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મમતાનો વીરડો ર� માર� માવડ� 

 

હ� એવો મમતાનો વીરડો ર� માર� માવડ�. 

હ� વહ� સદા �ખે અમીધાર ર� માવલડ� માર�. 
 

હ� એવા મધથી ર� મીઠડા ંતે તારા વેણલા ં

હ� હોઠ� ઝર� હ�ત ભારોભાર ર� માવલડ� માર�. 

મમતાનો વીરડો ર�… 

હ� એવા પથરા ંર� �ટલા ંર� !#ૂયા દ�વને… ર� માએ (2) 

હ� નવનવ મ&હના કોઠ� ()યા વાર ર� માવલડ� માર�. 

મમતાનો વીરડો ર�… 

હ� એવા ભીને ર� રહ�ને *કૂ� *વૂડા+યા 

હ� ક�મ ,-ૂુ ં/ુ ંમા તારા ઉપકાર ર� માવલડ� માર�. 

મમતાનો વીરડો ર�… 

હ� જનની 2ણે જગદંબા5ુ ં6પ ર� માવલડ� માર�. 

હ� એવો મમતાનો વીરડો ર� માર� માવડ�.  

-લોકગીત 
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જનની - દામોદર 8શુાલદાસ બોટાદકર    

   

મીઠા મ: ુને મીઠા મે/ુલા ર� લોલ  

એથી મીઠ� તે મોર� માત ર� 

જનનીની જોડ સખી! નહ� જડ� ર� લોલ. 
 

<,નુા એ <ેમતણી !તૂળ� ર� લોલ, 

જગથી >ૂદ�ર� એની 2ત ર� … જનનીની 

અમીની ભર�લ એની �ખડ� ર� લોલ, 

+હાલના ંભર�લા ંએના વેણ ર� … જનનીની 

હાથ ? ૂથેંલ એના હ�રના ર� લોલ, 

હ@A ુ ંહ�મતં ક�ર� હ�લ ર� … જનનીની 

દ�વોને Bૂધ એના ંદોCલા ર� લોલ, 

શશીએ િસEચેલ એની સોડG ર� … જનનીની 

જગનો આધાર એની �ગળ� ર� લોલ, 

કાળ2મા ંકIક ભયાJ કોડ ર� … જનનીની 

KચLMુ ંચડ�લ એ5ુ ંચાકડ� ર� લોલ, 

પળના બાધેંલ એના <ાણ ર� … જનનીની 

N ૂગંી આિશષ ઉર� મલકતી ર� લોલ, 

લતેા 8ટૂ� ન એની લહાણ ર� … જનનીની 

ધરતી માતા એ હશે Pજૂતી ર� લોલ, 

અચળા અQકૂ એક માય ર� … જનનીની 

ગગંાના ંનીર તો વધે ઘટ� ર� લોલ, 

સરખો એ <ેમનો <વાહ ર� … જનનીની 

વરસે ઘડ�ક +યોમવાદળ� ર� લોલ, 

માડ�નો મેઘ બાર� માસ ર� … જનનીની 

ચળતી ચદંાની દ�સે ચાદંની ર� લોલ, 

એનો ન&હ આથમે ઉ2સ ર� 

જનનીની જોડ સખી! નહ� જડ� ર� લોલ.        - દામોદર 8શુાલદાસ બોટાદકર      
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હયાત માતા-િપતાની છTછાયામા ં
 

હયાત માતા-િપતાની છTછાયામા,ં 

+હાલપનમા ંબે વેણ બોલીને, િનરખી લજેો, 

હોઠ અડધા Kબડાય ગયા પછ�, 

ગગંાજળ Nકૂ�ને Uુ ંકરશો… 

Vતરના આશીવાJદ આપનારને, 

સાચા Wદયથી એક Xણ ભટે� લજેો, 

હયાતી નહ� હોય Yયાર� નત મZતક�, 

છબીને નમન કર�ને Uુ ંકરશો… 

કાળની થપાટ વાગશે, અલિવદા એ થઈ જશે, 

<ેમાળ હાથ પછ� તમારા પર કદ� નહ\ ફર�, 

લાખ કરશો ઉપાય તે વાYસલ )હાવો નહ\ મળે, 

પછ� &દવાનખડંમા ંતસવીર Nકૂ�ને Uુ ંકરશો… 

માતા-િપતાનો ખ2નો ભા^યશાળ� સતંાનને મળે, 

અડસઠ િતરથ તેના ચરણોમા ંબી2 િતરથ ના ફરશો, 

Zનેહની ભરતી આવીને ચાલી જશે પલમા,ં 

પછ� &કનાર� છ�પલા ંવીણીને Uુ ંકરશો… 

હયાત હોય Yયાર� હ@A ુ ંતે5 ુ ંઠારજો, 

પાનખરમા ંવસતં આવે, એવો +યવહાર રાખજો, 

પચં,તૂમા ંભળ� ગયા પછ� આ દ�હના, 

અ_Zથને ગગંામા ંપધરાવીને Uુ ંકરશો… 

`વણ બનીને ઘડપણની લાકડ� તમે બનજો, 

હ�તથી હાથ પકડ�ને aાર�ક તીથJ સાથે કરજો, 

માbદૃ�વો ભવ, િપbદૃ�વો ભવ સનાતન સYય છે, 

પછ� રામનામ સYય છે બોલીને Uુ ંકરશો… 

પૈસા ખચJતા સઘeં મળશે, મા-બાપ નહ\ મળે, 

ગયો સમય નહ\ આવ,ે લાખો કમાઈને Uુ ંકરશો, 

<ેમથી હાથ ફ�રવીને ‘બકા‘ કહ�નાર નહ\ મળે, 

પછ� ઉછ�નો <ેમ લઈને, �*ુ ંસાર�ને Uુ ંકરશો…   - અfાત  
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દ�કરા સાથે રહ�વા મા Wદયમા ંહષJ રાખે છે - અિનલ ચાવડા 
 

દ�કરા સાથે રહ�વા મા Wદયમા ંહષJ રાખે છે. 

દ�કરો બીમાર મા માટ� અલગથી નસJ રાખે છે. 
 

Zહ�જ અડતામંા ંજ Bુઃખો સામટા ંથઈ 2ય છે ગાયબ, 

મા હથેળ�મા ંસતત 2Bૂઈ એવો ZપશJ રાખે છે. 

આપી દ� થોડા ંપિતને, આપી દ� સતંાનને થોડા,ં 

મા Zવયનેં (વવા તો એક પણ aા ંવષJ રાખે છે. 

ઠ�સ બાળકને કદ� aાયેં ન વાગે એટલા માટ�, 

મા સદા ચોhખી જ ઘરની ને Wદયની ફશJ રાખે છે. 

જો <, ુસૌને જનમ આપે છે તો NYૃAયુ આપે છે, 

મા તો ઈjરથીય kચો આગવો આદશJ રાખે છે. 

ચોરKખZસામા ંબધાયેં �*ઓુ સતંાડ� રાખે છે, 

મા સતત પાપંણની પાછળ એક એmુ ંપસJ રાખે છે. 

- અિનલ ચાવડા 
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બા લાગે વહાલી - િT,વુનદાસ ગૌર�શકંર +યાસ 

 

બા લાગે વહાલી, મને તો બા લાગે વહાલી 

વહાલામા ંવહાલી, મને તો બા લાગે વહાલી 

&હEચોળ� ગીત મીઠા ંગાતી 

Bૂધ મીnંુ પાતી, મને તો બા લાગે વહાલી 

� મા?ુ ંતે સઘeં દ�તી 

બચીઓ બ/ુ લેતી, મને તો બા લાગે વહાલી 

હ*ુ ંરNુ ંતો રા( થાતી 

રMું તો N ૂઝંાતી, મને તો બા લાગે વહાલી 

વાકં બધા યે માફ કર�ને 

મારા ?ણુ ગાતી, મને તો બા લાગે વહાલી  

-િT,વુનદાસ ગૌર�શકંર +યાસ 
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બી2 વનવગડા ના વા  - અિવનાશ +યાસ 

 

શરણ વેઠ�ને , મરણ *ધુી5ુ ં�ણે (વતર દ�:ુ ંઆ, 

અને કદ�યે Nખુથી ના ના નીકળ� સદાયે હા ંની હા,ં 

આવ કoુ ંન&હE કોઈ કહ�નાpંુ, વહાલા વેર� સૌ કહ� 2, 

Yયાર� થાaા નો િવસામો, bુ ંaા ંછે માર� મા…ં..ઓ મા…….. 

બી2 વનવગડા ના વા , b ુaા ંછે માર� મા, 

ઓ ચાદંા મામા, તાર� બહ�ની ને માર� જનની ના , 

aા ંછે િવસામા…… b ુaા ંછે માર� મા……… 

આ િવશાળ છે આકાશ, અને વ*ુધંરા ઘણી મોટ�, 

Zથળ Zથળ, જળ જળ, કણકણ મા,ં માર� આhAુ ંમાને જોતી, 

બાળપણે પીવડા+યો એવો, એક qયાલો પાણી પા….b ુaા ંછે માર� મા……… 

જનrયા તે સ2Jયા મરવા, માત તાત ને sાત, 

પણ માર� �મ Bુખીયાર� ની, કદ� મરશો ના કોઈ ની મા, 

ફર� tલાવી, હા - ુ- ુહા….ઓ મારા લાલ, 

ફર� tલાવી ઘોડ�યે એક હાલરMું તો ગા…… 

બી2 વનવગડા ના વા , b ુaા ંછે માર� મા, 

ઓ ચાદંા મામા, તાર� બહ�ની ને માર� જનની ના , 

aા ંછે િવસામા…… b ુaા ંછે માર� મા……… 

-અિવનાશ +યાસ 
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મા - માધવ રામા5જુ 

 

મા તાર� �ગKણયે વાAુ ંવહાuુ ં

મા તારા !જૂન5ુ ંથAુ ંટાuુ…ં. 

આકાશ ગગંાના જળ ભર� લાmુ,ં 

&કરણોના કંvુથી માને વધાmુ,ં 

aા રાગે માડ� આ� ગાw તાpંુ ગાuુ…ં. 

મા તારા !જૂન5ુ ંથAુ ંટાuુ…ં. 

સાતે સમદંરના મોતીની માળા, 

માડ� તારા ંપળપળ 6પ િનરાળા,ં 

/ુ ંતો x ંઅyધૂ, તાર� લીલા Uુ ં2uુ…ં. 

મા તારા !જૂન5ુ ંથAુ ંટાuુ…ં. 

(વતરની ક�&ડAુનેં અજવાળા ંદ��, 

Vતરના દ�વડામા ંઝળહળ ર��, 

ધરતી5ુ ં6પ 2ણે નયણે સમાuુ…ં. 

મા તારા !જૂન5ુ ંથAુ ંટાuુ…ં. 

-માધવ રામા5જુ 
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દ&રયો ડોલે ર� માઝમ રાતનો - ઝવેરચદં મેઘાણી 

 
દ&રયો ડોલે ર� માઝમ રાતનો, હ�….zલે 2ણે પારણ ેમારો વીર ર�, 

મધરાતે માતા રોતા વીરાની દોર� તાણતી. 

છલક� મો2 ર� છોળો મારતા, હ�…8 ૂદં� 2ણ ેખોળલા મારો વીર ર� 

મધરાતે માતા રોતા વીરાની દોર� તાણતી. 

આભમાથંી ચાદંો ર�લે ચાદંની, હ�…પાથર� 2ણે વીરાના ઓછાડ ર� 

મધરાતે માતા રોતા વીરાની દોર� તાણતી. 

ઝબક� ઝબક� ર� ઝીણી વીજળ�, હ�….ઝબક� 2ણે સોણલે મારો વીર ર� 

મધરાતે માતા રોતા વીરાની દોર� તાણતી. 

દ&રયો ગા� ર� માઝમ રાતનો, હ�….માવડ� 2ણે વીરને હાલા ગાય ર� 

મધરાતે માતા રોતા વીરાની દોર� તાણતી. 

- ઝવેરચદં મેઘાણી 
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મા ઉપરના હાયvુ - ઝીણાભાઈ રતન( દ�સાઈ ‘Zનેહર_{મ’ 

*ુઘં ેછે શીશ 

માpંુ મા : *ભુા^ય ક� 

નથી દ�ખતી ! 
 

માતાના Zતને 

અ2ણ Bુ}કાળથી 

બાલ કનૈયો 
 

વઢકળ� યે 

લાગ મા ક�વી +હાલી 

વઘાર વેળા ! 
 

પારણે િશU,ુ 

શરદચ�ં : ?ુથેં 

ઝબ- ુમાતા 
 

બેબી ના �ોક� 

પતKંગA ુ: tલbુ ં

માની ક�ક�મા ં
 

ખ�ચbુ ંમાને 

બધં ઢ\ગલીઘર� 

રડ� બાળક 

 

“આયવો ભાઇ !” 

m�ૃYવ ખર� પડ�ુ,ં 

કો�Aુ ંક@શોયJ ! 
 

- ઝીણાભાઈ રતન( દ�સાઈ ‘Zનેહર_{મ’ 
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માતા િવના *નૂો સસંાર - મહાકિવ `ી <ેમાનદં 

ક�મ કર� લ�2 રહ�શે, તાત? /ુ ંશ� ન Nઈૂ મરતા ંમાત? 

માતા િવના *નૂો સસંાર, નમાયાનંો શો અવતાર? 

 

� બાળકની માતા ગઈ મર�, બાપ-સગાઈ સાથે ઊતર�, 

�મ આથમતા રિવ5ુ ંતેજ, મા િવના તેmુ ંિપતા5ુ ંહ�જ. 

 

*રુKભ મરતા ં�mુ ંવ�છ, જળ િવના �મ તરફડ� મ�છ, 

ટોળા-વછોહ� �મ Nગૃલી, મા િવના તેમ !Tુી એકલી. 

 

લવણ િવના �મ &ફvંુ અ�, ભાવ િવના �હ�mુ ંભોજન, 

ક�ક� િવના �mુ ંલોચનં, મા િવના તાત5ુ ંતેmુ ંમનં, 

 

ઘડો �ટ� રઝળે ઠ�કર�, મા િવના એવી દ�કર�; 

ગોળ િવના મોળો કંસાર, માતા િવના *નૂો સસંાર. 

-મહાકિવ `ી <ેમાનદં 

(” vંુવરબાઈ5ુ ંમામેpંુ”માથંી) 
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�ધળ� માનો કાગળ -  કિવ`ી ઇ�Bુલાલ ગાધંી 

અNતૃ ભર�-ુ ંVતર �5ુ,ં સાગર �વMુ ંસb ્

!નૂમચદંના પાિનયા આગળ ડોશી લખાવતી ખત, 

ગગો એનો Nુબંઇ ગામે ; 

ગી?ભુાઇ નાગ( નામે. 

લhય ક� માડ� ! પાચં વરસમા ંqહ�ચી નથી એક પાઇ 

કાગળની એક ચબરખી પણ, મને મળ� નથી ભાઇ ! 

સમાચાર સાભંળ� તારા ; 

રોmુ ંમાર� ક�ટલા દા’ડા ? 

ભાણાનો ભાKણયો લખે છે ક�, ગ? ુરોજ મને ભેળો થાય 

દન આખો 2ય દા’ &ડAુ ંખ�ચવા રાતે હોટલમા ંખાય, 

િનત નવા ં-ગૂડા ંપે’ર� 

પાણી �મ પઇસા વેર�. 

હોટલ5ુ ંઝાt ંખાઇશ મા, રાખ� ખરચી8ટૂ5ુ ંમાપ 

દવાદા6ના દોકડા આપણે કાઢUુ ંaાથંી બાપ ! 

કાયા તાર� રાખ� 6ડ� ; 

ગર�બની ઇ જ છે Nડૂ�. 

ખોરMુ ંવે�Aુ ંને ખતેર વે�Aુ,ં vૂબામા ંકય� છે વાસ 

2રનો રોટલો જડ� ન&હ તે દ� પીw x ંએકલી છાશ, 

તાર� પકવાન5ુ ંભાuુ ં

માર� િનત 2ર5ુ ંખાuુ.ં 

દ�ખતી તે દ� દળણા,ં પાણી કરતી ઠામેઠામ 

�ખ િવનાના ં�ધળાનેં હવે કોઇ ન આપે કામ, 

તાર� ગામ વીજળ�દ�વા, 

માર� �હ\ Vધારા ંપીવા.ં 

KલKખતગં તાર� �ધળ� માના વાચં� ઝાઝા >ુહાર 

એક� રoુ ંનથી Vગ5ુ ંઢાકંણ, 8ટૂ� છે કોઠ�એ 2ર. 

હવે નથી (વવા આરો, 

આ+યો ભીખ માગવા વારો.      - કિવ`ી ઇ�Bુલાલ ગાધંી 
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દ�ખતા દ�કરાનો જવાબ - કિવ`ી ઇ�Bુલાલ ગાધંી 

ફાટ�ા-ંbટૂ�ા ં�ને ગોદડ� ગાભા,ં આળોટવા �ટપાથ, 

�ધળ� ડોશીનો દ�ખતો દ�કરો, કરતો મનની વાત. 

વાચંી તારા ંBુ:ખડા ંમાડ� ! ભીની થઈ �ખડ� માર�. 

પાચં વરસમા ંપાઈ મળ� નથી, એમ bુ ંનાખતી ધા, 

આ+યો તે &દ’થી આ હોટલને ગણી, માડ� િવનાના ‘મા’ 

બાધંી �ટપાયર� �ણે, રાhયો રંગ રાતનો એણે ! 

ભાKણયો તો માડ� ! થાય ભેળો � &દ’ િમલો બધી હોય બધં, 

એક જોડ� મારા ં-ગૂડામંા, એને, આવી અમીર�ની ગધં ? 

ભાડ� લાવી -ગૂડા ંમ�ઘા, ખાતો ખારા દાKળયા સ�ઘા. 

દવાદા6 �હ� આવે ન �ૂકંડા, એવી છે કારમી વેઠ, 

રાત ને &દવસ રeં તોયે માpંુ, ખાલી ને ખાલી પેટ, 

રાતે આવે ન\દર 6ડ�, માર� કને એટલી Nડૂ�. 

2રને ઝાઝા >ુહાર ક�’�, ઊડ� �હ� મકાઈનો લોટ, 

બેસવા પણ ઠ�કાuુ ંના મળે, vબૂામા ંતાર� શી ખોટ ? 

Nુબંઈની મેડ�Aુ ંમોટ�, પાયામાથંી સાવ છે ખોટ�. 

ભ\સ વધીને ઠ�લઠં�લા, રોજ પડ� હડતાળ, 

શે’રના કરતા ગામડામા,ં મને દ�ખાય ઝાઝો માલ, 

નથી 2mુ ંદા&ડયે તાર�, &દવાળ�એ આવmુ ંમાર�. 

કાગળ5ુ ંતાર� કામ Uુ ંમાડ� ! વાવડ સાચા 2ણ, 

તારા Vધાપાની લાકડ� થાવાના, મ� લીધા પચખાણ, 

હવે નથી ગોઠb ુ ંમાડ�, વાચંી તાર� આપદા કાળ�. 

- કિવ`ી ઇ�Bુલાલ ગાધંી 
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માના ?ણુ – દલપતરામ 

 

હતો /ુ ં*તૂો પારણે !Tુ નાનો, 

રMું છેક તો રાખbુ ંકોણ છાનો ? 

મને Bુ:ખી દ�ખી Bુ:ખી કોણ થાb ુ ં? 

મહા હ�તવાળ� દયાળ� જ મા b ુ.ં 

*કૂામા ં*વુાડ� ભીને પોઢ� પોતે, 

પીડા પાNુ ંપડં� ત� Zવાદ તો તે; 

મને *ખુ માટ� ક�ુ કોણ ખાb ુ ં? 

મહા હ�તવાળ� દયાળ� જ મા b ુ.ં 

લઈ છાતી સાથે બચી કોણ લેb ુ ં? 

ત( તા>ુ ંખા>ુ ંમને કોણ દ�b ુ ં? 

મને કોણ મીઠા ંNખેુ ગીત ગાb ુ ં? 

મહા હ�તવાળ� દયાળ� જ મા b ુ.ં 

પMુ ંક� ખMુ ંતો ખમા આણી વાણી, 

પડ� પાપંણે <ેમના ં!રૂ પાણી; 

પછ� કોણ પોતતuુ ંBૂધ પાbુ ં? 

મહા હ�તવાળ� દયાળ� જ મા b ુ.ં 

મને કોણ ક�’bુ ં<, ુભ_�ત >ુ_�ત, 

ટળે તાપ-પાપ, મળે �થી N_ુ�ત; 

KચL ેરાખી KચEતા 6Mંુ કોણ ચા’bુ,ં 

મહા હ�તવાળ� દયાળ� જ મા b ુ.ં 

તથા આજ તાpંુ હ( હ�ત તેmુ,ં 

જળે માછલી5ુ ંજડ�ુ ંહ�ત તેmુ;ં 

ગKણતે ગ�યાથી નથી તે ગણાbુ,ં 

મહા હ�તવાળ� દયાળ� જ મા b ુ.ં 

અર� ! એ બ:ુ ંUુ ંભ-ુ ં�શ ,લૂી, 

લીધી ચાકર� આકર� � અNલૂી; 

સદા દાસ થૈ વાળ� આપીશ સા�ંુ, 

મહા હ�તવાળ� દયાળ� જ મા b ુ.ં 

અર� ! દ�વતા દ�વ આનદંદાતા ! 

મને ?ણુ �વો કર� માર� માતા; 

સામો વાળવા જોગ દ�� સદા b ુ,ં 

મહા હ�તવાળ� દયાળ� જ મા b ુ.ં 

શીખે સાભંળે એટલા છદં આઠ�, 

પછ� <ીતથી જો કર� િનYય પાઠ�; 

રા( દ�વ રાખે *ખુી સવJ ઠામે, 

ર�યા છે 6ડા છદં દલપતરામે. 

 

– દલપતરામ
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મા ંતે મા ંબી2 વગડા ના ંવા. 
 

*ખુ તો સવ� મળે જગતમા,ં 

એક મળે નહ� મા ં

મા ંતે મા ંબી2 વગડા ના ંવા. 
 

ભીની તે કોર *વુરાવી 

જતન અમારા તે તો ક�ધા 

હ�તના ં&હEડોળે tલાવી 

�લના ંઓિશકા તે દ�ધા 

મારા દદJ ને એ તો 2ણે 

સમ( 2તી પલકમા ં

મા ંતે મા ંબી2 વગડા ના ંવા. 
 

અસC વેદના ંવેઠ� 

મારા *ખુની કા� 

,લૂશો એ નહ� મા ંછે 

એમા ંસાXાત <,(ુ Kબરા� 

અમી ભર�લી એવી �ખડ� 

aા ંમળશે જગતમા ં

મા ંતે મા ંબી2 વગડા ના ંવા. 
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મા મને કોઈ દ� સાભંર� નૈ – રિવ��નાથ ટાગોર (અ5.ુ ઝવેરચદં મેઘાણી) 

ક�વી હશે ને ક�વી નૈ 

મા મને કોઈ દ� સાભંર� નૈ 

કોઈ દ� સાભંર� નૈ 

મા મને કોઈ દ� સાભંર� નૈ 

કોક કોક વાર વળ� રrમત વચાળે મારા 

કાનમા ંગણગણ થાય 

/ ુb ુb ુbનુી હ&ડયાપાટ�મા ં

માનો શબદ સભંળાય 

મા 2ણે &હEચકોરતી વઈ ગઈ 

હાલાનંા *રૂ થોડા વેરતી ગઈ 

મા મને કોઈ દ� સાભંર� નૈ…. 

`ાવણની કોક કોક વે’લી સવારમા ં

સાભંર� આવે બા 

પા&ર2તકની મીઠ� *ગુધં લઈ 

વાડ�એથી આવતો વા 

દ�વને !જૂતી �લ લૈ લ ૈ

મા એની rહ�ક rહ�ક મેલતી ગઈ 

મા મને કોઈ દ� સાભંર� નૈ… 

*વૂાના ખડંને 8ણૂે બસેીને કદ� 

આભમા ંમીટ માMું ં

માની �ખો જ 2ણ ે

જોઈ રહ� છે મને 

એમ મન થાય ગાMું ં

તગતગ તાકતી ખોળલે લ ૈ

ગગનમા ંએ જ �ગ ચોડતી ગ ૈ

મા મને કોઈ દ� સાભંર� નૈ… 

– રિવ��નાથ ટાગોર (અ5.ુ ઝવેરચદં મેઘાણી) 
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માbYૃવ -�વિન જોશી 
 

એક &દ vુદરત ને આ+યો હશે િવચાર. 

સ>ુ � કાઇંક એmુ,ં 

હોય �મા ં8બુીઓ અપાર.. 

મોહકતા દ�ધી સ/ુમા ંકંઇક, 

8ટુb ુ ંતોય લાગે વારંવાર. 

સ>ુ � /ુ ંકંઈક એmુ ં�, 

હોય સઘળા સ�ન નો સાર. 

ઝરણા ની િનમJળતા લીધી, 

ને માગંી નદ� ની સરળતા. 

mXૃો ની લીધી પરોપકારતા 

ને માગંી દ&રયા ની િવશાળતા 

થોડ� લીધી પહાડ ની કઠણાઈ, 

ઝtમી ને રહ�વા અડ�ખમ. 

vુલો થી લીધી કોમળતા, 

ને અપ� સઘળ� *ુદંરતા.. 

અને 

નામ દ�:ુ ંએને..  ”નાર�”… 

હ>ુયં કઈક લા^Aુ ં8ટુb ુ.ં!!   તો 

Nકુ� એમા ંમમતા… 

ન કAુ� પછ� એણે કાઈં, 

Kખલવા દ�ધો રંગ મમતાનો. 

સઘળા ?ણુો સમાયા એમા,ં 

ન મ�યો કોઈ પયાJય મમતાનો. 

(વથી ય વ: ુજતન કર� એ, 

આવવા ન દ� એ કોઇ �ચ, 

સજંોગ,પ&ર_Zથિત ની Uુ ંિવસાત.! 

એ હરાવતી એમને સાચસેાચ.. 

છલકતો અઢળક <ેમ, 

છે એ5ુ ંઅન�ય અ_ZતYવ, 

Bુિનયા ના ંસ/ ુસબંધંમા,ં 

છે N�ુી wચેpંુ ‘માbYૃવ’. 

 

-�વિન જોશી 
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માએ મનને ગ2+યા ં– અશરફ ડબાવાલા 

માએ મનને ગ2+યા ંગઝલગોખમા ંર�! 

માએ અમને તેડા+યા ંશબદચોકમા ંર�! 

લાય લોહ�મા ંજગાવી અલખ નામની ને; 

અમને રમતા મે)યા છે ગામલોકમા ંર�! 

માpંુ ઉપરાuુ ંલઈને આ આ+Aુ ંછે કોણ? 

હ@Aુ ંછલક� ને હરખ ઊડ� છોળમા ંર�! 

પહ�Qુ ંપહ�Qુ ંતો ઠ�ઠના ધામે /ુ ંક�મ? 

લાગી લાગીને (વ લા^યો પોઠમા ંર�! 

રહ� 2તરા અ:રૂ�ને ને ફળતો જનમ; 

એવો મતંર Naૂો છે કોણે હોઠમા ંર�! 

માર� પીડાની મા ક�વી હાજરાહ>ૂર! 

કા ંતો Mમેૂ દ�ખાય કા ંતો પોકમા ંર�! 

�ની નેજવાના ગઢ ઉપર દ�ર� બાધંી; 

એની ગરબી ગવાય રોમેરોમમા ંર�! 

– અશરફ ડબાવાલા 
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માવલડ� - રમેશ પટ�લ ‘આકાશદ�પ’  

b ુ ંર� માવલડ� ચદંન તલાવડ� 

જગની તરZAુ ંછ�પાવે ( ર� 

બા બો-ુ ંને zલે ર� બાળપણ 

આયખે ક�સર ઘોળે ( ર� 

માનો તે ખોળો <ેમ5ુ ંપારuુ ં

ZવગJનો )હાવો - ૂટંાવે ( ર� 

જનની5ુ ંહ@Aુ ંધરણી5ુ ંભરuુ ં

િનત િનત +હાલે વધાવે ( ર� 

અમી વાદલડ� વરસે નયનોથી 

(વનમા ંb�ૃqત સ\ચે ( ર� 

તાર� તપZયા Tણ લોકથી �યાર� 

&દnંુ ઋણી જગ સાpંુ ( ર� 

મા ને ખોળે z)યા 2દવ( 

વૈvંુઠના *ખુ ક�વા ,)ૂયા ( ર� 

!>ુૂ ંમા તને ચરણ પખાળ� 

bજુ દશJનમા ંભા�યા જગદrબા ( ર� 

- રમેશ પટ�લ ‘આકાશદ�પ’  
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માનંી ગોદમા ં- મોહમદંઅલી’વફા’ 

મમતા બધી લહ�રાય છે >ુઓ માનંી ગોદમા.ં 

ZવગJ પણ rહ�કાય છે >ુઓ માનંી ગોદમા ં 

કરામત બધી સ2Jય છે >ુઓ માનંી ગોદમા ં

પયબંરો બધા Vકાય છે >ુઓ માનંી ગોદમા ં 

ગાડંો હથીલો બાળ ને હમેશા અZત+યZત 

ક�વો જઈ એ લપાય છે >ુઓ માનંી ગોદમા ં 

સતંો વલીને ભકતજન બ�યા એની /ુફંથી 

દાતાને Uરૂ પ�ખાય છે >ુઓ માનંી ગોદમા ં 

કોણ અહ\ અપ� શક� િનમJળતા એના ં<ેમની 

Zનેહ કળ� ?ુથંાય છે >ુઓ માનંી ગોદમા ં 

�*ઓુ ના ં�લ લઈને ફાિતહા /ુ ંપ�ંુ 

મારા ?નુા ધોવાય છે >ુઓ માનંી ગોદમા ં 

કદમો તળે મા’ના જ�ત �પાઈ છે.વફા’ 

 જEદગી સ/ુ સચવાયછે >ુઓ માનંી ગોદમા ં

 

- મોહમદંઅલી’વફા’ 
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સૌ માત - *રુ�શ 2ની 

મેલ સૌના કાપતી, નીર િનમJળ રાખતી, 

સ&રતા આ કલકલતી, માતા ગણાતી થઇ. 

ભાર બધા ઝીલતી, ઘાવો ઘણા છતા,ં 

*ુદંર આ ધરા સદા, માતા મનાતી થઇ. 

ચ�ં સગં rહાલતી, વળ� ઓસર� જતી, 

શીતલ ને નમણી આ, ચાદંની ચળાતી થઇ. 

mXૃોની લાડક� ને સૌની યે માનીતી, 

શાતા દ�નાર� આ, છાયા છવાતી ગઇ. 

બાeડાનંા qયારમા,ં અ¡તુ-ઝરા સમી, 

છાતીના Bૂધ થક�, જનની ભરાતી ગઇ. 

તાપ, ખીણ, સકંટ ને હો િનરાશા બધી! 

માત સૌના +હાલમા,ં  જEદગી  જવાતી ગઇ. 

- *રુ�શ 2ની 
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મા,ંહવે Uુ ંતને એક-ુ ંલાગે છે? - &દગીશા શેઠ પાર�ખ,  

મા,ંહવે Uુ ંતને એક-ુ ંલાગે છે? 

મા,ંહવે તને મારા વગર *5ુુ ંલાગે છે? 

વષ� *ધુી ટ�પે-ટ�પે લાગણીઓ bુ ંમને િપવડાવતી, 

રોજ સવાર� જોઈ મને b ુ ંચહ�રો ક�વો મલકાવતી, 

Zvુલે જતા વહાલ ભર�લી Q_ુrમઓ મને આપતી, 

ઘર� પાછો ના આmુ ંYયા ં*ધુી ઝાપેં પહ�રો રાખતી, 

?લુાબ2yુનંી ચાસણી �વી મમતા b ુ ંવરસાવતી, 

દોડા-દોડ� કરાmુ ંતો ?Zુસાથી �ખો ક�વી b ુ ંકાઢતી, 

રોજ જ માpંુ મનગમbુ ંને ભાવbુ ંભોજન બનાવતી, 

રોટલી ઉપર ઘી ર�ડ� ર�ડ� ને બ/ુ ંb ુ ંમને ખવડાવતી, 

ઉડવા5ુ ંb ુ ંબળ આપતી ને ઉડતા પણ શીખવાડતી, 

ઢળ� ગયેલા *રૂજ પછ�ની પરોઢ બનવા જણાવતી, 

આ�…#યાર� /ુ ંઉડ� ગયો x,ં 

પરોઢ બનવા નીકળ� ગયો x,ં 

Yયાર�…મા,ંUુ ંતને એક-ુ ંલાગે છે? 

મા,ંહવે તને મારા વગર *5ુુ ંલાગે છે? 

- &દગીશા શેઠ પાર�ખ,  
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મને માર� બા ગમે છે – િવિપન પર�ખ 

મને માર� ભાષા ગમે છે 

કારણ બાને /ુ ંબા કહ�્ શvંુ x.ં 

મrમી બોલતા ંતો /ુ ંશીhયો છેક પાચંમા ધોરણમા.ં 

તે &દવસે 8બૂ રોફથી વાઘ માય� હોય એમ 

મ� મrમી કહ�ને yમૂ પાડ�લી. 

બા Yયાર� સહ�જ હસેલી - 

કારણ બા એક સાદો પોZટકાડJ પણ માડં માડં લખી શકતી. 

બા બ�કમા ંસિવ¢સ કરવા aાર�ય ગઈ નહોતી અને 

રાTે લાયસં પાટ£મા ંગઈ હોય એmુ ંયાદ પણ નથી. 

બા નવી નવી &ડશ શીખવા ‘ cooking class’ મા ંગઈ નહોતી 

છતા ં¤�^લશ નામ ખ¥કયા વગર એ થાળ�મા ં� Nકૂતી 

તે બ:ુ ંજ અNતૃ બની જbુ.ં 

મને માર� ભાષા ગમે છે, 

કારણ મને માર� બા ગમે છે. 

– િવિપન પર�ખ 
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મા - િવjદ�પ બારડ 

નવ, નવ મ&હના રCો બાળ મા તાર� ગોદમા ં

ક�ટલી *ુદંર,*રુKXત,,*ુવંાળ� હતી એ ગોદ મા! 

પીડાથી િપડાઈ હશે,�ખ માથંી �* ુસરaા હશે મા! 

ક�ટલો આરામથી! બેફ�કર પોઢ�ો હતો એ ગોદમા!ં 

રડGો,ચાપંી છાતંીએ,મીઠા Zતનો મ�મા ંધયાJ મા ! 

�ખ ખોલી જરા ડય�,રમવા લા^યો તને જોઈ મા! 

કોને ખબર? ક�ટલા ંBુઃખના દ&રયા પીધા હશે તે મા ! 

ઉ2ગર કર� કર� �ખ નબળ� તાર� બની હશે મા! 

ઝઝંાવટો 2પટ�,*ુવંાળ� પથાર� પાથર� હશે મા! 

મૌન ભાવે ભગીરથ કાયJ કર� b ુ ંગઈ મા ! 

આિશષ આપતી રહ� “મા “કહ� હાથ જોડ� નNુ ંમા! 

જગત હાથ જોડ�,ઈjર હાથ જોડ� તને નમે મા! 

 

- િવjદ�પ બારડ 
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મા - જય�ત પાઠક 

એ તો એને ચાલbુ ંનથી એટલે, 

બાક� તો - 

મા 2ણે છે ક� દ�હથી અલગ કયાJ પછ� 

એ મોટો થવાનો છે અને Bૂર જવાનો છે. 

ખોળામા ંપડGો પડGો એ પયપાન કરશે 

ક�ડ� ચડશે, �ગળ� ઝાલીને ફરશે 

માના હાથનો કોKળયો મ�મા ંલેશે 

-ને �ગળ�ને +હાલમા ંબચvંુય ભર� લેશે ! 

પણ આ બ:ુ ંતો 

ધીમે ધીમે Bૂર થવા માટ� જ 2ણે… 

પછ� તો એ ખોળામાથંી ઊતર� પડશે 

ક�ડ�થી vૂદ� પડશે. 

હ�સે હ�સે ખાતા શીખી જશે; 

ખોળામાથંી wબર ભારો �ગણામા ંને શેર�મા ં

ક�ડ�થી ઉતર� ક�ડ�મા,ં ને એમ Bૂર દ�શાવરમા…ં 

કાગળ લખશે રોજ <થમ તો 

પછ� માસે બે માસે 

Xમાયાચના કરશે, કાન પકડશે, સોગન ખાશે 

કહ�શે : ,)ૂયો નથી મા ંતને, પરંb ુ8બૂ કામમા ં+યZત 

તાર� ખોળે ફર� આવmુ ંછે મા – લખશે 

(2ણે છે ક� અશa છે એ, એ ના સાQુ ંપડશે.) 

છેવટ બી2 ¦હ પર 2ણે હોય એટલો Bૂર 

-ને Vતર તો પાx ંના Zથળ5ુ ંક� નહ\ સમય5ુ ં

પણ બે Vતર વ�ચે5ુ-ં 

મા 2ણે છે ક� આમ જ થવા5ુ ંછે. 

એ તો એ5ુ ંચાલbુ ંનથી એટલે 

બાક� તો 

એને દ�હથી અળગો જ ન થવા દ�…    - જય�ત પાઠક 
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મા િવશે કાગવાણી 
 

Kગયા માસં ગ�યે, તો હાડ હ�વાયા ંકર�; 

માતા 2ય મય�, ક�મ વીસર�એ, કાગડા ? 

 

પડંમા ંપીડ ઘણી, સાતંીને હસતી સદા; 

માયા માત તણી, ક�મ વીસર�એ કાગડા ? 

 

જમ જડાફા ખાય, મોતે ના�Aુ ંમાડં�Aુ;ં 

છો6ની KચEતા થાય, ક�મ વીસર�એ કાગડા ? 

 

ધમણે jાસ ધમાય, ઘટડામા ંઘોડા ંફર�; 

છોpુની KચEતા થાય, ક�મ વીસર�એ કાગડા ? 

 

ક�ધા ન (ભે ક�ણ, નાડ�ુ ંઝ�ટાણા ંલગી; 

ન કયાJ Bુ:ખડા નેણ, ક�મ વીસર�એ કાગડા ? 

 

આખર એક જતા,ં કોડ�ુ ંન આખર કામના, 

મોઢ� બો-ુ ં‘મા’ં, કોઠાને ટાઢક કાગડા ! 
 

મોઢ� બો-ુ ં‘મા’ં, સાચેય નાનક સાભંર�; 

મોટપની મ2, મને કડવી લાગે કાગડા ! 
 

અડ� ન જગની આગ, તાર� ખોળે ખેલતા;ં 

તેનો ક�ધેલ Yયાગ, કાળજ સળગે કાગડા ! 
 

ભગવત તો ભજતા,ં માહ�jર આવી મળે; 

મળે ન એક જ મા,ં કોઇ ઉપાયે કાગડા ! 
 

મળ� ન હરને મા,ં મહ�jર જો પU ુથયા;ં 

પણ 2યો ઇ જશોદા, કાન ક�વાણો, કાગડા ! 
 

જનની ક�pંુ જોર, રાઘવને ર�’bુ ંસદા; 

માને ન કર� મોર, ક&રયો િપતાને, કાગડા ! 
 

મોટા ંકર�ને મા,ં ખોળેથી ખસતા ંકયા�; 

ખોળે ખેલવવા,ં કરને બાળક, કાગડા ! 
 

Zવારથ જગ સારો પધારો ભણશે <થી; 

તારો bુકંારો, aાયં ન મળે કાગડા ! 
 

જનની સામે જોઇ, ક!તૂ b ુકંારા કર�; 

#યા ં#યા ંજનમે હોય, કડmુ ં(વન કાગડા ! 
 

� કર માડ� ઝીલીઆ, � કર પો}યા જોય, 

તેડ� લે� તોય, એ કરથી છેવટ કાગડા ! 
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મા, હ( યાદ છે મને – ડ�rપલ આશા!રુ� 

માર� પાપંણોની ભીનાશ થઇ 

ને મારા ગાલોને મીnંુ Qુબંન દઇ 

મારા ઓ}ઠ પર હ2રો _Zમત5ુ ંઝો-ુ ંથઇ વરસતી ‘bુ’ં 

હ( યાદ છે મને 

ક�દ છે હ(યે માર� �ખોમા ંતારા +હાલનો એ દ&રયો 

�મા ંપીગળતી બધીજ ખારાશ માર� 

ને તારા ખોળામા ં8 ૂદં�- ુ ંમલક આખા5ુ ંએ *ખુ, 

હ( યાદ છે મને 

aાકં પા પા પગલી ભરાવતી b ુ ં

ને અમZbુ ં‘પગલી’ એ Qકૂ� જતા ં

Vતરમા ંwડાણથી આવતો એ સાદ, ‘વા^Aુ ંતો નથી ને બટેા?’ 

હ( યાદ છે મને. 

હસાવતી, રમાડતી ને છાતી સરસી ચાપંતી 

હતી ન હતી એવી b ુ ંહક�કત થઇ છતા ં

મારા શમણાઓને પર� બની ઘરે� વળતી ‘bુ’ં 

હ( યાદ છે મને. 

ને આજ 

અચાનક 

એક િશUનુા ગાલ પર કાeં ટપvંુ જોAુ ં

ને એણે મારા શૈશવને <§6પે ZપશJ કય�, ‘હ( યાદ છે તને?’ 

હા 

અવિન પર અવતર�લી માર� <થમ ગઝલ ‘મા’ં 

હ( યાદ છે મને 

– ડ�rપલ આશા!રુ� 
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માતા - બરકતઅલી ?લુામ/સુેન વીરાણી ‘બેફામ’ 

 

મા ં! મ� તાર� એક પણ કિવતા નથી લખી. 

કહ� છે ક� કિવ જ�મે છે - 

તો ત� જ તો મને જ�મ આqયો છે. 

પણ Yયાર� તને 2ણ નહ\ હોય ક� /ુ ંકિવ થઇશ. 

તાર� તો મને માનવી બનાવવો હતો - 

એક *ખુી માનવી, હસતો માનવી, 

અને એ માટ� ત� ક�ટલા બધા ંBુ:ખો સCા ં? 

ક�ટલા અ¨ઓુ સાયા� ? 

Yયાર� ત� કશા બદલાની આશા નહોતી રાખી. 

અને /ુ ંતને બદલો પણ શો આ!ુ?ં 

બદલો આપવા �mુ ંમાર� પાસ ેછે પણ Uુ ં? 

કદાચ ઇjર પાસે પણ કUુ ંનથી. 

હા, ઇjર પાસે 

તને આપવા માટ� એક વZb ુછે, 

તારા આYમાની શાિંત, 

ઇjર� તને ©ી ઘડ� હતી. 

અને ઇjરને � <ાણ અYયતં qયારો હોય છે, 

એને જ એ ©ી5ુ ં6પ આપે છે. 

bુ ંઇjરને અYયતં qયાર� હતી, 

એટલે એણે તને ©ીનો જ�મ આqયો, 

bુ ંઇjરને અYયતં qયાર� હતી, 

એટલે જ એણે તને NYૃA ુપણ આqAુ.ં 

bુ ંઅ)લાહને qયાર� થઇ ગઇ, 

અ)લાહ� તને પોતાની પાસે બોલાવી લીધી. 

પણ ©ી મર� છે, માતા મરતી નથી. 

bુ ં(વે છે, (વતી હતી એમ જ. 

અને b ુ ં(વતી હોવા છતા ંતન ેમર�લી મા5ુ ં? 

અર�, �ણે મારા હાલરડા ંગાયા,ં 

એના /ુ ંમરિશયા ગાw ? 

છતા ંયે ગાw- 

પણ � જ�મ આપે છે, એ મર� જ ક�મ શક�? 

/ુ ંકિવ થયો x ંએટલે 2uુ ંx;ં 

કિવ કિવતાની નીચે પોતા5ુ ંનામ લખે છે; 

KચTકાર કલાvૃિતની નીચે પોતા5ુ ંનામ લખે છે; 

પણ ઇjર ? 

ઇjર �વો કોઇ મહાન કલાકાર નથી - 

એ માનવીને સજ � છે, 

પણ માનવીની નીચે પોતા5ુ ંનામ નથી લખતો; 

અને લખે છે Yયાર� માતા5 ુ ંનામ લખે છે, 

પણ માતાય ઇjરની મહાનતા5ુ ં<તીક છે, 

એ બાળકને એના િપતા5ુ ંનામ આપી દ� છે. 

મા ંઉદરમા ંનવ મહ�ના 

એના બાળકનો ભાર વેઠ� છે…. 

માT એ નવ મહ�નાનો બદલો આપવા ધાpંુ તોય 

મારા નેmુ ંવરસ પણ કોઇ િવસાતમા ંનથી. 

છતા ંમને `�ધા છે - 

તારા એક સો દસ વરસની વયે પણ 

ત� તારા Vતરમા ં

મારા નેmુ ંવરસનોય ભાર વેઠGો હોત. 

પણ /ુ ંનેm ુ ંવરસનો નથી. 

bુ ંએક સો દસ વરસની નથી; 

તારા અને મારા સબંધં વ�ચે 

સમય5ુ ંઅ_ZતYવ જ નથી - 

અ_ZતYવ છે માT તાpંુ 

અને તાર� લીધે માpંુ. 

અને એ પણ માતા અને બાળક �mુ ંજ 

માતા કદ� મરતી નથી 

અને બાળક કદ� મોટો થતો નથી. 

મા ં! હ( /ુ ંકિવતા લખી શvંુ એટલો મોટો નથી થયો, 

હ( /ુ ંપારણામા ંપોઢ�લો !Tુ xં. 

અને /ુ ંપારણામા ંપોઢ�ને તાર� માટ� કિવતા લ8ુ,ં 

એને બદલે પારણાની દોર� ખ�ચીન ે

bુ ંજ માર� માટ� હાલરMુ ંગા - 

ઇjર તારા આYમાને શાિંત આપશ,ે 

અને તાpંુ હાલરMંુ મારા આYમાને શાિંત આપશે. 

- બરકતઅલી ?લુામ/સુેન વીરાણી ‘બેફામ’ 
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મારા Wદયના આકાશમા - vુલવતં હ�qપી 

Zvુલેથી આવતા ં#યાર� થઈ જતી વાર,  

સૌથી વધાર� પાડતી હતી yમુો માર� મા, 
 

માર� ,લુ પર #યાર� પણ િપતા( મને વઢતા ં

Yયાર� મા કરતી હતી મારો બચાવ, 

રમતા ંરમતા ં#યાર� વાગી જતી ઠોકર 

તે ઠોકર જોઈને માર� મા ગભરાતી હતી, 

મને યાદ છે એક વખત માય� હતો મને 

મારા કરતા ંપણ વધાર� Bુ:ખ મા તને થAુ ંહb ુ,ં 

મા તે હમેંશા મારા માટ� <ાથJનાઓ કર� 

માર� બધી જ N{ુક�લીઓને પોતાને માથે લીધી, 

આ� શોહરત પણ છે, દોલત પણ છે, 

ઘણી બધી માર� પાસે મોહલત પણ છે, 

પરંb ુBુ:ખ છે તે વાત5ુ ંમા 

તેને જોવા માટ� આ Bુિનયામા ંb ુનથી, 

જો હોત તે મારા હાથમા ંતો 

રાખી લેતો કર�ને ગડબડ ભગવાનના િવધાનમા,ં 

�ટલા પણ શªદો લખો તેટલા છે ઓછા 

મા તાર� શાનમા,ં 

હ� મા આ� પણ b ુરહ� છે 

મારા Wદયના આકાશમા…ં  

- vુલવતં હ�qપી 
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<ેમાળ માતા - િવજય શાહ 

હતી માર� માતા અિતશય <ેમાળ &દલની 

હતી વળ� `«ાe, રટતી સદા નારાયણ હ&ર. 

મને ઉછેય� મમતાથી, સહ� લીધી માર� પજવણી 

ન પાડયો કદ� ઘાટંો, ન માર� ટપલી પણ કદ�. 

/ુ ંઉnંુ િન�ામાથંી, લઇ ઉછગેં હ�ત કરતી, 

મને Nકૂ� િન�ામાહં� ગાઇ, 

“બ¬ `ીનાથને ભ(એ `ી હ&ર હ&ર” 

પોતાના તનની પીડા કઠણ મનથી તે (રવતી 

અને મનના સતંાપો અિત `«ાથી તે િવસરતી. 

<, ુ/ુ ંઇ�x ંક� મળે મને માતા એજ ફર� ફર� 

પણ િવસાર� એ ઇ�છાને દ�� એને મોX bુ ં`ી હ&ર. 
 

- િવજય શાહ 
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યાદ તાર� મા ં– દ�વાગં જોષી 

અ¨ ુભીની �ખ માર�, તરZયા કર� બસ bજુને જ મા,ં 

શા માટ� છે b ુ ંર�સાણી, િવચાયાJ કpંુ બસ એ જ મનમા.ં 

નથી રહ� શ�તો bજુ વીણ, Xણ ભર પણ એક &દવસમા,ં 

ન કર�શ અબોલા Nજુસગં, ખોવાયેલ /ુ ંબાળ bજુ મમYવમા.ં 

નથી જોઇતી Bુિનયા ક�ર�, *ખુ સાહ�બી આ જગતમા,ં 

માpંુ મન ઝખંે છે bજુને, ચાતક સમ બની, કણકણમા.ં 

લાવ�ય ક�ર� bજુ છોળ કા�, ભટvંુ sમર બની /ુ ંમલકમા,ં 

મળશે કદાચ Nજુ શકને b ુ,ં આશ એક તે તનમનમા.ં 

સઘeં મેળmુ ં`મથી પણ, સાથ તારો aા ંNજુ નસીબમા,ં 

સાદ પાMુ ંbજુ નામનો /ુ ંઆજ, ગમગીન બની નીલ ગગનમા,ં 

Bુિનયા ક�ર� અનતં યાતનાઓ, વેઠ� ઉછેય� Nજુને તે બાળપણમા,ં 

અફસોસ એ ઋણ Qકૂવવાનો, મોકો ન મ�યો Nજુને (વનમા.ં 

વાદળ બની વરસી ગઇ bુ ંપણ, ભ\2ઇ શaો ન VગેVગમા,ં 

�ગળ� પકડ� ચાલતા શીhયો, ન બ�યો bજુ સહારો ઘડપણમા.ં 

યાદો છે સાથે ફ�ત આજ તાર�, બાક� બ:ુ ંવીYAુ ંઅણસમજણમા,ં 

અમાસ ક�રા ચાદંમા ંનીર8ુ ંbજુને, મTંNુ̂ ધ થઇ નીલ ગગનમા.ં 

કંઇપણ નથી િવશેષ ‘દ�વ’, મા ંકરતા આ જટ�લ જગતમા,ં 

ઇjર પણ અવતયાJ તે તYવ પામવા, રામvૃ}ણ બની ર:vુૂળ યાદવમા.ં 
 

– દ�વાગં જોષી 

 

 

 

 



 
https://edusafar.com Page 32 

બા - મનોરમા ઠાર 

તે અમને જ�મ આપી  

!ૃવીને સ�માિનત નથી કર� બા ? 

 

આ ઉપવનો, mXૃો, !}ુપો, પખંીઓ તો 

તાર� ભાવનાનો િવZતાર છે ! 

લય અને *રૂની V?લુી ¦હ� સવJદા લે જતી Zવqન લોક� 

ક�ટલા ંમ:રુ અને રrય પર�કથાના દ�શો 

તાર� �તર*ઝૂ ને જતનથી 

અમાpંુ (વનmશૃ બ�Aુ ંલી-ુછંમ 

તાર� િવધાપીઠમા ંઊછર�લ અમો નોખા ંકIક.. 

તાર� �ખોમા ંXમા ંને કpુણાના Vજન �#યા’ંતા 

તારા હાથમા ંઅભયદાન ને કમJશીલતાના કવચ જડGા’તા 

બા એક એવી T®b ુ�ને કયાર�ય ન આવે પાનખર 

હવાતણી લેરખીમા ંઆવે તારા વહાલસોયા ZપશJની મા:રુ� 

યૌવન ગAુ ંિમTો ખર� પડGા પણ ઓહ! તારો <ેમ.. 

તારા િનમJળ Zનેહ5ુ ંઅમીઝરuુ ંિનત ખળખળ +હ�b ુ ંરoુ.ં 

માનશા©5ુ ંઅN)ૂય ઔષધ ને કા+યનો અ8ટૂ ભડંાર 

bુ ંજ અમારા ભાઇભાMુંઓ5ુ ં 

એકાXર� મહાકા+ય ‘બા’ અમાર� ‘બા’…… 

 

- મનોરમા ઠાર 
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મા - &કશોર બારોટ 

જગતના ંસવJ *ખુોથી ભલે (વન સભર લાગે 

ખ2નો સાવ ખાલી મા મને તારા વગર લાગે. 

નથી એ હાથ /ૂફંાળો નથી એ મેશ5ુ ંટ�-ુ ં

મને એથી જ હર ડગલે હવે Bુિનયાનો ડર લાગે 

છે મારા નામ પર આ� 6પાળા ંકIક છોગાઓ 

ન ‘બેટા’ કોઇ કહ�નાpંુ મને વસમી કસર લાગે. 

(વનના સવJ સઘંષ�મા ંસાગંોપાગં નીકળતો 

મને તાર� Bુવાઓની જ એ ન°� અસર લાગે. 

હ( માર� પીડા સાથે િનભા+યો ત� અજબ નાતો 

હ( બોલી ઊnંુ x ં‘ ઓય…મા’ ઠોકર અગર લાગે. 

સદા અણનમ રહ�-ુ ંઆ zક� છે તારા ંચરણોમા ં

મને Yયાર� &હમાલયથી યે ઉ�ત માpંુ સર લાગે. 

- &કશોર બારોટ 
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મા ઁતને સલામ - ક)યાણી દ�શNખુ 

ક�ટલી કોમળ ક�ટલી *ખુદ અ5,ુિૂત છે મા ઁ

&દલની ક�ટલી પાસે છે મા ઁ

નખિશખ *ધુી મમતાની એક <િતમા છે મા ઁ

હાલરMુ ગાઈને *વૂડાવે છે મા ઁ

વાગે મને તો રડ� છે મા ઁ

એક અવાજમા ંદોડ�ને આવે છે મા ઁ

બધા કામ કરવા તૈયાર રહ� છે મા ઁ

થાક� ગઈ એm ુકદ� બતાવતી નથી મા ઁ 

સવાર� જ)દ� ઉઠ�ને બધાને જગાડ� છે મા ઁ

કોઈને કોઈ વાત5 ુમોMુ ંન થાય તે5 ુ�યાન રાખે છે મા ઁ

તKબયત સાર� ન હોય તો થોMુ wધી લે છે મા ઁ

સવાર� પાછ� કામમા ંલાગી 2ય છે મા ઁ

મા ઁની મ&હમા ક�ટલી �યાર� છે 

મા ઁતો Bુિનયામા ંસૌથી +હાલી છે 

બાળકો માટ� (વે છે, બાળકો માટ� સહન કર� છે 

બાળક �m ુપણ હોય, છતા ંમા ઁતો ફ�ત <ેમ જ કર� છે  

કશી પણ આશા રાhયા વગર બસ આપતી રહ� છે મા ઁ

એક બાળકને ઉછેરવા ક�ટલા ક}ટો સહન કર� છે મા ઁ 

અમે તો અમાpુ નસીબ સમ(એ છ�એ મા ઁ

જનrયા b ુજ vૂખેથી, તને સલામ કર�એ છે મા.ઁ 
 

- ક)યાણી દ�શNખુ 
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મા - સદં�પ ભા&ટયા 

માર� ન\દરમા ં+યાqયા Vધારા ં

મા માર� પાપંણની બારસાખે ટાગંી દ� 

વારતામા ંટમટમતા તારા 

આયખાના બધંબધં ઓરડામા ં

મા મને એક-ુ ં2વાને લાગે બીક 

�ગળ� ઝાલીને તારા ંહાલરડા ંચાલતા’ંતા ં

Yયા ંલગી લાગbુ’ંbુ ંઠ�ક 

મેળાની ભીડ મહ\ ખોવાયા મા 

હવે મારા ંસૌ સપના ંન�ધારા ં

લખ, ૂસં છેકછાક એટલી કર� 

ક� નથી ઊકલતો એક મને અXર 

પાસે બેસાડ� b ુ ંએકડો ² ૂટંાવે 

એ આપ ફર� સોનાનો અવસર 

ઝાઝેpંુ 2ણવાની ક�ડ�ઓમા ં

મા હવે અટવાઈ ઊભા વણઝારા 

- સદં�પ ભા&ટયા 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
https://edusafar.com Page 36 

મમતાના મોલ - રમેશ પટ�લ ‘આકાશદ�પ’  

અષાઢ� મેઘ ગ2વે Vબર,માડ�ની મમતાના મેઘ અનરાધાર 

જનનીના ચરણોમા ંજગના ક)યાણ,તાર� આિશષે રમતો સસંાર 

ના>ુક હ@Aુ ં2ણે !}ુqની પાખંડ�, એના Vતર� Zનેહની *ગુધં 

સાભંળ� કંઠ� હાલરડાનંા બોલ, ઊભર� ઉર� ઉમગં િનબ�ધ 

સાગર સર�ખા ંમાના ંહ�તડા,ં  જEદગીએ zમે !રૂ� નવરંગ 

સતંાનો કા� ઝી)યા ંBુઃખડા,ં માવતર� મહ³કા+યા ં(વનના રંગ 

ઉપવનમા ંખીલે �મ રંગી વસતં,Nખેુ ર�લાવે ભાવનાના રસરંગ 

2ણે રમે ચાદંની છોડ� ગગન, એવા માના છે શીતળ 6પરંગ 

માની હથેલીની અNતૃ થાપલી,!રૂ� સસંાર� સZંકારના ઓજસ 

માડ�ના લાખેણા લાડ� રમે, િનઃZવાથJ <ેમના અનતંો ઊ2શ 

કpુણાના સાગરથી છલકbુ ંNખુ, અKખલ ´¬ાડંના મKળયા ંછે *ખુ 

માના અધર� રમતી મમતાએ, ,)ૂયા અમે Bુિનયાના Bુઃખ 

Zવાથ� Bુિનયામા ંમા છે િવરડ�, તાર� મમતાના મોલ અણમોલ 

મા જશોદાને ખોળે ,)ૂયો’તો શામળો, વૈvંુઠના વૈભવના તોલ 

- રમેશ પટ�લ ‘આકાશદ�પ’ 
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જનની - રમેશ પટ�લ ‘આકાશદ�પ’ 

જગની સઘળ� શાતાની b ુ ંદાતા 

જ�મદાતા િવધાતા b ુ ંમાતા 

પાવન તીથ� સમાયા ંતારા ચરણે 

માણે શીU ુZવગJ તવ શરણે 

ઈjરની <િતvૃિત છે માની *રૂત 

સવJ Zનેહથી વડ� તાર� Nરૂત 

સતંાન કા� િTિવધ તાપે તપતી 

સમપJણ તપZયાની b ુ ંમગંલ Nિૂત¢ 

ઝીલે આશીષ બાળ તારા *ભુાગી 

લાગે પાય ભાળ� તારામા ંઅિવનાશી 

- રમેશ પટ�લ ‘આકાશદ�પ’ 
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માર� +હાલી બા - ડો.ચ�ંવદન િમ©ી 

માર� +હાલી બા, 

વદંન ક6 ંx ંતને, ઓ માર� +હાલી બા ! 

બીજ6પે નવમાસ પેટમા ંપોષણ કર�, 

માનવ દ�હ આqયો છે Nજુને ! 

ઉપકાર એનો દશાJm ુ ંક�મ bજુને ?….માર�….(૧) 

વેદનાઓ અતી સહન કર�, 

એક માનવદ�હ6પે જ�મ આqયો Nજુને ! 

ઉપકાર એનો દશાJm ુ ંક�મ bજુને ?…માર�….(૨) 

ના>ુક હતો, ‘ને ચાલી ના શaો #યાર�, 

<ેrથી ગોદમા ંલઈ,+હાલ 8બુ આqયો Nજુને ! 

ઉપકાર એનો દશાJm ુ ંક�મ bજુને ?…..માર�….(૩) 

Nખેુ નથી દાતંો ક� નથી <ાચન શ_�ત એવી માર�, 

bજુ દ�હમાથંી વહ�તી Bુધની ધારાની vૃપા હતી Nજુને ! 

ઉપકાર એનો દશાJm ુ ંક�મ bજુને ?…..માર�…(૪) 

બચપણની કોમળતાના &દવસોમા,ં 

રમાડGો ‘ને +હાલ સાથે છાયા મળ� Nજુને ! 

ઉપકાર એનો દશાJm ુ ંક�મ bજુને ?…..માર�…(૫) 

ગઈ Aવુાની ‘ને મોટો થયો #યાર�, 

િનહા�યો હમ�શા qયારથી એક બાળ6પે Nજુને ! 

ઉપકાર એનો દશાJm ુ ંક�મ bજુને ?… માર�….(૬) 

આ�, #યાર�, bુ ંછે પરલોકમા,ં 

તાર� જ મ:રૂ યાદમા,ં મળે આશરો Nજુને ! 

ઉપકાર એનો દશાJm ુ ંક�મ bજુને ?…..માર�…(૭) 
 

- ડો.ચ�ંવદન િમ©ી 
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બા 

ભ\2ઈને બહારથી ઘર� /ુ ંઆ+યો 

છ\કાછ\ક શરદ� તાવ સાથ લા+યો 

છાતી ગળે પYનીએ બામ લગા+યો 

�ખોમા ં�* ુYયા ંતો ધસી આ+યા ં

બા,તમે આજ બ/ુ જ યાદ આ+યા. 

બ/ુ યાદ આ+યા,બ/ુ યાદ આ+યા. 

મ&ંદરમા ંજઈ આજ દશJન કયા� મ� 

ઘટં વગાડGો,!2ૂ-અચJના કર� મ� 

<સાદ લીધો,લઈને ઘર� /ુ ંઆ+યો 

�ખોમા ં�* ુYયા ંભરાઈ આ+યા ં

બા,તમે આજ બ/ુ જ યાદ આ+યા. 

બ/ુ યાદ આ+યા,બ/ુ યાદ આ+યા. 

બા,તારા પૌTના આ� લ^ન ક�ધા ં

bજુ વ/નેૂ પ�ખીને ઓવારણા લીધા ં

!Tૂવ:નુા ઘર� આજ પગલા ંપડGા ં

Wદયના ંબધં બેફામ સૌ bટૂ� પડGા ં

બા,તમે આજ બ/ુ જ યાદ આ+યા. 

બ/ુ યાદ આ+યા,બ/ુ યાદ આ+યા. 

ઝરણા,ંનદ�ઓ એમ જ વહ�તા ંરહ�શે 

સાગર ઊછળશે,વાદળો પણ છવાશે 

એજ વાAનેુ એજ રો જEBુ વાતાવરણ 

પણ બા,તમે aા ંછો,તમે aા ંછો? 

બા,તમે આજ બ/ુ જ યાદ આ+યા. 

બ/ુ યાદ આ+યા,બ/ુ યાદ આ+યા. 
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મા bજુ (વનના અજવાળે - ડો. &દનેશ શાહ 

મા bજુ (વનના અજવાળે 

Nજુ (વનને અજવાeં 

નવમાસની ક�દ મહ\ ત� <ેમે પોષણ ક�:ુ ં

અસC વેદના 2તે વેઠ� N_ુ�ત દાન ત� દ�:ુ ં

રાત દ�ન ક� ટાઠ તાપ ત� ચોમા*ુ ંના જોAુ ં

(વથી ઝાt ંજતન કર� Nજુ (વન ત� ધોAુ ં

મા bજુ (વનના અજવાળે 

Nજુ (વનને અજવાeં 

લાડકોડ ને તપાસા સાથે બાલમ&ંદર ચા)યા 

રડતો Nકુ� અ¨ ુxપાવી આશા લઇને આ+યા 

છે આ સૌ એક લાડકડાના ભાિવ તણા ભણકારા 

આજ5ુ ંબીજ તે કાલ5ુ ંmXૃ છે માર� કરવા aારા 

મા bજુ (વનના અજવાળે 

Nજુ (વનને અજવાeં 

Pવુ <હલાદ `વણની વાતો ક�વી વાડ બનાવી 

રામ લ¼મણ હર�½�ંની વાતો કદ� ના ,લુાવી 

હ�રા માણેકથી મ�²ુ ંએmુ ંઘડતર ખાતર નાખી 

Nજુ (વનના aારાની ત� વાડ� મોટ� બનાવી 

મા bજુ (વનના અજવાળે 

Nજુ (વનને અજવાeં 

મધસJ ડ� ના Uભુ <ભાતે પેમથી પાયે લા?ુ ં

અ!ુ� સવ� bજુને ચરણે એmુ ંસદાયે ચા/ુ ં

એક સદં�શો bજુ (વનનો મનમા ંકાયમ રા8 ુ

<ેમ ભ_�તને િનZવાથJ સેવા &દલદ&રયા સમ સાQુ ં

મા bજુ (વનના અજવાળે 

Nજુ (વનને અજવાeં 

 

- ડો. &દનેશ શાહ 
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મા – બસંીધર પટ�લ 

મા િવjતણી જનેતા b,ુ દ�તી વર સ/ુ બાળગોપાળને; 

ક6 ં/ુ ંવ�દન વારંવાર મા, દ�પો ભવસગં સ/ુ જગતના.ં 

હાયાJ-થાaા બાળ જ તારા, આવે bજુ ¾ાર� મા કરો ન&હ િનરાશ. 

આZથા bજુ નામ તણી સાચી, ?pુુના સાચા <ેમી vૃપાપાT. 

રણમા,ં વનમા,ં ક� જગતમા,ં નથી bજુ િવણ કોઇ અવર; 

પડતા, આખડતાને દ�� સહારો, મા કંટકતણા ંપથ પર. 

ભલે 6ઠ� જગ િવશેષ, ના િવસાર�શ b ુઆ (વનભર; 

દ�nંુ NખુMુ ંતા6 મા Vબે, ના લાગે Nજુ મન અ�ય ડગર પર. 

મા તે મા બી2 વનના વા, એ *�ુAુ ંસાQુ ંકર� હ� માત; 

માયા સસંારની વ\ટળાઇ વળ�, bજુ િવણ કોણ ઉ�ધારક માત. 

આિધ, +યાિધ, ઉપાિધ, સ/ુ અપJણ, Nજુને િનવાર� ઓ માત; 

કર� કસોટ� ઘણા ંજગ જનની, નથી bજુ િવણ કોઇ Zવજન હ� માત. 

ભાં̂ યાની ભે6, સાચો સહારો, િનમJળ ચહ�રો તારો; 

િવZNિૃત ના થાય કદ�યે, મગંળ Nરૂત, વદન સોહાયે. 

છો6 ંકછો6 ંભલે થઇ 2ય, માવતર કમાવતર ના થાય કદ�યે; 

તાર� ચરણરજ માથે ચઢાવી, bજુ ?ણુ ગાઉ, નમન કર�ને. 

– બસંીધર પટ�લ 
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મા - <િવણા કડ&કયા 

આવો માને કર�એ <ણામ 

મા b ુ ંYયાગ5ુ ં<માણ 

 

Vતર� તાર� <ેમ 5ુ ંગાન 

હરદમ દ� આિશષના ંદાન 

આવો માને કર�એ <ણામ 

 

મા ત� ઘસી તાર� આ કાયા 

ન રાhયા ZવાથJ ને કદ� માયા 

બાળકોના *ખેુ વધે તાર� શાન 

આવો માને કર�એ <ણામ 

 

મા તને `ી(નો સહારો 

`ીવ)લભ ઝાલે હાથ તારો 

Nખુ કમળે અ}ટાXર5ુ ંગાન 

આવો માને કર�એ <ણામ 

 

`ી( *ણુbુ ંિવનતી ‘પમી’ની 

માવડ�ની છે સેવામા ંલગની 

*િુમરન કરતા ં�ટ� તેના ં<ાણ 

આવો માને કર�એ <ણામ 

 

- <િવણા કડ&કયા 
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મા - <િવણા કડ&કયા 

નજAુ� ઠર� #યા ંમાર� 

ઝાખંી માવલડ� તાર� 

આ  જEદગી છે સાર� 

vૃપા માવલડ� તાર� 

ખોળો મ� તારો 8ુ¿ંો 

 જવને qયાર મા�યો 

તાર� યાદ છે *હુાની 

માવલડ� b ુ ંમઝાની 

ZવાથJ bનેુ ના લગીર� 

પરમાથJની b ુ ંછબી ર� 

બસ હાથ તારો થાrયો 

 જવનને રાહ લા�યો  

`�ા છે bજુમા ં&દલથી 

ડોલે કદ� ના NÀુ{કલોથી 

&દનરાત તાpંુ *િુમરન 

માવલડ� b ુ ંભગવન 

 

- <િવણા કડ&કયા 
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મમતાની ગોદ - ડો.ચ�ંવદન િમ©ી 
 

ઓ મા, ઓ માર� મા,  

ગોદમા ંતાર� Nજુને દ� રમવા 

બસ એટ-ુ ંમા?ંુ ંમાર� મા, 

ઓ મા, ઓ માર� મા….ઓ મા ….(ટ�ક) 
 

તારા <ેમ ઝરણા5ુ ંનીર મ� તો ચાhAુ,ં 

તારા હ�ત-ભયાJ હાથોએ Nજુ મZતક પપંા�Aુ,ં 

હવે, તાર� હ�ત-સ&રતામા ંમને તરવા દ�, 

ઓ મા, ઓ માર� મા,…. ઓ મા…(૧) 
 

તારા ચરણZપશJ કર� /ુ ંતો પાયે લા?ુ,ં 

તારા પગ તળે રoુ ંમા6 *ખુ ને ZવગJ ! 

હવે, તારા શરણે (વન મા6 વહ�વા દ�, 

ઓ મા, ઓ માર� મા,…..ઓ મા…. (૨) 
 

તારા હાZયમા ંમા6 હાZય, 

તારા નયને <,નેુ િનહાeં, 

હવે તો, ચ�ંને ગોદમા ંલે�, 

ઓ મા, ઓ માર� મા……ઓ મા…. (૩) 
 

- ડો.ચ�ંવદન િમ©ી 
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મા -  બસંીધર પટ�લ 

 

શ�તી છે કણકણમા,ં એનો વાસ અખીલ ´¬ાડંમા;ં 

સાકાર, નીરાકાર, સચરાચર +યાપેલી એ ઘરઘરમા.ં 

 

અu ુpુપે, પરમાu ુpુપે, સકલ જગતમા,ં તલવીતલમા;ં 

Zવpુપ, અpુપ, vુpુપ, સવ� સ�ન છે 8બુ �યાpુ �યાpુ. 

 

લાગણીના તbંએુ બા�ધે, માયા તણા એ ખેલ 8બુ �યારા; 

vુદરતના તYવોમા ંપણ ભાસે, રોમરોમ સવJ !લુક�ત થાયે. 

 

-  બસંીધર પટ�લ 
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મા’5ુ ંનામ ખર� 6પાeં - ̀ ી યોગેjર( 

 ‘મા’5ુ ંનામ ખર� 6પાeં. 

મીnંુ ને મનમોહક એ તો 

છે Bુિનયા5ુ ંqયાpંુ … ‘મા’5ુ ં

Nતૃને પણ છે (વનદાયક, 

િવષમા ંઅNતૃ �યાpંુ; 

BુઃખદદJનો છેક િવસામો, 

Vધાર� અજવાeં … ‘મા’5ુ ં

રણમા ંછે એ મ:રુ વીરડ�, 

ભોજન ÁધુાતJ સાpંુ; 

ZવગJ તેમ N_ુ�તથી મગંલ, 

(વનદાન અમાpંુ … ‘મા’5ુ ં

કિવજન દ�વ વળ� પરમાYમા 

માને િનશ&દન સાpંુ; 

ક�મ કર�ને કહ� શક� કો 

છે ક�mુ ંર&ઢયાeં … ‘મા’5ુ ં

બોલાયે Nખુમાથંી Yયાર� 

bટૂ� Vતર-તાeં; 

‘મા’5ુયેં મનMુ ંમલકાયે 

ક�મ કહો ના વાpુ ? … ‘મા’5ુ ં

‘મા’ની ફરજ છતા ંછે ભાર�, 

સમ( લો તો સાpંુ; 

શરણાગતને પાળો રXો 

(વન *ધુર� માpંુ … ‘મા’5ુ ં

- `ી યોગેjર( 
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બા - ભરત *ચુક 

બા તારા <ેમ ને તોલે આવે ના કોઇનો <ેમ, 

બા b ુ<ેમ નો દ&રયો,/ુ ઝરu ૂમાT <ેમ5,ુ 

બા તાર� વાત મા છે <ેમ,તાર� આખમા <ેમ, 

તે આqયો છે મને કાયમ <ેમ,<ેમ <ેમ…! 

બા તે વેદના સહ� b ુલાવી મને આ સસાર મા, 

 

મારા બચપન મા બા 

b ુઉદાસ હોય તોય મને હસો હસો કહ� હસા+યો, 

b ુ2ગી અને મને હાલા વાહલા કર� *વુડા+યો, 

b ુ,ખુી રહ� અને મને કોળ�યે કોળ�યે જમાડGો, 

તે ચાલતા ય મને ડગલે ને પગલે સીખવાડ�A ુ, 

તે મને સારા નરસાની ર�તભાત મને સીખવાડ�, 

b ુમાર� ઉદાસીમા ઉદાસ ને માર� 8સુ\મા 8સુb,ુ 

 

તારા yઢુાપા મા બા 

તે આપી મને આ સસારમા 8બુ 8સુી અને આજ તાર� એકલતા ની વાત આવી, 

તે આખી (દગી મને સાથ આપી ના તને કોઇ &દવસ મજyરુ� ના વ�ચે આવી, 

બધા પાસે કામજ કામ,ના કોઇ સાથ બાને આપે,મને માર� ઓ&ફસ વ�ચે આવી, 

બા તાર� સામે ક� ના તાર� વ�ચે ના આવવા દહ�સ કદ�ય /ુ હવે ઓ&ફસ ઓ&ફસ, 

 

તારા <ેમ 5 ુકરજ થાય અવMુયે મો�ુ મો�ુ ક�, 

મારા ચામડ� ના >ુતા બનાઉ તોઇ પડÂ ઑx, 

બા તારા ચરણૉ મા ZવગJ છે આ !રુા સસાર5,ુ 

બા તાpુ Zથાન મારા માટÂ ભગવાન કરતાય મો�ુ, 

 

- ભરત *ચુક 
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માતા - હસન ગોરા ડાભેલી, બાટલી 

 

યાદ આવે #યાર� માતા �ખ પણ થમતી નથી 

શોધતા ંપણ માની મમતા જગમહ\ મળતી નથી 

 

/ુ ંકદ� Kબમાર પડતો તે સમય bુ ંએકલી 

રાત આખી 2ગીને b ુ ંઆહ પણ ભરતી નથી 

 

મા નથી �ની જગતમા ંતેને જઈ !છૂો જરા 

શોધે છે િનજ માને &દકરો મા હવે જડતી નથી 

 

મગફ�રત b ુ ંમાની કર� છે Bુઆ આ લાલની 

કરગpંુ x ં&દલની Vદર (ભ કંઈ કહ�તી નથી 

 

માના ચરણોમા ંછે જ�ત વાત સાચી છે ‘હસન’ 

આમ કંઈ જ�ત મળે � એટલી સZતી નથી 

 

- હસન ગોરા ડાભેલી, બાટલી 
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મા તે મા - યશવતં ઠ°ર 

મા તે મા ને બી2ં વગડાના વા 

મા �વી મા બી( લેવા તો 2 . 

થકવી નાખેં એવો સસંાર છે આ 

માના ખોળામા ંપોરો થોડો ખા. 

#યાર� #યાર� હ@યે વાગે છે ઘા 

Yયાર� Yયાર� સાભંરતી ક�વી મા! 

છે સૌને મોટા થાવા બાબત હા 

માતાને ,લૂી 2વા બાબત ના. 

મોટો થઈને પણ હળવો હળવો થા 

મા ગાતી’તી એ ગીતો b ુ ંપણ ગા. 

 

- યશવતં ઠ°ર 
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મા,મમતા ને માયા - <દ�પ ´¬ભÅ 

જ�મ સફળ થઇ 2ય,#યા ંમાની vૃપા મળ�2ય 

મમતાનો અણસાર મળે,Yયા ંZનેહ ઉભરાઇ 2ય 

માણી લેતા મોહ જગે,ભઇ માયાછે વળગી 2ય 

નાxટ� આકાયા જગથી,#યા ંસઘe -ુટંાઇ 2ય 

……. જ�મ સફળ થઇ 2ય. 

 

સતંાન થતા ંમાબાપના,શોધવો ના સતંાન <ેમ 

મળ�2ય માનવતાએ,#યા ંસZંકાર િસEચન થાય 

vુદરતનીએ અજબલીલા,ક� માયામમતા લહ�રાય 

પાવન જગમા ં(વદ�સે,#યા ં<, ુ<ીતથઇ2ય 

……. જ�મ સફળ થઇ 2ય. 

 

માની લાગણી મળ� જશે, સતંાન બની રહ�વાય 

મમતાની<ીતના શોધવીપડ�,ને દ�હ ઉÆવળથાય 

સકળ*Àૃ}ટમા ં�યાર� એવી,માયા જો વળગી2ય 

(વ જગતમા ંદ�હપામી,ઘડ� ઘડ� જ�મે ભટકાય 

……. જ�મ સફળ થઇ 2ય. 

 

- <દ�પ ´¬ભÅ 
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ચાલને મા આપણે ચાલીયે - રચના ઉપા�યાય 

ચાલને મા આપણે ચાલીયે 

ચાલને મા આપણે ચાલીયે. 

હળવા હળવા પડતા ફોરામા; 

અડધા પડધા ભી�જતા, 

તપતી ધરતીની ઉઠતી ફોરમમા ં

ને, જમીનના આ તારાઓમા ં

રંગબેરંગી *વુાસ ભાળતા, ચાલને મા આપણે ચાલીયે. 

વષાJરાનીની ઝીણી ઝાઝંર�મા,ં 

મેધ-અjોની હણહણાટ� સાભંળતા, 

વીજળ�ની ઝyકુતી રોશનીમા;ં આ *}ૃટ�ના, 

થોડા િમTોની પહ�ચાન bુ ંસમ2વે, 

થોડ� ઓળખાણો /ુ કરાmુ;ં 

િવકસતા સબંધંોના tડંમા ંચાલને મા આપણે ચાલીયે. 

આ કાળાશભયાJ રZતાઓમા,ં 

ને જગંલના છાયંડાની લીલાશમા,ં 

આ (�દગીને માણવા, (રવવા, 

,તુકાળની વાતાJઓ bુ ં*ણુાવે, 

ભિવ}યની શaતાઓ /ુ ંજણાmુ,ં 

વતJમાનને (વતા ં(વતા ંચાલને મા આપણે ચાલીયે. 

- રચના ઉપા�યાય 
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માbYૃવ - નીશીત જોશી 

માb ૃદ�વો ભવઃ 

જ�મ આqયો �મણે અને લા+યા આપણને આ Bુનીયામા 

ક�મ ,લુાય તેમને આપણાથી આજના દ�ને આ Bુનીયામા 

 

વેઠ� ુહશે ક�ટ-કુ Bુઃખ આપવાને આપણને આ જ�મ 

ભગવાન પાસે પણ ફ�લા+યો હશે છેડો તેણે આ Bુનીયામા 

 

લોહ� પીવડાવી કયાJ છે મોટા તેમણે આપણને 

ઋણ નહ� ઉતાર� શક�યે તે5 ુaાર�ય આ Bુનીયામા 

 

કયાJ હશે ઘણા ખેલ તેની સાથે આપણે 

,લુી બ: ુબધી (દો કર� છે !રુ� આપણી આ Bુનીયામા 

 

ન ,લુતા તેમને aાર�ય ઓ િનિશત 

�ગળ� પકડ� િશખ+A ુછે ચાલતા તેમણે આ Bુનીયામા 

 

- નીશીત જોશી 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
https://edusafar.com Page 53 

માતા એ <ેમની Aિુનવિસ¢ટ� છે - ડૉ. &કશોરભાઈ એમ.પટ�લ 

 

માતા એ <ેમ નામની Aિુનવિસ¢ટ� ચલાવે છે, 

તેમા ંદર�ક <કારના Zનાતક, અ5Zુનાતક કXાના કોષ� ચાલે છે, 

પણ બાળક� યો^ય કોષJ પસદં કરવાનો છે. 

આ કોષ�માથંી ક�ટલાક કોષ� 5 વષJ માટ�ના તો ક�ટલાક 

આ(વન ચાલતો અÇયાસÈમ છે. 

સહકાર, ધગશ, ધૈયJ, સહનશીલતા એ સવ� &ડqલોમા ંટાઈપ ચાલતા કોષJ છે.  
 

આ કોષ�મા ં<માKણકતા, સZંકાર, સYયના પાઠો, હકારાYમક અKભગમ, 

બી2ને મદદ6પ થવાની ભાવના, દ�શ<ેમ, એકતા િવગેર� અનેક અÇયાસÈમ ચાલે છે. 

મેડ�કલ ક� ઈજનેર� િવ¿ાશાખામા ંન ચાલતા હોય તેવા કોષ� આ 

Aિુનવિસ¢ટ�મા ંચાલે છે. તેમા ંઆપણે ક�ટલા સફળ થઈએ છ�એ, 

તે જોવા5ુ ંકામ સમય આ+યે આપણે સમાજને કર� બતાવવા5ુ ંછે. 
 

કહ�વાય છે ક� “ ઈjર તો *ખુ અને Bુ:ખ બનેં આપે છે, 

 જયાર� માતા તો પોતાના બાળકને માT *ખુ અને *ખુ જ આપે છે.” 

Bુ:ખને એ પોતાના હ@યામા ંસમદંરની માફક સમાવી લ ેછે. 
 

મે એમ સાભં�A ુછે ક� ડૉકટર� સારવાર વખતે “ ICU ” મા ંદરદ� હોય Yયાર� 

તેની સલામતીની વ: ુકાળ( લેવાતી હોય છે, તેવી � ર�તે બાળક #યાર� 

 માતાના ખોળામા ંહોય Yયાર� સૌથી વ: ુસલામત હોય છે. 
  

Vતે માર� એટ-ુ ંજ કહ�mુ ંછે ક� શa હોય એટ-ુ ંપાલન કરmુ,ં 

થઈ શક� તેટ- ુકરmુ,ં /ુ ંકોઈ આદશJવાદ� િવચારસરણીવાળો +ય_�ત નથી. 

મને લખતા લખતા � િવચારો આ+યા તે લખી નાhંયા…!  

 

- ડૉ. &કશોરભાઈ એમ.પટ�લ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
https://edusafar.com Page 54 

`ી ¤Bુલાલ ગાધંીના ‘�ધળ� માનો કાગળ’ ના જવાબ 6પે `ી મોહનલાલ નાથાલાલની રચના:  

હરખે   હ\ચbુ ં  હ@Aુ ં �5ુ,ં    પાદર �વMુ ંપત, 

ગોિવEદભાઈના ગા&ંડયા આગળ ગ? ુલખાવતો ખત, 

માડ� એની ગોમટા ગામે, મ�ુબાઈ માકોર નામે. 

મે&ડAુ ંમોટ� ને મોટpંુ દોડ�, Nુબંઈ મો�ંુ ગામ, 

રખડ� રખડ�ને થાaો માડ�, તયેં માડં મ�Aુ ંછે કામ, 

લાગે સૌને શે’ર મ2ના ંઈથી તો ગામડા ંસારા.ં  

હોટલમા ંમાડ� નોકર� કpંુ, વેQુ ંx રોજ ચાઈ, 

પેટ !રૂb ુ ંમાડં ખાવા5ુ ંમળે, બચે નહ\ એક પાઈ, 

નાણા ંb ુ ંમગંાવે Yયાથંી, પૈસા b ુનેં મોક-ુ ંaાથંી?  

હોટલમા ં/ુ ંખાw x ંમાડ�, હોટલમાહં� જ વાસ, 

ખાવા5ુ ં!pંુૂ ના જડ� તે &દ’, પીw x ંએકલી છાશ, 

પેટ� /ુ ંથ\ગડા દw, વાત માર� કોને ક/ુ?ં  

કાગળ તારો વાચંીને માડ�, છાનોમાનો /ુ ંરોw, 

થાaોપાaો ન\દરમા ં/ુ,ં તારા ંZવqના ંજોw, 

�/ુ મારા ંકોણ >ુવે, માડ� િવણ કોણ -વેૂ?  

સમાચાર સાભંળ� તારા, મન માpંુ બઉ N ૂઝંાય, 

રાhયો <,એુ િનધJન Nનેુ, એને ક�મ કર� !ગુાય? 

દશા તાર� એવી માર�, કરમની ગત છે �યાર� !  

ર�લ-ભાડાના પૈસા નથી ને ક�ની પાહં� /ુ ં2w ? 

વગર &ટક�ટ� માવડ� માર�, તારા ંદરસને ધાw ! 

માડ� માર� વાટડ� જો�, �/ુ માતા ઉરના ધો�.  

KલKખતગં તારા ગ?ડુાના, વાચં� ઝાઝા પરણામ, 

છેવટ� b ુનેં મળવા કા�, આmુ ંx ંતાર� ધામ, 

મા-દ�કરો ભેળા ંથા/ુ,ં સાથે મળ�ને સરગે 2/ુ.ં         

 – મોહનલાલ નાથાલાલ  


