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 સાંપાદકની નોંધ 
 ઝવેરર્ાંદ મઘેાણીનુાં પહલેવહલેુાં ગીિ ‘દીવડો ઝાાંખો બળે’ 1918માાં, લેખકની 21 વરસની 
વયે, રર્ાયેલુાં. એમનો પ્રથમ કાવ્યસાંગ્રહ ‘વેણીનાાં ફૂલ’ 1928માાં પ્રગટ થયેલો, અને છેલ્લો 
‘રત્તવન્દ્ર- વીણા’ 1944માાં – લેખકના અવસાન પહલેાાં લગભગ ત્રણ વરસે. એમનાાં કુલ 250 જેટલાાં 
કાવ્યોનો સમચુ્ર્ય ‘સોના-નાવડી’ નામે 1997માાં પ્રકાત્તશિ થયો છે. 250 કાવ્યોમાાંથી ત્રીજા ભાગ 
જેટલી અનકૃુત્તિઓ છે – મખુ્યત્વે રત્તવન્દ્રનાથ ઠાકુરનાાં કાવ્યોની. 

        કત્તવ મેઘાણી એક બલુાંદ ગાયક પણ હિા. લોકો એમનાાં કાવ્યો વાાંર્િા, પણ િેને સાાંભળીને 
માણનારાાંઓની સાંખ્યા મોટી હશે. એ રીિે મેઘાણીનાાં કેટલાાંય કાવ્યોની અનેક પાંક્તિઓ પ્રજાના કાંઠે 
ર્ડીને િેના ચર્િમાાં અંકકિ થઈ ગયેલી છે. આખાાં ને આખાાં કાવ્યો થોડાક ભાવકોને યાદ રહી જાય, 
પણ અમકુ પાંક્તિઓનુાં સ્મરણ હજી પણ અનેક રત્તસકોને થત ુાં હશે. 

        એવી પાાંર્સો જેટલી પાંક્તિઓ મેઘાણી-કાવ્યોમાાંથી િારવીને અહીં કચણકા રૂપે કક્કાવાર 
ગોઠવી છે. મોટા ભાગની કચણકાઓ દસથી ઓછી પાંક્તિઓની છે િે યાદ રાખવાનુાં સગુમ બનશે, 
એવી આશા છે. 
 
મેઘાણી જયાંત્તિ : 17 ઓગસ્ટ, 2011                                                  મહને્દ્ર મેઘાણી
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આગે કદમ ! આગે કદમ ! આગે કદમ ! 

યારો! ફનાના પાંથ પર આગે કદમ !॰॰॰ 

આગે કદમ: દકરયાવની છાિી પરે, 

ત્તનર્જળ રણે, ગાઢાાં અરણ્યે, ડુાંગરે; 

પાંથે ભલે ઘન ઘઘૂવે કે લ ૂઝરે: 

આગે કદમ ! આગે કદમ ! આગે કદમ ! 
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આભમ ાં ઊગેલ ર્ાાંદલો ને જીજાબાઈને આવ્યાાં બાળ – 

બાળુડાને માિ કહિંર્ોળે 

ધણણણ ડુાંગરા બોલે ! 

ત્તશવાજીને ત્તનિંદરૂ ના’વે 

માિા જીજાબાઈ ઝુલાવે.॰॰॰ 

પોઢજો રે, મારાાં બાળ ! 

પોઢી લેજો પેટ ભરીને આજ 

કાલે કાળાાં જુદ્ધ ખેલાશે 

સવૂા ટાણુાં ક્ાાંય નૈ રે’શે. 
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આવજો આવજો, વા’લી બા ! 

એક વાર બોલ: ભલે ભાઈ, ત ુાં જા ! 

પાછલી િે રાિને પહલેે પરોકડય ે

ઝબકીને ત ુાં જ્યારે જાગે, 

રે મા ! ઝબકીને ત ુાં જ્યારે જાગે, 

ઓશીકે પાાંગિે ફેરવિાાં હાથ ત ુાંન ે

પડખુાં ખાલી લાગે, હો મા ! 

માડી, મને પાડજે હળવા સાદ, 

પડઘો થઈ હુાં દૈશ જવાબ. 

                                                (રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરના કાવ્ય ઉપરથી) 
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એ લાડકડાની પ્રત્તિમાનાાં છાનાાં પજૂન કરિી,॰॰॰ 

ત્તવજોગણ હશે કદનો ગણિી..॰॰॰ 

એવી કોઈ ત્તપ્રયાનો પ્રીિમ આજ ચર્િા પર પોઢે, 

એકલડો ને અણબઝેુલો અગન-ત્તપછોડી ઓઢે.॰॰॰ 

એની ભસ્માાંકકિ ભતૂ્તમ પર ર્ણજો આરસ-ખાાંભી, 

એ પથ્થર પર કોિરશો નવ કોઈ કત્તવિા લાાંબી; 

લખજો: ‘ખાક પડી આંહીં 

કોઈના લાડકવાયાની.’ 

        (મેરી લા કોસ્ટેના અંગે્રજી પરથી) 
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ઓતર દ  વાયરા, ઊઠો ઊઠો હો િમે - 

ઓિરાદા  વાયરા, ઊઠો !॰॰॰ 

ધરિીના દેહ પરે ર્કડયા છે પુાંજ પુાંજ 

સકડયેલાાં ર્ીર, ધળૂ, કૂાંથો; 

જોબનનાાં નીર મહીં જામયાાં શેવાળ-ફૂગ: 

ઝાંઝાના વીર, િમે ઊઠો ! 
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ઓ  દોસ્િો ! દરગજુર દેજો દીવાના બાાંધવોને; 

સબરૂી ક્ાાંય દીઠી છે કલેજે આશકોને ? 

કદલે શુાં શુાં જલે – દેખાડીએ કદલઆહ કોને ? 

અમારી બેવકૂફીયે કદી સાંભારશોને ? 

અગર બહિેર, ભલૂી જાજો અમારી યાદ ફાની ! 

બરૂી યાદે દુભવજો ના સખુી િમ જજન્દગાની; 

કદી સ્વાધીનિા આવે – ત્તવનાંિી, ભાઈ, છાની: 

અમોનેયે સ્મરી લેજો જરી, પળ એક નાની ! 
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કોઈ દી સાાંભરે નૈ 
મા મને કોઈ દી સાાંભરે નૈ. 

કેવી હશે ને કેવી નૈ 
મા મને કોઈ દી સાાંભરે નૈ. 

કોક કોક વાર વળી રમમિ વર્ાળે મારા 
કાનમાાં ગણગણ થાય; 
હતુતુતુનુી હકડયાપાટીમાાં 
માનો શબદ સાંભળાય – 

મા જાણે હીંર્કોરિી વઈ ગઈ, 
હાલાાંના સરૂ થોડા વેરિી ગઈ. 

        (રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરના કાવ્ય ઉપરથી) 
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ગ જે ગગને મેહચુલયા રે, 
વાજે વરસાદ ઝડી.॰॰॰ 
મારા નાના ખેિરને રે, 
શેઢે હુ ાં િો એકલડી ! 

મેં િો ધાન વાઢી ઢગલા કકરયા, 
ડૂાંડા ાં ગાાંસડી ગાાંસડીએ ભકરયાાં; 

ત્યાાં િો વાદળ ઘોર તટૂી પકડયાાં. 
ભીંજુ ાં ઓથ ત્તવનાની રે, 
અંગે અંગે ટાઢ ર્ડી; 

મારા નાના ખેિરને રે, 
શેઢે હુ ાં િો એકલડી. 

                                            
(રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરના કાવ્ય ઉપરથી) 
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ગ મન ાં માણસ મરૂખાાં રે એને કાળવી કે’િાાં રે. 
હુાં કે’િો કૃષ્ણકળી કૃષ્ણકળી કૃષ્ણકળી રે, 

ગામનાાં માણસ મરૂખાાં રે એને કાળવી કે’િાાં રે. 
દીઠી વૈશાખને દા’ડ,ે સીમને કબેૂ, બાપની વાડી રે: 

માથે કાાંઈ ઘમૂટો નો’િો 
ખાંભે કાાંઈ સાંગટો નો’િો, 

ઝૂકાઝૂક ઊડિો ર્ોટો મોકળો એની પીઠ પછાડી રે; 
કાળી! મર દેહની કાળી – 
મેં િો જોઈ આંખ બે કાળી. 

બીજુ ાં કાાંઈ દેખવુાં નો’તુાં, આંખ બે કાળી, હરણાાંવાળી રે, 
આંજયા ત્તવણ આંખ બે કાળી રે. 

                                        
(રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરના કાવ્ય ઉપરથી) 
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ચ રણ-કન્યા ! 

ર્ૌદ વરસની ર્ારણ-કન્યા,॰॰॰ 

બાળી ભોળી ર્ારણ-કન્યા,॰॰॰ 

પહાડ ઘમુ ાંિી ર્ારણ-કન્યા,॰॰॰ 

આગ-ઝરાંિી ર્ારણ-કન્યા,॰॰॰ 

ડાાંગ ઉઠાવે ર્ારણ-કન્યા 

ત્રાડ ગજાવે ર્ારણ-કન્યા ! 
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છેલ્લો કટોરો ઝેરનો આ: પી જજો, બાપ ુ! 

સાગર પીનારા ! અંજચલ નવ ઢોળજો, બાપ ુ!॰॰॰ 

ઘનઘોર વનની વાટને અજવાળિો, બાપ ુ! 

ત્તવકરાળ કેસકરયાળને પાંપાળિો, બાપ ુ! 

ર્ાલ્યો જજે ! તજુ ભોત્તમયો ભગવાન છે, બાપ ુ! 

છેલ્લો કટોરો ઝેરનો પી આવજે, બાપ ુ! 
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જાગો, જગના ક્ષધુાિચ ! જાગો, દુબચલ-અશતિ !॰॰॰ 

જાગો, જુગના ગલુામ ! દેખાયે કદવ્ય ધામ- 

ઈન્સાફી િખ્િ પર કરાલ કાલ જાગે - 

દેવા દુષ્ટોને દાંડ ઘોર કાલ જાગે !॰॰॰ 

બહ ુકદન દાસત્વ સહ્ાાં, જીવન નીવીયચ થયાાં,॰॰॰ 

જાગો, જાગો, ગલુામ ! આવી પહોંચ્યાાં મકુામ - 

ઈન્સાફી િખ્િ પર કરાલ કાલ જાગે. 

 



13 

 

 

ત રે ક્ારે કૈંક દુલારે કદલનાાં શોચણિ પાયાાં ; 

પતુ્રત્તવજોગી માિાઓનાાં નયનઝરણ ઠલવાયાાં – 

ઝાંડા ! અજર અમર રે’જે: 

વધ વધ આકાશે જાજે.॰॰॰ 

આઠે પહોર હુ ાંકારા કરિો જાગ્રિ રહ,ે ઉમાંગી ! 

સાવધ રહજેે, પહરેો દેજે, અમે ન રહીએ ઊંઘી – 

ઝાંડા ! સ્વરાજના સાંત્રી ! 

રહો તજુ ઝાલર રણઝણિી ! 
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તજુ સખુની મહકેફલમાાં ત ુાં સહનુે નોિરજે, 

પણ જમજે અશ્રનુી થાળ એકલો; 

હોંશીલા જગને હસવા િેડુાં કરજે: 

સાંઘરજે ઉરની વરાળ એકલો.॰॰॰ 

બીજાાંને આંગણ અમિૃ-ઝરણાાં રેલવજે: 

પી લેજે ત્તવષ િારાાં ત ુાં એકલો.॰॰॰ 

કદલકદલની દુુઃખ-વાિો કદલસોજીથી સણુજે: 

ચપૂ રહજેે કાપી જબાન એકલો. 
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દીઠી સાાંિાલની નારી રે આજ દીઠી સાાંિાલની નારી. 

શીમળુના ઝાડ હઠે જાિી ને આવિી દીઠી સાાંિાલની નારી. 

માથે માાંડેલ છે માટીની સ ૂાંડલી, 

ઘાટીલા હાથમાાં થોડી થોડી બાંગડી, 

પાિચળયા દેહ પરે વીંટેલી ચ ૂાંદડી: 

કાયાની કાાંબડી કાળી.॰॰॰ 

કકડયાની હાક પડે, હડીઓ ત્યાાં કાઢિી દીઠી સાાંિાલની નારી; 

ધગધગિી માટીની સ ૂાંડલીઓ સારિી દીઠી સાાંિાલની નારી.॰॰॰ 

(રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરના કાવ્ય ઉપરથી) 
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દુનનય ન  વીરોનાાં લીલાાં બચલદાનોમાાં 

ભભકયો કસુાંબીનો રાંગ; 

સાગરને પારે સ્વાધીનિાની કબરોમાાં 

મહકે્ો કસુાંબીનો રાંગ.॰॰॰ 

નવલી દુત્તનયા કેરાાં સ્વપ્નોમાાં કત્તવઓએ 

ગાયો કસુાંબીનો રાંગ; 

મકુ્તિને ક્ારે ત્તનજ રતિો રેડણહારે 

પાયો કસુાંબીનો રાંગ. 
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નથી જાણ્્ુાં અમારે પાંથ શી આફિ ખડી છે, 

ખબર છે આટલી કે માિની હાકલ પડી છે, 

જીવે મા માવડી એ કાજ મરવાની ઘડી છે : 

કફકર શી જ્યાાં લગી િારી અમો પર આંખડી છે ?॰॰॰ 

તટેૂ છે આભઊંર્ા આપણા આશા-ત્તમનારા, 

હજારો ભય િણી ભિૂાવળો કરિી હુ ાંકારા; 

સમપચણની છિાાં વહશેે સદા અણખટૂ ધારા, 

મળે નવ માવડીને જ્યાાં લગી મકુ્તિ-કકનારા. 
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નીંદરભરી રે ગલુાલે ભરી, 

બેનીબાની આંખડી નીંદરભરી રે. 

નીંદરને દેશ બેની નત્ય નત્ય જાિાાં, 

અંકાશી હીંર્કાની હોડી કરી. 

દોરી િાણીને વીર મારે હલેસાાં, 

હાલાાં વાયાાં ને હોડી વેગે ર્ડી.॰॰॰ 

સાિે ત્તસિંધનુે િીર સફરો રે કીધી, 

સરુજ ઊગ્યો ને બેન આવ્યાાં ફરી ! 
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પીડિતની આંસડુાધારે-હાહાકારે 

રેલ્યો કસુાંબીનો રાંગ; 

શહીદોના ધગધગિા ત્તનુઃશ્વાસે ત્તન:શ્વાસે 

સળગ્યો કસુાંબીનો રાંગ. 

ધરિીનાાં ભખૂ્યાાં કાંગાલોને ગાલે 

છલકાયો કસુાંબીનો રાંગ; 

ચબક્સ્મલ બેટાઓની માિાને ભાલે 

મલકાયો કસુાંબીનો રાંગ ! 
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બ જે ડમરુ કદગન્િ, ગાજે કદમો અનાંિ, 

આઘે દેખો, રે અંધ ! ર્ડી ઘોર આંધી: 

દેશેદેશેથી લોક, નરનારી થોકથોક 

ઉન્નિ રાખીને ડોક, આવે દળ બાાંધી.॰॰॰ 

દેિાાં ડગ એકિાલ, ત્તનભચયિાની મશાલ 

લઈને કાંગાળ કેરી સેના આવે. 

દેખો ! રે કાલ કેરી સેના આવે. 

(અપ્ટન ત્તસિંકલેરના અંગ્રેજી પરથી) 
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મોર બની થનગાટ કરે 

મન મોર બની થનગાટ કરે. 

ઘનઘોર ઝરે ર્હઁ ુઑર, મારુાં મન મોર બની થનગાટ કરે.... 

ઘર ઘરર ઘરર મઘેઘટા ગગને ગગને ગરજાટ ભરે 

ગમુરી ગમુરી ગરજાટ ભરે. 

નવે ધાન ભરી સારી સીમ ઝૂલ,ે 

નદી્ુાં નવજોબન ભાન ભલેૂ, 

નવ દીન કપોિની પાાંખ ખલેૂ. 

મધરા મધરા મલકાઈને મેડક મહેસુાં નેહસુાં બાિ કરે. 

ગગને ગગને ગમુરાઈને પાગલ મેઘઘટા ગરજાટ ભરે. 

(રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરના કાવ્ય ઉપરથી) 
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રક્ત ટપકિી સો સો ઝોળો સમરાાંગણથી આવે, 

કેસરવરણી સમરસેત્તવકા કોમલ સેજ ચબછાવે: 

ઘાયલ મરિાાં મરિાાં રે. 

માિની આઝાદી ગાવે. 

કો’ની વત્તનિા, કો’ની માિા, ભચગની ટોળે વળિી, 

શોચણિભીના પત્તિ-સિુ-વીરની રણશય્યા પર લળિી.... 

સહ ુસૈત્તનકનાાં વહાલાાં જનનો મચળયો જ્યાાં સખુમેળો, 

છેવાડો ને એકલવાયો અબોલ એક સિૂેલો: 

કોઈનો અજાણ લાડીલો. 

(મેરી લા કોસ્ટેના અંગે્રજી પરથી) 
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લ ગ્યો કસુાંબીનો રાંગ – 

રાજ, મને લાગ્યો કસુાંબીનો રાંગ ! 

જનનીના હૈયામાાં પોઢાંિાાં  પોઢાંિાાં 

પીધો કસુાંબીનો રાંગ; 

ધોળાાં ધાવણ કેરી ધારાએ ધારાએ 

પામયો કસુાંબીનો રાંગ. 

બહનેીને કાંઠે નીિરિાાં હાલરડાાંમાાં 

ઘોળ્યો કસુાંબીનો રાંગ ! 
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લીલ  છે મોર કાળી વાદળી રે 

એક વાર ઊભાાં રો’, રાંગ વાદળી ! 

વરસ્યા ત્તવણ શાને વહ્ાાં જાવ રે, 

એક વાર ઊભાાં રો’, રાંગ વાદળી ! 

ઝૂરે બાપૈયા : ઝૂરે ઝાડવાાં રે, 

એક વાર ઊભાાં રો’, રાંગ વાદળી ! 

િરસ્યા નદીઓ િે કેરા િીર રે, 

એક વાર ઊભાાં રો’, રાંગ વાદળી ! 
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વેકર મ ાં કોણે વીરડા ગાળ્યા ? 

વીરે મારે ગાળ્યા ! 

વીરડા રૂપાળા કેને કાજ ગાળ્યા ? 

બેનીને કાજ ગાળ્યા ! ॰॰॰ 

વીરડાનાાં પાણી મીઠડાાં કેવાાં ? 

માિાના દૂધ જેવાાં 

વીરાના વહાલ જેવાાં 

બાપનુા બોલ જેવાાં 

સકહયરના કોલ જેવાાં. 
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સનૂ  સમદરની પાળે 

રે આઘા સમદરની પાળે, 

ઘેરાિી રાિના છેલ્લા શ્વાસ ઘટેૂ છે એક બાળુડો રે -॰॰॰ 

ચબડાિા હોઠના છેલ્લા બોલ ઝીલન્િો એક ત્યાાં ઊભો રે 

સાથી સમદરની પાળે. 

ઝૂકેલા એ વીરને કાને.॰॰॰ 

ટૂાંપાિી જીભનાાં ત્રટૂયાાં વેણ સણુાવે હાથ ઝાલીને રે :॰॰॰ 

વીરા ! મારો દેશડો દુરે, ॰॰॰ 

વાલીડાાં દેશવાસીને સોંપજે મોંઘી િેગ આ મારી રે. 

(કેરોલીન નોટચનના અંગ્રેજી કાવ્ય ઉપરથી) 
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સો સો રે સલામુાં મારા ભાાંડુડા ાંને કે’જો રે, 

ઝાઝેરા જુહાર જગને દેજો હો...જી ! 

મળા્ુાં ન િેને સહનુે માફામાફ કે’જો, ને 

રુકદયામાાં રાખી અમને રે’જો, હો...જી ! ॰॰॰ 

હકર કેરાાં િેડા ાં અમને – આવી છે વધામણી રે, 

દચલિોને ઉત્સવ હાકલ પડી છે હો....જી; 

હસિાાં મખુડાાંની અમને ત્તવદા્ુાં કદયો રે, વા’લાાં ! 

રખે કોઈ રોકે નયણાાં રડીને હો....જી ! 
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હજારો વષચની જૂની અમારી વેદનાઓ, 

કલેજાાં ર્ીરિી કાંપાવિી અમ ભયકથાઓ, 

મરેલાાંનાાં રુત્તધર ને જીવિાાંનાાં આંસડુાાંઓ : 

સમપચણ એ સહ ુિારે કદમ, પ્યારા પ્રભ ુઓ ! 

અમારા યજ્ઞનો છેલ્લો બચલ : આમીન કે’જે ! 

ગમુાવેલી અમે સ્વાધીનિા ત ુાં ફેર દેજે ! 

વધારે મલૂ લેવાાં હોય િોયે માગી લેજે ! 

અમારા આખરી સાંગ્રામમાાં સાથે જ રે’જે !



 

 

 

 

  

 


