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અલકાય 

ગ્રીષ્ભલદંના ન ેલાકલૈબલ ફાદ  

શ્રી શભેતં ણુકેયના વંાદન દ્વાયા પ્રગટ થત અ કાવ્મ વગં્રશ અંગ ે

તભેના જ ળયેભા ંકહુ ંત, 
‘નાનક ભી ત ુ,ં લાનક છુ ંહુ,ં ણ 

હૃદમ શકની ણનણનમાયી કયે છે....’ 
 

અ વોના રુુાથકને શાર્દિકઅલકાય અતા ંઅનદંની રાગણી નબુલીએ છીએ 

વાથ ેફશ અલકાય ભળ ેજ  ત ેશ્રદ્ધા ન ેશબુચે્છાક વાથ,ે 

                                                                                    

                                                         – પ્રજ્ઞા વ્માવ 

 

લેફગરુ્જયીના અયંબના વભમથી જ અણે નજય વભક્ષ જેભ લાનક, તેભ રેખકને ણ 

યાખ્મા છે. સવદ્ધશસ્ત રેખકના ંરખાણ અણે જે યીતે ભાનલૂકક લેગનુા ંાને સ્લીકાયીએ છીએ 

તેલી જ યીતે નેટજગતના ં નેક રેખક કે જેક તતાના બ્રૉગ કે ન્મ વાભાજજક–

નેટસ્થાને તાની યનનાક પ્રગટ કયતા ં યશ ે છે તેભની કૃસતને કઇ એક સ્થાન ય મકૂીને 

લશનંી ળકામ ત એક વાથે ઘણા પામદાક ભેલી ળકામ છે.  

ગ્રીષ્ભલદંના ને લાકલૈબલ નાભના ફે વગં્રશ લેફગરુ્જયી દ્વાયા પ્રકાસળત થમા તેને વાય 

અલકાય ભેર. યંત ુતેભા ંરેખકને તાની વદંગીની યનના ભકરલાન નયુધ કયામ 

શત. અ લખતે અણા જાણીતા કસલ શ્રી શભેતં ણેુકયને લેગ ુદ્વાયા સલનતંી કયલાભા ંઅલી 

શતી કે તેક તાની વદંગીના ંકાવ્મ એકઠા ંકયીને એક વગં્રશ પ્રગટ કયે....  

ને એભ, અજે એક ભજાન કાવ્મવગં્રશ પ્રગટ થઇ યહ્ય છે !  

અળા છે કે શ્રી શભેતં ણેુકય વંાર્દત અ અ–બાયજલુ ંકામક અણ વોને યવ નડાલનારંુ 

ફની યશળેે.  

શબેુચ્છાક વાથે, 

– જુગરર્કળય. 
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ગુજયાતી બ્રૉગજગતનાં કાવ્મુષ્ 

વંાદકીમ 
૦૨૨૨ના દળકભા ંગજુયાતી બ્રૉગજગતન જન્ભ થમ. યસુનકડ પૉન્ટના વશાયે એ ફૂલ્યુપંાલ્યુ ંને અજે 

એણે એક સલળા લટવકૃ્ષનુ ં સ્લરૂ ધાયણ કયુ ં છે. સલશ્વબયભા ં લવતા ગજુયાતીક તાના વ્મસ્ત 

જીલનભાથંી થડ વભમ કાઢીને આન્ટયનેટના વશાયે અ લડરાના છામંડ ેઅલીને ફેવે છે ને સલવાભ 

ભેલે છે. બ્રૉગન થક દયેક બ્રૉગય ભાટે લેગ છે. કઇના ભાટે એ વાર્શત્મવર્જનને પ્રકાસળત 

કયલાનુ ંસ્થાન છે ત કઇના ભાટે યજનીળી રખલાની જગા. કઇના ભાટે બ્રૉગ એ ડામયી જેલ છે જે 

દંય લીવ લક શરેા ંઘણા રક યાખતા ને એભા ંગભતી કસલતાક, કથાક લગેયે નંધી રેતા. 

કેટરાકે બ્રૉગ દ્વાયા વભાજવેલાના ંકામોને લેગ અપ્મ છે ત કેટરાકેં જજજ્ઞાસકુ ભાટે સલસલધ સલમભા ં

જ્ઞાન રંુૂ ાડલાનુ ંકાભ કયુ ંછે, જેભ કે બાાળાસ્ત્ર, ંગળાસ્ત્ર, જ્મસતળાસ્ત્ર લગેયે. 

અલા લૈસલધ્મણૂક બ્રૉગજગતથી ગજુયાતી કસલતામ છૂતી ન યશી ળકી ને એણે બ્રૉગામન કયુ.ં 

સ્લયણનત ગજુયાતી કસલતાના બ્રૉગ્વ, લેફવાઇટ્વ ફનલાની ળરૂઅત થઇ ને નલા નલા કસલક 

ઈભેયાતા ગમા. અભાનંા ઘણા ંનલર્દત કાવ્મળાસ્ત્ર, ંગળાસ્ત્રના ાઠ ણ બ્રૉગજગતભા ંજ બણ્મા.ં 

અ કસલકના ઘડતયભા ંબ્રૉગજગતે ભશત્ત્લન બાગ બજવ્મ ને એભને કસલ તયીકે કખ ાલી. 

શલે ત રબ્ધપ્રસતષ્ઠ ગજુયાતી કસલકએ ણ તાની લેફવાઇટ્વ ફનાલી છે. અજે ગજુયાતી 

બ્રૉગજગતભા ંએક લચ્યુકર ફગીન છે જે અ બ્રૉગકસલકના કાવ્મષુ્થી ભશકેે છે. 

કને બ્રૉગકસલ કશલેા ને કને ન કશલેા એ ફહ ુઘય પ્રશ્ન છે ને એન વનટ ઈત્તય અપ્માન દાલ 

અ રખનાય કયત નથી. બ્રૉગજગતભા ંઅલતા ંશરેા ંજ કસલ તયીકેની કખાણ ધયાલતા કસલકને 

અ વંાદનભા ંવાથે યાખ્મા નથી.  

“ગજુયાતી બ્રૉગજગતના ં કાવ્મષુ્” દ્વાયા બ્રૉગકસલકની યનનાકની સગુધં લાનક સધુી 

શંનાડલાન અ એક નમ્ર પ્રમાવ છે. જ્મા ં શદુ્ધ કાવ્મ દેખાયુ,ં એ બરેને ગઝર, છાદંવ, શાઆકુ, 

નલુાદ જે શમ, એને શં વભાલી રીધુ ંછે. અળા છે લાનકને એ ગભળે. 

અ વંાદનન મૂ સલનાય સુ્તકના પ્રકાળક લેફ ગરુ્જયીની ટીભન શત. એભણ ેભને અ કાભ કયલાની 

તક, વતત પ્રત્વાશન, વાથ ને વશકાય અપ્મા ંજેના થકી અ સુ્તકનુ ં કાભ ણૂક થઇ ળક્યુ ં છે. હુ ં

એભન અબાયી છુ.ં 

                                                                                        શભેંત  

                                                                                                           વંાદક 
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                      નકુ્રભણણકા 
I ) અલકાય 

II ) પ્રસ્તાલના 

III ) નુક્રભણણકા 

૧) ણશભાંળુ બટ્ટ - રશયના રશયના પ્રલાશ રગ છે 

૨) ંચભ ળુક્ર - ણલરામતી અ ટીકડંુ નૈડંુ, થઇ ઈાધી 

૩) સ્નેશા ટેર "ણિતાયક" - રાંફી ભઝર એ યીતથી કાી ળકામ છે, 

૪) વાિય ઠક્કય - અી અીને તભે ંછંુ અ વજન ! 

૫) ણલલેક ટેરય - ધગધગતી ધયતીના યભ-યભ ઠાયી દે એલ લયવાદ થઇ અલ 

૬) પ્રણલણ ળાશ - એટર ભનને દદરાવ છે 

૭) કણલ યાલર - અજ ભનભાં કણ જાણે ળ ઈચાટ છે ? 

૮) દિેળ કન્ટ્રાક્ટય "ચાતક" - ધીયી અંખને ભલાં શલે વનાં નશં અલે, 

૯) વુનીર ળાશ - કાંટા લચ્ચે યશ છ, જીલા, 

૧૦) ભના નામક "ઉર્મભ" - અજન ંધાય જ, યણમાત છે ! 

૧૧) ગુંજન ગાંધી - શ્લાવ ઉંડા ના બય, ગૂગર કય. 

૧૨) મળલંત ઠક્કય - યાતન ણલસ્તાય ફાય ેભાવ છે 

૧૩) દદરી ગજ્જય - રૃદમભાં વાચલી જેને વદા તં સ્થાન અપ્મુ ંછે 

૧૪) દેલીકા ધ્રૂલ - એ કશે છે કંઆ, ને કયે છે કંઆ. 

૧૫) વના ણલજાુયા - અજ ભધુકયને વુભન, તાયા જ સ્ભયણ રાલળે. 

૧૬) ભશેળ યાલર - બૂરને સ્લીકાયલાભાં અણે ટૂંકા ડ્મા 

૧૭) શેભંત ુણેકય - જેને તંુ ગણાલે છે આફાદતથી લધાયે 

૧૮) ભશમ્ભદ રી બૈડુ ‘લપા’ - બીડના દયફાયભાં કન ેભું ? 

૧૯) ણશભાંળુ ટેર – નુલાદ - કણ કયે છે અ પેયપાય? 

૨૦) જુગરદકળય વ્માવ - કશે 

૨૧) ધૈલત ળુક્ર - લકાળભાં દીી યશેરા લૃત્તને શું જઈ છંુ ! 

૨૨) જગદીનાણાલટી - ન યભેળ શું, ન ભનજ શું 

૨૩) ચેતન ફે્રભલારા - ળબ્દના ંવથલાયે ચાલ્મ. 

૨૪) ણભત ત્રીલેદી - તારું   શલારંૄ   ક્માંમ  ડક્મું  ભને ? 

૨૫) ણશભર ંડ્મા "ાથથ" - બીતયે ંકામ એલું રખ શલે, 

૨૬) યભેળ ટેર "અકાળદી" - વંગ્રાભે  ભુક્તતાના, ભય મળધયી, બેટ  દીધી વુબાગી 

૨૭) લરીબાઇ ભુવા - ચંચુ ભશં તૃણ ગ્રશી 

૨૮) ણલજમ જળી - જન્ટ્ભ અી પ્રબાતને  
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રશયના રશયના પ્રલાશ રગ છે  - ર્શભાશં ુબટ્ટ 

 

રશયના રશયના પ્રલાશ રગ છે, ણગત ે દકનાય રગ છે 

સ્લબાલ રગ છે, ણલચાય રગ છે, ભનુષ્મે ભનુષ્મે રરાટ રગ છે 

 

ગુરગુર રગ છે, ફશાય રગ છે, નજય જ્મા ંડે ત્માં નજાય રગ છે 

રૄભાંથી વજથન થમંુ અ ફધંુ ણ, ગગનભા ંણવતાયે ણવતાય રગ છે 

 

િણની વપયભાં બર ેવાથ શ ણ, યશે માદ વશુન ેફનાલ રગ છે 

ઘડી કાયભી ણ, ણલતાલી શ વાથે, ડે છે જે દદર ય પ્રબાલ રગ છે 

 

વખી પ્રેભ ભાય, શજુ એન એ છે, પ્રદર્મળત થલાના પ્રકાય રગ છે 

શલે રાગણી વાથે વભજણ બી છે, ને ભશેદપરન તકાજ રગ છે 

 

જીત્મ કોયલને જે, કાફાથી શામો, ે  ણલધીન ઇયાદ રગ છે 

ક્દી લાંદય છંુ, કદી છંુ ભદાયી, છે ડભરું ત એકજ તભાળ રગ છે 

 

ર્શભાશં ુબટ્ટ… ૨૦૦૭  (લેફકડી) 

 

  

http://ekvartalap.wordpress.com/2007/05/02/gulogul/
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ણલરામતી અ ટીકડુ ંનડૈુ,ં થઇ ઈાધી - ચંભ ળકુ્ર 

 

ણલરામતી અ ટીકડંુ નૈડંુ, થઇ ઈાધી, 

બૂરી ગમા’તા ડળીલૈદું, થઇ ઈાધી! 

 

ઘંળ ખાઇને ઘાણી ઘુભૈડંુ એભ શતંુ ણ, 

તર બેું કદદયમું  બૈુ,ં થઇ ઈાધી! 

 

છાણે ચડાલી લંછીને જ્મા ંશયખાતા’તા, 

કંક કથાભાંથી કૈડ્મું, થઇ ઈાધી! 

 

ણનન ળધી ઈત્ક્રાંત થલું’તંુ ણ ટકી નમા, 

ચીરે ચીરે ચાલ્મુ ંૈડંુ, થઇ ઈાધી! 

 

તન તડીને ફધી આણન્ટ્િમું ખડી ખાંબે, 

ભન ભાયી જ્માં ભન’ેમ ભચૈડ્મું, થઇ ઈાધી! 

 

ંચભ ળુક્ર  (લેફકડી) 

 

ળબ્દાથથઃ  

નૈડુ=ં નડ્મુ,ં બૈુ=ં બળ્મુ,ં કૈડ્મુ=ં કયડ્મુ,ં ભચડૈ્મુ=ં ભચેડ્મુ,ં ભન’ેમ=  ભનનેમ 

 

  

http://spancham.wordpress.com/2010/12/15/thai-upaadhi/
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રાફંી ભઝર એ યીતથી કાી ળકામ છે, - સ્નશેા ટરે "ણિતાયક" 

 

રાફંી ભઝર એ યીતથી કાી ળકામ છે, 

ભંણઝર શ શાથલતં ન ેથાકી જલામ છે. 

 

વદીઓન થાક જાત ઈય લંટામ છે, 

અબૂણ ીડાના ત્લચા ઈય જડામ છે. 

 

કાઢીન ેજાત ફશાય ચયણભા ંધયી દઇ, 

એભ જ શંભળે પ્રેભની જૂા કયામ છે. 

 

અંવનુ સ્લાદ ણ કદી ભીઠ જ શમ છે, 

ખળુીઓભા ંકઆ લાય યડી ણ ડામ છે. 

 

ચૂચા યજ ચાલ્મા ં કરુ ંએ દદળા તયપ, 

કન ેખફય ક ેકટેર યસ્ત કામ છે ? 

 

સ્નેશા ટેર (લેફકડી) 

  

http://akshitarak.wordpress.com/2013/07/07/lambi-mazal/
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અી અીન ેતભ ેંછંુ અ વજન ! - વાિય ઠક્કય 

 

 

 

 

 

વાિય ઠક્કય (લેફકડી)  

http://saksharthakkar.wordpress.com/2012/11/06/%E0%AA%A6%E0%AA%BF%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%B3%E0%AB%80%E0%AA%A8%E0%AB%80-%E0%AA%B8%E0%AA%BE%E0%AA%AB%E0%AA%B8%E0%AA%AB%E0%AA%BE%E0%AA%88-%E0%AA%9D%E0%AA%BE%E0%AA%A1%E0%AB%81%E0%AA%82-%E0%AA%86/#comments
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ધગધગતી ધયતીના યભ-યભ ઠાયી દ ેએલ લયવાદ થઇ અલ - ણલલકે ટરેય 

 

ધગધગતી ધયતીના યભ-યભ ઠાયી દે એલ લયવાદ થઇ અલ, 

ના વનું, ના માદ થઇ અલ. 

 

sms, પેવફુક ને વ્શૉટ્વએના રટકણણમા 

ક્માં વુધી રઇ-રઇને ચારું ? 

મુગ-મુગનુ ંપ્માવુ ભન લચ્મુથર ાણીથી 

બંજ્વ્મું બંજામ નશં, વારું ! 

અંખના કૂલાભાં ંતશીન ઘુભયાત વાચુકર વાદ થઇ અલ. 

ઠે…ઠ બીતયન નાદ થઇ અલ… 

 

ાનાં કેરેન્ટ્ડયનાં, કાંટા ઘદડમાના- 

પ્રેભ છે કે પ્રેભની ણલબાલના? 

જાગું ત માદ ને ઊંઘુ ંત ખ્લાફ 

ઝાંઝલા ંને તેમ ાછાં ભાનાં? 

એક-એક જંાને ળાભી દે-વાંધી દે એલ વભૌ-લાદ થઇ અલ. 

નકય લાદ થઇ અલ. 

 

ભલું ત ફવ, ભાયે ભલું છે એભ 

જેભ કાંઠા ધભયે ત્વુનાભી, 

કામા અ કામાભાં ઓગાી દેલી છે 

જે ઘડી અલે તંુ વાભી, 

અકંઠ પ્રતીિાની ઓ’ કાંઠે નતંતા ણજન્ટ્વી ઈન્ટ્ભાદ થઇ અલ. 

તંુ ‘તંુ’ભાંથી ફાદ થઇ અલ… 

 

ણલલેક ટેરય (લેફકડી) 

  

http://vmtailor.com/archives/2723
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એટર ભનન ેદદરાવ છે - પ્રણલણ ળાશ 

 

એટર ભનને દદરાવ છે, 

જીલ કેલ પ્રેભ-પ્માવ છે.  

 

થામ ભન ત ભન ભૂકી લયવ,ે 

ભેઘ ય ક્માં કઆ જાવ છે. 

 

ડાઘ એના ય શળે ફે-ચાય, 

ચાંદ રૂામ ખાવ છે. 

 

શઠ પપડી ચૂ થઆ ફેઠા, 

ળબ્દના ખે ણનવાવ છે. 

 

કેલી ખીરી છે તણભસ્રા જ, 

શ્માભન શં યાતલાવ છે.  

 

પ્રણલણ ળાશ (લેફકડી) 

  

http://aasvad.wordpress.com/2013/08/01/f-020/
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અજ ભનભા ંકણ જાણ ેળ ઈચાટ છે ? - કણલ યાલર 

 

 

અજ ભનભા ંકણ જાણ ેળ ઈચાટ છે ? 

ચતયપ લાતાલયણભા ંતયપડાટ છે... 

 

કદૂતા ભજા ન ેણસ્થય વાલ ઘાટ છે !!! 

એટર ે- વાગય ભશી અ ઘૂઘલાટ છે... 

 

રાગણીઓ ત શલા વભ સ્ળથતી યશ.ે.. 

ન ેશલા જેલ જ એન વલાટ છે... 

 

ગખલા ફઠેી નથી ક્માયમે ણ તન.ે. 

ત'મ શ્લાવશ્લાવ વભ તું કડકડાટ છે... 

 

ળબ્દ વાથ ેથથ અ ભવરત કય ેછે ળું ? 

તાયા અ ણસ્તત્લભા ંળ ગણગણાટ છે...?!!...  

 

 

કણલ યાલર (લેફકડી) 

http://kaviwithwords.blogspot.in/
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ધીયી અખંન ેભલા ંશલ ેવના ંનશં અલ,ે - દિળે કન્ટ્રાક્ટય "ચાતક" 

 

 

ધીયી અંખને ભલાં શલે વનાં નશં અલે, 

ફીડેરી ાંણને નાભ ગુરદસ્તા નશં અલે. 

 

ણથક, તાયે જ કેડીઓ નલી કંડાયલી ડળે, 

તને ભંણઝર વુધી શંચાડલા યસ્તા નશં અલે. 

 

ખડકના ભોન ચ્શેયા ય રખેર શમ છે વૂયજ, 

ચીયી એના ંરૃદમને બાલનાં ઝયણાં નશં અલે. 

 

ઘડીબય રાળ થઇને જીલલાન કાયવ ત કય, 

તને ડૂફાડલા ભાટે છી દદયમા નશં અલે. 

 

ભૂકી ાદય ફધાંને એક દદ’ ચારી નીકલાનંુ, 

વપયભાં અખયી, ઘય કે ગરી, પણમાં નશં અલે. 

 

સ્ભયણને કાખભાં રઇને નીકળે પક્ત અંવુઓ, 

રઇને ણસ્ભત શઠ ય પયી ચશેયાં નશં અલે. 

 

બયવ તૂટળે ‘ચાતક’ ફધાંન ંતલેાભાં, 

કફય વુધી જલાને કાભ ણનજ ગરાં નશં અલે. 

 

દિેળ કન્ટ્રાકટય ‘ચાતક’ (લેફકડી) 

 

  

http://www.mitixa.com/2013/2555.htm/comment-page-1#comment-5477
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કાટંા લચ્ચ ેયશ છ, જીલા, - વનુીર ળાશ 

 

 

કાંટા લચ્ચ ેયશ છ, જીલા, 

ફૂર જેલું ભશેક, જીલા. 

 

તપાની છે દદયમ, જીલા 

વંમભ થડ યાખ, જીલા. 

 

શા, દેશ બર ેળણગાય ને ! 

ભનને વુંદય યાખ, જીલા. 

 

યળન કયલા જીલન વોનું, 

થઇએ જાતે તડક, જીલા. 

 

કણ શં કામભ યશેલાનંુ, 

ખુદન ેફવ વભજાલ, જીલા 

 

ાણી જેલું છે જીલન ત, 

ફૂટ ેછે યટ, જીલા. 

 

ઓછંુ લત્તું ત શલાનંુ, 

છે જે, તે સ્લીકાય, જીલા. 

 

ાંણન શેય ઓછ છે, 

કે ચશ્ભા ંશેય છ, જીલા..? 

 

બીતય શ કં જખ્ભ તમે, 

નક્કય છાતી યાખ, જીલા. 

 

વુનીર ળાશ (લેફકડી) 

  

http://sunilshah.wordpress.com/2011/08/23/1-4/
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અજન ધંાય જ, યણમાત છે ! - ભના નામક "ઉર્મભ" 

 

 

 

  

અજન અંધાય જ, યણમાત છે ! 

અણી લચ્ન ેશુ ંકઇ લાત છે? 

 

ક્યા ંગમ રમ, જે શત શય ળબ્દભા?ં 

ર્દરભા ંભાયા એ જ ઈલ્કાાત છે. 
 

એ ધધખતુ ંયણ રઇને અલળે, 

એ સ્ભયણ છે, એ જ એની જાત છે. 
 

એટલુ ંવશલેુ ંનથી, જીલન ત એક 

યદુ્ધ છે, ને એના કઠા વાત છે. 
 

કેભ ત ુ ંનનાકમ છે, શલાણુ?ં 

તુ ંનથી ને તમે ત ુ ંવાક્ષાત છે. 
 

ક્યા ંરગી એ ાળે સનઃસ્તબ્ધતા ? 

‘ઉસભિ’ની તાવીય ઝઝંાલાત છે. 
 

ભના નામક ‘ઉર્મભ’ (લેફકડી) 

 

http://layastaro.com/?p=7941
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શ્લાવ ઉંડા ના બય, ગગૂર કય. - ગુજંન ગાધંી 

 

શ્લાવ ઉંડા ના બય, ગૂગર કય. 

ફશુ ભથાભણ ના કય, ગૂગર કય.  

  

એભણે વયનાભુ ફદલ્મુ ંછીનંુ, 

અભ ઊંડે ના તય, ગૂગર કય.  

  

એ નદી વોની ઈયલટ જામ છે, 

એભ કશ ેછે વાગય?, ગૂગર કય.  

  

વાંબળ્મંુ છે એ દડણજટર થઇ ગમા, 

ધ્માન એનંુ ના ધય, ગૂગર કય. 

 

ગુંજન ગાંધી (લેફકડી) 

 

  

http://www.gunjarav.com/2013/05/blog-post.html
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યાતન સલસ્તાય ફાયે ભાવ છે - મળલતં ઠક્કય 

 

યાતન સલસ્તાય ફાયે ભાવ છે 

જાગયણન બાય ફાયે ભાવ છે. 

 

ના નરણ ળબ્દ તણુ ંનારે શલે 

ભોનન યણકાય ફાયે ભાવ છે. 

 

ાદંડા ંછડ ેબરેને વકૃ્ષને…. 

મૂન અધાય ફાયેભાવ છે. 

 

દ્વાય ખલુ્રા ંછે દારતના ંવદા 
ળશયેભા ંતકયાય ફાયે ભાવ છે. 

 

ના કદી નંાગભા ંજવુ ંડ ે

પે્રભન તશલેાય ફાયે ભાવ છે. 

 

મળલતં ઠક્કય (લેફકડી) 

 

  

http://asaryc.wordpress.com/2008/07/31/%E0%AA%AC%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AB%87%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%B8/
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હૃદમભા ંવાનલી જેને વદા તં સ્થાન અપ્યુ ંછે - ર્દરી ગજ્જય 

 

હૃદમભા ંવાનલી જેને વદા તં સ્થાન અપ્યુ ંછે  

વશજે ણ તેભણ ેતજુને કદી ક્યા ંભાન અપ્યુ ંછે ?  

 

લટુી રઆ નેન ને વતં જગને ત્રાવ દેનાયે  

જીલનગીત ગાઇને ખંીતણુ ંક્યા ંગાન અપ્યુ ંછે ?  

 

સલનાયને લનનની પક્ત ભામાજા ગ ૂથેં તે  

સળકાયીને કયડનુ ંપ્રજાએ દાન અપ્યુ ંછે !!!  

 

શજીમે ઝેય ીનાયા જુક જૂામ છે સળલ થઆ 

તભે મતૃ ીને સલશ્વને સલાન અપ્યુ ંછે  

 

રઇને દેશ નશ્વય જે સ્લમ ંઇશ્વય ફની ફેઠા ં 

તણખરાથી લધ ુક્યા ંતેભને ભં સ્થાન અપ્યુ ંછે  

 

ભે કડવુ ંછતા ંમે યકડુ ંયખાલી દીધુ ંવત  

કયે ફેશળ ‘ર્દરી’ તેભને ક્યા બાન અપ્યુ ંછે 

 

ર્દરી ગજજય (લેફકડી) 

  

http://leicestergurjari.wordpress.com/2011/07/28/%E0%AA%B9%E0%AB%83%E0%AA%A6%E0%AA%AF%E0%AA%AE%E0%AA%BE%E0%AA%82-%E0%AA%B8%E0%AA%BE%E0%AA%9A%E0%AA%B5%E0%AB%80-%E0%AA%9C%E0%AB%87%E0%AA%A8%E0%AB%87-%E0%AA%B8%E0%AA%A6%E0%AA%BE-%E0%AA%A4%E0%AB%87/
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એ કશ ેછે કંઆ, ને કયે છે કંઆ. - દેલીકા ધ્રલૂ 

 

એ કશ ેછે કંઆ, ને કયે છે કંઆ. 

ર્દર-ર્દભાગને, ક્યા ંફને છે કંઆ? 

 

કં કશ ેના, ત મે વભજી જામે ફધ,ુ 

એ નજય ણ, શલે શુ ંજડ ેછે કંઆ ? 

 

કેટરા ંનાભ ફરામ છે વાથભા,ં 

ણ કશ, કૃષ્ણ-યાધા ભે છે કંઆ? 

 

ખફુી જે વાની છે,તે છફીભા ંનથી. 

મ્હશકં થૈ અ શલાભા ંવયે છે કંઆ. 

 

વાનલી વાનલી ત્રાજલે તરીએ, 

ણ વગાકં, લશારા ંફને છે કંઆ? 

 

ણફંદુની લાતભા,ં સવંધનુી લાત છે. 

ળબ્દ ને ભોન લચ્ન,ે પયે છે કંઆ. 

 

દેસલકા ધ્રલૂ (લફેકડી) 

 

http://devikadhruva.wordpress.com/2013/03/16/%E0%AA%AE%E0%AA%B3%E0%AB%87-%E0%AA%9B%E0%AB%87-%E0%AA%95%E0%AA%82%E0%AA%87/
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અજ ભધકુયને સભુન, તાયા જ સ્ભયણ રાલળે. - વના સલજાયુા 
 

નાદંની અ યાત બંજાતા, તડતા એ નકય, 

નીય વાગયના ગશન, તાયા જ સ્ભયણ રાલળે. 

 

વાજંના ંઅછા ંગરુાફી યંગ, લયવે અગ ણ 

યાતનુ ંશ્માભર ગગન, તાયા જ સ્ભયણ રાલળે. 

 

ગુજંત ખંી તણ કરયલ નભનભા ંક સપ્રતભ, 

સયૂ વયગભના કલન, તાયા જ સ્ભયણ રાલળે 

 

યેતના ંગરા ંસ્ભયણને શનભનાલી નાખળે, 

નાભ તારંુ ક વજન, તાયા જ સ્ભયણ રાલળે. 

 

આંખ જ ભાયી ભે, ક્ષણબય શલે ત સપ્રમતભ, 

અજ વનાનંા નમન, તાયા જ સ્ભયણ રાલળે. 

 

વના સલજાયુા (લફેકડી) 

 

  

http://kavyadhara.com/?p=3973


ગજુયાતી બ્રૉગજગતના ંકાવ્મુષ્  

નકુ્રભણણકા  
20 

ભરૂને સ્લીકાયલાભા ંઅણે ટૂંકા ડયા - ભશળે યાલર 

 

ભરૂને સ્લીકાયલાભા ંઅણ ેટૂંકા ડયા 

જાતને જલાલાભા ંઅણે ટૂંકા ડયા 
 

વાલ વીધી લાતને તડી-ભયડી ખતયી 

ણ વય સનજાલલાભા ંઅણ ેટૂંકા ડયા 
 

લાયવ સનઃળકં જાજયભાન ામ્હમા,દયવર 

મલૂ્મ એનુ ંઆંકલાભા ંઅણ ેટૂંકા ડયા 
 

અદયી ફેઠા યભત વભજ્મા લગયના,ળબ્દ રઆ 

થકને લતાયલાભા ંઅણ ેટૂંકા ડયા ! 
 

શદ સલે જાણ્માલગય નશદ થલા નીકળ્મા છી 

દાખર ફેવાડલાભા ંઅણ ેટૂંકા ડયા ! 
 

ન્મના ઊંફાર્ડમાભા ંશાથ નાખ્મ શંળથી 

અણુ ંઘય ઠાયલાભા ંઅણ ેટૂંકા ડયા ! 
 

તૂળંુ ફાળ્મા કયુ ંયાલણનુ ંઅખી જજંદગી 

ણ, શભને ફાલાભા ંઅણ ેટૂંકા ડયા ! 
 

લેઠભાપક જજંદગી લેઠયા કયી વહએુ વતત 

છૂટલા – છડાલલાભા ંઅણ ેટૂંકા ડયા 
 

ાયકાની શંનના ંસલશ્રેણ અડ ે“ભશળે” 

અણુ ંકદ ભાલાભા ંઅણે ટૂંકા ડયા ! 
 

ડૉ.ભશળે યાલર (લેફકડી) 

 

  

http://drmahesh.rawal.us/?p=1816
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જેને ત ુ ંગણાલે છે આફાદતથી લધાયે - શભેતં ણુેકય 

 
 

જેને ત ુ ંગણાલ ેછે આફાદતથી લધાયે 

ળક છે ભને એ કંઇ નથી એક રતથી લધાયે 

 

વશવા જે કયે યાઇને લકતથી લધાયે 

ચુ કેભ છે અજે એ જરૂયતથી લધાયે? 

 

જે પ્રશ્ન વયતાથી ઈકેરાઇ ગમ શત 

ગુનંલામ છે એ તાયી કયાભતથી લધાયે 

 

ર્કસ્ભત કને અથી લધ ુશુ ંભાગવુ ંફર? 

છુ ંઅની નજદીક હુ ંસનસ્ફતથી લધાયે 

 

વફંધંન અધાય છે સલશ્વાવ યસ્ય 

ામ નણ ભજબતૂ આભાયતથી લધાયે 

 

શભેતં ણુેકય (લેફકડી) 

http://hemkavyo.wordpress.com/2013/08/17/jene_tu/
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બીડના દયફાયભા ંકન ેભુ ં? - ભશમ્ભદ રી બડૈ ુ‘લપા’ 

 

બીડના દયફાયભાં કને ભું ? 

યેતની લણઝાયભાં કને ભું ? 

 

રક દકનાયા ઈય ભતાં ડય,ે 

શું શલે ભઝધાયભાં કને ભુ ં? 

 

ભોનના શઠ તણી ઝંુણફળ રઇ, 

ળબ્દની જંજાભા ંકને ભું ? 

 

જનફી થઇને ભે ણભત્ર ફધા, 

ખખયા વંવાયભાં કને ભું ? 

 

વાથભાં લો યહ્યાં ણ ના ભળ્મા,ં 

શું શલે લાયભાં કને ભું ? 

 

કઇ ભતંુ ણ નથી ઘયભાં શલ,ે 

ત છી યવાભાં કને ભું ? 

 

ભશમ્ભદ રી બૈડુ ‘લપા’ (લેફકડી) 

  

http://arzewafa.wordpress.com/
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કણ કય ેછે અ પયેપાય? (નલુાદ) - ણશભાળં ુટરે 

 

પેયપાય ? 

કણ કયે છે અ પેયપાય? 

શું જભણી તયપ ણનળાન તાકંુ 

તીય ડાફી ફાજુ ખંૂે. 

શું શયણ ાછ વલાય ને ડુક્કય 

ભાય ીછ કયે. 

ભને જઆતું ભેલલા મજના કરું 

ને શંચ ુજેરભાં. 

રકને પાંવલા ખાડા ખદું 

ને શું જ એભાં ડંુ. 

ભાયી જરુદયમાત ણલળ ે

ભાયે ળંકાળીર શલું જઇએ.   ૯-૧૫-૨૦૧૦ 

 

Who makes these changes? 

I shoot an arrow right. 

It lands left. 

I ride after a deer and find myself 

chased by a hog.  

I plot to get what I want 

and end up in prison. 

I dig pits to trap others 

and fall in. 

I should be suspicious 

of what I want. 

જરારઈદ્દીન રુભી 

(Afghanistan Online: A Touch of Afghan Poetry) 

નલુાદઃ- ર્શભાશં ુડંયા 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rumi


ગજુયાતી બ્રૉગજગતના ંકાવ્મુષ્  

નકુ્રભણણકા  
24 

કશ,ે (છાદંવ) - જુગરદકળય વ્માવ 

 

પ્રીમ, 

તાયી અંખભાં યભે 

ભાયાં સ્લપ્ન; 

 

તાયા ઈચ્્લાવભાં 

ધફક 

ભાયા રૃદમની 

રમફદ્ધ; 

 

શઠેથી તાયા 

સ્ુયી યશે 

ભાયી જ લાણી; 

 

નાજુક તાયી ંગીઓની 

વય ભુિાઓ – 

ભાયા ગશન બાલને 

પ્રગટાલતાં કભનીમ ળીલ્ ! 

 

તાયાં ગરાંની રીીભાં 

શ ેાગર, 

ભાયા ત્રણેમ કાન નકળ – 

 

શ ેપ્રીમ,ે 

ભાયા સ્તીત્લની બીન્ટ્નતા 

કે 

બીન્ટ્નતાનંુ સ્તીત્લ 

શલે ક્માં ? 

કશે – 

 

જુગરકીળય (તા. ૬–૧૧–૧૯૮૧) (લેફકડી) 

  

http://jjkishor.wordpress.com/2009/09/23/%E0%AA%AF%E0%AB%81%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%A8%E0%AB%80%E0%AA%A8%E0%AB%81%E0%AA%82-%E0%AA%95%E0%AA%BE%E0%AA%B5%E0%AB%8D%E0%AA%AF/
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લકાળભા ંદીી યશરેા લતૃ્તન ેશુ ંજઈ છંુ ! - ધલૈત ળકુ્ર 

 

લકાળભાં દીી યશેરા લૃત્તને શું જઈ છંુ ! 

જુગ જુના ઝશ ઝ વંલૃત્તને શું જઈ છંુ ! 

 

અજે શં, કારે ત્મશં, ક્માયે કશં, વભજામ છે, 

ળૂન્ટ્મતાને, કભથના પ્રલૃત્તને શુ ંજઈ છંુ ! 

 

જે ફધંુ છે, તે નથી કં, તેજ છે ચાયે તયપ, 

નાદના ગજથનરૂી અ નૃત્તને શુ ંજઈ છંુ ! 

 

શું ભને જઇ યહ્ય ને ળૂન્ટ્મન વભદય થમ ! 

કંઇ નશંના લાદયથી અલૃત્તને શુ ંજઈ છંુ ! 

 

અજ ત વભજામ છે કે ાભલાનુ ંળુ ંશતુ,ં 

અચ્છાદન ચાલ્માં ગમાં, દયલૃત્તન ેશું જઈ છંુ ! 

 

ધૈલત ળુક્ર (લેફકડી) 

 

 

 

  

http://dhaivat.wordpress.com/2008/01/11/chhaya-rahi/
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ન યભળે શુ,ં ન ભનજ શુ ં– જગદી નાણાલટી 

 

ન યભેળ શું, ન ભનજ શું 

ડે અ વોને એ ભજ શું  

ન ધયા વુધી, ન ગગન વુધી 

પકત અવાવની ખજ શું   

નથી ભશેર કે ન ણલયાવત  

છતાં યાજ ંડન બજ શુ ં

ન લઝીય, ઊંટ કે ામદ  

યે ખુદ છંુ ખુદ્નીજ પજ શુ ં

ન ભ વંખ્મભાં રાળ ય 

નમો ચાય જણન છંુ ફજ શું 

જગદી (લેફકડી) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jkshabdasoor.blogspot.in/
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ળબ્દના ંવથલાય ેચાલ્મ. - ચેતન ફ્રભેલારા 

 

ળબ્દના ંવથલાયે ચાલ્મ. 

અતભનાં જલાે ચાલ્મ. 

 

ડગર ેગર ેતાયી માદ, 

માદનાં થયાે ચાલ્મ. 

 

ફાશય-બીતય ક્માં એ ભત, 

ક' ગેફી બણકાયે ચાલ્મ. 

 

ભીયા- નયવં ગુંઝે જ્માં જ્મા ં

લીણાનાં યણકાયે ચાલ્મ. 

 

યસ્તા-ભંણઝર શુ ંળુ ંજારંૄ, 

ચાલ્મ ફવ ણવાયે ચાલ્મ. 

 

ચડતી-ડતી, તડકા- છાંમા, 

જીલનની ઘટભાે ચાલ્મ. 

 

 

ચેતન ફે્રભલારા (લેફકડી) 

 

 

 

 

 

 

 

http://gujrati-kavita.blogspot.in/
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તારુ ં  શલારૄં   ક્મામં  ડક્મુ ં ભન ે? - ણભત ત્રીલદેી 

 

 

તારુ ં  શલારંૄ   ક્માંમ  ડક્મુ ં ભન ે? 

તંુ  ન   શ  ત  છી  કેભ ખટક્મુ ંભન ે? 

 

સ્લપ્ન  તારું   ભને   યજ    જલું   ગભે 

ને  છતાં એ  કણી  જેભ  ખટક્મુ ં   ભને  

 

જિજદગીબય   વતત  શુ ં જ  ત ીગુ ં

ને  છતાં  કણ  યાખે  છે  તયસ્મંુ  ભન ે? 

 

ટટી   લાતને   ભં   ફનાલી  વય 

વાચું ફલ્મ છતાં  કણ વભજ્મુ ંભને ? 

 

અંખભાં અંવુ   અવ્મું   ત્ર   લાંચતા 

કાજે    કતયી    માદ   ડક્મુ ં  ભન ે

 

ણભત ણત્રલેદી  (લેફકડી) 

 

 

  

http://amittrivedi.wordpress.com/2010/03/23/%E0%AA%A4%E0%AA%BE%E0%AA%B0%E0%AB%81%E0%AA%82-%E0%AA%B9%E0%AB%8B%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%AA%E0%AA%A3%E0%AB%81%E0%AA%82/
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બીતયે અંકામ એવુ ંરખ શલ,ે - ર્શભર ડંયા "ાથક" 

 

 

બીતય ેંકામ એલું રખ શલે, 

રાગણી લંચામ એલું રખ શલ;ે 

 

ળબ્દભા ંઘેયી વય શલી ઘટે, 

ાંણ બંજામ એલું રખ શલે; 

 

નપયતની અ નદી ય પ્રેભના- 

વેતુઓ વજાથમ એલું રખ શલે; 

 

કઇ એને વાંબી ઝૂભી ઉઠે, 

કઇ એને ગામ, એલું રખ શલે; 

 

નાભ તારુ ંઅભેે થઆ જળે, 

ાંચભાં ૂછામ એલુ ંરખ શલ;ે 

 

શ નલી ેઢીન તંુ ળામય બર;ે 

લાયવ વચલામ એલું રખ શલે; 

 

 

ર્શભર ડંયા ‘ાથક’ (લેફકડી)  

http://www.himalpandya.blogspot.in/
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વગં્રાભ ે ભકુ્તતાના, ભય મળધયી, બટે  દીધી વબુાગી - યભળે ટરે "અકાળદી" 

 

 

 

  

વંગ્રાભે  ભુક્તતાના, ભય મળધયી, બેટ  દીધી વુબાગી 

ઝૂભે  વ્મભે ણત્રયંગ, પયપય પયકી, ધન્ટ્મ ભા  બાયતી  તંુ! 

પ્રજાવત્ત્તાક   બભે, વુયણબત   કુવુભે, લામયા   શેત  ઢે 

ઝીરી ત વરાભી, દ્ર્ઢ જન ઈયભાં , ગોયલી ળબતી તંુ 

 

ઝૂભે  ખેત જ ધાન્ટ્મે, લનલન રશય,ે ગામ  ગીત  વયીતા 

બંડાયા  ભાત  ખે, વુધન લતન અ, ળબત  દેળ ળાખે 

ઉડે  કેલા   ણલશંગ, શયખ   વબય  શ, ળાંણત  વંદેળ  દેતા 

અઝાદીના ઈભંગ, નલર ણિણતજભાં, બાણલના બેખ બાખે 

 

ણળિા ાભી મુલાન, શયણ ચયણથી, ઝીરતા જ્ઞાન અબા 

ખૂરે  વીભા  નંતા, યણશત   વુખભાં, યાચલું  એજ નાય 

વેનાની   કદટ  શાથે, નબ  જરણધ  તટે, વંકટ જામ અઘા 

ઈત્ત્વલ એજ ૂંજી, ણળર ભન તણા, બાલના બાતૃચાય 

 

દે જે   તંુ  જભ ધૈમથ, જમ જમ  કયલા, ળાન  તાયી ણત્રયંગા 

લંદીએ  જન્ટ્ભબભા, ુરદકત  ભનડે,  ભાલડી  ઓઘા 

 

યભેળ ટેર (અકાળદી) (લેફકડી) 

 

http://nabhakashdeep.wordpress.com/page/2/
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ચચં ુભશં તણૃ ગ્રશી - લરીબાઇ ભવુા 

 

ચંચુ ભશં તૃણ ગ્રશી 

ણનજના ધાથધાથ વજાથમા એ 

નીડ બણી 

ધવભવતા કત તણી 

તત્યતાભાં તન્ટ્ભમ થઇ, 

શું મ ચશુ;ં 

  

ગ્રશલા ણનજ ઓષ્ઠ ભશં 

તુજ ફંધ ચાં 

સ્લપ્નવબય – જે સ્લપ્ન તૃણળા ં

યહ્યાં અજ રગ, 

નલ ફણનમાં એ ભ જીલનનીડ. 

ણ ડય 

યખે ઓષ્ઠસ્ળે તંુ જાગે, 

દુજી અંખ તુજ ઝફકી ઉઘડે, 

ખયી ડે એ વનતણખરાં ! 

 

લરીબાઇ ભુવા 
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જન્ટ્ભ અી પ્રબાતન ે- ણલજમ જળી 

 

જન્ટ્ભ અી 

પ્રબાતન,ે 

ણલરીન થમુ ં

ંધારુ,ં 

ઈજાવભા.ં 

   જન્ટ્ભ અી 

   લાથન,ે 

   ણલરીન થમુ ં

   લાદુ ં

   ગગનભા.ં 

જન્ટ્ભ અી 

અંવુન,ે 

ણલરીન થમુ ં

દદથ, 

રૃદમભા.ં 

   જન્ટ્ભ અી 

   કણલતાન ે

   ણલરીન થઆ 

   પ્રેયણા, 

   ળબ્દભા.ં 

 

ણલજમ જળી 

 

***** 
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