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હરર તમુ હરો જનકી ભીર 
(યાગ: શ્માભ કલ્માણ –તાર રૂક) 

 

શરય તભુ શયો જનકી બીય, 

દ્રૌદીકી રાજ યાખી 

તભુ ફઢામો ચીયે                II1II 

બક્ત કાયન રુ નયશરય, 

ધમો આ ળયીય              II2II 

શરયનકશ્મ ભાય રીન્શો, 

ધમો નારશન ધીય             II3II 

બડૂતે ગજયાજ યાખ્મો,  

રકમો ફાશય નીય             II4 II 

દાવી ભીયાાં રાર ણગયધય, 

દુ:ખ જશાાઁ તશાાઁ ીય        II5II 

    --ભીયાાંફાઈ 

  ------------------------------ 
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(94) 

હ ેરી મૈં તો દરદ રદળાની 
(યાગ: જોગીમા-તાર દીચાંદી) 

 

શ ેયી ભૈં તો દયદ રદલાની, 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 રકવ ણફધ શોમ, 

ગગન ભાંડર ય વેજ સમાકી, રકવ ણફધ સભરના શોમ. 

દયદકી ભાયી ફન ફન ડોલુાં, લૈદ સભલ્મા નશીં કોમ, 

ભીયાાંકી પ્રભ ુીય સભટેગી, જફ ફૈદ વાાંલરયમા શોમ. 

        --ભીયાાંફાઈ 

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

દરસ બિન દુખન ાગે નૈન 
(યાગ: દેવ ણફરાંલત—તાર સતતારા) 

દયવ ણફન દુખન રાગૈ નૈન  I 

જફવે તભુ ણફછુડે પ્રભ ુભોયે કફહુાં ન ામો ચૈન          II 

ળબ્દ સનુત ભેયી છસતમાાઁ કા ાંૈ ભીઠે રાગૈં ફેન              I 

ણફયશ ણફથા કાસુાઁ કહ ૂાં વજની ફશ ગઈ કયલત યૈન      II 

કર ન યત ર શરય ભગ જોલત બઈ છભાવી યૈન   I 

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

              --ભીયાાંફાઈ  

  ----------------------------------- 
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(96) 

સખી મેરી નનિંદ નસાની હો 
(યાગ: આનન્દ બૈયાાં—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 નારશિં 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 

જ્યુાં ચાતક ઘનકુાં યટૈ, ભછરી જજસભ ાની શો         I 

ભીયાાં વ્માકુર ણફયશણી, સધુ બધુ ણફવયાની શો      II       

        --ભીયાાંફાઈ 

  --------------------------------------------- 
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(97) 

આી મહા ાઁને ાગે વ ૃૃંદાળન નીકો 
(યાગ: વ ૃાંદાલની વાયાંગ—તાર સતતારા) 

આરી ! મ્શાાઁને રાગે વ ૃાંદાલન 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 

કુાંજન કુાંજન રપયત યાસધકા ળબ્દ સનુત મયુરીકો          I 

ભીયાાં કે પ્રભ ુણગયધય નાગય બજન ણફના નય પીકો    II 
 

          --ભીયાાંફાઈ  
 

  ------------------------------------- 
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(98) 

મેરે તો બગરધર ગોા દૂસરા ન કોઈ 
(યાગ: ણઝિંઝોટી—તાર દાદયા) 
 

ભેયે તો ણગરયધય ગોાર, દૂવયા ન કોઈ             I 

દૂવયા ન કોઈ વાધો, વકર રોક જોઈ                II 

બાઈ છોડયા, ફાંધ ુછોડયા, છોડયા વગા વોઈ     I 

 વાધ ુવાંગ 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 કારઢ ણરમો, ડાય દઈ છોઈ  I 

યાણા સલકો પ્મારો બેજ્મો, સમ ભગન શોઈ  II 

અફ તો ફાત પૈર ડી, જાને વફ કોઈ  I 

ભીયાાં એભ રગન રાગી, શોની શોઈ વો શોઈ II 
  

       --ભીયાાંફાઈ 

  ---------------------------------------- 
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(99) 

મહાૃંને ચાકર રાખોજી ! 
(યાગ: ભીંડ, તાર, ધભુારી અથલા તેલયા) 
 

મ્શાાંને ચાકય યાખોજી ! 

ણગરયધાયી રાર ! ચાકય યાખો જી—ટેક 

ચાકય યશસ ૂાઁ, ફાગ રગાસ ૂાઁ, સનત ઉઠ દયવન ાસ ૂાઁ  I 

વનૃ્દાલનકી કુાંજ ગણરનભેં, ગોસલન્દ—રીરા ગાસ ૂાઁ    II 

ચાકયીભેં દયવન ાઉં, સસુભયન ાઉં ખયચી      I 

બાલ-બગસત જાગીયી ાઉં, તેનોં ફાતાાં વયવી   II 

ભોય મગુટ, ીતામ્ફય વોશ,ે ગરે ફૈજ ાંતી ભારા  I 

વનૃ્દાલનભેં ધેન ુચયાલે, ભોશન મયુરીલારા         II 

ઊંચે ઊંચે ભશર ફનાઉં, ણફચ ણફચ યાખુાં ફાયી   I  

વાાંલરયમા કે દયવન ાઉં, રશય કુસમુ્ફી વાયી  II 

જોગી આમા જોગ કયનકુાં, ત કયને વાંન્માવી  I 

શરય-બજનેકુાં વાધ ુઆમે, વનૃ્દાલનકે લાવી         II 

ભીયાાંકે પ્રભ ુગરશય ગાંબીયા, હ્રદે યશૌ જી ધીયા     I   

આધી યાત પ્રભ ુદયવન દીન્શઓં જમનુાજી કે તીયા  II 
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       --ભીયાાંફાઈ 

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

 

(100) 

ગી તો ચારોં િૃંદ હઈુ 
(યાગ: જૈજેલાંતી—તાર ચચશયી) 

ગરી તો ચાયોં ફાંદ હુઈ 

   ભૈં શરયવે સભલુાં કૈવે જામ   II 

ઊંચી નીચી યાશ યટીરી, 

   ાાંલ નશીં થકયામ; 

વોચ વોચ ગ ધરુાં જતનવે, 

   ફાય ફાય રડગ જામ...ગરી 

ઊંચા નીચા ભશર સમાકા 

   કશાાંસ ૂાં ચઢયો ન જામ;  

સમા દૂય ાંથ મ્શાયો ઝીણો, 

   સયુત ઝકોરા ખામ... ગરી 

કોવ કોવ ય શયા ફેઠયા, 

  ૈંડ ૈંડ ફટભાય; 

શ ેણફધના કૈવી યચ દીની, 

   દૂય ફવામો મ્શાયો ગાાઁલ ...ગરી 

ભીયાાંકે પ્રભ ુણગયધય નાગય, 

   વતગરુુ દઈ ફતામ; 
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જુગન જુગનવે ણફછડી ભીયાાં, 

   ઘયભેં ણરન્શી રામ....ગરી 
  

     --ભીયાાંફાઈ  
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(101) 

કોઈ કરહયો પ્રભ ુઆળનકી 
 

   કોઈ કરશમો પ્રભ ુઆલનકી,  

આલનકી  ભન બાલનકી, 

   કોઈ કરશમો પ્રભ ુઆલનકી. 

આ ન આલે ણરખ નાશીં બેજે, 

   ફાન ડી રરચાલનકી, 

મશ દોઉં નૈના કહ્યો નાશીં ભાને, 

   નરદમા ફશૈ જૈવે વાલનકી-- કોઈ કરશમો  

કાશ કરુાં કછુ નાશીં ફવ ભેયો, 

   ાંખ નાશીં ઉડ જાલનકી; 

ભીયાાં કશ ેપ્રભ ુકફયે સભરોગે, 

  ચેયી બઈ હુાં તેયે વાભનકી-- કોઈ કરશમો પ્રભુ  

         --ભીયાાંફાઈ  

  ------------------------------------ 
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(102)  

ઘડી એક નહીં આળડે 
(યાગ: શાડી ,તાર કશયલા) 

 

ઘડી એક નશીં આલડ,ે તભુ દયળન ણફન ભોમ, 

તભુ શો ભેયે પ્રાણજી, કૈવે જીલણ શોમ. 

ધાન ન બાલૈ , નીંદ ન આલૈ ણફયશ વતાલે ભોમ, 

ઘામર—વી ઘભૂત રપરૂાં યે, ભેયા દયદ ન જાણે કોમ. 

રદલવ તો ખામ ગભાઈમો યે, યૈન ગભાઈ વોમ; 

પ્રાન ગભામા ઝૂયતાાં યે, નૈન ગભામા યોમ. 

જો ભૈં ઐવા જાનતી યે, પ્રીત રકમે દુ:ખ શોમ; 
 

નગય રઢિંઢોયા ીટતી  યે, પ્રીત ન કરયમો કોઈ. 

ાંથ સનશારૂાં ડગય બશુારુાં, ઊબી ભાયગ જોમ; 

ભીયાાંકે પ્રભ ુકફયે સભરોગે, તભુ સભણરમાાં સખુ શોમ. 

      --ભીયાાંફાઈ 
 

 -----------------------------  
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(103)  

પ્યારે દશન દીજ્યો આય, ડી તમુહારે ાય 
  (યાગ:આવાલયી —તાર સતતારા) 

પ્માયે દયવન દીજ્મો આમ, 

   તભુ ણફન યહ્યો ન જામ...ટેક. 

જર ણફન કભર, ચાંદ ણફન યજની, 

    ઐવે તભુ દેખ્મા ણફન વજની; 

આકુ વ્માકુ રપરુાં યૈન રદન, 

   ણફયશ કરેજો ખામ... પ્માયે. 

રદલવ ન ભખૂ, નીંદ નશીં યૈના, 

   મખુ સુાં કથત ન આલે ફૈના 

 કશા  કહુ ાં કછુ કશત ન આલૈ 

   સભર કય તન બઝુામ...પ્માયે 

ક્ુાં તયવાલો અંતય જાભી, 

   આમ સભરો રકયા કય સ્લાભી;  

ભીયાાં દાવી જનભ જનભકી 

   ડી તમુ્શાયે ામ...પ્માયે 

     --ભીયાાંફાઈ 
 

  ------------------------------ 
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(104)  

િાા મૈં િૈરાગણ હ ૂૃંગી 
(યાગ: જોણગમા—તાર કશયલા) 
 

   ફારા ભૈં ફૈયાગણ હૂાંગી  

જજન બેાાં મ્શાયો વારશફ યીઝે, 

   વોશી બે ધરૂાંગી...ફારા  

ળીર વાંતો ધરૂાં ઘટ બીતય, 

   વભતા કડ યહૂાંગી;  

જાકો નાભ સનયાંજન કરશમે, 

   તાકો ધ્માન ધરૂાંગી...ફારા  

ગરુુકે જ્ઞાન યાંગ ૂતન કડાાં, 

   ભન મદુ્રા ૈરૂાંગી; 

પે્રભ પ્રીતસુાં શરયગણુ ગાઉં, 

   ચયનન ણરટ યહૂાંગી...ફારા  

મા તનકી ભૈં કરૂાં કીંગયી, 

   યવના નાભ કહૂાંગી; 

ભીયાાંકે પ્રભ ુણગરયધય નાગય, 

   વાધોં વાંગ યહૂાંગી...ફારા  
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     --ભીયાાંફાઈ  

(105) રામનમન કાજ સખી 
(યાગ સલ—ુતાર કશયલા) 
 

યાભસભરનકે કાજ વખી, 

   ભેયે આયસત ઉયભેં જાગી યી  

તડપત, તડપત કર ન યત શૈ 

   ણફયશફાણ ઉય રાશી યી  

સનસવરદન ાંથ સનશારુાં સમકો, 

   રક ન ર બયી રાગી યી..1  

ીલ-ીલ ભૈં યટુાં યાત રદન, 

   દુજી સધુ બધુ બાગી યી. 

ણફયશ ભજુ ાંગ ભેયો ડસ્મો કરેજો 

   રશય શાશ જાગીયી..2 

ભેયી આયસત ભેટી ગોવાઈ 

   આમ સભરી ભોરશવાગી યી  

ભીયાાં વ્માકુર અસત ઉકાણી, 

   સમાકી ઉભાંગ અસતરાગી યી..3  

     --ભીયાાંફાઈ 

  --------------------------- 
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(106) 

રામ રતન ધન ાયો(વાચુાં ધન) 

(યાગ:  સતરક કાભોદ—તીન તાર) 

ામો જી ભૈંને યાભ યતન ધન ામો ..ટેક 

લસ્ત ુઅભોણરક દી ભેયે વતગરુુ, 

   રકયા કય અનામો ..1 

જનભ જનભકી  ૂાંજી ાઈ, 

   જગભેં વબી ખોલામો..2 

ખયચૈ ન ખટૈૂ, લાકો ચોય ન લ ૂાંટૈ; 

   રદન રદન ફઢત વલામો..3 

વતકી નાલ, ખેલટીમા વતગરુુ, 

   બલવાગય તરય આમો ..4 

ભીયાાંકે પ્રભ ુણગરયધય નાગય, 

   શયખ શયખ જવ ગામો..5 

     --ભીયાાંફાઈ 

  ------------------------------- 
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(107)  

તમુ બિન મેરી કૌન ખિર ે 
 

તભુ ણફન ભેયી કૌન ખફય રે, ગોલયધન ણગરયધાયી.. 

કીટ મકુુટ ીતામ્ફય વોશ,ે કુાંડર કી છણફ ન્માયી ...1 

તન ભન ધન વફ તભુે લારુાં, યાખો રાજ શભાયી 

ઈન નમનનભેં તમુ્શીં ફવે શો, ચયણ કભર ફણરશાયી...2 

બીરનીજી કે ફેય ફવે ભન, સ્લાદ રકમા થા બાયી 

કય દીને ધનલાન સદુાભા, તભુને ગણણકા તાયી...3 

ગૌતભ ઋસ કી નાયી અશલ્મા, યજ વે સ્લગશ સવધાયી 

ભીયાાં કે પ્રભ ુણગયધય નાગય, જનભ-જનભ દાવી થાયી...4 

       --ભીયાાંફાઈ 

  ------------------------------------- 
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(108)  

િરસે િદરરયા સાળનકી 
(યાગ: સયૂદાવી ભરાય—તાર સતતારા) 

ફયવૈ ફદરયમા વાલનકી, 

    વાલનકી ભન બાલનકી.. 

વાલનભેં ઉભગ્મો ભેયો ભનલા, 

    બનક સનુી શરય આલનકી. 

ઉભડ ઘભુડ ચહુાઁ રદસવવે આમો, 

   દાભણ દભકે ઝય રાલનકી..1 

નાન્શી નાન્શી બ ૂાંદન ભેશા ફયવૈં, 

   આનાંદ ભાંગ ગાલનકી ..2 

     --ભીયાાંફાઈ 

  -------------------------- 
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(109)  

જેને જે કહવે ુૃં હોય તે કહ ે
   કોઈ કછુ કશ ેભન રાગા. ટેક 

ઐવી પ્રીસત રગી ભનભોશન, જવ વોનેભેં સશુાગા; 

જન્ભ જન્ભકા વૌલે મે ભનલા, વદ્ ગરુુ ળબ્દ સસુન જાગા—કોઈ. 

ભાત, તાત, સતુ, કુટુાંફ-કફીરા, તટૂ ગમા જૈવે ધાગા; 

ભીયાાં કે પ્રભ ુણગરયધય નાગય, બાગ્મ શભાયા જાગા—કોઈ 

               --ભીયાાંફાઈ  

  ----------------------------------- 
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(110) 

જો તમુ તોડો નયા મૈં નાહીં તોડુૃં 
જો તભુ તોડો સમા ભૈં નાશીં તોડુાં, 

  તોયી પ્રીત તોડી કાના કૌન વાંગ જોડુ ...1 

તભુ બમે તરુલય  ભૈં બઈ ાંણખમા, 

  તભુ બમે વરુલય ભૈં તેયી ભસછમા...2  

તભુ બમે ણગરયલય ભૈં બઈ ભોયા, 

  તભુ બમે ચાંદા શભ બમે ચકોયા...3  

તભુ બમે ભોતી પ્રભ ુશભ બમે ધાગા, 

  તભુ બમે વોના શભ બમે વોશાગા...4 
 

ભીયાાંકશ ેપ્રભ ુણિજ કે શો લાવી, 

  તભુભેયે ઠાકુય ભેં તેયી દાવી...5 

     --ભીયાાંફાઈ 

  ------------------------------- 
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(111) 

મીરાૃં કહ,ે પ્રભ ુચરણ કમ ર ળારી 
 

આલત ભોયી ગણરમનભેં  ણગરયધાયી, 

   ભેં તો છૂ ગઈ રાજકી ભાયી. 

કસુાંફર ાઘ કેવયીમા જાભા. 

   ઉય ફૂર શજાયી; 

ભોય મગુટ સળય છત્ર ણફયાજે, 

   કુાંડરકી છણફ ન્માયી —આલત. 

કેવયી ચીય દયીઆઈ કો રેંઘો , 

   ઉય અંણગમા બાયી; 

આલત દેખ કૃષ્ણ મયુાયી, 

   છૂપ્ક ગઈ યાધે પ્માયી —આલત. 

યાધે પ્માયી અયજ કયત શૈ, 

   સનુજો કૃષ્ણ ભોયાયી;  

ભીયાાં કશ ેપ્રભ ુણગરયધય નાગય, 

   ચયણ કભર ય   લાયી —આલત. 
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     --ભીયાાંફાઈ 

  ------------------------------- 
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(112)  

મોરી ાગી ટક ગરુુ-ચરનનકી 
 (યાગ: ભારકૌંવ-તીન તાર) 

ભોયી રાગી રટક ગરુુ-ચયનનકી ..ધ્રલુ 

ચયન ણફના મઝેુ કછુ નશીં બાલે, 

   ઝૂઠ ભામા વફ વનનકી ...1 

બલવાગય વફ સખૂ ગમા શૈ, 

   રપકય નશીં મઝેુ તયનનકી..2 

ભીયાાં કશ ેપ્રભ ુણગરયધય નાગય 

   ઉરટ બઈ ભોયે નમનનકી...3 

      --ભીયાાંફાઈ  

  -------------------------- 
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(113)  

એ આળત પે્રમકે ડોર 
(યાગ: ભાાંડ, તાર દાદયા) 

ભાઈ ભૈંને ગોસલન્દરીનો ભોર, ગોસલન્દ રીનો ભોર...ધ્રલુ 

કોઈ કશ ેવસ્તા, કોઈ કશ ેભશાઁગા, રીનો તયાજુ તોર...1 

કોઈ કશ ેઘયભેં, કોઈ કશ ેફનભેં, યાધાકે વાંગ રકરોર ...2 

ભીયાાંકે પ્રભ ુણગરયધય નાગય, આલત પે્રભકે ડોય  ...3 

       --ભીયાાંફાઈ 

  ------------------------------------- 
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(114)  

મગુટ ર ળારી જાઉં 
નાગય નાંદા યે, મગુટ ય લાયી જાઉં,નાગય નાંદા ટેક. 

  લનસ્સતભેં તરુવી ફડી શૈ, 

   નરદમનભેં ફડી ગાંગા...નાગય 

  વફ દેલનભેં સળલજી ફડે શૈં, 

   તાયનભેં ફડા ચાંદા...નાગય.  

  વફ બક્તનભેં બયત ફડે શૈં, 

   ળયણ યાખો ગોસલિંદા... નાગય 

ભીયાાંકે પ્રભ ુણગરયધયના ગણુ, 

   ચયણકભ ણચત્ત પાંદા...નાગય. 

        --ભીયાાંફાઈ  

  ------------------------------- 
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અિ તૌ હરરનામ ૌ ાગી 
 

અફ તૌ શરય નાભ રૌ રાગી; 

વફ જગકો મશ ભાખન-ચોયા, 

   નાભ ધમો ફૈયાગી. 

રકત છોડી લશ ભોશન મયુરી, 

   રકત છોડી વફ ગોી. 

મુાંડ મુાંડાઈ ડોરય કરટ ફાાંધી, 

  ભાથે ભોશન ટોી. 

ભાતા જળોભસત ભાખન કાયન,  

  ફાાંધૈ જાકે ાાંલ. 

શ્માભ રકળોય બમો નલ-ગૌયા, 

  ચૈતન્મ જાકો નાાંલ. 

ીતાાંફય કો બાલ રદખાલૈ, 

  કરટ કોીન કવ,ે 

ગૌય-કૃષ્ણકી દાવી ભીયાાં, 

  યવના કૃષ્ણ ફવૈ. 

   --ભીયાાંફાઈ 

  ----------------------- 
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રામ નામ મેરે મનમેં િનસયો 
 

યાભ નાભ ભેયે ભનભેં ફસવમો, 

   યસવમો યાભ રયઝાઉં એ ભામ. 

ભૈં ભાંદ બાગણ કયભ અબાગણ 

   કીયત કૈવે ગાઉં એ ભામ. 

સલયશ સિંજયકી ફાડ વખીયી, 

   ઉઠ કય જી હુરવાઈ એ ભામ.  

ભનકુાં ભાય વજૂ વતગરુુસ ૂાં, 

   દૂયભત દૂય ગભાઉ એ ભામ.  

પ્રેભકો ઢોર લાગ્મા અસત બાયી, 

   ભગન શોમ ગણુ ગાઉં એ ભામ. 

તન કરુાં તાર ભન કરુાં ટરી, 

   વોતી સયુત જગાઉં એ ભામ. 

સનયત કરુાં ભૈં પ્રીતભ આગે, 

   તો પ્રીતભ દ ાઉં એ ભામ. 

ભેં અફરા ય રકયા કીજો, 

   ગનુ ગોસલન્દકા ગાઉં એ ભામ 
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ભીયાાંકે પ્રભ ુણગરયધય નાગય 

   યજ ચયનનકી ાઉં એ ભામ.--ભીયાાંફાઈ 
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પ્રભનેુ ઠકો 
 

કાનડુો શુાં જાણે ભાયી પ્રીત, ફાઈ અભે ફાકુાંલાયાાં યે 

       કાનડુો શુાં જાણે ભાયી પ્રીત...ટેક 

જર યે જમનુાનાાં અભે ાણીડાાં ગમાાં’તા લા’રા; 

કાનડુે ઉડાડયાાં આછા નીય , નીય ઊડયાાં પયયય યે...કાનડુો 

વનૃ્દા યે લનભાાં લા’રે યાવ યચ્મો લા’રા, 

વોવે ગોીનાાં તાણમાાં ચીય, ચીય પાડયાાં ચયયય યે...કાનડુો 

હુ ાં લેયાગણ કા’ના, તભાયા યે નાભની યે; 

કાનડુે ભામાશ છે અભને તીય, તીય લાગ્મા અયયય  યે...કાનડુો 

ફાઈ ભીયાાં કશ ેપ્રભ ુણગરયધયના ગણુ લા’રા; 

કાનડુે ફાીને કીધાાં ખાખ, ખાખ ઉડી ખયયય યે...કાનડુો 

       --ભીયાાંફાઈ 

  ----------------------------------------- 
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ઘેાૃં અમે ભે થયાૃં રે  

 ઘેરાાં અભે બરે થમાાં યે, ફાઈ ભાયે ઘેરાભાાં ગણુ રાધ્મો. ટેક 

આટરા રદલવ શરય જાણમા સલનાનુાં , ભન ભામાભાાં ફાાંધ્યુાં, 

બલ વાગયભાાં ભરૂાાં ડયાાં ત્માયે, ભાયગ ભણમા વાધ.ુ..ઘેરાાં 

ઘેરાાં તો અભે શરયના ઘેરાાં, સનગુશણ કીધાાં નાથે, 

લૂશજન્ભની પ્રીત શતી, ત્માયે શરયએ ઝાલ્માાં શાથે...ઘેરાાં 

ઘેરાાંની લાતો ઘેરાાં જાણે, ને દુસનમા શુાં જાણે? 

જે યવ તો દેલતાને દુરશબ, તે યવ ઘેરા ભાણ.ે..ઘેરાાં 

ઘેરાાં ભટી અભે ડાહ્યાાં ન થઈએ, ને વાંતના ળયણાાં રીધાાં, 

ફાઈ ભીયાાં કશ ેપ્રભ ુણગરયધય નાગય, કાયજ વઘાાં વીધ્માાં...ઘેરાાં 

       --ભીયાાંફાઈ 

  --------------------------------  
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મને તે રદનનો નળશ્વાસ  છે ! 
શરય ભાયે હ્રદમે યશજેો, પ્રભ ુભાયી ાવે યશજેો; 

જો જો ન્માયા થાતા યાભ, ભને તે રદનનો સલશ્વાવ છે. ટેક 

દાના બગતે ખેતય ખેડ્ુાં, લેળુ લાલી ઘેય આવ્મા યાભ; 

વાંતજનોના ાત્ર મૂાાં, ઘઉંના ગાડા ઘેય આવ્મા યાભ; 

       ...ભને તે રદનનો. 
 

જૂનાગઢના ચોકભાાં જે દી નાગયોએ શઠ રીધી યાભ,  

નયવૈંમાની હુ ાંડી સ્લીકાયી, ળાભળાને નાભે યાભ. 

       ...ભને તે રદનનો.  

નાભદેલને ન્માર કીધાાં,છાયા છલયાવ્મા યાભ; 

વેના બક્તને કાયણે પ્રભ,ુ આે ફનીમા નાલી યાભ. 

       ...ભને તે રદનનો. 

ળફયી કેયા એઠાાં ફોય, શતેેથી આયોગ્મા યાભ; 

સદુાભાના તાાંદુર આે, સ્નેશથી સ્લીકામાાં યાભ. 

      ...ભને તે રદનનો. 
 

ભીયાાંફાઈ ય ઝેયના પ્મારા, યાણાજીએ ભેલ્મા યાભ; 

ચૌદ ભલુનના નાથ તભને, ભીયાાંફાઈએ ગામા યાભ.    

       ...ભને તે રદનનો. 

       ---ભીયાાંફાઈ  
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કાનડુો માગ્યો દેને 
 

કાનડુો ભાગ્મો તાયો દેને જળોદા ભૈમા 

          કાનડુો ભાગ્મો દે.  

આજની યાત અભે યાંગબેય યભીશુાં 

   પ્રબાતે ાછો ભાગી રેને-- 

     જળોદા ભૈમા કાનડુો ભાગ્મો દે. 

જલ તરબાય અભે ઓછો નલ કયીશુાં 

  ત્રાજલે તોી તોી દેને-- 

    જળોદા ભૈમા કાનડુો ભાગ્મો દે.  

કાાંફી ને કડરાાં અણલટ લીંસછમા 

   શાઅય શૈમાનો ત ુાં તો રેને-- 

     જળોદા ભૈમા કાનડુો ભાગ્મો દે.  

ફાઈ ભીયાાં કશ ેપ્રભ ુણગયધયના ગણુ 

  ચયણ કભર ણચત્ત દેને-- 

     જળોદા ભૈમા કાનડુો ભાગ્મો દે.  

       --ભીયાાંફાઈ 

  --------------------------------- 
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ચા સખી તને શ્યામ દેખાડુૃં 
 

ચાર વખી તને શ્માભ દેખાડુાં, 

  વ ૃાંદાલનભાાં યભતો  જી. 

ધેન ુચયાલે ને ફેનુાં ફજાલે, 

  લન ઉલનભાાં બભતો જી...ચાર 

રૂ વાંબારુાં શુાં ગણુ વાંબારુાં, 

  ભન ભાયાને શયતો જી...ચાર 

ાઘ કરગી તોયો ફૂરનો, 

  ભોય મગુટ સળય ધયતો જી...ચાર 

 ભીયાાં કશ ેપ્રભ ુણગયધયના ગણુ, 

  કુફજાને જઈ લયતી જી...ચાર 

    ---ભીયાાંફાઈ 
 

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

 

 

 

 

 



ભીયાાંફાઈનાાં બજનો            ભીયાાંફાઈ  

36 

www.gopalparekh.wordpress.com                                                                                 અનકુ્રભણણકા 

122) 
 

હુૃં તો બગરરધરને મન ભાળી 
(યાગ: ઠુભયી) 

 

યાણાજી, હુાં તો ણગરયધયને ભન ફાલી(2) ટેક.  

લૂશ જન્ભની હુ ાં વ્રજતણી ગોી, 

ચકૂ થતાાં અશીં આલી  યે ,  યાણાજી, હુાં તો. 

જન્ભ રીધો નૃ જમભર ઘય, 

 તભ વાંગે યણાલી યે,  યાણાજી, હુાં તો. 

ણગરયધય નાભ હુ ાં તો ઘડી નલ છોડુાં,  

ઝેય દઈ નાાંખી ભયાલી   યે યાણાજી, હુાં તો. 

ભીયાાં કશ ેપ્રભ ુણગરયધય નાગય, 

શરય વાંગે રગની રગાલી  યે યાણાજી, હુાં તો. 

     --ભીયાાંફાઈ  

  ------------------------- 
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દળ તો ાગ્યો ડુૃંગરીયે 
 

દલ તો રાગ્મો ડુાંગયીમે કશોને ઓધલજી કેભ કયીએ. 

કેભ તો કયીએ અભે કેભ કયીએ દલ તો રાગ્મો—ટેક. 

શારલા જઈએ તો લશારા શારી ન ળકીએ. 

  ફેવી યશીએ તો અભે ફી ભયીએ.    દલ તો. 

આયે લયતીએ યે નથી ઠેકાણુાં યે લશારા, 

  યલયતીની ાાંખે અભે પયીએ.       દલ તો.  

વાંવાય વાગય ભશાજ બરયમો લશારા, 

  ફાલડુાં ઝારો નીકય બડૂી ભયીએ.  દલ તો. 

ફાઈ ભીયાાં કશ ેછે પ્રભ ુણગયધય નાગય, 

  ગરુુજી તાયે તો અભે તયીએ.  દલ તો. 

     --ભીયાાંફાઈ  
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દાઝે દેહના દુ:બખયાૃં 
 છાઇમેં યે દુ:ણખમાાં, અભે નથી સણુખમાાં, 

ભોયી દાઝેર દેયુાંના અભે છૈંમેં દુ:ણખમા. 

લાને લાંટોે અભે યે આલી બયાણાાં લા’રા ! 

વાભા કાાંઠાના અભે છૈમેં ાંણખમાાં ...ભોયી 

 છીછયાાં જભાાં અભે યે જીલી ન ળકીએ લા’રા 

ઊંડા યે જનાાં અભે છૈમેં ભસછમાાં...ભોયી  

યદેળી વાથે અભને પ્રીત ફાંધાણી લા’રા ! 

સનયખી સનયખીને ભોયી ફૂટી અંણખમાાં...ભોયી  

ફાઈ ભીયાાં કે છે પ્રભ ુણગયધયના ગણુ લા’રા ! 

ચયણભુાાં યાખો તો અભે થામૈં સણુખમાાં...ભોયી  

     --ભીયાાંફાઈ 

  ------------------------------- 
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પે્રમ થકી  અમને પ્રભજુી મળ્યા 
સનત્મ સનત્મ બજીએ તારુાં નાભ, તારુાં નાભ, તારુાં નાભ, 

 પે્રભ  થકી   અભને  પ્રભજુી  ભળ્મા    શોજી. 

આણી તીયે ગાંગા લશારા ! ેરી તીયે જભના લશારા ! 

લચભાાં ગોકુણયુાં રૂડુાં ગાભ, રૂડુાં ગાભ, રૂડુાં ગાભ યે...પ્રેભ થકી 

વ ૃાંદા તે લનના ચોકે યાવ યચ્મો છે, લશારા ! 

વોવેં ગોીભાાં ઘેરો કાન, ઘેરો કાન, ઘેરો કાન યે... પ્રેભ થકી   

અન્ન ન બાલે, નમણે સનદ્રા ન આલે, લશારા ! 

વૈજે ધાયો સુાંદય શ્માભ, સુાંદય શ્માભ,સુાંદય શ્માભ...પ્રેભ થકી 

ફાઈ ભીયાાં કે પ્રભ ુ! ણગરયધયના ગણુ લશારા ! 

છેલ્રી ફાકીના યાભોયાભ, યાભોયાભ, યાભોયાભ ...પ્રેભ થકી 

      --ભીયાાંફાઈ 

  -------------------------------- 
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(126) 

રાધાકૃષ્ણ નળના િીજુ ૃં િોમા 
  (યાગ: ણઝિંઝોટી —તીનતાર) 

ફોર ભા, ફોર  ભા, ફોર ભા, યે 

   યાધાકૃષ્ણ લીના ફીજુ ાં ફોર ભા ..ધ્રલુ 

વાકય ળેરડીનો સ્લાદ તજીને  

   કડલો રીભડો ઘો ભા યે...1 

ચાાંદા સયૂજનુાં તેજ તજીને  

  આણગમા વાંગાથે પ્રીત જોડ ભા યે ...2  

શીયા ભાણેક ઝલેય તજીને 

   કથીય વાંગાથે ભણણ તો ભા યે ...3 

   ભીયાાં કશ ેપ્રભ ુણગરયધય નાગય 

   ળયીય આપ્યુાં વભતોરભાાં યે ...4 

     --ભીયાાંફાઈ 

  ---------------------------- 
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(127) 

અંતરમાૃંથી નહીં રે નળસારુૃં  હરર  

(યાગ: કાણરિંગડા—તાર દીચાંદી) 

નશીં યે સલવારુાં શરય, અંતયભાાંથી નશીં યે.  ધ્રલુ0 

  જર જમનુાના ાણી યે જાતાાં 

    સળય ય ભટકી ધયી. 1  

  આલતાાં ને જાતાાં ભાયગ લચ્ચે 

    અમરૂખ લસ્ત ુજડી. 2 

  આલતાાં ને જાતાાં વનૃ્દા યે લનભાાં 

    ચયણ તભાયે ડી.  3 

ીાાં ીતામ્ફય જયકવી જાભા 

     કેવય આડ કયી.     4 

ભોય મગુટ ને કાને યે કુાંડર  

   મખુ ય ભોયરી ધયી.      5 
 

ફાઈ ભીયાાં કશ ેણગરયધયના ગણુ  

     સલઠ્ઠરલયને લયી.         6  

  -------------------------------------  
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(128) 

મનડુૃં ળીંધાણુૃં રાણા શુૃં રે કરુૃં? 
( યાગ: ભાટ—તાર રાલણી) 

ભારુાં ભનડુાં લીંધાણુાં યાણા, ણચતડુાં ચોયાણુાં, યાણા શુાં યે કરુાં? 

શુાં યે કરુાં? સલ ીધે ના ભરુાં, શો યાણા, શુાં યે કરુાં—ભારુાં0 

સનિંદા કયે છે ભાયી, નગયીના રોક યાણા; 

તાયી સળખાભણ શલે, ભાયે ભન પોક, યાણા,--શુાં યે કરુાં0 

બયી ફજાયભાાંથી શાથી શાલ્મો જામે યાણા; 

શ્વાન બવે છે તેભાાં શાથીને શુાં થામે યાણા,--શુાં યે કરુાં0 
 

ભરૂી યે ભરૂી હુ ાં તો, ઘયનાાં યે કાભ, યાણા 

બોજન ન બાલે, નમણે નીંદ છે શયાભ, યાણા,--શુાં યે કરુાં0 
 

ફાઈ ભીયાાં કશ ેપ્રભ ુણગરયધય નાગય લા’રા, 

પ્રભનેુ બજીને હુ ાં તો થઈ ગઈ ન્માર યાણા,--શુાં યે કરુાં0 

      --ભીયાાંફાઈ 

  ----------------------------------  
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(129) 

મોહન તારા મખુડાની માયા ાગી 

(યાગ: કાપી—તાર દ્રતુ દીચાંદી) 

મખુડાની ભામા રાગી યે, 

   ભોશન પ્માયા ! ધ્રલુ. 

મખુડુાં ભેં જોયુાં તારુાં, વલશ જગ થયુાં ખારુાં, 

   ભન ભારુાં યહ્ુાં ન્મારુાં યે, ભોશન0 

વાંવાયીનુાં સખુ એવુાં, ઝાાંઝલાનાાં જ જેવુાં 

,   તેને તચુ્છ કયી પયીએ યે. ભોશન0 

વાંવાયીનુાં સખુ કાચુાં, યણીને યાંડાવુાં ાછુાં, 

   તેને તો હુ ાં ળીદ જાચુાં યે, ભોશન0  

યણ6ુ તો પ્રીતભ પ્માયો, અખાંડ વૌબાગ્મ ભાયો. 

   ભેં તો કય વાહ્યો તાયો યે, ભોશન0 

ભીયાાંફાઈ ફણરશાયી, આળા ભને એક તાયી, 

   શલે હુ ાં તો ફડબાગી યે, ભોશન0 

     --ભીયાાંફાઈ 

 ------------------------------------------ 
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(130)  

હતેે હરરગણુ ગાઉ ! 
 

ભાયા નાથનાાં નેણા ય યે 

   હુ ાં તો ઘડીએ લાયી જાઉં, 

પ્રભજુી મનેુ કાંઠે યે લગ્મા, 

    કોયે દૂય ન થાઉં...ભાયા(1) 

 

ળાભણમા વાથે સ્નેશ ફાંધામો, 

   શતેે શરયગણુ ગાઉં, 

કાભકાજ ભને કાંઈ ન સઝૂે, 

    ને ઘયભાાં ઘેરી થાઉં...ભાયા(2)  

વાંતવભાગભ શોમ જીમાાં, 

  સતમાાં શયખે દોડી જાઉં, 

ગાંગા-જભના ઘયને આંગણ, 

  તીયથ રકમાાં જાઉં? ...ભાયા(3) 
 

અડવઠ તીયથ વાંતને ચયણે,  

  સનત્મ સત્રલેણીભાાં ન્શાઉં, 

એકાદળી વ્રત કોન કયે? 

  હુ ાં તો ત્રણે ટાણાાં કાઉં, 

ભીયાાં કશ ેપ્રભ ુણગરયધયના ગણુ 
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  શરયયવ ાઉં ને ીઉં...ભાયા(4) 
 

 ----------------------------------------- 
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(131)  

દાસીને દરસન દીજીએ હોજી 
જાગો તભે જદુસતયામ 

      એક ર નમણાાં ખોરીએ યે, 

ઘડી ણ ઘ ૂાંઘટડાની ભાાંમ  

   શવીને શરય ફોરીએ શોજી.  

વોંી દીધા તન ભન ને ધન 

   જાવુાં યે લારભ લાયણે યે, 

ભેં તો ભેરી કુની રાજ 

      ણગરયધાયી, તાયે કાયણે શોજી.  

અયપ્માાં અના ળયીય, 

   ળયણુાંભાાં ણચત્ત દીજીએ યે, 

જફ તો જાગે દીનાનાથ, 

   ચયણુાંની વેલા કીજીએ શોજી. 

છોડી દે આ ને ાંા 

   શરયનો  ડય રાગળે યે, 

જાવુાં ભાયે ધણીને દયફાય 

   તર તરનાાં રેખાાં ભાગળે  શોજી.  

તભે ભોટા છો ભશાયાજ 

   અભ ય કરુણા કીજીએ યે, 

ગણુ તો ગામ ભીયાાંફાઈ 

   દાવીને દયવન દીજીએ શોજી. 



ભીયાાંફાઈનાાં બજનો            ભીયાાંફાઈ  

47 

www.gopalparekh.wordpress.com                                                                                 અનકુ્રભણણકા 

     

  

(132) 

રૂડીને રૃંગીી રે ળહાા તારી ળાૃંસલી  

 
 રૂડીને યાંગીરી યે લશારા તાયી લાાંવી  યેજી. 

ભીઠી ને ભધયુી યે ભાલા, તાયી ભોયરી યેજી. 

એ તો ભાયા ભાંરદયીમે વાંબામ –રૂડીને યાંગીરી0 

કાનડુો એ કાો યે, ફાઈઓ ભાયે હ્રદમે લસ્મો યેજી; 

મકૂી દેને કશાન કુાંલય ભાયા ચીય–રૂડીને યાંગીરી0 

વયખીને વાશરેી યે વાથે ાણી નીવમાશજી; 

ઈંઢોણી લગાડી યે, આંફણરમાની ડાભાાં યેજી; 

ઊબી નીયખુાં નટલય દીનદમા–રૂડીને યાંગીરી0 

 

હુાં ને કાાંઈ સતૂી યે ફાઈઓ બય નીંદયભાાં યેજી; 

ભોયરી લાગી, ઝફકીને જાગી ભાઝભ યાત–રૂડીને યાંગીરી0 

 

ગરુુને પ્રતાે યે ફાઈ ભીયાાં ફોણરમાાં યેજી; 

દેજો અભને વાધનુા ચયણોભાાં લાવ–રૂડીને યાંગીરી0 

        --ભીયાાંફાઈ  

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



ભીયાાંફાઈનાાં બજનો            ભીયાાંફાઈ  

48 

www.gopalparekh.wordpress.com                                                                                 અનકુ્રભણણકા 

 (133) 

નૃંદા નરહ રે આવુૃં ને ઘેર કામ છે 
 

નાંદરાર નરશ યે આવુાં ને ઘેય કાભ છે, 

  તરુવીના ભાાભાાં શ્માભ છે; લશારા...નાંદરાર0 

વ ૃાંદા તે લનને ભાયગે જાતાાં, 

  યાધા ગોયી ને કાન શ્માભ છે; લશારા...નાંદરાર0 

વ ૃાંદા તે લનભાાં યાવ યચ્મો છે, 

  વશસ્ત્ર ગોીને એક કાન છે; લશારા...નાંદરાર0  

વ ૃાંદા તે લનને ભાયગ જાતાાં, 

  દાણ આપ્માની ઘણી શાભ છે; લશારા...નાંદરાર0  

વ ૃાંદા તે લનની કુાંજ ગરીભાાં,  

  ઘેય ઘેકશ ગોીઓનાાં કાભ છે; લશારા...નાંદરાર0  

આણી તીયે ગાંગા લા’રા ેરી તીયે જમનુા; 

  લચભાાં ગોકણયુાં ગાભ છે; લશારા...નાંદરાર0  

ગાભનાાં લરોણાાં ભાયે ભશીનાાં લરોણાાં, 

   ભશીડાાં ઘમૂ્માની ઘણી શાભ છે; લશારા...નાંદરાર0  

ફાઈ ભીયાાં કે પ્રભ ુણગરયધયના ગણુ, 

  ચયણનભેં સખુ શ્માભ છે; લશારા...નાંદરાર0  

      --ભીયાાંફાઈ 
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