
અનકુ્રમણિકા 1 

 

"ૐ શ્રી" 

 

 

 

 

 

  

 

રમેશ પટેલ(આકાશદીપ) 

https://nabhakashdeep.files.wordpress.com/2018/06/img_6680.jpg


અનકુ્રમણિકા 2 

 

સર્વ હક્ક લેખકને સ્ર્ાધિન 

સપંકવ : ધર્ષ્નભુાઈ જે. પટેલ 

        બળર્તંભાઈ જે. પટેલ 

મખુીની ખડકી 

મ.ુપો. - મહહસા તા. મહુિા  જી- ખેડા-૩૮૭૩૪૦ 

ફોન-- 91- 9898520245 

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

કેતન પટેલ 

માગંલલક પાટી પ્લોટ (આણદં), 

Anand-388001 (Guj) 

ફોન - 91- 9825091042 

(m)91- 9624698185  

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

સૌજન્ય- શે્વતા, મેનકા અને ધર્તલ(પતુ્રી પહરર્ાર) 

પ્રથમ આવધૃિ- ૨૦૧૮ 

હકિંમત- 

મદુ્રક- 

 (  All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any 

form or by any means without permission of the author. 



અનકુ્રમણિકા 3 

 

સૌજન્ય… 

પતુ્રી પહરર્ાર આર્કાર 

  ના  પછૂશો  ભાઈ  કોઈને,  કેર્ડંુ  મોટંુ ગજુરાત? 

જયા ં જયા ં ર્સે  ગજુરાતી તયા ંમહકેત ુ ંગજુરાત 

 સસં્કૃધત કાવ્યોનો રાજભોગ સમ કાવ્ય-થાળ એટલે 'આકાશદીપ' ના સસં્કાર ર્લોણાનુ ં
નર્ધનત..આવુ ંમધરંુુ અલભર્ાદન ઝીલર્ાનુ ંસૌભાગ્ય કધર્શ્રીને મળ્ુ ંછે.  

સાહહતય ઉપાસકોના આધશષ સદા 
'આકાશદીપ'ના   શીરે રમતા અમે અનભુવ્યા છે. ગજુરાતી ભાષાના મેઘાર્ી સાક્ષર મહાનભુાર્ો 
આ.શ્રી રઘરુ્ીરભાઈ ચૌિરી, આ.શ્રી દોલતભાઈ ભટ્ટ, સશુ્રી. નીલમબેન દોશી, સશુ્રી સર્ ુપરીખ 
, પ્રો. ર્લલભાઈ મસુા , ભાષાધર્દ આ. જુગલહકશોર વ્યાસ ને શ્રી ધર્નોદભાઈ 
પટેલના  પોધતકા આર્કારે, કધર્શ્રીને 

પરદેશમા ંસાહહતય ઉપાસનાનુ ંજોમ સીંચ્ુ ંછે. આપ સૌના ધર્શેષ આભાર 
સાથે  ્રુ્ા કધર્ અધનલભાઈ ચાર્ડાના શબ્દોમા ંમળેલ મીઠડી 
સોગાદને ર્ાગોળં તો..." રમેશભાઈ પરદેશમા ંપણ માતભૃાષામા ંજીરે્ છે, હસે છે, ર્સે છે અને શ્વસે 

છે. ..અમે તથા  તેમના ર્ાચક પહરર્ારે સાચે જ  દસકાથી આ અનભુવ્્ુ ંછે. 

.......... 

ધર્નોદ પટેલ ,સાન હડયેગો,્.ુએસ.એ 

…………….. 

ગજુરાતના એક ગામડામા ંજન્મી,ઉછરી,અભ્યાસ કરી,ઈલેક્ટ્રીકલ ઈજનેર બનેલ રમેશભાઈની 
લાબંી વ્યર્સાયી કારહકદીમા,ંતેઓ ગજુરાતના ંગામડા ંખુદંી ર્ળયા છે.આમ મળૂથી જ તેઓ 
િરતીના છોરંુ હોઈ પ્રકૃતીના રૈ્ભર્ અને ગ્રામ્ય સસં્કૃધત સાથે એમને બચપણથી જ પ્રીત થઇ ગઈ 
છે.િરતી અને આકાશની સીમાઓમા ંઆર્તા અનેક ધર્ધર્િ ધર્ષયો ઉપર ,આ કધર્એ કલ્પના 
દોડાર્ી છે અને એમની અનભુર્ી કલમ ચલાર્ી, એમના ંકાવ્યોમા ંસુદંર રીતે  ઢાળી છે. આથી 
જ, એમના બ્લોગ ‘આકાશદીપ’ મા ંમકુાતા ંકાવ્યોમા,ંસ્ર્ાભાધર્ક રીતે જ, ગ્રામ્ય સસં્કૃધતનો 
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િબકાર ,બદલાતી ઋતઓુનો રૈ્ભર્,ર્તન પે્રમ,પ્રકૃધત,પ્રાણીઓ,પક્ષીઓ,સરોર્ર તથા જન 
ઉતસર્ો,દેશ પે્રમ ધર્ગેરે ધર્ષયોમા ંિરતીની માટીની મહેંક માણર્ા મળે છે... 

   આપ સૌ કાવ્ય-સગં્રહ “ઉરે ખીલ્્ુ ંઉપર્ન” ને હષવભેર િાર્શો  એ અલભલાષા સાથે જય ગજુરાત. 

પતુ્રી પહરર્ારના સ્નેહ ર્દંન 

શે્વતા, મેનકા, ધર્તલ 
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કાવ્યપષુ્પનુ ંભાર્ાપવણ 

 

સારસ્ર્ત ડૉ. શ્રી પ્રતાપભાઈ જયધંતભાઈ પડંયા 

ર્તન- અડતાળા(અમરેલી)..જન્મ..૧૯૩૮ 

સારસ્ર્ત ડૉ.શ્રી પ્રતાપભાઈ જયધંતભાઈ પડંયા.. રૈ્ધશ્વક પહચેાનનો એકજ રણકો રમે 

'પસુ્તક પરબ' એટલે 'ધર્શે્વ ર્ાચેં ગજુરાતી'- છીપે ર્ાચંન તરસ….એર્ી ઉમદા ભાર્નાના પ્રણેતા  

સુદંર પસુ્તકો પે્રરણા આપે, ર્ાચેં એ ધર્ચારે ને શબ્દોનો ઉજાશ સસંારે ફેલાય… .કેર્ો ઉમદા 
મનોભાર્.! 

 દેશમા ં'૧૪૦' ને અમેહરકામા ં'૬' 'પસુ્તક પરબ' સ્ર્ખચ ેકાયવરત કરી 
, માતભૃાષાની ઉપાસના કરનાર ડૉ.શ્રી પ્રતાપભાઈ જયધંતભાઈ પડંયાને, એક માતભૃાષા પે્રમી 
તરીકે   આ મારો  કાવ્ય-સગં્રહ ' ઉરે ખીલ્્ુ ંઉપર્ન ' અપવણ કરતા ંખશુીને ગૌરર્ અનભુવુ ંછં. 

રમેશ પટેલ(આકાશદીપ) 

 

https://sureshbjani.wordpress.com/2014/07/30/pratap_pandya/
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આવકાર.... 
ભૌનતક સ નવધા સુંપન્ન સષૃ્ટટમાું ભારતીય મિોજગતિો પ્રનતઘોર્….ડોશ્રી બળવુંતભાઈ જાિી 
લોક સુંસ્કૃનતિા રખેવાળ અિે રાજપ ર ર્, શ્રી પ ર ર્ોત્તમજી ર પાલાજીએ એક વખત મિે કહલે  ું
 કે , બળવુંતભાઈ તમે આ ડાયસ્પોરા સાદહત્યન ું અધ્યયિ આરુંભ્ ું એ  સાર ું ક્ ું. અમેદરકા
માું એક રમેશ પટેલ 
(આકાશદીપ) ઉપિામથી કનવતાઓ લખે છે એન ું પણ અવલોકિ કરજો. 
      મારી િોંધમાું  અમેદરકામાું છુંદોબધ્ધ કનવતાઓ રચતા િટવર ગાુંધી, ચુંદ્રકાુંત દેસાઈ, 

ઘિશ્યામ  

ઠક્કર અિ ેરમેશ કિોજજયા પછીિા કનવ તરીકે એમિ ેઅવલોકવા, પથૃ્વી છુંદ માટે  
ખાસ, એવી  િોંધ ટપકાવલેી. બે એરીયા(કેલલફોિીઆ)થી 
હ્ય સ્ટિ જતી વળેા, આ. પ્રતાપભાઈ પુંડયાિા સચૂિથી આકાશમાગે , રમેશ પટેલિા ‘ મઢે
લાું મોતી‘  કાવયગ્રુંથિે અવલોકતો રહલેો. 
નશખદરણી, હદરણી, મુંદાક્ાુંતા, શાલલિી, સ્ત્રગ્ધરા, અિે પથૃ્વી છુંદમાું રચાયેલી રચિાઓ નવ
શ ે 

કાવયસુંગ્રહિા હાુંનસયામાું જ મેં િોંધ કરેલી. મારી પાસે રમેશ પટેલ (આકાશદીપ)ન ું 
એક ડાયસ્પોરા છાુંદસ કનવન ું લચત્ર હત  ું. સન્ન્મત્ર પ્રો. દકશોરનસિંહ સોલુંકીએ 
(મહ ધા) પણ એક વખત કહલે  ુંકે ‘ અમેદરકા જાય છે તો તમારી સાસરીિી બાજ િા ગામવાળા
 રમેશ પટેલ 

(આકાશદીપ)િે ક્યારેક મળજે. માર ું સાસર ું શામળન ું 
– રલખદાસન ું નસહ ુંજ, િે બાજ ન ું મદહસા તે રમેશભાઈન ું વતિ. 
   સરદાર પટેલ ્ નિવનસિદટિી લબરલા નવશ્વકમાવ એંજજનિયરીંગ કોલેજમાુંથી, પ્રથમવગવમાું 
બી.ઈ. ઈલેક્ટ્રીકલ એંજજનિયરિી પદવી, ઈ.સ. ૧૯૭૧માું મેળવલેી. ૧૯૭૨માું ગ જરાત  

ઈલેક્ટ્રીનસદટ બોડવમાું એંજજનિયર તરીકે િોકરીમાું જોડાયા. ઈ.સ.૨૦૦૪ થી બત્રીસ વર્વિી િો
કરીમાુંથી સેવાનિવનૃત્ત પછી, અમેદરકા રેહવા જવાન ું બન્્ ું. સ્વભાવથી રમેશ પટેલ કનવ, શ્રી 
દોલતભાઈ ભટ્ટ અિ ેગાુંધીિગરિા સાથી નમત્રોએ, એમિી કનવતાઓ, 

‘સ્પુંદિ‘ સુંગ્રહમાું પ્રકાનશત કરી, ભાવપણૂવ સન્માિ સાથ ેનવદાયમાિ આપેલ ું. 
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  અમેદરકામાું પ્રકૃનત્ત દશવિ સાથે વતિન ું પ્રકૃનત્તપાિ િે ભારત ભ્રમણે, મિોભનૂમમાું ભુંડારાયે
લ  ું, તેન ું પ્રાગટય અમેદરકામાું નિરાુંતિી ક્ષણે થવા લાગ્્ ું. અમેદરકા ગ જરાતી કનવતા ક્ષેત્ર,ે 

‘ ઉપાસિા‘ (૨૦૦૭), ‘નત્રપથગા‘ (૨૦૦૦૮), ઈ-
બ ક તરીકે ‘કાવય સરવરિા ઝીલણ‘ે ઉપરાુંત ‘ ઉપવિ‘ પછી ‘મઢેલાું મોતી‘ -
(૨૦૧૬) નવશ,ે શ્રી રઘ વીર ચૌધરી, દોલત ભટ્ટ, અનિલ ચાવડા, સર્ ૂપરીખ, નવિોદ પટે
લ, પ્રતાપરાય પુંડયા, નિલમ દોશી, પ્રજ્ઞાબેિ દાદભાવાળા, મહશે રાવલ, પી.કે. દાવડા,  
જ ગલદકશોર વયાસ , ઉપરાુંત  બ્લોગમાું નવનવધ કનવઓિા લલલખત રૂપ ેપ્રનતભાવો 
અવલોકવા મળે છે. એમિાું ઘણાું ગીતો લોકગીતોિી માફક લોકનપ્રય બન્યાું છે. 
  ‘મિોભનૂમિે મેળે‘  તથા ‘ઉરે ખીલ્ ું ઉપવિ‘ બુંિ ેકાવય-
સુંગ્રહોમાું એમિી ૧૫૦ અિે ૧૫૬ મળીિ ે૩૦૬ રચિાઓ ગ્રુંથસ્થ છે. ‘મિોભનૂમિે મેળે‘ માું 
છાુંદસ ઉપરાુંત ગીતો, દીઘવકાવયો, ભન્ક્ટ્તકાવયો, માત-ૃ
નપત ૃવુંદિાિાું કાવયો, વયન્ક્ટ્તલક્ષી કાવયો અિ ેપ્રાસુંલગક કાવયરચિાઓ સુંગ્રદહત છે. ‘ઉરે ખી
લ્ ું ઉપવિ‘માું ઉત્સવલક્ષી, પ્રેમલક્ષી, વતિલક્ષી ગીતો અિ ેગરબાઓ ઉપરાુંત ગઝલો મ
ળીિ ે૧૫૬ રચિાઓ છે. ક લ ૩૦૬ રચિાઓ િવિા પણૂાુંકિે પ્રગટાવ ેછે. 
     તળપદી કૃનર્ જીવિિી નવગતો અિ ેવાસ્તવિી સષૃ્ટટ સાથ ેઅમેદરકાિા ભૌનતક સ નવધા-
સુંપન્ન રહઠેાણો સાથ ેઅનવિાભાવી રીતે સુંકળાયેલી પ્રકૃનત્ત , રમેશ પટેલિી નવર્ય સામગ્રી 
છે.સગાસુંબુંધી અિ ેસાદહત્યપ્રેમી સજ્જિોિી સુંગતથી પ્રાપ્ત સુંતપૃ્પ્તન ું ગાિ તેમિી કનવતા
માું પડઘાય છે. છુંદોલભજ્ઞતા અિે 
સભયસમાજિા મિિી અલભજ્ઞતાિી સરળ બાિીમાું અલભવયન્ક્ટ્ત એમિી નિરુંતર કાવયસાધિા
ન ું સ ફળ છે. ભારતીય જીવિ મલૂયોિે અમેદરકિ ભૌનતક સ નવધાસભર વાતાવરણમાું 
જાળવી રાખવાન ું એમન ું વલણ ધ્યાિાહવ બિી રહશે.ે રમેશ પટેલિે સાધ વાદ. 
બળવુંતભાઈ જાિી 
તા- ૧0-૫- ૧૮, નસહ ુંજ 
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લેખકન ું નિવેદિ… 

ઉરે ખીલ્્ુ ંઉપર્ન 

લોક જીર્નની મહકે એટલે ઉતસર્ો. ભારતીય સસં્કૃધતની શ્રીમતંાઈ એટલે ગ્રામ્ય જીર્ન
ની મીઠાશ , ધનસગવ પે્રમ ને સરેં્દના ભ્ુું હૈ્ ુ.ં 'આકાશદીપ'ની ભાષામા ંકહું તો... 

બહાર અજર્ાળં, ભીતર અજર્ાળં 

પરમ પથંનુ ંખલૂત ુ ંતાળં 

ઉર કધર્નુ-ં  અંબર અજર્ાળં 

      અજર્ાળં હોય તયા ંખીલર્ાનુ ંનક્કી જ. ઉપર્ન ખીલે એટલે રંગ, રૂપ ને સૌરભ
ના છલકાટ... 

ર્ાસતંી ર્ાયરાના ખીલખીલાટ. 

ર્સતેં  કલશોર  કયો  ભાઈ, ર્ાયરે ર્ગડો ઝૂમ્યો 

ઋજુ રત ુબંલ સદેંશા લઈને , ટહકુો ર્નપથ ઘમૂ્યો.. 

.......... ઘમૂ્યો..ર્નપથ ઘમૂ્યો.. 

   માતભૃાર્ાિા ચાહકિે િેટ જગત,ે 

સ્િેહ સેત  િા જિક શ્રી સરેુશભાઈ જાની(ટેક્ટ્સાસ) નો આ સદેંશો હજુય અમારે ઉરે ટહુકે 

છે... 
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તા. 28 નરે્મ્બર, 2009 ના હદને  , કેલલફોનીયા ખાતે (લોસ એન્જેલસ ધર્સ્તારમા)ં 
શ્રી. રમેશ પટેલ (આકાશદીપ) ના ત્રીજા કાવ્ય સગં્રહ ‘ધત્રપથગા ના ધર્મોચન 
પ્રસગેં, એક બહનેે અતયતં મધરૂ કંઠમા ંરમેશભાઈની  એક રચના ‘એવુ ંના બને’ નુ ં
પઠન ક્ુું હત ુ;ં 

અને બીજંા બહનેે ર્હતેા  કરી દે તેર્ા લયમા ંએ પકં્ક્ટ્તઓ ગાઈ સભંળાર્ી 
હતી. અમે પણ એ નાદ ને તાલે ગાઈ ઊઠયા હતા...ખીલી ઊઠયા હતા. 

એવુ ંના બને….એવુ ંય બને. 

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

એવુ ંના બને 

ર્સતં પિારે ને  આ ફૂલડા ંના હસે, 

….. એવુ ંના બને 

પનૂમનો ચદં્ર  ખીલે આભલે ,ને સાગર હલેે ના ચઢે 

….. એવુ ંના બને 

ગાજે ગગને મેહુલો , મોરલો ટહકુા ના કરે 

બોલો એવુ ંબને? 

….. એવુ ંના બને  

  આવી મધ રી સર્જિ યાત્રામાું , આિુંદોત્સવ સમ એક ઓર કડીિી આજે વધામણી 
એટલે મારો છઠ્ઠો કાવય સુંગ્રહ - " ઉરે ખીલ્ ું ઉપવિ" 
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આ કાવય- 
સુંગ્રહમાું, વતિ, ક દરત, દકરતાર, દેશભન્ક્ટ્ત,  ગીત, ગરબા િ ેગઝલ રૂપ,ે જીવિિી
 મીઠાશિ ે

 વણી લેતી ઉત્સવી રચિાઓ છે. રચિાઓિાઓિી આ યાત્રામાું અમિે પ્રરેક 
બળ પરૂ ું પાડ્ ું છે...નવશ્વે વસતા 
માતભૃાર્ાિા ચાહકોએ. આપણાું ખ્યાત સાદહત્યકાર સ શ્રી િીલમબિે દોશીિા અમારા 
માટે ' મઢેલાું મોતી' માું આલેખાયલેા શબ્દો, કેવો ભાવ સેત   બાુંધ ેછે..   

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

નીલમ દોશી  

      રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)....  ર્તનથી દૂર રહીને માતભૃાષામા ંલખતા કધર્ છે. 
તેમને પ્રતયક્ષ કદી મળી નથી અને છતા ંઅપહરલચત છે, એમ પણ કહી શકતી 
નથી.તેમના શબ્દોથી પહરલચત છં જ અને એ શબ્દો તેમની ઓળખાણ સપેુરે આપી 
રહી છે, અને એ ઓળખાણે તેમના માટે એક આદર જન્માવ્યો છે,  તેમના કાવ્ય 
સગં્રહ " મઢેલા ંમોતી" ની ભાર્ યાત્રા કરી. એ યાત્રા મજાની રહી એમ કહવે ુ ંજરૂર 
ગમશે.  

    કધર્ર્ર શ્રી ઉમાશકંર જોશીએ, શ્રી ઈશ્વર પેટલીકરના સાહહતય સર્જન માટે કહલે કે 
" લોકજીર્નની સરુ્ાસ મહેંકે...' લીલીર્ાડીઓનુ ંધનમાવણ થાય.'. આ ભાર્થી જ મેં આ 

કાવ્ય-સગં્રહમા,ં આપણા ઉતસર્ોને કર્નમા ંમનભરી ગાયા છે.  

નયને  કાજલ  આંજી, ઉર  ઉલ્લાસે  હતે જડી 

મન  આંગણ  હો ફૂલઝડી, ર્ાળો આ રે્ર ઝૂડી 

ઝગમગ  ઝગી  રે   હદર્ાળી 

ભલે  પિાયાવની  હૈયે  ઉજાણી 
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………….. 

ર્ાગ્યા આ ઢોલ ને ઝૂમતા પાદર 

ગલુાલી ગીત 

મનડાના મીત 

ર્સતંના ર્ાયરે રે્રઝેર છોડી 
આજ આર્ી છે રંગીલી હોળી 

………………….. 

ગરબો એટલે ગજુરાતની રૈ્ધશ્વક પહચેાન ને સસં્કૃધતની િરોહર..અમીર કે ગરીબ સૌનો 
પોધતકો.  

ગજુરાતી ભાષાની રમ્યતાને-- માધયુવ ભયો કંઠ મળે , કોણ તાલે ના ઝૂમે? 

ઘમૂજો...ઘમૂજો રે…. ગરબામા ંઘમૂજો. 

     ગઝલ એટલે આજનુ ંરણકત ુ ંજન માનસ..અમે પણ જમાનાને ઝીલી લીિો...   

  

ઝીલે આતરુ સાગર, અમતૃા એ ચાદંની ઉરે 

કેર્ી તરસ હતી ધમલનની, ના પછૂજો તમે 

 

લાવ્યો છે એ ચાહી ઉપર્નથી પે્રમને હદલે 

આર્ી પર્ન કહછેે શુ?ં મને ના પછૂજો તમે 

…………….. 

   સારસ્ર્ત ને માતભૃાષાની મહકેને સપ્ત ખડં ેલહરેાર્ર્ા અગે્રસર રહતેા, 
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 ડો.શ્રી પ્રતાપભાઈ પડંયા (પસુ્તક-પરબ) 
ને ડૉ.શ્રી બળર્તંભાઈ જાની(ગ્રીડ્સ)ના મીઠડા આર્કારે, મારા બે કાવ્યસગં્રહો..'મનોભ ૂ
ધમને મેળે'  

અને 'ઉરે ખીલ્્ુ ંઉપર્ન' પ્રકાશન પામી રહ્યા છે, એમના ઋણ ક્સ્ર્કાર સાથે, 

આપ સૌ સ્નેહ ર્રસાર્તા રહજેો, એ ભાર્ સાથે જય ગજુરાત. 

સાદર 

રમેશ પટેલ(આકાશદીપ) 

૨૧ /૨/ ૨૦૧૮ 
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મધરુા ંસ્મરણની ર્ાટે….. 

 

 

 

 

 

જન્મ તા- ૧૬ જૂન ૧૯૪૮                     ર્તન - મહહસા,(જી-ખેડા) 

બી.ઈ.(ઈલેક્ટ્રીકલ) 

સરદાર પટેલ ્ધુનર્ધસિટી, ધર્દ્યાનગર(ગજુરાત)-1971 
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શ્રી રઘ વીરભાઈ ચૌધરી… 

’મઢેલાું મોતી’ કાવય-સુંગ્રહ પ સ્તક અપવણ..બ ેએદરયા(કેલલફોિીઆ) 

https://nabhakashdeep.files.wordpress.com/2016/10/img_7144-4.jpg
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…………… 

સર્જક સાથે સાુંજ -“બેઠક”…(California) 

સૌજન્ય- સયંોજક સશુ્રી પ્રજ્ઞાબેન દાદભાર્ાળા 

 

 
સાદહત્યકારશ્રી બળવુંતભાઈ જાિી(ડાયસ્પોરા સાદહત્ય) અિે 
શ્રી અંબાદાિભાઈ  રોહહડયા (ચારણી સાદહત્યનવદ)L t0 R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://shabdonusarjan.wordpress.com/2016/10/24/%e0%aa%b8%e0%aa%b0%e0%ab%8d%e0%aa%9c%e0%aa%95-%e0%aa%b8%e0%aa%be%e0%aa%a5%e0%ab%87-%e0%aa%b8%e0%aa%be%e0%aa%82%e0%aa%9c-%e0%aa%a4%e0%aa%b0%e0%ab%82%e0%aa%b2%e0%aa%a4%e0%aa%be-%e0%aa%ae%e0%aa%b9/
https://shabdonusarjan.wordpress.com/
https://nabhakashdeep.files.wordpress.com/2016/11/img_7684-1.jpg
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"ૐ શ્રી" 

 

 

 

 

 

 

ઉતસર્- ઓર્ારણા…ં… 
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1 ) સમરીએ  ભાવે  ગજાિિ 

 

મગંલ  મધૂતિ  ઓ  દેર્  દંુદાળા 

ર્ાગે  ઢોલ   ને  ર્ાગે  નગારા 

ગાઉં ગણુ ગૌરી પતુ્ર ગણનાથા 

પિારો  પ્રથમ  રે  ગણેશ દેર્ા 

  

સયૂવ  કોહટ  સમ  પ્રભા   તમારી 

સ્ર્ીકારો મગંલ આરતી અમારી 

ઝૂલે  તોરણ  ને  ઉડાડંુ ગલુાલ 

બાજઠે લબરાજો રે ગણેશ  દેર્ા 

  

હરધ્ધ્િ ધસધ્ધ્િના તમે તો દાતા 

હરજો સકંટ સરે્ળા ઓ ત્રાતા 

પ્રસાદમા ં મોદક  સાકર મેર્ા 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ganesha-aum.jpg
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િન્ય  અમે તર્ દશવને  દેર્ા 

  

સમરીએ  ભારે્  ગજાનન  ધર્નાયક 

દે જો આધશષ થાય સખુી જગ સકળ 

 

2 ) રંગોની ર્ણઝાર...  
રંગે  રમીએ રંગીલા થઈ, લઈ  રંગીલી  આશ 

સાત રંગોની પરોઢ પથારી  સજાર્તી આકાશ 

રંગમા ં રંગ  ભળે  ને હાલે  રંગોની ર્ણઝાર 

રંગ રંગોળી આજ મજાની, દે મીઠા આર્કાર 

પરેૂ પે્રમથી પ્રભ ુપષુ્પે , પ્યારા રેશમીયા રંગ 

રે્ણી ગજરા ગલુદસ્તાએ, હરખે મનને  અંગ 

રંગીલા ઉતસર્ આંગલણયે, ને છલકે રંગ ગલુાલ 

પચંરંગી  પોષાકે પ્રગટે, નયન નીતરતા વ્હાલ 

લાલ લગાડે પીળાની માયા, નારંગી થઈ  છાય 

ર્ાદળી ઢોળે ર્હાલ પીળે, તો, િરણી લીલી ગાય 

શ્યામલ રંગ હસતો કહતેો, ના લાગે જોજો  દાગ 

શે્વત રંગમા ં ઝીલજો શોભા, દઈ શાક્ન્ત પૈગામ 

જળ જેર્ા થઈ ધનત ઝીલીએ સષૃ્ષ્ટના સરે્ રંગ 

રંગે ઝીલજો,  મેઘ િનષુ્યના  હૈયે હો ધનત ઉમગં 

…………….. 
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3 ) રાજા દીપોત્સવી ત  ું……… 

 છંદ–સરુ્દના 

રાજા દીપોતસર્ી ત ુ,ં સબરસ મધરુા,ં પ્રાગટય દીર્ડ ે

રંગોળી  આંગણેતો, તમસ  ધર્જયશ્રી, આનદં ર્રતે 

 

મીટાર્ી શત્રતુાને , હરખ સભર હો, ચૈતન્ય સઘળં 

ફોડી  વ્યોમે  ફટાકા,  ઘર ઘર ટહુકે, ઝૂમે જ ગરવુ ં

 

િયાવ  છે  અન્નકટૂો, પ્રભ ુચરણ મહીં, છે િન્ય િરણી 

આર્ો ભારે્ પિારો, શભુ પથ જગ હો, ઉિમ કરણી 

 

ભેટી  દે  સ્નેહ  પ ૂજંી, જન જન હરખે,  ઐશ્વયવ િરતો 

ઝીલી હૈયે ઉજાશી, ધર્નય સભર આ, સસંાર ગરર્ો 

……………………………… 

4 ) દીપ પવવ…..  

સદેંશ  સ્નેહ   તણા  દીપ પરે્   હું  ઝીલુ ં

ઉજાશ  આંગણીયે પાથરી સદા હષવ રે્રંુ 

 ઝરે  અમી  નયનથી ને શલુચ હદર્ાળી ઉજાળં 

ભરી  ઉષ્મા  ઉરમા ં, પે્રમ  જયોધત પ્રગટાવુ ં
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ગોખલે  ગોખલે પ્રગટાવુ ં જ  દીર્ા માયાળં 

આચાર ધર્ચાર શધુ્ધ્િથી  ઘર મારંુ શણગારંુ 

 દીપમાલાથી ઝગમગી શોભે ઝરુખા પ્રકાશે 

ધર્દ્યા ઉપાસનાથી જ સસંાર ખીલશે ઉજાશે 

  

તયાગી    રે્રઝેર    શભુ    સકંલ્પે  ધર્ચારંુ 

ભલૂી    અહંકાર સર્વને  સ્નેહથી  આર્કારંુ 

જયોતથી જ  જગ ધર્સ્ત્ુું ખીલ્્ુ ંસતતરે્ 

કેવુ ં   ધનગુવણ  શોભે  સગણેુ   છાયી ધર્શે્વ 

  

ર્દે  બધુ્િ આતમાના  અજર્ાળે  રે ધર્હરજો 

જ્ઞાન અજર્ાળે  જ લચિંતર્ી આયખુ ંઉજાળજો 

………………………… 

 5 ) આવો મિાવો દદવાળી... 
  

દીવા  લઈિ ે આવી   દદવાળી 

વૈભવ તમારો એ ખ શી અમારી 

કે આવો મિાવો દદવાળી 
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જ્ઞાિ એજ દીવો 

હતેે    પ્રગટાવો 

રે  મુંગલ  મ હતૂવ  જ  દદવાળી 

નશશ  સાુંભળજો ઈ-વાત શાણી...કે આવો મિાવો દદવાળી 

 

ઝગમગ આ વાણી 

એ  જીવિ ઉજાણી 

હૈયે ઉમુંગ…. જીભે મીઠી વાણી 

સુંસ્કાર સબરસિી ઈ-થાળી....   કે આવો મિાવો દદવાળી 

 

 

્  ટય બ  હો રુંગોળી 

વાતાવિી પરૂણપોરી 

ફૂટયા ફટાકડા સ્વાગતિા ભારી 

હૈયાું ઉજાશ્યાું એ સાચી  દદવાળી...કે આવો મિાવો દદવાળી 

……………………………. 

6 ) લો આવયાું દદવાળીિાું ટાણાું 

દન  દોડયા ને ર્ાયા ંર્હાણા ં 

લો આવ્યા ંહદર્ાળીના ંટાણા ં
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ઝગમગ   ઝગમગ   ઝોળી, આંગણીયે  નર્લી  રંગોળી 

આર્કારો  દેશો તો   ઉજાણી, ર્દજો  ધનત મીઠડી  ર્ાણી  

ડગ  દીિા  ને  ર્ાટ  ગઈ  ખટૂી 

આર્ો ઉજર્ીએ  રૂડી રે  હદર્ાળી 

  

 રે્રના ં ભલૂામણા,ં ભલેપિાયાવના ંર્િામણા ં

સબરસના ંગાણા,ંઆસોપાલર્ના ં ઓર્ારણા ં 

ભરી ભરી મીઠાઈઓની  થાળી 

હાલો હરખે  ઉજર્ીએ હદર્ાળી  

છોડો આ  અંિારાની ર્ાતડી , પ્રગટાર્ો રે    દીર્ડાની   હાટડી 

આંજી નયનોમા ંઝગમગ ઝોળી, ફોડો  ફટાકા ગજર્ી નભર્ાડી  

સ્નેહ ે ભેટજો..  રટે  રે   હદર્ાળી 

હાલો  વ્હાલે ર્િાર્ીએ હદર્ાળી 

7 )  ઓ   અમારી   મિગમતી   દદવાળી ..… 

 અલગયારશ  બારશ  િે   તેરશ  ચૌદશ 

ખોળું   દદવાળી  તિે નવસ્મયે  ચોદદશ 

થઈ  અણજાણી   કેમ   ત ું  લપાણી?.. 

 ઓ   અમારી   મિગમતી     દદવાળી 
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શોભે  સ સ્વાગતમ  ઝૂલત ું  પ્યારે  

લટકાવયાું  છે તાળાું, ભલાું રે  દ્વારે 
િે  પાછો પછૂતો  મિે  ક્યાું   લપાણી?.. 

ઓલી અમારી ઘરઘરિી દદવાળી 

સ્વચ્છ આંગણીયે દીપતી રુંગોળી  

પણ   ભમ ું    લઈ ત  ું   પરેશાિી 
નિમવળ   મિથી   િથી જયાું  આવકારી.. 

... િે ખોળતો ત  ું દાદાઈ દદવાળી... 

 

કરતા  રહતેા જે  સ્િેહિા   સરવાળા 

 આજ મથ ું શોધવા એ ક ટ મ્બ કલબલા 

મેવા મીઠાઈિા  થાળ   તારા  મોટા 

 દીઠા સબરસ   રૂપલા   રે     છેટા 

... િે ખોળતો ત  ું દાદાઈ દદવાળી... 

 

રાહ  જ એ  તારી ફટાકડા ઝોળી.. 

પણ િથી છલકતુ ંવ્હાલ રે  ભાળી  

રટે આજ  ઘર ઘરિી દદવાળી(૨). 
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8 ) આવી દ લારી દદવાળી….. 
 

  ભરી  ઉમુંગિી  થાળી 

    આવી દ લારી દદવાળી 

   ઘર   અિે  મિ  ક્ ું  સાફ  આજ વાળી 

   શોભેછે  ચોક  રૂડો, લઈ  ભાતી રુંગોળી 

   હૈયા િે હોઠે હો ઉજાણી 

   આવી  દ લારી દદવાળી 

 

   ઝૂમતા તોરણે  તટૂતા મિડાિા ભારણ 

   છૂટતા   વેરઝેરિ ે સબરસિા   ધારણ 

   અન્નકટૂિી  લઈ થાળી 

   આવી દ લારી દદવાળી 

   

 ઘરિા  ટોડલે  િે મિ કેરા ગોખલે 

   પ્રગટે  અજવાળાું  અંતરિા દીવડ ે

   ફોડે     ફટાકડા    ટોળી 
   આવી  દ લારી દદવાળી 

  

   ધિધાન્યથી   છલકજો ઘરઘર 
   િવલ પ્રભાતે વધાવ ું  રે શ્રીધર 

    ખ શીઓથી ભરજો ઝોળી 
    આવી  દ લારી  દદવાળી 
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9 ) શ્રી  સબરસે  મલકી  દદવાળી…….  

ખશુી  છલકાઈ  ગઈ,   મેર્ા   મીઠાઈ   થઈ 

ઘરની  સફાઈ  થઈ,  ઉરમા ં રંગોળી   થઈ 

 નજરંુ નચારે્  મહઠયા ં  સુરં્ાળી 

આર્ી  આર્ી રે દોડતી હદર્ાળી 

  

અંતરમા ંઆશ લઈ, દીર્ડાની  હાર થઈ  

કુદરતની મહરે થઈ, રજની  મધરુી  થઈ 

મઘમઘ મઘી  અંતરની     ક્યારી 

દીર્ા પ્રગટયા ને  આર્ી  હદર્ાળી 

 

નયને  કાજલ  આંજી, ઉર  ઉલ્લાસે  હતે જડી  

 મન  આંગણ  હો ફૂલઝડી, ર્ાળો આ રે્ર ઝૂડી 

ઝગમગ  ઝગી  રે   હદર્ાળી 

ભલે  પિાયાવની  હૈયે  ઉજાણી 

 સરરૈ્યામા ંશાખ ભલી, સ્નેહના બે બોલ ભલા 

આસોના ઓચછર્ વ્હાલા, અંતરે  ઉજાશ ભલા 

ભારે્  િરજો  અન્નકટૂની  થાળી 
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શ્રી   સબરસે   મલકી   હદર્ાળી 

આર્ી  આર્ી રે દોડતી હદર્ાળી 

10 ) દદવાળી…. 

મારંુ નાનકડંુ ગામ ,જાણે ગોકુલલ્ુ ંિામ 

રુડી સરોર્રની પાળ,ઝૂલે ર્ડલાની ડાળ 

હસે પનઘટના ઘાટ, ગાગર છલકે રે ર્ાટ 

દોડી કરીએ હદર્ાળીએ સ્નેહ ેસન્માન 

કે મારા …આંગણાના થાજો મહમેાન 

લાલી છાઈ આકાશ, ર્રતાય હૈયે ભીંનાશ 

માર્તરના ંમીઠા ંછે ગાન,,િરે જીર્ન પ્રસાદ 

આદરના ંઉભરાયે પરૂ,મલકે ર્ડીલોના ંઉર 

પ્રકાશ પર્વના છલકે છે પે્રમ ભયાવ પરૂ 

ઝીલો ઝીલો હૈયે દોડી આજ ઉમગંી નરૂ 

શભુ સકંલ્પની જયોતી, ભાઈબીજની રે ખશુી 
હૈયાને હરખે હીંચોળી, પરૂીએ રુડી રંગોળી 

ફટાકડાએ દેજો નર્રંગોથી હદર્ાળી ઉજાળી 
ને ર્િાર્ીએ નર્લ ર્ષવને રે્રઝેર ડુબોડી 
કે આજ મીઠી લાગે મારી રુપલી હદર્ાળી 

11 ) પ્રભાત નતૂિ વર્વન ું…. 

આવ્યો આસો માસ પધુનત ; દીપાર્લીએ ઉર ઉજાશ ભયાવ 
પ્રકાશ પર્વ  દેશે સમધૃ્ધ્િ,  મા  દેર્ીએ ર્રદાન  િયાવ 
કરી પહરિમા સરૂજ દેર્ની, અર્ધનએ શણગાર સજયા 
પ્રગટ્ુ ંપ્રભાત નતૂન ર્ષવનુ,ં હૈયે કલરર્ ગાન સયાવ 
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સ્નેહ સબરસે પરૂી જ  રંગોળી, ર્ાણીએ મીઠાશ ર્ણી 
મ્હોંયાવ ભાર્ ધર્શ્વ  અંતર, શભુ સકંલ્પે પ્રમાણ િયાવ  

સસુ્ર્ાગતમ ્શભેુચછાએ; મનના ધનમવલ આર્કાર ખીલ્યા 
ઝૂલ્યા તોરણીયા હદલ આર્કારે, અન્નકટૂના થાળ િયાવ  

વ્યોમે ખીલી રંગ ક્યારીઓ, ઘરઘર આજ મહંદર થયાું 
ફૂટયા  ફટકડા  હરખ રે્રતા; સમય ચિે સિંાન િયાવ 

ભલૂશુ ંરે્રઝેર તો પ્રગટે આનદં, એર્ા કુટુમ્બ ભાર્ રમ્યા 
આજ હત ુ ંતે કાલ થ્ુ,ં ‘દીપે’ નર્્ગુના મડંાણ િયાવ 

12 ) કળસતૂ્રી કલદાર-  
ગત ર્ષવને અલધર્દા રે 

નતૂન ર્ષવને જુહાર 

ટકટક કરતી હાલતી થાતી 

સમયતણી ર્ણઝાર 

 

એજ સરૂજ ને એજ ર્સિુા 

સ્ર્પ્ન નર્લ શણગાર 

દેજો આધશષ તેજ કરૂણા 

ર્દંીએ, િન્ય તમે દાતાર! 

  

નભ મડંળે રંગ માડંર્ો 

શલુચ કેસહરયા રે ભોર 

શીતલ લહરે ઉર ઝૂમે 

કેર્ા ંમધરુા ંઆ કલશોર 
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રૂક્ષ રૂપલા ં ક્ષણ ઝભલાં 

ઋત ુસરીખડા ંઉપહાર 

ગાતા રહજેો ગીત મગંલા 

છે કળસતૂ્રી કલદાર 

  

ખેતર ર્ાડી ડંુગર ક્યારી 

દે ખોબલે જ ઉપહાર 

ટકટક છોડી હાલજો તાલે 

સગેં, રૂડી આ ર્ણઝાર 

……………. 

13 ) હ ું િે પતુંગ 

પતગં તને ઊડવુ ંગમે 

ને મને ઊડાડવુ ંગમે 

નખરાળો પર્ન તને સતારે્ ભલે 

મોજથીા પેચ લપટાર્ીએ હરે્ 

એક આંખર્ાળો પાર્લો સતારે્ ભલે 

હાલને મજીયારો આનદં લ ૂટંીએ જગે 

ઓલો ધર્દેશી ઢાલ કેર્ો હંફાર્ી હસે 

ને તારી જબરી શ્રીમતી લોટારે્ મને 

નીરખે ગોગલ્સમા ંકોઈ તને 

દૂરથી જુએ કોઈ છાનુ ંમને 

લે હું પણ મારંુ અમદાર્ાદી ખેંચ છાનીછાની 
ખાઈ માલપડૂા ખખડાર્ હરે્ થાળી ખાલી 
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દાદા દાદી જરા કાઢજો ને ગ ૂચં 

સરૂતી દોરીની મોટી છે લમૂ 

લાગે ઉિરાયણ આજ ર્હાલી ર્હાલી 
ઊંિીયા જલેબીથી ભરીએ મોટી થાળી 

આકાશે ચગી રે દેર્ા સદેંશ 

દાદા સરૂજ હાલ્યા મકરને દેશ 

ઘરઘરનો દુલારો મારો ઉિરાયણ તહરે્ાર 

રૂપલે મઢી પતગંથી છાયો કલશોર 

…………… 

14 ) ઝાઝા વશે તારા ગમશે પતુંગ 

 

 છે તારો આ ઉિરાણી રે્શ 

દાદાનો  સાભંળજો  સદેંશ 

ના ઊંચે ઊડી ત ુ ંચગ જે રે તાનમા ં

તારો  દોર  છે   બીજાના   હાથમા ં

  

ધર્ના પખં ત ુ ંઊડીશ ગગન 

જોઈ ઢંગ છૂપુ ંહસશે પર્ન 

ભેરૂબિં  સગં  ના  ખેલજે  ઘેનમા ં

તારો  દોર  છે   બીજાના   હાથમા ં

  

પ્યારો લાગશે આ મેળો રંગીન 
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છેતરતી મસ્તીથી  કરશે નમન 

કોઈ  ખીંચશે  રે  ધર્લનના રે્શમા ં

તારો  દોર  છે   બીજાના   હાથમા ં

  

ઝાઝા રે્શ તારા ગમશે પતગં 

લોટાર્ી  રૂસ્તમજી  દેશે ઉમગં 

ઝૂલી જોશમા ંના ભલૂો કહું શાનમા ં

તારો  દોર  છે   બીજાના   હાથમા ં

  

હું તો આવુ ંછં તમ દેશ 

ખાજો ગોળ તલ ધર્શેષ 

સમજી રમજો જઈ જીર્ન આકાશમા ં

તારો   દોર  છે   બીજાના   હાથમા ં

15 ) કોણ  લહરેાત  ું આ વાયરાિા વહાલમાું.... 

ઉરે   ઉિરાયણ   ઉમગં 

ર્ન ર્ન પલટયા પર્ન 

ઝૂમતુ ંપતગં નગર થઈ રંગીલુ ંનભમા ં

કોણ  લહરેાત ુ ંઆ ર્ાયરાના વ્હાલમા ં
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ઝૂલ્ફે  ઝૂમે અનગં 

ઠુમકે નાચે પતગં 

વ્યોમ  પછંૂ  પતગંબાજ  કોના  ખ્યાલમા?ં 

કોણ  લહરેાત ુ ં આ ર્ાયરાના વ્હાલમા ં

 

જામે પતગંના પેચ 

ગ ૂચેં બગડે જ ખેલ 

લોટારે્  કરતબ નભે  કોઈ  તાનમા ં

કોણ  લહરેાત ુ ંઆ ર્ાયરાના વ્હાલમા ં

 

પતગંોતસર્ના રંગ 

દેશ  ધર્દેશી  ઢંગ 

આજ  હૈ્ુ ં ટહુકત ુ ં ર્ાલમના  સરૂમા ં

કોણ  લહરેાત ુ ંઆ ર્ાયરાના વ્હાલમા ં

 

આરે્   દાદાના  રથ 

અન્નકટેૂ છલકે ધતરથ 

પતગં સગં િબકતુ ંજ ધર્શ્વ ગજુરાતમા ં

કોણ  લહરેાત ુ ં આ  ર્ાયરાના વ્હાલમા ં
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16 ) આવો સરૂજદેવ ઢૂુંકડા…… 

 દઈએ મકરના ંર્િામણા ં

આર્ો   સરૂજદેર્  ઢૂંકડા 

સ્ર્ાગત કરીએ રે મીઠડા ં

 

ઝૂમે  લોક,  હહબ ૂ પોંગલ ને લોહડી 

સિંાક્ન્ત તલ  ને ગોળ સગં ખીચડી 

 

પ્રકાશ પર્ન ને ખેતડા ં

લાગે હ ૂંફાળા ંને  હતેડા ં

આર્ો સરૂજ દેર્ ઢૂંકડા…સ્ર્ાગત કરીએ રે મીઠડા ં

 

કહીએ  રે  આર્જો   ધશધશરના ર્ાયરા 

પાકશે રે પાક, વ્હાલા ર્સતંના ડાયરા 

 

નાચુ ંહું છોડી ને છાપરંુ 

ગોખ ગગન કેવુ ંરૂપલુ ં

આર્ો સરૂજ દેર્ ઢૂંકડા…સ્ર્ાગત કરીએ રે મીઠડા ં
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રંગીલા  દોર  ને  પતગંો  રંગીલી 

રંગીલુ ં મન  ને  ઉમગંોની  હફરકી 

 

આર્ો અનગં ગગન ગોખમા ં

લોટે  જ  મન પતગં પેચમા ં

આર્ો સરૂજ દેર્ ઢૂંકડા…સ્ર્ાગત કરીએ રે મીઠડા ં

 

જાશુ ં રે  તીર  નદી ને  કરશુ ં સકંલ્પો 

દેશુ ં રે  દાન  તયજી  મનના  ધર્કલ્પો 

 

ગાશુ ંજ મહાકંુભના ંગીતડા ં

દઈએ  મકરના ં ર્િામણા ં

આર્ો સરૂજ દેર્ ઢૂંકડા…સ્ર્ાગત કરીએ રે મીઠડા ં

17)  ઉતસર્  ઉજર્ીએ  ઉમગંના…. 

ઉતસર્  ઉજર્ીએ  ઉમગંના 

પ્રકૃધિ  પર્વ   સરૂજ  દેર્ના 

ઝીલે,  િરા તરૂ તેજ ચેતના 

છે મકર સિંાક્ન્ત  ઉપાસના 

ગગન ગોખે, સરૂજની સાખે 
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ર્ાયા ર્ાયરા પતગેં 

ઊગ્્ુ ંરે પ્રભાત, ઘેલુ ંગજુરાત 

ઝૂમે રે નભ નર્રંગે 

 

ગામ નગર ચોકે, ઉતસર્ ઉમગેં 

જામી ઉિરાણ સાચે 

કાળા ઘેંધસયા, ગોથ જ મારે 

ફૂદી  ફાળકે   નાચે 

દોર પતગંો ને , મલકતા ંહૈયા ં

ચગે આભલે ઝપાટે 

પેચ પતગંોના, છૂપી નજરોના 

સરકે મોજ  સપાટે 

 

નાના ંમોટેરા,ં સૌ કોઈ ઝૂમે 

કાપો પોયરા ંજ બોલે 

લાર્ો રે ઊંધિ્ુ,ં ખાઓ તલસાકંળી 

માણી મજા સૌ ડોલે 

પખંીડા ંઊડે, સભંાળજો હતેે 

ના રે થાય  આજ કષ્ટ 
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દે સદેંશા રે, પતગંો સૌને 

ઘાયલ જીંદગી જ નષ્ટ 

………………… 

18) પર્વ પાર્ન ઉિરાયણ…. 

પર્વ પાર્ન ઉિરાયણ સજન 

આજ લાગે  છે  પ્યારંુ ગગન 

ઝૂમે  તરુ િરણ 

હૂંફ ઢોળે હકરણ 

પર્ન લહરેે ઊડ પતગં  તુ ંગગન 

આજ  લાગે  છે   પ્યારંુ  ર્તન 

 

લઈ પાર્લો પતગં 

ઉરે ઉમટયો ઉમગં 

લહરેાતો નટખટ નીરખે નયન 

આજ લાગે  છે  પ્યારંુ  ગગન 

 

ઝૂમે   નગર  અંબર 

જગં જીતર્ા જબ્બર 

થાશે અમદાર્ાદી ખેંચ ને સરુતી ઢીલનુ ંધમલન 
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આજ લાગે છે પ્યારંુ ગગન 

પોયરા ને પોયરી 

મલકાતી શાયરી 

કાપી પેચ ર્ગાડો રે… ઢોલ-થાળી બ્્ગૂલ 

આજ લાગે છે પ્યારંુ ર્તન 

મસ્ત મસ્તીથી આરોગો… ઊંધિ્ુ ંજલેબી જન-જન 

આજ લાગે છે પ્યારંુ ગગન 

……………….. 

19) ર્સતં પચંમી 

આજ ગગને ઉતસર્ કોના? 
કે સરૂજદેર્ ઉપહાર િરે 

ઢળતી સધં્યા એ ર્ાયા ર્ાયરા 

ને ચાદંની િર્લ શણગાર સજે 
 

આજ િરતી એ ઉતસર્ કોના? 
કે ર્સતં દેર્ ફૂલહાર ભરે 
મદંમદં મલકે મરુત દેર્ 

ને હળરે્ સગુિંનો થાળ િરે 

આજ ઘઘૂર્તા ઉતસર્ કોના? 
કે સાગર મોતીથાળ સજે 

ખળખળ ઝરણા ંદોડે ઉમગેં 
ને મજંરી કલરર્ પ્યાર િરે 
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મન મહંદરના દ્વાર ખલૂ્યા ને 
ર્સતં પચંમી ર્િામણી દે 

માત સરસ્ર્તી પ્રગટયા ંજગેને 
ધર્ચાર રૈ્ભર્ના નીધિ િરે 

આજ ગગને ઉતસર્ શારદાના 
ધત્રદેર્ પાર્ન પાઠ પઢે 

ર્ાગી ર્ીણા ને બોલ્યા મોરલા 
ર્સતં પચંમી ર્રદાન ઝીલે(૨) 

…………… 

20) ર્િાર્ો પચંમ ર્સતંની… 

પર્ન પમરાટે ર્ાગી પીપડૂી 

ર્ન- કોયલે ટહુકે ર્ાત છેડી 

મને  જાદુઈ  છડી જડી 

ર્િાર્ો પચંમ ર્સતંની 

 

ધશધશરી િરા તયજે ઠૂંઠર્ાઈ 

ર્નરે્લી  મઢતી અંગડાઈ 

લ ૂટંારે્ ઉલ્લાસ ર્નપરી 

ર્િાર્ો પચંમ ર્સતંની 

 

ર્નપણવ  ઝૂમે  રત ુબંલ લીલા ં
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છપના ંજ છાના ંહરખે રસીલા ં

મદનની મસ્તી જ કાધમની 

ર્િાર્ો  પચંમ  ર્સતંની 

 

ભરચક જ ભાળ્ુ ંઉરમા ંકેસડંુુ 

નજરંુ  જ મીઠી, કલરર્ મધરંુુ 

ભરંુ અંગે વ્હાલ તાજગી 

ર્િાર્ો પચંમ ર્સતંની 

  

ભરી ખશુ્બ ુને જોબન છલકતુ ં

મિ  મજંરીમા ં કોઈ મલકતુ ં

ઉમગંી, તુ ં મૌસમ પ્રીતની 

ર્િાર્ો   પચંમ  ર્સતંની (2) 

………………….. 

21) ધશર્ સ્તધુત…. 

ધનરાકાર ઓમકાર જયોધત સ્ર્રૂપા 

મહાદેર્   ગગેંશ્વર  ધત્રનેત્ર   રૂપા 

હણો રાગ કામ કષ્ટ અમ ધનલકંઠા 

નમુ ંધશર્ જપુ ંધશર્, ૐ જય ધશર્ ધશર્ા 
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પ્રગટો  સ્ર્યભં ૂ!  પોકારંુ  મહારાતા 

રમાડો  જ  અંતરે  દશવન  ચદં્રમૌલલ 

િરી ભાર્ પ્રાથ ુપરમેશ્વર ઓ ભોળા 

નમુ ંધશર્ જપુ ંધશર્, ૐ જય ધશર્ ધશર્ા 

  

નમુ ંશભં ુનમુ ંજ ધશર્ા ભમભમ ભોલા 

જપુ ં જાપ  જપ  જપ હરહર મહાદેર્ા 

નમુ ંધનતય જપુ ં હું મતૃયજંય અભોક્ટ્તા 

ચૈતન્ય ધત્રલોકી.. ૐ જય ધશર્ ધશર્ા..ૐ જય ધશર્ ધશર્ા. 

…………….. 

22) મહાદેર્ા….. 
 

અંતરયામી એટલુ ં જ  હું માગુ ં

પાય પડી ધશર્મય  થઈ જાગુ ં 

હરહર નાદથી જીર્ આ સજાવુ ં

 દશવન ભાગ્યના ંસખુડા ંરે ઝાખં ુ ં

 

રાય રધર્ ઉતારે આરતી મગંલ 
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 સરુ્ણવ  દીસે  કૈલાસ કરંુ ર્દંન 

 ઓમ રટંુ ને પામતો પચં દશવન 

 નીલકંઠા થાજો અમ કષ્ટ ભજંન 

 

ધ્યાન  િરીએ  શભં ુમારા જટાળા 

 પાર્ન  ગગંા  મૈયા  શત સભુાગા 

 બીજ  ચદં્ર  િયો  શીશ  મહાદેર્ા 

ભોળા ભોળા કલ્યાણી રે ઓમકારા 

 

દેર્ દરબારે શોભતા શભં ુધશર્ દાતાર 

 પણુ્ય દશવને ઝૂક્યા શીશને ખશુી અપાર 

જય જય ધશર્ શભં ુદાતાર(૨) 

……….. 

23) કે   હોળી આર્ી  રે… 

ર્ગડે મહોયાવ કેસડુા ના રંગ  

છાયી  મસ્તી મન ને અંગ ..  કે   હોળી આર્ી  રે 

હલકે   હલકે ફોરે રે ફોરમ, કે હોળી આર્ી રે…(2) 

આર્ી ર્સતંની ર્ણઝાર, 

ઉછળે રંગોના ઉપહાર  
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આજ આર્ી કા‘નાની યાદ..      કે   હોળી આર્ી રે 

ટહુકે કોયલ  આંબા ડાળ,   

વકૃ્ષો ઝૂમે મજંરી   સાથ 

પષુ્પે છાયા રુપલા રંગ 

 નર્ોઢાના ઉરે છલકે ઉમગં…      કે  હોળી આર્ી રે 

ખેતરે મલકે મોંઘા મોલ,  

ફાગણે ર્ાગે ફાલગયા ઢોલ 

મનમા ંઝૂમે ખશુીના ંગીત 

 સગેં ઝૂમે મનના મીત…        કે  હોળી આર્ી રે 

મલકે યૌર્ન  ઊભા   બઝાર,   

ખાશુ ંભારે્ િાણી  ને ખજૂર 

અબીલ-ગલુાલ છાયો રે આકાશ 

 પાપનો થાજો રે ભાઈ નાશ …              કે  હોળી આર્ી રે 

………………… 

24) રૂમઝુમ કરતી આર્ી  રે હોળી....... 

ર્ાસતંી  રાણીના  લટકા 

ર્ગડાની પાઘડીયે ટહુકા 

ર્ગાડે રે ઢોલ... આજ ર્નમાળી 
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સહહયર મોરી, 

રૂમઝૂમ કરતી આર્ી  રે  હોળી 

ર્ગડો ઝૂમતો જુર્ાન 

ગાઓ મીઠડા ંરે ગાન 

મઘમઘ ર્ાયરે ઉમગં ર્ીંટાળી 

સહહયર મોરી, 

રૂમઝુમ કરતી આર્ી  રે હોળી 

 

કેસડૂાના ં કામણ 

ચીતરો રે દામન 

રસકસથી તસતસતી ભરી છે ઝોળી 

સહહયર મોરી, 

રૂમઝુમ કરતી આર્ી  રે હોળી 

 

છે ફાગલણયા વ્હાલ 

લો હાથમા ંગલુાલ 

હૈયાના હરખની ખલૂી ધતજોરી 

સહહયર મોરી, 

રૂમઝુમ કરતી આર્ી  રે હોળી 
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હોળીના રંગીલા નાદ 

આજ  છોડો ફહરયાદ 

ભલૂી રે્ર... ભરો ગલુાલની થાળી 

સહહયર મોરી, 

રૂમઝુમ કરતી આર્ી  રે હોળી 

………………………………………….. 

 25)  આજ આર્ી છે રંગીલી હોળી…. 
 

મઢી કેસડૂે કેસહરયાળી ક્યારી 

રંગમા ં રમે  ઋત ુરહઢયાળી 
 

ખીલી છે મજંરી 
ર્ાગે છે બસંરી 

ઘેલડુી ગોપી ને ઘેલો છૈયો 
ફાગણનો ર્ાયરો જ સૈયો 

 
કુદરતનો રૈ્ભર્ 
હૈયામા ં શૈશર્ 

મસ્તીના ઉમગંમા ંજાત ઝબોળી 
આજ આર્ી છે રંગીલી હોળી 

ર્ાગ્યા આ ઢોલ ને ઝૂમતા પાદર 
ગલુાલી ગીત 
મનડાના મીત 

ર્સતંના ર્ાયરે રે્રઝેર છોડી 
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આજ આર્ી છે રંગીલી હોળી 
 

ફૂટતી મધરુ્ાણી તીલક તાણી 

હૈયે હહરયાળી 
ભરી પીચકારી 

કયા તે રંગમા ંરંગાશો ગોરી 
આજ આર્ી છે રંગીલી હોળી 

…………………. 

26) સહહયર મોરી ..ઊડાડો રે ગલુાલ.... 

અર્ધન અંબર દીસે ખશુહાલ 

સહહયર મોરી ..ઊડાડો રે ગલુાલ 

 

હોળીનો રંગ  લાલ 

મીઠી આ છેડછાડ 

શીતલ ર્ાસતંી ર્ાયરાના વ્હાલ 

સહહયર મોરી ..ઊડાડો રે ગલુાલ 

 

કેસડૂાના આ કામણ 

ઝીલે કાયાના દામન 

રંગુ ંરંગાવુ ંકોઈના રંગમા ંરે લાલ 

સહહયર મોરી ..ઊડાડો રે ગલુાલ 
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મસ્ત મસ્ત છે મજંરી 

સણેૂ રાિા  રે બસંરી 

હૈયાના સાદે કુદરતે છેડયા રે સાજ 

સહહયર મોરી ..ઊડાડો રે ગલુાલ 

 

મીઠો મેળે મલકાટ 

ઢોલે િબકે રે લાડ 

સ્નેહના સરરૈ્યે ઝૂમજો  સગંાથ 

સહહયર મોરી ..ઊડાડો રે ગલુાલ 

 

ભેરૂ ભેટતા ઠેર -ઠેર 

શમશે  આ   રે્રઝેર 

રણકે ભીંના સગંીત નર્ોઢાને ગાલ 

સહહયર મોરી ..ઊડાડો રે ગલુાલ 

……………… 
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27)  ના   રંગોતો  શ્યામજીના   સમ... 
  

ઓલો ખીલ્યો છે કેસડૂો બે કદમ 

ના   રંગોતો  શ્યામજીના   સમ 

કે હોળી મારે ખેલર્ી  છે 

 

લઈ ઉમગંની રે ઝોળી 

આર્ી ફાગલણયા ટોળી 

ના ર્ગાડો જો ઢોલ તો શ્યામજીના સમ 

કે હોળી મારે  ખેલર્ી  છે 

 

શીરે  કેસહરયા છોગા 

વ્હાલુ ંકેહડ્ુ ંને પાર્ા 

ના ઊડાડો જો ગલુાલ તો શ્યામજીના સમ 

કે હોળી મારે  ખેલર્ી  છે 

 

લીલા ર્ગડાની ર્ાટંુ 

િાણી ખજૂરની જાતુ ં

ના નાચો જો સગં તો શ્યામજીના સમ 
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કે હોળી મારે  ખેલર્ી  છે 

 

શોભે   નર્ોઢા ં   રૂપાળા ં

જાણે પનૂમના ંઅજર્ાળા ં

ના ગીત ગાઓ જો  મધરુા ંતો શ્યામજીના સમ 

કે હોળી મારે  ખેલર્ી  છે 

 

ઓલા આર્જો પેલા આર્જો 

સામ  સામે   ભેરુ   આર્જો 

ના રંગો તો ર્ાલમજી શ્યામજીના સમ 

કે હોળી મારે  ખેલર્ી  છે 

……………. 

28) હોળીના રંગમા.ં... 
  

રંગજો....રંગજો રે....હોળીના રંગમા ં

ઝૂમજો...ઝૂમજો રે....હોળીના રંગમા ં

  

ફાગણના ફાગ છે 

ટહુકાના રાગ  છે 
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ઝીલજો...ઝીલજો રે... કુદરતના ંગાન.. હોળીના રંગમા ં

  

ર્ાસતંી ર્ાસંલડી 

નાચતં સાહલેડી 

છેડજો....છેડજો...રે... પાર્ાના સરૂ...હોળીના રંગમા ં

  

મીઠા ર્ગડાના વ્હાલ 

ભેરુ  ઊડાડો  ગલુાલ 

ર્ગાડો... ર્ગાડો.. રે... ઢમઢમ ઢોલ...હોળીના રંગમા ં

  

િાણી  ખજૂર  છે 

સ્નેહના શકુન છે 

નાચજો...નાચજો...રે ...ભલૂીને ભાન...હોળીના રંગમા ં

  

તમે  કેસડૂાના રંગ 

ઝૂમે જગનો ઉમગં 

રંગજો...રંગજો..રે..ભરી ર્સતં દરબાર...હોળીના રંગમા ં

……………………. 
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29) ભારત ભોમની ચેતના રામ 

કૌશલ્યા- દશરથ નદંન રામ, પરદુુઃખ ભજંક ભ્રાત ૃરામ 

રાજા રામ ;ર્નર્ાસી રામ, ઋષીઓની શ્રધ્િા ત ુ ંરામ 

 

અહલ્યા ને શબરીના રામ, િમવ ઉધ્િારક ત ુ ંસીતા-રામ 

દાતા રામ ગણુી શાતા રામ, દીન દુખીયાના બેલીરામ 

 

જટા્ ુને સગુ્રીર્ ધમત્ર જ રામ, દૈર્ી પથડે દોરે શ્રી રામ 

િનષુ્ય બાણે  શોભે શ્રીરામ, િમવ ઉધ્િારક રઘરુ્શંી રામ 

 

ઉઠતા ંરામ સરં્રતા ંરામ, જનજન ઉરમા ંર્સતા જ રામ 

 અલભમાનીનો અંત જ રામ, હનમુતં બોલે જય સીયા-રામ 

 

જીર્ન મતં્ર ધર્લભષણ રામ, રામ સેતનુો  રામેશ્વર  રામ 

 ઋષી ર્ાલ્મીહકએ જાણ્યો એ રામ, પચંર્ટીનો મીઠડો રામ 

  

જીર્ન શ્રધ્િા, જીર્ન સતય, ભારત ભોમની ચેતના રામ 

ભલો રામ,મારો ભોળો રામ, અજર અમર પદ દાતા રામ 

…………………. 
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30) િન  િન તમારી ઠકુરાઈ.….. 

 

જાગી  પનુઈ  પ્રગટી  ર્ડાઈ 

રઘકુુળ રીધત ર્ચન સચચાઈ 

રામજી, િન િન તમારી ઠકુરાઈ 

  

અભયદા   ધસયારામ   સભુાષી 

રાજિમવની   શોભા    છલકાઈ 

ધપત-ૃબધં ુિમવની દીપી ખરાઈ 

રામજી, િન િન તમારી ઠકુરાઈ 

  

િીર  ર્ીર    ર્તસલ   સહુાસી 

ર્ચનકાજ   હાલ્યા   રઘરુાયી 

કેર્ટ  પામ્યો  ભર્   ઉતરાઈ 

રામજી, િન િન તમારી ઠકુરાઈ 

  

ઋધષ  ર્નર્ાસી  સૌ  સભુાગી 

ર્નપથે  ધર્ચરે  પણૂ્ય કમાઈ 

યશોિર શભુકંર િમવ ધરંુિર 
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દશાનન  સગં   છેડી  લડાઈ 

રામજી, િન િન તમારી ઠકુરાઈ 

  

રામ  લખન  સગુ્રીર્  હનમુતંા 

ભરત  શત્રઘૃ્ન  ભાઈ બલર્તંા 

અર્િ ઝીલે ધર્જયઘોષ દુહાઈ 

ઋધષ   ર્ાધ્લ્મકી   ગાયે   ચતરુાઈ 

રામજી, િન િન તમારી ઠકુરાઈ 

……………. 

31) અંજનીજાયો..હાલરડંુ 

પારણે   પોઢેલ  બાળ  મહાર્ીર  ને ધસિંહણ જાયો છે ર્ીર 

જડે   નહીં  જગતે  જોટો ,  અર્ધનએ   અર્તરીયો  મોટો 
કેસરી નદંનને નીંદરંુ  ના આરે્, માત અંજની હતેે ઝુલારે્ 

ઉર પ્રસન્ન  ને આંખ મીંચાણી, અંજની  માને સપનુ ંદેખાણુ ં
ભાગ્યર્તંી મા ભારત ભધૂમ, દે પર્નદેર્  લાખેણુ ંનઝરાણુ ં

માત થાશે તારો લાલ બડભાગી 

દેર્ાિી    દેર્ની    દેર્    પ્રસાદી 
િમવપથી   શક્ક્ટ્ત  ભક્ક્ટ્તની  મધૂતિ 

પરમેશ્વરની  ધનત   બાિંશે પ્રીધત 

 



અનકુ્રમણિકા 59 

 

ભર્ કલ્યાણી અંજની નીરખે,  હરખે  ઉર આનદેં  મલકે 

કેસરી નદંને નીંદરંુ ના આરે્,  માત અંજની હતેે ઝુલારે્ 

પોઢંતો પ્રતાપી   ર્જ્રની શક્ક્ટ્ત 

મખુ લાલી ની  આભા છે પ્યારી 
જડી બટુ્ટી રામની જાણશે જયારે 

ચારે   ્ગુનો    થાશે    કલ્યાણી 

ભક્ટ્ત ભગર્ાનના ંધમલન થાશે, ભગર્દ શક્ક્ટ્તનો સથર્ારો થાશે 

ર્ીર  કેસરીની ગર્જનાઓ ગાજશે ,  દશે   હદશાઓ   હાકંથી   કંપશે 

દેર્ી  કલ્યાણી  અંજની   નીરખે 

અમી રસ અંતરના ભારે્ ઉછળે 

કેસરી  નદંને  નીંદરંુ  ના આરે્ 

માત   અંજની  હતેે  ઝુલારે્ 

લાલ તારો  મા લાિંશે જલધિ, પર્નરે્ગી  એ  ઘમૂશે અર્ની 
હહમાળેથી સજંીર્ની લાર્શે ઊડી, અર્િપરૂી ગાશે ગાથા રુડી 

પનોતી પાસ ન ઢૂંકર્ા દેશે 

રામ  ભક્ક્ટ્તથી  અમર  થાશે 

કેસરી નદંને નીંદરંુ ના આરે્ 

માત અંજની હતેે  ઝુલારે્ 

…………… 
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32) પનૂમ રૈ્શાખની.. 

ગફુા   મધ્યે   નીરખી  રહ્યો , સૌમ્ય   મતૂી  બધુ્િની 
આડે  પડખે  જમણે   અંગે, પરમ  શાક્ન્ત  પમાડતી. 

 

પદંરસો     ર્ષવ   પરેૂ્ ,  હશે   કેર્ી   આ   િન્ય   ઘડી 
ર્િારે્  જન્મ  રૈ્શાખી પનૂમ,મહામયી! ત ુ ંભાર્ િરી. 

 

ચાદંની   ખદુ  શાતા ઝીલે, પ્રકૃધત  દીસે  સખુદાધયની 
પણૂવ   રૂપે  રૈ્શાખી    ખીલી , પણૂવ   સગં  બ્રહ્ાડંે   રમી. 

 

તયાગી   ગહૃ  તપી    ભમી, પધુનત પીપળે  આંખો ઢળી 
શીતલ ર્ા્ ુસગુિં ઢોળે, પ્રસન્ન  ફરી પનૂમ રૈ્શાખની. 

 

અનતં  સખુ રમે મખેુ,  અનતંો  દશવનના  સતયો લાિી 
અનેરી તપૃ્તી, ર્નકન્યા  સજુાતા, િરે ખીર ભારે્ હસી. 

 

સઘં  ધર્હારથી   ઉઠી લહર , બધુ્િતર્ના પથેં દોરે જગત 

અહહિંસા પે્રમથી રંગો જીર્ન, ધશલ્પી કોતરે અમતૃ ર્ચન. 

 

કુશીનારાનો    ચદં  લહુાર, િરે  અંધતમ  ભીક્ષા ભગર્તંને 

િન્ય  રૈ્શાખી પનૂમ, એંશી ર્ષવ, દેરે્  દીિા ંસખુ જગતને. 
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સણુો અંધતમ બોિ, ”આતમ દીપ થાર્” બોલી મીંચયા નયન 

ર્રતે  જગે  આણ  ચિર્તી, ‘આકાશદીપ’  ભારે્  ર્દેં ચરણ. 

ગાઉ મહહમા કોનો ર્િારે, ર્દંનીય રૈ્શાખી મહામયી પનૂમ 

ના ર્ીસરીશુ ંએ ભાર્ દશવન ધશલ્પી,જે કંડાયાવ પ્રભનુા ંશયન 

……………….. 

33) રથયાત્રા…. 

અર્સર આનદંના અષાઢી બીજે 
દશવન દેશે જગન્નાથજી રે 

રથ રાજર્ી ને ઝૂલે રે હાથીડા 
શોભે બલરામ સગં શભુદ્રાજી રે 

છાયા ંર્ાદળીયા ંઊંચેરે આભલે 
છોગાળો છાટંણા ંઝીલેજી રે 

દેર્ા દશવનીયા ંઘરઘર આંગણે 
રથે બીરાજયા ર્ીરાઓજી રે 

આર્ોને લ ૂટંર્ા લ્હાર્ા લાખેણા 
નગરે નગારા ંર્ાગેજી રે 

િયાવ છે પ્રસાદ મગ જંાબનુા 
આરોગો જનજન ઝૂમીજી રે 

ભારે્ રે િરશુ ંમોંસાળં પ્રભજુી  
શ્રધ્િાની તલુસી ભારેજી રે 

કરૂણા તમારી પથપથ પ્રગટે 
િન્ય િન્ય! અમે જદુરાયજી રે 

……………. 
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34)  રથયાત્રાના લ્હાર્ાજી રે 

હળરે્ હળરે્ હાલે જાિર્જી 

લેતા રથયાત્રાના લ્હાર્ાજી રે 

પથપથ ઝરમર ઝરમરીયાજી 

લ ૂટેં  અષાઢી  લ્હાર્ાજી  રે 

  

ર્ીરા બળભદ્ર બેલડી રૂડી 

સાથે સભુદ્રા બહનેીજી રે 

અષાઢી બીજના ંપાર્ન પર્વ 

માણે મોસાળં માિર્ાજી રે 

  

ર્ીંઝણા  મોરપીંછ રે્રે ર્ાયરા 

લાલજી મારા છોગળાજી રે 

  

દરબારી ભપકા રાય રણછોડા 

ગલુાલે રમે  રૂપાળાજી રે 

હાથી   ઘોડા  ને મગના થાળા 

ઢમઢમ  ઢોલ  નગારાજી રે 

ભોળા ભિુરજી હૈયે રમતા 
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ઘરઘર ગોકુળીયા િામાજી રે 

……………….. 

 

35) અષાઢી  પનૂમ… 

રે આજ  શભુ  હદન , નમુ;ં ગરુુ  અષાઢી  પનૂમ 

શ્રીરે્દવ્યાસજીને   ચરણે િરીએ  ફૂલોની ફોરમ 

 

ખ્યાત જગે;  કૃષ્ણ દ્વપૈાયનની  પ્રધતભા ને જ્ઞાન 

મધુન પરાશર  ને માત  સતયર્તીના પતુ્ર  મહાન 

 

ગરુૂ   ધર્શ્વાધમત્રજી!   રઘકુુળને આધશષ એર્ા દીિા 

ભરતખડંે  ઝીલ્યા  સસં્કાર, પામી  રામજીને   સીતા 

 

ગરુુ  સાદંીપધન;  શ્રીકૃષ્ણ  સદુામાના એ મીઠડા જ વ્હાલ 

બાળ સખાની તમે જગને દીિી કેર્ી  અદભતૂ ધમશાલ 

 

ગરુુ ઢ્રોણે દીિી ભારતર્ષે, િનિુવરી ધશક્ષા જ મહાન 

પાથે સમપી ગરુુને, મહાભારત  ્ધુ્િે ્ગુી પહચેાન 
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ગરુૂ મતસ્યેન્દ્ર ને ગોરખજીએ , ગજવ્યા ધશર્જીના અલખ 

ભમભમ ભોલે બોલે જ, નાથ સપં્રદાયી લગરનારી મલક 

 

સતં    કબીરે ઝીલ્યો   ગરુુમતં્ર   રામાનદંજીની   પાસ 

ગરુુ  પ્રતાપે  પીરસ્્,ુ  સસંારે  ર્રવુ ં સૌને બ્રહ્   જ્ઞાન 

 

ગરુુ દિાતે્રયજી, તમે  મહધષિ  અત્રી   ને  અનસયૂાના  સતૂ 

રંગ અર્ધતૂજીએ, ઉર જીલ્યા  ગરુુ- મતં્ર   થઈ સતં પધુનત 

 

દાદા  ભગર્ાનને  ચરણે!  ‘આકાશદીપ” ઉજરે્ અષાઢી પનૂમ 

ગરુુ   સતસગેં   લોક  પામ્યા, આતમ લચિંતનના ભેદી  ભરમ 

……………….. 

36) ગરુૂ! નમુ ંચરણ બડભાગી… 

આતમ દીપ અજર્ાળે ભાળં 

ભર્ભર્ના સખુ સભુાગી 
પનૂમ પાર્ન અષાઢી િન્ય 

ગરુૂ! નમુ ંચરણ બડભાગી 

 

ભોળો હું ભગર્તં જીજ્ઞાસ ુ

મળીયા ગરુુ ધનધમિે જ્ઞાની 
ભેદ જ જીર્ શીર્નો લાધ્યો 
સાચી સાિના ઉર પ્રમાણી 
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દૃશ્યમા ંજ દીઠા દૃષ્ટાને  

પ્રગટ દીઠો સ્ર્સરૂપે 

દાદા દોરે અદીઠ તપ પથડે 
મળયો નીર્ડો ગરુુ દ્વારે 

 

ર્ાચંછં હું ર્ાતસલ્ય ધર્તરાગી 
આતમ અધ્યાસે રાચુ ં

ઓળખ સાચી દો મજુને 

ગરુુ શરણ હું માગુ ં(૨) 

…………….. 

 

37) આર્ી રૂડી રક્ષા પનૂમ 

હાલો જઈએ ર્ીરાને દેશ 
આર્ી રૂડી રક્ષા પનૂમ 

અક્ષત કુમકુમે સજી રે થાળી 
પ્રગટાર્ી પે્રમે દીર્ડી નાની 

આજ છલકે ગલુાબી મન 
આર્ી રૂડી રક્ષા પનૂમ 

લેશુ ંઓર્ારણા ંઉતારી આરતી 
આશીષ દેશુ ંબાિંી આ રાખડી 

ના ખટેૂ આ આ્ષુ્યનુ ંિન 
આર્ી રૂડી રક્ષા પનૂમ 
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ભારે્ ભીંજાયા મારી ઓ બેનડી 
અણમોલ સ્નેહની મીઠી ત ુ ંર્ીરડી 

છલકે અમર સ્નેહની સગુિં 
આર્ી રૂડી રક્ષા પનૂમ 

……………………………………… 

38) કરે યાદ બહનેી બાિંર્ડા  

કરે યાદ બહનેી બાિંર્ડા 
ઝૂલે ઝૂલતા સાથ 

થઇ પનૂમ; હૈયા ંરે ઉછળતા ં
બાધં ુ ંરાખડી હાથ 

ગમે લાખેણો માડી જાયો 
અમર પે્રમ સરુ્ાસ 

કરંુ ધતલક ભાલે તારા જયા ં
ઝીલુ ંઉર ઉજાશ 

રક્ષા રે કરશે સ્નેહ રાખડી 
 ઓર્ારણે િરંુ  વ્હાલ 

ભર્ોભર્ મળજો આજ ભાઈ 

થઈ  કુટુમ્બની ઢાલ 

બહનેી મારી છલકે આંખે 
સદા લાગણી ભીંનીં જ 

પરછાઈ ત ુ ંપાર્ન પે્રમની 
શોભે ભાર્ સીંચી જ 

ધનમવળ ઝરણુ ંજાણે જગનુ ં
સાચી સ્નેહ કહાણી જ 
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બહને મારી ત ુ ંપષુ્પ હદલી 
દેશુ ંર્ીરપસલી જ 

…………………………………………………………….. 

39) રાખડી  અમર  સ્નેહનુ ં સિંાન…….. 

સ્નેહના  શકુન   લઈ   ઊગી 

     પનૂમ આજ શ્રાર્ણની 

     ઠારતી   આંખ   ઘેલી   જોડી 

     િન્ય! બહને બાિંર્ની 

  

     પર્વ  તુ ં પાર્ન ; રક્ષા બિંન 

     શોભે   હાથ  રાખલડી 

     ભાત ૃ પે્રમે બલલ જ  બિંાયા 

     મા લક્ષ્મી  જ  સખુલડી 

  

     રેશમીયા      તાતંણે     ર્ીરા 

     ર્ાળં  સ્નેહ   ગાઠંલડી 

     પ્રભ ુ માગુ ં જ કરજો  જ રક્ષા 

     બાિંર્ આંખ તારલડી 
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     ભાલમા ં   શોભે  ધર્જય   ધતલક 

     જુગ  જીરે્ તારી શાખલડી 

     ભર્ભરે્   માગુ ં જ  આજ ર્ીરો 

     બેન  ઉરે  એજ આશલડી  

  

    બેન  મારી   તુ ં  હહરણ્યભાગી 

    ભારે્  ભીંજે  આંખલડી 

    રાખડી  અમર  સ્નેહનુ ં સિંાન 

     લે  બહને  ચ ૂદંલડી 

…………………… 

40) વ્હાલા ંપનૂમના ંઅજર્ાળા.ં... 

કરજો  સ્નેહતણા સરર્ાળા 

વ્હાલા ંપનૂમના ંઅજર્ાળા ં

 

આજ બહનેનુ ંમખુડંુ મલકે 

મઘમઘ થાત ુ ંઅંતર છલકે 

આર્ ભાઈલા... 

ગુજંે  નાદ ગગન ધર્શાળા 

વ્હાલા ંપનૂમના ંઅજર્ાળા ં
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છમછમ  ઝાઝંર  હૈયે   રણકે 

મીઠી યાદો બચપણની ઝબકે 

વ્હાલી ર્ીરાની બહનેી... 

ભાઈ  િરે મમતાના થાળા 

વ્હાલા ંપનૂમના ંઅજર્ાળા ં

 

પર્વ  પાર્ન  આજ રક્ષા બિંન 

ધતલક  કરી દઉં આધશષ બાિંર્ 

ધર્શે્વ  હો  બાિંર્તાના સરર્ાળા 

શ્રાર્ણી પનૂમ િરજો અજર્ાળા ં

……………. 

 

41) ધર્રાટના હહિંડોળા…. 

ધર્રાટના હહિંડોળા બહુ રે વ્હાલા લાલજી 
હૈયાના હહિંડોળે લબરાજો રે લોલ 

નભે રમતા કોહટ તારલીયા સગં નીત 
મારા ઘર દીર્ડે પિારો રે લોલ 

રૂડા સજાવ્યા રે ચૌદલોક તમે વ્હાલા 
અમે સજાર્ીએ ને તમે ઝૂલો રે લોલ 
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અમલૂખ ખજાના છે રાજ રાજેશ્વર 
તલુસીના પારણે પોઢો રે લોલ 

લાગો રૂપાળા રે માિર્ નટખહટયા 
દેશુ ંમાખણ દાન વ્હાલે રે લોલ 

ડાકોરના ઠાકોર રાય રણછોડ મારા 
ઝીલીએ દશવન સખુ ન્યારંા ંરે લોલ 

……………….. 

42) હીંડોળા – 

નયન રમ્ય હીંડોળે પે્રમથી ઝૂલાર્ીએ 

ઝૂલો   ઝૂલોને   નદંના     લાલ, 

મારે આંગણીયે આનદં ગલુાલ 

આવ્યો  અષાઢ   લઈ  મગંલ  મલકાટ 

ચાદંી હીંડોળે ઝુલે નદંાલયે   લાલ 

પિારી ઠાકોરજી કરજો   રે વ્હાલ 

મારે  આંગણીયે  આનદં ગલુાલ 

અષાઢર્દ નોમ છે આજે  લગહરરાજ 

ઝૂલા શણગાયાવ અમે  વકૃ્ષોની ડાળ 

લગહર કંુજ ભક્ક્ટ્તથી રીઝરે્ ગોપાલ 

મારે   આંગણીયે    આનદં ગલુાલ 

શ્રાર્ણસદુ નર્મીએ  ઘેલા ં યમનુાજી 

ઝૂલે   કદમની  ડાળ   નાના  ઠાકોરજી 

ભાગ્યર્તંો નીરખે જશોદાનો લાલ 

મારે    આંગણીયે   આનદં ગલુાલ 

http://pateldr.wordpress.com/2008/07/27/%E0%AA%B9%E0%AB%80%E0%AA%82%E0%AA%A1%E0%AB%8B%E0%AA%B3%E0%AA%BE-%E0%AA%B0%E0%AA%AE%E0%AB%87%E0%AA%B6-%E0%AA%AA%E0%AA%9F%E0%AB%87%E0%AA%B2-%E0%AA%86%E0%AA%95%E0%AA%BE%E0%AA%B6%E0%AA%A6%E0%AB%80/
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શ્રાર્ણ   ભાદોના   સુદંર   હીંડોળા 
ઝૂલાવુ ં હળરે્ મન મહંદર શામળા 
નાચે  મોર   ને  હરખે  હહરલાલ 

મારે આંગણીયે આનદં ગલુાલ 

આર્ોને ઝૂલે ઝૂલાર્ીએ નદંલાલ 

વનૃ્દાર્ન કામર્ન ઉછાળે ગલુાલ 

વ્રજ  ગોર્િવન તને   શણગારે   લાલ 

મારે આંગણીયે આનદં ગલુાલ 

………………. 

43) રે  લાલજી   ને  વ્હાલા  હીંડોળા….. 

   રે    ઢોલ   ર્ાગે ને  ઊડ ે ગલુાલ 

  બાધં્યા  અમે    ચાદંી હીંડોળા 

  ઝૂલો   ઝુલાવુ ં  રે   હૈયા ડાળ 

  રે  લાલજી  ને  વ્હાલા   હીંડોળા 

  

   પિારો આંગણ અષાઢી નોમજી 

  ગોર્િવન    દે    તેડા ં   ઠાકોરજી 

 હીંચજો હરખે હહર ઊંચી ડાળ 

   રે  લાલજી  ને   વ્હાલા  હીંડોળા 

  

  આર્ી  શકુ્ટ્લા   શ્રાર્ણની   નોમજી 
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  સાદ રે દેતા ંઘેલા ંયમનુાજી 

  ઝૂલજો  જઈ  ઊંચે  કદમની  ડાળ 

  રે   લાલજી  ને  વ્હાલા  હીંડોળા 

  

  હીંચતા ંગોપ-ગોપી  વ ૃદંાર્ન ઝુલે 

નાચે  રે   મોરલા રંગે    રૂપાળા 

  સ્નેહની    બાિંી  રે અમે  દોર 

  રે  લાલજી  ને  વ્હાલા  હીંડોળા 

…………… 

44) ખીલી આઠમની મિરાત…..  

ર્રસે શ્રાર્ણીયાની િાર 
ખીલી આઠમની મિરાત….કે બોલો જય ગોપાલ 

જાગ્યા પણુ્ય િરાને લલાટ 
દીિા  ર્ચન  દેર્કી માત 
ર્સદેુર્  જાણે છાની ર્ાત 

ગમતુ ંગોકુલળ્ુ ંએક ગામ……કે બોલો જય ગોપાલ 

ગાજયા ગગન મેઘલી રાત 
છલક્યા  યમનુાજીના  ઘાટ 

ગોકુલળયા લાલ થયા શ્રીનાથ 
નાચે  નદં  ધનરખતા  કાન…….કે બોલો જય ગોપાલ 

પ્રગટયા  પાર્ન  રે પ્રભાત 
ઊડયા અલબલ ગલુાલ આભ 



અનકુ્રમણિકા 73 

 

ઝૂલે  પારણીયે    યદુરાય 
લાખેણા પણુ્ય યશોદામાય…….કે બોલો જય ગોપાલ 

લાલો થઈ રમતા રે શ્રીનાથ 
ટહુકે  મોર વ્રજ વનૃ્દાનીર્ાટ 
રંગમા ં રંગે   રે  ઘનશ્યામ 

ગ્ર્ાલ સગં િન્ય ગોકુલિામ…….કે બોલો જય ગોપાલ 

નાચે  છે નદં ને  ગોપ ગોપીઓનુ ંટોળં 
હાલો  જોર્ા  જઈએ  જશોદાજીનુ ં છોરંુ 

ગોર્િવન સગં ઝૂમે મસ્ત ગોકુલળ્ુ ં ઘેલુ ં
રમે રમાડે નટખટ આજ માખણી્ુ ંછોરંુ(૨) 

…………………… 

45) દીિા ં  આઠમને   ર્રદાન……. 

 દીિા ં  આઠમને   ર્રદાન 

 ગાજયા ગગન અડિી રાત 

 પ્રગટયા મથરુા, િન તાત 

 જગકલ્યાણી દેર્કી  માત……કે બોલો જય ગોપાલ 

   

  ચમૂી ચરણ દે યમનુાજી  લાડ 

  પાક્યા પણૂ્ય જશોદા માત 

  લાલે  પાર્ન  કીિા ંિામ 

  પિાયાવ ગોકુળ થઈ નદંલાલ….કે બોલો જય ગોપાલ 
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  ગાજે  નોબત   આઠે  ઠામ 

  ટહુક્યા મોર નાચતા ગ્ર્ાલ 

  નાચયા નદંજી  ઊડે ગલુાલ 

  લાલો ઝીલે જશોદાજીના વ્હાલ…..કે બોલો જય ગોપાલ 

  

  હીંચે   રેશમીયાની   ખાટ 

  ઘેલી  ગોપ ગોપી હરખાય 

  ઝૂમે હાથી  જ ઘોડા  ગાય 

  ચાખે માખણ રે શ્રીનાથ……કે બોલો જય ગોપાલ 

………………………… 

46) છાયો  ગલુાલ લાલ  નદંજી ને િામ….  

રંગમા ં રંગાઈ ર્રસાર્જો  રે ર્હાલ 

આજ હસી હસાર્તો જશોદાનો લાલ 

આઠમને મિરાતે ર્રસ્યા  રે મેઘ 

પખાળી ચરણ િરે યમનુાજી હતે 

ઘેલુ ં રે થ્ુ ં વ્રજ  ગોકુળી્ુ ં ગામ 

છાયો  ગલુાલ લાલ  નદંજી ને િામ 

 

ઝૂલે શ્રીજી ઝીલી ભક્ક્ટ્તના ભાર્ 
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તોલાયા  ધત્રકમજી પણુ્યને  ત્રાજ 

ર્ાગે   બસંીને   હરખે    ગોપાલ 

ટહુકે   મોરલાને   નાચે    ગ્ર્ાલ 

 

ગોપ ગોપીઓના રૂડા માખણીયા વ્હાલ 

કેર્ો  હસી હસારે્ આજ જશોદાનો લાલ 

………………………………. 

47) ભારે્ નમીએ આરાસરુી માત-  

કુમકુમના થાળ ભરી 

ઉરમા ંઓચછર્ િરી 

ઝગમગ  ઝગે  છે  પનૂમની  રાત 

ભારે્  નમીએ  આરાસરુી માત(૨) 

  

પથપથ મજંીરા ઢમ ઢોલ 

મનહર દશવન જય બોલ 

મઘમઘ મધરુા ંર્ન લીલી ભાત 

……ભારે્ નમીએ આરાસરુી માત(૨) 

  

કનક  કળશની શોભા 
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બાર્ન ગજી રે ધ્ર્જા 

ઢમઢમ ર્ાગે નોબત પનૂમની રાત 

…….ભારે્ નમીએ આરાસરુી માત(૨)  

લાલ ચટક  ચ ૂદંલડી 

કર  ધત્રશળૂ માર્લડી 

લોક ઘમેૂ ગરબે માડીને દરબાર 

….મનહર દશવન ઐશ્વયવ અપાર 

…ભારે્ નમીએ આરાસરુી માત 

 મગંલ દીશે શીર છિર પનૂમની રાત 

….જય જય અંબા ભર્ાની ઓ માત 

………ભારે્ નમીએ આરાસરુી માત(૨) 

……………. 

48) શ્રાધ્િ……. 

ભાદરર્ાના કૃષ્ણ પકે્ષ પધુનત ‘ મહાલય’ શ્રાધ્િ 

ને  છે  ખ્યાત  દેર્  પજૂા, શકુ્ટ્લ  પકે્ષ  આ   દેશ 

 

દઈએ  ડગ જો પીંડ  દાને અમરકંટકને  િામ 

સદા  ર્રસે પ્રીધત શીશે ધપતઓૃની    ધર્શેષ 
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લઈ ખોબામા ંતલ પષુ્પ ને કરીએ રે સકંલ્પ 

સ્મરી શ્રધ્િાથી નામ ગોત્ર ને અપીએ અચવન 

 

ધત્રકાળ  સ્નાન  સધં્યાથી   કીિા   અમે  ધપત ૃપજૂન 

થાય અમારંુ શ્રાધ્િ ફળદાયી, કૃપા કરજો સ્ર્જન 

 

જાશુ ં ગગંાજી   કે   નમવદાજી તટે  કે   જાશુ ં સરોર્ર તીર 

ગયા, ધસધ્િપરુ સરસ્ર્તીએ અપીએ શ્રધ્િા તપવણ નીર 

 

પિારજો  ધપતલૃોકથી,   પચં મહાયજે્ઞ ધર્શ્વદેર્ોને સગં 

ઉતરે    ધપત ૃ   ઋણ    ને   પામીએ સસંારે સર્વ આનદં 

……………… 

49) ધર્જયા દશમી રામ નામનુ ંગાણુ.ં. 
 

આજે મારે ગાવુ ંરામ નામનુ ંગાણુ ં
મારે ગાવુ ંરામ નામનુ ંગાણુ…ં 

રૂપ રૂપલીયો ચાદંલીયો હરખે, 
અર્િપરૂીને દ્વારે, 
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જનજન ઉરે ગુજંે આજે 
થાશે ્ગુ્ગુનુ ંઅજર્ાળં.….મારે ગાવુ ંરામ નામનુ ંગાણુ ં

માત કૌશલ્યા દશરથ રાજન 
અંતર સખુડા ંમાણે 

ભારત ભોમના ભાગ્ય ખલૂ્યા 
પામી ભર્ભર્નુ ંનગદ નાણુ.ં.….મારે ગાવુ ંરામ નામનુ ંગાણુ ં

દૈર્ કૃપાએ ગગન ગાજે 
સુદંર રામસીતાની જોડી 

જનકપરૂીમા ંમગંલ ઉતસર્ 
િરે આજ િનષુ રામજી હાથુ…ં…મારે ગાવુ ંરામ નામનુ ંગાણુ ં

િમવ િારક ર્ીર ઉધ્િારક 
ર્નર્ાસીને ર્હાલા 

ર્ચન પાલક થયા પરુુષોિમ 
કીધુ ંરાજિમવનુ ંરખર્ાળં……..મારે ગાવુ ંરામ નામનુ ંગાણુ ં

ભક્ટ્તો કાજે ર્નમા ંભમી 
આવ્યા માત શબરીને દ્વારે 
લખણ હનમુતં ર્ાનર સેના 

હરખે રામસેતએુ સગુ્રીર્ સજુાણુ…ં..મારે ગાવુ ંરામ નામનુ ંગાણુ ં

ભલૂ્યો રાર્ણ છક્યો મદહોશે 
શ્રી રામે કીિા િનષુ ટંકારા 

આસરુી વધૃિઓ સહંારી 
દીિા ધર્લભષણને સ્ર્રાજુ 

ધર્જયા દશમીનુ ંઆ મગંલ ટાણુ ં…..મારે ગાવુ ંરામ નામનુ ંગાણુ ં

રામ તમારંુ નામ રોકડંુ નાણુ ં
છે અમર પદ દાતા એ જાણુ ં
મારે ગાવુ ંરામ નામનુ ંગાણુ.ં 

……………. 
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50) જય ધર્જયા દશમી… 

છંદ-ચરણાકુલ 

રાખ્યો રંગ જ  ઓ રઘરુાયી 

ધર્જયા દશમી  દે જ દુહાઈ 

િન ુ ટંકાર  સણુો જગર્ાસી 

પરહહત િાવુ ં એ જ ભલાઈ 

 

પાપી  એતો  જગ કઠણાઈ 

દુગાવ  મા  મગંલ  સચચાઈ 

ના  ઝૂકે  સાચી  મદાવઈ 

ધર્જયા દશમી  દે જ દુહાઈ 
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અઢી  અક્ષરની મધરુ કહાણી 
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51) અઢી અક્ષરમા ંરમતા અમે 

અઢી  અક્ષરમા ં રમતા અમે 
નજર રમાડ ેતયા ંરમતા તમે 

હું ને ત ુ ંમા ંદુધનયા સમાણી 
લખશુ ંપે્રમની મધરુ કહાણી 

 

કોઈ  ને  દે  સદેંશા ર્ાદળ 

કોઈ  દોડે  ફૂલોની  પાછળ 
લે ઝોળી ગલુાલની આગળ 

ગમે  મને  હોળીના  ર્ાર્ડ 

 

રંગ  ભરી  પીચકારી મોરી 
છોડી શરમ  ને રંગી ચોળી 
શભુારંભી  મેં  પે્રમ કહાણી 
હું ને ત ુ ંમા ંદુધનયા સમાણી 

લખ્યો કાગળ નજરથી પહલેો 

દે  હસતા હોઠ જર્ાબ ર્હલેો 

નજરંુમા ંજઈ  નાચયો ઘેલો 

હૈયે  છલક્યો  પે્રમનો ઠેલો 
 

જઈ ગલુાબી ગાલમા ંરમતા અમે 
નજર  રમાડે  તયા ં  રમતા  તમે 
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પે્રમતણી  છે  દુધનયા દીર્ાની 
જીર્નની મસ્તી ગલુાલે માણી 
સ્નેહ  સ્પદંનમા ં ઝૂલતા અમે 
નજર  રમાડે  તયા ંરમતા તમે 

ર્ાસંળીના  સરૂમા ંપરૂાયા અમે 
અઢી અક્ષરમા ંરમાડયા તમે(2) 

………………… 

52) હલેે ચઢી તમારી યાદ…. 

સરોર્રના ંનીર હલેે ચઢયા ંને , 
હલેે ચઢી તમારી યાદ 

ઝરમર ઝરમર ઝીલ્યા મેહુલાને, 

મનમા ંટહુક્યા તમારા સાદ 

સાજન મારા, આજ હલેે ચઢી તમારી યાદ. 

કલબલ કલબલ શોરમા ંઝૂલ્યા અમે 

લઈ દીલડામા ંર્ાસતંી ફાગ 

રણક્યા તાલે મધરુા ઝાઝંર ને, 

ઉરે છેડયા બસંરીના વ્હાલ 

સાજન મારા, આજ હલેે ચઢી તમારી યાદ 

ચાદંલીયાના પાલર્ડે શરમાયા તારલીયા 
ને તનમનમા ંતરર્રીયા તોફાન 

સજી શણગાર હું ઝાખં ુ ંઝરુખડે 
ટમટમ્યા દીર્ડાઓ ચારે તે દ્વાર 

કે સાજન મારા, આજ હલેે ચઢી તમારી યાદ 

રંગીલી રંગોળીથી શોભે આંગણીયા ંને, 

મલકે મખુલડ ેમધરુી આશ 

ગાશુ ંરે ગીત હીંચીહીંચી ને 
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આભલે ઉડાડશુ ંઆજે ઉજાશ 

કે સાજન મારા,આજ હલેે ચઢી તમારી યાદ. 

………………………. 

53) ર્સતંના વ્હાલ….. 

આ મ્હેંક્યા ર્સતંના વ્હાલ 

કે સહહયર શુ ંકરીએ? 

આ મ્હેંદી મકૂી હાથ 

કે સહહયર શુ ંકરીએ? 

આ નીકળયા ંઝરણા ંતોડી પહાડ 

ને ર્ાગી ર્ાસંલડી રે ર્ાટ 

કે સહહયર શુ ંકરીએ? 

આ ફૂલે મઢયા ગાલ 

આ મ્હેંક્યા ર્સતંના વ્હાલ 

કે સહહયર શુ ંકરીએ? 

આ આભે ખીલ્યો ચાદં 

ને ફાગણ ખેલે  રુડા ફાગ 

કે સહહયર શુ ંરમીએ? 

આ કોટે ર્ળગ્યા ર્હાલ 

ને યૌર્નનો ઉભરાટ 

ઓલી કોયલ બોલે ઊંચે ડાળ 

કે સહહયર શુ ંકરીએ? 

આ મ્હેંદી મકૂી હાથ 

ને ખલૂ્યા ંપે્રમના ંદ્વાર 
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આ મ્હેંક્યા ર્સતંના વ્હાલ 

કે સહહયર સાથ રમીએ? (૨) 

………….. 

54) તમે આર્જો રે તમે લાર્જો રે.... 
 

તમે આર્જો રે તમે લાર્જો રે 

એક નાનકડંુ મનગમતુ ંફૂલ 

 

એનો  રંગ હોજો રાતો 

જાણે સાજન મદમાતો 

પોંખર્ા   હાલુ ં    વ્હાલે   રે  પષુ્પદૂત 

- કે તમે લાર્જો લાર્જો રેશધમ્ુ ંફૂલ 

 

રૈ્ભર્  હો  ર્ન  જેર્ો 

ધનત હો કલશોર નર્ો 

ના   ખટેૂ   ખાટલલયે    ર્ાતોના ં   પરૂ 

-કે તમે લાર્જો લાર્જો સૌરલભ્ુ ંફૂલ 

 

ઝુલાવુ ંબે હાથે એવુ ં
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મ્હેંકે  તમ  ઉર જેવુ ં

ઢોળં    અમતૃના    મધરુા   રે  કંુભ 

- કે તમે લાર્જો લાર્જો શધમિલુ ંફૂલ 

 

હૈયે  કેસડુાના   રંગ 

રાિા કાનજીના સગં 

ચાહતે     ચીતરાવુ ં  સ્નેહના     સગણુ 

-કે તમે લાર્જો લાર્જો મનગમતુ ંફૂલ 

 

ના  કહું  તને  નાનકડંુ ફૂલ 

તુ ંખજાનો સ્નેહનો મહામલૂ 

તમે  આર્જો  રે  તમે  લાર્જો રે 

એક નાનકડંુ મનગમતુ ંફૂલ(૨) 

……………………. 

55) ર્ાયરામા ંહું ગઈ ર્ીખરાઈ…………..  

નટખટ નાચતંો ર્ટંોળ ર્ઠંયો 

ને ર્ાયરામા ંગઈ હું ર્ીખરાઈ 

આર્ી સાહલેડી હસતી ર્દતી 

તારા ચહરેા પર કોની પરછાઈ 
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ને ભોળી હું ભીતરમા ંશરમાઈ 

  

છાનુ ંછપનુ ંકોઈ અડત ુ ંઅંગમા ં

ને મઘમઘ્્ુ ંમનડંુ મહકેાઈ 

જોને સાહલેડી બોલે કોયલડી 

હોળીના ગલુાલે કેમ ત ુ ંરંગાઈ… સખી, ર્ાયરામા ંગઈ હું ર્ીખરાઈ 

  

નર્ા જમાનાનો રંગ મને લાગ્યો 

ને રાતભર ફોનમા ંહું મલકાઈ 

િબિબ િબકારા હૈયે રમતા 

વ્હાલા દપવણે િરી રે અંગડાઈ …સખી, ર્ાયરામા ંગઈ હું ર્ીખરાઈ 

  

તમે પે્રમ ને હું પે્રમા સજનર્ા 

ભીતરમા ંલહહેર્ુ ંલહરેાય 

કેમ ઝાલુ ંઆ જોબની્ુ ંર્સતેં 

કેસરીયા રંગમા ંહું ઝબોળાઈ…સખી, ર્ાયરામા ંગઈ હું ર્ીખરાઈ 

  

ર્ાલપની રે્ણ ુર્ાગી હૈયે ને 

સખી, લીલડુી ખીલી ર્નરાઈ 
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પે્રમના ંમોતીડા ંજડયા ંરે અમને 

ર્ાટે રે્યાું ને ગયા લોક શરમાઈ 

સહહયર મોરી, 

આજ ર્ાયરામા ંગઈ હું ર્ીખરાઈ 

…………………………………………………. 

 

56) કે ર્ાયરા ર્ાયા ફાગણના… 

આ મહોયાવ ર્ગડાને અંગ રંગ 

ખીલતી કુદરત ઢોળે રે ઉમગં 

ર્ાઘા સજે  કેસહરયા કોણ ?…કે ર્ાયરા ર્ાયા ફાગણના 

 

મોગરા મઘમઘ શોભે શે્વત અંગ 

ફાગલણયા  ઝોલે  ઝૂમે રસ  રંગ 

કોણ ટહુકે છૂપાઈ ર્ગડે?….કે ર્ાયરા ર્ાયા ફાગણના 

  

રંગભયાું    સપના ં  માડંે   સરુ્ાત 

કોણ આ વ્હાલુ ંથઈ ચીતરત ુ ંભાત? 

  

લાગ્યા ંરૂપ ર્ાસતંી સોહામણા…ં.કે ર્ાયરા ર્ાયા ફાગણના 
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ખીલશુ ંરે અમથા સૌરભ ઝીલતા 

છેડશુ ં રે ર્ગડે ગીતો  જ   ઉરના 

  

કોણ નચરે્ યૌર્ન આંગણમા?ં….કે ર્ાયરા ર્ાયા ફાગણના 

આર્ો ર્ગાડો ઢોલ િબકતા 

કે  ર્ાયરા  ર્ાયા  ફાગણના(2) 

………… 

57) ખળખળ ર્હતેા,ં જળ જમનુાના ંકહતેા…ં…  

ખળખળ ર્હતેા,ં જળ જમનુાના ંકહતેા ં

કદમની ડાળીથી કદૂીને કાનજી 

હળરે્થી મરકતો પછૂતો 

તુ ંમને ભીંજરે્ કે હું તને ભીંજવુ?ં 

આ કોયડો હજુય ના ઉકલતો 

  

મારે ને મોરલાને ભાઈબિંી રૂડી 

ઘાટ પર આર્ી ને નાચતા 

મ્રુ પીંછે  સોહ ેકાનજીને પછેૂ 

થનથન નાચી કોણ કોને રે રીઝર્તુ?ં 
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આ કોયડો હજુય ના ઉકલતો 

  

ચરાર્ી ગાયલડી બેસીને ઘાટ પર 

મીઠી ર્ાસંલડી એ ર્ગાડતો 

રૂમઝુમ હરખાતી રાિાજી આર્તી 

કોણ કોનામા ંડબૂત ુ,ં એ ગોકુલળ્ુ ં પછૂત ુ ં

આ કોયડો હજુય ના ઉકલતો 

  

ર્ાહ રે ગોકુળ ને ર્ાહ મારા વનૃ્દાર્ન 

કોયડામા ંબાિેં એ કાનજી… 

ખળખળ ર્હતેા,ં જળ જમનુાના ંકહતેા ં

આજ  રાણી યમનુાજી રાજી રાજી(૨) 

……………. 

58) સર્જન હારા… 

(ઢાળ..તોરી ગોર્ાલણ ……) 

માપે માપી…કોઈ ના શક્ુ…ંતને સર્જનહારા ….. રે 

અદભતુ તારી …સષૃ્ષ્ટની માયા….. 

એકમાથંી અનેક થઈ ભાળયો રે…… 

ઓ …સુદંર…. સર્જનહારા…રે 
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ફૂલોએ કેર્ા…રંગો પયૂાવ…સગુિેં છલકાવ્યા…રે 

ઝાકળ ઝીલી…ર્હલેી સર્ારે…બોલારે્ તને ર્હાલા…રે 

ઓ …સુદંર…. સર્જનહારા…રે 

 

ઉષા ખીલી…પખંીડા ંઊડયા…ંગાતા ંમીઠા ંગીતો…રે 

શીતલ સમીરે…મનડા ંડોલ્યા…ંપ્રભનુી સગંાથે….રે 

ઓ …સુદંર…. સર્જનહારા…રે 

 

નીરખી તારી…..અદભતુ શક્ક્ટ્ત…ભારે્ કરીએ…..ર્દંન રે 

સકળ લોકમા…ં..તારા ચૈતન્યે…..ર્રતે કેર્ો….આનદેં રે 

ઓ …સુદંર…. સર્જનહારા…રે 

 

મેર્ા મધરુા…..માખણ મીસરી….ભારે્ દેશુ…ં.તને રે 

આર્ો ગોપાલા……બસંરી બજાર્ો….રમીએ તારા….શરણે રે 

ઓ …સુદંર…. સર્જનહારા…રે 

………………. 

59) જન્મહદન શરદ પનૂમ 

શોભે આભે, શરદ િર્લી, કોણ આવ્્ુ ંજ દ્વારે? 

લાખેણો છે, તમ હદન ખશુી, મગંલા પનૂમી એ 

ઘમૂી ઝીલી, કુદરત તણા,ં વ્હાલ ગાજો  ઉરેથી 

સ્નેહાનદેં,  શત સખુ મળે,  રે રસીલી  ભલગની 

……………… 



અનકુ્રમણિકા 91 

 

60) પણુ્ય પ્રસાદ… 

ઢોલ  િબકૂ્યા  વનૃ્દાર્નમા ં,શ રદ  પનૂમની    ખીલી    રાત 

ગોપ   ગોપીઓની  ધનમવળ ભક્ક્ટ્ત,કાના સગં સૌને રમર્ો રાસ 

 

ઝટઝટ   ર્ાળં લીધુ ં  આટોપી,  દોડ્ ૂ ંગોકુળ વનૃ્દાર્ન ર્ાટ 

ર્રસી    વ્યોમથી અમતૃ   હલેી,પ્રગટ પ્રભનુો પામર્ા પ્યાર 

 

શીતળ સમીરના ર્ીંઝણા ર્ાયે,છૂપાયો નટખટ રહઢયાળી રાત 

બહાર્રા ં નૈન  શોિે  વ્રજનાર,  શ્રીહહર  સગેં  રમર્ો   છે  રાસ 

 

ગામ ઘેલુ ં થઈ પછૂત ુ ં ર્ાત, નથી  ફોડી મટકી કાનાએ આજ 

નથી લ ૂટંયા માખણના ંદાન,બોલો જશોદાજી ક્યા ંછૂપાયો કાન 

 

હસતી  રાિા  કહ ે  શ્યામને, કેમ  કરી સૌ  સગં રમશો રાસ? 

રુસણા ં   લેશે  ગોપગોપીઓ, કેમ   રીઝર્શો  સૌને  શ્યામ? 

 

પીળા ંપીતામ્બર  જરકશી ઝામા, મિરાતે ર્ાયા રે્ણનુા નાદ 

લીન  થયા  બ્રહ્નાદે  ગણુીજન, ભલૂ્યા ંધર્રહમા ંદેહના ંભાન 

 

રાસ ભક્ક્યમા ંમગન વ્રજર્ાસી, દીઠો જોડીિર જગદીશ સૌ સગં 

સ્નેહ  ભક્ક્ટ્તનો  રાસ રચાયો,મન  ભરી માિરે્ છલકાવ્યો રંગ 
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ગગન ગોખથી નીરખે યોગમાયા,બહુ રુપ િરી કાનો રમતો રાસ 

છોગાળો  લાલો  લાગે ર્હાલો, ભગર્ત  કૃપાનો  િહરયો   થાળ 

……………….. 

 

61) ઝીલવુ ંછે કોઈ મારા ઉરમા…ં 

 

હકરણની ઝોળીમા ંબાિંીને ર્ાદળી 

હાલ્્ુ ં કોઈ  દેશાર્ર  દોહ્યલુ ં

મધરુ છે સ્ર્પ્નો આ િોળા રે હદનમા ં

ફરફર ર્રસ્્ુ ંકોઈ રે વ્હાલમા ં

  

ડંુગર  થઈ  ઊંચુ ં થાત ુ ં મારંુ  હૈ્ુ ં

ગાત ુ ંદીઠંુ ઝરણુ ંરે ગીતડંુ 

ઉછળતી ગાતી, ઘાટીમા ંહું સોળની 

જાણે હું મઘમઘતુ ંફૂલડંુ 

  

મીઠડા બોલતણા પર્ન થઈને રમો 

ડબૂવુ ંછે ભીંના રે શ્વાસમા ં

મોર મારંુ મનડંુ, ર્રસો રે ર્ાદળી 
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ઝીલવુ ંછે કોઈ મારા ઉરમા ં

ર્હરે્ા આ ખળખળ પે્રમમા(ં૨) 

………….. 

62)  કે મેળે ઝટ જઈએ… 

 ઊડે  રેશધમયા રૂમાલ  

છાયા આકાશે ગલુાલ  

કે    મેળે   ઝટ    જઈએ…(૨) 

   

ર્ગડે  ર્ાગ્યા મોટા ઢોલ  

છેડે   પાર્ો  મીઠા  બોલ  

હૈયે  હરખ્યાજંી  રે  ગીત 

ગાડે   ઘઘૂરીયા ં  સગંીત   

કે  મેળે   ઝટ     જઈએ…(૨) 

   

માથે    પાઘડી્ુ ં  સોહાય  

મખુડંુ  મલક  મલક  થાય  

કસકસ જોબની્ુ ં છલકાય  

છપનુ ં   હૈ્ુ ં  રે  હરખાય  

કે   મેળે   ઝટ   જઈએ…(૨) 
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ગાજે   હકલકારીના   નાદ  

ભેરુઓ  ઉછાળે   રે  ડાગં  

તાલે   ગરલબ્ુ ં   ગર્ાય  

છિર ઘમ્મર ઘમ્મર થાય  

કે  મેળે  ઝટ   જઈએ…(૨) 

   

ચડ્ુ ં મનડંુ  રે  ચગડોળ  

આંબે  બોલે  કોયલ  મોર  

ઝાઝંર  ઝમકે   કરી  જોર  

ર્ાલમ સાભંળ રે આ શોર  

કે  મેળે   ઝટ   જઈએ…(૨) 

   

ભમજો  ભોળા આર્ી ખાસ 

રૂડા    જમાર્જો   રે  રાસ  

કોણે  ઉભરાવ્યા   આ  જામ 
મારે  ચીતરાર્ા ં   છે  નામ  

કે  મેળે  ઝટ  જઈએ…(૨) 

…………… 
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63) ર્સતેં  કલશોર  કયો  ભાઈ......  
 

ર્સતેં  કલશોર  કયો  ભાઈ, ર્ાયરે ર્ગડો ઝૂમ્યો 

ઋજુ રત ુબંલ સદેંશા લઈને , ટહુકો ર્નપથ ઘમૂ્યો.. 

.......... ઘમૂ્યો..ર્નપથ ઘમૂ્યો.. 

 

કુસમુ  કટોરા  ભમ્મર ભમતા, છલકંત  સૌરભ  ડેરા 

ર્હતેા મદમાતા ર્ાયરા ર્દતા, આજ ર્ાસતંી મેળા.. 

...મેળા...ર્ાસતંી મેળા 

 

ફાગે આ ફાગણ ચૈતર ચીતરે, પાર્ન રંગ પરોઢી 

તરૂર્ર ર્નચર પખંી હરખે, રમે છૂપાછૂપી ઓઢી.. 

.....ઓઢી..છૂપાછૂપી ઓઢી 

 

ર્સતેં ર્સિુા મા ભરતી સિુા,કેસડૂો મલકે ર્ાટે 

ફૂલ મલુાયમ ઝાકળ ભીંના, સ્નેહની  છાટંું  છાટેં.. 

...છાટેં...છાટંું છાટેં 

 

મસ્તી   ભયો મનમોર મસ્તાનો, નાચે રસીલો ઢોલે 
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વ્હાલ રે્લીના આ ર્ીંટળાઈને, ર્ાલમ ર્ાલમ બોલે.. 

..બોલે...ર્ાલમ બોલે 

 

ર્તસલ  ધર્હંગો  હૈયા ં ગ ૂથેં, સગંીત  છેડે  િીરે 

મધરુ સ્ર્રના ર્નના પાર્ા, આશીષ રમે શીરે.. 

..શીરે...રમે શીરે 

 

ર્ાહ !ર્ાસતંી સરપાર્ા સલણૂા , રાજી ર્નરાજી ઝૂમે 

રમે નટખટ ર્ાયરા ઘેલડૂા, જોબધન્ુ ં સોણલે  ઝૂલે... 

...ઝૂલે... સોણલે ઝૂલે 

……………………………….. 

64) પણ  ઓલા  ર્ાયરે  ર્ાત  ઊડાડી.....  

રંગ  રૂપે  મઢી  હું ગપુચપૂ  જ બેઠી 

પણ   ઓલા   ર્ાયરે  ર્ાત  ઊડાડી 

કે.....ર્નરાજાની  પટ્ટરાણી  પિારી 

 

છૂપાછૂપી   ખેલતી   કોયલ   બોલી 

સાભંળજો..હું તો જાનમા ંજઈ આર્ી 

આ  કલશોરમા ં હું  ભારે  લજર્ાણી 
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ને....... રૂમઝૂમ ર્ાયરે ર્ાત ઊડાડી 

 

શધમિલા ંપતલંગયા ંમલર્ા જ આવ્યા ં

રંગભરી જ  જાજમ  અમે  લબછાર્ી 

ફરફર   ફરકંતી  મજંરી   હરખાણી 

ને...નટખટ  ર્ાયરે  ર્ાત  રે્રાણી 

કે.....ર્નરાજાની પટ્ટરાણી પિારી 

 

આ  પગલા ં જ  તારા ં િરે  ખશુહાલી 

ર્ાહ! ભલી જ વ્હાલની રે્ણ ુતેં ર્ગાડી 

ઓલા ર્ાયરે..... 

મનની  ર્ાત જન ર્ન ઉરે જગાડી 

કે.....ર્નરાજાની પટ્ટરાણી પિારી(૨) 

……………. 

65) રૂમઝુમ ફાગણના ર્ાયરા રે ર્ાય….. 

પર્ન કટોરીએ  ભરીને ફાગ 

કોણ ટહુક્ુ ં રે વ્હાલુ ંર્ાલમ? 

કે મારા હૃહદયે ફોરી રે ફોરમ 
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લાગ્યા વ્હાલા આ ર્નપથં 

ખીલ્યા    કોહકલના    કંઠ 

આર્ો ર્ગાડો કોઈ ઢમઢોલ 

મારે ગાર્ા છે ર્ાસતંી બોલ 

 

રમે પર્ન છેડી ઝકંાર 

સણૂો  ર્સતંના પકુાર 

ભરી ખશુી  કૂંપળે કોણ લહરેાય? 

રૂમઝુમ ફાગણના ર્ાયરા રે ર્ાય 

  

સણૂી પાર્ા ર્નર્ાટ 

મેળે જામ્યો મલકાટ 

ફૂટી  કેસડૂો  અંગ અંગ  મલકાય 

ગલુાલે ફાગણના ર્ાયરા છલકાય 

  

ભયાવ  કુદરતે રંગ 

ઉરે  મસ્તી ઉમગં 

હોળીના  હરખ    હરખાય 

નર્ોઢાના નર્રંગ લહરેાય 
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ફાગણના  ર્ાયરા  રે ર્ાય 

………………….. 

66) ર્ગડા ર્ચચે કોક ઊભુ ંછે!.... 

ર્ાયા  ર્ાયરા 

ર્ાર્ડ  હાલ્યા 

મઘમઘતી કાયા લઈને; 

ર્ગડા ર્ચચે કોક ઊભુ ંછે! 

 

રધસયા  દોડો 

ઢોલ ર્ગાડો 

ઓઢી ફાગલણ્ુ ં; 

ર્ગડા ર્ચચે કોક છૂપ્્ુ ંછે! 

 

છમછમ પાયલ 

ટહુકે       કોયલ 

દોડો રધસયા , લહરેાતી પ્યારી 

એ દેખાયે.....કેસહરયા     ગોરી 

 

સૌરભ કટોરા, છલકારે્ ર્ાટે 
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પકડો....પકડો; ગલુાલી ઘાટે 

એ દેખાયે..ર્ગડા ર્ચચે  ... 

એ હીંચે  છે...એ હીચે છે. 

 

નથી દેખાતી! ....એ જાયે ગાતી 

પખંી ઊડે....જુઓ જાય છૂપાતી 

રધસયા દોડો 

ઢોલ ર્ગાડો 

ફાગલણ્ુ ંઓઢી 

ર્ગડા ર્ચચે એ ઊભી છે..એ ઊભી છે. 

………………………………. 

67) મીઠડી આ ર્ાયરાની ર્ાત….. 

 મઘમઘતા ર્ાયરા 
ર્સતંના   ડાયરા 

કૂંપળ સગં માડંતારે ર્ાત 
ફૂલડાથંી સજશુ ં રે  ભાત…મીઠડી આ ર્ાયરાની ર્ાત 

ટહુકતી     ઋત ુ
હહરયાળી ભાત ુ

કલરર્ના મીઠડા રે ગાન 
રોમરોમ પે્રમના  રે પાન…મીઠડી આ ર્ાયરાની ર્ાત 
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ખલૂ્લા  તે   ર્નમા ં
ખલૂત ુ ંકોઈ મનમા ં

સૌરભના છલકે રે જામ 
હૈયામા ં  હરખના િામ..મીઠડી આ ર્ાયરાની ર્ાત 

િરતી ગગનની 
ઉરના  ઉમગંની 

રસકસતી તસતસતી જાત 
મીઠડી આ ર્ાયરાની ર્ાત(2) 

………………… 

68) ગજુરાત મારંુ પ્યારંુ પ્યારંુ…..  

હાલો જઈએ રે કોઈ એર્ા દેશ 

જયા ંહોય કોઈ મારંુ મારંુ 

ખોલે પટારંુ  હરખનુ ંમહાજન 

ગજુરાત મારંુ પ્યારંુ પ્યારંુ 

 

સભંારણા ંઝૂલજો ર્તનની ખાટ 

ભેળો   ભમે    ગોહઠયો   ત્રીજો 

દોડી ર્િાવુ ંતને, ઓ માિર્ મીત 

લાગ્યો હું, સલુખયો સદુામો બીજો 

 

દે મીઠડી યાદો જ નાર્લણયો પાટ 
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હૈ્ુ ં જ  હરહર ગગેં મઢ્ુ ં

ખોર્ાઈ ખોળયા ંરે ર્તનના ંવ્હાલ 

ર્રસ્્ુ ંજ હતે સોને સજ્ુ ં

 

ના ભલૂતા ંભલૂાયે નદીના ંનીર 

લાર્ કાકંરીયા ચાળે ચગ ુ

છાયેં રમાડોને,  દાદા આવ્યો બાળ 

રૈ્શાખડા ં  સકંોરી   િગ ુ

છોને  િખતંા  બળબળતા બપોર 

શેઢે  જ  ખેતરના,  સકંોરંુ જતન 

મીંચુ ંઆંખડી, સ ૂરં્ા ખોરડાની ખાટ 

આનદંના અર્સહરયે ઝૂમુ ંર્તન. 

હાલો જઈએ રે કોઈ એર્ા દેશ 

જયા ંહોય કોઈ મારંુ મારંુ..પ્યારંુ પ્યારંુ 

……………. 

69) ઉછાળે  જે ્રુ્ાની,  એ સાચો ્રુ્ાન.... 

ઝીલી  ર્ાતો  જુર્ાન, તુ ં થાજે  જુર્ાન 

ઉછાળે  જે  ્રુ્ાની , એ સાચો  ્રુ્ાન 
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તારી  છે  ખેર્ના ને, તુ ં ખેરૈ્યો  રાજ 

ર્હ ેનસનસમા ંતારી, રણભેરીનો નાદ 

કંડારી  કેડી  ને,  થાજે  જ  બાગબાન 

ઉછાળે  જે ્રુ્ાની , એ સાચો ્રુ્ાન 

 

ખીલતી ઋતનુી જર્ાની, એ ર્ાસતંી ર્ાત 

ના  છાની જ  રહતેી, એ  સૌરભની  જાત 

મળે  હૈયા ં રસીલા ં ને  જો , ના ભલેૂ જ ભાન 

જાણજે  જર્ાની નથી રૂડી તારી  જુર્ાન 

 

નર્્ગુ   છે  કૌર્તનો , ખ ૂદંજે   બ્રહ્ાડં 

ઢાલ જ તારી સસં્કૃધત, મા ર્સિુાની શાન 

તારી જુર્ાની છે , મહા  ધર્પ્લર્ની આગ 

ઉછાળે  તુ ં જુર્ાની તો  જ  સાચો જુર્ાન 

 

િરી  હાક  ગજર્જે  તુ ં અંબર   જુર્ાન 

ઉછાળે  જે  ્રુ્ાની,   એ  સાચો ્રુ્ાન 

……………… 
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70) જોબની્ુ ંઆજ રમત ુ ંહાલ્્ુ…ં… 

 

જોબધનયાને રંગમા ંરાખજો રાત ુ,ં 

કે જોબધન્ુ ંજાશે હાલ્્ુ ંગાત ુ ં

 પે્રમનુ ંતો ડમરંુ 

મદમાતી નજરંુ 

ઓલા દપવણમા ંકોણ કોણ ખોર્ાત ુ ં? 

સહહયર મોરી 

જોબધન્ુ ં  ઝાલે  ના  ઝલાત ુ,ંકે જોબધન્ુ ંઆજ રમતુ ંહાલ્્ુ ં

 હૈ્ુ ં રે હરખાત ુ ં

મનડંુ ર્લખાત ુ ં

ર્સતંને    ર્ાયરે  કોઈ  ર્ીંટાત ુ…ં.       

 સહહયર મોરી 

છાનુ ંછાનુ ં શુ ંમલકાત ુ.ં. કે જોબધન્ુ ંઆજ રમતુ ંહાલ્્ુ ં

 કામ લણ્ુ ં  કજરારંુ 

ને શ્રાર્ણીયા  િારંુ 

મછૂના     દોરામા ં   શીદ     લપટાત ુ…ં…. સહહયર મોરી 

ઢોલને તાલે થનગન થાત ુ…ં.કે જોબધન્ુ ંઆજ રમતુ ંહાલ્્ુ ં

 પે્રમની રે ર્ાત ુ ં
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જીર્નનુ ં ભાથુ ં

ર્હાલના ર્ાયરે રૂમઝૂમ ગાત ુ…ં… સહહયર મોરી 

પળપળ ખીલતુ ંજાતુ ં  

કે જોબધન્ુ ંઆજ રમતુ ંહાલ્્ુ ં

  

કેમ  બાધં ુ ંરેશધમયા  િાગે? 

જોબધન્ુ ં ઊડતુ ંજાત ુ ંર્ાટે 

કે જોબધન્ુ ંઆજ રમતુ ંહાલ્્ુ ં

…………….. 

71) બાધં્યા  મેંતો  ઝાઝંર  ર્સતંના.... 

રે ર્ગડે કૂંપળ ફૂટી 

કોણે આ હુંફ ઢોળી? 

ઢમઢમ ર્ગડે ર્ગડાર્ો  રે ઢોલ 

બાધં્યા  મેંતો  ઝાઝંર  ર્સતંના 

 

ઉપહાર આ રંગોના 

કામણ આ કજરાળા 

મિમીઠા  છેડે રે કોયલડી બોલ 

બાધં્યા  મેંતો  ઝાઝંર  ર્સતંના 
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િર વ્હાલા રે્શ મોરલાના 

મેળે નાચે  છે  લોક ઘેલા 

ઓઢી  છે  ઓઢણી મેં  આજ રાતીચોળ 

બાધં્યા  મેંતો  ઝાઝંર  ર્સતંના 

 

ઝુમે રેશધમયા કાય ઝુલી 

છેડે રાગ એ છાની છાની 

રંગ ઉમગેં ખીલ્યા છે ર્ાયરાના ઝોલ 

બાધં્યા  મેંતો  ઝાઝંર  ર્સતંના 

 

મનગમતા ંસોણલા ં

સૌરભના ં  પોટલા ં

ઢમઢમ ર્ગડે ર્ગડાર્ો રે ઢોલ 

બાધં્યા  મેંતો  ઝાઝંર  ર્સતંના 

…………………… 
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72) રે  જ  અમે નટખટ કાનડુાની જાત.... 

હું તો મેહુલલયો 

રંગે શામલળયો 

અટખેલી  ધર્નોદી  રે  અમ પચંાત  

રે  જ  અમે નટખટ કાનડુાની જાત 

 

ભણ્યા  પાઠ   કાનજીના 

ગાજયા પણ ર્રસ્યા ના 

દોટે  દોડાર્ીને  હસીએ  રૂડી  ભાત 

રે  જ  અમે નટખટ કાનડુાની જાત 

 

ર્ાગે  ર્ાસંલડી 

ગાજે આભલડી 

થનગન નચીર્ીએ મોરલા હદન-રાત 

રે  જ  અમે  નટખટ  કાનડુાની જાત 

 

એ ફોડે માટલલ્ુ ં

હું િરંુ લપસલણ્ુ ં

પથપથ  રે્રીએ  વ્યગંની  સૌગાત 
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રે  જ  અમે નટખટ કાનડુાની જાત 

 

હૈયાના આ લાડ 

વ્હાલપના  પાઠ 

િરણીની સોઢમની ભલૂશો ના ર્ાત 

રે  જ  અમે નટખટ કાનડુાની  જાત 

……………. 

73) ર્રસ્યા રે ર્રસાદ આજે આભથી….  

 ભીંજાવુ ં હોય  એવુ ં ભીંજાજો  ભાર્થી 

છે  ર્રસ્યા  રે ર્રસાદ  આજે આભથી 

  

ભીંજી  આ િરણી  ને ભીંજતા પારેર્ડા 

ખોલી   હૈ્ુ ં  મહકેે   અષાઢી  ઓરતા 

થનગન નાચે છે મન મોરલા વ્હાલથી 

ર્રસ્યા   રે   ર્રસાદ  આજે  આભથી 

  

ઝીલ્યા ંઆ મખુડે, ફોરા ં મધરુા ંબાલમા 

હૈ્ુ ં  રે   હરખે   ઝરુખડે    રંગલોકમા ં

ખશુીઓથી  ભયાવ   રે પટોરા ં  પ્યારથી 



અનકુ્રમણિકા 109 

 

ર્રસ્યા   રે    ર્રસાદ   આજે આભથી 

  

ગમતા ંઝરણા ંગાતા ંનાચતા ંર્ાલલડા 

લીલડુી  ભાતે    લહરેશુ ં   ઝાઝંરમા ં

મહોયાવ  છે   અંકુર સ્નેહના  ઝબકૂથી 

ર્રસ્યા  રે   ર્રસાદ  આજે આભથી 

  

ગાજયા રે મેહલૂલયા મનમકૂીને  ગોખથી 

ભીજાયા  ભીતર  ખલૂી  ખલૂી  ભાર્થી 

છે  ર્રસ્યા રે ર્રસાદ આજે   આભથી 

ભીંજાવુ ં હોય  એવુ ં ભીંજાજો  ભાર્થી 

………………………… 

 

74) શ્રાર્ણ.... 

િીરો ર્રસે તોય િોિમાર લાગે 

શ્રાર્ણીયો  ઝીલ્યો  ના ઝીલાય 

હૈયે  ઊભરાય 

ભારે્ છલકાય 

હરખની  હલેી  થઈ  ર્ીંટળાય 
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શ્રાર્ણીયો ઝીલ્યો ના ઝીલાય 

 

િીરા એ ર્ાયરા ર્ાર્ાઝોડંુ લાગે 

ચ ૂદંલડી    ઊડી    ઊડી     જાય 

ઝાઝંરી્ુ ં  ગાય 

મખુડંુ   મલકાય 

જાઓ ર્ાદળીયો ધર્ખરાઈ 

મને નઝરંુ લાગી ના જાય 

શ્રાર્ણીયો ઝીલ્યો ના ઝીલાય 

 

ઠંડા સીસકારા મને દાહક લાગે 

ને   પારેર્ડા ં મસ્તીથી  નહાય 

શ્રાર્ણીયો ર્રસે 

નઝરંુઓ   તરસે 

સરર્હરયા ં    સખેુ     લહરેાય 

ર્ાદળીઓ  આવુ ં ના  ર્રસાય 

શ્રાર્ણીયો ઝીલ્યો  ના ઝીલાય 

 

અંદર   બહાર   ભીંજર્તો  જાગે 
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ભીંજાતી  ભોમકા  ભારે્  સોહાય 

ઉર ઉમળકા અંગ અંગ અભડાય 

હરખની   હલેી   થઈ   ર્ીંટળાય 

શ્રાર્ણીયો  ઝીલ્યો  ના  ઝીલાય (૨) 

………………………. 

75) અમે ર્ાર્ીતી પાનખર ને ઊગી ર્સતં… 

ભલા આખા ગામની નઝરંુ મને લાગી 

હું લજર્ાતી ર્ાયરે રે્રાણી….. 

કહો કેમ કરી રે્દના સતંાડંુ? 

  

સમાતા ંના આ લીલડુા ંસપના ંઆંખમા…ં 

ને મચાર્તુ ંકોઈ મનઘટાએ  કલશોર 

પાણી પાણી થઈ  હું હરખાણી… 

કહો કેમ કરી રહવે ુ ંમારે ચપૂ? 

  

કહતે ુ ંરે કોઈ… જુઓ અહીં ગલુાબ ને મોગરો 

હું ભોળી થઈ ભાળં  એને જીંદગીનુ ંપાનુ ં

મને લાગતી આ મજાની  કહાણી… 

કહો કેમ કરી બિાને હું ર્ચંાવુ?ં 
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શીશકારા દેતા ર્હતેા મદમાતા ર્ાયરા 

ર્દે.. કોઈ ઊભુ ંછે ર્ાટડી્ુ ંજોત ુ ં

ભરમાર્ી દોડંુ … જાણે હું તો છેતરાણી.. 

કહો કેમ કરી ગનેુગાર થઈ થોભુ?ં 

  

આ નઝરંુ જયા ંઠારંુ તયા ંકેસડૂાના ંકામણ 

જગ આખાને હોળીના રંગમા ંઝબોળં 

ફરફર ફરકંતી આંખડી હરખાણી…. 

કહો કેમ કરી કહું.. કોને હું  રંગુ?ં 

  

ર્ગડાની ર્ાટે જ  રૂડા કાટંા ર્સતંના 

ફૂલગલુાબી રે્દનાઓ કેમ કરી ધર્સારંુ? 

સમજાશે સમદુખીયાને  આ ર્ાત ુ ં સારી… 

એમ કહી મન હું ર્ારંુ…(૨) 

………………. 
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76) ર્ાયા છે ર્ાયરા ર્ાલમ વ્હાલના….. 

રે્લેન્ટાઈન  દે  ખબર  રે પે્રમના 

ર્ાયા છે ર્ાયરા ર્ાલમ વ્હાલના(૨) 

 

હૈયામા ં  હરખતુ ં,હોઠ પર મલકતુ ં

ખીલ્્ુ ં કોઈ  ફૂલસમ  મધ ુમહકેત ુ ં

ઝૂલ્ફોમા ં ઝુલતુ ં(૨) 

…..  ………..જગત આનદંમા ં

ર્ાયા  છે ર્ાયરા ર્ાલમ વ્હાલના 

 

યૌર્નમા ંઊભરતુ,ં અંગમા ંઉમટત ુ ં

આરે્  કોઈ  જ   કૂંપળ  થઈ ફૂટત ુ ં

કેસડૂે ઝૂલતુ ં(૨) 

……..   …….. રંગ આનદંમા ં

ર્ાયા છે ર્ાયરા ર્ાલમ વ્હાલના 

 

હૈયાના કંુજમા,ં ગમતુ ંરે ટહુકત ુ ં

ભીંજાઈ  ભીંજરે્ કોઈ રે ર્રસતુ ં



અનકુ્રમણિકા 114 

 

અંતરમા ંઝૂલતુ(ં૨) 

…… ……. ગીત   તુ ં  સરૂમા ં

ર્ાયા છે ર્ાયરા ર્ાલમ વ્હાલના 

 

સાગરસુ ંલહરેત ુ,ં નયનમા ં મચલતુ ં

કોઈ  આરે્  જ   નૈયા  લઈ  ડોલત ુ ં

પે્રમમા ંઝૂલી ઝૂલી… 

હકનારા  આજ  કોરા  ભીંજે  ભાર્મા ં

ર્ાયા  છે  ર્ાયરા  ર્ાલમ વ્હાલના(૨) 

………….. 

 

77) ર્ાલમજી...રે્લેન્ટાઇન  હદનની ર્િામણી.... 
 

રે્લેન્ટાઇન  હદનની ર્િામણી  ર્િામણી ર્ાલમજી 

સતં હુ્રદયના સદેંશડા ઝીલી(૨) 

ફૂલ-ગલુાબી હું શાયરી રે ભોળી 

અનરુાગી રંગે રંગશુ ંરંગોળી.. 

ર્ાલમજી...રે્લેન્ટાઇન  હદનની ર્િામણી 
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ઝૂલશુ ંઝરુખડે ઝૂમતા ંગાતા ં

તમે ઘનઘોર ર્રસજો ગાજતા ં

દૂર દૂર મોરલાના મીઠડા નાદે 

ભારે્ ભીંજાઈ અમે  મલકશુ.ં... 

ર્ાલમજી...રે્લેન્ટાઇન  હદનની ર્િામણી 

 

લાગતી વ્હાલી આ કોયલની ર્ાણી 

કહતેી તમ ઉરની કહાણી 

છૂપા-છૂપીના ખેલ વ્હાલા ર્ાલમજી 

પછેૂ, ર્સતંના ર્ાયરા કેમ શરમાણી? 

ર્ાલમજી... 

રે્લેન્ટાઇન  હદનની ર્િામણી 

  

  

સમપવણના શણગારની ઓઢણી ઓઢી 

ઝુલાર્શુ ંસતં હૃદયના સરપાર્ા 

-કે મીઠડા હો ભર્ભર્ના સ્નેહ સરર્ાળા 

ર્ાલમજી... 

રે્લેન્ટાઇન  હદનની ર્િામણી 
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78) એકર્ાર ભરૂા આકાશ નીચે.... 

એકર્ાર ભરૂા આકાશ નીચે, 

એકાતંમા ંઘઘૂવ્્ુતં ુ ંપરૂ 

ભરૂી આંખોમા ંભાળીને હતે 

ઉમટયાતા ર્ાદળના નરૂ 

 

પ્રથમ નઝરે બિંાણી પ્રીતડીને, 

ભાગ્યે હદિી અણમોલ ભેટ 

પગલામા ંમાણ્યા મીઠા રણકારને 

નયનોમા ં ચમક્યા  રે હતે 

 

ર્સતંને બોલાર્ર્ા ગોતયા ંરે ગીતડા ં
મન મહંદરમા ંર્ાગ્યા રે ઘટં 

દુધનયાને સજાર્ી લઈ રંગોળીને 

અમે દોડયા રે પે્રમને રે પથં 

 

આંખોમા ંનાચયો કળાયેલ મોરલો 
ધર્ના મેઘે ગાજયા ગગન 

ઉરના ગોખેથી બોલી કોયલડી 
ને ભાન ભલૂ્યા પે્રમે સજન 

 

આવ્યા શ્રાર્ણ આભલે હરખતા 
ભીંજાયા  જોડર્ા  રે   નાતો 

સાત જનમનો શોધ્યો સથર્ારો 
તોય લોકમખેુ ર્હી ભ ૂડંી ર્ાતો 
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79) કાનજીનુ ંમોરપીંછ…. 

 ર્નના  મનના ર્ાયરા ર્છૂટયા 

ગગને ગજયાવ ર્ાદળો  ધર્હર્ળ 

ર્રસો જ અહીં, છે રૂડંુ વનૃ્દાર્ન 

થનથન  ટહુકે  મોરલા  મનહર 

  

ર્ગડે ભમતી પછૂતી જ ગોપી 

અલ્યા! ભારે્ કોણ આ ભીંજા્ુ?ં 

નટખટ ટીખળી કાનજી જ બોલે 

….મોરપીંછ..મોરપીંછ..મોરપીંછ 

  

ફરફર ફોરમ, છૂટતી જ સોઢમ 

ઘમઘમ  ઘમેૂ   નેતરે  ર્લોણા ં

નટખટ નજરંુ એ છલકંત મટુકી 

હળરે્ લ ૂટંાય  જ  થઈ  સલોણા ં

  

ર્ગડે   નાચી   મોરલો   રે  ટહુકે 

અલ્યા! ભારે્  કોણ  આ  છંટા્ુ?ં 

ઝટઝટ ઓઢી કામળી  ર્દે નટખટ 
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…….ગોપી્ુ…ંગોપી્ુ…ંગોપી્ુ ં

  

ખળખળ ઉછળે નીર આ યમનુાના 

રૂમઝૂમ  ટહુકે  ર્ાયરે  કદમ   આ 

ખબ  આ ખાબક્ુ ં જળ જમનામા ં

િસમસ  િસતા  કાનજી   બળકા 

  

યમનુા  ઘાટે  પછૂતી  જ  ગોપી 

કોણ યમનુામા ંજઈ જ ભીંજા્ુ?ં 

નટખટ ટીખળી કાનજી જ બોલે 

….મોરપીંછ..મોરપીંછ..મોરપીંછ 

…………… 

80) ના ટહકેુ એ જઈને ર્ગડ.ે.. 

 

કોઈ કહજેો રે જઈને... . એટલુ ંર્સતંને 

ના ટહુકે એ જઈને ર્ગડ ે

ભોળા અમે ને.. છેડતા ર્ાયરા જ નટખટી 

કેમ કરીને કહીએ કે અમને કનડે 

રૂપાળા ંફૂલડાનંા ં મઘમઘ ઓર્ારણા ં
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ઉર ટહુકારે્ ર્ન સ્નેહ સદેંશડા 

મીઠા અબોલા છોડજો રે આંગણમા ં

ઢોલ લઈને આર્જો તમે હરખડા 

કોઈ કહજેો રે જઈને... . એટલુ ંર્સતંને 

ના ટહુકે એ જઈને ર્ગડ ે

 

આ કલરર્ના રૈ્ભર્ એ કુદરતના ંઝૂલણા ં

ઝૂલર્શે તમને રે શમણે 

રસીલી િરણી ખીલી રે કેસર ભીંની 

સૌરભ  રમેછે હૈયે રમણે.. 

કોઈ કહજેો રે જઈને... . એટલુ ંર્સતંને 

ના ટહુકે એ જઈને ર્ગડ ે

 

ચાહની છાબડીને હરખે ર્િાર્ીએ ર્ાલમજી 

ગમશે રે તમને મનડે 

િન્ય તમે ઓ ર્ન ર્ાસતંી ર્ાયરા 

રોજ ટહુકજો જઈને ડંુગરે 

……………….. 
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81) ફાગણના ર્ાયરા ર્ાયા…. 

કેસરીયો ઘડલૂો મારી કાયા 
ઓલા ટહુકાના સાદ મને ભાયા 

સહહયરમોરી, ફાગણના ર્ાયરા ર્ાયા 

ડાળ ડાળ બેઠેલા ંપખંીડા ંબોલ્યા ં
નજરોના ંનરૂ કેમ ખીલ્યા?ં 
લાગી છે દલડાનેં માયા 

સહહયરમોરી, ફાગણના ર્ાયરા ર્ાયા 

હળરે્થી દે સાદ મારી સાહલેી 
કોના સપનામા ંસાચે ખોર્ાયા?ં 
જોને ઝૂલતા ંફૂલડા ંશરમાયા ં

સહહયરમોરી ,ફાગણના ર્ાયરા ર્ાયા 

ર્ાગ્યા પાદરે ઢોલને પાર્ા 
ને નર્ોઢાના ંમખુડા ંમલકાયા 
રાિા કાનજી દલડે દેખાયા 

સહહયરમોરી,ફાગણના ર્ાયરા ર્ાયા 

ઝૂલતંી શાખે મહકંેતી આ મજંરી 
હોળીના ગલુાલે નજરંુ શણગારી 

ફાગે જોબનીયા ંઝબોળયા ંમસ્તીથી 
સહહયરમોરી, 

અંતરમા ંઆર્ી કોઈ હરખે છૂપાયા ં

રંગીલા ફાગણના ર્ાયરા રે ર્ાયા 
સહહયરમોરી ,ટહુકાના સાદ મને ભાયા. 

…………….. 
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ગીત-ગુજંન…. 
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82) કેમ કરી ર્ાયરાને ર્ારંુ?..... 

ર્ાત ઉડાડર્ાની ર્ાયરાને ટેવુ,ં 

કેમ કરી ર્ાયરાને ર્ારંુ? 

ર્ાત જ બિી એની પરબારંુ. 

 

ગાજે અંબર આ રે્રત ુ ંઅજર્ાળં, 

લોક કહ ેમેઘલાનુ ંટાણુ,ં 

મારે ઝાપટને ર્ાયરો થાય ઘેલો, 

લો આ મેઘલાનુ ંભારંુ... 

ર્ાત જ બિી એની પરબારંુ. 

 

લીલાછમ ર્ગડે ઝૂમતી ર્સતંી, 

ટહુકે કોયલ ડાળં ડાળં, 

બેસ અલી ચપંા, ર્ાયરા ર્દતા- 

હું તો બારણે બારણે ભાળં... 

ર્ાત જ બિી એની પરબારંુ. 

 

પાનખર આર્ીને તરૂ બિા ંબઠુ્ા-ં 

ને રજની પાથરે  અંિારંુ, 



અનકુ્રમણિકા 123 

 

આવ્્ુ ંભતૂ કહી, બારી એ ખખડારે્, 

પ ૂછંં તો કહ.ે.. હું ર્ગડાને તાણુ,ં 

ર્ાત  જ બિી એની પરબારંુ. 

 

શાણો થઈને મારતો એ શેખી, 

અંદર-બહાર સૌને રમાડંુ, 

દેતો દાટી, જો આ ર્ાયરા જાશે ર્છૂટી, 

તને બાિંશે લાકડાનુ ંભારંુ, 

ર્ાત જ બિી એની પરબારંુ. 

 

સાકરથી મખુભરી બાપલાને બોલુ,ં 

થાજે થોડો ત ુ ંવ્યર્હારંુ, 

એમ કરી ર્ાત હું ર્ારંુ(૨) 

…………. 

83) ર્તનના ર્ાયરા ર્તાવય છે.... 

ચાલો ગજુરાત...ભાઈ માણો ગજુરાત 

ઉરની કંદરામા(ં૨)... 

ગરુ્જર ખમીર પડઘાય છે... 

ર્તનના ર્ાયરા ર્તાવય છે. 
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ગઢ ગબ્બર  ને પાર્ો 

ઓલો લગરનારી બાર્ો 

ડાલમથ્થાનો    ત્રાગો 

રણ   શરદનો  લ્હાર્ો 

કલાને કધર્તાનો ટંકારર્ થાય છે... 

ર્તનના ર્ાયરા ર્તાવય છે. 

 

િન્ય! સતં શરૂા ને દાની 

ગાિંી  ર્લ્લભની   ભધૂમ 

તાપી  નમવદા  ને   મહી 

નમુ ંશે્વતિાક્ન્તની   ભધૂમ 

આઝાદીના ગીતે સાબર મલકાય છે... 

ર્તનના ર્ાયરા ર્તાવય છે. 

 

ટહુક કોયલ ર્લસાડે 

નાચ  મોરલા પાટણે 

ર્ાગ  ઢોલ  ચૌટામા ં

ઘમૂ  ગરબા  હૈયામા ં
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ગીત સગંીતથી ઝોળી છલકાય છે... 

ર્તનના ર્ાયરા ર્તાવય છે. 

 

સોમ શામળાની આણ 

ધર્શ્વધર્રાસતી   શાન 

છલકે  બિંો ને  ઘાટ 

દોડો   મેળાની  ર્ાટ 

ગરુ્જરીની ખશુ્બ ુલહરેાય છે.... 

ર્તનના ર્ાયરા ર્તાવય છે. 

………….. 

84) નથી રે કોઈ સરનામુ…ં….. 

અંગ અંગ અજર્ાસુ ં
કોણ લાવ્્ુ ંચોમાસુ?ં 

અમે તો  ર્ાદળ નભના 
નથી  રે  કોઈ સરનામુ ં
હસી  ઝીલો  રંગ ભીંના 
લખીએ  વ્હાલનુ ં નામુ ં

બહુરૂધપયા  અમે  રાજા 
ના પરદો ના કઈં છાનુ ં
િડિડ   ફરફર   સાદંુ 
ગમે  આ  િરણ  બાનુ ં
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તમે મલકો  સહુ  છલકે 
હસો  તો  મધ ુ  સોઢમ 

ગમો વ્હાલા ઉદધિ છોરંુ 
સહુ જાણે રધસયા બાલમ 

િરા  રાણી   ને   મેઘા 
હહરયાળં    એ     જોડંુ 
નર્ોઢા   ચાતક   ગાયે 

કણકણમા ંતમ સરનામુ(ં૨) 

………… 

85) ઓ  ર્રસાદ  ને ર્હ ુ…  

કેમ  કરી  દઈએ  રે  જશ 

ઓ  ર્રસાદ  ને ર્હુ  

તારા િસમસતા  ફાળકા ચોહદશ 

બોલારે્  દઈ  ભાર્,  ગમતા ં  રે  રુસણા ં

જાણે  બારણા ં બિં  કરી  બેઠી  છે  ર્હ ુ

સદેંશા દઈએ જો હસી, આર્ અહીં ર્હલેો 

તો પાછલે ભાદરરે્  રેલારે્   રેલુ,ં  

ને હાલે...... ઠેકી જાણે જોબનર્તંી ર્હુ 

મેહુલા…કેમ કરી દઈએ રે જશ 

  

થોડા  છાટંણાથી  બાફલે બાફે બહું ત ુ ં 
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ને છેતરીને    હસી   ગાજતો   ગરુુ 

જગ જાણે આ લખુી જ તારી લચુચાઈ  

જાણે પારકાને ચ ૂટંલી ખણતી ર્હુ 

 મેઘલા ….કેમ કરી દઈએ રે જશ 

  

નાચે મોરલો તો  મસુલળયો  રાજ રૂડો 

દોડારે્  નદીઓને  ભમભમ   નટખટ 

ભલૂી   ભાન   મરકે,  ખીજર્ીને  સહુ 

જાણે ડોસીમાની લાકડી ખ ૂચંર્તી ર્હુ 

ના ખાટર્ા દઈએ તને જશ ..ઓ મારા ર્રસાદ ને ર્હુ(2) 

………………… 

86) જન્મહદન હકનારા થઈ ભીંજે… 

ઝગમગ ઝગમગ દીઠા અમે તો 

 સ્ર્પ્ન મહીં અજર્ાળા 

 હસી  ખશુીના  ફૂલો  લઈને  

 મહકેે  ધમત્ર   રૂપાળા 

 

કંકુર્રણી ખીલી જ પ્રભા આ 

સ્ર્જન સગં હું પ્રાથુ ં
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માગુ ંજ ખશુી ધમત્ર જગતની 

પ્યાર મબુારક ઝીલુ ં

 

પર્ન સપાટા ભાર્ અંતરના 

સગં જ સાગર નૈયા 

જન્મહદન હકનારા થઈ ભીંજે 

ચીતરંુ ભાત સરૈ્યા 

 

ધર્શાલ નભ સમ હૈયા ંહરખીલા ં

દઉં ઋણ સભર સદેંશા 

પરમ ધર્નયે ગાઉં પે્રમ સગંમા ં

પરેૂ  ઈશ  અલભલાષા 

…………………… 

87) ઘનઘોર મેઘલો…   

ઘમેૂ   વ્યોમે  ર્ટંોળ 

ઊડે ર્ાદળોની છોળ 

છોડે ગાડંીર્ બાણ, એમ ઝૂકતા રે ઝાડ 

છાયો  ઘનઘોર મેઘલો જ દેતો રે ત્રાડ 
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ર્ાહ…!મેઘલા શ્યામ 

તારા રજર્ાડી ઠાઠને સલામ 

 

ગાજે ગગન ડંુગરા 

પડઘે  લગહર કંદરા 

દોડે  ગાજતંા  આભલે  ખમુારીના જામ 

નાખુ ંનજરંુ તયા ંભાળતો રૂપલડો શ્યામ 

 

ર્ાહ…!મેઘલા શ્યામ 

તારા રજર્ાડી ઠાઠને સલામ 

  

િર્લ શ્યામલ ઉપહાર 

મ્રુ   કંઠડે    ટહુકાર 

ગાજો તો ર્રસો મેઘરાજ સણૂી પોકાર 

ઘેલાઘેલા   નાચશુ ં જ  દેતા   ઝુહાર 

ર્ાહ! મેઘલા શ્યામ 

તારા રજર્ાડી ઠાઠને સલામ 

  

ગાજયા  દુદંુભીએ ગામ 
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ખલૂ્યા  ર્ાદળના  ઠામ 

ખાગંો િસ્યો મેઘો ધર્રહી ભરર્ાને બાથ 

નાખુ ંનજરંુ તયા ંભાળતો િરણી ભરથાર 

ર્ાહ  !૨)મારા મેઘલા શ્યામ(  

…………… 

88) નાઈગ્રા ધત્રિોિે… 

ઠરે   ઠારતા   ઉિરીય    ભખૂડંો 

રચે  જ  સર જાણે મીઠા જલડેરા 

લહરેે  નદી   ધનમવલા    ધત્રિોિે 

િસે  નીર ખીણે  રચે જલમાગાવ 

  

મળી હ ૂંફ ને ખીલતી  િરણી આ 

ઝૂમે   ડંુગરા    થઈ   મદમાતા 

ઊડે  ચહકતા ં વનૃ્દપખંી  ભોળા ં

ભરે   કલરરે્   ગોદ  અંતરાળા ં

  

રમે   સાગરા  સ્ર્રૂપી  જલરાશી 

ર્હ ે  ધત્રપથી  નાઈગ્રા  રૂમઝૂમી 

નયન રમ્ય દીસે  જ ગૌરર્ર્તંી 
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રચે િોિ આ ખ્યાત જોબનર્તંી 

  

ઘણી  આપદાઓ  રમે  કુદરતી 

થઈ  સાક્ષી  તુ ં ઈધતહાસ ્ગુી 

ર્હ ેર્ીજળી રે્ગે  આ જલિારે 

અપે  ઐશ્વયવ   દશવના  બહુરૂપી 

……………….. 

89) મ્રૂના કામણ…. 

તારા  પીંછાનો  ર્ીંઝણો  શોભે  રૂપાળો 

તારી  કલગીનો   તાજ   રૂડો  રહઢયાળો 

મોર     તુ ં     લાગે      છે     છેલછોગાળો 

 

મેહુલીયો  ગાજે  ને  થનગને  નખરાળો 

ર્નર્ગડે   ઢેલ   સગં   દીપે   હદર્ાનો 

મોર   તુ ં      લાગે       છે    છેલછોગાળો 

 

રમતો      ભપકે     કળાયેલ     કોડીલો 

મોરમગુટ    િરી   હરખાર્તો   ગોપાલો 

મોર     તુ ં    લાગે      છે     છેલછોગાળો 
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મ્રૂ      કેર્ા ં   રે   કામણ   તમે   કીિા ં

હહરએ    તમારા ં    સરનામા ં    રે   દીિા ં

 

મેં    તો    ર્હાલુ ં  ક્ુું    ગોકુલલ્ુ ં  ગામજી 

મોરપીંછ   મગુટે   ઓળખાયો   મારો  કાનજી 

 

તારા   રાજ   રાજેશ્વરી   ભપકા   રૂપાળા 

મોરલા   તમે સૌને ગમતા  છેલ છોગાળા 

……………… 

90)  આર્ોને   એકલતા   ઘ ૂટંીએ… 

ભલૂીને ભાજંગડ, ઓઢંુ હું ભોળપણ 

ધર્સરી  કોલાહલ, ઝખંુ ંહું પલપલ 

ખલૂ્લા આકાશ નીચે ઝૂમીએ 

આર્ોને   એકલતા   ઘ ૂટંીએ 

 

ગગનનુ ંછત આ, અડોઅડ ને દૂર 

ર્ગડાને   કંદરા,  કલરર્ના  નરૂ 
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ર્રસતા આભલાને ઝીલીએ 

આર્ોને   એકલતા   ઘ ૂટંીએ 

 

મધ ુ ર્સતંીના  ર્ાયરાના  ડાયરા 

મનડાના ઓરતા, ઝરણાનંા ઠૂમકા 

કુદરતની  મસ્તીમા ં ડબૂીએ 

આર્ોને   એકલતા   ઘ ૂટંીએ 

 

નફરતને ઢોળી, હૈયા ંહીંચોળી 

િરણ  િરતુ ં ઉમગંોની ઝોળી 

વ્હાલના ંર્િામણા ંર્લોર્ીએ 

આર્ોને    એકલતા   ઘ ૂટંીએ 

…………… 

91) દાઝી ગયો… 

મોટા થર્ાનો અલભનય કરી થાકી ગયો 

સરૂજ થર્ાના સ્ર્પ્ન થકી દાઝી ગયો 

 

ખબૂી થકી ધર્સ્તરતો ગયો આરે્શમા ં

ખિંીજ એકલતામા ંડબૂી ત્રાસી ગયો 
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સપના ંસજી સોનેરી હદલે ફાર્ી ગયો 

આ બાળપણની મડૂી ગયે દાઝી ગયો 

  

સાથે સમયની પળપળ રહી હાફંી ગયો 

ક્યા ંદોષ દેર્ો ૠત ુ,તજુ સગેં પાકી ગયો 

  

આકાશમા ંઘમેૂ ર્ાદળો તરસે રણો 

ને ‘દીપ અંતરે તડપન થકી દાઝી ગયો 

…………. 

92) એ  ભલૂ્યા  કરંુ….. 

છં   ર્ાતાવ  ને, જીંદગીને   ર્ાતાવથી  ગ ૂથં્યા  કરંુ 

જાતી  સરતી  જીંદગીની ર્ાતાવ, એ  ભલૂ્યા  કરંુ 

 

ઝૂમ્યા  જ   કરંુ, ર્ાયરે  ર્ાસતંી  કલશોરે  બિે 

દાન  જ  દેત ુ ં દૂર કોક  જ તપતુ,ં એ ભલૂ્યા કરંુ 

 

ગમ્યા  જે   રંગો  બિા,  એ  પરૂી  રંગીલો   ફરંુ 

કાબર-ચીતરી જાત થાતી જ જતી, એ ભલૂ્યા કરંુ  

http://infranetlab.org/blog/wp-content/uploads/2008/12/08_12_01_cloud_seeding021.jpg
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થોડો   સાચો   અંદર  જ  છૂપાર્ી  ડોકાયા  કરંુ 

જે   દપવણમા ં છદ્મરે્શી   દીઠો,  એ  ભલૂ્યા  કરંુ 

 

હો  બે નજરોના   સદા સરર્ાળા , એ રટયા કરંુ 

ભલૂી  પે્રમ  છકી  જગે ટકરાશે, એ  ભલૂ્યા   કરંુ 

  

દેતો  સદેંશા  ફરંુ,  થાજો  ફૂલ  સમા  આ  જગે 

ભાગ્યમહીં  છે  પથ્થરે પીસાવુ,ં  એ  ભલૂ્યા  કરંુ 

  

ર્દંન કર મા ભોમ ને ત ુ ં‘આકાશદીપ‘  ઝળહળી 

છે  બિંન  એ  મીઠડા ંમોંઘા,ં ના  એ ભલૂ્યા  કરંુ 

…………….. 

93) મોસમ  એતો  ભાઈ  ર્ાયરાની  ર્ાત ુ.ં.... 

અંબરને આંગણ તર્ ડાયરા સજુાણુ ં

મોસમ  એતો ભાઈ ર્ાયરાની ર્ાત ુ ં

 

બાથભરી  સાગરને આભલે અડાડી 

તુ ં ઠાલર્તી, ડંુગર ટોચડે  મીજાજ 
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નાદમહીં  નપૂરુી, ખેલરે્  તુ ંઝરણા ં

રૈ્ભર્ આ ર્ાસતંી ર્ાર્ટે  ખશુહાલ 

 

ભાળં જ રીસામણ આ પાનખરનુ ંરાત ુ ં

મોસમ  એતો  ભાઈ  ર્ાયરાની  ર્ાત ુ ં

 

સરૂજની  શાખે  બદલી જ  રંગી ર્ાના ં

સસૂર્તા   ધશધશરના   ર્ાયરા   ર્ઠેંલ 

હહમતણી  હલેીએ  લાગતી  જ સમાધિ 

કુદરતના આ સરર્ાળા છૂપાછૂપી ખેલ 

 

ષટરસે   ઘોળાતી   જીંદગીની   જાતુ ં

મોસમ  એતો  ભાઈ  ર્ાયરાની  ર્ાત ુ ં

………. 

94) ચાદંલલયાની સાર્રણી.... 

રાત ભલેને ઘોર જ અંિારી 

ચાદંલલયાની સાર્રણી 

ર્ાત જ માડંશુ ંરાજ અધરૂી 

વ્હાલી શરદની રાતલડી 
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નભથી નીતરત ુ ંઅમતૃ કેવુ?ં 

હૈયે થાતી શાતલડી 

સહરતા સાગર ઝોલે રમતી 

લહરેે શરદની રાતલડી 

 

રમતુ ંઆભલડે દીઠંુ જ હૈ્ુ ં

અક્ષરો  ગ ૂથં ુહું ભાર્લડી 

આભ કાનજી, જગ આખુ ંરાિા 

લે રાસ શરદની રાતલડી 

 

ર્ગાડો રે્ણ ુરાજ સખુલડા 

ઝૂમે શરદની રાતલડી 

રાત ભલેને ઘોર જ અંિારી 

ચાદંલલયાની સાર્રણી(૨) 

…………. 
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95) ખારાશ   ખટૂી  ઉરની આજે... 

તપ્યા અમે સાગરના ંપાણી 

મળ્ુ ંગગન રે ઘમૂર્ા 

દીઠી િરા મગંલ રે મનભર 

પર્ન થયા ભાઈ ધમતર્ા 

 

ખારાશ   ખટૂી  ઉરની આજે 

ઢોળ્ુ ંઅમતૃ આ સફુલા 

જયા ંર્રસ્યા તયા ંછમછમ લીલુ ં

છાયા રંગો  જ  રંગીલા 

 

ઝૂમે  તરૂર્ર  દઈ  સદેંશા 

સગંીત કલરર્ સખુલડાં 

કેર્ા ંલહરે ભાર્ જ સરર્ર 

છેડયા ં ગાન  હૈયે મધરુા ં

 

કેર્ા જ પરૂક પે્રમ કુદરતી 

હર પગલે છાયી  કરૂણા 

ભાર્જગતે  અગોચર પરૂણ 
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આતમ અજર્ાળા ંભરણા ં(૨) 

…………… 

96) દહરયા દેર્….. 

 

નાના ં નાના ં ભલૂકાઓની, એક  બનાર્ી  યાદી 

જાન,ુ ખશુી સાથે દોડયા ંસલોની  ને આદી 

રોહન  બોલે  પપ્પા અમારે, જોર્ી  છે  રે   હોડી 

સાગર  તટે  રેતી  પટે, આજ  કરશુ ં રે  ઉજાણી 

 

આર્ો  ભલૂકા ં બેસી  જાઓ, ઊપડે  આપણી ગાડી 

આર્ી પહોંચયા દહરયા તટે, થઈ ગયા ંસૌ રાજી 

 

ભોળા ં ભલૂકા,ં ભોળી  આંખે, ભાળે  દૂર  દૂર  ર્ાહર 

હકનારે ઊભા છબછબ કરતા,ં કદૂાકદૂી  કરે મજાની 

 

નાની નાની પર્ન ફરકડીઓ લઈ આપી પપ્પાએ 

સમીર  સપાટે ઘમેૂ જોરથી,  હૈયા ંઅમારા ંઝૂમે 

 

ભીંની  રેતીમા ંપગ દબાર્તી જાન ુબનાર્તી ઘર 
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ઝીણી ઝીણી રેતે રચ્ુ ંકેવુ ંરૂડંુ રૂડંુ  ચરણ નગર 

 

માછલી    ઘરની    મજા  માણીએ, આર્ો   મારી   સાથે 

નાની   મોટી  માછલીઓ   દીઠી,   રમતો   કરતી   ઓથે  

સલોની કહ ેજુઓ ભાગે માછલીઓ;  જાણે ચઢી છે જગેં 

હ ેભગર્ાન!   બેસી  પાણીમા;ં   સૌને કેર્ી રીતે તુ ં રંગે? 

  

રાતી; પીળી; લાલ ને ભરૂી, મનગમતા માછલીઓના  રંગ 

ખશુી કહ,ે ખશુી-ખશુી  જોયા કરીએ  એર્ા  એમના  ઢંગ 

રમતા ં રમતા ં રેતીમાથંી;  આદીને  મલળયો  મોટો  શખં 

ર્ગાડી લપોડ શખં  ગાલના  થઈ ગયા રાતા  રંગ  

 

સધં્યા  કાળે  હોડીમા ં  અમે તો  દહરયે   ઘમૂર્ા   નીકળયા 

અફાટ સાગરે પર્ન સપાટે, મોજંા મસ્તી સગેં  ડોલ્યા 

શખં  છીપલા ંકોડા- કોડીની, ભરી રોહન  આદીએ  ઝોળી 

હસતા ંરમતા ંમજા માણી, ઘેર આર્ી અમારી નાની ટોળી 

………………. 
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97) ઝગમગતુ ંહું હિસ્ટમસ તરુ…. 

હરખની  હલેી આંગલણયે  હું લાવુ ં

પ્રભ ુ  ઈસનુો  સદેંશો  રે  સણુાવુ ં

ઘરઘરનુ ં રે  ધર્શ્વ  દુલારંુ 

ઝગમગતુ ંહું હિસ્ટમસ તરુ 

 

શોભતો સફરજન શણગાર જ અંગે 

ઠારી નયનોને ઝૂમુ ંહું  હહરત રંગે 

ભલૂકાઓંને ભેટ િરી હરખાવુ ં

ઝગમગતુ ં હું   હિસ્ટમસ તરુ 

 

ઉમગંની ઝોળીમા ંકરૂણા હું ભાળં 

ઝગમગતી  માનર્તાને  હું  ખોળં 

શભેુચછા નાતાલની  દઉં સચુારુ 

ઝગમગતુ ંહું હિસ્ટમસ તરુ 

 

લાખ  લખેસરી  ઈસ ુ પ્રાગટય  મગંલ  ટાણુ ં

િન્ય જ  રે!  ‘આકાશદીપ‘નુ ંઆ ભાર્  ગાણુ ં

ભેટ મળી મોંઘેરી ઉમગંની ગરુૂ 
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સૌને ગમતુ ંઝગમગતુ ંહું શભેુચછક હિસ્ટમસ તરુ 

…………….. 

 

98) નર્ા ર્ષવનો સરૂજ…… 

 

દૂર લક્ષધતજે ઊગ્યો જૂઓ 

નર્ા ર્ષવનો સરૂજ 

હહમ ધશખરો ઝળહળ તેજે 

હદવ્ય સરુ્ણવ ગુબંજ 

  

શ્યામ િર્લા નાચે ર્ાદળ 

ઝૂમતા  લીલા  ઝોલા 

ઊડી ઊડી પખંી નાના 

ખોલતા કલરર્ ખોળા 

  

ખીલ્યા ંફૂલડા ંપે્રમ સદેંશે 

હૈ્ુ ંહીંચાવુ ંઉમગેં 

મગંલ દશવન મગંલ મનડે 

તયજુ ંરે્ર સૌ સગેં 
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આશ  અટારીએ  ઊભો   હું 

સજાઉં સ્ર્પ્નો ભાધર્ના 

સગંમ ્ગુ પગરર્ જ માણુ ં

ગાઓ  ગીત   ખશુીના 

  

્ગુ નર્લો આંબે ગગન 

અંતર  હજો  ધનમવળ 

નતૂન  ર્ષે  પ્રાથુ ં પ્રભ ુ

ભાતભૃાર્ હો સજળ(૨) 

………………. 

99) નર્ા્ગુનો ચેલો છં…..  

હું ભાઈ નર્ા્ગુનો ચેલોછં 
પર્ન પ્રમાણે શઢ ફેરર્ી, 

લાભ મળે તયા ં લોટંુછં— ભાઈ  નર્ા્ગુનો.. 

ભવ્ય આશ્રમ નજરે પડતાં 
તરુત જ ડેરા ડાલુછંં 

ગરુુની પાસે કંઠી બિંાર્ી 
મોબાઈલ લઈ મહાલુ ં છં…ભાઈ   નર્ા.. 

જેની હાકો ર્ાગે સરકારમા ં
એ નેતાને પીંછાણુ ં છં 
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ગણુલા ગાઈ પ્રચાર માધ્યમે 
ધર્માન યાત્રાએ શોભુછંં..ભાઈ  નર્ા.. 

છપ્પન ભોગના થાળ દેખીને 
ભગર્તં શરણુ ંશોધુછંં 

ભજન ધનૂો ગાઈ માઈકમા ં
ચોટલી બાિંી નાચુછંં..ભાઈ નર્ા.. 

એડમીશન ટાણે  જઈ  શાળાએ 
મખુ્ય ધશક્ષકને  ર્િાવુ ંછં 

રસ્ટી સાહબેના ભોળા સાળાને 
લાડ કરી રીઝાવુ ંછં..ભાઈ  નર્ા.. 

મેર્ા માટે કરર્ી સેર્ા 
એ ગરુુ મતં્ર, 

ઘરર્ાળીએ  દીિો  છે 
પર્ન પ્રમાણે શઢ ફેરર્ી 
લાભ મળે તયા ંલોટંુ  છં 

હું ભાઈ નર્ા્ગુનો ચેલો છં. 

………….. 

100) નામ મારંુ છે ખશુી… 

નામ મારંુ છે ખશુી, ખશુી ખશુી હું બોલુ ં
એક બે ત્રણ ર્દંુ તો, બા દાદાને લાગે ર્ાહલુ ં
ર્ન ટુ થ્રી કહું તો,મમ્મી પપ્પાને હસતા ભાળં 

ખશુી ખશુી હું બોલુ ં

બા દાદા કહ ેર્ારતા, ધશયાળ કાગડો પરુી 
મોમ કહ ેહોલ્ડ માય હને્ડ નહીં તો પડશે ભલૂી 
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રમતા ંરમતા ંઊંઘુ ં, ઊઘમા ંહસુ ંથોડંુ થોડંુ 

ખશુી ખશુી હું બોલુ ં

બા બનારે્ મારા માટે રોજ રોટલી શાક 

મોમ ડેડી સાથે ભારે્ મજુને પ્યારા ધપતઝા ને કોક 

ખાઉ થોડંુ બગાડંુ ઝાઝુ,ંતોય ર્હાલ કરે રુપાળં 

ખશુી ખશુી હું બોલુ ં

બા કહ ેફ્રોક પહરેી ,તુ ંમજાની ઢીંગલી જેર્ી લાગુ ં
શોટવ  ટી ~શટવ  પહરેી, મમ્મી સાથે હાઈ ફાઈ મા ંભાગુ ં

રોજ રોજ નાર્લી ર્ાત ુ ં, હસતી રમતી માણુ ં
ખશુી ખશુી હું બોલુ ં

બા ગર્ડારે્ માના ગરબા, દાદા શીખરે્ હાથ જોડીને રામ 

મમ્મી પપ્પા ઊપડે કામે, બોલાર્ી બાય બાયના જાપ 

હસી હસી હું રમુ ંભમુ ં, થાકી દાદા પાસે દોડંુ 

ખશુી ખશુી હું બોલુ ં

ર્ાત કહી મેં મારી છાની ,બોલો તમને કેર્ી હું લાગુ ં
નામ મારંુ છે ખશુી , ખશુી ખશુી હું બોલુ ં

……………… 

101)  એ સદાયે બાળરે્શે!…. 

ડોસા-ડોસીને ડહાપણની દાઢ ફૂટી, 

 ને મનમા ંએક ર્ાત મલકી 

લે, મારંુ-તારંુ ચોકઠંુ મકૂ બાજુમા ં

હસ ; બચપણ જેવુ ંઆજ  છલકી.,; 
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કાલ ુકાલ ુબોલી ને મસ્તી કરતી, 

ડોસીએ ર્ાત હસી છેડી 

ઓલા મોટાની ર્હુ કહશેે તમને, 

આજ ડોસાની ડાગરી છટકી….ડોસા-ડોસીને.. 

 

ઉમ્મરની ર્ાતો જ છોડ અલી ભોળી! 

જો મારા આ તકલાને તાકી 

ચાર ર્ષવનો! કેર્ો લાગુ ંહું નાનકો , 

ઝીલ,હરે્ આ ટકીયાને પાકી 

 

ડોસીને તાન ચડ્ુ,ં બોલી એ સરૂ પરૂી 

લો; નાચો આજ લાકડીને છોડી 

થનથન કરતા ં,થઈ ગયો બાબલો ઘોડી… 

દીકરો કહ,ેકેમ આ ર્ાતડી રે સઝૂી?…..ડોસા-ડોસીને.. 

 

રંગીલો  બાબલો લઈ આવ્યો લીપ્સ્ટીક! 

ર્દે, લગાર્ી હોઠે;  થઈ જા ત ુ ંગલુાબી 

દૂર ચશ્માનેં હડસેલી , ધર્સ્મયે નીરખે, 

લાગતી ત ુ ં હરે્ નાનકી મધમુતી! 
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ચાલ હરે્ રમીએ…પકડા-પકડી, 

જીંદગીની ગાડી  જાય ના છૂટી 

હૈ્ુ ંધનમવળ, એ સદાયે બાળરે્શે! 

લાર્ મારી લાકડી, ના જાય એ ર્છૂટી…. 

ડોસા-ડોસીને ડહાપણની દાઢ ફૂટી, 

 ને મનમા ંએક ર્ાત મલકી(૨) 

…………….. 

102) એવુ ંના બને…. 

ર્સતં પિારે ને  આ ફૂલડા ંના હસે, 

….. એવુ ંના બને 

પનૂમનો ચદં્ર  ખીલે આભલે ,ને સાગર હલેે ના ચઢે 

….. એવુ ંના બને 

 

 

ગાજે ગગને મેહુલો , મોરલો ટહુકા ના કરે 

બોલો એવુ ંબને? 

….. એવુ ંના બને 
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ગલુાલની છોળો ઊડે, ને હોળી યાદ ના આરે્ 

…….એવુ ંના બને 

રણ ્ધુ્િે દે લલકાર, ને લાલ ભારતનો  પડકાર ના િરે 

……એવુ ંના બને 

 

 

બસંરી  ર્ાગે  મધરુી વદૄાર્ને, ને મોહન મનમા ંના રમે 

બોલો એવુ ંબને? 

…….એવુ ંના બને 

 

દીપમાલા ઘરને ચોખટે ઝગમગે, ને હદર્ાળી યાદ ના આરે્ 

…….એવુ ંના બને 

ગાિંી ધર્ચાર ધર્શ્વર્ાટે ધર્ચરે,ને અહહિંસાનો સદેંશ ના ખીલે 

…….એવુ ંના બને 

 

જયશ્રી સીયારામ હોઠે રમે ને , હનમુતં દેર્ હૃદયે ના રમે 

બોલો એવુ ંબને? 

……… એવુ ંના બને 
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નારદજીનુ ંરમે નામ , ને નારાયણનુ ં રટણ  ના ગુજંે 

…..એવુ ંના બને 

મહહસાગર સાગરસા ંછલકાય, ને ર્તન મહહસા યાદ ના આરે્ 

……એવુ ંના બને 

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

બોલો એવુ ંબને? 

………. એવુ ંના બને 

 

103)  નાનુ ંપાદંડંુ.… 

નાનુ ંઅમથુ ંપાદંડંુ બોલ્્ુ ં

સાભંળો મારી ર્ાત 

એકબીજાના શ્વાસની દોરી 

દીિી એ પ્રભએુ હાથ 

 

રાખો મને તાજુ ંમાજુ ંતો 

રાખુ ંતમારી સભંાળ 

આંખ તમારી એર્ી ઠારંુ 

શાતા   રમે  સગંાથ 
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મજુને િરો જળનો લોટો 

અપુવ  તમને ફૂલથાળ 

પ્રભ ુચરણે શીશ નમાર્ી 

આરંભો  સૌ   કામ 

 

ષટરસે ઝબોળે િરણી મને 

ઔષિે  છલકે   જામ 

સૌને રાખુ ં  રમતા  ભમતા 

હૈયે    એર્ી    આશ  

પષુ્પની ભાષા ભારે્ શીખવુ ં

દઈ   સગુિંી   સાથ 

ધર્નયથી ર્હી સ્નેહ સરકાર્ી 

શીખવુ ં જીર્ન  ર્હાલ 

અમતૃ   રસ   ઉરે   ઉભરાર્ી 

દઈશુ ં ફળ  રે  મીઠા ં

તમારે આંગણે ખીલશે હકલ્લોલ 

કરશુ ં  એર્ા  ર્ાદા 

નાનુ ંઅમથુ ંપાદંડંુ બોલ્્ુ ં

સાભંળો મારી ર્ાત..(૨) 
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104) હાલો હાલોને લોકશાહીની જાનમા…ં 

  

લાડલી લોકશાહી લાડલી રે 

લાડલીના ંલગનીયા ંલેર્ાય 

હાલો હાલોને લોકશાહીની જાનમા ં

  

પાચં પાચં ર્રસે આવ્યા ંટાણા…ંલોકશાહીને  દઈએ  સન્માન 

હાલો હાલોને લોકશાહીની જાનમા ં

  

મળતીયાઓએ બાધં્યો રૂડો માડંર્ો રે 

લાભીયા પીરસે પકર્ાન 

લાગે વ્હાલા ંજે ગાય ગીતડા,ં 

જાહરેમા ંર્ચનોની લ્હાણ 

હાલો હાલોને લોકશાહીની જાનમા ં

  

સાળીઓ થઈ આજ કોયલડી  રે 

શેરીએ ટહુકે હદન રાત 

સાળા એ બાધં્યા છે ઢોલકા ંરે, 

ફોઈઓ  ફંૂકે   શરણાઈ 
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હાલો હાલોને લોકશાહીની જાનમા ં

  

સામા મળયા ને નર્ાજયા ભારે્ 

દીિા કાકાઓને હુલામણા નામ 

નાણા કોથળી મકૂી  છૂટી રે, 

દોડે   ગાડીઓની     ર્ણઝાર 

હાલો હાલોને લોકશાહીની જાનમા ં

  

હટહકટ ના મળે એ ચાલ્યા રીસામણે રે 

ચાલે અર્ળી રે ચાલ 

ર્ાટે ફરકારે્  કાળા ર્ાર્ટા રે, 

મળયા  શત્ર ુમેદાન 

હાલો હાલોને લોકશાહીની જાનમા ં

  

નેતાજી અમારા લાડલા રે 

જીભે  ફરે  રે  કટાર 

મોકલ્યા સામે બે ડાઘીયા ને, 

ધર્રોિીઓના કરડયા છે કાન 

હાલો હાલોને લોકશાહીની જાનમા ં
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ધર્રોિીઓ ફૂલે થઈ ફાળકે રે, 

માઈકમા ંઘરૂકે અપાર 

િાિંલ િમાલની મોંકાણ મોટી રે 

પોલીસે કીિી ધલુાઈ 

હાલો હાલોને લોકશાહીની જાનમા ં

  

કોણ પરણે ને કોણ હાલ્યા જાનમા ં

પ્રજા કરજો રે ધર્ચાર 

જડશે નેતા કોઈ સાચલો રે, 

દેજો મત ધર્ચારી સજુાણ 

હાલો હાલોને લોકશાહીની જાનમા ં

લાડલી લોકશાહી  લાડલી રે 

લાડલીના ંલગનીયા ંલેર્ાય 

હાલો હાલોને લોકશાહીની જાનમા ં

……………… 
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105) ચાની  રંગત…. 

હું  નગર ચોકનો  ચાર્ાળો 

ટી–હાઉસનુ ંપાહટ્ુ ંઝુલાવુ ં

એર્ી ચા બનાવુ ંકે… હરેત પામે પીર્ાર્ાળો 

ચાલો     આજ      સૌ    ચાની   રંગત   માણો 

  

કોઈક      માગે       કડકી–મીઠી 

તો કોઈ માગે મોરસ ધર્નાની 

કોઈ   કહ ે  સ્પેશીયલ    લાર્ો 

તો કોઈને ગમે ઈલાયચીર્ાળી 

ચોકલેટ  ટી  ભલૂકાઓ  માગે 

મોટા    માગેં    ફૂદીનાર્ાળી 

ચાલો આજ સૌ ચાની રંગત માણો 

  

કોઈ પીર્ડારે્ જીતર્ા ચ ૂટંણી 

તો    કોઈ   નાના    મોટાકામે 

કોઈ  પીર્ડારે્  ગામ   ગપાટે 

ને કડક બાદશાહીની બોલાબોલી 

આજ  ઘર હોય  કે  હોય ઓહફસ 
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ચાની  ફેશન  નીકળી   મસ્તાની 

ચા ર્ગાડ ેસ્નેહ ઢોલનો  ડંકો 

ચાલો  આજ સૌ ચાની રંગત માણો 

  

સર્ાર થાય ને સૌને  સાભંરે 

પ્રભાધતયાની     જેમ 

ના   મળે  તો   ઝગડો    જામે, જોર્ા  જેર્ી   થાય 

આખા હદર્સના  રંગતની ભાઈ થઈ જાતી હોળી 

ચા ર્ગાડ ેસ્નેહ ઢોલનો  ડંકો 

ચાલો આજ સૌ ચાની રંગત  માણો 

  

ભેળા થાય ભાઈબિંો  કે વ્હાલી સાહલેીના ં ટોળા ં

મળી  જાય  મોંઘેરા  મહમેાન કે આડોશીપાડોશી 

એક મસાલેદાર ચા ર્ગાડ ેસ્નેહ ઢોલનો  ડંકો 

ચાલો   આજ  સૌ   ચાની  રંગત   માણો(૨) 

  

કોઈ પીએ છે ઊંઘ  ઉડાડર્ા, 

તો  કોઈ  તાજગી    માટે 

ચાના    બિંાણીની    છે    ભાઈ !  ચા   રૂપલી  રાજરાણી 
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મોંઘર્ારીના  જમાનામા,ં  અડિી ચા રે  કરતી કમાલ 

ભોજન   ખચવ   બચાર્ી  જાણે, ઈજ્જત  બકે્ષ  માલમંાલ 

ચા ર્ગાડ ેસ્નેહ ઢોલનો  ડંકો 

ચાલો આજ સૌ ચાની  રંગત  માણો 

…………………… 

106) આતકં માનર્તાનો ઘાતક.…. 

 

ખોટો છે આ રાહ આતકંનો 

માનર્તાનો ઘાતક 

રે્ર ધણૃા ને હહિંસાનો મારગ 

ના િમવનો ઉધ્િારક 

 

ર્હ ેરક્ટ્ત ધનદોષ જનોના 

લાગે હાય ધર્નાશક 

અલભશાપ થાય નેક ઝીંદગીઓ 

ઝીલશો છાયા પાપક 

 

મળયો આ દેહ માનર્નો 

દાનર્તા છે ત્રાસક 
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અતયાચારના અધતરેકથી 

પડશે પડઘા ધર્નાશક 

 

ત્રાસર્ાદના ંભયાનક રૂપો 

હહિંસાના સરર્ાળા 

આતકંના રૂપો જ કદરૂપા 

દોઝખના રચનારા 

 

લેશે જો સમય કરર્ટ તો 

ધર્નાશ ધર્નાશના ઓળા 

છોડો ભાઈ રાહ બરૂાઈની 

સમજો સર્વ સરે્ળા 

…………………… 

107) સદભાર્ સતકમવ સદા ન્યારંુ…  

જનહહતનુ ં આ ગાણુ ં

સણૂજો ભાઈ લાખેણુ ં

 

હૈયા મહીં પે્રમ જયોધત પ્રગટે 

રટીએ સદભાર્નાનુ ંગાણુ ં
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દઈએ ડગ એક જગ કલ્યાણે 

મળે સતકમવનુ ંનાણુ ં

 

ર્તન    જતનનુ ં     ટાણુ ં

સાથે ચાલો એજ છે શાણુ ં

 

પાખડં પ્રપચંો થકી જગ ભમ્યા 

ઓળા ધર્નાશના છાયા 

કુસપંના દીઠા ફળ તમે માઠા 

ભાર્ એજ સખુ છાયા 

 

સદભાર્ સતકમવ સદા ન્યારંુ 

સૌ સાથે ચાલો એજ છે સારંુ 

 

જનહહતનુ ં આ ગાણુ ં

સણૂજો ભાઈ લાખેણુ ં

…………. 
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                 ર્તનની ખશુ્બ ુ
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108) સણૂજો કહ ેધત્રરંગી ર્ાણી.... 

સણૂજો કહ ેધત્રરંગી ર્ાણી 

જગં જશ્ન જોશની કહાણી 

 

જયહહન્દ  જયઘોષ પયગમ્બર 

ઝૂમે  જન  ઉર  ભાર્  સમદંર 

હહરત  િર્લ જ  કેસરી ઉમગંા 

પણુ્ય  િરાનુ ં જોમ  હું ધત્રરંગા 

 

નામી  અનામી  ર્તન  ર્ીરોની 

હૈયે  રમે  સદા  ધર્પ્લર્ કહાણી 

કોહટ  બાહુ  સઘં  શક્ક્ટ્ત રણભેરી 

રાષ્ર પે્રમથી લખી અમર કહાણી 

 

િન્ય  જ   ઉન્નત  ભાર્ અનેરો 

ર્દેં  માતરમે  જ  તટૂી ઝઝંીરો 

ભોમ  ભારતી નર્લ યશ ગાશુ ં

ત્રણ  રંગમા ં જ  રંગાઈ  જાશુ ં

…………. 
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109) જયહો ! ગજુરાત  ગાજે  ગગન…  

મલકે મલક  હર આંગણ ઉપર્ન 

અમર  ઐધતહાસી  સાબર  દશવન 

પહલેી  મે  આજ  નાચે  જનજન 

જયહો!   ગજુરાત  ગાજે   ગગન 

 

ઈન્દુ   રણહાકે   ફંૂકાયા   પર્ન 

ઋણ  શહીદોનુ ં  જ  હૈયે  રતન 

િરી  હતે  ઉરે  ઝુલાવુ ં  ર્તન 

ઝગમગ દીપ  શભુ દાદા ર્ચન 

જયહો!   ગજુરાત   ગુજંે  ગગન 

 

િન્ય!  આરાસરુ  પાર્ો  પાર્ન 

ગઢ  લગર  ડણકે સાર્જ રતન 

શ્રીજી;  સોમ  ને  સમદંર દશવન 

ગુજંે દખ્ખણ કંુજ કોહકલ કર્ન 

જયહો!  ગજુરાત  મારંુ  ર્તન 

 

સિાર્ન  સહરતા સીંચતી  જલિન 
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નમવદા  જલિોિ  નર્્ગુ  તીરથ 

થનથન  નટરાજ  મ્રુ  ને  મન 

મિથી મધરંુુ ર્લ્લભ-ગાિંી જતન 

જયહો!   સર્વિમવ  ગજગજ  નમન 

િન્ય!   શે્વતિાક્ન્ત   ઉતસર્   અમન 

ગરુ્જર  ખમીર  રમે ;ધર્શ્વ  જ  ર્તન 

ગરુ્જર  અક્સ્મતા  અમ  મગુટ કનક 

જયહો!   ગજુરાત    ગાજે   ગગન 

…………….. 

110) રંગ  ઉમગં  ધત્રરંગી   જશ્ન.... 

રંગ  ઉમગં  ધત્રરંગી   જશ્ન 

હો ર્તન ઉન્નત રૂડંુ સ્ર્પ્ન 

 

તયાગ અમન ર્ીરોની ભધૂમ 

આજ  નમુ ં પણુ્યે  જ ચધુમ 

 

કૌશલ્યે   કોતરશુ ં   રે  ભાધર્ 

્ગુ નતુન હો, જનસખુ ચાર્ી 
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રાષ્ર  પરે્   ગુજંે   ઉર  નાદ 

થાશુ ંસનુામી સણુી અહર સાદ 

 

ધશતલ ગોદ હહમાલય  પ્યારી 

માત  જ  ગગંા પાર્ન  ર્ાહર 

 

સાગર સહરતા લગહરર્ર ખોળે 

હરખ   િરી  હહરયાળી  ડોલે 

 

છે  ધત્રરંગી  જન  ઉર  જોશ 

ગાજ ગગન ઝીલી જયઘોષ 

……………… 

111) પદંર ઑગષ્ટ પર્વ પાર્ન…  

 લોક આંિી લઈ છાયા ગાિંી 

 મળી આઝાદી મહામલૂલ 

 પાચંસો પાસંઠ થયા અખડંા 

 ર્દેં ર્લ્લભ ભારત મડૂી 
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 ભધૂમ ભારતી, ર્દેં માતરમ 

 જયહહિંદ એ શૌયવ કહાણી 

 પદંર ઑગષ્ટ પર્વ પાર્ન 

 દઉં સલામી સ્ર્ાલભમાની 

  

 સમય ચિનો શખં ફંૂકાયો 

 ફરકે ધત્રરંગો દઈ હુંકારો 

 લોકશાહી નહરુેના સ્ર્પ્નો 

 નમુ ંઆજ લડરૈ્યા ર્ીરો 

  

  નહીં   ભલૂલયે  સભુાષ  રણકારો 

  હો  ’જન ગણ મન’  ધપ્રય ભાષી 

  જાધત  ભારતી,  િમવ  માનર્તા 

  પ્રગધત  પયગમ્બર  હો આઝાદી 

……………….. 

  



અનકુ્રમણિકા 165 

 

112)  પાર્ન મા ત ુ ં, ભધૂમ ભારતી…. 

સરૂજ   શાખે   કરંૂ   ર્દંના 

પ્રગટ    દશવન    ધશર્ાલય 

પાર્ન મા ત ુ ં, ભધૂમ ભારતી 

ઉન્નત મગુટ શીશ હહમાલય 

  

નાદ નદીએ હરહર ગગંા 

અંતરમા ંઓચછર્ પ્રભતુા 

ખેત તરૂ ને કલરર્ મીઠા 

આંગણ સતંોષ મહામલૂા 

  

આ  સકળ  જગ  હો સલુખયા 

મા   તારંુ    દશવન  ધનરાળં 

કેમ ના  ગાઉં ગીત ધત્રરંગમા ં

મા ભાગ્યયશ અમ  ધત્રકાળં 

  

રે્ર  તણુ ં ઝેર  જ  આપદા 

રૈ્શ્વમૈત્રીના   જપ  સભુાષા 

ગાિંી  મારગડે  ચાલો બધં ુ
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સાગર કન્યા દશવન દે આશા 

…………… 

113)  સાત સમદંર અમે બાધં્યા છે કોટડે… 

  

સાત સમદંર અમે બાધં્યા છે કોટડે 

 ભીતરમા ંઘઘૂરે્ તોફાન 

કેમ કરી થામર્ા સરેં્દન ર્ાયરા 

ભમ્મરમા ંઝૂલતુ ંસકૂાન 

  

  

આ ઊઠતી ઊધમિઓ; જાણે ઓટ-ભરતી 

આર્ીને ભીંજરે્ ઉતકંઠા 

ભાર્ તરંગો િરે મોંઘા ંઓર્ારણા ં

ભીતરમા ંિરબર્ા અજપંા 

  

  

આજ ગમે ર્રસતુ;ં વ્હાલ ભ્ુું ઉમટત ુ ં

લીલીછમ લાગણીઓ ખોળં 

હો ધનત, પનૂમ શરદની મારા આંગણે 
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કાન તણી બાસંરુી હું બજાવુ ં

  

  

ફૂલસમા સાથમા ંસૌરભથી ખીલશુ ં

કોયલના સરૂમા ંરે હીંચશુ ં

ર્ાસતંી ર્ીંઝણાએ છેડી સરગમ 

ભીતરમા ંભાર્થી ઉછળશુ ં

ઘડરૈ્યા ઉદધિ ભારે્ નમશુ(ં૨) 

……………. 

114) જયહહન્દ! જય તારો……. 

 

આજ થનગને જોમ અમારંુ 

સ્ર્ાધિનતાનો નારો 

ગર્વ  િરીને  ફરક ધત્રરંગા 

જયહહન્દ! જય તારો 

શૌયવ અમનને રંગ િરાના 

 અંગ  ધત્રરંગી  શોભા  

                                                ચિ  પ્રગધતનુ ં દે  સદેંશા 

ધનત ખીલશે રે આભા 
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હકલ્લા લાલે ઝીલ સલામી 

કોહટ  હસ્ત  રણભેરી 

સાગર, ડંુગર વ્યોમ સર્ારી 

ધશર  સાટે બલલહારી 

 

રાહ અમનની ચીંિે ગાિંી 

્ગુ્ગુની કલ્યાણી 

હરપ ુથયા તો ઊઠે આંિી 

દેશદાઝની    ર્ાણી 

 

ર્તન તણી  હૈયે જ ખમુારી 

ઋણ  ચકૂર્શુ ંિરાના 

મા  ભારતના  ભવ્ય લલાટે 

િરશુ ંયશ અજર્ાળા(૨) 

………….. 
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115) ધળૂનુ ંઢેફં 

ખેતરે બેઠો;  જોઈ રહ્યો હું, પ્રભ ુપ્રસાદી ધળૂનુ ંઢેફં 

ર્ાહ રે કુદરત! સર્જન ભ્ુું,  કૌતક કેવુ ંર્હાલે રે્્ુું 

 

દીિારે અન્ન પેઢી ને પેઢી,પણ કીધુ ં અમે તને ઢેફં 

હસ્યા અમે અમ જાત પર, ન ઓળખ્યો ભારે ભેરંુ 

 

પહલેી િારે,અષાઢી મેઘે, ફોરમ  ભરી મહકેે  હરખે  

 જગના ઉરે પ્રસન્નતા ઊભરે ,ઉર્વરાની મીઠી સગુિેં 

 

ર્ાર્ીએ  બીજને, ભીંની ભીંનાશે , હળરે્  ફૂટે અંકુર 

ઢેફાની   હ ૂંફે,  રસ પામીને, ખીલે ચૈતન્ય  રસાળ 

 

ઓગાળી કાયા,પોષે છોડર્ા,જોયા ધર્ના હદનરાત 

તુ ં લહરેારે્  મોલ ખેતરે ,  હરખે   જગનો  તાત 

 

અમે જમતા ,પખંી જમતા,જમતી જગની જમાત 

તારી અમી ખટેૂ ના ખટૂાતી ,  કેર્ી નર્લી  ર્ાત 
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ના મળે તાળં, ના લ ૂટેં લ ૂટંાત ુ,ં ર્ાહ રે ધળૂનુ ંઢેફં 

અનતં  ઉપકાર  જાણી તારા,  ખોળે  માથુ ં મકંુૂ 

……….. 

116)  દેશ સમપે આજ હદર્ાળી…  

  

ર્સુિંરાને વ્હાલી  રે  રણભેરી 

િન્ય! ર્તન માર્તર સેનાની 

દેશ સમપે આજ હદર્ાળી 

  

હોય  હહમાલય રણ  કે સાગર 

તુ ંસમરાગંણની અમર કહાણી 

ર્દેં ર્તન શૌયવ બલલદાની 

દેશ  સમપે આજ હદર્ાળી 

  

દેશદાઝ  પડઘે નરૂ ઉજાળી 

ગાજંી જાય ના  તમ રખર્ાળી 

ર્દેં જન- સ્નેહ બલલદાની 

દેશ સમપે આજ હદર્ાળી 
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જયહહન્દ જય ધત્રરંગી જર્ાની 

રોશન ઉર ઉમગેં હદર્ાળી 

દેશ સમપે આજ હદર્ાળી 

િન્ય! ર્તન સેનાની..િન્ય! તારી જર્ાની 

…………… 

117) િન્ય િન્ય ગરર્ી ગજુરાત…. 
  

જૂનો  જોગી લગરનાર 

સાર્જ શૌયે લલકાર 

સાગર સહરતાને કાઠેં મગંલ પ્રભાત 

િન્ય િન્ય ગરર્ી ગજુરાત 

  

કચછ-કલા કોયલના રાગ 

જન  મન દીઠા રલળયાત 

ગજ સર્ારી ‘ધસધ્િ હમે’ની.. ધસધ્િરાજી શાન 

િન્ય િન્ય ગરર્ી ગજુરાત 

  

નમવદા  તાપી દશવન 
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હહરત ખેતર પાર્ન 

મહહ સાબરના સગેં લહરેાતી ભાત 

િન્ય િન્ય ગરર્ી ગજુરાત 

  

આઝાદીની  રણહાક 

શે્વત-િાક્ન્તની દહાડ 

અખડં ભારતના ઘડરૈ્યા લાલ 

િન્ય  િન્ય  ગરર્ી  ગજુરાત 

  

મેળે  ગરબે ગજુરાત 

હૈયે શામળ ને  માત 

ર્ટ ર્ચન વ્યર્હારે… ઊડ ેગલુાલ 

િન્ય િન્ય ગરર્ી ગજુરાત 

  

અહહિંસા  આદર સન્માન 

સસં્કાર સૌરભ બલલદાન 

ધર્શ્વર્દં્ય ગાિંી ત ુ.ં. ધર્શે્વ ધમરાત 

િન્ય િન્ય ગરર્ી ગજુરાત 
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જેનુ ં  હૈ્ુ ં ગજુરાત 

એનુ ંઆંગણુ ંઅમાપ 

દૂિમા ં ભળતી સાકરની  જાત 

િન્ય  િન્ય  ગરર્ી  ગજુરાત 

…………. 

118) યશર્તંી ગજુરાત 

ગણુીયલ   ગરુ્જર   લગરા  અમારી, ગૌરર્ર્તંા ગાન 
સ્નેહ  સમપવણ  શૌયવ  શાધંતના,  દીિા  અમને  પાઠ 
રાજર્ી  સાક્ષર  સતં મહાજન , િરે  રસર્તંા  થાળ 
જય જય યશર્તંી ગજુરાત ,શોભે યશચદં્ર તર્ ભાલ 

જનમ્યા  ગરુ્જર દેશ ,સસં્કૃધતના ખીલ્યા  છે ગલુદસ્ત 
તર્  રંગે  સોડમે  ખીલ્યા,ં મઘમઘતા ં માનર્ પષુ્પ. 
ધર્શ્વ  પથ  દશવક  ગાિંી ગરર્ો, ગરુ્જર સપતૂ મહાન 
િન્ય િન્ય ગરુ્જરી માત ,તર્ ચરણે મળયો અર્તાર. 

રમ્ય   ડંુગરા   સહરતા  મલકે,  િરતી  ઘણી  રસાળ 
ગરબે ઝગમગે જીર્ન દીપ ને,જગત જનનીનો સાથ. 
િરતી   મારી  કુબેર  ભડંારી, ભરશુ ં પ્રગધત સોપાન 
જય  જય રંગીલી ગજુરાત, શોભે યશચદં્ર  તર્ ભાલ. 

 

રતનાકર  ગરજે   ગરુ્જર   દ્વારે,  કરે  શૌયવ  લલકાર 
મૈયા   નમવદા  પધુનત  દધશિની,   ભરે   અન્ન  ભડંાર 
માત  મહીસાગર  મહહમાર્તંી, તાપી  તેજ  પ્રતાપ 
જય જય રસર્તંી ગજુરાત,િન્ય િન્ય ગરુ્જરી માત 
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પાર્ન  તીથવ , તીથુંકરની કરુણા, અપે જ્ઞાન  અમાપ 
સહજાનદં યોગેશ્વર ર્સે અંતરે,સખુદાતા મીરા ંદાતાર 
ર્લ્લભ  સરદાર  સગેં  ગાજે  ગગને  જય  સોમનાથ 
િન્ય  િન્ય  ગરુ્જરી માત ,  શોભે યશચદં્ર  તર્  ભાલ 

 

ભારતર્ષે   પરમ  પ્રકાશે, જાણે  હસ્તી  પર  અંબાડી 

સપ્ત  સમદંર સર્ારી  અમારી, દહરયા  હદલ  ધર્શ્વાસી 

અનપુમ  તારી શાખ ઝગમગે, જાણે તારલલયાની ભાત 

રમાડે  ખોળે  ધસિંહ સતંાન , શોભે  યશચદં્ર  તર્ ભાલ 

 

ગાયા ંપ્રભાધતયા ંભક્ટ્ત નરધસિંહ,ે આભલે  પ્રગટયા ઉમગં 

સાબર  દાડંી  શે્વત  િાક્ન્તના, દીઠા  પણુ્ય  પ્રતાપી રંગ 
‘આકાશદીપ’  ર્િારે્  ર્ીર  સધુનતા  છાયો પે્રમ અનતં 
િન્ય  િન્ય ગરુ્જરી માત, શોભે  યશચદં્ર  તર્  ભાલ(૨) 

…………………………… 

119) મીઠડા ં સ્ર્ાગત  થશે…  

ન્હોંતી  ખબર  મને  કે , હશે આટલી સુદંર પ્રભા 

ઝાકળ  ઝીલેલા  ફૂલડે ,  મીઠડા ં સ્ર્ાગત  થશે 

 

ખીલીછે    આજ   ર્ાયરે ,  વ્હાલથી    આ   ર્સતં 
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મખમલ કુદરત ખોળો િરે, રૂપલડા ંસ્ર્ાગત થશે 

 

ર્રસાવુ ં આજે  વ્યોમને , વ્હાલથી  ર્ાદળ  ધર્ના 

ઊતા્ુું  આ ગગન લક્ષધતજે, સખુલડા ંસ્ર્ાગત થશે 

 

માડંું  નઝર   બિે   ને,  ભરંુ   મીઠડી  યાદ હૈયે 

છે  ખશુ  કોઈ  ઓ ‘દીપ , સજનડા ંસ્ર્ાગત થશે 

………………………………….. 

120) આ િરામા ંકઈંક છે એવુ…ં.. 

 

જગ પોથીઓ ર્ાતાવ માડં ે

સાગર લાઘંી  ધર્શે્વ ખલેૂ 

આ િરામા ંકઈંક છે એવુ.ં.કઈંક છે એવુ ં

 

દે આર્કારો દહરયા જેર્ો 

મઠૂી ઊંચેરો ગરુ્જરી ભેરુ 

હૈ્ુ ં ર્રસે  ર્ાદળ જેવુ ં

આ િરામા ંકઈંક છે એવુ.ં.કઈંક છે એવુ ં
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રંગોની છાબથી િરતી ગાતી 

ગઢ તીથોને પાળીયે ખ્યાતી 

ખ્ર્ાબ  ખમીરે  રમતા  રહવે ુ ં

આ િરામા ંકઈંક છે એવુ.ં.કઈંક છે એવુ ં

 

સોમ શામળાને માના ખોળા 

કોયલ મોરને પખંીના ટોળા 

પ્રભાતે  ખીલે  મગંલા જેવુ ં

આ િરામા ંકઈંક છે એવુ.ં.કઈંક છે એવુ ં

 

 

સતં સાર્જના ંપારણા ંઝૂલે 

ખદુને ખીલરે્ લીલડુા ંજેવુ ં

પર  કલ્યાણે  દીર્ડા  જેવુ ં

આ િરામા ંકઈંક છે એવુ.ં.કઈંક છે એવુ ં

 

હસ્યા અંગે્રજ આ છે ગાિંી 

ચપટી મીઠે ઉડાડી આંિી 

ર્ાહ રે ગાિંી ધર્શ્વનુ ંકહવે ુ ં
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આ િરામા ંકઈંક છે એવુ.ં.કઈંક છે એવુ ં

 

ર્ટ ર્ચનના ગૌરર્ સૌરભ 

અખડંતાનો ધશલ્પી ર્લ્લભ 

શે્વત  િાધંતના  મશાલ  જેવુ ં

આ િરામા ંકઈંક છે એવુ.ં.કઈંક છે એવુ ં

……………………….. 

121) શીર સાટે સોગદં અમારા,પાર્ન હહમાલય ગગંા……. 

 

શીર સાટે સોગદં અમારા,પાર્ન હહમાલય ગગંા 
નહીં ઝૂકીએ ન ઝૂકર્ા દઈશુ,ં…૨ 
તારી શાન ધત્રરંગા.. કોરસ … 

 

શીર  સાટે સોગદં અમારા,  પાર્ન  હહમાલય  ગગંા 

નહીં ઝૂકીએ ન ઝૂકર્ા દઈશુ,ં  તારી શાન ધત્રરંગા 

ધર્શ્વ િરોહર  ભધૂમ અમનની,કેસરીયાળી   ક્યારી 

ભારતની એ અમર સસં્કૃધત,ઝૂમે હહરયાળી પ્યારી 

 

લાલ હકલ્લાએ શોભે કેર્ો,અમર  યશ  સહભાગી 

સજુલા સફુલા િરા મગંલા, િન્ય અમે બડભાગી 



અનકુ્રમણિકા 178 

 

 

લઈ   સદેંશો  ભારત ભોમનો,ચદં્ર  ભધૂમએ  ફરકે 

ઝીલી સલામી કોટી બાહબુળી, આજ ધત્રરંગો હરખે 

 

નીલ ર્ણુું ચિ અમારંુ, પ્રગધત તણુ ંપયગમ્બર 

જયહહન્દ  જયઘોષ બલુદંી, ગાજે સપ્ત સમદંર 

 

િરી હામ લડશે લડરૈ્યા, જય જય જોમ અમારંુ 

ધળૂ ચાટશે આતકંી ઓળા,સ્ર્ાલભમાન ધત્રરંગા તારંુ 

 

નહીં ઝૂકીએ ન ઝૂકર્ા દેશુ,ંરંગ િરશે રખર્ાળા ં

નહીં ભલૂીએ બલલદાનો ર્ીરા,અમર જયોત અજર્ાળા ં

……………… 

122) કેમ ન ગાઉં ગૌરર્, થઈ ગજુરાતી !.....  

 

સાગર શાખે સપ્તખડંે અમ ખ્યાધત, 

કેમ ન ગાઉં ગૌરર્, થઈ ગજુરાતી ! 

અમારી ગજગજ ફૂલતી છાતી. 
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હુન્નર સભર, ગરુ્જર િરા ઉર અમીરી, 

પાર્ન અમન ધપ્રય ગરુ્જર ખમીરી, 

ટહુકતી લીલીકંુજ લહરેાતી… 

અમારી ગજગજ ફૂલતી છાતી. 

 

ધત્રધસિંહ મદુ્રા અમ ર્તન રાષ્ર પ્રમાણી, 

સતયાગ્રહી ગાિંી બન્યા ધર્શ્વની ર્ાણી, 

ઈધતહાસ રચે ગરુ્જરી જાતી…. 

અમારી ગજગજ ફૂલતી છાતી. 

 

ભારત ઐક્ય; ર્લ્લભ જ ધશલ્પી ખ્યાધત, 

ધર્શ્વ ધર્રાસત  રાણકી ર્ાર્  ધમરાતી, 

ધશલ્પ હસ્તકલા આજ હરખાતી… 

અમારી ગજગજ ફૂલતી છાતી. 

 

શે્વત-હહરત  િાધંત જનઉરે  મદમાતી, 

લોકકલા  રમતી  સજતી  મેળે ગાતી, 

મૈયા નમવદા ઐક્ય સજાતી… 

અમારી ગજગજ ફૂલતી છાતી. 
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સર્વિમવ સમભાર્ રંગ જગકલ્યાણી, 

ગાશે  ઉન્નધત ગાથા  જ ગરુ્જર જ્ઞાની, 

ધર્શ્વજનીન ગરુ્જર ઉર સખુદાતી… 

અમારી ગજગજ ફૂલતી છાતી. 

………………….. 

123) આજ હરખ કરેછે હૈ્ુ…ં.. 
 

લીલાછમ પ્રાગંણ મધ્યે 
ગાય     ગીતડા ં    વકૃ્ષો 
કદી તડકો  કદી  છાયંડો 
કલબલ  ઝીલતી  ભીંતો 

 

ર્હેંચત ુ ં ખશુી  ખજાનો છૈ્ુ ં
આજ   હરખ   કરે  છે    હૈ્ુ ં

 

છૂટે શાળા ને લેર્ા આરે્ 
અલક    મલકના   ર્ાલી 
નથી   અંતર   ખડંખડંના 
માણુ ં ભાષામીઠડી કાલી 

મઘમઘ  સખુ  ટપકત ુ ં છૈ્ુ ં
આજ   હરખ   કરે છે    હૈ્ુ ં
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યાદ અપારે્ બચપણ મારંુ 
છત્રી   હોય  તોય  પલડતા ં
દોડે   ભલૂકા ં  ચૌટા   મધ્યે 
ખશુી    ર્ણઝાર    સરં્રતા ં

 

મધરુ  ક્ષણોની  યાદ એ  છૈ્ુ ં
આજ    હરખ     કરે છે    હૈ્ુ ં

 

ના  ભાગતી  જીંદગી  દોડતી 
બસ    હળર્ાસનો  એ   પોરો 
ગોળ   ઘી  ને   ગરમ  રોટલો 
નાની     પતગં     ને     દોરો 

 

ભારે્  ભીજા્ુ ં એ બોખલુ ં છૈ્ુ ં
આજ     હરખ      કરે છે     હૈ્ુ ં

…………….. 
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ગરબાવલલ 

 

      ગરબો એ ગજુરાતની રૈ્ધશ્વક પહચેાન એટલે કે સસં્કાર ને સસં્કૃધતની િરોહર. જયા ંજયા ંગજુરાતી 
કુટુમ્બ ર્સે..આ લોકકળા સાથે સાથે ધર્ચરે. દરેક વ્યક્ક્ટ્ત, નાત-જાત, અમીર-ગરીબ  ના કોઈ 
ભેદ..ગરબે ઘમેૂ તેનો આનદં પોધતકો. ગરબો એટલે જ થનગનતુ ંહૈ્ુ ંને પરમ શક્ક્ટ્તનુ ંશરણુ.ં  

       આ સમગ્ર પ્રકૃધતને માના સ્ર્રુપે નીહાળીયે તો જાણે આ પથૃ્ર્ી , ચન્દ્ર , સયુવ , ગ્રહો, ર્ગેરે મા ના 
ગરબા હોય તેવુ ંભાસે છે. અને તારલીયાઓ જાણે માની આરતીના દીર્ડાઓ હોય તેવુ ંલાગે છે. 
સતત ઘમુતા એર્ા આ બિા જાજરમાન ગરબાઓ માના ઐશ્વયવની, કાયવક્ષમતાની તથા તેના 
બાળકોની સતત સભંાળ રાખતી ઍર્ી આપણી હદવ્ય માતાના ર્તસલ્યની કીધતિગાથા ગાયા કરે છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



અનકુ્રમણિકા 183 

 

124) ગબ્બર ગોખ ઝગમગે રે લોલ….. 
  

માડી તારંુ મહંદરી્ુ ંગગન ગોખ 

કોહટકોહટ તારલલયાની દીર્ડી રે લોલ 

માડી તારી આરત શોભે પ્રભાત 

કંકુર્રણા રંગ સાધથયા રે લોલ 

 

માડીને ગરબે ઘમેૂ નક્ષત્રો હદનરાત 

ખમ્મા ચૈતર તોરલણયા ંરે લોલ 

માડી તને દઈએ  મેઘાડંબર સ્ર્ાગત 

ઝરમર  ભારે્ ભીંજર્ો રે લોલ 

 

માડી તારા ંબેસણા ંઆરાસરુ િામ 

ગબ્બર ગોખ ઝગમગે રે લોલ 

માડી ર્સિુા િરે ર્સતં થાળ 

અક્ષત આનદંના ઓર્ારણા ંરે લોલ 

 

માડી ર્ાગે નોબત ને ઊડ ેગલુાલ 

ફરફર ફરકે આભ ચ ૂદંલડી રે લોલ 

માડી તારે શરણે સૌ સલુખયા ંરે લોલ(2) 

………… 
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125) ઘમૂજો....ઘમૂજો ....રે....ગરબામા ંઘમૂજો--- 
 

ઘમૂજો....ઘમૂજો ....રે....ગરબામા ંઘમૂજો 

....રે નોરતાનંી જામી છે રાત...ગરબામા ંઘમૂજો....ગરબામા ંઘમૂજો 

 

લાલ ચટક રંગ છે 

હૈયે   ઉમગં   છે 

ઢમ ઢમ ર્ાગ્યા છે ઢોલ...ગરબામા ંઘમૂ જો 

ઘમૂજો....ઘમૂજો ....રે....ગરબામા ંઘમૂજો 

હરખના  હીંચક    છે 

ત્રણ તાલીના સાથ છે 

સહહયર...ચીતરાર્ી છે રૂડી રે ભાત....ગરબામા ંઘમૂજો 

ઘમૂજો....ઘમૂજો ....રે....ગરબામા ંઘમૂજો 

 

માથે  રે   પાઘ   છે 

મા અંબાનો ર્ાઘ છે 

.....રે મખુલડે મલકી છે રાત....ગરબામા ંઘમૂજો 

ઘમૂજો....ઘમૂજો ....રે....ગરબામા ંઘમૂજો 
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ઝાઝંર ઝણકાર છે 

રૂડા   શણગાર  છે 

.....રે પાર્ાથી ઉતયાવ છે માત...ગરબામા ંઘમૂજો 

ઘમૂજો....ઘમૂજો ....રે....ગરબામા ંઘમૂજો 

 
 

દીર્ડાની હાર છે 
 

કકૂડાની  જોડ છે 
 

....રે મા બહુચરના માથે છે હાથ....ગરબામા ંઘમૂજો 
 

ઘમૂજો....ઘમૂજો ....રે....ગરબામા ંઘમૂજો 

 

ઝગમગતી જયોત છે 
ગલુાલી  પોત   છે 

 

....રે મા ઉધમયા ઘમેૂ છે નોરતાની રાત...ગરબામા ંઘમૂજો 
 

ઘમૂજો....ઘમૂજો ....રે....ગરબામા ંઘમૂજો 

....રે નોરતાનંી જામી છે રાત...ગરબામા ંઘમૂજો 
 

ઘમૂજો....ઘમૂજો ....રે....ગરબામા ંઘમૂજો 

…………….. 
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126) ચાચંરનો  ચોક છે, ગબ્બરનો ગોખ છે…. 

ચાચંરનો  ચોક છે, ગબ્બરનો ગોખ છે 

ગઢ પાર્ાએ, મા મહાકાળીનો ર્ાસ છે 

હૈયડે  ઉમગં  છે, હરખના  ઢોલ   છે  

નર્ નર્ હદન માડી.. 

મગંલ અહસેાસ છે….મગંલ અહસેાસ છે 

………………….. 

ગરબે રમર્ા આર્ો અંબેમા…. 

 આસોના અજર્ાળા અંબેમા 

ગરબે ઘમૂર્ા આર્ો 

જગમગ જયોત જર્ારા.. અંબેમા 

ગરબે રમર્ા આર્ો 

અબીલ ગલુાલ ઉપર્ાસા ..અંબેમા 

કુમકુમ પગલે પિારો 

ઢોલ તાલી નગારા..અંબેમા 

ગરબે રમર્ા આર્ો 

ઝાઝંર ઝમકે જોશીલા..અંબેમા 

આધશષ દેર્ા આર્ો 
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હીંચક હરખ રૂપાળા…  અંબેમા 

ગરબે રમર્ા આર્ો 

નર્લા નોરતાની રાતો..અંબેમા 

મગંલ મખુડે ર્િાર્ો  

રૂમઝુમ હૈયા ંહરખાણા.ં.અંબેમા ગરબે રમર્ા આર્ો 

…………………. 

127) નર્લા ંનોરતા ંને નર્લી છે રાત… 

નર્લા ંનોરતા ં ને  નર્લી છે રાત 
ગરબે   ઘમેૂ  આજ  ભર્ાની  માત 

દઈ દઈ તાળી આજ ગાઓને રાજ 
નર્ નર્ દેર્ીઓના ંદશવનની રાત 

આવ્યા ંઆવ્યા ંમાના ંનોરતા ંરે લોલ 
નર્લે  નોરતે  િબહૂકયા ં  રે   ઢોલ 

ઘમૂો ગરબે ને દો તાળી રે લોલ 
કુમકુમ પગલે માડી પિાહરયા રે લોલ…આવ્યા ંઆવ્યા.ં. 

જામ્યા જામ્યા ગઢ પાર્ાએ તાલ 
સણૂો  સણૂો  ઝાઝંરના   ઝણકાર 

હોમ હર્ન ને ભક્ક્ટ્તના નાદ 
માના દશવને થયા સલુખયા રે લોલ…આવ્યા ંઆવ્યા.ં. 

રમે  રમે    લાલ   કુકડાની   જોડ 
ચાચરના ચોકે મા બહુચરના બોલ 
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ઊડે ઊડે  લાલ  ગલુાલોની   છોળ 
ગબ્બરે હીંચે માડી અંલબકા રે લોલ 

ગઢ કાગંરે થી (૨) ટહુહકયા મોરલા રે લોલ …આવ્યા ંઆવ્યા…ં 
ચ ૂદંડીમા ંચમક્યા આભલા રે લોલ 

મગંલ ર્રતે માને દીર્ડે રે લોલ 

આવ્યા ંઆવ્યા ંમાના ંનોરતા ંરે લોલ 

નર્લા ંનોરતે િબહૂકયા ંરે ઢોલ…િબહૂકયા ંરે ઢોલ(૨) 

………………….. 

128) શરદ તારંુ રૂપ ખીલ્્ુ ંરહઢયાળં… 

   

શરદ તારંુ  રૂપ ખીલ્્ુ ંરહઢયાળં 

ચાદંલીયો મારો સારં્રો રે લોલ 

  

નભે સજ્ુ ંિર્લુ ંઅંગ પટોળં 

ગગન લાગે સખુલડંુ રે લોલ 

  

પનૂધમયો ચાદંલીયો ચમકીલો 

રૂડો કાલલન્દીનો કાઠંડો રે લોલ 

  

ગોપીઓને ખેલારે્ ખેલે રૂપાળો 



અનકુ્રમણિકા 189 

 

ચૌદ લોક માણે રાસડો રે લોલ 

  

ભારે્ ભીંજરે્ આજ શ્યામ છોગાળો 

શરદ રાણી સોહામણી રે લોલ 

  

જમો દૂિ પૌંઆ મીસરી પ્રસાદી 

હૈયે  હરખના ં હલેડા ં રે  લોલ 

………………………………. 

129) ઘમેૂ ગરબો ગજુરાત….  

ઢોલીડા…ઢોલીડા… 

આજ  િબકે માઝમ રાત…શોભે  નર્લા  નોરતાની  રાત 

……કે ગરબે ઘમૂજો રંગે આજ. 

 

ઘમ્મર ઘઘૂરીઓ ઘમેૂ…ઘમેૂ …ઘમેૂ … 

ઘમેૂ  ગરબો ગજુરાત…આજ મગંલ છે રાત, 

જામ્યા તાલીઓના તાલ(૨) 

કે ઢોલીડા…. કે ઢોલીડા….  

 િબકે  માઝમ રાત ….……કે ગરબે ઘમૂજો રંગે આજ. 
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એક   તાલી, બે તાલી… દેજો રે સાથ તાલી(૨) 

કે ગરબે…(2)   ….ઘમેૂ આરાસરુી માત 

શોભે નર્લા નોરતાની રાત 

……કે ગરબે ઘમૂજો રંગે આજ. 

 

ઘમ્મર ઘઘૂરીઓ ઘમેૂ…ઘમેૂ …ઘમેૂ … 

ઘમેૂ  ગરબો ગજુરાત…આજ મગંલ છે રાત, 

જામ્યા તાલીઓના તાલ(૨) 

કે ઢોલીડા…. કે ઢોલીડા….  

 િબકે  માઝમ રાત ….……કે ગરબે ઘમૂજો રંગે આજ. 

 

એક તાલી, બે તાલી.. દેજો રે સાથ  તાલી(૨) 

કે ગરબે…કે ગરબે…. ઘમેૂ પાર્ાર્ાળી માત 

શોભે  નર્લા  નોરતાની   રાત 

જામ્યા મીઠડા તાલીઓના તાલ 

……કે ગરબે ઘમૂજો રંગે આજ. 

 

શ્રધ્િાના દીર્ડાને…તાલીઓના તાલ  છે  

િબકે  છે ઢોલને ભક્ક્ટ્તની હલે છે 
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ગાઈએ ગણુલાને…. રમીએ રાસ  છે…રમીએ રાસ છે 

કે ગરબે..કે ગરબે ઘમેૂ બહચૂરમાત 

કે ગરબે..કે ગરબે ઘમેૂ ઉમીયામાત 

કે ગરબે ઘમેૂ આશાપરુીમાત 

શોભે નર્લા ંનોરતાની રાત 

 

ઘમ્મર ઘઘૂરીઓ ઘમેૂ…ઘમેૂ …ઘમેૂ … 

ઘમેૂ  ગરબો ગજુરાત…આજ મગંલ છે રાત, 

જામ્યા તાલીઓના તાલ(૨) 

કે ઢોલીડા…. કે ઢોલીડા….  

 િબકે  માઝમ રાત ….……કે ગરબે ઘમૂજો રંગે આજ. 

……………………… 

130) ઢોલને દરબારે….. 

ઢોલને  દરબાર   હું  તો  હાલી મારા ર્ાલીડા 

સોળે  શણગારે  છલકી  મલકંુ  મારા સાથીડા 

  

પનૂમનો ચાદંલલયો ચમકે વ્યોમે મારા ર્ાલીડા 

પહરેી  માથે  પાઘ રમર્ા આર્ો મારા સાથીડા 
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કેહડયાના ં કામણ  મીઠા ં લાગે મારા ર્ાલીડા 

મનમા ં  મલકી મલકી  હાલુ ં મારા  સાથીડા 

  

બસંરી ર્ાગે  ને ઘેલા  ઘમૂીએ મારા ર્ાલીડા 

રાસે રમતો કાનો થઈને આર્ો મારા સાથીડા 

  

ચાપંાનેરના  ચાર ચૌટે   રમવુ ં મારા ર્ાલીડા 

નર્રંગી ઓઢણીયે સપના ંઓઢંુ મારા સાથીડા 

  

ચાદંલલયારી ચ ૂદંડીએ ઝીલ્યા નર્લખ તારલડા 

ઢોલને   દરબારે  હું   તો  હાલી મારા ર્ાલીડા 

…………………. 

131) ઘમ્મર ઘમેૂ છે માડંર્ડી રાજ…..  

 

ઢમઢમ  ર્ાગ્યા  રે   ઢોલ 

હાલો સહહયારના સાથમા ં

ઘમ્મર ઘમેૂ છે માડંર્ડી રાજ 

માના  ગરબામા ં ઘમૂજો 
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ઝગમગ દીર્ડાની જયોત 

મા આરાસરુ િામમા ં

દો તાલી ને ગાર્ો રાજ 

રૂડા ચાચંરના ચોકમા…ં 

ઘમ્મર ઘમેૂ છે માડંર્ડી રાજ.. 

 

લાલ ચટક ચ ૂદંડીની ભાત 

ચાપંાનેર ચોકમા ં

મા કાળી રમે રે દરબાર 

પાર્ાગઢ િામમા…ં. 

ઘમ્મર ઘમેૂ છે માડંર્ડી રાજ… 

 

સોના બાજઠીયા સોહાય 

નર્ દુગાવના િામમા ં

લીલડુા જર્ારા લહરેાય 

મા ઉધમયાના િામમા…ં. 

ઘમ્મર ઘમેૂ છે માડંર્ડી રાજ…. 

 

શરદની  સોહ ે  છે    રાત 
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મા બહુચરના િામમા ં

ઢમઢમ  ર્ાગ્યા  રે   ઢોલ 

હાલો સહહયારના સાથમા ં

ઘમ્મર ઘમેૂ છે માડંર્ડી રાજ 

માના  ગરબામા ં ઘમૂજો 

…………………………………………………… 

132) ગરબામા ંઘમૂજો..... 

 ઢમ ઢમ ...ઢમ ઢમ...ઢમ ઢમ 

ઢમ ઢમ ર્ાગ્યા રે ઢોલ 

ગરબામા ંઘમૂજો 

 

ઝગમગ ..ઝગમગ 

ઝગમગ ઝગમગ ઝબકે છે ગોખ 

નર્લી રે રાતમા ં

ઝમ ઝમ...ઝમ ઝમ ઝમકે ઝાઝંર 

ગરબામા ંઘમૂજો 

 

કુમકુમ  ...કુમકુમ 

કુમકુમ છાયા રે લાલ 
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માડીના ચોકમા ં

જય જય...જય જય અંબાના વ્હાલ 

ગરબામા ંઘમૂજો 

 

ગઢ ગઢ...ગઢ ગઢ 

ગઢ ગઢ પાર્ો રે ખ્યાત 

મા કાળીના રાજમા ં

અભય દે...અભય દે ભદ્રકાળી માત 

ગરબામા ંઘમૂજો 

 

રૂમઝૂમ... રૂમઝૂમ 

રૂમઝૂમ રૂમઝૂમ ઘમેૂ છિર 

ચાચંરના ચોકમા ં

હર ઉરમા.ં..હર ઉરમા ંકકૂડે કકૂ 

ગરબામા ંઘમૂજો 

 

કંકણ...કંકણ 

કંકણની શોભા અપાર 

મા ઉધમયાના િામમા ં
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ચ ૂદંડીના...ચ ૂદંડીના ચટકા ચાર 

ગરબામા ંઘમૂજો 

 

પજૂન...પજૂન 

પજૂન હર્ન ને પ્રસાદ 

ચરણોમા ંરમજો 

અંતરમા ં..અંતરમા ંથાશે ઉજાશ 

ગરબામા ંઘમૂજો 

ઢમ ઢમ ર્ાગ્યા રે ઢોલ 

ગરબામા ંઘમૂજો(૨) 

…………… 

133) રંગે રમીએ રાસ… 

દીઠો   એક ચાદંલલયો રમતો આભ  

બીજો ચાદંલલયો રમે સરોર્ર પાળ 

આર્ો ને ભેરુ રંગે રમીએ રાસ  

  

મને ગમતુ ંરે ફમત ુ ંતારે પાઘ 

એના  સગેં  રમતી મારી આંખ 

આર્ોને સખીઓ ગરબે ઘમૂીએ આજ  
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મારા   મહલેે ઝૂલતી  હાથીડાની હાર 

જુએ મારા હૃદયાની રાણીની ર્ાટ 

આર્ો ને ભેરુ રંગે રમીએ રાસ  

  

એક પતગં   ઉડાડંુ રે ઊંચે આકાશ  

લઈ  સરકે સાથમા ંહદલડાની આશ 

આર્ો ને સખીઓ સાથે રમીએ રાસ  

  

મારે આંગલણયે હરખે મોગરાનુ ંફૂલ 

ર્ાલમની  રે્ણીના ં કોણ કરશે મલૂ 

આર્ોને ભેરુ બારણે લટકાર્ીએ ઝૂલ  

  

મારે મહંદહરયે બેઠી પારેર્ાનંી જોડ 

મારા મનમા ં રમે  કોડીલા રે  કોડ 

આર્ોને સખીઓ માથે મકૂીએ મોડ  

  

ખીલ્્ુ ં   એક   કેસહર્ુ ં  ફૂલ   રે    ર્ાટ 

બીજો કેસડૂો મોહયો યમનુાજીને ઘાટ  

ર્હાલો ચાદંલલયો ખીલ્યો આકાશ 
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આર્ો    ને   ભેરુ   રંગે રમીએ   રાસ  

…………….. 

134) રે ગરબે ઘમેૂ ગજુરાત..લાલ સનેડો...... 
 

ઢમ ઢમ ઢોલ ર્ાગીયા.ં... ને આર્ી રૂડી નર્રાત 

મા દૃગાવ ભગર્તીની ઉપાસના.....રે ગરબે ઘમેૂ ગજુરાત..લાલ સનેડો 

સનેડો સનેડો...સનેડો..સનેડો...લાલ લાલ સનેડો. 

 

લીલાછમ જર્ારા માતના..., મા િરણીના ઉપહાર 

ગરબા કોરાવ્યા હતેના....રે પિાયાવ ગરબે અંબામાત...લાલ સનેડો 

સનેડો સનેડો...સનેડો..સનેડો...લાલ લાલ સનેડો. 

 

કુમકુમ સાધથયા શોભતા.... ને ધત્રશળુ શક્ક્ટ્તનુ ંિામ 

નમીએ દઈ ર્િામણા.ં...રે આધશષ દે પાર્ા માત...લાલ સનેડો 

સનેડો સનેડો...સનેડો..સનેડો...લાલ લાલ સનેડો. 

 

ભલી ભલી આભલે મઢી... ઘમ્મર ઘમેૂ છિર આભ 

રંગ-બેરંગી નર નારી ભલા.ં..રે ગરબે ઘમેૂ બહુચર માત...લાલ સનેડો 

સનેડો સનેડો...સનેડો..સનેડો...લાલ લાલ સનેડો. 
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આર્ી રહી છે હદર્ાળી ઢૂંકડી... દે સ્ર્ચછતાનો સદેંશ 

ઘર ગામ રૂડંુ દીપાર્જો....રે ગરબે ઘમેૂ ઉધમયા માત...લાલ સનેડો 

સનેડો સનેડો...સનેડો..સનેડો...લાલ લાલ સનેડો. 

 

રાસ રમર્ાની રે્ળા થઈ ભલા... જુએ રાહ નેપરુના રણકાર 

લાલ ચટક ચ ૂદંડીની ભાત ુ ંજ ગાતી....ઉડાડે  મા નર્દુગાવ ગલુાલ...લાલ સનેડો 

સનેડો સનેડો...સનેડો..સનેડો...લાલ લાલ સનેડો. 

……………………. 

135) સનેડો 

દહરયા     ઠેકીને    આધર્યા જ….,  ને  હૈયે  દેશ પરદેશની જય 

આજ   થઈ  ગઈ  રોટલી બે્રડ ને........ 

ભાઈ રોહહત થઈ ગયો રૉય...લાલ સનેડો 

સનેડો..સનેડો... લાલ લાલ  સનેડો ...સનેડો.. સનેડો.. લાલ  લાલ સનેડો...સનેડો સનેડો 

 

ભણતા  ભણતા  રે  ર્ટે ચડયા......ને  ડેન્સ  શીખર્ા  રે   જાય 

સરપ્રાઈઝ નો  ભાઈલો શરૂો થયો... 

ડેડી મીટ માય મેડમ જૉય...લાલ સનેડો 

સનેડો..સનેડો... લાલ લાલ  સનેડો ...સનેડો.. સનેડો.. લાલ  લાલ સનેડો...સનેડો સનેડો 
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જમર્ામા ં   ઉિર –દલક્ષણ    ને....રૉય    રોજ   દે   પીતઝાને    ન્યાય 

ચટકો લાગ્યો કઢીનો જૉય ને........ 

જમર્ા બનારે્ બા ને સૌ ખાય...લાલ સનેડો 

સનેડો..સનેડો... લાલ લાલ  સનેડો ...સનેડો.. સનેડો.. લાલ  લાલ સનેડો...સનેડો  

 

 

રૂમઝૂમ  આર્ી    નર્રાત્રી ને.......રમર્ા ચલણયા ચોળી  માગે  જૉય 

રાસ રમર્ા હાલ્યો ભાઈલો...  

 હળરે્ હાલો  ને દેજો તાલી  ......લાલ સનેડો 

સનેડો..સનેડો... લાલ લાલ  સનેડો ...સનેડો.. સનેડો.. લાલ  લાલ સનેડો...સનેડો  

 

્ ુએસ એ મા ં'આકાશદીપ' .....  આજ   ઢમ ઢમ   ર્ગાડે રે  ઢોલ 

રૉય જૉયની જામી જોડલી...ને દેર્ાગં પટેલ ઉમગેં ગાય....લાલ સનેડો 

સનેડો..સનેડો... લાલ લાલ  સનેડો ...સનેડો.. સનેડો.. લાલ  લાલ સનેડો...સનેડો  

…………………………………………………… 
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136) ના પછૂજો તમે…. ગઝલ 

ઝીલે આતરુ સાગર, અમતૃા એ ચાદંની ઉરે 

કેર્ી તરસ હતી ધમલનની, ના પછૂજો તમે 

  

લાવ્યો છે એ ચાહી ઉપર્નથી પે્રમને હદલે 

આર્ી પર્ન કહછેે શુ?ં મને ના પછૂજો તમે 

  

આ વ્હાલ તમારા ચમેૂ મારા ગાલને ભલે 

લાલી શરમે ઢોળાઇ  તો ના  પછૂજો તમે 

  

ભોળા મનને ભાળો રમતા ગાતા બિે હસી 

હોઠો ન  હસે છૂપા અમથી, ના પછૂજો તમે 

  

કેર્ા ંઝરણા ંગાતા ંસરતા,ં આ ડંુગરે િસી 

ડબૂો ખદુના સગંીત મહીં, ના પછૂજો તમે 

  

ર્ાતો કરતા ગમતા, તમ આ બે જ નયનો મને 

આંખોએ  શી  ર્ાત   ઝીલી,  ના  પછૂજો તમે 
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દોડે ગગને આ ર્ાદળ મસ્ત મલકતા સદા 

આ ભીંજર્તુ ં છે કોણ મને? ના પછૂજો તમે 

  

ને ખીલત ુ ંઆટલુ ંસરસ પ્રભા, ના જાણતા અમે 

આ  ‘દીપ  કયા ગગને ધર્હરે , ના પછૂજો તમે 

…………………………….. 

137) રૂપલુ ંકોઈ મળ્ુ ંમને….. ગઝલ 

 

છંદ-જદીદ…ગાલગાગા ગાલગાગા ગાગાલગા 

ર્ાત  મારી   ફૂલડા ં છાની  ના  રહી 

આજ તમથી  રૂપલુ ં કોઈ મળ્ુ ંમને 

 

રંગમાથંી   રંગ   કેર્ા  ખીલ્યા  હરે્ 

સ્ર્યમં લચત્રકાર થર્ાનુ ંમળ્ુ ં મને 

 

શીદ  માડંું  દૂર વ્યોમે   નજરંુ  હરે્ 

ચાદંસુ ં રૂપ ઘ ૂઘંટે  તો  જડ્ુ ં મને 

 

ના  મને  ઓ ર્ાદળી ભીંજાર્ો  ર્ધ ુ
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સ્નેહ સરર્ાણીસુ ં  કોઈ  અડ્ુ ં મને 

 

ના  જરૂર મારે તમારી  ખશુ્બ ુપર્ન 

તરબતર કરત ુ ં જ  કોઈ ભેટ્ુ ંમને 

 

લાગતા ટમટમ હદર્ા  ઝાખંા  આ ગલી 

ઝરુખડ ે  ઝગમગતુ ં  કોઈ  મળ્ુ ં મને 

 

ના   હરે્  દેજો   પખંીડા ં  સદેંશ  બહુ 

છલકતુ ં ઉર  આનદેં  તો  મળ્ુ ં મને 

 

સુદંર ગઝલ થયા તમે  ને ગાતો બિે 

શાયરે  મહહેફલનુ ં લબરુદ મળ્ુ ં મને 

 

આજ નયન ‘દીપના  શમણામા ં રમે 

ભલૂર્ા  સઘળં  જ  કોઈ  મળ્ુ ં મને 

……………………………… 
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138) છે હકનારા બે જુદા…… 

 ગઝલ છંદ ધર્િાન–ગાલગાગા ગાલગાગા ગાલગાગા ગાલગા 

િમવ  મારો  િમવ તારો , છે  હકનારા બે જુદા 
જલ  ર્હારે્  એક બનેં , સતય એ સાચુ ંબિે 

ર્ાત  મારી   ર્ાત  તારી, રોજ   હું  રટતો રહું 
જો અમારી ર્ાતથી ડગ, જગ રમે ન્યારંુ બિે 

રંગ   ખીલી  સાજં  વ્યોમે ,  આર્કારે  રાતને  
જાણતી એ  ભોર  થાયે, મગંલા  પ્યારંુ  બિે 

દૂર વ્યોમે સયૂવ જલતો, તપત સાગર આ િરા 
મેઘ   જયારે  નાચશે ,  લીલી  િરા  ચારંુ  બિે 

સાત  સાગર ;  સાત   ખડંો , રોજ  નોંખા પાડતો 
જો  ધર્ચરંુ વ્યોમે હું, છે મારી િરા ચીતરંુ  બિે 

ગોખમા ં ‘દીપ’  જલતો  ને,  અશ્ર ુપશ્ચાતાપના 
તેજમા ં શ્રધ્િા  ભળે તો,  તર્ સગં  ભાળં બિે 

…………………………………………….. 

 

139) સજાર્ો શસ્ત્રો હરે્….. 

 ગઝલ..છંદ ધર્િાન 

ગાગાલગા ગાગાલગા લગાગા ગાગાલગા 
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ચેતો ફરે બરૂી નજર, ર્તનના અલભમાન પર 

મા  ભોમ  દે હાકલ તને, સજાર્ો  શસ્ત્રો  હરે્ 

 

સહંારની   લીલા   ર્ડે ,  શત્ર ુ  રંજાડ ે  િરા 

્ધુ્િે  ભરો ડગ  સભુટો, સજાર્ો  શસ્ત્રો  હરે્ 

 

ના સમજતો આતકં  આ,  સભ્યતાની  ર્ાતડી 

રણહાક   દઈ   શખંથી,   સજાર્ો   શસ્ત્રો   હરે્ 

 

છે ખ્યાત જ ખમુારી જગે,  સતપથે  દે ગર્જના 

સાગર તથા અંબર પટે,  સજાર્ો   શસ્ત્રો   હરે્ 

 

કાયર નથી ગીતા ર્દે, નરપુગંર્  ધર્શ્વાનલ 

અન્યાયને   પડકારર્ા,  સજાર્ો  શસ્ત્રો    હરે્ 

 

છે  સાહસે   શરૂા  બકંા,  કસુબંલ   રંગો  િરી 

ફરફર ફરકર્ા શાનથી,  સજાર્ો  શસ્ત્રો  હરે્ 
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‘દીપજી નથી ગાથા મહા, શહીદી સમ ્ધુ્િમા ં

જયઘોષ  કરર્ા  માતનો, સજાર્ો   શસ્ત્રો  હરે્ 

 

………………………………………. 

140) છે  ખદુાઈ.…… ગઝલ 

 

ભરો ડગ પથે કરર્ાને ભલાઈ 

નહીં પછૂવુ ંપડે ક્યા ંછે ખદુાઈ 

 

છલકતા નયન પે્રમે તો દુહાઈ 

મળે સાદ એના જયા ંછે ખદુાઈ 

 

મળે આદર જગે એજ હરખાઈ 

કહશેે  જ પષુ્પો તયા ંછે ખદુાઈ 

 

અહહિંસા  થકી  જ  સમે રે્રઝેર 

મહા મોટપ કહ ેતયા ં છે ખદુાઈ 

 

અમનના  ર્હરે્ા  દો ર્ાયરાઓ 
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દુઆ ‘દીપની તો જયા ંછે ખદુાઇ 

………………. 

141) કહરે્ા કહાણી….. ગઝલ 

 

ઋત ુ છે મજાની ને ભલા મજાના તમે છો 

ખીલી  જ  સુદંરતા  જગે  કહરે્ા  કહાણી 

 

આર્ો કહું તો ઉભરતા ર્હાલે જ દહરયા 

મોતી   મઢી  હૈ્ુ ં  હસે  કહરે્ા  કહાણી 

 

ઉગતા  પહોરે પાથરંુ ઉમગંો  જ  વ્યોમે 

રજની ઢળે આતરુ   અમે કહરે્ા  કહાણી 

 

ર્ાગે બસંી  ને  ખીલતી  જ રાહો  ચાહ ે

રાિા    થઈ   હૈ્ુ ં રમે  કહરે્ા  કહાણી 

 

ઝૂમી પર્ન લારે્ જ મધરુ સૌરભ ખશુીલી 

ઝૂલ્ફો  જ  ઝૂલે  મેઘલી  કહરે્ા   કહાણી 
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ગમતી ઉર ધસતારી રણઝણતી રે રસીલી 

જામી  મહહેફલ  આજ  તો  કહરે્ા  કહાણી 

 

ના  રે સમાયે નજરમા ંજ દીર્ાનગી રે 

છે ‘દીપ ગાતો મનભરી કહરે્ા  કહાણી 

………………………. 

142) એકાન્તમા…ં. 

 ગઝલ..છંદ-મદીદ 

કષ્ટ કોલાહલ તણા સર્જતા અજપંા ઘણા 
શે્રષ્ઠ સર્જન જગતનુ ંફૂટત ુ ંએકાન્તમા ં

થાય ભાટાઈ જ, ભેળા ંમળે અળર્ીતરા ં
પથૃકતા પામો, પટાક પટત ુ ંએકાન્તમા ં

સગં સયૂોદય રમે ભ્રમણાઓ ભખૂડી 
જયા ંઢળે આ રાતડી જ શમતુ ંએકાન્તમા ં

ભાર લાગે ભાજંગડના સદા અંતરમહીં 
નીરર્ મને શે્રય સૌ ટપકત ુ ંએકાન્તમા ં

તોછડાતા ંતરફડે કમનસીબી આયખુ ં
રાખ જીગર ખાળ એ સબડતુ ંએકાન્તમા ં

રે્રના આતશ શમે પે્રમની જલિારમા ં
ર્ાત વ્હાલી ફૂલડંુ ઘ ૂટંત ુ ંએકાન્તમા ં
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ખબૂ ખેલ્યા ખોટના કપટ િીંગાણા જગે 

છોડ મદ, જાશે મળી ખટૂત ુ ંએકાન્તમા ં

રંગ ર્ાતાર્રણમા ંગજબના છાયી ગયા 
ભાગ્યશાળી! રટ જ ગીત ગમતુ ંએકાન્તમા ં

  

 માણર્ા ઓ ‘દીપ એકાતંર્ાસો મનભરી 
લ ૂટંજે લાખેણ રબ જાગતુ ંએકાન્તમા ં

  

……. 

143) િરા સ્ર્જનસી.…. 

છંદ…બસીત (ગઝલ) 

ગાગાલગા ગાલગા ગાગાલગા ગાલગા 

લાગે ભલી મધરુ આ ર્ાતો બિી ગગનની 

ગમતી મને લીલડુી મારી િરા સ્ર્જનસી 

કેર્ી રૂડી ખીલતી ઋતઓુ િરા ચમનથી 
કેમ તજુને ધર્સરંુ જ દુલારી િરા સ્ર્જનસી 

જાણી કથા સ્ર્ગવની રૂપલી બિી હરખથી 
શ્રધ્િા ધર્ભધૂત સત જ સચુારી િરા સ્ર્જનસી 

જન્મ િરી ભોમકા ખીલ્યો થઈ લીલડુો 
ફૂલો િરી બનુ ંહું પજૂારી િરા સ્ર્જનસી 

ઘમેૂ નભે નજર ત ુ ંબની ર્ાદળી ધર્રહની 
મ્હેંકે મમતથી ઉરે પ્યારી િરા સ્ર્જનસી 
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મેઘલ જલ અમી ભરી હરખાર્તા ર્તનને 

કલરર્ થકી ગાય એ ન્યારી િરા સ્ર્જનસી 

  

ઘમૂુ ંગગન મધ્યમા ંબિંન લઈ િરણના ં
‘દીપ જલતા ંખીલતી પ્યારી િરા સ્ર્જનસી 

…………… 

144) થાશે ડગર (ગઝલ) 

…છંદધર્િાન 

 

ગાગાલલગા   ગાગાલલગા 

 

ખેલ રણે, તો સારથ પ્રભ ુ

ઝઝંા ઝૂકી થાશે   ડગર 

ખદુની બલુદંીથી ભર જીગર 

દેશે  ડગ  તો  થાશે  ડગર 

જો  છો, િસમસતા પરૂ  તમે 

બળ  તારંુ  સ્ર્ય ંથાશે ડગર 

ખીલ્યા જો ફૂલ થઈ  જગતે 

દોડી પર્ન  જ  થાશે ડગર 
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છે  ખારા સાગરની  તુ ં નીપજ 

તપ્યો  તુ,ં ગગન  થાશે  ડગર 

  

‘દીપ   જડે   જો  સતય  સાથ 

અમર  યશ  જગે થાશે  ડગર 

…………. 

145) સમય…. 

 ગઝલ 

ગાલગાગા ગાલગાગા ગાલગાગા 

સમયને  ક્યા ં છે  સમય  રે થોભર્ાનો 

અલલપ્ત જ; યાત્રી બની સરતો જર્ાનો 

 

ખીલતુ ં મરુઝાત ુ;ં જગ  આ  ઋત ુસહારે 

હહસાબ ધનયધતનો  પલે  કરતો જર્ાનો 

 

કદી  તારો  ને   કદી  મારો   રટંુ  જયા ં

ર્ાત  તારી  અંહકત  જ, િરતો જર્ાનો 

 

બિંન  તને   ના  કોઈ  આહદ- અનાહદ 
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ધર્લયની ર્ણઝારો  જ  ભરતો જર્ાનો 

  

કખૂમા ં  એંિાણ   અગમોના ં  ઉગાડી 

અનતં  દશવની  મસ્ત  સરતો  જર્ાનો 

  

ર્ાગતી  શરણાઈ   રૂઠતી   રામજીની 

ધર્ના  પનૂમ; સનુામી ભરતો જર્ાનો 

  

સમય છે ત ુ;ં એટલે જ સો સો સલામો! 

છે  જ  બાજીગર મહા  રમતો  જર્ાનો 

……………… 

146) એ ર્ાત જુદી… 

 

ઋત ુર્સતં મધ ુને ; ખીલે  જ  સમુન એ ર્ાત રૂડી 

ર્િારે્  સજન  ને;  ખીલે  જ  નયન એ ર્ાત જુદી 

  

રમાડે રંગ રૈ્ભર્થી વ્યોમ, ઉષા જ સલણૂી 

સ્ર્ ને રંગો ખદુાઈથી તો; મન એ ર્ાત જુદી 
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ચગારે્ પર્ન ને; ધર્હરે જ પતગં ગગને ઊંચે 

િરાના  મીઠડા જીર્ન  બિંન  એ ર્ાત જુદી 

  

ચઢે  ઘનઘોર  મેઘો ને ; ર્રસે  કરુણા જ  રૂડી 

ર્હ ે જનની ઉરેથી  અનકંુપન એ ર્ાત જુદી 

  

સ્પદંન ઝીલી શશીના ;જલધિ લહર દે રાર્ ્ગુી 

અર્ર  દુુઃખે  ખળભળે આ  જીર્ન  એ ર્ાત જુદી 

  

મળે  સરપાર્ જો જીર્નમા;ં િનભાગ્ય  જ રૂડા 

ઠરે  માનુ ં હદલડંુ  ને ;  દે ચમૂન  એ ર્ાત   જુદી 

  

પ્રધત અિમવ સહજ  રમે શરૂાતન  એ ર્ાત  રૂડી 

ર્તન કાજે િરે બલલદાનો,  જન  એ ર્ાત જુદી 

  

ઝગમગે  દીપ સસં્કારોના તો જીર્ન મધરુા 

પર ભલાકાજ ખચી કોઈ ક્ષણ; એ ર્ાત જુદી 

  

થઈ   પહંડત  રચો  શાસ્ત્રો ; તે  ધર્દ્યા   જગ   મડૂી 

ખદુ તર્ારીખ; તો નમતુ ંજ  ર્તન એ ર્ાત જુદી 
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સજો શણગાર હીરા મોતીથી; તનડે જ સખુી 

ઉજાશે ‘દીપ જો ચૈતન્ય િન;  એ ર્ાત જુદી 

………………. 

147) ર્ાત  છે ધર્શ્વાસની….. 
  

ર્ાત  છે ધર્શ્વાસની , હકિંત ુશકંા જાય છે 

સયૂવ આ ઊગ્યા પછી, ર્ાદળે ઢંકાય તો? 

  

પષુ્પ  છં  ને હું િરંુ, સૌરભ મજાની ઉરે  

ર્ાયરા દૂધષત થઈ ને બિે ર્કંાય તો? 

  

દોડતા ંઝરણા ંનદી્ુ ંથઈ સાગર થર્ા 

ઊતરે આડા ંરણો, ઓઝલે અટર્ાય તો? 

  

મૌસમ બની મસ્ત, ગાજે લહરેાતી હસી 

ધર્રહી ભીંનાશ; આગ જ થઈ છંટાય તો? 

  

આડશો ઊંચી જ રચશે ધશખર સાફલ્યના 
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ને િરી ધર્શ્વાસ આ વ્હાણ હંકારાય તો? 

  

તોલજો ના ત્રાજરે્ જીંદગી શકંા થકી 

હામ રાખી ‘દીપ ધર્શ્વાસથી રંગાય તો? 

…………………… 

148) છળકપટી જાદુ…. 

છળકપટી જાદુ જમાનાનો સઘળે ર્રતાય છે 

ઢોળના દાગીના, સરુ્વણ ભારે્ રે્ચાઈ જાય છે 

 

સાચા ફૂલો થયા જે બીચારા, તર્ાયે શેકાય છે 

કાગળના ફૂલો, મહફેીલના રંગો માણી જાય છે 

 

દ્વારે ઊભા ભગર્ાન સામે, કમાડ બિં થાય છે 

થાપ દઈ શ્રિાને, પાખડંી ખદુ પ ૂજંાઈ જાય છે 

……………………………. 

149)  તડપન  થકી થાકી ગયો… 

 

સાથે  સમયની  પળપળ  રહી  હાફંી ગયો 

ક્યા ં દોષ દેર્ો ૠત ુ,તજુ સગેં પાકી ગયો 

  

http://infranetlab.org/blog/wp-content/uploads/2008/12/08_12_01_cloud_seeding021.jpg
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આકાશમા ં  ઘમેૂ   ર્ાદળો ,  તરસે    રણો 

ને ‘દીપ  અંતરે તડપન  થકી થાકી ગયો 

……………………. 

150) એ તો ટાણે ઢળે…. 

છંદ ધર્િાન–ગાગાગા ગાગાગા ગાગાગા ગાલગા 

 

ના જાશો જ છકી સમય સરીખો ના રહ ે

મધ્યાહે્ન   તપતો  રધર્  નક્કી  સાજંે  ઢળે 

 

કેર્ો જાશે સમય ન કોઈ શક્ુ ંકળી 
રજર્ાડી ઠાઠો પળમા ંતો ખાટે ઢળે 

 

છે સતય જ, ર્ાર્ો તેવુ ં જ લણો જગે 

ર્ાર્ી જ ભલાઇ તો સખુ લલાટે ઢળે 

 

ઘટમાળો જીર્નની ઘમેૂ જ ઋત ુસરખી 
ના  દો  દોષ  સમયને એ તો ટાણે ઢળે 

………………… 
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151) ખટકો મને..…. 

 

કેમ ના ર્ાદળો ર્રસે રણે 

એજ રે ર્ાતનો ખટકો મને 

 

રોજ આર્ી તમે સપને રમો 

ના મળો દોડતા ખટકો મને 

 

મધ્ય  મેળે રમુ ં કેમ અટુલો 

ખોળં એ ના મળે ખટકો મને 

 

ગોપ રાિા અને ધર્રહી વ્રજ 

બસંરી  ના બજે ખટકો મને 

 

ઝૂમતા ં ફૂલડા ંર્ગડે  હસે 

સનૂમનૂ ઉરનો ખટકો  મને 

 

ગાગરશુ ંહૈ્ુ ંનાનુ ંજ અમથુ ં

રોજ  ઢોળે અમી  ખટકો મને 
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કેમ ના રોજ પનૂમ ખીલતી 

‘દીપ, સાગર કહ ેખટકો મને 

………………….. 

152) ઝૂમતા અમે… 

 

સજે    સષૃ્ષ્ટ આ  પરૂર્ની  શોભા  ઝીલતી  ઉરે 

છર્ાઈ  લાલી નભમા ં ને  શરમે  ઝૂમતા  અમે 

કહતેા  આ પષુ્પો  પહરચય તારો  સુદંરતા મઢી 
રમાડી  હદલબરને  નયનોમા ં ને  ઝૂમતા  અમે 

 

હસે  હોઠ  મધરુ મધરુ અને  લાલી ગાલથી  ખરે 

હદસે ઝૂમતુ ંઆ વ્હાલ ભ્ુું  જગને  ઝૂમતા  અમે 

 

રમાડો  ફૂલો  જેવુ ં તમે તો ઝાકળ જ થવુ ં ગમે 

તમે    ખીલ્યા   સ્નેહ   સગુિેં  ને  ઝૂમતા  અમે 

 

રૂડા    સદેંશ  દે  મેઘા    ઝરમર    સાદથી  બિે 

ઉરે  ઝીલી  એ  ભીંના  ભાર્ો  ને  ઝૂમતા  અમે 

 

રમે  શીતળસી  એ  અમતૃા  રૂપલી ચાદંની  હસી 
ન પછૂ્ુ ં અમથુયં  આ સાગરને  ને  ઝૂમતા અમે 
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હશે   જગમા ં આનદં  ભલા  કેર્ો  જાણતા  અમે 

રમાડે સધર્તા ‘દીપ ઉર  થકી ને  ઝૂમતા  અમે 

……………………. 

153) એ  ભલૂ્યા  કરંુ….. 

 છં   ર્ાતાવ  ને, જીંદગીને   ર્ાતાવથી  ગ ૂથં્યા  કરંુ 

જાતી  સરતી  જીંદગીની ર્ાતાવ, એ  ભલૂ્યા  કરંુ 

  

ઝૂમ્યા  જ   કરંુ, ર્ાયરે  ર્ાસતંી  કલશોરે  બિે 

દાન  જ  દેત ુ ં દૂર કોક  જ તપતુ,ં એ ભલૂ્યા કરંુ 

  

ગમ્યા  જે   રંગો  બિા,  એ  પરૂી  રંગીલો   ફરંુ 

કાબર-ચીતરી જાત થાતી જ જતી, એ ભલૂ્યા કરંુ  

  

થોડો   સાચો   અંદર  જ  છૂપાર્ી  ડોકાયા  કરંુ 

જે   દપવણમા ં છદ્મરે્શી   દીઠો,  એ  ભલૂ્યા  કરંુ 

  

હો  બે નજરોના   સદા સરર્ાળા , એ રટયા કરંુ 

ભલૂી  પે્રમ  છકી  જગે ટકરાશે, એ  ભલૂ્યા   કરંુ 
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દેતો  સદેંશા  ફરંુ,  થાજો  ફૂલ  સમા  આ  જગે 

ભાગ્યમહીં  છે  પથ્થરે પીસાવુ,ં  એ  ભલૂ્યા  કરંુ 

  

ર્દંન કર મા ભોમ ને ત ુ ં‘આકાશદીપ‘  ઝળહળી 

છે  બિંન  એ  મીઠડા ંમોંઘા,ં ના  એ ભલૂ્યા  કરંુ 

……… 

154) દાતારી તમારી…. 

ગઝલ…છંદ -મઝુાહરઅ 

લગાગાગા ગાલગાગા લગાગાગા ગાલગાગા 

નભે  દોડે ર્ાદળીઓ,  હરખથી  સદેંશ  દેતી 

નથી માપે તો મપાતી જ, આ દાતારી તમારી 

  

િરા  ઝીલી એ અમીિાર, ખીલે રૂપથી રૂપાળી 

િરે ઋતઓુ થાળને િન્ય, આ દાતારી તમારી 

  

સમાયે ના નજરમા ંરૂપ રંગે મઢયા આ નજારા 

મનોહર  જલિાર  સગેં , રમે  દાતારી તમારી 

  

રમે રૈ્ભર્થી  કલરરે્ ર્સતંો ર્ગડો સજાર્ી 
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મઢી સ્ર્ગવસી િરા, િન્ય આ દાતારી તમારી 

  

અંબર ખીલે મસ્ત પ્રભા લઈ લાલીમા ઉષાની 

સકળ સષૃ્ષ્ટને  સજારે્  જ, આ દાતારી તમારી 

  

ઢળે  સધં્યાને  રમે  આભ  મધ્યે દશવન  રૂપેરી 

શરદની  રાતે  રમાડે,  રંગે  દાતારી  તમારી 

  

રમે પખંી સપ્ત સાગર પટે ગાતા ંમકુ્ક્ટ્ત ગાનો 

કળા  ઐશ્વયવથી ભરી  છે ,મહા દાતારી તમારી 

  

અંતર ભીંજાયે તર્ કૃપા થકી ને શાતા જ મધરુી 

રૂડી  સર્વથી  જ   દીઠી,  મહા  દાતારી  તમારી 

  

રમે  ને  ભારે્  રમાડી  સમારે્  આ  ગોદ તારી 

સજળ  નયને  નીરખે ‘દીપ, આ દાતારી તમારી 

…………………………………………………. 
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155) હૈયા મહીં…. 

 ગઝલ-છંદ-ખફીફ (ગાલગાગા ગાલગાગા ગાગાલગા) 

  

પ્યારના રંગો જ રમતા દીઠા જગે 

ને  હસી  તેને , રમાડંુ  હૈયા  મહીં 

  

હતે  મારા ચીતરંુ ભીંના શબ્દથી 

ને મઢંુ, પ્યારા રંગોથી હૈયા  મહીં 

  

માડંને ઓ પર્ન, ર્ાતો ત ુ ંર્સતંની 

છે   જ મારે ડોલવુ,ં બસ હૈયા  મહીં 

  

જાત  મારે  ઢાળર્ી  છે  રેતી  પટે 

છે  સમાવુ ં, લહર સગેં  હૈયા  મહીં 

  

રાહ જોઉં બારણે ,પળપળ માપતા ં

ભાર્મા ંડબૂી જ  ભાળં  હૈયા મહીં 

  

કેમ  ઝરણાઓં  કહું   તમને  ર્ાતડી 
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ખળખળ ઉછળતી રમે, એ હૈયા મહીં 

  

ગાય ગીતો નયન મારા  ફૂલો  બની 

‘દીપ આજે ઝગમગે, તર્ હૈયા  મહીં 

…………………………………… 

156) તો  કેવ ુ ં?.…  –ગઝલ 

છંદ-તર્ીલ 

લગાગા લગાગાગા લગાગા લગાગાગા  

  

્ગુોથી રમે આ જગ િરી રે્ર ઉન્માદો 

ભરી પે્રમ છલકાવુ ંસખુ સદા હું તો કેવુ?ં 

  

ભલુ ંથાય સૌનુ ંછે જ એમા ંજગ ભલાઈ 

સરે  ભાર્ હૈયે  નીત શાણા  જ તો કેવુ?ં 

  

ભલે ને મળે થોડંુ જ પણ હોય હહતકારી 

સતંોષ  ઉરે  ઠારે  જ  શાતા જ તો કેવુ?ં 

  

અર્રના જ દુુઃખે જો અનભુર્ાય એ દુુઃખો 
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બને િમવ સાચો એ જ સૌનો જ તો કેવુ?ં 

  

રમે  કોડ  મનમા ં થાવુ ં તો પષુ્પ રે થાવુ ં

મળે ભાગ્ય દેર્ા ફળ જ આ જન્મ તો કેવુ?ં 

  

ધર્િાતા થઈ જાયે જ આ જીંદગી ઝરણુ ં

સજાવુ ં જ  હૈયે  લીલડુી ભાત  તો  કેવુ?ં 

  

રમુ ં માત  જેવુ ં આ   જગે  આધશષે તારા 

ખશુ જ હું અને ખશુ ઉપરર્ાળો જ તો  કેવુ?ં 

  

મળે ભાગ એર્ા ‘દીપ વનૃ્દાર્ને  ધર્હરી 

પરમ પે્રમમા ંગોપી સમ થર્ાય તો કેવુ?ં 

…………. 

  



અનકુ્રમણિકા 226 

 

સચૂન નોંિ-- 

સચૂન નોંિ-- 'ઉરે ખીલ્્ુ ંઉપર્ન' 

પસુ્તકના લાસ્ટ કર્ર પેઝ પર બહાર , ફોટા સાથે 

 

ધર્શ્વ કધર્તા હદન…. 

બારણે આર્ી કધર્તા બોલી 
લહરેે દહરયા દહરયા હદલે 

કેમ તારંુ ઉર કંઈ ના ઝીલે? 

આજ ક્યા ંછે પનૂમની રાત ુ ં
છોડને ઘાયલ ગોઠે ના ર્ાત ુ ં

ર્ાત માડંે નયનો નચર્ી કોઈ 
ડંુગરા ખલેૂ દૂર ટહુકા દઈ 

કેમ તારી આજ છલકે ના ઝોળી 

ર્ાટ જોઉં છં દે ર્સતં તેડા ં
ફૂટી ક્યા ંછે કૂંપળો ડાળી ડાળી 
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મસ્ત પારેર્ા ંભીંજરે્ પાખંણ 

છૂટતી સોઢમ અર્ની આંગણ 

હાલને ભમીએ  ગાતા ંસાજન 

 

 

પાગલ થા પડી પે્રમમા ંપ્યારા 

નાખશે અંતરે  જ ર્સતં ડેરા 

ઉમટશે ર્ગાડી ઢોલ  નગારા 

ર્ાદળ દહરયા ડંુગર ને િારા(૨) 

,,,,,,,,,,,,,,  

 


