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                                                ઋણ સ્લીકાય 

       મૂ કોડીનાયના લતની અને ફાદભા ંલરવાડભા ંસ્થામી થમેરા શ્રી  

દુરલબદાવ છગનરાર બગતે ઈ.વ.1994ની આવાવ “ીઓને પ્રેભ યવ પ્મારા” 

સુ્તક ફૃે મકૂ્ુ,ં સલકરાગં કલ્માણ વોવામટીને ફૃસમા 100નુ ંદાન કયો અને ફૃસમા 

વોની કકિંભતનુ ંઆ સુ્તક બેટ ભેલો . આભ વભાજના રાબાથે સુ્તકફશાય ડ્ુ.ં  

  એભા ંઘણા ંબજનોની વભજૂસત ણ આલાભા ંઆલી છે.  

  ભેં એભાનંા ંબજનો ને ઈ-બકુ સ્લફૃે મકૂલાનો નમ્ર પ્રમત્ન કમો છે. કુર વાત 

ઈ-બકુ થલાની વબંાલના છે. 

  સજુ્ઞ બજન –યસવકોને આભાનંી ત્રકુટ તયપ ભારંુ ધ્માન દોયલા નમ્ર સલનતંી છે. 

 --ગોાર શયકીળનદાવ ાયેખ  

ghparekh414@gmail.com 
 

નોંધ: શ્રી દુરલબજીબાઈએ જૂ્મ ડોંગયે ભશાયાજના “શ્રીભદ્ બાગલત” વપ્તાશના 

પ્રલચનો ય આધાકયત ‘શ્રીભદ્ બાગલત યશસ્મ’ પ્રગટ કયલાનુ ંણુ્મ કામલ ઘણા 

વભમ શરેા ંતેઓ કયી ચકૂ્યા છે. 
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(187)    હજી કેભ ના’વ્મા 
શજી કેભ ના’વ્મા ભાયા નાથ 

  આળા અભને દૈને યે ! 

ભગયધાયી ભગમા છે ગોા  

  અંતયની અમુનંે કૈને યે. 

ળોકરડી તણો વતંા  

  કે’જો યે ભોયી વઈને યે. 

અફોર ભગમા છે ભાયો નાથ 

  આમા ંયે બેા યૈને યે. 

જોઈ હુ ંલારીડા તાયી લાટ  

  લેયાગણ થૈને યે  

લન લન પરંુ હુ ંઉદાવ 

  શાથે જતંય કૈને યે.  

જીલીએ જૂગના ઓધાય 

   તમુ ંળયણે યૈને યે. 

ભેરીને જાજો ભા ભા’યાજ 

   જાજો બેા ંરૈને યે. 

વદેંળો રખુ ંભાયા ળાભ ! 

   જાજો કોઈ રૈને યે. 
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મૂદાવ કશ ેછે ભા’યાજ 

   યૈશુ ંયે દાવી થૈને યે. 

     --મૂદાવ  

  --------------------------------------------------- 
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યાભ ળફદ ભાા જો તો છૂટે જનભ જજંાા, 

       વતગરુુ યાભ ળફદની ભાા; 

કય રે કૂંચી ગરુુજ્ઞાનકી, ખોરો હ્રદમકા તાા યે, 

એકી તાા જો દૂય કયો તો ઘટ બીતય ઉજજમાા   —વતગરુુ 

કામા દેળભેં, યગટ ગગંા, કોણ પયે થં ાા યે, 

ગગંાજભેં નાયો અખડંા ભત જાઓ નકદયુ ંનાા  —વતગરુુ 
 

કામા અંદય બદુ્ધદ્ધ વભદંય, જર શ ેનૌ નેજાા યે, 

વામકયમાભેં શીયરા નીજે, ખોજે ખોજણશાયા       —વતગરુુ 

પ્રભ ુબજો તો ાતક પ્રજે, વતંન કયો સલચાયા યે, 

દાવ દમાનદં ગરુુને ચયણે, સનયગણુ થં સનશાયા. 

      સનયગણુ થં સનશાયા. 

      વતગરુુ યાભ ળફદની ભાા 
 

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

 

 

 

(189)ળાભળમા લહરેી કયજો ભાયી વ્હાય 
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  ભાયી બડૂતી ફેરડીના તાયણશાય, 

  ળાભભમા લશરેી ભાયી કયજો વ્શાય 

બાભ યાખતા ંરંુૂ ન થયુ ંકંુબાએ જાણી ભાયી લાત, 

કંુબાએ સવાઈને ભોકરી જીલણને  તેડાવ્મા; 

    આજે કેદભા ંયૂાણો ભેઘલા    —ળાભભમા 

  

પ્રબાતે યસલ ઉગળે રોક જાણળે ભાયી લાત,  

આઠ કોયીભા ંશુ ંરોબાણો ળાભા; 

    ભાયે નથી જોતી રાખ ફે રાખ  —ળાભભમા 

  

જીલણ છેૂ જગદીળને ક્યા ંગમા તાયા શજાય શાથ, 

કા ંતાયા ખજાનાભા ંખોટ ડી ળાભા; 

  કા ંતો સનધલન થમો દીનાનાથ                —ળાભભમા 

તરુવીશ્માભભા ંટાઢંુ કયી જઈ દ્વાયકા ફેઠો, 

જીલણ  છેૂ જગતને ળાભા; 

  ભાયા દેલાભમા ળેઠને કોઈએ દીઠો           —ળાભભમા 

(લાભણમા દંતી વતંાન ભાટે 600 કોયી રઈ આલે છે.) 

ગોઠાલદયથી આસલમા ળાભો ફનીને ળેઠ, 

જીલણ બગતે અભને દીકયો આપ્મો; 

  એને કોયી ધયલી ભાયે બેટ                   —ળાભભમા  
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(તાફંૄ ઉઘાડલા લભણક જીલણ નાભ લ્મે છે) 

જીલણને બીભ બેટયા બલદુ:ખ બાગં્મા ળાભે, 

  વાઠને ફદરે છવો આી બેટે થમા બગલાન  —ળાભભમા 

       --દાવી જીલણ 

  ------------------------------------------------------------ 
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સતંો મનેુ આનદં રહયે રાગી 
 

ઘેરા યે વમદુકયમાભા ં

   વતંો મનુે આનદં રશયે રાગી 

રશયે તો રાગીને ફેડરી 

   શારી આઘી આઘી —ઘેરા 

શતેે ને પ્રીતે ફેડરી શારલાને રાગી 

તાતંો નાખં્મો ભેં જોયુ ં

    વમદુય   તાગી —ઘેરા 

ભધ યે દકયમાભા ંશરેી ભાભરો યે ભચ્મો 

તે દી લાણના ભાણેક 

   ગોી લાગી —ઘેરા 

ભોઢડે ભાધલયામ લારા 

    કંથડે કલ્માણયામ 

લચભા ંફેઠા છે ભાયા 

   વતં તો વોશાગી —ઘેરા 

દાવી યે જીલણ વતંો બીભ કેયે ચયણે 

તભને યે બજ્મા એનો  

  બલ બીડ્ુ ંબાગંી —ઘેરા 

      --દાવી જીલણ 
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રોચનનમે રોબાણી યે ભાલા તાયી ભીટંુભા 
 

રોચસનમે રોબાણી યે, રારચભા ંરરચાણી યે, 

     ભાલા તાયી ભીટંુભા.ં 

તાયો બયોવો જાણી યે,વયોલય બયલા; 

   આલી ાણી યે, ફેરીડે ફધંાણી યે—ભાલા  

વાબંો તભે વકશમરંુ વભાણી યે, ભેયભજીને રીધા છે ભાણી, 

      ઠીક સનળાએ ઠેયાણી યે —ભાલા 

જેણે યવ ીધો  યે, જાણી સયજુીની ાટ ઠકયાણી, 

    લશારી રાગી છે યે લાણી યે –ભાલા 

દાવી જીલણ વતંો બીભને ચયણે, લાયણા ંરૌં લાયી લાયી, 

     ભાલા તાયી  ભીટંુભા —ભાલા 

       --દાવી જીલણ 
 

 ------------------------------------------------------- 
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(192) 
 

વે્રહના ફાણે પ્રીતે લીંધ્મા, ધાલેડી ફહુ ઘાતકી 
 

પ્રેભ કટાયી આયાય, નીકવી ભાયા નાથકી, 

ઓયકી શોમ તો ઓખદ કીજે, શ ેશયીકા શાથકી....પ્રેભ 

ચોધાયીનો ઘાલ સજુે, જો જો ઈ કોણ જાતકી; 

આંખ લીંચી ઉઘાડી જોયુ,ં લાય ન રાગી લાતકી....પ્રેભ 

વઈ જોયુ ંભેં ળાભા વામુ,ં નીયખી કા નાથકી; 

વ્રેશના ફાણે પ્રીતે લીંધ્મા, ધાલેડી ફહુ ઘાતકી....પ્રેભ 
 

એખદ બટુી પ્રેભની વોઈ, જો ીલે એક ાતકી; 

યાત કદલવ ઈ યંગભા ંખેરે, યભત યઘનુાથકી....પ્રેભ 
 

દાવી જીલણ વતં બીભને ચયણે, ભટી ગઈ કુ બાતકી; 

ચીતડા ંશમાલ ળાભભમે લારે, ધયણી ધયે ઘાતકી....પ્રેભ 

                                        --દાવી જીલણ 
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(193) 

 ભેં ભસ્તાની ભસ્તી ખેલુ ં
 

 ભેં ભસ્તાની ભસ્તી ખેલુ ં

, ભૈં દીલાના દળલનકા, 

ળભા ખડગ રઈ આગે શોત ુ,ં ભેં વીાઈ હુ ં ભેયભકા—ભૈં 

   

ક્ષભા ખડગ રઈ આગે શોત ુ,ં ભૈં વીાઈ હુ ંભેયભકા—ભૈં 

ધનન ધનન ઘકડમાા ંલાગે, તાર ખાજ અરુ મદંૃગા, 

શનૂ્મ સળખયગઢ વેન ચરાવુ,ં નાથ નાચવ6ુ નલયંગા—ભૈં 

યામ આંગનીમે લાવં યોાવુ,ં ધીભા ઢોર ફજાઉંગા, 

નટલા શોકય નાચ નચાવુ,ં અનબે દ રઈ આવુગંા—ભૈં 

ભૈં દાવી વફ વતંન કેયી, ાઉં સમારા અસલનાળી, 

ખોજ ખફય ત ુ ંકદર બીતય, યોભ યોભ રે રાગી—ભૈં 

જીલણ સનુ રો વાધ ુબાઈ, કકઠન કાભ શૈ ફઈ યાગી, 

નયુત સયુતકી વાન ઠેયાણી, વક બયભની બે બાગી—ભૈં 

       --દાવી જીલણ 

 ---------------------------------------------- 
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(194) 
 

ભાયા નાથના નેણા ંઉય લાયી લાયી જાઉં યે 

    

લાયી લાયી જાવુ ંયે  ભાયા નાથના નેણા ંઉય લાયી લાયી જાઉં યે    

લાયી લાયી જાવુ ંયે ભાયા નાથના નેણા ંઉય, 

ઘેય ગગંા ને ગોભતી ભાયે, ળીદ યેલાજી જાવ6ુ યે; 

અડવઠ તીયથ ભાયા ઘયને આંગણે, નત તયલેણી ના;વુ ંયે...લાયી 
 

ળીદને કરંુ એકાદળી, ળીદ ત્રીજે ટંકે ખાઉં યે; 

નાથ ભાયાના ંનેણા ંનીયખી, હુ ંતો પ્રેભના બોજન ાઉં યે...લાયી 

ળાભાકાયણે વેજ ભફછાવુ,ં પ્રેભથી ાલન થાઉં યે; 

નાથ નાચુ ંભાયા નાથની આગ, વ્રજ થકી ફોરાવુ ંયે...લાયી 

દાવી જીલણ વતં બીભને ચયણે, શતેે શકયગણુ ગાઉં યે; 

વત ્ગરુુ ને ળયણે જાતા,ં પ્રેભે ાલન થાઉં યે...લાયી 
                    

       --દાવી જીલણ  

 

 -------------------------------------------------------------- 
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(195)  

ઘટ યે ગગંાજીનો ઘાટ 
 

નેડરો રગાડયો યે ફાલ ુઓરે ળાભભમે, 

અને આલી યે પ્રીત્યુ ંઅભથી તોડયી નલ જામે; 

કાચા ાકા કોટને ચણીમા દેલ શયી તો ગમા જી, 

 અને ચણીમા યે ઝશ ધૂ તો બેા ધૂ શોમ   ....નેડરો 

ીય ુીય ુકયતા ંયે ીયડુો ભાયો વાથે લવેજી, 

અને ીયડુો યે ભાયો આલે ને લઈ જામ...નેડરો 

લચને ગગંાજી યે આવ્મા ભાયે આંગણીએજી, 

અને યદેળી ખંી શા આલે અને ઉડી જામ         ....નેડરો 

ગરુુને પ્રતાે યે દાવી જીલણ ફોરીમાજી, 

અને દાવીને રીમા ઉગાયી, ઘટ યે ગગંાજીનો ઘાટ   ....નેડરો 
  

      --દાવી જીલણ  
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(196) 

જળોદા ભાતાને ગોીની પયીમાદ 

જળોદા જીલનને  યે ભાતાજી ભોશનને યે, 

    કેજો તાયા કાનડુાને. ટેક. 

ભશીં લેચલા જાવુ ંદાડી, કાનો ઊબો આડો આલી, 

ઈ ઉછડતો અનાડી યે, કેજો તાયા કાનડુાને. 

ફૂર લીણેલા ગ્મા’તા ંફૂરલાડી, કાનડુે કીધી ચાડી,  

ચટકી રગાડી યે, કેજો તાયા કાનડુાને. 

વેજરડીભા ંસતૂા ભાડી, કાનડુે ઓઢાડી વાડી, 

દાવી જીલણ બીભને બાી, લાયણા ંરઉં લાયી લાયી, 

દાવી છઉં તભાયી, કેજો તાયા કાનડુાને 
     

    --દાવી જીલણ 

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

 

 

 

 



18 
 

(197) 

ભનત યે મ ૂઝંાણી કેભ તાયી 
ભસત યે મ ૂઝંાણી કેભ તાયી, 

   એલો લણજે આવ્મો લેાયી.... યે લેાયી 

વોંઘ ુજાણીને તભે વાટંુ નલ કયજો લારા(2) 

   લસ્ત ુરેજો સલચાયી....એલો 

ભનખા દાયથ ભાડં કયીને ભળ્મો લારા(2) 

   ફાધંી ભ ૂડંની બાયી....એલો  

વ ગરુુને તભે વગંાથે રેજો લારા(2) 

   આે સળખાભણ ફહુ વાયી....એલો 

શકયજન શાટે શકયયવ લોયજો લારા(2) 

   શદુ્ધ બદુ્ધદ્ધ આે ફહુ વાયી....એલો 

દાવી જીલણ વતંો બીભના ચયણે(2) 

   ચયણે આવ્માને રેજો ઉગાયી....એલો 
 

      --દાવી જીલણ 

  ------------------------------------------------- 
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(198) 

લેરા ધાયો હરય સતંોની લાયે 
 

લેરા ધાયો શયી વતંોની લાયે યે, 

  ભાયી લાયે ચડો સલશ્વાધાય યે —ટેક 

યાણી ફૃાદેં જે દી ાટ ધામાલ યે, 

  જાભૈમો યચ્મો છે અંજાય યે. 

વોનાની થાીએ જે દી ફૂરડા ંયચાવ્મા યે, 

  કય ગ્રહ્યો કકયતાય યે —લેરા 

જૂનાગઢભા ંભેતો નયસવિંશ કશલેાણા યે, 

  વોનાની હ ૂડંીઓ સ્લીકાયી યે, 

કંુલય ફાઈનુ ંજેદી ભોવાફંૄ યૂ ુું યે, 

  લારો થમો છે લેાયી યે —લેરા 

યોશીદાવ ભાથે જેદી બ્રાહ્મણ કોપ્મો યે; 

  ખયચી ભડંાલી એને ખાત યે. 

અનબુલી આળયો તભાયો યે, 

  તાયી ફાનાની ત યાખ યે —લેરા 

કોરલા ઉય જેદી કરુણા કીધી યે, 

  દેલ પેયલીને દયળન દીધા યે, 

દાવી જીલણ વતંો બીભ કેયે ચયણે યે, 
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  ભકંદય ભકંદય ભોયાયી યે —લેરા 

--દાવી જીલણ  
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(199) 

બક્તત  કોણ કયી ળકે? 
 

બક્તત કયલી તેને યાકં થઈને યશવે ુનંે,  

  ભેરવુ ંઅંતયનુ ંઅભબભાન યે; 

વદ્ ગરુુ  ચયણભા ંસળળ નભાલી, 

  કયજોડી રાગવુ ંામ યે....બક્તત 
 

જાસતણુ ંછોડીને અજાસત થાવુનંે, 

  કાઢલો લયણ સલકાય; 

જાસતબાસત નશીં શકયકેયા દેળભા ંને, 

  એલી યીતે યેવુ ંસનભાલણ યે....બક્તત 

ાયકા અલગણુ કોઈના જુએ નશીંને, 

  એને કશીએ શકયના દાવ યે; 

આળા ને તષૃ્ણા એકે નકશ ઉયભા,ં 

  એનો દૃઢ કયલો સલશ્વાવ ....બક્તત 

બક્તત કયો તો એલી યીતે કયજો, 

  કે યાખજો લચનભા ંસલશ્વાવ યે, 

ગગંા વતી એભ ફોભરમા,ં 

  એને કશીએ  શકયના દાવ ....બક્તત 
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    --ગગંાવતી 

  ------------------------------------------- 
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(200) 

બક્તત કેલી યીતે કયલી 
 

નલધા બક્તતભા ંસનયભ યે’વુ ંને 

   ળીખલી લચનનુો સલળલાવ યે, 

વતગરુુને છૂીને ગરા ંબયલાને  

  થઈને યશવે ુ ંતેના દાવ યે....નલધા 

 બાઈ યે ! યંગફૃભા ંયભવુ ંનકશને 
 

  કયલો બજનનુો અભબમાવ યે, 

વત ગરુુ વગેં સનભલ યે’વુ ંને  

  તજી દેલી પની આળ યે...નલધા  

બાઈ યે, દાતા ને બોગતા શકય એભ કે’વુ ંને 

  યાખવુ ંસનયભ જ્ઞાન યે,  

વદ્ ગરુુ ચયણભા ંળીળ નભાલવુ ંન ે

  ધયવુ ંગરુુજીનુ ંધ્માન યે....નલધા  

બાઈ યે, અભ્માવીને એલી યીતે યે’વુ ંને 

  જાણલો લચનનો ભયભ યે, 

ગગંા વતી એભ ફોભરમાનંે 
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  છોડી દેલા અશધુ કયભ યે....નલધા 
  

     --ગગંાવતી 

 ------------------------------------- 
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(201) બતતના ંરક્ષણ 
 

ભેરુ તો ડગે ણ જેના ંભનડા ંડગે નશીં, 

      બરે ને બાગંી ડે યે બયભાડં યે, 

સલદ ડે તોમે લણવે નકશ, 

      ઈ તો શકયજનના ંયભાણ  જી યે . —ભેરુ તો. 

ભચત્તની લયતી જેની વદામ સનભલ,  

કયે નશીં કોઈની આળ; 

દાન દેલે ણ યશ ેઅજાચી, 

યાખે લચનભુા ંસલશ્વાવ જી યે, .—ભેરુ તો. 

શયખ ને ળોકની આલે નશીં શડેકી 

ને આઠે શોય આનદંજી 

સનત યે યે’લે વતવગંભા,ં 

ને તોડે ભામા કેયા પંદજી યે. .—ભેરુ તો. 

તન ભન ધન જેણે યભનુે વભીમા, 

તે ધન્મ સનજાયી નય ને નાય જી  

એકાતંે ફેવીને અરખ આયાધૈ,  

તો યભ ુધાયે એને દ્વાયજી યે.—ભેરુ તો. 
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વગંત ુકયો તો તભે એલાની કયજો, 

જે બજનભા ંશોમ બયયુજી, 

ગગંાવતી એભ ફોભરમા,ં  

જેના નમણોભા ંલયવે ઝાઝા નયૂ જી—ભેરુ તો. 
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(202) 

સતંની ઓખાણ 
 

ળીરલતં વાધનુે લાયે લાયી નભીએ ાનફાઈ ! 

  જેના ંફદરે નકશ લતલભાન યે; 

ભચત્તની વસૃત્ત જેની વદામ સનયભી, 

  જેને ભા’યાજ થમા ભે’યફાન યે....ળીરલતં 

બાઈ યે ળત્રનુે સભત્ર યે એકે નકશ ઉયભા,ં 

  જેને યભાયથભા ંપ્રીત યે; 

ભન કભલ લાણીએ લચનુભંા ંચારેને; 

  ફૃડી ાે એલી યીતે યે....ળીરલતં 

બાઈ યે આઠે શોયે ભન ભસ્ત થઈ યે’લે, 

  જેને જાગી ગમો તકુયમાનો તાય યે; 

નાભ ને ફૃ જેણે સભથ્મા કયી જાણ્યુ ંને, 

  વદા મ બજનનો આશાય યે....ળીરલતં 

બાઈ યે વગંત્ય ુતભે જ્માયે એલાની કયળોને, 

  ત્માયે ઊતયળો બલાય યે; 

ગગંા વતી એભ ફોભરમા ંને, 

  જેને લચનુનંી વાથે લેલાય યે....ળીરલતં 

 --ગગંાવતી 

  ----------------------------------------------- 
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(203) સસંાયભા ંકેલી યીતે યહવે ુ ં
 

કા કભલને સ્લબાલને જીતલો ને, 

  યાખલો નકશ અંતયભાકંયોધ યે, 

વભાનણેથી વયલેભા ંલયતવુ ંને, 

  ટાી દેલો ભનનો સલયોધ યે....કા કભલને 

બાઈ યે ! સનભલ થઈને કાભને જીતલો ને, 

  યાખલો અંતયભા ંલૈયાગ યે; 

જગતના લૈબલને સભથ્મા જાણીને, 

  ટાી દેલો દુફજાનો ડાઘ યે....કા કભલને  

બાઈ યે, આ રોક યરોકની આળા તજલીને, 

  યાખવુ ંઅભ્માવભા ંધ્માન યે; 

તયણા વભાન વહુ સવદ્ધદ્ધઓને ગણલીને, 

  ભેરવુ ંઅંતયનુ ંભાન યે....કા કભલને  

બાઈ યે ગરુુમખુી શોમ તેણે એભ જ યશવે ુનંે, 

  લયતવુ ંલચનની ભામં યે; 

ગગંા વતી એભ ફોભરમા ં ને, 

  એને નડે નશીં જગભા ંકોઈ યે....કા કભલને  

 

       --ગગંાવતી 
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(204)   લીજીને ચભકાયે 

લીજીને ચભકાયે ભોતીડા યોલો 

લીજીને ચભકાયે ભોતીડા યોલો ાનફાઈ, 

  નકશતય અચાનક અંધાયા ંથાળે યે, 

જોતજોતાભા ંકદલવ લશી જામ ાનફાઈ, 

  એકલીળ શજાય છ્વોને કા ખાળે યે...લીજી 

જાણ્મા ંજેલી લસ્ત ુઅજાણ છે ાનફાઈ, 

  કાઈં અધકૂયમાને નો કે’લામ યે, 

આ ગુત યવનો ખેર છે અટટો, 

  આંટી છૂટયે યૂણ વભજામ યે...લીજી  

સનયભ થઈને આલો ભેદાનભા ંાનફાઈ, 

  જાણી ભરમો જીલની જાતને યે, 

વજાસત સલજાસતની જૂગતી ફતાવુ ંને, 

  ફીફે ાડી દઉં ફીજી બાત યે...લીજી  

સિંડ બ્રહ્માડંથી ય જે ગરુુ ાનફાઈ, 

  તેનો દેખાડુ ંતભને દેળ યે, 

ગગંા યે વતી એભ ફોભરમા,ં 

  ત્મા ંનકશ ભામા રલરેળ યે...લીજી    --ગગંાવતી 

 ----------------------------------- 
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 (205) ભેરી દ્યો અંતયના ંભાન 
 

વદ્ ગરુુના  ળબ્દના થાલ અસધકાયી ાનફાઈ 

  ભેરી દ્યો અંતયના ં  

ભાન ભેરીને આલો ભેદાનભા,ં 

  વભજો વતગરુુજીની   વાન...વદ્ ગરુુના0  

બાઈ યે ! અંતય બાગં્મા સલના ઊબયો નૈ આલે ાનફાઈ 

  ન થામ વાચેવાચી લાત; 

આંટી છૂટી જ્માયે અંતય તણી ત્માયે 

  પ્રભ ુદેખાળે આો આ ...વદ્ ગરુુના0  

બાઈ યે ! ઘડ યે ઉય ળીળ જેને ન ભે ાનફાઈ 

  એલો ખેર છે ખાડંા કેયી ધાય; 

એભ તભે તભારંુ ળીળ ઉતાયો ાનફાઈ 

  તો તો યભાડુ ંતભને ફાલન ફાય...વદ્ ગરુુના0  

બાઈ યે! હુ ંઅને ભારંુ ઈ તો ભનનુ ંછે કાયણ ાનફાઈ 

  ઈ ભન જ્માયે ભયી જોને જામ, 

ગગંા   વતી એભ   ફોભરમા ં

  ત્માયે છી શત ુ ંતેભ દયળામ...વદ્ ગરુુના0    --ગગંાવતી 
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(206) 

તમા ંરગી બગનત નૈ થામ 
 

જ્મા ંરગી રાગ્મા—બાગ્માનો બો યશ ેભનભા,ં 

  ત્મા ંરગી બગસત નૈ થામ, 

ળયીય ડે લા’કો ધડ રડે,ાનફાઈ !  

  વોઈ ભયજીલા કે’લામ ....જ્મા ંરગી  

બાઈ યે ! ોતાનુ ંળયીય ભાને નકશ ભનભા,ં 

  ળયીયના ધણી ભટી જામ, 

વત ્ગરુુચયણભા ંળીળ નભાલે, 

  તાયે યૂણ સનજાયી કે’લામ ....જ્મા ંરગી  

બાઈ યે ! નલધા બગસતભા ંસનભલા યે’વુ,ં 

  ભેરી દેલી ભનની તાણા તાણ; 

ક્ષાક્ષી નકશ શકય કેયા દેળભા,ં 

  એનુ ંનાભ દની ઓખાણ....જ્મા ંરગી  

 

બાઈ યે ! અટટો ખેર ઝટટ વભજામ નૈ, 

   એ તો જાણલા જેલી જાણ; 
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ગગંા યે વતી એભ ફોભરમા,ં 

ત્માયે ભટી જામ ચાયે ખાણ....જ્મા ંરગી 

 

 

      --ગગંાવતી 

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

 (207) 
 

------------------------------------------------------- 
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(208) 

રાખાને રોમણનો ઉદેળ 

 

જી યે રાખા મૂ યે લચનનો ભકશભા ફહુ ભોટોજી, 

  એને વતં જ લીયરા જાણે યે શા.ં 

જી યે રાખા લચન થકી જે કોઈ શોમ અધયૂાજી, 

      તે તો પ્રેભયવ ને શુ ંસછાને યે શા.ં 

જે યે રાખા લચન થકી તો બ્રહ્માએ સષૃ્ષ્ટ યચાલીજી, 

  એ લચનથી થૃ્લી ઠેયાણી યે શા.ં 

જી યે રાખા ચૌદ રોકભા ંએક લચન યભે છે જી, 

  તેને જાણે રુુ યુાણી યે શા.ં 

જી યે રાખા એયે લચનની જેને પ્રતીસત આલેજી, 

  એ તો કદી ચોયાવીભા ંનાલે યે શા.ં 

જી યે રાખા લચનના બયોવે જે કોઈ લયતે જી, 

  એ તો ઓછા ભાણવને ના કશવે6ુ યે શા.ં 

જી યે રાખા વદ્ ગરુુ આગ ળીળ નભાલી જી, 

 એના હુકભભા ંશભેળા ંયશવે ુ ંયે શા.ં 

જી યે રાખા આકદ અને અનાકદભા ંલચન છે ભોટંુ જી, 

  એને જાણે સલલેકી જન યૂા ંયે શા.ં  
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જી યે રાખા વેરણવીની ચેરી વતી રોમણ ફોલ્માજી, 

  જેને નમને લયવે નયૂા ંયે શા.ં 
  

        --વતી રોમણ  

   ---------------------------------------------------- 
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(209)  

જી યે રાખા હરય બજલા હોમ તો સભથ્માણુ ંભેરો શોજી, 

  આ અલવય આવ્મો છે છેલ્રો યે શા.ં 

જી યે રાખા બલવાગય તયલાનુ ંઆ છે ટાણુ ંશોજી. 

  તભે હુ ંને ભારંુ ભેરો યે શા.ં 

જી યે રાખા નાભ સનશ્ચે જાણો ખોટા ંજી શોજી, 

  તભે એથી યશજેો અગા યે શા.ં  

જી યે રાખા સત્રસલધ તાથી ફે છે જી શોજી, 

  તેનો ડાઘ તભને નઈ રાગે યે શા.ં 

 જી યે રાખા વદ્ ગરુુના હુકભે તભે ચારો  શોજી, 

  તભે ભોશ ભામાનુ ંફ બાગંો યે શા.ં 

જી યે રાખા અનબુલે થવુ ંશોમ તો એ દ ાો શોજી, 

  તો ફાહ્ય બીતય બ્રહ્મ બાો યે શા.ં 

જી યે રાખા વેરણવીની ચેરી વતી રોમણ ફોલ્મા શોજી, 

  તભે ગરુુ લચને હુ ંને ગાો યે શા.ં 
  

        --વતી રોમણ  
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 (210) 

હયજીનુ ંગીત 
 

જાણ્યુ ંભેં ઓધલજી ! તાયા શયજીનુ ંશતે યે, 

શરેા ંલા’રે પ્રીત ુકીધી, છી ભાડંયા ખેર યે; 

આલડુ ંજો જાણ્યુ ંશોત તો, કદરડા ંન દેત યે.... 
 

   જાણ્યુ ંભેં, ઓધલજી !....(1)  

ભાયે ભન ભા’લો એક જ, ભા’લાને અનેક યે; 

તન-ભન આસમો તેને પ્રાણ વભેત યે.... 

   જાણ્યુ ંભેં, ઓધલજી !....(2)  

વો ભણ વાબ ુરઈને ધોઉં તાજા નીય યે; 

કાી કાભ તો કદી શોમ નકશ વપેદ યે.... 

   જાણ્યુ ંભેં, ઓધલજી !....(3)  

ભાયે ભન ભાલો ભીઠો, ભાલો વ્રજને ખે યે; 

ભે જો ‘ભીઠા’નો સ્લાભી, વભજાલી દેત યે.... 

   જાણ્યુ ંભેં, ઓધલજી !....(4)  

 

     --ભીઠા બગત 
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(211)  

ભીઠો, આનદં ામ્મો ભનભા ં

 

શકય લેણ ુલામ છે યે શો લનભા,ં 

  તેનો વ્રેશ લાધ્મો ભાયા તનભા ં  ....શકય(1) 

ભચતડે ચટટી યે શો રાગી, 

  જીલણ જોલાને હુ ંજાગી        ....શકય (2) 

યસવમાજીના યે શો યાગે, 

  વ્માકુ કીધા છે લૈયાગે        ....શકય (3) 

આળા-તષૃ્ણા વલે તટૂી, 

  જાણે જીલનદોયી ખટૂી         ....શકય (4) 

ભચતડુ ંચોંટ્ુ ંયે શો ધ્માને, 

  કંકણ-નેયુ શમેાું કાને        ....શકય(5)  

વેંથે કાજ યે શો વામાલ,  

  ધાલતા ફાકને સલવામાલ      ....શકય(6) 

પ્રીતે યલળ યે શો કીધા, 

  કાનડુે ભચત્તડા ંચોયી રીધા ં    ....શકય(7)  

યાતડી ળયદની યે શો ળોબે, 

  શૈયુ ંશકય ભલાને રોબે       ....શકય(8) 
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કશીએ શુ ંએ લાતો તભને? 

  અંતભા ંઆનદં લાધ્મો અભને  ....શકય (9) 

લારભ જોતા ંયે શો લનભા,ં 

  ભીઠો આનદં ામ્મો ભનભા ં   ....શકય (10)  

 

      --ભીઠા બગત 
 

  ----------------------------------------------------- 
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(212) કીધી મનેુ ઘેરી યે ઓધા. 
 

કીધી મનુે ઘેરી યે ઓધા. 

કીધી મનુે ઘેરી યે ઓધા, કીધી મનુે ઘેરી યે, 

કાનડુે કાભણગાયે, કીધી મનુે ઘેરી જી.     ટેક 

વાફૄડાની સધુ બધુ ભરૂીજી, બાગં્મ ીધી રીધી યે ઓધા; 

વેંથાને ઠેકાણે ભેંતો ચોડી દીધી ટીરી યે શો ....કાનડુ.ે 

અભે જ જમનુા ગ્મા’તા, ભાથે ફેડા ંભેરી ઓધા; 

મખુડાની ભામા રાગી, નલ ચડે શરેી યે શો....કાનડુ.ે 

ઘયનો યે ધધંો ભરૂી, વગાને વાશરેી યે ઓધા; 

લનભા ંલગાડી લારે, લાવંી યંગીરી યે શો....કાનડુ.ે  

આંખરડીને એલી કીધીજી, આંસડુાની શરેી યે ઓધા; 

ભળ્મો યે ભીઠાનો સ્લાભી, યંગ ચાલ્મો યેરી યે શો....કાનડુ.ે 
  

        --ભીઠો બગત 

  ---------------------------------------------------- 
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(213) 

સાધ ુતેયો સગંડો ન છોડંુ 

વાધ ુતેયો વગંડો ન છોડુ ંભેયે રાર, 

   એ રાર ભેયે કદરભેં વતંો, 

રાગી લેયાગી યાભા, 

   જોયુ ંભેં તો જાગી શોજી. 

કયા ધોમા બી ભેયે રાર, 

     અંચયા બી ધોમા શોજી. (2) 

જફ રગ અનો ભનડો ન ધોમો ભેયે રાર, 

   એ રાર ભેયે કદરભેં વતંો, 

રાગી       લેયાગી        યાભા, 

    જોયુ ં ભેં  તો  જાગી  શોજી.  

કયા ં બી   યંગ્મા     વતંો,  

    અંચયા  બી  યંગ્મા  શોજી.(2)  

જફ રગ અનો ભનડો ન યંગ્મો ભેયે રાર, 

        એ રાર  ભેયે કદરભેં વતંો,  

રાગી   લેયાગી  યાભા,  
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  જોયુ ં ભેં  તો  જાગી  શોજી.  

લસ્તીભેં   યશનેા  ભેયે  બાઈ, 

   ભાગીને   ખાના  શોજી.(2)  

ટુકડે  ભેં વે  ટુકડા કયી દેના ભેયે રાર, 

  એ રાર  ભેયે કદરભેં  વતંો, 

 રાગી   લેયાગી     યાભા,  

   જોયુ ં ભેં  તો  જાગી  શોજી. 
 

ઈંદયીકા  ફાધં્મા  અફધતૂ, 

   જોગી ના  કશનેા   જી.(2) 

જફ રગ ભનલા ન ફાધં્મા  ભેયે રાર,  

   એ રાર  ભેયે  કદરભેં  વતંો, 

રાગી   લેયાગી   યાભા,  

   જોયુ ંભેં તો તખત ય જાગી શોજી. 

ભછદંયનો    ચેરો   જતી, 

    ગોયખ  ફોલ્મા શોજી.(2)  

ફોલ્મા છે કાઈં અભયત લાણી ભેયે રાર, 

   એ  રાર  ભેયે  કદરભેં  વતંો,  
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રાગી  લેયાગી   યાભા, 

     જોયુ ં ભેં  તો   જાગી  શોજી.    --ગોયખનાથજી 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

(214)  જગતભા ંસાચો સખુી કોણ? 

  

યજબય સભુખમા કોઈ ન દેખ્મા, ટેક0 

જ્મા ંજોઉં ત્મા ંસખુડુ ંન શોમ ભેયે રાર....યજબય 

જભીં બી દુભખણી, આવભાન ફી દુભખમા;ં 

લન ાણીને સખુ નલ કાઈં ભેયે રાર....યજબય 

ચદંા  ફી દુભખમા, સયૂજ ફી દુભખમા; 

નલ રાખ તાયાને સખુ નલ કાઈં ભેયે રાર....યજબય  

યાજા ફી દુભખમા, પ્રજા ફી દુખણી, 

નયનાયીને સખુડુ ંનલ કાઈં ભેયે રાર....યજબય  

જોગી બી દુભખમા, બોગી ફી દુભખમા,  

તવી વનં્માવી કંુ સખુ નઈ કાઈં ભેયે રાર....યજબય  

ભછદંય કા તૂ જતી ગોયખ ફોલ્મા; 

બજન કયે વોઈ નય સભુખમા ભેયે રાર....યજબય  

 

             --ગોયખનાથ 

  ----------------------------------------------- 
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(215) 

ભેયા સતગરુુએ એયણ અજફ ફનામા 
    એયણ અજફ ફનામા, 

ભેયા વતગરુુએ એયણ અજફ ફનામા. ટેક 

આગ સભરાકય એયણ થાી, ઘકડમા તાય સભરામા જી, 

નયૂત સયૂતકો નીયુ ંસભરાદે, ઊરટા લન ચરામા; 

      ભેયા વતગરુુએ એયણ અજફ ફનામા, 

શયદભ શથોડા સયુતા સનવયણી, ળી અક્કર સભરામા? 

કુબદુ્ધદ્ધ કોટે કયાર કડા ંજરામે શ,ે આતભકુ ખફૂ ફનામા. 

વત કેયા વામફ પ્રેભ યવ ામા, તે થકી તલ્રબઝુામા, 

ભભતા ભાયી બરે લળ કીધી, આતભકુ સખુ આમા; 

     ભેયા વતગરુુએ એયણ અજફ ફનામા. 

નાભબ કભ ય નાલ ચરત શૈ, કુટી ધ્માન રગામા, 

ભચ્છન્ર પ્રતાે ગોયખ ફોલ્મા, અલય આયા થામા; 

   ભેયા વતગરુુએ એયણ અજફ ફનામા. 
 

       --ગોયખનાથ 
 

    

 

 



45 
 

(216) 

ળબક્ષા દે ને ભૈમા નિંગા 
 

ભબક્ષા દે ને ભૈમા સિંગા , જોગી ઊબો છે તાયે દ્વાય, 

           ભમૈા સિંગા.  

બેખ યે ઉતાયો યાજા બયથયી, શૈય ુ ંકયે છે ોકાય, 

        યાજા બયથયી. 

કેભ યે જોલાળે બેખ તભાયો, ખાવુ ંઝેય કટાય, 

         યાજા બયથયી.  

કેવય ચદંન છોડીને આવ્મા, ધમો કા ંબભતૂ અલતાય, 

           યાજા બયથયી. 

શ ેરખ્યુ ંજે રરાટે તે સભથ્મા ન થાત ુ,ં કયનાયો કકયતાય, 

             ભમૈા સિંગા.  

યંગ યેરાલી યાજા ભશરેભા ંભાયા, યેરાવુ ંયંગધાય, 

       યાજા બયથયી. 

દમા કયી ભને છોડો ન એકરી, ભાયગ ફીચ ભઝધાય, 

                 યાજા બયથયી 

જગંરના જોગી જગંરભા ંળોબે, ળોબે નકશ વવંાય, 

         ભમૈા સિંગા. 

અરખ સનયંજન, અરખ સનયંજન, અરખ સનયંજન, 
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         ભમૈા સિંગા. 

ભબક્ષા દેને ભૈમા સિંગા, જોગી ઊબો છે તાયે દ્વાય, 

         ભમૈા સિંગા . 

      --બયથયી —સિંગા વલંાદ 
 

  ------------------------------------------------------- 
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(217) 

 હીયો ખો ભા ! 

 

શીયો ખો ભા ત ુ ંશાથથી 

     આલો અલવય ાછો નઈ ભે, 

ખોઈ ફેઠો ફદંા, ખાખભા ં

     ભાથે સત્રસલધના તા ફે. 

ભોતી ડયા ભેદાનભા,ં ઓલ્મા મયૂખ મરૂ શુ ંકયે? 

ભે કશયાના ાયખ ુજો વતગરુુ વાન કયે....શીયો 

વભજ સલના નય કયે વાધના, ગરુુ ભફન જ્ઞાન ન જડે, 

ાયવભભણનો ાવ ઈ તો, રોઢાને કંચન કયે....શીયો  

તયી ઉતયવુ ંપ્રેભથી જેભ જ ભાથે જા’જા તયે, 

કામા કાચો કૂ છે ભાશંી અભીયવ નીય ઝયે....શીયો 

કશ ેસતરકદાવ શયૂા વગં્રાભે ભયજીલા ભોજુ6 કયે, 

ધાયણ ફાધંી ધયભની તો નભતે છાફડે ઠયે....શીયો 

    શીયો ખો ભા ત ુ ંશાથથી, 

    આલો અલવય ાછો નેઈ ભે.  –સતરકદાવ 
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(218) 

ભૈં અરભસ્ત પકીયા 
  

ભૈં અરભસ્ત પકીયા, વતંો ભૈં અરભસ્ત પકીયા—ટેક 

ભૈં દેલનકો દેલ કશાવુ,ં ભૈં ીયનકા ીયા; 

સનયાધાયવે યમુ ંશનૂ્મભેં, ભૈં વફવે કપફૃ ંઅકેરા....વતંો 

વફ ઘટવે ભૈં ઉફટ વભાઉં, વફ ઘાટ શવંા ભેયા; 

નશીં ભૈં આવુ ંનશીં ભૈં જાવુ,ં કદમા અગય ઘયડેયા....વતંો 

ફેદ કીતાફ ભૈં નશીં ભાનુ,ં યોભ યોભભેં યસભમા; 

નખ-સવખ સધુી નયૂ પ્રગટયા; ભૈં હુલા જ્ઞાન ગબીયા....વતંો 

શનૂ્મભેં ળશય ળશયભેં ફસ્તી, ત્મા ંવે યમુ ંશભ ન્માયા; 

યાભદાવ ચયણે બણે બાદુદાવ, ભૈં હુ ંરાર નફીયા....વતંો. 
  

        --બાદુદાવ 
 

   ----------------------------------------------------- 
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(219)  

ગરુુ ભાયે નજયે ભોતી આમા 
 

ગરુુ  ભાયે  નજયે  ભોતી  આમા  શોજી (2) 

ભૈં તો બેદ બયભકા ામા 

દોઉ લચનકા જા અજા સત્રકુટ તકકમા ઠેયામા 

      બાઈ સત્રકુટ તકકમા —શોજી. 

ચઢી સયુતા વખાગભ કીધો ત્માયે (2) 

સખુભમ વેજ ભફછામા, બાઈ સખુભમ—ગરુુ ભાયે. 

ભોતી ભભણભેં ભભણ ભોતીભેં જ્મોતભેં જ્મોત સભરામા, 

       બાઈ જ્મોસતભેં –શોજી. 

ઐવા શમ કોઈ ખેર અગભકા(2) 

 કદર ખોજ દયળામા 

       બાઈ કદર ખોજે —ગરુુ ભાયે. 

’અધય તખ્તથી ભોતી ઉતમાલ, શનૂ્મ આમ ઠયામા, 

લાકા બેદ લીયરા જાણે(2)ગરુુ ગભવ—ેગરુુ ભાયે. 

ઊંચ નીચ અંતય નશીં ઉનકંુ સનયખ ગનુ ગામા 

     બાઈ શયખ સનયખ —શોજી. 

દાવ અયજણ જીલનકે ચયણે  (2) 
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સનયાધાય દયવામા, બાઈ સનયાધાય દયવામા—ગરુુ ભાયે. 
 

       --દાવ અયજણ 

   ---------------------------------------- 
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(220)   ગરુુ ભાયે અગભ નતયથ ય જાના 

ગરુુ ભાયે અગભ સતયથ ય જાના શોજી; 

વત્મ નાભ ચડલેકી વીડી (2) 

નશીં ોથી નશીં ાના,ં બાઈ નશીં ોથી નલ ાના—ંગરુુ ભાયે 

નેન કભરભેં નીયખી લ્મોને 

સયુત નયુત સનળાના, બાઈ સયુત નયુત સનળાના—ગરુુ ભાયે 

 આ ઘટભા ંઘડીમાા લાગે(2) 

જુલો રુુ આ ક્યાનંા?બાઈ  જુલો રુુ આ ક્યાનંા—ગરુુ ભાયે 

ભન ભયા નશીં ભારા પેયે(2) 

નશીં ધૂ ધ્માના, બાઈ નશીં ધૂ નશીં ધ્માના—ગરુુય ભેયે 

ઐવા શમ કોઈ ખેર અગભકા(2) 

બટકીને બયભાણા, બાઈ બટકીને બયભાણા—ગરુુ ભાયે 

વાલ વપેદી લસ્તય શયેે(2) 

એવા ઉનકા લાના, બાઈ એવા ઉનકા લાના—ગરુુ ભાયે 

દાવ અયજણ જીલનકે ળયણે(2) 

જોગી રુુ છે ત્માનંા બાઈ જોગી રુુ છે ત્માનંા—ગરુુ ભાયે 
  

         --અયજણ બગત 
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(221) 

સદ્ ગરુુને સદેંળો  

 

આટરો વદેંળો ભાયા વદ ગરુુને કશજેો; 

  વેલકના હ્રકદમાભા ંયશજેો....વદેંળો ભાયા ( ) 

વેલા ને સ્ભયણ અભે કોના ંયે કયીએ? 

  તેનો આદેળ અભને દેજો....વદેંળો ભાયા ( ) 

કામાનુ ંદેલ  અભને રાગે છે કાચુ;ં 

  તેની બાલણી અભને દેજો....વદેંળો ભાયા ( ) 

કામા ડળે ને શવંો ક્યા ંજઈ વભાળે? 

  તે ઘય ફતરાલી અભને દેજો....વદેંળો ભાયા ( ) 

બ્રહ્મ સ્લફૃ ભાયી નજરંુભા ંના’લ;ે 

  દળલન કદદાય અભને દેજો....વદેંળો ભાયા ( )  

તભે છો અભાયા ને અભે તો તભાયા; 

  જન્ભો જન્ભની બક્તત  દેજો....વદેંળો ભાયા ( ) 

ફેઉ કય જોડી દાવ અંફાયાભ કશ ેછે; 

  વેલકને ળયણુભંા ંરેજો....વદેંળો ભાયા ( ) 
 

                                    --અંફાયાભ  
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(222) 

પ્રભ ુનલના કોઈ નથી તારંુ 
 

ભેરી દે ભનથી ભારંુ તારંુ યે ભાનલી, 

      પ્રભ ુસલના કોઈ નથી તારંુ. 

સ્ભળાન સધુી તાયા ંવગા ંવફંધંી લારા, 

આલીને ફાે તન પ્મારંુ યે ભાનલી-- પ્રભ ુસલના 

આવ્મા અકેરા ને જાવ6ુ અકેરા લારા, 

બાડુતી ઘયને કશ ેછે ભારુ6 યે ભાનલી-- પ્રભ ુસલના 

રક્ષ ચોયાવીભા ંપયવુ ંન શોમ લારા, 

વાચુ ંને જૂઠંુ કયો ન્મારંુ યે, ભાનલી-- પ્રભ ુસલના 

બતત ીાજીના પ્રભનુે બજતા ંલારા, 

ાભળો અંતે પ વારંુ યે, ભાનલી-- પ્રભ ુસલના 

       --ીા બગત  

  -------------------------------------------- 
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(223) રગન મ્હાયી રાગી 
   (યાગ: ીલુ —તાર કશયલા) 

 

રગન મ્શાયી  રાગી ચતયુભજુ  યાભ, 

શ્માભ વનેશી જીલન મેશી, ઔયનવે ક્યા કાભ; 

નૈન સનશારંુ ર ન ભફવારંુ, સસુભરંુ સનવકદન શ્માભ—રગન  

શકય સસુભયન તે સખુ દુ:ખ જાલે, ભન ાલૈ ભફવયાભ; 

તન ભન ધન ન્મોછાલય કીજૈ, કશત દુરાયી જાભ—રગન 

        --દુરાયી 
 

   ------------------------------------------------- 
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(224)  

ભનલા જી રે હરય હરય 
 

આઠ શોય ને યાત કદલવ તભે, 

    યટના યટજો ઘડી ઘડી યે 

      ભનલા જી રે શકય શકય. 

વાચુ ંનાભ તો ધણીનુ ંવભયો, જે કકયતાયે તાયી કામા ઘડી, 

ગલયીના નદં ગજાનન વભયો, કયદ્ધદ્ધ સવદ્ધદ્ધ દોનુ ંઆગે ખડી. 

        --આઠે શોય0 

જર ફીચ કભર કભર ફીચ કભરમા ંતાય ય એક જ શોજ બયી,  

ઊરટા નીય ચડયા ંસળખય ય, અભયરોકભા ંરાગી જડી.  

                                         

           --આઠે શોય0 

ાચં તત્ત્લકા ફન્મા સિંજય, સયૂતા સયુ ય જઈ ચડી, 

સયુસત એક મયૂસત સનયખરે, યૂણ ામો લાકો ખફય ડી. 

           --આઠે શોય0  

ઈંગરા સિંગરા વેલા વાધના, સષુભુણા નાડી તાયી વશજેે ખડી,  

સત્રકુટી ભશરભેં હુઆ ઉજજમાયા, ઝશ જ્મોત જરી. 

                                --આઠે શોય0 
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વતગરુુ ભળ્મા બાલગય સ્લાભી, તેણે આી એક અભયજડી, 

વતગરુુ ચયણે ફોલ્મા દેલાયાભ, ખરૂ ગઈ ફાકી કયભ કી, 

         --આઠે શોય  

                                          --દેલાયાભ  

  --------------------------------------------------- 
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(225) ા તારંુ યકાળ જાડેજા 

 

 ા તારંુ યકાળ જાડેજા, ધયભ તાયો વબંા યે, 

તાયી ફેડરીને બડુલા નકશ દૌં, જાડેજા યે તોયર કશ ેછે જી—ટેક 

તોડી વયોલય ા વતી ભેં, તોડી વયોલય ા યે, 

ગૌધન તયસ્મા ંલાભમા,ં તોયરદે યે જેવર કશ ેછે જી—ા 

શયણ શણ્મા ંરક્ષ ચાય વતી ભેં, શયણ શણ્મા ંરક્ષ ચાય યે, 

લનના ભોયરા ભાકયમા, તોયરદે યે જેવર કશ ેછે જી—ા 

લ ૂટંી કંુલાયી જાન વતી ભેં, લ ૂટંી કંુલાયી જાન યે, 

વાતલીશુ ંભોડફધંા ભાકયમા, તોયરદે યે , એભ જેવર કશ ેછે જી—ા 

ગોંદયેથી લાેર ગામ વતી ભેં, ગોંદયેથી લાેર ગામ યે, 

ફેન બાણેજાને દુબાસલમા, તોયરદે યે જેવર કશ ેછે જી.—ા 

જેટરા ંભથેજા લા, કાઠી યાણી જેટરા ભથેજા લા યે, 

એટરા ંકુકભો ભેં કમાલ, તોયરદે યે જેવર કશ ેછે જી—ા 

ફોલ્મા જેવર ીય કાઠી યાણી, ફોલ્મા જેવર ીય યે, 

ભને વતં ચયણભા ંયાખજો, તોયરદે યે જેવર કશ ેછે જી.—ા. 

      --વતી તોયરદે અને જેવર ીય  

 

 --------------------------------------------------------------- 
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(226)  

સ્લના જેલો આ સસંાય, ભાથે જભ કેયો ભાય, 
 

જેવર કયી રે સલચાય, ભાથે જભ કેયો ભાય, 

સ્લના જેલો આ વવંાય, તોરી યાણી કયે છે ોકાય, 

આલોને જેવરયામ, પ્રેભ થકી આણ ભભમે, 

યૂા વતં શોમ ત્મા ંજઈ બભમ—ેટેક 

અનબુલી આવ્મો છે અલતાય ભાથે વદગરુુને ધાય, 

જાવુ ંધણીને દયફાય, ફેડરી ઉતાયે બલાય, 

ગરુુના જ્ઞાનનો નશીં ાય, બક્તત ખાડંા કેયી ધાય, 

નગુયા શુ ંજાણે વવંાય, એનો એે ગમો અલતાય—આલોને 

ગરુુની ગસત ગરુુની ાવ, જેલી કસ્તયુીભા ંલાવ, 

જ્મા ંનાભનો સલશ્વાવ, દીનનો નાથ યેૂ આળ—આલોને 

સનત સનત નાલાને જામ, કોમર ઉજી નલ થામ, 

ભાલઠાને ભેઘે કણ નલ થામ, 

    ગભુણકાનો ફેટો ફા કોને કેલા જામ —આલોન ે

દેખાદેખી કયલાને જામ, આતભા મયુખ મકુડમો ગભુામ—આલોને 

કુકડમા કૂલે ડલા જામ, એ તો અધકુયમા ંકશલેામ, 

એને કામ નયૂ ન લયવામ, એના ંકલ્માણ કેભ કયી થામ—આલોન ે
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છીુ ંવમદુયભા ંથામ, એની વપ કભાઈ થામ, 

સ્લાસતના ભેલરા લયવામ, ત્મા ંતો વાચા ંભોતી થામ—આલોને 

શીયા એયણભા ંઓયામ, ભાથે ધણ કેયા ઘામ, 

ફુટે તે પટકકમા ંકે’લામ, તેની ખયે ખફરંુ થાઅમ—આલોને 

શતેે શકય ગણુ ગામ, પ્રેભે ગરુુ જૂા થામ, 

કોયી ાલયીએ લયતામ, 

   ચાય જુગની લાણી વતી તોયર યાણી ગામ —આલોને 

                                          --વતી તોયર  

  ------------------------------------------------------- 
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(227)  

યોઈ યોઈ કે’ને સબંાવુ ંયે, 
 

યોઈ યોઈ કે’ને વબંાવુ ંયે,જાડેજો કે’છે, 

ઊંડા દુ:ખ કોની આગ ગાઉં યે, જેવરજી કશ ેછે; 

રુકદમો રુલે ને ભાહં્યરો બીતય જરે....ટેક0 

અભે યે શતા ંયે વતી યાણી ! ઊંડે જ ફેડરા,ં 

તભ થકી ઓરે કાઠેં થઈએ યે, જાડેજા કશ ેછે....રુકદમો0 
 

ભેરા ઘેરા ંકડા ંવતી યાણી ! વાબ ુસલણ સધુાકયમા,ં 

તભ થકી ઊજા ંકશલેાઈએ યે, જેવરજી કશ ેછે....રુકદમો0 

અભે યે શતા ંયે વતી યાણી ! કડલી લેરે ત ુફંડા,ં 

તભ થકી ભીઠડા ંકશલેાઈએ યે, જાડેજા કશ ેછે....રુકદમો0 

તભ યે ચાલ્મા ંવતી યાણી ! ભોટા ધણીને લામદે, 

લાવંે ભાયા સળમા થાળ શાર યે, જેવરજી કશ ેછે....રુકદમો0 

ગરંુુય પ્રતાે જાડેજો જેવર ફોભરમા, 

ભાયા વાધડુાનો ફેડરો વલામો યે, જાડેજા કશ ેછે....રુકદમો0 

          ---જેવર ીય 
 

   



61 
 

 

(228)  

યભતો જોગીડો ક્ાથંી આવ્મો યે 
 

યભતો જોગીડો ક્યાથંી આવ્મો યે,  

આલી ભાયી નગયીભા ંઅરખ જગામો યે, 

    લૈયાગણ હુ ંતો ફની. 

કાચી કેયી યે, આંફા કેયી ડાે યે, 

શજેી એની યક્ષા કયે છે કોમર યાણી યે, 

        લૈયાગણ હુ ંતો ફની. 
 

કોયી યે ગાગયભા ંઠંડા જોને ાણી યે, 

એલા ાણીડા ંબયે છે નદં કેયી નાયી યે, 

    લૈયાગણ હુ ંતો ફની. 
 

કાન ભાશં ેકંુડ, જટાધાયી યે, 

શજેી એને નભન કયે છે નય ને નાયી યે, 

    લૈયાગણ હુ ંતો ફની. 
 

ફોલ્મા છે ફોલ્મા છે યે કાઈં સનયરફાઈ યે, 

શજેી ભાયા વાધડુા એ અભયાયુભા ંભશારે યે, 



62 
 

    લૈયાગણ હુ ંતો ફની. 
 

      --સનયરફાઈ 
 

   ----------------------------------------- 
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(229)    ભન કૃષ્ણ નલના ફીજે યભત ુ ંનથી 

           (યાગ: બીભરાવી, વીતાયાભ કશો  એ ઢા) 

ભાયા કૃષ્ણ સલના ભને ગભત ુ ંનથી, 

  ભન કૃષ્ણ સલના ફીજે યભત ુ ંનથી —ભાયા 

શયતા ંપયતા ંભચત્ત ચતુ ંનથી, 

  એક કૃષ્ણ સલના કંઈ જડત ુ ંનથી, 

જર તયંગે, તયંગે જર શોત ુ ંનથી, 

  નથી જથી તયંગફૃ ભબન્ન જયી —ભાયા 

ઘતૃ મસલણ ફીજે ભતુ ંનથી, 

  દસધ, નલનીત, તક્ર સલણ શોત ુ ંનથી, 

સલના ભન્થન તત્ત્લ ન ભતુ ંકદી, 

  ગરુુ ચયણ કભર સલણ લવતુ ંનથી —ભાયા 

વકૃ્ષ ફીજક સલણ ઊગી ળકત ુ ંનથી, 

  ત્ર-ષુ્-ળાખે ફીજ શોત ુ ંનથી, 

અંતે વકૃ્ષને ફીજ કંઈ ભબન્ન નથી, 

  તેભા ંઉત્સત્ત, ક્સ્થસત, રમ કંઈએ નથી —ભાયા 

છે છે તે નથી નથી થાત ુ ંનથી, 

  જે નથી જ નથી તે શોત ુ ંનથી,  

શકયયેલ જગત,જગદેલ શકય: 

  ઓ ‘ાગર’ કૃષ્ણ સલના કંઈ જ નથી —ભાયા     --વતં ાગર 
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(230) 

સનુભયણ કયી રો સાચા ધણીનુ ં
 

શવંો શારલાને રાગ્મો, કામાનો ગઢ બાગં્મો, 

તભે ોયા પ્રભાણે જાગો, શવંો શારલાને રાગ્મો.   ટેક. 

સનત સનત સનરા ભત કયો નમણે, સતૂાને વાશફે આઘો; 

સસુભયણ કયી રો વાચા ધણીનુ,ં તભે ભોજ મતુતાપ ભાગો—શવંો 

જાગ્મા વોઈ નય વવંાયભા ંવીધ્મા, જેણે ઉજેડ ભેલ્મો આઘો; 

ભાયગ ધામા તે ફશોત સખુ ામા, 

     તેનો જયા ભયણ બે તે બાગ્મો —શવંો 

જયા શોંચી ત્માયે જભડા આવ્મા, દેશડી તણો દર બાગં્મો; 

કૂડીએ આલી કામાનો ગઢ ઘેમો, 

     ત્માયે અંધો અયજલાને રાગ્મો —શવંો 

કૂડી છે કામા ને કૂડી છે ભામા, જૂઠડી આ જગ જાણો; 

વાચો નાભ વાશફેકો જાણો, બણે લશુાણો બાણો—શવંો 

                                  --વતં બાણ વાશફે  

   ----------------------------------------------------- 
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(231) 

સતગરુુની નળખાભણ 

 

ધાયને ધાયને ધાયને યે, તાયા વતગરુુની સળખાભણ ધાયને. 

ભશાભતં્ર કરુણા કયી આપ્મો, સલચાય કય તેના વાયને યે—વત0 

દવ ઈષ્ન્રમો દભન કયીને, દેશાધ્માવને ટાને યે—વત0 

જન્ભ ભયણનુ ંકાયણ તારંુ, લાવનાના ફીજને ફાને યે—વત0 

બાણ કશ ેવત-્-ભચત્ત—આનદંભા ંવભજી, ઊતયો બલાય યે—વત0 

         --બાણ વાશફે 

  --------------------------------------------------------- 
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(232)  

 

જેને લાગમા ંળબ્દના ફાણ 
 

જેને લાગ્મા ંળબ્દના ંફાણ યે, 

  જેને પ્રેભે લીંધામેર પ્રાણ યે, 

સતવ્રતા જેના સય ુયદેળે, 

  એનો કેભ ઝંાવુ ંઝા યે ? 

નાથ સલના અભને સનરા ન આલે, 

  સતૂા વેજરડી શૂી વભાન યે....જેને 

દીક દેખી જ્માયે ભનડા ંરોબાણા, 

  ત્મા ંતગેં છોડયા એના પ્રાણ યે. 

આ ોતાનુ ંજ્માયે અક્ગ્નભા ંશોમ્યુ ં, 

  ત્માયે દલી ામ્મો એ સનલાલણ યે....જેને 

ચરં ચકોયને પ્રીત ફધંાણી, 

  ફદંા ચાદંો લશ ેઆવભાન યે. 

દેશ ઉરટાલે તોમ દૃષ્ષ્ટ ન રટે, 

  જેના ંનમણાભા ંઘયેૂ એ સનળાન....જેને  

જ ળેલાને પ્રીતે ઘણેયી ફદંા,  

  ભીન ફવે જ ભામં યે. 

સકૂ ગમા નીય ત્માયે પ્રાણ લછૂટયા, 
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  જો જો પ્રીત કમાલના પ્રભાણ યે....જેને 

ઊડી ગઈ યજની ટી ગમા ંસતસભય, 

  તોમ ન ભટયા ંઅભબભાન યે,  

કશ ેયસલદાવ વત બાણ પ્રતાે, 

  સ્લપ્નુ ં વવંાકયમો જાણ યે....જેને 
      

     --યસલ વાશફે  

   ---------------------------------- 
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(233)  

ભાયા સાહફેો સોહાગી ભળમા આનદં ઘડી 

 

આનદં ઘડી, શતેે બજલા શકય, 

ભાયા વાશફેો વોશાગી ભભમા આનદં ઘડી. 

પ્રેભનો સમારો ભાયા ગરુુજીએ ામો, 

નયુતે ને સયુતે ભેં તો સનયખ્મા શકય; 
 

વત ળફદ ભાયા ગરુુએ સણુામો, 

જોતા ંને જોતા ંઅભને લસ્ત ુજડી....ભાયો 
 

રુકદમા કભભા ંહુલા અજલાા, 

તખત તયલેણી ય જ્મોત ુ ંખડી; 

કશ ેયસલયાભ વતંો બાણ પ્રતાે, 

અશય આવન ઉય સયુતા ચડી....ભાયો 
 

      --યસલ વાશફે 

  ---------------------------------------------------- 
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(234)  

મૂ યે નલનાનુ ંકામા ઝાડવુ ં
 

મૂ યે સલનાનુ ંકામા ઝાડવુ ંયે જી, 

એને ડતા ંન રાગે લાય.... મૂ યે0 

એને ણુ્મ યે ફૃ યે ખાતય યૂજો યે જી, 

એજી એના ંમભૂમા ંાતાભા ંજોને જામ....મૂ યે0 

એજી એને વત્મફૃી જ સવિંચજો યે જી, 

એજી એની નયૂત સયૂત દોનુ ંાભણમાય....મૂ યે0 

એજી ળીર ને વતંો એલા ંપ રાગળે યે જી, 

એજી એ તો અભય પ જેલા ંશોમ....મૂ યે0 

એભ કશ ે‘યસલયાભ’ ગરુુ બાણ યતાે, 

એજી પ્રભનુે બજીને ઊતયો તભે બલાય....મૂ યે0 

          --યસલ વાશફે 

      ---------------------------------------------------- 
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(235)  

કોણે ફનાવ્મો આ ચયખો 

 

 નયૂતે સયુતે નીયખો, 

એના ઘડનાયા યે યખો, આ કોણે ફનાવ્મો ચયખો? 

આે જાલે એ ફોરાલેજી, જ્મા ંજુઓ ત્મા ંવયખો; 

દેલ દેલ કયે કુાયા, ાયખ થઈને યખો—આ કોણે 

ધ્માનકા ધનૂભેં જ્મોત જરત શૈ, સભટયો અંધાયો અંતયકો; 

એ અજલાે અગભ સઝૂે, બેદ જડયો ઉન ઘયકો—આ કોણે 

ાચં તત્ત્લકા વાજ ફનામા, ખેર ખયો એ નયકો; 

લન તૂરી યભે પ્રેભવે, જ્ઞાની શોકે નીયખો—આ કોણે 

યસલયાભ ફોલ્મા ડદા ખોલ્મા, ભેં ગરુાભ ઉન ઘયકો; 

એ ચયખાની આળ ન કયજો, ચયખો નશીં યશ ેવયખો—એ કોણે 

              --યસલ વાશફે 
 

  ---------------------------------------------------------- 
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(236)     તાયો ભટી જામ ઘોય અંધાયો 

ફૃડા યાભને વબંાો, તાયો ભટી જામ ઘોય અંધાયો; 

ઘણા ંજનભથી ગોથા ંખાતો, આવ્મો જીલ દુભખમાયો—ફૃડા 

બલવાગયની ભરૂલણીભા,ં વદ્ ગરુુ તેં નલ ધામો; 

ભ ૂડંા ભાણવની બઈફધંી કયતો, ચયતો અખજ ચાયો—ફૃડા 

વકંટ ડ્ુ ંત્માયે શકયને વબંામાું, શલે ભને ાય ઉતાયો; 

વદ્  ગરુુએ દાલો છોડી દીધો, ત્માયે જભે કમોડકાયો—ફૃડા 

ગરુુ ને ગોસલિંદ દો કયવાણા, ત્માયે ઉગમાલનો ક્યા ંઆયો? 

તન, ભન, ધન ગરુુજીએ અલણ કીધા,ં 

      ત્માયે આવ્મો ઉગમાલનો લાયો —ફૃડા  

ગનુા શતા ત ભાપ કકયમા, ત્માયે ગોસલિંદ કશ ેભત ભાયો; ત્રણે ભલુનભા ંતેજ તભારંુ, 

ભાશંી લણજ કયે લણજાયો—ફૃડા 

શાથીના મખુભા ંૂો શતો, વદ્ ગરુુએ કાઢયો ફાયો; 

વદ્ ગરુુનો ભકશભા છે ભોટો, પ્રીતેથી કાયજ સધુાયો; 

કશ ેયસલદાવ વત બાણ પ્રતાે, ફાલન અક્ષય ફાયો—ફૃડા 

         --યસલ વાશફે 

  ---------------------------------------------------- 
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 (237) 

સતંો કયડા જ્ઞાન અભાયા 
      વતંો કયડા જ્ઞાન અભાયા; 

કશ ેસનુે કાઈં કાભ ન આલે, ગ્રશ વો વતંો ઉતયે ાયા—વતંો 

કથની કથે ને કયે ચતયુાઈ, અંતય કયે ન સલચાયા; 

બેખ ધમો ણ બ્રહ્મ ન ચીન્મો, કદન કદન ફઢયા અશકંાયા—વતંો 

ભારા સતરક રઈ કયભેં સભુયણી, અંતય ધ્માન ન રામા; 

હુ ંહુ ંકયત શડકામા કુત્તા, કશ ેબાઈ તેં કમાું ત્માગ્મા—વતંો 

જગત કયે એ ત ુ ંશી કયત શૈ, એક કીની અસધકાઈ; 

ભાા સતરક છા સભુયણી, જગત ખામા પોવરાઈ—વતંો 
 

ફ કદખરાઈ રજામા ફાના, કટ કરેજા ભાશંી; 

યોભ યોભકી યાભ જાનત શૈ, ફાશયે કયત ફડાઈ—વતંો 

ાખડં બક્તતવે પ્રભ ુનશીં યીઝે, ગરુુ કાચા ભત જાણો; 

યસલદાવ યભતા યાભ સછાન્મા, વદ્ ગરુુ ભતા ંબાણો—વતંો 
 

           --યસલયાભ 

   ------------------------------------------------------ 
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(238) 

હભ યદેળી ખંી સાધ ુ
 

શભ યદેળી ખંી વાધ,ુ આ યે દેળના નાશીં; 

આ યે દેળના જીલ અબાગી, ર રભા ંયરાશા—શભ 

ાલં સલના ચરના ચાચં સલના ચગૂના, ાખં સલના ઊડ જાઈ; 

સલના સયુતકી નયૂત શભાયી, અનર ન શોંચે ત્માઈં—શભ 

આઠે શોય અદ્ધય યશ ેઆવન, કફહુ ન ઊતયૈ આની; 

જ્ઞાની, ધ્માની, સલજ્ઞાની થક ગમા, એલી અકથ્મ કશાની—શભ 

છામંે ફેસ ુ ંતો અક્ગ્ન વ્માે, ધૂભા ંફહુ ળીતરાઈ; 

છામા ધૂથી વદ્ ગરુુ ન્માયા, શભ શૈ વદ્ ગરુુ ભાશંી—શભ 

સનગુલણ ફૃ શભાયા વાધ,ુ વગણુ નાભ ધયાઈ; 

કશ ેયસલયાભ સનયંતય લાવો, વફ ઘટ ઝરકે જાઈ—શભ 

         --યસલયાભ 

   ------------------------------------------------ 
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(239) 

ભાયા બલના પેયા ટળમા યે 
 

 વખી આજ શભાયે આંગણે, યભે ચૌદ ભલુનનો સ્લાભી યે, 

જેણે ગોકુભા ંરીરા કયી, હુ6 તો યૂણ દલી ાભી યે. 

વખી જોગી, મનુી જોતા પયે, ના’લે ઋસ તવીને ધ્માને યે, 

વખી ઘટ ઘટ પ્રગટ યભી યહ્યા, એની ભશાલામક સનળાની યે. 

વખી ગોદાલયીભા ંભજંન કકમા, હુ ંતો સત્રલેણીભા ંનાશી યે, 

વખી દાન ને ણુ્મ ભેં અસત કમાું, નીયખલા સત્રભલુનયામ યે. 

વખી ગોકુ જોયુ,ં જોઈ દ્વાયકા, જોમા જગન્નાથ ને કાળી યે, 

વખી અણજાણે ઘણી આથડી, શલે પ્રીતભ લવે ભાયી વે યે. 

વખી કાઠેં શીયો ને શાલુ ંગોતતી, ભને ભનના ભેયભ ભભમા યે; 

વખી બાણ ચયણે યસલ ફોલ્મા, ભાયા બલના પેયા ટભમા યે. 

          --યસલયાભ 

   ------------------------------------------------- 
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(240) 

કોડીરા કહાનસે લાયી જાઉં 
 

ઓધલજી યે, લાત ુ ંકોને આ કશીએ, 

ભારંુ ભચતડુ ંચોયામર યે, ભારંુ ભનડુ ંકયામર. 

કોડીરા ભાલા કશાનવે યે, લાયી જાઉં યે—ટેક 

પ્રીત ુછે યૂલની, એલી નલીયુ ંનકશ થામ નાથજી યે. 

           લાયી જાઉં યે.  

છુાલી તો નકશ યશ ેછાની, ભય ભય જામ ળયીય, 

        ઓધાજી યે. 

કદલવ જામ છે દોહ્યરા, પ્રભ ુજાણીએ જુગ જેલડા ંયે, 

          લાયી જાઉં યે. 
 

રુદનને કયતા,ં એ યજની ણ જામ, 

ધીયજુ ંક્યા ંરગી ધયીએ, એ લારીડાના વ્રેશ કેભ સલળભે યે. 

        લાયી જાઉં....ઓધાજી યે. 

તેની દાઝે તે એ ભાશંરેા ળયીય, 

પ્રેભની ાજંયીએ, એ લારીડા સલરફં ન કીજીએ યે. 
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      લાયી જાઉં યે....ઓધાજી યે. 
 

નભેયા કા ંથમા, એ નદંજીના રાર, 

ભોયાયના સ્લાભી, ગરુુ યસલને ચયણે સલનલે યે, 

દળલન દેજો એ દીન દમા....ઓધાજી યે. 

       --ભોયાય વાશફે  

 

   ----------------------------------------------- 
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(241)       હરયને કાગ 
 

રાલો રાલો કાગીઓ ને દોત, શકયને રખીએ યે; 

એલો ળો છે અભાયો દો? નાવ્મા પયીને યે. 

જાલ જાલ ધતૂાયા કાન, તભે છો ફહુયંગી યે; 

તભે કોઈના ંન યાખ્મા ભાન, ઘણાનંા છો વગંી યે. 

ઊંડા કૂલાભા ંઆજ, ઉતામાલ શકય અભને યે; 

એલા લયત લાઢોભા ભશાયાજ, ઘટે નશીં શકય તભને યે. 

ગરુુજી અમતૃ ાઈને આજ, ઉછેમાું શકય અભને યે; 

એલા લખડા ઘોો ભા ભશાયાજ, ઘટે નશીં શકય તભને યે. 

અભય છેડો આજ ઓઢાડયો, શકયએ અભને યે; 

ખેંચી ભરમો ભા ભશાયાજ, ઘટે નશીં શકય તભને યે. 

આંગીએ ઝારીને આજ,યભાડયાશંકયએ અભને યે;  

 તભે તયછોડો ભા ભશાયાજ, શુ ંકશીએ તભને યે.  

વાબંી યસલ ગરુુ બાણ, સત્રકભ ફેડી તાયો યે;  

એલા ભોયાય કશ ેછે ભશાયાજ, બલવાગય ઉતાયો યે. 

        --ભોયાય વાશફે 

   ----------------------------------------------- 
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(242) 

ભોયાય સાહફેની નલયહ લેદના 

 

કશોને, ઓધલજી ! અભે કેભ કયીએ? 

    ભનડા,ં શયાણા,ં પ્માયા, ભોયરીએ ! 

વ્માકુ થઈને અભે લનભા ંપયીએ, 

    શકય શકય મખુથી ઓચયીએ —કશોને. 

નથી યેલાત ુ ંભચત્ત ચોયી રીધા,ં 

     પ્રીત કયીને યલળ કીધા,ં 

એને યે ચયણ અનેક વીધા,ં    

      પ્રેભના પ્મારા ાઈને ીધાં —કશોને. 

દળલન કદમો તો ભાયે કદલાી, 

   લશારા રાગે છે અભને લનભાી, 

સત્રભલુન વાથે ભાયી રાગી તાી,  

   નમણા ંયહ્યા ંછે ભાયા ન્માી –કશોને 

લેદે  સનેધ  કીધી  યે  નાયી, 

      ઓતભ  કયી લા’રે ઓધાયી; 

લશતેે યુથીલા’રે રીધા ંલાી, 
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     ફહુ યે નાભીએ ભફયદ વબંાલી —કશોને 

પ્રગટ   ફૃે   શકય  યભાણુ,ં 

    જુગના ંજીલણ ભાયે વાચુ ંનાણુ;ં 

દાવ ભોયાયને યસલ ગરુુનુ ંફાનુ,ં 

    છુાવ્યુ ંનકશ કયી યશ ેછાનું —કશોને, 

        --ભોયાય વાશફે 
 

   ------------------------------------------------ 
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(243) 

લાહ લાહ યે અભીયી સતંનકી 
 

લાશ લાશ યે અભીયી વતંનકી 

  વતંનકી શકયબતતનકી —લાશ લાશ યે 

ભાન અભાન સનયાદય લાયો 

ીંડે ીંડે તીથાલટન કી (2) 

રોબ ભોશ ઔય કાભાક્ગ્ન તેં 

રટ ભાયી ગચ્છન ક્રોધન કી—લાશ લાશ યે 

શા ંશા ંકેદ કીમો તીન ાચં કડકય 

 તેયી દેશાઈ ચેતનકી (2) 

તખત સવિંશાવન કકમો અધયતર 

તાી યે રાગી વભાધન કી—લાશ લાશ યે 

અનબુલ દેળભેં લવે સનયંતય 

આતભયાભ અખડંન કી 

લાશ ભોયાય ચયન યવ ચોંટયો 

ફભરશાયી ઐવે ભશતંન  કી—લાશ લાશ યે   --ભોયાય વાશફે 
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(244) 

ભેયે પ્રીતભ ચરે યદેળ 

ભેયે પ્રીતભ ચરે યદેળ જીલન ભૈ& કૈવે જીવુ.ં 

આલે ન જાલે કોઈ ખફય ન રાલે, 

  કોલન કો કશાવુ ંવદેંળ? ....ભેયે 

વાચુ ંકશો તો ભૈં વગં ચલ ૂગંી 

   શા  યે ભૈં કદર કકમા દયલેળ....ભેયે 

નાશીં કશો તો ભૈં સનશ્ચમ ભફૃગંી 

    શા યે ભૈં ઐવો ભરમો ઉદેળ....ભેયે  

મયુત સલના ભૈં સયૂત ન દેખુ,ં 

   આતભકંુ આદેળ....ભેયે 

દાવ ભોયાય કો ભેયભ યસલ ભભમા, 

    યૂણ કકમા યલેળ....ભેયે 

      --ભોયાય વાશફે 
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