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ઉઘડતે પાને... 

 

   સૌ િમ(ોને મારા નમ)કાર. 

http://www.edusafar.com અને http://okanha.wordpress.com/ અ*યાર 

,ધુીમા ં ઘણા  બધા ઈ-/)ુતકો 0િસ1 થઇ 34ુા છે. િમ(ો આ તમામ 

/)ુતકો સકંલન કર7ને બનાવી ર8ો 9.ં :નો એકમા( ઉ;ેશ છે Ð આ 

તમામ /)ુતકો િશ>કો, િવ@ાથAઓ અને સમાજના તમામ લોકોને 

ઉપયોગી થાય. આ તમામ /)ુતકોમા ંરહCલ લખાણ અલગ અલગ �લોગ 

અને વેબસાઈટ પરથી સકંલન કર7ને લેવામા ંઆવેલ છે. : તે Eૃિતના 

કોપીરાઈટ : તે રચનાકારના છે. આ સકંલન કરCલ તમામ /)ુતકોનો 

આપ ઉપયોગ કર7 શકો છો અને િશ>ણને બહCતર બનાવી શકો છો. આ 

તમામ /)ુતકોનો જ!મ શાળામા ં િવ@ાથAઓને ભણાવતા ભણાવતા 4ાકં 

જHIરયાત Hપે થયો છે. તેને પોતાની પાસે સJંહ7 ન રાખતા િવશાળ ફલક 

પર તમામ લોકો તેનો લાભ લઇ શકC તે માટC �લોગ પર LકૂCલ છે. 

આપના સલાહ ,ચૂનો આવકાયN છે. 

      

આપ સૌનો  

ભવદ7ય  

ભરત ચૌહાણ (ઓ-કા!હા) 
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કડ7યો મોટો કાર7ગર  

ને મકાન મોટા બાધેં; 

Qટો ઉપર Qટો ગોઠવી  

િસમે!ટ વડC સાધંે. 

********************************************************************** 

દાદાSની દાઢ7 કરવા  

વાળંદ ઘેર આવે; 

નાનો બાબો જોયા કરતો  

સાU ુકCમ લગાવ.ે 

**********************************************************************

,થુારભાઈ લાકVુ ંલઈન ે 

કરવત વડC કાપે; 

ટCબલ Ð Wરુશી કરવા માટC  

આVુ ંÐ ઊYુ ંકાપ.ે 

********************************************************************** 

છાતી ઉપર Y ૂગંળ7 LકૂC  

ડોZટર તાવ માપે; 

Sભ તપાસ,ે [ખ તપાસે, 

પછ7 દવા આપે. 

**********************************************************************

લાબંી લાકડ7 ખભે રાખી  

ગોવાળ ગાયો ચારC; 

પેટ ભર7ને ઘાસ ચરાવી  

સા:ં ઘેર આવે.  

********************************************************************** 
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હળ ચલાવે, ખતેર ખેડC, 

માટ7 ખાતર નાખંે; 

ઠંડ7 Ð ગરમી સહન કર7ને  

ધરતી લીલીછમ રાખ.ે 

********************************************************************** 

ઘર ઘર ઘટં7 ફરતી \ય  

બટં7 બાજરો દળતી \ય; 

હળવી થાય, ભારC થાય 

મીઠા ગીત ગાતી \ય. 

********************************************************************** 

મામા]ુ ંધર કCટલે ? દ7વા બળે એટલ.ે 

દ7વા તો મ^ દ7ઠા, મામા લાગે મીઠા. 

ભાણીયા રમે ચોકમા,ં મામી બેઠા ગોખમા.ં 

********************************************************************** 

અડકો દડકો દહ7 દડાકો 

_ાવણ ગામે બી` ુપાકC 

ઉલ Lલૂ ધaરુા]ુ ંbલ 

સાકર શરેડ7]ુ ંખcુર 

**********************************************************************

ચક7 ચોખા ખાડંC છે. 

મોર પગલા માડંC છે. 

રાdજયો ભોdજયો, 

ટ7લડ7નો eંુચકો, 

માર ભડાકા Yસૂકો 

********************************************************************** 
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લોઢાના બે લાટા, 

એ]ુ ંનામ પાટા. 

પાટC ગાડ7 દોડ7 \ય, 

fક fક કરતી ચાલી \ય 

જરાક પાટા આડા થાય, 

ધડાક કરતી aટૂ7 \ય. 

********************************************************************** 

ડોસા ડોસી 4ા ંચાgયા ? 

‘છાણા િવણવા’ 

છાણામાથંી hુ ંજડiુ ં? 

‘Hિપયો’ 

Hિપયા]ુ ંhુ ંલીjુ ં? 

‘ગાIંઠયા’ 

ભાગંે તમારા ટાIંટયા 

**********************************************************************

ખાટલા ઉપર પગ Lકૂ7ન,ે 

ખાટલે ચડ7 બેઠા, 

કડાક કરતો ખાટલો aટુkો, 

ધડામ ગબડlા હCઠા. 

********************************************************************** 

મર3ુ ંકહC mુ ંલાલ-લી`ુ,ં 

પહCnંુ ટોપી નાની, 

તીWુ ંભડકા :oુ,ં 

Sભ રહC ના છાની. 

********************************************************************** 
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Eતૂરો મારો શાણો કCવો, 

ચોર દCખી ભસતો, 

ચોક7 કરતો ઘર [ગણે, 

રાત આખી ફરતો. 

********************************************************************** 

સસલાભાઈ તો બીકણ ભારC, 

કાતર7 ખાતા પાન, 

pદરભાઈના મામા એ તો, 

લાબંા લાબંા કાન. 

********************************************************************** 

પા પા પગલી, qલની ઢગલી 

ઢગલીમા ંઢCલ, Sવે માર7 બેન 

પા પા પગલી, બાગમા ંબગલી 

ડોક ડોલાવે તીર તળાવ.ે 

પા પા /જૂન [બે Eંુજન, 

Eુ E ૂકરતી ડોલત ફરતી 

પા પા પર7ઓ   

********************************************************************** 

નદ7 IકનારC ટામેeુ,ટામેeુ. 

ઘી ગોળ ખાa ુa ુ

ખાa ુa ુ

માન ેમળવા \a ુa ુ

\a ુa ુ…………….અસ મસ ન ેઢસ… 

********************************************************************** 
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અડકો દડકો દહ7 દડાકો, _ાવણ ગામે પી` ુપાકC 

ઉલ Lલૂ ધaરુા]ુ ંbલ, સાકર શેરડ7]ુ ંખcુર 

બાઈ તમારા છોકરા,\ગે છે કC pઘ ેછે 

અડકો દડકો,ભમરડ7ન ેઘેર જઈને Yસુકો 

********************************************************************** 

ચકલી બોલે ચr….. ચr 

ટr/ુ ંપાણી પી…..પી. 

********************************************************************** 

ચકલી પલેી ચr…ચr…કરતી,  

ઠાઠથી અર7સામા ંજોતી , 

ટક ટક કરતી ચાચંો માર7, અsલ એની ખોતી. 

********************************************************************** 

પોપટ બોલે સીતારામ 

અરથ]ુ ંએન ેનહr કામ. 

********************************************************************** 

કાગડા કાગડા કા……કા 

મોટા અવા: ગા…..ગા . 

********************************************************************** 

કોયલ બોલે [બાડાળે E…ૂ….E…ૂ…E ૂ

હોલો બોલે અગાશી પાળે t…ૂ…t…ૂ…. t ૂ

********************************************************************** 

Eકૂડા Eકૂડા EકૂરC Eકૂ 

ગાડ7 આવી 9ક 9ક 9ક. 

********************************************************************** 

શાહLગૃ છે પખંી મોeંુ, પણ ઊડવા]ુ ંના \ણ,ે 

ફાળ ભરa ુ ંભાગી \aુ,ં પછ7 એને પકડoુ ંશાને? 

********************************************************************** 



 
www . e d u s a f a r . c o m  Page 8 

કાuં ધોuં કાબરચીતnંુ કUતૂnંુ, લાગે છે બmુ ભોuં 

ચણ નાખતા ંચણવા આવે, t…ૂ.t…ૂકરaુ ંટોuં 

********************************************************************** 

મોર Hપાળો કળા કરતો, ટCmકૂ ટCmકૂ ગાય 

છvમક છvમક નાચે *યારC, ઢCલડ રાS થાય. 

********************************************************************** 

હસં તરતો સરવર જળમા,ં મોતી ચારો ચરતો 

કમળ સાથે વાતો કરતો, હસંલી સાથે ફરતો. 

********************************************************************** 

હોલો રાણો ભલો ભોળો, પર….Y ૂપર…..Y ૂગાય, 

eૂંક7 ચાચંે દાણા ચરતો, પછ7 ફર…ર…ર ઊડ7 \ય. 

********************************************************************** 

પોપટ બોલે સીતારામ, સમજ]ુ ંનIહ એન ેકામ 

સમwયા વગર બોલી \તો, પોપIટxુ ંછે એને yાન. 

********************************************************************** 

કોયલ રાણી કCવી શાણી, Qડા પોતાના સેવ ેનહr 

કાગડ7 કCરા માળામા ંજઈને Lકૂ7 આવે તહr. 

********************************************************************** 

ઇયળ સાવ નાની ,ુવંાળ7, સળવળ કરતી \ય 

અzના દાણામા ંહરફર કરતી દાણા કોર7 ખાય. 

********************************************************************** 

ના]ુ ંhુ ંપત{ંગx,ુ qલે qલે ફરaુ ંને મીઠા મધના |યાલા પીa ુ,ં 

મીઠા મધના |યાલા પીa ુ ંન ેછાનીમાની વાતો કરa ુ.ં 

********************************************************************** 

વન વગડC ને જગંલ મગંલ, િસ}હ ભયકંર ડણકC 

લાકડ7 લઈને વનવાસી દોડC, ભસ̂ ને ગાય ભડકC. 

********************************************************************** 
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Eતૂરો મારો શાણો કCવો, અ\~યા ને જોઈને ભસતો 

ચોક7 કરતો ઘર[ગણે રાત આખી ફરતો. 

********************************************************************** 

કાગંાnંુની /છૂડ7 એ તો, બનતી એનો ટCકો 

પેટ આગળ કોથળ7 માહંC, બ�ચાને બેઠC` ુ ંcુઓ. 

********************************************************************** 

dજરાફની તો ડોક લાબંી, eૂંકા એના કાન 

�ચા �ચા ઝાડો પરથી તોડ7 ખાa ુ ંપાન. 

********************************************************************** 

જગંલ કCર7 ઝાડ7મા ંતો, ગડ̂ો મળ7યો સામો 

\ડો પાડો લાગે \ણ ેહાથીભાઇનો મામો. 

********************************************************************** 

રrછ HVુ ંવાળ થરકa ુ,ં 9મ9મ કરaુ ંનાચ ે

મદાર7ની સોટ7 જોતા ંછા/ુ ંલઈને વાચંે. 

********************************************************************** 

બોલ બદંIરયા m…ૂ..પ m…ૂ..પ, �લા ખાને �….લ �….લ 

�લoુ ંજો ના હોય તો………\ને ભણવા \ a ુ ં)Eલૂ…… 

********************************************************************** 

Iડલ પર પ�ા પીળા કાળા, \ણ ેલબડC સાપ 

િશકાર કરવા વાઘભાઈ તો મારC છે મોટ7 તરાપ. 

********************************************************************** 

કાળ7 કાળ7 ટ7પક7ઑ Iડલે, ચળકC કાળો રંગ 

ઝાડ ઉપરથી દ7પડાભાઈ તો મારC મોટ7 છલાગં. 

********************************************************************** 

કદHપી કાયા લઈને Iહપો પાણીમાથંી આવ ે

દોડતો *યારC લાગે \ણે પ�થર કોઇ ગબડાવે. 

********************************************************************** 
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�ટભાઈ તો Wબૂ �ચા, પણ લાગે છે સાવ Uચૂા, 

નાની /છૂડ7 ન ેeૂંકા કાન, ને �ચી ડોકC ચાવ ેપાન. 

********************************************************************** 

a ૂબંડા ં:o ુમા�ુ ંલઈને, ધમધમ કરતો \ય 

,પૂડા :વા કાન હલાવી ઊભો ઊભો !હાય. 

********************************************************************** 

હ�……ચી હ�……ચી કરતો ગધેડો, લાબં ેસાદC ગાય 

વારC વારC ડફણા ખાતા અsલ એની \ય. 

********************************************************************** 

ગાય રC ગાય, aુ ંમોર7 માય, િનત િનત VુગંરC ચરવા \ય 

ચર7 ચર7ને તરસી થાય, પાણી પીવા તો નદ7એ \ય. 

********************************************************************** 

pદર મામા 3 ૂ…ં.3 ૂ ં

સામ ેઊભો mુ…ં… 9.ં 

********************************************************************** 

બકર7 બોલે બ…̂…બ ̂

આલો-પાલો લે……લ ે

********************************************************************** 

મીની મીની vયાઉં…..vયાઉં 

ઓર7 આવ તો �ૂધ પાp. 

********************************************************************** 

સસલાભાઈ તો ભારC બીકણ, કાતર7 ખાતા પાન 

pદરભાઈના મામા એ તો, એને છે લાબંા કાન. 

********************************************************************** 

ફCણ ચડાવી નાગ ડોલે, બોલ ેહોલા રાણા 

ઝરણા પાસ ેતરણા ચરતા,ં હરણા છાનામંાના.ં 

********************************************************************** 
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બકર7 પલેી કાળ7ધોળ7, બ…̂….બ^ કરતી \ય 

સીમ ખેતરC ચરતી ફરતી આલો પાલો વીણી ખાય. 

********************************************************************** 

હરણ નમ�ુ ંદCખાય પણ, ભરaુ ંલાબંી ફાળ 

[ખો એની ચમક7લી ને ઝડપી એની ચાલ. 

********************************************************************** 

અજગર ભારC ભરડો લતેો, ઝાડની ડાળ7એ �કC 

તરાપ માર7 Sભ લબકાર7, િશકાર મ�મા ંLકૂC. 

********************************************************************** 

ઐરાવત છે હાથી એવો, સાત ,ુઢંોવાળો 

,ુઢંC ,ુઢંC કમળ ધરતો, *યારC લાગે બmુ Hપાળો. 

********************************************************************** 

ચોર7 કરવા ચાgયા ંચોર, સોની પોળમા ંથાતો શોર 

િસપાહ7 મ�યા ંસામા, બાના ભાઈ તે મામા 

********************************************************************** 

મામા લાવે 9ક 9ક ગાડ7, બાન ેમાટC લાવે સાડ7 

સાડ7ના ંરંગ પાકા, બાપના ંભાઈ ત ેકાકા 

********************************************************************** 

કાકા કાકા કારCલા,ં કાક7એ વઘારCલા 

કાક7 પડlા ંરોઈ, બાપની બહCન તે ફોઇ 

********************************************************************** 

ફોઇ qલડા ંલાવે, qઆન ેવધાવ ે

qઆ ગયા ંકાશી, બાની બહCન તે માસી 

********************************************************************** 

ગાધંીબા/ ુદCશના ંબા/,ુ રહCતા હતા ંસાદા 

મારા પ|પાના ંબા/ ુતે થાય મારા “દાદા”. 

********************************************************************** 
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મારા પ|પા કCરા ંબા મારા “દાદ7” થાય 

સવારC 0ભાિતયા ને સા:ં ભજન ગાય. 

********************************************************************** 

દાડમના ંદાણા :વા ંમારા દાતં મ\ના ં

માર7 મvમીના ંબા/ ુત ેથાય મારા “નાના” 

********************************************************************** 

ખાતા ંખાતા ંઉધરસ ચઢC *યારC મને પાય પાણી 

માર7 પીઠC �હાલ કરતી, મvમીની બા થાય માર7 “નાની”. 

********************************************************************** 

‘બહCન”તો પરણીને સાસરC ચાલી ગઈ ન ેથઈ ગઈ પરાઈ કCવી 

બહCનીના ંવરન ેwયારC mુ ંજોp 9 ં*યારC કmુ ંકC ઘરC આવજો “બનેવી” 

********************************************************************** 

“ભાઈ”ના ંલગન લીધા,ં \નમા ંકર7 Wબૂ લહCર 

Hમ�મ કરતી “ભાભી” આવી ભાઈ સાથ ેઘેર. 

********************************************************************** 

ચોમાસામા ંવાદળ ગર:, વીજ કરC કડાકા 

મારા પ|પાના ંભાઈ તે થાય મારા “કાકા”. 

********************************************************************** 

કાકાની ઘરવાળ7 તે થાય માર7 “કાક7” 

હ�શે હ�શે શીખવાડC : લેસન હોય માnંુ બાક7 

********************************************************************** 

Iદવાળ7મા ંનાનાન ે*યા ંનાWુ ંmુ ંમારા ધામા 

માર7 મvમીના ંભાઈ તનેે mુ ંકmુ ં9 ં“મામા” 

********************************************************************** 

મામાની ઘરવાળ7 તે થાય માર7 “મામી” 

હસીને કહC ભાણાભાઈ તમાર7 ત{બયત તો Wબૂ \મી. 

********************************************************************** 
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માર7 મvમી :o ુ�હાલ વરસાવી રહCતી ઉgલાસી 

તમને ખબર છે એ કોણ છે? એ તો છે માર7 “માસી”. 

********************************************************************** 

માસીના ંઘરવાળા થાય મારા “માસા” 

મેવા મીઠાઇ ને લાવે મીઠા પતાસા ં

********************************************************************** 

મારા પ|પાની બહCની ત ેહરખાય મને જોઈ 

નામ માnંુ ,ુદંર પાડiુ ંએ તો મારા “ફોઇ” 

********************************************************************** 

ફોઇના ંઘરવાળાને કmુ ં9 ંચાલો જમવા “bઆ” 

જમીને પરવારC કC તરત લાગી \ય ,વૂા. 

********************************************************************** 

માર7 બધી વાત ,ણુી, “પ|પા” બોgયા ંધીમા 

ભારC હ�િશયાર a ુ ં, ને એ સાભંળ7 મલક7 માર7 “મા” 

********************************************************************** 

મગ કહC mુ ંલીલો દાણો, મારC માથ ેચા�ંું 

જો (ણ મIહના મને ખાવ તો માણસ ઉઠાVુ ંમા�ું. 

********************************************************************** 

રાયતાની રાણી ને ક3ુબંરની મા, શાકની છે સા, ુતેમા ંકહCવાય નIહ ના 

ચોમાસાની કાકડ7, ભાદરવાની છાશ,તાવને તેડવા મોકલે માટC Lઠૂ7ઓ વાળ7ન ેનાસ. 

********************************************************************** 

સરગવા કCર7 શrગો કC qલ]ુ ંશાક )વાદCથી ખવાય 

�દર બહારના સો\ મટાડC, માટC ખાતંે કરો ઉપાય. 

********************************************************************** 

પાલક, તાદંળ\ ને મથેીની ભાS 

રોજ ખાવ તો ત{બયત કરC તાS. 

********************************************************************** 
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કોથમર7 કહC mુ ંતો 9 ંWબૂ લીલી લીલી 

દાળશાકમા ંનાખી cુઓ તો રહCશો તમે {ખલી. 

********************************************************************** 

aIૂરxુ ંકહC mુ ંવાEંુ3 ૂEંું, મારC માથે ધર7 

મારા શાકમા ં)વાદ લાવવા નાખ મી�ંુ ને મર7. 

********************************************************************** 

ગલEંુ, aIૂરxુ,ં કાકડ7 ન ેભાદરવાની છાશ 

તાવ સદંCશો મોકલે આજ આoુ ંકC કાલ. 

********************************************************************** 

કાળ7 ચૌદશે : ગલકા ખાય 

તે નર િન�ે રા\ થાય. 

********************************************************************** 

આવ રC વરસાદ ઘબેIરયો પરસાદ 

ઊની ઊની રોટલી ને કારCલા]ુ ંશાક. 

********************************************************************** 

કારતકC કારCલા ંખાય, 

મરC નIહ તો માદંો થાય. 

********************************************************************** 

કારC`ુ ંકહC mુ ંતો કડoુ ંબm,ુ મારC માથે ચોટલી 

જો ખાવાની મ\ લેવી હોય તો કરો રસ ને રોટલી. 

********************************************************************** 

કંકોVુ ંકહC mુ ંગોળમટોળ, મારા Iડલે કાટંા 

ગર7બ {બચારા hુ ંકરC, _ીમતંો બmુ ખાતા. 

********************************************************************** 

Lળૂો કહC mુ ંતો 9 ંસફCદ રંગે, થાp જમીન મોઝાર 

જો ખાવાની મ\ જોઈએ તો, ખાઓ રોજ સવાર. 

********************************************************************** 
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તાવ કહC mુ ંaIૂરયામંા ંવ, ુ

પણ ગલEંુ દCખી ખડખડ હ,ુ.ં 

********************************************************************** 

�ૂધી કહC mુ ંતો 9 ંરસવતંી નાર7 

બારC મIહના ખાવ તો બનાoુ ંશ�Zતશાળ7. 

********************************************************************** 

�ૂધી કહC mુ ંલાબંી લીસી, માર7 પાસ ેછે છાલ 

વધારC )વાદ જો લેવો હોય તો, નાખો ચણાની દાળ. 

********************************************************************** 

િમરચી કહC અનોખા રંગની અનરે7 mુ,ં પણ ટોપી પહCnંુ નાની 

તીખી તીખી ભડકા :વી mુ,ં કોઇની Sભ ના રાWુ ંછાની 

********************************************************************** 

પીળ7 લીલી લrUડુ7, ફળમા ંરાખે રસ 

રસ િનચોવી કાઢC તો, કાઢC દાતંનો કસ. 

********************************************************************** 

આ�ુના રસ સાથે મધ મેળવી ખાય ત ેપરમ ચaરુ, 

�ાસ, સળેખમ ને શરદ7, તેનાથી ભાગે છે જHર. 

********************************************************************** 

ચણો કહC mુ ંલીલો,પીળો, કાળો ન ેવળ7 ખરબચડો 

માર7 સાથ ેગોળ મળેવીન ે: ખાય તનેે બનાoુ ંઘોડા :વો. 

********************************************************************** 

Lળૂો, ગાજર, બોર ન ેમોગર7 

: ખાય રાતે તે ન રહC રાS. 

********************************************************************** 

cુવાર બાજર7ના રોટલા ને Lળૂાના પાન 

: ખાય તેને બનાoુ ંનવxવુાન. 

********************************************************************** 
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કમળકાકડ7 સરોવરC {ખલતી ને કોયલ Eઉૂ Eઉૂ ગાય 

તnુવર ડાળે પખંી \ગે, ને સરવર પાળે !હાય. 

********************************************************************** 

જમHખ સાથે દાડમ લાવો, લાવો �ા> ખાટ7 

પા�ુN, િમલી તો ભણવા બેઠા હાથમા ંરાખી પાટ7. 

********************************************************************** 

ઠ{ળયો તો ભૈ ખવાય નIહ, ઠ{ળયો ઊગી \ય 

એ જો પટેમા ંજઈને પડC તો બોરડ7 મોટ7 થાય. 

********************************************************************** 

થડ પકડ7ન ેજગલો, wયા ંહલાવતો ના{ળયરે7ના ઝાડ 

ધબ કરa ુ ંપડC ઉપરથી ના{ળયરે ન,ે aટૂC એની ટાલ. 

********************************************************************** 

�Sર લા�યા,ં આ` ુલા�યા ંને કાcુ મીઠા લા�યા,ં 

લીલી કાળ7 �ા> લા�યા ંન,ે નાનામોટા ને બmુ ભા�યા.ં 

********************************************************************** 

ભાઈના મામા આવે છે, પ^ડા બરફ7 લાવે છે 

પ^ડા બરફ7 મીઠા,ં મામાના હCટ દ7ઠા .. 

********************************************************************** 

નદ7મા ંઆ�યા ં/રૂ, જશો ના �ૂર �ૂર 

ભરાયા ંસઘળે પાણી, જશ ેતમને તાણી .. 

********************************************************************** 

ભાઈ બહCનની જોડ7, લીધી નાની હોડ7 

હોડ7 ચાલી દIરયાપાર, મોતીડા ંલા�યા ંઅપાર .. 

********************************************************************** 

ભાઈલો મારો ડા8ો, પાટલે બેસી ના8ો 

પાટલો ગયો ખસી, ભાઈ પડlો હસી .. 

********************************************************************** 
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હાલા ંવાલા ંન ેહલક7, [ગણે વાવો ને ગલક7 

ગલક7ના ંqલ છે રાતા, ભાઈના મામા છે માતા 

માતા થઈન ેઆ�યા,ં [ગલા ટોપી? રC લા�યા 

ટોપીમા ંછે નવી ભાત, ભાઈલો રમે દ7’ને રાત .. 

********************************************************************** 

રાત જતી ને ,વુાસ લઈને, આવે નoુ ં0ભાત 

વાતાવરણન ેમહ�કાવી દC, એ]ુ ંનામ તો પાIર\ત ! .. 

********************************************************************** 

તડકો તાતો ચોમેર તપતો, \મે ખરો ઉનાળો 

વનવગડC પીળો પચરક હોય *યા,ં �મે છે ગરમાળો .. 

********************************************************************** 

વનવગડC ઊગી નીકળે, આછા \ંબલી રંગ ે

એના qલની માળા સોહC, હ]મુાSંના કંઠC આકડો સોહC .. 

********************************************************************** 

ધોમધખતંો તડકો તાતો, પાદંડ7 પર ઝીલી 

�લુમહોર ઘર પાસે ઊભો, કCવો રહCતો ખીલી .. 

********************************************************************** 

\ત \ત ન ેભાતભાતના રંગે સોહC �લુાબ, 

,ગુધં એની સૌને ગમતી, કCવો એનો Hવાબ રા\ :વો .. 

********************************************************************** 

ધોમધખતંા ઉનાળામા,ં કC,ડૂો કામણગારો 

લાલ લાલ ચ�ક ખીલ ેતે, \ણે રંગ બરંેગી qવારો .. 

********************************************************************** 

મોટો મોટો ગલગોટો, પીળો ને વળ7 મોહક 

કોઈ જડC ના ઇનો જોટો, બાગની રોનક કCવી વધારતો .. 

********************************************************************** 
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 િશયાળે ટાઢ, ગોદડા ંકાઢ 

ટાઢ ટાઢ કર7એ નહr, ટાઢના માયાN મર7એ નહr 

ઉનાળે તાપ, પાખંો આપ 

ઊની ઊની ` ૂવાય, િપ!eુ નળ નીચે !હાય 

ચોમાસે પાણી, છ(ી આણી 

છ(ી છે Hડ7, કાગડો થઈ ઊડ7 ! 

********************************************************************** 

વારતા રC વારતા,  

ભાભા ઢોર ચારતા 

ચપટ7 બોર લાવતા, છોકરા ંસમ\વતા 

એક છોકરો Iરસાયો, કોઠ7 પાછળ ભrસાયો 

કોઠ7 પડ7 આડ7, અરર…ર……. માડ7 ! 

********************************************************************** 

વષાN રાણી વષાN રાણી 

વાદળને એ લાવે તાણી 

હસતે મોઢC કરતી લાણી 

wયા ંcુઓ *યા ંપાણી પાણી 

********************************************************************** 

આવ રC વરસાદ, ઘબેIરયો પરસાદ 

ઊની ઊની રોટલી ને 

કારCલા]ુ ંશાક 

આવ રC વરસાદ, નેવલે પાણી 

માદંલી છોકર7ને 

દCડકC તાણી 

********************************************************************** 
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છોકરા ંરC…..હો રC……. 

ગોરો આ�યો ……. 

hુ ંhુ ંલા�યો? 

પાન,સોપાર7, પાનના ંબીડા,ં 

ભગર7 ભ^સ,  

Yરૂ7યો પાડો 

એલચી દડો હસંલો ઘોડો 

:ન ેબહCન �હાલા હોય તે 

પલેા ઝાડન ેઅડ7 આવે 

********************************************************************** 

ડોશીમા ં! ડોશીમા ં! 

4ા ંચાgયા ? 

છાણા વીણવા, 

છાણામાથંી hુ ંજડiુ ં? 

Hિપયો 

Hિપયા]ુ ંhુ ંલીjુ ં? 

ગાIંઠયા  

ભાગંે તમારા ટાIંટયા. 

********************************************************************** 

એકલ ખા\, �ૂરબીન તા\, 

તીન તડકા, ચોગલ મોગલ, 

પચંમ ભા`,ુ છક બે છૈયા, 

સતાક /તૂળ7, અઠાક હાડં`ુ,ં 

નવાક ઠ{ળયો, દસાક પIડયો. 

********************************************************************** 
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િશયાળે ટાઢ,  

ગોદડા ંકાઢ, 

ટાઢ ટાઢ કર7એ નહr, 

ટાઢના ંમાયા� મર7એ નહr, 

ઉનાળે તાપ,  

પખંો આપ, 

ઊની ઊની ` ૂવાય, બાબો નળની નીચે !હાય. 

ચોમાસે પાણી, છ(ી આણી, 

છ(ી છે Hડ7, કાગડો થઇ ઊડ7. 

********************************************************************** 

વાતાN રC વાતાN, 

ગોિવ}દ ગાયો ચારતા, 

વાસંળ7 વગાડતા, 

ગોવાળ બોલાવતા, 

રાસે રમાડતા, 

jમૂ મચાવતા, 

ગોEુળ ગ\વતા, 

દCવો જોવા આવતા. 

********************************************************************** 

સવારના પહોરમા ંબા/,ુ 

પહCલા વાચંે છા/,ુ 

છા/ ુવાચંે સડસડાટ, 

ચાનો બોલે ગડગડાટ. 

રચિયતા – હર7શ નાયક 

********************************************************************** 
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ચકલી ચોખા ખાડંC છે, 

પીતાબંર પગલા ંપાડC છે, 

રાdજઓ ભોdજઓ ટચાક eચૂકો, 

ભાઈએ માય� Yસૂકો! 

ગટર પટર બાવા ભ ર ર ર ર ર ! 

********************************************************************** 

ચણાક ચીભડ7, બામણ બીબડ7, 

બામણન ેઘરે ગાય િવયાણી. 

રા\રાણી દાતણપાણી કર7ન ે

ચીભડાની ચીર માગે, 

હS તો ચીભડા ંવા�યા ંછે. 

**********************************************************************

ધન ધaડૂ7-પaડૂ7 

પવાલામા ંપાચં મોતી 

મ^ ગ~યા ંવીસ 

માર7 ભાભી]ુ ંઆ�ુ ંઆ�xુ ં

મન ેચડ7 ર7સ 

ધન ધaડૂ7-પaડૂ7 

**********************************************************************

ચક7 ચોખા ખાડંC છે. 

મોર પગલા માડંC છે. 

રાdજયો ભોdજયો, 

ટ7લડ7નો eંુચકો, 

માર ભડાકા Yસૂકો 

********************************************************************** 
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લોઢાના બે લાટા, એ]ુ ંનામ પાટા. 

પાટC ગાડ7 દોડ7 \ય,  

fક fક કરતી ચાલી \ય 

જરાક પાટા આડા થાય, 

ધડાક કરતી aટૂ7 \ય. 

********************************************************************** 

આકાશ ેછવાયા વાદળ, 

વરસાદ નો થયો આદર, 

પાણીથી છલકC પાદર, 

મા,ં દા!�ુકC LકુC ગાગર… 

********************************************************************** 

પખંી બઠેા ઝાડC, 

\ણે લીલા પહાડC, 

બેઠા બેઠા ગાતા,ં 

ફળો મીઠા ંખાતંા. 

********************************************************************** 

દIરયો કોને જળથી ભય�? 

tુ…ં t ૂ…ં કોને બોલતો કય� ? 

મો\ થાય �ચા -નીચા, 

દIરયો કોને ડોલતો કય�? 

********************************************************************** 

ટCકર7 કCરો નીચો ઢાળ , 

ઊતરતા પડC પેટમા ંફાળ, 

ટCકર7 કCર7 ટોચે બેસતા, 

પવન ઉડાવે કCવા વાળ? 

********************************************************************** 
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Wબૂ,રૂતની જોડણી લખતા ં 

કાયમ Yલૂ થઇ \ય છે, 

mુ ંhુ ંકnંુ ? 

એ યાદ આવી \ય છે. 

********************************************************************** 

ચાદંો ,રૂજ રમતા’તા, રમતા ંરમતા ંકોડ7 જડ7 

કોડ7ના ંમ^ ચીભડા લીધા,ં ચીભડC મન ેબી દ7ધા ં

બી બધા ંમ^ વાડમા ંના�યા,ં વાડC મને વેલો આ|યો 

વલેો મ^ ગાયન ેનીય�, ગાય ેમન ે�ૂધ આ|xુ ં

�ૂધ મ̂ મોરને પાxુ,ં મોરC મને પr9 ંઆ|xુ ં

પr9 ંમ^ બાદશાહને આ|xુ,ં બાદશાહC મને ઘોડો આ|યો 

ઘોડો મ^ બાવળે બા�ંયો, બાવળે મને hળૂ આપી 

hળૂ મ^ ટrબે ખોસી, ટrબે મને માટ7 આપી 

માટ7 મ^ Eંુભારને આપી, EુંભારC મને ઘડો આ|યો 

ઘડો મ ̂Eૂવાને આ|યો, Eવૂાએ મન ેપાણી આ|xુ ં

પાણી મ^ છોડન ેપાxુ,ં છોડC મને qલ આ|xુ ં

qલ મ̂ મહાદCવન ેચડા�xુ,ં મહાદCવે મને ભાઈ આ|યો 

ભાઈ મ^ ભાભીન ેઆ|યો, ભાભીએ મન ેિસsો આ|યો 

િસsો મે ભાડY ૂ\ંન ેઆ|યો, ભાડY ૂ\ંએ મને ચણા આ|યા 

ચણા ચણા mુ ંખાઈ ગયો, ફોતરા ંફોતરા ંભગેા કયાN 

ફોતરા ંમ^ ઘાચંીને આ|યા,ં ઘાચંીએ મને તલે આ|xુ ં

તલે મ^ માથામા ંના�xુ,ં માથા એ મને વાળ આ|યો 

વાળ મ^ નદ7મા ંના�યો, નદ7એ મને પાણી આ|xુ ં

પાણી મ^ [બે રCડiુ,ં [બાએ મન ેકCર7 આપી 

કCર7 કCર7 ખાઈ ગયો, ગોટલો …….?….. 

એ……મ^ ….વાવી Iદધો બી\ [બા ના છોડ માટC …… 
********************************************************************** 
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લઈ લો પાટ7, દ�તર પોથી, આ: છે સોમવાર 

ડ�બો ના)તાનો Yલુશો મા, આ: છે મગંળવાર 

દોડો દોડો ઘટં વા�યો, આ: છે Uધુવાર 

�nુુજનને જઇ વદંન કરજો, આ: �nુુવાર 

hsુરવાર7 ચણા ખાજો, આ: h ુવાર 

જય બજરંગબલી ની બોલજો, આ: શિનવાર 

રમતગમત ને હરવફારવા થાવ આ: તયૈાર 

રા\ મ\ ને સહCલનો Iદવસ, આ: રિવવાર .. 
********************************************************************** 

માછલી રC માછલી, રંગબરંેગી માછલી 

નાની નાની માછલી, મોટ7 મોટ7 માછલી 

માછલી રC માછલી, નદ7ના પાણીમા ંનાચતી 

તળાવમા ંઝપંલાવતી, સાગરમા ંએ vહાલતી 

માછલી રC માછલી, Sવજaં ુખાતી 

મોતી પકાવતી, ઘણાનેં બmુ ગમતી .. 
********************************************************************** 

એકડC એક, પાપડ શેક, પાપડ કાચો, દાખલો સાચો 

બગડC બે, રામનામ લે, રામનામ કCoુ,ં ,ખુ આપે તoે ુ ં

(ગડC (ણ, રોટલી વણ, વાટકા ગણ, ઝટપટ ભણ 

ચોગડC ચાર, કરજો િવચાર, કોઠ7એ \ર, Iહ}મત ન હાર 

પાચંડC પાચં, ચકલીની ચાચં, ચકલી ઊડ7, હોડ7 Vબૂી 

છગડC છ, ગણવામા ંઢ, ઢ એટલે ઢગલો, ધોળો ધબ બગલો 

સાતડC સાત, સાચી કરો વાત, વાત ેથાય વડા, ઘીના ભરાય ઘડા 

આઠડC આઠ, વાચંજો પાઠ, પાઠ છે સહCલા, ઊઠજો વહCલા વહCલા 

નવડC નવ, માટલીમા ંજવ, જવ ગયા પડ7, ડોસી Wબૂ રડ7 

એકડC મrડC દસ, હવે થxુ ંબસ, મીલી મોડ7 \ગી,”બસ” ગઈ ભાગી .. 
********************************************************************** 
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િમયાSં qસક7, બ�ૂંક �ૂસક7 

હાથમા ંહોકો, લાવ મારો ધોકો 

ઘરમા ંવાદંો, / ૂછંડC બાડંો 

દાતંો કરડC, Lછૂો મરડC 

આમતમે ઊડC, િમયાSં EદૂC 

ચારC બાcુ દોડાદોડ7, બીબી સાથ ેSભાજોડ7 

િમયા ંમારC ધોકો, aટૂ7 ગયો હોકો 

વાદંો ગયો છટક7, qટ7 ગઈ મટક7 

ચારC બાcુ પાણી, ઘર આWુ ંjળૂધાણી 

બીબી બોલી ફટ છે પણ વાદંાભાઇનો વટ છે 

********************************************************************** 

એકડC એક, પાપડ શેક 

બગડC બ,ે તાલી દC 

(ગડC (ણ, મણકા ગણ 

ચોગડC ચાર, સોટ7 માર 

પાચંડC પાચં, કાગળ વાચં 

છગડC છ, લડશો ન 

સાતડC સાત, સાભંળો વાત 

આઠડC આઠ, ભજવો પાઠ 

નવડC નવ, કરો કલરવ 

દસડC દસ, હવે કરો બસ 
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કારતકમા ંટાઢ આવી 

માગશરમા ં\મી 

પોષ મIહને પતગં લઈન ે

ટાઢને ભગાડ7 

મહા મIહને વસતંપચંમી 

ઊડC રંગ �લુાલ 

ફાગણ મIહને હોળ7 આવી 

રંગ �લુાબી લાલ 

ચૈ( મIહનો ગરમી લા�યો 

વેકCશન વૈશાખ 

:ઠ મIહન ે{ગgલી દંડા 

રમતા લાગે થાક 

અષાઢ મIહન ે[ધી સાથ ે

વાદળ વરસે ઝાઝા,ં 

_ાવણ મIહન ેસરોવર છલકC 

શાકભાS છે તા\ 

ભાદરવામા ંભrડા મકાઇ 

લોકો હ�શે ખાય 

આસો મIહને Iદવાળ7ના 

ફટાકડા ફોડાય 

********************************************************************** 

 

 

 


