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અ#ખલ %&ાડંમા ં

અ#ખલ %&ાડંમા ંએક (ુ ં)ી હ*ર, 

+ૂજવે .પે અનતં ભાસે. 

દ0હમા ંદ0વ ( ુ,ં તેજમા ંત1વ ( ુ,ં 

23ૂયમા ંશ�દ થઇ વેદ વાસે…અ#ખલ %&ાડંમા ં

પવન (ુ,ં પાણી ( ુ,ં 7િૂમ ( ુ ં7ધૂરા, 

:<ૃ થઇ =લી ર>ો આકાશે. 

િવિવધ રચના કર@, અનેક રસ લેવાને, 

િશવ થક@ Aવ થયો એ જ આશે…અ#ખલ %&ાડંમા ં

વેદ તો એમ વદ0, Bિુત-DEિૃત સાખ દ0, 

કનક �ંુડળ િવષે ભેદ ન હોયે. 

ઘાટ ઘ*ડયા પછ@ નામ-.પ +ૂજવા,ં 

Jતે તો હ0મKુ ંહ0મ હોય…અ#ખલ %&ાડંમા ં

:<ૃમા ંબીજ ( ુ,ં બીજમા ંL<ૂ ( ુ,ં 

જોM પટંતરો એ જ પાસે, 

ભણે નરસૈયો એ મન તણી શોધના, 

Oીત કPંુ Oેમથી Oગટ થાશે…અ#ખલ %&ાડંમા ં

–નરિસQહ મહ0તા 
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અમે તો તારા ંનાના ંબાળ  

અમે તો તારા ંનાના ંબાળ,  

અમાર@ (ુ ંલેR સભંાળ ... અમે તો તારા.ં 

ડગલે પગલે 7લૂો અમાર@,  

દ0 સદSTુU 7લૂો િવસાર@, 

(જુ િવણ કોણ લેશે સભંાળ ... અમે તો તારા.ં 

દ@નVુઃ#ખયાના Vુઃખ હરવાને,  

આપો બળ મને સહાય થવાને, 

અમ પર Oેમ ઘણો વરસાવ ... અમે તો તારા.ં 

બાલ Aવન અમ વીતે હષX, 

ના Vુિનયાની મ#લનતા DપશX, 

અમાPંુ હસ:ુ ંરહ0 #ચરકાળ ... અમે તો તારા.ં 
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અસ1યો માહં0થી  

Oભો JતયાYમી Aવન Aવના દ@નશરણા, 

િપતા માતા બZં,ુ અKપુમ સખા *હતકરણા; 

Oભા ક@િત[ કાિંત, ધન િવભવ સવYDવ જનના, 

નEુ ં\ં, વVંું \,ં િવમળEખુ Dવામી જગતના. 

સૌ અદ7તૂોમા ં(જુ Dવ.પ અદ7તૂ નીર]ુ,ં 

મહા ^યોિત R:ુ ંનયન શશીને _યૂY સર]ુ,ં 

*દશાઓ aફુાઓ cdૃવી efુ ંઆકાશ ભરતો, 

Oભો એ સૌથીએ પર પરમ gુ ંVૂર ઊડતો. 

Oભો ( ુ ંઆ*દ છે 2#ુચ c.ુષ cરુાણ ( ુ ંજ છે, 

(ુ ં_iૃjટ ધાર0 છે, _જૃન પલટયે નાથ (ુ ંજ છે, 

અમારા ધમkને અહિન[શ ગોપાલ (ુ ંજ છે, 

અપાપી પાપીKુ ંિશવ સદન કlયાણ (ુ ંજ છે. 

િપતા છે અકા*ક જડ સકળને ચેતન તણો, 

a.ુ છે મોટો છે જન�ૂળ તણો c ૂ̂ ય ( ુ ંઘણો, 

mણે લોક0 દ0વા નથી ( ુ ંR સમો અ3ય ન થશે, 

િવ7રુાયા ( ુથંી અિધક પછ@ તો કોણ જ હશે. 

વસે %&ાડંોમા,ં અમ ઉર િવષે વાસ વસતો, 

(ુ ંઆઘમેા ંઆઘ,ે પણ સમીપમા ંિન1ય હસતો, 

નEુ ંઆ1મા ઢાળ@, નમન લળતી દ0હ નમજો, 

નEુ ંકો*ટ વાર0, વળ@ O7 ુનમDકાર જ હજો. 

અસ1યો માહં0થી O7 ુ! પરમ સ1યે (ુ ંલઈ q, 

eડા Jધાર0થી, O7 ુ! પરમ તેR (ુ ંલઈ q; 

મહાE1ૃrમુાથંી, અEતૃ સમીપે નાથ ! લઈ q, 

(ુ-ંહ@ણો gુ ં\ ંતો (જુ દરશના ંદાન દઈ q. 
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િપતા ! પેલો આઘ,ે જગત વsટતો સાગર રહ0, 

અને વેગે પાણી સકળ નદ@ના ંતે ગમ વહ0; 

વહો એવી િન1યે Eજુ Aવનની સવY ઝરણી, 

દયાના cuુયોના, (જુ O7 ુ! મહાસાગર ભણી. 

થ(ુ ંR કાયાથી, ઘડ@ક ઘડ@ વાણીથી ઊચPંુ, 

�ૃિત v*wયોની, Eજુ મન િવશે ભાવ જ DમPંુ; 

Dવભાવે STુUથી, 2ભુ-અ2ભુ R કાઈંક કPંુ, 

<માદjટ0 જોજો, - (જુ ચરણમા ંનાથ A ધPંુ. 
  

- કિવવર 3હાનાલાલ 
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આનદં મગંલ કPંુ આરતી  

આનદં મગંલ કPંુ આરતી‚ હ*ર aPુુ સતંની સેવા‚ 

Oેમ ધર@ મ*ંદર પધરા:ુ‚ં _ુદંર _ખુડા ંલેવા…આનદં મગંલ  

 

ર1ન જડ@ત બાજોઠ ઢળાyયા‚ મોતી ચોક cરૂાyયા, 

ર1ન �ંુભ વત બાહર ભીતર‚ અકળ Dવ.પી એવા…આનદં મગંલ  

 

અનહદ વાqં ભીતર વાગે‚ આનદં .પી એવા, 

Rને zગણ (લુસીનો {ારો‚ શા#લ|ામની સેવા…આનદં મગંલ 

 

સતં મળે તો મહા_ખુ પાEુ‚ં aPુુA મળે તો મેવા, 

િm7વુન તારણ ભગત ઉધારણ‚ Oગટ}ા દરશન દ0વા…આનદં મગંલ  

 

અડસઠ તીરથ aPુુA ને ચરણે‚ ગગંા જમના ર0વા, 

કહ0 Oીતમ ઓળખ અણસારો‚ હ*રના જન હ*ર Rવા…આનદં મગંલ  

 

- Oીતમ 
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આપજો આપજો સાPંુ સઘ~ં  

આપજો આપજો સાPંુ સઘ~ં મને, 

હ0 O7,ુ આજ આખા *દવસમા;ં 

બાળ ગણી yહાલ મારા ઉપર આણજો, 

Rથી gુ ંરgુ ંબધો *દવસ _ખુમા.ં 

આપજો આપજો સદaણુો આપજો, 

આપજો વળ@ બgુ 2ભુ િવચારો; 

આપજો આપજો આપની ભ��તને, 

આપજો વળ@ મને સગં સારો. 

આપજો આપજો મીઠ@ વાણી મને, 

રાખજો માPંુ મન ]બૂ રાA; 

સૌKુ ંgુ ંકામ કPંુ એ:ુ ંબળ આપજો, 

સૌની સેવા કPંુ, Rથી ઝાઝી. 

સૌથી બgુ આપજો આપ O7નુી �ૃપા, 

Rથી મળશે મને R gુ ંમાaુ;ં 

મા�rુ ંનથી સાPંુ R તેહ પણ આપજો, 

એટ�ુ ંબોલી gુ ંપાય લાaુ.ં 

- )ીમદ ઉપે3w 
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આપને તારા Jતરનો એક તાર  

આપને તારા Jતરનો એક તાર,  

બી+ુ ંgુ ંકાઇં ન માaંુ,ં 

_ણુR આટલો આતY તણો પોકાર,  

બી+ુ ંgુ ંકાઇં ન માaંુ.ં ... આપને 
 

(ુબંfું માPંુ પડ�ુ ંનકાEુ,ં  

કોઇ +ુએ નહs એના સાEુ,ં 

બાધંીશ મારા Jતરનો 1યા ંતાર,  

પછ@ માર@ Zનૂ જગા:ુ,ં 

_ણુR આટલો આતY તણો પોકાર,  

બી+ુ ંgુ ંકાઇં ન માaંુ ં.... આપને 
 

એકતારો મારો a ૂજંશે મી�ંુ,  

દ0ખશે િવ� ર�ુ ંR અદ@�ંુ, 

ગીતની ર0લાશે એક અખ*ંડત ધાર,  

તેમા ંથઇ મDત gુ ંરા�ુ,ં 

_ણુR આટલો આતY તણો પોકાર,  

બી+ુ ંgુ ંકાઇં ન માaંુ ં ... આપને 

 

- રવી3wનાથ ટાગોર (અK.ુ )ી ભાKશુકંર yયાસ) 
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એક જ દ0 #ચનગાર@ 

એક જ દ0 #ચનગાર@, મહાનલ ! 

એક જ દ0 #ચનગાર@. 

ચકમક લો�ંુ ઘસતા ંઘસતા ંખરચી �જQદગી સાર@ 

qમગર@મા ંતણખો ન પડ�ો, ન ફળ@ મહ0નત માર@ 

મહાનલ... એક દ0 #ચનગાર@... 

ચાદંો સળ�યો, _રૂજ સળ�યો, સળગી આભઅટાર@ 

ના સળગી એક સગડ@ માર@, વાત િવપતની ભાર@ 

મહાનલ... એક દ0 #ચનગાર@... 

ઠંડ@મા ંEજુ કાયા થથર0, ]ટૂ@ ધીરજ માર@ 

િવ�ાનલ ! gુ ંઅિધક ન માaુ,ં માaુ ંએક #ચનગાર@ 

મહાનલ... એક દ0 #ચનગાર@... 

- હ*રહર ભ� 
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ઓ ઇ�ર ભAયે તને  

ઓ ઇ�ર ભAએ તને, મો�ંુ છે (જુ નામ 

aણુ તારા ંિનત ગાઇએ, થાય અમારા ંકામ. 

 

હ0ત લાવી હસાવ (ુ,ં સદા રાખ *દલ સાફ 

7લૂ કદ@ કર@એ અમે, તો O7 ુકરજો માફ. 

 

O7 ુએટ�ુ ંઆપજો, �ુ�ંુબ પોષણ થાય 

7�ૂયા કોઇ _એૂ નહs, સાZ ુસતં સમાય. 

 

અિતિથ ઝાખંો નવ પડ0, આિ)ત ના Vુભાય 

R આવે અમ zગણે, આિશષ દ0તો qય. 

 

Dવભાવ એવો આપજો, સૌ ઇ�છે અમ *હત 

શ� ુઇ�છે િમmતા, પડોશી ઇ�છે Oીત. 

 

િવચાર વાણી વતYને, સૌનો પાEુ ંOેમ 

સગા ંDનેહ@ ક0 શ�Kુુ,ં ઇ�\ ં�ુશળ<ેમ. 

 

આસપાસ આકાશમા,ં હ�યામા ંઆવાસ 

ઘાસ ચાસની પાસમા,ં િવ�પિતનો વાસ. 

 

ભ�યમા ંપેસી ભ�યર0, કર@એ છાની વાત 

ઘડ@એ માનમા ંઘાટ તે, qણે જગનો તાત. 

 

ખાલી જ�યા ખોળ@એ, કણી Eકૂવા કાજ 

{ાયેં જગકતાY િવના, ઠા� ુના મળે ઠામ. 
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જોવા આપી zખડ@, સાભંળવાને કાન 

Aભ બનાવી બોલવા, ભ�ુ ંકrુ� ભગવાન.  

 

ઓ ઇ�ર (ુ ંએક છે, સ^યk તે સસંાર 

cdૃવી પાણી પવYતો, ત� ક@ધા તૈયાર. 

 

તારા સારા શોભતા, _રૂજ ને વળ@ સોમ 

તે તો સઘળા તે ર�યા, જબPંુ તાPંુ જોમ. 

 

અમને આ�યા ં�ાન aણુ, તેનો ( ુ ંદાતાર 

બોલે પાપી Oાણીઓ, એ તારો ઉપકાર. 

 

કાપ કલેશ કંકાસ ને, કાપ પાપ પ*રતાપ 

કાપ �ુમિત કPુણા ક@R, કાપ કjટ _ખુ આપ. 

 

ઓ ઇ�ર તમને નEુ,ં માaં ુજોડ@ હાથ 

આપો સારા aણુ અને, _ખુમા ંરાખો સાથ. 

 

મન વાણી ને હાથથી, કર@એ સારા ંકામ 

એવી S�ુ�ધ દો અને, પાળો બાળ તમામ. 
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ઓ કPુણાના કરનારા 

 

ઓ કPુણાના કરનારા, તાર@ કPુણાનો કોઇ પાર નથી. 

ઓ સકંટના હરનારા, તાર@ કPુણાનો કોઇ પાર નથી. 

મારા ંપાપ ભયા� છે એવા,ં gુ ં7lૂયો કરવી સેવા, 

માર@ 7લૂોના 7લૂનારા, તાર@ કPુણાનો કોઇ પાર નથી…ઓ કPુણાના કરનારા,  

હ0 પરમ �ૃપા~ yહાલા,મ� પીધા િવષના ં�યાલા, 

મારા Aવન ર<ણહારા, તાર@ કPુણાનો કોઇ પાર નથી…ઓ કPુણાના કરનારા,  

gુ ંJતરમા ંથઇ રાA, ખેlયો \ ંઅવળ@ બાA, 

અવળ@-સવળ@ કરનારા, તાર@ કPુણાનો કોઇ પાર નથી…ઓ કPુણાના કરનારા,  

ભલે છો. ંકછો. ંથાયે, (ુ ંમાવતર કહ0વાયે, 

મીઠ@ છાયા દ0નારા, તાર@ કPુણાનો કોઇ પાર નથી…ઓ કPુણાના કરનારા,  

મને મળતો નથી *કનારો, મારો {ાથંી આવે આરો, 

મારા સાચા ખેવનહારા, તાર@ કPુણાનો કોઇ પાર નથી….ઓ કPુણાના કરનારા,  

છે જગKુ ંAવન ઉદાસી, તાર0 ચરણે લે અિવનાશી, 

રાધાના *દલ રમનારા, તાર@ કPુણાનો કોઇ પાર નથી…ઓ કPુણાના કરનારા, 
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ઓ O7 ુમાPંુ Aવન  

ઓ O7 ુમાPંુ Aવન  

તાPંુ *દyય અ�યY બની રહો. 

રામ ( ુ ંછે, રહ@મ ( ુ ંછે, �ૃjણ (ુ ંછે ઈસા મસીહ, 

(ુ ંપરમ પર%& ત1વ,  

સાર સવY cરુાણ ( ુ ં... ઓ O7.ુ 

રહ0R સદા િવચાર વાણી વતYને અવ હર ઘડ@ 

Jતર0 Oિત#બQબ તાPંુ,  

*દyય તેR ઝળહળો ... ઓ O7.ુ 

હ0 �ૃપાના િસQZ ુત� કPુણા કર@ને �ૃમળ કયાY 

સવYની Pુ#ચ એ ભણી,  

ત� એક Pુ#ચએ કયાY .. ઓ O7 ુ

ઉર0 સદા તવ Dનેહભીની મજંર@ મહ0ક@ રહો, 

cણૂY Oા��તની સભરતામા ં 

શેષ Aવન આ વહો ... ઓ O7 ુ
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aqુર0 R િશર0 તાર0  

aqુર0 R િશર0 તાર0, જગતનો નાથ તે Dહ0R; 

ગurુ ંR �યાPંુ �યારાએ, અિત �યાPંુ ગણી લેR. 

Vુિનયાની +ુઠ@ વાણી, િવશે જો Vુ:ખ વાસે છે; 

જરાયે Jતર0 આનદં, ના ઓછો થવા દ0R.  
  

કચેર@ મા*ંહ કાAનો, નથી *હસાબ કોડ@નો; 

જગત કાA બનીને ( ુ,ં વહોર@ ના પીડા લRે. 
  

જગતના કાચના યmેં, ખર@ વD( ુનહs ભાસ; 

ન સારા ક0 નઠારાની, જરાએ સગંતે રહ0R.  
  

રહ0R શાિંત સતંોષે, સદાયે િનમYળે #ચ�ે; 

*દલે R Vુ:ખ ક0 આનદં, કોઇને નહs કહ0R.  
  

વસે છે �ોધ વેર@, #ચ�મા ંતેને તA દ0R; 

ધડ@ qએ ભલાઇની, મહાલ�મી ગણી લેR.  
  

રહ0 ઉ3મ� Dવાનદં0, ખ. ંએ _ખુ માની લે; 

િપયે તો )ી O7નુા, Oેમનો �યાલો ભર@ પીR.  
  

ક�ુ વાણી _ણેુ જો કોઇની, વાણી મીઠ@ કહ0R; 

પરાઇ EખૂYતા કાR, Eખેુ ના ઝેર (ુ ંલેR. 

અર0 Oાર�ધ તો ઘ�ેુ,ં રહ0 છે Vૂર માગે તો; 

ન માગે દોડ( ુ ંઆવે, ન િવ�ાસે કદ@ રહ0R. 

અહો 2ુ ંOેમમા ંરાચે, નહs 1યા ંસ1ય પામે ( ુ ં! 

અર0 ( ુ ંબેવફાઇથી ચડ0 િનQદા તણે નેR.  
  

લહ0 છે સ1ય R, સસંાર તેનાથી પરો રહ0R; 
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અર0 એ ક@િમયાની જો મઝા છે, તે પછ@ કહ0R.  
  

વફાઇ તો નથી, આખી Vુિનયામા ંજરા દ@ઠ@; 

વફાદાર@ બતાવા 1યા,ં નહs કોઇ પળે qR.  
  

રહ@ િનમk*હ શાિંતથી, રહ0 એ _ખુ મો�ંુ છે; 

જગત બાAગર@ના ( ુ,ં બધા ંછલબલ જવા દ0R.  
  

O7નુા નામના ંcjુપો, પરોવી કાyયમાળા ( ુ;ં 

O7નુી �યાર@ |ીવામા,ં પહ0રાવી િOતે દ0R.  
  

કિવ રાq થયો શી છે, પછ@ પીડા તને કાઇં? 

િનqનદં0 હમેંશા બાલ, મDતીમા ંમઝા લેR.  
  

- બાલશકંર કંથા*રયા 
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#ચ� (ુ ંશીદને #ચQતા ધર0  

#ચ� (ુ ંશીદને #ચQતા ધર0 ? �ૃjણને કર:ુ ંહોય તે કર0 ... ટ0ક 

Dથાવર જગંમ જડ ચેતનમા ંમાયાKુ ંબળ ઠર0; 

Dમરણ કર )ી�ૃjણચwંKુ,ં જ3મ મરણ ભય હર0 ... �ૃjણને 

નવ માસ Oાણી )ી�ૃjણKુ,ં �યાન ગભYમા ંધર0; 

માયાKુ ંઆવરણ કrુ� 1યાર0, લખ ચોરાશી ફર0 ... �ૃjણને 

(ુ ંJતર ઉ�ગે ધર0, તેથી કારજ 2ુ ંસર0 ? 

ધણીનો ધાયk મન_બૂો, હર %&ાથી નવ ફર0 ... �ૃjણને 

દોર@ સવYની એના હાથમા,ં ભરાyrુ ંડગ�ુ ંભર0; 

Rવો જmં બqવે જmંી તેવો Dવર નીસર0 ... �ૃjણને 

થનાર વD( ુથયા કર0, ̂ યમ )ીફળ પાણી ભર0; 

જનાર વD( ુએણી પેર0 qશે, ̂ યમ ગજ કો~ં ગળે ... �ૃjણને 

RKુ ંRટ�ુ ંR ^યમ કાળે, તે તેને કર ઠર0; 

એમા ંફ0ર પડ0 નહs કોઇથી, શીદ �ંુટાઇ ( ુ ંમર0 ... �ૃjણને 

તાPંુ ધાrુ� થા( ુ ંહોય તો, _ખુ સચેં Vુઃખ હર0; 

આપત�ુ ંઅ�ાનપ�ુ ંએ, Eળૂ િવચાર0 ખર0 ... �ૃjણને 

થાવાKુ ંઅણ#ચQતyrુ ંથાશે, ઉપિનષદ ઓચર0; 

રાખ ભરોસો રાધાવરનો, દયા શીદને ડર0 ... �ૃjણને 

- દયારામ 
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Aવન^યોત જગાવો  

Aવન^યોત જગાવો O7 ુહ0 Aવન^યોત જગાવો. 

ટ�કૂડ@ આ zગળ@ઓમા ંઝા� ંજોર જમાવો, 

આ નાનકડા પગને વેગે ભમતા જગત બનાવો 

અમને રડવડતા ંશીખવાડો ... O7 ુહ0 

વણદ@વે Jધાર0 જોવા zખે તેજ ભરાવો, 

વણ જહાR દ*રયાને તરવા બળ બાgુમા ંઆપો, 

અમને ઝળહળતા ંશીખવાડો ... O7 ુહ0 

ઊડતા ંઅમ મનના ં=લડાનેં રસથી સભર બનાવો, 

Aવનના ંરંગો 1યા ંભરવા પsછ@ તમાર@ ચલાવો, 

અમને મઘમઘતા ંશીખવાડો ... O7 ુહ0 

ઉરની સાકંલડ@ શેર@ના પથં િવશાળ રચાવો, 

હ�યાના ઝરણા ંનાનાને સાગર R:ુ ંબનાવો, 

અમને ગરજતંા શીખવાડો ... O7 ુહ0 

અમ Aવનની વાદળ@ નાની આભ િવશે જ ઉડાવો, 

Dનેહશ��ત બ#લદાન-નીરથી ભરચક ધાર ઝરાવો, 

અમને Dથળ Dથળમા ંવરસાવો ... O7 ુહ0 

- _3ુદરE ્
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R કોઇ OેમJશ અવતર0  

R કોઇ OેમJશ અવતર0, Oેમરસ તેના ઉરમા ંઠર0. 

િસQહણ ક0Pંુ Vૂધ હોય તે, િસQહણ _તુને જર0;  

કનકપાm પાખે સgુ ધા( ુફોડ@ને નીસર0 ... Oેમરસ 

સ રખોરKુ ંસાકર Aવન, ખરના Oાણ જ હર0; 

<ારિસQZKુ ુ ંમાછલfું ^યમ મીઠા જળમા ંમર0 ... Oેમરસ 

સોમવેલી રસપાન 2Uુ R %ા&ણ હોય તે કર0; 

વગરવશંીને વમન કરાવે વેદવાણી ઓચર0 ... Oેમરસ 

ઉ�મ વD( ુઅિધકાર િવના મળે તદિપ અથY ના સર0; 

મ1Dયભોગી બગલો E�ુતફળ દ0ખી ચ�ં ુના ભર0 ... Oેમરસ 

એમ કો*ટ સાધને Oેમ િવના, cPુુષો�મ c ૂઠં ના ફર0; 

દયા Oીતમ )ી ગોવધYનધર, Oેમભ��તએ વર0 ... Oેમરસ 

- દયારામ 
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^યા ંલગી આ1મા Jગમા ંછે  

^યા ંલગી આ1મા Jગમા ંછે,  

1યા ંલગી હ*ર હ*ર ( ુ ંકહ0 ... ટ0ક 

હાલતા ંહ*ર ને ચાલતા ંહ*ર,  

ને બેસતા ંહ*ર ( ુ ંકહ0;  

_તુા ંપહ0લા ંR Dમરણ કર0 ભાઇ,  

તેની બોલો જય જય ... ^યા ં

લીધા ર0 સર]ુ ંનામ હ*રKુ,ં  

લઇ શક0 તો લે, 

દ@ઘા ર0 સર]ુ ંદાન છે અ¡Kુ,ં  

દઇ શક0 તો દ0 ... ^યા ં

આ ર0 સસંાર@ઓ સવX ખોટા  

ને સાચી વD( ુબે; 

એક તો cuુય, બી+ુ ંહ*રભજન ભાઇ,  

Aવડા સમA લે ... ^યા ં

Vૃjટ પદારથ સવX ખોટા ને  

આ1મા અખડં છે; 

ક@ડ@ થક@ તે �ંુજર લગણ ભાઇ,  

કાળચ રનો ભે ... ^યા ં

એક *દન zગણે દ@વા, િવવાહ, ને વળ@  

ઢોલ શરણાઇ વાગે; 

કહ0 'Aવણ ' એવો એક *દન આવશે,  

Dમશાને ધગશે ... ^યા ં

-  કિવ Aવણ 
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તમે મન Eકુ@ને વરDયા ં 

તમે મન Eકુ@ને વરDયા ં 

અમે જનમજનમના તરDયા ં

તમે Eશુળધાર0 વરDયા ં 

અમે જનમજનમના તરDયા ં

હqર0 હાથે તમે દ@Zુ ંપણ,  

ઝોળ@ અમાર@ ખાલી 

�ાન ખqનો તમે � ૂટંાyયો,  

તોયે અમે અ�ાની. 

તમે અEતૃ.પે વરDયા ં 

અમે ઝેરના ¢ ૂટંડા DપશYયા.ં તમે... 

સાદ0 સાદ0 શાતા આપે  

એવી તમાર@ વાણી 

એ વાણીની પાવનતાને  

અમે કદ@ ના પીછાણી 

તમે મહ0રામણ થઈ ઉમટયા ં 

અમે કાઠં0 આવી અટકયા.ં તમે.... 

Dનેહની ગગંા તમે વહાવી  

Aવન િનમYળ કરવા 

Oેમની ^યોિત તમે જગાવી  

આતમ ઉજવળ કરવા 

તમે _રૂજ થઇને ચમ{ા ં 

અમે Jધારામા ંભટ{ા.ં તમે... 
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તરણા ંઓથે fુંગર ર0  

તરણા ંઓથે fુંગર ર0, fુગંર કોઇ દ0ખે નહs; 

અq+ૂથ માહં0 ર0, સમરથ જોણે સહ@ ... ટ0ક 

િસQહ અqમા ંકર0 ગ£ના, કD(રુ@ Eગૃરાજન; 

તલની ઓથે Rમ તેલ ર�ુ ંછે, કાjઠમા ંgુતાશન; 

દિધ ઓથે Zતૃજ ર0, વD( ુએમ ¤પી રહ@ ... તરણા ં

કોને કgુ ંને કોણ સાભંળશે અગમ ખેલ અપાર; 

અગમ ક0ર@ ગમ ન*હ ર0, વાણી ન પહ�ચે િવDતાર; 

એક દ0શ એવો ર0, STુU થાક@ રહ0 તહા ... તરણા ં

મન પવનની ગિત ન પહ�ચે, છે અિવનાશી અખડં; 

ર>ો સચરાચર ભયk %& cરુાણ, તેણે ર�યા ં%&ાડં; 

ઠામ ન*હ કો ઠાલો ર0, એક અ�મુાm કહા ં... તરણા ં

સદaPુુAએ �ૃપા કર@ 1યાર0, આપ થયા Oકાશ; 

શા ંશા ંદોડ@ સાધન સાધે, પોતે પોતાની પાસ; 

દાસ ધીરો કહ0 છે ર0, ̂ યા ંજોM 1યા ં( ુ ંહ@ ( ુ ંહ@ ... તરણા ં

- ધીરા ભગત 
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િતલક કરતા ંmેપન થયા ં 

િતલક કરતા ંmેપન થયા,ં  

ને જપમાળાના ંનાકા ંગયા,ં 

તીરથ ફર@ ફર@ થાકયા ચરણ,  

તોય ન પોહ��યો હ*રને શરણ.  

કથા _ણુી _ણુી =ટ}ા કાન,  

તોય અખા ન આyrુ ં%&�ાન. 

એક Eરૂખને એવી ટ0વ,  

પdથર એટલા cRૂ દ0વ, 

પાણી દ0ખી કર0 Dનાન,  

(લુસી દ0ખી તોડ0 પાન.  

એ અખા વfું ઉતપાત,  

ઘણા પરમે�ર એ {ાનંી વાત ? 

દ0હા#ભમાન gતૂો પાશેર,  

િવ�યા ભણતા ંવા�યો શેર; 

ચચાYવાદમા ંતોલે થયો,  

aPુુ થયો 1યા ંમણમા ંગયો; 

અખા એમ હલકાથી ભાર0 હોય,  

આ1મ�ાન Eળૂaુ ંખોય. 

- અખો 
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1યાગ ન ટક0 ર0 વૈરાગ િવના  

1યાગ ન ટક0 ર0 વૈરાગ િવના, કર@એ કો*ટ ઉપાય A 

Jતર eડ@ ઇ�છા રહ0, તે ક0મ કર@ને તqય A.. 1યાગ 

વેશ લીધો વૈરાગનો, દ0શ રહ@ ગયો Vૂર A 

ઉપર વેશ આછો બ3યો, માહં@ મોહ ભરcરૂ A 

કામ, �ોધ, લોભ, મોહKુ ં^યા ંલગી Eળૂ ન qય A 

સગં Oસગેં પાગંર0, જોગ ભોગનો થાય A 

ઉjણ રતે અવની િવષે, બીજ નવ દ@સે બહાર A 

ઘન વરસે, વન પાગંર0, v*w િવષય લ ેઆકાર A 

ચમક દ0ખીને લોહ ચળે, v*w િવષય સજંોગ A 

અણભેટ}ે ર0 અભાવ છે, ભેટ}ે ભોગવશે ભોગ A 

ઉપર તR ને Jતર ભR, એમ ન સર0 અરથ A 

વણDયો ર0 વણાY)મ થક@, Jતે કરશે અનરથ A 

¥jટ થયો જોગ ભોગથી, Rમ બગડ�ુ ંVૂધ A 

ગrુ ંZતૃ-મહ@-માખણ થક@, આપે થrુ ંર0 અ2�ુધ A 

પળમા ંજોગી ભોગી પળમા,ં પળમા ંaહૃ@ ને 1યાગી A 

િનj�ુળાનદં એ નરનો, વણ સમ^યો વૈરાગ A 

- િનj�ુળાનદં 
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*દલમા ંદ@વો કરો  

*દલમા ંદ@વો કરો ર0 દ@વો કરો,  

�ૂડા કામ �ોધને પરહરો ર0 ... *દલમા ંદ@વો કરો 

દયા દ@વેલ Oેમ પરણાrુ ંલાવો, 

માહં@ _રુતાની દ@વેટ બનાવો; 

મહs %&અ��ન Oગટાવો ર0 ... *દલમા ંદ@વો કરો 

સાચા *દલનો દ@વો ^યાર0 થાશે, 

1યાર0 JધાPુ મટ@ qશે; 

પછ@ %&લોક તો ઓળખાશે ર0 .... *દલમા ંદ@વો કરો 

દ@વો અણભે Oગટ0 એવો, 

ટાળે િતિમરના Rવો; 

એને નેણે તો નીરખીને લેવો ર0 ... *દલમા ંદ@વો કરો 

દાસ રણછોડ0 ઘર સભંા¦rુ,ં 

જડ@ �ૂંચી ને ઊઘડ�ુ ંતા~ં; 

થrુ ંભોમડંળમા ંઅજવા~ં ર0 ... *દલમા ંદ@વો કરો 

- રણછોડદાસ 
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Zણૂી ર0 ધખાવી  

Zણૂી ર0 ધખાવી બેલી અમે તારા નામની 

હર@ના એ નામની ર0 અલખના એ ધામની ... Zણૂી ર0 ધખાવી 

7લૂો ર0 પડ�ો ર0 હસંો zગણે ઊડ@ને આyયો 

તન-મનથી તરછોડાયો, મારગ મારગ અથડાયો 

હ0 ગમ ના પડ0 ર0 એને ઠા�ુર તારા નામની ... Zણૂી ર0 ધખાવી… 

કોને ર0 કાR ર0 Aવડા ઝખંના તને ર0 લાગી 

કોની ર0 વાટ§ુ ંજોતા ભવની આ ભાવટ ભાગી 

હ0 તરDrુ ંર0 qગી Aવને ભ��ત ક0રા qમની ... Zણૂી ર0 ધખાવી… 

- અિવનાશ yયાસ 
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નાથ, gુ ંRવો તેવો પણ તારો  

નાથ, gુ ંRવો તેવો પણ તારો 

કPુણાિસQZ ુ|હો કર મારો ... ટ0ક 

સાકંડાના સાથી શામ#ળયા, છો બગડ�ાના બેલી, 

શરણ પડ�ો ખલ અિમત �ુકમ¨, તદિપ ન Eકુો ઠ0લી ... નાથ gુ ં

િનજ જન +ૂઠાની qતી લ©q, રાખો છો )ીરણછોડ, 

23ૂય-ભા�યને સફળ કરો છો, cરૂો વરદ બળ કોડ ...નાથ gુ ં

અવળKુ ંસવળ કરો _ુદંર-વર, ̂ યાર0 જન qય હાર@, 

અયો�ય યો�ય, પિતત કરો પાવન, O7 ુVુઃખ-Vુj�ૃ1યહાર@ ...નાથ gુ ં

િવનિત િવના ર<ક િનજ જનના, દોષ તણા aણુ qણો, 

Dમરણ કરતા ંસકંટ ટાળો, ગણો ન મોટો નાનો ...નાથ gુ ં

િવકળ પરાધીન પીડા Oqળો, JતરKુ ંVુઃખ qણો, 

આરત બZં ુસ*હj� ુઅભયકંર, અવaણુ નવ આણો ...નાથ gુ ં

સવX�ર સવાY1મા Dવતmં દયા Oીતમ #ગ*રધાર@, 

શરણાગત-વ1સલ )ીA માર0, મોટ@ છે ઓથ તમાર@ ...નાથ gુ ં

- દયારામ 
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નૈયા ªકાવી મ� તો  

નૈયા �કાવી મ� તો જોR fુબી qય ના 

ઝાખંો ઝાખંો *દવો મારો જોR ર0 Sઝુાય ના 

DવાથYKુ ંસગંીત ચાર0 કોર બાR 

કોઇKુ ંકોઇ નથી Vુનીયામા ંઆR 

તનનો તSંરુો જોR બે_રુો થાય ના … ઝાખંો ઝાખંો દ@વો 

પાપ ને cuુયના ભેદ ર0 પરખાતા 

રાગ ને �ષે આR ઘટ ઘટ ¢ુટંાતા 

જોR આ Aવનમા ંઝેર Oસરાય ના … ઝાખંો ઝાખંો દ@વો 

)�ધાના *દવડાને જલતો ( ુ ંરાખR 

િનશ*દન Dનેહ ક0Pંુ તેલ એમા ંનાખR 

મનને મદં@ર જોR Jધકાર થાય ના … ઝાખંો ઝાખંો દ@વો 
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પગ મને ધોવા «ો ર¢રુાય 

પગ મને ધોવા «ો ર¢રુાય,  

મને શક પડ�ો મનમા>ં ... પગ મને 

રામ લ�મણ qનક@ તીર ગગંાને qયA 

નાવ માગંી નીર તરવા aહુ બોlયો ગમ ખાઇ ... પગ મને 

રજ તમાર@ કામણગાર@ માર@ નાવ નાર બની qયA, 

તો તો મારા રંક જનની આAિવકા ટળ@ qયA ... પગ મને 

જોઇ ચ(રુતા ભીલ જનની qનક@ E¬ુકરાયA, 

અભણ ક0:ુ ંયાદ રાખે ભણેલા 7લૂી qયA ... પગ મને 

*દન દયા~ આ જગતમા ંગરજ ક0વી ગણાયA, 

આપ Rવાને ઉભા રાખી પગ પખાળ@ qયA ... પગ મને 

નાવડ@મા ંબાવડ@ ઝાલી રામની ભીલરાયA, 

પાર@ ઉતાર@ને બોlયા તમે 2ુ ંલેશો ઉતરાઇ ... પગ મને 

નાઇની કદ@ નાઇ લે નહs, આપણે ધધંા ભાઇA, 

કાગ ન માગે ખારવો કદ@ ખારવાની ઉતરાઇ ... પગ મને 

- કિવ કાગ 
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પરો*ઢયે પખંી qગીને 

પરો*ઢયે પખંી qગીને, ગાતા ંમીઠા ંતારા ંગાન, 

પરો*ઢયે મ*ંદર મ�Dજદમા,ં ધરતા લોકો તાPંુ �યાન. 

 

હરતા ંફરતા ંક0 િનQદરમા,ં રાતે *દવસે સાજં સવાર, 

તારો અમને સાથ સદાયે, (ુ ંછે સૌનો ર�ણહાર. 

(ુ ંધરતીમા,ં (ુ ંછે નભમા,ં સાગર મહs વસે છે ( ુ,ં 

ચાદંા _રૂજમાયેં ( ુ ંછે, =લો માહં@ હસે છે ( ુ.ં 

દ0વ, બનાવી Vુિનયા છે ત�, તારો છે સૌને આધાર, 

(ુ ંછે સૌનો, સૌ તારા ંછે, નમીએ (જુને વારંવાર. 
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O7Aુને પડદામા ંરાખ મા  

O7Aુને પડદામા ંરાખ મા 

cqૂર@, તારા આતમને ઓઝલમા ંરાખ મા. 

 

વાr ુવsqશે ને દ@વડો હોલાશે એવી 

ભીિત વટંો#ળયાની ભાખ મા, 

આડ0 ઊભો તારો દ0હ અડ@ખમ 

ભળ@ qશે એ તો ખાખમા ં

cqૂર@, તારા આતમને ઓઝલમા ંરાખ મા. 

 

ઊડ@ ઊડ@ને આyયા ંપખંી *હમાળેથી, 

થાક ભર0લો એની પાખંમા ં

સાત સમદંર પાર કયાY તોયે 

નથી ર0 aમુાન એની zખમા ં

cqૂર@, તારા આતમને ઓઝલમા ંરાખ મા. 

 

zખના ંરતન તારા છોને હોલાય 

છોને હ@રા � ૂટંાય તારા લાખના 

હ�યાનો હ@રો તારો ન*હ ર0 � ૂટંાય કોઇથી 

ખોટા હ@રાને ખ�ચી રાખ મા 

cqૂર@, તારા આતમને ઓઝલમા ંરાખ મા. 

 

- ઇ3Vુલાલ ગાધંી 
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Oભો Jતરયામી 

Oભો Jતરયામી Aવન Aવના દ@ન શરણા 

િપતા,માતા,બZં ુઅKપુમ સખા *હત કરણા. 

Oભા,ક@િત[, કા�3ત ધન િવભવ સવYDવ જનના 

નEુ ં\ ંવVંું \ ંિવમલEખુ Dવામી જગતના 

સgુ અદ7તુોમા ં(જુ Dવ.પ અદ7તુ નીર]ુ ં

મહા^યોિત R:ુ ંનયનશશીને _યૂY સર]ુ ં

*દશાની aફુાઓ cથૃવી efુ આકાશ ભરતો 

Oભો તે સૌથી યે પર પરમ (ુ ંVૂર ઉડતો 

Oભો ( ુ ંઆ*દ છે 2#ુચ cPુુષ cરુાણ ( ુ ંજ છે 

(ુ ં_iૃjટ ધાર0 છે, _જૃન Oલયે નાથ ( ુ ંજ છે 

અમારા ધમkનો અહરિનશ ગોપાલ (ુ ંજ છે 

અપાપી-પાપીKુ ંિશવસદન કlયાણ (ુ ંજ છે 

િપતા છે એકાક@,જડ સકલને ચેતન તણો 

aPુુ છે મોટો છે જન�ુલ તણો c ૂ̂ ય ( ુ ંઘણો 

mણે લોક0 દ0વા નથી (જુ સમો અ3ય ન થશે 

િવ7રુાયા ( ુથંી અિધક પછ@ તો કોણ જ હશે? 

વસે %&ાડંોમા ંઅમ ઉર િવષે વાસ વસતો 
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(ુ ંઆઘમેા ંઆઘ ેપણ સમીપમા ંિન1ય હસતો 

નEુ ંઆ1મા ઢાળ@ નમન લળતી દ0હ નમજો 

નEુ ંકો*ટ વાર0 વળ@ O7 ુનમDકાર જ હજો 

–કિવ નાનાલાલ 
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Oેમળ ^યોિત તારો  

Oેમળ ^યોિત તારો દાખવી, 

Eજુ Aવનપથં ઉqળ ... Oેમળ ^યોિત 

Vૂર પડ�ો િનજ ધામથી gુ,ં 

ને ઘરે0 ઘન Jધાર, 

માગY _ઝેૂ નવ ઘોર રજિનમા,ં 

િનજ િશ2નેુ સભંાળ, 

મારો Aવનપથં ઉqળ ... Oેમળ ^યોિત 

ડગમગતો પગ રાખ �Dથર Eજુ, 

Vૂર નજર છો ન qય; 

Vૂર માગY જોવા લોભ લગીર ન, 

એક ડગ�ુ ંબસ થાય, 

માર0 એક ડગ�ુ ંબસ થાય ... Oેમળ ^યોિત 

આજ લગી ર>ો ગવYમા ંgુ,ં 

ને માગી મદદ ના લગાર; 

આપબળે માગY જોઇને ચાલવા, 

હામ ધર@ Eઢૂ બાળ; 

હવે માaુ ં(જુ આધાર ... Oેમળ ^યોિત 

ભભકભયાY તેજથી gુ ંલોભાયો,  

ને ભય છતા ંધયk ગવY, 

વી1યા ંવષk ને લોપ Dમરણથી,  

Dખલન થયા ંR સવY, 

માર0 આજ થક@ ન:ુ ંપવY ... Oેમળ ^યોિત 

તારા Oભાવે િનભાyયો મને O7 ુ! 

આજ લગી Oેમભેર, 
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િન ેમને તે �Dથર પગલેથી 

ચલવી પહ�ચાડશે ઘરે, 

દાખવી Oેમલ ^યોિતની સેર ... Oેમળ ^યોિત 

કદYમ7િૂમ કળણ ભર0લી,  

ને #ગ*રવર ક0ર@ કરાડ, 

ધસમસતા જળક0રા Oવાહો, 

સવY વટાવી �ૃપાળ, 

મને પહ�ચાડશે િનજ �ાર ... Oેમળ ^યોિત 

રજની જશે, ને Oભાત ઊજળશે, 

ને �Dમત કરશે Oેમાળ, 

*દyય ગણોના ંવદન મનોહર 

માર0 ®« વDયા ં#ચરકાળ, 

R મ� ખોયા હતા ં<ણવાર ... Oેમળ ^યોિત 

 

- નરિસQહરાવ *દવે*ટયા 
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ભ��ત કરતા ં¤ટ0 મારા ંOાણ  

ભ��ત કરતા ં¤ટ0 મારા ંOાણ O7 ુએ:ુ ંમાaં ુ\ ં

રહ0 ®દયકમળમા ંતાPંુ �યાન O7 ુએ:ુ ંમાaં ુ\ં 

તાPંુ Eખુfુ ંO7Aુ gુ ંજોયા ંકPંુ, 

રાત *દવસ aણુો તારા ંગાયા કPંુ, 

Jત સમયે રહ0 તાPંુ �યાન, O7 ુએ:ુ ંમાaં ુ\ ં... ભ��ત કરતા.ં 

માર@ આશા િનરાશા કરશો નહ@, 

મારા અવaણુ હ�યે ધરશો નહ@, 

�ાસે �ાસે રહ0 તાPંુ �યાન, O7 ુએ:ુ ંમાaં ુ\ ં... ભ��ત કરતા.ં 

મારા ંપાપ ને તાપ સમાવી દ0જો, 

આ સેવકને ચરણોમા ંરાખી લેજો, 

આવી દ0જો દશYન દાન, O7 ુએ:ુ ંમાaં ુ\ ં... ભ��ત કરતા.ં 

તાર@ આશાએ O7 ુgુ ંતો Aવી ર>ો, 

તને મળવાને O7 ુgુ ંતો તરસી ર>ો, 

માર@ કોમળ કાયા ના કરમાય, O7 ુએ:ુ ંમાaં ુ\ ં... ભ��ત કરતા.ં 

મારા ંભવોભવના ંપાપો Vૂર કરો, 

માર@ અરA O7Aુ હ�યે ધરો, 

મને રાખR તાર@ પાસ, O7 ુએ:ુ ંમાaં ુ\ં 

(ુ ંરહ0R ભવોભવ સાથ, O7 ુએ:ુ ંમાaં ુ\ ં... ભ��ત કરતા.ં 
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ભોિમયો ખોવાયો મારો  

ભીતરનો ભેPુ મારો આતમો ખોવાયો, 

મારગનો ચsધનારો ભોિમયો ખોવાયો ર0, 

વાટ0 િવસામો લેતા જોયો હોય તો કહ0જો … ભીતરનો ભેPુ 

એના ર0 િવના માર@ કાયા છે પાગંળ@, 

zખ છતાયં માર@ zખો છે zધળ@, 

મારા ર0 સરવ*રયાનો હસંલો ર@સાયો ર0 

સરવરમા ંતરતો કોઈએ જોયો હોય તો કહ0જો… ભીતરનો ભેPુ 

તનfું Pુધા�ુ ંમાPંુ, મનfુ ંPંુધા�ુ,ં 

તાર (ટૂ}ો ર0 અધવચ ભજન નદંવા�ુ,ં 

કપર@ zધીમા ંમારો દ@વડો ઝડપાયો ર0, 

આખો સળગતો કોઈએ જોયો હોય તો કહ0જો … ભીતરનો ભેPુ 

- અિવનાશ yયાસ 
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મગંલ મ*ંદર ખોલો  

મગંલ મ*ંદર ખોલો, 

દયામય ! મગંલ મ*ંદર ખોલો ! 

Aવનવન અિત વેગે વટાyrુ,ં 

�ાર ઊભો િશ2 ુભોળો; 

િતિમર ગrુ ંને ^યોિત Oકા¬યો, 

િશ2નેુ ઊરમા ંlયો, lયો; ... દયામય ! 

નામ મZરુ તમ રટ}ો િનરંતર, 

િશ2 ુસહ Oેમે બોલો; 

*દyય (ષૃા(રુ આyયો બાળક, 

Oેમ અમીરસ ઢોળો ... દયામય ! 
  

- નરિસQહરાવ *દવે*ટયા 
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મ*ંદર તાPંુ િવ� .પા~ં  

મ*ંદર તાPંુ િવ� .પા~ં, 

_ુદંર સરજનહારા ર0; 

પળ પળ તારા ંદશYન થાયે, 

દ0ખે દ0ખણહારા ર0 ... મ*ંદર તાPંુ 

ન*હ cqૂર@ ન*હQ કો દ0વા, 

ન*હ મ*ંદરને તાળા ંર0; 

નીલ ગગનમા ંમ*હમા ગાતા, 

ચાદંો _રૂજ તારા ર0 ... મ*ંદર તાPંુ 

વણYન કરતા ંશોભા તાર@, 

થા{ા કિવગણ ધીરા ર0; 

મ*ંદરમા ં( ુ ં{ા ં\પાયો, 

શોધે બાલ અધીરા ર0 ... મ*ંદર તાPંુ 

 - જયતંીલાલ આચાયY 
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મને કહોને પરમે�ર ક0વા હશે ?  

મને કહોને પરમે�ર ક0વા હશે ? 

{ા ંરહ0તા હશે, 2ુ ંકરતા હશે ? 

ગગનની ઓઢણીમા ંચાદંા _રૂજને, 

તારાને a ૂથંનારા ક0વા હશે ? ... મને કહોને 

zબાની eચી ડાળે ચડ@ને, 

મોરોને Eકૂનાર ક0વા હશે ? ... મને કહોને 

મીઠા એ મોરોના Dવાદ ચખાડ@, 

કોયલ બોલાવનાર ક0વા હશે ? ... મને કહોને 

eડા એ સાગરના ંમોqં ઉછાળ@, 

Z ૂZ ૂગqવનાર ક0વા હશે ? ... મને કહોને 

મનેય માર@ માડ@ને ખોળે, 

હ�સે gુલાવનાર ક0વા હશે ? ... મને કહોને 

- Oીતમલાલ મઝEદુાર 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
https://edusafar.com Page 40 

માaુ ંgુ ંતે આપ, O7Aુ  

માaુ ંgુ ંતે આપ, O7Aુ ! 

માaુ ંgુ ંતે આપ. 

ના માaં ુધન વૈભવ એવા  

મન દ0ખી મલકાય, 

ભલે રgુ ંgુ ંદ@ન તોય લM ના  

ગર@બ ક0ર@ હાય ! 

એ:ુ ંહ�યાKુ ંબળ આપ, O7Aુ ! ... માaુ ં

Mચા નીચા ભેદ ન q�ુ,ં  

સૌને ચાgુ ંસમાન 

સૌને આ:ુ ંgુ ંખપમા ંEજુ  

કાયા વ¯ સમાન 

એ:ુ ંશર@રKુ ંબળ આપ, O7Aુ ! ... માaુ ં

કરતા ંકાયY જગે સેવાના ં 

જો કદ@ થાક@ જવાય 

કાયા થાક0 મન નવ થાક0  

Aવતર ઉજ~ં 

એ:ુ ંમનKુ ંબળ (ુ ંઆપ, O7Aુ ! ... માaુ ં
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માડ@ તાPંુ કં�ુ ખrુ�  

માડ@ તાPંુ કં�ુ ખrુ� ને _રૂજ ઊ�યો, 

જગ માથે qણે O7તુાએ પગ E{ૂો 

કં�ુ ખrુ� ને _રૂજ ઊ�યો …. માડ@ તાPંુ કં�ુ 

મ*ંદર સqYr ુને ઘટંારવ ગા^યો, 

નભનો ચદંરવો માએ z�rુમંા ંz^યો, 

*દવો થાવા મ*ંદરનો ચાદંો આવી c�ૂયો 

કં�ુ ખrુ� ને _રૂજ ઊ�યો …. માડ@ તાPંુ કં�ુ 

માવડ@ની કોટમા ંતારાના મોતી, 

જનનીની z�rમુા ંcનૂમની ^યોિત, 

છડ@ ર0 cકૂાર@ માની મોરલો ટgુ{ો, 

કં�ુ ખrુ� ને _રૂજ ઊ�યો … માડ@ તાPંુ કં�ુ 

માવડ@ના રથના ¢ઘૂરા બોlયા, 

અજવાળ@ રાતે માએ અEતૃ ઢો¦યા,ં 

ગગનનો ગરબો માના ચરણોમા ંª{ો, 

કં�ુ ખrુ� ને _રૂજ ઊ�યો …. માડ@ તાPંુ કં�ુ 

- અિવનાશ yયાસ 
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માને તો મનાવી લેજો ર0  

માને તો મનાવી લેજો ર0.. 

હ0 ઓધાA મારા વા’લાને વઢ@ને ક0’જો A, 

માને તો મનાવી લેજો ર0.. 

મ°રુાના રાq dયા છો, 

ગોવાળોને 7લૂી �યા છો, 

માનીતી ને 7લૂી �યા છો ર0.. 

હ0 ઓધાA.. માને તો મનાવી લેજો ર0.. 

એકવાર ગો�ળૂ આવો, 

માતાA ને ±હ�ઢ0 થાવો, 

ગાયો ને હભંાર@ qઓ ર0.. 

હ0 ઓધાA.. માને તો મનાવી લેજો ર0.. 

વા’લાની મરAમા ંરહ02ુ,ં 

R કહ0શે તે લાવી દ02ુ,ં 

�ુબq ને પટરાણી ક02ુ ંર0 .. 

હ0 ઓધાA.. માને તો મનાવી લેજો ર0.. 

તમે છો ભ�તોના તારણ, 

એવી અમને હ�યા ધારણ, 

aણુ ગાયે ભગો ચારણ, 

હ0 ઓધાA.. માને તો મનાવી લેજો ર0.. 

- ભગા ચારણ 
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માબાપને 7લૂશો નહs  

7લૂો ભલે બી+ુ ંબZુ,ં માબાપને 7લૂશો નહ@ 

અગ#ણત છે ઉપકાર એના, એહ િવસરશો નહ@ 

અસ> વેઠ@ વેદના, 1યાર0 દ@�ંુ તમ Eખુfું 

એ cિુનત જનના કાળqં, પdથર બની ¤દંશો નહ@ 

કાઢ@ Eખેુથી કા#ળયા, મ�મા દઈ મોટા કયાY 

અEતૃ તણા દ0નાર સામે, ઝેર ઉછાળશો નહ@ 

લાખો લડાyયા લાડ તમને, કોડ સgુ cરુા કયાY 

એ કોડના cરૂનારના, કોડ cરૂવા 7લૂશો નહ@ 

લાખો કમાતા હો ભલે, માબાપ Rથી ના ઠયાY 

એ લાખ ન*હ પણ રાખ છે, એ માન:ુ ં7લૂશો નહ@ 

સતંાનથી સેવા ચહો, સતંાન છો સેવા કરો 

R:ુ ંકરો તે:ુ ંભરો, એ ભાવના 7લૂશો નહ@ 

ભીને _ઈૂ પોતે અને _કૂ0 _વૂાડ�ા આપને 

એની અમીમય zખને, 7લૂીને ભsજવશો નહ@ 

cjુપો #બછાyયા ંOેમથી, Rણે તમારા રાહ પર 

એ રાહબરના રાહ પર, કંટક કદ@ બનશો નહ@ 

ધન ખરચતા ંમળશે બZુ,ં માતાિપતા મળશે નહ@ 

એના ંcિુનત ચરણો તણી, કદ@ ચાહના 7લૂશો નહ@. 

- સતં cિુનત 
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મારા ઘટમા ં#બરાજતા )ીનાથA  

મારા ઘટમા ં#બરાજતા )ીનાથA, યEનુાA, મહાO7Aુ 

માPુ મનfુ ંછે ગો�ુળ વનરાવન 

મારા તનના zગ#ણયામા ં(લુસીના ંવન 

મારા Oાણ Aવન….મારા ઘટમા.ં 

મારા આતમના zગણે )ીમહા�ૃjણA 

માર@ zખો દ@સે #ગ*રધાર@ ર0 ધાર@ 

માPુ તન મન ગrુ ંછે Rને વાર@ ર0 વાર@ 

હ0 મારા ¬યામ Eરુા*ર…..મારા ઘટમા.ં 

હ0 મારા Oાણ થક@ મને વૈjણવ yહાલા 

િન1ય કરતા )ીનાથAને કાલા ર0 વાલા 

મ� તો વlલભ O7Aુના ંક@ધા ંછે દશYન 

માPંુ મોહ@ લીZુ ંમન…..મારા ઘટમા.ં 

gુ ંતો િન1ય િવ²લ વરની સેવા ર0 કPંુ 

gુ ંતો આઠ0 સમા ક0ર@ ઝાખંી ર0 કPંુ 

મ� તો #ચતfુ ં)ીનાથAને ચરણે ધrુ� 

Aવન સફળ કrુ� … મારા ઘટમા.ં 

મ� તો ciુjટ ર0 મારગ ક0રો સગં ર0 સા�યો 

મને ધોળ *કતYન ક0રો રંગ ર0 લા�યો 

મ� તો લાલાની લાલી ક0રો રંગ ર0 મા�ંયો 

હ@રલો હાથ લા�યો … મારા ઘટમા.ં 

આવો Aવનમા ંlહાવો ફર@ કદ@ ના મળે 

વાર0 વાર0 માનવદ0હ ફર@ ન મળે 

ફ0રો લખ ર0 ચોયાYસીનો મારો ર0 ફળે 

મને મોહન મળે … મારા ઘટમા.ં 
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માર@ Jત સમય ક0ર@ _ણુો ર0 અરA 

લેજો શરણોમા ં)ીAબાવા દયા ર0 કર@ 

મને તેડા ંર0 યમ ક0રા ંકદ@ ન આવે 

મારો નાથ તેડાવે … મારા ઘટમા.ં 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
https://edusafar.com Page 46 

માર@ નાડ તમાર0 હાથ  

માર@ નાડ તમાર0 હાથ હ*ર સભંાળજો ર0 ! 

Eજુને પોતાનો qણીને, O7પુદ પાળજો ર0 ! 

પdયાપdય નથી સમq(ુ,ં 

Vુઃખ સદ�વ રહ0 ઉભરા(ુ,ં 

મને હશે 2ુ ંથા( ુ ંનાથ િનહાળજો ર0 ! 

અના*દ આપ વૈ« છો સાચા, 

કોઇ ઉપાય િવશે ન*હ કાચા, 

*દવસ ર>ા છો ટાચંા વેળા વાળજો ર0 ! 

િવ��ેર 2ુ ંહA િવચારો, 

બાA હાથ છતા ંકા ંહારો ? 

મહા E ૂઝંારો મારો, નટવર ટાળજો ર0 ! 

ક0શવ હ*ર માPંુ 2ુ ંથાશે ? 

ઘાણ વ¦યો 2ુ ંગઢ ઘેરાશે ! 

લાજ તમાર@ qશે, 7ધૂર ભાળજો ર0 ! 

- ક0શવરામ 
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માર@ બસંીમા ંબોલ બે  

માર@ બસંીમા ંબોલ બે વગાડ@ ( ુ ંq 

માર@ વીણાની વાણી જગાડ@ (ુ ંq. 

ઝઝંાના ઝાઝંરને પહ0ર@ પધાર@ િપયા, 

કાનના ંકમાડ મારા ઢઢંોળ@ q 

પોઢ0લી પાપંણના પડદા ઉઘાડ@ જરા 

સોનેર@ સોણ�ુ ંબતાવી ( ુ ંq ... માર@ બસંીમા ં

_નૂી સ*રતાને તીર પહ0ર@ િપતાબંર@ 

*દલનો દfુલો રમાડ@ ( ુ ંq 

7ખૂી શબર@ના બોર બે એક આરોગી 

જનમ 7ખૂીને જમાડ@ ( ુ ંq ... માર@ બસંીમા ં

ઘાટ0 બધંાણી માર@ હોડ@ વછોડ@ q, 

સાગરને સેઢ0 હકંાર@ ( ુ ંq. 

મનના મા#લક તાર@ મોજના હlલેસે 

ફાવે 1યા ંએને હકંાર@ ( ુ ંq ... માર@ બસંીમા ં

- _3ુદરE ્
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માPંુ Aવન Jજ#લ થાજો  

Aવન Jજ#લ થાજો ! 

માPંુ Aવન Jજ#લ થાજો ! 

7�ૂયા ંકાR ભોજન બનજો,  

તરDયાKંુ ંજળ થાજો; 

દ@નVુ:#ખયાનંા ંz_ ુલો’તા ં 

Jતર કદ@ ન ધરાજો ! 

માPંુ Aવન Jજ#લ થાજો ! 

સતની કાટંાળ@ ક0ડ@ પર  

cjુપ બની પથરાજો, 

ઝેર જગતના ંAરવી Aરવી  

અEતૃ ઉરના ંપાજો ! 

માPંુ Aવન Jજ#લ થાજો ! 

વણથા{ા ચરણો મારા િનત  

તાર@ સમીપે ધાજો; 

હ�યાના O1યેક Dપદંને  

તાPંુ નામ રટાજો ! 

માPંુ Aવન Jજ#લ થાજો ! 

વમળોની વ�ચે નૈયા Eજુ  

હાલકડોલક થાજો; 

)Uા ક0રો દ@પક મારો  

નવ કદ@યે ઓલવાજો ! 

માPંુ Aવન Jજ#લ થાજો ! 

- કરસનદાસ માણેક 
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માર0 માથે હqર હાથવાળો  

માર0 માથે હqર હાથવાળો, 

અખડં માર@ ર<ા કર0. 

કદ@ ર<કના ઉ| .પવાળો, 

આવી કસોટ@ કપર@ કર0 ... માર0 માથે 

એની કPુણાનો Dતોm િન1ય વહ0તો, 

Oસ¡ મને રા�યા ંકર0; 

મને #ચQતા કરવા ન જર@ દ0તો, 

કlયાણ માPંુ ઝ�ંયા કર0 ... માર0 માથે 

રખે ઉતPંુ મારગે આડ0, 

તો સ1ય પથં ચા�ંયા કર0; 

કદ@ પડવા ન દ0 મને ખાડ0, 

સદાય સાથ આ�યા ંકર0 ... માર0 માથે 

નાથ )Uાના ંપારખા ંલેતો, 

ને તોય શ��ત દ@ધા ંકર0; 

Zળૂમાથંી કનક કર@ દ0તો, 

અજબ તાર@ લીલા ખર0 ... માર0 માથે 

- િપના*કન િmવેદ@ 
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મીરાબંાઈ પાછા ઘરે qઓ  

તમે મારા ંમનના ંમાનેલા શા#લ|ામ, 

મીરાબંાઈ પાછા ઘરે qઓ. 

હ0 મીરાબંાઈ તમે રાqની છો �ંુવર@, 

અને રો*હદાસ qિતનો છે ચમાર …. મીરાબંાઈ પાછા 

મીરાબંાઈ, નગરના ંલોક તમાર@ િનQદા કર0, 

રાણોA દ0શે અમને આળ … મીરાબંાઈ પાછા ં

મીરાબંાઈ, મેવાડના ંલોકો તમાર@ િનQદા કરશે 

એ પાપીને cજૂશે માની ભગવાન .. મીરાબંાઈ પાછા ં

રામાનદં ચરણે રો*હદાસ બો#લયા,ં 

મીરા ંતમે હ0તે ભજો ભગવાન … મીરાબંાઈ પાછા ં

- સતં રો*હદાસ (સતં ર�દાસ) 
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મૈmીભાવKુ ંપિવm ઝર�ુ ં 

મૈmીભાવKુ ંપિવm ઝર�ુ,ં  

Eજુ હ�યામા ંવ>ા કર0, 

2ભુ થાઓ આ સકળ િવ�Kુ ં 

એવી ભાવના િન1ય રહ0 … મૈmીભાવKુ ં

aણુથી ભર0લા aણુીજન દ0ખી,  

હ�rુ ંમાPંુ K1ૃય કર0, 

એ સતંોના ચરણકમળમા,ં  

Eજુ AવનKુ ંઅ�યY રહ0 … મૈmીભાવKુ ં

દ@ન ³ર ને ધમYિવહોણા,ં  

દ0ખી *દલમા ંદદY  વહ0, 

કPુણાભીની zખોમાથંી  

અBનુો 2ભુ ´ોત વહ0 … મૈmીભાવKુ ં

માગY 7લેૂલા Aવન પિથકને,  

માગY ચsધવા ઊભો રgુ,ં 

કર0 ઉપે<ા એ મારગની,  

તોય સમતા #ચ� ધPંુ … મૈmીભાવKુ ં

#ચmભાKનુી ધમYભાવના હ�યે,  

સૌ માનવ લાવે, 

વેરઝેરના ંપાપ તAને,  

મગંળ ગીતો એ ગાવે … મૈmીભાવKુ ં

- Eિુન )ી #ચmભાK ુ
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ર¢પુિત રાઘવ રાqરામ 

ર¢પુિત રાઘવ રાqરામ, 

પિતત પાવન સીતારામ. 

 

સીતારામ સીતારામ, 

ભજ �યાર0 ( ુસીતારામ. 

કૌશlયાના �યારા રામ, 

દશરથના Vુલારા રામ. 

ર¢પુિત રાઘવ રાqરામ, 

પિતત પાવન સીતારામ. 

અયો�યાન રાq રામ, 

હKમુાAના વહાલારામ. 

લ�મણAના સાથી રામ, 

ભરતAના બZં ુરામ. 

ર¢પુિત રાઘવ રાqરામ, 

પિતત પાવન સીતારામ. 

રાmે િનwા *દવસે કામ, 

{ાર0 ભજશો સીતારામ? 

સીતારામ સીતારામ ભજ �યાર0, 

નહs મKjુય જનમમા ંરમવા ર0. 
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રંગાઇ qને રંગમા ં 

રંગાઇ qને રંગમા.ં 

સીતારામ તણા સતસગંમા ં

રાધે¬યામ તણા ( ુ ંરંગમા…ં..રંગાઇ 

આR ભજ2ુ,ં કાલે ભજ2ુ,ં 

ભજ2ુ ંસીતારામ, {ાર0 ભજ2ુ ંરાધે¬યામ, 

�ાસ (ટૂશે, નાડ@ (ટૂશે, Oાણ નહs ર0 તારા Jગમા…ં..રંગાઇ 

Aવ qણતો ઝા� ંAવ2ુ,ં માPંુ છે આ તમામ, 

પહ0લા ંઅમર કર@ લM નામ,  

તેfું આવશે, યમKુ ંqણR, q:ુ ંપડશે સગંમા…ં..રંગાઇ 

સૌ જન કહ0તા પછ@ જપી2ુ,ં પહ0લા ંમેળવી લોને દામ, 

રહ0વાના કર@ લો ઠામ, 

O7 ુપડ�ો છે એમ, {ા ંરDતામા,ં સૌ જન કહ0તા yયગંમા…ં..રંગાઇ 

ઘડપણ આવશે 1યાર0 ભજ2ુ,ં પહ0લા ંઘરના કામ તમામ, 

પછ@ ફર@2ુ ંતીરથ ધામ, 

આતમ એક *દન ઊડ@ qશે, તાPંુ શર@ર રહ0શે પલગંમા…ં..રંગાઇ 

બmીસ qતના ંભોજન જમતા,ં ભેળ@ કર@ને ભામ, 

એમા ં{ાથંી સાભંર0 રામ, 

દાન-cuુયથી Vૂર ર>ો ( ુ,ં ફોગટ ફર0 છે ઘમડંમા…ં..રંગાઇ 

રંગ રાગમા ં{ાર0 રટાશે, રહ@ જશે આમ ને આમ, 

માટ0 ઓળખ આતમરામ, 

બાબા આનદં0 હ*ર ૐ અખડં છે, ભજ (ુ ંિશવના સગંમા…ં..રંગાઇ 

 

 



 
https://edusafar.com Page 54 

રાખ સદા તવ ચરણે  

રાખ સદા તવ ચરણે અમને,  

રાખ સદા તવ ચરણે 

મZમુય કમલ સમા તવ શરણે ... રાખ સદા. 

અમ િતિમર0 તવ તેજ જગવR,  

અમ Pુિધર0 તવ રવ પેટવR  

અમ Jતરમા ંતવ પદ ધરR ... રાખ સદા. 

અગાધ એ આકાશ સમા તવ,  

અમ ચૈત3ય બનાવ મહાણYવ, 

અમને આપ સકળ તવ વૈભવ ... રાખ સદા. 
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રાખના ંરમકડા ં 

રાખના ંરમકડા ંમારા રામે રમતા ંરા�યા ંર0 

E1ૃrલુોકની માટ@માથંી માનવ કહ@ને ભા�યા ંર0 

રાખના ંરમકડા,ં રમકડા ં… 

બોલે ડોલે રોજ રમકડા,ં િનત િનત ગમ(ુ ંમાગેં 

આ માPંુ આ તાPંુ કહ@ને એકબીqને ભાડં0 ર0, 

રાખના ંરમકડા,ં રમકડા ં… 

એઇ કાચી માટ@ને કાયામાથંી માયા ક0રા રંગ લગાયા 

એA ઢsગલા ઢsગલીએ ઘર માડં�ા ં1યા ંતો િવQઝણલા િવQઝાયા ર0 

રાખના ંરમકડા,ં રમકડા ં…  

  

તતં અનતંનો તતં ન (ટૂ}ો ને રમત અZરૂ@ રહ@, 

તનડા ને મનડાની વાતો આવી એવી ગઇ, 

રાખના ંરમકડા,ં રમકડા ં… 

- અિવનાશ yયાસ 
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વદંન કર@એ )ીO7 ુચરણે  

વદંન કર@એ )ીO7 ુચરણે રાખો અમને શરણે ર0. 

Jતરની છે અરજ અમાર@ �યાન ધર@ને _ણુજો ર0 ... વદંન કર@એ. 

પહ0�ુ ંવદંન ગણપિત તમને, *રTU િસTU આપો ર0, 

બી+ુ ંવદંન માત સરDવતી, સ1ય વાણી અમ આપો ને ... વદંન કર@એ. 

mી+ુ ંવદંન aPુુA તમને, િવ«ા માગX વાળો ર0, 

ચો°ુ ંવદંન માતિપતાને, આિશષ અમને આપો ર0 ... વદંન કર@એ. 

પાચંEુ ંવદંન પરમે�રને, સદSTુUને આપો ર0, 

િવનવે નાના ંબાળ તમારા,ં O7 ુચરણમા ંરાખો ર0 ... વદંન કર@એ. 
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વદંન કર@એ 

વદંન કર@એ )ી O7 ુતમને, 

પહ0�ુ ંવદંન માતિપતાને, 

બી+ુ ંવદંન aPુુA તમને..વદંન કર@એ  

mી+ુ ંવદંન આ«શ��તને, 

ચો°ુ ંવદંન ઉમાપિતને….વદંન કર@એ  

પાચંEુ ંવદંન cPુુષો�મને, 

આિશષ આપો સવY _ખુ અમને….વદંન કર@એ  

ભ�તજનોને _ખુી કરો છો, 

�ાન ¶દયમા ંઆપ ભરો છો, 

શાિંત આપો છો સgુના *દલને….વદંન કર@એ  
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િવ�ભંર@ અ#ખલ િવ� તણી જનેતા 

િવ�ભંર@ અ#ખલ િવ� તણી જનેતા 

 િવ«ા ધર@ વદનમા ંવસજો િવધાતા  

VુSુYTUને Vૂર કર@ સV્ STુU આપો  

મ±પા*હ ઓમ ભગવતી ભવ Vુઃખ કાપો  

7લુો પડ@ ભવરણે ભટ�ંુ ભવાની,  

_ઝેુ નહs લગીર કોઇ *દશા જવાની 

 ભાસે ભયકંર વળ@ મનના ઉતાપો  

મા±પા*હ ઓમ ભગવતી ભવ Vુઃખ કાપો 

 આ રંકને ઉગરવા નથી કોઇ આરો  

જ3માધં \ ંજનની gુ ં|હ@ હાથ મારો  

ના 2ુ ં_ણુો ભાગવતી િશ2નુા ંિવલાપો  

મા±પા*હ ઓમ ભગવતી ભવ Vુઃખ કાપો  

મા કમY જ3મ કથની કરતા ંિવચાPંુ  

આ _iૃjટમા ં(જુ િવના નથી કોઇ માPંુ  

કોને કgુ ંકઠણ યોગ તણો બળાપો  

મા±પા*હ ઓમ ભગવતી ભવ Vુઃખ કાપો  

gુ ંકામ, �ોધ ,મદ,મોહ થક@ છક0લો  



 
https://edusafar.com Page 59 

આડબંર0 અિત ઘણૉ મદથી બક0લો  

દોષો થક@ Vુિષત ન કર@ માફ પાપો  

મા±પા*હ ઓમ ભગવતી ભવ Vુઃખ કાપો  

ના શા¸ના ં)વણ K ુપયપાન ક@Zુ ં 

ના મmં ક0 D(િુત કથા નથી કાઇં ક@Zુ ં

 )Uા ધર@ નથી કયાY તવ નામ qપો  

મા±પા*હ ઓમ ભગવતી ભવ Vુઃખ કાપો 

 ર0 ર0 ભવાની બgુ 7લૂ થૈ જ માર@  

આ �જQદગી થઇ મને અિતશે અકાર@  

દોષો Oqળ@ સઘળા તવ છાપ છાપો  

મા±પા*હ ઓમ ભગવતી ભવ Vુઃખ કાપો  

ખાલી ન કોઇ Dથળ છે િવણ આપ ધારો  

%&ાડંમા ંઅ� ુઅ� ૂમહs વાસ તારો  

શ��તના ંમાપ ગણવા અગ#ણત માપો  

મા±પા*હ ઓમ ભગવતી ભવ Vુઃખ કાપો  

પાપે Oપચં કરવા બધી વાતે cરૂો  

ખોટો ખરો ભગવતી પણ gુ ંતમારો  

જડ�ાધંકાર Vૂર કર@ સદSTુU આપો  
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મા±પા*હ ઓમ ભગવતી ભવ Vુઃખ કાપો  

શીખે _ણેુ રિસકચદં જએક #ચ�ે  

તારા થક@ િmિવધ તાપ ટળે ખ#ચતે  

વાધે િવશેષ વળ@ Jબા તણા Oતાપો  

મા±પા*હ ઓમ ભગવતી ભવ Vુઃખ કાપો  

)ી સદaPુુના ંચરણમા ંરહ@ને ય+ુ ં\ ં 

રાિm *દને ભગવતી (જુને નEુ ં\ં  

સદભ�ત સેવક તણા પ*રતાપ છાપો;  

મા±પા*હ ઓમ ભગવતી ભવ Vુઃખ કાપો  

Jતર િવષે અિધક ઉમ¨ થતા ંભવાની  

ગાM D(િુત તવ બળે નમીને Eગૃાણી  

સસંારના સકળ રોગ સEળૂ કાપો  

મા±પા*હ ઓમ ભગવતી ભવ Vુઃખ કાપો  

મા±પા*હ ઓમ ભગવતી ભવ Vુઃખ કાપો  

મા±પા*હ ઓમ ભગવતી ભવ Vુઃખ કાપો 
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વીણાવા*દની વર દ0  

વીણાવા*દની વર દ0 ! 

તવ _મુmંથી Eખુ*રત િવલિસત 

જલ-થલ-નભ કર દ0 … વર દ0! 

વીણાવા*દની વર દ0 ! 

ઉર ઉર િનવિસત અમર Oાણદા , 

અ(લુ શ��તદા, િવમલ ભ��તદા , 

E�ુ�તOદા ! અમ માત�ાનદા ! 

દ@ન-હ@ન સકં@ણY Dવાતંના 

મ#લન Dતરો હર દ0 … વર દ0 ! 

વીણાવા*દની વર દ0 ! 

�ાનહ@ન અમ આ1મ સકલમા,ં 

<મા-ભાવહ@ન Jતરતરમા,ં 

ભર _ગુધં અમ Jગ-Jગમા ં, 

કર Oદાન (જુ ^યોિત મગંલા , 

તવ િશ2ઉુર ભર દ0 … વર દ0 ! 

વીણાવા*દની વર દ0 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
https://edusafar.com Page 62 

વૈjનવ જન તો 

વૈjનવ જન તો તેને ર0 કહ@એ, 

R પીડ પરાઈ qણે ર0. 

 

પરVુઃખે ઉપકાર કર0 તોયે, 

મન અ#ભમાન ન આણે ર0. 

સકળ લોકમા ંસgુને વદં0, 

િનQદા ન કર0 ક0 ની ર0. 

વાચ કા મન િનલ રાખે, 

ધન ધન જનની તેની ર0. 

સમwijટને (jૃણા 1યાગી, 

પર¸ી Rને માત ર0. 

�જ¹ા થક@ અસ1ય ન બોલે, 

પરધન નવ ઝાલે હાથ ર0. 

મોહ માયા  yયાપે નહs Rને, 

wઢ વૈરા�ય Rના મનમા ંર0, 

રામ નામ 2ુ ંતાલી ર0 લાગી, 

સકળ તીરથ તેના તનમા ંર0. 

વણલોભી ને કપટ ર*હત છે, 

કામ �ોધ િનવાયા� ર0, 

ભણે નરસºયો તેKુ ંદરશન કરતા,ં 

�ૂળ ઈકોતેર તાયા� ર0. 

    -નરિસQહ મહ0તા. 
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વૈjણવ નથી થયો ( ુ ંર0  

વૈjણવ નથી થયો ( ુ ંર0, શીદ aમુાનમા ં¢મેૂ 

હ*રજન નથી થયો ( ુ ંર0, શીદ aમુાનમા ં¢મેૂ ... વૈjણવ 

હ*રજન જોઇ હ�rુ ંનવ હરખે, wવે ન હ*રaણુ ગાતા,ં 

કામ ધામ ચટક@ નથી પટક@, �ોધે લોચન રાતા ં... વૈjણવ 

(જુ સગેં કોઇ વૈjણવ થાયે, તો ( ુ ંવૈjણવ સાચો, 

તારા સગંનો રંગ ન લાગે, 1યા ંલગી ( ુ ંકાચો ... વૈjણવ 

પરVુઃખ દ0ખી ®દ0 ન દાઝે, પરિનQદા નથી ડરતો, 

yહાલ નથી િવ²લ2ુ ંસા�ુ,ં હઠ0 ન gુ ંgુ ંકરતો ... વૈjણવ 

પરોપકાર0 Oીત ન (જુને, DવાથY \ટ}ો છે ન*હ, 

કહ0ણી તેવી રહ0ણી ન મળે, {ા ંલ�rુ ંએમ કહ0ણી ... વૈjણવ 

ભજવાની Pુ#ચ નથી મન િન,ે નથી હ*રનો િવ�ાસ, 

જગત તણી આશા છે ^યા ંલગી, જગત aPુુ, (ુ ંદાસ ... વૈjણવ 

મન તણો a.ુ મન કરશે તો, સાચી વD( ુજડશે, 

'દયા' Vુઃખ ક0 _ખુ માન પણ સા�ુ ંકહ0: ુ ંપડશે ... વૈjણવ 

- દયારામ 
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શ7ં ુચરણે પડ@  

શ7ં ુચરણે પડ@, માaુ ંઘડ@ ર0 ઘડ@ કjટ કાપો, 

દયા કર@ દશYન િશવ આપો .. 

તમે ભ�તોના Vુઃખ હરનારા, 2ભુ સૌKુ ંસદા કરનારા, 

માર@ મદં મિત, તાર@ અકળ ગિત, કjટ કાપો ... દયા કર@  
  

Jગે ભDમ Dમશાનની ચોળ@, સગેં રાખો સદા 7તૂ ટોળ@,  

ભાલે િતલક કrુY, કંઠ0 િવષ ધrુY, અEતૃ આપો ... દયા કર@ 

નેિત નેિત ^યા ંવેદ કહ0 છે, માPંુ #ચતfુ ં1યા ંજવા ચહ0 છે,  

સારા જગમા ંછે ( ુ,ં વ_ુ ંતારામા ંgુ,ં શ��ત આપો ... દયા કર@ 

gુ ંતો એકલપથં Oવાસી, છતા ંઆતમ ક0મ ઉદાસી,  

થા{ો મથી ર0 મથી, કારણ મળ(ુ ંનથી, સમજણ આપો ... દયા કર@  
  

આપો wijટમા ંતેજ અનો]ુ,ં સાર@ _iૃjટમા ંિશવPુપ દ0]ુ,ં 

આવી *દલમા ંવસો, આવી હ�યે હસો, શાિંત Dથાપો ... દયા કર@  
  

ભોળાશકંર ભવVુઃખ કાપો, િન1ય સેવાKુ ં2ભુ ધન આપો,  

ટાળો મન મદા, ગાળો સવY સદા, ભ��ત આપો ... દયા કર@ 
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સતં�ૃપાથી ¤ટ0 માયા  

સતં�ૃપાથી ¤ટ0 માયા, કાયા િનમYળ થાય જોને 

�ાસો�ાસે Dમરણ કરતા,ં પાચેં પાતક qય જોને. 

ક0સર@ ક0ર0 નાદ0 નાસે, કોટ@ �ંુજર-+ૂથ જોને, 

*હQમત હોય તો પોતે પામે, સઘળ@ વાતે _ખુ જોને. 

અ��નને ઉધઇ ન લાગે, મહામ#ણને મેલ જોને, 

અપાર િસQZ ુમહાજલ eડા, મમ¨ને મન Dહ0લ જોને. 

બાAગરની બાA તે તો, જSંરૂો સૌ qણે જોને, 

હ*રની માયા બgુ બળવતંી, સતં નજરમા ંનાણ જોને. 

સતં સેવતા ં_�ૃુત વાધે, Dહ0R નજરમા ંના'વે જોને, 

Oીતમના Dવામીને ભજતા,ં આવે અખડં રાજ જોને. 

- Oીતમદાસ 
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સત _iૃjટ તાડંવ રચિયતા  

સત _iૃjટ તાડંવ રચિયતા 

નટરાજ રાજ નમો નમ:, 

હ0 આ«aPુુ શકંર િપતા 

નટરાજ રાજ નમો નમ: 

 

ગભંીર નાદ Eદંૃગના,ં 

ધબક0 છે ઊર %&ાડંના,ં 

િનત K1ૃયનાદ Oચડંના,ં 

નટરાજ રાજ નમો નમ : 

 

િશર �ાનગગંા ચwંમા, 

#ચત %&^યોિત લલાટમા,ં 

િવષ નાગમાલા કંઠમા,ં 

નટરાજ રાજ નમો નમ : 

 

તવ શ��ત વામાગેં �Dથતા, 

હ0 ચ*ંwકા અપરા�જતા, 

ચgુ વેદ ગાયે સ*ંહતા, 

નટરાજ રાજ નમો નમ : 
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સમય મારો સાધR yહાલા  

સમય મારો સાધR yહાલા, કPંુ gુ ંતો કાલાવાલા (ટ0ક) 

Jત સમય મારો આવશે ને, દ0હKુ ંન*હ રહ0 ભાન 

એવે સમય Eખુ (લુસી દ0R, દ0R યEનુા પાન ... સમય મારો 

Aભલડ@ માર@ પરવશ બનશે, હાર@ બેસીશ gુ ંહામ, 

એવે સમય માર0 yહાર0 ચડ@ને, Eખેુ રાખR તાPંુ નામ ... સમય મારો 

કંઠ Pંુધાશે ને ના*ડrુ ં(ટૂ0, (ટૂ0 Aવનનો દોર, 

એવે સમય મારા અલબેલાA, કરR બસંીનો _રૂ ... સમય મારો 

zખલડ@ માર@ પાવન કરR, દ0R એક જ �યાન, 

¬યામ_ુદંર તાર@ ઝાખંી કર@ને, cિુનત છોડ0 Oાણ ... સમય મારો 

- સતં cિુનત 
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સરવર કાઠં0 શબર@ બેઠ@  

સરવર કાઠં0 શબર@ બેઠ@ રટ0 રામKુ ંનામ, 

એક *દન આવશે Dવામી મારા Jતરના આ રામ. 

વડલા નીચે ªપંડ@ એની, નહs માત નહs બZં-ુબેની, 

એકલડ@ એક �યાને બેઠ@ ગાડં@ કહ0 છે ગામ, 

એક *દન આવશે Dવામી મારા Jતરના આ રામ. 

ઋિષના ંવચનો હ�યે રાખી, Vૂર Vૂર નજરો ઘણી નાખી, 

ફળ-=લ લાવે, ભોગ ધરાવે, કરતી એKુ ંકામ, 

એક *દન આવશે Dવામી મારા Jતરના આ રામ. 

માસ *દવસ ને વષk ગયા,ં શબર@બાઈ તો ઘરડા ંથયા, 

એક ઝગમગે આશા જોતી, _{ૂા હાડ ને ચામ, 

એક *દન આવશે Dવામી મારા Jતરના આ રામ. 

આR વનમા ંવે� ુવાગે, વસતં સેના નીકળ@ લાગે, 

શીતળ મદં _ગુધંી વાr ુવાતો ઠામો ઠામ, 

એક *દન આવશે Dવામી મારા Jતરના આ રામ. 

આજ પધાયા� શબર@ના ંDવામી, ધ3યતા આR ભીલડ@ પામી, 

આશાવેલી પાગંર@ એની, મનfુ ંથrુ ંિવરામ, 

એક *દન આવશે Dવામી મારા Jતરના આ રામ. 

 

 

 

 

 



 
https://edusafar.com Page 69 

સૌKુ ંકરો કlયાણ, દયા~ O7 ુ 

સૌKુ ંકરો કlયાણ, દયા~ O7 ુ! 

સૌKુ ંકરો કlયાણ. 

નરનાર@ પ2પુખંીની સાથે, 

Aવજ(ંKુુ ંતમામ ... દયા~ O7 ુ

જગના વાસીઓ સૌ _ખુ ભોગવે, 

આનદં આઠ0 qમ ... દયા~ O7 ુ

Vુિનયામા ંદદY -Vુકાળ પડ0 ન*હ, 

લડ0 ન*હ કોઇ ગામ ... દયા~ O7 ુ

સવY જગે _ખુાકાર@ વધે ને, 

વળ@ વધે ધનધા3ય ... દયા~ O7 ુ

કોઇ કોઇKુ ંSPંુૂ ન ઇ�છે, 

સૌKુ ંઇ�છે સૌ સમાન ... દયા~ O7 ુ

પોતપોતાના ધમY Oમાણે, 

સવY ભR ભગવાન ... દયા~ O7 ુ

 

 

 

 

 

 

 



 
https://edusafar.com Page 70 

હ*રને ભજતા ંહA કોઇની લાજ  

હ*રને ભજતા ંહA કોઇની લાજ જતા ંનથી qણી ર0; 

Rની _રુતા શામ#ળયા સાથ, વદ0 વેદવાણી ર0 ... હ*રને ભજતા ં

વહાલે ઊગાયk Oહલાદ, હરણાકંસ માયk ર0; 

િવભીષણને આ�rુ ંરા^ય, રાવણ સહંાયk ર0 ... હ*રન ેભજતા ં

વહાલે નરિસQહ મહ0તાને હાર, હાથોહાથ આ�યો ર0; 

¼વુને આ�rુ ંઅિવચલ રાજ, પોતાનો કર@ Dથા�યો ર0 ... હ*રને ભજતા ં

વહાલે મીરા ંતે બાઇના ંઝેર હળાહળ પીધા ંર0; 

પાચંાળ@ના ંcયૂાY ચીર, પાડંવ કામ ક@ધા ંર0 ... હ*રને ભજતા ં

આવો હ*ર ભજવાનો lહાવો, ભજન કોઇ કરશે ર0; 

કર જોડ@ કહ0 Oેમળદાસ, ભ�તોના ંVુઃખ હરશે ર0 ... હ*રને ભજતા ં

- Oેમળદાસ 
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હ*રનો મારગ છે 2રૂાનો  

હ*રનો મારગ છે 2રૂાનો, ન*હ કાયરKુ ંકામ જોને, 

પરથમ પહ0�ુ ંમDતક Eકૂ@, વળતી લે:ુ ંનામ જોને. 
  

_તુ િવત દારા શીશ સમરપે, તે પામે રસ પીવા જોને; 

િસQZ ુમ�યે મોતી લેવા, માહં@ પડયા મરAવા જોને. 

મરણ આગમે તે ભર0 E²ુી, *દલની Vુ�ધા વામે જોને; 

તીર0 ઊભા +ુએ તમાશો, તે કોડ@ નવ પામે જોને.  

Oેમપથં પાવકની જવાળા, ભાળ@ પાછા ભાગે જોને; 

માહં@ પડ�ા તે મહા_ખુ માણે દ0ખનહારા દાઝ ેજોને.  

માથા સાટ0 મ�ધી વD(,ુ સાપંડવી ન*હ સહ0લ જોને; 

મહાપદ પા±યા તે મરAવા, Eકૂ@ મનનો મેલ જોને.  

રામ અમલમા ંરાતામાતા, cરૂા Oેમી પરખે જોને; 

િOતમના ંDવામીની લીલા, તે રજનીદન નીરખે જોને.  

- િOતમદાસ 
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હા ંર0 મને રામનામની Zનૂ લાગી  

હા ંર0 મને રામનામની Zનૂ લાગી, 

હા ંર0 મ� તો Aવન જqંળ બધી 1યાગી ... હા ંર0 મને 

 

છોડ�ા ંઘરબાર મ� તો E{ૂા માબાપ  

.ડ@ રામ નીહાળ@ ગયો ભાગી 

લખમી લ�ુકડા ંકરતી તરછોડ@ gુ ંતો  

રામનો બની ગયો િવરાગી ... હા ંર0 મને 

 

રાqના રાજપાટ શાહોની બાદશાહ@ 

એની ન 7ખૂ મને લાગી, 

રામબાણ વsધે માPંુ હ�rુ ં2ુ ંહરખે 

રામશરણ ર>ો માગંી ... હા ંર0 મને 
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હ0 કPુણાના કરનારા  

હ0 કPુણાના કરનારા તાર@, કPુણાનો કોઈ પાર નથી; 

હ0 સકંટના હરનારા તાર@ કPુણાનો કોઈ પાર નથી; 

મ� પાપ કયાY છે એવા,ં gુ ં7lૂયો તાર@ સેવા; 

માર@ 7લૂોના 7લૂનારા, તાર@ કPુણાનો કોઈ પાર નથી 

gુ ંJતરમા ંથઈ રાA, ખેlયો \ ંઅવળ@ બાA; 

અવળ@ સવળ@ કરનારા, તાર@ કPુણાનો કોઈ પાર નથી 

હ0 પરમ �ૃપા~ વાલા, મ� પીધા િવષના �યાલા; 

િવષKુ ંઅEતૃ કરનારા, તાર@ કPુણાનો કોઈ પાર નથી 

કંઈ છોPુ કછોPંુ થાયે, પણ માવતર (ુ ંકહ0વાય; 

શીતળ છાયાના દ0નાર, તાર@ કPુણાનો કોઈ પાર નથી 

મને જડતો નથી *કનારો, મારો કયાથંી આવે આરો; 

માર@ નાવના ખેલનારા, તાર@ કPુણાનો કોઈ પાર નથી 

છે Aવન માPંુ ઉદાસી O7 ુશરણે લે અિવનાશી; 

મારા *દલમાયેં રમનારા, તાર@ કPુણાનો કોઈ પાર નથી 
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હ0 ચwંમૌલી, હ0 ચwંશેખર  

હ0 ચwંમૌલી, હ0 ચwં શેખર, 

હ0 સકંટ િવમોચન, હ0 િmcરુાર@ અચYન; 

જય જય હ0 શકંર, હ0 ભDમાગં _ુદંર,  

હ0 પ2પુિત  હ*રહર ...હ0 ચwંમૌલી. 

 

કંઠ0 ધર@ છે ત� સપkની માળા,   

તવ તાડંવે બાR ડમPુ િનરાલા, 

)ી શૈલરાR કર@ ત� આરાધન, 

િmનેmે ક@Zુ ંરિતપિતKુ ંિવસ£ન...હ0 ચwંમૌલી. 

 

O7 ુિવ�કાR તે િશર ગગંા ધાર@,  

પવYત Vુહ@તાની cqુ Dવીકાર@, 

જગ મગંલાથX ત� અ_રુો સહંાયાY, 

પીને હળાહળ ત� પથ ક½ક તાયાY...હ0 ચwંમૌલી. 

 

હ0 ચwંમૌલી, હ0 ચwં શેખર, 

હ0 સકંટ િવમોચન, હ0 િmcરુાર@ અચYન; 

જય જય હ0 શકંર, હ0 ભDમાગં _ુદંર,  

હ0 પ2પુિત  હ*રહર ...હ0 ચwંમૌલી. 
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હ0 જગmાતા, િવ� િવધાતા  

હ0 જગmાતા, િવ� િવધાતા, 

હ0 _ખુશા�3ત-િનક0તન હ0. 

Oેમ ક0 િસQધો, દ@ન ક0 બધંો, 

Vુઃખ દર@w-િવનાશન હ0 ! 

િન1ય અખડં અનતં અના*દ, 

cરૂણ %& સનાતન હ0 ! 

જગ-આ)ય જગપિત જગવદંન, 

અKપુમ અલખ િનરંજન હ0 ! 

Oાણ-સખા, િm7વુન Oિતપાલક, 

Aવન ક0 અવલબંન હ0 ! 
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હ0 નાથ જોડ@ હાથ  

હ0 નાથ જોડ@ હાથ પાયે Oેમથી સgુ માગંીએ, 

શર�ુ ંમળે સા�ુ ંતમાPંુ એહ ®દયથી માગંીએ, 

R Aવ આyયો આપ પાસે ચરણમા ંઅપનાવજો, 

પરમા1મા એ આ1માને શાિંત સાચી આપજો. 

વળ@ કમYના ંયોગે કર@ R �ુળમા ંએ અવતર0, 

1યા ંcણૂY Oેમે ઓ O7Aુ આપની ભ��ત કર0, 

લાખ ચોરાશી બધંનોને લ<મા ંલઈ કાપજો, 

પરમા1મા એ આ1માને શાિંત સાચી આપજો. 

_ખુ-સપંિ�, _િુવચાર, સતકમYનો દઈ વારસો, 

જ3મો જનમ સતસગંથી *કરતાર પાર ઉતારજો, 

આ લોક ને પરલોકમા ંતવ Oેમ રગ રગ yયાપજો, 

પરમા1મા એ આ1માને શાિંત સાચી આપજો. 

મળે મો< ક0 _ખુ DવગYના ંઆશા ઉર0 એવી નથી, 

«ો દ0હ VુલYભ માનવીનો ભજન કરવા ભાવથી, 

સા�ુ ંબતાવી .પ )ી O7Aુ ®દય તમ Dથાપજો, 

પરમા1મા એ આ1માને શાિંત સાચી આપજો. 
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હ0 મા શારદા  

હ0 મા શારદા ! હ0 મા શારદા ! 

તાર@ cqૂKુ ં=લ થવા શ��ત દ0, 

તારા મrરુનો કંઠ થવા _રૂ દ0 …. હ0 મા શારદા 

(જુ મ*ંદરની �ાન ^યોિતથી AવનપથંKુ ંિતમીર ટળે, 

હ0 દ0વી, વરદાન �ાન દ0, લે#ખનીના લખે ટળે, 

2ભુદા, શ��ત દ0, હ0 મા શારદા ! … હ0 મા શારદા 

_રૂ શ�દનો cયૂk સાિથયો, રંગ ભર@ દો મા એમા,ં 

રગ રગમા ંમZ ુરવ Oગટાવી, Oાણ cરૂ@ દો ગીત-લયમા ં

�ાનદા, ભ��ત દ0, હ0 મા શારદા ! … હ0 મા શારદા 
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ૐ ત1સ( ્)ી નારાયણ (ુ ં 

ૐ ત1સ( ્)ી નારાયણ (ુ,ં  

cPુુષો�મ aPુુ ( ુ;ં 

િસU SUુ ( ુ,ં Dક3દ િવનાયક  

સિવતા પાવક ( ુ,ં 

%& મજદ (ુ,ં ય¹ શ��ત (ુ,ં  

ઇ_ ુિપતા O7 ુ( ુ ં... ૐ ત1સ( ્

Pુw િવj� ુ( ુ,ં રામ-�ૃjણ ( ુ,ં  

રહ@મ તાઓ (ુ,ં 

વા_દુ0વ ગો-િવ�.પ (ુ,ં  

#ચદાન3દ હ*ર ( ુ;ં 

અT�તીય ( ુ,ં અકાલ િનભYય  

આ1મ-#લQગ િશવ (ુ ં... ૐ ત1સ( ્

  

ૐ ત1સ( ્)ી નારાયણ (ુ,ં  

cPુુષો�મ aPુુ ( ુ;ં 

િસU SUુ ( ુ,ં Dક3દ િવનાયક  

સિવતા પાવક ( ુ ં... ૐ ત1સ( ્
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હ0 શારદ0 માY, હ0 શારદ0 માY 

અ�ાનતા સે હમે તાર દ0 માY 

(ુ ંDવગY ક@ દ0વી હ� સગંીત (જુસે 

હર શ�દ તેરા હ�, હર ગીત (જુસે 

હમ હ� અક0લે હમ હ� અZરુ0  

તેર@ શરણમે હમ� �યાર દ0 માY 

હ0 શારદ0 મા –(2) અ�ાનતા સે ... 

Eિુનયોને સમA ,a#ુણઓને qણી 

વેદો ક@ ભાષા, cરુાણો ક@ વાણી 

હમ ભી તો સમR, હમ ભી તો qણે 

િવ«ા કા હમકો અિધકાર દ0 માY 

હ0 શારદ0 મા –(2) અ�ાનતા સે .. 

(ુ ં�તેવણ¨ કમલ પે #બરાR 

હાથો મ� વીણા E�ુુટ સર પે સાR 

મન સે હમાર0 િમટાદ0 Jધેરા 

હમ કો ઉqલો કા સસંાર હ0 મા 

હ0 શારદ0 મા –(2) અ�ાનતા સે .. 
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Oભો JતયાYમી, AવનAવના દ@ન શરણા. 

િપતા, માતા, બZં,ુ અKપુમ સખા *હત કરણા. 

Oભા, *ક¾તી, �ા�3ત,ધનિવભવ સવYજનના 

નE ુ\ ંવVું \.ં િવમલ Eખુ Dવામી જગતના 

અસ1યો માહં0થી,O7 ુપરમ સ1યે (ુ ંલઈq. 

Mડા Jધાર0થી, O7 ુપરમ તે R ( ુલઈ q. 

મહા E1ૃrમુાથંી,અEતૃ સમીપે નાથ લઈ q. 

(ુ ંહ@ણો gુ ં\ ંતો, Eજુ દશYના દાન લઈ q. 

Oભો JતયાYમી,AવનAવના દ@ન શરણા. 
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હમ કો મન ક@ શ*કત દ0ના,મન િવજય કર0  

Vુસરો ક@જય સે પહ0લે, ]દુ ક@ જય કર0  

ભેદભાવ અપને *દલસે સાફ કર સક0, 

દોDતો સે 7લૂ હો તો માફ કર સક0, 

+ૂઠ સે બચે રહ0 હમ, સચ કા હમ ભર0, Vુસરો ક@ જય. 

E¬ુક@લે પડ0 તો હમ પે ઈતના કમY કર0 

સાથ હ� તો ધમY કા, ચલે તો ધમY પાર 

]દુ પે હોસલા રહ0 બદ@ સે ના ડર0,Vુસરો ક@ જય 

હમ કો મનક@ શ*કત દ0ના, મન િવજય કર0. 
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ઈતની શ*કત હમે દ0ના દાતા, 

મનકા િવ�ાસ કમજોર હોના, 

હમ ચલે નેક રDતે પે હમસે, 

7લૂ કરભી કોઈ 7લૂ હોના,ઈતની--- 

Vૂર અ�ાન ક0 હો Jધેર0  

( ુહમે �ાન ક@ રોશની દ0 

હર Sરુાઈ સે બચતે રહ0 હમ 

�જતની ભી દો, ભલી �જQદગી હો, 

બૈર હોના *કસીકો *કસીસે 

ભાવના મન મે બદલે ક@ હોના 

હમ ચલે નેક રDતે ---ઈતની--- 

હમ ના સોચ� હમે કયા િમલા હ0 

હમ યે સોચે *ક આ�ા હ� અપYણ 

¿લ ]િુશયો ક0 બાટં0 સભીકો 

સબકા Aવન હ@બન qયે મZવુન 

અપની ક.ણા કા જલ (મુ બહાક0 

કરદ0 પાવન હર એક મન કા કોના 

હમ ચલે નેક રDતે --ઈતની--- 
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નૈયા ªકાવી મ� તો જોR fૂબી qય ના 

ઝાખંો ઝાખંો દ@વો મારો જોR ર0 Sઝૂાય ના... 

DવાથYKુ ંસગંીત ચાર0 કોર બાR, 

કોઈKુ ંકોઈ નથી Vુિનયામા ંઆR , 

તનનો તSંરૂો જોR બે_રૂો થાય ના... ઝાખંો ઝાખંો દ@વો-- 

પાપને cuુયના ભેદ ર0 7લુાતા , 

રાગ અને w 0ષ આજ ઘેરઘેર Zુટંાતા, 

R ક0 આ Aવતરમા ંઝેર Oસરાય ના --ઝાખંો ઝાખંો દ@વો---- 

)�ધાના દ@વડાને જલતા ં( ુ ંરાખR 

િનશ*દન Dનેહ ક0. ંતેલ એમા ંcરૂR, 

મનના ંમ*ંદર0 જોR Jધા. ંથાય ના ...ઝાખંો ઝાખંો દ@વો-- 
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તેર@ પનાહમે હમે રખના 

શીખે હમે નેક રાહ પર ચલના 

કપટ કમY ચોર@ બેઈમાની 

ઔર *હસા સે હમકો બચાના 

ના#લકા બન qઊ ન પાની 

િનમYલ ગગં જલહ@ બહાના 

કPુણાક@ છાવ મ ંહમે રખના 

શીખે હમે નેક રાહ પર ચલના તેર@--- 

ડભાવન કોઈ (જુ સા ંનહ@ કોઈ 

Eજુસા ંનહ@ કોઈ અપરાધી 

cuુય ક@ નગર@ મે ભી મૈને 

પાપો ક@ ગહર@ હ@ બાધંી 

અપની િનગહ મ� હમે રખના 

શીખે હમે નેક રાહ પર ચલના 

તેર@ પનાહમે હમે રખના 

શીખે હમે નેક રાહ પર ચલના  

 


