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                                            પ્રાસ્તાવલક 

  અભાયા જૂ્મ ફા-ફાજુીની સ્મવૃતભાાં આ ―શદયયવ‖પ્રકાવળત કયતાાં અભે તેભનુાં સ્ભયણ કયીએ 

છીએ. 
 

  ફાજુીએ 1973ભાાં 70 લવગહ્ની લમે ગચયવલદામ રીધી અને ફાએ 1990ભાાં. અભે ફધાાં બાઈ-

ફશનેો વાથે ભી. ફા-ફાજુીને વાંબાયતા વાંબાયતા અભાયાાં ફાણને માદ કયતાાં શતાાં. ફાજુી 

વલાયભાાં સ્નાન કયી, દકળોયરાર ભળરૂલાાના ગીતા-ધ્લવનના ધ્માનના શ્રોક, ગીતા ભાશાત્મ્મ, 

રુરાષ્ટક, ભશાકાીની સ્તવુત, જગદાંફાની આયતી ઈત્મમાદદનો મખુાઠ કયતા.(જે ાછ વનત્મમાઠભાાં 

આેર છે). આ વનત્મમાઠ અભને ાાંચેમ બાઈફશનેોને યોજ વાાંબીને જ કાંઠસ્થ થઈ ગમેર છે. 

  અભાયી આંખ લશરેી ઉઘડી જામ તો ફા અભને વાભાવમક કયતાાં દેખામ. આ ફધુાંમાદ કયતાાં 

અભને વલચાય સ્ૂમો કે ફાજુીની 21ભી ણુ્મવતવથએ એક પ્રાથગના-વાંગ્રશ પ્રવવદ્ધ કયીએ. 
 

  ફાજુી પ્રથભ દેળી યજલાડાભાાં દદલાન અને ત્મમાય છી વૌયાષ્રવયકાયભાાં અભરદાય. 

તેભનાભાાં ાયદળગક પ્રભાગણકતા, વચ્ચાઈ અને બાયોબાય કરુણા બમાગ શતા. કોઈનુાં કાંઈણ બલુાં 

કયલાની બાલના વશજ બાલે તેભના અંતયભાાં યશતેી. તેભના શાથ નીચે કાભ કયતા ભાણવો પ્રત્મમે 

તેઓ વદામ પે્રભ અને વદ્ બાલ જાલતા.તેભના જીલનની એલી કેટરીક ઘટનાઓ છે કે જેભાાં 

તેભનાભાાં નીડયતા, દશિંભત, અપ્રવતભ ધૈમગ, કરુણા ઈ. દૃષ્ષ્ટગોચય થામ; યાંત ુતે ફધી અંગત 

ફાફતોનો ઉલ્રેખ અશીં અસ્થાને છે. 

  ફાજુી વાભાન્દ્મ જીલન વ્મલશાયભાાં ણ નીવત અને વદાચયણના આગ્રશી યશતેા. છેક 

1929ના વપ્ટે્ફયભાાં તેભણે ોતાની નોંધોથીભાાં નોંધ્યુાં છે: 

  ―મોગ્મ ફનો, છી કયો ‖  
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  ―બરે તભે વાંધ્મા કયો, વાંમભ વાધો, ધોા શયેો, કે વ્રતલ્મો કે ભાંદદયભાાં વનમવભત દળગન 

કયલા જાઓ કે જાત્રા કયલા જાઓ***વાંત વેલા, વત્મવભાગભકે બક્તત આદયો ણ જ્માાં સધુી જીલન 

ઉચ્ચ અને નીવતભમ નથી ફનાવ્યુાં, અવત્મમનો ત્મમાગ કયી વત્મમનુાં ારન કયલાનુાં વ્રત રીધુાં નથી 

ત્મમાાં સધુી ઈશ્વય દૂય જ છે” 

  ફાજુીએ 25 લગની ઉંભયે તેભની નોંધોથીભાાં જે રખયુાં છે તે જ વભગ્ર જીલનભાાં તેભણે 

આચયુું છે. 

  અભાયા ફા ફે ત્રણ ચોડી બણેરાાં, ણ આ ભેે રખલા-લાાંચલાનો ભશાલયો કેવ્મો. 

ઘણુાં લાાંચે. લતગભાનત્રો ણ વનમવભત લાાંચે. તેભના જીલનનુાં રક્ષ્મ ણ ફીજાનુાં બલુાં કયવુાં તે યહ્ુાં 

શત ુાં. ફા ભાાં વેલા-સશુ્રુા કયલાની બાલના પ્રફ શતી. તે ભાટે તેઓ શાંભેળાાં તત્મય યશતેાાં. 

આજુફાજુના જરૂયતભાંદ રોકોને દલા આે, ાટાીંડી ણ કયી આે. 
 

  ફા વલદામ થતાાં શરેાાં તેભના ગયફદડમાાં અક્ષયોલાી નોંધભાાં વગાલશારાાંને શુાં આવુાં તે 

રખી જામ છે, જેભાાં સ્નેશીઓની લહુઓને ણ માદ કયી નાનકડી યકભ દેલાનુાં રખયુાં છે. નોકય-

ચાકય, ટાલાાને ણ ભલૂ્માાં નથી. તે વાથે ―કરકત્તાભાાં ભધય ટેયેવાને રૂ. 1000/- ભાયી 

યકભભાાંથી ભોકરજો, ‖તેવુાં ણ રખે છે. ભધય ટેયેવાનો વીધો દયચમ તેભને ક્યાયેમ થમો નથી. 

ણ વાાંબીને અને છાાાં લાાંચીને ભેવ્મો છે. આભાાં તેભના કરુણાબીના હ્રદમના દળગન થામ છે.  

  અભાયાાં ફાજુી તથા તેભના બાઈ બાાંડુઓ ય અભાયાાં દાદા-દાદીનાાં વાત્તત્મત્મલક અને 

બક્તતભમ જીલનની ઘણી ભોટી અવય શતી. અભાયાાં દાદા વાંવાયના વલગ વ્મલશાયથી ય, 

પ્રભબુક્તતભાાં જ રીન, તેભનુાં નાભ-સ્ભયણ અશોવનળ ચારતુાં યશતે ુાં. અભાયાાં દાદીભા બક્તતની વાથે 

વાંવાયના વ્મલશાયો જાલલાભાાં વનણુ. અભાયાાં કાકાઓ તથા પઈફાઓ ણ ધભગ યામણ. 

  આ છે અભાયો લાયવો અને તે વ્શેંચલાનો ભનોયથ એટરે ―શદયયવ.‖   

  અભાયી દીકયી વોનર દીન-દગરતની વેલાભાાં જીલન ઓઘો કયલાની બાલના વાથે 

જોડાઈ અને અકસ્ભાતે નાની લમભાાં જ વલદામ થઈ તેને અભે કેભ ભરૂીએ? 
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  આ ―શદયયવ‖ લાાંચનાય વૌના અંતયને ઉન્નત ફનાલે તે બાલના વાથે. 

 વાંલત 2050, જેઠ સદુ 8                                   વલનોદદની ળાશ   
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ાંચા ભવૂભના ઊંડાણના ગાભડાાંભાાં, 

ભાનલ વેલાની વાધનાભાાં સ્લમાં ઓગી જઈ, 

 ઉજ્જલર જીલન જીલી, 

અભને ણ ઉજાતી  ગઈ તે  

લશારી તુ્રી સ્લ.વોનરનુાં  

અભે સ્ભયણ કયીએ છીએ. 
 

વલનોદદની   ઈંદદયા-પ્રફુલ્ર     નીરા-શવમખુ  

તરૂરતા –યભગણકરાર   સધુા-દદરી  
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   યથભ યણાભ ભાયાાં 

 

યથભ યણાભ ભાયાાં, ભાતાજીને કશજેો યે 

  ભાન્દ્યુાં જેણે ભાટીને યતાંનજી; 

ભખૂમાાં યશૈ જભાડયા અભને, જાગી ઊંઘાડયા, એલા  

  કામાના કીધરાાં જતાંનજી. 

ફીજા યણાભ ભાયા, ગરુુજીને કશજેો યે 

  જડયાાં કે ન જદડમા, તોમે વાચા જી;  

એકનેમ કશજેો એલા વૌનેમ કશજેો, જે જે 

  અગભ વનગભની ફોલ્મા લચાજી. 
 

    *  

છેલ્રા યણાભ અભાયા, જગતને કશજેો જેણે 

  રીધા વલના આગરયુાં વયલસ્વજી; 

આલ્યુાં ને આરળે ને ાળ્મા ને ાળે,જ્માયે 

  પયી અશીં ઊતયળે અભાયો શાંવજી.  

  

     યાભનાયામણ વલશ્વનાથ ાઠક ―ળે‖  
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વલશ્વ-પ્રાથથના 
 

ઓ સ્નેશ અને કરુણામવૂતિ જૂ્મ પ્રભ ુ! 

  તને નભસ્કાય શો ! નભસ્કાય શો !  

   ત ુાં વચ્ચ્ચદાનાંદઘન છે. 

તુાં વલગવ્માક, વલગજ્ઞ, વલગળક્તતભાન છે. 

   ત ુાં વલાગન્દ્તમાગભી છે.  

અભને ઉદાયતા, વભદવળિતા અને વભતા આ.  

  શ્રદ્ધા, બક્તત અને ડશાણ આ. 

અભને આધ્માજત્મભક અંત: ળક્તત આ, કે જેથી- 

અભે લાવનાઓનુાં દભન કયી ભનોવલજેતા ફનીએ; 

અભને અશાંકાય, કાભ, રોબ અને દ્વેથી મતુત કય. 

   અભારુાં હ્રદમ દદવ્મગણુોથી બયી દે.  

ફધાાં જ નાભ રૂોભાાં તારુાં જ દળગન કયીએ. 

ફધાાંજ નાભ રૂોભાાં તાયી જ વેલા કયીએ. 

શભેળાાં તારુાં જ યટણ કયીએ, તારુાં જ સ્ભયણ યશ,ે 

   તાયો જ ભદશભા ગાઈએ.  

કેલર તારુાં જ ાનાળક નાભ અભાયા શોઠ ય યશ.ે 

   અભે ત ુાંભા ાં જ ક્સ્થય થઈએ. 

     શદય તત્મવત્  
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(1)અણિર બ્રહ્ાાંડભાાં એક ત ુાં શ્રીશરય 

 

અગખર બ્રહ્ાાંડભાાં એક ત ુાં શ્રીશદય, 

    જૂજલે રૂે અનાંત બાવે;  

દેશભાાં દેલ ત ુાં, તેજભાાં તત્મત્મલ ત ુાં, 

   શનૂ્દ્મભાાં ળબ્દ થઈ લેદ લાવે.      અગખર0 

લન ત ુાં, ાણી ત ુાં , ભવૂભ ત ુાં, ભધૂયા 

   વકૃ્ષ થઈ ૂરી યહ્યો આકાળે;  

વલવલધ યચના કયી અનેક યવ રેલાને, 

    વળલ થકી જીલ થમો એ જ આળે.   અગખર0 

લેદ તો એભ લદે શ્રવુતસ્મવૃત વાખ દે, 

    કનક કુાંડર વલળે બેદ નશોમે; 

ઘાટ ઘદડમા છી નાભરૂ જૂજલાાં,  

   અંતે તો શભેનુાં શભે શોમે.     અગખર0  

વકૃ્ષભાાં ફીજ ત ુાં, ફીજભાાં વકૃ્ષ ત ુાં, 

    જોઉં ટાંતયો એ જ ાવે; 

બણે નયવૈંમો એ ભન તણી ળોધના 

  પ્રીત કરુાં પે્રભથી પ્રગટ થાળે.     અગખર0  

       નયવવિંશ ભશતેા  
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            2. નીયિને ગગનભાાં  

 

નીયખને ગગનભાાં કોણ ઘભૂી યહ્યો?  

    ―તે જ  હુ ાં.‖ ―તે જ હુ ાં.‖ ળબ્દ ફોરે; 

શ્માભનાાં ચયણભાાં ઈચ્છાં છાં ભયણ યે,  

     અશીંમાાં કોઈ નથી કૃષ્ણ તોરે.   ની0 

શ્માભ-ળોબા ઘણી, બદુ્ધદ્ધ ના ળકે કી,  

     અનાંત ઓચ્છલભાાં ાંથ ભરૂી; 

જડ ને ચૈતન્દ્મ યવ કયી જાણલો, 

    કડી પ્રેભે વજીલાંન મૂી.         ની0  

ઝશ જ્મોત ઉદ્યોત યવલ કોટભાાં,  

      શભેની કોય જ્માાં નીવયે તોરે; 

વચ્ચ્ચદાનાંદ આનાંદ-ક્રીડા કયે,  

    વોનાના ાયણા ભાાંશી ઝુરે.    ની0  

ફત્તી વલણ, તેર વલણ, સતૂ્ર વલણ જો લી,  

    અચ ઝકે વદા અન દીલો; 

નેત્ર વલન નીયખલો, રૂ વલણ યખલો, 

    લણજજહ્વાએ યવ વયવ ીલો.  ની0 

અક અવલનાળી એ, નલ જામે કળ્મો, 

    અયધ-ઉયધની ભાાંશ ેભશારે; 

નયવૈંમાનો સ્લાભી વક વ્માી યહ્યો,  
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    પ્રેભના તાંતભાાં વાંત ઝારે.   ની0  

                         નયવવિંશ ભશતેા  
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 3. લૈષ્ણલ જન તો તેને કશીએ  

 

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

યદુ:ખે ઉકાય કયે તોમે, ભન અગબભાન ન આણે યે.  ધ્ર0ુ  

વક રોકભાાં વહુને લાંદે, વનિંદા ન કયે કેની યે; 

લાચ કાછ ભન વનશ્ચ યાખે, ધન ધન જનની તેની યે.    લૈષ્ણલ0 

વભદૃષ્ષ્ટ ને તષૃ્ણા ત્મમાગી, યસ્ત્રી જેને ભાત યે; 

જજહ્વા થકી અવત્મમ ન ફોરે, યધન નલ ઝારે શાથ યે.  લૈષ્ણલ0  

ભોશ ભામા વ્માે નશીં જેને, દૃઢ લૈયાગ્મ જેના ભનભાાં યે; 

યાભનાભશુાં તાી રાગી, વક તીયથ તેના તનભાાં યે.  લૈષ્ણલ0  

લણરોબી ને કટયદશત છે, કાભ ક્રોધ વનલામાું યે; 

બણે નયવૈંમો તેનુાં દયળન કયતાાં, કુ એકોતેય તામાું યે.  લૈષ્ણલ0  

       

        નયવવિંશ ભશતેા  
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      (4)સિુ દુ:િ ભનભાાં 
 

 સખુદુ:ખ ભનભાાં ન આણીએ, ઘટ વાથે યે ઘદડમાાં,  

ટાળ્માાં તે કોઈનાાં નલ ટે, યઘનુાથનાાં જદડમાાં.   ..સખુદુ:ખ  

નયાજા વયખો નય નદશ, જેની દભમાંતી યાણી, 

અધે લસ્ત્રે લનભાાં બ્માાં, ન ભે અન્ન ને ાણી  ..સખુદુ:ખ  

   

શદયશ્ચાંર યામ વતલાદદમો, તાયારોચની યાણી, 

તેને વલવત્ત ફહુ ડી, બમાું નીચ ઘેય ાણી.   ..સખુદુ:ખ  

ાાંડલ વયખા ફાંધલા, જેની રૌદી યાણી, 

ફાય લયવ લન બોગવ્માાં, નમણે વનરા ન આણી.  ..સખુદુ:ખ  

વીતા વયખી વતી નદશ, જેના યાભજી સ્લાભી, 

યાલણ તેને શયી ગમો, વતી ભશા દુ:ખ ાભી.        ..સખુદુ:ખ 

યાલણ વયખો યાજજમો, જેની ભાંદોદયી યાણી,  

દવ ભસ્તક છેદાઈ ગમાાં, ફધી રાંકા લ ૂાંટાણી.  ..સખુદુ:ખ 

વલગ કોઈને બીડ ડી, વભમાગ અંતયજાભી, 

 બાલટ બાાંગી ભધૂયે, ભશતેા નયવૈંમાના સ્લાભી.  ..સખુદુ:ખ  

      નયવવિંશ ભશતેા  
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5. જે ગભે જગત ગરુુ દેલ જગદીળને 

 

જે ગભે જગત ગરુુ દેલ જગદીળને,  

     તે તણો ખયખયો પોક કયલો.  

આણો ગચિંતવ્મો અથગ કાાંઈ નલ વયે,  

     ઊગયે એક ઉદ્વગે ધયલો-  જે0  

હુાં કરુાં, હુાં કરુાં, એ જ અજ્ઞાનતા 

       ળકટનો બાય જેભ શ્વાન તાણે; 

સષૃ્ષ્ટ ભાંડાણ છે વલગ એણી ેયે,  

      જોગી જોગેશ્વયા કોઈક જાણે —જે0 

નીજે નયથી તો કોઈ ના યશ ેદુ:ખી, 

    ળત્ર ુભાયીને વૌ વભત્ર યાખે; 
 

યામ ને યાંક કોઈ દૃષ્ટે આલે નદશ, 

     બલન ય બલન ય છત્ર દાખે-જે0  

ઋત ુરતા ત્ર પ ૂર આે મથા, 

      ભાનલી મખૂગ ભન વ્મથગ ળોચે; 

જેશના બાગ્મભાાં જે વભે જે રખયુાં, 

    તેશને તે વભે તે જ શોંચે-જે0 
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ગ્રાંથ ગયફડ કયી લાત ન કયી ખયી, 

     વત્મમ છે એ જ ભન એભ સઝૂે-જે0 

સખુ વાંવાયી વભથ્મા કયી ભાનજો, 

     કૃષ્ણ વલના ફીજુ ાં વલગ કાચુાં; 

જુગર કય જોડી કયી નયવૈંમો એભ કશ,ે  

     જન્દ્ભ પ્રવતજન્દ્ભ શદયને જ જાચુાં-જે0 

      નયવવિંશ ભશતેા  
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(6) ભેયે તો ણગરયધય ગોાર 

ભેયે તો ગગદયધય ગોાર, દૂવયા ન કોઈ, 

દૂવયો ન કોઈ, વાધો, વકર રોક જોઈ.   ધ્ર0ુ  

બાઈ છોડયા ફાંધ ુછોડયા, છોડયા વગા વોઈ, 

વાધ ુવાંગ ફૈઠ ફૈઠ રોક-રાજ ખોઈ.   ભેયે. 

બગત દેખ યાજી હુઈ, જગત દેખ યોઈ, 

અંસલુન જર વીંચ વીંચ પે્રભ-ફેરી ફોઈ.  ભેયે.  

દવધ ભથ ઘતૃ કાદઢ ગરમો, ડાય દઈ છોઈ, 

યાણા વલકો પ્મારો બેજમો,ીમ ભગન શોઈ. ભેયે. 

અફ તો ફાત પૈર ગઈ, જાણે વફ કોઈ, 

ભીયાાં એભ રગણ રાગી, શોની શોમ વો શોઈ.  ભેયે. 
 

       --ભીયાાંફાઈ  

----------------------------------------------- 
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(7)સનુી ભૈં શરય આલન કી આલાજ 

 

  સનુી ભૈં શદય આલન કી આલાજ  

ભશર ચઢી જોઉં ભોયી વજની 

     કફ આલે ભશાયાજ   ...સનુી0  

દાદુય ભોય ફૈમા ફોરે, કોમર ભધયેુ વાજ, 

ઉભગ્મો ચાંર ચહુ દદવળ ચભકે દાવભવન છોડે રાજ...સનુી0 

ધયતી રૂ નલાાં નલાાં ધદયમાાં ઈન્દ્ર વભરનકે કાજ 

ભીયાાંકે પ્રભ ુગગદયધય નાગય ફેગ વભરો ભશાયાજ ...સનુી0 

        --ભીયાાંફાઈ  

----------------------------------------------  
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(8)મિુડાની ભામા  

 

મખુડાની ભામા રાગી યે, 

ભોશન પ્માયા ! 

મખુડુાં ભેં જોયુાં તારુાં, વલગ જગ થયુાં ખારુાં, 

ભન ભારુાં યહ્ુાં ન્દ્મારુાં યે,     ભોશન0  

વાંવાયીનુાં સખુ એવુાં, ઝાાંઝલાનાાં નીય જેવુાં, 

તેને તચુ્છ કયી પયીએ યે,     ભોશન0  

ભીયાાંફાઈ ફગરશાયી, આળા ભને એક તાયી, 

શલે હુ ાં તો ફડબાગી યે,      ભોશન0  

                --ભીયાાંફાઈ  

 

---------------------------------------------------- 
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(9) જૂનુાં તો થયુાં યે 
 

જૂનુાં તો થયુાં યે દેલ જૂનુાં તો થયુાં, 

ભાયો શાંવરો નાનો ને દેલ જૂનુાં તો થયુાં. 

આ યે કામા યે શાંવા, ડોરલાને રાગી યે, 

ડી ગમા દાાંત ભાાંમરી યેખુાં તો યહ્ુાં.   ભાયો0  

તાયે ને ભાયે શાંવા પ્રીત્મયુાં ફાંધાણી યે, 

ઊડી ગમો શાંવ, ીંજય ડી યે યહ્ુાં.   ભાયો0  

ફાઈ ભીયાાં કશ ેછે પ્રભ ુગગયધયના ગણુ, 

પ્રેભનો પ્મારો તભને ાઉં ને ીઉં.  ભાયો0  

      --ભીયાાંફાઈ  

------------------------------------------------- 
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(10)ગોવલિંદો પ્રાણ અભાયો 
  

ગોવલિંદો પ્રાણ અભાયો યે, ભને જગ રાગ્મો ખાયો યે. 

ભને ભાયો યાભજી બાલે યે, ફીજો ભાયી નજયે નાલે યે. 

ભીયાાંફાઈના ્શોરભાાં યે શદયવાંતનનો લાવ. 

કટીથી શદય દૂય લવે, ભાયા વાંતન કેયી ાવ. 

યાણાજી કાગ ભોકરે યે, દેજો યાણી ભીયાાંને શાથ. 

વાધનુી વાંગત છોડી દો, તભો લવોને અભાયે વાથ. 

ભીયાાંફાઈ કાગ ભોકરે યે, દેજો યાણાજીને શાથ. 

યાજાટ તભે છોડો, યાણાજી, લવો વાધનેુ વાથ. 

વલનો પ્મારો યાણે ભોકલ્મો યે, દેજો ભીયાાંને શાથ. 

અમતૃ જાણી ભીયાાં ી ગમાાં, જેને સ્શામશ્રીવલશ્વનો નાથ. 

વાાંઢલાા, વાાંઢ ળણગાયજે યે, જાવુાં વો વો યે કોવ. 

યાણાજીના દેળભાાં ભાયે જ યે ીલાનો દો. 

ડાફો ભેલ્મો ભેલાડ યે, ભીયાાં ગઈ વશ્ચભ ભાાંહ્ય. 

વલગ છોડી ભીયાાં નીવમાું, જેનુાં ભામાભાાં ભનડુાં ન કાાંમ. 

વાસ ુઅભાયી સષુભુણા  યે, વવયો પ્રેભ વાંતો. 

જેઠ જગજીલન જગતભાાં, ભાયો નાલગરમો વનદો. 
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ચ ૂાંદડી ઓઢુાં ત્મમાયે યાંગ ચએૂ યે, યાંગ ફેયાંગી શોમ. 

ઓઢુાં હુ ાં કાો કાભો, દૂજો ડાઘ ન રાગે કોમ. 

ભીયાાં શદયની રાડણી યે, યશતેી વાંત શજૂય. 

વાધ ુવાંઘાતે સ્નેશ ઘણો, ેરા કટીથી દદર દૂય. 
 

                                 --ભીયાાંફાઈ 
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(11)ામો જી ભૈંને યાભ-યતન ધન ામો 
 

ામો જી ભૈંને યાભ-યતન ધન ામો. ટેક 

લસ્ત ુઅભૌગરક દી ભેયે વત ્ગરુુ, 

       દકયા કય અનામો.  ામોજી. 

જનભ જનભકી  ૂાંજી ાઈ,  

    જગભેં વબી ખોલામો.   ામોજી0  

ખયચૈ ન ખટૈૂ, લાકો ચોય ન લટૈૂ, 

    દદન દદન ફઢત વલામો.  ામોજી0  

વતકી નાલ, ખેલદટમા વત ્ગરુુ, 

     બલવાગય તય આમો.  ામોજી0 

ભીયાાં કે પ્રભ ુગગદયધય નાગય 

    શયખ શયખ જવ ગામો.  ામોજી0  

 

                 --ભીયાાંફાઈ  
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(12) ઝેય તો ીધાાં છે જાણી જાણી 
  

ઝેય તો ીધાાં છે જાણી જાણી યે, 

     ભેલાડના યાણા !  

ઝેય તો ીધાાં છે જાણી જાણી ! 

   નથી યે ીધાાં એ અજાણી !  

      ભેલાડના યાણા 0  

કોમર ને કાગ યાણા ! એક જ યાંગી યે ! 

   કડલી છે કાગડાની લાણી યે !  

              ભેલાડના યાણા 0  

વાંતો છે ભાતા યાણા ! વાંતો છે વતા !  

   વાંતોને યાંગે હુ ાં રોબાણી યે ! 

       ભેલાડના યાણા 0  

ફાઈ ―ભીયાાં‖ કશ ેપ્રભ ુગગદયધય નાગય, 

    તભને બજીને હુ ાં લેચાણી યે !  
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       ભેલાડના યાણા 0  

 

 

       --ભીયાાંફાઈ 

----------------------------------------------------  

 

(13)ત ૂદમાલ,ુ દીન શૌં 
 

 ત ૂદમાલ,ુ દીન શૌં, ત ૂદાવન, શૌં ગબખાયી, 

શૌં પ્રવવદ્ધ ાતકી, ત ૂા-ુાંજ-શાયી.   ત ૂદમાલ0ુ 

નાથ ત ૂઅનાથકો, અનાથ કૌન ભોવો? 

ભો વભાન આયત નશીં ,આયત-શય તોવો.    ત ૂદમાલ0ુ 

બ્રહ્ ત,ૂ શૌં જીલ, ત ૂઠાકુય, શૌં ચેયો, 

તાત, ભાત, ગરુુ, વખા ત,ૂ વફ વલવધ દશત ુભેયો.  ત ૂદમાલ0ુ 
 

તોદશિં, ભોદશિં નાતે અનેક, ભાવનમૈં જો બાલૈ, 

જ્મોં ત્મમોં તરુવી કૃાલ ુચયન-વયન ાલૈ.      ત ૂદમાલ0ુ  

 

         --તરુવીદાવ 
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(14)યઘલુય ! તભુકો ભેયી રાજ  

 

યઘલુય! તભુકો ભેયી રાજ ! 

વદા ભૈં વયન વતશાયી, તભુ ફડે ગયીફવનલાજ 

વતત-ઉધાયન ગફરુદ વતશાયો સ્ત્રલનન સનુી અલાજ 

શોં તો વતત યુાતન કદશમે, ાય ઉતાયો જશાજ 

અઘ-ખાંડન, દુ:ખ-બાંજન જનકે મશી વતશાયો કાજ 

તરુવીદાવ ય દકયા કદયમે બક્તત-દાન દેહુ આજ 
  

      --તરુવીદાવ 
 

------------------------------------------------------ 
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(15) શ્રી યાભચાંદ્ર કૃાલ ુ

 

શ્રી યાભચાંર કૃાલ ુબજ ભન શયણ બલ-બમ દારૂણમ ્

નલ-કાંજ-રોચન કાંજ –મખુ,કય કાંજ, દકાંજારુણમ ્       ..શ્રી0   

કન્દ્દગ અગગણત અવભત છફી નલ નીર નીયદ સુાંદયમ ્

ટ-ીત ભાનહુ તદડત રુગચ શગુચ નૌવભ જનક-સતુાલયમ ્  ..શ્રી0   

બજ દીન-ફન્દ્ધ ુદદનેળ દાનલ દૈત્મમ લાંળ વનકન્દ્દનમ,્ 

યઘનુન્દ્દ આનન્દ્દ-કાંદ  કૌળર-ચાંદ દળયથ-નન્દ્દનમ ્ ..શ્રી0   

વળય મકુુટ કુાંડર વતરક ચારુ ઉદાય અંગ વલભૂણમ,્ 

આજાન ુભજુ ળય ચા ધત વાંગ્રાભ-જજત ખય-દૂણમ.્  ..શ્રી0   

ઈવત લદવત તરુવીદાવ ળાંકય ળે મવુન-ભન યાંજનમ,્ 

ભભ-હ્રદમ-કાંજ વનલાવ કુરુ કાભાદદ ખર-દર ગાંજનમ.્  ..શ્રી0  

 

         --તરુવીદાવ  
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(16)ભારુતનાંદન 

 

ભાંગર મયુવત ભારુત નાંદન 

  વકર અભાંગર મરૂ વનકાંદન....ભાંગર0  

લનતનમ વાંતન દશતકાયી 

  હ્રદમ ગફયાજત અલધ ગફશાયી....ભાંગર0  

ભાતવતા ગરુુ ગણવત ળાયદ 

  વળલા વભેત ળાંભ ુશકુ નાયદ....ભાંગર0  

ચયનકભર ફાંદૌ વફ કાહુ ાં 

  દેહુ ાં યાભ દ નેહુ ાં વનફાહુ ાં....ભાંગર0  

જમ જમ જમ શનભુાન ગુાંવાઈ 

  કૃા કયૌગરુુદેલકી નાઈ....ભાંગર0  

ફાંદઉ યાભ રખન ફૈદેશી 

  મશ તરુવી કે યભ વનેશી....ભાંગર0  
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    --તરુવીદાવ  

 

 

 

 

 

(17) પ્રભ!ુ ભોયે અલગણુ ણચત્ત ના ધયો 
 

પ્રભ!ુ ભોયે અલગણુ ગચત્ત ના ધયો 

વભદળી શૈ નાભ વતશાયો, ચાશ ેતો ાય કયો.     પ્રભ0ુ  

એક નદદમા એક નાર કશાલત ભેરો દશ નીય બમો; 

વફ ભીરકે એક લયણ બમો શૈ, સયુવયી નાભ મો.   પ્રભ0ુ 

એક રોશા જૂાભેં યાખત, એક ઘય ફવધક મો; 

ાયવ ગણુ-અલગણુ નાદશ ગચતલત, કાંચન કયત ખયો. પ્રભ0ુ 

કોઈ નદશ દૂજો ઔય આળયો, ―સયૂશ્માભ‖વગયો; 

અફકી ફેય ભોશ ેાય ઉતાયો, પ્રણ નદશ જાત ટયો     પ્રભ0ુ 
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(18)અંણિમાાં શરય દયવનકી પ્માવી 
 

 

દેખમો ચાશત કભરનૈનકો, વનવવદદન યશત ઉદાવી  --અં0 

આમે ઊધો દપદય ગમે આંગણ, ડાદય ગમે ગય પાાંવી --અં0 

કેવદય-વતરક ભોવતનકી ભારા, વ ૃાંદાલનકો લાવી    --અં0 

કાહકેૂ ભનકી કૌ ન જાનત, રોગનકે ભન શાાંવી  --અં0  

 

સયૂદાવ પ્રભ!ુ તભુયે દયવ ગફન રેશૌં કયલત કાવી --અં0 

--------------------------------------------------------------------- 
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(19)વકૃ્ષનવે ભત રે 
 

વકૃ્ષનવે ભત રે, ભન ત ૂવકૃ્ષનવે ભત રે.  

            કાટે લાકો ક્રોધ ન કયશીં.  

      વવિંચત ન કયશીં, નેશ. ભન ત0ૂ 

ધૂ વશત અને વવય ઉય, 

    ઔય કો છાાંશ કયેત, 

જો લાશી કો થ્થય ચરાલે, 

     તાશીકો પર દેત. - ભન ત0ૂ 

ધન્દ્મ ધન્દ્મ  મે ય ઉકાયી,  

    વથૃા ભનજુકી દેશ. 

સયૂદાવ પ્રભ ુકશાં રગગ ફયનૌં, 

     શદયજનકી ભત રે. ભન ત0ૂ  

--------------------------------------------------- 
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(20)વફવે ઊંચી પે્રભવગાઈ 

 

વફવે ઊંચી પ્રેભવગાઈ, 

દુમોધનકો ભેલા ત્મમાગો; વાગ વલદુય ઘય ાઈ. ધ્રલુ 

જૂઠે પર ળફયી કે ખામે, ફહુવલવધ પે્રભ રગાઈ, 

પે્રભકે ફવ નૃ-વેલા કીન્દ્શીં, આ ફને શદય નાઈ.   વફવ.ે 

યાજસમુજ્ઞ યવુધષ્ષ્ઠય કીનો, તાભેં જૂઠ ઉઠાઈ, 

પે્રભકે ફવ અજુ ગન-યથ શાાંક્યો ભરૂ ગમે ઠકુયાઈ.    વફવ.ે 

ઐવી પ્રીવત ફઢી વનૃ્દ્દાલન ગોવન નાચ નચાઈ, 

સયૂ ક્રૂય ઈવ રામક નાશીં કશાં રગગ કયૌં ફડાઈ.   વફવ.ે 
  

           --સયૂદાવ  
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(21) ભૈમા ભોયી 
 

ભૈમા ભોયી ભૈં નશીં ભાખન ખામો 

બોય બમે ગૈમન કે ાછે, 

ભધફુન ભોદશ ઠામો, 

ચાય શય ફાંવીફન બટક્યો(2) 

વાાંજ યે ઘય આમો    ...ભૈમા 

ભૈં ફારક ફદશમન કો છોટો  

છીંકો કેદશગફધ ામો. 

ગ્લાર ફાર વફ ફૈય યે શૈ 

ફયફવ મખુ રટામો.   ...ભૈમા 

ત ુાં જનની ભનકી અવત બોયી,  

ઈનકે કશ ેવતમામો 

મશ રૈ અનીરકદૂટ કાંફદયમા, 

ફહુત શી નાચ નચામો.   ...ભૈમા 

જજમ તેયે કછ બેદ ઉજી શૈ, 
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જાની યામો જામો 

સયૂદાવ તફ ગફશાંવી જળોદા, 

રૈ ઉય કાંઠ રગામો.    ...ભૈમા 
 

 

 

 

 

(22) બેદ ન જાણે કોઈ  

બેદ ન જાણે કોઈ  

   વાશફે તેયો, બેદ ન જાણે કોઈ !  

વાબ ુરે રે, ાની રેરે,  

   ભર ભર કામા ધોઈ, 

અંતય ઘટકો દાગ ન છૂટયો, 

   કૈવે વનભગર શોઈ ?    .... વાશફે તેયો0  

મા ઘટ બીતય અગન જરત શૈ, 

    ધ ૂાંલા ન યગટ શોઈ; 

કે દદર જાને અનો, 

   કૈવે પ્રીવત શોઈ?      .... વાશફે તેયો0  

જર ગફન લેર, લેર ગફન ત ુાંફા, 

    ગફન ૂરે પર શોઈ, 
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કશત ―કફીય‖સનુો બાઈ વાધો, 

   ગરુુ ગફનજ્ઞાન ન શોઈ .... વાશફે તેયો0  

 

--------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

(23)ભત કય ભોશ ત ૂ
 

ભત કય ભોશ ત,ૂ શદય બજનકો ભાન યે, 

નમન દદમે દયવન કયનેકો, શ્રલણ દદમે સનુ જ્ઞાન યે. 

લદન દદમા શદયગણુ ગાનેકો, શાથ દદમે કય દાન યે. 

કશત કફીય સનુો બાઈ વાધો. કાંચન વનજત ખાન યે.  

 

              --કફીય  
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(24)જતનવે ઓઢી ચદરયમા 
 

ગઝની ગઝની ગઝની ગઝની  

    ગફની ચદદયમા. ધ્રલુ 

કાશ ેકા તાના, કાશ ેકી બયની 

    કૌન તાયવે ગફની ચદદયમા  

ઈંગરા વિંગરા તાના બયની 

   સુભન તાયવે ગફની ચદદયમા. 

અષ્ટ કાંલર દવ ચયખા ડોરૈ 

   ાંચ તત્મત્મલ, ગનુ વતની ચદદયમા.  

વાાંઈ કો વીમત ભાવ દવ રાગે 

   ઠોક ઠોકકે ગફની ચદદયમા. 
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વો ચાદય સયુ નય મવુન ઓઢી 

   ઓઢીકે ભૈરી દકની ચદદયમા. 

દાવ કફીય જતનવે ઓધી 

   જ્મોંકી ત્મમોં ધદય દદની ચદદયમા.  

      --કફીય  

 

 

 

 

 

 

(25) ભૈરી ચાદય ઓઢકે  

 

ભૈરી ચાદય ઓઢકે કૈવે દ્વાય ત ુ્ શાયે આઉં? 

શ ેાલન યભેશ્વય ભેયે ભન શી ભન ળયભાઉં.    ધ્રલુ0  

તુાંલ મજુે જગભેં બેજા વનભગર દેકય કામા 

આકય કે વાંવાયભેં ભૈંને ઈવકો દાગ રગામા 

જનભ જનભકી ભૈરી ચાદય કૈવે ભૈં છાઉં?      ભૈરી0 

વનભગર લાણી ાકય તજુવે નાભ ન તેયા ગામા 

નમન મ ૂાંદ કય શ ેયભેશ્વય કબી ન તઝૂકો ધ્મામા 

ભન લીણાકી તાયે તટૂી અફ ક્યા ગીત સનુાઉં?   ભૈરી0 
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ઈન ૈયોંવે ચરકય તેયે ભાંદદય કબી ના આમા 

જશાાં જશાાં શો જૂા તેયી કબી ન ળીળ ઝૂકામા 

શૈ શદયશય ભૈં શાય કે આમા અફ ક્યા શાય ચઢાઉં?  ભૈરી0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(26) પ્રભજુી ! તભુ ચાંદન 
 

પ્રભજુી ! તભુ ચાંદન, શભ ાની, 

જાકી અંગ અંગ ફાવ વભાની.   ...પ્રભજુી0  

પ્રભજુી, તભુ ઘન ફન, શભ ભોયા, 

જૈવે  ગચતલત  ચાંદ  ચકોયા.  ...પ્રભજુી0 

પ્રભજુી  તભુ દીક, શભ ફાતી 

જાકી જોવત ફયૈ દદન યાતી.   ...પ્રભજુી0  
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પ્રભજુી, તભુ ભોતી, શભ ધાગા, 

જૈવે વોનદશ વભરત સશુાગા.   ...પ્રભજુી0  

પ્રભજુી, તભુ સ્લાભી, શભ દાવા, 

ઐવી બક્તત કયૈ યૈદાવા.   ...પ્રભજુી0  

 

---------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

(27)વાધો ! ભનકા ભાન ત્માગો 
  

     વાધો ! ભનકા ભાન ત્મમાગો. 

કાભક્રોધ, વાંગત દુયજનકી તાતે, અશવનવ બાગો.  

     વાધો ! ભનકા ભાન ત્મમાગો.  

સખુ દુ:ખ દોનોં વભ કયી જાને, ઔય ભાન-અભાના. 

શગ-ળોક તે યશ ેઅતીતા, વતન જગતત્મત્મલ વછાના. 
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     વાધો ! ભનકા ભાન ત્મમાગો. 

અસ્તવુત-વનિંદા દોઉં ત્મમાગે, ખોજે દ વનયલાના, 

જન નાનક કશ ેખેર કદઠન શૈ, કોઉ ગરુુ-મખુ જાના. 

     વાધો ! ભનકા ભાન ત્મમાગો.  

------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(28)કાશ ેયે ! ફન િોજન જાઈ ! 
 

કાશ ેયે ! ફન ખોજન જાઈ  

વલગ-વનલાવી વદા અરેા, તોશી વાંગ વભાઈ  ધ્ર0ુ 
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ષુ્ ભધ્મ જ્મોં ફાવ ફવત શૈ, મકુુય ભાદશિં જવ છાઈ, 

તૈવે શી શદય ફવૈં વનયાંતય, ઘટ શી ખોજો બાઈ,   ..કાશ ેયે0  

ફાશય બીતય એ કૈ જાનો, મશ ગરુુ જ્ઞાન ફતાઈ, 

જન નાનક ગફન આા ચીન્દ્શ,ેવભટૈ ન ભ્રભકી કાઈ  ..કાશ ેયે0   

                       ---ગરુુનાનક  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(29) વનશ્ચમના મ્શરેભાાં.... 
 

વનશે્ચના ્શરેભાાં લવે ભાયો વ્શારભો, 

      લવે વ્રજ-રાડીરો. 

   જે યે જામે તે ઝાાંખી ાભે જી યે ! 
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ભરૂા બભે તે ફીજા વદનભાાં ળોધે યે, 

   શદય ના ભે એકે ઠાભે જી યે !  ...વનશ્ચે0  

વત્મવાંગદેળભાાં બક્તત નગય છે યે 

   પે્રભની ો છૂી જાજો યે !  

વલયશતા ાગમાને ભે ્શરેે ેવજો યે, 

   વેલા-વીડી ચઢી બેા થાજો યે !  ...વનશ્ચે0  

દીનતાાત્રભાાં ભનભગણ મકૂીને, 

   બેટ બગલાંતજીને કયજો યે, 

હુાંબાલ-ુાંબાલ નોછાલય કયી યે, 

   શ્રીગગદયધયલય તભો લયજો યે.  ...વનશ્ચે0  

એયે ભાંડાણનુાં મૂ શદય-ઈચ્છા યે, 

    કૃા વલના વવદ્ધ ન થામે યે, 

શ્રીલલ્રબળયણ થકી વહુ ડે વશલે ુાં યે, 

   દૈલી જનો પ્રવત દમો ગામે યે.   ...વનશ્ચે0  

                                       --દમાયાભ  

 

 

 

(30)શાટરડમે કેભ યે’લાળે યે 
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શાટદડમે કેભ યે‖લાળે બઈ, 

    ભાયા યાભની યજા નાંઈ. 

ફેવલા વારુ શાટડી કીધી, શાટડી ખડી થઈ, 

તેડાાં આવ્માાં શ્રીયાભનાાં ત્મમાયે શાટડી ડી યઈ.      ...શાટદડમે0 

જભ જયામર ઢોગરમે ફાાંધ્મા, જયા ભયણ નાંઈ, 

દળ ભસ્તક ને લીળ ભજુાો, યાલણ ન ળક્યો યઈ.  ...શાટદડમે0 

ઊંચી ભેડી ને અજફ ઝરુખા, સખુભાાં યહ્યો સઈૂ,  

જભ યે આલી ઝાગરમો છેં, રા‖લ ન ળક્યો રઈ.  ...શાટદડમે0  

ધયભના કાભભાાં ઢીર ન કયલી, લેા જાળે લઈ, 

દાવી જીલણ વત બીભ પ્રતાે, નાભની નોફત થઈ ...શાટદડમે0  

                 --જીલણદાવ   
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(31)શતેે શરયયવ ીજજમે  

 

કઠણ ચોટ છે કાયભી યે, ભયણ, ભોટેયો ભાય, 

કાંઈક યાજા ને કાંઈક યાજજમા, શાાંયે, ભેરી ચાલ્મા વાંવાય. 

       શતેે શદયયવ ીજજમે.  

જામા તે તો વલે જળે યે, કોઈ કેડે, કોઈ ભોય. 

યાંગ-તાંગનો ઊડી જાળે યે, શાાંયે જેભ આકડા ને થોય. 

       શતેે શદયયવ ીજજમે. 

કેના છોરૂાં ને કેનાાં લાછરૂાં યે, કેના ભામ ને ફા. 

અંતકાે જાવુાં એકલુાં શા ાંયે ,વાથે ણુ્મ ને ા. 

       શતેે શદયયવ ીજજમે. 

વાંવાય ધભુાડાના ફાચકા યે, જોતાાં જોતાાં, જનાય. 

ભયનાયાાં ને તભે શુાં યે રુલો? શાાંયે, યોનાયાાં ક્યાાં યેનાય. 

       શતેે શદયયવ ીજજમે.  

દાવ “ ધીયો ” યભે યાંગભાાં યે, યભે દદલવ ને યાત, 

 “હુાં ” ને “ભારુાં” વભથ્મા કયો શાાંયે, યભો, શતેે પ્રભ-ુવાંગાથ. 

       શતેે શદયયવ ીજજમે. 

 

       --ધીયો બગત  
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(32) મૂ યે વલનાનુાં 
 

મૂ યે વલનાનુાં કામા ઝાડવુાં યે જી 

એને ડતાાં ન રાગે લાય       ...મૂ યે0  

એને ણુ્મ રૂી યે ખાતય યુજો યે જી 

એ જી એનાાં મગૂમાાં ાતાભાાં જોને જામ   ...મૂ યે0  

એ જી એને વત્મમ રૂી જ વવિંચજો યે જી,  

એ જી એની નયૂત સયૂત દોનુાં ાગણમાય    ...મૂ યે0  

એ જી ળીર ને વાંતો એલાાં પ રાગળે યે જી 

એ જી એ તો અભય પ કશલેામ     ...મૂ યે0  

એભ કશ ે―યવલયાભ‖ગરુુ બાણ યતાે 

એ જી પ્રભનેુ બજીને ઊતયો તભે બલાય   ...મૂ યે0  

         

                                                   --યવલયાભ 

--------------------------------------------------- 
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(33) ભેરુ યે ડગે ણ... 
 

ભેરૂ યે ડગે ણ જેના ભન નલ ડગે 

ભયને બાાંગી ડે યે બ્રહ્ાાંડજી  

વલવત્ત ડે ને તો મે, લણવે નાશીં,  

ને ઈ તો શદયજનના યભાણજી     ...ભેરૂ0    

ગચત્તની તો વવૃત્ત જેની વદામ વનભગ 

ને કોઈની કયે નદશ આળજી 

દાન દેલે ણ, યશલેે અજાચી 

  ને યાખે લચનભાાં વલશ્વાવ યે   ...ભેરૂ0  

શયખ ને ળોકની જેને નલ આલે શડેકી, 

ને આઠે ાશોય યે‖લે આનાંદજી 

વનત્મમ યે‖વુાં યે વત્મવાંગભાાં, 

  ને તોડે ભોશભામા કેયા પાંદ યે.  ...ભેરૂ0  

તન-ભન-ધન જેણે ગરુુજીને અયપ્માાં 

તે નાભ-વનજાયી નય ને નાયજી 

એકાાંતે ફેવીને આયાધ ભાાંડે,  

  તો અરખ ધાયે એને દ્વાયજી     ...ભેરૂ0  
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વાંગત કયો, તો તભે એલાની કયજો, 

જે બજનભાાં યશલેે બયયૂ યે, 

ગાંગાવતી  એભ   ફોગરમાાં, 

  જેને નેણે તે લયવે ઝાઝાાં નયૂ યે    ...ભેરૂ0  

  

       --ગાંગાવતી   
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(34)લીજીના ચભકાયે 

 

લીજીના ચભકાયે ભોતી યોલવુાં ાનફાઈ, 

નદશતય અચાનક અંધારૂાં થાળે યે, 

જોતજોતાભાાં દદલવ લશી જામ ાનફાઈ, 

એકલીળ શજાય છવોને કા ખાળે યે.  લીજી0 

જાણ્માાં જેલી લસ્ત ુઅજાણ છે ાનફાઈ, 

કાાંઈ અધદુયમાને નો કે‖લામ યે, 

આ ગુત યવનો ખેર છે અટટો, 

  આંટી છૂટયે યૂણ વભજામ યે.  લીજી0  

વનયભ થઈને આલો ભેદાનભાાં ાનફાઈ, 

જાણી ગરમો જીલની જાત યે 

વજાવત વલજાવતની જુગવત ફતાવુાં ને,  

  ફીફે ાડી દઉં ફીજી બાત યે  લીજી0  

વિંડ બ્રહ્ાાંડથી ય છે ગરુુ ાનફાઈ, 

તેનો દેખાડુાં હુ ાં તભને દેળ યે, 

ગાંગા યે વતી એભ ફોગરમાાં, 

  ત્મમાાં નદશ ભામા રલરેળ યે  લીજી0  
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 તો અરખ ધાયે એને દ્વાયજી     ...ભેરૂ0  

વાંગત કયો, તો તભે એલાની કયજો, 

જે બજનભાાં યશલેે બયયૂ યે, 

ગાંગાવતી  એભ   ફોગરમાાં, 

  જેને નેણે તે લયવે ઝાઝાાં નયૂ યે    ...ભેરૂ0  

  

       --ગાંગાવતી   
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(35)બક્તત કયલી શોમ જેણે  

 

બક્તત કયલી શોમ જેણે, યાાંક થઈને યશવે ુાં તેણે, 

   ભેરવુાં અંતય કેરુાં ભાન યે ...(ટેક) 

વદ્ ગરુુ આગ ળીળ નભાલી,  

કયે તન ભન ધન કુયફાન યે, 

જાણણુાં ભેરીને, અજાણ થાવુાં યે, 

  ભેરવુાં અંતયથી અગબભાન યે.   બક્તત0  

નાત ને જાતથી બાઈ, જૂજલાાં થાવુાં યે, 

એકાાંતે યશવે ુાં વનયધાય યે, 

ાયકા અલગણુ જેને ઉયભાાં ન આલે 

  એ ખેર છે ખાાંડાધાય યે   બક્તત0  

આળા ને તષૃ્ણા જેને એકે નદશ 

ઉયભાાં દૃઢ યાખે વલશ્વાવ યે, 

ગાંગાવતી એભ ફોગરમા એ તો, 

  જાણલા શદય કેયાાં દાવ યે.    બક્તત0  

 

            --ગાંગાવતી  
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(36)આંફો અભય છે 
 

આંફો અભય છે યે, વાધ ુકો‖ક ભવૂભને બાલે –ટેક0 

ધયા તાવી ધયતી ખેડાલો, કારના ગડુા કઢાલો, 

વત ધયભનુાં ફીજ રઈને, વલગત કયી લલયાલો. આંફો0 

અક કાથી ઘડા ભાંગાલો, શતેની શરેો બયાલો, 

નયૂત સયૂત દો ખડી વનશાયી, પ્રેભ કયીને વલયાલો. આંફો0 

કાચા ભશોય તો કાભ નશીં આલે, પારૂર ખયી જાળે, 

વદ્ ગરુુ નાભના ટોમા ફેવાયો, દયયૂણ કલાલો. આંફો0 

કાચા બડદા કાભ નશીં આલે, જીયલીઆ કેભ જાલે? 

અરખના નયૂીજન ફેઠા શજુયભાાં, ખયી નીવત વળખાલે.  આંફો0 

ધ્માન ધયીને ધયા તાવી, બાણવાશફે છે બેા.  

યજ ભોયાયને યવલ ગરુુ ભગમા, જેણે લયતી લેા.  આંફો0 
 

        ---ભોયાય વાશફે  

    =================== 
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(37) અજયા કાાંઈ જરયમા ન જામ 

 

અજયા કાંઈ જદયમા ન જામ 

તો વાંતો લા‖રા, અજયા કાાંઈ જદયમા ન જામ. 

ધીયે ધીયે વાધ ીઓ શો જી 

કજુગ કાાંઈ કાાંટા કેયી લાડય, 

શ ેજી વાંતો, લા‖રા, કજુગ કાાંઈ કાાંટા કેયી લાડય. 

જોઈ જોઈ ાાંલ ધયો શો જી 

તન ઘોડો ભન યે અવલાય 

શ ેજી લીયા ભાયા, તન ઘોડો ભન યે અવલાય. 

ધાયણાનાાં જીન ધયો શો જી. 

ળીર ફયછી વત યે શવથમાય 

વાંતો લા‖રા, ળીર ફયછી વત યે શવથમાય. 

ભામરાવે યદુ્ધ કયો શો જી 

 ચડલા કાાંઈ ભેરુ ને આવભાન 

શ ેજી વાંતો લા‖રા, ચડલા કાાંઈ ભેરુ આવભાન. 

આડા અલા ભાયગ ઘણા શો જી 

ફોગરમા કાાંઈ ધ્રલુ ને પ્રહ્ રાદ 
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શ ેજી લા‖રા, ફોગરમા કાાંઈ ધ્રલુ ને પ્રહ્ રાદ. 

અજાના જા જો યે જો શોજી.  

      રોકબજન 

           ----------------------- 

(38)શરયનો ભાયગ છે શયૂાનો 
 

શદયનો ભાયગ છે શયૂાનો, નશીં કામયનુાં કાભ જોને; 

યથભ શલે ુાં ભસ્તક મકૂી, લતી રેવુાં નાભ જોને. 

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

વવિંધ ુભધ્મે ભોતી રેલા ભાાંશી ડયા ભયજીલા જોને. 

ભયણ આંગભે તે બયે મઠૂી, દદરની દુગ્ધા લાભે જોને; 

તીયે ઊબા જુએ તભાવો, તે કોડી નલ ાભે જોને. 
 

પ્રેભાંથ ાલકની જ્લાા, બાી ાછા બાગે જોને‖ 

ભાાંશી ડયા તે ભશાસખુ ભાણે, દેખનશાયા દાઝે જોને. 

ભાથા વાટે ભોંઘી લસ્ત,ુ વાાંડલી નશીં વશરે જોને; 

ભશાદ ા્મા તે ભયજીલા, મકૂી ભનનો ભેર જોને. 

યાભ-અભરભાાં યાતા ભાતા યૂાપ્રેભી યખે જોને; 

 ―પ્રીતભ‖ના સ્લાભીની રીરા તે યજનીદન નીયખે જોને. 
  

       --પ્રીતભદાવ  

           ================================== 
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(39)યે વળય વાટે 

 

યે વળય વાટે નટલય લયીએ, 

  યે ાછાં તે ગલુાં નલ બયીએ.  ધ્ર0ુ 

યે અંતયદૃષ્ષ્ટ કયી ખોળ્યુાં, 

ય ડશાણ ઝાઝુાં નલ ડશોળ્યુાં; 

  એ શદય વારુ ભાથુાં ઘોળ્યુાં.     ...યે વળય0  

યે વભજ્મા વલના નલ નીવયીએ, 

યે યણ ભધ્મે જઈને નલ ડયીએ; 

  ત્મમાાં મખુ ાણી યાખી ભયીએ.  ...યે વળય0  

યે પ્રથભ ચડે શયૂો થઈને, 

યે બાગે ાછો યણભાાં જઈને; 

  તે શુાં જીલે ભ ૂાંડુાંમખુ રઈને?   ...યે વળય0  

યે શલે ુાં જ ભનભાાં તે્રલડીએ, 

યે શોડે શોડે જુદે્ધ નલ ચડીએ; 

  યે જો ચડીએ તો કટકા થઈ ડીએ . ...યે વળય0  
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યે યાંગ વદશત શદયને યટીએ, 

યે શાક લાગ્મે ાછા નલ શઠીએ; 

  બ્રહ્ાનન્દ્દ કશ ેત્મમાાં ભયી ભટીએ.    ...યે વળય0  

 

       ---------------------------------------- 

 

 

(40)ત્માગ ન ટકે 
 

ત્મમાગ ન ટકે લૈયાગ્મ વલના, કયીએ કોદટ ઉામજી, 

અંતય ઊંડી ઈચ્છા યશ,ે તે કેભ કયીને તજામજી?    -ટેક0 

લે રીધો લૈયાગનો, દેળ યશી ગમો દૂયજી; 

ઉય લેળ અચ્છો ફન્દ્મો, ભાાંશી ભોશ બયયૂજી.    ત્મમાગ0 

કાભ-ક્રોધ-રોબ-ભોશનુાં, જ્માાં રગી મરૂ ન જામજી; 

વાંગ-પ્રવાંગે ાાંગયે, જોગ બોગનો થામજી...       ત્મમાગ0 

ઉષ્ણ યતે અલની વલે ફીજ નલ દીવે ફશાયજી; 

ધન લયવે ાાંગયે, ઈષ્ન્દ્રમ વલમ અકાયજી...     ત્મમાગ0 

ચુાંફક દેખીને રોશ ચે, ઈષ્ન્દ્રમ વલમ વાંજોગજી; 

અણબેટયે યે અબાલ છે, બેટયે બોગલળે બોગજી... ત્મમાગ0 

ઉય તજેને અંતય બજે, એભ ન વયે અયથજી; 

લણસ્મો યે લણાગશ્રભ થકી અંતે કયળે અનથગજી... ત્મમાગ0 
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ભ્રષ્ટ થમો જોગ બોગથી, જેભ ફગડ્ુાં દૂધજી; 

ગયુાં ઘતૃ ભશીં ભાખણ થકી, આે થયુાં યે અશદુ્ધજી;... ત્મમાગ0 

ભાાં જોગી ને બોગી ભાાં, ભાાં ગશૃી ને ત્મમાગીજી; 

  ―વનશ્કુાનાંદ‖એ નય તણો, લણ વભજ્મો લૈયાગજી... ત્મમાગ0 

     ------------------------------------------------ 

 

 

 

 

(41)પ્રભ ુએલી દમા કય ત ુાં  

  

પ્રભ ુએલી દમા કય ત ુાં, વલમ ને લાવના છૂટે; 

વત્રધા-તાો વદશત ભામા, જયામે ના ભને જૂટે. 

                 પ્રભ ુએલી દમા કય0  

યામા દો જોલાની, ન થાઓ, વવૃત્ત કે ઈચ્છા. 

સતુાાં કે જાગતાાં ભનભાાં, ભગરન વલચાય ના ઉઠે 

          પ્રભ ુએલી દમા કય0  

યશ ેનદશ, લસ્તનુી ભભતા, ફધાભાાં શો, વદા વભતા; 

યશ ેનદશ, દાંબ દદરડાભાાં, વત્રગણુની શ ૃાંખરા તટેૂ. 

         પ્રભ ુએલી દમા કય0  

વવૃત્ત ને ઈંદરમો ભાયી, યશ ેતલ્રીન તાયાભાાં; 
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પ્રભ ુ―લલ્રબ‖યશી ળયણે, અરૌદકક બક્તત-યવ લ ૂાંટે. 

        પ્રભ ુએલી દમા કય0  

વદામે બાલના તાયી, વનયાંતય બાન શો તારુાં; 

યહુાં ―એકતાય‖તાયાભાાં નદશ ફીજુ ાં સ્ૂયણ ૂટે. 

      પ્રભ ુએલી દમા કય0  --કવલ લલ્રબ  

  (42) જો દેિૌં વો યાભ વયીિા  

 

ગરુુ કૃાાંજન ામો ભેયે બાઈ 

    યાભ ગફના કછ જાનત નાશીં. ધ્ર0ુ  

અંતય યાભ ફાદશય યાભ 

             જશાં દેખૌં તશાં યાભ શી યાભ.  ગરુુ0 

જાગત યાભ વોલત યાભ 

    વનેભેં દેખૌં યાજા યાભ.  ગરુુ0 

એકા જનાદગની બાલ શી નીકા  

    જો દેખૌં વો યાભ વયીખા.  ગરુુ0 
 

            --બતત એકા  

   ------------------------------------------  
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(43)ભાયી નાડ તભાયે શાથ 
 

ભાયી નાડ તભાયે શાથે શદય વાંબાજો યે, 

મજુને ોતાનો જાણીને પ્રભુદ ાજો યે.      ધ્ર0ુ  

થ્માથ્મ નથી વભજાતુાં, દુ:ખ વદૈલ યશ ેઊબયાત ુાં, 

ભને  શળે  શુાં  થાત ુાં,  નાથ  વનશાજો  યે.   ભાયી નાડ0 

અનાદદ આ લૈદ્ય છો વાચા, કોઈ ઉામ વલે નદશ કાચા, 

દદલવ  યહ્યા છે  ટાાંચા,  લેા  લાજો યે.   ભાયી નાડ0 

વલશે્વશ્વય શુાં શજી વલવાયો, નટલય ટાજો યે.  ભાયી નાડ0 

કેળલ શદય ભારુાં શુાં થાળે, ઘાણ લળ્મો શુાં ગઢ ઘેયાળે? 

રાજ તભાયી જાળે, ભધૂય બાજો યે.       ભાયી નાડ0 

 

              --કેળલદાવ  

   ------------------------------------  
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(44) આટરો વાંદેળો 
 

આટરો વાંદેળો, ભાયા ગરુૂજી ને કે‖જો યે. 

  એ.... વેલકના –હ્રદમભાાં યે‖ જો શો,  જી 

        આટરો0 

વેલાને સ્ભયણ અભે કોના યે કયીએ 

  તેનો આદેળ અભને દેજો યે...શો. જી.  

        આટરો0 

કામાનુાં દેલ અભને રાગે છે, કાચુાં યે, 

  એ.... તેની યે, બરાભણ અભને દેજો ...શો. જી  

        આટરો0  

કામા ડળે ને શાંવ ક્યાાં જઈ વભાળે યે; 

  એ... તે ઘય ફતરાલી અભને દેજો, શો, જી. 

        આટરો0 

અભને ને તભને લા‖રા, તભને ને અભને યે, 

  એ ...જનભો-જનભ પ્રીવત યે‖ જો, શો, જી. 

        આટરો0 
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બ્રહ્સ્લરૂ ભાયી નજરુાંભાાં આલે યે, 

  એ ...દળગન-દદદાય અભને દેજો, શો, જી. 

       આટરો0 

ફે કય જોડીને ―અંફાયાભ‖ફોલ્મા યે, 

  એ ... મકુ્તતનો ભાયગ અભને કે‖જો શો, જી. 

        આટરો0--અંફાયાભ 

  ------------------------------------------------------  

(45)પ્રભનુુાં નાભ યવામણ 
 

પ્રભનુુાં નાભ યવામણ વેલે, ણ જો થ્મ ામ નદશ, 

તો તેનુાં પ રેળ ન ાભે, બલ યોગો કદદ જામ નદશ. 

શલેુાં થ્મ અવત્મમ ન લદવુાં, વનિંદા કોઈની થામ નદશ; 

વનજ લખાણ કયલાાં નદશ સણુલાાં, વ્મવન કશુાંમ કયામ નદશ. 

જીલ વકર આતભસખુ જાણી, દદર કોઈનુાં દુબલામ નદશ; 

યધન થ્થય વભાન ગણીને, ભન અગબરા ધયામ નદશ. 

દાંબ દગ કે દુજૉનતાથી, અંતય અબડાલામ નદશ; 

યનાયી ભાતા વભ રેખી, કદી કુદૃષ્ષ્ટ કયામ નદશ. 

હુાં પ્રભનુો, પ્રભ ુછે ભભ યક્ષક, એશ બયોવો જામ નદશ; 

જે પ્રભ ુકયળે તે ભભ દશતનુાં, તે વનશ્ચમ ફદરામ નદશ.  

કયુું, કરુાં છાં બજન આટલુાં, જ્માાં ત્મમાાં લાત કયામ નદશ; 

હુાં ભોટો મજુને વહુ જૂે, એ અગબભાન ધયામ નદશ. 

જન વેલા તે પ્રભનુી વેલા, એશ વભજ વલવયામ નદશ; 
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ઊંચ-નીચનો બેદ પ્રભનુા, ભાયગડાભાાં થામ નદશ. 

નાભ યવામણ વેલે વભજી. કષ્ટ થકી કદી કામ નદશ; 

એ થ્મોનુાં ારન કયતાાં, ભયતાાં સધુી ડયામ નદશ. 

થ્મ યવામણ ફન્ને વેલે, ભામાભાાં રરચામ નદશ; 

તો ―શદયદાવ‖તણા સ્લાભીને, ભતાાં લાય જયામ નદશ. 
 

                  --શદયદાવજી  

   ----------------------------------  

(46) શરયને બજતાાં 
 

શદયને બજતાાં શજી કોઈની રાજ જતા નથી જાણી યે 

જેની સયુતા ળાભગમા વાથ લદે લેદ લાણી યે... ટેક 

લા‖રે ઉગામો પ્રશરાદ શયણાકાંવ ભામો યે 

વલબીણ ને આપ્યુાં યાજ, યાલણ વાંશામો યે         ...શદયને0  

લા‖રે નયવવિંશ ભશતેાને શાય, શાથોશાથ આપ્મો યે 

ધ્રલુને આપ્યુાં અવલચ યાજ, ોતાનો કયી સ્થાપ્મો યે  ...શદયને0 

લા‖રે ભીયાાં તે ફાઈનાાં ઝેય, શાશ ીધાાં યે 

ાાંચાીના મૂાું ચીય, ાાંડલ કાભ કીધાાં યે            ...શદયને0  

આલો શદય બજલાનો રાશલો બજન કોઈ કયળે યે 

કય જોડી કશ ેપે્રભદાવ, બતતોના દુ:ખ શયળે યે      ...શદયને0  

 

               --પ્રેભદાવ  
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(47)પે્રભ જ્મોવત તાયો દાિલી 
પ્રેભ જ્મોવત તાયો દાખલી 

           મજુ જીલન-ાંથ ઉજા.  ધ્ર0ુ 

દૂય ડયો વનજ ધાભથી હુ ાં ને ઘેયે ઘન અંધાય, 

ભાગગ સઝૂે નલ ઘોય યજનીભાાં, વનજ વળશનેુ વાંબા, 

      ભાયો જીલન-ાંથ ઉજા... પ્રેભ0  

ડગભગતો ગ યાખ ત ુાં ક્સ્થય મજુ, દૂય નજય છો ન જામ, 

દૂય ભાગગ જોલા રોબ રગીય ના, એક ડગલુાં ફવ થામ, 

          ભાયે એક ડગલુાં ફવ થામ...   પ્રેભ0  

આજ રગી યહ્યો ગલગભાાં હુ ાં ને ભાગી ભદદ ન રગાય, 

આ-ફે ભાગગ જોઈને ચારલા શાભ ધયી મઢૂ  ફા, 

          શલે ભાગુાં તજુ આધાય...પ્રેભ0 

બબકબમાગ તેજથી હુ ાં રોબામો, ને બમ છતાાં ધમો ગલગ, 
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લીત્મમાાં લોને રો સ્ભયણથી સ્ખરન થમાાં જે વલગ, 

          ભાયે આજ થકી નવુાં લગ...    પ્રેભ0  

તાયા પ્રબાલે વનબાવ્મો ભને પ્રભ ુઆજ રગી પે્રભબેય, 

વનશ્ચે ભને તે ક્સ્થય ગરેથી ચરલી શોંચાડળે ઘેય, 

          દાખલી પ્રેભ જ્મોવતની વેય...      પ્રેભ0  

કદગભભવૂભ કણબયેરી, ને ગગદયલય કેયી કયાડ, 

ધવભવતા જ કેયા પ્રલાશો, વલગ લટાલી કૃા, 

          ભને શોંચાડળે વનજ દ્વાય...    પ્રેભ0  

યજની જળે ને પ્રબાત ઊજળે, ને ક્સ્ભત કયળે પ્રેભા, 

દદવ્મગનોનાાં લદન ભનોશય ભાયે હ્રદમે લસ્માાં ગચયકા, 

           જે ભેં ખોમાાં શતાાં ક્ષણ લાય...પ્રેભ0  

                                            --નયવવિંશયાલ દદલેદટમા  

    --------------------------------------  
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(48)ભાંગર ભાંરદય િોરો 
 

ભાંગર ભાંદદય ખોરો 

    દમાભમ ! ભાંગર ભાંદદય ખોરો.  ધ્ર0ુ  

જીલન-લન અવત લેગે લટાવ્યુાં, 

                          દ્વાય ઊબો વળશ ુબોો, 

વતવભય ગયુાં ને જ્મોવત પ્રકાશ્મો, 

    વળશનેુ ઉયભાાં લ્મો લ્મો...દમાભમ0  

નાભ ભધયુ તભ યટયો વનયાંતય, 

      વળશ ુવશ પે્રભે ફોરો, 
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દદવ્મતૃાતયુ આવ્મો ફાક, 

     પ્રેભ-અભીયવ ધોો...દમાભમ0  

       

     --નયવવિંશયાલ દદલેદટમા 

    ---------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

(49)પ્રબો અંતયમાભી 
 

પ્રબો ! અંતમાગભી ! જીલન જીલના ! દીન ળયણા!  

વતા! ભાતા ! અનુભ વખા ! દશતકયણા ! 

પ્રબા, કીવતિ, કાક્ન્દ્ત, ધન, વલબલ, વલગસ્લ જનના ! 

નમુાં છાં, લાંદુાં છાં. વલભર-મખુ સ્લાભી જગતના ! 

વહુ અદ્ ભતુોભાાં તજુ સ્લરૂ અદ્ ભતુ નીયખુાં, 

ભશા જ્મોવત જેવુાં નમન ળવળને સમૂગ વયખુાં; 

દદળાની ગપુાઓ, વૃથલી ઊંડુાં આકાળ બયતો, 
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પ્રબો ! તે વહુથી મે ય યભ ત ુાં દૂય ઊડતો. 
 

અવત્મમો ભાાંશથેી પ્રભ ુ! યભ વત્મમે ત ુાં રઈ જા, 

ઊંડા અંધાયેથી પ્રભ ુ! યભ તેજે ત ુાં રઈ જા; 

ભશા મતૃ્મયભુાાંથી અમતૃ વભીે નાથ ! રઈ જા, 

તુાં-શીણો હુ ાં છાં તો તજુ દયવનાાં દાન દઈ જા. 

વતા ! ેરો આઘે જગત લીંટતો વાગય યશ,ે 

અને લેગે ાણી, વકર નદના તે ગભ લશ.ે 

લશો એલી વનત્મમે, અભ જીલનની વલગ ઝયણી,  

દમાના ણુ્મોના પ્રભ ુતજુ ભશાવાગય બણી.  

થતુાં જે કામાથી, ઘડીક ઘડી લાણીથી ઉચરુાં, 

કૃવત ઈષ્ન્દ્રમોની મજુ ભન વલળે બાલ જ સ્ભરુાં, 

સ્લબાલે બદુ્ધદ્ધથી, શબુ-અશબુ જે કાાંઈક કરુાં, 

ક્ષભા દૃષ્ટે જોજો,--તજુ ચયણભાાં નાથજી ! ધરુાં.  

 

      --ન્દ્શાનારાર  

   -------------------------------------------- 
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(50) ભાયાાં નમણાાંની આવ યે 
 

્શાયાાં નમણાાંની આવ યે, ન નીયખમાાં શદયને જયી; 

એક ભટકુાં ના ભાાંડ્ુાં યે, ન ઠદયમાાં ઝાાંખી કયી. 

ળોક ભોશના અક્ગ્ન યે, તે ત્મશભેા ાં તપ્ત થમાાં; 

નથી દેલના દળગન યે, કીધાાં ત્મશભેા ાં યતત યહ્યા. 
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પ્રભ ુવઘે વલયાજે યે, સજૃનભાાં વબય બમાગ; 

નથી અણ ુણ ખારી યે, ચયાચય ભાાં ઊબમાગ. 

નાથ ગગનના જેલા યે, વદા ભને છાઈ યશ;ે 

નાથ લાયનુી ેઠે યે, વદા મજુ ઉયભાાં લશ.ે  

જયા ઉઘડે આંખરડી યે, તો વન્દ્મખુ તેશ વદા; 

બ્રહ્-બ્રહ્ાાંડ અગા યે, ઘડીમે ન થામ કદા. 

ણ થૃ્લીનાાં ડો યે, ળી ગભ ત્મશનેે ચેતનની? 

જીલે વો લગ ઘલુડ યે, ન ગભ ત્મશોમે કાંઈ દદનની. 

સ્લાભી વાગય વયીખા યે, નજયભાાં ન ભામ કદી; 

જીબ થાકીને વલયભે યે, ―વલયાટ ‖ ―વલયાટ‖ લદી. 

ેરાાં દદવ્મ રોચવનમાાં યે, પ્રભ ુત્શાયે ઊઘડળે? 

આલાાં ઘોય અંધાયાાં યે,  પ્રભ ુત્શાયે ઊતયળે? 

નાથ ! એટરી અયજી યે, ઉાડો જડ ડદા; 

નેના ! નીયખો ઊંડેરુાં યે, શદયલય દયવે વદા. 

આંખ આવ છાાંડો યે, ઠયો એક ઝાાંખી કયી; 

એક ભટકુાં તો ભાાંડો યે, હ્રદમ બયી નીયખો શદય. --ન્દ્શાનારાર  
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(51) ગજુાયે જે વળયે તાયે 

 

ગજુાયે જે વળયે તાયે જગતનો નાથ તે સ્શજેે, 

ગણ્યુાં જે પ્મારુાં પ્માયાએ અવત પ્મારુાં ગણી રેજે. 

દુવનમાની જૂઠી લાણી વલળે જો દુ:ખ લાવે તો, 

જયામે અંતયે આનાંદ ના ઓછો થલા દેજે. 

કચેયી ભાાંશી કાજીનો નથી દશવાફ કોડીનો, 

જગત કાજી ફનીને ત ુાં લશોયી ના ીડા રેજે. 

જગતના કાચના માંતે્ર ખયી લસ્ત ુનદશ બાવે, 

ન વાયા કે નઠાયાની જયામે વાંગતે યશજેે. 

યશજેે ળાાંવત-વાંતોે વદામે વનભગે ગચત્તે, 

દદરે જે દુ:ખ કે આનાંદ કોઈને નદશ કશજેે. 

લવે છે ક્રોધ લૈયી ગચત્તભાાં તેને તજી દેજે. 

ઘડી જામે બરાઈની ભશારક્ષ્ભી ગણી રેજે. 

ીએ તો શ્રીપ્રભનુા પે્રભનો પ્મારો બયી ીજે. 

કટુ લાણી સણેુ જો કોઈની લાણી ભીઠી કશજેે. 

યાઈ મખૂગતા કાજે મખેુ ના ઝેય ત6ુ રેજે, 

અયે પ્રાયબ્ધ તો ઘેલુાં ! યશ ેછે દૂય ભાગે તો, 

ન ભાગ્મે દોડત ુાં આલે, ન વલશ્વાવે કદી યશજેે. 

પ્રભનુા નાભનાાં ષુ્ો યોલી કાવ્મભાા ત ુાં, 

પ્રભનુી પ્માયી ગ્રીલાભાાં શયેાલી પ્રીતે દેજે. 

કવલયાજ થમો, ળી છે છી ીડા તને કાાંઈ, 
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વનજાનાંદે શભેળાાં ―ફાર‖ભસ્તીભાાં ભજા રેજે.--ફારાળાંકય કાંથાદયમા 
 

         (52)એક જ દે ણચનગાયી 

 

એક જ દે ગચનગાયી ભશાનર 

    એક જ દે ગચનગાયી.   ધ્રલુ 

ચકભક રોઢુ6 ઘવતાાં ઘવતાાં 

    ખયચી જજિંદગી વાયી, 

જાભગયીભાાં તણખો ન દ્યો, 

    ન પી ભશનેત ભાયી.  ...ભશાનર. 

ચાાંદો વગ્મો, સયૂજ વગ્મો, 

      વગી આબ —અટાયી, 

ના વગી એક વગડી ભાયી  

    લાત વલતની બાયી.  ...ભશાનર.  

ઠાંડીભાાં મજુ કામા થથયે, 

    ખટૂી ધીયજ ભાયી,  

વલશ્વાનર, હુાં અવધક ન ભાગુાં, 

    ભાગુાં એક ગચનગાયી.  ...ભશાનર.  

      --શદયળાંકય બટ્ટ 
 

  ---------------------------------------  
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(53)  અપલૂથ અલવય 
 

અલૂગ અલવય એલો ક્યાયે આલળે, 

ક્યાયે થઈશુાં ફાહ્યાાંતય વનગ્રુંથ જો? 

વલગ વાંફાંધનુાં ફાંધન  તીક્ષણ છેદીને, 

વલચયશુાં તલ ભશત ્રુુને ાંથ જો?  અલૂગ0 

વલગબાલથી ઔદાવીન્દ્મ વવૃત્ત કયી, 

ભાત્ર દેશ તે વાંમભ શતે ુશોમ જો. 

અન્દ્મ કાયણે અન્દ્મ કશુાં કલ્ે નશીં, 

દેશ ેણ દકિંગચત ્મછૂાગ નલ જોમ જો.  અલૂગ0 

ક્રોધ પ્રત્મમે તો લતે ક્રોધ-સ્લબાલતા, 

ભાન પ્રત્મમે તો દીનણાનુાં ભાન જો; 

ભામા પ્રત્મમે ભામા વાક્ષી—બાલની, 

રોબ પ્રત્મમે નદશ રોબ વભાન જો.    અલૂગ0 

ફહુ ઉવગગ-કતાગ પ્રત્મમે ણ ક્રોધ નદશ, 

લાંદે ચક્રી તથાવ ન ભે ભાન જો. 

દેશ જામ ણ ભામા થામ ન યોભભાાં, 

રોબ નદશ છો પ્રફ વવદ્ધદ્ધ વનદાન જો.  અલૂગ0  

ળત્ર ુવભત્ર પ્રત્મમે લતે વભદવળિતા, 

ભાન અભાને લતે તે જ સ્લબાલ જો. 
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જીવલત કે ભયણે નદશ ન્દ્યનૂાવધકતા, 

બલ ભોકે્ષ ણ લતે શદુ્ધ સ્લબાલ જો.  અલૂગ0 

 

    (54) અમલૂ્મ તત્ત્લવલચાય 

 

ફહુ ણુ્મકેયા ુાંજથી, શબુ દેશ ભાનલનો ભળ્મો, 

તોમે અયે બલચક્રનો આંટો નદશ એકે્ક ટળ્મો; 

સખુ પ્રાપ્ત કયતાાં સખુ ટે છે, રેળ એ રકે્ષ રશો, 

ક્ષણ ક્ષણ બમાંકય બાલ ભયણે, કાાં અશો યાચી યશો?  ...ફહુ0 

રક્ષ્ભી અને અવધકાય લધતાાં, શુાં લધ્યુાંતે તો કશો? 

શુાં કુટુાંફ કે દયલાયથી, લધલાણુાં એ નલ ગ્રશો; 

લધલાણુાં વ ાંવાયનુાં નયદેશને શાયી જલો,  

એનો વલચાય નશીં અશોશો ! એક  તભને શલો   ...ફહુ0  

વનદો સખુ વનદો આનાંદ, લ્મો ગભે ત્મમાાંથી બરે, 

એ દદવ્મ ળક્તતભાન જેથી, જ ાંજીયેથી નીકે; 

ય લસ્તભુાાં નદશ મ ૂાંઝલો, એની દમા મજુને યશી, 

એ ત્મમાગલા વવદ્ધાાંત કે, શ્ચાત ્દુ:ખ તે સખુ નશીં.   ...ફહુ0  

હુાં કોણ છાં? ક્યાાંથી થમો? શુાં સ્લરૂ છે ભારુાં ખરુાં? 

કોના વાંફાંધે લગણાાં છે? યાખુાં કે યશરુાં? 

એના વલચાય વલલેકલૂગક, ળાાંત બાલે જો કમાગ, 

તો વલગઆજત્મભક જ્ઞાનનાાં, વવદ્ધાાંત તત્મત્મલો અનબુવ્માાં. `...ફહુ0 

તે પ્રાપ્ત કયલા લચન કોનુાં વત્મમ કેલ ભાનવુાં? 
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નયનુાં કથન ભાનો ―તેશ‖ જેણે અનબુવ્યુાં; 

યે ! આત્મભ તાયો ! આત્મભ તાયો ! ળીઘ્ર એને ઓખો, 

વલાગત્મભભાાં વભદૃષ્ષ્ટ દ્યો, આ લચનને હ્રદમે રખો.   ...ફહુ0  

ઓગચિંતો આવ્મો યે શદયનો ખેવમો, 
 

  ઓગચિંતો આવ્મો યે શદયનો ખેવમો, 

  રાવ્મો કાાંઈ તાકીદના મગાભ, 

ઉાડો ડેયા યે  તાંબ ુઆત્મભા 

    લસધુાનો લધાલો મકુાભ ...ઓગચિંતો0  

 

બરે યે આવ્મો યે શદયનો ખેવમો. 

  બરે રાવ્મો તાકીદના મગાભ  

આવુાં જો ઊબા ઊબ તાયી વાથભાાં 

  લસધુાનો લધાવુાં મકુાભ ...ઓગચિંતો0  

 કાંઈ કશવે ુાં, નથી કાંઈ કાયવુાં, 

નથી કોઈને વોંલી વાંબા  

   ઉઘાડા જજિંદગીના ભાયા ચોડા 

   નથી એભાાં ઉકેરતાાં આ. ...ઓગચિંતો0  

   નથી કાાંઈ છાનુાં નથી છનુાં 

     ફધુાં એ છે જુગતે જાશયે 

આટોુાં આ ે ભાયી જાતયા 

   શાલુાં તાયી શાયે શદયને ઘેય 
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બરે યે આવ્મો શદયનો ખેવમો 
  

     --કયવનદાવ ભાણેક  

 

   (56)જીલન અંજણર થાજો 
 

જીલન અંજગર થાજો, ભારુાં જીલન અંજગર થાજો ! 

ભખૂમાાં કાજે બોજન ફનજો, તયસ્માનુાં જ થાજો; 

દીન દુગખમાનાાં આંસ ુલ્શોતાાંઅંતય કદી ન ધયાજો !  ...ભારુાં0 

વતની કાાંટાી કેડી ય ષુ્ ફની થયાજો; 

ઝેય જગતનાાં જીયલી જીયલી અમતૃ ઉયનાાં ાજો ! ...ભારુાં0 

લણથાક્યાાં ચયણો ભાયાાં વનત તાયી વભીે ધાજો; 

શૈમાના પ્રત્મમેક સ્ાંદને તારુાં નાભ યટાજો !   ...ભારુાં0  

લભોની લચ્ચે નૈમા મજુ શારકડોરક થાજો; 

શ્રદ્ધા કેયો દીક ભાયો ના કદીમે ઓરલાજો !   ...ભારુાં0  

 

              --કયવનદાવ ભાણેક  

   ---------------------------------  
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(57)અંતય ભભ વલકવવત કયો 
 

અંતય ભભ વલકવવત કયો  અન્દ્તયતય શ,ે  

વનભગર કયો, ઉજ્જલર કયો, સુાંદય કયો શ—ેઅંતય0 

જાગ્રત કયો, ઉદ્યત કયો, વનબગમ કયો શ,ે 

ભાંગર કયો, વનયરવ વન:વાંળમ કયો શ ે   —અંતય0 

  

યતુત કયો શ ેવફાય વાંગે, મતુત કયો શ ેફાંધ, 

વાંચાય કયો વકર કભે ળાન્દ્ત તોભાય છાંદ —અંતય0 

ચયણદે્મ ભભ ગચત્ત વનસ્ાંદદત કયો શ,ે 

નાંદદત કયો નાંદદત કયો, નાંદદત કયો શ ે  —અંતય0 

 

      --કવલલય ટાગોય 

  --------------------------------------------  
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(58)વલથ ધભથ પ્રાથથના 

 

ૐતત્વત ્ શ્રી નાયામણ ત,ૂપરુુોતભ ગરુૂ ત ૂ

વવદ્ધબદુ્ધ ત,ૂ સ્કન્દ વલનામક, વવલતાાલક ત.ૂ 
 

બ્રહ્ભઝ્ દ  ત,ૂ મશલ ળક્તત ત,ૂ ઈળ વતા પ્રભ ુત ૂ

રુરવલષ્ણ ુત,ૂ યાભકૃષ્ણ ત,ૂ યદશભતાઓ ત ૂ

લાસદેુલ ગો વલશ્વરૂ ત,ૂ ગચદાનાંદ શદય ત ૂ

 તત્મવત ્ શ્રી નાયામણ ત,ૂરુુોતભ ગરુૂ ત ૂ

વવદ્ધબદુ્ધ ત,ૂ સ્કન્દ્દ વલનામક, વવલતાાલક ત.ૂ 
 

             --વલનોફાજી  

 

   ----------------------------------------  
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(59) જાગો ભાયા આતભયાભ  

  

શજીમે ન જાગે ભાયો આતભયાભ ! 

     વમુાંદય ઘઘુલે છે દૂય, 

     લાય ુસવૂલે ગાાંડોતયૂ, 

વભજુ ાં ના બયતી કે આ તે આલે યે તપુાન !       શજીમ0ે 

     વઢ વાંધા પડપડ,ે 

     દોય ધીંગા કડકડે, 

શાજય વૌ ટાંડેર, એક ભાયાાં સનૂા છે સકૂાન !    શજીમ0ે  

     લશાણ યાખુાં નાાંગયેલુાં, 

     લેાય ળી યીતે ખેડુાં?  

વલામાાં થાળે કે જાળે મૂગાાં મે દાભ?       શજીમે0  

     શલે તો થામે છે ભોડુાં, 

     વલનવુાં હુ ાં, ામે ડુાં, 

વપ થાળે કે પેયો જાળે યે નકાભ? 

જાગો યે જાગોજી ભાયા આતભયાભ ! 
 

      --યાભનાયામણ વલ. ાઠક  
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---------------------------------------------- 
 

 

(60)ભભતા ભયે નરશ 
શ ેજી ભભતા ભયે નદશ 

     એનુાં ભાયે શુાં કયવુાં? 

લા‖રો ભાયો દીનનો દમા 

    ગચત્તને ચડાવ્માાં વાંતો ચાકડે 

    વથય નદશ થાણે યે રગાય    —ભભતા0    

યાજાનુાં રૂ ધયી ભેં જોયુાં 

    રાગી ભને સ્લાથગ કેયી લ્શામ 

આટરા ધને યે ભારુાં ભન ક્સ્થય નથી 

    લ ૂાંટી ખાધો વઘો વાંવાય   —ભભતા0 

           છીનુાં રૂ ધયી ભેં જોયુાં 

    કીધો ભેં વભાંદયભાાં લાવ 

આટરા જે યે ભારુાં ભન ક્સ્થય નથી 

   જાગી ભને સલુાાંગ ુકેયી આળ       —ભભતા0   

    ાંદડતનુાં રૂ ધયી ભેં જોયુાં 

    બણ્મો હુ ાં તો લેદ ને કુયાન 

આટરા ગગનાને ભારુાં ભન ક્સ્થય નથી 

    આલી નદશ બગવતની વાન   —ભભતા0    
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   કાજી યે ભલૂ્મા યે કુયાન લાાંચતા 

    બ્રહ્ાજી ભરૂી ગમા લેદ 

   કાજી યે ભાભદળાની વલનવત  

  સણુી રેજો ગયીફવનલાજ        —ભભતા0  

                                           --ભાભદળા  

   (61)લનયાનુાં ફૂરડુાં 
લનયાનુાં હુ ાં તો વાંતો ૂરડુાં 

   વાધ ુભને વાથે રઈ જાલ.(2) 

લેલ્મેથી ઉતાયી શૈડે ધયો 

  લાાંચો ભાયો બીતય કેયો બાલ (2)      ...લનયા0  

શ.ે.. લનયાન6ુ હુાં તો સકુૂાં ઈંધણુાં 

   વાધ ુતભે ધણૂ્યુાં ધખાલો (2) 

કામાને પ્રજાી ઢગરો કરુાં 

   બભવૂત અંગડે રગાલો (2)       ...લનયા0  

શ.ે......લનયાની હુ ાં તો કડલી ત ૂાંફડી 

  વાધ ુભને લાદીડો રઈ જાળે(2) 

ભારુાં ભાથડુાં કોયીને કયભાાં ધયો 

   ભીઠડાાં ાણીડાાં જાત ાળે યે (2) ...લનયા0  

શ.ે..કોયા યે કાગની ચફયખી 

  દેયુાં ભોયી લાવીદે લશી જાળે યે(2) 

ભાયા ઉયભાાં ાડી દો ફે આંકડા 

   તો તો એ જગભાાં લાંચાળે (2)...લનયા0  
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શ.ે..સતુાયે ઘડેરી હુ ાં તો ચાખડી 

   વાધ ુતભે ગડાભાાં ે‖યો(2) 

ઝીલુાં કા ાંટા ને ઝીલુાં કા ાંકયા 

     પે કાગ કેયો પેયો(2) ...લનયા0 — 

                                          ---દુરા બામા કાગ 

   ----------------------------------------  

(62)યાભનાાં યિોાાં 
 

એનાાં ખેતયડાાં કોઈએ નો ખલાણાાં યે 

       યખોાાં જેને યાભનાાં જી, 

એના ખાાંબા કોઈએથી નો ખેવલાણા 

      ખોડેરા વીતાયાભના જી —ટેક 

 

નાગ નીય લીખ વથમા જે નો વાંઘદયમા, 

એને અંગડે આગ્યુાં નો અડાણુાં યે       —યખોાાં0 

ફાણને ટકોયે ઉડયા શાથી આવભાનભાાં, 

ઈંડાની એક યજે નો અાણી  યે    —યખોાાં0 

દ્રુદસતુાના તે દી જોટયા યે ારલડા 

એની રાજુ ાં તો કોઈએથી નો રોાણી —યખોાાં0 

લીખડાાં ચ્માાંને યાણે તાણી તરલારૂાં, 

તાણી ણ ભાથે નો તોાણી યે       —યખોાાં0 
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દેયુાં અયેરી જેણે કાગ દકયતાયને, 

લારા એને રાખુાં વલઘન નલ રોે    —યખોાાં0  

      --દુરા બામા કાગ 

   ---------------------------------------- 
 

 

 

(63) ગ ભને ધોલા દ્યો 
 

ગ ભને ધોલા દ્યો યઘયુામજી, 

ધોલા દ્યો યઘયુામ, પ્રભ ુભને ળક ડયો ભનભાાંમ  ...ગ0  

યાભ રક્ષ્ભણ જાનકી એ તીય ગાંગાને જામજી 

નાલ ભાગી નીય ઉતયલા, ગશુ ફોલ્મા ગભ ખાઈ     ...ગ0 

યજ તભાયી કાભણગાયી, ભાયી નાલ નાયી ફન જામજી 

તો તો અભાયા યાંક જનની આજીવલકા ટી જામ   ...ગ0  

જોઈ ચતયુાઈ બીરજનની જાનકી મસુ્કામજી 

અબન કેવુાં માદ યાખે, બણેરા ભરૂી જામ     ...ગ0  

આ જગતભાાં દીનદમાળુ ગયજ કેલી ગણામજી 

ઉબા યાખી આને છી ગ ખાી જામ    ...ગ0  

નાલડીભાાં ફાલડી ઝારી યાભની બીરયામજી 

ાય ઉતયી છૂીયુાં, તભે શુાં રેળો ઉતયાઈ     ...ગ0  
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નાઈની નાઈ કદી રે નશીં આણે ધાંધાબાઈજી 

 ―કાગ‖ કશ ેખાયલો ન રે ખાયલાની ઉતયાઈ     ...ગ0  

        --દુરા બામા કાગ  

   ---------------------------------------  

 

 

(64)અભે-તભે 

 

  અભે આલડા ને તભે કેલડાાં 

  આલી કેલી કીધી જોડ 

  આવુાં અચયજ કોઈ દદ ના દીઠુાં. 

એ...અભે યે લગડાની લાટે ધૂ ળા 

  નમાું કા ાંટા ને ગાય 

  તભે યે ભશેંકતા ડોરય ભોગયા(2)  

  નાંદનલનની ભોઝાય...આવુાં યે0  

એ... અભે યે ાણીના તયસ્મા ોટ  

     અભાયા ોકાય 

  તભે યે ભીઠા જના ભેહુરા(2) 

  છરછર તભાયા બાંડાય... આવુાં યે0  
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એ... અભે યે વલજોગી આદદ કાના 

   ભતૂ બભતા બેંકાય 

  તભે યે સશુાગી સુાંદય ળાભા(2)  

  નમને અમતૃની ધાય... આવુાં યે0  

      --સુાંદયમ્  

   ---------------------------------  

 

 

(65) યાિ વદા તલ ચયણે 
 

  યાખ વદા તલ ચયણે, અભને ! 

  ભધભુમ કભર વભા તલ ચયણે 

  અભ વતવભયે તલ તેજ જગલજે 

  અભ રુવધયે તલ ફ ેટલજે 

  અભ અંતયભાાં તલ દ ધયજે 
 

  અગાધ જે, આકાળ વભા તલ 

  અભ ચૈતન્દ્મ ફનાલ ભશાણગલ 

  અભને આ વક તલ લૈબલ 
 

  કભર વભા તલ ભધભુમ 

  ચયણે યાખ વદા તલ ચયણે  
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     --સુાંદયમ્  

 

    ----------------------------  

 

 

 

 

 

 

(66)ભૈત્રીબાલનુાં વલત્ર ઝયણુાં 
 

ભૈત્રીબાલનુાં વલત્ર ઝયણુાં, 

   મજુ શૈમાભાાં લહ્યા કયે 

શબુ થાઓ આ વકર વલશ્વનુાં 

   એલી બાલના વનત્મમ યશ.ે.. ભૈત્રી0 

ગણુથી બયેરા ગણુીજન દેખી 

   શૈયુાં ભારુાં નતૃ્મમ કયે 

એ વાંતોના ચયણકભભાાં  

  મજુ જીલનનુાં અધ્મગ યશ.ે..ભૈત્રી0 

દીન ક્રુય ને ધભગ-વલશોણા  

 દેખી દદરભાાં દદગ  યશ ે

કરૂણાબીની આંખોભાાંથી  
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 અશ્રનુો શબુ સ્ત્રોત લશ.ે..ભૈત્રી0 

ભાગગ ભરૂેરા જીલનવથકને  

  ભાગગ ચીંધલા ઊબો યહુાં 

કયે ઉેક્ષા એ ભાયગની  

  તોમે વભતા ગચત્ત ધરુાં...ભૈત્રી0 

ગચત્રબાનનુી ધભગબાલના  

 શૈમે વહુ ભાનલ રાલે 

લેય-ઝેયનાાં ા ત્મમજીને  

  ભાંગર ગીતો એ ગામે...ભૈત્રી0  

 

     --ગચત્રબાનુ  
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(67)ચેત ચેત નય ચેત  

 

યરોકે સખુ ાભલા, કય વાયો વાંકેત; 

શજી ફાજી છે શાથભાાં ચેત ચેત નય ચેત ! 

જોય કયીને જીતવુાં, ખયે ખરુાં યણ ખેત; 

દુશ્ભન છે તજુ દેશભાાં, ચેત ચેત નય ચેત ! 

ગાપીર યશીળ ગભાય ત ુાં, પોગટ થઈળ પજેત; 

શલે જરૂય શોવળમાય થઈ, ચેત ચેત નય ચેત ! 

તન ધન તે તાયાાં નથી, નથી વમા યણેત; 

ાછ વૌ યશળેે ડયાાં, ચેત ચેત નય ચેત ! 

પ્રાણ જળે જ્માાં ીંડથી, ીંડ ગણાળે પ્રેત; 

ભાટીભાાં ભાટી જળે, ચેત ચેત નય ચેત ! 
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યહ્યા ન યાણા યાજજમા, સયુ નય મવુન વભેત; 

તુાં તો તયણા તલુ્મ છે, ચેત ચેત નય ચેત ! 

યજકણ તાયાાં યખડળે, જેભ યખડતી યેત; 

છી નય તન ાભીળ ક્યાાં, ચેત ચેત નય ચેત ! 

કાા કેળ ભટી ગમા,વલે ફનીમા શ્વેત; 

જોફન જોય જત ુાં યહ્ુાં, ચેત ચેત નય ચેત ! 

ભાટે ભનભાાં વભજીને, વલચાયીને કય લેંત; 

ક્યાાંથી આવ્મો ક્યાાં જવુાં, ચેત ચેત નય ચેત ! 

શબુ વળખાભણ વભજીને, પ્રભ ુવાથે કય શતે; 

અંતે અવલચ એ જ છે ચેત ચેત નય ચેત ! 
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(68)જાવુાં છે ઋવકેળ ધાભ 
 

જાવ6ુ છે ઋવકેળ ધાભ, લેર તાયી લેગે શાંકાયજે. 

જાવુાં છે ગાંગાજીને તીય, લેર તાયી લેગે શાંકાયજે. 

લેગે શાંકાયજે લીયા લેગે દોડાલજે. 

જાવુાં છે ળીલજીને ધાભ, લેર તાયી લેગે શાંકાયજે. 

જાવુાં છે ગરુૂજીને ધાભ, લેર તાયી લેગે શાંકાયજે. 

મભ વનમભના ઘોડા ત ુાં જોડજે-(2) 

પ્રત્મમાશાય કેયી રગાભ. લેર તાયી લેગે શાંકાયજે. 

       જાવુાં છે0 

આવનની ત ુાં ફેઠક ફનાલજે-(2) 

પ્રાણામાભ કેયી ીઠ, લેર તાયી લેગે શાંકાયજે. 

       જાવુાં છે0  
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શ્રદ્ધા ને બક્તત તણાાં ૈડા ાં ફનાલજે-(2) 

વલલેકને વોંજે રગાભ, લેર તાયી લેગે શાંકાયજે. 

       જાવુાં છે0  

ધાયણાને ધ્માન તણી ગાદી ફીછાલજે-(2) 

દૃઢતાથી રેજે આવન, લેર તાયી લેગે શાંકાયજે. 

         જાવુાં છે0 

કાભ અને ક્રોધ તણા ડુાંગયા ઓાંગજે-(2) 

રેજે લૈયાગ કેયો વાથ, લેર તાયી લેગે શાંકાયજે. 

       જાવુાં છે0 

રોબ અને ભોશ તણાાં જ ાંગરો લટાલજે 

રઈને વાંતોની વશામ, લેર તાયી લેગે શાંકાયજે. 

       જાવુાં છે0 

દાંબ અને દગ તણી યાવત્ર વલતાલજે-(2) 

રઈને જ્ઞાન કેયો દી, લેર તાયી લેગે શાંકાયજે. 

         જાવુાં છે0  

દશિંભત ના શાયજે; લીયા દશિંભત ના છોડજે-(2) 

વળલનુાં દળગન ―બાન‖ુ, ધ્મેમ લેર તાયી લેગે શાંકાયજે. 

       જાવુાં છે0  

       --વળલાનાંદ અધ્લયુગ:  
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(69)યાધા-યભણ કશો 
 

જજવ શારભેં, જજવ દેળભેં, જજવ લેળભેં યશો 

યાધા-યભણ, યાધા-યભણ, યાધા-યભણ કશો 

જજવ કાભભેં, જજવ ધાભભેં, જજવ ગાભભેં યશો 

       યાધા-યભણ..... 

જજવ વાંગભેં, જજવ યાંગભેં, જજવ ઢાંગભેં યશો   

       યાધા-યભણ..... 

જજવ મોગભેં, જજવ બોગભેં, જજવ યોગભેં યશો 

       યાધા-યભણ..... 
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જજવ શારભેં, જજવ દેળભેં, જજવ લેળભેં યશો 

        યાધા-યભણ.....  

   ------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(70)યાભના ણફવાય 
 

યાભના ગફવાય ફાંદે, યાભ ના ગફવાય યે. 
ખારી આના, ખારી જાના, ધનમૌલન કા નદશ દઠકાના, 
ઈવભેં ન શૈ કુછ વાય ફાંદે, યાભ ના ગફવાય યે. 
 
મશ દુવનમા દો દદનકા ભેરા, ના ત ુદકવીકા, ના કોઈ તેયા, 
જીલન શૈ દદન ચાય ફાંદે, યાભ ના ગફવાય યે. 
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જગભેં ૂર ગખરે શૈ યાંગીરે, સુાંદય પ્માયે ઔય યવીરે, 
ભત કયના કોઈ પ્માય ફાંદે, યાભ ના ગફવાય યે. 
 

ભરેૂ યાશી સનુતે જાના, જૂઠે જગભેં ના બયભાના, 
તેયી શૈ ભાંઝીર ાવ ફાંદે, યાભ ના ગફવાય યે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(71)ઊઠ જાગ મવુારપય 
 

 

ઊઠ જાગ મવુાદપય બોય બઈ 
    અફ યૈન કશાાં જો વોલત શૈ.  ધ્ર0ુ  

જો વોલત શૈ વો ખોલત શૈ 
     જો જાગત શૈ વો ાલત શૈ. ઊઠ0  

ત ૂનીંદવે અંગખમાાં ખોર જયા, 
     ઓ ગાપીર, યફવે ધ્માન રગા. 
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મશ પ્રીત કયનકી યીત નશીં, 
     યફ જાગત શૈ ત ુવોલત શૈ.  ઊઠ0 
અમ જાન, ભગુત કયની અની, 
    ઓ ાી, ાભેં ચૈન કશાાં? 
જફ ાકી ગઠયી ળીળ ધયી, 
    દપય ળીળ કડ ક્યોં યોલત શૈ?  ઊઠ0  

જો કાર કયે વો આજ કય રે, 
    જો આજ કયે વો અફ કય રે, 
જફ ગચદડમન ખેતી ચગુગ ડારી, 
    દપય છતામે ક્યા શોલત શૈ ?ઊઠ0 
       

                                --યેશાના તૈમફજી 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

(72)વળિરુાં ઊંચાાં  

 

 

વળખરુાં ઊંચાાં ને ભાયગ આકયા. 
     નદશ કોઈ વાથ કે વાંગાથ, 
    નદશ ત્મમાાં કેડી કે નદશ લાટ, 
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ચડલાાં ચઢાણો તસ ુતસ ુએકરાાં. 
વળખરુાં ઊંચાાં ને ભાયગ આકયા. 
ગરમે એ ભાયગ નય કોઈ ફાંકડા,  
     છોડી આર ને ાંા,  

  યાખી યાભૈમો યખલા, 
કાચીયે છાતીનાાં ફેવે તાકતાાં, 
વળખરુાં ઊંચાાં ને ભાયગ આકયા. 
ચડે એ ઊંચે, જે ભાાંશ ેડફૂતાાં, 
   જેને આતભનો વાંગાથ, 
   એનો ઝારે શદયલય શાથ.  

ાંડને ખએુ તે પ્રીતભ ાભતાાં. 
 વળખરુાં ઊંચાાં ને ભાયગ આકયા. 
 

     --ભનસખુરાર ઝલેયી 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ------------------------------  

(73)બજન કયે તે જીતે 

લજન કયે તે શાયે યે ભનલા! 
                     બજન કયે તે જીતે. 
તરુવીદરથી તોર કયો તે 
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    ફને લન-યોટો, 
અને દશભારમ મકૂો શભેનો  
    તો ભેરુથી ભોટો. 
આ બાયે શલા શદયલયને  
     મરૂલલા ળી યીતે? 
એક ઘડી તને ભાાંડ ભી છે  
     આ જીલતયને ઘાટે, 
વાચ-ખોટનાાં ખાતાાં ાડી 
       એભાાં ત ુાં નદશ ખાટે: 
સ્શરેીળ ત ુાં વાગયભોજે કે  
    ડયો યશીળ છીતે? 
   યે ભનલા, બજન કયે તે જીતે 
આલ, શલે તાયા ગજ મકૂી, 
    લજન મકૂીને લયલાાં, 
નલરખ તાયા નીચે ફેઠો  
     ક્યા ત્રાજલડે તયલા? 
ચૌદ ભલુનનો સ્લાભી આલે 
     ચટી ધૂની પ્રીતે 
    યે ભનલા, બજન કયે તે જીતે  
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(74) આલો શો જીલણ આભના 
 

અભે સકુૂાં  રૂનુાં ભૂડુાં, 
     તભે અત્તય યાંગીરા યવદાય, 
તયફોી દ્યોને તાયેતાયને, 
      લીંધો અભને વ્શારા, આયાંાય 
આલો યે આલો શો જીલણ આભના. 
અભે યે સનૂા ઘયનુાં જાગયુાં, 
      તભે તાતા તેજના અલતાય;  

 
  બેદીને બીડેરા બોગ-આગા 
  બયો રખ રખ અદીઠા અંફાય;  

આલો યે આલો શો જીલણ આભના. 
  અભે યે ઊધઈ-ખાધુાં ઈંધણુાં 
    તભે ધગધગ ધણૂીના અંગાય; 
ડેડ પ્રજાો  વ્શારા લેગથી, 
  આો અભને અગનના ળણગાય; 
 આલો યે આલો શો જીલણ આભના. 
 

     --ભકયાંદ દલે 
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(75)શરય તાયા ઘટના ભાંરદરયમાભાાં 

 

          શદય તાયા ઘટના ભાંદદદયમાભાાં ફેવણાાં શો જી. 
  શદય હુ ાંમ એ જ ઘયનુાં ફા,  

  તાયા ઓયડાની બા, 
  આદુના વલજોગી તોમ આણે, 
  આણ ફેની અંતદયમા 
  ડદા ડયા છે દકનખાફના શો જી.  

 

શદય તાયે ઓયડે અગરુની ઊડે પોયભો શોજી. 
શદય એના ધૂનો ફશાય, 
આલે અશીં લાય લાય, 
આખામે લયભાાંડ ભશીં વ્માતા; 
ભાયા સખુનો નદશ ાય;  
કાજે અભર ચડે કાયભો શો જી. 
શદય ભાયે પ્રાણને એકતાયે ગીત ઊડયાાં શો જી. 
શદય ભાયી બાાંગીતટૂી લાણ,  
આઠે શોય એનો જાણ.  
ળબ્દ ઘુાંભટ ભશીં ગુાંજતો 
એના સયૂભાાં અબાન 
આમખાને અભયત રાવધમાાં શો જી. 
શદય તાયા ઓયડાનાાં શજી ફાંધ ફાયણાાં શો જી. 
શદય એને ડદાની આડ 
નમને વતવભયની લાડ, 
 ક્યાયે યે ભાંગ લે આલળે, 
 ધયળે તેજનો ઉઘાડ? 
કાના અલધાને ભાાંડી ધાયણા શો જી. 
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      --યાજેન્દ્ર ળાશ 
 

 

 

(76)શરય કીતથનની શરેી 
 

 

શદય કીતગનની શરેી યે ભનલા !  
     શદય કીતગનની શરેી –ધ્રલુ 
ધ્માન બજનની અયવયવભાાં રાગી તારાલેરી 
     ધાભધભૂ નતગન અચગનની  

     વતત ધનૂ ભચેરી યે ભનલા...શદય0  

ભાયા જીલનના ઉલનભાાં, વલવલધ કુ્શ્ત લેરી; 
      ભાયે ભન તો શદય છે ચાંો, 
     શદયનુાં નાભ ચભેરી યે ભનલા...શદય0 
નમણાાંભાાંથી અગગણત ધાયા, નબભાાં જઈ લયવેરી 
       કેલી ! અક અરૌદકક રીરા  

   કોઈએ નથી ઉકેરી યે ભનલા...શદય0 
  
        --લેણીબાઈ યુોદશત  
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(77) ઓ કરુણાના કયનાયા  

 

ઓ કરુણાના કયનાયા, તાયી કરુણાનો કાંઈ ાય નથી, 
ઓ વાંકટના શયનાયા, તાયી કરુણાનો કાંઈ ાય નથી. 
 

  ભેં ા કમાું છે એલાાં, હુાં  ભલૂ્મો તાઈ વેલા, 
  ભાયી ભરૂોના ભરૂનાયા... તાયી કરુણાનો0 
હુાં અંતયભાાં થઈ યાજી, ખેલ્મો છાં અલી ફાજી,  
અલી વલી કયનાયા તાયી કરુણાનો કાંઈ ાય નથી. 
  ઓ યભકૃાળુ  વ્શારા,ભેં ીધા વલના પ્મારા 
  ભારુાં વલ અમતૃ કયનાયા, તાયી કરુણાનો કાંઈ ાય નથી. 
 

હુાં ફા જીલન ઉદાવી, ળયણે રો અવલનાળી 
દીનોના દુ:ખ શયનાયા, તાયી કરુણાનો કાંઈ ાય નથી. 
 

  ઓ કરુણાના કયનાયા, તાયી કરુણાનો કાંઈ ાય નથી.  

 

  ------------------------------------------------------------- 
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યાભ યાભ યાભ યાભ ફોરો, 
 

 

 

યાભ યાભ યાભ યાભ ફોરો, 
    યાભ યાભ ફોરો વીતાયાભ ફોરો; 
     અંતયભાાં આળે ઉજાવ —યાભ0 

 

ભીઠુાં ભધયુ એવુાં નાભ, યાભ યાભ યાભ યાભ ફોરો, 
   યાભ યાભ ફોરો ઘનશ્માભ યાભ ફોરો; 
     દુ:ખડાાં એ કાળે તભાભ —યાભ0 

 

ટૂાંકુાં ટચકૂડુાં એ નાભ, યાભ યાભ યાભ યાભ ફોરો, 
   યાભ યાભ ફોરો યાધેશ્માભ ફોરો; 
      દાભ ન ફેવે રગાય —યાભ0  
 

નાનુાં નાનકડુાં એ નાભ, યાભ યાભ યાભ યાભ ફોરો, 
      નાભ છે નાનુાં ને ભદશભા છે ભોટો 
       અંતયભાાં આળે આયાભ —યાભ0 

 

  ------------------------------------------------------------- 
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વનત્માઠ  

 

* 

ળાન્દ્તાકાતાં ભજુગળમનાં દ્મનાબાં સયેુળાં 

 વલશ્વાધાયાં ગગનવદૃળાં ભેઘલણું શબુાાંગમ ્

રક્ષ્ભીકાન્દ્તાં કભરનમનાં મોગગગબધ્માગનગ્માં 

લ ન્દ્દે વલષ્ણુાં બલબમશયાં વલગરોકૈકનાથમ ્

 

  ------------------------------  
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ગીતા ધ્લવન—ધ્માન 
 

છોડીને વઘા ધભો, તારુાં જ ળયણુાં ધયુું; 

તુાં જ વક ાોથી છોડાલ મજુને, પ્રભ ુ!  1     

લવીને વલગ ભતૂોનાાં, હ્રદમે, યભેશ્વય ! 

ભામાથી પેયલે વૌને, જાણે માંત્ર યે ધમાું.  2  

તાયે જ ળયણે આવુાં, વલગબાલથી, કેળલ !  

તાયા અનગુ્રશ ેરેળ, ળાાંવત ને ળાશ્વત દ.  3 

અનન્દ્મ ગચત્તથી જેઓ, કયે તાયી ઉાવના, 

તે વનત્મમયતુત બતતોનો, મોગક્ષેભ ચરાલતો.  4 

ત્રાં ષુ્ાં પરાં તોમાં, જે આે બક્તતથી તને, 

બક્તતએ તે અામેલુાં આયોગે મત્મનલાનનુાં.  5  

જે કરુાં, બોગવુાં લા જે, જે શોમુાં, દાન જે કરુાં; 

આચરુાં તને લા જે, કરુાં અગણ તે તને.  6  

વભ ત ુાં વલગભતૂોભાાં, લા‖રા-લેયી તને નથી; 

ણ જે બક્તતથી વેલ,ે તેભાાં ત ુાં, તજુભાાંહ્ય તે.  7  

ભોટોમ કો દુયાચાયી એકગચત્તે બજે તને, 

ળીઘ્ર તે થામ ધભાગત્મભા, ાભે ળાશ્વત ળાાંવતને.  8 

સ્ત્રીઓ, લૈશ્મો તથા શરૂો, જીલો ાીમ મોવનના, 

જો તાયો આળયો રેતો, તેમે ાભે યાંગવત.  9 

લીત-યાગ-બમ-ક્રોધ, તને આવશ્રત, તુાં-ભમ, 

જ્ઞાને તે થઈ શદુ્ધ, ા્મા ત્મલદ્ બાલને ઘણા. 10 
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અજન્દ્ભા, અવ્મમાત્મભા ને ભતૂોનો ઈશ્વયે છતાાં, 

ઊજે આત્મભભામાથી તાયી પ્રકૃવત-ેં ચડી,  11 

પ્રકૃવત પ્રવલે સષૃ્ષ્ટ  તાયી અધ્મક્ષતા લડે; 

એના કાયણથી થામ જગનાાં વતલતગનો.  12 

અવ્મતતરૂ ત ુાં-થી જ પેરાયુાં વલગ આ જગત; 

તુાં-ભાાં યહ્યાાં ફધાાં ભતૂોભ ત ુાં તેભાાંશીં યહ્યો નથી. 13 

નથીમે કો ત ુાં-ભાાં ભતૂો, ળો તાયો મોગ ઈશ્વયી!  

ભતૂાધાય, ન ભતૂોભાાં, ભતૂ-વજૉક રૂ ત ુાં !  14  

વલગગાભી ભશાલાય ુવનત્મમ આકાળભાાં યશ,ે 

તેભ  વૌ ભતૂ, તાયાભાાં યહ્યાાં છે એભ જાણુાં હુ ાં.  15 

તુાં જ આત્મભા, હૃીકેળ, ભતૂોનાાં હ્રદમો વલળે; 

આદદ, ભધ્મ તથા અંત ત ુાં જ છે ભતૂભાત્રનાાં.  16 

ફીજ જે વલગ ભતૂોનુાં જાણુાં હુ ાં તેમ ત ુાં જ છે; 

તુાં વલનાનુાં નથી રોકે કોઈ ભતૂ ચયાચય.      17 

જે કોઈ વત્મત્મલભાાં  કા ાંઈ રક્ષ્ભી, લીમગ, વલભવૂત લા, 

જાણુાં તે વઘળુાં તાયા તેજના અંળથી થયુાં.     18 

બગલન ્! રાબ ળો ભાયે જાણી વલસ્તાયથી ઘણા; 

તાયા એક જ અંળેથી આખુાં વલશ્વ ધયી યહ્યાાં    19 

ફીજુ ાં કોઈ નથી તત્મત્મલ તાયાથી ય જે ગણુાં;  

તુાં-ભા આ વૌ યોલાયુાં, દદયાભાાં ભણકા વમુાં.  20 

ભતૂેળ, ભતૂકતાગ શ,ે દેલદેલ, જગત્મતે ! 



111 

 

મોગેશ્વય ! નભી ભાગુાં અખાંડ તજુ મોગને.     21 
 

તુાં જ આ જગનો ધાતા, વતા, ભાતા, વતાભશ, 

જ્ઞેમે, વલત્ર  કાય, ઋગ,્ મજુર્ વાભલેદ ત ુાં 22 

પ્રભ,ુ બતાગ, સહુ્રદ વાક્ષી, વનલાવ, ળયણુાં, ગવત, 

ઉત્મવત્ત, પ્રરમ, સ્થાન, વનધાન, ફીજ, અવ્મમ. 23 

વાક્ષીભાત્ર, અનજુ્ઞાતા, બતાગ, બોતતા, ભશશે્વય, 

ક્ શલેામ યભાત્મભામે, દેશ ેરુુ ત ુાં યાં.       24 
 

અવ્મમી યભાત્મભા ત ુાં, વલના-આદદ, વલના-ગણુો; 

તેથી દેશ ેયશ ેતોમે, તુાં અકતાગ, અગરપ્ત ર્ શ.ે   25 

સકૂ્ષ્ભતા કાયણે વ્મોભ વલગવ્માી અગરપ્ત ર્ શ;ે 

આત્મભા ત ુાં તેભ વલગત્ર લવી દેશ ેલણાગમ રુુોત્તભ. 26 

કાાં જે ત ુાં ક્ષયથી ાય, અક્ષયેથીમ ઉત્તભ,  

તેથી ત ુાં રોક ને લેદે લણાગમ રુુોત્તભ.    27  

તભે યાં અક્ષય, જ્ઞેમ તત્મત્મલ, 

તભે ભશા આશ્રમ વલશ્વના આ; 

અનાળ છો, ળાશ્વત ધભગા, 

જાણુાં તભે વત્મમ અનાદદ દેલ.     28 

યુાણ છો, રુુ, આદદદેલ, તભે જ આ વલશ્વનુાં અંત્મમ ધાભ; 

જ્ઞાતા તભે જે્ઞમ, યાં દે છો, તભે બયુું વલશ્વ, અનાંતરૂ !  29 

જેથી પ્રલતગતાાં ભતૂો, જેણે વલસ્તાયુું આ ફધુાં; 

તુાં જ તે વલગ, દેલેળ, યાંબ્રહ્ વનાતન.  30  
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જેને કશ ે―અક્ષય‖લેદલેત્તા, જેભાાં વલયાગી મવતઓ પ્રલેળે, 

જે કાજ યાખે વ્રત બ્રહ્ચમગ, ઓંકાય ળબ્દે દ લણગલે જે. 32 

સમૂગ જેને પ્રકાળે ના, ચાંર ના અક્ગ્નમે નશીં; 

જ્માાં ોં‖ચી ન પયે ાછા, તારુાં તે ધાભ ઉત્તભ. 33 

યાંબ્રહ્, યાંધાભ, છો વલત્ર તભે યાં, 

આત્મભા, ળાશ્વત ને દદવ્મ, અજન્દ્ભા, આદદને વલભ.ુ  34 

તભારુાં રૂ જાણે ના દેલો કે દાનલો, પ્રભ ુ! 

તભે જ આને આે જાણતા, રુુોત્તભ. !   35 

અલજાણે તને મઢૂો ભાનલી દેશને વલળે. 

ન જાણતાાં યાંબાલ તાયો ભતૂભશશે્વયી.    36 

તાયાાં જન્દ્ભ તથા કભગ દદવ્મ જે આભ તત્મત્મલથી 

જાણ,ે તે ન પયી જન્દ્ભે, ભમે ાભે તને જ એ.  37 

નશાત્મભાઓ તને જાણી ભતૂોનો આદદ અવ્મમ, 

અનન્દ્મ ભનથી વેલે દૈલી પ્રકૃવત આળમાગ.  38 

કીવતિ તાયી વદા ગાતા, મત્મનલાન, વ્રતે દૃઢ, 

બક્તતથી તજુને લાંદી ઉાવે વનત્મમમોગથી.    39 

જ્ઞાનમજ્ઞેમ કો બતતો વલગવ્માી તને બજે, 

એકબાલે, થૃગ ્બાલે, ફહુ યીતે ઉાવતા.  40 

વતત એક ગચત્તે જે વદા વાંબાયતો તને, 

તે વનત્મમયતુત મોગીને વે‖જે ત ુાં પ્રાપ્ત થામ છે.  41 

તને ોં‖ચી ભશાત્મભાઓ ાભેરા શ્રેષ્ઠ વવદ્ધદ્ધને, 

વલનાળી, દુ:ખનુાં ધાભ, નુજૉન્દ્ભ નશીં ધયે.     42 



113 

 

યશરેો આત્મભબાલે ત ુાં, તેજસ્લી જ્ઞાનદીથી 

કરુણાબાલથી ભાયા, અજ્ઞાન-તભને શણ.       43 

ભ‖ને અખાંડ મોગીને બજતાાં પ્રીવતથી તને, 

આ તે બદુ્ધદ્ધનો મોગ, જેથી આલી ભળુાં તને.    44 

ભન-બક્તત તને અુું, તને જુૂ ાં, તને નમુાં; 

વનશ્ચે તને જ ાભીળ, તુાં-યામણ, ઈશ્વય !  45  

  ---------------------------------- 
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ગીતા ભાશાત્મ્મ 

 

ૐ ાથાથમ પ્રવતફોવધતાાં બગલતાાં નાયામણેન સ્લમમ ્ 

વ્માવેન ગ્રવથતાાં યુાણમવુનનાભધ્મે ભશાબાયતમ ્

અદ્વતૈામતૃલવિણીં બગલતીભષ્ટાધળાધ્માવમની 

ભાંફ ત્મલાભન ુવાંદધાવભ બગલતગીતે બલદ્વવેણીમ ્    1 
 

નભોસ્ત ુતે વ્માવ વલળારબદેુ્ધ ફુલ્રાયવલન્દ્દામતત્રનેત્ર. 

મેન ત્મલમા બાયતતૈરણૂગ: પ્રજલાગરતો જ્ઞાનભમ: પ્રદી: 2 

પ્રન્નાદયજાતામ તોત ્ત્રલેતૈ્રકાણમે 

જ્ઞાનમરુામ કૃષ્ણામ ગીતામતૃદુશ ેનભ:  3 

લસદેુલસતુાં દેલાં કાંવ ચાણયૂભદગનમ,્ 

દેલકીયભાનન્દ્દાં કૃષ્ણાં લન્દ્દેજગદ ગરુુમ.્   4 

બીષ્ભરોણતટા જમરથજરા ગાન્દ્ધાયનીરોત્મરા  

ળલ્મગ્રાશલતી કૃેણ લશની કણેન લેરાકુરા 

અશ્વત્મથાભાવલકણગઘોયભકયા દુમોધનાલવતિની 

વોત્તીણાગખકુ ાાંડલૈ યણનદી કૈલતગક: કેળલ:   5 

ાયાળમગલચ: વયોજભભરાં ગીતાથગગન્દ્ધોત્મકટાં 

નાનાખમાનકકેવતાં શદયકથા વ્ફોધનાફોવધતભ. 
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રોકે વજ્જનષ્્દૈયશયશ: ેીમભાનાં મદુા 

ભમૂાત્મબાયતાંકજ ાં કગરભરપ્રધલાંવવ ન: શ્રેમવે    6 

મકૂાં કયોવત લાચારાં ાંગુાં રાંઘમતે ગગદયમ ્

મત્મકૃા તભશાં લન્દ્દે યભાનન્દ્દભાધલમ ્   7 

વલોવનદો ગાલો દોગ્ધા ગોારનન્દ્દન: 

ાથો લત્મવ: સધુીબોતતા દુગ્ધાં ગીતામતૃ ાં ભશત ્ 8 

  ------------------------------------ 
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3. રુદ્રાષ્ટક 
 

નભાભીળભીળાન વનલાગણ રૂાં 

વલભુાં વ્માકાં બ્રહ્સ્લરૂમ ્
 

વનજ ાં વનગુગણ ાં વનવલિકલ્ાં વનયીશાં 

ગચદાકાળભાકાળલાવાં બજેશમ ્   II1 II  

વનયાકાયભોંકાયમરૂ ાં તયુીમાં 

ગગયાજ્ઞાનગોતીતભીળાં ગગયીળમ ્

કયારાં ભશાકારકારાં કૃાલમુ ્

ગણુાગાયવાંવાયાયાં નતોશમ ્   II2II 

તુાયાદરવાંકાળગૌયાં ગબીયાં  

ભનોભતૂ કોદટ પ્રબા શ્રી ળયીયમ ્

સ્ફુયન્દ્ભૌગરકલ્રોગરની ચારુગાંગા 

રવત્મબારફારેન્દ્દુ કાંઠે ભજુ ાંગા    II3II 

 

ચરત્મકુાંડરભ શભુ્રનેત્રાં વલળારાં 

પ્રવન્નાનનાં નીરકાંઠાં દમારમ ્

મગૃાધીળચભાગ્ફયાં મુાંડભારાં,  
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વપ્રમાં ળાંકયાં વલગનાથાં બજાવભ   II4II 

પ્રચાંડાં પ્રકૃષ્ટાં પ્રગલ્બાંયેળાં 

અખાંડ અજ ાં બાનકુોદટ પ્રકાળમ ્

ત્ર્મોશરૂવનમ ૂગરનાં શરૂાગણ, 

બજેશાં બલાનીવતિં બાલગ્મમ ્ II5II 

કરાતીતાં કલ્માણ કલ્ાન્દ્તકાયી  

વદા વજ્જનાનન્દ્દદાતા મયુાદય 

ગચદાન્દ્દ વન્દ્દોશ ભોશાધાયી 

પ્રવીદ પ્રવીદ પ્રબો ભન્દ્ભથાદય   II6II 

ન તાલદ ઉભાનાથ ાદાયવલન્દ્દાં 

બજ ાંતીશ રોકે યે લા નયાણામ ્

ન તાલત સખુાં ળાક્ન્દ્ત વાંતાનાળાં 

ેઅવીદ પ્રબો વલગભતૂાવધલાવમ ્  II7II 

ન જાનાવભ મોગાં જાં નૈલ જૂા 

નતોશાં વદા વલગદા દેલ તભુ્મમ ્

જયાજન્દ્ભ દુ:ખૌદ્યતાતપ્મભાનાં 

પ્રબો ાદશ આાન્નભાભીળ ળ્બો   II8II 

    (યાભામણ —ઉત્તયકાાંડ) 
 

   ----------------------------------------  

 ત્ર્માંફકાં મજાભશ ેસગુ ાંવધ ષુ્ષ્ટ લધગનમ ્     I 
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ઉલાગરૂકવભલ ફાંધનાન્દ્મતૃ્મમોમુગક્ષીમ ભામતૃાત ્  II 

   ---------------------------------------- 

 

 

4. ભશાકાીની સ્તવુત 
 

કયે વેલના તાશયી, ભાત દેલા, 

બ્રહ્ા વલષ્ણ ુઆદદ ભશાદેલ દેલા: 

જે ળે ોતે જૂઓ દેલી ન્દ્માી, 

ભશાકષ્ટ કાો, બજુ ાં ભાત કાી. 

કીધી કેવયી આડ, વવિંદૂય યાતી,  

નાકે લેવયી લાી, ભોતી વોશાતી; 

ઓઢી ચ ૂાંદડી ચયાંગી વલળાી, 

 ભશાકષ્ટ કાો, બજુ ાં ભાત કાી. 

ડેયે ડુાંગયે ચાચયે લાવ તાયો, 

જે વનજૉે સ્લગગ લાટે સધુાયો; 

ધયુું રૂ ધાતા વલધાતા ત ુાં ફાી, 

ભશાકષ્ટ કાો, બજુ ાં ભાત કાી. 

ધયુું ખડ્ગ, ખાાંડા વત્રશૂ દેલી વોદશમે, 

લાગે ડાક, ઘાંટા તણા નાદ ભોદશમે; 

ામે ઘઘુયી લાગતી શાથ તાી, 

 ભશાકષ્ટ કાો, બજુ ાં ભાત કાી. 
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દેલી, દાનલો ને ભશા દુ:ખ દીધાાં, 

તેનાાં વળય છેદી રુવધય ાન ીધાાં, 

ફધાાં દૈત્મમ નાઠા ત ુાંને દેલી બાી, 

 ભશાકષ્ટ કાો, બજુ ાં ભાત કાી. 

ન્માાં ભાન મકૂી, ભામા તેણે કીધી, 

આી યાજ દયદ્ધદ્ધ, લી અષ્ટ વવદ્ધદ્ધ, 

કીધાાં છત્ર ઢાી, અદય વલગ ટાી, 

 ભશાકષ્ટ કાો, બજુ ાં ભાત કાી. 

ભશા મ ૂાંઢ હુ ાં તો તેને બદુ્ધદ્ધ દીધી, 

જઈ બોજ ાવે વલારક્ષ રીધી; 

કીધો દાવ કાી, ાલાગઢલાી, 

 ભશાકષ્ટ કાો, બજુ ાં ભાત કાી. 

કીધાાં ગગયધયે શ્રોક ભાતાના આઠે, 

બણે વાાંબે જો કયે વનત્મમ ાઠે; 

ગચયાંજીલી જીલો વદામે સખુાી, 

 ભશાકષ્ટ કાો, બજુ ાં ભાત કાી. 

      --કવલ ગગયધય  

 

   -------------------------- 
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શનભુાન ચારીવા 
           (દોશા)  

શ્રીગરુુ ચયણ વયોજ યજ વનજ ભન મકુુરુ સધુાદય, 

ફયનૌયઘલુય ગફભર જસ ુજો દામક પર ચાદય. 

બદુ્ધદ્ધશીન તન ુજાવનકે, સવુભયૌ લનકુભાય, 

ફર બદુ્ધદ્ધ વલદ્યા દેહુ ભોદશ, શયહુ તરેવ વલકાય 
 

      (ચોાઈ)  

જમ શનભુાન જ્ઞાન ગનુવાગય, જમ કીવ વતહુાં રોક ઉજાગય. 

યાભદૂત અતગુરત ફર ધાભા, અંજનીતુ્ર લનસતુ નાભા. 

ભશાલીય વલક્રભ ફજયાંગી, કુભવત વનલાય સભુવત કે વાંગી. 

કાંચન ફયન ગફયાજ સફેુવા, કાનન કુાંડર કુાંગચત કેવા. 

શાથ લજ્ર ઔય ધ્લજા ગફયાજૈ, કાાંધે મ ૂાંજ જનેઉ વાજૈ. 

વાંકય સલુન કેવયીનાંદન, તેજ પ્રતા ભશા જગ ફાંદન. 

વલદ્યાલાન ગનુી અવત ચાતયુ, યાભ—કાજ કદયફે કો આતયુ. 
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પ્રભ ુચદયત્ર સવુનફે કો યવવમા, યાભ રખન વીતા ભન ફવવમા. 

સકૂ્ષ્ભ એઊ ધદય વવમદશિં દદખાલા, ગફકટ રૂ ધદય રાંક જયાલા. 

બીભ રૂ ધદય અસયુ વાંશાયે, યાભચન્દ્ર કે કાજ વાંલાયે. 

રામ વજીલન રખન જજમામે, શ્રીયઘફુીય શયવ ઉય રામે. 

યઘુવત કીન્દ્શી ફહુત ફડાઈ, તભુ ભભ વપ્રમ બયત વભ બાઈ. 

વશવ ફદન ત ુ્ શયો જવ ગાલૈં, અવ કદશ શ્રીવત કાંઠ રગાલૈ. 

વનકાદદક બ્રહ્ાદદ મનુીવા, નાયદ વાયદ વદશત અશીવા. 

જભ કુફેય દદગાર જશાાં તે, કવલ કોગફદ કદશ વકે કશાાં તે, 

તભુ ઉકાય સગુ્રીલદશ કીન્દ્શા, યાભ વભરામ યાજ દ દીન્દ્શા. 

તુ્ શાયો ભાંત્ર ગફબીન ભાના,રાંકેશ્વય બમે વફ જગ જાના.  

જુગ વશસ્ત્ર મોજન ય બાન,ૂ રીલ્મો તાદશ ભધયુ પર જાન.ૂ 

પ્રભ ુમદુરકા ભેગર મખુ ભાશીં, જરવધ રાાંવઘ ગમે અચયજ નાશીં.  

દુગગભ કાજ જગત કે જેતે, સગુભ અનગુ્રશ ત ુ્ શયે તેતે. 

યાભ દુઆયે તભુ યખલાયે, શોત  ન આજ્ઞા ગફન ુૈવાયે. 

વફ સખુ રશૈ ત ુ્ શાયી વયના, તભુ યક્ષક કાહ ૂકો ડયના 

આન તેજ વ્શાયો આૈ, તીનોં રોક  શાાંકતે કાાંૈ. 

ભતૂ વવાચ વનકટ નદશ આલૈ, ભશાફીય જફ નાભ સનુાલૈ. 

નાવૈ યોગ શયૈવફ ીયા, જત વનયાંતય શનભુ ાંત ફીયા. 

વાંકટ તે શનભુાન છડાલૈ, ભન ક્રભ ફચન ધ્માન જો રાલૈ. 

વફ ય યાભ તસ્લી યાજા, વતન કે કાજ વકર તભુ વાજા. 

ઔય ભનોયથ જો કોઈ રાલૈ, વોઈ અવભત જીલન પર ાલૈ. 
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ચાયો જુગ યતા ત ુ્ શાયા, શૈ યવવદ્ધ જગત ઉજજમાયા. 
 

વાધ ુવાંત કે તભુ યખલાયે, અસયૂ વનકાંદન યાભ દુરાયે. 

અષ્ટ વવદ્ધદ્ધ નૌ વનવધ કે દાતા, અવ ફય દીન જાનકી ભાતા.  

યાભ યવામન ત ુ્ શયે ાવા, વદા યશો યઘુવત કે દાવા. 

તુ્ શયે બજન યાભ કો ાફૈ, જનભ જનભકે દુ:ખ ગફવયાલૈ. 

અંતકાર યઘફુય યુ જાઈ, જશાાં જન્દ્ભ શદયબક્તત કશાઈ.  

ઔય દેલતા ગચત્ત ન ધયઈ, શનભુત વેઈ વલગ સખુ કયઈ. 

વાંકટ કટૈ વભટૈ વફ ીયા, જો સભુયૈ શનભુન્દ્ત ફરલીયા. 

જૈ જૈ જૈ શનભુાન ગોવાઈ, કૃા કયહુાં ગરુુ દેલ કી નાઈ. 

જો વત ફાય ાઠ કયૈ કોઈ, છૂટશી ફાંદદ ભશા સખુ શોઈ. 

જો મશ ઢૈ શનભુાન ચારીવા, શોઈ વવદ્ધદ્ધ વાખી ગૌયીવા. 

તરુવીદાવ વદા શદય ચેયા કીજૈ નાથ હ્રદમ ભશાં ડેયા. 

  લનતનમ વાંકટ શયન, ભાંગર મયૂવત રૂ; 

  યાભ રખન વીતા વદશત, હ્રદમ ફવહુાં સયુ ભૂ.  
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નલકાય –ભશાભાંત્ર 

1. નભો અદયશાંતાણાં 

2. નભો વવદ્ધાણાં 
 

3. નભો આમદયમાણાં 
 

4. નભો ઉલજ્જ્ઞામાણાં 
 

5. નભો રોએ  વવ્લવાહણૂ ાં 
 

ઐવો ાંચનમકુ્કાયો, વવ્લાલણાવણો     I 

ભાંગરાણાં ચ વવ્લેવવિં, ઢભાં શલઈ ભાંગરાં   II  
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