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(134) 

હરર તેરે ચરિનકી હ ૂૂં મૈં દાસી 

 `(ફયશૂંવ તાર ધભાર) 

 

   શરય તેયે ચયણનકી હ ૂૂં ભૈં દાવી  .ટેક.   શરય0 

  ભેયી કાટો જનભ કેયી પાૂંવી   ...શરય  

ના જાવુૂં ભથયુા ન ગોકુર જાવુૂં ના જાવુૂં ભૈં કાળી        ...શરય 

ભોશ ેબયોવો એક તભુાયે દીનફૂંધ ુઅવલનાળી             ...શરય 

કોઈ ફયત કોઈ નેભ કયત શૈ કોઈ યશ ેફનલાવી 

નરશ વલદ્યા ફર રૂ ન ભેયે નરશ વૂંચમ ધનયાળી  

ળયણાગત ભોશ ેજાન દમાવનવધ યાગખમે ચયનન ાવી    ...શરય 

નરશ ભૈં યાજાટ કછૂં ભાૂંગ ુનરશ સખુ બોગ વલરાવી 

બ્રહ્માનૂંદ ળયનભેં તભુયી કેલર દયવ વમાવી              ...શરય 

      --બ્રહ્માનૂંદજી 

   --------------------------------------- 
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(135) 

તેરે કાજ જોગન બન જાઊંગી 
  (યાગ: કસયૂી તીન તાર)  

વમા વભરન કે કાજ જોગન ફન જાઊંગી               IIટેકII 

શાય વવિંગાય છોડ કય વાયે અંગ વલભવૂત યભાઊંગી I 

વવિંગવેરી શય ગરેભેં અરખ જગાઊંગી                   II1II  

કાળી ભથયુા શરયદ્વાય વફ તીયથ નાઊંગી 

જામ રશભારમ કરુૂં તસ્મા તનકો સખુાઊંગી           II2II 

ઋવમવુનમોં કે આશ્રભ જાકય ખોજ રગાઊંગી 

અંદય ફારશય વફ જગ ઢૂૂંઢૂૂં નરશ અટકાઊંગી            II3II 

વનળરદન ઉવકા ધ્માન રગાકય દળશન ાઊંગી 

બ્રહ્માનૂંદ વમા ઘય રાકય ભૂંગર ગાઊંગી               II4II 

 

                 --બ્રહ્માનૂંદજી  

   --------------------------------------- 
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(136) 

પે્રમ નગર મત જાના 
  (યાગ: શાડી) 

પ્રેભ નગય ભત જાના મવુારપય        IIટેકII 

  પ્રેભ નગયકા ૂંથ કરિન શૈ, 

ઊંચે વળખય રિકાના મવુારપય              II1II 

  પ્રેભ નગયકી નરદમા ગશયી,  

રાખો રોક ડુફાના મવુારપય            II2II 

  પ્રેભ નગયકી સુૂંદય રયમાૂં, 

વફ જગ દેખ લબુાના મવુારપય     II3II 

  બ્રહ્માનૂંદ કોઈ ગફયરા હુૂંચે, 

ાલે દ વનલાશના મવુારપય            II4II 

 

     --બ્રહ્માનૂંદ 

  --------------------------------------- 
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(137) 

 પ્રભ ુતેરી મરહમા રકસવળધ ગાઉં 
  (યાગ: આળાલયી તાર ધભાર) 
 

   પ્રભ ુતેયી ભરશભા રકવવલધ ગાઉં  

   તેયો અંત કશી નશીં ાઉં                IIટેકII 

અરખ વનયૂંજન રૂ તભુાયો રકવવલધ ધ્માન રગાઉં I 

લેદ ાય અજહુૂં નરશ ામો ભૈં કૈવે ફતરાઉ    II 

ગૂંગા મમનુા નીય ફશામે બજન રકભ કયફાઉં I 

વકૃ્ષ ફગીચે યચના તેયી કૈવે ષુ્ ચઢાઉં  II 

ૂંચ ભતૂકી દેશ ન તભુયી ચૂંદન રકભ ગરટાઉં I 

વકર જગતકે ારનકતાશ રકવવલધ બોગ રગાઉં II 

 

શાથ જોડકય અયજ કરુૂં ભૈં ફાયફાય વળય નાઉં I 

બ્રહ્માનૂંદ વભટા દે ડદા ઘટઘટ દળશન ાઉં  II 

 

      --બ્રહ્માનૂંદજી 

  ---------------------------------------- 
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(138) 

હરર નામ સમુર સખુધામ 
(યાગ: કસયૂી તાર વતતારા)  

   શરય નાભ સભુય સખુધાભ 

   જગતભેં જીલન દો રદનકા           IIટેકII 

ા કટકય ભામા જોડી ગલશ કયે ધનકા   II 

વબી છોડકય ચરા મવુારપય ફાવ હુલા ફનકા  II1II 

સુૂંદય કામા દેખ લબુામા, રાડ કયે તનકા  II 

છૂટા શ્વાવ ગફખય ગઈ દેશી જ્મોં ભારા ભનકા   II2 II 

જોફન નાયી રાગે વમાયી ભૌજ કયે ભનકા  II 

કારફરીકા રગે તભાચા ભરૂ જામ િનકા        II3II 

મશ વૂંવાય સ્લપ્નકી ભામા, ભેરા ર વછનકા  II 

બ્રહ્માનૂંદ બજન કય ફૂંદે નાથ વનયૂંજનકા      II4II 

      --બ્રહ્માનૂંદજી 

  ---------------------------------------- 
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(139) 

સબ ચા ચીકા ખેા 
  (યાગ: ફનજાયા તાર3) 

દો રદનકા જગભેં ભેરા વફ ચરા ચરીકા ખેરા—ટેક0 

કોઈ ચરા ગમા કોઈ જાલ ેI કોઈગિયી ફાૂંધ વવલેજી  I 

કોઈ ખડા તૈમાય અકેરા.. વફ ચરા ચરીકા ખેરા 

કય ા કટ ખર ભામા I ધન રાખ કયોડ કભામાજી  I 

 વૂંગ ચરે ન એક અધેરા II વફ ચરા ચરીકા ખેરા 

સતુ નાય ભાત વત ુબાઈ I કોઈ અંત વશામક નાશીંજી  I 

ક્યોં બયે ાકા િેરા  II વફ ચરા ચરીકા ખેરા  

મશ નશ્વય વફ વૂંવાયા  I કય બજન ઈવકા પ્માયાજી I 

બ્રહ્માનૂંદ કશ ેસનુ ચેરા  II વફ ચરા ચરીકા ખેરા 
 

      --બ્રહ્માનૂંદજી 

  -------------------------------------------------- 
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(140) 

રે મનળુા અબ તો સમઝ 
(યાગ: ફયશૂંવ—તાર ધભાર) 

  યે ભનલુા અફ તો વભઝ ભોયે બાઈ 

  તેયો અલવય ફીતો જાઈ      IIટેકII 

  રાખ કયોડી ભામા જોડી કય કય કટ કભાઈ   I 

ઊંચે ઊંચે ભશર ફનામે વોમો વેજ ગફછાઈ  II 

સુૂંદય સુૂંદય લસ્ત્ર શયેભૂણ દેશ વજાઈ  II 

નમે નમે વનત બોજન ખામે ટયવ સ્લાદ ફનાઈ  II 

 જોફન બરયમા સુૂંદય નાયી બોગી કૂંિ રગાઈ I 

ગજયથ લાજી કયી વલાયી વૈર રકમે ભન બાઈ   II 

ફારણો જોફન નુ ફીતો વદૃ્ધ અલસ્થા આઈ I 

બ્રહ્માનૂંદ છોડકય તષૃ્ણા ળાૂંવત કડ ભન ભાૂંશી  II 

 

     --બ્રહ્માનૂંદજી 

  -------------------------------------------- 
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(141)  

ઈશ્વર કો જાન બૂંદે 
  (ગઝર: તાર ત્રણ)  

ઈશ્વયકો જાન ફૂંદે ભાગરક તેયા લશી શૈ. 

કય રે ત ુૂં માદ રદરવે શયજોંભેં લો વશી શૈ      IIટેકII 

ભવૂભ અગય લનભેં વાગય શાડ લનભેં I 

ઉવકી વફી ભલુનભેં છામા વભા યશી શૈ          II1II 

ઉવને તઝુે ફનામા જગ ખેર શૈ રદખામા I 

તુૂં ક્યોં રપયે ભરુામા ઉભયા ફીત યશી શૈ           II2II 

વલળમોંકી છોડ આળા વફ ઝૂિ શૈ તભાળા I 

રદન ચાયકા રદરાવા ભામા પવા યશી શૈ         II3II 

દુવનમાાઁવે રદર શટા રે પ્રભધુ્માનભેં રગાર ે I 

બ્રહ્માનૂંદ ભોક્ષ ારે તનકા તા નશીં શૈ...    II4II 
 

     --બ્રહ્માનૂંદજી 

 ------------------------------------------- 
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(142) 

વળ ભોે ભૂંડારી 
(યાગ: ભૂંગર તાર ત્રણ) 
   

વળલ બોરા બૂંડાયી વાધો 

વળલ બોરા બૂંડાયી યે    II ટેકII 

બસ્ભાસયુને કયી તસ્મા ફય દીના વત્રયુાયી  I 

જજવકે વવયય શાત રગાલે બસ્ભ શોમ તન વાયી યે II1II 

વળલકે વવયય શાથ ધયનકી ભનભેં દુષ્ટ ગફચાયી યે  I 

બાગે રપયત ચહુૂં રદળ ળૂંકય રગા દૈત્મ ડય બાયી યે   II2II 

ગગયજારૂ ધરય શરય ફોરે ફાત અસયુવે પ્માયી યે  I 

જો ત ૂૂં મઝુકો નાથ રદખાલે શોવુૂં નાય તભુાયી યે         II3II 

નાચ કયત અને વવય ધયકય બસ્ભ બમો ભવત નાયી યે  I 

બ્રહ્માનૂંદ શતે જોઈ ભાૂંગે વળલ બક્તન HITAકાયી યે        II4II 
 

  ------------------------------------------------------ 
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(143) 

દેખો, વ ૃૂંદાળનકી કુૂંજમેં રી નાચે નૂંદકુમાર  

  (બજન: તાર કલારી) 

 દેખો, વ ૃૂંદાલનકી કુૂંજભેં યી નાચે નૂંદકુભાય  I 

ભોયમકુુટ વળય ઉય વોશ,ે ગરે ફૂરન કે શાય 

ીતાૂંફય કરટ ફીચ ગફયાજે, મયુરી અધયસધુાય   II 

લીણા તાર મદૃૂંગી ફાજે, ફાજે ઝાૂંઝ વવતાય 

છન છન છન છન નૂયુ ફાજે, કય કૂંકણ ઝનકાય  II 

વગખમોં કે વૂંગ યાધા નાચે, નાચે ફવ્રજકી નાય 

ગ્લારફાર વફ વભરકય નાચે, કયકયકે વવિંગાય       II 

જરચય ભોશ ેથરચય ભોશ,ે ભોશ ેનબ વૂંચાય 

બ્રહ્માનૂંદ મનુીશ્વય ભોશ,ે લૂંળી ધનુ વનધાશય                II 

 

     --બ્રહ્માનૂંદજી 

  --------------------------------------------- 
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(144) 

મઝેુ દે દશન ણગરરધારી રે 
 (ઠુભયી તાર ચગરત) 

મઝુે દે દળશન ગગયધાયી યે 

દેખ રૂ મવુનગણ ભન ભોશ ે

   તેયી વાાઁલયી સયૂત ય ફાયી યે    IIટેકII 

જમનુા તટ શરય ધેન ુચયાલે 

   ભધયુ ભધયુ સ્લય ફૈન ફજાલે 

   કાૂંધે કભરયમા કાયી યે                        II1II 

ભોયમકુુટ ીતાૂંફય વોશ ે

દેખ રૂ મવુનગણ ભન ભોશ ે

    કુૂંડર કી છફી ન્માયી યે       II2II 

વ ૃૂંદાલનભેં યાવ યચાલે 

   ગો ગોવકા વૂંગ વભર ગાલે 

    નૂયુકી ધનૂ પ્માયી યે          II3II 

બક્ત શતે શરય રૂ ફનામા 
 

  બ્રહ્માનૂંદ ભેયે ભન બામા 

   ચયણકભ ફગરશાયી યે                  II4II 



15 

 

 

     --બ્રહ્માનૂંદજી 

  ---------------------------------------- 
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(145) 

બ્રહ્માનૂંદ સખુકી સેજ સુાદો રે 
(ઠુભયી તાર ચગરત) 

ભેયા વમા મઝુે દીખરા દો યે 

   કોઈ આનકે આજ વભરાદો યે          IIટેકII 

ભૈં વલયશણ વનત યહૂૂં ઉદાવી  

  વમા વભરનકી જાન વમાવી  I 

   પ્રેભકા નીય વરાદો યે              II1II   ભેયાવમા0 

લાશ રદન ચાતક દુ:ખ ાલે 

   નીય ફીના ભછરી તયવાલે   I 

          શાર ભેયા ફતરા દો યે     II2II   ભેયે વમા0 

 

ભૈં ગણુશીન કટ છર બરયમા 

   કૈવે મઝુય શોમ નજરયમા   I 

   દીન ય દમા રદરાદો યે                II3II  ભેયે વમા0 
 

ચયણ કભરકી દાવી તેયી 

   બ્રહ્માનૂંદ અયજ સનુ ભેયી   I 

    દુખકી વેજ સરુાદો યે            II4II  ભેયે વમા0 
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       --બ્રહ્માનૂંદજી  

  

(146) 

મઝેુ ાગી ગન તેરે દશનકી 
  (યાગ: બૈયલી તાર ચગરત) 

મઝુે રાગી રગન મઝુે રાગી રગન 

મઝુે રાગી રગન તેયે દળશનકી        IIટેકII 

જૈવે લનભેં વમા ભનભેં,  

આળ કયે વનત ફયવનકી                  II1II  

ગર ફન ભારા મકુુટ ગફવારા, 

ીત ફયવ સુૂંદય તનકી                     II2II 

ભગણ કરટ ઉય ચયણન નૂયુ, 

કયભેં ગદા સદુળશનકી                          II3 II 

બ્રહ્માનૂંદ પ્માવ ભન ભાશીં, 

 ચયણ કભ યગુ યવનકી             II4II 

 

    --બ્રહ્માનૂંદજી 

  ----------------------------------- 
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(147) 

રદા દે ભીખ દશનકી 
  (યાગ: ગઝર તાર ધભારી) 

રદરા દે બીખ દળશનકી, પ્રભ ુતેયા ગબખાયી હ ૂૂં  I 

ચરાકાય દૂય દળશનવે, તેયે દયફાય ભેં આમા  I 

 

ખડા હ ૂૂં દ્વાય,ે રદરભેં તેયી આળા કા ધાયી હ ૂૂં      II રદરા દે 

રપયા વૂંવાય ચક્કયભેં , બટકતા યાતરદન ગફયથા  I 

ગફના રદદાય કે તેયે, શૂંભેળા ભૈં દુ:ખાયી હ ૂૂં            II રદરા દે 

ત ૂશી ભાતા વતા ફૂંધ,ૂ ત ૂશી ભેયા વશામક શૈ  I 

તેયે દાવોકે દાવનકી, ચયણકા વેલકાયી હ ૂૂં           II રદરા દે 

બયા હુૂં ા દીનવે, ક્ષભા કય ભરૂકો ભેયી  I 

લો બ્રહ્માનૂંદ સનુ ગફનતી, ળયણભેં ભૈં તભુાયી હ ૂૂં  II રદરા દે 

 

     ---બ્રહ્માનૂંદજી 

  ------------------------------------------------- 
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(148)  
 

નારાયિ જીસકે હ્રદયમેં 
 

નાયામણ જજવકે હ્રદમભેં, 

  વો કુછ કભશ કયે ન કયે યે.  

નાલ વભરી જજવકો જર ભા^શી, 

  ફાહુવે નીય તયે ન તયે યે. 

ાયવભગણ જજવકે ઘય ભાૂંશી, 

  વો ધન-વૂંચ ધયે ન ધયે યે. 

સયૂજ કો યકાળ બમો જફ, 

  દીકી જ્મોત ફયૈ ન ફયૈ યે. 

બ્રહ્માનૂંદ વૂંતનકી વોશલત, 

  કાળી જામ ભયે ન ભયે યે.  

 

     ---બ્રહ્માનૂંદજી 

  ----------------------------------- 
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(149) 

પ્રીત કી રીત ન જાિે સખી 
  (યાગ: ગઝર કલારી) 
 

  પ્રીત કી યીત ન જાને વખી લો તો 

           નૂંદકો ફારક  વાૂંલરયમા                               IIટેક II 

જમનુા તટ જામકે ગામ ચયામ ફજામ કે ફૂંવયી ગાલત શૈ  I 

વગખમાૂં વૂંગ કેગર કરોર કયે ધવધ લટૂત ખેરતપાગરયમા      II1II 

વૂંગ રેકય ગ્લારન ફાર ઘને ભગ યોકત શૈ બ્રજ નારયનકો  I 

તનવે ચનુયી ટકો ઝટકે વળયવે ટકે જર ગાગરયમાૂં         II2II  

ગફિંદયાલનકી ઘન કુૂંજનભેં વભર ગોવનકે વૂંગ યાવ કયે  I 

ગ નૂયુકી ધનુ ફાજ યશી વનત નાચત શૈ નટ નાગરયમાૂં  II3II 

વનજ બક્તન કે રશતકાય પ્રભ ુબ્રજ ભૂંડર ફીચ ગફશાય કયે  I 

બ્રહ્માનૂંદ ન રૂકો જાન વકે ફહુ ફાત ફનાલત ફાલરયમાૂં    II4II  

      --બ્રહ્માનૂંદજી 
 

   -------------------------------------- 
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(150) 

સનુ નાથ અરજ અબ મેરી 
સનુ નાથ અયજ અફ ભેયી, ભૈં ળયણ ડા પ્રભ ુતેયી...ટેક 

તભુ ભનષુ્મ તન ભોશ ેદીના, બજન ત’ુભયા નરશ કીના, 

     વલમોભેં બઈ ભવત ભેયી...ભૈં        1 

સતુ દાયારદક મે રયલાયા, વફ સ્લાથશકા શ ેવૂંવાયા, 

     જીલન શતે ુામ કીમે દેયી....ભૈં   2 

ભામાભેં મે જીલ રોબામા, રૂ નરશ ય ત’ુભયા જાના, 

     ડા જનભ ભયણ કે પેયી....ભૈં      3 

બાલવાગયભેં નીય અાયા, ભોશ ેરકાલ ુપ્રભ ુકયો ાયા, 

     બ્રહ્માનૂંદ કયો નરશ દેયી...ભૈં          4 
 

        --બ્રહ્માનૂંદજી  

   ----------------------------------------------------- 
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(151) 

નયન હરે મારા તમને વનહાલી 
 

નમન શયે ભાયા તભને વનશાી, શ્માભ સુૂંદય સખુકાયી યે, 

છેર છફીરા શ્માભ તભાયી, ફાકની ફગરશાયી યે                        ...નમન.1  
 

રૂ તભારુૂં યવવક વલણૂા, જોતાૂં તપૃ્પ્ત ન થામ યે, 

ગણુવાગય તાયા ગણુભાૂં રોબાણી, તભ વલણ  ન યશલેામ યે  ...નમન.2  

લશારભજી તાયાૂં લચન સણુીને, મજુને ભોશની રાગી યે, 

તભ વલના શ્માભ ગભે નરશ ફીજુ ૂં, ભ્રભણા તે વલશ બાૂંગી યે            ...નમન.3 

શારયની રકયીની ેમશ, વનભખ ન ભેલુૂં ન્માયા યે, 

મકુ્તાનૂંદના નાથ ભનોશય, યભ વનેશી પ્માયા યે                         ...નમન.4  

 

       --મકુ્તાનૂંદજી 

 ----------------------------------------------------- 
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(152) 

ણબસર ન જાજે મેરે મીત 
  (યાગ: ગફશાગ —તીન તાર) 

ગફવય ન જાજે ભેયે ભીત, મશ લય ભાૂંગ ૂૂં ભૈં નીત      IIધ્રલુII 

ભૈં ભવતભૂંદ કછૂ નરશિં જાન ૂૂં, નરશ કછ તભુ વૂંગ રશત  I 

ફાૂંશ ગશકેી રાજ શૈ તભુકો, તભુ વૂંગ ભેયી જીત                    II1II 

તભુ યીઝો ઐવો ગણુ નાશીં, અલગણુાકી હ ૂૂં બીય  I 

અલગણુ જાવન ગફવાયોગે જીલન, શોઊંગી ભૈં ફહુત પજીત   II2II 

ભેયે દૃઢ બયોવો જીમભેં, તજી શોં ન ભોશન પ્રીત  I 

જન અલગણુ પ્રભ ુભાનત નાશીં, મશ યૂફકી યીત              II3II 

દીનફન્ધ ુઅવત મદુૃર સબુાઉગાઉ વનવવરદન ગીત  I 

પ્રેભ વખી વભઝૂ નશીં ઊંડી, એક બયોવો ચીત                     II4II 
 

      ---પ્રેભ વખી 

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

 

 

 



24 

 

 

 

 

(153)  

હો રવસયા, મૈં તો રિ વતહારી 
  (યાગ: બૈયલી—તીન તાર) 

શો યવવમા, ભૈં તો ળયણ વતશાયી, 

નરશ વાધન ફર લચન ચાતયુી, 

 એક બયોવો ચયણે ગગરયધાયી...                         IIધ્રલુII 

કડુઈ ત ુૂંફરયમા ભૈં તો નીચ ભવૂભકી 

ગણુ-વાગય વમા તભુ રશ વૂંલાયી...                     II1II 

ભૈં અવત દીન ફારક તભુ વયન 

નાથ ન દીજે અનાથ ગફવાયી !                           II2II 

વનજ- જન જાવન વૂંબારોગે પ્રીતભ 

પ્રેભ વખી વનત જાઉં ફગરશાયી                            II 3II 

 

     --પ્રેભ વખી 

  ----------------------------------- 
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(154) 

હૌં સ્યામ રૂંગ રૂંગી 

 

વખી, શૌં સ્માભ યૂંગ યૂંગી 

દેખી ગફકાઈ ગમી લશ મયૂવત, સયૂવત ભાૂંરશ ગી—વખી 

વૂંગ હતૂો અનો વનો વો, વોઈ યશી યવ ખોઈ; 

જાગેહુૂં આગે દૃષ્ષ્ટ યૈ વખી, નેકુ ન ન્માયો શોઈ—વખી 

એક જુ ભેયી અંગખમનભેં વનવવધોવ યહ્યો કરયબીન; 

ગામ ચયાલન જાત સનૂ્મો વગખ, વો ધૌં કન્શૈમા કૌન—વખી 

કાવોં કશૌં કૌન વતમાલૈ, કૌન કયે ફકલાદ; 

કૈવે કૈ કરશ  જાત ગદાધય, ગ ૂૂંગેકો ગડુખાદ—વખી 
 

      --ગદાધયજી 

  --------------------------------------------------- 
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(155) 

આજ સખી આનૂંદની હેી 

 

આજ સખી આનૂંદની હેી, હરરમખુ જોઈને હુૂં થઈ છૂં રે ઘેી; 

મહા રે મવુનના ધ્યાનમાૂં ના’ળે, તેરે ામણલયોજી મજુને બોાળે. 

જે સખુને ભળ બ્રહ્મા રે ઈચ્છે, તે રે ામણલયો મજુને રે પ્રીછે; 

ન ગઈ ગૂંગા ગોદાળરી કાી, ઘેર બેઠાૂં મલયા અક્ષરળાસી. 

ત રે તીથશમાૂં હુૂં કૂંઈ નળ જાણુૂં, સહજેે સહજેે હુૂં તો સખુડાૂં રે માણુૂં; 

જેયાભ કશ ેસ્લાભી વશજેે યે ભગમાૂં, લાતની લાતે લા’રો અઢક ઢગમા 

 

                         --જેયાભ  

 

  --------------------------------------------------------------- 
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(156) 

મદન ગોા રન તેરી આયો 
  (યાગ: કેદાય) 
 

 

ભદન ગોાર ળયન તેયી આમો  II 

ચયન કભરકી વેલા દીજે 

   ચેયો કયી યાખો ઘય જામો   II 

ધવન ધવન ચયણ ચરત તીયથકો, 

   ધવન ગરુુ જજન શરય નાભ  સનુામો   II 
 

જે નય વલમખુ બમે ગોવલિંદ વોં, 

   જન્ભ અનેક ભશાદુ:ખ ામો   II 

શ્રી બટકે પ્રભ ુરદમો અબમદ, 

   મભ ડયામો  જફ દાવ કશામો  II 

 

      --શ્રી બટ્ટ 
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(157) 

રદન દુહ મેરો કુૂંળર કન્હૈયા 
  (યાગ: ગફબાવ)  

 

રદન દુરશ ભેયો કુૂંલય કન્શૈમા, 

વનતપ્રવત વખા વવિંગાય વૂંલાયત; 

વનત આયતી ઉતાયવત ભૈમા….રદન0 

વનતપ્રવત ગીત ફાધ ભૂંગર ધવૂન, 

વનત સયૂ મવુનલય ગફયદ કશૈમા; 

વવયય શ્રી બ્રજયાજ વલયાજત, 

તૈવેઈ રઢગ ફરવનવધ ફર બૈમા....રદન0 

વનતપ્રવત યાવ ગફરાવ બ્માશ ગફવધ, 

વનતસયુ-વતમ સભુનવન ફયવૈમા; 

વનત નલ નલ આનૂંદ ફારયવનવધ, 

વનત શી ગદાધય રેત ફરૈમા....રદન0 
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     --ગદાધયજી  

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

 

 

(158) 

મકુુટ ટક અટકી મન માહીં 
  (યાગ: ગફરાલર –તાર વતતારા) 

મકુુટ રટક અટકી ભન ભાશીં I 

 નતૃ્મત નટલય ભદન ભનોશય I 

  કુૂંડર ઝરક અરક ગફથયુાઈ   II 

 નાક બરુાક શરત મકુ્તા પર 

  શોિ ભટક ગવત બૌંશ ચરાઈ   II  

ઠુભક ઠુભક ગ ધયત ધયવન ય 

  ફાૂંશ ઉિાઈ કયત ચતયુાઈ   II 

ઝુનકુ ઝુનકુ નૂયુ ઝનકાયત  
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  તતા થૈ થૈ યીઝ રયઝાઈ   II 

ચયણદાવ વશજો રશમ અંતય 

  બલન કયૌં જીત યશૌં વદાઈ   II 

     --વશજોફાઈ 

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

 

 

 

(159) 

નારાયિ જજન નામ ણયા 

નાયામણ જજન નાભ ગરમા 

  વતન ઔયકા નાભ રીમા ન રીમા; 

અમતૃ ાન રકમા ઘટ બીતય 

  ગૂંગાજર બી વમા ન વમા —નાયામણ 

વેલા જૂા ધ્માન નાયામણ 

  વનવવરદન કયતે પ્રેભ વરશત જો; 

લો અવધકાયી ફને લૈકુૂંિકા 

  ઔય કભશ કુછ રકમા ન રકમા —નાયામણ 

તન ભન ધન વફ બેટ રકમા 
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  વલશ્વાવ યાખ શરય ચયનનભેં; 

દાવ શરય ફન કાયજ કયકે 

  દે કુછ દાન રકમા ન રકમા —નાયામણ 

વત્મ લચનકા ારન કયકે 

  વનત્મ કભશ શબુ કયતે યશતે; 

જીલન મકુ્ત વલચયકે જગભેં 

  નાયામણ વો જજમા ન જજમા —નાયામણ 

 

      --નાયામણ સ્લાભી 

 ---------------------------------------------- 
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(160) 

રહી ન કાહ ૂકામકી 
  (યાગ: વોયિ) 

જારશ રગન રગી ઘનશ્માભકી, 

ધયત કહુાઁ ગ, યત રકતહુાઁ 

ભરૂ જામ સવુધ ધાભકી—જારશ 

છગફ વનશાય નરશિં યશત વાય કછ, 

ધરય ર વનવવરદન જાભકી; 

જજત મુાઁશ ઉિૈ વતતૈ શી ધાલૈ, 

સયુવત ન છામા ધાભકી—જારશ 

 

અસ્તવુત વનન્દા કયૌ બરૈ શી,  
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ભેંડ તજી કુર ગાભકી; 

 નાયામણ ફૌયી બઈ ડોરે, 

યશી ન કાહ ૂકાભકી—જારશ 

 

   --નાયામણ સ્લાભી 

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

 

 

 

(161) 

મોહન બવસ ગયો મેરે મનમેં 

 
   ભોશન ફવવ ગમો ભેયે ભનભેં, 

રોક-રાજ કુર- કાવન છૂટી ગઈ, માકી નેશ રગનભેં—ભોશન 

જજત દેખોં વતતશી લશ દીખૈ, ઘય-ફાશય, આંગનભેં, 

અંગ-અંગ પ્રવત યોભ-યોભભેં, છાઈ યહ્યો તનભનભેં—ભોશન  

કુૂંડર-ઝરક કોરન વશૈ, ફાજુફૂંદ ભજુનભેં; 

કૂંકન કગરત રગરત ફનભારા, નૂયુ-ધવૂન ચયનનભેં—ભોશન  
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ચર નૈન, ભ્રકુટી ફય ફાૂંકી, િાઢૌ વઘન રતનભભેં; 

નાયામણ ગફન ભોર ગફકી શૌં માકી નૈંક શવનભેં—ભોશન  

       --નાયામણ સ્લાભી 

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

 

 

 

 

 

(162) ણચતચોર ચૈ ણગરરધારી 
    ભોૈ કૈવી મશ ભોરશની ડાયી; 

                   ગચતચોય છેર ગગરયધાયી—ભો ૈ

ગશૃ કાયજભેં જી ન રગત શૈ, ખાનાન રગૈ ખાયી; 

વનટ ઉદાવ યશત શૌં જફતેં, સયૂત દેખી વતશાયી—ભોૈ 

વૂંગકી વખી દેવત ભોરશિં ધીયજ, ફચન કશત રશતકાયી 

એક ન રગત કશી કાહુકી, કશવત કશવત વફ શાયી—ભોૈ  

યશી ન રાજ વકુચ ગરુુજનકી, તન ભન સયુવત ગફવાયી; 

નાયામન ભોરશિં વમગુઝ ફાલયી, શૂંવત વકર નય-નાયી. —ભોૈ  

  --------------------------------------------- 
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(163) 
 

મઝેુ રામસે કોઈ વમા દે 
 

મઝુે યાભવે કોઈ વભરા દે—મઝુે યાભવે 

  ગફન રાિીકા વનકરા અંધા(2) 

યાશવે કોઈ રગા દે-- મઝુે યાભવે કોઈ વભરા દે 

કોઈ કશ ેવ ૃૂંદાલનભેં-- મઝુે યાભવે કોઈ વભરા દે 
 

   કોઈ કશ ેતીયથ –ભૂંરદયભેં(2) 

કોઈ કશ ેવભરતે ફનભેં-- મઝુે યાભવે કોઈ વભરા દે 
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  દેખ વકૂૂં ભૈં ઉનકો ભનભેં(2) 

ઐવી જ્મોત જગા દે-- મઝુે યાભવે કોઈ વભરા દે 
 

      --ગચત્રટભાૂંથી 

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

 

 

 

 

(164) 

રામ કહો રામ કહો બાળરે   

યાભ કશો યાભ કશો ફાલયે  I 

અલવય ન ચકૂ બોંદુ, ામો બરો દાલયે  II 

જજન તોંકો તન દીન્શોં, તાકૌ ન બજન કીન્શો  I 

જનભ વવયાનો જાત, રોશ ેકૈવો તાલ યે  II 
 

    યાભ કશો યાભ કશો. 

યાભજી કો ગામ ગામ, યાભજીકો રયઝામ યે  I 
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યાભજીકો ચયન કભર, ગચત્ત ભાૂંરશ રાલ યે  II 

    યાભ કશો યાભ કશો . 

કશત ભલકુદાવ, છોડ દે તેં જૂિી આવ  I 

આનૂંદ ભગન શોઈ કે, શરય ગનુ ગાલ યે  II 

    યાભ કશો યાભ કશો . 

     --ભલકુદાવ 

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

 

 

(165) 

અબ તેરે વસળા કૌન મેરા કૃષ્િ કન્હૈયા 
 

અફ તેયે વવલા કૌન ભેયા કૃષ્ણ કન્શૈમા  I 

બગલાન રકનાયે વે રગા દે ભેયી નૈમા II 

જજવ તનભેં જન્ભ ાઉં ઈતના તો જ્ઞાન શો I 

ઓ ભોય મકુુટ લાયે તેયા શી ધ્માન શો  II 

અફ તશૂી વશાયા શૈ ભેયે ફૂંવી ફજૈમા  I 

બગલાન ! બગલાન! બગલાન રકનાયે વે રગા  

   દે ભોયી નૈમા   II અફ તેયે વવલા 
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     --ગચત્રટભાૂંથી  

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

 

 

 

 

 (166) 

  માતાૂં મહીડાૂં ચોરીને કાન છટકી ગમો; 

  છટકી ગમો, જીલણ જાતો યહ્યો. –ભાયા ભશીડાૂં 

વાખી: હુૂં દો’તી શતી ગાલડી, ઘયભાૂં ન્શોત ુૂં કોઈ; 

  ઓગચિંતાના આલીમા જીલણ લેા જોઈ, 

  ખાધુૂં ીધુૂં ને િાભ ટકી ગમો. –ભાયા ભશીડાૂં 

વાખી: ગૌ મકૂીને હુ ૂં ગોંદયે, ઊબી’તી વખી વાથ; 

  ભટુકી રઈ વાભા ભળ્મા, ફથી બીડી ફાથ. 

  જોતાૂં જોતાૂં શાથ છટકી ગમો. –ભાયા ભશીડાૂં 

વાખી: ગોત ુૂં ગોકુ ગાભભાૂં, શરયલય નાલે શાથ; 

       કશોને વખી શલે કેભ કરુૂં? નજયે નાલે નાથ. 
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  જોતાૂં જોતાૂંભાૂં જીલણ જાતો યહ્યો.  –ભાયાૂં ભશીડાૂં 

 

વાખી: મજુ દેખી લન ભાગે ચઢી ગમા ઘનશ્માભ; 

  તે છલાડે હુ ૂં ચઢી, કડયા સુૂંદયશ્માભ; 

  રારન ગ્રશી શાથ ત્માૂંથી રટકી ગમો. –ભાયાૂં ભશીડાૂં 

 

            --રોકગીત 

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

(167) 

જૂઠુૂં બોે છે ગોી ચતરુ સજુાિ 
 

ઝારય લાગે ને લારો શરયયવ ગામ, 

  કાનો ગોીનો છેડરો વામ. 

ભેરો ભેરો કશાનજી અભાયાૂં ચીય, 

  હુૂં તાયી ફશનેડી ને ત ુૂં ભાયો લીય. 

કામકી ફશનેડી ને કામકો લીય, 

  તભે ગોી ને અભે જાતના આશીય. 

છેડો પાટયો ને ગોી યાલે ગઈ, 

  જવોદાને ભૂંરદયે ઊબી યશી. 
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ભાતા જવોદાજી તભાયો કાન, 

  વનત્મ ભાયગડે ભાગે છે દાણ. 

દાણ ભાગે ને લી લ ૂૂંટી ખામ, 

  આયે ગોકુગમાભાૂં કેભ યશલેામ. 

જાઓ જાઓ ગોીઓ તભાયે ઘેય, 

  કા’નો આલે તો ભાૂંડુ લઢલેડ. 

વાૂંજ ડીને કા’નો આવ્મા છે ઘેય, 

  ભાતા જવોદાએ ભાૂંડી લઢલેડ. 

બાઈ યે ! કાનડુા તાયી આલડી ળી શયે, 

  વનત્મ વનત્મ કજીમા રાલે છે ઘેય. 

ભાતા જવોદા તભાયી આણ, 

  જૂઠુૂં ફોરે છે ગોી ચતયુ સજુાણ.  

 

     --રોકગીત 

  ------------------------------------------- 
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(168) 

જસોદા તારા કાનડુાને ળાર રે 
 

જવોદા તાયા કાનડુાને લાય યે; 

આલડી ધભૂ ભચાલે વ્રજભાૂં, નશીં કોઈ છૂણશાય યે....જવોદા 

વીંકુ તોડ્ુૂં ગોયવ ઢોળ્યુૂં, ઉઘાડીને ફાય યે; 

ભાખણ ખાધુૂં ઢોી નાખયુૂં, જાન કીધુૂં આ લાય યે. ....જવોદા 
 

ખાૂંખાૂં ખોા કયતો શીંડે, ફીશ ેનશી રગાય યે; 

ભશી ભથલાની ગોી પોડી , આ ળાૂં કશીએ રાડ યે? ....જવોદા 

લાયે લાયે કહુૂં છૂં તભને, શલે ન યાખુૂં બાય યે; 

વનત ઊિીને એ ક્યભ વશીએ, લવી નગય ભોઝાય યે....જવોદા 
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ભાયો કાનજી ઘયભાૂં હુતો, ક્યાયે દીિો ફશાય યે; 

દશીં—દૂધનાૂં ભાટ બમાાં છે, ફીજે ચાખે ન રગાય યે....જવોદા 

ળાને કાજે ભીને આલી, ટોી લી દયફાય યે; 

નયવૈંમાનો સ્લાભી વાચો, જૂિી વ્રજની નાય યે....જવોદા 

 

      --નયવવિંશ ભશતેા 

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

 

 

 

(169)  

કોઈનો ભાર ન રાખે મોરારી, આે વ્માજ વરશત ગથશ લાી; 

સદુાભાજીના તાૂંદુર રીધાૂં, તેના ભશરે કનકના કીધા યે...કોઈનો 

દ્રૌદીનુૂં આવ્યુૂં ટાણુૂં, ચીય મૂાશ છે નલવે નલાણુૂં; 

ાટો ફાૂંધ્મો તે ીડા જાણી, ચીય મૂાશની એયે એંધાણી...કોઈનો 

થોડુૂં ચૂંદન કુફજાનુૂં રીધુૂં, તેનુૂં રૂ અનુભ કીધુૂં; 

ગોલાગમે ઓચ્છલ કીધાૂં, લશારે કયય ગોલદ્શળન રીધો યે...કોઈનો 

જેનુૂં રીધુૂં શત ુૂં તેન ુૂં દીધુૂં, તેભાૂં યભાયથ તે શુૂં કીધુૂં? 
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ધન્મ ધન્મ નયવૈમા તાયી લાણી, એભ ફોલ્મા છે વાયૂંગ ાગણ યે.... 
 

         --નયવવિંશ ભશતેા 
 

 

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

 

 

 

 

 

(170) 

પ્રભ ુતારા બાનાની ત રાખ 
  (યાગ: ગફશાગ) 

ફાનાની ત યાખ, પ્રભ ુતાયા ફાનાની ત યાખ, 

ફાના યે ભાટે જો દુ:ખ દેળે તો, કોણ યેૂ તાયી ળાખ? 

યોરશદાવની યે તભે યાખડી રીધી, ને નલ જોઈ જાત કે બાત; 

ળાને ભાટે વન્મખુ યશીને તભે, નાઈ કશલેામા શો નાથ? --પ્રભ ુ

પ્રશરાદની યે પ્રવતારણ ાીને, સ્તૂંબભાૂં મૂો લાવ; 
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તાતી કઢા તભે ળીત કીધી, સધુૂંલાને ાવ                  --પ્રભ ુ
 

ૂંચાીના ટકુ મૂાશ, ને યાખી વબાભાૂં રાજ; 

વાગયભાૂંથી બડૂતો યાખમો, યાભ કશતેાૂં ગજયાજ                  --પ્રભ ુ

ઝેય શતાૂં તેના અમતૃ કીધાૂં, ને આપ્માૂં ભીયાૂંને શાથ; 

ભેતાને ભૂંડગક ભાયલા આવ્મો, ત્માયે કેદાયો રાવ્મા ભધયાત--પ્રભ ુ

બક્તોનાૂં તભે વૂંકટ બાૂંગ્માૂં, ત્માયે દૃઢ આવ્મો વલશ્વાવ; 

નયવવિંશના સ્લાભીને યહુૂં કય જોડી જે, યૂો અંતયની આળ--પ્રભ ુ

        --નયવવિંશ ભશતેા 
 

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

 

 

 

(171) 

નારાયિનુૂં નામ જ ેતાૂં 
 

નાયામણનુૂં નાભ રેતાૂં લાયે તેને તજીએ યે; 

ભનવા-લાચા-કભશણાએ શ્રીરક્ષ્ભીલયને બજીએ યે.               1 
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કુને તજીએ, કુટુૂંફને તજીએ, તજીએ ભા ને ફા યે; 
 

બગગની, સતુ, દાયાને તજીએ, જેભ તજે કૂંચરુક વા યે.          2 

પ્રથભ વતા પ્રહ્ રાદે તજજમા, નલ તજજયુૂં શરયનુૂં નાભ યે; 

બયત-ળત્રધુ્ને તજી જનેતા, નલ તજજમા શ્રીયાભ યે.             3 

ઋવત્નીએ શ્રીશરયને કાજે,  તજજમાૂં વનજ બયથાય યે; 

તે ભાટે કોઈ દો ન રાગ્મો, ાભી દાયથ ચાય યે, 

વ્ર્જલવનતા વલઠ્ઠરને કાજે વયલ તજી લન ચારી યે, 

બણે નયવૈંમો: વ ૃૂંદાલનભાૂં શરય શુૂં યૂંગે ભશારી યે.                 5   

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

 

 

 

 

(172) 

નરસૈયાના સ્ળામીએ મને બહાળરી બનાળી 
 

તભુવે રાગી તાી લશારા તભુવે રાગી તાી, 

ગગરયધાયી ગોા રાર તભુવે રાગી તાી; 
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યણછોડયામને નોતરુૂં દેલા હુૂં તો વ્શરેી ચારી. 

શાથભાૂં ન કૂંકાલટી ને ચાૂંલ્રો કયલા ચારી; 

ચોી શયેી ચગણમો શમેો ને ભરૂ ગઈ વાડી. 

ખીચડીભાૂં ખાૂંડ નાૂંખી ખીય થઈ ગઈ ખાયી; 

નયવૈંમાના સ્લાભી ભને ફશાલયી ફનાલી. 

      --નયવવિંશ ભશતેા 

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

 

 

 

 

 

 

 

(173) 

મારૂં વ ૃૂંદાળન છે રડુૂં રે, ળૈકુૂંઠ નરહ રે આવુૂં 
 

ભારૂૂં વ ૃૂંદાલન છે રૂડુૂં યે, લૈકુૂંિ નરશ યે આવુૂં, 

નરશ આવુૂં ન ૂંદજીના રાર, નશીં આવુૂં—ટેક 

ફેવીને યશવે ુૂં ને ટગ ટગ જોવુૂં, 
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   નશીં ખાવુૂં નશીં ીવુૂં યે —લૈકુૂંિ નરશ.   
 

વલભાન ભોકરો તો ભોકરો લશલે ુૂં, 

   હુૂં આલીળ વૌના શલે ુૂં યે —લૈકુૂંિ નરશ.   

બ્રહ્માના રોક તો છે અવત કૂડાૂં,  

  લાવી તે વ્રજનાૂં રૂડાૂં યે —લૈકુૂંિ નરશ.  

જમ વલજમ ફે ાીમા શતા, 

  તેને તત્ક્ષણ ભેલ્મા કશાડી યે —લૈકુૂંિ નરશ.   

નયવૈંમાનો સ્લાભી અંતયજાભી, 

  તભે વાૂંબો ને વાયૂંગાગણ યે —લૈકુૂંિ નરશ.   

      --નયવવિંશ ભશતેા 

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

 

 

(174)નાગર નૂંદજીના ા 
 

  નાગય નૂંદજીના રાર  
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  યાવ યભન્તા ભાયી નથની ખોલાણી, 

કાના જડી શોમ તો આર, કા’ના જડી શોમ તો આર—યાવ 

   નાની નાની નથની ને ભાૂંશી ઘણેયાૂં ભોતી, 

નથનીને કાયણે હુૂં વનત્મ પરુૂં છૂં જોતી –જોતી-જોતી--નાગય 

   નાની નાની નથની ને ભાૂંશી જડેરા શીયા, 

નથની આોને ભાયાૂં સબુદ્રાના લીયા-લીયા—લીયા--નાગય 

   નાનેયી શરુેૂં તો ભાયે નાકે ન વોશામ, 

ભોટેયી શરુેૂં તો ભાયા મખુ ય ઝોરા ખામ-ખામ-ખામ—નાગય 

   આંફે ફોરે કોમરડી ને લનભાૂં ફોરે ભોય, 

યાધાજીની નથનીનો ળાભગમો છે ચોય-ચોય- ચોય—નાગય 

   નથનીને કાયણીએ ભેં ઢૂૂંઢ્ ુૂં લનયાલન, 

નથની આોને તભે ભાયા પ્રાણ જીલન-લન-લન-નાગય 

   નથની આોને પ્રભ,ુ રાગુૂં તભાયે ામ, 

નયવૈંમાના સ્લાભી ઉય જાઉં ફગરશાય—શાય-શાય—નાગય 

       --નયવવિંશ ભશતેા 

  --------------------------------------------------- 
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(175) 

શરયને લેચલાને ચારી યે 
 

બોી યે બયલાડણ, શરયને લેચલાને ચારી યે, ટેક 

ગગરયધયધાયીને ઉાડી ભટુકીભાૂં ઘારી યે.       —બોી 
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ળેયીએ ળેયીએ વાદ ાડે , કોઈને રેલા મયુારય યે, 

વ્રજ નાયી છેૂ શુૂં છે ભાૂંશી, ભધયુી ભોયરી લાગી યે, 

ભટુકી ઉતાયીને જોતાૂં, મછૂાશ વૌને રાગી યે,      —બોી 

બ્રહ્મારદ ઈંદ્રારદક વયખા, કૌતકુ ઊબા ેખે યે, 

ચૌદ રોકભાૂં ન ભામ તે, ભટુકીભાૂં ફેિેરા દેખે યે —બોી 

બક્તજનોનાૂં બાગ્મે વ્રજભાૂં, પ્રગટયાૂં અંતયજાભી યે, 

દાવરડાને રાડ રડાલે, નયવૈંમાનો સ્લાભી તે   —બોી 

      --નયવવિંશ ભશતેા 
 

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

 

 

 

 

 

(176) 

મારુૂં  ણચત્તડુૂં ચોરી ીધુૂં રે 
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શલે શલે શલે શયજી, ભાયે ભૂંરદય આવ્મા યે; 

ભોટે ભોટે ભોટે ભેં તો ભોતીડે લધાવ્મા યે           —શલે  

કીધુૂં કીધુૂં કીધુૂં મજુને, કાૂંઈક કાભણ કીધુૂં યે;  

રીધુૂં રીધુૂં રીધુૂં ભારુૂં, ગચત્તડુૂં ચોયી રીધુૂં યે         —શલ ે

જાગી જાગી જાગી હુૂં તો, શરય મખુ જોલા જાગી યે; 

બાૂંગી બાૂંગી બાૂંગી ભાયા, બલની બાલટ બાૂંગી યે   —શલ ે

ફૂરી ફૂરી ફૂરી હુૂં તો, શરયમખુ જોઈ ફૂરી યે; 

ભરૂી ભરૂી ભરૂી ભાયા, ઘયનો ધૂંધો ભરૂી યે         —શલ ે

ાભી ાભી ાભી હુૂં તો, ભશાસખુ દને ાભી યે; 

ભગમો ભગમો ભગમો, ભશતેા નયવૈંમાનો સ્લાભી યે —શલ ે

 

       --નયવવિંશ ભશતેા 
 

  ------------------------------------------------------- 
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(177) 

ભતૂલ ભક્તત દારથ મોટુૂં 
  (યાગ: ખભાજ —તાર ધભુાી) 

ભતૂ બક્ક્ત દાયથ ભોટુૂં બ્રહ્મ—રોકભાૂં નારશ યે; 

ણુ્મ કયી અભયાયુી ામ્મા, અન્તે ચોયાળી  ભાૂંશી યે. ધ્રલુ. 

શરયના જન તો મકુ્ક્ત ન ભાૂંગે, જન્ભો જનભ અલતાય યે; 

વનત વેલા, વનત કીતશન ઓચ્છલ, નીયખલા ન ન્દકુભાય યે.         1 

બયતખૂંડ ભતૂભાૂં જનભી, જેણે ગોવલન્દના ગણુ ગામા યે; 

ધન ધન યે એનાૂં ભાતવતાને, વપ કયી એણે કામા યે.           2 

ધન વનૃ્દાલન , ધન એ રીરા, ધન એ વ્રજના લાવી યે; 

અષ્ટ ભશાવવદ્ધદ્ધ આંગગણમે યે ઊબી, મકુ્ક્ત છે એભની દાવી યે .     3 

એ યવનો સ્લાદ ળૂંકય જાણે, કે જાણે શકુ જોગી યે; 

કૂંઈ એક જાણે વ્રજની યે ગોી, બણે નયવૈંમો બોગી યે.            4 
 

       --નયવવિંશ ભશતેા 

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

 

 

 

 



53 

 

 

(178) અણખ બ્રહ્માૂંડમાૂં એક ત ુૂં શ્રી હરર 
  (યાગ: આવા ભાૂંડ—તાર ઝતાર) 

 

અગખર બ્રહ્માૂંડભાૂં એક ત ુૂં શ્રી શરય, 

જૂજલે રૂે અનૂંત બાવે’ 

દેશભાૂં દેલ ત ુૂં તેજભાૂં તત્ત્લ ત ુૂં, 

શનૂ્મભાૂં ળબ્દ થઈ લેદ લાવે.          1 

લન ત ુૂં, ાણી ત ુૂં, ભવૂભ ત ુૂં, ભધૂયા, 

વકૃ્ષ થઈ ફૂરી યહ્યો આકાળે; 

વલવલધ યચના કયી અનેક સખુ રેલાને, 

વળલ થકી જીલ થમો એજ આળે.       2 

લેદ તો એભ લદે, શ્રવુત-સ્મવૃત વાખ દે, 

કનક કુૂંડ વલે બેદ ન્શોમે; 

ઘાટ ઘરડમા છી નાભરુ જૂજલાૂં, 

અંતે તો શભેનુૂં શભે શોમે.               3 

વકૃ્ષભાૂં ફીજ ત ુૂં, ફીજભાૂં વકૃ્ષ ત ુૂં, 

જૌં ટૂંતયો એજ ાવે; 

બણે નયવૈંમો એ ભન તણી ળોધના, 

પ્રીત કરુૂં પ્રેભથી પ્રગટ થાળે.            4 
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     --નયવવિંશ ભશતેા 

  ------------------------------------------------ 
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(179)  

સમરને શ્રીહરર, મે મમતા રી 
  (યાગ: આવાભાૂંડ —તાર ઝતાર) 

 

વભયને શ્રીશરય, ભેર ભભતા યી, જોને વલચાયીને મૂ તારુૂં; 

તુૂં અલ્મા કોણ ને કોને લગી યહ્યો? લગય વભજ્મે કશ ેભારુૂં ભારુૂં.  1 

દેશ તાયો નથી, જો ત ુૂં જુગતે કયી, યાખતાૂં નલ યશ ેવનશ્ચે જામે; 

દેશ વૂંફૂંધ તજ્મે અલનલા ફહુ થળે, તુ્ર કરત્ર રયલાય લશામે.  2 
 

ધન તણુૂં ધ્માન ત ુૂં અશોવનળ આદયે, એજ તાયે અંતયામ ભોટી; 

ાવે છે વય ુઅલ્મા, તેને નલ યગખમો, શાથથી ફાજી ગઈ, થમો યે ખોટી  3 

બયવનદ્રા બમો રૂૂંધી ઘેમો ઘણો, વૂંતના ળબ્દ સણુી કો ન જાગે? 

ન જાગતાૂં નયવૈંમા રાજ છે અવત  ઘણી, જનભોજનભ તાયી ખાૂંત બાગે.  4 

        --નયવવિંશ ભશતેા  

 

 ----------------------------------------------------------------------- 
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(180) 
 

જે ગમે જગત—ગરુુ દેળ જગદીને 
(યાગ: આવા ભાૂંડ—તાર ઝતાર) 

 

જે ગભે જગત—ગરુુ દેલ જગદીળન ે

 

 જે ગભે જગત—ગરુુ દેલ જગદીળને 
 

 

  તે તણો ખયખયો પોક કયલો; 

આણો ગચિંતવ્મો અથશ કાૂંઈ નલ વયે, 

  ઉગયે એક ઉદ્વગે ધયલો.             1 

હુૂં કરુૂં, હુૂં કરુૂં, એ જ અજ્ઞાનતા, 

  ળકટનો બાય જેભ શ્વાન તાણે; 

સષૃ્ષ્ટ ભૂંડાણ છે વલશ એણી ેયે 

  જોગી જોગેશ્વયા કોઈક જાણ.ે         2 
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નીજે નયથી તો કોઈ ના યશ ેદુ:ખી 

  ળત્ર ુભાયીને વૌ વભત્ર યાખે; 

યામને યૂંક કોઈ દૃષ્ટે આલે નરશ, 

  બલન ય બલન ય છત્ર દાખ.ે    3 

ઋત ુરતા ત્ર પ ફૂર આે મથા, 

  ભાનલી મખૂશ ભન વ્મથશ ળોચે; 

જેશના બાગ્મભાૂં જે વભે જે રખયુૂં  

  તેશને તે વભે તે જ શોંચે.          4 

ગ્રૂંથ ગયફડ કયી લાત ન કયી ખયી 

  જેશને જે ગભે તેને જૂે, 

ભન કભશ લચનથી આ ભાનીરશ ે

  વત્મ છે એજ ભન એભ સઝૂે.        5 

સખુ વૂંવાયી વભથ્મા કયી ભાનજો 

  કૃષ્ણ વલના ફીજુ ૂં વલશ કાચુૂં; 

જુગર કય જોડી કયી નયવૈંમો એભ કશ.ે 

  જન્ભ પ્રવતજન્ભ શરયને જ જાચુૂં.      6 

     --નયવવિંશ ભશતેા  
 

-------------------------------------------------- 
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(181) 

વનરખને ગગનમાૂં કોિ ઘમૂી રહ્યો 
 

વનયખને ગગનભાૂં કોણ ઘભૂી યહ્યો, તેજ હુૂં તેજ હુૂં ળબ્દ ફોરે, 

શ્માભના ચયણભાૂં ઈચ્છૂં છૂં ભયણ યે, કોઈ અશીંમા નથી કૃષ્ણ તોરે; 

શ્માભ ળોબા ઘણી, બદુ્ધદ્ધના ળકે કી, અનૂંત ઓચ્છલભાૂં ૂંથ ભરૂી, 

જડ ને ચેતન યવ કયી જાણલો, કડી પ્રેભે વૂંજીલન મૂી; 

ઝશ જ્મોત ઉદ્યોત યવલ કોટભાૂં, શભેની કોય જ્માૂં નીકે તોરે, 

વચ્ચ્ચદાનૂંદ આનૂંદ ક્રીડા કયે, વોનાના ાયણા ભાૂંશી ઝૂરે; 

ફત્તી વલણ, તેર વલણ, સતૂ્ર વલણ, જો લી અચ ઝકે વદા અન દીલો, 
 

નેત્ર વલણ વનયખલો, રૂ વલણ યખલો, લણ જીહ્વાએ યવ વયવ ીલો; 

અકર અવલનાળી એ, નલ જ જામે કથ્મો, અયધ ઉયધની ભાૂંશી મ્શારે, 

નયવરશિંમા ચા સ્લાભી વક વ્માી યહ્યો, પ્રેભના તૂંતભાૂં વૂંત ઝારે. 

        --નયવવિંશ ભશતેા 
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   -------------------------------------------------------------- 
 

 

 

(182) 

હરરહર રટિ કર યટણ કગરકાભાૂં 
 

શરયશય યટણ કય યટણ કગરકાભાૂં, 

   દાભ ફેવે નરશિં , કાભ વયળે;  

બક્ત આધીન છે, શ્માભ સુૂંદય વદા, 

   તે તાયા કાયજ વવદ્ધ કયળે –શરય 
 

અલ્ સખુ વારુૂંશુૂં મઢૂ ફૂલ્મો પયે, 

   ળીળ ય કા યહ્યો દૂંત કયડે, 

ાભય રકની ખફય તજુને નરશ, 

   મઢૂ શુૂં જોઈને મછૂ ભયડે? –શરય 

પ્રૌઢ ાે કયી,  

   યશરય થડ શુૂં ડાે લગ્મો; 

ઈળને ઈાશ છે નશીં, જીલ ય, 
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   આણે અલગણુે યહ્યો છે અગો –શરય 

પ્રૂંચ પ્રશયી વાય હ્રદમે ધયો,  

   ઉચયો “શરય”મખુે અચ લાણી; 

નયવૈંમા શરયતણી બક્ક્ત ભરૂીળભાૂં,  

   બક્ક્ત વલના ફીજુ ૂં ધૂ ધાણી –શરય 

       --નયવવિંશ ભશતેા 

  ------------------------------------------------------ 
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(183) ભળભય ભ્રમિા સઘલી ટલી 
 

ભને શરયગણુ ગાલાની  ટેલ ડી, 

  ભાયા નાથને મકુૂૂં ના એક ઘડી...  

    ભને શરયગણુ ગાલાની  ટેલ ડી....(1) 

વલિંધાયુૂં ભન મજુ, ના યશ ેઅગુૂં, 

  પ્રભ ુવાથે ભાયે પ્રીત જડી.... 

   ભને શરયગણુ ગાલાની  ટેલ ડી....(2) 

એ વલણ અન્મ શલે નલ રુચે, 

  ગચિંતાભણી મજુ શાથે ચડી.... 

   ભને શરયગણુ ગાલાની  ટેલ ડી....(3) 

બણે નયવૈંમો પ્રભ ુબજતા એભ, 

  બલબમ ભ્રભણા વઘી ટી.... 

   ભને શરયગણુ ગાલાની  ટેલ ડી....(4) 
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      --નયવવિંશ ભશતેા 
 

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

 

 

(184) 

ળૈષ્િળ જન તો તેને રે કહીએ 

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

યદુ:ખે ઉકાય કયે તો મે, ભન અગબભાન ન આણે યે. ધ્રલુ 

 વક રોકભાૂં વહુને લૂંદે , વનિંદા ન કયે કેની યે, 

લાચ કાછ ભન વનશ્ચર યાખે, ધન ધન જનની તેની યે.લૈષ્ણલ... 

વભદૃષ્ષ્ટને તષૃ્ણા ત્માગી, યસ્ત્રી જેને ભાત યે; 

જજશલા થકી અવત્મ ન ફોરે, યધન નલ ઝારે શાથ યે. લૈષ્ણલ... 

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

યાભનાભ શુૂં તાી રાગી, સ્ક તીયથ તેના તનભાૂં યે. લૈષ્ણલ... 

લણરોબી ને કટ યરશત છે, કાભ ક્રોધ વનલામાશ યે; 

બણે નયવૈંમો તેન ુૂં દળશન કયતાૂં, કુ એકોતેય તામાશ યે. લૈષ્ણલ... 

       ---નયવવિંશ ભશતેા  
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   ----------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

(185) 
 

મારી હુૂંડી વસકારો મહારાજ રે 
 

  ભાયી હુૂંડી વવકાયો ભશાયાજ યે ળાભા ગગયધાયી; 

  ભાયી હુૂંડી ળાભગમાને શાથ યે ળાભા ગગયધાયી. 

યાણાજીએ યઢ કયી, લી ભીયાૂં કેયે કાજ; 

ઝેયના પ્મારા ભોકલ્મા યે, લશારો ઝેયના જાયણશાય યે, 

    ળાભા ગગયધાયી —ભાયી હુૂંડી વવકાયો. 

 સ્થૂંબ થકી પ્રભ ુપ્રગટયા, લી ધરયમાૂં નયવવિંશ રૂ; 

પ્રહ્ રાદ ને ઉગારયમો યે, લશારે ભામો શયણાકૂંવ ભુ યે. 

    ળાભા ગગયધાયી —ભાયી હુૂંડી વવકાયો. 

 ગજને લશારે ઉગારયમો, લી સદુાભાની બાૂંગી ભખૂ; 
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દોશરી લેાના ભાયા લારભા યે, તભે બક્તોને આપ્માૂં ઘણાૂં સખુ યે. 

    ળાભા ગગયધાયી —ભાયી હુૂંડી વવકાયો. 

  

ાૂંડલની પ્રવતજ્ઞા ાી, દ્રૌદીના મૂાશ ચીય; 

નયવવિંશ ભશતેાની હ ૂૂંડી વવકાયો યે તભે સબુદ્રાફાઈના લીય યે. 

    ળાભા ગગયધાયી —ભાયી હુૂંડી વવકાયો. 

  

ચાય જણા વતયથલાવીને લી રૂવમા છે વો વાત; 

લશરેા ધાયજો દ્વારયકા, એને ગોભતી નાહ્યાની ઘણી ખાૂંત યે. 

    ળાભા ગગયધાયી —ભાયી હુૂંડી વવકાયો. 

 યશલેાને નથી ઝૂૂંડુૂં, લી જભલા નથી જુલાય; 

ફેટા ફેટી લાલીમાૂં યે, ભેં તો લાલી ઘય કેયી નાય યે. 

    ળાભા ગગયધાયી —ભાયી હુૂંડી વવકાયો. 

  

ગયથ ભારુૂં ગોી ચૂંદન,લી તરુવી શભેનો શાય; 

વાચુૂં નાણુૂં ભાયો ળાભો  યે, ભાયે દોરતભાૂં ઝાૂંઝ ખાજ યે. 

    ળાભા ગગયધાયી —ભાયી હુૂંડી વવકાયો. 

  
 

તીયથ લાવી વૌ ચાગરમા, આવ્મા નગયની ભાૂંહ્ય; 

આ ળશયેભાૂં એવુૂં કોણ છે યે, જેનુૂં ળાભળા ળેિ એવુૂં નાભ યે. 
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    ળાભા ગગયધાયી —ભાયી હુૂંડી વવકાયો. 

 નથી બ્રાહ્મણ, નથી લાગણમો, નથી ચાયણ નથી બાટ;  

રોક કયે છે િેકડી યે, નથી ળાભળા ળેિ એવુૂં નાભ યે—ળાભા 

તીયથલાવી વૌ ચાગરમા, લી આવ્મા નગયની ફશાય; 

લેળ રીધો લગણકનો યે, ભારુૂં ળાભળા ળેિ એવુૂં નાભ યે—ળાભા  

હૂૂંડી રાલો શાથભાૂં, લી આુૂં યૂાૂં દાભ ; 

રૂવમાૂં આુૂં યોકડા યે, ભારુૂં ળાભળા ળેિ એવુૂં નાભ યે—ળાભા  

હૂૂંડી વવકાયી લશારે ળાભે, લી અયજે કીધાૂં કાભ; 

ભશતેાજી પયી રખજો યે, મજુ લાણોતય વયખાૂં કાભ યે—ળાભા  

 

  --------------------------------------------------------- 
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(186) 

ધ્યાન ધર હરર તણુૂં 
ધ્માન ધય શરય તણુૂં, અલ્ભવત આસ,ુ 

  જે થકી જન્ભનાૂં દુ:ખ જામે; 

અલય ધૂંધો કમે, અથશ કૂંઈ નલ વયે, 

  ભામા દેખાડીને મતૃ્ય ુલશામે. 

  ધ્માન ધય શરય તણુૂં         ....(1) 

વક કલ્માણ શ્રીકૃષ્ણનાૂં ચયણભાૂં, 

  ળયણ આલે સખુ ાય ન્શોમે; 

અલય લેાય ત ુૂં ભેર વભથ્મા કયી, 

  કૃષ્ણનુૂં નાભ ત ુૂં યાખ ભોંએ. 

    ધ્માન ધય શરય તણુૂં   ....(2) 
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પ્રકટ ભામા યી, અટક ચયણે શરય, 

  ઘટકભાૂં લાત સણુતાૂં જ વાચી; 

 આળનુૂં બલન, આકાળ સધુી યચ્યુૂં, 

  મઢૂ એ મૂથી બીંત કાચી. 

  ધ્માન ધય શરય તણુૂં          ...(3)  

વયવ ગણુ શરય તણા જે જનો અનવુમાશ 

  તે તણા સજુળ તો જગત ફોરે,  

નયવૈંમા યૂંકને પ્રીત પ્રભ ુશુૂં ઘણી, 

  અલય લેાય નરશ બજન તોર,ે, 

  ધ્માન ધય શરય તણુૂં          ...(4) 
 

     --નયવવિંશ ભશતેા 
 

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