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**ગણતિ લદંના 
         (1)  

જમ ગણેળ ગણનાથ દમાનનનધ 

વકર નલઘન કય દૂય શભાયે—ટેક  જમ. 

પ્રથભ ઘયે જો ધ્માન તભુાયો 

નતવકે યૂણ કાયજ વાયે       II1II જમ 

રફંોદય ગજલદન ભનોશય 

કય નિશરૂ લય ધાયે            II2II જમ 

   

રયદ્ધિનવદ્ધિ દોઉ ચભય ઢુરાલે 

મૂક લાશન યભ સખુકાયે       II3II જમ 

 

બ્રહ્મારદક સયુ ધ્માલત ભનભેં  

ઋનમનુનગણ વફ દાવ તમુ્શાયે   II4II જમ 

 

બ્રહ્માનદં વશામ કયો નનત 

બક્તજનોં કે તભુ યખલાયે          II5II જમ 

   ----------------  
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(2) 

ભહયે કયો ભહાયાજ યે 
 

પ્રથભ શરેા ંવભયીએ, સ્લાભી તભને સુઢંાા, 

રયદ્ધિ નવદ્ધિના તભે દેલ દેલતા, ભશયે કયો ભશાયાજ યે—પ્રથભ 

ભાતા યે જેની ાયલતી યે, સ્લાભી તભને સુઢંાા, 

નતા છે ળકંય દેલ દેલતા, ભશયે કયો ભશાયાજ યે.--- પ્રથભ 

તેર નવિંદુયની વેલા ચડે યે સ્લાભી તભને સુઢંાા, 

ગાભા ંફૂરડાનંો શાય દેલતા, ભશયે કયો ભશાયાજ યે.--- પ્રથભ 

કાનભા ંકંુડ ઝશે યે, સ્લાભી તભને સુઢંાા, 

  

ગાભા ંભોતીડાનો શાય દેલતા, ભશયે કયો ભશાયાજ યે.--- પ્રથભ 

યાલત યણળીની નલનતંી યે, સ્લાભી તભને સુઢંાા, 

 

બક્તોની યશજેો વાથ દેલતા, ભશયે કયો ભશાયાજ યે.--- પ્રથભ 
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(3) 

ગણિ ગાઈ રે 
 

ગણત ગાઈ ર,ે વદામ સખુ ાઈ રે, 

     ગરુુ ભળ્મા છે બ્રહ્મજ્ઞાની, ભાયા શરયજન ! 

    ીઓને પે્રભયવ જાણી યે શોજી. 

નલઘન નલદાયણ, કાજ સધુાયણ, 

    ક્રોડ તેિીવ આગેલાની, ભાયા શરયજન ! 

    ીઓને પે્રભયવ જાણી યે શોજી. 

જર કેયી ેદાળ બઈ વફ, 

    જર કેયી જુગનત યચાણી યે, 

વોશી વાશફે કેભ છોડીએ, ફદંા ! 

  તનભન ધન કુયફાની, ભાયા શરયજન !  

    ીઓને પે્રભયવ જાણી યે શોજી. 

ભલૂ્મો બભયો પયે બટકતો, 

  ફોરે બયભ કેયી લાણી યે, 

વતગરુુ ભે વાન વભજાલે, 

  આતભની ઓખાણી, ભાયા શરયજન ! 

    ીઓને પે્રભયવ જાણી યે શોજી. 

ગરુુજીએ શાથ ધમો નળય ઉય, 

  ઝશ જ્મોત ુ ંદયળાણી યે, 

નભટયો અંધેયો, બમો યે ઉજજમાયો, 

    રશયદે જ્મોત જણાણી , ભાયા શરયજન !  
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     ીઓને પે્રભયવ જાણી યે શોજી.  

આ યે ભાયગડે કે’તા નય વીધ્મા લીયા, 

  વોનરે સયુતા ફધંાણી યે, 

ઊજ્મો લેયાગ, યભ કેયી બગનત તો 

  શરયજન લીયરાએ ભાણી, ભાયા શરયજન ! 

    ીઓને પે્રભયવ જાણી યે શોજી. 
 

વાધડુાનંી લાણી ભેં વદામ મખુ જાણી, 

   ફાલો ફોરે લેણ ય લાણી યે, 

કશ ેબેયલનાથ ખરુ ગમા ંતાા ંતો  

  અયવ યવ ઓખાણી, ભાયા શરયજન !  

   ીઓને પે્રભયવ જાણી યે શોજી.  

નોંધ:  ‘ગણેળલદંના ’ના િણ બજનો અશીં યૂા થમા. 

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

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

(4)  

ભેં તમુ્હેં રયઝાને આઈ હૂં 
 

બગલાન તમુ્શાયે ભન્ન્દયભેં, ભૈં તમુ્શેં રયઝાને આઈ હૂ,ં 

લાણીભેં તનનક નભઠાવ નશીં, ય નલનમ સનુાને આઈ હૂ.ં..બગલાન 

પ્રભકુા ચયણામતૃ રેને કો, શૈ ાવ ભેયે કોઈ ાિ નશીં; 

આંખો કે દોનોં પ્મારોભેં, કુછ બીખ ભાગંને આઈ હૂ.ં..બગલાન 

તભુવે રેકય ક્યા બેંટ ધરંુ, બગલાન આકે ચયણોભેં; 

ભૈં બબકુ હ ૂ ંતભુ દાતા શો, વમ્ફધં ફતાને આઈ હૂ.ં..બગલાન 

 

વેલા કો લસ્ત ુનશીં કોઈ, રપય ભેયા હ્રદમ દેખ રેના; 

શા ંયોકય આજ આંસઓુંકા, ભેં શાય ચઢાને આઈ હૂ.ં ...બગલાન 
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(5) 

હભાયૌં મયુરીલાયો શ્માભ 

 

 શભાયૌં મયુરીલાયો શ્માભ, 

 બફન ુમયુરી ફનભાર ચરંિકા, નરશિં રશચાનત નાભ –શભાયૌં 

ગોરૂ બ ૃદંાલન ચાયી, બ્રજ જન યૂન કાભ; 

માશી વોં રશત બચત્ત ફઢૌ નનત, રદન રદન ર નછન જાભ—શભાયૌં 

નદંીસયુ ગોલયધન ગોકુર, ફયવાનોં નલશ્રાભ; 

નાગયીદાવ દ્વાયકાભથયુા, ઈન વોં કૈવો કાભ- શભાયૌં 

                         --નાગયીદાવ  
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(6)શ્રીજી ભેયા ઐસા યંગ યતસમા. 
કારકો કાર, ઈળ ઈળનકો,  

  અનત રશ અતરુ તોલ્મો નશીં જાઈ; 

નદંદાવકો જીલન બગરયધય, 

   ગોકુ ગાભકો કંુલય કન્શાઈ 

   *     *    * 

શ્રીજી ભેયા ઐવા યંગ યનવમા 

  મજુને ફોરાલે લારો ઘડી ઘડી  

ભોય મગુટુ ીતાફંય ળોબે 

  ફવંી ફજાલે લશારો તાન બયી ..શ્રીજી 

ભાખન નભવયીકો બોગ રગાઉં 

  દૂધ કટોયા બયી બયી     ...શ્રીજી 

દોડ દોડ દયળનકો જાલે 

  ઝાટ લાગે તડાતડી     ...શ્રીજી  

ચાય ચોકકો ભરંદય ફનામો 

આ નલયાજે લશારો છય તયી ...શ્રીજી 

વફ વબખમનભેં યાવ યચ્મો શૈ 

  દળથન દે લશારો ઘડી ઘડી  ...શ્રીજી 
 

નદંદાવ પ્રભકુી છફી નનયખત 

  શ્રીજી કે ચયનભેં જામ ડી  ...શ્રીજી —નદંદાવ 

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

 (7)  
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એક રારસા ભનભહ ઁધાયી  

    (યાગ: આવાલયી ) 
 

એક રારવા ભનભશ ઁધાયી 

ફવંી લટ, કાબરિંદીતટ, નટનાગય નનત્મ નનશાયૌં 

મયુરી—તાન ભનોશય સનુન સનુન તન—સનુધ વકર બફવાયૌં 

ર—ર નનયબખ ઝરક અઁગ અંગનન રુરકત તનભન લાયૌં 

રયઝઊં શ્માભ ભનાઈ ગઈ ગનુ ગુજં—ભાર ગય ડાયૌં 

યભાનદં ભબૂર જગ વગયૌ શ્માભરશિં શ્માભ કુાયૌં 

      --યભાનદંદાવ 

  --------------------------------- 
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 એક રારસા (પ્રાર્થના) 
કદા વનૃ્દાયણ્મે નલભરમમનુાતીયબુરને 

ચયન્ત ંગોનલન્દં શરધયસદુાભારદવરશતમ ્

અગે્ર કૃષ્ણ સ્લાનભન ્ભધયુ મયુરીલાદન નલબો 

પ્રવીદેત્માકોળન ્નનનભનભલ રદલવાન ્
 

  મમનુાજીનો સુદંય રકનાયો શોમ, વનૃ્દાલનના સુદંયલનોભા ંગોનલિંદ ફવંી ફજાલતા, 

ફરયાભ અને સદુાભા આરદ ગામો વાથે નલચયી યહ્યા શોમ, શ ેભાયા પ્રાણનાથ ! શ ે

ભદનભોશન ! ઓ ભાયા બચત્તડાના ચોય ! ભાયા એલા રદલવો ક્યાયે આલળે કે જ્માયે હુ ં

તભાયી આ પ્રકાયની છબફ હ્રદમભા ંધાયણ કયીને, ાગરોની ેઠે કૃષ્ણ ! કૃષ્ણ ! ોકાયતો 

ોકાયતો ભાયા જીલનના વંણૂથ વભમને નનભેની ેઠે લીતાલી દઈળ. 

   ------------------------------------- 
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(8)  

ચયન સયોજ ગહૂં 
  (યાગ: વાયંગ) 

શૌં નદંરાર બફના ન યહૂ ં

    ભનવા લાચા ઔય કભથણા 

રશતકી તો વૌં કહ ૂ ં

    જો કછુ કશૌં નવય ઉય 

  વૌ શૌં વફે વહૂ ં

વદા વભી યહૂ ંબગરયધય કે 

  સુદંય લદન ચહૂ ં

મશ તન અથન શરયકો કીનો 

  મશ સખુ કશા ંરહૂ ં

યભાનદં ભદન ભોશન કે 

  ચયન વયોજ ગહૂ ં

    --યભાનદંદાવ  

   ------------------------------  
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(9) 

ભેયો ભાઈ ભાધો સો ભન રાગ્મો 
 

ભેયો ભાઈ ભાધો વો ભન રાગ્મો 

ભેયો નૈન અરુ કભરનૈનકો ઈકઠોયો કરય ભાન્મો.—ભેયો0 

રોક ફેદકી કાનન તજી ભૈં ન્મૌતી અને આમો; 

ઈક ગોનલિંદ ચયનકે કાયન ફેય વફનવોઠાન્મો—ભેયો0 

અફ કો બબન્ન શોમ ભેયી વજની ! દૂધ નભલ્મો જૈવે ાન્મો 

યભાનદં નભરો બગરયધય વો શૌં શરી શચાન્મો—ભેયી0 

        --યભાનદંદાવ  

  --------------------------------------- 
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(10) 

 વજૃભડંર  અભયિ ફયસૈ યી 
(યગુર નપ્રમાનો અદ્ ભતુ નદં ભશોત્વલ) 

(યાગ: વાલનીકલ્માણ, તાર: નતતાર) 

વજૃભડંર અભયત ફયવૈયી; 

જસદુા નદંગો ગોનનકો, સખુ સશુાગ વયવૈ યી—વજૃ0 

ફાઢી રશય અંગ –અંગભેં, જમનુા તીય નીય ઉછયૈ યી; 

ફયવત કુસભુ દેલ અંફય તે, સયુનતમ દયવનરશત તયવૈ યી—વજૃ0 

કદરી ફદંનલાય ફધંાલૈં, તોયન ધજુ વનથમા દયવૈ યી; 

શયદ દૂધ દનધ યોચન વાજૈ, ભગંર કરવ દેખી શયવૈ યી—વજૃ0 

નાચૈં ગાલૈં યંગ ફઢાલૈં જો જાકે ભનભેં બાલૈ યી; 

સબુ વશનાઈ ફજત યાત રદન, ચહુ ંરદનવ આનદંઘન ચાલૈ યી—વજૃ0 

ઢાઢી ઢારઢઅન નાબચ રયઝાલૈ, જો ચાશૈગો વો ાલૈ યી 

રના રરના ઝૂર યશ ેશૈં , જસદુા ભગંર ગણુ ગાલૈ યી—વજૃ0 

કયે નનછાલય તન ભન વયફવ, જો નદં નદંન કો જોલૈ યી; 

યગુરનપ્રમા મશ નદં ભશોત્વલ, રદન પ્રનત લા વજૃભેં શોલૈ યી—વજૃ0 

        --યગુરનપ્રમાજી 

  ---------------------------------------  
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(11) 

કાનડુાનુ ંકાભણ 

    (યાગ ભેઘયંજની, તાર: ઝતાર) 

શ્માભ સ્લરૂ ફસ્મો રશમભેં, રપય ઔય નશીં જગ બાલૈ યી 

કશા કહુ ંકો ભાનેં ભેયી, નવય ફીતી વો જાને યે. 

યવના યવના વફ યવ પીકૈ, દૃગનન ન ઔય યંગ રાગેયી 

સ્ત્રલનનન દૂજી કથા ન બાલૈ, સયુ-વદા નમકી જાગૈ યી 

ફઢયો નલયત અનયુાગ અનોખો, રગન રગી ભન નશીં રાગે યી 

જુગર નપ્રમા કે યોભ યોભ તેં, શ્માભ ધ્માન નશીં ત્માગૈ યી 

       --યગુરનપ્રમાજી  

  --------------------------------------------- 
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(12)  

દળથન દો ઘનશ્માભ નાર્ 
 

દળથન દો ઘનશ્માભ ! નાથ ! ભોયી અંબખમા ઁપ્માવી યે. 

ભન ભરંદય કી જ્મોનત જગા દો ઘટ ઘટ લાવી યે 

     દળથન દો ઘનશ્માભ !..ધ્રલુ 

ભરંદય ભરંદય મયૂત તેયી, રપય બી ન દેખી સયૂત તેયી, 

યગુ ફીતે ના આઈ નભરનકી, યૂણ—ભાવી યે, 

     દળથન દો ઘનશ્માભ !(1) 

દ્વાય દ્યાકા જફ તભુ ખોરે, ચંભ સયૂભેં ગ ૂગંા ફોરે, 

અંધા દેખે, રગંડા ચર કય, શોંચે કાળી યે, 

            દળથન દો ઘનશ્માભ !(2)  

ાની ી કય પ્માવ બઝુાવુ,ં નૈનકો કૈવે વભજાઉ? 

     દળથન દો ઘનશ્માભ  !(3) 

      --બચિટભાથંી 

  -----------------------------------  
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(13) 

ફનલાયી િેયા સહાયા 
 

 ફનલાયી યે જીનેકા વશાયા તેયા નાભ શૈ; 

મઝેુ દુનનમાલારોંવે ક્યા કાભ ફનલાયી યે. 

જૂઠી દુનનમા, જૂઠે ફધંન, જૂઠી શ ેવફ ભામા’ 

જૂઠે સ્લાવ કા આનાજાના જૂઠી શૈ વફ કામા. 

શો  ઓ  ઓ વચ્ચા તેયા નાભ શૈ...ફનલાયી0 

યંગભેં તેયી યંગ ગઈ બગયધય છોડ રદમા જગ વાયા; 

ફન ગઈ તેયે પે્રભકી જોગન, ભનકા રે એક તાયા 

શો  ઓ  ઓ, અફ પ્માયા તેયા નાભ શૈ..  ફનલાયી0 

        --બચિટભાથંી  

  --------------------------------------- 
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(14) 

 નૈન બયી દેખ્મૌ નદંકુભાય 
(યાગ:ધનાશ્રી) 

  

નૈન બયી દેખ્મૌ નદંકુભાય 

તા રદનતેં વફ ભબૂર ગમૌં શૌં, બફવયમૌં ન રયલાય—નૈન0 

બફન દેખે શૌં બફકર બમૌં શોં, અંગ અંગ વફ શારય; 

તાતેં સનુધ શૈ વાલંયી મયૂનતકી, રોચન બરય બરય ફારય—નૈન0 

રૂ યાવ ૈનભત નશી ભાનોં, કૈવે નભરૈ રો કન્શાઈ; 

કંુબનદાવ પ્રભ ુગોલયધનધય, નભબરમૈ ફહુરય યી ભાઈ—નૈન0 

            --કંુબનદાવજી 
 

 

  ------------------------------------------  
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શ્રીકૃષ્ણની રૂભાધયુી 
 

ભાથે ે મકુુટ દેબખ, ચરંિકા ચટક દેખી 

છબફકી રટક અટક દેબખ, રૂયવ ીજજમે 

રોચન બફવાર દેબખ, ગયે ગુજંભાર દેખી 

અધય યવાર દેબખ. બચત ચાલ કીજજમે 

કંુડર શરનન દેબખ, અરક ફરનન દેબખ 

રક ચરનન દેબખ, વયફવ શી દીજજમે 

ીતામ્ફયકી છોય દેખી, મયુરીકી ઘોય દેખી 

વાલંયે કી ઓય દેબખ, દેબખફોઈ કીજજમે. 

     --એક બક્ત 

  --------------------------  
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(15)  

કન્હૈમા કન્હૈમા કુાયા કયેંગે 
   (શ્રીકૃષ્ણપે્રભ) 

 

 કન્શૈમા કન્શૈમા કુાયા કયેંગે, 

  રતાઓભેં વ્રજકી ગજુાયા કયેંગે. 

કશીં તો નભરેંગે લે ફાકેં બફશાયી, 

  ઉન્શીંકે ચયણ બચત્ત રગામા કયેંગે ..કન્શૈમા0 

હ્રદમ ભેં ભનામેંગે શભ પ્રેભ ભરંદય, 

   લશીં ઉનકો ઝૂરા ઝૂરામા કયેંગે ..કન્શૈમા0 

ઉન્શેં શભ બફઠામેંગે આંખો ભેં રદરભેં 

  ઉન્શીં વે વદા રૌ રગામા કયેંગે  ...કન્શૈમા0  

ઉન્શેં પે્રભ ડોયી ભેં જફ ફાધં રેંગે, 

      કશો કૈવે બાગ જામા કયેંગે  ..કન્શૈમા0 

જજન્શોંને છુડામે મે વફ પંદ બ્રજકે 

  લશી ભેયે વકંટનભટામા કયેંગે ..કન્શૈમા0 

જો રૂઠેંગે શભવે લશ ફાકેં બફશાયી, 

  ચયણ ડ ઉન્શેં શભ ભનામા કયેંગે ..કન્શૈમા0 
 

   ----------------------------------------- 
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(16)  

ભૈંને ભહેંદી યચાઈ યે, કૃષ્ણ નાભકી 
  (કૃષ્ણભમ જીલન) 

 ભૈંને ભશેંદી યચાઈ યે, કૃષ્ણ નાભકી, 

ભૈંને બફન્ન્દમા વજાઈ યે, કૃષ્ણ નાભકી; 

ભેયી ચરુડમોં ે કૃષ્ણ, ભેયી ચ ૂદંડી ે કૃષ્ણ, 

ભનેં નથની ઘડાઈ યે, કૃષ્ણ નાભકી  --ભૈંન0ે 

ભેયે નમનોભેં ગોકુર બબ્રન્દાલન , 

ભેયે પ્રાણોભેં ભોશનભનબાલન; 

ભેયે ઓઠોં ે કૃષ્ણ. ભેયે હ્રદમભેં કૃષ્ણ, 

ભૈંને જ્મોનત જગાઈ યે, કૃષ્ણ નાભકી –ભૈંન0ે 

અફ છામા શૈ કૃષ્ણ અંગ અંગભેં, 

ભેયા તન-ભન યંગા શૈ કૃષ્ણ યંગભેં; 

ભેયા પ્રીતભ શૈ કૃષ્ણ, ભેયા જીલન શૈ કૃષ્ણ, 

ભૈને ભારા ફનાઈ યે, કૃષ્ન નાભકી  --ભૈન0ે 

              --“દ્વાયકાધીળ” બચિટભાથંી 

 

  ----------------------------------  
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(17) 

 ક્યોં છોડ રદમા? 
  (યાગ :બફશાગ) 

નાભ જન ક્યોં છોડ રદમા?  

બગલાન જન ક્યોં છોડ રદમા? 

    છોડ રદમા, ક્યોં છોડ રદમા?  ..ટેક 

    ક્રોધ ન છોડા, જૂઠ ન છોડા, 

  વત્મ લચન ક્યોં છોડ રદમા?   ...બરા વત્મ. 

જૂઠે જગભેં રદર રરચાકય, 

અવર લતન ક્યોં છોડ રદમા?   ...બરા અવર. 

કોડીકો તો ખફૂ વમ્શારા, 

રાર યતન ક્યોં છોડ રદમા?   ...બરા રાર. 

જેરશ સનુભયન તેં અનત સખુ ાલે 

વો સનુભયન ક્યોં છોડ રદમા?   ...બરા  વો. 

ખારવ ઈક બગલાન બયોવે 

તન, ભન, ધન ક્યોં ન છોડ રદમા?  .... બરા તન. 

       --ખારવ  

   --------------------------------------- 
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(18)  

સાઈં િેયે કાયન નૈના બમે ફૈયાગી 
 

વાઈં તેયે કાયન નૈના બમે ફૈયાગી; 

તેયા વત દયવન મશીં, કછુ ઔય ન ભાગંી. 

નનવફાવય તેયે નાભકી, અંતય ધનુન જાગી; 

પેયત શૌં ભારા ભનૌં, અંસલુનન ઝરય રાગી. 

રક તજજ ઈત ઉક્ક્ત તેં, ભન ભામા ત્માગી; 

દૃન્ષ્ટ વદા વત વનમખુી, દયવન અનયુાગી. 

ભદભાતે યાતેં ભનૌં, દાધે નલયશ-આગી; 

નભલ ુપ્રભ ુદૂરનદાવકે, કરંુ યભ સબુાગી.  

      --દૂરનદાવ 
 

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

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

(19) 

 ગરુુ કયી દો બલ-ાય 

  

બફન દયવન બઈ ફાલયી 

ગરુુ દ્યૌ દીદાય. 

વાશફે ચબર આલૌ 

ઈતની દમા શભ ય કયૌ 

કોઠાયી યતન જડાલકી 

શીયા રાગે રકલાય 

તારા કંુજી પે્રભ કી 

ગરુુ ખોરી રદખાલો 

ફદંા ભરૂા ફદંગી 

તભુ ફકવન શાય 

ધયભદાવ અયજી સનુો 

કય  દ્યો બલ ાય 

  --ધયભદાવ  

  -------------------------- 
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(20) 

સિનાભ કે લેાયી 
 

શભ વતનાભ કે લેાયી 

કોઈ કોઈ રાદે કાવંા—ીતર 

કોઈ કોઈ રલીંગ સુાયી 

શભ તો રાદ્યા નાભ ધનીકા 

યૂન ખે શભાયી....શભ 

 ૂજંી ન ટટેૂ નપા ચૌગનુા 

લણજ રકમા શભ બાયી 

શાટ જગાતી યોરક ન વરકયે 

નનબથમ ગૈર શભાયી ...શભ. 

ભોતીબુદં ઘટરશ ભૈં ઉજૈ 

સરુકયત બયત કોઠાયી 

નાભ-દાયથ રાદ ચરા શૈ 

ધયભદાવ લેાયી ...શભ. 

   --ધયભદાવ  

  ----------------------------------- 
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(21) 

ત ૂહંી ભેયે યસના ત ૂહંી ભેયે ફૈના. 
 

ત ૂશંી ભેયે યવના, ત ૂશંી ભેયે ફૈના, 

  ત ૂશંી ભેયે સ્ત્રલના ત ૂશંી ભેયે નૈના. 

ત ૂશંી ભેયે આતભ કંલર ભઝંાયી, 

  ત ૂશંી ભેયે ભનવા તમુ્શ નતલાયી.... ત ૂશંી 

ત ૂશંી ભેયે ભનશીં ત ૂશંી ભેયે વાવંા, 

  ત ૂશંી ભેયે સયુતેં પ્રાણ નનલાવા.... ત ૂશંી 

ત ૂશંી ભેયે નખનવખ વકર ળયીયા, 

  ત ૂશંી ભેયે જજમ યે જ્યુ ંજરનીયા.... ત ૂશંી 

તમુ્શ બફન ભેયે ઔય કોઈ નાશીં, 

  ત ૂશંી ભીયી જીલનન દાદૂ ભાશઁી.... ત ૂશંી  

     --બકત દાદૂ  

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

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

(22)   

યાભ યસ ભીઠા યે 
 

યાભ યવ ભીઠા યે, કોઈ ીલૈ વતં સજુાણ 

વદા યવ ીલૈ પે્રભસુ,ં વો અબફનાવી પ્રાણ—ટેક 

ઈરશ યવ મનુન રૌગ વફૈ, બ્રહ્મા-બફસનુ—ભશળે 

સયૂ—નય, વાધ-ુવતં જન, વો યવ ીલૈ વેવ—યાભ 

નવધ—વાધક જોગી—જનત, વતી વફૈ સખુદેલ, 

ીલત અંત ન આલઈ, ઐવા અરખ અબેલ—યાભ. 

ઈરશ યવ યાતે નાભદેલ, ીા અરુ યૈદાવ, 

નલત કફીયા ના થક્યા, અજ હુ ંપે્રભ નમાવ—યાભ 

મશ યવ ભીઠા જજન નમા, વો યવ શી ભારશિં વભાઈ. 

ભીઠે ભીઠા નભબર યહ્યા, દાદૂ અનત ન જાઈ—યાભ. 

       --બક્ત દાદૂ  
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(23)  

અજહ ૂન અતનકસે ાન કઠોય 
  (યાગ- ગોડી-ભાડી)  

દયવન બફના ફહુત રદન ફીતે સુદંય-પ્રીતભ ભોય, 

ચાય પ્રશય ચાયહુ જુગ ફીતે, યૈન ગલાઈ બોય. 

અલધ ગમે અજહુ નરશ આમે, કતહુ યશ ેબચત્તચોય. 

કફહ ૂનૈન નનયબખ નરશ દેખે, ભાયગ બચતલત તોય, 

દાદૂ ઐવેરશ આતયુ બફયરશનન જૈવૈરશ ચદં ચકોય. 

  *  *  * 

દાદૂ પ્રીત જ ભીનકી, ર એક જુદા નરશ શોમ. 

શામ અબાગી જીલ અજહ,ૂ શરયભેં બચત્ત નરશ ોમ. 

            --બકત દાદૂ 
 

   ========================== 
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(24) પ્રીતિ રગી તભુ નાભકી 
 

પ્રીનત રગી તભુ નાભકી, 

   ર બફવયૈ નાશી. 

નજય કયો અફ ભેશયકી 

   ભોરશ નભરૌ ગુવંાઈ....પ્રીનત. 

બફયશ વતાલૈ શામ અફ 

   જજમ તડૈ ભેયા, 

તભુ દેખનકો ચાલ શૈં 

   પ્રભ ુનભરૌ વફેયા ....પ્રીનત. 

નૈના તયવે દયવકો 

   ર રક ન રાગૈ, 

દયદ ફદં દીદાયકા 

   નનનવ ફાવય જાગ.ૈ...પ્રીનત. 

જો આમકે પ્રીતભ નભરૈ 

   કય નનનભ ન ન્માયા,  

અફ કફીય ગરુુ ાઈઁરા 

   નભરા પ્રાન નમાયા....પ્રીનત. 

     --કફીય  

  -------------------------  
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(25)  

ાનીભેં ભીન તમાસી 
  (યાગ: બૈયલી)  

ાનીભેં ભીન નમાવી, 

  ભોશ ેસનુ સનુ આલત શાવંી. ટેક. 

આત્ભજ્ઞાન નલના નય બટકે, 

  ક્યા ભથયુા, ક્યા કાળી યે ...ાનીભેં  

જોગી શોકય ફવે જગંરભેં, 

  ફન ફન રપયે ઉદાવી યે...ાનીભેં  

કસ્તયુી મગૃ નાબબ ફવત શમ, 

  ઢૂંઢત શૈ ફન ઘાવી યે...ાનીભેં  

ોથી ઢ ઢ રંડત મલેુ, 

  તોમ ન નભરે અનલનાળી યે...ાનીભેં  

ભવીદ ચઢ કય મલુ્રા ંકુાયે, 

  તોમ ન નભટે જભ પાવંી યે...ાનીભેં  

કશત કફીયા સનુો બાઈ વાધ,ુ  

  ગરુુ બફના ન ટે ચોયાવી યે...ાનીભેં  
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  ----------------------- 
 

 

 

 

(26) 

ત ૂનેં કફહું ન કૃષ્ણ કહ્યો (યાગ: ફયલા કાપી—તીન તાર) 

જન્ભ તેયો ફાતોં શી ફીત ગમો, તનેૂ કફહુ ંન કૃષ્ણ કહ્યો... તનૂે 

ાચં ફયવકા બોરા-બારા, અફ તો ફીવ બમો; 

ભકય ચીવી ભામા કાયન, દેળ નલદેળ ગમો... તનૂે 

તીવ ફયવકી અફ ભનત ઉજી, રોબ ફઢે નનત નમો; 

ભામા જોડી રાખ કયોડી, અજહુ ંન તપૃ્ત બમો... તનૂે 

વિૃ બમો તફ આરવ ઉજ્મો, કપ નનત કંઠ યહ્યો; 

વાધવુગંનત કફહુ ંન કીની, બફયથા જન્ભ ગમો... તનૂે 

મશ વવંાય ભતરફકા રોબી. ઝૂઠંા ઠાટ યચ્મો; 

કશત કફીયા વભજ ભન મયૂખ , ત ૂક્યોં ભરૂ ગમો? ... તનૂે 

         --કફીયજી  

  ---------------------------------------  
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(27)  

ફદંા ભાટી સે તભર જાના  

ખાખભેં ખી જાના, ફદંા ભાટી વે નભર જાના; 

તભુ ભત કયો અબબભાના, એક રદન લનવે ઊડ જાના..ટેક. 

સ્લપ્ન—નભટ્ટીકા ભશરે ફનામા, મખૂથ કશ ેઘય ભેયા; 

જભડા આલળે જીલ રેલા, નરશ છેૂ ઘય તેયા..ખાખભેં 

રીરાએ શયેો, ીા શયેો, શયેો ીતાફંય વાચા; 

રૂનમાનુ ંગજ ભવરૂ શયેો, તો મે ભયણ કેયી આળા..ખાખભેં 

વોનાએ શયેો, રૂાએ શયેો, શયેો ઝગભગ વાચા; 

લાયી-લાયીએ ભોતી યે ઠાવંો, તો મે ભયણ કેયી આળા.. ખાખભેં 
 

શાથીવે ચરતા ઘોડેવે ચરતા, ચરતા નોફત નનળાના; 

રીરીએ ીી ખેયખ ચરતી, તોમે ભયણ કેયી આળા..ખાખભેં 

ભાતા તાયી જન્ભ રૂએ, રૂએ ફેની ફાયે ભાવા; 

ઘય કેયી તીયીમા તેય રદન રૂએ, પેય કયે ય આળા..ખાખભેં 

એક રદન જીલો, દો રદન જીલો, જીલો લયવ ચાળા; 

કશત કફીયા સનુો ભેયે વાધ,ુ તો મે ભયણ કેયી આળા.. ખાખભેં 

         --કફીયજી 
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   -------------------------------- 
 

 

 

 

(28) 

ઈસ િન ધનકી કૌન ફડાઈ 
   (યાગ  ીલ ુ:દીચદંી)  

ઈવ તન ધનકી કૌન ફડાઈ, 

  દેખત નૈનોંભેં નભટ્ટી નભરાઈ   ...ટેક.  

અને ખાતય ભશર ફનામા, 

  આરશ જાકય જગંર વોમા    ...ઈવ.  

શાડ જરૈ જૈવે રકડીકી ભોરી, 

  ફાર જરે જૈવે ઘાવકી ોરી ...ઈવ.  

કશત કફીય સનુ ભેયે ગનુનમા, 

  આ મલેુ ીછે ડફૂ ગઈ દુનનમા ...ઈવ.  

       --કફીયજી 

   -------------------------- 
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(29)  

યાભ બજે સો જીિા જગભેં 
 

યાભ બજે વો જીતા જગભેં, યાભ બજે વો જીતા. 

હ્રદમ શિુ કીનો નરશ નનજકો, ળીખે બાગલત-ગીતા—જગભેં 

શરયસુ ં શતે ન ફાધં્મો મયુખ, કશત સનુત રદન ફીતા—જગભેં 

ધન જોફન કછુ કાભ ન આલે, કાભ ન આલે નભતા—જગભેં 

કશત કફીયા કાર રે જામગો, જ્યુ ંફકયેકંુ બચત્તા—જ્ગભેં 

       --કફીયદાવજી 
 

  -------------------------------------------  
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(30)  

ફીિ ગમે રદન બજન બફના યે 
    (યાગ: ફાગેશ્રી)  

 ફીત ગમે રદન બજન બફના યે, 

ફાર અલસ્થા ખેર ગલઁામો 

જફ જલાનન તફ ભાન ઘના યે.  1 
 

રાશ ેકાયન મરૂ ગલઁામો 

અજહુ ઁન ગઈ ,ભનકી તષૃ્ણા યે.  2 

કશત કફીય સનુો બાઈ વાધો 

ાય ઉતય ગમે વન્ત જના યે.  3 
 

     --કફીયદાવજી 

  -------------------------- 
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(31) 

મખુડા ક્યા દેખો દયનભેં? 

 

મખુડા ક્યા દેખો દયનભેં? 

તેયે દમા ધયભ નરશ ભનભેં...મખુડા 

કાગદકી તો નાલ ફનાઈ, તયતી છોડી જરભેં; 

ધયભો ધયભી ાય ઉતય ગમે, ાી ડફેૂ નછનભેં ...મખુડા 

 

જફ રગ ફૂર યશ ેફૂરલાડી, લાવ યશ ેનનજ ફૂરનભેં; 

એક રદન ઐવી શો જાલેગી, ખાખ ઉડેગી તનભેં...મખુડા 

ચઆૂ ચદંન અફીય અયગજા, ળોબે ગોયે તનભેં; 

ધન જોફન ડુગંયકા ાની, ઝય જાલેગા નછનભેં.. મખુડા 

નરદમા ગશયેી નાલ યુાની, ઊતય ચરે સગુભભેં; 

 ગરુુમખુ શોએ વો ાય ઉતયે, નગયુા યોલે લનભેં...મખુડા  

કૌડી કૌડી ભામા જોડી, સયુત યશ ેનનજ ધનભેં; 

દળ દયલાજે ઘેય બરમે જફ, યશ ગઈ ભનકી ભનભેં.. મખુડા 
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બગમા ભાગં વભાયે, રેત જુરી જુર તનભેં; 

કશત કફીય સનુો બાઈ વાધ,ુ એ ક્યા રઢ યશ ેભનભેં...મખુડા 

         --કફીયદાવજી 
 

 

   ---------------------------- 
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(32) 

ભો િો અભને હરયજન ભજો યે 

 

ભો તો અભને શરયજન ભજો યે, દુરયજન જો દૂય યે 

શરયજન ભાયા આનલમાને શવી અભાયી દેશ (2) 

યોભે યોભ યંગ રાગી યહ્યો, જેભ લાદ લયવે ભેશ...ભો તો 
 

શરયજન ભાયા આતભા, ને હુ ંશરયજનની દેશ(2) 

 યોભે યોભ યંગ રાગી યહ્યો,જેભ નેનાભા ંલશ ેનેશ...ભો તો 

શરયજન ગાઠંડી શીયાની તે, ગયજ નલના ભત ખોર(2) 

કોઈ ભળે શીયા ાયખ,ુ એ રેળે ભોંઘે ભોર.., ભો તો 

શરયજન ભાયા સઈૂ યહ્યા. એની ચોકી કયે બગલાન(2) 

દાવ કફીયની નલનતંી, એને ચયણકભ નલશ્રાભ...ભો તો 

        --કફીયદાવજી   

   ----------------------  
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(33) 

સાધો સહજ સભાતધ બરી 
(યાગ:ધનાશ્રી, બજન કેયલાકી ધનૂભેં ) 

વાધો વશજ વભાનધ બરી 

  ગરુુ પ્રતા જા રદનવે જાગી, 

  રદન રદન અનધક ચરી ...1.. 

જશ ઁજશ ઁડોરૌ વો રયકયભા, 

  જો કછુ કયૌં વો વેલા, 

જફ વોલૌં તફ કયૌં દંડલત,  

  જૂૌં ઔય ન દેલા.  ...2...  

કશૌં વો નાભ, સનુૌં વો સનુભયન, 

      ખાઔં નમોં વો જૂા,  

બગયશ ઉજાડ એક વભ રેખૌં, 

  બાલ નભટાલૌ દૂજા  ...3... 

આંખ ન મ ૂદંૌં કાન ન રંુધૌં, 

  તનનક કષ્ટ નરશ ધાયૌં.  

ખરેુ નૈન રશચાનૌ શનઁવ શનઁવ , 

  સનુ્દય રૂ નનશાયૌં ...4...  

 

 વફદ નનયન્તય વે ભન રાગા, 

  ભબરનલાવના ત્માગૌ. 
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ઉઠત ફૈઠત કફહુ ંન છૂટૈ, 

  ઐવી તાયી રાગી  ...5...  

કશ કફીય મશ ઉનમનુન યશની, 

  વો યગટ કરય ગાઈ. 

દુખ સખુવે કોઈ યે યભદ, 

  તેરશ દ યશા વભાઈ  ...6...  

  ----------------------------------- 
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(34) 

જગિભેં નાિા કૈસા હૈ 

 

ભત રપય ભનલા ભરુા બારા, જગતભેં નાતા કૈવા શૈ 

ભાતા કશ ેએ િુ શભાયા, ફશને કશ ેલીયા ભેયા શૈં 

બાઈ કશ ેમશ ભજુા શભાયી, નાયી કશ ેનય ભેયા શૈ—જગતભેં 

ેટ કડ કય ભાતા યોમગી, ફાશં કડ કય બાઈ, 

રટ ઝટ તેયી નિમા યોલેંગી, શવં અકેરા જાઈ—જગતભેં 

જીલે તફ રગ ભાતા યોલે, ફશન યોલે દળ ભાવા, 

તેયા રદન બિ નિમા યોલે, રપય યૂા કયે તભાવા—જગતભેં. 

ચાય ગજકી ચાદય ભગઁલાઈ, ચઢા કાઠકી ઘોડી, 

ચાયો કોનવે આગ રગાઈ, ફૂંક રદમા જ્યુ ંશોયી—જગતભેં 

શાડ જરે જૈવી લનકી રકડી, કેળ જરે જ્યુ ંલાળંા, 

વોને જેવી કામા જયે તેયી, કોઈ ન આલે ાવા—જગતભેં 

નેશ સ્નેશકા તા ન ામા, ઢૂંઢ રપયા ચહુ ંાવા, 

કશત કફીય સનુો બાઈ વાધ,ુ તજો જીલનકી આળા—જગતભેં 

  --------------------------------------------------- 
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(35) 
 

ભન રાગો ભેયો માય પકીયીભેં 
(યાગ: કાબરિંગડા—તીનતાર) 

ભન રાગો ભેયો માય પકીયીભેં 

  જો સખુ ાલો યાભ બજનભેં,  

  વો સખુ નારશ અભીયીભેં  ...1... 

બરા બયુા વફકા સનુન રીજૈ, 

  કય ગજુયાન ગયીફીભેં ...2...  

પ્રેભ-નગયભેં યશનન શભાયી, 

   બરી ફનન આઈ વબયૂીભેં...3... 

શાથભેં કૂંડી, ફગરભેંવોતા, 

    ચાયોં રદનવ જાગીયીભેં...4... 

 

આબખય મશ તન ખાક નભરેગા, 

  કશા રપયત ભગરૂયીભેં? ...5... 

 

કશત કફીય સનુો બાઈ વાધો, 

  વારશફ નભરૈ વબયૂીભેં ...6... 
  

   --કફીયદાવજી  
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