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કાવ્મભાાના ંભોતી 
 

બાાને શુ ંલગે ભયૂ, જે યણભા ંજીતે તે શયૂ ! 

--અખો(જન્દ્ભ17ભી વદી) 
 

શરેસુ ંશાથભા ંરઈને ઝુકાલી નાલ વાગયભા ં

તયંગો જોઈ રેલાળે, તપુાનો જોઈ રેલાળે ! 

--યમતરાર ―અમનર‖(1919) 

 

આજો જેને ઉજાવો આલાના; 

લ્મો ! અભે રીધી અભાવો—ળી લાત છે ? 

--અનલય આગેલાન(1936) 

 

જે વ્મોભ વ્મોભભા ંલયવે છે તે કોણ? 

અભ યોભ યોભભા ંનયતે છે, શા કોણ?... 

જે આબ બયીને લયવે છે તે કોણ? 

શા, આશ બયીને આ તયવે છે તે કોણ ! 

--જતીન્દ્ર આચામય 
 

ફૂરભા ંડખંો કદી, ક્યાયેક કાટંાભા ંસલુાવ: 

રાગણીની આ યભત આદભથી ળેખાદભ સધુી ! 
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--ળેખાદભ આબલુારા(1929) 
 

ફૂરના જેવુ ંલવતંર સ્સ્ભત ખીરે જે ળૈળલે; 

...ના તે નશં. 

ને અાઢી ભેઘ જેલી આંખડી વતત રુએ. 

--તેમે નશં . 

શય આશ કં ભરકી જતી, શય સ્સ્ભત બયંત ુ ંડવૂકંુ, 

તે વમંધક્ષણ છે જજંદગી.  

―ઉળનસ‖્(1920) 

 

કામાની કોયાલી મયુણરમા ળતળત વે્રશલતી, 

મભરાની આયતભા ંમલયશી અધયે અધયે લી; 

વજણને ઈજન ઓછા ંડયા.ં 

--જગદીળ ઓઝા 
 

જ્મા ંજ્મા ંનઝય ભાયી ઠયે, માદી બયી ત્મા ંઆની, 

આંસ ુભશં મે આંખથી માદી ઝયે છે આની !.... 

જોઉં અશં ત્મા ંઆલતી દહયમાલની ભીઠી રશય, 

તેની ઉય ચારી યશી નાજુક વલાયી આની ! 

તાયા ઉય તાયા તણા ંઝૂભી યહ્યા ંજે ઝૂભખા,ં 

તે માદ આે આંખને ગેફી કચેયી આની ! 

--કરાી(1874) 
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ચઢી છાતીએ જે ઘડી મછૂ તાણી,  

કદી અંતયે યીવ આે ન આણી; 

કહ્યુ ંભં મખેુ તે કયુ ંશા જી શા જી, 

બરા, કેભ આબાય ભૂુ,ં મતાજી ? 

ભને નીયખતા ંનેત્રભા ંનીય રાલી, 

રઈ દાફતા છાતી વાથે રગાલી; 

મખેુ ફોરતા ફોર ભીઠા ભીઠા જી, 

બરા, કેભ આબાય ભૂુ,ં મતાજી ? 

--દરતયાભ કમલ(1820) 

 

એક તો સશુાગી ગગન ચાદંરો યે રોર 

ફીજો વોશાગી મ્શાયો લીય જો ! 

ખમ્ભા ! લીયાને જાઉં લાયણે યે રોર. 

આંગણે ઉજાવ મ્શાયે સમૂયનો યે રોર 

ઘયભા ંઉજાવ મ્શાયો લીય જો ! 

ખમ્ભા ! લીયાને જાઉં લાયણે યે રોર. 

 --ન્દ્શાનારાર કમલ(1877)  
 

ગજુાયે જે મળયે તાયે જગતનો નાથ, તે સ્શજેે;  

ગણ્યુ ંજે પ્મારંુ પ્માયાએ, અમત પ્મારંુ ગણી રેજે. 
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કટુ લાણી સણેુ જો કોઈની, લાણી ભીઠી કશજેે; 

યાઈ મખૂયતા કાજે મખેુ ના ઝેય ત ુ ંરેજે ! 

--ફાાળકંય કંથાહયમા, ―કરાન્દ્ત‖ 

 

ચડી છાતી યે ઘડળે, શથોડા અંગ ય ડળે; 

ફધુ ંવશીને, બરા ાણા ! છી ઈશ્વય ફની જાજે. 

--દુરાબામા કાગ(1902) 
 

યભત્યુ ંભડંાણી, જીલણ ! જૂઠડી,  

જને ભેરીને જૂઠા ંપીણની; 

યભત્યુ ંભડંાણી, જીલણ ! જૂઠડી.... 

કામાની કભાણી, જીલણ ! જૂઠડી, 

ચટી ધૂભા ંયે છેલટ ખટૂતી; 

કામાની કભાણી, જીલણ ! જૂઠડી.... 

ભટુકી યે કાણી, જીલણ ! જૂઠડી, 

કાચી યે ભાટીની કામભ નંગતી; 

ભટકૂી યે કાણી, જીલણ !જૂઠડી.  

--રારજી કાનહયમા(1943) 
 

 

લદને નલજીલન નયૂ શત ુ,ં 

નમને પ્રણમામતૃ યૂ શત ુ;ં 
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હ્રદમે યવભા ંચકચયૂ શત ુ:ં 

ભને વાબંયે આણી યાત, વખી ! 

--ભણણળકંય બટ્ટ. ―કાન્દ્ત‖ (1867) 

 

ના લાય ુવાભે ફૂરગધં જાતી, 

ના ભલ્લ્રકા, તગય, ચદંન, કસ્તયૂીની, 

વાભે વભીયે જતી ગધં વતંની, 

દળે હદળા પોયતી વતંપોયભે. 

--મલજમળકંય કાભદાય[―ધમ્ભદ‖થી અનલુાહદત] 

 

વાગય તો એ-નો એ છે, ભઝધાય એ-ની એ છે; 

ણ વાલધાન, ભારભ ! તોપાન છે અજાણ્મા.ં 

 --―હકસ્ભત‖કુયેળી(1921) 
 

પ્રણલના મજ્ઞ કેયી ણ કવોટી થઈ ગઈ અંતે: 

ન યલાના ખટૂયા—ને જ્મોત ખદુ ધીભી થલા રાગી.  

 --―વાહકન‖કેળલાણી(1929) 

 

પાગણણમાનાફંૂર 

ઉયને એલા ંડખેં, જેલી કદી ન ડખેં શરૂ. 

--હદનેળ કોઠાયી (1921) 
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અમમ ! કદૂતો કંઈ આલજે, 

બયમવંધનેુ ઉછાલજે. 

આ દેળનુ ંલીયત્લ ભદં ડી ગયુ,ં 

તેને જગાલી ભતં્ર ફૂંકી ઊમભિઓ ઉકાલજે. 

ઓ ભેઘ ! કય કય વષૃ્ટટ, 

શય શય લીયશાક ડાલજે. 

--અયદેળય પ.ખફયદાય(1881) 
 

 

આશા ! જાળે ગરુ, લી જળે યંગીરી આ લવતેં, 

યલુાનીનુ ંસયુણબભમ આ કાવ્મ મે રંુૂ થાળે; 

ને જાળે આ બરુબરુ લી ગીત ગાત ુ ંસયુીુ;ં 

ક્યાથંી આવ્યુ?ં પયી ઊડી ક્યા ંજાતુ ં! ના કાત ુ.ં 

--ઉભય ખય્માભ(1048) (અનલુાદ: ળમળકાન્દ્ત નીરકંઠ) 

 

લોથી શૈયુ ંઝખંત ુ ંઅજલાળંુ  ભૌનનુ,ં 

ઘેયી લળ્મા ંછે આંખને અંધાય ળબ્દનો 

--ભનોજ ખડંેહયમા(1943) 

 

અણધામાય આલી ડે ઘટભા ંદુખના ઘા-- 

નાણબથી લેણ નીકે, ભોઢે આલે ―ભા‖. 

--મગંળી ભે.ગઢલી(1914) 
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ભેરુ યે ડગે ને જેના ંભન નો ડગે; 

ભયને બાગંી યે ડે બયભાડં યે; 

મલદ ડે ણ લણવે નહશ, 

ઈ તો શહયજનના ંયભાણ યે ! 

--ગગંાવતી (18ભી વદી) 
 

તભે તો રાજ કાઢીને કયુ ંછે એવુ ંકાભણ કે-- 

રૂાા ંને ઉઘાડા ંભં શલે જોલા ંનથી ગભતા ં! 

--ઈન્દ્દુરાર ગાધંી(1911) 

 

આજ ફધુ ંવબંાયલા ફેઠા,ં  

ાનખયે અભે રીરી લવતંને ખોલા ફેઠા.ં 

--સયેુળ ગાધંી(1912) 

જીતલા આવ્મા ંશતા ં:જીતી ગમા,ં 

તોમ રાગ્યુ ંકે જજતાડયો છે ભને ! 

--અમતૃ ઘામર(1915) 

 

કંઠથી કાભણ લહ્યા‖ંતા,ં માદ છે? 

આણે ટહુકી ગમા‖ંતા,ં માદ છે? 

ગીત ડઘાતા ંશજુ છે ચોતયપ-- 

એક  ભાટે ભળ્મા‖ંતા,ં માદ છે? 

--શયદ ચદંાયાણા 
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વભી વાજંનો ઢોર ઢબકૂતો, જાન ઊઘરતી મ્શારે; 

કેવયૈમાો વાપો ઘયનુ ંપણયુ ંરઈને ચારે. 

ાદય ફેવી પપડી ઊઠતી ઘયચોાની બાત, 

ડવૂકે ડવૂકે શડવેરાતી ફાણાની લાત 

ૈડુ ંવંચતા ંયસ્તો આખો કોરાશરભા ંખ ૂેં, 

ળૈળલથી ચીતયેરી ળેયી સનૂકાયભા ંડફેૂ. 

--અમનર જોળી(1940) 

 

મખૂયને રીધા નબાલી, 

ધતૂયને મોજ્મા જગતકલ્માણના થભા ંટાલી; 

શૈયુ ંદીધુ ંતે દીધુ.ં 

ાછા લી—ખભચાઈ, ના કંઈ ગણતયીથી વાકંડુ ંકીધુ ં: 

દૂભ્માદંફામા ંકોઈનુ ંએક ણ જો આંસ ુછૂયુ.ં... 

શયખબય જો ઝંરાવ્યુ ંઅદબીણ જગતહશંવાના મખેુ; 

--મતમથ ન જોળો ટીણે-- 

ગાધંીજમમંત તે હદને ! 

--ઉભાળકંય જોળી(1911) 

 

લાવંીથી મલખટૂો થઈને આ સયૂ એક ઠૂંઠે કદંફની છામં; 

ભાયગની ધૂને ઢંઢોી છેૂ: ભાયા ભાધલને દીઠો છે ક્યામં? 

--જગદીળ જોી (1932) 
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કદાચ હુ ંકારે નશં શોઉં, 

કારે જો સયૂજ ઊગે તો કશજેો કે 

ભાયી ણફડામેરી આંખભા ં

એક આંસ ુસકૂલવુ ંફાકી છે. 

કારે જો લન લામ તો કશજેો કે 

હકળોય લમભા ંએક કન્દ્માના ચોયી રીધેરા સ્સ્ભતનુ ંક્લપ  

શજી ભાયી ડા યથી ખેયલવુ ંફાકી છે. 

--સયેુળ શ.જોી (1921) 
 

 

મતૃ્ય ુયે ! આલવુ ંતારંુ ભને આજ ગભે નહશ... 

આવુ ંકલણને બાગ્મ વાંડયુ ંભતૂકાભા?ં... 

રોક્કલ્માણના મજે્ઞ અભારંુ અણમેુ અણ ુ

શોભી દેઈ, ભળ્મો ભોકો ાભલા કૃતકૃત્મતા.... 

તેથી તો, બઈરા ! આજે આટ6ુ એક લીનવુ:ં 

કે બરે આલજે, ધાયુ ંઆલલાનુ ંજ શોમ તો; 

ણ ના આલજે તાયા ધાભભા ંણચય ળામંતના 

ભને રઈ જલા—આજે ળામંત ના ખતી ભને. 

આલજે, હકંત ુનેથ્મે ઘડીએક રઈ જઈ, 

નલા ંનાભ અને રૂે વજ્જ ાછો ભને કયી, 

નલા જોફનના બ્શાયે તન ને ભન વબંયી.  
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ભને તયત ભૈમાને પયીથી અંક મકૂલા ! 

--ભનસખુરાર ઝલેયી(1907) 
 

 

 

ઊછતા વાગયે ભં છે ઝુકાવ્યુ ંઆની ઓથે, 

ળયણભા ંજે ડે તેને ડુફાલીને તયી જોજો !... 

કટોયા ઝેયના ીતા ંજીવુ ંછુ,ં એ લપાદાયી  : 

કવોટી જો ગભે કયલી—ફીજુ ંપ્માુ ંધયીજોજો !... 

લયવતા શ્માભ લાદભા ંભળ્મા‖ંતા ંભેઘરી યાતે; 

લચન ત્મા ંલસ્રનુ ંઆપ્યુ—ંશલે, હદરફય ! પયી જોજો. 

--કમર ઠક્કય(1892) 

 

 

ચયણ આના ક્યા ંમલયાજે, 

ચયણ આના ક્યા?ં 

ચયણ આના ત્મા ંમલયાજે, 

ચયણ આના ત્મા-ં- 

વૌથી દણરત, 

વૌથી મતત યંકના ંઝૂંડા ંત્મા!ં 

ાછાભા ંાછા,ં 

નીચાભા ંનીચા,ં દૂફા ંફાડા ંજ્મા-ં- 

ચયણ આના ત્મા ંમલયાજે, 
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ચયન આના ત્મા ં! 

--યલીન્દ્રનાથ ઠાકુય (1861)(અનલુાદક: જુગતયાભ દલે)(1888) 

 

ધભયળાાભા ંજગતની કોણ ક્યાયે આલળે—કોને ખફય ! 

ક્યા ંસધુી એભા ંથાક ખાલા થોબળે –કોને ખફય ! 

કોણ જીલનની વપય અટકાલળે અધલચ રથહડયુ ંખાઈને, 

કોણ કોની ખાધં ય અંમતભ ઉતાયે પ્શંચળે—કોને ખફય ! 

--અંફારાર ડામય 
 

 

એક ખણૂાભા ંડી યશરેા અભે શતા તબંયૂ. 

ખટક અભાયે શતી કોઈ દી ફજવુ ંનહશ ફેસયૂ... 

જનભ જનભ કંઈ ગમા લીતી ને ચડી-ઊતયી ખો, 

અભે ન હકન્દ્ત ુયણઝણલાનો કમો કદીમે ડો... 

આ જનભાયે ગમા અચાનક અડી કોઈના શાથ.... 

સયૂ વાભટા યહ્યા વચંયી, અંગ અંગથી દડયા-- 

કે અભને યણઝણ ભીણા ચડયા ! 

--ભનબુાઈ મત્રલેદી, ―વયોદ‖(1914) 

 

આબ ઊંચા આલાવો, અલકાળે પા, ફધે ભાણવની ગ ૂથેંરી જા; 

ોતે ોતાને આજે ભલૂ્મો એલો કૈ નથી ભાણવને ભાણવની બા. 

તોડો તો આ  પ્શાડ અને બેદો ાતા, કયો થ્થયના ઘયના ઉરા; 
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ભાણવને ાછો એનો આો ઈમતશાવ, એના ંધવભવતા ંશાવ.... 

ભાણવભા ંજોજનલા ઊંડે અરો એલા ભાણવને કાઢલાને  બ્શાય 

શોમ કોઈ ભાઈના તૂ યુામલદ્ થામ તત્ય તૈમાય ! 

--ચરંકાન્દ્ત દત્તાણી (1933) 

 

 

તજુ વગેં કોઈ લૈટણલ થામે, તો ત ુ ંલૈટણલ વાચો; 

તાયા વગંનો યંગ ન રાગે, તાશંા ંરગી ત ુ ંકાચો ! 

--દમાયાભ(1777) 
 

 

યેરાઈ આલતી છોને ફધી ખાયાળ થૃ્લીની, 

મવન્દ્ધનુા ઉયભાથંી તો ઊઠળે અભી-લાદી ! 

--જૂારાર દરલાડી (1901) 

 

નાના ંઅભથા ંઆજ બરેને, કારે ભોટા ંથાશુ;ં... 

ભસ્ત થઈને અજાણ થેં અભે એકરા ંજાશુ:ં... 

શળે શોઠ ય સ્સ્ભત, આંખભા ંકદી શોમ નહશ આંસ,ુ 

અભે તો ગરુાફી ગાશુ ં! 

--સયેુળ દરાર(1932) 
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ગલયભા ંચકચયૂ વાગયની ખફય રઈ નાખલા 

નાલડી લભો ભશં પંગોનાયા ક્યા ંગમા? 

ભોત જેલા ભોતને ડકાયનાયા ક્યા ંગમા? 

ળત્રનુા ણ ળૌમય ય લાયી જનાયા ક્યા ંગમા. 

--જમતંીરાર. ત.ુદલે ―મલશ્વયથ‖(1910) 
 

 

ડકૂ્યા ંડકૂ્યા ંનલાણના ંનીય, બમ્ભહયમા બાગંી ગમા યે રોર, 

નદીયુ ંસયૂજથી વતંાણી, તાલનેમ તાગી જોમા ંયે રોર; 

એક ભાયી શલે્યુનંો બયનાયો કે લીયડો યણીધણી યે રોર! 

લીયડે આછ્ર્યા ંઆછા ંાણી કે લીયડા કોણે ગાળ્મા યે રોર ? 

વભથય સયૂજ વાભે થૈને કે લીય ભાયો ઝૂઝતો યે રોર. 

કાે કકતે ઉનાે કે લીયડો દૂઝતો યે રોર !... 

લીય ! તાયા નાનકડા શૈડાભા ંકે શતે ળા ંઅબય બમાં યે રોર . 

--જમતંીરાર વો. દલે (1932) 

 

અંતયટ આ અદીઠ ! અયેયે, આડુ ંઅંતયટ આ અદીઠ ! 

અશં ભં ભાડંી, તશં તં ભાડંી આંખની આતયુ ભીટ; 

ખીણ કે ખાડી-નદી નથી આડી લડંી , લાડ કે બંત; 

શાથ ચડે નહશ, તોમ નડે આ ઝાકઝીણુ ંચીય ! 

--જુગતયાભ દલે(1888) 
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યણ તો ધીયાનુ ંધીયાનુ,ં નહશ ઉતાલા કામયનુ.ં 

ધીય લીય જે શોમ તે જ ખફૂ વકંટ વાભો થામ, 

 પ્શાડ ઠે યણભા ંયેશ ઊબો, રેળ નહશ ગબયામ. 

ધીય લીય તો પ્રવગં ળોધે  સ્શલેા કટટો બાયે, 

જાણી જોઈને આપત શોયે, યાજી ઘા રે ત્માયે. 

--નભયદળકંય દલે (નભયદ) (1833) 
 

 

એલા આલે છે ધયતીના વાદ યે...શારો બેરુ ! ગાભડે. 

બીની ભાટીની ગધં આલે માદ યે... શારો બેરુ ! ગાભડે.... 

ફોરાલે આજ એના ખલુ્રા ંઆકાળ, 

ભીઠા યોઢના અરફેરા ઉજાવ.  

ખ ૂદંલાને વીભ, બાઈ ! ખેડલાને ખેતયો, 

બાયતના બામલના ંકયલા ંલાલેતયો; 

શ ેજી કયલા ભાબોભને આફાદ યે..શારો બેરુ ! ગાભડે. 

--નાથારાર દલે(1912) 

 

શતી ઝઝંા તપુાની ને જુલાનીની તીખી ટક્કય. 

અભે દહયમાનો દાલાન ફન્દ્મા‖તા : માદ આલે છે ! 

અભાયા પ્રાણપ્માયા હદરમવતાયા દેળને ભાટે 

અભે ભાથે કપન વાથે ઝઝૂમ્મા: માદ આલે છે ! 

કદભફોવી ગરુાભીની પગાલીને ળશીદોએ  

વનભની જેભ ચવૂી‖તી શૂી: એ માદ આલે છે ! 
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--ફારમકુુન્દ્દ દલે (1916) 
 

 

ફૂર તો એની પોયભ ઢાી યાજી. 

લામયો ક્યા ંજઈ ગધં લખાણે, 

ફૂર તો એનુ ંકાઈં ન જાણે. 

કોઈનુ ંનશં પહયમાદી ને  

કોઈનુ ંનશં કાજી.... 

ભવી નાખે કોઈ તો વાભે  

ભશકે દે તાજી તાજી ! 

--ભકયન્દ્દ દલે(1922) 
 

 

મવંધથુી ઠેઠ આબ-અટાયી ગુચુ ચડયા‖ંતા ંલાહય, 

ગાજલીજની ધભાર બાયી ! આજે અજફ વલાયી ! 

કેભ લાહય ખાયા ંખાયા ં

થઈ ગ્મા ંભીઠી જર-ધાયા ? 

ભં લાલેરો એકે્કક દાણો રણ્મો ભં ગાડે ગાડે,  

કણ ઓરંુ ને ભણને ામુ ં: કો‖ અઢક ઉગાડે ? 

એ તો વાશફે ખયો કભારી, 

ભાયો વાશફે ખયો કભારી ! 

યક્ષા દલે (1946) 



19 

 

 

ફૂર કશ ેબભયાને, બભયો લાત લશ ેગુજંનભા;ં 

ભાધલ ક્યામં નથી ભધલુનભા ં! 

કારન્દ્દીના જર ય ઝૂકી છેૂ કદંફડાી: 

માદ તને ફેવી અશં લેણ ુલા‖તા‖તા લનભાી? 

રશય લભને કશ,ે લભ એ લાત સ્ભયે સ્દંનભા:ં 

ભાધલ ક્યામં નથી ભધલુનભા ં! 

--શયીન્દ્ર દલે (1930) 

 

ટોચોભા ટાકંણુ ંરઈ, બાઈ ઘડનાયા ! 

ભાયે ઠાકોયજી નથી થાવુ.ં 

ધડ ધંગાણે, જેના ંભાથા ંભવાણે,  

એના ાણમા થઈને જૂાવુ.ં 

--દાદ 

 

ઝશ ઉજાવ જોલા ઘયની ફશાય નીક, 

ભઘભઘ સલુાવ જોલા ઘયની ફશાય નીક !... 

ક્યાયેક આગ જેલો, ક્યાયેક ફાગ જેલો 

જીલન પ્રલાવ જોલા ફશાય નીક ! 

ઘયનો રગાલ છોડી, આરભ વભામ એલો  

મનજનો મનલાવ જોલા ઘયની ફશાય નીક ! 

--શયજીલન દાપડા(1963) 
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પે્રભ જ્મોમત તાયો દાખલી, મજુ જીલનથં ઉજા. 

દૂય ડયો મનજ ધાભથી હુ ંને ઘેયે ઘન અંધાય, 

ભાગય સઝેૂ નલ ઘોય યજનીભા,ં મનજ મળશનેુ વબંા. 

ભાયો જીલનથં ઉજા ! 

--નયમવશંયાલ હદલેટીમા(1839) 

 

અભે ભાણી ભઝા કેલી પ્રરમ-આંધી-તપુાનોની 

--હકનાયાથી જઈ આઘે જયા ભઝધાયને છૂો ! 

--―નાણઝય‖દેખૈમા(1921) 

 

કીડી ાદંડ ે

તયે અશ્વયેૂ ત્મા-ં- 

શસ્તી તણાતો ! 

--શહયત દેયાવયી(1917) 

 

 

યૂી થૈ છે ભાયી અલ જીલનમાત્રા, હુ ંમતૃ છુ;ં 

હુ ંદેખાઉં છુ ંતે, લશત મજુને ડાઘજુન છુ ં! 

--જળલતં ર.દેવાઈ(1928) 
 

 

જનતા અલ્બ્ધ જેલી છે બયતી-ઓટથી બયી... 
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રેખે ના ઓટને કો મે નૈશ્પલ્મ મવન્દ્ધનુ ુ ંકદી; 

એ તો છે બયતી કાજે વાધના તેની મનત્મની. 

એલી આળા મનયાળાની બયતી ઓટ જીયલી, 

ડતી ઠોકયાતી ને પયી પયીથી ઊઠતી 

જનતા મલજમી થાતી; બામલભગંર વર્જલા 

જીલતી અલ્બ્ધ ળી યે‖ળે અજયાભય વલયદા ! 

--ઝીણાબાઈ દેવાઈ, ―સ્નેશયસ્શ્ભ‖(1903) 

 

 

થલા દે થામ તે, અભને નથી ડય—જોઈ રેલાળે; 

જલાની ય બયોવો છે વદંતય, જોઈ રેલાળે ! 

ફનીને બુદં આતભનો વમુદંય જોઈ રેલાળે, 

વપય કયલા કયી છે શાભ—અંતય જોઈ રેલાળે ! 

જલાનીભા ંજ આપતના અનેયા ંઝેય ી રીધા,ં 

શલે શુ ંઆલળે એથી બમકંય ? –જોઈ રેલાળે ! 

--શભેન્દ્ત દેવાઈ(1934) 
 

 

બરે અનુ ફામંધમા કંઈક બાકયા-નગંરો, 

અને યણની યેતભા ંવયજલા ભથ્મા ભગંરો... 

બરે વક કાભની પ્રગમત ભાજો કાગે... 

ગણો વહુમ અંક: --હકન્દ્ત ુઅટકી જળો ના ત્મશં. 

મલયાટ કયજો બરે પ્રગમતની ઘણી મોજના, 

ગ્રશો ગગન ફાથભા,ં ણ ન ભરૂળો –ભાનલી ! 
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--મળલતં દોળી(1920) 
 

 

ભાટી ખોદી, મકૂી ગધેડે કંુબાય ઘય રઈ આવ્મો; 

ગાયો કીધો, ગથી ખ ૂદંી મંડ ફનાવ્મો; 

આકાય ાભલા ચડી ચાકદે, ત્માયે કામા ઘડી.... 

ઘડુરી ત્માયે મળય ય ચડી ! 

--પ્રભરુાર દ્વિલેદી(1958) 
 

યાભફાણ લાગ્મા ંશોમ તે જાણે ! 

પ્રભનુા ંફાણ લાગ્મા ંશોમ તે જાણે. 

ઓરા મયૂખ ભનભા ંશુ ંઆણે? 

--ધનો 
 

ગજ-કાતયણી રઈને ફેઠો દયજી તો દીનદમા, 

લધેઘટે તેને કયે ફયાફય, વૌની રે વબંા. 

ધીયો(18ભી વદી) 

 

 

નથી યાભ બભમૂત ચોળ્મે, નથી ઊંધે મળય ઝોળ્મે; 

નથી નાયી તજી લન જાતા,ં જ્મા ંરગી આ ન ખોે. 

જગંરભા ંભગંર કયી જાણે, ભગંર જગંર જેને; 

કડવુ ંભીઠંુ ભીઠું કડવુ:ં યાભજી લળ છે તેને.  
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--નયબેયાભ(18ભી વદી) 

 

ગુ ંભં ભાડં ભાડં દીધુ‖ંત ુ ંભાડંલા  

ને તં તો રફંાણી દીધી કેડી ! 

આંખોભા ંઅભથુ ંભં સ્સ્ભત દીધુ ંત્મા ંતો 

તં નજરંુની ફાધંી દીધી ફેડી ! 

--ગીતા યીખ (1929) 
 

વકૃ્ષઘટાભા ંેઠો તડકો 

યભતો અડકોદડકો, 

લાદાખેં ફેઠો, ઊડતો 

શલે શલે તડકો. 

તડકો રીરા ભોરે શંચે 

તડકો વભીય-શાથે ખંચે 

વાળુ ધયતી કેયો ધૂનો. 

(તડકો તોપાની તો મૂનો !) 

--ધીરુ યીખ (1937) 

 

ણગહયલય વયખો ફોજ ઉઠાલે. 

ટુ તે કચડાત ુ;ં 

ઝેય-ઘ ૂટંડા જીયલી જઈને 

અભી છરોછર ાત ુ;ં 
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ચ્શામ બલોબલ એ  મનટઠુયને 

દીધી લેદના જેણે : 

ભન ભતલાુ ંભાને ળેણે? 

--જમતં રાણ(1924) 

 

આગ જરે બીતયભા ંએની, ફશાય વદા મે શવત ુ;ં 

મગૃજને ભાની જ ણફન્દ્દુ મનત લેયાને ધવતુ;ં 

અણાદીઠાનંી આંખભશં ણ નેશ યશ ેએ ઝખંી: 

ઉયનુ ંતે આ કેવુ ંખંી ! 

--ગણુલતં ડંયા 
 

જીત ય શવતો યહ્યો ને શાય ય શવતો યહ્યો, 

ફૂરની ળૈમા ગણી અંગાય ય શવતો યહ્યો ! 

ફૂર આપ્મા ંને ભળ્મા થ્થય કદી, તેનેમ ણ  

પે્રભથી ાયવ ગણી કફયભા ંએ છી યડતા ંયહ્યા ં! 

હુ ંકફયભા ંણ, કયેરા પ્માય ય શવતો યહ્યો ! 

--જમભમત ડંયા ―જજગય‖(1906) 
 

દેખ્માનો દેળ બરે રઈ રીધો, નાથ ! 

ણ કરયલની દુમનમા અભાયી. 

લાટે યખડયાની ભોજ છીનલી રીધી 

તે તોમ ગયલની દુમનમા અભાયી ! 



25 

 

--બાનપુ્રવાદ ડંયા(1932) 
 

 

યભતા ંયભતા ંરડી ડે બૈ, ભાણવ છે; 

શવતા ંશવતા ંરડી ડે બૈ, ભાણવ છે. 

શાડથીમે કઠ્ઠણ ભક્કભ, ભાણવ છે; 

દડદડદડ દડ દડી ડે બૈ, ભાણવ છે.  

જૂાલા ઝટ થમા ાણમા, ભાણવ છે; 

ટાણે ખોટયુ ંડી—ડે બૈ, ભાણવ છે. 

--જમન્દ્ત ાઠક (1920) 

 

 

યથભ યણાભ ભાયા, ભાતાજીને કશજેો યે, 

ભાન્દ્યુ ંજેણે ભાટીને યતનં જી; 

ભખૂ્મા ંયશૈજભાડયા અભને, જાગી ઊંઘાડયા, એલા ં

કામાના ંકીધરા ંજતનં જી... 

છેલ્રા યણાભ અભાયા, જગતને ક્શજેો  જેણે  

રીધા મલના આણરયુ ંવયલસ્વ જી; 

આલ્યુ ંને આરળે, ને ાળ્મા ંને ાળે, જ્માયે  

પયી અશં ઊતયળે અભાયો શવં જી.  

--યાભનાયામણ મલ. ાઠક ―ળે‖(1887) 
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જો ક્યાયેક હુ ંવાબંયી જાઉં, 

તો ખંીડાનેં ચણ યૂજો, 

એકાદ વકૃ્ષને ાણી ાજો, 

ઠાકુયિાયે દળયન કયજો. 

ને ઝારયનો યણકો ભધભીઠો યેરાલી દેજો શૈમાભા;ં 

છોકયાલંને બાગ વ્શચંજો, 

ગાલડીની ડોક ંાજો ને ગહૂડમા ંયભાડજો, 

એકાદ સકુાતી નદીને તીયે ફેવી 

ઢતી વાજં ને ડફૂતો સયૂજ મનશાી રેજો ઘડીક-- 

જો ક્યાયેક હુ ંવાબંયી આવુ ંતો ! 

--શહયકૃટણ ાઠક(1938) 

 

જેણે શવીને રોબાલી કીધી લાતડી,  

સતૂા ંજગાડયા ંલેણનુા દઈને વાદ-- 

એણે યે અભને છેતમાય ! 

આળા દઈ છોડાવ્મા ંઘય ને ઘાટને, 

લગડે યઝાવ્મા ંઅંતહયમા -- 

એકાતેં અભને છેતમાય !... 

બાઈ ! અભે યડીએ વહ્યુ ંના જામે એટરે, 

નથી આ કો‖નેમે કંઈ યાલ-પહયમાદ -- 

પ્રભએુ જ્માયે છેતમાં ! 

--મકુુન્દ્દયામ ાયાળમય (1914) 
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થામે છે થેઈથેઈ કાય, 

ધયા ને ગગનભા ંથામે છે થેઈથેઈ કાય ! 

ગામે છે ભોયરા ભરાય, કે આઘેયી વીભભા ં

 થામે છે થેઈથેઈ કાય ! 

લાદના ડદાની આગ આ લીજી 

નાચે , ને થામે ચભકાય; 

આલે અલાજ ઓરા ંઝયણાનંી ઝાઝંનો ને 

ઝાડલા ંલગાડે કયતાર.  

ધયા ને ગગનભા ંથામે છે થેઈથેઈ કાય ! 

--પ્રહ્ રાદાયેખ(1912)  
 

 

ાદંડાનેં લીણી લીણી થાક્યા, 

યે જીલણ ભાયા ! તોમે ન ઝાડ આવ્યુ ંશાથભા.ં 

 --યભેળ ાયેખ (1940) 
 

ઊંડા ઘા કંક વહ્યા, ણ  

જાભ ગમો છે એક ઉઝયડે.  

―અભય‖ારનયુી (1935) 
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ભહશને એક જ રૂમમાભા ંઅંગત રાઇબ્રેયી 

 

 ભનબુાઈ ચંોીએ એક રેખભા ંકશે ુ ંકે, “યાજકાયણનુ ંામાનુ ંજ્ઞાન વહુને ભે તેલા 

પ્રજાકીમ પ્રૌઢ-મળક્ષણની જરૂય છે.” 

 આ પ્રજાકીમ પ્રૌઢ-મળક્ષણ ભાયપત યાજકાયણનુ,ં એટરે કે એના મલળા અથયભા ં

વભાજજીલનનુ,ં ામાનુ ંજ્ઞાન રોકોને શંચાડલાના એક નાના ળા પ્રમત્નરૂે આ સુ્સ્તકાનુ ં

પ્રકાળન થયુ ંછે. આ જાતની ફીજી નાની નાની સુ્સ્તકાઓ ણ રોકમભરા ટ્રસ્ટ તયપથી ફશાય 

ડેરી છે. 

 મળક્ષણવસં્થાઓને નભય મલનતંી છે કે આલી એક સુ્સ્તકાની 1,000 નકર રૂ. 1,000ભા ં

ભગાલીને ોતાના મલદ્યાથીઓને (રૂ. 3ની છાેરી હકભંતને ફદરે) એક રૂમમાભા ંજ આે. એક 

સુ્સ્તકાભા ંમલદ્યાથીઓને યવ ડે, તો ફીજે ભહશને અન્દ્મ સુ્સ્તકાની શજાય નકર ભગાલીને એ યીતે 

તેનુ ંમલતયણ કયે. આભ લયવેકભા ંદવેક સુ્સ્તકાની ોતાની નાનકડી રાઇબે્રયી દયેક મલદ્યાથી ાવે 

થઈ જળે – ભહશને પક્ત એક જ રૂમમાના નજીલા ખચયભા.ં 

     રોકમભરા ટ્રસ્ટ 

  ો. ફો. 23 (વયદાયનગય), બાલનગય 364001 * પોન : (0278) 256 6402 

---------------------------------------------------------------------  
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ભોતીની ભાા જેલી સુ્સ્તકાઓ 
 વંાદક: ભશને્દ્ર ભેઘાણી 

*આઝાદીકી ભળાર 

 *આના ઉંફયભા ં:ઝલેયચદં ભેઘાણી 
* એબ્રાશભ ણરંકન: ભણણબાઇ દેવાઇ 

* કશલેતો ની સ્ભયણણકા 
*કાવ્મભાાના ભોતી   
*કંુલયફાઇનુ ંભાભેરંુ:પે્રભાનદં 

 *દુરારંુ દાંત્મ: અન.ુભશને્દ્ર ભેઘાણી 
* યભ વખા મતૃ્ય:ુ કાકા કારેરકય 

 * શાડી મનળાના ડઘા: વૈક્યો મચુાકુ  
 * બાઇ, દીકયો અને ાડોળી: ળભંપુ્રવાદ દેવાઇ, મલનોહદની નીરકંઠ, ઇશ્વય ેટરીકય. 
 *બાયેમલૂાલંના બેરુ: સ્લાભી આનદં 

 * બેદની  બંત્યુનેં આજ ભાયે બાગંલી: ભનબુાઇ ચંોી 
*ભાયા ગાધંી ફા:ુઉભાળકંય જોળી   
*ભાયા ભોટી ફા: મકુુન્દ્દયામ ાયાળમય  
*ભાયી અણબનલ દીક્ષા: કાળીફશને ભશતેા   
* ભાયી જીલન માત્રા: ફફરબાઇ ભશતેા   
*ભાયી લાચનકથા: ભનબુાઇ ચંોી  
*મગુ્ધાલસ્થાના ઉંફયે: ― પે્રભ જ્મોમત‖  
*ભોતીની ઢગરી: 1 

 * ભોતીની ઢગરી :2  
* યલંરનાથની ણચંતન-કણણકા 
*મલચાયભાાના ંભોતી   
* “ ળંગડા ભાડંતા ંળીખલશુ”ં  : ભનબુાઇ ચંોી   
*સદુાભાચહયત્ર અને હ ૂડંી: પે્રભાનદં 
 *શાસ્મભાાના ંભોતી  
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