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શ"# શ"# સા& લઈ જઈશ હ"#?
    – એ સવાલ ઉમાશ"કર Aશીએ 1954મB એક કાCયમB EFલો 
અH પછી કKL"; “લઈ જઈશ હ'" સાO....PQવી પરની િરિSધ Uદયભર”. 
XH આગ( વરZ લ[લા બી] એક કાCયમB કિવએ જણા^L" _ 
"મ`યB વષb  XમB અcત લઈ આCયો અવિનd"".

    કિવની 8મ ઘણા સામાfય માનવીઓH પણ આવો સવાલ થવાનો 
− ખાસ કરીH 8નો જવાનો સમય થઈ ગયો હોય Xવા મારા 8વાH. 
પરલો_ જઈH "અcત લઈ આCયો અવિનd"" કKતB મારી OલીમBથી 
થોડીક કાCય-કિણકાઓ કાઢી શક'" તો હ'" ધfય થાl. સોએક કિવઓનB 
કાCયોમBથી એક એક વીmલી એવી કિણકા અહn રજo કરી F કિવઓનB 
નામની કpાવારી ;જબ, X બધી અHક વાર વBચવાનો અH બી]H 
વBચી સ"ભળાવવાનો આન"દ "મ`યB વષb XમB”  માsયો F. અHક  
િમ-ોH પો/ટકાડu પર X લખી મોકલી vયાw જ સ"તોષ અdભCયો F. 
એવો આન"દ અH એવો સ"તોષ કિવતાના 8 ચાહકોH સBપડતો હx 
Xમના િચyH આમBની _ટલીક કિણકા /પશz જx એવી આશા F.
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નથી Aતા ;સાફર એકબી]H નથી Aતા, 
નજરH શ'" થ|" F _ ફ} ~ખાય F ર/તો! 
નથી એક માનવી પાZ બીA માનવ હ� પહ��યો,  
‘અિનલ', મ� સBભ`|" F _ બ"ધાય F ર/તો! 
રિતલાલ 'અિનલ'

આપA 8H ઉ]સો આપવાના; 
�યો! અ= લીધી અમાસો - શી વાત F? 
અનવર આ@વાન 

આ તર"ગી �જદગાનીનો હતો એ પણ નશો: 
�દ રહી તર/યા, હ=શB અfયH પાતા ર�ા! 
કોઈ સાચી �યાસ લઈ આC|" ન અમH ઢo"ઢ�", 
]મની માફક અ= તો િનvય છલકાતા ર�ા! 
Aખાદમ આDવાલા 

કો’ક જm તો કર�" પડx, ભાઈ! 
એક જm તો કર�" પડx, ભાઈ!૦૦૦ 
ઊભા રK�" પડx કો’_ મારગ દીપક /હાઇ. 
‘ઉશનસ્’

4



�B �B નજર મારી ઠw, યાદી ભરી vયB આપની, 
આ"� મહn� આ"ખથી યાદી ઝw F આપની!૦૦૦
તારા ઉપર તારા તણB ઝoમી ર�B 8 ઝoમખB, 
X યાદ આ� આ"ખH �બી ક�રી આપની!૦૦૦
�લી જવાતી છો બધી લાખો િકતાબો સામટી,
A|" ન A|" છો બH - A એક યાદી આપની! 
‘કલાપી’

જળ લઈ Aઈએ XટL"  ગર� લઈH ગાળ;
નદી-તળાવ ગળાય નિહ. �" તાર'" સ"ભાળ;૦૦૦
8 �જથી ન થઈ શ_, 5�H એ જ ભળાવ.  
દલપતરામ કિવ 

એક તો �હાગી ગગન ચBદલો w લોલ, 
બીA સોહાગી �હારો વીર A! 
ખ�મા! વીરાH ]l વારm w લોલ. 
-હાનાલાલ કિવ 
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“ઊડી ]ઓ, પ"ખી પB�"વાળB.... �!”
વડલો કK F : "વનરા|"  સળગી, �કી  િદયો જoના માળા!"૦૦૦

“આશw તાw �ડB ઉFય�, ફળ ખાધB રસવાળB �; 
મરવા વખX સાથ છોડી ~, એ મોઢB મશવાળB !”  
Gલા ભાયા કાગ

અિય! કoદતો ક"ઈ આવ8 , 
ભર�સ�H ઉછળાવ8.  
આ ~શd" વીરvવ મ"દ પડી ગ|" 
XH જગાવી મ"- �"કી ઊ�મઓ ઉછળાવ8. 
ઓ =ઘ! કર કર �િ , 
હર હર વીરહાક પડાવ8.  
અરKશર ફ૦ ખબરદાર

આહા! ]x ગ'લ, વળી જx ર"ગીલી આ વસ"X,  
|વાનીd" �રિભમય આ કાCય � Eર'" થાx;
H ]x આ ¡લ¡લ વળી ગીત ગા�" �રીL"; 
¢Bથી આC|"? ફરી ઊડી ¢B જ�"! ના કળા�".  
ઉમર ખNયામ (અOવાદક: શિશકા-ત નીલક#ઠ) 
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જયB પહ�ચવાની ઝ"ખના વરસોથી હોય, vયB 
મન પહ�ચતB જ પાછ'" વ£ એમ પણ બH.૦૦૦ 
H શોધવામB �જદગી આખી પસાર થાય,
H એ જ હોય પગની ત£, એમ પણ બH!  
મનોજ ખ#8િરયા

ત= તો લાજ કાઢીH ક|¤ F એ�" કામણ _ –
¥પાળB H ઉઘાડB મ� હ^ Aવા નથી ગમતB! 
ઈ-Gલાલ ગRધી

આજ બ�" સ"ભારવા ¦ઠB, 
પાનખw અ= લીલી વસ"તH ખોળવા ¦ઠB! 
TUશ ગRધી 

અ= ધારી નહોતી એવી અણધારી કરી લીધી, 
અ]ણી આ"ખડીએ ચોટ ગોઝારી કરી લીધી.૦૦૦ 
ક�"બલ આ"ખડીના આ કસબની વાત શી કરવી?
ક(જ'" કોતરી નાજ'ક મીનાકારી કરી લીધી !  
અVત ‘ઘાયલ’
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ક"ઠથી કામણ વ�B’તB, યાદ F ? 
આપm ટહ'કી ગયB’તB, યાદ F ? 
ગીત પડઘાતB હજ' F ચોતરફ −
એક પળ મા§ મ`યB’તB, યાદ F? 
હષXદ ચ#દારાણા

આ મ`|" જગત w 8�", બH તો ]ણી લઈએ; 
8 મળી �વનની પળો, ચલો મન! માણી લઈએ.
ર/શ Zની

દો/તો, સફરના સાથીઓ! એ ~શની ખાA દયા −
�B ધમuનો છBટો નિહ, િફરકા છતB ફાલી ર�ા.  
ખિલલ િજ[ાન (અOવાદક: મકર-દ દ\)

અfયાય નીચી �"ડીએ ના લીધ સBખી, 
¨ગ¤ધ પર �ઠી ભરીH ©ળ નBખી, 
ઉકરડા વાળી-ઉ(ચી ªજનd" ખાતર ર�|", 
અબોલા ભ"ગાવવા - એ વાતમB મનડ'" મ�|" :
ક"ઈક આમBd" બH,
ગBધીજય"તી X િદH!
ઉમાશ#કર ]શી 
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કદાચ હ'" કા( નહn હોl. 
કા( A «રજ ઊ� તો કKA _ 
મારી િબડા�લી આ"ખમB 
એક આ�" «કવ�" બાકી F. 
કા( A પવન વાય તો કKA _ 
િકશોર વયમB એક કfયાના ચોરી લી¬લા િ/મતd" પફળ 
હ� મારી ડાળ પરથી [રવ�" બાકી F. 
TUશ હ૦ ]શી

cv| w! આવ�" તાર'" મH આજ ગ= નિહ.૦૦૦ 
લોકક�યાણના ય®H અમાર'" અ¯ � અ¯ 
હોમી ~ઈ મ`યો મોકો પામવા °ત°vયતા.૦૦૦  
Xથી તો, ભઈલા ! આ8  આટL" એક વીન�": 
_ ભ( આવ8, ધા|¤ આવવાd" જ હોય તો;
પણ ના આવ8 તારા ધામમB િચર શBિતના 
મH લઈ જવા – આ8 શBિત ના ખપતી મH! 
આવ8, �ક� HપQ� ઘડીએક લઈ જઈ, 
નવB નામ અH ¥� સ? પાછો મH કરી, 
નવા Aબનના ±હાw તન H મન સ"ભરી, 
મH તરત મ²યાH ફરીથી અ"ક �કવા!
મનTખલાલ ઝ\રી 
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ઊછળતા સાગw મ� F ઝ'કાC|" આપની ઓO, 
શરણમB 8 પ³ XH ડ'બાવીH તરી AA.૦૦૦ 
વરસતા ´યામ વાદળમB મ`યB’તB =ઘલી રાX, 
વચન vયB વ/લd"  આ�|" – હ^, િદલબર! ફરી AA! 
કિપલ ઠ_ર 

આવો કોઈ નવજવાન! ગાઓ ધરતીનB ગાન;
જનતા _રી જબાન બનવા કો’ આવો!૦૦૦
આવો કિવ ઓર કોઈ, શાયર િશરમોર કોઈ, 
;"ગી �Kિફલો માનવીની રણઝણાવો!
રવી-.નાથ ઠાક"ર (અOવાદક: કરસનદાસ માaક)   

ધમuશાળામB જગતની કોણ ¢ાw આવx – કોH ખબર!
¢B �ધી એમB ;સાફર થાક ખાવા થોભx – કોH ખબર!
કોણ �વનની સફર અટકાવx અધવચ લથિડ|" ખાઈH, 
કોણ કોની ખBધ પર અ"િતમ ઉતાw �હ�ચx – કોH ખબર! 
અ#બાલાલ ડાયર 
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આભ–lચા આવાસો, અવકાx ફાળ, બ¬ માણસની ગo"Oલી ]ળ;  
પોX પોતાH ��યો એવો _ નથી માણસH માણસની ભાળ!૦૦૦ 
માણસમB Aજનવા µ³ અલોપ એવા માણસH કાઢવા બહાર, 
હોય કોઈ માઈના Eત .રાિવદ્ થાય તvપર ત²યાર! 
ચ#.કા-ત દcાણી   

�જ સ"� કોઈ વ²·ણવ થા�, તો �" વ²·ણવ સાચો; 
તારા સ"ગનો ર"ગ ન લા�, તBહB લગી �" કાચો! 
દયારામ 

અદીઠ રહીH કોણ,  
કોણ આ ચા( મારી સાO?૦૦૦ 
અહn કાનની સાવ સમી� આવી કોણ ¸ઘવ�"? 
અH આ"ખમB કોd" આ"� મોતી થઈ ઊઘડ�"? 
TUશ દલાલ

ગવuમB ચક¹ર સાગરની ખબર લઈ નાખવા 
નાવડી વમળો મહn ફ"ગોળનારા ¢B ગયા? 
મોત 8વા મોતH પડકારનારા ¢B ગયા? 
શº'ના પણ શૌયu પર વારી જનારા ¢B ગયા? 
જય#તીલાલ d૦ દ\ ‘િવeરથ’
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આશા હતી : થાશ'" વડ ^રાનમB, 
�િળયB રોપશ'" પાતાળ, 
µ³રા રસH w ઉપર લાવશ'", 
આશરા ~શ'" અ"તિરયાળ.૦૦૦ 
આવીH K¼ w ગાડB છoટx, 
ઉપર પ"ખી ગાx ગીત,  
ગા|" w બપોરા ગાળx – 
એવી wલવશ'" 5ીત! 
જય#તીલાલ સો૦ દ\

અ"તરપટ આ અદીઠ! અww, આડ'" અ"તરપટ આ અદીઠ. 
અહn = મBડી, તહn ત� મBડી આ"ખની આ�ર મીટ;૦૦૦ 
ખીણ _ ખાડી-નદી નથી આડી વ"ડી, વાડ _ ભnત; 
હાથ ચ³ નિહ, તોય ન³ આ ઝાકળઝી� ચીર! 
જ"ગતરામ દ\ 

ડગL" ભ|¤ _ ના હઠ�", ના હઠ�";
^ણ કાઢ્|" _ ના લટ�", ના લટ�"; 
ફXહ કરીH આગળ વધશ'", અથવB અહnયB મરશ'";
પણ લી¬L" X પાળીશ'" – w, વ?રd" કરશ'"! 
નમXદાશ#કર દ\ (નમXદ)	
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એવા આ^ F ધરતીના સાદ w... હાલો ½ર'! ગામ³.
ભીની માટીની ગ"ધ આ^ યાદ w.... હાલો ½ર'! ગામ³.૦૦૦
બોલા^ આજ એનB �¾B આકાશ,૦૦૦ 
¿"દવાH સીમ, ભાઈ! [ડવાH [તરો, 
ભારતના ભાિવનB કરવા વા^તરો. 
નાથાલાલ દ\

આગળ મોયÀ મોગરા, H પછવા³ ગલગોટ;
સવળા વાતા વાયરા, એની અવળી વા� ચોટ !૦૦૦ 
રાX વસમી ચBદની H દા’³ વસમી Á,
વસમી િવરહની શારડી - મન! િવચાર કર8 �". 
બાલgક"-દ દ\

એક હો પટ િવ/તયb સા= અફાટ, અH પ� 
ચાલતB _ડી મહn �B �ટતા અ"ક'ર F; 
હાથ લાઠી, કામળી ખÂ½ અH ક"¼ કડી 
ગીતની એકાદ - ના બી� ક"ઈ જ જ¥ર F!
મકર-દ દ\

13



અટકીH હર વળB_ Eછ'" છ'" સવuH: 
અ�હયાથી, તમH યાદ, કદી �જદગી ગઈ?
હરી-. દ\

8 Eનમના ચBદ સમ ચમ_ F XઓH કહો: 
બીજ¥� પણ ન½ ¢ાwક ~ખાયા કw! 
‘ગની’ દહhવાલા

ડગમગતો પગ રાખ �" િ/થર ;જ, 
દoર નજર છો ન ]ય;૦૦૦ 
એક ડગL" બસ થાય, 
માw એક ડગL" બસ થાય. 
નરiસહરાવ િદ\િટયા

તાw માO નગારB વા� મોતનB w, 
નથી એક ઘડીનો િનધÀર — 
તોય ]sયા નિહ જગદીશH w!
Kવાન#દ
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Eરી થ² F મારી આ �વનયા-ા, હ'" cત છ'";  
હ'" ~ખાl છ'" X વહત ;જH ડાÃજન છ'"!
જશવ#ત લ૦ Kસાઈ

થવા ~ થાય X, અમH નથી ડર – Aઈ (વાx; 
જવાની પર ભરોસો F − સદ"તર Aઈ (વાx!૦૦૦ 
સફર કરવા કરી F હામ  − અ"તર Aઈ (વાx, 
જવાનીમB જ આફતનB અHરB Äર પી લીધB, 
હ^ શ'" આવx એથી ભ"યકર – Aઈ (વાx!
,મ-ત Kસાઈ

ભ( અdપ બBિધયા ક"ઈક ભાકરા–ન"ગલો, 
અH રણની wતમB સરજવા મQયા મ"ગલો;૦૦૦ 
િવરાટ  કરA  ભ( 5ગિતની ઘણી યોજના, 
Åહો ગગન બાથમB, પણ ન �લશો − માનવી!  
યશવ#ત દોશી

એકલા છોડી ગયા, X ¢ાw પાછા આવx? 
દoર જઈ �લી ગયા, X ¢ાw પાછા આવx? 
આ ધરા ફણગx, લીલીછમ ફરી થાx કદી;  
�ળથી ઊખડી ગયા, X કયાw પાછા આવx?  
ખલીલ ધનkજવી
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જ"ગલમB મ"ગલ કરી ]m, મ"ગલ જ"ગલ 8H; 
કડ�" મીઠ'", મીઠ'" કડ�": રામ� વશ F XH.  
નરlરામ

આવનારB કોઈ નવતર! માફ કર −
આવનારB 8 હતB, આવી ગયB. 
રાવm પnલ

¨ખી _ દદz કોઈ �(લા માગuવાળાH 
િવસામો આપવા ઘરની ઉઘાડી રાખA બારી; 
ગરીબની દાદ સBભળવા, અવરનB ¨ખH દળવા, 
તમારB કણu-H-ોની, ઉઘાડી રાખA બારી! 
oભાશ#કર પpણી

ચલો ચલોH આજ 
હ^ તો હવા થઈH ફરીએ!૦૦૦
ઘટા આખીનB �"ગામ"તર 
પાનપાનના કાનકાનમB 
એ�" તો ક"ઈ કહીએ– 
ખડખડ હસતB કરીH પાછB 
દoરદoર શ'" સરીએ!
ધીર" પરીખ 
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િગિરવર સરખો બોજ ઉઠા^, 
.·પ ત£ કચડા�";  
Äર-¸"ટડા �રવી જઈH 
અમી છલોછલ પા�"; 
�હાય ભવોભવ એ િનÆ'રH 
દીધી ^દના 8m: 
મન મતવાL" માH xm? 
જય#ત પલાણ

બÇ જ સૌ જશ'", કદી ન થોભશ'", 
એક દી ગરીબd" /વરાજ લાવશ'".૦૦૦ 
¨ખના ભ( È§ અમાw િશર ડ'"ગરો, 
ગીત હો ;[ H ઉw ઉછાળ S�યનો! 
ક"લીન પ#ડqા

આગ જ( ભીતરમB એની, બહાર સદા� હસ�"; 
cગજળH માની જળ�બ¨ િનત ^રાH ધસ�", 
અણદીઠBની આ"ખમહn પણ Hહ રK એ ઝ"ખી–
ઉરd" આ X _�" પ"ખી! 
ગ"ણવ#ત પ#ડqા
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�ત પર હસતો ર�ો H હાર પર હસતો ર�ો,
�લની શ²યા ગણી અ"ગાર પર હસતો ર�ો!૦૦૦
�લ આ�યB H મ`યા પQથર કદી XH ય પણ 
52મથી પારસ ગણી દાતાર પર હસતો ર�ો! 
�વતો દાટી કબરમB એ પછી રડતB ર�B;
હ'" કબરમB પણ, કwલા �યાર પર હસતો ર�ો! 
જિમયત પ#ડqા

~Éયાનો ~શ ભ( લઈ લીધો, નાથ! 
પણ કલરવની ¨િનયા અમારી. 
વા§ રખડÊાની મોજ છીનવી લીધી, 
H તોય પગરવની ¨િનયા અમારી!
ભાOoસાદ પ#ડqા

આ િ5યજનોનB હાસ,
િનદbશ િશશ'ઓનB ર'દન-ઉ¾ાસ 
1Bત તન _ર'" િદનBX (ટ�", 
H િવરહ અ"X /વજનd" ½ટ�": 
આન"દ F, આન"દ F, આ ધરતી પર આન"દ F!
જય-ત પાઠક
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આ િવËના િવ/તારH સમજવો, (વો પાર એ ;´_લ F;૦૦૦ 
પણ માનવીd" ઉર સમજ�" એથી � ;´_લ F.૦૦૦ 
એ કયB જઈ �દડી ફw, એ કયB જઈ અથડાય; 
¢B દોડ�", ¢B અલગ થઈ ;ખ મોડ�", િનજથીય િનજH ચોર�"; 
¢B �હોર�", ¢B /હોર�", એ કશ'" નહn જ કળાય!
રામનારાયણ િવ૦ પાઠક

A ¢ાwક હ'" સBભરી ]l, 
તો પ"ખીડાH ચણ EરA, 
એકાદ �ÌH પાણી પાA, 
ગાયડીની ડોક પ"પાળA H ગÁિડયB રમાડA − ૦૦૦
A ¢ાwક હ'" સBભરી આ�" તો! 
હિરrsણ પાઠક

8m હસીH લોભાવી કીધી વાતડી, 
«તB જગાડÊB ^¯ના દઈH સાદ −
એm w અમH Fતય�!૦૦૦
બાઈ! અ= રડીએ સÍ'" ના ]ય એટ(, 
નથી આ કો’H� ક"ઈ રાવ−ફિરયાદ 
− 5�એ �ાw Fતય� !
gક"-દ પારાશયX

19



આ^ vયાw દઈ નવ શક'" અ"તw 8 ભ|¤ X, 
]� vયાw સહી નવ શક'" અ"તw 8 રÍ'" X. 
oહલાદ પાUખ

ધી= ધી= ઢાળ ઊતરતી §કરીઓની સા[ 
તમH �લ દીધાd" યાદ. 
સળવળ વKતી _ડ સમાણી લીલોતરીમB 
તરતા [તરxÇ, સોનલ! 
અ= તમારી ટગર�લ-શી આ"[ ઝo�યા 
ટગર ટગર X યાદ. 
ર/શ પાUખ

µડા ઘા તો કÎક સ�ા, પણ 
]ન ગયો F એક ઉઝર³!
અમર પાલનtરી

કોઈ પQથર ઉગા=, તો હ'" શ'" કર'"? 
�લ ફ�ક'" ન સા=, તો હ'" શ'" કર'"!
‘શu-ય’ પાલનtરી
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હ^ તો ‘સ²ફ’, ઇ�છા F _ cv| Ïાર ખખડા^ −
ઘડીભર તો મH લા� કોઈના આગમન 8�"!
‘સvફ’ પાલનtરી

ગામની ચ"vયા ગ�દw =લી, 
એ... ય િનરBX લીમડા K¼ ઢોિલયા ઢાળી 
સહ' «તB હોય, એમ કB લા�? 
આપણામBથી કો’ક તો ]�! 
કોઈ ]� _ કોઈ ના ]�, 
કોઈ શ'" ]�?  
�" જ ]®યો તો �" જ ] આ� − 
આપણામBથી �" જ ] આ�! 
\ણીભાઈ tરોિહત 

¼કો �હાડો, ¼કો ખાડા,
વnધો વનિવ/તારો ગાઢા;૦૦૦ 
]વ છલ"ગી સાગર-છોળો,૦૦૦ 
�તી લો ÐÑBડો; 
મદb! આગળ ડગL" મBડો, 
wZલાલ દલવાડી
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હિરનો મારગ F શoરાનો, નિહ કાયરd" કામ AH; 
પરથમ પKL" મ/તક �કી, વળતી (�" નામ AH!
�ત િવત દારા શીશ સમર�, X પા= રસ પીવા AH;  
�સ� મS� મોતી (વા મBહn પડÊા મર�વા AH!
oીતમ

5�� બો�યા હો નયm જળ ભરી: 
કહ'" મારા અ"તરગતd" ¨Éખ, હો વીરા�!૦૦૦ 
;H મÒરાd" રાજ ગમ�" નથી, 
વહાલો ;H ગોક'િળયાનો વાસ, હો વીરા�! 
~વકીd" ખટરસ અÓ ભા^ નહn,  
વહાલી મH Ôજનારીની છાસ, હો વીરા�! 
oxમાન#દ

કોરા ડ'"ગર³ આવી વરસી ગ² વાદળી: 
જગમB વરસીH એ�" �વ�" હો...�; 
ધિખયા વ²શાખી ધો= કોયલડી શામળી 
કo8 : �વનમB એ�" કoજ�", હો...�!
હિસત yચ   
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ન હ'" ઝાઝ'" માગ'";૦૦૦
પણ કદીય એ�" પણ બH: 
હ'" 8વાની રા[ જfમ�િમનB ખાતર બH,૦૦૦ 
Uદય ગવÕ મy ન બH,૦૦૦
બસ, મરણd" એ�" બલ ~!
T#દરm ગો૦ zટાઈ

દીકરી Cયોમની વાદળી w, ~વલોકની ~વી, 
Aઈ-ન-Aઈ વહી જતી w વનપ"ખણી 8વી, 
આજ માડી તm આ"ગm w ¥ડા રાસડા (તી, 
કા�ય અગોચર ભોમમB w ડગ ÖoજતB ~તી. 
દામોદર {૦ બોટાદકર 

આમB સામB w ઊ³ ભાલB અિણયાળB, 
X અવસરમB w રK રા� X મતવાલા. 
સાચા શoરા w 8ના ^રી ઘાવ વખાm, 
�વતર જoઠ'" w, મર�" X મ"ગલ ]m. 
એણી �w w હિરજન પણ Aઈએ તીખા! 
[|ાન#દ  
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કાળની _ડીએ ઘડીક સ"ગ, 
w ભાઈ! આપણો ઘડીક સ"ગ.
આતમH તોય જનમોજનમ લાગી જx એનો ર"ગ! 
ધરતી-આ"ગણ માનવીના આ ઘડીક િમલન=ળા, 
વાટમB  વ�� એક દી નકી આવx િવદાય^ળા, 
તો _મ કરીHય કાળ �( ના એમ ભમીશ'" ½ળા; ૦૦૦ 
એકબી]H �તશ'", w ભાઈ! ]તH જશ'" હારી.  
િનર#જન ભગત 

કોઈ નજર'" ઉતારો મારા મનની w, 
મH રણમB ~ખાય લીL"છમ લીL"છમ; 
«કી ડાળખીએ પBદડ'" વળગી રÍ'",
મH ઝાડ�" ~ખાય લીL"છમ લીL"છમ! 
િદ}યાzન ભp

અણ]ણી િલિપ, ભાષા, િકતાબો પઢાય; 
ગoઢા ભા®યH શી િવ¬ વ"ચાય w? 
દર H દાગીના ઝી� wણ દ² સ"ધાય; 
Èટ×ા આયખાH xmથી �ણાય w? 
oxમશ#કર હ૦ ભp
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પાણી આપH પાય, ભL" ભોજન તો દી8; 
આવી નમા^ િશશ, દ"ડવત્ કો³ કી8, 
ગ'ણ _³ તો ગ'ણ દશગણો, મન વાચા કમÕ કરી,  
અવગ'ણ _³ 8 ગ'ણ કw X જગમB �vયો સહી! 
શામળ ભp 

એક જ ~ િચનગારી, 
મહાનલ ! એક જ ~ િચનગારી.૦૦૦ 
ઠ"ડીમB ;જ કાયા થથw, 
¿ટી ધીરજ મારી, 
િવËાનલ ! હ'" અિધક ન માગ'" 
માગ'" એક િચનગારી. 
હિરહર ભp

એp2ય એ�" �લ ખી�|" F નહn, 
_ 8 મH હો ના ગ�|". 
8ટલB AયB મH તો એ બધB એવB જ�યB 
_ 8 નથી AયB - થ�" ¢ાw હ^ હ'" Al!
િoયકા-ત મિણયાર
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નદીની wતમB રમ�" નગર મ£–ન-મ£, 
ફરી આ Ø´ય /cિતપટ ઉપર મ£-ન-મ£.૦૦૦
ભરી લો આ"ખમB ર/તાઓ, બારીઓ, ભnતો, 
પછી આ શKર, આ ગલીઓ, આ ઘર મ£-ન-મ£! 
‘આિદલ’ મ-�રી

આ જગતમB 52મીઓ એવા પણ આવી ]ય F, 
8 વચન ~તB નથી XH નભાવી ]ય F! 
‘મરીઝ’

મોહ માયા Cયા� નિહ 8H, Øઢ વ²રા®ય 8ના મનમB w;
રામનામ-શ'" તાળી લાગી, સકળ તીરથ Xના તનમB w!
વણલોભી H કપટરિહત  F, કામ-Ùોધ િનવાયÀ w; 
ભm નરસ²યો, Xd" દશuન કરતB  ક'ળ એકોતw તાય� w!
નરiસહ મ,તા 

નથી A|" ત� �વનમB ક"ઈ પણ, િમ- K મારા!
યિદ ત� �વ ~વા Aગ ¼કા� નથી A|". 
‘ગાિફલ’ માણાવદરી
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ખીL" ખીL" કરતB મા«મ ગ'લ «મ િશÌકH સ�પાણB, 
કારાગાર સમી શાળાના કાઠ ઉપર ખડકાણB,૦૦૦
હષuઝરણ લાખો હ²યાનB ઝબ¢B vયB જ ઝલાણB,
લાખ ગ'લાબી િ/મત ભાિવનB વણિવક/યB જ �કાણB −
X િદન આ"�ભીનB w 
હિરનB લોચિનયB મ� દીઠB! 
કરસનદાસ માaક 

કÚહાન રા[ Xમ રહીએ, ઓધવ�! કÚહાન રા[ Xમ રહીએ.૦૦૦ 
કોઈ િદન ભોજન શીરો H Eરી, કોઈ િદન �ÉયB રહીએ.૦૦૦ 
મીરB _ 5� િગિરધર નાગર, �ખ¨ખ સૌ સહી રહીએ. 
મીરR 

અ= [તરથી, વાડીઓથી, જ"ગલ H ઝાડીઓથી, 
સાગરથી, િગિરવરથી �ણી સાદ આCયB;
અ= Ûતન શિ}H ભાન, ગાતB 1Sધાd" ગાન, 
માનવH ;િ}દાન  ~વા સહ' આCયB!  
ઝ\રચ#દ /ઘાણી
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મનની મોટી વાત w, ભાઈ! મનની મોટી વાત.૦૦૦
િવજન વહાL" કદીક એH વ/તી ખાવા ધાય w, 
ભાઈ! વ/તી ખાવા ધાય.૦૦૦ 
ગર'ડ-^� ઊડ�", ચા( કીડી-^� મBડ w, 
ભાઈ ! કીડી ^� મBડ. 
Kવm રા૦ મોઢા

લાવો લાવોH દોત, લખીઅ� હિરH w; 
એવો િશયો X અમારલો દોશ, ન આCયા ફરીH w?૦૦૦
વા’( દoધ H સાકરડી પાઈ ઉÄwલ અમH w, 
એવB વખડB ઘોળી ઘોળી પાવ, ઘ§ નÎ તમH w! 
મોરાર 

¨ખડBની વાતો w ¢B જઈ દાખ�"? 
કહીએ છીએ, પણ કÍ'" ન માH કોઈ A; 
કoવાની છBયડી X કoવામB શ=, 
ત/કરની મા કોઠીમB �સી રોય A! 
ર�નાથદાસ
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હળવા X હાO ઉપાડA w, અ= કોમળ કોમળ,૦૦૦
ઊના X પાણી³ ઝારA w, અ"ગ કોમળ કોમળ; 
[પનો થાક ઉતારA w, અ= કોમળ કોમળ. 
માધવ રામાOજ 

ટહ'_  ગાય આ કોયલ હજ' � Åી·મમB
�લોH તાપનB િવશ ના ડZ એ આશમB; 
ઊકળતી �હાયમB ગીતો અ= ગાતા ર�ા 
તમારા બાગ હિરયાળા રK એ આશમB!  
હસgખ રાવલ

આ ઝરમર ઝર વરસાદ −  
વળી વળીH વરZ ]m મ�ર કોઈની યાદ! 
oZરામ રાવળ

ચલો આજ, ભ²યા ! ઊઠાવી લો લ"ગર. 
સમ"દરની અ"દર ઝ'કાવી દો િક/તી; 
સલામત િકનારાના ભયH ત� દો, 
�ફાનોH કહી દો _ ક�મર કસી F!  
મ�કર રRKિરયા
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આ"ખોમB આ"�B મ� �લોનB સમણB 
H અ"ગ અ"ગ કB§ વnધાયB!  
કરસનદાસ �હાર

લલાટwખાઓH ઘસવી પડી F, 
ઘણી ^ળાઓH હસવી પડી F.૦૦૦ 
વદન પર િ/મત wલાC|" F vયાw
UદયમB આગ પણ ખમવી પડી F.
હ]રો વાર પીધા F એ ¸"ટડા, 
;હ±બત અમH તો કડવી પડી F. 
‘સાિબર વટવા’

X પરોÇ �વતા  હો�" : પરમ આન"દ એ; 
હો�" પર"� જ'વાન − X તો /વગuસમ!
િવિલયમ વડX્ઝવથX (અOવાદક: ઉમાશ#કર ]શી)

ગમી પણ ]ય F ચKરા કોઈ, તો એમ લા� F −
પધાય� છો ત= �દ ¥પ ]m જoજવB લઈH! 
બરકત વીરાણી ‘zફામ’
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આ"ખો મnચાય _ તરત જ 
એમB ઊ�લB =ઘધd·યોH 
હળ^કથી ઉપાડીH 
કોઈ કોરી આ"ખના આકાશમB લહરાવA! 
િજk-. કા૦ }યાસ

ઠ"ડા વા વષÀના વાયા, 
ઈશાનની વીજળી ચમકી, 
વાદળીઓ ઝરમરવા લાગી,૦૦૦
ઘટા ગગન ઘનઘોર ચડી.૦૦૦ 
¡"દ અધરથી ઝી(  બપ²યો,  
મોર જ'ઓ મલકાઈ ર�ો!૦૦૦ 
=ડકH બહ' મઝા પડી, 
ઘટા ગગન ઘનઘોર ચડી. 
સીમ સહ' તરબોળ થઈH 
પાદરની નદીઓ છલ_, 
ગોક'િળયBશB ગામ દીZ સૌ, 
[ડoતનB ;ખડB મલ_.  
િ5�વન }યાસ
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મકબરા જઈH જ'ઓ 8મB «તા �લતાન F − 
એ કÐથી _’x, અમારો ~શ �હ¨/તાન F!  
‘શયદા’

અdભવ F દિરયાના તોફાનનો − પણ 
આ wતીમB હોડી ખરા¦ ચઢી F! 
ભગવતીક"માર શમ�

આપણી કH હોય X બ�" હોડમB �કી દઈ, 
હાર _ �ત વધાવીએ આપણ એકબી]નB થઈ. 
રા�-. શાહ

દoર દoર પરહરતB, સાજન! 
વરસો આમ જ સરતB, સાજન! 
કારતકના કોડીલા િદવસો 
ઊગી આથમી ખરતા, સાજન!૦૦૦
આસોનB આ"ગણ સ"ભાw 
પગલB ક'"ક'મઝરતB, સાજન! 
રા�-. શ"કલ

32



«કી X ©ળના ભીના ¿mથી 
આજ પBગર�", કાલ વળી ખર�", 
તોય �લH ક"¼ કો’ ગીત ર= ગર�"! 
ગ"લામ મોહ�મદ Aખ

તારી X વાટ અH માર'" F Xલ મહn, 
�ોિત X આપણા ¦ની.૦૦૦ 
તારી X હોડી H મારB હ(સB F, 
દિરયો X આપણા ¦નો. 
તારો X ચBદલો H મારો «રજ F, 
આ�" નભ આપણા ¦d"!
ચ#.કા-ત Aઠ 

“જ"પ�" નથી લગીર – A નિહ /વત"-તા!૦૦૦

cv| _ /વત"-તા – લખી ન આ લલાટ હાર!”
− આકરા .કારી કોલ વીરલા રm ચડÊા. 
rsણલાલ �ીધરાણી

 

33



જઈ જરા એમH કહો કોઈ: 
ના ઘ§ આજ રાK અટવા�". 
“અબઘડી આવx” કહીH, ભલા! 
મોતH ¢B લગી હ'" શરમા�"? 
મ,-. ‘સમીર’

અ= ભ�યB અહnનB [તરમB, ડ'"ગરમB, કોતરમB, 
નદીઓમB fહાયB, આળોટ×B ક'દરતના પાHતરમB; 
અ= અહn રોયB, ક¾ો�યB; અહn ઊઠ×B, પછડાયB,
�વનજ"� જગત ભ�યB, પણ વીસરી નિહ ગÜહમાયા! 
T-દરમ્

નથી કBઈ ખાલી હાO આCયા કÐH કB¼, 
છલોછલ સોણલBની પોઠ લાCયા કÐH કB¼; 
નથી કBઈ _«ડા કો`યા, અમાર'" લોહી ઊ®|" F; 
ન લીલB Ýણ – અ= શમણB િબછાCયB vયB કÐH કB¼!
િકસન સોસા

જનતા દોરવા� છો Ìણ ¦ Ìણ કોઈથી, 
સદાH કાજ ના �ક�, કો’નાથી દોરવા� X.
પડતી, લડતી, ખોતી, ^ચાતી, Fતરાતી વા, ૦૦૦
રોજરોજ િટપાતB� જનતા કો’થી ના મw! 
ઝીણાભાઈ Kસાઈ ‘��હરિ�મ’
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ગ"જરાતી ભાષાના �ખકો અ� વાચકો ]ગ:

ત= ]ણતા જ   હશો _ §Þનોલો�ની નવી શોધો આપણી વાચન-
પßિતની મદ~ આવી F - ./તક આપm 8 રીX વBચીએ છીએ X 
જ રીX કૉ��|ટરના /Ùીન પર, મોબાઈલ પર, આઈ-પૅડ પર વBચી 
શકીએ છીએ - આ"ગળીથી ./તક _ સામિયકd" પાd" ઉથલાવીએ એ જ 
રીX આ"ગળીના /પશuથી ઈ(Þટâોિનક ./તકd" પાd" ઉથલાવી શકાય F, 
એ જ /પશuથી અÌરો નાના-મોટા કરી શકાય F. ;િ<ત પાનB વBચીએ 
એ જ સગવડથી H િનરBતથી આ વી]¯ પાનB પણ વBચી શકાય F. 
એવી Cયાપક �િવધા મા§ ‘એક-’ નામની એક નાનકડી સહયોગી 
સ"/થા અ= ઊભી કરી F. વાચનની એક અથuEણu િડિઝટલ Cયવ/થા 
અ= રચી ર�B છીએ, આપણા સૌH મા§. §કનોલો�ની મદદથી 
ગ'જરાતી સાિહvયનો 5સાર અH 5ચાર કરવો એ ‘એક- ફાઉf³શન’નો 
K� F. 

‘એક-’ અvયાw ચાર િદશામB એકસાO 5�y F: 
1.		'5ો8Þટ ગ'ટનબગu' અH ગoગ(   ¨િનયાભરનB   એક લાખ 

અ5ા�ય   અH જoનB ./તકોH /_ન કરીH િવના��� વBચી શકાય 
Xવી Cયવ/થા ઊભી કરી   F. આ યોજનામBથી 52રણા લઇH 
'એક-'એ ગ'જરાતી સાિહvયનB F¾B 200 વષuનB 5િશ  અH 
રસ5દ એવB, (પK( તબp2)100 ./તકો વી]¯-Å"થ12ણી ¥�, 
¨િનયાભરમB વસતા ગ'જરાતી વાચકોH એમના મોબાઈલ પર, 
આઈ �ડ પર, કૉ��|ટર પર �લભ કરી આપવાનો એક સાહિસક 
સ"ક�પ કયb F. આ િદશામB પKલ કરવા આપણા નવલકથાકાર 1ી 
રÃવીર ચૌધરી અH 1ી પÓાલાલ પ§લની એક-એક °િતH ઈ¡ક 
¥� રજo કરી િવના�િ�� ¨નયાભરમB પથરા�લા ગ'જરાતીઓ �ધી 
પહ�ચાડવાની મ"જ'રી મળી   F. 'અડધી સદીની વાચનયા-ા'ના 
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ચાwય ભાગ તથા 'લોકિમલાપ'નB   અfય 5કાશનોH પણ ઈ¡કમB 
¥ પ B ત િ ર ત ક ર ી િ વ ન ા � � � �લભ ક ર ી આપવ ા ન ી 
સ"મિત   લોકિમલા�   આપી F. અમH આશા F _ આ 'અડધી 
સદીની વાચનયા-ા'ના સઘળા (ખકોની સ"મિત પણ અમH સBપડx 
અH એ બધા (ખકોનો અ= ગ'જરાતી ભાષાનB વાચકો વતી 
ઋણ/વીકાર કરીએ છીએ. છતB કોઈ (ખકની અસ"મિત   હોય તો 
અમH જણાવા °પા કરશો   તો એ લખાણોH ઈ¡કમB સમાવતB 
અટકાવીશ'". વાચક �ળ ./તક �ધી પહ�� Xવો 5યાસ 
અમાw કરવો F. 

2.		ગ'જરાતી સાિહvયH �પર તરફથી ઈ�પર તરફના 5યાણમB નડતી 
જિટલ §કનીકલ બાધાઓH ઉ_લવાd" કામ હાલ 'એક-'ના 
/વય"Zવકો કરી ર�B F . મોબાઈલથી લઈH કો�.ટર 
�ધીનB સાધનોમB વBચવા વતuમાન ગ'જરાતી ભાષાના િવિવધ ફોfટ 
અH અલગ અલગ કી-બોડuમB ટાઈપ થ� જતB ./તકોH ઈ¡કમB 
åરવતB પKલB સવu/વી°ત |િનકોડ ગ'જરાતીમB åરવવા આવ´યક 
F. ગ'જરાતી ભાષાની કોઈપણ પીડીએફ્H ઈ¡કમB ¥પBતિરત 
કરવાની અટપટી 5િÙયાH સરળ બનાવ�" એક સોફ્ટ^ર ત²યાર 
થવામB F, 8 કોઈ ગ'જરાતી   (ખક _ 5કાશક પોતાનB 
./તકH   ઈ¡કમB ¥પBતિરત કરવા મBગતા હોય Xઓ Xમની 
પીડીએફ   ‘એક-’ની ^બસાઈટ ઉપર  અપલોડ કરી શકx. ગ'જરાતી 
ભાષાની ઈ¡ક લાઈÐ2રી ઊભી કરવાનB 'એક-'ના 5યાસમB Aડવા 
ઈ�છતB (ખકો અH 5કાશકો સ"જય ચૌધરીનો સ"પકu સાધીH 
અdમિત આપી શ_ F . િવના��� વહ �ચવા મા§નB 
./તકોH  ઈ¡કમB   ¥પBતિરત   કરી     ‘એક- ફાઉf³શન’ની ^બસાઈટ 
ઉપર �લભ કરવાનો 5ાર"ભ થયો F.
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3.		ગ'જરાતી સાિહvયનB  અ5ા�ય ./તકોનો નવોf=ષ કરવો, ન^સરથી 
ટાઈપ, æoફરીડnગ અH છપામણીનો પડકાર ઝીલી XH ફરી વBચવા 
ઉપલ±ધ કરવB   X બહ' મોટો યç F. પણ આપણી હ^ પછીની 
�ઢી મા§ આ પડકાર 'એક-'એ ઝી�યો F. અH X મા§ ગ'જરાતી 
ભાષાનો OCR - ઑિ�ટકલ _wÞટર wકિ®નશન સોફ્ટ^ર સૌH 
વાપરવા મ£ X મા§d" કામ શ¥ થ|" F.

4		ગ'જરાતી ભાષામB સામિયકો ઘણB F. પર"� ¨િનયાભરમB પથરા�લા 
ગ'જરાતીઓ �ધી એ પહ�ચાડવB અvય"ત ;´_લ પણ F. ઉપરBત, 
અHક સામિયકોH મ"ગાવવાd" સૌ મા§ શ¢ નથી. વળી, વાચનમB 
રસ હોય   તો પણ સમયના અભા^ સામિયકો EરB વBચી શકાતB 
નથી. આ સ"AગોમB આપણB   સામિયકો અH ./તકોમBથી ઉyમ 
સામÅીd" ચયન-સ"કલન આપતા એક ઈ-ડાય8/ટ Ïારા ગ'જરાત 
બહાર રKતા ગ'જરાતીઓH ઉv°  વાચન પહ�ચાડવાનો પણ એક 
સ"ક�પ અ= કયb F.

રા�શ મશ�વાળા, બક"લ શાહ તથા સ#જય ચૌધરીના સિÙય સહકાર વ³ 
‘એક-’ના આ કાયb આગલ વધી ર�B F.

‘એક-’ ના આ 5યéH આગળ લઈ જવા આપનો સહકાર H આપની 
શ'½�છા અમH મળx એવો િવËાસ F. 
www.ekatrafoundation.org   અH   www.ekatrabooks.com   પરથી 
આગળની માિહતી =ળવી શકાય F.

- અdલ રાવલ (atulraval@ekatrafoundation.org)
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