નવી વર્ષા

નવવર્ષા

ઝવેરચંદ મેઘષણી

રવીન્દ્રનષથ ટષગોર

મોર બની થનગષટ કરે

હૃદય આમષર નષચેરે આજિકે , મય ૂરે ર મતો નષચે રે ,

મન મોર બની થનગષટ કરે .

હૃદય નષચે રે .

ઘનઘોર ઝરે ચઁહુ ઑર, મષરું મન મોર બની થનગષટ કરે .
બહર
ુ ં ગ ઉમંગનષં પીંછ પસષરીને

શત બરનેર ભષવ-ઉચ્છ્ વષસ
કલષપેર મતો કરે છે વવકષશ,

બષદલસું નનજ નેનન ધષરીને

આકુ લ પરષન આકષશે ચષહિયષ ઉલ્લષસે કષરે યષચે રે ;

મેઘમલષર ઉચષરીને આકુ લ પ્રષણ કોને કલ-સષદ કરે .

હૃદય આમષર નષચેરે આજિકે , મય ૂરે ર મતો નષચે રે .

મન મોર બની થનગષટ કરે .
ઘર ઘરર ઘરર મેઘઘટષ ગગને ગગને ગરજાટ ભરે
ગુમરી ગુમરી ગરજાટ ભરે .

ુ ુ મેઘ ગુમહર ગુમહર ગરજે ગગને ગગને,
ગુરુગર
ગરજે ગગને.

નવે ધષન ભરી સષરી સીમ ઝૂલે,

ધેયે ચલે આસે બષદલેર ધષરષ,

નદીયુ ં નવજોબન ભષન ભ ૂલે,
નવ દીન કપોતની પષંખ ખ ૂલે.
મધરષ મધરષ મલકષઈને મેડક મેહસું નેહસું બષત કરે .
ગગને ગગને ગુમરષઈને પષગલ મેઘઘટષ ગરજાટ ભરે .
નવમેઘ તણે નીલ આંજણીએ મષરષં ઘેઘ ૂર નેન ઝગષટ કરે

નવીન ધષન્દ્ય દુ લેદુલે સષરષ,
કુ લષયે કષાઁવપછે કષતર કપોત, દષદુ હર ડષહકછે સઘને;
ુ ુ મેઘ ગુમહર ગુમહર ગરજે ગગને ગગને.
ગુરુગર
નયને આમષર સિલ મેઘેર નીલ અંિન લેગેછે,
નયને લેગેછે.

મષરષં લોચનમષં મદઘેન ભરે .

નવ ત ૃણદલે ઘન વનછષયે

વન-છષંય તળે હરરયષળી પરે
મષરો આતમ લ્હેર-બબછષત કરે
સચરષચર શ્યષમલ ભષત ધરે .
મષરો પ્રષણ કરી પુલકષટ ગયો પથરષઈ સષરી વનરષઈ પરે ,

હૃદય આમષર હદયેવછ બબછષયે,
પુલહકત નીપવનકુ ુંજે આજિ વવકવશત પ્રષણ જેગેછે,
નયને સિલ સ્નનગ્ધ મેઘેર નીલ અંિન લેગેછે.

ઓ રે ! મેઘ આર્ષઢીલો આજ મષરે દોય નેન નીલષંજન-ઘેન ભરે .
ઓલી કોણ કરી લટ મોકળીયુ ં ખડી આભ-મહોલ અટષરી પરે

ઓગો પ્રષસષદે ર વશખરે આજિકે કે હદયેછે કેશ ઍલષયે,
કબરી ઍલષયે ?

ઊંચી મેઘ-મહોલ અટષરી પરે !
અને ચષકમચ ૂર બે ઉર પરે

ઓગો નવઘન-નીલવષસખષવન

પચરં ગીન બષદલ-પષલવડે

બુકેર ઉપરે કે લયેછે ટષવન,

કરી આડશ કોણ ઊભેલ અરે !
ઓલી વીજ કેરે અંજવષસ નવેસર રષસ લેવષ અંકલષશ ચડે ,
ઓલી કોણ પયોધર સંઘરતી નવખરે લ લટે ખડી મે 'લ પરે !
નદી-તીર કે રષં કૂણષં ઘષસ પરે પનનહષર એ કોણ નવચષર કરે ,

તહ઼િત્વશખષર ચહકત આલોકે ઓગો કે હિહરછે ખેલષયે ?
ઓગો પ્રષસષદે ર વશખરે આજિકે કે હદયેછે કેશ ઍલષયે ?
ઓગો નદીકૂલે તીરત ૃણતલે કે બ’સે અમલ વસને ?
શ્યષમલ વસને ?

પટકૂળ નવે પષણી-ઘષટ પરે !

સુદૂર ગગને કષિષરે સે ચષય,

એની સ ૂનમષં મીટ સમષઈ રહી,
એની ગષગર નીર તણષઈ રહી, એને ઘેર જવષ દરકષર નહીં.
મુખ મષલતીફૂલની કૂંપળ ચષવતી કોણ બીજા કેરું ધ્યષન ધરે !

ઘષટ છે ઼િે ઘટ કોથષ ભેસે યષય,
નવમષલતીર કબચ દલગુબલ આનમને કષટે દશને.

પનનહષર નવે શણગષર નદી કે રે તીર ગંભીર નવચષર કરે !

ઓગો નદીકૂલે તીરત ૃણતલે કે બ’સે શ્યષમલ વસને ?

ઓલી કોણ રહિંડોળ ચગષવત એકલ ફૂલ બકુ લની ડષળ પરે ,

ઓગો વનર્જને બકુ લશષખષય દોલષય કે આજિ દુ બલછે ,

ચકચ ૂર બની ફૂલ-ડષળ પરે !

દોદુ લ દુ બલછે ?

નવખરે લ અંબોડષનષ વષળ ઝૂલે,

ઝરકે ઝરકે ઝહરછે બકુ લ,

રદયે દે હ-નીંડોળ ને ડષળ હલે,
નશર ઉપર ફૂલ-ઝકોળ ઝરે .
એની ઘષયલ દે હનષ છષયલ-છે ડલષ આભ ઊડી ફરકષટ કરે ,
ઓલી કોણ ફંગોળ લગષવત એકલ ફૂલ-બકુ લની ડષળ પરે !
મોર બની થનગષટ કરે

આઁચલ આકષશે િતેછે આકુ લ,
ઉહ઼િયષ અલક ઢષહકછે પલક, કબરી ખવસયષ ખુબલછે .
ઓગો વનર્જને બકુ લશષખષય દોલષય કે આજિ દુ બલછે ?
હૃદય આમષર નષચે રે આજિકે , મયુરેર મતો નષચે રે ,
હૃદય નષચે રે .

આજે મન મોર બની થનગષટ કરે

ઝરે ઘનધષરષ નવપલ્લવે,

મન મોર બની થનગષટ કરે .
તમરષંને સ્વરે કષળી રષત ધ્ર ૂજે,

કષાઁવપછે કષનન બઝલ્લ્લર રવે,

નવ બષદલને ઉર આગ બ ૂઝે,

તીર છષવપ નદી કલકલ્લોલે એલ પલ્લીર કષછે રે .

નદીપ ૂર જાણે વનરષજ ગ્ુજે
ં .

હૃદય આમષર નષચે રે આજિકે , મયુરેર મતો નષચે રે ,
હૃદય નષચે રે .

હડૂડષટ કરી, સષરી સીમ ભરી, સરરતષ અડી ગષમની દે વડીએ,
ઘનઘોર ઝરે ચઁહુ ઑર, મષરું મન મોર બની થનગષટ કરે .
મન મોર બની થનગષટ કરે .

(ચઁહુ ઑર = ચષરે બષજુ . મધરષ મધરષ = ધીરે રવે. નેહસું = સ્નેહથી.
ુ = ચકચ ૂર. મોકબળયું = મોકળી, છૂટ્ટી (બહુવચન).
ઘેઘર
ચષકમચ ૂર બે ઉર = મસ્ત બે સ્તન. સ ૂન = શ ૂન્ય. નીંડોળ = ઠેલો.
ગ્ુજે
ં = ગરજે. દે વડીએ = દરવષજે).

2-જૂન-1900, ‘ક્ષબણકષ’

