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 યાભનાયામણ ાઠકના ભત મજુફ  છંદ એટરે અક્ષયના ઉચ્ચાયણભાથંી જન્ભતો ભાથી સવદ્ધ 
સભેુલાી લાણીનો આકાય.  

 છંદ  એટરે કાવ્મભા ંભધયુતા રાલલા ભાટે સનમભો અનવુાય કયેરી ભેલાી યચનાને છંદ કશ ેછે. 
 છંદના ફે પ્રકાય છે. ૧. અક્ષયભે છંદ અને ૨. ભાત્રાભે છંદ  

 રઘ ુઅક્ષય એટરે જે લણણભા ંહ્સ્લ ્લય શોમ તેને રઘ ુઅક્ષય કશ ેછે. (રઘનુી સનળાની U ) 
 ગરુૂ અક્ષય એટરે  જે લણણભા ંયશરેા ્લય દીઘણ શોઈ તેને ગરુૂ અક્ષય કશ ેછે.( ગરુૂની સનળાની -) 
 ગણ એટરે ત્રણ અક્ષયના વમશુને ગણ કશ ેછે.  

 ગણસતૂ્ર એટરે છંદના ફધંાયણ ભેલલા ભાટે રઘ-ુ ગરુૂની સનળાનીલાા સતૂ્રને ગણસતૂ્ર કશ ેછે.  

 ગણ યચના : રઘ-ુ ગરુૂ અક્ષયોના ફનેરા જૂથને ગણ કશ ેછે. આલા આઠ ગણ છે.  

 ગણસતૂ્ર :- મભાતાયાજબાનવરગા 
ક્રભ ગણ રઘ-ુગરુૂ ફધંાયણ ચચન્શ અક્ષય રઘ ુગરુૂ 

૧ મ મભાતા U-- રઘ-ુ ગરુૂ –ગરુૂ 

૨ ભા ભાતાયા --- ગરુૂ - ગરુૂ –ગરુૂ 

૩ તા તાયાજ --U ગરુૂ – ગરુૂ - રઘ ુ

૪ યા યાજબા -U- ગરુૂ – રઘ ુ- ગરુૂ 

૫ જ જબાન U-U રઘ-ુ ગરુૂ – રઘ ુ

૬ બા બાનવ -U U ગરુૂ - ગરુૂ – રઘ ુ

૭ ન નવર U U U રઘ ુ- રઘ ુ –રઘ ુ

૮ વ વરગા U U- રઘ ુ- રઘ ુ –ગરુૂ 

૯ ર રઘ ુ U રઘ ુ

૧૦ ગા ગરુૂ - ગરુૂ 
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અક્ષયભે છંદ :- ભનશય, અનષુ્ટુ , સળખરયણી, ભદંાક્રાન્તા ,થૃ્લી,ળારૂ્ણરસલક્રીરડત છંદ, સ્ત્રગ્ધયા છંદ 

ભાત્રાભે છંદ :- ચોાઈ, દોશયો, શરયગીત અને વલૈમા  

 
 

અક્ષયભે છંદ 

 ભનશય છંદ :- 
 કુર ફે કં્તતભા ંશોમ છે. કુર ૩૧ અક્ષયો શોમ છે. 
 પ્રથભ કં્તતભા ં૧૬ અક્ષય અને ફીજી કં્તતભા ં૧૫ અક્ષય શોમ છે.  

 મસત ૮ભા અને ૧૬ભાઅંક્ષયે  શોમ અને છેલ્રો અક્ષયગરુૂ આલે છે.  

 ગણસતૂ્ર ફધંાયણ નથી. 
ઉદાશયણો :- 

 ોલુ ંછે તે લાગ્યુ ંએભા ંકયી તે ળી કાયીગયી, 
વાફેંલુ ંલગાડે તો હું જાણુ ંકે ત ુ ંળાણો છે. 

 વાબંી સળમા ફોલ્યુ,ં દાખે દરતયામ  

અન્મનુ ંતો એક લાકું, આના અઢાય છે. 
 ચૌટાભા ંલુટંાણી ભશાયાણી ગજુયાતી લાણી, 

જાણી તેનુ ંરુ્ુઃખ ઘણો દીરગીય રદર છં. 
 છેલ્રો ફાકં છેલ્રો યાકં છોકયો જલાફ દે છે- 

      વાફ ! વાફ ! પ્રશ્ન એક યોટરોનો ભોટો છે. 
 ઊંટ કશ ેઆ વબાભા ંલાકંા ંઅંગલાા ભ ૂડંા,ં 

      ભતૂભા ંશઓુ ને ક્ષીઓ અાય છે. 
 નાગયલેરની  જેલી નાજુકડી  નાય લાકંી, 

લાકંો એનો અંફોડો ને લાકંા એના લેણ છે. 
 એક બોો બાબો ભોટા ખતેયભા ંભાે ચડી, 

શયણા ંશાકેં અને ક્ષીઓને ઉડાડે છે. 
 અયે આ બયતખડં ભસૂભએ એલા ભૂ, 

શયૂલીય ધીય ગણુલાા ક્ા ંગભુાસલમા. 
 કશ ેડોળી ફાણુ ંખફય સલના ભેં ખોયુ,ં 

જુલાનીભા ંરદલાની તાયા જેલી ગસત યશી.  
 કેડીથી નભેરી ડોળી દેખીને જુલાન નય, 
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કશ ેશુ ંલાધંો છો કાળી ચીજ અછતી યશી ? 
 આંધી ડાે ને આતો ચાય શ્વાન છાતી જામ, 

એ તે આતો કમાયે એને આલળે આ શાયભા ં? 
 

 સળખરયણી છંદ :- 
 કુર અક્ષય ૧૭ શોમ છે , મસત ૬ કે ૧૨ ભા અક્ષયે આલે છે. 
 ૯ રઘ ુઅક્ષય અને ૮ ગરુૂ અક્ષય 

 પ્રથભ અક્ષય રઘ,ુત્માયછી ાચં ગરુૂ આલે. 
 ફધંાયણ :- મભનવબરગા (U--/---/U U U/U U-/-U U/U/ -) 

ઉદાશયણો :- 
 કદી ભાયી ાવે લનલન તણા શોત કુસભુો. 
 ઊંડા અંધાયેથી પ્રભ!ુ યભ તેજે ત ુ ંરઇ જા. 
 અવત્મોભાશથેી પ્રભ!ુયભ વત્મે ત ુ ંરઇ જા. 
 શજી તાયો શોરો મજુ કયણભશી યણઝણે. 
 નદી દોડે, વોે બડબડ ફે ડંુગય લનો. 
 ભને એ ચભુા ંપ્રભ ુ! જગતતીથોત્તભ ભળયુ.ં 
 લાલી ફા આલી, સનજ વકર વતંાન ક્રભળુઃ 
 ઠયી ભાયી આંખો, કફીયલડ ત ુ ંને નીયખીને. 

ખયી ાી બદુ્ધદ્ધ ,ખયી જ રૂડી જાત્રા થઈ ભને.  

 ફોયી લેાનુ ંશરયતલયણુ ંખેતય ચડ્ુ.ં 
 ભને ફોરાલે આ ચગરયલય તણા ભૌન સળખયો. 
 બમ્મો તીથે તીથે ધયી ઉય ભનીા દયળની. 
 શતા જ્માયે ાવે વકર નબથી તેજ ઝયણુ.ં  

 તભે જો ના આલો તયવ ઉયની ખફૂ છરકે. 
 સગુધેં એની હું ગત વાભાની માદ ખતવુ.ં 
 રડો ાો વાભે સલભર રદરના ગપુ્ત ફથી 
 શીયાની કચણકા વભાન ઝકે, તાયા ઝગાયે ગ્રશો  

 સતા છે એકાકી જડ અકરને ચેતનતણો  

 
 
 



 

ASHWIN DIVEKAR  Page 4 
 

 થૃ્લી છંદ :- 
 કુર અક્ષય ૧૭ શોમ છે , મસત ૮ ભા કે ૯ ભાઅક્ષયે આલે છે. 
 ૧૦ રઘ ુઅક્ષય અને ૭ ગરુૂ અક્ષય 

 પ્રથભ અક્ષય ત્રણ રઘ-ુ ગરુૂ – રઘ ુ

 ફધંાયણ:- જવજવમરગા (U-U,U U-,U-U,U U-,U--,U,-) 
ઉદાશયણો :- 

 ભને સળશતુણી ગભે વય સષૃ્ષ્ટ ્નેશ બયી. 
 બભો બયતખડંભા ંવકર બોભ ખુદંી લાી. 
 ધભાર ન કયો જયામ,નરશનેણ બીના થળો. 
 સપ્રમે ત ુજ રટેધરંુ ધલર ્લચ્છ આ ભોગયો. 
 ભે અસધક જે તને મજુ થકી ઉે થાજે. 
 ડયા જખભ વૌ વહ્યા, વશીળ હું શજુ એ ફરુ. 
 ઉયેમ બયતી ચડે, અદભ અશ્વ કદૂી યશ ે! 

 

 ભદંાક્રાન્તા છંદ :- 
 કુર અક્ષય ૧૭ શોમ છે , મસત ૪ અને ૧૦ભા અક્ષયે આલે છે. 
 ૭  રઘ ુઅક્ષય અને ૧૦ ગરુૂ અક્ષય શોમ છે. 
 ફધંાયણ :- ભબનતતગાગા (---,-U U,U U U,--U,--U,-,-) 
 પ્રથભ ત્રણ અક્ષય ગરુૂ - ગરુૂ –ગરુૂ અને અંસતભ ફે અક્ષય ગરુૂ શોમ છે. 

ઉદાશયણો :- 
 યે ખંીડા ! સખુથી ચણજો, ગીતલા કાઈં ગાજો. 
 યે યે શ્રધ્ધા ગત ગઈ છી કોઈ કાે ન આલે. 
 ધીભે ઊઠી સળસથરકયને નેત્રની ાવ યાખી.  

 ઊબા છેલ્રી નજય બયીને જોઈ રેલા જ ભસૂભ. 
 ફોખી ળીળી રટનનુ ંડફલુ ંફારદી કખૂકાણી. 
 દીઠા ંશતેે,્મસૃતડ ફધાઊંકલ્માઆ રૂડા.ં 
 ાી તેભા ંડફૂકી દઈને ણુ્મળાી ફને છે. 
 છે કો ભારંુ અચખર જગભા ં? બભૂ ભે એક ાડી. .  

 ભેદાનભા ંઆયએભટી યભળે ફાર નાના ંભજાથી. 
 ફેવી ખાતે સમયઘયભા ંજજિંદગી જોઈ વાયી.  
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 તે ખંીની ઉય ાથયો પેંકતા પેંકી દીધો.  

 રાફંા ચ્શ ેજ્મા ંરદન, સપ્રમ વખી ! યાસત્રએ દીઘણ તેલી  

 શૈમે ચાંી ફહુ લખત જેનો કમો ાછ સપ્રતે, 
યે વફંધંો ભયણ છી એનાછૂટે કોઈ યીતે.  

 

 અનષુ્ટુ છંદ :- 
 પ્રથભ કં્તતભા ં૧૬ અક્ષય અને ફીજી કં્તતભા ં૧૬ અક્ષય એભ ફે ચયણભા ંશોમ છે. 

કુર અક્ષય ૩૨  શોમ છે. ૩૨ અક્ષયો એક ભાત્ર છંદ છે.  

 આ છંદભા ંકુર ચાય ચયણ આલે છે. દયેક ચયણભા ંઆઠ અક્ષય શોમ છે. 
 આ છંદભા ંગણસતૂ્ર નથી.  

 શરેા અને ત્રીજા ચયણભા ંાચંભો અક્ષય રઘ ુઅને છઠ્ઠો અક્ષય ગરુૂ અને વાતભો 
અક્ષય ગરુૂ  શોમ છે.  ( U--રઘ-ુ ગરુૂ –ગરુૂ) 

 ફીજા અને ચોથા ચયણભા ંાચંભો અક્ષય રઘ ુઅને છઠ્ઠો અક્ષય ગરુૂ અને વાતભો 
અક્ષય રઘ ુશોમ છે.  ( U-Uરઘ-ુ ગરુૂ –રઘ)ુ 

ઉદાશયણો :- 
 વૌદમણ લેડપી દેતા,ં ના ના સુદંયતા ભે, 

વૌદમણ ાભતા શરેા,ં વૌદમણ ફનવુ ંડે. 
 વત્મનુ ંકાવ્મ છો આુ ં! કાવ્મનુ ંવત્મ છો તભે, 

ઝખંતી કાવ્મને વત્મે, સષૃ્ષ્ટઆ આને નભે.  

 સતએ ીઠ દીધીને, દસધતાદેખતી યશી, 
અંતે શામ ! કશી ફાા, મછૂીતા ભતૂરે ડી. 

 યશલેા દે ! યશલેા દે ! આ વશંાય યલુાનત ુ,ં 
ઘટે ના ક્રુયતા આલી, સલશ્વ વૌદમણ કુભળં. 

 યવશીન ધયા થૈ છે, દમાશીન થમો નૃ, 
નશીં તો ના ફને આવુ,ં ફોરી ભાતા પયી યડી.  

 તબંયેૂ તાય તટૂયા છે, તટૂયો તબંયૂ આજ છે, 
મતૃ્યનુા  તીવ્ર સયૂોથી ઘેયથી આજ વાજં છે.  

 સલળારે જગસલ્તાયે નથી  એક જ ભાનલી, 
શ ુછે, ખંી છે, ષુ્ો, લાનોની છે લન્સત (ઉભાળકંય જોળી) 

 નશીં નાથ ! નશીં  નાથ! ન જાણો કે વલાય છે, 
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આ ફધુ ંઘોય અંધારંુ શજી તો ફહુ લાય છે. (કાન્ત) 
 વ્મોભની કેડીએ વીધો, જતો’તો એક તાયરો, 

બરો ને બોળડો ભોંઘો, સલશ્વનો ઉયશાયરો. (સુદંયભ)  

 
 

 ળારૂ્ણરસલક્રીરડત છંદ :- 
 કુર અક્ષય ૧૯ શોમ છે , મસત ૭  અને ૧૨ભા અક્ષયે આલે છે. 
 ૮ રઘ ુઅક્ષય અને ૧૧ ગરુૂ અક્ષય શોમ છે. 
 પ્રથભ ત્રણ અક્ષય રઘ ુ- રઘ ુ –રઘ ુ(---)  અને છેલ્રો અક્ષય ણ રઘ ુશોમ છે. 
 ફધંાયણ :- ભવજવતતગા (---,U U-,U-U ,U U-,--U,--U,-) 
 જોડાક્ષય લેૂનો રઘ ુઅક્ષય ગરુૂ ગણામ. 

ઉદાશયણો :- 
 ના તાયો અયાધ, આભ ત્મજલા જેલો રગાયે થમો. 
 અંધારંુ થયુ ંાતળં નબ સલે તાયાઘ્રસુત નીતયી. 
 ભરૂીની જ યંયા જગતઆ,એવુ ંદીવે છે સતા! 
 આ વવંાય અવાય છે અશશશા ! એ ળીખ આજે ભી. 
 આંસનુા ડદા લતી નમન તો ભાયાથંમા આંધા. 
 ને હું ભશરે સલે લસુ ંસખુ થાકી,એ મોગ્મ બાવે નશી. 

 સ્ત્રગ્ધયા છંદ :-  

 કુર અક્ષય ૨૧ શોમ છે , મસત ૭ – ૭ - ૭ ભા અક્ષયે આલે છે. 
 ૯ રઘ ુઅક્ષય અને ૧૨ ગરુૂ અક્ષય શોમ છે. 
 પ્રથભ ત્રણ અક્ષય રઘ ુ- રઘ ુ –રઘ ુ(---)  અને છેલ્રો  ત્રણ અક્ષયો  ગરુૂ- રઘ ુ –રઘ ુ

(U--) 
 ફધંાયણ :- ભયબનમમમ (---,-U-,-U U ,U U U,U--,U--,U--) 

ઉદાશયણો :- 
 ઝઝંાલાતે ઘભુાલી એટર સલતર વૌ એક આકાળ કીધુ.ં 
 દેલોને ભાનલોના ભધસુભરન તણા્થાન વકેંતજેલા. 
 ધીભે ધીભે છટાથી કુસભુ યજ રઇ ડોરતો લાય ુલામે. 
 ખખેંયી ભોશનીને તનભન થઇ તૈમાય શાલા ંગમા ંજે. 
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 ભાચરની છંદ :- 
 કુર અક્ષય ૧૫ શોમછે, મસત ૮ભા અક્ષયે આલે છે. 
 ફધંાયણ :- નનભમમ (U U U,U U U,---,U--,U--) 
 પ્રથભ અને ફીજા ત્રણ ગરુૂ –ગરુૂ-ગરુૂ (U U U) અને ત્રણ અક્ષયો  ગરુૂ- રઘ ુ –રઘ ુ 

(U--) 
ઉદાશયણો :- 

 વય શદમ ઈચ્છે ાીને પે્રભ ાલા.  

 
 

 લવતં તચરકા છંદ :- 
 કુર અક્ષય ૧૪ શોમ છે, મસત ૮ભા અક્ષયે આલે છે. 
 ફધંાયણ :- તબજજગાગા (--U,-U U,U-U ,U-U,-,-) 
 છેલ્રા ફે રઘ ુઆલે  

 

ઉદાશયણો :- 
 શા શા ગગંા લહુ ચફચાયી ખરંુ કશ ેછે. 

 
 
 

 તોટક :-  
 કુર અક્ષય ૧૨ શોમ છે 

 ફધંાયણ :- વ,વ,વ,વ, 
  
 ઉદાશયણ – મજુ દેશ સલે , લી આત્ભ સલે  
   જડ ચેતનભા ંપ્રભ ુલાવ લવે  

 

 ભજુગંી :-  
 કુર અક્ષય ૧૨ શોમ છે.  

 ફધંાયણ :- મ, મ, મ, મ  

 
ઉદાશયણ :- બરો રૂ્યથી દેખતા ંરદર બાવ્મોં  
  ડી જેભ આકાળભા ંભેધ આવ્મો.  
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 લળં્થ – 
 કુર અક્ષય ૧૨ શોમ છે.  

 ફધંાયણ :- જ , ત, જ , ય  

 
ઉદાશયણ :-  હું ભાનલી ભાનલ થાઉં તો ઘણુ ં  

 

 ઇન્રલજ્રા :-  

 કુર અક્ષય ૧૧ શોમ છે.  

 ફધંાયણ :- ત ત જ ગા ગા (--U,--U,U-,U-U,-,-) 
 ્લરૂ :- ગા ગા ર, ગા ગા ર, ર ગા ર,  ગા ગા  

ઉદાશયણો :-  
 દીઠો તને શંવની શાય ભાશં ે 

દીઠો અાઢી જરધાય ભાશં ે 
 ભીંચમ છો ાંણ એક ભાયી, ખોરી જજો રાખ- કયોડ આંખો.  

 

 ઉેન્રલજ્રા :-  
 કુર અક્ષય ૧૧ શોમ છે.  

 ફધંાયણ :- જ ત જ ગા ગા (U-U,--U,U-,U-U,-,-) 
 ્લરૂ :- ર ગા ર, ગા ગા ર, ર ગા ર,  ગા ગા  

ઉદાશયણો :-  
 સનદો ને સનભણ આંખ તાયી, શતી શજી મૌલનથી અજાણ.  
 દમા શતી ના, નરશ કોઈ ળાસ્ત્ર, શતી તશી કેલ ભાણવાઈ. 

 

 ળાચરની  :- 
 કુર અક્ષય ૧૧ શોમ છે.  

 ફધંાયણ :- ભ ત ત ગા ગા (U-U,--U,U-,U-U,-,-) 
 મસત :- ચોથા અક્ષયે  

 ્લરૂ :- ગા  ગા ગા, ગા ગા ર, ગા ગા ર,  ગા ગા  

ઉદાશયણો :-  
 ષુ્ો લેયી પે્રભના અશ્રબુીના ંગાળે તાયા ંગાન કૈ કીસતિસલણા 
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ભાત્રાભે છંદ 

 શરયગીત છંદ:- 
 દયેક ચયણભા ંભાત્રા- ૨૮ , મસત – ૧૪ અને ૧૬ભી ભાત્રાએ છેલ્રો અક્ષય ગરુૂ શોમ. 

 

ઉદાશયણો :- 
 ચકાટ તાયો એજ ણ ત ુજં ખનૂની તરલાય છે. 
 જે ોત ુ ંતે ભાયત ુ ંશુ ંએ નથી ક્રભ કુદયતી  

 તુજં ્ળણથી મજુ ચનેુ કંઈ ્લપ્ન વમુ ંજે રાસધયુ.ં 
જીલનવખી ! તે તજુ સલના યે ! જામ કોને અસિયુ ં? 

 તુ ં નાનકડી ફાા શળે, કોડે બયી કૌભામણના. 
 જ્મા ંજ્મા ંનજય ભાયી ઠયે ,માદી બયી ત્મા ંઆની. 
 સખુ વભમભા ંછકી નલ જવુ,ં રુ્ુઃખભા ંના રશિંભત શાયલી. 

સખુરુ્ખ વદા ટકતા નથી, એ નીસત ઉય ઉતાયલી.  

 ખાતો દમા ના દેશની કયજે કથન ત ુજં કાજુ.ં 
 ભરૂો બરે ફીજુ ંફધુ ંભા ફાને ભરૂળો નરશ. 
 ગજુાયે જે સળયે તાયે  જગતનો નાથ ત ુ ં્શજેે  

 નયદેલ બીભકની સતુા દભમતંી નાભે સુદંયી  

 
 

 ચોાઈ છંદ :- 
 કુર ચાય ચયણ, દયેક ચયણભા ં૧૫-૧૫  ભાત્રાએ મસત આલે છે. 
 છેલ્રા ફે અક્ષય રઘ ુગરુૂ શોમ.  

ઉદાશયણો :- 
 જોજો યે ભોટાના ફોર, ઉજ્જડ ખેડે ફાજ્યુ ંઢોર. 
 આકાળે તાયાની બાત, વજી તો ક્ા ંવજી લાત. 
 કાી ધોી યાતી ગામ,ીએ ાણી ચયલા જામ.  

 રાફંા જોડે ટૂંકો જામ, ભાયે નશી તો ભાદંો થામ. 
 બાાને શુ ંલગે ભયૂ, જે યણભા ંજીતે તે શયૂ. 
 કલ્વકૃ્ષ જો કેયી ખામ,તેનો ચોય ેદા ન થામ. 
 ભા ભાયે મ ીતા ંફા, વત્મલાદી જો ફોરે આ. 
 જગંર ભાથે ઉગ્મો ચાદં, નબ તરુનુ ંરૂાળં ાદં. 
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 લા થઈને ચીબડાગંે, વોંઘી લ્ત ુક્ાથંી ભે ? 

 ભી આણ જણ ફનેં ફેન, વંી યભીએ તો સખુચેન.  

 ત્રણે જણા સતૂા તે શાય, શરેે શોયે જાગે સતુાય. 
 સળમાે ળીત લા લામ, ાન ખયે ઘઉં ેદા થામ. 
 વાને ઘેય યોણો વા, મખુ છાતી ઘય લચમો આ.  

 
 
 

 દોશયો છંદ :- 
 કુર ચાય ચયણ, શરેા અને ત્રીજા ચયણભા ં૧૩ ભાત્રા અને ફીજા અને ચોથા 

ચયણભા ં૧૪ ભાત્રા શોમ છે. 
ઉદાશયણો :- 

 દીકના ફે દીકયા , કાજરને અજલાળ, 
એક કતૂ કાળં કયે, ફીજો રદળે પ્રકાળ. 

 કયતા ંજા કયોચમો, બોમ ડી ગબયામ, 
લણ તટેૂર તાતંણે,  ઉય ચઢલા જામ. 

 ઓ ઈશ્વય બજીમે તને, ભોટંુ છે ત ુજં નાભ, 
ગણુ તાયા સનત ગાઈએ, થામ અભાયા કાભ. 

 જેનુ ંકાયજ જે કયે, ફીજો કયે ફગાડ, 
તાળં ઉઘાડી નલ ળકે, કક્કા કયે કશૂાડ. 

 ળેયી સભત્રો વો ભે, તાી સભત્ર અનેક, 
જેભા ંસખુ રુ્ુઃખ લાસભએ, વો રાખભા ંએક. 

 કાજ તજે ન શ્માભતા,શીયો તજે ન શે્વત, 
રુ્ર્જન તજે ન લક્રતા, વજ્જન તજે ન શતે. 

 બણતા ંરંડત નીજે, રખતા ંરરશમો થામ, 
ચાય-ચાય ગઉ ચારતા,ંરાફંો થં કામ. 

 ફની લાતો ફહુ કયે,કયે બદુ્ધદ્ધના ખેર, 
આદ કાે જાણીએ , તરભા ંકેટલુ ંતેર. 

 ચચિંતાથી ચતયુાઈ ધટે, ઘટે રૂ ગણુ જ્ઞાન, 
ચચિંતા ફડી અબાગણી, ચચિંતા ચચતા વભાન.  

 આલ નશીં,આદય નશીં, નશીં નમનભા ંનેશ, 
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તે ઘય કદી ન જાઈએ,કંચન લયવે ભેશ  
  લા પયે, લાદ પયે, પયે નદીના યૂ, 
 શયૂા ફોલ્મા ન પયે, સિભ ઊગે સયૂ 

 ઊંચી નીચી પમાણ કયે, જીલનની ઘટભાા, 
બયતાઈ તેની ઓટ છે ઓટ છી જુલા.  

 
 

 વલૈમા છંદ :- 
 એકલીવ કે ફત્રીવ ભાત્રા આલે,મસત ૧૬ ભી કે ૧૭ભી ભાત્રાએ  

 કુર ચાય ચયણભા ં૨૮ ભાત્રા  

 છેલ્રા અક્ષયો અનકુ્રભે ગરુૂ રઘ ુકે ફે ગરુૂ  

ઉદાશયણો :- 
 અંતયની એયણ ય કોની ડે શથોડી ચેતનરૂ ? 

કાતણી ધયતીભા ંખોદી કોણ યહ્ુ ંજીલનના કૂ ? ( સુદંયભ) 
 અરક ભરક આ તયતો તડકો ચોતયપથી આમો જી. 
 કામણ વાધવુ ંનરશ તો ભયવુ,ં શયૂલીયની એ છે યીત. 
 કાર તણી ધયતીભા ંખોદી યહ્ુ ંજીલનના કૂ ? 

 યણફકંા નશી કદીમે નાળે નશી દેખાડે રયનેુ ીઠ. 
 અસલનાળીને અન્નકોટના આલે સનત અમતૃ ઓડકાય  

 ઝેય ગમા ંને લેય ગમા,ં લી કાા કેય ગમા કયનાય, 
એ ઉકાય ગણી ઈશ્વયનો શયખ શલે ત ુ ંરશિંરુ્્તાન – દરતયાભ 

 

 ઝૂરણાછંદ :-   

 કુર ચાય ચયણ , ૧૦,૨૦ અને ૩૦ ભાત્રાએ મસત આલે. 
 પ્રત્મેક ચયણભા ં૩૭ ભાત્રા આલે. 

 

ઉદાશયણો :- 
 તુજં સલના ઘેનભા ંકોણ જાળે ? 

 જાગને જાદલા કૃષ્ણ ગોલાીમા 
 સનયખને ગગનભા ંકોણ ઘભૂી યહ્યો  


