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કિવ દાદકિવ દાદકિવ દાદકિવ દાદ    

઼અગવફ ; - ષૉ�અપ ઙતષૂ,રૃઅ.ર્ડી યીણૂલી,દી.રીઅણષૂ,ુઞ.ગ�ઝ 

કિવ�ુ ં 
�ૂ ં નામ દા�ુદાન �તાપદાન મીસણ (ગઢવી) વેરાવળ 

તા�કુાના ઇ�ર યા ગામે ૧૯૪૦મા ં કિવનો જ(મ થયો. ફોમ,લ િશ/ણ 

સામા(ય પરં0 ુ કિવ1વ શ23ત અસાધારણ. સાત દાયકાથી વધાર6 અથ,
ણૂ, 

આ89ુયમા ંકિવ:ીએ આઠ =ટલા કા?ય સ@ંહોની અBCૂય તથા DચરંFવી ભટે 

સમાજને ચરણ ેઘર  છે. છેCલી અડધી સદ થી પોતાના મKરુ કંઠ6થી સાLહ1ય 

તથા કા?યોની રસCહાણ પીરસે છે. કિવ�ુ ં Mહ6ર અDભવાદનBુબંઇમા ં ૧૯૯૩ 

મા ંભ?ય ર તે કરવામા ંઆ?8ુ.ં આ કાય,Pમ મા0:ુી બીરલા મા0Rૃહૃમા ં
જૂય 

મોરાર બા
નુા અSય/Tથાને થયો. Rજુરાત સરકાર તરફથી પણ તેમ�ુ ં

સ(માન લોકકલા /Uેનો એવોડ, ૧૯૯૮ મા ં આપીને કરવામા ં આ?8ુ.ં 
જૂય 

મોરાર બા
 ુ�ેર ત કિવ :ી �ુલા કાગ લોકસાLહ1ય એવોડ, કિવ:ીને ૨૦૦૩ ના 

વષ,મા ં આપવામા ં આ?યો. કિવતાની અણમોલ આYિૂત આપીને કિવએ 

સામાZજક ચેતના �ગટાવવા�ુ ંયશકાય, ક8ુ[ છે. 

સLરતાઓને કાકાસાહ6બ ે લોકમાતાઓ કહ  છે તે યથાથ, છે. નદ ઓના 

Lકનાર6 માનવFવન પાગં8ુ[ છે. નદ  સમાજ Fવનની, સTં]ૃિતની ધારક, 

પોષક તથા સવંધ,ક છે. તે� ુ ંTવ�પ જ રમDણય છે. �યાગના સગંમ�ુ ંદશ,ન 

કર ને માનસના રચિયતા મહાકિવ સતં 0લુસીદાસF પણ તે�ુ ંવણ,ન કરવા 

કલમ ઉપાડ6 છે. 

કિવ:ીના ગીતો લગભગ ૧૫ Rજુરાતી LફCમોમા ંલવેાયા છે. તેમાથંી ‘‘ 

કાળM ક6રો કટકો ’’ એ લોકિ�ય કા?યને :ે9ઠ પા�,ગીત 
રુTકાર મ`યો. 
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આ aિુમમા ંજઆ aિુમમા ંજઆ aિુમમા ંજઆ aિુમમા ંજ    દbવત =cુ ંછે કdુકંદbવત =cુ ંછે કdુકંદbવત =cુ ંછે કdુકંદbવત =cુ ંછે કdુકં 

આ aિુમમા ંજ દbવત =cુ ંછે કdુકં 

વાવો મહાભારત અને ગીતા નીકળે 

છે આ કાDલદાસ ને ભોજના ખડં6રો 

જરાક ખોતરો 1યા ંકિવતા નીકળે 

હfુ gાકં ધબક6 છે લ/મણ ર6ખા 

રાવણો hયાથંી બીતા બીતા નીકળે 

]ૃ9ણના ટ6રવા ંજો આવીને ફંફોસે 

તો વાસંળ ના iુકડા ંસFંતા નીકળે 

R�ૂ દj =વાની જો kંક Mય લાગી 

તો Kણુા ગીરના હfુ ધખીતા નીકળે 

d ુતાસીર છે આ aમુી ની હF રાM 

જનક =વા lળ હાક6 તો સીતા નીકળે 

-કિવ દાદ 
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કાળM ક6રો કટકો મારોકાળM ક6રો કટકો મારોકાળM ક6રો કટકો મારોકાળM ક6રો કટકો મારો-  

• કાળM ક6રો કટકો મારો, ગાઠંથી nટ  oયો  

મમતા �વે =મ વેpમા વીરડો kટ  oયો 

છબતો નહq =નો ધરતી ઉપર, પગ 1યા ંથીF oયો,  

rુંગરા =વો sબરો એણ ેમાડં ર6 ઓળંoયો 

બાધંતી નહq tબોડલો બનેી, ઇ મર ને nટ  oયો,  

રાY ુબની uુઘંટડો મારા ચાદંને ગળ  oયો 

vબલીપીપળ  ડાળ બોલાવે હ6 બેના એકવાર હાBુ ંજો  

અર6 Kમૂકા દ6તી = ધરામા ંઈ આરો અણહયx 

ડગલ ેડગલ ેમારગ એને સો સો ગાઉનો yયો  

ધારથી હ6ઠ  ઉતર  બનેી મારો zરૂજ rુબી oયો 

� ૂટંાઈ oયો મારો લાડખMનો ‘દાદ’ Yુ ંજોતો રયો  

Mન ગઈ Mણે Mન લઈ Yુ ંતો zનૂો માડંવડો 

 

 

 


