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છંદ 

 કાવ્મભા ંભધયુતા રાલલા ભાટે નનમભો નવુાય ક્ષયોની ચોક્કવ ગોઠલણીને છંદ કશલેાભા ંઅલે છે. 

છંદના મખુ્મ ફે પ્રકાય છે. 

1. ક્ષય ભે 

2. ભાત્રાભે 

ક્ષયભે છંદઃ-  

ક્ષયભે છંદભા ંકાવ્મની કં્તતઓના ક્ષયોની ગણતયી કયલી ડ ેછે. તેભા ંરઘ-ુગરુુ ક્ષયોની 

ચોક્કવ વખં્મા નક્કી કયી ગણયચના કયલાભા ંઅલે છે. 

રઘ ુક્ષયો - જે લણણભા ંહ્સ્લ ્લય શોમ તેને રઘ ુક્ષયો કશ ેછે.  

દા.તઃ- ,આ,ઈ,ઌ,ઊ ્લયોલાા લણણ ને ઌ  ્લયો જે વ્મજંનોને રાગ્મા શોમ તે રઘ(ુહ્સ્લ) કશલેામ 

છે. દા.ત. -  ક, રય, ય,ુસ ુલગેયે 

ગરુુ ક્ષયો -   અ,ઇ,ઉ,ઍ,ઔ,ઓ ,ઌ,અં ્લયોલાા લણણ ને ઌ ્લયો જે વ્મજંનોને રાગ્મા શોમ તે વ્મજંનો  

ગરુુ કશલેામ દા.ત – જા,લે,ની,દે,રો લગેયે  

મનત – કાવ્મભા ંગાતા ગાતા ટકી જઆઌ તેને ટક્થાન કે મનત કશલેામ છે દાત. નલશ્વનો ગોો ફૂટે,ગ્રશણ  

ગફડ,ે ધભૂકેત ુ ંલછૂટે. અ રીટીભા ંવાતભા ંને ચૌદભા ં(તેયભા)ં ક્ષય છી નલયાભ રેલાની જરૂય  

ડ ેછે. 

મનતબગં ઌટરે શ ુ?  છંદની રીટીભા ંજે ઠેકાણે મનત અવ્મો શોમ તમા ંળબ્દ યુો ન થામો શોમ તેને મનતબગં  

                       કશ ેછે  

શ્રનુતબગં ઌટરે શુ ં? ઌક ગરુુ ક્ષયને ્થાને ફે રધ ુક્ષય અલે તેને શ્રનુતબગં કશ ેછે 

ગણ – ત્રણ ક્ષયના વમશૂને ગણ કશલેામ છે  

ચયણ ઌટરે શુ ં? છંદની વયખા ભાલાી કં્તતને ચયણ કશ ેછે 

છૂટ ઌટરે શુ ં? કં્તતભા ંરમ ફેવાડલા રઘ ુને ગરુુ ને ગરુુને રઘ ુગણલાભા ંઅવ્મા શોમ તેને છોટ   

                કશલેામ છે  

ફધંાયણ ઌટરે શુ ં? છંદને ઓખલા ભાટે નક્કી કયેર સતૂ્રને ફધંાયણ કશલેાભા ંઅલે છે  

રઘ ુક્ષયો ક્યાયે ગરુુ ગણામ 

૧ વયંતુતાક્ષયથી અગ અરેરા રઘ ુક્ષયો ગરુુ ગણામ છે. 

   દા.ત- ભભણ, ષુ્, વતમ, ધભણ ભા ંનકુ્રભે ભ, ,ુવ, ધ ગરુુ ફની જામ છે. 

૨ કં્તતને અંતે અલેરો રઘ ુક્ષય ગરુુ ગણામ છે. 

૩ જે લણોભા ંતીવ્ર નુ્ લાય અલે છે. તે લણો ગરુુ ગણામ છે. ઈદા.- અંત, ગગંા, વભંનત, કંુડ લગેયે  

   યંંત ુ,ં કંુલય, ગયુ,ં કંુબાયભા ંનુ્ લાય ોચા  કે ભદં છે તેથી તે રઘ ુગણામ છે. 
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૪ નલવગણલાો ક્ષય રઘ ુશોમ, ણ નલવગણનો ઈચ્ચાય કયલો ડ ેતો તે ગરુુ થામ. 

  દા.ત- અંતઃકયણભા ંત ગરુુ ગણામ છે. 

રઘ-ુગરુુની વજં્ઞા નીચે મજુફ દળાણલલાભા ંઅલે છે. 

 રઘ ુદળાણલલા ભાટે ( U ) ને ગરુુ દળાણલલા ભાટે (  — )દળાણલામ છે. 

ગણયચનાઃ- રઘ-ુગરુુ ક્ષયના ફનેરા જુથને ગણ કશ ેછે. અલા અઠ ગણ છે અ માદ યાખલા નીચેની કં્તત 

    તૈમાય કયલાભા ંઅલે છે.  મ , ભા, તા, યા, જ, બા, ન, વ, ર, ગા. 

મ = મભાતા  = મ ગણ  (શરેો રઘ,ુ છેલ્રા ફે ગરુુ)  

ભા = ભાતાયા  = ભ ગણ  (ત્રણે ગરુૂ)  

તા = તાયાજ  = ત ગણ  (શરેા ફે ગરુુ, છેલ્રો રઘ)ુ  

યા = યાજબા  = ય ગણ  (શરેો, છેલ્રો ગરુુ, લચરો રઘ)ુ  

જ = જબાન  = જ ગણ  (શરેો, છેલ્રો રઘ,ુ લચરો ગરુુ)  

બા = બાનવ  = બ ગણ  (શરેો ગરુુ, છેલ્રા ફે રઘ)ુ  

ન = નવર  = ન ગણ  (ત્રણે રઘ)ુ  

વ = વરગા  = વ ગણ  (શરેો ફે રઘ,ુ છેલ્રો ગરુુ)  

ર = રઘુ  = ( U ) ગણ 

ગા = ગરુુ  = (  - ) ગણ 

ક્ષયભે છંદોઃ- 

૧ થૃલીઃ-     ક્ષયઃ 17               ગણઃ જ, વ, જ, વ, મ, ર, ગા 

            મનતઃ- 8 કે 9 ક્ષયે.     ્લરૂ – 10 રઘ ુક્ષય,7 ગરુુ ક્ષયો  

જ 

U  — U 

વ 

U  U  — 

જ 

U — U 

વ 

U  U — 

મ 

U —  — 

ર 

U 

ગા 
— 

ભ ને નળ શ ુત ણી ગ ભે વ ય  સ ૃ ષ્ટી ્ને શ બ યી 
 

ઈદાશયણઃ 

1. બરે મદુૂ યશી વશી જખભ છે કે ચયૂો થતુ.ં 

2. બભો બયતખડંભા,ં વક બોભ ખ ૂદંી લો. 

     નપ્રમે, તજુ રટે ધરંુ ધલર ્લચ્છ અ ભોગયો.  

     નશીં નનકટ ઌથી વણશક અ વભે ભોશયો. 

3. ઘણુ ંક ઘણુ ંબાગંવુ ંઘણ ઈઠાલ ભાયી ભજુા !  

     ઘણુ ંક ઘણુ ંતોડવુ,ં તુ ંપટકાય થા, ઓ ભજુા ! 

4. ધભાર ન કયો જમ મ નરશિં નેન બીના ંથળે ! 
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૨ નળખરયણીઃ-    ક્ષયઃ- 17 ક્ષય              ગણઃ- મ, ભ, ન, વ, બ, ર, ગા 

                       મનતઃ- છઠ્ઠા કે ફાયભા ક્ષયે.    ્ લરૂ – ૯ રઘ ુક્ષય, ૮ ગરુુ ક્ષયો 

મ 

U —  — 

ભ 

— —  —  

ન 

U U U 

વ 

U U — 

બ 

— U U 

ર 

U 

ગા 
— 

ત ભે તો અ પયુ ંછે દ વ લ ય વ ના દુઃ ખ જ ભ ને 

 

1. વતમો ભાશંથેી પ્રભ ુયભ તેજે ત ુ ંરઇ જા, 

ઊંડા અંધાયેથી પ્રભ ુયભ તેજે ત ુ ંરઇ જા. 

2. ફધો ી અકંઠ પ્રણમ ભલુનોને કશીશ ુહું, 

ભળમા ંલો તેભા ંમતૃ રઇ અવ્મો લનનનુ.ં 

3. લાલી ફા અલી નનજ વકર વતંાન ક્રભળઃ 

ગશૃવ્માી જોમો નલયશ, ડી ફેવી ગનથમે. 

4. શણો ના ાીને, દ્વિગણુ ફનળે ા જગતા,  

રડો ાો વાભે, ડગ ભનના ગપુત ફથી. 

5. પ્રબો અંતમાણભી જીલન જીલના ંદીન ળયણા. 

૩ ભદંાક્રાન્તા છંદઃ-   ક્ષયોઃ-17                  ગણઃ- ભ, બ, ન, ત, ત, ગા, ગા 

      મનત – ચોથા ને દળભા ક્ષયે    ્લરૂ – ૭ રઘ ુક્ષય,૧૦ ગરુુ ક્ષયો 

ભ 

— — —  

બ 

— U U 

ન 

U U U 

ત 

—  — U 

ત 

—  — U 

ગા 
— 

ગા 
— 

ફે ઠો ફે ઠો વ ખખ વ શી ત હૂં ભા ર નત ભ ંડ ે તમા ં
 

શા ઋ ્તાલો નલયુ ઝયણુ ં્લગણ થી ઉતયુું છે. 

ાી તેભા ંડુફકી દઇને ણુ્મળાી ફને છે. 

ઈદાશયણઃ-  

1. યે ખંીડા, સખુથી ચણજો, ગીત લા કાઇં ગાજો. 

ળાને અલા ંમજુથી ડયીને, ખેર છોડી ઉડો છો? 

2. ફેઠી ખાટે પયી લી ફધે, ભેડીઓ ઓયડાભા,ં 

દીઠા ંશતેે ્મનૃતડ ફધા ંઉકલ્મા ંઅ રૂડા.ં 

3. ને ગાણાનંા ધ્લનનત ડઘા શોમ ના ઌભ જાણે, 

વ્માભે તમોભે તયર ઘલરા પયતા તાયરાઓ, 

4. ળાખાઓભા ંતરુલય તણી ચક્રલાકી છુાતી, 
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ળોઢી કાઢે દનમત નમનો જોઇને દૃષ્ટ થાતી. 

ધીભે ઉઠી નળનથર કયને નેત્રની ાર યાખી. 

4 ળાદૂણરનલક્રીરડત  ક્ષય : ૧૯              ફધંાયણ : ભ - વ - જ - વ - ત - ત - ગા 

મનત : ૭ કે ૧૨ ને ૧૯ ભે ક્ષયે         ્લરૂ ૮ રઘ ુક્ષયો,૧૧ ગયુો ક્ષયો 
ભ 

— — —  
વ 

U U — 

જ 

U — U 

વ 

U U — 

ત 

— — U 

ત 

— — —  
ગા 
— 

શી યાની ક ખણ કા વ ભા ન ઝ  કે તા યા ઝ ગા યે ગ્ર શો 

  

૧ ઉગે છે સયુખી બયી યનલ મદુૂ શભેતંનો લૂણભા ં

૨ લછૂમા ંના ણ ઈષ્ણ શ્વાવ રદરને શ્ર ુસકુાલી દીધા 

 ૩ ખચિંતા બાય લધાયલા તભ ળોયે ઌ મોગ્મ હું ના ગણુ.ં 

 ૪ ઉબા ઈતવલ આંગણે જગનત ભોંઘી ફની અંખફકા 

 ૫ ગાજે વાગય યાજ અજ ગયલા તોપાનના તોયભાં  

૫  સ્ત્રગ્ધયા   ક્ષય : ૨૧                      ફધંાયણ : ભ - ય - બ - ન- મ - મ-મ 

           મનત : ૭ ને ૧૪ ને ૨૧ ભે ક્ષયે     ્લરૂ ૯ રધ ુક્ષય, ૧૨ ગરુુ ક્ષય 

ભ 

— — — 

ય 

— U — 

બ 

— U U  
ન 

U U U  
મ 

U — —  
મ 

U — — 

મ 

U — — 

ઢંકામો સમૂણ યા તી ગગ નદૃલ વભી ભે ઘભાા નન  ૂઠેં 

 

     ઢંકામો સમૂણ યાતી ગગનદૃલવભી ભેઘભાાનન  ૂઠેં, 

     નીચે જેવમુ ્બયે ઌ ડગલુ ંણરદઠંુ ભા ઌ દીન ઉઠે; 

     અકાળે લાદીઓ છુટી છુટી તયતી યંગ ઌ ઝીરી રેતી, 
     છૂો ઌ ડફૂતો તે, ક્ષણ ક્ષણ ફદરી લણણ દળાણલી દેતી. 
૧ ભખૂ્મા ંદૂખ્મા ંઈઘાડા ભનજુ બટકતા ંથૃલીને વકૃ્ષ ખોે 

૨ ખખેંયી ભોશનીને તનભન થૈ તૈમાય શાલા ંગમા ંજે 
૩ દેલોને ભાનલોના ભધનુભરન તણા ્થાન વકેંતજેલા 
૪ લોની ઊંઘ ભધ્મે ખઆ ખઆ છડાટો રાટો ળયીયે. 
૫ ખારી ખોખા ંથમા ંછો ણ ઝગભગતો પ્રાણદીલો ફનોતો  

૬ નષુ્ટુ છંદ 

ક્ષયઃ અઠ અઠ ક્ષયના ચાય ચયણ શોમ છે. 

ફધંાયણઃ શરેા ને ત્રીજા ચયણભા ં5, 6 ને 7 ભો ક્ષય નકુ્રભે રઘ,ુ ગરુુ, ગરુુ શોમ છે. 
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ફીજા ચયણભા ંને ચોથાભા ં5,6, ને 7 ભો ક્ષય નકુ્રભે રઘ,ુ ગરુુ, રઘ ુશોમ છે. 

ચરણ ચરણ 

વર્ષોની બધં ફારીને આજ જ્યારે ઉઘાડતો, 

આવ આવ દદળાઓથી સરૂ એ કણણ આવતો. 
 

૧ નશીં નાભ ન શીં નાથ ન જાણો કે વલાય છે. 

  પ્રથભ ચયણ 5,6,7 ફીજુ ચયણ 5,6,7 

૨ અ ફધુ ંઘોય અંધારંુ, શજુ તો ફહુ લાય છે. 

  ત્રીજુ ંચયણ5,6,7 ત્રીજુ ચયણ 5,6,7 

1. આન્રપ્ર્ત જનો અજે, નલચાય કયતા શતા, 

ઌક ફાફતને ભાટે ળકંા વૌ ધયતા શતા. 

2. તાજા મૌલનના ્ળણ, તગે છે દેશ ઌશનો, 

લીયશ્રીનો થમો ઌને, શજુ ્ળણ નલો વલો. 

3. છામા તો લડરા જેલી, બાલ તો નદના વભ, 

દેલોના ધાભના જેવુ,ં શૈયુ ંજાણે રશભારમ. 

4. ભે ફે બાઇ ફાને રૈ, ગમા પોટો ડાલલા, 

બાલતાર કયી નક્કી, ્ટુરડમોભા ંછી ચડયા. 

5. વ્મોભની કેડીઌ વીધો, જતોટ તો ઌક તાયરો, 

બરો ને બોળુડો ભાઘો, નલશ્વનો ઈયશાય રો. 

૬ ભનશય  ક્ષયોઃ 31,  ફે કં્તતભા ં31, 16+15 ક્ષયો 

શરેી કં્તતભા ં૧૬ ક્ષય.  ફીજી કં્તતભા ં૧૫ ક્ષય; છેલ્રો ક્ષય ગરુુ.  8,8 ક્ષયે મનત  

(અ છંદભા ંગણનુ ંફધંાયણ નથી) 
ઈદાશયણ : 

વાબંી નળમા ફોલ્મો દાખે દરતયાભ; (૧૬ ક્ષય) 
ન્મનુ ંતો ઌક લાકું અના ઢાય છે. (૧૫ ક્ષય) 
1. આંધી દે ને અટો ચાય શ્વાન ચાટી જામ, 

ઌ તે અટો ક્યાયે ઌને અલળે અ શાયભા!ં 

2. ોલુ ંછે તે ફોલ્યુ ંતેભા ંકયી તેં ળી કાયીગયી? 

વાફેંલુ ંફજાલે તો હું જાણુ ંકે ત ુ ંળાણો છે. 

3.  ઌક બોો બાબો ભોટા ખેતયભા ંભાે ચડી 
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શયણાનેં શાકેં ને ક્ષીને ઈડાડે છે. 

4. છેલ્રે ફાકં છેલ્રો યાકં છોકયો જલાફ દે છે- વાફ!વાફ! પ્રશ્ન ઌક યોટરાનો ભોટો છે. 
 

ભાત્રાભેની ભાત્રાઃ- 
ભાત્રાભે છંદભા ંક્ષયો નરશિં, ણ ભાત્રા જ જોલામ. રઘ ુ( u )ની ઌક(1) ને ગરુુ(-)ની ફે (2) ભાત્રા. 

ઈયાતં ફોરતી લખતે ક્ષયભાત્રા ઈય મકૂાતો બાય તે તાર. 

ક્ષયભે છંદોભા ંક્ષયોની વખં્મા નનનિત શોમ છે ઌટલુ ંજ નશીં. યંત ુઌભા ંરઘ-ુગરુુ ભાત્રાઓ ણ નનનિત 

ક્રભભા ંઅલેરી શોમ છે, ભાત્રાભે છંદભા ંઅલા ંફધંનો નથી, ઌભા ંમકુ ચયણની મકુ નનનિત ભાત્રાઓ 

શોમ ઌટલુ ંયૂત ુ ંછે. 

ભાત્રાભે છંદ 

૧ ચોાઇઃ-  ભાત્રાઃ 15   ચયણઃ 4 (દયેક ચયણભા ં15(ભાત્રા) છેલ્રા ફે ક્ષય ગરુુ-રઘ.ુ 

           મનતઃ 15ભી ભાત્રા છી 

1. રાફંા જોડ ેટૂંકો જામ, ભયે નરશ તો ભાદંો થામચ 

ઌ ભાટે તક જોઇ, તભાભ ળક્તત નલચાયી કયીઌ કાભ, 

2. ઌક મયૂખને ઌલી ટેલ, થથય ઌટરા જૂે દેલ, 

ાણી દેખી કયે ્નાન, તરુવી દેખી તોડ ેાન. 

3. કાી ધોી યાતી ગામ, ીઌ ાણી ચયલા જામ 

ચાય ગને આંચ ચાય, છૂડાની ઈડાડ ેભાખ 

4. જાણે લશતેો જનો વ્શેો, ઌકર તાયે સયૂનો ભેો, 

5. ાક્યા ખખડયા ાઢા થં, છેલટ થાકી ફીડયો ગ્રથં. 

6. ાને ાને ોઢી યાત, તાલ જપંયુ ંકશતેા લાત, 

ઠડો ભીઠો વ્શતેો લા, ભીઠા કો શૈમાની શા. 

૨ શરયગીત  ભાત્રાઃ28     ચયણઃ 4- દયેક ચયણભા ં28ભાત્રા ને ચયણનો છેલ્રો ક્ષય ગરુુ 

          મનતઃ 14 ને 16ભી ભાત્રા 

1. જે ોતુ ંતે ભાયત ુ ંતે ક્રભ નથી શુ ંકુદયતનો?  

2. ળળીકાન્ત!  ભાયી રગ્નની કંકોતયી અ લાચંજો. 

3. સખુ વભમભા ંછકી નલ જવુ,ં દુઃખભા ંન રશિંભત શાયલી, 

સખુ દુઃખ વદા ટકતા નથી, ઌ નીનત ઈય ઈતાયલી. 

4. શ્રી યાભચરં કૃાલ ુબજભન, શયન બલબમ દારુણ,ં 

નલકંજ રોચન કંજમખુ, કય કંજ દ કંજારુણ.ં 
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5. અ પે્રભ વવંાયી તણો, તજુ તેજ જેલો છે નકી, 

ઌ મતેૃ શુ ંઝેયના ંખફન્દુ બમાણ નલનધઌ નથી? 

૩ દોશયો  ભાત્રાઃ 24    ચયણ - 4 

1 ને 3 ચયણભા ં13ભાત્રા 2 ને 4 ચયણભા ં11 ભાત્રા 

છેલ્રા ફે ક્ષય નકુ્રભે ગરુુ ને રઘ ુ

        મનતઃ 13ભી ભાત્રા છી 

1. ઓ ઇશ્વય બજીઌ તને, ભોટંુ છે તજુ નાભ, 

ગણુ તાયા નનત ગાઇઌ, થામ ભાયા કાભ 

2. ત્કય ખાતય ાડલા, ગમા લખણકને િાયા 

તમશા ંબીંત તટૂી ડી, ચોય દફામા ચાય 

3. દીકના ફે દીકયા, કાજ ને જલાવ 

ઌક કતૂ કાળંુ કયે, ફીજો રદમે ઈજાવ. 

4. નભતાથી વૌ કો યીઝે, નભતાને ફહ ુભાન, 

વાગયને નદીઓ બજે, છોડી ઊંચા ્થાન. 

5. રુરદમાથી રુરદમા તણા ંાકા થઇ ગ્મા ંયેણ, 

જમા ંજમા ંવાજન વચંયે ાછ પયત નૈન. 

૪ વલૈમા ભાત્રા  31 કે 32 

      ચયણઃ 4- ચયણના અંતે ગરુુ રઘ ુઅલશ્મક- છેલ્રો ક્ષય ગરુુ શોમ તો 32ભાત્રા થામ 

       મનતઃ16ભી ભાત્રાઌ. 

1. અંતયની ઌયણ ય કોની ડ ેશથોડી ચેતન રૂ? 

કા તણી ધયતીભા ંખોડી કોણ યહ્ુ ંજીલનના કૂ? 

2. ઝેય ગમા ંને લેય ગમા ંલી કાોકેય ગમા કયનાય 

ઌ ઈકાય ગણી આશ્વયનો શયખ શલે ત ુ ંરશન્દુ્તાન 

3. ાન ઓખચિંત ુ ંકોઇ નાનકડંુ ગયુ ંડાથી છૂટી, 

ડધે ળબ્દે ગીત ફટકતુ ંતાર ગમો તમા ંતટૂી 

4. હું ઌક યભકડંુ નવિંગાયુથી વાથે રેતો અવ્મો છંુ. 

કાગેટીભા ંફે ફાીઓ યૂી ફગરભા ંરાવ્મો છંુ. 

5. અકાળે વધં્મા ખીરી’તી ભાથે વાતભ કેયો ચાદં, 

ફાગભા ંશ ેપયતા ંતા વાથે, છંૂુ હું ફૂરોના ંનાભ. 
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