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પીઓને પે્રમ રસ પ્યાા 

(ભજન સગં્રહ) 
વગં્રાશક અને ટીકાકાય: દુરલબદાવ છગનરાર બગત(એડલોકેટ) 
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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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દીનાનાથ ન આવ્યા આા મને દઈને 

 

ગરુુજી, ન આવ્મા ંદીનાનાથ, આળા અભને દઈને યે, 

એભ કશીને ણગમા કકયતાય, ન આવ્મા પયીને યે. (ટેક) 

ગરુુજી, જોઉં ભાયા લશારાની લાટ, જોગણ થઈને યે,  

એભ લનભા ંપરંુ ઉદાવ, શાથે જતંય રઈને યે.            1 

ગરુુજી શકય ભાયા શૈમાનો શાય, ભેયાભણના ભોતી યે, 

એભ વલે વજી ળણગાય, લાટંુ લશારા જોતી યે,          2 
 

ગરુુજી, ળોકંુ યે તણો વતંા, કશજેો ભાયી વઈને યે, 

ણગયધાયી ઘેરા યે થમા કાન, જાજો વગેં રઈને યે.       3 

ગરુુજી, ભેલ્મા ંભેં ભા ને ફા, ભોશન તાયે ભાટે યે, 

એભ તજજમો વાશરેીનો વાથ, ળાભણમો સળય વાટે યે.    4 

ગરુુજી, ફોલ્મા યસલને ગરુુ બાણ, સિકભ અભને તાયો યે, 

કડો ભોયાય વાશફેની ફામં, બલવાગય ઉતાયો યે.      5 

        --ભોયાય વાશફે 

  ------------------------------------------------------ 
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(246) 

નાથ અમારા  નૈણામા ંરહજેો 

 

ઓધા શકયને એટલુ ંકેજો, 

   જી યે  દાવી જાણીને દળલન દેજો  

ોતાના જાણી ચયણભા ંરેજો, 

   નાથ અભાયા નૈણાભા ંયેજો —ટેક 

જાગીને જોઉં ત્મા ં સ્લપ્નુ ંઅલ્ે, 

   જી યે વ્રેશલતંી નાયી કલ્ે, 

જ સલના જેભ ભીન લરખે, 

   કાના સલના ગોી તરખે —ઓધા. 
 

ચાતકને જેભ સ્લાસત વાયી, 

   છીુ ંઆલે વમુદંય ફાયી, 

ભેઘ લયવે નેભ ભોયાયી, 

   એભ આલીને તભે ણગયધાયી —ઓધા. 

ચદં્ર ચકોયને પ્રીત પ્માયી, 

   નયૂતે ને સયૂતે યશ ેછે સનશાયી, 

ળાભણમાજી સયુતી તભાયી, 
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   કૃષ્ણ કાયણ યાસધકા નાયી —ઓધા. 

બીડ બજંન કદમો દુ:ખ ટાી, 

   લેયે લેયે જાઉં હુ ંફણરશાયી, 

દાવ ભોયાય બલ બે બાયી, 

   ભેય કયોને તભે ભોયાયી —ઓધા. 

       --ભોયાય વાશફે 

   ---------------------------------- 
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(247) 

મારી ેહ તો ભજનમા ંાગી 

 

ભાયી રેશ તો બજનભા ંરાગી, 

   બૈમા ભેયો ભનલો બમો લૈયાગી....ટેક 
 

વવંાય લશલેાય હુ ંવલે લીવયીઓ, 

  ફેઠો વવંાયીઓ  ત્માગી યે....ભાયી 

કાભકાજ મુનંે કડવુ ંરાગે, 

   ભાયી ભનડાની ભભતા ત્માગી યે....ભાયી 
 

ભિં વજીલન શ્રલણે વાબંીએ, 

  ભાશંી ભોયરી ભધયુી ધનુ લાગી યે....ભાયી 

દાવ ભોયાયને યસલ ગરુુ ભણમા, 

   મકુ્તત ચયણભા ંભાગંી યે....ભાયી 
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(248) 

 કલજુગ ળાયરા ક્રૂર, તેમાથંી તારી ેજો 

 

ભાયા વનેશી વદ્ ગરુુશ્માભ, વન્મખુ તભે યશજેો યે; 

એલા કજુગ લામયા ક્રૂય, તેભાથંી તાયી રેજો યે. 

ગરુુજી ફાના ણફરુદની રાજ, યાખો તો શલે યશળેે યે; 

તભે બતત લત્વર બગલાન, લદંી લેદ કશ ેછે યે. 

ઘેરા ંદુકયજન દીએ છે દુ:ખ, પ્રભજુી તેને ાડો યે; 

તભે નોધાયાના આધાય, બડૂતાનંી ફામં ઝારો યે. 

ગરુુજી પ્રકટ કરંુ યે ોકાય, વભથલ વબંાજો યે; 

તભાયી બક્તતભા ંડાલે બગં, તે દુષ્ટને તભે દજો યે. 

અભે કારા ંઘેરા ંકકયતાય, તો મે શકય તભાયા ંયે; 

તભે આકદ અંતે ભધ્મ એક, શકય છો અભાયા યે. 

દાવ ભોયાય કશ ેભશાયાજ, યૂલની પ્રીતે યે; 

તભે યશજેોની રુકદમાની ભહં્ય, અખડં અદ્વતૈે યે. --ભોયાય વાશફે 
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(249) 

જગત છે ઝાઝંળાનુ ંપાણી 
 

 

જગત છે ઝાઝંલાનુ ંાણી, યશળેે ન નાભ સનળાની; 

કથા કીતલન ને વદ્ ગરુુ વેલા, ભોજુ ંરીઓને ભાણી. 

ફેર થઈને ફધંાણો પ્રાણી, ઘય ધધંાની ધાણી; 

જીલને જભડા આલી રેળે, ત્માયી ીલા નશીં દે ાણી. 

ભાત સતા સતુ વહુ, ભતરફના ંઓખો એંધાણી; 

કામા ડતા ંકોઈ નલ આલે, ઘયની ધણણમાણી, 

કાભની ઝાભા ંસલશ્વ લીંટાણુ ં, ભસત તેની મ ૂઝંાણી; 

કાયજ કયતા ંકાયજ ભલૂ્મો, છી અંતે ભયે તાણી. 

કટ તજી શ્રીકૃષ્ણ બજ્મા, તેની લેદના લેચાણી; 

દાવ ભોયાય કશ ેઅસલચ યશ ેછે, વતંો તણી લાણી યે. 

        --ભોયાય વાશફે 
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(250)  

હાો મારા હતતજનની હાટડીએ. 

 

શારો ભાયા શકયજનની શાટડીએ—શારો 

લૈયાગ્મ તો રાગ્મો યે ગરુુ તાયી લાતડીએ—શારો 

શીયરાની લસ્ત ુતભે કયોને લેાય; 

ખોટ તો નશીં આલે તાયી ગાવંડીએ—શારો 

પ્રેભના ારલ તભે શયેોને વોશાગણ; 

યંગ તો રાગ્મા યે જીલણ બાતડીએ—શારો 

દાવ તે શોથીને ગરુુ ભોયાય ભીમા; 

તાી યે રાગી અભને તભ લડીએ—શારો 

       --દાવ શોથી 
 

   -------------------------------------------- 
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 મારી ભળની ભાળટ ભાગંી રે, 

 

   ગસત ભાયી યાભચયણભા ંરાગી યે, 

   સયુસત ભાયી વાધ ુચયણભા ંરાગી યે. 

   તેણે ભાયી બલની બાલટ બાગંી યે...ટેક 

વત ગરુુએ ભને ળબ્દ સણુાવ્મો, યણુકંાય યટ રાગી, 

તખ્ત સિલેણીના તીય ઉય, ભોશન ભોયરી લાગી યે...તેણે 

ઘણા ંકદલવ થમા ભન ભસ્તાનુ ંપયત ુ,ં કદરડે ન જોયુ ંજાગી; 

રુુ ભણમા મનુે અક્ષય અજીતા,ં  

      જ્માયે સયુત સનુભા ંરાગી યે,,,તેણે  

દમા કયીને ભન ડોરત ુ ંયાખ્યુ,ં તષૃ્ણા ભેરાલી ત્માગી, 

વત ગરુુ આગ ળીળ નભાવ્યુ,ં 

     ત્માયે ફાલડી રીધી આધી યે...તેણે  

વતગરુુએ મનુે કરુણા કીધી, અંતય પ્રેભ પ્રકાળી, 

દાવ શોથીને ગરુુ ભોયાય ભણરમા, 

      ત્માયે તટૂી જભડા કેયી પાવંી યે...તેણે 

         --દાવ શોથી 

    --------------------------------------------- 
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 ફેરો નામની માલા, છૂટેજનમ જજંાલા 

 

  વતંો પેયો નાભની ભાા 

  તેયા છુટે જનભ જજંાા 

  વતંો પેયો નાભની ભાા. 

  ગરુુગભ કેયી કંુચી કય રે 

  કટે ભોશકા તાા,  

  ઈ તાા ને દૂય કયો તો 

  ઘટ બીતય અજલાા....વતંો 

  આ કામાભા ંયગટ ગગંા 

  ળીદ પયો થં ાા,  

  ઈ ગગંાભા ંઅખડં નાશી લ્મો 

  ભત નાલો નદીયુ ંનાા....વતંો 

  આ કદર અંદય બદુ્ધદ્ધ વમુદંય 

  ચરત  નાલ ચોધાયા, 

  ઈ યે નાલભેં શીયા ભાણેક 

  ખોજે ખોજન શાયા....વતંો 

  સ્ભયણ કય રે પ્રાતીક યરે 
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  ણચત્ત ભ કયત ુ ંચાા, 

  ખીભદાવ ગરુુ બાણ પ્રતાે 

  શયદભ ફોરે પ્માયા,,,,વતંો  

     --ખીભદાવ 
 

    --------------------------------------------- 
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જાવુ ંછે તનરળાણી, આત્માની કરી ે ઓલખાણી; 
 

જાવુ ંછે સનયલાણી, આત્ભાની કયી રે ઓખાણી; 

એ જી ચેતનલારા ચેતીને ચારો, ગરુુ જાવુ ંછે સનયલાણી 

ભાટી બેગી ભાટી થળે, ાણી બેગુ ંાણી; 

કાચી કામા તાયી કાભ નકશ આલે, થાળે યે ધૂધાણી...જાવુ ં

યાજા જાળ,ે પ્રજા જાળે, જાળે રૂાદેં યાણી, 

ઈન્દ્રના ંઈન્દ્રાવન જાળે, બ્રહ્મા ને બ્રહ્માણી...જાવુ ં

વોનાલયણી કામા તાયી, ીલયણી ાની, 

મલુા છી વગાલી દેળે, ને ઉડી જાળે લાણી...જાવુ ં

રકંા જેવુ ંયાજ, જેને ઘયે ભદંોદયી યાણી, 

ચાદંો સયૂજ  જેની ચોકી કયે, એની બોભકા બેરાણી...જાવુ ં

અસલચર યાજ ધ્રલુને આપ્યુ,ં દાવ ોતાનો જાણી; 

બાણ પ્રતાે બણે યતનદાવ, અભય યે’લે એની લાણી...જાવ ુ

--યતનદાવ 
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મૈં નટુડી નામકી પ્યાસી,  

 ભૈં નટુડી નાભકી પ્માવી, નીયખુ ંભેયા નાથ કંુ, 

ભદ્ય ીને ભસ્તાની ડોલુ,ં રેલા દો કદન રટકંુ. 

ાલ રક ભેં ાચંને ટકી, વીધે ભાયગે વટકંુ, 

દળ દળ દયલાજેથી કાને ભારંુ, રઈ થ્થય ય ટકંુ—ભેં નટુડી 

નાચ નાચુ ંભાયા નાથની આગ, જુઓ જાભા ઝટકંુ, 

ભનભોજીને ગયદન ભારંુ, પ્રેભને ફાણે ટકંુ—ભેં નટુડી 

ભશી લેચલા ભેં ચારી, ભાથે ભશીનુ ંભટકંુ, 

વાભે ભળ્મા ભોશન ભોયરીલાા, ામ રાગુ ંમગુટકંુ—ભેં નટુડી 

ભશી ને ભાખણ શોમાલ કાને, શલે નકશ કોઈને ખટકંુ, 

બાણ પ્રતાે બણે યતનદાવ, ચોયાવી નકશ બટકંુ—ભેં નટુડી 

         --યતનદાવ 
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તારી અકલ કલા નળ જાણી,  

   તાયી અક કા નલ જાણી, ભેયે દાતા, 

   અકકા ન ઓખાણી યે જી –ટેક. 

યથભ  તો ેદા ંકકયમા,ં લન જને ાણી શોજી, 

ફહુનાભી તારંુ ફીબુ ંણફયાજે, અભને યભતો આણી—ભેયે દાતા 

એક ફાડંો ફીજો ફોફડો, એક દેલ ફીજો દાણી શોજી, 

એકને ભાથે ચભય ણફયાજે, દૂજો બયે ઘય  ાણી—ભેયે દાતા 

યાજ તો યાલણકંુ દીજે, જયા ભયણ નલ જાણી યે શોજી, 

ઘડી ભા ંરકંા યજાી , કશલેા ન યાખી કાણી—ભેયે દાતા 

સયુતા યાખો તો એક વફદ સણુાવુ,ં લેદની સણુાવુ ંલાણી શોજી, 

દો કય જોડી રખભોજી ફોલ્મા, અનબુલે યભત ુ ંઆણી—ભેયે દાતા 

                  ---રખભો ભાી 
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જેને   દીઠે  મારા   નેણા ં ઠરે, 
       જેને   દીઠે  ભાયા   નેણા ં ઠયે, 

    ફાઈ  અભને એવુ ંકોઈ વાધન ભે.  

ઉદયભાથંી બ ૂદં ડે ને, બગલત નાભ ધયે; 

નયક છોડીને ન્માયો યશલેે, અભય રોક લયે—ફાઈઓ0 

ચારતા નય ધયતી ન દુલે, જીલ થકી ડયે; 

ળબ્દ સલલેકી સરુક્ષણા, છૂીને ાલં ધયે—ફાઈઓ0 

સિગણુી િુી શ્માભ સનુભા,ં ઠોકય ઘાટ ઘડે; 

આયે વવંાયભા ંવતં સશુાગી, ફેઠા બજન કયે—ફાઈઓ0 

કામા લાડીનો બભયરો,વશજેે ઓડ ધયે; 

 ગરુુજીના ળબ્દ એલા છે, ખોરે તો ખફય ડ—ેફાઈઓ0 

લાલઋતનુો શભેજ ોટો, નીયભા ંનીય બયે; 

લ્ખભાના સ્લાભીને વગેં યે યભતા,ં સ્લાસતના બુદં ખયે—ફાઈઓ 

--રખભો ભાી 
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 ખોજ કરો તો ખબર પડે 

સનુ સળખય ય વતગરુુ, અનબે નોફત અધય જયે,  

નાણબ કભભેં નાથ સનયંજન, નયુત સયુત અવભાન ચડે; 

કેલ નાભના કયો સછાના, જયા કયભ તનુે નકશ અડ—ેસનુ 

તખત ભેયા નાભ વયોલય, અગભ લસ્તા ઉન સભરે, 

દવભે દ્વાયકા દેખો તભાળા, જર જગં જ્મોત અખડં જર—ેસનુ 

ખોજ કયો કદર બીતય ઘટભા,ં જભીં અવભાન જ એક ઘડે, 

ાચં તત્ત્લકા ફન્મા તૂા, ભેયભ વતગરુુ ભાશંી ભે—સનુ 

ફાક શો ફદંગી કયી રે, વતં ચયણભા ંવાન સભરે, 

અભય રુુ માદ કયી રે, જનભ ભયણકા બેદ ટે—સનુ 

ગરુુ મખુ કોઈ ગોતી રેના, નય નગુયાને નકશ જ જડે, 

દોઈ કય જોડી રખભો ફોલ્મો, ખોજ કયો તો ખફય ડ—ેસનુ 

         --રખભો ભાી 
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મળ્યો મનષુ્ય જન્મ અળતાર, માડં કરીને, 
 ભળ્મો ભનષુ્મ જન્ભ અલતાય, ભાડં કયીને, 

તે બજ્મા નકશ બગલાન, શતે કયીને; 

અંતે ખાળો જભના ભાય, ેટ બયીન,ે 

તેથી યાભનાભ  વબંાય, ભળ્મો ભનષુ્મ જન્ભ અલતાય. 

ગઈ  ાછી પેય ન આલે, મયૂખ મઢૂ ગભાય, 

બલવાગયની ભરૂલણીભા,ં લીતી ગમા યગુ ચાય; 

પેયા પયીન,ે ભળ્મો ભનષુ્મ અલતાઅય, ભાડં કયીને. 

જઠયાક્ગ્નભા ંજુગતે યાખ્મો, નલ ભાવ સનયધાય, 

સ્તસુત કીધી અરફેરાની, ફા’ય ધમો અલતાય; 

ભામાભા ંભોશીન,ે ભળ્મો ભનષુ્મ જન્ભ અલતાય ભાડં કયીને. 

કણરજુગ કુડો યંગે રૂડો, કશતેા ંન આલે ાય, 

જ્ ત તીયથ કછુ  ન કકયમા,ં એક નાભ આધાય; 

કૃષ્ણ કશીન,ે ભળ્મો ભનષુ્મ જન્ભ અલતાય, ભાડં કયીન.ે 

ગરુુગભ ામો ભનભેં વાચો, જુક્તત કયી જદુયામ, 

ગગંાદાવકુ જ્ઞાન ફતામો, યાભદાવ ભશાયાજ; 

દમા કયીન,ે ભળ્મો ભનષુ્મ જન્ભ અલતાય, ભાડં કયીન.ે 

         ---ગગંાદાવજી 
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તરણા ઓથે ડંુગર રે, 

તયણા ઓથે ડુગંય યે, ડુગંય કોઈ દેખે નશીં, 

અજા—જૂથ ભાશંી  યે, વભયથ ગાજે વશીં. 

સવિંશ અજાભા ંકયે ગર્જના, કસ્તયૂી-મગૃ યાજન, 

તરને ઓથે જેભ તેર યહ્ુ ંછે, કાષ્ઠભા ંહુતાળન; 

દસધ-ઓથે ઘતૃ જ યે, લસ્ત ુએભ છૂી યશી. 

કોને કહુ ંને કોણ વાબંળે, અગભ ખેર અાય? 

અગભ કેયી ગભ નશીં યે, લાણી ન શોંચે સલસ્તાય; 

એક દેળ એલો યે, બદુ્ધદ્ધ થાકી યશ ેતશીં. 

ભન લનની ગસત ન શોંચે, અસલનાળી યે અખડં, 

યહ્યો વચયાચય બમો  બ્રહ્મ યૂણ , જેણે યચમા ંબ્રહ્માડં; 

કાભ નકશ ઠારો યે, એક અણ ુભાિ કશીં. 

વદ્  ગરુુએ કૃા કયી ત્માયે, આ થમા યે પ્રકાળ, 

ળા ંળા ંદોડી વાધન વાધે, ોતે ોતાની ાવ? 

દાવ ધીયો કશ ેછે યે, જ્મા ંજોઉં ત્મા ંત ુ ંકશ ત ુ ંકશ --ધીયો બગત 
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(260)      

ભક્તત કયે ભખૂ જાય 
 

 બક્તત કમે ભખૂ જામ 
 અંતે વતંને તેડાલે યે, શકયનુ ંબજન કયલા,  

  કયભા ંભાા ઝારી યે, મયૂખ સતૂો જ્માયે ભયલા. 

નાનણે ઘય ધધંાભા ંધામો, વદૃ્ધણે શકય ગણુ ગામ, 

ઘય રાગ્યુ ંત્માયે કૂલો ખોદાલે, એ અક્ગ્ન કેભ ઓરામ ? 

  જીતી ફાજી  શામો યે, થ્થય નાલે ફેઠો તયલા —અંતે 

અંત વભે  છા સતરક ફનાલે, ભરૂી ગમો જ્માયે બાન, 

એયણની ચોયી વોમનુ ંદાન, એ કેભ આલે લૈભાન ? 

 ગરુુ જ્ઞાન ના’વ્યુ ંયે, બદુ્ધદ્ધ ગઈ તાયી ચયલા —અંતે 

જુલતી નાયીને જેલી રુુની આળા, એભ શકય બજ્મે પ થામ, 

વદૃ્ધ નાયીને નકશ િુની આળા, એનો એે જન્ભ લશી જામ; 

  શકયને ફેઠો ઠગલા યે, એંળી લયવે લય લયલા —અંતે 

લીળ લે સલશ્વબંય ભે, બક્તત કમે ભખૂ જામ, 

શકય શુ ંધામા તે ફહુ કભામા, તેને ભણમા સનયંજન યામ; 

  દાવ ધીયો કશ ેછે યે, ભટયા ચોયાળી પયલા —અંતે 

        --ધીયા બગત 
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(261)      

ખબરદાર મનસબૂાજી 

   ભનસફૂાજી, ખાડંાની ધાયે ચડવુ ંછે, 

  કશમ્ભત શસથમાય ફાધંી યે, વત્મની રડાઈએ રડવુ ંછે.  

એક ઉભયાલને ફાય ટાલત, એક એક નીચે િીવ િીવ, 

એક ધણી અને એક ધણણમાણી, એભ સલગતે વાતવેંને લીવ; 

વો વયદાયે ગઢ ઘેમો યે, તેને જીતી ાય ડવુ ંછે—ખફયદાય 

ાચં પ્માદર તાયી  ૂઠેં પયે છે, ને લી કાભ ને ક્રોધ, 

રોબ ભોશ ભામાને ભભતા, એલા જુરભી જોયાલય જોધ; 

અસત ફણરષ્ઠ સ્લાયી યે, તે વાથે આખડવુ ંછે—ખફયદાય 

પ્રેભ રાણ કયી, જ્ઞાન ઘોડે ચડી, વદ્ ગરુુ  ળબ્દ રગાભ, 

ળીર વતંોને ક્ષભા ખડ્ગ ધયી, બજન બડાકે યાભ; 

ધભલ ઢાર ઝારી યે, સનબે સનળાને ભયવુ ંછે—ખફયદાય 

સયૂત નયૂત ને ઈડા સિંગા, સખુભણા ગગંા સ્નાન કીજે, 

ભન લનથી ગગનભડં ચડી, ધીયા સધુાયવ ીજે; 

યાજ  ઘણા ંયીઝે યે, બજન લડે બડવુ ંછે—ખફયદાય--ધીયા બગત 
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(262)   

કઠણ ચોટ છે કાલની રે 

કઠણ ચોટ છે કાની યે, ભયણ ભોટેયો ભાય, 

કંઈક યાજાને કંઈક યાજજમા, શાયેં ભેરી ચાલ્મા વવંાય ; 

            શતેે શકયયવ ીજીએ. 

જામા તે તો વલલ જળે યે, કોઈ કેડે, કોઈ ભોય, 

યંગ તગંનો ઉડી જાળે, શાયેં જેભ આંકડાનો થોય; 

કેના ંછોરંુ ને કેના ંલાછરંુ યે, કેના ંભામ ને ફા, 

અંતકાે  જાવુ ંએકલુ ંશાયેં, વાથે ણુ્મને ા; 

       શતેે શકયયવ ીજીએ. 
 

વવંાય ધભુાડાના ફાચકા યે, જોતા ંજોતા ંજનાય , 

ભયનાયને તભે શુ ંરૂલો, શાયેં યોનાય ક્યા ંયશનેાય; 

       શતેે શકયયવ ીજીએ. 

દાવ ધીયો યભે યંગભા ંયે, યભે કદલવને યાત, 

હુ ંભારંુ સભથ્મા કયો, શાયેં યભો પ્રભ ુવગંાથ; 

       શતેે શકયયવ ીજીએ. 
 

        --ધીયા બગત 
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(263)      

પરહરી પાપ રામ નામ ેવુ ં

શકયજન શોમ તેણે શતે ઘણુ ંયાખવુ,ં 

   સનજ નાભ ગ્રશીને સનભાલન યશવે ુ;ં 

સિસલધના તાને જા જયના કયી, 

   યશયી ા યાભ નાભ રેવું —શકયજન 

વલલથી નયવ યશી વયવ વહુને કશી, 

   આ આધીન થઈ દાન દેવુ;ં 

ભન કભલ લચને કયી સનજ ધભલ આદયી, 

   દાતા બોતતા શકય એભ કશવે ું —શકયજન 

 

અડગ ન દોડવુ,ં અસધક નલ ફોરવુ,ં 

   ખારલી ગ ૂચં તે ાિ ખોી; 

દીન લચન દાખવુ,ં ગબંીયણુ ંયાખવુ;ં 

   સલલેકીને ન કયલી લાત ોી —શકયજન 

 

અનતં નાભ ઉચાયવુ,ં તયવુ ંને તાયવુ,ં 

   યાખલી બક્તત તે યાકં દાલ;ે 
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બતત બોજો કશ ેગરુુ પ્રતાથી, 

   સિસલધનો તા તેને સનકટ ના’લે —શકયજન 

        --બોજા બગત 
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(264)    

આ તો સ્ળપ્નુ ંછે સસંાર 
 

આ તો સ્લપ્નુ ંછે વવંાય 

   પ્રાણણમા ! બજી રેને કકયતાય, 

   આ તો સ્લપ્નુ ંછે વવંાઅય —ટેક0 

ધન દોરત ને ભાર ખજાનો, 

      િુ અને કયલાય; 

તે તો ત્મજી તભે જાળો એકરા,  

   ખાળો જભના ભાય યે —પ્રાણણમા0 
 

ઊંચી ભેડી ને અજફ ઝરૂખા, 

  ગોખ તણો નશીં ાય; 

છિસત તો ચાલ્મા ગમા તેના,ં 

   ફાધં્મા યહ્યા ઘયફાય યે —પ્રાણણમા0 
 

ઉય ફૂરડા ંપયપયે, 

  ને શઠેે શ્રીપ ચાય; 
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ઠીક કયીને ઠાઠડીભા ંઘાલ્મો,  

   છી  ૂઠેં ડે ોકાય યે —પ્રાણણમા0 

વેજ તાઈ સલના સતૂો નશીં, 

   જીલ કયતો હુન્નય શજાય; 

ખોી ખોીને ફાળે યે, 

   જેભ રોઢંુ ગાે લશુાય યે —પ્રાણણમા0 
 

સ્ભળાન જઈને ચેશ ખડકી, 

   ઉય કાષ્ટનો બાય; 

અક્ગ્ન મકૂીને અગા યશ,ે  

   છી અંગ ઝયે અંગાય યે —પ્રાણણમા0 
 

સ્નાન કયીને વૌ ચાણરમા,ં 

   ભી નય વઘા ંને નાય; 

બોજો બગત કશ ેદળ દશાડા યડી, 

   લતી મકૂ્યો સલવાય યે —પ્રાણણમા0 
 

        --બોજા બગત 
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(265)     

મરૂખ જનમ ગયો તારો રે  

મયૂખ જનભ ગમો તાયો યે, ફાધં્મો ા તણો બાયો, 

નાભ વાબંતા ંસનદ્રા આલે, શકયયવ રાગે ખાયો; 

અમતૃયવ ને અગો કયીને, કમો સલમયવ પ્માયો યે—મયૂખા 
 

ભોશાધં થઈને ભામા ખયચે, તેભ વગા ંકશ ેવાયો; 

વાચુ ંદેખીને ભોઢંુ વતંાડે, તે ધોમો ગાયે ગાયો યે—મયૂખા 
 

શભણા ંતાયો હુકભ ચારે છે, દે છે વહુને ડાયો; 

ધભલના દૂત જ્માયે ધક્કા દેળે, ત્માયે કોઈ નથી આયો યે—મયૂખા 

શકય તરે તરનો કશવાફ રેળે ને ભોકભ દેળે ભાયો; 

બોજો બગત કશ ેવદ્ ગરુુ સલના, કોણ છોડાલણ શાયો—મયૂખા 

         --બોજો બગત 
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(266)    

સમરંુ સરજનહારા 

વતંો ાભી હુ ંપ્રીતભ પ્માયા. ટેક0 

કદરભા ંદયશ્મા દેલ સનયંજન, 

   શતા જીલન જગવે ન્માયા —વતંો 

એક વભમ મજુ ાવે શકય આવ્મા,  

   અનશદ રૂ અાયા; 

પ્રીત શતી કાઈં લૂલ જન્ભની, 

           નીયખ્મા નદંકુભાયા—વતંો 

કોભ કામા ને લદન સકુોભ, 

   ક્યા યે કહુ ંકયતાયા; 

ભાયી વેજે ભેં સખુ રીધુ,ં 

   તો ામુ ંનકશ કાઈં ાયા —વતંો 

ચરે ન ચકેૂ કછુ આલે ન જાલે, 

   સનગુલણ રૂ સનયાકાયા; 

બોજો બગત કશ ેગરુુપ્રતાે,  

      વભરંુ વયજનશાયા —વતંો 

      --બોજો બગત 
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(267)     

રામ સભામા ંઅમે રમળાને ગ્યા’તા, 
યાભ વબાભા ંઅભે યભલાને ગ્મા’તા, 

વરી બયીને યવ ીધો, શકયનો યવ યૂણ ામો, 

આજ શરેો પ્મારો ભાયે યોભ યોભ વ્માપ્મો, 

     ફીજે પ્મારે થઈ ઘેરી યે; 

િીજે પ્મારે ભાયી સધુબધુ ભરૂી, 

      હુ ંતો ઢી ડી ીતા ંશરેી યે —આજ0 

કશીએ છીએ ણ કહ્ુ ંનલ ભાને,  

      જેને લીતી શોમ તે જાણે યે;  

મઈુ જીલી જોલાને કાજે,  

    હુ ંતો ઠયીને ફેઠી ઠેકાણે યે —આજ0 

જોતા ંશુ ંયે અભે જઈને બયાણા,ં 

     લતા ંનલ લામ યે;  

સનુા ંયે ભકંદયભા ંશ્વાન જ ેઠંુ,  

   એના ભન બાલે તેભ ખામ યે —આજ0 
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યાભ વબાભા ંજે કોઈ આલે, 

    કયે સતયથ ઘયફાયી યે; 

ભતૂનાથ ચયણે બણે યે અખઈઓ, 

     ભાયા પ્રભનુે બક્તત પ્માયી યે —આજ0 
 

        --અખઈઓ 
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અચરજ અનભુળ પાયો સતંો, 

(યાગ: તેયી કા નલ જાણી ભેયે દાતા) 
અચયજ અનબુલ ામો વતંો, આભેં આ વભામા, 
     અફભેં અચયજ અનબુલ ામા યે; 
તીયથ કયના ગગનભેં ગોત ુ,ં ગરુુ ગભ બેદ ફતામા—અફભેં0 
રગની રગી ભેયી મજુભેં, તજુભેં, વફભેં, એક વભામા શોજી;  

કોઈ વગણુ કોઈ સનગુલણ ગાલે, કોઈને દૂય ફતામા—અફભેં0 
મોગ કરંુ ના, વભાસધ રગાવુ,ં આવન વશજ રગામા; 
જીત દેખુ ંસતત ત ુશંી ત ુ ંફોરે, વલલ રૂભેં છામા—અફભેં0 
 

ભાા પેયતે જન્ભ ગભુામા, ફહુત ફહુત કપયામાજી, 
જફવેં ભાા ભનવેં તટૂી, એક રૂ દયવામા—અફભેં0 
 

જ કય ત કય જાકંુ ભોજ, મોગી લેળ ફનામા શોજી; 
યોભ યોભભેં લાકી થાના, ઊરટી નજય કદખામા—અફભેં0 
 

વાયભેં વાય અનુભ સનબલમ, યંગ રૂ નકશ કામા; 
શયદભ શતે કશયદેભેં શાજય, દમાળુ શકય નજયામા—અફભેં0 
 

         --એક બતત 
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ખબર નહીં આ જુગમેં પકી 

સકૃુત કય ર,ે યાભ વભય રે, કોન જાને કરકી યે? 

ખફય નશીં આ જુગભેં રકી.  ટેક0 

જફ રગ શવંા ફવે કામાભેં, વફ દેશ ભગંરકી; 

શવંા દેશી છાડં ચરેગા, તફ ભાટી જગંરકી યે—ખફય0 

તાયા ભડં યસલ-ચદં્રભા, વફકશ ચરા ચરકી; 

કદન ચાય કે ચભત્કાયભેં, ફીજરી જામ ચભકી યે—ખફય0 

ભાતાસતા સતુ કુટંુફ કફીરા, દુસનમા ભતરફકી; 

કામા ભામાકા સ્નેશી, અંતે યશ ેઅરગી યે—ખફય0 

કૂડ-કટ કય ભામા જોડી, કયે ફાતા ંછરકી; 

ાકી ોટરી ધયી સળય ઉય, કૈવે શોમ શરકી યે ? —ખફય0 

જગતકી આળા છોડકય, અફ માદ યખ યફકી; 

ચોયાવીકો પેયો ભીટેગો, યશ ેન બમ જભકી યે—ખફય0 

દમા ધયભ વાશફેકો વભયન, એ ફાતંા વતકી; 

યાગદ્વે ઊજે નકશ જજનકંુ, ણફનસત અફયભરકી—ખફય0 

         ---એક બતત 
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કાલજ કોયુું તે કોને કહીએ જી રે 
 

કાજ કોયુું તે કોને કશીએ જી યે 

  ઓધલજી છેર તફીરડે. 

લેયી જો શોમ તો લઢતા ંયે પાલીએ,  

  ણ પ્રાણથી પ્માયો એને રશીએ જી  યે....કાજ0 

વોડનો ઘાલ ભામો ળાભણમે, 

  કકમા યાજાને યાલે જઈએ જી યે....કાજ0 

ક ન ડ,ે કાઈં ેય ન સઝૂે, 

      યાત કદલવ ઘેરા ંયશીએ જી યે ....કાજ0 
 

કોઈ લસ્તભુા ંક્ષણ ણચત્ત ન ચોંટે, 

  અરફેરો આલી ફેઠો શૈમેજી યે....કાજ0 
 

દમાના પ્રીતભજીને એટલુ ંજઈ કશજેો, 

   ક્યા ંસધુી આલા દુ:ખ વશીએ જી યે....કાજ0 

        --દમાયાભબાઈ 
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શ્યામ રંગ સમીપે ન જાવુ ં
 

શ્માભ યંગ વભીે ન જાવુ ંભાયે આજ થકી, 

      શ્માભ યંગ વભીે ન જાવુ;ં 

જેભા ંકાાળ તે વૌ એક વયખુ,ં વલલભા ંકટ શળે આવુ ં?—ભાયે 

કસ્તયૂીની ણફિંદી કરંુ નકશ, કાજ ન આંખભા ંઅંજાવુ—ંભાયે  

કોકકરાનો ળબ્દ સનૂ ુ ંનકશ, કાગલાણી શકુનભા ંન લાવુ—ંભાયે  

નીરાફંયી કાી કંચકૂી ના ેરંુ, જમનુાના નીયભા ંના નશાવુ—ંભાયે  

ભકલટ, ભણણ ને ભેઘ દૃષ્ટે ના જોમા,ં જંાબ,ુ લતં્માક ના ખાવુ—ંભાયે દમાના પ્રીતભ વાથે 

મખુે નેભ રીધો, 

      ણ ભન કશ ેર ના સનબાવું —ભાયે  

         --દયારામભાઈ  
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હું શુ ંજાણુ ંવ્હાે મજુમા ંશુ ંદીઠંુ રે, 
 

હુ ંશુ ંજાણુ ંવ્શારે મજુભા ંશુ ંદીઠંુ યે, 

લાયે લાયે વામુ ંબાે મખુ રાગે ભીઠંુ યે—ટેક 

જ બયલા જાવુ ંત્મા ં ૂઠેં  ૂઠેં આલે યે, 

લગય ફોરાલે લારો ભને ફેડલુ ંચડાલે યે—હુ ંશુ ંજાણુ ં

લઢંુ ને તયછોડુ ંતોએ યીવ ન રાલે યે, 

કાઈં  કાઈં સભે ઘેય ફોરાલાને આલે યે—હુ ંશુ ંજાણુ ં

દૂય થકી દેખી વ્શારો આલી દોટે યે, 

ોતાની ભાા રઈ શયેાલે ભાયી કોટે યે—હુ ંશુ ંજાણુ ં

એકરડી દેખી ભને ભાયે ામે રાગે યે, 

ટંક થઈ કાઈં કાઈં ભાયી ાવે ભાગે યે—હુ ંશુ ંજાણુ ં

એકરડી જાતી જાણી આગે આલી ઢુકે યે, 

દમાનો પ્રીતભ ભાયો કેડરો ના મકેૂ યે—હુ ંશુ ંજાણુ-ં-દમાયાભ 
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ઓ ળાસંડી ળેરણ થઈ 

 

ઓ લાવંરડી લેયણ થઈ રાગી યે વ્રજની નાયને. 

શુ ંળોય કયે? જાતરડી તાયી ત ુ ંભન સલચાયને. 

તુ ંતો જગંર કાષ્ટ તણો કટકો, 

  યંગ યસવમે દીધો યંગ ચટકો, 

અરી ! તે ય આલડો ળો રટકો ? –ઓ લાવંરડી 

  તને કાનકંુલય કયભા ંયાખે, 

  ત ુ ંઅધય તણો યવ સનત ચાખે,  

તુ ંતો અભને દુ:ખડા ફહુ દાખે ! –ઓ લાવંરડી 

  ત ુ ંતો ભોશનના મખુ ય મ્શારે,  

  તજુ સલના નાથને નલ ચારે, 

તુ ંતો ળોક્ય થઈ અભને વારે–ઓ લાવંરડી 
 

  તને શકયએ શાથ ગ્રશી રીધી, 

  તને વૌભા ંસળયોભણણ કીધી, 

ક્ષણ મખુથી નલ મકૂી લીરી–ઓ લાવંરડી 

  હુ ંતો તજુ ય ભશયે નલ જાણતી, 



ીઓને પ્રેભયવ પ્મારા –છ                                                       વંાદક: દુરલબદાવ બગત 

                                                                                                                                                                                              

www.gopalparekh.wordpress.com  41                                                    અનકુ્રભણણકા 

 

  નકશ તો તજુ ય ભશયે નલ આણતી, 

તાયા ંકા—મૂ વાશીને તાણતી–ઓ લાવંરડી 
 

  દમા —પ્રીતભને યૂણ પ્માયી, 

  તને અગી નલ મકેૂ મયુાયી, 

તાયો બેદ ગણુ કદવે બાયી–ઓ લાવંરડી 

       --દમાયાભ 
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સખી  મને ળહાો રે સુદંર શ્યામલો રે, 
વખી  ભને લશારો યે સુદંય શ્માભો યે, 

    ળી કહુ ંલશારણાની લાત ? 

સલલેકરૂી યે, લીવયતો નથી યે, 

    ઘડી ઘડી ર ર કદન ને યાત —વખી 

વાવ-ઉવાવે યે, વખી મનુે વાબંયે, 

    ભધૂય ઉય ઘણો છે બાલ, 

ગોસલિંદ સલના યે કાઈં ગભત ુ ંનથી યે, 

    રઉં એની સુદંયતાનો રશાલ —વખી 

ભનડુ ંભાણે છે યે, એની ભોકશનીમે, 

    શતે શયી હ્રદમકભરની ભાશંી —વખી 

આંખ તો શયી છે યે એની ઉય યે, 

   લશારા કેભ લવી યહ્યા છો લાટ ? 

સનયાતંના સ્લાભી યે વભયવ શ્રીશકય યે, 

    લશારે ભાયી યૂી ભનની આળ.   --સનયાતં સ્લાભી 
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