કા યસૃ ી
ગુણવ ત વૈ
.1.
સફળ થવાને ધમાલ જગમાં,
ગજબ સમયના સવાલ જગમાં.
અ બ તરકટ અગલબગલ છે,
મચાવવાને બવાલ જગમાં.
ગુના વીના દંડ યાય આપે,
અજબગજબ ગોલમાલ જગમાં.
કળી નીરખતાં સમજ વીસરતાં,
મર બીચારો હલાલ જગમાં.
મર સરીખા મનેખ જગમાં,
કરે ઘણા પાયમાલ જગમાં.
સમજ વીફળને સફળ બનાવે,
ખરી કરે છે કમાલ જગમાં.

.2.
અકારણ છે ભટકનારા, ભટકવા દે,
ઘણા ખરડાય છે વાઘા, ખરડવા દે.
કરીને બંધ આંખો ચાલનારાના,
નસીબે છે રખડવાનુ,ં રખડવા દે.
વીકાસી યાતરા બેઠા ઘણા માની,
બગાડે આજ ને કાલો, બગડવા દે.
સીપાહીને પકડવા ચોર પાછળ છે,
જમાદારી ગજબની છે, પકડવા દે.
કળીના કાળમાં ભોર ગ કાળા છે,
મળે તો મારજ ે, અથવા કરડવા દે.
સમયનો આ તકા

એ નહ માને,

દબાવી હોઠ કરડે છે; મરડવા દે.
જુ ની આંખો નવાં નાટક નીહાળે છે,
અનુભવના ખ ના છે, સબડવા દે.
.3.
મુખડુ ં ચાડી કરે છે તાજગી ચાલી ગઈ,
ભાલના ચાંદે ઠરે લી બંદગી ચાલી ગઈ.

વર–વધુ થઈ જ ે દીલો આનંદથી હી ોળતાં,
એક પળમાં તો બધી આવારગી ચાલી ગઈ!
રં ગ મદીનો હ

પાકો હથેળી પર હતો,

યાં હવે એની શીકાયત?

દગી ચાલી ગઈ!

જ ે બની સંગીત કાનોમાં હતી કી ોલતી,
વાત સૌ એના સજનની ખાનગી ચાલી ગઈ.
વજ ઓઢેલી શહીદીનો ટહુ કો યાં થયો,
‘હું ગયો’; પણ ના, નથી દીવાનગી ચાલી ગઈ.
પીઠ પાછળ વાર કરનારા હવે બચશે નહ ,
આખરે નાપાકની મરદાનગી ચાલી ગઈ.
.4.
માનવ બનવાને કાજ ે ભઈ, થા ઉભો તુ,ં
દાનવ હણવાને કાજ ે ભઈ, થા ઉભો તુ.ં
બેસીને વાતો તો ભૈલા, ખુબ કરી ત,
કામો કરવાને કાજ ે ભઈ, થા ઉભો તુ.ં
ને દાવાનળ સળગે છે ચારે બાજુ ,
જળને ધરવાને કાજ ે ભઈ, થા ઉભો તુ.ં

‘આ મા ં , આ તા ં ’ એ નાતાઓ તો ા,
‘હું’થી લડવાને કાજ ે ભઈ, થા ઊભો તુ.ં
વાતો કાંડાના કૌવતની તો ત કીધી,
જંગે ચડવાને કાજ ે ભઈ, થા ઉભો તુ.ં
વનની નૌકાને રાખી સામા પવને,
સાગર તરવાને કાજ ે ભઈ, થા ઉભો તુ.ં
વન છે દેવું ને આવકમાં છે મ ડુ,ં
દેવું ભરવાને કાજ ે ભઈ, થા ઉભો તું
.5.
હું ફરે બી

દગી ટા ા ક ં ,

સાંભળેલી વાતને ગા ા ક ં .
હે મનું આ જગ મહ ઓસડ નથી,
પાઠ શીખેલા બધા પા ા ક ં .
લાભ આવે કે પછી હાની ભલે,
ચોતરફ આનંદ નીહા ા ક ં .
જ ે ગરીબીમાં ઘડાતા માનવો,
તે અમીરીને સતત ભા ા ક ં .

જ ે કહે , ‘કુ ટુ બ સઘળી છે ધરા’,
તેમના સ બ ધ પંપા ા ક ં .
ર તના સ બ ધથી પણ છે વધુ,
એમના પર હે ત ઓગા ા ક ં .
.6.
સમજદાર થઈને ભણી
ફરી એકડાઓ ગણી

જગતમાં,
જગતમાં.

કુ ટુ બે, નીશાળે, ચમકદાર મોતી,
સમાજ ે ર ાં તે વણી

જગતમાં.

અસલમાં નકલ તો મળે છે નગદમાં,
મફતમાં મળે લાગણી

જગતમાં.

જડે ‘હું ’પ ં; પણ જડે યાંય ના જ ે,
હરીની જડે છે કણી

જગતમાં.

ભ યા પાઠ ભુલી જતાં વાર યાં છે?
ઈમારત સમજની ચણી

જગતમાં.

.7.
વેગથી સરકી રહી છે

દગી,

દુ:ખમાં મલકી રહી છે

દગી.

કોણ યારે ઉઠશે કોને ખબર?
મુછમાં મરકી રહી છે

દગી.

વીત, દારા ને સુરા પા યા પછી,
ઘેનમાં છલકી રહી છે

દગી.

ને પળેપળ દોડતી રહીને સદા,
શુ યમાં ગરકી રહી છે
નાનકુ ;ં પણ માનવી

દગી.
વન ઘડી,

વજ સમી ફરકી રહી છે

દગી.

.8.
ર ું જ ે બંધ પાને યાકરણ, તે વેદ લાગે છે,
અછુ તા શ મરોડો એ કયા, તે ભેદ લાગે છે.
કીતાબેથી મરોડો ાસ કાજ ે તરફડે,

યું

કરી દન કહે છે, ‘આકરી આ કેદ લાગે છે.'
‘લગાગાગા સમજનો ખેલ ડાબા હાથ કેરો છે,'
સમજ એવી કરે એની સમજમાં છેદ લાગે છે.
કડી જડશે સફળતાની, જરી વાંચન કરી તો
રહે

ધુળ ંથે તો ખરે ખર ખેદ લાગે છે.

,

મરોડો ‘પ ગળીબૃહદ' ઉપાડી ધુળ કાઢુ ં તો,
ની નંદી જગત કરવા વ ો

વેદ લાગે છે.

.9.
(શીખરીણી)

ધરાના ભુકં પ,ે રમત રમતાં બાળક મરે ,
અમારા હૈ યામાં, ચરરર તીરાડો અવતરે .
અને તું બેઠો કાં, સમય બલીહારી નીરખતો,
નવું

વન દેવા, અવર જન ના'વે ખરખરે .

રડીને થાકીને, તવ ચરણમાં લોક નમતાં,
પીતા, માતા છે તું, જગતજન સાચું કરગરે .
સહારો કોનો છે, લગભગ બધાં એક દુઃખમાં,
વીખેયા કુ ટુ બો, ડર અલગતાનો પણ ખરે .
છતાં આ તે કેવા, જગત પર ાપો વરસતા,
અમારી ભુલોને, રમત સમ

શ ન વીસરે ?

પીતા થૈ સંતાયો, વીહવળ બને ના અગર તુ,ં
જવું કોની પાસે, સમયસર જ ે સૌ દુ:ખ હરે .
.10.
કામને વાંધા જડે, એવું બને,
સો દલીલો આખડે, એવું બને.

કોઈ રાહુ કે શની નડતા નથી,
તના ફાંકા નડે, એવું બને.
દાઝવા પર ડા'મ દેવા રોફમાં,
કોઈ આયોજન ઘડે, એવું બને.
છળકપટ સંસારમાંથી કાઢતાં,
ગણ* પતીઓ પણ પડે, એવું બને.
જ ે રખોપું છોડનું વાડો કરે ,
ચીભડાં ખાવા ચડે, એવું બને.
ટેકરી ચડવા ઈરાદો તું કરે ,
બરો દેખી રડે, એવું બને.
ચાંદ પર પુગી ગયો છે માનવી,
તારલા પણ લડે, એવું બને.
તવા નીધાર તારો હો અચલ,
તો

તે કામો વડે, એવું બને.

(ગણ=સમુહ, ગણપતી=સમુહના પતી = નેતાઓ)

.11.
ફાયદા સાચા જડે, તોયે ઘ ,ં
માનવી

ના નડે, તોયે ઘ .ં

લોભ લાલચના હીસાબોને ગણી,
દાખલે ખોટે રડે, તોયે ઘ .ં
હાથમાં મોતી પકડવા સાગરે ,
હાથ બાંધી ના પડે, તોયે ઘ .ં
તારલી થાવા ગગન ઉપર ચડી,
રાત સાથે

લડે, તોયે ઘ .ં

નાનકો સુરજ બની અજવાળવા,
આભ ચો

ચડે, તોયે ઘ .ં

નેક ઘડવૈયો બનીને

ખરો,

માનવી નાનો ઘડે, તોયે ઘ .ં
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