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 જીલન અંજણર થાજો   

જીલન   અંજણર    થાજો! 

ભારંુ જીલન અંજણર થાજો! 

ભખૂ્માં કાજે  બોજન  ફનજો, તયસ્માંન ુ ં જ થાજો; 

દીનદુ:ણખમાંનાં આંસ ુ રો’તાં  અંતય કદી ન ધયાજો! 

ભારંુ જીલન અંજણર થાજો ! 

વતની  કાંટાી   કેડી  ય  ષુ્  ફની  થયાજો, 

ઝેય જગતનાં  જીયલી  જીયલી મતૃ  ઈયનાં ાજો! 

ભારંુ જીલન અંજણર થાજો! 

લણથાક્યા  િયણો  ભાયા  વનત તાયી વભીે ધાજો; 

શૈમાના  પ્રત્મેક    સ્દંને    તારંુ   નાભ    યટાજો! 

ભારંુ જીલન અંજણર થાજો! 

લભોની  લચ્િે  નૈમા  મજુ  શારક  ડોરક  થાજો; 

શ્રદ્ધા  કેયો  દીક  ભાયો  નલ  કદીમે  ઓરલાજો! 

ભારંુ જીલન અંજણર થાજો! 
-કયવનદાવ ભાણેક 
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  ભદંદય તારંુ,વલશ્વ રુાફંૄ   

 

ભદંદય તારંુ,વલશ્વ ફૃાફંૄ, 

સુદંય વયજનશાયા યે. 

રર તાયા દયળન થામે, 

દેખે દેખણશાયા યે. 

નશં જુાયી નશં કોઇ દેલા, 

નશં ભદંદયને તાા યે, 

નીર ગગનભાં ભદશભા ગાતા ં

 િાંદો સયૂજ તાયા યે 

લણથન કયતાં ળોબા તાયી, 

થાક્યા કવલગણ વાયા યે. 

ભદંદયભાં ત ુ ંક્યાં છુામો, 

ળોધે ફા ધીયાં યે 

-જમવંતરાર અિામથ 
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  યોદઢમે ખંી જાગીને   

 

યોદઢમે ખંી જાગીને,  

ગાતાં ભીઠાં તાયાં ગાન, 

યોદઢમે ભદંદય ભસ્સ્જદભા,ં  

ધયતા રોકો તારંુ ધ્માન. 

શયતાં પયતાં કે વનંદયભા,ં  

યાતે દદલવે વાંજ વલાય, 

તાયો ભને વાથ વદામે,  

તુ ંછે વૌનો યક્ષ્ણશાય. 

તુ ંધયતીભા,ં તુ ંછે નબભા,ં  

વાગય ભશં લવે છે ત ુ,ં 

િાંદા સયૂજભાંમે ત ુ ંછે,  

ફૂરો ભાંશી શવે છે ત ુ.ં 

દેલ, ફનાલી દુવનમા છે તં,  

તાયો છે વૌને અધાય, 

તુ ંછે વૌનો, વૌ તાયાં છે,  

નભીએ તજુને લાયંલાય. 
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  વલથધભથ પ્રાથથના   

પ્રાણીભાત્રને યક્ષણ અપ્યુ,ં 

ભાન્મા ોતા વભ વહુને; 

ણૂથ દશંવા અિયનાયા, 

નભન તસ્લી ભશાલીયને. 

જનવેલાના ાઠ વળખાવ્મા, 

ભધ્મભ ભાગથ ફતાલીને; 

વનં્માવીનો ધભથ ઈજળ્મો, 

લદંન કયીએ બદુ્ધ તને. 

એક ત્નીવ્રત યૂણ ાળ્યુ,ં 

ટેક લણીને જીલતયભા;ં 

ન્મામ નીવતભમ યાભ યશજેો, 

વદા ભાયા અંતયભાં. 

વઘાં કાભો કમાથ છતાંમે, 

યહ્યા શંભેળાં વનરેી; 

એલા મોગી કૃષ્ણ પ્રભભુા ં

યશજેો ભ ભનડાં ખ ૂંી. 

પે્રભ ફૃ પ્રભુતુ્ર આસ ુજે 

ક્ષભાવવંધનેુ લદંન શો; 

યશભ નેકીના યભ પ્રિાયક 

શજયત ભશંભદ દદરે યશો 

વદશષ્ણતુા ને ઐક્ય બાલના 
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નાનકનાં શૈમે લવજો; 

વત્મ દશંવા ગાંધીજીના ં

ભ જીલનભાં વલસ્તયજો. 

જયથોસ્તીનાં યભ ગરુુની 

વલત્રતા જગભાં વ્માો; 

વલથધભથ વસં્થાક સ્ભયણો 

વલશ્વળાંવતભાં ખ રાગો. 
 

   એક જ દે ણિનગાયી  

એક જ દે ણિનગાયી, ભશાનર! 

એક જ દે ણિનગાયી 

િકભક રોઢંુ  ઘવતાં ઘવતાં  ખયિી જજંદગી વાયી 

જાભગયીભાં તણખો ન ડયો, ન પી ભશનેત ભાયી 

ભશાનર... એક દે ણિનગાયી... 
 

િાંદો વગ્મો, સયૂજ વગ્મો, વગી અબટાયી 

ના વગી  એક વગડી ભાયી, લાત  વલતની બાયી 

ભશાનર... એક દે ણિનગાયી... 
 

ઠંડીભાં   મજુ  કામા  થથયે, ખટૂી   ધીયજ   ભાયી 

વલશ્વાનર! હંુ વધક ન ભાગુ,ં ભાગુ ંએક ણિનગાયી 

ભશાનર... એક દે ણિનગાયી... 
- શદયશય બટ્ટ 



 

                                                            વકંરન: R.K.GOYAL           www.ahirrkgoyal.blogspot.com Page   8 

  ભગંર ભદંદય ખોરો   

ભગંર ભન્ન્દય ખોરો, 

દમાભમ! ભગંર ભન્ન્દય ખોરો! 
 

જીલન લન વત લેગે લટાવ્યુ,ં 

દ્વાય ઉબો વળશ ુબોો, 

દમાભમ! ભગંર ભન્ન્દય ખોરો! 
 

વતવભય ગયુ ં ને જ્મોવત પ્રકાશ્મો, 

વળશનેુ ઈયભાં લ્મો, લ્મો, 

દમાભમ! ભગંર ભન્ન્દય ખોરો! 
 

નાભ ભધયુ તભ યટયો વનયન્તય, 

વળશ ુવશ પે્રભે ફોરો, 

દમાભમ! ભગંર ભન્ન્દય ખોરો! 
 

દદવ્મ-તૃાતયુ  અવ્મો  ફારક, 

પે્રભ-ભીયવ ઢોો, 

દમાભમ! ભગંર ભન્ન્દય ખોરો! 
- નયવવંશયાલ દદલેદટમા 
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  જીલન જ્મોત જગાલો!   

જીલન જ્મોત જગાલો!                               

                    પ્રભ ુશ!ે જીલન જ્મોત જગાલો! 

ટચકૂડી  અ  આંગીઓભાં  ઝાઝુ ં જોય  જભાલો; 

અ  નાનકડા ગને  લેગે  બભતાં  જગત ફતાલો; 

ભને યડલડતાં વળખલાડો!                         

                    પ્રભ ુશ!ે જીલન જ્મોત જગાલો! 

લણદીલે   અંધાયે   જોલા   આંખે   તેજ  બયાલો; 

લણજશાજે દદયમાને  તયલા  ફ  ફાહુભાં અો; 

ભને ઝશતાં વળખલાડો!                       

                    પ્રભ ુશ!ે જીલન જ્મોત જગાલો! 

ઉગતાં ભ ભનનાં ફૂરડાંને યવથી વબય ફનાલો; 

જીલનનાં યંગો  ત્માં  બયલા ંછી તભાયી િરાલો; 

ભને ભઘભઘતાં વળખલાડો!                        

                    પ્રભ ુશ!ે જીલન જ્મોત જગાલો! 

ઈયની  વાંકરડી  ળેયીના  થં   વલળા   યિાલો; 

શૈમાના  ઝયણા  નાનાને   વાગય   જેવુ ં  ફનાલો; 

ભને ગયજતાં વળખલાડો!                          

                    પ્રભ ુશ!ે જીલન જ્મોત જગાલો! 

ભ જીલનની લાદી નાની અબ વલળે જ ઈડાલો; 

સ્નેશ-ળસ્તત-ફણરદાન-નીયથી બયિક ધાય ઝયાલો; 
 

ભને સ્થ-સ્થભાં લયવાલો!                      
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                    પ્રભ ુશ!ે જીલન જ્મોત જગાલો! 

જીલન જ્મોત જગાલો!                               

                    પ્રભ ુશ!ે જીલન જ્મોત જગાલો! 
-સનુ્દયમ ્

 

   મા કુન્દેન્દતુાયશાયધલરા    

મા કુન્દેન્દતુાયશાયધલરા મા શભુ્રલસ્ત્રાવતૃા I 

મા લીણા લયદજડડભન્ડી તકયા મા શે્વતશભાવનII 

મા બ્રશભાચ્યતુળકંયપ્રભવૂતણબ:દૈલૈ:વદા લન્ન્દતાI 

વા ભાં ાત ુવયસ્લતી બગલતી વનળે જાડમાશાII 

ઓભ વતો ભા વદ-ગભમ. તભવો ભા જમોવતગથભમ. 

મતૃ્મોભા મતૃ,ગભમ. 

ઓભ...વશનાલલત,ુવશનૌ ભનુકત ુ

વશ લીમ કયલાલશૈ.તેજસ્સ્લના લધીતભસ્ત ુ

ઓભ ળાંવત ળાંસ્ન્ત ળાસ્ન્ત 

શકુરાં બ્રશભવલિાય વાય યભા-ભાધાં જગદાવમનીI 

લીાસુ્તક ધાદયીભબમદાં જામાંધકાશાભII 

શસ્તેસ્પાદટકભાણરકા વલદધતી દભાવને વસં્સ્થતાI 

લન્દે તાં યભેશ્વયી બગલતી બધુ્ધ્ધપ્રદાં ળાયદભI 

ગફુૃય ગફુૃય બ્રશભા, ગફુૃય વલષ્ણ,ુ ગફુૃય દેલો ભશશે્વય I 

વાક્ષાત યબ્રશભ, તસ્ભૈ શ્રી ગફુૃલે નભ: II 

ઓભ ણૂથભદ ણૂીભેદં ણૂાથત ણૂથમદુચ્મતે 
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ણૂથસ્મ ણૂથભાદામ ણૂથભૈલાલવળષ્મતે 

કયાગે્ર લવતે રક્ષ્ભી કયમરેૂ વયસ્લતી 

કયભધ્મે ત ુ ંગોવલંદ પ્રબાતે કય દળથનભ 

વમદુ્ર લવને દેવલ લથતસ્તનભડરે, 

વલષ્ણુત્ની નભસ્તભુ્મભ ાદસ્ળથભ ક્ષભસ્લભે 

લસદેુલસતૂભ દેલભ કંવમાિાણયૂભદથનભ 

દેલકી યભાનનં્દભ કૃષ્ણભ લદેં જગદગફુૃભ 

 

  ઓભ તત વત શ્રી નાયામણ   

 

ઓભ તત વત શ્રી નાયામણ ત ુ,ં 

ફુૃોતભ ગફુૃ ત ુ,ં 

વવધ્ધ બધુ્ધ ત ુ ંસ્કંદ વલનામક, 

વવલતા ાલક ત ુ,ં 

બ્રશભ તેજ ત ુ ંયાહુર ળદકત ત ુ,ં 

ઇસ ુવતા પ્રભ ુત ુ,ં 

રુદ્ર વલષ્ણ ુત ુ ંયાભ-કૃષ્ણ ત ુ,ં 

યશીભ તાયણો ત ુ ં

લાસ ુદેલ ત ુ,ં વલશ્વફૃ ત ુ,ં 

ણિદાનદં શદય ત ુ,ં 

વધવતમ ત,ુ કાર વનબથમ, 

અત્ભણરંગ વળલ ત ુ.ં....(2) 

ઓભ તત વત શ્રી નાયામણ ત,ુ 
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ફુૃોતભ ગફુૃ ત ુ ં

ઓભ તત વત શ્રી નાયામણ ત ુ,ં 

ફુૃોતભ ગફુૃ ત ુ,ં 

વવધ્ધ બધુ્ધ ત ુ ંસ્કંદ વલનામક, 

વવલતા ાલક ત ુ,ં 

બ્રશભ તેજ ત ુ ંયાહુર ળદકત ત ુ,ં 

ઇસ ુવતા પ્રભ ુત ુ,ં 

રુદ્ર વલષ્ણ ુત ુ ંયાભ-કૃષ્ણ ત ુ,ં 

યશીભ તાયણો ત ુ ં

લાસ ુદેલ ત ુ,ં વલશ્વફૃ ત ુ,ં 

ણિદાનદં શદય ત ુ,ં 

વધવતમ ત,ુ કાર વનબથમ, 

અત્ભણરંગ વળલ ત ુ.ં....(2) 

ઓભ તત વત શ્રી નાયામણ ત,ુ 

ફુૃોતભ ગફુૃ ત ુ ં
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  ભૈત્રી બાલનુ ંવલત્ર ઝયણું   

ભૈત્રી બાલનુ ંવલત્ર ઝયણુ ંમજુ શૈમાભાં લહ્યા કયે, 

શબુ થાઓ, અ વકર વલશ્વનુ ંતેલી બાલના વનત્મ યશ.ે 

ગણુથી બયેર ગણુજન દેખી શૈયુ ંભારંુ નતૃ્મ કયે...(૨) 

એ વતંોનાં િયણકભભાં મજુ જીલનનુ ંધ્મથ યશ.ે..(૨) 

શીન ક્રુય ને ધભથ વલશોણાં દેખી, દદરભાં દદથ  યશ ે

કરુણા વનવધની આંખોભાંથી, શ્રનુા શબુ સ્ત્રોત લશ.ે ભૈત્રી... 

ભાગથ ભરેૂરા જીલન વથકને, ભાગથ િંધલા ઈબો યહંુ...(૨) 

કયે ઈેક્ષા એ ભાયગની, તોમે ક્ષભતા ણિત્ત ધરંુ...(૨) 

એલી ધભથની વલત્ર બાલના શૈમે વૌ ભાનલ રાલે...(૨) 

લેયઝેયનાં ા ત્મજીને, ભગંર ગીતો યેરાલે...(૨)ભૈત્રી... 
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  લૈષ્ણલ જન તો તેને કશીએ   

લૈષ્ણલ જન તો તેને કશીએ, જે ીઠ યાઆ જાણે યે 

યદુઃખે ઈકાય કયે તોમે, ભન ણબમાન ન અણે યે, 

લૈષ્ણલ જન.... 

વકર રોકભાં વહુને લદેં વનંદાન કયે કેની યે, 

લાંિ, કાછ, ભન વનિર યાખે ધન ધન જનની તેની યે, 

લૈષ્ણલ જન.... 

વભદ્દન્ષ્ટને તષૃ્ણા ત્માગી, યસ્ત્રી જેને ભાત યે, 

જજહ્યા થકી વત્મન ફોરે ય ધન નલ ઝારે શાથ યે 

લૈષ્ણલ જન.... 

ભોશભામા વ્માે નશી જેને દ્દઢ લૈયાગ જેના જેના ભનભાં યે 

યાભનાભ શુ ંતારી યે રાગી વકર તીયથ તેના ભનભાં યે 

લૈષ્ણલ જન.... 

લણરોબીને કટયદશત છે. કાભક્રોધ વનલામાથ યે, 

બણે નયવૈમો તેન ુદયળન કયતાં કુ આકોતેય તામાથ યે, 

લૈષ્ણલ જન.... 
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  શ ેળાયદે ભા.ં..શ ેળાયદે ભા.ં..   
શ ેળાયદે ભાં....શ ેળાયદે ભાં....(૨) 

જ્ઞાનતા વે શભે તાય દે ભાં શ.ે... 

ત ુસ્લય કી દેલી મે વગંીત તજુવે 

શય ળબ્દ તેયા, મે શય ગીત તજુવે 

શભ શ ેકેરે શભ શ ેધયેુ 

તેયી ળયણભે શભે પ્માય શ ેભા ં

શ ેળાયદે ભાં....શ ેળાયદે ભાં.... 

ગણુીઓને વભજી લ મવુનમોને જાની 

લંદો કી બાા, યુાણંકી ફાની...(૨) 

શભ બી તો વભજે, શભ બી તો જાને...(૨) 

વલદ્યા કા શભકો વધકાય દેના 

શ ેળાયદે ભાં....શ ેળાયદે ભાં.... 

ત ુશે્વત લયણી કભર ે ફીયાજે 

શાથોભે લીણા મકુુટ વય ે વાંજે 

ભનવે શભાયે ભીટા દે અંધેયા 

શભકો ઈજારો કા વવંાય દે ભા ં

શ ેળાયદે ભાં....શ ેળાયદે ભાં.... 
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   ઇતની ળદકત શભે દેના દાતા    

ઇતની ળદકત શભે દેના દાતા, 

ઇતની ળદકત શભં દેના દાતા, 

ભનકા વલશ્વાવ કભજોય શોના, 

શભ િરે નેક યસ્તે ે શભવે, 

ભરૂ કયબી કોઇ ભરૂ શોના,ઇતની ળદકત... 

દૂય જ્ઞાન કે શો અંધેયે 

ત ુશભે જ્ઞાન કી યોળની દે 

શય બયુાઇ વે ફિતે યશ ેશભ 

જજતની બી દો, બરી જજંદગી શો, 

ફૈય શોના દકવીકો દકવીવે 

બાલના ભન ભે ફદરે કી શોના 

શભ િરે નેક યસ્તે, ઇતની ળદકત.... 

શભ ના વોિં શભે કમા વભરા શ ે

શભ મે વોિે દકમા કમા શૈ થણ 

ફુર ખવુળમો કે ફાંટે વબીકો 

વફકા જીલન ફનજામે ભધલુન 

ની કફૃણા કા જર તભુ ફશાકય 

કયદે ાલન શય એક ભન કા કોના 

શભ િરે નેક યસ્તે, ઇતની ળદકત... 
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   પ્રબો અંતમાથભી    

પ્રબો અંતમાથભી,જીલનજીલના દીન ળયણા. 

વતા, ભાતા, ફધં,ુ નુભ વખા દશત કયણા. 

પ્રબા, દકિતી, ક્રાસ્ન્ત,ધનવલબલ વલથજનના 

નમ ુછંુ લદું છંુ. વલભર મખુ સ્લાભી જગતના 

વત્મો ભાંશથેી,પ્રભ ુયભ વત્મે ત ુ ંરઇજા. 

ઉંડા અંધાયેથી, પ્રભ ુયભ તે જે ત ુરઇ જા. 

ભશા મતૃ્યભુાંથી,મતૃ વભીે નાથ રઇ જા. 

તુ ંશીણો હંુ છંુ તો, મજુ દળથના દાન રઇ જા. 

પ્રબો અંતમાથભી,જીલનજીલના દીન ળયણા. 
 

   શભ કો ભન કી ળદકત દેના    

શભ કો ભન કી ળદકત દેના,ભન વલજમ કયે 

દુવયો કીજમ વે શરેે, ખદુ કી જમ કયે 

બેદબાલ ને દદરવે વાપ કય વકે, 

દોસ્તો વે ભરૂ શો તો ભાપ કય વકે, 

જૂઠ વે ફિે યશ ેશભ, વિ કા શભ બયે, દુવયો કી જમ. 

મશુ્કીરે ડે તો શભ ે ઇતના કભથ કયે 

વાથ શૈ તો ધભથ કા, િરે તો ધભથ ાય 

ખદુ ે શોવરા યશ ેફદી વે ના ડયે,દુવયો કી જમ 

શભ કો ભનકી ળદકત દેના, ભન વલજમ કયે. 
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   નૈમા ઝૂકાલી ભં તો    

નૈમા ઝૂકાલી ભં તો જોજે ડફૂી જામ ના 

ઝાંખો ઝાંખો દીલો ભાયો જોજે યે બઝૂામ ના... 
 

સ્લાથથનુ ંવગંીત િાયે કોય ફાજે, 

કોઇનુ ંકોઇ નથી દુવનમાભાં અજે , 

તનનો તબંયૂો જોજે ફેસયૂો થામ ના... 

ઝાંખો ઝાંખો દીલો... 

ાને ડુમના બેદ યે ભરુાતા , 

યાગ ને દ્રે અજ ઘેયઘેય ધુટંાતા, 

જે કે અ જીલતયભાં ઝેય પ્રવયામ ના... 

ઝાંખો ઝાંખો દીલો... 

શ્રધ્ધાના દીલડાને જરતાં ત ુ ંયાખજે 

વનળદદન સ્નેશ કેફંૃ તેર એભાં યૂજે, 

ભનનાં ભદંદયે જોજે અંધાફંૃ થામ ના... 

ઝાંખો ઝાંખો દીલો... 
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 તેયી નાશભે શભે યખના  

 

તેયી નાશભે શભે યખના 

ળીખે શભે નેક યાશ ય િરના 

કટ કભથ િોયી ફેઇભાની 

ઔય દશવા વે શભકો ફિાના 

નાણરકા ફન જાઉ ન ાની 

વનભથર ગગં જરશી ફશાના 

કરુણાકી છાલ ભ ંશભે યખના 

ળીખે શભે નેક યાશ ય િરના તેયી... 

ડબાલન કોઇ તજુ વાં નશી કોઇ 

મજુવાં નશી કોઇ યાધી 

ડુમ કી નગયી ભે બી ભૈને 

ાો કી ગશયી શી ફાંધી 

ની વનગશ ભં શભે યખના 

ળીખે શભે નેક યાશ ય િરના 

તેયી નાશભે શભે યખના 

ળીખે શભે નેક યાશ ય િરના 
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    તત ્વત ્   

 તત ્વત ્શ્રી નાયામણત,ૂરુુોતભ ગરુુ ત ૂ

વવદ્ધ બદુ્ધ ત ૂસ્કંદ વલનામક,વવલતા ાલક ત,ૂ 

બ્રહ્મ ભજ્દ ત ૂમશલ ળસ્તતત ૂઆશવુતા પ્રભ ુત,ૂ 

રુદ્ર વલષ્ણ ુત,ૂ યાભ-કૃષ્ણ ત,ૂ યશીભ તાઓ ત,ૂ 

લાસદેુલ ગો-વલશ્વફૃ૫ ત,ૂ ણિદાનદં શદય ત,ૂ 

દદ્દતીમ ત ૂકાર વનબથમ, અત્ભણરંગ ત ૂ

 તત ્વત ્શ્રી નાયામણત,ૂરુુોતભ ગરુુ ત ૂ

વવદ્ધ બદુ્ધ ત ૂસ્કંદ વલનામક,વવલતા ાલક ત ૂ

 

 
 

 પ્રાણી ભાત્રને યક્ષણ અપ્ય ુ   

પ્રાણી ભાત્રને યક્ષણ અપ્યુ ભાન્માુુ ોતા વભ વહુને, ણૂથ દશંવા અિયનાયા,નભન 

ત૫સ્લીન ભશાલીયને, જનવેલાના ાઠવળખાવ્માશ ,ભઘ્મ ભ ભાગથ ફતાલીને વનં્માeવીનો 

ઘભથ ઈજાળ્મોન , લદંન કયીએ બધુ્ધ તને, એકજત્નવ્રત યૂણ ાળ્ય ુ, તેક લણી છે 

જીલતયભાં, ન્મામનીવતભમ યાભ યશજેો, વદા ભાયા અંતયભાં વધા કાભો કમાથ છતાં 

જે, યહ્યા શભેળાં વનરેી એલા મોગી કૃષ્ણ પ્રભભુા,ં યશજેો ભ ભનડા ખુંી પે્રભરુ 

પ્રભુતુ્ર ઇશ ુજે, ક્ષભાવવંધનેુ લદંન શો યશભ-નેકીન યભ પ્રિાયક, શજયત ભશંભદ 

દદરે યશો જયથોતીના ધભથગરુુની, વલત્રતા ધટભાં વ્માો, વલથધભથ વસં્થાક સ્ભયણો   

વલશ્વળાંવતભાં ખ રાગો. 
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   તમુ્શી  શો ભાતા    

તમુ્શી શો ભાતા, વતા તમુ્શી શો,તમુ્શી શો ફધં ુ, વખા તમુ્શી શો, 

તમુ્શી શો વાથી, તમુ્શી વશાયે,કોઇ ન ના , વવલા તમુ્શાયે. 

તમુ્શી શો નૈમા , તમુ્શી ખેલૈમા,તમુ્શી શો ફધં ુ, વખા તમુ્શી શો, 

તમુ્શી શો ભાતા , વતા તમુ્શી શો,તમુ્શી લો ફધં ુ, વખા તમુ્શી શો. 

જો ણખર ળકે ના લો ફુર શભ શૈ,તમુ્શાયે િયણો કી ધરૂ શભ શૈ, 

દમાકી દૃન્ષ્ટ વદા શી યખના, તમુ્શી લો ફધં ુ, વખા તમુ્શી શો. 

તમુ્શી શો ભાતા , વતા તમુ્શી શો, તમુ્શી લો ફધં ુ, વખા તમુ્શી શો. 
 

   તુ ંતાયા દદરનો દીલો થાને    

તુ ંતાયા દદરનો દદલો થાને, 

ઓયે ઓયે ઓ બામા,જો જે કદી ત ુ ંઈછીના રેતો, 

ાયકા તેજ ને છામા,એયે ઈછીના ખટૂી જળે ને, 

યશી જળે ડછામા (2) તુ ંતાયા... 

અબભાં સયૂજ િદં્રને તાયા, 

ભોટા ભોટા તેજ થયામા 

અતભનો તાયો દીલો ેટાલલા, 

તુ ંવલણથ વલથ યામા (2) તુ ંતાયા.... 
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  પ્રભ ુનભીએ યૂી વપ્રતે   

પ્રભ ુનભીએ યૂી વપ્રતે સખુી કયત ુ ંસખુી કયજે, 

ફનાલી છે ફધી દુવનમા ફનાવ્મા તે ઉંડા દદયમા, 

સયૂજને િદં્ર ઝગભણગમા સખુી કયત ુ ંસખુી કયજે 

લી અકાળભાં તાયા ઘણે ઉંિે જ દુયનાયા 

કમાથ છે તે પ્રભ ુપ્માયા,સખુી કયત ુ ંસખુી કયજે, 

જગત અખા ઈય તાયી નજય પયતી યશ ેન્માયી, 

ભાયા કાભ જોનાયા સખુી કયત ુ ંસખુી કયજે, 

ફધાએ ા ફાી દે,લી બધુ્ધ્ધ રુાી દે, 

નભીએ શાથ જોડીને સખુી કયત ુ ંસખુી કયજે, 

પ્રભ ુનભીએ યૂી વપ્રતે,સખુી કયત ુ ંસખુી કયજે 

 

  પ્રભ ુએક પે્રભનુ ંવલશ્વ ફનાલ   

રૌદકક સ્નેશની સનૃ્ષ્ટ સશુાલ. પ્રભ ુ...પે્રભનાં ભદંદય પે્રભની પ્રવતભા, 

પે્રભનાં જૂક,પે્રભનાં જૂન,પે્રભ દદક,પ્રકટાલ,પ્રભ ુ

પે્રભની લીણા,પે્રભનાં સયૂો,પે્રભનાં વગંીત,પે્રભનાં નતૃ્મ, 

પે્રભની ધનૂ ભિાલ. પ્રભ.ુ...પે્રભની વેલા, પે્રભની બદકત, 

પે્રભના જીલન,પે્રભની મદુકત,પે્રભની જમોત જગાલ,પ્રભ.ુ.. 
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  વત્મો ભાશથેી…  

વત્મો ભાશથેી, પ્રભ,ુયભ વત્મે ત ુ ંરઇ જા. 

ઊંડા અંધાયેથી ,પ્રભ,ુયભ તે જે ત ુ ંરઇ જા. 

ભશા મતૃ્યભુાંથી મતૃ વભીેનાથ, રઇ જા. 

તુ ંશીણો હંુ છંુ તો,તજુ દયળનાં દાન દઇ જા. 
 

  ઓ કફૃણાના કયનાયા   

ઓ કફૃણાના કયનાયા,તાયી કફૃણાનો કોઇ ાય નથી, 

ઓ વકંટના શયનાયા, તાયી કફૃણાનો કોઇ ાય નથી. 

ભે ા કમા છે એલા, હંુ ભલુ્મો તાયી વેલા 

ભાયી ભરૂોના ભરુનાયા તાયી કફૃણાનો કોઇ ાય નથી. 

ઓ યભ કૃાફૄ વ્શારા,તં ીધાં વલના પ્મારા 

ભારંુ વલ મતૃ કયનાયા,તાયી કફૃણાનો કોઇ ાય નથી,ઓ કફૃણાના.. 

ભને જડતો નથી દકનાયો, ભાયો કમાંથી અલે અયો 

ઓ યાશોના િંધનાયા,તાયી કફૃણાનો કોઇ ાય નથી,ઓ કફૃણાના.. 

હંુ ફાજીલનનો પ્રલાવી,ળયણે લ્મોને વલનાળી 

દીનોનાં દુખ શયનાયા,તાયી કફૃણાનો કોઇ ાય નથી, કફૃણાના... 

હંુ અંતયભાં થઇ યાજી, ખેલ્મો છંુ લી ફાજી 

લી વલી કયનાયા, તાયી કફૃણાનો કોઇ ાય નથી , અ કફૃણાના.. 

બરે છોફંૃ-કછોફંૃ થામે, કદી ભાલતય ન ફદરામે, 

ભીઠી છામાના દેનાયા, તાયી કફૃણાનો કોઇ ાય નથી.ઓ કફૃણાના... 
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  ગભે તે સ્લફૃે   

ગભે તે સ્લફૃે ગભે ત્માં ણફયાજો 

પ્રભ ુભાયા લદંન,પ્રભ ુભાયા લદંન 

બરે ના વનશાફંૄ નજયથી તભોને 

ભે ગણુ તભાયાં વપ ભારંુ જીલન 

જન્ભ છે વખં્મ ભળ્માને ગભુાવ્મા 

ધયભ ના કમાથ,ની તભો ને વબંાળ્મા..ગભે તે સ્લફૃે 

શલે અ જનભભાં કરંુ છંુ વલનવંત 

સ્લીકાયો તભે તો તટૂો ભાયા ફધંન 

ભનેશંળ એલી ઈજાફંૄ જગતને 

દકયણ ના ભે ભાયા ભનના દદકને...ગભે તે સ્લફૃે 

તભે તેજ અો જરે એલી જમોવત 

ભય થંના વૌને કયાલે છે દળન..ગભે તે સ્લફૃે 
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  દમા કય દાન બદકત કા   

દમા કય દાન બદકત કા શભં યભાત્ભા દેના, 

દમા કયના શભાયી અત્ભા ભં શદુ્વતા દેના 

શભાયે ધ્માન ભં અઓ પ્રભ ુઆંખો ભં ફવ જાઓ 

અંધેયે દદરભં અકય કે યભ જમોવત જગા દેના 

ફશા દો પે્રભ કી ગગંા દદરભે પ્માય કા વાગય 

શભં અવ ભં વભર ઝુરકય પ્રભ ુયશનેા વળખા દેના 

શભાયા કભ શો વેલા, શભાયા ધભ શો વેલા, 

વદા ઇભાન શો વેલા,શભે વેલા િય ફના દેના 

લતન કે લાસ્તે જીના,લતન કે લાસ્તે ભયના 

લતન ય જાન દપદા કયના,પ્રભ ુશભકો વળખા દેના 
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   એ ભાણરક તેયે ફદેં શભ   

એ ભાણરક તેયે ફદેં શભ,ઐવે શો શભાયે કદભ 

નેકી ય િરે ઔય ફદી વે ટરે, 

તાકી શંવતે હુએ વનકરે દભ... શ ેભાણરક.. 

શ ેઅંધેયા ધના છા યશા,તેયા આન્વાન ધફયા યશા, 

લો યશા ફેખફય,કુછ ન અતા નજય, 

સખુ કા સયૂજ છૂા જા યશા, 

શૈ તેયી યોળની ભે શો દભ, ત ૂભાલવ કો કય દે નૂભ, 

નેકી ય િરે ઔય ફદી વે ટરે, 

તાકી શંવતે હુમે વનકરે દભ... 

જફ જુરભો કા શો વાભના,તફ ત ુશી શભં થાભના, 

જો બયુાઇ કયે, શભ બરાઇ કયે, 

નશં ફદરે કી બાલના, 

જફ ઈઠે પ્માય કા શય કદભ, ઔય વભટે ફૈય કા મશ બયભ, 

નેકી ય િરે, ઔય ફદી વે ટરે, 

તાકી શંવતે હુમે, વનકરે દભ... શ ેભાણરક 
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  શ ેપ્રભ ુઅનદં દાતા   

શ ેપ્રભ ુઅનદં દાતા 

જ્ઞાન શભકો દદજીએ………. 

ળીધ્ર વાયે લગણુો કો 

દૂય શભવે કીજજએ ………. 

શ ેપ્રભ ુ………… 

પે્રભ વે શભ ગરુુ જનોકી 

વનત્મ શી વેલા કયે ………. 

વત્મ ફોરે, જુઠ ત્માગે….. 

ભેર અવ ભે કયે ……. 

શ ેપ્રભ ુ…………… 

 

નંદા કીવીકી, શભ કીવી વે …….. 

ભરૂ કય બી ના કયે …….. 

દદવ્મ જીલન શો શભાયા 

તેયા મળ ગામા કયે ……… 

શ ેપ્રભ ુ………… 

રીજજએ શભ કો ળયણ ભે 

શભ વદાિાયી ફને 

બ્રહ્મિાયી, ધભથયક્ષક, 

લીય, વ્રતધાયી ફને 

શ ેપ્રભ ુઅનદં દાતા …… 
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   વત્મો ભાશંથેી પ્રભ ુ!     

વત્મો ભાંશથેી પ્રભ ુ! યભ વત્મે ત ુ ંરઇ જા, 

ઊંડા અંધાયેથી, પ્રભ ુ! યભ તેજે ત ુ ંરઇ જા; 

ભશામતૃ્યભુાંથી, મતૃ વભીે નાથ ! રઇ જા, 

તુ-ંશીણો હંુ છંુ તો તજુ દયવનાં દાન દઇ જા. 
 

વતા ! ેરો અઘે, જગત લંટતો વાગય યશ,ે 

ને લેગે ાણી વક નદીનાં તે ગભ લશ;ે 

લશો એલી વનત્મે મજુ જીલનની વલથ ઝયણી, 

દમાના ડુમોના, તજુ પ્રભ ુ! ભશાવાગય બણી. 
 

થતુ ંજે કામાથી, ઘડીક ઘડી લાણીથી ઉિરંુ, 

કૃવત ઇંદદ્રમોની, મજુ ભન વલળે બાલ જ સ્ભરંુ; 

સ્લબાલે બદુ્ધદ્ધથી, શબુ-શબુ જે કાંઇક કરંુ, 

ક્ષભાદષ્ટે જોજો, – તજુ િયણભાં નાથજી ! ધરંુ. 
 

   એક ત ુ ંશી બયોવા    

અ જાઓ કે વફ વભર કે યફ વે દુઅ ભાંગે, 

જીલન ભં સકુુન િાશ,ે િાશત ભં લપા ભાંગે, 

શારાત ફદરને ભં ફ દેય ના શો ભાણરક, 

જો દે ચકેુ દપય રે અંધેય નાં શો ભાણરક. 

એક તુ ંશી બયોવા, એક તુ ંશી વશાયા, 

આવ તેયે જશા ઁભં, નદશ કોઇ શભાયા, 
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ઇશ્વય,મા લ્રાશ, મે કૂાય સનુ રે, 

ઇશ્વય, મા લ્રાશ,શ ેદાતા. 

શભવે નાં દેખા જામે, ફયફાદીમો કો વભા, 

ઈઝડી હુઇ ફસ્તી ભં, તડ યશ ેઆન્વાન, 

નન્શ ેજોસ્ભો કે ટુકડે,ણરમે ખડી શૈ આક ભા,ં 

ફાફૃદ કે ધુએં ભં, તુ ંશી ફોર જામે કશા. 

નાદા શૈ શભ તો ભાણરક, કયુ ંડી શંભે મે વઝા, 

મા શૈ વબી કે દદર ભં,નપયત ક ઝેય બયા, 

આન્શ ંદપય વે માદ દદરા દે, વફક લશી પ્માય કા, 

ફન જામે ગરુળન દપય વે, કાંટો બયી દુવનમા. 

એક તુ ંશી બયોવા,એક તુ ંશી વશાયા, 

આવ તેયે જશા ઁભં, નદશ કોઇ શભાયા, 

ઇશ્વય, મા લ્રાશ, મે કૂાય સનુ રે, 

ઇશ્વય, મા લ્રાશ, શ ેદાતા. 

ભેયી કૂાય સનુ રે.... 
- ભઝફૃશ સલુ્તાનયુી 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                            વકંરન: R.K.GOYAL           www.ahirrkgoyal.blogspot.com Page   30 

    લીણાલાદદની લયદે !     

લીણાલાદદની લયદે ! 

તલ સભુતં્રથી મખુદયત વલરવવત 

જર-થર-નબ કય દે… લય દે ! 

લીણાલાદદની લયદે ! 

ઈય ઈય વનલવવત ભય પ્રાણદા , 

તરુ ળસ્તતદા, વલભર બસ્તતદા , 

મસુ્તતપ્રદા ! ભ ભાત જ્ઞાનદા ! 

દીન-શીન વકંીણથ સ્લાંતના 

ભણરન સ્તયો શય દે… લયદે ! 

લીણાલાદદની લયદે ! 

જ્ઞાનશીન ભ અત્ભ વકરભા,ં 

ક્ષભા -બાલશીન અંતયતયભા,ં 

બય સગુધં ભ અંગ-અંગભાં , 

કય પ્રદાન તજુ જ્મોવત ભગંરા , 

તલ વળશઈુય બય દે… લયદે ! 

લીણાલાદદની લયદે ! 
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    वर दे, वीणावाददनन वर दे।     

प्रिय स्वतंत्र रव, अमतृ मंत्र नव 

भारत मं भर दे।  

काट अंध उर के बंधन स्तर  

बहा जननन ज्योनतममय ननझमर  

कऱुष भेद तम हर िकाश भर  

जगमग जग कर दे।  

नव गनत नव ऱय ताऱ छंद नव  

नवऱ कंठ नव जऱद मन्द्र रव  

नव नभ के नव प्रवहग वृंद को , 
नव ऩर नव स्वर दे।  
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લદંન કયીએ….. 

લદંન કયીએ શ્રીપ્રભ ુિયણે યાખો ભને ળયણે યે. 

અંતયની છે યજ ભાયી ધ્માન ધયીને સણુજો યે 

… લદંન કયીએ. 

શલેુ ંલદંન ગણવત તભને, દયદ્ધદ્ધ વવદ્ધદ્ધ અો યે, 

ફીજુ ંલદંન ભાત વયસ્લતી, વત્મ લાણી ભ અો ને 

… લદંન કયીએ. 

ત્રીજુ ંલદંન ગરુુજી તભને, વલદ્યા ભાગે લાો યે, 

િોથુ ંલદંન ભાતવતાને, અવળ ભને અો યે 

… લદંન કયીએ. 

ાંિમુ ંલદંન યભેશ્વયને, વદબદુ્ધદ્ધને અો યે, 

વલનલે નાનાં ફા તભાયા,ં પ્રભ ુિયણભાં યાખો યે 

… લદંન કયીએ. 
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   નૈમા ઝુકાલી    

નૈમા ઝુકાલી ભં તો જોજે ડુફી જામ ના 

ઝાંખો ઝાંખો દદલો ભાયો જોજે યે બઝુામ ના 

સ્લાથથનુ ંવગંીત િાયે કોય ફાજે 

કોઆનુ ંકોઆ નથી દુનીમાભાં અજે 

તનનો તબંયુો જોજે ફેસયુો થામ ના 

… ઝાંખો ઝાંખો દીલો 

ા ને ડુમના બેદ યે યખાતા 

યાગ ને દ્વે અજે ઘટ ઘટ ઘુટંાતા 

જોજે અ જીલનભાં ઝેય પ્રવયામ ના 

… ઝાંખો ઝાંખો દીલો 

શ્રધ્ધાના દદલડાને જરતો ત ુ ંયાખજે 

વનળદદન સ્નેશ કેરંુ તેર એભાં નાખજે 

ભનને ભદંીય જોજે અંધકાય થામ ના 

… ઝાંખો ઝાંખો દીલો 
 

 

 

 

 

 



 

                                                            વકંરન: R.K.GOYAL           www.ahirrkgoyal.blogspot.com Page   34 

   પે્રભ જમોવત    

પે્રભ જમોવત તાયો દાખલી 

મજુ જીલન-થં ઈજા 

દૂય ડમો વનજ ધાભથી હંુ ને ઘેયે ઘન અંધાય, 

ભાગથ સઝેૂ નલ ઘોય યજનીભા,ં વનજ વળશનેુ વબંા, 

ભાયો જીલન થં- ઈજા ૧ 

ડગભગતો ગ યાખ ત ુ ંસ્સ્થય મજુ, દૂય નજય છો ન જામ. 

દૂય ભાગથ જોલા રોબ રગીય ન, એક ડગલ ુફવ થામ, 

ભાયે એક ડગલુ ંફવ થામ. ૨ 

અજ રગી યશમો ગલથભાં હંુ ને ભાગી ભદદ ન રગાય, 

અ-ફે ભાગથ જોઇને િારલા શાભ ધયી મઢૂ ફા, 

શલે ભાગ ુતજુ અધાય. ૩ 

બબકબમાથ તેજથી હંુ રોબામો, ને બમ છતાં ધમો ગલથ, 

લીત્માં લોને રો સ્ભયણથી સ્ખરન થમાં જે વલથ, 

ભાયે અજ થકી નવુ ંલથ. ૪ 

તાયા પ્રબાલે વનબાવ્મો ભને પ્રભ ુઅજ રગી પે્રભ બેય 

વનશ્ર્લ ભને તે સ્સ્થય ગરેથી િરાલી શંિાડળે ઘેય, 

દાખલી પે્રભ જમોવતની વેય. ૫ 

કભથભવૂભ કણબયેરી, ને ણગદયલય કેયી કયાડ, 

ધવભવતાં જ કેયા પ્રલાશો, વલથ લટાલી કૃા, 

ભને શંિાડળે વનજ દ્રાય. ૬ 

યજની જળે ને પ્રબાત ઈજળ,ે ને સ્સ્ભત કયળે પે્રભા 
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દદવ્મ ગણોનાં લદન ભનોશય ભાયે શદમ લસ્માં ણિયકા 

જે ભં ખોમાં શતાં ક્ષણલાય. ૭ 

 

 

   લદેં દેલી ળાયદા.....    

લદેં દેલી ળાયદા..... લદેં દેલી ળાયદા........... 

ઈય લીણા હંુ ફજાવુ.ં...... ફજાવુ ં(૨) લદેં દેલી ળાયદા 

         ભગંર ઈત્વલ અજ નેયો (૨) 

ભોવત થકી હંુ લધાવુ.ં.....લધાવુ ં(૨) લદેં દેલી ળાયદા 

         િદંદ્રકાના ધલર પ્રકાળે..........(૨) 

અયતી હંુ ઈતયાવુ.ં....... ઈતયાવુ.ં.........(૨) લદેં દેલી ળાયદા  

         ણિય ભનોશય ટકુ શયેી...............(૨)  

ભયયુ વલશાણીની અલો અલો.............. લદેં દેલી ળાયદા  

         યગુ યગુના અંધાા ટાો..............(૨)  

ભન ભદંદય વજાલો........... વજાલો........ લદેં દેલી ળાયદા  
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યાષ્રલદંના 

   વાયે જશા ંવે ચ્છા    

વાયે જશાં વે ચ્છા, દશન્દોસ્તાં શભાયા... 

શભ બરુબરંુ શૈ ઈવકી ,લશ ગણુરસ્તાં શભાયા (2) 

યફત લો વફ વે ઉંિા, શભવામા અસ્ભાકા 

લો વતંયી શભાયા, લો ાવફાં શભાયા.... વાયે. 

ગોદી ભે ખેરતી શૈ, જજવકી શજાયો નદદમો 

ગરુળન શૈ જજનકે દભ શૈ, યશ્કે-જજનાં શભાયા...વાયે. 

ઐ અફફૃ શ ેગગંા, લશ દદન શૈ માદ તઝુ કો 

ઈતયા તેયે દકનાયે, જફ કાયલાં શભાયા... વાયે. 

ભજશફ નશં વવખાતા અવભં ફૈય યખના 

દશન્દી શૈ શભ, લતન શૈ દશન્દોસ્તાં શભાયા..વાયે. 

ઇકફાર કોઇ ભજશફ,ના નશં જશાં ભં 

ભાલભૂ કમા દકવકો,દદે-વનશાં શભાયા...વાયે. 
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શોગે કાભમાફ 

શોગે કાભમાફ,શંગે કાભમાફ, 

શભ શોગે કામમાફ એક દદન 

શો શો ભન ભં શૈ વલશ્વાવ યુા શૈ વલશ્વાવ, 

શભ શોગે કાભમાફ એક દદન. 

શંગી ળાંવત િાયો ઓય એક દદન... 

શો શો ભન ભે શૈ વલશ્વાવ,યૂા શૈ વલશ્વાવ, 

શોગી ળાંવત િાયો ઓય એક દદન. 

શભ િરેગે વાથ વાથ ડારે શાથો ભં શાથ 

શભ િરેગે વાથ વાથ એક દદન... 

શો શો ભન ભૈ શૈ વલશ્વાવ યૂા શૈ વલશ્વાવ, 

શભ િરેગે વાથ વાથ એક દદન. 

નશં ડય દકવી કા અજ 

નશં બમ દકવી કા અજ કે દદન 

શો શો ભન ભં શૈ વલશ્વાવ,યૂા શૈ વલશ્વાવ, 

નશં ડય દકવી કા અજ કે દદન. 
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ળાવંતભતં્ર 

વલથથા વૌસખુી થાઓ,વભતા વૌવભાિયો 

વલથત્ર દદવ્મતા વ્માો, વલથત્ર ળાંવત વલસ્તયો 

 ળાંવતઃ ળાંવતઃ ળાંવતઃ 
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