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"ૐ શ્રી" 

 

 

રમેશ પટેલ(આકાશદીપ) 
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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. 
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સૌજન્ય… 

પતુ્રી પહરર્ાર આર્કાર 

……………….. 

ર્તનના ર્ાયરા ર્તાવય છે 

ચાલો ગજુરાત...ભાઈ માણો ગજુરાત 

ઉરની કંદરામા(ં૨)... 

ગરુ્જર ખમીર પડઘાય છે... 

ર્તનના ર્ાયરા ર્તાવય છે. 

 

ગઢ ગબ્બર  ને પાર્ો 

ઓલો લગરનારી બાર્ો 

ડાલમથ્થાનો    ત્રાગો 

રણ   શરદનો  લ્હાર્ો 

કલાને કધર્તાનો ટંકારર્ થાય છે... 

ર્તનના ર્ાયરા ર્તાવય છે. 

 

 સસં્કૃધત કાવ્યોનો રાજભોગ સમ કાવ્ય-થાળ એટલે 'આકાશદીપ' ના સસં્કાર ર્લોણાનુ ં
નર્નીત..આવુ ંમધરંુુ અલભર્ાદન ઝીલર્ાનુ ંસૌભાગ્ય કધર્શ્રીને મળ્ુ ંછે.  
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સાહહત્ય 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 ંસાહહત્ય 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 
િબકાર ,બદલાતી ઋતઓુનો રૈ્ભર્,ર્તન પે્રમ,પ્રકૃધત,પ્રાણીઓ,પક્ષીઓ,સરોર્ર તથા જન 
ઉત્સર્ો,દેશ પે્રમ ધર્ગેરે ધર્ષયોમા ંિરતીની માટીની મહેંક માણર્ા મળે છે... 

   આપ સૌ કાવ્ય-સગં્રહ “મનોભધૂમને મેળે” ને હષવભેર ર્િાર્શો  એ અલભલાષા સાથે જય ગજુરાત. 

પતુ્રી પહરર્ારના સ્નેહ ર્દંન 

શે્વતા, મેનકા, ધર્તલ 
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ભાર્ાપવણ 

સદગત આદરણીયશ્રી રધતલાલભાઈ ચદંરીયા ને કાવ્યપષુ્પનુ ંભાર્ાપવણ 

 

જન્મ : દશેરા  –.. ઑક્ટ્ટોબર ૨૪, ૧૯૨૨  –  ધનર્ાવણ: દશેરા – તા. ૧૩/૧૦/૨૦૧૩–મુબંાઈ) 

  મ.ુરધતકાકા( સરૈ્યા ગજુરાતી)  એટલે  ગજુરાતી ભાષાને આધધુનક રીતે , ભાષાની ખબૂીઓ સાથે 
શ્રીમતંાઈ બક્ષર્ાનુ ંસ્ર્પ્ન જોનાર ને ,‘ગજુરાતીલેક્ક્ટ્સકોન’ જેર્ો અમતૃ કંુભઅપી  મધૂતિમતં કરનાર 
ધર્ભધૂત.   એક માતભૃાષા પે્રમી તરીકે ,આપનુ ંઆ ઋણ સ્ર્ીકારતા.ં.. મારો કાવ્ય સગં્રહ " કલ્લોલલની 
" આપને અપવણ કરતા ંઅત્યતં હષવ અનભુવુ ંછં. 

 

રમેશ પટેલ(આકાશદીપ) 

  

http://www.speakbindas.com/interview-of-shri-ratilal-chandaria/
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આવકાર.... 
 
  
ભૌતિક સતુવધા સપંન્ન સષૃ્ટિમા ંભારિીય મનોજગિનો પ્રતિઘોષ….ડોશ્રી બળવિંભાઈ જાની 

લોક સસં્કૃતિના રખેવાળ અન ેરાજપરુુષ, શ્રી પરુુષોત્તમજી રુપાલાજીએ એક વખિ મને કહલેુ ંકે , બળવિંભાઈ િ
મે આ ડાયસ્પોરા સાહહત્યનુ ંઅધ્યયન આરંભ્ુ ંએ  સારંુ ક્ુું. અમેહરકામા ંએક રમેશ પિેલ 
(આકાશદીપ) ઉપનામથી કતવિાઓ લખે છે એનુ ંપિ અવલોકન કરજો. 

      મારી નોંધમા ં અમેહરકામા ંછદંોબધ્ધ કતવિાઓ રચિા નિવર ગાધંી, ચદં્રકાિં દેસાઈ, ઘનશ્યામ  

ઠક્કર અન ેરમેશ કનોજજયા પછીના કતવ િરીકે એમન ેઅવલોકવા, પથૃ્વી છદં માિે  

ખાસ, એવી  નોંધ િપકાવેલી. બે એરીયા(કેણલફોનીઆ)થી 
હ્યસુ્િન જિી વેળા, આ. પ્રિાપભાઈ પડંયાના સચૂનથી આકાશમાગે , રમેશ પિેલના ‘ મઢેલા ંમોિી‘  કાવ્યગ્રથંને 
અવલોકિો રહલેો. 

તશખહરિી, હહરિી, મદંાક્રાિંા, શાણલની, સ્ત્રગ્ધરા, અન ેપથૃ્વી છદંમા ંરચાયેલી રચનાઓ તવશ ે 

કાવ્યસગં્રહના હાતંસયામા ંજ મેં નોંધ કરેલી. મારી પાસ ેરમેશ પિેલ (આકાશદીપ)નુ ં

એક ડાયસ્પોરા છાદંસ કતવનુ ંણચત્ર હતુ.ં સન્ન્મત્ર પ્રો. હકશોરતસિંહ સોલકંીએ 
(મહધુા) પિ એક વખિ કહલેુકેં ‘ અમેહરકા જાય છે િો િમારી સાસરીની બાજુના ગામવાળા રમેશ પિેલ 

(આકાશદીપ)ને ક્યારેક મળજે. મારંુ સાસરંુ શામળનુ ં
– રણખદાસનુ ંતસહુજં, ને બાજુનુ ંમહહસા િે રમેશભાઈનુ ંવિન. 

   સરદાર પિેલ ્તુનવતસિહિની ણબરલા તવશ્વકમાા એંજજતનયરીંગ કોલેજમાથંી, પ્રથમવગામા ંબી.ઈ. ઈલકે્ટ્રીકલ એં
જજતનયરની પદવી, ઈ.સ. ૧૯૭૧મા ંમેળવેલી. ૧૯૭૨મા ંગજુરાિ  

ઈલેક્ટ્રીતસહિ બોડામા ંએંજજતનયર િરીકે નોકરીમા ંજોડાયા. ઈ.સ.૨૦૦૪ થી બત્રીસ વષાની નોકરીમાથંી સેવાતનવ ૃ
તત્ત પછી, અમેહરકા રેહવા જવાનુ ંબન્્ુ.ં સ્વભાવથી રમેશ પિેલ કતવ, શ્રી દોલિભાઈ ભટ્ટ અન ેગાધંીનગરના સા
થી તમત્રોએ, એમની કતવિાઓ, ‘સ્પદંન‘ સગં્રહમા ંપ્રકાતશિ કરી, ભાવપિૂા સન્માન સાથ ેતવદાયમાન આપેલુ.ં 
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  અમેહરકામા ંપ્રકૃતત્ત દશાન સાથે વિનનુ ંપ્રકૃતત્તપાન ને ભારિ ભ્રમિે, મનોભતૂમમા ંભડંારાયેલુ,ં િેનુ ંપ્રાગિય અમે
હરકામા ંતનરાિંની ક્ષિ ેથવા લાગ્્ુ.ં અમેહરકા ગજુરાિી કતવિા ક્ષતેે્ર, 

‘ ઉપાસના‘ (૨૦૦૭), ‘તત્રપથગા‘ (૨૦૦૦૮), ઈ-
બકુ િરીકે ‘કાવ્ય સરવરના ઝીલિ‘ે ઉપરાિં ‘ ઉપવન‘ પછી ‘મઢેલા ંમોિી‘ -
(૨૦૧૬) તવશે, શ્રી રઘવુીર ચૌધરી, દોલિ ભટ્ટ, અતનલ ચાવડા, સર્ ૂપરીખ, તવનોદ પિેલ, પ્રિાપરાય પડંયા, 
તનલમ દોશી, પ્રજ્ઞાબેન દાદભાવાળા, મહશે રાવલ, પી.કે. દાવડા,  
જુગલહકશોર વ્યાસ , ઉપરાિં  બ્લોગમા ંતવતવધ કતવઓના ણલણખિ રૂપે પ્રતિભાવો 
અવલોકવા મળે છે. એમના ંઘિા ંગીિો લોકગીિોની માફક લોકતપ્રય બન્યા ંછે. 
  ‘મનોભતૂમને મેળે‘  િથા ‘ઉરે ખીલ્ુ ંઉપવન‘ બનંે કાવ્ય-
સગં્રહોમા ંએમની ૧૫૦ અન ે૧૫૬ મળીને ૩૦૬ રચનાઓ ગ્રથંસ્થ છે. ‘મનોભતૂમને મળેે‘ મા ંછાદંસ ઉપરાિં ગીિો,
 દીઘાકાવ્યો, ભન્ક્ટ્િકાવ્યો, માત-ૃ
તપત ૃવદંનાના ંકાવ્યો, વ્યન્ક્ટ્િલક્ષી કાવ્યો અન ેપ્રાસણંગક કાવ્યરચનાઓ સગં્રહહિ છે. ‘ઉરે ખીલ્ુ ંઉપવન‘મા ંઉત્સ
વલક્ષી, પ્રેમલક્ષી, વિનલક્ષી ગીિો અન ેગરબાઓ ઉપરાિં ગઝલો મળીને ૧૫૬ રચનાઓ છે. કુલ ૩૦૬ રચના
ઓ નવના પિૂાુંકને પ્રગિાવે છે. 
     િળપદી કૃતષ જીવનની તવગિો અન ેવાસ્િવની સષૃ્ટિ સાથે અમેહરકાના ભૌતિક સતુવધા-
સપંન્ન રહઠેાિો સાથ ેઅતવનાભાવી રીિે સકંળાયેલી પ્રકૃતત્ત , રમેશ પિેલની તવષય સામગ્રી છે.સગાસબંધંી અન ે

સાહહત્યપ્રેમી સજ્જનોની સગંિથી પ્રાપ્િ સતંપૃ્પ્િનુ ંગાન િેમની કતવિામા ંપડઘાય છે. છદંોણભજ્ઞિા અન ે
સભયસમાજના મનની અણભજ્ઞિાની સરળ બાનીમા ંઅણભવ્યન્ક્ટ્િ એમની તનરંિર કાવ્યસાધનાનુ ંસફુળ છે. ભારિી
ય જીવન મલૂયોને અમેહરકન ભૌતિક સતુવધાસભર વાિાવરિમા ં
જાળવી રાખવાનુ ંએમનુ ંવલિ ધ્યાનાહા બની રહશેે. રમેશ પિેલને સાધવુાદ. 
બળવિંભાઈ જાની 
િા- ૧0-૫- ૧૮, તસહુજં 
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લેખકનુ ંતનવેદન…… 

 

 

જ્ઞાન સિુા, મમ માતભૃાષા 

લાડ-કોડથી દે જ  સદેંશા 

મઢે મમતાથી માત મલકાતી 

િન્ય!  માતભૃાષા  ગજુરાતી 

                                                 મેઘાર્ી સાહહત્યકાર શ્રી દોલતભાઈ ભટ્ટ ેપહલેી મે  
,૨૦૦૪ ના ગજુરાત રાજ્યના સ્થાપના હદને,  મારા પ્રથમ કાવ્યસગં્રહ 
'સ્પદંન'ને ર્િાર્તા,ં ગાિંીનગર મકુામે પોરસ ચડારે્લ... ...'તમારામા ંપડલેા કધર્-
તત્ત્રે્ તમને કલમ ઉપડાર્ી છે,  તો પરદેશ જાઓ તો પણ લખતા રહ ેજો, હરે્ તમે 

 કધર્ની પગંતમા ં ગોઠર્ાઈ ગયા છો. મારા બીજા કાવ્ય-સગં્રહ 'ઉપાસના' ના પ્રકાશન પછી 
'જ્ઞાનપીઠ' સન્માનથી ગજુરાતી સાહહત્યને ગૌરર્ બક્ષનાર શ્રી રઘરુ્ીરભાઈ ચૌિરીએ, કધર્તાનો 
'ક' જાણર્ા-પામર્ા મથતા મને, મધરુી આધશષ ને આર્કાર દેતા,ં મારા કાવ્યસગં્રહ 
'ધત્રપથગા' મા ંતેમના આલેખાયેલા આ શબ્દોની સગુિંી આજે પણ તરબતર કરે છે-- " 
રમેશભાઈને પ્રકૃધિનુ ંસાહચયવ સાપંડ્ુ ંછે-એમાાથંી જાગેલી લાગણીઓ  િરતી-આભને જોડે છે, જે 
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ધર્ધર્િ રચનાઓમા છંદ-લયના રૈ્ધર્ધ્ય સાથે રજુ થાય છે-એમની કેટલીક ગેય રચનાઓ 
લોકગીતની સ્ૂધતિ િરારે્ છે."  

   આ વાિન ે્.ુકે. ન્સ્થિ , માતભૃાષાના ચાહક ને ગાયક શ્રીહદલીપભાઈ ગજ્જરે જાિે અંિર ગોખે સાભંળી 
હોયએમ,   મારી વિન પ્રેમની રચના' શીર સાિે સોગદં અમારા,  પાવન હહમાલય ગગંા' ને ભારિના પ્રજાસત્તક 
હદન ે,  ્.ુકે. રેડીઓ ને ્-ુિયબુ પર ગુજંિી કરી દીધી. છેલલલા ચાર વષાથી નેિ આંગિે ને સમારંભમા ંતવશ્વ 
ગજુરાિી ભાષાના ચાહક તમત્રો, હદલીપભાઈએ સ્વરબધ્ધ કરેલ, 'મહકેત ુ ંગજુરાિ' 

પિ પહલેી મે ના રોજ સાભંળવાનુ ંચકૂિા નથી.      

              આજના ઈંિરનેિના ્ગુે, અમન ેતવશ્વમેળે , શ્રી સરેુશભાઈ જાનીના સહયોગે નવેંબર 
,૨૦૦૯થી  શરૂ કરેલ  આકાશદીપ" બ્લોગથી મ્હાલવાનુ ંમળ્ુ.ં  મેળો એિલે તવતવધ લોક સસં્કૃતિનો ધબકાર.  તિ
થોની પાવનિા, ઋત ુપ્રસાદી ને ઉરના ઉમગંની મસ્િી. કતવની મનોભતૂમ પર આ મસ્િી 
રિકે  પછી કતવ કેમ ના ગાઈ ઊઠે? ....'હાલો મેળે ઝિ જઈએ'  િો આવો ' 

"મઢેલા ંમોિી" પછી, ડાયસ્પોરા સાહહત્યના સૌજન્ય.ે.મારા પાચંમા કાવ્ય સગં્રહ 
...'મનોભતૂમને મેળે' ને વધાવીએ. 

          આપિા ગજુરાિી સાહહત્યના ઉપાસકોની કાવ્ય રચનાના ખજાનાન ેમેં મનભરી માણ્યો છે, કતવવર શ્રી 
ઉમાશકંર જોશીની એક વાિ મને ખબૂ જ ગમિી.. ." ગામથી શબ્દ લઈ નીકળયો હિો, શબ્દ ક્યા ંલઈ ગયો? 

ભોધમયા ધર્ના મારે ભમર્ા'તા ડંુગરા 

જગંલની કંુજ કંુજ જોર્ી હતી 

આઝાદીના ઉષઃકાળમા ંજન્મ્યા િેથી દેશદાઝથી ભરપરૂ પેઢીની છત્ર છાયામા ં
ઉછરવાનો અમન ે લહાવો મળયો. આ સસં્કારોની અણભવ્યન્ક્ટ્િ એજ અમારી  કતવિાઓ.   સાહહત્યતવદ નોંધ ેછે એમ
..'કતવિા એિલે અનભુતૂિની સચ્ચાઈ, જે અંદરના ચિેન ણબિંદુને સ્પશે અન ેરિકે'... આપ સહપ્રવાસી થશો િો જરૂ
રથી એ ઊતમિઓના ધબકારા અનભુવાશે.  

ધન્ય! ગરુ્જરી પ્યારી મૈયા 

દીધા ંસાગર હૈયા ં

સ્નેહ સમપાિ સાવજ ત્રાડ ે

રંગે જાિ જ છૈયા ં
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     'મનોભતૂમને મેળે' મા ં મળેાના મીજાજ ને મસ્િી માિે અમ ેભાવ- 
ઢોલક બજાવ્્ુ ંછે.  છદંબધ્ધ કાવ્યો, માવિર વદંના, ભન્ક્ટ્િવદંના, ગીિગુજંન ને પ્રાસણંગક રચનાઓ જરૂરથી 
આપ સૌન,ે નોંખી નોંખી મસ્િીમા ંગાિા- ઝૂમિા કરી દેશે.   

   શરદ પનૂમની રાિનુ ંસૌંદયા કેવુ ંછલકે છે- મલકે છે... 

વ્યોમ ેછાયી મજાની, ઋત ુશરદ ભલી, રાિડી પિૂા રાિી 

ઝૂમે  વકૃ્ષો  રમિંા,ં કુદરિ  હરખે,   વાહરે  આ  ઉજાશી 

 

શોભે  તપૃ્પ્િ  ભરીને, શરદ જન ઉરે, અમિૃાની  કિોરી 

કાણલન્દી રાસ લીલા, શરદ ઉજવિી, બસંરી કોિ ભલૂ?ે 

કતવિા એ શબ્દની કલા છે 
,શબ્દની લીલા છે. ઈંિરનેિ એ આધતુનક ્ગુની મહાભેિ છે. પસુ્િક પ્રકાશન પહલેા ંકતવિાન ેપાખં મળી જાય છે..
સપ્િખડં ે'આકાશદીપ' બ્લોગની સવુાસના પ્રતિભાવો પિ કેિલા મીઠડા...ભાવને પ્રગિ કે પ્રત્યક્ષ કરવાની  

આપની ભાષા  નોંખી રીિે ઊભરી રહી છે.દૂર કિાર(દોહા) તનવાસી શ્રી રીિેશ મોકાસિ..ગજુરાિી 

 હફલમ તનમાાિાનો પ્રતિભાવ કે 
, તનખાલસ, નૈસણગિક અન ેનમ્ય રચનાઓથી ફાગી ઉઠેલો બ્લોગ. આ અમ ેમાિિા હિા ને,  

એહડસન( ન્્જુશી) , રેડીઓ.હદલ માિે શ્રી કૌતશકભાઈ અમીન ને શ્રી તવજયભાઈ ઠક્કરનુ ંએર વાિાાલાપ 
તવશ્વવ્યાપી નેિવકા પર, ૩/૧૨/૨૦૧૬ના રોજ ' છેલ છબીલો ગજુરાિી' કાયાક્રમ માિે 

'તનમતં્રિ આવ્્ુ.ંકતવિાના  રંગમા ંવહલે ,એ 
જીવિં પ્રસારિમા,ં એક મધરુો સદેંશ મળયો...ગજુરાિના કલાગરુુ શ્રી રતવશકંર રાવળના 
, અમેહરકા ન્સ્થિ પતુ્ર શ્રી કનકભાઈ રાવળનો...શ્રી સરેુશભાઈ દલાલના શબ્દોમા ંકહુ ંિો આપની  

કતવિા એ સગંીિમય ણચત્ર છે. 

તપ્રય રમેશભાઈ : 

હમિા ંજ ” છેલ છબીલો ગજુરાિી ” નો તવજય ઠક્કર અને કૌતશક અમીન સાથેનો 

િમારો રેહડયો વાિાાલાપ સાભંળયો . ખબૂ સરસ દોર ચાલયો અન ેિમને સૌન ે

અણભનદંનો. ખરેખર ઉત્તમ નદી-નાવ સયંોગનુ ંઉદાહરિ . 
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આજની સવાર સધુરી ગઈ. 

સસ્નેહ – કનકભાઈ 

  માતભૃાષા હદન ેસારસ્વિશ્રી ડૉ.પ્રિાપભાઈ પડંયા સાહબેનો 
પે્રરિા તપ્સુ એિલે પસુ્િક થકી શબ્દનો અજવાસ સસંારે ફેલાય એ ભાવ સાથ ે
…….'મનોભતૂમને મેળે' મ્હાલીએ ને ગાઈએ. 

હષાભેર વધામિીની આશા સહ  

રમેશ પિેલ(આકાશદીપ) 

કરોના(કેણલફોનીઆ)્.ુએસ. એ. 

૨૧ ફેબ્રઆુરી, ૨૦૧૮ 

 

 

   જેનુ ં  હૈ્ુ ં ગજુરાિ 

એનુ ંઆંગણુ ંઅમાપ 

દૂધમા ં ભળિી સાકરની  જાિ 

ધન્ય  ધન્ય  ગરવી  ગજુરાિ 
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મધરુા ંસ્મરણની ર્ાટે….. 
 

 

 

 

 

 

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

બી.ઈ.(ઈલેક્ટ્રીકલ) 
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સરદાર પટેલ ્ધુનર્ધસિટી, ધર્દ્યાનગર(ગજુરાત) 
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શ્રી ગણેશ… 

 

શ્રી ગણેશ પ્રાથી રટી, શભુારંભુ ંકાયવ સદા 
આરાિીએ મગંલમય દેર્ ધર્ઘ્નહતાવ મહા 

દ્વારે  સ્ર્ક્સ્તક  દશવને,  હરખે  સમરંુ  સદા 
ઉપાસના અચવના,અંતર િરી નમુ ંયથા 

ઉરે િરંુ;  ધર્નાયક  ગજાનનની મગંલ કથા 
હો તનમાળ બધુ્ધી, સખુ સમધૃ્ધી યાચુ ંસદા 

 

…………………………………. 

અષાઢી પનૂમ ત ુ ંજ્ઞાન અજર્ાળં….. 

 

અષાઢી પનૂમ ત ુ ંજ્ઞાન અજર્ાળં 

ગરુૂ   શરણુ ંજ ભર્-તારણ ન્યારંુ! 

   

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ganesha-aum.jpg
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અનતં સફર આ રાગ-દ્વષેની 

      જીંદગી જહટલ હું જાણુ ં

િરી શીરે બિંન બાહ્ય જગના 

     ભલૂ ખદુની કેમ જ ભાગુ?ં 

    ગરુૂ તમારંુ શરણુ ંહું માગુ!ં 

   

હદશાઓ ચાર જ અંતઃકરણની 

     મન, બદુ્ધિ, લચિ અહંકારંુ 

ધનત; આ પરસિા સ્ર્સિા િારંુ 

     કેમ કરી કલધુષત ભાર્ો ટાળં? 

     ગરુૂ  તમારંુ શરણુ ં હું  માગુ!ં 

   

મહમેાન કુદરતનો હું અણમોલો 

        ધનજ દોષ શમન હું માગુ ં

મળી જ દૃષ્ષ્ટ  પ્રધતક્રમણની  આ 

        ધર્શ્વાસ  જ્યોત હું  જગાઉં 

      ગરુૂ તમારંુ શરણુ ંહું માગુ!ં 

   

ઝીલી દાદાઈ ર્ાણી; જગ કલ્યાણી 
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        સચ્ચચદાનદં  રૂપ   ધનહાળં 

જ્ઞાતા-દૃષ્ટા  ગરુૂ  પરમાનદંી  જ 

         પરમ     ધર્નયે    ભાળં 

         ગરુૂ તમારંુ શરણુ ંહું માગુ!ં 

   

સાચા સખુનુ ંજનક જીર્ન જ યાચુ ં

        ગરુૂ તમારંુ શરણુ ંહું માગુ!ં(૨) 

……………… 

છે દશવન તર્ અગમ્ય!...... 
 

 છે  આ ધર્શાળ જગતની  શરૂઆત સકૂ્ષ્મે, 

ને  સકૂ્ષ્મમા ં જગ   દીઠંુ   આખુ ં ધર્શાળ 

ભળયા પરસ્પર, તો ધનત્ય જ એ અનોખા, 

જુએ  ધર્જ્ઞાન  ધર્સ્મયથી  આ રંગ થાળ 

 

કેર્ો  જ  શોભત  આ  ર્ણવ તારો   નીલો! 

આકાશ  તત્ત્ર્  અનતંા  દૈર્ી  જ  ગપુ્ત 

જાણુ ં જ  અંિારે;   એ  શ્યામલ   દુધર્િા 
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દે આશરો  સકળ સઘં  તોય તુ ંઅલલપ્ત! 

 

જાયા  અમે  જ;  િરી  નાતો  પચંતત્ત્રે્ 

પછંૂ સ્ર્યનેં  કોણ  રમતુ ં  મસ્ત  િીરે? 

છોડી  િરા;  ગમતુ ં ઘમૂવુ ં આભ મધ્યે 

પામુ ંધર્સામો જ,  િરી અંબર  છત્ર ધશરે 

 

શુ ંછે ત ુ ંતત્ત્ર્? રમે  સામે પણ ન  જાણુ ં

છે દશવન તર્ અગમ્ય! નમુ ંહું અનતંા(૨) 

…………….. 

મારે એક કધર્તા લખર્ી છે.…  
હું  નથી  શકંર  કે  પધુનત  હહમાલય 

પણ ઊધમિ ગગંાને મસ્તકે ઝીલર્ી છે 

મારે એક કધર્તા લખર્ી છે 

 

સષૃ્ષ્ટ સરજનહારની અજબ બલલહારી છે 

લઈ સપનો  રોજ સર્ારે સરૂજ આરે્ છે 

ભલૂકા ંદોડી પા પા પગલીઓ   માડંે છે 
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મારે એક કધર્તા લખર્ી છે 

 

િર્લ   ચાદંની   સગેં  સાગર  ઘઘૂરે્  છે 

હાથમા ં  હાથ  પરોર્ી  ્રુ્ાની મલકે  છે 

મન મોજંાને  શબ્દ  ચાદંની  ઝીલર્ી  છે 

મારે એક કધર્તા લખર્ી છે 

 

મિ      દહરયે    ચક્રર્ાતો    જાગે    છે 

મહા  તાડંર્   સગં    પ્રકૃધત   નાચે    છે 

કલમને  મધ્ય રાત્રીએ  સપના ંઆરે્ છે 

મારે એક કધર્તા લખર્ી છે 

 

સમુન ને  સાજન  ર્સતં  ર્ાયરે  ઝૂમે છે 

કામદેર્ હસી  પષુ્પે   પષુ્પે   મલકે   છે 

ભીંની   લાગણીઓ   હ્ર્દયે ઝીલર્ી  છે 

મારે એક કધર્તા લખર્ી છે 

 

એક   ર્ાતને    શતશત  પ્રજ્ઞા  જ્ર્ાલા   છે 
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શબ્દો    ્ગુો   ્ગુોથી  ર્હતેી   િારા   છે 

કંઈક  ગેબી  અર્ાજો   લચિ  કંદરાએ  ઝીલર્ા છે 

મારે એક કધર્તા લખર્ી છે(૨) 

………………….. 

િન્ય હો! માતભૃાષા તર્ ગાણુ.ં...  
  

ર્ાહ! પણુ્ય અમ સસં્કૃધત ઢોલી 

માતભૃાષા ત ુ ં છે મીઠડી બોલી 

  

િન્ય! સસં્કૃધિ ધર્શે્વ તર્ ખ્યાધત 

ગરુ્જર  ઉરને  ભાષા   ગજુરાતી 

  

પારણીયે ઝીલ્યા ંહાલરડા ંમીઠા ં

માત અિરે ર્હતેા ંઅમતૃ દીઠા ં

  

અન્યોન્ય ભાષા જ ઝીલી ઉમગેં 

ઘઘૂવ્યા  સાત સમદંર તર્ સગેં 

  

આયખે  ઝૂમતી ત ુ ંકલરર્ ટોળી 
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ધનત્ય રમતી ગીતે ભાર્ ઝબોળી 

   

છે  માતભૃાષા   ઉપર્ન  મધરંુુ 

રે  મહામલૂ ુ ં તુ ં  સૌરભ  કટોરંુ 

   

જન્મ જન્મનુ ંશ્રીમતંાઈ  દુલારંુ 

િન્ય હો! માતભૃાષા તર્ ગાણુ ં

…………………. 

િન્ય!  માતભૃાષા  ગજુરાતી... 
 

જ્ઞાન સધુા, મમ માતભૃાષા 

લાડ-કોડથી દે જ  સદેંશા 

મઢે મમિાથી માિ મલકાિી 

ધન્ય!  માતભૃાષા  ગજુરાિી 

 

વ્હાલી બારાખડી 

સસં્કાર સખુલડી 

લાખ ઉપહારી માગંલયધાત્રી 
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ધન્ય!  માતભૃાષા  ગજુરાિી 

  

છે હૈયા ં ડુગંરા 

ભાવ   નીિરિા 

ઘડિી હાલરડ ેલોકગીિે મલકાિી 

ધન્ય!  માતભૃાષા  ગજુરાિી 

  

સબરસ મીઠા ં

ઉત્સવ ઝરિા ં

વ્હાલ ેધરિી તવપ્લવ સ્નેહ ખમુારી રાિી 

ધન્ય!  માતભૃાષા  ગજુરાિી 

  

કળશ છોગાળી 

યશધર રુપાળી 

તવશ્વે વદંી સાગર હૈયાનંી ખ્યાતિ 

ધન્ય!  માતભૃાષા  ગજુરાિી 

……….. 
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મારી   ભાષા ત ુ ં ગજુરાતી….. 

 

 

પ્રભાધતયા  જેર્ી  પધુનત  જ  મારી   ભાષા ત ુ ં ગજુરાતી 

માતભૃાષા  હદન  ઉજરે્   ધર્શ્વ ને ચાહ  ઘણી  ઊભરાતી 

 

‘નાગદમણ ‘નો   આહદ  કધર્ વ્હાલો  રે ભક્ટ્ત  નરસૈયો 

પે્રમાનદં  તુ ં  િન્ય  જ  રે   ટેકી, શતર્દંી  ગરુ્જર છૈયો 

 

ખલુ્યા  ભાગ્યને   મળયા રે  નમવદ;   દલપત   અર્ાવચીને 

ને   મલકાણી   ભાષા  ગજુરાતી   હસતી  રમતી   હદલે 

 

મેિાર્ી   સાક્ષર   મોટા  હાલે,  જાણે અક્સ્મતા ર્ણઝાર 

ગાિંી  આધધુનક   ્ગુ મહકેે મોભે , િરી કનકી  ઉપહાર 

 

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

ગરુ્જર  ભાષાએ  ઝીલ્યા  ભાઈ,   ધર્શ્વતણા  શબ્દ  ખજાના 

 

ફેબ્રઆુરી  એકધર્સમો  હદન,  ધર્શ્વ  માતભૃાષાનો  ગરર્ો 
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ગરુ્જર  લોકસાહહત્ય  સાગર તીરે,  માણુ ં રે ચાહત  જલર્ો 

………………. 

કધર્તા  તુ ં જીર્ન  રજર્ાડંુ..... 

 

ભાર્ ભધૂમનુ ંહહરયાળં નાણુ ં

કધર્તા  તુ ં જીર્ન  રજર્ાડંુ 

 

ભાષા જ મારી પારલણ્ુ ંને- 

ઝુલે ઝુલારે્ કધર્તા કંઠી 

અંતર અલભવ્યક્ક્ટ્તનુ ંગાણુ ં

કધર્તા  તુ ં જીર્ન  રજર્ાડંુ 

 

ડંુગર-ડંુગર  સબંિં   નીતરે 

ઝીલી ચાદંની સાગર ચીતરે 

સ્ર્ય ંસગુિંા મહા નઝરાણુ ં

કધર્તા  તુ ં જીર્ન  રજર્ાડંુ 

 

છંદ-લયને  માર્જત મતંર 
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કંડારતી કોયલ ટહુકે જતંર 

ર્સતં ર્ષાવન ુ ંઓઢે અંગ પટોળં 

કધર્તા  તુ ં જીર્ન  રજર્ાડંુ 

 

સસં્કૃધિનુ ંઅંબર અજર્ાળં 

કધર્તા  તુ ં જીર્ન  રજર્ાડંુ 

…………….. 

રણભેરી ગરુ્જરી રણક   તુ ંિન િન…. 

  

મા બોલી ત ુ,ં 

િન્ય જ ! સસં્કૃધત રૈ્ભર્ ઓઢી; 

-ઝીલીતી   પારલણયામા ં  પોઢી 

 

હૈયે  જ  રમીતી,  હાલરડા ંથઈ 

જુર્ાન  થઈ તુ ંજ લોક જ ગીતે 

સાર્જસી તારી હાક જ લોકર્ાણી 

ઝૂલાર્તી  સતં અક્સ્મતા ત ુ ંપ્રીતે 

ગરબે  ઘમૂતી  ખીલી  ખમીરી 
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ગરુ્જર  ઝુલારે્   રે્બ  અમીરી  

  

ઈન્ટરનેટી   પારસમલણ   ર્ાણી 

ના   કોઈ   સીમાના  રે  બિંન 

થાજે   િારા  રૈ્ધશ્વ ,  ર્હી  હૈયે 

સસં્કૃધત રૈ્ભર્ ઓઢી; 

ગરુ્જરી ર્ાણી રણક   તુ ં િન  િન  રણભેરી (૨) 

………………… 

 

નતૂન નતૂન હો નરૂ જગના.ં... 
 

નિૂન નિૂન હો નરૂ જગના ં

દેજો પ્રભજુી એવા ંઅજવાળા(ં૨) 

 

સોનેરી  આભે  શખં  જ ધ્વતન 

સણૂુ ં  હુ ં રે  જગત્રાિા 

જલ થલ ઉપવન દે આવકારો 

અણખલ બ્રહ્ાડંે તુ ંદાિા(૨) 
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ભગવદ ચૈિન્ય હો ઉર ખજાના 

દેજો  પ્રભજુી  એવા ં અજવાળા(ં૨) 

 

કલયાિ જ્યોિ જ ઝબકે હૈયે 

હો અભય હર ઘર ગાણુ(ં૨) 

પતુનિ પ્રભાિે ઓ હદવ્ય ચેિના 

મગંલ આતશષ માગુ(ં૨) 

 

ઋત ુચક્રો તનિ ખીલજો રૂપાળા ં

દેજો  પ્રભજુી  એવા ં અજવાળા ં

 

ગીિ મધરુા ંગાજો પખંીડા ં

હો  નિૂન  ્ગુના ંમડંાિા(ં૨) 

 

ભાવ ધરી પ્રાથ ુભોર વદંના, મન શાન્ન્િના ંસખુ દેજો શ્રીફાળા ં

.....સખુ દેજો રૂપાળા ં

દેજો પ્રભજુી એવા ંઅજવાળા(ં૨) 

…………………….. 
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 ભાળવુ ંમારે ભીતરનુ ંઅજર્ાળં… 

 

મન    તણુ ં   મહંદહર્ુ ં    સાચુ ં

ત્યજુ ં       અહંકાર    ને    યાચુ ં

ભાળવુ ંમારે ભીતરનુ ંઅજર્ાળં 

  

ખબૂ    ભમ્યો   આ     જગ   ર્ાટે 

હું      ઈન્દ્રીય       સખુ     સજુાણુ ં

રે્ર      રૈ્મનસ્યે       હદલડા ં રૂઠે 

આવ્્ુ ં     પશ્ચાતાપનુ ં       ટાણુ…ં 

ભાળવુ ં   મારે  ભીતરનુ ંઅજર્ાળં 

  

ધ્યાન     િરતા ં    હદવ્યતા   પામુ ં

ક્ષમા      સૌરભના   દીપ   જલાઉં 

સમતા     ર્મળો    આ  અનરુાગી 

દશવન      મગંલા   ધનત  હું  ઝાખં ુ…ં 

ભાળવુ ં   મારે  ભીતરનુ ંઅજર્ાળં 
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આતમ    શધુ્ધ્િ   સત િન ન્યારંુ 

અહંકારથી   એ    ભાઈ   અટર્ાણુ ં

મારંુ    ગણ્્ુ ં એ    નથી   કોઈનુ ં

એકાકારે       સત્ય    જ     લાધ્્ુ ં

ભાળવુ ં  મારે ભીતરનુ ંઅજર્ાળં 

……………… 

પનૂમ અષાઢી.... 
 

ધર્પરીત કાળે પ્રગટ થયા છે 

ચૌદ-લોકના નાથ 

ધર્તરાગ ર્ાણી જ્ઞાન પ્રસાદી 

ઝીલો તો કલ્યાણ 

 

પ્રગટ દેર્ સરુજની શાખે 

અંતર િરજો ઉજાશ 

સત્સગં ને પરમ ધર્નયે 

બોિ ગમ્ય સરુ્ાસ 
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અલભપ્રાયથી ત ુ ંધનત બિંાતો 

ડખલ બજારે્ બીન 

ધત્રધર્િ તાપમા ંતપતા તમે 

ઉદય કમવ આિીન 

 

ગરુૂ શરણમા ંગરુૂ ચરણમાં 

ખીલતા રે સૌ સગં 

દેતી જાગધૃત જ્ઞાતા-દૃષ્ટા 

અનભુધૂતના રંગ 

 

પરમ  લક્ષ્ય પરમેશ્વરનુ ં

ભલૂ ભાગંત ુ ંપાન 

પ્રધતક્રમણ ને ગરુૂ કૃપા એ 

આત્મ-કલ્યાણી જ્ઞાન 

 

પનૂમ અષાઢી ભક્ટ્ત ર્ત્સલા 

તટેૂ આર્રણી ગાઠં 

સ્ર્ય ં ધર્ભધૂત  પરમપદી ત ુ ં

જાગરણ જ્યોધત અમાપ 
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નમુ ંિાહરણી!….. 

નીરવિા  પાથરી;  પોઢાવ ેપ્રેમથી યાતમની 

જાગીને    નીરખુ ં  પવૂામા ં મતૂિિ  ચૈિન્યની! 

શોભે  લાલી ધરી; આ ગગન  રંગના રોનકે 

ઊડે પખંી; કલકલી મકુ્ટ્િ મને, નમુ ંધાહરિી! 

  

ઝૂકે   જ્યા ંઆંગિ ે નજર;  ફૂલો રમ ેઝાકળા ં

ઝૂમે પવન લહરે, મોિી મઢયા ંસભુાગી સદા 

આંખો મીંચી ધરંુ ધ્યાન, વદું છે મહા પિૂાત ુ!ં 

ગગન, આ ધરા  અને  પ્રકૃતિ પ્રેમદા વૈભવી 

  

દીધુ ં   કૌશલય   દાિાએ,   પિૂાત્ત્વને    પામવા 

ઝાખં ુ ંજ્યા ંઅંિરમહીં, તવલય થિો આનદંમા ં

બધંન   આ    કમાના,ં   થાશ ે  કેડી મહાતવદેહની 

રાિ પછી હોય તનિ, સવારો મોક્ષના ભાવની! 

…………. 
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હર  ગગેં   હર  હર  મૈયા.... 
 

તર્  દશવન પલુહકત  હૈયાં 

હર  ગગેં   હર  હર  મૈયા 

રે ભાલગરથી પધુનતા આર્ો મમ આંગણ 

સ્મરંુ  પ્રગટ ધતરથ  જ  ગંગોત્રી પાર્ન 

 

જય હો  બહદ્રનાથ  જ  દેર્ા 

નમુ ંઅલકનદંા દેર્ પ્રયાગા 

મદંાહકની િર્લ જલ અલભષેક કેદારા 

જપ  જો જપ, રૂદ્રયાગ  જ  ઓમકારા 

 

હર ઘાટ મહા ધતરથ સરૈ્યા 

અમતૃ  જલ  જ ગગંા મૈયા 

પ્રગટ  દીપ  સહસ્ત્ર  ઝગમગતી આરત 

ઋધષકેશ, હરદ્વાર પ્રયાગ રાજ જ ભારત 

ભાગ્ય બલર્તંા રે છૈયા 

હર  ગગેં  હર હર મૈયા(૨) 
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…………………. 

આઝાદીના કલરર્…. 

   કનક   હકરણ    ણક્ષતિજે  રવ   ગૌરવ 

સસુ્વાગિમ   આઝાદીના     કલરવ 

ધરે    જ   ગવા   લાલદુગા    અભૈયા 

નમે   વિન   આઝાદીના    લડવૈયા 

 

કેસર   ધવલ   લીલડુી   ભતૂમ  ખોળે 

વન   ણગહર  કંદરા  બધંતુ્ત્વ   હીંચોળે 

 

મગુિ  હહમાલય,  મમ  જનની   ગગંા 

અંબર  અવતન  હો   જયઘોષ તત્રરંગા 

અખડં ભારિ જ નરૂ  અમ જનશન્ક્ટ્િ 

ઉન્નિ  દેશ  મતં્ર   જ  ગૌરવ  ભન્ક્ટ્િ 

 

મકુ્ટ્િ  જ   લોકશાહી   રંગ   સવૈયા 

પલુહકિ   આજ  તત્રરંગ ે જન   હૈયા ં
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લહર જ સપ્િ સાગર; સબંધંી સહયાત્રી 

તવશ્વધરોહરા   ભતૂમ,   તુ ં  મગંલધાત્રી 

………………….. 

ચરોતરની િરા…  

શે્વત ક્રાક્ન્ત, કલ્યાણ પથી; ચારુ જલિરા 

છે ચરોતરની િરા , જાણે  સોના ઉર્વરા 

મહી, ર્ાત્રક, શેઢી, મહોર ને આ સાબરા 

ચરોતરી ખમીરા જાણુ,ં સાત સાગરે શરૂા 

  

જ્યા ંચરણ ચારુ રત્નોના પડે, અરે મહાસાગર પણ માગો ચીંિે 

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

હૂંફાળા, કરુણાથી નીતરતા , િન્ય પહરશ્રમી ઓ ભેખિારી તમે 

જીર્ન મગંલ એવુ ંજીર્ો, જાણે  ફોરમ ર્તને  અમી પરેૂ 

  

કલેજંા ચીરતી કંપાર્તી , જીર્ન તડકી-છાયંડી ને રે્દનાઓ  ભરી પીિી 

ચરોતરી ગરુ્જરી રંગ શુ ંશુ ંર્ખાણુ?ં ધર્શ્વજાધત જાણે યશકમી દધિચી ઋષી 

………………… 
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પહલેી મે નુ ંગાણુ ં
સાત સરૂોનુ ંભાથુ ંબાિંી ,  ગાશુ ંએક જ ગાણુ ં

પહલેી મે નુ ં ટાણુ ં

લાખેણુ ંનઝરાણુ…ં લાખેણુ ંનઝરાણુ ં

 

િન્ય! ગરુ્જરી પ્યારી મૈયા 

દીિા ંસાગર હૈયા ં

સ્નેહ સમપવણ સાર્જ ત્રાડે 

રંગે જાત જ છૈયા ં

 

હાક દીિી ઈન્દુચાચાએ 

ગજ્યાવ  સાગર ગરુ્જર 

જોમ સીંચયા ઑગષ્ટ ક્રાક્ન્તએ 

ગાજ્યા ઘોષ જ અંબર 

દીપમાળાઓ ઝગમગ ઝગમગ 

દે   દાદા   આધશષુ ં

તીથવભધૂમના   સ્પદંન    ઝીલી 

િન્ય! માતના ધશશ ુ
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લીલડુી  ભાતે  ખીલે  ખેતર 

ઠારે આંખ જ માડી 

શે્વતક્રાક્ન્તની ગગંા ર્હતેી 

સીંચે  શૈશર્ ર્ાડી 

 

ર્ીર ર્લ્લભ ને ગાિંી બાપ ુ

ધર્શ્વ  અલખલના તારા 

મકૂ  દાનર્ીર કરે  સકંલ્પ 

ગરુ્જર  ગૌરર્  ન્યારા ં

પે્રમ અહહિંસા આદર હૈયે 

દ્વારે સ્ર્ાગત શાણા ં

જ્યા ંર્સીએ તેના જ થઈએ 

હૈયે  ગરુ્જર  ગાણા(ં૨) 

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

18)મહકેત ુ ંગજુરાત 

ગાજે  મેહલૂીઓ  ને  દહાડે સાર્જ(૨) 

ઘમૂતા   મેળામંા ં   લોક  ભલૂીને  જાત 

 

જાણજો  એજ  મારંુ  ર્તન  ગજુરાત 
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પ્રભાતીયાના  સરેૂ  જ્યા ંપ્રગટે પ્રભાત 

ગ ૂજંે  જય  સોમનાથની હાકો હદનરાત 

શીખરે્  સાગરરાજ    સાહસના પાઠ 

જાણજો  એજ   મારંુ  ર્તન ગજુરાત 

 

શોભતો   કચછડો   મારો  શરદની   રાત 

ર્લસાડી   કેરી  સગં   કોયલના   ગાન 

ચરોતરી ખમીર ને રંગ પટોળાની  ભાત 

જાણજો   એજ   મારંુ  ર્તન    ગજુરાત 

તાપીના  તટ  ને પાર્ન  નમવદાના ઘાટ 

મહીથી મહીમાર્તં મારંુ  ગરવુ ંગજુરાત 

સાબરના તીરે પ્રગિી  આઝાદીની આગ 

જાણજો  એજ   મારંુ  ર્તન ગજુરાત 

 

ગાિંી  સરદાર ને ધમત્ર સદુામાની યાદ 

દીપધત   સસં્કૃધત  ભલલ આદરને ભાત 

ના  પછૂશો  ભાઈ  કોઈને,  કેર્ડંુ  મોટંુ ગજુરાત 

જ્યા ં જ્યા ં ર્સે  ગજુરાતી ત્યા ંમહકેત ુ ંગજુરાત 

…………….. 

િન્ય િન્ય ગરર્ી ગજુરાત…. 
જૂનો  જોગી ણગરનાર 
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સાવજ શૌયે લલકાર 

સાગર સહરિાને કાઠેં મગંલ પ્રભાિ 

ધન્ય ધન્ય ગરવી ગજુરાિ 

 

કચ્છ-કલા કોયલના રાગ 

જન  મન દીઠા રણળયાિ 

ગજ સવારી ‘તસધ્ધ હમે’ની.. તસધ્ધરાજી શાન 

ધન્ય ધન્ય ગરવી ગજુરાિ 

 નમાદા  િાપી દશાન 

હહરિ ખેિર પાવન 

મહહ સાબરના સગં ેલહરેાિી ભાિ 

ધન્ય ધન્ય ગરવી ગજુરાિ 

  

આઝાદીની  રિહાક 

શ્વેિ-ક્રાન્ન્િની દહાડ 

અખડં ભારિના ઘડવૈયા લાલ 

ધન્ય  ધન્ય  ગરવી  ગજુરાિ 

  

મેળે  ગરબે ગજુરાિ 



અનકુ્રમણિકા 49 

 

હૈયે શામળ ને  માિ 

વિ વચન વ્યવહારે… ઊડે ગલુાલ 

ધન્ય ધન્ય ગરવી ગજુરાિ 

  

અહહિંસા  આદર સન્માન 

સસં્કાર સૌરભ બણલદાન 

તવશ્વવદં્ય ગાધંી તુ.ં. તવશ્વે તમરાિ 

ધન્ય ધન્ય ગરવી ગજુરાિ 

  

જેનુ ં  હૈ્ુ ં ગજુરાિ 

એનુ ંઆંગણુ ંઅમાપ 

દૂધમા ં ભળિી સાકરની  જાિ 

ધન્ય  ધન્ય  ગરવી  ગજુરાિ 

…………………. 

તમે થાજો મહમેાન અમદાર્ાદના ... 
 

 

રૂડંુ રૂપાળં આ શહરે 



અનકુ્રમણિકા 50 

 

ધશર્  શક્ક્ટ્તની મહરે 

દેતા  સતં શે્રઠી રે  મીઠા  સાદડા 

તમે થાજો મહમેાન અમદાર્ાદના 

છ  સૈકા છ ર્ષવ 

ઉદ્યમે જ ઉત્કષવ 

પારખ્્ુ ંપાણી સલુતાને સસલાના મીજાજમા ં

તમે થાજો મહમેાન અમદાર્ાદના 

પોળમા ં પોળ છસ્સો 

ઊભા ચબતૂરા બસ્સો 

જય ગજુરાતે જામે જુસ્સો હરર્રફં્રટમા ં

તમે થાજો મહમેાન અમદાર્ાદના 

 

સીદી  સૈયદની  જાળી 

ગઢે બીરાજે ભદ્રકાળી 

લાલ દરર્ાજો ઊભો છે લાલશાહની યાદમા ં

તમે થાજો મહમેાન અમદાર્ાદના 

 

કલા  સગંીત   ખમણ 

ઊષ્મા આધતથ્ય જમણ 



અનકુ્રમણિકા 51 

 

ખીલ્્ુ ંકાકંહરયા સગં્રહાલય શાનમા ં

તમે થાજો મહમેાન અમદાર્ાદના 

 

રધર્    ઈંદુ   મગંળ 

ધર્ક્રમ ર્ાડી ર્લ્લભ 

સરુ્ણવ અંહકત છે દાડંીકચૂ આઝાદી સગં્રામમા ં

તમે થાજો મહમેાન અમદાર્ાદના 

 

ભલી  પતગં નર્રાત 

િરાના પાર્ન પ્રતાપ 

અડિી ચામા ં ર્ાતો ર્ણાતી સર્ા લાખમા ં

તમે માણજો અસલ રંગ અમદાર્ાદના 

તમે થાજો મહમેાન અમદાર્ાદના 

…………… 

ધસન્ધનુા લબન્દુથી……….. 
 

  

આભે  ઘનઘોર  ર્ાદળા ં રે  ગાજે 
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લઈ   દહરયાના   ઘેરા   ઘઘૂર્ાટ 

  

શીતલ સમીર નો સગં જ્યા ંલાગ્યો 

  

મેઘ   થઈ     આવ્યા ંએ  પાતળ 

  

  

િરતી મેહલૂીયાના સભુગ ધમલને 

  

મદમાતી િરતીએ પ્રગટી સરુ્ાસ 

  

ઋજુ ભયાવ હૃદયે જાગ્યા સ્પદંનને 

  

મખમલીઓ   માણ્યો     ઉજાશ 

  

  

ૂટયા  હતે અંકુર ધસિંધનુા લબિંદુથી 

  

ગરજીને ર્રસીને  ર્ાર્ી ર્સન્ત 
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મોતીડે  ર્િાવુ ંગેંહકતા મોરલા 

  

ઓરડામા ંઘઘૂવ્યો દહરયો અનતં 
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છંદાલય.... 
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22)અંકુર.... 

 

છંદ- ધશખહરણી 

િરાથી ડોકા્ુ,ં રૂપ મખમલી, અંકુર રૂડંુ 

િરી હ ૂંફો હૈયે, ષટરસ ભરી, ભાત િરશે 

લહરેાશે ગાશે, ઉપર્ન બિે, સ્નેહ િરત ુ ં

રસે સીંચાઈ એ, કુસમુરજથી, આશ ભરશે 

 

હતી મસ્તી અંગે, મન મલકતુ,ં યૌર્ન તને 

ખશુાલી ખીલીતી, હરખ લહરે, ગોદ ભરણે 

પ્રણાલી સસં્કારી, સબરસ િરે, આંગણ મહીં 

રમે માતતૃ્ત્ર્થી, ઉર ગહનમા,ં સ્ર્પ્ન ઝરણે 

 

થજે ત ુ ંર્ાજીંત્ર, મમ જગતનુ,ં ખબૂ મધરંુુ 

ઝગે હૈયે આશા, કળશ યશનો, ધશખર િરંુ 

થજે લાખોમા ંત ુ,ં પરમ િરમી, એક ર્ીરલો  

રચે કોઈ ગાથા, અમર યશની, ર્ાલ્મીહક સમો 
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સણેૂ દૈર્ી સિા, શભુ મનન આ, માત ઉરના 

ચહી બોલે મૈયા, ખદુ અર્તરંુ, ગોદ રમર્ા 

……………. 

23)નમુ ંમા નમવદા!...(છંદ-ધશખહરણી) 
 

ઉમટયા વ્યોમે આ, પર્ન લહરે, ર્ાદળ િસી 
છર્ાયા ગાજીને, ર્ન લગહરશૃગેં, સ્નેહ િરર્ા 
ર્રસ્યો ખાડંે એ, ખળખળ ર્હ,ે મસ્ત ઝરણાં 
ઠરે  આંખો જોઈ,  અમરકંટકે, બાળ સહરખા ં

મળે નાના ંમોટા,ં પથ પટ ઘસે, ઘેલ કરતા ં
નભે મેઘો કાળો, િરણ છલકે, કાજલ જલી 
છલક્યા બિંોને, સલુચ ધર્મલએ, સર્જન સિુા 
રમે રેર્ા જોશે, જલ રર્ ્રુ્ા, સાગર સમી 

તટે  ઝૂમે દોડી, લહર લહરી, રમ્ય  નયના 
નમુ ં મા  નમવદા, હરહર  કૃપા, મગંલમયી 
મળી છે મા તારી, ઉપજ હહરતા,આધશષ ધશરે  
હસી ગાશે ર્ાડી, કલરર્ િરી, િાન્ય છલકી 

ઋણો તારા દીઠા, શતશત રૂપે, લોક જનની 
ર્હ ે ત ુ ં દધશિની, યશ સભર રે, રાસ રમતી 

………………. 
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24)ઝૂમે વ્યોમે ધત્રરંગો 
છદં-સ્ત્રગ્ધરા 

 

સગં્રામે મકુ્ટ્િિાના, અમર યશધરી, ભેિ દીધી સભુાગી 

ઝૂમે વ્યોમ ેતત્રરંગો, ફરફર ફરકી, ધન્ય મા ભારિી તુ ં

પ્રજાસત્ત્તાક  ભોમ,ે સરુણભિ કુસમેુ, વાયરા  હિે ઢોળે 

ઝીલી િોપો સલામી, દ્ર્ઢ જન ઉરમા ં, ગૌરવી શોભિી તુ ં

 

ઝૂમે ખેિો જ ધાન્યે, વનવન લહરે, ગાય ગીિો સરીિા 

ભડંારા માિ ખોળે, સધુન વિન આ, શોભિો દેશ શાખ ે

ઊડે  કેવા તવહગંો, હરખ  સભર હો, શાતંિ  સદેંશ  દેિા 

આઝાદીના ઉમગંો, નવલ ણક્ષતિજમા,ં ભાતવના ભેખ ભાખ ે

 

તશક્ષા પામી ્વુાનો, હરિ ચરિથી, ઝીલિા જ્ઞાન આભા 

ખલૂે  સીમા અનિંા, પરહહિ  સખુમા,ં રાચવુ ં એજ નારો 

સેનાની  કોહિ  હાથે, નભ જલતધ િિે, સકંિો જાય આઘા 

ઉત્ત્સવો એજ પ ૂજંી, તશલ અમન િિા, ભાવના ભાતચૃારો 
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દે જે  તુ ંજોમ ધૈયા, જય જય  કરવા, શાન  િારી તત્રરંગા 

વદંીએ  જન્મભોમા, પલુહકિ  મનડે,  માવડી  ઓળઘોળા 

…………… 

મળી આઝાદીને ,જનજન ઉરે આશ જનમી 
િન િન અમે માત ગરર્ી, 

હરે્ માને ખોળે,ર્તન સજર્ા જાત િરર્ી 

 

િરા લીલડુી ને,ખળખળ ર્હતેા ંપાક ઝરણા ં

પળપળ હદલે હતે ભરતા,ં 

અમે િાશુ ંજોમે,જતન કરર્ા ભાધર્ ર્રર્ા ં

 

સજાર્ીશુ ંમાને, હર ચમન ૂલે અમનથી 

નર્્ગેુ તને કોહટ કરથી, 

દઈશુ ંસન્માનો, ર્ચન ર્ટ હામે હરખથી 

 

અમે તારા કાજે, ધર્કટ પથડે જગં લડશુ ં

િર્લ યશથી રંગ ભરશુ,ં 
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ધત્રરંગા ઓ મારા, ફરફર હદલે લાડ કરશુ ં

 

થઈ ગર્ી ગાશુ,ં અમર લડરૈ્યા શભુ હદને 

ગદ ગદ થઈ ભાર્ િરશુ,ં 

રૂડી આઝાદીના,ં મધરુ ફળના ંભાગ્ય રળશુ ં

………………… 

 

ઓ ચૈત્ર સિુની……. 

 છંદ-સરુ્દના 
પ્યારંુ પખંી ટહુક્ુ,ં અનપુમ સખુદા, છે ર્ષવ નર્લુ ં
ર્ાસતંી ર્ાયરાઓ, લહર  ખશુનમુા, ભડંાર  ભરતા 

ર્તે માગંલ્ય હૈયે, શભુહદન જ ગડુી, ચૈત્રી જ પડર્ો 
લાગીને માત પાયે, નર્નર્ રજની, પ્રાથ ુઅભયદા 

ઝૂમે  છે મીઠડી  આ, ઋત ુ સમુનિરી, પ્રસન્ન મન આ 
ઝૂલે વકૃ્ષો  ફળોથી, ખગધશશ ુ ચહકે, વ્હાલે  મખમલી 
પ્રગટયા  રામજીને, અર્િ જ  પધુનતા, દૈર્ી ્ગુકૃપા 

સીંચયા સસં્કાર જીરે્, સદુધતધથ નર્મી, ને િન્ય િરણી 

લચરા્ ુ શુ ં ર્ખાણુ,ં શતશત મખુથી, એર્ા બલયસી 
ભેટયા  શ્રીરામજીને, ્ગુ્ગુ  હરખે, ઓ   કષ્ટહરણી 
ખીલે  લાલી  િરીને, કનકસમ નભે, આ સયૂવ તપતો 

છે ભાગ્યે પણુ્યર્તંો, સ્તર્ન જ ગરબે, ઓ ચૈત્ર સિુની 

………… 
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25)પાનખર 

હહરણી છંદ 

પર્ન   ખરરે્  , ર્ાઘા મારા , ર્ળી  હરખે  હસે 

જગત મમ આ , દીસે  ક્ષોભી, અકારંુ  રડે  હદલે 

તરુ ર્લર્લે ,  ધનષ્ઠુરી  છે , તુ ં પાનખરા  જગે 

મધરુ  ફળનો , દાતા ઊભો  ,ધર્ષાદ િરી  તને 

……… 

 

26)હહમર્ષાવ…… 
છદં…સવુદના.. 

થીજાવી હાડ સૌના, રમતુ ંગગન આ, ધમૂ્ર દીસત ુ ંને 

બફીલી શ્વેિ િોચ ે,રૂપલ હકરિ તુ ં,  શોભે   મનહરા 

વકૄ્ષોની શાખ દૈવી,નવલ પતુનિ આ ,ઝૂમે ખશુનમુા 

મેઘાવી આ િપસ્વી , રૂપ કુદરિનુ ં; િહંદ્રિ વરવુ ં

…………… 
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27) હહમલહરમા…ં.  

છંદ- ધશખહરણી 

  

અરે ! છૂપાઈ  ક્યા ંતમ પ્રખરતા દેર્ સધર્તા !  

િરા શોિે ઉષ્મા, તમ ધર્ણ  નભે ખેદ પ્રસરે.  

કસોટી ભારે આ, ઋત ુબદલતી  ધનત્ય િરતી!  

સરે   નીચે ઉષ્મા ,  હહમલહરમા ં,  કાય  થથરે 

  

છર્ાયા માગો આ, બરફ ઢગલે, સ્તબ્િ  દુધનયા 

હહમે  છાયી  પથૃ્ર્ી, િર્લ પટને,  વકૃ્ષ  િર્લા-ં 

થયા ં કેદી  સરે્, ર્ીજ પણ રુઠે, પગં ુ સહરખા  

ઠરે  િીરે  િીરે,   સરર્ર  બિા ં, પાક  સઘળા ં

  

  

“પહાડો શા દીસે ‘પશપુધત સમાધિસ્તસમ”  હા !” 

કરી દેતા ંઆંખો સજળ, અર્ શી િન્ય ર્સિુા ! 

હરે્ જ્યારે વ્હશેે ધર્મલ જલ, આ  સયૂવ તપતા,ં  

લહરેાશે  ર્ાડી,  શતશત   રૂપે  િૈયવ   િરતા ં! 
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મહા  શક્ક્ટ્તઓથી, ચતરુ પ્રભ ુત ુ ં,  શે્રય સજતો 

ખશુી  પામી  હૈયે, ગગન  ભરશુ,ં   કે્ષમ િરજો 

……………… 

28) ર્સતં 

છદં …સ્ત્રગ્ધરા…. 

સૌથી સોહામિી ઓ,ચચંલ વસિં તુ,ં હાલ હષ ેવધાવુ ં

ખશુ્બ ુભયાા કિોરા,  કુદરિ મધરુી,  વ્હાલ ઝૂલે ઝૂલાવુ ં

 

આ રાિી કૂંપળોને,  વન પિા ફરકે, ડાળ ઝૂલે તવહગંો 

ને  પ્રફુપ્લલિ  હૈયા,ં  કલરવ લહરે,   વાિ માડંે ઉમગં ે

 

ધીરે ધીરે પધારી,  રસભર રીઝવે,   સાજ ફૂલો સજાવે 

આવી આવી ઘિાએ, વનતપ્રય િહુકે, સાદ દેિો સવારે 

 

લાગે રે ધોધ બાળા,ખળખળ વહિંા,આ પહાડી જિાએ 

ઝીલે ઝીલ ે્વુાની, નયન મલકિી, ગાય હૈયા ંઝપાિે 

 

થાઉં હુ ંધન્ય આજે, અંિર દશાનથી, ઝીલિા ંહદવ્ય ભાવો 
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ને  લીલા ડુગંરાઓ, નવલ રૂપ ધરી,   ગાય ગીિો ઉરેથી 

……………. 

29) ગગન શરદનુ ં
છદં-સ્ત્રગ્ધરા 

ધીરે ધીરે ઢળે  રે, ગગન શરદનુ,ં સાજં લાગ ે સજીલી 

ડોકાયો ચાદં ગોરો,ધવલ રૂપલ એ ,વ્હાલ ઢોળે ઉરેથી 

શ્વેિાગંી પાવની એ, મનહર સહરિા, વૈભવી દશાની એ 

હૈયા ંઝીલ ેસધુાને, પહરમલ મધરુો, સ્નેહથી ભીંજવે  રે 

 

રેલાયે  રેિ  પાિે,  ગગન  ઘિ  અમી ,  ચાદંની  રૂપેરી 

ઊઠે  જોમે  લહરેો, જલતધ  જલ  રમે, તવિંિિી સ્નેહ વેલી 

વ્યોમે છાયી મજાની, ઋત ુશરદ ભલી, રાિડી પિૂા રાિી 

ઝૂમે  વકૃ્ષો  રમિંા,ં કુદરિ  હરખે,   વાહરે  આ  ઉજાશી 

 

શોભે  તપૃ્પ્િ  ભરીને, શરદ જન ઉરે, અમિૃાની  કિોરી 

કાણલન્દી રાસ લીલા, શરદ ઉજવિી, બસંરી કોિ ભલૂ?ે 

………………… 
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30) મજાની દાડમડી… 

છંદ-ઈન્દ્રર્જ્રા 

  

રોપ્યો અમે આંગણમા ં જ રોપો 

ઝૂમે  ઢળે  રોજ  થઈ  બીચારો 

પોષ્યો  િરાએ, છલકે  રસીલો 

દોડી  રમાડંુ  તન  કમૂળો   એ 

  

આકાશ  મધ્યે  રમતો રધર્  ને 

ભાર્ો ભરી મોસમ ગાય ગીતો 

સીંચુ ં િરાએ  જળ મીઠડા ં ને 

છેડે  જ  ર્ાતો  મનડે  ચહહતો 

  

બેઠા ંજ શાખે ૂલ લાલ રાતા ં

આર્ી રમે  રે  ર્નધમત્રો રૂડા ં

દે એ પ્રસાદી રસની જ સૌને 

રે િન્ય ત ુ ંઈશ! કૃતાથવ ભારે્ 
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બેઠા  અમે  સૌ પહરર્ાર  હતેે 

ખીંચે જ તસર્ીર બાળ નાના ં

ને પષુ્પ રાતા ંહસતા ંરૂપાળા ં

મળયો  િની  રૈ્ભર્ ખજાનો 

  

દાદા  ગમી   દાડમડી   મજાની 

એથીય વ્હાલી તમ  આ ખશુાલી 

બોલી અમારી ‘ખશુીજાનુ’ં નાની 

છે ને મજાની મધરુી કહાણી (૨) 

…………… 

31) નામ એનુ ંર્સતંી.... 
 છંદ-મદંાક્રાન્તા 

  

આર્ી રે આ,  ઋત ુરૂપલડી, નામ એનુ ંર્સતંી 

ઝૂમે  જોને,  પહરમલ સજી, અંગ લીલા ંસગુિંી 

ખીલે  સોળે, કુદરત   રૂડી, ઘમૂતી  ર્ન્ય રંભા 

કેર્ા ં શોભે,  કુસમુ ભરણા,ં સૌરભી િન્ય રંગી 

  



અનકુ્રમણિકા 66 

 

આર્ો પખંી, ષટરસ ફળે, સ્ર્ાગતો છે સભુાગી 

વ્હાલા ંલાગે, કલરર્  ર્ને, ગીત  છેડો ઉરેથી 

બાિંી માળા, રમત  રમજો, બાલ સગેં ધર્હંગો 

કે ર્ા મીઠા  , ઉરલ ટહુકા, ને  લચે  સૌ સખેુથી 

  

દે સદેંશા, છૂપલ  ટહુકા, ગાર્  ને  ગીત સાથે 

આશ્લેષે આ, હરખ િરતુ,ં કોણ આ પ્રીત ઓથે 

હૈયા ંઝૂમે, નયન ઉભરે,  મસ્ત  મસ્તી  સજેલાં 

શે્રષ્ઠા શોભે , મઘમઘ થઈ, ધર્શ્વ આખુ ંનર્ોઢા 

  

ભાર્ોલ્લાસી, હૃદય સરસી, ર્ાહ ર્ાત્સલ્યિાત્રી! 

ર્ાસતંી ઓ, સરુલભજહડતા, મગ્ન ડલૂ્યો હું યાત્રી 

……………. 

32) સાર્જ 

છંદ- ધશખહરણી 

છિા િારી ભારી, 

અરણ્યે ઊભો જો, ણગહરશૃગં ચઢી, પચૂ્છ ફિિો 

ખમુારીથી  હાલ ે, ભડ  દબદબો, ત્રાડ  ભરિો 
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ધરે  શ્રીમિંાઈ, ગીર  ગઢ  મહીં,  રૌદ્ર  રિકે 

રવ ે ઘેરો  ગજ,ે   વન  મલકમા,ં રાજ કરિો 

રમે મસ્િી ભયાું, વનચર બધા,ં ગેલ  કરિા ં

ધરી મીઠા ંપાિી, િરસ છીપવે, ગીર ઝરિા ં

ણચકારા ં ચોસીંઘા,ં મરકિ  રમે, કંુજર લીલી 

ઘિા વન્યે ઝૂમે,તિૃ હહરિ આ, જાજમ ભલી 

 

ક્ષધુા તપૃ્પ્િ ન્યાયે, કુદરિ તલુા, કાળ ભરિી 

શમે  પખંી િૌકા, તિતમર  ણક્ષતિજે, મૌન કનડે 

અને  થભંે શ્વાસો, ન  ખબર હવે, કોિ ખરશે 

લપેિે  અંધારા,ં  નીરવ  રજની,  કેફ   ઘરૂકે 

 

ભલા ડાલામથ્થા, મગુિ મહહમા, સાવજ ધિી 

બણલટઠી શરૂા ઓ, તવવશ શત્ર ુસૌ, ત ુ ંવનરથી 

…………. 

33) ધર્કટ હોય કેડી ભલે 
 

છંદ-પથૃ્ર્ી…સોનેટ 
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સજે ગગન યાધમની, રૂપલ ભવ્ય તારે મઢી 
ગહૃ ેટમટમી હદર્ા,  હરખ  આશ  સગેં જલે 
કરંૂ જ સરરૈ્્ુ ંરે, જીર્ન  ગાન  પોથી તણુ ં
ર્િાવુ ંનર્લી પ્રભા, ધર્કટ હોય  કેડી ભલે 
િરી અર્નર્ા રૂપો, ઋત ુ રમે િરાએ હસી 
સદેંશ   શત સષૃ્ષ્ટના, બળકટી જ ખીલે સજી 
કરંુ સ્મરણ પાથવનુ,ં ધર્જય  ના  મળે શસંયે 
િરોહર મળી મને,  સ્ર્બળથી રમુ ંઆ જગે 

ભલે  ઝરણ  નાનકંુ, ધમલનનો  મહીમા િરે 
સઘેં સતત ચાલતા ં, અક્ષય સાગરોએ ભળે 
દઉં  ડગ  પથે િરી , હરખ  જોમ હૈયે મહા 
રમુ ંબલુદં હાકલે,  ઝળહળે  જ  કીધતિ  નભે 
રમી  ગગન મધ્યમા,ં ઝગમગુ ંથઈ તારલો 
લખે  ર્તન ર્ારતા, અર્તરી ગયો કાનડુો. 

……….. 

34) જગત્રાતા…. 

છંદ– સ્ર્ાગતા 
 

માગુ ંહું ર્ર  જ એક ધર્િાતા 
ખીલતા  અરૂણ  ર્દં્ય પ્રભાતે 

પામજો સપંદ માનર્  દૈર્ી 
નીરખે મગંલ ભાર્  જ જાતે 

 

 

વ્યોમને જલધિ ર્ન્ય ધર્હારે 

શક્ક્ટ્ત દે પ્રભ ુરમુ ંજગ હામે 

કંુજ કંુજ  પથરાય જ પષુ્પો 
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ને  િરા હહરત ગાય સહુાગે 

 

બસંરી  તર્  બજે સમુધરુી 
ર્ાલપે  છલકતી રસછોળો 
ઝૂમતી િરણ માનર્તાથી 
ભીંજરે્ જ કરુણા મધ ુખોળે 

 

ધર્શ્વ   આ   અજબને  રસ ભીનુ ં
ઘમૂત ુ ં   પળેપળે     ધનયમોમા ં
િન્ય િન્ય જગ! ર્ાહ ધર્િાતા 
પ્રાથ ુ હું  તર્   મહા  પ્રભતુાને 

 

ને   ર્દે   ભગર્તં   મરકીને 

એક  ર્ાત  કરર્ી  જ તને તો 
માગતો  ધર્નયથી  ર્રદાનો 
ભલૂતો  જ  હળરે્  તુ ંમનેતો 

 

આધિપત્ય  જગતે   િરર્ાને 

તુ ં મથે  ખદુ થર્ા જગત્રાતા 
ને  ગમુાન ચઢતુ ં તર્  શીરે 

લોટતો જ નચર્ી જ ધનયતંા 
 

ને  હસી  જ ર્દતો હું નમીને 

આ  જગે હરહદન ત ુ ંજ રમાડે 
ભલૂુ ંના પથ હરે્  મમ ભોળા 
પામશુ ં શરણમા ં સખુ સારા 

………………….. 
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35) ગ્રીષ્મ. 
છદં-સ્ત્રગ્ધરા 

ગ્રીષ્મ ગ્રીષ્મ િખતંો, બળ બળ જ થતો, િોમ ને ભોમ રોળે 

રૈ્શાખી  ર્ાયરાઓ, ર્હંત  અનલસા , શેકતા  ગાત્ર  ગાળે 

 

સકૂા  ભેંકાર ખેતો, સરર્ર  પટતો , ખાય ચાડી ર્ગાડી 

ભલૂી માગો તરસ્યા, ર્નચર રખડે, શોિતા પકં ક્યારી 

 

આકાશેથી  ર્છૂટે, હકરણ  જ રધર્ના ં, તીવ્રતો  ખજંરોસા ં

ત્યા ંખીલે એ ખમુારી, પથ પથ લહરે, લીમડા શાત દેતા 

 

ઝીલી આ તાપ રંગે, ખશુ ગલુમહરો, ઝૂમતા ગાય ગાથા 

આર્ો ગાર્ો પક્ષીઓ, હરખ ઉર મહીં, ઝૂલજો છે પરીક્ષા 

 

પણુ્યથી િન્ય બાપો, પરહહત  ર્ગડે, ઘમૂતો  આશ સાથે 

ને પ્રાથે એ તપો રે, ગગન ઉભરશે, ર્ાદળો ગાજશે  રે 

 

પાકી ઝૂમે જ જોને, મધરુસ  ભર રે, રાયજાદા  જ કેરી 
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બોલારે્ લોકમાતા, ઋત ુફળ િરર્ા, છે ભરી રે્લડીઓ 

છે શક્ક્ટ્ત િન્ય તારી, િખ િખ રધર્ના,ં ઝીલતા ંતેજ તીખા ં

સતંાયે  સૌ  જ છાયેં, તન  જ તપર્તો, ખેતરો  જાય ખેડી 

……….. 

36) િન્ય છે મેઘ રાજા 

(છંદ-સ્ત્રગ્િરા) 

કાળા ંડીબાગં ઘમેૂ, રૂપ અર્નર્લા,ંગાજતા ંઘોર નાદે 

છૂપાયો સયૂવ ઓથે,પણ તન તતડે, બાફલો અંગ અંગે 

પોકારે જીર્ સરે્,િરણ િખિખે , આર્ દોડી પિારો 

િીરે િીરે છર્ાયો,ગગન ગજર્તો, મેઘલો ર્ા્ ુસગેં 

 

ઝીલો દોડી હું આવ્યો, ફરફર ફરણે, ભીંજાજો ભાર્ ભીંના 

ખશુ્બ ુછૂટી ઉરેથી, ધમલન પહરમલે, વ્હાલ રે્રે િરામા 

ઝીલે પષુ્પો રૂપોથી, તરબતર િરા, સપ્ત રંગો સહુાણા 

ઝૂમે વકૃ્ષો લળીને, મન ર્ન ટહુકે, િન્ય છે મેઘ રાજા 

 

ભવ્ય દીસે તટો એ, નયન મન હરે, લોકમાતા સભુાગી 

તોડે એ ભેખડોને , નર્્રુ્ સરખી,  જોમથી જાય રે્ગે 
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ઝીલી આ રે્ગ હૈ્ુ,ં ઝરણ સમ રમે, ર્ાત માડંે મજાની 

લાગે ભીંનાશ વ્હાલી, પલુહકત મનડે, ગીત કોઈ જ ગોતે 

 

ર્ષાવ  તારી કૃપાથી, કુદરત  સજશે , રૈ્ભરે્  દાન   દેશે 

મા મેઘાની ઉદારી, શત સખુ ઋતઓુ, ઝીલશુ ંપાય લાગી 

……………….. 

37) આર્ી જ દીપાર્લી… 

(છદં- શાદૂાલતવક્રીહડિ) 

 

ખીલી છે રજની નભે ઝગમગી, િારે સહુાની મઢી 

ને દીવા ઝબકે ગહૃ ેઝળહળી, આવી જ દીપાવલી 

દેજો  ભાવ  ભયાા રૂડા ઉમળકા, ઉજાશ પવે  હદલે 

વષાાન્િે સરવૈ્ુ ં હાથ ધરજો, લાભયા િમે શુ ંજગે 

સદેંશા  મગંલા  નવા  વરસના, ઐશ્વયા પામો મહા 

ઊટમા સાથ વધાવજો જ હરખ,ે લેિા ંજ ઓવારિા ં

………….. 
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38) બચપણ 

છદં- તશખહરિી 

ચહકેે  આનદેં, બચપિ  હસી, કટિ  હરત ુ ં

રમે એ મસ્િીથી, હરપળ ધસી, હષા  ધરત ુ ં

 

પ્રસાદી ત ુ ંમોિી, તવમલ મધરુી, ફૂલ સરખી! 

મઢે ગોરા ગાલે, મખમલ રુહ,ે આભ ધરિી 

 

રૂડી  ભાષા કાલી, કલરવ સમી, સખુ ભરિી 

નથી કોઇ ચીંિા, શરિ પ્રભનુુ,ં પણુ્ય ભરિી 

 

કરે પોિાના  એ, મનહર  રૂપ,ે મગુ્ધ વદને 

અને  દોડે હોંશે, ડગમગ પગે, હાસ્ય ભરિે 

 

મળે માનો ખોળો, અભય સખુદા, હૂફં ધરિો 

ઘડે સસં્કારો  એ, મરકિ મન,ે ભાતવ ઘડિો 
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ભલે ભેળા ંબાળો, નયન હરખ,ે હદવ્ય ક્ષિ એ 

હસે હોઠો નાના, મરક મરકી, ભાવ  ઊભયે 

 

વદે  વાિી મીઠી, મખુ કમલથી, શૈશવ મહા 

અમી સીંચે હૈયે, શિ સખુમયી, વૈભવ અહા! 

…………… 

39) ધર્શ્વર્દં્ય ગાિંી…. 

છંદ-શાલલની 

 

મા ગરુ્જરી, િન્ય ત ુ ં છે  સભુાગી 
તારા ખોળે, પ્રગટયો ધર્શ્વ  ગાિંી 

દ્રરે્  હૈયા,ં દૈન્ય  ધનસ્તેજ  લોકો 
દેખી  દુઃખી, ભારતીની  ગલુામી 

અંગે્રજોની,  યાતના  ત્રાહહમામા 
છેડી ક્રાક્ન્ત, રાહ  તારી  અહહિંસા 

જાગ્્ુ ંજોશે,  શૌયવ તારી જ હાકે 
આઝાદીની, ચાહ  રેલાય  આભે 

ગાિંી મારો, શાન્ત ર્ટંોળ ઘમેૂ 
ગજ ે છોડો, જાર્ છે  દેશ મારો 
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ઝઝંાર્ાતો,  દે  દુહાઈ  જ પઠેૂ 
તોડી બેડી, રાષ્રધપતા અમારા 

હહિંસા ભ્ુું, ધર્શ્વ આજે  રડે છે 
સતંાણી છે, બધંતુા માનર્ીની 

દીઠી ગાિંી, રાહ તારી જ સાચી 
ધર્શ્વ ર્દં્ય, ઓ  ધર્ભધૂત  મહા ત ુ ં

………….. 

40) ચીખ…… 

    છંદ-રથોદ્વતા 
  

ચીખતી જ ગભરંુ ગલી મહીં 
લાજ  કાજલમખુી  થઈ હસે 

ડંખતી ધર્ષમયી અસભ્યતા 
પાપ-પ ૂજં  છલકે  રૂએ િરા 

  

ર્ામણી    થરથરે  જ  રૈયત 

રાર્! ધનષ્ઠુર ન સણૂતા ભલા 
ક્યા ંગઈ જ કરૂણા બહાદૂરી? 

પછૂતી  અકળ  રોષથી િરા 
  

જાગજે  જ  રક્ષર્ા  અસ્મત 

િીક! જીર્તર  તારંુ પાપલુ ં
દૈર્  કેમ રૂઠશે  ન જાણતો! 
કોપભર ર્દત ધ્રજુતી િરા 

  

ભારતી  ્ગુયશી   મહાિરા 
પાપભાર તર્ ના જ ઝીલશે..ના જ ઝીલશે…ના જ ઝીલશે. 
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………… 

41) ધસિંહ રાજા જ બોલ્યા 
છંદ– ભજુગંી 

 

ભરીને સભા ધસિંહ રાજા જ બોલ્યા 

તમે  શુ ંસમાચાર જાસસૂ લાવ્યા 

અહીંથી ગયા માનર્ો સાથ છોડી 

જણાર્ો  બધંનુા  હાલ    કેર્ા? 

 

સણુો રાજ,ર્ાતો ધનહાળી જ આંખે 

િરી  રે્શ  સજ્જનત  ઘમૂતા એ 

ઠગે  ધસફતે ચાલ ચાલી  ભલાની 

મહાલે  બની લોક  નેતા રૂઆબે 

 

થયા માનર્ો દાનર્ો રે્ર ભખૂ્યા 

સમધૃ્ધ્િ ર્િી સ્નેહના રે્ણ સકૂ્યા 

ન લાગે જ કોઈ શમવ િમવ ઓથે 

હણે  એ  કરીને િડાકા જ ચૌટે 
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કળી  કાળ ચાલે થઈને સર્ાયો 

મળે નીર જો દોકડા દો તમે તો 

ગઈ આજ સરેં્દના તો સતંાઈ 

કહ ેઆર્ પૈસા થકી તો સગાઈ 

 

ચઢી વ્યોમે ઊંચે મથે માપર્ા એ 

રહ ે કોણ પાડોશમા ંના તથા લે 

ગઈ ગહૃમાથંી  જ  છૂટી મયાવદા 

‘હદ િોળે જ લ ૂટંાય લોકો ઘરોમા ં

 

જગે કોણ મોટંુ? જગંલી સદીમા ં

ગયા આપણે ઈલકાબો જ હારી 

કહું દુઃખ સાથે થયા એ ધર્જેતા 

ગયા  રાજર્ી ઈલકાબો  ર્નોના 

 

હરે્  આશ કોઈ જ પાકે જ ગાિંી 

અહહિંસા થકી એ જગારે્ જ આંિી 
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સણુી ર્ાત  દે ધસિંહ  રે  તાર્ મછેૂ 

વ્યથા રે્ર પાઠો જ શીખ્યા ર્િારે 

ન લાભ્યા જુઓ સાથ છોડી અમારો 

રે પાછા ર્ને માનર્ો રે પિારો(૨) 

……………. 

42) સણુો અમન નાદ 

છંદ- ર્સતંધતલકા 

જોઈ જ ખબૂ જગતે, ભય ત્રાસ હહિંસા 

કંપે  હરે્ બહુ  જ માનર્તા લબચારી 

આવ્્ુ ં જ  એક સપનુ ંમજુને સર્ારે, 

નક્કી જ  કૌર્ત  ઝળહળશે  િરાએ! 

 

કોઈ  જ  લાલ  તપશે, રધર્  રે સરીખો 

િાસે  નભે, મધરુ મેઘ  જ ભાગ્ય થાર્ા 

આર્ો  સણુો  અમન નાદ ઊઠે જ હૈયે, 

જાશે જ આ ધર્પદ રાત ધર્તી અઘોરી 
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તોલે ધર્િી  બધુ ંબરોબર ત્રાજરે્ તો, 

લોભે જ જાય લખણો સમજો સરે્ળા 

જોમ  િરી  પરહહતે  રમજો જ રાજા, 

સત્ય જ બે ગજ જમીન જ અંતરે્ળા 

…………. 

43)અમીના ખજાના 
છદં-તવશ્વદેવી 

સપ્િ  િોખારે, આરુઢી શોભિી  એ 

ચૈિન્ય શન્ક્ટ્િ, મગંલા હદવ્ય લાલી 

ખીલ ેઆ સષૃ્ટિ , ફૂલડે ગીિ ગાિી 

ધન્ય ભાવોને, ઝીલિા ં રામ રાજી 

 

પખંી િૌકા  આ, વાદળો સાથ ઊડે 

ના જાિ ેસીમા, મકુ્ટ્િ ભાવો જગાડ ે

સ્વાથાના પાપી, બધંનો િો  રડાવે 

ઝીલી સદેંશા, માગુ ંઆશીષ  ભાવે 

 

કેવા નાિા છે, ઓળઘોળ થવાના 
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મેઘો આવેને , ગાય વકૃ્ષો સજીલા 

આવો લેવાને, આ અમીના ખજાના 

ભીંજાવે  વષાા, ને  વસિંો  રમાડે 

 

ઝૂમે પટુપો, ઝાકળે  ગીિ  ગાિા 

માગંલય શન્ક્ટ્િ, આનદંોથી ઉભારે 

જોડી આ હાથો, ને વધાવુ ંભલાઈ 

છે વ્હાલા ખોળા, પ્રેમ ભયાા મજાના(2) 

…………….. 

 

44) નથી ભાળ્ુ ંધર્શે્વ પર્નપતુ્ર… 

છંદ- ધશખહરણી 

 
 

નથી ભાળ્ુ ંધર્શે્વ પર્નપતુ્ર 
અમાપા સામથ્યવ, પર્નપતુ્ર ઓ, તર્ સહરખુ ં
બળી બાળા રે્શે, ગધત ગરૂડની, સયૂવ ગહરમા 
નમીએ ધનષ્ઠાને, ધશર શીર્કૃપા,  િન્ય સતુ ત ુ ં

ચતરુાઈ શાણી 
રચયો  મૈત્રી  સેત,ુ   ઉિર-દલક્ષણે,  રામ  ધમલને 
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લઈ  મદુ્રા મળયા, જલધિ  છલગેં, માત   જનની 
જલાર્ી લકંાને , અસરુ શક્ક્ટ્ત ધર્લયે, ર્ીર ર્ચને 

રટે સ્તધુત દેર્ા 
રમો સગં્રામેતો, ર્જ્ર ખડકસા, ્ધુ્િ ધનપણુા 
રચયો રામ  સેત,ુ તરલ ખડકે, ધનલ  નલથી 
સરં્ારી મારૂતી,  ધર્જયકચૂથી, રામ  ગહરમા 

અધત સહંારી છે, કપટ અસરુો, ઈન્દ્રજીતસા 
સકંટ ઘેરાયા, મધૂછિત જ બધં,ુ ઔષધિ હહમે 
મતૃસજંીર્ની સહલગરી લઈ, આવ્યા પ્રભાતા 

મહા ભાગ્ય દેર્ા, સયુશ લહરે, રામ  મખુથી 
તમે ભ્રાતા મારા, ભરત સમ હા!, ભેટુ ઉરથી 

લચરંજીર્ી દેર્ા 
ન તોલે તોલાય, ધર્મલ સયુશી, અષ્ટ ધસધ્ધ્િ 

અજીતા આલોકે,  
ગઢી ગૌરર્ી ત ુ,ં અર્િપરુમા,ં રામ સખુથી 
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માર્તર...ર્દંના 
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45) કે હતેે અપુું હું ૂલછાબ 

 
ખળખળ ર્હતેા ંઝરણા ંઅમે, 

તમે ધપતાજી પહાડ 
જગ ર્ાર્ાઝોડા ંઝીલ્યા ંતમે, 

દઈ સાર્જસી દહાડ…કે હતેે અપુું હું ૂલછાબ 

પર્ન તમે ને માત ૂલડંુ, 
મળી આંગણે ર્સતં 

રૂક્ષ દીસતા ચહરેા ભલે, 
હસી ખશુીના સગં 

હૈયે જડીયા મોટા ખ્ર્ાબ, 
કે   હતેે અપુું   હું ૂલછાબ 

ધતધમર રે્દના રે્ઠી ઉરે, 
િરી    સખુની    છાયં 

થઈ ગયા મોટા અમે કેમના, 
ન જાણ્્ુ ંકદી જદુરાય 

દેર્ પ્રગટ તમે છો તાત! 
કે હતેે અપુું હું ૂલછાબ 

ઘરઘર ઉજળા  ; તમથી મોભી, 
ગદગદ લાગુ ંજ પાય 

ચક્ષ ુઅમારા ચરણો ધએૂ, 
સમરંુ સ્નેહ તણા એ દાન 

ગાજે મન અંબરે રૂઆબ! 
કે હતેે અપુું હું ૂલછાબ…ખળખળ ર્હતેા.. 

………………………………………………………………………………………… 
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46) ધપતા સખુ દાતા 
ધનરખતા નભે અમે સદા, 

એક   સરૂજ   બીજો ચદંા 

સસંાર આભની બે આભા, 

એક માતા ને બીજા ધપતા 

 

પહાડ સમ આપની મદુ્રા, 

પણ ર્હાર્ો ઉર ઝરણા ં

તમે જ સારથી તમે જ કૃષ્ણ  !  

પે્રમે જ ભરો મગંલ ભરણા ં

 

દો ધશશ ુર્યે સખુો અમાપ, 

કોહટ   ઋણી   ; અમે સતંાન 

નથી રૂક્ષ, શ્રીફળ શકુનર્તંા 

ર્ટવકૃ્ષ જ તમે છો ધપતા! 

 

ભલેૂ ભલૂાય ના એર્ી શાતા, 

પામ્યા ;  તર્ પ્રતાપે ઓ ધપતા 

કંડારો   ડગર    થઈ  જ જ્ઞાતા, 

દીિા   જ હીર, ધપતા સખુ દાતા 
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 47)  ઓ ધપતા શ્રીફળસા…. 

(હાઈકુ) 

  

હૈયા સરસા, 
તપિા ઓ શ્રીફળસા 

જીવન ભાષા 
  

તપિાનુ ંન્યારંુ 

છત્ર છે જ  રૂપાળં 

શીરે ભાળં 

  

ઉર ઝરિા ં
પહાડી જ પ્રતિભા 
ધન્ય  જગ આ! 

  

  

તપિા િમારા 
ઉર ભાવ મધરુા 
દે અજવાળા ં
………….. 

48) પ્રગટ દેર્….. 

 

આ  પષૂ્પ ખીલ્્ુ ંતે ધપતાજી 
ને સગુિંી તે માતારે  

આ ઊંચા પહાડ તે ધપતાજી 
ને સરર્ાણી તે માતારે 
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આ અષાઢ ગાજ્યા તે ધપતાજી 
ને િરતી મ્હેંકે તે માતા રે 

આ સાગર ઉછળે તે ધપતાજી 
ને ભીંની રેત  તે માતા રે 

આ ધત્રપુડં તાણ્્ુ ંતે ધપતાજી  
ને ચદંન લેપ તે માતા રે 

આ કર્ચ કૌર્ત તે ધપતાજી 
ને  મમતા ઢળી તે માતા રે 

આ ઢોલ ર્ાગ્્ુ ંતે ધપતાજી 
ને શરણા્ુ ંતે માતા રે 

આ ધ્રરુ્ તારો તે ધપતાજી 
ને અચળ પદ તે માતા રે 

આ પ્રગટ દેર્ તે ધપતાજી 
ને પ્રભ ુપ્યાર તે માતા રે 

આ અહોભાર્ની આરતજી ને 

ઉર મગંલા શાતા રે 

49) મમતાના મોલ 

અષાઢી મેઘ ગજારે્ અંબર, માડીની મમતાના મેઘ અનરાિાર 
જનનીના ચરણોમા ંજગના કલ્યાણ,તારી આધશષે રમતો સસંાર 

નાજુક હૈ્ુ ંજાણે પષુ્પ્ની પાખંડી, એના અંતરે સ્નેહની સગુિં 
સાભંળી મા કંઠે હાલરડાનંા બોલ, ઊભરતા ઉરે ઉમગં ધનબુંિ 
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સાગર સરીખા ંમાના ંહતેડા,ં ઝૂમિી જીંદગી ઝીલી નવરંગ 

સતંાનો કાજે ઝીલી દુઃખડા,ં માર્તરે મહેંકાવ્યા ંજીર્નના રંગ 

ઉપર્નમા ંખીલે રંગી ર્સતં જેમ, મખેુ રેલાવતી ભાર્નાના રંગ 
રમે ચાદંની છોડી ગગન એર્ા, ભાળયા છે  માના શીિલ રૂપરંગ  

માની હથેલીની અમતૃ થાપલી,પરેૂ સસંારે સસં્કારના ઓજસ 
માડીના લાખેણા લાડે રમે, ધનઃસ્ર્ાથવ પે્રમના અનતંો ઊજાશ 

કરુણાના સાગરથી છલકતુ ંમખુ, અલખલ બ્રહ્ાડંના મલળયા ંછે સખુ 
માના અિરે રમતી મમતાએ, ભલૂ્યા અમે દુધનયાના દુઃખ 

સ્ર્ાથી દુધનયામા ંમા છે ધર્રડી, તારી મમતાના મોલ અણમોલ 
મા જશોદાને ખોળે ભલૂ્યોતો શામળો, રૈ્કંુઠના રૈ્ભર્ના તોલ 

…………………. 

50) માનુ ંહૈ્ ુ ં
 

હતે  ભ્ુું   છે  માનુ ં હૈ્ુ ં

ધનત હરખતુ ંજોઈને છૈ્ ુ

 

દીકરી આર્ી માને મળર્ા 

પછૂતી   હોંશે શુ ંછે  ખાવુ?ં 

 

યાદ આરે્  મા નાસ્તા થેલી 
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તુ ં ભરી  દેતી કોલેજ  કાળે 

 

 

ભલૂતા નાનો સ્કાફ અમે તો 

દોડતા  પપ્પા  યાદ  કરારે્ 

 

ર્ાચંતા  પોઢી  જાતા  અમે 

વ્હાલથી શીરે ચાદર ઓઢાડે 

 

યાદ આરે્ મા બચપણ  હરે્ 

આજ  ગહૃસ્થી  આર્ી  માથે 

 

ભાગતી દોડતી જીંદગી ર્ચચે 

આજ  શોધુ ંએ  ચા  ને થાળી 

 

માર્તર સમ ના બીજા ખજાના 

જીંદગી  ના  સાચા જ  ધર્સામા 

……………………………… 
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51) માર્લડી…. 

તુ ંરે માર્લડી ચદંન તલાર્ડી 
જગની તરસ્્ુ ંછીપારે્ જી રે 

બા બોલુ ંને ઝૂલે રે બાળપણ 
આયખે કેસર ઘોળે જી રે 

માનો તે ખોળો પે્રમનુ ંપારણુ ં
સ્ર્ગવનો લ્હાર્ો લ ૂટંારે્ જી રે 

જનનીનુ ંહૈ્ુ ંિરણીનુ ંભરણુ ં
ધનત ધનત વ્હાલે ર્િારે્ જી રે 

અમી ર્ાદલડી ર્રસે નયનોથી 
જીર્નમા ંતધૃ્પ્ત સીંચે જી રે 

તારી તપસ્યા ત્રણ લોકથી ન્યારી 
હદઠંુ ઋણી જગ સારંુ જી રે 

મા ને ખોળે ઝૂલ્યા જાદર્જી 
રૈ્કંુઠના સખુ કેર્ા ભલૂ્યા જી રે 

પજુૂ ંમા તને ચરણ પખાળી 
તજુ દશવનમા ંભાળયા જગદમ્બા જી રે 

.................................. 
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52) મા તારી મમતાઈ………… 

હાથ ફરે મા હતેે શીરે 
પામુ ંસકળ સખુર્ાઈ 

ખોળે રમવુ ંતારા મા એ 
જાણે રૈ્કંુઠી ઠકુરાઈ 

વ્હાલ તમારા મા લાખેણા 
સાચી પે્રમ સગાઈ 

ઘડી તને મા; દે ધર્િાતા 
સ્ર્ગવ તણી હરખાઈ 

સરૂજ- સોમ શાખડે ઝૂલે 
મા તારી મમતાઈ 

આંખલડી મા તારી જાણે 
ગગંાની નીતરાઈ 

દે હોઠો આધશષ મા જ્યારે 
દૂર રહ ેધર્કટાઈ 

જગ શીરેથી ના ઉતરે એ.. 
મા તારી ઋણ ઉતરાઈ(૨) 

…………………. 

53) મા ચદંન અલગયારી….. 

  

મા મમતાનુ ંમગંલ મહંદર 

જગ  આખુ ંપજૂારી 
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ર્ાત્સલ્ય મધૂતિ ઘડી પ્રભએુ 

િન જનની ખમુારી 

  

રૈ્ભર્ માનો હતે ખજાનો 

 સખુદાતા કલ્યાણી 

આંખ અમી તો સાગરપેટા ં

અક્ષય મા દાતારી  ….જગ  આખુ ંપજુારી 

  

હાલરડા ં મા તારા ંઔષિ 

ખોળે સ્નેહ સમદંર 

તુ ંપકરે્ મા મોતી મોંઘા ં

ઝીલતી ઝોલે નીંદર 

  

કેમ રમે મા શામળ ખોળે 

જાણુ ંહું અલગારી 

ત્યાગ મરૂત ત ુ,ં મા દેર્ી ત ુ ં

મા ચદંન અલગયારી…જગ  આખુ ંપજુારી 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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54) લખતી મા ત ુ ંર્ધસયત....  
 

એક તવધાિા બીજી માિા 

ધન્ય જ ભાગ્ય સવૈયા 

ઉિારે  ના  ઉિરે  એવા ં

ઋિ  જ  િારા ં મૈયા 

 

મઘમઘ થાત ુ ં હૈ્ુ ં િારંુ 

ઝીલ ે શૈશવ  ન્યારંુ 

હાલરડા ંએ મીઠા ંમોંઘા ં

હૂફં  ભરે  ભવ સારંુ 

 

માિ િમારો ધમા જ એક 

સમપાિ  ને  સેવા 

તુ ં ઘડવૈયા  તવભતૂિની 

પાલવડ ેિવ મેવા 

 

કાગળ  જેવા  કોરા  અમ ે
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લખિી મા તુ ંવતસયિ 

કેમ ન માના ચરિ પખાળં 

વૈભવ ધરિી રણળયિ 

 

મધરુમ અમિૃ પાન જ મા તુ ં

પ્રગિ થ્ુ ંઘર િીરથ 

ઈશ્વરની  તુ ં  આપકળા  મા 

ધન્ય જ સસંાર ગરથ(૨) 

……………………………. 

 

55) હૈયાની હાટડી….  

 
મઠૂી જેર્ા હૈયાની હાટડી 
માડંતી લાખેણા રે્પાર 

ખીલે જો કળા સોળે સાહબેજી 
ઝીલીએ ઝાઝા જુહાર 

ર્ાલીડા ભલે ર્ષો  થોડંુ થોડંુ 
જાશુ ંરે ભીંજાઈ રોમરોમ 

િરા જેર્ા ંજ હતેડા ંઉછાળી 
માણશુ ંર્રસાદની સોઢમ 
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આભે ભયાું રે મનડા ંઅમારા ં
ઝગમગતો રૂડો આ સસંાર 

નહીં રે જડે જોડ તારી માર્લડી 
ખોળતો ખોળો રમર્ા દાતાર 

ર્ીણા હરખની હૈયે રે મઢશુ ં
લાખેણુ ંલાડલુ ંઅંતર 

સાગરસા હદલડાની ર્ાતો ન્યારી 
ધનતધનત ર્ગાડત ુ ંજતંર 

………………….. 

56) હો માત અમે પીિા મમતાના રે ઘ ૂટં 

મા તારા હૈયામા ં મસ્તીથી ગાજતંા ગાજતંા દીઠા અષાઢી રે મેઘ, 

...........................................મા અમે દીઠા અષાઢી રે મેઘ. 
 

ને િન્ય અમે...(૨) 
 

લાલ થઈ  ઝીલ્યા એ િસમસતા પરૂ ....ઓ માત અમે ઝીલ્યા એ િસમસતા પરૂ 

....હો માત અમે પીિા મમતાના રે ઘ ૂટં (૨). 

 

એ સાગરના  હહલોળે જ લહરેાતા લહરેાતા..સણૂ્યા અમે  હાલરડાનંા બોલ 

................................માડી અમે ઝીલ્યા હાલરડાનંા બોલ 
 

ને માડી ઓ માડી.... 
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એ બોલે જ ખીલ્યા આ બાળપણ...ને લાલ થઈ માણ્યા એ મઘમઘતા સપંટૂ.... 

હો માત અમે પીિા મમતાના રે ઘ ૂટં(૨). 

 

હ ેમાત  તારી(2)... 

હથેલીની થાપલીમા ંઘોળયા રે ઘોળયા રે... લાખેણા લાડના રે કંુભ 

...............રે માડી િેં ઘોળયા લાખેણા લાડના રે કંુભ 
 

એ ઝીલીને અંગ અંગ મહેંક્યા ંજ...મહકે્યા ંજ.. 

……………..ને વ્હાલ ભરી ચાખ્યા કસુબંલ રે ઘ ૂટં... 
 

....હો માત અમે પીિા મમતાના રે ઘ ૂટં.(૨) 

 

હ ેમા તારા ંઅિરોની ચમૂીમા ંઘોળાતી ઘોળાતી ..ઝીલી અમે સ્નેહની સગુિં 

..............હ ેમાત અમે ઝીલી રે સ્નેહની સગુિં. 
 

ને ભલી ચૈતન્ય સષૃ્ષ્ટના રંગે ઉમગેં....લાલ થઈ ચાખ્યા જ અમતૃના ઘ ૂટં.... 

હો માત અમે પીિા મમતાના રે ઘ ૂટં(૨). 

 

સ્ર્ાથી જગતમા ંમા ત ુ ંજ એક ધર્રડી...સસંારે ઝગમગતી આશ 

....................રે માડી સસંારે ઝગમગતી આશ 
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કેમ જ ભલૂુ ંઓ જનની જશોદા(૨) 

રે ભાગ્ય લઈ કોણ આળોટ્ુ ંઆંગણની ધળૂ...ને ર્સિુાએ માણ્યાતા બ્રહ્રમાડંી સખુ.... 

હો માત અમે પીિા મમતાના રે ઘ ૂટં(૨) 

 

57) ર્હાલી દીકરી… 
 

મમતાએ મઢી 

સસં્કારે  ખીલી 

ર્હાલી દીકરી 

 

ભર બપોરે દોડી 

બારણુ ં    ખોલી 

િરે જળની પ્યાલી 

ર્હાલી   દીકરી 

 

હસે  તો ૂલ ખીલે 

ગાયે તો અમી ઝરે 

ગણુથી શોભે પતૂળી 
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ર્હાલી દીકરી 

 

રમે હસતી સગં સખી 

માર્તર  શીખરે્  પાઠ ર્ઢી 

સૌને હૃદયે તારી છબી જડી 

ર્હાલી દીકરી 

 

ર્ીતી  અનેક  હદર્ાળી 

જાણે  ર્હી ગયા ંપાણી 

સોળે ખીલી રાણી 

ર્હાલી દીકરી 

 

પજૂ્યા ં તે  માત પાર્વતી 

પ્રભતુામા ંમાડંર્ા પગલી 

હદન  ધર્જયા દશમી 

ર્હાલે ર્ળાવુ ંદીકરી 

 

લેર્ાયા ંલગ્ન આંગલણયે 
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મહકેે  સગુિં   તોરલણયે 

ર્ાગે  શરણાઈને  ઢોલ 

શોભે  ર્રકન્યાની જોડે 

 

ધર્પ્ર   ર્દે    મગંલાષ્ટક 

પીળા શોભે કન્યાના હસ્ત 

આર્ી ઢકૂડી  ધર્દાય રે્ળા 

માર્તર ઝીલે છૂપા પડઘા 

 

હૈયે ન સમજાય વ્યથાની રીધત 

ર્ાત  કેમ  કહરે્ી બોલે દીકરી 

 

ઝીલ્યા ર્ડીલોના મોંઘા બોલ 

ર્ગર ર્ાકેં ખમ્યા સૌના તોલ 

દીકરીની વ્યથા ઉરે ઉભરાણી 

કેમ  સૌ  આજ  મને દો છોડી 

 

આર્ી રડતી બાપની  પાસે 
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બોલી કાનમા ંખબૂ  જ િીરે 

કોને બોલશો-ર્ઢશો પપ્પા હરે્? 

હું તો આજ સાસહરયે ચાલી 

 

કેવુ ંઅંતર ર્લોર્તા શબ્દ બોલી 

જુદાઈની  કરુણ  કેર્ી  કથની 

થયો રાકં લ ૂટંાઈ દુધનયા મારી 

આજ સબંિંની સમજાણી હકિંમત ભારી 

 

આંખના ં અશ્ર ૃ બોલે  ર્ાણી 

નથી જગે તારા સમ જીગરી 

તુ ંસમાઈ અમ શ્વાસે દીકરી 

તારા શબ્દો ટપકારે્ આંખે પાણી 

ઓ ર્હાલી દીકરી 

ઘર થ્ુ ંઆજ રે ખાલી(૨) 

…………… 
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દીઘવ કાવ્યમાલા…. 

 

 

 

 

 

 

 



અનકુ્રમણિકા 101 

 

58) સકંટ મોચન –  
અંજની જાયો કેસરી નદંન, ભગર્દ્ ભક્ટ્ત મહાન 
બાળા નામ છે સુદંર, સમરીએ કર જોડી હનમુાન 
જન્મ સાથે પરાક્રમ  પ્રગટે ,   બળ બધુ્ધ્િ અમાપ 
ચૈત્રી  પનૂમે  અર્તરીયા,  પર્ન  પતુ્ર  પ્રખ્યાત 

  સરપાર્ દીિા દેર્ ગણોએ, કરર્ા  હહતકારી કામ 
ગધત   સામથ્યવ  ગરુડરાજનુ,ં અંજની  સતુ  મહાન 
ઋષ્યક પર્વતે  શભુ  ધમલને, પલુહકત  કેસરી  નદં 
પથૃ્ર્ી પટે  ભાર ઉતરશે, પ્રભ ુસગં શોભે  બજરંગ 

  ર્ાત  સણુી  સીતાજી હરણની, સચંયાવ  દલક્ષણ દેશ 
સીતા   માતાની  ભાળ  કાજે  િરી્ુ ં  રુપ  ધર્શેષ 

ર્ીર મારુતીની ભક્ક્ટ્ત શક્ક્ટ્ત,કંપ્યો મહને્દ્ર લગહરર્ર 
ર્ા્રેુ્ગે આકાશે  ધર્ચરે, રામ મદુ્રા  સગં કધપર્ીર 

છાયા   પકડી   લક્ષ્ય   શોધિી   તસિંહકાને   સહંારી 
કયો પરાભવ લકંાદેવીનો, હુકંારા દીધા લકંા નગરી 

શરૂવીરોને   દીધો  પહરચય , હણ્યા  ધમુ્રાક્ષ  તનકંુભ 
અક્ષયરાજને   પળમા ં  રોળયો,  સેના  શોધ ે  શરિ 

 ઈન્દ્રજજિના બ્રહ્પાશથી મકુ્ટ્િ થઈને કીધો પ્રતિશોધ 
રાવિરાજની સભા  મધ્યે, રામદુિે દીધો  મહા બોધ 
પ ૂછેં  લપેિી  અગન  જ્વાળ, કીધુ ં લકંાનગરી  દહન 
સીિા  માિન ે રામ મદુ્રા  આપી  પછૂયા  ક્ષેમ  કુશળ 

 પ્રભ ુરામે સમહરયા  સદાશીવ, રામેશ્વરે દીધા  આતશષ 
રાજ તિલકે શોભે તવભીષિ,અિલ તવશ્વાસ ુછે રઘવુીર 

http://pateldr.wordpress.com/2008/04/21/%e0%aa%b8%e0%aa%82%e0%aa%95%e0%aa%9f-%e0%aa%ae%e0%ab%8b%e0%aa%9a%e0%aa%a8-%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/
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સગુ્રીવ સેના જાિ ેસાગર, ભન્ક્ટ્િ ભાવે  ભીંજાયે  ધીર 
રામ  કાજે અંગદ  સગં, હનમુિં  દીસે  વીરોના  વીર 

 નલ  નીલ  બજરંગી સેના, બાધંે  સેત ુસાગરે રમિા ં
પથ્થર પાિી પર િરિા, નીંદર છોડી લકેંશ  ભમિા 
કંુભકિા માયાવી  ઇન્દ્રજીિ,  ્ધુ્ધે દીશે  અતિ  દુટકર 

અતિ સહંારી પ્રલય શન્ક્ટ્િ,વેરે તવનાશ અવતન  અંબર 

  

મેઘનાદ રચ ેમાયાવી જાળ, ઘવાયા રિમધ્યે  લક્ષ્મિ  ભ્રાિ 
મતૂછિિ લક્ષ્મિ શોકાતરુ રામ, તવષાદના વાદળ ઘરેાયા ં આજ 
ઔષધી  સહ ઊંચક્યો  પવાિ, મિૃ  સજંીવતન લાવ્યા  હનમુિં 
સકંિ  ઘેરા  પળમા ં િાળયા,  ્ધુ્ધ ે િંકાર  કરે  લક્ષ્મિ  રાજ 

  

રામ   પ્રભનુો  ધનટુય  િંકાર , કંપે  હદશાઓ   અપરંપાર 
સેવક  ધમા   બજાવ ે હનમુિં, જામ્યો  સગં્રામ કંપે  સસંાર 

્ધુ્ધ કૌશલય રામનુ ંઅમાપ,હણ્યો દશાનન કંુભકિા સાથ 

હનમુિં સગુ્રીવ તવજય વધાવે, ધમાપથ પર વરસ ેપટુપ 

રામ મખેુ વહી પ્રશસ્િી, પરમવીર  છે પવન  પતુ્ર 
વીર  મારુતિ   થકી  મળીયા, ભાઈ  ભાયાાને  તમત્ર 

   

રામ  કથા  સસંારે  ગવાશ ે, અમરપિ  ભોગવશ ે હનમુિં  વીર 
શ્રીફળ   તસિંદૂર    આકડાના   ફૂલ,ે  રીઝશે   મહા   મારુતિ   ધીર 
સીિામાિાએ દીધુ ંસૌભાગ્ય સીંદૂર, આપત્તી ના આવે િમ પાસ 
અયોધ્યા મધ્યે હનમુાન ગઢીમા,ં આજ પિ પ્રગિે િમારો વાસ 
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સ્નેહ ેસમરીએ સકંિ મોચન, પ્રત્યક્ષ પરચો પામે ગિુીજન 
પચંાયિમા ં સ્થાન  િમારંુ,  ભગવિં  સગં  શોભ ે હનમુિં 

……………………… 

59) ર્ીર અલભમન્્ ુ 

સણેૂ  સભુદ્રા  શ્રીકૃષ્ણ  મખેુ,  સાહસ  ભરતા  રંગ 

ઝીલી  ગભવમા ંસસં્કાર ્ધુ્િના, હરખે   અંગેઅંગ 

ઝૂલે  પારણે  લાલો  વ્હાલો, ર્ીર  પાથવનો  પ્યાર 

ક્ષાત્ર  તેજ  શોભતં  ર્દનપર, રક્ટ્ત પુજં  અપાર 

 

ધસિંહ સભુદ્રાનો ઊછળી રમતો, િીર  અલભમન્્ ુ બાળ 

પાડંર્  યદુકુળનો  અંશ જાણે, મહા સાહસનો  સમ્રાટ 

ર્ીર  ગધતથી થાર્   જ અમર ત ુ,ં શખં ધ્ર્ધનના રાગ 

કુરુકે્ષતે્ર   મડંાણુ ં  મહાભારત,  લઈ  ઈષાવની   આગ 

 

સેના શત્રનુી હણર્ા  જ હાલ્યો, પાથવ રણે અંતરાળ 

સમય  પારખી  ઢ્રોણે   રચીઓ,  ચક્રવ્્હૂનો  દાર્ 

સોચે પાડંર્ો કોને હરે્  દેવુ?ં   આ  સૈન્યનુ ં સકૂાન 

બીડંુ  ઝડપર્ા  ઊભો  થયો,  સોળ ર્રસનો  ર્ાઘ 
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ર્દે  ્ધુિષ્ષ્ઠર  ઓ અલભ  તુ,ં ખબૂ જ કોમળ બાળ 

અસ્ત્રશસ્ત્ર  ને  પ્રપચંીઓ ને, કેમ  સમજે  તુ ંલાલ? 

 

છં  હું  પાડંર્, કેમ દેખી શકંુ પાડંર્ પક્ષ લાચાર ? 

ખેલુ ં નીત  હું  પરાક્રમે  ને,  ના  ભયનો  ઓથાર 

માત સભુદ્રાના ઉરમા ંજ ભણ્યો, હું  છ કોઠાનો ભેદ 

કાકા ભીમ હોય  જ સાતમે તો,  ના મને  કોઈ ખેદ 

 

જોશે  કુરૂકે્ષત્ર  કાલે  જ મારંુ, શૌયવ  જ  રણમેદાન 

બીડંુ  ઝડપ્્ુ ં ભર સભામા,ં િીર  ર્ીર   એ  શાન 

રચયો  ગરુૂ  ઢ્રોણે  ચક્રવ્્હૂ,  શુ ંલડશે  આ બાળ? 

કણવ  દુયોિન  હૈયે  મલકે, ્ધુિષ્ષ્ઠર માથે  ઘાત 

 

ઊભા ગરુૂ ર્દતા પહલેા કોઠે  , આજ ર્રસસે આગ 

પાછો ર્ળીજા  અલભમન્્ુ ંત ુ,ં નહીં  પામશે રે  તાગ 

કૃપાચાયવ અશ્વત્થામા  સગંમા,ં ને શલ્ય કણવ છે ર્ીર 

મરદ મછૂાળો પણ દૂિમલલયો,  કેમ  ટકશે ત ુ ંિીર? 

 

આજ  રમાડીશ   રણભધૂમ  આ,  ગજર્ી  અંબર   આણ 
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િસીશ રે્ગથી િરણ ધ્રજુાર્ી, છોડી  બખ્તર રે્િી બાણ 

 

 

િસ્યો  અલભમન્્ુ ં લશ્કર  લઈને, ઢ્રોણ દીસે  લાચાર 

િોળામા ં ધળૂ નાખી  િમરોળે, પરાક્રમ  દીસે અપાર 

ભેદી કોઠો પ્રથમ, કયો શખં  હુંકાર 

હાલ્યો  રણે  અલભ, લઈ િનુ ંટંકાર 

 

આવ્યા  રોકર્ા  કૃપાચાયવ, ગ ૂથંતા  તીરની  જાળ 

ત્રાટક્યો  અલભ  તાડંર્   રૂપે, પડયા  કૃપ  ચોપાટ 

તટૂી  ધ્ર્જા હણાયા અશ્વ, માન ભગં બચારે્ પ્રાણ 

હાલ્યો  રણબકંો ચક્ર વ્્હૂ ે,  લઈ િનષુને  બાણ 

 

આર્ો અશ્વત્સ્થામા ને શૈલ્યજી, કરો ર્ીર થઈ ્ધુ્િ 

કેમ ઝખંર્ા્ુ ં કૌશલ્ય રે, જુઓ સેના છોડતી જુધ્િ 

તટૂયા અંગના બખ્તર  ને ,ચભૂ્યા અલભના જ ઘાર્ 

હાલ્યો  રણબકંો  ચક્ર વ્્હૂ ે,  લઈ  િનષુને  બાણ 

 

આવ્યો   રોકર્ા  ્ધુ્િે   કણવ, ગગન  ગાજે   ટંકાર 
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આર્ો આજ દઉં  જ  કસોટી, અલભ  િરે  જ   હુંકાર 

અસ્ત્ર-શસ્ત્રથી ગાજ્્ુ ંઅંબર, જાણે ડણકે સાર્જ ઝૂડં 

શૌયવ સગંમા ંક્રોિ ભભકૂ્યા, દોડયા ગજ  ઊંચકીને સ ૂઢં 

 

કણવ ધર્ચારે કયા શસ્ત્રથી તોલુ,ંત્યા ંજ ઘર્ા્ુ ંઅંગ 

ર્ાહ લડરૈ્યા બાહુ બડરૈ્યા, િન્ય અલભ તર્ રંગ 

 

દેખ દુયોિન બધં ુકણવનો, રણમધ્યે રોળે મમ તીર 

મધૂછિત કણવ, છૂપે  કૃતર્માવ, સૌ પરાજીત તર્ ર્ીર 

જીતી ્ધુ્િ કોઠા છઠ્ઠાનુ,ં અલભ  જુએ  ભીમની રાહ 

રોકી રાહ ઊભો જયદ્રથ,  ઢ્રોણ  ગરુુએ ભીડયા દ્વાર 

 

હારેલા દુશાસન દુયોિન સગેં, રથીઓની છૂટી લાજ 

તટૂી રે પડયા એકી જ સાથે,  પાછો  પાડો એન ે આજ 

મારો સારથી તોડો િનષુ, અલભમન્્ુ ંદીસે ધર્કરાળ 

એકલ ર્ીરને ચડ્ુ ંપોરસ, ના જીતર્ા દે આ બાળ 

 

શસ્રો   ખટૂતા ં ઘેરાયો  ર્ીરો, એ ઝીલે  જ  ખડગથી ર્ાર 

િરી  રથ ચક્ર  હાથે  એ  ઘમેૂ, અિમી  કરે  પ ૂઠંથી પ્રહાર 
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ર્દે અલભમન્્ુ ં, નથી ઢળયો હું, ઢળી ગઈ  છે કૌરર્ જાત 

અિમી થઈ લડયા તમે તો, કાલે નહીં જ છોડે મમ તાત 

 

્ગુો ્ગુો સુિંી કીધતિ અજર્ાળશે, રણશરૂા અલભમન્્ુ ંતારૂ નામ 

મદાવનગીથી રણે રમ્યો િનિુવર, ર્ીરનુ ંરળી ગયો ત ુ ંયશનામ.(2) 

……………. 

60) ગીતા સિુા…. 

 અઢાર અક્ષૌહહણી સેનાના રક્ટ્તથી ભીંજાશે અર્ની અંગ 
કેર્ો   આ  મહાસગં્રામ   ધપતામહ   ગરુુ   સ્ર્જનોને   સગં 
હ ે  કેશર્!  ન  જોઈએ  આ રાજ   લઈ  મહા હત્યાનુ ંપાપ 

ગાડંીર્   સરે   મમ   કરથી   નથી  હૈયે  ્ધુ્િની       હામ 

ક્ષાત્ર િનિુવર પાથવ ર્દે ધર્ષાદથી ધર્હ્વળ ર્ાણી 
્ધુ્િ અર્સરે  કાયર  થઈ  પછેૂ , ઓ ચક્રપાણી! 
રક્ટ્ત રંજજત ્ધુ્િ ખેલી  શાને  કરર્ો મહા સહંાર 

પાપ મોહ અહંકારથી કેમ મણર્ો ધર્જયશ્રીનો ઉપહાર 

િમવકે્ષતે્ર કુરુકે્ષતે્ર છે હદન માગસર સદુ એકાદશી 
શ્રીકૃષ્ણ  મખેુ  ર્હી  હદવ્ય   જ્ઞાન  ગીતા    અધર્નાધશની 
પ્રબોધ્્ુ ંદશવન પાથવને અઢાર અધ્યાયે સાતસો શ્લોકમા ં

છેદ્યા ં સશંય , ઉઘડયા ં દ્વાર  ભક્ક્ટ્ત   કમવ    બ્રહ્   યોગના ં

િમવ સકંટ ધનહાળં હું , ન સમજાય ધર્ધિની ર્ક્રતા 
મનમા ં  સશંય રમે   આ જીર્નની કેર્ી ધર્િંટબણા 

સમજ મારી દીઠી કંુહઠત, ભાધર્ના ભણકારા કરતા રુદન 
સખુ દુઃખ જય પરાજયના પડઘા ભાસે ગુજંાર્તા ગગન 
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શ્રી કૃષ્ણ ર્દે, સણુ અજુ વન સખા, ગીતા છે મમ હૃદય 
સોંપી લગામ પ્રભનેુ હાથ આર્ી જા ત ુ ંમમ શરણ 
આત્માને અમર જાણ દેહની નશ્વરતાને પહચેાન 
થાત ુ ં  મકુ્ટ્ત    મોહ માયાથી  લઈ  ગીતાનુ ંજ્ઞાન 

સણુ  પાથવ, જીર્ન   મરણને    જાણ પણૂવ પરુુષોિમ હાથ 
થા માત્ર ધનધમિ, કરર્ા ંસઘળા ંકલ્યાણી  ઈશ્વરીય કામ 

અપવણ કર કતાવને સર્વ કમવના ંબિંન, કતવવ્ય િમવ ધનભાર્ 
ત્યજી  આસક્ક્ટ્ત, યોગ ક્સ્થત   થઈ  લે   ગાડંીર્ ત ુજ હાથ 

આતતાયીઓ છે દમનકારી,ધશક્ષામા ંધર્લબં ન કર પળર્ાર 
જીર્ન   મરણ    કલ્યાણ    અકલ્યાણનો નથી ત ુજ અધિકાર 
થઈ   ધનધર્િકારી , થા   અનાસક્ટ્ત , આજ    તુ ંસ્ર્િમવ સભંાળ 

નથી    પધર્ત્ર   જ્ઞાન   સમ   આ    સસંારે ,    ધનશ્ચયે  ત ુ ં જાણ 

થયો મઢૂ પાથવ, પહરક્સ્થધતથી પ્રભાધર્ત,દીઠો કતવવ્ય ધર્મખુ 
પરમ લીલાને પ્રગટ કરતા,ં શ્રી કૃષ્ણે િહર્ુ ંધર્શ્વ સ્ર્રુપ 

તુ ંછે મારો ભક્ટ્ત સખા ને , જ્ઞાન ર્ીર િીર ભપૂ 
હું જ કાળ, હું જ ધનયતંા, નીરખ પાથવ મમ મહાકાળનુ ંરુપ 

અનતં ઐશ્વયવ મહાકાળ રુપ જોઈ ધર્શધુ્િ થયો અજુ વન 
હાથ જોડી નત મસ્તકે અરજ ગજુારે ક્ષમા કરો ભગર્તં 
છે   પારસમલણ   જ્ઞાન  ગીતાનુ ં, પામ્યો   પે્રરણા પાન 

દુવધૃિ સામે ઝુકાર્વુ ંજગેં , એ જ સમજાઈ જીર્નની શાન 

જાણ ધનશ્ચયે, કહ ેકેશર્,મારંુ ર્ચન સાભંળ ઓ પાથવ 
રક્ષીશ સાધ ુસતં ભક્ટ્તોને છોડી ર્હાલુ ંરૈ્કંુઠ િામ 
આ પથૃ્ર્ીપટે અર્તરીશ ્ગેુ્ગેુ, િમવ રક્ષર્ા કાજ 

સમય આધર્યો,િમવ પકે્ષ,કર હરે્ શખં દેર્દિનો નાદ 

યોગેશ્વર છે સારધથ કંુતેય,લઇ ગાડંીર્ નાખ ધસિંહની ત્રાડ 
હૈયે પરૂી પહાડશી હામ , પ્રભએુ પયૂાવ પાથવમા ંપ્રાણ 
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લઈ ગાડંીર્ને હાથ , ઉભો થયો માત કંુતાનો ભાણ 
સાધનુા કરર્ા છે પહરત્રાણ, ર્રસાર્ જગ કલ્યાણે બાણ 

કર ગાડંીર્ સર સિંાણ ,િનિુવર ્ધુ્િ એ જ કલ્યાણ 
જુ એ રથી મહારથી ર્ાટ , ્ધુ્િે કર આજ પાથવ પ્રયાણ 
અજુ વન ગજાર્ અંબર આણ,મહાભારત માણે શૌયવ પ્રમાણ 
કંડાર પાથવ ધર્જયનો પાથ, તારા સારધથ શ્રીજય જગન્નાથ 
જય સગં્રામે હદસજે પહાણ, િનિુવર ્ધુ્િ એ જ કલ્યાણ 

િર િનષુ્ય કર ટંકાર, ક્ષાત્ર િમવ કરે પકુાર 
લઈ ગાડંીર્ કર હુંકાર, છે આણ કંુતેય કુમાર 
િા િરમની ર્હાર, લબરાજે ધ્ર્જે કધપકુમાર 
િન્ય િન્ય શરૂર્ીરો, દુઆ દે ર્સિુા અપાર 

તટૂયા મોહ કમવના ંબિંન , ગદ ગ દ્ થઈ પાથવ ઉર્ાચ 
કતવવ્ય િમવ ધનભાર્ર્ા દેજો , દૈર્ી શક્ક્ટ્ત   મમ   હાથ 

ગહન જ્ઞાન લાધ્્ુ,ંઆત્મા પરમાત્માનો જાણ્યો ભેદ જ્ઞાનેથી 
જીર્ાત્મા છે અક્ષર પણ અલભભતૂ મોહ માયા બિંનથી 

સત ્    લચિ    આનદંથી   સર્વ   જીર્   હદસે એકરુપ  ને વ્યક્ટ્ત 
અક્ષરથી ઉિમ પણૂવ પરુુષોિમ ધનબુંિ અખડં અનતં અવ્યક્ટ્ત 
જીર્ન   દશવન જાગ્્ુ ં  તર્ પ્રતાપે ,મોહ નષ્ટ થયો મમ અંતર 
ધશર જાશે પણ નહીં જાય શાન,મહાભારત ખેલવુ ંમારે યોગેશ્વર 

થા  અજુ વન  ત ુ ંમહા ્ધુ્િનો નાયક ,  હું   છં   એનો   ધર્િાતા 
તજુ રથ ધ્ર્જાએ લબરાજે હનમુતં ,થા અગે્રસર અજુ વન ભ્રાતા 

ગરુુ ઢ્રોણનો ત ુ ંિનિુવર ધશષ્ય,ધર્નયથી લે ભીષ્મધપતાના આશીર્ાવદ 
હણી      અન્યાય    િારકો ,   િરણીએ    ગજાર્    સત    િમવનો    નાદ 

આપવણ  તજુને  તારી   છાયા , પરૂજો  હૈયે   હામ 
શખંનાદથી ગાજ્્ુ ંકુરુકે્ષત્ર , િમવ િજા લઈ હાથ 
તજુ   શરણમા ં ચરણે   િરર્ા , સર્વ કમવનો  ભાર 
કતવવ્ય િમવ બજાર્ર્ા પાથે જોડયા પ્રભનેુ હાથ 
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તામ્રર્ણવ  હદશે  અજુ વન , રક્ટ્તની  છાયી લાલીમા  નયન 
ક્ષાત્રભજૂા સળર્ળી થઈ સપવ , કીિો િનષુ્ય ટંકાર ગગન 
વ્યોમે ગાજ્યા દંુદુભી નાદ, નક્કી હરે્ ઊતરશે અર્ની ભાર 
શખંનાદે ગુજં્યા આકાશ, જગદીશ્વરનુ ંમખુ  મલક્ુ ં  અપાર 

સમપી આજ જીર્ન તર્ ચરણે , હરે્ ખેલર્ો મહા સગં્રામ 
તુ ંછે કતાવ ત ુજં ભતાવ , તજુ ધર્શ્વાસે કરવુ ંમહા ધનમાવણ 
પાથે કીધુ ંસર સિંાણ , જગદીશ્વર ભાખે ્ગુ કલ્યાણ 

‘આકાશદીપ’અરજ ગજુારે ગાજો સાભંળજો ગીતાનો આ મહાતોલ 
હૃદયે ઝીલજો   યોગેશ્વરના બોલ , પામશો   જીર્ન સિુા અણમોલ 

…………… 

61) આર્રે મેઘા....  

 

દશે  હદશાએ  ર્ા્ ુર્ાયે 

કાળા ંહડબાગં ર્ાદળ ઉમટે 

અંબર ગાજે,ર્ીજ ઝબકેૂ 

િરતીનો િબકાર પકુારે 

આર્રે મેઘા મારે દ્વારે(૨) 

 

કેર્ો ર્રસે… 

ઝરમર ઝરમર િારે ર્રસે 
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ર્ા્નુા ર્ીંઝણાએ ર્રસે 

આસમાનથી ત્રાસંો ર્રસે 

સાબેંલાની િારે ર્રસે 

રાજાશાહી ઠાઠે ર્રસે…આર્રે મેઘા 

 

અષાઢે આખેઆખો ર્રસે 

શ્રાર્ણે ઝરમહરયો ર્રસે 

પારેર્ાની પાખેં ર્રસે 

મોરલાને કંઠે ર્રસે 

ભલૂકાનંી સગંાથે ર્રસે…આર્રે મેઘા 

 

કેર્ો ર્રસ્યો…… 

પર્વતની ટેકરીએ ર્રસ્યો 

ઊંડી ઊંડી ખીણે ર્રસ્યો 

ભેખડો તોડી ને ર્રસ્યો 

ગામ-શહરેની ર્ાટે ર્રસ્યો 

સષૃ્ષ્ટ માટે દોડી ર્રસ્યો…આર્રે મેઘા 

 

માનર્ની શ્રધ્િાથી ર્રસ્યો 
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ચાતકના પે્રમે એ ર્રસ્યો 

મોરલાના નાચે ર્રસ્યો 

નર્ોઢાના સાદે ર્રસ્યો 

િીંગી િરાને કાજે ર્રસ્યો….આર્રે મેઘા 

 

કેર્ો છલક્યો કેર્ો મલક્યો…. 

સરોર્રને હકનારે છલક્યો 

બિંતણા દરર્ાજે છલક્યો 

નદીઓના કાઠંાએ છલક્યો 

ગામોની ર્ાટો એ છલક્યો 

હદલ દઈ ડેલીએ છલક્યો …..આર્રે મેઘા 

 

 

 

ડાગંરની ક્યારીએ મલક્યો 

ઊંચા ઊંચા તરૂએ મલક્યો 

મોતી થઈ પાદંડીએ મલક્યો 

ર્ાડતણા રે્લાએ મલક્યો 

ર્હાલો મારો લીલીછમ મલક્યો…આર્રે મેઘા 
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ગરીબોના કબૂાએ મલક્યો 

ખેતરે મોલ થઇ મલક્યો 

ખેડતૂોના અંતરથી મલક્યો 

રે્પારીની ર્ખારે મલક્યો 

ર્ાહ િરણીિર કેર્ો મલક્યો….આર્ રે મેઘા 

 

કેર્ો ચમક્યો કેર્ો મહેંક્યો... 

મેઘ િનષુના રંગે ચમક્યો 

ચાદંલીયાના જળકંુડે ચમક્યો 

પકંજની પાદંડીએ ચમક્યો 

સાગરની સેજે રે ચમક્યો 

મહંદરના ધશખરીએ ચમક્યો…..આર્રે મેઘા 

 

િરતીની ખશુબ ુથઈ મહેંક્યો 

મોરલાના કંઠડે ગહેંક્યો 

શ્યામલ રૂપ િરીને છલક્યો 

ખીલતા યૌર્નથી મલક્યો 

ભક્ક્ટ્તની શક્ક્ટ્તથી ખબૂ ઝબકૂ્યો….આર્રે મેઘા 
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ગાજતો રહજેે ,ર્રસતો રહજેે 

દશે હદશાએ દોડતો રહજેે 

ર્રસે ર્રસે ભીંજાર્તો રહજેે 

સષૃ્ષ્ટને સજાર્તો રહજેે 

મેઘાડંબર ગજાર્તા રહજેે….ગજાર્તો રહજેે 

ર્હાલા મેઘા આર્તો રહજેે …..આર્તો રહજેે 

……………………. 
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ભક્ક્ટ્તર્દંના.... 
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62) ભજમન ભાર્ િરી ભગર્ાન……  
ભજમન ભાર્ િરી ભગર્ાન. 

દીિા એણે લાખેણા સન્માન(૨) 

 

જન્મ્યા જગે કમવ બિંને 

અબિૂ   ને   અણજાણ 

શાતા દેતો સૌનો થઈને 

િયાવ એણે સેર્ામા ંબ્રહ્ાડં…ભજમન ભાર્ િરી ભગર્ાન. 

 

ર્ણ માગ્્ુ ંએ આર્ીને મળતુ ં

થાતી મારાની મોંકાણ 

અણજાણ્યાને ઓટલે મળતા 

જુગજુગ જૂના એંિાણ…ભજમન ભાર્ િરી ભગર્ાન. 

 

શોિર્ા નીકળં તીથવ ઘાટે 

આભાસે રમતો જ નાથ 

સમરંુ અંતરે ધ્યાન િરીને 
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પામતો નીત સગંાથ….ભજમન ભાર્ િરી ભગર્ાન. 

 

ઝાખં ુ ંદશવન નીજ મહંદરમા ં

પામુ ં    પે્રમ    પ્રકાશ 

‘ આકાશદીપ’ કહ ેસણુજો સાથી 

છોડયો હુંકાર એ જ  ઉજાશ 

ભજમન ભાર્ િરી ભગર્ાન…(૨) 

                                                 ……………………….. 

63) હહરતો ઉપર બેસી હસતા 
 પથં   પીંજરે  પરૂી  પરમેશ્વર 
સરોર્રને કેમ સમજો સમદંર, 

ભગતજી ધનજ સખુમા ંકેમ હહર સખુ જોતા? 
હહરતો ઉપર બેસી હસતા 

િમવ ધ્ર્જાની દઈ દુહાઈ 
સસંારે  છેડો   રોજ લડાઈ 

ભગતજી, પ્રભ ુશરણમા ંકેમ ન રમતા? 
હહરતો ઉપર બેસી હસતા 

શણગારો  મધૂતિ  , ભલૂી નીજ  ત્રટૃી 
લોભ લાલચની સદાય ઝીલી વષૃ્ષ્ટ 

ભગતજી ,એકલ પડંે રોજ પ્રસાદો જમતા 
હહરતો ઉપર બેસી હસતા 
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સગંીત  નાદે    ઝૂમતા ંતનડા ં
રમે કપટમા ંધનશહદન મનડા ં

ભગતજી, કેમ ભલૂ્યા શબરીની સરળતા? 
ર્ગડેકેર્ા રામજી દોડી મળતા 

માનર્  મનનો મહલે અટપટો 
હહર નામે રોજ હાટડીઓ ખોલો 

ભગતજી, કપટ ક્ટ્લેશમા ંકેમ રમતા? 
હહરતો ઉપર બેસી હસતા 

પ્રભ ુતમેતો અનતં શક્ક્ટ્તના સરર્ાળા 
ન જાણ્્ુ ંકેટલા બ્ર્હમાડંના  રચનારા? 
બ્રહ્ પરબ્રહ્ ના અતટૂ બિંને રમીએ 

આર્ો  હહર, આજ સાથે બેસી હસીએ 

………….. 

64) હતેે રમાડયો ગોપાલ.… 

 

વાહ ગોકુલ !  િારંુ    કેવુ ં  રે   ભાગ્ય મહા બલવાન 

નારાયિ નાથ, પધાયાા િારે આંગિ ેથઈ મહમેાન 

 

ભન્ક્ટ્િ   િમારી   ભાળી   ભગવાને   પ્રિાપી  સરિાજ 

પારિે આવી પોઢયો પરમેશ્વર,  ઝુલાવે જશોદા  માિ 

વાહ ગોકુલ િારંુ….. 
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તનટકપિ મનડા ંદેખી િમારા,ંમાખિ ચોરે સગંાથ 

ભોળાની સાથે ભોળો અમારો,ગાયો ચારે નદંલાલ 

વાહ ગોકુલ િારંુ… 

 

લાલા  લાલાની   રિ  ગમી , આજ હરખ ેકૃપાળં   હકરિાર 

માિા જશોદાના વહાલ ેવીંધાઈ, થાભંણલયે બધંાયો દાિાર 

વાહ ગોકુલ િારંુ… 

 

અનિં જન્મોના પણુ્યે પામીયા, પ્રગિ પ્રભનુો પ્યાર 

રાધેની બસંરીના નાદે ખલૂયા,ંવ્રજ વન્દાવન ભાગ્ય 

વાહ ગોકુલ િારંુ… 

 

લેિદેિથી  ના િોલાિો, મારો   કામિગારો  કાન 

યમનુા ઘાિે  વહાલો વરસાવે, સ્નેહ  સધુાના ંપાન 

વાહ ગોકુલ િારંુ…. 

 

ધન્ય ધન્ય ગાય ,ઘેલી ગોપીઓ ,હિેે રમાડયો ગોપાલ 

જશોદાના લાલ જગના વહાલા, થાઓ  ફરી મહમેાન 
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વાહ ગોકુલ   િારંુ     કેવુ ં રે   ભાગ્ય મહા બલવાન 

નારાયિ નાથ પધાયાા  િારે આંગિ ેથઈ  મહમેાન 

…………… 

65) છે   પારસમલણ   જ્ઞાન  ગીતાનુ…ં.. 
 

તુ ંછે મારો ભક્ટ્િ સખા ને , જ્ઞાન વીર ધીર ભપૂ 

હુ ંજ કાળ, હુ ંજ તનયિંા, નીરખ પાથા મમ મહાકાળનુ ંરુપ 

અનિં ઐશ્વયા મહાકાળ રુપ જોઈ. તવશધુ્ધ થયો અજુ ાન 

હાથ જોડી નિ મસ્િકે અરજ ગજુારે. ક્ષમા કરો ભગવિં 

છે   પારસમણિ   જ્ઞાન  ગીિાનુ ં, પામ્યો   પ્રેરિા પાન 

દુવતૃત્ત સામ ેઝુકાવવુ ંજગં ે,  સમજાઈ જીવનની શાન 

જાિ તનશ્ચય,ે કહ ેકેશવ,મારંુ વચન સાભંળ ઓ પાથા 
રક્ષીશ સાધ ુસિં ભક્ટ્િોને, છોડી વહાલુ ંવૈકંુઠ ધામ 

આ પથૃ્વીપિે અવિરીશ ્ગુે્ગુે, ધમા રક્ષવા કાજ 

સમય આતવયો,ધમા પક્ષે,કર હવ ેશખં દેવદત્તનો નાદ 

યોગેશ્વર છે સારતથ કંુિેય,લઇ ગાડંીવ; નાખ તસિંહની ત્રાડ 

હૈયે પરૂી પહાડશી હામ , પ્રભએુ પયૂાા પાથામા ંપ્રાિ 

લઈ ગાડંીવન ેહાથ , ઉભો થયો માિ કંુિાનો ભાિ 

સાધનુા કરવા છે પહરત્રાિ, વરસાવ જગ કલયાિ ેબાિ 

 

કર ગાડંીવ સર સધંાિ ,ધનધુાર ્ધુ્ધ એ જ કલયાિ 

જુએ રથી મહારથી વાિ , ્ધુ્ધે કર આજ પાથા પ્રયાિ 
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66) ભલા ત ુ ંછે પળપળનો સરર્ાળો.... 
 

ભલા તુ ંછે પળપળનો સરવાળો 

વહી   જાય  છે રે  વેળા 

કર અંિરમા ંઅજવાળા ં

 

કમાિી િારી છે આ માનવ  દેહની 

સરિી  જ  જાિી અિમોલ લુિંાિી 

માર  અહકંારને  િાળા ં

વહી જાય  છે રે  વેળા 

કર અંિરમા ંઅજવાળા ં

 

ધરી  ભેિ   તવધાિાએ   સ્વસત્તા 

કરે  જે   ભાવ તુ ં એ  ભાથુ ંિારંુ 

િારી લાખેિી પળપળ ગાિી ....   થઈ તવરન્ક્ટ્િ  ભર તુ ંખજાના 

વહી જાય  છે રે  વેળા 

કર અંિરમા ંઅજવાળા ં
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આ પળપળનો તુ ંમાડં હહસાબ રે.... 

થઈ મહા યોગી  ને   જ્ઞાની 

સવા સવૈયા ંમળશ ેરે સરવૈયા.ં..જોજે વહી ના જાય ેવેળા 

ભલા તુ ંછે પળપળનો સરવાળો...કર અંિરમા ંઅજવાળા.ં 

……………….. 

67) હું મગંલ શખં બજાવુ.ં.... 
 

પ્રાથી પરમેશ્વર નતૂન ર્ષે 

હું મગંલ શખં બજાવુ ં

એર્ો અર્સર આપ પ્રભ ુત ુ ં

આ જગમા ંકઈંક કરી બતાવુ ં

 

ના માગુ ં હું  ધનત ર્સતં જ 

પણ,  ભીતર  ભારે્ કદી  ન સકુાઉં 

ઋત ુઋતનુા ખોળે જ રમતા ં

પાછા,  રૂપલા  ૂલ  બની  મસુ્કાઉં 

 

એર્ા  ઉરમા ં ભરજો  ધર્શ્વાસ જ 
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જગ સગં્રામો ખેલી બતાવુ ં

રાહ  ભલે  ને ઉબડ-ખાબડ   હો 

તારો ઍર્રેસ્ટ ચડી બતાવુ ં

 

છોને  છોડે  તુ ં પર્વત  ટોચે 

જલ જેમ ર્હી, સાગર થઈ બતાવુ ં

થા સારથ એક આશ જ હૈયે 

પાથવ  સમ  માનર્  જાત દીપાવુ ં

 

એર્ો અર્સર આપ પ્રભ ુત ુ,ં 

તારો ગર્વ થઈ હરખાઉં 

ને મગંલ   શખં   બજાઉં(૨) 

……………… 

68) કઈંક ખટેૂ છે.... 
  

દીસે અધરૂો રૂઆબ પહાડ તર્ 

ઝરણા ંસરીખુ ંકઈંક ખટેૂ છે. 
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તરૂર્ર છોને રમો જ લીલુડંા ં

કલરર્ સરીખુ ંકઈંક ખટેૂ છે. 

  

છો ને છલકો જ ૂલ કટોરા 

પર્ન સરીખુ ંકઈંક ખટેૂ છે. 

  

ઝરુખા ઝગમગ ચક્ષ ુજ બાર્રા ં

તમ સરીખુ ંકઈંક ખટેૂ છે. 

  

મલકે જોબન જ રંગ-રંગીલુ ં

ઢોલ સરીખુ ંકઈંક ખટેૂ છે. 

  

સજ ના રજની ર્ધ ુજ તારલલયે 

પ્રભાત સરીખુ ંકઈંક ખટેૂ છે 

  

મરકટ મન સણૂ ર્ાત જ ટકાની 

રટ તારામા ંકઈંક ખટેૂ છે. 

……………….. 
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69) અમરનાથ   તુ ં  યોગી    બરફીલા... 
 

િીરથ  હહમાલય, હહરિ શ્રીમિંા 

તશવ  અનિં  તશવકૃપા  અનિંા 

 

ઘાિ  ભૈરવ  શણુચ  અમર  ગગંા 

ધામ   સ્વયભં ૂ   જ   તશવણલિંગા 

 

પનૂમ પાવન શ્રાવિ અમીરાિા 

હદવ્ય  દશાન  અમર   અનભુિૂા 

 

નમી અવધિૂ ભજુ ંભમભમ ભોલા 

અમરનાથ   તુ ં  યોગી   બરફીલા 

 

પરમ  શે્રયી   િવ  કથા   ઉમગંા 

અનપુમ  અનભુતૂિ  જ  માિસગંા 

 

ધન્ય! અક્ષ ઉર  જ  ગફુા તશવિા 

તશવ  અનિં   તશવકૃપા   અનિંા 
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70) કે ભમ ભમ ભોલે ભોલે... 
 

વાગ ેડમરંુ  ને કૈલાસ ડોલે 

....કે ભમ ભમ ભોલ ેભોલ ે

તશવજી વ્હાલે  જિા્ ુખોલ ે

....કે ભમ ભમ ભોલ ેભોલ ે

હર હર નાદે ગગંાજી હાલ ે

....કે ભમ ભમ ભોલ ેભોલ ે

 

જય હો મદંાહકની, જય હો અલકનદંા 

જપો  રે  તશવ તશવા  નમી નીલકંઠા 

દશાન  દેજો રે મગંલ હરદ્વારે 

....કે ભમ ભમ ભોલ ેભોલ ે

 

શીરે શોભિંી  જિા, ચારુ  ચદં્રની ઘિા 

રૂડી રૂદ્રાક્ષ  માળા,  હાથે તત્રશળુ ભલા 

ધ્ુું લોચન ત્રીજુ ંદેવ ભાલ ે

.....કે ભમ ભમ ભોલ ેભોલ ે
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શોભે  ભભિૂ િન,  ધખિ તશવરાિ ગગન 

રિે  ણગરનાર વન ,  મત્્ુજંયના ં  સ્િવન 

લઈ ગગંાજલ કાવહડયા દોડે 

.....કે ભમ ભમ ભોલ ેભોલ ે

…………….. 

 

71) ભગર્તં શ્રી સહજાનદં… 

ભગર્તં શ્રી સહજાનદં રંગે ,પણૂ્યે જાગ્યા સૌભાગ્ય અનેરા 

 સરળ નમ્રતા સાધતુા શોભે, પથ પથ પ્રગટે  જ્ઞાનના ડેરા 

મહંદર  ગરુુકુળ  અક્ષરિામથી, ર્હ ેસસં્કાર ઝરણા ંઆનદેં 

 ગરુુ પરંપરા રમતી  જનહીતે, પાર્ન દશવને શીશ રે ર્દેં 

…….. 

જગ કલયાિ ેજગે અવિરીયા, 

જય મગંલ વિે છપૈયા  

િીથા ભતૂમના જાગ્યા સ્પદંન,  

જ્યા ંચરિ ચમૂ્યા સવૈયા 
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ભગવિં શ્રી સહજાનદં રંગ ે ગરુ્જરી   

જય જય શ્રીસ્વાતમનારાયિની સ્તતુિ  

ઝૂકે શીશ  પણૂ્યે શ્રીજી ચરિે  ભન્ક્ટ્િ  

મહંદર   ગરુુકુળ પથં હો  અક્ષરધામી 

   

પાવન  દશાન  દીપાવે સરળ  નમ્રિા   

સાધિુા  શોભે   રમિી  જનહીિે  

પથપથ   તવચરે આ  ગરુુ   પરંપરા   

વહ ે સસં્કાર   ઝરિા ં  મનમીિે 

   

દે આતશષ અંિરથી પ્રભિુા..હો કલયાિ અક્ષરવાસી  

      જય જય તનિ રિજો મતં્ર, પઠે શ્રી સહજાનદં સ્વાતમ. 

  

……….. 

……………. 

72) પ્રાથ ુ ઓગાળર્ા  અહં  જગના.…. 

 

નમુ ં હું   નમુ ં   હું , મહા  અનલ 

આથમી ઉગજે સર્ારે 
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પ્રાથ ુઓગાળર્ા અહં જગના 

ને  ભાગ્ય ઉજાળે ઉજાળે 

 

અક્ગ્ન, જળ,ર્ા્ ુને આ અર્ની 

આહદ અનાહદ થઈ રાચે 

હું કોણ? કેમ? કેર્ો? ધર્ચારંુ 

ને કોઈ પળે ધર્રમુ ંઅનતેં 

 

 

ઋણી સષૃ્ષ્ટ, મળી અક્ગ્ન પ્રસાદી 

નમુ ં હું  દેર્ ભાન ુપ્રભાતે 

લહરેાત ુ ંઆ ચૈતન્ય ર્દેં 

ન જાણુ ં કોણ મારે જીર્ાડે 

 

અગોચરે રહી રમે પરમ શક્ક્ટ્ત 

કોઈ કાળે ન પકડે પકડાશે (૨) 
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73) મારા શામળા.... 
 

મારા અંિરમા ંભાવ એવા જાગ્યા રે શામળા 
વ્યોમ તવરાિને હહિંડોળે હહિંચાવુ ં

હીંચકે ઝૂલિા નીરખી મારા શામળા 
વસિંન ેમોકલી ફૂલડે વધાવુ ં

મારા અંિરમા ંભાવ એવા જાગ્યા રે શામળા…… 
ઉંચા ડુગંહરયે દેવને બેસાડુ ં

ડુગંરની ડગરો શિગારંુ મારા શામળા 
આઠે પહોર િને સજાવુ ં

મારા અંતરમા ંભાર્ એર્ા જાગ્યા રે શામળા…. 
િમને સવુિા તસિંહાસને પધરાવુ ં

આનદંથી ચામર ઢોળં મારા શામળા 
ધપૂ દીપ આરિીથી મગંલ વરિાવુ ં

મારા અંતરમા ંભાર્ એર્ા જાગ્યા રે શામળા….. 
િમને ગલુાબોની સેજે સુવંાડુ ં

મઘમઘિા અત્તર છિંાવુ ંમારા શામળા 
નારદજીને બોલાવી વીિા વગડાવુ ં

મારા અંિરમા ંભાવ એવા જાગ્યા રે શામળા….. 
જીવડો હહર શરિમા ંરમાડુ ં

ભાવ ઝૂલે ભગવાનન ેહસાડુ ંમારા શામળા 
વ્રજના ંમધરુા ંમાખિ જમાડુ ં

મારા અંિરમા ંભાવ એવા જાગ્યા રે શામળા… 
વ્યોમ તવરાિને હહિંડોળે હહિંચાવુ ં
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જીવડો હહર શરિમા ંરમાડુ ં 
જીવડો હહર શરિમા ંરમાડુ ં

……………… 

74) બોલ્યો તારલો…. 

 

ગગન ગોખથી બોલયો િારલો, 

સાભંળો મારી વાિ 

િમે  શોધો   ને   હુ ં   શોધુ,ં 

ક્યા ંસિંાયો રે નાથ? 

 

એકમાથંી અનેક  થયો  તુ,ં 

ના મળે િારો િાગ 

સદીઓથી  રમાડે મોઘમ, 

અંધારા અજવાળા સાથ 

 

દીઠા ંબ્રહ્ાડં િપિા ંિાપ,ે 

કોઈ ખિૂ ેઠૂંઠવાિા ં

કોઈ જગ્યાએ થાય ભડાકા, 

ખેલ  કરે તનરાળા 
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દૂર  રહી  આભલ ે હુ ં તવચારંુ, 

િો  િમે  પટુપોમા ંહસિા 

પથૃ્વીવાસી તવચારે વહાલાજી 

કે   ગેબી ગગન ેરમિા 

 

માયાપતિ રચ ેમાયા અનેરી, 

પચંિત્ત્વોથી શોભે કાયા 

ચૈિન્ય    રમ ે ખિૂ ે   ખિૂે, 

લઈ  િારી  રે  છાયા 

 

એકરૂપ   થઈ   તવચરે   ભાવે, 

જ્ઞાન ચક્ષથુી હુ ંભાળં 

ચેિનાનો તુ ંસ્વામી સોહામિો, 

િારા તવના જગ સનૂુ.ં 
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75) ર્ાત   છે ધર્શ્વાસની…..  
 

વાિ   છે તવશ્વાસની , હકિંત ુશકંા જાય છે 

સયૂા આ ઊગ્યા પછી, વાદળે ઢંકાય િો? 

  

પટુપ  છ ં ને હુ ંધરંુ, સૌરભ મજાની ઉરે  

વાયરા દૂતષિ થઈ ને બધે વકંાય િો? 

  

દોડિા ં ઝરિા ંનદી્ુ ંથઈ સાગર થવા 

ઊિરે આડા ંરિો, ઓઝલ ેઅિવાય િો? 

  

મૌસમ  બની મસ્િ, ગાજે લહરેાિી હસી 

તવરહી ભીંનાશ; આગ જ થઈ છિંાય િો? 

  

આડશો ઊંચી જ રચશે તશખર સાફલયના 

ને  ધરી તવશ્વાસ આ વ્હાિ હકંારાય િો? 

  

િોલજો  ના ત્રાજવ ેજીંદગી શકંા થકી 

હામ રાખી ‘દીપ તવશ્વાસથી રંગાય િો? 
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……………………. 

76) કોને કહું?.... 

 

િન્ય ઈન્દુ! િરે જગે શીળી ચાદંની 

સદા સણૂુ ંમધરુા રર્ ઉરે 

છં ચન્દ્ર  પણ દાઝુ,ં 

સયૂવ હકરણોથી કોને કહું? 

  

ર્ાહ પ્રભા! શુ ં  અનપુમ  શોભા  િરે 

ર્દે સૌ જોતા ં લાલીમા ગગન અંગે, 

છં ઝાકળ ઊડી જાઉં, 

સયૂવ હકરણોથી કોને કહું? 

  

ભીંજરે્  ડંુગરા  ગાતા ં ગીતડા ં

છેડતા મસ્ત સગંીત આ, 

સણેૂ   ઝરણુ ંને  ર્દે  રમતુ,ં 

છંદે દેહ પથ્થરો,કોને કહું? 
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ઘઘૂર્તો  સાગર હું   સમ્રાટસો 

સપ્ત ખડંે લહરેે ધ્ર્જા, 

ના  ત્યજી  શકંુ  ખારાશ મારી, 

દાર્ાનળ જલે ઉરે,કોને કહું? 

  

શે્રષ્ઠ  સર્જન પ્રભ ુ પ્યારંુ, 

દેર્ત્ત્ર્ પ્રગટાર્ર્ા જગે િરંુ 

તુ ંમાણસ જ મટી જાય, 

તો પ્રભ ુકહ,ે હું કોને કહું? 

…………. 

77) શ્રાર્ણના સલુખયા રે સરર્ાળા…… 

 

હર   હર     બોલે  જલિારા  

અંતર  રટ, ભારે્ ઓમકારા 

દે શત સખુ ધશર્;   ભજમન જપમાળા 

છે શલુચ શ્રાર્ણના સલુખયા રે સરર્ાળા 

ઝળહળ એ જ્યોધત સ્ર્રૂપા 

અર્તરે    ધનરાકારની  કૃપા 
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ધ્યાને પ્રગટ ભયા ં આતમ  અજર્ાળા ં 

છે શલુચ શ્રાર્ણના સલુખયા રે સરર્ાળા 

ર્ાદળ ર્રસે હરખ િરાના  

અજન્મા ભરે ધનત ભડંારા 

શરણ    શીર્જીના    સોડહમ     સાક્ષાત્કારા 

છે શલુચ શ્રાર્ણના સલુખયા રે સરર્ાળા 

……………. 

78) રથડે બીરાજજો રણછોડ…… 

 

ઝૂલે છે હાથીડા ને ઝૂમે છે લોક 

રથડે બીરાજજો રણછોડ 

દઈએ ઓર્ારણા ંઅષાઢી બીજના ં

પિારીને  પરૂજો રે કોડ 

  

બહનેી સભુદ્રા ને ર્ીરા બલભદ્રજી 

મલકે જાિર્ કુળની જોડ 

અમારી સગાઈ સર્ાઈ માિર્જી 

શખં ર્ાગે ને ર્િારે્ ઢોલ……રથડે બીરાજજો રણછોડ 
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નગર અમારંુ આજ ગોકુળ વનૃ્દાર્ન 

તમે છોગાળા અમે છેલ 

દશવન  તમારા ં રૂડા ં રે  જગન્નાથજી 

અક્ષત ગલુાલ માથે હલે 

  

પે્રમથી પિરાર્શુ ંહૈયામા ંલાલજી 

છૂટયા અજપંા લ ૂટંયા શોર 

લાલ પીળા રંગે શોભે આ રથજી 

હળરે્ હાલે હહર તરબોળ 

રથડે બીરાજજો રણછોડ ..મારા રથડે બીરાજજો રણછોડ. 

……….. 

79) ભીતર સાત સમદંર…… 

  

  

ધર્શ્વ મૌન મહીં જ્યા ંજપેં 

રાગ  છેડત ુ ં અંતર 

ના  ઉછાળા ઓછા અંદર 
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ભીતર સાત સમદંર 

  

  

  

સાજં  સમ  ઢળતો હું ડબૂ ુ ં

અનભુધૂતને     બદંર 

નીરર્તા  એકલ  પડંે રમે 

રણઝણતુ ંમમ જતંર 

  

  

  

ઊધમિ ઓચછર્ જાણુ ંર્સતંી 

રે્ણુ ંિરંુ અંતર અિર 

સરૂ નીપજતા ભાર્ જગતના 

ખેલે   સાત   સમદંર 

  

  

  

માત  ખોળે હું  નાનો   ધશશ ુ

હૂંફ  રમે  જીર્નભર 



અનકુ્રમણિકા 139 

 

આંખ  તારી  મા  છે સોમ જ 

ઉછળે  સ્નેહ સમદંર 

  

  

  

મોટપ  મનતણી  કરૂણાિર 

દીિી માત  જ આંચલ 

સ્નેહ  શખંલ  પકરે્  મોતી 

ભીતર  સાત  સમદંર 

  

  

  

લાગણીઓ  આ   લીલીસકૂી 

ગભંીર  ગહન  તર્ગંર 

ર્મળ   ના   ઓછા   અંદર 

ભીતર   સાત  સમદંર(૨) 

…………….. 

80) રણઝણતુ ંમારંુ અંતર 

ના મહફેીલ ના ર્ાર્ડ 

આ કોણ ર્ગાડે જતંર 
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રણઝણતુ ંમારંુ અંતર 

પીળા ંપાદંડા ંમાયા છોડી, દૂર જતા ંભાઈ દોડી 

પીડા પાનખરની રે્ઠી ધ્રજૂે, સસૂર્ાટે ઠંડી ડાળી 

ત્યા ંૂટી હસતી કૂંપળ 

આ કોણ ખીલર્તુ ંતતંર…રણઝણતુ ંમારંુ અંતર 

અંિાર પછેડી ઓઢી અર્ની, રૂપ અઘોરી િરતી 

રમે રેલાતી ચાદંની પ્યારી, સાગર લહરેે સરતી 

આ કોણ છેડત ુ ંસ્પદંન? 

ભલૂી િરા ગગનના ંબિંન…..રણઝણતુ ંમારંુ અંતર 

ર્સતં ર્ાયરા ર્ાત ુકંહતેા, દૂર દૂર કોઈ મહકેે 

મન મ્રુો નાચે નટખટ, ઉર આંબલે કોઈ ગેહકે 

આ કોણ ઝૂલારે્ યૌર્ન ઝોલે? 

છેડી હરખીલા જતંર…રણઝણતુ ંમારંુ અંતર 

નયન બીડંુ ને ધ્યાન િરંુ,અગોચર ધર્શે્વ કોઈ સતંાત ુ ં

ના જાણુ ંપણખબૂ જાણુ,ં ભાર્ બિંને કેવુ ંબિંાત ુ ં

બ્રહ્ાડંે કોણ ભણારે્ મતંર 

દે શાતા દશવન અંદર…રણઝણતુ ંમારંુ અંતર 

…………….. 
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81) શ રદ  પનૂમની    ખીલી    રાત 

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 જામા, 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 

 

………………………… 

82) ધમચછાધમ દુક્કડમ’ સર્વ પથીને… 

 

  

ધનયમ ધનયધતનો છે જ પહરર્તવન 

બ્રહ્ાડંે  સૌ   ખેચર 

સમય  સીડી   ધનત    ટમટમતી 

અલગ રમે સૌ તેર્ર 

  

  

સઘળં    દીઠંુ   ઘમૂત ુ ં  બિંને 

ના આ ક્ષણને કોઈ બિંન 

ગ ૂથંી  ગ ૂથંી  બાિેં  ્ગુ  મોટા 

અચરજ  ભારે્ ત ુનેં ર્દંન 
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નામ ‘ક્ષણ’ ત ુ ંપણ દીઠી ્ગુ જીર્ી 

કેર્ી  ધનત   નર્ાઈ 

ક્ષણમા ં થાય  જ  જીર્તર અલોપ 

ના સમજાય ગહરેાઈ 

  

  

‘જય સચ્ચચદાનદં’    હર     ક્ષણે 

ઉર ભાર્ િરંુ મમ અંતર 

‘ધમચછાધમ દુક્કડમ’ સર્વ પથીને 

અભય ભારે્ દોરે તીથુંકર (૨) 

………………… 

83) અધર્નાશી  અજર્ાળં……. 

નથી   અમારંુ  નથી  તમારંુ , આ  જગ  સૌનુ ં સહહયારંુ 
મારામા ંરમત ુ ંતે તારામા ંરમત ુ,ં અધર્નાશી  અજર્ાળં 

ઋત ુ ઋતનુા  ચકે્ર  ખીલત ુ,ં ધનત  નવુ ં નજરાણુ ં
સાગર  ખોળે  લગહર ધશખરે, ભરજો  મધરંુુ ગાણુ ં

પ્રસન્ન પષુ્પે ઝૂમતા ં મનડા,ં  પહરેી  પે્રમ પટોળં 
ષટ રસિારાએ  આ િરણી , િરતી  સરખુ ંર્ાળં 

આ જગ સૌનુ ંસહીયારંુ 
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પનુીત પ્રભાતે ઉષા સગેં, હદવ્ય ચેતના ઓઢંુ 
બ્રહ્ાડંના મગંલા આશીષે, હરખ સજીને પોઢંુ 

માનર્ જન્મ મોંઘેરો મળીયો, આત્મ લચિંતને માણુ ં
સત્સગંના   પાર્ન  પ્રકાશે,  અંતર મન  અજર્ાળં 

આ જગ સૌનુ ંસહીયારંુ 

ધનમવળ  ભક્ક્ટ્ત  દૈર્ીશક્ક્ટ્ત, સખુ  દાતાનુ ં ભરણુ ં
કરુણા અભય  છે ર્રદાનો , ઉજર્ો શાન્તી  ટાણુ ં

‘આકાશદીપ’  ર્દે  પે્રમ  દીર્ડે, કલ્યાણ  જ્યોત    જગાવુ ં
ખીલે અર્નીએ ભારતીય સસં્કૃધત, અમર આશ અજર્ાળં 

નથી અમારંુ નથી તમારંુ, આ જગ સૌનુ ંસહીયારંુ 

…………………. 

84) સષૃ્ષ્ટ ઐશ્વયવ….. 
 

તવધાિા તવશ્વિારંુ જહિલસુ ંકૌતકુોથી મઢયુ ં

અલોપાય િત્ત્વ ેસમાઈ સહજ મહાભિૂ િિે 

 

ઊષા , મધ્યાન્હ ને સધં્યાના ભીન્ન વેશો અતિ 

મસ્િીથી ઢળે આ રાિને, શીિળિા નીરવ રમ ે

 

િપ્યો જલતધ તુ,ં તવસરવા જગનો ખાર  હદલે 

સવંારે સષૃ્ટિ ઐશ્વયાથી કે વૈભવ ગુજંારવ ધરે 
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ખયાા પાન શટુક થઈ; ત્યાિંો સજિી આ કૂંપળો 

ખીલયા પટૂપ રંગ ે; પોષિા બીજ   ગૌરવ ઋિે 

 

હુ ંજ તવરાિ; હુ ંજ વામન, દે દાખ વકૃ્ષ બીજનો 

થા જે સરળ , મતં્ર જપતુ ંઅટ્ટહાસ્યનુ ંપગરવ ધમે 

 

અસ્િ ગઢૂ ને આ ઉદય ચકે્ર , તુ ંહહિૈષી સદા 

ને આ ‘દીપ યાત્રા, ધરે અતવરિ કલરવ જગે 

……………. 

……………. 

85) ધત્રપથગા… 

 

તમેરે દયાળ દેર્ ધશર્જી, 

જગ કલ્યાણે જટાએ જીલ્યા ંગગં 

ભગીરથના ંફળયા ંરે તપડા ં

ધત્રપથગાએ પાર્ન કીિા ંિરણી અંગ 

 

મગંલ સુમંગંલ દીસે ગગંોત્રી 
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જેઠસદુ દસમે દશહરાએ દીિા ંદશવન 

તમે રે ગગંાજી પધુનત પાર્ની 

તમારે તટે ખીલ્યા ંરે તપોર્ન 

 

હહરદ્વારે ભારે્ ઉતારીએ આરતી 

તમારે શરણે થાય સલુખયા ંજીર્ન 

ગાય; ગીતાજી ને ગગંાજીને નમીએ 

કલળ્ગેુ મહહમા તમારો રે મહાન 

 

દીપમાળાઓની અમી આંખે રે ઝીલીએ 

અલકનદંા મદંાહકની મનભાર્ન પધુનત 

પાર્ન સ્નાને ર્હી જાય જ દુઃખડા ં

પશ્ચયાતાપની ડબૂકીથી જીર્ન થાયે ચહકત 

  

ધત્રરે્ણી સગંમના ંદશવન આ રુપડા ં

િન્ય! ભાગ્ય ખીલ્યા ંરે ભરત કે્ષત્ર 

ગગંા સાગરે ર્ગાડે ર્ીણા ધર્રે્કાનદંજી 

હરહર ગગેંથી રાજીપો રળીશુ ંધત્રનેત્ર 
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તમેરે     દયાળં   દેર્ ધશર્જી , 

મગંલ સમુગંલ દશવન દીસે પાર્ન 

હર હર ગગેં , ગગંાજી પધુનત પાર્ની 

કરજો સલુખયા ંઅમને આજીર્ન 

…………………………………………………. 

86) કણકણમા ંભગર્ાન…. 

 

ર્દે રે્દની ઋચા સજુ્ઞ 
કણકણમા ંભગર્ાન 

સકૂ્ષ્મ જગને પરખે અંતર 
ગઠન ગ ૂથેં હકરતાર 

કેમ જગત આ? કેવુ ંધર્શ્વ આ? 
ખોળે ભાષા આ ધર્જ્ઞાન 

લોપી અલોપી ખેલ ધનરાલા 
ઢૂંઢે શક્ક્ટ્તના સિંાન 

લીલા અનોખી ગધત શક્ક્ટ્તની 
કોહટ રમે દેધત દુધર્િા 

કોણ તપર્તુ ંઊંડા પાતાળો 
ભેદ ભારી જ અતાગા 

આનાહદ બ્રહ્ાડં રમે અનતંા 
અગોચરા રે બિંન 

‘ઈશ્વરીય કણની’ માયા મોંઘેરી 
ધર્જ્ઞાન કરે રે ર્દંન 
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કોણ કરે આ ગલભિત શાસન 

ફક્ટ્ત કરર્ાર્ાળો જાણે 
ભેદ ભરમના મહા ખજાના 

ચાર ટકા જ ભાણે 
બાકી મારો રામ એ જાણે(૨) 

…………….. 

87) આ ર્ગડાનો છોડ…. 

ગહૃ મહંદરે ૂલ છાબ િરીને, 
બેઠો પ્રભનેુ દ્વાર 

ર્દું ચરણે પષુ્પ સમપી, 
હરખે અંતર અપાર 

પ્રસન્ન ચીિે ભાર્ ભરીને, 
થઈ ગધર્િલો ગાઉં 

ધપૂ દીપથી મગંલ શક્ક્ટ્તને, 
કેર્ો હું ર્િાવુ ં

જોડાયા તારને થયો ઝણઝણાટ , 
અંતરયામી બોલ્યો 

ભક્ટ્ત મારા જા, પછૂ છોડને, 
કેમકરી ખીલવ્યા ંૂલો? 

ખલૂ્લા દેહ ેઝીલ્યા ંછોડરે્, 
બહું ઠંડી બહું તાપ 

ધત્રધર્િ તાપે તધપયા ંત્યારે, 
આ ૂલડા ંઆવ્યા ંપાસ 
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બોલ હરે્ મોટો ત ુ ંછે કે! 
આ ર્ગડાનો છોડ? 

ને હાથ જોડી હું શરમાયો, 
સણુી પ્રભનુો તોડ 

જય જર્ાન જય હકસાનને 
આજ ર્દંતો દાસ 

મહેંકાર્ી જીર્નચયાવથી 
જઈશ પ્રભનુી પાસ 

દીિી દાતાએ શક્ક્ટ્ત તનમને, 
ઉપકારી બડભાગી 

િરી ધનઃસ્ર્ાથવ શ્રમ સગુિં , 
થાશુ ંપ્રભ ુચરણે યશભાગી 

………………….. 

 

88) પ્રમખુશ્રી નામ હલુામણુ.ં.. 
પરમ સિં  ને  પ્રમખુશ્રી નામ હલુામણુ ં

મઘમઘ જ થાત ુ ંમખુ સોહામણુ ં

કોહિ કોહિ રે વદંન બાપજી ચરિ ે

સદા સ્મરશુ ંભારે્ શ્રીજી શરણે 

…………………………… 

સિં િમે િો  સેત…ુકરૂિા કળશને ધરિા 

હહર ને હહરભક્ટ્િોનો  રાજીપો સદા રળિા 
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ભારિ ભતૂમની  િમ ેગહરમા 

પારસમણિ સમ સિં પ્રભિુા 

ધન્ય ધન્ય થઈ! શ્રીજી ચરિે ઝૂકિા 

હહર  ને  હહરભક્ટ્િોનો રાજીપો રળિા 

 

દેશ – તવદેશે   તવચરિ   કરિા 

સસં્કૃતિના પાવન દશાન ધરિા 

માનવિાનો  જીવન મતં્ર જ રિિા 

હહર ને હહરભક્ટ્િોનો રાજીપો રળિા 

 

 

લોક સકળનુ ં મગંલ પોંખ ે

તવશ્વશાન્ન્િનો મતં્ર જ દાખ ે

જય સ્વાતમનારાયિ મતં્ર જ જપિા 

હહર ને હહરભક્ટ્િોનો રાજીપો રળિા 

 

અક્ષરધામ  મહંદર અનકંુપા 

ફરફર ફરકે ધ્વજા સિ રૂપા 

અનન્ય ગરુૂભન્ક્ટ્િએ  યશ સવંરિા 
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હહર ને હહરભક્ટ્િોનો રાજીપો રળિા(૨) 

……………….. 

89) અધર્નાશી કેમ આઘો રે…. 

 

ડંુગહરયે  દર્   લાગ્યો   રે   ભાઈ    ભાગો   રે 

સમરથને શરણે જાજો રે હરે્ નથી કોઈ આરો રે 

 

ચારેકોર  કામ  ક્રોિના  કરારા ભડકા ભાળો  રે 

જીર્ડો ઝૂરે હાય માયામા ં કેર્ો રે લપટાયો  રે 

 

કમવના ં ર્ાગ્યા ં મોટા ંતાળા,ં તાપો  તો સતંાપે રે 

મોહ માયાની ઊંડી છે કંદરા, ક્યા ંત ુ ંરે ફસાયો રે 

 

સોના ર્રણો ઊગ્યો સરૂજ રે સપનામાથંી જાગ્યો રે 

છોડી આસક્ક્ટ્ત ભજ હહરને, મીઠો મળશે લહાર્ો રે 

 

જ્ઞાન પ્રતાપે ગરુુજી બોલે, સ્નેહ ેસમરો શ્રીજી રે 

પરહહતે  રહજેો  રે  પહલેા, લેખા ંલેણે લાગે રે 
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ખારે  દહરયે  છીપલામા ંતો  મોતી  પાકતા ં દીઠા ંરે 

થાશો ધનમવળ તો અક્ષરિામે સલુખયા થઈને રહશેો રે 

………………… 
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પ્રાસલંગક….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



અનકુ્રમણિકા 154 

 

90) સમયનો સાદ સણુો લડરૈ્યા…. 

 

હાલ્્ુ ં રણશીંગુ ં ખદુ મેદાને 

દે  હોંકારો   િાજો   રખરૈ્યા 

સમયનો સાદ સણુો લડરૈ્યા 

 

ૂલીફાલ્યા જ છે દૂષણો રંગે 

રાજકરણ રમતુ ં ઠગોને સગેં 

નથી કાયર દો પડકારો ભૈયા 

સમયનો સાદ સણુો  લડરૈ્યા 

 

 

નજર બરૂી જ ઈરાદા નઠારા 

ના જ પોંખશો પાખડંી ઓળા 

મીટાર્જો કલકં કથાઓ  છૈયા 

સમયનો સાદ સણુો   લડરૈ્યા 

 

જનશક્ક્ટ્ત એ મહાશક્ક્ટ્ત શાસન 
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ર્તન  ર્ીરો  કુચળજો કુશાસન 

જુએ રાહ  જ પહરર્તવન  ખેરૈ્યા 

સમયનો   સાદ  સણુો  લડરૈ્યા 

 

લોકશાહી  પથ  ભાઈ  જનશે્રયી 

જન  ચેતનાની ઉજાશી જ પે્રયી 

િરી  હામ  િાજો  ર્ીર સરૈ્યા 

સમયનો સાદ  સણુો   લડરૈ્યા 

……………. 

91) સ્ર્ચછ ભારત…. 

સ્ર્ચછ ભારત એ અલભયાન જ ન્યારંુ 

બાપ ુગાિંી તારંુ સ્ર્પ્ન જ પ્યારંુ 

  

હાક  સણૂી  જાગો જ નર-નારી 

જન આરોગ્યની મળી જ ચાર્ી 

ગહૃ, ગલી ને કંુજ દીસે  સચુારુ 

બાપ ુગાિંીનુ ંસ્ર્પ્ન જ પ્યારંુ 
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ધર્મલ  ર્ા્ ુ

દીઘવ જ આ્ ુ

પધુનત  પયાવર્રણ  છે  જ  મધરંુુ 

હો જન ઉરનુ ંજ પ્રભાતી ગાણુ ં

ધનત્ય હો મગંલ અલભયાન ન્યારંુ 

 

બાપ ુગાિંીનુ ંસ્ર્પ્ન જ પ્યારંુ 

  

ધનમવલ જલ સરર્ર સહરતા કેરંુ 

લોકમાતા િરે ગગંા-જલ િારંુ 

સ્ર્ચછ સ્ર્ચછ જ હો આંગણ તારંુ 

બાપ ુગાિંીનુ ંસ્ર્પ્ન જ પ્યારંુ 

   

એક ર્રદાન જ માગે નર્જાતુ ં

સ્ર્ચછ ભારત એ ધર્મલ ભાત ુ ં

………………. 

92) શખં ર્ગાડી જાણુ…ં…. 

 હું તો ફક્ટ્ત જ સારથી તારો 
શખં ર્ગાડી જાણુ ં
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સમય આરે્ સાર્િાન કરંુ 
િમવ િજાએ નાણુ ં

તારે જો ઉડવુ ંજ વ્યોમે તો 
પખં પ્રસારો પ્યારે 

તારા મહાભારતને કાજે 
લડવુ ંજ પડશે તારે 

પજૂારી છે ધર્શ્વ પહરર્તવનનુ ં
ખેલ સજારે્ મોકો 

ધમત્ર શત્રનુા ભેદ ભરમને 
પારખર્ાના તારે 

તારા મહાભારતને કાજે 
લડવુ ંજ પડશે તારે 

શોભે રે ધશખરે કળશ કીધતિના 
ખીણ િસે ગળર્ાને 

િમવ અિમવના આટાપાટે 
બાજી રમર્ી તારે 

તારા મહાભારતને કાજે 
લડવુ ંજ પડશે તારે 

અજુ વન જેમ થઈશ ર્ીર ત ુ ંજો 
કંડારીશ ધર્જય નક્કી 

ઘડર્ા ભાધર્ સ્ર્બળે સસંારે 
લડવુ ંજ પડશે તારે 

હું તો ફક્ટ્ત જ સારથી તારો 
શખં ર્ગાડી જાણુ ં

સમય આરે્ સાર્િાન કરંુ 
સમજે તો એ સયાણુ ં
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તારા મહાભારતને કાજે 
લડવુ ંજ પડશે તારે(૨) 

………………. 

93) લડવુ ંપડશે જ તારે…. 

 

નથી લડવુ ંબોલ્યો અજુ વન જ્યારે 

ર્દે શ્રીકૃષ્ણ લડવુ ંપડશે જ તારે 

 

જગાડે   કુસપં  આ  હહિંસા દર્ 

ને માનર્તા રડતી લાગે શર્ 

ડંખે  મનડંુ અત્યાચારથી તર્ 

પોકારે ર્ત્સ સ્ર્િમવ અંદરથી જ્યારે 

ર્દે   શ્રીકૃષ્ણ  લડવુ ંપડશે જ તારે 

 

છોડી  મયાવદા  ને   અિમવ  િસે 

અટ્ટહાસ્યે  પીડે સાધતુાને  કષ્ટે 

હણાય જગ શાક્ન્ત ધણૃા આતકેં 

થઈ શભુકર શસ્ત્ર ઉઠાર્જે હાથે 

ર્દે ધનયતંા લડવુ ંજ પડશે તારે 
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ક્રૂર  ને  કાળમખુી શાસન ફાલે 

કાયરતાથી તારી ભદ્રતા લાજે 

જીર્ર્ા  માને આ જગ સસંારે  

િમવ ્ધુ્િ દેશે આહર્ાન પ્યારે 

િ મરોળજે  થઈ  ધર્શ્વાનલ    ભારે 

બડભાગી  જયઘોષ  જગર્જે  હામે 

ર્દે શ્રીકૃષ્ણ લડવુ ંજ પડશે તારે (૨) 

……………. 

94) ચટપટી  ચ ૂટંણી..... 
 

આર્ી  છે    ચ ૂટંણી   ને જામ્યો  છે  જગં 

ઉમેદર્ારના   ઉરમા ં  ઉછળે    ઉમગં 

પક્ષા-પક્ષીના     ભારે   મડંાશે   ખેલ 

ભોળાને    ભરમાર્શે   ચાતરુી  ચાલ 

 

ર્ાતોની  ર્ડાઈથી  સૌ  કરશે ચતરુાઈ 

હદર્ા  સ્ર્પ્નોમા ં નીરખાર્સે  સચચાઈ 
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મત  છે  કીમતી  ન  થાશો અજાણ 

રૂડા  રાજ-કતાવ   જ   કરશે   કલ્યાણ 

 

ગજુરાતે ગાજ્યો છે નરેન્દ્ર-શકંરનો જગં 

ચાલો  ચટપટી  ચ ૂટંણીનો માણીએ રંગ 

………………. 

 

95) દેખી તારાજી દેર્ભધૂમની…..  
 

છૂટી  કરૂણા   કુદરતની  રે 

તટૂયા મેઘ  જ  અનરાિારે 

 

તટેૂ તટ ને , કાળ ધશલાઓ 

દે   આફતના ડંક  જ  દ્વારે 

  

ડબૂ્યા પધથકો, ગામ તણાયા 

ના  રે  મળતી ભાળ ભલેરા ં

રે આજ ર્હ ેદહરયા આંસુનંા 
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ર્ાટે   ધર્પદા, આ  અંિેરા ં

  

ખટેૂ    િૈયવ    ને   રૂરે્  આંખો 

દેખી    તારાજી   દેર્  ભધૂમની 

આવ્યો અર્સર  ઋણ ચકૂર્ર્ા 

છે માનર્ િમવ  જ કરૂણા કરણી 

  

ના તો દઈશુ ંસ્ર્પ્ન  જ તટૂર્ા 

િાયે   મદદે   સૈન્ય    જર્ાની 

િન્ય  જ  અમે  રે  ર્તન બધંુ ં

સેર્ા  રૂઝરે્ ઘાર્  ભર્ાની(૨) 

……………. 

 

 

96)  કોપ્યો આ મહાકાળ…. 

   કાવ્ય પ્રકાર-હાઈકુ 

 

 

ધનષ્ઠુર થઈ 
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કોપ્યો આ મહાકાળ 

ના મળે ભાળ 

 

૨) 

તાડંર્ લીલા 

સનુામી ને ભડકા 

સ્તબ્િ દુધનયા 

૩) 

પ્રકોપી િરા 

કોણ કરે સહાય? 

ચીર ધર્દાય 

૪) 

રધર્ ધર્સ્ફોટો 

ચુબંકીય તોફાનો 

િરે આફતો 

૫) 

ધ્રજુી િરણ 

સનુામીનો કહર 
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સામે મરણ 

૬) 

શશી ડોકાયો 

સોડમા ંઆવ્યો લાડો 

સાગર ગાડંો 

૭) 

ગગન ચુબંી 

શોભતી ઈમારતો 

ધ્ર્સં છિર 

……………………. 

 

97) જળ પ્રલય…. 

   કાવ્ય પ્રકાર-હાઈકુ 

નાખી નજર 

સાગર શ્રીનગર 

ડબૂી ડગર 

 

 

આભ વરસ્્ુ ં

ડબૂાડ ેજ વલય 
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જળ પ્રલય 

 

 

દુઃખોનો પહાડ 

સન્નાિો દે દહાડ 

જળની ધાડ 

  

તવધ્વશં ડશં 

અિવાવ ેઆફિ 

સ્િબ્ધ જગિ 

  

રૂદન રવ 

અંધારે આ આલમ 

ધાજો બાધંવ 

  

માનવ ધમા 

કરૂિા સરગમ 

ઊજાશે કમા 

……………………... 
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98) પ્રલય થાય ત્યા ંકોણ પપંાળે?…. 

 

રૌદ્ર   રૂપિરી  ગાજે નભે મેઘો 

ને જળબબંાકાર  આ િરા ખીજે 

આભ જ ફાટ્ુ ંને  ડંુગરા વ્હાણે 

પ્રલય થાય ત્યા ંકોણ પપંાળે?. 

  

ખેલે તબાહી આ તાડંર્ લીલા 

ભેખડ  તટેૂ  જળ  ઘઘૂરે્ રાતે 

પરૂ િસે િસમસતા જ પ્રકોપે 

પ્રલય થાય ત્યા ંકોણ પપંાળે?. 

  

આફત  ગરજતી  દેતી થપાટંુ 

ડલૂ્યા   સદેંશા  ર્ીજ  રીસાણે 

ફસ્યા મસુાફર  મારગ  ર્ચચે 

પ્રલય થાય ત્યા ંકોણ પપંાળે?. 

  

ખેતર  સરર્ર  ને આશરા ડબેૂ 
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કીચડ   કાદર્    લેપ  લગાડે 

પ્રાથુ ંખમૈયા  કરજો પ્રભ ુવ્હાલે 

પ્રલય થાય ત્યા ંકોણ પપંાળે?.(૨) 

…………. 

99) નથી    ગમતુ ં    િરા    તારંુ    ધ્રજુર્ાનુ…ં 

 

નથી    ગમતુ ં    ધરા    િારંુ    ધ્રજુવાનુ ં

પાયમાલીથી  સજળ  નયને    ઝૂરવાનુ ં

સનુામી   અક્ષથી   મોિ   થરથરવાનુ ં

જળથકી  જીવન  વાિન ે ભલૂી જવાનુ ં

 

ન     શોભે     માિ    િન ે   પ્રકોપવાનુ ં

ખદુના   સિંાનો  જ ને   ભરખી જવાનુ ં

દઈ     ફૂલ     ભરી    પ્યાર    હરખવાનુ ં

ને અચાનક આઘાિ ભારે જ  ખરવાનુ ં

ધરી  આશ    તનરખુ ં   ગગન  ચદં્રમાને 

નીરવ  જગે  સ્િબ્ધ  થઈને  ડબૂવાનુ ં

નથી ઓ  ‘દીપ સમજિ જ  વેદનાની 
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વેદનાને   અંગ ે  સજી    સ ૂઈં    જવાનુ ં

…………….. 

100) ભારતીય ખેલદંા… 

 

મતં્ર અમારો ફિેહના ડકંા 

રમિ હુન્નરના રિ બકંા 

છીએ અમે ભાઈ ભારિીય ખેલદંા 

 

 

મહારથી મેદાને ઊભા 

મકુાબલે મિવાલા 

જીિવુ ંએજ લક્ષ્ય લાખેણુ ં

ભાવ ધરી ખેલે ચનુદંા 

છીએ અમે ભાઈ ભારિીય ખેલદંા 

 

સઘં ભાવના જોશ જગાવ ે

પહાડ સમ દેવા િક્કર 

હૈયે હામ ને િનમા ંજોમ 
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ડગ  ભરિા  રંગ ે   નક્કર 

ગુથંિા  હારલા  તવક્રમોના   બદંા 

છીએ અમે ભાઈ ભારિીય ખેલદંા 

 

 

ફરફર ફરકે ગવે ત્રીરંગો 

તવજય િિા દુદંુભી 

ગલી ગલીએ ગાજે શોર 

જય જય ભારિ ભતૂમ 

ઝૂમિી હૈયે ખશુીઓ આજ અનિંા 

છીએ અમે ભાઈ ભારિીય ખેલદંા 

……………… 

101 ડંખે  નાદ  'જય  હકસાન'.... 

 

હૈયામા  અમીરાિ   છે 

ને  મળ્ુ ં ગૌરવ  બધે 

કે હુ ંજગિનો િાિ  છ ં

વાહ! સવાયો લાલ  છ ં
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સીંચુ ં શ્રમે  ધરિ  મા 

ખીલ ેવગડો છમલીલો 

રાન  જીવોનો તમત્ર  છ ં

ધન્ય જ! જગિનો િાિ છ ં

 

પ્રાથ ુ ક્ષધુા સૌની  શમે 

ને ઋત ુિપ ધરિો હસ ુ

સિંોષી  નર  ધીર   છ ં

જાણુ ં તવશ્વનુ ં હીર   છ ં

 

 

કોપ ે જ  નભ  રૂઠે ધરા 

દુટકાળ  જ   દે ડાખલા 

ભારે  હૈયે  હુ ં વલવલુ ં

તવપહરિ વા્ ુવાય છે 

 

ભખૂ ે સએૂ બાળ મમ ને 

કાળ  સપાિે  સકુાઉં  છ ં
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ડખં ે નાદ  'જય  હકસાન' 

કા'ં બધીર જગ આજ છે 

હુ ંજગનો અસ્િ અમી કંુભ છ ં

આહ! ભરિો મરિો િાિ  છ ં

……………. 

102) હદ’ અલગયાર સપ્ટેમ્બરી…  
  

હદ’ અલગયાર સપ્ટેમ્બરી વ્યથા 

અરર!     દુઃખદાતંકની   કથા 

 

 

  

િસમસે    ઊડે, એ  ધર્માનમા ં

ખબર  ના, રચે  સાજીશો  હરપ ુ

ભમ િડાક ને,  ધ્ર્સં  આગથી 

બહુ જ મજંીલા , સ્તબ્િ  ધર્શ્વ આ 

  

રૂદન   હીબકા,ં   ભગ્ન  શનૂ્યસુ ં
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કટક  ઘા  જ,  ભસ્માસરુી   ઉરે 

અકળ   ખોફ  આતકંનો   ધર્ષી 

જન   અમેહરકા,  ભલૂશે   નહીં 

…………………….. 

103)  લોકશાહી……. 

 

શાહી  લોકશાહી  તને લોકો શુ ંર્ખાણે? 

થઈ લોકદેર્ી, ના રે્દના લોકોની ઝીલે 

 

ભ્રષ્ટાચારનો ભોરીંગ ભમતો  ભમે 

તુ ંચોર ને હું મહાચોરના ખેલો બિે 

 

ન્યાય  આંખે  પટ્ટીઓ  બાિંી   રુએ 

ઓ લોકશાહી ! તને લોકો  શુ ંકહ?ે 

 

ભર બજારે રૈયત તારી લ ૂટંાય ને 

મહા   ધર્ઘાતક   બળો   ફાલેૂલે 

જ્યા ં  રાર્   સાચી  કોઈ ના સણેૂ 
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ઓ લોકશાહી! તને લોકો શુ ંભજે? 

 

દેશ      મારો      ને      હું     પરાયો 

આતકં        ડોળા        કાઢે      મને 

માનર્તાના કાયદા દેશપે્રમીને હણે 

ઓ લોકશાહી! દેખ આજે કોણ મરે? 

 

બીછાર્ી  માયાજાળ  ધર્દેશો   લ ૂટેં 

ને       બેકારીથી    ્રુ્ાિન   રુએ 

આ કારમી મોંઘર્ારી જીર્ન પીસે 

લોકનેતા    ખિંી        આંખે   જુએ 

મારી લોકને… લોકશાહી ત ુ ંકેમ જીરે્? 

 

ઓ    લોકશાહી!    તને    લોકો શુ ંકહ?ે 

 

ર્હી જાય પાણી તે પહલેા ંજ , બાિંીએ સઘંબળે નર્ી પાળને 

ઊઠો   દઈ હાકલ અંતરે,   રચીએ લોકશાહી   બળે ઈધતહાસને. 

…………….. 
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104) સમરાગંણે જય એજ કલ્યાણ....  
 

સદેંશ ગીતાનો છે યથાથવ 

દંડો જ દુષ્ટોને થઈ પાથવ 

સમરાગંણે જય એજ કલ્યાણ 

 

રોષે   કરે  ભધૂમ   લચત્કાર 

ઊતારજો આતકંી આ ભાર 

સમયની રણભેરી  દે  આણ 

દંડો જ દુષ્ટોને થઈ પાથવ 

 

શીખર્ર્ા  આતકંીને  પાઠ 

 

 

 

છે  વનરાજ  નાખ તુ ં ત્રાડ 

િાજો  અસ્ત્ર-શસ્ત્ર  સગંાથ 

દંડો જ દુષ્ટોને થઈ પાથવ 



અનકુ્રમણિકા 174 

 

સમરાગંણે  જય એજ કલ્યાણ 

 

શોણિિ-ભીની  આહ અંિરાળ 

્ગુધારક  થઈ હિ આ ચાળ 

 

ધર્શ્વસેનાની તર્ છે હુંકાર 

દંડો જ દુષ્ટોને થઈ પાથવ 

સમરાગંણે જય એજ કલ્યાણ(૨) 

……… 

105) પર્વ મજાનુ ંચ ૂટંણી ટાણુ…ં 

 

લોકિતં્રનુ ંફરજદં શયાણુ ં

પવા મજાનુ ંચ ૂિંિી િાણુ ં

ઢોલ-નગારા મીહડયા ગાણુ ં

લોક દરબારે પરીક્ષા િાણુ ં

 

 

 

સરઘષ ઝડંા ને સતૂ્ર સપાિા 
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ભાડિૂી િોળે પ્રચાર ઝપાિા  

ભાવ જૂઠા હૈયે હોઠે છૂપા 

હાથ જોડી સૌ મલકે મોિા 

 

ખાલી ણખસ્સ ેભલ ેરે ભ્રાિા 

લાખ િકાના છો મિદાિા 

પક્ષ  ઢઢેંરા  લોક િમાશા 

ચ ૂિંજો જે  પરેૂ અણભલાષા 

 

…………….. 

106)  મસ્ત મજાનુ ંલોક્ટ્તતં્ર છે…. 

 

પોિ-પોિાના ઢોલ ને પાવો 

સૌ સૌની મસ્િીમા ંમ્હાલો 

મસ્િ મજાનુ ંલોક્ટ્િતં્ર છે 

 

પ્રશ્ન  પ્રજાના, રંગ  જ િમારા 

અવળા-સવળા રાગ ને ચાળા 

પ્રસાર માધ્યમો મહદરાના પ્યાલા 
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માિજો રે ભાઈ લોકિતં્ર છે 

 

 

 

કાળાધન પર તનિ સોગઠા બાજી 

ભ્રટિાચાર હિાવવા કેિલા રાજી? 

રૈયિ રઝળે થઈ ખીસ્શે ખાલી 

મારન ેપોલ આ લોકિતં્ર છે 

 

શાસક સમજે હુ ંજ રે સાચો 

તવપક્ષ કહ ેતુ ંસાવ છે ખોિો 

પાખડં પ્રપચં ને હજુહરયા ખેલો 

બાધંી મઠૂી એ લોકિતં્ર છે 

 

લોક  સમસ્યા લિકાવી ખીલે 

સેવક વેશ ેસોદાગર જ મ્હાલ ે

આિકં ભ્રટિાચાર છે ભોહરિંગ 

સાચવો ખદુને લોકિતં્ર છે 
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જાગજે જનિા સૌ કોઈ રિિા 

ભરી તિજોરી ભર પેિ જમિા 

મોદીજી રોજ નવો મતં્ર જપિા 

સૌનુ ંહહિેચ્છ ં લોકિતં્ર છે.. માિજો રે ભાઈ લોકિતં્ર છે 

  

કરશ ેજનિા વળિર લઈ માફ રે વ્હાલે 

મસ્િ મજાનુ ંલોક્ટ્િતં્ર છે….મસ્િ મજાનુ ંલોક્ટ્િતં્ર છે 

………… 

 

107)  ઘર મળશે!…. 
 

ઘર…એટલે જીંદગીનો જર્ાબ 

ગગન મળે આખુ ં..પખંીન,ે 

– પિ એન ેઘોંસલાના ખ્વાબ 

 

ડુગંરની   િોચે 
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સાગરને હકનારે 

કે હોય એ ભયાા ચૌિાની વચ્ચે 

ઘર….એિલ ેસરનામુ ંપ્યારંુ 

 

ભલે ને તુ ંછેવાડાનો 

સારા જહા ંહમારાની ધનૂ હવ ેછોડ 

બજેિ કહછેે કે.. સરકારી ઘરનુ ંિવ ખ્વાબ 

…..કરશુ ંરે સાચુ ં

ઘર મળશ!ે 

ચાલ હવ ેસ ૂઈં જા ..શોધ શમિામા ંઘર િારંુ 

શેખચલલી થઈ શોધ ઘરવાળી 

નહીં  િો  ખ્વાબ  રહશેે અધરંુૂ 

છે બજેિ મનગમતુ ંપ્યારંુ 

……………. 
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108)  કોનો આભાર માનુ ંને કોને જ 
ધર્સરંુ….. 

અિજાિી ભોમકાએ ભોતમયા થવા, 

હરખ ેવધાવ્યાિા; 

સાઈઠના ચોિરાના સાદ 

માિીએ એ મીઠડી સૌગાદ  

  

વસિા દૂર િોય ેમેળે મહાલિા 

જાનીદાદાની અંિરે જ વાહ! 

હળવેથી પોરસ પીરસે પ્રજ્ઞાજી 

ભમશુ ંસૌ ચોિરે ઝીલીને ચાહ 

  

  

શમિા ંમીઠા ંવિનના ંમાિિા ંઉરે 

પહરચયની પાખંડી પ્રસારી ખડં સાિ 

ના ઓળખ ેએ નાિ બહાર એવી જ 

થઈ ગઈ અમારી નિખિ જમાિ 
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કોનો આભાર માનુ ંને કોને જ તવસરંુ 

નિ મસ્િકે દાવડાજી ઝબકુ ૂરે આજ 

િમે મળયા ને મળ્ુ ંઅમન ેજીંદગીનુ ંવ્યાજ(૨) 

…………………. 

109)  ઉછાળો હર હૈયે તોફાન 

 

ગજાર્ આ અંબર , લઈ ધર્પ્લર્ની આગ 

દહાડ દેશે આ ર્ગડાના પહાડ 

આવ્્ુ ંછે ર્ીર ટાણુ ં, દેશહહતનુ ંલાખેણુ ં

ર્નરાજ થઈ નાખર્ાને ત્રાડ… 

ઉછાળો હર હૈયે તોફાન. 

 

ભ્રષ્ટાચારી ભોરીંગે દીિા છે ભરડા 

મહા લોકશાહીના મલૂ્યો બેભાન 

માન્યાતા મોટા એ નીકળયા છે ખોટા 

લ ૂટંતા દેશને લોલભયા શેતાન 

 

પાખડંીઓ પીંખતા િરાની િૈયવતા 
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કોહટજન શક્ક્ટ્ત કેમ અસહાય? 

ર્ાગ્યા રે બ્્ગૂલ ઑગષ્ટને આંગણે 

 

નથી કાયર શાને લજર્ાય ? 

 

દેશનુ ંગૌરર્ હહમાલયશુ ંપાર્ન 

જુધ્િે જાઓ ગરર્ા જુર્ાન 

ગાજશો તો ર્રસશે ર્ાદળ ભલાઈના 

ઉછાળો હર હૈયે તોફાન (૨) 

………… 

110)  ભાગાકાર.… 

  

સહજ રીતે શીશ ુબોલે, ના ગમતા મને  ભાગાકાર 

દાદા મ ૂઝંાય,તારા-મારાના ર્ાણા કેમ ગ ૂથં ુ ંસસંાર 

 

તરણુ ંતણખલુ ંભેગા   કરી  બાધં્યો    સુદંર   માળ 

કલબલાટ સગં માણ્્ુ ંઘર ને  ઊંચા ઊંચા અંતરાળ 
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ભારે્  ભીંજાયા , હૂંફે  સજાયા લઈ  રેશમીયા રુમાલ 

સજ્યા સમયે ,મીઠા મદમાતા દઈ ર્સતંના ર્હાલ 

 

 

 

ભાગ્ય સૌ  સૌના લાવ્યા,વ્યર્હારે બાપ મધત મ ૂઝંાય 

અંતરના  આશીર્ાદ  સરે  ને  અકે્ષ  આંસડુા ં  હરખાય 

ગ ૂચંરે્ ગણુાકાર ને  ભાગાકારે જીંદગી  હદસે  દુબવળ 

ગમે  સરળ  જીંદગી, ખળખળ  ર્હતેી નીત  ધનમવળ 

 

નથી    સઘળં  આપણુ ં, ના  રહતે ુ ં સાથ  સદા  કાળ 

ભોગવ્્ુ ં એજ   તમારંુ , એજ  સત્ય નમી  ને   ભાળ 

………………… 

111)  ર્ાગે શરણાઈ ને ઢોલ….- 

  

મઘમઘ મોગરાથી મહકેે માડંર્ા, 

ર્ાગે શરણાઈ ને ઢોલ 

લીલા ંતોરણીયા ંઆસોપાલર્ના ં
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હદલથી આર્કારો દઈએ સ્ર્જન 

કે આજ મારે માડંરે્ (૨) 

લેર્ાયા ંલાલભાઈના ંલગન 

 

 

  

મનભરી માણર્ા લગનના  લ્હાર્ા, 

અમ  આંગણીયે  પિારો મહમેાન 

ઝબકેૂ રોશનીને હરખે નયન , 

કે આજ મારે માડંરે્ (૨) 

લેર્ાયા ંલાલભાઈના ંલગન 

  

પતાસાના પહડયાને ગોળિાણા લઈ, 

ફાળકે  ૂલે ર્રરાજાની  ફોઈ 

લણૂ ઉતારતી બહનેડી ગાતી, 

પાડો ને ફોટા મારા ભાઈ 

કે આજ મારે માડંરે્ (૨) 

લેર્ાયા ંલાલભાઈના ંલગન 
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શાહી   શ્રીમતંાઈ  શોભારે્  સોફા, 

જોિપરુી જામા ને રજર્ાડી ર્ાઘા 

હસમખુભાઈ હસીહસી ર્િારે્ મગંલ 

કે આજ મારે માડંરે્ (૨) 

 

લેર્ાયા ંલાલભાઈના ંલગન 

  

સપ્તપદીના  આ  સરૂો મધરુા, 

પકર્ાનથી  શોભે થાળ સજીલા 

ભાઈબિં નાચી ફોડે ફટાકડા ગગન 

કે મનભરી માણજો(૨) 

રાજકંુર્રના ં  લાખેણા ં  લગન 

હદલથી આર્કારો દઈએ સ્ર્જન 

કે આજ મારે માડંરે્ (૨) 

લેર્ાયા ંલાલભાઈના ંલગન 

…………… 
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112)  ને ર્ાત ગઈ રે ર્ઠંી….. 

 

 મૌસમ મસ્ત જ રૂડી રંગીલી 
ને ગરજી થઈ અજપંી 

આ શીતલ પર્ન થયા ર્ટંોળ 
ને ર્ાત ગઈ રે ર્ઠંી 

મેઘો ઝરમર ખાડંીિારનો 
ફાટી સરીતા રણચડંી 

 
દે આફત તેડા ંગાજીર્ાજી 

ને ર્ાત ગઈ રે ર્ઠંી 

વકૃ્ષો ઉખડે ભસૂ્ખલન ભરખે 
ચોપાસ તબાહી ઝડંી 

કોઈ ર્દત ુ ંપાપ ર્ધ્્ુ ંછે 
ને ર્ાત ગઈ રે ર્ઠંી 

કાળા તોફાનો કલળકાળના 
દે પાટુ કુદરત સિંી 

ક્યા ંછૂપાઈ કરુણા! ખમૈયા 
ર્ાત પાડોને ઠંડી 

હત્યા ધર્ધ્ર્સંી ખેલ તમારા 
ભલૂ્યો કરૂણા દાગી ડંખી 

તારા પડછાયા તારી પાછળ 
ખોળે તબાહી મડંી 
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ર્ઠંી ધર્શે્વ દીિી જ અશાધંત 
કીિી માનર્તાને બદંી 

સણૂો ર્ાણી આકાશી દૈર્ી 
તર્ થકી જ ર્ાત ગઈ છે ર્ઠંી(૨) 

………………. 

113)  ચક્રર્ાત  

 

કલમ ઉપાડી કતવ નીકળયા 

બસ કુદરિ ખોળે રમશુ ં

 

નિાન કરિી જોઈ વનરાજી 

િહુકે િહુકે ભમશુ ં

 

જળચર પખંી સરવર િીરે, 

ચિ દઈ બોલાવશુ ં

રેશમ પીંછે સ્પશા કરીને, 

બાળા પખંી ઉડાડશુ ં

 

મસ્િ ઘિાઓ છાયી ગગન ે
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હરખ ે કતવ મસ્િાના 

વાહ! કુદરિ િારી કરીશ્મા 

પાવન િારા શરિા 

 

ત્યાિંો ચેિવિીના સરૂો ગ ૂજં્યા 

ચક્રવાિ   ધાયે  તવકરાળા 

ઉડશ ેછાપરા અંધારા થાશ ે

ધમરોળશ ેતવનાશના ઓળા 

 

 

ભાગ્યા  કતવ  છેક સૌની  આગળ 

અંિહરયાળ  થયા કલપન ખિોલા 

સૌની સાથે છૂપાયા ખિેુ 

તવચારે કેમ જીવશે પખંી રુપાળા? 

 

શરમ મકૂીને સૌને  તુ ંગજબ દોડાવે હકરિાર 

કુદરિ  િાડંવ આગળ દીઠા  સૌને રે લાચાર 

 

કતવ કહ ેઓ તનટઠુર તવધાિા 
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આ બાળા પખંી શુ ંજાિ?ે 

ચેિવિીથી અમે ખિૂ ેભરાિા 

દીધા પખંીને ઘર વકૃ્ષ િોચ ેશુ ંઅજાિ?ે 

 

સિુી સવંેદના મારી જાગ્યો ભગવિં દૂર ગગને 

િાડંવ લીલા સકેંલી હાલી નીકળયો સાગર વાિે 

 

 

 

 

ખમુારીથી કતવએ કલમ ઉપાડી 

ખશુ  થયા આ િોનેડો  ભગાડી 

ધીરે ધીરે  છાયા ંગગન ે મસ્િ  ઘિાથી  વાદળ 

બાળા પખંી નાના ંબે ઘમૂિા ંકેવા ંમાની પાછળ 

……………….. 
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114)  પ્રજાની આશ…… 

 રસભરી ચટૂણીના  જીત્યા  રે  જગં 

સિાના ધસિંહાસનના દીપાર્જો રંગ 

  

સમયે કીિા છે ભાલે, કુમકુમ સુદંર 

રોજ નહીં આરે્ ,આર્ા રૂડા અર્સર 

  

ચમક્ુ ંઆકાશ  લઈ  ભાગ્યના  ધસતારા 

બનજો પથ દશવક,થઈ અચળ ધ્રરુ્ તારા 

  

એકના  મટીને  તમે  થાજો  જનજનના 

કરજો  કલ્યાણી  કામ   ધનત  ર્તનના 

  

નમોએ નમાવ્યા બાિંી લાગણીનો સેત ુ

જનહહતનુ ં તતં્ર  તમે  રાખજો િબકતુ ં

  

છેર્ાડાના  માનર્ીની  પરૂર્ાને  આશ 

પ્રજાશક્ક્ટ્તને  ર્હાર્ી  લાર્જો  ઉજાશ 
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પરુુષાથવથી પ્રગધતના  સર કરજો  રે સોપાન 

સ્ર્પ્નોની ધસધ્ધ્િ કાજે, િયાવ તમ કર સકુાન 

  

ચ ૂટંાયા પછી તમે ના ધર્સરતા ભલૂથી 

પ્રશ્નોથી પીડાતી પ્રજાના મત છે કીમતી. 

…………….. 

115)  સત્ય ખલુ્લી હકતાબે મઢ્ુ…ં 

 

કાળની આ કરવિ બદલવા 

મોદી જેવો રૂસ્િમ મળયો 

 

 

જાળવી લે આ ઘડી બધં ુ

સિૂ સાદ સમયનો જ ભળયો 

  

છદ્મવેશી છે ભ્રટિલીલા 

સવુિા સોગાિોથી લ ૂિેં 

પાચંસો ને હજારની નોિો 

નગદ નકલી બનાવી ધિૂ ે
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છે જ કાળા ધનની લીલા કાળી 

સત્ય ખલુલી હકિાબ ેમઢયુ ં

િોડવા આ આતકં સકંટો 

શસ્ત્ર જન સહયોગે જ સજ્્ુ ં

  

છે જ િાક્ુ ંિીર નાભીએ 

દેશ અણભમાનથી ગવા ધર 

ભાળ સાચ ેજ હસિો ગાધંી 

મા ભારિીના ભાગ્ય પર 

………………. 
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વ્યક્ક્ટ્ત ધર્શેષ…… 
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116)  ભારત રત્ન.... 
‘સત્યમેર્  જયતે’ મતં્ર જ ખ્યાધત 

ર્િારે્  ર્તન, ર્દં્ય  જ ધર્ભધૂત 

ખશુ્બ ુ સમ જીર્ન  કાયવ ઉજાશી 

તમે તો ર્તન- ગલુાબ સરુ્ાસી 

 

ખીલ્યા ંનરૂ ર્તનના ંતર્ સગેં 

િરે રાષ્રપધત ગૌરર્ શત રંગે 

 

સકળ  રત્નના ંમલૂ્ય જ  ખલુ્લા ં

તમે તો 'ભારત રત્ન' અણમલૂા 

 

ગર્વ  રાષ્ર  સન્માન  જ યશર્તંા 

િન્ય! ઓ રત્ન સાચા જ શભુર્તંા 

 

ર્તન  પે્રમના ં મોંઘા ં હીર  સજીને 

ઝળક્યા ધશલ્પી, ખદુ રત્ન જ થઈને 

…………… 
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117)  િન્ય  પ્રર્ાસી! તજુ  માનર્તાને ..... 

અહહિંસા પરમ િમવ ;  ઉર  સદવધૃત 

ભવ્ય  હદવ્ય  તર્  અમર  સસં્કૃધત 

સેત ુ   સ્નેહના    ભખૂડં    પ્રર્ાસી 

 

 

ભાર્  ધર્શ્વ  હો, કુટુમ્બ   સહર્ાસી 

 

નમે  ર્તનને  મોહન   ઉરે  ચધૂમ 

શત ર્ષવ થયા,ં આજ પણૂ્ય જ ભધૂમ 

 

કઠે  માત   ગલુામી આ  લાચારી 

જગાર્ી અગન આઝાદીની  ભારી 

 

નમે   જગત  ગાિંી   ભાવકુતાને 

િન્ય  પ્રર્ાસી! ત ુ ંજ  માનર્તાને 

 

ર્હ ે ધર્શ્વમા ંઅમનની  જ સૌરભ 

િરંુ આશ હો, ભારત ધર્શ્વ ગૌરર્ 
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118)  જાશે  ના એળે ગાિંી નઝરાણુ…ં.. 
િારીખ ત્રીસન ેજાન્્આુરી 

 વહ ે અશ્ર ુ   ધાર  ચોધારી 

કેમ લખી કાળ જ િેં આ કહાિી! 

તવશ્વની    માનવિા   લજવાિી 

 

 

માનવિાની સઘળી  જ મીઠાશુ ં

લતેી  ગાધંી  ઉર  હીલોળા  ભન્ક્ટ્િ 

દેખ   ગલુામી  દ્રવ્્ુ ં િવ  હૈ્ુ ં  

છેડયો સગં્રામ જગવી જનશન્ક્ટ્િ 

 

‘છોડો  હહન્દ‘ િવ બલુદંી  રિહાકે 

ભેિ  ધરી  મહામણૂલ આઝાદી 

તિૂયા  તવશ્વાસ;  ઘરઘર ઉપાધી 

કાળ બળે ઊઠી નફરિની આંધી  

ખજંર  ખડગ  રમતુ ંરક્ટ્િ પ્યાસી 

વ્યતથિ બાપ ુ જ થયા ઉપવાસી 
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રૂએ  રે  માનવિા  ખિૂ ે ભોળી 

કાળમખુી લાજમકૂી હાલી ગોળી 

  

જાશે  ના એળે ગાધંી નઝરાણુ ં

એ ધરશ ેતવશ્વશાન્ન્િ અજવાળં  

…………….. 

119)  નામ તારંુ સરદાર સરૈ્યો….   
બાપ ુગાિંીનો બલળયો લડરૈ્યો 

નામ તારંુ સરદાર સરૈ્યો 

 

  

ઊભારી શક્ક્ટ્ત રે જનજનની 

િન્ય ભાગ્ય! મળી આઝાદી 

  

ભાગલા દેશ તણા દુઃખદાયી 

ભલૂતા  ઐક્ય  જ મતં્ર ભાઈ 

  

હદન  ચાલલશ  જ દે  અંગે્રજો 

સાથ  જે  દે ..એ દેશ તમારો 
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ભારત  અખડંનુ ં  સ્ર્પ્ન  જ  ઉર 

પાચંસો   બાસઠ   કુલ   ધર્રાસત 

  

િન્ય! બોલે મતુ્સદી માને જયઘોષે 

રાજા  િરતા રાજ,  લાખેણા ંવ્હાલે  

  

દેશભક્ક્ટ્તનો  તાજ  િરો  સૌ શીરે 

ધત્રરંગો ગાશે ધર્શે્વ રાષ્ર અલભમાને 

 

 

  

ગૌરર્ી   ભધૂમ  હહમાલય   ગગંા 

ર્ાહ ર્લ્લભ ! ર્દત જન  ઉમગંા 

…………….. 

120)  િન્ય!  અખડં  ભારતના  ધશલ્પી..... 
 

રાષ્ર   ગૌરરે્   છો  અલભમાની 

િીર   ર્ીર   ર્લ્લભ   સેનાની 
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રૈ્ભર્   યશ   ર્કીલ   ધરંુિર 

ગરુ્જર   રત્ન    ભધૂમ   ચરોતર 

 

સાદગી    કુનેહ   તર્    અમીરી 

ગાિંી  બાપ ુ સગં  ઝગી  ખમીરી 

આજત્મય  િરતી   પતુ્ર   કાયવદક્ષ 

વ્યર્હાર   શધુ્િ   તુ ં  લોહપરુૂષ 

 

િન્ય!  અખડં   ભારતના  ધશલ્પી 

એકીકરણની    અટપટી   સલુઝી 

 

લક્ષ્ય  રે્િી  ચાણક્ય  જ  ખ્યાધત 

ભારત   માતની  ધર્રલ  ધર્ભધૂત 

 

દ્રઢ સકંલ્પ સરદાર પહરચય...... 

ભાર્ ર્દંના ઉરથી જય જય(૨) 

…………….. 
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121)  પ્રધતક ઐક્ય પ્રધતમા તર્ પ્યારી….. 

  

કુનેહ  પે્રરણા  જોશ અનેરંુ 

િરી હરખ દોડે ભારત ભેરૂ 

  

અખડં ભારતના ઓ ઘડરૈ્યા 

નમુ,ં યશિર સરદાર સરૈ્યા 

  

 

 

રટે જન ઉર જ મતં્ર મહામલૂો 

ઉન્નત ભારત હો શે્રષ્ઠ અમલૂો 

 

 

  

બલુદં  સઘં  જ  શક્ક્ટ્ત સખુકારી 

પ્રધતક ઐક્ય પ્રધતમા તર્ પ્યારી 

  

સ્મરણ તમારંુ પણુ્ય  જ  પ્રતાપી 
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છર્ાય િાર્ક અલભયાન પ્રમાણી 

  

પણુ્યધતધથ  શભુલ  રંગ ધત્રરંગ 

નમે જ માભોમ સૈલાબ ઉમગં 

…………… 

122)  બાલહદન ચાચા નહરુે.... 
 

ગાવુ ંછે રે ગીત મજાનુ,ં  બચપણ  તારંુ 

આઝાદીના ઉષઃ કાળ સમ, દીપે ધનરાલુ ં

ૂલ ગલુાબી શોભે જાકીટ, હસતા પ્યારંુ 

દે  મીઠી  યાદંુ બાલહદન,  ચાચા  નહરંુે 

 

દેશુ ં ધશક્ષા ગૌરર્ ઘેલા, જય  હો તારો 

 

 

તુ ં છે ભાધર્ દેશનુ ંર્ીરા, એક  જ નારો 

 

નાના નાના ભેગા થાતા,  હસતા ગાતા 

ખોળે  બેસી  છૂપા-છૂપી, બહુ શરમાતા 
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ધશશ ુ ભારે્ સહજાનદંી, હું દડબડ  દોડંુ 

પખંી મેળા આંગણ જામે, ચણ  હું નાખુ ં

 

તાલી તોલે તર્ શ્રીમતંાઈ, ર્ાગે ર્ાજંા 

તારી  હસીએ હસે દુધનયા, બાળા રાજા 

 

લ ૂટંા-લ ૂટંી   ઝપાઝપી, માફ  જ  સારંુ 

યાદ  કરંુ  જન્મ  હદને ,  ચાચા  નહરંુે 

………………. 

123)  િન્ય! ઓ ધર્રે્કાનદં… 

 

ભલી ભોમકા નગરી કલકત્તા 

ચરિે  ઝૂકે નરેન્દ્ર દુલારો 

 

 

પરમહસં  શ્રીરામકૃટિ  હરખે 

પાવન ગગંાસાગર હકનારો 
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ગા ભજન  તુ ં ભાવ  ધરીને 

માપુ ં  અંિરના   ઊંડાિો 

પરખ્યો યોગી આિમરામને 

મળયો પણૂ્ય ભતૂમ રખવાળો 

  

હરપ્ધ્ધ -તસપ્ધ્ધ સીંચ ેમા કાણલ 

પામ્યો પ્રકાશ પલભરમા ં

લઈ  કમડંલ  હાલયો વેદાન્િી 

સાક્ષાત્કાર  રમ ેઅંિરમા ં

  

ત્રિ  સાગર સગંમના દશાન 

ધ્યાન ધરે તવવેકાનદં 

સકંલપ કીધો સાગર ખેડવા 

હાલયા  ધમા  પહરષદ 

  

જ્ઞાન ભડંારી સિં સાક્ષાત્કારી 

ઉન્નિ મનનો આનદં 

ફરક્યો વાવિો યશ દે તશકાગો 

ધન્ય! ઓ તવવેકાનદં 

……………. 
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124)  નમતો  જ  નમો રાજઘાટે ….. 
 

શભુ  ગ્રહ  ધરે  સકેંિ તત્રરંગ ે

રાટરભવન  ઝગમગતુ ંઉમગંે  

 

મૈત્રીસભર વ્યવહાર સખુવિંા 

સન્માન પરસ્પર હો બલવિંા 

 

હદલહી દરબારી  તુ ંસેવક નાયક 

દે આતશષ મા ગગંા થાજે લાયક 

 

રખવૈયા ઘડવૈયા  છો નવ્ગુના 

રમાડજો સ્વપ્ન ઉરે હો શભુ સૌનુ ં

 

છે  નામ  નરેન્દ્ર  મગંલ મે  હદન 

શપથ  જ વિન તનટઠા સખુ ધેન ુ
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રક્ષજે  પ્રભિુા  દે  આતશષ મૈયા 

હો  રાજતિલક  િવ  ભાલ ેછૈયા 

  

  

જનકલયાિ  જપ હો િવ ભન્ક્ટ્િ 

પ્રાથ ુ ભારિ  મૈયા  દેજો શન્ક્ટ્િ 

છે  તવશ્વધરોહર  ભતૂમ અમનની 

તવશ્વશાન્ન્િ  એ  આશ વિનની 

  

  

વડનગર ગરુ્જરી ભોમ મહાભાગી 

નમિો  જ  નમો રાજઘાિે ત્યાગી 

………….. 

125)  સ્ર્પ્ન  સહુાનુ ં હો ભવ્ય ભારત.... 
  

નરબકંાનુ ં   નામ   જ   નરેન્દ્ર 

વદિ  જયભારિ  થઈ  જયેન્દ્ર 
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હૈયે એના મા  ગગંાની   આરિ 

સ્વપ્ન  સહુાનુ ં હો ભવ્ય ભારિ 

 

ગવા  ધરે  તવશ્વે ગજુરાિી છૈયો 

મેડીસ્ક્ટ્વેરે  જ  છવાય  સવૈયો 

 

 

હર   કર   હુન્નર   ઉર   ચૈિન્ય 

પોરસ  દે  ્વુા શન્ક્ટ્િ  જ સૈન્ય 

 

સાથ  જ  દેજો હમ વિની  ભૈયા 

સ્વચ્છિા  અણભયાને  સોહ ે મૈયા 

 

મગંલ  મીશન  િકનીકી  આભા 

છે  શ્રેટઠ  સબકા  સાથ  સભુાગા 

 

સાિ  સાગરે  હો સેત ુ જ  આદર 

તવશ્વસખુી   હો  તવશ્વાસ  પરસ્પર 

 

સિૂી  વાિી  સશુાસન  લલકારા 



અનકુ્રમણિકા 206 

 

મતં્ર  મગુ્ધ  સૌ;  ઉરે જયનારા(૨) 

……………. 

126) ધર્નોબા 
હિો  હુ ં એક નાનો, જજજ્ઞાસ ુ હોંશીલો બાળ 

આઝાદી  ચળવળનો  રમિો  અનેરો  કાળ 

જ્ઞાન યોગના ંસપનાનંી  હહમાલય દે ભાળ, 

ક્રાતંિની ભાવના ધનત ખેંચ ે અમન ેબગંાળ 

 

ઘમૂ્યા  અમે  ્વુાનીના  જોશ;ે બનારસ  કાશી 

અચાનક પીરસે મહારસ નીડર મહાત્મા ગાધંી 

ચરિ  ચાપંી દોડી આવ્યા અમે આશ્રમને દ્વાર, 

ને  મળ્ુ ં ક્રાન્ન્િ  શાતંિનુ ંઅનેરંુ સગંમ સ્થાન 

 

ઊભરી  આશ  કોચરબ  આશ્રમે એની વાિી સિુી, 

માિીમાથંી સાચા માનવ બનાવે ગાધંી પારસમિી 

દીઠા   અસભય   રખડુ ં   ને   થાિા  નમ્ર સેવક, 

કૃિાથા દીઠો આજ ભાવે, આ નાનો  ભાવે તવનાયક 
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મેં મારી મતિથી કીધી, મહા માનવની પરીક્ષા 

ના  મળી  સત્ય તનટઠામા ંએની કોઈ ન્્નૂિા 

તમથ્યા બોલવુ ં એજ  છે પાપ, સમજાવ ેબાપા, 

મન થ્ુ ંઅધીર આજ, અતધક રાજીપો રળવા 

 

ગીિામા ંવાચં્્ુ ં હત ુ,ં  કોિ કહવેાય ન્સ્થિ પ્રજ્ઞ 

કેવો  આ  વામન  શરીર  ધારી  છેડે  આ યજ્ઞ! 

વદે ગાધંીજી , હહિંદની ઉન્નતિમા ં થાજે  અગ્રેસર 

િારંુ ચહરત્ર મનભાવન દીસ ેમારા ઓ તવનાયક 

 

દૃઢ  દયામય  થઈ ભાવ,ે ગાધંી ચરિે નમીઓ 

ણચનગારીએ પ્રગિાવ્યો મજુમા ંમહાનલ ગરવો 

ગાધંી  હાકે જાગ્યા, જન્મભતૂમના ંઅનેક સિંાનો 

મળયો તવનોબા સિં ભારિમાને ચરિે સયાિો. 

………………… 
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ગીત ગુજંન 
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127)  ઝીલો ઝીલોને સરર્ર ઝીલણ.. 

 

ઝીલો ઝીલોને સરર્ર ઝીલણ 

આભ મારંુ હલેે ચઢ્ુ ં

 

ખલુી ખીલર્ોને કામણ કમળ 

મન મારંુ મહકેે મઢ્ુ ં

 

કોણ રંગત ુ ંહકરણ કટોરે? 

પર્ન પીંછણુ ંહસ્્ુ ં

લાખ લાખેણા ંદશવન ઝીલુ;ં 

સરર્ર અંગ સોને જડ્ુ ં

 

ઢાળોને કોઈ કલરર્ ખાટંુ, 

મન મારંુ શમણે ખીલ્્ુ ં

રૂડી લહરેો રમાડે સ્પદંન 

ગીત મારંુ હલેે ચગ્્ુ ં
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આથમતા શોરે મડંાઈ નજરંુ 

આભલડંુ ભાતે ભ્ુું 

ઝીલોને સરર્ર, મારાસજન! 

હૈ્ુ ંમારંુ ભારે્ ઝૂલ્્ુ ં

……….. 

128)   ઓ ભાભી તમે….. 

ઓ ભાભી િમે(૨) 
થોડા  થોડા થાજો ગામડાના ગોરી 

આ  ફેશનની  દુતનયા દીઠી નઠારી 
તનિ નવા નખરાથી લોભાવે નારી 

એના સગંમા(ં૨) 
જોજો ના જાઓ લપેિાઇ, ઓ ભાભી િમે(૨) 

 

 

દૂર દશાન ેચમકીલી ફેશન ગાજશે 
ભપકાથી  ભોળવી હળવે ખખંેરશે 

દેખાદેખીના જમાને(૨) 
ભલૂી ઉમ્મર ના જાશો જોિરાઇ, ઓ ભાભી િમે(૨) 

થોડા ંથોડા ંરહજેો ગામડાના ંગોરી 
 

જાહરેાિનો જમાનો જગને ભરમાવશ ે
જલસા  બિાવી   જીવડાને   બાળશ ે
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ભોળા ભાઈને(૨) 
આંખે રમાડી દેજો ના ભરમાવી, ઓ ભાભી િમે(૨) 

તનિ નવા સ્વાદોના ચિકાથી ચેિજો 
દવાના ં ણબલોના  ઢગલા ના ઢાળજો 

ઘરની રસોઇની માયા(૨) 
જોજો ભલૂી ના જાય મારા ભાઈ, ઓ ભાભી િમે(૨) 

થોડા ંથોડા ંરહજેો ગામડાના ંગોરી 

ભાઈ મારા  છે  ભોળા ભાભલડી 
દેશે  પગારની હાથમા ંથોકલડી 

સભંાળજો સાચવીને(૨) 
ઉધારના શોખે, ના દોડે  ખોિે પાિે ગાડી, ઓ ભાભી િમે(૨) 

થોડા ંથોડા ંથાજો..રહજેો ...ગામના ંરે ગોરી 

……………….. 

129)  આટલુ ંવ્હાલ કેમ ઢોળે? 

 

ઝૂમી ઝૂમી ફૂલડે એ શુ ંખોળે? 

સખી, વાયરા આિલુ ંવ્હાલ કેમ ઢોળે? 

 

ડાળ ડાળ ખીલયા  છે  રંગ 

પવનને પારિ ેઝૂલે ઉમગં 

સખી, હૈયાના ંગીિ કેમ દોડે…વાયરા આિલુ ંવ્હાલ કેમ ઢોળે? 
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હળવે  હળવે કોિ વરસ ે

શ્રાવિમા ંમન કેમ િરસ ે

સખી, શામળો મેઘલો શુ ંઝબોળે? ….વાયરા આિલુ ંવ્હાલ કેમ ઢોળે? 

 

ગમિી રમિી ચાદંની રૂપાળી 

હસિી માિિી સાગર સવારી 

સખી, રૂમઝુમ નાચિંી લહર શુ ંભાળે?…વાયરા આિલુ ંવ્હાલ કેમ ઢોળે? 

 

 

 

 

આવી  રૂડી  ખીલિી   વસિં 

યૌવન રમતુ ંથઈને મદમસ્િ 

રંગભરી   પીચકારી   રાધાજી  બોળે 

કાનજી,વાયરા આિલુ ંવ્હાલ કેમ ઢોળે? 

મારંુ મનડુ ંલળી લળી કોને ખોળે…. 

સખી વાયરા આિલુ ંવ્હાલ કેમ ઢોળે? 

……………………. 
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130)  આર્ને ચકલી આર્ 
હુ ંનાની ને તુ ંપિ નાની, કરીએ મનની વાિ 

આવ  ને  ચકલી  આવ ,  િારંુ  ઘર  બિાવ 

 

ઝાડની  નાની  ડાળ,  માળો  ઝોલા  ખાય 

નાના ં  નાના ં બાળ ,  ઊડે   મારી   સાથ 

 

ઊડી ઊડી ક્યા ં જાય? લાગે બહુ શરમાળ 

આપુ ં િને  ચિ , આવ   મારી  સગંાથ 

 

 

છોકરા ંિારા ંકલબલ કરે, રાખને બધં સાદ 

ચકા રાિા ચક ચક કરી, રોજ કરે ફહરયાદ 

 

ચકી રાિી હળવે હળવે, ભાષા િારી શીખુ ં

આપને  મને એક મજાનુ ંિારંુ નાનુ ંપીછ ં
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િારી  સગંાથ ેરમવુ ં ગમ,ે ગમિી કાલી વાિ 

હાલ ને ભેગા રમીએ રંગ,ેકરીએ મનની વાિ 

આવ ને ચકલી આવ , િારંુ ઘર બિાવ 

…………….. 

131)  અમે રે ઉંદર...વ્યગંકર્ન 

નથી  શરૂા અમે  મહા  ધસકંદર 

નથી  િનિુવર ગજાર્તા અંબર 

છતાએં  અમે મગરૂર  તર્ગંર 

લપાતા કોતરતા અમે રે ઉંદર 

 

 

કેસરીની હાકોથી અમે અજાણ્યા 

ના  હાથીની  છે  ધર્શાળ કાયા 

છતાયેં  આરોગીએ  ધનત મેર્ા 

સમાજે પોખેલા અમે ઉંદર એર્ા 

 

નથી   સતં  કે   નથી  અમે  નેતા 

છતાયં  ઘરમા ં સઘળં  લાર્ી દેતા 
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રાજપાટના  રૈ્ભર્  ભોગર્ીએ સુદંર 

સરકારી ખાતાના અમે લાડીલા ઉંદર 

 

પહરેીને  કાળા ં ચશ્માજં  આંખે 

ૂંકી ૂંકી  કાતરીએ સૌને ર્હાલે 

પ્રસાદ  મળે અમે રીઝતા સુદંર 

કલળ્ગુના અમે અર્તારી ઉંદર 

 

અમને લાગે ધસિંહ લબચારા ર્ગડે 

કરર્ા ક્ષિુા તપૃ્ત ફરતા અંિારે 

માગંુ ં હહર  ભાર્ િરી ને અંતર 

 

ભર્ોભર્ બનાર્જો કલળ્ગુી ઉંદર 

…………………. 

132)  મોહનજીની પટરાણી...વ્યગંકર્ન 

કોણ  આરે્  જાજરમાન છમકારે 
ર્ાલલડા!  દોને અમને ઓળખાણ 
રંગ  રધસલી  સરકારી મોંઘર્ારી  
રાય મોહનની  પટરાણી જ જાણ 
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પાતલળયા ંવ્હાલા ંહતા ં જ પહલેા ં
ૂલતા ં એ  ૂગારે્  જ  રાતહદન 
જાય  મોંઘા ં એ હદલ્હીના દરબારે 
રાહ  જ  જુએ ગઠબિંન મહાજન 

ના  કરશો  લચન્તા ખચવની રાણી 
દેશ  ધર્દેશો   દેશે  જ  સોગાદ 
આધથિક સકંટ અમે િોઈ જ પીશુ ં
ઝીંકશુ ંભાર્ ર્િારો ત્યજી લાજ 

લોક કાળા રે િનની રટ લગારે્ 
ને અમારે મોહનજી છમકછલ્લા ં
દેશ આખો રટશે જ ધર્કાસ ઠેલા ં
ર્ાહ! ભોળાજી રહીશુ ંરાજ ઘેલા ં

……………….. 

133) આ સોળ ર્રસનુ ંગાણુ ં
આંખ મળીને મળયા અમ ેિો 

જગ લાગ્્ુ ંરે જુદંુ 

એજ હિી સવાર ને સાજું ં

િોય નભ નવલુ ંખુદું 

 

આંખ મીંચુ ંને મલકે કોઈ 

ફરફર ફરકે અંગુ ં



અનકુ્રમણિકા 217 

 

દપાિ માડંત ુ ંરોજ વાિાા 

ખદુને ભાિે રંગુ ં

 

કોિ ખેતપયો ચાડી ખાિો 

હૈયા ફૂિડી વાત ુ ં

છાના ંછપના ંડગ જ્યા ંમાડું ં

ઢોલ વાગતુ ંજગનુ ં

 

 

સોળ વાનનુ ંગાણુ ંમારંુ 

ભર વાિે છલકાણુ ં

મ્હાલને મેળે ઝાઝંર ઝમકે 

જોબતન્ુ ંમલકાણુ ં

લાગ્્ુ ંમીઠડુ ંભાણુ ં

આ સોળ વરસનુ ંગાણુ(ં૨) 

…………… 

  



અનકુ્રમણિકા 218 

 

134)  ગોકુળમા ંઅર્ળા ર્ાયરા ર્ાયા. 
આ ધર્રહની રે્દનાના શળૂ 

કેમ કરી સહશેે ગોકુળ? 

રોતી દુઃખતી આંખલડીયે, દેખાય મને ઝાખં ુ ં

શુ ંસાચે જ શ્યામ, જાય છોડી ગોકુળ આખુ ં? 

કહી માખણ ચોર કીિી  રે ભલૂ 

નહીં માગીએ હરે્ મટકીના મલૂ 

દ્રરે્  અંતર ને રંૂિાયા  છે મધ ુકંઠ 

 

ના ત્યાગો મારા માિર્ વનૃ્દાર્ન 

 

ના  સભંળાયે  વ્હાલા મોરલાના  બોલ 

ભાભંરર્ાનુ ં ભલૂી  આ ગાયોની  ઝોક 

યમનુાએ ઘોળી પીિો  છે રંગ શામળો 

કેમ કરી માનુ?ં છોડે જશોદાનો લાડલો 

 

શીદને કીિી ર્ાતો સૌ ઠાલી 
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કે રાિાનો હું ને રાિા મારી 

નાથ  ચરણોને  આિાર  આપી હરખતુ ં

જોને  કેવુ ં  રડેછે  આ  કદમ  હીબકત ુ ં

 

ઠાલો  કહતેો  ફરતો  કે  હું રૈ્કંુઠ ને વ્રજનો 

આજ દીઠો લાલ તને જતો થઈ મતલબનો 

કેમ કરી ભલૂશુ ંકાન તારી બસંરીની માયા 

હાય! આજ ગોકુળમા ંઅર્ળા ર્ાયરા ર્ાયા 

……………. 

 

135)  પરદેશમા ં
ઠેક્યા દહરયા ને અમે પગૂ્યા પરદેશ 

છોડયા  વિનના  રે  વ્હાલ 
દામદામ સાહબેીની વાિોમા ંડબૂી 

સોન પીંજરે પરૂાયા રે લાલ 
એની વેદનાના સાભંળજો હાલ! 

જમવાના ંનોંિરા ંના દેશો આ દેશ, 
મારા   હૈયાને   લાગશે   રે  ઢેસ 
ભાિ ે બેસી  ને   જમવાની  મજા, 
વ્હાલા! ખોઈ  અમે  આવી પરદેશ 
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વિનની   વાિ  િમે  ના  છેડજો 
પરદેશની  આકરી લાગ ેઆ વેઠજો 

કેવી મળિી હૂફં આંગિાનંા િાપિાએ, 
ને વાિોના  િડાકા, તવસરાયા આ દેશ 
વાિાનકુણૂલિ  ઓરડે  થાિા  મ ૂઝંારા, 
ઝૂરે  મારંુ  નાનુ ંહૃહદ્ુ ંઆવી પરદેશ 

 

મેળામા ંમહાલવાની  વાિ ના છેડજો 
પરદેશની  આકરી  લાગ ે આ વેઠજો 

 
કોયલના  ટહુકાએ ટહુકે મારો દેશડો, 

ને મેઘલો નચવ,ે મોરલા  ને િાનમા ં

 
સગંેમરમરના  પથ્થર  સમ આજ હુ,ં 
સવંેદનાના  સરૂો   ખોળં  પરદેશમા ં

 

પાદરની  ભભતૂિની  વાિ  ના છેડજો 
પરદેશની  આકરી  લાગ ે  આ વેઠજો 

છે   છે  ઘણુયં  આ   મસ્િાના  દેશમા,ં 
નથી  જડિા દાદા દાદી  એના વેશમા!ં 
બાપથી  સવાયા  એ  ખોળાના  હિેડા,ં 
ખોયા ંને  રોયા  અમે આવી પરદેશમા ં

 

હાય !  હલેોમા ં ડબૂાડી  અમે  પ્રીિજો 
વિનની  મીઠી  વાિો િમે  ના છેડજો 
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136) ધપતા ને અપુું દશ નરૂ 
પશ ુપખંી ને પ્રકૃતિની રચી લીલા, 
ને ફરી તવધાિાને ચઢી્ ુરે હરૂ 

હવ ેજગ વ્યવહારે પ્રગિાવુ ંએવા નર, 
બનાવુ ંતપિા ને અપુું  દશ નરૂ 

પ્રથમ  નજરે  સમાણુ ં શ્રીફળ, 
ને તવધાિાએ માડંયા શ્રીગિેશ 

રૂક્ષ   લાગ ે  ભલે   બહારથી, 
ભીિર રમાડે પ્યારના ભાવેશ 

બીજી નજર મડંાિી સાવજે, 
નર કેસરી થઈ ઘમૂજે વીર 
પૌરુષથી ડગ દેજે ધરિીએ, 

નાથજે ઝઝંાવાિો મદાાઈથી ધીર 

ત્રીજી નજરમા ંદીઠો મેઘલો, 
ગરજિો અષાઢે દેિો રે ડકં 
વાિ વ્યવહારે તુ ંગાજ જે, 
જગ  જાિ ે હાલયા  રે બકં 

ચોથી  નજરે સમાિો વડલો, 
દેિો તવસામો ને શીળી છાયં 
કુટુમ્બ  કબીલો િારે આશરે, 

સિંાપો સહી છત્ર ધરજે રે રાય 

પાચંમી   દૃષ્ટિએ  દીઠો  પહાડ, 
ને  થયા  રાજીનારેડ   શ્રીનાથ 
દીધા િને ણગહરના ગિુ સઘળા, 
તશખરથી સાગરે ગાજે આલાપ 
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છઠ્ઠી નજરે ઘઘૂવ્યો મહાસાગર, 
હદલદાર  થઈ  કરિો  રે શોર 
ભલૂજે  ખારાશ  તુયેં સસંારની, 
દે  જે મીઠડા મેઘ અનરાધાર 

સાિમ ે સમયાા  દાદા  સરૂજ, 
પ્રિાપી િપાવિા સકળ બ્રહ્ાડં 
દેજો  તપિાને  એવા  રે  િેજ, 
ચદં્રની શીિળિા પામે સિંાન 

હાથ  જોડી  બોલયા  નર  દેવ, 

આઠમ ેદેજો મછૂ મોભાને સાથ 

કન્યા  તવદાયે   છલકે   અક્ષ, 

એવુ ંનવમે દેજો હૈ્ુ ંતવશાળ 

દશમુ ં નરૂ પ્રભ ુ એવુ ં આપજો, 
‘દીપ‘ ને  દ્વારે  વધાવે  સિંાન 
દોડી  ચાપં ુ ં ભલૂકાનંે  છાિીએ, 

ને   રમુ ં  થઈ   નાનો   બાળ 

…………………………………………………………………………………… 

137) મા તારી ઋણ ઉતરાઈ 

છદં-ચોપાયા 

ઘસી જાિ જગ કલયાિ,ે હસી હસી ને મા રોઈ 
સસંાર  ભલે રમિો  સ્વાથે િવ હૈયે ચોખ્ખાઈ 
આવે  િારે ખોળે  દોડી,  છોડી   જગ ઠકુરાઈ 
માડી  િારી  પાવનિા  જોઈ પ્રભિુા હરખાઈ 
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ધન્ય ધન્ય! જનની િારી જાગીરાઈ(૨) 
…………………………………………………. 

હાથ ફરે મા હિેે શીરે 
પામુ ંસકળ સખુવાઈ 

ખોળે રમવુ ંિારા મા એ 
વૈકંુઠી ઠકુરાઈ 

વ્હાલ િમારા મા લાખેિા 
સાચી પ્રેમ સગાઈ 

ઘડી િને મા દે તવધાિા 
સ્વગા િિી હરખાઈ 

સરૂજ સોમ શાખડે ઝૂલે 
મા િારી મમિાઈ 

આંખલડી મા િારી જાિ ે
ગગંાની નીિરાઈ 

દે હોઠો આતશષ મા જ્યારે 
દૂર રહ ેતવકિાઈ 

જગ શીરેથી ના ઉિરે એ 
મા િારી ઋિ ઉિરાઈ(૨) 

138) રામ નર્મી 
કેમ  રે  કહીએ ચદં્ર આ ર્ાતડી 

તજુથી ભલી છે રે તારી ચાદંની 

તમે  છો  રૂડા રૂડા મારા રામજી 

પણ એથીય રૂડા તમારા નામજી 
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તમથી ભલી ચરણ રજ રામજી 

અહલ્યાને કેર્ટ પામ્યા રે પાર 

પ્રભતુા પખાળે માત ગોદાર્રી 

ચરણોએ પ્રગટયા તીથવ અપાર 

 

તમથી  ભલી  રે તમારી મદુ્રા 

લાગં્યા સાગર મકૂી મખુ માહં્ય 

તમથી ભલી શોભા િનષુ્ય બાણની 

અભય કીિા અરણ્ય દઈ છાયં 

 

તમથી ભલા રે સ્નેહ  સીતાજીના 

જગંલમા ં મગંલ  ર્ત્યાવ  ચોહદશ 

હણી રાર્ણ પલટયા ભાગ્ય દેશના 

પણ જાનકી થકી જ થયા રે ઈસ 

 

તમથી  ભલી  આ  રામનર્મી 

અયોધ્યા નગરે પ્રગટયા રે દીપ 
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રમાડયા  દેર્  હનમુતેં  ઉરથી 

રામકથા  અંતરે  પરેૂ  રે છીપ 

 

િન્ય રામજી, ભાગ્યે ફળયા રે રામનામ 

ભારે્ ર્દંી ભજીએ જય જય સીયારામ 

……………………………. 

 

139) ર્ાત કહોને ર્ાલમ કોઈ એર્ી 
 

ર્ાત  કહોને  ર્ાલમ  કોઈ  એર્ી, 

મારા  હૈયા  ને  થઈ  જાય  હાશ 

શબ્દ  તમારા  થાય  ગીત મારા, 

રે્ણુ ં ર્ગાડી   રચાવુ ં  હું  રાસ. 

 

કોરા  કાગળમા ં ર્ાચં ુ ં હું  તમને, 

મનગમતી  પાડંુ  રંગીલી  ભાત 

ૂલોની  ભાષા  રટતી  હું  મખુડે, 

ને પમરાવુ ંપર્ન થઈ આ જાત 
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ઉપર્નના ંૂલડા ંહસતા ં રે થાક્યા,ં 

આ  મલકતુ ં મન મારંુ ના  િરાય 

બોલ  તમારા તો  ઋત ુ રહઢયાળી, 

હૈયાની આ ર્સતં હરખે છલકાય 

 

ભર મેળામા ંઓઢી મેં એકલતા ને, 

મારા   મનમા ં છમછમ  રણકાય 

ખોર્ાઈ  ખદુમા ં ઘેલી  હું ભમતી, 

જોને   જોબધન્ુ ં  કેવુ ં ર્લખાય 

 

આંખ  કહ ે ર્ાતો અલણયાળી િારે, 

અંતરમા ંરણઝણતા સાદ ચોપાસ 

ર્ાત ર્ાલમની લાગી મીઠી એર્ી, 

માણે  હૈ્ુ ં મધ ુ મોઘેંરી  હાશ (૨) 

………………………………………………. 
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140) શનૂ્ય 

શનૂ્ય  હુ ં  શોધુ ં િને , ક્યા ં છૂપા્ુ ં  તુ ં જગે 
ધારંુ  િને  હુ ં શનુ્ય િો , તુ ં તવરાિ  થઈ  હસ ે

કહ ે બધા  શનૂ્યના  સરવાળા કરે કંઈ ના વળે 

શનૂ્યની અવગિના કરો, પામો તવરામ િે ક્ષિે 

ના  ઉમેરી શકો મને, કે ના બાદ કરી શકો િમે 
પિ દો સાથ મને, ખદુ મલૂયવાન થઈ શકો િમે 

શનૂ્યમા ંશુ ંછે? કે કંઈ નથી, એ સમજાતુ ંનથી મને 
શનૂ્યમા ં સતૂ ુ ંછે તવશ્વ, તવલય સર્જન સગં ેજગે રમ ે

શનૂ્ય  છ ં ભાઈ શનૂ્ય , પિ  અજાયબ  શન્ક્ટ્િ  છ ં
શનૂ્ય  દીસે અવકાશ  એિલ ે િો  હુ ં અનિં    છ ં

શનૂ્ય  એ  શનૂ્ય  જેવુ,ં િમે સમજો  િેમ નથી એ 
શનૂ્યમાથંી  સષુ્ટિ  રચાઈ  ને શનૂ્યમા ંજઈ તવરમ ે

શનૂ્ય  છ ં  ભાઈ   શનૂ્ય , ના   હસો   તવરમો   જરા 
આિમનો એકડો લોપાશે, િો િમે પિ શનૂ્ય છો ભલા 

વાહ! શનૂ્ય! શનૂ્ય સમજી જ્યારે તવચા્ુું 
તુ ં અન્સ્િત્વ   થઈને    સામે     ઊભુ ં
શનૂ્ય    િને   કેવી  રીિે  શનૂ્ય   કહુ ં
તવરાિનુ ં   લઘ ુ રુપ  લઈ તુ ંઅવિ્ુું 

………………………………………. 
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141) સર્ાયો તાત 

 

ધોમ  ધખિંા  િાપમા ં કરિો, ખેડિૂ  ખિંથી   કામ 

ધરિી  માિન ે વદંન કરિા,ં  લાગે  પરુુષાથી   રામ 

ગગન દ્વારથી નીરખ ેતવધાિા , જગિ  િાિની લીલા 

પરસેવાની  પણુ્ય કમાિી, કમા  એજ ભન્ક્ટ્િની  ધારા 

 

પછેૂ  પાલનહાર  અંિરપિે,   િારે  કેિલુ ં ખાવુ?ં 

શાને કાજે આિલી મહનેિ, ધપૂ વરસાદમા ંન્હાવુ ં

 

બોલયો  ખેડિૂ  મારા  વ્હાલા , શાસ્ત્રોને  ના  સમજુ ં

અન્નપિૂાાની મળે મીઠી પ્રસાદી ને  ભરોશે હાકંું ગાડુ ં

 

ધરિી હહરયાળી વકૃ્ષો લહરેે , પખંી કરિા ંકલશોર 

મોર ગોર  ને પશ ુધન સગં  થાિો આનદં તવભોર 

 

ભન્ક્ટ્િ  વદંના  સાજં  સવારે  ને  થાકે બોલ ે હ ેરામ 

ચીત્ર ગપુ્િે ચોપડે નોંધ્્ુ ં,શ્રી ગિેશ પછી મહા નામ 
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વૈકંુઠે  લાગી કિારને , રાજ રાજેશ્વર  કરિા  તવચાર 

યજ્ઞ  દાન  લાખોના કીિા,ં ક્યા ંસિંાયા  અમ  નામ? 

 

પીઠ  થાબડી  શ્રીહહર બોલયા,  ભેદ  ઊકેલયા  ભારી 

ભખૂ ેસઇૂ ભગવદ કામ કીધા, આપ બડાઈ ના કીધી 

 

નથી   સવાયો   કોઈ  િાિથી, ભોળી  એની  ભન્ક્ટ્િ 

આંખે ઉભરે વહાલના વાહર , હૈયે ધરિીધરની મરજી 

………………. 

142) હાલો હાલોને ઘેલાભાઈની જાનમા ં
 

હાલો હાલોને સરેુશભાઈની ર્ાનમા ં
હરખ ઘેલાની જોડી છે જાન 

દૂર કરર્ા તણાર્….હાલો હાલોને ઘેલાભાઈની જાનમા ં

રાજેન્દ્રભાઈએ બાધં્યો રૂડો માડંર્ો રે 
બાિંર્ો પીરસે રે ગાન 

હાસ્ય દરબારે હરખ ગીતડા ં, હ.ે.જમો હાસ્ય પકર્ાન 
હાલો હાલોને ઘેલાભાઈની જાનમા ં
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ચદં્રકાન્તભાઈ દે સદેંશડા રે, તમે પિારો રાજ 
હસીના ંગળપણ મીઠડા,ં મખુડે રમશે ગલુાલ 

હાલો હાલોને સરેુશભાઈની ર્ાનમા ં

ર્લીભાઈએ બાધં્યા ંહાઈકા ંરે, શબ્દોની તીખી કટાર 
ઉંઘમા ંમરકે મોટડા, વ્યગંની ર્ાગે શરણાઈ 

હાલો હાલોને ઘેલાભાઈની જાનમા ં

ગોધર્િંદભાઈ બેઠા ચોતરે રે, કરે મનગમતા ખેલ 
પાળયા કટાક્ષના બે કુતરા, હળરે્થી કરડે છે કાન 

હાલો હાલોને સરેુશભાઈની ર્ાનમા ં

આકાશદીપ ચઢયા આભલેને , જુએ જાનની ર્ાટ 
લ ૂટંજો  લ્હાર્ા  જાનમા,ં  પ્રજ્ઞાબેન   દેતા જુહાર  

હાલો હાલોને ઘેલાભાઈની જાનમા ં

કોની ર્ાન ને કોની જાન, હકશોર કહ ેકરજો ધર્ચાર 
હસસે એનુ ંખસશે નક્કી 

હાલો હાલોને સરેુશભાઈની ર્ાનમા ં
હાસ્યહદને રમેશજીએ જોડી છે જાન, હ.ે. દૂર કરર્ા તણાર્ 

હાલો હાલોને ઘેલાભાઈની જાનમા(ં૨) 

…………………………… 

143) હું માનર્ને ખોળં  
એક હદન , અચાનક ભગર્ાન આર્ી ઊભા રે સામે 
પછેૂ  મજુને  શુ ં  શોિે  ‘આકાશદીપ’  તુ ં  અંિારે 
દીર્ો  પ્રગટાર્ી  અહોભારે્  બોલ્યો  ભાર્  િરીને 
ધર્શાળ  જગે   શોિર્ા   નીકળયો   હું   માનર્ને 
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હસી બોલ્યા ભગર્ાન અચરજથી, 

અલ્યા  માણસનુ ં કીહડયારંુ  તારી સગેં ભાળં 
શાને પાછો લળી લળી કહ ેહું માનર્ને ખોળં? 

ભલા ભગર્ાન, 

તમે કારોબાર કરો ધર્રાટ વ્યોમેથી 

દૂરદૂર રહી સાચી ર્ાતો કેમ કરી સમજાવુ?ં 
સાચેજ તારા આ જગમા ંમાનર્ને હું ખોળં 

ર્દે ધર્િાતા, પશ ુપખંી માનર્ સૌને સરજ્યા નોંખા નોંખા 
શાની  પીએચડી   કરર્ા  નીકળયો, મારા બહાદૂર બચચા? 

ર્ાત ધર્ચારો હહર મારા, સાભંળી મારી ર્ાત ુ ં
પાડોશીને પે્રમ કરે એર્ો માણસ આજે ખોળં 

 

બતાર્ો એર્ો માનર્  જેને માનુ ંસાચો સાચો સતં 
િરમીને  ઘેર િાડ ન પાડે, તોડે જગના જૂઠા તતં 
કરુણાથી છલકે અંતરને, હદલમા ંહરપળ લાગે દાહ 
દ્રર્ી  ઊઠે  હૈ્ુ ં એનુ,ં દુખડા ં ભાળી  કોઈની પાસ 

ભગર્ાન ચમક્યા, ધર્ચારે અંતરે, જરુર કંઈક થઈ ગછે ભલૂ 
છપ્પન ભોગ આરોગી, શુ ંમને લાગી ગઈ કંઈ ઝૂકં? 

એતો હું શુ ંજાણુ ંજગદીશ,રે્રના ર્ારે્તર દેખુ ંચોપાસ 
લડે  માનર્  માનર્થી આજે,  સાગર  િરતી  આકાશ 
સખુી  થર્ા તમે  દીધુ,ં  માનર્ને  ઉિમ  બધુ્િી  બળ 
છળકપટથી  આ   સુદંર  ધર્શે્વ   ઘોળયા  ધર્ષ ર્મળ 
ભાઈની   સાથે    ભાઈ   લડે,   બાપની   સામે  બેટો 
પરીર્ારમા ંપીરસે  નફરતને, માનર્થી  માનર્  છેટો 
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દ્ધદ્વિા િરી બોલ્યા ભગર્તં, કાલે જર્ાબ તને હું આપુ ં
બોલી   એવુ ં  ઉતાર્ળે   અંતધ્યાવન થઈ ગયા પ્રભ ુ

હું  અંિારે  ભટકી   ભટકી  જોઉં  રોજ  પ્રભનુી ર્ાટંુ 
મારી   રીતે   હજુએ   આજે,  હું   માનર્ને   ખોળં 
આર્ો સાથે મળી શોિીએ, પ્રભનુા  એ માનર્ રંગીલા 
હરે્   ના   કરશો તમે ઘડરૈ્યાને, ર્ધ ુર્ધ ુછોભીલા. 

………………… 

144) અમારા હાલ 

 

નાનુ ંબુદં જઈ પછેૂ દહરયાને આજ 
હાલને મારે માપર્ા ંછે તારા ંમાપ 
દીઠા હહર એર્ા અમે અમારા હાલ 

 
નાનુ ંહકરણ જઈ પછેૂ સરૂજને આજ 
હાલ ને મારે તાગર્ા તારા પ્રતાપ 
હહર એર્ા દીઠા અમે અમારા હાલ 

નાની ક્ષણ સરતી કહતેી, ્ગુો ્ગુોની ર્ાત 
મહાકાળના  અનતં દશવનનો ના દીઠો તાગ 
હહર  એર્ા  દીઠા  અમે  અમારા        હાલ 

માયા  અને  જીર્ સદા રમે રમાડયા ચૌદલોક 
પ્રભજુી તમે સર્વજ્ઞ તોય છો અકળ સકળ લોક 
કેમ  કરી  કહરે્ા  તને  હહર  અમારા આ હાલ  
અમે  ર્ામન    ને   તમે  અધર્નાશી  ધર્રાટ 
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કેર્ી નદીઓ આર્ી સમાયે, દહરયામા ંભલૂી ભાન 
એર્ા  હહર રસમા ં સમાશુ ં શ્રધ્િાથી  િરી  શાન 

જાણ્યા જાણ્યા તોય રહ્યા સદા અજાણ 
હહર  એર્ા  દીઠા  અમે  અમારા હાલ 

……………………. 

145) આ રંગ રંગીલા ંૂલડા.ં... 
અમને ગમતા ંતમને ગમતા ંસૌને ગમતા ંૂલડા ં

રંગે રૂડા ંરૂપે પરૂા ંનાજુક નમણા ંૂલડા.ં. 

આ રંગ રંગીલા ંૂલડા ં(2) 

સગુિં કટોરીએ સ્ર્ાગત કરતા,ં  ર્સતેં ઝૂમે ૂલડા ં

નયને રમાડી સ્ર્ગવની શોભા, મલકારે્ અમ દલડા.ં..સૌને ગમતા ંૂલડા ં

રેશમી કાયા પ્રીતની છાયા, મઘમઘે હરખે ઝૂલતા ં

રે્ણી સગેં ૂલ ચાદરે, શોભે ગલુણયલ રૂપડા…ંસૌને ગમતા ંૂલડા ં

પજૂા પાઠે અક્ષત કંકુએ, ગાતા ંપ્રભનુા ગણુલા 

ર્ાત અંતરની કહ ેભારે્, પરેૂ સષૃ્ષ્ટના ંસોણલા.ં..સૌને ગમતા ંૂલડા ં

સીતા રામજી પચંર્ટીમા ં, દીઠા ંૂલડે રમતા ં

માણી ભાષા પે્રમની આ, પ્રભજુી ર્ગડે ભમતા…ં...સૌને ગમતા ંૂલડા ં

કોરા કાગળે પષુ્પો થકી ર્ાતો કરતા ંહદલડા ં

ૂલ કેસડૂે રંગે કાનો, રાિા વ્રજના ંર્હાલડા…ં.સૌને ગમતા ંૂલડા ં
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અમર પે્રમનો દઈ સદેંશો, સ્નેહ રે્રતા ંૂલડા ં

અમને ગમતા ંતમને ગમતા,ં સૌને ગમતા ંૂલડા ં

આ રંગ રંગીલા ંૂલડા.ં.(૨) 

……………….. 

146) લાગે સનૂા શબ્દ ર્ગર આ ગજીલા 
જગ વ્યર્હાર 

 

 

શબ્દ  શોભે  જાણે  નગદ નાણુ,ં અધર્નાશી  અક્ષય ભડંાર 

શત્ર ુ ધમત્ર  ધપ્રતમ  પ્યારો, ધર્શે્વ  કરે  મહા  ધર્જય  ટંકાર 

 

શબ્દ જ શૌયવ શબ્દ જ સગંીત , શોભે શબ્દથી  સકલ સસંાર 

મોટો  મોંઘેરો  માનર્તંો  મહકેે, તારી  શક્ક્ટ્ત જગે અપાર 

 

િમવ િારક , જીર્ન  ઉધ્િારક , પરમ  પથ  દશવક  પે્રમાળ 

ર્રસાર્ી કરૂણા રૂલારે્ રુહદયા , ઝરમરે પશ્ચાતાપની  િાર 
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તુ ં જ  સ્ુરણાએ  લડે લડરૈ્યા, રમે  જગે  લઈ  દેશદાઝ 

તુ ં જ સરેં્દક ત ુ ં જ  સર્જક, મહહમા  સદા તારો  સરતાજ 

 

પરમ બ્રહ્ પ્રગટીને ઝૂલે, શબ્દથી  જ  ઉજાગર  અંબાર 

લાગે સનૂા સનૂા શબ્દ ર્ગર, આ ગજીલા જગ વ્યર્હાર 

…………… 

…………………… 

 

147) સાચા હીરા… 
 

હતા  અમે  જ  પથ્થરના ટુકડા 
તપ્યા  સહ્યા  ધર્કટી જ દુઃખડા 
ઝગમગ્યા ંજ્યા ંઅમ હીર િીરા 
થયા અમે જગ ખ્યાતી જ હીરા 

સ્ર્યનંા ં નરૂ  જગમા ંઝળકશે 
માનપાન  દઈ  ધર્શ્વ  હરખશે 
સણુજો   સદેંશ  એક   અમારો 
રચજો  તમે પણ ખદુનો િારો 

્ગુ્ગુને  દીધુ ં જ અજર્ાળં 
એ   હીરને   જાણજો  કપૃાળં 
રામ  કૃષ્ણા  પયગમ્બર ઈસા 
જગ  જાણતુ ં એ  સાચા  હીરા 
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સત્ય  અહહિંસા  જ  મગંલ ર્ીરા 
ઘડતા  ચીર સખુદાતા  હીરા(૨) 

…………………. 

148) હૈયામા ંૂટી ર્સતં! 

 

મારા  હૈયામા ં ૂટી   ર્સતં! 

ગીત રૂડા ંગાર્ા દો 

મહકે્યા આ મોગરા સમ મન, 

પર્ન દેર્ ર્હરે્ા દો 

 

ખીલ્યા ંઅંગ અંગ રંગી ઉપર્ન, 

હરખ મને ઢોળર્ા દો 

વ્હાલી હાલી યાદોની ર્ણઝાર, 

પોઠો મને ગણર્ા દો 

 

ના છૂપ્યા છૂપાય કેસડુા આ અંગ, 

મખુલડા ંસજર્ા દો 

નટખટ નયનોમા ંનાચે રે મોર, 
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આભલડે ટહુકર્ા દો 

 

ભારે્ ભીંજાયા ંહતેના ંરતન 

સગંીતડે મઢર્ા દો 

યૌર્ન ઝીલે ર્ાસતંી શણગાર 

વ્હાલ મારા ઝૂમર્ા દો 

…………… 

149)  િન િન અન્ના તારી કમાઈ………….. 

 

અન્ના િારી અમર કમાઈ, ધન ધન િવ સચ્ચાઈ 

જીવ્યા જીવન  જન સેવામા,ં ખચી સખુદ િપાઈ 

 

ભ્રટિાચાર  કરે  દુદાશા , બહ ુ  જ   છકે ઠકુરાઈ 

આવ્યો સાવજસો  હદલહીમા,ં દીધી વિન  દુહાઈ 

 

હતથયાર અહહિંસાનુ ંઅમોઘ, છેડી  ક્રાન્ન્િ લડાઈ 

છે  લડવી  બીજી આઝાદી , જાગો દો ઉિરાઈ 
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ઉપવાસી  અન્ના  દે  હાક , હો દૂર ભાગબિાઈ 

માયાવી  રાજ  રમિ હાલી, ધોખા ને ચતરુાઈ 

 

રાટરનાયક િવ અન્નાણગરી, િોલે જગ શઠાઈ 

િારી વાિી વચન કહાિી, દે આ દેશ દુહાઈ 

ધન ધન અન્ના િારી કમાઈ (૨) 

………………………………. 

150) કનક ત ુ ંભાગ્યશ્રી ઉપહાર…. 
 

સોનેરી ખનખન ઝગે જાત 

જાણે  ખીલતુ ં નરૂ પ્રભાત 

 

કીધતિ  ને કલદાર 

કનક ત ુ ં

ભાગ્યશ્રી ઉપહાર 

 

રાજેશ્વરી   મગુટ  ધસિંહાસન 

દે  તુ ં દરબારી જ સન્માન 
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સોનેરી    સરતાજ 

કાચંન ત ુ ં

ધર્જયશ્રી શણગાર..કનક ત ુ ંભાગ્યશ્રી ઉપહાર 

 

મદુ્રા હમે તણી જગ ધર્શ્વાસી 

શ્રીમતંાઈ   શાન   ધનર્ાસી 

 

કૌશલ્ય  ને  તોલે 

હહરણ્ય  તુ ં

શે્રષ્ઠી    કદરદાર….કનક ત ુ ંભાગ્યશ્રી ઉપહાર 

 

ચાહત મદુ્રા અંગઠુી, વ્હાલા ં

કંગન  જોડ  શકુન દુલારા ં

 

ખનનન એ રણકાર 

હમે ઉમગંી 

આનદંનો ઉપહાર ….કનક ત ુ ંભાગ્યશ્રી ઉપહાર 

……………… 
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સચૂન— 

 

 

પસુ્િકના પાછળના કવર પેઝ પર નાનો ફોિો ને કતવિા છાપવી 

 ર્સતં 

છદં …સ્ત્રગ્ધરા…. 

સૌથી સોહામિી ઓ,ચચંલ વસિં તુ,ં હાલ હષ ેવધાવુ ં

ખશુ્બ ુભયાા કિોરા,  કુદરિ મધરુી,  વ્હાલ ઝૂલે ઝૂલાવુ ં

 

આ રાિી કૂંપળોને,  વન પિા ફરકે, ડાળ ઝૂલે તવહગંો 

ને  પ્રફુપ્લલિ  હૈયા,ં  કલરવ લહરે,   વાિ માડંે ઉમગં ે
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ધીરે ધીરે પધારી,  રસભર રીઝવે,   સાજ ફૂલો સજાવે 

આવી આવી ઘિાએ, વનતપ્રય િહુકે, સાદ દેિો સવારે 

 

લાગ ેરે ધોધ બાળા,ખળખળ વહિંા,આ પહાડી જિાએ 

ઝીલે ઝીલ ે્વુાની, નયન મલકિી, ગાય હૈયા ંઝપાિે 

 

થાઉં હુ ંધન્ય આજે, અંિર દશાનથી, ઝીલિા ંહદવ્ય ભાવો 

ને  લીલા ડુગંરાઓ, નવલ રૂપ ધરી,   ગાય ગીિો ઉરેથી 

 


