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                     લેખન - સકંલન 

 શ્રી લાલજીભાઇ બી. પચંાલ. 
                   મ. શિક્ષક  

   

  શ્રી હાથીપરુા  પ્રાથશમક િાળા.  

તા- પાટડી ,  જિ- સરેુન્દ્રનગર.  
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                           છટે છટે શળલજીને.....  

 
       

     છટે છટે શળલજીને,  છટેછટે યાભ, છટે છટે યાભ  
                           છટૉ-વ ભેય ભદન ગાર.  

     

     ક્ા ંયશ ેશળલજી ? ને ક્ા ંયશ ેયાભ ?  ક્ા ંયશ ેભેય ભદન ગાર ?  

     કૈરાળ યશ ેશળલજીને , અમધ્મા યશ ેયાભ,અમધ્મા યશ ેયાભ,  

                                બ્રીજભેં યશ ેભેય ભદન ગાર.  
                                         છટેછટે શળલજીને છટે છટે યાભ...  
 

     ક્ા ંખામે શળલજી ? ને ક્ા ંખામે યાભ ? ક્ા ંખામે ભેય ભદન ગાર. ?   

     ધતયૂ ખામે શળલજીન,ે રડ્ડુ ખામે યાભ, રડ્ડ ખામે યાભ,   
                          ભીઠા-ંભીઠા ંભાખન ખામે ભદન ગાર.  
                                        છટેછટે શળલજીને છટેછટે યાભ...  
 
     ક્ા ંીએ શળલજી ? ને ક્ા ંીએ યાભ ? ક્ા ંીએ ભેય ભદન ગાર ?  
     બાગં ીએ શળલજીન,ે દૂધ ીએ યાભ, દૂધ ીએ યાભ.   
                           ભીઠી-ભીઠી છાળ ીએ ભદન ગાર. 
                                        છટેછટે શળલજીને છટે-છટે યાભ....  
       
     ક્ા ં કયે  શળલજી ? ને ક્ા કયે યાભ ? ક્ા કયે ભેય ભદન ગાર ?  
      ધ્માન ધયે શળલજીને , યાજ કયે યાભ. યાજ કયે યાભ. 
                           યાવ યચાલે ભેય ભદન ગાર.  
                                        છટેછટે શળલજીને છટે-છટે યાભ....  
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                      તભે બાલે બજીર બગલાન....  

 
     તભે બાલે બજીર બગલાન..  જીલન થડુ ંયહ્ુ,ં  
     કંઇક આત્ભાનુ ંકયજ કલ્માણ ,  જીલન થડુ ંયહ્ુ.ં  

                        
     અભે દીધેરા ંકર ત ભરૂી ગમા,ં જૂઠી ભામાના ંભશભા ંઘેરા થમા,ં 
     ચેત-ચેત શુ ંભલૂ્મા ંછ બાન ? જીલન થડુ ંયહ્ુ.ં  

                       તભે બાલે બજીર બગલાન....  
      
     ફાણભા ંજુલાનીભા ંઅડધુ ંગયુ ં, નશી બક્તતના ંભાયગભા ંડગલુ ંબયુું  
     શલે ફાકી છે એભા ંદ ધ્માન,  જીલન થડુ ંયહ્ુ.ં  

                      તભે બાલે બજીર બગલાન....  
     
    મદી ઘડણભા ંગશલિંદ બજાળે નશીં, રબ-લૈબલને ધનને તજાળે નશીં, 
    ફન આજથી પ્રભભુા ંભસ્તાન , જીલન થડુ ંયહ્ુ.ં  

                     તભે બાલે બજીર બગલાન....  
     
    ફધા ંઆવભા ંદદન આભ લીતી જાળ,ે મદી ઓચચિંત ુ ંમભનુ ંતેડુ ંઆલળ,ે  
    નશીં ચારે તભારંુ તપાન, જીલન થડુ ંયહ્ુ.ં  

                     તભે બાલે બજીર બગલાન....  
    
     એ જ કશવે ુ ંઆ ફાકનુ ંઉયભા ંધય, ચચત્ત યાખી યણછડને બાલે બજ,  
     ઝીર-ઝીર બક્તતનુ ંસકુાન, જીલન થડુ ંયહ્ુ.ં  

                    તભે બાલે બજીર બગલાન....  
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                         ભાયી યે ઝંડીએ યાભ....  

 
ભાયી યે ઝંડીએ યાભ ક્ાયે ધાયળે ?  
ક્ાયે ધાયે યાભ ? જીલન સધુાયે યાભ. 
                        ભાયી યે ઝંડીએ યાભ....  
 જાતની છ ંબીરડીને ળફયી ભારંુ નાભ છે.  
ગરુુજીએ લચન આપમા ંયાભ દ્વાયે આલળે. 
ળફયી ઉય ભશયે કયીને યાભ દ્વાયે આવમા ંયાભ..  
                        ભાયી યે ઝંડીએ યાભ....  
ગરુુજીના ંલચન ઉય શલશ્વાવ યાખ્મ, 
વાચ બયવ ભાયા ંભનડાભંા ંયાખ્મ,  
લાટરડી જઉં છ ંહુ ંત વાજં- વલાયે યાભ.  
                         ભાયી યે ઝંડીએ યાભ....  
લાટરડી જઇને ભાયા ંનેણરા ંત થાક્ા ં 
ખાટા-ભીઠા ંફય ભેં ત યાભ ભાટે યાખ્મા,ં 
નેણરાતં યાતા ંથમા ંઆંસડુાનંી ધાયે યાભ.  
                        ભાયી યે ઝંડીએ યાભ....  
કોળલ્માનંા ંયાભ ક્ાયે દળશન દેળ ?  
ભાયા ંઉય ભયે કયીન ેવશરેા-ંવશરેા ંઆલજ, 
ળફયી ઉય ભશયે કયીને યાભ દ્વાયે આવમા ંયાભ.  
                         ભાયી યે ઝંડીએ યાભ....  
ખાટા-ભીઠા ંફય યાભે પ્રેભથી આયગમા,ં 
નલધા ંબક્તત આી યાભે સ્લધાભે શચાડ્ા,ં  
 .....................શલનલ ેવશારા ંઅભને દળશન આ,ે  
                         ભાયી યે ઝંડીએ યાભ....  
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                   કબી યાભ ફનકે , કબી શ્માભ ફનકે…. 

 
      
      કબી યાભ ફનકે , કબી શ્માભ ફનકે ,  
                          ચરે આના ંપ્રભજુી ચરે આના.ં (૨)  

 
      તભુ યાભ રૂભેં આના, (૨)  
      વીતા વાથ રે કે, ધનુ શાથ રકેે ,  ચરે આના પ્રભજુી ચરે આના..  

 
       
      તભુ કૃષ્ણ રૂભેં આના, (૨)  
      યાધા વાથ રે કે, મયુરી શાથ રેકે , ચરે આના પ્રભજુી ચરે આના..  

 
      
      તભુ ગણશત  રૂભેં આના, (૨)  
      દયધ્ધ્ધ શાથ રે કે, શવધ્ધ્ધ  વાથ રે કે, ચરે આના પ્રભજુી ચરે આના..  

 
       
      તભુ  શળલ  રૂભેં આના, (૨)  
      ઉભા વાથ રે કે , ડભરંુ  શાથ રે કે, ચરે આના પ્રભજુી ચરે આના..  

 
                  કબી યાભ ફનકે , કબી શ્માભ ફનકે…. 
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                        શલશધના ંરચખમા રેખ ..  

 
        શલશધના ંરચખમા રેખ રરાટે વાચા ંથામ થામ થામ.  
         
       
       શ્રાલણ કાલડ રઇને પયત , વેલા ંભાત-શતાનંી કયત.  
       તીયથે- તીયથે ડગરા ંબયત ચાલ્મ જામ  જામ  જામ..  
                                        શલશધના ંરચખમા રેખ રરાટે..  
 
      વેલા ંભાત-શતાની કયલા,ં શ્રાલણ ચાલ્મ ાણી બયલા,ં 
      ઘડરૂ બયતા ંમગૃના ંજેલા ંળબ્દ થામ.  થામ  થામ..  
                                       શલશધના ંરચખમા રેખ રરાટે..  
 
      દળયથ મગૃમા યભલા ંઆલ,ે સણુી ળબ્દ ફાણ ચરાલ,ે 
      ફાણે શ્રાલણન જીલ છડી ચાલ્મ જામ  જામ  જામ..  
                                      શલશધના ંરચખમા રેખ રરાટે..  
 
      અંધા ભાત-શતા ટલતા ંદીધ શ્રા જ ભયતા ંભયતા ં,  
      ભયજ દળયથ તુ્ર શલમગ કયતા ં શામ  શામ  શામ..  

                        શલશધના ંરચખમા રેખ રરાટે..  
       
      જ્માયે યાભજી લન વચંમાું  દળયથ તુ્ર શલમગે ભયીમા, 
      અમતૃ કશ ેછે દુ:ખના ંદદયમા ઉબયાઇ જામ  જામ  જામ..  

                      શલશધના ંરચખમા રેખ રરાટે..  
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                          કુદયતની કા...  

 
 
એલી છે કુદયતની કા, 
            અણધાયુું તે આગ થામ ... 
 
 
યાજા દળયથ એના ભનભા ંશલચાયે 
કારે વલાયે યાભને ગાદીએ ફેવાડુ ં
લશરેી  વલાયે યાભ લનલાવ જામ...      
            અણધાયુું તે આગ થામ... 
                       એલી છે કુદયતની કા... 
             
અચબભન્દ્ય ુએના ભનભા ંશલચાયે  
વાતે કઠા જીતી રેલા છે ભાયે 
વાતભે કઠે લાર યણભા ંયામ... 
            અણધાયુું તે આગ થામ... 
                       એલી છે કુદયતની કા... 
            
યાજા યાલણ ત અશત ભશાફીમ 
વીતા ભાતાનુ ંશયણ કયી ગમ 
વનાની રકંાભા ંરાગી યે આગ... 
              અણધાયુું તે આગ થામ... 
                       એલી છે કુદયતની કા... 
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                           હુ ંત કાગીમા...  
 
 
 હુ ંત કાગીમા રખી રખી થાકી  
                 કાનડુા તાયા ભનભા ંનથી... 
 
એલા ંશળમાાના ંચાય ચાય ભશીના આવમા ં
ભાયા ંકાજડા ંઠયી ઠયી જામ યે... 
                કાનડુા તાયા ભનભા ંનથી... 
                                  હુ ંત કાગીમા...  
 

                એલા ંઉનાાના ંચાય ચાય ભશીના આવમા 
                ભાયા ંારલડા ંફી ફી જામ યે... 

               કાનડુા તાયા ભનભા ંનથી... 
                                 હુ ંત કાગીમા...  
 

                એલા ંચભાવાનંા ંચાય ચાય ભશીના આવમા 
                ભાયી ચુદંરડી બીંજાઇ બીંજાઇ જામ યે... 

             કાનડુા તાયા ભનભા ંનથી... 
                                 હુ ંત કાગીમા...  
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                              બગલાન કેલા શળે...?  
 
 
 
કઇ કશળે કે બગલાન કેલા ંશળે ?  
           કેલા શળે શુ ંકયતા શળે ? 
                          કઇ કશળે કે... 
 
ચાદંા સયૂજને તાયા ફનાલે 
            આકાળે યશનેાય કેલા ંશળે ? 
                         કઇ કશળે કે... 
 
આંફાની ડાે ભેના ટન ે
            ભય ટહુકાલનાય કેલા ંશળે ? 
                         કઇ કશળે કે... 
 
વોને જભાડ,ે વોને જીલાડ ે
           અભને યભાડનાય કેલા ંશળે ? 
                        કઇ કશળે કે...  
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                        ભીઠી ભાયી આંખડીના.ં...... 
       
           ભીઠી ભાયી આંખડીના ંતાયા શ યાભ પ્રાણ થકી પમાયા. 
           પ્રાણ થકી પમાયા પ્રભ ુઅંતય થકી ન્દ્માયા..  
                               ભીઠી ભાયી આંખડીના.ં......          
           
           યાજા દળયથ ઘેય અલતાય રીધ. 
          શતાજીના ંલચન ાનાયા શ યાભ...  
                               ભીઠી ભાયી આંખડીના.ં...... 
           
           ગગંા ઉતયલાને કેલટ ાવે  
           નદી કાઠેં નાલ ભાગનાયા શ યાભ..  
                              ભીઠી ભાયી આંખડીના.ં...... 
           
           છ કયલાને આલી સૂશણખા  
          નાક અને કાન કાનાયા... શ યાભ.....  
                              ભીઠી ભાયી આંખડીના.ં...... 
          
          યાજા યાલણને યભભાશી યળ્મ.  
         શલબીણને યાજ્મ આનાયા..... શ યાભ.... 
                                ભીઠી ભાયી આંખડીના.ં...... 
          
          બતત લત્વર બગલાન બા  
         બતત કેયા ંકષ્ટ કાનાયા ંશ યાભ..  
                               ભીઠી ભાયી આંખડીના.ં......   
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                          શયી તાયા નાભ છે શજાય.... 
 
          
          શયી તાયા નાભ છે શજાય,  કમા નાભે રખલી કંકતયી ?  
          યજ યજ ફદરે મકુાભ..   કમા નાભે રખલી કંકતયી ?  
                                         શયી તાયા નાભ છે શજાય.... 
          
         ગકુભા ંગલાીમાન,ે  ભથયુાભા કાનજી  
         દ્વાદયકાભા ંયાજા યણછડ..  કમા નાભે રખલી કંકતયી?  
                                        શયી તાયા નાભ છે શજાય.... 
   
         કઇ  તને યાભ કશ,ે  કઇ તને શ્માભ કશ ે 
         કઇ કશ ેનદંન દકળય..  કમા નાભે રખલી કંકતયી ?  
                                       શયી તાયા નાભ છે શજાય.... 
 
         ભશતેા નયશવિંશના સ્લાભી ળાભીમા,   
         ભીયાફંાઇના ંચગયધય-ગા..  કમા નાભે રખલી કંકતયી ? 
                                      શયી તાયા નાભ છે શજાય.... 
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                     યાભ યટણ એ કયતી જામ...  
 
           
           યાભ યટણ એ કયતી જામ.. ગન ઠૂભક દેતી જામ  
                      ઓરી બીરડી  યે લનભા ંબટકી ફય લીણે..  
                      ઓરી ળફયી યે લનભા ંબટકી ફય લીણે..  
 
           
            ખાટા-ંભીઠા ંફય ચાખી જૂએ , યાભ આવમા ંએની યાશ જૂએ..   
                     ઓરી બીરડી  યે લનભા ંબટકી ફય લીણે.. 
                     ઓરી ળફયી યે લનભા ંબટકી ફય લીણે.. 
 
            
            કાટંા લાગેને રશી ઝયે ,  યાભ આવમા ંએની યાશ જૂએ...   
                   ઓરી બીરડી  યે લનભા ંબટકી ફય લીણે.. 
                   ઓરી ળફયી  યે લનભા ંબટકી ફય લીણે.. 
 
           
            નલધા બક્તતથી ધન્દ્મ ફને , ભાતગં ઋશના ંલચન પે..   
                  ઓરી બીરડી  યે લનભા ંબટકી ફય લીણે.. 
                  ઓરી ળફયી યે લનભા ંબટકી ફય લીણે.. 
 
 
 
 



 

શ્રી રારજીબાઇ ફી.ચંાર. શાથીયુા પ્રા.ળાા.તા-ાટડી, જજ-સયેુન્દ્રનગય.ભ.ન-ં9427323046 Page 13 

 

 
                         યાભ યાખે તભે યશીએ....  
 
          યાભ યાખે તેભ યશીએ , ઓધલજી યાભ યાખે તભે યશીએ..  
          આણે ચચઠ્ઠીના ંચાકય છઇએ , ઓધલજી યાભ યાખે તભે યશીએ..   
 
          
          કઇ દદ’ન શયેલા ંશીયને ચીયત , કઇ દદન વાદા યશીએ...  
                                ઓધલજી યાભ યાખે તેભ યશીએ.. 
                                               યાભ યાખે તેભ યશીએ.... 
          
          કઇ દદ’ન બજન ળીયને યૂીત ,  કઇ દદન ભખૂ્મા ંયશીએ..  
                                ઓધલજી યાભ યાખે તેભ યશીએ.. 
                                              યાભ યાખે તેભ યશીએ.... 
           
          કઇ દદ’ન યશલેા ંફાગ-ફગીચાત , કઇ દદન જગંર યશીએ...  
                               ઓધલજી યાભ યાખે તેભ યશીએ.. 
                                            યાભ યાખે તેભ યશીએ.... 
          
         કઇ દદ’ન સલૂા ગાદીને તકીમા ત કઇ દદન બમ ય સઇૂએ..  
                              ઓધલજી યાભ યાખે તેભ યશીએ.. 
                                            યાભ યાખે તેભ યશીએ.... 
         
         ફાઇ ભીયા ંકે પ્રભ ુચગયધયના ંગણુ,  સખુદુ:ખ વો વશી યશીએ..  
                              ઓધલજી યાભ યાખે તેભ યશીએ.. 
                                           યાભ યાખે તેભ યશીએ.... 
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                              ભનન ભયરીમ....  
 
          
         ભનન ભયરીમ યટે તારંુ નાભ.. ભાયી ઝંડીએ આલ ભાયા ંયાભ..  
         એકલાય આલી યૂ શૈમા કેયી શાભ , ભાયી ઝંડીએ આલ ભાયા ંયાભ.. 
                                                 ભનન ભયરીમ.... 
 
 
        સયૂજ ઊગેને ભાયી ઉગતી યે આળા , વધં્મા ઢેને ભને ભતી શનયાળા. 
        યાત-દદલવ ભને સઝૂે નશી કાભ..  ભાયી ઝંડીએ આલ ભાયા ંયાભ.. 
                                                ભનન ભયરીમ.... 
 
        આંખરડીએ ભને ઓછ ંદેખામ છે, દળશન શલના ંભારંુ દદરડુ ંદુબામ છે,  
       નશી યે આલ ત લારા ંજાળે ભાયા ંપ્રાણ.. ભાયી ઝંડીએ આલ ભાયા ંયાભ.. 
                                               ભનન ભયરીમ.... 
 
 
        યઘલુીય યાભન ેફહુ યે હુ ંમાચુ ં, દાન ળાશંતનુ ં કયજને  ાકંુ..   
        વનુ ં વાકાય કય ભાયા ંયાભ..  ભાયી ઝંડીએ આલ ભાયા ંયાભ.. 
                                               ભનન ભયરીમ.... 
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                                શબુ ભગંર શ....  
 
             
              શબુ ભગંર  શ..  શબુ ભગંર  શ..  
                             શબુ ભગંર ભગંર ભગંર શ.. 
                        
             
             નબ ભગંર ધયતી ભગંર શ (૨)  
                          ધયતી કા કણ-કણ ભગંર શ....  
                                           શબુ ભગંર શ.... 
        
            
            ગશત ભગંર શ,  ક્સ્થશત ભગંર શ.. (૨)  
                          જીલનકી શય ક્ષણ ભગંર શ...  
                                         શબુ ભગંર શ.... 
           
            
           ગશત ભગંર શ, શપ્રશત ભગંર શ.. (૨)  
                        ભાનલ કી શય કૃશત ભગંર શ..  
                                        શબુ ભગંર શ.... 
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                           કઠણ શૈમાનં કા’ન.....  
 
               
               કઠણ શૈમાનં કા’ન,  ભને ના ફરાલે..  
               ભને ના ફરાલે ભાયા ંભદંદદયમે ના ંઆલ,ે  
                                           કઠણ  શૈમાનં  કા’ન..... 
 
              ગામ દશલા ફેસુ ંકા’ન,  ાછ- ાછ આલ,ે  
              ાછ-ાછ આલી ભાયા ંલાછડા ંછડાલે...  
                                          કઠણ  શૈમાનં  કા’ન..... 
 
              છાળ કયલા ફેસુ ંકા’ન,  ાછ- ાછ આલ,ે  
              ાછ-ાછ આલી ભાયા ંભશીડા ંઢાલે... 
                                         કઠણ  શૈમાનં  કા’ન..... 
 
             ાણી બયલા જાઉં  કા’ન, ાછ- ાછ આલ,ે  
             ાછ-ાછ આલી ભાયા ંફડેરા ં પડાલે... 
                                        કઠણ  શૈમાનં કા’ન..... 
 
            યવઇ કયલા ફેસુ ંકા’ન,  ાછ- ાછ આલ,ે  
            ાછ-ાછ આલી ભાયા ંફાલુડંા યડાલે... 
                                      કઠણ  શૈમાનં  કા’ન..... 
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                       ગરુુજીના ંનાભની ભાા..  
 
 
             ગરુુજીના ંનાભની શ ભાા છે ડકભા ં 
                          નાયામણ નાભની શ ભાા છે ડકભા ં 
 
             ખટંુ ફરામ નદશ, ખટંુ રેલામ નદશ,  
                         અલળં ચરામ નદશ શ, ભાા છે ડકભા ં 
 
             ક્રધ કદી થામ નદશ  હુ ંદ ધયામ નદશ,  
                         કઇને દુબલામ નદશ શ ભાા છે ડકભા ં 
 
            યને ીડામ નદશ ,  કઇને  કશલેામ  નદશ 
                         ાને ામ નદશ શ, ભાાછે ડકભા ં 
 
             દુ:ખથી ડયામ નદશ સખુભા ંછકામ નદશ, 
                         પ્રાણને દઝામ  નદશ શ.. ભાા છે ડકભા ં 
 
              
              ધન વઘંયામ નદશ એકરા ંખલામા નદશ  
                           ફલ્યુ ંફદરામ નદશ શ.. ભારા  
 
             શદયશયાનદં કશ ેવત્મને છૂામ નશી  
                           બક્તત ભરૂામ નદશ શ ભાા છે ડકભા ં 
 
                                          ગરુુજીના ંનાભની ભાા.. 
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                           યાધા ઢૂંઢ યશી....  
 
             યાધા ઢૂંઢ યશી..  દકવીને ભેયા શ્માભ દેખા ?  
             શ્માભ દેખા..  ઘનશ્માભ દેખા.. યાધા ઢૂંઢ યશી....  
 
             યાધા તેયા શ્માભ શભને ગકુરભેં દેખા.  
             ફવંી ફજાતે હુએ.. ઓ યાધા તેયા શ્માભ દેખા.  
                                         યાધા ઢૂંઢ યશી.... 
              
             યાધા તેયા શ્માભ  શભને વ ૃદંાલનભેં દેખા.  
             યાવ યચાતે હુએ..  ઓ યાધા તયેા શ્માભ દેખા.  
                                        યાધા ઢૂંઢ યશી.... 
              
             યાધા તેયા શ્માભ શભને જતીનયુ ભેં દેખા. 
             ગલધશન ઉઠાતે હુએ..  ઓ યાધા તેયા શ્માભ દેખા.  
                                       યાધા ઢૂંઢ યશી.... 
             
             યાધા તેયા શ્માભ શભને ગરી-ગરી ભેં દેખા. 
             ભાખન ચયુાતે હુએ..  ઓ યાધા તેયા શ્માભ દેખા.  
                                      યાધા ઢૂંઢ યશી.... 
              
             યાધા તેયા શ્માભ શભને વલશ જગતભેં દેખા.  
             યાધા તેયા શ્માભ શભને વતવગંભે દેખા.  
             યાધે-યાધ ેજતે હુએ..  ઓ યાધા તેયા શ્માભ દેખા.  
                                       યાધા ઢૂંઢ યશી.... 


