
કૃષ્ણકળી 
ઝવેરચદં મેઘાણી 

 
ગામના ંમાણસ મરૂખા ંરે એને કાળવી કે'તા ંરે. 

હ  ંકે'તો કૃષ્ણકળી કૃષ્ણકળી રે, 

ગામના ંમાણસ મરૂખા ંરે એને કાળવી કે'તા ંરે. 
 

દીઠી વૈશાખને દા'ડે, સીમને કૂબે, બાપની વાડી રે; 

       માથે કાઈં ઘમૂટો નો'તો 
       ખભે કાઈં સગંટો નો'તો, 

ઝૂકાઝૂક ઊડતો ચોટો મોકળો એની પીઠ પછાડી રે; 

       કાળી મર દેહની કાળી — 

       મેં તો જોઈ આંખ બે કાળી. 
બીજ  ંકાઈં દેખવ  ંનો'ત ,ં આંખ બે કાળી હરણાવંાળી રે 

       આંજ્યા વવણ આંખ બે કાળી રે. — ગામનાoં 

 

આભે એક વાદળી ભાળી ભાભંરી ઊઠી ગાય બે કાળી રે. 
આવી ફાળ પામતી બાળી કાળવી એની ઝૂપંડી બા'રી રે 

ભાગંીને આંખના ંભમર આભની સામે ઊભલી ન્યાળી રે 

       તે દી મેં કાળવી દીઠી, 
       દીઠી બસ આંખ બે મીઠી, 

બીજ  ંકાઈં દેખવ  ંનો'ત ,ં આંખ બે કાળી હરણાવંાળી રે 

       આંજ્યા વવણ આંખ બે કાળી રે. — ગામનાoં 

 

ઊગમણી લેરખી આવે, મૉલ ઝુલાવે, ખાય હીંચોળા રે, 

સીમે કોઈ માનવી નો'ત ,ં એક ઊભો હ ,ં ન્યાળતો લીલા રે. 
 મારી કોર ઠેરવી આંખ્યો 

       ઝાખં્યો કે નવ રે ઝાખં્યો? — 

હ  ંજાણ ,ં કાળવી જાણે, કોઈ ત્રીજ  ંજણ કાઈં ન જાણે રે. 
       કાળી! મર હોય એ કાળી, 

       મેં તો બસ આંખડી ન્યાળી. 
બીજ  ંકાઈં ન્યાળવ  ંનો'ત ,ં આંખ બે કાળી હરણાવંાળી રે 

       આંજ્યા વવણ આંખ બે કાળી રે. — ગામનાoં 

 

એવો જગ જેઠ બેઠો ને મેવલો બેઠો આભ ઈશાને રે, 

એવી આષાઢની બાદલ-છાયંડી કાળી રાવટી તાણે રે 

એવી કોઈ શ્રાવણી રાતે દદલ એકાએક ડોલવા લાગે રે 

એવી એક કાળવી કેરા ંકાજળ-ઘેરા ંસ્મરણા ંજાગે રે. 
ગામના ંલોકો! કાળવી કૉ', દદલ ચાય તે કે'જો રે, 

હ  ંતો કહ  ંકૃષ્ણકળી કૃષ્ણકળી કૃષ્ણકળી રે; 

       માથે કાઈં ઓઢણી નો'તી 
       વેળા લાજવાની ય નો'તી, 

બીજ  ંકાઈં ન્યાળવ  ંનો'ત ,ં બસ દીઠી બે આંખડી કાળી રે, 

કાળી કાળી મેઘની છાયા હઠે મેં દીઠી આંખ બે કાળી રે 

       કાળી કાળી હરણાવંાળી રે. — ગામનાoં 

કૃષ્ણકલલ 
રવીન્રનાથ ટાગોર 

 
કૃષ્ણકલલ આવમ તારેઇ બલલ 

કાલો તારે બલ ેગાાઁયેર લોક. 
મેઘલા દદને દેખેલચલેમ માઠે 

કાલો મેયેર કાલો હદરણ-ચોખ. 
ઘોમટા માથાય વછલ ના તાર મોટે, 
મ ક્તવેણી પીઠેર ‘પરે લોટે. 

કાલો? તા સે યતઇ કાલો હોક, 
દેખેવછ તાર કાલો હદરણ-ચોખ. 
 

ઘન મેઘે આઁધાર હલ દેખે 
ડાકતેછિલ શ્યામલ દુટિ ગાઇ, 

શ્યામા મેયે વ્યસ્ત વ્યાકુલ પદે 
કુટિર હતે ત્રસ્ત એલો તાઇ. 

આકાશ-પાને હાછન યગુલ ભરુુ 
શનુલે બારેક મેઘેર ગરુુગરુુ. 

કાલો ? તા સે યતઇ કાલો હોક, 
દેખેછિ તાર કાલો હટરણ-ચોખ. 

 
પબૂે બાતાસ એલ હઠાત ્ધેયે, 

ધાનેર ખેતે ખેલલયે ગૅલ ઢેઉ. 
આલેર ધારે દાાઁટ઼િયે છિલેમ ઍકા, 

માઠેર માઝે આર છિલ ના કેઉ. 
આમાર પાને દેખલે ટકના ચેયે, 
આછમઇ જાછન આર જાને સેઇ મેયે, 

કાલો ? તા સે યતઇ કાલો હોક, 
દેખેછિ તાર કાલો હટરણ-ચોખ. 

 
ઍમછન ક’રે કાલો કાજલ મેઘ 

જ્યેષ્ઠ માસે આસે ઈશાન કોણે. 
ઍમછન ક’રે કાલો કોમલ િાયા 

આષાઢ઼ માસે નામે તમાલ-વને. 
ઍમછન ક’રે શ્રાવણ-રજનીતે 
હઠાત ્ખછુશ ઘછનયે આસે લચતે. 

કાલો ? તા સે યતઇ કાલો હોક, 
દેખેછિ તાર કાલો હટરણ-ચોખ. 

 
કૃષ્ણકલલ આછમ તારેઇ બલલ, 

આર યા બલે બલકુ અન્ય લોક. 
દેખેછિલેમ મયનાપા઼િાર માઠે 

કાલો મેયેર કાલો હટરણ-ચોખ. 
માથાર ‘પરે દૅયછન તલુે વાસ, 
લજ્જજા પાબાર પાયછન અવકાશ. 

કાલો ? તા સે યતઇ કાલો હોક, 
દેખેછિ તાર કાલો હટરણ-ચોખ. 

 
18 જૂન 1900, ‘ક્ષલણકા’ 

 
 


