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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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                            વાખીઓ 
 

 

  બજસનકો બજનની ળફૃઆત કયતા ંશરેા ંથોડી વાખીઓ ગામ છે.તે દ્વાયા તેઓ શ્રોતાજનોને 

બજન વાબંલા ભાટે તૈમાય કયે છે. આ આરફેર(ઘટંડી)  લગાડી તેઓ શ્રોતાઓના ભનને 

ઢંઢોીને જાગતૃ કયે છે. શોંસળમાય, ખફયદાય, વતંોની વલાયી આલી યશી છે. તભે જાગતૃ ભને 

વાબંળો તો રાબ થળે. નકશતય ભાયી ભશનેત ફયફાદ જળે અને તભાયો વભમ. 
 

  વાખીની ફે રીટીભા ંઅખટૂ ફોધ બમાલ શોમ છે. વાખી અથલા દુશાને હુ ંતો ળબ્દના ફાણ કહુ ં

છ.ં જો લાગી જામ, અંતયભા ંઊતયી જામ તો જીલનનો રટો કયી નાખંે છે. ઘણીલાય જે કાભ ભોટા 

ભોટા ળાસ્ત્રના ગ્રથંો કયી ળકતા નથી તે કાભ આ ફે રીટીનો દુશો કયી જામ છે.  

  તરુવીદાવ ભશાયાજનુ ંજીલન આ ફે રીટીના દુશાએ  જ રટાલી નાખેંલુ.ં તરુવીદાવજી 

યલુાનીભા ંકાભાધં શતા. અનેક મશુ્કેરીઓ લેઠી સમય ગમેરી ત્નીને ભલા આવ્મા. તેભની ત્ની 

યત્નાલરીએ ળયીય ઉયનો ભોશ છોડાલલા નીચેનો દુશો કહ્યો અને તરુવીદાવજીનુ ંજીલન યભાભાથંી 

મકુ્ત થઈ યાભભમ ફની ગયુ.ં 

  શાડચાભકી દેશ ભભ, તાય જજતની પ્રીસત 

  તાસ ુઆધી જો યાભપ્રસત, અલવી સભટશી બલબીસત.  
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  દુશો વાબંી તરુવીદાવજીએ વવંાયનો ત્માગ કમો અને તેઓ યાભની ળોધભા ંચારી 

નીકળ્મા. “મઝેુ યાભવે કોઈ સભરા દો.” શનભુાન દાદાની કૃાથી તેભને યાભના ંદળલન થમા.ં 

યાભચકયત ભાનવ-યાભામણ જેલો ભશાન ગ્રથં રખી જીલન કૃતાથલ કયુું.  

  ભાયી જ લાત કહુ.ં તરુવીદાવજીનો એક દુશો વાબંી ભને ષુ્ક જ્ઞાન ભી ગયુ.ં  

  કાભ ક્રોધ ભદ રોબ કી જશા ંરગ ભનભેં ખાન, 

  કશા ં કંડત,  મયુખ કશા, દૌ  એક   વભાન. 
 

  પ્રખય કંડત ફન્મો શોમ યંત ુજો તે કાભ. ક્રોધ, ભદ –રોબને ભનભાથંી કાઢી ન ળક્યો શોમ 

તો તેલી સલદ્વતા શુ ંકાભની? તેના ંકયતા ંેરો અબણ મખૂલ વાયો છે.  

  યકશભન એક વાખીભા ંકશ ેછે: 
   

 યન, ફન, વ્માસધ સલસિભેં, યકશભન ભમો ન કોમ; 

  જો યચ્છક જનની જઠય, વો શકય ગમે નકશ વોચ.  

  ભાયે યણભા,ં લનભા ં યખડવુ ંડ્ુ,ં ભાયા ઉય અનેક વ્માસધઓ અને વકંટો આવ્મા ણ હુ ં

કશિંભત ન શામો. કાયણકે પ્રભ ુઉય ભને ણૂલ સલશ્વાવ શતો. જે પ્રભએુ ભારંુ યક્ષણ ભાતાના ગબલભા ં

કયુું છે તે વદા વલલદા ભારંુ યક્ષણ કયળે. કાઅણલ પ્રભ ુકાઈં સઈૂ ગમા નથી. બક્તનુ ંકલ્માણ કયલા 

તે શભેંળા જાગતા જ  યશ ેછે. 
   

 આ પ્રભાણે નાની વયખી વાખી ઘણુ ંઘણુ ંકશી જામ છે. એટરે જ તો બજસનકો 

વાબંનાયાના ભનને જાગતૃ કયલા બજનોની ળફૃઆત કયતા ંશરેા ંઆલી અથલવબય વાખીઓ 

વબંાલે છે. વાખી વાબંી વાબંનાયા વાફદા થામ   તે છી તેઓ બજન વબંાલે છે. 

વાબંનાયા વાફદા થમા લગય બજન વાબંે તો તેનો કાઈં અથલ નથી.  
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  આ વાથે તરુવીદાવજી, કફીયજી, નાયામણસ્લાભી લગેયે અનેક વતંોની વાખીઓ વકંણરત 

કયી છે. તે કંઠસ્થકયજો, કોઈ લખત બલવાગયથી તભને તાયી દેળે.  

 

(1) કફીયા મખુ વોશી બરો, જા મખુ સનકવૈ યાભ  I 

જો મખુ યાભ ન સનકવૈ, વો મખુ શૈ કકવ કાભ  II  

(2) નાભ ણરમા ઉવને જાન ણરમા, વકર ળાસ્ત્રકા બેદ  I 

ણફના નાભ નયકે ગમા, ઢ ઢ ચાયોં લેદ  II 
 

(3) કફીય કશ ેકભારકુ, દો ફાતા સળખ રે  I 

 કય વાશફકી ફદંગી, ભખેૂકુ કુછ દે  II 
 

(4)  કફીય મશ ભન રારચી, વભજે નશીં ગલંાય  I 

બજન કયનકો આસ,ુ બોજનકો હુસળમાય  II  

(5) કફીય વફ જગ સનધલના, ધનલતંા નકશ કોઈ I 

ધનલતંા વોઈ જાસનમે, યાભનાભ ધન શોઈ   II 
 

(6) કફીય પ્મારા પ્રેભકા, અંતય કદમા રગામ I 

      યોભ યોભભેં યભી યહ્યા, ઔય અભર ક્યા ખામ  II 

(7)કફીય આ ઠગાઈએ, ઔય ન ઠગીએ કોમ I 

    આ ઠગે સખુ ઉજે, ઔય થગે દુ:ખ શોમ  II 

(8) કફીય જ શકયનાભ ત,ૂ મખુવે કછ ન ફોર I 
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   ફાકશયકા ટ ફધં કય, અંતયકા ટ ખોર   II 
 

(9) ભન ભયે ન ભામા ભયે, ભય ભય જામ ળયીય I 

     આળા તષૃ્ણા ના ભયે, કશ ગમે દાવ કફીય  II 

(10)ચરતી ચક્કી દેખ કે, કદમા કફીયા યોમ I 

    દો ડ બીતય આમ કે, વાબતૂ યશા ન કોમ  II  

(11) શાડ જરે જ્યુ ંરાકડી, કેળ જરે જ્યુ ંઘાવ I 

      વફ જગ જરતા દેખકે, કફીયા બમો ઉદાવ II 

(12) કાભીકા ગરુુ કાભ શૈ, રોબીકા ગરુુ દાભ I 

        કફીયકા ગરુુ વતં શૈ, વતંનકા ગરુુ યાભ  II 

(13) ભારા સતરક ફનામ કે, ધભલ સલચાયા નાકશ I 

      ભારા ણફચાયી ક્યા કયે, ભેર યશા ભન ભાકંશ  II 

(14) જ ત વમંભ વાધના, વફ સસુભયનકે ભાશંી I 

      કણફયા જાને યાભ જન, સસુભયન વભ કછ નાશી  II  

(15) પ્રાયબ્ધ શરેે ફના, ીછે ફના ળયીય I 

      કફીય અચફંા શૈ મશી, ભન નકશ ફાધંે ધીય  II 

(16) બયુા દેખન ભૈં ચરા, બયુા ન ામા કોમ I 

      જો તન દેખા આના, મજુવા બયૂા ન કોમ II  

(17) જફ ભૈં થા તફ શકય નશીં, અફ શકય શૈં શભ નાકશ I 

      પ્રેભ ગરી અસત વાકંયી, તાભેં દો ન વભાકશ  II 

(18) નૈનોંકી ણચક ડાકયકે, તુયી રગં ણફછામ I 

         રકોંકી ણચક ડાકયકે, સમ કો ણરમા કયઝામ  II 
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(19) પ્રેભ સછામા ના ણચૈ, જ્મા ઘટ યગટ શોમ I 

        જો ૈ મખુ ફોરે નશીં, નૈન દેત શૈ યોમ  II 

(20)મશ તો ઘય શૈ પ્રેભકા, ખારા કા ઘય નાકશ I 

     વીવ ઉતાયૈ, ભઈુ ધયૈ, તફ ૈઠે ઘય ભાકંશ  II 

(21) આસધ ઔ સખુી બરી, વાયી વો વતંા  I 

       જો ચાશગેા ચૂડી, ફહુ કયેગા ા  II 

(22) કફીય વોમા ક્યા કયે, જાગી જો મયુાય I 

      એક કદન શૈ વોલના, રમ્ફે ાલં વાય  II 

(23) આઠ શય ચોવઠ ઘડી, રાણગ યશ ેઅનયુાગ I 

       કશયદૈ રક ન ણફવયે, તફ વોચા લૈયાગ  II 

(24) યાત ગલંાઈ વોમ કય, કદલવ ગલંામો ખામ I 

      શીયા જનભ અભોર થા, કૌડી ફદરે જામ  II 

(25) કાર કયે વો આજ કય, વફકશ વાજ તજુ વાથ I 

      કાર કાર ત ૂક્યા કયે, કાર કારકે શાથ  II 
 

(26) તરુવી મા વવંાયભેં, બાત બાત કે રોગ I 

      વફવે કશરસભર ચારીએ, નદી નાલ વજંોગ  II 

(27) તરુવી ય ઘય જામ કે, દુ:ખ ન કકશમે યોમ I 

       ભાન ગભુાલે આનો, ફાટં ન રેલે કોમ  II 

(28)તરુવી જગભેં આમકે, કય રીજે દો કાભ I 

      દેનેકંુ ટુકડા બરા, રેનેકંુ શકય નાભ  II 

(29) તરુવી તફ ભેં જાસનમો, ફડો ગયીફ સનલાજ I 

        ભોતીકણ ભોંઘા કકમા, વોંઘા કકમા અનાજ  II 



ીઓને પ્રેભ યવ પ્મારા --ફે                                           બજનવગં્રશ(દુરલબજીબાઈ બગત) 

www.gopalparekh.wordpress.com         10                અનકુ્રભણણકા 

 

(30) તરુવી તરુવી  વફ કશ,ે તરુવી ફનકો ઘાવ I 

        કૃા બઈ યઘનુાથકી, ફન ગમો તરુવીદાવ  II  

(31) તરુવી વીતાયાભકંુ, યીઝ બજો કે ખીજ I 

      ઊરટા સરુટા લાલીએ, જ્યુ ંખેતયભેં ફીજ  II 

(32) તરુવી કશ ેઈવ જગતભેં, વફવે સભણરમે ધામ I 

       ક્યા જાને કકવ ફેવભેં, નાયામણ સભર જામ  II 

(33)કાભ ક્રોધ ભદ રોબકી, જફ રગ ભનભેં ખાન I 

     કશા ંકંડત મયૂખ કશા ં, દૌ એક વભાન  II 

(34) તરુવી વોઈ ચતયુતા, યાભચયન રૌ રીન I 

       યધન યભન શયનકંુ, લેશ્મા ફડી પ્રલીન  II 

(35) તરુવી ભીઠે ફચનવેં,સખુ ઊજે ચહુ ંઓય I 

      લળીકયન મશ ભતં્ર શૈ, તજહુ ંફચન કઠોય  II 

(36) તરુવી એવ વવંાયભેં, ચં યત્ન શૈ વાય I 

       શકયબજન અરુ વતંસભરન, દમા દાન ઉકાય  II 

(37) તરુવી કશ ેઅજ્ઞાન મે, ભન નકશ યાખત ધીય I 

      ીછે ફારક જનભ રે, આગે ઉજત ખીય  II 

(38) તરુવી કૌ ન કય વકે, રાબ શાસન કશત ઘાત I 

      ક્યા શોલે ફૃઠે જગત, કરભ શકયકે શાથ  II 

(39) તરુવી તર ન છોકડમે, સનશ્ચે રીજે નાભ I 

       ભનષુ્મ ભજૂયી દેત શમ, ક્ુ ંયખેગો યાભ  II 

(40)નશીં સલદ્યા નશીં ફાહુફ નશીં ખયચનકો દાભ I 

         તરુવી ભો વભ સતતકી, તભુ ત યાખો યાભ  II  

SAKHIOBE 
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(41) યાભનાભકો આસ,ુ બોજનકો હુસળમાય I 

     તરુવી ઐવે ભનષુ્મકંુ, ફાય ફાય સધક્કાય  II 

(42)તીન ટુક કોીનકો, અરુ બાજી ફીન રોન I 

  તરુવી યઘલુય ઉય ફવે, ઈન્ર ફાયુો કૌન   II 

(43) દમા ધયભકો મરૂ શૈ, ા મરૂ અણબભાન I 

  તરુવી દમા ન છોકડમે, જફ રગ ઘટભેં પ્રાન   II 

(44) અનશોની પ્રભ ુકય વકે, શોનશાય સભટ જામ I 

  તરુવી ઈવ વવંાયભેં, પ્રભબુજન સખુદામ   II 

(45)ચતયુાઈ ચરેૂ ડી, સધક્ક ડયો આચાય I 

     તરુવી બગલદ બક્ક્ત ણફન, ચાયો લણલ ચભાય  II 

(46) એક ઘડી આધી ઘડી, આધીભેં સુન આધ I 

  તરુવી વગંત વાધકુી, કટે કોકટ અયાધ   II 

(47)યભેશ્વય વોં પ્રીત અરુ,યનાયી વોં શવના I 

  તરુવી દોનોં ના ફને, રોટ ખામ અરુ શવના   II 

(48)ભામાવે ભામા સભરે, કય કય રફંે શાથ I 

  તરુવી યંક ગયીફકી, કોઈ ન છેૂ ફાત   II 

(49)પ્રભ ુ તરુલય કસ ડાય ય, કકમે તે આ વભાન I 

  તરુવી કૌન શૈ યાભ વભ, વાશફે ળીર સનધાન   II 

(50) યાભનાભ ભસન દી ધરુ, જીબ દેશરી દ્વાય I 

  તરુવી બીતય ફાશયેહુ,ં જો ચાશ ેઉજજમાય   II 

(51)આલ નશીં , આદય નશીં, નશીં નેનનભેં નેશ I 

  તરુવી લશા ંન જાઈએ, બરે કંચન ફયવે ભેશ   II 

(52) જશા ંકાભ તશા ંયાભ નકશ, જશા ંયાભ લશા ંનકશિં કાભ I  
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  તરુવી દોનોં ના યશ,ે યસલ યજની એક ઠાભ   II  

(53) યાભનાભ વફ કોઈ કશ,ે ઠગ ઠાકોય અરુ ચોય I 

  ણફના પ્રેભ યીઝે નકશ, તરુવી અલધ કકળોય   II 

(54) કંચન ત્માગો વશજ શમ, વશજ સત્રમાકો નેશ I 

  ભાન ફડાઈ ઈયા, તરુવી દુરલબ એશ   II 

(55) જ્મોં કાભીકે ણચિભેં ચઢી યશત સનત કાભ I 

  ઐવે પ્રભ ુરાગી યશો, તરુવી કે ભન યાભ   II 

(56) ધાભ ધયા ધન નાયી સતુ, ાીકે ઘયશીં શોમ I  

  વતંવભાગભ શકયબજન, તરુવી દુરલબ વોમ   II 

(57) વત્મ લચન અરુ દીનતા, યસ્ત્રી ભાત વભાન I 

  ઈતનેવે શકય ના સભરે, તો તરુવીદાવ જભાન   II  

(58)યધન થ્થય જાસનએ, ય સ્ત્રી ભાત વભાન I 

  ઈનવે લૈકંુઠ ના સભરે, તરુવીદાવ જભાન   II 

(59)એક બયોવો એક ફર, એક આળ સલશ્વાવ I 

  સ્લાસત બ ૂદં યઘનુાથ જવ, ચાતક તરુવીદાવ   II 

(60) રેને કો શકયનાભ શૈ, દેને કો અન્નદાન I 

  તયનેકો આધીનતા, ડફૂનેકો અણબભાન   II 

(61) ભારા તો કયભેં કપયે, જીબ કપયે મખુ ભાશંી I 

  ભનલા તો ચહુ ંકદળ કપયે, ઐવો સસુભયન નાશંી   II 

(62)સસુભયન ઐવો કીજજમે, ખયે સનળાને ચોટ I 

  ભન ઈશ્વયભેં રીન શોમ, શરે ન જીબ કે શોઠ   II 
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(63) મખુભેં યટે વો ભાનલી, ભનભેં યટે વો દેલ I 

  સયૂભેં યટે વો વતં શૈ, ઈવ સલધ જાનો બેદ   II 

(64)રઘતુાભેં પ્રભ ુફવે, પ્રભતુાવે પ્રભ ુદૂય I 

  કીડી ભીવયી ચનૂ રે, શાથી પાકત ધયૂ   II 

(65) ચાય શોય ધધંે ગમો, અરુ તીન શોય યહ્યો વોઈ I 

  એક શોય શકય ના બજ્મો, મકુ્ક્ત કશાવેં શોઈ   II  

(66) કપકય વફકો ખા ગઈ, કપકય વફકા ીય I 

  કપકયકી પાકી કયે, ઉવકા નાભ પકીય   II 

(67) સખુકે ભાથે સળર ડો, જો નાભ હ્રદમવે જામ I 

  ફણરશાયી લા દુ:ખકી, જો જો ર ર નાભ જામ   II 

(68) યાભનાભકો સસુભયતેં, અધભ તયે વવંાય I 

  અજાભીર ગસનકા શ્વમ , વદના વફયી નાય   II 

(69) યસનિંદા યરોશભેં, કદમા જનભ વફ ખોમ I 

  કૃષ્ણ નાભ સભુયા નશીં, સતયના કકવ ણફધ શોમ   II 

(70)ધન જોફન ય ૂ ંજામગો, જૈવે ઊડત કયૂ I 

  નાયામણ ગોાર બજ, ક્યોં ચાટે જગ ધયૂ   II 

(71)નાયામણ વતવગં કય, વીખ  બજનકી યીત I 

  કાભ ક્રોધ ભદ રોબભેં, ગઈ આ ર ફીત   II 

(72) ધન સલદ્યા ગનુ આય ુફર, મશ ન ફજપ્ન દેત I 

  નાયામણ વોઈ બરા, જાકો શકયવોં શતે   II 

(73) નાયામણ શકય બજનભેં, ત ુજજન દેય રગામ I 
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  કા જાને મા દેયભેં, શ્વાવા યશ ેકે જામ   II 
 

(74) નાયામણ ણફન ુફોધકે, કંડઅત શ ુવભાન I 

  તાવોં અસત મયૂખ બરા, જો સસુભયે બગલાન  II 

(75) વતંવબા ઝાખંી નશીં, કકમા ન શકયગનુ ગાન I 

  નાયામણ કપયકૌન સલધ, ત ૂચાશત કલ્માણ   II 

(76) દો ફાતનકો ભરૂ ભત, જો ચાશત કલ્માણ I 

  નાયામણ ઈક ભૌતકો, દૂજે શ્રીબગલાન  II  

(77) ગ્રથં થં વફ જગત કે ફાત ફતાલત તીન I 

  યાભ હ્રદમ ભનભેં દમા, તન વેલાભેં રીન  II 

(78) પ્રીતભ કો સતમા ણરખ ૂ,ં જો લશ હ્ લૈ  યદેળ I 

  તનભેં ભનભેં નૈનભેં , તાકો કશા વદેંળ  II 

(79)વગંત કીજે વતંકી, શયે ભનકી વ્માસધ I 

  વગં ન કીજે નીચકા, આઠોં પ્રશય ઉાસધ  II 

(80) ભૈં અયાધી જનભકા, નખસવખ બયા સલકાય I 

  તભુ દાતા દુ:ખબજંના, ભેયી કયો વમ્શાય  II 

(81) વાધ ુબમા તો ક્યા હુઆ, ભારા કશયી ચાય I 

  ફાશય બે ફનાઈઆ બીતય બયી બગંાય  II 

(82)અજગય કયે ના ચાકયી, છંી કયે ન કાભ I 

  દાવ ભલકૂા યુ ંકશ,ેવફકે દાતા યાભ  II 

(83)યન લન વ્માસધ સલસિ ભેં, યકશભન ભમો ન યોમ I 

  જો યચ્છક જનની જઠય, વો શકય ગમે ન વોમ  II 

(84) ચાશ ગમી ણચિંતા સભટી, ભનઆુ ફેયલાશ I 
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  જાકો કછ ન ચાકશમે, વો જગ ળશનેળાશ  II 

(85) યાભ-નાભ કે યાગ ભેં, જગત યાગ વફ છોડ I 

   પ્રેભી પ્રીતભ યાભ શૈ, યાગ યાભવે જોડ  II 

(86)ઢના ણરખના ચાતયુી, મશ ફાતોં શૈ વશરે I 

  કાભદશન ભન લળીકયણ, ગગન ચઢન મશુ્કેર  II 

(87)ગોધન, ગજધન, ફાજજધન ઔય યતનધન ખાન I 

  જફ આલે વતંો ધન વફ ધન ધરૂ  વભાન  II 

(88) ભન ભથયુા કદર દ્વાયકા, કામા કાળી જાન I 

  દવોં દ્વાય કા દેશયા, તાભેં જ્મોસત શચાન  II 

(89)ધન દાયા અરુ સતુનભેં, યશત રગામે ણચિ I 

  ક્યોં ‘યશીભ’ ખોજત નશીં, ગાઢે કદન કય સભિ  II 

(90)મોં ‘યશીભ’જગ ભાકયમો, નૈન ફાનકી ચોટ I 

  બગત બગત કોઈ ફસવ ગમો, ચયન-કભર કે ઓટ  II 

(91) મા તનની બઠ્ઠી કરંુ, ભનકો કરંુ કરાર I 

  નૈણાકંા પ્મારા કરંુ, બય બય સમો જભાર  II 

 (92) શકય ીય તાૈં શકય, ણફયદ કશાલત રાર I 

  ભો તનભેં લેદન બયી, વો નશીં શયી જભાર  II 

(93) મા તનકી જૂસત કરંુ, કાઢ યંગાઉ ખાર I  

  ામન વોં ણરટી યહુ,ં આઠું શોય જભાર  II 

(94) કય કટાયી સલયશકી, ટટૂ યશી ઉય વાર I 

  મએૂ ીછે જો સભરૌ, જીલત સભરૌ જભાર  II 

(95)કગય, ભગય ને કાચફા, જર સકેૂ ચર જામ I  

  વાચો વનેશ ભીનકો, જર સકેૂ ભય જામ  II 
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(96)ભનકો કશો ન કીજજએ, જશા ંતશા ંરે જામ I 

  ભનકુ ઐવો ભાયલો, ટુક ટુક શો જામ  II 

(97) કોટી જન્ભકે નુ્મ જફ, ઉદમ શોત એક યંગ I 

  છૂટત ભનકી ભણરનતા, અરુ બાલત વતવગં  II 

(98) કફીય તેયી ઝંડી, ગર કટ્ટકેે ાવ I  

  જો કયેગા વો બયેગા, ત ૂક્યોં બમો ઉદાવ  II  

(99) કફીયા કફીયા ક્યા કયો, જાઓ જમનુાકે તીય I 

  એક એક ગોીકે ભટકનભેં, રટકત રાખ કફીય  II 

(100) ફાય ફાય લય ભાગેંહુ, શયસવ કદમો શ્રીયંગ I 

  દ વયોજ અનામની, બક્ક્ત વદા વત્વગં  II 

(101)શકય વે તો શકયજન ફડે,જાને વતં સજુાન I 

  વેત ુફાધંી યઘલુય ચરે, કદૂ ગમે શનભુાન II   
 

 

 

 

 

 

       

 

 

 



ીઓને પ્રેભ યવ પ્મારા --ફે                                           બજનવગં્રશ(દુરલબજીબાઈ બગત) 

www.gopalparekh.wordpress.com         17                અનકુ્રભણણકા 

 

 

(36) 

તોકો પમ પભરેંગે 
(યાગ દયફાયી કાનડા—તીન તાર) 
 

ઘ ૂઘંટકા ટ ખોર યે તોકો ીલ સભરેંગે I 

ઘટ ઘટભેં લશ વાાઁઈ યભતા કટુક લચન ભત ફોર યે  II 

ધન-જોફનકો ગયફ ન કીજૈ ઝઠા ચયંગ ચોરયે  I 

સનુ્ન ભશરભેં કદમના ફાકયરે આવનવોં ભત ડોર યે II 

જાગ જુગતવોં યંગ ભશરભેં સમ ામો અનભોર યે I 

કશ ેકફીય આનન્દ બમો શૈ, ફાજત અનશદ ઢોર યે  II 

           --કફીયદાવજી  

 

  ------------------------------------  
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 (37)  

બજો યે બૈમા યાભ ગોપલન્દ શરય 
 

બજો યે બૈમા યાભ ગોસલન્દ શકય  IIધ્રલુ II 

જ ત વાધન કછ નકશ રાગત I 

   ખયચત નકશ ગઠયી II1II 

વતંત વંત સખુકે કાયણ, 

   જાવે ભરૂ યી    II2II 

કશત કફીય જા મખૂ યાભ નકશ, 

   લો મખુ ધરૂ બયી II3II 

-------------------------------------------------------------------------- 
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(38)  

ભન બભયા ત  ું ક્ાું બમ્મો રદલવ ને યાત 

 

ભલૂ્મો ભન બભયા ત ુ ંક્યા ંબમ્મો? બમ્મો કદલવને યાત, 

ભામાનો ફાધંેર પ્રાણણમો, વભજ્મો નકશ શદુ્ધ લાત—ભલૂ્મો 

કંુબ કાચો કામા જાજયી, જોઈ જોઈ કયજો જતન; 

લણવતા ંએને લાય નકશ રાગે, યાખો ફૃડા ંયતન—ભલૂ્મો 

 

કેના ંછોરંુ કેના ંલાછરંુ, કેના ંભામ ને ફા; 

અંતકાે જીલને જાવુ ંએકલુ,ં વાથે ણુ્મ ને ા—ભલૂ્મો 

જે ઘેય નોફત લાજતી, ફૃડા છત્રીવ યાગ; 

ખડંેય થઈ તે ખારી ડયા,ં કાા ઊડે છે કાગ—ભલૂ્મો 

જીલની આળા ડુગંય જેલડી, ભયણ ગરાનેં શઠે; 

ભોટા ભોટા ભયી ચાણરમા, રાખો રખસત ળેઠ—ભલૂ્મો 

ઉરટી નદી યૂ ઉતયી, જાવુ ંેરે યે ાય; 

આગ નીય નકશ ભે, જોઈએ તે રેજે શાય—ભલૂ્મો 

વત ્કભલ વદ્ લસ્ત ુલશોયજો, ઈશ્વય સ્ભયણ વાથ; 

કફીય જુશાયીને નીવમાું, રેખુ ંવાશફેને શાથ—ભલૂ્મો 

         --કફીયજી  

 

  ---------------------------------------  
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(39) 

આઈ ગલનકી વાયી 
(યાગ: કાપી) 

આઈ ગલનલાાઁકી વાયી, ઉસભકય અફશીં ભોયી ફાયી—ટેક 

વાજ વભાજ સમા રૈ આલે, ઔલ કશકયમા ચાકય. 

ફમ્શના ફેદયદી ઐચયા કકયકૈ જોયત ગકઠમા શભાયીII     

 વખી વફ ાયત ગાયી   II1II 

ણફસધગસત ફાભ કછ વમજુીયસત ના, ફૈયી બઈ ભશતાયી. 

યોમ યોમ અંણખમાાઁ ભોયી ોંછત ઘયલાવે દેત સનકાયીII 

       બાઈ વફકો શભ બાયી  II2II 

ગૌન કયામ સમા રૈ ચારે, ઈત ઉત ફાટ સનશાયીI 

છૂટત ગાાઁલ નગવોં નાતા, છૂટે ભશર અટાયે 

         કભલ ગસત ટયેં ન ટાયી  II3II 

નકદમા કકનાયે ફારભ ભોય યસવમા, દીન્શી ઘ ૂઘંટ ટ ટાયી I 

થયથયામ તન ુકાંન રાગે, કાહુ ન દેખ શભાયી II 

          સમા રે આમે ગોશાયી  II4II 

          --કફીયદાવજી 
 

   ------------------------------------------- 
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(40) 

છોડ ચરો અભબભાના 
 (યાગ: ગોડી) 

જા ઘય કથા નકશ શકયકીયતન, વતં નશીં સભજભાના; 

તા ઘય જભડે ડેયા દેના, વાજં ડે વભળાના—ટેક 

ભેયી ભેયી કયત શૈ મયુખ, સભથ્મા ન ભાઅન ગભુાના; 

વાધવુતંકી વેલા ન કીની, કકવણફસધ શોમ કલ્માના—જા ઘય 

ફૂરેપારે ક્યા કપયત શોં? કમા ફતરાલત અંગા? 

એક રકભેં પના શો જામગા, જૈવા યંગ તગંા—જા ઘય 

નાણબકભરવેં નાલ ચરત શૈ, દ્વાદળ ભીન ઠેયાના; 

અધય તખત ય તયુત સનળાના, એશી વતગરુુકી વાના—જા ઘય 

જ્ઞાન, ગયીફી, પ્રેભ—બગસત, વતં નાભ સનળાના; 

વે્રશને લૈયાગે ગરુુ ગભ જાગે, વશી સલસધ શોત કલ્માના—જા ઘય 

કાર નગાયા સનળકદન ફાજે, ક્યા બઢૂા ક્યા જુલાના? 

કશત કફીય સનુો બાઈ વાધ,ુ છોડ ચરો અણબભાના—જા ઘય 

   ------------------------------------- 
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(41) 

ગ ર નો ભરશભા 
(યાગ:આવા-દીચદંી) 

ઠાકુય તભુ ળયણાઈ આમા 

ઉતકય ગમો ભેયે ભનકા વળંા 

જફતેં દયળન ામા—ધ્રલુ 
 

અનફોરત ભેયી ણફયથા જાની 

અના નાભ જામા; 

દુ:ખ નાશ ેસખુ વશજજ વભામે, 

આનદં આનદં ગણુ ગામા—ઠાકુય 
 

ફાશં કકય કકટ રીને અખનેુ 

ગશૃ અંધ કૂતેં ભામા; 

કશ નાનક ગરુુ ફન્ધન કાટે,  

ણફછયત આસન સભરામા—ઠાકુય  

    --નાનકજી 

  -------------------- 
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(42)  

જૂઠી દેખી પ્રીત 
 

જૂઠી દેખી પ્રીતે, જગતભેં જૂઠી દેખી પ્રીત 

  અનો સ્લાથલ વફ કોઈ રાગ્મો, 

    ક્યા દાયા કમા ભીત —જગતભેં 

ભેયા ભેયા કયત કયત ધન, કશતવે ફાધંે ચીત —જગતભેં 

અંત કારકો વગંી ન કોઉ, મે અચયજ મે યીત—જગતભેં 

ભન મયૂખ ત ુ ંઅજહુ ંન વભજે, સળખ દે શામો નીત—જગતભેં 

નાનક બલ જર ાય તયે લોશી, જો ગાલે શકય ગીત—જગતભેં 

                   --ગરુુ નાનકળા 

 

   ------------------------------------  
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(43) 

વાધો ભનકા ભાન ત્માગો 
(યાગ: ભલ્શાય—તીન તાર) 

વાધો ભનકા ભાઅન ત્માગો. 

કાભ ક્રોધ વગંત દુજૉનકી, તાતેં અશસનવ બાગો  IIધ્રલુII 

સખુ દુખ દોનોં વભ કયી જાનૈ, ઔય ભાન અભાના I  

શલ ળોક તેં યશૈં અતીતા, સતન જગ તત્ત્લ સછાના I 

અસ્તસુત સનન્દાદૌ ત્માગે, ખોજે દ સનયલાના I 

જન નાનક મશ ખેર કકઠન શૈ, કાઉ ગરુુ-મખુ જાના II2II 

         --નાનક 
 

   ------------------------------------  
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(44)  

અફ ભૈં કૌન ઉામ કરું 
 

અફ ભૈં કૌન ઉામ કફૃ ં

જેશ સલધ ભનકો વળંમ છૂટે, 

   બલસનધી ાય કફૃં —અફ ભૈં. 

જન્ભ ામ કછ બરો ન કીનો, 

   તા તેં અસધક ડફૃં —અફ ભૈં. 

લચન કભલ, ભન શકય નશી ગમો, 

   એશી ળોચ ધફૃં —અફ ભૈં. 

ગરુુમખુ સનુ કછ જ્ઞાન ન ઊજ્મો, 

   શ ુજ્યુ ંઉદય બરંુ —અફ ભૈં. 

કશ ેનાનક પ્રભ ુણફયદ સછાનો, 

   તફ શૌં સતત તફૃં —અફ ભૈં. 

     --ગફુૃ નાનક 
 

 

 

 

 

 

  ----------------------------------  
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(45) 

કાશ ેયે ! ફન ખોજન જાઈ 
(યાગ:ળકંયા—તીન તાર) 

કાશ ેયે ! ફન ખોજન જાઈ I 

વલલ-સનલાવી વદા અરેા, તોશી વગં વભાઈ IIધ્રલુ II 

ષુ્ ભધ્મ જ્મોં ફાવ ફવત શૈ, મકુુય ભાકશિં જવ છાઈ I 

તૈવે શી શકય ફવૈં સનયંતય, ઘટ શી ખોજો બાઈ II1II 

ફાશય બીતય એકૈં જાનૌ, મશ ગરુુ ગ્માન ફતાઈI 

જન નાનક ણફન આા ચીન્શ,ે સભટૈ ન ભ્રભકી કાઈ II2II 
 

        -ગરુુ નાનક 

   -------------------------------- 
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(46) 

નાભ પલના ા ફળે નરશ 
(યાગ: ભૂારી-તાર સતતારા) 

નાભ ણફન બાલ કયભ નકશિં છૂટૈ, 

વાધ-વગં ઔય યાભ બજન ણફન, કાર સનયંતય લ ૂટૈં. 

ભરવેતી જો ભરકો ધોલૈ, વો ભર કૈવે છૂટૈ? 

        --નાભ ણફન 

બેદ-અબેદ બયભકા બાડંા, ચૌડે ડ-ડ ફૂટૈ. 

ગરુુમખુ ળબ્દ ગશાઁઉય અંતય, વકર બયભવે છૂટૈ. 

                                   --નાભ ણફન 
 

યાભકા ધ્માન ત ૂધય યે પ્રાની, અભયતકા ભેંશ બટૈુ, 

જન દકયમાલ, અય દે આા, જયા-ભયન તફ ટટૈૂ. 

        --નાભ ણફન 
 

        --દકયમા વાશફે 

   ----------------------------------------- 
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(47) 

રાજ યાખો ભગરયધાયી  
(યાગ: કાપી) 

અફકી ટેક શભાયી, રાજ યાખો ણગકયધાયી 

જૈવે રાજ યાખી અજુ લનકી, બાયત યદુ્ધ ભઝંાયી 

વાયસથ શોકે યથકો શાકં્યો, ચક્ર સદુળલન ધાયી. 

     બકતનકી ટેક ન ટાયી —અફકી 

જૈવી રાજ યાખી રૌદીકી, શોન ન દીન્ન્શ ઉધાયી, 

ખેંચત ખેંચત દોઉ ભજુ થાકે, દુ;ળાવન ચશાયી, 

       ચીય ફઢામો મયુાકય —અફકી  

સયુદાવકી રજ્જજા યાખો, અફ કો શૈ યખલાયી? 

યાધે યાધે શ્રીલય પ્માયો શ્રીવૃબાનદુરાયી, 

    ળયણ તક આમો તમુ્શાયી —અફકી  

               ---સયુદાવજી 
 

   ------------------------------  
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(48)  

ભામાનો નાચ  
(યાગ: જોગી-તીન તાર) 

અફ ભેં નાચ્મો ફહુત ગોાર I 

કાભ ક્રોધકો કશકય ચોરના 

    કંઠ સલમકી ભાર   II 

ભશાભોશકે નૂયુ ફાજત 

     સનન્દાળબ્દ યવાર  I 

બયભ બમોં ભન બમો ખાલજ 

    ચરત કુવગંસત ચાર  II 

તષૃ્ણા નાદ કયત ઘટ બીતય 

    નાના સલસધ દૈ તાર  I 

ભામા કો કકટ પેટા ફાધં્મો 

    રોબ સતરક દૈ બાર  II 

કોકટક કરા કાસછ કદખયાઈ 

    જર-થર સસુધ નકશ કાર  I 

સયુદાવકી વફૈ અસલદ્યા 

    દૂય કયી નદંરાર  II 

                 --સયુદાવજી  
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   ---------------------------------  

(49) 

વફૈ રદન ગમે પલમકે શતે 
(યાગ: ધનાશ્રી) 

વફૈ કદન ગમે સલમકે શતે, 

તીનોં ન  ઐવે  શો  ફીતે; 

        કૈવે બમે સવય શ્વેત. 

આંણખન અંધ સ્ત્રલન નકશ સસુનમત, 

                  થાકે ચયન વભેત; 

ગગંાજર તજજ સમત કૂજર, 

     શકય તજજ જૂત પ્રેત...વફૈ. 

યાભનાભ ણફન ુક્યોં છૂટોગે? 

             ચરં ગશ ેજ્મોં કેત; 

સયૂદાવ  કછ ખયચ ન રાગત, 

      યાભનાભ મખુ રેત... વફૈ. 
 

      --સયૂદાવજી 

  -------------------------------- 
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(50) 
 

જનભ વફ ફાતન ફીત ગમો 
 

જનભ વફ ફાતન ફીત ગમો; 

દળ ફયવ ખેલ્મો રયકાઈ, કાભની ભોશ યહ્યો. 

ત્રીવ બમો ભામાકે ીછે, દેળ સલદેળ ગમો, 

ચારીવ લયવભેં યાજ્મ જુ ંામે; 

      ઉજત રોબ નમો.. જનભ 

સકૂી ત્લચા કભય બઈ ટેઢી, એં વફ ઠાઠ બમો; 

રડકા ફહુ કહ્યો ન ભાને, બઢૂો ળઠજુ બમો…જનભ  

નકશ કીની શકયજન ગરુુકી વેલા,  

     નકશ કુછ દાન કદમો; 

સયૂદાવ સભથ્મા બલ ફીત્મો, 

            જભને ખેંચ ણરમો...જનભ 
 

                --સયૂદાવજી 

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

 

 

 



ીઓને પ્રેભ યવ પ્મારા --ફે                                           બજનવગં્રશ(દુરલબજીબાઈ બગત) 

www.gopalparekh.wordpress.com         32                અનકુ્રભણણકા 

 

 

 

 

(51)  

પનફબર કે ફરયાભ, શાયે કો શરયનાભ  
  (યાગ:બૈયલી —જંાફી ઠેકા, તીનતાર) 

   સનેુ યી ભૈંને સનફલરકે ફરયાભ I 

સછરી વાખ બફૃ ંવતંનકી આડે વાઁલાયે કાભ IIધ્રલુII 

જફરગ ગજ ફર અનો ફયત્મો નેક વયો નકશ કાભ I 

સનફલર  હ્ લૈ ફર યાભ કુામો આમે આધે નાભ II 

દ્રુદ-સતુા સનફલર બઈ તા કદન ગશરાએ સનજધાભ I 

દુ:ળાવનકી ભજુા થકકત બઈ લવન ફૃ બમે શ્માભ  II 

અ-ફર, ત-ફર ઔ ફાહુ-ફર ચૌથા શૈ ફર દાભ  I 

સયૂ કકળોય કૃાવે વફ ફર શાયેકો શકયનાભ  II 

        --સયૂદાવજી  

  -------------------------------------- 
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(52)  

ત ભ ભેયી યાખો રાજ શરય  
(યાગ: આવા-ભાાઁડ, તીન તાર મા દીચદંી) 

તભુ ભેયી યાખો રાજ શકય I 

તભુ જાનત વફ અન્તય જાભી I   

      કયની કછ ન કયી II1II 

ઔગનુ ભોવે ણફવયત નાકશ I  

   ર સછન ઘડી ઘડી  I 

વફ પ્રચંકી ોટ ફાાઁધ કયી I 

   અને વીવ ધયી  II2II 

દાયા સતુ ધન ભોશ ણરમે શૌં, 

   સસુધ-બસુધ વફ ણફવયી  I 

સયૂ સતતકો ફેણગ ઉધાયો, 

   અફ ભેયી નાલ બયી  II3II 

     --સયૂદાવજી 
 

  -----------------------  
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(53) 

ભૌ વભ કૌન ક રિર ખર કાભી 
  (યાગ: કેદાય —તીનતાર) 
 

ભૌ વભ કૌન કુકટર ખર કાભી  I 

જજન તન ુકદમો તાકશ ણફવયામો, ઐવો સનભકશયાભી  IIધ્રલુII 

બકય બકય ઉદય સલમકો ધાલાાઁ, 

   જૈવે સકૂય ગ્રાભી 

શકયજન છાાઁડ શકય—સલમખુનકી, 

   સનવ-કદન કયત ગરુાભી II 1II 

ાી કૌન ફડો શૈ ભોતેં, 

   વફ સતતનભેં નાભી  I 
 

સયૂ સતતકો ઠૌય કશા ંશૈ , 

   સસુનમે શ્રીસત સ્લાભી  II2II 

     --સયૂદાવજી 

  ----------------------------------- 
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(54) 

પ્રભ  ભોયે અલગ ણ ભચત્ત ન ધયો 
  (યાગ: સવિંધ =કાપી —તીનતાર) 

 પ્રભ ુભોયે અલગણુ ણચિ ન ધયો I 

વભ-દયળી શૈ નાભ સતશાયો, ચાશ ેતો ાય કયો II 

એક નકદમા એક નાર કશાલત ભૈરો કશ નીય બયો I 

જફ સભરકયકે એક ફયન બમે સયુવકય નાભ મો  II 

ઈક રોશા જૂાભેં યાખત, ઈક ઘય ફસધક મો I 

ાયવ ગણુ અલગણુ નકશ ણચતલત , કંચન કયત ખયો  II 

મશ ભામા ભ્રભ—જાર કશાલત સયૂદાવ વગયો I 

અફકી ફેય ભોકશિં ાય ઉતાયો, નકશ પ્રન જાત ટયો  II 

        --સયૂદાવજી  

 

  ----------------------------------- 
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(55) 

વફવે ઊંચી પે્રભ વગાઈ 

(યાગ: બીભરાવી-તીનતાર) 

 

 વફવે ઊંચી પ્રેભ વગાઈ I 

દુમોધનકો ભેલા ત્માગ્મો વાગ સલદુય ઘય ાઈ  IIધ્રલુ II 

જૂઠે પર વફયીકે ખામે ફહુ સલસધ પે્રભ રગાઈ  II 

પે્રભકે ફવ નૃ-વેલા કીન્શીં આ ફને શકય નાઈ  II 

યાજસમુજ્ઞ યસુધન્ષ્ઠય કીનો તાભેં જૂઠ ઉઠાઈ   II 

પે્રભકે ફવ અજુ લન-યથ શાકં્યો ભરૂ ગમે ઠકુયાઈ  II 

ઐવી પ્રીસત ફઢી વનૃ્દાલન ગોસન નાચ નચાઈ  II 

સયૂ ક્રૂય ઈવ રામક નાશી કશાઁ રણગ કયૌં ફડાઈ  II 

         --સયૂદાવજી  

  ----------------------------------  
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(56) 

અફકી લાય ાય કયો, નુંદકે દ રાયે 
  (યાગ: દેવ-તાર દાદયા)  

શ ેગોસલન્દ, શ ેગોાર, શ ેગોસલન્દ યાખો ળયણ 

     અફ તો જીલન શાયે II શ ેગોસલન્દ II 

નીય ીલન શતે ુગમો, સવન્ધકેુ કકનાયે, 

  સવન્ધ ુફીચ ફવત ગ્રાશ ચયન ધકય છાયે   II1 II 

ચાય પ્રશય જુદ્ધ બમો, રૈ ગમો ભઝંધાયે, 

  નાક-કાન ડફૂન રાગે, કૃષ્ણકો કુાયે.. 

દ્વાયકાભેં ળબ્દ ગમો, ળોય બમો બાયે, 

  ળખં-ચક્ર ગદા-દ્મ, ગરુડ રૈ સવધાયે   II2II  

સયૂ કશ ેશ્માભ સનુો ળયણ શૈં સતશાયે, 

  અફકી ફાય ાય કયો, નદંકે દુરાયે   II3 II 

      --સયૂદાવજી 
 

  -------------------------------------- 
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(57)જવોદા શરય ારને ઝુરાલૈ 
(યાગ: ગૌયી) 

 

 જવોદા શકય ારને ઝુરાલૈ. 

શરયાલૈ દુરયાઈ ભલ્શાલૈ , જોઈ વોઈ કછ ગાલે, 

ભેયે રારકો આઉ સનિંદકયમા, કાશ ેન આસન  સઆુલે; 

ત ૂકાશ ેન ફેણગ-વી આલૈ, તોકો કાન્શ બરુાલે. 

           --જળોદા  

કફહુાઁ રક શકય મુકંદ રેત શૈં, કફહુ ંઅધય પયકાલે; 

વોલત જાસન ભૌન શૈ હ્ લૈ  યશી, કય કય યૈન ણફતાલૈ. 

        --જળોદા 

ઈકશ અંતય અકુરાઈ ઉઠે શકય, જશભુસત ભધયુ ગાલૈ; 

જો સખુ ‘સયૂ’ અભય મસુન દુરલબ, વો નદં બાસભસન ાલૈ. 
        

          --સયૂદાવજી 
 

  ------------------------------------- 
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(58)  

ફારા જોગી આમા 
(જોગી રીરા) 
 

ફારા જોગી આમો ભૈમા, તેયે દ્વાયે દ્વાયે, 

       ફારા જોગી આમો —ટેક. 

અંગ સલભતૂ ગરે રંુઢભારા, ળે નાગ ણરટામો; 

ફાકંો સતરક બાર ચરંભા, ઘય ઘય અરખ જગામો—ફારા જોગી 

રે ણબક્ષા નીકરી નદંયાની, કંચન થાર બયામો; 

રે ણબક્ષા જોગી જાલ આવને,ભેયો ફારક ડયામો—ફારા જોગી 
 

ના ચાકશમે તેયી દોરત કદસનમા, ઔય ન કંચન ભામા; 

શભકો ગોારકા દળલન કયા દે, ભૈં દળલનકો આમા—ફારા જોગી 

ચં ફેય કયક્રભા કયકે, સળિંગી નાદ ફજામો; 

સયૂદાવ ફણરશાયી કનૈમા, જુગ જુગ જીલો તેયો જામો—ફારા જોગી 

         --સયૂદાવજી 
 

   -------------------------------------  
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(59) 

ભાખનકી ચોયી છોડ કનૈમા 
 (ભાખનચોયી રીરા) 

 ભાખનકી ચોયી છોડ કનૈમા ભૈં વભઝાઉં તોશ,ે 

ભૈં વભઝાઉં તોશ ેવાાઁલયે ભૈં વભઝાઉં તોશ,ે 

નલરખ ધેન ુનદંફાલાકંુ સનત નલ ભાખન શોમ, 

જો બાલે વો ણરમે ળાભયા શવંી શભાયી શોમ.—1 

ભોમ કશ ેભૈં ગઈમા ંચયાવુ,ં યહ્યો ણખયક ભેં વોચ, 

ગ્લારફાર તેયે વગં ચરેંગે નઈ કાભકયમા ખોમ—2 

ફયવાનેકી આઈ વગાઈ તેયી સનત ઉઠી ય વા શોમ  

ફડે ગોકી યાજદુરાયી નાભ ધયૈગો તોમ—3 

નકશ છોડૂ ંભાખનકી ચોયી શોનાયી વો શોમ. 

સયૂ સ્માભ પ્રભ ુમળોભતી આગે કદમો નૈનાબય યોમ; 

ભાખનકી ચોયી છોડ કનૈમા ભૈં વભઝાઉં તોમ—4 
  

      --સયૂદાવજી 

  ------------------------------------ 
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(60) 

ભફન  ગોાર ફૈરયન બઈ ક ુંજૈ 
  (યાગ: વાયંગ)  

ણફન ુગોાર ફૈકયન બઈ કંુજૈ, 

તફ મે રતા રગસત અસત ળીતર, 

      અફ બઈ સલભ જ્લારકી ુજંૈ —ણફન ુ
 

બથૃા ફશત જમનુા ખગ ફોરત, 

  બથૃા કભર ફૂરૈ અણર ગુજંૈ, 

લન, ાસન, ઘનવાય, વજીલસન, 

  દસધ-સતુ-કકયન બાન ુબઈ ભુજંૈ. –ણફન ુ

મે ઉધો કકશમો ભાધલવોં, 

  ણફયશ કયત કય ભાયત લુજંૈ, 

સયૂદાવ પ્રભકુો ભગ જોલત, 

અંણખમાાઁ બઈ ફયન જ્મોં ગુજંૈ—ણફન ુ
 

      --સયૂદાવજી 
 

  -------------------------------- 
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(61) 

ચરે ગમે રદરકે દાભનગીય 
  (યાગ: જજલ્શા)  

ચરે ગમે કદરકે દાભનગીય, 

જફ સસુધ આલે પ્માયે દયવકી ઉઠત કરેજે ીય; 

નટલય બે નમન યતનાયે સનુ્દય શ્માભ ળયીય. –ચરે 

આન જામ દ્વાયકા છાએ ખાયી નદકે તીય; 

વ્રજ ગોસનકો પ્રેભ ણફવાયમો ઐવે બએ ફેીય—ચરે 

વ ૃદંાલન ફવંીલટ ત્માગો સનયભર જમનુા નીય; 

સયૂ શ્માભરણરતા ઉઠ ફોરી, આણખય જાસત અશીય.—ચરે 
 

          સયૂદાવજી  

 

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

 

 

 

 



ીઓને પ્રેભ યવ પ્મારા --ફે                                           બજનવગં્રશ(દુરલબજીબાઈ બગત) 

www.gopalparekh.wordpress.com         43                અનકુ્રભણણકા 

 

 

 

 

 

(62) 

 ભન ન બમે દવ ફીવ 

  (યાગ: વાયંગ) 

 

ઊધો ભન ન બમે દવ ફીવ; 

એક હતૂો વો ગમો શ્માભ વગં, 

   કો અલયાધૈ ઈવ —ઊધો 

ઈન્ન્રમ સળસથર બઈ કેવલ ણફન,  

   જ્મોં દેશી ણફન સવવ;  

આવા રગો યશત તન ુવાવા 

   જીજો કોકટ ફયીવ —ઊધો 

તભુ તો વખા શ્માભસુદંય કે, 

   વકર જોગ કે ઈવ; 

સયૂદાવ લા યવકી ભકશભા 

  જો  ૂછૈં જગદીવ—ઊધો 

                  --સયૂદાવજી 
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  ------------------------- 
 

 

 

 

 

(63)પનવરદન ફયવત નૈન શભાયે 
  (યાગ: વાયંગ)  

સનવકદન ફયવત નૈન શભાયે 

વદા યશત ાલવ ઋત ુશભય, 

   જફ તેં શ્માભ સવધાયે. 
 

અંજન ણચય ન યશત અંણખમનભેં, 

        કય કોર બમે કાયે,  

કંચકુક-ટ સખૂ નકશ^ કફહૂ,ં 

  ઉય ણફચ ફશત નાયે. —સનસવકદન 

અંસ ૂવણરર બમે ગ થાકે, 

   ફશ ેજાત સવત તાયે. 

સયૂદાવ અફ ડફૂત શૈ વ્રજ. 

   કાશ ેન રેત ઉફાયે —સનસવકદન 

      --સયૂદાવજી 
 

  -------------------------------------  
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(64) 

અંભખમાું શરય દયવનકી પ્માવી 
(યાગ: ગૌયી—તીનતાર) 

અંણખમા ંશકય દયવનકી પ્માવી I 

દેખ્મો ચાશત કભરનૈનકો 

  સનસવકદન યશત ઉદાવી      II1II 

 આમે ઉધો કપકય ગમે આંગન 

  ડાકય ગમે ગય પાવંી          II2II 

કેવકય-સતરક ભોસતનકી ભારા 

  વનૃ્દાલનકો લાવી              II3II 

કાહકેૂ ભનકી કોઉ ન જાનત 

  રોગન કે ભન શાવંી       II4II 
 

સયૂદાવ પ્રભ ુતભુયે દયવ ણફન  

  રેશૌં કયલત કાળી            II 5II 

     --સયૂદાવજી  
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  ----------------------------- 
 

 

 

 

 

(65) 

ઉધો મોગ જોગ શભ નાુંશી 
  (યાગ: વાયંગ) 

ઉધો ! મોગ જોગ શભ નાશંી. 

અફરા વાયજ્ઞાન કશા જાનૈ, 

   કૈવે ધ્માન ધયાશીં. 

તે મશ મ ૂદંન નૈન કશત શૈ,  

     શકય મયૂસત જા ભાશંી; 

ઐવી કથા કટકી ભધકુય !  

     શભ તેં સનુી ન જાશીં.      –ઉધો 

શ્રલન ચીય અવ જટા ફધંાલહુ, 

     મે દુ:ખ કૌન વભાશીં; 

ચન્દન તજજ અંગ બસ્ભ ફતાલત, 

     સલયશ અનર અસત દાશીં –ઉધો 

મોગી બયભત જેકશ રણગ ભરૂે, 

     વો તો અનેુ ભાશંી; 

સયૂદાવ તે ન્માયે ન ર-સછન, 
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     જ્મોં ઘટ તે યછાશંીં      –ઉધો 

        --સયૂદાવજી 
 

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

 

(66) 

નારશન યહ્યો રશમભેં ઠોય 
  (યાગ: ણફરાલર)  

 

નાકશન યહ્યો કશમભેં ઠોય; 

નદં-નદંન અછત કૈવે આસનમે ઉય ઔય. 

ચરત ણચતલત કદલવ જાગત, સ્લપ્ન વોલત યાત; 

હ્રદમ તેં લશ સ્માભ મયૂસત, સછન ન ઈત ઉત જાત. –નાકશન 

કશત કથા અનેક ઊધો, રોક રાજ કદખાત; 

કશા કયૌં તન પ્રેભ-યૂન, ઘટ ન સવિંધ ુવભાત.        –નાકશન 

શ્માભ ગાત વયોજ આનન, રણરત ગસત મદુૃ શાવ; 

સયૂ ઐવે ફૃ કાયન, ભયત રોચન પ્માવ.              –નાકશન 

        --સયૂદાવ 
 

  -------------------------------------------- 
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(67)કૃષ્ણનાભ કરશ રીજૈ, જનભ વપર કરય રીજૈ 
        (યાગ: બૈયલી)  

 

યે ભન, કૃષ્નનાભ કકશ રીજૈ, 

ગરુુક્ર ફચન અટર કકય ભાનહુ;ં 

     વાધ ુવભાગભ કીજૈ.       –યે ભન 

કઢમે સસુનમે બગસત બાગલત, 

       ઔય કશા કસથ કીજૈ 

કૃષ્ણનાભ ણફન ુજભન ુફાકદશી, 

      ણફયથા કાશ ેજીજૈ.     –યે ભન 

કૃષ્ણનાભ યવ ફહ્યો જાત શૈ, 

     તૃાલન્તશોઈ ીજૈ; 

સયૂદાવ શકયળયણ તાકકમે, 

    જનભ વપર કકય રીજૈ              –યે ભન 

       --સયૂદાવજી 
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  ---------------------------------- 
 

 

 

 

 

(68) 

ભભતાની ગાુંઠ  

   (યાગ: આવાલયી) 

ભભતા ત ુન ગઈ ભેયે ભન તેં  II 

ાકે કેવ જનભકે વાથી, રાજ ગઈ રોકનતેં  I 

તન થાકે કય કંન રાગે, જ્મોસત ગઈ નૈનનતેં  II    --ભભતા 

વયલન ફચન ન સનુ કાહુ કે ફર ગમે વફ ઈન્ન્રનતેં 

ટટેૂ દવન ફચન નકશિં આલત વોબા ગઈ મખુનતેં II  --ભભતા 

કપ સત ફાત કંઠય ફૈઠે સતુકશિં બરુાલત કયતેં 

બાઈ ફધં ુવફ યભ સમાયે નાકય સનકાયત ઘયતેં II   --ભભતા 

જૈવે વસવ-ભડંર ણફચ સ્માશી છૂટૈ ન કોકટ જતનવે 

તરુવીદાવ ફણરજાઉં ચયનતેં રોબ યામે ધનતેં II   --ભભતા 
 

              --તરુવીદાવ 
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  -------------------------------------- 
  

 

 

 

 

 

(69) 

ઐવી મઢૂતા મા ભનકી 
(યાગ: વોશની-જંાફી ઠેંકા—તીનતાર) 

ઐવી મઢૂતા મા ભનકી  I 

કયશકય યાભબક્ક્ત-સયુવકયતા આવ કયત ઓવ-કનકી II 

ધભૂ—વમશૂ સનયખી ચાતક જ્મોં તસૃત જાસન ભસત ધનકી  I 

નકશિં તશૈં વીતરતા, ન ફાકય, સુન શાસન શોસત રોચનકી  II 

જ્મોં ગમ કૌંચ સલરોકી વેન જડ છાાઁશ આને તનકી I 

ટટૂત અસત આતયુ આશાય ફવ, છસત ણફવાકય આનનકી  II 

કશાઁ રૌં કશોં કુચાર કૃાસનસધ જાનત શો ગસત જનકી  I 

 

તરુવીદાવ પ્રભ ુ! શયહુ દુવશ દુખ કયહુ રાજ સનજનશી  II 
 

        --તરુવીદાવજી 
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  --------------------------------------  

 

 

 

 

 

(70) 

બજ ભન યાભ-ચયણ સ ખ-દાઈ 
  (યાગ: બૈયલી —તીન તાર)    

    બજ ભન યાભ-ચયણ સખુ-દાઈ IIધ્રલુII 

જજકશ ચયનતેં સનકવી સયુ-વયી વકંય જટા વભાઈ I 

જટા વકંયી નાભ મો શૈ, સત્રભલુન તાયન આઈ      II1II 

જજન ચયનનકીચયન-ાદુકા બયત યહ્યો રલ રાઈ 

વોઈ ચયન કેલટ ધોમ રીને તફ શકય નાલ ચરાઈ    II2II 

વોઈ ચયન વતંન જન વેલત વદા યશત સખુ દાઈ 

વોઈ ચયન ગૌતભ-ઋસ-નાયી યસવ યભ દ –ાઈ  II 3II 

દંડક લન પ્રભ ુાલન કીન્શો ઋસમન ત્રાવ સભટાઈ 

વોઈ પ્રભ ુસત્રરોક કે સ્લાભી કનક-મગૃા વગં ધાઈ           II4II 

કસ સગુ્રીલ ફધં-ુબમ=વ્માકુર સતન જમ-છત્ર-ધયાઈ 

કયકુો અનજુ સલબીણ સનસવચય યવત રકંા ાઈ     II5II 

સવલ-વનકાકદક અરુ બ્રહ્માકદક ળે વશવ મખુ ગાઈ 

તરુવીદાવ ભારુત-સતુકી પ્રભ ુસનજ મખુ કયત ફઢાઈ   II6II 



ીઓને પ્રેભ યવ પ્મારા --ફે                                           બજનવગં્રશ(દુરલબજીબાઈ બગત) 

www.gopalparekh.wordpress.com         52                અનકુ્રભણણકા 

 

        --તરુવીદાવજી 
 

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

 

 

 

(71)  

જાઉં કશાું તજી ચયન ત  મ્શાયે 
 (યાગ: ધનાશ્રી—તીન તાર) 

જાઉં કશા ંતજી ચયન તમુ્શાયે ! 

   કાકો નાભ સતત ાલન જગ, 

          કેકશ અસત દીન સમાયે –જાઉં. 

   કૌન દેલ ફયાઈ ણફયદ-કશત 

       શકઠ શકઠ અધભ ઉધાયે; 

ખગ, મગૃ, વ્માધ, ાન, સલટ, જડ, 

       જલન કલન સયુ તાયે –જાઉં. 

દેલ, દનજુ, મસુન, નાગ, ભનજુ વફ 

       ભામા ણફફવ ણફચાયે; 

   સતનેક શાથ ‘દાવ તરુવી’ પ્રભ,ુ 

      કશા અનુૌ શાયે              –જાઉં. 

        --તરુવીદાવજી 
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  ---------------------------------------- 
 

 

 

 

 

(72) 

ભો વભાન આયત નારશ, આયત-શય તોવોં 
  (યાગ: દેવ —તાર દાદયા) 

 

ત ૂદમાલ,ુ દીન શૌં, ત ૂદાસન, શૌં ણબખાયી  I 

શૌં પ્રસવદ્ધ ાતકી, ત ૂા-ુજં- શાયી  II 

નાથ ત ૂઅનાથકો, અનાથ કૌન ભોંવો? 

ભો વભાન આયત નાકશ, આયત-શય તોવોં  II 

બ્રહ્મ ત,ૂ શૌં જીલ, ત ૂઠાકુય, શૌં ચેયો  I 

તાત,્ ભાત, ગરુુ, વખા, ત,ૂ વફ સલસધ કશત ુભેયો  II 

તોકશ ભોકશ નાતે અનેક ભાસનમૈ જો બાલ ૈ I 

જ્મોં ત્મોં તરુવી કૃાલ ુચયણ- વયન ાલૈ  II  

       --તરુવીદાવજી 

  -------------------------------------- 
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(73) 

ઐવો કો ઉદાય જગ ભાુંશી 
  (યાગ: આવાલયી મા તોડી —તીનતાર) 

      ઐવો કો ઉદાય જગ ભાશંી   I 

ણફન ુવેલા જો રલૈ દીન ય, યાભ વકયવ કૌ નાશીં  II 

જો ગસત મોગ સલયાગ જતન કકય નકશ ાલત મસુન જ્ઞાની  I 

વો ગસત દેત ગીધ વફયી કશાઁ, પ્રભ ુન ફહુત જજમ જાની  II  

જો વંસિ દવ વીવ અયસ, કકય યાલન સવલ શાઁ રીન્શી  I 

વો વંદા સલબીન કશાઁ અસત વકુચ વકશત શકય દીન્શી  II 

તરુવીદાવ વફ બાાઁસત વકર સખુ જો ચાશસવ ભન ભેયો  I 

તૌ બજુ યાભ કાભ વફ યૂન કયકશ કૃાસનસધ તેયો  II 

        --તરુવીદાવજી 

  ---------------------------------------------- 
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(74)જાકે પપ્રમ ન યાભ લૈદેશી 
 (યાગ: ખભાજ—તીન તાર) 

    જાકે સપ્રમ ન યાભ લૈદેશી   I 

  વો છાકંડમે કોકટ ફૈયી વભ, જદ્યસ યભ વનેશી  II 

તજ્મો સતા પ્રહ્ રાદ, સલબીણ ફન્ધ,ુ બયત ભશતાયી  I 

ફણર ગરુુ તજ્મો, કંત વ્રજફસનતસન, બમે મદુ-ભગંરકાયી  II 

નાતે નેશ યાભકે ભસનમત સહુ્રદ સવેુવ્મ જશાાઁ રૌં I 

અંજન કશા આંણખ જેકશ ફૂટૈ, ફહુતક કશાાઁ કશાાઁ રૌં  II 

તરુવી વો વફ બાસંત યભકશત જૂ્મ પ્રાન તેં પ્માયો  I 

જાવોં શોમ વનેશ યાભદ એતો ભતો શભાયો  II 

       --તરુવીદાવજી 
 

  ----------------------------------- 
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(75) 

કફહૂૂઁ ભન પલશ્રાભ ન ભાન્મો 
     કફહૂાઁ ભન ણફશ્રાભ ન ભાન્મો   I 

સનસવકદન ભ્રભત ણફવાયી વશજ સખુ, જશાઁ તશાઁ ઈંરન તાન્મો  II 

જદસ ણફમ વગં યહ્યો દુવશ દુખ, ણફભ-જાર અરુ જાન્મો  I 

તદસ ન તજત મઢૂ, ભભતા ફવ, જાનત હૂાઁ નકશ જાન્મો  II 

જન્ભ અનેક કકમે નાના ણફસધ કભલ કીચ ણચિ વાન્મો  I 

શોઈ ન ણફભર ણફફેક નીય ણફન ુફેદ યુાન ફખાન્મો  II 

સનજ કશત નાથ સતા ગરુુ શકયવોં શયસ હ્રદમ નકશિં આન્મો  I 

તરુવીદાવ કફ ટૃા જામ વયખન તકશિં જનભ સવયાન્મો  II 

         --તરુવીદાવ 
 

  -------------------------------------- 
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જાનકી-જીલનકી ફભર જૈ શૌં 
           જાનકી-જીલનકી ફણર જૈ શોં   I 

ણચિ કશ,ે યાભ-વીમ-દ કયશકય અફ ન કહૂાઁ ચણર જૈ શૌં  II 

ઉજી ઉય પ્રતીસત સુનેહુ ંસખુ પ્રભ-ુદ-સલમખુ ન ૈશૌં  I 

ભન-વભેત મા તનકે ફાસવન્શ ઈશ ેસવખાલન દૈશૌં  II 

શ્રલનસન ઔય કથા નકશ સસુનશૌં. યવના ઔય ન ગૈશૌં  I 

યોકક શૌં નમન સલરોકકત ઔયકશિં. વીવ ઈવ શી નૈશૌં  II 

નાતો-નેશ નાથવોં કકય અફ નાતો—નેશ ફશાઁશૌં  I 

મશ છય બાય તાકશ ‘તરુવી’જગ જાકો દાવ કશૈ શૌં  II        --

તરુવીદાવ 
 

  ----------------------------------------- 
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 બયોવો જારશ દૂવયો વો કયો 
     બયોવો જાકશ દૂવયો વો કયો   I 

ભોકો તો યાભકો નાભ કરતરુ કણર કલ્માન કયો  II 

કયભ ઉાવન, જ્ઞાન, ફેદભત, વો વફ ભ્રાસંત ખયો  I 

ભોકશ તો વાલનકે અઁધકશ જ્મોં સઝુત યંગ શયો  II 
 

ચાટત યહ્યો સ્લાન ાતકય જ્મોં કફહૂાઁ ન ેટ બયો  I 

વોશૌં સસુભયત નાભ સધુાયવ ેખત રુ સવધયો  II 

સ્લાયથ ઔ યભાયથ હ ૂકો નકશિં કંુજયો-નયો  I 

સસુનમત વેત ુમોસધ ાનસન કકય કસ કટક તયો  II 

પ્રીસત-પ્રતીસત જશાાઁ જાકી, તશાઁ તાકો કાજ વયો  I 

ભેયે તો ભામ-ફા દૌ આખય, શૌં સવસ-ુઅયસન અયો  II 

વકંય વાણખ જો યાણખ કશૌં કછ તૌ જકય જીશ ગયૌ  I 

અનો બરો યાભ-નાભકશ તે તરુસવકશ વમણુઝ યો  II  

       --તરુવીદાવ 
 

  ---------------------------------------- 
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અભફમર શરય-બગપત રશૌંગો 
 

     કફહુાઁક શૌં મકશ યશસન યશૌંગો   I 

શ્રીયઘનુાથ-કૃાલ-ુ કૃાતેં વતં-સ્લબાલ ગશૌંગો  II 

જથારાબ વતંો વદા, કાહુવોં કછ ન ચશૌંગો  I 

યકશત—સનયત સનયંતય ભન ક્રભ ફચન નેભ સનફશૌંગો  II 

રુ ફચન અસત દુવશ સ્ત્રલન સસુન તેકશ ાલક ન દશૌંગો  I 

ણફગત-ભાન વભ વીતર ભન ય-ગનુ, નકશ દો કશૌંગો  II 

કયશકય દેશ જસનત ણચન્તા, દૂખ સખુ વભબદુ્ધદ્ધ વશૌંગો  I 

તરુવીદાવ પ્રભ ુમકશ મ યકશ, અણફમર શકય-બગસત રશૌંગો  II 

        --તરુવીદાવજી  

  ------------------------------------------------------ 
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(79) 

ભન યઘ પત દ કભર ફવે શૌં 
( યાગ: ગૌડ વાયંગ- તીન તાર) 
 

અફ રૌં નવાની, અફ ન નવૈ શૌં  I 

યાભકૃા બલ સનળા સવયાની, જાગે કપય ન કયોશૌં  II 

ામો નાભ ચારુ ણચિંતાભણણ ઉય કયતેં ન ખયૌશૌં  I 

સ્માભ ફૃ સણુચ રુણચય કવૌટી ણચિ કંચનકશ કયૌશૌં  II 

યફવ જાસન શાઁસ્મો ઈન ઈન્ન્રન સનજફવ શૈન શાઁવૈશૌં  I ભન ભધુકશ ભન કકય તરુવી, યઘુસતદ 

કભર ફવૈHO II         --તરુવીદાવજી 
 

  -------------------------------------------- 
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80) 

યાભનાભથી શ ું ળક્ નથી? 
(યાગ: કલ્માણ—તીન તાર) 

કણર નાભ કાભતરુ યાભકો  I 

દરસનશાય દાકયદ દુકાર દુ:ખ 

   દો ઘોય ઘન ધાભકો   IIધ્રલુII 

નાભ રેત દાકશનો શોત ભન 

  ફાભ સલધાતા ફાભકો 

કશત મનુીવ ભશે ભશાતભ 

  ઉરટે સધેુ નાભકો   II 

બરો રોક યરોક તાસ ુ

  જાકે ફર રણરત રરાભકો 

તરુવી જગ જાસનમત નાભ તો 

  વોચ ન કચૂ મકુાભકો  II 

      --તરુવીદાવજી 
 

  ----------------------------------- 
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ઘોય-બલ નીય-પનપધ નાભ પનજ નાલ 
 

યાભ જ,ુ યાભ જ,ુયાભ જ,ુ ફાલ યે       I 

ઘોય-બલ નીય –સનસધ નાભ સનજ નાલ યે  II1II 

એક શી વાધન વફ કયદ્ધદ્ધ સવદ્ધદ્ધ વાસધયે    I 

ગ્રવે કણર યોગ જોગ વજંભ વભાસધ યે        II2II 

બરી જો શૈ, દાકશનો જો ફાભ યે  I 

યાભ-નાભ શી વોં અંત વફશીકોકાભ યે       II3II 

જગ નાભ ફાકટકા યશી શૈ પણર ફૂણર યે  I 

ધલુૌં કૈવે ધૌયશય દેણખ ત ૂન ભણૂર યે        II4II 

યાભ-નાભ છાાઁકડ જો બયોવો કયૈ ઔય યે I 

તરુવી યોવો ત્માણગ ભાગેં કયૂ કૌય યે      II5II 

      --તરુવીદાવજી 
 

  -------------------------------------- 
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(82) 

આમા દ્વાય ત  મ્શાયે 
(યાગ: ણઝિંઝોટી) 
 

આમા દ્વાય તમુ્શાયે યાભા  I 

   આમા દ્વાય તમુ્શાયે   I 

જફ જફ બીય યી બક્તન ય 

   તભુને શી દુ:ખ ટાયે, 

    યાભા ! તભુને શી દુ:ખ ટાયે   II 

ભનભેં છામા ગશન અઁધેયા  

   દીક જૈવા કૌન ઉજાલે, 

    યાભા! દીક જૈવા કૌન ઉજાલે   II 

નૈમા ભોયી ફીચ બાઁલયભેં 

  ત ૂશી ાય ઉતાયે 

    યાભા ! ત ૂશી ાય ઉતાયે   II  

      --તરુવીદાવજી 

  ------------------------------ 
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(83) જાભગમે યઘ નાથ ક ૂઁલય 

 

જાણગમે યઘનુાથ કુાઁલય છંી ફન ફોરે          II 

ચદં-કકયણ વીતર બઈ ચકઈ સમ સભરન ગઈ I 

સત્રણફધ ભદં ચરત ્લન લ્રલ દ્રભુ ડોરે  II 

પ્રાત બાન ુપ્રગટ બમો યજનીકો સતસભય ગમો I 

ભૃગં કયત ગુજંગાન કભરન દર ખોરે          II 

બ્રહ્માકદક ધયત ધ્માન સયુ-નય- મસુન કયત ગાન  I 

જાગનકી ફેય બઈ નમન રક ખોરે            II 

તરુવીદાવ અસત આનદં સનયણખકે મખુાયસલિંદ  I 

દીનનકો દેત દાન ભૂન ફહુ ભોરે               II 

      --તરુવીદાવજી 

  -------------------------------------- 
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(84) 

પ્રાત: વભમ ઉઠ જનકનુંરદની 
 

પ્રાત: વભમ ઉઠ જનકનકંદની સત્રભલુન નાથ જગાલે 

જાગો નાથ ભભ નાથ પ્રાણસપ્રમ, ભૂસત ભલૂન ફોરાલે  ટેક 

શસ્ત કભરભેં ચયન રોટકય, રે રે રગન રગાલે; 

વોઈ દ યવત ગૌતભ નાયી, યભ અબમદ ાલે  ...પ્રાત: 

કનકકરળ ઝાયી બય રામે, દાતન ાન કયાલે; 

કભર નેન મખુ સનયખ યાભકો, આનદં ઉય ન વભાલે   ...પ્રાત:.   ભગંર ભાર ગરે ભૌસતનકી, કય 

અંગણુર ળણગાયે; 

ગગૂય ફાર અરખ ફદન છણફ, ણગમા ંેચ વલંાયે  ...પ્રાત:. 

વતંજના કશ ેએશી ણફનતી, આયત ફચન સનુાલે; 

તરુવીદાવ છણફ સનયખી યાભકી, સનયખી શયખગનુ ગાલે ...પ્રાત:. 

         --તરુવીદાવજી 

  ------------------------------------------- 
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(85) 

કૌળલ્માની પલયશ લેદના 
(યાગ: વોયઠ ) 

      ફૈઠી વગનુ ભનાલસત ભાતા   I 

કફ ઐશ ેભેયે ફાર કુળર  ઘય કશહુ કાગ ફુય ફાત  II 

દૂધ બાતકી   દોની  દૈશોં  વોને  ચૌંચ   ભઢૈ  શૌં  I 

જફ સવમ વકશત ણફરોકી નમન બકય યાભ રખન ઉય રૈશૌં   II 

અલસધ વભી જાસન જનની જજમ અસત આતયુ અકુરાની  I 

ગનક ફોરાઈ ાાઁમ કય છૂસત પે્રભ ભગન મદુૃફાની  II 

તેશી અલવય કોઉ બયત સનકટ તેં વભાચાય રૈ આમો  I 

પ્રભ ુઆગભન સનુત તરુવી ભનોં ભીન ભયત જર ામો  II 

        --તરુવીદાવજી 

  --------------------------------------- 
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(86)  

યઘ નાથને પલનુંતી 
(યાગ: યજ—તીન તાર) 

     મશ સલનતી યઘલુીય ગવુાાઁઈ   I 

ઔય આવ ણફસ્લાવ બયોવો, શરુ જજમકી જડતાઈ  II 

ચશૌં ન સગુસત, સભુસત, વંસિ કછ, કયસધ સવસધ સલરુ ફડાઈ  I 

શતે-ુયકશત અનયુાગ યાભદ ફઢૈં અનકુદન અસધકાઈ  II 

કુકટર કયભ રૈ જાઈ ભોકશ જશાઁ જશાઁ અની ફકયઆઈ  I 

તશાઁ તશાઁ જસન સછન છોશ છાાઁકડમે કભઠ—અઁડકી નાઈ  II 

મા જગભેં જશાઁ રણગ મા તનકુી, પ્રીસત પ્રતીસત વગાઈ  I 

તે વફ તરુવીદાવ પ્રભ ુશી વોં શોકશિં સવસભકટ ઈક ઠાાઁઈ  II 

        --તરુવીદાવજી 

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

 

 

 

 

 



ીઓને પ્રેભ યવ પ્મારા --ફે                                           બજનવગં્રશ(દુરલબજીબાઈ બગત) 

www.gopalparekh.wordpress.com         68                અનકુ્રભણણકા 

 

 

 

 

 

(87) 

યઘ લય ! ત ભકો ભેયી રાજ 
(યાગ: ીલ—ુતીનતાર) 
 

  RAGH 

સતત-ઉધાયન ણફરુદ સતશાયો સ્ત્રલનન સનુી અલાજ II 

શૌં તો સતત યુાતન કકશમેં, ાય ઉતાયો જશાજ  II 

અધ-ખડંન, દુ:ખ બજંન જનકે મશી સતશાયોકાજ   II 

તરુવીદાવ ય કકયા કકયમે બક્ક્ત-દાન દેહુ આજ  II  

          --તરુવીદાવજી  

 

  -------------------------------------- 
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(88)  

સ પભર  વનેશવોં ત ૂનાભ યાભયામકો  I 
વફંર સનવફંરકો, વખા અવશામકો  II 

બાગ શૈ અબાગેહુકો, ગનુ ગનુશીન કો  I 

ગાશક ગયીફકો,દમાલ ુદાસન દીનકો  II 

 કુર અકુરની કો, સનુ્મો શૌં ફેદ વાણખ શૈ  I 

ાગંયેકો શાથ-ાલં, આંધયેકો આંણખ શૈ  II 

ભામ ફા ભખૂેકો, આધાય સનયાધાયકો  I 

વેત ુબલવાગયકો, શતે ુસખુ વાય કો  II 

સતતાલન યાભ—નાભ વો ન દૂવયો  I 

સસુભકય સભુસૂભ બમો, તરુવી વો ઉવયો  II  

     --વતં તરુવીદાવ 

  ------------------------------------ 
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(89) 

ભભ-હ્રદમ—ક ુંજ પનલાવ કર   

કાભાકદ ખર દર ગજંનભ 

(યાગ: શભીય—તાર કેયલા) 

શ્રી યાભચરં કૃાલ ુબજ ભન શયણ બલ-બમ દારુણમ ્         I 

નલ-કંજ-રોચન કંજ-મખુ, કય કંજ, દ કંજારુણમ ્           II1II 

કન્દલ અગસનત અસભત છણફ નલ નીર નીયજ સનુ્દયમ ્    I 

ટ ીત ભાનહુ તકડત ફૃણચ શણુચ નૌસભ જનક સતુાલયમ ્ II2II 

 બજ દીન-ફન્ધ ુકદનેળ દાનલ દૈત્મ લળં સનકન્દનમ ્         I 

યઘનુન્દ આનન્દ –કંદ કૌળર –ચદં દળયથ-નન્દનમ ્     II3II 

સળય મકુુટ કંુડર સતરક ચારુ ઉદાય અંગ સલભૂણમ ્          I 

આજાન ુભજુ ળય ચા-ધય વગં્રાભ-જજત ખય દૂણમ ્     II4II 

ઈસત લદસત તરુવીદાવ ળકંય ળે મસુન-ભન યંજનમ ્       I 

ભભ-હ્રદમ-કંુજ સનલાવ કરુ કાભાકદ ખર-દર ગજંનમ ્     II5II 

         --તરુવીદાવજી 

  ------------------------------------ 
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(90) 

દયવન દેના પ્રાન-પમાયે 
(યાગ: વાયંગ –તીન તાર) 
 

દયવન દેના પ્રાન-સમાયે  I 

  નન્દરાર  ભેયે નૈનોંકે તાયે  IIધ્રલુII 

દીનાનાથ દમાર વકર ગણુ,  

  નલકકળોય સનુ્દય મખુલાયે   II1 II 

ભક્નભોશન ભન રુકત ન યોક્યો, 

  દયવનકી ણચિ ચાશ શભાયે    II2II 

યસવક ખળુાર સભરનકી આળા, 

  સનસળકદન સભુયન ધ્માન રગાયે   II3II 

             --યસવક ખળુાર  

  ------------------------------ 
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(91) 

પ્રભ જી ! ત ભ ચુંદન શભ ાની 
(યાગ: કૌસળમા—તીન તાર) 
 

અફ કૈવે છટે યાભ યટ રાગી       I 

પ્રભજુી ! તભુ ચદંન, શભ ાની  II 

જાકી અંગ અંગ ફાવ વભાની  II ધ્રલુII 

પ્રભજુી, તભુ ઘન ફન ,શભ ભોયા  I 

જૈવે ણચતલત ચદં ચકોયા        II 1 II 

પ્રભજુી, તભુ દીક, શભ ફાતી 

જાકી જોસત ફયૈ કદન યાતી      II2 II 

પ્રભજુી, તભુ ભોતી, શભ ધાગ 

જૈવે વોનકશ સભરત સશુાગા     II3 II 

પ્રભજુી, તભુ સ્લાભી , શભ દાવા  

ઐવી બક્ક્ત કયૈ યૈદાવા            II4II      
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                                                --યૈદાવા 

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

 

 

 

 

 

 

(92) 

જો ત  ભ તોયો યાભ, ભૈં નરશ તોયો  
 

જો તભુ તોયો યાભ, ભૈં નકશ તોયો  I 

તભુ વે તોકય ક્લનવે જોયોં            II 

તીયથ-ફયત ન કયોં અંદેવા         I 

તમુ્શયે ચયન—કભરકા બયોવા    II 

જશાઁ જશાઁ જાઓ તમુ્શયી જૂા         I 

તભુ-વા દેલ ઔય નકશિં દૂજા       II 

ભૈં અનો ભન શકય વોં જોયમોં    I 

શકય વેં જોયી વફન વે તૌયમોં    II 

વફશી શય તમુ્શાયી આવા         I 

ભન-કયભ-ફચન કશૈ “યૈદાવા”  II 
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     --યૈદાવા 

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

 

 

 

 

 

(93) 

શરય ત  ભ શયો જનકી બીય 
(યાગ: શ્માભ કલ્માણ –તાર ફૃક) 

 

શકય તભુ શયો જનકી બીય, 

રૌદીકી રાજ યાખી 

તભુ ફઢામો ચીયે                II1II 

બક્ત કાયન રુ નયશકય, 

ધમો આ ળયીય              II2II 

શકયનકશ્મ ભાય રીન્શો, 

ધમો નાકશન ધીય             II3II 

બડૂતે ગજયાજ યાખ્મો,  

કકમો ફાશય નીય             II4 II 
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દાવી ભીયા ંરાર ણગયધય, 

દુ:ખ જશાાઁ તશાાઁ ીય        II5II 

    --ભીયાફંાઈ 

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

 

 

 

 

(94) 

શ ેયી ભૈં તો દયદ રદલાની 
(યાગ: જોગીમા-તાર દીચદંી) 

 

શ ેયી ભૈં તો દયદ કદલાની, ભેયો દયદ ન જાને કોમ?   ટેક. 

ઘામરકી ગત ઘામર જાણે, જો કોઈ ઘામર શોમ, 

જોશયીકી ગત જૌશયી જાણે, કી જજન જૌશય શોમ. 

શરૂી ઉય વેજ શભાયી, વોલણ કકવ ણફધ શોમ, 

ગગન ભડંર ય વેજ સમાકી, કકવ ણફધ સભરના શોમ. 

દયદકી ભાયી ફન ફન ડોલુ,ં લૈદ સભલ્મા નશીં કોમ, 

ભીયાકંી પ્રભ ુીય સભટેગી, જફ ફૈદ વાલંકયમા શોમ. 

        --ભીયાફંાઈ 

  ------------------------------------------- 
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(95) 

દયવ ભફન દ ખન રાગે નૈન 
(યાગ: દેવ ણફરલંત—તાર સતતારા) 

દયવ ણફન દુખન રાગૈ નૈન  I 

જફવે તભુ ણફછડે પ્રભ ુભોયે કફહુ ંન ામો ચૈન          II 

ળબ્દ સનુત ભેયી છસતમાાઁ કાૈં ભીઠે રાગૈં ફેન              I 

ણફયશ ણફથા કાસુાઁ કહ ૂ ંવજની ફશ ગઈ કયલત યૈન      II 

કર ન યત ર શકય ભગ જોલત બઈ છભાવી યૈન   I 

ભીયાકેં પ્રભ ુકફયે સભરોગે, દુ:ખ ભેટન સખુ દૈન          II 

              --ભીયાફંાઈ  

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

 



ીઓને પ્રેભ યવ પ્મારા --ફે                                           બજનવગં્રશ(દુરલબજીબાઈ બગત) 

www.gopalparekh.wordpress.com         77                અનકુ્રભણણકા 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(96) 

વખી ભેયી પનિંદ નવાની શો 
(યાગ: આનન્દ બૈયા—ંતાર સતતારા) 
 

વખી ભેયી સનિંદ નવાની શો I 

સમકો ન્થ સનશાયતે, વફ યૈન ણફશાની શો               II 

વણખમન સભરકય વીખ દઈ, ભન એક ન ભાની શો  I 

ણફન દેખ્માાઁ કર નાકશિં ડત, જજમ ઐવી ઠાની શો    II 

અંગ અંગ વ્માકુર બઈ, મખુ સમ સમ ફાની શો    I 

અંતય ફેદન ણફયશકી, કોઈ ીય ન જાની શો          II 

જ્યુ ંચાતક ઘનકંુ યટૈ, ભછરી જજસભ ાની શો         I 

ભીયા ંવ્માકુર ણફયશણી, સધુ બધુ ણફવયાની શો      II       
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        --ભીયાફંાઈ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(97) 

આરી મ્શા ૂઁને રાગે વ ૃુંદાલન નીકો 
(યાગ: વ ૃદંાલની વાયંગ—તાર સતતારા) 

આરી ! મ્શાાઁને રાગે વ ૃદંાલન નીકો                                  I 

ઘય ઘય તરુવી ઠાકુય જૂા દયળન ગોસલિંદજીકો          II 

સનયભર નીય ફશત જભનાભેં બોજન દૂધ દશીંકો          I 

યતન સવિંશાવન આ ણફયાજૈ મગુટ ધયમો તરુવીકો   II 

કંુજન કંુજન કપયત યાસધકા ળબ્દ સનુત મયુરીકો          I 

ભીયા ંકે પ્રભ ુણગયધય નાગય બજન ણફના નય પીકો    II 
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          --ભીયાફંાઈ  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(98) 

ભેયે તો ભગયધય ગોાર દૂવયા ન કોઈ 
(યાગ: ણઝિંઝોટી—તાર દાદયા) 
 

ભેયે તો ણગકયધય ગોાર, દૂવયા ન કોઈ             I 

દૂવયા ન કોઈ વાધો, વકર રોક જોઈ                II 

બાઈ છોડયા, ફધં ુછોડયા, છોડયા વગા વોઈ     I 
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 વાધ ુવગં ફૈઠ ફૈઠ, રોક-રાજ ખોઈ II 

 બગત દેખી યાજી હુઈ, જગત દેખ યોઈ  I 

અંસલુન જર વીંચ વીંચ પે્રભ-ફેરી ફોઈ  II 

દસધ ભથ ઘતૃ કાકઢ ણરમો, ડાય દઈ છોઈ  I 

યાણા સલકો પ્મારો બેજ્મો, સમ ભગન શોઈ  II 

અફ તો ફાત પૈર ડી, જાને વફ કોઈ  I 

ભીયા ંએભ રગન રાગી, શોની શોઈ વો શોઈ II 
  

       --ભીયાફંાઈ 

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

 

 

 

 

 

(99) 

મ્શાુંને ચાકય યાખોજી ! 
(યાગ: ભીંડ, તાર, ધભુારી અથલા તેલયા) 
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મ્શાનંે ચાકય યાખોજી ! 

ણગકયધાયી રાર ! ચાકય યાખો જી—ટેક 

ચાકય યશસ ૂાઁ, ફાગ રગાસ ૂાઁ, સનત ઉઠ દયવન ાસ ૂાઁ  I 

વનૃ્દાલનકી કંુજ ગણરનભેં, ગોસલન્દ—રીરા ગાસ ૂાઁ    II 

ચાકયીભેં દયવન ાઉં, સસુભયન ાઉં ખયચી      I 

બાલ-બગસત જાગીયી ાઉં, તેનોં ફાતા ંવયવી   II 

ભોય મગુટ, ીતામ્ફય વોશ,ે ગરે ફૈજતંી ભારા  I 

વનૃ્દાલનભેં ધેન ુચયાલે, ભોશન મયુરીલારા         II 

ઊંચે ઊંચે ભશર ફનાઉં, ણફચ ણફચ યાખુ ંફાયી   I  

વાલંકયમા કે દયવન ાઉં, કશય કુસમુ્ફી વાયી  II 

જોગી આમા જોગ કયનકંુ, ત કયને વનં્માવી  I 

શકય-બજનેકંુ વાધ ુઆમે, વનૃ્દાલનકે લાવી         II 

ભીયાકેં પ્રભ ુગકશય ગબંીયા, હ્રદે યશૌ જી ધીયા     I   

આધી યાત પ્રભ ુદયવન દીન્શઓં જમનુાજી કે તીયા  II 
    

       --ભીયાફંાઈ 

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

 

(100) 

ગરી તો ચાયોં ફુંદ હ ઈ 
(યાગ: જૈજેલતંી—તાર ચચલયી) 
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ગરી તો ચાયોં ફદં હુઈ 

   ભૈં શકયવે સભલુ ંકૈવે જામ   II 

ઊંચી નીચી યાશ યટીરી, 

   ાલં નશીં થકયામ; 

વોચ વોચ ગ ધરંુ જતનવે, 

   ફાય ફાય કડગ જામ...ગરી 

ઊંચા નીચા ભશર સમાકા 

   કશાસં ૂ ંચઢયો ન જામ;  

સમા દૂય થં મ્શાયો ઝીણો, 

   સયુત ઝકોરા ખામ... ગરી 

કોવ કોવ ય શયા ફેઠયા, 

  ૈંડ ૈંડ ફટભાય; 

શ ેણફધના કૈવી યચ દીની, 

   દૂય ફવામો મ્શાયો ગાાઁલ ...ગરી 

ભીયાકેં પ્રભ ુણગયધય નાગય, 

   વતગરુુ દઈ ફતામ; 

જુગન જુગનવે ણફછડી ભીયા,ં 

   ઘયભેં ણરન્શી રામ....ગરી 
  

     --ભીયાફંાઈ 
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