
મમોતતી વવેરરાયરા ચમોકમરામ
(ગગુજરરાતતી ભરાષરાનતી સરાચરા મમોતતી જ વેવતી કવેટલતીક કરાવયપમકકતઓનમો સમગ્રહ)

  છવેલમો  ફવેરફરારરઃ  તરા. ૬ જજન, ૨૦૨૨  

ભલરા  હગુઆ જગુ  મરારરઆ  બરહકણિ  મહરારરા  કનતગુ
લજવેજમ  તગુ  વયમકસ અહગુ  જઇ ભગગરા  ઘરુ  એનતગુ
(ભલગુમ  થયગુમ  કવે  મરરાયરા   બહવેનતી   મરારરા   કમથ  જ
લરાજી મરત સકખિઓમરામ ઘવેર ભરાગતી આવયરા હમોત તમો)

-હવેમચમદરાચરાયર

પગુતત્તેં જાયત્તેં કવણમ ગગુણિ અવગગુણ કવણ મજએણિ
જા  બપપતીકતી  ભજમહડતી  ચમપતી  જઈ  અવરવેણિ

(એવરા પગુત્રજનમનમો સરાર શમો  શમોક શમો એનરા મમૃતયગુથતી
કપતમૃ ભજકમ જ વેનરા જીવતરામ  અરર પગ તળવે ચમપરાય જ)

-હવેમચમદરાચરાયર

અમહવે થમોવરા રરઉ બહગુવ કરાયર એમવ ભણિકનત
મગુકદ્ધિ કનહરાલ રહ ગયણિયલગુ કઈ જણહ કરકનત

(અમવે થમોડરા, રરપગુ ઘણિરા, કરાયર એમ ભણિવે
મરાથવે જ કવે ગગન ઉપર ઉજાસ કમોણિ કરવે )

-હવેમચમદરાચરાયર
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જીકવઉ  કરાસગુ  ન  વલહઉ,  ધણિ  ખિગુણિ  કરાસગુ  ન  ઈઠગુ મ
દમોકણણિ કવ અવસરકનવરડઆઈં કતણિ સમ ગણિઈ કવકસઠગુ

(વહરાલગુમ ન કમોનવે હમો જીવવગુમ, ધન કમોનવે ન હમો ઈષ
અવસર આવયવે આ બવેયનવે તમૃણિવત્ ગણિવે કવકશષ)

-હવેમચમદરાચરાયર

બરામહ કવછમોડકવ જારહ તગુહગુમ   હઉ તવેવમઈ કમો દમોસગુ
રહઅયકઠઠ જઈ નતીસરરહ જાણિઉ મગુમજ સરમોસગુ

(હરાથ છમોડરાવતી જાય તગુમ,  એમરામ તનવે શગુમ આપગુમ દમોષ
રૂરદયરામરામથતી નતીકળતી જ,  નવે  જજ વે  મરારમો રમોષ)

-હવેમચમદરાચરાયર

અહત્તેં કનમદઉ કમોકવ જણિ અહવેઇં વણણિઉ કમોકવ
અહવે કનમદહગુમ  કવેકવ નકવ    નહઈ વણણિહગુમ  કમકવ

( કનમદમો અમનવે કમોઈ જન સતવમો અગર જન કમોઈ
 નવ કનમદરા-સતગુકત કમોઈનતી  ભકણિયવે અમમો કદતીયવે )

-હવેમચમદરાચરાયર

મરજ નવે  કરામ મરારજ  પજમઠ  ન દવેજ લગરાર
સરહયર  મવેણિરામ મરારશવે કહતી કરાયરનતી  નરાર

કમથરા  રણિમરામ  પવેઠકવે,   કવેનતી  જવવે  વરાટ
સરાથતી તરારરામ ત્રણિ છવે;  હહયગુમ, કટરારતી, હરાથ
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કમથરા   તગુમ   કગુમજર  ચઢમો   હવેમ કટમોરરા  હથથ
મરામગયરા મગુકતરાફળ મળવે પણિ ભતીખિનવે મરાથવે ભઠ

સવેણિ  સગરાયગુમ કતીજીએ,  જ વેવતી  કગુળનતી રતીત,
સરખિવેસરખિરામ ગમોતતીએ, વવેર, વવેવરાઈ નવે પતીત

દળ  ફરવે , વરાદળ ફરવે , ફરવે  નદતીનરા પજર
શજરરા બમોલયરા નરા ફરવે , પકશ્ચિમ ઊગવે સજર

સગુમદર ભમોમ સમોરઠ તણિતી, જયરામ કનમરળ વહવેતરામ નતીર,
જયરામ જાહલ જ વેવતી બવેનડતી અનવે નવઘણિ જ વેવમો વતીર.

વવેર,  વયસન,   વહભવ   નવે   વયરાજ
વહરાલરામ પણિ વવેરતી થઈ કરશવે તરારરાજ

મગુખિ મમોરમો મરાથવે મકણિ, ઝવેર તજયગુમ નરહ નરાગ,
સમગત છતરામ સગુધયર્યો નરહ, મમોટગુમ તવેનગુમ અભરાગ.

નરામ રહવેતરા ઠક્કરરામ, નરાણિરામ નહતી રહમત
કતીકતર કવેરરા કમોટડરામ,  પરાડરા નહતી પડમત

જનનતી જણિ તમો ભકતજન કરામ દરાતરા કરામ શજર
નરહ તમો  રહવેજ વે  વરામઝણિતી  રખિવે ગગુમરાવવે  નજર
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વરતીએ  જઈનવે જાત, મરતરામ યવે મજકવે નરહ,
પડતી પટમોળવે  ભરાત,  ફરાટવે પણિ  ફતીટવે નરહ.

કડવરાબમોલમો  શવેરઠયમો,    જજઠરાબમોલતી  નરાર
કનતયજમરાઈ પરમોણિલરા, એ તમો મરાથવે ભરાર

મજરખિનવે મમોભમો નરહ, કરાસદનવે નરહ થરાક
કનમદકનવે લજજા નરહ, નકટરાનવે નરહ નરાક

મમોતતી  ભરામગયગુમ  વવીંધતરા,   મન   ભરામગયગુમ   કવવેણિ;
ઘમોડમો ભરામગયમો ખિવેડતરામ, એનવે નહવીં સરામધમો નહવીં રવેણિ

કરવત, કરાતર, કગુજન, એ વહવેરતી જગુદરામ કરમત
સજઈ,  સગુહરાગમો,  સજન,  ભરામગયરામ એ સરામધમત

અકત પવેમતી નવે બહગુ ઋણિતી, જ વેનવે વવેર ઘણિરામય
સગુખિવે  ન સજએ  કમોઈ દતી,  આ ત્રણિ જણિરાય

અવવેજ ખિમોયમો  આવશવે,  ગયરામ મળવે છવે ગરામ
ગયમો ન અવસર આવશવે, ગયગુમ મળવે નરા નરામ

અરહમગુખિ કબમદગુ કવષ થયગુમ, કવેળવે થયગુમ કપજર
છતીપવે જળ મમોતતી થયગુમ  સમગતનરામ ફળ શજર
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ઊંઘ ન જજએ  તજટતી ખિરાટ,  ઈશક ન જજએ જાતકજાત
ભજખિ ન જજએ એમઠમો ભરાત, તરસ ન જજએ ધમોબતીઘરાટ

સવર રમોગમોનરા  કષમોમરામ  ઉતમ ઔષધ ઉપવરાસ
ન હમોય જ વેનગુમ પવેટ સરાફ, તવેનવે ભમોજન આપવે ત્રરાસ

અગર બળતરામ ગગુણિ કરવે , નવે સગુખિડ ઘરાસમતરા
શજર હમોય તવે  રણિ ચડવે,  નવે  કરાયર નરાસમતરા

કરામઠરા ઘઉનતી રમોટલતી મરામહવે મવેળકવયમો ગમોળ
તવેડતી જમરાડગુમ નરાવલરા,  થરાય કળરાયવેલ મમોર

બરાર કમોશવે બમોલતી બદલવે,  તરુવર બદલવે શરાખિરા
જતવે દહરાડવે કવેશ બદલવે લખિણિ ન બદલવે લરાખિરા

બવે’રરા આગળ ગરાવણમ, મજમગરા આગળ ગરાલ
અમધરા આગળ નરાચવગુમ,  એ ત્રણિવે હરાલહવરાલ

પરાણિતીમરામ પરાષરાણિ,  ભવીંજ વે  પણિ  ગળવે નરહ,
મજરખિ આગળ વરાણિ,  રતીઝવે પણિ બજઝવે નરહ.

હથવેળતીમરામ  વરાળ  નરહ નવે  ગધવેડરાનવે ગરાળ નરહ
ચરારડયરાનવે શરમ નરહ નવે અઘમોરતીનવે ધરમ નરહ
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જગુઠગુમ કદતી ન બમોલવગુમ, તયજવગુમ આળસ અમત,
હળતી મળતીનવે ચરાલવગુમ,  રરાખિવમો  સરારમો સમગ.

જ વેનવે જ વેનગુમ કરામ નરહ  તવે ખિરચવે નરહ દરામ,
ભલવે હરાથતી સસતમો મળવે, ગરતીબનવે શગુમ કરામ?

કનજ ઘરનગુમ, પરનગુમ વરવે , તયરામ તવેવમો મન-રમગ,
દરજી  પહમોળગુમ  વવેતરવે , મમોચતી  વવેતરવે   તમગ.

દતીનતરા  કવણિ  પવતીણિતરા,  લજણિ  કવનરાનગુમ ભમોજ
સવપનકવહમોણિતી કજ મદગતી, એ ત્રણિ કનષફળ બમોજ

કરારવેલગુમ કહવે  હગુમ  કડવગુમ  નવે  મરારવે  મરાથવે ચમોટલતી
જ ખિરાવરાનતી મઝરા પડવે તમો ખિરાજ વે રસ-રમોટલતી

મધ, આદગુરસ મવેળવતી, ચરાટવે પરમ ચતગુર
શરાસ,  શરદતી,   વવેદનરા,   ભરાગવે   જરૂર

મરાહ મરહનરાનગુમ મરાવઠગુમ,  જ મગલ મમગલ ગતીત
સમય કવનરાનગુમ બમોલવગુમ, એ ત્રણિ સરખિતી રતીત

ગયગુમ  ધન  તવે  સરામપડવે,  ગયરામ વળવે  છવે વહરાણિ
ગયમો અવસર આવવે નરહ, ગયરામ ન આવવે પરાણિ
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સબળરામથતી સસૌ કમોઈ બતીએ, નબળરામનવે જ નડરાય
વરાઘ  તણિમો  ભમોગ   ન  મરામગવે  ભવરાનતી  મરાય

મગુશકવેલતીમરામ જ કમત્રનતી ખિરતી કસમોટતી થરાય,
હતીરમો સમઘરાડવે ચડવે  તમો જ ચમક પરખિરાય.

આતરાભરાઈએ આશરા  આપતી  આમટરા  ખિજબ ખિવડરાવયરામ
આજકરાલ આજકરાલ કરતી ગમોળનરા પરાણિતીએ નવડરાવયરામ

સભરામરામ કવષવે જઈ બવેસવગુમ જયરામ જ વેનમો અકધકરાર
ઝરામઝર   શમોભવે   ચરણિમરામ   હહયરા  ઉપર  હરાર

ઉદ્યમ તમો સસૌ આદરવે  પરામવે કમર પમરાણિ
કમર્મીનવે  હતીરમો  જડવે  અકમર્મીનવે  પહરાણિ

કવેળગુમ, કવેરતી, કરાકમનતી,  કપયગુ, કમત્ર નવે પધરાન
એ સવર  પરાકરામ ભલરા,  કરાચરામ નરા'વવે  કરામ!

હવીંગ,  મરચગુમ નવે  આમબલતી,  સમોપરારતી નવે તવેલ
ગરાવરાનમો શમોખિ હમોય તમો એ પરામચવે વસતગુ મવેલ

જરાન થયરાથતી  ઉપજ વે  ઉર અમદર અકભમરાન
કરામ કશગુમ આવવે નરહ, આવવે જયરારવે  અવસરાન
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વહરાલગુમ પણિ પછતી નવ ગમવે, હદ પરાર જ જાય
વરાળ મજછનમો પણિ જ વધવે  કરાતરથતી  કતરરાય

લરાખિરા જ વેડરા લખિ  વયરા  ઉનડ જ વેડરા અઠ
હવેમ હવેડરા ઉન હલતીઆ  ફરતીનવે ઇણિતી વટ

મજરખિ સરાથવે ગમોઠડતી પદ પદ હમોય કનરરાશ
મજરખિનવે પકતબમોધતરામ, મનમરામ થરાય ખિટરાશ

મરાખિતી, મમકમોડમો, મજરખિ નર  સદરા રહવે લપટરાય
ભમર, ભમોરરમગ, ચતગુર નર કરડતી આઘમો થરાય

મરતરામ મરતરામ સમતમો સવરજનમોનવે સગુખિતી કરવે
બળતમો બળતમો  ધજપ  સગુવરાકસત  બધગુમ કરવે

ભલમો ભલરાઈ નરા તયજ વે  દગુષ ન ચગુકવે દરાવ
ચમદનનવે સળગરાવતરામ પગટવે શગુભ સવભરાવ

તતીરથ જઈનવે પણિ જ કચત ચમચળ મન ચમોર
પરાપ  રકતભર  નરા ઘટવે,  દશ મણિ વધવે ઓર

ઘમોડતી  ચમકવે ચરાબજકવે    ટજમકરારવે   રરાજપજત
વધઘટ ભરાવવે વરાકણિયમો કડરામ અવરાજ વે ભજત
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કજીયરાનગુમ મજળ હરામસતી
અનવે રમોગનગુમ મજળ ખિરામસતી

સમોરઠ મતીઠતી રરાગણિતી, રરાગ મતીઠમો મલહરાર,
રણિમરામ મતીઠતી વતીરડતી, જ મગ મતીઠતી તલવરાર.

કનમદરા કરવે  જ વે આપણિતી ઉપકરાર એનમો રૂમએ રૂમએ
ગરામઠનમો  સરાબગુ લઈ  ઈ  આપણિરામ કપડરામ  ધગુએ!

જળનરા મમોજા જળ કવષવે જ વેમ ઊછળવે નવે સમરાય
તવેમ મનમોરથ ગરતીબનરા  ઊભરવે  નવે  બવેસતી  જાય

ઊંઘ  બગરાસગુમ  મમોકલવે   જા  બગરાસરા તગુમ
તરારુમ  કહગુમ નરહ મરાનવે તમો ઢરાળતી પરાડતીશ હગુમ

મમોટરા સમગ મમોટરા મળવે  તમો કરવે  શમોખિનતી વરાત
ખિમોટરા સમગ ખિમોટરા મળવે, તમોડરાવવે પમોતરાનરા દરામત

કગુવરા  ઢરામકણિ ઢરાકણમ,  ખિવેતર ઢરામકણિ વરાડ
બરાપનગુમ ઢરામકણિ બવેટડમો, ઘરનગુમ ઢરામકણિ નરાર

કશખિરામણિ તમો તવેનવે દઈએ, જ વેનવે કશખિરામણિ લરાગવે
વરામદરરાનવે કશખિરામણિ દવેતરામ, સગુઘરતીનરા મરાળરા ભરામગવે
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પરાળવે  નરાચવે  પરારવેવડરા, નવે  વગડવે નરાચવે મમોર
પરણયરા એટલરામ મરાનવતી, બતીજામ હરરાયરા ઢમોર

સરમોવર, તરૂવર, સમતજન નવે ચમોથમો વરસવે મવેહ
પરમરાથર  કરવરાનવે કરાજ વે  એ  ચરારવે   ધયર્યો  દવેહ

સવર રદવસ સરખિરા નથતી  દગુ:ખિદરાયક  પણિ કમોઈ
સગુખિ ભમોગવતીએ સવર તમો દગુ:ખિ પણિ લઈએ જઈ

વવેપરારવે   ધન  સરામપડવે, ખિવેતતી થકતી અનરાજ
અભયરાસવે કવદ્યરા મળવે નવે કરામડરા બળવે રરાજ

કનલરજ નર લરાજ વે નરહ, કરમો કમોરટ કધક્કરાર,
નરાક કપરાયગુમ  તમો કહવે:  ‘અમગવે ઓછમો ભરાર!’

નગગુણિમો પરાસ ન રરાખિતીએ, સગગુણિરાનતી પત જાય,
ચમદન  પરડયગુમ  ચમોકમરામ,  ઈંધણિ   મજલ  વવેચરાય

નરામતી નરમરામ નમ્રતરા જગ કદતી કમતી ન જય
જગુઓ, ત્રરાજવગુમ  તમોલતરામ  નમતગુમ  ભરારતી  હમોય

જીતયવે વધતગુમ  વવેર, હરાયરારનવે  કનદરા  નરહ,
સદરાય એનવે લવે’ર, જ વે હરારવે  કવે જીતવે નરહ

10



જરાનતી  ધયરાનતી  સમયમતી  નવે દરાતરા શજર અનવેક
જપતીયરા તપતીયરા બહગુ છવે શતીલવમતમો કમોક એક

એક કપગુત કરાળગુમ કરવે  બતીજ ઊજવળ પકરાશ
દતીપકનરા  બવે  દતીકરરામ, કરાજળ નવે અજવરાશ

બરાપ તવેવરા  બવેટરા નવે  વડ  તવેવરા  ટવેટરા
ઠરામ તવેવતી ઠતીકરતી નવે  મરા તવેવતી દતીકરતી

પહવેલમો  મજખિર  તવે ઠવેકવે કજવમો,  બતીજ  મજખિર  તવે  રમવે જગુવમો;
ત્રતીજ મજખિર તવે બવેન ઘવેર ભરાઈ, ચમોથમો મજખિર તવે ઘરજમરાઈ.

સજન વનવવેલતી ભલતી,  કરવે  ઝરાડ શગુમ પતીત
સજકવે પણિ  મજકવે નરહ,  એ  સજનનતી રતીત

મન ઢઢોંગતી, મન ધજતર છવે,  મન મરકટ સમરાન
મન સગુધરવે  તમો કમત્ર છવે નહવીં તમો શત્રગુ સમરાન

કરાનવે સરામભળગુમ નવ મરાનતીએ નજરવે  જયગુમ તવે સરાચ
ભરામગવે તમો સમધરાય થરાય નરહ  મન, મમોતતી નવે કરાચ

ફતીકરથતી  જીવનવે પતીડરા,  ફતીકરથતી જીવ જાય
ફતીકરનતી ફરાકતી કરવે  એ ખિરમો ફકતીર કહવેવરાય
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ઊંચમો   ગઢ   કગરનરાર  વરાદળથતી વરાતગુમ  કરવે
મરતરા  રરા'ખિત્તેંગરાર ખિરવેડતી ખિરામગમો કરામ ન  થયમો

મરા પડ મરારરા આધરાર ચમોસલરામ કમોણિ ચડરાવશવે
ગયરા  ચડરાવણિહરાર  જીવતરા  જાતર  આવશવે

અડતીકડતી વરાવ નવે  નવઘણિ કજવમો
જ વેણિવે  ન જયરા  તવે જીવતમો મજઓ

કશયરાળવે સમોરઠ  ભલમો  ઉનરાળવે  ગગુજરરાત
ચમોમરાસવે વરાગડ ભલમો કચછડમો બરારવે  મરાસ

કચછડમો ખિત્તેંલવે ખિલકમત્તેં  જીમ્ મહરાસરાગરમત્તેં મચછ
કજત  રહકડમો કચછતી  વસવે  ઉત રડયરામડવીં  કચછ

અક્કલ ઉધરારવે  નરા મળવે  હવેત હરાટવે  નરા  વવેચરાય
રૂપ  ઉછતીનગુમ   નરા  મળવે  પતીત પરરાણિવે નરા થરાય

જ વે ઊગયગુમ  તવે આથમવે  જ વે ફજલયગુમ  તવે કરમરાય
એહ કનયમ અકવનરાશનમો  જ વે જાયગુમ તવે જાય

હવેત લરાવતી હસરાવ તગુમ,  સદરા રરાખિ રદલ સરાફ,
ભજલ કદતી કરતીએ અમવે, તમો પભગુ કરજ વે મરાફ.
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સરાચતી પતીત શવેવરાળનતી  જળ સજકવે  સજકરાય  રવે
મરામયલમો હમસલમો સવરાથર્મી જળ સજકવે ઊડતી જાય

કડવરા ભલવે હમો  લવીંબડરા શતીતળ તવેનતી છરામય
બમોલકણિરા હમોય બરામધવરા તમોય પમોતરાનતી બરામય

નહવીં આદર  નહવીં આવકરાર  નહવીં નહનમોમરામ નવેહ
ન  એવરા ઘવેર કદતી જવગુમ  ભલવે કમચન વરસવે મવેઘ

શ્રદ્ધિરા ઊડતી જયરામ,  મરાન થયગુમ લગુપ,
તયરામ મરાનવતી જીકવત નરા, થયમો મમૃત

બરાકર બચચરામ લરાખિ લરાખિવે કબચરારરા,
કસમહણિ  બચચગુમ  એક એકવે  હજારરામ

કરાજળ તજ વે ન શયરામતરા, મગુકતરા તજ વે ન શવેત,
દગુજ રન  તજ વે ન કગુરટલતરા, સજન તજ વે ન હવેત

મરાગણિ  છમોરુમ   મહતીપકત  ચમોથતી  ઘરનતી   નરાર
છતઅછત સમજ વે નરહ કહવે લરાવ લરાવ નવે લરાવ

સમજણિ દવે  તમો ધન દવે  નરહતર  તરારતી સમજણિ પરાછતી વરાયર
એક તમો સમજણિ બતીજગુ મ ધન નરહ એવરા બબબવે ધક્કરા મ મરાયર
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દવેશ  ગયમો  પરદવેશ  ગયમો,   શતીખયમો   અમગ્રવેજી  વરાણિતી
વવૉટર, વવૉટર,  કહવેતરા જીવ ગયમો નવે ખિરાટલરા નતીચવે પરાણિતી

મરામદમો પરહવેજ ન રરાખિવે તમો શમો લરાભ દવરા લઈ?
મરામદમો પરહવેજ જ રરાખિવે તમો શમો લરાભ દવરા લઈ!

કરાવયરાસવરાદ ન ચરાખયમો હરાહરા!  જીવનથતી ગયમો
કરાવયરાસવરાદ ન ચરાખયમો હરાહરા! જીવ નથતી ગયમો

મન ખિગુશ  થતગુમ  નથતી,  ધન પગુષકળ મળવે
મન ખિગુશ  થતગુમ  નથતી, મરાન પગુષકળ મળવે
જ વેમરામ જ વેણિવે સગુખિ મરાનયગુમ  તવેનવે તવે વસતગુ મળવે
તમો જ જમ,  ખિગુશતી  અનવે ચવેન  તવેનવે મળવે

કવેસગુડગુમ સમજી જાતમો  ભમરમો શગુક-ચરામચમરામ
નવે જામબગુડગુમ સમજી એનવે શગુક પકડવે ચરામચમરા

કગુલદતીપક   થરાવગુમ  કઠણિ  દવેશદતીપક  દગુલરભ
જગદતીપક જગદતીશનરા  અમશતી કમોક અલભય

રરાતવે જ વે વહવેલરા સજઈ  વહવેલરા ઊઠવે  તવે નર વતીર
બળ  બગુકદ્ધિ  નવે ધન વધવે  સગુખિમરામ  રહવે  શરતીર
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કવદ્યરા  વપરરાતતી   ભલતી   વહવેતરામ   ભલરા  નવરાણિ
અણિછવેડરામ  મગુરખિ  ભલરા  છવેડરામ  ભલરા  સગુજાણિ

જ વે  જાય  જાવવે  તવે  કદતી  ન  પરાછમો  આવવે
જ પરાછમો આવવે તમો  પમોયરરાનરામ પમોયરરા ખિરાવવે

વરાપરતરા આ કવશમરામ સહગુ ધન ખિજટતી જાય
કવદ્યરા વરાપરતરા વધવે એ અચરજ કહવેવરાય

કવપત પડવે નવ વલકખિએ વલખિવે કવપત નવ જાય
કવપતવે ઉદ્યમ  કતીકજયવે   ઉદ્યમ   કવપતનવે  ખિરાય

હહડરા ભતીતર દવ બળવે કમોઈ ન જાણિવે સરાર
કરામ  મન જાણિવે આપણમ, કરામ  જાણિવે રકરતરાર

જાતવે ફરવગુમ જાતવે રળવગુમ,  જાત કવનરા સસૌ જજઠગુમજી
જાતવે ઝજઝવગુમ  આગવે વધવગુમ, જાત વડવે ઉદ્ધિરવગુમજી

કવેશર કયરારરા બરામધતીનવે  અમદર વરાવમો પયરાજ
સવીંચમો સનવેહવે ગગુલરાબજળ અમતવે પરાકવે પયરાજ

ખિજમદતી   ખિમવે   મરાતરા  ધરતતી,   વરાઢતી  ખિમવે  વનરરાઈ
કઠણિ વચન સરાધગુડરા ખિમવે,  નતીર તમો સરાયરમરામ સમરાય
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કરમરામ   પહવેરવે   કડરામ  આપવે  ન  કમોડતી   કમોઈનવે
એ મરાનવ નરહ પણિ મડરામ કરામ ન આવવે કમોઈનવે

દતીઠવે   કરડવે   કગુતરમો   પતીઠવે   કરડવે  વરાઘ
કવશરાસવે કરડવે વરાકણિયમો દબરાયમો કરડવે નરાગ

નતીર  અનવેક સરરતરાનગુમ  કસમધગુમરામ જઈ સમરાયવે
તમો પણિ પવેટ તવેનગુમ જ વેમ  કદતી ન પજણિર ભરરાયવે
તવેમ લમોભતીનવે  ધન મળવે તમૃકપ કદતી ન થરાયવે
મળવે પરામચ, લરાલચ દશનતી મનમરામ  ઊભરરાયવે

જાનમરામ કમોઈ  જાણિવે નરહ કવે હગુમ  વરનતી ફગુઈ
ગરાડવે કમોઈ બવેસરાડવે નરહ નવે દમોડતી દમોડતી મજઈ

જયરામ ન પહઢોંચવે  રકવ  તયરામ  પહઢોંચવે   કકવ
જયરામ ન પહઢોંચવે કકવ તયરામ પહઢોંચવે અનગુભવતી

બળનતી વરાતમો બહગુ કરવે , કરવે  બગુકદ્ધિનરા ખિવેલ
આપદ કરાળવે જાણિતીએ  તલમરામ  કવેટલગુમ તવેલ

અકત ઘણમ નવ તરાણિતીએ,  તરાણયવે તજટતી જાય
તજટવેલગુમ  જ સરામધતીએ,  વચચવે ગરામઠ પડતી જાય
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કરતરા હમોય સમો કતીકજયવે ઓર ન કતીકજયવે કગ
મરાથગુમ  રહવે  શવેવરાળમરામ નવે  ઊંચરા  રહવે બવે પગ

કમત્ર  એવમો  શમોધવમો   જ વે ઢરાલ સરતીખિમો  હમોય
સગુખિમરામ પરાછળ પડતી રહવે દગુરઃખિમરામ આગળ હમોય

શવેરતી કમત્રમો સમો મળવે તરાળતી  કમત્ર અનવેક
સગુખિ દગુરઃખિમરામ સમગ રહવે તવે લરાખિમોમરામ એક

કરતરામ સમોબત શરાનનતી  બવે બરાજગુનગુમ દગુરઃખિ
કખિજયગુમ કરડવે કપમડતીએ  રરઝયગુમ ચરાટવે મગુખિ

હલકરામ જન હલકરામ રહવે  લતીએ પલકમરામ લરાજ
ઊતરરાવવે છવે પરાઘડતી મરામકડ ભરતી સભરામરામ  જ

અબવે તબવે કવે સમોલ હતી આનવે  અઠવે કઠવે કવે આઠ
ઈકડવે  તતીકડવે  કવે ચરાર આનવે  શગુમ શરા પહસરા ચરાર

અકત ભલમો  ન બમોલનમો,  અકત ભલતી ન ચજપ
અકત ભલમો નરા બરસનમો, અકત ભલતી ન ધજપ

મન મક્કમ, મજબજત જ વેમનરામ હૃદય કવશરાળ મહરાન,
સરાચતી  શ્રદ્ધિરા  સરાથ  બરાવડરામ  કરામગરરામ   બળવરાન.
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મયરારદરા મજકવે  નરહ, સજન લડતરામ કમોઈ,
જયમ કગુલવમતતી નરારતીનગુમ હસવગુમ હમોઠવે હમોય.

મરાગયરા સમતી જગતમરામ ચતીજ એક પતીકત
મરાગયવે કદતી નવ મળવે  ચતીજ એ ય પતીકત

વમૃકદ્ધિથતી હરખિવે નરહ, હરાકનથતી નરહ શમોક
સમબગુકદ્ધિ જ વેનતી  રહવે, એવરા કવરલરા કમોક

પરનવે કરાજ વે પમડનવે ખિગુવવે,  રરામનવે ખિમોળવે જ વે કશર દઈ સજએ,
એમનતી પરાછળ એમનવે મજએ, આભ ચજએ નવે ધરતતી રૂએ.

પરરાગ જ  અમતરમરામ હશવે તમો,  એ પરામગરતીનવે કદતી પગુષપ ખિતીલશવે,
મનમોરથમો સવપન મહવીં હશવે તમો, કસકદ્ધિરૂપવે કરાયર કવશવે જ જનમશવે.

સજતવેલ હમોય તમો બવેઠમો થઈ જજ વે, બવેઠમો ઊઠજ વે અધતીર,
દજરનવે મરારગ પરામખયગુમ વવીંઝજ વે,   છજટગુમ આવવે જ વેમ તતીર.

સજયર-રકશમ-પમથમરામ વરાદળ ભલવે વચચવે પડવે,
ખિતીલતરા ફજલનવે કદતીયવે મલરાન  મત્તેં દતીઠગુમ નથતી.

પગુરુષરાથર્મી  લલરાટવે   જ વે  રતીતવે  પસવવેદ  પરાડવે  છવે,
ઘણિરા પરારબધનવે જળ છરામટતીનવે એમ જ જગરાડવે છ વે.
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પવેખિતી ચલગત પરારકતી, અમથમો અમતર બરાળ,
કરશવે  તવે  ફળ  પરામશવે,  તગુમ તરારુમ   સમભરાળ.

સગુખિમરામ છકતી નવ જવગુમ;   દગુ:ખિમરામ ન રહમમત હરારવતી;
સગુખિ-દગુ:ખિ સદરા ટકતરામ નથતી, એ નતીકત ઉર ઉતરારવતી.

પસમગમોપરાત જીવનમરામ હસતી લઉ છગુ મ, રડતી લઉ છગુ મ,
અનવે આ જીવવરા જ વેવગુમ જીવન  જાતવે ઘડતી લઉ છગુ મ.

પતીકત કહવે: ‘ઘણમ આપગુમ છતરામ પરામગુમ કશગુમ નરા હગુમ .’
કરુણિરા  કહવે: ‘આપગુમ  હગુમ  મરાત્ર,  નવ કશગુમ ચરાહગુમ .’

બધતી જ આશરા, બધતી જ ઈચછરા, ફળતી શકવે નરા કદતી જીવનમરામ,
બધતી કળતીઓ શગુમ પજણિર ખિતીલતી  સગુમન થતતી જઈ છવે ચમનમરામ?

પડમો જગ-ખિતીણિવે તગુમ મરાનવ-હતીરમો ભલવે આજ હમો
જરૂર  તવ  તવેજથતી  રદવસ  કમો  થશવે   ઊજળમો

‘મરારુમ , તરારુમ ’ કરવે  તવેનવે લમોકમો કહવે, ‘મરારુમ , મરારુમ .’
‘તરારુમ , મરારુમ ’ કહવે તવેનવે લમોકમો કહવે, ‘તરારુમ , તરારુમ .’

મહત્રતી કવે પતીકતનવે કરાજ વે છવે સદરા નરાલરાયક દગુજ રન
અમગરારમો  બરાળતમો  ઊનમો,  ઠમડમો કરાળગુમ  કરવે  તન
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કનશરા-કનરરાશરા  ટળશવે  કરાળતી,  ઉષરા  ઊજળતી  ઝગશવે,
આજ ડજબયમો સકવતરા તવે શગુમ નરહ કરાલ પભરાતવે ઊગશવે?

બરાહગુમરામ બળ ભરતી, હહયરામરામ હરામ ધરતી, સરાગર મમોઝરારવે  ઝગુકરાવતીએ,
આપણિરા વહરાણિનરામ સઢ નવે સગુકરાન તમો આપણિવે જ હરાથવે સમભરાળતીએ.

જીવનનરા ચમોપડવે સઘળરા રહસરાબમો થઈ જશવે સરભર,
જમરા રરાખિમો ‘તગુમ હતી તગુમ’,  નવે  બતીજી બરાજગુ  ઉધરારમો ‘હગુમ ’.

દયરા-ધમર રદલડવે વસવે, બમોલવે અમમૃત-વવેણિ,
તવેનવે ઊંચમો  જાણિતીએ,  જ વેનરામ  નતીચરામ નવેણિ

આણિમદ કહવે પરમરાણિમદરા  મરાણિસવે મરાણિસવે ફવેર
કમોક લરાખિ દવેતરા ન મળવે  તમો  કમોક ટકરાનરા તવેર

કમોયલડતી નવે  કરાગ  ઈ વરાનવે વરતરાય  નરહ
જીભલડતીમરામ જવરાબ સરાચગુમ સમોરઠતીયમો ભણિવે

મહવેમરાનમોનવે  મરાન,  રદલ  ભરતીનવે  દતીધરામ  નરહ
એ તમો મવેડતી નરહ મસરાણિ સરાચગુમ સમોરરઠયમો ભણિવે

ચવીંધવે  સસૌનવે કરામ,  પમોતવે  ડગલગુમ  ભરવે  નરહ
એ તમો મજરખિનમો જામ, સરાચગુમ સમોરઠતીયમો ભણિવે
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મગુએ મરામડવે મમોકરાણિ, જીવતરામ કદતી જાણયરા નરહ
એ તમો  દવેખિરાડરા જાણિ,  સરાચગુમ સમોરઠતીયમો ભણિવે

મસરાણિ સગુધતી સરાથ,   ચવેહમરામ સજવગુમ એકલરામ
કમોઈ ન ભતીડવે બરાથ, સરાચગુમ સમોરઠતીયમો ભમવે

ભરજ વે ભડથતી બરાથ, રરામકનવે રમજાડતીશ નરહ
રરાજી જગનમો નરાથ,  સરાચગુમ  સમોરઠતીયમો ભણિવે

મમોઢવે મતીઠતી વરાત નવે પરાછળ વગમોણિરા કરવે
એ અકમર્મી જાત,  સરાચગુમ સમોરરઠયમો ભણિવે

સરારવે  સગરા થરાય, ગરતીબતીમરામ કમોઈ ગણિવે નરહ
એનવે  ફરાલતગુમ  જાણિ,   સરાચગુમ સમોરઠતીયમો ભણિવે

કનત કનત નહરાવરા જાય પણિ મન ચમોખિગુમ મળવે નરહ
એ  ચમોખિમો  નરા  કહવેવરાય,   સરાચગુમ સમોરઠતીયમો ભણિવે

ઢગલવે  ધન કમરાય, સમઘરવે  પણિ ખિરચવે નરહ
તવે પરનવે હરાથ જાય,  સરાચગુમ સમોરઠતીયમો ભણિવે

ઘરમરામ  ધન અપરાર,  ગરતીબરાઈ ગરાતમો ફરવે
ધજળ પડતી ઈ ધનમરામ, સરાચગુમ સમોરઠતીયમો ભણિવે
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ધન દવેખિતી રરાજી થરાય, કપરાય કરાળજગુ મ કરાઢતરામ
તવે  પરનવે  હરાથ જાય, સરાચગુમ સરારઠતીયમો ભણિવે

ખિવડરાવવે  નવે  ખિરાય,  મનડગુમ  મમોટગુમ  રરાખિતીનવે
તવેનવે વહરાલમો સહરાય, સરાચગુમ સમોરઠતીયમો ભણિવે

કરામ  અવળરામ  કરવે ,  લઈ   ધરમનરામ  નરામ
ઈ તમો મરવરાનરામ ઠરામ, સરાચગુમ સમોરઠતીયમો ભણિવે

ઔષધ કયરાર્યાં  અનવેક,   કવકધએ  કવધકવધ  રમોગનરા
ઓસડ સવભરાવનગુમ નરહ એક, સરાચગુમ સમોરરઠયમો ભણિવે

કરારણિ કવનરા કકજયરા કરવે , ખિટપટ કરવે  અપરાર
વરાતવે  વરાતવે  વરામધરા  કરાઢવે  તવે મજરખિનમો સરદરાર

ભરાઈઓથતી અળગમો રહવે રરાખિતી મનમરામ ખિરાર
પરારકવે  ઘવેર જઈ  રહવે  તવે મજરખિનમો સરદરાર

કમત્ર  સરાથવે  કપટ રમવે, સવરાથરમરામ  હજમ કશયરાર
અરર સરાથવે હવેતવે મળવે   તવે મજરખિનમો સરદરાર

 
ઉદર ભરણિ જ વે કરવે  જ વે હમોય અન્નનમો દરાતરાર
એનતી  સરાથવે  વવેર  કરવે   એ મજરખિનમો સરદરાર

22



દરારૂ-જગુગરારનરા છમદમરામ  સદરા  સઘળગુમ ખિમોનરાર
છમોડવે  કગુળનતી  લરાજનવે   તવે મજરખિનમો સરદરાર

પરનગુમ   સરારુમ   દવેખિતી  જ વે  ઈષરાર  કરવે   અપરાર
રમોજ રમોજ  બળરા  કરવે  તવે મજરખિનમો સરદરાર

મમોટરાનતી આમખિનતી શરમ જ વેનવે ન હમોય લગરાર
સરાચતી સલરાહ અવગણિવે તવે મજરખિનમો સરદરાર

વમૃદ્ધિમોનતી મશકરતી જ વે કરવે   બરાળક સરાથવે તકરરાર
નરારતીનવે મરાન આપવે નરહ  તવે મજરખિનમો સરદરાર

સરાજગુ મ ભરામગયગુમ જ વે કરવે  નખખિમોદ કરામનમો કરનરાર
નવરમો  જ વે  બવેસતી  રહવે  તવે  મજરખિનમો સરદરાર

સદગગુણિનવે  અળગરામ  કરતી  દગુગગુરણિનવે  ધરનરાર
સમજાવયમો સમજ વે નરહ  તવે મજરખિનમો સરદરાર

સરારુમ   સરારુમ   રરાખિતી મજકવે, બગડવે તવેમ તવેમ ખિરાય
સરારરાનમો સવરાદ ન ચરાખિવે  તવે મજરખિનમો સરદરાર

અણિછરાજતગુમ ખિરાતરામપતીતરામ લવેશ કરવે  નરા કવચરાર
સરામવેથતી  ગગુમરાવવે  મરાન  તવે મજરખિનમો સરદરાર
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એકનતી વરાત સરામભળતી  જઈ બતીજાનવે કહવેનરાર
એનવે પણિ  સસૌ  મરાનજ   મજરખિનમો  સરદરાર

વવેળરા કવવેળરા સમજ વે નરહ  નવે વગર કવચરાયગુર્યાં બમોલવે
લરાલમો  કહવે  મરાલરાનવે  તવે  તમો  તણિખિલરાનતી  તમોલવે

જયરામ તયરામ ધરામમો નરાખિતી બવેસવે વગર બમોલરાવયમો બમોલવે
લરાલમો  કહવે  મરાલરાનવે   તવે  તમો  તણિખિલરાનતી  તમોલવે

બધતી વરાતવે ડરાહમો ગણિરાવરા,   ખિજબ મમોણિ ઘરાલતી બમોલવે
લરાલમો  કહવે  મરાલરાનવે   તવે   તમો  તણિખિલરાનતી  તમોલવે

મમોટરામ વરાત  કરતરામ  હમોય તયરામ વચમરામ જઈનવે  બમોલવે
લરાલમો  કહવે  મરાલરાનવે   તવે   તમો  તણિખિલરાનતી  તમોલવે

વગર  નમોતરવે   જમવરા જઈનવે  સરારુમ  નરસગુમ  બમોલવે
લરાલમો  કહવે  મરાલરાનવે   તવે  તમો  તણિખિલરાનતી  તમોલવે

કથરા ચરાલતતી હમોય તયરામ જઈ પમોતરાનગુમ ડહરાપણિ ડમોળવે
લરાલમો  કહવે  મરાલરાનવે   તવે   તમો  તણિખિલરાનતી  તમોલવે

પડમોશમરામ જઈ ચતીજ મરાગવે નવે રરામક જ વેવમો થઈ બમોલવે
લરાલમો  કહવે   મરાલરાનવે   તવે  તમો  તણિખિલરાનતી  તમોલવે
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હસતવે મગુખિવે રસતરામરામ વવેયરાર્યાં   ફજલ ગગુલરાબ કવેરરામ  નસતીબવે
નતીચરા નમતી વતીણિતીશગુમ કયરારવે  આજ આજ ભરાઈ અતયરારવે

કમોઈએ  આપણમ ભજમડગુમ કતીધગુમ   આમગણિવે આવતી દગુરઃખિ દતીધગુમ
મરાફ એનવે કરતીશગુમ  કયરારવે   આજ આજ ભરાઈ અતયરારવે

ધન  ધતીરતીનવે  આબરુ  રરાખિતી  વવેળરા આવયવે કવપદ ભરામગતી
પરાછગુ મ જઈ ધન દવેવગુમ કયરારવે? આજ આજ  ભરાઈ અતયરારવે
ધતીરવેલ નરાણમ પરાછગુ મ ન આલવે  વરામકગુ બમોલતીનવે સરામગુમ ન ભરાળવે
ફરરયરાદ કરવતી  કહમો  કયરારવે?   કરાલવે  કરાલવે ભરાઈ  કરાલવે

સદ ગગુણિનરામ બહગુ કરવરામ કરામમો, કરામકરાજમરામ વખિત ન પરામમો
તમો પછતી તવેનવે  કરવરામ કયરારવે? આજ આજ ભરાઈ  અતયરારવે
ગગુસસમો  ગરાળ  કચમતરા ચટપટતી  એનતી મવેળવે  આવવે અટપટતી
તવે  કયરારવે   મનમરામ  જઈ મહરાલવે?  કરાલવે  કરાલવે ભરાઈ  કરાલવે

કરાજલ તજ વે ન શયરામતરા મમોતતી તજ વે ન શવેત
દગુજ રન તજ વે ન કગુરટલતરા  સજન તજ વે ન હવેત

ઘવેલતી મરાથવે બવેડલગુમ  મરકટ કમોટવે હરાર
જગુગરારતી પરાસવે નરાણમ  ટકવે કવેટલતી વરાર

25



નતીચ  દૃકષ  તવે  નવ  કરવે   જ વે  મમોટરા  કહવેવરાય
શત લરામઘણિ જ કસમહ કરવે  તમો ય તમૃણિ નવ ખિરાય

હહયરા ભતીતર દવ બળવે, કમોઈ ન જાણિવે સરાર
કરામ મન જાણિવે  આપણમ,   કરામ  જાણિવે કરતરાર

કનરલ ટમોડ કગુલતીન કવણિ, ક્ષકત્રય યશ ક્ષય થરાત
ફરાબરસ સમ સરાધન કવનરા, ન ઉદ્ધિરત ગજજરરાત

જયમ કમટક ભરરાયગુમ ચવીંથરુમ   ઊડવે પવન ઝપરાટવે બવેફરામ
સત્તેંકડમો કકવતરા ઝરામખિરવે   કયરામક કરાવય નરાચમતગુ અકભરરામ

લટકમતરા ગરાજર મમોક્ષનરા ધરમ કવેરતી લરાકડતીએ
ગરજગુ   ગધવેડરામ  લરાલચવે  ખિરાવરા  દમોડરામ  જાય

જીવ,  તગુમ ઉચરાટ  શતીદનવે  હહયવે  ધરવે
મયરાર કવણિ નવગુમ જીવન કયરામથતી મળવે?

કહમો નવેકત  નવેકત  કવે ઈકત કસદ્ધિમ  શગુમ ફરક છવે
શજનય ચમોકડતી જ વેવતી  ઈશર  મરાયરાનતી  રમત છવે
બ્રહ અનવે જગત  બન્નવે અનયમોનયમરામ ગરક છવે
એકમવેકનવે કદતી નરા છમોડવે જજઓ કવેવતી ગમમત છવે
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(હવવે પછતીનતી બધતી કરાવય પમકકતઓ
કકવનરા કક્કરાવરાર નરામ અનગુસરાર ગમોઠવરાયવેલતી છવે.)

ભરાષરાનવે  શગુમ  વળગવે ભજર જ વે  રણિમરામ  જીતવે  તવે શજર
સમસકમૃત બમોલવે  તવે શગુમ થયગુમ,  કરામઈ પરાકમૃતથતી નરાસતી ગયગુમ

-અખિમો

રહવેણિતી કવનરા કહવેણિતી જ વે કથવે
મહતી  કવનરા પરાણિતી  તવે મથવે

-અખિમો

લતીલરા    વમૃક્ષનતી    ઓથવે    રહતી
જ વેમ    પરારધતી    પશગુનવે    ગ્રહવે
એમ  હરરનવે  ઓથવે ધગુતરારરા ઘણિરા
ઉપરાય  કરવે   કનક કરાકમનતી તણિરા
અખિરા  આવરા ગગુરુ  શગુમ  મજકવે પરાર
જયરામ કશષય ગદરભ નવે ગગુરુ કગુમભરાર

-અખિમો

પમોતવે  જાણિવે નરહ  હરરનવે  લવેશ  કરાઢતી  બવેઠમો  ગગુરૂનમો વવેશ
સરાપનવે ઘવેર  પરમોણિમો સરાપ  મગુખિ ચરાટતી  ચરાલયમો ઘવેર આપ
એવરા  ગગુરૂ ઘણિરા  સમસરાર  તવે  અખિરા  શગુમ મજકવે  ભવ પરાર
તરૂવર ફળ દવેવરા નવ જાય અખિરા આવતીનવે જાચવે તવે ખિરાય

-અખિમો
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ઓછગુ મ પરાત્ર  નવે  અદકગુમ  ભણયમો, વઢકણિતી  વહગુએ  દતીકરમો જણયમો
મરારકણિમો  સરામઢ ચમોમરાસગુમ મરાલયમો, કરડકણિમો કજતરમો હડકવરા હરાલયમો
મકરટ  નવે  વળતી  મરદરરા  પતીએ, અખિરા  એથતી  સસૌ  કમોઈ  બતીએ

-અખિમો

અષ મહરાકસકદ્ધિ ઈશરનવે કવશવે  તવેનવે વવેદ મરાયરા કરતી લખિવે
તવેનતી કકણિકરા તવે આ જીવ તમો કસકદ્ધિસરહત કવેમ થરાયવે કશવ

-અખિમો

કમોઈ   કહવે   મમોટમો  મહરાદવેવ કમોઈ કહવે  કવષણ અવશયમવેવ
કમોઈ કહવે આદ્યભવરાનતી સદરા અબગુધ  કલકતીનરા  દવે  વરાયદરા
જહન  કમરનતી   દવે   છવે  શતીખિ યવનમો  મરાનવે   કલમવે  શરતીફ
અખિરા   સસૌ   બરામધવે  બરાકરતી કમોઈ  ન  વરાત તપરાસવે  ખિરતી

-અખિમો

ઉચચમરામ રરામ બમણિમો નથતી ભયર્યો
નતીચ  પવીંડ   ઠરાલમો   નથતી  કયર્યો
રહવેણિતી   કવનરા  કહવેણિતી  જ વે  કથવે
મહતી  કવનરા   પરાણિતી   તવે   મથવે

-અખિમો

અખિરા   અહમકરારનવે   ટરાળતી    જય
તગુમ ન રહવે તમો કસકદ્ધિ સરાથવે શતીદ મમોહ

-અખિમો
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એક અણિસમજગુ  બતીજગુ મ ઝરામખિરુમ , જયરામ અટકવે તયરામ વળગવે ખિરુમ
પકમૃકત  મળવે   તયરામ   તવે  અડવે,  નરહ   તમો  પરાછગુ મ  વરાટવે  પડવે
એમ અખિરા  સઘળમો   સમસરાર,   ઝરમર  ઝમોલવે  કરવે  વયરાપરાર

-અખિમો

પરાનવે પમોથવે લકખિયરા હરર, જ વેમ વવેળગુમરામ ખિરામડ વતીખિરતી
સમતવે ખિરાધતી કતીડતી થઈ અનવે  વમચકવે તમો સબગુધતી વહતી
તવે મરાટવે તવે તવેવરા  રહરા,  અખિરા  સમત પરારમગત થયરા

-અખિમો

વરામકગુ મ  સમગુમ  જાણમ  તયરામ  હરર,   હગુમ   તમો મરારવે   બવેઠમો ઠરતી
ભલરા ગમૃહસથનતી વરાડવે ગરાય, એમ આપ સઢોંપયગુમ હરરમરામય
છવીંડગુમ ખિમોળતરા લરાધતી પમોળ,  હવવે અખિરા કર ઝરાકમઝમોળ

-અખિમો

સમપ મરાટતીએ કયર્યો  તમો ઇંટ થઈ
ઇંટનગુમ ટમોળગુમ મળગુમ તમો ભવીંત થઈ

-અકનલ ચરાવડરા

ચણિમોઠતીનવે  ઢગલવે દરાઝયરા  કમઈક કકવનરા રકતરાજી
શબદમોમરામ હગુમ  એમ પવવેશયમો જ વેમ આગમરામ સતીતરાજી

-અકનલ જશતી
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અમવે બરફનરામ પમખિતી રવે  ટહગુકવે ટહગુકવે પતીગળરા
-અકનલ જશતી

શબદમો  છવે  બવેશગુમરાર ગઝલ એક પણિ નથતી
વરસયમોતમો  ધમોધમરાર  ફસલ એક કણિ નથતી

લરાશમોનવે  ચરાલતતી  લહગુમ   શહવેરમો  મધતી  કદતી
કબરમોમરામ શમવે એ જ ફકત કમઈ મરણિ નથતી

-અબદગુલકરતીમ શવેખિ

કહવે છવે કમોઈ   ધરતતીનગુમ  આ  સદન  બદલમો
કહવે છવે કમોઈ  વળતી  જજ રરરત ગગન બદલમો
અમર  છવે  વયથર  બધતી   ફવેરફરારનતી  વરાતમો
ન કસથર રહતી શકવે સમસરારમરામ એ મન બદલમો

-અમર પરાલનપગુરતી

આદમ સમરાન કમોઈ  મનવે આદમતી મળવે
અલરા કવશવેનતી જઈએ તવે બરાતમતી મળવે

-અમર પરાલનપગુરતી

ઈચછરાઓ કવેટલતી મનવે  ઈચછરા  વગર મળતી
કમોણિવે  કહગુમ  અમતીન ન  મરાગયરા વગર મળવે

-અમતીન આઝરાદ
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ચડતી આવવે  કદતી  ભજખયમો કમોઈ હરામકતી કહરાડવે છ વે
નથતી કરામઈ પવેટ જ વેવગુમ  અન્નકજટ  એનવે જમરાડવે છવે
કરરાવવે  છવે  મકરાનમો ખિરાલતી  મમરદર બરામધવરા મરાટવે
અહવીં મરાનવનવે મરારતી  લમોક ઈશરનવે કજવરાડવે છ વે

-અમમૃત ઘરાયલ

ચરાહગુમ   તયરારવે   ઘજમટ ભરુમ   નવે  ચરાહગુમ  તયરારવે   તયરાગ કરુમ
મરારુમ   તમો  એવગુમ   છવે  મરારરા  ફરાવવે  તવેવરા ભરાગ  કરુમ
સરારરા નરસરા રદવસમો  એ તમો ઈચછરાનરા ઓછરાયરા છવે
મરારરા આ દગુભરારગયનવે સરાજન ઈચછગુ મ તમો સમોહરાગ કરુમ

-અમમૃત ઘરાયલ

જીવન જ વેવગુમ  જીવગુમ છગુ મ એવગુમ કરાગળ પર ઉતરારુમ  છગુ મ
ઉતરારુમ   છગુ મ   પછતી  થમોડગુમ  ઘણમ  એનવે   મઠરારુમ  છગુ મ
તફરાવત એ જ છવે તરારરા અનવે મરારરા કવશવે જારહદ
કવચરારતીનવે તગુમ જીવવે  છવે  હગુમ   જીવતીનવે   કવચરારુમ   છગુ મ

-અમમૃત ઘરાયલ

અમમૃતથતી હમોઠ સસૌનરા  એમઠરામ કરતી શકગુમ છગુ મ
મમૃતયગુનરા  હરાથ પળમરામ હવેઠરા  કરતી શકગુમ છગુ મ
આ મરારતી શરાયરતીયવે  સમજીવનતી છવે ઘરાયલ
શરાયર છગુ મ પરાકળયરાનવે  બવેઠરા કરતી શકગુમ  છગુ મ

-અમમૃત ઘરાયલ

31



કવેમ ભજલતી ગયરા? દટરાયમો છગુ મ, આ ઈમરારતનમો હગુમય પરાયમો છગુ મ
કવસતયરાર કવણિ બધવે છરાયમો છગુ મ હગુમ  અજબ રતીતથતી ઘવરાયમો છગુ મ
એ જ  પશ્ન છવે કમોણિ કમોનગુમ છવે હગુમ  ય મરારમો  નથતી પરરાયમો છગુ મ
સરાચગુમ પજછમો તમો સતયનરા પમથવે  ખિમોટતી  વરાતમોથતી  દમોરવરાયમો છગુ મ

-અમમૃત ઘરાયલ

વલણિ  એક  સરખિગુમ રરાખિગુમ  છગુ મ આશરા કનરરાશરામરામ
બરરાબર ભરાગ લઉ છગુ મ કજ મદગતીનરા સસૌ તમરાશરામરામ
સદરા જીતગુમ છગુ મ એવગુમ કકૈં નથતી હરારુમ  છગુ મ  પણિ બહગુધરા
નથતી  હગુમ   હરારનવે  પલટરાવવરા   દવેતમો  હતરાશરામરામ

-અમમૃત ઘરાયલ

કનયમ  કવરુદ્ધિ  જગતનરામ ગમ નથતી મળતરા
કવે આમસગુ ઠમડરા, કનરઃસરાસરા ગરમ નથતી મળતરા
સગુખિમોનતી  સરાથવે  સરતી જાય  છવે બધરા સનવેહતી
પડવે છવે ભતીડ તમો ખિરાવરા  કસમ નથતી મળતરા

-અમમૃત ઘરાયલ

ગગુસસવે થયરા જ લમોક  તમો પતથર સગુધતી ગયરા
પણિ દમોસતમોનરા હરાથ  તમો  ખિમજર સગુધતી ગયરા
એમ જ કદરાકપ  કમોઈનવે  લમોકમો  ભજ વે નરહ
ખિપતગુમ’તગુમ  સવગર એટલવે ઈશર સગુધતી ગયરા!

-અમમૃત ઘરાયલ
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જ હમોય શ્રદ્ધિરા મગુસરાફરનવે પજણિર  મમકઝલમરામ
તમો આપમવેળવે વળવે છવે  કદમ મગુકરામ તરફ
ગકત ભણિતી જ નજર નઢોંધતરા રહરામ કરાયમ
કદતી ગયરા  ન અમવે ભજલથતી કવરરામ તરફ

અમમૃત ઘરાયલ

શબદનવે તમોડમો છવે મત્તેં ફમોડમો છવે; તમોડતીફમોડતી યથવેચછ જડમો છવે.
મરારતી રતીતવે  મત્તેં બરામધયમો છવે એનવે, મરારતી રતીતવે મત્તેં એનવે છમોડમો છવે.
શરાસવે શરાસવે મત્તેં  રૂમધયમો છવે  એનવે,  રૂમવવે રૂમવવે  મત્તેં એનવે તમોડમો છવે.
મત્તેં નથતી મરાત્ર એનરા ગગુણિ ગરાયરા,  ધજમ જાહવેરમરામ  વખિમોડમો છવે.

અમમૃત ઘરાયલ

તનવે  કમોણિવે  કતીધગુમ  હગુમ  રમ ક છગુ મ,  નથતી રમ ક,  રરાયનમો  રરાય છગુ મ
મનવે તમોળ  સતયનવે  છરાબડવે, કવે હગુમ   સતયલમોકનમો  નયરાય છગુ મ
તગુમ  મનવે  કવસરારતી  નહવીં શકવે,  તગુમ  મનવે કનવરારતી નહવીં  શકવે
કવે નથતી જગતથતી કદતી જગુદમો, હગુમ  જગતનતી સરાથ સદરાય છગુ મ.

-અમમૃત ઘરાયલ

હમો ભતીડમરામ જ સરારુમ ,  બધરામરામ ભળતી જવરાય
એકરામતમરામ  તમો  જાતનવે  સરામવે  મળતી જવરાય
સરામવે મળતી જવરાય  તમો  બતીજગુ મ તમો કમઈ નરહ
પણિ કવેમ છમો કહતીનવે  ન પરાછરા વળતી જવરાય

-આરદલ મનસજરતી
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વતનનતી ધજળથતી મરાથગુમ  ભરતી લઉ આરદલ
અરવે  આ ધજળ પછતી ઉમ્રભર મળવે ન મળવે

-આરદલ મનસજરતી

એક શરાયર છગુ મ  જીવન કમર્યોથતી નરા અજરાન છગુ મ
વવેદનમો પણિ  છગુ મ  ઉપરાસક  કરારતીએ કગુઅરરાન છગુ મ
રકમતગુ જ ઈમરાનનતી પજછમો  તમો આકસમ સરામભળમો
હગુમ  ન રહનદગુ છગુ મ ન મગુકસલમ છગુ મ ફકત ઈનસરાન છગુ મ

-આકસમ રરામદવેરતી

પણિયનતી પરારખિગુ દૃકષ  અગર તમનવે મળતી હમોતવે,
તમવે મરારતી છબતી ભવીંતવે નહવીં, રદલમરામ જડતી હમોતવે.

-આકસમ રરામદવેરતી

લઈ  રસરાલમો  રૂપનમો,  કનયરા  મમરદર  જાય
‘ઓ હમો, દશરન થઈ ગયરા', બમોલવે જાદવરરાય

 -ઉદયન  ઠક્કર

કઈ  તરકતીબથતી  પથથરનતી  કવેદ તમોડતી છવે
કજમપણિનતી પરાસવે શગુમ કગુમળતી કમોઈ હથમોડતી છવે

-ઉદયન ઠક્કર
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કમોરડયરા પર સજયર તડકયમો  તરારતી કમોનવે છ વે ગરજ
નજરનતી નબળતી નકલ જા જા નવે બતીજગુ મ કમઈ સરજ
ઝમખિવરાઈનવે કમોરડયગુમ  કહવે  મગુલતવતી  રરાખિમો હજજર
આ ચગુકરાદમો આજ રરાતવે આપવરાનતી  છવે  અરજ

-ઉદયન ઠક્કર

રમોજ   સરામજ વે   પમખિતીઓનરા   મમોરચરા   મમડરાય  છવે
વમૃક્ષનતી  મરાકલકતી   બરાબત   મરામગણિતીઓ  થરાય  છવે
કયરામક  જતમો  હશવે   એમ  મરાનતીનવે  ચરાલયમો  હતમો
પણિ હવવે રસતમો પજછવે છવે, “ભરાઈ તગુમ કયરામ જાય છવે?”

-ઉદયન ઠક્કર

પરરાથર્થે તરવે  આમખિમરામ આમસગુ જયરારવે
મળવે મદરનવે  સતીનતી ઊંચરાઈ તયરારવે

-ઉમરાશમકર જશતી

નકશરામરામ જયગુમ તવે જાણિવે જયગુમ કયરામ? ન કશરામરામ!
-ઉમરાશમકર જશતી

સવતમત્ર પકમૃકત તમરામ, એક મરાનવતી જ કરામ ગગુલરામ
-ઉમરાશમકર જશતી
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મરારતી નયજનતરા નરા નડતી તનવે
તરારતીરતી પજણિરતરા  ગહ અડતી મનવે

-ઉમરાશમકર જશતી

ભજખયરામ જનમોનમો જઠરરાકગ્નિ જાગશવે
ખિમડવેરનતી  ભસમકણિતી   નરા  લરાધશવે

-ઉમરાશમકર જશતી

ત્રણિ વરાનરામ મગુજનવે મળરામ હહયગુમ મસતક હરાથ
બહગુ દઈ દતીધગુમ નરાથ જા ચમોથગુમ નથતી મરાગવગુમ

-ઉમરાશમકર જશતી

સસૌંદયર્યો પતી,  ઉરઝરણિ ગરાશવે આપમવેળવે!
-ઉમરાશમકર જશતી

મમોટરાઓનતી અલપતરા જઈ થરાકયમો
નરાનરાનતી  મમોટરાઈ  જઈ  જીવગુમ  છગુ મ

-ઉમરાશમકર જશતી

ખિમખિવેરતી ફત્તેંકતી દવે વમૃક્ષ પરામદડરા,  નરા કદતી થડ;
રૂરઢઓ ખિરતતી રુક્ષ, ટકતી ર હવે સમસકમૃકત વડ

-ઉમરાશમકર જશતી

ઝમઝરા કવેરતી પગુત્રતી છમો હમોય કરાકનત
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હહયવે લહવેરવે   ખિવેતરમો  કવેરતી શરાકનત
-ઉમરાશમકર જશતી

બરાળકનવે  જઈ  જ વે  રતીઝવે,  રતીઝવે  બરાળક  જઈ  જ વેનવે,
વતસલ મજરત સનવેહલ સજરત, હૃદય હૃદયનરામ વમદન તવેનવે.

-ઉમરાશમકર જશતી

આકરાશનતી  કમોમળ કરામકત જ વે રકવ જઈ શકયમો નરા કનજ તવેજપગુમજમરામ
અમધરારનતી  આમખિ વડવે કનશતીથ તવે પવેખિતી શકયમો સસૌ સગુખિ કવશકગુમજમરામ

-ઉમરાશમકર જશતી

મરારતી હસતતી મરારતી પરાછળ એ રતીતવે કવસરરાઈ ગઈ
આમગળતી જળમરામથતી નતીકળતી નવે જગયરા પગુરરાઈ ગઈ

-ઓજસ પરાલનપગુરતી

હગુમ  એક જ શત્રગુ હરર  મરારમો  હગુમ  મગુજ કરારરાગરાર
મગુજનવે  મગુજ કરથતી છમોડરાવમો  કરતી મરારમો સમહરાર

-કરસનદરાસ મરાણિવેક

તવે રદન આમસગુ ભતીનરા રવે  હરરનરા લમોચકનયરામ મત્તેં દતીઠરા
-કરસનદરાસ મરાણિવેક
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ખિજનતીનવે ખિમજર નવે કતકમર તસકરનવે સરામપડતી જાય છવે
જ વેવમો  રરાહતી  તવેવમો   તવેનવે  રરાહબર  મળતી જાય છવે

-કરસનદરાસ મરાણિવેક

બનરાવટનતી છવે બકલહરારતી ઉકરડરા બરાગ થઈનવે બવેઠરા
ન  જાતવે જઈ શકતરા  તવે  જગ કચરરાગ થઈનવે બવેઠરા

-કરસનદરાસ મરાણિવેક

છવે પસમગમો પરાનખિરનરા  ચરાલશવે
નવે તરુ  પણિર્યો વગરનરા  ચરાલશવે

લરાગણિતીનતી એટલતી લરાગતી તરસ
કવે હશવે આમસગુ  મગરનરા ચરાલશવે

-કરસનદરાસ લગુહરાર

કલરા  છવે  ભમોજય મતીઠતી તવે ભમોકતરા કવણિ કલરા નરહ
કલરાવરાન  કલરા  સરાથવે  ભમોકતરા  કવણિ  મળવે  નરહ

-કલરાપતી

તગુમનવે ન ચરાહગુમ   ન બનયગુમ કદતી એ, તવેનવે ન ચરાહગુમ   ન બનવે  કદતી એ
કયરામ ચરાહવગુમ  તવે રદલ મરાત્ર જાણિવે,  તવેમરામ ન કરામઈ  બનતગુમ  પરરાણિવે

-કલરાપતી
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સસૌંદયર્યો વવેડફતી દવેતરામ  નરા નરા સગુમદરતરા મળવે
સસૌંદયર્યો પરામતરામ પહવેલરામ સસૌંદયર બનવગુમ પડવે

-કલરાપતી

રસહતીન  ધરરા  થઈ છવે  દયરાહતીન  થયમો  નમૃપ
નરહ તમો નરા બનવે આવગુમ બમોલતી મરાતરા ફરતી રડતી

-કલરાપતી

હગુમ   જાઉ છગુ મ  હગુમ  જાઉ  છગુ મ  તયરામ આવશમો  કમોઈ  નરહ
સમો સમો  દતીવરાલમો  બરામધતરામ પણિ  ફરાવશમો  કમોઈ  નરહ

-કલરાપતી

હરા પસતરાવમો  કવપગુલ ઝરણમ સવગરથતી ઉતયગુર્યાં છ વે
પરાપતી તવેમરામ  ડગુબકતી દઈનવે  પગુણયશરાળતી બનવે છવે

-કલરાપતી

રહવેવરા દવે રહવેવરા દવે  આ સમહરાર યગુવરાન તગુમ
ઘટવે નરા કજરતરા આવતી કવશ આશ્રમ સમતનગુમ

-કલરાપતી

હરાસય  છવે મરાત્ર ઘવેલરાઈ  રમોવગુમ  તવે નબળરાઈ છવે
કવશનતી કમષતરા રકનતગુ રવે  રવે  તયરામ જ સમરાઈ છવે

-કલરાપતી
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પડરામ જખિમ સસૌ સહરામ સહતીશ હગુમ  હજગુએ બહગુ
ગણયરામ નવ કદતી  ગણમ નવ કદતી  પડમો  છમો હજગુ
અપરાર પડશવે  અનવે  કજગર  હરાય  આળગુમ થયગુમ
કઠતીન ન  બનમો છતરામ હૃદય  એ જ ઈચછગુ મ પભગુ

-કલરાપતી

કયરામયવે હશવે જ કમો ખિગુદરા તમો, ઈશકનમો બમદમો હશવે
જ ઈશકથતી જગુદમો હશવે તમો,  ઈશકથતી હરારતી જશવે

-કલરાપતી

હષર શગુમ  કજ મદગતીમરામ નવે હષર શગુમ હમોત મમોતમરામ
પવેમનરા રમગથતી જ નરા રમગરાયગુમ હમોત કવશ આ

-કલરાપતી

પવેમનવે  કરારણિમો   સરાથવે   સમબમધ  કમઈએ  નથતી
કરારણિ પતીકતનગુમ પતીકત:  પવેમતીનતી લકમતી એ બધતી

-કલરાપતી

ભલરાઈનવે  બજરરાઈથતી  દબરાવરાનગુમ   લખયગુમ  જયરારવે
ખિગુદરાએ હરાથમરામ લતીધતી કલમ શયતરાનનતી તયરારવે
બજરરાઈનગુમ  સદરા   ખિમજર  ભલરાઈ  ઉપર  દતીઠગુમ
ન  લવેવરાતગુમ  ન સહવેવરાતગુમ  ન પતીવરાતગુમ  કરતી મતીઠગુમ

-કલરાપતી
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તમરારરા  રરાજદરારમોનરામ  ખિજનતી  ભભકરા નથતી ગમતરા
મતલબનતી મગુરવવત તયરામ ખિગુશરામતનરા ખિજાનરા તયરામ

ગગુલરામમો   કરાયદરાનરા  છમો  ભલરા  એ કરાયદમો કમોનમો
ગગુલરામમોનવે  કહગુમ    હગુમ   શગુમ  અમરારરા  રરાહ  નયરારરા છવે

મગુબરારક હમો  તમમોનવે  આ તમરારરા  ઈશકનરા  રસતરા
હમરારમો  રરાહ નયરારમો  છવે  તમમોનવે  જ વે  ન ફરાવયમો તવે

-કલરાપતી

જીવવગુમ જીવ લઈનવે અહવીં એવતી રદસવે રતીકત
કમોઈનવે દગુરઃખિ દવેવરાથતી  તમૃકપ કવેમ હશવે થતતી

-કલરાપતી

દદર્મીનરા  દદરનતી પતીડરા  કવકધનવે ય  રદસવે ખિરતી?
અરવે ! તમો દદર કરામ દવે છવે નવે દવે ઔષધ કરામ પછતી?

-કલરાપતી

જ વે  પમોષતગુમ તવે મરારતગુમ શગુમ એ નથતી કમ કગુદરતતી?
-કલરાપતી

ચળકરાટ તરારમો એ જ પણિ તગુજ ખિજનનતી તલવરાર છવે
-કલરાપતી
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ઘવેલતી બનતી  બધતી સમૃકષ  રસમરામ  નહરાય છવે
હરાય એક જ પરામડગુનરા હહયરામરામ  કકૈંક થરાય છવે

-કરાનત

ધતીમવે  ધતીમવે  છટરાથતી  કગુસગુમરજ લઈ  ડમોલતમો વરાયગુ વરાય
ચમોપરાસવે  વકલઓથતી પરરમલ  પસરવે   નવેત્રનવે તમૃકપ થરાય

બવેસતીનવે કમોણિ જાણિવે કહવીં  પરભમૃકતકરા ગરાન સવગર્મીય ગરાય
ગરાળતી  નરાખિવે  હલરાવતી  રકસક હૃદય  વમૃકતથતી દરાબ જાય

-કરાનત

ખિરાડમો શગુમ ખિમોદવે મજરખિરા જ વે ખિમોદવે તવે જ પડશવે
જ વેવગુમ તગુમ  બતીજ વરાવવે   તવેવગુમ જ તગુમ  તમો લણિશવે

 -કરાનત

આપણિવે એવતી રમત રમવતી નથતી જ વેમરામ સતત
અનય હરારતી  જાય એવતી  કરામનરા કરવતી  પડવે

 -રકરણિકગુમરાર ચસૌહરાણિ

જ જ  થયયયું  સસારયું   થયયયું  નજ   જ જ  થશજ  સસારયું  થશજ;
એટલલી સમજણ હશજ તતો આ જગત તસારયું  થશજ.

-કકિરલીટ ગતોસસસામલી
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તત્તેં  સતીવવેલરા સમબમધમોનવે  આજ વે  પણિ  પહવેરુમ  છગુ મ  વટથતી
રદલ દઈનવે લતીધવેલરા ટરામકરા એમ નથતી કકૈં તજટતરા ઝટથતી

આવતી રતીતવે  ધમોળવે રદવસવે પડછરાયમો થહ  સરાથવે નરા ફર
ઈષયરાર થરાશવે સજરજનવે પણિ  તરારતી મરારતી આ ઘરવટથતી

-રકશમોર જીકરાદરરા

હહયરામરામ એનમો પડઘમો પડવે તમો જ મજલય છવે
અલરાહનમો અવરાજ  કમનરારવે   ન જઈએ

સહવેલરાઈથતી જ વે પરાળતી શકમો એ જ ધમર છવે
કનયમ કમોઈ તલવરારનતી  ધરારવે  ન  જઈએ

-કગુતગુબ આઝરાદ

આમસગુમઓનરા  પડવે  પકતકબમબ  એવરામ  દપરણિ કયરામ છ વે?
કહરા કવનરાય સઘળગુમ સમજ વે એવરામ  સગપણિ કયરામ છવે?

-કગુમગુદ પટવરા

હસવે રમવે  ભમવે જમવે  લડવે  વઢવે  પડવે  ખિડવે
તથરાકપ રમોષ કચતમરામ કદતી નરા બરાળકમો ધરવે

કવે.કરા. શરાસતી
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સવભરાવનગુમ ઓસડ નથતી  કરમો ઉપરાય અપરાર
બળતી જાય પણિ સવીંદરતી  વળ ન મવેલવે લગરાર

બમધ હજારમો બરામધતીએ  કરતીએ યગુકકત અપરાર
પવરાહવરાળગુમ  પરાણિતી  પણિ  નતીચગુમ કનતય જનરાર

મગુશળધરાર   મવેઘથતી   રરાત  રદવસ  ભવીંજાય
કરાળમો પરાણિમો  કમોઈ રદ તમો પણિ નરમ ન થરાય

ભલવે  શરાસ  મમોટરામ ભણિવે  બહગુ સરામભળવે બમોધ
સવભરાવ ટરાળવમો કઠણિ છવે  કરતી રરાખિવતી નઢોંધ

-કવેશવલરાલ હરરરરામ ભટ

કમોણિ   ભલરાનવે  પજછવે   છવે  અહવીં   કમોણિ  બજરરાનવે  પજછવે છવે
મતલબથતી બધરામનવે કનસબત છવે  અહવીં કમોણિ ખિરરાનવે પજછવે છવે

અતરનવે  નતીચમોવતી  કમોણિ  પછતી  ફજલમોનતી  દશરાનવે  પજછવે છવે
સમજગ   ઝજકરાવવે   છવે  નરહતર   કમોણિ   ખિગુદરાનવે  પજછવે છવે

-કહલરાસ પમરડત

મરાન તમરારવે  હરાથ  ન સઢોંપયગુમ  કવેમ કરતી અપમરાનશમો?
વજ્ર સમગુમ અણિભવેદ હૃદય આ શર સસૌ પરાછરા પરામશમો

-કમૃષણિલરાલ શ્રતીધરરાણિતી
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ચડતી   ચડતી   પવરતનતી   કરરાડમો
પજજારતી કમો  મમરદરવે   તરાહરવે   જતમો
પજજા   કરતી  પરાવન  અમતરવે  થતમો
પજજા તણિમો મરાગર  ન મત્તેં સવતીકરાયર્યો
ધરુમ  દતીવમો  સરાગરમરામ  પકરાશનરા
કદતી  ઘમમડતી નથતી  હગુમ  થયમો પભમો
સગુવરાસતીનવે  મમરદર લરાવગુમ  સસૌરભમો
નથતી કયરાર્યાં  કમર  કદતી  ગગુમરાનનરા

-કમૃષણિલરાલ શ્રતીધરરાણિતી

જયરામ જયરામ વસવે એક ગગુજરરાતતી  તયરામ તયરામ સદરાકરાળ ગગુજરરાત
-ખિબરદરાર

રગ રગ  નવે  રમોમ રમોમથતી  તજટતી  જવરાય છવે
તમો પણિ મઝરાનતી  વરાત કવે  જીવતી જવરાય છવે

ખિરાલતી ગઝલ જ હમોય તમો ફટકરારતી કરાઢતીએ
આ તમો હૃદયનતી વરાત છવે  હરામફતી જવરાય  છવે

-ખિલતીલ ધનતવેજવતી

કમોઈ સથળવે બવે-ચરાર મરવે  છવે,  કયરામક કશવે દસ-બરાર મરવે  છવે
રહનદગુ મગુકસલમ  બમનવે સલરામત,  મરાણિસ વરારમવરાર  મરવે  છવે

-ખિલતીલ ધનતવેજવતી
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જજરત જ વેમ પડતતી જાય સહગુ બદલરાય છવે જાતવે
સવરારવે  હમોય એવમો મરાનવતી કયરામ હમોય છવે રરાતવે...?

ગણિપત પટવેલ ‘સસૌમય’

ચરાતક  ચકવરા  ચતગુર નર પકતરદન ફરવે  ઉદરાસ
ખિર ઘગુવડ નવે મગુરખિ જન સગુખિવે સગુએ કનજ વરાસ

-ગણિપતરરામ

રુદનનતી ભતીખિ મરાગવે છવે પસમગમો કજ મદગરાનતીનરા
કરુમ  છગુ મ  દરાન તવેનવે  જ વે મનવે હકદરાર  લરાગવે છવે

-ગનતી દહવીંવરાળરા

જ અડગ રહવેવરાનમો કનશ્ચિય ધરતતીનરા જાયરા કરવે
એ  પડવે  તમો  એનગુમ  રક્ષણિ  એનરા પડછરાયરા કરવે
કજ મદગતીનમો  એ  જ સરાચવેસરાચ પડઘમો  છવે ગનતી
હમોય નરા  વયકકત  નવે  એનગુમ  નરામ બમોલરાયરા કરવે

-ગનતી દહવીંવરાલરા

તમન્નરા છવે હૃદયમરામ તમો સકળ સમૃકષ ચરણિમરામ છવે
અમરારતી કજ મદગતી સમમૃદ્ધિ છવે  આ અલપ સરાધનથતી
ગનતી મરારતી  કકવતરાઓ જ  છવે  જીવનનતી સમપકત
થયરામ છવે પરાપ  મરજીવરાનવે  મમોતતી ખિજબ મમથનથતી

-ગનતી દહવીંવરાળરા
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ન તમો કમપ છવે  ધરરાનમો ન તમો હગુમ  ડગતી ગયમો છગુ મ
કમોઈ મરારમો હરાથ ઝરાલમો હગુમ  કશગુમક પતી ગયમો  છગુ મ

-ગનતી દહવીંવરાળરા

શ્રદ્ધિરા જ મરારતી લઈ ગઈ  મમકજલ પર મનવે
રસતમો ભજલતી ગયમો  તમો  રદશરાઓ ફરતી ગઈ

-ગનતી દહવીંવરાળરા

સરારરા કવે નરસરા કમોઈનવે  દવેજ વે ન ઓ ખિગુદરા,
એવરા અનગુભવમો  કવે  જ વે  ભજલતી શકરાય નરા.

-ગનતી દહવીંવરાલરા

મમતવ
નરાનરા   સરખિરા  વમદનવે  પણિ  આ   મમતવનતી     મગુઠતીઓ
પજરવેપજરતી  ખિજલયરા  કવનરા બન્નવે હથવેળતીઓ થતતી ભવેગતી કદતી?

-ગતીતરા પરતીખિ

કક્ષકતજ
આ આભ જ વેવગુમ આભ પણિ ધરણિતી પરવે  કનજ પરાય રરાખિવે ટવેકવતી
તયરામ આપણિવે  તવે  કલપનરામરામ  મરાત્ર  શત્તેં  ઊડતી  રહવેવગુમ  પરાલવવે?

-ગતીતરા પરતીખિ
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પવેમનરા  શબદકમોષવે  હગુમ   મસારસા  એ શબદ શમોધતતી
પરામગુમ પરામગુમ  તયહરામ તમો શત્તેં રવેખિરા  તતવનતી ભરાળતતી
મસારસા  આગળ અમકરાઈ આપણિરા  ભવેદનવે  છવેદતતી
તમસારસા  મરામહતી મરારરા  સસૌ  અકસતતવનવે સમરાવતતી

-ગતીતરા પરતીખિ

ઓઝલનતી  પકતજરા  છવે  તમો ઓઝલમરામ  રહતીનવે
બમધ આખિવે કરુમ   તરારરા  હગુમ   દતીદરાર અહવીં આવ

અમજાશવે   નરહ   મરારતી   કદતી   પવેમનતી   દૃકષ
તગુમ  છમોનવે કરતી  રૂપનરા  શણિગરાર  અહવીં  આવ

ઊડવે  ન ગગનમરામ  તગુમ  ગગન  તગુજ મહવીં ઊડવે
ઓ રજ હગુમ  દઉ આટલમો કવસતરાર  અહવીં આવ

-ગગુલરામહગુસવેન મહમદ કરાકસમ સગતીર

સમરાજનરા કલયરાણિ  કવશવે જ વે કનજ કમર્યોનવે જડવે
સમરાજનગુમ  તવે શ્રવેયસ સરાધવે  સવધમરપરાલન યમોગવે

-ગમોકગુળભરાઈ ભટ

અવકન પરથતી નભ ચડગુમ વરારર પડવે જ પરાછગુ મ તયરામ નવે તયરામ
ટ જમકગુ મ કમર  ટજમકગુ મ  જ  રહવેવરાનવે   સરજાયવેલગુમ   આ  ધરતતીમરામ

-ગમોવધરનરરામ મરા. કત્રપરાઠતી
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મમોટરા નરાનરામ  વધગુ  મમોટરામરામ તમો  નરાનરા  પણિ   મમોટરા
વયમોમદતીપ રકવ નભકબનદગુ તમો ઘરદતીવડરામ નરહ ખિમોટરા

-ગમોવધરનરરામ મરા. કત્રપરાઠતી

સગુખિતી  હગુમ   તવેથતી  કમોનવે  શગુમ  દગુરઃખિતી  હગુમ   તવેથતી  કમોનવે  શગુમ
જગતમરામ કમઈ  પડરા  જીવ  દગુરઃખિતી કમઈ નવે સગુખિતી કમઈક
સહગુ  એવરા  તણિવે  કરાજ વે   ન  રમોતરામ  પરાર  કમઈ  આવવે
નરહ જવગુમ  નરહ રમોવગુમ અફળ આમસગુ  ન કયમ લહમોવગુમ?

-ગમોવધરનરરામ મરા. કત્રપરાઠતી

નથતી,  ઘણમ નથતી:  પરમતગુ  ગગુજરરાતનરા  નરામથતી
સદરા સળવળવે   રદલવે ઝણિઝણિવે   ઊંડરા ભરાવથતી
સફગુરવે   અજબ ભકકતનતી અચલ દતીપરવેખિરા, અરવે
લતીધમો જનમ નવે ગમવે થવગુમ જ રરાખિ આ ભજકમમરામ

– ચમદવદન ચતી. મહવેતરા

મહત્રતીભરાવનગુમ  પકવત્ર ઝરણમ   મગુજ  હહયરામરામ  વહરા  કરવે
શગુભ થરાઓ આ સકળ કવશનગુમ એવતી ભરાવનરા કનતય રહવે

-કચત્રભરાનગુ

જાત ઝરાકળનતી છતરામ કવેવતી ખિગુમરારતી હમોય છવે
પગુષપ જ વેવરા પગુષપ પર એનતી સવરારતી હમોય છવે

-કચનગુ મમોદતી
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કમોઈ ઇચછરાનગુમ  મનવે  વળગણિ ન હમો
એ જ ઇચછરા છવે હવવે એ પણિ ન હમો
કમોઈનરામરામ  પણિ  મનવે   શ્રદ્ધિરા  નથતી
કમોઈનતી શ્રદ્ધિરાનગુમ  હગુમ   કરારણિ  ન  હમો

-કચનગુ મમોદતી

પવરતનવે નરામવે પથથર દરરયરાનવે નરામવે પરાણિતી
ઈશરારદ આપણિવે  તમો  ઈશરનવે નરામવે વરાણિતી

-કચનગુ મમોદતી

ખિમોબમો ભરતીનવે અમવે એટલગુમ હસયરામ
કવે કજવમો ભરતીનવે અમવે રમોઈ પડરામ

-જગદતીશ જશતી

જીત પર હસતમો રહમો  નવે હરાર પર હસતમો રહમો
ફજલનતી  શહયરા  ગણિતી   અમગરાર  પર હસતમો રહમો

કમોઈનરા  ઇકરરાર  અનવે  ઇનકરાર પર હસતમો રહમો
જ વે મળમો આધરાર  એ આધરાર  પર હસતમો રહમો

ઓ  મગુસતીબત  એટલતી   કઝમદરાદતીલતીનવે   દરાદ  દવે
તત્તેં  ધરતી તલવરાર તમો  હગુમ   ધરાર પર હસતમો  રહમો

-જકમયત પમડરા
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એક  ગરાડગુમ   કયરારનગુમ   પહડરામ   વગર
બવે બળદ  ખિત્તેંચયરા કરવે  સમજયરા વગર
આમખિ ઊંચતી જયરામ કરુમ  તમો બ્રહરા હતરા
સરાવ  થરાકવેલરા  હતરા  સરજયરા  વગર

-જયમત ઓઝરા

મનવે  કજ મદગતી  નવે  મરણિનતી ખિબર છવે
કબર પર ફજલમો નવે  ફજલમો પર કબર છવે

-જયનત પરાઠક

તમરરામ બમોલવે        
રરાકત્રરથનરામ પહડરામ    
ઊંજણિ મરાગવે      

-જયમત પરાઠક

બચરાવતીનવે રહમો નરહ જાતનવે જગનરા અનગુભવથતી
પહરારમો યવે જરૂરતી છવે જીવનનરા કશલપ ઘડતરમરામ

-જયમત શવેઠ

ભલવેનવે  મસૌન હમો પણિ  હમોઠ  જ મલકરાઈ જાયવે છવે
તમો સમજાવયરા કવનરા અમનવે બધગુમ સમજાઈ જાય છવે

-જયમત શવેઠ
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અશકતનગુમ અક્કડપણમ આકશ્રતનતી અવળરાઈ
મતલકબયરાનતી  કમત્રતરા ત્રણિવે  અલવેખિવે  જાય
નરાટરકયમો  રરાજા  બનવે   મરાગણિ મઢોંઘમો થરાય
લબરાડ  આપવે  વરાયદરા  ત્રણિવે  અલવેખિવે  જાય
કમોધ  કરતી  પરામર વદવે  ઢઢોંગતી ગમગરા  નહરાય
ટતીલરામ  તરાણિવે  તરકટતી   ત્રણિવે  અલવેખિવે  જાય

-જયમતતીલરાલ દવવે

કહગુમ  છગુ મ કયરામ કવે પયગમબર બનતી જા
વધરારવે   ચરામદથતી    સગુમદર  બનતી  જા
જગવે   પજજાવગુમ   જ    હમોય    તરારવે
મટતી  જા  મરાનવતી,  પથથર બનતી જા

-જલન મરાતરતી

દગુરઃખિતી  થરાવરાનવે મરાટવે  કમોઈ ધરતતી પર નરહ આવવે
હવવે સદતીઓ જશવે નવે કમોઈ પયગમબર નરહ આવવે

હવવે તમો દમોસતમો  ભવેગરા મળતી  વહત્તેંચતીનવે  પતી નરાખિમો
જગતનરા  ઝવેર  પતીવરાનવે  હવવે  શમકર નરહ  આવવે

-જલન મરાતરતી

શ્રદ્ધિરાનમો હમો કવષય તમો પગુરરાવરાનતી  શતી  જરૂર
કગુરરાનમરામ તમો કયરામય  પયગમબરનતી સહતી નથતી

-જલન મરાતરતી
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હગુમ    જ  અનગુકરણિ  ન  કરુમ    તમો   કરુમ    શગુમ
અહવીંયરા મરતી જવરાનમો પથમથતી જ રરવરાજ છવે

-જલન મરાતરતી

ગમવે નરા સસૌ કવન તમો  મરાફ કરજ એક બરાબત પર
ખિગુદરા જ વેવરા ખિગુદરાનરામ કયરામ  બધરામ સજ રન મજાનરામ છવે?

-જલન મરાતરતી

હગુમ  તમો નગરનમો ઢમોલ છગુ મ દરામડતી પતીટમો મનવે
ખિરાલતીપણમ  બતીજા તમો કમોઈ કરામનગુમ નથતી

-જવરાહર બક્ષતી

સમત, સપગુત નવે તગુમબડરામ  ત્રણિનમો  એક સવભરાવ
કમઈ તરાયરાર   કમઈ તરારશવે   તરાયરાર  ઉપર ભરાવ
મરાયરા,  મરાગણિ,  મકરટરામ,   મમકમોડતી   તવે   ચરાર
વળગયરામ  છજ ટવે   તવે  નરહ  મરાટવે   તગુમ  સમભરાળ

-જઈતરારરામ ભગવરાનદરાસ

સગુજ  કરવે   જયરામ કરામ  તયરામ  કમથયરા  કરવે  લવરાર
જાએ   હસતતી  મરાગરમરામ,   શરાન   કરવે    પમોકરાર
પગુસતક ભણિતી પમરડત થયમો જાણયમો નવ કમઈ સરાર
કડછતી પરાક  કરવે   ઘણિરામ  સવરાદ ન  લહવે લગરાર

-જઈતરારરામ ભગવરાનદરાસ
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ઘટમરામ ઘમોડરામ થનગનવે  આતમ વવીંઝવે પરામખિ
અણિદતીઠતી ભમોમકરા પર યસૌવન મરામડવે આમખિ

-ઝવવેરચમદ મવેઘરાણિતી

નથતી જાણયગુમ અમરારવે  પમથ શતી આફત ખિડતી છવે
ખિબર છવે આટલતી કવે  મરાતનતી હરાકલ પડતી છવે

-ઝવવેરચમદ મવેઘરાણિતી

અસત જાતરા   રકવ  પજછતરા અવકનનવે
સરારશવે     કમોણિ     કતરવય     મરારરામ
સરામભળતી પશ્ન એ સતબધ  ઊભરામ સહગુ
મઢોં   પડરામ   સવરનરા   સરાવ   કરાળરામ
તવે   સમવે  કમોરડયગુમ   એક  મરાટતી  તણમ
ભતીડનવે    કમોક     ખિજણિવેથતી     બમોલયગુમ
મરામજલતી   જ વેટલતી  મરારતી  ત્રવેવડ  પભગુ
એટલગુમ   સઢોંપજ   તમો    કરતીશ   હગુમ

-ઝવવેરચમદ મવેઘરાણિતી

છવેલમો કટમોરમો  ઝવેરનમો  આ પતી જજ બરાપગુ
સરાગર પતીનરારરા અમજકલ નવ ઢમોળજ બરાપગુ

-ઝવવેરચમદ મવેઘરાણિતી
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શરા કરાજ  આમસગુ સરારવરા  શરાનવે ઊંડરા કનશરાસ
હસતવે મગુખિવે  પરારબધનરા કરતરા  જશગુમ પરરહરાસ

-ઝવવેરચમદ મવેઘરાણિતી

તરારરા નરામમરામ  ઓ સવતમત્રતરા
મતીઠતી આ શતી વતસલતરાભરતી
મગુરદરા   મસરાણિથતી   જાગતરામ
તરારરા શબદમરામ  શતી સગુધરાભરતી

-ઝવવેરચમદ મવેઘરાણિતી

પતીપળ  પરાન  ખિરમતરા  હસતતી કગુમપકળયરામ
મગુજ વતીતતી તગુજ વતીતશવે ધતીરતી બરાપગુરડયરામ

-ડરાહરાભરાઈ ધમોળશરાજી ઝવવેરતી

નહવીં નમશવે નહવીં નમશવે કનશરાન ભજકમ ભરારતનગુમ
-કત્રભગુવનદરાસ ગસૌરતીશમકર વયરાસ

ભવીંડરા ભરાદરવરા તણિમો, વડનવે કહવે સજણિ વતીર,
સમરાઉ નરહ હગુમ  સવરથરા, તગુમ જા સરવર તતીર;
તગુમ જા સરવર તતીર, સજણિતી વડ ઉચયર્યો વરાણિતી,
વતીતયવે  વષરારકરાળ,  જઈશ હગુમ   બતીજ વે  જાણિતી;
દરાખિવે  દલપતરરામ, વતીતયમો  અવસર વષરારનમો,
ગયમો સગુકરાઈ સમજળ,  ભવીંડમો  તવે ભરાદરવરાનમો

-દલપતરરામ
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અરવે  ન કતીધરામ કવેમ ફજલ આમબવે,  કયરાર વળતી કમટક  શરા ગગુલરાબવે
સગુલમોચનરાનવે કશર અમધ સવરામતી અરવે  કવધરાતરા તગુજ કમૃતય ખિરામ

-દલપતરરામ

કમોયલ નવ  દવે કમોઈનવે  હરવે  ન કમોનગુમ  કરાગ
મતીઠરામ વચનથતી સવરનમો લવે કમોયલ અનગુરરાગ

-દલપતરરામ

દવેખિ  કબચરારતી બકરતીનમો  કમોઈ  ન જાતરામ  પકડવે કરાન
એ ઉપકરાર ગણિતી ઈશરનમો હરખિ હવવે તગુમ રહનદગુસતરાન

-દલપતરરામ

ઝરાઝરા નબળરામ લમોકથતી કદતી ન કરતીએ વવેર
કતીડતી કરાળરા નરાગનમો પરાણિ જ લવે આ પવેર

-દલપતરરામ

વરા વરાયમો નવે નકળયગુમ ખિસયગુમ, એ  દવેખિતીનવે  કજતરુમ   ભસયગુમ
તયરામ  મચયમો  શમોર બકમોર, કમોઈ  કહવે  મત્તેં  દતીઠમો ચમોર

-દલપતરરામ

સદરા સવરનવે મરાન દમો કદતી  ન કરમો અપમરાન
આપવે જ વે અપમરાન નર  નકતી એ જ નરાદરાન

-દલપતરરામ
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અનયનગુમ તમો એક વરામકગુ મ આપનરા અઢરાર છવે
-દલપતરરામ

પજરતી એક અમધવેરતી નવે ગમડગુ રરાજા, ટકવે શવેર ભરાજી ટકવે શવેર ખિરાજા
-દલપતરરામ

અકભમરાનવે દગુરઃખિ ઉપજ વે  અકભમરાનવે જશ જાય
કમથયરા અકભમરાનવે  કદતી  જીવનગુમ  જખિમ થરાય

-દલપતરરામ

કપમગળ પરાઠ પઢરા કવનરા કરાવય  કરવે   કકવ કમોઈ
વળતી વયરાકરણિ કવનરા વદવે: વરાણિતી કવમળ ન હમોય

-દલપતરરામ

કરાણિરાનવે કરાણિમો કહવે તમો કડવરામ લરાગવે વવેણિ
હળવવે રહતીનવે પજછતીએ શરાથતી ખિમોયરામ નવેણિ

-દલપતરરામ

કનતયવે જવગુમ કનશરાળમરામ,  ભણિવગુમ ચમોઢતી કચત
ગગુરૂનતી  કશક્ષરા મરાનવતી,  રૂડતી  રરાખિતી  કચત
રરાખિમો નરહ મન રમતમરામ, સમજ સરારતી પવેર
કનશરાળમરામથતી  નતીસરતી,  જવગુમ  પરામસરુમ   ઘવેર

-દલપતરરામ
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રદવસ ફરવે  તમો રદલ કવશવે અવળરા સજઝવે ઉપરાય
કરાપતી  વરાદતીનમો  કમરડયમો,  મજષક  સપરમગુખિ જાય

-દલપતરરામ

જ વે તગુજથતી નરા થઈ શકવે, પભગુનવે એ જ ભળરાવ
પરાકણિયરારુમ  નરહ પભગુ ભરવે , ભરશવે નદતી-તળરાવ

-દલપતરરામ

પધરારમો  એમ  કહવેવરાથતી પધરારવે  તવે પધરાયરાર  નરા
કનમમત્રણિ પવેમતીનવે શવેનરામ  અનરાદર પવેમતીનવે શરાનમો
કવનયનતી  પજરણિતી  મરાગવે અધગુરતી  તવેટલતી પતીકત
પતતીકત પવેમનતી કરવરા નથતી અકધકરાર આદરનવે

-દરા.ખિગુ. બમોટરાદકર

કમોણિ પમોતરાનગુમ?  કમોણિ પરરાયગુમ?  કમોણિ શત્રગુ, કમોણિ ભરાત?
ઘટઘટમરામ એક જ રરામ રમવે તયરામ પરનતી કયરામ છ વે વરાત?

-દરા.ખિગુ. બમોટરાદકર

(મનદરાકરાનતરા)
એકરામતવે  કવે જનસમજહમરામ  રરાખિવતી  એક  રતીકત
સવતીકરારવેલમો પથ ન તયજવમો સમતનતી એ સગુનતીકત

-દરા.ખિગુ. બમોટરાદકર
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(કશખિરરણિતી)
વસતી  ખિજણિવે  ખિરાતરા મનગુજ  નજરવે  પગુષકળ પડવે
અનવે વવે'ચતી ખિરાતરા પણિ બહગુ કવવવેકતી જન જડવે
પરમતગુ  કકૈં રરાખયરા  વગર કનજ સમચયગુમ  જગતનવે
સમપર્મી સમતમોષવે  વસવગુમ  કવરલરાથતી  કપય  બનવે

-દરા.ખિગુ. બમોટરાદકર

ઉચચરાતમરા અસમરાન ઉપર  ખિરવે  નરા  કમોપ કયરારવે  કરવે
ચવેષરા તગુચછ તણિતી  ઉદરાર હૃદયવે શગુમ સથરાન પરામતી શકવે

-દરા.ખિગુ. બમોટરાદકર

દવેશ નવે દતીનનવે અથર્થે ઓજસવતી કર યસૌવન,
કચરમજીવતી થશવે બતીજ બનતીનવે વતીર કવકમ

-દવેશળજી પરમરાર

કરતી ઉપકરાર  વરારમવરાર એનતી યરાદ આપમો નરા
ખિરવેખિરરા ઘરાવ પણિ એથતી કરાકતલ નથતી હમોતરા

-ધતીરવે નદ મહવેતરા

અમધશ્રદ્ધિરાનમો   ન    એનવે    દમોષ   દમો
અમધનવે  શ્રદ્ધિરા ન  હમોય  તમો  હમોય  શગુમ?
જયરામ ગગુનરાહમો સરાથ શ્રદ્ધિરા પણિ વધવે તયરામ
ભલરા  ગમગરા  ન  હમોય તમો  હમોય  શગુમ?

-નઝતીર ભરાતરતી
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નથતી  નતીપજતમો   પવેમ  તવેલ   ચમોળરામથતી   તરાતરામ
નથતી મળતમો  કરામઈ   પવેમ  ગરામધતી   દમોશતીનવે  હરાટવે
નથતી મળતમો   કરામઈ  પવેમ   ખિમોળતરામ   વરાટવે  ઘરાટવે
નથતી મળતમો પવેમ  તપરાસતરામ ગગુજરતી ગરામવેગરામનતી
કહવે નરભમો પવેમ પજરમો મળવે કમૃપરા હમોય શ્રતી રરામનતી

-નરભવેરરામ

જયરારવે   પગટમો   પવેમ  તગુલસતીનરા  દળથતી  રરાજી
જયરારવે  પગટમો   પવેમ  ખિરાધતી  ખિતીચડતી  નવે ભરાજી

જ વેનવે    પગટમો   પવેમ    પવેમનવે   તવે  નર  જાણિવે
જ વેનવે    પગટમો   પવેમ   તવેહનવે    વવેદ    વખિરાણિવે

મનમરામ  જ પવેમ પગટ થયમો  એક રતતીભર જ વેહનવે
કહવે નરભવેરરામ ગગુરુ થકતી  કનત બકલહરારતી  તવેહનવે

-નરભવેરરામ

કરતીનવે   યજ   અનવેક  વ્રત  કવકધ   બહગુ  પરાળવે
વળતી   આપવે   ગસૌદરાન  હરાડ   રહમરાળવે   ગરાળવે
ગતીત  વવેદનરામ  ગરાય   તતીથર   બહગુ   ફરતી  આવવે
દકધ   દજધ  ધમૃત  ખિરામડ  કવપ પમોષવે  મન  ભરાવવે
એવરામ તવે સગુકમૃત કતીધરામ ઘણિરામ શગુમ આપગુમ જીભગુમ ગણિતી
કહવે નરભવેરરામ એ સવરથતી જરાન દરાન કશરમોમણિતી

-નરભવેરરામ
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નથતી મમૃકતકરામરામ પભગુ  નથતી કપતળમરામ પવેઠમો
કનકનતી  મગુકતર કરવે   નથતી ઈશર મહવીં બવેઠમો
નથતી  ઘમોરમોમરામ  પતીર  નથતી  જહનમોનવે   દવેરવે
અસલ  જજએ નરહ કમોય  સસૌ નકલમો  હવેરવે

-નરભવેરરામ

ભલગુમ થયગુમ ભરામગતી જ મજાળ, સગુખિવે ભજીશગુમ શ્રતી ગમોપરાળ
-નરકસમહ મહવેતરા

એવરા રવે  અમમો એવરા રવે  એવરા,
તમવે કહમો  છમો  વળતી તવેવરા રવે

-નરકસમહ મહવેતરા

નતીરખિનવે ગગનમરામ કમોણિ ઘજમતી રહગુમ
તવે જ  હગુમ   તવે જ  હગુમ   શબદ  બમોલવે

-નરકસમહ મહવેતરા

ઘરાટ ઘડરા પછતી નરામરૂપ જગુજવરામ
અમતવે   તમો    હવેમનગુમ   હવેમ   હમોયવે

-નરકસમહ મહવેતરા

પક્ષરાપક્ષતી તયરામ નરહ પરમવેશર સમદૃકષ નવે સવર સમરાન
-નરકસમહ મહવેતરા
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હગુમ  કરુમ  હગુમ  કરુમ  એ જ અજરાનતરા
શકટનમો ભરાર જયમ શરાન તરાણિવે

-નરકસમહ મહવેતરા

વયથર ભયવે રચતી  મજકતર ભયરાનક  જગ બતીતગુમ રહગુમ રવે  લમોલ
જરાનતણિતી  તલવરાર અડકતરામ  મમૃતયગુ  મરતી ગયગુમ  રવે  લમોલ
જયગુમ  જીવનતતવ  સનરાતન  સતય  પકરાકશયગુમ   રવે  લમોલ
અમરપણમ પગટગુમ પછતી તતક્ષણિ મમૃતયગુ મરતી ગયગુમ રવે  લમોલ

-નરકસમહરરાવ ભમોળરાનરાથ

છવે  મરાનવતી જીવનનતી  ઘટમરાળ એવતી
દગુખિપધરાન  સગુખિ અલપ  થકતી ભરવેલતી

-નરકસમહરરાવ ભમોળરાનરાથ

અમધકરારમરામ ઝબજકતી વતીજ કવલતીન થરાય
ઉલકરા  સરવે   ગગનમરામ  ગગનવે  સમરાય
ગતીતધવકન  પકટતી  શજનય  કવષવેજ ડજબવે
આનમદ  મરાનવ ઉરવે   પળ મરાત્ર  થમોભવે

-નરકસમહરરાવ ભમોળરાનરાથ

સહગુ ચલમો  જીતવરા જ મગ બયજગલમો  વરાગવે
યરા  હમોમ કરતીનવે પડમો  ફતવેહ છવે  આગવે

-નમરદ
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કહવે નવેપમોકલયન  દવેશનવે  કરવરા  આબરાદરાન
સરસ રતીત તમો એ જ છવે  દ્યમો મરાતરાનવે જરાન

-નમરદ

કસમહનવે શસ શરામ? વતીરનવે  મમૃતયગુ  શરામ?
-નહરાનરાલરાલ

કપરાયવેલરા વરામસનરા અમકગુર ઉપર
વષરારનતી જલભરતી વરાદળતી વરસવે

નવે ગગનભવેદતી વમશ ફજટવે
યસૌવનનમો એવમો સનવેહ, યસૌવનરરાજ

ફજટમો છવે તમરારમો આજ!
-નહરાનરાલરાલ

કગુમરારરામનવે તમો કરમરાવરાનગુમ                
 પછતી હમોય શગુમ પગુરુષ કવે શગુમ સગુમદરતીનતી વવેલ
લગ્નિ પરાણિકવકરાસનગુમ  વ્રત છવે           
સવગરપમથનગુમ પગકથયગુમ છવે                
 મરાનવબરાલનમો ધમયર મરાગર છવે           
 પરણિવગુમ તવે તમો પભગુતરામરામ પગલરામ મરામડવરામ

-નહરાનરાલરાલ

આતમરા ઓળખિવે તવે વર, નવે  ન  ઓળખિવે  તવે પર
-નહરાનરાલરાલ

63



રસ તરસયરા  ઓ બરાળ રસનતી રતીત મ ભજલશમો
પભગુએ  બરામધતી  પરાળ   રસ  સરાગરનતી પગુણયથતી

-નહરાનરાલરાલ

હૃદયનતી આજરા એક અનવે ચરણિનરા ચરાલવરામ  બતીજામ
-નહરાનરાલરાલ

                       ધરાબરામ તમો સજયરનવે ય છવે
તવેથતી ભરાસકસકરનરા ભગર મટતી
ઊંડરા અમધકરાર થયરામ?

-નહરાનરાલરાલ

પરાથરનવે કહમો ચડરાવવે બરાણિ, હવવે તમો યગુદ્ધિ એ જ કલયરાણિ
-નહરાનરાલરાલ

                        સમસત દગુકનયરાનરા ઈકતહરાસનગુમ
 મધયકબનદગુ એકશયરા છવે
 નવે એકશયરાનરા ઈકતહરાસનગુમ કવેનદ
 ભરતખિમડનતી મહરાકથરા છવે

                        પજવર અનવે પકશ્ચિમનરા પલરામનતી
 દરામડતી ભરારત છવે
 નવે ઉભય ગમોલરાધરનતી દહવતી સમપકત
 નજીકનરા ભકવષયમરામ તવે તમોલશવે

-નહરાનરાલરાલ

64



આયર સગુજનતરા દહનય ગણિતી
તમો  યગુદ્ધિ  એ જ   યગુગધમર

-નહરાનરાલરાલ

જગતનતી ભગુલભગુલરામણિતીમરામ રખિવે, બરાપગુ! ભજલમો પડતમો
જજ વે શવેર - શમો જીવનપમથવે, સતીધમો ઈકતહરાસનવે ઘડતમો

-નહરાનરાલરાલ

લજજા  નમવેલગુમ  કનજ  મમદ  પમોપચગુમ
કમો  મગુગધ બરાલરા  શરમરાતતી આવરવે
નવે શમોભતી રહવે કનમરલ નવેનનતી લતીલરા
એવતી  ઊગતી  ચનદકલરા  ધતીરવે  ધતીરવે

-નહરાનરાલરાલ

આટલમો સમય તમવે કયરામ હતરા?  મનવે મળરા કવેમ મમોડવે મમોડવે?
હતમો  તમરારરા મનમરામ  પણિ  છતરા થવગુમ હતગુમ  મરારવે  થમોડવે થમોડવે
આટલમો  સમય તમવે  તમો  દવેહનવે જયમો  દપરણિમરામ  કમોડવે કમોડવે
આજ વે જયગુમ મનનવે, જયમો સનવેહનવે,  હવવે આપણિવે બવે જડવે જડવે

-કનરમજન ભગત

રવેલરાઈ આવતતી છમો નવે બધતી ખિરારરાશ પમૃથવતીનતી
કસમધગુનરા  ઉરમરામથતી તમો  ઊઠશવે અમતી વરાદળતી!

-પજજાલરાલ
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મનનતી  સરાથવે  વરાત  કરતી  મત્તેં
પસરાર  આખિતી  રરાત  કરતી મત્તેં
શગુમ  કરામ  એકલવરાયરા  ઝજરવગુમ
શમણિરામનતી  કબછરાત  કરતી  મત્તેં
એક  નજાકત   કમોતર  કરામવે
રદલમરામ રદલનતી ભરાત કરતી મત્તેં
મત્તેં જ  વગરાડરામ  મરારરા  ડમકરા
મમરદર જ વેવતી  જાત  કરતી  મત્તેં

-પફગુલ પમડરા

સનવેહતી સરાથવે  સગુનમ્ર  ધજતર બકનવે જ વેનગુમ ન મરાથગુમ નમવે
ગમગરાનગુમય મકલન પરાણિતી તજીએ એ રરાજહમસમો અમવે

-પભરાશમકર પટણિતી

કવચરારમો એવરા છવે કવે અવકન તળનગુમ રરાજય કરવગુમ
કમૃ કતઓ એવતી છવે કવે રઝળતી  રખિડતી  પવેટ ભરવગુમ

-પભરાશમકર પટણિતી

મરારતી આખિતી અવકન પરનતી કજ મદગતીનતી કવશવે મત્તેં
રરાખિતી હમોયવે  મગુજ અરર પરવે  દૃકષ  જ વે રતીતનતી મત્તેં
એવતી એ જ મગુજ  ઉપર તગુમ  રરાખિશવે શ્રતી મગુરરારતી
તમોએ  તરારમો અનમૃણિતી થઈનવે પરાડ મરાનતીશ ભરારતી

-પભરાશમકર પટણિતી
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હૃદયનરા શગુદ્ધિ  પવેમતીનવે  કનગમનરા જરાન  ઓછરામ છવે
ન પરવરા મરાનનતી તમો યવે  બધરામ સનમરાન ઓછરામ છવે
તરતી  જાવગુમ બહગુ  સહવેલગુમ છવે  મગુકશકલ  ડગુબવગુમ જ વેમરામ
એ  કનમરળ  રસસરરતરાથતી  ગમગરાસનરાન ઓછરામ છવે

-પભગુલરાલ કદવવેદતી

પવેમ આમધળમો  સહગુ કહવે  કરાપવે  રદલનતી  પરામખિ
પણિ પવેમવે અમધ થયરા કવનરા નથતી ઉઘડતતી આમખિ

-પભગુલરાલ કદવવેદતી

સરવર સજનરા જળ કવનરા, ગમોળ કવનરા કમસરાર
તવેમ જ  સજનમો છવે  સદરા  સનવેહ કવનરા સમસરાર

-પભગુલરાલ કદવવેદતી

પડરા પર પરાટગુમ કદતી દરાઝયરા ઉપર ડરામ
દઈશ નરા કમોઈનવે કદતી  એ દગુજ રનનગુમ કરામ

-પભગુલરાલ કદવવેદતી

સનવેહભરતી સમૃકષ બધતી, સનવેહ જ સગુખિનગુમ મજળ
સનવેહરામમૃત ચરાખયરા કવનરા  ગઈ  કજ મદગતી ધજળ

-પભગુલરાલ કદવવેદતી
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કદતી નરહ કહગુમ  મનવે જ સમરણિવે સદરા રરાખિજ વે
અનવે  નયનપથનગુમ  અવર કવશ  તગુમ તયરાગજ વે
પરમતગુ  ગગનરામગણિવે  અવકનમરામ અનવે કસમધગુમરામ
મળવે અકધક જ વે તનવે મગુજ થકતી ઉરવે  સથરાપજ વે

-પહ લરાદ પરારવેખિ

પવેમ પમથ  પરાવકનતી જવરાળરા  ભરાળતી પરાછરા ભરાગવે
મરામહતી પડરા તવે મહરાસગુખિ પરામવે દવેખિણિહરારરા દરાઝવે

-પતીતમદરાસ

તગુમ નરાનમો હગુમ  મમોટમો  એવમો  ખયરાલ જગતનમો  ખિમોટમો
આ નરાનમો  આ  મમોટમો  એવમો મજરખિ કરતરામ ગમોટમો
ખિરારરા જળનમો દરરયમો ભરરયમો મતીઠરા જળનમો લમોટમો

તરસયરાનવે  તમો   દરરયરાથતી   યવે  લમોટમો  લરાગવે મમોટમો
નરાનરા   છમોડવે  મહવેકતી  ઊઠવે   કવેવમો ગગુલરાબ  ગમોટમો
ઊંચરા  ઊંચરા  ઝરાડવે  શગુમ  જડશવે   એનમો    જટમો

-પવેમશમકર ભટ

એ જરાન અમનવે ગમતગુમ નથતી રૂકષ રરાયજી રવે
બરાળક  મરામગવે   અન્ન   લરાગગુમ   પરાયજી રવે

-પવેમરાનમદ

68



ઘડમો ફજટવે  રઝળવે ઠતીકરતી  મરા  કવનરા એવતી દતીકરતી
ગમોળ કવનરા મમોળમો કમસરાર મરાત કવનરા સગુનમો સમસરાર

-પવેમરાનમદ

ડમકમો વરાગયમો લડવહયરા  શજરરા જાગજ રવે
શજરરા જાગજ રવે    કરાયર ભરાગજ  રવે

-ફજલચમદભરાઇ શરાહ

કનશરાનચજક મરાફ, નરહ મરાફ નતીચગુમ કનશરાન
બ.ક.ઠરા.

બવેફરામ  તમોયવે   કવેટલગુમ    થરાકતી    જવગુમ   પડગુમડગુમ
નરહ તમો જીવનનમો મરાગર છવે ઘરથતી કબર સગુધતી

-બરકત કવરરાણિતી ‘બવેફરામ’

રડરા બવેફરામ સસૌ  મરારરા મરણિ પર એ જ  કરારણિથતી
હતમો મરારમો જ  એ અવસર નવે મરારતી હરાજરતી નહમોતતી

-બરકત કવરરાણિતી ‘બવેફરામ’

આ બધરામ બવેફરામ જ વે આજ વે રડવે છવે મમોત પર
એ બધરામએ કજ મદગતી આખિતી  રડરાવયમો છવે મનવે

-બરકત કવરરાણિતી ‘બવેફરામ’
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કદર  શગુમ  મરામગગુ  જીવનનતી  એ  જગત  પરાસવે
કવે જયરામનરામ લમોકમો સસૌ કવેવળ મરવેલરાનવે વખિરાણિવે છવે

-બરકત કવરરાણિતી ‘બવેફરામ’

ફકત એથતી મત્તેં મરારરા શરાસ અટકરાવતી દતીધરામ બવેફરામ
નથતી જન્નતમરામ  જવગુમ  મરારવે  દગુકનયરાનતી હવરા લઈનવે

-બરકત કવરરાણિતી ‘બવેફરામ’

છવે અહવીં  બવેફરામ કવેવળ પરાણિનતી ખિગુશબજ બધતી
પરાણિ ઊડતી જાય છવે  તમો દવેહ પણિ ગમધરાય છવે

-બરકત કવરરાણિતી ‘બવેફરામ’

બવેફરામ મરારરા  મમૃતયગુ   ઉપર  સસૌ રડવે ભલવે
મરારરા જનમ ઉપર તમો ફકત હગુમ  જ રમોઉ છગુ મ

-બરકત કવરરાણિતી ‘બવેફરામ’

મનવે કબજલ છવે  કમત્રમો  તમવે કનખિરાલસ છમો
તમરારતી લરાગણિતી છવે એવમો ભરાસ તમો આપમો
મયરાર પછતી તમો કબર આપશવે બધરા બવેફરામ
મરતી શકરાય જયરામ એવમો કનવરાસ તમો આપમો

-બરકત કવરરાણિતી ‘બવેફરામ’
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બવેફરામ  બમધ આમખિવે તગુમ  કવેમ જઈ  શકશવે
બવેઠરામ છવે મરારનરારરામ પણિ તરારરા ખિરખિરરામરામ

-બરકત કવરરાણિતી ‘બવેફરામ’

જીવયમો છગુ મ તયરામ સગુધતી કરામટરા જ વવેઠરા  છવે સદરા બવેફરામ
કબર પર   ફગુલ  મજકતીનવે  ન  કરજ  મશકરતી  મરારતી

-બરકત કવરરાણિતી ‘બવેબવેફરામ ’

ઓ હૃદય તત્તેં પણિ ભલરા  કવેવમો ફસરાવયમો મનવે
જ વે નથતી મરારરામ બનયરામ એનમો બનરાવયમો છવે મનવે

-બરકત કવરરાણિતી ‘બવેફરામ’

ખિગુદરા તરારતી કસમોટતીનતી પથરા  સરારતી નથતી હમોતતી
કવે સરારરા હમોય છવે એનતી દશરા સરારતી નથતી હમોતતી

-બરકત કવરરાણિતી ‘બવેફરામ’

ખિબર શગુમ કવે  ખિગુદરા પણિ  જનમ આપતી  છવેતરતી લવેશવે?
જીવયમો તયરારવે  જ જાણયગુમ કવે એ સરાચતી કજ મદગતી નહમોતતી.

-બરકત કવરરાણિતી ‘બવેફરામ’

આ એક ગગુનરાહ ખિગુદરાએ સવતીકરારવમો પડશવે
કવે  જાન લવેવરા  મનવે   એણિવે  મરારવમો  પડશવે

-બરકત કવરરાણિતી ‘બવેફરામ’
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દગુરઃખિ નવે સગુખિ અમતમરામ તરાસતીરમરામ સરખિરામ નતીકળરા
સરાર  તકદતીર   નવે   તદબતીરમરામ સરખિરામ નતીકળરા
કવે  મળરામ  અશ્રગુ  નવે  પસવવેદ  ઉભય  નતીર   રૂપવે
સવરાદ પણિ  બવેયનરા  એ  નતીરમરામ સરખિરા નતીકળરામ

-બરકત કવરરાણિતી ‘બવેફરામ’

સફળતરા    કજ મદગતીનતી   હસતરવેખિરામરામ  નથતી  હમોતતી
ચણિરાયવેલતી  ઈમરારત   એનરા  નકશરામરામ  નથતી  હમોતતી
ગઝલમરામ એ જ કરારણિથતી હગુમ  મસૌકલક હમોઉ છગુ મ બવેફરામ
પતીડરા  મરારરામ  દગુરઃખિમોનતી  કમોઈ  બતીજામરામ  નથતી  હમોતતી

-બરકત કવરરાણિતી ‘બવેફરામ’

છજટમો જયરામ શરાસ તયરામ સમબમધ સસૌ છજ ટતી ગયમો બવેફરામ
હવરા  પણિ  કમોઈએ  નરા  આવવરા  દતીધતી કફનમરામથતી

-બરકત કવરરાણિતી ‘બવેફરામ’

મજકતરનતી  સનમગુખિ  જઈનવે  કવેમ પરાર થવે છવે  બધરામ
પતીઠ પરાછળ શગુમ પભગુનતી પણિ નજર રહવેતતી નથતી

-બરકત કવરરાણિતી ‘બવેફરામ’

ઉડવે એનવે ય પરાડવે   છવે  કશકરારતી  લમોક પથથરથતી
ધરરા તમો શગુમ અહવીં ખિરાલતી નથતી આકરાશ ઠમોકરથતી

-બરકત કવરરાણિતી ‘બવેફરામ’
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મહરાલય જ વેનરા નકશરામરામ રહવે છવે  ઘણિરામ એવરા ય  રસતરામરામ રહવે છવે
ઉઘડતરામ આમખિ દવેખિરાતરામ નથતી એ હવવે સપનરામ ય  સપનરામરામ રહવે છ વે

-બરકત કવરરાણિતી ‘બવેફરામ’

એક મરારમો અશ મરારરાથતી જ વે પર બનતી ગયમો
પરાપતી  જગતનતી  દૃકષએ  ઈશર બનતી ગયમો

-બરકત કવરરાણિતી ‘બવેફરામ’

એક   મરાણિસ  જ વે  રડતમો  હતમો,   રડતમો   હતમો
એ દતીવરાનમો  થઈ ગયમો તમો રમોજ હસતમો થઈ ગયમો
કરાવયનરા તમો આજ વે ય  મઢોંઘરા મજલ છવે બવેફરામ પણિ
દગુરઃખિ તમો એ છવે કવે કકવ પમોતવે જ સસતમો થઈ ગયમો

-બરકત કવરરાણિતી ‘બવેફરામ’

સગરામ દતીઠરા મત્તેં શરાહ આલમનરા ભતીખિ મરામગતરા શવેરતીએ
-બહવેરરામજી મલબરારતી

શરામકત પમરાડવે તવેનવે તમો સમત કહતીએ રવે
તવેનરા દરાસનરા દરાસ થઈનવે  રહતીએ રવે

-બરાપગુસરાહવેબ ગરાયકવરાડ

અરવે  પરારબધ તમો ઘવેલગુમ રહવે તવે દજર મરાગવે તમો
-બરાલરાશમકર
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ન જાણયગુમ જાનકતીનરાથવે સવરારવે  શગુમ થવરાનગુમ  છવે
-બરાલરાશમકર

આવયમો ક્ષણિરાધર મરાટવે નવે  રમોકરાણિ થઈ ગયગુમ
ચમોયરારસતી લરાખિ જનમનગુમ કમઠરાણિ થઈ ગયગુમ
ખિગુલતી હથવેળતીનતી  કશતી  કતીમત થઈ નરહ
મગુઠતી કરતી જ બમધ  તમો વવેચરાણિ થઈ ગયગુમ!

-ભગવતતીકગુમરાર શમરાર

આખિગુમ ભલવે હમો ગરામ અભણિ છમોડવગુમ નથતી,
શબદમો   વહત્તેંચવરાનગુમ   વલણિ  છમોડવગુમ નથતી.

-ભગવતતીકગુમરાર શમરાર

છવે શકય અનયમરામ નવે હગુમ  ઝરામઝવરામ બતરાવગુમ નરા કદતી
છતરામ  પળવે  પળવે  સવયમનવે   છવેતરતી  શકરાય છવે!

-ભગવતતીકગુમરાર શમરાર

સમોળ સજયરામ શણિગરાર તગુમ ગમોરતી ભજલતી મવેશનગુમ ટપકગુમ
કરાજળ થઈનવે લરાવ હગુમ  તરારરા ગરાલનવે આછગુ મ અડકગુમ!

-ભગવતતીકગુમરાર શમરાર

એનવે કહવેવગુમ શગુમ કવે જ વે અષરાઢ શ્રરાવણિમરામ, કવેસવેટ સરામભળવે નવે ટહગુકરા ન સરામભળવે!
-ભગવતતીકગુમરાર શમરાર
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એકલવયનવે  અમગગુઠવેથતી  લમોહતી  વહરામ'તરામ  રરાતરા
સદતીઓથતી તપવવે છવે સજરજ તમોય નથતી સજકરાતરામ

-ભગગુભરાઈ રમોહરડયરા

અમવે શબદનરા કકવ ન ઉરનરા ન જીવન તણિરામ
વહરાવતી ઉરભરાવનવે   સતત  વહખિરતીમરામ  રમયરા
અમવે  કકવતડગુમ  રચતી  હૃદયનવે  મનરાવતી રહરા
તમવે કકવત  જીવતરામ   હૃદયનવે  જીવરાડતી રહરામ

-ભરાનગુશમકર વયરાસ બરાદરરાયણિ

કમોક  રદન ઈદ અનવે  કમોક  રદન રમોજા
ઊછળવે નવે પડવે નતીચવે  કજ મદગતીનરા મમોજા

-મકરમદ  દવવે

ગમતગુમ મળવે તમો અલયરા ગજમજ વે ન ભરતીએ
નવે ગમતરામનમો કરતીએ ગગુલરાલ

-મકરમદ દવવે

જ વેટલતી  વવેદનરા  એટલમો  સનવેહ,  જ વેટલતી   લજ  ઝરવે   એટલમો  મવેહ
ધનય છવે વરાહ રકરતરાર તરારતી કળરા, તત્તેં દતીધતી ચવેતનરા નવે દતીધતી ચવેહ

-મકરમદ દવવે
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ઝરાઝરા છવે ગગુરુજીઓ  ઝરાઝરા છવે વળતી ચવેલરા
એ દવેશમરામ છવે  મરાનવ મમૃતયગુ  વગર મરવેલરા
ઝરાઝરા  છવે  પક્ષકરારમો  ઝરાઝરા  છવે દવેશનવેતરા
એ દવેશમરામ તમો કરાયમ છવે  વત્તેંકતયરા કવજ વેતરા

-મકરમદ દવવે

ભલવે રક્ષજ વે  નરાથ  સમહરારકમોથતી
પરમતગુ  વધગુ  તવેથતી   ઉદ્ધિરારકમોથતી
મનવે બતીક છવે  કવે અમવે ડજબવરાનરા
અમરારરા બનતી બવેસતરા તરારકમોથતી

-મકરમદ દવવે

કદરાચ આજ મરતી જાઉ તમો, કહમો, શગુમ બનવે?
કવચરારુમ  છગુ મ :  કદરાચ ઓળખિતીય જાઉ મનવે!

    -મકરમદ દવવે

કજ મદગતી  ભરાર મરાનતી નથતી નવે  કનરરાધરાર મરાનતી નથતી
ધજળ ખિમખિવેરતી  ધપતરા જતરામ  હરારનવે  હરાર મરાનતી નથતી

-મકરમદ દવવે

કમઈ લરાખિમો કનરરાશરામરામ અમર આશરા છગુ પરાઈ છવે
-મકણિલરાલ નભગુભરાઈ કદવવેદતી
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જનમનગુમ   એક  બમધન   જીવનવે   જીવનથતી  બરામધવે છવે
જીવન જીવતરામ  જરટલ જ મજાળ જગનતી રમોજ બરામધવે છવે

મરણિ તક  બમધનમોનરા  બમોજ  ઓછરા  હમોય એ  રતીતવે
અહવીંનરા    લમોક   મડદરાનવે  ય  મગુશકવેટરાટ   બરામધવે  છવે

-મધગુકર રરામદવેરરયરા

લરાગવે છવે  અવરાચક થઈ ગઈ છવે કલબલતતી કરાબર બહરાર બધવે
નરહ તમો અહવીં  એકતી સરાથવે આ શરાયરનરા  અવરાજ  શરા  મરાટવે

આકરાશતી  વરાદળનરા  નરામવે   આ વરાત  તમમોનવે  કહતી   દઉ  છગુ મ
કરામ વરસતી લમો  કરામ  કવખિરરાઓ  આ  અમથરામ  ગરાજ  શરા  મરાટ વે

-મધગુકર રરામદવેરરયરા

સનવેહ છવે અકગ્નિનરા  જ વેવમો  સરાવધરાન સદરા રહમો
અકતદજર ન દવે ઉષમરા, દહવે અકતસમતીપ આવવે તમો

-મનસગુખિલરાલ ઝવવેરતી

અમવે મનગુજ !  કવશનતી સકલ યમોજનરામરામ અમવે
રહરા સતત અગ્રણિતી;  પરમસતવ આ સમૃકષમરામ

-મનસગુખિલરાલ ઝવવેરતી
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આમખિ ભતીનતી હમોય તયરારવે   કસમત મગુખિ પર જઈએ
કજ મદગતીનતી  બવેઉ  બરાજગુ   એમ  સરભર  જઈએ
છમો  રહવે  ફમોરમ  કવહમોણિરા  કજ મદગતીનરા વસ  સસૌ
ફજલ  પતીસતીનવે   કદતી   મરારવે    ન  અતર  જઈએ

-મનહરલરાલ ચમોકસતી

જીવન  ઉપરાસનરાનતી  સદરા ધજન  છવે મનવે
હગુમ   કજ મદગતીનમો  એક નવમો દૃકષકમોણિ  છગુ મ
મરારતી કવચરાર જયમોત મનવે મરાગર  આપશવે
છગુ મ એકલવય હગુમ  જ અનવે  હગુમ  જ દમોણિ છગુ મ

-મનહરલરાલ ચમોકસતી

આપ  કરતી  લવે  ઓળખિરાણિ એ સરાચરા  શબદનરામ પરમરાણિ
સરાકર કહવે નરહ હગુમ  છગુ મ મતીઠતી  વતીજ ન પજછવે  મગુજનવે  દતીઠતી
મમોત  બતરાવવે  ન  યમનતી  કચઠતી  પવેખયરામરામ  જ   કપછરાણિ

-મનગુભરાઈ કત્રવવેદતી સરમોદ

કરામઈ   રમય  લરાગયગુમ   જતરા   કરાફલરામરામ
ભળતી   હગુમ    ગયમો   ચરાલતરા   કરાફલરામરામ
નવે કવસમય જગુઓ ખિમોજ કરતમો’તમો જ વેનતી-
સતત   કરાફલમો,   એ   હતરા  કરાફલરામરામ

-મનગુભરાઈ કત્રવવેદતી સરમોદ
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મનવે સદભરાગય કવે શબદમો મળરા તરારવે  નગર જાવરા
ચરણિ લઈ દમોડવરા બવેસગુમ તમો વરસમોનરામ વરસ લરાગવે

-મનમોજ ખિમડવેરરયરા

લખિવગુમ  છવે  નરામ  રવેત પર  કમોનવે?  છવે  વફરાદરાર  જળ-લહવેર  કમોનવે?
બવે ઘડતી આ ગઝલ ગમતી તમો બસ, દમોસત અહવીં થરાવગુમ છવે અમર કમોનવે?

-મનમોજ ખિમડવેરરયરા

બધરાનમો  હમોઈ  શકવે  સતયનમો કવકલપ નથતી
ગ્રહમોનતી   વરાત  નથતી  સજયરનમો કવકલપ નથતી
કપરાય કવે ન બળવે  નરા ભતીનમો યરા થરાય જજનમો
કકવનમો શબદ છવે એ  શબદનમો કવકલપ નથતી

હજારમો  મળશવે મયજરરાસનમો   કવે  કસમહરાસન
નયનનરામ આમસગુજરડત તખતનમો કવકલપ નથતી
લડતી જ  લવેવગુમ  રહગુમ  મરારતી સરાથવે  ખિગુદ મરારવે
હવવે તમો  દમોસત આ સમઘષરનમો  કવકલપ નથતી

-મનમોજ ખિમડવેરરયરા

સકળ જીવનનતી પતીડરા અવતરવે  છવે આમગળતીમરામથતી
ન થતતી  જાણિ  નવે વવીંટતી  સરવે   છવે આમગળતીમરામથતી
ચમતકરારમો નથતી તમો આ લખિરાતરા શબદમો બતીજગુ મ શગુમ
સતત કરાગળ  ઉપર કમકગુ  ખિરવે  છવે આમગળતીમરામથતી

-મનમોજ ખિમડવેરરયરા
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કથરામરામથતી  છટકવેલ  છળ  છવે કવે શગુમ?
ફરતી એ જ મરાયરાવતી સથળ છવે કવે શગુમ?
મનવે શબદ  ખિત્તેંચતી ગયમો  કયરામથતી કયરામ
એ સમોનરા-હરણિવરાળતી પળ છવે કવે શગુમ?

-મનમોજ ખિમડવેરરયરા

એકલગુમ  લરાગયગુમ  નથતી   કયરારવેય  પણિ  એકરામતમરામ
આ  મનમોમન ચરાલતમો સમવરાદ પણિ  શગુમ  ચતીજ છવે
એ બનતી રહતી આજ પયર્યાંત મરારતી સજ રકતરાનગુમ બળ
કમોઈએ  મજમગતી દતીધવેલતી  દરાદ  પણિ  શગુમ  ચતીજ છવે

-મનમોજ ખિમડવેરરયરા

ઘસતી  ઘસતીનવે ઘણિરા  સરાફ  તમો કરવેલરામ છવે
છતરામ  કવચરાર અમરારરા  હજગુય  મવેલરામ  છવે
ભલવેનવે અટપટરા  સસૌ  દરાખિલરા છવે  સમબમધમો
અહમનવે બરાદ કરમો તમો જવરાબ સહવેલરામ છવે

-મનમોજ જશતી

શ્રદ્ધિરાથતી  બધરામ  ધમર્યોનવે  વખિમોડગુમ  છગુ મ  હગુમ
હરાથવે  કરતીનવે  તકદતીરનવે  તમોડગુમ   છગુ મ  હગુમ
મરાગગુમ છગુ મ  દગુઆ એ તમો ફકત છવે દવેખિરાવ
તગુજથતી ઓ ખિગુદરા  હરાથ આ જડગુમ છગુ મ હગુમ

-મરતીઝ
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કજ મદગતીનરા રસનવે પતીવરામરામ કરમો જલદતી મરતીઝ
એક તમો ઓછતી મરદરરા છવે  નવે ગળતગુમ જામ છવે

-મરતીઝ

બસ એટલતી સમજ મનવે પરવરરદગરાર દવે
સગુખિ જયરારવે  જયરામ મળવે  બધરાનરા કવચરાર દવે

-મરતીઝ

જાહવેરમરામ એ દમરામ કવે પરાસ આવવરા ન દવે
અમદરથતી  એ સમભરાળ કવે  છવેટવે જવરા  ન દવે
કવેવમો ખિગુદરા મળમો છવે ભલરા  શગુમ કહગુમ  મરતીઝ
પમોતવે  ન  દવે  બતીજાનતી  કનવે  મરાગવરા ન દવે

-મરતીઝ

જીવવરા જ વેવરા હતરા એમરામ  ફકત બવે ત્રણિ પસમગ
મત્તેં જ આખિતી કજ મદગતીનવે  કજ મદગતી સમજી લતીધતી

-મરતીઝ

પસવવેદમરામ   પહસરાનતી   ચમક  શમોધવે છવે
હર ચતીજમરામ એ લરાભનતી તક શમોધવે છવે
આ દગુષ જમરાનરામરામ  રુદન શગુમ કરતીએ
આમસગુમરામ  ગરતીબમોનરા  નમક  શમોધવે છવે

-મરતીઝ
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મરારરા કવનનગુમ  આટલગુમ  ઊંડગુમ મનન ન કર
કમઈ યરાદ  થઈ જશવે તમો ભજલરાવતી નહવીં શકવે
નરા મરામગ એનતી પરાસવે  ગજાથતી વધગુ જીવન
એક પળ એ એવતી દવેશવે કવતરાવતી નહવીં શકવે
અમકતમ દદર હમોય  તમો  આવવે છવે સતબધતરા
સરાચમો કવરહ છવે એ  જ વે રડરાવતી નહવીં શકવે
તવે  વવેળરા  મરાન   તરારતી  મહતરા વધતી ગઈ
જયરારવે  તનવે  કશગુમ  ય  સતરાવતી  નહવીં  શકવે

-મરતીઝ

જઈનવે વતનમરામ  એટલગુમ જયગુમ  અમવે  ‘મરતીઝ’
મમોટરા બનતી ગયરા છવે બધરા બરાળપણિનરા દમોસત

-મરતીઝ
 

બવે જણિરા રદલથતી મળવે તમો એક મજલતીસ છવે મરતીઝ
રદલ  કવનરા લરાખિમો  મળવે  એનવે સભરા  કહવેતરા નથતી

-મરતીઝ

ગઝલમરામ  સસૌ  કવચરારમો  મરારરા દશરારવતી  નથતી શકતમો
ઘણમ  સમજગુ મ છગુ મ એવગુમ જ વે  હગુમ  સમજાવતી  નથતી શકતમો
ન સપશર્મી કમોઈ અવગણિનરા  કદતી પણિ મરારરા ગસૌરવનવે
કવે હગુમ  ઉપકરાર છગુ મ  એવમો  જ વે યરાદ આવતી નથતી શકતમો

-મરતીઝ
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સમય ચરાલયમો ગયમો જયરારવે  અમવે મમૃગજળનવે પતીતરામ'તરામ
હતતી જ વે એક જમરાનરામરામ  હવવે એવતી તરસ કયરામ છ વે?

-મરતીઝ

એનતી અમદર શગુમ હશવે મરારતી બલરા જાણિવે ‘મરતીઝ’
બહરાર તમો પથથર મળરા મકસજદ અનવે મમરદરનવે

-મરતીઝ

દગુકનયરામરામ એનવે શમોધ તગુમ ઈકતહરાસમરામ ન જ
ફરતરા રહવે  છવે  કમઈક પયમબર કહરા કવનરા

-મરતીઝ

હમોત એ પતયક્ષ તમો પણિ ‘મરતીઝ’
કયરામ સગુધતી જતવે તમવે  રકરતરારનવે?

-મરતીઝ

મનવે શ્રદ્ધિરા ભલવે નવે હમોય કવે ઈશર બધરાનમો છવે,
દગુઆ એવતી કરુમ  છગુ મ  જાણિવે મરારમો એકલરાનમો છવે.

-મરતીઝ

મમોત વવેળરાનતી આ ઐયરાશતી નથતી ગમતતી ‘મરતીઝ’
હગુમ  પથરારતી પર રહગુમ   નવે  આખિગુમ ઘર  જાગયરા કરવે

-મરતીઝ
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હૃદય મરારુમ  વયરાપક, નજર મરારતી સગુમદર
કલરા  મરારતી  મમોહક  કવચરારવે   કવચરારવે
નથતી આભનવે પણિ  કશતી જાણિ  એનતી
કવે  મત્તેં  ચરામદ  જયરા  કસતરારવે   કસતરારવે

-મરતીઝ

વષર્યો  સગુધતી  સરારતી  ભલવે  સમગત  કરશવે
પણિ જનમનરા સમસકરાર ન હરગતીઝ ફરશવે
એ પજજય  અનવે  શરામત છવે  પણિ ટકરરાતરામ
કરાબરાનરા  ય  પથથરમરામથતી તણિખિરા ઝરશવે

-મરતીઝ

આ એક ગગુણિ ખિગુદરાનમો અમરારરા જીવનમરામ છવે
વતરન  નથતી  સમરાન  અમરારુમ   બધરાનતી સરાથ
લમો ઉન્નકતનતી  આરઝગુ  પજરતી થઈ  ‘મરતીઝ’
ઊડતી રહતી છવે  ખિરાક અમરારતી  હવરાનતી સરાથ

-મરતીઝ

સમભરાળ દરાનવતીર કવે પરાછળથતી થરાય છવે
પસતરાવમો  કમઈક વરાર અપરાયવેલરા દરાનમરામ
કમોઈ  સહરાય દવેશવે  એ શ્રદ્ધિરા નથતી મનવે,
શમકરાનગુમ  હમો ભલગુમ  કવે રહગુમ  છગુ મ સવમરાનમરામ

-મરતીઝ
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જ વે એ કહવે કમોઈ ન વયસન હમોવગુમ જઈએ,
કવેવગુમ અઘરુમ   એનગુમ  જીવન  હમોવગુમ જઈએ!
પવેમરાળ થઈનવે  કમોઈ કશખિરામણિ દઈ શકવે,
જીવનમરામ એક એવગુમ પતન હમોવગુમ જઈએ!

-મરતીઝ

થયગુમ  મમોડગુમ છતરામય  કરામ  થયગુમ, સસૌનરા  મમોઢરામરામ  રરામ રરામ  થયગુમ
સઘળરા  સદગત્  મનવે કહવે છવે,  ચરાલમો મમૃતયગુ પછતી તમો નરામ થયગુમ

-મરતીઝ

એ સસૌથતી વધગુ ઉચચ તબક્કમો છવે કમલનનમો
કહવેવરાનગુમ  ઘણમ હમો  નવે  કશગુમ યરાદ ન આવવે

-મરતીઝ

રકસમતનવે   હથવેળતીમરામ  હમમવેશરામ રરાખિમો,
ચહવેરરાનતી ઉપર એનતી  ન રવેખિરા રરાખિમો,
દવેવરાનવે  રદલરાસમો  કમોઈ  રહમમત ન કરવે ,
દગુરઃખિ દદરમરામ પણિ એવતી પકતભરા રરાખિમો

-મરતીઝ

ઝવેર તમો પતીધરા છવે જાણિતી જાણિતી મવેવરાડરા રરાણિરા
ઝવેર તમો પતીધરા છવે જાણિતી જાણિતી

-મતીરરામબરાઈ
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સરાકર શવેરડતીનમો સવરાદ તજીનવે કડવમો લતીમડમો ઘમોળ મરા રવે
-મતીરરામબરાઈ

રકસસમો  કવેવમો  સરસ મઝરાનમો છવે
બવેઉ  વયકકત  સગુખિતી  થયરાનમો છવે
પલગુમ  તરારતી તરફ નમયરાનમો  તનવે
મગુજનવે આનમદ  ઊંચવે ગયરાનમો  છવે

-મગુકગુલ ચમોકસતી

એવગુ  નથતી  કવે  પવેમમરામ  પડવગુમ  જ જઈએ
પણિ જ પડરામ તમો બવેઉનવે પરવડવગુમ જઈએ
જ  વરાયદમો  ન પરાળવરાનરા  હમો  તમો  પછતી
બહરાનગુમય  સરારુમ   કરાઢતરા આવડવગુમ  જઈએ

-મગુકગુલ ચમોકસતી

સતીમમરામ ઊભતી        
વરાટ એકલતી રુએ     
આખિતી રરાત          

-મગુરલતી ઠરાકગુર

ઝરાકળકબનદગુ        
ચમદરમરાનગુમ આમસગુ   
લજછવે સજરજ        

-મગુરલતી ઠરાકગુર
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તરામદગુલતી  તતવ  હવેમથતી  ભરારવે  જ  થરાય  છવે
રકનતગુ મળવે જ લરાગણિતી તયરારવે  જ  થરાય  છવે
જયરામ તયરામ કદતીય હરાથ નરા લમબરાવ ઓ હૃદય
મહત્રતીનગુમ  મજલય  કમૃષણિનવે  દરારવે   જ  થરાય  છવે

-મગુસરારફર પરાલનપગુરતી

આપવે છવે  રદલરાસરા  અનવે રડવરા નથતી દવેતરા
દગુ:ખિ મરારુમ  મનવે  કમત્રમો જીરવવરા નથતી દવેતરા
આમસગુઓ  ટકરાવવે   છવે  મનવે  ભવેજ  બનતીનવે
એ  જીવતરા મરાણિસનવે  સળગવરા નથતી દવેતરા

-રઈશ મનતીઆર

સજરજનતી  સરાથવે  જ મગમરામ  હરાયર્યો નથતી કદતી
જીતગુમ  છગુ મ  રમોજ ભમોમ  હગુમ  પડછરાયરા જ વેટલતી
મનમરામ  હજગુ  છવે લરાલસરા  હરા, અશમવેઘનતી
પગનવે મળવે જયરામ મરામડ જગરા પગલરામ જ વેટલતી

-રઈશ મનતીઆર
   

ગતીત  ગમતતીલગુમ  ઝજમટવવે  જ  સમય
શબદ  આપતી દમો,  સજર  રહવેવરા  દમો
આમખિ, હહયગુમ, રદમરાગ, હરાથ ‘રઈશ’!
કકૈંક   તમો    બવેકસજર   રહવેવરા   દમો

રઈશ મનતીઆર
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છમો   વવેદ  વરામચનરારરાનવે   મરાનહરાકન  લરાગવે
પસવવેદ  પરાડનરારરા  અમનવે તમો  જરાનતી લરાગવે
મન સરાફ હમોય તયરારવે  દગુકનયરા મજાનતી લરાગવે
આનમદ  ઉચચ લરાગવે,  પતીડરા  મજાનતી લરાગવે

-રઈશ મનતીઆર

રકનરારરાઓ  અલગ  રહતીનવે  ઝરણિનવે  જીવતગુમ રરાખિવે
અલગતરા આપણિતી એમ જ  સમરણિનવે જીવતગુમ રરાખિવે
અનરાયરાસવે તમો જીવનમરામ બધગુમ જ ભજલતી જઈએ, પણિ-
પયરાસમો  કવસમરણિનરા  ખિગુદ  સમરણિનવે જીવતગુમ રરાખિવે

-રઈશ મનતીઆર

ચવેતજ વે  જીતમરામ  ય  હરાર  ન  હમો,
સગુખિ એ દગુરઃખિનમો કમોઈ પકરાર ન હમો;
એવમો કમોઈ  મગુગટ  બનયમો જ નથતી,
જ વેનમો  મરાથવે  જરરાય  ભરાર  ન  હમો.

-રઈશ મનતીયરાર

સરાચમો છગુ મ તમો ય  મનવે સરાકબત નરહ કરુમ
હગુમ  સતયનવે એ રતીતથતી લકજત નરહ કરુમ

-રઈશ મનતીઆર
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બળદનતી જ વેમ અટકગુમ તમો સમય ભઢોંકરાય છવે પતીઠવે
ખિમતી એવતી પરમોણિરા-ગત  મનવે મત્તેં જીવતમો રરાખયમો

‘જગત કમથયરા’ ‘જગત કમથયરા’ ‘જગત કમથયરા’ જ ચરારવેકમોર
કનરમતર  શમોધવરા   ‘તતસત’,    મનવે  મત્તેં  જીવતમો   રરાખયમો

-રઈશ મનતીઆર

નરા પરાકવે કવચરારવે  કરવે  કરામ જયરારવે
 ન સરારરા પરરણિરામનતી આશ તયરારવે
ફરવે ,  ફરાવતગુમ  આવતગુમ  જ વેમ જાય
 અતમો ભષ નવે તવે તતમો ભષ થરાય

-રણિછમોડભરાઈ ઉ. દવવે

તરાજનગુમ કશલપ કરાવય નતીરખિતીનવે
હષરનરામ  આમસગુ  કકૈંક  લજછવે  છવે
દરાદ આપવે છવે શરાહજહરામનવે સસૌ
એનરા કશલપતીનવે કમોણિ  પજછવે છવે

-રકતલરાલ અકનલ

નથતી એક મરાનવતી પરાસવે બતીજ મરાનવ હજી પહઢોંચયમો
અકનલ  મત્તેં સરામભળગુમ  છવે  કયરારનમો બમધરાય છવે રસતમો

-રકતલરાલ અકનલ
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પતીળરા પણિર્યો ફરતી નથતી  થતરામ કમોઈ કરાળવે જ લતીલરામ
ભરામગયરામ હહયરામ ફરતી નથતી  થતરામ કમોઈ કરાળવે  રસતીલરામ
પરામવે વમૃકદ્ધિ  ક્ષય પછતી શશતી  પરાણિતીનગુમ એ ન ભરાકવ
નરાવવે એનવે ભરતતી કદતી  જયરામ એકદરા ઓટ આવતી

-રમણિભરાઈ નતીલકમઠ

સરામ દરામ  ભવેદ દમડ  જ વે ઉપરાય છવે લખયરા
ચરાર તવે નરમોનતી બગુકદ્ધિશકકતથતી જ છવે રચયરા
રરાજનતીકતશરાસકરાર હમોત  જ  સતીઓ કદતી
અશ્રગુપરાત પરામચમમો  લખિરાત  શરાસમરામ  નકતી

-રમણિભરાઈ નતીલકમઠ

પવેમ  નવે  સતય   એ  બન્નવે  અમશમો  એક  જ  ઈશનરા
તથરાકપ   કવેમ   દવેખિરાતરા    કવરમોધતી   મરાગર   તવેમનરા?
કવરમોધતી  સતયનમો  એવમો   પવેમ    કવશવે  અશકય  છવે
જયરામ સતય તયરામ જ છવે પવેમ, જયરામ પવેમ તયરામ જ સતય છવે

-રમણિભરાઈ નતીલકમઠ

હગુમ  સમૃકષનરા અતલ કસમધગુનગુમ મરાત્ર કબનદગુ
કબનદગુ કવષવે ગણિ પસગુપ કવરરાટ કસમધગુ

-રમણિલરાલ કપતરામબરદરાસ સમોનતી
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અહવીં આપણિવે બવે અનવે વરસરાદ ભવીંજવવે
મનવે  ભવીંજવવે તગુમ,  તનવે  વરસરાદ ભવીંજવવે

-રમવેશ પરારવેખિ

હવવે  પરામપણિમોમરામ  અદરાલત  ભરરાશવે
મત્તેં સવપન કનરખિવરાનરા ગગુનરા કયરાર છવે

-રમવેશ પરારવેખિ

સપશર  દઈ  પરાણિતી  વહતી   જાતગુમ   હશવે
તયરારવે  આ પતથરમોનવે કમઈક તમો થરાતગુમ હશવે

-રમવેશ પરારવેખિ

મતીરરામ કવે’ પભગુ અરજી થઈનવે ઊભરામ છતીએ લયમો વરામચમો
વડતી  કચવેરતી  તમવે  હરરવર હગુકમ  આપજ   સરાચમો

-રમવેશ પરારવેખિ

તરારમો  વહભવ  રમગમમોલ,  સમોનગુમ નવે ચરાકરધરાડગુમ
મરારવે  ફકળયવે ચકલતી બવેસવે,  તવે  મરારુમ  રજવરાડગુમ

-રમવેશ પરારવેખિ

ટપરાલનતી  જ વેમ તમવે  ઘર ઘર  પહઢોંચમો પણિ
સમસત શહવેરનરા લમોકમો અભણિ મળવે તમનવે

-રમવેશ પરારવેખિ
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પરામચતીકરાનરા હમોય,  હમોય નહવીં  કદતી સમતનરા ઢગલરા
સમત સહગુનવે મગુકકત વહત્તેંચવે નહવીં વરાઘરામ નહવીં ડગલરા
પડવે  ન સહવેજ વે  ખિગુદનમો ડરાઘમો  એમ જગતનવે અડવે
દગુલરભ એ દરવવેશ  કવે  જ વેનરામ કરાળ સરાચવવે પગલરામ

-રમવેશ પરારવેખિ

તબક્કમો જગુદરા પડવરાનમો જગુદરાઈમરામ ય  નરા આવયમો
તમવે જગુદરા હતરા કયરામ કવે તમરારરાથતી જગુદરા પડતીએ?

-રમવેશ પરારવેખિ

સમદભર્યો સમજાય  નહવીં  તમો ભરાર બનવે છવે
તગુચછ તણિખિલગુમ  અઘરુમ  અપરમપરાર બનવે છવે

બરારતીનવે સમજયરા તમો અટકયરા ઉબર પરાસવે
અનવે  રમોજ બ્રહરામડ નવરામ  બવેચરાર બનવે  છવે

-રમવેશ પરારવેખિ

ફજટશવે જ આયનમો  તમો પકતકબમબ કયરામ જશવે?
પથથર લઈ  ઊભમો  છગુ મ  હગુમ   એનતી તપરાસમરામ!

મથતી મથતીનવે  થરાકમો  તમો  યવે  કયરામ  તજટ વે  છવે?
ઊભતી કરતી મત્તેં ભવીંતમો જ વે મરારતી આરપરાસમરામ

-રમવેશ પરારવેખિ
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તરારુમ  કશગુમ ન હમોય તમો  છમોડતીનવે આવ તગુમ
તરારુમ  જ બધગુમ હમોય તમો  છમોડતી બતરાવ તગુમ
સરાકરનતી  જ વેમ ઓગળતી જઈશ હગુમ  પણિ
છલકરાતમો  કટમોરમો  ભલવેનવે  મમોકલરાવ તગુમ

-રરાજ વેનદ વયરાસ કમસકતીન

ઓરડરામરામ  એકરાદ   કચત્ર હમોય પજરતગુમ છ વે
જીવનમરામ એક સરસ કમત્ર હમોય પજરતગુમ છવે
કમલરાવ  હરાથ  ભલવે  સરાવ  મવેલમોઘવેલમો છવે
હૃદયથતી આદમતી  પકવત્ર હમોય  પજરતગુમ છવે

-રરાજ વેનદ વયરાસ કમસકતીન

દવેરતી મમરદર શમોધતી  શમોધતી  લમોક કનરમતર  ફયરાર કરવે  છવે
રમોજ રમોજ સરનરામગુમ બદલતી  જાણિવે ઈશર ફયરાર કરવે  છવે
દશરન છમોડતી પદકક્ષણિરામરામ રસ કવેવમો કમસકતીન પડમો છવે
ભતીતર પવવેશવરાનવે  બદલવે  ચક્કર ચક્કર ફયરાર કરવે  છવે

-રરાજ વેનદ વયરાસ કમસકતીન

ઘરનવે તયજી જનરારનવે મળતતી કવશતણિતી કવશરાળતરા
પછવરાડવે અડવરા થનરારનવે  ભરખિવે ઘર કવેરતી શજનયતરા

-રરાજ વેનદ શરાહ
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આપણિવે  આવળ  બરાવળ બમોરડતી
કવેસર    ઘમોળરામ   ગલગમોટરા   જી
હલકરામ  તમો   પરારવેવરામનતી   પરામખિથતી
મહરાદવેવથતી   પણિ    મમોટરા    જી
આપણિરા ઘડવહયરા બરામધવ આપણિવે
આપણિરા ઘડવહયરા બરામધવ આપણિવે

-રરાજ વેનદ શરાહ

આપણિરામ દગુ:ખિનગુમ કવેટલગુમ જર, ભરાઈ રવે
આપણિરામ દગુ:ખિનગુમ કવેટલગુમ જર

નરાનતી એવતી જાતક વરાતનમો મચરાવતીએ નહવીં શમોર
-રરાજ વેનદ શરાહ

સહગુનવે મગુજ અમતરવે  ધરુમ ,
સહગુનવે અમતર હગુમ  ય કવસતરુમ

-રરાજ વેનદ શરાહ

લવે આ મનવે ગમયગુમ તવે મરારુમ  પણિ જ તનવે ગમવે તમો તરારુમ
તગુમ જીતવે નવે  થરાઉ  ખિગુશતી હગુમ    લવેનવે  ફરતી ફરતીનવે હરારુમ

-રરાજ વેનદ શગુકલ

ઉબરરાનતી કમોરવે  બવેસતી બરાળકનતી જ વેમ
સમયનરા  ટગુકડરાનવે  ચગળતગુમ   મસૌન

-રરાજ વેનદ શગુકલ
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દયરા બયરા છવે સહગુ દમભ; કમથયરા
આચરાર બગુઝરવરા જન મરાત્ર કકલપત

-રરામનરારરાયણિ કવ. પરાઠક

નરા નરહ કમોઈ શરાસ, હતતી તમરહ કવેવળ મરાણિસરાઈ
-રરામનરારરાયણિ કવ. પરાઠક

રૂઝવવે  જગનરા જખમમો  આદયરાર્યાં પજરરામ કરવે
ચલરાવવે સમૃકષનમો તમતગુ  ધનય તવે નવયસૌવન

-રરામનરારરાયણિ કવ. પરાઠક

કરાશ  એવગુમ  ય  કમોઈ   નગર  નતીકળવે
જયરામ દતીવરાલમો વગરનરામ જ ઘર નતીકળવે

-રરાહતી ઓધરારરયરા

હરાથ  નરા  પકડવે  હકતીકત  તમોય  શગુમ?
સવપન જનમયરામ તયરારથતી પગભર હતરામ!

–લકમતી ડમોબરરયરા

 નરાનતી અમથતી વરાત પર જાય છવે સસૌ જાત પર!
રહવે અધજરુમ   સવપન  તમો  વરામક આવવે રરાત પર!

–લકમતી ડમોબરરયરા
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અવરાજનવે ખિમોદતી શકરાતમો નથતી
નવે ઊંચકતી શકરાતગુમ નથતી મસૌન!

-લરાભશમકર ઠરાકર

પસમગમોપરાત જીવનમરામ હસતી લઉ છગુ મ, રડતી લઉ છગુ મ
અનવે આ જીવવરા જ વેવગુમ જીવન  જાતવે ઘડતી લઉ છગુ મ

મનવે શરાબરાશતીનરા બવે શબદ  કહવેનરારરા નથતી મળતરા
તમો  હગુમ  પમોતવે જ હરાથવે પતીઠ મરારતી  થરાબડતી લઉ છગુ મ

-લરાભશમકર દવવે

મરામગવરાનગુમ કહવે છવે તમો મરામગતી રહમો છગુ મ હવે પભગુ
દઈ  દવે  મન એવગુમ કવે... મરામગવે એ કશગુમય નહવીં

-કવકપન પરતીખિ

અસતય  કવેવગુમ   અકધકમૃત  કરતીનવે  સથરાપવે  છવે
એ  વરાત  વરાતમરામ  તરારમો  હવરાલમો  આપવે  છવે
બધગુમ જ વે શગુભ છવે, એ સમજી લમો દવેન એનતી છવે
અનવે   અશગુભ  બધગુમ   મરારરા-તમરારરા પરાપવે છવે

-કવવવેક કરાણિવે

બધરા ગતરાનગુગકતક કચતવમૃકતનરા છવે કશકરાર
ઉપર-ઉપરથતી  ફકત  હરાલચરાલ નમોખિરા છવે

-કવવવેક મનહર ટવેલર
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સમય  શબદ  નવે  અથરનતી  બહરાર આવતી
બધતી   ઈચછરા   તયરાગતી  નવે  હમોવગુમ વટરાવતી
ઊભમો  છગુ મ   કક્ષકતજપરારનરા  આ  મગુકરામવે
તમવે  કયરામનરા કયરામ જઈનવે બવેઠરા છમો આજ વે

-કવવવેક મનહર ટવેલર

ગફલતતી છગુ મ   આદમતી હગુમ , ગમ નથતી એનમો મનવે
હગુમ  જ મરારૂમ છગુ મ રુદન નવે હગુમ  જ મગુજ રણિહરાક છગુ મ
આટલતી કરાપતી મજલ નવે  આટલગુમ સમજી શકયમો
હગુમ  જ મરારમો છગુ મ  કવસરામમો, હગુમ  જ મરારમો થરાક છગુ મ

-વવેણિતીભરાઈ પગુરમોરહત

દશરા અનવે રદશરા
દશરા પર  દરાઝનરારરા  નવે  દશરા પર  દજઝનરારરાઓ
નથતી  હમોતરા  ખિગુમરારતીથતી  જીવનમરામ  ઝજઝનરારરાઓ
રદશરા જાણયરા  કવનરાનરા છવે  દશરાથતી ધજજનરારરાઓ
કહતી  દમો  એમનવે  કવે   હવે  દશરાનરા  પજજનરારરાઓ
દશરા તમો છવે સડક જ વેવતી સડક ચરાલતી નથતી શકતતી
સડકનવે  ખિજમદનરારરાનવે  સડક  ઝરાલતી  નથતી શકતતી

-વવેણિતીભરાઈ પગુરમોરહત

આજ નથતી જાવગુમ બસ કમોઈનરા ય કરામ પર
અલયરા  ધવીંગરા વરસરાદ  તરારરા  નરામ  પર

-વવેણિતીભરાઈ પગુરમોરહત
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જયરામ જગ નથતી જયરામ ભમોગ નથતી
સગુખિ દગુ:ખિનરા જયરામ સમજગ  નથતી
જયરામ  પયરાર  કયરારનગુમ  પરાપ  નથતી
એવમો   જનમરારમો    શરા   મરાટવે?
જીવનનરા   મગુસરાફર  શમોધવે   છવે
રસતરામરામ  ઉતરારમો   શરા   મરાટવે?
કમોઈ  રદલનતી  સરરાઈ   છમોડતીનવે
ગલતીઓમરામ ગગુજારમો  શરા  મરાટવે?

-વવેણિતીભરાઈ પગુરમોરહત

ઉજડ ખિવેડરામ ફરતી વસવે કનધરકનયરામ ધનતી હમોય
ગયરામ  ન  જબન સરામપડવે મગુઆ ન જીવવે કમોય

-શરામળ ભટ

વરાડ થઈ  ચતીભડરામ ગળવે  સઢોંઘતી વસતગુ કયરામથતી મળવે
ખિળગુમ ખિરાતગુમ હમોય જ અન્ન તમો જીવવે નરહ એકવે જન

-શરામળ ભટ

નરાઠવે ન મજકવે ભજખિ, દગુરઃખિ નરાઠવે નવ જાયવે
નરાઠવે ન મજકવે ભમોગ, રમોગ નરાઠવે પણિ થરાયવે
નરાઠવે ન મજકવે તરાવ,   પરાપ નરાઠવે નવ છજ ટવે
નરાઠવે ન રહવે લરાજ,  ચમોર કવે હરાકવેમ લજમટવે

-શરામળ ભટ
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જટરા   ધરવે   વડ  વમૃક્ષ  પતમગ  કનજ  બરાળવે  કરાયરા
જળચર જળમરામ નહરાય  ધયરાન ધરવરા  ખિગ ધરાયરા
ગરાડર   મજમડરાવવે   શતીશ  અજા   મગુખિ  દરાઢગુમ   રરાખિવે
ગદભર  લમોટવે   છરાર   શગુક  મગુખિ  રરામ  જ  ભરાખિવે
મમોર  તજ વે  છવે  મરાનનવે  શરાન  સઘળરામનગુમ  ખિરાય છવે
ભટ શરામળ કહવે સરાચરા કવનરા  કમોણિ સવગર્થે જાય છવે

-શરામળ ભટ

અન્ન  આ  જગતનમો  આધરાર  અન્ન  દહવત  મમોટગુમ
અન્ન વતીણિ  ન રહવે  જીવ  અન્ન  વતીણિ  સવર્થે  ખિમોટગુમ
અન્ન કવનરા  સગુખિ અલપ અન્ન  વણિ ચરણિ ન ચરાલવે
ભરાવવે નરહ મન ભકકત અન્નવતીણિ મમોજ શતી મહરાલવે
અન્ન કવનરા  ઈશ ન  વહરાલમો  જરાન ગગુણિ  નવ ગમવે
શરામળ કહવે સવેવમો અન્નપજણિરાર સકળ દગુરઃખિ એથતી શમવે

-શરામળ ભટ

મમોટરા  કવેરુમ    છતીદ    કરાઢશવે  તવે  દમડરાશવે
મમોટરા  સરાથવે  વવેર  કરવે   તમો   સતી રમ ડરાશવે
મમોટરા સરાથવે પતીત  પતીડરા  કમોક  દતી  કરશવે
મમોટરા સરાથવે  મમત કતીધવે  વણિમમોતવે મરશવે
મમોટરા  આવવે  ઘવેર  સવરાથરનવે  તવે તમો  તરાકવે
મમોટરાથતી  વહવેવરાર કરવે   તવે  આખિર  થરાકવે

-શરામળ ભટ
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જ વે જાયગુમ  તવે જાય,  જ વેહ ફજલયગુમ  તવે ખિરશવે
ભયગુર્યાં  તવે  ઠલવરાય,  ચઢગુમ  તવે   ઉતરશવે

લતીલગુમ  તવે  સજકરાય,   નવગુમ  તવે  જજનગુમ  થરાશવે
આયગુષવશ  સસૌ કમોઈ,  કરાળ સસૌનવે ખિરાશવે

કમોઈ સરાઠ કસતવેર, કમોઈ પમોણિમો સમો એમસતી
જ વે જાયગુ  તવે જાય,  નથતી રહવેવરાનગુમ  બવેસતી

વળતી ગયરા રરામ નવે રરાવણિ,  ગયરા દવેવ નવે દરાનવતી
સતવરાદતી સગુલક્ષણિરા ગયરા, કમોણિ મરાત્રમરામ મરાનવતી

-શરામળ ભટ

બમધનમરામ વવીંટરાયરા  કવનરા મગુકકત નહવીં જડવે
ઊંડરાણિવે  ઊતયરાર  કવનરા  મમોતતી નહવીં જડવે
હસતતીનવે ગગુમરાવયરા કવનરા  હસતતી નહવીં જડવે
મઝધરારમરામ ડગુબયરા કવનરા રકશતતી નહવીં જડવે

-શરાહબરાઝ

પરામપણિ ઝગુકતી ગઈ છવે  એ શરણિરાગકત નથતી
સસૌંદયરનતી   હજજરવે    પણિયનમો  કવવવેક   છવે
આમખિમો  ભરતીનવે  બવેઠતી  છવે  દરબરાર દદરનમો
રદલમરામ કમોઈનતી  યરાદનમો રરાજયરાકભષવેક છવે

-શજનય પરાલનપગુરતી
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ભકકત કવેરતી કરાકલજદતી  સવરાથર કવેરરા જાપ બમધ
શમખિનરાદમો ઝરાલરમો  નવે બરામગનરા આલરાપ બમધ
મત્તેં જરરા મમોટવેથતી પજછમો પશ્ન કવે  હગુમ   કમોણિ છગુ મ
થઈ ગયરા ધમરારલયમોનરા દરાર આપમોઆપ બમધ

-ઉમમર ખિહયરામ
અનગુવરાદરઃ શજનય પરાલનપગુરતી

ત્રરાસતી ગયમો છગુ મ એટલમો  એક જ અનગુભવવે
બતીજ ખિગુદરા કનભરાવતી શકગુમ એ જીગર નથતી

-શજનય પરાલનપગુરતી

મનનતી  મયરારદરા તજી  એનગુમ જ આ પરરણિરામ છવે
એમ લરાગવે છવે  કવે સચરરાચર  હવવે મગુજ ધરામ છવે
કમોઈ  કરાબરા  હમો કવે મમરદર ભવેદ છવે  સથરાપતયનમો
પજજય થઈ જાયવે  છવે  પથથર આસથરાનગુમ  કરામ છવે

-શજનય પરાલનપગુરતી

કરાબરા નવે સમોમનરાથનરા પરાષરાણિ કભન્ન છવે
સમજી શકમો તમો એથતી વધગુ ફવેર કકૈં નથતી

-શજનય પરાલનપગુરતી

ઝરામઝવરા જળ સવીંચશવે એ આશ પર
રણિમરામ  તમૃષણિરાએ  કરતી  છવે વરાવણિતી

-શજનય પરાલનપગુરતી
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પડરાઘરાતતી એક શબદનતી અણિબજઝ વરાત છગુ મ,
ભણિકરાર કહતી રહરા છવે  હજી હગુમ  હયરાત છગુ મ.
ઇશર નથતી  કવે  શબદથતી જકડતી શકમો મનવે,
કનમર્યોહતી શજનય છગુ મ, અનવે તવે પણિ અજાત છગુ મ

-શજનય પરાલનપગુરતી

મમોતનતી સરાથવે  જીવનનતી અકવરરામ લડતનવે  શગુમ કહવેવગુમ
શરાસવે  શરાસવે  ખિવેલરાતરામ   આ  પરાણિતીપતનવે   શગુમ કહવેવગુમ
યરાદ કમોઈનતી રદલમરામ આવતી રદલનતી મરાકલક થઈ બવેઠતી
શજનય  હવવે  આ  સતરાલમોભતી  શરણિરાગતનવે શગુમ કહવેવગુમ

-શજનય પરાલનપગુરતી

જ વેમનતી  સમસરારમરામ વસમતી સફર હમોતતી નથતી
તવેમનવે શગુમ  છવે જગત તવેનતી ખિબર હમોતતી નથતી
કજ મદગતી નવે મમોતમરામ છવે  મરાત્ર ધરતતીનગુમ શરણિ
કમોઈનતી વયમોમવે હવવેલતી  કવે  કબર હમોતતી નથતી

-શજનય પરાલનપગુરતી

જ વેનરામ કદમ અકસથર હમો એનવે રસતમો કદતી નથતી જડતમો
અડગ મનનરા  પવરાસતીનવે  રહમરાલય પણિ નથતી નડતમો
સદરા  સમસરારતીઓ પર  શ્રરાપ  છવે   સમતરાપ  સહવેવરાનમો
ધરરાથતી   દજર   ઉડનરારરાનવે   પડછરાયમો  નથતી   નડતમો

-શજનય પરાલનપગુરતી
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નથતી   મરાનવકતીકતીથતી   વધગુ  સમૃકષનતી   મયરારદરા
પછતી  કવેવરા ભરમમરામ  ઈશરવે   લતીલરા  વધરારતી છવે
કવઘરાતક છવે જ વે ફજલમોનરામ એ પથથરનરા પજજારતી છવે
પભગુ તગુજ નરામનતી પણિ  કવેટલતી ખિમોટતી ખિગુમરારતી છવે

-શજનય પરાલનપગુરતી

કમોઈનવે નરાત  ખિટકવે છવે  કમોઈનવે જાત ખિટકવે છવે
અમમોનવે સમકજકચત દૃકષ તણિમો ઉતપરાત ખિટકવે છવે
નથતી એ  ધમરનરા ટતીલરામ  કલમકમો  છવે મનગુષયમોનરામ
કવરરાટમોનરા લલરાટવે  અલપતરાનતી ભરાત ખિટકવે છવે

-શજનય પરાલનપગુરતી

સમમદરનવે  કયરામથતી ગમવે  ભલરા બગુદબગુદનતી પરામરતરા
અમમોનવે  પણિ અમરારરા  દવેહનતી ઓખિરાત  ખિટકવે છવે
દઈ  વચરસવ  સમૃકષ પર  ભલવે  રરાચતી રહમો ઈશર
અમમોનવે દમ કવનરાનતી  શજનય એ સમોગરાત  ખિટકવે છવે

-શજનય પરાલનપગુરતી

હસવે જ વે મરારતી મગુકકત પર એ કવેવળ ભવીંત ભજલવે છવે
નથતી ડરતમો જરરા પણિ  હગુમ  જીવનનતી દગુદરશરાઓથતી
જ  પકટરાવતી  શકગુમ છગુ મ  દતીપ તમોફરાનતી  હવરાઓમરામ
બચરાવતી  પણિ શકગુમ છગુ મ એનવે  તમોફરાનતી  હવરાઓથતી

-શજનય પરાલનપગુરતી
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સવરાથરનતી આ તમો છવે ભકકતલતીલરા બધતી
આતમપજજા  કવનરા  શજનય  આરમો નથતી
એક  ઈશરનવે   મરાટવે   મમત   કવેટલતી
એક   શ્રદ્ધિરાનવે   મરાટવે   ધરમ   કવેટલરામ

-શજનય પરાલનપગુરતી

બરાવરરા  થઈનવે  કદતી દરદર  ન ભમવગુમ જઈએ
ભરાગય સરારુમ  હમો કવે નરસગુમ  મનનવે ગમવગુમ જઈએ
વયમોમનતી  ચમોપરાટ   છવે  નવે  સમોગઠરામ પગુરુષરાથરનરામ
જ વેમ  પડતરા   જાય   એમ    રમવગુમ   જઈએ

-શજનય પરાલનપગુરતી

તગુમ આવ કવે ન આવ  જશવે તગુમ જ ખિમોટમરામ
પજજા તમો  થઈ શકવે છવે  ગમવે તવે પકતકથતી

-શજનય પરાલનપગુરતી

જીવનમરામ  કવેમ  તરારતી કમૃપરાઓથતી દજર છગુ મ?
એ તમો  નથતી કસજર  કવે  હગુમ   બવેકસજર છગુ મ ?
છગુ મ શજનય એ ન ભજલ હવે અકસતતવનરા ખિગુદરા
તગુમ તમો હશવે  કવે કવેમ પણિ  હગુમ  તમો  જરૂર છગુ મ

-શજનય પરાલનપગુરતી
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ચઢરાવગુમ  બમદગતીનવે   અબઘડતી   હગુમ   ઠમોકરવે ,  રકમતગુ,
ખિગુદરા લરાચરાર થઈ જાએ! નથતી મમજજર એ મગુજનવે.

-શજનય પરાલનપગુરતી

‘શજનય’ જા ખિવેલ જીવ પર આવતી,  
મમોતથતી  જીવ  પર  નથતી હમોતમો; 
મરાથગુમ ઊંચકવે છવે જયરારવે  પરપમોટમો, 
 નરાશનમો  એનવે ડર  નથતી  હમોતમો 

-શજનય પરાલનપગુરતી

પવેમ છવે એવતી આગનગુમ નરામ, ચરામદનવે પણિ જઈ આપવે ડરામ.
રદલનમો સમોદમો  પરાણિનરા  મજલવે,  સઢોંઘતી વસતગુ  મઢોંઘરા  દરામ.

-શજનય પરાલનપગુરતી

શતી રતીતવે મન ડરામશવે, રમગ અદ ભગુત જામશવે
બ્રહચરારતી  સવગરમરામ  અપસરરાઓ  પરામશવે!

-શવેખિરાદમ આબગુવરાલરા

દમકતમો નવે ચમકતમો શરાહજહરામનમો મહવેલ જવરા દવે
મનવે  ધનવરાન  મજનજએ  કરવેલમો  ખિવેલ  જવરા દવે
પદશરન કરાજ  ચરાહત  કવેદ  છવે જ વેમરામ જમરાનરાથતી
મનવે  એ ખિજબસજરત  પથથરમોનતી  જ વેલ  જવરા  દવે

-શવેખિરાદમ આબગુવરાલરા
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કવેવમો તગુમ  રકમમતતી  હતમો  સસતમો બનતી ગયમો
બનવગુમ હતગુમ  નહવીં  નવે  કશરસતમો બનતી ગયમો
ગરામધતી  તનવે ખિબર છવે  કવે તરારુમ  થયગુમ  છવે શગુમ
ખિગુરશતી સગુધતી જવરાનમો તગુમ રસતમો બનતી ગયમો

-શવેખિરાદમ આબગુવરાલરા

મગુહમોબબતનરા  સવરાલમોનરા  કમોઈ  ઉતર નથતી હમોતરા
અનવે જ વે  હમોય છવે  તવે   એટલરા  સદ્ધિર નથતી હમોતરા
મળવે છવે કમોઈ એક જ પવેમતીનવે સરાચતી લગન રદલનતી
બધરાય  ઝવેર  પતીનરારરા   કમઈ  શમકર  નથતી  હમોતરા

-શવેખિરાદમ આબગુવરાલરા

અમનવે નરાખિમો કજ મદગતીનતી આગમરામ
આગનવે  પણિ   ફવેરવતીશગુમ  બરાગમરામ
સર  કરતીશગુમ  આખિરવે   સસૌ મમોરચરા
મમોતનવે  પણિ  આવવરા દમો લરાગમરામ

-શવેખિરાદમ આબગુવરાલરા

મરતીશગુમ  તમો  અમવે  ખિગુદ  મમોત  મરાટવે જાન થઈ જાશગુમ
રહતીશગુમ   બરાગમરામ  તમો  આગનમો  સરામરાન  થઈ જાશગુમ
ઉછરાળરા મરારતીનવે  અમનવે  ન પરાછરા વરાળ ઓ સરાગર
રકનરારમો  આવશવે  તમો  ખિગુદ  અમવે તમોફરાન થઈ જાશગુમ

-શવેખિરાદમ આબગુવરાલરા
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અપજવર અવસર એવમો કયરારવે  આવશવે
કયરારવે  થઈશગુમ બરાહરાનતર કનગ્રરનથ જ
સવર સમબમધનગુમ બમધન  તતીકણિ  છવેદતીનવે
કવ  કવચરશગુમ મહત પગુરુષનવે પમથ જ

-શ્રતીમદ રરાજચમદ

હગુમ  કમોણિ છગુ મ  કયરામથતી થયમો  શગુમ સવરૂપ  છવે મરારુમ  ખિરુમ
કમોનરા  સમબધવે વળગણિરા  છવે  રરાખિગુમ  કવે  એ  પરહરુમ
એનરા  કવચરાર  કવવવેકપજવરક  શરામત ભરાવવે  જ  કયરાર્યાં
તમો સવર આકતમક જરાનનરા કસદ્ધિરામત તતવ અનગુભવયરામ

-શ્રતીમદ રરાજચમદ

હગુમ  મરાનવતી મરાનવ થરાઉ તમો પણિ ઘણમ
-સગુનદરમ્

હણિમો નરા પરાપતીનવે  કદગગુણિ  બનશવે પરાપ જગનરામ
લડમો પરાપમો સરામવે  કવમળ રદલનરા ગગુપ બળથતી

-સગુનદરમ્
    

હગુમ  ચરાહગુમ  છગુ મ  સગુનદર ચતીજ સમૃકષનતી
    નવે જ વે  અસગુનદર રહતી  તવેહ સવરનવે
    મજકગુમ કરતી  સગુનદર  ચરાહતી  ચરાહતી!

-સગુનદરમ્
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ન  રૂપરમણિતી  ન કમોમળ   કળરાભરતી  કરાકમનતી
નહવીં   સગુરકભવમત   રમગરકસયવેણિ   તગુમ  પકદ્મિનતી
છટરા નરહ ન શમોખિ નરા થનગનરાટ નરા અકબધનતી
ગમભતીર  ભરતતીહગુલરાસ  તગુજમરામ  નહવીં  ભરાકમનતી
પણિ તગુમ મનગુજ છવે  કવશવેષ  મગુજ ઈશદતીધતી  વહગુ
દતીધગુમ  ગમૃહ પથરારતી અધર  ઉર દવેઈ કરામ  ન ચહગુમ?

-સગુનદરમ્

તનવે   મત્તેં   ઝમખિતી   છવે
યગુગમોથતી ધતીખિવેલરા પખિર
સહરરાનતી     તરસથતી

-સગુનદરમ્

જગનતી સસૌ કડતીઓમરામ
સનવેહનતી  સવરથતી વડતી

-સગુનદરમ્

રમોજ    જીણિર્યોદ્ધિરાર   પરામવે    ધમરસથરાનમો   આપણિરામ,
કમોઈએ, મરાણિસ સતત ખિરતમો હતમો,  જયમો જ નરહ!
ટમોળગુમ બમોલયગુમ:  `ધમર ભયમરામ છવે’… અનવે દમોડરા બધરા,
કમોઈનમો   એ  કરામકરતીચરાળમો   હતમો,   જયમો જ નરહ!

-સગુનતીલ શરાહ
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મરાગરનતી આ ધજળનવે શગુમ ઉન્નકત કવે શગુમ પતન?
સવરનરામ  ચરણિમો તળવે ચમપરાઈ જાવગુમ  એ જીવન

-સગુરવેન ઠરાકર ‘મવેહગુલ’

જ વે મસતતી હમોય આમખિમોમરામ સગુરરાલયમરામ નથતી હમોતતી
અમતીરતી કમોઈ  અમતરનતી  મહરાલયમરામ નથતી હમોતતી
શતીતળતરા પરામવરાનવે   મરાનવતી  તગુમ  દમોટ  કરામ મજકવે
જ વે મરાનતી ગમોદમરામ છવે એ રહમરાલયમરામ નથતી હમોતતી

-સગુરવેન ઠરાકર ‘મવેહગુલ’

જ વે કહગુમ મરાનવે કવધરાતરાનગુમ  એ મગુકદ્દર હગુમ  નહવીં
આટલમો વહભવ છતરામ ખિરારમો સમમદર હગુમ  નહવીં
મત્તેં મગુકદ્દરથતી ઘણમયવે મવેળવયગુમ  ’મવેહગુલ’  અહવીં
જાય ખિરાલતી હરાથ તવે પવેલમો કસકમદર  હગુમ  નહવીં

સગુરવેન ઠરાકર ‘મવેહગુલ’

રરાતરદવસનમો રસતમો વહરાલમ નરહ તમો ખિજટવે કવેમ
તમવે કરજ  પવેમનતી  વરાતમો  અમવે  કરતીશગુમ  પવેમ

-સગુરવેશ દલરાલ

આટલગુમ બધગુમ વહરાલ તવે કદતી હમોતગુમ હશવે
કમોઈ  પરારવેવગુમ  વરાદળ  ભરતી રમોતગુમ હશવે

-સગુરવેશ દલરાલ
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જગુઓ  અપરાતગુમ  અહવીં  મરાનપત્ર, આવવે ન આવવે  ફરતી પગુણયપવર
આ નમોકળયમો ડમોક ઝગુકરાવતી ઊભમો નવે સરાપ આપવે લળતી હરાર તમોરમો

-સગુરવેશ હ. જષતી

કમળનતી  કમનસતીબતી  કવે  રકવ દરાસતવ  સવતીકરાયગુર્યાં
કવકસવરાનતી  તમન્નરામરામ  અરવે   એ કજ મદગતી  હરાયગુર્યાં
થઈનવે  ઓકશયરાળગુમ  એ  પભરાતવે  ભતીખિ  મરામગવે છ વે
રકવ કનજ તવેજ રકરણિમો દઈ કવેવમો ગકવરષ્ઠ લરાગવે છવે

-સગુશતીલરા ઝવવેરતી

કમોઈ કસમતવે કસમતવે સળગવે છવે  કમોઈ રડતીનવે રદલ બહવેલરાવવે છવે
કમોઈ  ટતીપવે  ટતીપવે તરસવે  છવે  કમોઈ  જામ  નવરા  છલકરાવવે છવે
સમજગમોનરા પરાલવમરામ  છવે  બધગુમ  દરરયરાનવે ઠપકમો  નરા  આપમો
એક તરતમો  મરાણિસ ડજબવે  છવે  એક લરાશ  તરતીનવે  આવવે છવે

-સહફ પરાલનપગુરતી

જીવનનતી સમતી  સરામજ વે  મરારવે   જખમમોનતી  યરાદતી   જવતી  હતતી
બહગુ ઓછરામ પરાનરામ જઈ શકયમો બહગુ અમગત અમગત નરામ હતરામ

-સહફ પરાલનપગુરતી

તનવે મળવરાનમો છગુ મ  એટલવે હમણિરામ તમો ચજપ છગુ મ પણિ
ખિગુદરા તરારરા કવશવે મરારરાય મનમરામ સહવેજ સમશય છવે.

-સહફ પરાલનપગુરતી
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ફરતતી પવીંછતી         
અમધકરારનતી દતીપ     
નરહ રમગરાય         

-સનવેહરકશમ

રરાત અમધરારતી            
તવેજ તરરાપવે તરવે          
નગરતી નરાનતી            

-સનવેહરકશમ

પતમકગયગુમ તયરામ            
થયગુમ અલમોપ, શજનય      
ગયગુમ રમગરાઈ            

-સનવેહરકશમ

ઝરાપટગુમ વષર્મી             
શમયગુમ વવેરરાયમો ચમદ       
ભતીનરા ઘરાસમરામ          

-સનવેહરકશમ
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બકરમો મસત            
ચરવે  ડગુમગરવે  ઈદ          
એનતી ઢજમકડતી            

-સનવેહરકશમ

ખિમખિવેરતી ધજળ           
પતનતીનતી પકતદવેવ      
વરાસતીદગુ વરાળવે          

-સનવેહરકશમ

શમતરા કગરરદવ કરારમરા શમવે કસનધગુ ઘગુઘવરાટ
અવસર ચજકવે  તવેમનરા  શમવે  ન  ઉર  ઉચરાટ

-સનવેહરકશમ

એકલ પરામખિ ઉડરાય નરા
એકલ   નરહ   હસરાય
એકલ રકવ નભ સમચરવે
એનતી ભડકવે બળવે કરાય

-સનવેહરકશમ

હહયવે  વડવરાનળ  જળવે   તમો યવે સરાગર ગરાય
હસતી જાણિવે જગ ઝવેર પતી યસૌવન તવે કહવેવરાય

-સનવેહરકશમ
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સડક ચરાલનરારરાનતી  પરાછળ રહતી છવે
અનવે સરાવ  એકલતરા  એણિવે સહતી છવે
સમપરણિનમો રસતમો પકસકદ્ધિથતી  પર છવે
નદતી નરામ પરાડરા કવનરા પણિ વહતી છવે

-હરરકશન જષતી

મનવે આ જઈનવે હસવગુમ હજારમો વરાર આવવે છવે
પભગુ  તરારરા બનરાવવેલરા  તનવે આજ વે બનરાવવે છવે

-હરજી લવજી દરામરાણિતી શયદરા

કરાળનતી   સરાથવે  કયર્યો   છવે  વરાયદમો
ચરાલશવે  નરહ  તયરામ   કમોઈ  કરાયદમો
કરામ કરવગુમ છવે તમો શયદરા આજ કર
કરાલનતી   વરાતમો  કયર્થે  શમો   ફરાયદમો

-હરજી લવજી દરામરાણિતી શયદરા

નમ્ર થરા  નતીચતી નજર કર  શમોધ એનવે ઉરમરામ
ઊંચવે  ઊંચવે જાય છવે   ઊંચવે નરહ  ઈશર મળવે

બગુકદ્ધિનવે  હગુમ   શગુમ કરુમ?  છવે  બગુકદ્ધિમરામ બરાજીગરતી
એ જ વસતગુ કરામનતી છવે  બગુકદ્ધિથતી જ વે પર મળવે

-હરજી લવજી દરામરાણિતી શયદરા
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જતરામ  નવે આવતરામ  મરારવે  જ રસતવે બનતી પથથર હગુમ  પમોતરાનવે નડમો છગુ મ
તમમો શમોધમો તમમોનવે  એ જ  રતીતવે  હગુમ  ખિમોવરાયરા પછતી મનવે જડમો છગુ મ

-હરજી લવજી દરામરાણિતી શયદરા

દવેખિરાય નહવીં તયરામ સગુધતી ઈશર છવે સલરામત,
કયરારવેક જ  દવેખિરાય તમો કચમતરાનમો કવષય છવે.

-હષર બ્રહભટ

અમવે  રરાખિમરામથતી યવે  બવેઠરા  થવરાનરા,
જલરાવમો  તમવે  તમોયવે  જીવતી જવરાનરા.

ચલમો હરાથ  સઢોંપમો,  ડરમો ન લગતીરવે ,
તરતી પણિ જવરાનરા નવે તરારતી જવરાનરા.

હષર બ્રહભટ.

ગરજતરા  મવેઘ લઈનવે  વરાદળરામ ઘનઘમોર આવયરામ છ વે
નવરામ  કકૈં ગતીત  લઈનવે  કવેટલરા  ટરાગમોર  આવયરા છવે

મનવે  આ ચજપ  ભરાળતીનવે,  ફરતી  ગરાતમો  કરતી  દવેવરા
પવન, વરસરાદ, વરાદળ, વતીજ, ચરારવેકમોર આવયરામ છવે

-હષરદ ચમદરારરાણિરા
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હતતી પથમ હરા પળવેપળ હગુમ   તરારતી પરાણિકપયરા
બનતી કમવે કમવે હગુમ  સદ્ય સગુભગરા ગમૃરહણિતી પછતી

હવવે શ્રવણિ પર ખિરવે   તવ મગુખિવેથતી ચમડતી સદરા
ન જાણમ કઈ રવે  ક્ષણિવે સગુણિતી રહતીશ ચરામગુમરડકરા

-હરરવલભ ભરાયરાણિતી

રહતી  પરાછળ અમવે જયમો  ખિરમો ચહવેરમો આ દગુકનયરાનમો,
ભલવેનવે ભરાગય મરારુમ  બવે કદમ  આગળ તમો આગળ છવે.

ભલવેનવે  હમોય  કરામટરાળમો,  કશવેક  લઈ  જાય  છવે રસતમો,
ભલવેનવે  હમોય  સમોનરાનતી  છતરામ  સરામકળ  તમો સરામકળ છવે

હષરવતી પટવેલ

ભલવે મન કવવવેકહતીન કતકમરવે  સદરા આથડવે
અનવે  હૃદય કલપનરારરહત  કજપમરામહતી  પડવે
ભલવે સકલ કજ મદગરાનતી રસરમગહતીણિતી જતતી
પરમતગુ નરહ  નમ્રતરારરહત કચત થરાજ કદતી

-હરરહર ભટ
    

રવે  મન, ચરાલ મહમોબત કરતીએ
  નદતી નરાળરામરામ કમોણિ મરવે? ચલ, ડજબ ઘજઘવતવે દરરએ!

-હરતીનદ દવવે
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હમોઠ હસવે તમો ફરાગગુન ગમોરતી આમખિ ઝરવે  તમો સરાવન
મમોસમ મરારતી તગુમ જ  કરાળનતી કમથયરા આવનજાવન

-હરતીનદ દવવે

તરસનતી મરામડ  પડવે  ટવેવ  નવે  અચરાનક તયરામ
વસમત   જ વેવગુમ   મળતી   જાય   કમોઈ  વવેરરાનવે
કમોઈ એકરાનતમરામ ધરબરાઈ જવરા નતીકળમો'તમો
તમવે  મળતી ગયરા  કવેવરા  અવરાવરુ   સથરાનવે!

-હરતીનદ દવવે

રરાજઘરાટ પર
આટલરામ ફજલમો નતીચવે નવે આટલમો લરામબમો સમય

                     ગરામધતી કદતી સજતમો ન'તમો                     
-હસમગુખિ પરાઠક

દશરાઓ  એમ  સગુધરતતી નથતી  ઈશર બદલવરાથતી
સવરાલમો કયરામ કદતી બદલરાય છવે  ઉતર બદલવરાથતી

જરૂરતી છવે એ લય નવે તરાલ છવે, જ વે લમોહતીમરામ મળશવે
નથતી કમઈ ફરાયદમો  ઓ નતરકતી, ઝરામઝર બદલવરાથતી

-રહતવેન આનમદપરરા
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મન ન મરાનવે એ જગરાઓ પર જવરાનગુમ છમોડતીએ
કમોઈનરા  દરબરારમરામ  હરાજર  થવરાનગુમ  છમોડતીએ
કમઠનવે શમોભવે  તમો શમોભવે  મરાત્ર પમોતરાનરા અવરાજ
પરારકતી   રૂપરાળતી  કમઠતી   બરામધવરાનગુમ   છમોડતીએ

-હવેમવેન શરાહ

સરાવ નરાનગુમ ઘર હશવે તમો ચરાલશવે  મમોકળગુમ  ભતીતર હશવે તમો ચરાલશવે
ધરતતી કમોરતીકટ રહવે તવે કરતરામ તમો  છરાપરવે  ગળતર હશવે તમો ચરાલશવે
હરાથ  લમબરાવગુમ  નવે તગુમ  હમોય  તયરામ  એટલગુમ  અમતર હશવે તમો ચરાલશવે
પરાણિ પજરવરાનગુમ છવે મરારરા હરાથમરામ  એ ભલવે પથથર હશવે તમો ચરાલશવે

-હવેમરામગ જશતી
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