માતૃ ળંદના
miri mit&~)n[ ap<N.............................p&rN gi[>D(lyi {Frmp&r p\.SiLi/(j.pi[rb>dr}
जननी जन्मभूममश्च स्वर्गादपि र्ररयसी
ખયે ખય જનની ને જન્ભબૂમભ સ્લગગથી ણ ભશાન છે . ભાં ફાકને ાયણાભાં
ઝૂરાલતાં શારયડાંના કે
ભાતૃબૂમભની ળૂયલીય ને વાશવ ગાથાઓના રમ , વૂય ને તારની અંગી કડી નંઢર ાનાં સ્લપ્ન
દેળભાં રઆ જામ છે .ભાં ોતાના ફાકને પૂરની જેભ વાચલે છે ને એ જ્માં વુધી ભોટો થઆને ટટ્ટાય ઉબો
યશે ત્માં વુધી ભાં તેના નાના નાના ગરાંની ાછ ાછ ધ્ધય જીલે ટંગાઆ યશે તી શોમ છે .
આમતશાવ વાક્ષી છે કે ભાતા જીજાફાઆએ છત્રમત મળલાજીને જન્ભ અપ્મો. ૂતીફાઆની છીભાં ાકે રું
ભૂલ્મલાન ભોતી એટરે ભશાત્ભા ગાંધી , ભાતા સ્લરૂયાણીની કૂ ખે હશન્દના જલાશય વભા એલા જલાશયરાર
નશે રૂ, ભાતા યાભદુરાહયૈ હશન્દના રારફશાદુય ળાસ્ત્રીને જન્ભ અપ્મો. અલા કંઇ કે ટરામે ભશાુરુોની
ભાંએ જગતને બેટ અી છે .
મળક્ષકો ફાકોને ુસ્તહકમું જ્ઞાન જરૂય અે છે ણ જીલનરક્ષી કે લણીતો દયે ક ફાકને ભાં જ અે
છે .તેથી જ કશે લામું છે કે એક ભાતા વો મળક્ષકની ગયજ વાયે છે . ભાં ફાકનો વલાંગી મલકાવ વાધલા કે
મલલેક ફુમધ્ધ ખીરલલા તન તોડ ભશે નત કયી વાયા ુસ્તકો , ભૈત્રી, લાણી ને લતગન ધ્લાયા ભાં તેને ભદદ
કયતી યશે તી શોમ છે ને અભ તે શે રા ઘયની મલધાગીઠભાં ઈછયી જ્માયે ઘયની ફશાય ડે છે ત્માયે તે
નોખું તયી અલતું શોમ છે . અથીજ ખમરર જીબ્રાને કશમું છે કે દયે ક ઘયભાં આશ્ર્વયે ોતની જગ્મા ૂયલાં ભાંનું
વજગન કમું છે .
અખા હદલવની જજા
ં થી થાકે રો ુત્ર વાંજ ે ઘયે અલે છે ને અલીને ભાંની ગોદભાં ભસ્તક ભૂકે છે ત્માયે
તેનાં ભસ્તક ય કે ળયીય ય લાત્વલ્મથી ભાંનો શં ૂ પાો શાથ પયતાંની વાથેજ ુત્ર ઘડીબયભાં શલો પૂર
ફની જામ છે .ને એજ ભાં નો દેશ નશં શોમ ત્માયે ણ એનું લશાર શલાના કણેકણંભાં ગુપ્તયીતે અલીને
ોતાના ફાકનું ડગરેને ગરે યક્ષણ કયતું શોમ છે ભાટે જ ભાતૃપ્રેભ ભનુષ્મને ઇશ્ર્વયે પ્રધાન કયે રું ભૂલ્મ
લયદાન છે .
દેળ-યદેળભાં બરે પક્ત અખા લગભાં એક જ હદલવ ભાંના વફંધોને તાજા કયીને ભધવગ ડે ઈજલતા શોઆએ
ણ જે ભાં વભગ્ર જીલનભાં લણાઆ ચૂકી શોમ કે શયે ક મલચાયો ભાંના વંસ્કાયોથી બંજામેરા શોમ તે ભાંને
ફાકીના હદલવો તો ળું ણ જન્ભો જન્ભ ન બૂરી ળકામ.
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અણે કૂ તુશરથી ઘણી લાય જોતા શોઆએ છે કે યસ્તા યથી મફરાડી તેનાં ફચ્ચાને ભોઢાથી ઊંચકીને એક
જગ્માએથી ફીજી જગ્માએ રઆ જામ છે . અ છે ભાં કે જે ોતાના ફાકને ભોઢાથી કડલા છતાં દાંત લાગે
નશી કે ભોઢાભાંથી ડી ન જામ ને વરાભત જગ્માએ શોચી જામ. લાનય ણ ોતાના ફચ્ચાંને છાતીએ
લગાીને અભથી તેભ ઠે કે છે ણ તેને ડલા કે અથડલા દેતી નથી. ભાં તો જાણે ફાક ભાટે પ્રકૃ મતથી જ
શ્રેષ્ઠ મવક્મુયીટી છે .

જીળનદાયીની માતાને ત ત પ્રણામ
અ દુમનમાભાં ઇશ્ર્વય ઇચ્છાથી જો કોઇ દબૂત હયલતગન અલતુ શોમ તો એ છે
કોડબયી

કન્માનું ભાતા ફનલુ. જેભ ભશે ભાન ઘેય અલલાના શોમ ત્માયે ઘયની વજાલટ

ને વુળોબન કંઇ ઓયજ શોમ તેભ ભાતા ફનનાયી સ્ત્રીના ળયીય-ભન- મલચાય-લાણી ને
અભૂર હયલતગન અલે છે . અ વભગ્ર હયલતગન કે જે સ્ત્રીના જીલનને દબૂત

લતગનભાં

ભોડ અે છે .

એક ભંઝીર અેછે એક એલી ઉંચાઇનું નાભ એટરે ભા...! અ “ભા ”ફનલુ ણ વશે રુ નથી કાયણકે
નલ ભાવના ગબગધાન છી અકયી પ્રવૂમતની ીડા ને
ફમરદાન ભાંગી રે છે . ને અ ફધુ એક
ભાટે .....!!

મળળુારનની ઢક જલાફદાયી એ નેક

વંૂણગ મનસ્લાથગ બાલનાથી

ભાત્ર ોતાના દેલના દીધેરા

કશે છે કે ઇશ્ર્વય ફધે શંચી ળકે તેભ ન શતો ને એટરે જ તેણે ભા નું વજગન કમુગ ...!

 કે ટાક મમલાળળા ાયક અળતરણો
 “ મળળુનો જન્ભ એ ભાતાનો ણ ુનઃજન્ભ છે કાયણકે અ શે રા તે ભાત્ર „સ્ત્રી „શતી...! „ભાતા‟ એ
તેનો ત્મંત નાલીન્મૂણગ લતાય છે .” – યજનીળજી ‘ ઓળો ‘
 “ ળશે યી ભાતા ફાકને વતત „ડીરીલય‟ કયે છે ...! શે રા ટે ફર ય ને છી સ્કૂ ટય/કાય દ્વાયા
જીલન મંત ...!” – ીટય દ વ્રાઈવ
 “ જગત ભાં ભાત્ર એક જ ફાક વૌથી વુંદય છે ને દયે ક ભાતા ાવે તે છે . ...!
” – એક ચીની
કશે લત
 જ્માયે એક યોટરી ના ચાય ટૂ ક્ડા શોમ ને ખાલા લાા ાંચ શોમ ત્માયે જે વૌથી શે રા ફોરે કે ભને
બૂખ નથી તે વ્મમક્ત એટરે ભા ...! – ટે નેલા જોડડ ન
“ શારયડુ એ એક એલી પ્રહિમા છે કે જે ભાતાને ભનુષ્મ થી વંત નો દયજ્જો અે છે . “ - જેમ્વ પં ટન
 ફાકના ંત:કયણભાં ને ધય ય યભતા પ્રબુનું ફીજુ ં નાભ 'ભાં' છે .
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ોતે વજેરી વૃમિભાં દયે ક ઠે કાણે શંચી લલાનું ઇશ્ર્વય ભાટે ળક્મ થમું
એટરે તેણે 'ભાં' નું વજગન કમું.
ભાની ભભતાનું એક મફંદુ ભૃતના વભુદ્ર કયતા લધાયે ભીઠું શોમ છે .
ભાતાનું હૃદમ ફાકની ાઠળાા છે .
ભાતા ફાકની મળક્ષા, દીક્ષા ને વંસ્કાયનો ગુરુ છે .
ભાતા ભનુષ્મ જીલનનું ગંગાજ છે .
એક ભાતા વો મળક્ષકોની ગયજ વાયે છે .
ભાતાના શાથનો સ્ળગ તસ્મા ભાટે જરધાયા વભાન શોમ છે .
ભાતાનો પ્રેભ ભાણવને ભાટે ખયે ખય જીલનનો ભોટાભાં ભોટો અળીલાગદ છે .
વાચું સ્લગગ ભાતાના ચયણોભાં છે .
ભાતૃપ્રેભ બાઇ-ફશે નોને એક કયલા ભાટે ની ળમક્ત છે .
ભાતા ૃથ્લી ણ ભશાન છે .
ુત્ર કુ ુત્ર થામ ણ ભાતા કુ ભાતા ન થામ.
ભાતૃત્લભાં જ નાયીત્લની ૂણગતા છે .
ભાનલીના તનભનને વૌથી મલળે ોણ ને પ્રેયણા અનાય જો કોઇ શોમ તો તે ભાતા છે .
ભન લાત્વલ્મભાં જગતબયનું યવામણ બયે રું છે ને તેની યવામમણક પ્રહિમાથી ભાનલભાંત્રનું કલ્માણ
છે .

મધર્સ ડે ’ નો ઈતતહાર્
ઇમતશાવની તલાયીખ તાવીએ તો અન્ના ભાયીમા યે લીવ જાલીવ નાભની
ભેયીકન ભહશરાએ વૌપ્રથભ ઇ.વ. 1850 ભાં ભધવગ લકગ ક્રફ ની સ્થાના કયી શતી જેનુ ભુખ્મ ધ્મેમ તે
મલસ્તાયના ગયીફ રોકોને વશામ કયલાનું ને રોકોને સ્લચ્છતા પ્રત્મે વબાન કયલાનું શતુ. એ વભમે
ચાનક પાટી નીકેરા મુધ્ધભાં અન્ના ને તેના વશમોગીઓએ ઘામર વૈમનકોને ભદદ કયી ને
વાયલાય ાલી. અ નૂતન કામગ તેભણે દેળ કે વીભાડા ધ્માનભાં રીધા લગય મુધ્ધભાં ઘામર તભાભ
વૈમનકોને વભાન ગણી ને કમુગ ને ભાનલતાની મભવાર કામભ કયી..! ળાંમત ને ભાનલતાનો અ વંદેળ
તેભણે મુધ્ધ ૂરુ થમા છી ણ જીલનમંત જાલી યાખ્મો. અન્ના ભાયીમાનું 12 ભે 1907ના લવાન
થમુ એ છી તેની જ ુત્રી ન્ના જાલીવે ોતાની ભાતા ને તેના વત્કભોને જીલંત યાખતા મલશ્ર્વબયની
ભાતાઓને અ હદલવે લગભાં એક લખત ગૌયલ ાલલા રુે ભધવગ ડે ઈજલલાનું એરાન કમુગ.
ળરુઅતભાં ભાત્ર થોડા ગાભ વુધી વીમભત યશે ર અ ઈજલણી થોડા વભમભાં યાસ્ટર મત લુડરો મલલ્વને ભે
ભાવ ના ફીજા યમલલાયને „ભધવગ ડે „ તયીકે ઈજલલાનું ને તે હદલવે યાિર ીમ લકાળ(યજા)નું એરાન
કયતા યાિર ીમ તશે લાય વભાન ફની ગમુ.
www.pgondaliya.com

Page 3

બાયતભાં ભશાયાિર ભાં ાઠાયે પ્રબુ વભાજ દ્વાયા ભાતાનું ભહશભા ગાન કયતો એક ભાતૃત્લ હદલવ ચોક્કવ
ઈજલામ છે ણ તેની ાછનો ઈદ્દેશ્મ ભોડગ ન ભધવગ ડે થી થોડો જૂ દો છે . અથી બાયતના રોકો ણ
અજના ડીજીટર મુગ ભાં ભેયીકાને નુવયી ભધવગ ડે દય લે ભે ભાવના ફીજા યમલલાય ના યોજ ઈજલે
છે .

માતાને ગતા કે ટાક કાવ્યો
જનનીની જોડ
મીઠા મધુ ને મીઠા મેહુા રે ો,એથી મીઠી તે મોરી માત રે
જનનીની જોડ શખી! નષી જડે રે ો.
પ્રભુના એ પ્રેમતણી  ૂતલી રે ો,
જગથી જૂદેરી એની જાત રે … જનનીની
અમીની ભરે  એની આંખડી રે ો,
વ્ષાનાં ભરે ાં એના ળેણ રે … જનનીની
ં ૂ ે એના ષીરના રે ો,
ષાથ ગથ
ં કેરી ષે રે … જનનીની
ષૈય ુ ં ષેમત
દે ળોને દૂ ધ એનાં દોહ્યા રે ો,
ીએ સશંચે એની શોડય રે … જનનીની
જગનો આધાર એની આંગલી રે ો,
કાલજામાં કં ક ભયાા કોડ રે … જનનીની
ચચત્તડું ચડે એનુ ં ચાકડે રે ો,
લના બાંધે એના પ્રાણ રે … જનનીની
ં ૂ ી આસવ ઉરે મકતી રે ો,
મગ
ેતા ખ ૂટે ન એની ષાણ રે … જનનીની
ધરતી માતા એ ષે ધ્ર ૂજતી રે ો,
અચલા અચ ૂક એક માય રે … જનનીની
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ગંગાનાં નીર તો ળધે ઘટે રે ો,
શરખો એ પ્રેમનો પ્રળાષ રે … જનનીની
ળરશે ઘડીક વ્યોમળાદલી રે ો,
માડીનો મેઘ બારે માશ રે … જનનીની
ચલતી ચંદાની દીશે ચાંદની રે ો,
એનો નહષ આથમે ઉજાશ રે
જનનીની જોડ શખી! નષી જડે રે ો.

ભા
દીકયા વાથે યશે લા ભા હૃદમભાં શગ યાખે છે ,
દીકયો ફીભાય ભા ભાટે રગથી નવગ યાખે છે .
વશે જ ડતાંભાં જ દુ:ખો વાભટાં થઇ જામ છે ગામફ,
ભા શથેીભાં વતત જાદૂઇ એલો સ્ળગ યાખે છે .
અી દે થોડાં મતને , અી દે વંતાનોને થોડાં ,
ભા સ્લમંને જીલલા તો એક ણ ક્માં લગ યાખે છે .
ઠે વ ફાકને કદી ક્માંમે ન લાગે એટરા ભાટે ,
ભા વદા ચોખ્ખી જ ઘયની ને હૃદમની પળગ યાખે છે .
જો પ્રબુ વૌને જનભ અે છે તો ભૃત્મુમ અે છે ,
ભા તો ઇશ્ર્વયથીમ ઊંચો અગલો અદળગ યાખે છે .
ચોયમખસ્વાભાં ફધાંમે અંવુઓ વંતાડી યાખે છે ,
ભા વતત ાંણની ાછ એક એલું વગ યાખે છે .
ભા

ભા તાયા ઈકાય ગમણત, તુજ અમળ પ્રતા મનયંતય
નલ ભાવ યાખી તુજ ઈદયે , ોણ ાભી તુજ સ્નામુ યક્તે
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જન્ભતા જ તુજ સ્તને લગી,લાસ્તલ્મ ધાયાએ થઆ ભોટી
યભતભાં ભવગુર મળળુકાે,લચનો તાયા કદી ન ડે કણે
યભલા પયલા ભન રરચાતુ,શયક્ષેત્રે મળક્ષણ ધ્માન તં યાખ્મું
લતગને ભાયા દુઃખ તને ગમુ ,વશજ બાલે તં સ્લીકાયી રીધું
તં શંભેળ જોમા ભાયા ગુણોને,લગુણોને ભાપ કમાગ વશે જ ે
અલા નંત ઈકાયો ભુજ ય ,લયવાલી ગઆ લાસ્તલ્મ વબય
અલું મલળા દહયમા હદર તારું ,ન ભે જગભાં દીલો રઆ ળોધું
વગા વંફંધી મભત્રો ભલા અવાન,જનની દુરગબ જગભાં તુજ વભ
ભાતૃ દેલો બલ વાંબી થઆ ભોટી ,ૂજા કરૂ શં ુ તાયી નમને શ્રુ બયી
જનની તાયી જીલનબય શં ુ ઊણી,તાયા ગુણગાન ગાતા ન થાકુ જયી
તાયો ભધભીઠો ભહશભા – તુાય ળુક્ર
તાયો ભધભીઠો ભહશભા તને કે ભ મલવારું ભા?
ા ા ગરી તં ળીખલાડી અંગીએ લગાડી
અગ ાછ શયતા પયતા વ્શારથી યશે જભાડી
ભા, તું કદીમ થાકતી ના
બૂર કયીને તાયે ખોે ભાથું ભૂકી યડાતું
તાયી અંખનું ભૂંગૂં અંવુ કશે લાનું કશી જાતું
કોઇને કે ભ વભજાલું અ?
દૂય શોમ કે શોમ ાવભાં શોમ દેળ યદેળ
ભૃત ઝયતી અંખ્ડી તાયી અલતી માદ શંભેળ
ઠોકય ખાઉં તો કશે : „ખમ્ભા!‟
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અંગી તોડી ઉડતાં ળીખવ્મું અબ ડે ત્માં નાનું
„અલજે‟ કશે લા ટક્મો ત્માયનું ભુખ વંબારું ભાનું
ભુખથી કદી કશે ના: જા
યાત ડે તું નબતાયક થઇ ભુજને યશે તી જોઇ
અંખનું અંવુ લન ારલે ભા, તું રેતી લ્શોઇ
તાયા શાતને જાણું ભા કશી દઉં: અ તો ભાયી ભા
શાથ પયી ભાથે પે યલલા ભા, તું અલી જા
ભાનો ગુણ – દરતયાભ
શતો શં ુ વૂતો ાયણે ુત્ર નાનો,,યડું છે ક તો યાખતું કોણ છાનો ?
ભને દુ:ખી દેખી દુ:ખી કોણ થાતું ?,ભશા શે તલાી દમાી જ ભા તું.
વૂકાભાં વુલાડે બીને ોઢી ોતે ,,ીડા ાભું ંડે તજે સ્લાદ તો તે ;
ભને વુખ ભાટે કટુ કોણ ખાતું ?,ભશા શે તલાી દમાી જ ભા તું.
રઇ છાતી વાથે ફચી કોણ રેતું ?,તજી તાજુ ં ખાજુ ં ભને કોણ દેતું ?
ભને કોણ ભીઠાં ભુખે ગીત ગાતું ?ભશા શે તલાી દમાી જ ભા તું.
ડું કે ખડું તો ખભા અણી લાણી,ડે ાંણે પ્રેભનાં ૂય ાણી;
છી કોણ ોતતણું દૂધ ાતું ?ભશા શે તલાી દમાી જ ભા તું.
ભને કોણ કે ‟તું પ્રબુ બમક્ત જુ મક્ત,ટે તા-ા, ભે જેથી ભુમક્ત;
મચત્તે યાખી મચંતા રૂડું કોણ ચા‟તુ,ં ભશા શે તલાી દમાી જ ભા તું.
તથા અજ તારું શજી શે ત તેલું ,જે ભાછરીનું જડ્યું શે ત તેલું ;
ગમણતે ગણ્માથી નથી તે ગણાતું,ભશા શે તલાી દમાી જ ભા તું.
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યે ! એ ફધું ળું બરું જૈળ બૂરી,રીધી ચાકયી અકયી જે ભૂરી;
વદા દાવ થૈ લાી અીળ વાટું ,ભશા શે તલાી દમાી જ ભા તું.
યે ! દેલતા દેલ અનંદદાતા !ભને ગુણ જેલો કયે ભાયી ભાતા;
વાભો લાલા જોગ દેજ ે વદા તું ,ભશા શે તલાી દમાી જ ભા તું.
ળીખે વાંબે એટરા છંદ અઠે ,છી પ્રીતથી જો કયે મનત્મ ાઠે ;
યાજી દેલ યાખે વુખી વલગ ઠાભે ,યચ્મા છે રૂડા છંદ દરતયાભે.
ફા ાવેથી ળીખ્મો છું શં ુ
બણ્મા છી ણ ળું ગણલાનું, ફા ાવેથી ળીખ્મો છું શં ુ
બાય નકાભો બૂરી જલાનું, ફા ાવેથી ળીખ્મો છું શં ુ
લશે લાયોને જાલલાનું ફા ાવેથી ળીખ્મો છું શં ુ
અદળોને ઓખલાનું ફા ાવેથી ળીખ્મો છું શં ુ
વંન્માવીને જભાડલાનું ફા ાવેથી ળીખ્મો છું શં ુ
વંવાયી થઆને યશે લાનું ફા ાવેથી ળીખ્મો છું શં ુ
ટાઢાકોઠે વાંબલાનું ફા ાવેથી ળીખ્મો છું શં ુ
શૈ મું ક્મે એભ કયલાનું ફા ાવેથી ળીખ્મો છું શં ુ
કણ કણ યે ‟ ને ઉડે પોતયાં, એ જ ભાથી શલું બાયે
જરૂય જેટરું લેતયલાનું ફા ાવેથી ળીખ્મો છું શં ુ
અદુને ઝીણી ખભણીથી, કોાને ભોટા ચાકુ થી
કદ પ્રભાણે લેતયલાનું ફા ાવેથી ળીખ્મો છું શં ુ
ભુઠ્ઠીભાં ભંદયાચ જેલું, કોઠીભાં ઘઉં દાણા જેલું
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લયનજયને ાયખલાનું ફા ાવેથી ળીખ્મો છું શં ુ
કથાૂજાભાં એક અચભન, વૂતક શોમ તો ભાથાફો
ાણી ક્માં ક્મભ લાયલાનું ફા ાવેથી ળીખ્મો છું શં ુ
ચકરીની કણકી નોખી ને ગૌભાતાનો ગ્રાવ રગ ણ
થાીને ધોઆને ીલાનું ફા ાવેથી ળીખ્મો છું શં ુ
રકલાયભાં તાકે તાકા ઈખેડલાની ગુંજાઆળ ણ
ંડ જેટરું ાથયલાનું ફા ાવેથી ળીખ્મો છું શં ુ
વુયજને દઆ ર્ઘમગ વલાયે , કયી અયતી વંધ્મા ટાણે
ચડતી ડતી જીયલલાનું ફા ાવેથી ળીખ્મો છું શં ુ

ભા…

”

અંખ જ્માયે ખોરી ભં, તો ખુદને તેના ખોાભા ામ્મો..
યડ્તો શતો શં ુ જ્માયે જ્માયે , ત્માયે છાતીએ ભને દાફીને તેણે મ્રુતનો ઘુટડો ામો..
ઘણામ શતા ભને વ્શાર કયનાયા ણ, જ્માયે ભં મબના કમાગ ફધાને ત્માયે તેણે જ ભાયો શાથ જાલ્મો..
ા-ા ગરી ભાંડતા જોઇ યશે તા ફધા ભને , ણ ડ્યો શં ુ કોઆક લખત તો તેણે જ ભને ઉબો કમો..
એક હદલવ ોતાની અંગડીએથી ભને મલખુટો કમો, જ્માયે શે રીલાય ભને મનળાે ભુક્મો..
યો‟મો શતો શં ુ ખુફ ત્માયે , ણ ખુળ શતો જ્માયે ફશાય અવ્મો..
ળું થમુ તેની બાન ન ડી ફશાય અલીને ભને,
જ્માયે ોતાની મબની અંખ ય તેણે શવતો ચશે યો યાખ્મો..
અભ „ને અભ હદલવો મલતલા રાગ્મા, ભને યાજી યાખલાભા તેણે કોઇ કચાવ ન યાખ્મો..
ુયા કયતી જા‟તી તે ભાયા ફધા વનાઓને , જ્માયે ભં ભાંગણીઓનો શાડ ફનાવ્મો..
ખફય ન શતી ભને કે મડા ળુ શોમ, ોતાની લેદનાઓને તેણે ઊંશકાય ન અપ્મો..
વેલા કયલી છે શલે, ભાયે એની મજદં ગીબય, એલો વનાભા ભને જ્માયે એહ્વાવ જાગ્મો..
અંખ ખોરીને ભં જોમુ છે ક ત્માયે , જ્માયે ખુદના ખોાભા તેનો શ્ર્વાવ બાગ્મો..
કોણ શતી એ જેણે દુખના લાદોથી ઘેયાઇને , ભને ભુમવફતોથી અઘો યાખ્મો..
“ભા” શતી ભાયી એ, જેને “ઓજર” થઇની, “યાભ”ને અ દુમનમાભા હદાવ્મો..
ફા
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તે ભને જન્ભ અી ૃથ્લીને વન્ભામનત નથી કયી ફા ?
અ ઈલનો, લૃક્ષો, ુષ્ો, ંખીઓ તો
તાયી બાલનાનો મલસ્તાય છે !
રમ ને વૂયની ંગુરી ગ્રશી વલગદા રે જતી સ્લપ્ન રોકે
કે ટરાં ભધુય ને યમ્મ યીકથાના દેળો
તાયી અંતયવૂઝ ને જતનથી
ભારું જીલનલૃળ ફન્મું રીરુંછભ
તાયી મલધાીઠભાં ઉછયે ર ભો નોખાં કં ક..
તાયી અંખોભાં ક્ષભાં ને કરુણાના ંજન અંજ્માં ‟તા
તાયા શાથભાં બમદાન ને કભગળીરતાના કલચ જડ્યા‟તા
ફા એક એલી ત્રશ્ર્તુ જેને કમાયે મ ન અલે ાનખય
શલાતણી રેયખીભાં અલે તાયા લશારવોમા સ્ળગની ભાધુયી
મૌલન ગમું મભત્રો ખયી ડ્યા ણ ઓશ! તાયો પ્રેભ..
તાયા મનભગ સ્નેશનું ભીઝયણું મનત ખખ વ્શે તું યહ્યું.
ભાનળાસ્ત્રનું ભૂલ્મ ઔધ ને કાવ્મનો ખૂટ બંડાય
તું જ ભાયા બાઆબાંડુઓનું એકાક્ષયી ભશાકાવ્મ „ફા‟ ભાયી „ફા‟……
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ભા …
જેનો જગભાં જડે નશં જોટો..
ઈકાય કમો ફશુ ભોટો, કે મલ ભીઠડી ભા તે ફનાલી….
નલ ભાવ તે બાયને ભાણ્મો, વહશ ીડ મત જગ અણ્મો
મ ાન કાજ ઈય તાણ્મો….કે મલ…
ભને ાા ગરી બયલી, હડ અખડી ભુજને ફચાલી
જીલનની યાશ ફતાલી….કે મલ..
જ્માં શં ુ અલુ યોતો યોતો, થોો વાચો થોો ખોટો
ત્માંતો અલે દેતી દોટો..કે મલ …
જ્માયે મોલન ભદ બયી અવ્મું, મધંગા ભસ્તી તોપાન રાવ્મું
પ્માયી ટરી ભાયી ટામો …કે મલ…
બરે ભાનલ ફનું શં ુ ભોટો, ધન ધાન્મ યશે નહશં તોટો
તોએ ભાને ભન ઘાણી ખોટો …કે મલ..
પ્રબુ “કે દાય” કરૂણા તાયી, ફવ એકજ યજી ભાયી
બલે બલ શં ુ ફનું એનો ફેટો…કે મલ..
ફા રાગે લશારી
ફા રાગે લશારી, ભને તો ફા રાગે લશારી
લશારાભાં લશારી, ભને તો ફા રાગે લશારી
હશંચોી ગીત ભીઠાં ગાતી
દૂધ ભીઠું ાતી, ભને તો ફા રાગે લશારી
જે ભાગું તે વઘું દેતી
ફચીઓ ફશુ રેતી, ભને તો ફા રાગે લશારી
શવું યભું તો યાજી થાતી
યડું તો ભૂંઝાતી, ભને તો ફા રાગે લશારી
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લાંક ફધા મે ભાપ કયીને
ભાયા ગુણ ગાતી, ભને તો ફા રાગે લશારી
-મત્રબુલનદાવ ગૌયીળંકય વ્માવ
ફા,તભે આજ ફશુ જ માદ આવ્મા
બંજાઇને ફશાયથી ઘયે શં ુ અવ્મો
છંકાછંક ળયદી તાલ વાથ રાવ્મો
છાતી ગે ત્નીએ ફાભ રગાવ્મો
અંખોભાં અંવુ ત્માં તો ધવી અવ્માં
ફા,તભે અજ ફશુ જ માદ અવ્મા.
ફશુ માદ અવ્મા,ફશુ માદ અવ્મા.
ભંહદયભાં જઇ અજ દળગન કમાં ભં
ઘંટ લગાડ્યો,ૂજા-ચગના કયી ભં
પ્રવાદ રીધો,રઇને ઘયે શં ુ અવ્મો
અંખોભાં અંવુ ત્માં બયાઇ અવ્માં
ફા,તભે અજ ફશુ જ માદ અવ્મા.
ફશુ માદ અવ્મા,ફશુ માદ અવ્મા.
ફા,તાયા ૌત્રના અજે રગ્ન કીધાં
તુજ લશૂને ંખીને ઓલાયણા રીધાં
ૂત્રલધુના ઘયે અજ ગરાં ડ્યાં
હૃદમનાં ફંધ ફેપાભ વૌ તૂટી ડ્યાં
ફા,તભે અજ ફશુ જ માદ અવ્મા.
ફશુ માદ અવ્મા,ફશુ માદ અવ્મા.
ઝયણાં,નદીઓ એભ જ લશે તાં યશે ળે
વાગય ઉછળે,લાદો ણ છલાળે
એજ લામુને એજ યોમજદં ુ લાતાલયણ
ણ ફા,તભે ક્માં છો,તભે ક્માં છો?
ફા,તભે અજ ફશુ જ માદ અવ્મા.
ફશુ માદ અવ્મા,ફશુ માદ અવ્મા.
શજી માદ છે ભને
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ભાયી ાંણોની બીનાળ થઆ
ને ભાયા ગારોને ભીઠું ચુંફન દઆ
ભાયા ઓષ્ઠ ય શજાયો મસ્ભતનું ઝોરું થઆ લયવતી „તુ‟ં
શજી માદ છે ભને
કે દ છે શજીમે ભાયી અંખોભાં તાયા વ્શારનો એ દહયમો
જેભાં ીગતી ફધીજ ખાયાળ ભાયી
ને તાયા ખોાભાં ખૂંદેરું ભરક અખાનું એ વુખ ,
શજી માદ છે ભને
ક્માંક ા ા ગરી બયાલતી તું
ને ભસ્તું „ગરી‟ એ ચૂકી જતાં
ંતયભાં ઉંડાણથી અલતો એ વાદ, „લાગ્મું તો નથી ને ફેટા?‟
શજી માદ છે ભને.
શવાલતી, યભાડતી ને છાતી વયવી ચાંતી
શતી ન શતી એલી તું શકીકત થઆ છતાં
ભાયા ળભણાઓને યી ફની ઘેયી લતી „તુ‟ં
શજી માદ છે ભને.
ને અજ
ચાનક
એક મળળુના ગાર ય કાું ટકું જોમું
ને એણે ભાયા ળૈળલને પ્રશ્નરૂે સ્ળગ કમો, „શજી માદ છે તને?‟
શા
લમન ય લતયે રી ભાયી પ્રથભ ગઝર „ભાં‟
શજી માદ છે ભને- – ડીમ્ર આળાુયી
ભા વલળે કાગલાણી..
મગમા ભાંવ ગળ્યે, તો શાડ શે લામાં કયે ;
ભાતા જામ ભમે, કે ભ લીવયીએ, કાગડા ?
ંડભાં ીડ ઘણી, વાંતીને શવતી વદા;
ભામા ભાત તણી, કે ભ લીવયીએ કાગડા ?
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જભ જડાપા ખામ, ભોતે નાળ્યું ભાંડીમું;
છોરૂની મચંતા થામ, કે ભ લીવયીએ કાગડા ?
ધભણે શ્ર્વાવ ધભામ, ઘટડાભાં ઘોડાં પયે ;
છોરુની મચંતા થામ, કે ભ લીવયીએ કાગડા ?
કીધા ન જીબે કે ણ, નાડ્યું ઝંટાણાં રગી;
ન કમાગ દુ:ખડા નેણ, કે ભ લીવયીએ કાગડા ?
અખય એક જતાં, કોડ્યું ન અખય કાભના,
ભોઢે ફોરું „ભાં‟, કોઠાને ટાઢક કાગડા !
ભોઢે ફોરું „ભાં‟, વાચેમ નાનક વાંબયે ;
ભોટની ભજા, ભને કડલી રાગે કાગડા !
ડી ન જગની અગ, તાયે ખોે ખેરતાં;
તેનો કીધેર ત્માગ, કાજ વગે કાગડા !
બગલત તો બજતાં, ભાશે શ્ર્વય અલી ભે;
ભે ન એક જ ભાં, કોઆ ઈામે કાગડા !
ભી ન શયને ભાં, ભશે શ્ર્વય જો ળુ થમાં;
ણ જામો આ જળોદા, કાન કે લાણો, કાગડા !
જનની કે રું જોય, યાઘલને યે ‟તું વદા;
ભાને ન કયી ભોય, કહયમો મતાને, કાગડા !
ભોટાં કયીને ભાં, ખોેથી ખવતાં કમાં;
ખોે ખેરલલાં, કયને ફાક, કાગડા !
સ્લાયથ જગ વાયો ધાયો બણળે પ્રથી;
તાયો તુંકાયો, ક્માંમ ન ભે કાગડા !
જનની વાભે જોઆ, કૂત તુંકાયા કયે ;
જ્માં જ્માં જનભે શોમ, કડલું જીલન કાગડા !
જે કય ભાડી ઝીરીઅ, જે કય ોષ્મા જોમ,
તેડી રેજ ે તોમ, એ કયથી છે લટ કાગડા !
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મા ’ તળે કતણકાઓ –
आस्तगं तगवददयं प्रसूमत समये दव
ु गार शूऱव्यथग

नैरुच्ये तनुशोषणं मऱमयी शय्यग च सगंवत्सरी
एकस्यगपि न र्भाभगरभरण कऱेशस्य यस्यगं क्षमग
यगतुं मनष्कृ मत मुन्नतोडपि तनय: तस्यै जन्ययै नम:
– आदद शंकरगचगया
ભા તે દુ:વશ લેદના પ્રવલની જે બોગલી ના ગણું ,
કામા દીધ મનચોલી ના કશં ુ બરે તં ધોઆ ફાોમતમાં
અ જે એક જ બાય ભાવ નલ તે લંઠ્યો શં ુ તેનું ઊણ
ામ્મો ઈન્નમત તોમ ના બયી ળકું તે ભાતને શં ુ નભું.
– અનુ. ભકયંદ દલે
શતો શં ુ વૂતો ાયણે ુત્ર નાનો,
યડું છે ક તો યાખતું કોણ છાનો
ભને દુ:ખી દેખી દુ:ખી કોણ થાતું ,
ભશા શે તલાી દમાી જ ભાં તું. - કવલ દરતયાભ
જ્માયે શં ુ શતું ળુ જ્ઞાન યે ,
નશોતું ખાન કે ાનનું બાન યે .
ત્માયે કોણ ભાયી વંબા,
કયતું ધયી વ્શાર, તે તું જ તો ભાલડી.-- નલરયાભ ંડ્યા
યથભ યણાભ ભાયા ભાતાજીને કશે જો યે
ભાન્મું જેણે ભાટીને યતન જી
બૂખ્મા યશી જભાડ્યા ભને , જાગી ઊંઘાડ્યા એલા
કામાના કીધેરાં જતનજી-- યાભનાયામણ ાઠક
“અમલો બાઆ !”
લૃધ્ધત્લ ખયી ડ્યું,
કોળ્યું કૈ ળોમગ !-- સ્નેશયશ્ભી
યડે ત્માયે છાનું યાખે, શવે ત્માયે વાભું શવે,
છાતીએ ચાંે તે તો
કોઆ ફીજુ મં શોમ
ણ
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યડતાં ને શવતાં
છાતીએ ચાંતા
જેની અંખભાં ઝઝીમા અલી જામ
તે તો „ભાં‟ જ- - જમંત ાઠક
દીકયા જુ દા થમા
ફધું લશં ચી રીધું
ફાકી યશી
ભાં….. !
તે હદલવે
ના કાઆ શતી
ભને પ્રવલતા …. પયી અજે
તને લૃધ્ધાશ્રભે દોયી જતાં- – પ્રલીણ બૂતા
ભાં એટરે ભૂંગા અળીલાગદ
ભા એટરે લશાર તણો લયવાદ
ભા એટરે ભૃત ઘોળ્યો દયીમો
ભા એટરે દેલ પયી લતયીમો
ભા એટરે જતન કયનારું જડતય
ભાં એટરે લગય ભૂડીનું લતય
ભાં એટરે લશાર બયે રો લીયડો
ભાં એટરે ભંહદય કે યો દીલડો- –- દેલેન્દ્ર બટ્ટ
વાલ વૂનકાયભાં વબય જોલું
ને શયમનળ ટગય ટગય જોલું
કે ટરી ઘયડી અંખની હશંભત
વાલ બાંગેર ઘયને ઘય જોલું-- –- યાજેળ વ્માવ
ફા ફચણભાં શં ુ તને
મચંતાભાં ભૂકતો રે,
શલે મચતાભાં ભૂકું છું. - – - ભનોશય વિલેદી
આશ્ર્વયની કૃ ાથી
ાંગો શાડ ઓંગે ણ ખયો
ન મે ઓંગી ળકે
ણ
ઓંગી ળકામ અ અખોમ બલ
ભાંની કૃ ાથી- –- શડલદન જાની
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જે કાંઆ ૂછ્મા મલના, કાંઆ કહ્યા મલના,
ાભી જામ છે વલગ
ને છતાં
જેનું બાલમલશ્ર્વ એલું જ બીનું ને વુંલાું યશે છે
- એ ભા શોમ છે . - –– પ્રજ્ઞા ટે ર
" વઘા એ અક્ષયભાં, અભથા એ કો'ક લાય 'ભ' ને ભૂકી જો જો કાનો (='ભાં'),
તે હદ' દહયમો એ રાગળે નાનો.... ! "
ભને ભાયી બાા ગભે છે ,
કાયણ ભને ભાયી ફા ગભે છે . - –-વલવન યીખ
"જે ભસ્તી શોમ અંખો ભાં, વુયારમોભાં નથી શોતી, ભીયી કોઇ ંતયની ભશારમભાં નથી શોતી,
ળીતતા ાભલાને ભાનલી તું દોટ કાં ભૂકે ??? જે ભાંની ગોદભાં છે એ હશભારમભાં નથી શોતી..."

‘ભા’
જેને કોઈ ઉભા આી ન ળકામ એનું નાભ ‘ભા’ જેને કોઈ વીભા નથી તેનું નાભ ‘ભા’ જેને ક્માયે
ાનખય નથી નડી તેનું નાભ ‘ભા’ આલી પક્ત િણ ભા છે. યભાત્ભા, ભશાત્ભા અને ભા
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