
 

    શ્રી લાલજીભાઇ  બી. પચંાલ.   શ્રી હાથીપરુા પ્રા.શાળા , તા- પાટડી,  જિ- સરેુન્દ્રનગર.   મો.ન-ં9427323046 Page 1 

 

ગીતગ ૂૂંજન 

 

                         રેખન - વૂંકરન 

શ્રી રારજીબાઇ ફી. ૂંચાર. 

ભ. શળક્ષક 

શ્રી  શાથીયુા પ્રા. ળાા. 

તા-દવાડા ,     જજ-સયેુન્દ્રનગય. 
 

 



 

    શ્રી લાલજીભાઇ  બી. પચંાલ.   શ્રી હાથીપરુા પ્રા.શાળા , તા- પાટડી,  જિ- સરેુન્દ્રનગર.   મો.ન-ં9427323046 Page 2 

 

                                             એક  ઝભકુ  ખખવકોરી .. 

 

       એક  ઝભકુ  ખખવકોરી , શતી  તે  ફહુ તોપાની , 

       યભતી જામ  કુદતી  જામ, ભે તેને  જલતી  જામ. 

 

               વસ્વા-યાણા  ાવે  ગઈ , કાનભાૂં જઇને લાત કશી 

              વસ્વા  તાયા  કાન  કેલાૂં ? વી ગમેરા ાન જેલા .. 

 

       તમાૂંથી તે તાલે ગઈ , દેડકાૂંબાઈને ાવે ગઈ , 

      દેડકાૂં તાયી પાૂંદ ભોટી , વસ્વાની ના લાત ખોટી , 

 

              વાભે ભળમાૂં ઉંદયબાઈ , તભે છો ભાયા ભોટાબાઈ , 

              ઉંદય ફૂંકી પોરી ખામ , એવુૂં ક્શ ેેરા દેડકાબાઈ, 

 

      લડ નીચે વૌ બેગા થામ , એકફીજાની થામ રડાઈ , 

      ડા ઝુકાલી ોટ ફોલ્મો , કયળોનાૂં તભે  ખોટો ઝઘડો . 

 

             કોઈના ચડાવમાૂં ચડીએ નશીં , કોઈના રડાવમાૂં રડીએ નશીં , 

                             એક  ઝભકુ  ખખવકોરી... 
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 ફા ભેં તો ... 

 

               ફા  ભેં  તો ફાગભાૂં  ફાૂંધી   શનળા , 

               બણલાને   આલે છે  ચકરીઓ  ચાય .... 

                       ફા  ભેં તો ..... 

               નાની  ખખવકોરી  બણલાભાૂં   શરેી , 

              આલે   છે  છફીરી  વૌથી  એ  લશરેી 

              જયા ન ફોરે   એ  તો  વૌથી  ળયભા ... 

                   ફા ભેં તો ... 

              લચભાૂં  ને  લટભાૂં  ોટ   ફેવાડુૂં , 

              કાફય  કજીમાીને  છેલ્રે  ફેવાડુૂં , 

              ભોયબાઈ  આલે  અને  ગીતો  ગલડાવુૂં ... 

   ફા ભેં તો .... 

              કચ-કચ   કયે   તેને   આંખો   દેખાડુૂં , 

              કાફય   કજીમાી ને   ડોા   ફતાડુૂં , 

              આંખો  દેખાડુૂં  ણ   ભારૂ  ના ભાય ... 

ફા ભેં તો .........` 
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                    પ્રભજુીની  લાૂંવી ...... 

 

              આરારીરાૂં   લાૂંવીમા   યે   લઢાવુૂં , 

   એની  યે  ઉતયાઉં  ભાયા પ્રભજુીની લાૂંવી  યે  રોર ... 

 

 લાૂંવીએ  કાઈ  શૂંવ, ોટને ,  ભોય ,  (૨) 

 લાૂંવરડી  લગાડે યે  નૂંદજીનો  રાડકો યે  રોર 

આરારીરાૂં  લાૂંવીમા યે .. 

 લાૂંવીએ   કાઈ  ફભતાૂં  રટકે   ચાય   (૨) 

 આંગીએ  અંગઠુીને  અંગથૂીભાૂં શીયરા યે  રોર 

આરારીરાૂં  લાૂંવીમા..... 

 આવમાૂં આવમાૂં ઓતયા દવનાૂં ભેશ , (૨) 

 ાૂંદયડા ખેતયડાૂં યે  શયી કેયાૂં છરી લળમાૂં યે  રોર 

આરારીરાૂં  લાૂંવીમા .... 

 ખેતરયએ  કાૂંઈ ઝૂરી યહ્ાૂં છે  ભોર ,  (૨) 

 ભોરે-ભોરે  ગ ૂૂંથી  દીધાૂં  પ્રભજુીએ  ભોતીડાૂં યે  રોર 

                          આરારીરાૂં  લાૂંવીમા ....   
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                 ળાને  આ  યૂંગ  જુદા જુદા ...... 

 

             ળાને  આ  યૂંગ  જુદાૂં- જુદાૂં ....  (૨) 

 

કોમરનો   યૂંગ  કાો ,  કૂંઠ   વોશાભણો 

શો....  ેરાૂં  ભોયરાૂંનાૂં યૂંગ  જુદા-જુદાૂં.....   ળાને  આ  યૂંગ ..... 

 

શનત  શનત   ખીરતાૂં  ફરડાૂં  નલયૂંગી  , 

શો..... ેરી  ધયતીનાૂં યૂંગ  જુદા-જુદા ....    ળાને  આ  યૂંગ... 

 

ચાૂંદાનો  યૂંગ  જુદો , સયૂજનો યૂંગ જુદો  , 

શો.... ેરાૂં  આબરાૂંનાૂં યૂંગ જુદા-જુદા...     ળાને  આ યૂંગ... 

 

દુશનમાનો  યૂંગનાય  કેલો  યૂંગીરો , 

શો.... જેણે  ઢોળમાૂં  છે  યૂંગ  જુદા-જુદા ....   ળાને  આ યૂંગ .. 
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                       તૂંખગયુૂં   રૂાળૂં ..... 

 

     ફરડે  ફરડે   પયત ુૂં  હુૂં  તો , 

તૂંખગયુૂં   રૂાળૂં ..... 

 

     યૂંગ બયી  છે  ાૂંખો  ભાયી , 

     જાદુ બયી  છે , આંખો  ભાયી .... 

    ફરડે  ફરડે ....... 

 

    નાનો  ફાફો ,  નાની  ફેફી , 

    ભને  કડલાૂં   આલે   દોડી .... 

ફરડે  ફરડે ..... 

 

    યૂંગ   સગુૂંધે   નાચુૂં -કદુૂૂં , 

    યૂંગને   કાજે   ભાથુૂં   મકુૂૂં .... 

ફરડે  ફરડે ..... 
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                       આલો   કબતૂયાૂં .... 

 

             ઊગી  વોશાભણી  વલાય ,  આલો  કબતૂયાૂં , 

આંગણાભાૂં નાખી  જુલાય ,  આલો  કબતૂયાૂં... 

ઊગી  વોશાભણી .... 

 

યતનજડી  આંખડી , ભયૂી - ભયૂી  ાૂંખડી , 

ળોબી  યહ્ાૂં  છો  અાય ,  આલો  કબતૂયાૂં .... 

ઊગી  વોશાભણી .... 

 

ફીળોભાૂં   ઉડળો ભાૂં ,  બોા  કબતૂયાૂં , 

આલો  વૌ  કયીએ  શલશાય , આલો  કબતૂયાૂં .. 

ઊગી  વોશાભણી ... 

 

જુદાૂં  નથી  આણે ,  ફાૂંધમાૂં પે્રભ  તાૂંતણે , 

એક જ  શતાનો  રયલાય ,  આલો  કબતૂયાૂં ... 

ઊગી  વોશાભણી ..... 
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                      એકલાય  ફોલુૂં   કે ... 

            એકલાય ફોલ ુકે,  ફે લાય ફોલુૂં કે, ત્રણલાય ફોલુૂં ભમ્ભી , 

                        કે  ભમ્ભી ભને શનળા જાલાૂં  દે ..... 

            શનળાભાૂં  ભાયી  ગખણત  બણામ છે , (૨) 

            એકડો  રખુૂં  હુૂં , ફગડો રખુૂં  હુૂં , તગડો રખુૂં  ભમ્ભી , 

                  કે  ભમ્ભી  ભને   શનળા  .... 

           શનળાભાૂં  ભાયી  બાા બણામ  છે , (૨) 

           ળબ્દો  રખુૂં  હુૂં, લાક્યો રખુૂં હુૂં , ગલુૂં  રખુૂં ભમ્ભી , 

              કે ભમ્ભી  ભને  શનળાે ..... 

           શનળાભાૂં ભાયી  ઈંગ્રીળ બણામ છે , (૨) 

          ગડુ ભોશનિંગ ફોલુૂં  હુૂં, લેરકભ  ફોલુૂં  હુૂં, થેંક્ુૂં ફોલુૂં હુૂં ભમ્ભી .. 

             કે  ભમ્ભી ભને  શનળાે ... 

          શનળાભાૂં  ભાયી  ગીતો  ગલામ  છે , (૨) 

          ફાગીત ગાઉ  હુૂં , કચૂગીત ગાઉં હુૂં , રડસ્કો  કરુૂં   ભમ્ભી .... 

            કે  ભમ્ભી  ભને  શનળાે... 

          શનળાભાૂં  ભાયી  યભતો  યભામ  છે , (૨) 

          રિકેટ યમુૂં  હુૂં , કફડ્ડી  યમુૂં હુૂં , ખો-ખો  યમુૂં  ભમ્ભી ... 

કે   ભમ્ભી  ભને શનળાે ... 
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                   ેરાૂં  લાદભાૂં ...... 

 

              ેરાૂં  લાદભાૂં  ચોક  તો   શલળાર  છે , 

              એભાૂં  વોશાભણી  સુૂંદય  શનળા છે . 

 ભારુૂં   તો  ભન  તમાૂં  બભે .. ભને  એલી  શનળા  ગભે ..... 

 

              ઊંચા લાદભાૂં  ઊંચા ચકડોે 

              વાત વાત યૂંગનાૂં  ફાૂંધમા  છે  શીંચકા , 

              નાચે-કદેૂ ને  વૌ  યભે ....ભને  એલી  શનળા  ગભે .... 

 

              નાનાૂં-નાનાૂં  તાયરાૂં ફાૂંધમા છે  શીચકા , 

              દૂધભર મખુડા ભરભર ભરકાલે , 

              ેરી ઘનઘોય ઘટાઓ ગભે .....ભને એલી શનળા ગભે ..... 

 

              ચાૂંદાભાભા તો  ાઠ બણાલે , 

              લાદ –લાયુૂં ભીઠા ગીતો વૂંબાલે , 

              યીઓના ગાન તમાૂં ળભે... ભને એલી શનળા ગભે ....... 

 

ેરા લાદભાૂં ચોક ..... 
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                                ચોકની  લચ્ચે  ઉગ્મો .... 

               

                 ચોક ની લચ્ચે ઉગ્મો ચબતૂયો 

આલે છે ોટ ને ચકરા જી  યે....... 

              ચોકની લચ્ચે ....  

 આલે છે કાફય ને આલે  કબતૂયા ..... 

ખખવકોરી નાૂં ફચારા જીયે...... 

             ચોકની લચ્ચે....  

  ભોયરા  આલે ને  ઢેરડી  નાચતી 

                   આલે શોરા ને  કાગડાૂં જી   યે .. 

             ચોકની લચ્ચે....  

  આલે છે  વભડી ગાજતી  ગાજતી , 

   ઝીણાૂં તીણાૂં કાઢી  યાગડા  જી યે .... 

              ચોકની લચ્ચે.....  

  દાણા ભજાનાૂં  શોળેંથી ચણતાૂં 

                                  આનૂંદે  રશાલો લુૂંટતા  જી  યે.. 

            ચોકની લચ્ચે....  

  ખાતાૂં-ીતાૂં  ગીત  ગાતાૂં  ભધયુાૂં 

    રકલ્રોર  કયતાૂં  ઉડતા જી  યે.... 

        ચોકની લચ્ચે...  
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                                વનાની  લાત ... 

 

            વના ની લાત  કહુૂં  વનાની લાત , 

            બાઈ ભાયા વાૂંબજો  વનાની લાત . 

 

            કોક રદ  હુૂં  વનનાભાૂં  આકાળે  ઉડતો , 

           ચાૂંદા ભાભાની  વાથે  હુૂં  ઘભૂતો , 

           તાયાઓ બાઈ ભાયા ગે અડી જામ .. .. બાઈ ભાયા વાૂંબ ..... 

                                                     વના ની લાત .... 

 

           કોક’રદ  હુૂં  વાગયભાૂં ડફૂકીઓ ભાયતો , 

           ભાછરીઓનાૂં દેળભાૂં ભોતીડાૂં લીણતો , 

           ભાછરીઓ ખફૂ ભને ઊંડે  રઇ જામ .... બાઈ ભાયા  વાૂંબ ..... 

વના ની લાત ...... 

 

           કોક’રદ હુૂં  યીઓનાૂં  દેળભાૂં જઈ  શોચતો , 

           યીઓનાૂં ખોરે સખેુ હુૂં ોઢતો , 

           યીઓની ાૂંખ ભને  ઊચે રઇ જામ .... બાઈ ભાયાૂં વાૂંબ .... 

વના ની લાત ....... 
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                                 ભજાની  ખખવકોરી .... 

 

                ત ુૂં  અરશમાૂં  યભલા  આલ, ભજાની ખખવકોરી , 

                ત ુૂં  દોડ  તને  દઉં  દાલ , ભજાની  ખખવકોરી. 

                ત ુૂં  કેલી  શળે ને  યભે , ભજાની  ખખવકોરી , 

                તાયા  કદૂકા તો  ફહુ  ગભે , ભજાની  ખખવકોરી . 

                ત ુૂં  જ્માયે  ખખરખખર  કયે , ભજાની ખખવકોરી , 

                તાયી   ૂૂંછડી  ઊંચી  થામ, ભજાની ખખવકોરી. 

                તાયે અંગે  સુૂંદય  ટા  , ભજાની  ખખવકોરી. 

                તાયી   ખાલાની ળી  છટા , ભજાની ખખવકોરી. 

                ત ુૂં   ઝાડ-ેઝાડે  ચડે , ભજાની  ખખવકોરી , 

                ક્શ ે કેલી  ભજા તમાૂં  ડે , ભજાની  ખખવકોરી. 

                ફહુ  ચૂંચ  તાયી  જાત , ભજાની  ખખવકોરી. 

                ત ુૂં   ઉંદયબાઈની  નાત , ભજાની  ખખવકોરી . 

  ત ુૂં  અરશમાૂં  યભલાૂં .... 
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                               લામયાૂં  લનલગડાભાૂં .... 

 

          લામયાૂં  લનલગડાભાૂં   લાતા`તા,  લા  લા  લૂંટોીમા. 

          શા યે  અભે ગાડાૂંભાૂં ફેવીને  જાતાૂ̀ં તાૂં  લા  લા લૂંટોીમા. 

 

                  ગાડાૂં   દોડે , ઘઘૂયાૂં  ફોરે , 

                  ફદ   કેયા  શળિંગડા  ડોરે . 

                 શા  યે  અભે  એક  વાથ-વાથ  ભી  ગાતા’તાૂં..લા લા લૂંટોીમા  

 

                                                   લામયાૂં  લનલગડા ભાૂં ....... 

 

                  ધોભ  ધખેરાૂં ,  આબ  તેરાૂં , 

                  ગયભી  કેયી  ,  ગાય  રીેરા . 

                  શા યે અભે  ઊની–ઊની  લ ૂભશી નાૂંતા`તાૂં..લા લા લૂંટોીમા  

 

                                                    લામયાૂં   લનલગડા ભાૂં ...... 
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                                આલો  ાયેલાૂં .... 

 

           આલો  ાયેલાૂં , આલોને  ચકરાૂં , ચોકભાૂં  દાણા નાખમાૂં છે. 

           આલો  ોટજી  ભેનાૂં ને રાલજો , ચોકભાૂં  દાણા  નાખમાૂં છે. 

           આલો  કાફયફાઈ  કરફરનાૂં કયળો, ચોકભાૂં  દાણા નાખમાૂં છે. 

           ફૂંટીને  ફાજયો  ચોખાને ફાલટો ,  ચોક ભાૂં દાણા  નાખમાૂં છે. 

           ધોી  છે  જાયને , ઘઉં છે યાતડા , ચોકભાૂં દાણા  નાખમાૂં  છે. 

           શનયાતે  ખાજો , શનયાતે  ખ ૂૂંદજો , ચોકભાૂં દાણા  નાખમાૂં  છે. 

           ખફલ્રી નશીં આલે , કતૂયો નશીં આલે , ચોકભાૂં દાણા નાખમાૂં છે. 

           ચક-ચક  કયજોને , કટકટ  કયજો , ચોકભાૂં  દાણા  નાખમાૂં  છે.   

 

  આલો  ાયેલાૂં , આલોને  ચકરા.... 
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                                 હુૂં  ને  ોટરાર ..... 

 

              ટીણી  ટીણી .... ટી.ટી.ટી.ટી.  ટીણી  ટીણી  ટી.... 

              હુૂં  ને  ોટરાર  ચારતાૂં –ચારતાૂં ..  લનલગડાભાૂં  ગ્માતાૂં . 

   ટીણી  ટીણી ...ટી ટી ટી ... 

              ઝાડ  ણ  જોમાૂં , તાડ  ણ  જોમાૂં , 

              જોમાૂં  ભેં  છોડલામે   નાનાૂં ...    ટીણી  ટીણી  ટી ટી ટી... 

 

              નદીઓ   ણ  જોઈ ,  નાા  ણ  જોમાૂં , 

              જોમાૂં   ખાફોચીમામે  નાનાૂં ...    ટીણી  ટીણી  ટી ટી ટી... 

 

              લાઘ  ણ  જોમાૂં , શાથી  ણ  જોમાૂં , 

              જોમાૂં  ભેં   નોખમા મે   નાનાૂં ....  ટીણી  ટીણી  ટી ટી ટી ... 

 

               કાગડાૂં   ણ  જોમાૂં ,  કોમર  ણ   જોઈ , 

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

 

               કેયી  ણ  ખાધી , આંફરી  ણ  ખાધી ,  

               ખાધાૂં  ભેં  ફોય  ખાટા- ખાટાૂં ...    ટીણી  ટીણી  ટી ટી ટી... 

 

              હુૂં ને  ોટરાર ......  
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                              રૂભઝુભ  રૂભઝુભ .... 

           રૂભઝુભ  રૂભઝુભ  રૂભઝુભ રૂભઝુભ,  દોડે  વવરાૂં, દોડે  વવરાૂં . 

                     

                    એ   રૂાાૂં   રૂાાૂં .. 

   એ   રાગે  વૌને  વશારાૂં .. 

   રાર-રાર  ઝીણી  આંખો  જાણે  ભોતી  દાણા ..... 

      

           થનગન  થનગન  થનગન થનગન, નાચે  ભોયરાૂં, નાચે ભોયરાૂં .. 

          એ  રૂાા   રૂાાૂં ... 

       એ  રાગે   વૌને  વશારાૂં .... 

        એ  ટેહકૂ  ટેહકૂ કયે  તમાયે, આલે  ભેઘયાજા .... 

           

          રૂભઝુભ  રૂભઝુભ  રૂભઝુભ રૂભઝુભ, દોડે  શયણાૂં, દોડે  શયણાૂં ... 

      એ   રૂાાૂં  રૂાાૂં ... 

      એ   રાગે  વૌને  વશારાૂં... 

      એ  લનલગડાભાૂં  ઘભેૂ  તમાયે , આલે  ભેઘયાજા ... 

 

                                                         રૂભઝુભ  રૂભઝુભ ....... 
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          કેસડૂાૂંનાૂં  ફર  લીણલાૂં .. 

 

            એ  શારો શારો કેસડૂાૂંનાૂં ફર લીણલાૂં , ઓલ્માૂં  પાગણની ભીઠી સગુૂંધ ઝીરલા.. 

                         

                શ.ે.  કેસડૂ-ેકેસડૂે   કેવરયમો   યૂંગ ... 

                  ઊંચાૂં  તે  શળભે  રાર-રાર  યૂંગ... 

                     કુૂંજે-કુૂંજે   કોરકરાનાૂં  કૂંઠ  સણૂલા .... ઓલ્માૂં  પાગણની ભીઠી.... 

 

      શ.ે..  આલે –આલે  ીો  તે  યૂંગ ... 

               આખા  તે   લગડે  કેલો  ઉભૂંગ ..... 

               શારો  ખેતયને   ળેઢે   ીંછાૂં  લીણલાૂં .... ઓલ્માૂં  પાગણની ... 

 

       શ.ે..  ઉડે  તૂંખગમા  ફરે-ફરે ... 

                  ગ ૂૂંજતા   બભયાૂં   કેલાૂં  ઝૂરે ... 

                  ડાે  ભૂંજયીઓ  ભાડી  છે  પય-પયલા ...  ઓલ્માૂં  પાગણની ..... 

 

       શ.ે... લાયએુ  લલ્રયી   ડોરતી  જામ ... 

                   નલાૂં  અંકયૂો   ઝગભગ  થામ.. 

                        શારો   સડૂાભેનાૂંન ુૂં  વૂંગીત  સણુલા ....  ઓલ્માૂં  પાગણની.... 

 

                  એ   શારો શારો  કેસડૂાૂં ના .... 
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                            નાની  નાની   ફેનડીનો... 

 

     શ.ે.  નાની-નાની  ફેનડીનો  નાનો-નાનો  બાઈ (૨) 

             રઇને  ાટી-ેન  બણલાને  જામ.... 

     શ.ે..  નાનાૂં-નાનાૂં  શાથભાૂં  નાની-નાની ેન  (૨) 

            રખે  છે એકડોને  બણાલે  છે ફેન .... 

     શ.ે..  નાનુૂં –નાનુૂં  મખુડુૂંને  નાનાૂં-નાનાૂં  દાૂંત. (૨) 

             બાલે  એને  રાડલાને  બાલે   દા બાત... 

     શ.ે..  રાર-રાર  શોઠને  જયા-જયા  ખૂંજન (૨) 

            ભીઠા-ભીઠા  રાગે ભને  કારાૂં-કારાૂં ફોર... 

     શ.ે.. નાની-નાની  ગરીને   ધીભી-ધીભી  ચાર (૨) 

            તાતા થૈ થૈ  નાચે  જાણે  જળોદાનો  રાર.. 

     શ.ે..  ભીઠી-ભીઠી  ફેનડીનો  નાનો-નાનો  બાઈ (૨) 

                  નાશી-ધોઈને  એ તો યોજ  શનળાે  જામ.. 

   

              નાની-નાની  ફેનડીનો ....... 
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                      કયજે   કરળોય   ત ુૂં.... 

  

ગગન  જો  ગાજે   છે  ઘોય, કે  ભોયરા કયજે  કરળોય  ત ુૂં.. 

 

   

ઊંચા  આકાળભાૂં ચભકે  છે લીજી , 

  ગગડે  છે  લાદો ,  આે  વૌ  અંજરી .. 

  ાણીનો  ફૂંધામો  દોય... કે  ભોયરા  કયજે  કરળોય ત ુૂં.... 

                                ગગન જો  ગાજે  છે  ઘોય કે.....  

   

ઝયણાૂં  જાગીને  જામ  ખખતાૂં  દૂયદૂય , 

  ૂંખી  ગાતાૂંને  કઈ  પેરામા  સયૂસયૂ  

  ધયતીની  યૂંગત  છે  ઓય .. કે  ભોયરા કયજે  કરળોય  ત ુૂં.. 

 

                    ગગન  જો  ગાજે  છે  ઘોય  કે.... 
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                          આલજે  લન .... 

  ધીભે ધીભે  (૨)  આલજે  લન ...ચ ૂૂંદડી  અભાયી  ઊડીઊડી  જામ . 

                  કેવરયમાૂં  યૂંગની  ચ ૂૂંદડી  અભાયી  

                  જાણે  વૂંધમાની   ઉઘડતી  ફાયી  

           ભૂંદ-ભૂંદ  ભધયુ  ગીત ગાજે લન  (૨)  ચ ૂૂંદડી  અભાયી  ..... 

 

                 ઝૂભે  છે  ફરડાૂંને  ઝૂભે  છે  ડાખઓ , 

                 પયપયતાૂં  ાૂંદડા  ાડે  છે  તાીઓ , 

           ભરકાલતી  ભારતી  સનુાલજે  લન (૨) ચ ૂૂંદડી  અભાયી .... 

 

                તાયો  ભધયુ  સયૂ  ડુૂંગયાની  ધાયે .. 

                ભસ્ત  ફની  ઘભૂતો  નદીઓનાૂં  આયે... 

         કોમરનો  કૂંઠ  ત ુૂં સનુાલજે  લન .. (૨)  ચ ૂૂંદડી  અભાયી.... 

 

                યૂંગ નરશ , અંગ  નરશ,  ત ુૂં તો  દેખામ  નશી , 

                તાયા  તે  ગીતથી   શૈયુૂં   ધયામ  નશી , 

         ફરોની  સયુબી  પેરાલજે  લન ....(૨)   ચ ૂૂંદડી અભાયી ...... 

     

              ધીભે ધીભે ,  ધીભે ધીભે ...આલજે  લન... 



 

    શ્રી લાલજીભાઇ  બી. પચંાલ.   શ્રી હાથીપરુા પ્રા.શાળા , તા- પાટડી,  જિ- સરેુન્દ્રનગર.   મો.ન-ં9427323046 Page 21 

 

                                        ૂંખીઓના  કરયલભાૂં ... 

 

       ૂંખીઓના  કરયલભાૂં ગીતો  સણુામ  છે. (૨) 

             લન કેયાૂં ૂંખીડાની  ળોબા અાય  છે....... 

 

       ૂંખીઓનાૂં  કરયલભાૂં  ભોયરાનાૂં  ગીત  છે. (૨) 

            ગઢનાૂં  તે  કાૂંગયે  ફેઠો  વોશામ  છે....... 

 

     ૂંખીઓનાૂં  કરયલભાૂં  કોમરનાૂં  ફોર છે.(૨) 

           આંફાડાે  ફેવી એ તો ભીઠાૂં ગીત ગામ  છે.... 

 

    ૂંખીઓનાૂં  કરયલભાૂં  ોટનાૂં  ફોર  છે (૨) 

          ીંજયાભાૂં  ફેવી વીતાયાભ  બજામ  છે.... 

 

    ૂંખીઓનાૂં કરયલભાૂં  કકૂડાનાૂં  ફોર  છે. (૨) 

         કુકડકેકૂ  કયી  નલયૂંગો  વોશામ   છે..... 

 

                                            ૂંખીઓનાૂં  કરયલભાૂં ..... 
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                                                 ાટી ને  ેન રઇ .... 

                    ાટીને  ેન  રઇ ચારી  કે  ભનભાૂં  મુૂંઝાણી  હુૂં  નાનકડી  ઢીંગરી. 

        આંગણાના  ફા  ભને  આભતેભ  ળોધળે, 

                     નાૂં, દેખી  નાખળે  શનવાવા.....   હુૂં  નાનકડી  ઢીંગરી . 

       ફા  એ  વજાલી  ભને  ળાા નાૂં  લેળભાૂં , 

                  શ્રીપ  ઝરાલી  ટીકો  ચોડી .... હુૂં  નાનકડી  ઢીંગરી . 

      વયખી   વાશરેી  ચારી  ધનૂ ભચાલતી , 

                 ચાલ ુ જેભ  નલી  નલેરી ...  હુૂં  નાનકડી   ઢીંગરી. 

      આલે  નજીક  જેભ  ળાાનુૂં  આંગણુૂં , 

                વાશફેનાૂં  બમથી  દઝાતી...  હુૂં  નાનકડી  ઢીંગરી. 

      વાશફે  ઘ ૂૂંટાલે  ભને  યથભ નો  એકડો, 

                શ્રી ગણેળામ  ફોરાલી ...  હુૂં  નાનકડી  ઢીંગરી . 

       ળાા ભાનીતી  ભેં તો  યાજાનો  ફૂંગરો, 

                ગરુુજીનાૂં  શતેે  શયખાણી ...  હુૂં  નાનકડી  ઢીંગરી. 

       શલે  રાગે  છે  ળાા ભૂંરદય  ભજાનુૂં , 

                      લશરેી-લશરેી  દોડતી  હુૂં  શરેી...  હુૂં  નાનકડી  ઢીંગરી. 

 

                        ાટીને  ેન  રઇ ..... 
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                                                  તાયે    ભેહુખરમા... 

 

તાયે ભેહુખરમા  કયલા  તોપાન  

       અભાયા રોકોનાૂં  જામ છે જાન , 

 

લયસ્મોને લયસ્મો  મળુધાય  

  કેભ કયી ભાયે જાવુૂં શનળા? 

 

અલાને  વલા લામયા લામ, 

  ઓઢેરી  છત્રીનો  કાગડો થામ. 

  

ચૂંર  ભાયી  છફ-છફ  થામ , 

  શયેેરાૂં  કડાૂં  ફગડી  જામ.. 

  

કેાૂંની  છારથી  રવી  ડામ, 

  તમાયે તો  બાઈ ભને કાૂંઈ-કાૂંઈ થામ. 

 

                       તાયે  ભેહુખરમા  કયલાૂં.. 
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                              યોજ શનળાે જઈએ .  

   

   યોજ  શનળાે  જઈએ  અભે વૌ,  યોજ શનળાે જઈએ . 

          

          ગાતાૂં  યભતાૂં અક્ષય વાથે ,ઓખાણ કયી રઈએ, અભે વૌ યોજ શનળાે જઈએ  

          વાૂંબી ફોરી રખી લાૂંચીને બઈરા બાા બણીએ, અભે વૌ યોજ શનળાે જઈએ. 

       

          વૂંખમાઓને વભજી વભજી ઝટટ ગખણત ગણીએ, અભે વૌ  યોજ શનળાે જઈએ . 

          લન ,ઝાડ ,ષુ્ોની વૂંગે ,યભતાૂં ઘેરાૂં થઈએ ,  અભે વૌ યોજ શનળાે જઈએ . 

           

          બણતયનો નાૂં બાય જયામે ,બણતય ખફરકુર વશલે ુૂં , અભે વૌ યોજ શનળાે જઈએ. 

          તયૂંગ અને ઉલ્રાવની વાથે ,એભાૂં જ્ઞાન બયેલુૂં , અભે વૌ યોજ શનળાે જઈએ. 

         

          શોંળે શોંળે બણતાૂં બણતાૂં,ધમાન યભતાૂં દઈએ,  અભે વૌ યોજ શનળાે જઈએ . 

          બાયત દેળભાૂં આડે વૌ એ ,બણલાના અશધકાયી , અભે વૌ યોજ શનળાે જઈએ . 

        

          બાઈઓ-ફશનેો વૌને ભાટે ,ખલુ્રી શનળા ફાયી, અભે વૌ યોજ શનળાે જઈએ. 

          નવુૂં નવુૂં શનત જાણી રેલાનો ,લ્શાલો લ ૂૂંટી રઈએ , અભે વૌ યોજ શનળાે જઈએ . 

            યોજ શનળાે જઈએ ... 
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                             પ્રજ્ઞાગીત 

          

          ફનીએ પ્રજ્ઞાલાન આણે ,  ફનીએ પ્રજ્ઞાલાન. 

          પ્રજ્ઞા દ્વાયા આણાૂં વૌનુૂં  શલકવતુૂં યશ ેજ્ઞાન ..  

                          શલકવતુૂં યશ ેજ્ઞાન, આણે  ફનીએ પ્રજ્ઞાલાન. 

 

          શી-ભીને ળીખીએ વૌએ,  અવશામનાૂં કોઇ,  

          વૌ વૂંગાથે લધીએ આગ, એ જ ખરુૂં  અનષુ્ઠાન, 

                         એ જ ખરુૂં  અનષુ્ઠાન.. આણે  ફનીએ પ્રજ્ઞાલાન. 

          

          વોનુૂં ચાૂંદી રૂશમા વત્તા અઢક શોમ બરેને,  

          જેની ાવે શળક્ષણ વાચુૂં એ જ ખયાૂં ધનલાન..  

                      એ જ ખયાૂં ધનલાન.. આણે  ફનીએ પ્રજ્ઞાલાન. 

 

          જીલન વાથથક ફનતુૂં એનુૂં ધમેમ છે જેની ાવે, 

          રઢશનશ્ચમથી લધતાૂં આગ એ જ ખયાૂં ફલાન..  

                    એ જ ખયાૂં ફલાન.. આણે  ફનીએ પ્રજ્ઞાલાન. 

 

 

 

 


