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રંગાઇ #ને રંગમાંરંગાઇ #ને રંગમાંરંગાઇ #ને રંગમાંરંગાઇ #ને રંગમા ં

રંગાઇ #ને રંગમા…ં.. 

સીતારામ તણા સતસગંમા ં

રાધે&યામ તણા ( ુરંગમા…ં..રંગાઇ….. 

આ+ ભજ-ુ,ં કાલે ભજ-ુ,ં 

ભજ-ુ ંસીતારામ, .ાર/ ભજ-ુ ંરાધે&યામ, 

0ાસ (ટૂશે, નાડ4 (ટૂશે, 5ાણ નહ6 ર/ તારા 7ગમા…ં..રંગાઇ….. 

8વ #ણતો ઝા: ં8વ-ુ,ં મા;ંુ છે આ તમામ, 

પહ/લા ંઅમર કર4 લ= નામ, 

તે>ું આવશે, યમ?ુ ં#ણ+, #@ુ ંપડશે સગંમા…ં..રંગાઇ….. 

સૌ જન કહ/તા પછ4 જપી-ુ,ં પહ/લા ંમેળવી લોને દામ, 

રહ/વા ના કર4 લો ઠામ, 

5D ુપડEો છે એમ, .ા ંરFતામા,ં સૌ જન કહ/તા Gયગંમા…ં..રંગાઇ…. 

ઘડપણ આવશે Iયાર/ ભજ-ુ,ં પહ/લા ંઘરના કામ તમામ, 

પછ4 ફર4-ુ ંતીરથ ધામ, 

આતમ એક Kદન ઊડ4 #શે, તા;ંુ શર4ર રહ/શે પલગંમા…ં..રંગાઇ….. 

બMીસ #તના ંભોજન જમતા,ં ભેળ4 કર4ને ભામ, 

એમા ં.ાથંી સાભંર/ રામ, 

દાન-NOુયથી Pૂર રQો ( ુ,ં ફોગટ ફર/ છે ઘમડંમા…ં..રંગાઇ….. 

રંગ રાગમા ં.ાર/ રટાશે, રહ4 જશે આમ ને આમ, 

માટ/ ઓળખ આતમરામ, 

બાબા આનદં/ હKર ૐ અખડં છે, ભજ (ુ ંિશવના સગંમા…ં..રંગાઇ….. 
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કાકાકાકા’નાન ેમાખણ ભાવે ર/નાન ેમાખણ ભાવે ર/નાન ેમાખણ ભાવે ર/નાન ેમાખણ ભાવે ર/  

કા’નાને માખણ ભાવે ર/ 

કા’નાને મીસર4 ભાવે ર/ 

ઘાર4 ધરા@ુ ંને Uઘુરા ધ;ંુ ને ઘવેર ધ;ંુ સૈ 

મોહનથાળ ને માલNઆૂ પણ માખણ +વા નૈ 

કા’નાને … 

શીરો ધરા@ુ ંને W6ખડ ધ;ંુ ને Xતૂરફ/ણી સૈ 

ઉપર તા# ઘી ધરા@ુ ંપણ માખણ +વી નૈ 

કા’નાને … 

#ત#તના મેવા ધરા@ુ ંPૂધ સાકર ને દZ  

છ[પનભોગની સામ
ી પણ માખણ +વી નૈ 

કા’નાને … 

સોળ વાનાના શાક ધરા@ુ ંને રાયતા મે\ુ ંરાય 

ભાતભાતની ભા8 ધ;ંુ પણ માખણ +વી નૈ 

કા’નાને … 

એક ગોપીએ જમવા?ુ ંક4]ુ ંને થાળ લૈ ઉભી રZ  

વળતા Gહાલો એમ વ^ા પણ માખણ +વા નૈ 

કા’નાને … 

એક ગોપીએ માખણ ધ_ુને̀ હાથ જોડ4 ઉભી રZ  

દ4નાનાથ તો ર4ઝEા Iયાર/ નાaયા થૈ થૈ થૈ 

કા’નાને … 
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bલણ મોરલી વાગીbલણ મોરલી વાગીbલણ મોરલી વાગીbલણ મોરલી વાગી 

bલણ મોરલી વાગી ર/ , રા#ના cંુવર ! 

હાલો ને જોવા #યe ર/ 

મોરલી વાગી ર/ , રા#ના cંુવર. 

ચડવા તે ઘોડો હસંલો ર/ , રા#ના cંુવર, 

પીતfળયા પલાણ ર/. – મોરલી….. 

બાયેં બાgુબધં બેરખા ર/ , રા#ના cંુવર, 

દસેય hગળ4એ વેઢ ર/. – મોરલી….. 

માથે મેવાડા ંમોfળયા ંર/, રા#ના cંુવર, 

Kકનખાબી Xરુવાળ ર/. – મોરલી….. 

પગે રાઠોડ4 મોજડ4 ર/, રા#ના cંુવર, 

ચાલે ચટકતી ચાjય ર/. – મોરલી…. 

bલણ મોરલી વાગી ર/ , રા#ના cંુવર ! 

હાલો ને જોવા #યe ર/ 

મોરલી વાગી ર/ , રા#ના cંુવર. 
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વkુએ વગોGયા ંમોટા ંખોરડાંવkુએ વગોGયા ંમોટા ંખોરડાંવkુએ વગોGયા ંમોટા ંખોરડાંવkુએ વગોGયા ંમોટા ંખોરડા ં

ગામમા ંસાસKર_ુ ંને ગામમા ંિપયર_ુ ંર/ લોલ 

કહ/જો દ4કર4 સખદખની વાત જો 

કવળા ંસાસKરયામા ં8વ@ુ ંર/ લોલ 

હરખના દાડા તો માતા વહ4 ગયા ર/ લોલ 

દખના ંઉlયા ંછે ઝીણા ઝાડ જો 

કવળા ંસાસKરયામા ં8વ@ુ ંર/ લોલ 

પછવાડ/ ઊભેલ નણદં સાભંળે ર/ લોલ 

વk ુકર/ છે આપણા ઘરની વાત જો 

વkએુ વગોGયા ંમોટા ંખોરડા ંર/ લોલ 

નણદં4એ જઈ સાXનેુ સભંળાિવ_ુ ંર/ લોલ 

વk ુકર/ છે આપણા ઘરની વાત જો 

વkએુ વગોGયા ંમોટા ંખોરડા ંર/ લોલ 

સાXએુ જઈ સસરાને સભંળાિવ_ુ ંર/ લોલ 

વk ુકર/ છે આપણા ઘરની વાત જો 

વkએુ વગોGયા ંમોટા ંખોરડા ંર/ લોલ 

સસરાએ જઈ +ઠને સભંળાિવ_ુ ંર/ લોલ 

વk ુકર/ છે આપણા ઘરની વાત જો 

વkએુ વગોGયા ંમોટા ંખોરડા ંર/ લોલ 

+ઠ/ જઈ પરOયાને સભંળાિવ_ુ ંર/ લોલ 

વk ુકર/ છે આપણા ઘરની વાત જો 

વkએુ વગોGયા ંમોટા ંખોરડા ંર/ લોલ 

પરOયે જઈને તે8 ઘોડો હાKંકયો ર/ લોલ 

જઈ bકાડEો ગાધંીડાને હાટ જો 

વkએુ વગોGયા ંમોટા ંખોરડા ંર/ લોલ 

અધશેર અમલ તોળાિવયા ંર/ લોલ 

પાશેર તોળાGયો સોમલખાર જો 

વkએુ વગોGયા ંમોટા ંખોરડા ંર/ લોલ 

સોના વાટકડ/ અમલ ઘોfળયા ંર/ લોલ 

પી #ઓ ગોરાદં/ નકર kુ ંપી #= જો 

વkએુ વગોGયા ંમોટા ંખોરડા ંર/ લોલ 

ઘટક દઈને ગોરાદં/ પી ગયા ંર/ લોલ 

ઘરચોળાની તાણી એણે સોડ જો 

વkએુ વગોGયા ંમોટા ંખોરડા ંર/ લોલ 

આટકાટના ંલાકડા ંમગંાિવયા ર/ લોલ 

ખોખર4 હાડં4મા ંલીધી આગ જો 

વkએુ વગોGયા ંમોટા ંખોરડા ંર/ લોલ 

પહ/લો િવસામો ઘરને hગણે ર/ લોલ 

બીજો િવસામો ઝાપંા બહાર જો 

વkએુ વગોGયા ંમોટા ંખોરડા ંર/ લોલ 

Mીજો િવસામો ગાયોને ગmદર/ ર/ લોલ 

ચોથો િવસામો સમશાન જો 

વkએુ વગોGયા ંમોટા ંખોરડા ંર/ લોલ 

સોના સર4ખી વkુની ચેહ બળે ર/ લોલ 

nપલા સર4ખી વkનુી રાખ જો 

વkએુ વગોGયા ંમોટા ંખોરડા ંર/ લોલ 

બાળ4 ઝાળ4ને ઘર/ આિવયા ંર/ લોલ 

હવે માડ4 મદં4Kરયે મોકળાશ જો 

વkએુ વગોGયા ંમોટા ંખોરડા ંર/ લોલ 

આ ભવનો ઓિશયાળો kુ ંથયો ર/ લોલ 

હવે માડ4 દ/જો દોટાદોટ જો 

આ સkનુો ઓિશયાળો kુ ંથયો ર/ લોલ 
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ઓઢણી ઓoું ઓઢણી ઓoું ઓઢણી ઓoું ઓઢણી ઓoું ઓoું ન ેઉડ4 #યઓoું ન ેઉડ4 #યઓoું ન ેઉડ4 #યઓoું ન ેઉડ4 #ય 

ક/ ઓઢણી ઓoું ઓoંુ ને ઉડ4 #ય, ઓઢણી ઓoું ઓoંુ ને ઉડ4 #ય, 

ના ના ર/ રહ/વાય, ના ના ર/ સહ/વાય, ના કોઈને કહ/વાય… હાય હાય ! 

ઓઢણી ઓoું ઓoંુ ને ઉડ4 #ય. 

ઓઢણી ઉડ/ તો ભલે ઉડ4 #ય, ઓઢણી ઉડ/ તો ભલે ઉડ4 #ય, 

તા;ંુ pખુ>ુ ંમલકાય, તા;ંુ જોબન છલકાય, મારા ંહZયામા ંકq કq થાય… 

ઓઢણી ઓoું ઓoંુ ને ઉડ4 #ય… 

ઓઢણી ઓoું ઓoંુ ને ઉડ4 #ય. 

હો ર/… હો ર/, મેઘ વરસે ને ભ6+ ચીર, હાય હાય હાય વાગે તીર, વાગે તીર. 

ઓ ર/… ઓ ર/, તા;ંુ ચદંંન સર4rુ ંશર4ર, ઓયે હોયે હોયે હોયે નીતર/ નીર, નીતર/ નીર. 

nપ Pૂર થી જોવાય, ના ના ર/ અડકાય, ઈ તો અડતા કરમાય… હાય હાય ! 

ઓઢણી ઉડ/ તો ભલે ઉડ4 #ય… 

ઓઢણી ઓoું ઓoંુ ને ઉડ4 #ય. 

ઓ… માર/ નેણ લs# લહ/ર/ છે… લહ/ર/ છે, લહ/ર/ છે, માર/ નેણ લહ/ર/ છે… 

હો… તારા nપની ભીનાશ તને ઘરે/ છે… ઘરે/ છે ગોર4, ઘરે/ છે… 

kુ ંતો સકંો;ુ કાય, 7ગ 7ગથી ભ6સાય, મનં મરવા?ુ ંથાય… હાય હાય ! 

ઓઢણી ઉડ/ તો ભલે ઉડ4 #ય… 

ઓઢણી ઓoું ઓoંુ ને ઉડ4 #ય. 

હાય ર/… હાય ર/, ઓલી વીજળ4 કર/ ચમકાર, હાય હાય હાય વારંવાર… વારંવાર. 

ઓ ર/… ઓ ર/, ઈ તો હZયાના ંસાધેં તાર, હોયે હોયે હોયે હોયે નમણી નાર… નમણી નાર. 

મા;ંુ મન>ુ ંp ૂઝંાય, એવી લાગી ર/ jહાય, ના ના ર/ tઝુાય… હાય હાય ! 

ઓઢણી ઉડ/ તો ભલે ઉડ4 #ય… 

ઓઢણી ઓoું ઓoંુ ને ઉડ4 #ય. 
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સોના વાટકડ4 ર/સોના વાટકડ4 ર/સોના વાટકડ4 ર/સોના વાટકડ4 ર/ 

સોના વાટકડ4 ર/ ક/સર 

ઘોuયા ંવાલિમયા 

લીલો તે રંગનો છોડ રંગમા ં

ઘોuયા ંવાલિમયા 

નાક પરમાણે નથડ4 સોઈ ર/ વાલિમયા 

ટ4લડ4ની બ�બે તાર/ જોડ રંગમા ં

ઘોuયા ંવાલિમયા 

ડોક પરમાણે હારલા ંસોઈ ર/ વાલિમયા 

બારલાની બ�બે તાર/ જોડ રંગમા ં

ઘોuયા ંવાલિમયા 

પગ પરમાણે કડલા ંસોઈ ર/ વાલિમયા 

કાfબ_ુનંી બ�બે તાર/ જોડ રંગમા ં

ઘોuયા ંવાલિમયા 

સોના વાટકડ4 ર/ ક/સર 

ઘોuયા ંવાલિમયા 

લીલો તે રંગનો છોડ રંગમા ં

ઘોuયા ંવાલિમયા 
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વાદલડ4 વરસી ર/વાદલડ4 વરસી ર/વાદલડ4 વરસી ર/વાદલડ4 વરસી ર/ 

વાદલડ4 વરસી ર/, સરોવર છલી વuયા.ં 

સાસKરયે #@ુ ંર/, મKહયિતયે મહાલી રQા.ં ટ/ક 

મારા પગ ક/રા ંકડલા ંર/, વીરો મારો લેવા હાjયો. 

વીરા લઇને વહ/લો (૨) આવ+ ર/, 

સાસKરયા ંમારા ંઘરે/ બેઠા ં… વાદલડ4 … 

મારા હાથ ક/રો yડૂલો ર/, વીરો મારો લેવા હાjયો. 

વીરા લઇને વહ/લો (૨) આવ+ ર/, 

સાસKરયા ંમારા ંઘરે/ બેઠા ં… વાદલડ4 … 

માર4 ડોક ક/રો હારલો ર/, વીરો મારો લેવા હાjયો. 

વીરા લઇને વહ/લો (૨) આવ+ ર/, 

સાસKરયા ંમારા ંઘરે/ બેઠા ં… વાદલડ4 … 

મારા નાક ક/ર4 નથણી ર/, વીરો મારો લેવા હાjયો. 

વીરા લઇને વહ/લો (૨) આવ+ ર/, 

સાસKરયા ંમારા ંઘરે/ બેઠા ં… વાદલડ4 … 

વાદલડ4 વરસી ર/, સરોવર છલી વuયા.ં 

સાસKરયે #@ુ ંર/, મKહયિતયે મહાલી રQા.ં 
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લિવzગ ક/ર4 લાકડ4એલિવzગ ક/ર4 લાકડ4એલિવzગ ક/ર4 લાકડ4એલિવzગ ક/ર4 લાકડ4એ 

લિવzગ ક/ર4 લાકડ4એ રામ ેસીતાને માયા̀ જો ! 

{લ ક/ર/ દ>ુfલયે સીતાએ વેર વાuયા ંજો ! 

રામ ! તમાર/ બોલડ4એ kુ ંપરઘરે બેસવા જઈશ જો ! 

તમે જશો જો પરઘરે બેસવા, kુ ંવા(Kુડયો થઈશ જો ! 

રામ ! તમાર/ બોલડ4એ kુ ંપરઘરે દળવા જઈશ જો ! 

તમે જશો જો પરઘરે દળવા, kુ ંઘ|ુંલો થઈશ જો ! 

રામ ! તમાર/ બોલડ4એ kુ ંપરઘરે ખાડંવા જઈશ જો ! 

તમે જશો જો પરઘરે ખાડંવા, kુ ંસાબેં\ુ ંથઈશ જો ! 

રામ ! તમાર/ બોલડ4એ kુ ંજળમા ંમાછલી થઈશ જો ! 

તમે થશો જો જળમા ંમાછલી, kુ ંજળમોgુ ંથઈશ જો ! 

રામ ! તમાર/ બોલડ4એ kુ ંઆકાશ વીજળ4 થઈશ જો ! 

તમે થશો જો આકાશ વીજળ4, kુ ંમેkુfલયો થઈશ જો ! 

રામ ! તમાર/ બોલડ4એ kુ ંબળ4ને ઢગલી થઈશ જો ! 

તમે થશો જો બળ4ને ઢગલી, kુ ંભDિૂતયો થઈશ જો ! 
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મeદ4 તે વાવી માળવેમeદ4 તે વાવી માળવેમeદ4 તે વાવી માળવેમeદ4 તે વાવી માળવે 

મeદ4 તે વાવી માળવે ને 

એનો રંગ ગયો }જુરાત ર/ 

મeદ4 રંગ લાlયો ર/ 

નાનો Kદયરડો લાડકો +, 

કંઇ લાGયો મeદ4નો છોડ ર/ … મeદ4 … 

વાટ4 U ૂટં4ને ભય~ વાટકો ને 

ભાભી રંગો તમારા હાથ ર/ … મeદ4 … 

હ/… લાબંો ડગલો, pછૂો વાકંડ4, િશર/ પાઘડ4 રાતી 

બોલ બોલતો તોળ4 તોળ4 છેલછબીલો }જુરાતી 

હ/.. તન છો|ુ પણ મન મો|ંુ, છે ખમીરવતંી #તી 

ભલે લાગતો ભોળો, kુ ંછેલછબીલો }જુરાતી 

હાથ રંગીને વીરા -ુ ંર/ ક;ંુ? 

એનો જોનારો પરદ/શ ર/ … મeદ4 … 

મeદ4 તે વાવી માળવે ને 

એનો રંગ ગયો }જુરાત ર/ 

મeદ4 રંગ લાlયો ર/. 
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cંુતા અfભમ!_નુ ેબાધંે અ�મર રાખડ4cંુતા અfભમ!_નુ ેબાધંે અ�મર રાખડ4cંુતા અfભમ!_નુ ેબાધંે અ�મર રાખડ4cંુતા અfભમ!_નુ ેબાધંે અ�મર રાખડ4 

cંુતા અfભમ!_નુે બાધંે અ�મર રાખડ4 ર/… 

દ4કરા Pુ&મન ડરશે દ/ખી તાર4 hખડ4 ર/. 

મારા બા\ડુા ંઓ બાળ, તારા િપતા ગયા પાતાળ, 

હારં/ મામો Wીગોપાળ, કરવા કૌરવcુળ સહંાર… 

cંુતા અfભમ!_નુે બાધંે અ�મર રાખડ4 ર/. 

હ/… માતા, પહ/લે કોઠ/ કોણ આવી ઊભા હશે ર/ ? 

પહ/લે કોઠ/ };ુુ �ોણ, એને જગમા ં8તે કોણ 

કાઢ4 કાળવ�? ુબાણ, લેજો પલમા ંએના 5ાણ… 

cંુતા અfભમ!_નુે બાધંે અ�મર રાખડ4 ર/. 

હ/… માતા, બી+ કોઠ/ કોણ આવીને ઊભા હશે ર/ ? 

બી+ કોઠ/ cૃપાચાય�, સામા સIયતણે હિથયાર, 

મારા કોમળ7ગ cુમાર, એને Iયા ંજઈ દ/જો માર… 

cંુતા અfભમ!_નુે બાધંે અ�મર રાખડ4 ર/. 

હ/… માતા, Mી+ કોઠ/ કોણ આવીને ઊભા હશે ર/ ? 

Mી+ કોઠ/ અ0Fથામા, એને મોત ભમે છે સામા, 

એથી થાજો cંુવર સામા, એના Iયા ંઉતરવજો #મા… 

cંુતા અfભમ!_નુે બાધંે અ�મર રાખડ4 ર/. 

હ/… માતા, ચોથે કોઠ/ કોણ આવીને ઊભા હશે ર/ ? 

ચોથે કોઠ/ કાકો કરણ, એને દ/ખી �+ુ ધરણ, 

એને સાચે આGયા ંમરણ, એના ંભાગં+ ( ુ ંતો ચરણ… 

cંુતા અfભમ!_નુે બાધંે અ�મર રાખડ4 ર/. 

હ/… માતા, પાચંમે કોઠ/ કોણ આવીને ઊભા હશે ર/ ? 

પાચંમે કોઠ/ Pૂય~ધન પાપી, એને ર4સ ઘણેર4 Gયાપી, 

એને િશ�ા સાર4 આપી, એના મFતક લેજો કાપી… 

cંુતા અfભમ!_નુે બાધંે અ�મર રાખડ4 ર/. 

હ/… માતા, છ�/ કોઠ/ કોણ આવીને ઊભા હશે ર/ ? 

છ�/ કોઠ/ મામો શલ એ તો જ!મોજનમનો ખલ, 

એને ટકવા નો દઈશ પલ, એ?ુ ંઅિત ઘ�ુ ંછે બલ… 

cંુતા અfભમ!_નુે બાધંે અ�મર રાખડ4 ર/. 

હ/… માતા, સાતમે કોઠ/ કોણ આવીને ઊભા હશે ર/ ? 

સાતમે કોઠ/ એ જય�થ ઈ તો લડવૈયો સમરથ, 

એનો ભાગંી નાખં+ દત, એને આવ+ બ�થમબથ… 

cંુતા અfભમ!_નુે બાધંે અ�મર રાખડ4 ર/. 
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વગડાની વaચે વાવડ4 ને વાવડ4ની વaચે દાડમળ4વગડાની વaચે વાવડ4 ને વાવડ4ની વaચે દાડમળ4વગડાની વaચે વાવડ4 ને વાવડ4ની વaચે દાડમળ4વગડાની વaચે વાવડ4 ને વાવડ4ની વaચે દાડમળ4 

વગડાની વaચે વાવડ4 ને વાવડ4ની વaચ ેદાડમળ4 

દાડમળ4 ના દાણા રાતા ચોળ , રાતા ચોળ સે 

પગમા લક�>્ પાવડ4 ને , જર4યલ પેર4 પાઘલડ4 

પાઘલડ4ના તાણા રાતાચોળ, રાતાચોળ સે…..વગડાની….. 

 

આની કોય� પેલી કોય�, મોરલા બોલે , ઉ�ર દ�ખણ >ંુગરા ડોલ,ે 

ઇશાની વાયરો િવzજ�ુ ંઢોળે, ને વેર4 મન મા;ંુ ચડ�ુ ંચકડોળે 

ના?ુ ંઅમ� ુખોર>ુ ંને, ખોરડ/ gુલે છાબલડ4 

છાબલડ4ના બોરા રાતાચોળ, રાતાચોળ સે….વગડાની….. 

 

ગામને પાદર ;ુમતા ને :મતા નાગરવેલના ર/ વન સે ર/ 

તીથ� +વો સસરો મારો, નટખટ નાની નણંદ સે ર/ 

મૈયર વaચ ેમાવડ4 ને, સાસર વaચે સાસલડ4 

સાસલડ4ના નયના રાતાચોળ, રાતાચોળ સે…..વગડાની….. 

 

એક ર/ પાર/વ>ુ ંિપપળાની ડાળે બીgુ ંર/ પાર/વ>ુ ંસરોવર પાળે 

nમ:મ nમ:મ જો�લી હાલ ેનેણલા પરોવી ને નેણલા ઢાળે 

સોના +વો કંથડો ને kુ ંસોનાની વાટકળ4 

વાટકળ4 મા ંકંcુ રાતાચોળ, રાતાચોળ સે. 

 

વગડાની વaચે વાવડ4 ને વાવડ4ની વaચ ેદાડમળ4 

દાડમળ4 ના દાણા રાતા ચોળ , રાતા ચોળ સે 

પગમા લ�>્ પાવડ4 ને , જર4યલ પેર4 પાઘલડ4 

પાઘલડ4 ના તાણા રાતા ચોળ, રાતા ચોળ સે…..વગડાની….. 
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હા8 કાસમહા8 કાસમહા8 કાસમહા8 કાસમ, તાર4 વીજળ4તાર4 વીજળ4તાર4 વીજળ4તાર4 વીજળ4 
 

હા8 કાસમ, તાર4 વીજળ4 ર/ મધદKરયે વેરણ થઇ 

શેઠ કાસમ, તાર4 વીજળ4 ર/ સમદKરયે વેરણ થઇ 

Dજુ 7#રની #?ુ ંર/ gૂતી, #ય છે pુબંઇ શે’ર 

દ/શ પરદ/શી માનવી આGયા,ં #ય છે pુબંઇ શે’ર 

દશ બ+ તો Kટક|ંુ લીધી, #ય છે p ુબંઇ શે’ર 

તેર તેર #?ુ ંસામટ4 gૂતી, બેઠા ક/સKરયા વર 

ચૌદ વી-ુ ંમાયં શેKઠયા બેઠા, છોકરાઓંનો નહ6 પાર 

અfગયાર બ+ આગબોટ હાકં4, #ય છે pુબંઇ શે’ર 

બાર બ+ તો બરોબર ચKડયા,ં #યછે pુબંઇ શે’ર 

ઓતર દખણના વાયરા વાયા, વાયર/ ડોjયા ંવા’ણ 

મોટા સાહ/બની આગબો|ંુ મfળ_ુ,ં વીજને પાછ4 વાuય 

જહાજ ( ુ ંતા;ંુ પા� ંવાuય ર/ માલમ આભે ધડાકા થાય 

પાછ4 વા�ં, માર4 ભોમકા લા+, અjલા માથે એમાન 

આગ ઓલાણી ને કોયલા rટૂ�ા, વીજને પાછ4 વાuય 

મધદKરયામા ંમામલા મચ,ે વીજળ4 વેરણ થાય 

ચહમા ંમાડં4ને માલમી જોવ,ે પાણીનો ના’વે પાર 

કાચને cંુપે કાગદ લખ,ે મોકલે pુબંઇ શે’ર 

Kહ!Pુ pસુલમીન માનતા માને પાચંમે ભાગે રાજ 

પાચં લેતા ં( ુ ંપાચંસે લે+, સા;ંુ જમા>ુ ંશે’ર 

ફટ D ૂડં4 ( ુ ંવીજળ4 મારા,ં તેરસો માણસ #ય 

વીજળ4 ક/ મારો વાકં નૈ, વીરા,લfખયલ છ�ીના લેખ 

તેરસો માણસ સામટા ંtડૂEા,ં ને tડૂEા ક/સKરયા વર 

yડૂ4 એ કોઠ/ દ4વા જલે ન,ે gુએ #?ુ ંક/ર4 વાટ 

pુબંઇ શે’રમા ંમાડંવા નાખેલ, ખોબલે વe’ચાય ખાડં 

ઢોલ Mબંા� �સુક/ વાગે, gુએ #?ુનંી વાટ 

સોળસe ક!યા >ુગંર/ ચડ4, gુએ #?ુનંી વાટ 

દ/શ,દ/શથી કંઈ તાર વ�ટ�ા, વીજળ4 tડૂ4 #ય 

વાfણયો વાચંે ને ભાKટયા વાચં,ે ઘર ઘર રોણા ંથાય 

પીઠ4 ભર4 તો લાડડ4 ;ુએ, માડંવે ઊઠ4 આગ 

સ}ુ ં;ુએ એ?ુ ંસાગવી ;ુએ, બેની ;ુએ બાર માસ 

મોટાસાહ/બે આગબો|ંુ હાકં4, પાણીનો ના’વે પાર 

મોટા સાહ/બે તાગ જ લીધા, પાણીનો ના’વે પાર 

સાબ, મઢ�મ બે દKરયો ડોળે,પાણીનો ના’વે તાગ 

હા8 કાસમ, તાર4 વીજળ4 ર/ મધદKરયે વેરણ થઇ 

 

 



 
https://okanha.wordpress.com Page 14 

સોના વાટકડ4 ર/સોના વાટકડ4 ર/સોના વાટકડ4 ર/સોના વાટકડ4 ર/ 
 

સોના વાટકડ4 ર/ ક/સર ઘોuયા,ં વાલિમયા, 

લીલો છે રગનો છોડ,રંગમા ંરોuયા,ં વાલિમયા. 

 

પગ પરમાણે કડલા ંસો� ર/, વાલિમયા, 

કાfંબ_ુનંી બ�બે માર/ જોડE,રંગમા ંરોuયા,ં વાલિમયા. 

 

ક/ડ પરમાણે ઘાઘરો સો� ર/, વાલિમયા, 

ઓઢણીની બ�બે માર/ જોડE,રંગમા ંરોuયા,ં વાલિમયા. 

 

હાથ પરમાણે yડૂલા સો� ર/, વાલિમયા, 

}જૂર4ની બ�બે માર/ જોડE,રંગમા ંરોuયા,ં વાલિમયા. 

 

ડોક પરમાણે ઝરમર સો� ર/, વાલિમયા, 

(ળુસીની બ�બે માર/ જોડE,રંગમા ંરોuયા,ં વાલિમયા. 

 

કાન પરમાણે ઠોfળયા ંસો� ર/, વાલિમયા, 

વાfળ_ુનંી બ�બે માર/ જોડE,રંગમા ંરોuયા,ં વાલિમયા. 

 

નાક પરમાણે નથડ4 સો� ર/, વાલિમયા, 

ટ4લડ4ની બ�બે માર/ જોડE,રંગમા ંરોuયા,ં વાલિમયા. 
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ચાદંો ઊlયો ચોકમાંચાદંો ઊlયો ચોકમાંચાદંો ઊlયો ચોકમાંચાદંો ઊlયો ચોકમા ં

ચાદંો ઊlયો ચોકમા ંઘાયલ, ચાદંો ઊlયો ચોકમા ં

હ/ લહ/ર4ડા, હર� ુઆથમી ર/ હાલાર શે‘રમા ંઅરજfણયા. 

ઝાપેં તાર4 bપંડ4 ઘાયલ, ઝાપેં તાર4 bપંડ4 

ઝાપેં તાર4 bપંડ4 ઘાયલ, ઝાપેં તાર4 bપંડ4 

હ/ લહ/ર4ડા, આવતા #તાનો નેડો લાlયો ર/ અરજfણયા 

ચાદંો ઊlયો ચોકમા ંઘાયલ, ચાદંો ઊlયો ચોકમા.ં.. 

ગા_ુ ંતાર4 ગmદર/ ઘાયલ, ગા_ુ ંતાર4 ગmદર/ 

ગા_ુ ંતાર4 ગmદર/ ઘાયલ, ગા_ુ ંતાર4 ગmદર/ 

હ/ લહ/ર4ડા, વાછ;ંુ વKઢયારમા ંઝોલા ંખાય ર/ અરજfણયા 

ચાદંો ઊlયો ચોકમા ંઘાયલ, ચાદંો ઊlયો ચોકમા.ં.. 

ભeXુ ંતાર4 ભાલમા ંઘાયલ, ભeXુ ંતાર4 ભાલમા ં

ભeXુ ંતાર4 ભાલમા ંઘાયલ, ભeXુ ંતાર4 ભાલમા ં

હ/ લહ/ર4ડા, પાડ;ંુ પાચંાલમા ંઝોલા ંખાય ર/ અરજfણયા 

ચાદંો ઊlયો ચોકમા ંઘાયલ, ચાદંો ઊlયો ચોકમા.ં.. 

પાવો (ુ ંવગાડમા ઘાયલ, પાવો ( ુ ંવગાડમા 

પાવો (ુ ંવગાડમા ઘાયલ, પાવો ( ુ ંવગાડમા 

હ/ લહ/ર4ડા, પાવો સાભંળ4ને 5ાણ િવzધાય ર/ અરજfણયા 

ચાદંો ઊlયો ચોકમા ંઘાયલ, ચાદંો ઊlયો ચોકમા.ં.. 

તાર/ ને માર/ ઠ4ક છે ઘાયલ, તાર/ ને માર/ ઠ4ક છે 

તાર/ ને માર/ ઠ4ક છે ઘાયલ, તાર/ ને માર/ ઠ4ક છે 

હ/ લહ/ર4ડા, ઠ4કને ઠ/કાણે વેલેરો આવ ર/ અરજfણયા 

ચાદંો ઊlયો ચોકમા ંઘાયલ, ચાદંો ઊlયો ચોકમા ં
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મોરબીની વાfણયણમોરબીની વાfણયણમોરબીની વાfણયણમોરબીની વાfણયણ 

  

cૂવા કાઠં/ ઠ4કર4 +મ ઘસી ઊજળ4 થાય 

મોરબીની વાfણયણ મa� પાણી #ય 

 

આગળ ર/ મોરબીની વાfણયણ 

પાછળ ર/ મોરબીના રા# ઘોડા ંપાવા #ય 

 

એ... કહ/ ર/ વાfણયાણી તારા બેડલાનંા pલૂ 

હ/ તારા બેડલાનંા pલૂ 

 

મને #વા ^ો 8વા8 ઠાકોર 

રહ/વા ^ો ને મોરબીના રા# 

નથી કરવા pલૂ 

માર/ ર/ બેડfલયે તારા ઘોડલા ં>લૂ 

 

એ... કહ/ ર/ વાfણયાણી તાર4 �ઢોણીના pલૂ 

હ/ તાર4 �ઢોણીના pલૂ 

 

મને #વા ^ો 8વા8 ઠાકોર 

રહ/વા ^ો ને મોરબીના રા# 

નથી કરવા pલૂ 

માર4 ર/ �ઢોણીમા ંતારા હાથીડા ં>લૂ 

 

એ... કહ/ ર/ વાfણયાણી તારા 7બોડાના pલૂ 

હ/ તારા 7બોડાના pલૂ 

 

મને #વા ^ો 8વા8 ઠાકોર 

રહ/વા ^ો ને મોરબીના રા# 

નથી કરવા pલૂ 

મારા ર/ 7બોડ/ તારા રાજ થાય >લૂ 

 

એ... કહ/ ર/ વાfણયાણી તારા પાિન_ુનંા pલૂ 

હ/ તાર4 પાિન_ુનંા pલૂ 

 

મને #વા ^ો 8વા8 ઠાકોર 

રહ/વા ^ો ને મોરબીના રા# 

નથી કરવા pલૂ 

માર4 ર/ પાિન_ુમંા ંતા;ંુ મા�ુ ંથાય >ૂલ 

 

cૂવા કાઠં/ ઠ4કર4 +મ ઘસી ઊજળ4 થાય 

મોરબીની વાfણયણ મa� પાણી #ય 
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એક ઝાડ માથે :મખ>ુંએક ઝાડ માથે :મખ>ુંએક ઝાડ માથે :મખ>ુંએક ઝાડ માથે :મખ>ુ ં

એક ઝાડ માથે :મખ>ું 

:મખડ/ રાતા {લ ર/, 

ભ�મર ર/ રંગ ડોલKરયો... 
 

એક સરોવર પાળે hબfલયો 

hબfલયે bલતી ડાળ ર/, 

ભ�મર ર/ રંગ ડોલKરયો... 
 

એક hબા ડાળે કોયલડ4 

એનો મીઠો મીઠો સાદ ર/, 

ભ�મર ર/ રંગ ડોલKરયો... 
 

એક નરને માથે પાઘલડ4 

પાઘડ4યે {મતા લાલ ર/, 

ભ�મર ર/ રંગ ડોલKરયો... 
 

એક ભાલે કંcુ ચાદંfલયો 

એના રાતા રાતા તેજ ર/, 

ભ�મર ર/ રંગ ડોલKરયો... 
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kુ ંતો કાગfળયા ંલખી લખી થાક4kુ ંતો કાગfળયા ંલખી લખી થાક4kુ ંતો કાગfળયા ંલખી લખી થાક4kુ ંતો કાગfળયા ંલખી લખી થાક4 

kુ ંતો કાગfળયા ંલખી લખી થાક4, 

કા?ડુા તારા મનમા ંનથી. 

 

આવા િશયાળાના ચાર ચાર મKહના આGયા, 

મારા કાળજડા ંઠર4 ઠર4 #ય ર/, 

પાતળ4યા તારા મનમા ંનથી….. kુ ંતો….. 

 

આવા ઉનાળાના ચાર ચાર મKહના આGયા, 

મારા પાવિનયા ંબળ4 બળ4 #ય ર/, 

છોગાળા તારા મનમા ંનથી….. kુ ંતો….. 

 

આવા ચોમાસાના ંચાર ચાર મKહના આGયા, 

માર4 y ૂદંલડ4 ભ6#ઇ ભ6#ઇ #ય ર/, 

કા?ડુા તારા મનમા ંનથી. 

 

kુ ંતો કાગfળયા ંલખી લખી થાક4, 

કા?ડુા તારા મનમા ંનથી. 
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માર4 સગી નણદંના વીરામાર4 સગી નણદંના વીરામાર4 સગી નણદંના વીરામાર4 સગી નણદંના વીરા 

માર4 સગી નણદંના વીરા, nમાલ મારો લતેા જજો, 

nમાલ મારો લતેા #જો, ક/ દલ દ/તા જજો, 

માર4 સગી નણદંના વીરા, nમાલ મારો લતેા જજો. 

 

લીલી ઘોડ4ના અસવાર ર/, nમાલ મારો લતેા જજો, 

એ લતેા જજો, ક/ દલ તમા;ંુ દ/તા જજો, 

માર4 સગી નણદંના વીરા, nમાલ મારો લતેા જજો. 

 

ઓjયા વાfણયાના હાટનો લીલો nમાલ, 

માર4 સગી નણદંના વીરા, nમાલ મારો લતેા જજો. 

 

ઉતારા આલીશ ઓરડા, nમાલ મારો લતેા જજો, 

મેડ4 મોલાI_ુ ંમાણ-ુ ંક/ nમાલ મારો લતેા જજો. 

 

ભોજન આલીશ લાડવા, nમાલ મારો લતેા જજો, 

તને પીરXુ ંસાકKરયો કંસાર, nમાલ મારો લતેા જજો. 

 

નાવણ આલીશ cંૂKડ_ુ,ં એ nમાલ મારો લેતા જજો, 

fઝલfણzયા ંતળાવ #ઇ-ુ,ં nમાલ મારો લતેા જજો, 

માર4 સગી નણદંના વીરા, nમાલ મારો લતેા જજો. 
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માર/ ટોડલે બેઠો ર/માર/ ટોડલે બેઠો ર/માર/ ટોડલે બેઠો ર/માર/ ટોડલે બેઠો ર/, મોર .ા ંબોલેમોર .ા ંબોલેમોર .ા ંબોલેમોર .ા ંબોલ ે

 

માર/ ટોડલ ેબેઠો ર/, મોર .ા ંબોલ,ે 

મારા ંહZડા ંહારોહાર, મારા ંદલડ/ લેરાલેર #ય, 

જનાવર 8વતા ંઝાjયા ંર/, 

મોર .ા ંબોલ…ે..માર/ ટોડલ ેબેઠો ર/, મોર .ા ંબોલ.ે 

 

માર/ કમખ ેબેઠો ર/, મોર .ા ંબોલ ે

માર4 yુદંડ4 લેરાલેર, જનાવર 8વતા ંઝાjયા ંર/, 

મોર .ા ંબોલ.ે..માર/ ટોડલે બેઠો ર/, મોર .ા ંબોલ.ે 

 

મારા કડલે બેઠો ર/, મોર .ા ંબોલ ે

માર4 કાબંી_ુ ંલેરાલેર, જનાવર 8વતા ંઝાjયા ંર/, 

મોર .ા ંબોલ.ે..માર/ ટોડલે બેઠો ર/, મોર .ા ંબોલ.ે 
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y ૂદંડ4એ રંગ લાlયોy ૂદંડ4એ રંગ લાlયોy ૂદંડ4એ રંગ લાlયોy ૂદંડ4એ રંગ લાlયો 

રંગ લાlયો y ૂદંડ4એ રંગ લાlયો, 

હોવે હોવે y ૂદંડ4એ રંગ લાlયો, 

માર4 y ૂદંડ4ના ચટકા ચાર 

y ૂદંડ4એ રંગ લાlયો. 

મારા 5D8ુ આGયા પરોણલા 

એમને શા ંશા ંબસેણા ંદઈશ…. y ૂદંડ4એ… 

છે y ૂદંડ4 લાલ }લુાલ, 

એમને સાગંા ંમાચંી હ4ર/ ભર4…. y ૂદંડ4એ…. 

મારા 5D8ુ આGયા પરોણલા, 

એમને શા ંશા ંદાતણ દઈશ, 

એમને દાતણ દાડમી દઈશ…. y ૂદંડ4એ… 

મારા 5D8ુ આGયા પરોણલા, 

એમને શા ંશા ંઝીલણ દઈશ…. y ૂદંડ4એ… 

એમને તાબંાની cંુડ4એ જળે ભર4, 

એમને Kહરકોર4 ધોિતયા ંદઈશ…. y ૂદંડ4એ…. 

મારા 5D8ુ આGયા પરોણલા, 

એમને શા ંશા ંભોજન દઈશ… y ૂદંડ4એ…. 

એમને સેવ, Xુવંાળ4 ને લાપશી, 

એમને ખોબલે પીરસીશ ખાડં… y ૂદંડ4એ…. 

મારા 5D8ુ આGયા પરોણલા, 

એમને શા ંશા ંpખુવાસ દઈશ… y ૂદંડ4એ… 

એમને લિવzગ, સોપાર4 ને એલચી, 

એમને પાનના ંબીડલા ંદઈશ… y ૂદંડ4એ…. 

રંગ લાlયો y ૂદંડ4એ રંગ લાlયો, 

હોવે હોવે y ૂદંડ4એ રંગ લાlયો. 
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આજ ર/ Fવપનામા ંમe તોઆજ ર/ Fવપનામા ંમe તોઆજ ર/ Fવપનામા ંમe તોઆજ ર/ Fવપનામા ંમe તો 

આજ ર/ Fવપનામા ંમe તો ડોલતો >ંુગર દ4ઠો જો, 

ખળખળતી નKદ_ુ ંર/, સાહ/લી, મારા Fવપનામા ંર/. 
 

આજ ર/ Fવપનામા ંમે તો ઘ�મર વલો�ુ ંદ4�ંુ જો, 

દહ6 - Pૂધના વાટકા ર/, સાહ/લી, મારા Fવપનામા ંર/. 
 

આજ ર/ Fવપનામા ંમe તો લિવzગ લાકડ4 દ4ઠ4 જો, 

ઢ6ગલા ંને પોિતયા ંર/, સાહ/લી, મારા Fવપનામા ંર/. 
 

આજ ર/ Fવપનામા ંમe તો જટાળો જોગી દ4ઠો જો, 

સોનાની થાળ4 ર/, સાહ/લી, મારા Fવપનામા ંર/. 
 

આજ ર/ Fવપનામા ંમે તો પારસપીપળો દ4ઠો જો, 

(ળુસીનો .ારો ર/, સાહ/લી, મારા Fવપનામા ંર/. 
 

આજ ર/ Fવપનામા ંમે તો }લુાબી ગોટો દ4ઠો જો, 

{લKડયાનંી ફો_ુ ̀ર/, સાહ/લી, મારા Fવપનામા ંર/. 
 

ડોલતો >ુગંર ઇ તો અમારો સસરો જો, 

ખળખળતી નદ4એ ર/ સાX8ુ મારા ંના’તા’ંતા ંર/. 
 

ઘ�મર વલો�ુ ંઇ તો અમારો +ઠ જો, 

દહ6 - Pૂધના વાટકા ર/ +ઠાણી મારા ંજમતા’ંતા ંર/. 
 

લિવzગ - લાકડ4 ઇ તો અમારો દ/ર જો, 

ઢ6ગલ ેને પોિતયે ર/ દ/રાણી મારા ંરમતા’ંતા ંર/. 
 

જટાળો જોગી ઇ તો અમારો નણદોઇ જો, 

સોનાની થાળ4એ ર/ નણદ4 મારા ંખાતા’ંતા ંર/. 
 

પારસ પીપળો ઇ તો અમારો ગોર જો, 

(ળુસીનો .ારો ર/ ગોરાણી મારા ંNજૂતા’ંતા ંર/. 
 

}લુાબી ગોટો ઇ તો અમારો પરOયો જો, 

{લKડયાનંી ફો_ુ,̀ સાહ/લી, માર4 y ૂદંડ4મા ંર/. 
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મન ેક/ર કાટંો વાlયોમન ેક/ર કાટંો વાlયોમન ેક/ર કાટંો વાlયોમન ેક/ર કાટંો વાlયો 

હો રાજ ર/ ! 

વાવડ4ના ંપાણી ભરવા lયા’ંતા મને ક/ર કાટંો વાlયો. 

 

હો રાજ ર/ ! 

વડોદરાના વૈદડા તેડાવો, મારા ંકાટંKડયા કઢાવો, 

મને પાટKડયા બધંાવો; મને ક/ર કાટંો વાlયો. 

 

હો રાજ ર/ ! 

ધોરા8ના ઢોfલયા મગંાવો, માહં4 પાથરણા ંપથરાવો, 

આડા પડદલા બધંાવો; મને ક/ર કાટંો વાlયો. 

 

હો રાજ ર/ ! 

ઓશKરયેથી ખાડંfણયા ર/ કાઢો, મારા ધબક/ ખભંા Pુખ;ે 

મને ક/ર કાટંો વાlયો. 

 

હો રાજ ર/ ! 

સસરા8ને ચોવટ કરવા મેલો, મને U ૂઘંટડા કઢાવો; 

મને ક/ર કાટંો વાlયો. 

 

હો રાજ ર/ ! 

નણદંડ4ને સાસKરયે વળાવો, એના ંછો;ુડાનેં સોતી, 

મને ક/ર કાટંો વાlયો. 

 

હો રાજ ર/ ! 

ફfળયામાથંી પાડોસણને કાઢો, એના ર�Kટયાને સોતી, 

મને ક/ર કાટંો વાlયો. 
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દાદા હો દ4કર4દાદા હો દ4કર4દાદા હો દ4કર4દાદા હો દ4કર4 

દાદા હો દ4કર4, દાદા હો દ4કર4, વાગડમા ં ન દ/જો ર/ સૈ 

વાગડની વઢ4યારણ સાX ુદોQલી ર/, સૈયm ક/ હમચી, સૈયm ક/ હમચી 

દાદા હો દ4કર4, દાદા હો દ4કર4 

દ4એ દળાવે pનેુ, દ4એ દળાવે pનેુ, રાતલડ4એ કંતાવે ર/ સૈ 

પાછલે તે પરોઢ4એ પાણી મોકલ ેર/, સૈયm ક/ હમચી, સૈયm ક/ હમચી 

દાદા હો દ4કર4, દાદા હો દ4કર4 

ઓશીક/ �ઢોણી વk,ુ ઓશીક/ �ઢોણી વk,ુ પાગંતે સ6ચfણ_ુ ંર/ સૈ 

સામી તે ઓરડ4એ, વkુ તા;ંુ બેડ\ુ ંર/, સૈયm ક/ હમચી, સૈયm ક/ હમચી 

દાદા હો દ4કર4, દાદા હો દ4કર4 

ઘડો ન tડુ/ મારો, ઘડો ન tડુ/, મા;ંુ સ6ચfણ_ુ ંનવ Nગૂ ેર/ સૈ 

ઊગીને આથિમયો દ4 cૂવા કાઠંડ/ ર/, સૈયm ક/ હમચી, સૈયm ક/ હમચી 

દાદા હો દ4કર4, દાદા હો દ4કર4 

ઊડતા પખંીડા વીરા, ઊડતા પખંીડા વીરા, સદં/શો લઈ #જો ર/ સૈ 

દાદાને કહ/જો ક/ દ4કર4 cૂવે પડ/ ર/, સૈયm ક/ હમચી, સૈયm ક/ હમચી 

દાદા હો દ4કર4, દાદા હો દ4કર4 

કહ/જો દાદાને ર/, કહ/જો દાદાને ર/, માર4 માડ4ને નવ કહ/જો ર/ સૈ 

માડ4 માર4 hX ુસારશે ર/, સૈયm ક/ હમચી, સૈયm ક/ હમચી 

દાદા હો દ4કર4, દાદા હો દ4કર4 

cૂવે ન પડજો દ4કર4, cૂવે ન પડજો દ4કર4, અફ4fણયા ંનવ ઘોળજો ર/ સૈ 

7જવાળ4 તે આઠમના ંઆણા ંઆવશે ર/, સૈયm ક/ હમચી, સૈયm ક/ હમચી 

દાદા હો દ4કર4, દાદા હો દ4કર4 

કાકાના કાબKરયા, કાકાના કાબKરયા, મારા મામાના p ૂઝંKડયા ર/ સૈ 

વીરાના વKઢયારા વાગડ ઊતયા� ર/, સૈયm ક/ હમચી, સૈયm ક/ હમચી 

દાદા હો દ4કર4, દાદા હો દ4કર4 

કાકાએ સ6a_ુ,ં કાકાએ સ6a_ુ ંને મારા મામાએ ચડાG_ુ ંર/ સૈ 

વીરાએ hગણ બે>ંુ ફોKડ_ુ ંર/, સૈયm ક/ હમચી, સૈયm ક/ હમચી 

દાદા હો દ4કર4, દાદા હો દ4કર4 
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nમાલ મારો nમાલ મારો nમાલ મારો nમાલ મારો લેતા જજોલેતા જજોલેતા જજોલેતા જજો 

માર4 સગી નણદંના વીરા, nમાલ મારો લેતા જજો, 

nમાલ મારો લેતા જજો, ક/ દલ દ/તા જજો, 

માર4 સગી નણદંના વીરા, nમાલ મારો લેતા જજો ! 

લીલી ઘોડ4ના અસવાર ર/, nમાલ મારો લેતા જજો, 

એ લેતા જજો, ક/ દલ તમા;ંુ દ/તા જજો, 

માર4 સગી નણદંના વીરા, nમાલ મારો લેતા જજો ! 

ઓjયા વાfણયાના હાટનો લીલો nમાલ, 

માર4 સગી નણદંના વીરા, nમાલ મારો લેતા જજો ! 

ઉતારા આલીશ ઓરડા, nમાલ મારો લેતા જજો, 

મેડ4 મોલાI_ુ ંમાણ-ુ ંક/ nમાલ મારો લેતા જજો – માર4 સગી…. 

ભોજન આલીશ લાડવા, nમાલ મારો લેતા જજો, 

તને પીરXુ ંસાકKરયો કંસાર, nમાલ મારો લેતા જજો – માર4 સગી…. 

નાવણ આલીશ cંુKડ_ુ,ં એ nમાલ મારો લેતા જજો, 

fબલfણયા તળાવ #ઈ-ુ,ં nમાલ મારો લેતા જજો ! 

માર4 સગી નણદંના વીરા, nમાલ મારો લેતા જજો ! 
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મમતાનો વીરડો ર/ માર4 માવડ4મમતાનો વીરડો ર/ માર4 માવડ4મમતાનો વીરડો ર/ માર4 માવડ4મમતાનો વીરડો ર/ માર4 માવડ4 

હ/ એવો મમતાનો વીરડો ર/ માર4 માવડ4. 

હ/ વહ/ સદા hખે અમીધાર ર/ માવલડ4 માર4. 

હ/ એવા મધથી ર/ મીઠડા ંતે તારા વેણલા ં

હ/ હોઠ/ ઝર/ હ/ત ભારોભાર ર/ માવલડ4 માર4. 

મમતાનો વીરડો ર/… 

હ/ એવા પથરા ંર/ +ટલા ંર/ N�ૂયા દ/વને… ર/ માએ (2) 

હ/ નવનવ મKહના કોઠ/ 8jયા વાર ર/ માવલડ4 માર4. 

મમતાનો વીરડો ર/… 

હ/ એવા ભીને ર/ રહ4ને Xકૂ/ XવૂડાGયા 

હ/ ક/મ D\ૂુ ંkુ ંમા તારા ઉપકાર ર/ માવલડ4 માર4. 

મમતાનો વીરડો ર/… 

હ/ જનની #ણે જગદંબા?ુ ંnપ ર/ માવલડ4 માર4. 

હ/ એવો મમતાનો વીરડો ર/ માર4 માવડ4.  
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કોણ હલાવે લ6બડ4 ન ેકોણ :લાવ ેપીપળ4કોણ હલાવે લ6બડ4 ન ેકોણ :લાવ ેપીપળ4કોણ હલાવે લ6બડ4 ન ેકોણ :લાવ ેપીપળ4કોણ હલાવે લ6બડ4 ન ેકોણ :લાવ ેપીપળ4 

 

કોણ હલાવે લ6બડ4 ને કોણ :લાવે પીપળ4 

ભાઇની બેની લાડક4 ને ભાઇલો :લાવે ડાળખી… 

લ6બડ4ની આજ ડાળ :લાવે, લ6બોળ4 ઝોલા ખાય, 

હ6ચકો નાનો બેનનો એવો, આમ :લOયો #ય, 

લ6\ડુ4 લ6બડ4 હ/ઠ/, બેનીબા Kહzચક/ હ6ચે. 

કોણ હલાવે… 

એ પખંીડા, પખંીડા, ઓરા આવો એ પખંીડા, 

બેની માર4 હ6ચક/ હ6ચે, ડાળ4ઓ (ુ ં:લાવ, 

પખંીડા ડાળ4એ બેસો, પોપટ8 5ેમથી હ6ચો. 

કોણ હલાવે… 

આજ હ6ચો>ુ બેનડ4 તારા હ/ત કQા ના #ય, 

મીઠડો વા_ ુઆજ બેની તારા હ6ચક/ બેસી #ય 

કોયલ ને મોરલા બોલે, બેની નો હ6ચકો ડોલે. 

કોણ હલાવે લ6બડ4 ને કોણ :લાવે પીપળ4 

ભાઇની બેની લાડક4 ને ભઇલો :લાવે, બેનડ4 gુલ,ે ભાઇલો :લાવે ડાળખી.  
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જpનુા ન ેકાઠં/ કાજpનુા ન ેકાઠં/ કાજpનુા ન ેકાઠં/ કાજpનુા ન ેકાઠં/ કા’નો વાસંળ4 વગાડતોનો વાસંળ4 વગાડતોનો વાસંળ4 વગાડતોનો વાસંળ4 વગાડતો 

જpનુા ને કાઠં/ કા’નો વાસંળ4 વગાડતો 

Xરૂ એના એવા ર/લાઈ ર/… 

વાસંળ4ના Xરૂ Xનૂી, ગોપીઓ ભાન Dલૂી 

Xરૂ એના એવા ર/લાઈ ર/… 

ઝરમર ઝરમર મેkુfલયો વરસે, 

રાધા સગં કા’નો ભ6#ઈ ર/… 

કાળ4 કાળ4 વાદળ4મા ંવીજળ4 ઝtકૂ4, 

બાર/ મેઘ આ+ મડંાઈ ર/… 

જpનુા ને કાઠં/… 

મનમા ંમારા ઉમગં એવો #lયો, 

મીરા ંથઇ (જુમા ંસમાઈ #=… 

િવરહની વેદના હવે સહાય ના, 

ઓ &યામ, pજુને સમાવી લે… 

જpનુા ને કાઠં/…  
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લીલી લીલી �ઢોણી હ4રની ર/લીલી લીલી �ઢોણી હ4રની ર/લીલી લીલી �ઢોણી હ4રની ર/લીલી લીલી �ઢોણી હ4રની ર/ 

લીલી લીલી �ઢોણી હ4રની ર/, 

મને પાણી ભયા�ની ઘણી હmશ ર/; 

લીલી �ઢોણી હ4રની ર/. 

સાકંડ4 શેર4મા ંસસરો સામા મuયા ર/, 

મને લાજ કાઢ�ાની ઘણી હmશ ર/. – લીલીo 

સાકંડ4 શેર4મા ં+ઠ8 સામા મuયા ર/, 

મને ઝી�ુ ંબોjયાની ઘણી હmશ ર/. – લીલીo 

સાકંડ4 શેર4મા ં+ઠાણી સામા મuયા ર/, 

મને ઠ/કડ4 કયા�ની ઘણી હmશ ર/. – લીલીo 

સાકંડ4 શેર4મા ંદ/ર8 સામા મuયા ર/, 

મને હFયા-બોjયાની ઘણી હmશ ર/. – લીલીo 

સાકંડ4 શેર4મા ંનણદ4 સામા મuયા ર/, 

મને મા�ુ ં} ૂ�ંયાની ઘણી હmશ ર/. – લીલીo 

સાકંડ4 શેર4મા ંવાલમ સામા મuયા ર/, 

મને મોoંુ મલકાGયાની હmશ ર/. – લીલીo 
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સૈયર મeદ4 લે-ુ ંર/સૈયર મeદ4 લે-ુ ંર/સૈયર મeદ4 લે-ુ ંર/સૈયર મeદ4 લે-ુ ંર/ 

મeદ4 લે-ુ,ં મeદ4 લે-ુ,ં મeદ4 મોટા ઝાડ, 

એક હલા@ુ ંડાળ Iયાર/ ડાળા ંહલે ચાર, 

સૈયર મeદ4 લે-ુ ંર/. 

માર4 સાXએુ એમ ક�ુ ંક/ વાસીદા ંવાળ4 મેલ, 

મe ભોળ4એ એમ #O_ુ ંક/ સાવરણી બાળ4 મેલ, 

સૈયર મeદ4 લે-ુ ંર/. 

માર4 સાXએુ એમ ક�ુ ંક/ પાણીડા ંભર4 મેલ, 

મe ભોળ4એ એમ #O_ુ ંક/ બેડલા ંફોડ4 મેલ, 

સૈયર મeદ4 લે-ુ ંર/. 

માર4 સાXએુ એમ ક�ુ ંક/ રોટલા ઘડ4 મેલ, 

મe ભોળ4એ એમ #O_ુ ંક/ yલૂો ખોદ4 મેલ, 

સૈયર મeદ4 લે-ુ ંર/. 

માર4 સાXએુ એમ ક�ુ ંક/ કોડમા ંદ4વો મેલ, 

મe ભોળ4એ એમ #O_ુ ંક/ સોડમા ંદ4વો મેલ, 

સૈયર મeદ4 લે-ુ ંર/. 

મeદ4 લે-ુ,ં મeદ4 લે-ુ,ં મeદ4 મોટા ઝાડ, 

એક હલા@ુ ંડાળ Iયાર/ ડાળા ંહલે ચાર, 

સૈયર મeદ4 લે-ુ ંર/. 
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પાણી lયાંપાણી lયાંપાણી lયાંપાણી lયા’ંતા ંર/તા ંર/તા ંર/તા ંર/, બનેી અમે તળાવના ંર/બનેી અમે તળાવના ંર/બનેી અમે તળાવના ંર/બનેી અમે તળાવના ંર/ 

પાણી lયા’ંતા ંર/, બેની અમે તળાવના ંર/, 

પાળેથી લપFયો પગ, બેડા ંમારા ંનદંવાણા ંર/. 

ચોર/ બેઠા ર/ બેની, મારા સસરા8 ર/, 

ક/મ કર4 ઘરમા ંજઈશ? બેડા ંમારા ંનદંવાણા ંર/… પાણી… 

લાબંા તાણીશ ર/ બેની, મારા U ૂઘંટા ર/, 

હળવી હળવી જઈશ, બેડા ંમારા ંનદંવાણા ંર/… પાણી… 

ડ/લીએ બેઠા ર/ બેની, મારા +ઠ8 ર/, 

ક/મ કર4 ઘરમા ંજઈશ? બેડા ંમારા ંનદંવાણા ંર/… પાણી… 

સરડક તાણીશર/ બેની, મારા U ૂઘંટા ર/, 

હળવી હળવી જઈશ, બેડા ંમારા ંનદંવાણા ંર/… પાણી… 

મેડ4એ બેઠો ર/ બેની, મારો પરOયો ર/, 

ક/મ કર4 ઘરમા ંજઈશ? બેડા ંમારા ંનદંવાણા ંર/… પાણી… 

આછા તાણીશ ર/ બેની, મારા U ૂઘંટા ર/, 

nમbમ કરતી જઈશ, બેડા ંમારા ંનદંવાણા ંર/. 

પાણી lયા’ંતા ંર/, બેની અમે તળાવના ંર/, 

પાળેથી લપFયો પગ, બેડા ંમારા ંનદંવાણા ંર/. 
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અચકો મચકો કા ંર/ અલીઅચકો મચકો કા ંર/ અલીઅચકો મચકો કા ંર/ અલીઅચકો મચકો કા ંર/ અલી 

તમે Kકયા તે ગામના ંગોર4 રાજ  

અચકો મચકો કા ંર/ અલી ?  

    અમે નવાનગરના ગોર4 રાજ  

    અચકો મચકો કા ંર/ અલી ?  

તમે Kકયા તે ગામથી આGયા રાજ  

અચકો મચકો કા ંર/ અલી ?  

    અમે પોરબદંરથી આGયા રાજ  

    અચકો મચકો કા ંર/ અલી ?  

તમે ક/ટલી તે બેન cંુવાર4 રાજ  

અચકો મચકો કા ંર/ અલી ?  

     અમે સાતે બેન cંુવાર4 રાજ  

     અચકો મચકો કા ંર/ અલી ?  

તમે ક/ટલા ભાઈ cંુવારા રાજ  

અચકો મચકો કા ંર/ અલી ?  

    અમે સાતે ભાઈ cંુવારા રાજ  

    અચકો મચકો કા ંર/ અલી ?  

તમને કઈ ક!યા ગમશે રાજ  

અચકો મચકો કા ંર/ અલી ?  

    અમને શામળ4 ક!યા ગમશે રાજ  

    અચકો મચકો કા ંર/ અલી ?  

એ કાળ4ને -ુ ંકરશો રાજ  

અચકો મચકો કા ંર/ અલી ?  

    એ કાળ4 ને કામણગાર4 રાજ  

    અચકો મચકો કા ંર/ અલી ?  

અમે નવાનગરની છોર4 રાજ  

અચકો મચકો કા ંર/ અલી ?  
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આજ ર/ સપનામા ંમe તો ડોલતો >ુગંર દ4ઠોઆજ ર/ સપનામા ંમe તો ડોલતો >ુગંર દ4ઠોઆજ ર/ સપનામા ંમe તો ડોલતો >ુગંર દ4ઠોઆજ ર/ સપનામા ંમe તો ડોલતો >ુગંર દ4ઠો 

આજ ર/ સપનામા ંમe તો ડોલતો >ંુગર દ4ઠો જો, 

ખળખળતી નKદ= ર/ સાહ/લી મારા સપનામા ંર/. 

આજ ર/ સપનામા ંમે તો ઘ�મર-વલો�ુ ંદ4�ંુ જો, 

દહ6Pૂધના વાટકા ર/ સાહ/લી મારા સપનામા ંર/. 

આજ ર/ સપનામા ંમe તો લિવzગ-લાકડ4 દ4ઠ4 જો, 

ઢ6ગલા ંને પોિતયા ંર/ સાહ/લી મારા સપનામા ંર/. 

આજ ર/ સપનામા ંમe તો જટાળો જોગી દ4ઠો જો, 

સોનાની થાળ4 ર/ સાહ/લી મારા સપનામા ંર/. 

આજ ર/ સપનામા ંમે તો પારસપીપળો દ4ઠો જો, 

(ળુસીનો .ારો ર/ સાહ/લી મારા સપનામા ંર/. 

આજ ર/ સપનામા ંમે તો }લુાબી ગોટો દ4ઠો જો, 

{લKડયાનંી ફોરમ ર/ સાહ/લી મારા સપનામા ંર/. 

ડોલતો >ુગંર ઈ તો અમારો સસરો જો, 

ખળખળતી નદ4એ ર/ સાX8ુ મારા ં!હાતા’ંતા ંર/. 

ઘ�મર-વલો�ુ ંઈ તો અમારો +ઠ જો, 

દહ6Pૂધના વાટકા ર/ +ઠાણી મારા ંજમતા’ંતા ંર/. 

લિવzગ-લાકડ4 ઈ તો અમારો દ/ર જો, 

ઢ6ગલ ેને પોિતયે ર/ દ/રાણી મારા ંરમતા’ંતા ંર/. 

જટાળો જોગી ઈ તો અમારો નણદોઈ જો, 

સોનાની થાળ4એ ર/ નણદ4 મારા ંખાતા’ંતા ંર/. 

પારસપીપળો ઈ તો અમારો ગોર જો, 

(ળુસીનો .ારો ર/ ગોરાણી મારા ંNજૂતા’ંતા ંર/. 

}લુાબી ગોટો ઈ તો અમારો પરOયો જો, 

{લKડયાનંી ફોરમ સાહ/લી માર4 y ૂદંડ4મા ંર/. 
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આભમા ંઝીણી ઝtકૂ/ વીજળ4 ર/આભમા ંઝીણી ઝtકૂ/ વીજળ4 ર/આભમા ંઝીણી ઝtકૂ/ વીજળ4 ર/આભમા ંઝીણી ઝtકૂ/ વીજળ4 ર/ 

આભમા ંઝીણી ઝtકૂ/ વીજળ4 ર/ 

ક/ ઝીણા ઝરમર વરસે મેઘ 

}લુાબી ! ક/મ કર4 #શો ચાકર4 ર/ ! 

ભ6#ય હાથી ને ભ6#ય ઘોડલા ંર/, 

ક/ ભ6#ય હાથીનો બેસતલ Xબૂો 

}લુાબી ! ક/મ કર4 #શો ચાકર4 ર/ ! – આભમાoં 

ભ6#ય મેડ4 ને ભ6#ય માfળયા ંર/ 

ક/ ભ6#ય મેડ4ની બેસતલ રાણી 

}લુાબી ! ક/મ કર4 #શો ચાકર4 ર/ ! – આભમાoં 

ભ6#ય બાર4 ને ભ6#ય બગંલા ર/ 

ક/ ભ6#ય બાર4નો બેસતલ Xબૂો 

}લુાબી ! ક/મ કર4 #શો ચાકર4 ર/ ! – આભમાoં 

ભ6#ય લીલી ઘોડ4 ને પીળો ચાબખો  ર/ 

ભ6#ય પાતfળયો અસવાર 

}લુાબી ! ક/મ કર4 #શો ચાકર4 ર/ ! – આભમાoં 

તમને વા’લી દરબાર4 ચાકર4 ર/, 

ક/ અમને વા’લો તમારો 8વ 

}લુાબી ! નહ6 #વા દ= ચાકર4 ર/ ! – આભમાoં 
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સાયબાસાયબાસાયબાસાયબા,  kુ ંkુ ંkુ ંkુ ં તોતોતોતો  MાબંાનીMાબંાનીMાબંાનીMાબંાની  હ/jયેહ/jયેહ/jયેહ/jયે  પાણીપાણીપાણીપાણી  નૈનનૈૈનૈ  ભ;ંુભ;ંુભ;ંુભ;ંુ  

સાયબા,  kુ ં તો  Mાબંાની  હ/jયે  પાણી  નૈ  ભ;ંુ  ર/  લોલ, 

સાયબા,  pનેુ  nપલા  બેડાની  ઘણી  હામ  ર/ 

સાયબા,  pનેુ  pુબંઇમા ં મો’લ  ચણાવજો  ર/  લોલ. 

સાયબા,  માર/  સાસરો  ભલા  પણ  વેગળા  ર/  લોલ, 

સાયબા,  pનેુ  U ૂઘંટ  કાઢ�ાની  ઘણી  હામ  ર/. -  સાયબા,  pનેુ… 

સાયબા,  માર4  સાX ુ ભલા ં પણ  વેગળા  ર/  લોલ, 

સાયબા,  pનેુ  પગે  પડEાની  ઘણી  હામ  ર/. -  સાયબા,  pનેુ… 

સાયબા,  માર/  +ઠ  ભલા  પણ  વેગળા  ર/  લોલ, 

સાયબા,  pનેુ  ઝી�ુ ં બોjયાની  ઘણી  હામ  ર/. -  સાયબા, pનેુ… 

સાયબા,  માર/  +ઠાણી  ભલા ં પણ  વેગળા ં ર/  લોલ, 

સાયબા,  pનેુ  વાદ  વ^ાની  ઘણી  હામ  ર/. -  સાયબા, pનેુ… 

સાયબા,  મારો  દ/ર  ભલા  પણ  વેગળા  ર/  લોલ, 

સાયબા,  pનેુ  હFયા  બોjયાની  ઘણી  હામ  ર/. -  સાયબા, pનેુ… 

સાયબા,  માર4  દ/રાણી  ભલા ં પણ  વેગળા  ર/  લોલ, 

સાયબા,  pનેુ  જોડ/  ર/’વાની  ઘણી  હામ  ર/. -  સાયબા, pનેુ… 
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છલકા( ુ ંઆવે બડે\ુંછલકા( ુ ંઆવે બડે\ુંછલકા( ુ ંઆવે બડે\ુંછલકા( ુ ંઆવે બડે\ુ ં

છલકા( ુ ંઆવે બેડ\ુ ં! 

મલકાતી આવે નાર ર/ માર4 સાહ/લી?ુ ંબેડ\ુ ં– 

                                           છલકા( ુ ંઆવે બેડ\ુ…ં 

મારા ગામના Xતુાર4 ર/ વીરા તમને વીન@ુ,ં 

માર4 માડંવડ4 ઘડ4 લાવો ર/ માર4 સાહ/લી?ુ ંબેડ\ુ ં- 

                                           છલકા( ુ ંઆવે બેડ\ુ…ં 

મારા ગામના \હુાર4 ર/ વીરા તમને વીન@ુ,ં 

માર4 માડંવડ4 મઢ4 લાવો ર/ માર4 સાહ/લી?ુ ંબેડ\ુ ં- 

                                           છલકા( ુ ંઆવે બેડ\ુ…ં 

મારા ગામના રંગાર4 ર/ વીરા તમને વીન@ુ,ં 

માર4 માડંવડ4 રંગી લાવો ર/ માર4 સાહ/લી?ુ ંબેડ\ુ ં- 

                                           છલકા( ુ ંઆવે બેડ\ુ…ં 

મારા ગામના cંુભાર4 ર/ વીરા તમને વીન@ુ,ં 

માર/ ગરબે કોKડયા ંમેલાવો ર/ માર4 સાહ/લી?ુ ંબેડ\ુ ં– 

                                           છલકા( ુ ંઆવે બેડ\ુ…ં 

મારા ગામના િપz#ર4 ર/ વીરા તમને વીન@ુ,ં 

મારા ગરબે Kદવેટ મેલાવો ર/ માર4 સાહ/લી?ુ ંબેડ\ુ ં– 

                                           છલકા( ુ ંઆવે બેડ\ુ…ં 

મારા ગામના ઘાચંીડા ર/ વીરા તમને વીન@ુ,ં 

માર/ ગરબે Kદવેલ Nરુાવો ર/ માર4 સાહ/લી?ુ ંબેડ\ુ ં-  

                                           છલકા( ુ ંઆવે બેડ\ુ…ં 

મારા ગામના મોતીઆરા ર/ વીરા તમને વીન@ુ,ં 

મારો ગરબો ભલેરો શણગાર ર/ માર4 સાહ/લી?ુ ંબેડ\ુ ં- 

                                           છલકા( ુ ંઆવે બેડ\ુ…ં 

મારા ગામની દ4કKર_ુ ંર/ બેની તમને વીન@ુ,ં 

મારો ગરબો ભલેરો ગવરાવો ર/ માર4 સાહ/લી?ુ ંબેડ\ુ ં- 

                                           છલકા( ુ ંઆવે બેડ\ુ…ં 

મારા ગામની વkવુા;ુ ર/ ભાભી તમને વીન@ુ,ં 

મારો ગરબો ભલેરો ઝીલાવો ર/ માર4 સાહ/લી?ુ ંબેડ\ુ ં- 

                                           છલકા( ુ ંઆવે બેડ\ુ…ં 
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ભા}ુ ંતો માર4 ભોમકા લા+ ને ભોKરzગ ઝીલે ન ભારભા}ુ ંતો માર4 ભોમકા લા+ ને ભોKરzગ ઝીલે ન ભારભા}ુ ંતો માર4 ભોમકા લા+ ને ભોKરzગ ઝીલે ન ભારભા}ુ ંતો માર4 ભોમકા લા+ ને ભોKરzગ ઝીલે ન ભાર 

 

ભા}ુ ંતો માર4 ભોમકા લા+ ને ભોKરzગ ઝીલે ન ભાર, 

હ/ મે;ુ સર4ખા ડોલવા લાગે એને આકાશનો આધાર, 

મેરામણ માઝા ન pકુ/ ચેલૈયો સતનો yકુ/.(2) 
 

મોર�વજ રા#એ 7ગ વેરાGયા, દ4ધા કણ� દાન,(2) 

િશબી રા#એ #ંઘને કાપી,(2) Iયાર/ મuયા ભગવાન. 

                                        - મેરામણo 

દધીચી ઋિષને દ/વતા યાચે, વાસંા?ુ ંકરવા વજર,(2) 

હ/ cુહાડ/ +ના 7ગડા કા[યા,(2) Iયાર/ મuયા ભગવાન. 

                                        - મેરામણo 

િશર મળે પણ સમય મળે નKહ, સા] ુછે મેમાન,(2) 

હ/ અવસર આGયે પાછા ન પડ4એ,(2) કાયા થાય cુરબાન. 

                                        - મેરામણo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
https://okanha.wordpress.com Page 38 

સોનાની સાકંળે બા�ંયોસોનાની સાકંળે બા�ંયોસોનાની સાકંળે બા�ંયોસોનાની સાકંળે બા�ંયો    KહzડોળોKહzડોળોKહzડોળોKહzડોળો 
 

સોનાની સાકંળે બા�ંયો Kહzડોળો hબાની ડાળ, 

nપાના ંકડલા ંચાર, 

વા’લો મારો હ6ચે Kહzડોળે.... hબાની ડાળ o 

બાયેં બાgુબધં બેરખા ર/ hબાની ડાળ (2) 

Kકનખાબી Xરુવાલ, 

વા’લો મારો હ6ચે Kહzડોળે.... hબાની ડાળ o 

ચડવા તે ઘોડલા હસંલા ર/, hબાની ડાળ (2) 

િપતળ4યા પલાણ, 

વા’લો મારો હ6ચે Kહzડોળે.... hબાની ડાળ o 

પગે રાઠોડ4 મોજડ4 ર/, hબાની ડાળ (2) 

ચાલે ચટકતી ચાલ, 

વા’લો મારો હ6ચે Kહzડોળે.... hબાની ડાળ o 

માથે મેવાડ4 મોfળયા,ં hબાની ડાળ (2) 

દશે hગળ4એ વેઢ, 

વા’લો મારો હ6ચે Kહzડોળે.... hબાની ડાળ o 
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માલમ માલમ માલમ માલમ મોટા ંહલસેા ં( ુ ંમારમોટા ંહલસેા ં( ુ ંમારમોટા ંહલસેા ં( ુ ંમારમોટા ંહલસેા ં( ુ ંમાર 

 

માલમ મોટા ંહલેસા ં( ુ ંમાર, 

                  માર/ #@ુ ંમધદKરયાની પાર 

મે�ુ ંમા_ુ ̀છે મને ભાભલડ4એ, 

                  દ/’ર આળહનો સરદાર; 

હ/... ભાઈ કમાય ને ભાઈ ઘોડલા ંખલેવે, 

                  એનો બuયો અવતાર ર/...માલમo 
 

#@ુ ંછે માર/ #વા બદંર/ �યા ં

લખમીનો નKહ પાર 

હ/... #વે fગયા કોઈ પાછા ન આવે, 

આવે તો બેડલો પાર ર/...માલમo 

 
 

#@ુ ંછે માર/ િસzહલ�ીપમા ં

પરણવા પદમણી નાર; 

હ/... મોતીડ/ પmખે જો ભાભલડ4 માર4 

તો તો 8વવામા ંસાર ર/...માલમo 
 

ક/સરભીના તમે 8વો ભાભલડ4 મારા ં

8વો 8ભલડ4ની ધાર; 

હ/... મેણા માર4ને માર4 મિત Xધુાર4 

ખોjયા તે મનના �ાર ર/...માલમo 
 

માલમ મોટા ંહલેસા ં( ુ ંમાર, 

                  માર/ #@ુ ંમધદKરયાની પાર 
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અમર {લવeઝણોઅમર {લવeઝણોઅમર {લવeઝણોઅમર {લવeઝણો  
 

અધમણ સો?ુ ંને અધમણ nNુ;ં 

                  તેનો ઘડાયો {લવeઝણો ર/ ! 

વeઝણો મેલીને અમે જલપાણી �યા’ંતા;ં 

                             નાના KદયKરયે સતંાડEો {લવeઝણો ર/ ! 
 

કાતંો Kદયર ! તમને હાથીડા લઇ આ\ુ;ં 

                આલો, અમર {લવeઝણો ર/ ! 

તમારા હાથીડા ભો#ઈ ! ચઢતા ંન આવડ/; 

             નથી લીધો, {લવeઝણો ર/ ! 
 

કાતંો Kદયર ! તમને ઘોડ4લા લઇ આ\ુ;ં 

            આલો, અમર {લવeઝણો ર/ ! 

તમારા ઘોડ4લા ભો#ઈ ! ખેલતા ંન આવડ/; 

            નથી લીધો, {લવeઝણો ર/ ! 
 

કાતંો Kદયર ! તમને ધોર4ડા લઇ આ\ુ;ં 

             આલો, અમર {લવeઝણો ર/ ! 

તમારા ધોર4ડા ભો#ઈ ! હાકંતા ંન આવડ/; 

            નથી લીધો, {લવeઝણો ર/ ! 
 

કાતંો Kદયર ! તમને વેલડ4યો લઇ આ\ુ;ં 

               આલો, અમર {લવeઝણો ર/ ! 

તમાર4 વેલડ4યો ભો#ઈ ! જોડતા ંન આવડ/; 

            નથી લીધો, {લવeઝણો ર/ ! 
 

કાતંો Kદયર ! તમને જોટડ4યો લઇ આ\ુ;ં 

             આલો, અમર {લવeઝણો ર/ ! 

તમાર4 જોટડ4યો ભો#ઈ ! દો’તા ંન આવડ/; 

             નથી લીધો, {લવeઝણો ર/ ! 
 

કાતંો Kદયર ! તમને બેની પરણા@ુ;ં 

            આલો, અમર {લવeઝણો ર/ ! 

તમાર4 બેની ભો#ઈ ! હરખે પરણાવો; 

            સામો પડEો {લવeઝણો ર/ ! 
 

અમારો હતો એ અમને ર/ આjયો ! 

               તમને પરણા@ ુ ંકાળ4 cતૂર4 ર/ ! 
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વાસતંી વગડોવાસતંી વગડોવાસતંી વગડોવાસતંી વગડો 
 

ભર4એ  હZયે  ઉમગંની  ઝોળ4 

રમીએ }લુાલે રંગભર4 હોળ4 

ઉરના  ઓવાર/, વસતંના બોલે 

આ 5ેમ?ુ ં પટા;ંુ  કોણ ખોલે? 

સKહયર મોર4,વગડો વીણવા જઈએ 

નાચતંા મોરલા, વસતંના વાયરા 

cંુજcંુજ ગાજતંા, કોયલના ડાયરા 

ક/Xડુ/ ચઢ4ને  કોઈ બોલે 

જગ આrુ ંઝીલીને ડોલે 

સKહયર મોર4,વગડો ઝીલવા જઈએ 

nમ:મ કર(ુ ં આવે ઝર�ુ ં

ભ6જવીને  #ય  એ છા?ુ ં

નયનો  રમાડ/,  શરમ ભોળ4 

હાલ શોધીએ ખળખળ દોડ4 

સKહયર મોર4, વગડ/ bલવા જઈએ 

પાવન  પમરાટ/  ડોલી  } ૂથંી 

ઉગતા ઈ!Pુને , બાધંીએ દોર4 

વસતંના વાયરા લપેટ4 

સKહયર મોર4, 

મેળામા ં  મહાલવા  જઈએ 

આજ વગડો વીણવા જઈએ 

મઢ/ ર/ {લડા ંમાનવના ંદલડા ં

હ6ચે  ઉમગેં,  હKરયાળા ંવગડા ં

લહ/Kરયાની  ભાતોને   ઝોલે, 

સKહયર મોર4, 

હરખ   વધાવવા    જઈએ 

આજ વગડો વીણવા જઈએ. 
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પેપપેેપે'લા તે પેલા તે પેલા તે પેલા તે પ'ેલા gુગમા રાણીલા gુગમા રાણીલા gુગમા રાણીલા gુગમા રાણી 

પે'લા તે પે'લા gુગમા રાણી 

( ુહતી પોપટ4 ને, અમે ર/ પોપટ રા# રામના ં

હો8 ર/ અમે ર/ પોપટ રા# રામના.ં 
 

ઓતરાદ/ ખડંમા ંhબલો પા.ો Iયાર/ 

Xડૂલે મર/લ pનેુ ચાચં રાણી પ6ગળા 

હ/... પીડ/ ફક4ર/ મારા 5ાણ જ હયા�ને 

યોય ન હાલી મોર4 સાથ માર4 પ6ગળા 

દનડા સભંારો ખ�મા, Nવૂ�જ!મના સેહવાસના ં
 

હ/... બી#-બી# gુગમા ંરાણી, 

( ુહતી pગૃલી ર/ અમે ર/ pગેૃ0ર ર# રામના,ં 

મધરાતે વનમા ંપારધી એ ફાસંલો બા�ંયો 

પડતા ંછાડંEા મારા 5ાણ રાણી પ6ગળા 

હ/... પીડ/ ફક4ર/ મારા 5ાણ જ હયા�ને 

યોય ન હાલી મોર4 સાથ માર4 પ6ગળા 

દનડા સભંારો ખ�મા, Nવૂ�જ!મના સેહવાસના ં
 

હ/....Mી# Mી# gુગમા રાણી 

(ુ ંહતી �ા ણીને અમે ર/ તપે0ર રા# રામના 

ખડંલીક વનમા ં{લ વીણવા lયાતા ંIયાર/, 

ડિસયેલ કા�ડો નાગ રાણી પ6ગળા, 

હ/... પીડ/ ફક4ર/ મારા 5ાણ જ હયા�ને 

યોય ન હાલી મોર4 સાથ માર4 પ6ગળા 

દનડા સભંારો ખ�મા, Nવૂ�જ!મના સેહવાસના ં
 
 

ચોથા ચોથા gુગમા રાણી 

(ુ ંહતી પ6ગળા ને અમે ર/ ભરતર4 રા# રામના ં

હ/.... ચાર ચાર _ગુમા ંવાસ હતોને 

તોય ના હાલી માર4 સાથ રણી પ6ગળા 

દનડા સભંારો ખ�મા, Nવૂ�જ!મના સેહવાસના ં
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મોરલીમોરલીમોરલીમોરલી તેતતેેતે ચાલીચાલીચાલીચાલી રંગરંગરંગરંગ nસણેnસણેnસણેnસણે ર/ર/ર/ર/ 
 

મોરલી તે ચાલી રંગ nસણે ર/ 

એને કોણ મનાવા #ય ર/ રંગ મોરલી 
 

એને સસરો મનાવવા #ય ર/ રંગ મોરલી 

સસરાની વાળ4 kુ ં તો નહ6 ર/ વ�ં ર/ 

હા,ં હ7ં, હોવે 

kુ ં તો માર/ મKહયર જઈશ રંગ મોરલી 
 

મોરલી તે ચાલી રંગ nસણે ર/ 

એને કોણ મનાવા #ય ર/ રંગ મોરલી 
 

એને +ઠ મનાવવા #ય ર/ રંગ મોરલી 

+ઠની વાળ4 kુ ં તો નહ6 ર/ વ�ં ર/ 

હા,ં હ7ં, હોવે 

kુ ં તો માર/ મKહયર જઈશ રંગ મોરલી 
 

મોરલી તે ચાલી રંગ nસણે ર/ 

એને કોણ મનાવા #ય ર/ રંગ મોરલી 
 

એને પરOયો મનાવવા #ય ર/ રંગ મોરલી 

પરOયાની વાળ4 kુ ં તો ઝટ વ�ં ર/ 

હા,ં હ7ં, હોવે 

kુ ં તો માર/ સાસર જઈશ રંગ મોરલી 
 

મોરલી તે ચાલી રંગ nસણે ર/ 

મોરલી તે ચાલી રંગ nસણે ર/ 
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nડ4nડ4nડ4nડ4 ને રંગીલીને રંગીલીને રંગીલીને રંગીલી  
 

nડ4 ને રંગીલી Gહાલા તાર4 વાસંળ4 ર/ લોલ 

nડ4 ને રંગીલી Gહાલા તાર4 વાસંળ4 ર/ લોલ 

 

આ વાસંલડ4 માર/ મKંદKરયે સભંળાય જો 

આ પાણીડાનંી મશે ર/ 8વણ જોવા િનસયા̀ ર/ લોલ 

 

આ બેડા ં તે મેjયા માન સરોવર પાળ જો 

આ �ઢોળ4 વળગાડ4 hબfલયાની ડાળમા ં ર/ લોલ 

 

આ ગોપી હાjયા વગડા તે વનની મોઝાર જો 

આ કાન વણખોટ4લા ક/ડો મારો રોક4 ઊભા ર/ લોલ  

 

આ ક/ડો મેલો પાતfળયા ભગવાન જો 

આ સાXડુ4 હઠ4લી માર4 નરદમ મેણા ં બોલશે ર/ લોલ 

 

આ વાગે તારા ઝાઝંરનો ઝણકાર જો 

આ હળવા હળવા હાલે ચાલે ર/ રાણી રાિધકા ર/ લોલ 

 

8વલડો મારો આcુળ Gયાcુળ થાય જો 

આ અKહયા ં તો દ4ઠા ં મe તો કામણગારા કાનને ર/ લોલ 

 

આ નીરખી નીરખી થઈ � ં kુ ં તો !યાલ જો 

આ નરસ¡યાના Fવામી અમને બા_ુ ં ભલે મuયા ં ર/ લોલ 

 

nડ4 ને રંગીલી Gહાલા તાર4 વાસંળ4 ર/ લોલ 

nડ4 ને રંગીલી Gહાલા તાર4 વાસંળ4 ર/ લોલ 
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તેજમલતેજમલતેજમલતેજમલ ઠાકોરઠાકોરઠાકોરઠાકોર 

 

ઉગમણી ધરતીના દાદા કોરા કાગળ આGયા ં ર/ 

ઈ ર/ કાગળ દાદ/ ડ/લીએ વચંાGયા ં ર/ 
 

કાકો વાચંે ન ે દાદો રહ રહ ;ુવે ર/ 

ઉપરવાડ/થી તેજમલ ડોકાણા ં ર/ 
 

શીદને ;ુવો છો દાદા -ુ ં છે અમને કહો ન ે ર/ 

દળકટક આG_ુ ં છે દ4કર4 વહાર/ કોણ ચડશે ર/ 
 

સાત સાત દ4કર4એ દાદો વાfંઝયો કહ/વાણો ર/ 

હZયે Kહ�મત રાખો દાદા અમે વહાર/ ચડ-ુ ં ર/ 
 

માથાનો 7બોડો તેજમલ અછતો ક/મ રહ/શે ર/ 

માથાનો 7બોડો દાદા મોળ4ડામા ં રહ/શે ર/ 
 

કાનના ં અકોટા તેજમલ અછતા ં ક/મ રહ/શે ર/ 

કાનના ં અકોટા દાદા બોકાનામા ં રહ/શે  

 

હાથના ં Mાજવા તેજમલ ક/મ અછતા ં રહ/શે ર/ 

હાથના ં Mાજવા દાદા બાયંલડ4મા ં રહ/શે ર/ 
 

પગના ં Mાજવા તેજમલ ક/મ અછતા ં રહ/શે ર/ 

પગના ં Mાજવા દાદા મોજKડ_ુમંા ં રહ/શે ર/ 
 

દાતં રંગાવેલ તેજમલ અછતા ં ક/મ રહ/શે ર/ 

નાના હતા ં Iયાર/ મોસાળ lયા'ં તા ં ર/ 

ખાતંીલી મામીએ દાતં રંગાGયા ર/ 
 

નાક વ6ધાવેલ તેજમલ અછતા ં ક/મ રહ/શે ર/ 

અમાર4 માતાને અમે ખોટના ં હતા ં ર/  

 નાના ં હતા ં ત ે Kદ' નાક વ6ધાGયા ં ર/ 
 

ચલો મારા સાથી આપણ ે સોનીહાટ જઈએ ર/ 

સોનીહાટ/ જઈન ે અસતર4 પારખીએ ર/ 
 

N;ુુષ હશે તો એના ં બેરખડ/ મન મો' શે ર/ 

અસતર4 હશે તો એના ં bમણલ ે મો' શે ર/ 
 

સધંા સાથીડાએ bમણા ં pલૂિવયા ં ર/ 

તેજમલ ઠાકોKરયાએ બેરખા ં pલૂિવયા ં ર/ 
 

ચાલો મારા સાથી આપણ વાણી હાટ/ જઈએ ર/ 

વાણીહાટ/ જઈન ે અસતર4 પારખીએ ર/ 
 

N;ુુષ હશે તો એના ં પાઘડ4એ મન મો' શે ર/    

અસતર4 હશે તો એના ં y ૂદંડ4એ મન મો' શે ર/ 
 

સધંા સાથીડાએ y ૂદંKડ_ુ ં pલૂિવ_ુ ં ર/ 

તેજમલ ઠાકોKરયાએ મોળ4ડા ં pલૂિવયા ં ર/ 
 

ચાલો મારા સાથી આપણ સઘેંડા હાટ/ જઈએ ર/ 

સઘંેડા ં હાટ/ જઈન ે અસતર4 પારખીએ ર/ 
 

N;ુુષ હશે તો એના ં ઢોfલયે મન મો' શે ર/    

અસતર4 હશે તો એના ં yડૂલે મન મો' શે ર/ 
 

સધંા સાથીડાએ yડૂલા pલૂિવયા ં ર/ 

તેજમલ ઠાકોKરયાના ઢોfલયે મન મોયા ં ર/ 
 

ચાલો મારા સાથીઓ દKરયે ના' વા જઈએ ર/ 

દKરયા કાઠં/ જઈ અસતર4 પારખીએ ર/ 
 

N;ુુષ હશે તો એ દKરયો ડો' ળ4 ના' શે ર/ 

અસતર4 હશે તો એ કાઠં/ બેસી ના' શ ે ર/ 
 

સધંા સાથીડા તો કાઠં/ બેસી ના' યા ર/ 

તેજમલ ઠાકોKરયો તો દKરયો ડો' ળ4 ના' યો ર/ 
 

ચાલો મારા સાથી આપણ લ&કરમા ં જઈએ ર/ 

લ&કરમા ં જઈન ે અસતર4 પારખીએ ર/ 
 

N;ુુષ હશે તો એ સામ ે પગલ ે ધાશ ે ર/ 

અસતર4 હશે તો એ પાછે પગલ ે ખસશ ે ર/ 
 

તેજમલ ઠાકોર/ gુ¢મા ં પહ/લો ઘા દ4ધો ને 

સૌ સાથીડા ં એની પાછળ ધાયા ં ર/ 
 

દળકટક વાળ4 તેજમલ ઘર/ પધાયા� ર/ 

દાદ/ ને કાક/ એને મોતીડ/ વધાGયા ં ર/ 
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મૈયારણ મૈયારણ મૈયારણ મૈયારણ ((((કaછ4 લોકગીતકaછ4 લોકગીતકaછ4 લોકગીતકaછ4 લોકગીત)))) 

લ�મે લ�મે મKહયારણ, kુ ત ક/ર અચે ર/, 

7જો ચોટલો કારો નાગ, pકુ/ મોKહની લગી ર/ 
 

7+ કન +ડા cંુડળ pકુ/ કનમe ખપે ર/ 

7+ મોતી જો શણગાર pકુ/ મોKહની લગી ર/ 

લ�મે લ�મે મKહયારણ, kુ ત ક/ર અચે ર/, 

7+ ડોક +ડ4 માળા pકુ/ ડોકમe ખપે ર/ 

7+ હ4ર/ જો શણગાર pકુ/ મોKહની લગી ર/ 

લ�મે લ�મે મKહયારણ, kુ ત ક/ર અચે ર/, 

7+ હથ +ડા કંકણ pકુ/ હથમe ખપે ર/ 

7+ સોનેજો શણગાર pકુ/ મોKહની લગી ર/ 

લ�મે લ�મે મKહયારણ, kુ ત ક/ર અચે ર/, 

7+ પગ +ડા ંઝાઝંર pકુ/ પગમe ખપે ર/ 

7+ ચાદં4જો શણગાર pકુ/ મોKહની લગી ર/ 

લ�મે લ�મે મKહયારણ, kુ ત ક/ર અચે ર/, 
 

7+ ભય +ડા ચfણયા pકુ/ ક/ડમe ખપે ર/ 

7+ આભલેજો શણગાર pકુ/ મોKહની લગી ર/ 

લ�મે લ�મે મKહયારણ, kુ ત ક/ર અચે ર/, 

7જો ચોટલો કારો નાગ, pકુ/ મોKહની લગી ર/ 
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આપણા મલકના માયા� માનવીઆપણા મલકના માયા� માનવીઆપણા મલકના માયા� માનવીઆપણા મલકના માયા� માનવી 

હ/….. હ/તાળા ંને મમતાળા ં�યા ંમાનવ જોને વસતા,ં 

હ/…..મહ/માનોને માન દઇન ેહ/તથી હZ_ુ ંધરતા;ં 

પડં તણા ંપાથરણા ંથઇ �યા ંહરખાતા ંનર-નાર4, 

હ/…….જગમા ં�યા ંમહ/માનગિતની વાત જ સૌથી !યાર4. 

આપણા મલકના માયા� માનવી, 

માયા ર/ મેલીન ેવQા ંઆવો મારા મેરબાન, 

Kરયોન ેઆપણા મલકમા…ં.ક/ હાલો…. 

સાજં પડ/ન ેગામને પાદર, ગાયો પાછ4 વળતી; 

Pુર ભલેને વસતા તોયે, યાદ આવે આ ધરતી; 

ગામન ેcૂવ ેપાણી સ6ચ!તી, પિનહાર4 નખરાળ4; 

સરખી સૈયર વળતી ટોળે, વાત કર/ મલકાતી. 

આપણા મલકમા ંઓઢણ ઓરડા, 

ઉચાળા ભર4 ઘોડ/ ચડજો મારા મેરબાન, 

Kરયોન ેઆપણા મલકમા…ં.ક/ હાલો…. 

વષા� માથે ધરતી nડ4, ઓઢણી લીલી ઓઢ/; 

પેKટ_ુ ંરળવા અમ +વાના, મલક nડો છોડ/; 

વાર-તહ/વાર/ ગામવચાળે, રાસની રંગત #મે; 

બાળપણાની ગોઠડ4 મીઠ4, યાદ આવે હZયાને. 

આપણા મલકમા ંનવણ કોKડ_ુ,ં 

નાવfણયા ંકર4 ઘોડ/ ચડજો મારા ંમેરબાન; 

Kરયોન ેઆપણા મલકમા…ં.ક/ હાલો…. 

રોજ પરભાતે દરના ટાણે, ઘરમા ંગીત ગવાતા; 

રાત પડ/ને માવલડ4ના, હાલરડા ંસભંળાતા; 

છાશન ેરોટલો 5ેમથી દ/તી, રોજ િશરામણ ટાણે; 

અpતૃ +વા ંલાગે એ તો, માવલડ4ના હાથ.ે 

આપણા મલકમા ંભોજન લાપસી, 

ક/ ભોજિનયા ંકર4 ઘોડ/ ચડજો મારા મેરબાન; 

Kરયોન ેઆપણા મલકમા…ં.ક/ હાલો…. 

પખંીડા ંર/ સૌ સાથે ર/ બેસી, ગીતડા ંnડા ંગાતા;ં 

ગીતડા ંXણુી માનવી_ુનંા, હZયા ંર/ હરખાતા;ં 

ભરવસતંે ટkુક/ ઓલી, કાળવી કોયલ રાણી; 

ઘKડક માથ ેમોરલો બેસી, બોલતો મીઠ4વાણી. 

આપણા મલકમા ંઓઢણ ઢોfલયા, 

ઓઢfણયા ંકર4 ઘોડ/ ચડજો મારા મેરબાન; 

Kરયોન ેઆપણા મલકમા…ં.ક/ હાલો…. 
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આGયો મkેલુો ર/ આGયો મkેલુો ર/ આGયો મkેલુો ર/ આGયો મkેલુો ર/  

ઓતર ગા�યા ને દ�ખણ વરિસયા ર/! 

મેkુલે માડંEા મડંાણ 

આGયો ધરતીનો ધણી મેkુલો ર/! 

નદ4 – સરોવર છલી વuયા ંર/ 

માછલી કર/ Kહલોળ, આGયો… 

ખાડા ખાબોચીયા ંછલી વuયા ંર/ 

ડ/ડકડ4 Kદયે આિશષ, આGયો… 

ધોર4એ લીધા ં]રુ4-ધmસરા ર/ 

ખે>ુએ લીધી બેવડ4 રાશ, આGયો… 

ગાયે લીધા ંગાના ંવાછ;ંુ ર/ 

અસતર4એ લીધા ંનાના બાળ, આGયો… 
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કાળ# ક/રો કટકો મારોકાળ# ક/રો કટકો મારોકાળ# ક/રો કટકો મારોકાળ# ક/રો કટકો મારો 
 

કાળ# ક/રો કટકો મારો, ગાઠંથી �ટ4 lયો 

મમતા nવે +મ વે�મા વીરડો {ટ4 lયો 

 

છબતો નહ6 +નો ધરતી ઉપર, પગ Iયા ંથી8 lયો, 

>ુગંરા +વો =બરો એણ ેમાડં ર/ ઓળંlયો 

 

બાધંતી નહ6 7બોડલો બનેી, ઇ મર ને �ટ4 lયો, 

રાkુ બની Uુઘંટડો મારા ચાદંને ગળ4 lયો 

 

hબલીપીપળ4 ડાળ બોલાવે હ/ બનેા એકવાર હાpુ ંજો 

અર/ ]બૂકા દ/તી + ધરામા ંઈ આરો અણહય~ 

 

ડગલે ડગલ ેમારગ એને સો સો ગાઉનો �યો 

ધારથી હ/ઠ4 ઉતર4 બેની મારો Xરૂજ >ુબી lયો 

 

\ ૂટંાઈ lયો મારો લાડખ#નો ‘દાદ’ kુ ંજોતો રયો 

#ન ગઈ #ણ ે#ન લઈ kુ ંતો Xનૂો માડંવડો 
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જોડ/ રહ/જો રાજજોડ/ રહ/જો રાજજોડ/ રહ/જો રાજજોડ/ રહ/જો રાજ 

 

જોડ/ રહ/જો રાજ 

તમે Kકયા તે ભાઈની ગોર4, કોની વk ુ

જોડ/ રહ/જો રાજ 

જોડ/ ક/મ રkુ ંરાજ 

મને શરમના શેરડા ં{ટ/ ને 

જોને Kદવો બળે હો રાજ 

જોડ/ નKહ રkુ ંરાજ 

િશયાળાની ટાઢ પડ/ ને 

જોડ/ ક/મ રkુ ંરાજ 

જોડ/ રહ/જો રાજ 

{લની પછેડ4 સાથે ર/ હો લાડવઈ 

જોડ/ રહ/જો રાજ 

જોડ/ ક/મ રkુ ંરાજ 

મને શરમના શેરડા ં{ટ/ ને 

જોને Kદવો બળે હો રાજ 

જોડ/ નKહ રkુ ંરાજ 

ઉનાળાના તાપ પડ/ ને 

જોડ/ ક/મ રkુ ંરાજ 

જોડ/ રહ/જો રાજ 

{લના પખંા સાથે ર/ હો લાડવઈ 

જોડ/ રહ/જો રાજ 

જોડ/ ક/મ રkુ ંરાજ 

મને શરમના શેરડા ં{ટ/ ને 

જોને Kદવો બળે હો રાજ 

જોડ/ નKહ રkુ ંરાજ 

ચોમાસાની ઝડ4ઓ પડ/ ને 

જોડ/ ક/મ રkુ ંરાજ 

જોડ/ રહ/જો રાજ 

મોતીના મોKડયા સાથે ર/ હો લાડવઈ 

જોડ/ રહ/જો રાજ 

જોડ/ ક/મ રkુ ંરાજ 

મને શરમના શેરડા ં{ટ/ ને 

જોને Kદવો બળે હો રાજ 

* * * * * 

8વલડો વલોવાયો 

તમે ઓરા આવો રાજ 

8વલડો વલોવાયો 

તમે ઓરા આવો રાજ 

જોડ/ રહ/જો રાજ 

ચાદંા-Xરૂજની સાખ ેભવોભવ 

જોડ/ રહ/જો રાજ 

ચાદંા-Xરૂજની સાખ ેભવોભવ 

જોડ/ રહ/જો રાજ 
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જોબિન_ુ ંઆજ આG_ુ ંને કાjય #શેજોબિન_ુ ંઆજ આG_ુ ંને કાjય #શેજોબિન_ુ ંઆજ આG_ુ ંને કાjય #શેજોબિન_ુ ંઆજ આG_ુ ંને કાjય #શ ે

જોબિન_ુ ંઆજ આG_ુ ંને કાjય #શે 

જોબિન_ુ ંકાjય #(ુ ંર/ 'શે 

જોબિનયાને માથાના 7બોડામા ંરાખો 

જોબિન_ુ ંકાjય #(ુ ંર/ 'શે 

જોબિનયાને પાઘડ4ના hટામા ંરાખો 

જોબિન_ુ ંકાjય #(ુ ંર/ 'શે 

જોબિનયાને h�યના ંઉલાળામા ંરાખો 

જોબિન_ુ ંકાjય #(ુ ંર/ 'શે 

જોબિનયાને હZયાનંા Kહલોળામા ંરાખો 

જોબિન_ુ ંકાjય #(ુ ંર/ 'શે 

જોબિનયાને હાથની હથેળ4મા ંરાખો 

જોબિન_ુ ંકાjય #(ુ ંર/ 'શે 

જોબિનયાને ઘાઘરાના ઘરેમા ંરાખો 

જોબિન_ુ ંકાjય #(ુ ંર/ 'શે 

જોબિનયાને પગની પાનીમા ંરાખો 

જોબિન_ુ ંકાjય #(ુ ંર/ 'શે 
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હ�બો હ�બો િવz�ડોહ�બો હ�બો િવz�ડોહ�બો હ�બો િવz�ડોહ�બો હ�બો િવz�ડો 

અરરર માડ4 ર/! છાણા ંવીણવા ગઈ'તી ર/ 

મા િવz�ડો, હ�બો હ�બો િવz�ડો 

મને ટચલીએ ટચકાGયો ર/ િવz�ડો 

મા િવz�ડો, હ�બો હ�બો િવz�ડો 

મારા સસરા8ને તેડાવો ર/ 

મા િવz�ડો, હ�બો હ�બો િવz�ડો 

મારા +ઠ8ને તેડાવો ર/ 

મા િવz�ડો, હ�બો હ�બો િવz�ડો 

મારા પરOયાને તેડાવો ર/ 

મા િવz�ડો, હ�બો હ�બો િવz�ડો 

િવz�ડાના ઝેર ઉતરાવો ર/ 

મા િવz�ડો, હ�બો હ�બો િવz�ડો 
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સોનલા?ુ ંબડે\ુ ંસોનલા?ુ ંબડે\ુ ંસોનલા?ુ ંબડે\ુ ંસોનલા?ુ ંબડે\ુ ંતાર4 nપાની �ઢોણીતાર4 nપાની �ઢોણીતાર4 nપાની �ઢોણીતાર4 nપાની �ઢોણી 

સોનલા?ુ ંબેડ\ુ ંતાર4 nપાની �ઢોણી 

કોના તે ઘરના ભર4શ પાણી રાજ રાજવણ 

કહ/ તો ઉતા;ંુ તા;ંુ બેડ\ુ ંહો 8 

કહ/ તો ઓવા;ંુ મા;ંુ દલ>ંુ હો 8 ર/ 

જોઈને િવચાર4 મારગ રોક+ gુવાનડા 

કાઈં નથી તાર/ માર/ નેડા રાજ રા£જયા 

મેલી દ/ નીચો મારો છેડલો હો 8 

છોડ4 દ/ નીચો મારો છેડલો હો 8 ર/ 

સોનલા?ુ ંબેડ\ુ ંતાર4 nપાની �ઢોણી 

તાર/ બેડfલયે ગોર4 મન મારા મોQા ં

હZયાના હ4ર મારા ખોયા ર/ રાજ રાજવણ 

કહ/ તો ઉતા;ંુ તા;ંુ બેડ\ુ ંહો 8 

કહ/ તો ઓવા;ંુ મા;ંુ દલ>ંુ હો 8 ર/ 

સોનલા?ુ ંબેડ\ુ ંમાર4 nપાની �ઢોણી 

માર/ ર/ બેડfલયે રાજ રા£જયા ર/ મોQા ં

રાજપાટ એના એણ ેખોયા રાજ રા£જયા 

મેલી દ/ નીચો મારો છેડલો હો 8 

છોડ4 દ/ હ/ઠો મારો છેડલો હો 8 ર/ 

સોનલા?ુ ંબેડ\ુ ંતાર4 nપાની �ઢોણી 

રાજપાટ તો નથી ર/'વા માર/ cુબો 

એ?ુ ંકર4-ુ ંમાન Xબુો રાજ રા£જયા 

મેલી દ/ નીચો મારો છેડલો હો 8 

છોડ4 દ/ હ/ઠો મારો છેડલો હો 8 ર/ 

સોનલા?ુ ંબેડ\ુ ંતાર4 nપાની �ઢોણી 

સોનલા?ુ ંબેડ\ુ ંમાર4 nપાની �ઢોણી 
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સરવણની કથાસરવણની કથાસરવણની કથાસરવણની કથા 

માછલી િવયાણી કાઈં દKરયાન ેબેટ 

સરવણ Kરયો એની માને પેટ 

કાળ4 પછેડ4 ને ભમKરયાળ4 ભાત 

સરવણ જન�યો માઝમ રાત 

અડ4 કડ4 ને નવઘણ cવૂો 

Iયા ંસરવણનો જનમ kઓુ 

લાબંી પીપળ |ૂંકા પાન 

સરવણ ધાવે એની માને થાન 

સાત વરસનો સરવણ થીયો 

લઈ પાટ4ને ભણવા ગીયો 

ભણી ગણી બાજદંો થીયો ન ે

Xખુણી નારને પરણી ગીયો 

Xખુણી નાર મારા ંવચન Xણુો ર/ 

મારા ંhધળા માબાપની સેવા કરો 

hધળા માબાપને cવૂામા ંનાખ 

મને માર/ મKહયર વળાવ 

મોર સરવણ ને વાહં/ એની નાર 

સરવણ આGયો એના સસરાને �ાર 

સસરા8 ર/ મારા વચન Xણુો 

તમાર4 દ4કર4ને ઘરમા ંNરૂો 

રો' રો' જમાઈરાજ જમતા #વ 

દ4કર4ના અવગણ કહ/તા #વ 

ઈ અભાગણી?ુ ંમm કોણ gુએ 

મારા ંમાબાપને નાખે cવૂ ે

Iયાથંી તે સરવણ ચાલતો થયો 

ને સરવણ આGયો દર8ને �ાર 

ભાઈ ર/ Xતુાર4 મારા વચન Xણુો 

મારા ંhધળા માબાપની કાવડ ઘડો 

કાવડ ઘડજો ઘાટ સઘાટ 

સોQલા ંબેસે મારા મા ને બાપ 

Iયાથંી સરવણ ચાલતો થયો 

ને સરવણ આGયો દર8ને �ાર 

ભાઈ ર/ દર8ડા ંમારા ંવચન Xણુો 

મારા ંhધળા માબાપના \ગૂડા ંસીવો 

\ગૂડા ંસીવજો માપ સમાપ 

સોQલા ંપેર/ મારા ંમા ને બાપ 

Iયાથંી તે સરવણ ચાલતો થયો 

ને સરવણ આGયો મોચીડાનંે �ાર 

ભાઈ ર/ મોચીડા ંમારા ંવચન Xણુો 

hધળા માબાપની મોજડ4 સીવો 

મોજડ4 સીવજો ઘાટ સઘાટ 

સોQલી પેર/ મારંા ંમા ને બાપ 

ખભે કાવડ ને હાથમા ંનીર 

સરવણ આGયો જમનાને તીર 

નાQા ંજમનાના ંપાવન નીર 

Iયાથી હાjયા સર_નુે તીર 

ડગલે પગલે પથં કપાય 

પણ Iયા ંમાબાપ તરFયા થાય 

દશરથ બેઠા ંસરવર પાળ 

7ધાર/ હરણાનંો કરવા િશકાર 

ભર4યા લોટા ખળભuયા ંનીર 

ને સરવણ વ6ધાયો પેલે જ તીર 

મરતા ંતે લીધા ંરામના ંનામ 

દથરથ આવી ને ઊભા તે ઠામ 

મરતા ંમરતા ંબોલતો ગીયો 

મારા ંhધળા માબાપને પાણી દ4યો 

દશરથ આGયા પાણી લઈ 

બોjયા માબાપની પાસે જઈ 

માવતર તમે પાણી પીઓ 

સરવણ તો પેલે ગામ જ ગીયો 

hધળાની લાકડ4 (ટૂ4 આજ 

સરવણ િવના ક/મ ર/ £જવાય ? 

hધળા માબાપે સાભંળ4 વાત 

દશરથ રા#ને દ4ધો શાપ 

અમારો આ+ 8વડો #ય 

તે@ ુ ંતમ થજો દશરથ રાય 

દશરથ રા# ઘણા ંપFતાય 

7તે રામ િવયોગે 8વડો #ય 
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પાટણથી પટોળા ંમmઘા ંલાવજોપાટણથી પટોળા ંમmઘા ંલાવજોપાટણથી પટોળા ંમmઘા ંલાવજોપાટણથી પટોળા ંમmઘા ંલાવજો 

છેલા8 ર/ 

માર/ હા|ુ પાટણથી પટોળા ંમmઘા ંલાવજો 

એમા ંnડા ંર/ મોરfલયા fચતરાવજો 

પાટણથી પટોળા ંમmઘા ંલાવજો 

છેલા8 ર/ 

રંગ ર(ુબંલ કોર કXુબંલ 

પાલવ 5ાણ fબછાવજો ર/ 

પાટણથી પટોળા ંમmઘા ંલાવજો 

છેલા8 ર/ 

ઓjયા પાટણ શે’રની ર/ માર/ થા@ુ ંપદમણી નાર 

ઓઢ4 7ગ પટો�ં ર/ એની ર/લા@ુ ંરંગધાર 

હ4ર/ મઢ/લા yડૂલાની જોડ મmઘી મઢાવજો ર/ 

પાટણથી પટોળા ંમmઘા ંલાવજો 

છેલા8 ર/ 

ઓલી રંગ નીતરતી ર/ મને પામર4 ગમતી ર/ 

એને પહ/રતા ંપગમા ંર/ પાયલ છમછમતી ર/ 

નથણી લિવzfગયા ંને bમખામંા ંમmઘા ંમોતી મઢાવજો ર/ 

પાટણથી પટોળા ંમmઘા ંલાવજો 

છેલા8 ર/ 
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Pુધે તે ભર4 તલાવડ4Pુધે તે ભર4 તલાવડ4Pુધે તે ભર4 તલાવડ4Pુધે તે ભર4 તલાવડ4 

હ/ ઘમર ઘમર મારો ગરબો ર/ માથે ને લટક મટક ચાલે ઢલકત ઢોલ, 

હ/ લરફર લરફર સૈયર સગેં nમક :મક #યે nપરંગ ર/… 

હ/ ક/ડમા ંકંદોરો, ને કોટમા ંછે દોરો, સાકંKરયો સાદ, કંઠ/ કોયલીનો શોર, 

હ/ મ]ભુર રસભર નૈન નચાવે નાgુક નમણી નાગરવેલ… 

હ/ Pુધે તે ભર4 તલાવડ4 ને મોતીડ/ બાધંી પાળ ર/, 

8લણ 8લવા lયા’તા, ગરબે Uમૂવા lયા’તા… 

હ/ વાટક4 +વડ4 વાવલડ4 ને મઈં ખોબલો પાણી માઈં ર/, 

8લણ 8લવા lયા’તા, ગરબે Uમૂવા lયા’તા… 

ગરબો માથે કોKરયો માએ ઝબક દ4વડો થાય માર4 માડ4, 

ગરબો nડો ડોલર4યો એ તો ઘ�મર ઘ�મર Uમેૂ માર4 માડ4, 

હ/ તાળ4ઓની રમઝટ, 

હ/ તાળ4ઓની રમઝટ પગ પડ/ ને Iયા ંધરણી ધમધમ થાય ર/… 

8લણ 8લવા lયા’તા, ગરબે Uમૂવા lયા’તા… 

હળવે હ\ુ ંતો ક/ર ચહ4 #ય, હા\ ુઉતાવળે તો પગ લચકાય, 

સા� સકંો;ંુ તો વાયર/ ઉડ4 #ય, ધડકંતો છેડલો સર4 સર4 #ય… 

હ/ પગને ઠ/ક/ ]ળૂની ડમર4 ગગનમા ંછવાઈ ર/… 

8લણ 8લવા lયા’તા, ગરબે Uમૂવા lયા’તા… 

aયમ જ= ઘર hગણીયે, આજ ગરબો રંગે ચlયો મારા Gહાલા… 

થઈ #= kુ ંતો ઘલેી ઘલેી હZયા Kહલોળા ંખાય મારા Gહાલા… 

હ/ સરખેસરખી સૈયર ટોળે ઝટપટ ઝટપટ #ય ર/… 

8લણ 8લવા lયા’તા, ગરબે Uમૂવા lયા’તા… 
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માર/ પાલવડ/ બધંાયોમાર/ પાલવડ/ બધંાયોમાર/ પાલવડ/ બધંાયોમાર/ પાલવડ/ બધંાયો, જશોદાનો લાલજશોદાનો લાલજશોદાનો લાલજશોદાનો લાલ 

માર/ પાલવડ/ બધંાયો, જશોદાનો લાલ, 

આખા ર/ મલકનો માણીગર મોહન, 

એક નાની શી ગાઠં/ ગઠંાયો, જશોદાનો લાલ…. માર/….. 

h�_ુનંા hX ુભલે rટૂ�ા ન rટૂ/, 

આજ ઠ4ક નાથ હાથ માર/ આGયો, જશોદાનો લાલ…. માર/….. 

માર/ કાકંKર_ુ ંને મટક4 માર4 (ટૂ/, 

મારગ આવી મારા મહ4ડા ંનીત \ ૂટં/, 

મને \ ૂટંતા એ પોતે \ ૂટંાયો, જશોદાનો લાલ…. માર/…. 

થભં િવના hrુ ંઆકાશ લટકાG_ુ.ં 

સૌને ટ6ગાવનારો લટકંતો લાલ, 

મારા પાલવની કોર/ ટ6ગાયો, જશોદાનો લાલ… માર/…. 
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તમેતમેતમેતમ ેમારાંમારા ંમારા ંમારા ંદ/વનાંદ/વનાંદ/વનાંદ/વના ંદ4ધલેદ4ધલેદ4ધલેદ4ધલે છોછોછોછો 

તમે મારા ંદ/વના ંદ4ધેલ છો, તમે મારા ંમાગી લીધેલ છો, 

આGયા ંIયાર/ અમર થઇને રો’ ! 

મા’દ/વ #= ઉતાવળ4 ને જઇ ચડા@ુ ં{લ ; 

મા’દ/વ8 પરસન િથયા Iયાર/ આGયા ંતમે અણpલૂ ! 

તમે મા;ંુ નગદ ના�ુ ંછો, તમે મા;ંુ {લ વસા�ુ ંછો, 

આGયા ંIયાર/ અમર થઇને રો’ ! 

મા’દ/વ #= ઉતાવળ4 ને જઇ ચડા@ુ ં{લ, 

પારવતી પરસન િથયા ંIયાર/ આ[યો હZયાનો હાર. – તમે….. 

હડમાન #= ઉતાવળ4 ને જઇ ચડા@ુ ંતેલ, 

હડમાન8 પરસન િથયા Iયાર/ ઘોKડયા ંબા�ંયા ંઘરે. – તમે….. 

ચીચણ પાસે પાલડ4 ને Iયા ંતમાર4 ફZ ; 

પાનસોપાર4 ખાઇ ગઇ, કંકોતર4માથંી રZ . – તમે….. 

ભાવનગર ને વરતેજ વaચે ર/ ’ બા�ડાની ફZ ; 

બા�ડો �યાર/ જલિમયો Iયાર/ ઝબલા ટોપીમાથંી ગૈ 

બા�ડો �યાર/ પરણશે Iયાર/ નોતરામાથંી રZ . – તમે….. 
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રામ રમ ેસોગઠ/ ર/રામ રમ ેસોગઠ/ ર/રામ રમ ેસોગઠ/ ર/રામ રમ ેસોગઠ/ ર/ 
 

હ/ મારો રામ રમે સોગઠ/ ર/,ધરમના સોગઠ/ ર/, 

હ/ એવી સવળ4 બા8 છે મારા રામની…(૨) 
  

હ/ પહ/લી બા8 રિમયા રામ અવધNરુ4મા ંજઈ, 

િતલક તાણીયા ંર/,િતલક તાણીયા ંર/, 

હ/ એવી સવળ4 બા8 છે મારા રામની…(૨) 
  

હ/ બી8 બા8 રિમયા રામ જનકNરુ4મા ંજઈ, 

ધ?ષુ તોડ4યા ર/, ધ?ષુ તોડ4યા ંર/, 

હ/ એવી સવળ4 બા8 છે મારા રામની…(૨) 
  

હો Mી8 બા8 રિમયા રામ K¤¥ક4!ધામા ંજઈ, 

વાલી માય~ ર/,વાલી માય~ ર/, 

હ/ એવી સવળ4 બા8 છે મારા રામની…(૨) 
  

હ/ ચોથી બા8 રિમયા રામ લકંાનગર4 જઈ, 

રાવણ માય~ ર/,રાવણ માય~ ર/, 

હ/ એવી સવળ4 બા8 છે મારા રામની…(૨) 
  

હ/ મારો રામ રમે સોગઠ/ ર/,ધરમના સોગઠ/ ર/, 

હ/ એવી સવળ4 બા8 છે મારા રામની…(૨) 
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કાનાનો જનમ કાનાનો જનમ કાનાનો જનમ કાનાનો જનમ  

 

આવી 7ધાર4 શી રાI ય, આવી 7ધાર4 શી રાI ય,  

એક 7ધાર4 ઓરડ4 ર/ લોલ.  

વાXદુ/વને, દ/વક48ને, વાXદુ/વ ને દ/વક48ને,  

બેઈને 7ધાર4મા ંNKૂરયા; ર/ લોલ.  

દ4ધા ંજોડ કમાડ, દ4ધા ંજોડ કમાડ,  

ભોગળ ભીડયા ંલોઢા તણા ંર/ લોલ.  

બાને માસ છ માસ બાને માસ છ માસ,  

બાને માસ Nરૂા થયા ર/ લોલ.  

બાને જલ� યા cંુવર કા’ન બાને જલ� યફા cંુવર કા’ન,  

આવા ં7જવાળા ંકયા ંિથયા ંર/ લોલ.  

ઊઘડયા ંજોડ કમાડ, ઊઘડયા ંજોડ કમાડ,  

ભોગળ ભાlં યા ંલોઢા તણા ંર/ લોલ.  

બાને જલ� યા cંુવર કા’ન, બાને જલ� યા cંુવર કા’ન,  

એના મોહાfળયા આિવયા ર/ લોલ.  

બેની બાળક લાG યા; બાય�, કંસને દ4ધા જમણે હા� ય,  

લઈને પાણે પછાKડયા ર/ લોલ.  

મામા, મને શીદને થૈને રઈશ, આકાશ વીજળ4 થૈને રઈશ.  

તારો વેર4 ગોcુળ વહ/ ર/ લોલ.  

આકાશ વીજળ4 થૈને રઈશ, આકાશ વીજળ4 થૈને રઈશ.  

તારો વેર4 તને મારશે ર/ લોલ.  
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આલાલીલા વાસંfળયા 
  

આલાલીલા વાસંfળયા ર/ વઢા@ુ,ં 

એની ર/ ઉતરા@ુ ંર/ 5D8ુની વાસંળ4 ર/ લોલ.       આલાલીલા….. 

  

વાસંળ4એ કાઈં હસં, પોપટ ને મોર, 

વાસંલડ4 વગાડ/ ર/ નદં8નો લાડકો ર/ લોલ.          આલાલીલા….. 

  

વાસંળ4એ કાઈં {મતા ંલટક/ ચાર, 

hગળ4એ 7}ઠૂ4 ને 7}ઠૂ4મા ંહ4રલા ર/ લોલ.      આલાલીલા….. 

  

આGયા આGયા ઓતરા દશના મેહ, 

પાદરડા ંખેતરડા ંર/ હKર ક/રા ંછલી વuયા ંર/ લોલ.    આલાલીલા….. 

  

ખેતKરયે કાઈં bલી રQા છે મોલ, 

મોલે મોલે } ૂથંી દ4ધા ંપરD8ુએ મોતીડા ંર/ લોલ.    આલાલીલા….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


