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મારા પે્રમની ગગંોત્રી 
મારી પ્રાણદાત્રી 
મારી પ્રાણપ્યારી 

મારી અખડં કાયયક્ષમતાની ઉર્જય 
મારી અવિરત યાદોની માળા 
મારા અસ્તતત્િન  ંકારણ 

મારા હૈયાના પે્રમાસને ચિરાજમાન 

મારા મનમદંદરમા ંપ્રવતષ્ઠિત 

મારી હરએક પળમા ંિસતી 
મારા અણ -અણ મા ંરક્તસિંાર કરતી 
મારી હરએક કાયાયિવિને ગવત આપતી 
મારા આત્માને પરમની રોશની િતાિતી 

મારી િૈતન્યમયી પે્રરણામવૂતિ 
મારા પે્રમની અવિઠિાત્રી. 

િદંન િારંિાર. 
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પે્રમકથની – સપ્ટેમ્િર 27, 2013 

સમયના અસન્તપૃ્ત યજ્ઞમા ં
તિને હોમી દેવ   ંએ પે્રમ. 

જીિનના ઝન્ઝાિાતમા ં
ઈચ્છાઓને ખેંિાિા દેિી એ પે્રમ. 

સ ખના મગૃજળમા ં
િાસનાઓને ડિૂિા દેિી એ પે્રમ. 

વિરહના િીજકડાકામા ં
અસ્તતત્િને તટૂિા દેવ   ંએ પે્રમ. 

નાનકડી સાવિધ્યની પળને 

ગ લાિ -શી ખીલિે એ પે્રમ  

આછા ંતપશયના ઝાકળ બ ન્દોમા ં
હૈય   ંછલકાિે એ પે્રમ. 

આંખોના ંમીિા ંસન્કેતે 

વિિાર -િમળ શાન્ત પાડ ેએ પે્રમ  

મધ રા ંિે શબ્દે 

આયખાનંી કથની જીિે એ પે્રમ. 

“દીપ”ના અવિરત તિ -ેાતે  

જગ -અન્િારા હડસેલતી “રોશની” 

એ પે્રમ… 
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ઝુકેલી ડાળી – ઓગતટ 30, 2013 

હ ં સરોિરને દકનારે ઝુકેલી એક ડાળ, 

ત   ંસરોિરમા ંરણકતા ંતરન્ગોની ભાત. 

હ ં રન્ગિેરન્ગી ફૂલોની સ  િાસ માણતો કીટ, 

ત   ંરત  મડી ક માશ લહરેાિત   ંક ંિાર ં  ગ લાિ. 

હ ં આમ્રક ન્જની ફૂટતી પહલેી અધ રી ક ંપળ, 

ત   ંરસિારથી સતંપૃ્પ્ત આપતી મીિી શેરડી. 

હ ં પિયતની કોર પરથી પડત   ંઅલ્લડ ઝરણ ,ં 
ત   ંસેળા ંસન્તાપ સમાિી ઉછળતો દદરયો. 

હ ં િહલેી સિારે રખડત   ંઅલગારી પન્ખી, 
ત   ંવિશાળ પટ ફલેાિત   ંલજ્જર્જળં આકાશ. 

હ ં જન્મોથી તારી િાહતનો તરતયો િાતક, 

ત   ંઅષાઢી આગમને સામ્િેલાિાર િષાય. 

હ ં તારી િડકનોમા ંઉિતો પે્રમનો પોકાર, 

ત   ંમારા અસ્તતત્િને ઝિકોળતી “રોશની”. 
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માર ં  તિપ્ન – સપ્ટેમ્િર 20, 2013 

મારા જીિનની હરેક પળમા ંશોધ   ંતને 

િેરવિખેર અસ્તતત્િને સમેટ ં હ ં. 

હ ં શ્વાસ લઉં, 

‘ને ત   ંફલેાય 

હર કોષને પોષતી! 

હ ં તરસ છીપાવ  ,ં 
‘ને ત   ંિહ ે

હર અન્ગને પ લદકત કરતી! 

હ ં અિ આરોગ ,ં 
‘ને ત   ંરૂપ ેડ ે

હર તનાય ને જોમ આપતી! 

હ ં મન્થન કર ં , 
‘ને ત   ંરણકે 

મનના ંખણૂા ંઅજિાળતી! 

હ ં અન્તરમા ંઝાખં  ,ં 
‘ને ત   ંપ્રજ્િળે 

મારો આતમ પ્રગટાિતી! 

હ ં પે્રમમગ્ન થાઉં, 

‘ને “રોશની”, ત   ંનતૃ્ય કરે 

અણ -અણ  સાકાર કરતી! 
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શ  ંિન ?ં – ઓક્ટોિર 17, 2013 

િાન્દ … 

હ ં તારી િાન્દની નદહ િન  ં. 
પળ -પળ તને ઓગાળતો વિરહ એિો , 

હ ં નદહ સહ ! 

િષાય … 

હ ં તને સન્ેરતો મેે નદહ િન .ં 
ટીપે -ટીપે તારો અનરાિાર વિરહ એિો , 

હ ં નદહ સહ ! 

નદી … 

હ ં તારો સાથી દકનારો નદહ િન  ં. 
બ ન્દ -બ ન્દ તારાથી તરછોડ ેવિરહ એિો , 

હ ં નદહ સહ ! 

િરતી … 

હ ં તારો પે્રમી સ  રજ નદહ િન  ં. 
દકરણે -દકરણે તને દઝાડ ેપે્રમ એિો , 

હ ં નદહ સહ ! 

દદલ … 

હ ં તારો િિકાર િન .ં 
િડકને -િડકને તને પોકારે પે્રમ એિો , 

હ ં હમ્મેશ િિાવ  !ં 

ર્જન … 

હ ં તારો શ્વાસ િન  ં. 
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પલ -પલ તારી સન્ગ જીિતો પે્રમ એિો , 

હ ં હમ્મેશ િિાવ  !ં 

“રોશની” … 

હ ં તારો “દીપ” િન  ં. 
અજિાળે -અજિાળે અન્િેરા ઉલેિતો પે્રમ એિો , 

“મા” હમ્મેશ િિાિે! 
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સ રાિલી – નિેમ્િર 27, 2013 

મન માર ં  િાસંળી િની, 
શોિે કાનાની આન્ગળી. 
તારા આગમનનો અણસાર, 

ફંકે હિા એમા,ં અણિાયો. 
મારા ંઅન્ગોમા ંપથરાઈ 

િહતેા ંથયા સ  ર પે્રમના. 
કોમળ રાગે ડોલી ઉિ્ા ં
ફૂલડા,ં વિખેરાઈ િારેકોર. 
લાગણીના રથ પર સિાર 

થઇ, ટકોરે તાર ં  હૈય  .ં 

વમલનનો તિર ઘ ટંાયો, 
આપણે ખોિાતા ંતન્રામા.ં 
તિર અને સરૂના મેળામા,ં 
રાગની હોળી અનહદમા.ં 
આનન્દની સન્ગીત સન્ધ્યા 
ર્જમતી, રાતનો નશો ઘ ૂટંી. 
સનૂકાર પણ તાર સપ્તકે 

પોકારે, અનાહતનો પે્રમકાર. 

અધરૂા સરૂના અધરૂા મેળાપે, 

“રોશની” આલાપતી પે્રમરાગ. 
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રોશનીના પગલે – ડીસેમ્િર 31, 2013 

રોશનીના પગલે -પગલે  

ઉડતી રજ પે્રમની. 

રોશનીના દકરણે -દકરણે  

ઉેડ ેવિશ્વ પે્રમન .ં 

રોશનીના શબ્દે -શબ્દે  

નીતરે હૈય   ંપે્રમથી. 

રોશનીના અન્ગે -અન્ગે  

લગની દીપ પે્રમની. 

રોશનીના રોમે -રોમે  

નાિતો કલશોર પે્રમનો. 

રોશનીના ટેરિે -ટેરિે  

ટપકે હ ંફ પે્રમની. 

રોશનીના અણ -અણ માં  
ભભકેૂ હ તાશન પે્રમનો. 

“દીપ”ના અસ્તતત્િમા ં
છલકે માત્ર પે્રમ રોશનીનો. 
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અનાવતૃ્ત – ડીસેમ્િર 16, 2013 

ગચભિત અન્િકારની આગોશમા ં
હળિે િહતેા શબ્દ -સરૂના પ્રિાહે  
તતબ્િ દદશાઓની સાક્ષી સન્ગ 

વિદ્ય  ત અન્શોએ આરમ્ભી અદ્વતૈ 

ભણી યાત્રા! 

લાલાશે પ  ઠટ અિરોના ંપકડદાિે 

તપન્દન મ્હોરેલા ંતતનાગ્ર ટોિે 

અિીરી થઇ ઉિેલી દેહયષ્ઠટ વિશે 

કીટ સમ રસપાન કરતા ંતરન્ગે 

ર્જગી તરસ! 

હલેસા ંિડ ેખળભળતી નૌકા મધ્યે 

નાચભકેન્ર િડ ેગવત કરતા ંદણ્ડ સન્ગ 

અમતૃરસ ઝરતા ંખીલ્યા ંકમળપત્રોને 

તરિતર આખ  ંવિશ્વ એકાકાર થઇ 

માણી રહ્ !ં 

િીરેથી ઉિતા ંઆનન્દ પ્રિાહમા ં
િહતેા ંઅદ્વતૈન   ંસન્ગીત સ ણતા ં
“દીપ -રોશની ” પોતાન   ંઅસ્તતત્િ 

સમયના હૈયામા ંછુપાિી ર્જતને 

ખોઈ િેિા!ં 
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પે્રમ ભીન્જિે – ડીસેમ્િર 06, 2013 

િારીશ! 
ત   ંમને ભીન્જિે 

‘ને તરિતર થઇ મ્હકે ં છંુ. 
તને કોણ ભીન્જિે છે? 

મારા પે્રમનો િોિ? 

મારી લાગણીન  ંિાિાઝોડ ં? 

હૈયાનો તલસાટ મેે ઉમટયો? 

આકષયણના સરૂજનો તાપ? 

રાગના ઇન્રિન ષ? 

ઉમન્ગની િનરાજી? 

તરિરતા જીિનની િરા? 

કે આ િધ  ંફંૂકાય એક થઇ? 

હ ં સકૂો ભઠ્ઠ હોિાનો કર ં  ડોળ 

‘ને ત   ંિરસી પડ ેિગર િહાને! 
આપણે ડબૂ્યા આનન્દ સાગરે 

‘ને પે્રમ થયો અમર જીિનકાવ્યે! 
દીપનો તનેહ પીન્ડ િાળતો 
‘ને “રોશની” બ્રહ્માન્ડ ભીન્જિે! 
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શ્યામની યાદ – ઓગતટ 14, 2013 

એક હીંિ લીિી ‘ને યાદોની િેસ િાગી, 
દહન્ડોળે િેિેલા શ્યામને હૈયે પીડા ઉગી! 

પનેટ તટે રાિાને ભ્રમની િન્સી િાગી, 
ઉમટતા સાગરની ગાગરને તરસ લાગી! 

દ ુઃખ હૈયે છે ‘ને હોિ િાલા ંફફડ ેિરણાગી, 
આંસ ના તોરણે યાદો લહરેાિી િણમાગી! 

શ્યામ િેિો સાત સરોિર પાર ઉધ્િયમાગી, 
રાિા પોકારે અન્િકારે િની વિતરાગી! 

વમલનમા ંછે અડિણો િહ  રન્ગિેરન્ગી, 
શ્યામની ઝાખંી આપે જોમ નવ  ંએકરન્ગી! 

રાિાનો પે્રમ િહતેો િની એક જીન્દગી, 
પ્રાણને આશરો પે્રમનો ભલે હો વિયોગી! 

વનરન્તર તરતયો “રોશની”નો છે યોગી, 
ર્જતને હોમી યજ્ઞ જગાડતી પતન્ગી! 
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એક મીિી નજર – ઓગતટ 01, 2013 

એક મીિી નજરનો દીિાનો હ ં 
એક પ્યારી મ  તકાનનો દીિાનો હ ં 
એક મીિી નજરનો દીિાનો હ ં 

ભલે હો જમાનો મીિાશનો દ શ્મન 

તારી થોડી મીિાશનો દીિાનો હ ં 
એક મીિી નજરનો દીિાનો હ ં 

અગણીત દ ુઃખોનો ડ ન્ગર ભલે ખડકાતો 
તારી છાયંના સ  ખનો દીિાનો હ ં 
એક મીિી નજરનો દીિાનો હ ં 

પાર નથી દ નીયામા ંિોકર ર્જત -ર્જતની  

તારા હળિા આિારનો દીિાનો હ ં 
એક મીિી નજરનો દીિાનો હ ં 

પારાિાર હતાશાના અનેક કન્ટક 

તારા મખમલી તપશયનો દીિાનો હ ં 
એક મીિી નજરનો દીિાનો હ ં 

દીલન  ંદદય  પીછાણે નહી સહ  નીઠઠ ર 

તારા પે્રમ મલમનો દીિાનો હ ં 
એક મીિી નજરનો દીિાનો હ ં 

દીપકને જલિાન  ંદીન -રાત નસીિમાં  
પ્યારી “રોશની”સાથનો દીિાનો હ ં 
એક મીિી નજરનો દીિાનો હ ં 
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એક મીિી નજરનો દીિાનો હ ં 
એક પ્યારી મ  તકાનનો દીિાનો હ ં 
એક મીિી નજરનો દીિાનો હ ં 
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એકસાથે – જ લાઈ 23, 2013 

મલપતી િાલે આિતી 
થોડી શરમાતી 
થોડી અલ્લડ 

સોનેરી સિાર ત  ,ં 
તેજતિી 
િાદળોમા ંઝગમગતો 
પવિમાકાશે 

શ ક્રનો તારો હ .ં 

ઇન્રિન ષની િારે 

લાગણી છલકાિતી 
પહલેી િારની 
ભીની િષાય ત  ,ં 
િાતક નજરે 

ગરમ લ ૂિરસાિતી 
અચભશપ્ત 

અંગાર -શી િરા હ ં.  

શાન્ત સરોિરમા ં
ધ્યાન િરી 
અહ્લાદક અજિાશ ભરી 
હન્સલી ત  ,ં 
ઉંિા આકાશે 

તિૈરવિહારી 
હમ્મેશા તને વનહાળતો 
ગગનરાજ ગરૂડ હ .ં 
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“મા”ને િરણે 

પાિક પ્રજ્િચલત 

સ ગસ્ન્િત 

યજ્ઞની “રોશની” ત  ,ં 
શીશ નમાિી 
સદૈિ “મા”ને અવપિત 

શ દ્ધ આહ વત હ ં. 
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િિકાર – જ લાઈ 17, 2013 

િીરેથી ઘ ૂટંાતો િિકાર 

લયિદ્ધ આકારે ગોિિાતો િિકાર 

તરન્ગીત આિતયનોમા ંઉિતો િિકાર 

શ્વસનમા ંિરતાતો િિકાર 

પ્રાણમા ંઉમડતો િિકાર 

િીરે -િીરે દદશાઓ સમેટતો િિકાર  

ઉવમિઓના તપન્દનમા ંખોિાતો િિકાર 

પે્રમના આિેગોમા ંસરકતો િિકાર 

હળિા ંચ મ્િનોમા ંિિકતો િિકાર 

સનૂકારની રેત પર િરસતો િિકાર 

શબ્દોના સાવિધ્યમા ંસન્તાતો િિકાર 

ફલેાતી દેહયષ્ઠટમા ંવિખેરાતો િિકાર 

“ચિરાગ”ની “રોશની”મા ંપ્રકાશતો િિકાર 

“ત  ”ં અને “હ ં”ને એક કરતો િિકાર 
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પે્રમપન્થ – જ લાઈ 04, 2013 

િાલ … મારી સાથે … 

ભરી દે તારો પે્રમ 

દહકેતો 
મારી નસેનસમા ંિહતેો કરી દે હિે… 

જેથી … 

અન્ગારોથી લથિથ 

પથ િને દહમાલય -શો શીતળ  

‘ને હ ં દોડ ં અવિરત … 

પ્રગટાિી દે 

તારા પે્રમનો અસ્ગ્ન 

મારા અણ -અણ ની આહ વત આપી … 

જેથી … 

િિે નહીં માર ં  શરીર 

માત્ર રહ ેશ દ્ધ આત્મા 
‘ને પામ  ંહ  ંતાર ં  અદ્વતૈ અવિરત … 

રિી દે સમગ્ર સષૃ્ઠટ 

તારા પે્રમના ંતરન્ગો થકી હિે … 

જેથી … 

તારા વિનાન   ંના હોય કશ  ં
‘ને હમ્મેશ હ ં રહ ં તારા આગોશમા ં… 

િાલ … મારી સાથે … હિે … ઓ, “રોશની”! 
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તિપ્નશીલ – જ ન 24, 2013 

સરૂજ ઉિ્ો, તિપ્નીલ, 

અધરૂી વનરા ત્યજી, નિોઢા -શો.  

સાય જ્યની આશાએ, લમ્િાવ્યા 
કોમળ હતત સમા સોનેરી દકરણો. 

ેરેી િનરાજીને હળિેકથી પસિારી, 
પ્રસિ કરી, ચમૂી લીિી ભાલપ્રદેશે. 

રત  મડા ંહોિ ફલેાિી, દી યે ચ  મ્િન 

આપ્ય  ંપિયતીય તતનમન્ડળ મધ્યે. 

િીમા સીસકારે મન્દ પિન ફલેાઈ 

રહ્યો, િરાના ગ ફામ  ખ માહંથેી. 

ઉલ્લાસે િીરેથી િહી રહ્યા ંઝરણા,ં 
આવતૃ્ત નાચભ સમા ખીણ -કોતરોમાં.  

ખળભળી ઉિી િરણી દ્ર  ત આિેગે, 

સયૂય િરસી પડ્ો મેેગર્જના કરી. 

સયૂય સમો દીપક સન્ગ િરા “રોશની”, 

પે્રમભય ું તિપ્ન ભજિે અનન્ગરન્ગ . 
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પે્રમકાવ્ય – જ ન 03, 2013 

તારા શ ભ્ર દેહ પર 

ફલેાયેલી 
ભવ્ય કવિતા િાિંી 
પે્રમની કલમે 

મેં 
કન્ડારી દદવ્યતા. 

તારા 
સ ગસ્ન્િત શ્વાસને 

સમાિી 
માર ં  હૈય   ં
રેલાિે 

પે્રમન  ંસન્ગીત. 

તારી 
મદભરી આંખોના ં
કામણમા ં
ખોિાઈ 

માર ં  મન 

િહિેડાિે 

પે્રમન  ંઝરણ. 

તારા ં
ખીલેલા ંહોિપ ઠપોને 

તપશી 
મારા દેહમા ં
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ઉિે 

પે્રમના ંતરન્ગો. 

તારી 
એક નજરને 

પામી 
માર ં  અસ્તતત્િ 

રમમાણ થાય 

પે્રમની “રોશની”મા.ં 
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છુપાયો પે્રમ – મે 10, 2013 

તારી આંખોની છાયેં છુપાયો, 
મારો પે્રમ. 
ઈશારો કર પલક ઝપકાિી, 
દોડી નીકળશે પે્રમ. 

તારા િન્િ હોિોમા ંછુપાયો, 
મારો પે્રમ. 
હળિે છોડ સરૂ દન્તાિલીથી, 
િહી નીકળશે પે્રમ. 

તારા આવતૃ્ત તતનોમા ંછુપાયો, 
મારો પે્રમ. 
સરિા દે રેશમી કન્ચ કી લજ્જર્જતી, 
ઉમટી પડશે પે્રમ. 

તારા સમગ્ર દેહમા ંખોિાયો, 
મારો પે્રમ. 
ભસ્ક્તની સરિાણી િહિેા દે અખટૂ, 

“રોશની” કરશે પે્રમ. 
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પે્રમગ્રન્થ – એવપ્રલ 23, 2013 

િન્િ આંખો તારી ખ  લી, 
‘ને પે્રમનો ગ્રન્થ લખાઈ ગયો! 

શાન્ત હોિો તારા ઉેડ્ા,ં 
‘ને પે્રમની રન્ગોળી સજિા લાગી! 

ક મળો િહરેો તારો લર્જયો, 
‘ને પે્રમના ંઝરણા ંિહિેા ંલાગ્યા!ં 

રૂપેરી દાતં તારા િમક્ા,ં 
‘ને પે્રમની િીજળી ઝબકૂી ઉિી! 

મધ રા ંખન્જન તારા ખનક્ા,ં 
‘ને પે્રમનો સરૂ તાલ શોિી ખીલ્યો! 

િન્દન દેહ તારો અજિાશ્યો, 
‘ને પે્રમની જ્િાળા પ્રગટી ઉિી! 

પાિક દદલ તાર ં  પ્રકાશ્ય  ,ં 
‘ને પે્રમ પરમની “રોશની” પામ્યો! 
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િેહોશ સાજં – એવપ્રલ 06, 2013 

સાજં સળિળી આજે દહિંગોળી આંખે; 

સહજે િમકી આંસ ભરી આંખે. 

મદં પિનના નશામા ંખોિાય  ંદદય ; 
ઝુકી પાપંણો દદલ દ્વારે શોિે દદય . 

રાતભર તડપ હિે કરશે રાજ; 

અંગ િળત   ં‘ને જીિન તારાજ. 

િાદં, વમલન છે આપન  ંપનૂમની રાત; 

ેડી-િેેડી પછી િેહોશીની રાત. 

અવનમેષ નયને દેખ   ંજીિનભર રાહ; 

ખોિાયો રાહિર મળે કંટાળો રાહ. 

િાહ છે મારી, “રોશની” રહ ેવનરંતર; 

રે ભાગ્ય! અંિાર ં  િિારે કાયમ અંતર. 

હૈયે મવૂતિ કોતરી છે આપના પે્રમની; 
ઈશ્વર ર્જણે છે આ આરત પે્રમની. 
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પે્રમની ઋત   – માિય 28, 2013 

પે્રમની ઋત  મા ંઅનોખી ભાત પ્યારી, 
નીિોિીએ ર્જત ત્યારે વનખરે અલગારી. 

આંખોના ઉલાળે થાય િષયની શરૂઆત, 

ગ લાિી િન્ડક હમેન્ત-શી થોડા રોમાન્િ. 

હાડ ગાળે એિો વશવશર પ્રગટે એકાએક, 

સામસામા પ્રવતસાદ સન્કોિે અનેકાનેક. 

આગમન તાર ં  િસન્ત જગાડ ેદકલ્લોલતી, 
પ્રાણે પે્રમના ફૂલ િેસે, હૈયે ત   ંદહલ્લોળતી. 

િાતતવિકતાની િરતી પર ખરતા ંસપના,ં 
પાનખર આિતી અણિારી તતબ્િ દલડા.ં 

જ દાઈની મોસમ િેસી, શ્વાસ ઉનાળા કાઢે, 

ઉદાસીના આંસ  સ  કાય, દ ુઃખન  ંપલડ ં ભારે. 

જીન્દગી આંખોમા ંસર્જિે આશાની િાદળી, 
કૃપા વમલનની, િષાયમા ંભીન્ર્જતી લાગણી. 

શરદપનૂમનો રાસ રિાય જીિન સધં્યાએ, 

મતૃ્ય  સાથયક થાય, િાદંો ઉગ્યો મારા આંગણે. 

“રોશની” િસતી રોમેરોમ, “ચિરાગ” પોકારે, 

“મા” આપે ત  તય શાતા આપણા ંએક ઉદગારે. 
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રન્ગિેરન્ગી –માિય 27, 2013 

િાલને સખી, રમીએ આપણે રન્ગોથી 
હ ં રન્ગ  ભાિથી ‘ને ત   ંવનખરે અન્ગોથી 

મારા પે્રમનો રન્ગ લાલ 

સજે તારા સેંથા પર વસન્દૂર સમો 

મારી લાગણીનો રન્ગ ગ લાિી 
સોહાય તારા ગાલ પર િમકતો 

મારા વ્હાલનો રન્ગ રાતો 
ખીલી ઉિે તારા હોિો પર સ્તમત સહ 

મારી હ ંફનો રન્ગ શે્વત 

િીટળાય તારા અન્ગોના આિરણે 

મારા આગમનનો રન્ગ લીલો 
મ્હોરી ઉિે તારા ર ંિાડ ેતાજી કળી જેિો 

મારી ઈઠયાયનો રન્ગ શ્યામ 

લહરેાય તારી રેશમી લટો સન્ગ 

મારી જ દાઈનો રન્ગ પીળો 
ઝળકે તારી દહન્ગોળી આંખો સાથે 

મારી ઉદાસીનો રન્ગ ભરૂો 
છલકાય તારી ભીની પાપંણોમાથંી 
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“ચિરાગ” રન્ગે તનેહથી 
‘ને “રોશની” િિાિે સમપયણથી 
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લાગણીન  ંએકત્િ –માિય 14, 2013 

મખમલી તપશયના અવિરત ફિારામા ંતનાન કર ં  
અનતં પે્રમના આનન્દી ઝરામા ંડિૂકી માર ં  
ભાિભરી આંખોના ઉન્ડા સમ રમા ંભળી ર્જઉં 

ભીના ંઆિેગોના ંપ્રિડં વિતફોટોમા ંસમાઈ ર્જઉં 

રણકતી લાગણીના શાન્ત એકત્િમા ંખોિાઈ ર્જઉં 

તો તને પામ  ંમારી “રોશની”… 

નજર અને આંખ નોખા ંનથી 
શરીર અને આત્મા નોખા ંનથી 
પ્રાણ અને શ્વાસ નોખા ંનથી 
પે્રમ અને હૈય   ંનોખા ંનથી 
ત   ંઅને હ ં નોખા ંનથી 

કદી “ચિરાગ” અને “રોશની” અલગ હોઈ શકે? 
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પે્રમાળ સમ્િેદના – માિય 11, 2013 

ક્ારેક એક ક્ષણને થોભાિી, 
પછંૂુ હ ,ં 
પે્રમની કોમળ સમ્િેદના ભાળી? 

ચપૂ રહતેી એ મને વનહાળી, 
ખીલી ઉિે એન  ંમૌન, 

પડેાતી તારા પે્રમની સમ્િેદના ત્યા ં

ક્ારેક એક િાદં -દકરણને િોલાિી , 

પછંૂુ હ ,ં 
પે્રમની સ  દંર મરૂત ભાળી? 

ચપૂ રહતેી એ મને વનહાળી, 
િમકી ઉિે એન  ંમૌન, 

પડેાતી પે્રમની મરૂત એિી ત   ંત્યા ં

ક્ારેક એક સાજંને થોભાિી, 
પછંૂુ હ ,ં 
પે્રમની લાલીમા ક્ા ંભાળી? 

ચપૂ રહતેી એ મને વનહાળી, 
લજ્જર્જળં મલકે એન  ંમૌન, 

પડેાતી તારા પે્રમની લાલીમા ત્યા ં

ક્ારેક હૈયાની લાગણીને થોભાિી, 
પછંૂુ હ ,ં 
પરમના પે્રમની રોશની ભાળી? 
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ચપૂ રહતેી એ મને વનહાળી, 
િીંટળાઈ િળે એન  ંમૌન, 

પડેાતી મારી “રોશની” પરમ ઉર્જસે ત્યા ં
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પદરક્ષા – ફેબ્ર આરી 28, 2013 

સમયની તીક્ષ્ણ નજરે 

ેાયલ થઇ હાફં ે

હરએક લાગણી આપણી 

રક્તમા ંસિંરતી અધરૂી તરસ 

ઝેર િની ઝુલાિે 

છાના ંવનશ્વાસ જીિન ડાળે 

આંખોના ંઇશારે બ  દંો ઝીલી 
કંઈક પામ્યાનો સતંોષ 

પે્રમના અંક ર ખીલિે હૈયે 

વમલનની મીિી છાયામા ં
િમણા િેગે િસમસે 

વનભયય સરિાણી તલસતી 

વિશ્વાસના અડગ આિારે 

સમપયણની વન્ામા ં
“રોશની” તનેહથી ભીંર્જતી 
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સજની સગં –  ફેબ્ર આરી 20, 2013 

સાથની ઋત  આિી સજની, આિી િસતં 

પથૃ્િીના કણ-કણને ઉગ્યા ંપે્રમના ફૂલ આજે 

એકમેકની પે્રમભરી િાતોમા ંખોિાતા ંરહ્યા ં
લાિંો પથં ક્ારે ખટૂયો ખિર ના રહી સહજેે 

ક્ારેક તપશયભરી લાગણી છલકાતી રહી 
ક્ારેક પે્રમભયાું નયન થકી ખોિાતા ંરહ્યા ં

અણર્જણી સફર પર ભલે ડગ ભરતા ંએકલા ં
આજે તો કૃપા િરસી એની પહલેી િારા સમ 

િન્ય એ ક્ષણ થઇ જ્યારે વમલન લહરેાય   ં
અદભ ત અંગ રંગાઈ રહ્  ંનિા શણગારે 

મધ ર હોિો પર છિાય  ંનામ એક પ્યાર ં  
દદલના દ્વારે કોતરાય  ંનામ એક મધ ર ં  

એનો વિશ્વાસ આપણા સગંને િિાિે હમ્મેશ 

“રોશની” નદહ તો ચિરાગ ક્ાથંી ઝળહળે? 
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પે્રમ છલકાય – ફેબ્ર આરી 12, 2013 

મારી આંખોમા ંપે્રમ છલકાય 

તેજતિી નયનોમા ંત   ંસોહાય 

હૈય   ંછે માર ં  મનતિી પાગલ 

માત્ર તારા પગલા એને ભળાય 

ભલે લાગ  ંહ ં અથયગભંીર ય િાન 

તને જોઈ ઓળેોળ થઇ જિાય 

પઢયો હ ં પોથી અનેક જીિનમા ં
સાથ તારો પામી જીિ સતંોષાય 

વિશ્વાસ મારો અડીખમ તતભં સમ 

ઝઝંાિાતોથી સિંિં મજબતૂ થાય 

અંતરમા ંતો ત   ંજ એક િસે પ્યારી 
ખેલ જન્મોજન્મ ભલે જ દા ંભજિાય 

આથી િધ  હ ં શ  ંશબ્દોથી લખ ?ં 

‘રોશની’ પે્રમે આ શ્વાસ લેિાય 
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હ ં એ જ ત  ?ં – ફેબ્ર આરી 9, 2013 

જગત આખાને પોષતો સયૂય જ્યારે થાકે છે, 

શોિે છે ત્યારે મા િરતીનો ખોળો; 
‘ને ભરી દે છે એને પોતાના આંસ થી. 
હ ં સયૂય અને ત   ંિરતી! 

આકાશને જ્યારે ડર લાગે છે અંિકારનો, 
શોિે છે ત્યારે િાદંનો સથિારો; 
‘ને ટમટમી ઉિે છે પે્રવમકાની સગં. 

હ ં આકાશ અને ત   ંિાદં! 

સસૂિાટાથી ધ્ર  ર્જિતો પિન જ્યારે હાફં ેછે, 

શોિે છે ત્યારે િનરાજીનો ખભો; 
‘ને િંડક આપે છે પ્રાણીમાત્રને. 

હ ં પિન અને ત   ંિનરાજી! 

ખણેૂખણૂો અજિાળતો ‘ચિરાગ’ જ્યારે િરે છે, 

શોિે છે ત્યારે ‘રોશની’મા ંહ ફં; 

‘ને પ્રજ્િચલત થઇ ઉિે છે જોશભેર. 

હ ં ચિરાગ અને ત   ંરોશની! 
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લાચલત્ય – ફેબ્ર આરી 01, 2013 

આછેરા સ્તમતમા ંઉેડત   ંવ્યસ્ક્તત્િ અનોખ  ં
હળિેથી પ્રિેશત   ંઅંશ િચલ-શ  ંશમણા દ્વારે. 

તરંામા ંખોિાયેલી આંખોમા ંડોકાત   ંઅિરજ 

િીંિત   ંતીવ્ર િેગે પણછ સમા અિર મધ્યે. 

ઝગારા મારતા ભાલપ્રદેશે છલકાતી આભા 
ેઘે  ર કેશિનની લવતકાઓમા ંછુપાિે િરં. 

કમળદાડંીને ભ લાિતી અંગ ચલઓના નતયન પર 

લહરેાતા હાથમા ંખોિાય હસ્તત-સ ૂઢંન   ંલાચલત્ય. 

ગ લાિપખં  ડીઓની ક માશ ઉિતી તતનય ગ્મે 

સ્તનગ્િ ત્િિા-ભવૂમ પર િહ ેલાગણીનો િોિ. 

નાચભ -પ્રદેશે ફૂટતા આમતં્રણના મેેિન ષી ફૂલ  

મોતીડ ેિિામણી કરે અિોગામી ઓઠિવ ૃદં. 

અતખચલત પ્રિાસે તાલ વમલાિતા પાદ -સવંિ  

ઝરમર પે્રમિષાયએ વનતનિા આખેટના ખેલ. 

ભૌવતક-દૈદહક આકષયણમા ંસતંાત   ંઆત્ત્મક-ઐક્ 

“રોશની” કે દીપ કહો, છેિટે એકન  ંએક . 
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પે્રમસિંાદ – રોશની ર્જન્ય આરી ૨૯, ૨૦૧૩ 

તારી આંખોનો પે્રમભયો દદરયો પીિા દે, 

સનમ, એટલો સમય તને પે્રમ કરી લેિા દે. 

प्रितमजी, इस चाहत का इंतजार हमे था, 
वक्त को थम जाने दो, इंतजार ख़त्म हुआ| 

થોભી ર્જય આ રાત અને થોભી ર્જય આ શ્વાસ, 

મારા સનમની િાહતમા ંતતબ્િ થાય હર પલ. 

इस वक्त में ससर्फ  मैं और ससर्फ  तुम रहो, 
ना कोई और, ससर्फ  प्यार और हम दोनों| 

સાથ આપણો આમ િહતેો રહ ેનદી રાહ,ે 

સાગર મ કામે વમલનની મીિી આશાએ. 

दोनों जीये जा रहे हैं एक होने की चाहत में, 
लम्बा सफ़र है, एक ददन मजंजल को पाना है| 

પીડા શમી જશે જન્મોજન્મના અલગાિની ત્યારે, 

ફૂલડ ેિિાિશે આખ  ંજગત આપણને. 

एक ददन वो पल आएगा जब दोनों एक होंग,े 

तब पूरी दनुनया सारी जन्नत खु़शी से भर जायेंग|े 

વમલનમા ંમ્હોરી ઉિશે િસતં, 

હૈયે િહશેે પરમનો ઉર્જસ. 

पखंी गीत गुनगुनायेंगे, नदी झूमकर सागर छू लेगी, 
आकाश से बरसात होगी, जमीं पर बहार आएगी| 



39 પ્રેમ-દર્શન Copyright © 2014  Chirag Patel, USA    chipmap@gmail.com   

http://rutmandal.info  

 

ના હોય ત  ,ં ના રહ ં હ ં પણ આખરે, 

િાહતની “રોશની”મા ંઝળહળે માત્ર એ. 
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no more દ ુઃખી -દ ુઃખી talkજી – ર્જન્ય આરી 23, 2013 

no more દ ુઃખી -દ ુઃખી talkજી 

કરો only ક િી -ક િી talkજી 

no more દ ુઃખી -દ ુઃખી talkજી 

સિારે ઉેડતા આકાશને જોઈ 

ચમૂી અને hugને યાદ કરોજી 

no more દ ુઃખી -દ ુઃખી talkજી 

જયારે દદલ આકળ -વિકળ થાય  

ત્યારે sexy-sexy talk યાદ કરોજી 

no more દ ુઃખી -દ ુઃખી talkજી 

રમતા -ભમતા દદિસ happy ર્જય 

રાત એકલી ઉગે તો જ ઓ dreamજી 

no more દ ુઃખી -દ ુઃખી talkજી 

સાથ છે આપણો આખી lifeનો 
સાથે ત   ંહોય કે ના હોય િસ smileજી 

no more દ ુઃખી -દ ુઃખી talkજી 

darling, ત   ંછે મારી sweetheart 

“રોશની” કરી bright, heartમા રહતેીજી 

no more દ ુઃખી -દ ુઃખી talkજી 

no more દ ુઃખી -દ ુઃખી talkજી 

કરો only ક િી -ક િી talkજી 

no more દ ુઃખી -દ ુઃખી talkજી 
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धीरे से … – जन्यआुरी १०, २०१३ 

धीरे से कोई मन में बसने लगा… 

धीरे से कोई ददल में छाने लगा… 

तन्हा मैं चलता जा रहा था 
दनुनया में मची हलचल से बपेरवा 
कोई आ कर झझंोड़ गया शातं जल 

तरंगे उठती रही मैं खोता रहा 
कब मैं बहने लगा पता ही नहीं चला 

अब तो मैं मेरे बस में नही ं
मन मेरा काबू में नही ं
ददल मचलता रहे हरवक्त 

जी जलता रहे उनकी चाहत में ददनरात 

पता नहीं समलन होगा कब 

सााँसे गगनता जा रहा मैं 
कही ंइस तन्हाई में मैं खो ना जाऊं 

खुद पे तो भरोसा है ही नही ं
खुदा की खुदाई भी ददख नही ंरही 
जीये जाता हूाँ दीवानेपन की मशाल सलए 

कभी तो वो सुबह आएगी 
समलन होगा चााँद और सूरज का 
तब तक गचराग जलता रहे “रोशनी”की राह में 
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પળન  ંસમપયણ – ડીસેમ્િર ૨૭, ૨૦૧૨ 

પળની જ દાઈમા ંત્જિંદગી િીમળાતી, 
પળના વમલનમા ંિોિમાર િહતેી. 

પળ -પળ દાહ ઉિે અંગ દઝાડતી , 

પળના વમલનમા ંદહમ-િંડક આપતી. 

પળમા ંઆહ નીકળી ક િારાેાત કરતી, 
પળના વમલનમા ંકોમલ કળી ખીલિતી. 

પળમા ંપીડા આંસ નો દદરયો ઘ ૂે િતી, 
પળના વમલનમા ંપે્રમિષાયથી ભીંજિતી. 

પળની રાહમા ંદદયની શળૂ છિાતી, 
પળના વમલનમા ંફૂલડા ંિિાિતી. 

પળની આત રતા હોિ તરતયા કરતી, 
પળના વમલનમા ંમધ રજની વિખેરતી. 

પળની આશ પ્રાણને કાયામા ંસિંારતી, 
“રોશની” વમલનમા ંજીિન સાથયક કરતી 
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कभी ख़ुशी कभी गम – ददसम्बर ०४, २०१२ 

रू्लों को भी रोना आये, 
गम छुपाकर हाँसना आये | 

जजन्दगी पल में बीत जाए, 
सारी खु़शी बूदं में बबखर जाए | 

कभी थोड़ी सी खु़शी मनाई, 
फर्र गम की बरखा आई | 

समलन की आश है थोड़ी सी, 
जजंदगी में सााँस लेती खामोशी | 

सजा ऐसी छाई अनजानी सी, 
बात बबगड़ती जाए अनकही सी | 

सससकती तन्हाइया रात भर, 
अकेली है मगर प्यार राहबर | 

“रोशनी” होती खुदा के सलए, 
एक ही है दोनों खुदा के सलए | 
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ત  ંયાદ આિી – ઓક્ટોિર ૩૦, ૨૦૧૨ 

ઉર્જગરાની રતાશે ટપકતી મને ત   ંયાદ આિી… 

સરૂજના દકરણો, ઝાકળબ ન્દોને, 

હળિે ચમૂી આપતા ંજોઈ મને ત   ંયાદ આિી… 

હિાની સ  રખી, કણૂા ંેાસથી, 
સગંીત રેલાિતી જોઈ મને ત   ંયાદ આિી… 

ઊંેને િેરવિખેર કરતી મને ત   ંયાદ આિી… 

િોિમાર િષાય, ઉિત વશખરોને, 

રાગે રગદોળતી જોઈ મને ત   ંયાદ આિી… 

તોફાની મોર્જ,ં સાગર દકનારાને, 

હિમિાિતા જોઈ મને ત   ંયાદ આિી… 

વિરહથી હૈય   ંજલાિતી મને ત   ંયાદ આિી… 

અફાટ રણ, લીલીછમ િનરાજીને, 

ભડથ  ંકરી દેત   ંજોઈ મને ત   ંયાદ આિી… 

જ્િાળામ ખી, સમદૃ્ધ િરાને, 

અસ્ગ્નદાહ આપતો જોઈ મને ત   ંયાદ આિી… 

ટહ કો શાતા આપતો સાભંળી મને ત   ંયાદ આિી… 

પે્રમાળ તિર, મારા અણ -અણ ને , 

અમતેૃ તરિોળ કરતો અન ભિી મને ત   ંયાદ આિી… 

મીિો તપશય, મારા જીિનને, 

અલકૃંત કરતો અન ભિી “રોશની” મને ત   ંયાદ આિી… 
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સાથ તારો મારો – ઓક્ટોિર ૧૯, ૨૦૧૨ 

એકમેકના સાથમા,ં આમ જ જીિન જીિતા,ં 
કરીશ  ંભિસાગર પાર. 

ત   ંહસતા ંફૂલોને રંગ આપતી લાલીમા, 
હ ં હળિે હૈયે િેસી રસપાન કરત   ંપતચંગય .ં 

ત   ંસ  રજને આિકારતી તાજી ઉિેલી ઉષા, 
હ ં સ  રજ દકરણોથી પરોિાયેલ  ંઓસબ દં. 

ત   ંિસમસતી નદીમા ંઉિતા ંદ્ર  ત તરંગો, 
હ ં પ્રિાહમા ંતન-મન ઝિકોળતો પથરો. 

ત   ંગ લાિની પખં  ડીઓની મદમાતી સ  િાસ, 

હ ં સ  ગન્િીમા ંતનાન કરી શોર કરતો ભમ્મર. 

ત   ંચગદરરાજની ટોિે ચિરાજતી અલ્લડ હિા, 
હ ં વશખરને આંિિા મથતી તળેટીની શીલા. 

ત   ંઅિકાશને શણગારતી ઝળાહળા વનહાદરકા, 
હ ં એકટસ વનહાળતો ટમટમતો તારચલયો. 

ત   ંકણ-કણમા ંિૈતન્ય પ્રગટાિતી "રોશની", 
હ ં પ્રાણ િારી જીિતંતા પામતો મત્યય ેડો. 

એકમેકના સાથમા,ં આમ જ જીિન જીિતા,ં 
કરીશ  ંભિસાગર પર. 
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મધ સિંય – ઓક્ટોિર ૧૧, ૨૦૧૨ 

યાદોની ડાળે ઊગેલા ં
લાગણીના ંફૂલો ખ ૂદંતા 
પે્રમના મધ ન   ં
હૈયે સિંય કરી 
ભયો વિશ્વાસનો ેડો. 

શમણાઓંની પહલેી 
િષાય -િારે ફૂટતી  

અરમાનોની ક ંપળોને 

મનમદંદરીયે સર્જિી 
જગાવ્યો શરીરે પ્રાણ. 

‘રોશની’ના આહ્વાને 

ઉિતા ંભીના ંતરંગોમા ં
પ્રવતચિિંિ પડેાત   ંજોઈ 

જ્યોવત પરમની એકાકાર 

થતી િૈતન્યમયી. 
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પે્રમ એટલે… – સપ્ટેમ્િર ૨૫, ૨૦૧૨ 

આંખોના ઉપિનમા ંિહરેો એક ગ જંતો રાખે એ પે્રમ. 
ગ લાિી હોિો પર એક નામ કોતરાયેલ  ંઉપસે એ પે્રમ. 
કાયાની પ્રવતમા પર અલ્લડ ઉલ્લાસની હલેી િરસાિે એ પે્રમ. 
આંખો િિં કરી, દદલમા ંડિૂકી મારી, યાદોના મોતી િીણિા એ પે્રમ. 
સકલ વિશ્વમા ંપડેાતો રહતેો એક આયનો અન ભિે એ પે્રમ. 
એકમેિને એકિીર્જમા ંઓગળી પરમનો પ્રકાશ રેલાિે એ પે્રમ. 
િિકતા ખોચળયાને પ્રાણન  ંઅખટૂ વસિંિન કરે એ પે્રમ. 
તડકો છાયંડો આનદં ઉદાસીમા ંસ્તથતપ્રજ્ઞ રાખી રકે્ષ એ પે્રમ. 
જીિનની અદલાિદલીમા ંએક અિલ ગ ણ િરાિે એ પે્રમ. 
પીડાના ઝઝંાિાત સામે અસ્તતત્િને અડીખમ રાખે એ પે્રમ. 
જ દાઈની તલિાર િાર પર લોહીલ હાણ જીિનને સતં  લન આપે એ પે્રમ. 
હંમેશા દ ુઃખી હૈયાને ખડખડાટ હસત   ંકરી દે એ પે્રમ. 
કવિતાના શબ્દોને અથય અને ભાિન  ંઊંડાણ આપે એ પે્રમ. 
વિશ્વાસના અતટૂ િિંન સાથે પરમ મ સ્ક્તનો શ્વાસ લેિડાિે એ પે્રમ. 
ઈશ્વરની ભસ્ક્તમા ંસાક્ષાત્કારની “રોશની” િહિેડાિે એ પે્રમ. 
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સરૂની તડપ – ઓગતટ ૧૦, ૨૦૧૨ 

જન્માઠટમી 

વ્હાલમે િાસંળી છેડી ‘ને સરૂ રઝળી પડ્ા,ં 
વ્હાલપભયાય હૈયે સખીના આશરો પામ્યા.ં 

લાગણીના અમી છાટંણે િિાિી તો દીિા,ં 
વિરહની તપ્ત િરા પર િરાળ િની ઉિ્ા.ં 

સખી િાિેં પ  નવમિલનની આશાભરી િાદળી, 
વ્હાલમની િરણરજને સનૂી માગેં સર્જિતી. 

સરૂ અકિિં છે િાદળીના કણેકણમા ંછિાઈ, 

આિે અિાનક તિામી ‘ને િલિાઈ ર્જય િરસી. 

કદંિની ડાળો રોમાિેં ખખડ ેઅમથી રાતે, 

યમ ના કાચલયનો દેખાડો કરતી જગરાતે. 

રાિા સખીવ ૃદેં િેશ કાઢતી પનૂમની રાસના, 
રખેને આિી િઢે કાન તો ડગલા ં ભલૂાય ના. 

રોજ સરૂ હોિે આિી રાગના ફૂલ ખીલિે હૈયે, 

પે્રમની “રોશની” િધ  ઝળહળે યાદો જ્યારે પજિે. 
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મીનાશ્ર  – જ લાઈ ૧૭, ૨૦૧૨ 

લાગણીના ખારા દદરયામા ંતરફડ ેએક મીન, 

છાના ંખણેૂ અશ્ર  સારી હસતી રહતેી મીન. 
આંસ  પણ છે કેિા ંહૈયાફૂટયા?ં 

ખારા જળમા ંખારા જ નીકળયા!ં 

કદીક પ્રાણ હૈયે િરી સપાટી પર ઉછળે મીન, 

પે્રમનો િરંમા જોઈ દ ુઃખ છુપાિી હરખે મીન. 
પે્રમ પણ છે કેિો અદકેરો વ્હાલો? 

સહ  તાપ સહી િાદંની િરસાિતો! 

દદરયો ભલે પીડા આપે ત્યા ંજીિન છે મીન, 

િરંમા ભલે સ  ખ આપે ત્યા ંમરણ છે મીન. 

હ ેમા! કેિો છે તારો અન્યાય? 

સ ખ-જીિન સાથે નદહ એ ન્યાય? 

છલાગં લગાિ, ભલે છે મતૃ્ય   વનવિત, ઓ મીન, 

શાશ્વત સ ખની “રોશની” િિાિે ત્યા ંતને મીન. 
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મારા આ "પે્રમ દર્શન"ને મારી લાગણીનો પ્રવાસ હ ું માન ું છુું. એના ર્બ્દો કાવ્યને 

અન રૂપ સર્વાયા નથી, પરન્ત  ું  એ ર્બ્દો મારા અન્તરની "રોર્ની"માુંથી પ્રકટેલાું 

રકરણો ગણર્ો. ઘણી જગ્યે મેં કપ્રવતાના પ્રાથપ્રમક પ્રનયમો નથી જાળવ્યાું. જો 

આપને આ અન્ક રરત ર્બ્દોમાું પોપ્રતકો ભાવ લાગે તો માર ું લખય ું સાથશક થરે્! 

પ્રપ્રતભાવ આપર્ો ન?ે 

 

પ્રણામ, 

લર્રાગ પટેલ  

chipmap@gmail.com                   http://rutmandal.info  
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