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        1 ળૈષ્ણળ જન 

લૈષ્ણલ જન તો તેને કશીએ, જે ીડ યાઈ જાણે યે; 

યદુ:ખે ઉકાય કયે તોમે, ભન અણબભાન ન આણે યે. ધ્રoુ 

વક રોકભા ંવહુને લદેં, પ્રનિંદા ન કયે કેની યે; 

લાચ કાછ ભન પ્રનશ્ચર યાખે, ધન ધન જનની તેની યે;     1 

વભદૃષ્ષ્ટ ને તષૃ્ણા ત્માગી, યસ્ત્રી જેને ભાત યે; 

જજહ્વા  થકી અવત્મ ન ફોરે, યધન નલ ઝારે શાથ યે.   2 

ભોશ ભામા વ્માે નરશ જેને, દૃઢ લૈયાગ્મ જેના ભનભા ંયે; 

યાભનાભશુ ંતાી રાગી, વક તીયથ તેના તનભા ંયે.    3 

લણરોબી ને કટયરશત છે, કાભ ક્રોધ પ્રનલામાા યે, 

બણે નયવૈંમો તેનુ ંદયવન કયતા,ં કુ એકોતેય તામાાં યે.  4 

     *****  
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 2. શાધો શષજ શમાધ ભી, 
 

    

વાધો વશજ વભાધ બરી, 

ગરુુિતા જા રદનવે રાગી,    

   રદન રદન અપ્રધક ચરી. 

જશ ંજશ ંડોરૌં વો રયકયભા, 

   જો કછુ કયૌં વો વેલા; 

જફ વોલૌં તફ કયોં દંડલત,્  

    ોજૌં ઔય ન દેલા. 

કશૌં વો નાભ, સનુૌં વો સપુ્રભયન, 

   ખાલ ંપ્રમૌં વો જૂા; 

ણગયશ ઉજાડ એક વભ રેખૌં, 

   બાલ પ્રભટાલૌં દૂજા.  

આંખ ન મ ૂદંૌં, કાન ન રધંૌં, 

   તપ્રનક કષ્ટ નરશ ધાયૌં; 

ખરેુ નૈન રશચાનૌં શપં્રવ શપં્રવ, 

   સનુ્દય ર પ્રનશાયૌં. 

વફદ પ્રનયન્તયવે ભન રાગા, 

   ભણરન લાવના ત્માગી; 
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ઊઠત ફૈઠત કફહુ ંન છુટૈં , 

   ઐવી તાયી રાગી. 

કશ કફીય વશ ઉનમપુ્રન યશની, 

   વો યગટ કયી ગાઈ; 

દુખ સખુ વે કોઈ યે યભદ, 

   તેરશ દ યશા વભાઈ.  

        --કફીય  

   ******  
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3.થાકે ન થાકે છતાાંયે/ળેણીભાઈ પરુોહષત 

 

થાકે ન થાકે છતામેં શો ભાનલી, ન રેજે પ્રલવાભો; 

ને ઝૂઝજે એકર ફામંે, શો ભાનલી, ન રેજે પ્રલવાભો ! 

  તાયે ઉલ્રઘંલાના ભાયગ ભરુાભણા, 

  તાયે ઉદ્ધાયલાના ંજીલન દમાભણા;ં 

રશિંભત ભ શાયજે ત ુ ંક્યામેં, શો ભાનલી, ન રેજે પ્રલવાભો ! 

  જીલનને થં જતા ંતા-થાક રાગળે,  

      લધતી પ્રલટંફણા વશતા ંત ુ ંથાકળે; 

વશતા ંવકંટ એ ફધામંે, શો ભાનલી, ન રેજે પ્રલવાભો ! 

  જાજે લટાલી તજુ આપતનો ટેકયો, 

  આગે આગે શળે લણખેડ્ા ંખેતયો;  

ખતેં ખેડે એ ફધામેં, શો ભાનલી, ન રેજે પ્રલવાભો ! 

   ઝાખંા જગતભા ંએકરો િકાળજે, 

  આલે અંધાય તેને એકરો પ્રલદાયજે;  

છોને આ આમખુ ંશણામે, શો ભાનલી, દેજે  પ્રલવાભો; 

તાયી શૈમા-લયખડીને છામંે, શો ભાનલી, દેજે પ્રલવાભો ! 
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4.આ નભ ઝૂક્ુાં તે કાનજી/પ્રિયકાન્ત મણણયાર 

 

આ નબ ઝૂક્ુ ંતે કાનજી 

    ને ચાદંની તે યાધા યે !  

આ વયલયજર તે કાનજી 

    ને ોમણી તે યાધા યે ! 

આ ફાગ ખીલ્મો તે કાનજી 

       ને લ્શયેી જતી તે યાધા યે !  

આ યલત પ્રળખય તે કાનજી 

     ને કેડી ચડે તે યાધા યે !  

આ ચાલ્મા ંચયણ તે કાનજી 

   ને ગરી ડે તે યાધા યે !  

આ કેળ ગ ૂથં્મા તે કાનજી 

   ને વેંથી યૂી તે યાધા યે ! 

આ દી જરે તે કાનજી 

   ને આયતી તે યાધા યે ! 

આ રોચન ભાયા ંઈ કાનજી 

   ને નજરંુ જુએ તે યાધા યે !  
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   *******  

 

 

 

 

5.રામશભામાાં/નરપ્રશિંષ મષતેા  

 

યાભવબાભા ંઅભે યભલાને ગ્મા’તા,ં 

   વરી બયીને યવ ીધો;  

   શરયનો યવ યૂણ ીધો. 

શરેો પ્રમારો ભાયા વદ્ ગરુુએ ામો,  

   ફીજે પ્રમારે યંગની યેરી, 

ત્રીજો પ્રમારો ભાયા યોભે યોભે વ્માપ્મો, 

યવફવ એકર થઈ યપ્રવમા વાથે 

   લાત ન સઝેૂ ફીજી લાટે, 

ભોટા જોગેશ્વય જેને સ્લપ્ને ન આલે, 

   તે ભાયા ભરંદરયમાભા ંભશારે. 

અખડં શલેાતણ ભાયા વદ્ ગરુુએ દીધા,ં 
 

   અખડં વૌબાગી અભને કીધા,ં 

બરે ભળ્મા ભશતેા નયપ્રવિંશના સ્લાભી, 
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   દાવી યભ સખુ ાભી. 

   શરયનો યવ યૂણ ીધો.  

   

 

 

 

 

 

6.દળ તો ાગે //મીરાાંબાઈ 
 

દલ તો રાગેર ડુગંરયમે,  

  કશોને ઓધાજી, શલે કેભ કયીએ?  

  દલ તો રાગેર ડુગંરયમે. 

શારલા જઈએ તો લશારા, શારી ન ળકીએ, 

  ફેવી યશીએ તો અભે ફી ભયીએ- 

આ યે લયતીએ નથી ઠેકાણુ ંયે, લશારા,  

  યલયતીની ાખંે અભે પયીએ- 

વવંાઅય-વાગય ભશાજ બરયમો, લશારા, 

  ફાશંડેી ઝારો નીકય બડૂી ભયીએ- 

ફાઈ ભીયા ંકે’ િભ ુણગરયધય નાગય, 

  ગરુુજી તાયો તો અભે તયીએ,  

  દલ તો રાગેર ડુગંરયમે.  
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    *****  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.આંબણયાની ડાલ //મીરાાંબાઈ 
 

વામંા, ભેં તો કડી આંફણરમાની ડા યે,  

  જગંર ફીચ એકરી શો જી- 

નદી યે રકનાયે ફેઠો એક ફગરો, 

  શવંરો જાણીને કીધો એનો વગં યે,  

  ભોઢાભા ંરીધી ભાછરી શો જી- 

ઊડી ગમો શવંરો, ગાજે એની ાખંડી, 

  ફાઈ, ભાયો પ્રયડુો યદેળ યે, 

  પરુકે ભાયી આંખડી શો જી- 

ભારણ ગ ૂથંી રાલે, ફૂર કેયા ગજયા, 

  ફાઈ, ભાયો ળાભણમો બયથાય યે, 

  ફીજા યે નયની આખડી શો જી- 
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ફાઈ ભીયા ંકે’છે િભ,ુ ણગયધયના ગણુ લા’રા, 

  ળયણુભંા ંયાખો ભાયા ળાભ યે, 

  બજન કયીએં બાલથી શો જી- 

   *****  

 

 

 

 

 

 

 

8. મેરુ તો ડગે//ગાંગાશતી 
 

ભેરુ તો ડગે , જેના ભન ના ડગે, 

  ભયને બાગંી ડેને બ્રહ્ાડંજી; 

પ્રલત ડે ને તોમે લણવે નશીં; 

  વોઈ શરયજનના યભાણજી. 

ણચત્તની લયતી જેની વદામ પ્રનયભ, 

  ને કોઈની કયે નરશ આળજી; 

દાન દેલે ણ યશ ેઅજાચી, 

યાખે લચનભુા ંપ્રલશ્વાવજી...ભેરુ... 
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શયખ અને ળોકની આલે નરશ શડેકી, 

  ને આઠે શોય યશ ેઆનદંજી, 

પ્રનત યે નાચે વત્વગંભા ંને  

  તોડે ભામા કેયા પંદજી...ભેરુ...  

તન ભન ધન જેણે યભનેુ વભયીમા 

  તે નાભ પ્રનજાયી નય ને નાયજી, 

એકાતેં ફેવીને આયાધના ભાડંે તો, 

  અરખ ધાયે એને દુલાયજી..ભેરુ... 

વદ્ ગરુુ લચનભા ંશયૂા થઈ ચારે  

  ને ળીળ તો કમાાં કુયફાનજી ; 

વકંલ્ પ્રલકલ્ એકે નરશ ઉયભા,ં 

  જેણે ભેલ્મા અંતયના ભાનજી..ભેરુ... 
 

વગંત ુકયો તો તભે એલાની કયજો, 

  જે બજનભા ંયશ ેબયયુજી, 

ગગંાવતી એભ ફોણરમા, 

   જેને નેણ તે લયવે ઝાઝા નયુજી..ભેરુ... 

ફાઈ યે ! બગપ્રત કયો તો તભે  

  એલી યીતે કયજો ાનફાઈ  

  યાખે લચનભુા ંપ્રલશ્વાવજી 

ગગંાવતી એભ ફોણરમા  

  તભે થાજો વદ્ ગરુુના દાવજી..ભેરુ...  
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   *******  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.મોતી ેણા ગોતી/દેળ ડુાંગરપરુી 
 

દર દરયમાભેં ડફૂકી દેણા,  

ભોતી યે રેણા ગોતીએ જી, 

ખાયા વભદંયભેં છી ફવત શૈ, 

બાત બાતયા ભોતીએ જી, 

એ ભોતી કોઈ ભયજીલા જાણે,  

નરશ સુ્તક, નરશ ોથી જી.   દર... 
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મખુા કભર ય ભયઘા કભ શૈ, 

તા ય ગગંા શોતીએ જી, 

તન કય વાબ,ુ ભન કય ાણી,  

ધોઈ રેણા શયદાયી ધોતી યે જી.   દર... 

યણુકંાયભેં ઝણુકંાય શ ે

ઝણુકંાયભેં જ્મોપ્રત એજી. 

એ જ્મોપ્રત અબેદ શોતી 

લશા ંશ ેએક ભોતી યે જી.   દર...  

નલ દુલાયા, દવની ખડકી 

ખડકીભેં એક ખડકી એ જી 

એ ખડકી કોઈ વદ્ ગરુુ ખોરે, 

કૂંચી ઉનયા ઘયકી એજી.   દર... 

ડાફી ઈંગરા, જભણી પ્રિંગરા 

નયૂત સયૂત કય જોતી 

દેલ ડુગંયયુી ફોણરમા 

હુ ંશયખે શાય યોતી.   દર... 

  *****  
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10. અણભમાન આળળા દેો મા 
 

અણબભાન આલલા દેળો ભા, 

ધનપ્રાવાનુ ંધ્માન ભાયે 

ઘેય આલલા દેળો ભા.    અણબભાન... 
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ઝૂંડી વાચ ને વોને ભઢેરી, 

આંગણ નીપ્રતની નાગયલેરી; 

રજલે એવુ ંકોઈ કુરક્ષણ  

આલલા દેળો ભા.       અણબભાન...  

આસયુી વંતના ઉત્ાતો, 

શીણ પ્રલચાયોને શરકી લાતો,  

યપ્રનિંદા કયી કરશના ફીજ 

લાલલા દેળો ભા.    અણબભાન...  

ભન ભનોફ આટલુ ંભાગે  

ભીઠંુ ને યોટરો ભીઠો રાગે, 

રારચ રોબની કોઈ કયાભત  

પાલલા દેળો ભા.    અણબભાન...  

        

 

 

 

11.ાળ ડુાં  તોરે શ્યામ 

 



શરયયવની શરેી                                                                                 (બજનવગં્રશ) 

25 

 

ાલ ડુ ંતોયે શ્માભ , બજૃભેં રૌટ ચરો, 

કોઈ કાધંે ડારે કમ્ફણરમા, 

ખોજ ઢૂંઢ ઢૂંઢ કી,  

વ્માકુ શો કે આજ લશ ે

રશયે જભનાજી કી.  બજૃભેં....  

દૂધ દશીંવે બયી ભટુરકમા; 

 વોશ ેકાનમયુારય. 

અંસલુન જરવે બયે ગગરયમા, 

નઘટે પ્રનશાયી.  બજૃભેં....  

ણફરખ યશી શૈ ભાત જળોદા,  

નદંજી દુ:ખભેં યોમે, 

કુછ તો વોચો ઓ પ્રનભોશી,  

બજૃકા કણકણ યોમે.   બજૃભેં....  

   *****  
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12.ઊઘાડી રાખજે બારી//િભાાંકર ટ્ટણી 
દુ:ખી કે દદી કે કોઈ ભરેૂરા ભાગાલાાને, 

પ્રલવાભો આલા ઘયની ઊઘાડી યાખજે ફાયી. 

 

ગયીફની દાદ વાબંલા, અલયના દુ:ખને દલા, 

તભાયા ંકણાનેત્રોની ઊઘાડી યાખજે ફાયી. 

 

િણમનો લામયો લાલા, કુછડંી દુષ્ટલા જાલા, 

તભાયા શદુ્ધ હ્રદમોની ઊઘાડી યાખજે ફાયી. 
 

થમેરા ંદુષ્ટકભોના છૂટા જજંીયથી થાલા, 

જયા વત્કભાની નાની, ઊઘાડી યાખજે ફાયી.  

   ******  
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13.આંખ મારી ઊઘડેને/ ળલ્ભજી ભાણજી કપ્રળ 
 

આંખ ભાયી ઊઘડેને શયીલય દેખુ,ં 

ધન્મ ભારંુ જીલન કૃા એની રેખુ,ં 

ગોી લલ્રબ કૃષ્ણ કૃષ્ણ યવના ઉચ્ચાયે,  

શરયનો આનદં ભાયે અંતય બાયે. 

શરયના પ્રલચાયો ભારંુ અઢક નાણુ,ં 

ગાવુ ંભાયે યાત-રદલવ શ્રીકૃષ્ણનુ ંગાણુ.ં 

બાગલત-ગીતા ભાયી અંતય આંખો, 

િભએુ દીધી છે ભને ઉડલાને ાખંો. 

િભજુીના બક્તો ભાયા વાચા વફંધંી, 

તટૂી ભામા, છૂટી ભાયા ભોશની આંધી.  

િભ-ુબક્ક્ત લધો ભાયી ણૂણિભા જેલી, 

િાણલલ્રબ બક્તો દેજો આપ્રળ એલી.  

  ***** 
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14. ઈતના તો કરના સ્ળામી 
 

ઈતના તો કયના સ્લાભી, જફ િાણ તનવે પ્રનકરે, 

ગોપ્રલિંદ નાભ રેકય, તફ િાણ તનવે નીકરે. 

ચાશ ેગગંાજીકા તટ શો, ચાશ ેકાણરિંદીકા લટ શો, 

ભેયા વાલંયા પ્રનકટ શો, જફ િાણ તનવે પ્રનકરે, 

ચાશ ેવ ૃદંાલન કા સ્થર શો, ભેયે મખુભેં તરુવીદર શો, 

પ્રલષ્ણ ુચયણકા જર શો, જફ િાણ તનવે પ્રનકરે, 

મશી શૈ બક્તોકી અયજી, ખદુગજોકી શૈ ગયજી, 

આગે તમુ્શાયી ભયજી, જફ િાણ તનવે પ્રનકરે. 
 

                 *****  
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15.મોજમાાં રે’વ ુાં 
 

ભોજભા ંયે’વુ,ં ભોજભા ંયે’વુ,ં 

ભોજભા ંયે’વુ ંયે 

અગભ અગોચય અરખ ધણીની 

ખોજભા ંયે’વુ ંયે. 

વવંાય ખોટો કે વનુ ંખોટંુ 

સઝૂ ડે નઈં યે, 

યગુ લીત્મા ને યગુની ણ  

જુઓ વદીયુ ંથઈ ગઈ યે, 

ભયભી ણ ઈ નો ભયભ ન જાણે યે, 

કૌતકુ કેવુ ંયે.  ભોજાભા.ં.. 
 

ગોતલા જાલ તો ભે નઈં ગોત્મો, 

ગશન ગોપ્રલિંદો યે. 

ઈ શયીબગતનેુ શાથલગો છે, 

િેભ યખદંો યે 

આલા દેલને દીલો કે ધૂ શુ ંદેલો  

દર દઈ એવુ ંયે.  ભોજભા.ં..  

રામ રાગે તો ફે નશીં એલા  
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કાજા કીધા ંયે,  

દરયમો ખાયો ને લીયડો ભીઠો 

એલા દાખર દીધા યે, 

જીલન નથી જજંા, 

જીલન છે જીલલા જેવુ ંયે. 

યાભકૃા એનેએઓજ રદલાી, 

યંગના ટાણા યે 

કાભ કયે એની કોઠીએ 

કોઈ રદ’ ખટેૂ ન દાણા યે.  

કીએ અરગાયી કે  

આસ ુથી બલ આમખુ ંખોવુ ંયે.   ભોજભા.ં..  

    ******  
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16.બરીનાાં બોર/પ્રળનજી નાગડા 
 

ળફયીએ ફોય કદી ચાખમા’ંતા ક્યા?ં 

   એણે જીબે યાખમા’તા યાભને !  

એક છી એક ફોય ચાખલાનુ ંનાભ રઈ 

   અંદયથી ચાખમા’તા યાભને.  ળફયીએ... 

ફોય ફોય ચ ૂટંતા ંકાટંાી ફોયડીના 

   કાટંા જરય એને લાગ્મા શળે 

રાર રાર રોશીના ટપ્રળમા ફૂટીને છી 

   એક એક ફોયને રાગ્મા શળે.  

આંગીથી ફોય એણે ચ ૂટંયા’તા ક્યા?ં 

   રાર ટેયલેથી જૂ્મા’તા યાભને  ળફયીએ... 

યોભ યોભ યાશ જોતી આંખો ણફછાલીને, 

   કેટરીમે લાય એણે તાકી શળે?!  

યાભ યાભ  યાત રદ કયતા ંયટણ, 

   ક્યાકં આખયે તો જીબ એની થાકી શળે?  

શોઠેથી યાભ એણે વભમાા’તા ક્યા?ં  

   ઠેઠ તણમેથી ઝખંમા’તા યાભને?  ળફયીએ... 
 

   ******* 
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17. ષહર આળોને/ન્ષાનાા  

 

આ લવતં ખીરે ળત ાખંડી, શરય આલોને ! 

આ સષૃ્ષ્ટએ ધરયમા વોશાગ; શલે તો શરય આલો ને. 

આ પ્રલશ્વ લદે છે લધાભણી, શરય! આલોને ! 

આલી લાચંો અભાયા ંવૌબાગ્મ, શલે તો શરય આલોન.ે 

આ ચદંયલો કયે ચદંની, શરય !આલોને ! 

લેમાા તાયણરમાના ફૂર; શલે તો શરય આલો ન.ે 

િભ ુાથયણા ંદઈળ િેભના;ં શરય આલો ને. 

રદર લારય કયીળ વહુ ડરૂ, શલે તો શરય આલો ને. 

આ જભા ંઊઘડે ોમણા,ં શરય આલોન!ે 

એલા ઊઘડે શૈમાના બાલ, શલે તો શરય આલો ને. 

આ ભાથે ભમકંનો ભણણ તે, શરય ! આલોન;ે 

એલા આલો જીલનભણી ભાલ ! શલે તો શરય આલો ને. 

આ ચદંની બયી છે તાલડી, શરય! આલોન;ે 

ફૂરરડમે ફાધંી છે ાજ; શલે તો શરય આલો ન.ે 

આ આવોારલને છામંડે, શરય ! આલોન;ે 

ભનભશયેાભણ ભશાયાજ ! શલે તો શરય આલો ને. 
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 મ્શાયે સનૂી આયષુ્મની ળેયીઓ, શરય ! આલોને ! 

મ્શાયે સનૂી વૌ જીલનની લાટ; શલે તો શરય આલો ને. 

મ્શાયે કાજ કેયી કંુજભા,ં શરય ! આલોન;ે 

મ્શાયા આતભ વયોલય ઘાટ, શલે તો શરય આલો ને. 
 

  18.તોરા મન દરણ કષેાએ 
 

તોયા ભન દયણ કશરેાએ, 

બરે બયેુ વાયે કભોકો દેખે ઔય રદખામે 

ભન શી દેલતા,ભન શી ઈશ્વય, ભનવે ફડા ન કોમ. 

ભન ઉજજમાયા જફજફ પૈરે જગ ઉજજમાયા શોમ, 

ઈવ ઉજરે દાણ ય િાણી ધરૂ ન જભને ામે.  તોયા ભન...  

સખુકી કણરમા,ં દુ:ખકે કાટેં, ભન વફકા આધાય, 

ભનવે કોઈ ફાત ચેુ ના, ભનકે નૈન શજાય, 

જગવે ચાશ ેબાગ રે કોઈ, ભનવે બાગ ન ામે.  તોયા ભન...  

તનકી દૌરત ઢરતી છામા, ભનકા ધન અનભોર, 

તનકે કાયણ, ભનકે ધનકો, ભત ભાટીભેં યોર, 

ભનકી કદય ભરુાનેલારા, રશયા જનભ ગલંામે.  તોયા ભન...  

    ****** 
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19.ાગા ચનુરીમેં દાગ 
 

રાગા ચનુયીભેં દાગ, છુાઉ કૈવે,  

   ઘય જાઉં કૈવે.     રાગા...  

શો ગઈ ભૈરી ભોયી ચનુરયમા 

  કોયે ફદનવી કોયી ચનુરયમા 

જાકે ફાબરુવે નજયે પ્રભરાઉં કૈવે 

   ઘય જાઉં કૈવે.      રાગા...  

ભરૂ ગઈ વફ લચન ણફદાકે 

   ખો ગઈ ભૈં વસયુારભેં આકે,  

જાકે ફાબરુવે નજયે પ્રભરાઉં કૈવે.  રાગા... 
 

કોયી ચનુરયમા આત્ભા ભોયી, ભૈર શૈ ભામાજાર, 

લોશ દુપ્રનમા ભોયે ફાબરુકા ઘય, મે દુપ્રનમા વસયુાર 

જાકે ફાબરુવે નજયે પ્રભરાઉં કૈવે.  રાગા...  

             *******  
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20.ભક્તની મસ્તી//મીરાાંબાઈ 

 

કયના પકીયી, રપય ક્યા રદરગીયી, 

  વદા ભગનભેં યશનાજી; 

કોઈ રદન ગાડી, કોઈ રદન ફગંરા, 

કોઈ રદન જગંરભેં યશનાજી; 

કોઈ રદન શાથી, કોઈ રદન ઘોડા, 

કોઈ રદન ૈદર ચરનાજી. 

 

કોઈ રદન ખાજા, કોઈ રદન રાડુ; 

કોઈ રદન પાકભ પાકાજી. 

કોઈ રદન ઢોણરમા, કોઈ રદન ળય્મા, 

કોઈ રદન બોંમભેં વોનાજી; 

 ‘ભીયા’ં 

કશ ેિભ ુણગરયધય નાગય, 

  વામ ડે તો વશનેાજી. 

   *****  
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21. તેરા રામજી કરેંગે બેડા ાર 
      (યાગ:બૈયલી) 
 

તેયા યાભજી કયેંગે ફેડા ાય 

ઉદાવે ભન કાશ ેકો કયે, 

કાશકેો ડયે યે કાશકેો ડયે 

તેયા યાભજી કયેંગે ફેડા ાય 
 

નૈમા તેયી યાભ શલારે, 

રશય રશય શરય આ વબંારે, 

શરય આ શી ઉઠાલે તેયો બાય 

ઉદાવી ભન કાશ ેકો કયે.  તેયા...  

કાબભૂેં ભઝધાય ઉવીકે, 

શાથોભેં તલાય ઉવીકે, 

તેયી શાય બી નશીં શૈ તેયી શાય 

 ઉદાવી ભન કાશકેો કયે.  તેયા...  
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વશજ રકનાયા પ્રભર જામેગા, 

યભ વશાયા પ્રભર જામેગા , 

ડોયી વૌંકે તો દેખો ઈકફાય 

ઉદાવે ભન કાશ ેકો કયે.  તેયા... 

ત ૂપ્રનદોળ તઝેુ ક્યા ડય શૈ, 

ગ-ગ ય વાથી ઈશ્વય શૈ, 

જયા બાલનાવે કીજો કુાય, 

ઉદાવી ભન કાશ ેકો કયે.  તેયા...  

     22.મન તોષ/ેકબીર 
 

ભન તોશ ેકેરશ ણફધકય વભઝાઉં-ધ્રલુ. 

વોના શોમ તો સશુાઅગ ભગંાઉ, 

  ફકંનાર યવ રાઉં,  

જ્ઞાન ળબ્દકી ફૂંક ચરાઉં, 

  ાની કય ીઘરાઉં.  ભન...  

ઘોડા શોમ તો રગાભ રગાઉં 

  ઉય જીન કવાઉં, 

શોમ વલાય તેયે ય ફૈઠૂં, 

ચાબકુ દેકે ચરાઉં.  ભન...  

શાથી શોમ તો જજંીય ગઢાઉં, 

ચાયોં ૈય ફધંાઉં, 
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શોમ ભશાલત તેયે ય ફૈઠૂં, 

  અંકુળ રેકે ચરાઉં  

રોશા શોમ તો એયણ ભગંાઉં, 

ઉય ધલુન ધલુાઉં 

ધલૂનકી ઘનઘોય ભચાઉં, 

જતંય તાય ણખચાઉં. 

જ્ઞાની શોમ તો જ્ઞાન પ્રવખાઉં, 

વત્મકી યાશ ચરાઉં 

કશત કફીય સનુો બાઈ વાધ,ુ 

અભયાયુ હુચંાઉં. 

  *****  
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      23.ગણત ગાઈ ે. 
 

ગણત ગાઈ રે, વદામ સખુ ાઈ રે 

ગરુુ ભળ્મા છે બ્રહ્જ્ઞાની, ભાયા શરયજન 

ીઓને િેભયવ જાણી યે.  શોજી.  

પ્રલઘન પ્રલદાયણ, કાજ સધુાયણ, 

 ક્રોડ તેત્રીવ આગેલાની, ભાયા શરયજન ! 
 

  ીઓને િેભયવ જાણી યે  શોજી.  

જર કેયી ેદાળ બઈ વફ, 

જર કેયી જુગપ્રત યચાણી, 

વોશી વાશફે કેભ છોડીએ ફદંા ! 
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તન ભન ધન કુયફાની, ભાયા શરયજન 

ીઓને િેભયવ જાણી યે  શોજી.  

ભલૂ્મો બભયો પયે બટકતો  

  ફોરે બયભ કેયી લાણી યે,  

વતગરુુ ભે ને વાન વભજાલે, 

  આતભની ઓખાણી, ભાયા શરયજન  

  ીઓને િેભયવ જાણી યે  શોજી.  

ગરુુજીએ શાથ ધમો પ્રળય ઉય, 

ઝશ જ્મોત ુ ંદયળાણી યે, 

પ્રભટયો અંધેયો, બમો યે ઉજજમાયો, 

ીઓને િેભયવ જાણી યે  શોજી.  

આયે ભાયગડે કે’તા નય વીધ્મા લીયા 

વોનરે સયુતા ફધંાણી યે, 

ઊજ્મો લેયાગ, યભ કેયી બગપ્રત તો 

શરયજન લીયરાએ ભાણી, ભાયા શરયજન ! 

ીઓને િેભયવ જાણી યે  શોજી.  

વાધડુાની લાણી ભેં વદામ મખુ જાણી, 

ઓલ્મો ફાલો ફોરે લેણ ય લાણી યે. 

કશ ેયે બેયલનાથ, ખરુ ગમા ંતાા ંતો, 
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અયવયવ ઓખાણી, ભાયા શરયજન 

ીઓને િેભયવ જાણી યે  શોજી. 

  ******  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. મેલડુી ચાદર ધોય 
 

ગરુુએ ખોદાલી યે લાલડી,  

  જેના નીય તો ગગંાજ શોમ, 

વભજ ભનલા, ભેલડૂી ચાદય ધોમજી. 

લણ ધોમે દુ:ખડા ઊજે, 

તાયો તયનો ળેની પ્રલધ શોમ? 

ભનલા ભેલડૂી ચાદય ધોમજી. 

તનભનકી ત ુ ંતો કય રે ભટકી, 
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 ધાયી કયણીની કંુરડમા શોમજી.  

ળફદુયા ઝટકા યે દીજીએ 

એલી સયુતી પ્રળરા ય ધોમ- 

  ભનલા ભેલડૂી ચાદય ધોમજી.  

યોડો યંગ ફૂટડો જેના,  

  અજફ યંગીરા ંફૂરડા ંશોમજી,  

ઊબો સકેૂ યબોભભા ંએની 

કણયુ ંન ત્રોડે યે કોમ 

ભનલા ભેલડૂી ચાદય ધોમજી. 

ચદંન યંગે યે ળાભો એના ં

 ભયભ જાણે યે વતં કોમ જી, 

કાપ્મા છી કંચન નીજે એના ં

મરૂ અમરૂખ શોમ- 

ભનલા ભેલડૂી ચાદય ધોમજી. 

દેખતડો યે થં દોમરો, 

એભા ંચારતડાને સખુ શોમજી, 

વતંના લોાલા ંયે રીજીએ 

 એભા ંપ્રલઘન ન આલે કોમ- 

ભનલા, ભેલડૂી ચાદય ધોમજી. 
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બભય ગપુાભેં બભે બભયા, 

જ્મા ંઅરેખના અખેડા શોમજી, 

રખભા ભાીની યે પ્રલનપ્રત, 

ગરુુગભ પ્રલના જોમ ન કોમ- 

ભનલા ભેલડૂી ચાદય ધોમજી. 

  ******  

 

 

 

 

 

 

 

         25.માંગ માંહદર ખોો 
 

ભગંર ભરંદય ખોરો,  

દમાભમ ! ભગંર ભરંદય ખોરો. ધ્રલુ 

જીલન-લન અપ્રત લેગે લટાવ્યુ,ં 

દ્વાય ઊબો પ્રળશ ુબોો, 

પ્રતપ્રભય ગયુ ંને જ્મોપ્રત િકાશ્મો, 

પ્રળશનેુ ઉયભા ંરો  રો.   1  
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નાભ ભધયુ તભ યટયો પ્રનયંતય, 

પ્રળશ ુવશ િેભે ફોરો, 

રદવ્મ-તૃાતયુ આવ્મો ફાક, 

િેભ—અભી યવ ઢોો.  2  

   *****  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      26.ઘ ૂાંઘટકા ટ ખો/કબીર 

ઘ ૂઘંટ કા ટ ખોર યે, તો કો ીલ પ્રભરેંગે. 

ઘટઘટભેં લશ વાઈં યભતા, કટુક લચન ભત ફોર યે.  

ધન—જોફનકો ગયફ ન કીજૈ, ઝૂઠા ચયંગ ચોર યે. 

સનુ્ન ભશરભેં રદમના ફારયરે આવનવોં ભત ડોર યે. 

જાગ જુગતવોં યંગ-ભશરભેં પ્રમ ામો અનભોર યે. 
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    કશૈ કફીય આનન્દ બમો શૈ, ફાજત અનશદ ઢોર યે. 

     ******  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   27.એક જ દે ણચનગારી 
  

એક જ દે ણચનગાયી, ભશાનર ! 

     એક જ દે ણચનગાયી.  

ચકભક રોઢું ઘવતા ંઘવતા ં 
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  ખયચી જજિંદગી વાયી; 

જાભગયીભા ંતણખો ન ડ્ો 

  ન પી ભશનેત ભાયી. 

ચાદંો વગ્મો, સયૂજ વરગ્મો, 

  વગી આબ-અટાયી, 

ના વગી એક વગડી ભાયી 

  લાત પ્રલતની બાયી.  

ઠંડીભા ંમજુ કામા થથયે, 

  ખટૂી ધીયજ ભાયી; 

પ્રલશ્વાનર ! હુ ંઅપ્રધક ન ભાગુ,ં 

    ભાગુ ંએક ણચનગાયી.  

    ******  

 

 

 

 

 

28. ઈંગારે બીજ ક્યોં બોતા? 

 

શય દરયમાભેં શભંેળા નાતા 

  ભન ભેરા તેયા ક્ુ ંયે’તા?  
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યાભ વયીખા વાબ ુછોડ કય, 

  કાદલ કડા ક્ુ ંધોતા?  શય... 

વાધ વયાલત ફોત જુગ ફીત્મા, 

  મલૂા છે મખુ ક્યોં જોતા?  

આવ્મા રુુને આદય નરશ દેતા, 

  મલૂા ફાને ક્ુ ંયોતા? શય...  

ઊગે ત્મા ંતો કબ ૂન લાલે, 

  ઈંગાયે ફીજ ક્ુ ંફોતા? 

ખામ ીએ ને ભાયે ખાવડે, 

  ખયા ભાર મયૂખ, ક્ુ ંખોતા?   શય...  

આંફા વકૃ્ષકી છામા છોડકય, 

  આંકડે આવન ક્ુ ંવોતા? 

શવં વબાભેં કબ ૂન ફેઠા, 

  ફગ વાથે ખાલે ગોથા.  શય...  

યત્રીમાવેં િીતકયીને, 

  કડૂી નજયે ક્ુ ંજોતા? 

પ્રતવ્રતા ઘેય નાય દભણી, 

  ગનુકા વે ભન ક્ુ ંભો’તા?  

કય રે ફદંગી વાચા વાશફેની, 

  અભય નરશ યે’લે તેયા તોતા, 

કશ ેયપ્રલયાભ ગરુુ બાણ િતાે 

  આ અલવય રપય નશીં શોતા.  
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        શય દરયમાભેં... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  29.અમને આો શાંગ.../સરેુ દા 
 

અભને આો વગં-યંગ ને 

   અભને આો વાથ જી.  
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   જમ જમ શ્રીનાથજી...  

જીલન આખુ ંશોમ અભારંુ 

    આયતીનુ ંઅજલાળં જી...  

સ્થે સ્થે ને ે ે  

    તભને હુ ંતો બાળં જી 

વથલાયાનો ઉભગં ઊછે 

    જીલન તભાયે શાથ જી...  

શોઠ ઉય છે નાભ તભારંુ  

    યાવરીરા શો શૈમે જી 

અભે કોઈના નથી કદીમે  

    ભયણ તભાયે શાથ જી... 

સ્ભયણ તભારંુ શોમ વદામે 

    ભયણ તભાયે શાથ જી...  

યણઝણ ફજે ઘટંડી  

   ઝીણો ઝીણો  નાદ જી  

ડખે આલી હુ ંતો ાડુ ં

    શલે શલે વાદ જી 

કયૂના આ દીલાભા ંહુ ં 

    સયૂજને વબંાળં જી 

શ્માભની વાથે ઊગે અભાયી  
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    જનભનૂભની યાત જી... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          30.મીરાાં/સરેુ દા 

ભરંદય વાથે યણી ભીયા ંયાજભશરેથી છૂટી યે ! 

કૃષ્ણ નાભની ચડૂી શયેી, ભાધલની અંગઠૂી યે ! 
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આધી યાતે દયળન ભાટે આંખ ઝરખે મકૂી યે : 

ભીયા ંળફયી જનભજનભની જનભજનભથી ભખૂી યે ! 

તરુવીની આ ભાા શયેી ભીયા ંવદાની સખુી યે ! 

શ્માભ શ્માભની સયૂજ આબે, ભીયા ંસયૂજમખૂી યે ! 

કાી યાતની કંફર ઓઢી ભીયા ંજાગે સતૂી યે: 

ઘામર કી ગત ઘામર જાણે: જગની ભામા જૂઠી યે ! 

    ******  
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31. મેરે પ્રયા !//સુાંદરમ ્

 

ભેયે પ્રમા ભૈં કછુ નશીં જાન ૂ,ં 

ભૈં તો ચુચુ ચાશ યશી. 
 

ભેયે પ્રમા, તભુ રકતને સશુાલન, 

તભુ ફયવો જજભ ભેશા વાલન, 

ભૈં તો ચુચુ નાશ અશી. 

ભેયે પ્રમા તભુ અભય સશુાગી, 

તભુ ામે ભૈં ફહુ ફડબાગી, 

ભૈં તો ર ર બ્માશ યશી.  

  ****** 
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                 32. ષેી/ળેણીભાઈ પરુોહષત 
  

  શરયકીતાનની શરેી યે ભનલા ! 

      શરયકીતાનની શરેી. 

ધ્માનબજનની અયવયવભા ંજાગી તારાલેરી, 

ધાભધભૂ નતાન અચાનની વતત ધનૂ ભચેરી : 

        યે ભનલા  ! 

        શરયકીતાનની શરેી. 

ભાયા જીલનના ઉલનભા ંપ્રલધપ્રલધ કુ્ષ્ત લેરી, 

ભાયે ભન તો શરય છે ચંો, શરયન6ુ નાભ ચભેરી : 

        યે ભનલા ! 

        શરયકીતાનની શરેી. 

નમણાભંાથંી અગણણત ધાયા નબભા ંજઈ લયવેરી, 

કેલી અક અરૌરકક રીરા ! કોઈએ નથી ઉકેરી : 

        યે ભનલા ! 

        શરયકીતાનની શરેી.  

  ***** 
 

 

 

 

 

 

 



શરયયવની શરેી                                                                                 (બજનવગં્રશ) 

54 

 

 

33. ષ ેજગ-ત્રાતા 
શ ેજગ-ત્રાતા પ્રલશ્વ-પ્રલધાતા, 

  શ ેસખુ-ળાપં્રત-પ્રનકેતન શ ે! 

િેભકે પ્રવિંધો, દીનકે ફન્ધો, 

  દુ:ખ-દરયદ્ર-પ્રલનાળન શ ે! 

પ્રનત્મ, અખડં, અનતં, અનારદ, 

  યૂણ બ્રહ્, વનાતન શ ે! 

જગ-આશ્રમ, જગ-પ્રત, જગ-લદંન, 

  અનુભ, અરખ, પ્રનયંજન શ ે! 

િાણવખા, પ્રત્રભલુન-િપ્રતારક, 

  જીલનકે અલરફંન શ ે!  
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34.નજરુાં નાખી આઘા આભે/પ્રિયકાન્ત મણણયાર 
 

રીરો યે યંગ્મો જેણે ોટો, ધોો કીધો જેણે શવં, 

વઘે યંગે તે ચીતમો ભોયરો એનો ઓખલો છે અંળ. 
 

નજરંુ નાખી આઘા આબરે જેની બયી યે યે ભયૂાળ. 

જને રાગ્મો ભીઠો ઘ ૂટંડો, ભાણી આંફાની તયૂાળ. 

જનની આંજે કાજર આંખડી, છરકે છોરુ નમણાનંા ંનીય. 

ઘડી-ફેઘડીના ંએ ડવૂકા,ં ાકા ંનજરંુના ંશીય. 

કાનજીની કામા ગણુ ંકેટરી, ધયુાં યાધાનુમં ર, 

ળફદુનો વાદ નશીં પ્શોંચતો, ભાયી યવના અલ તો ચૂ.  

    *****  
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35.ાાંપ્રત માડે...//બાપ ુગાયકળાડ  

 

ળાપં્રત ભાડે તેને તો વતં કશીએ; 

એના દાવના તે દાવ થઈને યશીએ યે,   બાઈ યે  ળાપં્રત...  

કલ્વકૃ્ષ વેવ્મે દારયદ્ર  યહ્ુ ંઊભુ;ં  

ત્માયે તેના તો ગણુ ળીદ ગાઈએ યે?  બાઈ યે  ળાપં્રત... 

યાજાની ચાકયી પ્રનત્મ યશી ઊબી; 

ત્માયે ાયકી તો લેઠ ળીદ લશીએ યે?  બાઈ યે  ળાપં્રત... 

પ્રલદ્યાનુ ંમૂ જ્માયે રંુૂ ના બણાવ્યુ;ં 

ત્માયે ડં્ાનો ભાય ળીદ ખાઈએ યે?  બાઈ યે  ળાપં્રત... 

રીધો લાલો ને લ ૂટંલા યે રાગ્મો; 

ત્માયે તેની વઘંાતે ળીદ જઈએ યે?  બાઈ યે  ળાપં્રત...  

લૈદ્યનો વગં કયે યોગ યહ્યો ઊબો;  

ત્માયે લૈદ્યની તે ગોી ળીદ ખાઈએ યે?  બાઈ યે  ળાપં્રત...  

કીધી ફાધંણી ને ભાથુ ંલઢાલે; 

ત્માયે તેને તે ઘેય ળીદ જઈએ યે?   બાઈ યે  ળાપં્રત...  

નાભ અનાભ વદ્ ગરુુ ફતાવ્યુ;ં 
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તે નાભ ચોંટ્ુ ંછે ભાયે શઈમે યે.   બાઈ યે  ળાપં્રત...  

ફા ુતેની કામા તો નયલો સ્નેશ છે; 

અભે એલા સ્લાભીને રેઈને યશીએ યે.  બાઈ યે  ળાપં્રત... 
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       36. ષહરનો મારગ છે શરૂાનો 
 

શરયનો ભાયગ છે શયૂાનો, નરશ કામયનુ ંકાભ જોને; 

િથભ શલે ુ ંભસ્તક મકૂી, લતી રેવુ ંનાભ જોને. 

સતુ પ્રલત્ત દાયા ળીળ વભયે, તે ાભે યવ ીલા જોને; 

પ્રવિંધ ુભધ્મે ભોતી રેલા, ભાશંી ડ્ા ભયજીલા જોને. 

ભયણ આગભે તે બયે મઠૂી, રદરની દુગ્ધા લાભે જોને; 

તીયે ઊબો જુએ તભાપ્રવ, તે કોડી નલ ાભે જોને. 

િેભથં ાલકની જ્લાા, બાી ાછા બાગે જોને; 

ભાશંી ડ્ા તે ભશાસખુ ભાણે, દેખનશાયા દાઝે જોને.  

ભાથા વાટે ભોંઘી લસ્ત,ુ વાંડલી નરશ વશરે જોને; 

ભશાદ ામ્મા તે ભયજીલા, મકૂી ભનનો ભેર જોને. 

યાભઅભરભા ંયાતા ભાતા, યૂા િેભી જન જોને; 

િીતભના સ્લાભીની રીરા, નીયખે યજનીરદન જોને.  

 

      ****** 
 

 

 

 

 



શરયયવની શરેી                                                                                 (બજનવગં્રશ) 

59 

 

 

 

37. ષહરને ભજતાાં.../િેમલદાશ 

 

શરયને બજતા ંશજી કોઈની રાજ જતી નથી જાણી યે, 

જેની સયૂતા ળાભણમા વાથ, લદે લેદલાણી યે.    ટેક  

લશારે ઉગામો િશરાદ, શયણાકંવ ભામો યે; 

પ્રલબીણને આપ્યુ ંયાજ્મ, યાલણ વશંામો યે.       1 

લશારે નયપ્રવિંશ ભશતેાને શાય શાથોશાથ આપ્મો યે; 

ધ્રલુને આપ્યુ ંઅપ્રલચ યાજ, ોતાનો કયી થાપ્મો યે.    2 

લશારે ભીયા ંતે ફાઈના ંઝેય શાશ ીધા ંયે; 

ાચંાીના ંમૂાા ચીય, ાડંલ કાભ કીધા ંયે.        3  

આલો શરય બજલાનો રશાલો, બજન કોઈ કયળે યે; 

કય જોડી કશ ેિેભદાવ, બક્તોના ંદુ:ખ શયળે યે.    4  

    ******  
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38. કમા /કપ્રળ િદી 

 

ઉય ગગન પ્રલળાર, નીચે ગશયા ાતાર 

ણફચ ભેં ધયતી, લાશ ભેયે ભાણરક, તનેુ રકમા કભાર... 

એક ફૂંક વે યચ રદમા તનેૂ, સયૂજ અગન કા ગોરા 

એક ફૂંક વે યચા ચદં્રભા, રાખોં પ્રવતાયોં કાટોરા 

તનેુ યચામા લન ઝકોરા, મે ાની ઔય મે ળોરા 

મે ફાદર કા ઉડનખટોરા, જજવે દેખ શભાયા ભન ડોરા 

વોચ વોચ કય કયે અચમ્બા, 

      નજય ન આતા એક બી ખમ્બા 

રપય બી મે આકાળ ખડા શૈ, હુએ કયોડો વાર 

      ભાણરક, તનૂે રકમા કભાર...  

તનેૂ યચા એક અદ્ ભતુ િાણી, જજવકા નાભ ઈન્વાન 

જજવકી નન્શી જાન કે બીતય, બયા હુઆ તપૂાન 

ઈવ જગ ભેં ઈન્વાન કે રદરકો, કૌન વકા શચાન 

ઈવભેં શી ળૈતાન છૂા શૈ, ઈવભેં શી બગલાન 

ફડા ગજફ કા શૈ મે ણખરૌના, 

        ઈવ કી નશીં પ્રભવાર 

       ભાણરક, તનૂે રકમા કભાર...  
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      ******  

 

 

 

39.િભ,ુ રમ શત્યે ત ુાં ઈ જા/ન્ષાનાા  

 

અવત્મો ભાશંથેી િભ!ુ યભ વત્મે ત ુ ંરઈ જા, 

ઊંડા અંધાયેથી િભ ુ! યભ તેજે ત ુ ંરઈ જા; 

ભશામતૃ્યભુાથંી અમતૃ વભીે નાથ ! રઈ જા, 

તુ—ંશીણો હુ ંછુ ંતો તજુ દયવના ંદાન દઈ જા.  

પ્રતા ! ેરો આઘ,ે જગત લીંટતો વાગય યશ,ે 

અને લેગે ાણી વક નદીના ંતે ગભ લશ;ે 

લશો એલી પ્રનત્મે મજુ જીલનની વલા ઝયણી, 

દમાન-ણુ્મોના તજુ િભ!ુ ભશાવાગય બણી.  

થતુ ંજે કામાથી, ઘડીક ઘડી લાણીથી ઊચરંુ, 

કૃપ્રત ઈંરદ્રમોની, મજુ ભન પ્રલે બાલ જ સ્ભરંુ; 

સ્લબાલે બદુ્ધદ્ધથી શબુઅશબુ જે કાઈંક કરંુ, 

ક્ષભાદૃષ્ટે જોજો, - તજુ ચયણભા ંનાથજી ! ધરંુ. 
 

   ******** 
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     40. જીળણ  

લાડી યે લેડીળ ભા શો ! 

ભાયી યે લાડીના બભયરા લાડી લેડીળ ભા.  

ભાયી યે લાડીભા ંભાનવયોલય 

નાજે ધોજે  ણ ાણીડા ંડોીળ ભા.  

ભાયી યે લાડીભા ંચંો ને ભયલો 

પોયમ્યુ ંરેજે ણ કણયુ ંતોડીળ ભા. 

દાવી જીલણ કે વતંો બીભ કેયે ચયણે 

વયખાવયખી જોડી યે તોડીળ ભા.  

   ******   
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41. રથ રણામ //રામનારાયણ ાઠક ‘ેવ’ 
 

યથભ યણાભ ભાયા, ભાતાજીને કશજેો યે 

     ભાન્યુ ંજેણે ભાટીને યતનં જી; 

ભખૂમા ંર્ શૈ જભાડ્ા અભને, જાગી ઊંઘાડ્ા, એલા ં

      કામાના ંકીધરા ંજતનંજી. 

ફીજા યણાભ ભાયા, પ્રતાજીને કશજેો યે 

       ઘયથી ફતાલી જેણે ળયેી જી; 

ફોરી ફોરાવ્મા અભને, દોયી શરાવ્મા ચૌટે,  

     ડુગંયે દેખાડી ઊંચે દેયી જી. 

ત્રીજા યણાભ ભાયા, ગરુુજીને કશજેો યે 

    જડ્ા કે ન જરડમા, તોમે વાચા જી; 

એકનેમ ક્શજેો એલા વૌનેમ કશજેો, જે જે  

    અગભપ્રનગભની ફોલ્મા લાચા જી.  
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ચોથા યણાભ ભાયા, બેરુઓને કશજેો યે 

     જેની વાથે ખેલ્મા જગભા ંખેર જી; 

ખારીભા ંયંગ મૂાા, જગંભા ંવાથ મૂાા;  

      શવાલી ધોલયાવ્મા અભાયા ભેર જી.  

ાચંભા યણાભ ભાયા, લેયીડાને કશજેો યે 

       ાટુએ ઉઘાડ્ા ંઅંતયદ્વાય જી; 

અજાણ્મા ંદેખાડ્ા અભને ઘેયા ઉરેચાવ્મા જેણે 

       ઊંડાઊંડા આતભના અંધાય જી, 

છઠ્ઠા યણાભ ભાયા, જીલનવાથીને કશજેો યે 

      વવંાઅય તાે દીધી છામં જી; 

યણાભ લધાયે ડ,ે યણાભ ઓછામે ડે 

     આતભની કશજેો એક વાઈં જી.  

વાતભા યણાભ, ઓલ્મા ભશાત્ભાને કશજેો યે  

        ઢોયના કીધા ંજેણે ભનેખ જી;  

શયલાપયલા જેણે ભાયગ ઉઘાડ્ા રડા 

       શાયોશાય ભાયી ઊંડી ભેખ જી. 

છેલ્રા યણાભ અભાયા, જગતને કશજેો જેણે 

     રીધા પ્રલના આલ્યુ ંવયલવ જી; 

આલ્યુ ંને આરળે, ને ાળ્મા ંને ાળે, જ્માયે 

      પયી અશીં ઊતયળે અભાયો શવં જી.   

    *******  
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   42. ભજન કરે તે જીતે//મકરાંદ દળે 
 

લજન કયે તે શાયે યે ભનલા!  

    બજન કયે તે જીતે. 

તરુવીદરથી તોર કયો તે  

     ફને લનયોટો, 

અને રશભારમ મકૂો શભેનો  

         તો ભેરુથી ભોટો.  

આ બાયે શલા શરયલયને  

     મરૂલલા ળી યીતે?  

એક ઘડી તને ભાડં ભી છે 

     આ જીલતયને ઘાટે, 
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વાચ-ખોટના ંખાતા ંાડી 

       એભા ંત ુ ંનશીં ખાટે :  

 સ્શરેીળ ત ુ ંવાગયભોજે કે  

      ડ્ો યશીળ છીતે?  

યે ભનલા, બજન કયે તે જીતે. 

આલ, શલેતાયા ગજ મકૂી, 

     લજન મકૂીને લયલા,ં 

નલરખ તાયા નીચે ફેઠો 

     ક્યા ત્રાજલડે તયલા?  

ચૌદ ભલુનનો સ્લાભી આલે  

     ચટી ધૂની િીતે, 

યે ભનલા, બજન કયે તે જીતે.  

            *****  
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       43.ળલતા આજ્યો ષો : 
 

ભાધલ લતા આજ્મો શો ! 

એક લાય િભ ુખફય અભાયી રેતા જાજ્મો શો ! 

યાજમગુટુ શયેો કે ભોટા કયો ધનુટંકાય, 

ભોયપ્રચ્છ ધયી જમનુા કાઠેં લેણ ુલાજ્મો શો ! 

અભને ર હ્રદમ એક લપ્રવયુ ંગભાય ક્યો તો વશશેુ,ં 

ભાખણ ચોયી નાચણ ગરે નેણ રગાજ્મો શો ! 

યોકી કોણ ળકે તભને િભ,ુ વખી િાણ યાણે, 

જોશ6ુ લાટ, અભાયા લાલડ કદી છુાજ્મો શો ! 

   *******  
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   44. રાખનાાં રમકડાાં//અપ્રળના વ્યાશ  

યાખના ંયભકડા,ં 

મ્શાયા યાભે યભતા ંયાખમા ંયે; 

મતૃ્યરુોકની ભાટી ભાથે ભાનલ કશીને બાખમા ંયે. 

     -- યાખના ંયભકડા.ં  

ફોરે ડોરે યોજ યભકડા,ં પ્રનત પ્રનત યભત્યુ ંભાડંે,  

આ મ્શારંુ આ  ત્શારંુ કશીને એકફીજાને બાડંે યે. 

                         --યાખના ંયભકડા.ં 

શ.ે.. કાચી ભાટીની કામા ભાથે 

ભામા કેયા યંગ રગામા. (2) 

ઢીંગરા ઢીંગરીએ ઘય ભાડં્ા,ં ત્મા ંતો લીંઝણરા લીંઝામા યે !  
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         -- યાખના ંયભકડા.ં  

અંત અનતંનો તતં ન તટૂયો, ને યભત અધયૂી યશી, 

તનડા ને ભનડાની લાતો આલી તેલી ગઈ ! 

        --યાખના ંયભકડા.ં  

    *******  
 

 

 

 

 

 

 

45. ધન્ય ભાગ્ય//ઉનસ ્

ફાઈ યે, તાયા ંબાગ્મ ભશા ફલાન, 

  અમતૃિાળણશાય તે તાયા ંગોયવ ભાગેં  ક્શાન !  

ઊંચે વ્મોભબલન, ખેરદંો ઊતમો તાયે નેવ, 

ગોયવ પ્રભે િેભપ્રમાવી માચત ફાે લેળ; 

  ધણી થૈ ફેવે તોમ શુ ંકશીએ, આ તો ભાગત દાણ. 

કંઈક ફીજી જો ભરશમાયીની કોઈ ન પોડે ગોી, 

યાત—દી ી ી ોતે, ગોયવ ફગડ્ા ંદેતી ઢોી,  
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  આણુ ંીધુ ંતચુ્છ, શરયનુ ંચાખયુ ંબુદં ભશાન. 

ગગયી પોડી બલ પોડ્ો  ને ભશીભા ંિીત લ ૂટંાઈ, 

કાનજી જેલો લ ૂટંણશાય ત્મા ંકૈં ન ફચાલવુ,ં ફાઈ ! 

  ફણચયુ ંએટલુ ંએે, અશીં તો લ ૂટંવ્યુ ંએટરી લ્શાણ !  

            ******  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   46. કૈશે હદન કહટ ષૈ...//કબીર  

કૈવે રદન કરટ શૈ જતન ફતામે જઈઓ 

એરશ ાય ગગંા લોરશ ાય જમનુા 

ણફચલા ંભડૈંમા શભકા ંછલામે જઈઓ ! 

અંચયા પારયકે કાગદ ફનાઈન 

અની સયુપ્રતમા ંરશમયે ણરખામે જઈઓ ! 

કશત કફીય સનુો બાઈ વાધો 

ફરશમા ંકરયકે યરશમા ફતામે જઈઓ ! 
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   ****** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   47. કબીર 

  

ાની ણફન ભીન પ્રમાવી 

   ભોરશ સનુ સનુ આલત શાવંી. 

આતભજ્ઞાન ણફના વફ સનૂા, 

          ક્યા ભથયુા ક્યા કાવી.  

ઘય ભેં લસ્ત ુધરય નરશ સઝેૂ 

      ફાશય ખોજત જાવી.  
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મગૃ કી નાણબ ભારશિં કસ્તયૂી 

    ફનફન ખોજત જાવી. 

કશૈ કફીય સનુો બાઈ વાધો  

    વશજ પ્રભરે અપ્રલનાવી.  

         *******  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. ગોકુ ળષેા ધારજો//નરપ્રશિંષ મષતેા  

 

ગોકુર લશરેા ધાયજો  યે; 

ભથયુા જાલ તો ભાયા વભ શો રાર.   ગોકુર... 

યથ જોડીને અક્રૂય આપ્રલમા યે; 

એ તો ભને દુ:ખડા ંના દેનાય શો રાર.   ગોકુર... 

ઓ જામ, ઓ જામ , યથ ભાયા નાથનો યે; 
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ભાશં ેફેઠા શધય લીય શો રાર.     ગોકુર... 

આગર યાધાજી ઊબા ંયહ્યા ંયે; 

ભાયા હ્રરદમા ય યથ ખેડ શો રાર.   ગોકુર... 

ભશતેા નયપ્રવિંશનો સ્લાભી ળાભો યે;  

લશારે ભાયે યભાડ્ા છે યાવ શો રાર.   ગોકુર...  

   ******  
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49.  મન ાગો મેરો.../કબીર  

 

ભન રાગો ભેયો માય પકીયીભેં. 

  જો સખુ ાલો યાભ બજનભેં 

     વો સખુ નારશ અભીયીભેં.  1  

બરા બયુા વફકા સપુ્રન રીજૈ 

      કય ગજુયાન ગયીફીભેં.   2 

િેભ-નગયભેં યશપ્રન શભાયી 

  બણર ફપ્રન આઈ વબયૂીને.  3  

શાથભેં કૂંડી, ફગરભેં વોટા  

  ચાયોં રદપ્રવ જાગીયીભેં.   4  

આણખય મશ તન ખાક પ્રભરેગા 

  કશા રપયત ભગરયીભેં?   5  

કશત કફીય સનુો બાઈ વાધો 

  વારશફ પ્રભરૈ વબયૂીભેં   6  

   *****  
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50 ભજ મન ....//તુશીદાશ 
 

બજ ભન યાભ-ચયણ સખુદાઈ 

જજરશ ચયણનવે પ્રનકવી સયુ-વરય વકંય-જટા વભાઈ, 

જટાવકંયી નાભ મો શૈ, પ્રત્રભલુન તાયન આઈ.    1 

જજન ચયણનકી ચયણ-ાદુકા બયત યહ્યો રલ રાઈ, 

વોઈ ચયણ કેલટ ધોઈ રીને લફ શરય નાલ ચરાઈ.  2 

વોઈ ચયણ વતંન જન વેલત વદા યશત સખુદાઈ 

વોઈ ચયણ ગૌતભ-ઋપ્ર-નાયી યપ્રવ યભ-દ ાઈ. 3 

દંડક-લન િભ ુાલન કીન્શો ઋપ્રમન ત્રાવ પ્રભટાઈ,  

વોઈ િભ ુપ્રત્રરોકકે સ્લાભી કનક-મગૃા વગં ધાઈ.     4 

કપ્ર સગુ્રીલ ફધં-ુબમ- વ્માકુર પ્રતન જમ-છત્ર ધયાઈ,  

રયકુો અનજુ ણફબીણ પ્રનપ્રવચય યવત રકંા ાઈ.   5 

પ્રવલ-વનકારદક અર બ્રહ્ારદક ળે વશસ્ત્ર મખુ ગાઈ, 

તરુપ્રવદાવ ભારુત-સતુકી િભ ુપ્રનજ મખુ કયત ફઢાઈ.  6 
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    ***** 
 

 

 

 

 

 

 

51. જે ગમે... //નરપ્રશિંષ મષતેા 
જે ગભે જગત-ગરુુ દેલ જગદીળને 

  તે તણો ખયખયો પોક કયલો;  

આણો ણચિંતવ્મો અથા કાઈં નલ વયે, 

  ઉગયે એક ઉદ્વગે  ધયલો.  1 

હુ ંકરંુ, હુ ંકરંુ, એ જ અજ્ઞાનતા 

  ળકટનો બાય જેભ શ્વાન તાણે; 

સષૃ્ષ્ટ ભડંાણ છે વલા એણી ેયે 

  જોગી જોગેશ્વયા કોઈક જાણે.  2 

નીજે નયથી તો કોઈ ન યશ ેદુખી  

 ળત્ર ુભાયીને વૌ પ્રભત્ર યાખે; 

યામ ને યંક કોઈ દૃષ્ટે આલે નરશ, 

  બલન બલન ય છત્ર દાખે.  3 

ઋત ુરતા ત્ર પ ફૂર આે મથા, 

  ભાનલી મખૂા ભન વ્મથા ળોચે; 
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જેશના બાગ્મભા ંજે વભે જે રખયુ ં

  તેશને તે વભે તે જ શોંચે.    4 

ગ્રથં ગયફડ કયી લાત ન કયી ખયી 

  જેશને જે ગભે તેને જૂે, 

ભન કભા લચનથી આ ભાની રશ ે

  વત્મ છે એ જ ભન એભ સઝૂે.  5 

સખુ વવંાયી પ્રભથ્મા કયી ભાનજો 

  કૃષ્ણ પ્રલના ફીજુ ંવલા કાચુ;ં 

જુગર કયજોડી કયી નયવૈંમો એભ કશ,ે 

  જન્ભ િપ્રત જન્ભ શરયને જ જાચુ.ં  6  
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