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 y{urhfk ykÔÞk …Ae yuf rËðMk MkkÚku {¤e™u „eŒ 
„kŒk nŒk íÞkhu r[.¼ihðeyu fnÞwt, ‘‘…Ã…k yk „eŒ™ku hk„ 
ykðzu Au …ý þçËku M{]rŒ{kt ™Úke’’. r[.ykþe y™u Rïk™ku 
sL{ ÚkŒk Œu{™u nk÷hzkt y™u „eŒku „kR™u MkwðhkðŒe ð¾Œu 
y{wf þçËku rðM{]Œ ÚkR sðk™e …kAe Œus Mk{MÞk ™zðk ÷k„e. 
Ähk, yk¼k, yk™tË, ¼ihðe y™u r[Lxw™u ƒ[…ý{kt rnt[fk …h 
MkwðhkðŒe ð¾Œu ƒk ™ku MkÚkðkhku nŒku ŒuÚke yk rðM{]rŒ™e 
Mk{MÞk ykuAe ™ze nŒe. nkurM…x÷™k ðuË™k ¼Þko rËðMkku{kt …q. 
ƒk™e MkkÚku „kÞu÷k ¼s™kuÚke Mk{u÷e ðuË™k ÞkË ykðe. y{khe 
rstË„e™e ÷„¼„ yk¾e {trs÷ yk MŒð™ku, „eŒku, «kÚko™k, 
¼s™ku, nk÷hzk, „hƒk, ÷kuf„eŒku y™u „Í÷ku™k MkÚkðkhk{kt 
fÞkhu …Mkkh ÚkR „R Œu™e Œku ¾ƒhs ™ …ze. MkkÚku MkkÚku Œu™k 
îkhk su MktMfkh ðkhMkku y{khk {kŒk-r…Œk yk…Œk „Þk Œu™e …ý 
y{™u ¾ƒh ™ …ze. yíÞkhu Œu™wt {wÕÞ Mk{skÞ Au. ™ðe …uZe{kt 
yk ðkhMkku s¤ðkÞ hnu Œu yíÞtŒ ykð~Þf Au. rstË„e¼h yuf 
yVMkkuMk hne „Þku Au fu y{u y{khk {kŒk-r…Œk™k yðks™u 
fkuR…ý {kæÞ{Úke Mkk[ðe ™Úke þõÞk.  
 Mkqh™k òËw™e ðkŒŒku fktR y™ku¾e s Au. Mkqh ™u ~kçË™ku 
fu þçË™u Mkqh™ku MkÚkðkhku {¤uŒku rstË„e™e yk ÷ktƒe {trs÷ ƒnw 
{ÄwhŒkÚke …Mkkh ÚkR òÞ Au. …ý Œu MkÚkðkhku fÞkhu {¤u? Œu 
{kxu™wt {kæÞ{™wt ™õõh MðY… Mk[ðkÞwt nkuÞ y™u Œu Mkh¤ŒkÚke 
W…÷çÄ nkuÞ íÞkhu {¤u. y{urhfk{kt Mk{Þ™ku MkËTW…Þku„ fhŒk 
fhŒk, M{]rŒ y™u RLxh™ux™k MkÚkðkhu y{u „kÞu÷k, „kðk „{u 
Œuðk r[htSðe MŒð™ku, Mkw„{ „eŒku, ¼s™ku, ÷kuf„eŒku, MŒð™ku, 



 

 
 

„hƒk, „Í÷ku, nk÷hzk ð„uhu™ku ™k™fzku Mkt„ún ÚkR „Þku Au. 
þçË™e W…÷rçÄ Mknw fkuR …kuŒk™k fkuBÃÞwxh …h fhe þfu Œu 
«Þkus™Úke yrnÞk ‘Mkqh y™u þçË’™u «MŒwŒ fheyu Aeyu. nk, 
yux÷wt ÞkË hk¾ðwt ykð~Þf Au fu yrntÞk Mkt„únkÞu÷ f]rŒ™k 
þçËku™k fku…e hkRx su Œu f]rŒ™k h[rÞŒk™k Au. yrntÞk 
Mkt„únkÞu÷ f]rŒ{kt fkuR þçË-Ëku»k nkuÞ Œku Œu fËk[ M{]rŒ-Ëku»k 
nkuðk™e Mkt¼kð™k Au. Œu ~kçË-Ëku»k™w r™ðkhý ÚkR þfu Œu{ 
nkuÞŒku Œu ŒhV y{kYt æÞk™ Ëkuhðk ™{ú rð™tŒe Au. yðfkþ 
{éÞu Úke nS yk Mktf÷™{kt ƒeS f]rŒyku™ku Mk{kðuþ fhðk™e 
¼kð™k Au. yks™k ™ux™k Þw„{kt „wshkŒe ¼k»kk™u SðtŒ 
hk¾ðk {kxu readgujarati.com. y™u tahuko.com. 
suðe ðuƒ MkkRx y™u „wshkŒe ç÷ku„ s„Œ™u ÷k¾ ÷k¾ Mk÷k{. 
y{™u ykþk Au fu y{khku yk ‘Mkqh y™u ~kçË’™ku ™k™fzku «ÞkMk 
sYheÞkŒ™k Mk{Þu {Äwh MkÚkðkhku y™u MktMfkh-ðkhMkku …qhku 
…kzþu Œku yk Mktf÷™ y÷u¾u ™ne òÞ. 
16-1-2009                           zku. s™f þkn 
y{urhfk.                                              ©e{Œe ¼khŒe þkn 
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fú{   f]rŒ          …uRs ™tƒh 
 

MŒð™ Mkt„eŒ 
 

(1) y{e ¼hu÷e ™sYt hk¾ku 
(2) yðMkh ƒunuh ƒunuh ™net ykðu 
(3) ytŒhò{e Mkwý y÷ðuMkh 
(4) yk Ëwr™Þk™e  ht„¼qr{ …h 
(5) ykt¾ze {khe «¼w nh¾kÞ Au 
(6) yks ð„zkðku ð„zkðku Yzkt  
(7) yks™wt {trËhÞwt {™u ÷k„u ƒnw Y…k¤wt 
(8) yks {™u ÷køÞku Au ¼rfŒ™ku ht„ 
(9) yks {khk ËuhkMkh{kt 
(10) ykðku ykðku Ëuð {khk Mkq™k Mkq™k mkh 
(11) yuf s yh{k™ Au {™u 
(12) yuf rË™ òðwt, «¼w™k Äk{{kt 
(13) yu¤u ™ òÞ sku sku yðŒkh {k™ðe™ku 
(14) yku fYýk™k fh™khk !  
(15) yku {khk Ônk÷k fÞkt sR ykÔÞk yks sku 
(16) RŒ™k Œku fh nku Mðk{ 
(17) „{u Œu MðY…u, „{u íÞkt ƒehksku 
(18) [kh rËðMk™k [ktËhýk …h 



 

 
 

(19) Aku ™u {khk Œtƒqhk™k 
(20) Ëwnkyku.. 
(21) s™kYt òÞ Au Sð™ 
(22) òøÞku hu ykí{k ykþ ò„e, 
(23) rstË„e{kt fux÷wt f{kýk hu 
(24) Í„{„Œk Œkh÷k™wt ËuhkMkh nkusku 
(25) Í™™ Í™™ Íƒfkhku hu 
(26) Zku÷ezk Zku÷ Äe{ku ...Äe{ku ð„kz™k 
(27) તમે મન મકુીને વર યા ં
(28) Œkhk hu ™k{™ku ÷eÄku {ut Mknkhku 
(29) Œkhk rð™k {™u yuf÷zwt ÷k„u 
(30) Œkhu îkh ykðe™u fkuR ¾k÷e nkÚku òÞ ™k 
(31) Œkhku Mkku™k™ku ð¤e Y…k™ku yk {w„xzku 
(32) Úkk¤ ¼he [ku¾k™u...Äe™ku Au Ëeðzku 
(33) Ëhþ™ Ëusku ™kÚk... Ëhþ™ Ëusku ™kÚk.. 
(34) Ëþo™ Ëku yuf ðkh.. 
(35) ËkËk™u rþ¾hu ƒuXku hu....{kuh fkt ƒku÷u 
(36) Ëwnkyku.. 
(37) ™k{ ni Œuhk Œkhýnkhku.. 
(38) નૈયા કાવી… 

(39) …h{kí{k yu ykí{k™u þktrŒ Mkk[e yk…sku 
(40) …k… fhŒk {k… hkÏÞwt nkuŒŒku 
(41) Ãkú¼w Œkhwt „eŒ {khu „kðwt Au. 
(42) Ãkú¼w {khwt Sð™, Ähwt Œkhk [hýku{kt.. 
(43) …iMkk fu «¼w... 
(44) બહ ુપણુ્યકેરા પુજંથી  
(45) {™u Ônk÷wt ÷k„u, {™u Ônk÷wt ÷k„u 



 

 
 

(46) {{Œk Œwt {u÷ 
(47) {nkðeh Mkwfk™e ÚkR™u Mkt¼k¤ 
(48) nu S {nk{tºk Au {kuxku s„{kt 
(49) {khk ËkËk™u Ëhƒkh Zku÷ ðk„u Au 
(50) {khk niÞu rðhksŒk ykrË™kÚkS... 
(51) {khe yks™e ½ze Au hr¤Þk{ýe 
(52) {khe ykt¾ku{kt þt¾uïh ykðsku hu 
(53) {khwt ykÞ¾wt ¾qxu su ½zeyu 
(54) {khku ÄLÞ ƒLÞku yksu yðŒkh 
(55) મૈતર્ીભાવનુ ંપિવતર્ ઝરણુ ં 
(56) Þn ni …kð™ ¼qr{, Þnkt ƒkh ƒkh yk™k 
(57) ht„kR ò™u ht„{kt 
(58) ht„u h{u yk™tËu h{u 
(59) ðÄkR 
(60) ðk„u ™k Xkufh ™u ykt¾ W½kzku 
(61) સમરો મતંર્ બડો નવકાર 

(62) MŒwrŒyku 
(63) Mkk[ku Mkt„{ «¼w MkkÚku  nSÞu ™k ÚkÞku 
(64) Mkw¾™e AkÞk fÞktÞ ™Úke  
(65) þçË{kt Mk{kÞ ™rnu yuðku Œwt {nk™ 
(66) þt¾uïh fk ™kÚk ni n{khk ŒwBnkhk 
(67) þktrŒ rs™uïh Mkk[ku Mkkrnƒ 
(68) nrhÞk¤ku Au LÞkhku LÞkhku, {kh„zku hu Œkhku 
(69) nu rfhŒkh {™u ykÄkh Œkhku 
(70) nwt Awt y™kÚk {khk Ík÷sku hu nkÚk 

 



 

 
 

¼rõŒ Mkt„eŒ 
 

(1) અસત્યો માહંથેી 
(2) yƒ Mkkut… rËÞk RMk Sð™ fku 
(3) આજની ઘડી રે રિળયામણી 
(4) ykðfkhku 
(5) RŒ™e þrfŒ n{u Ëu ™k ËkŒk 
(6) Rïh Au ŒwsÚke Þk[™k, Mkkt¼¤ Œwt {khe «kÚko™k 
(7) ઊંચી મેડી તે મારા સતંની રે 

(8) એક જ દે િચનગારી 
(9) એક પખંી આવીને ઉડી ગયુ…ં. 

(10) એકલા ંજ આ યા મનવા 
(11) ૐ તત્સત ્… 

(12) હ ેઓધાજી મારા હાલાને વઢીને કે’જો જી 

(13) ક્હાના આવે તારી યાદ ! 
(14) કરમનો સગંાથી 
(15) કાન તને રાધા ગમે કે ગમે મીરા?ં  

(16) કોઇ લાખ કરે ચતરુાઇ 

(17) ખશુી દે  જમાનાને 

(18) ગરુુજીના નામની માળા 
(19) घुंघटका पट खोल रे 

(20) ચપટી ભરી ચોખા ને… 



 

 
 

(21) [kh rËðMk™k [ktËhýk …h  

(22) જમનુા ને કાઠેં કા’નો  

(23) ના ંમન નવ ડગે, 

(24) જીવન અંજલી થાજો 
(25) જુનુ ંતો થયુ ંરે દેવળ 

(26) ઝેર તો પીધા ંજાણી જાણી 
(27) તમે રે િતલક રાજા રામના 
(28) તારા િવના યામ મને એકલડુ ંલાગે 

(29) તાલીઓના તાલે ગોરી ગરબે ઘમૂી ગાય રે 

(30) તેં તો રાત આખી વાસંળી વગાડયા કરી…. 

(31) ધણૂી રે ધખાવી બેલી અમે તારા નામની 
(32) નાગર નદંજીના લાલ ! 
(33) પગ ઘુઘંરંુ બાધંી નાચી રે 

(34) પગ મને ધોવા ો 
(35) «¼wS ™u …zËk{kt hk¾{kt 
(36) «¼wS Œw{ [tË™ n{ …k™e 
(37) «¼w ! {kuhu yð„wý r[¥k ™ Ähku 
(38) પેર્મળ જ્યોિત તારો દાખવી 
(39) …kÞku S {i™u hk{ hŒ™ Ä™ …kÞku 
(40) પખંીડા રે ઉડી જાજો.. 
(41) પખંીડાને આ પીંજરુ જૂનુ ંજૂનુ ંલાગે 



 

 
 

(42) બે લ ચઢાવે 

(43) ભિક્ત કરતા ં ટે મારા ંપર્ાણ… 

(44) ભીતરનો ભે  

(45) મને એ જ સમજાતુ ંનથી 
(46) મા તારો ગરબો ઝાકમજોળ.. 
(47) મા બાપને ભલૂશો નિહ 

(48) {kxe fnu fwBnkh Mku, Œqt sÞkut hkitËu {kuÞ; 
(49) માડી તારુ કંકુ ખયુર્ં ને સરુજ ઊગ્યો 
(50) મા પાવા તે ગઢથી ઊતયાર્… 

(51) મા મને કોઈ દી સાભંરે નૈ, 

(52) માધવ ક્યાયં નથી મધવુનમા ં! 
(53) મારા રામ, તમે સીતાજીને તોલે ન આવો 
(54) મારી શેરીએથી કાનકંુવર આવતા રે લોલ 

(55) મારે મિહસાગરને આરે… 

(56) મનેુ એકલી જાણીને ક્હાને છેડી રે… 

(57) મખુડાની માયા લાગી રે 

(58) મળૂ રે િવનાનુ ં
(59) {i÷e [kËh ykuZfu fiMku 
(60) મગંલ મિંદર ખોલો 
(61) મિંદર તારંુ િવ  પા ં 



 

 
 

(62) રાખના ંરમકડા ં
(63) રામ રાખે તેમ રહીએ 

(64) રાધાનુ ંનામ તમે 

(65) રંગાઇ જાને રંગમા…ં.. 

(66) વડલો કહ ેમારી વનરાયુ ંસળગી ને 

(67) હાલમની વાસંળી વાગી 
(68) વૈ ણવજન 

(69) સરવર કાઠેં શબરી… 

(70) સાથીયા પરુાવો ારે 

(71) સાચી રે મારી સત રે ભવાની મા 
(72) સોનલ ગરબો શીરે .. 
(73) શભં ુચરણે પડી 
(74) ી રામચદંર્ કૃપાલ ુભજમન 

(75) nu rfhŒkh {™u ykÄkh Œkhku 
(76) nu ßÞkurŒoÄh MkíÞ «fkþku 
(77) હ ેમનેુ એકલી મકૂીને રમે રાસ…. 

(78) હ ેશારદે મા !હ ેશારદે મા ! 
(79) હુ ંતો કાગિળયા ંલખી લખી થાકી 
(80) ntMk÷k nk÷ku™u nðu {kuŒezk ™net hu szu  
 



 

 
 

Mkw„{ Mkt„eŒ 
 

(1) આ મનપાચંમના મેળામા ં
(2) આ નભ ુ ંતે કાનજી 

(3) આજ  રે  વપનામા ં મેં  તો   
(4) આજ મેં તો મધરાતે સાભં યો મોર 

(5) आओ बच्चो तुम्हे िदखाये  

(6) આવો તો યે સારુ, ન આવો તો યે સારુ, 

(7) આ યા ંહવાની મ અને ઓસરી ગયા ં
(8) આંધળી માનો કાગળ 

(9) ઇંધણા વીણવા ગઇ’તી મોરી સૈયર … 

(10) ઉંબરે ઊભી સાભં ં રે બોલ હાલમના.. 
(11) ઊંચી તલાવડી ની કોર પાણી ગ્યાતા ં
(12) એક ઝાડ માથે મખડુ ં

(13) ए मेरे प्यारे वतन  

(14) ऐ मेरे वतन के लोगों… 

(15) ઓઢણી ઓઢંુ ઓઢંુ ને ઉડી જાય 

(16) ઓ નીલ ગગનના ંપખેંરંુ 

(17) કસુબંીનો રંગ 

(18) કહુ ંકેમ મજુને ગમો છો તમે 

(19) કાજળ ભયાર્ં નયન ના…ં 

(20) કાળજા કેરો કટકો 
(21) િકનારાઓ અલગ રહીને  

(22) કોઇનો લાડકવાયો 
(23) કોકવાર આવતા ંને જાતા ંમળો છો એમ.. 



 

 
 

(24) કોણ હલાવે લીંબડી ને કોણ લાવે પીપળી..  
(25) કોયલ ઉડી રે ગઈ ને પગલા ંપડી રે ર ા ં
(26) ખુ બમૂા ંખીલેલા લ હતા ં
(27) ખોબો ભરીને અમે 

(28) ઘાયલને શુ ંથાય છે ? પછૂો તો ખરા 
(29) ચરર ચરર મારંુ ચકડોળ 

(30) ચોમાસુ ંક્યાકં આસપાસ છે; 

(31) છાનુ ંરે છપનુ ંકંઇ થાય નઇ 

(32) છેલાજી રે….. - 

(33) જન ગણ મન અિધનાયક જય હ ે
(34) જનનીની જોડ સખી! નહી જડે રે લોલ….. 

(35) જ્યારે પર્ણયની જગમા ંશ આત થઈ હશે, 

(36) જુદી િજદંગી છે િમજા  િમજા  
(37) લણ મોરલી વાગી રે, રાજાના કંુવર ! 
(38) તને જાતા જોઈ 

(39) તમારા ંઅહીં આજ પગલા ંથવાના ં
(40) તમે મારા ંદેવના ંદીધેલ છો 
(41) તારી બાકંી રે પાઘલડી નુ ં મત ુરે, 

(42) તારી આંખનો અફીણી 
(43) તાલીઓના તાલે ગોરી ગરબે ઘમૂી ગાય રે, 

(44) તેં તો રાત આખી વાસંળી વગાડયા કરી…. 

(45) થાય સરખામણી તો ઊતરતા છીએ 

(46) દાદા હો દીકરી 
(47) િદલ મા કોઇની યાદ ના  



 

 
 

(48) િદવસો જુદાઈના જાય છે 

(49) દીકરીતો પારકી થાપણ કહવેાય 

(50) દીકરો મારો લાડકવાયો 
(51) દેખતા દીકરાનો જવાબ 

(52) ધણૂી રે ધખાવી બેલી  
(53) નજરના જામ છલકાવીને  
(54) નદીની રેતમા ંરમત ુ ંનગર  
(55) નયનને બધં રાખીને… 

(56) પાન લીલુ ંજોયુ ંને તમે યાદ આ યા ં
(57) પાસપાસે તોયે  
(58) પાણી ગ્યા’તા રે… 

(59) પીયરને પીપળેથી આ યુ ંપારેવડુ…ં 

(60) પાદંડુ લીલુ ંને રંગ રાતો 
(61) ભોિમયા િવના મારે ભમવા’તા ડુગંરા, 
(62) મિણયારો તે હાલ ુહાલ ુ

(63) મને પાની ઝાઝંરી ઘડાવ, 

(64) મારા ભોળા િદલનો 
(65) મારી સગી નણદંના વીરા, 
(66) મારી શેરીએથી કાનકંુવર આવતા રે લોલ 

(67) મારી ગાગરડીમા ંગગંા જમનુા રે, 

(68) મારે ટોડલે બેઠો રે, મોર ક્યા ંબોલે, 

(69) મારે તે ગામડે એકવાર આવજો… 

(70) મનેુ એકલી જાણીને ક્હાને છેડી રે… 

(71) મુબંઇથી ગાડી આવી રે, હો દિરયાલાલા 



 

 
 

(72) મેલી મત જા મને એકલી વણજારા 
(73) મેંદી રંગ લાગ્યો 
(74) રજકણ સરૂજ થવાને શમણે, 

(75) વાસંલડી ડૉટ કૉમ 

(76) વાદલડી વરસી રે…. 

(77) सारे जहां से अच्छा िहन्दःुतां हमारा 
(78) સાવંિરયો રે મારો સાવંિરયો 
(79) શબ્દો જ કંકુ ને ચોખા 
(80) શાતં ઝ ખે વાટ િનરખતી 
(81) િશવાજીનુ ંહાલરડુ 

(82) હ તાક્ષર 

(83) હા ંઆં…..આં હાલા ં! 
(84) હુ ંતો લડા ંવીણવા ગઇ’તી… 

(85) હુ ંતો કાગિળયા ંલખી લખી થાકી 
(86) હ ુત ુત ુત…ુ જામી રમતની ઋત.ુ. 

(87) હ ેતને જાતા ંજોઇ 

(88) હ ેમનેુ એકલી મકૂીને રમે રાસ…. 

(89) હ ેરંગલો 
(90) હો રંગ રિસયા! 
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MŒð™ Mkt„eŒ 
 

OP>v 



 

 
 

y{e ¼hu÷e ™sYt hk¾ku, {nkðeh ©e ¼„ðk™ hu 
 

y{e ¼hu÷e ™sYt hk¾ku, {nkðeh ©e ¼„ðk™ hu; 
Ëþo™ yk…ku Ëw:¾zk fk…ku, {nkðeh ©e ¼„ðk™ hu; 

 

[hý f{÷{kt þeþ ™{kðwt (2) ðtË™ fYt {nkðeh hu, 
ËÞk fhe™u ¼rfŒ Ëusku (2) {nkðeh ©e ¼„ðk™ hu; 

 

nwt Ëw:¾eÞkhku Œkhu îkhu (2) ykðe W¼ku {nkðeh hu, 
ykrþ»k Ëuþku Wh{kt ÷usku(2) {nkðeh ©e ¼„ðk™ hu; 

 

OP>v 



 

 
 

yðMkh ƒunuh ƒunuh ™net ykðu 
 

ƒunuh ƒunuh ™net ykðu yðMkh, ƒunuh ƒunuh ™net ykðu 
 

ßÞwt òýu íÞwt fh÷u ¼÷kR,s™{ s™{ Mkw¾ …kðu. ..yðMkh 
 

Œ™ Ä™ skuƒ™ ne swXk, «ký …÷f {ut òðu. ...yðMkh 
 

Œ™ Awxu Ä™ fki™ fk{fku, fkÞfwt f]…ý fnkðu. ..yðMkh 
 

òfu rË÷{ut Mkkt[ ƒMkŒ ni, Œkfw swX ™ ¼kðu. ..yðMkh 
 

yk™tËÄ™ «¼w [÷Œ …t[{ut, Mk{he Mk{he „wý „kðu... yðMkh 
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ytŒhò{e Mkwý y÷ðuMkh 
 

ytŒhò{e Mkwý y÷ðuMkh, {rn{k rºks„ Œw{khku hu, 
Mkkt¼¤e™u ykÔÞku nwt Œehu, sL{-{hý Ëw:¾ ðkhku.. 
Mkuðf yhs fhu Au hks, y{™u rþð Mkw¾ yk…ku 

yk…ku yk…ku™u {nkhks, y{™u {kuûk Mkw¾ yk…ku.. Mkuðf yhs 
 

Mknwfku™kt {™ðtrAŒ …qhku, r[tŒk Mknw™e [qhku hu 
yunðwt rƒhwË Au hks Œ{khwt, fu{ hk¾ku Aku Ëqh? .. Mkuðf yhs 

 
Mkuðf™u ð÷ð÷Œku Ëu¾e, {™{kt {nuh ™ Ähþku hu; 

fYýkMkk„h fu{ fnuðkþku, sku W…fkh ™ fhþku? .. Mkuðf yhs  
 

÷x…x™wt nðu fk{ ™net Au, «íÞûk Ërhþ™ Ëesu hu; 
Äw{kzu Äeswt ™net Mkkrnƒ, …ux …zÞkt …rŒsu.. Mkuðf yhs  

 

©e þktrŒrs™uïh  Mkknuƒ, rð™Œze yðÄkhku hu 
fnu rs™¼õŒ ËÞk fhe {ws™u, ¼ðMkk„hÚke Œkhku hu.. Mkuðf 

yhs  
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yk Ëwr™Þk™e  ht„¼qr{ …h 
 

yk Ëwr™Þk™e  ht„¼qr{ …h fkuR ƒ™u {kuh Œku fkuR ƒ™u Zu÷ 
ykÔÞk Au Mknwyu fhðk™u ¾u÷. 

{™¾k™e {kxe™u ysðk¤ðk™u fkuR™wt rËðu÷™u fkuR™e rËðux 
ykÔÞk Au Mknwyu fhðk™u ¾u÷. 

 

õkuR ÚkkÞ hkò Œku fkuR Au r¼¾khe fkuR Au r¼¾khe 
fkuR ¾kÞ ¾kòŒku fkuR™wt …ux ¾k÷e, fkuR™wt …ux ¾k÷e 

rðrÄyu ðuåÞk rðÄ rðÄ …kXku, fkuR™u Œku {nu÷™u fkuR™u Au su÷ 
ykÔÞk Au Mknwyu fhðk™u ¾u÷....yk Ëwr™Þk™e...  

 

fkuR ÚkkÞ MkkÄw Œku fkuR ht„hk„e, {kÞk™u {kun{kt fkuR ht„hk„e 
sku„e fu ¼ku„e fkuR™u szu™k Sð™ {hý™ku Mkk[ku Wfu÷ 

ykÔÞk Au Mknwyu fhðk™u ¾u÷....yk Ëwr™Þk™e... 
 

fkuR òÞ yksu Œku fkuR sþu fk÷u, 
 fkuR™u f÷tf fkuR™u rŒ÷f Au ¼k÷u rŒ÷f Au ¼k÷u, 

fkuR™ku ytŒ Mkw¾{kt Œku fkuR™ku ytŒ Ëw:¾{kt 
yu{ s …qhku ÚkR òþu yk ¾u÷ 

ykÔÞk Au Mknwyu fhðk™u ¾u÷....yk Ëwr™Þk™e ... 

 

OP>v 



 

 
 

ykt¾ze {khe «¼w nh¾kÞ Au 
 

ykt¾ze {khe «¼w nh¾kÞ Au 
ßÞkt Œ{khk {w¾™k Ëþo™ ÚkkÞ Au... ykt¾ze {khe 

…„ yÄehk ËkuzŒk ËuhkMkhu 
îkhu …nkut[w íÞkt yst…ku ÚkkÞ Au. ... ykt¾ze {khe 

Ëuð™wt rð{k™ òýu QŒÞwot 
yuðwt {trËh yk…™wt MkkunkÞ Au. ... ykt¾ze {khe 

[ktË™e suðe «rŒ{k yk…™e 
Œus yu™wt [kuŒhV Vu÷kÞ Au. ... ykt¾ze {khe 

{w¾zwt òýu …q™{™ku [tËÙ{k 
r[¥k{kt Xtzf y™uhe ÚkkÞ Au. ... ykt¾ze {khe 

ƒMk ! Œ{khk Y…™u r™hÏÞk fhwt 
÷k„ýe ÌËÞ{kt ÚkkÞ Au. ... ykt¾ze {khe 

 
 
 

OP>v 



 

 
 

 yks ð„zkðku ð„zkðku Yzkt þhýkÞwt ™u Zku÷ 
 

yks ð„zkðku ð„zkðku Yzkt þhýkÞwt ™u Zku÷, 
nu..þhýkÞwt™u Zku÷ Yzk ™„khk™k Zku÷...yks. 

 

yks  ™k[u hu W{t„ ht„ yt„{kt hu ÷ku÷ 
nwt Œku yuðku hu ht„kýku «¼w ht„{kt hu ÷ku÷ 

nu...nwt Œku „kðwt  ™u „ðzkðwt, Yzkt „eŒzkt ™k ƒku÷...yks. 
 

ykŒku ykÔÞku yðMkh yks ykt„ýu hu ÷ku÷ 
ƒktÄku ykMkku…k÷ð™kt ŒkuhrýÞkt hu ÷ku÷ 

nu...yks niÞu yk™tË Au Œ™ {k™{kt hu ÷ku÷..yks 
 

ykðku ykðku M™uneyku y{ ykt„ýu hu ÷ku÷ 
y{u ðkx÷ze skuŒk ƒuXkt ƒkhýu hu ÷ku÷ 

«u{u …Äkhe ƒku÷ku «¼wS™kt ƒku÷...yks 
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yks™wt {trËhÞwt {™u ÷k„u ƒnw Y…k¤wt 
 

yks™wt {trËhÞwt {™u ÷k„u ƒnw Y…k¤wt 
fne Ëku …qòhe™u {khu ™rn Œk¤wt..... 

 

Œkhk hu ™k{™e ÷eÄe {ut {k¤k,  
„kR hÌkku Awt „wý nwt Œ{khk 

{™™k {trËheÞk{kt ÚkÞwt ysðk¤wt...yks. 
 

yr[hk™k òÞk „wý Œkhk „kÞk 
Œkhk rðÞku„u {khk ™Þýk ¼hkÞk 

þktrŒ™kÚk™wt {w¾ ÷k„u Y…k¤wt...yks 
 

Œkhk hu Äk{™e Au ƒr÷nkhe 
nwt Œku Œkhku Mkuðf ™u Œwt {khku Mðk{e 

¼kð {khk ÍkÍk ™u ™k™wt yk „kýwt...fne Ëku... 

 

OP>v 



 

 
 

yks {™u ÷køÞku Au ¼rfŒ™ku ht„ 
 

yks {™u ÷køÞku Au ¼rfŒ™ku ht„ 
nku ðeh {™u ÷køÞku Au MktÞ{™ku ht„ 

Œkhe hu ykt¾ku{kt ËeXku {ut ËeXku 
ðnuŒku fYýk™ku ht„ 

nku S Œkhe Œu fYýk™e Äkhk{kt ¼etòŒk 
{khk yt„u yt„... yks {™u 

Œkhk Œu Sð™{kt skuÞku {ut skuÞku 
sÞðtŒku {wrfŒ™ku ht„ 

nku S Œkhe Œu ðkýe{kt ËeXku {ut ËeXku 
þktrŒ {¤u Œuðku ht„..... yks {™u 

f{oþºkw™u SŒðk Au {khu 
fhðe Au ¼rõŒ y¼t„ 

nku S MktMkkh íÞS™u [kÕÞk hu skðwt 
òðwt Au MktÞ{™u …tÚk ......yks {™u 

 

OP>v 



 

 
 

yks {khk ËuhkMkh{kt, {kuŒezu {un ðhMÞk  hu 
 

yks {khk ËuhkMkh{kt, {kuŒezu {un ðhMÞk  hu; 
{kuŒezu {un ðhMÞk hu, neh÷u {un ðhMÞk hu. ....yks {khk 

 
{w¾zwt Ëu¾e «¼wS Œ{khwt, niÞk Mknw™k nhÏÞk hu; 

Í„{„ Í„{„ ßÞkurŒ Í÷fu,ðhMku yr{hMk Äkhk hu..yks 
{khk 

 

y™w…{ {w¾ r™h¾e rðfMku, ytŒh ¼kð y{khk hu; 
ðeh «¼w™e {kÞk{ktÚke, ¼rfŒ™k ht„ s{kÞk hu. ....yks {khk 

 
[hý f{÷™e Mkuðk …k{e, ÇkõŒu «¼w „wý „kÞk hu; 

¼ð y™tŒ™k ƒtÄ™ Œq¿xÞk, ¼ú{ýk ¼kt„e „R hu, ....yks 
{khk 

 
rðsÞ ðÞkuo rþð…wh™u …tÚku, {Œ÷ƒ …qhe ÚkR hu- yks   

 

OP>v 

 

 



 

 
 

ykðku ykðku Ëuð {khk Mkq™k Mkq™k mkh 
 

ykðku ykðku Ëuð {khk Mkq™k Mkq™k mkh, {khk ykt„ýk Mkq™k, 
hkuŒe hkuŒe [tË™ƒk¤k ðe™ðu Au; yks {khk ykt„ýk Mkq™k, 

 

…„{kt ƒuze {kÚku {qtze, ykt¾u yktMkwÄkh; 
W…ðkMke ºký ºký rËðMk™e, {w¾u „ýŒe ™ðfkh..{khk.. 

 

ƒkfw¤k™k ¼kus™ {r¤Þk, …ý ™rn  {™zwt {k™u 
fkuR yrŒÚke™u ðnkuhðe™u, …Ae s ¾kðwt {khu. ..{khk.. 

 

fkiþtƒe ™„he™e {ktnu, Þku„e yuf rð[hŒk; 
…kt[{kMk ™u …[eþ rË™Úke, r¼ûkk fksu VhŒk. ..{khk.. 

 

mkh-mkhÚke yu r¼ûkk rðý, þeË™nðkuu …kAk VhŒk; 
fkuý nþu yu {nk Œ…Mðe?yunðku r™ùÞ fhŒk. ..{khk.. 

 

ƒk¤k ¼kus™ Ëu Au íÞkt Œku, Þku„e …kAk ðr¤Þk; 
ynku ! «¼w þwt ykuAwt ykÔÞwt? Ëz Ëz yktMkw …rzÞk. {khk.. 

 

yr¼„ún …qhý òýe «¼wS, r™s fh …kºk Ähkðu; 
[tË™ƒk¤k ¼kð Ähe™u, ƒkfw¤k ðnkuhkðu. ..{khk.. 

Œu s ûkýu [{ífkh ÚkÞku™u, Œqxe …„™e ƒuze; 
{kÚku MkwtËh ðk¤ ÚkÞk™u, ðhMke Mkw¾™e nu÷e. ..{khk.. 

 

ykðku ykðku ðeh Mðk{e ! ykðku {nkðeh yks ! ..{khk.. 

OP>v 



 

 
 

yuf s yh{k™ Au {™u, {khwt Sð™ Mkw„tÄe ƒ™u 
yuf s yh{k™ Au {™u, {khwt Sð™ Mkw„tÄe ƒ™u (2) 

Vw÷zkt ƒ™wt fu [knu Äq…Mk¤e ÚkkWt 
ykþk Au õu Mkk{„úe …qò™e ÚkkWt, 

¼÷u fkÞk yk hk¾ ÚkR þ{u... {khwt Sð™ Mkw„tÄe ƒ™u. 
 

Œzfk AkÞk fu ðkÞk ð»kko™k ðkÞhk 
Œku Þu yk …w»…ku fËe ™ fh{kÞk, 

«¼w [hýku{kt hnuðwt „{u......... {khwt Sð™ Mkw„tÄe ƒ™u. 
½k ¾e÷Œk ¾e÷Œk yu ¾{u ......... {khwt Sð™ Mkw„tÄe ƒ™u. 

 

ðkŒkðhý{kt Mkw„tÄ, ™ Mk{kŒe 
su{ su{ [tË™ ykuhMkeÞu ½MkkŒe 

«¼w fksu ½Mkkðwt „{u ......... {khwt Sð™ Mkw„tÄe ƒ™u. 
 

s„™e ¾khkþ ƒÄe Wh{kt þ{kðu. 
íkkuÞu Mkk„h {eXe ð»kko ðhMkkðu 

MkËk ¼hŒe ™u ykux{kt h{u......... {khwt Sð™ Mkw„tÄe ƒ™u. 

 
 
 

OP>v 



 

 
 

yuf rË™ òðwt, «¼w™k Äk{{kt 
 

yuf rË™ òðwt, «¼w™k Äk{{kt 
[uŒe™u [k÷ku MktMkkh{kt.....yuf rË™... 

 

yu™e ¾ƒhfu MktËuþ ™rn ykðþu. 
™rn ykðu Œkh fu x…k÷{kt...yuf rË™... 

 

sku sku yu rËðMk ykur[tŒku ykðþu. 
hnuðwt {nkðeh™k æÞk™{kt.. yuf rË™... 

 

÷uþu sðkƒ íÞkt …k… y™u …qLÞ™k 
™rn íÞkt fkuR MkkÚk {kt.. yuf rË™... 

 

¼rfŒ™wt ¼kÚkw Œ{u MkkÚku ÷R ÷usku 
¼w÷þku ™rn ƒu¼k™{kt.. yuf rË™... 

 

¼w÷þku ™rn rMkæÄk[÷™k ðkMke 
hk¾ku™u r[¥k {nkðeh{kt.. yuf rË™... 

 

OP>v 



 

 
 

yu¤u ™ òÞ sku sku yðŒkh {k™ðe™ku 
 

yu¤u ™ òÞ sku sku yðŒkh {k™ðe™ku 
sku sku „w{kðþku ™k yðŒkh {k™ðe™ku 

 

fuðwt y{qÕÞ Sð™, Œws™u  {éÞwt Au {k™ð(2) 
Ít¾u Au Ëuðku su™u, yðŒkh {k™ðe™ku... yu¤u ™ òÞ 

 

…k…ku™ku ¼kh Œws™u ,Ëw„orŒ{kt Ëw:¾ yk…u (2)  
MkËT„rŒ{kt sðk™u, yðŒkh {k™ðe™ku..... yu¤u ™ òÞ 

 

Ëw÷oo¼ ¼ð {éÞku Au, Vku„x „w{kðu þeË™u,(2) 
«¼w MkkÚku «eŒ fhðk, yðŒkh {k™ðe™ku... yu¤u ™ òÞ 

 

MktMkkh Œhðk fksu, Mkw¾,Ëw:¾ Mk{Œk Ähsu. (2) 
{wrõŒ h{ýe ðhðk, yðŒkh {k™ðe™ku... yu¤u ™ òÞ 

 
 
 

OP>v 



 

 
 

yku fYýk™k fh™khk ! Œkhe fYýk™ku fkuR …kh ™Úke. 

 
yku fYýk™k fh™khk ! Œkhe fYýk™ku fkuR …kh ™Úke. 

{khk Mktfx™u nh™khk..... Œkhe fYýk™ku fkuR …kh ™Úke. 
 

{ut …k… fÞko Au yuðk, nwt ¼qÕÞku Œkhe Mkuðk, 
{khe ¼q÷ku™k ¼q÷™khk..... Œkhe fYýk™ku fkuR …kh ™Úke. 

 

nwt ytŒh{kt ÚkR hkS, ¾uÕÞku Awt yð¤e ƒkS, 
yð¤e Mkð¤e fh™khk..... Œkhe fYýk™ku fkuR …kh ™Úke. 

 

yku …h{f]…k¤wt Ônk÷k, {ut …eÄk rð»k™k ÃÞk÷k, 
rð»k™u y{]Œ fh™khk..... Œkhe fYýk™ku fkuR …kh ™Úke. 

 

¼÷u Akuhwt fAkuhwt ÚkkÞu, Œwt {krðŒh fnuðkÞu, 
{eXe AkÞk™k Ëu™khk..... Œkhe fYýk™ku fkuR …kh ™Úke. 

 

{™u szŒk ™Úke rf™khku, {khku õÞktÚke ykðu ykhku, 
{kuûk {kh„™k Ëu™khk..... Œkhe fYýk™ku fkuR …kh ™Úke. 

 

Au ¼õŒ™wt Sð™ WËkMke, Œkhk þhýu ÷u ðeŒhk„e, 
¼õŒku™k rË÷ nh™khk..... Œkhe fYýk™ku fkuR …kh ™Úke. 

 

OP>v 



 

 
 

yku {khk Ônk÷k fÞkt sR ykÔÞk yks sku 
 

yku {khk Ônk÷k fÞkt sR ykÔÞk yks sku 
{w¾zwt þk™u {÷fu þtw ÚkR ðkŒ sku?.... yku {khk Ônk÷k 

 

yks y{uøÞk’Œk...þºkwtsÞ r„rhhks sku 
Þkºkk ™Ôðkýwt fhŒk...yk™tË yks sku 
íÞkt rƒhksu {khku...{hw Ëuðe™ku ÷k÷ sku 

…kÞu …zŒkt …k…ku ÚkÞk [f[qh sku.....{w¾zwt þk™u {÷fu  
 

yks y{uøÞk’Œk...MkkuhX Ëuþ {kuÍkh sku 
„Z r„h™kh [rZÞk...yk™tË yks sku 
íÞkt rƒhksu ytƒk..hksw÷ ™u{™kÚk sku 

…kÞu …zŒkt …k…ku ÚkÞk [f[qh sku..... yku {khk Ônk÷k  
 

yks y{uøÞk’Œk...Mk{uŒrþ¾h r„rhhks sku 
ðk{k™tË™ ¼uxÞk ..yk™tË yks sku 

íÞkt rƒhksu ŒeÚkotfh «¼w ðeMk sku 
…kÞu …zŒkt …k…ku ÚkÞk [f[qh sku..... yku {khk Ônk÷k  

 

yks y{uøÞk’Œk...…kðk…whe {kuÍkh sku 
s÷{trËh íÞkt skuÞwt yk™tË yks sku 

«¼w {nkrðh ¼uxÞk ¼ðËw:¾ òÞ sku 
…kÞu …zŒkt …k…ku ÚkÞk [f[qh sku..... yku {khk Ônk÷k  

 

OP>v 



 

 
 

RŒ™k Œku fh nku Mðk{e, sƒ «ký Œ™Mku r™f÷u 
 

RŒ™k Œku fh nku Mðk{e, sƒ «ký Œ™Mku r™f÷u 
Œuhk ™k{ «¼wS {uhu, nh ƒkh {w¾Mku r™f÷u. 

 
RMk Ëwr™Þkfe fwA ÞkË ™ nku, Œw{ ™i™™ {ut {uhu MkkÚk hnku; 

ƒtÄ™ fx skÞ Mkƒne {uhu, sƒ «ký Œ™Mku r™f÷u, 
 

ykih ¼ðMkk„h Mku Œh òWt; 
yku Œuhe ËÞk fe Rf ™sh, sƒ «ký Œ™Mku r™f÷u 

 

 OP>v 



 

 
 

„{u Œu MðY…u, „{u íÞkt ƒehksku 
 

„{u Œu MðY…u, „{u íÞkt ƒehksku 
«¼w {khk ðtË™, «¼w {khk ðtË™; 
¼÷u ™k r™nk¤wt ™shÚke Œ{ku™u, 

{éÞk „wý Œ{khk MkV¤ {kYt Sð™..„{u... 
 

sL{ yMktÏÞ {éÞk Œu „w{kÔÞk, 
™ Ä{o fÞkuo fu ™ Œ{ku™u Mkt¼kÞko; 
nðu yk Sð™{kt fYt nwt rð™tŒe, 

Mðefkhku Œ{u Œku Œwxu {khkt ƒtÄ™...„{u.. 
 

{™u nkutþ yuðe Wò¤wt s„Œ™u, 
rfhý {¤u sku {khk {™™k Ëe…f™u, 
ŒuÚke Œus yk…ku s÷kðwt nwt ßÞkurŒ, 

y{h…tÚku Mknw™u fhkðsu Œwt Ëþo™..„{u.. 

 OP>v 



 

 
 

[kh rËðMk™k [ktËhýk …h, sqXe {{Œk þk {kxu? 
 

[kh rËðMk™k [ktËhýk …Ae, sqXe {{Œk þk {kxu? 
su ™k ykðu Mkt„kÚku, Œu™e {kÞk þk {kxu? 

 

yk ði¼ð MkkÚku ™k ykðu, ÃÞkhk M™une …ý ™k ykðu, 
Œwt ¾qƒ {Úku su™u {u¤ððk Œu Þkið™ MkkÚku ™k ykðu, 

ynet™wt Au ynetÞk hnuðk™wt, yu™e ËkuMŒe þk {kxu? su..™k.. 
 

{ut ƒktÄu÷e {nu÷kŒku ™u, Ëku÷Œ™wt fk÷u þwt Úkkþu? 
òðwt …zþu sku yýÄkÞwto, …rhðkh™w íÞkhu þwt Úkkþu? 

Mkki™wt ¼ið Mkki™e MkkÚku, yu™e r[tŒk þk {kxu? su..™k.. 
 

Mkwtðk¤e Ëkuhe™k ƒtÄ™, yksu Mkki «{ Úkfe ƒktÄu, 
…ý Œqxu ŒtŒw ykÞw»Þ™ku, íÞkhu fkuR yu™u ™k MkktÄu, 

¼ez …zu íÞkt ŒzŒz Œqxu, yuðk ƒtÄ™ þk {kxu? su..™k.. 
 

OP>v 



 

 
 

Aku ™u {khk Œtƒqhk™k, ÚkkÞ [qhu [qhk, 
 

Aku ™u {khk Œtƒqhk™k, ÚkkÞ [qhu [qhk, 
Œku Þu Œkhk ¼s™, hnu ™k yÄqhk.....(2) 

 

rËðMk ™u hkŒ nwt, „kðwt Awt „eŒ Œkhk, 
ðnuŒe r™htŒh suðe ™Ëe™e Äkhk, 

Aku™u ™ne Wh™k ¼kðku, Ãkú„xu …qhu …qhk...ŒkuÞu... 
 

ík™™u Œtƒqhu {khk, ykŒ{™k Œkh ƒktÄw, 
Œws{kt nwt ÷e™ ÚkR, Mkqh™e Mk{krÄ MkkÄwt, 

Aku™u {khk „eŒ nku, Mkqhe÷k fu ƒuMkqhk...ŒkuÞu.... 
 

Œqxu Œtƒqh ¼÷u, Œqxu Mkki Œkh, 
ŒkuÞu ™k ¾qxu yu™ku, {eXku hýfkh, 

Aku ™u yk s„™k ÷kufku, fnu ¼÷k ƒqhk....ŒkuÞu... 

 
OP>v 



 

 
 

s™kYt òÞ Au Sð™, shk rs™ðh™u s…Œkuu ò; 
 

s™kYt òÞ Au Sð™, shk rs™ðh™u s…Œkuu ò; 
³ËÞ{kt hk¾e rs™ðh™u, …whkýk …k… ÄkuŒku ò. ..s™kYt.. 

 

ƒ™u÷k …k…Úke ¼khu, ð¤e …k…ku fhu þeË™u; 
Mk¤„Œe nku¤e niÞk™e, yhu i÷{ ƒwÍkŒku ò.. ..s™kYt.. 

 

ËÞk Mkk„h «¼w …khMk, WAk¤u ¿kk™™e Aku¤ku; 
WŒkhe ðkMk™k ðMºkku, yhu …k{h Œwt ™nkŒku ò. ..s™kYt.. 

 

rs„h{kt zt¾Œk Ëw:¾ku, ÚkÞk …k…u r…Akýe™u; 
rsýtËðh æÞk™™e {MŒe, ðzu yu™u WzkŒku ò. ..s™kYt.. 

 

yhu ykŒ{ ƒ™e þkýku, ƒŒkðe þký…ý ŒkYt, 
nXkðe swXe s„ {kÞk, [uŒ™ ßÞkurŒ s„kŒku ò. ..s™kYt.. 

 

¾eÕÞk Vq÷zkt yksu, sYh Œu fk÷ fh{kþu; 
y¾tz ykŒ{ f{÷ ÷rçÄ, Œýe ÷Þ rË÷ ÷„kŒku ò. ..s™kYt.. 

 
 
 

OP>v 



 

 
 

òøÞku hu ykí{k ykþ ò„e, 
(ykÄk nu [tËÙ{k) 

 

òøÞku hu ykí{k ykþ ò„e, 
{wrfŒ™k y{]Œ™e ÃÞkMk ò„e, yr¼÷kMk ò„e, 

òøÞku hu ykí{k........ 
 

ßÞkhu ykŒ{™ku Ëeðzku ò„u, íÞkhu ði¼ð y¤¾k{ýk ÷k„u, 
÷k„u ¾khku MktMkkh,÷k„u ¾khku yý„kh, 

yu™u MktÞ{™k …tÚk™e ÷„™e ÷k„e, òøÞku hu ykí{k...... 
 

ßÞkhu ykŒ{™ku Ëeðzku ò„u, íÞkhu ƒtÄ™ MktMkkh™k íÞk„u, 
íÞk„u Mk¾eyku™k ÃÞkh, íÞk„u Mk½¤ku …rhðkh, 

yuýu ðMºkk÷tfkh™e «eŒ íÞk„e, òøÞku hu ykí{k...... 
 

ßÞkhu ykŒ{™ku Ëeðzku ò„u, íÞkhu ytÄkhk Ëqh Ëqh ¼k„u, 
¼k„u …kŒf™k ¼kh, ¼k„u yð„wý™e ò¤, 

yu™k {kh„™k ftxfku òÞ ¼k„e, òøÞku hu ykí{k...... 
 

ßÞkhu ykŒ{™ku Ëeðzku ò„u, íÞkhu MkË„wY™ku ykþhku {k„u, 
{k„u f{kuo™ku ™kþ, {k„u rþð…wh™ku ðkMk, 

yuýu ¼ð¼ð™k Ëw:¾{ktÚke {wrõŒ {k„e, òøÞku hu ykí{k...... 
 

 OP>v 



 

 
 

rstË„e{kt fux÷wt f{kýk hu shk Mkhðk¤u {ktzsku 
 

rstË„e{kt fux÷wt f{kýk hu shk Mkhðk¤u {ktzsku 
Mk{sw Mkßß™ ™u þkýk hu shk Mkhðk¤u {ktzsku. 

 

{kuxhku ðMkkðe Œ{u ƒt„÷kƒktæÞk 
¾qƒ feÄkt yufXkt ™kýk hu shk Mkhðk¤u {ktzsku. 

 

QøÞkÚke ykÚk{ýk MkwÄe ÄtÄk™e Ít¾™k 
WÚk÷kÔÞk yk{ Œu{ …k™k hu, shk Mkhðk¤ku {ktzsku. 

 

¾kÄwt …eÄwt ™u Œ{u ¾qƒ {kus {kýe 
Œ]»ýk™k …wh{kt ŒýkÞk hu, shk Mkhðk¤u {ktzsku. 

 

÷kÔÞk’Œk fux÷wt ™u ÷R sðk™k fux÷wt? 
yk¾hu Œku ÷kfzk ™u Akýk, shk Mkhðk¤u {ktzsku. 

 

{nkðeh™k ™k{™u suýu ™Úke òÛÞwt 
Mkhðk¤u {etzk {wfkýk hu, shk Mkhðk¤u {ktzsku. 

 

OP>v 



 

 
 

Í„{„Œk Œkh÷k™wt ËuhkMkh nkusku 
 

Í„{„Œk Œkh÷k™wt ËuhkMkh nkusku 
yu{kt {khk «¼wS™e «rŒ{k nkusku 

MkwtËh Mkkunk{ýe ykt„e nkusku... Í„{„Œk Œkh÷k 
 

y{u y{khk «¼wS™u... Vq÷kuÚke ðÄkðeþwt 
Vq÷ku ™rn {¤u Œku y{u...f¤eykuÚke Mkòðeþwt 

f¤eykuÚke MkwtËh z{hku nkuþu..yu{k yu{kt {khk «¼wS™e. 
 

y{u y{khk «¼wS™u...Mkku™kÚke Mkòðeþwt 
Mkku™w™rn {¤u Œku ...y{u Y…kÚke Mkòðeþwt 

Y…kÚke MkwtËh rnh÷k nkuþu. ..yu{k yu{kt {khk «¼wS™e. 
 

y{u y{khk «¼wS™u...{trËh{kt …Ähkðeþwt 
{trËh …Ähkðe... y{u ÌËÞ{kt…Ähkðeþwt 

ÌËÞrMktnkMk™ ƒuMkýkt nkusku ..yu{k yu{kt {khk «¼wS™e. 

 

OP>v 



 

 
 

Í™™ Í™™ Íƒfkhku hu 
 

Í™™ Í™™ Íƒfkhku hu , ƒku÷u ykŒ{™ku yuf Œkhku hu, 
nðu «¼wS, nðu «¼wS …kh WŒkhku.. 

 

Œkhr÷Þk™ku Œkuxku ™rn …ý Mkqhs [tËk yuf s Au 
Ëuð y™uhk Ëwr™Þk{kt …ý {khu {™ Œwt yuf Au 

Í™™ Í™™ Íƒfkhku hu, ƒku÷u ½q½he™ku ½{fkhku hu....nðu  
 

yð™e …h ykfkþ hnu Œu{ fhsku y{ …h AkÞk 
r™þrË™ ytŒh h{Œe hnusku {nkðeh Œkhe {kÞk 

[{f [{f [{fkhku hu, Œkhku {w¾zk™ku {÷fkhku hu.. ....nðu  
 

W»kk MktæÞk™k huþ{ Ëkuhu,Mkqhs [tËk Íq÷u, 
Mk™™ Mk™™ Mk™fkhku hu, Œkhe ðkýe™ku hýfkhku hu....nðu  

 

Œwt Au {kŒk, Œwt Au r…Œk, Œwt Au s„™ku Ëeðku, 
rºkþ÷k™k ™k™fzk ™tË™, s„{kt sw„ sw„ Sðku, 

Í™™ Í™™ Íƒfkhku hu, {ws «ký Úkfe Œwt ÃÞkhku hu....nðu  

 
 

OP>v 



 

 
 

Zku÷ezk Zku÷ Äe{ku ...Äe{ku ð„kz™k 
 

Zku÷ezk Zku÷ Äe{ku ...Äe{ku ð„kz™k 
«¼w ¼rfŒ™ku skusu.. {rn{k ðne òÞ™k 

... Zku÷ezk Zku÷ Äe{ku. 
 

nku...ðeh «¼w™e ðkýe {ut ytŒhÚke òýe 
«¼wS™k „wý÷k „kŒkt, niÞwt yk ÄhkÞ™k.. «¼w ¼rfŒ™ku skusu.. 

 

nu …÷ …÷ Mk{hwt niÞu , ykðwt nwt W{t„u 
Ëþo™ fhŒkt {khe, ykt¾ze ÄhkÞ™k... «¼w ¼rfŒ™ku skusu.. 

 

nku...fhðe Œku Au {kh, yk MktÞ{™e MkkÄ™k 
nku...{wrfŒ™k …tÚku Au, {khe yuf s ¼kð™k 

ykŒ{ Ëþo™ fuhku ht„ Qze òÞ ™k.. «¼w ¼rfŒ™ku skusu.. 

 
 
 
  

OP>v 



 

 
 

તમે મન મકુીને વર યા ંઅમે જનમજનમના તર યા ં
 

તમે મન મકુીને વર યા ંઅમે જનમજનમના તર યા ં
તમે મશુળધારે વર યા ંઅમે જનમજનમના તર યા ં

 

હજારે હાથે તમે દીધુ ંપણ, ઝોળી અમારી ખાલી 
ાન ખજાનો તમે લ ૂટંા યો, તોયે અમે અ ાની. 

તમે અમતૃ પે વર યા ંઅમે ઝેરના ઘ ૂટંડા પશર્યા.ં તમે… 
 

શબ્દે શબ્દે શાિંત આપે એવી તમારી વાણી 
એ વાણીની પાવનતાને અમે કદી ના પીછાણી 

તમે મહરેામણ થઈ ઉમટયા ંઅમે કાઠેં આવી અટકયા.ં 
તમે…. 

 

નેહની ગગંા તમે વહાવી જીવન િનમર્ળ કરવા 
પેર્મની જ્યોિત તમે જગાવી આતમ ઉજવળ કરવા 

તમે સરૂજ થઇને ચમક્યા ંઅમે અંધારામા ંભટક્યા.ં તમે… 

 

OP>v 



 

 
 

Œkhk hu ™k{™ku ÷eÄku {ut Mknkhku 
 

Œkhk hu ™k{™ku ÷eÄku {ut Mknkhku 
Œwt {khku Mkqh, «¼w nwt yuf Œkhku, 

yku Mðk{e {ws™u ¼ðÚke W„khku, 
{khe rð™tŒe nðu Wh Äkhku...Œkhk hu ™k{™ku 

 

yk hu MktMkkh{kt ¼{Œkt ¼{Œkt 
hneyu hu ¼ð¼ð{kt Ëw:¾zkyku ¾{Œkt 

÷køÞku Au Úkkf «¼w nðu yufÄkhku.. ...Œkhk hu ™k{™ku 
 

fÞkhuf hk„e, fÞkhuf îu»ke 
fÞkhuf fk{e ™u fÞkhuf f÷u»ke, 

yk r[¥kð]rŒ™ku {¤u ™k rf™khku. ...Œkhk hu ™k{™ku 
 

«erŒ yk s„™e fhe fhe™u, 
Ë„k y™u Vxfk™e Akƒku ¼he™u, 
{kLÞku Au Œ™u nðu «eŒ{ {khku, 

skusu Œqxu ™k nðu ykþk™ku r{™khku...Œkhk hu ™k{™ku 

 

OP>v 



 

 
 

Œkhk rð™k {™u yuf÷zwt ÷k„u 
 

Œkhk rð™k {™u yuf÷zwt ÷k„u 
Ëhþ™ Ëuðk™u ðnu÷k ykðsku 

Œkhk rð™k «¼w ! {™u Mkq™wt Mkq™wt ÷k„u 
Ëþo™ ðnu÷k yk…sku...Œkhk rð™k 

hkus hkus Œkhe ÞkË ykðu 
Œkhk rðhn™e ðuË™k MkŒkðu 

ykðwt nwt Œkhu îkh.. 
{k„wt nwt Œkhe …kMk...Ëhþ™ 

¼rfŒ™k ht„u ht„kýe 
«¼w ! «eŒ {khu {™zu ƒtÄkýe 

¼rõŒÚke {wrõŒ {¤ku 
Awxfkhku MkkiÚke {¤ku.... Œkhk rð™k {™ 

 

OP>v 



 

 
 

Œkhu îkh ykðe™u fkuR ¾k÷e nkÚku òÞ ™k 
 

Œkhu îkh ykðe™u fkuR ¾k÷e nkÚku òÞ ™k.. 
fYýk r™Äk™..(2) 

yk Ëwr™Þk{kt fkuR ™Úke hu Œws Mkhe¾ku ËkŒkh 
y…ht…kh ËÞk Au Œkhu, Œkhk nkÚk nòh 

Œkhe ßÞkurŒ …k{e™u fkuR ytÄkhu yxðkÞ ™k... 
fYýk r™Äk™..(2) 

þhýu ykðu÷k™ku Mkk[ku Œwt Au hûkýnkh 
z„{„Œe Sð™ßÞkuŒ™ku Œwt Au Œkhýnkh 

Œkhu …tÚku s™khku fËeÞu ¼ðhý{kt ¼xfkÞ ™k.. 
fYýk r™Äk™..(2) 

¾qxu ™rn fËi… yuðku Œkhku «u{ ¾ò™ku 
{wrõŒ™ku {kh ƒŒ÷kðu, yuðku …tÚk {ò™ku 

Œkhu þhýu su fkuR ykðu,htf …ý hne òÞ™k... 
fYýk r™Äk™..(2) 

 

 
 

OP>v 



 

 
 

Œkhku Mkku™k™ku ð¤e Y…k™ku yk {w„xzku [{fu Au 

 

Œkhku Mkku™k™ku ð¤e Y…k™ku yk {w„xzku [{fu Au 
 

{w„x™e fkuh{kuh Mkkunu Au fwtz¤ 
«¼wS™wt {w¾zwt {÷fu Au..yk {w„xzku 

 

{w¾zwt Ëu¾e niÞwt {khwt nh¾u Au. 
Œkhkt ™Þýu MkËk y{ehMk ðhMku Au. 

{w„x™e fkuh{kuh Mkkunu Au fwtz¤ 
«¼wS™wt {w¾zwt {÷fu Au..yk {w„xzku 

 

nehk {kuŒe™e {k¤ {ò™e Mkkunu Au 
{w¾zk fuhe ßÞkuŒ {ò™e [{fu Au 

{w„x™e fkuh{kuh Mkkunu Au fwtz¤ 
«¼wS™wt {w¾zwt {÷fu Au..yk {w„xzku 

 

ËkËk Œws™u ¼uxðk rË÷ ŒhMku Au. 
¼ð™k {wMkkVh fYýkËÙrü Ít¾u Au 

{w„x™e fkuh{kuh Mkkunu Au fwtz¤ 
«¼wS™wt {w¾zwt {÷fu Au..yk {w„xzku 
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Úkk¤ ¼he [ku¾k™u...Äe™ku Au Ëeðzku 
 

Úkk¤ ¼he [ku¾k™u...Äe™ku Au Ëeðzku 
©eV¤™e skuz ÷R™u, 

nk÷ku...nk÷ku …k÷eŒkýk sRyu hu. 
…k÷eŒkýk ŒeÚko{kt ykrË™kÚk þku¼Œk 

{w¾zwt …q™{ fuhku [tË hu...nk÷ku nk÷ku™u 
…k÷eŒkýk ŒeÚko™k Qt[k hu rþ¾hku 

skuR™u {™ nh¾kÞ hu......nk÷ku nk÷ku™u 
ËkËk™k [kuf{kt ™k[u …khuðzkt 

{kuh÷k fhu xnwfkh hu......nk÷ku nk÷ku™u 
ËkËk™e Þkºkk fhe niÞwt nh¾kÞ Au 

Mkuðf™ku fhku WØkh hu... ...nk÷ku nk÷ku™u 
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Ëhþ™ Ëusku ™kÚk... Ëþo™ Ëusku ™kÚk.. 
 

Ëhþ™ Ëusku ™kÚk... Ëhþ™ Ëusku ™kÚk 
¼õŒku Œkhk Œ™u …kufkhu.. Ëhþ™ Ëusku ™kÚk 
                            ...... Ëhþ™ Ëusku ™kÚk 

 

ytŒh™e Œ{u ykþk …qhsku...Ëw:¾zk Mkki™k nhsku 
Ëe™ËÞk¤w ËkËk {khk...hûkk Mkki™e fhsku 

¼q÷wt ™k Œ™u ™kÚk...Aqxu ™k Œkhku MkkÚk....¼fŒku Œkhk Œ™u  
 

«¼w Œkhk [hýku{kt nwt...{k„wt Œkhe Mkuðk 
þt¾uïh™k …kïo«¼wS..nku ËuðkrÄËuðk 

÷Ryu Œkhwt ™k{...Äheyu Œkhwt æÞk™....¼fŒku Œkhk Œ™u  
 

y{e ¼hu÷e ykt¾ze Œkhe ðhMku y{]ŒÄkhk 
f]…kr™rÄ fYýkMkk„h...s„™k …k÷™nkhk 

Ëusku {kuûk™wt Äk{...niÞu …qhsku nk{....¼fŒku Œkhk Œ™u  
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Ëþo™ Ëku yuf ðkh...(2) ykÔÞku Œ{khu îkh «¼wS ! 
 

Ëþo™ Ëku yuf ðkh...(2) ykÔÞku Œ{khu îkh «¼wS ! 
 

™kÚk r™hts™ …hËw:¾¼ts™ ...Œ{u Aku ytŒoÞk{e 
¼kð ¼hu÷e ¼rfŒ {khe...þwt Au ƒku÷ku ¾k{e? 

                                            ðe™ðwt ðkhtðkh(2) 
 

[tË™Úke …ý þeŒ¤ ÷k„u...y{]Œ suðe ðkýe 
ÃkÚÚkh suðk niÞk Mkki™k ...ÚkkŒk …kýe …kýe 

                                         Mknw™k Œkhýnkh (2) 
 

[kh„rŒ™k Vuhk Vhe...ykÔÞku nwt Œkhu îkh 
{nuh fhe {™u Œkhku Mðk{e....Mkkh ™Úke MktMkkhu, 

                                            skðwt Au ¼ð …kh(2) 
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ËkËk™u rþ¾hu ƒuXku hu....{kuh fkt ƒku÷u 
 

ËkËk™u rþ¾hu ƒuXku hu....{kuh fkt ƒku÷u 
{kuh fkt ƒku÷u hu {kuh fkt ƒku÷u....ËkËk 

 

{kuh ƒku÷u þuºkwtsÞ W…h {kuh ƒku÷u 
íÞkt Œku þku¼u ykrË™kÚk 
yu™e þku¼k™ku ™net …kh 

[k÷ku ¼uxðk sRyu... {kuh fkt ƒku÷u....ËkËk 
 

{kuh ƒku÷u r„h™kh W…h {kuh ƒku÷u 
íÞkt Œku þku¼u ™ur{™kÚk, Q„khe hksw÷ ™{ýe ™kh 

ƒLLku {kuûk „Þk MkkÚk... {kuh fkt ƒku÷u....ËkËk 
 

{kuh ƒku÷u þt¾uïh{kt...{kuh ƒku÷u 
íÞkt Œku þku¼u …khMk™kÚk, W„kÞkuo yk„{ktÚke ™k„ 
yu™k {rn{k™ku ™rn …kh.. {kuh fkt ƒku÷u...ËkËk 

 

{kuh ƒku÷u …kðk…whe{kt...{kuh ƒku÷u 
íÞkt Œku þku¼u ðeh ¼„ðk™,W„khe [tË™ƒk¤k ™kh 

W„kÞkuo [tzfkirþf ™k„..{kuh fkt ƒku÷u....ËkËk 
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Ëwnkyku.. 
 

(1) 
 

…ú¼w þkMk™™u ¼s™khku...Ëwr™Þk{kt Ëw:¾e nkuÞ ™ne. 
ykðu sku fËe Ëw:¾ …kMk Œku Ëe™ ne™ yu ƒ™u ™ne. 
þkMk™ Œkhwt ƒku÷u fËeÞu...Ëw:¾{kt Ëe™ ƒ™u ™ne. 
Mkw¾™e Aku¤u Aku™u WA¤u..÷Þ÷e™ yu ƒ™u ™ne. 

 

(2) 
 

«MkÒkŒk¼he {qrŒo r™nk¤e.. «MkÒkŒk Vu÷kŒe 
niÞk™e r™hkþk Mk½¤e..Ëqh Ëqh Vu÷kŒe; 

yk™tËhMk Mkk„h™e ÷nuhku..ÌËÞu Œku ÷nuhkŒe 
sÞkt sÞkt r™nk¤wt ƒÄu..Œ{khe {qrŒo {™u Ëu¾kŒe. 

 

(3) 
 

½™™™ ½™™™ ½tx ƒsu ™u..x™™ x™™ x™™ xtfkh fhu 
½{ ½{u ½{½{ ½qt½hwt ðk„u, {khk nizu ¼rfŒ™ku ¼kð [zu 

ÍýÍý Íýý Íý Ík÷h Í{fu, Z{Z{ Z{ Z{ Zku÷ ðk„u 
¾™™™ ¾™™™ ¾™ nizwt ™k[u..{khk «¼w™k [hýu þeþ Íqfu 

 

 
 

(4) 
 

Œkhe ËÞk™ku {u½ ðhMku, …k…e …kð™ ÚkkÞ; 
ytÄk Ëu¾u …t„w [k÷u ..{wt„k „eŒzk „kÞ 

 
 



 

 
 

(5) 
ÄhŒe MkkuhX Ëuþe ð¤e, Þw„ Þw„™k yutÄký hu; 

íÞkt Au ykËuïh™k ƒuMkýk, rð{÷k[÷  yuðk ™k{. 
(6) 

¼÷u …ÄkÞko y{ ykt„rýÞu,™h™khe Mkki Ëþo™ fhu 
ÄLÞ ÄLÞ MkkuhX™k hkò, Ëþo™ fhŒk Ëw:¾zk x¤u 

(7) 
 …hËw:¾¼ts™ ™kÚk r™hts™, rºkþ÷k™tË™ {nkðehk 
Œ™u fkurxðtË™ ¼ðËw:¾ ¼ts™, …h{f]…k¤w yku ðehk. 

…kðk…whe ðk¤k Ëe™ËÞk¤k, …h{f]…k¤w yku ðehk 
s„{t„÷ðk¤k …tÚk r™hk¤k, {™nh ™khk {nkðehk. 

(8) 
nu Vhhh  Vhhh Vhfu ÄòÞwt, {trËhu Œkhk Mkkunk{ýe, 
x„h x„h Mknw swyu QzŒe, Äòyku …u÷e Mkkunk{ýe 

xunwf xunwf Œkhk {trËh™k rþ¾hu, {kuhr÷Þku xnwfkh fhu 
ykðku {trËh „kðku „eŒzk, ¼õŒku Mkki xnwfkh fhu. 

(9) 
òðwt Sððwt ™Úke, S™hks rð™k Sððwt ™Úke, 
Œkhk „wýku™kt „eŒzk „kÞk rð™k „{Œwt ™Úke; 
W…fkh Œkhku þut ¼q÷wt, Œut þhý ËeÄwt «u{Úke 

«u{÷ r™ùÞ {knhku, Œkhe ƒtË„e yu {ws rstË„e. 
(10)  

nu si™ fw¤u yðŒkh {¤ku ™u Mkkt¼¤ðk S™ðkýe {¤ku, 
S™ …qò ºkýfk¤ {¤ku, ™u ytŒ Mk{Þ ™ðfkh {¤ku. 
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™k{ ni Œuhk Œkhýnkhku...fƒ Œuhk Ëþo™ nku„k? 
 

™k{ ni Œuhk Œkhýnkhku...fƒ Œuhk Ëþo™ nku„k? 
rs™fe «rŒ{k RŒ™e MkwtËh, ðku feŒ™k MkwtËh nku„k..™k{ ni 

 

Œw{™u Œkhu ÷k¾ku «kýe......Þu MktŒku fe ðkýe ni 
Œuhe Aƒe …h {uhu ¼„ðtŒ.....Þu Ëwr™Þk Ëeðk™e ni 
¼kðMku Œuhe …qò h[kWt.... Sð™ {ut {t„÷ nku„k 

.......rs™fe «rŒ{k 
 

Mkwhðh {wr™ðh rs™fu [hýu r™þrË™ þeþ ÍwfkŒu ni 
sku „kŒu ni «¼w fe {rn{k..ðku MkƒfwA …k òŒu ni 

y…™u fü r{xk™u fku Œuhu [hýku {ut ðtË™ nku„k 
.......rs™fe «rŒ{k 

 

{™fe {whkËut ÷ufh Mðk{e Œuhu [hý {ut ykÞu ni 
n{ ni ƒk÷f Œuhu [hý {ut Œuhu ne „wý „kŒu ni 

¼ðMku …kh QŒh™u fku Œuhu „eŒkut fk Mkh„{ nku„ku 
.......rs™fe «rŒ{k 
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નૈયા કાવી… 

નૈયા કાવી મેંતો જો  ડુબી જાય ના 
ઝાખંો ઝાખંો િદવો મારો જો  રે બઝુાય ના 

વાથર્નુ ંસગંીત ચારે કોર બા  

કોઇનુ ંકોઇ નથી દુનીયામા ંઆ  

તનનો તબંરુો જો  બેસરુો થાય ના 
ઝાખંો ઝાખંો… 

પાપ ને પણુ્યના ભેદ રે પરખાતા 
રાગ ને ષે આ  ઘટ ઘટ ઘુટંાતા 
જો  આ જીવનમા ંઝેર પર્સરાય ના 

ઝાખંો ઝાખંો… 

ધ્ધાના િદવડાને જલતો તુ ંરાખ  

િનશિદન નેહ કેરંુ તેલ એમા ંનાખ  

મનને મિંદરે જો  અંધકાર થાય ના 
ઝાખંો ઝાખંો… 
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…h{kí{k yu ykí{k™u..þktrŒ Mkk[e yk…sku 
 

nu ™kÚk ! skuze nkÚk …kÞu «u{Úke Mkki ÷k„eyu 
þhýwt {¤u Mkk[wt Œ{khwt ..yu ÌËÞÚke {k„eyu; 

su Sð ykÔÞku yk… þhýu..[hý{kt y…™kðsku, 
…h{kí{k yu ykí{k™u..þktrŒ Mkk[e yk…sku 

 

ð¤e f{o™k Þku„u fhe..sufw¤{kt yu yðŒhu 
íÞkt …qýo «u{u yku «¼wS yk…™e ¼rfŒ fhu 
÷ûk [kuÞkoMke ƒtÄ™ku™u..÷ûk{kt ÷R fk…sku 

…h{kí{k yu ykí{k™u..þktrŒ Mkk[e yk…sku 
 

MkwMkt…r¥k Mkwrð[khku ™u Mkíf{o™ku ËR ðkhMkku 
sL{ku s™{ MkíMkt„Úke rfhŒkh …kh WŒkhsku 

yk ÷kuf™u …h÷kuf{kt Œws «{ h„ h„ ÔÞk…sku 
…h{kí{k yu ykí{k™u..þktrŒ Mkk[e yk…sku 

 

{¤u {kuûk fu Mkw¾ Mð„o™wt ykþk Whu yuðe ™Úke 
{éÞku Ëun Ëw÷o¼ {k™ðe™ku ¼s™ fhðk ¼kðÚke 

Mkk[w ƒŒkðe Y… ©eðeh ÌËÞu MÚkk…sku 
…h{kí{k yu ykí{k™u..þktrŒ Mkk[e yk…sku 
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…k… fhŒk {k… hkÏÞwt nkuŒŒku 
(Zk¤: ykt¾ze {khe) 

 

…k… fhŒk {k… hkÏÞwt nkuŒŒku 
yks {khe nk÷Œ yk ™ nkuŒ sku...…k… fhŒkt 

 

f{ohkò fkuR™u {qfŒk ™Úke 
MkíÞ yu {ut ÞkË hkÏÞwt nkuŒ Œku......…k… fhŒkt 

 

Mkw¾{kt hnuðwt Au Mkðo™u 
yLÞ™u {ut Ëw:¾ ËeÄwt ™k nkuŒ sku.. ...…k… fhŒkt 

 

stŒw™u  …ý Sð Ônk÷ku  nkuÞ Au 
fkuR™ku {ut Sð ÷eÄku ™k nkuŒŒku.. ...…k… fhŒkt 

 

yL™ ¾kŒk-ƒku÷Œkt fu [k÷Œkt 
fk¤S Úkkuze hk¾e nkuŒ sku.. ...…k… fhŒkt 

 

Mkku „ýku ƒË÷ku {¤u Au …k…™ku 
yu ð[™™u {k™ ykÃÞwt nkuŒ Œku.. ...…k… fhŒkt 
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 Ãkú¼w Œkhwt „eŒ {khu „kðwt Au. 
 

Ãkú¼w Œkhwt „eŒ {khu „kðwt Au 
Ãkúu{™wt y{]Œ …kðwt Au, 

Ãkú¼w Œkhwt „eŒ {khu „kðwt Au....Ãkú¼w.... 
 

ykðu Sð™{kt Œzfk™u AkÞk 
{k„wt Awt «¼w Œkhe s {kÞk 

¼rõŒ™k hMk{kt  ™nkðwt Au. ....Ãkú¼w.... 
 

¼ðMkk„h{kt ™iÞk Íwfkðe 
íÞkt Œku y[k™f yktÄe [ze ykðe 

Mkk{u rf™khu {khu òðwt Au. ....Ãkú¼w.... 
 

Œwt ðeŒhk„e, nwt y™whk„e 
Œkhk ¼s™™e hx {™u ÷k„e 

«¼w Œkhk suðwt {khu Úkkðwt Au....Ãkú¼w.... 
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Ãkú¼w {khwt Sð™, Ähwt Œkhk [hýku{kt.. 
(Zk¤: ËkËk Œkhwt {trËhŒku) 

 

Ãkú¼w {khwt Sð™, Ähwt Œkhk [hýku{kt.. 
r™þrË™ ¼rfŒ fhwt Œwt hnu {khk ™Þ™ku{kt.. Ãkú¼w  

 

fk¤ y™krË y™tŒÚke, nwt ¼xfŒku Ëwo„rŒ{kt, 
Œkhe fYýk ™shu nwt ykÔÞku MkËT„rŒ{kt..«¼w 

 

Œkhe y{e ™shu, „wÁ{kt ¿kk™e {éÞk 
y¿kk™™k ytÄkhk ¿kk™kts™u Ëqh fÞko.. Ãkú¼w   

 

Ãkú¼w Œkhwt yk þkMk™, Au {wrfŒ ™„h™wt ðkn™ 
ytŒ{wo¾ ƒ™u ykŒ{, Œku þkMk™ Œhðk™wt MkkÄ™.. Ãkú¼w  

 

Œkhe f]…k ËÙrüƒ¤u, {khk ¼ð™k Vuhk x¤u, 
f]…k¤w Ëuð ! nðu {khwt {™ ƒesu ™k ¼¤u.. Ãkú¼w  
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 …iMkk fu «¼w 
 

…ÚÚkh suðk …iMkk ™u Mkku™k suðk Mðk{e 
yu{kt fkuý Œ{™u ÃÞkYt  ƒku÷ku …iMkk fu «¼w..... 

 

…iMkku Œ{™u ÃÞkhku Au …ý  yu™u fkuR ™Úke ÃÞkYt 
ƒu ½ze rË÷™u ƒ nu÷kðu ™u ºkeS ½zeyu ytÄkYt 

Mkw¾ Ëw:¾{kt Mkk[ Mkt„kÚke …iMkk fu «¼w ?... yu{kt fkuý... 
 

{¤þu Œku …ý …iMkkÚke Œku MktMkkhe Mkw¾ {¤ðk™k 
r™Œ r™Œ ™ð÷e Œ]»ýk {¤u yuðk Mkw¾ þwt fhðk™k 

Mk½¤k Mkw¾Úke {wrfŒ yk…u …iMkk fu «¼w?... yu{kt fkuý... 
 

Mkk[k rË÷Úke yuf ðu¤kyu, Mkt¼khku íÞkt «¼w ykðu 
Sð™¼h …iMkk ™u …wsku, ŒkuÞ MkËkyu Œz…kðu 

Mknu÷wt fu Mkw¾ËkÞe MkkÄ™ …iMkk fu «¼w? ... yu{kt fkuý... 
 

ykí{k™u …h{kí{k ßÞkhu yufƒeò™u y…™kðu 
þktŒe™u MktŒku»k Œýku íÞkt þkMk™ Mkt„{ Mk{òðu 

rMkrØ™k Økhu …nkut[kzu …iMkk fu «¼w? ... yu{kt fkuý... 

 

OP>v 



 

 
 

બહ ુપણુ્યકેરા પુજંથી શભુ દેહ માનવનો મ યો 
 

બહ ુપણુ્યકેરા પુજંથી, શભુ દેહ માનવનો મ યો, 
તોયે અરે! ભવચકર્નો આંટો, નિહ એકે્ક ટ યો, 

સખુ પર્ાપ્ત કરતા ંસખુ ટળે છે, લેશ એ લકે્ષ લહો, 
ક્ષણ ક્ષણ ભયકંર ભાવમરણે, કા ંઅહો રાચી રહો ? 

 
લ મી અને અિધકાર વધતા,ં શુ ંવધ્યુ ંતે તો કહો ? 

શુ ંકુટંુબ કે પિરવારથી, વધવાપણુ ંએ નય ગર્હો; 
વધવાપણુ ંસસંારનુ,ં નરદેહને હારી જવો, 

એનો િવચાર નહીં અહોહો ! એક પળ તમને હવો !!! 
 

િનદ ષ સખુ િનદ ષ આનદં, યો ગમે ત્યાથંી ભલે, 

એ િદ ય શિક્તમાન થી, જજંીરેથી નીકળે; 

પરવ તમુા ંનિહ મ ૂઝંવો, એની દયા મજુને રહી, 
એ ત્યાગવા િસધ્ધાતં કે પ ાત દુ:ખ તે સખુ નહીં. 

 
હુ ંકોણ ?ં ક્યાથંી થયો? શુ ં વ પ છે મારંુ ખરંુ? 

કોના સબંધેં વળગણા છે ? રાખુ ંકે એ પરહરંુ ? 

એના િવચાર િવવેકપવૂર્ક, શાતં ભાવે જો કયાર્, 
તો સવર્ આિત્મક ાનના ંિસધ્ધાતંત્વ અનભુ યા ં! 

 



 

 
 

તે પર્ાપ્ત કરવા વચન કોનુ ંસત્ય કેવળ માનવુ?ં 

િનદ ષ નરનુ ંકથન માનો ‘તેહ’ ણે અનભુ યુ;ં 
રે! આત્મ તારો આત્મ તારો ! શીધર્ એને ઓળખો, 
સવાર્ત્મમા ંસમદર્િ ટ ો, આ વચનને દયે લખો. 

 ીમદ રાજચદંર્ 
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{™u Ônk÷wt ÷k„u, {™u Ônk÷wt ÷k„u 
 

{™u Ônk÷wt ÷k„u, {™u Ônk÷wt ÷k„u 
{™u Ônk÷wt ÷k„u, ËkËk Œkhwt ™k{ 

Œ™, {™,Ä™ «¼w™k [hýku{kt 
{™u Ônk÷wt ÷k„u(3) ËkËk Œkhwt ™k{ 

Œ™, {™,Ä™ «¼w™k [hýku{kt 
 

«¼wS y{khk niÞk{kt hnusku 
ykðe™u {khku nkÚk …fzsku 

Sð™™k ykÄkh Aku,  
Sð™™k þý„kh Aku 

Œ{u {khk r[Œzk™k [kuh 
Œ™, {™,Ä™ «¼w™k [hýku{kt 

 

Œkhk „wýku™ku …kh ™ ykðu 
…kh ™ ykðu, „ýŒk …kh ™ ykðu 

Ëuðku™k …ý Ëuð Aku, 
ºký ¼wð™™k ™kÚk Aku 
Œ{u {khk ÌËÞ™k «ký 

Œ™, {™,Ä™ «¼w™k [hýku{kt. 
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{{Œk Œwt {u÷, {{Œk Œwt {u÷ 
 

{{Œk Œwt {u÷, {{Œk Œwt {u÷ 
{kÞkðe Ëwr™Þk™e {{Œk Œwt {u÷. 

 

swXku Au ¾u÷, yk swXku Au ¾u÷ 
MktMkkhe Ëwr™Þk™ku yk swXku Au ¾u÷. 

 

su Œkhwt Ëu¾kÞ, Œu Œkhwt ™ ÚkkÞ 
¾k÷e ÍtÍk¤ku{kt ¼xfÞku Œwt òÞ. 

 

Sð™{kt yuf hk¾e ÷u xuf, 
{wrfŒ™u fksu Au {k™ð™ku Ëun. 

 

{{Œk sku skÞ,Mk{rfŒ ÚkkÞ 
Mk{rfŒ ÚkkÞu Œku {wrfŒ …{kÞ. 

 

{{Œk Œwt {u÷, {{Œk Œwt {u÷ 
{kÞkðe Ëwr™Þk™e {{Œk Œwt {u÷. 
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{nkðeh Mkwfk™e ÚkR™u Mkt¼k¤, ™iÞk {ÄËrhÞu zku÷Œe; 
 

{nkðeh Mkwfk™e ÚkR™u Mkt¼k¤, ™iÞk {ÄËrhÞu zku÷Œe; 
Mkk[ku rf™khku ftRf ƒŒkð, Œtw Au Sð™™ku MkkhrÚk 

Sð™ ™IÞk ¼hËrhÞu zku÷Œe,  
ykþk™e yk¼{kt ytÄkhu Íw÷Œe 

ðk„u {kÞk™kt {kuò y…kh, nktfwt Œkhk ykÄkhÚke...Mkk[ku 
 

ði¼ð™k ðkÞhk  rËþk ¼w÷kðŒk,  
ykþk™k yk¼÷k {™™u zku÷kðŒkt, 

ŒkuVk™ òøÞwt Au ËrhÞk {kuÍkh, nkuze n÷fkhk {khŒe....Mkk[ku 
 

Qt[u Au yk¼ ™u ™e[u Au ÄhŒe, 
{kLÞku Au yuf {ut Mkk[ku Œwt MkkhrÚk, 

sqXku òÛÞku yk Mk½¤ku MktMkkh, Sðwt nwt Œkhk ykÄkhÚke..Mkk[ku 
fkÞk™e Ëktze™wt fk[wt Au ÷kfzwt, 

Œwt Au {Ëkhe y™u nwt Awt Œkhwt {kfzwt, 
Ëkuhe {ut ¼rõŒ™e Ík÷e rfhŒkh, ™ef¤wt nwt ¾kuxk MktMkkhÚke..Mkk[ku 

ŒkuVk™e Mkk„h{kt ™iÞk™u Œkhsku, 
AuÕ÷e y{khe «¼w yhS Mðefkhsku, 

«¼w Ëþo™ Ëusku Œífk¤, Awxwt nwt Œkhk rðÞku„Úke...Mkk[ku 
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{nk{tºk Au {kuxku s„{kt, yufs ©e ™ðfkh hu 
 

nu S {nk{tºk Au {kuxku s„{kt, yufs ©e ™ðfkh hu 
Äq™ ÷„kðku MkkÚku {¤e Mknwt, yu Au Œkhýnkh hu..nu S{nk{tºk 

Au.. 
 

™{ku yrhntŒkýt fnuŒku, ŒrhÞu Mkk„h …kh hu..(2) 
™{Mfkh nkusku rMkØku™u, fkuxe fkuxe ðkh hu ...(2) 
yk[kÞo ¼„ðtŒku ™u nwt, ðtËw ðkhtðkh hu....Äq™.. 

 

W…kæÞkÞ MðkæÞkÞ ËR™u, fhu MkËk W…fkh hu..(2) 
MkkÄw™e Mkuðk fhðk™u, Úkksku Mkki ŒiÞkh hu..(2) 

yu …kt[™e ¼rfŒ fhe™u, MkV¤ fhku yðŒkh hu..Äq™.. 
 

™ðfkh™k y™uf „wýku, „ýŒk ™kðu …kh hu..(2) 
yu{kt …qýo…ýu Mk{kÞku, [kiË …qðo™ku Mkkh hu...(2) 

ÄLÞ ækLÞ yðŒkh su™ku, Mk{hu ©e ™ðfkh hu...Äq™.. 

 

OP>v 



 

 
 

{khk ËkËk™u Ëhƒkh Zku÷ ðk„u Au 
 

{khk ËkËk™u Ëhƒkh Zku÷ ðk„u Au. 
ðk„u Au Zku÷ ðk„u Au.. {khk ËkËk™u Ëhƒkh 

 

„k{ - „k{™k Mkku™ezk ykðu Au. 
ykðu Au ~kwt - þwt ÷kðu Au? 

{khk ËkËk™ku {w„x ¼hkðu Au...{khk ËkËk™u Ëhƒkh 
 

„k{ - „k{™k {k¤ezk ykðu A.u 
ykðu Au ~kwt - þwt ÷kðu Au? 

{khk ËkËk™k Vq÷zk ÷kðu Au. ...{khk ËkËk™u Ëhƒkh 
 

„k{ - „k{™k ©kðfku ykðu Au. 
ykðu Au ~kwt - þwt ÷kðu Au? 

Mkk[kytŒh™e ¼kð™k ¼kðu Au. 
{khk ËkËk™u Ëhƒkh Zku÷ ðk„u Au. 
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{khk niÞu rðhksŒk ykrË™kÚkS, rs™ðhS, {nkðehS  
 

{khk niÞu rðhksŒk ykrË™kÚkS, rs™ðhS, {nkðehS  
su™k Ëþo™ fhe™u ÚkÞwt …kð™ yk {™ 

su™k {w¾zk ™u skuR ƒLÞwt Sð™ yk ÄLÞ 
{khk ðeh hu «¼w... 

 

nwt Œku ðeh «¼wS™e ¼rfŒ hu fhwt 
{khwt Sð™ yk¾wt [hýu Ähwt 

Œkhk {w¾zk™u skuR ËkË ™{™ fhwt, 
{khwt {kune ÷eÄwt {™...... 

 

nwt Œku ™k{ hxý fhwt ½ze hu ½ze hu 
nðu Mkkt¼¤sku ËkËk {khu ¼ez hu …ze 
Œkhe ykt¾ku{kt skuR Au {ut «{™e sze, 

{khk ŒkhýŒhý..... 
 

{khku ykŒ{ çkLÞku Au yks ƒz¼k„e 
{ut Œku niÞk {uÕÞk Au yks þý„khe 

Œ{u ðnu÷ …Äkhku Wh™k ykt„ýeÞu..{khk ðeh hu «¼w 
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{khe yks™e ½ze Au hr¤Þk{ýe 
 

{khe yks™e ½ze Au hr¤Þk{ýe 
nkt  hu...{™u Ônk÷kuu {éÞk™e ðÄk{ýeS hu... {khe yks™e ½ze 

 

nkt hu...nwt Œku æÞk™ Ähwt Awt «¼w Œkhwt 
nk hu...{khk ytŒh{kt „Þwt ysðk¤wt S hu... {khe yks™e ½ze 

 

nkt hu...{ut Œku {kuŒe™k MkkrÚkÞk …whkrðÞk 
nkt...hu  {ut Œku «u{u «¼w™u ðÄkrðÞkS hu... {khe yks™e ½ze 

 

nkt hu..Œkhe ¼rfŒ fhðk™u fks ykðeÞku 
nk hu...Œkhk Ëþo™ fhðk™u yks ykðeÞku... {khe yks™e ½ze  

 
 

OP>v 



 

 
 

{khe ykt¾ku{kt þt¾uïh ykðsku hu 
 

{khe ykt¾ku{kt þt¾uïh ykðsku hu 
nwt Œku …kt…ý™k …w»…u ðÄkðwt 

{khk niÞk™k nkh ƒ™e ykðsku...{khe 
 

Œ{u ðk{kËuðe™k òÞk, 
ºký ÷kuf{kt yk… AðkÞk, 

{khk {™™k {trËh{kt …Äkhsku..{khe 
 

¼ðMkk„h Au ƒnw ¼khe, 
Íku÷k ¾kŒe hu ™kðze {khe, 

™iÞk™k Mkwfk™e ƒ™e ykðsku..{khe 
 

{™u {kunhkòyu nhkÔÞku, 
{™u {kh„ Œkhku ¼w÷kÔÞku, 

Sð™™k MkkhrÚk ƒ™e ykðsku...{khe 
 

{khk rË÷{kt hÌkk Aku yk…, 
{khk {™{kt [k÷u Œkhku ò…, 

{khk {™™k {Þqh ƒ™e ykðsku..{khe 
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{khwt ykÞ¾wt ¾qxu su ½zeyu 
 

{khwt ykÞ¾wt ¾qxu su ½zeyu, íÞkhu {khk ÌËÞ{kt …Äkhsku 
Au yhS Œ{ku™u ƒMk yux÷e, {khk {]íÞw™u Mðk{eMkwÄkhsku. 

 

Sð™™ku ™k fkuR ¼hkuMkku..Ëkuzk Ëkuze™k yk Þw„{kt 
ytŒrhÞk¤u sR™u …zwt sku..ykur[tŒk {]íÞw™k {w¾{kt 

íÞkhu {khk Mðs™ ƒ™e ykðsku 
Úkkuzk þçËku Äh{™k Mkwýkðsku. 

 

ËËo ðæÞk Au yk Ëwr™Þk{kt..{khu rhƒkðe rhƒkðe™u 
yuðe ƒe{khe sku {ws™u MkŒkðu..AuÕ÷e …¤ku{kt hzkðe™u 

íÞkhu {khe {ËË{kt …Äkhsku 
…ezk Mknuðk™e þrfŒ ðÄkhsku 

 

Sððwt Úkkuzwt™u ÍtÍk¤ ÍkÍe, yuðe rMÚkrŒ Au yk MktMkkh™e 
Aqxðk Ëu ™k {hŒe ðu¤kyu, r[tŒk {™u sku …rhðkh™e 

íÞkhu Ëeðku Œ{u «„xkðsku,  
{khk {kun rŒr{h™u nxkðsku. 

 
 

OP>v 



 

 
 

{khku ÄLÞ ƒLÞku yksu yðŒkh 
 

{khku ÄLÞ ƒLÞku yksu yðŒkh, fu {éÞk {™u …h{kí{k 
fhwt {kutÄku ™u {eXku Mkífkh, fu {éÞk {™u …h{kí{k 

 

©Øk™k ÷e÷wzkt Œkuhý ƒtÄkðwt 
¼rõŒ™k ht„ku Úke ykt„ý Mkòðwt 
nku...Mksu niÞwt Mkku™uhe þý„kh 
fu {éÞk {™u …h{kí{k....{khku 

 

«erŒ™k {½{½Œkt Vq÷zu ðÄkðwt 
MktMfkhu Í¤n¤Œk Ëeðzk «„xkðwt 
nku..fhu {™™ku {kuhr÷Þku x nwfkh 
fu {éÞk {™u …h{kí{k....{khku 

 

Qh™k ykMk™eyu nwt Œku «¼w™u …Ähkðwt 
Sð™ yk¾wt Œkhk [hýu rƒAkðwt 
nku..nðu Úkkþu ykŒ{™ku WØkh 
fu {éÞk {™u …h{kí{k....{khku 
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મૈતર્ીભાવનુ ંપિવતર્ ઝરણુ ં 
 

મૈતર્ીભાવનુ ંપિવતર્ ઝરણુ,ં 
મજુ હૈયામા ંવ ા કરે, 
શભુ થાઓ સકળ િવ નુ ં

એવી ભાવના િનત્ય રહ ે… મૈતર્ીભાવનુ ં
ગણુથી ભરેલા ગણુીજનને દેખી, હૈયુ ંમારંુ નતૃ્ય કરે, 
એ સતંોના ચરણકમળમા,ં મજુ જીવનનુ ંઅઘ્યર્ રહ ે 
દીન ર ને ધમર્િવિહનો, દેખી િદલમા ંદદર્  વહ,ે 
ક ણાભીની આંખોમાથંી અ નુો શભુ ોત વહ ે… 

મૈતર્ીભાવનુ.ં..... 
માગર્ ભલેૂલા ંજીવન પિથકને, માગર્ ચીંધવા ઊભો રહુ,ં 
કરે ઊપેક્ષા એ મારગની, તોય સમતા િચ  ધરંુ  
િચતર્ ભાનનુી Ä{o ¼kð™k, હૈયે સૌ માનવ લાવે, 

વેરઝેરના પાપ તજીને, મગંળ ગીતો એ ગાવે … 

મૈતર્ીભાવનુ.ં........ 
મિુન ી િચતર્ભાન ુ
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Þn ni …kð™ ¼qr{, Þnkt ƒkh ƒkh yk™k 
 

Þn ni …kð™ ¼qr{, Þnkt ƒkh ƒkh yk™k 
«¼w ðeh fu [hýkut {ut, ykfh fu Íqf ò™k...Þn ni. 

 

íkuhu BkMŒf {w„x ni...Œuhu fk™ku {ut fwtz÷ ni 
Œwt Œku fYýk Mkk„h ni, {ws …h fYýk fh™k ...Þn ni. 

 

Œwt Sð™ Mðk{e ni... Œwt ytŒÞko{e ni 
{uhe rƒ™Œe Mkq™ ÷u™k, ¼ð …kh fhk Ëu™k..Þn ni. 

 

Œuhe Mkkð÷e MkqhŒ ni, {uhu {™ fku ÷w¼kŒe ni 
{uhu ÃÞkhu ÃÞkhu rs™hks, Þw„ Þw„ y{h hnu™k...Þn ni. 

 

Œuhk þkMk™ MkwtËh ni,Mk¼e Sðku fk Œkhf ni 
{uhe zqƒ hne ™iÞk, ™iÞk …kh ÷„k Ëu™k...Þn ni. 
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Œtw ht„kR ò™u ht„{kt 
 

ht„kR ò™u ht„{kt...Œtw ht„kR ò™u ht„{kt 
«¼wðeh Œýk ht„{kt..„whwSŒýk MkíMkt„{kt.. Œtw ht„kR ò™u 

ht„{kt 
 

yksu ¼sþwt fk÷u ¼sþtw...¼sþtw {nkðeh ™k{ (2) 
s{™wt ßÞkhu Œuzwt ykðþu ...÷R sþu yu™k Mkt„{kt.... Œtw ht„kR  

 
yksu ¼sþwt fk÷u ¼sþtw...¼sþtw ykËe™kÚk (2) 

ïkMk ¾qxþu..™kze Œqxþu, «ký ™rn hnu Œkhk Œ™{kt.... Œtw ht„kR  
 

Sð òýŒku ÍkÍwt Sðþu..{khwt Au Œ{k{(2) 
…nu÷kt y{h fhe ÷Wt ™k{,  

Œuzwt ykðþu s{™wt òýsu.....òðwt …zþu Mkt„{kt.... Œtw ht„kR  
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ht„u h{u yk™tËu h{u 
 

ht„u h{u yk™tËu h{u, yks Ëuð Ëuðeyku ht„u h{u 
«¼wS™u Ëu¾e {kuxk ¼q… ™{u yks Ëuð Ëuðeyku ht„u h{u... 

 

«¼wS™e …kMku Mkku™ezk ykðu 
nu..{w„x [zkðe «¼w™u …kÞu ™{u.. yks Ëuð Ëuðeyku ht„u h{u 

 

«¼wS™e ÃkMku {k÷ezku ykðu 
nu...nkh [zkðe, «¼w™u …kÞu ™{u.. yks Ëuð Ëuðeyku ht„u h{u 

 

«¼wS™e …kMku …qòhe ykðu 
nu..…qò fhe™ u«¼w™u …kÞu ™{u.. yks Ëuð Ëuðeyku ht„u h{u 

 

«¼wS™e …kMku ¼õŒku hu ykðu 
¼rõŒ fhe™u {kuûku òðu ...yks Ëuð Ëuðeyku ht„u h{u 
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ðÄkR 
 

Ëe™k™kÚk™e ðÄkR ƒksu Au. 
{khk ™kÚk™e ðÄkR ƒksu Au. 

 

þhýkR Mkqh ™kuƒŒ ƒksu, 
{kuh ½™™ ½™ „ksu Au....{khk ™kÚk™e. 

 

RLËÙkýe {e÷ {t„÷ „kðu, 
{kuŒeÞ™ [kuf …whkðu Au. ....{khk ™kÚk™e. 

 

Mkuðf «¼wS þwt yhs fhu Au, 
[hýkufe Mkuðk ÃÞkhu ÷k„u Au. ....{khk ™kÚk™e. 
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ðk„u ™k Xkufh ™u ykt¾ W½kzku 

(Zk¤: yks ™ku [ktË÷eÞku) 
ðk„u ™k Xkufh ™u ykt¾ W½kzku, Wt½u sku ykŒ{ yu™u s„kzku 

Sð™™ku {k„o sku¾{ ¼hu÷ku, skuR rð[khe …„™u W…kzku...ðk„u  
 

Þkið™™u hMŒu huŒe Mkwtðk¤e, …ku[e {ò™e ÷k„u nwtVk¤e, 
sku sku ¾qt…u …„™u Mkt¼k¤ku, {™™k rðfkhku {™{kt ½xkzku. ...ðk„u  

 

ƒwrØ ™u {kh„ ÍkÍk Au fktxk, fkuR{kt ZuVk™u fkuR{kt fktxk; 
Akuze™k Ëuþku ©Øk™e fuze, þtfk-fwþtfk {™{ktÚke fkZku. ...ðk„u  

 

÷rû{™k …tÚku ËkY™e ÃÞk÷e, nkuXu yzkze Œku ÚkkÞ …kÞ{k÷e, 
™þku ™k ykðu ™kýk™e MkkÚku, yuðe MkwƒwrØ rË÷™u MkwÍkzku...ðk„u  
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સમરો મતંર્ બડો નવકાર 

 
સમરો મતંર્ બડો નવકાર, એ છે ચૌદ પરૂવનો સાર 

એહના મિહમાનો નહીં પાર, એના અથર્ અનતં અપાર 

સખુમા ંસમરો, દુ:ખમા ંસમરો, સમરો િદવસને રાત 

જીવતા સમરો, મરતા સમરો, સમરો સૌ સગંાથ... સમરો 

યોગી સમરે, ભોગી સમરે, સમરે રાજા રંક 

દેવો સમરે, દાનવ સમરે,  સમરે સૌ િન:શકં... સમરો 

અડસઠ અક્ષર એહ ના જાણો, અડસઠ તીરથ સાર 

આઠ સપંદાથી પર માણો, અ ટિસધ્ધી દાતાર... સમરો 

નવપદ એહના નવિનધી આપે, ભવભવના દુઃખ કાપે 

વીરવચનથી દય થાપે, પરમાતમ પદ આપે... સમરો 
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MŒwrŒyku 

(1) 
ykÔÞku þhýu Œ{khk rs™ðh fhsku ykþ …qhu y{khe, 

™kÔÞku ¼ð…kh {khku Œw{ rðý, s„{kt Mkkh ÷u fkuý {khu; 
„kÞku rs™hks yksu nh¾ yrÄfÚke …h{ yk™tË fkhe, 

…kÞku Œw{ Ëþo-™kþu ¼ð¼ð ¼ú{ýk ™kÚk Mkðuo n{khu. 
 

(2) 
su ËTrü «¼w Ëþo™ fhu, Œu ËTrü™u …ý ÄLÞ Au, 

su S¼ rs™ðh™u MŒðu, Œu S¼™u …ý ækLÞ Au; 
…eÞu {wËk ðkýe MkwÄk, Œu fýo Þw„™u ækLÞ Au, 

Œws ™k{ {tºk rðþË Ähu, Œu ÌËÞ™u r™Œ ÄLÞ Au. 
 

(3) 
MkwÛÞk nþu …qßÞk nþu, r™hÏÞk nþu …ý fku ûkýu, 

nu s„ŒƒtÄw r[¥k{kt ÄkÞko ™rnu ¼rõh …ýu; 
sLBÞku «¼w Œu fkhýu Ëww:¾…kºk nwt MktMkkh{kt, 

nk ¼rõŒ Œu V¤Œe ™Úke, su ¼kð þqLÞk[kh{kt. 
 

(4) 
ytŒh™k yuf fkurzÞk{kt Ëe… ƒ¤u Au Íkt¾ku, 

Sð™™k ßÞkurŒÄoh yu™u, r™þrË™ s÷Œku hk¾ku; 
Wt[u Wzðk fksu «ký [knu Au …kt¾ku, 

Œ{™u yku¤¾wt ™kÚk r™hts™ yuðe yk…ku ykt¾ku «¼w. 
 

(5) 
ËÞk rMkLÄw, ËÞk rMkLÄw ËÞk fhsu ËÞk fhsu, 
nðu yk stShku{ktÚke, {™u s÷Ëe Aqxku fhsu; 



 

 
 

™Úke yk Œk… MknuðkŒku, ¼¼qfe f{o™e ßðk¤k, 
ðhMkkðe «{™e Äkhk, ÌËÞ™e yk„ ƒwÍðsu. 

 

(6) 
yMkíÞku {knutÚke …ú¼w! …h{ MkíÞu Œwt ÷R ò, 
Qtzk ytÄkhuÚke, «¼w! …h{ Œu™u Œwt ÷R ò; 

{nk{]íÞw{ktÚke, y{]Œ Mk{e…u ™kÚk! ÷R ò, 
Œwt neýku nwt Awt Œku Œws Ërhþ™ Ëk™ ËR ò. 

 

(7) 
«¼w Mkw¾ Mkt…Ëk, «¼w Ëhþ™ ™ðr™Ä; 

«¼w Ëhþ™Úke …k{eÞu, Mkf¤ …ËkhÚk rMkØ. 
 

(8) 
fÞkhu «¼w ! r™s îkh Q¼ku, ƒk¤™u r™nk¤þku? 

r™Œr™Œ {kt„u ¼e¾ „wý™e, yuf „wý fÞkhu yk…þku? 
©Øk Ëe…f™e ßÞkuŒ Íkt¾e, sð÷tŒ fÞkhu ƒ™kðþku? 
Mkq™k Mkq™k {ws Sð™„]n{kt, yk… fÞkhu …Äkhþku? 

 

(9) 
fÞkhu «¼w ! Œws M{hýÚke, ykt¾ku Úkfe y©wMkhu? 

fÞkhu «¼w ! Œws ™k{ ðËŒkt, ðkýe {ws „ËT „ËT ƒ™u? 
fÞkhu «¼w ! Œws ™k{ ©ðýu, Ëun hku{ktr[Œ ƒ™u? 
fÞkhu «¼w ! {ws ïkMk ïkMku ™k{ Œkhwt Mkkt¼hu? 

 
(10) 

 

Ëþo™t Ëuð-ËuðMÞ, Ëþo™t …k…-™kþ™t 
Ëþo™t Mð„o-Mkku…k™t, Ëþo™t {kuûk-MkkÄ™t. 

 



 

 
 

(11) 
Hfkht rƒtËw MktÞwõŒt, r™íÞt æÞkÞtrŒ Þkur„™: 

fk{Ët {kuûkËt [ið, HfkhkÞ ™{ku ™{: 
 

(12) 
ynoLŒku ¼„ðLŒ RLËÙ{rnŒk: rMkØkù-rMikrØrMÚkŒk: 
yk[kÞko rs™ þkMk™kuÒkrŒfhk: …qßÞk W…kæÞkÞfk: 

©e rMkØkLŒ-Mkw…kXfk {wr™ðhk, hí™-ºÞkhkÄfk: 
…t[iŒu …h{urc™: «rŒrË™t, fwðoLŒw ðku {t„÷{T. 

 

(13) 
yLÞŒk þhýt ™krMŒ, íð{uð þhýt {{: 
ŒM{kŒT fkÁÛÞ ¼kðu™, hûk hûk rs™uïh! 

 

(14) 
{t„÷{T ¼„ðk™T rðhku, {t„÷{T „kiŒ{ «¼w: 
{t„÷{T MÚkwr÷¼ËÙkæÞk, si™ Ä{kuoMŒw {t„÷{T. 

 

(15) 
rþð{MŒw Mkðo s„Œ; …hrnŒ r™hŒk ¼ðtŒw ¼qŒ„ýk, 

Ëku»kku: «ÞkLŒw ™kþ{T, Mkðoºk Mkw¾e ¼ðŒw ÷kuf: 
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Mkk[ku Mkt„{ «¼w MkkÚku  nSÞu ™k ÚkÞku 
 

Mkk[ku Mkt„{ «¼w MkkÚku  nSÞu ™k ÚkÞku 
yu rËþk{kt (2) hu÷ku {khku nSÞu ™k „Þku.. 

                                                Mkk[ku Mkt„{ «¼w MkkÚku .... 
 

yuf ÷„™e MkkÚku ðnuŒw, ykŒ{™wt Íhýwt (2) 
…kð™ Mk rhŒk …kMku …nkut[e, ÷R ÷uW þhýwt (2) 

ykŒ{ fuhku (2) yk {™kuhÚk nSÞu ™k féÞku 
                                               Mkk[ku Mkt„{ «¼w MkkÚku .... 

 

{kh„ hkufu zwt„hÄkh, „Þk ¼ð™k …k… (2) 
…kA¤ ðnuŒe …wr™Œk „t„k, ÚkkÞu ™k {u¤k…(2) 

rðhn yrø™ (2) ykŒ{k™u ƒk¤Œku hÌkku 
                                               Mkk[ku Mkt„{ «¼w MkkÚku .... 

 

hkusu hkusu ™k™wt Íhýwt, zwt„h ¾kuæÞu òÞ (2) 
fkuý òýu fGkkhu Aqxþu  f{o™ku ytŒhkÞ(2) 

yks ÷„e Œku (2) Wã{ yu™ku MkV¤™k ÚkÞku 
                                               Mkk[ku Mkt„{ «¼w MkkÚku .... 
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Mkw¾™e AkÞk fÞktÞ ™Úke …ý {kÞk ™Úke {wfkŒe 
 

Mkw¾™e AkÞk fÞktÞ ™Úke …ý {kÞk ™Úke {wfkŒe, 
{]„s¤ suðwt Mkw¾ AŒktÞu Œ]»ýk ™Úke MkwfkŒe........{kÞk ™Úke  

 

¾khku Au MktMkkh AŒkÞut, yu™u „ýwt Awt ÃÞkhku; 
¼ðku¼ð Mkk„h{kt ¼xfw Awt …ý fÞktÞ szu ™k rf™khku, 

¼q÷ ¼hu÷e ¼ú{ýkyku Au, ŒkuÞu ™Úke ¼q÷kŒe........{kÞk ™Úke  
 

îu»k ¼Þko Au yk rË÷zk{kt, hk„{kt Awt y™whk„e; 
{kYt {kYt fhe ðuh ðÄkhwt, rðMkkhwt rðŒhk„e, 

ht„™u hk„{kt zwƒe hnwt …ý, yk„ ™Úke ƒwÍkŒe....{kÞk ™Úke. 
 

…k…ku™k …zAkÞk …zu ™u …qÛÞ™e …k¤ku Œwxu, 
òýe™u sfzkÞku Awt íÞkt ƒtÄ™ fÞktÚke Aqxu? 

Mkks ƒMkqhk ðk„e hÌkk Au, ÷ks hne ÷wtxkŒe....{kÞk ™Úke.  
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þçË{kt Mk{kÞ ™rnu yuðku Œwt {nk™ 
 

þçË{kt Mk{kÞ ™rnu yuðku Œwt {nk™ 
fu{ fhe „kðk {khu Œkhkt „wý„k™. 

„sw ™Úke {khwt yuðwt f nu sƒk™ 
fu{ fhe „kðk «¼w Œkhkt „wý„k™.... 

 

nku Vq÷zk™k ƒ„e[k{kt ¾e÷u ½ýkt Vq÷ku 
Mkqt½ðk ykðu÷ …u÷kt ¼ú{h …zu ¼q÷ku 

yu{ Œkhe Mkqhr¼ ¼w÷kðu {™u ¼k™..... fu{ fhe „kðk «¼w. 
 

nku ytƒh{kt [{fu yMktÏÞ rMkŒkhk 
…kh fËe …k{u ™rn yu™u „ý™khk 

„wý Œkhk ÍkÍk ™u Úkkuzwt {khwt ¿kk™.... fu{ fhe „kðk «¼w. 
 

nku ðýÚktÇÞk {kuòt ykðu Mkhkuðh™u Œehu 
skuŒk ÄhkÞu ™ne {™zwt ÷„e hu 

yuf Úkfe yuf Qt[k Œkhkt …rhýk{.... fu{ fhe „kðk «¼w. 
 

nku …qhwt Œku …whkÞ ™rn fÕ…™k™k ht„ku 
nkhe òÞ ƒÄk {khk {™™k Œht„ku 

yxfe™u Q¼wt hnu {khwt y™w{k™.... fu{ fhe „kðk «¼w. 
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þt¾uïh fk ™kÚk ni n{khk ŒwBnkhk 
 

þt¾uïh fk ™kÚk ni n{khk ŒwBnkhk..(2) 
RMk ŒehÚk {ut sku ¼e ykÞu, 

r{÷u ™ s™{ Ëwƒkhk...þt¾uïh fk. 
 

fk™ {ut fwtz÷ zku÷u...{MŒf {w„x MkwnkÞu 
fiMke MkwtËh fkÞk...¼õŒkut fu {™ ¼kÞu 

{™ fe RåAk …qhe nkuðu...ykÞu îkh rŒnkhk...þt¾uïh fk. 
 

{wrfŒ Mku ¼rfŒ ÃÞkhe...fnŒu ¿kk™e æÞk™e 
RMkfu [hýf{÷ {ut...ƒeŒu Mkkhe rstË„k™e 

Mkå[u rË÷Mku æÞk™ ÷„kËku..nkuðu ðkhkLÞkMk...þt¾uïh fk. 
 

RMk rŒhÚk fu ftfh..…ÚÚkh n{ ƒ™ òÞu 
¼ßŒr n{ …u [÷fh...Ëþo™ Œuhk …kÞu 

ytrŒ{ RåAk …qhe nkuðu...Sð™ nku Mkw¾fkhk...þt¾uïh fk. 
 

þt¾uïh fk …khMk ÷e÷k ysƒ Ëe¾kŒk 
RMkfu [hý {ut sku ¼e ykÞu, ƒuzk …kh ÷„kŒk 

hkÞ ykih htf fku ¼e Œkhu, s„ fu Œkhýnkhk...þt¾uïh fk. 
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þktrŒ rs™uïh Mkk[ku Mkkrnƒ 
 

þktrŒ rs™uïh Mkk[ku Mkkrnƒ, þktrŒfhý R™-fr÷{ut nku rs™S. 
Œwt {uhk {™{ut..Œwt {uhk rË÷{ut, æÞk™ Ähwt …÷ …÷ {ut MkknuƒS. 

 

¼ð{kt ¼{Œkt {u Ërhþ™…kÞku, ykþk …qhku yuf …÷{ut nku 
rs™S. 

Œwt {uhk {™{ut..Œwt {uhk rË÷{k 
 

r™{o¤ ßÞkuŒ ðË™ …h Mkkunu, r™fMÞku ßÞwt ƒkË÷ {ut nku rs™S 
Œwt {uhk {™{ut..Œwt {uhk rË÷{k 

 

{uhku {™ Œw{ MkkÚku ÷e™ku, {e™ ðMku ßÞwt s÷ {ut nku rs™S 
Œwt {uhk {™{ut..Œwt {uhk rË÷{k 

 

rs™ht„ fnu «¼w þktrŒ rs™uïh, ËeXkuS Ëuð Mkf÷ {ut nku rs™S 
Œwt {uhk {™{ut..Œwt {uhk rË÷{k 
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nrhÞk¤ku Au LÞkhku LÞkhku, {kh„zku hu Œkhku 
(Zk¤: {rýÞkhku Œku..) 

 

nrhÞk¤ku Au LÞkhku LÞkhku, {kh„zku hu Œkhku 
nrhÞk¤ku Au (3) LÞkhku LÞkhku, {kh„zku hu Œkhku 

{khk {™zk WòMke nkuÞ hu 
{k„wt nwt Œku Œkhku hu MkÚkðkhku (2)..... nrhÞk¤ku Au LÞkhku LÞkhku 

nkt....Ëwr™Þk™ku Au yuf Œwt Ëeðzku hu 
Ëwr™Þk™ku A (3)u yuf Œwt Ëeðzku hu 

fktR nwt hu Ít¾w Awt WòMk hu ...{k„wt.... nrhÞk¤ku Au LÞkhku LÞkhku 
nkt...Œkh™khku Au yuf Œwt ¾uðiÞku hu 
Œkh™khku Au (3)  yuf Œwt ¾uðiÞku hu 

fktR nwt hu yxðkR „Þku yks hu..{k„wt...nrhÞk¤ku Au LÞkhku 
LÞkhku 

nkt..hrZÞk¤e Au ËkËk Œkhe AktÞze hu 
hrZÞk¤e Au (3) ËkËk Œkhe AktÞze hu 

fktR nwt hu Ít¾w hý{ktÞ hu..{k„wt...nrhÞk¤ku Au LÞkhku LÞkhku 
 

nkt...Ëw:r¾Þk™ku Au yuf Œwt ƒu÷ezku hu 
Ëw:r¾Þk™ku Au (3) yuf Œwt ƒu÷ezku hu 

fktR nwt hu Ëw:r¾Þkhku Mkkð hu..{k„wt...nrhÞk¤ku Au LÞkhku LÞkhku 
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nu rfhŒkh {™u ykÄkh Œkhku 

 

nu rfhŒkh {™u ykÄkh Œkhku, sku su ™k Aqxe òÞ 
nu «¼w ! Œkhk «{™ku ¾ò™ku, sku su ™k ¾qxe òÞ..... 

 

Œkhku ykÄkh {™u yk yðr™{kt,  
yk…u «fkþ ßÞkuŒ yk hs™e{k 

©ØkÚke ƒktÄe Au „ktXku {ut M™un™e, 
sku su ™k Aqxe òÞ..... 

 

þrõŒ «{kýu ¼rõŒ fhwt Awt,  
yk Sð™ Œwt s [hýu Ähwt Awt 
«u{™ku ÃÞk÷ku …eðk òWt íÞkt, 

sku su ™k Aqxe òÞ..... 
 

„kWt Awt nu «¼w „eŒ Œws «eŒ™k, 
M™unÚke ¼hu÷k Mkqhku Mkt„eŒ™k 
÷k¾™k nehk™u nkÚk{ktÚke fkuuR, 

sku su ™k ÷qtxe òÞ..... 
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nwt Awt y™kÚk {khk Ík÷sku hu nkÚk 
 

nwt Awt y™kÚk {khk Ík÷sku hu nkÚk 
rð™ðwt Awt «¼w ! …khMk™kÚk 

nwt Awt «ðkMke, ™Úke fkuR™ku Mkt„kÚk 
rð™ðwt Awt «¼w ! …khMk™kÚk 

 

Mk„k MkƒtÄe M™uneyku Mkkiyu 
Œku Þu nwt r™hkÄkh 

yuf÷ ðkÞku Awt yðr™{kt 
Œkhku Au ykÄkh 

òðwt Au Ëqh Ëqh Ëusku hu MkkÚk...... rð™ðwt Awt «¼w ! …khMk™kÚk 
 

¼z¼zŒe yk„{ktÚke ™k„™u W„kÞkuo 
™Þ™kuÚke ðhMkkðe ™un 

MktMkkh Œk…u nwt Þu ƒ¤wt Awt 
W„khku ÷kðe™u ™un 

Ëu™ƒtÄw Aku Ëe™ku ™k ™kÚk...... rð™ðwt Awt «¼w ! …khMk™kÚk 
 

{wrfŒ ™„h{kt òðwt Au {khu 
ð[{kt Au Mkk„h {kuxku 

yk„¤ òWt íÞkt …kAku …zwt Awt 
{kh„ {éÞku ¾kuxku 

Œkhsku hu {™u rºk¼wð™™k ™kÚk...... rð™ðwt Awt «¼w ! …khMk™kÚk 
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¼rõŒ Mkt„eŒ 
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અસત્યો માહંથેી 
 

પર્ભો અંતયાર્મી જીવન જીવના દીનશરણા, 
િપતા માતા બધં,ુ અનપુમ સખા િહતકરણા; 
પર્ભા કીિતર્ કાિંત, ધન િવભવ સવર્ વ જનના, 
નમુ ં ,ં વદંું ,ં િવમળમખુ વામી જગતના. 

સૌ અદભતૂોમા ંતજુ વ પ અદભતૂ નીરખુ,ં 
મહા જ્યોિત વુ ંનયન શશીને સયૂર્ સરખુ,ં 
િદશાઓ ગફુાઓ પથૃ્વી ઊંડુ ંઆકાશ ભરતો, 
પર્ભો એ સૌથીએ પર પરમ હુ ંદૂર ઊડતો. 

પર્ભો તુ ંઆિદ છે શિુચ પુ ષ પરુાણ તુ ંજ છે, 

તુ ંસિૃ ટ ધારે છે, સજૃન પલટયે નાથ તુ ંજ છે, 

અમારા ધમ ને અહિનર્શ ગોપાલ તુ ંજ છે, 

અપાપી પાપીનુ ંિશવ સદન ક યાણ તુ ંજ છે. 

િપતા છે અકાિક જડ સકળને ચેતન તણો, 
ગુ  છે મોટો છે જનકૂળ તણો પજૂ્ય તુ ંઘણો, 
તર્ણે લોકે દેવા નથી તુ ં  સમો અન્ય ન થશે, 

િવભરુાયા તુથંી અિધક પછી તો કોણ જ હશે. 



 

 
 

વસે બર્ ાડંોમા,ં અમ ઉર િવષે વાસ વસતો, 
તુ ંઆઘમેા ંઆઘે, પણ સમીપમા ંિનત્ય હસતો, 
નમુ ંઆત્મા ઢાળી, નમન લળતી દેહ નમજો, 
નમુ ંકોિટ વારે, વળી પર્ભ ુનમ કાર જ હજો. 

અસત્યો માહંથેી પર્ભ ુ! પરમ સત્યે તુ ંલઈ જા, 

ઊંડા અંધારેથી, પર્ભ ુ! પરમ તે  તુ ંલઈ જા; 

મહામતૃ્યમુાથંી, અમતૃ સમીપે નાથ ! લઈ જા, 

તુ-ંહીણો હુ ં  ંતો તજુ દરશના ંદાન દઈ જા. 

િપતા ! પેલો આઘે, જગત વીંટતો સાગર રહ,ે 
અને વેગે પાણી સકળ નદીના ંતે ગમ વહ;ે 
વહો એવી િનત્યે મજુ જીવનની સવર્ ઝરણી, 
દયાના પણુ્યોના, તજુ પર્ભ ુ! મહાસાગર ભણી. 

થતુ ં  કાયાથી, ઘડીક ઘડી વાણીથી ઊચરંુ, 
કૃિત ઇંિદર્યોની, મજુ મન િવશે ભાવ જ મરંુ; 
વભાવે બિુ થી, શભુ-અશભુ  કાઈંક કરંુ, 

ક્ષમાદ ટે જોજો, - તજુ ચરણમા ંનાથજી ! ધરંુ. 
 

કિવ ન્હાનાલાલ 
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yƒ Mkkut… rËÞk RMk Sð™ fku 
 

yƒ Mkkut… rËÞk RMk Sð™ fku, 
¼„ðk™ ŒwBnkhu [hýkut{ut. (2) 

 

{ut nwt þhýk„Œ «¼w Œuhk, 
hnku æÞk™ ŒwBnkhu [hýku {ut. (2) 

 

{uhk r™ùÞ ƒMk yuf  ne ðne, 
{ut Œw{ [hýkutfk …wòhe ƒ™wt.  (2) 

 

y…oý fhËwt Ëwr™Þk ¼hfk, 
Mkƒ ÃÞkh ŒwBnkhu [hýku {ut. (2) 

 

sku s„{ut hnwt Œku yuMku hnwt 
ßÞwt s÷{ut f{÷fk Vq÷ hnu.(2) 

 

ni {™ ð[™ fkÞ ³ËÞ y…oý, 
¼„ðk™ ŒwBnkhu [hýkut{ut. (2) 

 

snkt Œf MktMkkh{ut ¼ú{ý fhwt, 
Œws [hýkut {ut Sð™fku Ähwt.(2) 

 

Œw{ Mðk{e, {u Mkuðf Œuhk, 
Ähwt æÞk™ ŒwBnkhu [hýku {ut. (2) 

 

{it r™¼oÞ nwt Œws[hýku {ut. 
yk™tË {t„÷ ni Sð™ {ut (2) 
rhrØ rMkrØ ykih Mkt…r¥k, Mkƒ, 

r{÷ „R ni «¼w Œws [hýku {ut. (2) 
 

 
 
 



 

 
 

{uhe RåAk ƒMk yuf «¼w, 
yuf ƒkh ŒwÍu r{÷ òWt {ut. (2) 

 

RMk Mkuðf fe yuf h„ h„ fk, 
nku Œkh ŒwBnkhu nkÚkku {ut. (2) 
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આજની ઘડી રે રિળયામણી 
 

હો મારે આજની ઘડી રે રિળયામણી, 
હા ંરે ! મારો વાલો આ યાની વધામણી હોજી રે.મારે. 

હા જી રે તિરયા તોરણ તે બધંાિવયા, 
મારા વાલાજીને મોતીડે વધાિવયા રે. મારે. 
હા જી રે લીલા, પીળા તે વાસં વઢાિવયા, 
મારા વાલાજીનો મડંપ રચાિવયો રે. મારે. 
હા જી રે ગગંા-જમનાના નીર મગંાવીએ, 

મારા વાલાજીના ચરણ પખાિળયે રે મારે. 
હા જી રે સોના પાની થાળી મગંાવીએ 

માહં ેચમકતો દીવડો મેલાિવયે રે મારે. 
હા જી રે તન, મન, ધન, ઓવાિરયે, 

મારા વાલાજીની આરતી ઉતારીએ રે મારે. 
જી રે રસ વધ્યો છે અિત મીઠડો, 

મે’તા નરિસહંનો વામી દીઠડો રે..મારે. 
નરિસહં મહતેા 
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આવકારો - 

તારા આંગિણયા પછૂીને  કોઈ આવે રે.. 
આવકારો મીઠો આપ  રે જી.. 

તારે કાને રે સકંટ કોઈ સભંળાવે રે.. 
બને તો થોડા ંકાપ  રે જી.. 

માનવીની પાસે કોઈ, માનવી ન આવે રે.. 
તારા િદવસો દેખીને દુિનયા આવે તો.. 

આવકારો મીઠો આપ  રે જી.. 
કેમ તમે આ યા છો? એવુ ંનવ પછૂ  રે.. 
એને ધીરે રે ધીરે તુ ંબોલવા દે  રે.. 
આવકારો મીઠો આપ  રે જી.. 

વાત ુ ંએની સાભંળીને, આડુ ંનવ જો  રે.. 
એને માથુ ંરે હલાવી હ કારો દે  રે.. 
આવકારો મીઠો આપ  રે જી.. 

‘કાગ’ એને પાણી પા , ભેળો બેસી ખા  રે.. 
એને ઝાપંા રે સધુી તુ ંમેલવાને જા  રે.. 

આવકારો મીઠો આપ  રે જી.. 
દુલા ભાયા કાગ 
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RŒ™e þrfŒ n{u Ëu ™k ËkŒk 
 

RŒ™e þrfŒ n{u Ëu ™k ËkŒk {™fk rðïkMk f{skuh nku..™k. 
n{ [÷u ™uf hMŒu …u n{Mku ¼q÷fh ¼e fkuR ¼q÷ nku..™k 

 

Ëqh y¿kk™ fu nku ytÄuhu, Œwt n{u ¿kk™ fe hkuþ™e Ëu 
nh ƒqhkR Mku ƒ[fh hnun{ rsŒ™e ¼e Ëu ¼÷e rstË„e Ëu 

ðih nku ™k rfMke fk rfMke Mku 
¼kð™k {™{ut ƒË÷u fe nku ™k.... RŒ™e þrfŒ. 

 

n{ ™ Mkku[u n{ut fÞk r{÷k ni,  
n{ Þu Mkku[u rfÞk fÞk ni y…oý 

Vq÷ ¾wþeÞkt fu ƒkxu MkËk n{, Mkƒfk Sð™ ƒ™ òÞ {Äwð™ 
y…™e fYýk fk s÷ Œqt ƒnk fu 

fh Ëu …kð™ nh Rf {™ fk fku™k... RŒ™e þrfŒ. 
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Rïh Au ŒwsÚke Þk[™k Mkkt¼¤ Œwt {khe «kÚko™k 
 

Rïh Au ŒwsÚke Þk[™k Mkkt¼¤ Œwt {khe «kÚko™k 
 

MkíÞ™u hMŒu òð nwt, Xkufh fËe™k ¾kð nwt 
nkÚk …fz Œwt ƒk¤™k, Mkkt¼¤ Œwt {khe «kÚko™k 

 

S¼™u Mkkhk ƒku÷ Ëu, ƒku÷™u …qhk Œku÷ Ëu 
rðãk nku {khe MkkÄ™k, Mkkt¼¤ Œwt {khe «kÚko™k 

 

{khe ™sh{kt ßÞkuŒ ¼h Ë…oý Mk{w ÌËÞ™u fh 
¼xfu ™ fkuR ðkMk™k, Mkkt¼¤ Œwt {khe «kÚko™k 
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ઊંચી મેડી તે મારા સતંની રે 

ઊંચી મેડી તે મારા સતંની રે, મેં તો મા’લી ન જાણી 
રામ.. હો રામ.. 

ઊંચી મેડી તે મારા સતંની રે, મેં તો મા’લી ન જાણી 
રામ.. 

અમને તે તેડા ંશીદ મોક્ યા,ં કે મારો પીંડ છે કાચો રામ, 

મ ઘા મલૂની મારી ચુદંડી, મેં તો મા’લી ન જાણી રામ.. 
હો રામ.. 

ઊંચી મેડી તે મારા સતંની રે…. 

અડધા ંપેહયાર્ં અડધા ંપાથયાર્ં, અડધા ંઉપર ઓઢાડયા ં
રામ 

ચારે છેડે ચારે જણા,ં તોયે ડગમગ થાયે રામ.. હો રામ.. 
ઊંચી મેડી તે મારા સતંની રે…. 

નથી તરાપો, નથી ડુગંરા, નથી ઉતયાર્નો આરો રામ 

નરિસહં મહતેાના વામી શામળા, પર્ભ ુપાર ઉતારો 
રામ.. હો રામ.. 

ઊંચી મેડી તે મારા સતંની રે…. 

નરિસહં મહતેા 
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એક જ દે િચનગારી 
એક જ દે િચનગારી, મહાનલ! 

એક જ દે િચનગારી. 
ચકમક લોઢંુ ઘસતા ંઘસતા ંખરચી િજદંગી સારી, 
જામગરીમા ંતણખો ન પડયો, ન ફળી મહનેત મારી. 

મહાનલ! એક જ દે િચનગારી.. 
ચાદંો સળગ્યો, સરૂજ સળગ્યો, સળગી આભઅટારી, 
ના સળગી એક સગડી મારી, વાત િવપતની ભારી. 

મહાનલ! એક જ દે િચનગારી.. 
ઠંડીમા ંમજુ કાયા થથરે, ખટૂી ધીરજ મારી, 

િવ ાનલ હુ ંઅધીક ન માગુ,ં માગુ ંએક િચનગારી. 
મહાનલ! એક જ દે િચનગારી.. 

હિરહર ભ  
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એક પખંી આવીને ઉડી ગયુ…ં. 

એક પખંી આવીને ઉડી ગયુ,ં 
એક વાત સરસ સમજાવી ગયુ.ં 

આ દુિનયા એક પખંીનો મેળો, કાયમ ક્યા ંરેહવાનુ ંછે 

ખાલી હાથે આ યા એવા ંખાલી હાથે જવાનુ ંછે 

ને તેં તારંુ માન્યુ ંતે તો અિહ ંનુ ંઅિહ ંરહી ગયુ ં
એક પખંી આવીને…. 

જીવન પર્ભાતે જન્મ થયો ને સાજં પડે ઉડી જા તુ ં
સગા-સબધંી માયા-મડૂી સૌ મકૂી અલગ થા તુ ં
એકલવાયુ ંઆતમ પખંી, સાથે ના કંઇ લઇ ગયુ ં

એક પખંી આવીને…. 

પાખંોવાળા પખંીઓ  ઉડી ગયા આકાશે 

ભાન ભલુી ભટકે ભવ રણમા ંમાયા મગૃજળના આશે 

જગતની આંખો જોતી રહી ને પાખં વીના એ ઉડી ગયુ ં
એક પખંી આવીને…. 

ધમર્ પણૂ્યની લ મી ગાઠેં સ રમાનો સથવારો 
ભવસાગર તરવાની વાતે અન્ય નથી કોઇ આરો 
જતા ંજતા ંપખંી જીવનનુ ંસાચો મમર્ સમજાવી ગયુ ં

એક પખંી આવીને…. 
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એકલા ંજ આ યા મનવા 
એકલા ંજ આ યા મનવા, એકલા ંજવાના 
સાથી િવના, સગંી િવના, એકલા ંજવાના 
કાળજાની કેડીએ કાયા ના સાથ દે 

કાળી કાળી રાતડીએ છાયા ના સાથ દે 

કાયા ના સાથ દે ભલે, છાયા ના સાથ દે ભલે 

પોતાના જ પથેં પોતના િવનાના 
સાથી િવના, સગંી િવના, એકલા ંજવાના 
આપણે અંહી એકલા ને િકરતાર એકલો 
એકલા જીવોને એનો આધાર એકલો 
વેદના સહીએ ભલે, એકલા રહીએ ભલે 

એકલા રહીને બેલી થવુ ંરે બધાના ં
સાથી િવના, સગંી િવના, એકલા ંજવાના 
એકલા ંજ આ યા મનવા, એકલા ંજવાના 
સાથી િવના, સગંી િવના, એકલા ંજવાના 

બરકત િવરાણી ‘બેફામ’ 
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ૐ તત્સત ્… 

ૐ તત્સત ્ ી નારાયણ તુ,ં પરુુષો મ ગરુુ તુ;ં 
િસ  બુ  તુ,ં કન્દ િવનાયક સિવતા પાવક તુ.ં 
બર્  મજદ તુ,ં ય  શિક્ત તુ,ં ઈસ ુિપતા પર્ભ ુતુ;ં 
રુદર્ િવ ણ ુતુ,ં રામ-કૃ ણ તુ,ં રહીમ તાઓ તુ.ં 
વાસદેુવ િવ પ તુ,ં િચદાનન્દ હિર તુ;ં 

અિ તીય તુ,ં અકાલ િનભર્ય આત્મિલગં િશવ તુ.ં 
ૐ તત્સત ્ ી નારાયણ તુ,ં પરુુષો મ ગરુુ તુ.ં 
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હ ેઓધાજી મારા હાલાને વઢીને કે’જો જી 
 

હ ેઓધાજી મારા હાલાને વઢીને કે’જો જી 

માને તો મનાવી લેજો જી 

મથરુાના રાજા થ્યા છો 
ગોવાળોને ભલૂી ગ્યા છો 
માનીતી ને ભલૂી ગ્યા છો 

એ ઓધાજી મારા હાલાને વઢીને કે’જો જી 

માને તો મનાવી લે’જો રે 

મારા હાલાને વઢીને કે’જો જી 

એકવાર ગોકળૂ આવો 
માતાજી ને મ્હ  લેખાવો 
ગાયો ને હભંારી જાઓ રે 

હ ેઓધાજી મારા હાલાને વઢીને કે’જો જી 

માને તો મનાવી લેજો જી 

મારા હાલાને વઢીને કે’જો જી 

હાલાની મરજીમા ંરહશેુ ં
 કહશેે તે લાવી દેશુ ં

કુબજા ને પટરાણી કેશુ ંરે 
 

એ ઓધાજી મારા હાલાને વઢીને કે’જો જી 

માને તો મનાવી લે’જો રે 

મારા હાલાને વઢીને કે’જો જી 



 

 
 

તમે છો ભક્તોના તારણ 

એવી અમને હૈયા ધારણ 

હ ેગણુ ગાય ભગો ચારણ 

એ ઓધવજી મારા હાલાને વઢીને કે’જો જી 

માને તો મનાવી લે’જો રે 

મારા હાલાને વઢીને કે’જો જી 

સરખી સાહલેી સાથે 

કાગળ લખ્યો મારા હાથે 

વાચં્યો નહીં મારા નાથે 

એ ઓધવજી મારા હાલાને વઢીને કે’જો રે 

માને તો મનાવી લે’જો રે 

મારા હાલાને વઢીને કે’જો રે 

મથરુાને મારગ જાતા 
લ ૂટંી તમે માખણ ખાતા 
તોડયા કેમ જુના નાતા રે 

એ ઓધવજી મારા હાલાને વઢીને કે’જો રે 

માને તો મનાવી લે’જો રે 

મારા હાલાને વઢીને કે’જો રે 
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ક્હાના આવે તારી યાદ ! 
ાવણ વરસે સરવડે ને ઝરમરીયો વરસાદ, 

ક્હાના આવે તારી યાદ ! 
વીજ ઝબકેૂ વાદળ વચ્ચે તરવરીયો ઉન્માદ, 

ક્હાના આવે તારી યાદ ! 
જમણી આંખ ગઇ મથરુાને ડાબી ગઇ ગોકુળમા,ં 
હૈયુ ંવ ૃદંાવન જઇ બેઠું કંુજગલીના લમા ં

ક્હાના આવે તારી યાદ ! 
ગોપી થઇ ઘમૂ ુકે કહાના ! બનુ ંયશોદા મૈયા ? 

કે રાધા થઇને રીઝવુ ંતજુને હ ેસતપથ રખવૈયા ? 

ક્હાના આવે તારી યાદ ! 
તનડુ ડુબ્યુ ંજઇ જમનુા ને મનડુ ંનામ મરણમા ં
સધૂબધૂ મારી આકુળ યાકુળ તારા પરમ ચરણમા.ં 

ક્હાના આવે તારી યાદ ! 
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કરમનો સગંાથી 
હજેી રે કરમનો સગંાથી, રાણા મારંુ કોઈ નથી.. 
હજેી રે કરમનો સગંાથી, રાણા મારંુ કોઈ નથી.. 

હો.. એક રે ગાયનુા ંદો-દો વાછરંુ, 
લખ્યા ંએના ંજુદા ંજુદા ંલેખ.. 
એક રે બન્યો િશવજીનો પોિઠયો, 

બીજો ઘાચંીડાને ઘેર.. હજેી રે કરમનો સગંાથી.. 
હો.. એક રે માતાના ંદો-દો દીકરા, 
લખ્યા ંએના ંજુદા ંજુદા ંલેખ.. 
એકને માથે રે છ ર િબરા , 

બીજો ભારા વેચી ખાય.. હજેી રે કરમનો સગંાથી.. 
હો.. એક રે માટીના ંદો-દો મોિરયા, 
લખ્યા ંએના ંજુદા ંજુદા ંલેખ.. 

એક રે મોિરયો િશવજીની ગળતી, 
બીજો મસાણે મકૂાય.. હજેી રે કરમનો સગંાથી.. 

હો.. એક રે પત્થરના ંદો-દો ટુકડા, 
લખ્યા ંએના ંજુદા ંજુદા ંલેખ.. 

 
 



 

 
 

એક રે બન્યો િશવજીની મિૂતર્, 
બીજો ગગંાજીને ઘાટ.. 

હજેી રોહીદાસ ચરણે મીરાબંાઈ બોલીયા, 
દેજો અમને સતં ચરણે વાસ.. હજેી રે કરમનો સગંાથી.. 

મીરાબંાઈ 
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કાન તને રાધા ગમે કે ગમે મીરા?ં 

કાન તને રાધા ગમે કે ગમે મીરા?ં 

એકે કાળજ કરવત મે યા,ં એકે પાડયા ચીરા! 
કાન તને રાધા ગમે કે મીરા?ં 

એકે જોબન ઘેલી થઈને તજુને નાચ નચા યો; 
એકે જોબન ઘણૂી માથે તારો અલખ જગા યો. 
એકે તજુને ગોરસ પાયા,ં એકે ઝેર કટોરા! 

કાન તને રાધા ગમે કે મીરા?ં 

પચરંગી પાનેતર તુ ંિવણ રાધે કદી ન પહયેાર્; 
મખમિલયો મલીર મીરાનંા ંઅંગે કદી ન ઓઢીયા.ં 
એકે ઓઢી યામ ઓઢણી, એકે ભગવત લીરા! 

કાન તને રાધા ગમે કે મીરા?ં 

મલક બધાનો મેલી મલાજો રાધા બની વરણાગણ; 

ભરી ભાદરી મેલી મહલેા તો મીરા ંબની વીજોગણ. 
એક નામની દરદ દીવાની, બીજી શબદ શરીરા! 

કાન તને રાધા ગમે કે મીરા?ં 



 

 
 

કીધુ ંિકર્ નએ પછૂો એટલુ ંમળે ક્યાયં જો રાધા; 
મળે ક્યાયં તો પછૂો મીરાનેં કોને વહાલો માધા? 

મોરે અંતર રાધા વેણ ુવગાડે, ભીતર મીરા ંમજંીરા! 
કાન કહ ેમારે બે સરખા ંરાધા-મીરા!ં 
કાન તને રાધા ગમે કે મીરા?ં 
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કોઇ લાખ કરે ચતરુાઇ, કરમકા લેખ િમટે ના રે ભાઇ 

કોઇ લાખ કરે ચતરુાઇ, કરમકા લેખ િમટે ના રે ભાઇ 

જરા સમજો ઇસકી સચ્ચાઇ રે, કરમકા લેખ િમટે ના રે ભાઇ. 
ઇસ દુિનયામેં ભાગ્યસે આગે, ચલે ન િકસીકા ઉપાય. 
કાગજ હો તો સબ કોઇ બાચંે, કરમ ન બાચંા જાય, 

એક િદન િક મતકે કારણ બનમેં ચલે રઘરુાઇ. 
કરમકા લેખ િમટે ના રે ભાઇ… કોઇ… 

હિર દંર્ને સતકે કારણ, રાજ કો ઠોકર લગાઇ, 

કરમકા લેખ િમટે ના રે ભાઇ… કોઇ… 

કાહ ેત ૂમનવા ધીરજ ખોતા, કાહ ેત ૂનાહક રોય, 

અપના સોચા કભી નહીં હોતા, ભાગ્ય કરે સો હોય. 
ચાહ ેહો રાજા, ચાહ ેિભખારી, ઠોકર સભીને યહા ંખાઇ… કોઇ… 

જરા સમજો ઇસકી સચ્ચાઇ રે, કરમકા લેખ િમટે ના રે ભાઇ. 
કોઇ લાખ કરે ચતરુાઇ, કરમકા લેખ િમટે ના રે ભાઇ. 

પર્દીપજી 
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ખશુી દે  જમાનાને, મને હરદમ રુદન દે  
 

ખશુી દે  જમાનાને, મને હરદમ રુદન દે  

અવરને આપ  ગલુશન, મને વેરાન વન દે . 
જમાનાના બધા પણુ્યો જમાનાને મબુારક હો, 
હુ ંપરખુ ંપાપને કાયમ, મને એવા નયન દે . 
વમાની ,ં કદી િવણ આવકારે ત્યા ંનહીં આવુ,ં 

અગર તુ ંદઈ શકે મજુને તો ધરતી પર ગગન દે . 
ખદુા આ આટલી તજુને િવનતી છે આ ‘નાિઝર’ની, 
રહ ે નાથી અણનમ શીશ, મને એવા નમન દે . 

- નાિઝર દેખૈયા 
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ગરુુજીના નામની માળા 
ગરુુજીના નામની હો… માળા છે ડોકમા ં
નારાયણ નામની હો… માળા છે ડોકમા ં
જુઠુ બોલાય નહીં, ખોટુ લેવાય નહીં 

અવ  ચલાય નહીં હો… માળા છે ડોકમા ં
કર્ોધ કદી થાય નહીં, પરને િનદંાય નહીં 
કોઇને દુભવાય નહીં હો… માળા છે ડોકમા ં
પરને પીડાય નહીં, હુ ંપદ ધરાય નહીં 

પાપને પોષાય નહીં હો… માળા છે ડોકમા ં
ધન સધંરાય નહીં, એકલા ખવાય નહીં 
ભેદ રખાય નહીં હો… માળા છે ડોકમા ં
હિરહરાનદં કહ ેસત્ય ચકૂાય નહીં 

હ ેનારાયણ ભલૂાય નહીં હો.. માળા છે ડોકમા ં
 હિરહરાનદં 
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घुंघटका पट खोल 
 

घंुघटका पट खोल रे 
तोको िपव िमलेंगे 

घट घटमें वो सांई रमता 
खटुक वचन मत बोल रे 
तोको िपव िमलेंगे 

धन जोबनको गरव न िकजे 

जुठा पचरंग जोल 

तोको िपव िमलेंगे 

सुन्न महेलमें िदया न बारी रे 
आसनसो मत डोल रे 
तोको िपव िमलेंगे 

जाग जुगुतसो रंग महेलमें 
िपय पायो अनमोल रे 
तोको िपव िमलेंगे 

कहे कबीर आनंद भयो है 

बाजत अनहद ढोल रे 
तोको िपव िमलेंगे 

- कबीर साहेब 
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ચપટી ભરી ચોખા ને… 

ચપટી ભરી ચોખા ને ઘીનો છે દીવડો 
ી ફળની જોડ લઈએ રે…. 

હાલો હાલો પાવાગઢ જઈએ રે… (2) 

સામેની પોળથી માળીડો આવે, 

માળીડો આવે, માના ગજરા લઈ આવે, 

ગજરાની જોડ અમે લઈએ રે…. હાલો…. 

સામેની પોળથી સોનીડો આવે, 

સોનીડો આવે માના મણા ંલઈ આવે, 

મણાનંી જોડ અમે લઈએ રે… હાલો…. 

સામેની પોળથી વાણીડો આવે, 

વાણીડો આવે માની ચ ૂદંડી લઈ આવે, 

ચ ૂદંડીની જોડ અમે લઈએ રે….. હાલો… 

સામેની પોળથી સથુારી આવે, 

સથુારી આવે માનો બાજોઠ લઈ આવે, 

બાજોઠની જોડ અમે લઈએ રે… હાલો…. 

સામેની પોળથી ઘાચંીડો આવે, 

ઘાચંીડો આવે માના દીવડા ંલઈ આવે, 

દીવડાની જોડ અમે લઈએ રે…. હાલો…. 
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 [kh rËðMk™k [ktËhýk …h, sqXe {{Œk þk {kxu? 

 

[kh rËðMk™k [ktËhýk …h, sqXe {{Œk þk {kxu? 
 

su ™k ykðu Mkt„kÚku, yu™e {kÞk þk {kxu? 
yk ði¼ð MkkÚku ™k ykðu, ÃÞkhk M™une …ý ™k ykðu, 

ynet™wt Au ynetÞk hnuðk™wt, yu™e ËkuMŒe þk {kxu? su..™k.. 
 

{ut ƒktÄu÷e {nu÷kŒku ™u, Ëku÷Œ™wt fk÷u þwt Úkkþu? 
òðwt …zþu sku yýÄkÞwto, …rhðkh™w íÞkhu þwt Úkkþu? 

Mkki™wt ¼ið Mkki™e MkkÚku, yu™e r[tŒk þk {kxu? su..™k.. 
 

Mkwtðk¤e Ëkuhe™k ƒtÄ™, yksu Mkki «{ Úkfe ƒktÄu, 
…ý Œqxu ŒtŒw ykÞw»Þ™ku, íÞkhu fkuR yu™u ™k MkktÄu, 

¼ez …zu íÞkt ŒzŒz Œqxu, yuðk ƒtÄ™ þk {kxu? su..™k.. 
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જમનુા ને કાઠેં કા’નો વાસંળી વગાડતો 
જમનુા ને કાઠેં કા’નો વાસંળી વગાડતો 

સરૂ એના એવા રેલાઇ રે… 

વાસંળીના સરૂ સનૂી, ગોપીઓ ભાન ભલૂી 
સરૂ એના એવા રેલાઇ રે… 

ઝરમર ઝરમર મેહિુલયો વરસે 

રાધા સગં કાનો ભીંજાઇ રે 

કાળી કાળી વાદળીમા ંવીજળી ઝબકૂી 
બારે મેઘ આ  મડંાઇ રે 

મનમા ંમારા ઉમગં એવો જાગ્યો 
મીરા થઇ તજુમા ંસમાઇ જાઉં 

િવરહની વેદના હવે સહાય ના 
ઓ યામ મજુને સમાવી લે 

 િરષભ 
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ના ંમન નવ ડગે 

મેરુ તો ડગે પણ ના ંમન નવ ડગે, 

ભલે ભાગંી પડે ભરમાડં રે, 

િવપત પડે પણ વણસે નહીં 
સોહી હિરજનના ંપરમાણ રે, .. મેરુ તો ડગે 

િચ ની િુ  સદા િનમર્ળ રાખે ને, 

કરે નહીં કોઇની આશ રે 

દાન દેવે પણ રહવેે અજાચી ને 

રાખે વચનમા ંિવ ાસ રે, .. મેરુ તો ડગે 

હરખ ને શોકની ને ન આવે હડેકી ને 

આઠે પહોર રહવેે આનદં જી 

િનત્ય રહ ેસતસગંમા ંને 

તોડી દીધા માયા કેરા ફંદ રે, .. મેરુ તો ડગે 

સગંત કરો તો તમે એવાની કરજો ને 

ભજનમા ંરહજેો ભરપરૂ રે 

ગગંા સતી એમ બોિલયા ંરે, 

ના નયણોમા ંવરસે સાચા ંનરૂ રે, .. મેરુ તો ડગે 

ગગંા સતી 
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જીવન અંજલી થાજો 
જીવન અંજલી થાજો ! 

મારંુ જીવન અંજિલ થાજો ! 
ભખૂ્યા ંકા  ભોજન બનજો, તર યાનં ુ ંજળ થાજો; 
દીનદુ:િખયાનંા ંઆંસ ુલો’તા ંઅંતર કદી ન ધરાજો ! 

મારંુ જીવન અંજિલ થાજો ! 
સતની કાટંાળી કેડી પર પુ પ બની પથરાજો, 

ઝેર જગતના ંજીરવી જીરવી અમતૃ ઉરના ંપાજો ! 
મારંુ જીવન અંજિલ થાજો ! 

વણથાક્યા ચરણો મારા િનત તારી સમીપે ધાજો; 
હૈયાના પર્ત્યેક પન્દને તારંુ નામ રટાજો ! 

મારંુ જીવન અંજિલ થાજો ! 
વમળોની વચ્ચે નૈયા મજુ હાલકડોલક થાજો; 
ા કેરો દીપક મારો નવ કદીયે ઓલવાજો ! 

મારંુ જીવન અંજિલ થાજો ! 
કરસનદાસ માણેક 
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જુનુ ંતો થયુ ંરે દેવળ 

જુનુ ંતો થયુ ંરે દેવળ, જુનુ ંતો થયુ,ં 
મારો હસંલો નાનો ને દેવળ જુનુ ંતો થયુ ં
આરે કાયા રે હસંા, ડોલવાને લાગી 
પડી ગયા દાતં માયલી રેખ ુતો રહી 

મારો હસંલો નાનો ને દેવળ જુનુ ંતો થયુ ં
તારે ને મારે હસંા િપર્ત્ય ુરે બધંાણી 
ઉડી ગયો હસં િપજંર પડી તો ર ુ ં

મારો હસંલો નાનો ને દેવળ જુનુ ંતો થયુ ં
બાઇ મીરા ંકહ ેપર્ભ ુિગરીધરના ગણુ 

પેર્મ નો પ્યાલો તમને પાવુ ંને િપવુ ં
મારો હસંલો નાનો ને દેવળ જુનુ ંતો થયુ ં

મીરાબંાઈ 
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ઝેર તો પીધા ંજાણી જાણી 
નથી રે પીધા ંઅણજાણી રે, મેવાડા રાજા 

ઝેર તો પીધા ંજાણી જાણી 
કોયલ ને કાગ રાણા એક જ વરણા રે, 

કડવી લાગે છે કાગવાણી, મેવાડા રાજા 

ઝેર તો પીધા ંજાણી જાણી 
ઝેર ના ંકટોરા જ્યારે રાણાજી મોકલે, 

તેના ંબના યા દૂધ-પાણી, મેવાડા રાજા 

ઝેર તો પીધા ંજાણી જાણી 
રીસ કરીને રાણો ખડગ ઉપાડે રે, 

કર્ોધ પે દરસાણી, મેવાડા રાજા 

ઝેર તો પીધા ંજાણી જાણી 
સાધ ુનો સગં મીરા ંછોડી િદયો રે, 

તો તનેુ કરુ પટરાણી, મેવાડા રાજા 

ઝેર તો પીધા ંજાણી જાણી 
બાઇ મીરા ંકહ ેપર્ભ ુગીરીધરનાગર, 

મન રે મ યા ંકાનદુાણી, મેવાડા રાજા 

 



 

 
 

ઝેર તો પીધા ંજાણી જાણી 
નથી રે પીધા ંઅણજાણી રે, મેવાડા રાજા 

ઝેર તો પીધા ંજાણી જાણી 
મીરાબંાઇ 
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તમે રે િતલક રાજા રામના 
તમે રે િતલક રાજા રામના 
અમે વગડાના ંચદંન કા ઠ રે; 
તમારી મશે ના અમે સોિહયા-ં 

કેવા ંકેવા ંદખ સાજણ તમે રે સ ા?ં 

કહો ને સાજણ દખ કેવા ંસ ા!ં 
તમે રે ઊંચેરા ઘરના ટોડલા! 
અમે લજવાતી પાછલી રવેશ રે; 
તમારી મશે ના અમે સોિહયા-ં 

કેવા ંકેવા ંદખ સાજણ તમે રે સ ા?ં 

કહો ને સાજણ દખ કેવા ંસ ા?ં 

તમે રે અખશર થઈને ઊક યા! 
અમે પડતલ મ ૂઝંારા ઝીણી છીપના; 
તમારી મશે ના અમે સોિહયા-ં 
કહો ને કહો ને દખ કેવા ંપડયા?ં 

રાવજી પટેલ 
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તારા િવના યામ મને એકલડુ ંલાગે 
 

યામ….. યામ…. યામ…. યામ… 

તારા િવના યામ મને એકલડુ ંલાગે, 

રાસ રમવાને વહલેો આવ  (2) 

તારા િવના યામ મને એકલડુ ંલાગે, 

રાસ રમવાને વહલેો આવ  (2) 

તારા િવના યામ…. (2) 

શરદપનૂમની રાતડી, 
ચાદંની ખીલી છે ભલીભાતની (2) 

તુ ંન આવે તો યામ, 

રાસ જામે ન યામ, 

રાસ રમવાને વહલેો આવ… આવ… આવ… યામ 

તારા િવના યામ…. (2) 

ગરબે ધમુતી ગોપીઓ, 

સનુી છે ગોકુળની શેરીઓ (2) 

સનુી સનુી શેરીઓમા,ં 
ગોકુળની ગલીઓમા,ં 

રાસ રમવાને વહલેો આવ… આવ… આવ… યામ. 
તારા િવના યામ…. (2) 



 

 
 

અંગ અંગ રંગ છે અનગંનો, 
રંગ કેમ જાય તારા સગંનો (2) 

તુ ંન આવે તો યામ, 

રાસ જામે ન યામ, 

રાસ રમવાને વહલેો આવ… આવ… આવ… યામ. 
તારા િવના યામ…. (2) 

યામ….. યામ…. યામ…. યામ… 
 

 િરષભ 
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 તાલીઓના તાલે ગોરી ગરબે ઘમૂી ગાય રે, 

તાલીઓના તાલે ગોરી ગરબે ઘમૂી ગાય રે, 

પનૂમની રાત … ઊગી પનૂમની રાત … 

આસમાની ચ ૂદંડીમા,ં લહરેિણયા ં હરેાય રે, 

પનૂમની રાત … ઊગી પનૂમની રાત … 

ગોરો ગોરો ચાદંિલયો ને િદલ ડોલાવે નાવિલયો, 
કહતેી મનની વાત રે … 

પનૂમની રાત … ઊગી પનૂમની રાત … 

તાલીઓના તાલે ગોરી ગરબે ઘમૂી ગાય રે, 

પનૂમની રાત … ઊગી પનૂમની રાત … 

ઓરી ઓરી આવ ગોરી, ઓરી ઓરી, 
ચાદંિલયો િહચંોળે તારા હૈયા કેરી દોરી, 

રાતલડી રિળયાત રે … 

પનૂમની રાત … ઊગી પનૂમની રાત … 

તાલીઓના તાલે ગોરી ગરબે ઘમૂી ગાય રે, 

પનૂમની રાત … ઊગી પનૂમની રાત … 

ગરબે ઘમૂો, ગોરી ગરબે ઘમૂો, 
મો મો, ગોરી મો મો, 
રસ રમે જાણે શામિળયો , 
જમનુાજીને ઘાટ રે … 

પનૂમની રાત … ઊગી પનૂમની રાત … 



 

 
 

તાલીઓના તાલે ગોરી ગરબે ઘમૂી ગાય રે, 

પનૂમની રાત … ઊગી પનૂમની રાત … 
 

- અિવનાશ યાસ 
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તેં તો રાત આખી વાસંળી વગાડયા કરી…. 

તેં તો રાત આખી વાસંળી વગાડયા કરી 
મને સતૂીને સપને જગાડયા કરી 

બાવંરી આ આંખ મારી આમ તેમ ઘમેુ 

ઝાઝંરથી લજ્જા વેરાય 

એકલી ના મહલેમા ંઓિશકે —- 

મધવુનમા ંવાય ુલહરેાય 

હુ ંતો બાહનુા બધંમા ંબધંાયા કરી 
તેં તો રાત આખી વાસંળી વગાડયા કરી 
નીલ રંગી છાયં થઇ તારો આ સરુ મારી 

યમનુાના જળમાહંી દોડે 

જાગી ને જોઉં તો જાણુ ંનહીં કે કેમ 

કેમ મોરિપછં મ્હકેે અંબોડે 

મને અનહદના રંગમા ંડુબાડયા કરી 
તેં તો રાત આખી વાસંળી વગાડયા કરી 

 સરેુશ દલાલ 
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 ધણૂી રે ધખાવી બેલી અમે તારા નામની 
ધણૂી રે ધખાવી બેલી અમે તારા નામની 
ધણૂી રે ધખાવી બેલી અમે તારા નામની 

ભલૂો રે પડયો રે હસંો આંગણે ઊડીને આ યો 
તન-મનથી તરછોડાયો, મારગ મારગ અથડાયો 
હ ેગમ ના પડે રે એને ઠાકુર તારા નામની 

ધણૂી રે ધખાવી બેલી… 

કોને રે કા  રે જીવડા ઝખંના તને રે લાગી 
કોની રે વાટ ુ ંજોતા ભવની આ ભાવટ ભાગી 
હ ેતર યુ ંરે જાગી જીવને ભિક્ત કેરા જામની 

ધણૂી રે ધખાવી બેલી… 
 

અિવનાશ યાસ 
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નાગર નદંજીના લાલ ! 
નાગર નદંજીના લાલ ! 

રાસ રમતંા ંમારી નથડી ખોવાણી. 
કાના ! જડી હોય તો આલ 

રાસ રમતંા ંમારી નથડી ખોવાણી. 
.. નાગર નદંજીના લાલ ! 

નાની નાની નથણી ને માહંી જડેલા હીરા, 
નથણી આપો ને મારા સભુદર્ાના વીરા. 

.. નાગર નદંજીના લાલ ! 
નાનેરી પહરંુે તો મારે નાકે ના સોહાય, 

મોટેરી પહરંુે તો મારા મખુપર ઝોલા ંખાય 

.. નાગર નદંજીના લાલ ! 
વ ૃદંાવનની કંુજગલીમા ંબોલે ઝીણા મોર 

રાધાજીની નથડીનો શામિળયો છે ચોર 

.. નાગર નદંજીના લાલ ! 
નથણી આપોને પર્ભ ુનદંના કુમાર, 

નરસૈંયાના વામી ઉપર જાઉં બિલહાર. 
.. નાગર નદંજીના લાલ ! 
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પગ ઘુઘંરંુ બાધંી નાચી રે 
પગે ઘુઘંરંુ બાધંી નાચી રે … ટેક 

મૈં તો મેરે નારાયણ કી, 
આપ હી હો ગઇ દાસી રે … પગ 

લોગ કહ ેમીરા ંભયી બાવંરી, 
ન્યાત કહ ેકુલ નાસી રે … પગ 

િવષ કા પ્યાલા રાણાજીને ભેજ્યા, 
પીવત મીરા ંહાસંી રે … પગ 

મીરા ંકે પર્ભ ુિગિરધર નાગર, 

સહજ િમલે અિવનાશી રે … પગ 

મીરાબંાઇ 
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પગ મને ધોવા ો 
ધોવા ો રઘરુાય,પર્ભ ુમને શક પડયો મનમાયં, 

તમારા પગ ધોવા ો રઘરુાય જી. 
રામ લ મણ જાનકીજી, તીર ગગંાને જાયજી 

નાવ માગંી નીર તરવા, ગહુ બો યો ગમ ખાઈ.. પગ મને.. 
રજ તમારી કામણગારી, નાવ નારી થઈ જાયજી 

તો તો અમારા રંક જનની, આજીવીકા ટળી જાય.. પગ મને.. 
જોઈ ચતરુાઈ ભીલ જનની, જાનકી મુ કાયજી 

અભણ કેવુ ંયાદ રાખે, ભણેલા ભલૂી જાય.. પગ મને.. 
િદન દયા  આ જગતમા ંગરજ કેવી ગણાયજી, 

આપ વાને ઉભા રાખી પગ પખાળી જાયજી .. પગ મને.. 
નાવડીમા ંબાવડી ઝાલી રામની ભીલરાયજી 

પાર ઉતરી પછૂીયુ ંશી લેશો તમે ઉતરાઈ.. પગ મને.. 
નાવની ઉતરાઈ ના લઈએ આપણે ધધંાભાઈજી 

‘કાગ’ કહ ેકદી ખારવો ના લીયે ખારવાની ઉતરાઈ.. પગ 
મને.. 

દુલા ભાયા કાગ 
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«¼wS ™u …zËk{kt hk¾{kt 
 

«¼wS ™u …zËk{kt hk¾{kt …qòhe Œkhk 
ykŒ{™u ykuÍ÷{kt hk¾{kt (2) 

 

ðkÞw rðtÍkMku ™u Ëeðzk yku÷kþu yuðe 
¼eŒe ðtxku¤eÞk™e ¼k¤{kt..(2) 

ykzku Q¼ku Œkhku ..(2) Ëun yze¾{ 
ƒ¤e òþu yuŒku hk¾{kt.. …qòhe Œkhk..... 

 

Qze Qze ykÔÞk …t¾e Mke{kzuÚke 
Úkkf ¼hu÷ku yu™e …kt¾{kt..(2) 

MkkŒu Mk{tËh ..(2) …kh fÞko ŒkuÞu 
™Úke hu „w{k™ yu™e ykt¾{kt. .....…qòhe Œkhk... 

 

nkÚk™k hŒ™ Œkhk, Aku™u ¾kuðkÞ ¼kR 
nehk ÷qtxkÞ Œkhk ÷k¾™k..(2) 

niÞk™ku nehku Œkhku ..(2) ™ne hu ÷qtxkÞ fkuR rË 
¾kuxk nehk™u ¾ut[e hk¾{kt 

…qòhe Œkhk ykŒ{™u ykuÍ÷{kt hk¾{kt 
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…kÞku S {it™u hk{ hŒ™ Ä™ …kÞku 
 

…kÞku S {it™u hk{ hŒ™ Ä™ …kÞku 
ÔkMŒw y{w÷¾ Ëe {uh MkË„wY; 

rfh…k fh y…™kÞku, 
…kÞkuS {it™u hk{ hŒ™ Ä™ …kÞku... 

 

s™{ s™{ fe …qtS …kR; 
s„{ut Mk¼e ¾kuðkÞku. 

…kÞkuS {it™u hk{ hŒ™ Ä™ …kÞku... 
 

¾h[I ™ ¾qxu  ðkfku [kuh ™ ÷qtxu 
rË™ rË™ ƒZŒ MkðkÞku. 

…kÞkuS {it™u hk{ hŒ™ Ä™ …kÞku... 
 

MkŒfe ™kð, ¾uðrxÞk MkË„wY 
¼ðMkk„h Œh ykÞku 

…kÞkuS {it™u hk{ hŒ™ Ä™ …kÞku... 
 

{ehkt fu «¼w r„rhÄh ™k„h! 
nh¾ nh¾ sþ „kÞku 

…kÞkuS {it™u hk{ hŒ™ Ä™ …kÞku... 
 

{ehktƒkR 
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«¼w ! {kuhu yð„wý r[¥k ™ Ähku. 
 

«¼w ! {kuhu yð„wý r[¥k ™ Ähku. 
Mk{Ëhþe ne ™k{ rŒnkhku, [knu Œku …kh fhku. ..«¼w.. 

Rf ™rËÞk Rf ™k÷ f nkðŒ, {i÷ku rn ™eh ¼hku; 
sƒ {e÷ fhfu yuf ƒh™ ¼Þu, MkwhMkrh ™k{ …Þkuo. ..«¼w.. 

 

Rf ÷kunk …qò{ut hk¾Œ, Rf ½h ƒrÄf …Þkuo; 
…khMk „wý yð„wý ™™net r[ŒðŒ, ft[™ fhŒ ¾hku. ..«¼w.. 

 

Þn {kÞk ¼ú{ò÷ f nkðŒ, MkqhËkMk Mk„hku; 
yƒfe ƒuh {kunet  …kh WŒkhku, Ãkú™ Œ™ òŒ {uhku xhku.  

«¼w ! {kuhu yð„wý r[¥k ™ Ähku. 
 

MkqhËkMk 

 

OP>v 



 

 
 

પેર્મળ જ્યોિત તારો દાખવી 
પેર્મળ જ્યોિત તારો દાખવી, 

મજુ જીવનપથં ઉજાળ … પેર્મળ જ્યોિત 

દૂર પડયો િનજ ધામથી હુ,ં 
ને ઘેરે ઘન અંધાર, 

માગર્ સઝૂે નવ ઘોર રજિનમા,ં 
િનજ િશશનેુ સભંાળ, 

મારો જીવનપથં ઉજાળ … પેર્મળ જ્યોિત 

ડગમગતો પગ રાખ િ થર મજુ, 

દૂર નજર છો ન જાય; 

દૂર માગર્ જોવા લોભ લગીર ન, 

એક ડગલુ ંબસ થાય, 

મારે એક ડગલુ ંબસ થાય.  પેર્મળ જ્યોિત 

આજ લગી ર ો ગવર્મા ંહુ,ં 
ને માગી મદદ ના લગાર; 

આપબળે માગર્ જોઇને ચાલવા, 
હામ ધરી મઢૂ બાળ; 

હવે માગુ ંતજુ આધાર … પેર્મળ જ્યોિત 

ભભકભયાર્ તેજથી હુ ંલોભાયો, 
ને ભય છતા ંધય  ગવર્, 

વીત્યા ંવષ  ને લોપ મરણ ી, 



 

 
 

ખલન થયા ં  સવર્, 
મારે આજ થકી નવુ ંપવર્ …પેર્મળ જ્યોિત 

તારા પર્ભાવે િનભા યો મને પર્ભ ુ! 
આજ લગી પેર્મભેર, 

િન  ેમને તે િ થર પગલેથી 
ચલવી પહ ચાડશે ઘેર, 

દાખવી પેર્મલ જ્યોિતની સેર…પેર્મળ જ્યોિત 

કદર્મભિૂમ કળણ ભરેલી, 
ને િગિરવર કેરી કરાડ, 

ધસમસતા જળકેરા પર્વાહો, 
સવર્ વટાવી કૃપાળ, 

મને પહ ચાડશે િનજ ાર …પેર્મળ જ્યોિત 

રજિન જશે, ને પર્ભાત ઊજળશે, 

ને િ મત કરશે પેર્માળ, 

િદ ય ગણોના ંવદન મનોહર 

મારે  વ યા ંિચરકાળ, 

 મેં ખોયા હતા ંક્ષણવાર…પેર્મળ જ્યોત 

 નરિસહંરાવ િદવેિટયા 
 

OP>v 



 

 
 

…kÞku S {i™u hk{ hŒ™ Ä™ …kÞku 
 

…kÞku S {i™u hk{ hŒ™ Ä™ …kÞku 
 

ðMŒw y{w÷¾ Ëe {uhu MkË„wY; 
rfh…k fh y…™kÞku....…kÞku S.... 

 

s™{ s™{ fe …qtS …kR; 
s„{ut Mk¼e ¾kuðkÞku. ....…kÞku S.... 

 

¾h[I ™ ¾qxu, ðkfku [kuh ™ ÷qtxu 
rË™ rË™ ƒZŒ MkðkÞku. ....…kÞku S.... 

 

MkŒfe ™kð, ¾uðrxÞk MkË„wY; 
¼ðMkk„h Œh ykÞku. ....…kÞku S.... 

 

{ehkt fu «¼w r„rhÄh ™k„h ! 
nh¾ nh¾ sþ „kÞku. ....…kÞku S.... 
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પખંીડા રે ઉડી જાજો.. 
પખંીડા રે ઉડી જાજો પાવાગઢ રે 

મહાકાળીને જઇને કહજેો ગરબે રમે રે 
પખંીડા.. ઓ પખંીડા.. 

ઓ  યા ગામના સથુારી વીરા  હલેા આવો રે 
મારી મહાકાળીને કા  ડા બાજઠ લાવો રે 
સારા લાવો, સુદંર લાવો,  હલેા આવો રે 
મારી મહાકાળીને જઈને કહજેો ગરબે ઘમેૂ રે 
પખંીડા રે ઉડી જાજો.. પખંીડા.. ઓ પખંીડા.. 
ઓ યા ગામના ંદોશીડા વીરા  હલેા આવો રે 
મારી મહાકાળીને કા  ડી ચ ૂદંડી લાવો રે 
સારી લાવો, સુદંર લાવો, હલેા આવો રે 
મારી મહાકાળીને જઈને કહજેો ગરબે ઘમેૂ રે 
પખંીડા રે ઉડી જાજો.. પખંીડા.. ઓ પખંીડા.. 
ઓ યા ગામના ંમણીયારા વીરા  હલેા આવો રે 
મારી મહાકાળીને કા  ડો ચડૂલો લાવો રે 
સારો લાવો, સુદંર લાવો, હલેા આવો રે 
મારી મહાકાળીને જઈને કહજેો ગરબે ઘમેૂ રે 
પખંીડા રે ઉડી જાજો.. પખંીડા.. ઓ પખંીડા.. 
ઓ  યા ગામના સોનીડા વીરા  હલેા આવો રે 
મારી મહાકાળીને કા  ડા ઝાઝંર લાવો રે 



 

 
 

સારા લાવો, સુદંર લાવો,  હલેા આવો રે 
મારી મહાકાળીને જઈને કહજેો ગરબે ઘમેૂ રે 
પખંીડા રે ઉડી જાજો.. પખંીડા.. ઓ પખંીડા.. 
ઓ  યા ગામના કંુભારી વીરા  હલેા આવો રે 
મારી મહાકાળીને કા  ડો ગરબા લાવો રે 
સારો લાવો, સુદંર લાવો,  હલેા આવો રે 
મારી મહાકાળીને જઈને કહજેો ગરબે ઘમેૂ રે 
પખંીડા રે ઉડી જાજો.. પખંીડા.. ઓ પખંીડા.. 
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પખંીડાને આ પીંજરુ જૂનુ ંજૂનુ ંલાગે 

પખંીડાને આ પીંજરુ જૂનુ ંજૂનુ ંલાગે 

બહ ુએ સમજા યુ ંતો યે પખંી નવુ ંપીંજરુ માગેં 

ઉમટયો અજપંો એને, પડંના રે પર્ાણનો 
અણધાય  કય  મનોરથ દૂરના પર્યાણનો 
અણદીઠેલ દેશ જાવા, લગન એને લાગે 

બહ ુએ સમજા યુ ંતો યે પખંી નવુ ંપીંજરુ માગેં 

સોને મઢેલ બાજિઠયોને, સોને મઢેલ લો 
હીરે જડેલ િવઝંણો મોતીનો મ ઘો અણમોલો 
પાગલના થઇએ ભેરુ, કોઇના રંગ લાગે 

બહ ુએ સમજા યુ ંતો યે પખંી નવુ ંપીંજરુ માગેં 

અિવનાશ યાસ 
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બે લ ચઢાવે 

બે લ ચઢાવે મિૂતર્ પર, 
પર્ભ ુનહીં મળે સ તામા,ં ઈ ર પડયો નથી ર તામા.ં 

કૃ ણની પાસે જવુ ંહોય તો, 
બનવુ ંપડે સદુામા, ઈ ર પડયો નથી ર તામા.ં 

સાચુ ંછે એ સચરાચર છે, 

સાચુ ંછે એ અજરાઅમર છે, 

સાચુ ંછે એ પરમે ર છે, 

પણ ચોધારે વરસે મેહલુીયો તો, 
મળે એક ટીપામંા,ં ઈ ર પડયો નથી ર તામા.ં 

રામનુ ં વાગત કરતા ંઋિષઓ, જાપ જપન્તા રહી ગયા,ં 
એઠા ંબોરને અમતૃ કરીને રામ શબરીના ંથઈ ગયા,ં 

નહીં મળે ચાદંી સોનાના ંઅઢળક િસક્કામા,ં 
નહીં મળે કાશીમા ંકે નહીં મળે મક્કામા,ં 

પણ નસીબ હોય તો મળી જાય એ તલુસીના ંપ ામા,ં 
ઈ ર પડયો નથી ર તામા.ં 
બે લ ચઢાવે મિૂતર્ પર, 

પર્ભ ુનહીં મળે સ તામા,ં ઈ ર પડયો નથી ર તામા.ં 
અિવનાશ યાસ 
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ભિક્ત કરતા ં ટે મારા ંપર્ાણ… 

ભિક્ત કરતા ં ટે મારા ંપર્ાણ પર્ભ ુએવુ ંમાગં ુ  ં

રહ ે દયકમળમા ંતારંુ ધ્યાન પર્ભ ુએવુ ંમાગં ુ  ં

તારંુ મખુડુ ંપર્ભજુી હુ ંજોયા ંકરંુ, 
રાત િદવસ ગણુો તારા ંગાયા કરંુ, 

અંત સમયે રહ ેતારંુ ધ્યાન, પર્ભ ુએવુ ંમાગં ુ  ં

ભિક્ત કરતા…ં 

મારી આશા િનરાશા કરશો નહી, 
મારા અવગણુ હૈયે ધરશો નહી, 

ાસે ાસે રહ ેતારંુ ધ્યાન, પર્ભ ુએવુ ંમાગં ુ  ં

ભિક્ત કરતા…ં 

મારા ંપાપ ને તાપ સમાવી દેજો, 
આ સેવકને ચરણોમા ંરાખી લેજો, 

આવી દેજો દશર્ન દાન, પર્ભ ુએવુ ંમાગં ુ  ં

ભિક્ત કરતા…ં 

 
તારી આશાએ પર્ભ ુહુ ંતો જીવી ર ો, 
તને મળવાને પર્ભ ુહુ ંતો તરસી ર ો, 

મારી કોમળ કાયા ના કરમાય, પર્ભ ુએવુ ંમાગં ુ  ં

ભિક્ત કરતા…ં 



 

 
 

 
મારા ંભવોભવના ંપાપો દૂર કરો, 
મારી અરજી પર્ભજુી હૈયે ધરો, 

મને રાખ  તારી પાસ, પર્ભ ુએવુ ંમાગં ુ  ં

તુ ંરહે  ભવોભવ સાથ, પર્ભ ુએવુ ંમાગં ુ  ં

ભિક્ત કરતા…ં 
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ભીતરનો ભે  

ભીતરનો ભે  મારો આતમો ખોવાયો રે, 
મારગનો ચીંધનારો ભોિમયો ખોવાયો, 

હ ેવાટે િવસામો લેતા ંજોયો હોય તો કે’જો. 
એના ંરે િવના મારી કાયા છે પાગંળી, 

આવે આંખ છતાયેં મારી આંખ્યુ ંછે આંધળી, 
મારા રે સરવરીયાનો હસલંો રીસાયો રે. 

હ ેસરવરમા ંતરતો કોઈએ જોયો હોય તો કે’જો. 
તનડુ ં ઠાણુ ંમારંુ મનડુ ંરંુધાણુ,ં 

તાર તટૂયો ને અધવચ ભજન નદંવાણુ,ં 
કપરી આંધીમા ંમારો દીવડો ઝડપાયો રે. 

હ ેઆછો સળગતો કોઈએ જોયો હોય તો કે’જો. 
અિવનાશ યાસ 
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મને એ જ સમજાતુ ંનથી 
મને એ જ સમજાતુ ંનથી કે આવુ ંશાને થાય છે 

લડા ંડબૂી જતા ંને પથ્થરો તરી જાય છે ! 
ટળવળે તર યા,ં ત્યહા ં  વાદળી વેરણ બને, 

તે જ રણમા ંધમૂ મસુળધાર વરસી જાય છે ! 
ઘરહીણા ંઘમેૂ હજારો ઠોકરાતા ંઠેર ઠેર : 

ને ગગનચમુ્બી મહાલો જનસનૂા ંરહી જાય છે ! 
દેવડીએ દંડ પામે ચોર મઠૂી જારના : 

ને લાખ ખાડંી લ ૂટંનારા મહફેીલે મડંાય છે ! 

કામધેનનેુ મળે ના એક સકંુૂ તણખલુ,ં 
ને લીલાછંમ ખેતરો સૌ આખલા ચરી જાય છે ! 

છે ગરીબોના કબૂામા ંતેલનુ ંટીપુયં દો લુ,ં 
ને ીમતંોની કબર પર ઘીના દીવા થાય છે ! 

- કરસનદાસ માણેક 
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મા તારો ગરબો ઝાકમજોળ.. 

હ ેમા તારો ગરબો ઝાકમજોળ, ઘમેૂ ગોળ ગોળ, 

પાવાગઢની પોળમા ંરે લોલ.. 
મા તારી ચ ૂદંડી રાતીચોળ, ઊડે રંગચોળ, 

પાવાગઢની પોળમા ંરે લોલ.. 
હ ેમાડી ગરબે ઘમેૂ, હ ેસજી સોળ શણગાર, 
માડી તારા ચરણોમા ંપાવન પગથાર. 

મા તારે ગરબે લનો િહડંોળ, મ ઘો અણમોલ, 

પાવાગઢની પોળમા ંરે લોલ.. 
હ ેમા તારો ગરબો ઝાકમજોળ, ઘમેૂ ગોળ ગોળ, 

પાવાગઢની પોળમા ંરે લોલ.. 
મા તારી ચ ૂદંડી રાતીચોળ, ઊડે રંગચોળ, 

પાવાગઢની પોળમા ંરે લોલ.. 
મા  નો  ગરબો  રે,  રમે  રાજ  ને  દરબાર. 
મા  નો  ગરબો  રે ,  રમે  રાજ  ને  દરબાર, 

રમતો  ભમતો  રે  આ યો  કંુભારી  ને  ાર. 
એલી  કંુભારી  ની  નાર  તુ ં તો  સતુી  હોય  તો  જાગ, 

મા  ને  ગરબે  રે  ડા  કોિડયા ં મેલાવ. 
મા  નો  ગરબો  રે ,  રમે  રાજ  ને  દરબાર, 

રમતો  ભમતો  રે  આ યો  સોનીડા  ને  ાર. 



 

 
 

 
એલી  સોનીડા  ની  નાર  તુ ં તો  સતુી  હોય  તો  જાગ, 

મા  ને  ગરબે  રે  ડા  જાળીયા  મેલાવ. 
મા  નો  ગરબો  રે ,  રમે  રાજ  ને  દરબાર, 

રમતો  ભમતો  રે  આ યો  ઘાચંીડા  ને  ાર. 
એલી  ઘાચંીડા  ની  નાર  તુ ં તો  સતુી  હોય  તો  જાગ, 

મા  ને  ગરબે  રે  ડા  િદવેલીયા  પરુાવ. 
મા  નો  ગરબો  રે,  રમે  રાજ  ને  દરબાર. 
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મા બાપને ભલૂશો નિહ 

ભલૂો ભલે બીજુ ંબધુ,ં મા બાપને ભલૂશો નિહ 

અગિણત છે ઉપકાર એના, એ કદી િવસરશો નિહ 

પથ્થર પજૂ્યા પથૃ્વી તણા, ત્યારે દીઠું તમ મખુડુ ં

એ પિુનત જનના ંકાળજા,ં પથ્થર બની દંશો નિહ 

કાઢી મખેુથી કોળીયા, મ્હ મા ંદઈ મોટા કયાર્ 
અમતૃ તણા ંદેનાર સામે, ઝેર ઉગળશો નિહ 

લાખો લડા યા ંલાડ તમને, કોડ સૌ પરુા કયાર્ 
એ કોડના પરુનારના, કોડને ભલૂશો નિહ 

લાખો કમાતા હો ભલે, મા બાપ થી ના ઠયાર્ 
એ લાખ નિહ ંપણ રાખ છે, એ માનવુ ંભલૂશો નિહ 

સતંાનથી સેવા ચાહો, સતંાન છો સેવા કરો 
વુ ંકરો તેવુ ંભરો, એ ભાવના ભલૂશો નિહ 

ભીને સઈૂ પોતે અને, સકેુ સવુડા યા આપને 

એ અમીમય આંખને, ભલૂીને ભીંજવશો નિહ 

પુ પો િબછા યા ંપેર્મથી, ણે તમારા રાહ પર 

એ રાહબરના રાહ પર, કંટક કદી બનશો નિહ 

ધન ખરચતા ંમળશે બધુ,ં માતા િપતા મળશે નિહ 

પલ પલ પિુનત એ ચરણની, ચાહના ભલૂશો નિહ. 
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{kxe fnu fwBnkh Mku, Œqt sÞkut hkitËu {kuÞ; 
 

{kxe fnu fwBnkh Mku, Œqt sÞkut hkitËu {kuÞ; 
yuf rË™ yiMkk nkuÞ„k, {it hkitËqt„k ŒkuÞ. 

 
ykÞu ni Mkku òÞut„u, hkò htf Vfeh; 

yuf rMktnkM™ [Z [÷u, yuf ƒtÄu stSh. 
 

fƒehk yk… X„kRyu, ykih ™ X„eÞu fkÞ; 
yk… X„u Mkw¾ Q…su, ykih X„u Ëw:¾ nkuÞ. 

fƒeh Mkknuƒ 
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માડી તારુ કંકુ ખયુર્ં ને સરુજ ઊગ્યો 

ઓ મા…ં ઓ મા…ં. 

માડી તારુ કંકુ ખયુર્ં ને સરુજ ઊગ્યો 
જગ માથે જાણે પર્ભતુાએ પગ મકૂ્યો. 
મિંદર સજાર્ય ુને ઘટંારવ ગાજ્યો 

નભનો ચદંરવો મા એ આંખ્યમુા ંઆંજ્યો 
દીવો થાવા મિંદરનો ચાદંો આવી પગૂ્યો 

કંકુ ખયુર્ં ને સરુજ ઉગ્યો… 

માડી તારુ કંકુ ખયુર્ં ને સરુજ ઊગ્યો. 
માવડી ની કોટમા તારાના મોતી 

જનની ની આંખ્યુ ંમા ંપનૂમની જ્યોિત 

છડી રે પકુારી મા ની મોરલો ટ્હકુ્યો 
કંકુ ખયુર્ં ને સરુજ ઉગ્યો… 

માડી તારુ કંકુ ખયુર્ં ને સરુજ ઊગ્યો. 
નોરતા ંના રથના ંઘઘૂરા રે બો યા 
અજવાળી રાતે મા એ અમરત ઢો યા ં

 



 

 
 

 
ગગન નો ગરબો મા ના ચરણોમા ં ક્યો 

કંકુ ખયુર્ં ને સરુજ ઉગ્યો… 

માડી તારુ કંકુ ખયુર્ં ને સરુજ ઊગ્યો. 
અિવનાશ યાસ 
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મા પાવા તે ગઢથી ઊતયાર્… 

મા પાવા તે ગઢથી ઊતયાર્, મા કાળી રે, 
માએ વસા યુ ંચાપંાનેર, પાવાગઢવાળી રે. 
મા ચાપંા તે નેરના ચાર ચૌટા મા કાળી રે, 
સોનીએ માડંયા ંહાટ, પાવાગઢવાળી રે. 

મા પાવા તે ગઢથી… 

મા સોનીડો લાવે ડા ં મણા,ં મા કાળી રે, 
મારી અંબા માને કાજ, પાવાગઢવાળી રે. 

મા પાવા તે ગઢથી…. 

મા માળી તે આવે મલપતો, મા કાળી રે, 
એ તો લાવે છે ગજરાની જોડ, પાવાગઢવાળી રે. 

મા પાવા તે ગઢથી…. 

મા કંુભારી આવે મલપતો, મા કાળી રે, 
એ તો લાવે છે ગરબાની જોડ, પાવાગઢવાળી રે. 

મા પાવા તે ગઢથી…. 



 

 
 

 
મા સથુીરી આવે મલપતો, મા કાળી રે, 

એ તો લાવે છે બાજઠની જોડ, પાવાગઢવાળી રે. 
મા પાવા તે ગઢથી…. 

મા ગાય શીખે ને સાભંળે, મા કાળી રે, 
તેની અંબા મા પરૂજો આશ, પાવાગઢવાળી રે. 

મા પાવા તે ગઢથી…. 
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કોઈ દી સાભંરે નૈ, મા મને કોઈ દી સાભંરે નૈ, 
કોઈ દી સાભંરે નૈ, મા મને કોઈ દી સાભંરે નૈ, 

કેવી હશે ને કેવી નૈ, મા મને કોઈ દી સાભંરે નૈ. 
કોક કોક વાર વળી રમ્મત વચાળે મારા કાનમા ં

ગણગણ થાય, 

હ ુત ુત ુતનુી હિડયાપાટીમા ંમાનો શબદ સભંળાય- 

મા જાણે િહચંકોરતી વઈ ગઈ 

હાલાનંા સરૂ થોડા વેરતી ગઈ….કોઈ દી સાભંરે નૈ 

ાવણની કોક કોક વે’લી સવારમા ંસાભંરી આવે બા, 
પાિરજાતકની મીઠી સગુધં લઈ વાડીએથી આવતો વા, 

દેવને પજૂતી લ લૈ લૈ 

મા એની મ્હકે મ્હકે મેલતી ગઈ….કોઈ દી સાભંરે નૈ 

સવૂાના ંખડંને ખણેૂ બેસીને કદી આભમા ંમીટ માડું;ં 

માની આંખો જ જાણે જોઈ રહી છે મને એમ મન થાય 
ગાડું,ં 

તગતગ તાકતી ખોળલે લૈ 

 



 

 
 

 
ગગનમા ંએ જ ગ ચોડતી ગૈ….કોઈ દી સાભંરે નૈ 

કોઈ દી સાભંરે નૈ, મા મને કોઈ દી સાભંરે નૈ 

કેવી હશે ને કેવી નૈ, મા મને કોઈ દી સાભંરે નૈ 

- ઝવેરચદં મેઘાણી 
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માધવ ક્યાયં નથી મધવુનમા ં! 

માધવ ક્યાયં નથી મધવુનમા ં! 
લ કહ ેભમરાને, ભમરો વાત વહ ેગુજંનમા…ં…. 

માધવ ક્યાયં નથી. 
કાિલદંીના જળ પર કી પછેૂ કદંબ ડાળી, 

“યાદ તને, બેસી અહીં વેણ ુવાતા’તા 
વનમાળી ?” 

લહર વમળને કહ,ે વમળ એ વાત મરે પદંનમા…ં 

માધવ ક્યાયં નથી. 
કોઈ ન માગે દાણ, કોઈની આણ ન વાટે ફરતી, 
હવે કોઈ લજ્જાથી હસતા ંરાવ કદી ક્યા ંકરતી ? 

નદં કહ ેજશમુતીને, માતા હાલ ઝરે લોચનમા…ં.. 

માધવ ક્યાયં નથી. 
િશર પર ગોરસ મટુકી મારી વાટ ન કેમે ખટૂી, 

અબ લગ કંકર એક ન વાગ્યો ગયા ંભાગ્ય મજુ ટી ! 
કાજળ કહ ેઆંખોને, આંખો વાત વહ ેઅંસવુનમા ં!… 

માધવ ક્યાયં નથી મધવુનમા ં! 
હરીન્દર્ દવે 
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મારા રામ, તમે સીતાજીને તોલે ન આવો 
દયાના સાગર થઇ ને, કૃપા રે નીધાન થઇ ને 

છો ને ભગવાન કેવરાવો 
પણ રામ તમે સીતાજીની તોલે ન આવો 
મારા રામ તમે સીતાજીની તોલે ન આવો 
સોળે શણગાર સજી મિંદરને ાર તમે 

લ ને ચદંન થી છો પજૂાઓ 

પણ રામ તમે સીતાજીની તોલે ન આવો 
મારા રામ તમે સીતાજીની તોલે ન આવો 
કાચા રે કાન તમે ક્યા ંના ભગવાન તમે 

અિગ્ન પરીક્ષા કોની કીધી 
તારો પડછાયો થઇ જઇ ને 

વગડો રે વેઠયો એને લોકોની વાતે ત્યાગી દીધી 
પિત થઇ ને પત્નીને પારખતા ંન આવડી 
છો ને ઘટઘટના ાતા થઇ લાઓ 

પણ રામ તમે સીતાજીની તોલે ન આવો 
મારા રામ તમે સીતાજીની તોલે ન આવો 

તમથીયે પહલેા અશોક વનમા ં
સીતાજી એ રાવણને હરા યો 

દૈત્યોના બીચમા નીરાધાર નારી તો’યે 

દશ માથાવાળો ત્યા ંના ફા યો 



 

 
 

 
મરેલા ને માય  તેમા કયુર્ં શુ ંપરાકર્મ 

અમથો િવજય નો લટૂયો હાવો 
મારા રામ તમે સીતાજી ની તોલે ન આવો 

 અિવનાશ યાસ 
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મારી શેરીએથી કાનકંુવર આવતા રે લોલ 

મારી શેરીએથી કાનકંુવર આવતા રે લોલ, 

મખેુથી મોરલી બજાવતા રે લોલ. 
હુ ંતો ઝબકીને જોવા નીસરી રે લોલ 

ઓઢણ અંબર વીસરી રે લોલ. 
હુ ંતો પાણીડાનંી મસે જોવા નીસરી રે લોલ, 

ઇંઢોણી ને પાટલી વીસરી રે લોલ. 
સાગ રે સીસમની મારી વેલડી રે લોલ 

નવલે સતુારે ઘડી પીંજણી રે લોલ. 
મેં તો ઘોળો ને ઘમળો બે જોિડયા રે લોલ 

જઇ અને અમરાપરમામંા ંછોિડયા રે લોલ 

અમરાપરના તે ચોકમા ંદીવા બળે રે લોલ 

મેં તો જાણ્યુ ંક એ હિર અહીં વસે રે લોલ 

મેં તો દૂધ ને સાકરનો શીરો ક્ર્યો રે લોલ 

તર્ાબંાના તર્ાસંમા ંટાઢો કય  રે લોલ 

હુ ંતો જમવા બેઠી ને જીવણ સાભંયાર્ રે લોલ 

કંઠેથી કોિળયો ન ઊતય  રે લોલ 

મને કોઇ તો દેખાડો દીનાનાથને રે લોલ 

કોિળયો ભરાવુ ંજમણા હાથનો રે લોલ 

હુ ંતો ગ દરે તે ગાવડીને છોડતી રે લોલ 

ચારેય િદશે તે નજર ફેરતી રે લોલ 



 

 
 

 
મેંતો છેટેથી છેલવર દેિખયા રે લોલ 

હિરને દેખીને ઘ ૂઘંટ ખોિલયા રે લોલ 

મારી શેરીએ તે કાનકંુવર આવતા રે લોલ 

મીઠી તે મોરલી વગાડતા રે લોલ 
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મારે મિહસાગરને આરે… 

હ ેમારે મિહસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે 

વાગે સે ઢોલ વાગે સે 

ગામ ગામના ંસોનીડા આવે સે 

એ આવે સે હ ુલાવે સે 

મારા માની નથણીયુ ંલાવે સે 

મારે મિહસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે 

ગામ ગામના ંસથુારી આવે સે 

એ આવે સે હ ુલાવે સે 

મારી માનો બાજોઠીયો લાવે સે 

મારે મિહસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે 

ગામ ગામના ંદોશીડા આવે સે 

એ આવે સે હ ુલાવે સે 

મારી માની ચુદંડીયો લાવે સે 

મારે મિહસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે 

હ ેમારે મિહસાગરને આરે ઢોલ વાગે સે 

વાગે સે ઢોલ વાગે સે 
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{i÷e [kËh ykuZfu fiMku,îkh ŒwBnkhu ykWt 

 

{i÷e [kËh ykuZfu fiMku,îkh ŒwBnkhu ykWt 
nu …kð™ …h{uïh {uhu, {™ ne {™ þh{kWt.. {i÷e [kËh 

 

Œq™u {wÍfku s„{ut ¼uò, r™{o÷ Ëufh fkÞk 
yk fhfu  MktMkkh{ut {i™u, RMkfku zk½ ÷„kÞk 

s™{ s™{fe {i÷e [kËh, fiMku zk½ Aw…kWt.....{i÷e [kËh 
 

r™{o÷ ðkýe …kfh ŒwÍMku, ™k{ ™ Œuhk „kÞk 
™uºk {wtËfh nu …h{uïh, f¼e ™ ŒwÍfku æÞkÞk 

{™ ðeýkfe Œkhu Œqxe, yƒ fÞk „eŒ Mkq™kW. .....{i÷e [kËh 
R™ …ihkuMku [÷fh Œuhu, {trËh f¼e ™ ykÞk 
snkt snkt nku …qsk Œuhe, f¼e ™ þeþ ÍwfkÞk 

nu {nkðeh (nhenh) {it nkhfu ykÞk.....{i÷e [kËh 
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મનેુ એકલી જાણીને ક્હાને છેડી રે… 

 
મનેુ એકલી જાણીને ક્હાને છેડી રે… 

પછી કહી દઉં જશોદાના કાનમા.ં 
મારો મારગડો છોડીને હાલતો થા… 

પછી કહી દઉં જશોદાના કાનમા.ં 
મેળામા ંમળવા હાલી, મારી સરખી સૈયરને 

મેળામા ંમળી ગયો પેલો રે તોફાની ક્હાન, 

મારો છેડલો ન ઝાલ, તને કહી દઉં …ં 

પછી કહી દઉં જશોદાના કાનમા.ં 
મનેુ એકલી જાણીને ક્હાને છેડી રે… 

બેડલુ ંલઇને હુ ંતો સરોવર ગઇ’તી 
પા  ંવળીને જોયુ,ં બેડલુ ંચોરાઇ ગયુ,ં 

મારા બેડલાનો ચોર, મારે કેમ લેવો ખોળી… 

દઇ દે બેડલુ ંરે ઓ મારા ક્હાનજી. 
મનેુ એકલી જાણીને ક્હાને છેડી રે… 
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મખુડાની માયા લાગી રે 

મખુડાની માયા લાગી રે, મોહન પ્યારા 
મખુડાની માયા લાગી રે.. 

મખુડુ ંમેં જોયુ ંતારંુ, સવર્ જગ થયુ ંખારંુ 
મન મારંુ ર ુ ંન્યારંુ રે.. 

મોહન પ્યારા, મખુડાની માયા લાગી રે 
સસંારીનુ ંસખુ એવુ,ં ઝાઝંવાના ંનીર વુ ં

તેને તચુ્છ કરી દેવુ ંરે.. 
મોહન પ્યારા, મખુડાની માયા લાગી રે 
સસંારીનુ ંસખુ કાચુ,ં પરણી ને રંડાવુ ંપા  ં

તેને તો શીદ જાચુ ંરે.. 
મોહન પ્યારા, મખુડાની માયા લાગી રે 

પરણુ ંતો પર્ીતમ પ્યારો, અખડં સૌભાગ્ય મારો 
મેં તો કરસાયો તારો રે.. 

મોહન પ્યારા, મખુડાની માયા લાગી રે 
મીરાબંાઈ બિલહારી, આશા મનેુ એક તારી 

સસંારથી રહી ન્યારી રે.. 
મોહન પ્યારા, મખુડાની માયા લાગી રે 

OP>v 



 

 
 

 
મળૂ રે િવનાનુ ં

મળૂ રે િવનાનુ ંકાયા ઝાડવુ ંરે જી, 

એ જી એને પડતા ંન લાગે જો ને વાર. 
એને પેર્મના ંરે ખાતર પરુાવજો, 
એની પા યુ ંપહ ચી િપયાની પાસ. 
એને સતના ંપાણીડા ંિસચંાવજો, 
એની મરૂત સરૂત પાિણયાર. 

એને શીલ ને સતંોષ બે ફળ હવુા ંજી, 

એ જી એ તો અમરફળ કહવેાય. 
કહ ેરે રિવ ગરુુ ભાણને, 

એ જી પર્ભનેુ ભજો તો ભવ પાર. 
રિવ ભાણ 
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{i÷e [kËh ykuZfu fiMku,îkh ŒwBnkhu ykWt 

 

{i÷e [kËh ykuZfu fiMku,îkh ŒwBnkhu ykWt 
nu …kð™ …h{uïh {uhu, {™ ne {™ þh{kWt.. {i÷e [kËh 

 

Œq™u {wÍfku s„{ut ¼uò, r™{o÷ Ëufh fkÞk 
yk fhfu  MktMkkh{ut {i™u, RMkfku zk½ ÷„kÞk 

s™{ s™{fe {i÷e [kËh, fiMku zk½ Aw…kWt.....{i÷e [kËh 
 

r™{o÷ ðkýe …kfh ŒwÍMku, ™k{ ™ Œuhk „kÞk 
™uºk {wtËfh nu …h{uïh, f¼e ™ ŒwÍfku æÞkÞk 

{™ ðeýkfe Œkhu Œqxe, yƒ fÞk „eŒ Mkq™kW. .....{i÷e [kËh 
 

R™ …ihkuMku [÷fh Œuhu, {trËh f¼e ™ ykÞk 
snkt snkt nku …qsk Œuhe, f¼e ™ þeþ ÍwfkÞk 

nu {nkðeh (nhenh) {it nkhfu ykÞk.....{i÷e [kËh 
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મગંલ મિંદર ખોલો 
મગંલ મિંદર ખોલો 

દયામય ! મગંલ મિંદર ખોલો ! 
જીવન-વન અિત વેગે વટા યુ,ં 

ાર ઊભો િશશ ુભોળો, 
િતિમર ગયુ ંને જ્યોિત પર્કા યો, 
િશશનેુ ઉરમા ં યો, યો, 

દયામય ! મગંલ મિંદર ખોલો ! 
નામ મધરુ તમ રટયો િનરતરં, 

િશશ ુસહ પેર્મે બોલો, 
િદ ય-તષૃાતરુ આ યો બાળક, 

પેર્મ-અમીરસ ઢોળો, 
દયામય ! મગંલ મિંદર ખોલો ! 

નરિસહંરાવ િદવેિટયા 
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મિંદર તારંુ િવ  પા ં 

મિંદર તારંુ િવ  પા ં, સુદંર સરજનહારા રે; 

પળપળ તારા ંદશર્ન થાયે, દેખે દેખણહારા રે. 
નિહ પજૂારી નિહ કોઇ દેવા, નિહ ંમિંદરને તાળા ંરે; 

નીલ ગગનમા ંમિહમા ગાતા, ચાદંો સરૂજ તારા રે. 
વણર્ન કરતા ંશોભા તારી, થાક્યા કિવગણ ધીરા રે; 

મિંદરમા ંતુ ંક્યા ં પાયો, શોધે બાળ અધીરા ંરે. 
જયતંીલાલ આચાયર્ ‘પુડંરીક’ 
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રાખના ંરમકડા ં

રાખના ંરમકડા ંમારા રામે રમતા ંરાખ્યા ંરે 

મતૃ્યલુોકની માટીમાથંી માનવ કહીને ભાખ્યા ંરે 

રાખના ંરમકડા,ં રમકડા ં… 

બોલે ડોલે રોજ રમકડા,ં િનત િનત રમત્યુ ંમાડંે 
આ મારંુ આ તારંુ કહીને એકબીજાને ભાડંે રે, 

રાખના ંરમકડા,ં રમકડા ં… 

એઇ કાચી માટીને કાયામાથંી માયા કેરા રંગ લગાયા 
એજી ઢીંગલા ઢીંગલીએ ઘર માડંયા ંત્યા ંતો િવઝંણલા 

િવઝંાયા રે 

રાખના ંરમકડા,ં રમકડા ં… 

તતં અનતંનો તતં ન તટૂયો ને રમત અધરૂી રહી, 
તનડા ને મનડાની વાતો આવી એવી ગઇ, 

રાખના ંરમકડા,ં રમકડા ં… 

અિવનાશ યાસ 

 

OP>v 



 

 
 

 
રામ રાખે તેમ રહીએ 

રામ રાખે તેમ રહીએ…. ઓધવજી… રામ રાખે તેમ રહીએ.. 
હ ેઆપણે ચી ીના ચાકર છૈએ… રામ રાખે તેમ રહીએ… 

કોઇ િદન પહરેણ િહર ને ચીર તો કોઇ િદન સાદા ફરીએ, 

કોઇ િદન ભોજન િશરો ને પરૂી તો કોઇ િદન ભખુ્યા ંરહીએ, 

ઓધવજી.. રામ રાખે તેમ રહીએ… 

કોઇ િદન રહવેાને બાગ-બગીચા તો કોઇ િદન જગંલ રહીએ, 

કોઇ િદન સવુાને ગાદી ને તકીયા તો કોઇ િદન ભ ય પર સઇુએ, 

ઓધવજી.. રામ રાખે તેમ રહીએ… 

બાઇ મીરા ંકહ ેપર્ભ ુગીરીધરના ગણુ સખુ-દુ:ખ સવેર્ સહીએ 

હ ેઆપણે ચી ીના ચાકર છૈએ… ઓધવજી.. રામ રાખે તેમ 
રહીએ… 

મીરાબંાઈ 
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રાધાનુ ંનામ તમે ...... હતે ુ ંના મેલો, ઘન યામ! 
રાધાનુ ંનામ તમે વાસંળીના સરૂ મહીં હતે ુ ંના મેલો, ઘન યામ! 
સાજં ને સવાર િનત િનદંા કરે છે ઘલેુ ંઘલેુ ંરે ગોકુિળયુ ંગામ! 

વણગથૂ્યા કેશ અને અણઆંજી આંખડી કે ખાલી બેડાની કરે વાત; 

લોકો કરે છે શાને િદવસ ને રાતડી મારા મોહનની પચંાત. 
વળી વળી નીરખે છે કંુજગલીઃ પછેૂ છે, કેમ અલી? ક્યા ંગઇ તી 

આમ? 

રાધાનુ ંનામ તમે… 

કોણે મ ૂ  ુરે તારે અંબોડે લ એની પછૂી પછૂીને િલયે ગધં; 

વહ ેઅંતરની વાત એ તો આંખ્યનુી ભલૂ જો કે હોઠોની પાખંડીઓ 
બધં 

મારે મ એથી ચહ ેસાભંળવા સાહલેી માધવનુ ંમધમીઠંુ નામ; 

રાધાનુ ંનામ તમે… 

સરેુશ દલાલ 
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રંગાઇ જાને રંગમા…ં.. 

રંગાઇ જાને રંગમા…ં.. 

સીતારામ તણા સતસગંમા ં
રાધે યામ તણા ત ુરંગમા…ં..રંગાઇ….. 

આ  ભજશુ,ં કાલે ભજશુ,ં 
ભજશુ ંસીતારામ, ક્યારે ભજશુ ંરાધે યામ, 

ાસ તટૂશે, નાડી તટૂશે, પર્ાણ નહીં રે તારા 
અંગમા…ં..રંગાઇ….. 

જીવ જાણતો ઝા  ંજીવશુ,ં મારંુ છે આ તમામ, 

પહલેા ંઅમર કરી લઉં નામ, 

તેડુ ંઆવશે, યમનુ ંજાણ , જાવુ ંપડશે 
સગંમા…ં..રંગાઇ….. 

સૌ જન કહતેા પછી જપીશુ,ં પહલેા ંમેળવી લોને દામ, 

રહવેા ના કરી લો ઠામ, 

પર્ભ ુપડયો છે એમ, ક્યા ંર તામા,ં સૌ જન કહતેા 
યગંમા…ં..રંગાઇ…. 

ઘડપણ આવશે ત્યારે ભજશુ,ં પહલેા ંઘરના કામ તમામ, 

પછી ફરીશુ ંતીરથ ધામ, 

આતમ એક િદન ઊડી જાશે, તારંુ શરીર રહશેે 
પલગંમા…ં..રંગાઇ….. 



 

 
 

 
બતર્ીસ જાતના ંભોજન જમતા,ં ભેળી કરીને ભામ, 

એમા ંક્યાથંી સાભંરે રામ, 

દાન-પણુ્યથી દૂર ર ો તુ,ં ફોગટ ફરે છે 
ઘમડંમા…ં..રંગાઇ….. 

રંગ રાગમા ંક્યારે રટાશે, રહી જશે આમ ને આમ, 

માટે ઓળખ આતમરામ, 

બાબા આનદેં હિર ૐ અખડં છે, ભજ તુ ંિશવના 
સગંમા…ં..રંગાઇ….. 
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વડલો કહ ેમારી વનરાયુ ંસળગી ને 

વડલો કહ ેમારી વનરાયુ ંસળગી ને, 

છોડી દીયો ને જૂના ંમાળા, 
ઊડી જાઓ પખંી પાખ્યુ ંવાળા હોજી.. 

આભે ચડીયા ંસેન અગનના ંધસીયા અમ દશઢાળાજી, 

આ ઘડીયે ચડી ચોટ અમોને, ઝડપી લેશે જ્વાળા, 
ઊડી જાઓ પખંી પાખ્યુ ંવાળા હોજી.. 

બોલ તમારા ંહૈયે બેઠા,ં ડા ંને રસવાળાજી, 

કો’ક િદ આવીને ટહકુી જાજો, મારી રાખ ઉપર પાળા,ં 
ઊડી જાઓ પખંી પાખ્યુ ંવાળા હો જી.. 

પેર્મી પખંીડા પાછા ંનહીં રે મળીએ, વન મારે િવગ્તાળાજી, 

પડદા ંઆડા મોતના ંપડીયા, તે પર જડીયા ંતાળા, 
ઊડી જાઓ પખંી પાખ્યુ ંવાળા હો જી.. 

આશરે તમારે ઈંડા ંઉછેયાર્ં, ફળ ખાધા ંરસવાળાજી, 

મરવા વખતે સાથ છોડી દે તો મોઢા ંથાયે મશવાળા, 
ઊડી જાઓ પખંી પાખ્યુ ંવાળા હો જી.. 

ભેળા ંમરશુ,ં ભેળા ંજનમશુ,ં માથે કરશુ ંમાળાજી, 

‘કાગ’ કે આપણે ભેળા ંબળીશુ,ં ભેળા ંભરીશુ ંઉચાળા, 
ઊડી જાઓ પખંી પાખ્યુ ંવાળા હો જી..  

દુલા ભાયા કાગ 
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હાલમની વાસંળી વાગી 

હાલમની વાસંળી વાગી, મારા હાલમની વાસંળી 
વાગી… 

જમનુાજી જળ ભરવા ગઈ’તી, ત્યા ંતો હાલમની 
વાસંળી વાગી… 

મારગડો મે ય અલી જાઉં વનવાટે, કાનો જુવે છે મારી 
વાટ… હો… 

નજરંુ ચરુાવી સૈયરની હુ ંતો, આવી  ંતારી હુ ંપાસ… 

હો… 

જમનુાજી જળ ભરવા… 

હૈયામા ંજાગેલા મોહનના ંમોહને, કેમે કરી ના 
સચવાય… હો… 

દેરા ંમેલી ઘેલી દોડી વનવાટે, બાવંરી બની હુ ંતારે 
કાજ… હો… 

જમનુાજી જળ ભરવા… 
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વૈ ણવજન 

વૈ ણવજન તો તેને રે કહીયે,  પીડ પરાઈ જાણે રે. 
પરદુઃખે ઉપકાર કરે તોયે, મન અિભમાન ન આણે રે. 
સકળ લોકમા ંસહુને વદેં, િનદંા ન કરે કેની રે. 

વાચ કાછ મન િન લ રાખે, ધન ધન જનની તેની રે. 
સમદર્િ ટને ત ૃ ણા ત્યાગી, પર ી ને માત રે. 

િજ ા થકી અસત્ય ન બોલે, પરધન નવ ઝાલે હાથ રે. 
મોહ માયા યાપે નિહ ને, દર્ઢ વૈરાગ્ય ના મનમા ંરે. 
રામ નામ શુ ંતાળી રે વાગી, સકળ િતરથ તેના તનમા ં

રે. 
વણલોભી ને કપટ રિહત છે, કામ કર્ોધ િનવાયાર્ રે. 
ભણે નરસૈયો તેનુ ંદશર્ન કરતા, કુળ ઈકોતેર તાયાર્ રે. 

નરિસહં મહતેા 
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સરવર કાઠેં શબરી… 

સરવર કાઠેં શબરી બેઠી રટે રામનુ ંનામ, 

એક િદન આવશે વામી મારા અંતરના આ રામ. 
વડલા નીચે પંડી એની, નહીં માત નહીં બધં-ુબેની, 

એકલડી એક ધ્યાને બેઠી ગાડંી કહ ેછે ગામ, 

એક િદન આવશે વામી મારા અંતરના આ રામ. 
ઋિષના ંવચનો હૈયે રાખી, દૂર દૂર નજરો ઘણી નાખી, 

ફળ- લ લાવે, ભોગ ધરાવે, કરતી એનુ ંકામ, 

એક િદન આવશે વામી મારા અંતરના આ રામ. 
માસ િદવસ ને વષ  ગયા,ં શબરીબાઈ તો ઘરડા ંથયા, 

એક ઝગમગે આશા જોતી, સકૂ્યા હાડ ને ચામ, 

એક િદન આવશે વામી મારા અંતરના આ રામ. 
આ  વનમા ંવેણ ુવાગે, વસતં સેના નીકળી લાગે, 

શીતળ મદં સગુધંી વાય ુવાતો ઠામો ઠામ, 

એક િદન આવશે વામી મારા અંતરના આ રામ. 
આજ પધાયાર્ં શબરીના ં વામી, ધન્યતા આ  ભીલડી પામી, 

આશાવેલી પાગંરી એની, મનડુ ંથયુ ંિવરામ, 

એક િદન આવશે વામી મારા અંતરના આ રામ. 
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સાથીયા પરુાવો ારે 

હ ેરણચડંી દુગાર્ ચામુડંા, કરતા સહનુી રખવાળી, 
હ ેમહાસરુ મિદર્ની અંિબકા જય જય મા ગબ્બરવાળી, 

જય જય આરાસરુવાળી… 

હ ેબર્ ના ંખોળે રમતા બાળા પે બહચુરવાળી, 
ગરબે રમવા આવો બાળ સૌ િવનવે મા પાવાવાળી, 

જય જય જય જય મહાકાળી… 

જય જય જય જય મહાકાળી… 

સાથીયા પરુાવો ારે, િદવડા ંપર્ગટાવો રાજ, 

આજ મારે આંગણે પધારશે મા પાવાવાળી, 
જય અંબે જય અંબે અંબે જય જય અંબે… 

વાિંઝયાનુ ંમેણુ ંટાળી રમવા રાજકુમાર દે, મા ખોળાનો 
ખુદંનાર દે. 

કંુવારી કન્યાને માડી મનગમતો ભરથાર દે, મા 
િપર્તમજીનો પ્યાર દે. 

િનધર્નને ધનધાન્ય આપે, રાખે માડી સૌની લાજ 

આજ મારે આંગણે પધારશે મા પાવાવાળી… જય 
અંબે… 

કુમકુમ પગલા ભરશે માડી સાતે પેઢી તરશે, મારી સાતે 

પેઢી તરશે. 



 

 
 

 
આ શિક્ત મા પાવાવાળી જનમ જનમની હરશે, પીડા 

જનમ જનમની હરશે. 
દઈ દઈ તાળી ગાઓ આજ વાિજતંર્ો વગડાવો રાજ 

આજ મારે આંગણે પધારશે મા પાવાવાળી… જય 
અંબે… 
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સાચી રે મારી સત રે ભવાની મા 
સાચી રે મારી સત રે ભવાની મા, અંબા ભવાની મા, 

હુ ંતો તારી સેવા કરીશ, મૈયાલાલ, 

નવ નવ નોરતા,ં પજૂાઓ કરીશમા, 
િવરાટનો ગરબો તારો ઝીલીશ મૈયાલાલ…..સાચી રે….. 

જ્યોિતમા ંએક તારી છે જ્યોિત, 

માતા સતનુ ંચમકે છે મોતી, 
માડી રે મારી શિક્ત ભવાની મા, 

હુ ંતો તારી આરતી ઉતારંુ, મૈયાલાલ…..સાચી રે….. 

શિક્ત રે, તુ ંતો જગની જનેતા મા, 
ભોળી ભવાની મા, અંબા ભવાની માત, 

હુ ંતો તારા પગલા ંપજૂીશ મૈયાલાલ…..સાચી રે….. 

જગમા ંતેં જ એક માયા રચાવી, 
દશર્ન દેવા તુ ંસામે રે આવી; 

માડી રે આવો રમવા ભવાની મા, 
હુ ંતો તારા ંવારણા ંલઇશ મૈયાલાલ…..સાચી રે….. 
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સોનલ ગરબો શીરે .. 
સોનલ ગરબો શીરે અંબે મા, 

ચાલો ધીરે ધીરે મા. 
હ ેચાલો ધીરે ધીરે, ચાલો ધીરે ધીરે, 

ચાલો ધીરે ધીરે મા. 
સખીઓ સગંાથે કેવા ઘમેૂ છે, 

ફરરર ંદડી ફરે અંબે મા, 
ચાલો ધીરે ધીરે મા. 

હ ેચાલો ધીરે ધીરે, ચાલો ધીરે ધીરે, 
ચાલો ધીરે ધીરે મા. 

સોનલ ગરબો શીરે અંબે મા, 
ચાલો ધીરે ધીરે મા. 
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શભં ુચરણે પડી 
શભં ુચરણે પડી, માગુ ંઘડી રે ઘડી ક ટ કાપો । 

દયા કરી દશર્ન િશવ આપો ॥૧॥ 

તમે ભક્તોના દુઃખ હરનારા, શભુ સૌનુ ંસદા કરનારા । 
મારી મદં મિત, તારી અકળ ગિત, ક ટ કાપો ॥૨॥ દયા કરી 
અંગે ભ મ મશાનની ચોળી, સગેં રાખો સદા ભતૂ ટોળી । 
ભાલે િતલક કયુર્, કંઠે િવષ ધયુર્, અમતૃ આપો ॥૩॥ દયા કરી 
નેિત નેિત જ્યા ંવેદ કહ ેછે, મારંુ િચતડુ ંત્યા ંજવા ચહ ેછે । 

સારા જગમા ંછે તુ,ં વસુ ંતારામા ંહુ,ં શિક્ત આપો ॥૪॥ દયા કરી 
હુ ંતો એકલપથં પર્વાસી, છતા ંઆતમ કેમ ઉદાસી । 

થાક્યો મથી રે મથી, કારણ મળતુ ંનથી, સમજણ આપો ॥૫॥ દયા 
કરી 

આપો દર્િ ટમા ંતેજ અનોખુ,ં સારી સિૃ ટમા ંિશવરુપ દેખુ ં। 
આવી િદલમા ંવસો, આવી હૈયે હસો, શાિંત થાપો ॥૬॥ દયા કરી 
ભોળાશકંર ભવદુઃખ કાપો, િનત્ય સેવાનુ ંશભુ ધન આપો । 
ટાળો મન મદા, ગાળો સવર્ સદા, ભિક્ત આપો ॥૭॥ દયા કરી 
શભં ુચરણે પડી, માગુ ંઘડી રે ઘડી ક ટ કાપો ॥૮॥ દયા કરી 
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ી રામચદંર્ કૃપાલ ુભજમન 

 

ી રામચદંર્ કૃપાલ ુભજમન, હરણ ભવભય દા ણમ ્

નવ કંજ લોચન કંજ મખુ કર, કંજ પદ કંજા ણમ ્…  

ી રામચદંર્ 

કંદપર્ અગિણત અિમત છબી નવ િનલ નીરજ સુદંરમ,્ 

પટ િપત માનહુ ંતિડત િચ સિુચ નવમી જનકસતુાવરમ ્
… ી રામચદંર્ 

ભજ દીન બધં ુિદનેશ દાનવ દલન દુ ટ િનકંદનમ ્

રઘનુદં આનદં કંદ કૌશ ય ચદં દશરથ નદંનમ ્…  

ી રામચદંર્ 

િશર મગુટ કંુડલ િતલક ચા  ઉદાર અંગ િવભષૂણમ ્

આજાન ્ભજૂ શર ચાપ ધર સગંર્ામ જીત ખર દુષણમ ્…  

ી રામચદંર્ 

ઇિત વદિત તલુસીદાસ શકંર શેષ મિુનજન રંજનમ ્

મમ દયકંુજ િનવાસ કરો કામાિદ ખલ દલ ગજંનમ ્…  

ી રામચદંર્ 

તલુસીદાસ  

OP>v 



 

 
 

 
હુ ંતો કાગિળયા ંલખી લખી થાકી 
હુ ંતો કાગિળયા ંલખી લખી થાકી 

કાનડુા તારા મનમા ંનથી 
આવા િશયાળાના ચાર ચાર મિહના આ યા 

મારા કાળજડા ંઠરી ઠરી જાય રે 

પાતળીયા તારા મનમા ંનથી 
હુ ંતો કાગિળયા ંલખી લખી થાકી 

કાનડુા તારા મનમા ંનથી 
આવા ઉનાળાના ચાર ચાર મિહના આ યા 
મારા પાવિનયા ંબળી બળી જાય રે 

છોગાળા તારા મનમા ંનથી 
હુ ંતો કાગિળયા ંલખી લખી થાકી 

કાનડુા તારા મનમા ંનથી 
આવા ચોમાસાના ંચાર ચાર મિહના આ યા 
મારી ચ ૂદંલડી ભીંજાઇ ભીંજાઇ જાય રે 

કાનડુા તારા મનમા ંનથી 
હુ ંતો કાગિળયા ંલખી લખી થાકી 

કાનડુા તારા મનમા ંનથી 
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ntMk÷k nk÷ku™u nðu {kuŒezk ™net hu szu 
 

ntMk÷k nk÷ku™u nðu {kuŒezk ™net hu szu 
ykŒku ÍktÍðk™k …kýe ykþ ÍwXe hu ƒtÄkýe {kuŒezk ™ne szu. 

 

Äehu Äehu «eŒe fuhku rËðzku «„xkÔÞku 
hk{™k h¾kuÞk {khku ½wt½x hu ZktõÞku 
fkÞk ¼÷uhu ƒ¤u, {khe {kxe {¤u 

…úeŒze ™net h {¤u......ntMk÷k nk÷ku™u... 
 

ðnu÷ku hu {kuzku hu {khku MkkÌkƒku …Äkhu 
fnusku hu fu [wtËze hkŒe hu ykuZkzu 

ðkÞku ðkÞuk hu Äe{ku {kÚku {unw÷k™ku {kh 
rËðzk ™net hu ƒ¤u.. ......ntMk÷k nk÷ku™u... 
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nu rfhŒkh {™u ykÄkh Œkhku 
 

nu rfhŒkh {™u ykÄkh Œkhku, sku su ™k Aqxe òÞ 
nu «¼w ! Œkhk «{™ku ¾ò™ku, sku su ™k ¾qxe òÞ..... 

 

Œkhku ykÄkh {™u yk yðr™{kt,  
yk…u «fkþ ßÞkuŒ yk hs™e{k 

©ØkÚke ƒktÄe Au „ktXku {ut M™un™e, 
sku su ™k Aqxe òÞ..... 

 

þrõŒ «{kýu ¼rõŒ fhwt Awt,  
yk Sð™ Œwt s [hýu Ähwt Awt 
«u{™ku ÃÞk÷ku …eðk òWt íÞkt, 

sku su ™k Aqxe òÞ..... 
 

„kWt Awt nu «¼w „eŒ Œws «eŒ™k, 
M™unÚke ¼hu÷k Mkqhku Mkt„eŒ™k 
÷k¾™k nehk™u nkÚk{ktÚke fkuuR, 

sku su ™k ÷qtxe òÞ..... 
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nu ßÞkurŒoÄh MkíÞ «fkþku, y{ {™ {trËheÞu, 

 

nu ßÞkurŒoÄh MkíÞ «fkþku, y{ {™ {trËheÞu, 
y{ {™ {trËheÞu. 

 

¼kð ¼heÞk Ëe… s÷kðe, 
ƒuXk  Wh ykt„ýeÞk Mkòðe. 

yufðkh Œku fhsku ðkMkku (2)... y{ {™ {trËheÞu. 
 

yk…ku Œku Mk{ ËTrü {k„wt, 
ðkýe rð™Þ MkwƒwrØ {k„wt 

«uhýk …rh{÷ ƒ™e ÷nuhðku..... y{ {™ {trËheÞu. 
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હ ેમનેુ એકલી મકૂીને રમે રાસ…. 

હ ેમનેુ એકલી મકૂીને રમે રાસ 

રંગીલા રાજા હવે નહી આવુ ંતારી પાસ 

હ ેમનેુ એકલી…. 

મનની માનેલી તને.. મેલુ ંશુ ંએકલી 
વા’લી લાગે છે મનેુ.. રાધા રુઠેલી 
હ ેમારા તન-મનમા ંતારો રે અવાજ 

રંગીલા રાજા હવે નહી આવુ ંતારી પાસ 

હ ેમનેુ એકલી…. 

અરે નદંનો િકશોર.. આતો િનક યો રે ચોર 
મેં તો માન્યો તો મોર.. આતો હરાયો ઢોર 

હ ેમારે નથી જાવુ ંએની ઓર 
રંગીલા રાજા હવે નહી આવુ ંતારી પાસ 

હ ેમનેુ એકલી…. 
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હ ેશારદે મા !હ ેશારદે મા ! 

હ ેશારદે મા !હ ેશારદે મા  !અ ાનતા સે હમે તાર દે મા)૨( 

ત ુ વગર્ કી દેવી, યે સગંીત તજુ સે, 

હર શબ્દ તેરા હ,ે હર ગીત તજુ સે, 

હમ હ ેઅકેલે, હમ હ ેઅધરેૂ.. 
તેરી શરણ હમ, હમેં તાર દે મા.. 

હ ેશારદે મા  !હ ેશારદે મા  !અ ાનતા સે હમે તાર દે મા)..૨( 

મિુનઓને સમજી, ગણુીઓને જાની, 
વેદ  કી ભાષા, પરુાન  કી બાની, 
હમ ભી તો સમ ,ં હમ ભી તો જાનેં, 
િવ ાકા હમકો અિધકાર દે મા, 

હ ેશારદે મા  !હ ેશારદે મા !અ ાનતા સે હમે તાર દે મા)..૨( 

તુ ં તેવણીર્, કમલ પે િબરા ,ં 

હાથ  મેં િવણા, મકુુટ સર પે રા , 

મનસે હમારેં િમટાદે અંધેરા, 
હમકો ઉજાલ  કા સસંાર દે મા, 

હ ેશારદે મા !હ ેશારદે મા !અ ાનતા સે હમે તાર દે મા)..૨( 
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હુ ંતો કાગિળયા ંલખી લખી થાકી 
હુ ંતો કાગિળયા ંલખી લખી થાકી 

કાનડુા તારા મનમા ંનથી 
આવા િશયાળાના ચાર ચાર મિહના આ યા 

મારા કાળજડા ંઠરી ઠરી જાય રે 

પાતળીયા તારા મનમા ંનથી 
હુ ંતો કાગિળયા ંલખી લખી થાકી 

કાનડુા તારા મનમા ંનથી 
આવા ઉનાળાના ચાર ચાર મિહના આ યા 
મારા પાવિનયા ંબળી બળી જાય રે 

છોગાળા તારા મનમા ંનથી 
હુ ંતો કાગિળયા ંલખી લખી થાકી 

કાનડુા તારા મનમા ંનથી 
આવા ચોમાસાના ંચાર ચાર મિહના આ યા 
મારી ચ ૂદંલડી ભીંજાઇ ભીંજાઇ જાય રે 

કાનડુા તારા મનમા ંનથી 
હુ ંતો કાગિળયા ંલખી લખી થાકી 

કાનડુા તારા મનમા ંનથી 
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ntMk÷k nk÷ku™u nðu {kuŒezk ™net hu szu 
 

ntMk÷k nk÷ku™u nðu {kuŒezk ™net hu szu 
ykŒku ÍktÍðk™k …kýe ykþ ÍwXe hu ƒtÄkýe {kuŒezk ™ne szu. 

 

Äehu Äehu «eŒe fuhku rËðzku «„xkÔÞku 
hk{™k h¾kuÞk {khku ½wt½x hu ZktõÞku 
fkÞk ¼÷uhu ƒ¤u, {khe {kxe {¤u 

…úeŒze ™net hu {¤u......ntMk÷k nk÷ku™u... 
 

ðnu÷ku hu {kuzku hu {khku MkkÌkƒku …Äkhu 
fnusku hu fu [wtËze hkŒe hu ykuZkzu 

ðkÞku ðkÞuk hu Äe{ku {kÚku {unw÷k™ku {kh 
rËðzk ™net hu ƒ¤u.. ......ntMk÷k nk÷ku™u... 
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Mkw„{ Mkt„eŒ 
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આ મનપાચંમના મેળામા ં

આ મનપાચંમના મેળામા ંસૌ જાત લઈને આ યા છે; 

કોઈ આ યા ંછે સપનુ ંલઈને, કોઈ રાત લઈને આ યા ંછે. 
કોઈ ગ્ગાનુ ં ટવુ ંલા યા કોઈ દોરાનુ ંતટૂવુ ંલા યા; 
કોઈ અંગત ફાડી ખાનારંુ એકાતં લઈને આ યા છે. 
કોઈ ઝરમર ઝરમર છાયંડીઓ, કોઈ ઉભડક ઉભડક 

લાગણીઓ; 

કોઈ ફાળ, તો કોઈ તબંનુી િનરાતં લઈને આ યા ંછે. 
કોઈ ચ મા વી આંખોથી વાચંે છે છાપા ંવાચાના;ં 
ને કોઈ અભણ હોઠો વી િવસાત લઈને આ યા ંછે. 

કોઈ ધસમસતા ખાલી ચહરેે, કોઈ ભરચક ાસે ઊમટતા; 
કોઈ અધકચરા, કોઈ અણોસરા જજબાત લઈને આ યા છે. 
કોઈ લા યા િખ સુ ંઅજવા ં, કોઈ લા યા મુ ી પતિંગયા; 
કોઈ લીલી સકૂી આંખોની િમરાત લઈને આ યા ંછે. 

આ પત્થર વચ્ચે તરણાનુ ંિહજરાવુ ંલા યો તુયં ‘રમેશ’; 

સૌના ખભે સૌ અિણયાળી કોઈ વાત લઈને આ યા ંછે. 
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આ નભ ુ ંતે કાનજી 

આ નભ ુ ંતે કાનજી 

ને ચાદંની તે રાધા રે, 

આ સરવરજળ તે કાનજી 

ને પોયણી તે રાધા રે, 

આ બાગ ખી યો તે કાનજી 

ને હરેી જતી તે રાધા રે, 

આ પરવત-િશખર કાનજી 

ને કેડી ચડે તે રાધા રે, 

આ ચા યા ંચરણ તે કાનજી 

પગલી પડે તે તે રાધા રે, 

આ કેશ ગ ૂથં્યા તે કાનજી 

ને સેંથી પરૂી તે રાધા રે, 

આ દીપ જલે તે કાનજી 

ને આરતી તે રાધા રે, 

આ લોચન મારા ંકાનજી 

ને નજરંુ જુએ તે રાધા રે ! 
િપર્યકાતં મિણયાર 
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આજ  રે  વપનામા ં મેં  તો  ડોલતો  ડુગંર  દીઠો  જો, 
આજ  રે  વપનામા ં મેં  તો  ડોલતો  ડુગંર  દીઠો  જો, 
ખળખળતી  નિદયુ ં રે,  સાહલેી,  મારા  વપનામા ં રે. 
આજ  રે  વપનામા ં મે  તો  ઘમ્મર  વલોણુ ં દીઠું  જો, 
દહીં -  દૂધના  વાટકા  રે,  સાહલેી,  મારા  વપનામા ં રે. 
આજ  રે  વપનામા ં મેં  તો  લિવગં  લાકડી  દીઠી  જો, 
ઢીંગલા ં ને  પોિતયા ં રે,  સાહલેી,  મારા  વપનામા ં રે. 
આજ  રે  વપનામા ં મેં  તો  જટાળો  જોગી  દીઠો  જો, 
સોનાની  થાળી  રે,  સાહલેી,  મારા  વપનામા ં રે. 
આજ  રે  વપનામા ં મે  તો  પારસપીપળો  દીઠો  જો, 
તળુસીનો  ક્યારો  રે,  સાહલેી,  મારા  વપનામા ં રે. 
આજ  રે  વપનામા ં મે  તો  ગલુાબી  ગોટો  દીઠો  જો, 
લિડયાનંી  ફોયુર્ં  રે,  સાહલેી,  મારા  વપનામા ં રે. 
ડોલતો  ડુગંર  ઇ  તો  અમારો  સસરો  જો, 

ખળખળતી  નદીએ  રે  સાસજુી  મારા ં ના’તા’ંતા ં રે. 
ઘમ્મર  વલોણુ ં ઇ  તો  અમારો  ઠ  જો, 

દહીં - દૂધના  વાટકા  રે  ઠાણી  મારા ં જમતા’ંતા ં રે. 
લિવગં - લાકડી  ઇ  તો  અમારો  દેર  જો, 

ઢીંગલે  ને  પોિતયે  રે  દેરાણી  મારા ં રમતા’ંતા ં રે. 
જટાળો  જોગી  ઇ  તો  અમારો  નણદોઇ  જો, 

સોનાની  થાળીએ  રે  નણદી  મારા ં ખાતા’ંતા ં રે. 



 

 
 

 
પારસ  પીપળો  ઇ  તો  અમારો  ગોર  જો, 

તળુસીનો  ક્યારો  રે  ગોરાણી  મારા ં પજૂતા’ંતા ં રે. 
ગલુાબી  ગોટો  ઇ  તો  અમારો  પરણ્યો  જો, 
લિડયાનંી  ફોયુર્ં,  સાહલેી,  મારી  ચ ૂદંડીમા ં રે. 
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આજ મેં તો મધરાતે સાભં યો મોર 

આજ મેં તો મધરાતે સાભં યો મોર 

મધરાતે સાભં યો મોર 

વાદળા ય ન્હોતા ંને ચાદંો યે ન્હોતો, 
ઝાકળનો જામ્યો તો દોર; 

ઝાકળને માનીને વાદળનો વીઝણો, 
છેતરાયો નટવો નઠોર. 

ઉષાની પાપંણ જ્યા ંઅધમીચી ઊઘડી, 
કાજલ કરમાણી કોર; 

રંગ કેરા ં મતડા ંફંગોળી મોરલે, 

સકેંલી લીધો કલશોર. 
 

ઇન્દુલાલ ગાધંી 
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आओ बच्चो तुम्हे िदखाये झाकी िहन्दःुथान की 
आओ बच्चो तुम्हे िदखाये झाकी िहन्दःुथान की 

इस िमिट्ट से ितलक करो यह धरती है बिलदान की॥ध॥ृ 

ये हे मुल्क मराथाओं का यहां िशवाजी डॉला था, 
मुघलों की ताकत को इसने तल्वारों पे तोला था, 

हर परबत पर आग लगी थी, हर पत्थर एक सोला था, 
बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था, 
शेर िशवाजी ने राखी थी लाज हमारी जान की, 

इस िमिट्ट से ितलक करो यह धरती है बिलदान की॥ध॥ृ 

वन्दे मातरम � वन्दे मातरम � 
जिलयावालां बाग को देखो, यहां चली थी गोिलयां, 
य मत पूछो िकसने खेली यहां खून की होिलयां 

एक तरफ बंदकू की धन �-धन एक तरफ थी गोिलयां 
मरनेवाले बोल रहे थे ईंकलाब की बोिलयां, 

यहां लगा दी बहेनोंने ॓भी बाजी अपनी जान की, 
इस िमिट्ट से ितलक करो यह धरती है बिलदान की॥ध॥ृ 
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આવો તો યે સારુ, ન આવો તો યે સારુ, 

પર્ીિતનુ ંપુ પ ખીલે છે ઘડીભરની જુદાઇમા ં
અજપંો લાગતો મીઠો મીઠો પર્ીતની સગાઇમા ં
આવો તો યે સારુ, ન આવો તો યે સારુ, 

તમારંુ મરણ છે તમારાથી પ્યારંુ 

આવો ને જાઓ તમે ઘડી અહીં ઘડી તહીં 
યાદ તો તમારી મીઠી અહીં ની અહીં રહી 

મ ઘુ ંતમારાથી સપનુ ંતમારંુ 

તમારંુ મરણ છે તમારાથી પ્યારંુ 

િમલનમા ંમજા શુ,ં મજા રવામા ં
બળીને શમાના, પતગંો થવામા ં
માને ના મના યુ ંમારંુ હૈયુ ંનઠારંુ 

તમારંુ મરણ છે તમારાથી પ્યારંુ 
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આ યા ંહવાની મ અને ઓસરી ગયા ં

 
આ યા ંહવાની મ અને ઓસરી ગયા,ં 
શો શનૂ્યતાથી જામ સપનનો ભરી ગયા ં! 
વીતી ગઈ એ વેળ, હવે અહીં કશુ ંનથી, 
મરણો ય આવી આવીને પાછા ંફરી ગયા ં! 
હુ ંશુ ંકરંુ જ્યા ંકંઠ જરી ય ખલૂતો નથી, 
ગીતો તો કેટલુ ંય અરે કરગરી ગયા ં! 
તારા ગયા ંપછે ન બન્યુ ંકંઈ નવુ ંઅહીં, 
અધઊઘડી બે છીપથી મોતી ઝારી ગયા ં! 
જોઈ અટલૂી મ્હેંક સમય પછૂતો ફરે - 

‘ફોયાર્ં અહીં  લ તે ક્યારે ખરી ગયા!ં’ 
વાતો રહી ગઈ એ કસુબંલ િમજાજની, 
એ ઘેન, એ ઘટા, એ ઘ ૂટં, સહુ ંસરી ગયા ં! 
એની ખીણો મહીં જ સમય ખ ૂપંતો ગયો, 
શબ્દો અજાણતા  તમે કોતરી ગયા ં! 

રા ન્દર્ શકુ્લ 
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આંધળી માનો કાગળ 

 
અમતૃ ભરેલુ ંઅંતર નુ,ં સાગર વડુ ંસત,્ 

પનૂમચદંના પાિનયા આગળ ડોશી લખાવે ખત, 

ગગો એનો મુબંઇ કામે; 

ગીગભુાઇ નાગજી નામે. 
લખ્ય કે માડી ! પાચં વરસમા ંપ્હ ચી નથી એક પાઇ 

કાગળની એક ચબરખી પણ, તને મળી નથી ભાઇ ! 
સમાચાર સાભંળી તારા, 
રોવુ ંમારે કેટલા દ્હાડા ? 

ભાણાનો ભાિણયો લખે છે કે, ગગ ુરોજ મને ભેળો થાય, 

દન આખો જાય દાિડયુ ંખેંચવા રાતે હોટલમા ંખાય, 

િનત નવા ંલગૂડા ંપ્હરેે 

પાણી મ પઇસા વેરે. 
હોટલનુ ંઝા  ંખાઇશ મા, રાખ  ખરચી-ખટૂનુ ંમાપ, 

દવાદા ના દોકડા આપણે કાઢશુ ંક્યાથંી, બાપ ! 
કાયા તારી રાખ  ડી, 
ગરીબની ઇ જ છે મડૂી. 

 
ખોરડુ ંવેચ્યુ ંને ખેતર વેચ્યુ,ં કબૂામા ંકય  છે વાસ, 

જારનો રોટલો જડે નિહ તે દી પીઉં  ંએકલી છાશ, 



 

 
 

 
તારે પકવાનનુ ંભાણુ,ં 
મારે િનત જારનુ ંખાણુ.ં 

દેખતી તે દી દળણા-ંપાણી કરતી ઠામેઠામ, 

આંખ િવનાના ંઆંધળાનેં હવે કોઇ ન આપે કામ, 

તારે ગામ વીજળીદીવા, 
મારે આંહીં અંધારા ંપીવા.ં 

િલિખતગં તારી આંધળી માના વાચં  ઝાઝા જુહાર 

એકે ર ુ ંનથી અંગનુ ંઢાકંણ, ખટૂી છે કોઠીએ જાર. 
હવે નથી જીવવા આરો, 
આ યો ભીખ માગવા વારો. 

 
-ઇંદુલાલ ગાધંી 
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ઇંધણા વીણવા ગઇ’તી મોરી સૈયર … 

ઇંધણા વીણવા ગઇ’તી મોરી સૈયર … 

ઇંધણા વીણવા ગઇ’તી રે લોલ 

વેળા બપોરની થઇ’તી મોરી સૈયર, 

વેળા બપોરની થઇ’તી રે લોલ 

ચૈતરનુ ંઆભ સાવ સનુુ ંસનુુ ંતોયે 

કંઇથી કોિકલ કંઠ બોલે રે લોલ 

વનની વનરાઇ બધી નવલી તે કંુપળે 

દખ્ખણને વાયરે ડોલે રે લોલ 

ની તે વાટ જોઇ રઇ’તી મોરી સૈયર 

તેની સગંાથે વાટ વઇ’તી રે લોલ 

સકુી મેં વીણી કંઇ ડાળી ને ડાખળી 
સકુા અળૈયા ને વીણ્યા રે લોલ 

લીલી તે પાદંળીમા ંમેહકંતા લ બે 

મારે અંબોડલે સો ા રે લોલ 

વક્તર્ક્ત વહણેમા ન’ઇતી મોરી સૈયર 

વક્તર્ક્ત વહણેમા ન’ઇતી રે લોલ 

ઇંધણા વીણવા ગઇ’તી મોરી સૈયર … 

ઇંધણા વીણવા ગઇ’તી રે લોલ 

વેળા બપોરની થઇ’તી મોરી સૈયર, 

વેળા બપોરની થઇ’તી રે લોલ 



 

 
 

 
ઉંબરે ઊભી સાભં ં રે બોલ હાલમના.. 
ઉંબરે ઊભી સાભં ં રે બોલ હાલમના; 
ઘરમા ંસતૂી સાભં ં રે બોલ હાલમના. 

ગામને પાદર ઘઘૂરા વાગે, 

ઊંઘમાથંી મારા ંસપના ંજાગે, 

સપના ંરે લોલ હાલમના.ં 
ઉંબરે ઊભી સાભં ં રે બોલ હાલમના. 
કાલ તો હવે વડલાડાળે લશુ ંલોલ, 

કાલ તો હવે મોરલા સાથે કદૂશુ ંલોલ, 

લતા ંઝોકો લાગશે મને, 

કદૂતા ંકાટંો વાગશે મને, 

વાગશે રે બોલ હાલમના. 
ઉંબરે ઊભી સાભં ં રે બોલ હાલમના. 
આજની જુદાઇ ગોફણ ઘાલી વીંઝશુ ંલોલ, 

વાડને વેલે વાલોળપાપડી વીણશુ ંલોલ. 
વીંઝતા ંપવન અડશે મને, 

વીણતા ંગવન નડશે મને, 

નડશે રે બોલ હાલમના. 
 



 

 
 

 
ઉંબરે ઊભી સાભં ં રે બોલ હાલમના; 
ઘરમા ંસતૂી સાભં ં રે બોલ હાલમના. 

મિણલાલ દેસાઇ 
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ઊંચી તલાવડી ની કોર પાણી ગ્યાતા ં
ઊંચી તલાવડી ની કોર પાણી ગ્યાતા ં
પાણી ભરતા રે જોયો સા બો 

બોલે અષાઢીનો મોર પાણી ગ્યાતા ં
પાણી ભરતા રે જોયો સા બો. 

ગગંા જમની બેડલુ ંને કીનખાબી ઇંઢોણી 
નજ  ઢાળી હાલુ ંતો’ય લાગી નજ  કોની…ઊંચી… 

વગડે ગા  મરુલી ના શોર, પાણી ગ્યાતા ં
પાણી ભરતા રે જોયો સા બો. 

ઊંચી તલાવડી ની કોર પાણી ગ્યાતા ં
પાણી ભરતા રે જોયો સા બો 

અિવનાશ યાસ 
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એક ઝાડ માથે મખડુ ં

એક ઝાડ માથે મખડુ ં

મખડે રાતા લ રે, 

ભમ્મર રે રંગ ડોલિરયો.. 
એક સરોવર પાળે આંબિલયો 
આંબિલયે લતી ડાળ રે, 

ભમ્મર રે રંગ ડોલિરયો.. 
એક આંબા ડાળે કોયલડી 
એનો મીઠો મીઠો સાદ રે, 

ભમ્મર રે રંગ ડોલિરયો.. 
એક નરને માથે પાઘલડી 
પાઘડીયે મતા લાલ રે, 

ભમ્મર રે રંગ ડોલિરયો.. 
એક ભાલે કંકુ ચાદંિલયો 
એના રાતા રાતા તેજ રે, 

ભમ્મર રે રંગ ડોલિરયો.. 
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ए मेरे प्यारे वतन  
ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे िबछडे चमन, तुझ पे िदल कुबार्न 

तू ही मेरी आरजू, तू ही मेरी आबरु, तू ही मेरी जान 

तेरे दामन से जो आये उन हवांओ को सलाम, 

चूम लूं में उस जंुबा को जीस पे आए तेरा नाम, 

सबसे प्यारी सुबहा तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे िदल 
कुबार्न 

मां का िदल बनके कभी सीने से लग जाता है तू, 
और कभी नन्ही सी बेटी बनके याद आता है तू, 

िजतना याद आता है तू उतना तडपाता है तू, तुझ पे िदल 
कुबार्न 

छोडकर तेरी जमीं को दरू आ पहंुचे है हम, 

िफर भी है येही तमन्ना तेरे जरोर् की कसम, 

हम जहां पेदा हुए उस जगह ही िनकले दम, तुझ पे िदल 
कुबार्न 

गुलजार 
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ऐ मेरे वतन के लोगों… 

ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा 
ये शुभ िदन है हम सब का, लहरा लो ितरंगा प्यारा 
पर मत भलूो सीमा पर वीरों ने है ूाण गवँाए 

कुछ याद उन्हें भी कर लो -२ 
जो लौट के घर न आये -२ 

ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी 
जो शहीद हुए हैं उनकी, ज़रा याद करो क़ुरबानी 
जब घायल हुआ िहमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी 

जब तक थी साँस लड़े वो, िफर अपनी लाश िबछा दी 
संगीन पे धर कर माथा, सो गये अमर बिलदानी 

जो शहीद… 

जब देश में थी दीवाली, वो खेल रहे थे होली 
जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली 

थे धन्य जवान वो आपने, थी धन्य वो उनकी जवानी 
जो शहीद… 

कोई िसख कोई जाट मराठा, कोई गरुखा कोई मदरासी 
सरहद पर मरनेवाला, हर वीर था भारतवासी 
जो खून िगरा पवर्त पर, वो खून था िहंदःुतानी 

जो शहीद… 

थी खनू से लथ-पथ काया, िफर भी बन्दकू उठाके 

दस-दस को एक ने मारा, िफर िगर गये होश गवँा के 

जब अन्त-समय आया तो, कह गये के अब मरते हैं 



 

 
 

 
खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफ़र करते हैं 
क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अिभमानी 

जो शहीद… 

तुम भलू न जाओ उनको, इस िलये कही ये कहानी, 
जो शहीद… 

जय िहन्द… जय िहन्द की सेना -२ 
जय िहन्द, जय िहन्द, जय िहन्द. 
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ઓઢણી ઓઢંુ ઓઢંુ ને ઉડી જાય 

ઓઢણી ઓઢંુ ઓઢંુ ને ઉડી જાય, 

ના ના રે રહવેાય, ના ના રે સહવેાય, 

ના કોઈ ને કહવેાય.. 
ઓઢણી ઉડે તો ભલે ઉડી જાય, 

તારંુ મખુડુ ંમલકાય, તારંુ જોબન છલકાય, 

મારા ંહૈયામા ંકૈં કૈં થાય.. 
ઓઢણી ઓઢંુ ઓઢંુ ને ઉડી જાય.. 

ઓ રે ઓ રે મેઘ વરસે ને ભીં  ચીર.. 
હાય હાય હાય વાગે તીર, વાગે તીર. 
ઓ રે ઓ રે તારંુ ચદંંન સરીખુ ંશરીર, 
હાય હાય હાય નીતરે નીર, નીતરે નીર. 
પ દૂર થી જોવાય, ના ના રે અડકાય, 

ઇ તો અડતા કરમાય.. 
ઓઢણી ઓઢંુ ઓઢંુ ને ઉડી જાય.. 
ઓ.. મારે નેણ લજ્જા લહરેે છે.. 

હો.. તારા પ ની ભીનાશ તને ઘેરે છે. 
હુ ંતો સકંોરુ કાય, અંગ અંગથી ભીંસાય, 

મને મરવાનુ ંથાય.. 
ઓઢણી ઓઢંુ ઓઢંુ ને ઉડી જાય.. 



 

 
 

 
હાય રે.. ઓલી વીજળી કરે ચમકાર, 

હાય હાય હાય વારંવાર.. 
ઓ રે.. ઈ તો હૈયાના ંસાધેં તાર, 
હોયે હોયે હોયે નમણી નાર.. 

મારંુ મનડુ ંમુજંાય, એવે લાગી રે હાય 

ના ના રે બજુાય.. 
ઓઢણી ઓઢંુ ઓઢંુ ને ઉડી જાય.. 

કાિંત અશોક 
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ઓ નીલ ગગનના ંપખેંરંુ 

 

ઓ નીલ ગગનના ંપખેંરંુ 
ત ુકા ંનવ પાછો આવે 

મને તારી 
ઓ મને તારી યાદ સતાવે ઓ નીલગગનના ંપખેંરુ સાથે 

રમતા સાથે ભમતા ં
સાથે નાવલડીમા ંતરતા ં
એક દિરયાનુ ંમોજુ આ યુ ં

વાર ન લાગી આવી તજુને સરતા ં
આજ લગી તારી વાટ જોવ ુ  ં

તારો કોઈ સદેંશો ના આવે… 

મને તારી…(2) ઓ નીલગગનના ંપખેંરુ તારા િવના 
ઓ જીવનસાથી 

જીવન સનૂુ ંસનૂુ ંભાસે 

પાખંો પામી ઊડી ગયો તુ,ં 
જઈ બેઠો તુ ંઊંચે આકાશે 

કેમ કરી હુ ંઆવ ુતારી પાસે...(2) 

મને કોઈ ના માગર્ બતાવે…(2) 

મને તારી 
ઓ મને તારી યાદ સતાવે ઓ નીલગગનના ંપખેંરંુ…. 



 

 
 

 
મોરલા સમ વાટલડી જોઉં 

ઓ રે મેહલુા તારી 
િવનવ ુવારંવાર તનેુ 

ત ુસાભંળી લે િવનિંત મારી 
તારી પાસે છે સાધન સૌએ 

ત ુકા નવ મને બોલાવે …(2) 

મને તારી યાદ સતાવે…(2) ઓ નીલગગનના ં
પખેંરંુ…. 

 
રમેશ ગપુ્તા 
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કસુબંીનો રંગ 

લાગ્યો કસુબંીનો રંગ - 
રાજ, મને લાગ્યો કસુબંીનો રંગ ! 

જનનીના હૈયામા ંપોઢતંા પોઢંતા પીધો કસુબંીનો રંગ; 

ધોળા ંધાવણ કેરી ધારાએ ધારાએ પામ્યો કસુબંીનો રંગ. - 
રાજ.. 

બહનેીને કંઠે નીતરતા ંહાલરડામંા ંઘો યો કસુબંીનો રંગ; 

ભીષણ રાિતર્ કેરા પહાડોની તર્ાડોએ ચો યો કસુબંીનો રંગ. - 
રાજ.. 

દુિનયાના વીરોના ંલીલા ંબિલદાનોમા ંભભક્યો કસુબંીનો રંગ; 

સાગરને પાળે વાધીનતાની કબરોમા ંમહકે્યો કસુબંીનો રંગ. 
- રાજ.. 

ભક્તોના તબંરૂથી ટપકેલો મ તીભર ચાખ્યો કસુબંીનો રંગ; 

વહાલી િદલદારાના પગની મેંદી પરથી ચમૂ્યો કસુબંીનો રંગ 
- રાજ.. 

નવલી દુિનયા કેરા ં વપ્નોમા ંકિવઓએ ગાયો કસુબંીનો રંગ; 

મિુક્તને ક્યારે િનજ રક્તો રેડણહારે પાયો કસુબંીનો રંગ. - 
રાજ… 

િપિડતની આંસડુાધારે - હાહાકારે રે યો કસુબંીનો રંગ; 

શહીદોના ધગધગતા િનઃ ાસે િનઃ ાસે સળગ્યો કસુબંીનો રંગ. 
- રાજ 



 

 
 

 
ધરતીના ંભખૂ્યા ંકંગાલોને ગાલે છલકાયો કસુબંીનો રંગ; 

િબિ મલ બેટાઓની માતાને ભાલે મલકાયો કસુબંીનો રંગ. - 
રાજ… 

ઘોળી ઘોળી પ્યાલા ભિરયા : રંગીલા હો ! પીજો કસુબંીનો 
રંગ; 

દોરંગા ંદેખીને ડિરયા ં: ટેકીલા તમે! હ િશલા તમે ! રંગીલા 
તમે લેજો કસુબંીનો રંગ! 

રાજ, મને લાગ્યો કસુબંીનો રંગ - 

લાગ્યો કસુબંીનો રંગ ! 
ઝવેરચદં મેઘાણી 
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કહુ ંકેમ મજુને ગમો છો તમ ે
 

કહુ ંકેમ મજુને ગમો છો તમે 

િદવસ રાત િદલમા ંરમો છો તમે 

િવચારોમા ંમારા સદાયે રહો 
છતા ંક્યા ંકિદયે મળો છો તમે 

મરણ બસ તમારંુ કરંુ રાત િદન 

નયનના ઝરુખે રહો છો તમે 

ગનુ્હો ચાહવાનો કય  છે હવે 

સજા જોઇએ શુ ંકરો છો તમે 

દય પર મકુી હાથ સાચ ુકહો 
કદી યાદ મજુને કરો છો તમે 
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કાજળ ભયાર્ં નયન ના…ં 

 
જીવનમા ંજો દુ:ખો હોયે તો જીવન મિદરાધામ થઇ 

જાયે, 

આ િદલ સરુાહી ને નયન જામ થઇ જાયે. 
તજુ નયનમા ંિનહા ં  ંસઘળી રાસલીલા હુ,ં 

જો કીકી રાધા થઇ જાયે તો કાજળ યામ થઇ જાયે. 
કાજળ ભયાર્ં નયન ના ંકામણ મને ગમે છે 

કારણ નિહ જ આપુ,ં કારણ મને ગમે છે 

કાજળ ભયાર્ં નયન ના…ં 

જીવન અને મરણની હર ક્ષણ મને ગમે છે 

કે ઝેર પણ ગમે છે, મારણ મને ગમે છે 

કારણ નિહ જ આપુ,ં કારણ મને ગમે છે 

કાજળ ભયાર્ં નયન ના…ં 

િદલ તો હવે તને શુ ંદુિનયાને પણ નિહ દઉં 

એ પણ મને ગમે છે, આ પણ મને ગમે છે 

કારણ નિહ જ આપુ,ં કારણ મને ગમે છે 

કાજળ ભયાર્ં નયન ના…ં 

લાવે છે યાદ લો છાબો ભરી ભરી ને 

છે ખબુ મહોબ ીની માલણ મને ગમે છે 



 

 
 

 
કારણ નિહ જ આપુ,ં કારણ મને ગમે છે 

કાજળ ભયાર્ં નયન ના…ં 

‘ઘાયલ’ મને મબુારક આ ઉમીર્કા ય મારા ં
મેં રોઇને ભયાર્ં છે એ રણ મને ગમે છે 

કારણ નિહ જ આપુ,ં કારણ મને ગમે છે 

કાજળ ભયાર્ં નયન ના…ં 

અમતૃ ‘ઘાયલ’ 
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કાળજા કેરો કટકો 

કાળજા કેરો કટકો મારો, ગાઠંથી ટી ગ્યો 
મમતા વે મ વે મા વીરડો ટી ગ્યો 

છબતો નહીં નો ધરતી ઉપર, પગ ત્યા ંથીજી ગ્યો, 
ડુગંરા વો ઉંબરો એણે માડં રે ઓળંગ્યો 

બાધંતી નહીં અંબોડલો બેની, ઇ મર ને ટી ગ્યો, 
રાહ ુબની ઘુઘંટડો મારા ચાદંને ગળી ગ્યો 

આંબલીપીપળી ડાળ બોલાવે હ ેબેના એકવાર હામુ ંજો 
અરે ધમૂકા દેતી  ધરામા ંઈ આરો અણહય  

ડગલે ડગલે મારગ એને સો સો ગાઉનો થ્યો 
ધારથી હઠેી ઉતરી બેની મારો સરૂજ ડુબી ગ્યો 
લ ૂટંાઈ ગ્યો મારો લાડખજાનો ‘દાદ’ હુ ંજોતો રયો 
જાન ગઈ જાણે જાન લઈ હુ ંતો સનૂો માડંવડો 

કિવ દાદ 
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િકનારાઓ અલગ રહીને ઝરણને જીવતુ ંરાખે, 

િકનારાઓ અલગ રહીને ઝરણને જીવતુ ંરાખે, 

અલગતા આપણી એમ જ મરણને જીવતુ ંરાખે. 
તળાવો મગૃજળોના મ રણને જીવતુ ંરાખે, 

બસ એમ જ વપ્ન તારંુ એક જણને જીવતુ ંરાખે. 
સમયના સયૂર્નુ ંચાલે તો સળગાવી મકેૂ સઘ ં, 
યથાના વાદળો વાતાવરણને જીવતુ ંરાખે. 
કહો, એવી હયાતીને કોઈ તકલીફ શુ ંઆપે? 

 અંદરથી મરી જઈ આવરણને જીવતુ ંરાખે. 
અનાયાસે તો જીવનમા ંબધુ ંભલૂી જ જઈએ, પણ - 
પર્યાસો િવ મરણના ખદુ મરણને જીવતુ ંરાખે. 
‘રઈશ’ આ દો તો તારા અધરૂા છે િશકારીઓ, 

ખ ૂપંાવી તીર  અડધુ,ં હરણને જીવતુ ંરાખે. 
રઈશ મનીઆર 
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કોઇનો લાડકવાયો 

 
રક્ત ટપકતી સો સો ઝોળી સમરાગંણથી આવે, 

કેસરવરણી સમરસેિવકા કોમલ સેજ િબછાવે; 

ઘાયલ મરતા ંમરતા ંરે! માતની આઝાદી ગાવે. 
કોની વિનતા, કોની માતા, ભિગનીઓ ટોળે વળતી, 
શોિણતભીના પિત-સતુ-વીરની રણશૈયા પર લળતી; 
મખુથી ખમ્મા ખમ્મા કરતી માથે કર મીઠો ધરતી. 
થોકે થોકે લોક ઊમટતા રણજોધ્ધા જોવાને, 

શાબાશીના શબ્દ બોલતા પર્ત્યેકની િપછાને; 

િનજ ગૌરવ કેરે ગાને જખમી જન જાગે અિભમાને. 
સહ ુસૈિનકના ંવહાલા ંજનનો મિળયો જ્યા ંસખુમેળો, 

છેવાડો ને એક્લવાયો અબોલ એક સતેૂલો; 
અણપછૂયો અણપર્ીછેલો કોઇનો અજાણ લાડીલો. 
એનુ ંિશર ખોળામા ંલેવા કોઇ જનેતા ના’વી; 

એને સીંચણ તેલ-કચોળા નવ કોઇ બહનેી લાવી; 
કોઇના લાડકવાયાની ન કોઇએ ખબર પછૂાવી. 
ભાલે એને બચીઓ ભરતી લટો સુવંાળી સતૂી, 
સન્મખુ ઝી યા ંઘાવો મહીંથી ટપટપ છાતી ચતૂી; 
કોઇનો લાડકવાયાની આંખડી અ તુ નીતરતી. 



 

 
 

 
કોઇના એ લાડકવાયાના ંલોચન લોલ િબડાયા,ં 
આખરની મર્િતના ંબે આંસ ુકપોલ પર ઠેરાયા;ં 
આતમ-લપક ઓલાયો, ઓ ટના ંગલુાબ કરમાયા.ં 
કોઇના ંએ લાડકડા પાસે હળવે પગ સચંરજો, 
હળવે એના ંહૈયા ઊપર કર-જોડામણ કરજો; 
પાસે ધપૂસળી ધરજો, કાનમા ંપર્ભપુદ ઉચરજો! 
િવખરેલી એ લાડકડાની સમારજો લટ ધીરે, 

એને ઓ ટ-કપોલે-ભાલે ધરજો ક હુબંન ધીરે; 

સહ ુમાતા ને ભિગની રે! ગોદ લેજો ધીરે ધીરે. 
વાકંિડયા એ ફાનંી મગ બ હશે કો માતા, 
એ ગાલોની સધુા પીનારા હોઠ હશે બે રાતા; 
રે! તમ ચુબંન ચોડાતા ંપામશે લાડકડો શાતા. 
એ લાડકડાની પર્િતમાના ંછાના ંપજૂન કરતી, 
એની રક્ષા કાજા અહિનરશ પર્ભનેુ પાયે પડતી; 
ઉરની એકાતેં રડતી િવજોગણ હશે િદનો ગણતી. 
કંકાવટીએ આંસ ુધોળી છે લુ ંિતલક કરતા,ં 
એને કંઠ વીંટાયા ંહોશે કર બે કંકણવતંા; 

વસમા ંવળામણા ંદેતા ંબાથ ભીડી બે પળ લેતા.ં 
એની કચૂકદમ જોતી અિભમાન ભરી મલકાતી, 

જોતી એની િધર - છલક્તી ગજગજ પ્હોળી છાતી; 
અધબીડયા ંબારિણયાથંી રડી કો હશે આંખ રાતી. 



 

 
 

 
એવી કોઇ િપર્યાનો પર્ીતમ આજ િચતા પર પોઢે, 

એકલડો ને અણબઝેૂલો અગન-િપછોડી ઓઢે; 

કોઇના લાડકવાયાને ચમેૂ પાવકજ્વાલા મોઢે. 
એની ભ માિંકત ભિૂમ પર ચણજો આરસ-ખાભંી, 
એ પથ્થર પર કોતરશો નવ કોઇ કિવતા લાબંી; 
લખજો: ‘ખાક પડી આંહી કોઇના લાડકવાયાની’. 

ઝવેરચદં મેઘાણe 
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કોકવાર આવતા ંને જાતા ંમળો છો એમ.. 

 
કોકવાર આવતા ંને જાતા ંમળો છો એમ, 

મળતા રહો તો ઘણુ ંસારંુ 

હોઠ ના ખલેૂ તો હવે આંખોથી હૈયાની 
વાતો કરો તો ઘણુ ંસારંુ 

 
પનૂમનો ચાદં જ્યા ંઉગે આકાશમા ં

ઉછળે છે સાગરના નીર 

મારંુ એ ઉર હવે ઉછળવા ચાહ ેએવુ ં
બન્યુ ંછે આજ તો અધીર 

 
સાગરને તીર તમે આવો ને ચાદં શા 

ખીલી રહો તો ઘણુ ંસારંુ 

હોઠ ના ખલેૂ તો હવે આંખોથી હૈયાની 
વાતો કરો તો ઘણુ ંસારંુ 

 
મારી છે કંુજ કંુજ વાસતંી વાયરે 

કોયલ કરે છે ટહકુારો 
આવો તમે તો મન ટહકેુ આનદંમા ં

ખીલી ઉઠે આ બાગ મારો 



 

 
 

 
શાને સતાવો, મારી ઉરની િસતારના 

તારો છેડો તો ઘણુ ંસારુ 

હોઠ ના ખલેૂ તો હવે આંખોથી હૈયાની 
વાતો કરો તો ઘણુ ંસારંુ 
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કોણ હલાવે લીંબડી ને કોણ લાવે પીપળી..  
કોણ હલાવે લીંબડી ને કોણ લાવે પીપળી 

ભાઇની બેની લાડકીને ભઇલો લાવે ડાળખી… 

લીંબડીની આજ ડાળ લાવે, લીંબોળી ઝોલા ખાય, 

હીંચકો નાનો બેનનો એવો, આમ લણ્યો જાય, 

લીંલડુી લીંબડી હઠેે, બેનીબા િહચંકે હીંચે……….કોણ… 

એ પખંીડા, પખંીડા, ઓરા આવો એ પખંીડા, 
બેની મારી હીંચકે હીંચે, ડાળીઓ તુ ં લાવ, 

પખંીડા ડાળીએ બેસો, પોપટજી પેર્મથી હીંચો……કોણ… 

આજ હીંચોડુ બેનડી, તારા હતે ક ા ના જાય, 

મીઠડો વાય ુઆજ બેની તારા હીંચકે બેસી જાય 

કોયલ ને મોરલા બોલે, બેની નો હીંચકો ડોલે….. 

કોણ હલાવે લીંબડી ને કોણ લાવે પીપળી 
ભાઇની બેની લાડકીને ભઇલો લાવે … બેનડી જુલે 

…ભઇલો લાવે ડાળખી. 
 

અિવનાશ યાસ 
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કોયલ ઉડી રે ગઈ ને પગલા ંપડી રે ર ા ં
કોયલ ઉડી રે ગઈ ને પગલા ંપડી રે ર ા ં

સનુા સરવર ને સનૂ ુઆમ્બિલયુ ં
એના પાદંડે પાદંડા રડી રે ર ા ં
આયખુ ંવેઠીને પાન પી ં રે થયુ ં
માડીની આંખોમા ંઆન્સ ુના ર ુ ં
વનન ુિપયરીયુ ંસનૂ ુરે પડ ુ ં
એના ટહકુા હવે ના જડી રે ર ા ં
સિહયરની આંખોમા વેદનાની વાણી 
સિહયરની આંખલડી કહતેી રે કહાણી 
એક આંખે ફાગણ ને એક આંખે ાવણ 

જો ને િવજોગ ના વાદળા ચડી રે ર ા ં
વાદલડી ને કેજો કે સરૂજને ઢાકેં 
ઝાછંો રે તાપ મારી દીકરી ના સાખેં 

હળવેથી વેલડુ હાકંજોરે ભાઈ 

એને વાટ  ુના કાકંરા નડી રે ર ા ં
અિવનાશ યાસ. 
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ખુ બમૂા ંખીલેલા લ હતા ં
ખુ બમૂા ંખીલેલા લ હતા ંઊિમર્મા ંડબેૂલા જામ હતા, 
શુ ંઆંસનુો ભતૂકાળ હતો - શુ ંઆંસનુા ંપણ નામ હતા.ં 
થોડીક િશકાયત કરવી’તી થોડક ખલુાસા કરવા’તા, 
ઓ મોત જરા રોકાઈ જતે - બેચાર મને પણ કામ હતા.ં 
હુ ંચાદંની રતે નીક યો’તો ને મારી સફર ચચાર્ઈ ગઈ, 

કંઈ મિંઝલ પણ મશહરૂ હતી - કંઈ ર તા પણ બદનામ હતા.ં 
જીવનની સમી સાં  મારે જખ્મોની યાદી જોવી’તી, 
બહ ુઓછા ંપાના ંજોઈ શક્યો બહ ુઅંગત અંગત નામ હતા.ં 
પેલા ખણેૂ બેઠા છે એ “સૈફ” છે િમતર્ો જાણો છો ?! 

કેવો ચચંલ જીવ હતો ને કેવા રમતારામ હતા ! 

'સૈફ' પાલનપરુી  
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ખોબો ભરીને અમે 

ખોબો ભરીને અમે એટલુ ંહ યા ં
કે કવૂો ભરીને અમે રોઈ પડયા.ં 
ખટમીઠા ંસપનાઓ ભરૂા ંભરૂા ં
કંુવારા સોળ વરસ તરૂા ંતરૂા ં

અમે ધમુ્મસના દિરયામા ંએવા ંડબૂ્યા.ં 
કે હોડી-ખડક થઈ અમને નડયા.ં 
ક્યા ંછે વીંટી અને કયા ંછે માલ? 

રવા કે જીવવાનો ક્યા ંછે સવાલ? 

કવૂો ભરીને અમે એટલુ ંરડયા ં
કે ખોબો ભરીને અમે મોહી પડયા.ં 

જગદીશ જોષી 
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ઘાયલને શુ ંથાય છે ? પછૂો તો ખરા 
ઘાયલને શુ ંથાય છે ? પછૂો તો ખરા 

આંખ િમલાવી આંખ કા ંશરમાઇ છે? પછૂો તો ખરા 
પેર્મનો અંજામ પણ આવો હશે, ના હતી ખબર 

િદલ દઇ િદલદાર પણ છોડી જશે, ના હતી ખબર 

આંખે આવી શમણા ંક્યા ંિવખરાય છે? પછૂો તો ખરા 
િદલ છે તારી પાસને હુ ંદૂર ,ં કોને કહુ?ં 

આંઘીમા ંઅટવાયો હ ુમજબરૂ ,ં કોને કહુ?ં 

ભલૂ નથી પણ સજા મને કા ંથાય છે? પછૂો તો ખરા 
મનમિંદરમા ંદેવ બનાવી ની પજૂા કરતી’તી 
આશાના િદવડા પર્ગટાવી ચરણે લો ધરતી’તી 
એ અણમોલા લો કા ંકરમાય છે ? પછૂો તો ખરા 

અિવનાશ યાસ 
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ચરર ચરર મારંુ ચકડોળ 

ચરર ચરર મારંુ ચકડોળ ચાલે, 

ચાકડચ ૂ ંચીંચીં ચાકડચ ૂ ંચીંચીં તાલે, 

આ  રોકડા ને ઉધાર કાલે, 

ચરર ચરર…. 

ઓ લાલ ફેંટાવાળા, ઓ સોમાભાઇના સાળા, 
ઓ કરસનકાકા કાળા, ઓ ભરુી બડંીવાળા, 

મારંુ ચકડોળ ચાલે, ચાકડચ ૂ ંચીંચીં ચાકડચ ૂ ંચીંચીં 
તાલે, 

ચરર ચરર…. 

અધ્ધર પધ્ધર, હવામા ંસધ્ધર, એનો િહચંકો હાલે, 

નાના ંમોટા,ં સારા ખોટા,ં બેસી અંદર મ્હાલે, 

અરે બે પૈસામા ંબાબલો જોને આસમાનમા ંભાળે, 

ચાકડચ ૂ ંચીંચીં ચાકડચ ૂ ંચીંચીં તાલે, 

ચરર ચરર…. 



 

 
 

 
ચકડોળ ચઢે, ઊંચે નીચે, જીવતર એવુ ંચડતુ ંપડતુ,ં 
ઘડીમા ંઉપર, ઘડીમા ંનીચે, ભાગ્ય એવુ ંસૌનુ ંફરત ુ,ં 
દુ:ખ ભલુીને સખુથી લો નસીબની ઘટમાળે, 

ચાકડચ ૂ ંચીંચીં ચાકડચ ૂ ંચીંચીં તાલે, 

આ  રોકડા ને ઉધાર કાલે, 

ચરર ચરર… 
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ચોમાસુ ંક્યાકં આસપાસ છે; 

આંખોમા બેઠેલા ચાતક કહ ેછે, મારંુ ચોમાસુ ંક્યાકં 
આસપાસ છે; 

ગાલો પર લજ્જાની લાલી ટયાનુ ંકોઈ કારણ પછેૂ તો 
કહુ ંખાસ છે. 

કોરી કંુવારી આ હાથની હથેળીમા ંમાટીની ગધં રહી 
જાગી; 

તર યા આ હોવાના કોરા આકાશમા ંઆષાઢી સાજં એક 
માગંી. 

વરસાદી વારતાઓ વાચંી વાચંીને હવે ભીજાવુ ંએ તો 
આભાસ છે; 

ગાલો પર લજ્જાની લાલી ટયાનુ ંકોઈ કારણ પછેૂ તો 
કહુ ંખાસ છે. 

આંખોમા બેઠેલા… 

કોરપની વેદના તો કેમે સહવેાય નહીં વેં વેંથી મને 
વાગે; 

પહલેા વરસાદ તણુ ંમધમીઠું સોણલુ ંરહી રહીને મારામા ં
જાગે. 

નસનસ આ ફાટીને વહવેા ચહ ેછે, આ તે કેવો આષાઢી 
ઉ લાસ છે; 



 

 
 

 
ગાલો પર લજ્જાની લાલી ટયાનુ ંકોઈ કારણ પછેૂ તો 

કહુ ંખાસ છે. 
આંખોમા બેઠેલા… 

તષુાર શકુ્લ 
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છાનુ ંરે છપનુ ંકંઇ થાય નઇ 

છાનુ ંરે છપનુ ંકંઇ થાય નઇ 

ઝમકે ના ઝાઝંર તો ઝાઝંર કહવેાય 

એક ઘાયલ ને પાયલ બે પ્યા પાય નઇ 

ઝાઝંરને સતંાડી રાખ્યુ ંરખાય નઇ 

આંખ્યો બચાવી ને આંખના રતનને 

પરદામા ંરાખીને સાસ ુનણદંને 

ચપંાતા ચરણો એ મ ય ુમળાય નઇ 

નણદી ને નેપરૂ બે એવા અનાડી 
હાલા પણ વેરી થઇ ખાય મારી ચાડી 
આવેલા સપનાનો હાવો લેવાય નઇ 

અિવનાશ યાસ 
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છેલાજી રે….. - 

છેલાજી રે….. 

મારે હાટુ પાટણથી પટોળા ંમ ઘા ંલાવજો ; 
એમા ં ડા ંરે મોરિલયા િચતરાવજો 

પાટણથી પટોળા ંમ ઘા ંલાવજો….. છેલાજી રે….. 

રંગ રત ુબંલ કોર કસુબંલ, 

પાલવ પર્ાણ િબછવજો રે 

પાટણથી પટોળા ંમ ઘા ંલાવજો….. છેલાજી રે….. 

ઓ યા પાટણ શે’રની રે, મારે થાવુ ંપદમણી નાર, 

ઓઢી અંગ પટો ં રે, એની રેલાવુ ંરંગધાર; 

હીરે મઢેલા ચડૂલાની જોડ મ ઘી મઢાવજો રે, 

પાટણથી પટોળા ંમ ઘા ંલાવજો….. છેલાજી રે….. 

ઓલી રંગ નીતરતી રે, મને પામરી ગમતી રે, 

એને પહરેતા ંપગમા ંરે, પાયલ છમછમતી રે; 

નથણીલિવંિગયા ંને મખામંા ંમ ઘા ંમોતી મઢાવજો રે, 

પાટણથી પટોળા ંમ ઘા ંલાવજો….. છેલાજી રે….. 

અિવનાશ યાસ 
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જન ગણ મન અિધનાયક જય હ ે
જન ગણ મન અિધનાયક જય હ ે

ભારત ભાગ્યિવધાતા 
પજંાબ િસન્ધ ુગજુરાત મરાઠા 

દર્ાિવડ ઉત્કલ બગં 

િવન્ધ્ય િહમાચલ યમનુા ગગંા 
ઉચ્છલ જલિધ તરંગ 

તવ શભુ નામે જાગે 

તવ શભુ આશીષ માગેં 

ગાહ ેતવ જયગાથા 
જન ગણ મગંલદાયક જય હ ે

ભારત ભાગ્યિવધાતા 
જય હ,ે જય હ,ે જય હ ે
જય જય જય જય હ ે। 
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જનનીની જોડ સખી! નહી જડે રે લોલ….. 

મીઠા મધ ુને મીઠા મેહલુા રે લોલ 

એથી મીઠી તે મોરી માત રે 

જનનીની જોડ સખી! નહી જડે રે લોલ. 
પર્ભનુા એ પેર્મતણી પતૂળી રે લોલ, 

જગથી જૂદેરી એની જાત રે … જનનીની 
અમીની ભરેલ એની આંખડી રે લોલ, 

હાલના ંભરેલા ંએના વેણ રે … જનનીની 
હાથ ગ ૂથેંલ એના હીરના રે લોલ, 

હૈયુ ંહમેતં કેરી હલે રે … જનનીની 
દેવોને દૂધ એના ંદો લા રે લોલ, 

શશીએ િસચેંલ એની સોડય રે … જનનીની 
જગનો આધાર એની આંગળી રે લોલ, 

કાળજામા ંકૈંક ભયાર્ કોડ રે … જનનીની 
િચ ડુ ંચડેલ એનુ ંચાકડે રે લોલ, 

પળના બાધેંલ એના પર્ાણ રે … જનનીની 
મ ૂગંી આિશષ ઉરે મલકતી રે લોલ, 

લેતા ખટેૂ ન એની લહાણ રે … જનનીની 
ધરતી માતા એ હશે જૂતી રે લોલ, 

અચળા અચકૂ એક માય રે … જનનીની 



 

 
 

 
ગગંાના ંનીર તો વધે ઘટે રે લોલ, 

સરખો એ પેર્મનો પર્વાહ રે … જનનીની 
વરસે ઘડીક યોમવાદળી રે લોલ, 

માડીનો મેઘ બારે માસ રે … જનનીની 
ચળતી ચદંાની દીસે ચાદંની રે લોલ, 

એનો નિહ આથમે ઉજાસ રે 

જનનીની જોડ સખી! નહી જડે રે લોલ. 
 

 દામોદર ખશુાલદાસ બોટાદકર 

 

OP>v 



 

 
 

 
જ્યારે પર્ણયની જગમા ંશ આત થઈ હશે, 

જ્યારે પર્ણયની જગમા ંશ આત થઈ હશે, 

ત્યારે પર્થમ ગઝલની રજૂઆત થઈ હશે. 
પહલેા પવનમા ંક્યારે હતી આટલી મહકે, 

ર તામા ંતારી સાથે મલુાકાત થઈ હશે. 
ઘ ૂઘંટ ખુ યો હશે ને ઊઘડી હશે સવાર, 

ફો ઢળી હશે ને પછી રાત થઈ હશે. 
ઊતરી ગયા છે લના ચહરેા વસતંમા,ં 
તારા જ પરંગ િવષે વાત થઈ હશે. 

‘આિદલ’ને તે જ િદવસથી મ યુ ંદદર્ દો તો, 
દુિનયાની  િદવસથી શ આત થઈ હશે. 

આિદલ મન્સરૂી 
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જુદી િજદંગી છે િમજા  િમજા  
જુદી િજદંગી છે િમજા  િમજા  

જુદી બદંગી છે નમા  નમા  

છે એક જ સમદંર થય ુએટલે શ ુ

મસુાફર જુદા છે પર્વાસે પર્વાસે 

ભલે હોય એકજ અંતર થી વહતેા 
છે સરુો જુદેરા િરયા  િરયા  

િજવન મ જુદા કાયા ય જુદી 
છે તુ્ય ુજુદા જના  જના  

હટી જાય ઘુઘંટ ઢળી જાય ઘુઘંટ 

જુદી િપર્ત જાગે મલા  મલા  

કેમ રહો ગાફીલ હજીયે છો ગફીલ 

જુઓ દુિનયા બદલે તકા  તકા  

જુદા અથર્ છે શબ્દ ના બોલવામા 
છે શબ્દો જુદા અવા  અવા  

- ગાફીલ 
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લણ મોરલી વાગી રે, રાજાના કંુવર ! 
લણ મોરલી વાગી રે, રાજાના કંુવર ! 

હાલો ને જોવા જાયેં રે 

મોરલી વાગી રે, રાજાના કંુવર. 
ચડવા તે ઘોડો હસંલો રે, રાજાના કંુવર, 

પીતિળયા પલાણ રે. – મોરલી….. 

બાયેં બાજુબધં બેરખા રે, રાજાના કંુવર, 

દસેય આંગળીએ વેઢ રે. – મોરલી….. 

માથે મેવાડા ંમોિળયા ંરે, રાજાના કંુવર, 

િકનખાબી સરુવાળ રે. – મોરલી….. 

પગે રાઠોડી મોજડી રે, રાજાના કંુવર, 

ચાલે ચટકતી ચા ય રે. – મોરલી…. 

લણ મોરલી વાગી રે, રાજાના કંુવર ! 
હાલો ને જોવા જાયેં રે 

મોરલી વાગી રે, રાજાના કંુવર. 
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તને જાતા જોઈ 

 
તને જાતા જોઈ પનઘટની વાટે 

મા  મન મોહી ગય,ુ 

તારા પાળા ગોરા ગોરા ઘાટે, 

મા  મન મોહી ગય,ુ 

કેડે કંદોરોને કોટમા ંદોરો 
તારા લહિેરયાની લાલ લાલ ભાતે, 

મા  મન મોહી ગય,ુ 

રાસે રમતી આંખને ગમતી 
પનૂમની રિઢયાળી રાતે, 

મા  મન મોહી ગય,ુ 

બેંડલ ુમાઠે ને મહેંદી ભરી હાથે 

તારી ગાગરની છલકાતી છાટેં, 

મા  મન મોહી ગય,ુ 

તને જાતા જોઈ પનઘટની વાટે 

મા  મન મોહી ગય,ુ 

 અિવનાશ યાસ 
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તમારા ંઅહીં આજ પગલા ંથવાના ં
તમારા ંઅહીં આજ પગલા ંથવાના,ં 
ચમનમા ંબધાને ખબર થૈ ગઇ છે. 
કાવી છે ગરદન બધી ડાળીઓએ, 

લોનીય નીચી નજર થૈ ગઇ છે. 
શરમનો કરી ડોળ સઘ ં જુએ છે 

કળી પાદંડીઓના પડદે રહીને, 

ખરંુ જો કહી દઉં તો વાતાવરણ પર 
તમારા ંનયનની અસર થૈ ગઇ છે. 
બધી રાત લોહીનુ ંપાણી કરીને 

િબછાવી છે મોતીની સેજો ઉષાએ, 

પધારો કે આ  ચમનની યવુાની 
બધા ંસાધનોથી સભર થૈ ગઇ છે. 
હરીફોય મેદાન છોડી ગયા છે 

િનહાળીને કીકી તમારા ંનયનની, 
મહકંેત કોમળ ગલુાબોની કાયા 

ભર્મર – ડખંથી બેિફકર થૈ ગઇ છે. 
પિરમલની સાથે ગળે હાથ નાખી - 
કરે છે અિનલ છેડતી કૂંપળોની, 
ગજબની ઘડી છે તે પર્ત્યેક વ ત,ુ 

પરુાણા મલાજાથી પર થૈ ગઇ છે. 



 

 
 

 
ઉપિ થત તમે છો તો લાગે છે ઉપવન, 

કલાકારનુ ંિચતર્ સપંણૂર્ જાણે, 

તમે જો ન હો તો બધા કહી ઊઠે કે; 
િવધાતાથી કોઇ કસર થૈ ગઇ છે. 

‘ગની’, ક પનાનુ ંજગત પણ છે કેવુ,ં 
કે આવી રહી છે મને મારી ઇ યાર્ ! 
ઘણી વાર આ જ િરત જગમા ંરહીને, 
ઘણી જ તોમા ંસફર થૈ ગઇ છે. 

ગની દહીંવાલા 
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તમે મારા ંદેવના ંદીધેલ છો 

તમે મારા ંદેવના ંદીધેલ છો, તમે મારા ંમાગી લીધેલ છો, 
આ યા ંત્યારે અમર થઇને રો’ ! 

મા’દેવ જાઉં ઉતાવળી ને જઇ ચડાવુ ં લ ; 
મા’દેવજી પરસન િથયા ત્યારે આ યા ંતમે અણમલૂ ! 
તમે મારંુ નગદ નાણુ ંછો, તમે મારંુ લ વસાણુ ંછો, 

આ યા ંત્યારે અમર થઇને રો’ ! 
મા’દેવ જાઉં ઉતાવળી ને જઇ ચડાવુ ં લ, 

પારવતી પરસન િથયા ંત્યારે આપ્યો હૈયાનો હાર. – તમે….. 

હડમાન જાઉં ઉતાવળી ને જઇ ચડાવુ ંતેલ, 

હડમાનજી પરસન િથયા ત્યારે ઘોિડયા ંબાધં્યા ંઘરે. – તમે….. 

ચીચણ પાસે પાલડી ને ત્યા ંતમારી ફૈ ; 
પાનસોપારી ખાઇ ગઇ, કંકોતરીમાથંી રૈ. – તમે….. 

ભાવનગર ને વરતેજ વચ્ચે રે’ બા ડાની ફૈ ; 
બા ડો જ્યારે જલિમયો ત્યારે ઝબલા ટોપીમાથંી ગૈ 

બા ડો જ્યારે પરણશે ત્યારે નોતરામાથંી રૈ. – તમે….. 
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 તારી બાકંી રે પાઘલડી નુ ં મત ુરે, મને ગમતુ ંરે, 

છદં) 

હ…ે ાવણે સારા, શરદ ધારા, કૈંક તારા કામની… 

પહરેી પટોળા, રંગ ઢોળા, ભમે ટોળા ભાિમની… 

શણગાર સજીયે, પ રજીએ, ભલૂ ત્યજીએ, ભાન ને… 

ભરપરૂ જોબનમાયેં ભામન કહ ેરાધા કાનને… 

જી કહ ેરાધા કાન ને… જી કહ ેરાધા કાનને… 
 

તારી બાકંી રે પાઘલડી નુ ં મત ુરે, મને ગમતુ ંરે, 

આ તો કહુ ં  ંરે પાતળીયા, તને અમથુ ં! ….. તારી 
બાકંી રે….. 

તારા પગનુ ંપગરખુ ંચમચમતુ ંરે 

અને અંગનુ ંઅંગરખ ુતમતમતુ ંરે , 
મને ગમતુ ંરે, આતો કહુ ં  ંરે પાતળીયા, તને અમથુ ં

!….. તારી બાકંી રે….. 

પારકો જાણીને તને ઝા  ંશુ ંબોલવ ુ? 

ને અણજાણ્યો જાણી તને મન શુ ંખોલવુ ં? 

તને છેટો ભાળીને મને ગમતુ ંરે ! 
આ તો કહુ ં  ંરે પાતળીયા, તને અમથુ ં!….. તારી બાકંી 

રે….. 



 

 
 

 
હાથમા ંઝાલી ડાગં કિડયાળી, 
હિરયાળો ડુગંરો આવતો રે હાલી; 
લીંબનુી ફાડ વી આંખડીયુ ંભાળી, 
શરમ મકૂીને તોયે થાઉં શરમાળી. 

તારા પનુ ંતે લ મધમધતુ ંરે, મને ગમતુ ંરે, 

આ તો કહુ ં  ંરે પાતિળયા, તને અમથુ ં!….. તારી બાકંી 
રે….. 

કોણ જાણે કેમ મારા મનની ભીતરમા ંએવુ ંતે ભરાયુ ંશુ ં
એક મને ગમતો આભનો ચાદંલોને ને બીજો ગમતો તુ ં! 

ઘરમા,ં ખેતરમા ંકે ધરતી ના થરમા ં
તારા સપનનમા ંમન મારંુ રમતુ ંરે , મને ગમતુ ંરે, 

આ તો કહુ ં  ંરે પાતળીયા, તને અમથુ ં!….. તારી બાકંી 
રે… 

અિવનાશ યાસ.. 
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તારી આંખનો અફીણી 

તારી આંખનો અફીણી, તારા બોલનો બધંાણી 
તારા પની પનૂમનો પાગલ એકલો (2) 

આજ પીઉં દરશનનુ ંઅમતૃ, કાલ કસુબંલ કાવો, 
તાલ પરુાવે િદલની ધડકન, પર્ીત બજાવે પાવો, 
તારી મ તીનો મતવાલો આશક એકલો… હ ેતારા 

પની…. 

તારી આંખનો અફીણી…. 

પાખંોની પરખે પરબડી આંખો જુએ પીયાવો 
અદલ બદલ તનમનની મૌસમ ચાતકનો ચકરવો 
તારા રંગ નગરનો રિસયો નાગર એકલો…હ ેતારા 

પની… 

તારી આંખનો અફીણી…. 
 

 વેણીભાઇ પરુોિહત 
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તાલીઓના તાલે ગોરી ગરબે ઘમૂી ગાય રે, 

તાલીઓના તાલે ગોરી ગરબે ઘમૂી ગાય રે, 

પનૂમની રાત … ઊગી પનૂમની રાત … 

આસમાની ચ ૂદંડીમા,ં લહરેિણયા ં હરેાય રે, 

પનૂમની રાત … ઊગી પનૂમની રાત … 

ગોરો ગોરો ચાદંિલયો ને િદલ ડોલાવે નાવિલયો, 
કહતેી મનની વાત રે … 

પનૂમની રાત … ઊગી પનૂમની રાત … 

તાલીઓના તાલે ગોરી ગરબે ઘમૂી ગાય રે, 

પનૂમની રાત … ઊગી પનૂમની રાત … 

ઓરી ઓરી આવ ગોરી, ઓરી ઓરી, 
ચાદંિલયો િહચંોળે તારા હૈયા કેરી દોરી, 

રાતલડી રિળયાત રે … 

પનૂમની રાત … ઊગી પનૂમની રાત … 

તાલીઓના તાલે ગોરી ગરબે ઘમૂી ગાય રે, 

પનૂમની રાત … ઊગી પનૂમની રાત … 

ગરબે ઘમૂો, ગોરી ગરબે ઘમૂો, 
મો મો, ગોરી મો મો, 
રસ રમે જાણે શામિળયો , 
જમનુાજીને ઘાટ રે … 

પનૂમની રાત … ઊગી પનૂમની રાત … 



 

 
 

 
તાલીઓના તાલે ગોરી ગરબે ઘમૂી ગાય રે, 

પનૂમની રાત … ઊગી પનૂમની રાત … 
 

- અિવનાશ યાસ 
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તેં તો રાત આખી વાસંળી વગાડયા કરી…. 

તેં તો રાત આખી વાસંળી વગાડયા કરી 
મને સતૂીને સપને જગાડયા કરી 

બાવંરી આ આંખ મારી આમ તેમ ઘમેુ 

ઝાઝંરથી લજ્જા વેરાય 

એકલી ના મહલેમા ંઓિશકે —- 

મધવુનમા ંવાય ુલહરેાય 

હુ ંતો બાહનુા બધંમા ંબધંાયા કરી 
તેં તો રાત આખી વાસંળી વગાડયા કરી 
નીલ રંગી છાયં થઇ તારો આ સરુ મારી 

યમનુાના જળમાહંી દોડે 

જાગી ને જોઉં તો જાણુ ંનહીં કે કેમ 

કેમ મોરિપછં મ્હકેે અંબોડે 

મને અનહદના રંગમા ંડુબાડયા કરી 
તેં તો રાત આખી વાસંળી વગાડયા કરી 

 સરેુશ દલાલ 
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થાય સરખામણી તો ઊતરતા છીએ 

થાય સરખામણી તો ઊતરતા છીએ 

તે છતા ંઆબ  અમે દીપાવી દીધી. 
એમના મહલે ને રોશની આપવા 
પંડી પણ અમારી જલાવી દીધી. 

ઘોર અંધાર છે આખી અવની ઉપર 

તો જરા દોષ એમા ંઅમારો’ય છે 

એક તો કંઇ સીતારા જ નહોતા ઉગ્યા 
ને અમે પણ શમાઓ બઝુાવી દીધી 
કોઇ અમને નડયા તો ઊભા રહી ગયા 
પણ ઊભા રહી અમે કોઇને ના નડયા 
ખદુ અમે તો ના પહ ચી શક્યા મઝંીલે 

વાટ કીન્ત ુબીજાને બતાવી દીધી 
કોણ જાણે હતી કેવી વષ  જૂની 
જીંદગી મા અસર એક તન્હાઇની 
કોઇએ જ્યા ંઅમ ત ુપછૂ  ુકેમ છો 
એને આખી કહાણી સણુાવી દીધી. 
જીવતા ં  ભરોષો ઇશ પર 

એ મયાર્ બાદ ‘બેફામ’ સાચો પડયો 
 



 

 
 

 
જાત મારી ભલે ને તરાવી નહી 
લાશ મારી પરંત ુતરાવી દીધી. 

 
- બરકત િવરાણી ‘બેફામ’ 
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દાદા હો દીકરી 

દાદા હો દીકરી, દાદા હો દીકરી, વાગડમા ંમ દેજો રે સૈ 

વાગડની વઢીયારણ સાસ ુદો લી રે, સૈય  કે હમચી, સૈય  કે 
હમચી 

દાદા હો દીકરી, દાદા હો દીકરી 
દીએ દળાવે મનેુ, દીએ દળાવે મનેુ, રાતલડીએ કંતાવે રે સૈ 

પાછલે રે પરોઢીએ પાણી મોકલે રે, સૈયો કે હમચી, સૈય  કે 
હમચી 

દાદા હો દીકરી, દાદા હો દીકરી 
ઓશીકે ઈંઢોણી વહ,ુ ઓશીકે ઈંઢોણી વહ,ુ પાગંતે સીંચિણયુ ંરે 

સૈ 

સામી તે ઓરડીએ, વહુ તારંુ બેડલુ ંરે, સૈયો કે હમચી, સૈય  કે 
હમચી 

દાદા હો દીકરી, દાદા હો દીકરી 
ઘડો બડેુ નિહ, ઘડો બડેુ નિહ, મારંુ સીંચિણયુ ંનવ પગેૂ રે સૈ 

ઊગીને આથિમયો િદ કૂવા કાઠંડે રે, સૈયો કે હમચી, સૈય  કે 
હમચી 

દાદા હો દીકરી, દાદા હો દીકરી 
ઊડતા પખંીડા વીરા, ઊડતા પખંીડા વીરા, સદેંશો લઈ જાજો 

રે સૈ 

દાદાને કહજેો કે દીકરી કૂવે પડે રે, સૈયો કે હમચી, સૈય  કે 
હમચી 

દાદા હો દીકરી, દાદા હો દીકરી 



 

 
 

 
કહજેો દાદાને રે , કહજેો દાદાને રે , મારી માડીને નવ કહજેો 

રે સૈ 

મારી માડી િબચારી આંશ ુસારશે રે, સૈયો કે હમચી, સૈય  કે 
હમચી 

દાદા હો દીકરી, દાદા હો દીકરી 
કૂવે ન પડજો દીકરી, કૂવે ન પડજો દીકરી, તળાવે નવ પડજો 

રે સૈ 

અંજવાળી તે આઠમના ંઆણા ંઆવશે રે, સૈયો કે હમચી, સૈય  
કે હમચી 

દાદા હો દીકરી, દાદા હો દીકરી 
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િદલ મા કોઇની યાદ ના પગલા ંરહી ગયા 
િદલ મા કોઇની યાદ ના પગલા ંરહી ગયા, 
ઝાકંળ ઊડી ગયુ ંઅને ડાઘા ંરહી ગયા. 
એને મ યા છતાયં કોઇ વાત ના થઇ, 

ગગંા સધુી ગયા અને પ્યાસા રહી ગયા. 
લો લઇને બાગથી હુ ંનીકળી ગયો, 

ને પાનખરના હાથમા ંકાટંા રહી ગયા. 
વર યા િવના જતંી રહી િશર પરથી વાદળી, 
‘આિદલ’ નજર ઉઠાવીને જોતા રહી ગયા. 

આિદલ મસંરૂી 
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િદવસો જુદાઈના જાય છે 

િદવસો જુદાઈના જાય છે, એ જશે જ ર િમલન સધુી: 
મારો હાથ ઝાલીને લઈ જશે, મજુ શ ઓુ જ વજન સધુી. 
ન ધરા સધુી,ન ગગન સધુી,નહી ઉ િત,ન પતન સધુી, 
ફકત આપણે તો જવ ુહત ુ,ં હર એકમેકના મન સધુી. 
તમે રાકંના ંછો રતન સમા,ં ન મળો હ ેઅ ઓુ ધળૂમા,ં 

જો અરજ કબલૂ હો આટલી તો હદયથી જાઓ નયન સધુી. 
તમે રાજરાણીના ંચીર સમ, અમે રંક નારની ચ ૂદંડી ! 

તમે તન પે રહો ઘડી બે ઘડી, અમે સાથ દઈએ કફન સધુી. 
જો હદયની આગ વધી ‘ગની’, તો ખદુ ઈ રે જ કૃપા કરી; 
કોઈ ાસ બધં કરી ગયુ,ં કે પવન ન જાય અગન સધુી. 

ગની દહીંવાલા 
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દીકરીતો પારકી થાપણ કહવેાય 

બેના રે.. 
સાસરીયે જાતા ંજોજો પાપંણના ભીંજાય 

દીકરીતો પારકી થાપણ કહવેાય 

દીકરી ને ગાય, દોરે ત્યા ંજાય 

દીકરીતો પારકી થાપણ કહવેાય 

બેની તારી માથે બાપનો હાથ હવે નહી ફરશે 

રમતી તુ ં  ઘરમા ંએની ભીંતે-ભીંતો રડશે 

બેના રે.. િવદાયની આ વસમીવેળા રોકે ના રોકાય 

દીકરી તો પારકી થાપણ કહવેાય 

તારા પિતનો પડછાયો થઈ, રહે  સદાયે સાથે 

સોહાગી કંકુ સેંથામા,ં કંકણ શોભે હાથે 

બેના રે.. તારી આ વેણીના ં લો કોઈ િદ ના કરમાય 

દીકરી તો પારકી થાપણ કહવેાય 

આમ જુઓ તો આંસ ુસૌનુ ંપાણી વુ ંપાણી 
સખુનુ ંછે કે દુ:ખનુ ંએતો કોઈ શ ુ ંના જાણી 

બેના રે.. રામ કરે સખુ તારંુ કોઈ િદ નજયુર્ં ના નજરાય 

દીકરી તો પારકી થાપણ કહવેાય 

દીકરી ને ગાય, દોરે ત્યા ંજાય 

દીકરી તો પારકી થાપણ કહવેાય 

અિવનાશ યાસ 
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દીકરો મારો લાડકવાયો 

દીકરો મારો લાડકવાયો દેવ નો દીધેલ છે, 

વાયરા જરા ધીરા વાયજો એ નીંદમા ંપોઢેલ છે. 
દીકરો મારો લાડકવાયો….. 

રમશુ ંદડે કાલ સવારે જઇ નદીને તીર, 

કાળવી ગાયના દૂધની પછી રાધંશુ ંમીઠી ખીર, 

આપવા તને મીઠી મીઠી આંબલી રાખેલ છે. 
દીકરો મારો લાડકવાયો….. 

કેરીઓ કાચી તોડશુ ંઅને ચાખશુ ંમીઠા બોર, 

છાયંડા ઓઢી લશુ ંઘડી થાશે જ્યા ંબપોર, 

સીમ વચાળે વડલા ડાળે હીંચકો બાધેંલ છે. 
દીકરો મારો લાડકવાયો….. 

લની સગુધં લનો પવન લના વુ ંિ મત, 

લાગણી તારી લાગતી જાણે ગાય છે લો ગીત, 

આમતો તારી આજુબાજુ કાટંા ઊગેલ છે. 
દીકરો મારો લાકડવાયો….. 

હાલકડોલક થાય છે પાપણ મરક્યા કરે હોઠ, 

શમણે આવી વાત કરે છે રાજકુમારી કો’ક, 

રમતા ંરમતા ંહમણા ંએણે આંખડી મીંચેલ છે. 



 

 
 

 
દીકરો મારો લાડકવાયો દેવ નો દીધેલ છે, 

વાયરા જરા ધીરા વાયજો એ નીંદમા ંપોઢેલ છે. 
દીકરો મારો લાડકવાયો….. 

 કૈલાસ પિંડત  

 

OP>v 



 

 
 

 
દેખતા દીકરાનો જવાબ 

ફાટયા-ંતટૂયા ં ને ગોદડી ગાભા,ં આળોટવા ટપાથ, 

આંધળી ડોશીનો દેખતો દીકરો, કરતો મનની વાત. 
વાચંી તારા ંદુ:ખડા ંમાડી ! ભીની થઈ આંખડી મારી. 
પાચં વરસમા ંપાઈ મળી નથી, એમ તુ ંનાખતી ધા, 
આ યો તે િદ’થી આ હોટલને ગણી, માડી િવનાના ‘મા’ 
બાધંી ટપાયરી ણે, રાખ્યો રંગ રાતનો એણે ! 

ભાિણયો તો માડી ! થાય ભેળો  િદ’ િમલો બધી હોય બધં, 

એક જોડી મારા ંલગૂડામંા, એને, આવી અમીરીની ગધં ? 

ભાડે લાવી લગૂડા ંમ ઘા, ખાતો ખારા દાિળયા સ ઘા. 
દવાદા  આંહી આવે ન ઢૂંકડા, એવી છે કારમી વેઠ, 

રાત ને િદવસ ર ં તોયે મારંુ, ખાલી ને ખાલી પેટ, 

રાતે આવે નીંદર ડી, મારી કને એટલી મડૂી. 
જારને ઝાઝા જુહાર કે’ , ઊડે આંહી મકાઈનો લોટ, 

બેસવા પણ ઠેકાણુ ંના મળે, કૂબામા ંતારે શી ખોટ ? 

મુબંઈની મેડીયુ ંમોટી, પાયામાથંી સાવ છે ખોટી. 
ભીંસ વધીને ઠેલઠેંલા, રોજ પડે હડતાળ, 

શે’રના કરતા ગામડામા,ં મને દેખાય ઝાઝો માલ, 

નથી જાવુ ંદાિડયે તારે, િદવાળીએ આવવુ ંમારે. 



 

 
 

 
કાગળનુ ંતારે કામ શુ ંમાડી ! વાવડ સાચા જાણ, 

તારા અંધાપાની લાકડી થાવાના, મેં લીધા પચખાણ, 

હવે નથી ગોઠત ુ ંમાડી, વાચંી તારી આપદા કાળી. 
ઇંદુલાલ ગાધંી 
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ધણૂી રે ધખાવી બેલી અમે તારા નામની 
ધણૂી રે ધખાવી બેલી અમે તારા નામની 
ધણૂી રે ધખાવી બેલી અમે તારા નામની 

ભલૂો રે પડયો રે હસંો આંગણે ઊડીને આ યો 
તન-મનથી તરછોડાયો, મારગ મારગ અથડાયો 
હ ેગમ ના પડે રે એને ઠાકુર તારા નામની 

ધણૂી રે ધખાવી બેલી… 

કોને રે કા  રે જીવડા ઝખંના તને રે લાગી 
કોની રે વાટ ુ ંજોતા ભવની આ ભાવટ ભાગી 
હ ેતર યુ ંરે જાગી જીવને ભિક્ત કેરા જામની 

ધણૂી રે ધખાવી બેલી… 
 

અિવનાશ યાસ 
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નજરના જામ છલકાવીને ચા યા ક્યા ંતમે…. 

નજરના ંજામ છલકાવીને ચા યા ક્યા ંતમે 

જીગરને આમ તરસાવીને ચા યા ક્યા ંતમે 

તમને બોલાવે પ્યાર તમે ઉભા રહો 
િદલના ખુ લા છે ાર તમે ઉભા રહો 
જરા ઉભા રહો, જરા ઉભા રહો 

જીવનને આંગણે આવીને ચા યા ક્યા ંતમે, 

નજરના જામ…. 

મારી થઇ ગઇ છે ભલુ મને માફ કરો 
મેં તો આપ્યા છે લ મને માફ કરો 
મને માફ કરો, મને માફ કરો 

પર્ણયના લ કરમાવી ને ચા યા ક્યા ંતમે 

નજરના જામ…. 

થઇને પનુમની રાત તમે આ યા હતા 
થઇને જીવન પર્ભાત તમે આ યા હતા 
તમે આ યા હતા, તમે આ યા હતા 

િવરહની આગ સળગાવીને ચા યા ક્યા ંતમે 

નજરના જામ…. 

નજરના ંજામ છલકાવીને ચા યા ક્યા ંતમે 

જીગરને આમ તરસાવીને ચા યા ક્યા ંતમે 

બરકત િવરાણી ‘બેફામ’ 



 

 
 

 
નદીની રેતમા ંરમતુ ંનગર મળે ન મળે, 

 
નદીની રેતમા ંરમતુ ંનગર મળે ન મળે, 

ફરી આ દર્ ય મિૃતપટ ઉપર મળે ન મળે. 
ભરી લો ાસમા ંએની સગુધંનો દિરયો, 

પછી આ માટીની ભીની અસર મળે ન મળે. 
પિરિચતોને ધરાઈને જોઈ લેવા દો, 

આ હસતા ચહરેા; આ મીઠી નજર મળે ન મળે. 
ભરી લો આંખમા ંર તાઓ, બારીઓ, ભીંતો, 

પછી આ શહરે, આ ગલીઓ, આ ઘર મળે ન મળે. 
રડી લો આજ સબંધંોને વીંટળાઈ અહીં, 
પછી કોઈને કોઈની કબર મળે ન મળે. 

વળાવા આ યા છે એ ચ્હરેા ફરશે આંખોમા,ં 
ભલે સફરમા ંકોઈ હમસફર મળે ન મળે. 
વતનની ધળૂથી માથ ુભરી લઉં ‘આિદલ’, 

અરે આ ધળૂ પછી ઉમર્ભર મળે ન મળે. 
આિદલ મન્સરૂી 
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નયનને બધં રાખીને મે જયારે તમને જોયા છે 

 
અ  ુિવરહની રાત ના ખાળી શક્યો નિહ 

પાછા નયન ના નરુ ને વાળી શક્યો નિહ 

હુ ં ને કાજ અંધ થયો રોઇ રોઇ ને 

તે આ યા તારે એને િનહાળી શક્યો નિહ 

નયનને બધં રાખીને મે જયારે તમને જોયા છે 

તમે છો એના કરતા પણ વધારે તમને જોયા છે 

ઋત ુએકજ હતી પણ રંગ નો ‘તો આપણો એક જ 

મને સહરેા એ જોયો છે બહારે તમને જોયા છે 

પરંત ુઅથર્ એનો એ નથી કે રાત વીતી ગઇ 

નહીં તો મેં ઘણી વેળા સવારે તમને જોયા છે 
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પાન લીલુ ંજોયુ ંને તમે યાદ આ યા ં
પાન લીલુ ંજોયુ ંને તમે યાદ આ યા ં

જાણે મૌસમનો પહલેો વરસાદ ઝી યો રામ 

એક તરણુ ંકો યુ ંને તમે યાદ આ યા ં
 

ક્યાકં પખંી ટહુ ુ ંને તમે યાદ આ યા ં
જાણે ાવણના આભમા ંઉઘાડ થયો રામ 

એક તારો ટમક્યો ને તમે યાદ આ યા ં
 

જરા ગાગર છલકી ને તમે યાદ આ યા ં
જાણે કાઠંા તોડે છે કોઇ મહરેામણ હો રામ 

સહજે ચાદંની છલકી ને તમે યાદ આ યા ં
 

કોઇ ઠાલુ ંમલ ુ ંને તમે યાદ આ યા ં
જાણે કાનડુાના મખુમા ંબર્ ાડં દીઠંુ રામ 

કોઇ આંખે વળગ્યુ ંને તમે યાદ આ યા ં
 

કોઇ આંગણે અટ ુ ંને તમે યાદ આ યા ં
જાણે પગરવની દુિનયામા ંશોર થયો રામ 

એક પગલુ ંઉપડ ુ ંને તમે યાદ આ યા ં
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પાસપાસે તોયે કેટ્લા ંજોજન દૂરનો આપણે વાસ ! 
પાસપાસે તોયે કેટ્લા ંજોજન દૂરનો આપણે વાસ ! 
મ કે ગગન સાવ અડોઅડ તોય છેટાનંો ભાસ. 
રાતદીનો સથવાર તે સામે મળવાનુ ંતો 

કોઇ દહાડો સખુ મળતુ ંનથી, 
આવકારાનુ ંવન અડાબીડ, બારણુ ંખોલી 

ફિળયામા ંસળવળતુ ંનથી; 
આસુનેંયે દઇ દીધો છે ભવનો કારાવાસ… 

પાસપાસે તોયે કેટ્લા ંજોજન દૂરનો આપણે વાસ ! 

ઝાડથી ખરે પાદંડુ ંએમાયં 

કેટલા ંિકરણ આથમ્યાનુ ંસભંારણુ ંહશે? 

આપણી વચ્ચે ‘આવજો’ની કોઇ ભીંત હશે, 

કે યાદ વુ ંકોઇ બારણુ ંહશે? 

પડખે સતૂા ંહોય ને લાગે શમણાનો સહવાસ ! 
મ કે ગગન સાવ અડોઅડ તોય છેટાનંો ભાસ. 

માધવ રામાનજુ 
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પાણી ગ્યા’તા રે… 

પાણી ગ્યા’તા રે બેની અમે તળાવના ંરે 
પાળેથી લપ યો પગ, બેડા ંમારા ંનદંવાણા રે 

ચોરે બેઠા ંરે બેની તારા સસરાજી 

કેમ કરી ઘરમા ંજઈશ કે બેડા ંતારા ંનદંવાણા રે 
લાબંા તાણીશ રે બેની મારા ંઘુઘંટા રે 

મ મ કરતી જઈશ કે બેડા ંમારા ંનદંવાણા રે 
શેરીએ બેઠા ંરે બેની તારા ઠજી 

કેમ કરી ઘરમા ંજઈશ કે બેડા ંતારા ંનદંવાણા રે 
લાબંા તાણીશ રે બેની મારા ંઘુઘંટા રે 

ધમ ધમ કરતી જઈશ કે બેડા ંમારા નદંવાણા રે 
ઓટલીએ બેઠા ંરે બેની તારા સાસજુી 

કેમ કરી ઘરમા ંજઈશ કે બેડા ંતારા ંનદંવાણા રે 
લાબંા તાણીશ રે બેની મારા ંઘુઘંટા રે 

હળવે હળવે જઈશ કે બેડા ંમારા ંનદંવાણા રે 
ઓરડે બેઠા ંરે બેની તારા પરણ્યાજી 

 



 

 
 

 
કેમ કરી ઘરમા ંજઈશ કે બેડા ંતારા ંનદંવાણા રે 

આઘા રાખીશ રે બેની મારા ંઘુઘંટા રે 
મલકી મલકી જઈશ કે બેડા ંમારા ંનદંવાણા રે 
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પીયરને પીપળેથી આ યુ ંપારેવડુ…ં 

પીયરને પીપળેથી આ યુ ંપારેવડુ,ં 
પારેવડા ંને સોના કેરી ચાચં રે.. 
પારેવડા ંને કોઇ ના ઉડાડશો.. 

મૈયરનુ ંખોરડુ ંને મૈયરની ગાવડી, 
મૈયરની સામે એક નાની તલાવડી, 
એવા મારા મૈયરનુ ંઆ રે પારેવડુ,ં 
એને આવે ના ઉની આંચ રે.. 
પારેવડાનેં કોઇ ના ઉડાડશો.. 

એ રે પારેવડામંા ંજનક ને જનેતા, 
એ રે પારેવડે મારો ભાઇ.. 

એ રે પારેવડામંા ંનાનકડી બેનડી, 
એ રે પારેવડે ભોજાઇ.. 

પારેવડાનંા વેશમા ંઆજ મારે આંગણે, 

મૈયર આ યુ ંસાચો-સાચ રે.. 
પારેવડા ંને કોઇએ ના ઉડાડશો.. 

એ રે પારેવડે મારા મૈયરનો મોરલો, 
એ રે પારેવડે મારા દાદાજીનો ઓટલો, 
એ રે પારેવડુ ંમને જોત ુ ંરે હાલથી, 

 



 

 
 

 
એને કરવા ો થનગન થન નાચ રે.. 

પારેવડા ંને કોઇ ના ઉડાડશો.. 
પીયરને પીપળેથી આ યુ ંપારેવડુ,ં 
પારેવડા ંને સોના કેરી ચાચં રે.. 
પારેવડા ંને કોઇ ના ઉડાડશો.. 
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પાદંડુ લીલુ ંને રંગ રાતો 
પાદંડુ લીલુ ંને રંગ રાતો 

હ ેજી મારી મહેંદીનો રંગ મદમાતો…. 

ભલુી રે પડી હુ ંતો રંગના બજારમા ં
લાગ્યો મને રંગ કેરો છાટંો 
પાદંડુ લીલુ ંને રંગ રાતો 

રેશમની કાયા તારી જાણે લજામણી 
લટકંતી લ ો તારી ભલુ રે ભલુામણી 
પને ઘેરીને બેઠો ઘુઘંટનો છેડલો.. 
વાયરાની હરેમા ંલહરેાતો 
પાદંડુ લીલુ ંને રંગ રાતો 

રંગરિસયા જરા આટલેથી અટકો 
િદલને લોભાવે તારા લોચનનો લટકો 

વારી વારી થાકી તો યે છેલ રે છબીલા ત ુતો 
અણજાણે આંખમા ં પાતો 
પાદંડુ લીલુ ંને રંગ રાતો 
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ભોિમયા િવના મારે ભમવા’તા ડુગંરા, 
ભોિમયા િવના મારે ભમવા’તા ડુગંરા, 

જગંલની કંુજકંુજ જોવી હતી; 
જોવી’તી કોતરો ને જોવી’તી કંદરા, 
રોતા ઝરણાનંી આંખ હોવી હતી. 
સનૂા સરવિરયાની સોનેરી પાળે 

હસંોની હાર મારે ગણવી હતી; 
ડાળે લતં કોક કોિકલાને માળે 

અંતરની વેદના વણવી હતી. 
એકલા આકાશ તળે ઊભીને એકલો, 
પડઘા ઉરબોલના ઝીલવા ગયો; 
વેરાયા બોલ મારા, ફેલાયા આભમા,ં 

અકલો અટલૂો ઝાખંો પડયો. 
આખો અવતાર મારે ભમવા ડુગંિરયા, 

જગંલની કંુજકંુજ જોવી ફરી; 
ભોિમયા ભલૂે એવી ભમવી રે કંદરા, 
અંતરની આંખડી હોવી જરી. 

ઉમાશકંર જોષી 
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મિણયારો તે હાલ ુહાલ ુ

હા…ં…..મિણયારો તે મિણયારો તે, 

હલ ુહલ ુથઈ રે િવયો રે…. 

મઝુા દલડા ંઉદાસીમા ંહોય રે, 

છેલ મઝુો, વરગાણી મિણયારો, 
હ ેછેલ મઝુો, પરદેશી મિણયારો… મિણયારો. 
હા…ં…..મિણયારો તે કળાયેલ મોરલો રે 

કાઈં હુ ંરે ઢળકતી ઢેલ રે, 

છેલ મઝુો, વરગાણી મિણયારો…. મિણયારો. 
હા…ં…..મિણયારો તે મહરેામણ મીઠડો 
કંઈ હુ ંતો સમદિરયાની લહરે રે, 

હલે મઝુો, હાલારી મિણયારો… મિણયારો. 
હા…ં…..મિણયારો જી અષાઢી મેહલુો રે 

કાઈં હુ ંતો વાદળ કેરી વીજ રે, 

હલે મઝુો, હાલારી મિણયારો… મિણયારો. 
હા…ં…..અિણયાળી રે ગોરી તારી આંખડી રે, 

હા ંરે આં લ એમા ંમેશ રે, 

હલે મઝુો, વરણાગી મિણયારો, 
હલે મઝુો, હાલારી મિણયારો… મિણયારો. 
હા…ં…..મિણયારો તે અડાબીડ આંબલો ને, 

કાઈં હુ ંરે કોયલડીનો કંઠ રે, 



 

 
 

 

છેલ મઝુો, હાલારી મિણયારો, 
હ ેછેલ મઝુો, પરદેશી મિણયારો… મિણયારો. 

હા…ં…..પિનહારીનુ ંઢળકતુ ંબેડલુ ંરે 

કાઈં હુ ંરે, છલકતુ ંએમા ંનીર રે, 

છેલ મઝુો, વરણાગી મિણયારો, 
છેલ મઝુો, હાલારી મિણયારો…. મિણયારો. 

અિવનાશ યાસ 
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મને પાની ઝાઝંરી ઘડાવ, 

મને પાની ઝાઝંરી ઘડાવ, 

ઓ હાલમ વરણાગી 
એને મીનાકારીથી મઢાવ, 

ઓ હાલમ વરણાગી 
આભલા ભરેલી મને ઓઢણી અપાવી દે 

ઘાઘરાની કોરમા ંમોરલો ચીતરાવી દે 

હ ેમારા કમખામા ંભાત્યુ ંપડાવ, 

ઓ હાલમ વરણાગી 
મને પાની ઝાઝંરી ઘડાવ, 

ઓ હાલમ વરણાગી 
ઝીણીઝીણી પાદંડી નથણી ઘડાવી દે 

ગુથેંલા કેશમા ંદામણી સજાવી દે 

હ ેમારા ડોકની હાસરી બનાવ, 

ઓ હાલમ વરણાગી 
મને પાની ઝાઝંરી ઘડાવ, 

 



 

 
 

 

ઓ હાલમ વરણાગી 
સોના ઇંઢોણી તર્ાબંા ગરબો કોરાવી દે 

ગરબામા ંમમતાથી દીવડા પર્ગટાવી દે 

હ ેઢૉલ —– શરણાઇ મગંાવ, 

ઓ હાલમ વરણાગી… 
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મારા ભોળા િદલનો 
મારા ભોળા િદલનો હાયે રે િશકાર કરીને 

ચા યા ગયા ંઆંખોથી આંખો ચાર કરીને 

િબમાર કરીને, મારા ભોળા િદલનો… 

મેં િવન યુ ંવારંવાર કે િદલ સાફ કરી યો 
કંઇ ભલુ હો મારી તો એને માફ કરી ો 
ના ના કહી, ના હા કહી, મખુ મૌન ધરીને, 

ચા યા ગયા ંઆંખોથી આંખો ચાર કરીને 

િબમાર કરીને, મારા ભોળા િદલનો… 

એક બોલ પર એના ંમેં મારી િજદંગી વારી 
એ બેકદરને કયાથંી કદર હોય અમારી? 

આ જોઈને, ને રોઈને િદલ મારંુ કહ ેછે, 

શુ ંપામ્યા િજદંગી ભર આહ! કરીને? 

ચા યા ગયા ંઆંખોથી આંખો ચાર કરીને 

િબમાર કરીને, મારા ભોળા િદલનો… 

છોને થઈ તકરાર હજુ પ્યાર બાકી છે 

બ ે િદલોમા ંપેર્મની ઝકંાર બાકી છે, 

સસંારના ંવહવેારનો વેપાર બાકી છે, 

બ ે િદલોના ંમળવા હજુ તાર બાકી છે, 

અિભમાનમા ં લાઇ ગયા,ં જોયુ ંના ફરીને, 



 

 
 

 

ચા યા ગયા ંઆંખોથી આંખો ચાર કરીને 

િબમાર કરીને, મારા ભોળા િદલનો… 

રમેશ ગપુ્તા 
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મારી સગી નણદંના વીરા, માલ મારો લેતા જજો, 
મારી સગી નણદંના વીરા, માલ મારો લેતા જજો, 

માલ મારો લેતા જાજો, કે દલ દેતા જજો, 
મારી સગી નણદંના વીરા, માલ મારો લેતા જજો ! 
લીલી ઘોડીના અસવાર રે, માલ મારો લેતા જજો, 

એ લેતા જજો, કે દલ તમારંુ દેતા જજો, 
મારી સગી નણદંના વીરા, માલ મારો લેતા જજો. 

ઓ યા વાિણયાના હાટનો લીલો માલ, 

મારી સગી નણદંના વીરા, માલ મારો લેતા જજો. 
ઉતારા આલીશ ઓરડા, માલ મારો લેતા જજો, 
મેડી મોલાત્યુ ંમાણશુ ંકે માલ મારો લેતા જજો. 
ભોજન આલીશ લાડવા, માલ મારો લેતા જજો, 

તને પીરસુ ંસાકિરયો કંસાર, માલ મારો લેતા જજો. 
નાવણ આલીશ કૂંિડયુ,ં એ માલ મારો લેતા જજો, 
િઝલિણયંા ંતળાવ જાઇશુ,ં માલ મારો લેતા જજો ! 
મારી સગી નણદંના વીરા, માલ મારો લેતા જજો ! 

 



 

 
 

 

મારી શેરીએથી કાનકંુવર આવતા રે લોલ 

મારી શેરીએથી કાનકંુવર આવતા રે લોલ, 

મખેુથી મોરલી બજાવતા રે લોલ. 
હુ ંતો ઝબકીને જોવા નીસરી રે લોલ 

ઓઢણ અંબર વીસરી રે લોલ. 
હુ ંતો પાણીડાનંી મસે જોવા નીસરી રે લોલ, 

ઇંઢોણી ને પાટલી વીસરી રે લોલ. 
સાગ રે સીસમની મારી વેલડી રે લોલ 

નવલે સતુારે ઘડી પીંજણી રે લોલ. 
મેં તો ઘોળો ને ઘમળો બે જોિડયા રે લોલ 

જઇ અને અમરાપરમામંા ંછોિડયા રે લોલ 

અમરાપરના તે ચોકમા ંદીવા બળે રે લોલ 

મેં તો જાણ્યુ ંક એ હિર અહીં વસે રે લોલ 

મેં તો દૂધ ને સાકરનો શીરો ક્ર્યો રે લોલ 

તર્ાબંાના તર્ાસંમા ંટાઢો કય  રે લોલ 

હુ ંતો જમવા બેઠી ને જીવણ સાભંયાર્ રે લોલ 

કંઠેથી કોિળયો ન ઊતય  રે લોલ 

મને કોઇ તો દેખાડો દીનાનાથને રે લોલ 

કોિળયો ભરાવુ ંજમણા હાથનો રે લોલ 

હુ ંતો ગ દરે તે ગાવડીને છોડતી રે લોલ 

ચારેય િદશે તે નજર ફેરતી રે લોલ 



 

 
 

 

મેંતો છેટેથી છેલવર દેિખયા રે લોલ 

હિરને દેખીને ઘ ૂઘંટ ખોિલયા રે લોલ 

મારી શેરીએ તે કાનકંુવર આવતા રે લોલ 

મીઠી તે મોરલી વગાડતા રે લોલ 
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મારી ગાગરડીમા ંગગંા જમનુા રે, 

મારી ગાગરડીમા ંગગંા જમનુા રે, 

પનઘટ પાણી મારે જાવા નથ્થ/નથ. 
નથ્થ નીર હવે બીજા મારે ખપના રે, 

પનઘટ પાણી મારે જાવા નથ્થ. 
ભરી રે તલાવડીમા ંચદંરનો છાયંો, 
પાણી રે ભરતા મારે બેડલે પરુાયો, 
મારી ગાગરડીમા ંપાણી પનૂમના ંરે, 

પનઘટ પાણી મારે જાવા નથ્થ/નથ. 
મારી ગાગરડીમા…ં 

ઘટમા ંપાણી ઘ ૂઘંટમા ંપાણી, 
પાણીથી કરે પાણી વાત્યુ ંરે છાની 

મારી ગાગરડીમા ંપાણી તનમનના ંરે, 

પનઘટ પાણી મારે જાવા નથ્થ/નથ. 
મારી ગાગરડીમા…ં 

-અિવનાશ યાસ 
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મારે ટોડલે બેઠો રે, મોર ક્યા ંબોલે, 
 

મારે ટોડલે બેઠો રે, મોર ક્યા ંબોલે, 

મારા ંહૈડા ંહારોહાર, મારા ંદલડે લેરાલેર જાય, 

જનાવર જીવતા ંઝા યા ંરે, મોર ક્યા ંબોલે…..મારે ટોડલે 
બેઠો….. 

મારે કમખે બેઠો રે, મોર ક્યા ંબોલે 

મારી ચુદંડી લેરાલેર, જનાવર જીવતા ંઝા યા ંરે, મોર 
ક્યા ંબોલે 

મારે ટોડલે બેઠો રે, મોર ક્યા ંબોલે. 
મારા કડલે બેઠો રે, મોર ક્યા ંબોલે 

મારી કાબંીયુ ંલેરાલેર, જનાવર જીવતા ંઝા યા ંરે, મોર 
ક્યા ંબોલે 

મારે ટોડલે બેઠો રે, મોર ક્યા ંબોલે. 
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મારે તે ગામડે એકવાર આવજો… 

મારે તે ગામડે એકવાર આવજો, 
હ ેઆવો ત્યારે મને સદેંશો કહાવજો 
મારે તે ગામડે એકવાર આવજો 

મારા માખણીયા મીઠા ંમીઠા ંચાખજો, 
મારે તે ગામડે એકવાર આવજો 

મીઠા ંમાખણથી ભરી મટકી મારી આજ 

મનમોહન આવો તમે માખણ ખાવા કાજ 

સનૂા ંસનૂા ંછે ગામ રાધાના ં યામ વીના ં
સનૂુ ંસનૂુ ંછે ગામ આ  ઘન યામ વીના ં
અંતરના ં ાર કહો ક્યારે ઉઘાડશો 

મીઠી મીઠી મોરલી કહો ક્યારે વગાડશો 
હ ેજમનાને તીર રાસ ક્યારે રચાવશો 
મારે તે ગામડે એકવાર આવજો 

વાગ્યા મદંૃગ હો રે.. જાગ્યા ઉમગં કંઇ 

આ યા પર્સગં રંગભીના હો… 

મારા ંમાખણીયા મીઠા ંમીઠા ંચાખજો 
મારે તે ગામડે એકવાર આવજો 
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મનેુ એકલી જાણીને ક્હાને છેડી રે… 

મનેુ એકલી જાણીને ક્હાને છેડી રે… 

પછી કહી દઉં જશોદાના કાનમા.ં 
મારો મારગડો છોડીને હાલતો થા… 

પછી કહી દઉં જશોદાના કાનમા.ં 
મેળામા ંમળવા હાલી, મારી સરખી સૈયરને 

મેળામા ંમળી ગયો પેલો રે તોફાની ક્હાન, 

મારો છેડલો ન ઝાલ, તને કહી દઉં …ં 

પછી કહી દઉં જશોદાના કાનમા.ં 
મનેુ એકલી જાણીને ક્હાને છેડી રે… 

બેડલુ ંલઇને હુ ંતો સરોવર ગઇ’તી 
પા  ંવળીને જોયુ,ં બેડલુ ંચોરાઇ ગયુ,ં 

મારા બેડલાનો ચોર, મારે કેમ લેવો ખોળી… 

દઇ દે બેડલુ ંરે ઓ મારા ક્હાનજી. 
મનેુ એકલી જાણીને ક્હાને છેડી રે… 
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મુબંઇથી ગાડી આવી રે, હો દિરયાલાલા 
આવી આવી આવી આવી ગાડી આવી રે…. 

મુબંઇથી ગાડી આવી રે, હો દિરયાલાલા 
ઇ રે ગાડી િકયા ગામ હાલી રે, હો દિરયાલાલા 
ઇ રે ગામ ગોકુિળયે હાલી રે, હો દિરયાલાલા 

ઇ ગાડીને ઉભી રાખો રે… 

ઇ રે ગાડી ઉંધે મારગ હાલી રે, હો દિરયાલાલા 
ઇ ગાડીને પાછી વાળો રે, 

ઇ ગાડીમા ંકોણ કોણ બેઠુ ંરે, હો દિરયાલાલા 
ઇ ગાડીમા ંગોવાિળયા બેઠા રે, હો દિરયાલાલા 

ઇ ગાડીનો પાવો વગાડો રે… 

ઇ ગાડીમા ંગીતડા ગવડાવો રે, હો દિરયાલાલા 
——- ઢોલને ધમકાવો રે, હો દિરયાલાલા 

ઇ ગાડીને જ દી હાકંો રે, 
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મેલી મત જા મને એકલી વણજારા 
મેલી મત જા મને એકલી વણજારા 
મેલી મત જા, પરદેશમા ંવણજારા 
જીઓ વણજારા, જીઓ વણજારા…. 

સોનુ ંજાણીન ેતારો સગં કય  વણજારા, 
મારે કરમે નીક યા કથીર રે, વણજારા… 

જીઓ વણજારા, જીઓ વણજારા… 

ડુગંર માથે તારી દેરડી વણજારા, 
હુ ંતો ચડી ચડી જોઉં તારી વાટ રે, વણજારા… 

જીઓ વણજારા, જીઓ વણજારા…. 

કાજી મામદશાની િવનતંી વણજારા, 
તમે રહી જાઓ આજની રાત રે, વણજારા…. 

જીઓ વણજારા, જીઓ વણજારા… 

કાજી મામદશા 
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મેંદી રંગ લાગ્યો 
તન છે પનુ ંહાલરડુ ંને આંખે મદનો ભાર 

ઘ ૂઘંટમા ંજોબનની જ્વાળા ઝાઝંરનો ઝમકાર 

લાબંો છેડો છાયલનો, ને ગજરો ભારોભાર 

લટકમટકની ચાલ ચાલતી જુઓ ગુ રી નાર 

મેંદી તે વાવી માળવે ને 

એનો રંગ ગયો ગજુરાત રે 

મેંદી રંગ લાગ્યો રે 

નાનો િદયરડો લાડકો , 

કંઇ લા યો મેંદીનો છોડ રે … મેંદી … 

વાટી ઘ ૂટંીને ભય  વાટકો ને 

ભાભી રંગો તમારા હાથ રે … મેંદી … 

હ…ે લાબંો ડગલો, મછૂો વાકંડી, િશરે પાઘડી રાતી 
બોલ બોલતો તોળી તોળી છેલછબીલો ગજુરાતી 

 
હ.ે. તન છોટુ પણ મન મોટંુ, છે ખમીરવતંી જાતી 
ભલે લાગતો ભોળો, હુ ંછેલછબીલો ગજુરાતી 

હાથ રંગીને વીરા શુ ંરે કરંુ? 

એનો જોનારો પરદેશ રે … મેંદી … 



 

 
 

 

મેંદી તે વાવી માળવે ને 

એનો રંગ ગયો ગજુરાત રે 

મેંદી રંગ લાગ્યો રે. 
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રસમ અહીંની જુદી, િનયમ સાવ નોખા 
રસમ અહીંની જુદી, િનયમ સાવ નોખા 
અમારે તો શબ્દો જ કંકુ ને ચોખા 

 
હવાયેલી સળીઓ જ ભીતર ભરી છે 

અહીંના જીવન જાણે કે બાકસના ંખોખા ં
 

લચ્યા’તા  આંખે લીલા મોલ થઈને 

હવે એ જ સપના ંછે સકુ્કા ંમલોખા ં
 

તુ ંતર યાને આપે છે ચીતરેલા ંસરવર 

તને ટેવ છે તો કરે કોણ ધોખા 
 

વહા યા કરંુ આંગળીમાથંી ગગંા 
કે ક્યારેક જો હાથ થઈ જાય ચોખ્ખા 

મનોજ ખડંેિરયા 
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એક રજકણ સરૂજ થવાને શમણે, 

એક રજકણ સરૂજ થવાને શમણે, 

ઉગમણે જઇ ઊડે, પલકમા ંઢળી પડે આથમણે. 
જળને તપ્ત નજરથી શોશી 
ચહી રહ ેઘન રચવા, 

ઝખેં કોઇ િદન િબબં બનીને 

સાગરને મન વસવા 
વમળ મહીં ચકરાઇ રહ ેએ કોઇ અકળ મ ૂઝંવણે. 

એક રજકણ… 

જ્યોત કને જઇ જાચી દીિપ્ત, 

જ્વાળ કને જઇ હાય; 

ગિત જાચી ઝઝંાિનલથી, 
એ પ ગગનથી ચ્હાય; 

ચિકત થઇ સૌ ઝાખેં એને ટળવળતી િનજ ચરણે. 
એક રજકણ… 

હરીન્દર્ દવે 
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વાસંલડી ડૉટ કૉમ 

વાસંલડી ડૉટ કૉમ, મોરિપચ્છ ડૉટ કૉમ, ડૉટ કૉમ 
વ ૃદંાવન આખુ,ં 

કાનજીની વેબસાઈટ એટલી િવશાળ છે કે કયા ંકયા ં
નામ એમા ંરાખુ ં? 

ધારો કે મીરાબંાઈ ડૉટ કૉમ રાખીએ તો રાધા િરસાય 
એનુ ંશુ ં? 

િવરહી ગોપીનુ ંગીત એન્ટર કરીએ ને ક્યાકં ફ્લૉપી 
ભીંજાય એનુ ંશુ ં? 

પેર્મની આ િડ કમા ંતો એવી એવી વાનગી કે કોને છોડુ ં
ને કોને ચાખુ ં? 

કાનજીની વેબસાઈટ… 

ગીતાજી ડૉટ કૉમ એટલુ ંઉકેલવામા ંઊકલી ગઈ 
પિંડતની જાત. 

જાત બળી જાય છતા ંખ્યાલ ના રહ ેને એ જ માણે આ 
પનૂમની રાત. 

તલુસી, કબીર, સરુ, નરસૈંયો થઈએ તો ઊકલે છે કંઈક 
ઝાખં ુ ંઝાખં ુ.ં 

કાનજીની વેબસાઈટ… 

એ જ ફક્ત ્પાસવડર્ મોકલી શકે છે ના કર્ીન ઉપર 
નાચે છે યામ. 



 

 
 

 

એને શુ ંવાઇરસ ભ ૂસંી શકવાના ના ંચીર પરૂી આપે 
ઘન યામ ? 

ઇન્ટરનેટ ઉપર એ થનગનતો આવે, હુ ંકોઈ િદવસ 
િવન્ડો ના વાખુ.ં 

કાનજીની વેબસાઈટ… 

કૃ ણ દવે 
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વાદલડી વરસી રે…. 

ઘનન ઘનન ગર  બાદલ, ઘનન ઘનન બા  પાયલ 

પચંમ સરૂમેં બોલે કોયલ, બોલે પપીહા હોકે ઘાયલ 

આઓ આઓ મનહર ગાઓ…. મેઘા આઓ રે…. 

અંગ અંગ બરસાઓ…. અંગ અંગ બરસાઓ…. 

વાદલડી વરસી રે સરોવર છલી વ યા ં
હ ેસાસરીયામા ંમ્હાલવુ ંરે િપયરીયામા ં ટા ંપડયા 

હ ેવાદલડી વરસી રે…. 

મારા પગ કેરા ંકડલા ંરે િવરો મારો લેવા હા યો 
હ ેિવરા લઇને વેહલો આવ  રે સાસરીયા મારી ઘેરે બેઠા 

હ ેવાદલડી વરસી રે…. 

મારા હાથ કેરી ચડૂલી રે િવરો મારો લેવા હા યો 
હ ેિવરા લઇને વેહલો આવ  રે સાસરીયા મારી ઘેરે બેઠા 

હ ેવાદલડી વરસી રે…. 

મારા નાક કેરી નથણી રે િવરો મારો લેવા હા યો 
હ ેિવરા લઇને વેહલો આવ  રે સાસરીયા મારી ઘેરે બેઠા 

હ ેવાદલડી વરસી રે…. 
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सारे जहां से अच्छा िहन्दःुतां हमारा 
सारे जहां से अच्छा िहन्दःुतां हमारा 

हम बुलबलें हैं उसकी ये गुलिसता हमारा 
गरुबत में हों अगर हम, रहता है िदल वतन में 

समझो वहीं हमें भी िदल है जहा हमारा 
पवर्त वो सबसे ऊंचा हम्साया आसमां का 

वो सतंरी हमारा वो पासबां हमारा 
गोदी में खेलती हैं िजसकी हजारों निदयां 
गुलशन है िजसके दम से रशके िजनां हमारा 
ऐ आबे रौदे गंगा ! वो िदन है याद तुझको 
उतरा तेरे िकनारे जब कारवां हमारा 

मज़हब नहीं िसखाता आपस में बैर रखना 
िहन्दी हैं हम, वतन है िहन्दःुतां हमारा 
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સાવંિરયો રે મારો સાવંિરયો 
સાવંિરયો રે મારો સાવંિરયો 

હુ ંતો ખોબો માગંનેુ દઈ દે દિરયો 
જાણે અ ર ઢોળાયુ ં માલમા ં

એવી લથબથ ભીંજાણી હુ ં હાલમા ં
મારા વાલમનુ ંનામ મારંુ નાણ ુ

ભયાર્ જીવતરને ગલુાલ વુ ંજાણ્યુ ં
જાણ્યુ ંરે એણે ખાલી ઘડામા ંટહકુો કિરયો 

ખોબો માગંનેુ…. 

કોઈ પછેૂ કે ઘર તારંુ કેવડુ ં
મારા વાલમજી બાથ ભરે એવડુ ં
આંખ ફડકી ઉજાગરાથી રાતી રાતી 
ઝીણા ધબકારે ફાટફાટ છાતી 

છબીલો મારો સાવ ભોળો ને સાવ બાવિરયો 
ખોબો માગંનેુ…… 

રમેશ પારેખ 
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શાતં ઝ ખે વાટ િનરખતી 
 શાતં ઝ ખે વાટ િનરખતી 
પની રાણી જોઇ હતી 

મેં એક શહજાદી જોઇ હતી…… 

એના હાથની મહેંદી હસતી’તી, 
એની આંખનુ ંકાજળ હસતુ’ંત,ુ 

એક નાનુ ંસરખુ ંઉપવન જાણે 

મોસમ જોઇ મલકતુ’ંત.ુ 
એના િ મતમા ંસો સો ગીત હતા,ં 
એની ચપુકીદી સગંીત હતી, 
એને પડછાયાની હતી લગન, 

એને પગરવ સાથે પર્ીત હતી. 
એણે આંખના આસોપાલવથી, 
એક વપ્નમહલ શણગાય ’તો, 
જરા નજરને નીચી રાખીને, 

એણે સમયને રોકી રાખ્યો’તો. 
એ મોજા ં મ ઉછળતી’તી, 
ને પવનની મ લહરાતી’તી, 
કોઇ હસીન સામે આવે તો , 

 



 

 
 

 

બહ ુપ્યારભયુર્ં શરમાતી’તી. 
તેને યૌવનની આિશષ હતી, 
એને સવર્ કળાઓ િસધ્ધ હતી, 
એના પેર્મમા ંભાગીદાર થવા, 

ખદુ કુદરત પણ આતરૂ હતી…… 

વષ  બાદ ફરીથી આ  

એ જ ઝ ખો જોયો છે. 
ત્યા ંગીત નથી, સગંીત નથી; 
ત્યા ંપગરવ સાથે પર્ીત નથી. 
ત્યા ં વપ્નાઓના મહલે નથી, 
ને ઉિમર્ઓના ખેલ નથી. 
બહ ુસનૂુ ંસનૂુ ંલાગે છે, 

બહ ુવસમુ ંવસમુ ંલાગે છે. 
એ ન્હોતી મારી પેર્િમકા, 
કે ન્હોતી મારી દુ હન, 

મેં તો એને માતર્ ઝ ખે 

વાટ નીરખતી જોઇ હતી. 
કોણ હતી એ નામ હત ુ ંશુ ં? 

એ પણ હુ ંક્યા ંજાણુ ં  ં? 

 



 

 
 

 

એમ છતાયેં િદલને આ  

વસમુ ંવસમુ ંલાગે છે, 

બહ ુસનૂુ ંસનૂુ ંલાગે છે…… 

સૈફ પાલનપરૂી 

OP>v 

 



 

 
 

 

િશવાજીનુ ંહાલરડુ 

આભમા ંઊગેલ ચાદંલો, ને જીજાબાઇને આ યા ંબાળ રે 
(2) 

બા ડાને માત હીંચોળે 

ધણણણ ડુગંરા બોલે. 
િશવાજીને નીંદરંુ ના’વે 

માતા જીજાબાઇ લાવે. 
પેટમા ંપોઢીને સાભંળેલી બાળે રામ - લખમણની વાત 

માતાજીને મખુ  દીથી, 
ઊડી એની ઊંઘ તે દીથી….િશવાજીને… 

પોઢજો રે, મારા ંબાળ ! પોઢી લેજો પેટ ભરીને આજ – 

કાલે કાળા ંજુ  ખેલાશે : 

સવૂાટાણુ ંક્યાયં ન રહશેે….િશવાજીને… 

ધાવજો રે, મારા ંપેટ ! ધાવી લેજો ખબૂ ધર્પીને આજ – 

રહશેે નહીં, રણઘેલડુા ! 
ખાવા મઠૂી ધાનની વેળા…..િશવાજીને… 

પ્હરેી - ઓઢી લેજો પાતળા ંરે ! પીળા-ંલાલ-પીરોજી 
ચીર – 

કાયા તારી લોહીમા ંન્હાશે : 
ઢાકંણ તે દી ઢાલનુ ંથાશે….િશવાજીને… 



 

 
 

 

ઘઘૂરા, ધાવણી, પોપટ-લાકડી ફેરવી લેજો આજ – 

તે દી તારે હાથ રહવેાની 
રાતી બબંોળ ભવાની….િશવાજીને… 

લાલ કંકુ કેરા ચાદંલા ને ભાલે તાણજો કેસરાઆડય – 

તે દી તો િસદંોિરયા થાપા 
છાતી માથે ઝીલવા, બાપા!….િશવાજીને… 

આજ માતા ચોડે ચમૂીયુ ંરે બાળા ! ઝીલજો બેવડ ગાલ 
– 

તે દી તારા ંમોઢડા ંમાથે 

ધ ૂવંાધાર તોપ મડંાશે…….િશવાજીને… 

આજ માતાજીની ગોદમા ંરે તુનેં હૂફં આવે આઠ પ્હોર – 

તે દી કાળી મેઘલી રાતે 

વાય ુટાઢા મોતના વાશે…..િશવાજીને… 

આજ માતા દેતી પાથરી રે કણૂા ં લડા ંકેરી સેજ – 

તે દી તારી વીરપથારી 
પાથરશે વીશભજુાળી……િશવાજીને… 

આજ માતાજીને ખોળલે રે તારા ંમાથડા ંઝોલે જાય – 

તે દી તારે િશર ઓશીકા ં
મેલાશે તીર- બધંકૂા….િશવાજીને… 



 

 
 

 

સઈૂ લે , મારા કેસરી રે ! તારી િહદંવાણ્યુ ંજોવે વાટ – 

જાગી હલેો આવ, બાલડુા ! 
માને હાથ ભેટ બધંાવા….િશવાજીને… 

જાગી હલેો આવ , વીરા ! 
ટીલુ ંમાના લોહીનુ ંલેવા ! 
િશવાજીને નીંદરંુ ના’વે 

માતા જીજાબાઇ લાવે. 
બા ડાને માત હીંચોળે 

ધણણણ ડુગંરા બોલે. 
ઝવેરચદં મેઘાણી 
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હ તાક્ષર 

અંતરના ંપાને હળવેથી અંકાયા વર અક્ષર; 

સરૂ-શબ્દના થાય દય પર સિહયારા હ તાક્ષર; 

એવા આ હ તાક્ષર. 
વતન તણી માટીની ફોરમ ભીંજવી દેતી ભીતર; 

લ- લની ઓળખ લઇને ખુ બ ુવહતેી ઘર ઘર; 

સમય ભલેને સરી જાય પણ અમર રહ ે વર અક્ષર; 

સરૂ-શબ્દના થાય દય પર સિહયારા હ તાક્ષર; 

એવા આ હ તાક્ષર. 
એક જ નાની ંક વહ ેને એક બસંરી વાગે; 

એક જ પીંછીં રંગ ભરે ને ય સજીવન લાગે; 

કંઠ એક જો બને પજૂારી ગીત બને પરમે ર; 

સરૂ-શબ્દના થાય દય પર સિહયારા હ તાક્ષર; 

એવા આ હ તાક્ષર. 
યામલ મનુ્શી. 
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હા ંઆં…..આં હાલા ં! 

હા ંઆં…..આં હાલા ં! હા ય વા ય ને હાસંીનો, 
રાતો ચડૂો ભાઇની માશીનો; 
માશી ગ્યા ંછે માળવે, 

ભાઇના ંપગલા ંરે જાળવે. 
હા…ં..હા ંહાલા ં! 

હા ય વા ય ને હાસંી 
લાડવા લાવશે ભાઇની માશી, 

માશી ગ્યા ંછે મ’વે 

લાડવા કરશુ ંરે હવે. 
હા…ં..હા ંહાલા ં! 

હા ય વા ય ને હલકી, 
આંગણે રોપાવો રે ડી ગલકી; 

ગલકીના ં લ છે રાતા,ં 
ભાઇના ંમોસાિળયા ંછે માતા;ં 

માતા ંથૈને આ યા,ં 
આંગલા ંટોપી રે લા યા;ં 

આંગલા ંટોપીએ નવનવી ભાત 

ભાઇ તો રમશે દા’ડો ને રાત; 

મોસાળમા ંમામી છે ધતુારી 
આંગલા ંલેશે રે ઉતારી; 
મામાને માથે રે મોિળયા,ં 



 

 
 

 
ભાઇના ંઉતરાવશે િહગંળોિકયા ંઘોિડયા.ં 

હા…ં..હા ંહાલા ં! 
 

હા ય વા ય ને હવૈેયો, 
ભાઇને ભાવે રે લાડુ સેવૈયો; 
સેવૈયો પડયો છે શેરીમા,ં 

ભાઇ તો રમશે મા’દેવની દેરીમા;ં 
દેરીએ દેરીએ દીવા કરંુ, 

ભાઇને ઘેરે તેડાવી િવવા કરંુ, 

િવવા કરતા ંલાગી વાર, 

ભાઇના મામા પરણે બીજી વાર. 
હા…ં..હા ંહાલા ં! 

હા ય વા યના રે હાકા, 
લાડવા લાવે રે ભાઇના કાકા; 

હા ય વા ય ને હુવા, 
લાડવા લાવે રે ભાઇના આ; 

આના તો ફોક, 

લાડવા લાવશે ગામના ંલોક; 

લોકની શી પેર, 

લાડવા કરશુ ંઆપણે ઘેર; 

ઘરમા ંનથી ઘી ને ગોળ, 

લાડવા કરશુ ંરે પોર; 

પોરના ંટાણા ંવયા ંજાય, 



 

 
 

 
ત્યા ંતો ભાઇ રે મોટો થઇ જાય. 

હા…ં..હા ંહાલા ં! 
હા ય વા ય ને હે ય, 

વગડે વસતી રે ઢે ય; 

ઢે યના ંપગલા ંતો રાતા,ં 
ભાઇના કાકા મામા છે માતા. 

હા…ં..હા ંહાલા ં! 
હા ય વા ય ને હડકલી, 

ભાઇને ઓઢવા જોવે ધડકલી. 
હા…ં..હા ંહાલા ં! 

ભાઇ મારો છે વણઝારો, 
સવાશેર સોનુ ંલઇ શણગારો; 
સોનુ ંપડ ુ ંછે શેરીમા,ં 

ભાઇ મારો રમશે મા’દેવજીની દેરીમા.ં 
હા…ં..હા ંહાલા ં! 

ભાઇને દેશો નૈ ગાળ, 

ભાઇ તો િરસાઇ જાશે મોસાળ; 

મોસાળે મામી છે જૂઠી, 
ધોકો લઇને રે ઊઠી; 
ધોકો પડયો છે વાટમા,ં 
ને ભાઇ રમે રે હાટમા,ં 
હા…ં..હા ંહાલા ં! 



 

 
 

 
ભાઇ મારો છે ડાયો, 
પાટલે બેસીને રે નાયો; 
પાટલો ગ્યો રે ખસી, 

ભાઇ મારો ઊઠયો રે હસી, 
હા…ં..હા ંહાલા ં! 

ભાઇ મારો છે સાગનો સોટો, 
આવતી વહનુો ચોટલો મોટો; 

હા…ં..હા ંહાલા ં! 
ભાઇ મારો છે લાડકો, 

જમશે ઘી-સાકરનો રે વાડકો; 
ઘી-સાકર તો ગ યા;ં 

ભાઇના વેરીના ંમો બ યા;ં 
ઘી-સાકર ખાશે મારા બચભુાઇ, 

વાટકો ચાટે રે મીનીબાઇ. 
હા…ં..હા ંહાલા ં! 

ભાઇ મારો છે રે રાકં, 

હાથે સાવ સોનાનો છે વાકં; 

વાકેં વાકેં રે જાળી, 
ભાઇની સાસ ુછે કાળી ! 
વાકેં વાકેં રે ઘઘૂરી, 

ભાઇની કાકી મામી છે સઘુરી ! 
વાકેં વાકેં મોતી થોડા,ં 



 

 
 

 
ભાઇને ઘેરે ગાડી ને ઘોડા;ં 
ઘોડાની પડઘી વાગે, 

ભાઇ મારો નીંદરમાથંી જાગે; 

ઘોડા ખાશે રે ગોળ, 

ભાઇને ઘેરે હાથીની રે જોડ. 
હા…ં..હા ંહાલા ં! 
ભાઇ મારો છે ગોરો 

એની ડોકમા ંસોનાનો રે દોરો; 
દોરે દોરે રે જાળી, 
ભાઇની કાકી રે કાળી. 
હા…ં..હા ંહાલા ં! 

ભાઇ મારો છે અટારો, 
ઘી ને ખીચડી ચટાડો; 
ખીચડીમા ંઘી થોડુ,ં 

ભાઇને સારુ વાઢી ફોડુ.ં 
ઘી િવના ખીચડી લખૂી, 
ભાઇના પેટમા ંરે દુઃખી ! 

હા…ં..હા ંહાલા ં! 
ભાઇ ભાઇ હુ ંરે કરંુ, 

ભાઇ વાહં ેભલૂી ફરંુ; 

ભાઇને કોઇએ દીઠો, 
લની વાડીમા ંજઇ પેઠો; 



 

 
 

 
લની વાડી વેડાવો, 
ભાઇને ઘેરે રે તેડાવો. 
હા…ં..હા ંહાલા ં! 
હડય તતુડુા ંહાકંું, 

ભાઇને રોતો રે રાખુ;ં 
તતુડુા ંજાજો દૂર, 

ભાઇ તો િશરાવશે દૂધ ને કરૂ; 

દૂધ ને કરૂ તો લાગે ગ યા,ં 
ભાઇના આતમા રે ઠયાર્; 
હડય તતુડુા ંહસજો, 

વાડીમા ંજઇને રે વસજો. 
હા…ં..હા ંહાલા ં! 
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હુ ંતો લડા ંવીણવા ગઇ’તી… 

હુ ંતો લડા ંવીણવા ગઇ’તી, 
ત્યા ંમને િવ ડંો ચટક્યો 

એવો ચટક્યો એવો ચટક્યો, 
કાળ  આવીને ખટક્યો 

હુ ંતો લડા…ં 

આ યા ઠ- ઠાણી, 
મારી આખ્યુમંા ંઆ યા પાણી 
હુ ંભોળી ભરમાઇ ગઈ ને 

ડખં મારીને િવ ડંો છટક્યો 
હુ ંતો લડા…ં 

સાસ-ુસસરા ને નણદં નાની, 
કોઈએ મારી પીડાની જાણી 
વૈદે ઘુટંયા ઓસડીયા 

પણ વેરી િવ ડંો ન અટક્યો 
હુ ંતો લડા…ં 

રંગીલો નણદીનો વીરો, 
મને જોઈને થયો આિધરો 

એને જોતા ંગઈ િવ ડંો ભલૂી ને 

જીવ મારો એનામા ંભટક્યો 
હુ ંતો લડા…ં 



 

 
 

 
હુ ંતો કાગિળયા ંલખી લખી થાકી 
હુ ંતો કાગિળયા ંલખી લખી થાકી 

કાનડુા તારા મનમા ંનથી 
આવા િશયાળાના ચાર ચાર મિહના આ યા 

મારા કાળજડા ંઠરી ઠરી જાય રે 

પાતળીયા તારા મનમા ંનથી 
હુ ંતો કાગિળયા ંલખી લખી થાકી 

કાનડુા તારા મનમા ંનથી 
આવા ઉનાળાના ચાર ચાર મિહના આ યા 
મારા પાવિનયા ંબળી બળી જાય રે 

છોગાળા તારા મનમા ંનથી 
હુ ંતો કાગિળયા ંલખી લખી થાકી 

કાનડુા તારા મનમા ંનથી 
આવા ચોમાસાના ંચાર ચાર મિહના આ યા 
મારી ચ ૂદંલડી ભીંજાઇ ભીંજાઇ જાય રે 

કાનડુા તારા મનમા ંનથી 
હુ ંતો કાગિળયા ંલખી લખી થાકી 

કાનડુા તારા મનમા ંનથી 

 



 

 
 

 
હ ુત ુત ુત…ુ જામી રમતની ઋત.ુ. 

હ ુત ુત ુત ુત ુત ુત ુત ુ

જામી રમતની ઋત ુ

આપો આપો એક મેક ના થઇ ને ભેરુ સારુ 

જગત રમતુ ંઆ યુ ંને રમે છે હ ુત ુત ુત ુત ુ

તેજ ને િતિમર રમે… હ ુત ુત ુત ુહ ુત ુત ુત ુ

પાણી ને સમીર રમે.. હ ુત ુત ુત ુહ ુત ુત ુત ુ

વાદળની ઓથે બેઠા સતંાયેલા પર્ભજુીને 

પામવાને સતંને ફકીર રમે હ ુત ુત ુત ુત ુત ુત ુત…ુ 

એક મેકને મથે પકડવા સારા નરસા વારથ સાથે 

ધમ્માચકડી પકડા પકડી અવળે સવળે આટે પાટે 

ખમીર થી ખમીરનો ખેલ રે મડંાયો ભાઇ 

હોય જગ જાગતુ ંકે હોય સતુ ુ…ં….. હુ ત ુત ુત ુત ુત ુત ુ
ત…ુ 

ભેરંુ તો દેખાવ કરીને ખેલ ખેલતા ઉંચે ાસે 

પર ને કેમ પરાજીત કરવો અંતર પર્ગટી એક જ આશે 

િવધ િવધ નામ ઘરી સસંારની કેડી માથે 

ખાકના ંિખલોના રમે સાચુ ંઅને જુઠું…….. હ ુત ુત ુત ુત ુ
ત ુત ુત…ુ 

મનડાની પાછળ મન દોડે તનડુ ંતન ને ઢંુઢે 

ધનની પાછલ ધન દોડત ુ ંપર્પચં ખેલી ઉંડે 



 

 
 

 
જાત જાત ભાત ભાત ના િવચાર દાવ પેચ 

કયારે મળે લાગ અને ક્યારે લટંુુ ?……… હ ુત ુત ુત ુત ુ
ત ુત ુત…ુ 

અિવનાશ યાસ 
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હ ેતને જાતા ંજોઇ 

હ ેતને જાતા ંજોઇ પનઘટની વાટે, મારંુ મન મોહી ગયુ;ં 
હ ેતારા પાળા ગોરા ગોરા ઘાટે, મારંુ મન મોહી ગયુ.ં 

હ ેતને જાતા ંજોઇ… 

કેડે કંદોરો ને કોટમા ંદોરો, 
તારા લહિેરયાની લાલ લાલ ભાતે, મારંુ મન મોહી ગયુ.ં 

હ ેતને જાતા ંજોઇ… 

બેડલુ ંમાથે ને મહેંદી ભરી હાથે, 

તારી ગાગરની છલકાતી ઝાટેં, મારંુ મન મોહી ગયુ.ં 
હ ેતને જાતા ંજોઇ… 

રાસે રમતી, આંખને ગમતી 
પનૂમની રિઢયાળી રાતે, મારંુ મન મોહી ગયુ.ં 

હ ેતને જાતા ંજોઇ… 

હ ેતને જાતા ંજોઇ પનઘટની વાટે, મારંુ મન મોહી ગયુ;ં 
હ ેતારા પાળા ગોરા ગોરા ઘાટે, મારંુ મન મોહી ગયુ.ં 

-અિવનાશ યાસ 
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હ ેમનેુ એકલી મકૂીને રમે રાસ…. 

હ ેમનેુ એકલી મકૂીને રમે રાસ 

રંગીલા રાજા હવે નહી આવુ ંતારી પાસ 

હ ેમનેુ એકલી…. 

મનની માનેલી તને.. મેલુ ંશુ ંએકલી 
વા’લી લાગે છે મનેુ.. રાધા રુઠેલી 
હ ેમારા તન-મનમા ંતારો રે અવાજ 

રંગીલા રાજા હવે નહી આવુ ંતારી પાસ 

હ ેમનેુ એકલી…. 

અરે નદંનો િકશોર.. આતો િનક યો રે ચોર 
મેં તો માન્યો તો મોર.. આતો હરાયો ઢોર 

હ ેમારે નથી જાવુ ંએની ઓર 
રંગીલા રાજા હવે નહી આવુ ંતારી પાસ 

હ ેમનેુ એકલી…. 
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હ ેરંગલો 

 
હ ેરંગલો, 

જામ્યો કાલદંરી ને ઘાટ, 

છોગાળા તારા, 
હો રે છબીલા તારા, 
હો રે રંગીલા તારા 

રંગભે  જુએ તારી વાટ, રંગલો… 

હ ેહા ય હા ય હા ય, 

વહી જાય રાત વાત મા ંને, 

માથે પડશે પર્ભાત, 

છોગાળા તારા, 
હો રે છબીલા તારા, 

હો રે રંગીલા તારા રંગભે  જુએ તારી વાટ, રંગલો. 
હ ેરંગરસીયા, 

હ ેરંગરસીયા તારો રાહડો માડંી ને, ગામને છેવાડે બેઠા, 
કાના તારી ગોપલીએ, તારે હાટુ તો કામ બધા મે યા ં

હઠેા.ં 
હ ેતને બરકે તારી જશોદા તારી માત… 

છોગાળા તારા, 
હો રે છબીલા તારા, 



 

 
 

 
હો રે રંગીલા તારા રંગભે  જુએ તારી વાટ, રંગલો. 

મારા પાલવ નો છેડલો મેલ, 

છોગાળાઓ છેલકે 

મન મારંુ મલકે છે. 
એ હુ ંમોરલો ને તુ ંતો મારી ઢેલ, 

હુ ંછોડવો તુ ંવેલકે 

મન મારંુ ઘડકે છે. 
હ ેહ ેહ…ે..હ ેજી 

સાજં ને સમુારેજ્યારે સરુ જ્યા ંનમે 

નર નાર લગે તારસગં રંગ રમે 

કોઇ પની કટોરી, કોઇ પનો કટોરો 
કોઇ યામ, કોઇ ગોરો 
રમે છોરી અને છોરો 
ધરણી ધમધમે….. 

હ ેજી રે…..તરુ તરુ તરુ 

ગાડંીતરુ શરણાઇ કેરા સરુ 

વીંધે ઉર ચકચરુ 

સગેં તાલ ને નપુરુ 

તારુ પાદર ને પરુ 

સામ સામ સામે 

હ ેજીણુ ંજીણુ ંવાગતી રે વેણુરેં 



 

 
 

 
ને ગામને પાદર ઉડતી રે રેણુ ં

ને નાચતી રે આવે કોઇ ગામની રે ઘેનુ ં
છેલ રે છબીલી નાર છમ ્છમ ્છમે. 
છેલ રે છબીલી નાર છમ ્છમ ્છમે 

 
અિવનાશ યાસ 
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હો રંગ રિસયા! 
હો રંગ રિસયા! ક્યા ંરમી આ યા રાસ જો 
આંખલડી રાતી ને ઉજાગરો ભારે કીધો 
આજ અમે ગ્યા’તા સોનીડાને હાટ જો 

આ ઝાલ મણા વહોરતાનેં, હાણલા ંવાહી ગયા ં
હો રંગ રિસયા! ક્યા ંરમી આ યા રાસ જો 
આંખલડી રાતી ને ઉજાગરો ભારે કીધો 
આજ અમે ગ્યા’તા મિણયારાને હાટ જો 

આ ચડૂલડો ઉતરાવતા,ં હાણલા ંવાહી ગયા ં
હો રંગ રિસયા! ક્યા ંરમી આ યા રાસ જો 
આંખલડી રાતી ને ઉજાગરો ભારે કીધો 
આજ અમે ગ્યા’તા ંકસુબંીને હાટ જો 

આ ચ ૂદંલડી વહોરતાનેં, હાણલા ંવાહી ગયા ં
હો રંગ રિસયા! ક્યા ંરમી આ યા રાસ જો 
આંખલડી રાતી ને ઉજાગરો ભારે કીધો 
આજ અમે ગ્યા’તા ંમોચીડાને હાટ જો 

આ મોજિડયુ ંમલૂવતાનેં, હાણલા ંવાહી ગયા ં
હો રંગ રિસયા! ક્યા ંરમી આ યા રાસ જો 
આંખલડી રાતી ને ઉજાગરો ભારે કીધો 
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