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     શ ું શ ું વાથે રઈ જઈળ હ ું? 

  એ વલાર ઉભાળુંકય જોળીએ 1954ભાું એક કાવ્મભાું છેૂરો 

અને છી કશલે  ું: “રઈ જઈળ હ ું વાથે... થૃ્લી યની રયદ્ધિ 

હ્રદમબય”. તેને આગરે લયવે રખેરા ફીજા એક કાવ્મભાું કવલએ 

જણાલેલ ું કે  “ભળમાું લો તેભાું અમતૃ રઈ આવ્મો અલવનન ું.”  

  કવલની જેભ ઘણા વાભાન્મ ભાનલીઓને ણ આલો વલાર 

થલાનો—ખાવ કયીને જેનો જ્લાનો વભમ થઈ ગમો શોમ તેલા 

ભાયા જેલાને. યરોકે જઈને “અમતૃ રઈ આવ્મો અલવનન ું ” 

કશતેાું ભાયી થેરીભાુંથી થોડીક કાવ્મ-કણણકાઓ કાધી ળક 6 તો હ ું 

ધન્મ થાઉં. વોએક કવલઓનાું કાવ્મોભાુંથી એક એક લીણેરી એલી 

કણણકા અશીં યજૂ કયી છે કવલઓના નાભની ક્ક્કાલાયી મ જફ, તે 

ફધી અનેકલાય લાુંચલાનો અને ફીજાને લાુંચી વુંબાલલાનો 

આનુંદ “ભળમાું લો તેભાું” ભાણ્મો છે. અનેક વભત્રોને ોસ્ટકાડડ ય 

તે રખી ભોકરી ત્માયે જ વુંતો અન બવ્મો છે. એલો આનુંદ અને 

એલો વુંતો કવલતાના જે ચાશકોને વાુંડતો શળે તેભના ણચત્તને 

આભાુંની કેટરીક કણણકા સ્ળી જળે એલી આળા છે. 
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નથી જોતા મ વાપય એકફીજાને નથી જોતા, 

નજયને શ ું થય ું છે કે પક્ક્ત દેખામ છે યસ્તો ! નથી એક ભાનલી 

ાવે ફીજો ભાનલ શજી શોંચ્મો, 

 ‘અવનર’,ભેં વાુંબળય ું છે કે ફુંધામ છે યસ્તો ! 

યવતરાર ‘અવનર’ 
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    === 

આજો જેને ઉજાવો આલાના’ 

લ્મો ! અભે રીધી અભાવો--ળી લાત છે? 

અનલય આગેલાન  

    ---  

આ તયુંગી જજિંદગાનીનો શતો એ ણ નળો: 

ખ દ યશી તયસ્મા, શભેળાું અન્મને ાતા યહ્યા ! 

કોઈ વાચી પ્માવ રઈ આવ્ય ું ન અભને ઢૂુંઢત  ું, 

જાભની ભાપક અભે તો વનત્મ છરકાતા યહ્યાું! 

ળેખાદભ આબ લારા 

    --- 

કો’ક જણે તો કયવ ું ડળે, બાઈ ! 

એક જણે તો કયવ ું ડળે, બાઈ !... 

ઊબા યશવે  ું ડળે કો’કે ભાયગ દીક સ્શાઈ. 
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 ‘ઉળનસ’્ 

    -----  

જમાું જમાું નજય ભાયી ઠયે, માદી બયી ત્માું આની,  

આંસ  ભશીંમે આંખથી માદી ઝયે છે આની !... 

તાયા ઉય તાયા તણા ઝુભી યહ્યાું જે ઝૂભખાું, 

તે માદ આે આંખને ગેફી કચેયી આની !... 

ભરૂી જલાતી છો ફધી રાખો રકતાફો વાભટી, 

જોય ું ન જોય ું છો ફને –જો એક માદી આની ! 

 ‘કરાી’ 

    ----- 

જ રઈ જોઈએ તેટલ ું ગયણ ું રઈને ગા; 

નદી-તાલ ગણામ નરશ, ત  ું તાર ું વ ુંબા;- 

જે ત  જથી ન થઈ ળકે, પ્રભ ને એ જ બાલ. 

દરતયાભ કવલ 

    ----- 
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એક તો સ શાગી ગગન ચાુંદરો યે રોર, 

ફીજો વોશાગી  મ્શાયો લીય જો ! 

ખમ્ભા ! લીયાને જોઉં લાયણે યે રોર. 

ન્શાનારાર કવલ 

    -----  

“ઊડી જાઓ, ુંખી ાુંખ  ુંલાાું...જી ! ” 

લડરો કશ ેછે: “લનયાય ું વગી, ભે’કી રદમો જૂના ભાા !”... 

 “આળયે તાયે ઈંડાું ઉછેમાાં, ને પ ખાધાું યવલાાું જી; 

ભયલા ટાણે શાથ ભે’કી દે ,ઈ ભોઢાું ભળલાાું!”  

દ રા બામા કાગ 

    -----  

અવમ ! કૂદતો કુંઈ આલજે, 

બયવવિંધ  ને ઉછાલજે. 

આ દેળન ું લીયત્લ ભુંદ ડી ગય ું 

તેને જગાલી ભુંત્ર ફુંકી ઊવભિઓ ઉછાલજે. 
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ઓ ભેઘ ! કય કય વષૃ્ટટ, 

શય શય લીયશાક ડાલજે. 

અયદેળય પ.ખફયદાય 

    ----- 

આશા ! જાળે ગ ર, લી જળે યુંગીરી આ લવુંતે, 

ય લાનીન ું સ  યણબભમ આ કાવ્મ મે રૂ ું થાળે; 

ને જાળે આ બ રબ ર લી ગીત ગાત  ું સ  યીલ ું; 

ક્ાુંથી આવ્ય ું? પયી ઊડી ક્ાું જત  ું ! ના કાત  ું. 

ઉભય ખય્માભ(અન લાદક: ળવળકાન્ત નીરકુંઠ) 

    ----- 

જમા6 શોંચલાની ઝુંખના લયવોથી શોમ, ત્માું 

ભન શોંચતાું જ ાછું લે એભ ણ ફને.... 

ને ળોધલાભાું જજિંદગી આખી વાય થામ,  

ને એ જ શોમ ગની તે, એભ ણ ફને ! 

ભનોજ ખુંડેરયમા 
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    ----- 
 

તભે તો રાજ કાધીને કય ાં છે એવ 6 કાભણ કે- 

રૂાાું ને ઉઘાડાું ભોં શલે જોલા નથી ગભતાું ! 

ઈન્દ રાર ગાુંધી 

    ----- 

આજ ફધ  વુંબાયલા ફેઠાું, 

ાનખયે અભે રીરી લવુંતને ખોલા ફેઠાું ! 

સ યેળ ગાુંધી 

    ----- 

અભે ધાયી નશોતી એલી અણધાયી કયી રીધી, 

અજાણી આંખડીએ ચોટ ગોઝાયી કયી રીધી.... 

કસ ુંફર આંખડીના આ કવફની લાત ળી કયલી ? 

કરેજ ું કોતયી નાજ ક ભીનાકાયી કયી રીધી ! 

અમતૃ ‘ઘામર’  

    -----  
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કુંઠથી કાભણ લહ્યાું’તાું, માદ છે? 

આણે ટહ કી ગમાું’તાું, માદ છે? 

ગીત ડઘાતાું શજ  છે ચોતયપ 

એક  ભાટે ભળમાું’તાું, માદ છે? 

શડદ ચુંદાયાણા 

    ----- 

આ ભળય ું જગત યે જેવ ું, ફને તો જાણી રઈએ; 

જે ભી જીલનની ો, ચરો ભન ! ભાણી રઈએ. 

યભેળ જાની  

    ----- 

દોસ્તો, વપયના વાથીઓ !એ દેળની ખાજો દમા 

જમાું ધભડનો છાુંટો નરશ, રપયકા છતાું પારી યહ્યા; 

ખણરર જજબ્રાન (અન લાદક: ભકયન્દ દલે) 

    ------- 

અન્મામ નીચી મડૂીએ ના રીધ વાુંખી, 

દ ગાંધ ય મઠૂી બયીને ધૂ નાુંખી, 
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ઉકયડા લાી-ઉરેચી સજૃનન 6 ખાતય યચ્ય ું, 

અફોરા બુંગાલલા-એ લાતભાું ભનડ ું ભચ્ય ું” 

કુંઈક આભાુંન  ું ફને, ગાુંધી જમુંવત તે રદને ! 

ઉભાળુંકય જોળી 

    -------  

કદાચ હ ું કારે નશીં શોઉં, 

કારે જો સયૂજ ઊગે તો કશજેો કે 

ભાયી ણફડામેરી આંખભાું  

એક આંસ  સકૂલવ ું ફાકી છે. 

કારે જો લન લામ તો કશજેો કે 

રકળોય લમભાું એક કન્માના ચોયી રીધેરા સ્સ્ભતન ું ક્ક્લપ  

શજી ભાયી ડા યથી ખેયલવ ું ફાકી છે. 

સ શળે શ. જોળી 

    ------- 
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મતૃ્મ યે ! આલવ ું તાર 6 ભને આજ ગભે નરશ.... 

રોકકલ્માણના મજે્ઞ અભાર ું અણ  મે અણ  

શોભી દેઈ ભળમો ભોકો ાભલા કૃત કૃત્મતા.... 

તેથી તો, બઈરા ! આજે આટલ ું એક લીનવ ું : 

કે બરે આલજે, ધાય ાં આલલાન ું જ શોમ તો; 

ણ ના આલજે તાયા ધાભભાું ણચય ળાુંવતના  

ભને રઈ જલા—આજે ળાુંવત ના ખતી ભને ! 

આલજે, રકિંત   નેથ્મે ઘડીએક રઈ જઈ, 

નલાું નાભ અને રૂે વજ્જ ાછો ભને કયી, 

નલા જોફનના  બ્શાયે તન ને ભન વુંબયી, 

ભને તયત ભૈમાને પયીથી અંક મકૂલા ! 

ભનસ ખરાર ઝલેયી 

    ----- 

ઊછતા વાગયે ભેં છે ઝુકાવ્ય ું આની ઓથે, 

ળયણભાું જે ડે તેને ડ ફાલીને તયી જોજો... 

લયવતા શ્માભ લાદભાું ભળમાું’તાું ભેઘરી યાતે, 
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લચન ત્માું લસ્રન ું આપ્ય ું-શલે, રદરફય ! પયી જોજો ! 

કવર ઠકય 

    -----  

આલો કોઈ નલજલાન ! ગાઓ ધયતીનાું ગાન; 

જનતા કેયી જફાન ફનલા કો’આલો !... 

આલો કવલ ઓય કોઈ, ળામય વળયભોય કોઈ, 

મ ુંગી મ્શરેપરો ભાનલીની યણઝણાલો ! 

યલીન્રનાથ ઠાક ય(અન લાદક કયવનદાવ ભાણેક) 

    ------- 

ધભડળાાભાું જગતની કોણ ક્ાયે આલળ—ેકોને ખફય ! 

 ક્ાું સ  ધી એભાું મ વાપય થાક ખાલા થોબળે—કોને ખફય ! 

કોણ જીલનની વપય અટકાલળે અધલચ રથરડય ું ખાઈને, 

કોણ કોની ખાુંધ ય અંવતભ ઉતાયે  પ્શોંચળે—કોને ખફય ! 

અંફારાર ડામય 

    -------  
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આબ-ઉંચા આલાવો, અલકાળે પા, ફધે ભાણવની ગ ૂુંથેરી જા; 

ોતે ોતાને ભલૂ્મો એલો કે નથી ભાણવને ભાણવની બા!... 

ભાણવભાું જોજનલા ઊંડે અરો એલા ભાણવને કાઢલા ફશાય, 

શોમ કોઈ ભાઈના તૂ  યાવલદ્ થામ તત્ય તૈમાય ! 

ચુંરકાન્ત દત્તાણી 

    -------  

ત  જ વુંગે કોઈ લૈટણલ થામે, તો ત  ું લૈટણલ વાચો; 

તાયા વુંગનો યુંગ ન રાગે, તાુંશાું રગી ત  ું કાચો ! 

દમાયાભ 
 

    -------  

અદીઠ યશીને કોણ, 

કોન આ ચારે ભાયી વાથે?.... 

અશીં કાનની વાલ વભીે આલી કોણ ઘઘૂલત  ું? 
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અને આંખભાું કોન ું આંસ  ભોતી થઈ ઊઘડત  ું? 

સ યેળ દરાર  

    -------  

ગલડભાું ચકચયૂ વાગયની ખફય રઈ નાખલા 

નાલડી લભો ભશીં પુંગોનાયા ક્ાું ગમા? 

ભોત જેલા ભોતને ડકાયનાયા ક્ાું ગમા? 

ળત્ર ના ણ ળૌમડ ય લાયી જનાયા ક્ાું ગમા? 

જમુંતીરાર ત  . દલે ‘વલશ્વયથ’ 

    ------- 

આળા શતી : થાશ ું લડ લેયાનભાું, 

મણૂમાું યોશ ું ાતા, 

ઊંડેયા યવને યે ઉય રાલશ ું, 

આળયા દેશ ું અંતરયમા..... 

આલીને શઠેે યે ગાડાું છૂટળે, 

ઉય ુંખી ગાળે ગીત, 
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ગાય ું યે ફોયા ગાળે-- 

એલી યેરલશ ું પ્રીત ! 

જમુંતીરાર વો. દલે 

    -------  

અંતયટ અદીઠ ! અયેયે, આડ ું અંતયટ આ અદીઠ. 

અશીં ભેં ભાુંડી, તશીં તેં ભાુંડી, આંખની આત ય ભીટ;... 

ખીણ કે ખાડી-નદી નથી આડી લુંડી, લાડ કે બીંત; 

શાથ ચડે નરશ, તોમ નડે આ ઝાકઝીણ ું ચીય ! 

જ ગતયાભ દલે 

    -------  

ડગલ ું બય ાં કે ના શઠવ ું, ના શઠવ ું; 

લેણ કાઢય 6 કે ના રટવ ું, ના રટવ ું; 

પતેશ કયીને આગ લધશ ું, અથલા અશીંમાું ભયશ ું; 

ણ રીધેલ ું તે ાીશ ું –યે, લજ્જયન ું કયશ ું! 

નભડદાળુંકય દલે (નભડદ) 
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    ------- 

એલા આલે છે ધયતીના વાદ યે... શારો બેર  ! ગાભડે, 

બીની ભાટીની ગુંધ આલે માદ યે...શારો બેર  ! ગાભડે.... 

ફોરાલે આજ એનાું ખ લ્રાું આકાળ..... 

ખ ૂુંદલાને વીભ, બાઈ ! ખેડલાને ખેતયો, 

બાયતના બાવલનાું કયલા લાલેતયો. 

નાથારાર દલે 

    ------- 

આગ ભોમાડ ભોગયા, ને છલાડે ગરગોટ; 

વલા લાતા લામયા, એની અલી લાગે ચોટ!.... 

યાતે લવભી ચાુંદની ને દા’ડે લવભી લ,ૂ 

લવભી વલયશની ળાયડી—ભન ! વલચાય કયજે ત  6. 

ફારમ ક ન્દ દલે 

    ------- 

એક શો ટ વલસ્તમો વાભે અપાટ, અને ગે 
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ચારતાું કેડી ભશીં જમાું ફટતા અંક ય છે; 

શાથ રાઠી, કાભી ખભ્બે અને કુંઠે કડી  

ગીતની એકાદ—ના ફીજી કુંઈ જ જરૂય છે ! 

ભકયન્દ દલે  

    ------- 

અટકીને શય લાુંકે છૂું છું વલડને: 

અરશિંમાથી, તભને માદ, કદી જજિંદગી ગઈ? 

શયીન્ર દલે 

    ------- 

જે નૂભના ચાુંદ વભ ચભકે છે તેઓને કશો; 

ફીજરૂે ણ નબે ક્ાયેક દેખામા કયે ! 

 ‘ગની’દશીંલારા 

    -------  

ડગભગતો ગ યાખ ત  ું સ્સ્થય મ જ, 

દૂય નજય છો ન જામ;... 
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એક ડગલ 6 ફવ થામ, 

ભાયે એક ડગલ ું ફવ થામ.  

નયવવિંશયાલ રદલેરટમા 

    ------- 

તાયે ભાથે નગાયાું લાગે ભોતનાું યે, 

નથી એક ઘડીનો વનધાડય-- 

તોમ જાણ્મા નરશ જગદીળને યે ! 

દેલાનુંદ 

    ------- 

યૂી થૈ છે ભાયી આ જીલનમાત્રા, હ ું મતૃ છું; 

હ ું દેખાઉં છું તે લશત મ જને ડાઘ જન છું! 

જળલુંત ર.દેવાઈ 

    ------- 

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

જલાની ય બયોવો છે—વદુંતય જોઈ રેલાળે !... 

વપય કયલા કયી છે શાભ—અંતય જોઈ રેલાળે, 



19 

 

જલાનીભાું જ આપતનાું અનેયાું ઝેય ી રીધાું, 

શલે શ ું આલળે એથી બમુંકય –જોઈ રેલાળે ! 

શભેન્ત દેવાઈ 

    -------  

બરે અન  ફાુંવધમા કુંઈક બાકયા-નુંગરો, 

અને યણની યેતભાું વયજલા ભથ્મા ભુંગરો’-- 

વલયાટ કયજો બરે પ્રગવતની ઘણી મોજના, 

ગ્રશો ગગન ફાથભાું, ણ ન ભરૂળો—ભાનલી ! 

મળલુંત દોળી 

    ------- 

એકરા છોડી ગમા, તે ક્ાયે ાછા આલળે? 

દૂય જઈ ભરૂી ગમા, તે ક્ાયે ાછા આલળે? 

આ ધયા પણગળે, રીરીછભ પયી થાળે કદી; 

મૂથી ઊખડી ગમા, તે ક્ાયે ાછા આલળે? 

ખણરર ધનતેજલી 

    ------- 
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જ ુંગરભાું ભુંગર કયી જાણે, ભુંગર જ ુંગર જેને; 

કડવ 6 ભીઠ ું , ભીઠ 6 કડવ ું: યાભજી લળ છે તેને. 

નયબેયાભ 

    ------- 

આલનાયાું કોઈ નલતય ! ભાપ કય-- 

આલનાયાું જે શતાું, આલી ગમાું. 

યાજીલ ટેર 

    ------- 

દ :ખી કે દદી કોઈ ભરેૂરા ભાગડલાાને 

વલવાભો આલા ઘયની ઉઘાડી યાખજો ફાયી; 

ગયીફની દાદ વાુંબલા, અલયનાું દ ખને દલા, 

તભાયાું કણડ—નેત્રોની ઉઘાડી યાખજો ફાયી ! 

પ્રબાળુંકય ટ્ટણી 

    ------- 

ચરો ચરોને આજ 

શલે તો શલા થઈને પયીએ !... 
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ઘટા આખીનાું મ ૂુંગાભુંતય 

ાનાનના કાનકાનભાું 

એવ 6 તો કુંઈ કશીએ-- 

ખડખડ શવતાું કયીને ાછાું 

દૂયદૂય શ ું વયીએ ! 

ધીર  યીખ 
 

    -------- 

 

ણગરયલય વયખો ફોજ ઉઠાલે, 

 ટ તે કચડાત  ું; 

ઝેય-ઘ ૂુંટડા જીયલી જઈને  

અભી છરોછર ાત  ું; 

 ચ્શામ બલોબલ એ વનટઠ યને 

દીધી લેદના જેણે:  

ભન ભતલાલ ું ભાને ળેણે? 
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જમુંત રાણ 

ફઢે જ વૌ જશ ું, કદી ન થોબશ ું, 

એક દી ગયીફન ું સ્લયાજ રાલશ ું... 

દ ખના બરે તટેૂ અભયી વળય ડ ુંગયો, 

ગીત શો મ ખે ને ઉયે ઉછા ધ્મેમનો ! 

ક રીન ુંડયા  

    ------- 

આગ જરે બીતયભાું એની, ફશાય વદામે શવત  ું; 

મગૃજને ભાની જણફિંદ  વનત લેયાને ધવત  ું,  

અણદીઠાુંની આંખભશીં ણ નેશ યશ ેએ ઝુંખી— 

ઉયન ું આ તે કેવ ું ુંખી ! 

ગ ણલુંત ુંડયા 

    ------- 

જીત ય શવતો યહ્યો ને શાય ય શવતો યહ્યો, 

ફરની ળૈમા ગણી અંગાય ય શવતો યહ્યો !.... 
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જીલતો દાટી કફયભાું એ છી યડતાું યહ્યાું; 

હ ું કફયભાું ણ, કયેરા પ્માય ય શવતો યહ્યો ! 

જવભમત ુંડયા 

    -------  

દેખ્માનો દેળ બરે રઈ રીધો, નાથ ! 

ણ કરયલની દ વનમા અભાયી, 

લાટે યખડયાની ભોજ છીનલી રીધી, 

ને તોમ ગયલની દ વનમા અભાયી ! 

બાન પ્રવાદ ુંડયા 

    ------- 

આ વપ્રમજનોનાું શાવ, 

વનદોળ વળશ ઓનાું ર દન-ઉલ્રાવ 

ળાુંત તન કેર ું રદનાુંતે રેટવ ું, 

ને વલયશ અંતે સ્લજનને બેટવ ું: 

આનુંદ છે, આનુંદ છે, આ ધયતી ય આનુંદ છે ! 

જમન્ત ાઠક  
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    ------- 
 

આ વલશ્વના વલસ્તાયને વભજલો, રેલો ાય એ મ શ્કેર છે;... 

ણ ભાનલીન ું ઉય વભજવ 6 એથી એ મ શ્કેર છે.... 

એ ક્ાું જઈ ફદડી પયે, એ ક્ા6 જઈ અથડામ; 

ક્ાું દોડત  ું, ક્ાું અરગ થઈ મ ખ ભોડત  ું, વનજથીમ વનજને ચોયત  ું; 

ક્ાું મ્શોયત  ું, ક્ાું સ્શોયત  ું, એ કશ ું નશીં જ કામ ! 

યાભનાયામણ વલ. ાઠક 

    -------  

જો ક્ાયેક  હ ું વાુંબયી જાઉં, 

તો ુંખીડાને ચણ યૂજો, 

એકાદ વકૃ્ષને ાણી ાજો, 

ગાલડીની ડોક ુંાજો ને ગલરૂડમાયભાડજો- ... 

જો ક્ાયેક હ ું વાુંબયી આવ ું તો ! 

શરયકૃટણ ાઠક 
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    ------- 

જેણે શવીને રોબાલી કીધી લાતડી, 

સતૂાું જગાડયાું લેણ ના દઈને વાદ- 

એણે યે અભને છેતમાાં !... 

બાઈ ! અભે યડીએ વહ્ ું ના જામ એટરે, 

નથી કો’નેમે કુંઈ યાલ-પરયમાદ 

--પ્રભ એ જમાયે છેતમાાં ! 

મ ક ન્દ ાયાળમડ 

    ------- 

આલે ત્માયે દઈ નલ ળક ું અંતયે જે બય ાં તે, 

જામે ત્માયે વશી નલ ળક ું અંતયે જે યહ્ ું તે.  

પ્રહ્ રાદ ાયેખ  

    ------- 

ધીભે ધીભે ઢા ઊતયતી ટેકયીઓની વાખે 

તભને ફર દીધાન ું માદ. 
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વલ લશતેી કેડ વભાણી રીરોતયીભાું 

તયતા ખેતયળેઢે, વોનર ! 

અભે તભાયી ટગયફર –ળી આંખે ઝૂલ્મા 

ટગય ટગય તે માદ. 

યભેળ ાયેખ 

    ------- 

ઊંડા ઘા તો કૈંક વહ્યા, ણ 

જાન ગમો છે એક ઉઝયડે ! 

અભય ારન યી 

    ------- 

કોઈ થ્થય ઉગાભે, તો હ ું શ ું કર ું? 

ફર પેંક ું ન વાભે, તો હ ું શ ું કર ું ! 

 ‘શનૂ્મ’ ારન યી 
 

    -------  
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શલે તો ‘વૈપ’ ! ઈચ્છા છે કે મતૃ્ય  દ્વાય ખખડાલે 

ઘડીબય તો ભને રાગે કોઈના આગભન જેવ ું ! 

 ‘વૈપ’ ારન યી  

    -------  

ગાભની ચુંત્મા ગોંદયે ભેરી. 

એ...મ વનયાુંતે રીભડા શઠેે ઢોણરમા ઢાી 

વહ  સતૂાું શોમ, એભ કાું રાગે?  

આણાભાુંથી કો’ક તો જાગે ! 

કોઈ જાગે કે કોઈ ના જાગે, 

કોઈ શ ું જાગે? 

ત  ું જ જાગ્મો તો ત  ું જ જા આગે-- 

આણાભાુંથી ત  6 જ, જા આગે ! 

લેણીબાઈ  યોરશત  

    ------- 

ઠેકો  પ્શાડો, ઠેકો ખાડા, 
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લીંધો લનવલસ્તાયો ગાઢા;... 

જાલ છરુંગી વાગય-છોો,... 

જીતી રો બ્રહ્ાુંડો; 

ભદો ! આગ ડગલ ું ભાુંડો, 

જૂારાર દરલાડી 

    -------  

શરયનો ભાયગ છે શયૂાનો, નરશ કામયન ું કાભ જોને; 

યથભ શલે  ું ભસ્તક મકૂી, લતી રેવ ું નાભ જોને ! 

સ ત વલત દાયા ળીળ વભયે, તે ાભે યવ ીલા જોને; 

વવિંધ   ભધ્મે ભોયી ભાુંશી ડયા ભયજીલા જોને ! 

પ્રીતભ 

    ------- 

પ્રભ જી ફોલ્મા શો નમણે જ બયી; 

કહ ું ભાયા અંતયગતન ું દ ખ્ખ, શો લીયાજી !... 

મ ને ભથ યાન ું યાજ ગભત  ું નથી, 
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લશારો મ ને ગોક ણમાનો લાવ, શો લીયાજી ! 

દેલકીન 6 ખટયવ અન્ન બાલે નશીં, 

લશારી ભને વ્રજનાયીની છાવ, શો લીયાજી ! 

પે્રભાનુંદ 

    -------  

કોયા ડ ુંગયડે આલી લયવી ગૈ લાદી: 

જગભાું લયવીને એવ ું જીલવ ું શો...જી; 

ધણખમા લૈળાખી ધોભે કોમરડી ળાભી  

કૂજે : જીલનભાું એવ ું કૂજવ ું, શો..,.જી ! 

શવવત બચૂ  

    ------- 

ન હ ું ઝાઝુું ભાગ ું,... 

ણ કદીમ એવ ું ણ ફને : 

હ ું જેલાની યાખે જન્ભભવૂભનાું ખાતય ફને,... 

હ્રદમ ગલે ભત્ત ન ફને,... 
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ફવ, ભયણન ું એવ ું ફર દે ! 

સ ુંદયજી ગો.ફેટાઈ 

    ------- 

દીકયી વ્મોભની લાદી યે, દેલરોકની દેલી, 

જોઈ-ન-જોઈ લશી જતી યે લનુંખણી જેલી, 

આજ ભાડી તણે આંગણે યે રૂડા યાવડા રેતી, 

કાલ્મ અગોચય બોભભાું યે ડગ ધ્રજૂતાું દેતી. 

દાભોદય ખ . ફોટાદકય 

    ------- 

આભાું વાભાું યે ઊડે બારાું અણણમાાું, 

તે અલવયભાું યે યશ ેયાજી તે ભતલારા. 

વાચા શયૂા યે જેના લેયી ઘાલ લખાણે, 

જીલતય જૂઠ ું યે, ભયવ ું તે ભુંગર જાણે; 

એણી ેયે યે શરયજન ણ જોઈએ તીખા ! 

બ્રહ્ાનુંદ 

    ------- 
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કાની કેડીએ ઘડીક વુંગ, 

યે બાઈ ! આણો ઘડીક વુંગ, 

આતભને તોમ જનભોજનભ રાગી જળે એનો યુંગ !  

ધયતી—આંગણ ભાનલીના આ ઘડીક વભરનલેા, 

લાટભાું લચ્ચે એક દી નકી આલળે વલદામલેા, 

તો કેભ કયીનેમ કા ભરેૂ ના એભ બભીશ ું બેા;... 

એકફીજાને જીતશ ું, યે બાઈ ! જાતને જશ ું શાયી. 

વનયુંજન બગત 

    ------- 

કોઈ નજર 6 ઉતાયો ભાયા ભનની યે, 

ભને યણભાું દેખામ રીલ ુંછભ રીલ ુંછભ; 

સકૂી ડાખીએ ાુંદડ ું લગી યહ્ ું, 

 ભને ઝાડવ ું દેખામ રીલ ુંછભ રીલ ુંછભ ! 

રદવ્માફેન બટ્ટ 

    ------- 
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અણજાણી ણરવ, બાા, રકતાફો ઢામ; 

ગઢૂા, બાગ્મને ળી વલધે લુંચામ યે?  

દય ને દાગીના ઝીણ ું યેણ દૈ વુંધામ; 

તટૂયા આમખાને ળેણેથી ત  ણામ યે? 

પે્રભળુંકય શ.બટ્ટ 

    ------- 

ાણી આને ામ, બલ ું બોજન તો દીજે; 

આલી નભાલે વળળ, દુંડલત કોડે કીજે; 

ગ ણ કેડે તો ગ ણ દળગણો, ભન લાચા કભે કયી, 

અલગ ણ કેડે જે ગ ણ કયે તે જગભાું જીત્મો વશી ! 

ળાભ બટ્ટ 

    ------- 

એક જ દે ણચનગાયી, 

ભશાનર ! એક જ દે ણચનગાયી..... 

ઠુંડીભાું મ જ કામા થથયે, 

ખટૂી ધીયજ ભાયી; 
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વલશ્વાનર ! હ ું અવધક ન ભાગ ું 

ભાગ ું એક ણચનગાયી. 

શરયશય બટ્ટ 

    ------- 

એકેમ એવ ું ફર ખીલ્ય ું છે નશીં, 

કે જે ભને શો ના ગમ્ય ું. 

જેટરાું જોમાું ભને તો એ ફધાું એલાું જચ્માું 

કે જે નથી જોમાું—થત  ું ક્ાયે શલે હ ું જોઉં ! 

વપ્રમકાન્ત ભણણમાય  

    ------- 

નદીની યેતભાું યભત  ું નગય ભે-ન-ભે, 

પયી આ દૃશ્મ સ્મવૃતટ ઉય ભે-ન-ભે..... 

બયી રો આંખભાું યસ્તાઓ, ફાયીઓ, બીંતો, 

છી આ ળશયે, આ ગરીઓ, આ ઘય ભે-ન-ભે ! 

 ‘આરદર’ભન્સયૂી 
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    ------- 

આ જગતભાું પે્રભીઓ એલા ણ આલી જામ છે, 

જે લચન દેતાું નથી તેને નબાલી જામ છે ! 

 ‘ભયીઝ’ 

    -------  

ભોશ ભામા વ્માે નરશ જેને, દૃઢ લૈયાગ્મ જેના ભનભાું યે; 

યાભનાભ શ ું તાી રાગી, વક તીયથ તેના તનભાું યે ! 

લણરોબી ને કટયરશત છે, કાભ ક્રોધ વનલામાડ યે;  

બણે નયવૈંમો. તેન ું દળડન કયતાું ક  એકોતેય તામાાં યે ! 

નયવવિંશ ભશતેા 

    -------  

નથી જોય ું  તેં જીલનભાું કુંઈ ણ, વભત્ર શ ેભાયા ! 

મરદ તેં જીલ દેલા જોગ થેકાણ ું નથી જોય ું. 
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 ‘ગારપર’ભાણાલદયી 

    -------  

ખીલ ું ખીલ ું કયતાું ભાસભૂ ગ ર સભૂ વળક્ષકને વોંાણાું, 

કાયાગાય વભી ળાાના કાઠ ઉત ખડકાણાું,.... 

શડઝયણ રાખો શૈમાનાું ઝફક્ાું ત્માું જ ઝરાણાું, 

રાખ ગ રાફી સ્સ્ભત બાવલનાું લણવલકસ્માું જ સ કાણાું-- 

તે રદન આંસ બીનાું યે 

શરયનાું રોચવનમાું ભેં દીઠાું ! 

કયવનદાવ ભાણેક 

    ------- 

 ક્ક્શાન    

યાખે તેભ યશીએ, ઓધલજી !  ક્ક્શાન યાખે તેભ યશીએ.... 

કોઈ રદન બોજન ળીયો ને યૂી, કોઈ દન ભખૂ્મા યશીએ.... 

ભીયા6 કે પ્રભ  ણગરયધય નાગય, સ ખદ ખ વૌ વશીએ. 

ભીયાું  
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    ------- 

અભે ખેતયથી, લાડીઓથી, જ ુંગર ને ઝાડીઓથી, 

વાગયથી, ણગરયલયથી સ ણી વાદ આવ્માું, 

અભે નતૂન ળસ્ક્ક્તને બાન, ગાતાું શ્રિાન ું ગાન, 

ભાનલને મ સ્ક્ક્તદાન દેલા વહ  આવ્માું ! 

ઝલેયચુંદ ભેઘાણી 

    ------- 

ભનની ભોટી લાત યે, બાઈ ! ભનની ભોટી લાત.... 

વલજન લશાલ ું કદીક એને લસ્તી ખાલા ધામ યે, 

બાઈ ! લસ્તી ખાલા ધામ ....  

ગર ડ-લેગે ઊડત  ું, ચારે કીડી-લેગે ભાુંડ યે, 

બાઈ ! કીડી લેગે ભાુંડ. 

દેલજી યા.ભોઢા 

    ------- 

રાલો રાલોને દોત, રખીએ શરયને યે; 

એલો વળમો તે અભાયરો દોળ,, ન આવ્મા પયીને યે?... 
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લા’રે દૂધ ને વાકયડી ાઈ ઉઝેયેર અભને યે, 

એલાું લખડાું ઘોી ઘોી ાલ, ઘટે નૈં તનને યે ! 

ભોયાય  

    ------- 

દ ખડાુંની લાતો યે ક્ાું જઈ દાખવ ું? 

કશીએ છીએ, ણ કહ્ ું ન ભાને કોઈ જો; 

કૂલાની છાુંમડી તે કૂલાભાું ળભે, 

તસ્કયની ભા કોઠીભાું ેવી યોમ જો ! 

યઘ નાથદાવ 

    ------- 

શલા તે શાથે ઉાડજો યે, અભે કોભ કોભ,... 

ઉના તે ાણીડે ઝાયજો યે, અંગ કોભ કોભ; 

ખેનો થાક ઉતાયજો યે, અભે કોભ કોભ. 

ભાધલ યાભાન જ 

    ------- 

ટહ કે ગામ આ કોમર શજ  મે ગ્રીટભભાું 
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ફરોને તાનાું વલળે ના ડવે એ આળભાું; 

ઊકતી લ્શામભાું ગીતો અભે ગાતા યહ્યાું 

તભાયા ફાગ શરયમાા યશ ેએ આળભાું ! 

શવમ ખ યાલર 

    ------- 

આ ઝયભય ઝયભય ઝય લયવાદ- 

લી લીને લયવે જાણે ભધ ય કોઈની માદ ! 

પ્રજાયાભ યાલ 

    ------- 

ચરો આજ, બૈમા ! ઊઠાલી રો રુંગય. વભુંદયની અંદય ઝુકાલી દો 

રકસ્તી; 

વરાભત રકનાયાના બમને તજી દો, 

ત  પાનોને કશી દો કે કમ્ભય કવી છે ! 

ભધ કય યાુંદેરયમા 

    ------- 

આંખોભાું આંજમાું ભેં ફરોનાું વભણાું 
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ને અંગ અંગ કાુંટે લીંધામાું ! 

કયવનદાવ લ શાય 

    ------- 

રરાટયેખાઓને ઘવલી ડી છે, 

ઘણી લેાઓને શવલી ડી છે.... 

લદન ય સ્સ્ભત યેરાવ્ય ું છે ત્માયે 

હ્રદમભાું આગ ણ ખભલી ડી છે. 

શજાયો લાય ીધા છે એ ઘ ૂુંટડા, 

મ શબ્ફત અભને તો કડલી ડી છે.  

 ‘વાણફય લટલા’ 

    ------- 

તે યોઢે જીલતા શોવ ું: યભ આનુંદ એ; 

શોવ ું યુંત   જ લાન—તે તો સ્લગડવભ ! 

વલણરમભ લડ્ડ ઝલથડ(અન લાદક: ઉભાળુંકય જોળી) 

    ------- 

ગભી ણ જામ છે ચશયેા કોઈ, તો એભ રાગે છે-- 
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ધામાડ છો તભે ખ દ રૂ જાણે જૂજલાું રઈને ! 

ફયકત લીયાણી ‘ફેપાભ’ 

    ------- 

આંખો ભીંચામ કે તયત જ  

એભાું ઊગેરા ભેઘધન ટમોને 

શલેકથી ઉઘાડીને 

કોઈ કોયી આંખના આકાળભાું રશયાલજો ! 

જજતેન્ર કા.વ્માવ 

    ------- 

ઠુંડા લા લાડના લામા,  

ઈળાનની લીજી ચભકી, 

લાદીઓ ઝયભયલા રાગી,... 

ઘટા ઘનઘોય ચડી.... 

બ ુંદ  અધયથી ઝીરે ફૈમો,  
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ભોય જ ઓ ભરકાઈ યહ્યો !... 

ભેડકને ફહ  ભઝા ડી, 

ઘટા ગગન ઘનઘોય ચડી. 

વીભ વહ  તયફો થઈને 

ાદયની નદીઓ છરકે, 

ગોક ણમાળાું ગાભ દીવે વૌ,  

ખેડૂતનાું મ ખડાું ભરકે. 

વત્રભ લન વ્માવ 

    ------- 

ભકફયા જઈને જ ઓ જેભાું સતૂા સ રતાન છે-- 

એ કબ્રથી કે’ળે, અભાયો દેળ રશન્દ સ્તાન છે ! 

 ‘ળમદા’ 

     ------- 

અન બલ છે દરયમાના તોપાનનો –ણ 

આ યેતીભાું શોડી ખયાફે ચડી છે ! 

બગલતીક ભાય ળભાડ 
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    ------- 

આણી કને શોમ તે ફધ 6 શોડભાું મકૂી દઈ,  

શાય કે જીત લધાલીએ આણ એકફીજાના6 થઈ. 

યાજેન્ર ળાશ 

    ------- 

દૂય દૂય યશયતાું, વાજન ! 

લયવો આભ જ વયતાું, વાજન ! 

કાયતકના કોડીરા રદલવો 

ઊગી આથભી ખયતા, વાજન !... 

આવોનાું આંગણ વુંબાયે 

ગરાું ક ુંક ભઝયતાું, વાજન ! 

યાજેન્ર શ ક્ક્ર 

    ------- 

સકૂી તે ધૂ ના બીના ખણેૂથી 

આજ ાુંગયવ ું , કાર લી ખયવ ું, 

તોમ ફરને કુંઠે કો’ ગીત યભે ગયવ ું ! 
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ગ રાભ ભોશમ્ભદ ળેખ 

    ------- 

તાયી તે લાટ અને ભાર ું છે તેર ભશીં, 

જમોવત તે આણા ફેની.... 

તાયી તે શોડી ને ભાયાું શરેવાું છે, 

દરયમો તે આણા ફેનો. 

તાયો તે ચાુંદરો ને ભાયો સયૂજ છે, 

આખ ું નબ આણા ફેન ું ! 

ચુંરકાન્ત ળેઠ  

    ------- 

 “જ ુંવ ું નથી રગીય—જો નરશ સ્લતુંત્રતા !.... 

મતૃ્ય  કે સ્લતુંત્રતા—રખી ન આ રરાટ શાય !” 

--આકયા  કાયી કોર લીયરા યણે ચડયા. 

કૃટણરાર શ્રીધયાણી 

    ------- 

જઈ જયા એભને કશો કોઈ: 
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ના ઘટે આજ યાશ ેઅટલાવ ું. 

 “અફઘડી આલળે” કશીને, બરા ! 

ભોતને ક્ાું રગી હ ું ળયભાવ ું? 

ભશને્ર ‘વભીય’ 

    ------- 

અભે બમ્માું અશીંનાું ખેતયભાું, ડ ુંગયભાું, કોતયભાું, 

નદીઓભાું ન્શામાું, આોટયાું ક દયતના ાનેતયભાું; 

અભે અશીં યોમાું, કલ્રોલ્માું; અશીં ઊઠયાું, છડામાું, 

જીલનજ ુંગે જગત બમ્માું, ણ લીવયી નરશ ગશૃભામા ! 

સ ન્દયમ ્ 
 

    ------- 

નથી કાુંઈ ખારી શાથે આવ્મા કબ્રને કાુંઠે, 

છરોછર વોણરાુંની ોઠ રાવ્મા કબ્રને કાુંઠે; 

નથી કાુંઈ કેસડૂાું કોળમા, અભાર 6 રોશી ઊગ્ય 6 છે; 

ન રીરાું તણૃ—અભે ળભણાું ણફછાવ્માું ત્માું કબ્રને કાુંઠે ! 
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રકવન વોવા 

    ------- 

જનતા દોયલામે છો ક્ષણ ફે ક્ષણ કોઈથી, 

વદાને કાજ ના રકિંત  , કો’નાથી દોયલામે તે. 

ડતી, રડતી, ખોતી, લેચાતી, છેતયાતી લા,-- 

યોજયોજ રટાતાુંમે જનતા કો’થી ના ભયે ! 

ઝીણાબાઈ દેવાઈ ‘સ્નેશયસ્શ્ભ’ 
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ભોતીની ભાા જેલી  સ્સ્તકાઓ 

  વુંાદક: ભશને્ર ભેઘાણી 

*આઝાદીકી ભળાર 

*આણા ઉંફયભાું (ઝલેયચુંદ ભેઘાણી)  

*એબ્રશાભ ણરિંકન(ભણણબાઈ દેવાઈ) 

*ઓતયાતી દીલારો(કાકા કારેરકય) 

*કશલેતોની સ્ભયણણકા. 

*કાવ્મભાાનાું ભોતી. 

*ક ુંલયફાઈન ું ભાભેર ું(પે્રભાનુંદ) 

*ણગજ બાઈની ફારલાતાડઓ 

*ઝલેયચુંદ ભેઘાણીની કાવ્મ કણણકા. 

*દ રાર ું દામ્ત્મ(અન લાદક: ભશને્ર ભેઘાણી)  

*યભ વખા મતૃ્ય (કાકા કારેરકય) 

*શાડી વનળાના ડઘા (વેઈક્ો મ ચાક ) 

*બગલાનને ફાકોના ત્રો. 
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*બાઈ, દીકયો અને ાડોળી (ળુંભ પ્રવાદ દેવાઈ, વલનોરદની 

નીરકુંઠ, ઈશ્વય ેટરીકય) 

*બાયે મલૂાુંલના બેર (સ્લાભી આનુંદ) 

*બેદની બીંત્ય ને આજ ભાયે બાુંગલી(ભન બાઈ ુંચોરી ‘દળડક’) 

*ભાયા ગાુંધીફા (ઉભાળુંકય જોળી) 

*ભાયાું ભોટીફા(મ ક ન્દયામ ાયાળમડ)  

*ભાયી અણબનલ દીક્ષા(કાળીફશને ભશતેા) 

*ભાયી જીલનમાત્રા (ફફરબાઈ ભશતેા) 

*ભાયી લાચનકથા (ભન બાઈ ુંચોી) 

*મ ગ્ધાલસ્થાના ઉંફયે(‘પે્રભ જમોવત’) 

*ભોતીની ઢગરી :1 

*ભોતીની ઢગરી :2 

*યલીન્રનાથની ણચિંતન-કણણકા. 

*લનાુંચર(જમન્ત ાઠક)  
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*વલચાયભાાનાું ભોતી . 

* “ળીંગડા ભાુંડતાું ળીખલશ ું” (ભન બાઈ ુંચોી) 

*સ દાભાચરયત્ર અને હ ૂુંડી (પે્રભાનુંદ) 

*શાસ્મભાાના ભોતી 

                             સપંર્ક : 

 રોકવભરા ો.ફો.23(વયદાયનગય), બાલનગય 364001 

 e-mail:lokamilap@gmail.com પોન:(0278) 2566402 
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