
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                               સકંલન : ભરત એલ. ચૌહાણ (ઓ-કા�હા) 

 

દ�કર� 
(સકં�લત કા�યસ�ંહ) 

�લોગ અને વેબસાઈટ પરથી સં�લોગ અને વેબસાઈટ પરથી સં�લોગ અને વેબસાઈટ પરથી સં�લોગ અને વેબસાઈટ પરથી સકંલનકલનકલનકલન 
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દ�કર�દ�કર�દ�કર�દ�કર� 
 

દ�કર�નો જનમ થાશે ર, પછ�, 

ઘરમા ંલ/મીનો ભડંાર આવશે ર,. 
 

દ�કર�ની 2ગળ� પકડ�ને એ તો, 

શાળાએ 4કૂવાને 6શે ર,. 
 

દ�કર�ને 4કૂવા શાળાએ 6શે પછ�, 

જોયેલા સપના સાચા થાશે ર,. 
 

દ�કર�7ુ ંસપ7ુ ંસાકાર કરવા, 

એડ�ચોટ�7ુ ંજોર લગાવશે ર,. 
 

દ�કર�7ુ ંસગપણ કરવાને માટ, એ તો, 

અનેક 4રુિતયા જોઈ નાખંશે ર,. 
 

દ�કર�7ુ ંસગપણ ન;� થયા પછ�, 

સાસર, વળાવવાના કોડ 6ગશે ર,. 
 

દ�કર�7ુ ંપાનેતર ખર�દવા 6શે પછ�, 

<ુદાઈના બીજ રોપી આવશે ર,. 
 

દ�કર�ના લગન7ુ ંટા=ુ ંર, આવશે, 

હરખથી હાથ પીળા કરશે ર,. 
 

દ�કર�ની િવદાયનો સમય આવશ,ે 

ચોધાર 2?ડુા છલકાશે ર,. 
 

દ�કર�ને ભેટ�ને કાનમા ંર, ક,શે, 

સસરા7ુ ંઘર @ ુ ંઉ6ળB ર,. 
 

દ�કર�ને વળાવવા પાદર, 6શે પછ�, 

પાદરનો રCતો કાપી લાવશે ર,. 
 

દ�કર� વળાવીને ઘર, સૌ આવશે, 

તા6 ર, પગલા ંસD ુશોધશે ર,. 
 

દ�કર�ના પગલા ંશોધીને થાકશે પછ�, 

દ�કર�ની ખોટ સDનુે સાલશે ર,.      - ભરત એલ. ચૌહાણ (ઓ-કા�હા) 
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દ�કર�દ�કર�દ�કર�દ�કર�    માર�માર�માર�માર�    વહાલીવહાલીવહાલીવહાલી    લાગેલાગેલાગેલાગે    ર,ર,ર,ર,    

 

હ,તના EહFડોળે Gલ ે

2ગણામા ંરોજ ખીલ ે

કાHુ ંકાHુ ંક,I ુ ંબાલ ેર,... 

દ�કર� માર� વહાલી લાગ ેર, 

 

મા-બાપની Jયાર� છે 

દ�કરા કરતા �યાર� છે 

@લુસીની કયાર� છે ર,... 

દ�કર� માર� વહાલી લાગ ેર, 

 

KુLંુબની કલગી છે 

માવતરની મર6દ છે 

સાસEરયાની ?વુાસ છે ર,... 

દ�કર� માર� વહાલી લાગ ેર, 

 

ઘર7ુ ંઅજવાMં છે 

અમીનો ઓડકાર છે 

કાળ6નો કટકો છે ર,... 

દ�કર� માર� વહાલી લાગ ેર, 
 

 

- ભરત એલ. ચૌહાણ (ઓ-કા�હા) 
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દ�કર�નાદ�કર�નાદ�કર�નાદ�કર�ના    દ,શમાંદ,શમાંદ,શમાંદ,શમા ં   આવજોઆવજોઆવજોઆવજો    હોહોહોહો    દાદાદાદાદાદાદાદા 
 

દ�કર�ના દ,શમા ંઆવજો હો દાદા, 

દ�કર�ના વેશ તમે જોજો હો દાદા............દ�કર�ના દ,શમા ં
 

નાના હતા Nયાર, 2ગણામા ંરમતા,ં 

હOયાના હPચક, અમને Gલાવતા.ં............દ�કર�ના દ,શમા ં
 

ઠ,સ વાગે ને અમે પડ� ર, 6તા,ં 

દોડ�ને તમે ક,વા પાસે ર, આવતા.ં...........દ�કર�ના દ,શમા ં
 

Eરસાઈને Nયાર, અમે ચાRયા ર, 6તા,ં 

પકડ�ને તમે અમને ખોળામા ંબસેાડતા.ં....દ�કર�ના દ,શમા ં
 

તમાર� પાસે અમે નીતનIુ ંમાગંતા, 

ગમે Nયાથંી તમે ઝટ લઈ આવતા.ં...........દ�કર�ના દ,શમા ં
 

માગંણી અમાર� તમે Tરૂ� ર, કરતા,ં 

આનદંથી આપણે સૌ Gમી ર, ઊઠતા.ં.......દ�કર�ના દ,શમા ં
 

દ�કર�ના દ,શમા ંઆવજો હો દાદા, 

દ�કર�ના વેશ તમે જોજો હો દાદા............દ�કર�ના દ,શમા ં
 

- ભરત એલ. ચૌહાણ (ઓ-કા�હા) 
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દ�કર�દ�કર�દ�કર�દ�કર�    વળાવવાનોવળાવવાનોવળાવવાનોવળાવવાનો    સમયસમયસમયસમય    
 

દ�કર� વળાવવાનો સમય આ�યો, 

ઢોલીએ ઢોલ ઢબકા�યા ર,. 
 

દ�કર� ગણશેWને નમન કર�, 

માતિપતાને મળવા ચાલી ર,. 
 

માતા રોવે ને દ�કર� પણ રોવે, 

આજ રોવે છે િપતા પહ,લીવાર ર,. 
 

માતિપતાના આશીવાXદ મેળવી, 

ભPતે કંKુના થાપા માયાX ર,. 
 

દ�કર�એ સાત ફ,રા B માડંવે ફયાX, 

એમા ંત ે?પૂZંુ ઉલાળ� ચાRયા ંર,. 
 

સગાવંહાલાનેં ભેટ�ને દ�કર�એ, 

પિત સગંાથે પગરણ માડંયા ર,. 
 

પાદર ?ધુી સૌ વળાવવા આ�યા,ં 

દ�કર�ને સૌએ આિશષ આJયા ંર,. 
 

- ભરત એલ. ચૌહાણ (ઓ-કા�હા) 
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આનદં,આનદં,આનદં,આનદં,    નાચેનાચેનાચેનાચે    મા\ંુમા\ંુમા\ંુમા\ંુ    મનZંુમનZંુમનZંુમનZંુ    ર,ર,ર,ર,    લોલલોલલોલલોલ    

 

દ,વે દ�ધી છે મને દ�કર� ર, લોલ 

એને વધાIુ ંDુ ંતો હ,તથી 

આનદં, નાચ ેમા\ંુ મનZંુ ર, લોલ 

 

મી]ંુ મી]ંુ બોલ ેમાર� દ�કર� ર, લોલ 

દલડા ઈ તો સૌના Wતી 6ય ર, 

આનદં, નાચ ેમા\ંુ મનZંુ ર, લોલ 

 

વહાલનો દEરયો છે માર� દ�કર� ર, લોલ 

સરખા તે હ,તથી એને સPચજો 

આનદં, નાચ ેમા\ંુ મનZંુ ર, લોલ 

 

કાળ6 ક,રો કટકો માર� દ�કર� ર, લોલ 

પ^થર ક,રા હOયાને પીગળાવશે 

આનદં, નાચ ેમા\ંુ મનZંુ ર, લોલ 

 

સખી સગં ખલેે માર� દ�કર� ર, લોલ 

શેર�એથી સાદ દઈ બોલાવતી 

આનદં, નાચ ેમા\ંુ મનZંુ ર, લોલ 

 

?વૂા ટાણે વાતાX સાભંળે દ�કર� ર, લોલ 

વાતાXમા ંમાગંે ઈ તો પર�ઓ 

આનદં, નાચ ેમા\ંુ મનZંુ ર, લોલ 
 

- ભરત એલ. ચૌહાણ (ઓ-કા�હા) 
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દ�કર�નીદ�કર�નીદ�કર�નીદ�કર�ની    વેદનાવેદનાવેદનાવેદના 
 

ઓ માવડ� માર� @ ુ ંશીદને દવાખાને 6ય છે, 

@ુ ંપર�_ણ `ણુ7ુ ંશાને કરાવવા 6ય છે. 
 

આ સફ,દ કપડાવાળા તપાસ તાર� કર, છે, 

ને અઢળક અઢળક �ચFતાઓ મને કોર� ખાય છે. 
 

ઓ માવડ� માર� @ ુ ંમને આ જગતમા ંaાસ ભરવા દ,, 

તાર� જ માફક @ ુ ંમને આ બે ઘડ�ની bજFદગી માણવા દ,. 
 

કાHુ ંકાHુ ંબોલવા ને નાની પગલી પાડવા દ,, 

હOયે સૌના હરખના EહFડોળે @ ુ ંમને Gલવા દ,. 
 

2ગણામા ંખેલીને Eકલકાર�ઓ @ ુ ંકરવા દ,, 

સૌની સાથે હળ�મળ�ને માયા @ ુ ંમહ,કાવવા દ,. 
 

દ�કરા કરતા ંસવાઈ દ�કર� આB @ ુ ંમને બનવા દ,, 

સાસEરcુ ંને િપયEરcુ ંએમ બે Kુળ @ ુ ંમને તારવા દ,. 
 

@ુ ંમાને છે એIુ ંક, Dુ ંસાપનો ભારો બનીશ, 

ના ર, ના ઓ માવડ� Dુ ંતારનાર આરો બનીશ. 
 

- ભરત એલ. ચૌહાણ (ઓ-કા�હા) 
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દ�કર�દ�કર�દ�કર�દ�કર� 
 

આળસ મરડ�ને ઊઠતી 6ગતી, 

બા-બાTWુને રોજ પગ ેલાગતી. 
 

બા ગાલ ેકાMં ટપKંુ કરતી, 

કારણ ક, એ નમણી લાગતી. 
 

કાHુઘંHે ુ ંબોલતી ફરતી, 

ઝરણા ંBવી રમતી Kૂદતી. 
 

તોફાનમCતી dબૂ એ કરતી, 

Eરસાઈ દાદાની ગોદમા ંસતંાતી. 
 

વરસાદમા ંએ dબૂજ નાતી, 

કોર� થઇને ઘર, એ 6તી. 
 

વહાલથી બાને બ;ા ભરતી, 

ખોળામા ંબસેીને વાતાX સાભંળતી. 
 

ઘર આખાને એકતાતંણે બાધંતી, 

દ�કરા કરતા સવાઈ દ�કર� થાતી. 
 

- ભરત એલ. ચૌહાણ (ઓ-કા�હા) 
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દ�કર�7ુંદ�કર�7 ુંદ�કર�7 ુંદ�કર�7 ુ ં   આ=ુંઆ=ુંઆ=ુંઆ=ુ ં   

 

માતા કહ, છે એW સાભંળો છો તમે 

ઓણ દ�કર�ના કર� દઈએ આણા ર, 

િપતા કહ, છે આણા તો કરfુ ંઆપણ ે

વહાલી દ�કર�ને Tછૂો fુ ંfુ ંજોઈએ ર, 

 

દ�કર� કહ, છે સાભંળો ર, માતા 

નથી ર, જોતા માર, સોના ને ચાદં� 

નથી ર, જોતા માર, હ�રા ને માણેક 

માર, તો જોઈએ આણામા ંમમતાની માયા ર, 

 

દ�કર� કહ, છે સાભંળો ર, િપતા 

નથી ર, જોતા માર, ગાડ� ને બગંલા 

નથી ર, જોતા માર, વાડ� ને ખતેર 

માર, તો જોઈએ આણામા ંતમારા Cનેહ-આિશષ ર, 

 

દ�કર� કહ, છે સા? ુને સસરા મારા માવતરનો અવતાર છે 

નણદં માર� એ તો નાનકડ� બહ,ન છે 

લાડકડો Eદયર મારો નાનેરો ભાઈ છે 

6ણ ેસાસEરcુ ંલાગે મને વહાHુ ંિપયEરcુ ં
 

- ભરત એલ. ચૌહાણ (ઓ-કા�હા) 
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દ�કર� નથી સાપ નો ભારોદ�કર� નથી સાપ નો ભારોદ�કર� નથી સાપ નો ભારોદ�કર� નથી સાપ નો ભારો 
 

દ�કર� નથી સાપ નો ભારો, દ�કર� તો છે @લુસી નો hારો, 

દ�કર� થક� અજવાM, દ�કર� િવના સઘM કાM, 

દ�કર� બાપ 7 ુઊર, દ�કર� 2ખ 7 ુ7રૂ, 

દ�કર� તાત7 ુઅરમાન, દ�કર� માત 7 ુઉડાન, 

દ�કર� િવના બાપ પાગંળો, છતી વC@એુ સાવ 2ધળો, 

ઉધરસ નો જર� ઠણકો આવે, દ�કર� દોડ� ને પાણી લાવે, 

મા-બાપ ને કfકુ થાય, દ�કર� 7 ુદ�લ વલોવાઈ 6ય, 

મા-દ�કર�-બહ,ની, એના iેમ મા ંન આવે કમી, 

દ�કર� Jયાર7 ુસમCત શાj, Nયાગ સમપXણ 7 ુઅ_યપાk, 

CવાથX 7 ુસગપણ એI ુ, એ તો તડ પડ, ક, @ટૂ, 

દ�કર� તો Cનેહ ની સરવાણી, એ તો િનNય િનરંતર lટ, 

દ�કર� ના ંપગલે તો લાગે બm ુમનોહર 

દ�કર� િવના 7 ુઘર, 6ણે વાnયા િવના7ુ ંઝાઝંર 

દ�કરો તાર, ને oઢુાપા મા ંપાળે, એ નાહક નો pમ 

દ�કર� જ ઠાર,, 2? ુસાર, ભવ તાર, એ ?rૃsટ નો tમ 

દ�કર� અવતરતા મોuુ ફ,રવે મા-બાપ 

કયા ભવે vટશે કર� ને આવા પાપ 

દ�કર� ને f ુભણવા7?ુ એને તો ઘર મા ંરહ,વા7 ુ

એ ખયાલ Tરુાણા છોડો, દ�કર� ને ના તરછોડો 

દ�કર�-wુEહતાને ના wુભાવશો 

િવધાતા ને વેર� કરશો 

દ�કર� જશે B ઘરથી, Nયા ંફર� વળશે xધા\ુ 

દ�કર� િવના7 ુ6ણ ેમી]ુ જળ પણ ખા\ુ 

દ�કર� જતા લાગશે ?7ૂ ુ

જગત આd ુભાસશે <ૂ7 ુ

દ�કર� જતા સાસર, 

મા-બાપ ભગવાન ના ંઆશર,. 
 

- અyાત ….. 
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વહાલી દ�કર�વહાલી દ�કર�વહાલી દ�કર�વહાલી દ�કર�… 

  

મમતાએ મઢ� 

સCંકાર,  ખીલી 

વહાલી દ�કર� 
  

ભર બપોર, દોડ� 

બાર=ુ ં    ખોલી 

ધર, જળની Jયાલી 

વહાલી   દ�કર� 
  

હસે  તો lલ ખીલ ે

ગાયે તો અમી ઝર, 

zણુથી શોભે Tતૂળ� 

વહાલી દ�કર� 
  

રમે હસતી સગં સખી 

માવતર  શીખવે  પાઠ વઢ� 

સૌને {દયે તાર� છબી જડ� 

વહાલી દ�કર� 
  

વીતી  અનેક  Eદવાળ� 

6ણ ે વહ� ગયા ંપાણી 

સોળે ખીલી રાણી 

વહાલી દ�કર� 
  

T|ૂયા ં તે  માત પાવXતી 

i}તુામા ંમાડંવા પગલી 

Eદન  િવજયા દશમી 

વહાલ ેવળાIુ ંદ�કર� 
  

લવેાયા ંલnન 2ગ�ણયે 

મહ,ક,  ?ગુધં   તોર�ણયે 

વાગે  શરણાઈને  ઢોલ 

શોભે  વરક�યાની જોડ, 
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િવi   વદ,    મગંલાsટક 

પીળા શોભ ેક�યાના હCત 

આવી uકૂડ�  િવદાય વેળા 

માવતર ઝીલે vપા પડઘા 
  

હOયે ન સમ6ય �યથાની ર�િત 

વાત  ક,મ  કહ,વી બોલ ેદ�કર� 
  

ઝીRયા વડ�લોના મ~ઘા બોલ 

વગર વાકં, ખ�યા સૌના તોલ 

દ�કર�ની �યથા ઉર, ઉભરાણી 

ક,મ  સૌ  આજ  મને દો છોડ� 
  

આવી રડતી બાપની  પાસે 

બોલી કાનમા ંdબૂ  જ ધીર, 

કોને બોલશો-વઢશો પJપા હવે? 

Dુ ંતો આજ સાસEરયે ચાલી 
  

ક,I ુ ંxતર વલોવતા શ�દ બોલી 

<ુદાઈની  ક\ુણ  ક,વી  કથની 

થયો રાકં H ૂટંાઈ wુિનયા માર� 

આજ સબંધંની સમ6ણી EકFમત ભાર� 
  

2ખના ં અ� ૃ બોલ ે વાણી 

નથી જગે તારા સમ Wગર� 

@ુ ંસમાઈ અમ aાસે દ�કર� 

તારા શ�દો ટપકાવે 2ખે પાણી 

ઓ વહાલી દ�કર� 

ઘર થcુ ંઆજ ર, ખાલી(૨) 
 

- રમેશ પટ,લ(આકાશદ�પ) 
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દ�કર� માર� લાડકવાયીદ�કર� માર� લાડકવાયીદ�કર� માર� લાડકવાયીદ�કર� માર� લાડકવાયી 

દ�કર� માર� લાડકવાયી લ/મીનો અવતાર, 

એ ?એૂ તો રાત પડ, ને 6ગે તો સવાર, 

દ�કર� માર�… 

દ�કર� તારા �હાલનો દEરયો Wવનભર છલકાય, 

પામતા Wવન માત-િપતા7ુ ંધ�ય થઈ 6ય, 

એક જ �Cમતમા ંતારા ચમક, મોતીડા ંહ6ર, 

દ�કર� માર�… 

ઢPગલા સાથે રમતી ઢPગલી BIુ ંમા\ંુ બાળ, 

રમતા થાક�ને }ખૂ લાગે તો ખીર રાdુ ંતૈયાર, 

�પમા ંતારા લાગ ેમને પર�નો અણસાર, 

દ�કર� માર�… 

કાળ� ઘલેી વાણીથી ઘર �ઘૂરો થઈ ને zુBં, 

પા-પા પગલી ચલાવતા બાપ7ુ ંહOc ુ ંGમે, 

દ�કર� @ ુ ંતો માત-િપતાનો સાચો છે આધાર, 

દ�કર� માર�… 

હOયાના Gલે હ,તની દોર� બાધંી તને GલIુ,ં 

હાલરડાની ર,�મી રાW તને Dુ ંઓઢાZંુ, 

પાવન પગલે તારા મારો ઉજળો છે સસંાર, 

દ�કર� માર�… 

- 4કુ,શ માલવણકર 
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દાદા હો દ�કર�દાદા હો દ�કર�દાદા હો દ�કર�દાદા હો દ�કર�, દાદા હો દ�કર�દાદા હો દ�કર�દાદા હો દ�કર�દાદા હો દ�કર�     

દાદા હો દ�કર�, દાદા હો દ�કર�, વાગડમા ંમ દ,જો ર, સૈ 

વાગડની વઢ�યારણ સા? ુદો�લી ર,, સૈય~ ક, હમચી, સૈય~ ક, હમચી 

દાદા હો દ�કર�, દાદા હો દ�કર� 
 

દ�એ દળાવે 4નેુ, દ�એ દળાવે 4નેુ, રાતલડ�એ કંતાવે ર, સૈ 

પાછલે તે પરોઢ�એ પાણી મોકલ ેર,, સૈય~ ક, હમચી, સૈય~ ક, હમચી  

દાદા હો દ�કર�, દાદા હો દ�કર� 
 

ઓશીક, �ઢોણી વD,ુ ઓશીક, �ઢોણી વD,ુ પાગંતે સPચ�ણcુ ંર, સૈ 

સામી તે ઓરડ�એ, વD ુતા\ંુ બેડHુ ંર,, સૈય~ ક, હમચી, સૈય~ ક, હમચી 

દાદા હો દ�કર�, દાદા હો દ�કર� 
 

ઘડો ન oડુ, મારો, ઘડો ન oડુ,, મા\ંુ સPચ�ણcુ ંનવ Tગૂે ર, સૈ 

ઊગીને આથિમયો દ� Kૂવા કાઠંડ, ર,, સૈય~ ક, હમચી, સૈય~ ક, હમચી 

દાદા હો દ�કર�, દાદા હો દ�કર� 
 

ઊડતા પખંીડા વીરા, ઊડતા પખંીડા વીરા, સદં,શો લઈ 6જો ર, સૈ 

દાદાને કહ,જો ક, દ�કર� Kૂવે પડ, ર,, સૈય~ ક, હમચી, સૈય~ ક, હમચી 

દાદા હો દ�કર�, દાદા હો દ�કર� 
 

કહ,જો દાદાને ર,, કહ,જો દાદાને ર,, માર� માડ�ને નવ કહ,જો ર, સૈ 

માડ� માર� 2? ુસારશે ર,, સૈય~ ક, હમચી, સૈય~ ક, હમચી 

દાદા હો દ�કર�, દાદા હો દ�કર� 
 

Kૂવે ન પડજો દ�કર�, Kૂવે ન પડજો દ�કર�, અફ��ણયા ંનવ ઘોળજો ર, સ ૈ

xજવાળ� તે આઠમના ંઆણા ંઆવશે ર,, સૈય~ ક, હમચી, સૈય~ ક, હમચી 

દાદા હો દ�કર�, દાદા હો દ�કર� 
 

કાકાના કાબEરયા, કાકાના કાબEરયા, મારા મામાના 4 ૂઝંEડયા ર, સૈ 

વીરાના વEઢયારા વાગડ ઊતયાX ર,, સૈય~ ક, હમચી, સૈય~ ક, હમચી 

દાદા હો દ�કર�, દાદા હો દ�કર� 
 

કાકાએ સP�cુ,ં કાકાએ સP�cુ ંને મારા મામાએ ચડા�cુ ંર, સૈ 

વીરાએ 2ગણ બેZંુ ફોEડcુ ંર,, સૈય~ ક, હમચી, સૈય~ ક, હમચી 

દાદા હો દ�કર�, દાદા હો દ�કર� 
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દ�કર�દ�કર�દ�કર�દ�કર� અને દ�કરોઅને દ�કરોઅને દ�કરોઅને દ�કરો  
 

  

દ�કરો વારસ છે તો દ�કર� પારસ છે! 

દ�કરો વશં છે તો દ�કર� xશ છે! 

દ�કરો આન છે તો દ�કર� શાન છે! 

દ�કરો તન છે તો દ�કર� મન છે! 

દ�કરો માન છે તો દ�કર� Cવમાન છે! 

દ�કરો સCંકાર છે તો દ�કર� સCંKૃિત છે! 

દ�કરો આગ છે તો દ�કર� બાગ છે! 

દ�કરો દવા છે તો દ�કર� wૂવા ંછે! 

દ�કરો ભાnય છે તો દ�કર� િવધાતા છે! 

દ�કરો શ�દ છે તો દ�કર� અથX છે! 

દ�કરો ગીત છે તો દ�કર� સગંીત છે! 

દ�કરો iેમ છે તો દ�કર� T6ૂ છે! 

દ�કરો વાદળ છે અને વરસે છે તો દ�કર� ધરતી છે અને તરસે છે! 

દ�કરો એક પEરવારને તાર, છે તો દ�કર� દસ પEરવારને તાર, છે!! 
 

........hાર,ય તમે તમાર� 6તને wુિનયાભરના તમામ wુ:ખોથી ઘેરાયેલી 

મહ,?સુ કરો Nયાર, તમાર� દ�કર� સાથે થોડો સમય Eદલથી િવતાવજો. 

તેની સાથે Eદલ ખોલીને વાત કર� લજેો. 

Nયા ંતમારા મનને Eહમાલયથી પણ વધાર, ઠંડક અને અનતં શાિંત અ7ભુવવા મળશે. 

દ�કર� તો મા-બાપનો aાસ છે, B લીધા વગર ચાલ@ ુ ંપણ નથી અને સમય આ�યે છોડ�ા વગર 

પણ ચાલ@ ુ ંનથી. 

ઈaર, દ�કર� ઘડ�ને માતા-િપતા ઉપર ઉપકાર કય� છે. 

દ�કર�નો મા-બાપ iNયેનો iેમ iારંભથી લઈને xત ?ધુી એક સરખો જ વહ, છે. 

દ�કર� જગતના કોઈપણ dણૂે જશે, માતા-િપતાના {દયથી hાર,ય wૂર જતી નથી. 
 

દ�કર� સાથેની મા-બાપની વહાલની કડ�ઓ hાર,ય ઢ�લી પડતી નથી. દ�કર� જ સ�ચાઈ છે. 

દ�કરો hાર,ક pમ સા�બત થઈ શક, છે. કદાચ એટલા માટ, જ આપણા ંતNNવ�ચFતકોએ દ�કર�ને 

બાપ7ુ ંહOc ુ ંકહ� છે... 

કલે6નો Lુકડો ક�ો છે. અને, એટલા માટ, જ દ�કર� સાસર, 6ય છે Nયાર, મા-બાપની 

2ખોમા ં2? ુવહ, છે. 

ન;� માનજો, દ�કર� તો ગયા ભવમા ંBણે T�ુય કયાX હોય તેને જ મળે છે  
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દ,વદ,વદ,વદ,વ----દ�કર�દ�કર�દ�કર�દ�કર� 
 

નેફા િવCતારમા ંફાટ� લડાઈ ઘોર નીકળ�, 

તે સમંે રંક આસામી માતાની એક દ�કર�, 

Gલે યૌવનને Gલ,ે xગાગોમા ંઅનગંની 

વીણા વગાડતી 6ણ,ે એકની એક દ�કર�.  
 

પકંજો iકટ� ઊઠ�ા ંiેમના ંiાણમા ંહતા,ં 

દશXકો એહને દ,ખી મોહમા ંમnન શા ંથતા.ં 
 

શહ,રનો એક cવુાન એના 

સ�દયXથી મોEહત શો થયેલો, 

સ�દયX-દ,વ ઉરની બનાવવા, 

જોતો હતો કોડ ભય� બનેલો. 
 

પા�ણ-�હણને માટ, તલસી એ ર�ો હતો, 

એકવાર કય� એણે એકાતંે Cનેહને છતો : 

તારા િવના Wવન fsુક મા\ંુ, 

સહ� શકાયે ન િવયોગ દ,વી ! 

વર� મને લે રસરાિધકા શી ! 

તો શાિંત પામે 4જુ iાણ ક,વી ! 
 

નેફા િવCતારમા ંફાટ� લડાઈ ઘોર નીકળ� 

આસામી માતની બોલી Nયાર, એ શાતં દ�કર� : 

“મોરચાપે જઈને B વીર wુ�મનને હણે, 

હCત-મેળાપ મારો તો તેની સાથે જ હા, બને, 

જવામંદX  ચઢ, જગંે તેને માk શKંુ વર�, 

દ,શને કાજ B સવ� સમપXણ શક, કર�.” 

 

cવુાન એવા ંવચનો ?ણુીન ે

તૈયાર જગંે ચઢવા થયો, 

Cવદ,શના ર_ણની iિતyા 

લઈ, લઈ શj ઝGમવા વ�યો. 

એ દ�કર�ને િનજ સNય-iેમી 

Cવદ,શને ર_ક એક ને મ�યો. 
 

નેફા િવCતારમા ંફાટ� લડાઈ ઘોર નીકળ�, 

ઈિતહાસ ગઈ સજ� Nયાર, એ દ,વ-દ�કર�.   - �ી યોગેaરW�ી યોગેaરW�ી યોગેaરW�ી યોગેaરW 
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|યાર, િવધાતાએ દ�કર� સરW|યાર, િવધાતાએ દ�કર� સરW|યાર, િવધાતાએ દ�કર� સરW|યાર, િવધાતાએ દ�કર� સરW 

િવધાતાએ દ�કર� ઘડ� ને Nયાર, dબૂ ખાતેં 

કસબી હાથેથી એણે કર� શી કમાલ 

�પનો xબાર ક\ંુ, મીઠપ અપાર ભ\ંુ, 

ખ6નો dટુાડ� ક\ંુ મલકને �યાલ. 

દ,વીcુ ંકનેથી માગી લીધો મલકાટ 

અને મધરાત ક,રા માપી સીમાડા ?wૂુર, 

ચપટ�ક રજ લીધી નખતેર તણી, 

અને દ�કર�ને 2ખ ેભયાX દમકતા ં7રૂ. 

સાકરનો લઈને સવાદ એણ ેદ�કર�મા,ં 

તજ ને લિવFગ વળ� ભેળ�યા જર�ક. 

?રૂજના ંધોળા lલ હાસ ને Dલુાસ દ�ધા.ં 

જોઈ કારવીને ક�mુ,ં હવે કાકં ઠ�ક. 

િવધાતાએ દ�કર� ઘડ�ને વળ� જોઈ જોઈ 

વાર, વાર, હ?ુ ંહ?ુ ંથાય એ7ુ ં4ખુ 

હOયે એને હાશ, હર માવતર કાB ધcુ�, 

હcુ�ભcુ� હ,ત નcુ� નીતcુ� આ ?ખુ! 
 

- મકર�દ દવે 
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દ�કર�દ�કર�દ�કર�દ�કર� એટલેએટલેએટલેએટલે............ 

દ�કર�,-એટલે મળેHુ ંKુદરત7ુ ંવરદાન ! 

દ�કર�,-એટલે અમાર� સૌથી મ~ઘી આન. 

દ�કર�,-એટલે અમારા ઘરની શાન. 

દ�કર�,-એટલે @લુસી દળ7ુ ંપાન. 

દ�કર�,-એટલે પિવતર iભાિતcુ ંગાન. 

દ�કર�,-એટલે ?બુહની પાક આઝાન. 

દ�કર�,-એટલે ઘરની કાયમની 4સુકાન. 

દ�કર�,-એટલે ઘરની વસતી,માહોલ,6ન. 

દ�કર�,-એટલે પરમ પિવk ક�યાદાન. 

દ�કર�,-એટલે ઘર7ુ ંમહા4Hૂ ુ ંરતન6જરમાન. 

દ�કર�,-એટલે 6ણે હ�દાવે થા@ ુ ંરાણી7ુ ંફરમાન. 

દ�કર�,-એટલે યાને 4ડૂ-મCતી હસંી-dશુીના iાણ। 

દ�કર�,-એટલે સHણૂી સવાર। તા�ગીભcુ� નામ. 

દ�કર�,-એટલે રસોડાની રાણી નામે રણકાર. 

દ�કર�,-એટલે “hાર, આવશે?” નો iતી�_ત ભણકાર. 

દ�કર�,-એટલે ગવX,સ�માન,Jયાર,wુલાર,હOયાનો હાર. 

દ�કર�,-એટલે એક સમયની 2?નૂી વણઝાર. 

દ�કર�,-એટલે ગમે તેવા સખત પNથરEદલ બાપને,Kંૂપળશી તડ પાડ� પીગળાવી રડાવી દ, તે શ��શયત . 

દ�કર� એટલ ેઅ-માર� (B માર� નથી’)‘ હયાતી! મા-બાપના અ�CતNવ7ુ ંવ<ૂદ બની રહ, છે. 

દ�કર� એટલ ેઈaર, અ-મને આપેHુ,ંઆખર,,વરાયેલા વરને Eહચકાતા ં‘ક�યા’ �પે અપા@ ુ…ંઅણમોલ(મહા4Hૂ ુ)ં 

દાન !  

- લાકા�@ ્ 
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માર�માર�માર�માર� દ�કર�દ�કર�દ�કર�દ�કર� 
 

માર� દ�કર� મને બD ુગમે છે 

નાની અમCતી, બોલતી, રમતી, ફોટા Bવી ઢPગલી 
 

દોડતા ંદોડતા ંપડ� 6ય છે Nયાર, 

lલના ંઢગલા Bવી લાગ ેછે 

 

કાઇં પણ ખવડાવો તો એ 

�,સ ઉપર જ�ર નાખે છે  

 

તોય એ ગદંા થતા ંજ નથી. 

એ �ખલ�ખલાટ હસે છે Nયાર, 
 

ખોબલો ધર� હાCય ભેzુ ંકર�  

પસXમા ં4કૂ� દ� � ંDુ ં
 

પછ� આખો Eદવસ એ પસX ખોલી 

દ�કર�ના હાCયથી મારા ચહ,રાને ભયાX ક\ંુ �.ં 

દ�કર� મોટ� થઇ જશે Nયાર, ?……   

 

– મીના_ી કOલાસ પEંડત 
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દ�કર� છે ઘરમા ંસDનુી સખીદ�કર� છે ઘરમા ંસDનુી સખીદ�કર� છે ઘરમા ંસDનુી સખીદ�કર� છે ઘરમા ંસDનુી સખી 
 

દ�કર� છે ઘરમા ંસDનુી સખી , 

વાત એ રાખજો તમે જ\ુર લખી , 

કદાચ હોય પોતે એ 2તર 4ખુી , 

પણ જોવા ઇ�છે એ ઘરના સDનેુ ?ખુી , 

ઘરમા ંજો ન હોય દ�કર� , 

તો ચાદં�ની થાળ� પણ લાગે ઠ�કર� , 

કર, ભલે એ સDનુી મ�કર� , 

પણ 6ણશો એને ના તમે ના-Eફt� , 

કોણે ક�ુ ંદ�કર� છે પારક� થાપણ , 

એ તો છે આખા ઘર7ુ ંઢાકંણ , 

i} ુદ�કર�ને આપે છે એI ુડહાપણ , 

એટલે એની િવદાયમા ંસDનુી ભરાય છે પાપંણ , 

દ�કર� તો છે મમતાનો ભડંાર , 

એનાથી રહ, i��Rલત ઘર-સસંાર , 

માતા-િપતાને માટ, એ મીઠો કંસાર , 

છતા ંક,મ ? ? ? ? ? ? 

? 
? 
? 
? 
? 

દ�કરા-દ�કર�મા ંભદેભાવનો �યવહાર ? ? ? ? ?. .  
 

- �ચ7 ુભાઇ નો ઓટલો  
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!…ભારતની દ�કર� ગગનમાંભારતની દ�કર� ગગનમાંભારતની દ�કર� ગગનમાંભારતની દ�કર� ગગનમા…ં! 

 

?િુનતા છે અમાર� અ�Cમતા 

zજુરાતની દ�કર� ગગનમા ં
  

ભારતક� બેટ�ને સભંાલી કમાન 

એ તો છે ભારતની શાન 

  

કમાન ?િુનતાક, હાથ 

Tરુો દ,શ એમની સગંાથ 

  

xતEર_મા ંભર� ઉડાન 

zજુરાતની છે, ગEરમા 
  

 લાસણા ંગામમા ંથાય જશન 

T�ુ થાય એમ7ુ ંિમશન 

મગંળ પર Wવન છે ક, ક,મ? 

આપણા ંWવનને કરશે મગંલ 

  

માછલી અને દ,ડકા સાથે 

કરશે 200 iયોગ 

  

Eકશોર  કહ, છે એક વાત સાફ   

hાર, મળશે દ�કર�ઓને ઈ�સાફ 

 

- ડો. Eકશોરભાઈ એમ.પટ,લ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
https://edusafar.com Page 22 

 

દ�કર� તો પારક� થાપણદ�કર� તો પારક� થાપણદ�કર� તો પારક� થાપણદ�કર� તો પારક� થાપણ 
 

બનેા ર, 

સાસEરયે 6તા ંજોજો  પાપંણ  ના  ભP6ય 

દ�કર� તો પારક� થાપણ કહ,વાય 
 

દ�કર� ને ગાય દોર, Nયા ં6ય 

દ�કર� તો પારક� થાપણ કહ,વાય 
 

બનેી તાર� માથે બાપનો હાથ હવે નહ� ફરશે 

રમતી @ ુ ંB ઘરમા ંએની  ભPતે  ભPતો રડશે 

બનેા ર,..  
 

િવદાયની આ  વસમી  વેળા  રોક, ના રોકાય 

દ�કર� તો પારક� થાપણ કહ,વાય 

બનેા ર,..  
 

તારા પિતનો પડછાયો થઈ રહ,B સદાય સાથે 

સોહાગી  કંKુ   સ¡થામા ં  કંકણ   શોભે   હાથે 

બનેા ર,..  
 

તાર�  આ વેણીના ંlલો  કોઈ દ�  ના કરમાય 

દ�કર� તો પારક� થાપણ કહ,વાય 

બનેા ર,..  
 

આમ  <ુઓ  તો 2? ુ સૌ7ુ ંપાણી BIુ ંપાણી 

?ખુ7ુ ંછે ક, wુ:ખ7ુ ંએ તો કોઈ શ¢ુ ંના 6ણી 

બનેા ર,.. 
  

રામ કર, ?ખુ તા\ંુ કોઈ દ� નજcુ� ના નજરાય 

દ�કર� તો પારક� થાપણ કહ,વાય 

બનેા ર,..  
 

દ�કર� ને ગાય દોર, Nયા ં6ય 

દ�કર� તો પારક� થાપણ કહ,વાય 

બનેા ર,..  ઓ બનેા...    - અિવનાશ �યાસઅિવનાશ �યાસઅિવનાશ �યાસઅિવનાશ �યાસ 
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દ�કર� ચાલી સાસર,દ�કર� ચાલી સાસર,દ�કર� ચાલી સાસર,દ�કર� ચાલી સાસર,  
 

 

માતા-િપતાની છkછાયા છોડ�, 

?ખુ-wુ:ખને સથવાર, દ�કર� ચાલી સાસર,. 
 

KુLંુબીઓની Dુફંાળ� લાગણી છોડ�, 

સાસરાની સસંાર�પી વાટ પકડવા, 
 

હસતી-રમતી, નાચતી-Kૂદતી, 

પારકાનેં પોતાના ંકરવા… દ�કર�… 
 

વીરા, બહ,નોના હાથ છોડ�, 

ભરથારનો હાથ પકડવા, 
 

નાનપણની સહ,લીનો અધવ�ચે સાથ છોડ�, 

સાસરા�પી KુLંુબીઓનો સાથ બાધંવા… દ�કર�… 
 

પોતાના સમાજને અલિવદા કર�, 

બી6 સમાજમા ંપોતાપ=ુ ંપામવા, 
 

છેRલે મા@{ૃદય, િપ@{ૃદય ?નુા કર� લાડલી, 

wુલાર� સા?-ુસસરાનો iેમ પામવા… દ�કર�… 

નણદંોનો સાથ માગવા, દ�કર� ચાલી સાસર,… 
 

-લીના શાહ, વડોદરા 
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લાડકડ� દ�કર� સૌને જ�રલાડકડ� દ�કર� સૌને જ�રલાડકડ� દ�કર� સૌને જ�રલાડકડ� દ�કર� સૌને જ�ર    દ,જોદ,જોદ,જોદ,જો,  હ, રાદંલ મા હ, રાદંલ મા હ, રાદંલ મા હ, રાદંલ મા !!!! 
 

ઢોલ  શરણાcુ ં સઘળા ં Tરુમા ં વગડાવો 

મગંળ   ગીત   �ડા ં   આB     ગવડાવો 
 

દ�કર�  તો  વહાલનો  દEરયો  કહ,વાય છે 

દ�કર�ના પગલ ેઘરમા ંલ/મી ઊભરાય છે 
 

મીઠાઈ   મગંાવો   અને   મેવા  વહ£ચાવો 

સગા   સબંધંીને   ¤ો   આનદંનો  લહાવો 
 

દ�કર�  તો  વહાલનો  દEરયો  કહ,વાય છે 

દ�કર�ના પગલ ેઘરમા ંલ/મી ઊભરાય છે 
 

જોશી    બોલાવો  અને   જોશ  જોવડાવો 

વહાલી   દ�કર�ના   �ડા ં  નામ   પડાવો 
 

દ�કર�  તો  વહાલનો  દEરયો  કહ,વાય છે 

દ�કર�ના પગલ ેઘરમા ંલ/મી ઊભરાય છે 
 

કાHુ ં કાHુ ં બોલશે ને  પગલા ં ર,  પાડશે 

હસ@ ુ ં ર,  4ખુZુ ં દ�કર�   સૌને   દ,ખાડશ ે
 

દ�કર�  તો  વહાલનો  દEરયો  કહ,વાય છે 

દ�કર�ના પગલ ેઘરમા ંલ/મી ઊભરાય છે 
 

ઘણી  ઘણી  ખ�મા  રાદંલ  દ,વીને  કહ,જો 

લાડકડ�   દ�કર�    સૌને    જ�ર     દ,જો 
 

દ�કર�  તો  વહાલનો  દEરયો  કહ,વાય છે 

દ�કર�ના પગલ ેઘરમા ંલ/મી ઊભરાય છે  
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માતિપતા ના ખો�ળયા ક,રો iાણ @ ુ ંદ�કર�માતિપતા ના ખો�ળયા ક,રો iાણ @ ુ ંદ�કર�માતિપતા ના ખો�ળયા ક,રો iાણ @ ુ ંદ�કર�માતિપતા ના ખો�ળયા ક,રો iાણ @ ુ ંદ�કર� …. 

વહાલો શ�દ ને ઘર ની લાજ ,�બરો @ ુ ંદ�કર� , 

પામી ને dશુ છતા ં�ચFતા@ ુરં મા-ંબાપ @ ુ ંદ�કર� . 

જગ ના ઉ¥જડ બાગ મા ંલાગણી ક,\ંુ lલ @ ુ ંદ�કર� , 

છતા ંCથાન તા\ંુ આજ પણ પગ ની તળે @ ુ ંદ�કર� . 

દ,વી થઇ T6ૂય જગત ભર મા ંજનની થઇ @ ુ ંદ�કર�, 

માતિપતાની પોતાની છતા ંસાવ પારક� @ ુ ંદ�કર� . 

પEર�Cથિત બદલાણી દશા તો સરખી જ રહ� @ ુ ંદ�કર� , 

ઘણી ઠોકરો ૨૧ મી સદ� એ પણ આપી ક, @ ુ ંદ�કર� . 

વહાલી છતા ંક,હવાણી સાપ નો ભારો @ ુ ંદ�કર� , 

તાર, wુખે wુખી આ જગત આખા ની જોગણી @ ુ ંદ�કર� . 

પણ છતાઈ બહોળા વહાલ નો દEરયો @ ુ ંદ�કર�, 

જPદગી તારા વગર અmરુ� માતિપતા ની @ ુ ંદ�કર� . 

માતિપતા ના ખો�ળયા ક,રો iાણ @ ુ ંદ�કર� , 

એના Wવન નો સાચો આધાર @ ુ ંદ�કર� . 
 

- Kૃિત 
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દ�કર� માર� વહાલ નો દર�ઓદ�કર� માર� વહાલ નો દર�ઓદ�કર� માર� વહાલ નો દર�ઓદ�કર� માર� વહાલ નો દર�ઓ, 
  

દ�કર� માર� વહાલ નો દર�ઓ 

અ6�યાને ક,મ આTુ.ં 
 

કાળ6નો આ એક જ  Lુકડો   

પારકા ને ક,મ આTુ.ં 
. 

 બેટા તને Dુ ંfુ ં આTુ,ં 

તે તો કંઈ ના આપવામા ંરા�cુ ં
 

�ીનાથWએ ?દુામાને આJcુ ં

તે તો તેમા ંપણ હદ કર� નાખી. 
 

ચપટ�  ધાનની કરજ ન રાખી. 

બmુ ંહ6ર ગ=ુ ંકર�ને આJcુ.ં 
 

બેટા Dુ ંતાર� મા,ં અર, �ીનાથW  

પણ ન 6ણે @ ુ ંhાર, માર� મા ંથઇ 

 

આ "Wવ " fુ ંકરશે 

�ીનાથW આ " Wવ" 7ુ ંકંઈક કરો. 
  
 

દ�કર� માર� વહાલ નો દર�ઓ 

અ6�યાને ક,મ આTુ?ં 

 

કાળ6નો આ Lુકડો   

પારકા ને ક,મ આTુ?ં 

  

- Wતેશ  શાહ 
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દ�કર� માર�દ�કર� માર�દ�કર� માર�દ�કર� માર� 

દ�કર� તારા વીનાની ?કુ� મારા સસંારની વાડ� ! 

�લો વીના ?નુી પડ� વાડ� યાદ કરB દ�કર� માર� 

ઉમ� તણો કો છોડ ઊnયો પણ અ¨જળ થયા Tરુા 

Cનેહના ખાતરથી ખીલવી હતી �લ સમી દ�કર� માર� 

લેખ હશે Nયાર, તાર� ચાહ, દ�કર� દોડ� આવB 

પ�ંમ ?રુ, પાપાની યાદમા ંગીતો ગાશે દ�કર� માર� 

માર, માથે હ,તાળ હાથ ફ,રવી Tછેુ ખબર માર� 

કોઇ <ુવે ના તેમ છાની ખબર લેશે દ�કર� માર� 

ઉછળતી Kુદતી ને હસતી ગાતે ખોળે રમતી મારા 

શાતં ઝરણાનંી Bમ wુર વહ,તી રહ,શે દ�કર� માર� 

Wવનની ઉિમ©ઓને ખોળે ભર� દ�કર� સાસર, જશે 

હOયામા ંWવનભર એક ખા�લપો ભર� જશે દ�કર� માર� 

?ખુ અને wુખની આવન-6વન નશીબના ખેલ 

ના અડક, એક,ય wુઃખ તને ?ખુી રહ,B દ�કર� માર� 

-નર,શ ક,નર,શ ક,નર,શ ક,નર,શ ક,....ડૉડ�યાડૉડ�યાડૉડ�યાડૉડ�યા 
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દ�કર� ચાલી સાસર,દ�કર� ચાલી સાસર,દ�કર� ચાલી સાસર,દ�કર� ચાલી સાસર, 

ખેલ@ ુ ંKૂદ@ ુ ંફ�ળcુ ંલઇને, દ�કર� ચાલી સાસર, 

2ગ=ુ ંઘર7ુ ં?7ૂ ુ ંકર�ને, દ�કર� ચાલી સાસર, 

બાર�-બારણા ય રડતા ં4કૂ�,દ�કર� ચાલી સાસર, 

છોડ� zુજંતા ંઘરનો સાથ ર,,દ�કર� ચાલી સાસર, 

સખીઓ સાથે જનેતા ભળ�,�ાવણ વરસે નયન, 

માને મેલી િપતાને સાથ ર,,દ�કર� ચાલી સાસર, 

2ખો બની દEરયો આજ, દ�કર� ચાલી સાસર, 

બાપને 4કૂ� ભાઇને આશર,, દ�કર� ચાલી સાસર, 

‘�યામ’ના 2? ુશ¡ ?કુાય,દ�કર� ચાલી સાસર, 

-ઘન�યામ વઘાસીયા 
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દ�કર� િવદાય પછ�દ�કર� િવદાય પછ�દ�કર� િવદાય પછ�દ�કર� િવદાય પછ� 

દ�કર� Dુ ંતને ક\ંુ આજ િવદાય, 

માર� લાડલી ઘર છોડ� ને 6ય… 

lલોથી તાર� રાહ સ6વી, 

2? ુથક� 2ખ છલકાય, 

?dુ ્નો ?રૂજ 2ગણ મલકાય, 

wુઃખ ક,ર� છાયા wૂર wૂર 6ય, 

માર� લાડલી ઘર છોડ� ને 6ય… 

બાળપણ તા\ંુ માર� સગં િવતા�cુ,ં 

હરપળ એ _ણ ને િવચા\ંુ, 

2? ુને dશુાલી તારા,¬દયે મ¡ આજ ખડંાર�, 

તારા �Cમતથી આdુ ંઘર મલકાય, 

માર� લાડલી ઘર છોડ� ને 6ય… 

તારા જનમની એ fભુ વધામણી, 

હરપળ એ _ણને સભંા\ંુ, 

િપતા નહP, એક સાચા િમk બની, 

તારા ન<ૂક હાથને થા�યો, 

તારા ના<ુક પગલાની આહટ, 

આજ હ<ુ એ આહટ સભંળાય. 

માર� લાડલી ઘર છોડ� ને 6ય… 

?રૂજ ઉગશ,ેતારા ઊગશે, 

ચાદંની ચદંા સાથ ચમકશે, 

તાર� ડુ� ,તારા પાયલ, 

સાસર�યાના 2ગનમા ંછનકશે, 

?7ુ ુ ં?7ુ ુ ંઆ ઘર મા\ંુ, 

તાર� યાદો હરપળ આવ,ે 

@ુ ંનથી આ ઘરમા ંતોયે, 

તાર� હાજર� હર_ણ વતાXય, 

માર� લાડલી ઘર છોડ� ને 6ય…  -  િવaદ�પ બારડ 
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િવદાયવેળા િપતાની િવદાયવેળા િપતાની િવદાયવેળા િપતાની િવદાયવેળા િપતાની દ�કર� દ�કર� દ�કર� દ�કર� નેનેનેને શીખશીખશીખશીખ 

પિત7ુ ંઘર અએ wુિનયા આજથી તાર� બની 6શે 

હવે ક�યા મટ� @ ુ ંઅએક સ¨ાર� બની 6શે 

પિત સેવાને સાચો ધમX સમWને અદા કરB 

KુLુબે iેમ દશાXવી બધા Eદલમા ંજગા કરB 

પરાયા ઘરને પોતા7ુ ંકર� શોભાવવા7ુ ંછે 

દયા7ુ ંહ,ત7ુ ંઝર=ુ ંતને વષાXવવા7ુ ંછે 

સલામી લ ેઅમાર� યાદ હOયે સઘંર�ને 6 

wુઆઓ આ કિવની તારા પાલવમા ંભર�ને 6 

-Kુ@બૂ આઝાદ 
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આ�યો અવસર 2ગ�ણયે આ�યો અવસર 2ગ�ણયે આ�યો અવસર 2ગ�ણયે આ�યો અવસર 2ગ�ણયે  
 

આ�યો અવસર આનદંનો 2ગ�ણયે આજ, 

\ુડા ંગીતો zુ|ંયા ંફ�ળયે આજ; 

હરખ હરખ હરખા@ ુ ંKુLંુબ કબીHુ ંઆજ, 

લીલા ંતોરલીયા હરખાય બારણે. 

હOc ુ ં\ુએ બાપ7ુ,ં ભર� બારણાને બાથ, 

�ટ� ર�ો સાથ સઘળો આજ. 

માતા વળ� Hછેૂ 2? ુપાલવ પકડ�, 

આNમીય હતી તે વળાવી આજ. 

સહ,લી બધી વીટળાઇ રહ� એકબી6ને સાથ, 

સખી તો થઇ પરાઇ આજ. 

સખી સહ,લીઓ zુBં ર, સભંરણા અતીતના,ં 

ને સખી 6ય પરાયાને ઉ6ળવા. 

‘�યામ’વસમી આ િવદાયને ઉતાર, શ�દમા,ં 

ને દ�કર� ચાલી સાસર, આજ. 

- ઘન�યામ વઘાસીયા 
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દ�કર� િવદાય દ�કર� િવદાય દ�કર� િવદાય દ�કર� િવદાય  
 

દ�કર�  તારા સોભાnય7ુ ંિસFwુર આજ ઘોળ� લા�યો �,ં 

િવઘાતાએ B લ�cુ ંહ@ ુ ંતે સરના4ુ ંશોઘી લા�યો �,ં 

કાળ6 ક,રો કટકો @,ુ વેગળ� નથી કર� hાર,ય , 

તાર� ને માર� <ુદાઇ7ુ ંકોઇને વચન દઇને આ�યો �,ં 

દ�કર�  તારા માટ, આજ પાનેતર લઈને આ�યો �,ં 

સપના મારા B હતા પાલવમા ંબાઘંી લા�યો �,ં 

પારક� અમાનત છે @ ુબી6ની hા ં?ઘુી સભંાM, 

ભાર, હOયે તાર� કંકોkી હ,તના તેડા લખવા લાnયો �,ં 

ઢPગલી Bવી લાડલી માટ, રણઝણ ઝાઝંર લા�યો �,ં 

હદય મા\ંુ રડ, છે પણ 4ખુ પર �Cમત લા�યો �,ં 

પ^થર Bવો બાપ પણ રડ� પડ, છે દ�કર�  ની િવદાયથી, 

2ગ=ુ ંમા� ?7ુ ુ ંથાશે Dુ ંિવવશ બની ઉભો �,ં 

સસંાર તારો CવગX બને એજ આિશષ zુથંી લા�યો �,ં 

દપXણ છે @જુ મા� એવો અર�સો લા�યો �,ં 

પારકાને પોિતકા ગણી બ¨ે Kુળને શોભાવB , 

Hછુ� નાખં 2? ુદ�કર�  dશુીનો અવસર લા�યો �,ં 

dણુે dણુે સભંળાશે તારો નાદ , હરપળે આવશે અમોને તાર� યાદ, 

કોને પાડ�fુ ંહવે અમે સાદ, સાસરવાસને શોભાવB એવી અમ આસ. 

- અyાત 
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દ�કર� િવદ�કર� િવદ�કર� િવદ�કર� િવદાય પછ�દાય પછ�દાય પછ�દાય પછ� 

આ ઓરડો, આ ઓસર�, આ ફ�ળcુ,ં હવે 

લાગે સાવ ?નૂા ં?નૂા,ં દ�કર� િવદાય પછ�. 

સદાય હસતી 2ખમા ંઘટના બની નવી, 

2? ુવ�ા ંઊના ઊના, દ�કર� િવદાય પછ�. 

હમેંશા હ,તથી બોલાવતી,ને iેમથી Tકુારતી, 

એ અવાજ પડઘાય ઓરડ,, દ�કર� િવદાય પછ�. 

આ બાર=ુ,ં આ મડંપ ઊભા સાવ ?નૂા,ં 

લટક, છે તોરણ 2?નુા,ં દ�કર� િવદાય પછ�. 

આસોપાલવના તોરણ અને ઉદાસ આ હવા 

I_ૃો ઊભા બધા ંછાનામાના, દ�કર� િવદાય પછ�. 

ઊડ� ગcુ ંપખંી, કલરવ કર@ ુ ં2ગણથેી, 

Rયો,�ઘૂવે છે દEરયા Hનૂા, દ�કર� િવદાય પછ�. 

આ પાદર આdુયં Eહબકા ંભર, ને 

હOયડા ંવલોવાય,’�યામ’ના,ં દ�કર� િવદાય પછ�. 

-ઘન�યામ વઘાસીયા 
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સમી સાજંનો ઢોલ ઢoકૂતોસમી સાજંનો ઢોલ ઢoકૂતોસમી સાજંનો ઢોલ ઢoકૂતોસમી સાજંનો ઢોલ ઢoકૂતો 

સમી સાજંનો ઢોલ ઢoકૂતો, 

6ન ઉઘલતી �હાલ,ે 

ક,સEરયાળો સાફો 

ઘર7ુ ંફ�ળcુ ંલઈને ચાલ ે 

પાદર બેસી ફફડ� ઉઠતી 

ઘરચોળાની ભાત 

Zૂસક, Zૂસક, હડસેલાતી 

બાળપણની વાત; 

પ®Zુ ંસPચતા રCતો આખો 

કોલાહલમા ંd ૂપેં, 

શૈશવથી ચીતર,લી શેર� 

?નૂકારમા ંZૂબ,ે  

6ન વળાવી, પાછો વળતો 

દ�વડો થરથર કંપે’ 

ખડક� પાસે ઉભો રહ�ને 

અજવાળને ઝખં.ે 

સમી સાજંનો ઢોલ ઢoકૂતો, 

6ન ઉઘલતી �હાલ,ે 

ક,સEરયાળો સાફો 

ઘર7ુ ંફ�ળc ુલઈને ચાલ.ે  

-અિનલ જોશી 
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લેખ તારા લઇ ગયા ર, લોલ લેખ તારા લઇ ગયા ર, લોલ લેખ તારા લઇ ગયા ર, લોલ લેખ તારા લઇ ગયા ર, લોલ  

2ગણ ેઆસોપાલવના ંઝાડ, ક, બગલા ંબસેી ગયા ંર, લોલ 

બગલા ંઊડ� nયા ંપરદ,હ, ક, પગલા ંપડ� ર�2 એ લોલ. 

દાદા મારા, એક જોયો પરદ,હ, ક, દ�કર� દઈ દ�ધા ંર, લોલ. 

ધેડ� માર�, હવે નો કર�એ વશાયX, ક, લેખ તારા લઈ ગયા ર, લોલ. 

2ગણ ેઆસોપાલવના ંઝાડ, ક, બગલા ંબસેી ગયા ંર, લોલ. 

બગલા ંઊડ� nયા ંપરદ,હ, ક, પગલા ંપડ� ર�2 ર, લોલ. 

કાકા મારા, એક જોયો પરદ,હ, ક, દ�કર� દઈ દ�ધા ંર, લોલ. 

ભતર�જ, હવે નો કર�એ વશાયX, ક, લેખ તારા લઈ ગયા ર, લોલ. 

2ગણ ેઆસોપાલવના ંઝાડ, ક, બગલા ંબસેી ગયા ંર, લોલ. 

બગલા ંઊડ� nયા ંપરદ,હ, ક, પગલા ંપડ� ર�2 ર, લોલ. 

-લોકગીત 
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ક�યાિવદાક�યાિવદાક�યાિવદાક�યાિવદાય ય ય ય  

લીHડુા ંપાદંડાનંી ઊછળતી વેલ 

હવે કંKુના ંપગલા ંદઈ ચાલી 

રાખડ�ના તાતંણે બાધંેHુ ંફળ�cુ ં

હવે લાગે છે સાવ ખાલી ખાલી. 

દ�કર�નો માડંવો જો ?રૂજને ઘેર હોત 

તો 6ણત xધા\ંુ fુ ંચીજ છે 

ફળના 2બામા ંB પાદંડા ંGલ ે

એની ભીતર કઈ મમતા7ુ ંબીજ છે? 

ધીમા પગલાથી �બરો ઓળગતંી 

આ?ુનંી 2ગળ�ને ઝાલી 

લીHડુા ંપાદડાનંી ઊછળતી વેલ 

હવે કંKુના ંપગલા દઈ ચાલી.. 

દ�કર� વળાવતા ંએવો Eરવાજ 

ક, તળાવ ?ધુી તો હાય� 6Iુ ં

ઉઘલતી 6ન ટાણે આ�cુ ંતો દEરયો! 

કહ, તળાવ ?ધુી વળાવા આIુ?ં 

6ગરણની રાતે @ ુ ંરમતી B રાસ 

એની ખોવાઈ ગઈ છે hાકં તાલી 

લીHડુા ંપાદડાનંી ઊછળતી વેલ 

હવે કંKુના ંપગલા દઈ ચાલી.. 

-અિનલ જોશી 
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દ�કર�દ�કર�દ�કર�દ�કર� ઘરથી નીકળ� ઘરથી નીકળ� ઘરથી નીકળ� ઘરથી નીકળ�  

 

ભર�લવેાદ, ઓખમો નકશા એના રોજ બરોજના 

મારો આ ટDકુો ¯દયનો 6યછે <ુદો થવા 

ગઈ લ� હ,તનો ગાણો છે અવસર Tરૂો થવા 

વળાવી લ� આયખા7ુ ંનજરા=ુ ંતે ?ખુી જોવા 

ઉછર� મારા ઓગણે bજFદગી લીલી સમ કર� ને 

ઉ6ળવા વ�સ બાપનો દ�કર� ઘર થી નીકળ� 

પડં 7ુ ંપાર,I ુ ં,Wગરથી જડ,Hુ ંર, હવે vટ� જવા 

સહ� લ� ડખં, હદયના,હમેશો તેને હસતી જોવા 

અનમોલ રતન બાપ7ુ ંહદય િતજોર� ખાલી થવા 

ઘોEડયાઘરથી નીકળ� દ�કર� 6ય ભવ ઉ6ળવા 

ઘર થી નીકળ� દ�કર� હદયથી નીકળ� જ નથી 

ઉડ, તે પહ,લો મૂી લ� ર, દ�કર� પરદ,શી પખંી 
 

- iહલાદ i6પિત  
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દ�કર� છે શોભા સસંારની ર, લોલદ�કર� છે શોભા સસંારની ર, લોલદ�કર� છે શોભા સસંારની ર, લોલદ�કર� છે શોભા સસંારની ર, લોલ 

(ઢાળ : વDુએ વગો�યા ંમોટા ખોરડા ર, લોલ.....) 

દ�કર� છે શોભા સસંારની ર, લોલ, 

            ઘરની શોભા છે, એની શાન ર,, 

            દ,વી દ�ધી છે મને દ�કર� ર, લોલ 

ઘરમા ંજો એક હશે દ�કર� ર, લોલ, 

            સCંકારો ઘરના જળવાય ર,..... દ,વે 

ચાદંો ?રૂજ એની 2ખમા ંર, લોલ, 

            નજરોમા ંઉજળો અજવાસ ર,..... દ,વે 

lલથી લચલેી 6ણ ેવેલડ� ર, લોલ, 

            તોય આખા ઘરનો વહ,વાર ર,..... દ,વે 

દ�કરો દ�કર�ની સમાનતા ર, લોલ, 

            ?rૃsટનો મોટો આધાર ર,..... દ,વે. 

}ણૃહNયા ભયકંર °રતા ર, લોલ, 

            કરશો નહP, થાવા દ,શો પાપ ર,...દ,વે 
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દ�કર�દ�કર�દ�કર�દ�કર� … 

 

જરા િવચાર દ�કર� @ ુ ંfુ ંકર, છે? 

નાના નાના ખાડા ખોદ� પોતાની કબર તૈયાર કર, છે . 

શા માટ, @ ુ ંએવા પોષક પહ,ર, છે , 

Bનાથી જગત ના લોકો તમાર� પર oરુ� નજર કર, છે . 

કામ િવના @ ુ ંઅ6�યા લોકોને બોલા�યા કર, છે . 

Bના કારણ ેલોકો તમાર� પર વહ,મ કર, છે . 

             જરા િવચાર દ�કર� …………………………….. 

શાળા કોલજે મા ંજયાર, @ ુ ંભણવા 6ય છે , 

Wવન આપનાર તમારા માતા િપતા ના હOયા હરખાય છે . 

િવ¤ા ના મEંદર મા ં@ ુ ંશરમ જનક કામ કર, છે , 

માતા િપતા ની ઈ¥જત Nયાર, બ6ર મા ંવેચાય છે . 

             જરા િવચાર દ�કર� ……………………………… 

જયાર, @ ુ ંભારતીય નાર� બનવાની વાત કર, છે 

Nયાર, સસંાર �પી Wવન મા ંતમાર� ગણતર� કરાય છે , 

સારા ભિવsય માટ, @ ુ ં±યેય કર, છે , 

કRપના અને ?નુીતા ની Bમ તમને યાદ કર છે . 

જરા િવચાર દ�કર� આ @ ુ ંfુ ંકર, છે ? 

નાના નાના ખાડા ખોદ� પોતાની કબર તૈયાર કર, છે . 
 

- ?રુ,શ ક, . પાટEડયા 
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દ�કર� તો દયાની 4િૂત©દ�કર� તો દયાની 4િૂત©દ�કર� તો દયાની 4િૂત©દ�કર� તો દયાની 4િૂત© 

દ�કર� તો દયાની 4િૂત© કહ,વાય, 

Bને હોય દ�કર� એ તો ભાnયશાળ� કહ,વાય !…..(ટ,ક) 

 

દ�કર�, િપતા ઘર, રહ�,િપતાની સેવા માટ, આ@રુ રહ,, 

દ�કર�,iેમ ઉભરાવી,િપતાની �ચFતાઓ wુર કર,, 

અર,,દ�કર� તો િપતાના હOયે વસે ! 

ખર,ખર,દ�કર� તો છે બાપ7ુ ંહOc ુ ંર, !……દ�કર� તો દયાની…..(૧) 

 

દ�કર� પરણે Nયાર, ક�યાદાન સમયે િપતા રડ,, 

6ણી, પોતા7ુ ંજ હOc ુ ંહશે wુર, એ તો �દન કર,, 

અર,,દ�કર� તો િપતાના હOયે વસે ! 

ખર,ખર,દ�કર� તો છે બાપ7ુ ંહOc ુ ંર, !……દ�કર� તો દયાની…..(૨) 

 

િપતા ઘર છોડ�,દ�કર� તો પિત ઘર 6ય જો, 

મા-બાપના સCંકારો બળે,Wવન એ7ુ ંવહ,@ ુ ં6ય જો, 

અર,,દ�કર� તો િપતાના હOયે વસે ! 

ખર,ખર,દ�કર� તો છે બાપ7ુ ંહOc ુ ંર, !….દ�કર� તો દયાની….(૩) 

 

માતા હEર³ાર, િપતા iયાગ, દ�કર� નજર,, 

અને,પિત બને ગગંાસાગર,દ�કર� નજર,, 

અર,,દ�કર� તો ગગંા-Cવ�પે, િપતા-હOયે વસે ! 

ખર,ખર,દ�કર� તો છે બાપ7ુ ંહOc ુ ંર, !……દ�કર� તો દયાની….(૪) 

 

xતે,ચµં કહ,…. 

4રુાર�બાT ુ4ખુ”ેદ�કર� દ,વો ભવ !”ના શ�દો વહ,, 

દ�કર�ના િપતા Cવ�પે એવા મોરાર� વદંન રહ,, 

અર,,ચાર દ�કર�ના આ િપતા દ�કર�ઓને હOયે ભર,, 

“ખર,ખર,dબુ જ ભાnયશાળ� Dુ”ંના ચµંશ�દો ગગને zુBં !…..દ�કર� તો દયાની…..(૫) 

 

- ડો. ચµંવદન િમjી. 
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દ�કર� ટાણેદ�કર� ટાણેદ�કર� ટાણેદ�કર� ટાણ ે  
 

દ�કરો  જ�મે  Nયાર,  ઘરમા ંB આનદં છવાય ર, 

દ�કર� ટાણ ે એ  જ આનદં  શાને ના વરતાય ર, 

શાને  ના  વરતાય ર, 
 

દ�કરો પામી માત િપતાના હOડ, હરખ ના માય ર, 

દ�કર�7ુ ં�હ~ જોઈ  સDનુા ચહ,રા શીદ કરમાય ર, 

ચહ,રા શીદ કરમાય ર, 
 

દ�કરો  જ�મે  Nયાર,  ઘરમા ંB આનદં છવાય ર, 
 

ઘડનાર,    શાને     4નુે    દ�કર�   બનાવી  ર, 

માવતરના  Wવતરનો   ભાર  થઈને  આવી  ર, 
 

સમ દ, છે દ�કર� આ તાર� 

સાુ ં@ ુ ંકહ,B  માડ� માર� 

મા....   મા\ંુ ઘર hા ંછે ? 

મા....   મા\ંુ ઘર hા ંછે ? 
 

Kુળ   ક,રો   દ�વડો   છે   વીરો   લાડકવાયો ર, 

સDનેુ  �હાલો   લાગ ે  માર�   માડ�નો  6યો ર, 

દયા  ખાશે  કહ,શે  પોકાર� 

આ તો છે અબળા �બચાર� 
 

સમ દ, છે દ�કર� આ તાર� 

સાુ ં@ ુ ંકહ,B  માડ� માર� 

મા....   મા\ંુ ઘર hા ંછે ? 

મા....   મા\ંુ ઘર hા ંછે ? 
 

દ�કરાના   Bવો    દ�કર�ને   મોભો    આ.....પો ર, 

દ�કર�ને દ�કરા કરતા ંકદ� hાયં ઓછ� ન 2કો ર, 
 

સમ દ, છે દ�કર� આ તાર� 

સાુ ં@ ુ ંકહ,B  માડ� માર� 

મા....   મા\ંુ ઘર hા ંછે ? 

મા....   મા\ંુ ઘર hા ંછે ? 
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વરસો  વરસથી  આ  વાત  ક,મે  ના સમ6ય ર, 

શા માટ, કહ,  છે  દ�કર� ને ગાય દોર, Nયા ં6ય ર, 

સમB  છે  લોકો fુ ંઅમને 

રોકો   હવે   આ   રસમને 
 

સમ દ, છે દ�કર� આ તાર� 

સાુ ં@ ુ ંકહ,B  માડ� માર� 

મા....   મા\ંુ ઘર hા ંછે ? 

મા....   મા\ંુ ઘર hા ંછે ? 
 

શ��ત  છે  નાર�   દ,I ુ ં  છે  માર,    બતાવી ર, 

આ જગતમા ંનાર�ને  કોઈ નEહ  શક, સતાવી ર, 
 

સમ દ, છે દ�કર� આ તાર� 

સાુ ં@ ુ ંકહ,B  માડ� માર� 

મા....   મા\ંુ ઘર hા ંછે ? 

મા....   મા\ંુ ઘર hા ંછે ? 
 

હવે   આ  સદ�મા ં નાર�  જ  સઘળે    T6ૂશે ર, 

િવધ િવધ �પો નાર�ના છે B કણકણમા ંદ,ખાશે ર, 

નરથી   સવાઈ  છે  નાર� 

માનો  બધા   વાત  માર� 
 

સમ દ, છે દ�કર� આ તાર� 

સાુ ં@ ુ ંકહ,B  માડ� માર� 

મા....   મા\ંુ ઘર hા ંછે ? 

મા....   મા\ંુ ઘર hા ંછે ? 
 

- ભરત આચાયXભરત આચાયXભરત આચાયXભરત આચાયX 
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દ�કર� સૌની લાડકવાયીદ�કર� સૌની લાડકવાયીદ�કર� સૌની લાડકવાયીદ�કર� સૌની લાડકવાયી 
 

નાની નાની �હાલી દ�કર�  

�લનો મહ£કતો બગીચો દ�કર�  
 

?ુદંર ચહ,રો ના<ુક-ભોળ� 

બાળપણથી જ હોય નખરાળ� 
 

મટક�-મટક� નાચ બતાવતી 

Wભ પર તો 6ણે કોયલ બસેતી 
 

બધા બાળકોમા ં�હાલી દ�કર�   

બધા ંiNયે હ,ત રાખતી દ�કર�  

 

પJપાનો તો Wવ છે દ�કર�  

માનો એક હાથ છે દ�કર�  

 

ઘરમા ંસદા રોનક રાખતી દ�કર�  

સાસર, જતા ંરડાવતી દ�કર�  
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પાનેતર પાનેતર પાનેતર પાનેતર  

દ�કર� તા\ંુ પાનેતર, Dુ ંઆજ ખર�દ� લા�યો �;ં 

તાર� માર� <ુદાઈ7ુ ંબીજ વાવીને લા�યો �.ં 

તારા ચાળા ને લવારા, બmુ ંથcુ ંછે Wવ@ુ;ં 

Cમરણોની એ સEરતામા ંDુ ંમન 4કુ�ને ના�ો �.ં 

તાર� ઢPગલીના લગનમા,ં dબૂ �હાRયો ‘તો બેટા; 

માર� ઢPગલીના લગનમા,ં ઢ�લો થઈને આ�યો �.ં 

પાચંીકાને સતંાKૂકડ�, @ુ ંક,વી મ67ુ ંરમતી’તી; 

તારા માટ, જવાબદાર�ઓનો ભારો લઈને આ�યો �ં. 

નાના-ંનાના ંપગલા ંભર�ને, ક,Iુ ંમને @ુ ંવળગતી; 

@જુને અળગી કરવાને Dુ ંિવવશ બનીને આ�યો �.ં 

-વીર,�µKુમાર ભ·  
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દ�કર�ની Tકૂારદ�કર�ની Tકૂારદ�કર�ની Tકૂારદ�કર�ની Tકૂાર 

 

દ�કર� થઈ, જ�મ લવેો છે ભારતમા ંમાર,, 

જ�મ દ,વા કોણ તૈયાર છે આB ?    (ટ,ક ) 

 

Tરુાણી Iિૃ¸ના લોકો કહ, છે, દ�કરો 4જુ Wવન-સહારો, 

અને, ગણ ેછે દ�કર�ને બો6�પી ભારો, 

બદલશે કોણ Iિૃ¸ એમની ? 

B થક�, ઇ�છા Tરુ� થાય માર� !……દ�કર�…..(૧) 

 

હશે માનવ-િવચારો <ુદા, આ ટ,કનોલોWના cગુમા,ં 

Eક�@,ુ મળ� િનરાશા, હવે તો માર, છે 4જુને જ�મ પહ,લા, 

બદલશે કોણ Iિૃ¸ એમની ? 

B થક�, ઇ�છા Tરુ� થાય માર� !……દ�કર�…..(૨) 

 

i}-ુઇ�છા થક� બ7ુ ં� ંદ�કર� આ જગતમા,ં 

દ,જો iેમભય� આવકારો i}-ુબાળને આ જગતમા,ં 

બદલશે કોણ Iિૃ¸ એમની ? 

B થક�, ઇ�છા Tરુ� થાય માર� !………દ�કર�…..(૩) 

 

દ�કરા સમાન છે દ�કર� તો આ જગતમા,ં 

માતા, બને ક, પNની Cવ�પે હશે એ દ�કર� આ સસંારમા,ં 

સમજ આવી hાર, હશે માનવ-હOયામા ં? 

Nયાર,…..ચµં કહ,, હશે પEરવતXન એIુ ંમાનવ-Wવનમા ં

િનહાળ� એIુ,ં હશે ચµં-હOયે dશુી i}-ુCમરણમા ં!…..દ�કર�…..(૪) 

 

----    ચµંવદનચµંવદનચµંવદનચµંવદન    િમjી િમjી િમjી િમjી  
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દ�કર� એટલે દ�કર�દ�કર� એટલે દ�કર�દ�કર� એટલે દ�કર�દ�કર� એટલે દ�કર�     

 

િનજ�વ કાકંરા ને,  

 

દ�કર� ના નાનકડા હાથ નો,  
 

CપશX થતા ંજ …  

 

બની 6ય … 

 

Wવતં પાચંીકા.  
 

- નીલમ દોશી. 
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દ�કર�દ�કર�દ�કર�દ�કર�    

કોણ ફ,ર, હાથ માથે, કોણ બોલે દ�કર� 

ભાઈ ની Dુ ંબેનડ� પણ ધાર �એ દ�કર� 

કોણ જોશે વાટડ� ક, દ�કર� 4જુ આવશે 

કોણ આવે 6ય �બર હાશ આવે દ�કર� 

કોણ છાતીયે લગાવે ને રડાવે દ�કર� 

કોણ લાવે થાળ મોતીના ંહસાવે દ�કર� 

કોણ હOયાથી wુઆ માગેં ને માગેં bજFદગી 

શીશ Gકાવી ને આશીવાXદ માગેં દ�કર� 

આપની “સપના’ કહો ક, ‘બાિનયો’ પJપા હવે 

લો કબર પર એ wુઆ માગેં ને માગેં દ�કર� 

(અહP બાિનયોનો કૉઇ અથX નથી પJપા એ નામથી મને બોલાવતા)ં 

ગાલગાગા ગાલગાગા ગાલગાગા ગાલગા 

- સપના િવ6Tરુા 
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દ�કર� દ,જો 
 

દ�કર� દ,જો iેમથી,B દ, સૌને સ�માન 

        વાણી વતXન Cનેહથી Kુળને,કર� 6ય બલવાન 

                                                     …………દ�કર� દ,જો iેમથી. 

સCંકાર મળેલા સાચવી,KુLંુબમા ંભળ� 6ય 

     2ગણે આવેલ વડ�લ પણ,વતXનથી ઓળખી 6ય 

માન અને સ�માન 4કુ�,લાજ રાખી ભળ� 6ય 

        ભ��ત,iેમ ને સગંે રાખી,iેમથી સેવા કર� 6ય 

                                                       …………દ�કર� દ,જો iેમથી. 

કદ�ક નીકળેલ કડI ુવચન,કોઇ7ુ ંWવન વેડફ� 6ય 

     ડગલે ડગH ુસાચવી Wવતા,ંઆ જ�મ સફળ થઈ 6ય 

પિત iેમની અપે_ાએ,કદ�ય માબાપને ના }લુાય 

        જ�મ સફળની સીડ� મળતા,ંWવન આ ઉ¹વળ થાય 

                                                       …………દ�કર� દ,જો iેમથી. 

આશાઓ રાખતા ંwુર,Wવનમા ંઅપે_ા ભાગી 6ય 

      આશીવાXદ મનથી મળતા ંએક,Wવન આ સાથXક થાય 

ભાઇભાZુંનો સહવાસ રહ,,Nયા ંસતંાન પણ હરખાય 

      મળ�6ય સૌનો સાથ Wવનમા,ંNયા ંદ,ખાવ ભાગી 6ય 

                                                        …………દ�કર� દ,જો iેમથી. 
 

- iદ�પ º»ભ· 


