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અભિનયગીતો  

 

 

ેખન - સકંન  

શ્રી ાજીિાઇ બી.પચંા.  

ભ. શળક્ષક  

શ્રી હાથીપરુા પ્રા.શાલા.  

તા- દસાડા, જિ-સરેુન્દ્રનગર.  
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તારી ાડો .. 

 

                          તારી  ાડો  તારી    (૨) 

ઊંઘભાથંી  જાગી ગમો યે ..કાનડુો રયવાઈ ગમો યે ... 

                                      તારી ાડો તારી.. 

 

                           ગોીઓ તેડાલો ,  ગામો દોશયાલો (૨) 

કાનડુાને દૂધરડા શલયાલો યે .. કાનડુો  રયવાઈ ... 

                            તારી ાડો .. 

 

                          ગોીઓ તેડાલો,  છાળ ઝેયાલો (૨) 

         કાનડુાને ભાખણીમા ખલડાલો યે .. કાનડુો રયવાઈ ગમો યે .. 

                      તારી  ાડો ... 

 

                        ગોીઓ  તેડાલો ,  ઢોરક લગડાલો (૨) 

                       લનયાલન ભા ં યાવ યચાલો  યે..   કાનડુો રયવાઈ ગમો  યે.. 

તારી ાડો ..... 
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                                                     ગોફૄડો ઘાટ. 

 

                                      ગોફંૄડો  ઘાટ બાઈ  ગોફંૄડો ઘાટ  

આજુ-ફાજુ  ચાયે કોય ગોફૄડો ઘાટ  (૨) 

 

                                   સયૂજદાદાનો  બાઈ ગોફૄડો ઘાટ  

                                   નૂભના ં ચદંાનો ગોફૄડો ઘાટ.. 

                                       ગોફૄડો ઘાટ બાઈ .. 

 

                              ીી  નાયંગીનો ગોફૄડો ઘાટ  

                              યભલાના ં દડાનો ગોફૄડો  ઘાટ .. 

                                         ગોફૄડો ઘાટ બાઈ .. 

  

                            આણી  આ થૃ્લીનો  ગોફૄડો  ઘાટ  

                            બાઈરાનો  ભોઢાનો ગોફૄડો  ઘાટ.. 

ગોફૄડો  ઘાટ બાઈ.. 
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                                                        ેરા.ં.. ેરા ં.....(૨) 

                      

               ેરા ં ેરા.ં.    (૨)  ેરા ં ભોયરાન ેજોઈ  ભને  થામ 

    એના ં જેવુ ં  જો  ફૃ ભી  જામ, 

              ફવ  નાચ્મા કરંુ ,   ફવ  નાચ્મા  કરંુ .. 

               ેરા ં ેરા.ં. (૨)   ેરા ં લાદાનંે જોઈ  ભને  થામ. 

    એના ં જેવુ ં જો  ફૃ  ભી  જામ .. 

        ફવ  લયસ્મા કરંુ , ફવ લયસ્મા ંકરંુ .. 

             ેરી   ેરી.. (૨)   ેરી  કોમરન ે જોઈ  ભને  થામ 

એના ંજેલો  જો  કંઠ  ભી  જામ... 

ફવ  ગામા ંકરંુ ,ફવ  ગામા ં કરંુ .. 

            ેરી   ેરી..... (૨)   ેરી ચકરી ને  જોઈ  ભને  થામ 

 એના ં જેલી  જો  ાખં  ભી  જામ.. 

                                       ફવ  ઉડયા કરંુ ,  ફવ  ઉડયા કરંુ .. 

           ેરી  ેરી.....  (૨)  ેરી  યી ને   જોઈ ભને  થામ .. 

                                      એના ંજેવુ ં જો  ફૃ  ભી  જામ .. 

  ભોજ  ભાણ્મા  કરંુ  , ભોજ  ભાણ્મા કરંુ . 
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                                                 આલને  ભાયી  ફા  

                  

                  આલને  ભાયી ફા ..  ,  રાલને  ભારંુ  બાત ..(૨) 

                   ભાયે  જાવુ ં ખેતરયમે  ફનલા જગનો  તાત... 

                                   ભાયા  શાથ ભા ંકોદાી  ળોબતી  યે.. 

                                   ગો  ખાડા ફનાલલા  ભને  ગભતા  યે .. 

                                  રીંબ,ુ ચીકુને, દાડભ ભાયે યોલા યે………  આલને  ભાયી ફા… 

                 ભાયા  શાથભા ં દાતયડી  ળોબતી યે.. 

                 જાય-ફાજયો લાઢલા ભને ગભતા ં યે.. 

                 કાભ  કમાા  છી  ભાયે જભવુ ં  યે…………   આલને  ભાયી ફા .. 

                                 લન-લન ના ંખંેરંુ  ભને ળોધે યે.. 

                                 શોરો કાફયને  ચકરો  ભને   ળોધે  યે... 

                                 ઓરો ભોય ભને વાદ કયી ળોધ ેયે…….   આલન ેભાયી ફા.... 

                  ગોયી ગોયી   ગાલરડી  ભાયે  ચાયલી યે .... 

                  નદી  નાા  ના ં ગીત  ભાયે  ગાલા યે... 

                  દૂધ  યોટરોને   દશી  ભાયે ખાલા  યે...........       આલ ન ે  ભાયી  ફા... 
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ફૃભઝુભ  ફૃભઝુભ  

 

                ફૃભઝુભ  ફૃભઝુભ  ફૃભઝુભ  ફૃભઝુભ દોડે વવરા ં, દોડે વવરા ં...(૨) 

                એ   ફૃાા ં ફૃાા ં,    એ  રાગે   વૌને   વ્શારા ં... 

                રાર-રાર ઝીણી આંખો જાણે   ભોતી   દાણા... 

                           

             

            થનગન  થનગન  થનગન  થનગન, નાચે ભોયરા , નાચે ભોયરા ં.. 

           એ ફૃાા ં  ફૃાા ં..         એ  રાગે    વૌને    વ્શારા ં... 

           એ   ટેહુક –ટેહકુ  કયે  ત્માયે  આલે   ભેઘ યાજા.. 

                        

           

            ફૃભઝુભ   ફૃભઝુભ  ફૃભઝુભ  ફૃભઝુભ   દોડે શયણા ં દોડે  શયણા.ં. 

            એ  ફૃાા ં ફૃાા ં..   એ  રાગે   વૌને  વ્શારા.ં.. 

           એ   ટેહકૂ –ટેહકૂ   કયે   ત્માયે   આલે  ભેઘ યાજા ... 
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એક  ભાયી   ઢીંગરીને    

 

 

એક  ભાયી   ઢીંગરીને  એલી   વજાવુ ં, 

ફે   એના ં કાન ભા ં બટુ્ટી   શયેાવુ ં, 

ત્રણ  એની   નથડી ભા ં શીયા  જડાવુ ં, 

ચાય  એના ં શાથ ભા ંચડૂી  શયેાવુ ં, 

ાચં  એની  આંગી ભા ં લીટી  શયેાવુ ં, 

છ  એની  લેણી ભા ં ફૂરો  ગ ૂથંાવુ ં, 

વાત  એની  ચ ૂદંડી ભા ં યંગો   યૂાવુ ં, 

આઠ  એની   ઘાઘયી ભા ંભોય  ચચતયાવુ ં, 

નલ  એની   ઝાઝંયી ભા ં ઘઘૂયી ભેરાવુ ં, 

દળ   દળેયા એ  ગયફે  ઘભુાવુ.ં. 
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                                                        યભતા ં યભતા ં યે .. 

 

                                યભતા ં યભતા ં યે …  શ.ે.  ઢીંગરી  ખોલાણી . 

                               યભલાના ં યવભા ં યે ,  શ.ે. ઢીંગરી  ખોલાણી . 

 

ફજાયભા ં જાઉં  ત્માયે  વાથે  રઇ  ઘભૂતી , 

                                વખીઓ  વગંાથે  વાથ  દઈ  યભતી .. 

         ભરૂથી  અજાણતા ં યે .... શ…ે  ઢીંગરી  ખોલાણી... 

                                                                            યભતા ં યભતા ં યે... 

 ઘયે  જમા ં જાઉં  ત્મા ંતો ભમ્ભી  ધભકાલતી , 

                               પ્ાની  આંખો તો  મજુને   ફીલડાલતી , 

     અંધાયી  યાતભા ં યે ..  શ ે.. ઢીંગરી  ખોલાણી ... 

                                                                           યભતા ં યભતા ં યે.... 

                               ઘયના ં ખણૂે –ખણૂે  એન ે ળોધતી .. 

                               ગાદરા ં તાવીને  ઓળીકા ં ઉરાતી .. 

ેટીની  ાછ યે ..  શ.ે.  ઢીંગરી  ખોલાણી... 

                                                                         યભતા ં યભતા ં યે.... 
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                                                         તભે   ઓયા  આલોને.. 

                          તભે  ઓયા  આલોને  અશીં ..  ભાયે  કશવે ુ ં છે  કાનભા ં કઈ 

ફીજાં કોઈ  વાબંી જામે  નઈ , લાત  ભાયી કોઈને  કશળેો નઈ . 

                                          મુફંઈથી  ભાયે ઘેય  ભશભેાન  આવ્મા.ં. 

                                          વયવ  ભજાના  યભકડા ં રાવ્મા ં. 

                      તભને  ખફય છે કે  નઈ , લાત ભાયી  કોઈને  કશળેો  નઈ.. 

                                                                                    તભે  ઓયા  આલોને.. 

                                       જભલાભા ં  બજીમાને  ચયૂભાના ં રાડલા . 

                                      તીખા-ંતીખા ં દા-ળાક  તીખા-ંતીખા ં અથાણા.ં 

                   ભેં તો  રગીયે  ખાધુ ં નઈ..  લાત ભાયી કોઈને  કશળેો  નઈ.. 

                                                                                        તભે  ઓયા  આલોને ... 

                                       ઘોડાગાડીભા ં પયલાને   ગ્માતા ં.. 

                                       વયોલય  ફદંય  જોલાને  ગ્માતા ં.. 

                તભને  ખફય છે કે  નઈ..  લાત ભાયી  કોઈને કશળેો  નઈ.. 

                                                                                       તભે   ઓયા  આલો ને .... 

                      શવનેભા  જોલા  ગ્માતા ં છેલરા ંયે  ળો  ભા.ં. 

                      ભને  કાઈં  વભજણ  ડે નઈ  એભા.ં. 

               હુ’ંતો ખયુળીભા ં ઊંઘી  ગઈ .... લાત  ભાયી  કોઈને  કશળેો નઈ .. 

                                               તભે  ઓયા  આલો ને ... 
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ીડુીલાાનંો  ેરો .. 

 

       ીડુીલાાનંો ેરો તનભશનમો (૨) એ તો ચોયી ગમો.. કેયીનો કયંરડમો  

        કેયી  ખલામ  છે,  ગોટરા ં પેકામ  છે,  ચોયી  કડામ  છે. 

        ભનભાનંે  ભનભા ં ભાયો  તનભશનમો  મઝૂામ  છે. 

 

      ીડુીલાાનો ેરો તનભશનમો (૨) એ તો ચોયી ગમો ..ચીકુનો કયંરડમો  

       ચીકુ ખલામ  છે,   ઠચમા પેકામ છે,  ચોયી  કડામ  છે. 

       ભનભા ં ને  ભનભા ં ભાયો  તનભશનમો  મઝુામ  છે. 

 

     ીડુીલાાનંો ેરો તનભશનમો (૨) એ તો ચોયી ગમો ..ફોયાનંો કયંરડમો  

       ફોયા ં ખલામ  છે , ઠચમા પેકામ  છે,  ચોયી  કડામ  છે. 

       ભનભાનંે  ભનભા ં ભાયો  તનભશનમો  મઝુામ   છે. 

 

     ીડુીલાાનંો ેરો તનભશનમો (૨) એ તો ચોયી ગમો.. કેાનંો  કયંરડમો, 

       કેા ં ખલામ  છે , છારો  પેકામ  છે ,  ચોયી કડામ  છે. 

       ભનભા ંને  ભનભા ં ભાયો  તનભશનમો  મઝુામ  છે.   (૩) 
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                             હુલુલંલુ ુ ં  શારયડુ.ં.. 

 

            હુલુલંલુ ુ ં  શારયડુ ં, બાઈના ંભાથે  ચાદંયડુ ં.. 

            ચાદંયડુ ંતો  ચભકત ુ ં બાઈનુ ં ભોઢંુ  ભરકત ુ ં..  

                          

           ધીમુ ં ાયણુ ં ઝૂરતુ ંત ુ ં, ભાથે  ફૂભત ુ પયત ુ ંત ુ ં. 

           ફેનનુ ંગાણુ ં ગુજંત ુતં ુ ં.....            હુલુલંલુ ુ ં શારયડુ.ં.. 

             

           બઈરો  ભાયો  ડાહ્યો ..ાટરે  ફેવી  નાહ્યો . 

           ાટરો  ગમો  ખવી.. , બઈરો ડયો  શવી . 

                                  હુલુલંલુ ુ ં..શારયડુ ં..... 

           ાયણે  ફેઠો   ભોયરો ,  બાઈનો  જાણે  ઘોડરો , 

           ઘોડરા જજે  દૂય દેળ , દાદાજીના ં દરયમાદેળ.. 

                                 હુલુલંલુ ુ.ં.  શારયડુ ં.... 

           ભાભાનુ ં ઘય  કેટરે ?   દીલો   ફે  એટરે . 

           દીલો  ભેં  તો  દીઠો , બઇરો  ભાયો  ભીઠો . 

                                 હુલુલંલુ ુ ં...શારયડુ ં..... 
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                          યંગીરા  તચંગમા .. 

 

             યંગીરા .. યંગીરા ... યંગીરા ..તચંગમા ... 

             આઆઆ....  ઓઓઓ ... ઓઓઓ ...તચંગમા . 

 

             આબભા ં  ઉડતાનંે  શાથભા ં ન  આલતા ં, 

             કડલા ં જાઉં  ત્મા ં તો   ઉડી ઉડી  જાતા ં, 

             ભન  ભારંુ  ભોશી   રેતા  યે  તચંગમા ... 

                       યંગીરા .. યંગીરા .. 

              

             ફાકોના ં ફાગભા ં યભલાને  આલતા ં, 

             દોડાલી  દોડાલી  થકલી  એ  નાખતા ં, 

             ભન  ભારંુ  ભોશી  રેતા ં યે   તચંગમા ... 

                       યંગીરા .. યંગીરા ...  
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                                       નરશ જાઉં   યે  ભા ં... 

 

            નરશ   જાઉં  યે  ભા ં,  નરશ  જાઉં  યે  ભા ં.. 

            ગાલરડી   ચાયલાને   જળોદા   ભાલડી ..   

 

            ભને   ટાઢો   તે  યોટરો  ખલડાલે (૨) 

            ભને   ખાટી   છાળરડી  ીલડાલે ....     

                             નરશ  જાઉં  યે  ભા ં... 

             ભને   ગામોના ં ધણભા ં યખડાલે (૨) 

             ભને   ટાઢા  તે  ાણીએ  નલડાલે ....    

                              નરશ   જાઉં  યે  ભા ં... 

             હુ ં નદી એ  જાઉં  ત્મા ંનીય ગાજે  (૨) 

             ભને   ભગય-ભચ્છોની  ફીક  રાગે .... 

                             નશીં  જાઉં  યે   ભા ં... 

             ભને   કાીમો  કાીમો  ફોરે  છે. (૨) 

             ેરી  ગોીમો  ભેણા ં ભાયે  છે...    

                               નશીં   જાઉં  યે  ભા ં... 
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                           ફેટી  હ ૂ ં ભૈં  ફેટી .... 

 

              ફેટી   હ ૂ ં  ભૈં   ફેટી ..  ભૈં   તાયા   ફન ૂગંી .. 

              તાયા   ફન ૂગંી ,  વશાયા   ફન ૂગંી ...    ફેટી  હ ૂ ં.. 

 

ગગન ે ચભકે  ચદંા ભૈં  ધયતી ે ચભકૂંગી .. 

   ધયતી  ે  ચભકૂંગી  ભૈં  ઉજજમાયા  કરંુગી .. 

                                     ફેટી   હ ૂ ં  ભૈં ... 

                                  ઢૂંગી   ચરખ ૂગંી  ભૈં   ભેશનત  કરંુગી .. 

     અને  ાલં  ચરકે ભૈં   દુશનમા  કો  દેખ ૂગંી .. 

     દુશનમાકો  દેખ ૂગંી  ભૈં   દુશનમા કો   વભઝૂગંી .. 

                                   ફેટી  હ ૂ ં  ભૈં  ... 

                                  ફૂર  જૈવી  સુદંય ભૈં   ફાગો  ભૈં   ચખલગૂી .. 

                    શતતરી  ફન ૂગંી  ભૈં  શલા  કો  ચમૂગૂી .. 

                    શલા કો   ચમૂ ૂગંી  ,  નાચ ૂગંી   ગાઉંગી .. 

                                       ફેટી   હ ૂ ં  ભૈં .. 
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                         ચકરીફાઈના ંભાા ... 

 

            ેરા ં ચકરીફાઈ એ  ભાા  ફાધં્મા  ઢંગ  લગયના ં..(૨) 

   ેરા ં દયજીડાને   સગુયીફાઈના ં કેલા  ભજાના ?   ેરા ં..... 

 

ઝાડે   ચખવકોરીએ   ભાા  ફાધં્મા  કેલા ં ભજાના  ? (૨) 

   કાફય ,કબતૂયને  ઘલુડ લી  કાગડા ં કોમરના ..   ેરા.ં.... 

 

 ેરા ં  ઊંદયબાઈ એ   દય   ખોદ્યા  કેલા  ભજાના ?..  (૨) 

   વાે  ેવી  જઈને  યાપડા કમાા  શક્ક  લગયના ં...    ેરા.ં... 

 

           કીડી  ભકોડીએ  દયના ં કમાા  નગય  ભજાના ....(૨) 

           ેરા ં લાદંયાબાઈ તો  યખડયા કયે ઘય લગયના ં....રેા.ં.. 

 

           ેરી ભધભાખીએ  ભધના ં કમાા ડૂા ભજાના ...(૨) 

   ેરા ં કયોચમાએ  રાના ં કમાા  જાા ં ભજાના ં....  ેરા ં.... 

 

-  યભણરાર   વોની  
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                     ખંી  ફની  ઊડી  જઈએ ... 

 

              ખંી  ફની  ઊડી  જઈએ (૨)  

                         શો.. શો... ચાદંાભાભાના ં દેળભા ં... 

 

              ફૃેયી  યીઓનો  દેળ  ચાદંાભાભા (૨) 

       યી  ફની લવી  જઈએ (૨) શો..શો.. ચાદંાભાભાના ં દેળભા ં.. 

                                             ખંી  ફની  ઊડી જઈએ ..... 

        

        ફૃેયી  લાદાનંો  દેળ  ચાદંાભાભા  (૨) 

              લાદી  ફની  ઢી  જઈએ (૨)  શો..શો... ચાદંાભાભાના ં દેળભા ં 

                                                ખંી  ફની  ઊડી  જઈએ... 

       

       ટભટભતા ં  તાયરાનંો  દેળ  ચાદંાભાભા  (૨) 

           તાયરા ંફની ચભકી  જઈએ (૨)  શો..શો... ચાદંાભાભાના ં દેળભા.ં. 

ખંી  ફની  ઊડી જઈએ.... 
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                               સ ૂડંરાલાી .... 

 

    એક  સ ૂડંરાલાી  આલી  યે ...  કોઈ  પયપરયમા ં લમો ...(૨). 

            વસ્વા વા ં યેવા  યેવા..  (૨)   વા   યે   ગા  ભા ં (૨).. 

 

            એણે   નાકભા ં  શયેી  નથણી  (૨) 

            અંતયનુ ં  જતંયીય ુ લાગે ..  શો..શો... (૨)... 

વસ્વા વા ં યેવા ..... 

           એણે   કાનભા ં શયેી  બટુ્ટી ...(૨) 

           અંતયનુ ં  જતંયીય ુ લાગે ..  શો..શો ...(૨). 

વસ્વા  વા ં યેવા ..... 

            એણે   શાથભા ં  શમેાા  કંકણ ... (૨) 

            અંતયનુ ં જતંયીય ુ  લાગે ...શો..શો...  (૨) 

વસ્વા  વા  યેવા.... 

            એણે   ગભા ં  શમેાા   ઝાઝંય   (૨) 

            અંતયનુ ં  જતંયીય ુ  લાગે .. શો..શો.. (૨) 

વસ્વા  વા ં  યેવા .... 
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                             જાડો   ાડો   રીંફડો .. 

    

           એક   જાડો  ાડો  રીંફડો 

એ તો  રગંડી  યભલા આલે તો , ભજાડે   બાઈ   ભજાડે. 

                          

           એક  આબભા ં ચભકે  તાયચરમા ં

           એ  તો  નીચે  ઉતયી  આલે તો   ભજાડે  બાઈ  ભજાડે. 

                   

           એક  ભાયી  શનળાનો  કાનડુો , 

  એ  તો ભાખણ  ખાલા આલે તો , ભજાડે   બાઈ   ભજાડે . 

                   

           એક  ભાયા  ળોકેવની   ઢીંગરી , 

એ  તો  ગયફે  યભલા  આલે  તો  ભજાડે  બાઈ  ભજાડે . 

                  

          એક  ભાયી  શનળાના ં ફાલડુા ં, 

  એ  તો  યોજ  યોજ બણલા આલે તો  ભજાડે  બાઈ  ભજાડ ે. 

 એ  તો  યોજ યોજ રેળન  રાલે તો  ભજાડે   બાઈ  ભજાડે . 
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                              કયીએ  સ્લાગત ... 

      કયીએ સ્લાગત ણ રાગે અધયૂા(ં૨) અભે યહ્યા નાના-ંનાના ંફા ભધયૂા(ં૨) 

       

       કેલા ંરદી યહ્યા ંછે અભ આંગણા ?  ભોઘા ંભશભેાનના ં થમા ંધયાભણા  

       આવ્મા ંઆનદંથી આજ,રેલા ંઅનયેો રાબ,વૌના ંરદરડા થનગન નાચી યહ્યા ં                                                                                 

ક                                                કયીએ   સ્લાગત ... 

         

       નથી સ્લાગતભા ંફૂરડા ંગરુાફના.ં. આ તો સખુડ ભોતીના ં શાયરા ં.. 

       ભાયા ંઅંતય ઉદગાય પ્રેભે કયજો સ્લીકાય એ જ ભનડાનંી શબુભનોકાભના               

ક                                               કયીએ   સ્લાગત .... 

         

       આજ  ઊગી છે  ઉા વોનેયી..  શૈમે  ઊગી છે ઉશભિઓ  અનેયી .. 

       સ્નેશ ેસ્લાગત કયીએ આજ શોંળે યભીએ..એલા ંઆનદેં આંગણા દીાલનાયા ં

   ક                                       કયીએ   સ્લાગત ... 

         

       એલા ંવયસ્લતી અશી  ચફયાજે , દેલા ળાાભા ંજ્ઞાન-દાન  કાજે . 

       ભાયા નૈનો નીયખે ભારંુ  શૈયુ ં શયખે.. ચાયે રદળાએ ગગન ગજલનાયા ... 

    ક                                      કયીએ   સ્લાગત ... 
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                            ભોયરો  યભે ... 

             

             ભાયા   આંગણાભા ં  આલી  ભોયરો   યભે .. 

       એને  વોનેયી  ાખં , એને  ફૃેયી   આંખ  , 

                                 એ  તો  છુભ-છુભ  નાચતો  વૌને  ગભે .... 

                                  

           ભાયા   રીભડાનંી  ડાે   કોમર  યભે , 

           એને   કાો  છે  યંગ ,  એનો   ભીઠો  છે  કંઠ , 

                           એ  તો  કૂ..ઉ  કૂ..ઉ.. ફોરતી  વૌને  ગભે... 

 

          ભાયા  ફાયણાભંા ંઆલી ચકરી  યભે , 

          એને  નાની  છે  આંખ , એણે   ઝીણી  છે  ચાચં , 

                   એ  તો  ટોડરે   ઠેકતી  વૌને  ગભે .. 

 

          ભાયા ં ફાયણાભંા ંફેઠી ફફરી શવે . 

          એને  ભાથે  છે  તાર , એને  ગોયા  છે   ગાર , 

                  એ  તો  ખી- ખી  શવતી  વૌને   ગભે .. 
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                         આજ તો ભાયા ં ભોટાફેન .. 

 

આજ તો  ભાયા ં ભોટાફેન , ફુગ્ગા રાવ્મા ંચાય...  (૨) 

              

             એક તો ભાયા રદનેળબાઈનો  ,   ફીજો ભાયા ંરીરાફેનનો .. 

             ત્રીજો  ભાયા ં યભેળબાઈનો , ચોથો  ભાયા ંચકુફેનનો.. 

              આજ તો  ભાયા .... 

             રદનેળબાઈનો  ફુગ્ગો ફૂલમો  કાકડી જેલો બાઈ  (૨) 

             રીરાફેનનો   ફુગ્ગો  ફૂલમો દડા  જેલો બાઈ  (૨) 

             યભેળબાઈનો  ફુગ્ગો  ફૂલમો દૂધી  જેલો બાઈ  (૨) 

             ચકુફેનનો  ફુગ્ગો  ફૂલમો  પટ પટ બાઈ  (૨) 

          આજ તો ભાયા  .... 

             રદનેળબાઈ  તો  નાચલા  રાગ્મા ં, 

             રીરાફેન  તો  દોડલા  રાગ્મા ં, 

             યભેળબાઈ  તો  શવલા  રાગ્મા ં, 

             ચકુફેન તો  યડલા  રાગ્મા.ં.  એ ...એ..એ...  (૨) 

આજ  તો   ભાયા ... 
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                        ખાતી  નથી .. ીતી  નથી... 

         ખાતી નથી,  ીતી નથી,  ઢીંગરી ભાયી ફોરતી નથી , 

         ફોર  ફા  !  કેભ  ફોરાવુ ં?  એને  કેભ  ફોરાવુ ં? 

          

         ઘટંીને  ઘઘૂયો આુ ંછુ ંયભલા,ં વોનાના ંાટરે ફેવાડુ ંજભલા ં, 

            તો  ણ તે  જભતી નથી (૨)  ફોર ફા !  કેભ  .... 

         

        ડોરભા ં ફેવાડી એને  નલડાવુ ં, ચંાના ંફૂરની લીણી ગ ૂથંાવુ ં, 

તો ણ તે ફોરતી નથી (૨)  ફોર  ફા  !  કેભ  . 

        

       શયેાવુ ં ઝાઝંયીને યેળભનુ ંઝફલુ ં, છુભ-છુભ નાચં ુનંે લગાડુ ં ડફલુ ં, 

  તો  ણ તે નાચતી નથી (૨)  ફોર  ફા !  કેભ .. 

        

       ખંી  ફતાવુ ંડાીએ ઝૂરતા ,  ભેના ંોટને ભોયરા ંટહુકતા ં, 

          તો  ણ  તે ફોરતી નથી (૨)  ફોર  ફા !  કેભ  ... 

       

       ચાદંાભાભા તો આકાળે ઉડતા ં, ફાફાગાડીભા ંઢીંગરીફેન પયતા ં, 

             તો ણ તે ફોરતી નથી,  શલ ેભાયે ણ ફોરવુ ંનથી ... 

ફોર  ફા !  કેભ  ફોરાવુ ં... 
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                          જૂના   લયવને  શલદામ.. 

               ફગરભા ં  ફચકંુને ,  ટારકાભા ં ટોરી , 

 ગભા ં જૂના  જૂતા ં શયેી  રંડત ચાલમા જામ છે. 

              મૂા  જેલી  મ ૂછં  એની   ગાગય  જેલી  પાદં  છે. 

              ચએુ  ચશભા ં ચડાલી  રંડત ચાલમા  જામ છે. 

 નાની  એલી  ોતડીને  ભેલુ-ંભેલુ ં અંગયખુ ં, 

 ઠચકૂ ઠૈમા  કયતા ં–કયતા ં રંડત  ચાલમા  જામ છે , 

              ચખસ્વાભાથંી  ડબ્ફી  કાઢી  છીકણી  રેતા  જામ છે , 

              ગટય જેલા ં નાકભા ં વડાકા રેતા  જામ છે , 

              છીકો  ખાતા ં જામ  છે .... રંડત  ચાલમા  જામ છે . 

 આંફા ઉય  કેયી  દેખી  રંડત  રેલા ં જામ છે. 

 તડાક  કયતી  કેયી  ાકી  તારકે  અથડામ  છે. 

 રોશી  લશી   જામ  છે,  રંડત  ચાલમા  જામ છે... 

               આકાળે  એયોપ્રેન  ઉડે  રંડત  જોલા  જામ  છે. 

              આજુ-ફાજુ ં પાપંા  ભાયે  ગધેડે  અથડામ   છે . 

              નીચે   ડી  જામ  છે,  રંડત ચાલમા જામ છે. 

 જૂના ં લયવને  શલદામ  દેતા,ં રંડત  આે  આળીલાાદ , 

 નલા ં લયવે  રીરા-ંરશયે  રંડત  ચાલમા  જામ  છે.  (૨).. 
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                             ચકીફેન   ચકીફેન .. 

 

              ચકીફેન  ચકીફેન  ભાયી  વાથે  યભલા ં  

              આલળો  કે  નશી ,  આલળો  કે  નશી  ? 

               

              ફેવલાનંે  ાટરો ,  સલૂાને  ખાટરો , 

              ઓઢલાને  ીંછા ંઆીળ તને , આીળ તને .. 

   ચકીફેન  ચકીફને ...... 

             શયેલાન ે વાડી , ભોયીંછા ંલાી , 

       ઘમ્ભરયમો  ઘાઘયો  આીળ તન ે, આીળ તને .. 

                                              ચકીફેન  ચકીફેન .....   

              ચકચક  કયજે , ચીં ચીં  કયજે , 

       ચણલાને  દાણા , આીળ તને , આીળ  તને . 

                                              ચકીફેન  ચકીફેન ......  

               ફા  નશી  આલે ,  ફા ુનશી  આલે , 

       નાનોફાફો  તને ઝારળે નશી ,  ઝારળે  નશી .. 

ચકીફેન   ચકીફેન  ....... 
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                   ગરુડમા  ભગંલા  દે ... 

          ભમ્ભી  મઝુે  છોટી-વી ગરુડમા  ભગંલા  દે  (૨) 

          ગરુડમા  વે  ખેલુગંી .. 

          ભમ્ભી  મઝુે  છોટા-વા ં ટોા  ભગંલા દે , 

          ગરુડમા  વે  ખેલુગંી ..ટોા  ભેં   શને ુગંી .. 

          ભમ્ભી  મઝુે  છોટા-વા ં ઢોરક  ભગંલા  દે  

          ગરુડમા વે ખેલુગંી, ટોા ભેં શને ુગંી, ઢોરક ફજાઉંગી , 

          ભમ્ભી  મઝુે  છોટી-વી  ફવંયી  ભગંલા દે , 

         ગરુડમા વે ખેલુગંી, ટોા ભૈં શને ુગંી,ઢોરક ફજાઉંગી, ફવંયી વે ગાઉંગી, 

         ભમ્ભી મઝુે  છોટા-વા ંઘોડા  ભગંલા દે , 

         ગરુડમા વે ખેલુગંી, ટોા ભૈં શને ુગંી ,ઢોરક ફજાઉંગી, ફવંયીવે ગાઉંગી, 

          ઘોડે ે ફેઠંુગી , 

         ભમ્ભી  મઝુે  છોટી-વી ફધંકૂ ભગંલા દે , 

         ગરુડમાવે ખેલુગંી, ટોાભૈં શને ુગંી , ઢોરક ફજાઉંગી, ફવંયીવે ગાઉંગી, 

         ઘોડે ે ફૈઠંુગી, ફદૂંક ચરાઉંગી , 

         ભમ્ભી  મઝુે  છોટી–વી ગરુડમા  ભગંલા દે ... (૨) 
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વાભે કાઠેં લેરડા ં

 

વાભે કાઠેં લેરડા ંઆવ્માનેં આલતા ંદીઠયા ંના એકજી. 

લેરડાનંો શાકંનાય નાનો નાહુરીમો નાનો ના એકજી..  

                                 વાભે કાઠેં લેરડા ંઆવ્માનેં...  

                            

                          ઘડીક ઉબરા ંલમો’તો હુ ંકડરા ંે’રુ ીમયના,ં  

કડરાનંો ઘડનાય નાનો નાહુરીમો નાનો ના એકજી..  

                                   વાભે કાઠેં લેરડા ંઆવ્માનેં.....  

                            

                           ઘડીક ઉબરા ંલમો’તો હુ ંશાયરો ે’રંુ ીમયનો, 

શાયરાનંો ઘડનાય નાનો નાહુરીમો નાનો ના એકજી.. 

                                વાભે કાઠેં લેરડા ંઆવ્માનેં.....  

                            

                           ઘડીક ઉબરા ંલમો’તો હુ ંઝાઝંયી શરંુે ીમયની  

ઝાઝંયીનો ઘડનાય નાનો નાહુરીમો નાનો ના એકજી.  

                               વાભે કાઠેં લેરડા ંઆવ્માનેં.....  
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                                                                  હુ ં ને  ોટરાર ..... 

 

   ટીણી  ટીણી .... ટી.ટી.ટી.ટી…..(2)   

              હુ ં ને  ોટરાર  ચારતા ં–ચારતા ં..  લનલગડાભા ં ગ્માતા ં. 

   ટીણી  ટીણી ...ટી ટી ટી ... 

              ઝાડ  ણ  જોમા ં, તાડ  ણ  જોમા ં, 

              જોમા ં ભેં  છોડલામે   નાના ં...    ટીણી  ટીણી  ટી ટી ટી... 

 

              નદીઓ   ણ  જોઈ ,  નાા  ણ  જોમા ં, 

              જોમા ં  ખાફોચીમામે  નાના ં...    ટીણી  ટીણી  ટી ટી ટી... 

 

              લાઘ  ણ  જોમા ં, શાથી  ણ  જોમા ં, 

              જોમા ં ભેં   નોચમા મ ે  નાના ં....  ટીણી  ટીણી  ટી ટી ટી ... 

 

               કાગડા ં  ણ  જોમા ં,  કોમર  ણ   જોઈ , 

               જોઈ   ભેં  ચકરી મે   નાની ...    ટીણી  ટીણી   ટી ટી ટી... 

 

               કેયી  ણ  ખાધી , આંફરી  ણ  ખાધી ,  

               ખાધા ં ભેં  ફોય  ખાટા- ખાટા ં...    ટીણી  ટીણી  ટી ટી ટી... 

 

              હુ ંને  ોટરાર ...... 
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ભોડી ભને ભરેલા શાર 

 

                         ભોડી ભને ભેરલા શાર ભાયે નેશાે જાવુ ંવે  

એકડો ાડયો , ફગડો ાડયો , તગડો હુ ંતો ભરૂી ગ્મો..  

 

                         ગોભના ંછોયા ંજામ વ ે, ભાયે નેશાે જાવુ ંવે (2)  

      ચોગડો ાડયો ,ાવંડો ાડયો , છગડો ભેં તો અલડો ાડયો.  

                       ભોડી ભને ભરેલા શાર.........  

 

 ગોભના ંવીમા બણલા શાલમા ં , ભાયે શનશાે જાવુ ંવે (2)  

                         વાતડો ભને શાયો રાગે , આઠડો જાણ ેકોદાી..  

                                 ભોડી ભન ેભેરલા શાર....... 

 

                         નલડો ાડી નાઠો ઘયે એકડા શાયે ભીંડુ ંભેર (2)  

                         એકડી ભીંડીં દવ થામ , ભોડી ભાયી ખળુ થામ..  

                                ભોડી ભને ભેરલા શાર.......  
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                                 અનકુ્રભચણકા  

ક્રભ      અચબનમગીતનુ ં નાભ  ેજ ન ં યીભાકાવ  
૧    કયીએ સ્લાગત  ણ  રાગે  અધયૂા ં..   

૨   ભાયા આંગણાભા ંઆલી ભોયરો  યભે..   

૩   તારી  ાડો  તારી ..   

૪    આજ તો ભાયા ભોટાફેન ..   

૫   ખાતીનથી  ીતીનથી ,...   

૬   ગોફૄડો ઘાટબાઈ ...   

 ૭                       ફગરભા ં ફચકંુને  ટારકા ભા ં..   

૮   ચકીફેન  ચકીફેન ...   

૯   ેરા ં ેરા ં...   

૧૦   આલને  ભાયી  ફા ..   

૧૧   રુભઝુભ  રુભઝુભ ...   

૧૨   ભમ્ભી  મઝુે  છોટી વી ...   

૧૩     એક ભાયી  ઢીંગરી ને...   

૧૪   એક જાડો ાડો  રીંફડો ..   

૧૫   યભતા ં યભતા ં યે..   

૧૬   તભે ઓયા આલોને  અશી ..   

૧૭   ીડુીલાાનો  ેરો તનભનીમો ...   

૧૮    હુલુલંલુ ુ ં  શારયડુ.ં..   

૧૯    યંગીરા  તચંગમા ...   
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૨૦   નશીં  જાઉં  યે  ભા ં ...   

૨૧    ફેટી  હુ ં ભૈં  ફેટી..   

૨૨    ેરા ં ચકરીફાઈએ ભાા ...   

૨૩    ખંી ફની ઊડી જઈએ ....   

૨૪    એક  સુડંરાલાી  આલી  યે..   

૨૫     

૨૬     

૨૭     

૨૮     

૨૯     

૩૦     
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