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નિવેદિ 

આ નાનકડી પસુ્તતકામાાં મેં હતેલુક્ષી અને છાંદોબધ્ધ કવિતાઓનુાં સાંકલન કર્ુું છે. હુાં 
જ્યારે પ્રાથવમક શાળામાાં હતો, ત્યારે અમન ેવશક્ષણ સાથ ેસાંતકાર પણ આપી દેિામાાં 
આિતા. કવિતામાાં જીિનના પાઠ વશખિી દેિામાાં આિતા. પ્રાણીઓ, પ્રકૃવત, સાંબાંધો 
અન ેઆિી અનેક િાતોનો પરરચય કવિતા દ્વારા કરાિી દેિાતો. આ પસુ્તતકામાાંના 
અવધકતર લેખ, મેં વમત્રોને ઈ-મેઈલ દ્વારા મોકલેલા, જે ક્ાાંકને ક્ાાંક બ્લોગપોતટ 
બનીન ેદેખાયા. 

આ નાનકડુાં સાંકલન “શરણાઈિાળો” ના રચનાર દલપતરામન ેઅપપણ કરાં છાં. 

-પી. કે. દાિડા 
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                                            અર્પણ 

જેમની હતેલુક્ષી કવિતાઓ ભણીન ેહુાં મોટો થયો, એિા 
કવિિર દલપતરામન.ે  
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(૧) કનવતામાાં ર્શઓુિી ઓળખ 

શાળા વશક્ષણના શરઆતના િર્ષોમાાં જ બાળકોન ેપશઓુની ઓળખ કવિતા દ્વારા 
કરાિિામાાં આિતી. આમાાંની કેટલીક કવિતાઓના કવિઓના નામ ઉપલબ્ધ નથી. 
સૌથી પહલેા બાળપોથીમાાં ગાયનો પરરચય દલપતરામની આ કવિતા દ્વારા 
કરાિિામાાં આિતો.  
 
કાળી, ધોળી, રાતી ગાય, પી ન ેપાણી ચરિા જાય, 
ચાર પગ ન ેઆંચળ ચાર, િાછરડાપર હતે અપાર. 
પાછળ પ  ાંછડા પર છે િાળ, તેથી કરે શરીર સાંભાળ, 
કાન, વશિંગ, બે, મોટી  આંખ, પ  ાંછડાથી  ઊડાડે માખ. 
નરમ રાંિાટી  ણલત્ુાં અંગ, ગેલ  કરે િાાંછરડા  સાંગ, 
દુધ  તેનુાં  ધોળાં  દેખાય,  સાકર નાખી  હોંશે  ખાય. 
દહીં,માખણ, ઘી, તેના થાય, તેથી બહ ુઉપયોગી થાય. 
 
અહીં કેટલી બધી માહીવત આપી છે? ગાય માત્ર ત્રણ રાંગની જ હોય, ગાય ચાર 
આંચળિાળાં, ચોપગુાં પ્રાણી છે. ગાયના મહત્િના અંગો અને તેના ઉપયોગની સમજ 
પણ આપિામાાં આિી છે. 
 
ત્યાર પછી કવિ ્નુ્દરમની ણબલાડીની ખ  બ પ્રવસધ્ધ કવિતાનો િારો આિ ેછે. 
 
મેં  એક  ણબલાડી પાળી  છે, 
ત ે રાંગે   બહ ુ  રપાળી  છે; 
ત ે હળિ ે  હળિ ેચાલ ે છે, 
ન ે  અંધારામાાં   ભાળે   છે. 
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ત ે દ ધ  ખાય,  દહીં   ખાય, 
ઘી તો ચપ ચપ ચાટી જાય. 
ત ે ઉંદરન ે ઝટ પટ  ઝાલે, 
પણ  ક તરાથી  બીતી ચાલે. 
તેના   ડીલ  પર  ડાઘ  છે, 

ત ે મારા  ઘરનો  િાઘ  છે. 

આ કવિતામાાં ણબલાડીના ગાદીિાળા પાંજા, એની અંધારામાાં જોઈ શકે એિી આંખો, 
એનો ખોરાક, ઉંદર ણબલાડી અને કુતરા ણબલાડીના સાંબાંધો સમજાિિા ઉપરાાંત, એ 
િાઘના િાંશની છે, એ પણ જણાિિામાાં આવર્ુાં છે. 
 

અન ેત્યાર પછી આિ ેછે કવિ ્નુ્દરમની ણખસકોલીની કવિતા 

તુાં  અહીંયાાં  રમિા આિ  મજાની ણખસકોલી, 
તુાં  દોડ  તન ે દઉ  દાિ  મજાની ણખસકોલી. 
તુાં  કેિી   હસ ે  ન ે રમ ે મજાની ણખસકોલી, 
તારા ક દકા તો બહ ુગમે  મજાની ણખસકોલી. 
તુાં જ્યારે ણખલણખલ ગાય  મજાની ણખસકોલી, 
તારી પ  ાંછડી  ઊંચી થાય  મજાની ણખસકોલી. 
તારે  અંગે   ્ુાંદર  પટા  મજાની ણખસકોલી, 
તારી  ખાિાની  શી છટા  મજાની ણખસકોલી. 
તુાં    ઝાડ ે  ઝાડ ે ચડ ે   મજાની ણખસકોલી, 
કહ ેકેિી મઝા ત્યાાં પડ ે  મજાની ણખસકોલી. 
બહ ુ ચાંચળ તારી  જાત  મજાની ણખસકોલી, 
તુાં   ઉંદરભાઈની  નાત   મજાની ણખસકોલી. 
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જેમણ ેણખસકોલીન ેલીલી બદામ ખાતાાં જોઈ છે, એ આ કવિતા યાદ આિતાાં ખશુ 
થઈ જશ.ે ણખસકોલીનો તરિરાટ, એક ઝાડથી ઉતરીન ેબીજા ઝાડ ઉપર પલક 
ઝબકતાાં ચડી જવુાં, એક ડાળ ઉપરથી બીજી ડાળ ઉપરના કુદકા, િગેરે જોઈન ે
મોટેરાઓ પણ ખશુ થઈ જાય છે. અહીં પણ ઝેનેટીકલી એ ઊંદરના િાંશની છે, એ 
કહી દેિામાાં આવર્ુાં છે. 
અન ેરમણલાલ સોનીની આ કવિતામાાં બાળકોન ેશીખિિામાાં આિ ેછે કે બળિાન 
વસિંહન ેનાનકડુાં વશયાળ બધુ્ધ્ધનો ઉપયોગ કરીન ેકેિી રીતે ભગાડે છે. 
 
રીંછ એકલુાં ફરિા ચાલર્ુાં, હાથમાાં લીધી સોટી, 
સામ ેરાણા વસિંહ મળ્યા ન ેઆફત આિી મોટી !  
ઝૂકી ઝૂકી ભરી સલામો, બોલર્ુાં મીઠાાં િેણઃ 
મારે ઘેર  પધારો  રાણા, રાખો મારુાં ક્હણે.  

હાડચામડાાં બહ ુબહ ુચ  ાંથયાાં,ચાખોજી મધ મીઠુાં, 
નોતરુાં દેિા  ખોળાં  તમન ે– આજે મખુડુાં દીઠુાં ! 
  

રીંછ જાય છે આગળ, એના પગ ધબ ધબ, 

વસિંહ જાય છે પાછળ એની જીભ લબ લબ !!  

‘ઘર આ મારુાં, જમો ્ખુેથી, મઘની લ  મલે  મ’ 

ખાિા  જાતાાં   રાણાજીએ   પાડી   બ  મ ેબ  મ ! 

મધપડુાનુાં િન હત ુાં એ –નહીં માખીનો પાર, 

બટકુાં પ  ડો  ખાિા  જાતાાં  િળગી  લારોલાર !!  

આંખ,ે  મોઢે,  જીભ,ે  હોઠે ડાંખ  ઘણેરા લાગ્યા, 
‘ખાધો બાપ રે!’કરતા ત્યાાંથી િનરાજા તો ભાગ્યા !  
રીંછ એકલુાં ફરિા ચાલર્ુાં, હાથમાાં લીધી સોટી, 
સામ ેરાણા વસિંહ મળ્યા’તા, આફત ટાળી મોટી ! 



 

7 
 

 

અહીં કવિતામાાં િાતાપ કહિેામાાં આિી છે. વશક્ષકન ેએ સમજાિિાની તક મળે છે કે 
રીંછ મધ ખાય તો તનેે માખીઓ શા માટે કરડી શકતી નથી, પણ વસિંહન ેકરડી શકે 
છે. 
“હાલો ગલ  રડયાાં રમાડિા જી રે” કવિતામાાં માણસ અન ેકુતરાાંનાાં સાંબાંધની સરસ 
સમજ આપી છે. 
 
કાળડી ક તરીન ેઆવયાાં ગલ  રડયાાં 
ચાર કાબરાાં ન ેચાર ભ  રરયાાં રે   

હાલો ગલ  ડાાં રમાડિા જી રે 

 

માડીન ેપેટ પડી ચસ ચસ ધાિ ે

િેલ ેચોંટ્ાાં જેમ ત  રરયાાં રે 

હાલો ગલ  ડાાં રમાડિા જી રે 

 

માતાન ેમાથડ ેચડતાાં ન ેચાટતાાં 
જોગણનાાં જાણ ેલટ રરયાાં રે 

હાલો ગલ  ડાાં રમાડિા જી રે 

  

રાતાાં માતાાં ન ેરોમે રોમે ્ુાંિાળાાં 
હોય મીઠાાં ગાલ મ્  રરયાાં રે    

હાલો ગલ  ડાાં રમાડિા જી રે 

  

બાન ેિા'લાાં છે જેમ િીરો ન ેબેની 
કાળિીન ેિા'લાાં કુરકરરયાાં જી રે 

હાલો ગલ  ડાાં રમાડિા જી રે 
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મોટા થાશ ેન ેમારી શેરી સાચિશ ે

જાગશ ેરાત ેબા'દુરરયાાં રે 

હાલો ગલ  ડાાં રમાડિા જી રે 

  

ટીપ  ડો દીપ  ડો ડુાંગરડ ેઘ  મશ ે

ગોધેન ભેળા િોળાવિયા રે 

હાલો ગલ  ડાાં રમાડિા જી રે 

 

મોવતયો ન ેમાવનયો ઝોકે રોકાશ ે

િાછરુાં ન ેપાડરુાં ભળાવિયાાં રે 

હાલો ગલ  ડાાં રમાડિા જી રે 

 

ડાવઘયો ડ વઘયો ખેતરમાાં જાશ ે

િાાંહ ેરે'શ ેબે રખોણલયાાં રે 

હાલો ગલ  ડાાં રમાડિા જી રે 

 

કાણળયો ન ેલાણળયો પાદર પસાયતા 
બાઉ બાઉ આલબેલ બોણલયા રે 

હાલો ગલ  ડાાં રમાડિા જી રે 

 

ગોળ-ઘી-લોટના શીરા બનાવિયાાં 
કાળિીનાાં પેટડાાં પ  રરયાાં રે 

હાલો ગલ  ડાાં રમાડિા જી રે 

  

પેટ ભરીન ેમાડી બાળક ધિરાિ ે

ધાિીન ેપોઢે ટીપ  રડયાાં રે 

હાલો ગલ  ડાાં રમાડિા જી રે 
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આમ કવિતા દ્વારા બાળકોનો પ્રાણીઓનો સાંપ  ણપ પરરચય અપાઈ જતો. આ કવિતાઓ 
ગાઈ શકાતી, એટલે સહલેાઈથી યાદ રહી જતી. કેટલીક કવિતાઓ તો જીિનભર 
યાદ રહી જાય એિી છે. 
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(૨) કનવતામા ઋતઓુ 

ગજુરાતી સારહત્યમાાં ઋતઓુનુાં િણપન એ કવિઓનો માનીતો વિર્ષય છે. નમપદ-દલપત 

ર્ગુમાાં અન ેઉમાશાંકર-્ુાંદરમ ર્ગુમાાં આ વિર્ષય ઉપર ઘણાાં ્ુાંદર કાવયોની રચના થઈ 

છે. આજે પણ આ ક ચ થાંભી નથી. 

ભારતમાાં મખુ્યત્િ ેત્રણ ઋતઓુ છે. વશયાળો, ઊનાળો અને ચોમા્ુાં. પ્રત્યેક ઋત ુચાર 

માસની ગણિામા આિ ેછે. દરેક ઋતનુ ેબે પેટા ઋતઓુમા િહેંચિામા આિી છે. 

વશયાળામાાં હમે ાંત અને વશવશર, ઊનાળામાાં િસાંત અન ેગ્રીષ્મ, અને ચોમાસામાાં િર્ષાપ અન ે

શરદ. 

હિ ેઆપણ ેમખુ્ય ઋતઓુ અન ેપેટા ઋતઓુ વિર્ષ ેલખાયલી જાણીતી પાંસ્ક્તઓન ેયાદ 

કરીએ. શરઆત વશયાળાથી કરીએ. 

“વિયાળે િીતળ િા િાય પાન ખરે ઘઉં પેદા થાય; 

પાકે ગોળ કપાસ કઠોળ, તેલ ધરે ચાિ ેતાંબોળ. 
ધરે િરીરે ડગલી િાલ, ફાટે ગરીબ તણા પગ ગાલ; 

ઘટે દદિસ ઘણી મોટી રાત, તનમાાં જોર મળે ભલી ભાત.” 

દલપતરામની આ કવિતા આઝાદી પહલેા જન્મેલા પ્રત્યેક જણ ગજુરાતી શાળામાાં ભણ્યા 
હશ.ે આ ્ુાંદર પાંસ્ક્તઓમાાં વશયાળાનુાં સાંપ  ણપ િણપન આિી જાય છે. “ફાટે ગરીબ તણા પગ 

ગાલ” માાં કવિનુાં સાંિેદનશીલ માનસ ઊભરી આિ ેછે. એ જમાનાની કવિતાઓમાાં શીક્ષણ 

એ મખુ્ય તત્િ હત ુાં. વશયાળામાાં કયો પાક થાય, હિામાન કેવુાં હોય િગેરે બહ ુ્ુાંદર 

શબ્દોમા દલપતરામ ેબાળકોન ેવશખિિાનો પ્રયત્ન કયો છે. 

ઉમાશાંકર જોર્ષીએ વશયાળાની બે પેટા ઋતઓુનો અદભ  ત ણચતાર આપ્યો છે. હમે ાંત માટે 

કવિ કહ ેછે, 
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“હમે ાંતમાાં કોમળ સયૂયતાપ, 

વકૃ્ષો મહીં િાય ુકરે વિલાપ. 
ઝરે વનિાએ દહમ ભવૂમ-ખોળે, 

લીલાાં તણૃે ઝાકળબબિંદુ ડોલે.” 

ઉપજાવત છાંદમાાં લખાયલી આ પાંસ્ક્તઓમા ઠાંડીની ઉગ્રતા દશાપિિા કવિ કહ ેછે, “વકૃ્ષો 
મહીં િાય ુકરે વિલાપ”. માણસ તો શુાં પણ ઝાડ પણ ઠાંડીથી વિલાપ કરે છે. કોમળ 

્  યપતાપ, હીમપાત અને ઝાકળ, કવિ કશુાંય ભ  લયા નથી. 

હમે ાંત વિર્ષે યૉસેફ મકેિાન ની લખેલી આ પાંસ્ક્તઓ પણ બહુ સરસ છે. 

“ઝાડના ડાાંખળે ડાળીએ 

સયૂયના દકરણ ચોંટી રહ્ાાં; 
પાસમાાં 
ટૂાંદટયુાં િાળીને િાાંત છે પથ પડયો ! 
ચોતરફ 

િાયનુા કાફલા બરફ-િા આભને લૈ િહ;ે 

ક્ાાંકથી આિતો પાંખીનો નાદ પણ 

થ ૈકરો કાનમાાં િાગતો.એમ લાગે ઘડી 
સાાંજ આ બચત્રમાાં હોય જાણે મઢી. 

અન ેકલાપીની િાદૂયલવિક્રીદડતમા લખાયલી આ પાંસ્ક્તઓ 

 ઊગે છે સરુખી ભરી રવિ મદુૃ હમે ાંતનો પિૂયમાાં, 
ભરુૂાં છે નભ સ્િચ્છ સ્િચ્છ, દીસતી એકે નથી િાદળી; 
ઠાંડો દહમભયો િહ ેઅવનલ િો, ઉત્સાહને પ્રરેતો, 
જે ઉત્સાહ ભરી દીસે શકુ ઊડી ગાતાાં, મીઠાાં ગીતડાાં ! 

હમે ાંતની સિાર નઝર સામે ખડી કરી દે છે. 
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હમે ાંત પછી આિ ેવશવશર. વશવશર માટે ઉમાશાંકર કહ ેછે, 

“વિવિરિાય ુસિુીતળ સસૂિ,ે 

તરુ તણાાં થડથી રસ કૈં  ઝિે. 
ખરત પાન, રહ્ાાં બસ ડાાંખળાાં, 
સભર ધાન્ય થકી સહુતાાં ખળાાં.” 

દ્ધુતવિલાંબબતમાાં લખાયલી આ પાંસ્ક્તઓ આપણી નજર સામ ેપાનખર ઋતનુુાં ણચત્ર ખડુાં કરે 

છે. સાથ ેસાથ ેલણાઈ ગયેલા પાકના ઢગલાને પણ ભ  લયા નથી. 

વશયાળા પછી િારો આિે ઊનાળાનો. ઊનાળા વિર્ષ ેપણ દલપતરામ ેબહ ુસરસ પાંસ્ક્તઓ 

લખી છે. 

“ઉનાળે ઊંડા જળ જાય, નદી સરોિર જળ સકુાય; 

પામ ેિનસ્પવત સૌ પાન, કેસડૂાાં રૂડાાં ગણુિાન. 
સારા હોજ ફુિારા બાગ, પ્યારા ચાંદન પાંખા લાગ; 

બોલે કોયલ મીઠાબોલ, તાપ પડે ત ેતો િણ તોલ.” 

ઊનાળાનુાં આનાથી સારાં િણપન શુાં હોઈ શકે? પાણીની અછત, િસાંતનો િૈભિ, કોયલના 
્  ર અન ેિધેલુાં તાપમાન; માત્ર ચાર પાંસ્ક્તઓમા આખ ેઆખો ઊનાળો!! 

ઊનાળાની પહલેી પેટા ઋત ુત ેિસાંત. િસાંત વિર્ષ ેજેટલુાં લખાર્ુાં છે, એટલુાં કદાચ બીજી 

કોઈ ઋત ુવિર્ષ ેનરહિં લખાર્ુાં હોય. પહલેા િસાંતવતલકામાાં લખયલી ઉમાશાંકરની આ 

પાંસ્ક્તઓ જોઈએ, 

“ખીલી િસાંત, િન ફૂલભયાાં મહકેે, 

ગાતા ફરે ભ્રમર, કોદકલનાદ લ્હકેે. 
ઊડ ેસગુાંધકણ પષુ્પ તણા રસોના, 
આઘા સણુાય ગગને સ્િર સારસોના.” 
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ફૂલો, ભમરા અને કોયલ ત્રણેનો િૈભિ એટલ ેિસાંત. િસાંતન ેિધાિતી બીજી એક 

જાણીતી કવિતા છે, 

“રડો જુિો આ ઋતરુાજ આવયો, 

 મકુામ એણ ેિનમા જમાવયો. 

 તરુિરોએ શણગાર કીધો, 

 જાણ ેિસાંત ેવશરપાિ દીધો.” 

િસાંતન ેઋતઓુનો રાજા કહિેામા આિ ેછે. એના વિર્ષે સૌથી િધારે લખાર્ુાં છે. િસાંત વિર્ષ ે

કોરકલા પટેલ લખ ેછે, 

“િસાંતની િાાંસળીઓ િાગી ટહકૂી ઊઠે પાન 

લચક લહરેે ઝૂમી નાચે આખે આખુાં ગામ 

આંખને ખતેર આભ ઝૂકે તો લીલુાં જ ાંગલ ઊગે 

ભીના પ્હોરનો પોચો તડકો ચકલી ચણમાાં ચગેૂ 

ગનુગનુ કરતો ભમરો ગજિે ઝીણુાં ઝીણુાં ગાન 

િસાંતની િાાંસળીઓ િાગી ટહુકી ઊઠે પાન.” 

અન ેધવૃત મોદી કહ ેછે, 

“ધીરે ધીરે ચોરપગલ ે
બઠુ્ઠા બાિબળયા જેિા 
વકૃ્ષના ઠૂાંઠે ઠૂાંઠામાાં આિીને બેસી ગઇ 
આ િસાંતના કામણ તો એિા કે 
િણગારેલો બાિબળયો પણ સુાંદર લાગે !” 
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િસાંત ઋત ુપરુી થઈ ગઈ તેથી નારાજ થઈ વનરાંજન ભગત કહ ેછે, 

“િસત ગૈ રે િીતી, 
ક્ાાં છે કોદકલની કલગીવત ?”   

અન ેચાંદ્રકાન્ત ટોપીિાળા તો એનાથી પણ િધારે નારાજ થઈ કહ ેછે, 

“પિન-કાાંધ પર ચડયો જનાજો 
કોયલ ગાય મરવસયા ! 
ઝાકળની આંખોમાાં અનગળ  
બારે મેઘ િરવસયા ! 
બહાિરી માંજરી વિર પટકે ન ે
ભમરાઓ દુ:ખ જલ્પે ! 
રડી રડીન ેલાલ સઝૂલેી 
આંખે ખાખર વિલપે ! 
પદરમલનાાં રેિમી કફનોને 
લપટી અંગે ઓઢે ! 
ફૂલ ફૂલની કબરોમાાં ઊંડ ે
િસાંત આજે પોઢે !” 

ઊનાળાની બીજી પેટા ઋત ુએટલ ેગ્રીષ્મ. ફરી ઉમાશાંકરની માંદાક્રાન્તામાાં લખેલી આ 

પાંસ્ક્તઓ જોઈએ, 

“આવ્યો આવ્યો બળ બળ થતો દેખ જોગી ઉનાળો; 
િા િૈિાખી પ્રબળ િહતા, ઊડતી અગ્નનઝાળો. 
ઝોળા ખાતી રસદ ફળની લમૂ, લ ૂિાય ઊની; 
પાણી ડકૂ્ાાં, સજળ સદરતાઓ થઈ િાદરસનૂી.” 
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ઊનાળાની ઉગ્રતા દશાપિિા એની જોગી સાથ ેસરખામણી કરી છે. દલપતરામની 
“ઊનાળે ઊંડા જળ જાય, નદી સરોિર જળ ્કુાય” અને ઉમાશાંકરની “પાણી ડુક્ાાં, 
સજળ સરરતાઓ થઈ િારર્  ની.” પાંસ્ક્તઓ એકની એક જ િાત કહ ેછે, છતાાં સમય 

અનસુાર શબ્દોમાાં આિેલુાં sophistication ધ્યાન દોરે છે. 

ગ્રીષ્મની ગરમીન ેઅહીં જ મ  કી આપણ ેત્રીજી મખુ્ય ઋત ુચોમાસાની િાત કરીએ. 

ચોમાસાની િાત કરીએ તો સૌથી પહલેા યાદ આિ ેબચપણમા અનેક્િાર ઉચ્ચારેલી 
કવિતા, 

“આિરે િરસાદ, ઘેિરરયો િરસાદ, 

ઊની ઊની રોટલી ન ેકારેલાનુાં શાક.” 

પણ, 

“ચોમાસુાં તો ખાસુાં ખબૂ, દીસે દુવનયા ડબૂાડબૂ; 

લોક ઉચ્ચારે રાગ મલાર,  ખેતર િાિ ેખેતીકાર. 
ચાંપા ચમેલી જૂઈ જાય, ફૂલ ગલુાબ ભલા ફુલાય; 

છત્રી ચોમાસ ેસખુ માટ, ચાખડીઓ હીંડોળાખાટ.” 

દલપતરામની ભીંજિી નાખે એિી આ પાંસ્ક્તઓ; આનાથી િધારે તપષ્ટતાથી ચોમાસાનુાં 
િણપન કરવુાં શક્ નથી, એટલ ેઆપણ ેએની બે પેટા ઋતઓુ તરફ િળીએ. 

પહલેી પેટા ઋત ુએટલે િર્ષાપ. ફરી ઉમાશાંકરની વશખરીણીમા લખાયલી આ પાંસ્ક્તઓ, 

“ચઢી આવ્યાાં ક્ાાંથી દળ પર દળો િાદળ તણાાં? 

કરે ઈિાન ેિી ઝબક ઝબકી િીજ રમણા ! 
પડયાાં પામી ધો ધો, જળભર થઈ ધન્ય ધરણી; 
હસ ેિર્ાય; િોભા શભુ નભ વિિે મેઘધનનુી.” 
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ધોધમાર િરસાદ અને િીજળીના ચમકારા બધુાં જ ચાર પાંસ્ક્તઓમા 
સમાઈ ગર્ુાં!! 

િર્ષાપ ઋત ુપર બીજા અનેક કવિઓએ પણ બહ ુસારી રચનાઓ આપી છે. 
રમેશ પટેલ (આકાશદીપ) ની આ પાંસ્ક્તઓ પણ બહ ુ્ુાંદર છે, 

“દિ ેદદિાએ િાય ુિાયે 

કાળાાં દડબાાંગ િાદળ ઉમટે 

અંબર ગાજે, િીજ ઝબકેૂ 

ધરતીનો ધબકાર પકુારે 

આિરે મેઘા મારે દ્વારે(૨) 

કેિો િરસે… 

ઝરમર ઝરમર ધારે િરસે 

િાયનુા િીંઝણાએ િરસે 

આસમાનથી ત્રાાંસો િરસે 

સાાંબેલાની ધારે િરસે 

રાજાિાહી ઠાઠે િરસે…આિરે મેઘા” 

 

 



 

17 
 

હિ ેછેલલી પેટા ઋત ુશરદ. ઉમાશાંકર શરદ ઋતનુ ેઆ રીતે ણબરદાિે છે. 

“િરદ િી સહુ ે! િાદળાાં ગયાાં. 
જળ નદી તણાાં નીતરાાં થયાાં. 
ગગનથી સધુા ચાંદ્ધની ઝરી, 
રસભરી રમ ેરાસ ગરુ્જરી.” 

તો ગરુ્જરીન ેરાસ રમવત છોડીને આ લેખ અહીં સમાપ્ત કરાં છાં. 
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(૩) કનવતામાાં બાળબોધ 

આ વિર્ષય માટે મેં પાાંચ કવિતાઓ પસાંદ કરી છે. 

                                (૧) 

આ કવિતામાાં દલપતરામે બાળકોન ેએ શીખિિાનો પ્રયત્ન કયો છે કે પોતાની અનેક 

ખામીઓ પ્રત્ય ેદુલપક્ષ કરી, બીજા લોકોની નાની નાની ખામીઓ પ્રત્ય ેઆંગળી ચીંધિી ન 

જોઈએ, કારણ કે ક્ારેક કોઈ એવુાં નીકળી આિ ેકે જે આપણી બધી ખામીઓ એક સાથ ે

ગણાિી દે. 

ઊંટ કહ ેઆ સભામાાં 

ઊંટ કહ:ે આ સભામાાં, િાાંકાાં અંગિાળાાં ભ ૂાંડા; 
ભતૂળમાાં પક્ષીઓ ને પશઓુ અપાર છે; 

બગલાની ડોક િાાંકી, પોપટની ચાાંચ િાાંકી; 

કૂતરાની પછૂ્ડીનો, િાાંકો વિસ્તાર છે. 

િારણની સ ૂાંઢ િાાંકી, િાઘના છે નખ િાાંકા; 

ભેંસને તો વિર િાાંકાાં, વિિંગડાનો ભાર છે. 

સાાંભળી વિયાળ બોલ્યુાં, દાખે દલપતરામ; 

“અન્યનુાં તો એક િાાંકુાં, આપનાાં અઢાર છે ” 
                                                           (૨)  

આ કવિતામાાં દલપતરામ ેબાળકોન ેએ સમજાવર્ુાં છે કે કાંજ સ માણસ પાસેથી કાંઈ 
ઇનામ મેળિિાની આશાથી, આપણ ેઆપણી શસ્ક્તઓનો વયય કરિો નરહિં, કારણ કે 
એ કાંઈપણ આપિાનુાં ટાળિા બેહ  દી દલીલ કરશ.ે 
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એક િરણાઈિાળો 
એક િરણાઈિાળો સાત િર્ય સધુી િીખી,  
રાગ રાગણી િગાડિામાાં િખણાયો છે; 

 

એકને જ જ જાચુાં એિી ટેક છેક રાખી, એક 

િેઠને રીઝાિી મોજ લેિાને માંડાણો છે; 

 

કહ ેદલપત પછી બોલ્યો કાંજૂસ િેઠ 

ગાયક ન લાયક ત ુફોકટ ફૂલાણો છે: 
 

પોલુાં છે તે બોલ્ય ુતમેાાં કરી તેિી કારીગરી, 
સાાંબેલ ુબજાિ ેતો હુાં જાણ,ુ કે ત ુિાણો છે. 
                                                             (૩) 

દલપતરામની આ ખ  બ જ જાણીતી કવિતામાાં બાળકોન ેઅવયહિાર અન ેમ  રખ 
લોકોની િચ્ચ ેન રહિેા અંગેની સલાહ ખ  બ જ હળિી રીતે આપી છે. 

પહલેી િાત તો એ કહી છે કે અપરાધી કેિી રીત ેફરરયાદી થઈ જાય છે. પછી 
સમજાવર્ુાં છે કે દરેક વયસ્ક્ત પોતાન ેબચાિિા બીજા ઉપર દોર્ષારપણ કેિી રીતે કરે 
છે. ચેલાની િાત કરી, લોભનુાં શુાં પરરણામ આિ,ે એ સમજાવર્ુાં છે. એક જ કવિતામાાં 
અનેક બોધ આપ્યા છે. 

અંધેરી નગરી 

પરૂી એક અંધેરી ને ગાંડુ રાજા, 

ટકે િેર ભાજી ને ટકે િેર ખાજાાં; 
બધી ચીજ િેચાય ત્યાાં ભાિ એકે, 

કદી સારી બરૂી ન િેચે વિિેકે. 
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ત્યાાં જઈ ચઢયા બે ગરુુ એક ચેલો, 
ગયો ગામમાાં માગિા વિષ્ય પેલો; 
લીધી સખુડી હાટથી આપી આટો, 
ગરુુ પાસ જઈને કહ,ે “ખબૂ ખાટયો.” 

ગરુુજી કહ,ે “રાત રહવે ુાં ન આંહી, 
સહુ એક ભાિે ખપે ચીજ જયાાંહી; 
હિે ચોરને િાહનો ન્યાય એકે, 

નહી હોય વિક્ષા ગનુાની વિિેકે. 

ન એ િસ્તીમાાં એક િાસો િસીજે, 

ચલો સદ્ય ચેલા જવુાં ગામ બીજે.” 
કહ ેવિષ્ય, “ખાિા પીિા ખબૂ આંહી, 
તજી તેહ હુાં તો ન આિીિ ક્ાાંહી.” 

ગરુુએ બહુ બોધ દીધો જ ખાસો, 
“નહીં યોનય આંહી રહ્ ેરાતિાસો.” 
ન માની કિી િાત ત ેવિષ્ય જયારે, 

ગરુુજી તજીને ગયા ગામ ત્યારે. 

રહ્ા વિષ્યજી તો ત્યહાાં દદન ઝાઝા, 
બહુ ખાઈપીને થયા ખબૂ તાજા; 

પછીથી થયા તેહના હાલ કેિા, 
કહુાં છાં હિે હુાં સણુો સદ્ય તેિા. 

તસ્કર ખાતર પાડિા, ગયા િબણકને દ્ધાર; 

તહાાં ભીત તટૂી પડી, ચોર દબાયા ચાર. 
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માત પ્રભાતે ચોરની, ગઈ નપૃને ફદરયાદ; 

શળૂી ઠરાિી િેઠન,ે ડોિીની સણૂી દાદ. 

“એવ ુઘર કેવુાં ચણયુાં, ખનૂ થયાાં તે ઠાર; 

રાતે ખાતર ખોદતાાં, ચોર દબાયા ચાર.” 
િબણક કહ,ે “કદડયા તણો એમાાં િાાંક અપાર; 

ખરેખરી એમાાં નથી, મારો ખોડ લગાર.” 

કદડયાને શળૂી ઠરી, િબણક બચ્યો તે િાર; 

ચકેૂ ગારો કરનારની, કદડયે કરી ઉચ્ચાર. 
ગારો કરનાર કહ,ે “પાણી થયુાં વિિેર્; 

એ તો ચકૂ પખાલીની, મારી ચકૂ ન લેિ” 

પરુપતી કહ ેપખલીન,ે “જો ત ુાં શળૂીએ જાય, 

આજ પછી આ ગામમાાં, એિા ગનુા ન થાય.” 
“મલુ્લાાં નીસયાય મારગે, મેં જોય ુતે દદિ; 

પાણી અવધક તેથી પડ્ુાં, રાજા છાાંડો રીસ.” 

મલુ્લાાંજીને મારિા, કરી એિો વનરધાર; 

શળૂી પાસે લઈ ગયા, મલુ્લાાંને તે િાર. 
ફળ જાડુાં શળૂી તણુાં, મલુ્લાાં પાતળે અંગ; 

એિી હકીકત ચાકરે, જઈ કહી ભપૂ પ્રસાંગ. 

ભપૂ કહ,ે “શુાં હરઘડી આિી પછૂો કોઈ; 

િોધી ચઢાિો શળૂીએ, જાડા નરને જોઈ.” 
જોતાાં જોતાાં એ જડયો, જોગી જાડે અંગ; 

બહુ દદન ખાઈને બન્યો, રાતે માતે રાંગ 
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વિષ્ય મદુત માગી ગયો ગરુુ પાસે પસ્તાય; 

ગરુુએ આિી ઉગાદરયો, અદભતૂ કરી ઉપાય. 
જોગી શળૂી પાસ જઈ કહ,ે “ભપૂ સણુ કાન, 

આ અિસર શળૂીએ ચઢે, િેગે મળે વિમાન.” 

ચેલો બોલ્યો, “હુાં ચઢુાં” ને ગરુુ કહ,ે “હુાં આપ;” 

અવધપવત કહ,ે “ચઢીએ અમો, પરૂણ મળે પ્રતાપ.” 
ગરુુ ચેલાને ગામથી, પહોંચાડયા ગાઉ પાાંચ; 

રાજા શળૂી પર રહ્ો, અંગે િેઠી આંચ. 

જહાાં ભણેલ ન ભપૂવત, નીપજે એિો ન્યાય; 

દેિસધુારાની તહાાં, આિા િી રખાય ? 

                                                               (૪) 

બાળકોન ેરખડિાની આદત સામ ેલાલબત્તી ઘરતી એક લોકસારહત્યમાાંથી મળેલી 
કવિતા રજ  કરાં છાં. આ કવિતામાાં ભમરાનુાં ઉદાહરણ આપી, રખડિાથી શુાં પરરણામ 
આિી શકે ત ેસમજાવર્ુાં છે. 

ભમરાને ફરિાની લાલચ, રખડે દદન આખો એ; 

સાાંજ પડે પણ ઘરે ન હોય, ભટકભટક કરતો એ. 

િનમાાં એક તળાિ મજાનુાં, સુાંદર કમળ ખીલ્યાાં’તાાં, 
એક ફૂલે જઇ ભમરો બેઠો, મધ લાનયો ચસૂિા ત્યાાં. 

સાાંજ પડી અંધારુાં જામયુાં, ભમરો ગલુ જમિામાાં, 
ધીમે ધીમે ફૂલ બબડાયુાં, લોભી કેદ પડયો ત્યાાં. 

પાાંખ સમારી પગ ખાંખેરી, કરી છેિટ તૈયારી, 
ઊડતાાં વિર ભટક્ુાં નિ સઝૂી બહાર જિાની બારી. 
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અકળાયો, ગભરાયો, લાનયો પોક મકૂીને રડિા, 
કોણ બહાર સણૂે ઉજ્જડમાાં, કે દોડે છોડાિિા. 

છેિટ ધીર ધરીને બેઠો, “રાત પરૂી થઇ જાિ,ે 

રવિ ઊગિ,ે ખીલિ,ે ફૂલ પાછાં, મજુથી ઝટ નીકળાિે.” 

એમ વિચાર કરે ભમરો ત્યાાં, હાથીનુાં ઝાંડ આવ્યુાં, 
કમળિેલ જડમળૂથી તોડી, આવ્યુાં તેવુાં ચાલ્યુાં. 
                                                          (૫) 

પ્રેમશાંકર ભટ્ટની આ સરસ કવિતામાાં અન્ય લોકો કરતાાં પોતાન ેિધારે મહત્િના 
દેખાડતા લોકોન ેદાખલા આપીન ેસમજાવર્ુાં છે કે માત્ર અમકુ બાબતમાાં બીજા કરતાાં 
કાંઈ વિશેર્ષ હોિાથી તમે ઉત્તમ થઈ જતા નથી. ખરેખર તો ઉત્તમ ગણુ એ િધારે 
મહત્િના છે. 

કોણ મોટુાં?  

તુાં નાનો હુાં મોટો ! એિો ખ્યાલ જગતનો ખોટો. 
આ નાનો, આ મોટો, એિો મરૂખ કરતાાં ગોટો. 

ખારા જળનો દદરયો ભદરયો, મીઠા જળનો લોટો, 
તરસ્યાને તો દદરયાથીયે, લોટો લાગે મોટો. 

નાના છોડે મહકેી ઊઠે, કેિો ગલુાબ-ગોટો ! 
ઊંચા ઊંચા ઝાડે તમન,ે જડિે એનો જોટો? 

મન નાનુાં તે નાનો, જેનુાં મન મોટુાં તે મોટો. 
પાપીને ઘેર પ્રભ ુજનવમયા, બડો બાપ કે બટેો? 

છે ન ેબાળબોધિાળી કવિતાઓ? 
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(૪) કનવતામા સાંબાંધો 
ગજુરાતી સારહત્યમાાં પ્રત્યેક પારરિારરક સાંબાંધ વિર્ષે કવિતાઓ લખાઈ છે અને પ્રત્યેક 

કવિતામાાં સાંબાંધોની લાગણી બહ ુસારી રીત ેવયક્ત કરિામા આિી છે. આપણ ે‘દાદા’થી 
શરઆત કરીએ. 

છેક નાનપણમા હુાં જે પહલેી કવિતા વશખ્યો ત ેહતીઃ 

“દાદાનો ડાંગોરો લીધો, તેનો તો મેં ઘોડો કીધો, 
 ઘોડો ચાલ ેરમ ઝમ,   ઘ  ઘરા િાગે ઘમ ઘમ” 

 

એક િાર વશખ્યા પછી ્નુ્દરમની આ કવિતાને ભાગ્યેજ કોઈ ભ  લી ગર્ુાં હશ.ે પણ હૃદયન ે

છબી જાય એિી દાદા વિશેની કવિતા એટલ ેપ  ાંજાલાલ દલિાડીની આ કવિતાઃ 

“અમારા એ દાદા, વિપલુ િડના ઝાંડ સરખા, 
 વિશાળી છાયાએ સકલ અમ સાંતાપ હરતા” 

અન ેઆગળ કવિ કહ ેછેઃ 

“હત ુાં એ હૈર્ ુાં તો ગહનરસ ગાંભીર દરરયો, 
 અને નૈનો ઊંડા અમરત તણા ક પ સરખાાં.” 

આ સાંપ  ણપ કવિતા િાાંચ્યા બાદ આંખ ભીની ન થાય એવુાં ભાગ્યે જ બને. 

દાદાની િાત કરી લીધી, હિ ેઆપણ ેવપતા વિર્ષે કવિતાઓ જોઈએ. સૌથી પહલેી જે યાદ 

આિ ેછે ત ેદલપતરામનીઃ 

“છડો હુાં હતો છોકરો છેક છોટો, વપતા પાળી પોર્ષી મને કીધો મોટો, 
 રડી રીતથી રાખતા રાજી રાજી, ભલા કેમ આભાર ભ  લુાં હુાં વપતાજી?” 
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સૌથી િધારે કવિતાઓ મા વિર્ષ ેલખાઈ છે. સૌથી િધારે પ્રખ્યાત અને સૌથી િધારે 

લાગણી છલકાિતી કવિતા એટલ ે દામોદર ખિુાલદાસ બોટાદકરનીઃ 
 

“મીઠા મધ ુન ેમીઠા મહેુલા રે લોલ  

એથી મીઠી ત ેમોરી માત રે  

જનનીની જોડ સખી! નહી જડે રે લોલ.” 

 ક્ારેક એકલા બેસી આ કવિતા િાાંચી જોજો, જરર હૃદયમા કાાંઈક ભાર જેવુાં લાગસે. મા 
વિર્ષ ેજે બીજી કવિતા યાદ આિ ેછે, ત ેછે દલપતરામનીઃ 

“હતો  હુાં સતૂો પારણે પતુ્ર નાનો, રડુાં  છેક તો રાખત ુાં  કોણ  છાનો? 

મન ેદુ:ખી દેખી, દુ:ખી કોણ થાત ુાં? મહા હતેિાળી દયાળી જ મા ત ુાં.” 

અન ેમા-બાપન ેન ભ  લિાની વશખ આપતી આ કવિતા તો કેમ ભ  લાય? 

“ભલૂો  ભલે   બીજુ ાં    બધુાં, મા બાપન ે ભલૂિો  નદહ  
અગબણત   છે   ઉપકાર  એના, એહ   વિસરિો  નદહ  
ધન ખરચતાાં મળિે બધુાં, માતા  વપતા  મળિે નદહ  
પળ પળ પવુનત એ ચરણની, ચાહના ભ  લશો નરહિં” 

 

હિ ેઆપણ ેિાત કરીએ ભાઈ-બહનેના સાંબાંધની. 

“પાછલા ત ેપહોરની ઊડી ગઈ વનિંદરા, 
સરિે  ઊંઘે ન ે અમે  જાગતાાં જી  રે; 
ઓિીકાાં ઉપર બે ઓઢાડી ધાબળા, 
ચપૂચાપ ભાઈબહને ભાગતાાં જી રે. 
સોનેરી   કોરની  લાિીને   િાદળી, 
ચાંદરિા  ચાર  કોર  બાાંધશુાં  જી રે; 
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એની ત ેહઠે અમે રહશેુાં બે ભાઈબહને, 
ભાિતી  રસોઈ  રોજ  રાાંધશુાં  જી  રે.” 

 

અન ેઆ જુિો, ચાં. ચી. મહતેાના પ્રખ્યાત ઈલા કાવયોની પાંસ્ક્તઓઃ 

“ઈલા! કદી હોત હુાં દેિબાલ ! 
તારા ભરી આપત એક થાળ, 

એના િડે કૂકડીદાિ સાથે 
બાંને રમયાાં હોત અહો વનરાાંત”ે 

અન ે

“જો ભાઈ તારે િળી એક બહને, ચોરે પચાિે તજુ પાટી પેન 

તારુાં લખ ેએ ઉજમાળાં ભાવિ, જાણ ેવિધાત્રી થઈ હોય આિી” 

 

“મારે ય તારે કદી ના વિરોધ, રેખા િહ ે છે તજુ  હતેધોધ 

એ હતેના ધોધ મહીં હુાં ન્હાઉં, ચાાંદા ઝબોળી હરખે હુાં ખાઉં” 

 

અન ેહિ ેજે સાંબાંધની િાત કરાં છાં એ સાંબધોની સચ્ચાઈ પરુિાર કરે છે. આ સાંબાંધ છે નણદ 

અન ેભાભીનો. કવિ શ્રી દામોદર બોટાદકરે લખ્ર્ુાં છેઃ 

“ટહકેૂ િસાંત કુાંજ કોદકલા રે લોલ 

ઘરમાાં ભાભીના એિા ગીત રે 

ભાભીના ભાિ મન ેભીંજિે રે લોલ 

એ તો અમારી અન્નપરૂણા રે લોલ 

િીરાના િાંિ કેરી િલે્ય રે 

ભાભીના ભાિ મન ેભીંજિે રે લોલ” 
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નણાંદ કહ ેછે કે ભાભી તો અમારી અન્નપ  ણાપ છે, એટલુાં જ નહીં અમારા િાંશન ેઆગળ 

િધારનારી િેલ છે. 

 

કહિેાય છે કે સારહત્ય એ સમાજનો અરીસો છે. ક્ાાં ગયા આ સમાજના લોકો? આજે કેમ 

નણાંદ-ભોજાઈનુાં િણપન શત્રનુા રોલમા કરિામાાં આિ ેછે. શા માટે આજે વધૃ્ધાશ્રમોની 
સાંખ્યા રદિસે રદિસે િધી રહી છે? શા માટે ભાઈ-બહને િચ્ચ ેિર્ષો ્ધુી અબોલા રહ ેછે? 

આજે કાકા-મામા-ફઈ-માસી ના રદકરા રદકરીઓ િચ્ચ ેપહલેા જેિા સાંબાંધો છે? 

કદાચ એટલ ેજ કવિઓએ સાંબાંધોની િાતો કરિાનુાં બાંધ કરી દીધુાં છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

 

(૫) કનવતામાાં “જીવિ” 

ગજુરાતી કવિતામાાં કવિઓએ જીિન શબ્દનો ઉપયોગ પોતપોતાની 
કલપના પ્રમાને કયો છે. મને આ બધી રચનાઓમાાંથી ઉમાશાંકર જોશીની 
આ પાંસ્ક્તઓ મને સૌથી િધારે ગમે છે. 

“સપનાનો િાણો, ને સ્નેહનો તાણો 
બે    નુાં      ગ ૂાંથેલુાં     જીિન    જાણો; 
આની  કોરે રમણા, પેલી કોરે ભ્રમણા 
 િચ્ચે   િહ્ાાં  જાય   જીિન    જમના.” 

 જીિનની આનાથી િધારે ્ુાંદર પરરકલપના હોઈ જ ન શકે. 

મકરાંદ દિેન ેજીિન વસતાર જેવુાં લાગે છે. તેઓ પ  છે છેઃ 

“ઓ દોસ્ત, િહતેા જીિનની 
 આ કોણ વસતાર સણુાિે છે? 

 આ બેઠો છે ક્ાાં બજિૈયો ? 

 કૈં સરૂ નથી, કૈં સાજ નથી.” 

અકબરઅલી જસદણિાલા તો જીિનને પોતાની મરજી મજુબ ઢાળે છે. 
તેઓ કહ ેછેઃ 
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“મનોરાંજન કરી લઉં છાં, મનોમાંથન કરી લઉં છાં, 
પ્રસાંગોપાત જીિનમાાં પદરિતયન  કરી  લઉં છાં. 

સમજપિૂયક સમષ્ષ્ટનુાં સમાલોચન કરી લઉં છાં, 
જીિનને હુ ાં િલોિી આત્મસાંિોધન કરી લઉં છાં. 

સમય ક્ારે વિસામો ખાય છે ‘અકબર’ના જીિનમાાં ? 

વિસર્જન  થાય છે,  ત્યારે  નવુાં  સર્જન કરી લઉં છાં.” 

અમતૃ ઘાયલે તો જીિન વિર્ષે ઘણી બધી િાતો કરી છે. દા.ત. 

“જીિન જેવુાં જીવુાં છાં એવુાં કાગળ પર ઉતારુાં છાં, 
ઉતારુાં છાં    પછી    થોડુાં   ઘણુાં  એને  મઠારુાં  છાં; 
ફરક  તારા  ને મારા વિર્ે છે   એટલો   જાદહદ, 

વિચારીને  તુાં જીિે છે  હુાં  જીિીને   વિચારુાં  છાં.” 

અહીં ઘાયલ જીિન સાથે છેડછાડ કરતા નથી, થોડુાં ઠીકઠાક કરી લે છે.  

તેઓ બીજી જ્ગગ્યાએ લખે છેઃ 

“જીિનનુાં પછુતા હો તો જીિન છે ઝેર ‘ઘાયલ’ નુાં 
 છતાાં દહિંમત જુઓ કે નામ ‘અમતૃલાલ’ રાખે છે” 

ભાઈ િાહ! ખરેખર રહિંમતિાળા છે ઘાયલ. 

બીજી એક જ્ગગ્યાએ ઘાયલને માશકુા િગરનુાં જીિન જીિિા જેવુાં જ નથી 
લાગત ુાં, 
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“મજા ક્ાાં છે, ખિુી ક્ાાં છે, એ દદલ ક્ાાં છે, જીગર ક્ાાં છે? 

 જીિનમાાં   જીિિા   જેવુાં    કઈ   તારા   િગર   ક્ાાં    છે ?” 

ઘાયલ સાહબે જરા શોધો, બીજુ ાં ઘણુાં બધુાં છે. 

બરકત વિરાણી તો જીિનને સાચુાં માનતા જ નથી. એમને તો સપના જેવુાં 
લાગે છેઃ 

“જીિન ને સ્િપ્ન માનુાં છાં, મગર ત્યાગી નથી િકતો, 
છાં  એિી  જાગ્રવુતમાાં  કે  િધ ુ જાગી  નથી      િકતો,” 

આદદલ’ મન્સરૂી સાહબેનુાં જીિન તો પાણીની જેમ િહી ગર્ુાં. 

“પથ્થર બની હુાં જોતો રહ્ો કાળની ગવત, 
 િર્ો જીિનનાાં પાણી બનીને સરી ગયા.” 

આરદલ સાહબે, જીિન તો બધાનુાં ઝડપથી િહી જાય છે. 

અવસમ રાાંદેરી સાહબે તો પોતાનુાં જીિન કટકે કટકે જીવયા છે. 

“બચપણ, યૌિન, વદૃ્ધાિસ્થા, 
 જીિન  પણ   છે  કટકે  કટકે.” 

આમ તો આપણુાં બધાનુાં જીિન કટકે કટકે જ જીિાય છે. 

બરકત િીરાણીએ ખ  બ સરસ િાત કહી છેઃ 

‘બેફામ’  તોયે   કેટલુાં   થાકી   જવુાં     પડ્ુાં? 

 નદહ તો જીિનનો માગય છે ઘરથી કબર સધુી” 
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અને આખરે, જીિનને ઈશ્વર અથિા મા્કુાને સોંપનાર ગઝલકાર કહ ેછેઃ 

“તમારી ્  ચના  છે  સૌ  ગવતમાાં 
    તમ ે  કહ્ુાં   તો  ગગન   ફરે    છે 

    તમારી   આંખોની   સાથ   સાથ ે

    અમારાં   આખુાં   જીિન   ફરે   છે.” 

અને અંતેઃ 

“આ  મળ્ર્ુાં  જીિન  છે જેવુાં એન ેજીિી જાણો, 
અન ેમળ્યો જેમનો સાથ એન ેસહી પહચેાણો” 
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(૬) કનવતામા લય, તાલ અિે રસ 

આપણી જ ની કવિતાઓમા લય, તાલ અને રસ આ ત્રણ ેગણુો ભારોભાર ભરેલા હતા. 

આ િાત સમજિા, શરઆત નરવસિંહ-મીરાાંથી કરિી પડ,ે પણ એટલુાં પાછળ ન જતાાં 
મરહતરામથી શર કરાં છાં. ત ેસમયમા કવિતા વપિંગળશાસ્ત્રના વનયમો હઠેળ લખાતી, અન ે

એમા લય, તાલ અન ેરસ (ભાિ) હતા. એ કવિતા આજની કવિતાથી અનોખી હતી. 

ઉદાહરણ તરીકે મહાકવિ જયદેિની આ પાંસ્ક્તઓઃ 

“લણલત લિાંગ લતા પરીવશલન કોમલ મલય સમીરે, 

 મધકુર   નીકર  કરાંણબત,  કોરકલ  કુજજત  કુાંજ  કુટીરે. “ 

છે ન ેઆમા લ નો લય અન ેર નો રણકાર? 

તો ચાલો મરહપતરામથી શરઆત કરીએ. 

“જાણીતો ન હતો પાંથ, જોઈન ેજાણીતો થયો, 
જાણીતા  થઈ   ન ેકીધા  જાણીતા તમામ  ન.ે 

મોટુાં  એણ ે કીધુાં   કામ, મોટાદેશ ે મોટુાં  માન, 

મોટા   મોટા  મહીપવત   મરહપતરામ    ન.ે” 

મરહપતરામની બીજી કોઈ પાંસ્ક્તઓ તો મન ેહમણા યાદ નથી આિતી, પણ ઉપરની 
પાંસ્ક્તઓમા લય અને તાલ બન્ન ેછે. 

ત્યારના સમયન ેસારહત્યકારો દલપત-નમપદ ર્ગુ તરીકે ઓળખાિ ેછે. ૫૦ િર્ષપથી મોટી 
ઉમરના બધા ગજુરાતીઓન ેદલપતરામની આ કવિતાઓ તો જરર યાદ હશેઃ 

“એક શરણાઈિાળો સાત િર્ષપ ્ધુી શીખી, 
રાગ  રાગણી  િગાડિામા િખણાણો  છે; 

એકન ે જ  જાચુાં  એિી  ટેક  છેક  રાખી, 
એક શેઠન ેરીઝાિી મોજ લેિાન ેમાંડાણો છે; 
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કહ ે દલપત  પછી  બોલયો ત ેકાંજ સ શેઠ, 

ગાયક તુાં લાયક ન, તુાં ફોગટ ફૂલાણો છે; 

પોલુાં છે બોલર્ુાં તેમા કરી તેં શી કારીણગરી, 

સાાંબેલુાં િગાડ ેતો હુાં જાણુાં કે તુાં શાણો છે.” 

આમા લય, તાલ અને હાતયરસ ત્રણેનો ્મુળે છે. 

અન ે

“ઊંટ કહ ેઆ સભામાાં,િાાંકાાં અંગિાળાાં ભ ૂાંડા; 
ભતૂળમાાં પક્ષીઓ ન ેપશઓુ અપાર છે; 

બગલાની ડોક િાાંકી, પોપટની ચાાંચ િાાંકી; 
કૂતરાની પછૂ્ડીનો, િાાંકો વિસ્તાર છે. 

િારણની સ ૂાંઢ િાાંકી, િાઘના છે નખ િાાંકા; 
ભેંસને તો વિર િાાંકાાં, વિિંગડાનો ભાર છે. 

સાાંભળી વિયાળ બોલ્યુાં, દાખે દલપતરામ; 
અન્યનુાં તો એક િાાંકુાં, આપનાાં અઢાર છે ”  

આમા પણ લય અને મનોરાંજન સાથ ેશીખ પણ છે. 

અન ે

કેડેથી નમલેી ડોિી દેખીને જુિાન નર, 

કહ ેશુાં િોધો છો કિી ચીજ અછતી રહી; 

*        *           * 
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ઝૂકી ઝૂકી ડોકી િાાંકી રાખી દલપતરામ, 

જોતી હુાં ફરુાં છાં જે જુિાની ક્ાાં જતી રહી. 

આમા લય સાથ ેગાંભીર િાત કરી લીધી છે. 

અન ે

“પરૂી એક અંધરેી ન ેગાંડુ રાજા, 

ટકે િેર ભાજી   ટકે િરે ખાજા; 

બધી ચીજ િેચાર ત્યાાં ભાિ એકે, 

કદી સારી બરૂી ન િેચે વિિેકે. 
*   *       * 

ચેલો   બોલ્યો,  હુાં  ચઢુાં  ને  ગરુુ  કહ,ે  હુાં  આપ; 

અવધપવત કહ,ે ચઢીએ અમો, પરૂણ મળે પ્રતાપ. 
ગરુુ ચેલાન ેગામથી, પહોંચાડયા ગાઉ પાાંચ; 

રાજા   શળૂી   પર  રહ્ો,  અંગે  િેઠી  આંચ.” 

દલપતરામની આ બધી કવિતાઓમા એક લય છે, તમે જ્યારે એ બોલતા હો ત્યારે એ 

આપોઆપ આગળ િધ ેછે. 

હિ ેનમપદની કવિતાઓની િાત કરીએ. 

નમપદની આ પાંસ્ક્તઓએ આઝાદીની લડત િખત ેગજુરાતીઓમા પ્રાણ પ  રેલા. 

“સૌ ચલો જીતિા જ ાંગ બ્ર્ગુલો િાગે, 

યા  હોમ કરીન ે  પડો ફતેહ છે આગે.” 

 

અન ેઆ ગીત પ્રત્યક ગજુરાતીએ ક્ારેક તો ગણગણ્ર્ુાં હશ.ે 
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“જય જય ગરિી ગજુરાત ! 

જય  જય   ગરિી ગજુરાત ! 
દીપે    અરુણુાં   પરભાત, 

ધ્િજ પ્રકાશશ ેઝળળ ક્ુાંબી, પ્રેમ શૌયપ અંરકત; 

તુાં ભણિ ભણિ વનજ સાંતવત સઉન ેપ્રેમ ભસ્ક્તની રીત, 

ઊંચી  તજુ  ્ુાંદર  જાત, 

જય જય ગરિી ગજુરાત.” 

 

અન ેપોતાના મતૃ્ર્ ુપહલેા આપેલો આ સાંદેશઃ 

“નિ કરશો કોઈ શોક, રવસકડાાં નિ કરશો કોઈ શોક, 

યથા  શસ્ક્ત  રસપાન  કરાવર્ુાં,  સેિા  કીધી  મનથી 
*                *                  * 

હતો દુણખયો  થયો ્ણુખયો, સમજો છૂટ્ો રણથી, 
મિુો હુાં,  તમ ેપણ મરશો,  મકુ્ત થશો જગતથી.” 

આ પાંસ્ક્તઓમા રહલેી પીડા િાચક પણ અનભુિતા હશ.ે કરણ રસનો આ એક ઉત્તમ 

નમનુો છે. 

હિ ેઆપણ ેઉમાશાંકર-્ુાંદરમના સમયમા આિીએ. આ સમયમા ખ  બ જ મોટી સાંખ્યામા 
ગજુરાતી કવિઓ આગળ આવયા. કલાપી, કાન્ત, કરસનદાસ માણેક, બ.ક.ઠાકોર(બકઠા), 
નરવસિંહરાિ ભોળાનાથ દીિેરટયા(નભોદી), ્ુાંદરજી બેટાઈ, ઝિેરચાંદ મેધાણી, ચાં. ચી. 
મહતેા, મન્ખુલાલ ઝિેરી, રામનારાયણ પાઠક, ઈન્દુલાલ ગાાંધી, રાજેન્ર શાહ, વનરાંજન 

ભગત, ખબરદાર, અન ેબીજા અનેક કવિઓ આગળ આવયા. 

ઉમાશાંકરની કવિતાઓ અનેક વિર્ષયોન ેઆિરી લે છે. 

“અમ ે્  તા ઝરણાન ેજગાડ્ુાં, ઉછીનુાં ગીત માગ્ર્ુાં 
  કે  ગીત  અમે  ગોત્ર્ુાં  ગોત્ર્ુાં ન ેક્ાાંય ના જડ્ુાં.” 
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આ કવિતાની એક એક પાંસ્ક્તમા લય છે, કોમળતા છે. એ ગીત એમને ક્ાાંથી મળ્ર્ુાં? 

“ઉરે આં્ ુપછિાડ ેહીચાંત,ુ ન ેસપના વસચાંત ુાં.....”  

ગજુરાતી માધ્યમમા ભણેલામાાંથી ભાગ્યેજ કોઈ વયસ્ક્ત હશ ેજેણ ેઆ કવિતા ન સાાંભળી 
હોયઃ 

“ભોવમયા વિના મારે ભમિાતા ડુાંગરા, 
જ ાંગલની  કુાંજ   કુાંજ   જોિી   હતી; 
જોિીતી  કોતરો  ન ે જોિીતી કાંદરા, 
રોતા  ઝરણાની  આંખ  લોિી હતી....” 

 

આમા લય, તાલ, ભાિ શુાં નથી? 

 

 

“શરદ શી ્હુ ે! િાદળાાં ગયાાં 
જળ નદી તણાાં નીતરાાં  થયાાં, 
ગગનથી ્ધુા ચાંરની   ઝરી, 
રસભરી  રમે  રાસ  ગરુજરી. 

*      *        * 

ચઢી આવયાાં ક્ાાંથી દળ પર દળો િાદળ તણાાં? 

કરે  ઈશારા  શી  ઝબક  ઝબકી  િીજ  રમણા! 
પડ્ાાં પાણી ધો ધો, જળભર થઈ ધન્ય ધરણી, 
હસ ે િર્ષાપ, શોભા શભુ નભ  વિશ ે મેઘધનનુી.” 

 

આનાથી અદભતુ રતઓુનુાં િણપન કોઈ કરી શકે? 
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ઉમાશાંકર જોર્ષીની િાત વિતતારથી કરિી હોય તો તેના માટે એક અલગ લેખ લખિો પડ,ે 

એટલ ેહિે હુાં ્નુ્દરમની િાત કરાં. 

“પષુ્પ  તણી પાાંદડીએ  બેસી કરત ુાં  કોણ ણચરાંતન હાસ? 

પથૃિી ઉરથી ઊઠે કોનો ્રુણભત પલુરકત મખુરરત શ્વાસ? 

કોણ  બદલતુાં  સાંધ્યાકાશે પલપલ  નિલાાં  ્ુાંદર ચીર? 

કોણ ઊછળતી  મોકલત ુાં વનજ કુમળી ઊવમિ સરિરતીર?” 

 

 અહીં ્નુ્દરમ એક મહત્િનો પશ્ન, કોણ,  કેટલી કોમળતાથી પછેુ છે? 

હિ ેજ ઓ, 

“હાાં રે અમ ેગ્યાતાાં 
હો રાંગના ઓિારે, કે તેજના ફુિારે, 

અનાંતન ેઆરે, કે રાંગ રાંગ િાદણળયાાં. 
 

*        *                 * 

હાાં રે અમ ેપોઢ્ાાં, 
છલકતી છોળે, દરરયાન ેરહિંડોળે, 

ગગનન ેગોળે, કે રાંગ રાંગ િાદણળયાાં.” 

 

આ પાંસ્ક્તઓમા કલપના અન ેઉલલાસ ભારો ભાર ભરેલા છે અન ેત ેપણ લયભાંગ િગર. 

અન ેજુિો ્નુ્દરમન ુરર-કોમળ રપ; એમન ુઆ ખબુ જ જાણીત ુાં સોનેટ, જે  મન ેખ  બ જ 

ગમ ેછે. 
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“ઘણુાંક ઘણુાં ભાાંગવુાં, ઘણ ઉઠાિ, મારી ભજુા ! 
ઘણુાંક ઘણુાં તોડવુાં, તુાં ફટકાર ઘા, ઓ ભજુા ! 
 

અનાંત થર માનિી હ્રદય–બચત્ત–કાયે ચઢયા 
જડત્િ યગુ જીણયના, તુાં ધધડાિી દે ઘાિ ત્યાાં 
 

ધરા ધણધણે ભલ,ે થરથરે દદિા, વ્યોમમાાં 
પ્રકાંપ પથરાય છો, ઉર ઉરે ઊઠે ભીવતનો 
 

ભયાનક ઉછાળ છો, જગત જાિ ડલૂી ભલ ે

પછાડ ઘણ, ઓ ભજુા ! ધમધમાિ સષૃ્ષ્ટ બધી ! 
 

અહો યગુયગુાદદનાાં પડ પરે પડો જે ચઢયાાં 
લગાિ, ઘણ ! ઘા, ત્રટુો તડતડાટ પાતાળ સૌ 
 

ધરાઉર દટાઇ મવૂછિત પ્રચાંડ જ્િાલાિલી 
બદહગયત બની રહો વિલસી રૌદ્ર ફુત્કારથી 
 

તોડી ફોડી પરુાણુાં, તાિી તાિી તટેૂલુાં 
ટીપી ટીપી બધુાં  ત,ે અિલનિલ  ત્યાાં અપયિા ઘાટ એન.ે” 

્ુાંદરમની પણ પ  રી િાત આિા લેખમા ન થઈ શકે. હિે આપણ ેબીજા થોડા કવિઓની 
િાત કરીએ. 

કલાપીના લય અને તાલન ેકોણ પડકારી શકે? 

“હા પતતાિો વિપલુ ઝરણુાં તિગપથી ઉતર્ુું છે, 

પાપી એમા ડુબકી દઈને પણુ્યશાળી બન ેછે.” 
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“માશ  કોના    ગાલની    લાલી    મહીં    લાલી    અને 
જ્યાાં જ્યાાં ચમન જ્યાાં જ્યાાં ગલુો ત્યાાં ત્યાાં વનશાની આપની” 

 

“રે રે શ્રધ્ધા ગત થઈ પછી કોઈ કાળે જ આિ ે

લગ્યા ઘાન ેિીસરી શકિા કાાંઈ સામથયપ ના છે.” 

 

“અરર બાલડુાાં, બાપલા અહો; જનની આ હિ ેતિગપમા જશ,ે 

સમજશો  નરહ  શુાં  થઈ  ગર્ુાં, રમકડુાં  કર્ુાં   હાથથી  ગર્ુાં; 
િીસરી શેં જશ ેઆ છાતી બાપડી, ઉપર ન ેતમ ેકુદતાાં સદા, 
િીસરી  ના શકે બાલ માતને, રમત તો  હિ ે રોઈ ને કરો.” 

(છે આનાથી કોઈ વિર્ષશે કરણ રસની કવિતા?) 

કલાપી પછી આપણ ેબીજા કવિઓની રચનાઓની ટુાંકાણમા િાત કરીએ. કાન્તની સાગર 

અન ેશશીની આ પાંસ્ક્તઓ જુિોઃ 

“જલવધજલદલ ઉપર દાવમની દમકતી, 
યાવમની   વયોમસર   માાંહી    સરતી; 
કાવમની   કોરકલા   કેણલ   ક જન  કરે, 

સાગરે    ભાસતી     ભવય    ભરતી.” 

શબ્દો કેિા સરળતાથી સરકે છે? ક્ાાંયે જોર જબરજતતી દેખાતી નથી. 

કરસનદાસ માણેકની આ પાંસ્ક્તઓ જુિોઃ 

“પચરાંગી ઓચ્છિ ઊછળ્યોતો અન્નક ટની િેળા; 
ચાાંદીની ચાખડીઓ પહરેી ભક્ત થયાતા ભેળા! 
શાંખ ઘોરતા,  ઘાંટ ગુાંજતા, ઝલરુાં ઝણઝણતી, 
શતશગ કાંચન આરતી હરરિર સાંમખુ નતપન્તી; 
દરરર દુબપળ, દીન અછૂતો અન્ન વિના અડિડતા, 
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દેિદ્વારની બહાર ભટકતા ટુકડા કાર ટળિળતા, 
ત ેરદન આં્ભુીના રે, હરરના લોચવનયા મેં દીઠાાં.” 

ક્ાાંયે લય, તાલ કે ભાિમા ઉણપ દેખાય છે? 

અન ેએજ વિર્ષય પર એમની આ બીજી કવિતાઃ 

ડુાંગર ટોચ ે દેિ બબરાજે, ખીણમાાં  ખદબદ  માનિકીટ, 
પરસિેે લદબદ  ભગતો ન ેપ્રભમુસ્તક ઝગમગ દકરીટ, 
જય જગન્નાથ, જય જગન્નાથ ! 
અવિનાિીન ે અન્નકોટના  આિ ે વનત અમતૃ ઓડકાર, 
ખીણમાાં  કણકણ  કાજે મરતાાં  માનિજન્ત ુરોજ હજાર, 
જય જગન્નાથ, જય જગન્નાથ ! 
પ્રભનુ ેવનત જરકિીના જામા, પલક પલક પલટાયે ચીર, 
ખીણના ખેડુાં  આબરૂ-ઢાાંકણ  આયભુર પામ ે એક  લીર, 
જય જગન્નાથ, જય જગન્નાથ ! 
 

ખીણના  ખાતર ખેડુાં  પરૂિ ે ધરતીમાાં  ધરબી કૃિ કાય, 
ડુાંગર  દેિા  જમી પોઢિે  ઘમુમટની  ઘેરી  િીળી  છાાંય, 
જય જગન્નાથ, જય જગન્નાથ ! 
કીડીન ે  કણ   હાથીન ે  હારો  સૌને  સૌનુાં  જાય  મળી, 
જગન્નાથ   સૌન ે  દેનારો   એ માન્યતા  આજ ફળી, 
જય જગન્નાથ, જય જગન્નાથ ! 
જગન્નાથનો  જય  પોકારો  કીડીન ે કણ પણ મળી રહિે,ે 

ડુાંગરનો  હાથી  તો  હારો  દયો  નિ  દયો  પણ લઈ લેિ,ે 

જય જગન્નાથ, જય જગન્નાથ !” 
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આપણ ેપણ જગન્નાથનો જય પોકારી અન ેહિ ેલોકકવિ ઝિેરચાંદ મેઘાણીની કેટલીક 

પસ્ક્તઓ જોઈએઃ 

“ઘડો  હો બાળક  કેરાાં ઘોરડયાાં  હો જી, 

ઘડો રે વિયાતલનારના ઢોરકયાાં હો જી; 

ભાઈ  મારા, ગાળીને  તોપગોળા, 
ઘડો  ્  ઈ-મોચીના  સાંચ  બો’ળા, 
ઘડો રાાંક રેંટુડાની આરો, 
ઘડો દેિ તાંબરુાના તારો, 
હ ેએરણ બેની ! 
ઘણ રે બોલ ેન ેએરણ સાાંભળે હો જી.” 

અન ેઆ જુિોઃ 

“જા  બાપ  માતા  આખલાને  નાથિાન,ે 

જા   વિશ્વહત્યા   ઉપર  જળ   છાાંટિાન,ે 

જા  સાત  સાગર  પાર  સેત ુ બાાંધિાન,ે 

ઘનઘોર િનની િાટન ેઅજિાળતો બાપ,ુ 

વિકરાળ  કેસરરયાળન ે પાંપાળતો  બાપ,ુ 

ચાલયો જજે તજુ ભોવમયો ભગિાન છે બાપ,ુ 

છેલલો  કટોરો  ઝેરનો  પી  આિજે  બાપ.ુ” 

 

ગાાંધીજીન ેપણ આ કવિતા ખ  બ જ ગમેલી. 

હિ ેકૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણીની આ પાંસ્ક્તઓ જોઈએઃ 

“ઘાંટના નાદે કાન ફૂટે મારા, ધપૂથી શ્વાસ રૂાંધાય 

ફૂલમાળા દૂર રાખ પજૂારી, અંગ મારુાં અભડાય 
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ન નૈિેદ્ય તારુાં આ, પજૂારી પાછો જા” 

 

અન ેનરવસિંહરાિ ભોળાનાથ રદિેરટયાની આ પાંસ્ક્તઓઃ 

“માંગલ મષ્ન્દર ખોલો, 
દયામય ! માંગલ મષ્ન્દર ખોલો ! 
જીિન િન અવત િગેે િટાવ્યુાં, 
દ્વાર ઊભો વિશ ુભોળો, 
દયામય ! માંગલ મષ્ન્દર ખોલો !” 

 

આ લેખની િધતી લાંબાઈને જોઈ, બીજી કવિતાઓનો અહીં માત્ર ઉલલેખ જ કરુાં છઃ 
 

ઇંદુલાલ ગાાંધીની “આંધળી માનો કાગળ” 

્ુાંદરજી બેટાઈની “અલલાબેલી” 

ચાં. ચી. મહતેા ના “ઈલા કાવયો” 

 અને છેલલ ેબોટદકરની આ પાંસ્ક્તઓઃ 

“પધારો એમ કહિેાથી પધારે એ પધાયાપ ના, 

વનમાંત્રણ પ્રેમી ન ેશાના? અનાદર પ્રેમન ેશાનો?” 

આ લેખ મારી યાદ શસ્ક્તની સીમાઓમા રહી લખ્યો છે, એમા થોડીઘણી ભ  લો હોઈ શકે 

એનો હુાં અગાઉથી તિીકાર કરી લઉં છાં. 
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(૭) કનવતાિા અલાંકાર 

એક સમય હતો જ્યારે કવિતા લખિાના વનયમો હતા. લેખ લખિાના પણ 
વનયમો હતા. એ િખતે કહિેાત ુાં,  

“વપિંગળ  પાઠ  પઢ્ા   વિના  કાવય  કરે  કવિ  કોય, 
િળી વયાકરણ વિણ િાણી િદે, િાણી વિમળ ન હોય.” 
કવિતા લખિા માટે વપિંગળ અને લેખ લખિા માટે વયાકરણ જરરી 
માનિામા આિતુાં. આજે હુાં માત્ર વપિંગળના એક ભાગ, અલાંકારની િાત 
કરીશ, અને એમાાં પણ ત્રણ પ્રકારના પ્રાસની જ િાત કરીશ. 

પ્રાસનો સૌથી િધારે િપરાતો પ્રકાર એટલે અંત્યાનપુ્રાસ. આમા કવિતાની 
દરેક બે પાંસ્ક્તના છેલલા શબ્દોનો પ્રાસ જરરી છે. કોઈિાર બીજી અને 
ચોથી પાંસ્ક્તમાાં પ્રાસ હોય તો પણ ચાલે. 

“કાલે રજા છે, ગઈ છાં ય થાકી,  
િાાંચીિ િહલેા સહ ુપાઠ બાકી 
તારી હથેળી અહીં લાિ સાચુાં,  
હુાં ભાઈ આજે તજુ ભાનય િાાંચુાં” 
અહીં પહલેી અને બીજી તેમજ ત્રીજી અને ચોથી પાંસ્ક્તનો પ્રાસ છે. 

“મન ેએ જ સમજાતુાં નથી કે આવુાં િાને થાય છે, 

ફૂલડાાં  ડબૂી    જતાાં  ને   પથ્થરો  તરી  જાય  છે. 

ટળિળે  તરસ્યાાં ત્યહાાં, જે  િાદળી િેરણ  બને, 
તે  જ રણમાાં  ધમૂ  મિૂળધાર  િરસી  જાય  છે.” 
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અરહિં બીજી અને ચોથી પાંસ્ક્તનો પ્રાસ છે. 

પ્રાસનો બીજો પ્રકાર છે, િણાપનપુ્રાસ. આ પ્રકારમાાં કવિતાની એક જ 
પાંસ્ક્તમા ઓછામા ઓછા ત્રણ શબ્દો એક જ અક્ષરથી શર થાય છે. 
ઉદાહરણ તરીકેઃ 

“કાવમની કોકીલા કેલી ક જન કરે, 
 સાગરે  ભાસતી  ભવય  ભરતી.” 
બન્ને પાંસ્ક્તઓમા આ અલાંકાર તપષ્ટ રીતે સમજાય છે. એક ણબજુ ાં ઉદાહરણ 
જોઈએ, 

“જનનીના હૈયામાાં પોઢાંતા પોઢાંતા પીધો કસુાંબીનો રાંગ; 

ધોળાાં ધાિણ કેરી ધારાએ ધારાએ પામયો કસુાંબીનો રાંગ.” 

આમા બન્ન ેપાંસ્ક્તઓમાાં ત્રણ કે ત્રણથી િધારે શબ્દો એક જ અક્ષરથી શર થાય છે. 

અન ેહિ ેજુિો મહાકવિ જયદેિની ખ  બ જાણીતી પાંસ્ક્તઓઃ 

“લણલત લિાંગ લતા પરરશીલન, કોમલ મલય સમીરે, 
 મધકુર  નીકર  કરાંણબત,  કોરકલ  ક જીત  કુાંજ કુટીરે.” 
 

અન ેછેલલ ેજોઈએ શબ્દાનપુ્રાસ. આ અલાંકારમાાં એકનો એક શબ્દ એક જ પાંસ્ક્તમાાં 
બે કે તેથી િધારે િાર જોિા મળે છે. ઉદાહરણ તરીકેઃ 
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“ મોટુાં એણ ેકીધુાં કામ, મોટા દેશે મોટુાં માન 
  મોટા  મોટા  મરહપવત  મરહપત   રામન.ે” 
અથિા 

“જાણીતો ન હતો પાંથ, જોઈને જાણીતો થયો, 
 જાણીતા  થઈન ે કીધા  જાણીતા  તમામને” 
આિા વપિંગળના વનયમોને લીધે જ ની કવિતાઓ જલદી કાંઠતત થઈ જતી. 
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(૮) કવિતામાાં છાંદ 
દલપત-નમયદ યગુમાાં અને ઉમાિાંકર-સનુ્દરમ યગુમાાં ઘણી બધી કવિતા 
વપિંગળિાસ્ત્રના વનયમો અનસુાર રચાયલી. પ્રત્યેક છાંદનો એક લય હોિાથી એ 
કવિતાઓ સહલેાઈથી યાદ રહતેી. છાંદના મખુ્ય બે પ્રકાર છે, અક્ષરમેળ છાંદ અને 
માત્રામેળ છાંદ. આ લખેમાાં મેં અક્ષરમળે છાંદના િધારે જાણીતા પ્રકારો પસાંદ કયાય છે. 

(૧) માંદાક્રાન્તા 

માંદાક્રાન્તા છાંદની પ્રત્યેક પાંગ્તતમા ૧૭ અક્ષરો હોય છે. ૪થા અને ૧૦મા અક્ષર પછી 
યવત આિ ેછે. માંદાક્રાન્તા છાંદમાાં કલાપીની કેટલીક કવિતાઓ ખબૂ જ લોકવપ્રય છે. 

અહીં મેં કલાપીની ખબૂ જાણીતી કવિતા આપી છે, અને ત્યાર પછી મેં કલાપીને 
સાંબોધીને માંદાક્રાન્તામાાં લખેલી મારી એક હળિી કવિતા આપી છે. અંતમાાં બ.ક. 

ઠાકોરનુાં મ ાંદાક્રાન્તામાાં અખાયલુાં અવત પ્રખ્યાત સોનેટ આપ્યુાં છે. સોનેટમાાં ૧૪ 
પાંગ્તતઓ હોય છે, અને સામાન્ય રીતે પહલેી આઠ પાંગ્તતઓમાાં એક વિર્ષય હોય છે. 

છેિટની છ પાંગ્તતઓમાાં પલ્ટો આિ ેછે, અને એમાાં પણ અંવતમ બે પાંગ્તતઓ ચોટદાર 
હોય છે. આ સોનેટમાાં એક પરણલેી સ્ત્રી પોતાના વપયરઘરમાાં પોતાનુાં બાળપણ યાદ 
કરે છે, પણ એમાાં એનો િર ઘસૂી આિ ેછે, આ પલ્ટો છે. 

માંદાક્રાન્તાનુાં બાંધારણઃ ગાગાગાગા/લલલલલગા/ગાલગાગાલગાગા 

યાદ રાખિા મેં રચેલી પાંગ્તતઃ “માંદાક્રાન્તા, સરળ રચના, આગિી ન ેઅનેરી” 

એક ઘા 

ત ેપાંખીની ઉપર પથરો ફેકતાાં ફેકી દીધો, 
છૂટયો ત ેન ેઅરરર! પડી ફાળ હૈયા મહીં તો! 
રે રે! લાનયો દદલ પર અને શ્વાસ રૂાંધાઇ જાતાાં 
નીચ ેઆવ્યુાં તરુ ઉપરથી પાાંખ ઢીલી થતાાંમાાં. 
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મેં પાળયુાં ત ેતરફડી મરે હસ્ત મહારા જ-થી આ, 

પાણી છાાંટયુાં દદલ ધડકતે ત્હોય ઊઠી િક્ુાં ના; 
ક્ાાંથી ઊઠે? જ્ખમ દદલનો ક્રૂર હસ્તે કરેલો! 
ક્ાાંથી ઊઠે! હ્રદય કુમળાં છેક તેનુાં અહોહો! 

આહા! દકન્ત ુકળ ઊતરી ન ેઆંખ તો ઊધડી એ, 

મ્રતૂ્ય ુથાિ?ે જીિ ઊગરિ?ે કોણ જાણી િકે એ? 

જીવ્યુાં, આહા! મધરુ ગમતાાં ગીત ગાિા ફરીને, 
આ િાડીનાાં મધરુ ફલને ચાખિાને ફરીને. 

રે રે! દકન્ત ુફરી કદી હિે પાસ મહારી ન આિે, 
આિ ેત્હોયે ડરી ડરી અને ઇચ્છત ુાં ઊડિાન;ે 

રે રે! શ્રદ્ધા ગત થઇ પછી કોઇ કાળે ન આિે, 
લાનયા ઘાન ેિીસરી િકિા કાાંઇ સામથ્યૅ ના છે. 

-કલાપી  
 

રે રે કલાપી 

“રે રે શ્રધ્ધા ગત થઈ પછી કોઈ કાળે ન આિ”ે 

િાન ેઆિા અશભુ િચનો બોલતો તુાં  કલાપી? 

મારી શ્રધ્ધા વપયર ગઈ છે, આજ આિી જિાની, 

તોય ે િાન ે બભતરમનમા  બીક  લાનયા કરે છે? 

તારુાં  બોલ્યુાં  િચન ફળિે, શુાં થિ ે હાલ મારા? 

તુાં તો રાજા, તરત  મળિે સાત રાણી તન ેતો, 
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મારા  જેિા  રખડી પડસે, બોલ તારા  ફળે તો. 

                          -પી. કે. દાિડા 

 

જૂનુાં વપયરઘર  

 બેઠી ખાટે, ફરીિળી બધે મેડીઓ ઓરડામાાં, 
દીઠાાં હતેે સ્મવૃતપડ બધાાં ઊકલ્યાાં આપ રૂડાાં; 

માડી મીઠી, ગ્સ્મત મધરુ ન ેભવ્ય મવૂતિ વપતાજી, 

દાદી િાાંકી રવસક કરતી ગોષ્ષ્ઠથી બાળ રાજી; 

સનૂાાં સ્થાનો સજીિન થયાાં, સાાંભળાં કાંઠ જૂના; 
આચારો કૈં વિવિધ ઢબના નેત્ર ઠારે સહુના; 

ભાાંડુ ન્હાનાાં વિશસુમયનાાં ખટમીઠાાં સોબતીઓ, 

જયાાં ત્યાાં આિી િય બદલી સાંતાય, જાણ ેપરીઓ. 

તો ય ેએ સૌ સ્મવૃતછબી વિિે વ્યાપી લે ચક્ષ ુઘેરી, 
ન્હાની મોટી બહુરૂપી થતી એક મવૂતિ અનરેી; 

ચૉરીથી આ દદિસ સધુીમાાં એિી જામી કલેજે 

કે કૌમારે પણ મજુ સરે બાળિેિે સહજેે ! 

બેસી ખાટે વપયરઘરમાાં બઝિંદગી જોઈ સારી, 
ત્યારે જાણી અનહદ ગવત, નાથ મહારા, ત્હમારી. 

– બળિાંતરાય ઠાકોર 
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(૨) વિખરીણી 

વિખરીણી છાંદ અક્ષરમળે છાંદ છે. એની પ્રત્યકે પાંગ્તતમાાં ૧૭ અક્ષર હોય છે. છ અક્ષર પછી 
અન ે૧૧ અક્ષર પછી યવત આિ ેછે(એટલ ેકે ગાતી િખત ેથોડુાં અટકિાનુાં હોય છે). આ 

છાંદન ેમહાકવિ ન્હાનાલાલે બહ ુખેડલેો, એટલે પહલેી કવિતા ન્હાનાલાલની જ આપી છે. 

કવિતા થોડી લાાંબી છે, પણ બધી પાંગ્તતઓ અથયપણૂય છે. બીજી કવિતા સ્નેહરગ્મમ 

(ઝીણાભાઈ દેસાઈ)ની છે. મેં પણ વિખરીણીમાાં લખિા પ્રયત્ન કરેલો એટલ ેત્રીજી કવિતા 
મારી છે. 

વિખરીણીનુાં બાંધારણ છેઃ  લગાગા  ગાગાગા, લલલ લલગા ગાલ લલગા 

આ બાંધારણન ેયાદ રાખિા મેં એક પાંગ્તત બનાિેલી “મધરૂોન ેમીઠો, રણઝણ થતો તુાં 
વિખદરણી” 

પ્રભો  અંતયાયમી,  જીિન  જીિના દીનિરણા 
વપતા  માતા  બાંધ,ુ અનપુમ સખા  દહતકરણા 
પ્રભા કીવતિ કાાંવત, ધન વિભિ,  સિયસ્િ જનના 
નમુાં છાં  િાંદુાં છાં  વિમળમખુ  સ્િામી જગતના 
 

સહુ અદભતુોમાાં તજુ સ્િરૂપ અદભતુ નીરખુાં 
મહા જયોવત  જેવુાં નયન િવિ ન ેસયૂય સરખુાં 
દદિાની ગફુાઓ પથૃ્િી  ઊંડુાં આકાિ ભરતો 
પ્રભો  ત ેસૌથીએ પર  પરમ ત ુાં  દૂર ઊડતો 
 

પ્રભો ત ુાં આદદ છે  શબુચ પરુુર્ પરુાણ ત ુાં જ છે 

તુાં સષૃ્ષ્ટ ધારે  છે સજૃન પ્રલય ે નાથ ત ુાં જ છે 

અમારા  ધમોનો  અહવનિિ  ગોપાલ  તુાં જ છે 

અપાપી પાપીનુાં  વિિ સદન કલ્યાણ ત ુાં જ છે 
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વપતા છે એકાકી  જડ સકલ ન ેચતેન  તણો 
ગરુૂ છે મોટો છે જનકુલ તણો પજૂય ત ુાં  ઘણો 
ત્રણે લોકે દેિા નથી ત ુાં જ સમો અન્ય ન થિ ે

વિભરુાયા ત ુાંથી  અવધક પછી તો કોણ જ હિ ે
 

િસ ેબ્રહ્ાાંડોમાાં  અમ ઉર વિિે િાસ  િસતો 
તુાં આઘેમાાં આઘે પણ સમીપમાાં વનત્ય હસતો 
નમુાં આત્મા ઢાળી નમન લળતી દેહ  નમજો 
નમુાં કોદટ િારે  િળી પ્રભ ુનમસ્કાર જ  હજો 
અસત્યો માાંહથેી પ્રભ ુપરમ સત્યે ત ુાં લઈ જા 

ઊંડા અંધારેથી  પ્રભ ુપરમ તજેે  તુાં લઈ જા 

મહામતૃ્યમુાાંથી અમતૃ સમીપ ે નાથ લઈ જા 

તુાં હીણો હુાં છાં તો તજુ દરસનાાં દાન દઈ જા 

 

વપતા પેલો  આઘ ે જગત િીંટતો સાગર રહ ે

અન ે િેગે  પાણી સકલ નદીનાાં ત ેગમ િહ ે

િહો એિી  વનત્યે મજુ જીિનની સિય ઝરણી 
દયાના  પણુયોના  તજુ પ્રભ ુમહાસાગર ભણી 
 

થતુાં  જે  કાયાથી  ઘડીક ઘડી િાણીથી ઉચરુાં 

કૃવત  ઇંદદ્રયોની મજુ મન વિિે ભાિ જ સ્મરુાં 

સ્િભાિ ેબદુ્ધદ્ધથી  શભુ અશભુ  જે કાાંઈક  કરુાં 

ક્ષમાદષ્ટે જોજો  તજુ  ચરણમાાં  નાથજી ધરુાં 

-મહાકવિ ન્હાનાલાલ 
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કદી મારી પાસ ેિનિન તણાાં હોત કુસમુો, 
રૂપાળાાં, ઓજસ્િી, સરુબભ ઝરતાાં, હાસ્ય કરતાાં, 
સજેલાાં િા રાંગે પલુદકત ઉર્ા સાન્ધ્ય નભના, 
વિખેરી ત ેમાગે તજુ હૃદય આહ્ લાદ ભરત.ે 

કદી મારી પાસ ેઝગમગ થતા હોત હીરલા, 
પ્રભાિન્તા, દૈિી, ત્રણ ભિુનના દીપ સરખા, 
કરીન ેઉમાંગે તજુ પથ મહીં રોિની સદા, 
ધરી દેત ેસિ ેહરખ થકી તારે ચરણ હુાં. 

પરાંત ુબભખારી મજુ ગરીબ પાસ ેનહીં કશુાં 

મીઠાાં સ્િપ્ના હૈય,ે મજુ ધન અન ેથોડી કવિતા, 
હુાં તો િેરુાં એ સૌ તજુ પથ મહીં વ્હાલ ધરીન,ે 

જરા ધીમ ેધીમ ેપગ તુાં ધરજે, છે મદુૃલ એ. 

– સ્નેહરગ્મમ 
 

હજારોની થાળી 
અરે ખાિા આપો, અમ ઉદર ખાડા બહુ પડયા, 
હજારો ભખુ્યાના શ્રિણ પદડયા િબ્દ કણય, ત્યાાં 
વતજોરીના  નાણા  ખડ ખડ  કરીન ે હસી પડયા, 
અન ેએ હાસ્યો સૌ ધવનક ઉદરે પ્રવતધ્િવનત થ્યા, 
પકુારે  ત્રપુ્પ્તના,  મમ  ઉદર  વિર્ે  પ્રશ્ન ઉઠતો, 
હજારોની  થાળી  એક   ઉદરમાાં  શુાં  િમી  ગઈ? 

-પી. કે. દાિડા 
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(૩) પથૃ્િી છાંદ 

આ છાંદની પ્રત્યેક પાંગ્તતમાાં કુલ ૧૭ અક્ષર હોય છે. આઠમાાં અક્ષરે યવત આિ ેછે. 
તેનુાં લગાત્મક રૂપ છે-લગા લલલગા લગા લલલગા લગા ગાલગા  

આ છાંદ યાદ રાખિા મેં પાંગ્તત રચીઃ “નિીન રચના કરો, સરળ રીત પથૃ્િી મહીં” 
કલાપી અને બ. ક. ઠાકોરે આ છાંદમાાં સુાંદર રચનાઓ આપી છે. અહીં મેં એક 
કલાપીની અને એક સનુ્દરમની રચના આપી છે. સનુ્દરમની રચનાની છેલ્લી બે 
પાંગ્તતઓ પથૃ્િી છાંદમાાં નથી એ સ્ત્રગધરાછાંદમાાં છે. 

પડયા જખમ સૌ સહ્ા, સહીિ હુાં હજુયે બહ,ુ 

ગણયા નિ કદી, ગણુાં નિ કદી, પડે છો હજુ; 

અપાર પડિે અને જજગર હાય ! આળાં થયુાં, 
કદઠન ન બનો છતાાં હૃદય એ જ ઈચ્છાં, પ્રભ ુ! 

પડી િીજળી તે પડી સખુથી છો, બળાં છાં સખુે, 
અનન્ત ભભકૂા દહ,ે દહો, ગળાં છાં સખુે ! 
ન દાહ િસમો કદી, જજગર બમૂ ના પાડત ુાં, 
કદઠન બનજો નહીં હૃદય, એ જ ઈચ્છાં પ્રભ ુ! 

બહુય રસ છે મન,ે હૃદય છે હજુ તો, અહો ! 
અરે ! હૃદય જો ગયુાં, રસ ગયો પછી તો બધો; 
ભલે મદુૃ રહી સહી જખમ છેક ચરૂો થત ુાં, 
કદઠન ન બનો કદી હૃદય એ જ ઈચ્છાં, પ્રભ ુ! 

      – ‘કલાપી’ (K 
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ઘણ ઉઠાિ, મારી ભજુા! 
 

ઘણુાંક ઘણુાં ભાાંગવુાં, ઘણ ઉઠાિ, મારી ભજુા! 
ઘણુાંક ઘણુાં તોડવુાં, તુાં ફટકાર ઘા, ઓ ભજુા! 
 

અનાંત થર માનિી  હૃદય –બચત્ત–કાયે   ચઢયા 
જડત્િ યગુ જીણયના, તુાં ધધડાિી  દે ઘાિ ત્યાાં 
ધરા  ધણધણે ભલ,ે  થરથરે દદિા,  વ્યોમમાાં 
પ્રકાંપ  પથરાય  છો, ઉર  ઉરે  ઊઠે  ભીવતનો 
 

ભયાનક  ઉછાળ  છો, જગત જાિ ડલૂી ભલ ે

પછાડ ઘણ, ઓ ભજુા  !ધમધમાિ સષૃ્ષ્ટ બધી!  

અહો  યગુયગુાદદનાાં  પડ પરે  પડો જે ચઢયાાં 
લગાિ, ઘણ  !ઘા , ત્રટુો  તડતડાટ  પાતાળ સૌ 
 

ધરા  ઉર  દટાઇ  મવૂછિત  પ્રચાંડ  જ્િાલાિલી 
બદહગયત  બની  રહો  વિલસી  રૌદ્ર ફુત્કારથી 
તોડી    ફોડી   પરુાણુાં,   તાિી  તાિી   તટેૂલુાં 
 

ટીપી ટીપી  બધુાં  ત ે અિલ નિલ  ત્યાાં  અપયિા  ઘાટ  એન ે

ઝીંકી રહ ેઘા, ભજુા, ઓ, લઇ ઘણ, જગને ઘા થકી ઘાટ દેન ે

 

-સનુ્દરમ 
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(૪) અનષુ્ટુપ 

અનષુ્ટુપમાાં ૮-૮ અક્ષરના ૪ ચરણ હોય છે. એક પાંગ્તત બે ચરણની બને છે એટલ ે
એક પાંગ્તત સોળ અક્ષરની થાય. દરેક ચરણમાાં પાાંચમો અક્ષર લઘ ુઅને છઠ્ઠો અક્ષર 
ગરુૂ આિ.ે ત ેઉપરાાંત પહલેા અન ેત્રીજા ચરણમાાં સાતમો અક્ષર ગરુૂ આિ ેઅન ે
બીજા અને ચોથા ચરણમાાં સાતમો અક્ષર લઘ ુઆિ.ે દરેક ચરણમાાં પહલેા ચાર 
અક્ષર ગમે તે એટલે કે લઘ ુકે ગરુુ હોઈ િકે. 

આપણા સાંસ્કૃતમાાં અનેક શ્ર્લોક અને સ્તોત્ર અનષુ્ટુપછાંદમાાં છે. ભગિદ ગીતાના 
મોટા ભાગના શ્ર્લોક અનષુ્ટુપમાાં છે. અહીં મેં કરિનદાસ માણેકનુાં મહાત્મા ગાાંધી 
વિર્ેનુાં એક કાવ્ય અને જયોવતન્દ્ર દિેનુાં એક આત્મ પદરચય આપતુાં હાસ્ય કાવ્ય રજૂ 
કયુાં છે. આ કાવયમાાં અનષુ્ટુપ વસિાયના છાંદો પણ છે, પણ મોટાભાગના અનષુ્ટુપ છે. 

બાંધારણન ેયાદ રાખિા મેં રચેલી પાંગ્તત છેઃ “સાદો સીધો ભલો ભોળો છાંદ છે આ 
અનષુ્ટુપ” 

(૧) 

સત્યનુાં કાવ્ય છો બાપ ુ

(અનષુ્ટુપ) 

િીરના  િીયયથી  ઝૂઝયા  કયાાં  કેસદરયાાં  સદા, 
ગ્સ્થતપ્રજ્ઞ તણી  િાાંવત  છતાાં  ના વિસયાય કદા, 
ધરા િા  ધીર ગાંભીર વ્યોમ િા વિપલુાત્મ છો, 
ઊંડાણે ઉદવધ  જેિા  તેજ  િા  શદુ્ધ  છો તમ.ે 

ઝૂઝો છો  જેમની  સામ ે તેમના  દહતન ે ચહો, 
વિશ્વમાાંગલ્યની   બચિંતા  સદાયે   અંતરે  િહો, 
 



 

55 
 

વનજ  ન ે પરના  ભેદો  તમારે  અંતરે   નથી, 
માનિ માત્ર બન્ધ ુ એ ભાિના  છે   ઉરે ગ ૂાંથી. 
 

તમે સાંહારથી  ત્રાસ્યાાં  જગની  એક આિ છો, 
અન્ધારે  પન્થ  ભલૂેલી   પથૃ્િીના  પ્રકાિ  છો, 
સ્િપ્ન છો વનદદ્રતો કેરુાં બદ્ધો કેરુાં મગુ્તતગાન છો, 
ઝૂઝાંતા  જાડયજૂથોશુાં   સ્ત્રષ્ટાનુાં  અબભમાન છો. 
 

સત્યનુાં કાવ્ય છો બાપ!ુ  કાવ્યનુાં સત્ય છો તમે! 
ઝાંખતી  કાવ્યને સત્ય ે સષૃ્ષ્ટ  આ  આપને નમ!ે 
-કરસનદાસ માણકે 

(૨) 

આત્મપદરચય 

[અનષુ્ટુપ[ 

‘તમારી જાતનો આપો  તમે જાતે પદરચય’. 
તમારુાં િાક્ એ િાાંચી મને આશ્ચયય ઊપજે. 
 

જાતને જાણી છે કોણે કે હુાં જાણી િકુાં, સખ?ે 

જાણે જે  જાતન ે તેય ે જણાિ ે નદહ અન્યને. 
 

તથાવપ  પછૂતા  ત્યારે,  વમત્રનુાં  મન રાખિા; 
જાણુાં ના જાણુાં  હુાં તોયે  મથુાં  ‘જાત જણાિિા’. 
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જન્મ ે બ્રાહ્ણ, વવૃત્તએ  િૈમય  ન ે પ્રવવૃત્તએ 

શદુ્ર છાં; કલ્પના માાંહ ે ક્ષવત્રયે હુાં બનુાં િળી! 
 

િૈિિ ે ખેલતો  ખેલો,  િાળામાાં  ભણતો  િળી, 
બ્રહ્ચયાયશ્રમ ે ત્યારે  ગ્સ્થવત  મારી  ગણી હતી. 
 

િાળાન ેછોડીન ેજયારે, સાળાની બહનેન ેિયો 
ગાહયસ્થ્યે આશ્રમ ે જયેષ્ઠે  તેદા  પ્રેમ ે હુાં સ ાંચયો. 
 

પ્રભતુામાાં  ધયાય પાદ;  પથૃ્િીન ેરસ-પાટલ;ે 
પયગમબર પ્રભ ુકેરા પધાયાય બે પછી ગહૃ.ે 
 

દદનનાાં  કાયય  આટોપી  િાનપ્રસ્થ  અનભુવુાં, 
પારકાાં કામ આિે ત્યાાં સાંન્યાસી હુાં બની રહુાં! 
 

િણાયશ્રમ  તણા  આમ બધા  હુાં  ધમય પાળતો, 
જાળિિા મથુાં વનત્ય આયય સાંસ્કૃવત િારસો. 
 
અદરન ે મોદ  અપયન્ત,ુ  દ્રવ્ય  અપયન્ત ુ િૈદ્યન ે

િહાલાને અપયન્ત ુ બચિંતા,  મને પીડા સમપયત ુાં, 
 

પથૃ્િીય ે ખેંચતી  જેને બહુ જોર  થકી નદહ– 

ભારદહણુાં  મન ે  એવુાં  ઈિે  િરીર  આવપયુાં, 
 

રોગ ને સ્િાસ્થ્યની વનત્યે રણભવૂમ બની રહ્ુાં 

એવુાં   િરીર   મારુાં,   દિાઓથી   ઘડાયેલુાં! 
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સોટી ને વિક્ષકો  કેરા િાળા  માાંહ ેસમાગમ ે

વિદ્યા ને િેદના  બે મેં  એક સાથે જ મેળવ્યાાં. 
 

મન   કેળિિા  માટે   દેહ   વિદ્યાલય ે પયૂો, 

મન દકન્ત ુરહ્ુાં ના ત્યાાં, બ્રહ્ાાંડો ભટકી િળયુાં! 
 

વિદ્યાને પામિા પહલેાાં, અથયનો વ્યય મેં કયો, 

પછીથી  અથયન ે કાજે  વિદ્યાવિક્રય  આદયો. 
 

ઘરમાાં  હોય  ના કાાંઈ,  ક્ષધુા ત્યારે  સતાિતી, 

ભયુાં  ભાણુાં વનહાળીન ે ભખૂ મારી મરી જતી. 
 

વવૃત્ત મારી  સદા એિી, હોય  તે ના ચહ ેકદી, 

હોય ના તે સદા માગે, મળયે માાંનયુાંય ના ગમે! 
 

[ઉપજાવત] 

સાદહત્ય  સાંગીત  કલા વિિે મેં 
ધરી રુબચ, દકન્ત ુન વસદ્ધદ્ધ આિી. 
 

ગાઉ  ન  હુાં  કારણ  માત્ર  તેનુાં 
આિ ે દયા  કૈં સણુનાર કાનની. 
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કયુાં  હત ુાં  એક જ  િેળ  જીિન ે

અપિૂય   નતૃ્ય   વિના   પ્રયાસે. 
 

હુાં  એકદા  માગય  પરે  વનરાાંત,ે 

ઉઘાડપાદે   ફરતો   હતો  ત્યાાં 
 

અધી  બળેલી બીડી કોક  મ ૂખ્ે 
ફેંકી હતી  તે પર  પાદ  મકૂ્ો. 
 

અને પછી નતૃ્ય કરી ઊઠયો જે, 

તેવુાં હજી  નતૃ્ય કયુાં  ન કોઈએ! 
 

સાદહત્યની  કાંટકિાડ   ભેદિા 
કરે  ગ્રહી  કાતર  કાવ્ય  કેરી, 
 

પાડી છીંડુાં નાનકુાં એક  ત્યાાં હુ ાં 
ખણૂે ઊભો,  કાતર ફેંકી દીધી! 
 

[અનષુ્ટુપ] 

દેહ   દાતણના  જેિો,  મન  મકયટના  સમુાં 

આત્મા દકન્ત ુગણુાં મારો િડો બ્રહ્ાાંડ જેિડો. 

[િાદૂયલ] 

નાના રૂપ ધરી હુાં એમ ખીલવુાં માયામયી સષૃ્ષ્ટન ે

ખેલુાં ખેલ અનન્ત સાન્ત જગમાાં દદક્કાલને કાંદુકે. 
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હુાં ચૈતન્યચડૂામબણ  સકલ  આ બ્રહ્ાાંડ વ્યાપી રહ્ો, 

જે દેખાય, સણુાય, થાય જગમાાં, તે સિય મારા થકી. 
 

કુાંજે  કોદકલ  કૂજતી  કલરિ ે ત ે નાદ  મારો નકી, 

વનદ્રાભાંગ કરાંત  શ્વાન ભસતાાં, તેય ે દક્રયા  માહરી. 
 

દાતા  હુાં જ  સિુણયચાંદ્રક  તણો, લેનારય ે હુાં જ છાં, 

હુાં કૂટસ્થ, અનન્ત બ્રહ્, મજુથી ના બભન્ન લેિ ેકશુાં. 
 

[અનષુ્ટુપ[ 

રજ્જુમાાં  સપયની ભ્રાગ્ન્ત થાય,  તેમ તને સખ,ે 

મહાજયોવત પરબ્રહ્ દીસે જયોવતન્દ્ર હ. દિ.ે 

-જયોવતન્દ્ર દિ ે

(૫) િાદૂયલવિક્રીદડત 

આ છાંદમાાં પ્રત્યેક પાંગ્તતમાાં ૧૯ અક્ષર આિ.ે ૭મ ેઅન ે૧૨મ ેઅક્ષરે યવત આિ.ે આ 
છાંદનુાં બાંધારણ છેઃ  ગાગાગા લલગા લ/ગા લલલગા/ગાગાલ ગાગાલગા અને એન ે
યાદ રાખિા મેં પાંગ્તત બનાિી 

“વસિંહોની ડણકો સમો ગરજતો, િાદૂયલવિક્રીદડતો (છેલ્લો લગ ુહોય તો પણ ગરુૂ 
ગણાય). 
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આ છાંદ કલાપીનો ખબૂ માનીતો છાંદ છે,  એટલ ેકલાપીના બે લઘ ુકાવ્યો અને એક 
વિિેક મનહર ટેલરનુાં સોનેટ એમ ત્રણ કાવ્યો આપ્યા છે. કલાપીની આ છાંદની ઉત્તમ 
પાંગ્તતઓ એમના ખાંડ કાવ્યોમાાં છે, ઉદાહરણ તરીકે ગ્રામ માતા. ખાંડ કાવ્યોને આપણ ે
અલગ વિર્ય તરીકે લેશુાં. આ છાંદ માટે િધારે જાણીતી કવિતાઓ હુાં િોધી નથી 
િક્ો એનો મન ેઅફસોસ છે. 

(૧) 

જોન ેભાઈ ! તહીં રહી મલપતી ત ેમોહની ક્રૂરતા, 

તેમાાં ત ેઅવત રમય આકૃવત રહી જેન ેકહી મેં વપ્રયા; 

ઘુાંચાયા મજુ ત ેઅરે ! પ્રણયીઓ એ જાળ માાંહી દદસે, 

ભોળાાંને વનરખી ડુબ્યા, ડુબી જતાાં ચીરાય હૈય ુાં સખ ે! 

 

ત ેસૌ આમ જ આ જ માગય પર હા ! રોઈ રડી આિિ, 

તેઓના દુઃખથી દુઃખી થઈ અરે ! કૈં પ્રેત વમત્રો રડ,ે 

તેઓની કબરો તણા પથરમાાં અશ્રઝુરા ચાલતા, 

તોના બળી ભસ્મ જે થી ગયા એ અંિ સૌ કાંપતા ! 

ઓહો ! મોહ જ મોહનુાં જગત આ તેમાાં હિ ેપ્રેમ ક્ાાં? 

-કલાપી 

(૨) 

થાકેલુાં હરણુાં ય અન્તસમય ેએકાન્ત ન ેિાાંવતમાાં, 

બેસીન ેવનજ પ્રાણ ત્યાગ કરત ુાં વનઃશ્વાસ અશ્ર ુવિના; 
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હુાં તો કૈંક વિચાર ન ેદુઃખ મહીં આ પ્રાણ ત્યાગુાં સખા ! 

ન ેહુાં જેમ જ સૌ મનષુ્ય દુઃખમાાં રોઈ ત્યજે પ્રાણ હા ! 

-કલાપી 

(૩) 

તટેૂ નક્કી જ એરણ ેસમયની, મોતી યદદ ખોટુાં છે, 

સોનુાં જો નકલી હિ,ે ચમક ના લાાંબી ટકે; કીધુાં મેં; 

એની જેમ જ આપણો પ્રણય જે સાચો નથી લાગતો, 

પાંજો કે સદહ િકે વપ્રય કહ,ે એ કારમા કાળનો? 

 

ખોટો સાિહતો નહીં વપ્રય,ે અતાાં સાંબાંધ આ આપણો, 

થોડુાં ભાનય, જરા પ્રયત્ન પણ તો ટૂાંકો પડયો બેઉનો; 

સાથ ેરે’વુાં સદા છતાાંય કમન,ે એ દુઃખની ખાતરી, 

છૂટા યોનય પળે થવુાં, અગર હો સાચી દદલે લાગણી. 

 

રે’િ ેએ દદિસો સદા સ્મરણમાાં જે જે ગયા સાથમાાં, 

રે’િ ેકાયમ ગાઢ તોય પણ જો આ આપણી વમત્રતા; 

મારો વનણયય આપણા દહત અન ેસારાઈ માટે જ છે, 

માન ેતુાં શુાં? બોલ બોલ વપ્રય, તુાં આ િાત તો યોનય છે. 

કાવ્યાાંતે જયમ ચોટ ધારી કરત ુાં, સોનેટ હો એ રીતે 
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આ છેલ્લી ક્ષણમાાં ઊઠાિી નયનો, તેં જોયુાં સામ ેઅન.ે. 

-વિિેક મનહર ટેલર 

(૬) સ્ત્રનધરા 

સ્ત્રનધરા છાંદમાાં મન ેજૂની કવિતાઓમાાંથી આખી કવિતાઓ મળી નદહિં. ખાંડ-કાવ્યોમાાં 
આ છાંદની પાંગ્તતઓ છે, પણ હુાં આખી કવિતા િોધુાં છાં. આખરે મન ેમારા વમત્ર શ્રી 
રમેિ પટેલ ‘આકાિદીપ’ની બે કવિતાઓ મળી. રમેિભાઈ ઈલેતરીકલ એંજીનીઅર 
છે અન ેછતાાં આિા અઘરા છાંદમાાં આિી સરસ કવિતાઓ લખી િકે છે એ એમની 
એક વસપ્ધ્ધ છે, બન્ન ેકવિતા સોનેટ છે. 

સ્ત્રનધરા છાંદની પ્રત્યેક પાંગ્તતમા ૨૧ અક્ષર હોય છે. યવત ૭ અને ૧૪મા અક્ષર પછી 
આિ ેછે. 

બાંધારણઃ ગાગાગાગાલગાગા/લલલલલલ ગા/ગાલ ગાગાલ ગાગા 

યાદ રાખિા મેં રચેલી પાંગ્તતઃ “ધીરે ધીરે છટાથી સરલ સરકતો સ્ત્રનધરા છાંદ થાય” 

(૧) 

ગ્રીષ્મ 

છાંદ -સ્ત્રનધરા  

ગ્રીષ્મ ગ્રીષ્મ ધખાંતો, બળ બળ જ થતો, ધોમ ને ભોમ રોળે 

િૈિાખી િાયરાઓ, િહાંત અનલસા , િેકતા ગાત્ર ગાળે 

સકૂા ભેંકાર ખતેો, સરિર પટતો , ખાય ચાડી િગાડી 
ભલૂી માગો તરસ્યા, િનચર રખડ,ે િોધતા પાંક ક્ારી 

આકાિેથી િછૂટે, દકરણ જ રવિનાાં , તીવ્રતો ખાંજરોસાાં 
ત્યાાં ખીલે એ ખમુારી, પથ પથ લહરે, લીમડા િાત દેતા 
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ઝીલી આ તાપ રાંગે, ખિુ ગલુમહરો, ઝૂમતા ગાય ગાથા 
આિો ગાિો પક્ષીઓ, હરખ ઉર મહીં, ઝૂલજો છે પરીક્ષા 
 

પણુયથી ધન્ય બાપો, પરદહત િગડ,ે ઘમૂતો આિ સાથ ે

ને પ્રાથે એ તપો રે, ગગન ઉભરિ,ે િાદળો ગાજિે રે 

પાકી ઝૂમે જ જોન,ે મધરુસ ભર રે, રાયજાદા જ કેરી 
બોલાિે લોકમાતા, ઋત ુફળ ધરિા, છે ભરી િેલડીઓ 

છે િગ્તત ધન્ય તારી, ધખ ધખ રવિનાાં, ઝીલતાાં તેજ તીખાાં 
સાંતાયે સૌ જ છાાંય,ે તન જ તપિતો, ખેતરો જાય ખેડી 

રમેિ પટેલ “આકાિદીપ” 

(૨) 

ધન્ય છે મેઘ રાજા…..રમેિ પટેલ(આકાિદીપ) 

(છાંદ–સ્ત્રનધરા)  

કાળાાં ડીબાાંગ ઘમૂ,ે રૂપ અિનિલાાં, ગાજતાાં ઘોર નાદે 

છૂપાયો સયૂય ઓથ,ે પણ તન તતડ,ે બાફલો અંગ અંગે 

પોકારે જીિ સિ,ે ધરણ ધખધખ ે, આિ દોડી પધારો 

ધીરે ધીરે છિાયો, ગગન ગજિતો, મેઘલો િાય ુસાંગે 

  

  

ઝીલો દોડી હુાં આવ્યો, ફરફર ફરણ,ે ભીંજાજો ભાિ ભીંના 

ખમુબ ુ છૂટી  ઉરેથી, વમલન પદરમલ,ે વ્હાલ  િેરે ધરામા 
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ઝીલે પષુ્પો રૂપોથી, તરબતર ધરા, સપ્ત  રાંગો સહુાણા 

ઝૂમ ે વકૃ્ષો  લળીન,ે મન િન  ટહુકે, ધન્ય છે મેઘ રાજા 

  

ભવ્ય દીસે તટો એ, નયન મન હરે, લોકમાતા સભુાગી 

તોડે એ ભેખડોન ે, નિયિુ સરખી, જોમથી  જાય િેગે 

ઝીલી આ િેગ હૈયુાં, ઝરણ સમ રમ,ે િાત માાંડે મજાની 

લાગે ભીંનાિ વ્હાલી, પલુદકત મનડ,ે ગીત કોઈ જ ગોત ે

  

િર્ાય તારી કૃપાથી, કુદરત  સજિ ે, િૈભિ ે દાન  દેિ ે

મા મેઘાની ઉદારી, િત સખુ ઋતઓુ, ઝીલશુાં પાય લાગી  
  

રમેિ પટેલ(આકાિદીપ) 

 

(૭) માબલની 

આ છાંદમાાં પ્રત્યેક પાંગ્તતમાાં ૧૫ અક્ષર હોય છે. યવત ૮ અક્ષર પછી આિ ેછે. 
માબલનીનુાં બાંધારણ આ પ્રમાણ ેછેઃ લલલલલલગાગા/ગાલગા ગાલગાગા 

આ છાંદ યાદ રાખિા મેં પાંગ્તત બનાિી છેઃ “મધરુ મધરુ ગીતો માબલનીમાાં મળે છે.” 

મારા પ્રયત્નો છતાાં, આખી માબલની છાંદમાાં લખાયલી કવિતા હુાં િોધી ન િક્ો, 
એટલ ેકલાપીનુાં એક જાણીત ુાં ખાંડ-કાવ્ય “સારસી” રજૂ કરૂાં છે. તમને “ગ્રામ માતા” 
ગમયુાં હત ુાં, તો આ પણ ગમિ.ે આ કાવ્યમાાં ૧૨ પાંગ્તતઓ માબલની છાંદમાાં છે. 
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સારસી (ખાંડ કાવ્ય) 

 (િાદૂયલવિક્રીદડત) 
મીઠા દીઘય ધ્િવન િતી િન બધુાં હર્ે ભરે કોદકલા, 
ઝીણી િાાંસળી િા સ્િરો સખુભયાય ચાંડોળ આલાપતાાં; 
બખસ્કોલી તરુના મહાન વિટપે ઝકી રહી ત્યાાં કૂદે, 

ને રાંગીન શકુો ઘણા મધરુિા આકાિ ઉડી રહ!ે 

(અનષુ્ટુપ) 

આિી આનન્દિળેાએ બબચારુાં કોણ આ દુઃખી? 

હિે એ પ્રેમનુાં માયુાં હૈય ુાં કોઈ રહ્ો તપી! 
 

(હદરગીત) 

ગાંભીર નાદ કરતી સદરતા િહ ેછે, 

વસિંચી જલે પબુલન િીતલ એ કરે છે; 

ત્યાાં દીન સારસી ઉભી જલપરૂ નતે્ર,ે 

સનૂી, અરે! વિર નમાિી રહી રડે એ! 
 

(અનષુ્ટુપ) 

અહોહો! પાાંખ પ્રીવતની તેની તટૂી ગઈ દદસ,ે 

આવુાં આ પક્ષી, તેને એ આિી પીડા ખરી! અરે! 
 

(માંદાક્રાન્તા) 

રે રે! તનેો વપ્રયતમ તહીં પાદ પાસે પડયો છે, 

પ્હોળી પાાંખો વિવથલ બની છે મતૃ્યનુો હસ્ત લાનયે; 
પારાધીએ હૃદય પર હા! તીર માયો દદસે છે, 

ખ ૂાંચ્યો છે ત્યાાં રુવધર િહત ુાં બાંધ હાિાાં થયુાં છે. 
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(અનષુ્ટુપ) 

જીિવુાં જીિ લઈેને આંહી એિી દદસે રીવત! 
કોઈને દુઃખ દેિાથી તપૃ્પ્ત કેમ હિે થતી? 

 
 

(હદરગીત) 

 

મકૂી ગયો ક્મ વિકાર હિે વિકારી? 

આિી હિે દદલ દયા કાંઈ સારસીની? 

બચ્ચાાં અને પવતવપ્રયા તણી એ ઘડીની 
નાસ્યો હિે હૃદયચીરતી ચીસ સણુી! 
 

(અનષુ્ટુપ) 

ગાળે છે પ્રેમનાાં અશ્ર ુિજ્ર જેિા ય દદલન,ે 

કો િેળા પારધીને એ પ્રેમનો દાંિ લાગતો. 
 

(માંદાક્રાન્તા) 

આવુાં આવુાં નીરખી દદલમાાં કાાંઈ કેવુાંય થાય, 

કેિો છે રે રુદનમય આ ક્રૂર દેખાિ હાય! 
ન્હાનાાં બચ્ચાાં ટળિળી રહી માત સામુાં જુએ છે, 

ને પાંપાળે વનજ જનકના કાંઠને ચાંચથુી એ. 
 

(અનષુ્ટુપ) 

હજુ તો ખેલિા પરુૂાં િીખ્યાાં નથી આ બાલડુાાં, 
રે! તે શુાં મતૃ્યનુે જાણે ભોળાાં આ લઘ ુપાંખીડા! 
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(માબલની) 

દુઃખ સહુ ઉડી જાિે કાલ આ બાલકોનાાં, 
રમતગમત માાંહી હર્ય લેિે ફરી આ; 

પણ ઝરી મરિે રે સારસી બાપડી તો, 
જખમ નદહ રુઝાિે પ્રમેનો કારી લાનયો. 
 

(અનષુ્ટુપ) 

પ્રેમીએ પ્રેમી જાતાાં કો બીજાથી પ્રેમ જોડિો, 
આવુાં કાાં ન કરે સૌએ પ્રેમી જો કો મળે ખરો? 

 
 

(અનષુ્ટુ) 

 

જોડિી એક જોડીને બ ેકો ખાંદડત થાય તો, 
બન્નેનાાં એકબીજાથી ઓછાાં જેથી બને દુઃખો. 
 

(વિખરીણી) 

અઢેલી બાઝીને તરુ રાહ રહ ેખીલતી લતા, 
દઈ પષુ્પો પ્રેમે લઈ રસ જીિે છે પ્રણયમાાં; 
સખુી આિા દહાડા સરકી કાંઈ જાતા રમતમાાં, 
અને એ િેલીને મરણપડદામાાં લઈ જતા. 
 

(વિખરીણી) 

મરેલી િેલીનુાં સ્મરણ નિ ભલૂે તરુ કદી, 
અને પ્રેમી ગાળે દદિસ દુઃખના કૈં રડી; 
પરન્ત ુચાાંપે છે હૃદય પર બીજી લઈ લતા, 
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અને પ્રેમે રેડે મધરુ રસ તેના હૃદયમાાં. 
 

(વિખરીણી) 

ધીમે ધીમે આવુાં તરુ થઈ જઈ વદૃ્ધ મરત ુાં, 
અને પેલી િેલી રુદન કરતી કૈં દુઃખભયુાં; 
છતાાં ટેકો બીજા તરુ પર લઈનેય જીિતી, 
અને આપી પષુ્પો જીવિત વનજ તે પણૂય કરતી. 
 

(અનષુ્ટુપ) 

ન દકન્ત ુસારસી આ તો આિો માગય કદી ગ્રહ,ે 

એકને દદલ અપ્યુાં તે બીજા કોનુાં નહીં બને. 
પ્રેમને કારણો સાથે સાંબન્ધ કાાંઈએ નથી, 
કારણ પ્રીવતનુાં પ્રીવત : પ્રેમીને લક્ષ્મી તે બધી. 
 

(માબલની) 

ઝરી ઝરી મરિામાાં સ્નેહ સાંતોર્ માન,ે 

નદહ કદી રસ િોધે સારસી અન્ય સ્થાને; 
રસ દઈ લઈ લીધો ઈશ્વરે છીનિી તો, 
હૃદયહીણ બબચારાાં પ્રમેીને મતૃ્ય ુઆપો. 
 

(અનષુ્ટુપ) 

પ્રેમીનો હોય બેલી કો તો આનુાં કૈંક થવુાં ઘટે, 

પામે છે ત્રાસ મહારો તો આત્મા આ દુઃખ જોઈને. 
(હદરગીત) 

ત્યાાં કાાંઈ આ િન મહીં હીલચાલ થાય, 

પક્ષી બધાાં ઉડી ઉડી અહીં િાાં તણાય! 
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સપો, હદરણ, સસલાાં, સહુ દોડી આિ,ે 

લાાંબો ધ્િવન ભયભયો શ્રિણે પડે છે. 
 

(અનષુ્ટુપ) 

ઉલ્કાપાત થયો કાાંઈ હિે આ િનની મહીં, 
પ્રતીવત થાય છે એિી જોઈ આ ગવત સૌ તણી. 
 
 

(હદરગીત) 

હા! અગ્નન ત્યાાં સળગી ઘાસ પ્રજાળતો રે, 

વકૃ્ષો તણાાં કુાંપળ બાળી ઉડાડતો ત;ે 

ભખૂ્યો ધસી જીિ અનકે ગળી જતો ત,ે 

દદિા બધી ઘમૂિતી છિરાિી દે છે! 
 

(અનષુ્ટુપ) 

વ્હાલો છે જીિ પોતાનો વ્હાલાાંથી ય િધ!ુ અરે! 
ન્હાસે છે વસિંહ પેલો ત્યાાં સતૂી વસિંહણને છોડીને. 
 

(માબલની) 

પણ અડગ સમાવધ સારસીની ન છૂટે, 

મરણિરણ જાવુાં હર્ય તેને દદસે છે; 

ભા ભડ ભડ થાતી અગ્નનની ઝાળ આિી, 
બળી મરી વપ્રય સાથે સારસી પ્રેમઘલેી. 
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(અનષુ્ટુપ) 

દદીના દદયની પીડા વિવધને ય દદસે ખરી, 
અરે! તો દદય  કાાં દે છે? ને દે ઔર્ધ કાાં પછી? 

-કલાપી 

(૮) િસાંતવતલકા 

આ છાંદમાાં ૧૪ અક્ષરો હોય છે. આમાાં યવત નથી. િસાંતવતલકાનુાં બાંધારણ છેઃ 

ગાગા લગાલ લલગા લલગા લગાગા 

કવિઓનો આ માનીતો છાંદ છે, એટલ ેઘણી આખી કવિતાઓ આ છાંદમાાં લખાયલી 
છે. અહીં મેં યાકુબ પરમારના બે સોનેટ રજૂ કયાય છે. મન ેબન્ન ેકાવયો બહુ ગમ્યા છે. 

(૧) 

િરસાદ 

(િસાંતવતલકા) 

છે લનન માંડપ સિુોબભત આંગણામાાં , 
ને લનન ગીત મીઠડાાં રમતાાં ગળામાાં. 
રૂડાાં સજી િસન ત્યાાં સહુ લોક મહાલ,ે 

આનાંદ ને ઉમળકા નયનો પખાળે. 
િૈિાખના પિન આ ગરમી ઉગામ,ે 

હૈયાાં છતાાં હરખની લહરો િહાિે. 

ત્યાાં તો અચાનક િધે ઉકળાટ ભારી, 
ઘેરાય િાદળ, ચડી ડમરી હિાની, 
છૂટા ગળે હલકથી િરસાદ ગાજે, 
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સાચો જ છે સમય આિ પલાળ આજે. 
ભીંજાય સૌ હદય એમ જ છોળ ઉડ,ે 

સાંસાર સાગર મહીં સહુ લોક ડબૂ,ે 

ભીનાાં થયાાં િરિધ ૂદદલના મકુામ,ે 

ને બ્હાર ભીતર બધે િરસાદ જામે ! 

-યાકુબ પરમાર 

 

(૨)  

અપજૂ દેરૂાં 
(િસાંતવતલકા) 

રસ્તો હતો વિજન ને િન ગાઢ ઝાઝાં, 
એિી જગા પર અપજૂ તટેૂલ દેરૂાં. 
તટૂી પડેલ નત ગુાંબજ એક બાજુ, 

ને ચોતરાની ઇંટ, િેર વિખેર મરુે. 
કોઠી ને ખેર પણ વ્હેંત નમી પડેલાાં, 
કૂાંિાદડયા પજૂનલીન ઢળી પડેલા ! 

એિો હતો િખત કે સમદુાય આિ,ે 

પજૂા કરી હદયથી વિભનુે િધાિે. 
લીલી કુજાર ધરતી કરડી બની છે, 

આિે અહીં ન જન કો, િસમી ઘડી છે. 
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એકાાંતમાાં વિભનુ ુાં મોઢુાં બને વનમાણુાં, 
એિા સમ,ે પદરસરે ડગ મેં જ માડયુાં. 

આવ્યો સખા પરમ એમ વિશ્વાસ ધારી, 
દોડયા વિભ,ુ બથ ભરી કર બે પસારી. 

– યાકૂબ પરમાર 

(૯)  

ઈન્દ્રિજ્રા 

અક્ષરઃ ૧૧ યવત ૫ અક્ષર પછી 

બાંધારણ -ગાગા લગાગા લલગા લગાગા 

યાદ રાખિા મારી લખેલી પાંગ્તત “આિો રચાિો સ્િર ઈન્દ્રિજ્રા” 

આ છાંદ માટે ચાં.ચી. મહતેાના ઈલાકાવ્યોથી િધારે યોનય કવિતા કઈ હોઈ િકે? 
બીજી કવિતા મન ેગમી એટલ ેઅહીં આપી છે. 

(૧) 

ભવિષ્યિેત્તા 

(ઈન્દ્રિજ્રા) 

કાલે રજા છે,  ગઈ છાં ય થાકી,   

િાાંચીિ િહલેા સહુ પાઠ બાકી 

તારી હથેળી  અહીં લાિ સાચુાં,  

હુાં ભાઈ આજે તજુ ભાનય િાાંચ ુાં 
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કેિી  પડી  છે  તજુ   હસ્તરેખા,  

જાણે શુાં લાખ ે નિ હોય લેખાાં 

પૈસા  પછેૂ છે?  ધનની ન ખામી,   

જાણ ે અહોહો ત ુાં કુબેરસ્િામી 

છે  ચક્રબચન્હો  તજુ  અંગબુલમાાં,   

જાણ ે પરુાયા   ફૂટતી  કળીમાાં 

છે મત્સ્ય ઊંચો, જિબચન્હ ખાસ્સાાં,  

ને રાજિી લક્ષણ ભાઈનાાં િાાં 

વિદ્યા ઘણી  છે  મજુ   િીરલાન,ે  

ન ે કીવતિ  એિી   કુળહીરલાન ે

આયષુ્યરેખા  અવત  શદુ્ધ  ભાળ,   

બચિંતા  કાંઈ રોગ  તણી ત ુાં ટાળ 

ન ે હોય  ના  િાહનખોટ  ડેલ,ે   

બાંધાય ઘોડા  િળી  ત્યાાં  તબેલ ે

ડોલ ે સદા યે  તજુ દ્વાર  હાથી,  

લે  બોલ  જોઉં િધ ુ કાાંઈ આથી 

જો ભાઈ  તારે  િળી એક બહને,  

ચોરે  પચાિ ે તજુ  પાટી  પેન 
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તારુાં લખ ે એ ઉજમાળાં ભાવિ,  

જાણ ે વિધાત્રી  થઈ  હોય આિી 

મારે  ય  તારે  કદી  ના  વિરોધ,  

રેખા  િહ ે છે  તજુ  હતેધોધ 

એ  હતેના  ધોધ  મહીં  હુાં ન્હાઉં,  

ચાાંદા ઝબોળી  હરકે હુાં ખાઉં 

ડોસો થિ ે જીિન દીઘય  તારુાં,   

ખોટી  ઠરુાં  તો  મજુ મકુ્કી  હારુાં 

આથી  જરા યે કહુાં ના  િધારે,  

કહતેા  રખ ે તુાં  મજુન ે વિસારે 

જોજે  કહ્ુાં  ત ે સહુ સાચુાં થાય,   

ઈલા  પછી તો  નદહ હર્ય માય 

પેંડા પતાસા  ભરી પેટ ખાજે,   

ને આજ  જેિી  કવિતા  તુાં ગાજે 

-ચાંદ્રિદન ચીમનલાલ મહતેા 

(૨) 

મનોકલ્પના 

અગ્સ્તત્િ માટે લડશુાં હિે તો. 
હા, લાિ થૈ ને તરશુાં હિે તો. 
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કેિાાં વિધાનો વિવધનાાં થયા છે, 

ફૂલો થયા તો ફળશુાં હિે તો. 

કેિો નિો આ તજુ આંખ કેરો, 
ચાલુાં ન ચાલુાં લથડુાં હિે તો. 

ખોટો ખરો છાં મજન ૂતમારો, 
લૈલા થિો જો મળશુાં હિે તો. 

તાકાત છે નૈ ચઢિા વમનારો, 
આકાિમાાં શુાં ઉડશુાં હિે તો. 

સીધા કદી વિસ્તરવુાં હિે, તો- 

પથૃ્િી સમા કૈં િળશુાં હિે તો. 

સાફો ચલાિે ફબળયુાં રડાિી, 
જો ઘમૂટો કે િરશુાં હિે તો. 

પ્યાલો ઉઠાિી મખુ પાસ,સાકી- 

લાિી ન ઢોળો, ઢળશુાં હિે તો. 

જાણે અજાણે થઇ ભલૂ મારી, 
માફી છપાિા મથશુાં હિે તો. 

કાાંડે ચડુી ને નજરૂાં અધીરી, 
આસી ધરી શુાં કરશુાં હિે તો. 

જ ાંપી ગયા છો, વિર ટેકિીન,ે 

ખોળો ન ખાલી કરશુાં હિે તો. 

િર્ો વિતાયાાં િનિાસ જેિા, 
હા, રામ રાજય કરશુાં હિે તો. 
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અંગો ઉમાંગો વિકલાાંગ છે, ન-ે 

ઝાલો ન ઝાલો પડશુાં હિે તો. 

ખાિા મળયુાં તો બસ ખાઇ લીધુાં, 
કોટય  કચરેી ભરશુાં હિે તો. 

છોડો દકનારો મઝધાર જાિા, 
પામો દકનારો હરસુાં હિે તો. 

ભાનય ન જાગે ‘મનજુે જગાડ્ુાં’ 

ત્રાાંસા બજાિી જગવુાં હિ ેતો. 

- ‘મનજુ’ હ્સુ્તોનિી  
 

 
 

 

 

 

 


