
ીઓને પ્રેભયવ પ્મારા—નલ                                          વંાદક: દુરલબદાવ બગત 

www.gopalparekh.wordpress.com                                                                                         અનકુ્રભણણકા 1 

 

 



ીઓને પ્રેભયવ પ્મારા—નલ                                          વંાદક: દુરલબદાવ બગત 

www.gopalparekh.wordpress.com                                                                                         અનકુ્રભણણકા 2 

 

 

 

ીઓને પે્રમ રસ પ્યાા 

(ભજન સગં્રહ) 
વગં્રાશક અને ટીકાકાય: દુરલબદાવ છગનરાર બગત(એડલોકેટ) 

પ્યાો :નળમો 

  

      વયનામુ:ં 102,સવદ્ધ ળીરા ન.ં2, લશુાય ટેકયા,  

                       ગીતા વદન યોડ, લરવાડ 



ીઓને પ્રેભયવ પ્મારા—નલ                                          વંાદક: દુરલબદાવ બગત 

www.gopalparekh.wordpress.com                                                                                         અનકુ્રભણણકા 3 

 

                                                ઋણ સ્ળીકાર 

       મૂ કોડીનાયના લતની અને ફાદભા ંલરવાડભા ંસ્થામી થમેરા શ્રી  

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

સુ્તક રૂે મકૂ્ુ,ં સલકરાગં કલ્માણ વોવામટીને રૂસમા 100નુ ંદાન કયો અને રૂસમા 

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 સ્લરૂે 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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(303)     દાસ થઈને જો રહ્ા ંતો ઘેર આવ્યા ણગરધારી 
 

સનશ્ચે કયો યાભનુ ંનાભ, નથી કાઈં જોગી થઈને જાવુ;ં 

નથી બેખ ફગલો કંઈ કયલો(2) બેગુ ંકયીને ખાવુ—ંસનશ્ચે. 

જો યૂલે તો બગલો કયજો, યૂલે ઉજ્જલ યાખો; 

યખે દુખાલે વાભા જીલને, સખુ વાભાનુ ંતાકો—સનશ્ચે. 

એક જ ત્રાજલે વૌ વવંાયી, ફીજે જોગી રાલો; 

ક્યા જોગીને યાભજી ભણમા, એલો એક ફતાલો—સનશ્ચે. 
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કોઈ સ્લાદે કોઈ કયજે નાઠા, કેભ યીઝે ણગયધાયી—સનશ્ચે. 

ભશતેો, ભીયા ંને પ્રહ્ રાદ, વેનો, નાસલક, નાતી; 

ફોડાણો જ્ઞાસત યાજતૂની, ગગંાફાઈ નાયી; 

દાવ થઈને જો યહ્ા ંતો, ઘેય આવ્મા ણગયધાયી—સનશ્ચે. 

યંકા લકંા વજન કવાઈ, બજ્મા યાત ને દશાડો; 

કકમા જોગીને યાભજી ભણમા, એલો એક દેખાડો—સનશ્ચે. 

નથી યાખ સલભસૂત ચોલે, નકશ ઊંધે સવય ઝોલ્મે, 

નથી નાયી તજી લન જાતા,ં જ્મા ંરગી આ ન ખોે—સનશ્ચે. 

જગંરભા ંભગં કયી જાણે, ભગં જગંર જેને’ 

કડવુ ંભીઠંુ, ભીઠંુ કડવુ,ં વભજી લળ છે તેન—ેસનશ્ચે. 

મને ઓથે ઘતૃ યહ્ુ ંછે તર ને ઓથે તેર; 

કશ ેનયબો યઘલુય છે વઘે, એલો એનો ખેર—સનશ્ચે.--નયબેયાભ 
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(304)      

રૂડા ંગરબા રમે છે દેળી અંણબકા રે 

 

રૂડા ંગયફા યભે છે દેલી અંણફકા યે,  

   ામ લાગે છે ઘઘુયીના ઘભકાય યે —રૂડા.ં 

ભાને જોલાને દેલ મસુન આવ્મા યે,  

  બેા બ્રહ્મા વાસલત્રીને રાલીમા યે —રૂડા.ં 

જોલા આવ્મા ઈંદ્રાકદક દેલતા યે, 

   સળલ ળક્તતને સલષ્ણ ુવેલતા યે —રૂડા.ં 

જોલા આલી ાતા કેયી નાગણી યે, 

   જોલાને આલી છે નાય અબાગણી યે —રૂડા.ં 

દેલ દેલાગંી દશયેાભા ંગામ છે યે, 

     ભાનો વહુભા ંભોટો ભકશભા ગામ યે —રૂડા.ં 
 

નયબેયાભે અંફાને આયાધીઆ યે, 

   ભાની બક્તત બલોબલ ભાગીએ યે —રૂડા.ં 
 

       --નયબેયાભ 

  --------------------------------------------------- 
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(305)        

ણિતડા ંિોયાાં નદંના દુારે 
 

ણચતડા ંચોમાલ નદંના દુરાયે 

કા’ન ફેઠા ઊબી કદંફની ડાે, 

   કે ભોયરા ટહુકા કયે યે  રોર. 

લાગે ભીઠી ભોયરી  મમનુા કકનાયે, 

   કે સયુ એના જાદુ કયે યે રોર. 

દાખે રૂડો ફવંીલટનો ચોક, 

   કે ગોીઓના ંભનડા ંશયે યે રોર.  

એલા ંરૂડા ંવ્રજભડંભા ંઆજે,  

   કે ચકંદ્રકાના કકયણો ખયે યે રોર. 

જામ યાધા ઝાઝંયને ઝભકાયે, 

   કે આંખડીએથી અભી ઝયે યે રોર. 

કાભણ કીધા ંછે કાભણગાયે, 

   કે ગોીઓ ઘેરી પયે યે રોર. 

ણચતડા ંચોમાલ નદંના દુરાયે, 

   કે કદરડા ંક્યા ંના ઠયે યે રોર.  

        ---રોકગીત  
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 (306)    કાનડુાની મોરી ળેરણ થઈ 

કાનડુાની ભોયરી લેયણ થઈ 

ભોયરી લેયણ થઈ યે કાનડુાની, 

    ભોયરી લેયણ થઈ; 

શલે ફાલયી હુ ંતો ફની ગઈ યે, 

   કાનડુાની ભોયરી લેયણ થઈ. 

વ ૃદંાલનની કંુજ ગરીભા ં

   ચારી હુ ંરઈને ભશી; 

નદંનો રાર ભને વાભો ભળ્મો 

   હુ ંતો જોતા ંજ ળયભાઈ ગઈ યે ! 

    કાનડુાની ભોયરી લેયણ થઈ. 

વ્શારી લગાડે ભીઠી ભીઠી ભોયરી 

    વાબંતા ંશદુ્ધ ગઈ; 

એ યે ઠગાયે કાભણ કીધા,ં  

  શલે હુ ંતો ઠગાઈ ગઈ યે ! 

   કાનડુાની ભોયરી લેયણ થઈ. 

વાલંયી સયુત અને ભોશની મયૂત 

   ઉય હુ ંભોકશત થઈ; 

 “દાવ વત્તાય” ના પ્રીતભની  
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   હુ ંતો દાવી ફનીને યશી યે ! 

   કાનડુાની ભોયરી લેયણ થઈ. 

       --વત્તાયળા 
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 (307)     કોને કહું દદડાનંી ળાત ુ ં
 

કોને કહુ ંકદરડાનંી લાત ુ,ં 

   શલે નથી યે યશલેાત ુ ં! 

જેને જેને કહુ ંતે તો કહ્ુ ંનલ ભાને, 

   ભને મયૂખ ગણીને ભાયે રાત ુ,ં  

     શલે નથી યે યશલેાત ુ ં! 

ઘેરા ંયે રોકકડમા ંભાયી ગત શુ ંયે જાણે ? 

    ભાયા રુકદમાભા ંકાઈં કાઈં થાત ુ ં! 

     શલે નથી યે યશલેાત ુ ં!  

કદરના ંદયદ દદી કદર જાણે; 

   ઓરા લૈદોને નથી વભજાતુ,ં  

   શલે નથી યે યશલેાત ુ ં! 

સગુયા ભે તો ળાસંત યે સ્થાે, 

   ઓરા નગુયા ાછ કયે લાત ુ ં!     

      શલે નથી યે યશલેાત ુ ં! 

કશ ેછે “વત્તાયદાવ” બજો એક અસલનાળ, 

   બક્તત કયતા ંયશ ેછે ભન યાત ુ ં!  
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     શલે નથી યે યશલેાત ુ ં! 
 

      --વતાયળા ફા ુ
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(308)      એળી પ્યાી ીધી મેં તો  

   

એલી પ્મારી ીધી ભેં તો. ભાયા વદ્ ગરુુને શાથે યે, 

ીતા ંભાયે પ્રીત ફધંાણી, ભાયા પ્રીતભની વગંાથે યે, 

     એલી પ્મારી ીધી ભેં તો  ...( 1 ) 

પ્રેભ તણી જાગી છે જ્લાા , એ તો પ્રકટી શાડોશાડે યે, 

અણવભજુ અજ્ઞાની મજુને, ગાડંી ગણીને કશાડે યે. 

     એલી પ્મારી ીધી ભેં તો  ...( 2 ) 

પ્રેભે વદ્ ગરુુ મજુને ભણમા, ભાયો વપ થમો જ્ન્ભાયો યે, 

હુ ંગાડંી કે દુસનમા ગાડંી ?જ્ઞાની આ સલચાયો યે 

     એલી પ્મારી ીધી ભેં તો  ...( 3 ) 

સ્લાભીના તો સખુને, ફેની, યણેરી સ્ત્રી જાણે યે, 

શુ ંવભજે કંુલાયી કન્મા? એ તો સમકયયુ ંજ લખાણે યે. 

     એલી પ્મારી ીધી ભેં તો  ...( 4 ) 
 

દાવ ‘વત્તાય’ વદ્ ગરુુ પ્રતાે, યણી ભોજો ભાણે યે,  

જોવુ ંશોમ સયનુ ુ ંસખુ તો, યણો લચન યભાણે યે, 

     એલી પ્મારી ીધી ભેં તો  ...( 5 ) 
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        --વત્તાયળા ફા ુ  

  (309)       ગગંા ન્હાઈ, ગોમતી ન્હાઈ. 

             (યાગ: બૈયલી) 

વફ તીયથ કય આઈ ત ુફંકડમા....ટેક 

ગગંા ન્શાઈ, ગોભતી ન્શાઈ, 

  અડવઠ તીયથ ધાઈ;  

સનત સનત ઉઠ ભકંદયભેં આઈ 

  તો બી ના ગઈ કડલાઈ....તુફંકડમા. 

વદ્ ગરુુ વતંકે નજય ચડી તફ, 

 અને ાવ ભગંાઈ; 

કાટકૂટ કય વાપ ફનાઈ 

  અંદય યાખ સભરાઈ....તુફંકડમા. 

યાખ સભરા કય ાક ફનાઈ, 

  તફ તો ગઈ કડલાઈ,  

અમતૃજર બય રાઈ ત ુફંકડમા, 

  વતંનકે ભન ફાઈ....તુફંકડમા. 

મે ફાતા ંવફ વત્મ સનુાઈ, 

  જૂઠ નશીં શૈ બાઈ, 

 “દાવ વત્તાય” ત ુફંકડમા કપય તો 
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    કયતી કપયે ઠકુયાઈ....તુફંકડમા. 
 

      --વત્તાયળા ફા ુ

  ------------------------------------------------- 
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(310)      ળાદલી આકામા ંઆળી અને િાી ગઈ 

              (ગઝર) 

 

ફદંગી સલણ જીલન જીવ્મા, જજિંદગી ખારી ગઈ, 

આશ, જયા આલી, જુલાની શાથ તાી દઈ ગઈ. 

નમન ઝાખંા થઈ ગમા ંને મખુ તણી રારી ગઈ.   

 લાદી આકાળભા ંઆલી અને ચારી ગઈ, 

 સલશ્વભા ંઉત્તભ ભનષુ્મ દેશ દુરલબ ાભીને, 

એ છતા ંશ ેમખૂલ, તે જાણ્મા ંન અંતમાલભીને; 

મતૃ્યએુ આલી છાડયો ભસ્તી ભતલારી ગઈ, 

લાદી આકાળભા ંઆલી અને ચારી ગઈ.  

તુ્ર વ્શારો, ત્ની વ્શારી, સ્લાથલભા ંગરુતાન છે, 

હુ ંઅને ભભતાભા ંડરૂે છેછતા ંક્યા ંબાન છે? 

કાે ઝારી ચોટરી, ક્યા ંવ્શારો ને વ્શારી ગઈ? 

લાદી આકાળભા ંઆલી અને ચારી ગઈ. 

વયવો યશી વવંાયભા,ં ભન યાખ પ્રભનુી ાવભા,ં 

 ‘વત્તાયળાશ’ વભજી જુઓ ઉદ્ધાય છે સલશ્વાવભા;ં 
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નશીં તો જાણો જજિંદગી જીવ્મા છતા ંઠારી ગઈ, 

 લાદી આકાળભા ંઆલી અને ચારી ગઈ. 

      --વત્તાયળા ફા ુ
 

    ------------------------------------------------------------ 
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(311)    સ્યામની સુદંર મરૂતત મારા હ્રદયમા ંળસી 

 

 શ્માભ સુદંયની મયૂસત ભાયા હ્રદમભા ંલવી, 

ભીઠંુ ભીઠંુ કનૈમો યહ્ો છે શવી. 

એની આંખોભા ંભીઠી ભોશકતા બયી, 

ભનભોશને મયૂરી અધય ય ધયી; 

કાી કાી રટો તો કાે ઘવી. –શ્માભ 1  

  કાળં અંગ અને બવ્મ રરાટ દીવે, 

  બમો જાદુ ભ્રભયની કભાનો સલે; 

કાી કાી કભાનો કનૈમે કવી. –શ્માભ 2 

  ીત લસ્ત્રને અંગે તો જાભો ધમો; 

  ભોય સચ્છે મગુટભા ંઉભેયો કમો;  

 જામ લૈજતંી ભાા ગાભા ંરવી. –શ્માભ 3 

  ભનશાયીએ ભનડાને શયી રીધા, 

  ચાયે ફાજુ કાનડુાએ ઘેયી રીધા; 

એના રૂે ‘સુનત’ગમો છે પવી. –શ્માભ 4  

     --સુનત ભશાયાજ 
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    ------------------------------------------------ 

 

(312)   કીધી જગમા ંોધાોધ 

     (બોજા બગતના ચાફખાનો યાગ) 

 

કીધી જગભા ંળોધાળોધ, ક્યામંે ભળ્મો ન વાચો ફોધ, 

જ્ઞાનીને ત્મા ંજઈને જોયુ,ં અંદય ફહુ સલયોધ, 

   ઘેયી રીધા “હુ-ંણા ” એ(2) 

ભનનો નકશ સનયોધ—કીધી જગભા ંળોધાળોધ—(1) 

કંડતો જે લેદ બણે છે, દીઠો ત્મા ંવકંોચ, 

   ઈષ્માલભા ંએ વગી જાતા ં(2)  

ાછ ડયો ક્રોધ.... કીધી જગભા ંળોધાળોધ—(2) 

મોગીજનને જોમા ત્મા ંતો ભામા ફેઠી ગોદ, 

   ઊરટી ચેષ્ટા ત્મા ંતો દેખાણી (2)  

ળાસંતનો અલયોધ....કીધી જગભા ંળોધાળોધ—(3) 

શતાળ થઈને ચાયે ફાજુ, કડયા ંચયણ વયોજ, 

    “સુનત” આજે ફહુ ફહુ દશાડે (2) 

ન્શામો કૃા—ધોધ....કીધી જગભા ંળોધાળોધ—(4) 
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      --સુનત ભશાયાજ 
 

     

(313)      હાથ કડ પ્રભ ુ! મારો 
 

જેલો—તેલો ણ તાયો, શાથ કડ પ્રભ ુ! ભાયો, 

તાયે બયોવે જીલન નબતુ,ં ભનડુ ંચચં જ્મા ંત્મા ંબભત ુ;ં 

કયત ુ ંખોટા સલચાયો, શાથ કડ પ્રભ ુ! ભાયો....જેલો—તેલો (1) 

વભજીને હુ ંઆગ ડતો, ભામાનો બડકો બડબડતો; 

બડકો નકશ બઝૂનાયો, શાથ કડ પ્રભ ુ! ભાયો....જેલો—તેલો (2) 

જ્મા ંચાલુ ંત્મા ંકાટંા લાગે, લાગે ણ હુ ંચાલુ ંઆગે; 

થાતો ા-લધાયો , શાથ કડ પ્રભ ુ! ભાયો....જેલો—તેલો (3) 

 ‘સુનત’ના અંતયની લાણી, અંતમાલભી ! રે ત ુ ંજાણી; 

એક જ ત ુ ંછે વશાયો, શાથ કડ પ્રભ ુ! ભાયો....જેલો—તેલો (4) 

         --સુનત ભશાયાજ 

   --------------------------------------------------- 
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(314)   અરજી અમારી સણુો શ્રીનાથજી 
 

શાયેં વ્શારા ! 

અયજી ભાયી, સણુો શ્રીનાથજી, 

  રઈ જાજે તાયા ધાભભા.ં...ટેક 

શાયેં ભાયા અંત વભમના ફેરી, 

   શાયેં શલે ભેરો નકશ શડવેરી; 

શા ંયે હુ ંતો આલી ઊબી તભ દ્વાયે...શ્રીનાથજી 

  રઈ જાજે તાયા ધાભભા.ં..(1) 

શા ંયે નાથ કરુણા તણા છો સવન્ધ,ુ 

  શા ંયે હુ ંતો માચુ ંછ ંએકજ ણફન્દુ; 

શા ંયે એક ણફિંદુભા ંનકશ થામ ઓછ ં....શ્રીનાથજી 

  રઈ જાજે તાયા ધાભભા.ં...(2) 

શા ંયે ભારંુ અંતય રેજો લાચંી, 
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  શા ંયે નથી ભેંડીભા ંરારી રખાતી; 

શા ંયે ાને ાને એ વયી જાતી....શ્રીનાથજી 

  રઈ જાજે તાયા ધાભભા.ં...(3) 

શા ંયે તને વભજુને શુ ંવભજાવુ?ં 

  શા ંયે કે’ તો અંતય ચીયીને ફતાવુ ં!  

શા ંયે તાયા સુનતને એક જ આળ....શ્રીનાથજી 

  રઈ જાજે તાયા ધાભભા.ં...(4)  

--સુનત ભશાયાજ 
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(315)     સમય મારો સાધજે ળહાા  
 

 વભમ ભાયો વાધજે લશારા કરંુ હુ ંતો કારા લારા(ધ્રલુ) 

  અંત વભમ જ્માયે આલળે ત્માયે, 

નકશ યશ ેદેશનુ ંબાન, બાન  નકશ યશ ેદેશનુ ંબાન; 

 એલે વભમ ભાયા અરફેરાજી, 

    દેજે તરુવી ાન-ાન દેજે તરુવી ાન. 

     વભમ ભાયો વાધજે લશારા  (1) 

  કંઠ રંુધાળે ને નાડીઓ તટૂળે, 

તટૂળે જીલન દોય, દોય તટૂળે જીલન દોય; 

  એલે વભમ ભાયા અરફેરાજી, 

કયજે ફવંીનો ળોય  ળોય કયજે ફવંીનો ળોય. 

     વભમ ભાયો વાધજે લશારા  (2)  

   જીબરડી ભાયી યલળ ફનળે, 

શાયી ફેઠો હુ ંતો શાભ—ઠાભ શાયી ફેઠો હુ ંતો શાભ; 

   એ યે વભમ ભાયી વ્શાયે ચઢીને 

યાખજે તારંુ નાભ-નાભ યાખજે તારંુ નાભ. 

     વભમ ભાયો વાધજે લશારા  (3) 

   આંખરડી ભાયી ાલન કયજે, 

ને દેજે એકજ દાન—દાન  દેજે એકજ દાન; 
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   શ્માભ સુદંય તાયી ઝાખંી કયીને, 

સુનત છોડે પ્રાણ—પ્રાણ સુનત છોડે પ્રાણ . 

     વભમ ભાયો વાધજે લશારા  (4)--સુનત ભશાયાજ 
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(316)       િા સખી રે ત ુ ંળેગે ળહેી 
 

ચાર વખી યે ત ુ ંલેગે લશરેી, શ્રીમખુ દળલન કયલા યે, 

જનભ જનભના ંા જ વઘા,ં એક રકભા ંશયલા યે. ચાર  

જે મખુ બ્રહ્મા ળકંય નીયખે, મોગી ધ્માન ધયે છે યે, 

તે મખુ નીયખી ાલન થઈએ, રભા ંા શયે છે યે. ચાર 

જે મખુ ગોીજનને લશાલુ,ં સનત ઊઠી દળલન જામે યે, 
 

ળે ળાયદા પ્રેભથી નીયખે, નાયદજી ગણુ ગામે યે. ચાર 

જે મખુ ઈન્દ્રાકદકને દુરલબ, સયુમસુન જોલા બટકે યે, 

તે શ્રી બતતજનોને સલુ્રબ, ચયણ કભ ણચત્ત અટકે યે. ચાર 

નદંનદંન શ્રીશ્માભસુદંય લય, દળલનથી સખુ થામ યે, 

દાવ છોટુના પ્રાણજીલનધન, શ્રીગોલધલન યામ યે. ચાર 

        --દાવ છોટુ 
 

   -------------------------------------------------------- 
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(317)    િા સખી દરથ ઘેર જઈએ 

 

ચાર વખી દળયથ ઘેય જઈએ, યઘલુીય દળલન કયલા યે, 

કોકટ જનભના ંા જ ખોઈને, બલવાગય તયલા યે....ચાર 

વીતાસત શ્રીયઘલુીય સ્લાભી, કૌળલ્માનો રારો યે, 

શ્રીમખુ સુદંય જોલા ભાટે, પ્રેભધયીને ચારો યે....ચાર  

        દીન દમાળ શ્માભ સુદંયલય, સતતાલનફહુ નાભી યે, 

       બતતજનોના પ્રાણથી પ્માયા, જનકસતુાના સ્લાભી યે....ચાર 

     અધભ ઉદ્ધાયણ છે બલતાયણ , દળયથ નદંન પ્માયા યે, 

      ચયણકભભા ંયાખીને મજુને, આલી છ ંળયણ તભાયા યે....ચાર 

     જેલી તેલી છ ંદાવી તભાયી,દો ન જોળો ભાયો યે, 

     દાવ ‘છોટુ’ ય ભશયે કયીને, બલવાગયથી તાયો યે....ચાર 

        --દાવ છોટુ 

   ------------------------------------------------- 
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(318)   ડયો ાજંરે ોટ બોે 

  (યાગ: ખ્મારી છદં) 
 

ડયો ાજંયે ોટ ફોરે, યાભ યાભ મખુ યટતોજી, 

ભોશ ન ભાન ભદ ભામા ભભતા, દ્વે તરેળ નથી ભટતોજી —ડયો 

જો અંતયભા ંશોમ અસલદ્યા, યાભ નાભ નથી પત ુ ંજી; 

ાલક તયત દશ ે સકૂાનંે;ણ રીલુ ંનથી ફતુ ંજી       —ડયો 

નાભ ભૂનુ ંરેજે બાલથી, આજ્ઞા એની ખડંેજી; 

નાભ ફે અયાધ કયે તો, દો જોઈને દંડે જી           —ડયો 

જેલી તજુને યાભા લશારી, યાભ નથી કાઈં તેલોજી, 

તેથી ફધંન ન ટે તારંુ, યશ ેએલો ને એલોજી             —ડયો 

રૂડુ ંનાભ યાભનુ ંરે છે, નાભીને નથી રશતેોજી; 

કશ ેછોટભ તે જીલ જનાલય, લશતેા વાથે લશતેોજી         —ડયો 

          --કસલ છોટમ ્
 

   ----------------------------------------------------------- 
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(319)     આ તો ખંીડાનો મેલો 
 

કોઈ આજ જળે કોઈ કાર, આ તો ખંીડાનો....ટેક 

આ છે ખંીડાનો ભેો, આ છે યગુદળલનનો ભેો; 

ભાટે બજી લ્મો દીનદમા આ છે ખંીડાનો ભેો....કોઈ 

વૌ વૌ ઋણાનફુધંેભતા,ં કોઈ જન્ભના ંસકૃુત પણમા; 

જેલા આવ્મા તેલા જામ, આ છે ખંીડાનો ભેો....કોઈ 

ભામાનો આ ખેર છે ભોટો, કામા ાણીનો યોટો; 

ક્યાયે ફૂટળે કશી ન ળકામ, આ છે ખંીડાનો ભેો....કોઈ 

વાથે કોઈ ન આવ્યુ ંકે આલે, વૌ વૌને યસ્તે વૌ જાલે; 

જેભ લાદણમા સલખયામ, આ છે ખંીડાનો ભેો....કોઈ 

ભળ્મો ભનષુ્મ જન્ભ અણમરૂો, આલો શકયબજનભા ંઝૂરો; 

ળકંય અમતૃ લાણી ગામ, આ છે ખંીડાનો ભેો....કોઈ 

        --ળકંય બગત 

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

 

 

 

 

 



ીઓને પ્રેભયવ પ્મારા—નલ                                          વંાદક: દુરલબદાવ બગત 

www.gopalparekh.wordpress.com                                                                                         અનકુ્રભણણકા 36 

 

 

(320)  ક્યારે ભજો સીતારામ 

  (યાગ: સનયફરો વે રડાઈ ફરલાનકી) 

યાતે સનિંદ્રા દાડે કાભ, ક્યાયે બજળો વીતાયાભ 

તાયી એક એક  જામે રાખની 

ત ુ ંતો ભાા યે જી રે ભાયા યાભની....ટેક 

જૂઠા જગના જૂઠા ખેરો, ભનભા ંભારંુ તારંુ ભેરો 

તુ ંતો છોડી દેને ણચિંતા આખા ગાભની....તુ ંતો 

વાથે રાવ્મા શુ ંરઈ જાળો, આવ્મા તેલા ખારી જાળો; 

જીલન ધન્મ યે ફનાલો બક્તતબાલથી....તુ ંતો 

યાજા યંગીરા યણછોડ, ભાયા ણચતરડાનો ચોય, 

ભેં તો મયૂસત જોઈ છે ભાયા શ્માભની....તુ ંતો 

બક્તત ખાડંા કેયી ધાઅય, નથી ઊંઘણળીનુ ંકાભ; 

જેને રાગી યે રગન બગલાનભા,ં 
 

તે તો સખુથી પયે છે વવંાયભા.ં...તુ ંતો 

ભનભા ંરાગે તારાલેરી, આંખે આંસડુાની શરેી, 

નદું ચેતીને ચારો યે જભના ભાયથી....તુ ંતો    --નદું બગત 

---------------------------------------------------- 
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(321)    રંગીાનો રંગ, સાળંદરયાનો સગં 

  (યાગ: કવ્લારી) 
 

યંગીરા ! તાયા યંગભા ંયંગાઈ જાવુ ંછે.... 

   શો યંગાઈ જાવુ ંછે. 

વાલંકયમા ! તાયા સ્નેશભા ંવભાઈ જાવુ ંછે.... 

   શો વભાઈ જાવુ ંછે.  

તાયી ભસ્તીભા ંશવતો યહુ ંછ ંવદા,  

લી કષ્ટોભા ંશવતો યહ્ો છ ંવદા; 

તાયા પ્રેભ કેયા ફાણે સલિંધાઈ જાવુ ંછે.... 

   શો સલિંધાઈ જાવુ ંછે. 

તાયી દૃષ્ષ્ટભા ંસષૃ્ષ્ટ વભાઈ યશી,  

તાયી દમા કેયી વષૃ્ષ્ટ જો મજુ ય થઈ; 

તાયા ચયણોની તજભા ંયોાઈ જાવુ ંછે.... 

    શો યોાઈ જાવુ ંછે.  

તાયા બતતોભા ંમજુને બરે ન ગણે,  
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ભાયા શૈમેથી ખવલા ન દઉં તને; 

 ‘યાભબતત’ તાયા વ્શારભા ંલટાઈ જાવુ ંછે.... 

   શો લટાઈ જાવુ ંછે.  

      --યાભબતત 

  -------------------------------------------------- 
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(322)    મન મોહ્ુ ંને ભાન ખોયુ ં! 
 

ભન ભારંુ ભોહ્ુ ંયે મયુરીભા;ં 

શો....બાન ભેં તો ખોયુ ંયે મયુરીભા.ં... 

    ભન ભારંુ ભોહ્ુ.ં...(1) 

કોઈ યે શુ ંજાણે ભાયી ગોઝાયી યાત; 

આંસડુે મખુ ધોયુ ંયે....મયુરીભા ં

શો....બાન ભેં તો ખોયુ ંયે મયુરીભા.ં... 

      ભન ભારંુ ભોહ્ુ.ં...(2)  

કદરભા ંદાલાન ને આંખે લયવાદ 

શ્માભ તને ળભણાભા ંાડુ ંહુ ંવાદ; 

એવુ ંશ્માભ મખુ જોયુ.ં...યે મયુરીભા.ં... 

શો....બાન ભેં તો ખોયુ ંયે મયુરીભા.ં... 

    ભન ભારંુ ભોહ્ુ ં....(3)  

      --અજ્ઞાત 

  -------------------------------------------- 
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(323) કર મન ભજનનો ળેારજી 

 

કય ભન બજનનો લેાયજી 

બજનનો લેાય શકય તાયા નાભનો આધાય યે 

ફેડરો પ્રભ ુઉતાયે બલ ાય 

   કય ભન બજનનો લેાયજી 

યથભ વભરંુ ગણસત, વયસ્લતીને રાગુ ંામજી 

દેલના ગરુુ દેલને વભરુ6, જ્ઞાની જ્ઞાન ફતામ 

   કય ભન બજનનો લેાયજી 

શાડ જરે જેભ રાકડા ંને, ફાર જરે જેભ ઘાવજી 

કંચનલયણી કામા જરળે, કોઈ ન આલે ાવ 

   કય ભન બજનનો લેાયજી 
 

 

ળેયી રગણ તો સુદંયી, ઝાંા રગણ ભા-ફાજી 

તીયથી સધુી ફાધંલો બાઈ, ખોીને ફાે શાડ 

   કય ભન બજનનો લેાયજી 
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ભાતા તાયી જનભ યોળે, ફશનેી ફાયે ભાવજી 

તેય કદલવ તાયી સત્રમા યોળે, જાળે ઘયની ફશાય 

   કય ભન બજનનો લેાયજી 

જ્મા ંવયોલય નીય બકયમા,ં પ્રથભ ન ફાધંી ાજી 

નીય વઘા ંલશી જાળે, ાછથી સ્તામ 

   કય ભન બજનનો લેાયજી 
 

બજનનો લેાય શકય તાયા નાભનો આધાય યે 

ફેડરો પ્રભ ુઉતાયે બલ ાય  

   કય ભન બજનનો લેાયજી 

                                       --અજ્ઞાત 
 

---------  ------------------------------------------------------ 
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(324)  જીળન અંજણ થાજો 

 

 જીલન અંજણર થાજો,  

    ભારંુ જીલન અંજણર થાજો. 

ભખૂ્મા કાજે બોજન ફનજો, તયસ્માનુ ંજ થાજો, 

દીન-દુણખમાના ંઆંસ ુલ્શોતા,ં અંતય કદી ન ધયાજો. 

    ભારંુ જીલન અંજણર થાજો....( 1 )  

વત ્ની  કાટંાી કેડી ય ષુ્ ફની થયાજો, 

ઝેય જગતના ંજીયલી જીયલી અમતૃ ઉયના ંાજો. 

    ભારંુ જીલન અંજણર થાજો....( 2 )  

. 

લણ થાક્યા ંચયણો ભાયા,ં સનત તાયી વભીે ધાજો, 

શૈમાના પ્રત્મેક સ્દંને તારંુ નાભ યટાજો. 

    ભારંુ જીલન અંજણર થાજો. ....( 3 )  

 

લભોની લચ્ચે નૈમા મજુ શારકડોરક થાજો, 
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શ્રદ્ધા કેયો દીક ભાયો, ના કદીમે ઓરલાજો. 

    ભારંુ જીલન અંજણર થાજો. ....( 4 )  ---અજ્ઞાત 
 

(325)   અમ અનેરા ાયા  

 

અભને અભર અનેયા ામા 

રબયભા ંાયવના યવે કીધી કંચન કામા (1) 

  છર છર છરક્યા વોન કટોયા, 

  ગશકેી ઊઠયા આ ભન-ભોયા; 

એક જ ઘ ૂટં સલામો એલો, બલના બેદ ભરુામા(2) 

  તા ળમમા ંને ળા ળમમા વૌ, 

  બીતયના બડકા સલયમમા વૌ; 

ગરે ગરે છત્ર ધયે છે ળીત સ્નેશર છામા (3) 

  સખુ બયતી આલી વગયભા,ં 

  દુ:ખ નથી ક્યામંે અંતયભા;ં 

આંસ ુતણા ંદકયમે ડફૂેરા આતભદે ભરકામા(4) 

  ફધં ફની ફાશયની લાણી, 

  અરખ તણી છૂટી વયલાણી; 

એક જ ણફિંદુ થકી અંતયના અમતૃઘય છરકામા(5) 

  તટૂી ાો બેદ બયભની,  
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  રીરા જાગી યભ ભયભની; 

હુ-ંતુ ંને કામા-છામાના ભામા ટ સલખયામા(6)  --અજ્ઞાત 
 

 

(326)     નાથ તમે તુસીના તે્ર તોલાયા 
 

    નાથ તભે તરુવીના ત્રે તોામા 

    એલા ગણુ તો ગોસલિંદના ગલાણા....ટેક 

ફોડાણે ફહુ નાભોને વેવ્મા,તો પ્રેભફધંનભા ંફધંાણા, 

કૃા કયીને પ્રભજુી ધામાલ, તે ડાકોયભા ંદળાલણા....નાથ 
 

શભે ફયાફય મરૂ કયુાં, તો લાર વલાભા ંતોરાણા, 

ગગુી ાછા ઘેય લળ્મા, ને વતંને લચને લેચાણા...નાથ  

ભધ્મ ગજુયાતભા ંયચી યે દ્વાયકા, લેદ યુાણે લચંાણા, 

શકય ગણુ લચને ગામ છે રાખો, જગતભા ંએલા જણાણા....નાથ  

         --રાખો  

 

   ---------------------------------------------------- 
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(327)    દરસન દેજો ળહામા ં
 

મમનુાજીભા ંકેવય ઘોી સ્નાન કયાવુ ંળાભા 

શરકે શાથે અંગો ચોી રાડ રડાવુ ંળાભા. 

લસ્ત્રો અંગે લછૂી આુ ંીળં ીતાફંય ળાભા 

તેર સગુધંી નાખંી આુ ંલાકંકડમાા લાભા ં–મમનુાજીભા ં

કુભકુભ કેયા સતરક વજાવુ ંસત્રકભ તાયા બારભા,ં 

અરફેરી આંખોભા ંઆંજુ ંઅંજન ભાયા ળાભા–મમનુાજીભા ં

શવતી જાઉં લાતે લાતે નાચી ઊઠંુ તાનભા ં

નજય ન રાગે શ્માભ સુદંયને ટકા ંકયી દઉં ગારભા–ંમમનુાજીભા ં

ગભા ંનૂયુ રૂભઝૂભ ફાજે કયભા ંકંકણ ળાભા; 

કંઠે ભારા કાને કંુડ ચોયે ણચતડુ ંચારભા–ંમમનુાજીભા ં

ભોય મતુ્ટ ભાથે શયેાવુ ંમયુરી આુ ંશાથભા ં

કૃષ્ણકૃાલ ુનીયખી ળોબા લાયી જાઉં તાયા લશારભા–ંમમનુાજીભા ં 

દૂધ કટોયો બયીને આુ,ં ીઓને ભાયા લશારભા 

બતતજનોને ળયણે યાખો, સલનવુ ંભાયા ળાભા–મમનુાજીભા ં
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દાવના દાવની અયજી લારા લેરા રેજો ધ્માનભા ં

અંત વભમ દોડીને આલી, દયળન દેજો લશારભા–મમનુાજીભા-ં--કૃાલ્લાનદંજી 
 

(328)  ઝબક્યા ંમારા સતેૂા રામ 

   (યાગ: કાી કાી લાદીભા ંલીજી ઝફકે) 

 

ઝફક્યા ંભાયા સતૂેરા યાભ 

કાણરન્દીને કાઠંડે ભેં જોમો જીલનને 

  ફાધંીને આંખડીનો દોય,  

  ઝફક્યા ંભાયા સતૂેરા ંયોભ —કાણરન્દી0 

ભોકશની ભઢેર એના ભરકન્તા ંમખુડ ે

 પ્રેભ જ્મોત દેખી અડોર,  

  ઝફક્યા ંભાયા સતૂેરા ંયોભ —કાણરન્દી0 

કાભણગાયા ંએના ંનમનોના ંનતલને 

  નાચ્મો ભાયો ભન ભોય,  

  ઝફક્યા ંભાયા સતૂેરા ંયોભ—કાણરન્દી0 

લેણનુા નાદ ભાયા અંતયને નોતયે 

  છેડી છાના યવફોર, 

 ઝફક્યા ંભાયા સતૂેરા ંયોભ—કાણરન્દી0 
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ચનુા ચોકભા ંભેં ચયણોના ણચહ્ નને 

  જૂ્મા ંને મૂાાં કોડ, 

 ઝફક્યા ંભાયા સતૂેરા ંયોભ—કાણરન્દી0 

કાણરન્દીને કાઠંડે ભેં કૃાલ ુકૃષ્ણને 

  લેચ્યુ ંજીલન અણભોર 

 ઝફક્યા ંભાયા સતૂેરા ંયોભ—કાણરન્દી0   --કૃાલ્લાનદંજી ભશાયાજ 
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(329) અતધક મને તસાળ ના   

(જમનુા જલમા ંકેસર ઘોલી...એ રાગ) 
 

અસધક ભને તરવાલ ના 

ભોશન ! તારંુ મખુડુ ંઆંખથી આઘુ ંજામ ના, 

ઘયનુ ંકાભ હુ ંળે કરંુ, ભનભા ંરાગી રામ જ્મા—ંભોશન ! 

કાભણ એવુ ંશુ ંકયુાં વશજેે વભજામ ના, 

ચેન ડે ના કદરભા ંને, યાતભા ંઊંઘામ ના—ભોશન ! 

લાત આ કોને કરંુ ? લેદના લેઠામ ના; 

વાચુ ંકહુ ંછ ંળાભા ! તાયા સલના યશલેામ ના—ભોશન ! 

ફધં છે ભાયા ફાયણા,ં એભાથંી નીકામ ના, 

તાયા સલના, ઓ જાદલા ! જીલામ કે ભયામ ના—ભોશન ! 

ળેં ભળં? ઓ ભાધલા ! એકે યહ્ો ઉામ ના, 

કય અનગુ્રશ, લારભા ! કયગયી કરંુ છ ંમાચના—ભોશન ! 
 

મતૃ્યનુી શલે લાય ના, વાભે ઊબો કા જ્મા,ં 

દળલન દે કૃાલ ુપ્માયા, અસધક ભને તરવાલ ના—ભોશન ! 
 

      --કૃાલ્લાનદંજી ભશાયાજ 
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 (330)  ભાયે ભાથે શજાય શાથલાો 

ભાયે ભાથે શજાય શાથલાો, 

  અખડં ભાયી યક્ષા કયે....ધ્રલુ  

કદી યક્ષકના ઉગ્ર રૂલાો, 

  આલી કવોટી કયે....ભાયે. 

એની કરુણાનો સ્ત્રોત સનત્મ લશતેો, 

  પ્રવન્ન ભને યાખ્મા ંકયે; 

ભને ણચિંતા કયલા ન જયી દેતો, 

  કલ્માણ ભારંુ ઝખં્મા કયે....ભાયે. 

યખે ઉતરંુ હુ ંભાયગે આડે,  

  તો વત્મથં ચીંધ્મા કયે; 

કદી ડલા  ન દે ખાડે, 

  વદામ વાથ આપ્મા કે્ર....ભાયે. 

નાથ શ્રદ્ધાના ંાયખા ંરેતો, 

  ને તોમે ળક્તત દીધા ંકયે;  

ધૂભાથંી કનક કયી દેતો, 

  અજફ તાયી રીરા ખયે....ભાયે. 

     --સનાકકન સત્રલેદી 
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(331) 

રામરસ બરસે, રે મન િાતક ક્યોં તરસે 

     

         યાભયવ ફયવ ે

યે ભનલા યાભયવ ફયવે 

  યે ભન ચાતક ક્યોં તયવે! ....યે ભનલા. 

ણફન્દુ ણફન્દુ ભેં કૃા યાભકી, 

   ફયવે અંફય વે; 

ક્યોં ત ુ ંછૂા શૈ ઓટ ભેં ગરે,  

  ફીગન કે ડયવે? ....યે ભનલા. 

કાભ ક્રોધ ભદ રોબ ભોશકા, 

   છત્ર શટા વય વે; 

પ્રેભ નીયભેં નશા રે ગરે, 

  ફાશય બીતય વે?....યે ભનલા.  

મોં શી બટકત ક્યોં ત ુ ંફનફન, 

   ભાગંત ઘયઘય વે; 

ભન ભકંદયભેં ફવે યાભજી; 

    ક્યોં ન ચયણ સ્ળે? ....યે ભનલા. 
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(332) 

અબ તો દકસસે પ્યાર કરંુ 

 

અફ તો કકવવે પ્માય કરૂ,ં 

કકવવે ફોલુ,ં કકવવે રૂઠંુ, કકવકો આકુર કદળ કદળ ઢૂંઢૂં? 

       કકવવ ેપ્માય કરૂ?ં  

બયે બયે વાલનકે ફાદર જૈવે તભુ લૈવે લે શ્માભર, 

ચકાચૌંધ ણફજરી ણઝરસભર ણઝર, ભૈં કકવવે કશા ંસછ ૂ?ં 

        કકવવે પ્માય કરંુ?  

જૈવે ત ુ ંફયવો લે ફયવત, યોભ યોભ તલ ાલક યવત, 

છનક છનક ભેયો ભનલો નયતત, ભૈં કકવવે યાય કરૂ?ં       

         કકવવ ેપ્માય કરૂ?ં 

ભૈં ફનફનકી ફની ીશા, યટત યટત તભુ દેખ્મો ભેશા, 

અફ યાત નશીં અફ વદા વફેયા, ભૈં નમનન નીય બરૂ.ં 

       કકવવે પ્માય કરંુ? 

       --સુદંયમ ્ 

 
 

   -------------------------------------------------- 
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(333) 

બાધં ગઠદરયા 
 

ફાધં ગઠકયમા ભૈં તો ચરી. 

રુભઝુભ ફાજત ઝાઝં ખાલજ,  

    છનછન નતલન શોલત યી; 

સમ કે ગીત બરુાલત ભોશ,ે 

   ફાધં ગઠકયમા ભૈં તો ચરી. 

સનુ્ના ન ણરમા, રૂા ન ણરમા, 

    ન ણરમા વગં જલાશય યી, 

ખાખ બભતૂકી છોટી વયીખી, 

    ફાધં ગઠકયમા ભૈં તો ચરી. 

છોટે જન કે પ્માય તસનકકી, 

    ગઠયી ટકી ભૈં ઠશયી, 

સુદંય પ્રભ ુકે અભય પ્રેભકી,  

    ફાધં  ગઠકયમા ભૈં તો ચરી. 

      --કસલ સુદંયમ ્  
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 (334) 

મૈં તો ચુ ચુ િાહ રહી 
 

 ભૈં તો ચુ ચુ ચાશ યશી 

ભેયે સમા ભૈં કછ નશીં જાન ૂ,ં 

ભૈં તો ચુ ચુ ચાશ યશી, 

ભેયે સમા, તભુ કકતને સશુાલન,  

તભુ ફયવો જજભ ભેશા વાલન; 

ભૈં તો ચુ ચુ નાશ યશી....ભેયે સમા0 

ભેયે સમા, તભુ અભાય સશુાગી,  

તભુ ામે ભૈં ફહુ ફડબાગી; 

 ભૈં તો ર ર બ્માશ યશી....ભેયે સમા 

      --સુદંયમ ્ 

  ------------------------------------------------ 
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(335)    

હદરળર મજુને હરી ગયો ! 

ભેં તો વ્શાર ન્શોત ુ ંને તોમે મજુ્ને લયી ગમો ! 

   અબધુ અંતયની હુ ંનાયી, 

      હુ ંશુ ંજાણુ ંપ્રીસત? 

   હુ ંશુ ંજાણુ ંકાભણગાયી, 

      મજુ શૈમે છે ગીસત? 

એ તો મજુ કંઠે સનજ કયથી લયભાા યે ધયી ગમો ! 

   વનાભામંે જે ના દીઠંુ, 

      એ જાગીને જોયુ ં! 

   આ તે સખુ છે કે દુ:ખ ભીઠંુ? 

      યે શવવુ ંકે યોવુ ં? 

ના વભજુ ંતો મે વશલેાત ુ ંએવુ ંકંઈ એ કયી ગમો ! 

     શકયલય મજુને શયી ગમો ! 

      --સનયંજન બગત 

--------------------------------------------------- 
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(336)   

તારા ંગોરસ માગે કહાન 

 

 ફાઈ યે, તાયા બાગ્મ ભશા ફલાન,  

અમતૃ પ્રાળણશાય યે તાયા ંગોયવ ભાશ ેકાન. 

ઊંચે વ્મોભબલન ખેરદંો ઊતમો તાયે નેવ, 

ગોયવ સભે પ્રેભસમાવી માચત ફાે લેળ; 

ધણી થૈ ફેવે તોમ શુ ંકશીએ, આતો ભાગત દાણ, 

કંઈક ફીજી જો ભકશમાયીની કોઈ ન પોડે ગોી 

યાત કદ ી ી ોતે ગોયવ ફગડયા ંદેતી ઢોી, 

આણુ ંીધુ ંતચુ્છ, શકયનુ ંચાખ્યુ ંબ ૂદં ભશાન, 

ગગયી પોડી બલ પોડયો ને ભશા પ્રીત લ ૂટંાઈ, 

કાનજી જેલો લ ૂટંણશાય ત્મા ંકૈં ન ફચાલવુ ંફાઈ? 

ફચ્યુ ંએટલુ ંએે, અશીં તો લ ૂટંાય ુ ંએટરી રશાણ. 

       --ઉળનસ ્
  

 ------------------------------------------------ 
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(337)     

ભં ુિરણે ડી 

ળભં ુચયણે ડી, ભાગં ુઘડીએ ઘડી, 

દુ:ખ કાો, દમા કયી દયળન સળલ આો(ટેક) 

તભે બતતોના દુ:ખ શયનાયા, શબુ વૌનુ ંવદા કયનયા, 

હુ ંતો ભદંભસત, તાયી અક ગસત, 

કષ્ટ કાો, દમા કયી દયળન સળલ આો. 

અંગે બસ્ભ સ્ભળાનની ચોી, 

    વગેં યાખો વદા ભતૂ ટોી, 

બારે સતરક કયુાં, કંઠે સલ ધયુાં, 

અમતૃ આો, દમા કયી દયળન સળલ આો   

નેસત નેસત જ્મા ંલેદ કશ ેછે, 

    ભારંુ ણચતડુ ંત્મા ંજાલા ચશ ેછે.  

વાયા જગભા ંછે ત ુ,ં લસુ ંતાયાભા ંહુ,ં 

ળક્તત આો, દમા કયી દયળન સળલ આો. 

હુ ંતો એકરથંી પ્રલાવી, છતા ંઆતભ કેભ ઉદાવી, 

   થાક્યો ભથી ભથી, કાયણ ભતુ ંનથી, 

વભજણ આો, દમા કયી દયળન સળલ આો. 
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આો દૃષ્ષ્ટભા ંતેજ અનોખુ,ં વાયી સષૃ્ષ્ટને સળલરૂ દેખુ,ં 

     ભાયા ભનભા ંલવો શૈમે અલી શવો, 

ળાસંત સ્થાો, દમા કયી દયળન સળલ આો. 

બોા ળકંય બલ દુ:ખ કાો, સનત્મ વેલાનુ ંશબુ ધન આો; 

    ટાો ભાન વદા, ગાો ગલલ વદા, 

બક્તત આો, દમા કયી દયળન સળલ આો.  
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(338)   

દીનાનાથ, તુ ંએક આધાર મારો ! 

  (ભ્જગંી છદં) 

  અશો દેલના દેલ ! શ ેસલશ્વ સ્લાભી ! 

કરંુ હુ ંસ્તસુત આની ળીળ નાભી; 

દમાળ પ્રભ ુઆદાથી ઉગાયો, 

દીનાનાથ ! તુ ંએક આધાય ભાયો....દીનાનાથ( 1 )  

પ્રભ ુ! આ છો વલલના ાનાયા,  

તભે છો વદા વકંટો ટાનાયા, 

કીધા છે કયોડો તભે ઉકાયો....દીનાનાથ( 2 )  

હુ ંછ ંયાકંનો યાકં  અજ્ઞાન પ્રાણી, 

ન ભાયી કળી લાત ત ુ ંથી અજાણી; 

કયો શ ેદમાળ ક્ષભા, લાકં ભાયો....દીનાનાથ ( 3 )  

અભે ફાકો ફોરીએ ફે શાથ જોડી,  

અભાયી ભસત શ ેપ્રભ ુ! છેક થોડી; 

દમા રાલીને પ્રાથલના કદર ધાયો....દીનાનાથ( 4 )  

અભે ને કંુટુફીજનો જે અભાયા,  
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યશીએ ળયીયે સખુી વલલ વાયા; 

વદા આજો આ વાયા સલચાયો....દીનાનાથ( 5 )  

નથી ભેં કયી આની કાઈં બક્તત, 

નથી આના ગણુ ગાલાની ળક્તત; 

દમા રાલીને દાવ, દુ:ખો સનલાયો....દીનાનાથ( 6 )   --દાવ 

--------------------------------------------------------------  
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(339)    

કનૈયાની આરતી 

વફ આયતી ઉતાયો ભેયે રારનકી, 

ભેયે રારનકી, ભેયે રારનકી.    —વફ 

ભાતા મળોભસત કયત આયતી, 

ણગકયધયરાર ગોારનકી     .—વફ 

કંવ સનકંદન જમ જગલદંન, 

કૃષ્ણ કૃાળ દમારનકી.       —વફ 

બ્રજજન સભણર વફ ભગં ગાલત, 

છણફ સનયખત નદંરારનકી.    —વફ. 

ભોયમગુટ ીતાફંય કંુડર, 

મખુ ય રારી ગરુાફનકી.    —વફ 
 

ભોતન ભારકી ઔય છટા અરુ, 

ઉય તરુવી ભારનકી.        —વફ 

કૃષ્ણદાવ ફણરશાયી છણફેં, 

કૃષ્ણ કનૈમા રારનકી.         —વફ 

     --કૃષ્ણદાવ  
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(340)  

આરતી 

 

જમ જગદીળ શયે, 

બતત જનોંકા વકંટ સછનભેં દૂય કયે. ધ્રલુ. 

જોધ્માલે પર ાલે, દુ:ખ ણફનવે ભનકા, 

સખુ વંસત્ત ઘય આલે, કષ્ટ સભટે તન કા, 

ભાત-સતા તભુ ભેયે, ળયણ ગહૂૂઁ કકવકી, 

તભુ ણફન ઔય ન દૂજા, આળ કરૂ ંજજવકી.—જમ 

તભુ યૂન યભાત્ભા, તભુ અન્તયમાભી, 

યબ્રહ્મ યભેશ્વય, તભુ વફકે સ્લાભી. 

તભુ કરુણાકે વાગય, તભુ ારનકતાલ,  

ભૈં મયૂખ, ખર કાભી, કૃા કયો બતાલ. –જમ. 

તભુ શી એક અગોચય , વફકે પ્રાણ-સત, 

કકવ સલધ સભલ ૂૂઁ દમાભમ, તભુકો ભૈં કુભસત. 

દીન-ફન્ધ ુદુ:ખ શતાલ, ઠાકુય તભુ ભેયે, 

અને શાથ ઉઠાઓ, દ્વાય મો તેયે, 

સલમ-સલકાય સભટાઓ, ા શયો દેલા, 
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શ્રદ્ધા-બક્તત ફઢાઓ, વન્તનકી વેલા—જમ. 

 

 

  પ્રાથલના  

 

ગોસલન્દ  ભેયી મશ પ્રાથલના શૈ, 

    ભલૂ ુ ંન ભૈં નાભ કબી તમુશાયા; 

સનષ્કાભ શો કે કદનયાત ગાઉં, 

    ગોસલન્દ દાભોદય ભાધલેસત. 

ગોસલન્દ દાભોદય ભાધલેસત, 

   શ ેકૃષ્ણ ! શ ેમાદલ ! શ ેવખેસત. 

દેશાન્તકારે તભુ વાભને શો,  

   ફવંી ફજાતે, ભનકો લબુાતે; 

ગાતા મશીં ભૈં, તન નાથ ત્માગ ૂ,ં 

           ગોસલન્દ દાભોદય ભાધલસેત. 

 ગોસલન્દ દાભોદય ભાધલેસત. 

   શ ેકૃષ્ણ ! શ ેમાદલ ! શ ેવખેસત 
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