચી, ખૂબ જ રોમાંચ અનુભવ્યો. પ્છી તો તેઓ `કધરલોક' બલલૉગના 
રાચકોના ચરહતા કધર થઈ ગ્યા. એક પ્છી એક તેમની નરલી રચનાઓ, 
સૌને ગમતી રચનાઓ બની ગઈ. િીરે િીરે બલલૉગજગતમાં, તેઓ ઉભરતા 
કધર તરીકે ્યશ પામતા ગ્યા.

સુશ્ી નીલાબેન કડકીઆ (મેઘિનુષ), ‘શબદ સાગરને રકનારે’- 
ઑસટ્ધેલ્યા (રાજીર ગોહેલ), કધરલોક... ડલૉ. શ્ી રદલીપભાઈ, કાવ્યસૂર.. 
શ્ી સુરેશભાઈ જાની, મનનો ધરવિાસ… ડલૉ. શ્ી રહતેશભાઈ (ગુજરાત), 
રીડ ગુજરાતી (રડોદરા) - મૃગેશભાઈ શાહ, ટહુકો... જ્યશ્ીબેન ભકતા 
(્યુ.એસ.એ), સબરસ - શ્ી અશોકભાઈ કૈલા, ગુજરાતી... શ્ી ભરતભાઈ 
સૂચક, ધરણેલાં મોતી, બીનાબેનનો બલલૉગ, લેસટર ગુજ ્વરી... શ્ી રદલીપભાઈ 
ગજ્જર (્યુ.કે.), ભજનામૃત... શ્ી અતુલ જાનીના ચાહકોએ, ‘આકાશદીપ’ને 
– પ્રધતભારોથી હરખે રિારી લીિા.

રમેશભાઈએ આ રચનાઓનું સંકલન કરી `ઉપાસના' કાવ્ય સંગ્રહ તૈ્યાર 
ક્યયો' આ. શ્ી દોલતભાઈ ભટ્ટને, તેમણે આરકાર આપરા ધરનંતી કરી. અમને 
પણ તેમણે બુક-ધપ્રધનટગં માટ ેતેમનો ધરચાર જણાવ્યો. તેઓ અમેરરકામાં હતા... 
રતનની મુલાકાતનો કોઈ કા્ય્વક્રમ ન હતો. એટલામાં તેમના મોટાભાઈ શ્ી 
ધરષ્ણુભાઈએ... રતન મરહસામાં, અમારી તથા શ્ી દોલતભાઈ ભટ્ટ સમક્ષ 
બીજા પુસતક `ઉપાસના'ના ધરમોચન માટ ે પ્રસતાર મૂક્યો. રમેશભાઈના પ્રેમ 
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આગળ, સૌના મુખે સંમધતના સૂર જ ઢળ્ા. અમે `ઉપાસના'ને પુસતકદેહ 
આપરા... શ્ી ધરષ્ણુભાઈ સાથે કામ ઉપાડી લીિું. રમેશભાઈએ અમારા આ 
ઉતસાહની રાત વિેતાને (્યુએસએ)માં કરી. વિેતાબેને પરદેશમાં પણ, સાથોસાથ 
ધરમોચન માટનેી તૈ્યારી કરી દીિી... ને અમને પુસતકો મોકલરા કહ્ું.

સૌથી આનંરદત ને રોમાંચ, હંુ ને ધમત્ કનેરર્યા અનુભરી રહ્ા હતા. અમે, 
આ. શ્ી દોલતભાઈ ભટ્ટ સાથે, કધર શ્ી રમેશભાઈના રતન, મરહસા ગામે 
ધરમોચન કરરા, શ્ી ધરષ્ણુભાઈના આમંત્ણે પહોંચી ગ્યા. રમેશભાઈ અમારી 
સાથે ન હતા... પણ જ ે સથળે શાળાના પટાંગણમાં કા્ય્વક્રમ હતો... તે સઘળે 
તેમના નામનો રણકાર હતો. આ એ જ શાળા હતી, જ્યાં તેઓ, તે રખતે મેરટક્ 
સુિી ભણેલા... બલૉડ્વ પર ૧૯૬૫માં પ્રથમ નંબરે આરેલા ધરદ્ાથટી તરીકે તેમનું 
નામ હતું... અમે સાનંદ રાંચી, રાતો સાંભળતા, શાળાના આચા્ય્વશ્ી ને પ્રસંગના 
આ્યોજક સધમધત સાથે આગળ રધ્યા. મરહસા કેળરણી મંડળના આજીરન 
ટસ્ટી તરીકે સેરા આપનાર, શ્ી ઝરેરભાઈ મુખી, કધરશ્ીના ધપતાશ્ીની મિુરી 
સુરાસ, ધશક્ષણજગતે આજ ે પણ અનુભરાતી હતી. અમે તેમના કુટુબંીજનો 
ને ધમત્ો સાથે, ગામની રાટ ે આગળ રધ્યા.. ગામની ભાગોળે સરસ મજાનાં 
ખેતર, કૂરો ને રળી નામ તેનું `રાડી'... બેસરાનો મજાનો ઓટલો, જાંબુના 
ઝાડ નીચે. બાજુમાં ભાથીદાદાનું મંરદર... પરબ. કેટલું રૂડુ ં ગ્રામ્ય રાતારરણ. 
આ રાડી, એટલે શ્ી રમેશભાઈના ધપતાશ્ીનું ખેતર... જ્યાં આપણા આ કધરએ 
અહીં જ, ધશશુર્યનાં સંભારણાં હૈ્યે જડલેાં. અમારી ખુશીનો પાર ન હતો... 
આ તેમના ઉદગાર:

પુષપની પાંખડીએ પરોવી પરાગ પ્રભુ પ્રેમે રે પોંખીએ 
અમારા અંતરમાં અમીરસ આનંદ ઝીલી આતમ અજવાળીએ

નજીક જ ધરશાળ તળારને રકનારે પાળે અમે ઊભા રહ્ા. મંરદરોની ફરફર 
ફરકતી ધરજાઓની હારમાળા... સરરર તીરે... જાણે કાંકરર્યા (અમદારાદ)
ની ્યાદ દેતો આશ્મ (મઢી), ને ધરશાળ રડલાએ પંખીઓનો મેળો. ગુલાબી 
કમળની શોભા ને, જળચર પંખીઓ. ભાઈશ્ી ધરષ્ણુભાઈ, બળરંતભાઈ, 
અશોકભાઈ ને બહેન જશોદાજીની સાથે, રમેશભાઈના સહાધ્યા્યીઓ રચચે, 
અમે સાચે જ ખોરાઈ ગ્યા. તેમના બાપોતી ઘેર ગ્યા... મુખીની ખડકી... 
સરસ કોતરણીરાળા હરેલી ટાઈપ આગળનો ધરશાળ ચોક. આ મોભાદાર 
આરાસમાં, તેઓએ સંસકાર ઝીલ્યાની ઝલક અમને મળી ગઈ. ઘરમાં ધપતાશ્ીએ 
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રસારેલ પુસતકાલ્ય સાચે જ પ્રેરણા રૂપ હતું. મને, આપણા મહાન સારહત્યકાર 
શ્ીપન્ાલાલ પટલેની `મળેલા જીરની' રાત કરતા એક સારહત્યધરદની નોંિ 
્યાદ આરી ગ્યેલી... કે અહીંથી જ શ્ી પન્ાલાલને એ બિાં પાત્ો જડ્ાં 
હશે... એમ આપણા રમેશભાઈના સંસકાર, આ રતનની માટીમાં જ ભલા 
બીજ રોપાઈને પાંગ્યા્વ હશે.

શ્ી આર. જ.ે પટલેસાહેબના ધમત્ો ને સંબંિીઓ, તેમના રતન, મરહસાને 
આંગણે... `ઉપાસના'ને રિારરા આરી પહોંચેલા જોઈ અમે સાચે જ ગૌરર 
અનુભરરા લાગેલ... એ કેમ ભૂલા્ય? શ્ી ધરષ્ણુભાઈના પરમ ધમત્શ્ી, 
ગાંિીનગરથી સારહત્યકાર પ્રો. રકશોરધસંહ સોલંકી, સુરતથી પ્રો. ધરજ્યભાઈ 
સેરક... શાળાના આંગણે અમારી સાથે ઉપધસથત થઈ ગ્યા ને એકબીજાના 
અધભરાદન ઝીલ્યાં. સરાગત સાથે સમારંભની સૌરભ ્છલકાતી ગઈ. 
સારહત્યધરદો થકી સમારંભમાં, કધરતાઓને માણરી...એ તો ઝીલીએ ત્યારે 
જ સમજા્ય.

રાહ! ડલૉ. પ્રો. રકશોરધસંહના એ સમારંભના શબદો... શ્ી રમેશભાઈ માટ.ે.. 
``જીરન મહેંક્યું ઇજનેરી કૌશલ થકી ને આ લેધખની જાણે સંસકારરલોણું''... 
કેટલા બિા સાચા અનુભરા્ય. આ `ઉપાસના' કાવ્યસંગ્રહે... અમને અમારા 
ઇજનેર શ્ી આર.જ.ે પટલેની બીજી બાજુ એટલે... કધર પ્રધતભાની ઓળખાણ 

દઈ દીિી. સુરતના પ્રો. ધરજ્યભાઈ સેરક અને નાટ્યક્ષેત્ના તજજ્... એ સૌએ 

અમને દીિી ઓળખ..

``આપનાં કાવ્યો રાંચરા ગમે ્છ,ે આપનાં કાવ્યોને `સંસકૃધતકાવ્યો’ કહેરાનું 
મને ગમે.” તો શ્ી દોલતભાઈ ભટ્ટ.ે.. કાવ્ય-સંગ્રહને ધરધરિ રાનગીઓથી 
ભરા્યેલા રાજભોગ જરેો રસથાળ કહી ધબરદારી. ભધકતપ્રિાન રચનાઓને 
તેમણે તેજોમ્ય રીતે તરરરતી નીરખી. રણભેરી કે રતન પ્રેમની ઊંચાઈઓને 
સૌએ ધબરદારી... સૌએ રમેશભાઈને ્યાદ કરી એક જ રાત રટી... રમેશભાઈ 
`આકાશદીપ'ના તખલ્ુસનો દીપક ઝળહળતો રાખજો. અમે તો તે પ્છી 
`આકાશદીપ'ને ઓળખતા થઈ ગ્યા... પણ સાચી ઓળખ તો આપ સૌએ 
અમને દીિી એમ અમારે કહેરું જ રહ્ું…

`ધત્પથગા'ને ધમત્ોના પ્રધતભારોની ્યાદો, અત્ે માણરી એ લાખેણું ટાણું 
કહી ધરરમું...
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માતૃભાષાના સ્�હન� વહાવા�…

હરખે હાલી હંુ સરોવર પાળ 
આભલે રંગો રમાડે રવવરાજ 
ગગનનો ખોળો ભરે રે કલશોર 
આજ મારે જાવું પંખીડાંના મેળે રે લોલ

પ્રકૃધતનું આરું સુંદર રણ્વન, જ ેકુદરતના ખોળે મનભરી મહાલ્યું હો્ય એ જ 
કૃધતમાં ઊભારી શકે. `આકાશદીપ' એટલે અજરાળાની ભાષા. આ અજરાળાને 
જીરન, રતન અને ઉતસરોના ઉમંગ થકી હૈ્યે રેલાતું અનુભરરું હો્ય તો, આ 
કાવ્ય-સંગ્રહ રાંચતાં તમને પ્રસન્તાથી જરૂરથી ભરી દેશે. શ્ી રમેશભાઈની 
રચનાઓમાં રતન ગુજરાતની સૌરભ ્છ.ે મૈ્યા નમ્વદા, સારજ ને ગાંિીબાપુ 
કે સરદાર જરેી ધરભૂધતઓનાં પ્રેરક કરન ્છ.ે સારહત્યનો સાગર તો ધરશાળ 
્છ,ે આ કાવ્ય-સંગ્રહ તેની એક લહેર ્છ.ે `મઢલેાં મોતી'ની ગે્ય રચનાઓને 
કલાકારોના કંઠ મળ્ા ્છ ે ને તેથી સાચે જ કહેરા્ય ્છ ે કે `કધરતાઓ એ 
કરમાઈ જા્ય એરાં પુષ્પો નથી.'

કધરશ્ીની આ આપકમાઈને કૅધલફોધન્વ્યાની `પરબ બેઠક'ને આંગણે રિારતાં 
મને આનંદ થા્ય ્છ.ે આપ સૌ આ કાવ્ય-સંગ્રહને રાંચો રંચારોને ને માતૃભાષાના 
સનેહને રહારો, એ અધભલાષા સહ..

આપનો 
ડલૉ. પ્રતાપભાઈ પંડ્ા 
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યુવાકવવ અનિલભાઈ ચાવડાિા શબાદો….

રમેશભાઈ પરદેશમાં પણ માતૃભાષામાં જીરે ્છ,ે હસે ્છ,ે રસે ્છ ે અને 
વિસે ્છ…ે

સૌથી સોહામણી ઓ, ચંચલ વસંત તું, હાલ હર્ષે વધાવું 
ખૂશબુભયા્શ કટોરા, કુદરત મધુરી, વહાલ ઝૂલે ઝૂલાવું

થાઉં હંુ ધનય આજ,ે અંતર દશ્શનથી, ઝીલતાં દદવય ભાવો 
ને લીલા ડંુગરાઓ, નવલ રૂપ ધરી, ગાય ગીતો ઉરેથી

Pragnaju | પ્રજ્ાબદોિ વ્ાસ (યુઅદોસઅદો)

રાહ! સુંદર રચના!

સૌજન્ય સાથે પ્રેરણા દેનાર… બલલૉગ જગતના ધરદુષી... સંસકૃત, ઉદૂ્વ, 

રહનદી ને ગુજરાતી સારહત્યના પ્રખર અભ્યાસી 

સરાગત અને અધભનંદન! 

તમે તો તમારાં કાવ્યો દ્ારા ખૂબ પરરધચત લાગો ્છો!  

બરકતની રચનાની ્યાદ દઈ જાઓ ્છો આપ.

સુણં છુ ં મારી વાતો તો મને એ થાય છ ેઅચરજ, 
કે મારાથી વધારે શું મને લોકો વપછાણે છ?ે

ડાૉ. મહદો શ રાવલ

May 2nd, 2010 કલમનો સથરારો...  
`સબરસ ગુજરાતી' પ્રથમ ઇનામી કધરતા–  

`ધરા સિિન સી' (્છદં બસીત) (ગઝલ) રમેશ પટેલ (આકાશ દીપ)

રાહ... રમેશભાઈ, રતનપ્રેમથી ધનતરતી સુંદર અધભવ્યધકત. ખૂબ-ખૂબ 
અધભનંદન.
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ત્રણ કાવ્ માળા

‘ધત્પથગા’ પુસતકમાંથી સાભાર. `રીડગુજરાતી'. શ્ી રમેશભાઈનો 
(અમેરરકા) ખૂબ ખૂબ આભાર.

શ્ી મમૃગેશ શાિ

ઋતુકાવ્ાદોિાં કામણ... 

સાહિત્યરાર શ્ી િસમુખભાઈ પટેલ (્યુએસએ) 

તમારાં ઋતુકાવ્યોથી કાંતના ખંડકાવ્યો સમસત મનોજગતમાં ફરી રળ્ાં 
અને કાંતરાળું કામણ ફરી રમણે ચઢું. આદરધણ્ય સારહત્યધરદ શ્ી 
રલીભાઈએ ‘કાવ્યસરરરના ઝીલણે' કાવ્યસંગ્રહની પ્રસતારના... Lyric is 
a poem that expresses the personal feelings of the lyricist. 
રમેશભાઈએ ઊધમ્વ કાવ્યોની ઉપરોકત વ્યાખ્યાને પોતાનાં અનેક કાવ્યોમાં 
સાથ્વક કરી બતારી ્છ.ે

ગાદોવવન્દભાઈ પટદોલ (સ્વપ્ન) યુઅદોસઅદો

સંતકોટી ્ઈ ર્વ જો પ્ભુ ચરણમાં રમે

તું જ છ ેએ પારસમવણ, યુગોયુગોને પલટી શકે

સંતોની ભૂવમ અને અધયાવ્મકતાનું આકાશ ને પ્ભુનું પાતાળ 
એટલે જ ભવય ભારત.

ખૂબ સરસ!
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અશાદોકકુમાર - `દાદીમાિી પાદોટલી' (યુ.કદો .)

છ ેશવ્ત ધનય તારી, ધખ ધખ રવવનાં, ઝીલતાં તેજ તીખા ં
સંતાયે સૌ જ છાંયે, તન જ તપવતો, ખેતરો જાય ખેડી

આપની રચના માણરાની ખૂબ જ મજા આરે ્છ,ે તો ઘણું જ નરું જાણરા 
ને માણરા આપની રચનાઓમાંથી મળેલ ્છ.ે િન્યરાદ!

DR. CHANDRAVADAN MISTRY 
http://www.chandrapukar.wordpress.com 

રમેશભાઈ અને સધરતાબેન અને પરરરાર

તમારી આ જીરન-સફરમાં, ૧૯મી મે, ૧૯૭૨માં પ્રભુતાનાં પગલે, 
જીરનસાથી સધરતાબેનના સાથે શરૂ કરેલી ્યાત્ા, આ રષ્વ કૅધલફોધન્વ્યામાં 
્યાદ કરી રહ્ા ્છો… સાથે તમારી રચના... ભારભરી સુંદર.

ગમતી ઉર વસતારી રણઝણતી રે રસીલી 
જામી મહેદિલ આજ તો કહેવા કહાણી 
ના રે સમાયે નજરમાં જ દીવાનગી રે 
છ ે ‘દીપ ગાતો મનભરી કહેવા કહાણી

www.girishparikh.wordpress.com

Please read આજનો પ્રધતભારઃ ‘આકાશદીપ’નાં અજરાળાં on  
http://www.girishparikh.wordpress.com and give your 
comments. Thanks.

Girish Parikh
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રીતદોશ માદોકાસણા  
(કતાર-દોહા)... ગુજ. રફલમ સજ ્વક

રમેશ પટલે `આકાશદીપ'

ધનખાલસ, નૈસધગ્વક અને નમ્ય રચનાઓ થકી ફાગી ઉઠલેો બલલૉગ!

ખૂબ મજા આરી…

પી.કદો . દાવડા - (યુ.અદોસ.અદો) 
લેખકશ્ી : `મળરા જરેા માણસ'

આરા સંસકારી સારહત્ય બદલ ગુજરાતીઓ તમારા ઋણી રહેશે.

ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ સાથે,

J JUGALKISHOR

પૃથરી ્છદં સાચચે જ ધરકટ કેડી જરેો ્છ.ે સોનૅટ માટ ેઆ ્છદંને સૌથી 
રિુ માક્વ મળ્ા ્છ.ે

તમે ્છદંોબદ્ધ કાવ્યમાં પણ પૃથરીને અપનારીને બહુ સરસ કામ ક્યુું ્છ.ે 
્છદંની સાથે કાવ્યભાર પણ મૅચ થઈ જા્ય ્છ.ે નેટ પર ગઝલોને બાદ 
કરતાં રૃતિો કે ્છદંોમાં ભાગ્યે જ હાથ અજમારા્ય ્છ.ે તમે આ ચાલુ 
જ રાખશો…એનાથી ઘણાને પ્રેરણા મળશે.

ખૂબ શુભેચ્છાઓ સાથે!

િુગલહરશોર વ્યાસ (અમદારાદ)
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રઘુવીર ચાૌધરી  
તા-૧૦/૦૯/૨૦૦૮, બાપુપુરા

શ્ી રમેશ પટલે (આકાશદીપ)ની કેટલીક ગે્ય રચનાઓ લોકગીતની સફૂધત્વ 
િરારે ્છ.ે જીરનની કેટલીક ક્ષણો આ ઉમદા પ્રરૃધતિ માટ ેસમધપ્વત કરરા 
બદલ એમને અધભનંદન અને શુભેચ્છા. (ધત્પથગા)

(ગુજરાતી ભાષાના મૂિ્વન્ય આ. સારહત્યકાર શ્ી રઘુરીર ચૌિરી (ભારતી્ય 
સારહત્યના નલૉબેલ સમાન જ્ાનપીઠ પુરસકાર ને રણજીતરામ સુરણ્વ ચંદ્રક 
ધરજતેા..)

ચાલો કવવની પંવ્તઓ હૈયે રમાડી વીરમું... 
અમે જમતા , પંખી જમતા, જમતી જગની જમાત 
તારી અમી ખૂટે ના ખૂટાતી , કેવી નવલી વાત 
ના મળે તાળું, ના લૂંટે લૂંટાતું, વાહ રે ધૂળનું ઢેિંુ 
અનંત ઉપકાર જાણી, તારા ખોળે માથું મૂકંુ

– રમેશ પટેલ (આકાશદીપ)

 બી.એચ. પટેલ (ઇજનેર)  
સી.બી. રનેરીઆ (ઇજનેર)  
ગાંિીનગર ર૧ મે, ૨૦૧૬
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એાવકાર 
નીલમ દ�ોશી

`મઢલેાં મોતી’ કાવ્ય સંગ્રહ

રમેશ પટલે (આકાશદીપ) રતનથી દૂર રહીને માતૃભાષામાં લખતા કધર 
્છ.ે તેમને પ્રત્યક્ષ કદી મળી નથી અને ્છતાં અપરરધચત ્છ,ે એમ પણ કહી 
શકતી નથી. તેમના શબદોથી પરરધચત ્ુછ ંજ અને એ શબદો તેમની ઓળખાણ 
સુપેરે આપી રહી ્છ,ે અને એ ઓળખાણે તેમના માટ ેએક આદર જનમાવ્યો 
્છ,ે જનેે લીિે તેમણે જ્યારે આરકાર લખી આપરા માટ ે કહ્ું ત્યારે ઇનકાર 
ન કરી શકી અને તેમના કાવ્ય સંગ્રહ `મઢલેાં મોતી'ની ભાર્યાત્ા કરી. એ 
્યાત્ા મજાની રહી એમ કહેરું જરૂર ગમશે.

કધર કે લેખક હો્ય એ સરભાધરક રીતે જ સંરેદનશીલ હોરાનો - તેમની 
સંરેદના શબદોમાં ઉતરે ્છ ે ત્યારે ધરધરિ રંગ રૂપમાં ઢળે ્છ.ે માતૃભાષાની 
ચાહત તેમના કાવ્યોમાં પણ ્છલકે ્છ.ે જુઓ, માતૃભાષાને એ કેરા સુંદર 
શબદોમાં નરાજ ે ્છ.ે માતૃભાષાને એ સંબંિની રેશમ દોરી જમે ધરશેષણથી 
નરાજ ે ્છ,ે અને કધરનો ધમજાજ તો જુઓ- કેરા દમામથી એ કહે ્છ.ે..

રાહ ભલે ને ઉબડ-ખાબડ હો 
તારો ઍવરેસટ ચડી બતાવું.

જીરનના ઉતાર-ચઢાર કે સંઘષ્વથી આ કધર ગભરા્ય એમ નથી. એ તો 
જીરન રાહમાં ઍરરેસટ ચડી બતારરાની ઝંખના રાખે ્છ.ે

તો કધરને તરસ ્છ ેઅધરનાશી અજરાળાની- તારં મારં નહીં પણ સરહપણની 
અહીં રાત ્છ ે અને જ્યાં સરહ્યારં હો્ય ત્યાં ઉજાશની આશા રાખી શકા્ય 
ને? જુઓ કધર કેરી મજાની રીતે કહી બેસે કે...

નથી અમારં, નથી તમારં, આ જગ સૌનું સદહયારં 
મારામાં રમતું, તે તારામાં રમતું, અવવનાશી અજવાળું

તો જીરનની પાનખર અને રસંતને રિારરાની રાત પણ કધર કેરી સહજતાથી 
કરે ્છ.ે

ખરતાં પીળાં પાંદડાંની સાથે સાથે એની નજર ્છ.ે.. ફૂટતી લીલી્છમ 
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ટચૂકડી કંૂપળ પર - જીરન પ્રત્યે ધરિા્યક દૃધષ્ એતો કધરનો િમ્વ ને કધરનું 
કમ્વ કહેરા્ય ને? જુઓ, નીચેની પંધકતઓ...

પીળાં પાદડાં માયા છોડી, દૂર જતાં ભાઈ દોડી 
પીડા પાનખરની વેઠી ધ્ૂજ,ે સૂસવાટે ઠંડી ડાળી

તયાં િૂટી હસતી કંૂપળ 
આ કોણ ખીલવતું તંતર...રણઝણતું મારં અંતર

કધર મનની ભીતર ઉઠતા રમળોની રાત પણ એ કેરી સરસ રીતે કહી 
જા્ય ્છ.ે માનર મનનો તાગ પામરો આસાન નથી હો તો...

કધર ભગરતીકુમાર શમા્વએ પણ કહ્ું ્છ ે કે...

આમ તો સતય, ત્ેતા ને દ્ાપર જાણં 
અઘરો છ ે તાગ પામવો માનવીના મનનો.

- અહીં કધર પણ એ જ રાત જુદી રીતે કહે ્છ.ે ભીતર સાત સમંદર 
ઘૂઘરતા હો્ય એનો તાગ કોણ પામી શકે?

વમળના ઓછા અંદર 
ભીતર સાત સમંદર

રતનથી દૂર રસતા દરેક માનરીને, રતન-ઝુરાપો તો રતિે-ઓ્છ ેઅંશે હોરાનો 
જ. દેશની મા્યા ્ૂછટતી નથી અને દેશમાં અરાતું પણ નથી. આ બે રચચેની 
કશમકશમાં ડા્યસપલૉરરક વ્યધકતની ભીતર રતનની માટીની તરસ હોરાની જ… 
જુઓ કેરી રીતે આ ઝંખનાને કધર શબદોમાં ઉતારે ્છ ે --

હાલને ભેર મીઠડા દેશ ે
સાદ પાડે છ ે કોઈ 
ગમતંુ ગામ; ગમતું શેરી 
ગમતંુ એમાં કોઈ 
પ્રભાવતયાના સૂરે જયાં પ્રગટે પ્રભાત 
જાણજો એ જ મારં વતન ગુજરાત

 – તો કધરને મેળામાં મહાલરાની પણ હોંશ ્છ.ે...પણ એ મેળો ક્યો?

કધર શ્ી રમેશ પારેખ- મન પાંચમના મેળાને ્યાદ કરે તો અહીં એમના 
જ નામેરી કધર પંખીના મેળાને ્યાદ કરે ્છ.ે એના ટહુકાને ્યાદ કરે ્છ.ે..
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આજ મારે જારું, પંખીડાંને મેળે રે લોલ.

લીલુડા પોપટ રમે લીલુડે પાન 
છૂપાછૂપીના વહાલા કોયલના ખેલ

ભીંના ટહુકે કોક બોલાવે રે લોલ 
આજ મારે જાવું, પંખીડાંને મેળે રે લોલ

-- કધરના અનેક કાવ્યોમાં રતનપ્રેમ, પ્રકૃધતપ્રેમ, સંસકૃધતપ્રેમ સાફ ઝલકે ્છ.ે 
સંગેમરમરના પથથરમાં એ સંરેદનાના સૂર શોિતા રહે ્છ.ે

સંગેમરમરના પથથર સમ આજ હંુ, 
સંવેદનાના સૂરો ખોળું પરદેશમાં.

ઋતુઓ, પરયો, રૃક્ષો, રતન- તો ઈવિરને... કોઈ પણ કધર કે કોઈ પણ 
માનરી કેમ ભૂલી શકે? સાચા અથ્વમાં માનર બનીને ઈવિરને ્છોભીલા ન 
પાડરાની રાત કધર કેરી સહજતાથી કહી જા્ય ્છ.ે

હંુ અંધારે ભટકી ભટકી, જોઉં રોજ પ્રભુની વાટંુ 
મારી રીતે હજુએ આજ,ે હંુ માનવને ખોળું

આવો સાથે મળી શોધીએ, પ્રભુના એ માનવ રંગીલા 
હવે ના કરશો તમે, ઘડવૈયાને વધુ વધુ છોભીલા

િમ્વમાં જુદાગરો કોઈ પણ કધરને મંજૂર ન જ હો્ય ને? અહીં પણ કધર 
એજ રાત નીચેના શબદોમાં રજૂ કરે ્છ.ે ગુજરાતની રાતું કરતાં કધર ગુજરાતના 
ગરબાને, ગુજરાત રદનને, ગાંિીજીને પણ ભૂલ્યા નથી.

ધમ્શ મારો ધમ્શ તારો, છ ેજ દકનારા બે જુદા 
જલ વહાવે એક બંને, સતય એ સાચું બધે

અંતે એટલું જ કહીશ - થોડુ ંલખ્યું ઝાઝેરં કરીને રાંચજો. શ્ી રમેશભાઈના 
આ મજાના પુસતકને પોંખતાં આનંદ અનુભરું ્ુછ.ં હજુ પણ રિારે લખતા રહે 
અને સારહત્યની સેરા કરતા રહેશે, એ ભારના અને શુભેચ્છા સાથે, અસતુ.

નીલમ દોશી  
તારીખ - ૧ ઑકટોબર ૨૦૧૫ 
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પ્રસતાવના… રસાસ્ાદ... 

ધરનોદ પટલે

`મઢલેાં મોતી’ કાવ્ય સંગ્રહ

“કધરની કધરતાનો આસરાદ જ કધરને જીરંત રાખે ્છ.ે” ...ઉમાશંકર જોશી.

મૂળ ખેડા ધજલ્ાના મહુિા તાલુકાના ગામ મરહસાના રતની, રમેશચંદ્ર 
ઝરેરભાઈ પટલે `આકાશદીપ', (બી.ઈ. ઈલેકટી્કલ) એ ગુજરાત ઈલેકટી્સીટી 
બલૉડ્વ (જી.ઈ.બી)માં સતત ૩૪ રષ્વની રીજ ઇજનેર તરીકેની સેરાઓ આપી 
્છ.ે 2004માં ગાંિીનગરથી એકઝીક્યુરટર ઇજનેર તરીકેના પદેથી ધનરૃતિ 
થઈને તેઓ અમેરરકા આવ્યા. મારા ધનરાસસથાન સાન રડ્ેયગોની નજીકમાં જ, 
કરોના (ટાઉન) કૅધલફોધન્વ્યા (્યુ.એસ.એ) ખાતે રહી, ૨૦૦૯થી એમના ગુજરાતી 
બલલૉગ “આકાશદીપ”માં એમની કાવ્યરચનાઓ પ્રકાધશત કરી તેઓ એમના 
સારહત્યરસને પોષતી, ધનરૃધતિની એક સુંદર રચનાતમક પ્રરૃધતિ કરી રહ્ા ્છ.ે

રીજ ઇજનેર તરીકે ટકૅધનકલ કારરકદટી િરારતા હોરા ્છતાં, રમેશભાઈમાં 
કધરનું રદલ િબકી રહ્ું ્છ,ે એ એમના કાવ્યસંગ્રહો અને બલલૉગમાં પ્રધસદ્ધ 
એમનાં ધરધરિતા સભર કાવ્યોનું પઠન કરતાં સપષ્ દેખાઈ આરે ્છ.ે મા 
સરસરતીની કૃપા અને પ્રેરણા હો્ય તો જ, રસરતી કધરતાઓ કધરના હૃદ્ય 
મનમાં જનમ લેતી હો્ય ્છ.ે 

રમેશભાઈએ જ્યારે મને એમના નરા કાવ્ય સંગ્રહ `મઢલેાં મોતી’ માટ ે
પ્રસતારના લખરા માટ ેમારી સમક્ષ ઈ-મેલ અને ફોનથી પ્રસતાર મુક્યો ત્યારે 
એમની સાથેના સનેહાળ મૈત્ી સંબંિને લીિે ના કહી ન શક્યો. જો કે હંુ કોઈ 
ધરરેચક હોરાનો દારો નથી કરતો, એમ ્છતાં એમનાં કાવ્યોના એક ધન્યધમત 
ભારક રાચક તરીકે,આ પ્રસતારના અને રસાસરાદ લખરાનો મેં પ્ર્યાસ ક્યયો ્છ.ે

આજ ેરમેશભાઈની પ્રાસંધગક કધરતાઓનો નૅટજગતના ધરશાળ ફલક પર 
માતૃભાષાના ચાહકો આસરાદ લઈ રહ્ા ્છ.ે રિુમાં ‘આકાશદીપ’માં પોસટ 
થ્યેલ અને અન્યત્ પ્રકાધશત થ્યેલ એમની ધરધરિતા સભર કાવ્ય રચનાઓને 
આરરી લઈને, રમેશભાઈએ આજ સુિીમાં નીચે મુજબ પાંચ કાવ્ય સંગ્રહોનું 
પ્રકાશન ક્યુું ્છ.ે
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૧.  સપંદન... ૨૦૦૪... ધપ્રનટ મીરડ્યા 
 આરકાર.. મેઘારી સારહત્યકાર શ્ી દોલતભાઈ ભટ્ટ

૨.  ઉપાસના... ૨૦૦૭... ધપ્રનટ મીરડ્યા 
 આરકાર…મેઘારી સારહત્યકાર શ્ી દોલતભાઈ ભટ્ટ

૩.  શરિપથગા... ૨૦૦૮ ... ધપ્રનટ મીરડ્યા (૧૧૬ કાવ્યો). 
 આરકાર… જ્ાનપીઠ ઍરોડ્વથી સનમાધનત આ.શ્ી રઘુરીર ચૌિરી 

 મેઘારી સારહત્યકાર શ્ી દોલતભાઈ ભટ્ટ

૪. રાવ્ય સરિરના ઝીલણે - ઈ-બુક 
 પ્રસતારના ... સારહત્યધરદ શ્ી રધલભાઈ મુસા

૫. ઉપિન... ઈ-બુક 
 આરકાર - ્યુએસએધસથત ખ્યાત કધરધ્યત્ી સુશ્ી સર્યુબેન પરીખ

હરે તેઓ એમના બહોળા કાવ્ય ઉપરનમાંથી, એમની પસંદગીનાં કાવ્યોનું 
સંપાદન કરી `મઢલેાં મોતી’ને નામે કધરતાઓનો થાળ લઈને, ગુજરાતી ભાષાના 
ભારકો સમક્ષ એક રિુ પુસતક સાથે હાજર થઈ રહ્ા ્છ.ે ધરષ્યની ધરધરિતા 
િરારતાં સંગ્રહમાંનાં દરેક કાવ્યને ખૂબ રસપૂર્વક રાંચ્યા પ્છી, હંુ કહી શકંુ 
કે આ કાવ્યસંગ્રહનું નામ સૂચરે ્છ ે એમ, એમાંનાં લગભગ બિાં જ કાવ્યો 
`મઢલેાં મોતી’ જરેાં આકષ્વક ્છ.ે

આ કાવ્ય સંગ્રહમાં રતનપ્રેમ, દેશભધકત, ઋતુઓ, લોકઉતસરો, પ્રકૃધત, 
ભધકતરસ, ભાષાપ્રેમ, કુદરત અને ગ્રામ્યજીરન ધરગેરે જરેા ધરધરિ ધરષ્યોને 
આરરી લેતી, ૧૦૧ રચનાઓનું સુંદર સંકલન જોરા મળે ્છ.ે કાવ્ય સંગ્રહમાંનાં 
દરેક કાવ્ય માટ ેજો અલગ રીતે લખરા બેસીએ તો પ્રસતારના બહુ જ લાંબી 
થઈ જા્ય, એથી એમાંનાં કેટલાંક કાવ્યોની પંધકતઓ ટાંકીને, એના પર પ્રકાશ 
પાડી એનો રસાસરાદ કરારરાનો પ્ર્યાસ મેં ક્યયો ્છ.ે મને આશા ્છ ે કે એના 
પરથી રાચકોને, સંગ્રહનાં કાવ્યોની એકંદર ગુણરતિાનો પરરચ્ય મળી રહેશે.

દરેક શુભકા્ય્વની શરૂઆતમાં શ્ી ગણેશનું આહ્ાન કરરામાં આરે ્છ,ે એ 
રસમને અનુસરી આ સંગ્રહની શરૂઆત કધરએ `ધબરાજો ગણેશ દેરા'ના સતુધત 
ગાનથી કરી ્છ ેઅને કાવ્યાંતે “દેજો આધશષ થા્ય સુખી જગ “એરી મંગળ 
ભારના વ્યકત કરરાનું ભૂલ્યા નથી. “ગુર નમું ચરણ બડભાગી'' કાવ્યમાં 
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ગુરની રંદના કરી, કધરએ એમની ગુર પ્રેમ-ભધકતનાં દશ્વન કરાવ્યાં ્છ.ે

વાંચછુ ં હંુ; વાતસલય વવતરાગી, 
આતમ અધયાસે રાચું

ઓળખ સાચી દો મુજને, 
ગુર શરણ હંુ માગું

કાવ્ય `િન્ય! માતૃભાષામાં બોલી...'માં આપણી ગરરી ગુજરાતી ભાષા 
પ્રત્યેનો કધરનો લગાર અને પ્રેમ બરાબર નીખરતો દેખા્ય ્છ.ે” 

રૂડી ભાર્ા કાલી, કલરવ સમી સુખ ભરતી”

“ગુજરાતી ભાષા ધરષે તેઓ કહે ્છ ે :

તું ગીત કલાની ઝોળી 
આતમસનમાનની ડોલી

પલપલના વૈભવે, ભરતી તું રે ઝોળી 
વવશ્વ વધાવે મા બોલી

ઝોળી, ડોલી અને બોલીનો પ્રાસ કેટલો સરસ રીતે ધનરૂપણ ક્યયો ્છ!ે

"મારી ભાષા તું ગુજરાતી" કાવ્યમાં પણ ધરવિ માતૃરદન પ્રસંગે, ગુજરાતી 
ભાષાને ગૌરર અપારનાર નમ્વદ, પ્રેમાનંદ, નરસૈ્યો, દલપત જરેા ગુજરાતી 
ભાષાના આરદ રદગગજ સજ ્વકોને શરૂમાં ્યાદ ક્યા્વ બાદ કધર કહે ્છ ે :

મેધાવી સાક્ષર મોટા હાલે, જાણે અવસમતા વણઝાર 
ગાંધી આધુવનક યુગની આભા, ધરતીનો કનક ઉપહાર

આ કાવ્યમાં પણ કધરનો ભાષાપ્રેમ ઉજાગર થતો સપષ્ જણાઈ આરે ્છ.ે 
ગુજરાતી ભાષાનું ગુણગાન ક્યા્વ પ્છી કધર એમના વહાલા રતન ગુજરાતનું 
ગુણગાન કરરાનું કેમ ચુકે? રમેશભાઈના આરાં ગુજરાતપ્રેમ વ્યકત કરતાં 
કાવ્યો ઉરસપશટી ્છ ે : “મહેંકતું ગુજરાત”, ``્યશરંતી ગુજરાત”, “િન્ય િન્ય 
ગરરી ગુજરાત!, “જ્ય હો! ગુજરાત ગાજ ે ગગન”, ``કેમ ન ગાઉં ગૌરર 
થઈ ગુજરાતી!” “રતનના રા્યરા રતા્વ્ય ્છ.ે.. ચાલો ગુજરાત; ...ભાઈ માણો 
ગુજરાત... આ બિાં કાવ્યોમાં “કેમ ન ગાઉં ગૌરર થઈ ગુજરાતી!” કાવ્ય 
મને સૌથી રિુ ગમ્યું, કેમ કે એમાં કધર સોળે કળાએ ખીલ્યા ્છ.ે ભાર, લ્ય 
અને પ્રાસની ખૂબીઓથી ઝગમગતું આ કાવ્ય ્છ,ે આ સરસ ગે્ય કાવ્ય કોઈ 
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સારા ગા્યકને કંઠ,ે સંગીતના સાથમાં જો ગરા્ય તો ચોક્કસ રતન રાસીઓને 
કંઠ ે રમતું થઈ જા્ય એરું મને પ્રતીત થા્ય ્છ.ે આ કાવ્યમાં તેઓ કહે ્છ.ે..

સવ્શધમ્શ સમભાવ રંગ જગ કલયાણી, 
ગાશે ઉન્નવત ગાથા જ ગુજ ્શર જ્ાની, 
વવશ્વજનની ગુજ ્શર ઉર સુખદાતી… 
અમારી ગજ ગજ િુલતી છાતી.

“ગીતા ્છ ેમમ હૃદ્ય” કાવ્યમાં, શ્ીકૃષ્ણ અને અજુ ્વન રચચેનો સંરાદ રજૂ 
ક્યયો ્છ.ે કરોડો લોકોના રદલમાં રસતા પધરત્ ગ્રંથ ગીતા પ્રત્યેની કધરની, પ્રેમ 
ભધકત આ કાવ્યમાં ઉજાગર થા્ય ્છ.ે ગીતાના સંદેશનો અહેસાસ કરારતી 
પંધકતઓમાંની એક ઝલક... 

અપ્શણ કર કતા્શને સવ્શ કમ્શનાં બંધન,કત્શવય ધમ્શ વનભાવ 
તયજી આસવ્ત, યોગ વસથત થઈ, લે ગાંદડવ તુજ હાથ

અધરનાશી અજરાળું”, રણઝણતું મારં અંતર”, “ભીતર સાત સમંદર” એ 
કાવ્યોમાં કધરની આધ્યાધતમક પરરકલપના દેખા્ય ્છ.ે એમાં જ ે આધ્યાધતમક 
ધરચારો અને ભાર ્છ ે એ આ કાવ્યોને, ખરેખરાં મોતી સમાન મૂલ્યરાન 
બનારી દે ્છ.ે ‘અધરનાશી અજરાળું’ કાવ્યમાં કધરના બલલૉગ ‘આકાશદીપ’નો 
ધ્યે્ય શું ્છ?ે અને એની મારફતે કધરને એમના મનમાં શું કરરાની ભારના 
્છ ેએ વ્યકત થઈ ્છ.ે

‘આકાશદીપ’ વદે પ્રેમ દીવડે, કલયાણ જયોત જગાવુ ં
ખીલે અવવનએ ભારતીય સંસકકૃ વત, અમર આશ અજવાળુ ં
નથી અમારં; નથી તમારં, આ જગ સૌનું સદહયારં……

“હંુ માનરને ખોળું” કાવ્યમાં પણ કધરના હૃદ્યની આરી જ ભારના 
ઉજાગર થતી રતા્વ્ય ્છ.ે..

એક દદન અચાનક, ભગવાન આવી ઊભા રે સામે 
પૂછ ે મુજને શું શોધે? ‘આકાશદીપ’ તું અંધારે

દીવો પ્રગટાવી અહોભાવે, બોલયો ભાવ ધરીન ે
વવશાળ જગે શોધવા નીકળ્ો હંુ માનવને

હાથમાં દીરો લઈને આપણા આ કધર ઉફફે “આકાશદીપ”, આ ધરશાળ 



26

મઢેલાં મોતી

જગતમાં, અંિારામાં અટરાતી માનરીની માનરતાને શોિરાની નેમ રાખે ્છ,ે 
એના પ્રેમ દીરડ.ે.. એમને જગમાં કલ્યાણ-જ્યોત જગરરી ્છ,ે સહુના સરહ્યારા 
આ જગમાં, ભારતી્ય સંસકૃધતનું અજરાળું પથરા્ય એરી એમની મહેચ્છા 
્છ.ે આ કાવ્યોની પરરકલપના મનને ગમી જા્ય એરી ભવ્ય ્છ.ે કધર એમના 
``આકાશદીપ”ના આ પધરત્ ધ્યે્યમાં સફળ રહે એરી શુભેચ્છાઓ એમને 
આપીએ.

“ચરોતરની િરા”, “માળાની મોટાઈ” અને “પરદેશ” કાવ્યોમાં કધરનો 

રતનપ્રેમ અને રતનઝુરાપો ભારોભાર નજરે પડ ે ્છ.ે

હાલને ભેર મીઠડા દેશે, સાદ પાડે છ ે કોઈ 
ગમતંુ ગામ; ગમતી શેરી, ગમતું એમાં કોઈ

* * *

ઠે્યા દદરયા ને અમે પૂગયા પરદેશ 
છોડ્ા વતનના રે વહાલ

દોમદોમ સાહેબીની વાતોમાં ડબૂી 
સોનપીંજરે પુરાયા રે લાલ 

એની રેદનાના સાંભળજો હાલ!

ધરદેશમાં રહેતા કધર, એમના રતનના ગામ, એની શેરી, એના ભોળા 
રદલનાં મનેખને ભૂલ્યા નથી. ધરદેશની દાેમદાેમ સાહ્બીમાં રહેરા ્છતાં જાણે 
કે એમની ધસથધત સોનાના ધપંજરે પુરા્યેલ કોઈ પક્ષી જરેી લાચાર અને 
રેદના ્યુકત થઇ હો્ય એરો ભાર ઉપરની પંધકતઓમાં વ્યકત ક્યયો ્છ.ે એમાં 
એમનો ઉતકૃષ્ રતનપ્રેમ લહેરતો અનુભરા્ય ્છ.ે રમેશભાઈએ કધર તરીકે 
્છદંોનું જ્ાન આતમસાત ક્યુું ્છ.ે એમના નીચેનાં કાવ્યો ્છદંોમ્ય રમ્યતામાં 
રમણ કરતાં કાવ્યો ્છ.ે

સારજ (્છદં- ધશખરરણી), ઝૂમે વ્યોમે ધત્રંગો (્છદં-સ્ત્રગિરા), ધરકટ હો્ય 

કેડી ભલે (્છદં- પૃથરી…સલૉનેટ), રહમરષા્વ (્છદં-સુરદના), રહમલહરમાં (્છદં-

ધશખરરણી), નામ એનું રસંતી (્છદં-મંદાક્રાનતા), ઓ ચૈત્ સુદની( ્છદં-સુરદના), 

`ગ્રીષ્મ' અને `ગગન શરદનું' (્છદં-સ્ત્રગિરા) કાવ્યમાં જુઓ કેરી સરસ કલપના 

અને રૂપક પંધકતઓનો રૈભર બની ્છલકે ્છ!ે
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શોભે તકૃવતિ ભરીને, શરદ જન ઉરે, અમકૃતાની કટોરી 
કાવલનદી રાસ લીલા, શરદ ઉજવણી, બંસરી કોણ ભૂલે?

દીપારલી (્છદં- શાદૂ્વલધરક્રીરડત) ……

દેજો ભાવ ભયા્શ રૂડા ઉમળકા, ઉજાશ પવષે દદલે 
વર્ા્શનતે સરવૈયંુ હાથ ધરજો, લાભયા તમે શું જગે

કાવ્ય બચપણ (ધશખરરણી ્છદં)માં બાળપણની ્યાદો કધરએ રજૂ કરી ્છ.ે ..

વદે વાણી મીઠી, મુખ કમલથી, શૈશવ મહા 
અમી સીંચે હૈયે, શત સુખમયી, વૈભવ અહા!

રમેશભાઈએ હાઈકુ કાવ્ય પ્રકાર પર પણ એમનો હાથ અજમાવ્યો ્છ ે
અને કેટલાંક હાઈકુ પણ ધ્યાન ખેંચે તેરાં ્છ.ે ઉદાહરણ તરીકે, ઓ ધપતા 
શ્ીફળ સા (હાઈકુ)

વપતાનું નયારં 
છત્ છ ેજ રૂપાળું 
શીરે ભાળું

આ ગણેલા થોડા શબદોના હાઈકુમાં પણ, ધપતાના આશીરા્વદ-્છત્ ્છા્યાની 
અનુભૂધત કરતા કધરની ધપતૃભધકતનાં દશ્વન થા્ય ્છ.ે

“મા ચંદન અધગ્યારી” અને “લખતી મા તું રધસ્યત” એ રદલને સપશટી 
જા્ય એરાં તેમનાં ભારકાવ્યો ્છ.ે

ધરવિમાં ગુજરાતની ધરરાસત સમા અને નરિા ભધકત રસની લહાણ કરતા 
નરરાધત્ની રરઢ્યાળી રાતોમાં ગરાતા.. િૂમ મચારતા ગુજરાતના ગરબાઓએ, 
સાચે જ, ધરવિે મહોતસરની ્છડી પોકારી દીિી ્છ.ે આ કાવ્ય સંગ્રહમાં, 
નરરાધત્ના માહોલમાં સારી રીતે તાલબદ્ધ રીતે ગાઈ શકા્ય એરા, કેટલાક 
સુંદર નરલા મિુરા ગરબાઓની, કધરએ આપણા સારહત્યને ભેટ િરી ્છ.ે

ગુજરાતની ધરરાસતની ઓળખ સમા, બે સુંદર ગરબાઓને સંગ્રહના અંતે 
મૂકી,શ્ી રમેશભાઈએ આ કાવ્ય સંગ્રહનું સમાપન ક્યુું ્છ.ે

“ઘૂમે ગરબો ગુજરાતમાં” ગરબામાં કધર હૃદ્યથી ખીલ્યા ્છ ે :

ઢોલીડા… ઢોલીડા… ધબકે માઝમ રાત (૨) 
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શોભે નવલા નોરતાની રાત (૨) 
ઘમમર ઘૂઘરીઓ ઘૂમે… ઘૂમે ગરબો ગુજરાત

* * *

ગબબર ગોખ ઝગમગે રે લોલ… 
માડી તારં મંદદરીયું ગગન ગોખ

કોદટકોદટ તારવલયાની દીવડી રે લોલ 
માડી તારી આરત શોભે પ્રભાત

કંકુવરણા રૂપ સાવથયા રે લોલ

નરરાધત્માં આ ગરબા સૂર તાલ અને સંગીતના સંગમમાં ગરા્ય તો ખુબ 
જ જામે એરા બળુકા ્છ.ે આ બિા જ ગરબાઓમાં શબદો, ભાર અને લ્ય 
ધ્યાન ખેંચે ્છ.ે

કધર રમેશભાઈ ત્ણ દીકરીઓના પ્રેમાળ ધપતા ્છ.ે દીકરી પ્રત્યેનો પ્રેમ 
એમની કાવ્ય રચના ``રહાલી દીકરી”માં ઉભરા્ય ્છ…ે

મમતાએ મઢી 
સંસકારે ખીલી 
વહાલી દીકરી 
હસે તો િૂલ ખીલે 
ગાયે તો અમી ઝરે 

ગુણથી શોભે પૂતળી

સંગ્રહનાં બીજાં ્છદંોમ્ય કાવ્યોની રાત આગળ રિારીએ તો િન્ય ્છ ે“મેઘ 
રાજા (્છદં-સ્ત્રગિરા)'' અને “ધરવિ રંદ્ ગાંિી (્છદં-શાધલની)”માં મહાતમા ગાંિી 
ને અંજધલ આપતાં કહે ્છ ે :

ગાંધી મારો, શાંત વંટોળ ઘૂમે 
ગજ ષે છોડો, જાવ છ ે દેશ મારો

મોંઘરારી ( ્છદં–મંદાક્રાનતા)અને “હંુ ને તું જ થઈ ગ્યા સસતા” કાવ્યોમાં 
કધરએ હાલની ચોરે અને ચૌટ ેચચા્વતી “સરકારી” મોંઘરારીને લઈને સજા્વ્યેલ, 
લોકોની રેદનાની કરણ કથા વ્યંગમાં રજૂ કરી ્છ.ે સાચો કધર કદી સામાધજક 
રલણોથી અધલપ્ત રહી શકતો નથી એનું આ એક ઉદાહરણ ્છ…ે 
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ભાવો કૂદે, વનત વશખર ને, ખૂટતી આ કમાણી 
સૌથી સસત્ો, હંુ જ સબળતો, કોણ સુણે કહાણી

નથી વધી મોંઘવારી વીરા 
વદે રૂવપયા હસતા 
સાંભળો મારી વાત સયાણી 
હંુ ને તું જ થઈ ગયા સસતા 
રંગ રવસલી સરકારી મોંઘવારી.....

કાવ્ય “ઉ્છાળો હર હૈ્યે તોફાન”માં, ભારતમાં પ્રરત્વતા ભ્રષ્ાચારના 
ભોરરંગની રાત કરતાં કધર કહે ્છ.ે..

ભ્રષ્ાચારી ભોદરંગે દીધા છ ેભરડા 
મહા લોકશાહીના મૂલયો બેભાન

ગઝલના રધસ્યાઓ માટ ે ગઝલો પણ પેશ કરી ્છ.ે “રૂપલું કોઈ મળ્ું 
મને” એ ગઝલ ્છદં-જદીદમાં રજૂ કરી ્છ.ે

શીદ માંડંુ દૂર વયોમે નજરં હવ ે
ચાંદ શું રૂપ ઘૂંઘટે તો જડ્ું મને

* * *

સાત સાગર; સાત ખંડો, રોજ નોખા પાડતો 
જો વવચરં વયોમે હંુ, છ ે મારી ધરા ચીતરં બધે

દૂર વયોમે સૂય્શ જલતો, તપત સાગર આ ધરા 
મેઘ જયારે નાચશે, લીલી ધરા ચારં બધે

સંગ્રહના અંતે આરતી ગઝલ ``્છ ે રકનારા બે જુદા'' મમ્વભરી ગઝલ પણ 
માણરા જરેી ્છ.ે

“રસંતે કલશોર ક્યયો ભાઈ...” એ એક ધશરમોર સરીખું મજાનું ભારરાહી 
ગે્ય કાવ્ય ્છ.ે આ કાવ્યમાં રસંતનું રણ્વન કરરામાં કધરની કાવ્ય પ્રધતભા 
નીખરી ્છ.ે કહેરા્ય ્છ ે ને કે "જ્યાં ના પહોંચે રધર, ત્યાં પહોંચે એક કધર"

િાગે આ િાગણ ચૈતર ચીતરે, પાવન રંગ પરોઢી 
તરૂવર વનચર પંખી હરખે, રમે છૂપાછૂપી ઓઢી.. 
.....ઓઢી... છૂપાછૂપી ઓઢી
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“આટલું વહાલ કેમ ઢોળે?” અને “પંખીડાંને મેળે રે લોલ'' “પણ ઓલા 
રા્યરે રાત ઉડાડી''... કે રા્યરા રા્યા ફાગણના… રે રિારો પંચમ રસંતની...
મેળે ઝટ જઈએ… જોબધન્યું આજ રમતું હાલ્યું... એ પણ એરાં જ સરસ 

મજાનાં ગે્ય કાવ્યો ્છ.ે તેમની આરી રચનાઓ લોકગીતની સફૂધત્વનો અહેસાસ 

કરારે ્છ.ે

મેળે ઝટ જઈએ…કાવયમાં કવવ કહે છ ે ... 
રૂડાં ગીતલડાં ગવાય 
મુખડંુ મલક મલક થાય 
લીલી લીમડીયું લહેરાય 
િરિર પાંદદડયું િરકાય….કે મેળે ઝટ જઈએ

“જોબધન્યું આજ રમતું હાલ્યું''માં જુઓ કેરો સુંદર ભાર, “મૂ્છના દોરામાં 
શીદ લપટાતું'' કહી બતાવ્યો ્છ.ે

સદહયર મોરી… ઢોલને તાલે થનગન થાતું… 
કે જોબવનયું આજ રમતું હાલયું

િન્ય! ડલૉ અબદુલ કલામ….િન્ય! ઓ ધરરેકાનંદ…િન્ય! અખંડ ભારતના 

ધશલપી… ધરગેરે કાવ્યોમાં, આ બિા ધરવિ રંદની્ય રાષ્ ્ નેતાઓના જીરન 

કા્યયોને સુંદર અંજધલ આપરામાં આરી ્છ.ે

ગુજરાતના એક ગામડામાં જનમી, ઉ્છરી, અભ્યાસ કરી, ઈલેકટી્કલ ઈજનેર 
બનેલ રમેશભાઈની લાંબી વ્યરસા્યી કારરકદટીમાં, તેઓ ગુજરાતનાં ગામડાં 
ખુંદી રળ્ા ્છ.ે આમ મૂળથી જ તેઓ િરતીના ્છોરં હોઈ પ્રકૃતીના રૈભર 
અને ગ્રામ્ય સંસકૃધત સાથે એમને બચપણથી જ પ્રીત થઈ ગઈ ્છ.ે િરતી 
અને આકાશની સીમાઓમાં આરતા અનેક ધરધરિ ધરષ્યો ઉપર, આ કધરએ 
કલપના દોડારી ્છ ેઅને એમની અનુભરી કલમ ચલારી, એમનાં કાવ્યોમાં સુંદર 
રીતે ઢાળી ્છ.ે આથી જ, એમના બલલૉગ ‘આકાશદીપ’માં મુકાતાં કાવ્યોમાં, 
સરાભાધરક રીતે જ, ગ્રામ્ય સંસકૃધતનો િબકાર, બદલાતી ઋતુઓનો રૈભર, 
રતન પ્રેમ, પ્રકૃધત, પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ, સરોરર તથા જનઉતસરો, દેશપ્રેમ ધરગેરે 
ધરષ્યોમાં િરતીની માટીની મહેંક માણરા મળે ્છ.ે

રમેશભાઈ એમના એક કાવ્યમાં કહે ્છ.ે..
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આ માયુડી માટીના કણ કણ મને ઓળખ ે
વતનના વગડે વવહંગોના વહાલ મને સાંભળે

હશે જગને દકંમત હીરા માણેકની 
મારા માંહ્યલાને માટીની મહેંક સવા લાખની

ગુજરાતના પ્રખર ધરદ્ાન સારહત્યકાર, ગુજરાતી સારહત્યમાં જ્ાનપીઠ 
ઍરોડ્વનું સનમાન પામનાર મુરબબી શ્ી રઘુરીર ચૌિરીએ ‘ધત્પથગા’ પુસતકમાં, 
આ કધરને એમનાં આશીર્વચનો આપતાં લખ્યું ્છ ે: ``રમેશભાઈની કેટલીક ગે્ય 
રચનાઓ લોકગીતની સફૂધત્વ િરારે ્છ.ે” એમનાં આ બિાં કાવ્યોનો અભ્યાસ 
ક્યા્વ પ્છી, હંુ એમના આ અધભપ્રા્ય સાથે સો ટકા સંમત થાઉં ્ુછ.ં કધરને 

એમના પ્રથમ બે પુસતકો માટ ે પણ જાણીતા સારહત્યકાર શ્ી દોલતભાઈ 

ભટ્ટનો આરો જ ઉષ્મા ભ્યયો આરકાર પ્રાપ્ત થ્યો ્છ.ે

એમના સુશોધભત કાવ્ય સંગ્રહ “ધત્પથગા”માં રમેશભાઈ લખે ્છ ે ...

શબદની સરવાણી વહે સપંદનો ઝીલી 
માણે રસ જગનાં દદલો લળી લળી

થાયે ઉપાસના સંસાર વવધાતા વતનની 
વત્પથગા ભાળું વહેતી ઘર આંગણેથી

જ ેકાવ્ય રાંચતાં, કધરએ એની રચના રખતે અનુભવ્યાં હો્ય એરાં રાચકના 
મનમાં સપંદનો જાગે, જ ે કાવ્યમાં ભાર, લ્ય, શબદોની પસંદગી, અથ્વ, ્છદં 
જ્ાન, કલપના, અનુભર અને જીરન માટનેો કોઈ સંદેશ હો્ય એ મારા મતે 
અગત્યનાં સારા કાવ્યનાં લક્ષણો કહી શકા્ય. કહેરા્ય ્છ ે ને કે ‘જરેું શીલ 
એરી શૈલી’. રષયોથી ઘણાં કાવ્યોની રચનાના અનુભર પ્છી, રમેશભાઈમાં 
સારહધત્યક સમજ સારી રીતે ધરકસી ્છ ેઅને કાવ્ય રચના માટનેી હથોટી આરી 
ગઈ ્છ.ે એમનાં કાવ્યોની ગુણરતિા, સમ્ય સાથે ધરસતરતી ગઈ ્છ,ે એ એમનાં 
આ સંગ્રહમાં સંપારદત બિાં કાવ્યોનો આસરાદ ક્યા્વ પ્છી અનુભરા્ય ્છ.ે

કધરના શબદોમાં અજબ શધકત પડલેી હો્ય ્છ.ેગુજરાતના જાણીતા શા્યર 
અમૃત ઘા્યલે એમની શા્યર તરીકેની ઓળખ આપતાં એમની એક ગઝલમાં 

ગર્વથી લખ્યું ્છ ે “હંુ શા્યર ્ુછ,ં પાધળ્યાને બેઠા કરી શકંુ ્ુછ.ં”

અંતે, આ કધર એમનાં નૂતન રષ્વનાં કાવ્યમાં એમના મનની અધભલાષા શું 
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્છ,ે એ વ્યકત કરતાં કહે ્છ ે……

પ્રાથથી – પરમેશ્વર નૂતન વરસ ે
હંુ મંગલ શંખ બજાવુ ં
એવો અવસર આપ પ્રભુ તુ ં
આ જગમાં કંઈક કરી બતાવું

પરમ કૃપાળુ પરમાતમા, રમેશભાઈને એમણે પ્રાથફેલો અરસર પૂરો પાડ ે કે 
જથેી “આકાશદીપ” મારફતે તેઓ, એમની ઉતિમોતિમ કાવ્ય રચનાઓરૂપી 
શંખ બજારી, માનરતાનો મંગલ સંદેશ પ્રસરારતા રહે, એરી મારા અંતરની 
શુભેચ્છાઓ આ શરૂ થતા નરા સંરત રષ્વ ૨૦૭૨માં વ્યકત કરીને ધરરમું ્ુછ.ં

૧૧-૧૬-૨૦૧૫                                 શિનોદ પટેલ 
સાન રડ્યેગો, ્યુ.એસ.એ. 

સંપાદક - ધરનોદ ધરહાર
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લ�ખકનું નનવ�દન

ગુજરાતી ભાષાના મૂિ્વન્ય સારહત્યકાર અને ભારતી્ય સારહત્યનો નલૉબેલ 
સમાન જ્ાનપીઠ પુરસકાર ધરજતેા શ્ી રઘુરીરભાઈ ચૌિરીના, મારા ત્ીજા 
કાવ્ય સંગ્રહ "ધત્પથગા"ને આરકારતાં આલેખા્યેલા શબદોની સુગંિ રેરં તો--

"રમેશભાઈને પ્રકૃધતનું સાહચ્ય્વ સાંપડ્ું ્છ-ેએમાંથી જાગેલી લાગણીઓ 
િરતી-આભને જોડ ે ્છ,ે જ ે ધરધરિ રચનાઓમાં ્છદં-લ્યના રૈભર સાથે રજૂ 
થા્ય ્છ-ેએમની કેટલીક ગે્ય રચનાઓ લોકગીતની સફૂધત્વ િરારે ્છ.ે"

મારા આ કાવ્ય સંગ્રહની કેડીએ, આપ સહપ્રરાસી થશો તો જરૂરથી આ 
અનુભૂધત થશે. `મઢલેાં મોતી’ એટલે કધરના ઊધમ્વશીલ ઉરનંુ લાધલત્ય.અમેરરકા 
કૅધલફોધન્વ્યાના મારા ધનરાસ દરમ્યાન, મેં દેશ-પરદેશની સંસકૃધતને કધર હૃદ્ય 
થકી જાણી અને માણીને કધરતાઓમાં ઢાળી ્છ.ે ભાષાની અધભવ્યધકત થકી 
જ આ રસુિાની સંસકૃધત ્યુગોથી ઝૂલતી આરી ્છ.ે ગ્રામ્ય સંસકૃધતના ધશશુ 
ર્યના સંસકારો થકી, પ્રકૃધતનો મલકાટ આજીરન પડઘાતો રહ્ો ્છ.ેભારતી્ય 
પરયો એટલે જીરનને મિુરતા ને પારનતાથી મહેકારરાની કલા.

વવશ્વ મૌન મહીં જયાં જપંે 
રાગ છડેતું અંતર 
ના ઉછાળા ઓછા અંદર 
ભીતર સાત સમંદર

રતનપ્રેમ, ભારતી્ય સંસકૃધતના રંગ, ઋતુઓની ષટરસી િારા ઝીલતાં, ભારમાં 
ડબૂી જઈ જ ે રચનાઓ રહી ્છ.ે.. તે ધરશે સારહત્યકાર શ્ી દોલતભાઈએ 
મારા કાવ્ય-સંગ્રહોમાં આલેખેલા શબદ `ધરધરિ રાજભોગનો થાળ' અહીં પણ 
કધરતાના મેળે મહાલતાં આપ અનુભરશો.

મારા આ કાવ્ય સંગ્રહ "મઢલેાં મોતી"ને ખ્યાતનામ સારહત્યકાર સુશ્ી 
નીલમબેન દોશીનો મીઠડો આરકાર મળ્ો ્છ ે : "કવવના અનેક કાવયોમાં 
વતનપ્રેમ, પ્રકકૃ વતપ્રેમ, સંસકકૃ વતપ્રેમ સાિ ઝબકે છ.ે સંગેમરમરના પથથરમાં 
એ સંવેદનાના સૂર શોધતા રહે છ"ે... પોંખતાં આનંદ અનુભવું છુ.ં”

તો સારહત્ય રૈભરના ઊંડા ખેડાણોના અભ્યાસી આદરણી્ય શ્ી ધરનોદભાઈ 
પટલેની પ્રસતારના અને રસાસરાદ થકી મારા આ સજ ્વનને પ્રથમ પગધથ્યે જ 
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ગૌરર મળી ગ્યું ્છ.ે આ બંને સારહત્યધરદોનો હંુ અંતરથી આભાર માનું ્ુછ.ં

ધરશેષમાં આ મારા ચોથા કાવ્યસંગ્રહને પુસતકનું રૂપ આપરા સહ્યોગી 
થનાર, સુંદર મુખપૃષ્ માટ ે રકરણ ઠાકર, સારહત્યધરદ્ શ્ી જુગલરકશોર 
વ્યાસ, શ્ી સુરેશભાઈ જાની, શ્ી મૌધલકભાઈ રામી, (ધરચાર્યાત્ા) અને 
સુશ્ી આરતીબેન પરીખ (સાઉદી અરેધબ્યા) સૌનો આભાર વ્યકત કરતાં 
ખુબ જ ખુશી અનુભરું ્ુછ.ં આરો... શ્ી રદલીપભાઈ ગજ્જર (્યુ.કે.)ના 
સૌજન્યને પણ કેમ ધરસરીએ? તેમણે ્યુ-ટ્યુબ પર, ૨૬મી જાન્યુઆરી, 
પ્રજાસતિાક રદને, “મઢલેાં મોતી"ની મારી દેશભધકતની રચના... આજ ે
સપ્તખંડ ે ગૌરરી રીતે ગુંજી રહી ્છ.ે.. જરૂરથી સાંભળજો.. ્યુ-ટ્યુબ પર...  

2012/01/25 તારી શાન-ધત્રંગા- આ ધલકં પર https://youtu.be/yte1RgffoZs

વશર સાટે સૌગંદ અમારા, પાવન દહમાલય ગંગા 
નહીં ઝૂકીએ ન ઝૂકવા દઈશું, તારી શાન વત્રંગા

એક રિુ ખુશાલી સાથે ધરરમું તો- કૅધલફોધન્વ્યાના આંગણેથી `રદવ્યભાસકર 
સમાચાર' પત્ે પણ નૅટ જગતે મારા આ કાવ્ય-સંગ્રહની રચના રહેંચી કધર 
તરીકે બહુમાન અપ્યુું ્છ.ે.. એ મીઠાં સંભારણાંને આપ સૌ `મઢલેાં મોતી’ થકી 

હૈ્યે ગુંથશો... એરી અધભલાષા સહ...

“હાઇ... રમેશભાઈ

કેમ ્છો? સુંદર કધરતા માટ ે થેંક ્યૂ રેરી મચ.

મારં નામ રલ્ય ્છ.ે તમારી કધરતા અમે સાઇટ પર પધબલશ કરી 
્છ.ે જનેી ધલંક અત્ે આપેલ ્છ ે : http://www.divyabhaskar.
co.in/news/NRG-USA-californian-poet-pay-tribute-to-
president-abdul-kalam-5067003-NOR.html

Regards, 
Valay Shah, Sub-Editor, divyabhaskar.com

આપ સૌ મારા આ કાવ્ય સંગ્રહ `મઢલેાં મોતી’ને હષ્વભેર રિારશો એ 
આશા સહ ધરરમું ્ુછ.ં

રમેશ પટેલ (આકાશદીપ)
બી.ઈ. (ઈલેકટી્કલ-૧૯૭૧), સરદાર પટલે ્યુધનરધસ્વટી.. ધરદ્ાનગર 
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માવતરિાં મીઠડાં વાત્સલ્યઋણિદો વંદિા...  
ધશક્ષણને સંસકારની અણમોલ જીરનમૂડીનો રૈભર સીંચનાર...

 

   ઝિેરભાઈ મુખી              રાશીબેન (હરખાબેન) 
 જનમ તાઃ ૩૦/૫/૧૯૦૮           જનમ તાઃ ૧/૯/૧૯૧૫ 
 અરસાન તાઃ ૨૯/૨/૧૯૮૩        અરસાન તાઃ ૫/૪/૨૦૦૦
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પ્રગટ જ્ાિી ગુરુ પૂ. દાદાશ્ી ભગવાિિી કૃપા ઝીલતા…
રીતરાગના ધરન્ય માગફે...  

કેરળ જ્ાનના અધિકારી થરાની પુણ્યરંતી ક્ષણો. 

શ્ી ધશરીષભાઈ દોશી સાથે (૧૯૮૨-૮૩)… 

રણાકબોરી થમ્વલપારર સટશેન…  
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 કૅધલફોનટી્યાના કરોના ધનરાસસથાને સારહત્ય `ઉપાસના' 
ધમ્કપતની સશિતાબેન સાથે કધરશ્ી

મેઘારી સારહત્યકાર આ. શ્ી દોલતભાઈ ભટ્ટના હસતે..  
`સપંદન' કાવ્યસંગ્રહ ધરમોચન (ગાંિીનગર, ૧લી મે ૨૦૦૫)
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 `શરિપથગા' રાવ્યસંગ્રિનંુ શિમોચન તા. ૨૮ નરેમબર ૨૦૦૯ 
ડાબેથી. ડલૉ. રદલીપભાઈ, કધરશ્ી, પ્રરીણ શુકલ, સુરેશભાઈ જાની, ડલૉ. ચંદ્રરદન ધમસ્ત્રી. 

સહૃદ્યી ને પ્રેરણાસ્ત્રોત  
રડીલ શ્ી ધરનોદભાઈ પટલે (સાન ડીએગો, ્યુ.એસ.એ.) સાથે કધર
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1 ધબરાજો રે ગણેશ દેરા  ---------------------------------------- 45

2 િન્ય! માતૃભાષા મા બોલી...  ---------------------------------------- 46
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બબરાજ� ર� ગણ�શ દ�વા

મંગલ મૂધત્વ ઓ દેર દુંદાળા 
રાગે ઢોલ ને રાગે નગારા 
ગાઉં ગુણ ગૌરી પુત્ ગણનાથ 
પિારો, પ્રથમ રે ગણેશ દેરા

 સૂ્ય્વ કોરટ સમ પ્રભા તમારી 
 સરીકારો મંગલ આરતી અમારી 
 ઝૂલે તોરણ ને ઉડાડુ ં ગુલાલ 
 બાજઠ ે ધબરાજો રે ગણેશ દેરા

રરધદ્ધ ધસધદ્ધના તમે તો દાતા 
હરજો સંકટ સરેળા ઓ ત્ાતા 
પ્રસાદમાં મોદક સાકર મેરા 
િન્ય! અમે તર દશ્વને દેરા

 સમરીએ ભારે ગજાનન ધરના્યક 
 દે જો આધશષ; થા્ય સુખી જગ સકળ
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ધન્ય! માતૃભાષા મા બા�લરી...

સંબંિની તું રેશમ દોરી 
પઢીતી પારધણ્યામાં પોઢી 
ધરવિ રિારે આ ખુશહાધલ 
િન્ય! માતૃભાષા મા બોલી

 મિુ મીઠડી માતૃભાષા તું, 
 જીરનની ઉપલધબિ 
 અનુભૂધતનો અધબિ 
 ખીલી ખીલરે સંસકૃધત તું ભોળી 
 રંદું; આજ માતૃભાષા મા બોલી

િન્ય માતૃભાષા જ! 
તું ગીત કલાની ઝોળી 
આતમ સનમાનની ડોલી 
પલપલના રૈભરે, ભરતી તું રે ઝોળી 
ધરવિ રિારે મા બોલી 
રંદું! આજ માતૃભાષા મા બોલી
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મારરી ભાષા તું ગુરરાતરી

પ્રભાતિયા જવેી પુતિિ જ; મારી ભાષા િું ગુજરાિી 
માિૃભાષા દિિ ઉજવે તવશ્વિે, ચાહ ઘણી ઊભરાિી

‘િાગિમણ'િો આદિ-કતવ, વહાલો રે ભકિ િરસૈયો 
પ્રેમાિંિ; િું ધનય જ રે ટકેી, શિવંિી ગુજ ્જર છયૈો

ખૂલયા ભાગય િે મળ્ા રે, િમ્જિ િલપિ અવા્જચીિે 
િે મલકાણી ભાષા ગુજરાિી; હસિી રમિી દિલે

મેઘાવી સાક્ષર મોટા હાલે, જાણે અત્મિા વણઝાર 
ગાંધી આધુતિક યુગિી આભા, ધરિી જ કિક ઉપહાર

મોગલ, અરબી, ફારસી- અંગ્ેજી સંગ, બંગ-રંગ મજાિા 
વાહ! ગુજ ્જર ભાષા િું હદરયાળી, ઝીલયા તવશ્વિણા ખજાિા

ફેબ્ુઆરી દિિ એકતવસમો, તવશ્વ માિૃભાષાિો ગરવો 
ગુજ ્જર લોકસાદહતય સાગર િીરે, માણં રે ચાહિ જલવો
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હંુ મંગલ શંખ બજવું

પ્રાથટી; પરમેવિર નૂતન રષફે 
હંુ મંગલ શંખ બજારું 
એરો અરસર આપ પ્રભુ તું 
આ જગમાં કંઈક કરી બતારું

ના માગું હંુ ધનત રસંત જ 
પણ, ભીતર ભારે કદી ન સુકાઉં 
ઋતુ ઋતુના ખોળે જ રમતા ં
િન્ય! રૂપલ ફૂલ બની મુસકાઉં

એરા ઉરમાં ભરજો ધરવિાસ જ 
જગ સંગ્રામો ખેલી બતારું 
રાહ ભલે ને ઉબડ-ખાબડ હો 
તારો ઍરરેસટ ચડી બતારું

્છોને ્છોડ ે તું પર્વત ટોચે 
જલ જમે, સાગર થઈ બતારું 
થા; સારથ એક આશ જ હૈ્ય ે
પાથ્વ સમ માનર જાત દીપારું

એરો અરસર આપ પ્રભુ તું, 
તારો ગર્વ થઈ હરખાઉં 
ને મંગલ શંખ બજાઉં (૨)
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ગુરુ! નમું ચરણ બડભાગરી

આતમ દીપ અજરાળે ભાળું, 
ભરભરના સુખ સુભાગી 
પૂનમ પારન અષાઢી િન્ય, 
ગુર! નમું ચરણ બડભાગી

ભોળો હંુ ભગરંત ધજજ્ાસુ, 
મળી્યા ગુર ધનધમતિે જ્ાની 

ભેદ જ જીર- ધશરનો લાધ્યો, 

સાચી સાિના ઉર પ્રમાણી

દૃશ્યમાં જ દીઠા દૃષ્ાને, 
પ્રગટ દીઠો સરસરૂપે 
દાદા દોરે અદીઠ તપ પથડ,ે 
મળ્ો નીરડો ગુર દ્ારે

રાંચ્ુછ ં હંુ; રાતસલ્ય રીતરાગી, 
આતમ અધ્યાસે રાચુ ં

ઓળખ સાચી દો મુજને, 

ગુર શરણ હંુ માગું (2) 
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ગરીતા છ�  મમ હૃદય

શ્ીકૃષ્ણ રદે, સુણ અજુ ્વન સખા, ગીતા ્છ ે મમ હૃદ્ય 
સોંપી લગામ પ્રભુને હાથ, આરીજા તું મમ શરણ

આતમાને અમર જાણ, દેહની નવિરતાને પહેચાન 
થા તું મુકત મોહ મા્યાથી, લઈ ગીતાનું જ્ાન

સુણ પાથ્વ, જીરન મરણને જાણ પૂણ્વ પુરષોતિમ હાથ 
થા માત્ ધનધમતિ, કરરા સઘળાં કલ્યાણી ઈવિરી્ય કામ

અપ્વણ કર કતા્વને સર્વ કમ્વનાં બંિન,કત્વવ્ય િમ્વ ધનભાર 
ત્યજી આસધકત, ્યોગ ધસથત થઈ, લે ગાંરડર તુજ હાથ

તું ્છ ે મારો ભકત સખા ને, જ્ાન રીર િીર ભૂપ 
હંુ જ કાળ, હંુ જ ધન્યંતા, નીરખ પાથ્વ મમ મહાકાળનું રૂપ
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એવવનાશરી એરવાળું

નથી અમારં; નથી તમારં, આ જગ સૌનું સરહ્યારં 
મારામાં રમતું; તે તારામાં રમતું, અધરનાશી અજરાળું

ઋતુ ઋતુના ચક્ર ે ખીલતું, ધનત નરું નજરાણુ ં
સાગર ખોળે; ધગરર ધશખરે, ભરતું મિુરં ગાણું

પ્રસન્ પુષ્પે ઝૂમતાં મનડાં, પહેરી પ્રેમ પટોળુ ં
ષટરસ િારી; િરણી િરતી, નરલું સરખું રાળુ ં
 આ જગ સૌનું સરહ્યારં

પુધનત પ્રભાતે ઉષા સંગે, રદવ્ય ચેતના ઓઢુ ં
બ્રહાંડના મંગલ આધશષે, હરખ સજીને પોઢું

માનર જનમ મોંઘેરો મધળ્યો, આતમ ધચંતને માણુ ં
સતસંગના પારન પ્રકાશે, અંતર મન અજરાળુ ં
 આ જગ સૌનું સરહ્યારં

ધનમ્વળ ભધકત દૈરીશધકત, સુખ દાતાનું ભરણું 
કરણા અભ્ય ્છ ે રરદાનો, ઉજરો શાંધત ટાણું

‘આકાશદીપ’ રદે પ્રેમ દીરડ,ે કલ્યાણ જ્યોત જગારું 
ખીલે અરધનએ ભારતી્ય સંસકૃધત, અમર આશ અજરાળું 
નથી અમારં; નથી તમારં, આ જગ સૌનું સરહ્યારં
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રણઝણતું મારંુ એંતર

 ના મહેરફલ ના રારડ 
 આ કોણ રગાડ ે જતંર 
 રણઝણતું મારં અંતર!

પીળાં પાંદડાં મા્યા ્છોડી, દૂર જતાં ભાઈ દોડી 
પીડા પાનખરની રેઠી ધ્ુજ,ે સૂસરાટ ે ઠડંી ડાળી 
 ત્યાં ફૂટી હસતી કંૂપળ 
આ કોણ ખીલરતું તંતર… રણઝણતું મારં અંતર!

અંિાર પ્છડેી ઓઢી અરધન, રૂપ અઘોરી િરતી 
રમે રેલાતી ચાંદની પ્યારી, સાગર લહેરે સરતી 
 આ કોણ ્છડેતું સપંદન? 
ભૂલી િરા ગગનનાં બંિન… રણઝણતું મારં અંતર!

રસંત રા્યરા રાતું કહેતા, દૂર દૂર કોઈ મહેંકે 
મન મ્યૂરો નાચે નટખટ, ઉર આંબલે કોઈ ગેહકે 
 આ કોણ ઝુલારે ્યૌરન ઝોલે? 
્છડેી હરખીલા જતંર… રણઝણતું મારં અંતર!

ન્યન બીડુ ં ને ધ્યાન િરં, અગોચર ધરવિે કોઈ સંતાતું 
ના જાણું પણ ખૂબ જાણું, ભાર બંિને કેરું બંિાતું 
 બ્રહાંડ ે કોણ ભણારે મંતર 
દે શાતા દશ્વન અંદર… રણઝણતું મારં અંતર!
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ભરીતર સાત સમંદર

ધરવિ મૌન મહીં જ્યાં જપંે

રાગ ્છડેતું અંતર 
ના ઉ્છાળા ઓ્છા અંદર 
ભીતર સાત સમંદર

સાંજ સમ ઢળતો હંુ ડબૂું 
અનુભૂધતને બંદર 
નીરરતા એકલ પંડ ે રમ ે
રણઝણતું મમ જતંર

ઊધમ્વ ઓચ્છર જાણું રસંતી 
રેણુ િરં અંતર અિર 
સૂર નીપજતા ભાર જગતના 
ખેલે સાત સમંદર

માત ખોળે હંુ નાનો ધશશુ 
હંૂફ રમે જીરનભર 
આંખ તારી મા ્છ ે સોમ જ 
ઉ્છળે સનેહ સમંદર

મોટપ મનતણી કરણાિર 
દીિી માત જ આંચલ 
સનેહ શંખલ પકરે મોતી 
ભીતર સાત સમંદર

લાગણીઓ આ લીલીસૂકી 
ગંભીર ગહન તરંગર 
રમળ ના ઓ્છા અંદર 
ભીતર સાત સમંદર(૨)
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ચરા�તરનરી ધરા…

વિેત ક્રાંધત, કલ્યાણપંથી; ચાર જલિરા 
્છ ેચરોતરની િરા, જાણે સોના ઉર્વરા 
મહી, રાત્ક, શેઢી, મહોર ને આ સાબરા 
ચરોતરી ખમીરા જાણું, સાત સાગરે શૂરા

જ્યાં ચરણ ચાર રતનોના પડ,ે અરે મહાસાગર પણ માગયો ચીંિે 
પૂનમની ચાંદની બની ખીલે આભે, એને કોણ સીમાડ ે રોકી શકે?

હંૂફાળા, કરણાથી નીતરતા, િન્ય પરરશ્મી ઓ ભેખિારી તમે 
જીરન મંગલ એરું જીરો, જાણે ફૂલની ફોરમ રતને અમી પૂરે

કલેજા ચીરતી કંપારતી, જીરન તડકી-્છાં્યડી ને રેદનાઓ ભરી પીિી 
ચરોતરી ગુજ ્વરી રંગ શું શું રખાણું? ધરવિજાધત જાણે ્યશકમટી દધિચી ઋધષ
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માળાનરી મા�ટાઈ

હાલને ભેર મીઠડા દેશે 
સાદ પાડ ે ્છ ે કોઈ 
ગમતું ગામ; ગમતી શેરી 
ગમતું એમાં કોઈ

રૂપલી રાતો, રંગીલી ્યાદો 
ઝરૂખે ઝુમતી જોઈ! 
નાનકી રાટ,ે હેતના તેડા 
જાશું રે એમાં ખોઈ

મહાલશું મેળે; નદી તીરે 
ગાશું રે હરખાઈ 
ઢોલને તાલે; નાચશું હોંશે 
ઝીલશું રે જોબનાઈ

થાશું પંખી; ઉડશું ગગન 
કરતા પ્રેમની પરખાઈ 
સાંજ પડ ે રે આરશું પા્છા, 
માણશું માળાની મોટાઈ
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નમું મા નમ્જદા!  
[્છદં-ધશખરરણી]

ઉમટ્યા વ્યોમે આ, પરન લહરે, રાદળ િસી 
્છરા્યા ગાજીને, રન ધગરરશૃંગે, સનેહ િરરા 
રરસ્યો ખાંડ ે એ, ખળખળ રહે, મસત ઝરણા ં
ઠરે આંખો જોઈ, અમરકંટકે, બાળ સરીખા

મળે નાનાં મોટાં, પથ પટ ઘસે, ઘેલ કરતા ં
નભે મેઘો કાળો, િરણ ્છલકે, કાજલ જલી 
્છલક્યા બંિોને, સૂધચ ધરમલ એ, સજ ્વન સુિા 
રમે રેરા જોશે, જલ રર ્યુરા, સાગર સમી

તટ ે ઝૂમે દોડી, લહર લહરી, રમ્ય ન્યના 
નમું મા નમ્વદા, હરહર કૃપા, મંગલમ્યી 
મળી ્છ ે મા તારી, ઉપજ હરરતા,આધશષ ધશરે  
હસી ગાશે રાડી, કલરર િરી, િાન્ય ્છલકી

ઋણો તારા દીઠાં, શતશત રૂપે, લોક જનની 
રહે તું દધશ્વની, ્યશ સભર રે, રાસ રમતી
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પહ� લરી મ�નું ગાણું

સાત સૂરોનું ભાથું બાંિી, ગાશું એક જ ગાણુ ં
પહેલી મેનું ટાણું,  
લાખેણું નઝરાણું... લાખેણું નઝરાણું

િન્ય! ગુજ ્વરી પ્યારી મૈ્યા,  
દીિાં સાગર હૈ્યા ં
સનેહ સમપ્વણ સારજ ત્ાડ,ે  
રંગે જાત જ ્છ્ૈયાં

હાક દીિી ઈનદુચાચાએ,  
ગજ્યા્વ સાગર ગુજ ્વર 
જોમ સીંચ્યા ઑગષ્ ક્રાંધતએ,  
ગાજ્યા ઘોષ જ અંબર

દીપમાળાઓ ઝગમગ ઝગમગ,  
દે દાદા આધશષું 
તીથ્વભૂધમના સપંદન ઝીલી,  
િન્ય! માતના ધશશુ

લીલુડી ભાતે ખીલે ખેતર,  
ઠારે આંખ જ માડી 
વિેતક્રાંધતની ગંગા રહેતી,  
સીંચે શૈશર રાડી

રીર રલ્ભ ને ગાંિીબાપુ,  
ધરવિ અધખલના તારા 
મૂક દાનરીર કરે સંકલપ,  
ગુજ ્વર ગૌરર ન્યારાં

પ્રેમ અરહંસા આદર હૈ્યે,  
દ્ારે સરાગત શાણાં 
જ્યાં રસીએ તેના જ થઈએ,  
હૈ્યે ગુજ ્વર ગાણાં (૨)
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મહ� કતું ગુરરાત

ગાજ ે મેહુધલઓ ને સારજની દહાડ 
જાણજો એજ મારં રતન ગુજરાત

જ્યોતના અજરાળે મા શ્દ્ધાના પાન 
આંખની અમીથી રહે દાનની સોગાત

પ્રભાધત્યાના સૂરે જ્યાં પ્રગટ ે પ્રભાત 
જાણજો એજ મારં રતન ગુજરાત

શીખવ્યા આ સાગરે સાહસના પાઠ 
ને સાબરે પ્રગટારી આઝાદીની આગ 
ગુંજ ે જ્ય સોમનાથની હાકો રદનરાત 
જાણજો એજ મારં રતન ગુજરાત

શોભતો કચ્છડો મારો શરદની રાત 
રલસાડી કેરી જરેા કો્યલના ગાન 
ચરોતરી ખમીર ને ઓલી પટોળાની ભાત 
જાણજો એજ મારં રતન ગુજરાત

તાપીના તટ ને પારન નમ્વદાના ઘાટ 
મહીથી મરહમારંત, મારં ગરરું ગુજરાત 
ઘૂમતા મેળાંમાં લોક ભૂલીને જાત 
જાણજો એજ મારં રતન ગુજરાત

્છ ે ગાંિી સરદાર મારી ગુજ ્વરીના નેત્ 
દીપતી સંસકૃધત મારી થઈ જ ધરવિાધમત્ 
સુદામાની પોટલીએ દીિી સખાની ્યાદ 
જાણજો એજ મારં રતન ગુજરાત

ના પૂ્છશો ભાઈ કોઈને, કેરડુ ં મોટુ ં ગુજરાત 
જ્યાં જ્યાં રસે ગુજરાતી ત્યાં મહેકતું ગુજરાત
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યશવંતરી ગુરરાત

ગુધણ્યલ ગુજ ્વર ધગરા અમારી, ગૌરરરંતા ગાન 
સનેહ સમપ્વણ શૌ્ય્વ શાંધતના, દીિા અમને પાઠ 
રાજરી સાક્ષર સંત મહાજન, િરે રસરંતા થાળ 
જ્ય જ્ય ્યશરંતી ગુજરાત, શોભે ્યશચંદ્ર તર ભાલ

જનમ્યા ગુજ ્વર દેશ, સંસકૃધતના ખીલ્યા ્છ ે ગુલદસત 
તર રંગે સોડમે ખીલ્યાં, મઘમઘતાં માનર પુષ્પ 
ધરવિ પથ દશ્વક ગાંિી ગરરો, ગુજ ્વર સપૂત મહાન 
િન્ય િન્ય ગુજ ્વરી માત, તર ચરણે મળ્ો અરતાર.

રમ્ય ડુગંરા સરરતા મલકે, િરતી ઘણી રસાળ 
ગરબે ઝગમગે જીરન દીપ ને, જગત જનનીનો સાથ. 
િરતી મારી કુબેર ભંડારી, ભરશું પ્રગધત સોપાન 
જ્ય જ્ય રંગીલી ગુજરાત, શોભે ્યશચંદ્ર તર ભાલ.

રતનાકર ગરજ ે ગુજ ્વર દ્ારે, કરે શૌ્ય્વ લલકાર 
મૈ્યા નમ્વદા પુધનત દધશ્વની, ભરે અન્ ભંડાર 
માત મરહસાગર મરહમારંતી, તાપી તેજ પ્રતાપ 
જ્ય જ્ય રસરંતી ગુજરાત, િન્ય િન્ય ગુજ ્વરી માત

પારન તીથ્વ, તીથુંકરની કરણા, અપફે જ્ાન અમાપ 
સહજાનંદ ્યોગેવિર રસે અંતરે, સુખદાતા મીરાં દાતાર 
રલ્ભ સરદાર સંગે ગાજ ે ગગને જ્ય સોમનાથ 
િન્ય િન્ય ગુજ ્વરી માત, શોભે ્યશચંદ્ર તર ભાલ

ભારતરષફે પરમ પ્રકાશે, જાણે હસતી પર અંબાડી 
સપ્ત સમંદર સરારી અમારી, દરર્યા રદલ ધરવિાસી 
અનુપમ તારી શાખ ઝગમગે, જાણે તારધલ્યાની ભાત 
રમાડ ે ખોળે ધસંહ સંતાન, શોભે ્યશચંદ્ર તર ભાલ

ગા્યાં પ્રભાધત્યાં ભકત નરધસંહે, આભલે પ્રગટ્યા ઉમંગ 
સાબર દાંડી વિેત ક્રાંધતના, દીઠા પુણ્ય પ્રતાપી રંગ 
‘આકાશદીપ’ રિારે રીર સુધનતા ્છા્યો પ્રેમ અનંત 
િન્ય િન્ય ગુજ ્વરી માત, શોભે ્યશચંદ્ર તર ભાલ (૨)



60

મઢેલાં મોતી

ધન્ય ધન્ય ગરવરી ગુરરાત!....

જૂનો જોગી ધગરનાર 
સારજ શૌ્યફે લલકાર 
સાગર સરરતાને કાંઠ ે મંગલ પ્રભાત 
 િન્ય િન્ય ગરરી ગુજરાત!

કચ્છ-કલા કો્યલના રાગ 
જન મન દીઠા રધળ્યાત 
`ધસદ્ધ હેમ'ની ગજ સરારી.. ધસદ્ધરાજી શાન 
 િન્ય િન્ય ગરરી ગુજરાત!

નમ્વદા તાપી દશ્વન 
હરરત ખેતર પારન 
મરહ સાગરના સંગે લહેરાતી ભાત 
 િન્ય િન્ય ગરરી ગુજરાત!

આઝાદીની રણહાક 
વિેત-ક્રાંધતની દહાડ 
અખંડ ભારતના ઘડરૈ્યા લાલ 
 િન્ય િન્ય ગરરી ગુજરાત!

મેળે ગરબે ગુજરાત 
હૈ્યે શામળ ને માત 
રટ રચન વ્યરહારે... ઊડ ે ગુલાલ 
 િન્ય િન્ય ગરરી ગુજરાત!

અરહંસા આદર સનમાન 
સંસકાર સૌરભ બધલદાન 
ધરવિરંદ્ ગાંિી તું.. ધરવિે ધમરાત 
 િન્ય િન્ય ગરરી ગુજરાત!

જનેું હૈ્યું ગુજરાત 
એનું આંગણું અમાપ, 
દૂિમાં ભળતી સાકરની જાત,  

 િન્ય િન્ય ગરરી ગુજરાત!
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રય હા�! ગુરરાત ગાર� ગગન…

મલકે મલક હર આંગણ ઉપરન 
અમર ઐધતહાસી સાબર દશ્વન 
પહેલી મે આજ નાચે જનજન 
જ્ય હો! ગુજરાત ગાજ ે ગગન

ઈંદુ રણહાકે ફંૂકા્યા પરન 
ઋણ શહીદોનું જ હૈ્યે રતન 

િરી હેત ઉરે ઝુલારું રતન 

ઝગમગ દીપ શુભ દાદા રચન 

જ્ય હો! ગુજરાત ગુંજ ે ગગન

િન્ય! આરાસુર પારો પારન 
ગઢ ધગર ડણકે સારજ રતન 
શ્ીજી; સોમ ને સમંદર દશ્વન 
ગુંજ ે દખખણ કંુજ કોરકલ કરન 
જ્ય હો! ગુજરાત મારં રતન

સતિારન સરરતા સીંચતી જલિન 

નમ્વદા જલિોિ નર્યુગ તીરથ 

થનથન નટરાજ મ્યુર ને મન 

મિથી મિુરં રલ્ભ-ગાંિી જતન 
જ્ય હો! સર્વિમ્વ ગજગજ નમન

િન્ય! વિેતક્રાંધત ઉતસર અમન 
ગુજ ્વર ખમીર રમે; ધરવિ જ રતન 
ગુજ ્વર અધસમતા અમ મુગટ કનક 
જ્ય હો! ગુજરાત ગાજ ે ગગન
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એા ધરામાં કઈંક છ�  એ�વું

જગ પોથીઓ રાતા્વ માંડ ે
સાગર લાંઘી ધરવિે ખૂલ ે
આ િરામાં કઈંક ્છ ેએરું... કઈંક ્છ ેએરું

દે આરકારો દરર્યા જરેો 
મૂઠી ઊંચેરો ગુજ ્વરી ભેર 
હૈ્યું રરસે રાદળ જરેું 
આ િરામાં કઈંક ્છ ેએરું... કઈંક ્છ ેએરું

રંગોની ્છાબથી િરતી ગાતી 
ગઢ તીથયોને પાધળ્યે ખ્યાધત 
ખરાબ ખમીરે રમતા રહેરું 
આ િરામાં કઈંક ્છ ેએરું... કઈંક ્છ ેએરું

સોમ શામળાને માના ખોળા 
કો્યલ મોરને પંખીના ટોળા 
પ્રભાતે ખીલે મંગલા જરેું 
આ િરામાં કઈંક ્છ ેએરું... કઈંક ્છ ેએરું

સંત સારજનાં પારણાં ઝૂલ ે
ખુદને ખીલરે લીલુડાં જરેુ ં
પર કલ્યાણે દીરડા જરેું 
આ િરામાં કઈંક ્છ ેએરું... કઈંક ્છ ેએરું

હસ્યા અંગ્રેજ આ ્છ ે ગાંિી 
ચપટી મીઠ ે ઉડાડી આંિી 
રાહ રે ગાંિી ધરવિનું કહેરુ ં
આ િરામાં કઈંક ્છ ેએરું... કઈંક ્છ ેએરું

રટ રચનના ગૌરર સૌરભ 
અખંડતાનો ધશલપી રલ્ભ 
વિેત ક્રાંધતના મશાલ જરેુ ં
આ િરામાં કઈંક ્છ ેએરું... કઈંક ્છ ેએરું
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ક�મ ન ગાઉં ગાૌરવ, થઈ ગુરરાતરી!

સાગર શાખે સપ્તખંડ ેઅમ ખ્યાધત, 
કેમ ન ગાઉં ગૌરર થઈ ગુજરાતી! 
અમારી ગજગજ ફૂલતી ્છાતી.

હુન્ર સભર, ગુજ ્વર િરા ઉર અમીરી, 
પારન અમન ધપ્ર્ય ગુજ ્વર ખમીરી, 

ટહુકતી લીલીકંુજ લહેરાતી... 
અમારી ગજગજ ફૂલતી ્છાતી.

ધત્ધસંહ મુદ્રા અમ રતન રાષ્ ્ પ્રમાણી, 
સત્યાગ્રહી ગાંિી બન્યા ધરવિની રાણી, 
ઇધતહાસ રચે ગુજ ્વરી જાતી... 
અમારી ગજગજ ફૂલતી ્છાતી.

ભારત ઐક્ય; રલ્ભ જ ધશલપી ખ્યાધત, 

ધરવિ ધરરાસત રાણકી રાર ધમરાતી, 

ધશલપ હસતકલા આજ હરખાતી… 

અમારી ગજગજ ફૂલતી ્છાતી.

વિેત-હરરત ક્રાંધત જનઉરે મદમાતી, 
લોકકલા રમતી સજતી મેળે ગાતી, 
મૈ્યા નમ્વદા ઐક્ય સજાતી… 
અમારી ગજગજ ફૂલતી ્છાતી.

સર્વિમ્વ સમભાર રંગ જગકલ્યાણી, 
ગાશે ઉન્ધત ગાથા જ ગુજ ્વર જ્ાની, 

ધરવિજનની ગુજ ્વર ઉર સુખદાતી… 

અમારી ગજગજ ફૂલતી ્છાતી.
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વતનના વાયરા વતા્જય છ� ...

ચાલો ગુજરાત... ભાઈ માણો ગુજરાત 
ઉરની કંદરામાં (૨)... 
ગુજ ્વર ખમીર પડઘા્ય ્છ.ે..  
 રતનના રા્યરા રતા્વ્ય ્છ.ે..

ગઢ ગબબર ને પારો 
ઓલો ધગરનારી બારો 
ડાલમથથાનો ત્ાગો 
રણ શરદનો લહારો 
કલાને કધરતાનો ટકંારર થા્ય ્છ.ે..  
 રતનના રા્યરા રતા્વ્ય ્છ.ે..

િન્ય! સંત શૂરા ને દાની 
ગાંિી રલ્ભની ભૂધમ 
તાપી નમ્વદા ને મહી 
નમું વિેતક્રાંધતની ભૂધમ 
આઝાદીના ગીતે સાબર મલકા્ય ્છ.ે..  
 રતનના રા્યરા રતા્વ્ય ્છ.ે..

ટહુકે કો્યલ રલસાડ ે
નાચ મોરલા પાટણે 
રાગ ઢોલ ચૌટામા ં
ઘૂમ ગરબા હૈ્યામા ં
ગીત સંગીતથી ઝોળી ્છલકા્ય ્છ.ે..  
 રતનના રા્યરા રતા્વ્ય ્છ.ે..

સોમ શામળાની આણ 
ધરવિધરરાસતી શાન 
્છલકે બંિો ને ઘાટ 
દોડો મેળાની રાટ 
ગુજ ્વરીની ખૂશબુ લહેરા્ય ્છ.ે..  
 રતનના રા્યરા રતા્વ્ય ્છ.ે..
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સાવર 
[્છદં : ધશખરરણી]

્છટા તારી ભારી, 
અરણ્યે ઊભો જો, ધગરરશૃંગ ચઢી, પુચ્છ ફણતો 
ખુમારીથી હાલે, ભડ દબદબો, ત્ાડ ભરતો 
િરે શ્ીમંતાઈ, ગીર ગઢ મહીં, રૌદ્ર રણકે 
રરે ઘેરો ગજ ફે, રન મલકમાં, રાજ કરતો

રમે મસતી ભ્યાું, રનચર બિાં, ગેલ કરતા ં
િરી મીઠાં પાણી, તરસ ્છીપરે, ગીર ઝરણા ં
ધચકારાં ચોસીંઘાં, મરકટ રમે, કંુજર લીલી 
ઘટા રન્યે ઝૂમે,તૃણ હરરત આ, જાજમ ભલી

ક્ષુિા તૃધપ્ત ન્યા્યે, કુદરત તુલા, કાળ ભરણી 
શમે પંખી ટૌકા, ધતધમર ધક્ષધતજ,ે મૌન કનડ ે
અને થંભે વિાસો, ન ખબર હરે, કોણ ખરશ ે
લપેટ ેઅંિારાં, નીરર રજની, કેફ ઘૂરકે

ભલા ડાલામથથા, મુગટ મરહમા, સારજ િણી 
બધલષ્ી શૂરા ઓ, ધરરશ શત્ુ સૌ, તું રનરથી
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રૂડરી એાઝાદરી

લોક આંિી લઈ ્છા્યા ગાંિી 
મળી આઝાદી મહામૂલી 
પાંચસો પાંસઠ થ્યા અખંડા 
રંદે રલ્ભ ભારત મૂડી

ભૂધમ ભારતી, રંદે માતરમ 
જ્યરહંદ એ શૌ્ય્વ કહાણી 
પંદર ઑગષ્ પર્વ પારન 
દઉં સલામી સરાધભમાની

સમ્ય ચક્રનો શંખ ફંૂકા્યો 
ફરકે ધત્રંગો દઈ હંુકારો 
લોકશાહી નહેરના સરપનો 
નમું આજ લડરૈ્યા રીરો

નહીં ભૂલી્યે સુભાષ રણકારો 
હો `જન ગણ મન’ ધપ્ર્ય ભાષી 
જાધત ભારતી, િમ્વ માનરતા 
પ્રગધત પ્યગમબર હો આઝાદી
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ધન ધન એમ� માત ગરવરી

મળી આઝાદીને, જનજન ઉરે આશ જનમી 
િન િન અમે માત ગરરી, 
હરે માને ખોળે, રતન સજરા જાત િરરી

િરા લીલુડી ને, ખળખળ રહેતાં પાક ઝરણાં 
પળપળ રદલે હેત ભરતાં, 
અમે િાશું જોમે, જતન કરરા ભાધર રરરાં

સજારીશું માને, હર ચમન ફૂલે અમનથી 
નર્યુગે તને કોરટ કરથી, 
દઈશું સનમાનો, રચન રટ હામે હરખથી

અમે તારા કાજ,ે ધરકટ પથડ ેજગં લડશુ ં
િરલ ્યશથી રંગ ભરશું, 
ધત્રંગા ઓ મારા, ફરફર રદલે લાડ કરશું

થઈ ગરટી ગાશું, અમર લડરૈ્યા શુભ રદન ે
ગદ્ ગદ્ થઈ ભાર િરશું, 
રૂડી આઝાદીનાં, મિુર ફળનાં ભાગ્ય રળશું
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રય રહન્દ! રય તારા�

આજ થનગને જોમ અમારં 
સરાધિનતાનો નારો 
ગર્વ િરીને ફરક ધત્રંગા 
જ્ય રહનદ! જ્ય તારો

શૌ્ય્વ અમનને રંગ િરાના 
અંગ ધત્રંગી શોભા 
ચક્ર પ્રગધતનું દે સંદેશા 
ધનત ખીલશે રે આભા

રકલ્ા લાલે ઝીલ સલામી 
કોરટ હસત રણભેરી 
સાગર, ડુગંર વ્યોમ સરારી 
ધશર સાટ ે બધલહારી

રાહ અમનની ચીંિે ગાંિી 
્યુગ્યુગની કલ્યાણી 
રરપુ થ્યા તો ઊઠ ેઆંિી 
દેશદાઝની રાણી

રતન તણી હૈ્યે જ ખુમારી 
ઋણ ચૂકરશું િરાના 
મા ભારતના ભવ્ય લલાટ ે
િરશું ્યશ અજરાળા (૨)
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ફરફર ફરક વત્રંગા...

જોમ હામ સમપ્વણ લહરે 
ફરફર ફરક ધત્રંગા 
જશ્ ગૌરર તું આઝાદીનુ ં
ગા્ય રહમાલ્ય ગંગા

પુણ્ય સમરણી્ય રંદન અમારા 
ક્રાંધતકારી લડરૈ્યા 
લોકશાહી જનશધકત જ્યોધત 
કોરટ બાહુ રખરૈ્યા

પર્વત સરરતા સાગર િીંગા 
નર્યુગ દશ્વને ઝૂમ ે
તીથ્વ ભૂધમ જ મા જગકલ્યાણી 
સબરસ થઈ એ ઝૂમે

ગાંિી પથ ્છ ે માનરતાનો 
સર્વિમ્વ સરરાળો 
શ્મ આદર એ સૌરભ જગે 
દેશ ઝૂમે ધનરાળો

ચંદ્ર મંગલની રાત જ કહી 
ફરફર ફરક ધત્રંગા 
સાત સૂરોની સંગમ ભૂધમ 
જન જન ઉર ઉમંગા
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નશર સાટ� સા�ગંદ એમારા

ધશર સાટ ે સોગંદ અમારા, પારન રહમાલ્ય ગંગા 
નહીં ઝૂકીએ ન ઝૂકરા દઈશું, તારી શાન ધત્રંગા... 

ધરવિ િરોહર ભૂધમ અમનની, કેસરી્યાળી ક્યારી 
ભારતની એ અમર સંસકૃધત, ઝૂમે હરર્યાળી પ્યારી

લાલ રકલ્ાએ શોભે કેરો, અમર ્યશ સહભાગી 
સુજલા સુફલા િરા મંગલા, િન્ય અમે બડભાગી

લઈ સંદેશો ભારત ભોમનો, ચંદ્ર ભૂધમએ ફરકે 
ઝીલી સલામી કોટી બાહુબળી, આજ ધત્રંગો હરખે

નીલરણુું ચક્ર અમારં, પ્રગધત તણું પ્યગમબર 
જ્યરહનદ જ્યઘોષ બુલંદી, ગાજ ે સપ્ત સમંદર

િરી હામ લડશે લડરૈ્યા, જ્ય જ્ય જોમ અમારં 
િૂળ ચાટશે આતંકી ઓળા, સરાધભમાન ધત્રંગા તારં

નહીં ઝૂકીએ ન ઝૂકરા દેશું, રંગ િરશે રખરાળા ં
નહીં ભૂલીએ બધલદાનો રીરા, અમર જ્યોત અજરાળાં
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ઝૂમ� વા�મ� વત્રંગા� 
્છદં-સ્ત્રગિરા

સંગ્રામે મુકતતાના, અમર ્યશિરી, ભેટ દીિી સુભાગી 
ઝૂમે વ્યોમે ધત્રંગો, ફરફર ફરકી, િન્ય મા ભારતી તું 
પ્રજાસતિાક ભોમે, સુરધભત કુસુમે, રા્યરા હેત ઢોળે 
ઝીલી તોપો સલામી, દૃઢ જન ઉરમાં, ગૌરરી શોભતી તું

ઝૂમે ખેતો જ િાન્યે, રનરન લહરે, ગા્ય ગીતો સરરતા 
ભંડારા માત ખોળે, સુિન રતન આ, શોભતો દેશ શાખે 
ઊડ ે કેરા ધરહંગો, હરખ સભર હો, શાંધત સંદેશ દેતા 
આઝાદીના ઉમંગો, નરલ ધક્ષધતજમાં, ભાધરના ભેખ ભાખે

ધશક્ષા પામી ્યુરાનો, હરણ ચરણથી, ઝીલતા જ્ાન આભા 
ખૂલે સીમા અનંતા, પરરહત સુખમાં, રાચરું એજ નારો 
સેનાની કોરટ હાથે, નભ જલધિ તટ,ે સંકટો જા્ય આઘા 
ઉતસરો એજ પૂંજી, ધશલ અમન તણા, ભારના ભાતૃચારો

દે જ ે તું જોમ િૈ્ય્વ, જ્ય જ્ય કરરા, શાન તારી ધત્રંગા 
રંદીએ જનમભોમા, પુલરકત મનડ,ે મારડી ઓળઘોળ 
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મુક્તિ પવ્જ 

હર ઉર જલી એક ધચનગારી 
રચ્યા ઇધતહાસ જ ્યશકારી 
સરપન ઉમંગ સંકલપ સરારી 
ઝીલે જ્યઘોષ લાલ અટારી

મુધકત પર્વ પંદર ઑગષ્ી 
િન્યિન્ય! રદે નર-નારી 
સર્વિમ્વ સમભાર ઉમંગ ે
દે શાખ જ ગંગા ્યમુના રારર

ભૂધમ કાશમીરથી કન્યાકુમારી 
ફરફર ફરક જ ગગન ધરહારી 
ગાંિી ભૂધમ, નમે ધરવિ જ ઉર 
તું મઘમઘતી માનરતાની ક્યારી

સદી રીસમીનો તું ભાગ્ય ધરિાતા 
લખશે ધરવિ જ ધત્રંગી કહાણી
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ભા�મ એમારરી એમ� તા� ભા�મના 

જનશધકતની ધરરાટ ચેતના 
અરહંસાથી અજરાળી 
દેશે દેખી આ ગાંિી પેઢી 
રતન કાજ ે મતરાલી

આઝાદીના અમર લડરૈ્યા 
િરી ભેટ મહામૂલી 
ગાશે જ્યઘોષ આ રહમાલ્ય 
નર્યુગી હશે નભલાલી

ભોમ અમારી, અમે ભોમના 
રમે રણકાર જ ઉરે 
ધત્રંગો આંચલ ઐક્યતણો 
્યશોિરો થઈ ઝૂમે

્છ ેઆંખે સરપનો વ્યોમ મંડલા 
કળા જ્ાને જગ ગાશું 
સૂરજની શાખ દેશું સાગરે  
થઈ મેઘો ધરખરાશું

શ્યામલ આ ભ્રષ્તાની ઓથમા ં
લપા્યો રે જન સૂરજ 
આજ પડી હાકલ રીરા જાગજો 
િરે ગર્વ રહંદ ગુંબજ
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વવકટ હા�ય ક�ડરી ભલ� 
[્છદં : પૃથરી, સાૅનેટ]

સજ ે ગગન ્યાધમની, રૂપલ ભવ્ય તારે મઢી 
ગૃહે ટમટમી દીરા, હરખ આશ સંગે જલે 
કરં જ સરરૈ્યું રે, જીરન ગાન પોથી તણું 
રિારું નરલી પ્રભા, ધરકટ હો્ય કેડી ભલે

િરી અરનરા રૂપો, ઋતુ રમે િરાએ હસી 
સંદેશ શત સૃધષ્ના, બળકટી જ ખીલે સજી 
કરં સમરણ પાથ્વનું, ધરજ્ય ના મળે સંશ્યે 
િરોહર મળી મને, સરબળથી રમું આ જગે

ભલે ઝરણ નાનકંુ, ધમલનનો મરહમા િરે 
સંઘે સતત ચાલતાં, અક્ષ્ય સાગરોએ ભળે 
દઉં ડગ પથે િરી, હરખ જોમ હૈ્યે મહા 
રમું બુલંદ હાકલે, ઝળહળે જ કીધત્વ નભે

રમી ગગન મધ્યમાં, ઝગમગું થઈ તારલો 
લખે રતન રારતા, અરતરી ગ્યો કાનુડો.
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રહમવષા્જ 
[્છદં : સુરદના]

થીજારી હાડ સૌના, રમતું ગગન આ, િૂમ્ર દીસતું ને 
બફટીલી વિેત ટોચે, રૂપલ રકરણ તું, શોભે મનહરા 
રૃક્ષોની શાખ દૈરી, નરલ પુધનત આ, ઝૂમે ખુશનુમા 

મેઘારી આ તપસરી, રૂપ કુદરતનું; તંરદ્રત રરરું
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રહમલહરમાં… 
[્છદં : ધશખરરણી]

અરે! ્ુછપાઈ ક્યાં તમ પ્રખરતા દેર સધરતા! 
િરા શોિે ઉષ્મા, તમ ધરણ નભે ખેદ પ્રસરે. 
કસોટી ભારે આ, ઋતુ બદલતી ધનત્ય િરતી! 
સરે નીચે ઉષ્મા, રહમલહરમાં, કા્ય થથરે

્છરા્યા માગયો આ, બરફ ઢગલે, સતબિ દુધન્યા 
રહમે ્છા્યી પૃથરી, િરલ પટને, રૃક્ષ િરલાં- 
થ્યાં કેદી સરફે, રીજ પણ રૂઠ,ે પંગુ સરીખા 
ઠરે િીરે િીરે, સરરર બિાં, પાક સઘળાં

“પહાડો શા દીસે ‘પશુપધત સમાધિસતસમ” હા!” 
કરી દેતાં આંખો સજળ, અર શી િન્ય રસુિા! 
હરે જ્યારે વહેશે ધરમલ જલ, આ સૂ્ય્વ તપતાં, 
લહેરાશે રાડી, શતશત રૂપે િૈ્ય્વ િરતાં!

મહા શધકતઓથી, ચતુર પ્રભુ તું, શ્ે્ય સજતો 
ખુશી પામી હૈ્યે, ગગન ભરશું, ક્ષેમ િરજો
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નામ એ�નું વસંતરી... 
[્છદં : મંદાક્રાનતા]

આરી રે આ, ઋતુ રૂપલડી, નામ એનું રસંતી 
ઝૂમે જોને, પરરમલ સજી, અંગ લીલાં સુગંિી 
ખીલે સોળે, કુદરત રૂડી, ઘૂમતી રન્ય રંભા 
કેરાં શોભે, કુસુમ ભરણાં, સૌરભી િન્ય રંગી

આરો પંખી, ષટરસ ફળે, સરાગતો ્છ ે સુભાગી 
વહાલાં લાગે, કલરર રને, ગીત ્છડેો ઉરેથી 
બાંિી માળા, રમત રમજો, બાલ સંગે ધરહંગો 
કે રા મીઠા, ઉરલ ટહુકા, ને લચે સૌ સુખેથી

દે સંદેશા, ્ૂછપલ ટહુકા, ગાર ને ગીત સાથે 
આશ્ેષે આ, હરખ િરતું, કોણ આ પ્રીત ઓથે 
હૈ્યાં ઝૂમે, ન્યન ઉભરે, મસત મસતી સજલેા ં
શ્ેષ્ા શોભે, મઘમઘ થઈ, ધરવિ આખું નરોઢા

ભારોલ્ાસી, હૃદ્ય સરસી, રાહ રાતસલ્યિાત્ી! 
રાસંતી ઓ, સુરધભજરડતા, મગ્ન ડલૂ્યો હંુ ્યાત્ી
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વસંત� કલશા�ર કયાયો ભાઈ...

રસંતે કલશોર ક્યયો ભાઈ, રા્યરે રગડો ઝૂમ્યો 
ઋજુ રતુંબલ સંદેશા લઈને, ટહુકો રનપથ ઘૂમ્યો.. 
 ...ઘૂમ્યો... રનપથ ઘૂમ્યો..

કુસુમ કટોરા ભમમર ભમતા, ્છલકંત સૌરભ ડરેા 
રહેતા મદમાતા રા્યરા રદતા, આજ રાસંતી મેળા.. 
 ...મેળા... રાસંતી મેળા

ફાગે આ ફાગણ ચૈતર ચીતરે, પારન રંગ પરોઢી 
તરરર રનચર પંખી હરખે, રમે ્ૂછપા્ૂછપી ઓઢી.. 
 .....ઓઢી ....્ૂછપા્ૂછપી ઓઢી

રસંતે રસુિા મા ભરતી સુિા,કેસૂડો મલકે રાટ ે
ફૂલ મુલા્યમ ઝાકળ ભીંના, સનેહની ્છાંટુ ં ્છાંટ.ે. 
 ...્છાંટ.ે.. ્છાંટુ ં ્છાંટે

મસતી ભ્યયો મનમોર મસતાનો, નાચે રસીલો ઢોલે 
વહાલ રેલીના આ રીંટળાઈને, રાલમ રાલમ બોલે.. 
 ....બોલે... રાલમ બોલે

રતસલ ધરહંગો હૈ્યાં ગૂંથે, સંગીત ્છડે ે િીરે 
મિુર સરરના રનના પારા, આધશષ રમે ધશરે.. 
 ...ધશરે... રમે ધશરે

રાહ! રાસંતી સરપારા સલૂણા , રાજી રનરાજી ઝૂમ ે
રમે નટખટ રા્યરા ઘેલૂડા, જોબધન્યું સોણલે ઝૂલે... 
 ...ઝૂલે... સોણલે ઝૂલે
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એાટલું વ્ાલ ક�મ ઢા�ળ�?

ઝૂમી ઝૂમી ફૂલડ ેએ શું ખોળે? 
 સખી, રા્યરા આટલું વહાલ કેમ ઢોળે?

ઉપરને ઓઢા ્છ ે રંગ 
પરનને પારણે ઝૂલે ઉમંગ 
સખી, હૈ્યાનાં ગીત કેમ દોડ…ે 
 રા્યરા આટલું વહાલ કેમ ઢોળે?

હળરે હળરે કોણ રરસે 
શ્ારણમાં મન કેમ તરસ ે
સખી, શામળો મેઘલો શું ઝબોળે?  
 રા્યરા આટલું વહાલ કેમ ઢોળે?

ગમતી રમતી ચાંદની રૂપાળી 
હસતી માણતી સાગર સરારી 
સખી, રૂમઝૂમ નાચંતી લહર શું ભાળે?… 
 રા્યરા આટલું વહાલ કેમ ઢોળે?

સૌરભ શમણે ખીલે રસંત 
્યૌરન રમતું થઈને મદમસત

રંગભરી ધપચકારી રાિાજી બોળે 
કાનજી, રા્યરા આટલું વહાલ કેમ ઢોળે? 
મારં મનડુ ં લળી લળી કોને ખોળે…. 
 સખી રા્યરા આટલું વહાલ કેમ ઢોળે?
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મરીઠડાં સ્ાગત થશ�…

નહોતી ખબર મને કે, હશે આટલી સુંદર પ્રભા 
ઝાકળ ઝીલેલાં ફૂલડ,ે મીઠડાં સરાગત થશે

ખીલી ્છ ે આજ રા્યરે, વહાલથી આ રસંત 
મખમલી કુદરત ખોળે, રૂપલડાં સરાગત થશે

રરસારું આજ ે વ્યોમને, વહાલથી રાદળ ધરના 
ઊત્યુું ગગન ધક્ષધતજ,ે સુખલડાં સરાગત થશે

માંડુ ં નજર બિે ને, ભરં મીઠડી ્યાદ હૈ્ય ે
્છ ે ખુશ કોઈ ઓ ‘દીપ', સજનડાં સરાગત થશે
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પંખરીડાં ન� મ�ળ� ર� લા�લ

હરખે હાલી હંુ સરોરર પાળ 
આભલે રંગો રમાડ ે રધરરાજ 
ગગનનો ખોળો ભરે રે કલશોર... 
આજ મારે જારું, પંખીડાં ને મેળે રે લોલ.

લીલુડા પોપટ રમે લીલુડ ે પાન- 
્ૂછપા્ૂછપીના વહાલા કો્યલના ખેલ 
ભીના ટહુકે કોક બોલારે રે લોલ… 
આજ મારે જારું, પંખીડાં ને મેળે રે લોલ.

રે મજાની, સારસ સારસીની જોડ 
જીરતરનાં ગીતનાં મીઠડા રે તોડ! 
શીખરે પ્રભુ જ કેરા પ્રેમના રે તોલ… 
આજ મારે જારું, પંખીડાં ને મેળે રે લોલ.

ટહુકે મોરલા કરી રાંકલડી ડોક 
મોરપીં્છ ે શોભે કોઈ ગોકુળનો લાલ 
થનગનતા મોરલા, ્છોને રાગે ના ઢોલ… 
આજ મારે જારું, પંખીડાં ને મેળે રે લોલ.

મસત મસતીથી રમે ફફડારી પાંખ 
સનેહભરી રતુંબલ એની રે આંખ 
ઘૂ ઘૂની શાખે રદે સાગરના બોલ… 
આજ મારે જારું, પંખીડાં ને મેળે રે લોલ.

કલબલી કાબરના કક્વશ રે શોર 
ડબૂી જળકૂકડી હાલી લેતી રહલોળ 
`આકાશદીપ' લૂંટ ે લહારો અણમોલ… 
આજ મારે જારું, પંખીડાં ને મેળે રે લોલ.
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પણ એા�લા વાયર� વાત ઉડાડરી...

રંગ રૂપે મઢી; હંુ ગુપચુપ જ બેઠી 
પણ ઓલા રા્યરે રાત ઉડાડી 
કે... રનરાજાની પટ્ટરાણી પિારી

્ૂછપા્ૂછપી ખેલતી કો્યલ બોલી 
સાંભળજો... હંુ તો જાનમાં જઈ આરી 
ને ભારે કલશોરમાં હંુ લજરાણી 
...રૂમઝૂમ રા્યરે આ રાત ઉડાડી

શધમ્વલા પતંધગ્યા મલરા જ આવ્યા 
રંગભરી જ જાજમ અમે ધબ્છારી 
ફરફર ફરકંતી મંજરી હરખાણી 
ને...નટખટ રા્યરે રાત રેરાણી 
કે... રનરાજાની પટ્ટરાણી પિારી

આ પગલા જ તારાં િરે ખુશહાલી 
રાહ! ભલી જ વહાલની રેણુ તેં રગાડી 
ઓલા રા્યરે..... 
મનની રાત જન રન ઉરે જગાડી 
કે... રનરાજાની પટ્ટરાણી પિારી (૨)
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ફાગણના વાયરા વાયા….

કેસરર્યો ઘડલૂો મારી કા્યા 
ઓલા ટહુકાના સાદ મને ભા્યા 
 સરહ્યર મોરી, ફાગણના રા્યરા રા્યા

ડાળ ડાળ બેઠલેાં પંખીડાં બોલ્યાં 
નજરોનાં નૂર કેમ ખીલ્યાં? 
લાગી ્છ ે દલડાંને મા્યા 
 સરહ્યર મોરી, ફાગણના રા્યરા રા્યા

હળરેથી દે સાદ મારી સાહેલી 
કોના સપનામાં સાચે ખોરા્યાં? 
જોને ઝૂલતાં ફૂલડાં શરમા્યા ં
 સરહ્યર મોરી, ફાગણના રા્યરા રા્યા

ઢોલ રાગ્યા ને પાદર હરખા્યા ં
મસત મુખડાં નરોઢાનાં મલકા્યા ં
રાિા કાનજી દલડ ે દેખા્યા 
 સરહ્યર મોરી, ફાગણના રા્યરા રા્યા

ઝૂલતી શાખે મહેકતી મંજરી 
હોળીના ગુલાલે નજરંની ખંજરી 
ફાગે જોબધન્યાં ઝબોળ્ા ં
 સરહ્યર મોરી, ફાગણના રા્યરા રા્યા
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ક�  વાયરા વાયા ફાગણના…

અંતરમાં આરી કોઈ હરખે ્ુછપા્યા 
રંગીલા ફાગણના રા્યરા રે રા્યા 
સરહ્યર મોરી, ટહુકાના સાદ મને ભા્યા 
  કે રા્યરા રા્યા ફાગણના

આ મહો્યા્વ રગડાને અંગ રંગ 
ખીલતી કુદરત ઢોળે રે ઉમંગ 
રાઘાં સજ ે કેસરર્યાં કોણ? 
 કે રા્યરા રા્યા ફાગણના

મોગરા મઘમઘ શોભે વિેત અંગ 
ફાગધણ્યા ઝોલે ઝૂમે રસ રંગ 
કોણ ટહુકે ્ુછપાઈ રગડ?ે… 
 કે રા્યરા રા્યા ફાગણના

રંગભ્યાું સપનાં માંડ ે સુરાત

કોણ આ વહાલું થઈ ચીતરતું ભાત? 
લાગ્યાં રૂપ રાસંતી સોહામણાં… 
 કે રા્યરા રા્યા ફાગણના

ખીલશું રે અમથા સૌરભ ઝીલતા 
્છડેશું રે રગડ ે ગીતો જ ઉરના 
કોણ નચરે ્યૌરન આંગણમાં?… 
 કે રા્યરા રા્યા ફાગણના

આરો રગાડો ઢોલ િબકતાં... 
 કે રા્યરા રા્યા ફાગણના (2)
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એા� ચૌત્ સુદનરી… 
[્છદં : સુરદના]

પ્યારં પંખી ટહુક્યું, અનુપમ સુખદા, ્છ ે રષ્વ નરલુ ં
રાસંતી રા્યરાઓ, લહર ખુશનુમા, ભંડાર ભરતા 
રતફે માંગલ્ય હૈ્યે, શુભરદન જ ગુડી, ચૈત્ી જ પડરો 
લાગીને માત પા્યે, નરનર રજની, પ્રાથુ અભ્યદા

ઝૂમે ્છ ેમીઠડી આ, ઋતુ સુમનિરી, પ્રસન્ મન આ 
ઝૂલે રૃક્ષો ફળોથી, ખગધશશુ ચહકે, વહાલે મખમલી 
પ્રગટ્યા રામજીને, અરિ જ પુધનતા, દૈરી ્યુગકૃપા 
સીંચ્યા સંસકાર જીરે, સુદધતધથ નરમી, ને િન્ય િરણી

ધચરા્યુ શું રખાણું, શતશત મુખથી, એરા બલ્યસી 
ભેટ્યા શ્ીરામજીને, ્યુગ્યુગ હરખે, ઓ કષ્હરણી 
ખીલે લાલી િરીને, કનકસમ નભે, આ સૂ્ય્વ તપતો 
્છ ેભાગ્યે પુણ્યરંતો, સતરન જ ગરબે, ઓ ચૈત્ સુદની
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પાનખર 
[્છદં : હરરણી]

પરન ખરરે, રાઘા મારા, રળી હરખે હસ ે
જગત મમ આ, દીસે ક્ષોભી, અકારં રડ ે રદલે 
તર રલરલે, ધનષ્રુી ્છ,ે તું પાનખરા જગ ે
મિુર ફળનો, દાતા ઊભો, ધરષાદ િરી તને.
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પાનખર એવસરા

સૂની ડાળો ને માળ રે સૂના આ 
રૂસણે ચાલ્યા આ લીલુડા શણગાર 
ધશધશરા દીઠા રે રા્યરા રૈતાળ(૨)

રાસંતી રંગે ખૂબ ખીલ્યાતા ને, 
કલરર ઝીલ્યાતા હરખતાં રદનરાત 
કોની તે લાગી આ કાળી નજરં રે? 
ખરતાં પાન રૂએ સૂકરે થડ ડાળ

તપમાં બેઠા ધશખરો જ ઓઢી રહમકણ, 
ફંૂકે પરન રહમાળા ઠારતા રે ગાત્ 
ભાગ્ય રૂઠ ે તો ક્યાં રે જઈ જ કહીએ? 
પીળાં પાંદડા રઝળે ખરી રનરાટ

દીિાતા જ પ્રસાદો લળી જગ આખે, 
ભ્યા્વતા ઔષધિના અમે જ ભંડાર 
્છ ે રગડાના ધરરલા અમે ખમતીલા, 
જગ સેરાના રળ્ા ભાગ્ય જ બળરાન

જાણી પાનખર, તું ્છ ેભલી જ અરસરા, 
કણકણમાં જાશું રે અમે જ સમાઈ 
ખીલરું ને ખરરું એ સદા ભાગ્યમાં, 
રાળી ઋણ સરા્યાં, િન્ય! કરી પુણ્ય કમાઈ



88

મઢેલાં મોતી

ગ્રીષ્મ 
[્છદં : સ્ત્રગિરા]

ગ્રીષ્મ ગ્રીષ્મ િખંતો, બળબળ જ થતો, િોમ ને ભોમ રોળે 
રૈશાખી રા્યરાઓ, રહંત અનલસા, શેકતા ગાત્ ગાળે

સૂકા ભેંકાર ખેતો, સરરર પટતો, ખા્ય ચાડી રગાડી 
ભૂલી માગયો તરસ્યા, રનચર રખડ,ે શોિતા પંક ક્યારી

આકાશેથી ર્ૂછટ,ે રકરણ જ રધરનાં, તીવ્રતો ખંજરોસા 
ત્યાં ખીલે એ ખુમારી, પથ પથ લહરે, લીમડા શાત દેતા

ઝીલી આ તાપ રંગે, ખુશ ગુલમહરો, ઝૂમતા ગા્ય ગાથા 
આરો ગારો પક્ષીઓ, હરખ ઉર મહીં, ઝૂલજો ્છ ે પરીક્ષા

પુણ્યથી િન્ય બાપો, પરરહત રગડ,ે ઘૂમતો આશ સાથ ે
ને પ્રાથે એ તપો રે, ગગન ઉભરશે, રાદળો ગાજશે રે

પાકી ઝૂમે જ જોને, મિુરસ ભર રે, રા્યજાદા જ કેરી 
બોલારે લોકમાતા, ઋતુ ફળ િરરા, ્છ ે ભરી રેલડીઓ

્છ ેશધકત િન્ય તારી, િખ-િખ રધરનાં, ઝીલતાં તેજ તીખાં 
સંતા્યે સૌ જ ્છાં્યે, તન જ તપરતો, ખેતરો જા્ય ખેડી
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ધન્ય છ�  મ�ઘરાજ 
[્છદં-સ્ત્રગિરા]

કાળાં રડબાંગ ઘૂમે, રૂપ અરનરલાં, ગાજતાં ઘોર નાદ ે
્ુછપા્યો સૂ્ય્વ ઓથે, પણ તન તતડ,ે બાફલો અંગ અંગે 
પોકારે જીર સરફે, િરણ િખિખે, આર દોડી પિારો 
િીરેિીરે ્છરા્યો, ગગન ગજરતો, મેઘલો રા્યુ સંગે

ઝીલો દોડી હંુ આવ્યો, ફરફર ફરણે, ભીંજાજો ભાર ભીના 
ખૂશબુ ્ૂછટી ઉરેથી, ધમલન પરરમલે, વહાલ રેરે િરામા ં
ઝીલે પુષ્પો રૂપોથી, તરબતર િરા, સપ્ત રંગો સુહાણા 
ઝૂમે રૃક્ષો લળીને, મન રન ટહુકે, િન્ય ્છ ે મેઘ રાજા

ભવ્ય દીસે તટો એ, ન્યન મન હરે, લોકમાતા સુભાગી 
તોડ ે એ ભેખડોને, નર્યુરતી સરખી, જોમથી જા્ય રેગ ે
ઝીલી આ રેગ હૈ્યું, ઝરણ સમ રમે, રાત માંડ ે મજાની 
લાગે ભીનાશ વહાલી, પુલરકત મનડ,ે ગીત કોઈ જ ગોતે

રષા્વ તારી કૃપાથી, કુદરત સજશે, રૈભરે દાન દેશે 
મા મેઘાની ઉદારી, શત સુખ ઋતુઓ, ઝીલશું પા્ય લાગી
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એાવ ર� મ�ઘા

દશે રદશાએ રા્યુ રા્ય ે
કાળાં રડબાંગ રાદળ ઉમટ ે
અંબર ગાજ,ે રીજ ઝબૂકે 
િરતીનો િબકાર પુકારે...  
 આર રે મેઘા મારે દ્ારે(૨)

કેરો રરસે… 
ઝરમર ઝરમર િારે રરસે 
રા્યુના રીંજણાએ રરસ ે
આસમાનથી ત્ાંસો રરસ ે
સાંબેલાની િારે રરસે 
રાજાશાહી ઠાઠ ે રરસે  
 …આર રે મેઘા

અષાઢ ેઆખેઆખો રરસે 
શ્ારણે ઝરમરર્યો રરસે 
પારેરાની પાંખે રરસે 
મોરલાને કંઠ ે રરસે 
ભૂલકાંની સંગાથે રરસે  
 …આર રે મેઘા

કેરો રરસ્યો… 
પર્વતની ટકેરીએ રરસ્યો 
ઊંડી ઊંડી ખીણે રરસ્યો 
ભેખડો તોડી ને રરસ્યો 
ગામ-શહેરની રાટ ે રરસ્યો 
સૃધષ્ માટ ે દોડી રરસ્યો 
 …આર રે મેઘા
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માનરની શ્દ્ધાથી રરસ્યો 
ચાતકના પ્રેમે એ રરસ્યો 
મોરલાના નાચે રરસ્યો 
નરોઢાના સાદે રરસ્યો 
િીંગી િરાને કાજ ે રરસ્યો  
 …આર રે મેઘા

કેરો ્છલક્યો કેરો મલક્યો… 
સરોરરને રકનારે ્છલક્યો 
બંિતણા દરરાજ ે ્છલક્યો 
નદીઓના કાંઠાએ ્છલક્યો 
ગામોની રાટો એ ્છલક્યો 
રદલ દઈ ડલેીએ રરસ્યો  
 ….આર રે મેઘા

ડાંગરની ક્યારીએ મલક્યો 
ઊંચા ઊંચા તરએ મલક્યો 
મોતી થઈ પાંદડીએ મલક્યો 
રાડતણા રેલાએ મલક્યો 
રહાલો મારો લીલો્છમ મલક્યો  
 …આર રે મેઘા

ગરીબોના કૂબાએ મલક્યો 
ખેતરે મોલ થઈ મલક્યો 
ખેડતૂોના અંતરથી મલક્યો 
રેપારીની રખારે મલક્યો 
રાહ િરણીિર કેરો મલક્યો  
 …આર રે મેઘા

કેરો ચમક્યો કેરો મહેંક્યો... 
મેઘ િનુષના રંગે ચમક્યો 
ચાંદધલ્યાના જળકંુડ ે ચમક્યો 
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પંકજની પાંદડીએ ચમક્યો 
સાગરની સેજ ે રે ચમક્યો 
મંરદરના ધશખરીએ ચમક્યો ...આર રે મેઘા

િરતીની ખૂશબુ થઈ મહેંક્યો 
મોરલાના કંઠડ ે ગહેંક્યો 
શ્યામલ રૂપ િરીને ્છલક્યો 
ખીલતા ્યૌરનથી મલક્યો 
ભધકતની શધકતથી ખૂબ ઝબૂક્યો  
 ... આરરે મેઘા

ગાજતો રહેજ,ે રરસતો રહેજ ે
દશે રદશાએ દોડતો રહેજ ે
રરસે રરસે ભીંજારતો રહેજ ે
સૃધષ્ને સજારતો રહેજ ે
મેઘાડબંર ગજારતા રહેજ…ે ગજારતો રહેજ ે
રહાલા મેઘા આરતો રહેજ ે  
 … આરતો રહેજ ે
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ર� ર એમ� નટખટ કાનુડાનરી જત....

હંુ તો મેહુધલ્યો

રંગે શામધળ્યો 
અટખેલી ધરનોદી રે અમ પંચાત  
રે જ અમે નટખટ કાનુડાની જાત

ભણ્યા પાઠ કાનજીના 
ગાજ્યા પણ રરસ્યા ના 
દોટ ે દોડારીને હસીએ રૂડી ભાત 
રે જ અમે નટખટ કાનુડાની જાત

રાગે રાંસલડી 
ગાજ ેઆભલડી 
થનગન નચીરીએ મોરલા રદન-રાત 
રે જ અમે નટખટ કાનુડાની જાત

એ ફોડ ે માટધલ્યુ ં
હંુ િરં લપસધણ્યું 
પથપથ રેરીએ વ્યંગની સૌગાત 
રે જ અમે નટખટ કાનુડાની જાત

હૈ્યાના આ લાડ 
વહાલપના પાઠ 
િરણીની સોડમની ભૂલશો ના રાત 
રે જ અમે નટખટ કાનુડાની જાત
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છ� ચા�માસાનરી ભાતું......

કોણ રરસતું? કેમ રરસતું? 
એ અચરજ ના સમજાતું 
ઝીલ્યું જ્યાં આ ઝરમર ઝરમર 
દોટ જ દે િસમસતું 
સોધળ્યું સગપણ કેમ રલરલતું ...ના જ મને સમજાતું (૨)

કોણ ફરફરે હાથ િરં ત્યાં? 
મખમધલ્યું શરમાળુ ં
મૌસમ ્છડે ે ભાર ભરીને 
કોણ ઝૂમતું ટહૂકતું?  ...ના જ મને સમજાતું (૨)

કોણ રરસતું બંિ ન્યનમાં? 
્છબ્છધબ્યે ્છલકાતુ ં
ભીતર ધપપાસા દે સંદેશા 
કેમ નભ દીસે મદમાતું? ....ના જ મને સમજાતું (૨)

સાગર લહેરોના સરરાળા 
હજુ્ય ગણરા અિૂરા 
કેમ કરીને આ ગણરી ફરફર 
કોણ કળશે આ ભોળી રાતું ...ના જ મને સમજાતું (૨)

રરસ્યા ્છો તો થાર જ રેલો 
્છ ેચોમાસાની ભાતું 
લીલું ભીનું સૌને ગમતું  ...આજ મને સમજાતું (૨)

કોણ રરસ્યું? કેમ રરસ્યું? 
િસમસતું િખિખતું. 
આજ ટહુકતું સમજાતું 
કોણ એ મદમાતું (૨) 
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ગગન શરદનુ ં
્છદં-સ્ત્રગિરા

િીરે િીરે ઢળે રે, ગગન શરદનું, સાંજ લાગે સજીલી 
ડોકા્યો ચાંદ ગોરો, િરલ રૂપલ એ, વહાલ ઢોળે ઉરેથી

વિેતાંગી પારની એ, મનહર સરરતા, રૈભરી દશ્વની એ 
હૈ્યાં ઝીલે સુિાને, પરરમલ મિુરો, સનેહથી ભીંજરે રે

રેલા્યે રેત પાટ,ે ગગન ઘટ અમી, ચાંદની રૂપેરી 
ઊઠ ે જોમે લહેરો, જલધિ જલ રમે, ધરંટતી સનેહ રેલી

વ્યોમે ્છાઈ મજાની, ઋતુ શરદ ભલી, રાતડી પૂણ્વ રાણી 
ઝૂમે રૃક્ષો રમંતાં, કુદરત હરખે, રાહરે આ ઉજાશી

શોભે તૃધપ્ત ભરીને, શરદ જન ઉરે, અમૃતાની કટોરી 
કાધલનદી રાસ લીલા, શરદ ઉજરણી, બંસરી કોણ ભૂલે?
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એાવરી ર દરીપાવનલ… 
[્છદં- શાદૂ્વલધરક્રીરડત]

ખીલી ્છ ે રજની નભે ઝગમગી, તારે સુહાની મઢી 
ને દીરા ઝબકે ગૃહે ઝળહળી, આરી જ દીપારધલ 
દેજો ભાર ભ્યા્વ રૂડા ઉમળકા, ઉજાશ પરફે રદલ ે
રષા્વનતે સરરૈ્યું હાથ િરજો, લાભ્યા તમે શું જગે 
સંદેશા મંગલા નરા રરસના, ઐવિ્ય્વ પામો મહા 
ઊષ્મા સાથ રિારજો જ હરખે, લેતાં જ ઓરારણાં
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એાવરી દુલારરી રદવાળરી

ભરી ઉમંગની થાળી 
 આરી દુલારી રદરાળી

ઘર અને મન ક્યુું સાફ આજ રાળી 
શોભે ્છ ે ચોક િરી સાજ રંગોળી 
હૈ્યા ને હોઠ ે હો ઉજાણી 
 આરી દુલારી રદરાળી

ઝૂમતાં તોરણે, તૂટતા મનડાનાં ભારણ 
્ૂછટતા રેરઝેર ને સબરસનાં િારણ 
અન્કૂટની લેજો થાળી 
 આરી દુલારી રદરાળી

ઘરના ટોડલે; મન કેરા ગોખલ ે
પ્રગટતાં અજરાળાં અંતર- દીરડ ે
ફોડ ે ફટાકડા ટોળી 
 આરી દુલારી રદરાળી

િન-િાન્યથી ્છલકજો ઘરઘર 
નરલ પ્રભાતે રિારું રે શ્ીિર 
ખુશીઓથી ભરજો ઝોળી 
 આરી દુલારી રદરાળી
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હંુ ન� પતંગ

પતંગને ઊડરું ગમ ે
ને મને ઊડાડરું ગમ ે
નખરાળો પરન આરી સતારે તને 
મનગમતા પૅચ લપટારીએ હરે

નીરખતું ગાૅગલસમાં કોઈ તને 
દૂરથી જોઈ કોઈ લોટારે મન ે
એક આંખરાળો પારલો સતારતો ભલે 
હાલને મધજ્યારો આનંદ લૂંટીએ જગે

ઓલો ધરદેશી ઢાલ; તને હંફારી હસે 
ને તારી જબરી શ્ીમતી લોટારે મન ે
હળરેથી અમદારાદી ખેંચ માર તું ્છાની્છાની 
ખાઈ માલપૂડા; ખખડાર થાળી ખાલી ખાલી

દાદા-દાદી; જરા કાઢજો ને ગૂંચ 
સુરતી દોરીની મોટી ્છ ે લૂમ 
લાગે ઉતિરા્યણ આજ રહાલી રહાલી 
ભરીએ; ઊંધિ્યા જલેબીથી મોટી થાળી

ચગી આકાશે અમે દેઈશું સંદેશ 
દાદા સૂરજ હાલ્યા મકરને દેશ 
પતંગની સાથ જામ્યો હૈ્યે કલશોર 
ઘરઘરનો દુલારો ઉતિરા્યણનો ભોર
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ર� વધાવા� પંચમ વસંતનરી…

પરન પમરાટ ે રાગી ધપપૂડી 
ટહુકે કો્યલે રે રાત ્છડેી,  
મને જાદુઈ ્છડી એક જડી 
 …રે રિારો પંચમ રસંતની

ત્યજી િરાએ ધશધશરી ઠૂઠંરાઈ 
ને રનરેલી મઢતી અંગડાઈ 
લૂંટારતી... ઉલ્ાસ રનપરી 
 …રે રિારો પંચમ રસંતની

રનપણ્વ ઝૂમતાં રતુંબલ લીલાં 
્છાનાં-્છપનાં જ હરખે રસીલાં 
ઉરની ્છડે.ે.. મદન મસતી જ 
 ...રે રિારો પંચમ રસંતની

મીઠી નજરંનું કલરર મિુરં 
ને ભાળ્ું ભરચક જ કેસૂડુ ં
કોણ ભરે.. અંગે વહાલ તાજગી 
 …રે રિારો પંચમ રસંતની

ભરી ખૂશબુ; આ જોબધન્યું ્છલકતુ ં
રે મતિ મંજરીમાં કોઈ મલકતુ ં
ભાળી ઉમંગી… મૌસમ આ પ્રીતની 
 …રે રિારો પંચમ રસંતની (૨)
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વત્પથગા

તમે રે દ્યાળુ દેર ધશરજી 
જગ કલ્યાણે જટાએ ઝીલ્યાં ગંગ 
ભગીરથનાં ફળ્ાં રે તપડાં 
ધત્પથગાએ પારન કીિાં િરણી અંગ

મંગલ સુમંગલ દીસે ગંગોત્ી 
જઠે સુદ દસમે દશહરાએ દીિાં દશ્વન 
તમે રે ગંગાજી પુધનત પારની 
તમારે તટ ે ખીલ્યાં રે તપોરન

હરરદ્ારે ભારે ઉતારીએ આરતી 
તમારે શરણે થા્ય સુધખ્યાં જીરન 
ગા્ય; ગીતાજી ને ગંગાજીને નમીએ 
કધળ્યુગે મરહમા તમારો રે મહાન

દીપમાળાઓની અમી આંખે રે ઝીલીએ 
અલકનંદા મંદારકની મનભારન પુધનત 
પારન સનાને રહી જા્ય જ દુઃખડાં 
પશ્ાતાપની ડબૂકીથી જીરન થા્યે ચરકત

ધત્રેણી સંગમનાં દશ્વન આ રૂપડા ં
િન્ય! ભાગ્ય ખીલ્યાં રે ભરત ક્ષેત્ 
ગંગા સાગરે રગાડ ે રીણા ધરરેકાનંદજી 
હરહર ગંગેથી રાજીપો રળીશું ધત્નેત્

તમે રે દ્યાળું દેર ધશરજી 
મંગલ સુમંગલ દશ્વન દીસે પારન 
હર હર ગંગે, ગંગાજી પુધનત પારની  
કરજો સુધખ્યાં અમને આજીરન
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માર� ગાવું રામ નામનું ગાણું

મારે ગારું રામ નામનું ગાણું 
રૂપ રૂપધલ્યો ચાંદલી્યો હરખે 
અરિપૂરીને દ્ારે 
ગુંજ ેઆજ ેજનજન ઉરે  
થાશે ્યુગ્યુગનું અજરાળું... 
 મારે ગારું રામ નામનું ગાણું

માત કૌશલ્યા દશરથ રાજન 
અંતર સુખડાં માણે  
ભારત ભોમનાં ભાગ્ય ખૂલ્યા ં
પામી ભરભરનું નગદ નાણું...  
 મારે ગારું રામ નામનું ગાણું

દૈર કૃપાએ ગગન ગાજ ે  
સુંદર રામસીતાની જોડી 
જનકપુરીમાં મંગલ ઉતસર  
િરે આજ િનુષ રામજી હાથુ ં
 મારે ગારું રામ નામનું ગાણું

િમ્વ િારક રીર ઉધિારક 
રામજી રનરાસીને રહાલા 
રચન પાલક થ્યા પુરષોતિમ 
કીિું રાજિમ્વનું રખરાળું... 
 મારે ગારું રામ નામનું ગાણું

ભકતો કાજ ે રનમાં ભમી 
આવ્યા માત શબરીને દ્ારે 
લખણ હનુમંત રાનર સેના  
હરખે રામસેતુએ સુગ્રીર સુજાણુ ં
 મારે ગારું રામ નામનું ગાણું

ભૂલ્યો રારણ ્છક્યો મદહોશે 
શ્ી રામે કીિા િનુષ ટકંારા 
કપટી આસુરી રૃધતિઓ સંહારી 
દીિા ધરધભષણને સરરાજુ 
 મારે ગારું રામ નામનું ગાણું

્છ ે ધરજ્યા દશમી મંગલ ટાણુ ં
રામ; તમારં નામ રોકડુ ં નાણું 
્છ ેઅમર પદ દાતા એ જાણું,  
 મારે ગારું રામ નામનું ગાણું 
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હનુમાનજીનું હાલરડંુ…

પારણે પોઢલે બાળ મહારીર ને, ધસંહણ જા્યો ્છ ે રીર 
જડ ે નહીં જગતે જોટો, અરધનએ અરતરી્યો મોટો 
 કેસરીનંદનને નીંદરં ના આરે, માત અંજની હેતે ઝુલારે

ભાગ્યરંતી મા ભારત ભૂધમ, દે પરનદેર લાખેણું નઝરાણુ ં
ઉર પ્રસન્ ને આંખ મીંચાણી, અંજની માને સપનું દેખાણુ ં
માત થાશે તારો લાલ બડભાગી, દેરાધિ દેરની દેર પ્રસાદી 
િમ્વપથી શધકત-ભધકતની મૂધત્વ, પરમેવિરની ધનત બાંિશે પ્રીધત 
 કેસરીનંદનને નીંદરં ના આરે, માત અંજની હેતે ઝુલારે

પોઢતંો પ્રતાપી રજ્ની શધકત, મુખ લાલીની આભા ્છ ે પ્યારી 
જડીબુટ્ટી એ રામની જાણશે જ્યારે, ચારે ્યુગનો થાશે કલ્યાણી 
ભર કલ્યાણી અંજની નીરખે, હરખે ઉર ને આનંદે મલકે 
 કેસરીનંદનને નીંદરં ના આરે, માત અંજની હેતે ઝુલારે

ભકત ભગરાનનાં ધમલન થાશે, ભગરદ શધકતનો સથરારો થાશે 
ગજ ્વનાઓ ગાજશે રીર કેસરી કેરી, દશે રદશાઓ હાંકથી કંપશ ે
લાલ તારો મા લાંદશે જલધિ, પરનરેગી એ ઘૂમશે અરધન 
 કેસરી નંદનને નીંદરં ના આરે, માત અંજની હેતે ઝુલારે

રહમાળેથી સંજીરની લારશે ઊડી, અરિપુરી ગાશે ગાથા રૂડી 
પનોતી પાસ ન એ ઢૂકંરા દેશે, રામ ભકતથી ્યશ અમર થાશ ે
દેરી કલ્યાણી અંજની નીરખે, અમી રસ અંતરના ભારે ઉ્છળે 
 કેસરી નંદનને નીંદરં ના આરે, માત અંજની હેતે ઝુલારે
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રથડ� બબરારજ� રણછા�ડ…

ઝૂલે ્છ ે હાથીડા ને ઝૂમે ્છ ે લોક 
 રથડ ે ધબરાજજો રણ્છોડ 
દઈએ ઓરારણાં અષાઢી બીજનાં 
 પિારીને પુરજો રે કોડ

બહેની સુભદ્રા ને રીરા બલભદ્રજી 
 મલકે જાદર કુળની જોડ 
અમારી સગાઈ સરાઈ માિરજી 
 શંખ રાગે ને રિારે ઢોલ… રથડ ે ધબરાજજો રણ્છોડ

નગર અમારં આજ ગોકુળ રૃંદારન 
 તમે ્છોગાળા અમે ્છલે 
દશ્વન તમારાં રૂડાં રે જગન્ાથજી 
 અક્ષત ગુલાલ માથે હેલ

પ્રેમથી પિરારશું હૈ્યામાં લાલજી 
 ્ૂછટ્યા અજપંા લૂંટ્યા શોર 
લાલ પીળા રંગે શોભે આ રથજી 
 હળરે હાલે હરર તરબોળ 
 રથડ ે ધબરાજજો રણ્છોડ... મારા રથડ ે ધબરાજજો રણ્છોડ.
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રાખડરી એમર સ્�હનું સંધાન

સનેહના શુકન લઈ ઊગી 
પૂનમ આજ શ્ારણની 
ઠારતી આંખ ઘેલી જોડી 
િન્ય! બહેન બાંિરની

પર્વ તું પારન ; રક્ષા બંિન 
શોભે હાથ રાખલડી 
ભાતૃ પ્રેમે બધલ જ બંિા્યા 
મા લક્મી જ સુખલડી

રેશમી્યા તાંતણે રીરા 
રાળું સનેહ ગાંઠલડી 
પ્રભુ! માગું જ કરજો જ રક્ષા 
બાંિર આંખ તારલડી

ભાલમાં શોભે ધરજ્ય ધતલક 
જુગ જીરે તારી શાખલડી 
ભરભરે માગું જ આજ રીરા 
બેન ઉરે એજ આશલડી

બેન મારી; તું રહરણ્યભાગી 
ભારે ભીંજ ેઆંખલડી 
રાખડી અમર સનેહનું સંિાન 
લે બહેન ચૂંદલડી
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હ� ત� રમાડા� ગા�પાલ.…

રાહ ગોકુલ! તારં કેરું રે ભાગ્ય મહા બલરાન 
નારા્યણ નાથ, પિા્યા્વ તારે આંગણે થઈ મહેમાન 
ભધકત તમારી; ભાળી ભગરાને; પ્રતાપી સરતાજ 
પારણે આરી પોઢો પરમેવિર, ઝુલારે જશોદા માત 
 રાહ ગોકુલ તારં…..

ધનષ્કપટ મનડાં દેખી તમારાં,માખણ ચોરે સંગાથ 
ભોળાની સાથે ભોળો અમારો,ગા્યો ચારે નંદલાલ 
 રાહ ગોકુલ તારં…

લાલા લાલાની રટ ગમી, આજ હરખે કૃપાળું રકરતાર 
માતા જશોદાના રહાલે રીંિાઈ, થાંભધલ્યે બંિા્યો દાતાર 
 રાહ ગોકુલ તારં…

અનંત જનમોના પુણ્યે પામી્યા, પ્રગટ પ્રભુનો પ્યાર 
રાિેની બંસરીના નાદે ખૂલ્યાં, વ્રજ રૃંદારન ભાગ્ય 
 રાહ ગોકુલ તારં…

લેણદેણથી ના તોલાતો, મારો કામણગારો કાન 
્યમુના ઘાટ;ે રહાલો રરસારે, સનેહ સુિાનાં પાન 
 રાહ ગોકુલ તારં….

િન્ય િન્ય! ગા્ય ઘેલી ગોપીઓ, હેતે રમાડ્ો ગોપાલ 
જશોદાના લાલ જગના રહાલા, થાઓ ફરી મહેમાન 
 રાહ! ગોકુલ તારં  
કેરું રે ભાગ્ય મહા બલરાન 
નારા્યણ નાથ પિા્યા્વ તારે આંગણે થઈ મહેમાન
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ખળખળ વહ� તાં, રળ રમુનાનાં કહ� તાં...

ખળખળ રહેતાં, જળ જમુનાનાં કહેતા ં
કદમની ડાળીથી કૂદીને કાનજી - 
 હળરેથી મરકતો પૂ્છતો… 
તું મને ભીંજરે કે હંુ તને ભીંજરું? 
 આ કો્યડો હજુ્ય ના ઉકલતો!

મારે ને મોરલાને, ભાઈબંિી રૂડી 
ઘાટ પર આરી એ નાચતા 
મ્યૂર પીં્છ ે સોહે કાનજી ને પૂ્છ-ે 
થનથન નાચી કોણ કોને રે રીઝરતું? 
 આ કો્યડો હજુ્ય ના ઉકલતો!

ચરારી ગા્યલડી, બેસીને ઘાટ પર 
મીઠી રાંસલડી એ રગાડતો 
રૂમઝૂમ હરખાતી, રાિાજી આરતી 
કોનામાં કોણ રે ડબૂતું? એ ગોકુધળ્યું પૂ્છતું 
 આ કો્યડો હજુ્ય ના ઉકલતો!

રાહ રે ગોકુળ! ને રાહ મારા રૃંદારન! 
કો્યડામાં બાંિે એ કાનજી... 
ખળખળ રહેતાં, જળ જમુનાનાં કહેતા ં
આજ રાણી ્યમુનાજી રાજી રાજી(૨)
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ભાવ� નમરીએ� એારાસુરરી માત-

કુમકુમના થાળ ભરી 
ઉરમાં ઓચ્છર િરી 
ઝગમગ ઝગે ્છ ે પૂનમની રાત 
 ...ભારે નમીએ આરાસુરી માત(૨)

પથપથ મંજીરા ઢમ ઢોલ 
મનહર દશ્વન જ્ય બોલ 
મઘમઘ મિુરાં રન લીલી ભાત 
 …ભારે નમીએ આરાસુરી માત(૨)

કનક કળશની શોભા 
બારન ગજી રે ધરજા 
ઢમઢમ રાગે નોબત પૂનમની રાત 
 ….ભારે નમીએ આરાસુરી માત (૨)

લાલ ચટક ચૂંદલડી 
કર ધત્શૂળ મારલડી 
લોક ઘૂમે ગરબે માડીને દરબાર 
મનહર દશ્વન ઐવિ્ય્વ અપાર 
 …ભારે નમીએ આરાસુરી માત

મંગલ દીશે ધશર ્છતિર પૂનમની રાત 
જ્ય જ્ય અંબા ભરાની ઓ માત 
 …ભારે નમીએ આરાસુરી માત(૨)
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તરંુ એાપણું સરહયારંુ…

ડાળે બેસી પંખી ટહૂક્યુ ં
િરતી તારી; ગગન અમારં 
 પણ ભલું, તરં આપણું સરહ્યારં

ફરફર ફરકે પણ્વ સજીલાં 
્છડેતં અધનલ ગીત મજાના ં
શોભે રતુંબલ લઈ હીંચોળા ં
ભૂલશું કહેરાનું; ભલા મારં તારં 
 મહાદાતા, તરં આપણું સરહ્યારં

અમ રનપંખીનો આશરો મોટો 
બાંિ હરેલી, તું મળે ના જોટો 
ભરી હરખ, ગૃહે સંતાનો પલશું 
લીલુડુ ં નરલું અનઘ રૂપાળું 
 મારતર, તરં આપણું સરહ્યારં

ઋતુઋતુના કામણ ખીલતા 
ખાટા મીઠા ફળોએ મહેંકતા 
આર નીરખ મંગલ રૂપાળુ ં
અપફે ધરસામો; કરણાથી ્છલકાતું 
 અન્કૂટ, તરં આપણું સરહ્યારં

ગગન ગોખથી રહેતી િારા 
લીલા્છમ હરખે ડુગંર ક્યારા 
શોભંત રનમાળે રૂપલું સુંરાળુ ં
સરા્યા સંતસા િરે જ નઝરાણુ ં
 જગદાિાર, તરં આપણું સરહ્યારં 
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એા� પપતા શ્રીફળસા... 
[હાઈકુ]

હૈ્યા સરસા, 
ધપતા ઓ શ્ીફળસા 

જીરન ભાષા

ધપતાનું ન્યારં 
્છત્ ્છ ેજ રૂપાળુ ં

ધશરે ભાળું

ઉર ઝરણા ં
પહાડી જ પ્રધતભા 
િન્ય જગ આ!

ધપતા તમારા 
ઉર ભાર મિુરા 
દે અજરાળાં
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મા ચંદન એગગયારરી…….

મા મમતાનું મંગલ મંરદર 
જગ આખું પૂજારી 
રાતસલ્યમૂધત્વ ઘડી પ્રભુએ 
િન જનની ખુમારી

રૈભર માનો હેત ખજાનો 
સુખદાતા કલ્યાણી 
આંખે અમી ને સાગરપેટી 
અક્ષ્ય મા દાતારી ….જગ આખું પૂજારી

હાલરડાં મા તારાં ઔષિ! 
- ખોળે સનેહ સમંદર 
તું પકરે મા મોતી મોંઘા ં
ઝીલતી ઝોલે નીંદર

કેમ રમે મા શામળ ખોળ ે
જાણું હંુ અલગારી 
ત્યાગ મૂરત તું, મા દેરી તું 
મા ચંદન અધગ્યારી…જગ આખું પૂજારી
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લખતરી મા તું વબસયત....

એક ધરિાતા બીજી માતા 
િન્ય જ! ભાગ્ય સરૈ્યા 
ઉતારે ના ઉતરે એરાં 
ઋણ જ તારાં મૈ્યા

મઘમઘ થાતું હૈ્યું તારં, 
ઝીલે શૈશર ન્યારં 
હાલરડાં એ મીઠાં મોંઘા ં
હંૂફ ભરે ભર સારં

માત તમારો િમ્વ જ એક 
સમપ્વણ ને સેરા 
તું ઘડરૈ્યા ધરભૂધતની 
પાલરડ ે તર મેરા

કાગળ જરેા કોરા અમ ે
લખતી મા તું રધસ્યત 
કેમ ન માના ચરણ પખાળું? 
રૈભર િરતી રધળ્યત

મિુરમ અમૃત પાન જ મા તું, 
પ્રગટ થ્યું ઘર તીરથ 
ઈવિરની તું આપકળા મા 
િન્ય જ! સંસાર ગરથ (૨)
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વહાલરી દરીકરરી…

મમતાએ મઢી 
સંસકારે ખીલી 
 રહાલી દીકરી

ભર બપોરે દોડી 
બારણું ખોલી 
િરે જળની પ્યાલી 
 રહાલી દીકરી

હસે તો ફૂલ ખીલે 
ગા્યે તો અમી ઝરે 
ગુણથી શોભે પૂતળી 
 રહાલી દીકરી

રમે હસતી સંગ સખી 
મારતર શીખરે પાઠ રઢી 
સૌને હૃદ્યે તારી ્છધબ જડી 
 રહાલી દીકરી

રીતી અનેક રદરાળી 
જાણે રહી ગ્યાં પાણી 
સોળે ખીલી જ રાણી 
 રહાલી દીકરી

પૂજ્યાં તેં માત પાર્વતી 
પ્રભુતામાં માંડરા પગલી 
રદન ધરજ્યા દશમી 
 રહાલે રળારું દીકરી

લેરા્યાં લગ્ન આંગધણ્યે 
મહેકે સુગંિ તોરધણ્યે 
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ગુંજી શરણાઈ, રાગ્યા ઢોલ 
શોભતી રરકન્યાની જોડ

ધરપ્ર રદતા મંગલાષ્ક 
પીળા શોભંત કન્યાના હસત 
આરી ઢકૂડી ધરદા્ય રેળા 
મારતર ઝીલે ્ૂછપા પડઘા

હૈ્યે ન સમજા્ય વ્યથાની રીધત 
રાત કેમ કહેરી બોલે દીકરી

ઝીલ્યા રડીલોના મોંઘા બોલ 
રગર રાંકે ખમ્યા સૌના બોલ 
દીકરીની વ્યથા ઉરે ઉભરાણી 
કેમ સૌ આજ મને દો ્છોડી

આરી રડતી બાપની પાસે 
બોલી કાનમાં ખૂબ જ િીરે 
કોને બોલશો-રઢશો પપપા હરે? 
હંુ તો આજ સાસરર્યે ચાલી

કેરું અંતર રલોરતા શબદ બોલી 
જુદાઈની કરણ કેરી કથની 
થ્યો રાંક લૂંટાઈ દુધન્યા મારી 
આજ સંબંિની સમજાણી રકંમત ભારી

આંખનાં અશ્ુ બોલે રાણી 
નથી જગે તારા સમ ધજગરી 
તું સમાઈ અમ વિાસે દીકરી 
તારા શબદો ટપકારે આંખે પાણી 
ઓ રહાલી દીકરી! 
ઘર થ્યું આજ રે ખાલી (૨)
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બચપણ 
[્છદં : ધશખરરણી]

ચહેકે આનંદે, બચપણ હસી, કષ્ હરતું 

રમે એ મસતીથી, હરપળ િસી, હષ્વ િરતું 

પ્રસાદી તું મોટી, ધરમલ મિુરી, ફૂલ સરખી! 
મઢ ે ગોરા ગાલે, મખમલ રહે, આભ િરણી

રૂડી ભાષા કાલી, કલરર સમી, સુખ ભરતી 

નથી કોઈ ધચંતા, શરણ પ્રભુનું, પુણ્ય ભરણી 

કરે પોતાના એ, મનહર રૂપે, મુગિ રદને 

અને દોડ ે હોંશે, ડગમગ પગે, હાસ્ય ભરણે

મળે માનો ખોળો, અભ્ય સુખદા, હંૂફ િરતો 
ઘડ ે સંસકારો એ, મરકટ મને, ભાધર ઘડતો 

ભલે ભેળાં બાળો, ન્યન હરખે, રદવ્ય ક્ષણ એ 

હસે હોઠો નાના, મરક મરકી, ભાર ઊભ્યે

રદે રાણી મીઠી, મુખ કમલથી, શૈશર મહા 

અમી સીંચે હૈ્યે, શત સુખમ્યી, રૈભર અહા!
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નામ મારંુ છ�  ખુશરી

નામ મારં ્છ ે ખુશી, ખુશી ખુશી હંુ બોલું 
એક બે ત્ણ રદું તો, બા દાદાને લાગે રાહલુ ં
રન ટ ુ થ્ી કહંુ તો,મમમી પપપાને હસતા ભાળું 
 ખુશી ખુશી હંુ બોલું

બા દાદા કહે રારતા, ધશ્યાળ કાગડો પુરી 
મલૉમ કહે હોલડ મા્ય હેનડ નહીં તો પડશે ભૂલી 
રમતાં રમતાં ઊંઘું , ઊઘમાં હસું થોડુ ં થોડુ ં
 ખુશી ખુશી હંુ બોલું

બા બનારે મારા માટ ે રોજ રોટલી શાક 
મલૉમ ડડૅી સાથે ભારે મુજને, પ્યારા ધપતઝા ને કોક 
ખાઉ થોડુ ં બગાડુ ં ઝાઝું, તો્ય રહાલ કરે રૂપાળું 
 ખુશી ખુશી હંુ બોલું

બા કહે ફ્ોક પહેરી, તું મજાની ઢીંગલી જરેી લાગું 
શોટ્વ ટીશટ્વ પહેરી, મમમી સાથે હાઈફાઈમાં ભાગું 
રોજ રોજ નરલી રાતું, હસતી રમતી માણુ ં
 ખુશી ખુશી હંુ બોલું

બા ગરડારે માના ગરબા, દાદા શીખરે હાથ જોડીને રામ 
મમમી પપપા ઊપડ ે કામે, બોલારી બા્ય બા્યના જાપ 
હસી હસી હંુ રમું ભમું, થાકી દાદા પાસે દોડુ ં
 ખુશી ખુશી હંુ બોલું

રાત કહી મેં મારી ્છાની, બોલો તમને કેરી હંુ લાગું 
નામ મારં ્છ ે ખુશી, ખુશી ખુશી હંુ બોલું
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ગા�કુળમાં એવળા વાયરા વાયા!

આ ધરરહની રેદનાના શૂળ 
કેમ કરી સહેશે ગોકુળ? 
રોતી દુઃખતી આંખલડી્યે, દેખા્ય મને ઝાંખુ ં
શું સાચે જ શ્યામ, જા્ય ્છોડી ગોકુળ આખું?

કહી માખણ ચોર કીિી રે ભૂલ 
નહીં માગીએ; હરે મટકીના મૂલ 
દ્રરે અંતર ને રૂંિા્યા ્છ ે મિુ કંઠ 
ના ત્યાગો.. મારા માિર રૃંદારન

ના સંભળા્યે વહાલા મોરલાના બોલ 
ભાંભરરાનું ભૂલી આ ગા્યોની ઝોક 
્યમુનાએ ઘોળી પીિો ્છ ે રંગ શામળો 
કેમ કરી માનું? ્છોડ ે જશોદાનો લાડલો

શીદને કીિી રાતો સૌ ઠાલી 
કે રાિાનો હંુ ને રાિા મારી

નાથ ચરણોને આિાર આપી હરખતુ ં
આ જોને કેરું રડ ે ્છ ે કદમ હીબકતું?

ઠાલો કહેતો ફરતો કે હંુ રૈકંુઠ ને વ્રજનો 
આજ દીઠો લાલ તને, જતો થઈ મતલબનો

કેમ કરી ભૂલશું કાન તારી બંસરીની મા્યા? 
હા્ય! આજ ગોકુળમાં અરળા રા્યરા રા્યા
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પરદ�શમાં

ઠકે્યા દરર્યા ને અમે પૂગ્યા પરદેશ 

્છોડ્ા રતનના રે વહાલ 

દોમદોમ સાહેબીની રાતોમાં ડબૂી 
સોન પીંજરે પુરા્યા રે લાલ 

એની રેદનાના સાંભળજો હાલ!

જમરાનાં નોંતરાં ના દેશો આ દેશ, 

મારા હૈ્યાને લાગશે રે ઠસે 

ભાણે બેસી ને જમરાની મજા, 

વહાલા! ખોઈ અમે આરી પરદેશ 

 રતનની રાત તમે ના ્છડેજો 

 પરદેશની આકરી લાગે આ રેઠજો

કેરી મળતી હંૂફ આંગણાંના તાપણાએ, 
ને રાતોના તડાકા, ધરસરા્યા આ દેશ 

રાતાનુકૂધલત ઓરડ ે થાતા મૂંઝારા, 
ઝૂરે મારં નાનું હૃરદ્યું આરી પરદેશ 
 મેળામાં મહાલરાની રાત ના ્છડેજો 

 પરદેશની આકરી લાગે આ રેઠજો

કો્યલના ટહુકાએ, ટહૂકે મારો દેશડો, 
ને મેઘલો નચરે, મોરલા ને તાનમા ં

સંગેમરમરના પથથર સમ આજ હંુ, 
સંરેદનાના સૂરો ખોળું પરદેશમા ં

 પાદરની ભભૂધતની રાત ના ્છડેજો 

 પરદેશની આકરી લાગે આ રેઠજો
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્છ ે્છ ે ઘણું્ય આ મસતાના દેશમાં, 
નથી જડતા દાદા દાદી એના રેશમાં! 
બાપથી સરા્યા એ ખોળાના હેતડાં, 
ખો્યા ને રો્યા અમે આરી પરદેશમા ં
 હા્ય! હલોમાં ડબુાડી અમે પ્રીત જો 
 રતનની મીઠી રાતો તમે ના ્છડેજો
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મ�ળ� ઝટ રઈએ�…

ઊડ ે રેશમી્યો રૂમાલ 
્છા્યો આકાશે ગુલાલ...  
 કે મેળે ઝટ જઈએ (૨)

રાગે રગડાના રે ઢોલ 
્છડે ે પારા મીઠા બોલ 
હરખ્યાં હૈ્યાનાં રે હેત 
ગાડ ે ઘૂઘરીઓનાં ગીત…   
 કે મેળે ઝટ જઈએ(૨)

રૂડાં ગીતલડાં ગરા્ય 
મખડુ ં મલક મલક થા્ય 
લીલી લીમડી્યું લહેરા્ય 
ફરફર પાંદડી્યું ફરકા્ય… 
 કે મેળે ઝટ જઈએ(૨)

માથે પાઘરડ્યું સોહા્ય 
પગે મોજરડ્યું ચીચરા્ય 
કસકસ જોબધન્યું ્છલકા્ય 
્છપનું હૈ્યું રે હરખા્ય... 
 કે મેળે ઝટ જઈએ(૨)

ગાજ ે રકલકારીના નાદ 
ભેર ઉ્છાળે રે ડાંગ 
તાલે ગરબી્યું ગરા્ય 
્છતિરી્યું ઘમમર ઘમમર થા્ય…  
 કે મેળે ઝટ જઈએ(૨)

મનડુ ં ચડ્ું રે ચગડોળ 
આંબે બોલે કો્યલ મોર 

ઝાંઝર ઝમકે કરી જોર 
સાંભળે રાલમ એનો શોર… 
 કે મેળે ઝટ જઈએ(૨)

રૂડા જામ્યા ્છ ે રે રાસ 
ભાળે ભોળો રે ભરથાર… 
 કે મેળે ઝટ જઈએ(૨) 
મારા ્છલે ્છોગાળો રાજ 
દીપે જોિપુરી રે શાન 
મારે ચીતરારાં ્છ ે નામ 
હરખના ઉભરા્યા ્છ ેજામ… 
 કે મેળે ઝટ જઈએ(૨)



120

મઢેલાં મોતી

જ�બનનયું એાર રમતું હાલું

જોબધન્યું… જાણ્યું ના જાણ્યું ને ઊડી જાશે 
જોબધન્યાને રંગમાં રાખજો રાતું, 
 કે જોબધન્યું જાશે હાલ્યું ગાતું

પ્રેમનું તો ડમરં 
મદમાતી નજરં 
હસી હસી કોણ ખોરાતું? સરહ્યર મોરી 
જોબધન્યું ઝાલે ના ઝલાતું, 
 કે જોબધન્યું આજ રમતું હાલ્યું

હૈ્યું રે હરખાતુ ં
મનડુ ં રલખાતું 
રસંતને રા્યરે કોઈ રીંટાતું…. સરહ્યર મોરી 
્છાનું ્છાનું શું મલકાતું..  
 કે જોબધન્યું આજ રમતું હાલ્યું

કામધણ્યું કજરારં 
ને શ્ારધણ્યા િારં 
મૂ્છના દોરામાં શીદ લપટાતું... સરહ્યર મોરી 
ઢોલને તાલે થનગન થાતું...  
 કે જોબધન્યું આજ રમતું હાલ્યું

પ્રેમની રે રાતું 
જીરનનું ભાથું 
રહાલના રા્યરે પરદેશ જાતું… સરહ્યર મોરી 
પળપળ જાતું ધરખરાતું…  
 કે જોબધન્યું આજ રમતું હાલ્યું

કેમ બાંિું રેશમી્યા િાગે? 
જોબધન્યું ઉડતું જાતું રાટ.ે..  
 કે જોબધન્યું આજ રમતું હાલ્યું
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ભારત રત્ન

સત્યમેર જ્યતે મંત્ જ ખ્યાધત 
રિારે રતન, રંદ્ જ ધરભૂધત

ખૂશબુ સમ જીરન કા્ય્વ ઉજાશી 
તમે તો રતન- ગુલાબ સુરાસી

ખીલ્યાં નૂર રતનનાં તર સંગ ે
િરે રાષ્પ્ધત ગૌરર શત રંગે

સકળ રતનનાં મૂલ્ય જ ખૂલ્ાં 
તમે તો ‘ભારત રતન’ અણમૂલા

ગર્વ રાષ્ ્ સનમાન જ ્યશરંતા 
િન્ય! ઓ રતન સાચા જ શુભરંતા

રતન પ્રેમનાં મોંઘાં હીર સજીને 
ઝળક્યા ધશલપી, ખુદ રતન જ થઈને



122

મઢેલાં મોતી

હંુ માનવન� ખા�ળું

એક રદન અચાનક, ભગરાન આરી ઊભા રે સામે 
પૂ્છ ે મુજને શું શોિે? ‘આકાશદીપ’ તું અંિારે 
દીરો પ્રગટારી અહોભારે, બોલ્યો ભાર િરીન ે
ધરશાળ જગે શોિરા નીકળ્ો હંુ માનરને

હસી બોલ્યા ભગરાન અચરજથી, 
અલ્યા માણસનું કીરડ્યારં તારી સંગે ભાળું 
શાને પા્છો લળી લળી કહે હંુ માનરને ખોળું? 
ભલા ભગરાન…..

કારોબાર કરો તમે ધરરાટ વ્યોમેથી, ને 
દૂરદૂર રહી સાચી રાતો કેમ કરી સમજારું? 
સાચેજ તારા આ જગમાં, માનરને હંુ ખોળું

રદે ધરિાતા, પશુ પંખી માનર સૌને, સરજ્યા નોંખા નોંખા 
શાની પીએચડી કરરા નીકળ્ો, મારા બહાદુર બચચા?

રાત ધરચારો હરર મારા, સાંભળી મારી રાતું 
પાડોશીને પ્રેમ કરે એરો, માણસ આજ ેખોળું

બતારો એરો માનર જનેે, માનું સાચો સાચો સંત 
િરમીને ઘેર િાડ ન પાડ,ે તોડ ે જગના જૂઠા તંત 
કરણાથી ્છલકે અંતરને, રદલમાં હરપળ લાગે દાહ 
દ્રરી ઊઠ ે હૈ્યું એનું, દુખડાં ભાળી કોઈની પાસ

ભગરાન ચમક્યા, ધરચારે અંતરે, જરૂર કંઈક થઈ ગ્છ ેભૂલ 
્છપપન ભોગ આરોગી, શું મને લાગી ગઈ કંઈ ઝૂંક? 
એતો હંુ શું જાણું જગદીશ,રેરના રારેતર દેખું ચોપાસ 
લડ ે માનર માનરથી આજ,ે સાગર િરતી આકાશ

સુખી થરા તમે દીિું, માનરને ઉતિમ બુધદ્ધ બળ 
્છળકપટથી આ સુંદર ધરવિે, ઘોળ્ા ધરષ રમળ 
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ભાઈની સાથે ભાઈ લડ,ે બાપની સામે બેટો 
પરરરારમાં પીરસે નફરતને, માનરથી માનર ્છટેો

ધદ્િા િરી બોલ્યા ભગરંત, કાલે જરાબ તને હંુ આપું 
બોલી એરું ઉતારળે અંતધ્યા્વન થઈ ગ્યા પ્રભુ 
હંુ અંિારે ભટકી ભટકી, જોઉં રોજ પ્રભુની રાટુ ં
મારી રીતે હજુએ આજ,ે હંુ માનરને ખોળું

આરો સાથે મળી શોિીએ, પ્રભુના એ માનર રંગીલા 
હરે ના કરશો તમે, ઘડરૈ્યાને રિુ રિુ ્છોભીલા.
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વવશ્વ વંદ્ય ગાંધરી…. 
્છદં-શાધલની

મા ગુજ ્વરી, િન્ય તું ્છ ે સુભાગી 
તારા ખોળે, પ્રગટ્યો ધરવિ ગાંિી

દ્રરે હૈ્યાં, દૈન્ય ધનસતેજ લોકો 
દેખી દુઃખી, ભારતીની ગુલામી

અંગ્રેજોની, ્યાતના ત્ારહમામ 
્છડેી ક્રાંધત, રાહ તારી અરહંસા

જાગ્યું જોશે, શૌ્ય્વ તારી જ હાકે 
આઝાદીની, ચાહ રેલા્ય આભે

ગાંિી મારો, શાંત રંટોળ ઘૂમ ે
ગજ ફે ્છોડો, જાર ્છ ે દેશ મારો

ઝંઝારાતો, દે દુહાઈ જ પૂઠ ે
તોડી બેડી, રાષ્ધ્પતા અમારા

રહંસા ભ્યુું, ધરવિ આજ ે રડ ે ્છ ે
સંતાણી ્છ,ે બંિુતા માનરીની

દીઠી ગાંિી, રાહ તારી જ સાચી 
ધરવિ રંદ્, ઓ ધરભૂધત મહા તું
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ધન્ય! એખંડ ભારતના નશલ્રી…..

રાષ્ ્ ગૌરરે ્છો અધભમાની 
િીર રીર રલ્ભ સેનાની 
રૈભર ્યશ રકીલ િુરંિર 
ગુજ ્વર રતન ભૂધમ ચરોતર

સાદગી કુનેહ તર અમીરી 
ગાંિી બાપુ સંગ ઝગી ખમીરી 
આતમી્ય િરતી પુત્ કા્ય્વદક્ષ 
વ્યરહાર શુદ્ધ તું લોહપુરષ

િન્ય! અખંડ ભારતના ધશલપી 
એકીકરણની અટપટી સુલઝી 
લક્્ય રેિી ચાણક્ય જ ખ્યાધત 
ભારત માતની ધરરલ ધરભૂધત

દૃઢ સંકલપ એ સરદાર પરરચ્ય 
ભાર રંદના ઉરથી જ્ય જ્ય(૨)
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ધન્ય! એા� વવવ�કાનંદ…

ભલી ભોમકા નગરી કોલકાતા 
 ચરણે ઝૂકે નરેનદ્ર દુલારો 
પરમહંસ શ્ીરામકૃષ્ણ હરખ ે
 પારન ગંગાસાગર રકનારો

ગા ભજન તું ભાર િરીને 
 માપું અંતરના ઊંડાણો 
પરખ્યો ્યોગી આતમરામન ે
 મળ્ો પુણ્ય ભૂધમ રખરાળો

રરધદ્ધ-ધસધદ્ધ સીંચે મા કાધલ 
 પામ્યો પ્રકાશ પલભરમા ં
લઈ કમંડલ હાલ્યો રેદાંતી 
 સાક્ષાતકાર રમે અંતરમાં

ત્ણ સાગર સંગમના દશ્વન 
 ધ્યાન િરે ધરરેકાનંદ 
સંકલપ કીિો સાગર ખેડરા 
 હાલ્યા િમ્વ પરરષદ

જ્ાન ભંડારી સંત સાક્ષાતકારી 
 ઉન્ત મનનો આનંદ 
ફરક્યો રારટો ્યશ દે ધશકાગો 
 િન્ય! ઓ ધરરેકાનંદ
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ધન્ય! ડાૉ. એબુલ કલામ

પારન િરણ જ રામેવિરની 
 જનમભૂધમ તર ગૌરરરંતી 
મુઠી ઊંચેરી તર શાન 
 િન્ય! ડલૉ અબદુલ કલામ

સર્યં પ્રકાશ્યો કમ્વઠ દીપે 
 ખ્યાત ‘ધમસાઇલ મૅન' ્યુગે  
પ્રખર ધરજ્ાની તર નામ 
 િન્ય! ડલૉ અબદુલ કલામ

દીઠુ ં રતનોમાં તું અદકંુ રતન 
 ગૌરરરંતું જ સાચું ભારત રતન 
ભારત દેશનું ગૌરર ગાન 
 િન્ય! રાષ્પ્ધત ડલૉ કલામ

અમર ઇધતહાસે અંરકત તર નામ  
 દેશ દે શત શત સલામ 
િન્ય! ડલૉ અબદુલ કલામ 
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ભારત ભાગય વવશ�ષ

િન્ય િરાતલ પુણ્ય ભૂધમ તુ ં
મા ગંગાના આધશષ 
રારણસી આ ધરવિનાથની 
ભારત ભાગ્ય ધરશેષ

માંડ ે મીટ જ દેશ આપણો 
જન કલ્યાણ જપ જપજ ે
ગૌરર સારજ શૂર ભોમનું 
સૂરજ સમ તું તપજ ે

સરપન જ તારં શ્ેષ્ ભારત 
કૃધષ ક્રાંધત મહાજ્યોધત 
જનશધકત એ ભાગ્ય ધરિાતા 
નામ નરેનદ્ર જ ખ્યાધત

્યુરાિન હધથ્યાર આપણું 
ધરકાસ શંખ હર દ્ારે 
ધનત ધત્રંગે હો જ્યઘોષ 
ઝૂમજ ેજ રણટકંારે 
ઉન્ત ધશશ હો પ્યારે(૨)
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માંઘવારરી 
[્છદં : મંદાક્રાનતા]

આવ્યા ્છ ે રે, કરઠન દનડા, મોંઘરારી રૂલાર ે
પો ફાટનેે, તન તપરતો, દોડતો કૃષ કા્યે 
ભારો કૂદે, ધનત ધશખર ને, ખૂટતી આ કમાણી 
સૌથી સસતિો, હંુ જ સબળતો, કોણ સુણે કહાણી 
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હંુ ન� તું ર થઈ ગયા સસતા.…

નથી રિી મોંઘરારી રીરા 
રદે રૂધપ્યા હસતા 
સાંભળો મારી રાત સ્યાણી 
 હંુ ને તું જ થઈ ગ્યા સસતા

ભ્રષ્ાચારી તંત્ મહા તગડુ ં
રોજ સંરારે સપનું 
સરકારી ધતજોરી કેરં તાળુ ં
 ખોલે ગણીને અપનું

કાળા િનની આજ દુહાઈ 
બંગલા રૈભર ગાડી 
ક્યાં ્છ ે મોંઘરારી બોલો? 
 લહેર કરે ભાઈ લાડી

પરસેરાની કમાણી બાપડી 
જાણે લંગડી ઘોડી 
ખા થોડુ ંઓ્ુછ ં રે પહેલરાન 
 રળ રડરાનું ્છોડી 
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રંગરબસલરી સરકારરી માંઘવારરી.....

કોણ આરે જાજરમાન ્છમકારે, 
રાલીડા! દોને અમને ઓળખાણ 
રંગરસીલી સરકારી મોંઘરારી 
રા્ય મોહનની પટરાણી જ જાણ

પાતધળ્યાં વહાલાં હતાં જ પહેલાં, 
ફૂલતાં એ ફુગારે જ રાતરદન 
જા્ય મોંઘાં એ રદલહીના દરબારે, 
રાહ જ જુએ ગઠબંિન મહાજન

ના કરશો ધચંતા ખચ્વની રાણી, 
દેશ ધરદેશો દેશે જ સૌગાદ 
આધથ્વક સંકટ અમે િોઈજ પીશું, 
ઝીંકશું ભાર રિારો ત્યજી લાજ

લોક કાળા રે િનની રટ લગારે, 
ને અમારે મોહનજી ્છમક્છલ્ાં 
દેશ આખો રટશે જ ધરકાસ ઠલેાં, 
રાહ! ભોળાજી રહીશું રાજ ઘેલાં
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ઉછાળા� હર હૌ ય� તા�ફાન

ગજાર આ અંબર, લઈ ધરપલરની આગ 
દહાડ દેશે આ રગડાના પહાડ 
આવ્યું ્છ ે રીર ટાણું, દેશરહતનું લાખેણું 
રનરાજ થઈ નાખરાને ત્ાડ… 
ઉ્છાળો હર હૈ્યે તોફાન.

ભ્રષ્ાચારી ભોરરંગે દીિા ્છ ેભરડા 
મહા લોકશાહીના મૂલ્યો બેભાન 
માન્યાતા મોટા એ નીકળ્ા ્છ ેખોટા 
લૂંટતા દેશને લોધભ્યા શેતાન

પાખંડીઓ પીંખતા િરાની િૈ્ય્વતા 
કોરટજન શધકત કેમ અસહા્ય? 
રાગ્યા રે બ્યૂગલ ઑગષ્ને આંગણે 
નથી કા્યર શાને લજરા્ય?

દેશનું ગૌરર રહમાલ્યશું પારન 
જુધિે જાઓ ગરરા જુરાન 
ગાજશો તો રરસશે રાદળ ભલાઈના 
ઉ્છાળો હર હૈ્યે તોફાન (૨)
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ચૂંટણરીના ચકરાવા…

ચૂંટણીના ચકરારા ચક્રમ 
પ્રચારના પડઘમ, 
દારત ભ્રષ્ાચાર ભગારો 
િન કાળું ને રમ.

સતિા એ સગપણના સોદા 
કોણ સંત કોણ દ્ૂત? 
કામ આરે એ સાચો સાથી 
અરર નકલી તંત

િ્યા્વ રેશ ઝભભાથી સજ્જન 
કટકી ગોરખ િંિા 
દંડા ઉગામી સત્યરાદીને 
કરતા રાજ જ ખંિા

લેતીદેતીની બોલબાલાજી 
ચૂંટા્ય એનાં જ રાજાં, 
પક્ષ કરે રે સરાગત મોટા ં
તકરાદીને ખાજા.

ચગે ચગારતાં ટીરી ્છાપાં 
જ્ાધતરાદ ને િોકો, 
મતાધિકારને ગણ્યો સસતો 
તો પાંચ રષ્વની પોકો.
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નાયગ્ા વત્ધા�ધ�

ઠરે ઠારતા ઉતિરી્ય ભૂખંડો 
રચે જ સર જાણે મીઠા જલડરેા 
લહેરે નદી ધનમ્વલા ધત્િોિે 
િસે નીર ખીણે રચે જલમાગા્વ

મળી હંૂફ ને ખીલતી િરણી આ 
ઝૂમે ડુગંરા થઈ મદમાતા 
ઊડ ેચહકતાં રૃંદપંખી ભોળાં 
ભરે કલરરે ગોદ અંતરાળાં

રમે સાગરા સરરૂપી જલરાશી 
રહે ધત્પથી ના્યગ્રા રૂમઝૂમી 
ન્યન રમ્ય દીસે જ ગૌરરરંતી 
રચે િોિ આ ખ્યાત જોબનરંતી

ઘણી આપદાઓ રમે કુદરતી 
થઈ સાક્ષી તું ઇધતહાસ ્યુગી 
રહે રીજળી રેગે આ જલિારે 
અપફે ઐવિ્ય્વ દશ્વના બહુરૂપી
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મયૂરના કામણ…..

તારા પીં્છાનો રીંઝણો શોભે રૂપાળો 
તારી કલગીનો તાજ રૂડો રરઢ્યાળો 
મોર તું લાગે ્છ ે ્છલે્છોગાળો

મેહુધલ્યો ગાજ ે ને થનગને નખરાળો 
રનરગડ ે ઢલે સંગ દીપે દીરાનો 
મોર તું લાગે ્છ ે ્છલે્છોગાળો

રમતો ભપકે કળા્યેલ કોડીલો 
મોરમુગટ િરી હરખારતો ગોપાલો 
મોર તું લાગે ્છ ે ્છલે્છોગાળો

મ્યૂર કેરાં રે કામણ તમે કીિાં 
હરરએ તમારાં સરનામા રે દીિાં

મેં તો રહાલું ક્યુું ગોકુધલ્યું ગામજી 
મોરપીં્છ મુગટ ેઓળખા્યો મારો કાનજી

તારા રાજ રાજવેિરી ભપકા રૂપાળા 
મોરલા તમે સૌને ગમતા ્છલે ્છોગાળા
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મજનરી દાડમડરી… 
્છદં-ઇનદ્રરજ્ા

રોપ્યો અમે આંગણમાં જ રોપો 
ઝૂમે ઢળે રોજ થઈ બીચારો 
પોષ્્યો િરાએ, ્છલકે રસીલો 
દોડી રમાડુ ં તન કુમળો એ

આકાશ મધ્યે રમતો રધર ને 
ભારો ભરી મોસમ ગા્ય ગીતો 
સીંચું િરાએ જળ મીઠડાં ને 
્છડે ે જ રાતો મનડ ે ચરહતો

બેઠાં જ શાખે ફૂલ લાલ રાતા ં
આરી રમે રે રનધમત્ો રૂડાં 
દે એ પ્રસાદી રસની જ સૌને 
રે િન્ય! તું ઈશ કૃતાથ્વ ભારે

બેઠા અમે સૌ પરરરાર હેતે 
ખીંચે જ તસરીર બાળ નાનાં 
ને પુષ્પ રાતાં હસતાં રૂપાળા ં
મળ્ો િની રૈભર ખજાનો

દાદા ગમી દાડમડી મજાની 
એથી્ય વહાલી તમ આ ખુશાલી 
બોલી અમારી ‘ખુશીજાનું’ નાની 
્છ ે ને મજાની મિુરી કહાણી (૨)
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હંુ કા�ન� કહંુ?

િન્ય ઈંદુ! િરે જગે શીળી ચાંદની 
સદા સુણું મિુરા રર ઉરે 
્ુછ ં ચંદ્ર પણ દાઝું, 
સૂ્ય્વ રકરણોથી, કોને કહંુ?

રાહ પ્રભા! શું અનુપમ શોભા િરે 
રદે સૌ જોતાં લાલીમા ગગન અંગે, 
્ુછ ં ઝાકળ ઊડી જાઉં, 
સૂ્ય્વ રકરણોથી, કોને કહંુ?

ભીંજરે ડુગંરા ગાતાં ગીતડાં 
્છડેતા મસત સંગીત આ, 
સુણે ઝરણું ને રદે રમતું, 
્ૂછદંે દેહ પથથરો, કોને કહંુ?

ઘૂઘરતો સાગર હંુ સમ્રાટસો 
સપ્ત ખંડ ે લહેરે ધરજા, 
ના ત્યજી શકંુ ખારાશ મારી, 
દારાનળ જલે ઉરે, કોને કહંુ?

શ્ેષ્ સજ ્વન પ્રભુ પ્યારં, 
દેરત્ર પ્રગટારરા જગે િરં 
તું માણસ જ મટી જા્ય, 
તો પ્રભુ કહે, હંુ કોને કહંુ?
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શબ ર થઈ માર� ઊગવું છ�  વ્ાલ�

શબદ જ થઈ મારે ઊગરું ્છ ે વહાલ ે
પણ લાગણીની ભીનાશ ના રે ભાળી 
આ કાગળ રહી કોરા! ધનઃસાસા નાખે 
ધપંજર મહીં પુરાણી જ મેના રાણી

આવ્યા જ સંદેશા ભીતરે ઘૂઘરતા 
ચઢું જ તોફાને કોક ભૂલીભાન 
રેલા્યું હૈ્યું , ભીંજ્યા રકનારા સૂકા 
ને ચીતરાઈ આ રેત ભોળી ભાત

ખંખેરી્યા રે રાટ ેઅબોલા મીઠા 
રાવ્યા અમે દાણા સનેહના ચોપાસ 
ટહૂકી રસંત, રમે રા્ય રે રૂમઝૂમ 
લખ્યા જ ખત ભરી શબદમાં સુરાસ
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એંકુર 
[્છદં : ધશખરરણી]

િરાથી ડોકા્યું, રૂપ મખમલી, અંકુર રૂડુ ં
િરી હંૂફો હૈ્યે, ષટરસ ભરી, ભાત િરશે 
લહેરાશે ગાશે, ઉપરન બિે, સનેહ િરતું 
રસે સીંચાઈ એ, કુસુમરજથી, આશ ભરશે

હતી મસતી અંગે, મન મલકતું, ્યૌરન તને 
ખુશાલી ખીલીતી, હરખ લહરે, ગોદ ભરણે 
પ્રણાલી સંસકારી, સબરસ િરે, આંગણ મહીં 
રમે માતૃત્રથી, ઉર ગહનમાં, સરપન ઝરણે

થજ ે તું રાધજતં્, મમ જગતનું, ખૂબ મિુરં 
ઝગે હૈ્યે આશા, કળશ ્યશનો, ધશખર િરં 
થજ ે લાખોમાં તું, પરમ િરમી, એક રીરલો 
રચે કોઈ ગાથા, અમર ્યશની, રાલમીરક સમો

સૂણે દૈરી સતિા, શુભ મનન આ, માત ઉરના 
ચહી બોલે; મૈ્યા, ખુદ અરતરં, ગોદ રમરા
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લખું ર� કાગળમાં એ� લા�ક સાૌ વાંચ�

લખ્યું જ ે કાગળમાં એ લોક સૌ રાંચ ે
મેં તો રાંચ્યા ્છ ે તમને એમને એમ

ભેટ િરી અમૂલખી આ, રાહ ધરિાતા! 
સનેહ અને સુંદરતાના સગપણ અમીર 
રાત લખેલી સઘળી લાગે જ અિૂરી 
હૈ્યાની રાતોના જ ઊડાણ અગાિ

રૈભર તારો આરસમાં ભાળું જ થીજલે 
ના નજરોમાં જ સમા્ય રૂપલી્યું રરદાન 
સૂના મનથી કાગળમાં કેમ આલેખું? 
મે તો ઉકેલ્યા ્છ ે રે એમના એમ

આ સરતાં ફોરાં ગાલે જ ે લખે ભીનું 
ઝીલે આ ધરવિ હસી રરરાતું રા્યરે 
આ સફરોની સુરધભ એજ અમરરેલ 
અક્ષર અઢીને પ્છી પઢરા કેમના રે કેમ?

રાત રસંત તણી પૂ્છીએ જ કો્યલન ે
એ ટહુકે ને રગડો રે ઝૂમતો ગા્ય 
બંિ જ હોઠોથી પૂ્યા્વ રે જ રેણુએ 
આ રગડામાં રમ્યા રે એમના એમ

લખ્યું જ ે કાગળમાં એ લોક સૌ રાંચ ે
મેં તો રાંચ્યા ્છ ે તમને એમ ને એમ 
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કનક તું ભાગયશ્રી ઉપહાર….

સોનેરી ખનખન ઝગે જાત 
જાણે ખીલતું નૂર પ્રભાત 
કીધત્વ ને કલદાર...  
 કનક તું ભાગ્યશ્ી ઉપહાર

રાજવેિરી મુગટ ધસંહાસન 
દે તું દરબારી જ સનમાન 
સોનેરી સરતાજ 
કાંચન તું 
ધરજ્યશ્ી શણગાર...  
 કનક તું ભાગ્યશ્ી ઉપહાર

મુદ્રા હેમ તણી જગ ધરવિાસી 
શ્ીમંતાઈ શાન ધનરાસી 
કૌશલ્ય ને તોલે 
રહરણ્ય તું 
શ્ેષ્ી કદરદાર….  
 કનક તું ભાગ્યશ્ી ઉપહાર

ચાહત મુદ્રા અંગૂઠી, વહાલા ં
કંગન જોડ શકુન દુલારાં 
ખનનન એ રણકાર 
હેમ ઉમંગી 
આનંદનો ઉપહાર ….  
 કનક તું િરતીનો ઉપહાર
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એાવા�ન� એ�કલતા ઘૂંટરીએ�…

ભૂલીને ભાંજગડ, ઓઢુ ં હંુ ભોળપણ 
ધરસરી કોલાહલ, ઝંખું હંુ પલપલ 
ખૂલ્ા આકાશ નીચે ઝૂમીએ 
આરોને એકલતા ઘૂંટીએ

ગગનનું ્છત આ, અડોઅડ ને દૂર 
રગડાને કંદરા, કલરરના નૂર 
રરસતા આભલાને ઝીલીએ 
આરોને એકલતા ઘૂંટીએ

મિુ રસંતીના રા્યરાના ડા્યરા 
મનડાના ઓરતા, ઝરણાંના ઠમૂકા 
કુદરતની મસતીમાં ડબૂીએ 
આરોને એકલતા ઘૂંટીએ

નફરતને ઢોળી, હૈ્યાં હીંચોળી 
િરણ િરતું ઉમંગોની ઝોળી 
વહાલનાં રિામણાં રલોરીએ 
આરોને એકલતા ઘૂંટીએ
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ઈવતહાસ એાલ�ખાય છ� .

મળી ્છ ે રામણી નેતાગીરી આ દેશને 
થઈ ભોળા જ દેતા જ ે દગા, પૂજા્ય ્છ ે
નથી કોઈ સમજ, આતંકના આ મૂળની 
બનીને ભાગલારાદી પ્રજા ્છતેરા્ય ્છે

ધ્ુજારે ધરવિને ટૂપંી ગળું આ દાનરો 
ન ્છ ે કોઈનું ભલું, ઊલટુ ં એ પડઘા્ય ્છ ે
હરે આવ્યો સમ્ય ્છ ે પરખરાનો સત્યન ે
ના બોલેલું ઘણું લોક મનડ ે રંચા્ય ્છે

કહોના કે જમાનાની સદા ્છ ે રીત આ 
તમારા ભોળપણનો લાભ ઉઠારા્ય ્છ ે
િરી ને જોમ કૂદી રે પડો ્યાહોમથી 
પ્રજા જાગે તો, ઇધતહાસ આલેખા્ય ્છે
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રૂપલું કા�ઈ મળું મન�… 
ગઝલ [્છદં-જદીદ] ગાલગાગા ગાલગાગા ગાગાલગા

રાત મારી ફૂલડાં ્છાની ના રહી 
આજ તમથી રૂપલું કોઈ મળ્ું મને

રંગમાંથી રંગ કેરા ખીલ્યા હર ે
સર્યંમ ધચત્કાર થરાનું મળંુ્ મને

શીદ માંડુ ં દૂર વ્યોમે નજરં હરે 
ચાંદ શું રૂપ ઘૂંઘટ ે તો જડ્ું મને

ના મને ઓ રાદળી ભીંજારો રિ ુ
સનેહ સરરાણી શું કોઈ અડ્ું મને

ના જરૂર મારે તમારી ખૂશબુ પરન 
તરબતર કરતું જ કોઈ ભેટ્યું મને

લાગતા ટમટમ દીરા ઝાંખા આ ગલી 
ઝરૂખડ ે ઝગમગતું કોઈ મળંુ્ મને

ના હરે દેજો પંખીડાં સંદેશ બહુ 
્છલકતું ઉર આનંદે તો મળ્ું મને

સુંદર ગઝલ થ્યા તમે ને ગાતો બિે 
શા્યરે મહેરફલનું ધબરૂદ મળંુ્ મને

આજ ન્યન ‘દીપ'ના શમણામાં રમ ે
ભૂલરા સઘળું જ કોઈ મળ્ું મને 
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છ� રકનારા બ� રુદા... 
ગઝલ

િમ્વ મારો િમ્વ તારો, ્છ ે રકનારા બે જુદા 
જલ રહારે એક બંને, સત્ય એ સાચું બિે

રાત મારી રાત તારી, રોજ હંુ રટતો રહંુ 
જો અમારી રાતથી ડગ, જગ રમે ન્યારં બિે

રંગ ખીલી સાંજ વ્યોમે, આરકારે રાતને  
જાણતી એ ભોર થા્યે, મંગલા પ્યારં બિે

દૂર વ્યોમે સૂ્ય્વ જલતો, તપત સાગર આ િરા 
મેઘ જ્યારે નાચશે, લીલી િરા ચારં બિે

સાત સાગર; સાત ખંડો, રોજ નોંખા પાડતો 
જો ધરચરં વ્યોમે હંુ, ્છ ેમારી િરા ચીતરં બિે

ગોખમાં ‘દીપ’ જલતો ને, અશ્ુ પશ્ાતાપના 
તેજમાં શ્દ્ધા ભળે તો, તર સંગ ભાળું બિે
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ઘૂમ� ગરબા� ગુરરાત….

ઢોલીડા…ઢોલીડા… 
આજ િબકે માઝમ રાત…  
શોભે નરલા નોરતાની રાત 
 …કે ગરબે ઘૂમજો રંગે આજ.

ઘમમર ઘૂઘરીઓ ઘૂમે… ઘૂમે… ઘૂમે… 
ઘૂમે ગરબો ગુજરાત… આજ મંગલ ્છ ે રાત, 
જામ્યા તાલીઓના તાલ (૨) 
 કે ઢોલીડા…. કે ઢોલીડા…. 
 િબકે માઝમ રાત… કે ગરબે ઘૂમજો રંગે આજ.

એક તાલી, બે તાલી… દેજો રે સાથ તાલી(૨) 
કે ગરબે…(2) ….ઘૂમે આરાસુરી માત 
શોભે નરલા નોરતાની રાત 
 …કે ગરબે ઘૂમજો રંગે આજ.

ઘમમર ઘૂઘરીઓ ઘૂમે…ઘૂમે …ઘૂમે … 
ઘૂમે ગરબો ગુજરાત…આજ મંગલ ્છ ે રાત, 
જામ્યા તાલીઓના તાલ(૨) 
 કે ઢોલીડા…. કે ઢોલીડા…. 
 િબકે માઝમ રાત… કે ગરબે ઘૂમજો રંગે આજ.

એક તાલી, બે તાલી.. દેજો રે સાથ તાલી(૨) 
કે ગરબે…કે ગરબે…. ઘૂમે પારારાળી માત 
શોભે નરલા નોરતાની રાત 
જામ્યા મીઠડા તાલીઓના તાલ 
 …કે ગરબે ઘૂમજો રંગે આજ.
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શ્દ્ધાના દીરડાને… તાલીઓના તાલ ્છ ે
િબકે ્છ ે ઢોલને ભધકતની હેલ ્છ ે
ગાઈએ ગુણલાને…. રમીએ રાસ ્છ…ે રમીએ રાસ ્છ ે
કે ગરબે..કે ગરબે ઘૂમે બહુચરમાત 
કે ગરબે..કે ગરબે ઘૂમે ઉધમ્યામાત 
કે ગરબે ઘૂમે આશાપુરીમાત 
શોભે નરલાં નોરતાની રાત 
ઘમમર ઘૂઘરીઓ ઘૂમે… ઘૂમે …ઘૂમે … 
ઘૂમે ગરબો ગુજરાત… આજ મંગલ ્છ ે રાત, 
 જામ્યા તાલીઓના તાલ(૨) 
 કે ઢોલીડા…. કે ઢોલીડા… િબકે માઝમ રાત… 
 કે ગરબે ઘૂમજો રંગે આજ.
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ગબ્બર ગા�ખ ઝગમગ� ર� લા�લ…..

માડી તારં મંરદરી્યું ગગન ગોખ 
કોરટકોરટ તારધલ્યાની દીરડી રે લોલ 
માડી તારી આરત શોભે પ્રભાત 
કંકુરરણા રૂપ સાધથ્યા રે લોલ

માડીને ગરબે ઘૂમે નક્ષત્ો રદનરાત 
ખમમા ચૈતર તોરધણ્યાં રે લોલ

માડી તને દઈએ મેઘાડબંર સરાગત 
ઝરમર ભીંના ભારે ભીંજરો રે લોલ

માડી તારાં બેસણાં આરાસુર િામ 
ગબબર ગોખ ઝગમગે રે લોલ

માડી રસુિા િરે રસંત થાળ 
અક્ષત આનંદના ઓરારણાં રે લોલ

માડી રાગે નોબત ને ઊડ ે ગુલાલ 
ફરફર ફરકે આ ચૂંદલડી રે લોલ 
 માડી તારે શરણે ….(2)

   સુધખ્યા રે લોલ
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ર� ગરબ� ઘૂમ� ગુરરાત... લાલ સન�ડા�......

ઢમ ઢમ ઢોલ રાગી્યાં.... ને આરી રૂડી નરરાત 
મા દુગા્વ ભગરતીની ઉપાસના.....રે ગરબે ઘૂમે ગુજરાત... લાલ સનેડો 
સનેડો સનેડો... સનેડો... સનેડો... લાલ લાલ સનેડો.

લીલા્છમ જરારા માતના..., મા િરણીના ઉપહાર 
ગરબા કોરાવ્યા હેતના.... રે પિા્યા્વ ગરબે અંબામાત... લાલ સનેડો 
સનેડો સનેડો... સનેડો... સનેડો... લાલ લાલ સનેડો.

કુમકુમ સાધથ્યા શોભતા.... ને ધત્શૂળ શધકતનું િામ 
નમીએ દઈ રિામણાં.... રે આધશષ દે પારા માત... લાલ સનેડો 
સનેડો સનેડો... સનેડો... સનેડો... લાલ લાલ સનેડો.

ભલી ભલી આભલે મઢી... ઘમમર ઘૂમે ્છતિર આભ 
રંગ-બેરંગી નર નારી ભલાં... રે ગરબે ઘૂમે બહુચર માત... લાલ 
સનેડો 
સનેડો સનેડો... સનેડો... સનેડો... લાલ લાલ સનેડો.

આરી રહી ્છ ે રદરાળી ઢૂકંડી... દે સરચ્છતાનો સંદેશ 
ઘર ગામ રૂડુ ં દીપારજો....રે ગરબે ઘૂમે ઉધમ્યા માત... લાલ સનેડો 
સનેડો સનેડો... સનેડો... સનેડો... લાલ લાલ સનેડો.

રાસ રમરાની રેળા થઈ ભલા... જુએ રાહ નેપૂરના રણકાર 
લાલ ચટક ચૂંદડીની ભાતું જ ગાતી....  
ઉડાડ ે મા નરદુગા્વ ગુલાલ... લાલ સનેડો 
સનેડો સનેડો... સનેડો... સનેડો... લાલ લાલ સનેડો.
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હા� માત એમ�…

હો માત અમે પીિા મમતાના રે ઘૂંટ (૨) 
મા તારા હૈ્યામાં મસતીથી ગાજતંા ગાજતંા દીઠા અષાઢી રે મેઘ, 
 ....મા અમે દીઠા અષાઢી રે મેઘ. 
ને િન્ય અમે... (૨)

લાલ થઈ ઝીલ્યા એ િસમસતા પુર....  
ઓ માત અમે ઝીલ્યા એ િસમસતા પુર 
 ....હો માત અમે પીિા મમતાના રે ઘૂંટ (૨).

એ સાગરના રહલોળે જ લહેરાતા લહેરાતા...  
સુણ્યા અમે હાલરડાંના બોલ 
 ....માડી અમે ઝીલ્યા હાલરડાંના બોલ

ને માડી ઓ માડી.... 
એ બોલે જ ખીલ્યા આ બાળપણ...  
ને લાલ થઈ માણ્યા એ મઘમઘતા સંપુટ.... 
 ...હો માત અમે પીિા મમતાના રે ઘૂંટ (૨).

હે માત તારી (2)... 
હથેલીની થાપલીમાં ઘોળ્ા રે ઘોળ્ા રે...  
લાખેણા લાડના રે કંુભ 
 ...રે માડી તેં ઘોળ્ા લાખેણા લાડના રે કંુભ

એ ઝીલીને અંગ અંગ મહેક્યાં જ... મહેક્યાં જ.. 
ને વહાલ ભરી ચાખ્યા કસુંબલ રે ઘૂંટ... 
 ....હો માત અમે પીિા મમતાના રે ઘૂંટ. (૨)

હે મા તારાં અિરોની ચૂમીમાં ઘોળાતી ઘોળાતી . 
ઝીલી અમે સનેહની સુગંિ 
 ...હે માત અમે ઝીલી રે સનેહની સુગંિ.
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ને ભલી ચૈતન્ય સૃધષ્ના રંગે ઉમંગે.... 
લાલ થઈ ચાખ્યા જ અમૃતના ઘૂંટ.... 
હો માત અમે પીિા મમતાના રે ઘૂંટ (૨).

સરાથટી જગતમાં મા તું જ એક ધરરડી... 
સંસારે ઝગમગતી આશ 
...રે માડી સંસારે ઝગમગતી આશ

કેમ જ ભૂલું ઓ જનની જશોદા (૨) 
રે ભાગ્ય લઈ કોણ આળોટ્યું આંગણની િૂળ...  
ને રસુિાએ માણ્યાતા બ્રહાંડી સુખ.... 
હો માત અમે પીિા મમતાના રે ઘૂંટ (૨)
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મૌત્રી તું ર�

મન મેળાપ તણી મોટાઈ 
ભીતરની ભારભરી શરણાઈ

રંક સુદામા, રા્ય શ્ીકૃષ્ણજી 
ભાર સખાના અભ્ય હરખાઈ 
ધબન ધમત્તા જીરનની અિૂરાઈ 
ભીતરની ભારભરી શરણાઈ

કેરી ટાળી જ સંશ્ય દુધરિાઈ 
રદત, સુણ અજુ ્વન સખા જદુરાઈ 
મુખ ્યોગેવિર ગીતાજી મલકાઈ 
ભીતરની ભારભરી શરણાઈ

હો્ય ખુશાલી કે મહા ધરપદાઈ 
સાથ મળે ભેર, ભર હરખાઈ 
ધરવિાસ ભરી તું ગરરી સચચાઈ 
ભીતરની ભારભરી શરણાઈ

િન્ય ભાઈબંિી! 
્છલકંતી સનેહ ભરી મિુરાઈ 
ભીતરની ભારભરી શરણાઈ (૨)



153

મઢેલાં મોતી



154

મઢેલાં મોતી



155

મઢેલાં મોતી



156

મઢેલાં મોતી



157

મઢેલાં મોતી



158

મઢેલાં મોતી



159

મઢેલાં મોતી


