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'
' Cંથ-ગુ
- લાલ

આપણી મધુર ગુજરાતી ભાષા અને એના મનભાવન સાિહNય માટેનાં
\નેહ-gેમ-મમતા અને ગૌરવથી gેરાઈને ‘એકe’ પિરવારે સાિહNયનાં
ઉÉમ ને રસgદ પુ\તકોને, વીyô માQયમથી, સૌ વાચકો ને મુEતપણે
પહrચાડવાનો સંકXપ કરે લો છે.
આજ સુધીમાં અમે જ ે જ ે પુ\તકો અમારા આ ઈ-બુકના માQયમથી
gકાિશત કરે લાં છે એ સવó આપ
www.ekatrafoundation.org
તથા
https://ekatra.pressbooks.pub
પરથી વાંચી શકશો.
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અમારો MિVકોણ::

હા, પુ\તકો સૌને અમારે પહrચાડવાં છે – પણ |િéપૂવóક. અમારો
‘વેચવાનો’ આશય નથી, ‘વહn ચવાનો’ જ છે, એ ખwં ; પરં તુ એટલું પૂરતું
નથી. અમારે ઉÉમ વ\તુ સરસ રીતે પહrચાડવી છે.
આ રીતે –
* પુ\તકોની પસંદગી ‘ઉÉમ-અને-રસgદ’ના ધોરણે કરીએ છીએ:
એટલે કે રસપૂવóક વાંચી શકાય એવાં ઉÉમ પુ\તકો અમે, ચાખીચાખીને, સૌ
સામે મૂકવા માગીએ છીએ.
* પુ\તકનો આરં ભ થશે એના મૂળ કવરપેજથી; પછી હશે તેના
લેખકનો પૂરા કદનો ફોટોcાફ; એ પછી હશે એક ખાસ મહ`વની બાબત –
લેખક પિરચય અને પુ\તક પિરચય (ટૂ કં મા) અને પછી હશે પુ\તકનું શીષóક
અને gકાશન િવગતો. Nયાર બાદ આપ સૌ પુ\તકમાં gવેશ કરશો.
– અથóાü, લેખકનો તથા પુ\તકનો gથમ પિરચય કરીને લેખક અને
પુ\તક સાથે હ\તધૂનન કરીને આપ પુ\તકમાં gવેશશો.
તો,, આવો.. આપનું Aવાગત છે ગમતાના ગુલાલથી..
*
Ekatra Foundation is grateful to the author for
allowing distribution of this book as ebook at no
charge. Readers are not permitted to modify
content or use it commercially without written
permission from author and publisher. Readers
can purchase original book form the
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publisher. Ekatra Foundation is a USA registered
not for proLt organization with objective
to preserve Gujarati literature and increase its
audience through digitization. For more
information, Please visit:
www.ekatrafoundation.org and
https://ekatra.pressbooks.pub.
***
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પિરચય

કિવ-પિરચય

િનરં જન ભગતે જ ેમને ગુજરાતીના સૌથી મોટા કળાકાર કિવ કíા છે
અને સુRદરમે જ ેમની કિવતાને કાYયકળાની િશિશરમાં પહે લો વસંતિવજય
કહી છે — તે કાRત ઉપનામ વાળા મિણશંકર રNનz ભÅ (જ.
૨૦ નવે.૧૮૬૭ — અવ. ૧૬ માચó ૧૯૨૩) આપણા એક ઉÉમ સજóક
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છે. નાટયગુણવાળાં અને પાe-ઊિમóની ઉNકટતાવાળાં ખંડકાYયોથી એમણે
નવીન કાYય-\વ{પ સરKયું ને શિEતમંત તથા િવિવધ છંદોની સુઘડતા
અને મધુરતાવાળી િચર\મરણીય કૃિતઓ આપી. એવાં જ સુઘડ-મધુર
સૉનેટકાYયો અને માeામેળી કાYયો રIયાં. કિવતા ઉપરાંત એમણે નાટક,
વાતóા, િશîણ, અનુવાદ, વગેરે \વ{પોમાં પણ લેખનકાયó કરે લ.ું એમનાં
૧૪ જ ેટલાં પુ\તકો gગટ થયેલાં છે.
કાRત એક તીk સંવેદનશીલ િચંતક પણ હતા. િb\તી ધમóનો \વીકાર
અને પછી Nયાગ એમના zવનની માનિસક-સામાિજક પિરતાપવાળી ઘટના
હતી. પૂવóાલાપ કાYયસંcહ gગટ થયો તે જ િદવસે કાZમીરના gવાસથી
પાછા વળતાં ટñને માં એમનું અવસાન થયું.
કૃિત-પિરચય
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પૂવóાલાપની ૧૦૦ ઉપરાંત કૃિતઓમાં ખંડકાYયો જ ેવી કેટલીક દીઘó છંદરચનાઓ છે જ ેમાં અિતïાન, વસંતિવજય, ચaવાકિમથુન કાRતની જ નહq
પણ સમc ગુજરાતી કિવતાની સવóોÉમ ખંડકાYય-કૃિતઓ છે. ઉપહાર જ ેવી
સઘન સૉનેટ રચનાઓ તથા સાગર અને શશી જ ેવી સુંદર ગીતમય
માeામેળી રચનાઓ છે. સુમધુર અને \નાયુબá છંદિવRયાસ, સહજ gાસની
િશXપરચના, ભાવ-અનુસાર પલટાતા િવિવધ છંદોનું સંયોજન તથા િચંતન
અને ઊિમóની સંયુEત gભાવકતા — કાRતની કિવતાની આગવી ઓળખ
છે. એમની શિEતઓ સવó કાYયોમાં એકસરખી vચાઈએ રહી નથી છતાં
ભાવની આfóતા અને અિભYયિEતની સફાઈ તો એમાં úવા મળે છે.
પહે લા કાYયથી જ વાચકને આકષóી લેતી આ કિવતામાં gવેશવા હાિદóક
િનમંeણ….
નGધ : જ ેમને કાRત અને એમની કિવતા િવશે વધુ yણવામાં રસ હોય તે
નીચેનાં પુ\તકો úઈ શકે
૧. રામનારાયણ પાઠક : પૂવóાલાપની બીz આવૃિÉનો ઉપોPઘાત
[g\તાવના] અને િટSપણો, ૧૮૨૬
૨. સુRદર° : અવóાચીન કિવતા, ૧૯૪૬
૩. ઉમાશંકર úશી : સમસંવેદન,૧૯૬૫
૪. સુરેશ દલાલ (સંપા.) : ઉપહાર, ૧૯૬૭
૫. ભૃગુરાય અંyિરયા : કાRત િવશે, ૧૯૮૩
તથા ગુજરાતી સાિહNયના ઇિતહાસો
(પિરચય—રમણ
(
—
સોની )
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૧.. ઉપહાર

ફયóો તારી સાથે, િgયતમ સખે*, સૌVય વયનાં!
સવારોને úતો િવકિસત થતાં શૈલિશખરે
અને કુજ
ં ે કુજ
ં ે lવણ કરતો ઘાસ પરના
મયૂરોની કેકા Qવિનત ધસતી Kયાં ગગનમાં!
તરં ગોનાં \વSનિ\મત સિરતમાં Kયાં િવલસતાં
િવલોકીને વેયóો િવમલ કુસુમોનો ગણ, અને
સરી ચાXયો તે તો રિસક રમણીના ઉર પરે ,
અને Nયાં પાસેનાં તwવર રíાં ઉNસુક બની!
ફરી \થાને \થાને, કુદરત બધીને અનુભવી,
કયóા ઉPગારો, તે બહુ બહુ હવામાં વહી ગયા;’
સખે, થોડા ખીણો ગહન મહq તોયે રહી ગયા!
કલાથી વીણામાં eુિટત સરખા તે અહq ભwં .
અને તેને આજ ે તરલ ધwં તારા ચરણમાં
ગમે તો \વીકારે ગત સમય કેરા \મરણમાં!
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* આ સંબોધન gો. બલવંતરાય કXયાણરાય ઠાકોરને છે.
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ઉNપિÉ, િ\થિત, િવã આ સકલની છે સવó જ ે તાતથી,
ઉáારાથó મનુ[યના અવતરે જ ે માનવી માતથી,
જ ે ધાતા જગનો, પિવe gભુ, જ ે eાતા \વયં નRદન,
તે lી સાંબ દયાલુ શંકર િપતા! \વીકારú વંદન!
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નવ સૂઝે ઉપાય કp : ડોલાય મારી િક\તી!
આવા તોફાનમાં જ{ર, ડૂ બશે મારી િક\તી!
ભવસમુf છે સખત :
બચે ú હો લFયું લખત :
સહસા તોયે આ વખત, ઝુકાવી છે મn િક\તી!
અyMયો છુ ં úકે, અગર
નથી દીઠુ ં બીજુ ં નગર :
િવચાર કp કયóા વગર, ઝુકાવી છે મn િક\તી !
અRય દશા úઈ ડરત :
ધીમે ધીમે ગિત કરત :
પણ અરે ! આ તો તરત, ઝુકાવી છે મn િક\તી!
દેખી નહq શકું ચંદર :
કેમ દેખું Nયારે બંદર :
મોyં તોફાનીની અંદર, ઝુકાવી છે મn િક\તી!
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સફરનો હતો ચરસ :
ગણતો’તો ઘણી સરસ :
દીસો ઘણાં થયાં વરસ! ઝુકાવી છે મn િક\તી!
નવ સૂઝે ઉપાય કp : ડોલાય મારી િક\તી!
આવા તોફાનમાં જ{ર, ડૂ બશે મારી િક\તી!
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yણી મQયા]નની વેળા \વ\થાને સહુ yય છે :
અરે રે! કોણ બાલા આ દોડી lિમત થાય છે?
આકાશમાં રિવ અિતશય ઉc થાય,
વાયુ gચંડ અિત આકર આમ વાય;
એવે સમે અરર! આ હિરણી િબચારી,
દોડે તૃષા થકી જણાય ગયેલ હારી!
કરે Yયાકુલ દોડીને, સુકુમાર શરીરને :
gયાસ કરીને શોધે, અરે રે! હાય! નીરને!
નાની હz, નથી અનુભવ કાંઈ એને :
પૂછ,ે કહો, જલ હશે Eયહq, એમ કેન?ે
આભાસ úઈ સઘળા \થળમાં ભમે છે,
અNયંત ઉ[ણ રિવ આતપને ખમે છે,
ધારાગૃહ િવશે બેસી મનુ[યો હાલ Rહાય છે :
એ સમે, હાય! િનદóોષ બાલા આ આમ ધાય છે!
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આંખો અિતશય gયાસથી લાલ થાય,
ને \વેદિબંદુ વપુનાં જલદી સુકાય;
ચાલે નિહ ચરણ, ઠોકર ખૂબ ખાય,
શુિá રહે નિહ જ, મૂિછóત થાય, હાય!
હાશ! આ ગમથી આYયું, સૂયó આગળ વાદળું;
છાંયો થયો જરા તેથી, અને શાંત થયું ગળું!
નીચે પડી નયન તોય જરા ઉઘાડે,
દેખી જલાશય વળી વપુને ઉપાડે;
અNયંત દુઃખ પણ એ તનમાં સહે છે,
સંકXપ Nયાં ગમનનો મનમાં લહે છે.
અરે ! એ મૃગતૃ[ણા છે : બાલે! કાં ભૂલ ખાય છે?
અનુભવ િવના તારો lમ સૌ Yયથó yય છે.
રે શું િવિધ કદરહીન હશે બહુ જ,
િનદóોષતા તણી નિહ કંઈ હોય બૂજ?
આકાશમાં Eયમ ચડી નિહ મેઘ આવે,
આ િન[કલંક પશુને દુઃખથી મુકાવે?
દીસે છે aૂ રતા કેવી કતóાની કરણી મહq!
eાતા ú હોય, તો આની કેમ સંભાળ લે નહq?
રે ! આ સમે જલ મહq રમતો કરે છે,
સાથે રહી રિસક દંપતીઓ તરે છે;
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વાળા તણી અિત મનોહર ગંધ Yયાપે,
ઉિá~ કેમ નરનારી જણાય તાપે?
અરે ! આ કોમલાંગીએ કેવાં પાપ કયóાં હશે!
કયóાં હોય, તથાિપ આ aૂ ર િશîાથી શું થશે?
થોડો રíો વખત િજંદગીનો, અરે રે !
માતાિપતા-\મરણ આÉó િદલે કરે રે !
હા દૈવ! આંખ પણ બંધ જરાક થાય,
ને gાણ છેવટ તમામ િવદાય થાય!
નથી ઈãર દુઃખીનો : થયું જ ે જ ે હતું થવું :
દુિનયામાં હવે શાને, અરે રે! હાય! zવવું?
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૫.. અYાન સખા Eિત

નિહ નિહ કદા તારે શTદે જરી લઘુતા ઘટેઃ
નિહ Eમય હz માયાની એ તને જડતા મટે!
xદય પણ શું ભૂલે? આ\થા ડગે? નિહ સાંભરે ,
gણય રસની hાëી વ\થા? સખે! ન ઘટે ખરે !
નિહ રસ, સખે! આNમાનો એ કદાિપ કમી થતો :
રસમય લસે આNમા તો એ ચરાચરમાં છતો!
\મરણ કરજ ે માટે, Yહાલા! \વ{પ તôં, અને
સકલમયતા-\થાને આવી પછી મળજ ે મને!
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૬.. રમા

Yયોમની જલની ધારા úરમાં પડતી હતી;
ઢળી પલંગને પાયે સુંદરી રડતી હતી!
નાના સાદા શયનગૃહમાં \વIછ દીવો બળે છે,
િવÑુÖિä gબલ ચમકી Kયોિત સાથે મળે છે;
સાિહNયો કp બહુ નિહ દીસે, એક પયòક માe,
થોડાં ઝીણાં રજનીવસનો, પાસમાં વાિરપાe.
આષાઢી કૃ[ણ રાિeના બાર વાગી ગયા હતા;
પિતની રાહ úવામાં બે કલાક થયા હતા!
વારે વારે gથમ િદવસો લ~ના યાદ લાવે,
સાથે સાથે અનુભવ તôં Qયાનમાં િચe આવે;
બાલાથી એ સહન ન થયું. આfó હૈ યું ભરાયું,
મૂંઝાવાથી કwણ \વરમાં ગીત એકાદ ગાયું.
પિતનું ભવભૂિતનું Nયાં ભાષાંતર સાંભયóું;
પોતાને યોGય શોધીને અlુ સાથે શ{ કયóુઃ—
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“છe જ ેવા બેઠા હતા િપતાz,
લ~cંિથ અિભનવ રસાલ તાz;
જનેતાઓ રહે તાં સંિચત Kયારે ,
તે અમારા િદવસો વહી ગયા રે !”
ફે રવી, પલટાવીને વિનતા રડતી હતી;
બારીએ જલની ધારા úરમાં પડતી હતી!
થોડી વારે Nવરાથી પિરિચત ચરણો સીડીને સંભળાય,
“આYયા છે હાશ!” એવાં વચન ઊચરતી દાદરા પાસ ધાય;
માની, gેમી, gમાદી, અિનયિમત પિત વાંકને કેમ yણે?
પોતાની Rયૂનતા છે gણય મહq, કદી એમ િચÉે ન આણે!
“બહુ વાર થઈ!” એવું કહી માe રહી ગયો;
રમાxદયનો બંધ, હાય! તેથી વહી ગયો!
વદનકમલ Vલાનતા ધરે છે,
ઝળઝિળયાં નયનો જરા ભરે છે;
પિત પણ નીરખી હવે રહે છે;
xદય દબાવી પછી િgયા કહે છેઃ —
“નજર નાથ! તમે કરતા નથી,
gબલ ખેદ થતો હરતા નથી;
નિહ જરા દરકાર દીસે, અહો!
અરર! વાંક થયો મુજ! શું, કહો!”
“આષાઢી કૃ[ણ રાિeના બાર સુQધાં થઈ ગયા;
ન આવી આપને તોયે આવવા જ ેટલી દયા!”
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નીચું úયું તરત પિતએ, ભૂલને \પé úઈ,
હૈ યું ભીનું સદય બનતાં માિનતા સવó ખોઈ;
ચાલી લે છે કર મહq િgયા, હાથમાં હાથ úય,
“દેવી! મારી થઈ કિઠનતા : છુ ં îમાપાe તોય!”
“નથી, નાથ! તમારો કp, વાંક મારો જ છે સહુ;
îમા હુકમથી માગો, દીનતા ન કરો બહુ!
મારા મહq જ નથી માલ ખwં કહં ુ છુ ,ં
િમOયાિભમાની મન નાહક હં ુ રહં ુ છુ ;ં
રે ! આપને સુખ જરાય કરી શકું ú,
શાને રહો અવર પાસ કદી તમે તો?”
લ~ના િદવસમાં નવી હતી,
ઠીક તેથી રમણીય લાગતી;
આપ તોપણ હતા જ તે રíા;
માહરા ગુણ બધા ગયા વíા!
gેમ છે, એટલા માટે gેમ માગી શકું નહq;
îમા, નાથ! નહq એ મn yણેલું મનની મહq!”
***
Nયાં તો શાથી કંઈ થઈ ગઈ બોલતી બંધ yયા,
શTદો બોXયો પિત પણ, અરે ! તે નહq સંભળાયા;
કાંક ે úતાં ઝટ થઈ ગયું મેઘનું ખૂબ úર,
YયાSયું આખા નગરની મહq તુતó અંધાwં ઘોર!
રહી જરા જરા Yયોમે ચમકારી થતી હતી;
સુવાડી સવóને રાિe એ gમાણે જતી હતી!
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“સુરસદન તણી જ ે વાડીઓમાં રમે છે,
xદય થકી િનહાળી આપને જ ે નમે છે,
gમદવન તણઓ એ અSસરાનો જ સાથ,
નમન સહ મને આ મોકલે, gાણનાથ!”
આYયો હતો પરમ યોગ થકી gસંગ,
yVયો હતો સકલ વૃિÉની માંહી રં ગ :
શTદો પડયા ઉપર અમૃતધાર જ ેવા,
તાy થયા xદય સાથ તરં ગ તેવા!
માથું vચું કરી નયનને \વXપ vચું કwં છુ ,ં
úવા જ ેવું નીરખી મનને હં ુ સુધાથી ભwં છુ ;ં
અંગે અંગે ખૂબી નીરખીને આંખ તો yય ચોટી,
સાચું માને નિહ xદય ને વાત દેખાય ખોટી!
એક અPભુત વêોમાં અSસરા નજરે પડે;
વૃિÉઓ થાય છે મૂઢ મુGધાની મોહની વડે.
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અધર મધુર તેનો úu પામે િવકાસ,
િવિવધ કુસુમની Nયાં નીકળે છે સુવાસ;
મુજ નયનની સાથે યોGય úડુ ં રચાય,
ખબર નિહ પડે, ને કીકીઓથી નચાય!
હૈ યાંના હોજમાંથી આ શું પાણી છલકાય છે?
gેમ છે, એ નહq બીજુ ,ં gતીિત એમ થાય છે.
બોલે પછી gણયથી નવરાવતી એ :
વાણી સુધારસ બધે છવરાવતી એ :
“yMયું હશે, xદય એમ મને કહે છે :
કે આપની ઇતર લોક િવશે રહે છે.
કિવતાદેવીની તેથી અમે દાસી જ આપની :
દેખીએ િદYય ચîુથી િબના આપ gતાપની.
આવો નિહ િવપદ આપ સમી જરાય :
રાïી રહો અમર એ કિવતા સદાય :
જ ેની કૃપા થકી થયો સુરલોક વાસ :
સાિહNય Kયાં સુખધ કોિટ જણાય પાસ!
રચના દુિનયાની હં ુ દેખાડુ ં સરદારને :
પાંખ ઉપર બેસીને જુ ઓ દેશ હyરને!”
આહા! એવું વચન વદતાં અRય દેખાવ થાય :
પાસે vચો િગિરવર બને, ãેત શોભા જણાય :
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ધોળાં ધોળાં ઝરણ ટપકે, વાદળાંઓ ઘસાય :
આજુ બાજુ ગહન વન આ એક ઊભું જ થાય.
રહો, એ કંઈ úવાનું દીસે છે આ િદશા મહq :
આવે છે કોઈ gાણી એ : મને સંશય છે નિહ!
છે મંદ મંદ ગિત આ જ gદેશ સામી :
આંખો થકી કહી શકાય અપૂવó કામી :
ક\તૂિરકા મૃગ સમાન વપુ જણાય :
દેખાવને નીરખતાં મન Nયાં તણાય.
yણે કોઈ શર િશર િવષે તી^ણ વાગેલ હોય,
ટોળું છોડી પર દુખથી જ ેમ ભાગેલ હોય,
તેવી રીતે ઘડી ઘડી પછી એ અગાડી ધસે છે,
વૃિÉની કp ખબર ન પડે, એ gમાણે હસે છે!
અચાનક મને એનું અનુમાન થઈ ગયું :
વાÑ અPભુત અ\પé સંભળાય અહq કયું?
vચે બધાં િશખર ãેત થયાં જણાય,
નીચે નદી ગહનમાં તwઓ તણાય;
વIચે જગા િવકટ ઉપર એક ચાલે,
ગાwડી કોઈ નજરે થી ગુફા િનહાળે.
અસામાRય છટાથી એ બyવે હાય બીનને!
ચાલે છે િચÉના તંતુ ïાન Eયાં રસહીનને?
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દેખે છે કાલને સામે તોય પાછો નિહ વળે :
જવાની તો કહે , કેમ આïા સંગીતની મળે?
અlુ પડે નયનથી, બહુ િખà લાગે;
છે મૃNયુની ખબર, તોપણ બá રાગે;
કેદી સમાન હળવે ડગલાં ભરે છે,
અNયંત હષó સહ િચ]ન બધાં કરે છે.
આવે ચાંડાલની પાસે, સુણે એકાc િચÉથી;
લુTધ લુTધકનું િચÉ થાય ક\તૂરીિવÉથી!
ધીમો તેથી કંઈ પડી ગયો બીનનો એહ નાદ :
રે ! રે ! કેવો શબરપિત આ થાય તારો gમાદ!
ઝાંખું તેથી મખુ થઈ ગયું એમ úતાં જણાય,
ધીમા તોયે \વર સમજવા નાડીઓ ફુä થાય!
કહે કwણ ચીસોમાં : “અરે રે ! આમ શું કરે ?
gાણદાન કwં તોય તૃ[ણા અNયંત શું ધરે ?”
અરે ! ખૂની સામે મૃગવર િબચારો ટળવળે,
તથાિપ પારાધી xદય તણી પીડા Eયમ કળે?
કરે તૈયારી એ શર તણી, ફરે િચÉ મુજનું,
ખરે ! પાપી gાણી! િનધન કwં હં ુ દુé તુજનું!
આપે છે શê તેજ\વી સખી એ અSસરા મને,
દોડુ ં ચાંડાલની સામે રાખીને ખLગને કને.

20

પૂવóાલાપ

માwં જઈ િશર પરે તરવાર એને :
નીચે પડે, અરર બીન! બચાવું કેને?
તે úઈને જ મૃગ મૂિIછóત થાય, હાય!
આવું થતું નીરખતાં જ િમyજ yય!
“અSસરા, અહq Eયાં લાવી?” કહી હં ુ aુá થાu છુ ;ં
કXપના yય છે ઊડી, એકલો રહી yu છુ !ં
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ઉPcીવ |િé કરતાં નભ શૂRય ભાસે,
ઝાંખી િદશા પણ જણાય, અિનé પાસે;
yમી ગઈ તરત ઘોર, કરાલ રાત,
લાગી બધે gસરવા પુર માંહી વાત.
tfg\થજનો આજ ે િવચાર કરતા હતા;
એક બાબતને માટે શંકા સૌ ધરતા હતા.
દુયóોધન gેિષત દૂત એક,
દેખાવમાં ઘાતક દુé છેક,
જતો હતો અંધ થતી િનશામાં,
સુગુâ રાજગૃહની િદશામાં!
શાને આYયો હશે, તેની કXપનાઓ ચલાવતા;
ભય સંદેહ દશóાવી, િશર કોઈ હલાવતા!
િનગૂઢ શંકા પુરવાસીઓની આ,
જરાય િન[કારણ તો નહોતી હા!
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કરે લ આમંeણ ધમóરાજને,
રમાડવા Ñૂત અિનéભાજને.
હા કહીને રy આપી યશ\વી Kયેè પાંડવે;
બોલાYયા eણ બંધુને મળવાને પછી હવે.
િશશુ સમાન ગુણી સહદેવને,
ખબર આ કંઈયે ન કયóા હતા;
અવર સવó ગયા નૃપની કને,
પરમ દુઃિખત અંતરમાં થતા!
કિનè fૌપદી સાથે પોતાના વાસમાં હતોઃ
સતી ખેદ હતી úતી વદને વધતો જતો!
િeકાલનું ïાન હતું કુમારને,
નzક આંખે નીરખે થનારનેઃ
\વપîનો Ñૂત િવષે પરાજય,
વળી દીસે fૌપદીમાનનો îય!
yણે બધું, તથાિપ કp કહે વાની રy નહq!
શમાવી ન શકે તેથી મૂંઝાય મનની મહq.
નિહ શકું હાય! બચાવી કોઈને,
અશEત જ ેવો રહં ુ બેસી રોઈને;
ખરે ! દીસે દુઃખદ શાપ આ મને,
િનહાળું છુ ં ભૂત ભિવ[ય જ ે કને!
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“હા િધû! હા િધક! કૃતHની હં ુ આમ મૌન ધરી રહઃં
આવતું વાદળું દેખી મુખથી ન કશું કહં ુ!”
િવચારતાં નેe જલે ભરાય છે,
શરીરનું ચેતન Nયાં હરાય છે;
લઈ જઈને િgય વîની સમી,
cહી કરે મ\તકથી રíો નમી!
રહી જરા ફરી પાછો છૂટો થાય શરીરથીઃ
“િgયે! \પશó કwં શું હં ુ? અિધકાર જરા નથી!”
“કરાય શું િન[ફલ ïાન સવó આ,
થનાર ચીú નવ થાય અRયથા :
સદૈવ િચંતા િદલમાં વíા કwં ,
અનેક હં ુ એકલડો સíા કwં !
રજની મહq સખી ઘણીક વેળા,
નયન મળે નિહ vઘ yય ચાલી;
કરી તુજ િશરકેશ સવó ભેળા,
વદન સુધાકરને રહં ુ િનહાળી!”
આવું કíું, Nયાં િશર શૂળ ચાXયું,
રíું નહq મ\તક મÉ ઝાXયું;
મારી કુમારે અિત આÉó હાય,
કíું, “હવે એક જ છે ઉપાય!”
ચાલી જરા ને cહી એક શીશી,
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Sયાલી ભરી દંતથી ઓè પીસી :
ખાલી કરી કંઠ િવષે Nવરાથી;
ગયો બધો એ બદલાઈ આથી!
સતી બેભાન શWયામાં ગંધથી જ પડી ગઈ;
સૂતો Kયોિતષી Sયાલીને છાતી સાથે જડી દઈ!

25

૯.. Aને હ શં ક ા

વનોનાં વૃîોને તwણ વયમાં છેદ કરતાં,
જશે તે wઝાઈ, Nવચ નવ ફરી વાર ધરતાં;
જનોમાંયે તેવા જડ xદયમાં તેમ બનતું,
થતાં થોડી વેળા, îતરિહત પાછુ ં થઈ જતું!
મને બીyઓનાં નથી વચનની લેશ પરવા,
સદા િચંતા જ ેવી અિભમુખ રહં ુ વૃિÉ હરવા;
વહં ુ \વેIછાચારે જગત ભણી |િé જ ન લહં ુ ,
બધે અવો તોયે િgયજન સમીપે િશશુ રહં ુ !
નિહ તેના શTદો કિઠન કદીયે થાય સહન,
જરા તેને શંકા મન મહq કરે દુઃખ ગહન;
િવપિÉમાં Eયારે પણ નયન જ ે કp ન ડરતાં,
કહે થોડુ ં તે, Nયાં તરત જલ એ પૂણó ભરતાં.
જનેતા ને iાતા! િgયતમ સખા ને િgયતમા!
જણાવું છુ ,ં મારે તમ વગર કોની નથી તમા;

26

પૂવóાલાપ

નહq લેખું કાંઈ સકwણ રહો \વXપ પણ ú,
તમારી પાસે તો કુસુમ સરખો કાRત ગણú!
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બહુ િદવસથી \વેIછાએ તn gવાસ શ{ કયóો,
સર સિરત કp úતાં úતાં એક જગે ફયóો;
હz પણ, સખે! પાસે આYયું ન માનસ તો દીસે,
િવરિત કરી લે માટે આજ ે હવે \થલ આ િવશે!
િવકટ વનથી થાકી |િé જરા અહqયાં ઠરે ,
અિનલલહરી આવી પાસે તનુlમને હરે ;
મૃદુ રવ વળી ધીમે ધીમે વહી ઝરણાં કરે ,
સકલ રચના મેળે મેળે gસà તને કરે !
અનુભવ નથી ર\તાનો કp હવે પછીના તણો,
lમ પણ, સખે! આગે yતાં કદાચ પડે ઘણો;
Nવિરત ન થતાં માટે આંહq જરા ઠરવું ઘટે,
મધુર જલમાં િચંતા છોડી જરા તરવું ઘટે!
કમલવન છે aીડા માટે સમીપ મનોહર,
કુસુિમત લતાઓમાં પેસી પરાગ બધે ભર;
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îણ સુખ તણી આવી પાછી કદાચ મળે નહq,
અવર વીસરી એકNવે થા તું સાંgતની મહq!
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૧૧.. વસં ત િવજય

“નહq નાથ! નહq નાથ! ન yણો કે સવાર છે!
આ બધું ઘોર અંધાwં હz તો બહુ વાર છે.”
હyરો વષóો એ વચન નીકìાને વહી ગયાં,
ખરે ! વEતા lોતા નથી તદિપ એ િવ\મૃત થયાં;
સહુ માfી પાંડુ તરત જ િપછાને ઊચરતાં,
વટી úકે વેળા િનરવિધ શતશૃંગ ફરતાં.
િગિરના gાંતમાં કોઈ બાંધી પણóકુટી Öય,
બંને રાïી તથા રાy કરતાં કાલ Nયાં îય.
િનfા gશાંત જરીયે ન હતી થયેલી,
દુઃ\વSન દશóન મહq જ િનશા ગયેલી;
“ખુäા gદેશ પર જ ૈ ફwં થોડી વાર.”
ઊઠયો નરે fમાં મનમાં કરી એ િવચાર.
ધીમે શયનને છોડી જરા એ Tહાર yય Kયાં,
“નહq નાથ! નહq નાથ!” શTદો એ સંભળાય Nયાં.
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“િgયે માfી! શું છે? નથી નથી જતો \નાન કરવા,
વહી િનfા, માટે અહq તહq જરા yu ફરવા;
મટયું આ અંધાwં તરત, નથી રાિe પણ બહુ,
હં મેશાંને \થાને પછી કરીશ હં ુ આિ]નક સહુ.”
ન જવાનું કહી દેવી િનfાવશ થઈ હતી;
yગિતó îણ રોકાઈ ફરી પાછી ગઈ હતી!
“સાwં થયું િgય સખી થઈ છે gસુâ,
સાચી િબના નિહ જ રાખી શકાત ગુâ;”
સંતોષથી નૃપિત થાય હવે િવદાય,
છે અંધકાર, પણ ભૂલ જરા ન ખાય.
કંસારી તમરાંઓના અવાú આવતા હતા :
\થળ કાલ છતાં શાંત બંનેને ભાવતા હતા!
વહે ઠંડો વાયુ કરી દઈ બધે શાંિત વનમાં,
ઘણા થોડા ઓજ ઉડુગણ gકાશે ગગનમાં;
હz એકે gાણી િગિર મહq નહq ycત દીસે,
વધે અંધારામાં નરવર અગાડી વન િવશે.
Kયાં જવું હતું તે આYયું સર સુંદર પાસનું;
આSયું હતું પુરા જ ેને નામ `માfીિવલાસ’નુ.ં
ઝાંખી ભરે લ જલની િ\થરતા જણાય,
úતાં જ તકó નૃપના Eયહqયે તણાય;
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બેસે િશલા ઉપર ચાલી સિચંત રાય,
vડા િવચાર મહq છેવટ મ~ થાય.
અિનfા lમથી તેનો ધૈયóiંશ થયો હતો;
પૂવóના \મરણો માંહી ઘણો કાલ ગયો હતો.
થવા માંડયા Nયાં તો રિવઉદયનાં િચ]ન સઘળે.
ઊઠેલી સૃિéના િવષમ \વર સાથે સહુ ભળે;
જવા માંડયું સવo \થલ મહqથી અંધાwં ઝટ Kયાં,
પુરાયો gાચીમાં નવલ સરખો રં ગ પણ Nયાં!
કોલાહલ થવા લાGયો અwણોદયથી બધે;
પૂવóની રિEતમા સાથે સહુ આîોભ એ વધે!
વૃîો અ|Zય સઘળાં નજરે પડે છે :
ધોળાં અનેક ગમથી ઝરણાં દડે છે :
એ દેશ ચîુ તz ઉપર Kયાં ચડે છે,
vચાં gચંડ િશખરો નભને અડે છે.
“અરે ! શું આટલો કાલ િન[કારણ વહી ગયો!”
સÑ એવું કહી રાy \વ\થાનેથી ઊભો થયો.
ઊઠી úતાં શોભા બહુ જ બદલાયેલ નીરખી :
ડGયું પાછુ ં ધૈયó, \મરણ મહq આવી િgય સખી :
“િનહાળું છુ ં શું હં ુ મનહર વસંતgસરને?
અરે રે! શેની શી અનુભવ કwં છુ ં અસર એ?”
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સૃિéસsદયóને úતાં કp રોમાંચ થયું હતું;
ઘણા િદવસનું પેલું યોગાંધNવ ગયુ ◌ંહતું.
ઊડે, દોડે, એવી જલચર કરે ગVમત ઘણી,
િનહાળી તે, úયું વળી પછી જરા પવóત ભણી;
ગમી ના એ વૃિÉ; xદયરસથી સંયમ ચડયો,
“થઈ Rહાવાવેળા,” નૃપિત કહી એવું મહq પડયો.
\નાનથી થઈને શાંત પડયો એ િનNયકમóમાં;
જતાં રાગ બની વૃિÉ પાછq તfૂપ ધમóમાં.
પૂwં કરી ત\ત તે \થલને તજ ે છે,
ઇIછા િવwá |ઢ આcહને સજ ે છેઃ
“શાને થવું પિતત આlમધમóનાથી?
સsદયó શું? જગત શું? તપ એ જ સાથી.”
જઈ આlમમાં લે છે િનNય માફક ભોજન;
ઇIછે પછી જરા િનfા પૂણó વીસરવા વન.
ઊઠયો થોડી વારે નૃપિત Kયમ િનfા કંઈ લઈ
મનોવૃિÉ તેવી િ\થર, િવમલ ને સાિ`વક થઈ;
જઈ થોડે છેટે પછી અનુભવે શીતલ હવા,
પડે |િé માટે વન તરફ લાગે નીરખવા!
અîુTધ xદયે úઈ રચના એ ઋતુ તણીઃ
મળવાને પછી ચાXયો બીz પણóકુટી ભણી.
માfી જ માe હતી હાજર એહ વાર,
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કુતં ા ગયેલ કંઈ કારણથી બહાર!
માતા સતી નકુલ ને સહદેવની એ,
હા! તાપસી નૃપની સાથ હતી બની એ.
ઝીણા વXકલને આજ ે એણે અંગે ધયóું હતું;
નહq લાવMયને ઓછુ ં વનવાસે કયóું હતું.
“નથી શું કુતં ાz? નિહ અરર આંહી રહી શકે
િgયે! તું એકાંકી? \વજન િવણ વૃિÉ Eયમ ટકે?
ખરે Nયારે આનો અનુભવ જરા આજ કરીએ,
જરા આ પાસેના ઉપવન િવશે કાંઈ ફરીએ.”
gસંગ બદલાતાં એ િસáાંત વીસરી ગયો :
મટી તાપસ એ પાછો ભતóા — \વામી — ખરે ! થયો!
શાંિત મહq નિહ થયો કંઈ ફે રફાર,
તેથી જ હાલ નૃપિત વીસયóો સવાર :
માfી નિહ કરી શકી કંઈયે નકાર :
yણેલ હોય કદી શું િવિધના gકાર?
પૂવóાlમ તણી બુિá પાછી આવી ગઈ હતી :
ફરે સાંgતને ભૂલી વનમાં સાથ દંપતી.
વહી જતાં ઝરણાં lમને હરે ,
નીરખતાં રચના નયનો ઠરે :
મધુર શTદ િવહં ગ બધાં કરે ,
રિસકનાં xદયો રસથી ભરે !
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વસંતે \થાપેલું gબલ િનજ સાjાKય સઘળે,
નવાં {ડાં વêો તwવર ધરે છે સહુ \થળે;
બધી સામcી એ મદનરસથી સૃિé ભરતી,
જનોના જુ \સાને અિત ચપલ ઉÜીâ કરતી.
ઊછìું લોહી તેથી એ સાવધાન થયો નહq :
êીસંગે નમóગોèીમાં વધે છે વનની મહq.
ઉÉુંગ નj સહકાર દીસે ઘણાય,
લાખો વળી અગુw ચંદન Nયાં જણાય;
વૃîો, લતા, સકલ કpક અપૂવó રં ગ,
yમે ન કાં gબલ િમe વડે અનંગ?
ફરતાં ફરતાં આYયો એક માલતીમંડપ;
gવેશ સતીની સાથે કરે છે તે મહq નૃપ.
ધીમે ધીમે છટાથી કુસુમરજ લઈ ડોલતો વાયુ વાય,
ચોપાસે વિäઓથી પિરમલ gસરે , નેeને તૃિâ થાય;
બેસીને કોણ yણે Eયહq પરભૃિતકા ગાન \વગóીય ગાય,
ગાળી નાંખે હલાવી રિસક xદયને, વૃિÉથી દાબ yય.
“સાંભìું મોહ પામીને હવે કોિકલકૂ જન;
િgયા પંચમ વૃિéથી Rહાવાનું થાય છે મન.”
જરા શંકા પામી, તદિપ નિહ કાંઈ કહી શકી,
વળી એવી ભીિત નૃપવદન úતાં નિહ ટકી;
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નહq રાyzનો હુકમ પણ પાછો કદી ફરે ,
િવચારી એ માfી તરત જ જરા કp શ{ કરે .
િદYય રાગ શ{ થાતાં બRયું શાંત બધું વન;
લોહચુંબકથી yણે ખnચાયાં સવóનાં મન.
માધુયó એ ઊછળતું Eયહq ના સમાય,
હા! કેમ આ હલક અંતરથી ખમાય;
સાથે મìાં તરત દંપતી સવó દોડી!
ભેટી રíા \વર િવષે દઈ વૃિÉ úડી!
ઘેલી બની બધી સૃિé રસમાં હાલ Rહાય છેઃ
હાય! એક જ પાંડન
ુ ા હૈ યામાં કpક થાય છે!
સંગીતામૃત વષóતાં gથમ તો આનંદ Yયાપી ગયો;
સાતે એક કwં િgયાxદયને આવેશ એવો થયો;
ખnચાયો પણ વેગ પૂણó કરતાં, આવી િ\થિતની \મૃિત,
રાખે અંકુશ, તોય \પé વપુમાં દેખાય છે િવકૃિત.
િનહાળી નૃપને રાïી જરા ગાતાં રહી ગઈ;
હાય રે ! ઊલટી તેથી તેની શાંિત વહી ગઈ!
“િgયે! માfી! આહા! સહન મુજથી આ નથી થતું;
નહq મારે úઈએ તપફલ, ભલે એ સહુ જતું;
ચલાવી દે પાછી મધુર \વરની રVય સિરતા,
છટાથી છોડી દે! અરર! Eયમ રાખે િનયિમતા? ”
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વૃિÉઓ પરથી તેનો અિધકાર ગયો હતો;
અપૂવó Qવિનથી પૂરો મદોRમÉ થયો હતો :
“સખી! દેવી! Yહાલી! \વ{પ તુજ આજ ે બહુ દીસે,
ખરે ! રં ભા જ ેવી રસમય અહq નંદન િવશે :”
િનહાળે વષóાવી gણયરસ બંને નયનથી,
જરા ધા\તી પામે સતી પણ હવે હાય! મનથી.
ગીત પૂણó થતાં રાy yય છે પાસ કp િમષે;
“îમા — gાણ નહq.” બોલી; લે છે એને ભુy િવશે!
“રે હાય! હાય! નિહ નાથ નહq,” કહીને,
છૂટી જઈ ભુજ થકી અળગી રહી તે;
હા! દીન |િé કરી એ નીરખી રહે છે,
દુઃખે ભયóાં નયનથી નૃપને કહે છેઃ—
“ડwં છુ ,ં ભય પામું છુ ,ં úઈને આજ આપનેઃ
અરે ! કેમ િવસારો છો ઋિષના ઉc શાપને?
બહુ બીતી બીતી થરથર થતી એ કરગરે ,
નથી ઓછી થાતી િવકૃિત નૃપની તોપણ, અરે !
“ઘટે છે શું દેવી! xદય પર આ િનદóય થવું?
અરે રે! આ આવું gબલ દુખ! મારે Eયહq જવું?
“િgયા! િgયા! િgયા! તારા હાથમાં સવó હાય રે !
Nવરાથી દેહ úડી દે : આ તો નહq ખમાય રે !
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“yôં બધું, પણ દીસે િ\થિત આ નવીન :
માwં નથી બલ, બRયો જલ Tહાર મીન :
દેવી! િવચાર કરવા સઘળા તz દે :
રે હાય! \પશóસુખ, gાણસખી! હz દે!”
િવચાર કરવા જ ેવો હવે વFત રíો નિહ;
ઝંપલાવી પડી માfી નરે f-ભુજની મહq.
***
નહq ચાલે આથી ગત સમયમાં દૂર xદયઃ
પડયા શTદો છેäા lુિત પર બહુ મંદ સદય.
જરા eુટયાં વાEયો કંઈ કંઈ થઈ ને રહી ગયાં :
હyરો વષóો એ પછી પણ હવે તો વહી ગયાં!
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úયું મn ન મìું મને નયનમાં, શTદો મહqયે નહq,
હષóોRમÉ સદૈવ છેક બનતો તે કpક આજ ે Eયહq;
રે Sહે લાં ન હતી કદી અનુભવી આવી ઉદાસીનતા,
દીઠી શું ન કઠોર! તn કwણ જ ે Yયાપી મુખે દીનતા?
હૈ યાનું ઝરôં રસાલ સહસા ખૂટી પડયું શું સખે?
પૃOવી કકóશ úઈ કાયર થતાં બીજ ે વìું શું રખે?
\વાથóી તું ન ગણી શકાય મનથી તોયે રહં ુ રોષમાં,
મમóાઘાત ન શાRત થાય િનજને માનું બધા દોષમાં.
વષóોના સહવાસથી પણ અરે ! yMયો નહq તn મને,
yણે શા થકી યોGય છે gણયના શા તું ઉપાલંભને?
\નેહી, \નેહ તણો અનાદર કહે શી રીતથી હં ુ સહં ુ?
આલંબી ઊછરે લ કેવલ રહં ુ શાથી િનરાધાર હં ુ?
ú કp હોય િવકાર વૃિÉ મહq તો છે Yયથó આ બોલવું,
શાને િનદóયની કને xદયને મમóાંતમાં ખોલવું?
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gેમી છુ ં નિહ, gેમથી અવશ છુ ,ં \વાતં_ય તો કp નથી,
રાખી તોય શકીશ વૃિÉ મનમાં તાટ\Oય સામે મથી.
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મોíો હં ુ |ગથી, |ગે નમન ના કીધું પછી કોઈને,
ગાંભીયó, |ઢતા, અને સરલતાં તારાં, સખે! úઈને;
ગવóોRમÉ થયો, ખરી ફરજ કp ભૂXયો, પડયો ગ]વરે ,
\નેહી માનવ! સાથ તું પણ પડયો એવો જ! શું તું કરે ?
હાવાં કp \મૃિતસાગરે લહરમાં આંસુ િમલાવી, અને
હૈ યાને નવરાવતો, પણ સખે! ના એ પુરાôં બને :
છે તાwં જ તથાિપ : િનમóલ નહq, તોયે ખwં : રાખતું
વાNસXય gિતિબંબ આNમગહને હo શે હં મેશાં છતું!
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gસરી રહી ચોપાસ શાખાઓ શૈલરાજની :
ન જણાય, જશે કેવી સંQયા એ મQય આજની!
સિરતનાં જલ કૃ[ણ જરા થયાં,
િકરણ સૂયó તણાં િશખરે ગયાં;
સભય નાથ િgયા xદયે ધરે ,
િવરહ સંભવ આકુલતા કરે !
ઝાંખાં ભૂરા િગિર ઉપરનાં એકથી એક શૃંગ;
વષóાકાલે જલિધજલના હોય yણે તરં ગ!
પાસે સામે તમ gસરતાં એક ઉPcીવ úય,
ભીw Zયામા પણ નયનમાં આવતું અlુ Xહોય.
િવહગયુGમ િકશોર રસï એ,
રસ મહq જ પર\પર મ~ એ,
િનભૃત અe અહિનóશ આવતું,
રમણ આચરવા મન ભાવતું!
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vચે બેસી રિવઉદયને જ ેહ સાથે િવલોકે,
ઘેલાં જ ેવાં îણ \મૃિત થતાં જ ે દીસે હષóશોકે;
ઘાટાં ભીનાં િવટપ પર એ Nયાં િનહાળે સુવણó,
માિણEયોથી cિથત સરખાં રVય Kયાં થાય પણó.
હિરત નીલ સુદૂર વન\થલી —
પર મળી સુકુમાર મૃગો રમે;
ઉપવનો તણી સંવૃત આવલી —
મહq જવા gણયી તwણો ભમે!
નાનાં નાનાં Eયહq શુિચ સરો, કIછ ઉÉાન રVય,
\નેહે úવા થકી ઊપજતી ભાવના કp અગVય!
આઘું આઘું મુિદત રવનું િચe સંગીત થાય
શાનો Eયાંથી કંઈ નીસરતો િમé આમોદ વાય!
અસર સુંદર અPભુત રં ગની,
સકલ સૃિé નવીન ખરે બની;
રિવમરીિચ બધે િહમને હરે ,
ગહનમાં તદનંતર ઊતરે .
શાખાઓમાં તwવર તણી ચaવાકી છુ પાતી,
શોધી કાઢે દિયત નયનો, úઈને xé થાતી;
ચંચૂ ચંચૂ મહq લઈ પછી પîને પîમાં લે,
aીડા એવી કંઈ કંઈ કરે મૌGQયમાં દંપતી તે,
સુયુત બે ચરણો થકી ઊડતાં,
પવનથી પડતાં કંઈ બૂડતાં;
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િવમુખ એકલી Rહાતી િgયા-િશરે ,
પિત જઈ અિભષેક કદી કરે !
કાંઠ ે બેસી નજર કરતાં આNમછાયા જણાય,
બીyંની Nયાં gિતકૃિત ભણી એક |િé તણાય.
પૂરાં અંગો નિહ કંઈ દીસે, gેમ તો તોય વાધે,
úતાં úતાં મુખ અવરનું ગાઢ આçેષ સાધે!
gણયની પણ તૃિâ થતી નથી :
gણયની અિભલાષ જતી નથી :
સમયનું લવ ભાન રહે નિહ :
અવિધ અંકુશ \નેહ સહે નિહ!
હાવાં રEત Ñુિત ઊડી જતાં થાય વૃîો સરોષ,
હાવાં ઠંડી મૃદુ વહનથી સૂચવે છે gદોષ;
આકાશે Kયાં હતી િવચરતી દેવતાઓ Nયહqથી,
yGયા gેમી િવરલ સુખની મોહિનfા મહqથી.
િવરહસંભવને વીસયóાં હતાં,
બની િનરં કુશ બેય ફયóાં હતાં;
જવિનકા eુટતાં \મૃિતનાશની,
િનકટ મૂિતó ઊભી િવિધપાશની!
અનુભવે ન છતાં îણ એક તે,
િવિવશ, મૂઢ, િનરાશ જ છેક તે;
સહુ થનાર aમે નજરે વíું,
wદન અંતરમાં ઊછળી રíું!
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અંધારાનાં gલયજલથી યાિમની પૂણó ઘોર,
\વેIછાના વા કુિટલ કૃિતના મંf અYયEત શોર,
vડાણોમાં પડી સૂઈ જતો િનèુ રgાણ કાલઃ
આભાસોથી થતું યુગલ ઉRમÉ એ \નેહબાલ!
થઈ તથાિપ િવમુEત gયાસથી,
લઈ િવદાય નદીતટ પાસથી;
િમથુન એહ ચડે અવકાશમાં,
િ\થિત કરે િદનતેજ-સકાશમાં.
અવર કાંઈ હવે નથી દેખતાં :
અવર કાંઈ હવે નથી લેખતાં :
ચપલ, આખરની, îણ એ છતાં,
ઉભય zવન એક થતાં દીસે!
ધીમે ધીમે ગિત કરી જતો પિåમે સૂયó જ ેમ,
ઊડી બંને cહણ કરતાં ઉàત \થાન તેમ;
|િé gેરે િવતત ગગને, કાંિત કp ના જણાય.
આછી આછી રસ રિહત Nયાં વાદળીઓ તણાય.
ઉદિધને રિવિબંબ હવે અડે,
અિત સમુિIJત તેય હવે ચડે,
îણ લગી પિરરં ભ કરી રહે ,
xદય કંિપત સાથ ધરી રહે !
રોમે રોમે િવરહભયની વેદનાથી બળે છે,
છૂટી છૂટી, સહન ન થતાં, મÉ પાછાં મળે છે;
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વેળા થાતાં િવિધદમનની ગાe ખnચાય સામાં,
gેમી બંને ધૃિત અિત છતાં થાય સંમૂઢ આમાં.
ટળવળે નીરખી રચના વને,
તરફડે સમz રચનારનેઃ
ãસન દુઃિખત છેવટ સારતી,
િgયતમા વચ આમ ઉચારતીઃ—
“પાષાણોમાં નિહ નિહ હવે આપણે નાથ! હo વું :
શાને આવું, નિહ નિહ જ, રે ! આપણે, નાથ! હo વું!
ચાલો એવા \થલ મહq, વસે સૂયó જ ેમાં સદૈવ,
આનાથી કp અિધક xદયે આfó Kયાં હોય દૈવ!”
gવદતાં અટકી ગઈ એ અહq,
અિધક ધીરજ ધારી શકી નહq;
થઈ િનરાશ હવે લલના wવે,
મૃદુલ િપIછ થકી િgય તે Xહુવે!
પણ હz િદન શેષ રíો જરા,
નજર ફે રવી úઈ બધી ધરા;
gણયવીર લહી િ\થરતા કહે ,
અગર ú wજ અંતરમાં સહે :—
હા! શTદો આ સરલ સરખા મમóને તીk ભેદે,
ગભóાNમાને \ફુિરત કરતા ધૈયóને છેક છેદે;
“લાંબા છે Kયાં િદન, િgય સખી! રાિeયે દીઘó તેવી,
આ ઐãયo gણયસુખની હાય! આશા જ કેવી!
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અવર કાંઈ ઉપાય હવે નથી :
િવરહ, zવન, સંહરીએ મથી :
ગહનમાં પડીએ િદન દેખતાં :
નયન મqચી કરી દઈ એકતા!”
***
પાછુ ં úતાં િÖજયુગલને અRયથા થાય ભાસ,
vડુ ં vડુ ં િદનકર સમું કpક દેખાય હાસ;
“આહા! આહા! અવર દુિનયા! ધRય!” એ બોલતામાં,
નીચે નીચે ઊતરી પડતું વેગથી દંપતી Nયાં!
અિધક એહ gકાશ થતો જતો,
જવ જનાર તણો વધતો જતો;
અિમત એ અવકાશ તણી મહq,
Eયહq અચેતન એક દીસે નહq!
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“રજનીથી ડwં , તોયે આજ ે એ લેખતી નથી;
Eયાં છો? કચ! સખે! Eયાં છો? કેમ હં ુ દેખતી નથી?”
લંબાવેલા \વર મધુર આ Yયોમ માંહે ફરે છે,
પુ[પે પુ[પે િવટપ િવટપે નૂતન lી ભરે છે;
નાનાં નાનાં વપુ ધરી શકે શોધતા એ િદશામાં,
રે લંતા એ રિત િવિવધ શી કp શશીની િનશામાં!
િદYય gભા નીરખી ઉNસુક જ ે થયેલી,
દેખાડવા સુxદને gણયાfó ઘેલી;
તે આ \વભાવસરલા કરી દોડ નાની
બોલાવતી ધસતી બાલક દેવયાની.
તરે જ ે શોભાથી વન વન િવષે બાલહિરણી;
સરે વા જ ે રીતે સુરસિરતમાં સૌVય કિરણી;
કરે એવું KયોN\નાiમણ, iમણે Kયાં અટકતો
શશાંક gેîીને સુભગ મિણ સnથે ઝબકતો!
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તwઓ અિભનંદે આ અંગો લિલતને નમી;
સમc નભ વષo છે, આહા! ઉપરથી અમી!
ઠંડો મીઠો કુમુદવનનો માતિરãા વહે છે;
aીડંતો Kયાં તરલ અલકlેિણ સાથે રહે છે;
બાલાને એ Yયજન કરતો દાખવે અિભyNય,
gેરે નૃNયે પદ રિસકનો અcણી દાિîણાNય!
જ ેવી તરં ગે િશખરે જલદેવી નાચે;
વîઃ\થળે િશશુ સમી ગણી િસંધુ રાચે;
અïાત તેવું રમણીય િનહાળી લા\ય,
પામે gમોદ વસુધા ઊભરાય હા\ય!
હવે તો મેદાને વરતનું દીસે છે િવચરતી;
િવલોકે સામે, Nયાં Nવિરત ચરણોની ગિત થતી;
રíાં બંને બાજુ તwવર, નહq કાંઈ વચમાં,
વસેલું આવીને પણ સકલ સsદયó કચમાં!
રોિહણીપિતના ભાલે રિZમઓ રમતા હતાઃ
તુિહનાચલના yણે શૃંગમાં ભમતા હતા!
શોભીતા શા સહુ અવયવો, િ\નGધ, ગોરા, ભરે લા,
યોગાUયાસ gબલ થકી શા યોGયતામાં ઠરે લા :
ગાલે, નેeે, સકલ વદને, દીિâ સવóe ભાસે,
KયોN\નાને એ િવશદ કરતો \વIછ આNમીય હાસે!
આકાશમંડલ ભણી |ગ એ નથી જ,
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િવlામ આજ નથી ભૌિતક કોઈ ચીજ;
નેeો િનમીિલત થતાં xદયે તણાય,
અQયાNમિચંતન-િનમ~ થયો જણાય!
હવે તો આ આવી િનકટ ગુwકRયા કચ તણી,
અવ\થાને yણી નિહ, અગર yણી નિહ ગણી;
“િનહાળે શું? હા! તો સફળ સમજુ ં આગમનને!
નહq : નીચી |િé : અરર! અવમાને ગગનને!”
કર સાહી કહે મીઠુ ં : “Yયોમસાગરને તટે,
મુખ તો િવધુલ^મીનું ú, સખે! આમ ના ઘટે!”
પાડી નાખે તનુ પર પડયું િબંદુ જ ે હૈ મ આવી,
ઝાડીમાંથી મૃગપિત જરા યાળ જ ેવો હલાવી;
કીધો નીચે સુતનું કરને એ gમાણે કચે Kયાં,
ઝાંખા જ ેવો િવધુ પણ થયો દૈRય દેખી નભે Nયાં!
સાશંક ભીw નીરખી રહી આસપાસ,
નાનું દીસે મુખ અનાદરથી ઉદાસ;
ધીમે હવે કચ ભણી Kયમ એ વળે છે,
તેવું જ હા! ઊતરતી |ગને મળે છે!
જરા úયું, Nયાં તો અિતશય દીસે છે gસરતી,
કુમારીને લKy, નયન પણ નીચાં જ ધરતી;
રહી વેળા થોડી કચ પણ હવે આમ ઊચરે ,
હતું ધીમું તોયે, પિરિચત છતાં એ પણ ડરે !

50

પૂવóાલાપ

“અવ\થાભેદનું, દેવી! તને ભાન દીસે નહq :
મુGધ! શું સમજ ે છે તું બાલભાવ બધા મહq?”
રે રે ! એને lવણ ન કદી વાEય એવું પડેલું,
હૈ યું એનું મૃદુલ િવરલું ગભóમાંથી ઘડેલ;ું
આંસુ આYયાં નિહ પણ બની બાિલકા છેક ઝાંખી,
ઊભી યNને, િવવશ ચરણે, મમó નઃãાસ નાંખી!
આ તે ઊભી કુમુિદની સરખી નમેલી,
જ ે ચંfની િવકૃિતને ન કદી ખમેલી;
લાવMયને િવવશ úઈ નહq શકે જ ે,
િચÉે બહુ વખત રોષ Eયહાં ટકે તે?
\વસા જ ેવી, જ ેને િદલગીર કરે લી નિહ કદા,
રહી સાથે જ ેની િશશુ સમ બનેલો પણ સદા;
કરી તેની આવી િ\થિત િનજ કઠોર gવચને,
થયો પåાÉાપ gબલ મનમાં તુતó કચને.
શTદ સાંNવનને માટે શોધે, પણ મળે નહq;
િવચારે બહુધા, તોયે કંઈ ચેન વળે નહq!
રોતી હોશે અવનત મુખે એમ શંકા કરીને,
vચી લીધી તનુ કિટ કને બાહુ સાથે ધરીને;
“બોલે! શું છે વદ નભ િવશે, સÄ છુ ં સવó úવા,
તારી સાથે, અિધક રડશે તો પછી સાથ રોવા!”
રોકેલ અlુદલ જ ે xદયે જડીને,

51

કાRત - મિણશંકર રNનz ભÅ

ભqજ ે કપોલ કચના હમણાં પડી તે;
છાયું હતું ઘનપટે મુખ ખેદનાએ,
Nયાંયે સુહા\ય િવધુના સમ અXપ થાય!
ધરી હૈ યા સાથે સદય મૃદુ આિલંગન કયóું;
વહીને ઓèેથી મધુર વદને ચુંબન ઠયóું;
કરી નીચી હાવાં સજલ નયને એ નીરખતો,
છવાયેલું હષo વદન દીસતાં હિષóત થતો.
\ફુરે લાવMયનું શું આ પિરવતóન અંગમાં :
રમતી રમણી ભાસે િદYય નૂતન રં ગમાં!
શોભે જ ેવી શુિચ નીસરતી માનસેથી મરાલી,
વષóા કેરાં િવમલ જલમાં નાચતી વા મૃણાલી;
ઓિચંતી વા તનુ ચમકતી મેઘથી જ ેમ વીજ,
બાલા તેવી બની ગઈ, ખરે અPભુત \પશóથી જ!
વૃÉાંત પૂવó સઘળું વીસરી ગઈ એ,
féYયમાં િÖગુણબá હવે થઈ એ,
\નેહોિમóથી સદયની થઈ આંખ ભીની,
úતો રíો સરલતા કચ સુંદરીની!
તરે જ ે શોભાથી વન વન િવષે બાલહિરણી,
સરે વા જ ે રીતે સુરસિરતમાં સૌVય કિરણી;
કરે એવું KયોN\ના iમણ, iમણે Nયાં અટકતો
શશાંક gેîીને સુભગ મિણ સnથે ઝબકતો!
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િવશુá \નેહનું úડુ ં િવãસsદયóમાં વહે :
િવલાસી િવધુ ને તારા નભથી નીરખી રહે !
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[ખંડ િશખિરણી]
વ\યો હૈ યે તારે :
રíો એ આધારે :
િgયે, તેમાં મારે gણય દુિનયાથી નવ થયો!
નવા સંબંધોનો સમય રસભીનો પણ ગયો!
નિહ તદિપ ઉÖેગ મુજને :
નયન નીરખે માe તુજને :
હરે |િé, Yહાલી! સદય મૃદુ તારી જ wજને!
સદા હo શે એવી :
સુધાવષóા જ ેવી :
કૃિત માનું, દેવી! îણ સકલને zવન તણી :
gમÉાવ\થામાં નજર પણ નાખું જગ ભણી!
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અંતર ઊછìું હો! સહસા ધૈયó ગìું હો!
îોભ થયો વૃિÉમાં અિતશય, તરં ગ જTબર ચાલે :
માનસસર માwં Lહોળાયું, ખૂબ ચિલત જલ હાલે :
\થાનક ન મìું હો! સહસા
હાય! વધે જલ, અXપ દીસે \થલ, છેવટ રે ! શું થાશે?
નાજુ ક પાળ, gચંડ ભરાવો : હા! શી રીતે સમાશે?
જલબલ ન ચìું હો! સહસા
આવે ઉc ઉછાળા ઉપર, તોફાન ખwં yમે :
નાનું સર, દેખાવ ભયાનક! શાથી સÑ િવરામે?
પાછુ ં ન વìું હો! સહસા
રં ગ ગયો બદલાઈ, ખરે ખર િનમóલતા પણ ઊડી!
જલસેના ઊભરાવાં માંડી, પાળો પણ ગઈ બૂડી :
\થળ સાથ ભìું હો! સહસા
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ઉપર થઈ ઢોળાય બધેથી મ\ત ધોધવા દોડે :
જંગ બરાબર થાતાં િનબóલ પિરસીમાને તોડે :
આખર ન કìું હો! સહસા
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એક જ અવMયó સ`વ Yયાâ સવó િવã િવશે,
અવકાશ કાલથી અનંત જ ેવું ભાસે છે;
ïાન, gેમ, દયાથી વા |િéyડય દૂર થતાં,
િભàNવ gતીિત પણ \વXપ વારે નાસે છે;
અભેદની સાથે ઐEયાનુભવ gસંગોપાÉ
અïાત \વ{પ છતાં સવó કોઈ પાસે છે;
gમા િવષે સંશય વા અિવãાસ લાવી જ ેઓ
તfૂપ ન બને તેવા પછીથી િવમાસે છે!
દૂરNવને દૂર કરી એક જ જણાય તેમ,
અનુરEત માતા બાલ xદય સમું ધરે :
શરીર જ િભà, નહq અંશ, એમ સૂચવવા,
સખાઓ સખાઓ સાથ \નેહથી કોટી કરે ;
અનુcહ વા તો અનુકપં ાની અવ\થા િવશે,
મનુ[ય અમાનુષને ઓળખે નહq, ખરે !
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gેમથી થઈને મ\ત, એકNવ yણી, કરીને,
યોGય xé, યુGમ રસસાગર િવશે તરે !
નવોઢા િ\થિતમાં Kયારે અï મૌGQય હતું, Nયારે
એકNવ િવશેની મારી gાથóના ન માનતી;
જડ |િéને જ માe અનુસરનારી બાલા
તાNપયó અભેદ તôં કશું નહq yણતી;
gાબXય થકી કદાિપ મારા િચÉનો આભાસ
પડે, Nયારે જરા મારી ઇIછાને gમાણતી ;
îણ એક દેખે, તોયે મૃગજલ જ ેવું ગણી,
એ જ સNય છે, એવું તો અંતર ન આણતી!
અિધક ગહન અRય વ\તુઓનો અનુભવ
થતાં |િé શુáતર ધીમેથી થતી ગઈ;
પોતે તો નહq જ, પણ Kયારે હં ુ બતાવું Nયારે ,
“નહq,” કહે વાની આcહી મિત જતી ગઈ;
સNય gમા િવશે પછી અપૂવó આનંદ úઈ,
gથમ થવાની લKy પણ તજતી ગઈ;
એકNવનો અનુભવ આપવા થવાને માટે
નવાં નવાં સાધન રસાલ સજતી ગઈ!
વખત જતાં તો નિહ ભાષાની રહી જ{ર,
વૃિÉઓ સમ\ત ફEત આçેષથી દાખવે,
gેમ, ઉપકાર, હષó, લKy, ભય, ઉNકિલકા,
સૂિચત કરે એ સવó અિભàNવ રાખવે;
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અસામાRય. ખૂબીને બતાવે કોઈ કોઈ વાર,
યોGયતાથી \વેIછા િવશે પિરિચત નાખવે;
જવને શમાવી, જરા અધૈયó નમાવી, પૂણó
રસને જમાવીને સુધા \વગóીય ચાખવે!
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બધે આ વેળાએ ગહન સરખી શાંિત gસરી,
વહી ચાલી રાિe જગ સકલને િનિfત કરી;
કયóા કોટી યNનો, બહુ બહુ ઉપાયો પણ વળી,
તથાિપ મારી તો, અરરર! હz આંખ ન મળી!
મળે એ શી રીતે? નથી xદય Sહે લાં તôં હવે,
બRયું એ તો બીજુ ં : બહુ જ બદલાયું અનુભવે;
હવે સૂવા દેતું નથી શયનમાં તુતó પડતાં,
િનશાઓ ગાળું છુ ં અિતશય ઘણી વાર રડતાં!
અરે ! એનો એ હં ુ, બહુ વખત વીતી નથી ગયો,
હતો કેવો! આજ ે, અરર! પણ આવો Eયમ થયો!
જરા Rહોતી િચંતા, xદય સુખમાં રોજ રમતું,
ખુશીથી, સૌ રીતે, સકલ વખતે, સવó ગમતું!
અરે ! આજ ે તો wજ xદયને દાwણ દમે,
બહુ રાખું ધૈયó, gભવ પણ આઘાત ન ખમે;
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નહq આવે આંસુ, કિઠન બલ સાંખી Eયમ શકુ,ં
નથી cાવા છાતી, અશરણ હવે હં ુ નિહ ટકુ!ં
અરે ! આવો, Yહાલા! અંવર નથી આધાર જ રíો,
વહો, આંસુ મીઠાં! િવષમ ભર yતો નથી સíો;
તમે ચાલો, વષóો, નયન થકી ધારા થઈ પડો,
બધે, અંગે અંગે, સુxદ સરખાં સNવર દડો!
રíાં છોz મારાં િશશુપôં હતું તે સમયથી,
િવનંતીને મારી કદી પણ અકારી કરી નથી;
ઘણી વેળા ભqz તનુકુસુમને સૌVય કરતાં,
શમાવીને હૈ યું તરત વળી \વ\થાન સરતાં!
નથી પાસે કોઈ િgય xદયને શાંત કરવા,
ધરી સાથે છાતી Kવિલત મહq પીયૂષ ભરવા;
વહો માટો હાવાં, િવવશ બનતાં હં ુ કરગwં ,
તે ચાલો Yહાલાં! \ફુિટતઉર આવાહન કwં !
ખરે ! Nયાં તો \નેહી સદય િદલમાં દૂર ઊછìાં,
ચડયાં vચે વેગે, ઉભય નયનો અંદર મìાં;
પડી ધારા ધોળી અમૃત સરખી શીતલ હવે,
નહq થાતાં ઓછી gચિલત રહી તા|શ જવે!
િવચાયóું મn, વ\તુ gણય સરખી છે નહq અહq;
gતીિત કીધી, કે ફલ લવ નથી zવન મહq;
હyરો વાતોનાં \મરણ ગહને Kયાં પડી ગયો,
રíાં એ અlુ તો નિહ, તદિપ િનfાવશ થયો!
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નહq આવે આડે gણય gણયીના િહત મહq
કદા, Eહે વું એવું, િgયતમ સખે! લાયક નહq;
દીસો તોયે ખોટુ,ં સદય પર શું િનદóય થવું?
તપાસી ú, úશે અનુભવ િવશે અંકુર નવું!
િવચારે કે મોડુ ં îણ પણ હતે, હા! નિહ વળે,
મળે Kયારે Nયારે : સમય વહી yતાં નિહ મળે;
સખે! ધારા gેîી જલદ રસમાં \નાન કરવું,
જરા Yહે લું? હૈ યે નિહ, અરર! એવું ન ધરવું!
નથી તાwં એ કp, સકળ રચના છે કુદરતી,
િનસગo બંધાતી, eુિટત પણ મેળે થઈ જતી;
પડયું જ ે સંગીત lુિત પર નભોમંડળ તôં,
અરે ! ú માં તારો સમય, િવરલું, અંતર ઘôં!
સુધાનાં સ`વોનું મધુર મધુ કોને નિહ ગમે?
\વભાવે gેરાતું િgય xદય િન[કારણ દમે!
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ઉઘાડી દે હાવાં પણ િવહગને િપંજર જવા,
બની ઘેલું પેલી કુસુમરજમાં મૂિIછóત થવા!
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રસમય બRયો કp કp aીડા gદશóનથી િgયે!
િવવશ કરવા, \પશo \પશo સગવó મથી િgયે!
નવલ મધુર હા\યે હૈ યું fવી શરણે ગયું,
રિત િવરમવું દેવી! હાવાં બચાવ બહુ થયું.
મૃદુ મદભયóાં ગાeો તારાં તz ન શકું કદા,
િવરલ કચથી આIછાદીને gસà રહં ુ સદા;
નયન નમણાં, cીવા ધોળી, લલાટ સુહામôં,
અિવરત ફરી ચુંબી ચુંબી કૃતાથó નિહ ગôં!
અિધક સુખના કાયo આજ ે િનયોગ ઠરે જરા,
િવતત કરવી પîો કાRતે! gવાસ પરે જરા!
ઉડુગણ હz ભાસે Yયોમે સવાર પડે નિહ,
Nયમ િવચરવું વેગેથી Nયાં િવમોહમયી મહq!
િનજ સદનમાં શWયા મQયે િનહાળીશ િમeને,
ચપલ |ગથી úશે શોધી સમાગમ-િચeને;
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gહર પણ આજ ે વીતે તેજ એક જ અંતનો,
જનનિદન છે આજ ે તારા િgયે! બલવંતનો!
\ફુિરત કરજ ે \વSનું આવું સખી! હળવે રહી —
સxદ પળતો રાિeમાં Kયાં પિરaમણે વહી!
િવમલ કુસુમો વષo હષo સુિમિlત િવ\મયે,
Nવિરત નીરખે Nયાં બાલા બે રસાલ નવી વયે,
લિલત નમનેથી ‘આયુ[યમા†’ થવા વરદાન દે,
‘જય જય’ તણાં મીઠે કંઠ ે વળી વચનો વદે;
કરી અિભનયે અંગોની કp સુકોમલતા છતી,
જલિધજલના તારાઓમાં પડી ઊતરી જતી.
\વન મધુરતા વાÑે જ ેવી gશાRત થતાં વધે;
પિરમત જતાં આઘે અંગો મહq gસરે બધે;
સહજ હળવે તેવી રીતે gબોધ થવો ઘટે,
અસર સુખની vડી જ ેથી નિહ સહસા માટે!
રિવિકરણને રં ગી લેજ ે મનોહર રં ગમાં!
મૃદુ પવનનાં મોyં દેજ ે સુશીતલ સંગમાં!
િવજય સરખો દશóાવીને મહોNસવ સૃિéએ!
gણય ઠરતો úજ ે હષó -gકાિશત |િéએ!
નજર જ પડે તેવામાં ú કદી gિતમા ભણી,
તરત બદલી દેવી તારે gભા નયનો તણી;
વદન હમણાં સામે yણે હસી અિભનRદશે,
gકિટત થતાં \નેહ \નેહી સખા અિભનRદશે.
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શુિચ xદયનાં સૌહાદóોની સખી! અિધદેવતા!
gણયમન આ િવãે બોલે! તને સહુ સેવતા!
રિતરસ બધે રે લાવીને ફરી વળજ ે િgયે!
સદય રહીને Eયારે Eયારે મને મળજ ે િgયે!
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૨૨.. Eમાદી નાિવક

મનોહર તરં ગ આ ઉપર ચંિfકા િવ\તરે ,
સુધા ધવલ અંતથી ઝબક સાથ િવÑુત સરે ;
વહી પવન મંદ મંદ જડ અંગ ycત કરે ;
નહq િવધુર અંતરે તદિપ કાંઈ આશા ઠરે !
***
હતો ચરસ મૂલથી સરતનો જરાયે નહq,
નિહ સફર લાભની gગટતી \પૃહા એ મહq;
સદૈવ સુખનાવમાં \વજનસંગ માટે જતો,
કૃતાથó સહચારથી gણયથી હં મેશાં હતો.
ફયóા સકલ ખંડના નવનવે િકનારે અમે,
હવાઈ દરયાઈ કpક નીરFયા ચમNકારને;
શશી સિહત રાeીઓ મહq અનેક ગોèી કરી,
ગયા િદવસે તે બધા! નહq જ આવવાના ફરી!
ગયા, વખત આવતાં \વજન સવó છૂટાં થયાં,
ઘણા સફરમાં અને સરત zતવાને ગયા;
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રહી િgયતમા સખી િનકટ માe નૌકા પરે ,
ગણી ઉભય અથó સવó ભટEયાં મહાસાગરે !
ભયóાં િદલ િવલાસથી, મધુર કpક ગાનો કયóાં,
તયóાં જલિધમાં અને િવરલ ટાપુઓમાં ફયóાં;
જતાં િનકટ બંદરો નીરખતાં હલેસે વહી,
“ન હોય સુખનાવની કદર બંદરોને,” કહી!
ઘણી વખત થાકતાં, િનજ કરે સુવાડી મને,
િgયા ઉભય નાવને ચલવતી ધરીને કને;
કદી ગહન અંધકાર gસયóા પછી yગતો,
તથાિપ ગણતો ગણતો નિહ, સદયની îમા માગતો!
અહો! xદયહીનતા! અવિધ છેક કાિઠRયની!
Yયથા ન સમz શEયો િgયતમા મુખે દૈRયની!
કદાિપ લઈ અંકમાં રિસક કp કથાઓ કહં ુ,
ગણી પિરસમાિâ િચÉ કૃતકૃNય માની લહં ુ!
કહે કwણ એકદા : “નવ જશું િકનારે સખે,
જરા જનસમાજમાં! જડ જલે થવાશે રખે!”
હતાં સજલ નેe એ : મુજ ભરે લ િનfા લસેઃ
પડયો તરત vઘમાં! \મરણ તે ન હાવાં ખસે!
***
કરાલ રજની મહq ગગન ગÉóમાં ડૂ બતી,
|ગે |ગ ઉઘાડતાં ચડી અનેક તારા સતી;
હતી િશિથલ નાવલી િ\થર, જરા ન દીઠી િaયા,
પડયો તરત જXપતો જલિધમાં “િgયા! હા િgયા!”

68

૨૩.. િવધુ ર કુ રં ગ

શશી નીરખતો, અને ગગન મQય vડી કરી;
સુદૂર |ગથી, કુટુબ
ં રત તારલાઓ ફરી;
સુધા વરસતી બધે, નિહ જ ભ~ હૈ યાં પરે ,
ફરે , તરફડે, ઠરે નિહ જ, દેહ શાથી ધરે !
િgયા િgયતમા ગતા! જગત સવó ઝાંખું થયું,
ગયું સુખ, ગયું બધું, ન પણ zવવાનું ગયું;
તz ગઈ િવલાિસની િનજ કુરંગને, શાવને,
સૂતો મૃદુલ બાલ તાતચરણે, ન માતા કને!
હતી કિઠન ભૂિમ શૃંગખનને સુંવાળી જરા,
cહે લ રસનાcથી શયન પાસના કાંકરા;
દીસે રજકણો શVયા \ખિલત બા[પથી પાસમાં,
કરે તદિપ શૈNયનું હરણ ઉ[ણ નઃãાસમાં!
નહq xદયની ભણી xદય એક હાવાં વળે;
નહq નયનનને ફરી નયન તે િgયાનાં મળે;
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કુરંગ હતભાGયને ભવ અરMય યાeા રહી,
કયóાં કરવી એકલાં, િવવશ zણó અંગો વહી!
િદશા કઈ ભિવ[યની ન કંઈ ભૂત તે સૂચવે,
પડી િવકટ વતóમાન કુહરે રહે વું હવે;
પડી ઊચરવું, રડી ઊચરવું, ઠયóું સવóદા :
િgયા! xદયદેવતા! િgયતમા! સખી નમóદા!
કદી \મરણ આવતાં wિધરનીર નેeે ઝરે ,
દયા \વજનને થતાં વદન પાસ પાણી ધરે ,
નહq \વજન તેઃ સખી \વજન એકથી તું હતી,
સહmશત શXયમાં xદયની પથારી થતી!
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૨૪.. ?હાલાં ઓ ને EાથZ ન ા

[અંજનીગીત]
રોનાwં ભીતરમાં રોતું :
Xહોનાwં ભીતર ના Xહોતું :
દૂર સખાનું હૈ યું
સાથે રોતું ને úતું!
Yહાલાંઓ! Yહાલાંને કહે ú!
સાગરમાં તો સાથે Yહે ú!
\હે વાનાં એકાબીyનાં
સાથે સૌ \હે ú!
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૨૫.. િવEયોગ

[અંજનીગીત]
“આકાશે એની એ તારા :
એની એ KયોN\નાની ધારા :
તwણ િનશા એની એ : દારા —
Eયાં છે એની એ?
“શું એ હાવાં નિહ úવાની?
આંખડલી શું નિહ Xહોવાની?
Nયાંયે Nયારે શું રોવાની —
દારા એની એ?”
***
“છે, Kયાં છે \વામીની તારા!
\વગóોની KયોN\નાની ધારાઃ
નિહ જ િનશા Kયાં આવે, દારા —
Nયાં છે એની એ!
“છે Nયારે એ Nયાં úવાની :
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આંખડલી એ Nયાં Xહોવાની :
\વામી સાથે નિહ રોવાની —
દારા એની એ!
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૨૬.. મO મયૂ ર

નાચે રસભીનો અલબેલો આવી રં ગમાં રે !
Zયામાં સંગમાં રે !
વીજળી Yયોમ છટાથી તરે છે,
ઘોર ઘટા ઘન શોર કરે છે;
úબન úર ભરે છે એના અંગમાં રે !
હષó િgયા નીરખી િપયુ પામે,
લોચન લોચન માંહી િવરામે;
gેમ પર\પર yમે પૂણó gસંગમાં રે !
રાગ gસà, મનોહર, ઘેરો,
હારક નાજુ ક ઢેલડી કેરો;
કરતો િવવશ નમેરો છેક અનંગમાં રે !
xé ઊડે ચરણો િgય પાસે,
મોહ કરે મધુwં મુખ હાસે;
ધસતો ભાસે વીર કુશલ રિતજંગમાં રે !
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િપIછ gદેશ જલે છવરાયો,
ગજóનનું કરી પાન ધરાયો;
ચાલી હવે િgય પાસ ભરાયો સંગમાં રે !
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૨૭.. િEયાને EાથZ ન ા

મને તું એક દુિનયામાં રખે ઠપકો િgયે દેતી!
રહી એ એક ઠપકાની મને પરવા : રખે દેતી!
ચડયો સંગીતને નાદે : બRયો ચકચૂર હં ુ રસમાં :
તને \વર ú સુણાવું તો, અરે ! ઠપકો રખે દેતી!
નહq એ નાદની, બાલે! કદર કp પામરો સમજ ે :
કદરની ના મને આશા! કહં ુ , બેિદલ રખે કહે તી!
ન હાવાં કાલ પણ, Yહાલી! જતો રસપૂણó zવનનો Çઃ
નહq દોલત તહq મારી : રખે કંઈ મોહમાં હo તી !
બતાવીશ કpક úકે હં ુ તને ભવના ચમNકારો :
ગરીબી તોય હo વાની : રખે સહ ગતóમાં Yહે તી!
કદાિપ ના શકીશ બોલી ફરીને \પé આ શTદો :
ડૂ બી રસસાગરે પડતાં જતાં ઠપકો રખે દેખી!
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૨૮.. મુ 9 ધાને સં બ ોધન

તને રાખું હં મેશાં નેહભર હૈ યે Rહાની!
કદી તકસીર તોપણ થાય કહીએ Rહાની!
િનઘા િદલદાર! રાખી દીનતા મારી ઉપર
જરા કંઈ મZકરી સહે વાય તો સહીએ Rહાની!
“હવાં મોટી થતાં મુGધા કહી શકશે Eયાંથી?”
િવચારી એમ \હે જ ગુમાનમાં રહીએ Rહાની!
બહુ શરમાળ ú તું તો ન હં ુ ઓછો અંદર
અમે તો મદó િહVમત Tહારની લહીએ Rહાની!
કરીને Fયાલ બાલે! ચાલ ú ચહીએ Yહાલી!
ચડી રસસાગરી મોજ ે પછી વહીએ Rહાની!
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૨૯.. આશાગીત

અહા! શા આજ વષóાવે \વરો આNમા પરે , આશા!
બળેલો આÉó એ શો એ \વર\નાને ઠરે , આશા!
ખરે ! શું આવશે Nયારે ફરીશું સાથ એવો િદન,
કદાિપ \નેહને \વગo? કહે છે શું ખરે આશા?
અને શું {ઝશે આિખર જખમ એ શુá હૈ યાનો?
અને એ ચાલશે સાથે? દયા કેવી કરે , આશા!
નહq પરવા જરા અમને કશી એ વ\તુ ઐિહકની :
કરે સંતોષ ú તેને, મને તો ઉáરે , આશા!
િનહાળું હા! ભિવ[યે ú ઘડી પણ નેeરસ જૂ નો,
સખીનો સૌVય, હૈ યું તો સુખે ભવમાં તરે , આશા!
મને મીઠી રહી આ\થા સદા તવ ગાનમાં, દેવી!
\વરો એ િદYય zવનને ભરે ને સાંભળે, આશા!
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૩૦.. અનામી નામ

અનામી નામ તાwં હા! સુખે એ હo વાનું!
નહq મારે કદાિપ કોઈને એ Eહે વાનું.
તને પણ આખરે જ gતીત છે \નેહી થવાની :
નહq મારે અહq સૌહાદó સુખ હા! દેવાનું!
ચડે આ\માન તું, હં ુ તો હz પોષું પાંખો :
તને દેખાય Eયાંથી {પ મારા જ ેવાનું !
છતાં સાચી પુરાની gીત તારા આNમાની :
મને સરKયું જ આNમિવયોગ અંતર \હે વાનું!
તથાિપ એક િદનની સાંભરે આશા Kયારે :
રસીલા કોઈ zવનસાગરે છે Yહે વાનું!
અને Kયારે અનામી િવãને Yહાલું એ નામ :
gિતîણ \વગóની વીણા મુખે છે લેવાનું !
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૩૧.. પુ ર ાની Eીત

\વરો તારા મને મીઠા સદા લાગે Yહાલી!
છતાં આNમા સદા બીy \વરો માગે Yહાલી!
તને ચાહં ુ હં મેશાં પોષતો આશા અંતર :
છતાં સંતોષ હાવાં ના બીy રાગે Yહાલી!
નહq એ છે અyMયો રાગ છેક તને બાલે!
સૂઝે તેવી \મૃિત લહરી તટે વાગે Yહાલી!
સખી! ú સાંભળે ઉ\તાદની કp એ બાની;
સુખે iમભેદ આNમા તો બધા Nયાગે Yહાલી!
અને hëાંડમાં gિતશTદ ફે લાતાં આખર
પુરાની gીત સાચી \વSનથી yણે Yહાલી!
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૩૨.. રKની માગણી

રy આ હં સ માનસને, સખી! હાવાં દેવીઃ
Yયથાઓ \નેહની સૌને, સખી! માંડી \હે વી!
રíો સાથે બહુ : કીધું જરા કંઈ મીઠુ ં ગાન!
જવા દેવો ઘટેઃ માલેકની મરz એવી!
જવાનું ú બધાનું એક િદન Nયાં આNમાને,
ઘટે છૂટાં થતાં કંઈ કાલ તો િ\થરતા લેવી!
સદા સંભારશે એ માનસે પણ \નેહીને,
તૃષા રહે શે સમાગમની તને જ ેવી તેવી!
બધું તો રાખજ ે જૂ નું નવું કંઈ સંભારી,
મળી િનજ વાસમાં વાતો, સખી! પડશે Eહે વી!
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૩૩.. િમDને આમં D ણ

તપની શાને, મૂરખ! તાપે સુકલ ઘાસમાં રે !
ગુwબાની ગંભીર સરોવર શીતલ પાસમાં રે !
\નેહી છે માટે સમyવું :
નિહ આ જડ પાણીનું Rહાવું :
ïાન\વરનું ગાવું આતમ વાસમાં રે !
દોલત ને કીરત બે મીઠી,
ઝરણી તn માયાની દીઠી;
મોહાધીન પડયો તું Yયથó gવાસમાં રે !
ïાન સમી શાંિત ના તેમાં :
ભોળા રે ! ભરમાયો શેમાં?
શું બેઠો |ગ ખોઈ અિવÑાQયાસમાં રે !
ચાલ, સખે! હાવાં તો સાથે :
બોલાYયા બંનેને નાથે!
હે તે cહશે હાથે િનમóલ હાસમાં રે !
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૩૪.. અગિતગમન

બધા ઝાંખા તારા, િવધુ પણ મહq તેજ ન મળે,
થયેલું અંધાwં પિથક તwછાયાથી સઘળે;
નહq ચાલે તેમાં ચરણ, િદલ તો દૂર ફરતું,
સખે! બીજ ે તો Eયાં? િgય xદયની પાસ સરતું!
નથી તn શું Eયારે îણ િવરલ એવી અનુભવી?
\ફુરંતી vડાણે અસર સહસા અPભુત નવી :
િવચારો રે લીને gણયરસ સવóe ઊભરે ,
અને Rહાતાં Rહાતાં xદય xદયાિલંગન કરે !
બને Nયારે આંખો મૃદુલ િશશુના \વSન સમ, ને
જતી ભાસે \વગo સહજ િશરના \વXપ નમને!
ફરી પાછુ ં હૈ યું îણ અવરમાં વાસ વસતું,
અને અંધારાથી ચરણ સમz શીd ખસતું!
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૩૫.. Eણયવચન માટે EાથZ ન ા

[િમિસસ hાઉિનંગના એક કાYય ઉપરથી]
કહે , કે ચાહે છે : ફરી ફરી કહે , કે િજગરથી
મને ચાહે છે તું : કિવવર! સુખેથી વચન એ
લFયું કાYયે તેવું પરાભૂત તôં કૂ જન બને!
િવચારી લે, Yહાલા! રસમય ટહુકા વગર એ
નદીતીરે , ખીણે, અગર િગિરપૃéિ\થત વને,
બધી લીલા સાથે નિહ કદી વસંત gગટતી!
પડયાં દૈવી જ ેવાં મધુર વચનો કp lુિત પરે ,
હતી અંધારે Nયાં; િgયતમ! gતીિત નિહ થતાં,
તને ચાહં ુ છુ ,ં એ ફરી પણ કહે , એમ વીનવું.
કહે માટે, ચાહં ુ, િજગર થકી ચાહં ુ, gસરતી
ભલે વાણી એ તો રજત જ ઝણNકાર સરખી,
અને એકાંતોમાં પણ નિહ જતો માe વીસરી!
Say over again and yet once over again,
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પૂવóાલાપ

That thou dost love me. Though the word repeated
Should seem ‘a cuckoo-song’, as thou dost treat it,
Remember never to the hill or plain,
Valley and wood, without here cuckoo-strain,
Come the fresh Spring in all her green completed!
Beloved, I, amid the darkness greeted
By a doubtful spirit-voice, in that doubt’s pain
Cry… Speak once more… thou lovest! Who can
fear
Too many stars, though each in heaven shall roll—
Too many Mowers, though each shall crown the
year?
Say thou dost love me, love me. love me — toll.
The silver iterance! — only minding, Dear,
To love me also in silence, with thy soul.
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૩૬.. Aને હ માટે AવગZ : યાગ

[િમિસસ hાઉિનંગના એક કાYય ઉપરથી]
સખે! એવું છે શું? મરણ મુજ શું સNવર થતાં,
તને ઓછુ ં આવે કંઈ પણ પછી zવન મહq?
અને શું આ મારે િશર કબરમાં ભેજ પડતાં
તને ઝાંખાં લાગે રિવિકરણ — કાલાંતર અહq?
સદા તારી, તોયે xદયગત આવી થઈ શકુ,ં
નહq એ yણેલું : તદિપ Eયમ હાવાં જઈ શકુ?ં
અરે ! મૂકી દે રે મરમ પરથી, zવ! મમતા!
અને હાવાં, gેમી! gણય વરસાવી નયનથી,
િgયાની સામે ú; ãસન કર મારા મુખ પરે !
અને જ ે બાલાઓ પરમ પદવી અપóણ કરે ,
જમીનોની સાથે, gણયસુખની ખાતર મથી,
કwં હં ુ યે તેવું : કબર દઈ આપી, જગતમાં
રહં ુ તારી સાથે, નયન પરનું િજàત તz.
Is it indeed so? If I aly here dead,
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પૂવóાલાપ

Wouldest thou miss any life in losing mine?
And would the sun for thee more coldly shine.
Because of grave — damps falling round my head?
I marvelled, my Beloved, when I read
Thy thought so in the letter. I am thineBut… so much to thee? Can I pour thy wine
While my hands tremble? Then my soul, instead
Of dreams of death, resumes life’s lower range!
Then, love me, Love! Look on me… breath on me!
As brighter ladies do not count it strange,
For love, to give up acres and degree,
I yield the grave for thy sake, and exchange
My near sweet view of Heaven, for earth with thee!
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૩૭.. Eણયની ખાતર જ Eણય

[િમિસસ hાઉિનંગના એક કાYય ઉપરથી]
સખે! મારી સાથે gણય કરવો, તે gણયના
િવના બીy માટે નિહ, નિહ જ આવું મન કહી :
“િ\મતો માટે ચાહં ુ , |ગ મધુર માટે, િવનયથી
ભરી વાણી માટે, અગર િદલના એકસરખા
તરં ગોને માટે, અમુક િદન જ ેથી સુખ થયું!”
બધી એ ચીú તો િgયતમ! ફરી yય, અથવા
તને લાગે તેવી; અિભમુખ અને તું gથમથી
થયો, તે એ રીતે િવમુખ પણ રે ! થાય વખતે!
અને આવાં મારાં જલભિરત લૂછ ે નયન જ ે,
દયા તારી, તેથી પણ નિહ, સખે! \નેહ કરતોઃ
રહે કાં કે તારી િનકટ, િચર આãાસન લહે .
ખુવે તે એ gીિત, સદય! િનજ આંસુ વીસરતાં!
ચહો Yહાલા! માટે gણય જ તણી ખાતર મને!
cહે કે જ ેથી એ િનરવિધ યુગોમાં અમરતા!
If thou must love me, let it be for nought
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પૂવóાલાપ

Except for love’s sake only. Do not say
“I love her for her smile… her look… her way
Of speaking gently… for a trick of thought
That falls in well with mine, and certes, brought
A sense of pleasent ease on such a day”—
For these things in themselves, Beloved, may
Be changed, or change for thee, b્and love so
wrought,
May be unwrought so. Neither love me for
Thine own dear piyt’s wiping my cheeks dry, —
Since one might well forget to weep who bore
Thy comfort long, and lose thy love thereby.
But live me for love’s sake, that evermore
Thou may’st love on through love’s eternity.
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૩૮.. ગાનિવમાન

સખી! એ દૂર માનસનાં મને સપનાં ભાસેઃ
હવે થાEયો બની લાચાર પäવના વાસે!
વ\યો વષóો ઘણાં : વષóો ઘણાં ધોયાં ગાeો :
ન પોષી gાણને હાવાં શકું ઘરડે ઘાસે!
|ગે|ગ \નેહની તારા સમી ઝાંખું તારી :
નહq પણ પાંખની શિEત હવે મારા ãાસે!
રíું કતóYય પણ ના, ú! સલૂણો આકાશે,
તરે કલહં સ તારો િનમóલે હસતો હાસે!
િgયે! gેરાય ú તવ િદYય ગાનિવમાન હાવાં,
cહી ઊડી શકુ,ં Sહrચું પછી îણમાં પાસે!
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૩૯.. િમDને િનવે દ ન

વદને બહુ નીર ભરાય, સખે!
તનુ ચેતન માe હરાય, સખે!
જલને પડદે સઘળે નીરખું!
નીરખું નિહ નેહ જરાય, સખે!
કર Yહાર, સકે!
કંઈ સાર, સખે!
xદયામૃત માદóવધાર, સખે!
ભવમાં તવ એક સહાય, સખે!
નયનો Öયને જ ચહાય, સખે!
નવ ઐિહક આશ, xદા સહ ú!
xદયે થકી િસંધુ તરાય સખે!
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૪૦.. વ:સલનાં નયનો

િતિમરાશયનાં ગહને પડતાં,
સપનાં િવધુરાં નજરે ચડતાઃ
સહં ુ તે, પણ કેમ શકાય, સખે!
સહી વNસલનાં નયનો રડતાં?
નિહ તે કંઈ દોષભયóા નયનોઃ
પણ િનમóલ નેહસરોવર સારસ—
યુGમ સમાં પિરપૂણó દયારસઃ
એ જખમી િદલનાં શયનો!
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૪૧.. AવગZ ગ ીત

[અંજનીગીત]
માગો, કે Yહાલાંઓ! મળશે :
શોધે, કે Yહાલાંઓ! જડશે :
ઠોકો, કે Yહાલાંઓ! માટે
Öારો ઉઘડાશે!
માગે છે તે તે કામે છે :
શોધે છે તે તે પામે છે :
ઠોકે છે તે તે Yહાલાંને
Öારો ઉઘડાશે!
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૪૨.. ઘવાયે લ ો બુ લ બુ લ

[અંજનીગીત]
અંધારામાં ઝુરાયેલો :
ઘુવડ-ચાંચે ચુરાયેલો :
કારાગારે પુરાયેલો :
ઘાયલ હા! બુલબુલ!
હૈ યાને શાથી એ ખોલે?
શાથી એ બોલાYયો બોલે?
ઉäાસે એ શાથી ડોલે —
ડોલાવે બુલબુલ?
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૪૩.. િAથિતભે દ

આંબાડાળે કોયલ બોલે :
મXહારો મોરિલયા ખોલે :
Yહાલાંઓ પોઢયાં િહં ડોળે :
yવું Nયાં હાવાં!
***
આંખલડીનાં આંસુ ખૂટયાં :
હૈ યાનાં દોરિડયાં તૂટયાં :
રણવગડે લૂંટારે લૂંટયાં :
yવું Eયાં હાવાં?
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૪૪.. પિવD ભોજન

[અંજનીગીત]
ભૂખે ના ભાખર જ ે ભાYયો :
તરસે ના આસવ જ ે ફાYયો :
છોડી તે સેવક \વામીનો
શTદ સુણી આYયો!
હાવાં તવ ભાખર છે લીધો :
દેવોનો fાîાસવ પીધો :
દુિનયાએ છો અળગો કીધો :
\વામી સાચવú!
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૪૫.. Eભુ E ાથZ ન ા

[અંજનીગીત]
સાગર મોટા તાત દયાના!
એકલડા આઘાર હયાના !
તારક! ધારક! િવãશયાના :
\વામી ઓ મારા!
પાવન તાwં નામ કરાú :
સુિ\થત તાwં રાKય ઠરાú :
ઇIછા તારી સકલ સરાú :
\વામી ઓ મારા!
Our Father which art in heaven, Hallowed be thy
name.
Thy kingdom come. Thy will be doen in earth, as it
is in heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our debts, as we forgive our
97

કાRત - મિણશંકર રNનz ભÅ

debtors.
And lead us not into temptation, but deliver us
from evil : For thine is the kingdom, and the power
and the glory, for ever. Amen. (St. Methew c.,vi.
9-13)
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૪૬.. મે ન ાવતીનુ ં મૃ : યુ

અlુ ઊભરે આજ જનેતા અlુ ઊભરે આજ
Rહાય સકલ આ િવRQયિશખર
તારાનો \નેહ સમાજ — જનેતા—
વષó ગયાં થઈ રાKય ગયા પછી
આજ ગôં ગયું તાજ, — જનેતા—
તાજ હવે નિહ úય તુ સ|શ
માનવ yિત સમાજ, — જનેતા—
લુâ થશે વસુધા પરથી નિહ
તે તવ અPભુત કાજ, — જનેતા—
તું જનની નિહ માe, ગુw પણ :
છે તવ ભેખ કૃપા જ, — જનેતા—
હાવાં થયું ભવસાગરની પર
એક માwં જહાજ, — જનેતા—
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૪૭.. ?હાલાં ઓ ને ઉપદે શ

સાંભળú, Yહાલાંઓ! વચનો દીનનાં!
દીનપôં છે પરમ દયાળનું પાe ú :
મોટો એ અિધકાર તમારો, માનવી!
અિધકારી છો જ ેના માનવ માe ú!
એક િપતા પરમેãર yણો આપણો,
િનકટ સગાંઓ સમú ભાઈ બહે ન ú;
નીકો નાની મોટી જ ે zવો તણી,
વહતું તેમાં એક અખંિડત Yહે ણ ú!
હસનારાંની સાથે હસવાનું ઘટે,
રડનારાંની સાથે રડવું તેમ ú;
એક બીyનાં આંસુડાંઓ લૂછતાં,
vચે ચડશો êાૃપુwષો સૌ એમ ú!
ભૂતદયા છે ધમó બધાના મૂલમાં,
સઘળાયે સંતોનો એ ઉપદેશ ú;
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િદYય દયાસાગર! યાચંતાં આપú,
દીન જનોને અમને એનો લેશ ú!
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૪૮.. કાિડZ ન લ =યૂ મ ૅ ન ની EાથZ ન ા

ઓ \નેહKયોિત! દોરો : દોરો : દોરો રે મને!
આસપાસ અંધાર છે, રજની કાળી ઘોર!
દૂર રíો ઘરથી ઘણો, પગમાં લેશ ન úર!
ઓ \નેહKયોિત! દોરો : દોરો : દોરો રે મને!
પદરîા કરú, gભુ! પદ પર પાડી gકાશ :
એક જ પદ માગું, નિહ આગળનો અિભલાષ :
ઓ \નેહKયોિત! દોરોઃ દોરો : દોરો રે મને!
ન હતો આવો સવóદા, ન હતો gાથóત આમ :
દોરો, તાત! દયા કરી, પહrચું જ ેથી ધામ!
ઓ \નેહKયોિત! દોરો : દોરો : દોરો રે મને!
માગó નીરખવા ચાહતો, પસંદ કરવા તેમ :
પણ હાવાં gાથóું, િપતા! દોરો આપ જ એમ!
ઓ \નેહKયોિત! દોરો : દોરો : દોરો રે મને!
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The pillar of the Cloud
Lead, kindly light, amid the encircling groom.
Lead Thou me on!
The night is dark and I am far from hom,
Lead Thou me on!
Keep Thou my feet: I do not ask to see
The distant scene; – one step enough for me.
I was not ever thus, nor prayed that Thou
Shouldst lead me on!
I loved to choose and see my path; but now
Lead Thou me on!
I loved the garish day, and, spite of fears,
Pride ruled my will: remember not past years.
So long Thy power hath blest me, sur◌ા it still
Will lead me on,
O’er moor and fen, O’er crag and torrent, till
The night is gone;
And with the morn those angel faces smile,
Which I have loved long since, and lost awhile.
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૪૯.. મહે માનોને સં બ ોધન

મહે માનો! ઓ Yહાલાં! પુનઃ પધારú!
તમ ચરણે અમ સદન સદૈવ સુહાય ú!
કરú માફ હyરો પામર પાપ, જ ે
િદનચયóામાં gભુ પાસે પણ થાય ú!
મહે માનો! ઓ Yહાલાં! પુનઃ પધારú!
ઉàત િગિરશૃંગોનાં વસનારાં તમે :
ઊતયóાં રં ક ઘરે , શો પુMય gભાવ ú!
શુlૂષા સારી ના અમને આવડી!
લેશ ન લીધો લિલત ઉરોનો Xહાવ ú!
મહે માનો! ઓ Yહાલાં! પુનઃ પધારજ ે!
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૫૦.. બાલIદન

િપતા! િપતા! જગિNપતા! તવ બાલકો રડે :
તવ બાલકો રડે, િપતાz! ધોધવા દડે ! િપતા
મદદ કશી આપે નહq, મોટાં તવ સંતાન :
નાનાં િનબóલ બાલકો, િપતા! અમે હે રાન!
તવ બાલકો રડે, ને નૈને ધોધવા દડે! િપતા
નાનાં પણ તારાં અમે, નિહ એ કોને ભાન :
સાચું કહે તાં સાચને, દુિનયા Eહે નાદાન!
તવ બાલકો રડે, ને આંસુ ધોધવા દડે! િપતા
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વસંત વનદેવતા! શુભ, સદેવ સNયંવદા,
કરે િવહગ િવãનાં મધુર ગાન તારાં સદા;
અને વનવને, અનેક િગિરને તટે, સાગરે ,
ભરે અિનલબાલકો િવરલ િદYય તારા \વરો!
િવભૂિત િવભુની gસà તવ નેeમાં દીપતી,
તૃષા xદય દGધની િનિમષ માeથી છીપતી;
સખી સકલ zવની! સદય દેિવ! સાéાંગથી
નમી ચરણમાં અમે યુગલ યાચીએ આટલું :—
વસો અમ શરીરમાં, xદયમાં અને નેહમાં,
કસો gકૃિત સવóથા gણયદાનની ચેહમાં :
િવશુá સુખનાં લતાકુસુમ zવને yમú,
અપNય પિરશીલને િવમલ ધમóને પામú!
વસંત વનદેવતા! શુભ, સદૈવ સNયંવદા,
કરો િવહગ િવãનાં મધુર ગાન તારાં સદા!
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અને અિનલબાલકો િવરલ િદYય તારા \વરો
ભવો વનવને, અનેક િગિરને તટે, સાગરે !
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૫૨.. સાગર અને શશી

આજ, મહારાજ! જલ પર ઉદય úઈને
ચંfનો xદયમાં હષó yમે,
\નેહઘન, કુસુમવન િવમલ પિરમલ ગહન,
િનજ ગગન માંહી ઉNકષó પામે;
િપતા! કાલના સવó સંતાપ શામે!
નવલ રસ ધવલ તવ નેe સામે!
િપતા! કાલના સવó સંતાપ શામે!
જલિધજલદલ ઉપર દાિમની દમકતી,
યાિમની Yયોમસર માંહી સરતી;
કાિમની કોિકલા, કેિલકૂ જન કરે ,
સાગરે ભાસતી ભYય ભરતી;
િપતા! સૃિé સારી સમુäાસ ધરતી!
તરત તરણી સમી સરલ તરતી,
િપતા! સૃિé સારી સમુäાસ ધરતી!
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અરે ! િધ}ાર છે હં ુને! બRયો પાપીઃ બRયો પાપી!
િપતાની \નેહની આંખો મહq શૂળી, અરે ! આપી!
તરફડુ ં ધૂળમાં હાવાં : બદન પર ખૂબ સાwં ખાક :
છતાં ના આગ હોલાતી! બRયો પાપી : બRયો પાપી!
પડયો કંગાલ હં ુ મેળે, નજરથી પાપને úતો,
સળગતા નીચ ખાડામાં! બRયો પાપી! બRયો પાપી!
િપતા આ પાપથી રîો : રîણ માગું : દયા બîો :
અરે ! હં ુ દુé શું માગું? બRયો પાપી! બRયો પાપી!
છતાં માંગું : િપતા! માગું : îમા માગું! સy માગું :
અને એ નૂરની ઝાંખી પડેલો દાસ ના Nયાગું!
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તને હં ુ úu છુ ,ં ચંદા! કહે , તે એ જુ એ છે કે?
અને આ આંખની માફક કહે , તેની wએ છે કે?
અને તવ નેeમાં તે નેeનું gિતિબંબ úવાને,
વખત હં ુ ખોu તેવો શું, કહે , તે એ ખુએ છે કે?
સખી! હં ુ તો તને úતાં, અમે úયેલ સાથે તે,
\મરં તાં ના શકું સૂઈ! કહે , સાથી સૂએ છે કે?
સલૂણી સુંદરી ચંદા! ધરી તવ \વIછ િકરણોમાં
xદયનાં ધોu છુ ં પડ હં ુ : કહે , તે એ ધુએ છે કે?
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[અંજનીગીત]
માગું હો Yહાલાંને આરામ!
યાચું હો Yહાલાંને આરામ!
gાથóું હો બîાવા, \વામી!
Yહાલાંને આરામ!
Yહાલાં, જ ે લાધેલાં માગી :
Yહાલાં, જ ે સાધેલાં yગી :
gાથóું તે રîાવા, \વામી!
બîાવા આરામ!
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નમું : નમું : જગિNપતા! નમું : નમું : નમું!
દયા કરો કે સવóદા પદાંબુજ ે રમું!
આïા gમાણે િદલ મહqના Öેષને દમું :
તે હં ુ નહq : હં ુ તો ભવાટવી િવશે ભમું!
પાપોની સy થાય તે નીચે પડી ખમું!
િજતાડો જગàાથ! શાંિતએ પછી શમું!
દુિનયામાં ભલે કોઈને હં ુ દીન ના ગમુંÇ
તમને ગમું ú તાત! તો ન કાંઈ તે સમું :
gેરો! gભો! gસાદ તે રાz થઈ જમું :
માગું નમી નમી આજ કે રસેશમાં રમું!
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૫૭.. એક ET

[અંજનીગીત]
સવóોપરી \વામીની સેના
સુમનસ સકલ, xદય રસ જ ેના
નાથ, િનવાસ, ભુવન ઊતરે ના —
એ તે કેમ બને?
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ચાલો ને, સિહયર! ઉàત zવનજલ ઝીલવાને જઈએ રે !
પુMય સિલલ અવગાહનથી, સખી! અંતર પાવન થઈ રે !
ચાલો ને, સિહયર
gભુના િગિરથી અવતરે શાંત સદાિશવ નીર :
શમવે મનુકુલતાપને છાયા તwવર તીર!
શીતલ સૌVય સુધારસ, સુંદરી! રે લી રíો જઈ લઈએ રે !
ચાલો ને, સિહયર
\ફિટક િવશદ વરસી રíા સુરસિરતાના ધોધ :
લિલત કરી EલાંતાNમને gેરે gાણ gબોધ!
સાડી સú, સખી! \નેહસુરંગી : વાિર પર\પર દઈએ રે !
ચાલો ને, સિહયર! ઉàત zવનજલ ઝીલવાને જઈએ રે !
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“િપતાz! બચાવો : બચાવો : બચાવો મહાસાગરે !
zવ મારો બહુ ગભરાય! બચાવો મહાસાગરે !
પારાવારે દુZમન મળી મારે , િપતા તારે નહq બીú માનવી.
દયાિનિધ! તમે જ સહાય! બચાવો મહાસાગરે !
નથી એકલની, નાથ! હોડી; પૂંz છે ના થોડી િપતાzના \નેહની :
મારે વાંક ે રખે એ ડુબાય! બચાવો મહાસાગરે !”
***
“મહાસાગર દયા મહાસાગર! Yહાલાંઓ, ડરશો નહq!
નથી સંસાર પારાવાર! Yહાલાંઓ, ડરશો નહq!
િદલમાંના દુZમન દૂર થાશે, પાછા પડી yશે િપતાzના શTદથી :
gભુ zવનમાeાધાર! Yહાલાંઓ, ડરશો નહq!
હોડી દાનવ ના શકે તોડી : િવધાતાએ úડી બધાં િનજ બાલની :
\વામી સંકટે ઉáારનાર! Yહાલાંઓ, ડરશો નહq!
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અમે ચેલા બધા ઘેલા : gભુની પાઠશાલાના!
અમે ઘેલા અને મેલા : gભુની પાઠશાલાના!
અમારામાં કશો ના માલ!
અમે તો મૂખó ને કંગાલ!
છતાંયે બાળકો છઈએ : gભુની પાઠશાલાના!
અમે ઘેલા બધા ચેલા : gભુની પાઠશાલાના!
અમે મેલા અને ઘેલા : gભુની પાઠશાલાના!
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છો લાખ વાર દયાલુ દેવ મનુ[ય કુRદનને કસે,
છો સાત લાખ સવાર રEત-સમુfમાં સામે ધસે,
Nહોયે નિહ ડરશો, પડી સહુ ગતóમાં નીચે જશે,
\વામી સમથó સખા સદા રાyિધરાજ િવરાજશે!
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૬૨.. નવલ િનવે દ ન

[રાિગણી આશાગોડી]
આપે મને નવરાYયો, ઓ તાતz
આપે મને નવરાYયો!
રં ક ગરીબ હં ુ ભાYયો, ઓ તાતz
આપે મને નવરાYયો!
શTદ સરોવર : તારક ભતóા;
\નેહસુધા છવરાYયો, ઓ તાતz
આપે મને નવરાYયો!
ભૂખ હતી િશવની કwણાની :
ભાખર શો ખવરાYયો, ઓ તાતz!
આપે મને નવરાYયો!
અPભુત પાઈ શરાબ કશાનો,
રાગ નવો ગવરાYયો, ઓ તાતz!
આપે મને નવરાYયો!
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મારા મહq િનજ \નેહે સુવાડી,
નમóદાને ધવરાYયો, ઓ તાતz!
આપે મને નવરાYયો!
રં ક ગરીબ હં ુ ભાYયો, ઓ તાતz!
આપે મને નવરાYયો,
આપે મને નવરાYયો, ઓ તાતz!
આપે મને નવરાYયો.

119

૬૩.. અપાવરણ EાથZ ન ા

અંતરની lુિત ખોલો, ઓ તાતz!
અંતરની lુિત ખોલો!
વેદનાં વાયક બોલો, ઓ તાતz!
વેદનાં વાયક બોલો!
“િહરMમયેન પાeેણ સNય\યાિપિહતં મુખ° |
ત`વં પૂષàપાવૃô સNયધમóાય |éયે ||”
સુવણóમય પાeથી સNયનું મુખ બંધ જ ે,
ઉઘાડી આપ તું, પૂષ†! સNયધમó|ગથó તે!
વેદનાં વાયક બોલો, ઓ તાતz!
વેદનાં વાયક બોલો!
અંતરની lુિત કોલો, ઓ તાતz!
અંતરની lુિત ખોલો!
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૬૪.. અનં ત વા:સ>ય

આપ જ આવા તો úયા, િપતા gભુ!
આપ જ આવા તો úયા!
મn તો માનેલું કે ખોયા, િપતા gભુ!
આપ જ આવા તો úયા!
દુબóલ, દીન, િનરાશ , વળેલો,
દૂરથી દેખી શું રોયા? િપતા gભુ!
આપ જ આવા તો úયા!
પંકિનમ~ હતા ચરણો તે,
પોતે દયાથી શું ધોયા? િપતા gભુ!
આપ જ આવા તો úયા!
\વIછ કરી જખમો સહુ જૂ ના,
લેપ લગાડીને લોíા? િપતા gભુ!
આપ જ આવા તો úયા!
મn તો માનેલું કે ખોયા, િપતા gભુ!
આપ જ આવા તો úયા!
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આપ જ આવા તો úયા, િપતા gભુ!
આપ જ આવા તો úયા!
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૬૫.. તારકAતોD

[િમ. મૅસનના tિGલશ êોe ઉપરથી]
gભુ તારકની સહુ કીિતó કરો,
અવનીતલમાં અને \વગó મહq :
તેનું શાસન િવ\તરો સવó જગે,
તેના રાKયનો અંત જ આવો નહq.
જ ે છે સાwં અને સાચું, એ સહુનો
તે છે આXફા અને તે છે ઓમેગા એ;
ઝરો િજંદગીનો, સિવતા Ñુિતનો,
બધા હષó ખરા રíા, તે ભેગા છે.
આિદ, અંત, તે ઈãર માણસ છે,
તેનું આંતર સü ન કો yણી શકે;
પણ માનવ દૈવી {પ મહq
તેના આિદ ને અંત gમાણી શકે.
જ ે છે, હતો, જ ે ફરી આવનારો છે,
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સનાતન અનંત અહં hëાિ\મ,
gભુ સૌ શિEતમાન, સવóોપરી ઈãર!
ÑાવાપૃિથYયો બોલો, તથા\તુ!
To Jesus Christ be glory given,
By all on earth; by all in heaven :
Let his dominion wide extend,
His glorious kingdom never end.
For He of all that’s good and true,
Is Alpha and Omega too,
The fount of life, the source of light,
The spring of every true delight.
Beginning, Ending, God and Man,
His inmost being none can scan;
But in his Human Form Divine
The Lrst and last united shine.
Who is who was, who is to cime,
Eternal inLnite I AM;
The Lord Almighty God most high!
Amen let Heaven and Earth reply.
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૬૬.. આપણી રાત

[કYવાલી]
શરદ પૂનમની રિઢયાળી સદા,
મને સાંભરે આપણી રાત, સખી!
હસે આકાશે ચંfમા, તારા લસે;
મને સાંભરે આપણી રાત, સખી!
વદને નવzવન નૂર હતું;
નયને gણયામૃત પૂર હતું;
xદયે રસમાં ચકચૂર હતું;
મને સાંભરે આપણી રાત, સખી!
Rહાતાં Rહાતાં gકાશમાં, gેમ તણી
કીધી િવlTધ વાતો રસીલી ઘણી;
કXપનાની ઇમારત કpક ચણી;
મને સાંભરે આપણી રાત, સખી!
તાwં \વાપóણ અંતરમાં જ લહં ુ;

125

કાRત - મિણશંકર રNનz ભÅ

કથા અPભુત એ જઈ કોને કહં ુ?
\મરનાં જલ માંહી િનમ~ રહં ુ;
મને સાંભરે આપણી રાત, સખી!
રાત {પાળી, {ડી, રસાળી હતી;
આશકોની અપૂવó િદવાળી હતી;
આખી ઉNસવ માફક ગાળી હતી;
મને સાંભરે આપણી રાત, સખી!
gાણો આપણાનો Nયારે યોગ થયો,
અંગેઅંગનો ઉÉમ ભોગ થયો;
અને આખર આમ િવયોગ થયો!
મને સાંભરે આપણી રાત, સખી!
હસે આકાશે ચંfમા, તારા લસે,
મને સાંભરે આપણી રાત, સખી!
શરદ પૂનમની રિઢયાળી સદા;
મને સાંભરે આપણી રાત, સખી!
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૬૭.. મનોહર મૂ િ તZ

[કYવાલી]
દેવે દીધી દયા કરી કેવી મને,
અહા! મૂિતó મનોહર માશૂકની!
નવરં ગ gફુä, ગુલાબ સમી
મૃદુ, મૂિતó મનોહર માશૂકની!
નયને કંઈ નૂર નવું ચળકે,
વદને નવી વNસલતા ઝળકે;
સખી! એક જ તું ગમતી ખલકે
મને, મૂિતó મનોહર માશૂકની!
િશરકેશ સુકોમલ સોહી રíા,
િ\મત úઈને તારક મોહી રíા,
કામધેનુ-શી બાલક દોહી રíા
તને, મૂિતó મનોહર માશૂકની!
xદયે શુભ, ઉÄવલ ભાવ ભરો :
gણયામૃતની િgય ધાર ધરો :
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સહચાર મહq ભવ પાર તરો,
સખી! મૂિતó મનોહર માશૂકની!
નવરં ગ, gફુä, ગુલાબ સમી,
મૃદુ, મૂિતó મનોહર માશૂકની!
દેવે દીધી દયા કરી કેવી મને,
અહા! મૂિતó મનોહર માશૂકની!
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Eાસંિગક

૬૮.. કલાપીને સં બ ોધન

સુરતાની વાડીના મીઠા મોરલા!
ઊછળતા શા ઉરસાગર ઉäાસ ú!
િનઝóરતી સૌભાGય સુહાગન KયોિN\નકા :
નયને ઝળકે નમôં િનમóલ હાસ ú!
સુરતાની વાડીના મીઠા મોરલા!
આંજ ે ને અજવાળે આંખડલી સખી,
અંતર ઉપર ઊઘડે આલમનૂર ú!
હે ત હૈ યાનાં વહતી વાજ ે વાંસળી,
ઊડે \વર આકાશે અંદર દૂર ú!
સુરતાની વાડીના મrઘા મોરલા!
નંદનવનના gાસાદોની ટોચથી,
મધુરી કેકા આજ ે શી ઊભરાય ú!
સુરિભઓની સાથે સંસારે સરી,
અંતÖóારે ગીતા શી અથડાય ú!
સુરતાની વાડીના મીઠા મોરલા!
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“તNસિવતાનુ ભગó વરે Mયં ધીમિહ |”
ગાયeીનો જૂ નો ભેદક મંe ú!
આજ ે અRય gકારે આ માથું નમે,
નમતો સાથે આNમાનો એ તંe ú!
સુરતાની વાડીના મrઘા મોરલા!
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૬૯.. િહં દ પર આશીવZ ા દ

[રાગ વાગેãરી]
ઉતારો z અમ દેશે ઈãર આશીવóાદ.
બાંધવ દેશ થયા ycત સૌ :
એક રહી અમ દાદ!
ઉતારો z અમ દેશે ઈãર આશીવóાદ.
શતકો વીNયાં ભર િનfામાં,
કીધો પૂણó gમાદ;
પૂવóજની ઉKKવલ કીિતóની
ન કરી સાચી યાદ! ઉતારો
zવનિવcહને નવ સમKયા,
કરતાં િન[ફળ વાદ :
આજ કરી કwણા નવ યુગનો
નવલ સુણાવો નાદ! ઉતારો
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૭૦.. પિરષ:સ:કાર

[ઝૂલણા ગીત]
નવલ યુગનો દીસે સૂયó આજ ે ઉિદત,
િહં દ સંતાન ઉäિસત ફરતાં :
બાલ વીરો અને gૌઢ વીરો સિહત,
વીરા માતા તણાં વૃંદ સરતાં!
આદરો સંઘનું કાયó ઉછરં ગમાં,
આયóસંસારનું સુખ વધારો :
પૂzએ પિરષદે પુિનત પગલાં અમે,
બંધુઓ ને બહે નો, પધારો!
પિરષદો છે પુરાણી gથા આપણી,
નવલ આનંદ શો આજ રે લ!ે
સવóનાં નયનમિણ દીિâમય ભાસતાં,
xદયના રં ગ શા રાસ ખેલે!
કેળવો દેશમાં િદYય િશશુવાિટકા,
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સÄનો! gથમ િનજ ઘર સુધારો!
પૂzએ પિરષદે પુિનત પગલાં અમે,
બંધુઓ ને બહે નો, પધારો!
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૭૧.. િહં દ માતાને સં બ ોધન

ઓ િહં દ! દેવભૂિમ! સંતાન સૌ તમારાં!
કરીએ મળીને વંદન! \વીકારú અમારાં!
િહં દુ અને મુસલિમન : િવãાસી, પારસી, િજન :
દેવી! સમાન રીતે સંતાન સૌ તમારાં!
પોષો તમે સહુને શુભ ખાનપાન બîી :
સેવા કરે બને તે સંતાન સૌ તમારાં!
રોગી અને નીરોગી, િનધóન અને તવંગર,
ïાની અને િનરîર : સંતાન સૌ તમારાં!
વાXમીિક, Yયાસ, નાનક, મીરાં, કબીર, તુલસી!
અકબર, િશવાz, માતા! સંતાન સૌ તમારાં!
સૌની સમાન માતા, સૌએ સમાન તેથી :
ના ઉIચ નીચ કોઈ, સંતાન સૌ તમારાં!
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ચાહો બધાં પર\પર, સાહો બધાં પર\પર :
એ gાથóના કરે આ સંતાન સૌ તમારાં!
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૭૨.. Jદયગીતા

[િબભાસ અને પરજના \વરોમાં]
ઘીરજ ધર ને, હૈ યા તું મારા!
આNમા શાãત અમર છે!
દૂર થવાનું અંધ િનશાનું, અંધ િનશાનું, અંધ િનશાનું હા!
\વગóોમાં \નેહે ભેટવું!
\વામીનો શTદ તો સાંભળી માનú :
દેહી શાãત અમર છે :
નવ કુસુમ નવ મરતું!
gભુ િનકટ ઝટ સરતું :
અિય xદય! ધૃિત ધર
િદલ નજર કરઃ
િવરલ તwવર
િવરલ સરવર,
સમીપ સુરજનભવન ઝળહળતાં!
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૭૩.. કાં ત ાની EાથZ ન ા

[રાગ ગૌડ મXહાર : તાલ િeતાલ]
િવભુ જ ે િવલસે, ચરાચરે હસે,
બધે Yયાâ વસે, રસે તે ભજુ !ં
પૂરે ઇIછાને!
પિત કાRત વર િવના નિહ અવર,
સકલ જગત સુખ સરવર, નરવર,
પરમ કાwિણક િપતા!
ઉપાિધ શમાવો,
કમાણી કમાવો,
જનોમાં જમાવો,
ન માwં ગજુ !ં નૂરે ભqyવો.
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૭૪.. Aમરદશા

[રાગ Eલાઇડાની ધૂન : તાલ લાવણી]
રટ, રસના! રટ રસના!
િgયતમનું નામ રટ, રસના!
લવ ઇતર ઉપર અબ વસ ના!
િgયતમનું નામ રટ, રસના!
િદવસ રાત બસ એ જ વાત,
જપ કર િgય નરવર જસના!
જપ કર િgય નરવર જસના!
િgયતમનું નામ રટ, રસના!
મનોહર {પ \મwં !
Qયાન તે ધwં , કશાથી ન ડwં ,
સાગરો તwં , િબયાબાં ફwં !
સવó પરહwં , કાRતને વwં !
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અિય રિસક રમણી! જરી હસ ના!
િgયતમનું નામ રટ, રસના!
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૭૫.. ફકીરી

[રાગ ભૈરવ : તાલ દાદરા]
હવે શરણે gભુ ચરણે દયાઝરણે!
અફસોસ, અફસોસ, અફસોસ ના કશો!
સંસારના બંધ તમામ તૂટયા,
સંબંધીઓના પણ દોર છૂટયા;
હવે રíું શાãત zવવાનું,
gેમે gભુના પદમાં જવાનું!
િgય િપયુ પરમ મુજ િદલને :
જલમાં, \થલમાં સઘળી પલમાં :
શું કwં ? દિયત! શું કwં ?
ખમવું, ભમવું : િદલને દમવું િશવમાં શમવું!
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૭૬.. િવરહાનલ

[રાગ િહં ડોલ : તાલ દાદરા]
નિહ કંઈ ચેન પડે Eયાંય રે , સજની ઓ!
ઘડી ઘડી પલ \મૃિત ગભરાવે,
આંખ ન િમચાય નહq yય રે રજનીઓ!
િચંતનથી પણ ઠારવા, કશો મળે ન ઉપાય,
સમz ન હતી આવડી, િવરહાનલની લાય!
બહુ બહુ યNન કwં , િદલને િદલાસા ધwં ,
તદિપ ન શાંિત મળે Eયાંય રે , સજની ઓ!
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૭૭.. રાસ

[રાગ બરવા િજäા : તાલ હqચ]
કાંતા
સખી! રમીએ લો રાસ રં ગમાં!
હો મારી સાહે લી રે ! મારી સાહે લી રે !
રમીએ, રમીએ લો રાસ રં ગમાં!
રં ગમાં ને અંગના ઉમંગમાં રે !
સખી! રમીએ, રમીએ લો રાસ રં ગમાં!
ભરી ભરતી હૈ યાની ગહન ગંગમાં હો!
સખી! રમીએ, રમીએ લો રાસ રં ગમાં!
સહુ સાથે, હો! સહુ સાથે,
પદ પાડી ફરો ફૂદડી!
ઉભય હાથે, હો ઉભય હાથે,
દઈ તાલ સરો, સુંદરી!
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તરો \વગó નવલ ભગó ભરી નેeમાં!
હરો નઃસાર સંસારનો ભાર આ વાર
આ Öાર îેeમાં!
પહે લી સખી
લસે ઉäાસપૂર, હસે હૈ યામાં હૂર;
વસે દેવો ના દૂર, સખી સંગમાં!
બીz સખી
સખી? શું તાwં {પ રIયું તાતે અનૂપ!
zવન જંગમાં!
પહે લી સખી
અહો! શોભે શો આજ સુંદરીનો સમાજ,
બને અંતરનો પાજ, સરે \વગo અવાજ;
સખી! કાંતા િશરતાજ સમી દીપતી!
કાંતા
ફરં તાં, સરં તાં, તરં ગે તરં તાં,
કલાઓ કરં તાં, સુભગóો ભરં તાં!
ભરી ભરતી હૈ યાની ગહન ગંગમાં હો સખી! રમીએ
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૭૮.. છેR ુ ં આિલં ગ ન

[રાગ ùનપુરી ટોડી : તાલ ગઝલ]
ભેટી લે gાણ મારા!
\વગóોમાં ફરી તો છે ભેટવું!
gીિતને ના પરહરો : તાવો!
gભુને ઉછંગે, Sયારા! લેટવું!
ભવમાં તવ આ મૈeી
હં મેશાં ગવાશે, જનો નિહ ભૂલે!
મરzવા બનને,
સંસારે તો, િgય! તરો, તારો!
િgયોને gભુ પંથે છે જવું!
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૭૯.. િAમતEભાને

Eયારે મળું, Eયારે મળું, એની એ જ ઝંખનામાં
\વSન િવશે એક વાર ભેટ િgયાની થઈ;
ઝટ દોડી ઝાXયો હાથ એટલે તો પાછી ચાલી
પરમ gયાસ વતી હાથ છોડાવી દઈ;
િપયુ ઝંખવાણો પડયો, પિરતાપ તેનો úઈ
ભીિત બધી દૂર કરી સિ\મત પાસે ગઈ;
િ\મતgભા úવા આડે બીજુ ં કp કરી ન શEયો
એટલામાં અરે , હાય! આંખ ઊઘડી ગઈ.
એ જ િ\મતે હયóું હશે કૃ[ણનું રાધાએ િચÉ,
સુભfાએ કુતં ીપુe મોિહત કયóો હશે;
એ જ િ\મતે દુ[યRતની ફે રવેલી હશે વૃિÉ,
એ જ િ\મતે નળરાય સતીથી ઠયóો હશે;
એ જ િ\મતે પુ{રવ લુTધ થયો ઉવóશીમાં,
એ જ િ\મતે િવãાિમe દપóને હયóા હશે;
નિહ úu એવું િ\મત ફરી ફરી એમ yણી,
gીતમ મદાલસાનો ઘેલો થઈ ફયóો હશે.
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૮૦.. સૃ િ VસHદયZ થ ી મન ઉપર થતી
અસર

[માિલની]
મધુર મધુર ઠંડો વાય છે વાયુ આજ ે,
પરમ િવમલ શોભા ચિfકાની િવરાજ ે;
અનુકૂળ સઘળી છે હષóની આજ ચીú,
અવસર નિહ આવે આ સમો કોઈ બીú.
[અનુéુપ]
વધતું કહીને શાને Yયથó મારે વધારવું?
ફરવાને જવા ચાહં ુ િgયે! આપે પધારવું.
[મંદાaાતા]
YયાSયો આખા વપુ મહq સુણી હષó અNયંત એને,
આવી સારી ઋતુ મહq નહq થાય આનંદ કેને!
“ઠંડી વાશે િgય પિત, કદી તો પછી કેમ થાશે?”
બાંQયો એવું કહી — હસી — મને gેમથી હ\તપાશે.
[રથોáતા]
સÄ એ ઝડપથી થઈ રહી, નીકìાં સુખદતા મને વહી,
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મંદ મંદ િપય સાથ yu છુ ,ં વાટમાં સરસ કાંઈ ગાu છુ .ં
[પુિ[મતાcા]
રિસત સમzને gમોદ પામી, નયનથી úઈ રહી જ સામી;
કર મહq કરને નખાવી ચાલે, gણય થકી પિતને િgયા િનહાળે.
[વસંતિતલકા]
દેખાવ તો બહુ જ સુંદર આસપાસ,
શી ચંિfકા! કુસુમદામની શી સુવાસ!
આનંદ એ િgય તણો વધતો જ ચાXયો
ને છૂટથી gસરીને મન માંહી VહાXયો.
[અનુéુપ]
થવા લાગી મને િચંતા, કેમ આનું હવે કwં ?
હદથી વધતાં હષó, પિરણામ થશે ખwં !
[મંદાaાંતા]
આવી Nયાં તો િવકટ તwની એક િવ\તીણó ઝાડી,
હo તા જ ેમાં િદવસ સમયે નીચ લોકો અનાડી;
તેમાં શાથી કંઈ પડી ગયો વાત માંહી િવરોધ,
આYયો તેના પર મન થકી તુતó અNયંત aોધ.
[અનુéુપ]
િવનોદ સઘળો એ Eયાં કોણ yણે શમી ગયો;
વાતચીત પડી બRધ \વર છેક નમી ગયો.
[\વાગતા]
વાર તો બહુ ગઈ ન હતી Kયાં એ gદેશ થકી મુEત થયાં Nયાં.
અંધકાર ટળતાં અજવાળું, એ સુશોિભત બહુ જ િનહાળું.
[સોરઠો]
મંદ \વરથી એક નાળું Nયાં વહે તું હતું;
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તે દેખીને છેક સવo તકó ફરી ગયા.
[\વાગતા]
Nયાં સુધી ‘કદરહીન બહુ છે’ વાEય એ ઊચરતો દુખમાં હં ુ ;
‘એ જ એ જ જગ માંહી સહુ છે’ એમ શTદ નીકìા મુખમાં Nયાં.
[પુિ[પતાcા]
જગત બધું બહુ જ શાંત લાગે, અિતશય દૂર gસà વીણ વાગે;
ગગન પણ ખુશી જણાય છે આ, પવન મનોહર રાગ ગાય છે હા!
[અનુéુપ]
મ\તકે પડવા માંડયા શીત અમૃતના કણો;
શાંત કોપ થયો મારો તથા હષó વQયો ઘણો.
[વસંતિતલકા]
gાણિgયા મુજ થકી હતી દૂર થોડી,
Nયાં હં ુ ગયો xદય સાથ તુતó દોડી;
દશóાવીને નયનથી સહુ ફે રફાર,
છાતી સમી કરી રíો ધરી થોડી વાર.
[દુહો]
અlુ આYયાં આંખમાં; થયો ગળગળો સાદ!
પૂwં બોલી નિહ શEયો — ‘gાણ-îમા-gસાદ!’
[અનુéુપ]
લKy તેણે તz દીધી \વ\થ તુતó મને કયóો;
બાલાએ બાલચેéાથી િચÉના ખેદને હયóો.
[ગીિત]
શું શું ચેéા કીધી, તે વણóવવું નહq ઉિચત ધાwં ;
અનુભવરિસકો સમજ ે, બીyને શું જણાવવું વાwં !
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૮૧.. ચં દ ાનો સં દ ે શ ો

[પદ]
આવો, અંદર આવો, Yહાલાં વાસમાં!
સંદેશો શો લાવો ચંદાTહે ન ú?
કોમલ શીતલ મધુર સુધા વરસાવતાં
\નેહ ભરે લાં નj તમારાં નેન ú : આવો
xદય સરોwહ zવન સમz પોષú :
જનસેવાનો ધરú શાãત ધમó ú :
gગટ િપતાના પુMય પુરાતન પથમાં
િ\નGધ પર\પર કરú કેવલ કમó ú! આવો
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૮૨.. AવગZ ગ ં ગ ાને તીર

[અનુéુપ અને મંદાaાRતા]
સખે \વSન થયું પૂwં ચાલી ગઈ િવભાવરી;
શું હવે સંભળાવું હં ુ, નહq úu ફરી ફરી.
કાલે રાતે મુજ શયનમાં અSસરા એક આવી,
યંeો થોડાં નવીન કરમાં રાખીને સાથ લાવી;
મારા સામું îણ નીરખીને gNયિભïા લહે છે,
ધીમે ધીમે મધુર વચનો આ gમાણે કહે છે :
“િવમાન લઈને સાથે, આવી છુ ં આપની કને,
\વગóમાં ફરવા ચાલો, આïા છે બાઈની મને.”
ઊભાં મારા તનુ પર થયાં હષóથી સવó રોમ,
આYયું શTદો િgયકર સુણી દેહમાં ખૂબ úમ.
તેનાં યંeો ઉપર હળવે થાu છુ ં હં ુ સવાર,
vડુ ં vચે તદિપ નીરખું સૃિéસsદયóસાર.
પવóતો થાય છે નાના, રસા બાલક જ ેવડી;
સિરતા સવó મુEતાની માલાઓ હોય તેવડી.
úતાંમાં તો થઈ ગઈ સખે પૃOવી અNયંત નાની,
બીy સવo cહગણ િવશે ઓળખું એહ શાની!
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આYયો Nયાં તો પરમ સુખને આપનારો gદેશ,
સાિહNયોની િવિવધ સુખમાં Kયાં નહq ખામી લેશ.
પૂણó ચંf gકાશે છે, વરસે છે સુધા સદા,
અંતિરî િવશે ગાય અSસરાઓ િgયંવદા.
વૃîોમાંથી પિરમલ લઈ વાયુ જ ે સંચરે છે,
\થાને \થાને xદયકમલો હષóથી તે ભરે છે;
મીઠો મીઠો રવ કરી કરે પîીઓ સવó ગાન,
aીડા કેરાં સદન નીરખી છેક ભુલાય ભાન.
“બીજુ ં úવા નહq દેવું, આïા છે એમ આકરી,
માટે આપ વળો આમ, કિવરાજ, કૃપા કરી.”
લીધો ર\તો િgય સખી તôં વાEય એ સાંભળીને,
છોડી દીધું અવર સઘળું અRય માગo વળીને;
થોડી વારે પવનલહરી આવવા માંડી શીત;
ધીમું ધીમું lુિત પર પડયું દૂરથી કોઈ ગીત.
સાંભળી િવકૃિત મારી આંખોમાં સહસા થઈ,
ઓળFયો \વર મn એવું અSસરા સમz ગઈ.
દેખાયો Nયાં મધુર \વરના જRમનો દેશ પાસે,
ઘાટાં વૃîો મહq પણ જહq ચિfકા \પé ભાસે;
úયો |િé િ\તિમત કરીને \વગóગંગાgવાહ;
જ ેથી મારો ઝટ શમી ગયો મૂડ મNયóNવદાહ.
દશóાવે છે કરી aીડા શકુRતો મનનો રસ,
સúડ પુિલનો પાસે રમે છે હં સ સારસ.
આંખોમાંથી મુખ પર પડે જ ેમનું બા[પપૂર;
તે પોતાની િgય સહચરી પાસ નાચે મયૂર;
ઘોળાયા છે gણયરસથી જ ેમના ચ^વપા.
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રાeીમાંયે અનુભવ કરે હષóનો Nયાં રથા.
પશુઓ પîીઓ વૃîો પવનો g\તરો સહુ,
ખૂબીદાર અહq લાગે, દીસે આનંદમાં બહુ.
ધોળાં ધોળાં શિશિકરણ જ ે તોય સાથે ગળે છે,
તેથી તેને સરસ વધતી ãેત શોભા મળે છે;
વIચે વIચે \મરણ કરવા યોGય Öીપો જણાય,
પાણી સાથે રિત સમયનાં ભૂષણો Nયાં તણાય.
પિરવતóન પામે છે ચીú Nયાં આસપાસની —
જલમાં રચના úશો તwFñતારકFñઘાસની.
એ સૌ શોભા તz દઈ હવે Qયાન બીજ ે જ yય,
આહા! પાસે મધુર રવ એ વીણનો સંભળાય;
yદુ જ ેવા અજબ ગુણથી વૃિÉઓ મૂઢ થાય,
ઝાઝું તો શું પણ અવયવી ચેતનાયે ભુલાય.
\વરથી થઈને લુTધ વાયુ એ મંદ વાય છે;
વીણા Öારે ખરે કોઈ મોિહનીમંe ગાય છે.
થોડે થોડે પરવશ થયું, સવó માwં શરીર,
|િé ઝાંખી, જડ બની જતાં દૂર દેખાય તીર;
પાસે આYયું \થલ તદિપ તે મn નહq કાંઈ yMયું,
શુિá માંહી મુજ મન પછી અSસરાએ જ આMયું.
Kયાં હં ુ આંખો ઉગાડીને ઊતwં છુ ં િવમાનથી,
અરે રે , હાય! એમાંનું મારી સામે જરા નથી.
નીચે vડો lુિતપથ થકી ઊતરીને ફરે છે;
ઝીણો મીઠો િવરલ \વર, એ િચÉમાં શું કરે છે?
Eયાં એ સવo અજબ રચના આંખની yય ઊડી?
એની કેમે ખબર ન પડે શોકમાં yu બૂડી!
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કેની પાસે હતું yવું અSસરા કોણ એ હતી,
એ િવચાર િવશે મારી હz મૂંઝાય છે મિત.
yôં છુ ં કે \વર અજબ એ હં ુ જરા ઓળખું છુ ,ં
તોયે શાંિત નિહ xદયને થાય એવો જ હં ુ છુ ;ં
ઝાઝાં વષóો પર lુિતપથે જ ે પડયો હોય, હાય!
એનો એ છે — ખિચત જ — સખે, એમ શાથી જણાય?
\વSન અPભુત એ માwં લંબાયું હોય ú કદા,
સવó િનåલ થાતાં તો સંતોષી હo ત સવóદા.
રે ! હં ુ Eયારે ફરી નયનથી \વગóગંગા િનહાળું!
KયોN\ના તો એ ટળી ગઈ — થયું પાસ અંધાwં કાળું.
દુભóાગી હં ુ શયન પરથી હાય! નીચે પડુ ં છુ ;ં
પાછુ ં આવે નિહ તદિપ તે \વSનને હં ુ રડુ ં છુ .ં
yôં છુ ં નામ હં ુ તોય જણાવું કેમ આપને,
અનુમાન જ હોવાથી બહુ સંદેહ હo મને.
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૮૩.. િEયા કિવતાને આSાસન

[પુિ[પતાcા અને fુતિવલંિબત]
“અરર મુજ હશે નસીબ કેવું
નથી મળતું Eયહq માન, હાય!” એવું
કહી પછી ચરણો િવશે પડે છે,
િgય કિવતા મુજ વેગથી રડે છે.
બહુ જ િવ\મય ખેદ મને થયો,
તÜન \તTધ જ મૂઢ બની ગયો;
પણ પછી ઝટ શાRત જરા કરી
િનજ િgયા સરખી xદયે ધરી.
રહી પણ ગઈ એ જરાક છાની
બહુ િદલગીર હં ુ થાu એમ માની;
મુજ મુખ ભણી નેeને લહે છે,
અિતશય આÉó \વેર પછી કહે છે : —
“િદલ દયા ધરી માફ કરો મને
દુખી થઈ કwં છુ ં દુખી આપને;
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અરર zિવત આમ ભલે જતું,
સહન, નાથ, નથી મુજથી થતું!
ગુણ નથી મુજ માંહી એક સારો,
િનજ મનમાં, િgય gાણ, એ િવચારો;
તદિપ gણય શીદ ને કરો છો?
મૂરખ િgયા પર ચાહના ધરો છો.
િવષમ ટેવ પડી મુજને ખરે ,
xદયને બહુ માન ગમે અરે !
ગુણ િવના પણ કેમ જ એ મળે?
મફત િનબóળતા થકી શું વળે!
નથી નથી નથી યોGય હં ુ તમારે
zવતર આ નથી રાખવું જ મારે ;
મનથી લઈ રy હવે મwં છુ ,ં
પણ તમને િgય મુEત હં ુ કwં છુ ”ં
નયનથી બહુ નીર મને વહે ,
xદય શTદ કહો Eયમ આ સહે ?
વચન તો મુખથી નવ નીસયóું,
તદિપ ચુVબન મn હળવે કયóું.
ધડક ધડક થાય હાય છાતી,
ધીરજ રહી મુજનીય સાવ yતી;
વદનકમલ úઈને કહં ુ છુ ,ં
નજર ઠરાવી Nયહાં જ હં ુ કહુ છઃં —
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“કદર અવર શું જનો િપછાને ?—
મન મહq એ ધરી શોક કોણ આણે?
ઉભય મળી મને ખુશી કરો છો,
પર પરવા શીદ અRતરે ધરો છો?”
મધુર શTદ થકી ખુશ મn કરી,
િદલગીરી મનની સઘળી હરી;
કરી િવદાય કહી બહુધા અને,
િવરહથી બળતી વિનતા કને.
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૮૪.. સામ (PSALM)

[રાિગણી આશાગોડી]
માગóો બતાવ ઓ \વામી! મને પંથો િશખાવ દયાના!
દોર મને તવ સNયની માંહી, શીખવ િવãશયાના!
મને તવ માગóો
તુજ gભુ મુજ તારણ કેરો િદનભર તુજ પર થાના!
મને તવ માગóો
[સુધારે લો પાઠ]
માગóો બતાવ, ઓ \વામી! મને તવ પંથો િશખાવ દયાના!
દોર મને તવ સNયમાં, િશîણ આપ દયાળ!
તું \વામી તારણ તણો િદનભર તુજ િહ ખયાલ!
માગóો
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૮૫.. શાં િ ત-EાથZ
ના

[પદ]
ઓ° શાંિત સદા િશવ આપો, દયાધન! શાંિત
સંહરો સંકટો શાપો, કૃપાધન! શાંિત
શાંિત િપતા, શુભ નામ તમાwં
પાપ gબલ, gભુ, કાપો! દયાધન
સેવક હોઈ નથી કરી સેવા
શુá જSયા નથી yપો! કૃપાધન
\થાન ભવાટવી, ગાન પશુનું,
તâ કરે gભુ, તાપો! દયાધન
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૮૬.. આં ત રસQપદી

[પદ]
આ િપતા, કયóાં aૂ ર કમóો :
હMયાં મમóો : પડયો; રડયો : પડયો! પડયો!
મને ન હતી આશા :
ખરે , િપતા! મને ન હતી આશા!
તેમાં અચાનક ગંભીર ગ]વરે
િદYય સુવિણóત Kયોિત KવલRત!
\નેહવ\તુ! ïાન{પ! અનRત!
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[પદ]
આપ જ તાતz! દોરો હવે મને આપ#
રોતો હં ુ આપનો છોરો હવે#
જંગલમાં ભટEયો બહુ ઘાટે, વાટે મìા કાળા ચોરો —
હવે મને આપ જ તાતz! દોરો.
રોતો હં ુ આપનો છોરો હવે મને —
આપ જ તાતz! દોરો.
ગતó બધે પડતો ઝરડાતો આવી શકું નિહ ઓરો —
હવે મને આપ જ તાતz! દોરો.
રોતો હં ુ આપનો છોરો હવે મને —
આપ જ તાતz! દોરો.
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[રાિગણી આશાગોડી]
\નેહ કરો ન સતાવો, િબરાદર! \નેહ
અRય અહq નિહ Xહાવો, િબરા
એક િપતા પરમેãર સૌનો એ િનજ કમo બતાવો —
િબરાદર! \નેહ કરો ન સતાવો.
gાણપદાથó કરી પુwષાપóણ Eલેશ િવશેષ પતાવો —
િબરાદર! \નેહ કરો ન સતાવો.
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૮૯.. કિવતાદે વ ીને EાથZ ન ા

[પદ]
ઓ દેવી! દેવી! દેવી! બોલાવી એ ના શકુ,ં
તારાં xદયનાં Öાર ખોલાવી એ ના શકુ.ં
મિલન કયóું હૈ યું તz નિહ તવ આસન પાe,
Kવલતાં પåાÉાપમાં શુá હz નિહ ગાe.
ઓ દેવી…

164

૯૦.. ?હાલાં ઓ , શા માટે સતાવો??

[પદ]
Yહાલાંઓ, શા માટે સતાવો?
વાંક કશો ú હોય બતાવો!
પરમેãરમાં પાપ પતાવો
માંગુ એ હાવાં!
િવãિપતાનાં આપણાં બાલો :
સાંકડમાં તો સાથે ચાલો!
વસુધાની વાડીમાં Vહાલો
માગું એ હાવાં!
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૯૧.. દીન ઉપર દયા કર]

[પદ]
દીન ઉપર દયા કરú, ઓ નાથ, દીન
િવãદુિરત પિરહરú, ઓ તારક, દીન
દીન છતાં અમે બIચાં તમારાં કwણાસુધારસ ઝરú,
ઓ િપતા, કwણા દીન
ઓ સિવતા, પરમેશ, િપતાz! ભગó નયન માંહી ભરú,
ઓ િપતા, ભગó દીન
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૯૨.. Aને હ ગીત

[પદ]
પોકાwં બેસી બારણે Yહાલાં! ઉઘાડો Öાર;
Yહાલાં ઉઘાડો Öાર, ઓ Yહાલાં પોકા
હૈ યું દેવાલય ખwં દીન દયાનું Öાર,
યજમાનો માનવ બધા સારાનો એ સાર,
ઓ Yહાલાં, શાને લગાડો છો વાર?
ખોલો Öાર, આવો Tહાર, gાણાધાર! પોકા

167

૯૩.. અનં ત સહચારની EાથZ ન ા

[પદ]
અNયારે અબઘડી મળીએ, િgયતમે, અNયારે
xદય પર\પર હળીએ, ઓ િgયતમે, અNયારે
લ~ થયાં તે આપણો gભુ ઘરમાં સહબRધ,
\મરણ કwં , બોલી તહq ‘િશરને સrSયું \કRધ’! અNયારે
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૯૪.. AવગZ A થ દે વ ીને EાથZ ન ા

[પદ]
આવો, આવો, આવો, આવો, દેવી!
આવો આવો, આજ!
માગું આવો, આવો, આવો, દેવી!
આવો, આવો, આજ!
રજની ખીલે છે નવી િનમóલ ધવલ gકાશ,
સાગર ગાય સુહામôં xદયે gકટે આશ :
\વામીનાં દયાળું દેવી! કરશો ના િનરાશ,
માગું કરશો ના િનરાશ.
દેવી! આવો, આવો, આવો, આવો,
આવો, આવો, આજ!

16
169
9

૯૫.. પિતપ:ની સં વ ાદ

[રાગ : પહાડી, ઝqઝોટી : તાલ હqચ]
\નેહ ઝરણી! સખી! \નેહ ઝરણી!
{પ વધુ શોભાય :
દેખી િદલ લોભાય!
આવ, Yહાલમની પાસ આવ :
સુંદરતા ખાસ લાવ :
અંતરના હાવભાવ
લેશ, સખી! ના છુ પાવઃ
\વગóોની સાચી સરણી!
કૃપાના છો િનધાન :
gાણના છો z gાણ :
હં ુ તો દાસી અyણ :
મને આવું શું માન!
અહો \વામી સુyણ!
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કરો ચાહે તે પાન!
દેહીએ દીધેલું દાન!
કુલની કાિમની !
િદલની દાિમની!
યમની યાિમની!
kણની વાિમની!
સહુ સંતાપની શાિમની!
kીડા કંઈ હરúz :
aીડા કંઈ કરúz :
ઉäાસે ફરúz :
ભાGયોદય ભરúz :
સાગિરયે સરúz, રાજ!
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૯૬.. કુ સ ુ મ ની બીમારી

કુસુમ માwં કરમાય, અરર! હૈ યું ભરમાય;
vડુ ં vડુ ં શરમાય : સખે, શું કwં હવે?
“દાવાનલમાં દેશનાં બહુ બહુ કુસુમ હણાય!
સહુ તે zવન પામવા તાતા સમીપ તણાય!”
lુિત \વગóોની તોય, ભુવન જ ેનાથી \હોય,
નયનધારા તે Xહોય, સખે શું કwં હવે?
સૌVય \નેહોને ધામ : એકલાને આરામ;
કુસુમ નીરખું તે આમ! સખે, શું કwં હવે?
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૯૭.. શાWોપદે શ

[રાગ નટઃ તાલ ચતુê yિત િeતાલ]
સદા વચન ઋત બોલો ને!
અિતશય અિહત રíું અસતમાં :
સાચું કíા થકી હાિન ભલે થાય,
તદિપ ન ઈતર ધમó મતમાં!
સNયમેવ જયતે |
ના ડરવાનું : ના ફરવાનું :
િવરલ ગહન kત કિઠન િવષમ સત પરમ સાધુ તôં!
ફલ પણ તેમાં ઘôં :
શાêો બોધે એવું ફરી ફરી :
ખwં xદય િનજ ખોલો ને!
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૯૮.. કા=તની Aમરદશા

[રાગ ભૈરવી : તાલ િeતાલ]
હા! અગન ઇZકની yગે!
હા! અનહદ લગની લાગે!
સંસારે મ\ત છુ ં !
તન, મન, ધન, સહુ જલ સમ િવગિલતઃ
હા! હા! હો! મ\ત છુ !ં
સુતનું xદય સહ વળગી;
îણ પણ નવ કwં અળગી;
નયનસુમિણ િશર કલગી!
હા! હા! હો! મ\ત છુ !ં
ઇZક છે શી ચીજ તે કિવ મ\તને પૂછયું ઘટે,
િદલ સુનેરી પાeને વૈરાGયથી લૂછયું ઘટે;
આતશે ઇZક તે છે, જ ેમાં સમંદર બલ yય!
કોરાઓને વેદે કíું : તેમાં અહં તા જલ yય!

17
174
4

પૂવóાલાપ

િવભૂિત િવરલ પરમની,
િવમલ, સુખદ, શી રમણી!
નવલ કુસુમ-શી નમણી!
îણ પણ ન કwં અળગી!
સુતનું xદયથી વળગી!
નયનસુમિણ િશર કલગી!
પારાવારે હો મ\ત છુ .ં
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૯૯.. કાં ત ાનો ઉRાસ

[રાગ િબહાગ : તાલ િeતાલ]
આજ ઉäાસ ઉäાસ અંતરમાં થાય!
\ફુરે vડાણોમાં હાસ,
\વગó સરીખાં ભાસ;
િદYય દશાનો રાસ
રાિગણીઓ ગાય!
િનહાળીને સલૂણી છબી,
gીિત વષo, ને આકષo, હૈ યું હષo Rહાય!
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૧૦૦.. કાં ત ાની Aમરદશા

[રાગ કાફી : તાલ િeતાલ]
હા! સમજુ ં ન શું મને થયું!
|ગથી ગયું બલ, ના રíું!
કુમાર િનહાળી બીમાર છુ :ં
માwં બાલાપôં એ વíું!
અનુભવ આ નવો હં ુન,ે
xદયને પૂછવું કોને?
કશાથી થાય ના શાિRત,
અનેરી ઊછળે iાિRત!
નજર ના ઠરે , િગિરવરો! પરે :
એ જ સૂરત! એ જ મૂરત! નૈન ઝૂરત દશóને!
શું નિહ મળશે? શું નિહ વળશે?
શું નિહ કળશે?
ભાસે પાસે, હાસે રાસે!
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૧૦૧.. કા=તને સં બ ોધન

[રાગ ઝqઝોટી : તાલ િeતાલ]
શાં Yહાલાં લાગે વેણ તમારાં કોડીલા કુવં રz!
ઉછાળા મારે શૂર, તનમાં ધસે પૂર;
નૈનમાં હસે નૂર, િચંતાઓ કરે ચૂર!
ઓ મારા Sયારા! મારા Sયારા! મારા Sયારા!
રે લાવો રિતધારા! ખેલાવો ખેલ સારા!
કોડીલા કુવં રz!
અિય સુવીર! xદય કરી! િનકટ નીર! સુખદ તીર!
ધર ન ધીર કાં? ધર ન ધીરા કાં? ધર ન ધીર કાં?
અંતરમાંના ઉમળકા શા ખોલું? yણો છો મરz!
yણો છો z મરz!
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૧૦૨.. િહં દી વીરોને સં બ ોધન

[રાગ પહાડી : તાલ િતmyિત દાદરા, િતmyિત દીપચંદી તથા ચતુmyિત
િeતાલ]
gમાદને છોડી,
કીતóી તરફ úડી,
xદય સમરમાં ચડો,
આcહથી દોડી;
પાછી પાની જરાયે ના ઘટેઃ
વીરો કશાથી ના ડરે લાખો શરો સામે!
દેશને બચાવવા કે લોકના ભલાને માટે,
જખમ કદી પડે, lમ તનને ચડે,
છતાં અRય નહq ધRય :
નવ ડરો, નવ ફરો, lમ હરો,
ઉર ધરો, જય ખરો, નયન Nયાં ચોડી!

179

૧૦૩.. અં િ તમ EાથZ ન ા

[પદ]
vચાં પાણી મને આ સતાવે િપતા!
gભુ તારક! સNવર ઉáારી Xયો!
કpક નારકી |Zય બતાવે, િપતા!
મને પાતકીને દયાથી તારી Xયો!
મારી હોડી ખરાબમાં તૂટી ગઈ :
મારી úડી હા! માયા તે લૂંટી ગઈ :
મારી િહં મત છેક જ ખૂટી ગઈ :
gભુ તારક! સNવર ઉáારી Xયો!
મારાં પાપ તણો અરે ! પાર નથી :
મારા અRતરમાં કશો સાર નથી :
ભવસાગરે અRય આધાર નથી :
gભુ તારક : સNવર ઉáારી Xયો !
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૧૦૪.. મં દ ાBા=તા

ú! એ આવે, કંઈ બબડતો ચાલતો, મંદ મંદ,
સંચા પેઠ ે ચરણ ઊપડે, ને વળી વૃîવૃંદ,
úવા માટે ઘડી ઘડી પછી એહ ઊભો રહે છે,
શા માટે એ નથી ખબર કp દુઃખ આવું સહે છે.
થોડુ ં ચાલી અટકી જઈને એ કરે છે િવચાર,
úતો úતો િ\થર નજરથી ચાંદનીની બહાર,
રાFયા છે બે કર લટકતા, છે નહq કાંઈ ભાન,
લાગેલું છે, નથી ખબર કp, શા મહq તેનું Qયાન.
વારે વારે િશર કર ધરી એહ નઃãાસ નાખે,
ધીરે ધીરે કંઈક મુખથી વાણી અ\પé ભાખે,
Eયાં ચાલે છે નથી કંઈ િનશા ઠોકરો તેથી ખાયે,
શું છે તેને દરદ િદલનું કાંઈ એ ના જણાયે.
yતાં yતાં નદીતટ પરે એહ આવી ચડે છે,
ઓિચંતો તે શીતજલ િવશે એ િબચારો પડે છે,
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તોયે તેને ગમગીની કંઈ એ તણી તો ન થાય,
આવો Yયાિધ અજબ જબરો તેહનો શો ઉપાય!
િચંતા માંહી િનજ વપુ તણા નૂરને એ ગુમાવે,
ભાવે નp કp વળી રજનીમાં લેશ િનfા ન આવે,
કોઈ સાથે વચન મુખથી બોલતો એ નથી જ,
લાગે છે કે xદય મહq કp, છે ખwં તેનું બીજ.
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૧૦૫.. Eલાપ EાથZ ન ા

આવી છે સખી આપની પાસ, િપતા!
તને \નેહ બતાવીને સાચવú!
કરે gાથóના દીન આ દાસ, િપતા!
તેને \નેહ બતાવીને સાચવú!
કિલનું બલ જ ે થકી દૂર હતું;
ઘરમાં િgય શીતલ નૂર હતું!
સુખ સૌVય સદા ભરપૂર હતું;
તેને \નેહ બતાવીને સાચવú!
હતું હૈ યું એ વNસલતાથી ભયóું;
વચનામૃત કોમલ િનNય ઝયóું;
હં ુ પાસેથી અચાનક શાને હયóું?
તેને \નેહ બતાવીને સાચવú!
તનું અંગ હz |ગ પાસ તરે ;
કૂ ણી આંગળીઓ yણે \પશó રકે;
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ધરણી પર આ મુજ સાથ સરે ;
તેને \નેહ બતાવીને સાચવú!
આપે બîેલી ને આપે પાછી લીધી;
રાખી આટલાં વષó એ હo મ કીધી;
Yયથા લાંબી િવના હા! ઉઠાવી લીધી;
તેને \નેહ બતાવીને સાચવú!
મુિનને Nયાંથી સRમિતદાન કરે ;
xદયે શુભ સુંદર શેષ સરે ;
નવો gાણ જયંતકુમારે ભરે ;
તેને \નેહ બતાવીને સાચવú!
તેનું નામ આ િહં દ સમ\ત જપે;
દેવી નમóદાને તટે તાપ તપે;
\વગóોમાંય મને તો ન બીz ખપે;
તેને \નેહ બતાવીને સાચવú!
અપરાધી છુ ં પાપ અનેક તણો;
મુજ અંતર છે હz મેલ ઘણો;
જ ેવો છુ ં તેવો સેવક નાથ! ગણો;
તેને \નેહ બતાવીને સાચવú!
મને દશóનનો અિભલાષ હz;
મને \પશóનનો અિભલાષ હz;
મને લ~ તણી પણ આશ હz;
તેને \નેહ બતાવીને સાચવú!
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તેની ડોલર ના કરમાઓ કદી;
તેની વાડી નહq શરમાઓ કદી;
નહq વહે મ િવશે ભરમાઓ કદી,
તેને \નેહ બતાવીને સાચવú!
કરે gાથóના દીન આ દાસ, િપતા!
તેને \નેહ બતાવીને સાચવú!
આવી છે સખી આપની પાસ િપતા!
તેને \નેહ બતાવીને સાચવú!
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