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Monday Night Bhajans

Shree Ramkabir Mandir Bhajan Mandal sings traditional
bhakta bhajans on most Mondays at Shree Ramkabir Mandir
in Carson, CA, USA. Watch live on “Monday Night Bhajans”
page on Facebook.

https://www.facebook.com/mondaynightbhajans/

Ramkabir Bhajans

A downloadable digital collection of traditional
bhajans of Bhakta Samaj
BOOKS • AUDIOS • VIDEOS

http://ramkabirbhajans.org
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સાખી - ૧૮ : મન કહ� કબ �ઈએ ...
ુ ા
કબીર સાખી �ધ
સંપાદક : શ્રી ઈ�રભાઈ પ્ર. પટ�લ (પરમાથ�)
મન કહ� કબ �ઈએ, �ચ� કહ� કબ �ંવ
છૌ માસ ક� �હ�ડતે, આધ કોસ પર ગાંવ !
�યાર� મન આ�ુરતા� ૂવર્ક િવચાર કર� છે ક� �ાર� પરમાત્માના પ્રદ� શમાં પહ�ચી ��. ત્યાર�
તેવા પરમાત્માની લગની વાળા �ચ� વડ� જો સાધના કરવામાં આવે તો માત્ર છ માસમાં જ
તેને પરમાત્માની અ�ુ� ૂિત થવા લાગે છે . તે દશામાં તેને પરમાત્મા તદ્દન ન�ક જ હોવાનો
અ�ુભવ થાય છે .
ન�ધ :

આ કબીર સાહ�બના અ�ુભવ�ુ ં વચન કહ�વાય વળ� તેમણે સાધકોને ખાત્રી પણ

આપી કહ�વાય ક� જો િનષ્ઠા� ૂવર્ક સાધનાની મહ�નત કરવામાં આવે તો અવશ્ય પરમાત્માની
ૂ ા ગાળામાં જ થવા લાગે છે . કબીર સાહ�બે સાધક માટ� પ્રેમભ�ક્તની સાથે સાથે
ઝાંખી માત્ર �ંક
ધ્યાન યોગની ક�ડ� કંડાર� આપી છે .
આ સાખીમાં '�હ�ડત' �ક્રયાપદ �ુજરાતી ભાષા�ુ ં સ્મરણ કરાવે છે . કબીર સાહ�બની �ુજરાત
યાત્રા એવા શબ્દોના ઉપયોગથી િસદ્ધ થાય છે .

|| સત્યનામ ||

સ�્ �ુ�ુ કબીર સાહ�બ

સાખી - ૧૧ : �દયા ભીતર આરસી ...
ુ ા
કબીર સાખી �ધ
સંપાદક : શ્રી ઈ�રભાઈ પ્ર. પટ�લ (પરમાથ�)
ુ દ� ખા નહ� �ય
�દયા ભીતર આરસી, �ખ
ુ તો તબહ� દ� �ખ હો, �દલક� �ુ�બધા �ય !
�ખ
�દય �પી આરસીમાં આત્મા�ુ ં �ુખ દ� ખા�ું નથી. �ુખ તો ત્યાર� જ દ� ખાય છે ક� �યાર� �દય
�પી આરસી પર શંકા-�ુશકં ા �પી � ૂળ ન �મી હોય!
ન�ધ : આરસીમાં એટલે ક� દપર્ણમાં મો�ું જો�ું હોય તો આરસી સાફ રાખવી પડ� ને �ખ
પણ બરાબર રાખવી પડ�. �દયમાં આત્મા �ુ�દ્ધથી જોઈ શકાય છે . �દય �દ્વધાઓથી, શંકા
�ુશકં ાઓથી અ�ુદ્ધ હોય તો �ુ�દ્ધ આત્મા�ુ ં દશર્ન ન કર� શક�. તે જ ર�તે �ુ�દ્ધ પણ દોિષત
હોય તો આત્મા�ુ ં દશર્ન થ�ું નથી. આત્મા�ુ ં દશર્ન કરવા માટ� �દય પણ સ્વચ્છ, પિવત્ર
રાખ�ું જ�ર� છે ને �ુ�દ્ધ પણ �ુદ્ધ રાખવી જ�ર� છે . આરસીના દષ્ટાંતથી કબીર સાહ�બ
આપણને બંને વસ્�ુનો બોધ આપે છે .
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ભજન ક�તર્ન
ભ�કતભાઇ વલ્લભભાઇ ભક્ત,
સરઇ ના મંતવ્ય �ુજબ
ભક્ત સમાજમાં સારા માઠાં પ્રસંગે ભજન ક�તર્ન કરવાનો સારો �રવાજ છે . મ�ુષ્ય ભવ
તરવાનાં સાધનોમાં જ્ઞાન વૈરાગ્ય, ભાવ, ભ�ક્ત ભારતીય સંસ્�ૃિત એ અનેક મોટા પૌરા�ણક
શા�ીય ગ્રંથો �વા ક� ઉપિનષદ, �ુિતઓ સ્� ૃિતઓથી માંડ�ને રામાયણ, મહાભારત, ભાગવત,
ગીતા �વા ગ્રંથો ઋિષ�ુિનઓએ બનાવેલ છે . પણ તે બધા િવદ્વ�્ ભોગ્ય છે . એ સામાન્ય
જનતા િવશેષ સમ� શક� નહ�. એટલે સંતોએ આમ જનતા સા�ુ આ ભજન રચ્યાં. આ ભજનો
ભારતના �હન્�ુ સમાજમાં જ નહ�. �ખ્રસ્તી અને �ુહમદન ક� પારસી સમાજમાં પણ � ૃત્ય,
સંગીત ક� અન્ય�પે જોઈ શકાય છે . ભારતના આ�દવાસીથી માંડ�ને ઉચ્ચસ્તરના ગણાતા
સમાજમાં પણ એને સ્થાન મળે લ છે .
પણ �ુ ં તો ક�વળ ભક્ત સમાજનાં ભજન ક�તર્નની િવિશષ્ટતા માટ� લખવા પ્રેરાયો �ં.
એ ભજન ક�તર્ન � ૂય�દયથી માંડ� ને બી� �દવસના � ૂય�દય �ુધીના સમયના િવિવધ રાગ
રા�ગ�ણ પ્રમાણે કાંસા, � ૃદં ગ, નરઘાં સાથે તાલ અને િવિવધ ગત ક� ચાલમાં સંકળાએલાં છે .
�મક� િત્રતાલ, ચોતાલ, હંસદોલ વગેર� હવે આપણે ચોવીસ કલાકના �દવસમાં ગવાતા ભજન
િનહાળ�એ.
� ૂય�દય પછ� છ થી આઠ �ુધી રાગ તોડ� ક� �બલાવલ, આઠ થી દસ નાની આશાવર�,
૧૦ થી ૧૨ મોટ� આશાવર�, ૧૨ થી � ૂયાર્સ્ત �ુધી રાગ સારં ગ, સંધ્યાકાળે ક્રમશઃ કલ્યાણ,
કાફ�, કાનડો, કાલેરો, મા�, સોરઠ, સો�હણી, �બહાગ અને છે લ્લે મધરાતે ક�દારો આલાપાય
ગવાય છે . આને બારમાસી રાગો પણ કહ્યાં છે . મધરાત પછ� પંથીડા અને સામેર� પછ�
પંચમ સામેર� અને મળસ્ક� પ્રભાત રાગો �વા ક� દ� વગંધાર, રામગર�, રામકલી, નરિસ�હ
મહ�તાનાં પ્રભાિતયાં, ઈત્યા�દ વડ� ચોવીસ કલાક � ૂરા થાય છે .
આ ઉપરાંત ધોળ, મંગલ કબીરનાં હોય છે . તથા પાટણમાં થઈ ગયેલા અધ્યા��નાં
૨૮ ક�તર્ન હોય છે . �મ ક� િવનંતી, વેદ �ુરાણ, સોરં ગી, વ�ુ ધોળ, � ૃથ્વી, વીટવા, હષર્ભાવન.
આ�દ વ�ુમાં બહ�નો માટ� પણ ઘણાં ક�તર્ન છે . �ુલસી િવવાહ, એકાદશી, �ુભદ્રા�ુ ં મોસા�ં,
��કમણીની કંકોત્રી, સીતા�ના સાડલા, જનકના માંડવા, કનૈયાની આરતી, ઈત્યા�દ. અત્યાર
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�ુધી આપણે ભજનોના રાગરા�ગણી અને તેમના સમય િવશે �ણ્�ુ.ં હવે ઋ�ુ અને માસ
પ્રમાણે �ણીએ.
વષર્ની ષ�્ ઋ�ુ એટલે ક� છ ઋ�ુ છે . હ�મત
ં , િશિશર, વસંત, ગ્રીષ્મ, વષાર્ અને શરદ.
હ�મત
ં ના કાિત�ક અને માગસર માસમાં ગોવધર્ન રાસ અને બાર માસીના કલ્યાણ રાગથી
માંડ�ને ક�દારા �ુધી ગવાય છે . પોષ અને માહ માસમાં નાની મોટ� વધાવવાની. ફાગણ ચૈત્ર
વસંત �ુમાર નાની મોટ� બેઉ, તથા રં ગ રિસયો, રાયસો, ધનાશ્રી, ફાગની ગરબી અને
લટક�ણયાના નામે ગવાતાં પદો છે . ઉપરાંત રામ નવમીના પદો છે .
આમ આપણે જો�ું તેમ, સમય ઋ�ુ માસ અને ભાવ અ�ુસાર ભજનો ન�� થયેલાં છે .
અહ� એક ઉલ્લેખ જ�ર� મા�ુ ં �ં. અમેર�કામાં દ� વલોક પામેલાંના �િતમ �ક્રયા મોટા ભાગે
સવાર� થતી હોય છે પણ એ પ્રસંગે સંધ્યાની આરતી અને ગોડ�નાં પદો ગવાય તે બંધબેસ�ું
નથી. તે સમયે �બલાવલ ક� આશાવર� ઉ�ચત છે . એ ન આવડ� તો શીખી લેવામાં બ�ુ વાર
લાગે તે� ું નથી. અસ્�ુ. ૐ
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ભજનનો સમય
'શ્રી રામકબીર ભજનાવલી' માંથી
(શ્રી રામકબીર મં�દર ટ્રસ્ટ,
બેગમ�ુરા, ખાંગડ શેર�, �ુરત)

પ્રભાતનાં પદો
પ્રભાતનાં પદો ગાવાનો સમય મળસ્ક� ચારથી � ૂય�દય થાય ત્યાં �ુધીનો ગણાય છે .
આપણે ત્યાં ખાસ કર�ને નરિસ�હ મહ�તાનાં પ્રભાિતયાં એ સમયે ગવાય છે . પ્રભાત�ુ ં નીરવ
એકાંત, પ્રભાિતયામાં રસાયલો �લણાનો મ�ુર લય અને રાતભરના આરામથી થયે� ું
પ્ર��લ્લત મન સાધના માટ� અત્યંત સા�ુ�ૂળ બની રહ� છે . તેથી પ્રભાિતયાં મળસ્ક�થી ગાવાનો
�રવાજ પડ�ો હોવો જોઇએ. ભજન અને તેનાં રાગરા�ગણી માત્ર ગમ્મત ખાતર રચાયાં હોય
એમ માની શકાય ન�હ. એની પાછળ કોઇ ચો�સ હ�� ુ હોવો જોઇએ. ભજન તો એક સાધન
છે . સાધકને પ્ર�ુ પરાયણ થવામાં સાધન મદદ�પ થઇ શક�. માટ� મ�ુષ્ય જન્મનો હ�� ુ પ્ર�ુ
પરાયણ થઇ �ુ�ક્ત મેળવવાનો ગણાય છે . આ હ�� ુ બર લાવવામાં પ્રભાિતયાં પણ અત્યંત
ઉપયોગી ગણાય છે . જો ક� સાધકની લગની પર જ સાધનના ઉપયોગી સાથર્કતા આધા�રત
છે . સાધકના �ચ�ને પ�રવિત�ત કરવાની શ�ક્ત આવાં સાધનોમાં અવશ્ય રહ�લી છે એવી
સંતોની અ�ુભવવાણી છે .
ક�તર્નનાં પદો
ક�તર્ન કરવાનો �રવાજ શા માટ� પડ�ો હશે એવો પ્ર� આજના જમાનામાં થાય તે
�બલ�ુલ સ્વાભાિવક છે . કારણ તપાસીએ ત્યાર� ખર� ખર આપણે ક�તર્ન કર�એ છ�એ ત્યાર� કયા
કયા ભાવો �ગે છે ? કયા કયા િવચારો ઉ�્ ભવે છે ? આ બધાં� ુ ં િનર�ક્ષણ કર�ું જોઇએ.
સ�્ ગત આત્મા અમર છે , માત્ર દ� હ�ુ ં જ િવસ�ન થ�ું છે એવો ભાવ ક�તર્ન કરતી વેળા
આપણા �દયમાં �ગે છે . આ પણ એક કારણ જ છે . અમર આત્મા પાછળ પાિથ�વ લોકો શોક
ના કર� , પોતાની ફરજ ન � ૂક�, પ્રવાહ પ્રાપ્ત ધમર્ના પાલનમાં ખલેલ નાં પહ�ચે, તે પણ
ક�તર્નનો �રવાજ પાછળ�ુ ં બી�ુ ં કારણ ગણાય. સ�્ ગત આત્માની અ� ૃપ્ત ઇચ્છાઓ તેને
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અવગિતએ ન પહ�ચાડ� એવી પણ લાગણી ક�તર્નના �રવાજ પાછળ રહ�લી છે . આપણે �
શબ્દો મોઢ�થી બોલીએ છ�એ તે અવકાશમાં વ્યાપક બની િનરાકાર સ્વ�પે �દો�લત થાય
છે . આ �દોલનની વેધકતા ક�તર્ન કરનારના ભાવની તીવ્રતા પર જ આધાર રાખે છે . વધેક
બને� ું �દોલન પોતે અત્યંત �ુ�મ હોવાથી �ુ�મ જગત �ુધી પહ�ચવા�ુ ં સામથ્યર્ ધરાવે
છે . ત્યાં અ� ૃપ્ત ઇચ્છાઓનાં વમળોને શાંત કરવાની સોનેર� તક સાંપડ� છે અને એ ર�તે તેની
ગિતમાં ફ�રફાર થાય છે . આ ર�તે પાિથ�વ ગણાતી પ્રાથર્ના ક� ક�તર્નનાં સાધનો સ�્ ગત
આત્માને મદદ�પ બની શક� છે . આવી �ુ�મ સમજ ક�તર્નનાં �રવાજ પાછળ રહ�લી છે .
પહ�લા આશાવર� ક� પહ�લા �બલાવલ -- કયો રાગ પહ�લા ગાવો એ એક ચચાર્સ્પદ
�ુદો છે . કોઇ જગ્યાએ પ્રથમ �બલાવલ ગાવામાં આવે છે તો કોઇ જગ્યાએ પ્રથમ આશાવર�
ગાવામાં આવે છે . એટ�ું ખ�ંુ ક� વહ�લી સવારથી પ્રભાતના પ્રથમ પ્હોર �ુધી બંને રાગ ગાઇ
શકાય છે એ�ું સંગીતજ્ઞો�ુ ં કહ�� ું છે . આપણે ત્યાં પ્રથમ �બલાવલ પછ� આશાવર� ગાવાનો
�રવાજ છે .
ક�તર્ન પ્રસંગે આશાવર� પછ� સારં ગ ગાવાનો �રવાજ છે . ખર� ખર તો સવાર� નવ વાગ્યા
પછ� આશાવર�નો રાગ ન ગાવો જોઇએ. પરં � ુ આપણે ત્યાં આશાવર� બપોર� બાર વાગ્યા
�ુધી ગાવામાં આવે છે . બાર વાગ્યાથી સાં� સંધ્યાકાળ �ુધી સારં ગ ગાવામાં આવે છે . સવાર�
નવથી સાં� ચાર વાગ્યા �ુધી સારં ગ ગાઇ શકાય છે . એવો શા�ીય મત છે .
ગોડ�નાં પદો
ચાર વાગ્યા પછ� ગોડ� ગાઇ શકાય છે . આ ગોડ�ને � ૂવ� ગોડ� પણ કહ� છે . આપણે
ત્યાં � ૂવ� ગોડ� બ�ુ પ્રચ�લત નથી. આગલી પેઢ�ને ગોડ� હ� કંઠસ્થ છે . � ૂયાર્સ્ત પછ�
રાત્રીની જમાવટ થાય ત્યાં �ુધી ગોડ� ગાઇ શકાય છે . આપણે ત્યાં આરતી કરતાં પહ�લા
ગોડ� ગાવાનો �રવાજ છે તે આ દ�ષ્ટએ બરાબર છે .
આરતીનાં પદો
સાચી આરતથી કરવામાં આવતી પ્રાથર્નાને આરતી કહ�વામાં આવે છે . આરતીમાં તો
પ્ર�ુના �ુણગાન જ કરવામાં આવે છે . આરતી માટ� કોઇ ચો�સ િવિધિવધાન િનયત કરવામાં
આવ્યા નથી. �દયમાં પ્ર�ુ માટ� પ્રેમ ન હોય, પ્ર�ુને પામવાની ઝંખના ન હોય તો આરતી
યંત્રવત બની �ય છે . પછ� ગમે તે િવિધથી આરતી કરવામાં આવતી હોય તેનો અથર્ શો ?
માટ� લગની, આરત, આરતી માટ� જ�ર� છે .
iv
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બારમાસી પદો
મ�ુષ્યે પોતાની ર�તે સંક�તર્ન એટલે સા�ુદાિયક સંગીતની શાખાનો િવકાસ કય� છે .
એ શાખામાંથી કાંસા દ્વારા ભજનોનો એક પ્રકાર �ુદો પડ�ો. આપણા તમામ ભજનોનો આ
પ્રકારમાં સમાવેશ થઇ �ય છે .
બારમાસી પદો એટલે બાર� માસ ગાઇ શકાય તેવાં પદો. આ પદો કોઇ પણ ઋ�ુમાં
ગાવાં હોય તો ગાઇ શકાય છે . વસંત ઋ�ુમાં આ પદો �ટલા મ�ુર લાગે છે તેટલાં જ મ�ુર
વષાર્ ઋ�ુમાં પણ લાગે છે . પરં � ુ રસ િવના કોઇ પણ વસ્�ુમાં કસ જણાશે ન�હ. ભજનમાં જ
રસ ન હોય તો ગમે તે ઋ�ુમાં ભજન કંટાળાજનક જ લાગે છે . આ� આપણે ત્યાં આવી જ
દશા છે . રસ ઓછો થવાનાં ઘણાં કારણો હશે પરં � ુ એક પ્ર� ખાસ � ૂછવામાં આવે છે ક�
આપણા ભજનોમાં શબ્દ અને સંગીતને સ્થાન ક�ટ�ું ? તેથી શબ્દ અને સંગીત િવષે અહ�
થોડ� સમ�ૂતી કર� લઇએ તો અસ્થાને ગણાશે ન�હ એમ આપણે માનીએ છ�એ.
ઓમકાર સવર્ક શબ્દ ગણાયો છે . કારણ ક� પરમાત્માનો એ વાચક શબ્દ છે એમ
ગીતામાં ક�ું છે . મ�ુષ્ય આ સવર્ક શબ્દની જ અ�ભવ્ય�ક્ત છે . એ ક�વી ર�તે ? ઓમકાર એ
િત્ર�ુણાત્મક � ૃ�ષ્ટની સાંક�િતક સંજ્ઞા છે . અ, ઉ, મ દ્વારા સત્વ, રજ ને તમ; �ગ્રત સ્વપ્ન ને
�ુ��ુ પ્ત; આકાશ, � ૃથવી ને પાતાળ; બ્રહ્મા, િવષ્�ુ ને મહ�શ; એ તમામ િત્રપર�બળોનો સમાવેશ
ઓમકાર શબ્દમાં કરવામાં આવ્યો છે . િત્ર�ુણાત્મક � ૃ�ષ્ટ�ુ ં મહત્વ �ગ તે મ�ુષ્ય. આ ર�તે
મ�ુષ્ય ઓમકાર શબ્દની અ�ભવ્ય�ક્ત છે એમ કહ�વા�ુ ં છે . આ જ િસદ્ધાંતને આધાર�
સંગીતશા� મને છે ક� મ�ુષ્ય પર અવાજની ધાર� અસર ઉપ�વી શકાય છે . આ હક�કત
પણ છે જ. કોઇ પણ આવાજની ત્વ�રત અશર આપણા �ચ�તંત્ર પર થાય છે . તેનો આપણ
સ�ન
ુ ે અ�ુભવ છે . માટ� સંગીત�ુ ં ધ્યેય સા�ુદાિયક એકરા�ગતા�ુ ં ન�હ પરં � ુ પરમાત્મા સાથે
વ્ય�ક્તગત ઐ� સાધવા�ુ ં છે . આ ર�તે ભારતીય સંગીત એ આત્મલક્ષી, આધ્યા�ત્મક અને
વ્ય�ક્તગત કળા તર�ક� માન્ય થ�ું છે .
સામાન્ય ર�તે શબ્દ અને સંગીત બંને સાધનો અલગ અલગ લાગશે. ભજનો શબ્દ
આધા�રત છે �યાર� સંગીત નાદ આધા�રત છે . પરં � ુ નાદ �ાં રહ�લો છે ? ખર� ખર તો નાદ
શબ્દોમાં જ �ુ�મ સ્વ�પે �પાયલો રહ� છે . �યાર� શબ્દ�ુ ં ઉચ્ચારણ થાય ત્યાર� જ નાદની
પ્રતીિત થાય છે . શબ્દ અને સ્� ૂળ સ્વ�પે છે એનો નાદ એ �ુ�મ સ્વ�પે છે . 'રામ' એ શબ્દ
થયો અને રામ શબ્દના ઉચ્ચારથી � ધ્વની પેદા થાય તે નાદ થયો. રામ શબ્દનો �પ
માનિસક ર�તે કરો તો નાદ �ુ�મ સ્વ�પે જ રહ� છે , �ની પ્રતીિત બી�ને થતી નથી. �યાર�
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રામ શબ્દનો વા�ચક ર�તે �પ કરવામાં આવે તો નાદ �ુ�મ મટ� સ્� ૂળ ધારણ કર� છે તેથી
તેણી પ્રતીિત બી�ને તરત જ થાય છે . ક�ટલીવાર એવો અ�ુભવ થાય છે ક� સા�ંુ સંગીત
સાંભળ્યા પછ� વષ� �ુધી તેણી મ�ુર યાદ આવ્યા કરતી હોય છે . નાદના �ુ�મ સ્વ�પની
આવી � ૂબી છે . સંગીતમય ભજનો થતાં યો ત્યાર� ક�ટલીક વાર એ�ું પણ બને ક� શબ્દો
લયવાહ� વધાર� હોય ત્યાર� સંભાળનાર�ુ ં ધ્યાન માત્ર શબ્દ તરફ �ય છે . તે જ ર�તે �યાર�
શબ્દો કરતાં સંગીત વધાર� મ�ુર લાગ�ું હોય ત્યાર� સાંભળનાર�ુ ં ધ્યાન સંગીત તરફ �ય
છે . મતલબ ક� કોઇક વાર શબ્દ ગૌણ બને તો કોઇકવાર નાદ ગૌણ બને છે . પરં � ુ રિસકજનોને
માટ� શબ્દ અને નાદ બંને સરખા મહત્વના છે . આપણે ત્યાં કાંસાથી ગવાતા ભજનોમાં નાદ
અને શબ્દ બંને મહત્વના છે . આખર� શબ્દ � કામ કર� છે તે જ નાદ પણ કર� છે . શબ્દ પણ
ભાવ જ પેદા કર� છે અને નાદ પણ ભાવ જ પેદા કર� છે . સાંભળનારનાં �દયમાં ભવાની
ભરતી આવે તો સમજ�ું ક� બંને સાધનો કાિમયાબ નીવડયાં. આ પ�ર�સ્થિત િનમાર્ણ કરવી
હોય તો �ુ�દ્ધને સતેજ કરવી પડશે અને કાનને સરવા બનાવવા પડશે.
કાંસા દ્વારા થતા ભજનોનાં પ્રકારનો ધીમે ધીમે લોપ થતો �ય છે . છતાં એ પદ્ધિતની
આગવી મ� પણ છે . તે આપણે ત્યાં કાંઇક �શે જળવાઇ રહ� છે . એ �ળવી રાખી�ુ ં તો
પણ મો�ું �ુણ્યકાયર્ ક�ુ� એમ ભાવી પેઢ� ગણશે એવી અમોને ખાતર� છે .
ધોળ મંગળનાં પદો
ધોળ મંગળનાં પદો કોઇ પણ સમયે ગાઇ શકાય છે . કબીર પંથમાં હર� ક પળ �ુભ અને
મંગળ મનાય છે . ભ�ક્તમાં મન િનત્ય પરોવાય�ું રહ�� ું હોવાથી પ્રત્યેક પળે આનંદનો જ
અ�ુભવ થતો હોય છે . તેથી કબીર સાહ�બે બાર� માસ વસંતની કલ્પના કર� છે . આપણે ત્યાં
લગ્ન પ્રસંગે �મ મંગળ ગવાય છે તેમ મરણ પ્રસંગે પણ ગવાય છે .
ગરબી
ગ્રામ જનતા પહ�લાનાં જમાનાથી જ ઉત્સવ િપ્રય ગણાતી આવી છે . આ ઉત્સવ
િપ્રયતામાંથી જ ગરબા-ગરબીનો જન્મ થયો છે . તેથી બંને સ્વ�પોનાં આનંદ ક�ન્દ્રસ્થાને છે .
બંને સ્વ�પમાં સંઘગાન અને સંઘ� ૃત્ય જ�ર� મનાય છે . છતાં બંને સ્વ�પોમાં થોડો તફાવત
પણ છે . પ્રસંગ કથા, લાંબા વણર્નો અને અનેક િવચારો ગરબામાં વ્યક્ત થઇ શક� છે . તેથી
તે� ુ ં સ્વ�પ લાં� ુ હોય છે . દસ િમિનટ �ુધી ગવાય એવો પણ ગરબો છે અને બે કલાક ચાલે
ૂ ુ છે . દસબાર લીટ�માં એનો �ત આવી �ય છે .
એવો પણ ગરબો છે . �યાર� ગરબી�ુ ં �પ �ં�
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વણર્ન ક� પ્રસંગ કથાને અવકાશ મળતો નથી. માત્ર એક જ િવચાર સચોટ ર�તે વ્યક્ત થાય
છે . ભક્ત કિવઓએ ગરબીના આ સ્વ�પમાં �ૃષ્ણભ�ક્તનો જ આનંદ વ્યક્ત કય� છે .
દ� વગંધારનાં પદો
રાત્રીનો �ત દ� વગંધારનાં પદોથી આવે છે . પ્રભાત કાળથી શ� કર� દ� વગંધાર �ુધીનો
ચોવીસ કલાકનો ક્રમ અહ� � ૂરો થાય છે . પ્રભાત પહ�લા દ� વગંધારનો લય � ૂબ મીઠો લાગે
છે . નીરવ એકાંત અને શીત �ુશ�ુમા હવામાનમાં દ� વગંધારનો લય ગાનારના તથા
સાંભળનારનાં �દયમાં પરમ આનંદનો � ૂરક બની રહ� છે . દ� વગંધારનાં પદો ગાવા એ પણ
એક લ્હાવો છે . ત્યાં �ુધી કોણ �ગી શક� ? ત્યાં �ુધી બેસી રહ�વાની ધીરજ કોણ રાખી શક� ?
વસંતનાં પદો
આપણે ત્યાં વસંત ઋ�ુમાં વસંતનાં પદો ગાવાનો �રવાજ છે . જો ક� એ સ્� ૂળ �રવાજ
કહ�વાય. વસંત શબ્દ આનંદનો પયાર્ય છે , તેથી આનંદની કોઇ પણ ઘડ�ઓમાં વસંતનાં પદો
ગાવામાં આવે તો વાંધાજનક નથી. તે જ ર�તે ધમારનાં પદો�ુ ં સમજ�ુ.ં આપણે ત્યાં ધમારને
બદલે �ુમાર શબ્દ વધાર� ચલણી બની ગયો છે . ખરો શબ્દ ધમાર જ છે . ધમાર એ તાલ�ુ ં
નામ છે . એ તાલમાં � ગીત ક� ભજન ગાવામાં આવે તે ધમાર�ુ ં પદ કહ�વાય. ધમાર�ુ ં પદ
ગાવામાં િવશેષ બળ વાપર�ું પડ� છે . આ અવાજ�ુ ં ગાયન છે . 'હોર�' પ્રસંગે ધમાર ગાવામાં
આવે છે તેથી 'હોર�'નાં પદો તર�ક� પણ ઓળખવામાં આવે છે .
જન્માષ્ટમી નાં પદો
શ્રી �ૃષ્ણ જન્માષ્ટમીનાં પદો એ જન્મોત્સવના પદો છે . પરમ શ�ક્ત જગતને દોરવણી
આપવા માટ� વારં વાર સાકાર �પ ધારણ કર� આવે છે એવો આજ લગીનો આધ્યા�ત્મક
ઇિતહાસ કહ� છે . એને આપણે અવતાર કહ�એ છ�એ. શ્રી �ૃષ્ણ એવા અવતાર� મહા�ુ�ુષ હતા
તેથી તેમનો જન્મ �દવસ હ� �ુધી પણ ઉજવાતો રહ્યો છે . એ જ એમનો મહાનતાનો �ુરાવો
છે . પરમ શ�ક્ત અવતાર ધારણ કર� ત્યાર� કોને આનંદ ન થાય ? જડ-ચેતન, સચરાચરમાં
આનંદની લહર ફર� વળે છે . જન્માષ્ટમીનાં પદોમાં ખાસ કર�ને પરમ આનંદ જ વ્યક્ત થયો
છે .
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ભજનનો મ�હમા
'�ુ�ક્તની માળા' - મણકો : ૨૨ ભજન ક�તર્ન
સંપાદક: ગોિવ�દભાઈ લ. ભક્ત

ભજન એટલે ભજ�ું અને ક�તર્ન એટલે �ુણગાન ગાવાં. કોને ભજ�ું કોના �ુણગાન
ગાવા ? તો કહ� છે ક� 'ખેતી હ�ર નામ ક� મનવા' હ�રના નામના ભજન કરો, હ�રના �ુણગાન
ગાઓ. સ્મરણ શબ્દ ક� નાદ દ્વારા, ભજન - ક�તર્ન દ્વારા યા એકલા ક� સ� ૂહમાં એકઠા થઈને,
પોતપોતાના ઈષ્ટદ� વ�ુ ં સ્મરણ, ભજન, ક�તર્ન કર�ુ.ં પ્ર�ુના �ુણગાન ગાવાં, પ્ર�ુની પ્ર�ુતાને
ગીતોમાં વણી લઈને તેવાં ગીતો ગાવાં અને ગાતાં ગાતાં પોતાના �તરમાં જ �તયાર્મીને
અ�ુભવવા માટ� ભજન ક�તર્ન, સ્મરણ હોય છે .
દર� ક ધમર્ના સ્થાનોમાં િનયત સમયે ભગવાનના ભજન ક�તર્ન દ્વારા ઈ�ર સ્મરણ
કરાય છે . �યાર� ભક્ત પોતાના ઘર �ગણે ક� ગમે તે સ્થળે , ગમે તે સમયે ભજનમાં તલ્લીન
બનીને પોતાના �તરનો એકતારો બ�વતા રહ�ને સ્થળ, સમય અને સંસારની બધી
માયા�ળને િવસાર� પાડ�ને ભજન ગાતાં ગાતાં લીન બની �ય અને ભજનના આનંદમાં
દ� હભાન પણ � ૂલી �ય છે .
નરિસ�હ મહ�તા, મીરાંબાઈ ક� કબીર �વા અનેક ભક્ત સંતો આ� પણ લોક�દયમાં
�વીત છે . ભ�ક્તની મસ્તીમાંથી એવા સંતોના કંઠ દ્વારા � જ્ઞાન પ્રગટ થ�ું છે તે ગાન ક�
ભ�ક્તગીતો દ્વારા આ� પણ ભક્તોને માગર્દશર્ન મળ� ર�ું છે .
પ્ર�ુ� ુ ં ભજન કરવામાં એકલા મંત્રની ભાષા�ુ ં જ કામ નથી પણ ભાવના�ુ ં �ુખ્ય કામ
છે . ભક્તના મન, પ્રાણ અને શર�ર ત્રણેય ભગવાનમાં લાગી �ય ત્યાર� ભગવાનનો અ�ુગ્રહ
થાય.
કબીર કહ� છે ક� ભજન કયાર્ િવના તારા બધા �દવસ વ્યથર્ થઈ રહ્યા છે . સંસારમાં બધા
લડતા હોય તેને લડવા દો, પોતપોતાની ર�તે દ� વદ� વીને � ૂજતા હોય તેને કરવા દ� પણ �ું
તો રામને �ુમર, રામને જ �ુમર, રામ�ુ ં સ્મરણ કર. બાક� તો વેદ િવચારતા િવચારતા પં�ડતો
પણ ચાલ્યા ગયા. માટ� �ું તો એક પરમાત્મા�ુ ં જ ભજન કર, ભજન કર.
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પાણીના પરપોટા �વી તાર� કાયાને છોડ�ને પ્રાણ પલના પલકારામાં િવદાય લેશે.
માટ� હ� �વ, �ું હ�ર�ુ ં ભજન કર, ભજન કર!
� ૂ તો રામ �ુમર જગ લડવા દ�
કોરા કાગજ કાળ� શાહ�;
�લખત પઢત વા કો પઢવા દ� ... � ૂ તો.
હાથી ચલત હ� અપની ગતમ�;
�ૂતર � ૂક્ત વા કો �કં ૂ વા દ� ... � ૂ તો.
ચંડ� ભૈરવ િસતલા દ� વી,
દ� વ �ુ�
ં તો � ૂજને દ� ... � ૂ તો.
કહત કબીર � ૂનો ભાઈ સાધો;
નરક પચત વા કો પચવા દ� ... � ૂ તો.
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ભજન
રં ગ અવ� ૂત
ભજન કરો અને નીિતથી વ્યવ્હાર કરો. ભજન જ સવર્ �ુઃખોનો અ� ૂક ઈલાજ છે . માટ�
બને તેટ�ું ભજન કરો.
દરરોજ ભજન ન બને તો વષર્માં એક મ�હનો તો એવો રાખો ક� �થી આ�ું વષર્ ચાલે
એટ�ું ભજન-�ુણ્ય ભંડોળ સંગ્રહ� શકાય; તેથી તમા� આ�ું વષર્ િનિવ�ઘ્ને �ુખશાંિત� ૂવર્ક
પસાર થશે.
કોઈ પણ ભજન ગાતી વખતે તેમાં વણર્વેલાં દ્રશ્યનો �ચતાર નજર સામે ખડો કરો
એટલે સ�ુણ સાક્ષાત્કારના પ્રત્યક્ષ �દવ્ય અ�ુભવો મળવાનો સમય જલદ� આવશે. પાત્રમાં
પાણી ભરાતાં હવા આપોઆપ નીકળ� �ય છે . તેમ �ચ�માં ભજનની ભરતી થતાં આપોઆપ
ભોગવાસનાઓનો નાશ થશે.

ભજન કોને કહ�વાય ?
રં ગ અવ� ૂત
સ્મરણં સ્વસ્વ�પસ્ય હ્યખણ્ડ� કાત્મના �ુ ય� ્ ।
તદ� કં ભજનં પ્રોકતં જન્મ� ૃત્�ુજરાપહ�્

॥

અખંડ એક �ચ�થી સ્વસ્વ�પ�ુ ં �ચ�તન કર�ું એને જ (જ્ઞાનીઓએ) ભજન ક�ું છે ; અને
એ જ એક જન્મ, � ૃત્�ુ ને જરાનો નાશ કરનાર છે .
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૨૭૮
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૩૦૧
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૩૦૬
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703

૬૪૭

સ�્ �ુ�ુ સંત કબીર, પાયે લા�ું

704

૬૪૮

સ્વજનની ભેટ � દ� તો

705

સત્યનામ સ�્ �ુ�ુ કબીર હ� પ્યાર�

705

૬૫૦

પ્ર�ુ દ્વાર તમારા ખોલો ર�

706

૬૫૧

ભ�ક્ત કરતા �ટ� મારા પ્રાણ (નાદબ્રહ્મ પદ-૮૮૧, � ૃષ્ઠ-૫૯૯)

707

૬૫૨

હ� હ�ર તારા ચરણકમળમાં

708

૬૫૩

પ્ર�ુ મારા િપતાને શાંિત ધર� દો

709

૬૫૪

પ્ર�ુ માર� માતને શાંિત ધર� દો

709

૬૫૫

હ� નાથ જોડ� (�જ�લ)

710

૬૫૬

સત્યનામ સ�્ �ુ�ુ કબીર હ� પ્યાર�

711

૬૫૭

� ૂન (નાદબ્રહ્મ પદ-૮૯૯, � ૃષ્ઠ-૫૯૧)

711

૬૫૮

ઈશ-ઉપિનષદના મંત્રો (નાદબ્રહ્મ � ૃષ્ઠ-૫૭૪)

711

૬૫૯

મૈત્રીભાવ�ુ ં પિવત્ર ઝર�ુ ં

712

૬૬૦

�વન �જ�લ થાજો !

713

૬૬૧

મેર� �ત બરન �ુલ હ�ણ (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૧)

714

૬૪૬

૬૪૯

ધોળ, વેદ �ુરાણ

સોરં ગી

૬૬૨

કાલેરો

મેર� ઉર પ્રગટો આજ કબીર

715

૬૬૩

કાલેરો

હ� સમથર્ મમ પ્રાણ કબીર

716

૬૬૪

�બહાગ

હ�ર દશર્ન ક� પ્યાસી

717

પ્રીતમદાસની પરચર�

718

�ુલસીનો ગરબો

721

૬૬૭

રસ ગગન �ુફામ� અજર ઝર�

722

૬૬૮

મારા આ�, સૌને “રામકબીર”

723

રામકબીર � ૂન

724

૬૬૫
૬૬૬

૬૬૯

ગરબો

� ૂન



ૐ
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Rāgs associated with
a particular time
of day ….
After Sunrise (6AM to 8AM)
Bilāval
8 AM – 10 AM
Nāni Āshāvari
10 AM – 12 Noon
Moti Āshāvari
12 Noon – Sunset
Sārang
After Sunset (till Midnight)
Godi, Kānado, Kalyān, Kāfi, Kālero, Māru, Bihāg, Sorath,
Sorath Deshi Fer
At Midnight
Kedāro
After Midnight
Panthido, Sāmeri, Pancham
Early Morning
Devgandhār Prabhāt, Prabhāt

xxviii
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અનંત � ૂર



1. રામકબીર-ભજન પ્રેરણા-ગીત
રાગ – માલક�સ

અમે “રામકબીર”ને ભજવાનાં, (૨)
અમે ભક્ત થઇને રહ�વાનાં .............................................. ટ� ક
“ભજન” થક� ભક્તો ઓળખાયાં, (૨)
એને સાથર્ક કરવાનાં ................... અમે “રામકબીર”ને .... ૧
સોમ-રાિત્રએ ભેગાં મળ�ને, (૨)
રાગ-રા�ગણી િશખવાનાં ............... અમે “રામકબીર”ને .... ૨
ભક્ત જ્ઞાિતનાં નાદબ્રહ્મ નો, (૨)
સ�્ ઉપયોગ અમે કરવાનાં ............ અમે “રામકબીર”ને .... ૩
વાર-તહ�વાર� ભેગાં મળ�ને, (૨)
ભજનોની લ્હાણી કરવાનાં ............. અમે “રામકબીર”ને .... ૪
“મોહન” થક� આ ધરતીને, (૨)
ભજનો થી પાવન કરવાનાં ........... અમે “રામકબીર”ને .... ૫
�ુલસીવન ના ધમર્ બાળને, (૨)
ભજન – ભ�ક્તથી તારવાનાં ......... અમે “રામકબીર”ને ....



ૐ



૬
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2. કબીર સાખી
�ુ� ગોિવ�દ દોનો ખડ�, �કસકો લા�ું પાય
બ�લહાર� �ુ� આપક�, ગોિવ�દ �દયો બતાય

૧

આયા હ� સો �યેગા, રા� રં ક ફક�ર
એક િસ�હાસન ચઢ� ચલે, એક બંધે જ�ર
ં

૨

�કો રાખૈ સાઈયાં, માર શક� ન કોય
બાલ ન બાંકા કર સક� , જો જગ વૈર� હોય

૩

�સા અ� જળ ખાઈયે, તૈસા�હ મન હોય
�સા પાની પી�યે, તૈસી બાની હોય

૪

�ુ:ખમ� �ુિમરન સબ કર� , �ુખમ� કર� ન કોય
જો �ુખમ� �ુિમરન કર� , �ુ:ખ કહ� કો હોય

૫

�ુિમરન �ુરત બનાઈ ક�, �ુખ ન� �ુછ ન બોલ
બહાર ક� પટ દ� ઈ ક�, �તર ક� પટ ખોલ

2
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માટ� કહ� �ુંભાર કો, � ૂ �ાં ર�દ� મોહ�
એક �દન ઐસા આયેગા, મ� રો�ુંગી તોહ�

૭

રાત ગંવાઈ સોયક�, �દવસ ગંવાયા ખાય ક�
હ�રા જનમ અનમોલ થા, કૌડ� બદલે �ય

૮

િપપલ પાન ખરં તા, હસતી �ુપ�ળયા
�ુજ વીતી �ુજ વીતશે, ધીર� બા� ૂડ�આ



ૐ
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3. ઓ ઈ�ર ભ�એ તને
(નાદબ્રહ્મ � ૃષ્ઠ - ૧)

ઓ ઈ�ર ભ�એ તને, મો�ું છે � ુજ નામ
�ુણ તારાં િનત ગાઇએ, થાય અમારાં કામ ......

૧

હ�ત લાવી હસાવ �,ું સદા રાખ �દલ સાફ
� ૂલ કદ� કર�એ અમે, તો પ્ર�ુ કરજો માફ .......

૨

પ્ર�ુ એટ�ું આપજો, �ુ�ુંબ પોષણ થાય
� ૂખ્યા કોઇ � ૂએ નહ�, સા�ુ સંત સમાય ..........

૩

અિતિથ ઝાંખો નવ પડ�, આિશ્રત ના �ુભાય
� આવે અમ �ગણે, આિશષ દ� તો �ય ........

૪

સ્વભાવ એવો આપજો, સૌ ઇચ્છે અમ �હત
શ�ુ ઇચ્છે િમત્રતા, પડોશી ઇચ્છે પ્રીત .............

૫

િવચાર વાણી વતર્ન,ે સૌનો પા�ું પ્રેમ
સગાં સ્નેહ� ક� શ�ુ�,ુ ં ઇચ્�ં �ુશળ ક્ષેમ .............

4



ૐ



૬



અનંત � ૂર



જોવા આપી �ખડ�, સાંભળવાને કાન
�ભ બનાવી બોલવા, ભ�ું ક�ુ� ભગવાન ........

૭

ઓ ઈ�ર � ું એક છે , સ�ય� ત� સંસાર
�ુથ્વી પાણી પવર્તો, ત� ક�ધા તૈયાર ...............

૮

તારા સારા શોભીતા, � ૂરજ ને વળ� સોમ
તે તો સઘળા ત� રચ્યા, જબ�ું તા�ું જોમ .........

૯

અમને આપ્યાં જ્ઞાન �ુણ, તેનો � ું દાતાર
બોલે પાપી પ્રાણીઓ, એ તારો ઉપકાર ............

૧૦

કાપ કલેશ કંકાસ ને, કાપ પાપ પ�રતાપ
કાપ �ુમિત ક�ુણા ક��, કાપ કષ્ટ �ુખ આપ ...

૧૧

ઓ ઈ�ર તમને ન�ુ,ં માં� ુ જોડ� હાથ
આપો સારા �ુણ અને, �ુખમાં રાખો સાથ ........ ૧૨
મન વાણી ને હાથથી, કર�એ સારાં કામ
એવી �ુ�દ્ધ દો અને, પાળો બાળ તમામ ...........

૧૩

ઓ ઈ�ર ભ�એ તને, મો�ું છે � ુજ નામ
�ુણ તારાં િનત ગાઇએ, થાય અમારાં કામ ......


ૐ
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ગોડ�ની સાખી (નાદબ્રહ્મ પદ-૩)

સાંજ પડ� �દન આથમે, ચકવા ચકવી રોય;
ચલો ચકવા તહં �ઈએ, જહં સાંજ પડતી ન હોય ....

૧

ગોડ� � ૂછે ગોડ�આ, કોણ ભલો એ દ� શ;
સંપ� હોય તો ઘર ભલા, નહ� તો ભલો પરદ� શ .......

૨

સંપ� દ� ખ મત રાચીયે, િવપ� પડ� મત રોય;
સંપ� સોહ� િવપ� હ�, રામ કર� સો હોય ...................

૩

િતિમર ગ�ુ ં રિવ દ� ખતાં, �ુ��ુ દ્ધ ગઈ �ુ�ુ જ્ઞાન;
સંપ� ગઈ અિત લોભસે, ભ�ક્ત ગઈ અ�ભમાન ......... ૪
અ�ભમાની �ુંજર ભયો, લ્યો અપને િશર ભાર;
તાકો યમરાજ ડારતે, �ય� લોહા જલે �ુહાર .............. ૫

4. નર નામ ન �ણ્યો રામકો
� ૂવ� ગોડ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૪)

નર નામ ન �ણ્યો રામકો, િમથ્યા જન્મ �ુમાયા હો;
ર� ણ૧ �ુમાયી સોઈક� ર� , �દવસ �ુમાયો �ય;
હ�રા �સો જન્મ �ુમાયો, હ�રા કોડ� બદલે �ય .......

6
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આપે દલ ખો� ન�હ ર� , ઔર ખોજનકો �ય;
ઔર ખો� હ�ર ના િમલે, � ૂરખ મન પસ્તાય ...........

૨

�ુંભકો બાંધ્યો જલ રહ� ર� , જલ �બન �ુંભ ન હોય;
જ્ઞાનકો બાંધ્યો મન રહ�, �ુ�ુ �બન જ્ઞાન ન હોય ......

૩

નર �ણે �દન િનગર્મ૨ે ર� , �દન �ણે નર �ય;
માયાનો બાંધ્યો પ્રાણીઓ, ફોગટ ફ�રા ખાય .............

૪

ઊગ્યા સોઈ૩ આગમેર�, �લ્યા સોઈ કરમાય;
ચણ્યા દ� વલ �ગર પડ�, જનમ્યા સો મર �ય ..........

૫

પૈસો પૈસો જોડ ક� ર� , લાખો ઉપર કરોડ;
�તકાલ કંઈ કામ ન આવે, લેશે ધાગો છોડ ..........

૬

સા�ુ જનક� �ંપડ� ર� , સાં�ુટ૪ સારા ગામ;
ચંદનક� �ુકડ� ભલી, બા�ુલ સારાં રાન ..................

૭

�સો રં ગ પતંગકો ર� , ઐસો આ સંસાર;
હ�ર રં ગે ચોર મ�ઠકો૫, સત ભાંખે રોહ�દાસ ...........
૧. રાત

૨. પસાર થાય

૩. આથમે



૪. સ્થાન

ૐ

૮

૫. પલાયન થઈ �ય



7



અનંત � ૂર



5. ઐસે દલ રાખો રામસે ર�
� ૂવ� ગોડ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૫)

ઐસે દલ રાખો રામસે ર� , �સે રાખે ચંદ્ર ચકોર હો;
માતા રાખે બાલકો ર� , મીન રહ� જલ માંય;
ક્ષે� ુ એક જલસે �બ�ડ�, તલપ તલપ �વ �ય ........ ૧
ભમર�કો ભેદ જ દાખીયે ર� , ક�ટ બેરંગી હોય;
ભમર કમલસે જઈ િમલે, પ્રીત રહ� લપટાય ............... ૨
�ું�કો હ�ત વખાણીયે ર� , મન િમલાવવાને �ય;
સેવાઈને૧ સામા િમલે, આપો૨ આપને ઓળખાય ........ ૩
પ્રીત કરં તા પ્ર�ુ� િમલે ર� , જન્મ મરણ ભય �ય;
ૂ ડો ર� , જન રોહ�દાસ �ુણ ગાય .............. ૪
હ�તે હ�રસે �ંક
૧. પોષણ પામીને

8

૨. આત્મા આત્માથી ઓળખાય



ૐ
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6. રા� રામ સ્નેહ ન છાં�ડયે
� ૂવ� ગોડ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૬)

રા� રામ સ્નેહ ન છાં�ડયે, ભાવે તન ધન જોબન �ય હો;
ગઢ મં�દર અ�૧ પહોર પોકાર� , �ચે �ચે ધામ;
બાંય પકડ જમ લઈ ચલેગા, કાંઈ ન આવે સાથ ....

૧

માત િપતા �ુત બંધવા, ઔર �ુલ્હાક� નાર;
એ સબ �હલિમલ �બ�ડ�, �તાં ન લાગે વાર ...........

૨

�સો મોતી ઉસકો, ઐસો આ સંસાર;
ક્ષે� ુ એક �દસે ઝગમગે, શોભા હ� �દનચાર ..............

૩

કબીર� રામ ન છાં�ડયા, હાર હોયે ભાવે �ત;
�સે લગી પીડ�ુ,ં �દન �દન અદક� પ્રીત ..................

૪

૧. ઔર�ુ ં અપભ્રંશ �પ. અહ� �દરના અથર્માં



ૐ
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અનંત � ૂર



7. શ્રી ��ુ ુને પાયે લા�ંુ
રાગ - ગોડ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૭)

શ્રી �ુ�ુને પાયે લા�ુ,ં પહ�લા વહ�લા, શ્રી �ુ�ુને પાયે લા�ુ;ં
�ૃપા કરો તો �ૃષ્ણ સેવા ક�ંુ , બી�ુ ં �ુ ં કાંઇ ન મા�ું ........... ટ� ક
દ�યો ઉપદ� શ સદા �ુખકાર�, જો મન િનમર્લ થાય;
િત્રિવધ તાપ મત્સર૧ મોહ મમતા, િવકાર સઘળો �ય ....... ૧
�ુ�ુ દશર્નનો મ�હમા મોટો, �ણે સંત �ુ�ણ૨;
ભાવ ધર� �ુ�ુ સેવા કરશે, પામે પદ િનવાર્ણ૩ .................. ૨
વેદ, �ુરાણ, ભાગવત બોલે, �ને હોયે �ુ�ુ�નો �ૃઢ િવ�ાસ;
શ્રી �ુ�ુ નારાયણ તેને મળશે, કહ� જન વૈષ્ણવદાસ .......... ૩
૧. અદ� ખાઈ

10

૨. જ્ઞાની

૩. મોક્ષ



ૐ





અનંત � ૂર



8. બ�તુ ભલો હ� ભાઈ
રાગ - ગોડ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૮)

બ�ત
ુ ભલો હ� ભાઈ, અવસર, બ�ુત ભલો હ� ભાઈ;
મનષા દ� હ દ� વતાકો �ુલર્ભ, સો દ� હ� ત� પાઈ .................... ટ� ક
તજ પાખંડ અિવદ્યા પ્રપંચ, છોડ �ુમાન બડાઈ;
માત તાત સ્વાથર્ ક� લોભી, માયા �ળ બંધાઈ ................. ૧
જબ લગ જરા૧ િનકટ નહ� તેર�, લે �ુ�ુ જ્ઞાન બડાઈ૨;
સંત સંગત િમલી ભજો ભગવંત, સો હ� સકલ૩ �ુખદાઈ .... ૨
ક�ુ ં પોકાર ચેત નર �ધે, આ તન એળે �ુમાઈ;
કહ� કબીર દ� હ� કાચકો �ુંપો૪, �બનસત૫ બેર૬ ન લાઈ૭ ....... ૩
૧. ઘડપણ

૨. અ�ભમાન

૩. બધી ર�તે

૪. ઘડો



૫. િવનાશ થતાં

ૐ

૬. વાર

૭. લાગે
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અનંત � ૂર



9. કાહ� ન મંગલ ગાયે
રાગ - ગોડ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૯)

કાહ� ન મંગલ ગાયે, જશોદા મૈયા, કાહ� ન મંગલ ગાયે;
�ુરણ બ્રહ્મ૧ અખંડ અિવનાશી, સો તેર� ધે� ૂ ચરાવે ......... ટ� ક
કો�ટ કો�ટ બ્રહ્માંડના કતાર્, જપ તપ ધ્યાન ન આવે;
ના ��ુ ં એ કોન �ુન્યસે, તાકો ગોદ �ખલાવે .................

૧

બ્રહ્મા�દક ઇન્દ્રા�દક શંકર, િનગમ૨ નેિત કર� ગાવે;
શેષ સહ�૩ �ુખે જપે િનરં તર, સો તાકો પાર ન પાવે .....

૨

�ુદર
ં વદન કમલ દલ લોચન, ગૌધે� ૂ ક� સંગે આવે;
આરતી કરત જશોદા મૈયા, કબીર� દશર્ન પાવે ............
૧. અ�ુ અ�ુમાં વ્યાપેલા પરમાત્મા

12

૨. શા�ો

૩. હ�ર



ૐ



૩



અનંત � ૂર



10. ભ�ક્ત સત��ુ ુ એ આની
રાગ - ગોડ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૦)

ભ�ક્ત સત�ુ�ુ એ આની, સંતો ભાઈ, ભ�ક્ત સત�ુ�ુ એ આની;
પાષાણ ફોડ ગંગા જલ પ્રગટ�, હો ગઈ નવખંડ પાની ...... ટ�ક
એ પાનીમ� દો� પવર્ત �ુબે, સાહ�ર૧ �ુરતી સમાની;
મચ્છ� �ય સરોવર બૈઠ�, બોલે અ� ૃત વાણી .................. ૧
જહાં મચ્છ� તહાં મચ્છા નાંહ�, ગભર્ રહ્યો િવના પાની;
નાર� એક �ુ�ુષ દોઉ �યે, �ુઝે િવરલા જ્ઞાની ................. ૨
નાર �ુ�ુષ િમલી સબ �ુગ ખાયો, તહાં મ� ર�ુ ં અક�લા;
કહ� કબીર એ પદ હ� િવચારો, સોહ� �ુ�ુ હમ ચેલા ........... ૩
૧. દ�રયો



ૐ
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અનંત � ૂર



11. ઐસે હ� બની આઈ
રાગ - ગોડ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૧)

ઐસે હ� બની આઈ, અબ મેર�, ઐસે હ� બની આઈ;
કોઈ એક િન�દ�, કોઈ એક વંદ�, છાંડ� લોક બડાઈ ...... ટ� ક
�ુલસે િનકસ, ભયે જબ �ુનકા, બ્હો�ં �ુલ ન સમાઈ;
ક�સર� કોટ પડ� જો લંઘન, � ૂખે ઘાસ ન ખાઈ .........

૧

ભવસાગર તરને ક� કારણ, નામ ક� નાવ બનાઈ;
ૂ ી લોક બડાઈ ...... ૨
રામ કહ્યા સો પાર ઉતર ગયે, �બ
પડ ગઈ છાપ ભક્ત ભયે િનભર્ય, ઉર �તર લપટાઈ;
દાસ કબીર ડગે નહ� કબ �,ુ ં સાચી અચલ સગાઈ ... ૩
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ૐ





અનંત � ૂર



12. રમી રહ્યો ભર�રુ
રાગ - ગોડ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૨)

રમી રહ્યો ભર�ુર, રં ગીલો, રમી રહ્યો ભર� ૂર;
�ુદ્ધ િવચાર કરો મેર� સંતો, હ� નયર� ન�હ �ૂર ................... ટ� ક
વેદ �ુરાણ ભાગવત ગીતા, વામે૧ �લખ્યો હ� હ�ૂર;
તાહ� છોડ નર ચ��ુ દસ ધાવૈ, સમજત ન�હ નર � ૂઢ ........ ૧
આતમ એક અખંડ અ�ુપમ, બાજત અનહદ � ૂર;
િનત્ય પ્રકાશ િનરં તર િનમર્લ, �ય� સ�રતાકો � ૂર ............. ૨
તેરા સાહ�બ હ� �ુજ માંહ�, ઊઠત શબ્દક� ઘોર;
સત�ુ�ુ િમલે સત શબ્દ બતાયો, િનતિનત બરસત � ૂર ... ૩
આપ જગતકો �પ બન્યો હ�, આપ જગતકો � ૂલ;
કહ� કબીર સો�હ જન �ને, જ્ઞાન ઉદય ભયે �ુર .............. ૪
૧. તેમાં



ૐ
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અનંત � ૂર



13. સહજ સમાિધ ભલી હો
રાગ - ગોડ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૩)

સહજ સમાિધ ભલી હો, સંતો, સહજ સમાિધ ભલી હો;
જબસે દયા ભયી સ�્ �ુ�ક�, �ુરતી૧ ન અનંત ચલી હો ..... ટ�ક
જહાં જહાં �� સોઇ પ�રકમ્મા૨, જો ક�ં ક�ં સોઇ � ૂ�;
�ૃહ ઉદ્યાન હો� સમ કર� લે�,ું ભાવ િમટા� �ૂ� .............. ૧
શબ્દ િનરં તર માનવ રાચે, મ�લન વાસના ત્યાગી;
�ગત સોવત ઊઠત બૈઠત, ઐસી તાડ� લાગી .................. ૨
�ખ ન �ુ�
ં ુ ં કાન ન �ં�,ું કાયા કષ્ટ ન ધા�ંુ ;
ઉઘડ� નયન સે સાહ�બ દ� �,ું �ુદર
ં વદન િનહા�ં ................ ૩
કહ� કબીર જો ઉન�ુન૩ રહ�ની, જો પ્રગટ� કર ગા�ુ;ં
�ુઃખ �ુખસે વહ પર� પરમપદ, સોઇ સદા �ુખદાઇ ............ ૪
૧. �ચ�� ૃિ�
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૨. પ્રદ�ક્ષણા

૩. મનની �ચી અવસ્થા



ૐ





અનંત � ૂર



14. નામ �મુ ર મેર� ભાઈ
રાગ - ગોડ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૪)

નામ �ુમર મેર� ભાઈ, સકલ ત�, નામ �ુમર મેર� ભાઈ;
િમ�ટ્ટ ક� તાન િમ�ટ્ટમ� િમલી હ�, પવનમ� પવન સમાઈ ........ ટ�ક
બ�ત
ુ જતન કર �ુત કો પાલે, કાચા �ૂધ િપલાઈ;
સોઈ �ુત્ર તેર� કાલ હોઈ બૈઠ�, બાવા કહત લ�ઈ ............. ૧
જો િત�રઆ૧ �ુખ �બડા ખવાતી, સોવતી �ગ લગાઈ;
સો િત�રઆ �ુખ મૌડ ક� બૈઠ�, � ૂટ ગઈ સકલ સગાઈ ....... ૨
જો દ� હ�આ પર નીર પખાળે , � ૂવા ચંદન લગાઈ;
સો દ� હ�આ પર કાગ ઉડત હ�, �ુઠ� લોગ િધ�ાઈ૨ ............ ૩
�ુઠ� કાયા �ુઠ� માયા, �ુઠ� લોગ લગાઈ;
કહ� કબીર �ુન ભાઈ સા�ુ, �ુઠ� જગપિત આઈ ................ ૪
૧. �ી-પત્ની

૨. ધમાલ



ૐ
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અનંત � ૂર



15. લગન ક�ઠન હ� ભાઈ
રાગ - ગોડ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૫)

લગન ક�ઠન હ� ભાઈ, હ�રસે, લગન ક�ઠન હ� ભાઈ;
લગન લગે �બન કાજ ન સ�ર હ�, �વ પ્રલય હો �ઈ ...... ટ�ક
� ૃગ નાદ શબ્દકા ભેદ�, શબ્દ �ુનન કો �ઈ;
સો હ� શબ્દ �ુની પ્રાણ દાન દ� , તનકો નાંહ� ડરાઈ ......... ૧
ત� ધન ધામ સતી એક િનકસે, સત્ય કરન કો �ઈ;
પાવક દ� ખ ડર� નહ� મનમાં, �ુદ પડ� ક્ષણ માંહ� ................ ૨
પિપહા સ્વાત �ુદ
ં ક� કારણ, િપયા િપયા રટ લાઈ;
પ્યાસે પ્રાણ �ઈ ઔર �� ન, ઔર નીર નહ� પાઈ ......... ૩
દો દલ આન �ૂ� �ય� સન્�ુખ, �ુરા લેત લડાઈ;
ૂ �ક
ૂ �ગર� ધરણી પે, ક્ષેત્ર છોડ નહ� �ઈ .......................૪
�ક
છોડ આશા અપને તનક�, િનભર્ય હ�ર �ુણ ગાઈ;
કહ� કબીર ઐસી લય લાગી, સ્હ�� િમલે હ�ર આઈ .............. ૫
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ૐ





અનંત � ૂર



16. વાદ વદ� સો �ુઠા
રાગ - ગોડ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૭)

વાદ વદ� સો �ુઠા, પં�ડત, વાદ વદ� સો �ુઠા;
રામ કહ� �ુિનયા ગત પાવે, ખાંડ કહ� �ુખ મીઠા ................. ટ� ક
પાવક કહ�એ જો પાવ દાઝે, જલ કહ� � ૃષા �ુઝાઈ;
ભોજન કહ�તાં જો � ૂખ ભાગે, તો �ુિનયા ગત પાવે ............ ૧
નર ક� સંગ �ુવા હ�ર બોલે, નામ પ્રતાપ ન �ને;
એક બેર ઉડ �ઈ જગલમ�
ં
, રામ �દયે ન આને ............... ૨
સાચી પ્રીત િવષે માયા�ુ,ં હ�ર ભક્ત ન �ુ ં હાંસી;
કહ� કબીર એક પ્રેમ ભ�ક્ત�બના, બાંધ્યો જમ�ુર �વે ........ ૩

17. આયે જ્ઞાનક� �ધી
રાગ - ગોડ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૮)

આયે જ્ઞાનક� �ધી, સંતો, આયે જ્ઞાનક� �ધી;
ભ્રમ ક� દાંડ� સબે ઊઠાની, માયા રહ�ત ન બાંધી .............. ટ�ક
હ�ત �ચ�ક� દો� �ુિન ગરહ�, મોહ �ુટં ા �ુંટા;
� ૃષ્ણા છાંડ�, ઘટ ભીતર, ભ્રમકા ભાંડા �ટા ...................... ૧
�ધી પીછે , હ�ર જલ વષાર્, તહાં હ�રજન ભ��;
કહ� કબીર ભાણ જબ ઉગ્યો, ઉદય ભયો તબ � ૂઝા ............ ૨


ૐ
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અનંત � ૂર



18. રામ નામ જબ �ની
રાગ - ગોડ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૦)

રામ નામ જબ �ની, સંતો, રામ નામ જબ �ની;
� ૃથ્વી તેજ પવન નભ પાની, પાંચો ગગન સમાની ........... ટ�ક
કોણ મર� કોણ જનમે ભાઈ, કોણ �તે કોણ હાર� ;
જલક� લહ�ર જલહ�સે ઊપ�, કોણ તર� કોણ તાર� ............. ૧
�ય� જલ �ુંભ જલહ�મ� ધર�યા, બાહર ભીતર પાની;
�ટા �ુંભ જલ હ� જલ િમલીયા, શો ગિત વીરલે�ની ......... ૨
હ� જલ થાહ૧ થાહ� નહ� પૈઇએ, સાહ�ર �ુરતી સમાની;
ઢ�મર �લ ડાલ �� કર ગયે, મીન હો ગયે પાની ............ ૩
�ુ�ુ ઉપદ� શ ભ�ક્ત �બના હ�રક�, અજ્ઞાન લોચન નહ� � ૂઝે;
કહ� કબીર �ુગ
ં ેક� સમસ્યા, �ુગ
ં ા હોયે સો �ણે .................. ૪
૧. પ્રવાહ
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19. હ�રજન ભ�ક્ત ન છાંડ�
રાગ - ગોડ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૧)

હ�રજન ભ�ક્ત ન છાંડ�, સંતો ભાઈ, હ�રજન ભ�ક્ત ન છાંડ�;
તન �ુખ સંપિ� �વે સો �વે, નામકા સનેહ જગાવે ........ ટ�ક
�ુર હિથઆર ઢળે નહ� ધરતી, �મ વૈર� કો દલ કાંપે;
ગ્રહ� તરવાર સામા જોઈ ધાવે, સ્તંભ દ� હ� પાવ રોપે ........ ૧
ક�સર� ઘાસ ખાય નહ� કબ�,ુ ં પ્રાણ િનકલ �� નવ �યે;
કહ� કબીર જન નામ ઉચ્ચારો, ઔર ન સમરો કાંઈ ........... ૨

20. ગૌચાર� ઘેર આવે
રાગ - ગોડ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૩)

ગૌચાર� ઘેર આવે, શ્યામ�ળયો વ્હાલો, ગૌચાર� ઘેર આવે;
પ�ઢારો પરવય� મોહન, મ�ુર� શી �ુરલી બ�વે ..........

ટ� ક

ગળે �ુ�
ં મણીનો હાર મનોહર, મોર �ુગટ િશર શોહ�;
શ્યામ તણી �ુદ
ં રતા જોઈને, વ્રજનાર�ના મન મોહ� ........

૧

અગર ચંદનના સેર દ� વડા�ુ,ં મોતીના ચોક �ુરા�ુ;ં
નરસ�ઈના સ્વામી માર� મં�દર� પધારો, શેર�એ �લડાં વેરા�ુ..ં ૨



ૐ
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21. નયણે નારાયણ નીર� ંુ
રાગ - ગોડ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૭)

નયણે નારાયણ નીર�ુ,ં સંતો, નયણે નારાયણ નીર�ુ;ં
જો �દન ભક્ત સંતક� સેવા, સોઈ �દન તે લે� ું ...............

ટ� ક

ચરણ સોઈ નર સમ ક�નો, કર�ું હ�રને � ૂ�યા;
િશષ સોઈ નમે સંતનકો, રસના ઔર ન �ૂ� .................

૧

આ સંસાર હાટ કા મેલા, સબકો વણ� આયા;
એક� લાભ ચો ગણા પાયા, એક� � ૂલ ગમાયા ...................

૨

આતમરામ દ� હ ધર� આયા, તા�હ� મ� હ�ર પે�;ુ
નામદ� વ ક� સ્વામી �તયાર્મી, હ�ર �બન અવર ન લે� ું ......

૩

22. ક�લ�ગુ મ� હ�ર ક�તર્ન સાર
(નાદબ્રહ્મ પદ-૨૮)

ક�લ�ુગમ� હ�ર ક�તર્ન સાર;
વેદ �ુરાણ શા� શોધ ક�, સબ સંતન િમલી �કયો હ� િવચાર ......

ટ�ક

સત�ુગમ� સૌ િવષ્�ુ ઉપાસી, ત્રેતા તપ, પર� આચાર;
ક�લ�ુગમ� એક રામ ભજન કર�, અનેક પિતત ભવ ઉતર� પાર ... ૧
િવિધ નક્ષત્ર ક�લ�ુગમ� કાચો, સાચો હ�ર કો નામ આધાર;
જન જ્ઞાની સત�ુ� સમ�વે, રામ �ુમ મન વારં વાર ................ ૨
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23. આરતી હો દ� વ િશરોમણી તેર�
(નાદબ્રહ્મ પદ-૨૯)

આરતી હો દ� વ િશરોમણી તેર�;
અિવગત િવગત �ુગત નહ� ��ુ,ં �� પહ�ચે �ુધ મેર� ... ટ�ક
િનરાકાર િનલ�પ િનરં જન, �ુણ અતીત �ુમ દ� વા;
જ્ઞાન ધ્યાન સે રહ� ન્યારા, �કસ�બધ ક�� સેવા ................ ૧
િનગમ નેિત બ્રહ્મા�દક ખો�, શેષ પાર નહ� પાવે;
શંકર ધ્યાન ધર� નીશી બાસર, સો ભી અગમ બતાવે ....... ૨
સબ ગાયે અ�ુમાન આપણે, તમ ગિત લખીએ ન �યે;
કહ� કબીર �ૃપા કર� જન પર, �ય� હ� ત્ય� સમ�યે .......... ૩

24. આરતી ક�� નરિસ�હ પ્ર�કુ �
(નાદબ્રહ્મ પદ-૩૦)

આરતી ક�� નરિસ�હ પ્ર�ુક�, વેદ િવમલ જશ ગાવે ...................

ટ� ક

પહલી આરતી પ્રહ્લાદ ઉગાર� , �હરણ કશી�ુ નખ ઉદર �બડાર� ...... ૧
�ુસર� આરતી વામન સેવા, બ�લ ક� દ્વાર� પધાર� હો દ� વા ............. ૨
તીસર� આરતી બ્રહ્મા સધાર� , સહ�ા બા�ુ ક� કારજ સાર� .............. ૩
ચોથી આરતી અ�ુર સંહાર� , ભક્ત િવભીષણ લંકા સધાર� ............ ૪
પાંચમી આરતી કંસ પછાડ�, ગોપી ગ્વાલ સખાપિત પાલે ............ ૫
�ુલસી ક� પત્ર કંઠ મ�ણ હ�રા, હરખી નીરખે ગાવે દાસ કબીરા ..... ૬



ૐ
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25. આરતી ક�� રા� રામચંદ્ર ર�ઝે
(નાદબ્રહ્મ પદ-૩૧)

આરતી ક�� રા� રામચંદ્ર ર�ઝે,
ભ�ક્ત કરો તો જમકો જવાબ દ�� .......

ટ�ક

પહલી આરતી �ુષ્પ ક� માલા,
કા�લ નાગ નથી લાયે �ૃષ્ણ ગોવાળા ...

૧

�ુસર� આરતી દ� વક�નંદન,
ભક્ત ઉદ્ધારણ૧ કંસ િનકંદન ................. ૨
તીસર� આરતી િત્ર�ુવન મોહ�,
રત્નિસ�હાસન ર�ુવર રામ�કો શોહ� ...... ૩
ચોથી આરતી ચ��દશ૨ � ૂ�,
દ� વ દ� વ િનરં જન સ્વામી ઔર ન �ૂ� ... ૪
પાંચમી આરતી રામ�કો ભાવે,
રામ�કો હ�ર જશ નામદ� વ� ગાવે ....... ૫
૧. ઉદ્ધારને માટ�
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૨. ચાર� તરફ
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26. ઐસી આરતી કરો મન જ્ઞાની
(નાદબ્રહ્મ પદ-૩૨)

ઐસી આરતી કરો મન જ્ઞાની, હર પલક ન િવસ�ં સારં ગપા�ણ૧;
પાંચ૨ પચ્ચીસ કા કરો હો િવચારા,
�યોત મ� આત્મા રામ� પ્યારા ... ટ�ક
પ્રેમકા ધપ �ુરત ક� બાતી, બ્રહ્મ ક� �યોત અખંડ �દનરાિત;
�ુ�ુ ગોિવ�દની આરતી કરલે,
કહ� કબીર ભવસાગર તરલે .......

૧

૧. રામ
૨. પચીસ પ્ર�ૃિતમાં તત્વો-પાંચ કમર્�ન્દ્રયો, પાંચ જ્ઞાને�ન્દ્રયો, પાંચ િવષયો, પાંચ પ્રાણો, � ૃથ્વી, પાણી, તેજ, વા�ુ, આકાશ



ૐ
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27. ઐસી આરતી િત્ર�વુ ન તાર�
(નાદબ્રહ્મ પદ-૩૩)

ઐસી આરતી િત્ર�ુવન તાર�, તેજ�ુજ
ં જહાં પ્રાણ આધાર� ........... ટ�ક
બાતી૧ પાંચ �ુષ્પ૨ કર �ુ�, દ� વ િનરં જન સ્વામી ઔર ન �ુ� ....૧
દ�પક ધ્યાન શબ્દ � ૂની ઘંટા, પરમ �ુ�ુષ જહાં દ� વ અનંતા ...... ૨
ગગનથાળ જહાં ઉ�ુગણ મોતી, ચંદ � ૂરજ જહાં િનમર્લ �યોિત ... ૩
તનમન િશષ સમપર્ણ ક��, પ્રગટ �યોત જહાં આતમસીઝે ........ ૪
પ્રેમ પ્રકાશ સકલ ઉ�જયાળાં, ગાયે કબીર જન દાસ � ુમ્હારા ........ ૫
૧. �દવેટ
૨. પાંચ �લો વડ�- અહ� પ્રાણ �પી �લો વડ�- પાંચ પ્રાણો આ પ્રમાણે છે : પ્રાણ, અપાન, વ્યાન, ઉદાન ને સમાન
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28. શ્રી પદ્મનાભ પ�રબ્રહ્મ
(નાદબ્રહ્મ પદ-૩૯)

શ્રી પદ્મનાભ પ�રબ્રહ્મ �ુ�ુષો�મ પેઢ� ન�હ ર� ,
હ�ર અિવગત ગોિવ�દ સંત� ર� , સહાય કરો શ્રીપિત ધણી ર� ,
ુ શ્યામલ વણર્, સારં ગધર સોહામણો ર� ,
હ�ર ચ�ુ�જ
હ�ર �ંવડ�લો વૈ�ુંઠ નાથ� ર� , �ુક્ર�ત હરણ દામોદર ર� ,
હ�ર િનરં જન િનરાકાર, િનષ્કલંક �ુ�ુષે અરાધીયે ર� ,
ધન ગાયે દ્વા�રકા નાથ� ર� , શ્યામલ વણર્ સોહામણો ર� ,
હ�ર સેવ્યો સમથર્ સાર, પાર લે એનો કોઇ નવ લહ� ર� ,
હ�ર સોહ� છે અિવનાશ વ્હાલો, વાસ આપે વૈ�ુંઠ ધણી ર� ,
હ�ર માધવ �ુ�ુંદ મોરાર, મહાદ� વ સોહામણો ર� ,
હ�ર ભ�ક્ત �ુ�ક્ત દાતાર લ્યો, નારાયણ છે િનમર્લો ર� ,
સદા સારં ગધર �ું િવચાર, પાર લૈ કાનૈયો આત્મા ર� ,
આવી વેગે મળ્યો િવ�ાસ� ર� , તારોની િત્રભોવન ટળવળે ર� ,
�વ તો મોહ્યાં છે �ુળમાં, કલીકાલે �વ જપીઓ
ં
ર� ,
એ તો હ�ર િવના નવ લહ� �ાસ, �ાસ સદા સારં ગધર ર� ,
સદા વૈષ્ણવ મન રહ� ઉલ્લાસ, આનંદ �ગે ઉલટ�ો ર� ,
ભલે આવ્યા પ�રબ્રહ્મ રાય વ્હાલો, વૈષ્ણવજન માંહ� પરવય� ર� ,
હ�રનો વત્ય� જય જયકાર, સાર બોલોની હવે સાચા ધણીનો ર� ,
હ�રનો આવ્યો �યાર� મન િવ�ાસ ત્યાર� , પાસ �ટ�ા ચાર ખાણના ર� ,
હ�ર ઘેર ઘેર વૈ�ુંઠ વાસ, દાસ �ુમ્હારો િવનવે ર� ,
ભલે આવ્યા પ�રબ્રહ્મરાય, સમથર્ ધણી સંતે સેવ્યો ર� .
દોહરો

આ�દ અનાદ� એક �ુ,ં સ્થાવર જગમ
ં
તા�ં નામ.
�ું અમર ને તા�ં નામ, સકલ વૈષ્ણવને પ્રણામ.


ૐ
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29. લાડકડા મનવા � ંુ
(નાદબ્રહ્મ પદ-૪૦)

લાડકડા મનવા �,ું હ�ર ભજ, િવલંબ ન કર ર�
લાડકડા મનવા �,ું સમ�, �ુમારગ ચલ ર�
કામ ક્રોધ મદ લોભ િનવારો, � ૃષ્ણા૧ �ુમર્િત૨ કપટ િવસારો;
લે �ુ�ુ જ્ઞાન દ�પક અજવાળાં, તો તેરો િમટ હ� િતિમર ર� .......

૧

લક્ષ ચોરાસી � ું ભમી ભમી આવ્યો, મનષા જન્મ પદારથ પાયો;
હ�રો હાથ બહોર૩ નહ� આવે, �ું મોક્ષ �ુક્ત અવસર ર� ...........

૨

પડદા ખોલ મગ્ન હોઈ રાચ્યો૪, �ુરણમ� પ્ર�ુ સોહ� રં ગે રાચ્યો;
પરધન પરદારા પરત્યાગી, � ું પરિન�દા પરહર ર� ..................

૩

ગજપિત છત્રપિત � ૂપ કહાવે, બૈઠ� તખ્ત પર ચમર ઢોળાવે;
એ �ુખ સ્વપ્ને ક�ું તેર�, નાં�હ કાલચંદ્રસે૫ ડર ર� ....................

૪

આ તનકો �ુખ �ુદ્ધ લગાવે, ષ�્ રસ૬ અ� ૃત ભોજન પાવે;
આ તન કોડ� કામ ન આવે, જબ ઉડ ચલે ભ્રમર ર� ...............

૫

લાખે કોડ� પદ્મ૭ નહ� પાવે, � પલ તો હ� સત�ુ�ુ િવના �યે;
�તી જન્મ પદારથ પાવે, જો �ું સમર� સત�ુ�ુ ર� .................

૬

માત િપતા �ુત બં� ુ દારા, સબ ત� ચલ્યો હ� �તક� બેરા;
ચેત ચેતનકર ચેત સવેળા, �ું ચેત અલખ૮ અમર ર� ..............
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આ તેરો અવસર, આ તેર� બાર�, કાં �ત્યો, કાં બા� હાર�;
કહ� કબીર મ� પ્રગટ પોકા�ં, � ું �િવત હ� અમર ર� ............

૮

૧. ઈચ્છા વાસના
૨. ખરાબ �ુ�દ્ધ
૩. વારં વાર
૪. આનંદ માનવો
૫. � ૃત્�ુથી
૬. ખાટો, મીઠો, કડવો, � ૂરો, ખારો એવા છ રસવા�ં
૭. કમળ
૮. લક્ષમાં ન આવે એવા



ૐ
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30. મેર� િપ� ુ તો બસે ર� અગમ�રુ �
(નાદબ્રહ્મ પદ-૪૧)

મેર� િપ�ુ તો બસે ર� અગમ�ુર�, િમલના ક� સે હોય ....

ટ� ક

ૂ ત મ� જરજયા�૧, ખેવટ૨ મત બાલ;
હાં� �ઢ
ંૂ ત �ંઢ
વ્રેહ૩ �પી નદ�ઓ વહ�, �કસ�બધ ઉત�ંુ પાર ..............

૧

હાં�૪ પિ�યાં લખી લખી ભેજતી, કોઈ ન કહ� ર� સંદ�શ;
ઉસે નગર�મ� બાલમ બસે, કોન કહા એ દ� શ .............

૨

પાપ �ુન્ય દો� વાણી, િવષયા લગી ર� બ�ર;
ક�તેક સોદા કર ગયે, ક�તેક આવનહાર ......................

૩

કહ� કબીર �ુનો સા�ુઓ, સબ િમ�લ કરો િવચાર;
પહલે પચ� �ુ�ુ મળ્યા, �ૂ� સરજન હાર ..................

૪

૧. પ્રત્યેક સ્થળે અથવા જર� જર જગ્યામાં
૨. શોધ
૩. િવરહ
૪. ગાવા માટ� તાલ�ુક્ત શબ્દ
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31. જોને િવચાર� � ંુ �વડા
(નાદબ્રહ્મ પદ-૪૪)

જોને િવચાર� �ું �વડા, શા �ુખમ� મોહ� રહ્યો�;
આવ્યો ત્યાર� �ું એકલો, �તાં એકલો ��ુ�;
ં
વચમ� સંબધ
ં શા કામના, માયા �ળમ�૧ બંધાયો� .........

૧

મા�ં મા�ં �ુ ં કર� રહ્યો, ન�હ મળે તા�ંુ તન�;
�ૂઠા ર� �ુત્ર ને પ્રેમદા, �ૂઠો ભવનો ભંડાર� ................... ૨
ધન ર� મળ્યાનો ધમર્ એ જ છે , � કાંઇ હાથે વપરાય�;
�ત સમે સ�ુ મેલી૨ �શે, પલમ� થશે પરાયો� ............. ૩
જમ ર� જોરાવર લઇ જશે, મેલશે ચોરાશીમ�૩ ઠ�લી�;
દા�ણ૪ �ુઃખ જન્મ મરણ�ુ,ં ત્યાં કોણ તારો બેલી� ......... ૪
સા�ુ ં સગપણ હ�ર�ુ� સંત�ુ,ં �વને �લમ�થી૫ કાઢ��;
�ુખ ર� આપીને �ુઃખ �ૂર કર� , પ�રબ્રહ્મને૬ ભેટાવે� .........

૫

માની શક� તો માન�, લેવો મનષાનો૭ લ્હાવો�;
દાસ કબીર સા�ુ ં કહ�, ફર� નહ� મળે આવો દાવ�૮ ........ ૬
૧. માયા મનમાં રહ�લી છે . તેમાંથી મમતાના તાંતણા વડ� �ળ બંધાય છે . ક્ષ�ણક �ુખમાં �વ રાચે છે . ઈ�રને � ૂલી �ય છે .
૨. � ૂક�ને

૩. જન્મ મરણના ફ�રા ચોયાર્સી લાખ ગણાય છે .

૭. મ�ુષ્યજનોને

૪. ભયંકર

૫. માયાની �ળમાંથી

૬. ઈ�રને

૮. તક. મ�ુષ્ય જન્મમાં જ ઉત્ક્રાંિત થઈ શક�. પ્ર�ુના દશર્નની તક માનવ દ� હ દ્વારા જ સાધી શકાય.
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32. મા�ં ુ મન માન્� ંુ રમતા રામ �ંુ
(નાદબ્રહ્મ પદ-૪૫)

મા�ંુ મન માન્�ુ ં રમતા રામ �ુ,ં ભ�લોની સ�નહાર�;
અરધ ઉરધને૧ ચોતર� , ત્યાં છે સંતનો �ુકામ�;
ચ�ુર ચ�ુર નર સોદા કર� , ત્યાં ન�હ � ૂરખ�ુ ં કામ� ......... ૧
ચંદા �ુરજ દોઉ સમવયાર્૨, તખ્ત િત્રવેણીને૩ ઘાટ�;
�તર અજવાળા હોઇ રહ્યાં, િવઘ્ન૪ વ્યાપે૫ ના �ગ� ...... ૨
ક્ષર અક્ષરની૬ ઉપર� , હંસ૭ પહ�ચ્યા ત્યાં �ય�;
કમર્ ભરમ વ્યાપે નહ�, �ુખમ� રહ્યો સમાય� .................... ૩
અરસપરસ એમ હોઇ રહ્યાં, બા� અનહદ � ૂર�૮;
દાસ કબીર િનભર્ય૯ ભયા, લાગી અલખ૧૦ �ુ ં લય� .......... ૪
૧. બે ભ્રમરની વચ્ચે આજ્ઞાચક્ર આવે� ું છે તે જગ્યા
૨. સરખા થયા અથવા તો શાંત થયા
૩. ઈડા, િપ�ગલા ને �ુ�મ્ુ ણા નાડ� �યાં ભેગી થાય છે તે જગ્યા
૪. િવક્ષેપો-સંકટ
૫. ફર� વળે
૬. ક્ષર એટલે નાશવંત અક્ષર એટલે � નાશવંત નથી તે
૭. આત્મા અથવા �વ
૮. શર�રમાં � ચેતન તત્વ છે તે શર�રની બહાર ચરાચરમાં વ્યાપેલા ચેતન તત્વ સાથે એક�પ બને ત્યાર� અપાર આનંદ અ�ુભવ
થાય. � ૂર વાગે ત્યાર� સાંભળનારને �વી મસ્તી ચઢ� તેવી મસ્તીનો અ�ુભવ થાય.
૯. જન્મમરણના ભયથી ર�હત બની જ�ુ ં તે
૧૦. લક્ષમાં ન આવે તેવા પ્ર�ુમાં મનનો લય થઈ જવો.
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33. જ�નુ ી �વો ર� ગોપીચંદની
(નાદબ્રહ્મ પદ-૪૬)

જ�ુની �વો ર� ગોપીચંદની, પેરનો �ુત્રને પ્રેય� વૈરાગ�;
ઉપદ� શ આપ્યો એણી પેરનો, લાગ્યો સંસાર�કો આગ� ...

ટ� ક

ધન્ય ધન્ય માતા �ુવ તણી, કહ્યા કઠણ વચન�;
રાજસાજ �ુખ પરહણી, વેગે ચાલ્યા વન� ....................

૧

ઊઠ� ન શક� ર� ��ટયો, બ�ુ બોલાવ્યો બાજદ�;
ં
તેને દ� ખી ત્રાસ ઉપન્યો, લીધી ફક�ર� છોડ�ો ફંડ� ........

૨

ભલો ર� ત્યાગ ભરથર� તણો, ત� સોળસ� નાર�;
મં�દર ઝ�ુખા મેલી કર�, આસન ક�ધેલાં બહાર� ...........

૩

એ વૈરાગ્યવન્તને �� વારણે, બી� ગયાં ર� અનેક�;
ભલા ર� �ડં ૂ ા અવની ઉપર� , ગણતાં ના આવે છે ક� ........

૪

�ાં ગ�ું �ુલ રાવણ ત�ુ,ં સગર�ુત સાઠ હ�ર�;
ન ર�ું ના�ું રા� નંદ�ુ,ં સવ� �ુપન વેવાર� ................

૫

છત્રપિત ચાલી ગયા, રાજ �ુક� રાજન�;
દ� વ દાનવ �ુિન માનવી, સવ� �ણો �ુપન� .................

૬

સમ� � ૂકો તો સા�ં ઘ�ુ,ં જ�ર �ુકાવે જમ�;
િનષ્�ુળાનંદ કહ� ન�હ મટ�, સા�ું ક�ુ ં ખાઈ સમ� .............


ૐ
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34. ત્યાગ ન ટક� ર� વૈરાગ િવના
(નાદબ્રહ્મ પદ-૪૭)

ત્યાગ ન ટક� ર� વૈરાગ િવના, કર�એ કો�ટ ઉપાય�;
�તર �ડ� ઇચ્છા રહ�, તે ક�મ કર�ને ત�ય� ..............

ટ� ક

વેશ લીધો વૈરાગનો, દ� શ રહ� ગયો �ૂર�;
ઉપર વેષ આછો બન્યો, માંહ� મોહ ભર� ૂર� .................

૧

કામ ક્રોધ લોભ મોહ�ુ,ં �યાં લગી � ૂળ ન �ય�;
સંગ પ્રસંગે પાંગર� , જોગ ભોગનો થાય� .......................

૨

ઉષ્ણ રતે અવની િવષે, બીજ નવ દ�સે બહાર�;
ઘન વરસે, વન પાંગર� , ઇ�ન્દ્રય િવષય લે આકાર� .......

૩

ચમક દ� ખીને લોહ ચળે , ઇ�ન્દ્રય િવષય સંજોગ�;
અણભેટ�ે ર� અભાવ છે , ભેટ�ે ભોગવશે ભોગ� .............

૪

ઉપર ત� ને �તર ભ�, એમ ન સર� અરથ�;
વણસ્યો ર� વણાર્શ્રમ થક�, �તે કરશે અનરથ� .............

૫

ભ્રષ્ટ થયો જોગ ભોગથી, �મ બગડ�ું �ૂધ�;
ગ�ુ ં � ૃત-મહ�-માખણ થક�, આપે થ�ુ ં ર� અ�ુદ્ધ� ..........

૬

પલમાં જોગી ને ભોગી પળમાં, પળમાં �ૃહ� ને ત્યાગી�;
િનષ્�ુળાનંદ એ નરનો, વણ સમ�યો વૈરાગ� ................

34
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35. � ૂલ્યો મન ભમરા � ંુ �ાં ભમ્યો
(નાદબ્રહ્મ પદ-૫૦)

� ૂલ્યો મન ભમરા � ું �ાં ભમ્યો, �દવસ ને રાત�;
માયાનો બાંધ્યો પ્રાણીઓ, સમ�યો ન�હ �ુદ્ધ વાત� ... ટ� ક
�ુંભ કાચો ને કાયા �વ�ંુ , જોઇને કરો ર� જતન�;
વણસંતા વાર લાગે ન�હ, રાખે ��ુ ર� મન .................. ૧
કોના છો�ં ને કોના વાછ�ં, કોના મા ને બાપ�;
�ત કાલે ��ું એક�ુ,ં સાથે �ુન્ય પાપ� .................. ૨
� ઘેર નોબત વાજતી, �ડા છત્રીશ રાગ�;
ખંડ�ર થઇ ખાલી પડયાં, કાળા ઉડ� ર� કાગ� ............... ૩
�વની આશા �ુગ
ં ર �વડ�, મરણ પગલાંને હ�ઠ�;
મોટા મોટા ચાલી ગયા, લાખો લખપિત શેઠ� ............ ૪
ઉલટ� નદ� � ૂર ઉતર�, ��ું પેલે પાર�;
આગળ નીર મળે નહ�, � જોઇએ તે લેજો સાથ� ....... ૫
સત્કમર્ સ� ્ વસ્� ુ ઓરજો, ઇ�ર સ્મરણ સાથ�;
કબીર �ુહાર�ને નીસયાર્, લે� ું સાહ�બને હાથ� ............. ૬



ૐ
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36. � �ુલમ� કોઇ ભક્ત ન કહાવે
(નાદબ્રહ્મ પદ-૫૧)

� �ુલમ�૧ કોઇ ભક્ત ન કહાવે, �ુલકો કહાં લ�વે;
ગભર્ સ�હત એની માતા �� ન મર ગઇ, ઐસા બેટા ન આવે ...

ટ� ક

જો�ુ લડકા સબે િમ�લને, માયામ� લપટાયે;
પાણી વલોવતાં માખણ ન�હ આવે, તત્વ૨ કહાંસે પાયે ..............

૧

બાહર ઉજળા ભીતર મેલા, ઘણા સ્વાદ� ગાવે;
પ્રીત િવના પાનો૩ ન�હ આવે, વળ� વળ� વાછ�ં ધાવે ...........

૨

�ચઠ્ઠી પત્રી બ�ત
ુ ચલાવે, કોટ� ધજ્જ કહાવે;
જો દ�પકમ� જલે પતંગા, ઐસે આપ જલાવે .............................

૩

સંત સંગતમ� પલ ન�હ આવે, જમકા હોયાર્ �વે;
કહ� કબીર �ુનો ભાઇ સા�ુ, ફ�ર ચોરાશી૪ પાવે ........................

૪

૧. �ુળમાં �ુ�ુંબમાં
૨. સત્ય અથવા જ્ઞાનના અથર્માં
૩. વાછર�ું મા� ૃભાવે ઉછર� છે . અરસપરસના સંબધ
ં ે પ્રીત જન્મે છે . માત્ર �ચલ � ૂસવાથી �ૂ ધ પ્રાપ્ત કર� શકાય ન�હ. પ્ર�ુ
પરાયણતા દ્વારા જ ભ�ક્ત જન્મે છે અને �ુખ શાંિતનો અ�ુભવ થાય છે .
૪. જન્મ મરણના ફ�રા
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37. � ઘેર કથા ન�હ, હ�ર ક�તર્ન
(નાદબ્રહ્મ પદ-૫૨)

� ઘેર કથા ન�હ, હ�ર ક�તર્ન, સંત ન�હ મીજમાના૧;
તે ઘેર જમરા ડ�રા �દને, સાંજ પડ� સ્મશાના ....................

ટ� ક

મા�ંુ મા�ંુ ૨ કરતાં � ૂરખ મર �ઈગો, િમટ� ન માન �ુમાના;
હ�ર �ુ�ુ સંતની સેવા ન ક�ધી, �કસ�બધ હોયે કલ્યાણ૩ ...... ૧
ફાલ્યો �લ્યો �ફરત હ�, કહાં દ� ખડાવે �ગ;
એક પલકમ� ફંદ૪ હો �યેગા, �સા રં ગ પતંગા૫ ............... ૨
નાભી કમલ બીચ દાવ ચલત હ�, દ્વાદશ૬ નેન ઠરાનાં;
અધર્ તખ્ત૭ પર � ૂરત૮ િનસાના, સો સત�ુ�કા સ્થાના ....... ૩
જ્ઞાન ગર�બી પ્રેમ બંદગી, સ� ્ નામ િનસાના;
વ્રેહ વૈરાગ્યે �ુ�ગમ �ગે, તે ઘેર કો�ટ કલ્યાણ .................. ૪
કાલ દાવમ� લઈ રહ્યો ર� , કહાં �ુઢ્ઢો કહાં �ુવાન;
કહ� કબીર �ુનો ભાઈ સા�ુ, છોડ� દો અ�ભમાન .................. ૫
૧. મહ�માનગીર� અથવા સત્કારની ભાવના

૨. મમતા સ્વાથર્ના ક�ન્દ્રમાં ખ�ચે છે તેથી તે િસવાય અન્યમાં રસ પણ જન્મતો

નથી. પરમાથર્નો િવચાર આવે જ �ાંથી ? ને ‘�ુ’ં ને ‘મા�ંુ ’ નાં �ુંડાળામાંથી �વ બહાર નીકળતો નથી.
૪. નાશ

૫. �મ અ�ગ્નમાં પતં�ગયા નાશ પામે તેમ

૬. બાર

૭. પ્રાણની સામ્ય અવસ્થા

૩. આત્મકલ્યાણ

૮. � �ુન્યવી પદાથ�માં

રત નથી તેવી �ચ�ની � ૃિ�



ૐ
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38. રામનામ તત્વ સાર જગતમ�
(નાદબ્રહ્મ પદ-૫૪)

રામનામ તત્વ સાર જગતમ�, ભ� લો વારં વાર;
બેર બેર તો શીખ દ� ત �,ુ ં સમ�યો �� ન ગમાર ...... ટ� ક
લોભ લહ�રક� નદ� ચલત હ�, લક્ષ ચોરાશી ધારા;
હલક� હલક� પાર ઉતર ગયે, પાપી સહ� િશરભારા ...... ૧
�ુખ સંપિ� અ�ુ દોલત �યાદા, ઈનમ� કહાં �ુમ્હારા;
કહ� કબીર �ુનો ભાઈ સા�ુ, હ�ર ભ� ઉતરો પાર ...... ૨

39. આનંદ મંગલ ક�ં ુ �ભુ આરતી
(નાદબ્રહ્મ પદ-૫૫)

આનંદ મંગલ ક�ંુ �ુભ આરતી, હ�ર �ુ� સંતની સેવા;
પ્રેમ ધર� માર� મં�દર� પધરા�ુ,ં �ુદર
ં �ુખડા લેવા ..........

ટ� ક

કો�ટ તીથર્ સંતન ક� ચરણે, ગંગા જમના ર� વા;
િત્રભોવન તારણ જગત ઉદ્ધારણ, � ૂિત� અકલ અભેવા .....

૧

રત્નકો ભવન બાહર ભીતર, આનંદ �ુપી એવા;
કહ� પ્રીતમ ઓળખ અ�ુસારા, હ�રજન તે હ�ર �વા ......... ૨
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40. હ�રના ભજન િવના િધ�્ નરનાર�
(નાદબ્રહ્મ પદ-૫૭)

હ�રના ભજન િવના િધ�્ ૧ નરનાર�, પ્ર�ુ ભજન િવના િધ�્ નરનાર�;
� ૃથા૨ જન્મ ધય� સંસાર�, �બન �ુમરણ બા� હાર� ........... ૧
�ુ� �બન ચેલા �ુ�ક્ત ન પાવે, શબ્દ ન ચીને૩ અહંકાર� ..... ૨
િવધવા નાર ધર� શણગાર, શો�ભત નહ� �બન ભરથાર� ...... ૩
�ુદર
ં નાર આ�ુષણ પહ�ર�, તીન લોક ફાસી૪ ડાર� ............... ૪
કહ� કબીર �ુનો ભાઈ સા�ુ, સબ�ુગ દ� ખ� �િધયાર�૫ .......... ૫
૧. િધ�ાર છે

૨. નકામો

૩. બતલાવે

૪. ફાંસો



૫. અજ્ઞાન

ૐ
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41. હ�રનો મારગ છે � ૂરાનો
(નાદબ્રહ્મ પદ-૫૮)

હ�રનો મારગ છે � ૂરાનો૧, ન�હ કાયર�ુ ં કામ જોને;
પરથમ પહ�� ું મસ્તક � ૂક�, વળતા લે� ુ ં નામ જોને ......... ટ� ક
�ુત િવત૨ દારા શીશ સમપ�, તે પામે રસ૩ પીવા જોને;
િસ�� ુ મધ્યે મોતી લેવા, માંહ� પડ�ા મર�વા૪ જોને ......... ૧
મરણ �ગમે તે ભર� � ૂઠ�, �દલની �ુગ્ધા વામે૫ જોને;
તીર� ઊભા �ુએ તમાસો, તે કોડ� નવ પામે જોને ............. ૨
પ્રેમપંથ પાવકની૬ �વાળા, ભાળ� પાછા ભાગે જોને;
માંહ� પડ�ા તે મહા�ુખ માણે, દ� ખનહારા દાઝે જોને ........ ૩
માથા સાટ� મ�ઘી વસ્�ુ, સાંપડવી ન�હ સહ�લ જોને;
મહાપદ પામ્યા તે મર�વા, � ૂક� મનનો મેલ જોને ......... ૪
રામ અમલમાં રાતા માતા, � ૂરા પ્રેમી પરખે૭ જોને;
પ્રીતમના સ્વામીની લીલા, તે રજિનદન નરખે જોને .......

૫

૧. માયાના મોહમાં મન િનબર્ળ બની ગયે� ું હોય છે તેથી હ�રના માગ� તે પ્રયાણ કર� શક�ું નથી. � ૂરવીર એટલે બળવાન મન
૩. સવર્ સમપર્ણ કયાર્ પછ� હ�રની �ૃપાનો રસ પીવા મળે છે .

જ આ પંથે આગળ વધે.

૨. સંપિ�

લગાવી મોતી શોધનારા

૫. ઈચ્છા � ૃષ્ણા ફળતી નથી

40



૬. અ�ગ્નની

ૐ

૭. ઓળખે અથવા �ણે



૪. દ�રયામાં �ૂબક�
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42. સંત �પૃ ાથી �ટ� માયા
(નાદબ્રહ્મ પદ-૫૯)

સંત �ૃપાથી �ટ� માયા, કાયા િનમર્ળ થાય જોને;
�ાસો�ાસે સ્મરણ કરતાં, પાંચે પાતક૧ �ય જોને ............ ટ�ક
ક�સર� ક�ર� નાદ� નાસે, કો�ટ �ુંજર૨ �ૂથ જોને;
�હ�મત હોય તો પોતે પામે, સઘળ� વાતે �ુખ જોને .........

૧

અ�ગ્નને ઉધેઈ ન લાગે, મહામ�ણને મેલ જોને;
અપા િસ�� ુ મહાજળ �ડા, મરમીને૩ મન સહ�લ જોને ......

૨

બા�ગરની બા� તે તો, જ�ુ
ં રો૪ સૌ �ણે જોને;
હ�રની માયા બ�ુ બળવંતી, સંત નજરમાં નાણે૫ જોને ....

૩

સંત સેવતાં �ુ�ૃત૬ વાધે, સહ�� સીધા કાજ જોને;
પ્રીતમના સ્વામીને ભજતાં, આવે અખંડરાજ જોને ..........

૪

૧. પાંચ પ્રકારના પાપો
૨. હાથી
૩. જ્ઞાનીને
૪. ��ુગર જ પોતાની બા�ને �ણે છે . બી� તો ભ્રમમાં જ રહ� છે .
૫. બંધા�ું અથવા નાથાઈ જ�ુ ં
૬. �ુણ્યો



ૐ
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43. હ�ર મ�હમા મોટા જન �ણે
(નાદબ્રહ્મ પદ-૬૦)

હ�ર મ�હમા મોટા જન �ણે, સનકા�દક �ુકદ� વ જોને;
અજતનયા ઉિમયાપિત વંદ�, કર� કમળાપિત સેવ જોને ...

ટ�ક

વ્યાસિવરં ચી વેદ વખાણે, અપારલીલા એની જોને;
નાથ િવના બીજો ન�હ બ�ળયો, જો�ું �ચ�માં ચીને૧ જોને ... ૧
સદા સવર્દા �ુખમાં ઝી�ુ,ં �ુદરવરને
ં
સંગે જોને;
માટ� મા�ં મન મો�ું છે , રિસકવરને રં ગે જોને .................. ૨
અગર ચંદનના વનમાં જઈને, ભોગી ભમરો બેઠો જોને;
ઉડ�ને અળગો નવ �યે, સ્વાદ �ુખડનો દ�ઠો જોને .......... ૩
કમલ નયનની �ુદર
ં શોભા, િનર�ું નૌતમ૨ િનત્ય જોને;
પ્રીતમના સ્વામીને ચરણે, બાંધી� ૂરણ પ્રીત્ય જોને ............. ૪
૧. બતાવે
૨. િનત્ય �ુદર
ં
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44. માર� નાડ તમાર� હાથ હ�ર સંભાળજો ર� !
(નાદબ્રહ્મ પદ-૬૧)

માર� નાડ તમાર� હાથ હ�ર સંભાળજો ર� !
�ુજને પોતાનો �ણીને, પ્ર�ુપદ૧ પાળજો ર� !
પથ્યાપથ્ય૨ નથી સમ��ુ,ં �ુઃખ સદ� વ૩ રહ� ઉભરા�ુ,ં
મને હશે �ુ ં થા�ું નાથ િનહાળજો ર� !
અના�દ૪ આપ વૈદ્ય છો સાચા, કોઇ ઉપાય િવશે ન�હ કાચા,
�દવસ રહ્યા છે ટાંચા૫ વેળા વાળજો ર� !
િવ�ે�ર૬ �ુ ં હ� િવચારો, બા� હાથ છતાં કાં હારો ?
મહા �ઝ
ં ૂ ારો૭ મારો, નટવર ટાળજો ર� !
ક�શવ હ�ર મા�ંુ �ુ ં થાશે ? ઘાણ વળ્યો �ુ ં ગઢ ઘેરાશે !
લાજ તમાર� �શે, � ૂધર ભાળજો ર� !
૧. પ્ર�ુતાનો મોભો
૨. ચાર�-યમિનયમ વગેર�
૩. હંમેશા
૪. �નો કોઈ પ્રારં ભ જ નથી એવા
૫. ઓછા
૬. િવ��ુ ં સંચાલન કરનાર પ્ર�ુ
૭. �ઝ
ં ૂ વણ



ૐ
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45. અમને �ત સમયે લેવા આવજો ર�
(નાદબ્રહ્મ પદ-૬૨)

અમને �ત સમયે લેવા આવજો ર�
શ્રીમ�્ ૧ સત�ુ�ુ નામ પ્યા�ંુ , પ્રાણ જતાં પણ થાય ન ન્યા�ં૨;
મનહર મંગળ � ૂિત�નાથ બતાવજો ર� ........

અમને

િવકટ સમય સાચવજો વ્હાલા ક�ુ ં કો�ટ કર� કાલાવાલા;
આવી દ�નદયાળ દયા દશાર્ વજો ર� ........... અમને
વસમી �તસમયની વેળા વહાર� ધાજો િવઠ્ઠલ વહ�લા;
પ્રણત૩ પાસ�ુ ં પહ�લાં પણ પરખાવજો ર� .... અમને
મરકટ ��ુ ં મન અમા�ં તત્વ તોડ� તાન તમા�ં;
�તર�ુ ં �ધા�ં સદ્ય૪ સમાવજો ર� ................ અમને
દ� જો દશર્ન જનમનહાર�, પરમ�ૃપા� િવ�ુદ િતહાર�;
રત્નમય બ�લહાર� બાપ બચાવજો ર� .......... અમને
૧. પ્ર�ુની શ�ક્તઓથી સદ� વ િવ� ૂિષતને શ્રીમ�્ કહ�વામાં આવે છે .
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૨. શ્રેય

૩. ભક્ત-અહ� ભ�ક્ત



૪. તરત જ



અનંત � ૂર



46. હ�ર ભજ હ�ર ભજ હ�રા પરખ લે
(નાદબ્રહ્મ પદ-૬૩)

હ�ર ભજ હ�ર ભજ હ�રા પરખ લે, ખોજ પકડ તેર� મજ�ુતી;
તેરા સાહ�બ �ુજમ� જોઈ લે, જબ ��ુ ં તેર� �ુધ૧ મોટ� .... ટ�ક
�તર ઘટમ� સત�ુ�ુ પ્રકટ�ા, અનહદ �યોત૨ જલહલ રહ�તી;
અકલ કલા૩ અિવનાશી �ુ�ુષ, સત�ુ�ુ દ�ષ્ટમ� જોતી ....... ૧
રણઝણ રણઝણ વેણ વાગે, જલ મલ જલ મલ �ુ ં જોતી;
િત્રવેણીના મોલ પર, હંસલા � ૂગે૪ નીજ મોતી ................. ૨
પાંચ ચોર૫ બસે ઘટ ભીતર, ઉનકો કાટો િશરજોર�;
પાંચકો માર પચ્ચીસકો૬ �તો, જબ ��ુ ં તેર� �ુધ મોટ� .. ૩
પાક� ઘડ�કા તોલ બના, કભી ન રા�ુ એક રતી;
કહત કબીર �ુનો ગોરખ�, અલેખ લગી સો ખરા �તી .... ૪
૧. �ુ�દ્ધ

૨. આત્મા શર�રમાં પ્રકાશ સ્વ�પે રહ�લો છે . તેની �યોિત હરહંમેશ ઝગતી રહ� છે .

� ૂઢ કળા છે .

૪. વણે છે .

૩. �ણી ન શકાય એવી તેની

૫. કામ, ક્રોધ, મદ, લોભ, મોહ આ પાંચ ચોર શર�રમાં રહ� છે .

૬. તેને મારવાથી પચીસ

તત્વની પ્ર�ૃિત વશમાં આવે છે .



ૐ
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47. ભજો મન ર� પંખીડા
(નાદબ્રહ્મ પદ-૬૪)

ભજો મન ર� પંખીડા, મત પડ પાંજર� , સંસાર માયા�ળ છે ;
એક �દવસમાં ત્રણ જ ફ�રા, સદાય જપે
ં કાળ ર� ;
અણચેત્યો તને લઈ જશે, પછ� કોણ છોડાવન હાર ર� .....

૧

અન્ય દ� વક� � ૂ� ક�ધી, ન�હ ઓળખ્યા આતમરામ ર� ;
�ુતની પેર� ભમતો ફર� છે , અનો એળે ગયો અવતાર ર� ... ૨
�યાર� સરોવર ભયાર્ હતા, ત્યાર� પ્રથમ ન બાંધી પાળ ર� ;
નીર સઘ�ં �યાર� વહ� ગયાં, પછ� હાથ ઘસે �ુ ં થાય ર� ...

૩

માતા તાર� સદા �વે, બેની �વે દસ માસ ર� ;
�ી �વે તેર દહાડા, ઔર �ુંઢ� ઘરવાસ ર� ......................

૪

શેર� લગી સવ� �ુદર�,
ં
ઝાંપા લગી મા બાપ ર� ;
ુ , હંસ �ું એકલો �ય ર� ............
તીથર્ લગી સગાં બં�ઓ

૫

હાડ બળે �મ લાક�ું ર� , ક�શ બળે �મ ઘાસ ર� ;
કંચન સરખી તાર� કાયા બળે , કાંઈ ન આવે તાર� સાથ ર� ... ૬
મા�ંુ મા�ંુ પ્રાણી િમથ્યા થશે, �ૂઠો આ જગત વહ�વાર ર� ;
દાસ રણછોડ પ્ર�ુ હ�રને ભ� લો, પલમ� ઉતાર� ભવપાર ર� ..૭
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48. મન !
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તોહ� ક��હ િવધ કર સમઝા�

(નાદબ્રહ્મ પદ-૬૫)

મન ! તોહ� ક��હ િવધ કર સમઝા�;
સોના હોય તો �ુહાગ૧ મંગા�, બંકનાલ૨ રસ લા�;
ગ્યાન શબ્દક� �ંક ચલા�, પાની કર િપઘલા� ........

૧

ઘોડા હોય તો લગામ લગા�, ઉપર �ન કસા�;
હોય સવાર તેર� પર બૈ�ું, ચા� ૂક દ� ક� ચલા� ...........

૨

હાથી હોય તો ઝંઝીર ચઢા�, ચારો પૈર બંધા�;
હોય મહાવત તેર� પર બૈ�ું, ��ુશ લેક� ચલા� .........

૩

લોહા હોય તો એરણ મંગા�, ઉપર �ુવન૩ �ુવા�;
�ુવનક� ઘનઘોર મચા�, જતર
ં ૪ તાર �ખચા� .........

૪

ગ્યાની હોય તો જ્ઞાન િશખા�, સત્યક� રાહ ચલા�;
કહ�ત કબીર �ુનો ભાઈ સા�ુ, અમરા�ુર પ�ચ
ુ ં ા� ....

૫

૧. સોની�ુ ં �ુવણર્ને �ુદ્ધ કરવા�ુ ં સાધન
૨. �ગળ�
ંૂ
૩. ધમણ
૪. જત્ર-યં
ં
ત્ર-મતલબ ક� યાંિત્રક ર�તે સમ� �ુજબ આકાર આપવો.



ૐ
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49. મન લાગો મેરો યાર ફક�ર�મ�
(નાદબ્રહ્મ પદ-૬૭)

મન લાગો મેરો યાર ફક�ર�મ�
જો �ુખ પાવે રામ ભજનમ�;
સો �ુખ ના�હ અમીર�મ� ......

૧

ભલા �ુરા સબકા �ુિન લી�;
કર �ુજરાન ગર�બીમ� .........

૨

પ્રેમ નગરમ� રહિન હમાર�
ભ�લ બિન આયી૧ સ� ૂર�મ� ..... ૩
હાથમ� �ડ
ં ૂ � બગલમ� સોટા
ચારો �દિસ �ગીર�મ� ? .......

૪

આ�ખર યહ તન ખાક૨ િમલૈગા,
કહા �ફરત મગ�ર�મ�૩ ? ........ ૫
કહત કબીર �ુનો ભાઈ સાધો,
સા�હબ િમલૈ સ� ૂર�મ� ..........
૧. આવી
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૨. રાખ થઇ જશે

૬

૩. અ�ભમાનમાં



ૐ
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50. સબસે �ચી પ્રેમ સગાઇ
(નાદબ્રહ્મ પદ-૬૯)

સબસે �ચી પ્રેમ સગાઇ;
�ુય�ધનકો મેવા ત્યાગો, સાગ િવ�ુર ઘર પાઇ ........... ટ� ક
�ુઠ�૧ ફલ સબર�ક� ખાયે, બ�િુ વિધ પ્રેમ લગાઇ;
પ્રેમક� બસ � ૃપ-સેવા ક�ન્હ�, આપ બને હ�ર નાયી૨ ..... ૧
રાજ�ુયજ્ઞ૩ �ુિધષ્ઠર ક�ન�, તામ� �ુઠ૪ ઉઠાઇ;
પ્રેમક� બસ અ�ુ ર્ન રથ હાં�ો, � ૂલ ગયે ઠ�ુરાયી ........ ૨
ઐસી પ્રીિત બઢ� � ૃન્દાવન, ગોપીન નાચ લગાઇ;
� ૂર �ર૫ ઇસ લાયક નાહ�, કહા લગે કર� બડાઇ ........ ૩
૧. શબર�નાં એઠાં બોર ખાધાં
૨. હ�મ
૩. પાંડવોએ
૪. �ઠ� પત્રાળ�
૫. � ૂરદાસ તો �ર છે એને પ્રેમ સગાઈનો લ્હાવો ક�વી ર�તે મળે ?



ૐ
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51. બંગલા અજબ બનાયા ર�
(નાદબ્રહ્મ પદ-૭૨)

બંગલા અજબ બનાયા ર� , �જસમ� નારાયણ બોલે;
પાંચ તત્વકા૧ બંગલા બનાયા, તીન �ુનકા૨ �કયા ગારા;
રોમ રોમ ક� છાંયા છાંચી૪, બોલનહારા ન્યારા ................ ટ� ક
ઇસ બંગલે કા દસ દરવા�૫, બીચ પવન કા થંભ૬;
આવત �વત કોઇ નવ દ� ખે, એહ� બડા અચંબા ............

૧

પાંચ પચ્ચીસ૭ �ુ ં પાતર૮ નીચે, મનવા તાલ બ�વે;
�ુરત �ુરત૯ કા � ૃદં ગ બા�, છત્રીશ રાગણી ગાવે .......... ૨
કહ�ત કબીરા �ુનો ભાઇ સા�ુ, બંગલા � ૂબ સંવારા૧૦;
ઇસ બંગલેમ� સાહ�બ બોલે, આપે સ�ન હારા .................
૧. પંચમહા� ૂત-પાણી, � ૃથ્વી, તેજ, વા�ુ ને આકાશ
૨. સત્ય, રજ ને તપ એ ત્રણ �ુણો
૩. માટ�નો કોલ
૪. લપેટ�
૫. નાકનાં બે નસકોરાં, બે કાન, બે �ખ, મો�ુ ં, �ૂ ટ�, � ૂત્રિપ�ડ, �ુદા અને માથા પર બ્રહ્મરં ધ્ર-આ દશ દરવા�.
૬. વચ્ચે �ાસો�ાસની �ક્રયા કરતી નાડ� અથવા મે�ુદંડ
૭. પચીસ તત્વની પ્ર�ૃિત
૮. પાત્ર
૯. �ચ�� ૃિ�ઓ � સંસારમાં રત એટલે મગ્ન તે �ુરતને સંસારથી િવ�ુખ રહ� તે � ૂરત
૧૦. સ�વ્યો
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52. ગાફ�લ મત રહ�ના બેટા
(નાદબ્રહ્મ પદ-૭૩)

ગાફ�લ૧ મત રહ�ના બેટા, િશર પર જમ માર� સોટા;
લક્ષ ચોયાર્શી૨ ગીર ક� માને, અબ ચેત નર તન પાયા;
દો �દન ગયે સટર પટરમ�, �ફર ચોયાર્શી આયા ..............

૧

ચાર પહ�રકા લેના દ� ના, ચાર પહ�ર૩ ન�દ કાટા;
અષ્ટ પહોર તો ગયે �સ
ં ૂ ડ૪ કર, આયા �ુદ્દલમ� તોટા ....... ૨
કોડ� કોડ� માયા જોડ�, લાખ કરોડા મોટા;
�ન ગયી પર દ� ખત, સાથ નહ� લંગોટા ........................ ૩
કહત કબીર �ુનો ભાઈ સા�ુ, જન્મ �ફર નહ� આવે;
હ� કા સોદા કર લે ભાઈ, જન્મ મરણ િમટ �વે ............ ૪
૧. બેદરકાર

૨. જન્મમરણના ફ�રા

૩. પહોર



૪. વ્યથર્-િનથર્ક

ૐ
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53. �ઘં ૂ ટકા પટ ખોલ ર�
(નાદબ્રહ્મ પદ-૭૪)

�ઘ
ં ૂ ટકા પટ ખોલ ર� , તોકો પીવ િમલ�ગે, �ઘ
ં ૂ ટકા પટ ખોલ
ઘટ ઘટમ� વહ સાંઈ રમતા, ક�ુક વચન મત બોલ ર� ........ ટ� ક
ધન જોબનકો ગવર્ ન ક��, �ૂઠા પચરં ગ ચોલ ર� ;
�ુ� મહલમ� �દયના બા�ર લે, આસન સ� મત ડોલ ર� ....... ૧
�ગ �ુગતસ� રં ગ મહલમ�, િપય પાયો અનમોલ ર� ;
કહ� કબીર આનંદ ભયો હ�, બાજત અનહદ ઢોલ ર� ............ ૨

54. ��ુ ુ �બના કૌન બતાવે બાટ
(નાદબ્રહ્મ પદ-૭૫)

�ુ�ુ �બના કૌન બતાવે બાટ, બડા િવકટ યમઘાટ ............ ટ� ક
ભ્રાંિત ક� પહાડ� ન�દયાં �બચમ�, અહંકારક� લાટ ............. ૧
કામ ક્રોધ દો પવર્ત ગઢ�, લોભ ચોર સંઘાત ..................... ૨
મદ મત્સરકા મેહ બરસત, માયા પવન બહ� દાટ ............. ૩
કહત કબીર �ુનો ભાઇ સાધો, �� તરના યહ ઘાટ ........... ૪
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55. ઝીની ઝીની �બની ચદ�રયાં
(નાદબ્રહ્મ પદ-૭૬)

ઝીની ઝીની �બની ચદ�રયાં, ઝીની ઝીની �બની;
કાહ� ક� તાના૧, કાહ� ક� ભરની, કૌન તારસે �બની;
�ગલા૨ પ�ગલા૩ તાના ભરની, �ુષમન૪ તારસે �બની .... ૧
આઠ કંવલ૫ દલ ચરખા ડોલૈ, પાંચ તત્વ �ુન િતની૬;
સાંઈકો િસયત, માસ દસ લાગે, ઠોક ઠોક ક� �બની ............ ૨
સો ચાદર �ુર૭ નર �ુિન ઓઢ�, ઓઢ� ક� મૈલી ક�ની;
દાસ કબીર જતનસે ઓઢ�, �ય�ક�૮ ત્ય� ધ�ર દ�ની .......... ૩
૧. તાણા ને વાણા
૨. �ગલા ને ઈડા નાડ�
૩. પ�ગલા નાડ�-મતલબ ક� નાડ�ઓ �પી તાણો
૪. �ુ�મ્ુ ણા નાડ�નો વાણો-એ પદમાં � ૂ�મ શર�ર �પી ચાદર ક�વી ર�તે તૈયાર થઈ તે� ુ ં માિમ�ક આલેખન છે .
૫. કમળ-શર�રની પાછળ મે�ુદંડ સાતે આઠ કમળ છે -� ૂલાધાર, સ્વાિધષ્ઠાન, મ�ણ�ુર, અનાહત, િવ�ુદ્ધ, આજ્ઞા, સહસ્રાર ને બ્રહ્મા
૬. પંચમહા� ૂત-� ૃથ્વી, પાણી, તેજ, વા�ુ ને આકાશ એ પાંચ તત્વો અને ત્રણ �ુણો-સત્વ, રજ ને તમ
૭. દ� વો
૮. �વી હતી તેવી
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56. ભજો ર� ભૈયા રામ ગોિવ�દ હર�
(નાદબ્રહ્મ પદ-૭૭)

ભજો ર� ભૈયા રામ ગોિવ�દ હર�
જપ તપ સાધન ક� ન�હ� લાગત
ખરચત ન�હ� ગઠર�૧ ....... ૧
સંતત સંપત �ુખ ક� કારણ
�સે૨ � ૂલ � ૂર� ............... ૨
કહત કબીર � �ુખ રામ ન�હ�
વો �ુખ ધલ ભર� ........... ૩
૧. પોટલી – દર� ક �વ કમર્ની પોટલી બાંધીને આ જગતમાં આવે છે .
૨. �ના વડ� – સંપિ� જ હમેશાં �ુખની કારણ છે એવી માન્યતાથી જગત ગલત રસ્તે ચાલવા લાગ્�ુ.ં
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57. ઉઠ �ગ �સુ ા�ફર! ભોર ભઈ
(નાદબ્રહ્મ પદ-૮૦)

ઉઠ �ગ �ુસા�ફર! ભોર ભઈ, અબ ર� ન કહાં જો સોવત હ�;
જો સોવત હ� સો ખોવત હ�, જો �ગત હ� સો પાવત હ� ............

૧

�ુક ન�દ સે ��ખયાં ખોલ જરા, પલ અપને પ્ર�ુ સે ધ્યાન લગા;
યહ પ્રીિત કરન ક� ર�િત નહ�, રબ �ગત હ� � ૂ સોવત હ� .......

૨

એ �ન �ુગત કરની અપની, ઓ પાપી પાપમ� ચૈન કહાં ?
જબ પાપક� ગઠર� સીસ ધર�, ફ�ર સીસ પકડ �� રોવત હ� ? ... ૩
જો કાલ કર� સો આજ કરલે, જો આજ કર� સો અબ કરલે;
જબ �ચ�ડયન ખેતી �ુગ ડાલી, �ફર પછતાયે �ા હોવત હ� ? ....
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58. એક જ દ� �ચનગાર� મહાનલ !
(નાદબ્રહ્મ પદ-૮૧)

એક જ દ� �ચનગાર� મહાનલ ! એક જ દ� �ચનગાર�;
ચકમક લો�ું ઘસતાં ઘસતાં, ખરચી �જ�દગી સાર�;
�મગર�માં તણખો ન પડ�ો, ન ફળ� મહ�નત માર� ........ ૧
ચાંદો સળગ્યો � ૂરજ સળગ્યો, સળગી આભ અટાર�;
ના સળગી એક સગડ� માર�, વાત િવપતની ભાર� .......... ૨
ઠંડ�માં �ુજ કાયા થથર� , � ૂટ� ધીરજ માર�;
િવ�ાનલ ! �ુ ં અિધક ન મા�ુ,ં મા�ું એક �ચનગાર� .......... ૩
-હ�રહર ભટ્ટ

59. પાયો � મ�ને રામ રતન ધન પાયો
(નાદબ્રહ્મ પદ-૮૨)

પાયો � મ�ને રામ રતન ધન પાયો;
વસ્�ુ અમો�લક દ� મેર� સત�ુ�ુ, �કરપા કર અપનાયો ...... ટ�ક
જનમ જનમ ક� ��
ં ૂ પાયી, જગમ� સભી ખોવાયો;
ખરચૈ ન � ૂટ� વાકો ચોર ન � ૂટ� , �દન �દન બઢત સવાયો ... ૧
સતક� નાવ ખેવ�ટયા સત�ુ�ુ, ભવસાગર તર આયો;
મીરાં ક� પ્ર�ુ �ગ�રધર નાગર, હરખ હરખ જશ ગાયો ........ ૨
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60. મ્હાઁને ચાકર રાખો�
(નાદબ્રહ્મ પદ-૮૭)

મ્હાઁને ચાકર રાખો�, �ગ�રધાર� લાલા, ચાકર રાખો�;
ચાકર રહ�,ઁ ૂ બાગ લગા�,ઁ ૂ િનત ઉઠ દરસન પા�;ઁ ૂ
� ૃન્દાવનક� �ુંજ ગા�લનમ�, ગોિવ�દ લીલા ગા� ઁ ૂ .......

૧

ચાકર�મ� દરસન પા�, �ુિમરન પા� ખરચી;
ભાવ-ભગિત �ગીર� પા�, તીનો બાતાઁ સરસી ........

૨

મોર �ુ�ુટ પીતામ્બર સોહ�, ગલે બજ �તી માલા;
� ૃન્દાવનમ� ધે� ૂ ચરાવે, મોહન �ુરલીવાલા ............. ૩
�ચે �ચે મહલ બના�,ઁ ૂ �બચ �બચ રાખી બાર�;
સાઁવ�રયા ક� દરસન પા�, પહર �ુ�મ્ુ બી સાર� .......... ૪
જોગી આયા જોગ કરન�ૂ, તપ કરને સંન્યાસી;
હર� ભજન�ૂ સા�ુ આયે, � ૃન્દાવન ક� વાસી .............. ૫
મીરાં કહ� પ્ર�ુ ગ�હર ગભીરા, �દ� રહો� ધીરા;
આધી રાત પ્ર�ુ દરશન દ�ન્હ�, જ�ુના� ક� તીર ...... ૬
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61. �ૂ� ંુ તો થ� ંુ ર� દ�વળ
(નાદબ્રહ્મ પદ-૮૮)

�ૂ� ુ ં તો થ�ુ ં ર� દ� વળ �ૂ� ુ ં તો થ�ુ,ં
મારો હંસલો નાનો ને દ� વળ �ૂ� ુ ં તો થ�ુ ં ... ટ� ક
આ ર� કાયા ર� હંસા, ડોલવાને લાગી ર� ,
પડ� ગયા દાંત, માંયલી ર� � ું તો ર�ું .......... ૧
તાર� ને માર� હંસા, પ્રીત્�ુ ં બંધાણી ર� ,
ઉડ� ગયો હંસ, િપ�જર પડ� ર� ર�ું .............. ૨
બાઇ મીરાં કહ� પ્ર�ુ, �ગ�રધરના �ુણ,
પ્રેમનો પ્યાલો તમને પા� ને પી�ું ............ ૩
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62. બોલ મા, બોલ મા, બોલ મા ર�
(નાદબ્રહ્મ પદ-૮૯)

બોલ મા, બોલ મા, બોલ મા ર� , રાધા �ૃષ્ણ િવના બી�ુ ં બોલ મા ર�
સાકર શેરડ�નો સ્વાદ ત�ને, કડવો તે લીમડો ઘોળ મા ર�
ચાંદા � ૂરજ�ુ ં તેજ ત�ને, આગીયા સંગ પ્રીત જોડ મા ર� ............ ૧
હ�રા, માણેક, ઝવેર ત�ને, કથીર સંગાતે મ�ણ તોલ મા ર�
બાઈ મીરાં કહ� પ્ર�ુ �ગરધર નાગર, શર�ર આપ્�ુ ં સમતોલમાં ર� ...૨

63. ન�હ ર� િવસા�ં ુ હ�ર
(નાદબ્રહ્મ પદ-૯૧)

ન�હ ર� િવસા�ંુ હ�ર, �તરમાંથી ન�હ ર� િવસા�ંુ હ�ર.
જલ જ�ુનાનાં પાણી ર� �તાં, િશર પર મટક� ધર�,
આવતાં ને �તાં મારગ વચ્ચે, અ� ૂલખ૧ વસ્�ુ જડ� ........

૧

આવતાં ને �તાં � ૃન્દા ર� વનમાં, ચરણ તમાર� પડ�,
પીળાં િપતાંબર જરકશી �મા, ક�સર આડ૨ કર� ................ ૨
મોર�ુગટ ને કાને ર� �ુંડલ૩, �ુખ પર મોરલી ધર�
બાઇ મીરાં કહ� પ્ર�ુ �ગરધરનાં �ુણ, િવઠ્ઠલ વરને વર� ...... ૩
૧. મ�ઘી
૨. આડબંધ
૩. �ુંડળ-કાનમાં પહ�રવા�ુ ં ઘર� � ુ ં
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64. �ખુ ડાની માયા લાગી ર�
(નાદબ્રહ્મ પદ-૯૨)

�ુખડાની માયા લાગી ર� , મોહન પ્યારા
�ુખ�ું મ� જો�ુ ં તા�ંુ , સવર્ જગ થ�ુ ં ખા�ંુ ;
મન મા�ંુ ર�ું ન્યા�ંુ ૧ ર� ..............

૧

સંસાર��ુ ં �ુખ એ�ુ,ં ઝાંઝવાનાં૨ નીર ��ુ;ં
તેને �ુચ્છ કર� ફર�એ ર� .............

૨

સંસાર��ુ ં �ુખ કા�ુ,ં પરણી રં ડા�ુ ં પા�ં;
તેને ઘેર શીદ જઈએ ર� ..............

૩

પર�ુ ં તો પ્રીતમ પ્યારો, અખંડ સૌભાગ્ય મારો;
ભય રાંડવાનો ટાળ્યો ................

૪

મીરાંબાઈ બ�લહા�ર૩, આશા મને એક તાર�;
હવે તો �ુ ં બડભાગી૪ ર� ..............

૫

૧. અનો�ું મતલબ ક� સંસારથી અ�લપ્ત
૨. � ૃગજળ-પાણી ન હોવા છતાં પાણીનો ભાસ થાય
૩. વાહવાહ
૪. ભાગ્યશાળ�
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65. સંત પરમ �હતકાર�
સંત પરમ �હતકાર� જગતમાંહ�, સંત પરમ �હતકાર�;
પ્ર�ુપદ પ્રગટ કરાવત પ્રીિત, ભરમ િમટાવત ભાર�;
પરમ �ૃપા� સકલ �વન પર, હ�ર સમ સબ �ુખ હાર� ... ૧
ત્રી�ુનાતીત �ફરત ત�ુ ત્યાગી, ર�ત જગત સે ન્યાર�;
બ્રહ્માનંદ કહ� સંત ક� સોબત, િમલત હ� પ્રગટ �ુરાર� ........ ૨
-બ્રહ્માનંદ સ્વામી

66. મંગલ મં�દર ખોલો દયામય
(નાદબ્રહ્મ પદ-૯૫)

મંગલ મં�દર ખોલો દયામય, મંગલ મં�દર ખોલો;
�વન વન અિત વેગે વટાવ્�ુ,ં દ્વાર ઊભો િશ�ુ ભોળો;
િતિમર૧ ગ�ું ને �યોિત પ્રકાશ્યો, િશ�ુને ઉરમાં લ્યો લ્યો ... ૧
નામ મ�ુર તમ રટયો િનરં તર, િશ�ુ સહ પ્રેમે બોલો;
�દવ્ય � ૃષા�ુર૨ આવ્યો બાળક, પ્રેમ અમીરસ ઢોળો .......... ૨
-નરિસ�હરાવ �દવે�ટયા
૧. �ધા�ંુ

૨. તરસથી
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67. આટલો સંદ�શો મારા સ�્ ��ુ ને કહ�જો
આટલો સંદ�શો મારા સ�્ �ુ�ને કહ�જો,
સેવકના ��દયામાં રહ�જો ... સંદ�શો મારા સ�્ �ુ�ને કહ�જો
કાયાના દ� વળ અમને કાચા ર� લાગે,
તેનો ભરોસો અમને દ� જો ... સંદ�શો મારા સ�્ �ુ�ને કહ�જો
કાયા પડશેને હંસા �ાં જઇ સમાશે,
તે ઘર બતલાવી અમને દ� જો ... સંદ�શો મારા સ�્ �ુ�ને કહ�જો
બ્રહ્મ સ્વ�પ માર� નજર� ના આવે,
તેના તે દશર્ન અમને દ� જો ... સંદ�શો મારા સ�્ �ુ�ને કહ�જો
જન્મો જન્મ મારા ��દયામાં રહ�જો,
એવી તે � ૃિ� અમને દ� જો ... સંદ�શો મારા સ�્ �ુ�ને કહ�જો
ધમર્દાસની અર� �ુણો ર� ગોસાઇ,
ભ�ક્તને �ુ�ક્ત અમને દ� જો ... સંદ�શો મારા સ�્ �ુ�ને કહ�જો
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ુ કો મેર� લાજ
�મ

(નાદબ્રહ્મ પદ-૯૭)

ર�ુવર ! � ુમકો મેર� લાજ;
સદા સદા મ� સરન િતહાર�, � ુમ બડ� ગર�બ િનવાજ૧ .....

ટ�ક

પિતત ઉધારન �બ�ુદ૨ િતહારો, શ્રવણન �ુની આવાજ;
હ� તો પિતત �ુરાતન ક�હયે, પાર ઉતારો જહાજ ...........

૧

અઘ-ખંડન૩, �ુઃખ-ભંજન જનક�, યહ� િતહારો કાજ;
�ુલસીદાસ પર �કરપા કર�યે, ભ�ક્તદાન દ� �ુ આજ .........
૧. ગર�બના બેલી

૨. પડવી-મોભો

૨

૩. પાપનો નાશ કરનારા

69. � ૂ તો રામ �મુ ર જગ લડવા દ�
રાગ – કાનડો

� ૂ તો રામ �ુમર જગ લડવા દ� ;
કોરા કાગજ કાળ� શાહ�, �લખત પઢત વા કો પઢવા દ� ............. ટ� ક
હાથી ચલત હ� અપની ગતમ�, �ૂતર �ક્ં ૂ ત વા કો �કં ૂ વા દ� ;
કહત કબીર � ૂનો ભાઈ સાધો, નરક પચત વા કો પચવા દ� ....... ૧
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70. પ્રેમળ �યોિત તારો દાખવી
(નાદબ્રહ્મ પદ-૧૦૦)

પ્રેમળ �યોિત તારો દાખવી૧, �ુજ �વનપંથ ઉ�ળ;
�ૂર પડ�ો િનજ ધામથી �,ુ ં ને ઘેર� ઘન૨ �ધાર,
માગર્ � ૂઝે નવ ઘોર રજનીમાં, િનજ િશ�ુને સંભાળ,
મારો �વનપંથ ઉ�ળ .........

૧

ડગમગતો પગ રાખ �સ્થર �ુજ, �ૂર નજર છો ન �ય;
�ૂર માગર્ જોવા લોભ લગીર ન, એક ડગ�ું બસ થાય,
માર� એક ડગ�ું બસ થાય ......

૨

આજ લગી રહ્યો ગવર્માં �,ુ ં ને માગી મદદ ન લગાર;
આપબળે માગર્ જોઇને ચાલવા, હામ ધર� � ૂઢ૩ બાળ;
હવે માં� ું �ુજ આધાર ...........

૩

ભભકભયાર્૪ તેજથી �ુ ં લોભાયો, ને ભય છતાં ધય� ગવર્,
વીત્યાં વષ� ને લોપ સ્મરણથી, સ્ખલન૫ થયાં � સવર્,
માર� આજ થક� ન�ું પવર્ .......

૪

તારા પ્રભાવે૬ િનભાવ્યો મને પ્ર�ુ ! આજ લગી પ્રેમભેર,
િન�ે મને તે �સ્થર પગલેથી, ચલવી પહ�ચાડશે ઘેર,
દાખવી પ્રેમલ �યોિતની સેર ..... ૫
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કદર્ મ� ૂિમ૭ કળણ ભર� લી, ને �ગ�રવર ક�ર� કરાડ,
ધસમસતા જલક�રા પ્રવાહો, સવર્ વટાવી �ૃપાળ,
મને પહ�ચાડશો િનજ દ્વાર ........ ૬
રજની જશે, ને પ્રભાત ઉજળશે, ને �સ્મત કરશે પ્રેમાળ,
�દવ્ય ગણોનાં૮ વદન મનોહર, માર� �દય વસ્યાં �ચરકાળ,
� મ� ખોયા હતાં ક્ષણવાર ........ ૭
- નરિસ�હરાવ �દવે�ટયા (‘Lead Kindly Light’ નો ભાવા�ુવાદ)
૧. બતાવી
૨. ગાઢ
૩. � ૂરખ
૪. બાહ્ય ચળકાટથી
૫. � ૂલો-દોષો
૬. �ૃપા વડ�
૭. કાદવની � ૂિમ
૮. દ� વતાઓ
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71. ધન્ય �ણે હ�ર�ણુ ગાયા સંસારમાં
(નાદબ્રહ્મ પદ-૧૦૪)

ધન્ય �ણે હ�ર�ુણ ગાયા સંસારમાં, ધન્ય �ણે હ�ર�ુણ ગાયા;
બધાં સંસારમાં તે નર �ત્યો, બાક� સ�ુ �ણજો વ્હાયા૧ .........

ટ�ક

�ુ ં ને મા�ંુ તેમાં પં�ડત � ૂલ્યા, � ૂળ મળ્�ુ ં ડહાપણ ડાહ્યા ..........

૧

હાથી ઘોડ� �ુખપાલ૨ બેઠ� �ું થ�ુ ં ? �ું થ�ુ ં મેળવી માયા .......

૨

જમના ઝપાટાથી નવ ચેત્યા, કામદામમાં લલચાયા ................

૩

કંઠ સાહ�ને � ું ને કાઢશે પલકમાં, �ૂર ર� ’શે સગાં િવ� �યાં .....

૪

દયા જપો નામ િનત્ય નંદ�ુંવર�ુ,ં થાશે સફળ તાર� કાયા ......... ૫
૧. જન્મ મરણના ફ�રામાં પડ�ા
૨. ભૌિતક સ� ૃ�દ્ધના �ુખી
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72. હ�ર �વો તેવો �ંુ દાસ તમારો
(નાદબ્રહ્મ પદ-૧૦૮)

હ�ર �વો તેવો �ુ ં દાસ તમારો, ક�ુણાિસ�� ુ ગ્રહો કર મારો;
સાંકડાનાં સાથી શામ�ળયા, છો બગડ�ના બેલી;
શરણ પડ�ો ખલ અિમત �ુકરમી, તદિપ ન � ૂકો ઠ�લી ....... ૧
િનજ જન �ૂઠાની �તી લ�, રાખો છો શ્રી રણછોડ;
� ૂન્યભાગ્યને સફળ કરો છો, � ૂરો વરદ બળ કોડ ............... ૨
અવળ�ુ ં સવળ કરો �ુદરવર,
ં
�યાર� જન �ય હાર�;
અયોગ્ય યોગ્ય, પિતત કરો પાવન, પ્ર�ુ �ુઃખ-�ુ�ૃતહાર� ..... ૩
િવનિત રક્ષક િનજ જનના, દોષતણા �ુણ માનો;
સ્મરણ કરતાં સંકટ ટાળો, ગણો ન મોટો નાનો .................. ૪
િવકળ પરાધીન પીડા પ્ર�ળો, �તર�ુ ં �ુઃખ �ણો;
આરતબન્�ુ સ�હષ્�ુ અભયકર, અવ�ુણ ઉર નવ આણો .... ૫
સવ��ર સવાર્ત્મા સ્વતંત્ર, દયા પ્રીતમ �ગ�રધાર�;
શરણાગત-વત્સલ શ્રી� માર� , મોટ� છે ઓથ તમાર� ........ ૬
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73. �ને રામ રાખે ર�
(નાદબ્રહ્મ પદ-૧૧૦)

�ને રામ રાખે ર� , તેને �ુણ માર� શક�;
અવર નહ� દ� � ું ર� , બીજો કોઈ પ્ર�ુ પેખે ................... ટ� ક
ચાહ� અમીરને ભીખ મંગાવે, ને રં કને કર� રાય;
સ્થલને સ્થાનક� જલ ચલાવે, જલ સ્થાનક સ્થલ થાય;
તરણાના તો મે�ુ ર� , મે�ુ� ુ ં તર�ું કર� દાખવે ............. ૧
િનભાંડાથી બળતા રાખ્યા, મં�ર�ના બાળ;
�ટટોડ�ના �ડા ઉગાયાર્, એવા છો રાજન રખવાળ;
�ત વેળા આવો ર� , પ્ર�ુ તમે તેની તક� ................... ૨
બાણ તાણીને ઊભો પારિધ, સ�ચાણો કર� ટકાવ;
પારિધને પગે સપર્ ડંસીઓ, સ�ચાણો િશર નહ� ધાવ;
બાજ પડ�ો હ�ઠો ર� , પંખી ઉડ� ગયાં �ુખે ................... ૩
ગજકાતરણી લઈને બેઠાં, હર� તો દ�નદયાળ;
વધેઘટ� તે� ુ ં કર� બરોબર, સૌની લે સંભાળ;
ધણી તો ધીરાનો ર� , હ�ર માર� હ�ડ� હક� ....................... ૪
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74. સદા રહો અલમસ્ત ભજનમ�
(નાદબ્રહ્મ પદ-૧૧૪)

સદા રહો અલમસ્ત ભજનમ�, પીલેના �ુટ�૧ �ુટ�;
ૂ �૨ કાહ�કા સોટા૩, કાહ�ક� રગકો �ુમ �ુટ� ........... ૧
કાહ�ક� �ંડ
કાહ�કા �માલ બનાકર, કાહ�ક� છાનો �ુમ �ુટ�;
�ખોકો �માલ બનાકર, નામક� રગકો૪ �ુમ �ુટ� ...........

૨

�ુવને પી પ્રહ્લાદને પી, મીરાં પી ગયે વહ �ુટ�;
હ�ુમાનને ઐસી પી લઈ, સોનેક� લંકા �ટં ૂ � ...................

૩

ધનાને પી સજનાને પી લઈ, પીપાં પી ગયે વહ �ુટ�;
ભક્ત �ુદામાને ઐસી પી લઈ, કંચન બન ગઈ �ૂટ�૫ ....... ૪
બ્રહ્માને પી નારદને પી લઈ, શંકર પી લઈ વહ �ુટ�;
દાસ કબીરાને ઐસી પી લઈ, રામ નામમ� લોહ૬ �ટ� ........ ૫
૧. જડ��ુટ્ટી-ઔષિધ
૨. સા�ુના હાથમાં રહ�� ું કરમંડ�ુ
૩. લાકડ�
૪. આદત-ઘેલછા
૫. �ંપડ�
૬. લો�ુ ં
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75. માયા-માયા કરતો � ૂરખ
(નાદબ્રહ્મ પદ-૧૧૮)

માયા-માયા કરતો � ૂરખ, ઠામ ઠર� નવ બેઠો ર� ;
સંત-સભામાં સ્નેહ ન રાખ્યો, પાપ-સભામાં પેઠો ર� .........

ટ� ક

અલ્પ �વનની આશા લાંબી, કૌ�ુક આ તે ક�� ુ ં ર� ?
ફાંસી દ� તાં ચઢ�ું �લે�ું, આ જગ�ુ ં �ુખ એ�ુ ં ર� ............... ૧
તલવાર ઉપર મધ�ુ ં ટ��ુ,ં �ભડ� �ૂદ� થાશે ર� ;
વરણાગીમાં વાંકો ચાલે, જમડા ઝાલી �શે ર� .................. ૨
ક�ડાવા�ં �ૂત�ંુ દોડ�, જપે
ં નહ� તે જર�યે ર� ;
િવષય વ�દો વળખાં વીણે, �ૂબ્યો �ુઃખનના દ�રયે ર� ....... ૩
કલાલ ક�રા ઘરનો �દર, દા� પીને ડોલે ર� ;
ઝડપ કર�ને મનીએ ઝાલ્યો, ફાડ� ફાળજ ફોલે ર� ............. ૪
ભાદરવાનો ભ�ડો તે તો, િવલાઈ જશે વહ�લો ર� ;
ધનજોબનના ધમધમાટમાં, ગવર્ કર� તે ઘેલો ર� .............. ૫
ખારા રણમાં � ૂટલ પ્રાણી, � ૃગજળ દ� ખી મોહ્યો ર� ;
‘ઋિષરાજ’ કહ� રામ રટ�ા નહ�, અજગર �ચળ દોહ્યો ર� ... ૬
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76. રામ સમર મન રામ સમર લે
(નાદબ્રહ્મ પદ-૧૨૫)

રામ સમર૧ મન રામ સમર લે, અર� � ૂખર્ �ાં મન �ુતા;
�ગ્રત૨ નગર� ચોર ન �ટં ૂ � , જખ૩ માર� ગા જમ�ૂતા ......... ટ�ક
જપ કર તપ કર કો�ટ યજ્ઞ કર, કાશી જઈ કરવત લેતા;
� ૂઆ પછ� �ુ�ક્ત ન�હ હોવે, રણમ� સર� જમ�ૂતા૪ .......... ૧
જોગી હોકર જટા૫ બઢાવે, �ગ લગાવે ભવ� ૂતા૬;
દમડ� કારણ દ� �હ જલાવે, સો જોગી ન�હ જમ�ૂતા ........... ૨
જોગી હોય સો જગમ
ં
રહ�વે, કામ ક્રોધ�ું દ� દં ડા;
અધર૭ તખ્ત પર આપ �બરા�, સો જોગી હય અવ� ૂતા .... ૩
� ૂતા સો નર ગયા ચોરાશી, �ગ્યા સો િનરભે હોતા;
દાસ �વણ �ુ�ુ ભીમને ચરણે, અ�ુભવ લેતા ................ ૪
૧. યાદ કર અથવા સ્મરણ કર
૨. �ગતી
૩. પસ્તા�ુ ં
૪. મોત આવે
૫. વાળ
૬. રાખ
૭. નીચે-અહ� અ�લપ્તના અથર્માં
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77. �યાં લગી આત્મા �ગમાં છે
(નાદબ્રહ્મ પદ-૧૨૮)

�યાં લગી આત્મા �ગમાં છે , ત્યાં લગી હ�ર હ�ર �ું કહ�;
હાલતાં હ�ર ને ચાલતાં હ�ર, ને બેસતાં હ�ર �ું કહ�;
�ુતાં પહ�લાં � સ્મરણ કર� ભાઇ, તેની બોલો જય જય ...... ૧
લીધા ર� સર�ું નામ હ�ર�ુ,ં લઇ શક� તો લે;
દ�ધા ર� સર�ું દાન છે અ��ુ,ં દઇ શક� તો દ� .................... ૨
આ ર� સંસાર�ઓ સવ�૧ ખોટા, ને સાચી વસ્�ુ બે;
એક તો �ુણ્ય, બી�ુ ં હ�રભજન ભાઇ, �વડા સમ� લે ...... ૩
�ૃષ્ટ પદારથ સવ� ખોટા ને, આત્મા અખંડ છે ;
ક�ડ� થક� તે �ુંજર૨ લગણ ભાઇ, કાળચ�રનો૩ ભે ............ ૪
એક �દન �ગણે દ�વા, િવવાહ, ને વળ� ઢોલ શરણાઇ વાગે;
કહ� �વણ એવો એક �દન આવશે, સ્મશાને ધગશે .........
૧. આખો-બધો
૨. હાથી
૩. � ૃત્�ુનો
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78. � ૂરખો રળ�રળ� કમાણો ર�
(નાદબ્રહ્મ પદ-૧૨૯)

� ૂરખો રળ�રળ� કમાણો ર� , માથે મેલશે મોટો પાણો;
ધાઈ૧ � ૂતીને૨ ધન ભે�ં ક��ુ,ં કો�ટધ્વજ૩ કહ�વાણો;
�ુણ્યને૪ નામે પાઈ ન વાપર�, અધવચમાં � ૂટાણો ર� ............. ૧
ભયાર્ કોઠાર તારા ધયાર્ રહ�શે, ન�હ આવે સાથે દાણો;
મસાણની રાખમાં રોળાઈ ગયા ક� ક, કોણ રં ક ને કોણ રાણો ર� ... ૨
મં�દર મા�ળયાં૫ મેલી કર�ને, નીચે જઈ ઠ�રાણો;
ભોજો ભગત કહ� � ૂઆ પછ�, �વ ઘણો ઘણો પસ્તાણો૬ ર� ..... ૩
૧. દોડ� દોડ�
૨. �ટં ૂ � �ટં ૂ �ને
૩. કરોડપિત
૪. સત્કમર્ કરવા માટ�
૫. ચોરખાના
૬. પસ્તાયો
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79. � ૂરખો કાલની વાતો કર� ર�
(નાદબ્રહ્મ પદ-૧૩૨)

� ૂરખો કાલની વાતો કર� ર� , માથે કાળ�ુ ં ચ�ર૧ ફર� ;
કહ� કંઈકને ન�હ કર�ુ ં એ�ુ,ં િનજ કરતો નવ ડર� ;
િવષયિવકારમાં૨ ફર� વલખતો, પારકા ઘરમાં ગર� ૩ ........

૧

સ્વારથમાં૪ �વ ચાલે ચોધારો, અસત્ય ઘ�ુ ં આચર� ;
છળ૫, છે તરને દગાબા�૬ કર�, પારકા ધનને હર� .............. ૨
ૂ ડો૭ ન આવે, પાપમાં પગલાં ભર� ;
ધમર્ને માગ� �ંક
� ૂમની૮ માયા સંઘર� રહ�શે �ાં, વેશ્યા નાર�માં વાવર� ..... ૩
તેથી ચોરાશી સહ� કર� �વ, અલ્પ૯ થઈ અવતર� ;
ભોજો ભગત કહ� ભજન કયાર્ િવના, �ડં ૂ � હાલે મર� ............ ૪
૧. ચક્ર
૨. �ુન્યવી પદાથ�ની લાલસાથી મન િવકાર� બને
૩. ગરક� જવાય-ફસાઈ �ય
૪. મમતાના ઘરમાં સ્વાથર્નો જ િવચાર કર�
૫ ને ૬. કપટ
૭. સીધો
૮. મીઠ� અથવા સાર� લાગતી
૯. થો�ું
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80. �વ ત� હ�ર ના સમયાર્ ઘડ�
(નાદબ્રહ્મ પદ-૧૩૪)

�વ ત� હ�ર ના સમયાર્ ઘડ�૧, કાયા કાલે �શે પડ�;
મન ત� પ્ર�ુ ના સમયાર્ ઘડ�, કાયા કાલે �શે પડ� .......... ટ� ક
રાત �દવસ ધંધામાં રઝળ્યો૨, િન�દા કથા �ુખ ઘડ�;
જોબનમાં૩ જનમારો ખોયો, તાર� મહ�નત સાથે પડ� ......... ૧
સોનાની ચાંખડ�એ૪ ચઢતો, ને હ�ર� રત્ને જડ�;
વાંક� ફો�ુ૫ં કલગીવાળો ભાઈ, જમડા �શે જડ� .............

૨

પેરણ પીતાંબર૬ પલંગે પોઢતો, ઓઢણ છે પામર�૭;
આ લોક �ુખમાં �ઘી રહ્યો, પછ� જમડા જશે જડ� ........... ૩
નાડ� ખ�ચાશે ને �વ ઝલાશે, ને નીર ન�હ ઉતર� નળ�;
હ�ર વ�છ�ની વેદના થાશે, પછે સોઈ �દન આવશે ચઢ� ... ૪
ખાટ�ું ઘ�ુ ં પ્રાણી ખરચી ન શ�ો, ને દાટ� બેઠો છે દળ�;
ભોજો ભગત કહ� �તે એની, પછ� બાંધી ચાલ્યા ઠાઠડ� ..... ૫
૧. એક પણ પળ

૨. રખડ�ો

૩. �ુવાનીમાં

૪. િસ�હાસને

૫. લશ્કર

૬. પીળા રં ગ�ુ ં વ�

૭. પામર-નબળ�
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81. રામ અમલ રં ગ રાતે સા� ુ
(નાદબ્રહ્મ પદ-૧૩૬)

રામ અમલ૧ રં ગ રાતે સા�ુ, રામ અમલ રં ગ રાતે૨ ર� ;
અનંત કલ્પ બીતે એહ� પીતે, અજ�ુ ન�હ ધરાતે ર� .......... ટ�ક
પ્રથમ બીજ બ�દ્રપિત૩ બોયો, નારદક� ઉર માંહ� ર� ;
નારદ લે દશ �દશ હ� વેય�, ચૌદ લોક ક� માંહ� ર� .............. ૧
નારદ પાસ વ્યાસ �ુિન લેક�, �ુક જોગી�ું પાયો ર� ;
સો �ુક અનંત૪ કો�ટ વૈષ્ણવ�ું, સબ�ું રં ગ ચઢાયો ર� .......... ૨
સો �ુક તે લે, �ુત �ુરાણી, પીના � ૂબ અધ્યાસી૫ ર� ;
િનશ�દન એહ� અમલક� છાક�, � ૂમત સહ� અઠ�ાસી ર� ..... ૩
શેષ સહ��ુખ૬ િશવ સનકા�દક, પીવત પાન ન થાક� ર� ;
બ્રહ્માનંદ કહ� વ્રજવાસી, એહ� અમલમ� છાક� ર� .................. ૪
૧. મળ િવનાનો �ુદ્ધ હ�રરસ-રામરસ
૨. અલમસ્ત
૩. બ�દ્રનારાયણ
૪. �નો �ત જ નથી એટલા
૫, રામરસ પીધા પછ� જગત�ુ ં ભાન રહ�� ું નથી. ભ્રમ ભાંગી �ય છે .
૬. શેષનાગને હ�ર �ુખ હોય છે એવી �ુરાણોની કલ્પના છે .
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82. �લત �ુંજિવલાસી શ્યામરો
(નાદબ્રહ્મ પદ-૧૩૭)

�લત �ુંજિવલાસી શ્યામરો, �લત �ુંજિવલાસી;
રાધા સંગ ઉમંગ ભર� િનત્ય, નીરખી િપ્રયા �ુખ હાંસી ...... ટ� ક
શ્યામા૧ શ્યામ �હ�ડો ર� �લત, આયે ખડ� વ્રજવાસી;
િનજ જનક� મન મોહ બઢાવત, રિસક રાય �ુખરાશી .......

૧

ઇન્દ્રા�દક બ્રહ્મા�દક આયે, આયે િસદ્ધ૨ ચોરાશી;
કહાન �ુંવરકો વદન િવલોકન૩, િશવ આયે તજ કાશી ....... ૨
�ુરવર �ુિનવર નીરખ �હ�ડોરો, હો ગયે સવાર્ �લ
ુ ાસી૪;
બ્રહ્માનંદકો નાથ રસીલો, નવલ છબી અિવનાશી ............. ૩
૧. ગોપી
૨. � પ્ર�ુ દશર્નની િસ�દ્ધ મેળવે તે િસદ્ધ
૩. દશર્ન કરવા
૪. આનં�દત
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83. એ ઘરક� મોહ� કોન બતાવે
(નાદબ્રહ્મ પદ-૧૩૮)

એ ઘરક� મોહ� કોન બતાવે, � ઘેરથી �વ આયા હો;
કાયા હંસ છાંડ� હ� જબહ�, તબહ� કહાં સમાયા હો ........... ટ� ક
મ� મેર� મમતા ક� કારણ, વારં વાર ઠગાયા હો;
સમજ પડ� મોહ� સતશબ્દક�, ઘેરઘેર ભટકાન ખાયા હો .... ૧
અબ મેર� �ુરતા લગી સત�ુ�ુસે, ઉલટ િનકર કર� ધાયા હો;
કહ� કબીર નામકા �ારા, સહ�જ હ� સહ�જ સમાયા હો ....... ૨

84. એક ઘડ� ક� �ખુ કારણ
(નાદબ્રહ્મ પદ-૧૩૯)

એક ઘડ� ક� �ુખ કારણ, િવવાહ કરો ભલા �ુણા હો;
મનષા જન્મ સધાયો સંતો, ધોખા કો િવડાય� હો .....

ટ� ક

ઘોડા ઘોડ� કો સંગ છોડ ક�, સંત સંગત બોલાવો હો;
િપતા કહ� એ �ુત્ર અમારો, માતા કહ� છ� યો મેરો હો ..... ૧
બેની કહ� એ બં� ુ અમારો, જો�ુ કહ� વર મેરો હો;
કાલ કહ� તમે �ૂર ખડ� રહો, એનો ચારો અમારા હો .... ૨
કાલ આયે ગોપાલ લાલ ક�, છોડોની ખ્યાલ સ�ુણા હો;
કહ� કબીર �ુનો ભાઈ સા�ુ, છોડ�ા ઘરકા �ુણા હો .... ૩
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85. મારો સાથીડો ર�સાણો
(નાદબ્રહ્મ પદ-૧૪૧)

મારો સાથીડો૧ ર�સાણો, એને કોણ મનાવવા �ય;
મને અરધ વચ્ચે �ટં ૂ �, એ તો �રસાઈને �ય ............ ટ� ક
કાયા અમાર� કાચની, માંહ� ઝોલા૨ ખાય;
િપ�જરમાંથી પોપટ૩ ઉડ�ો, િપ�જર૪ ઝોલા ખાય ............ ૧
કાચી માટ�ના મહ�લ બનાયા, જલદ� � ૂટ� �ય;
પરદ� શીની પ્રીતડ� તો, પલમ� � ૂટ� �ય ................... ૨
પંચ વરસકા૫ િપ�ુ અમારા, એમ ક�મ ર� ન૬ �ુમાય;
સરખી સરખી સાહ�લી૭ તો, અવળાં ગીતો ગાય .......... ૩
કહ� કબીરા �ુનો ભાઈ સા�ુ, હ�તે હ�ર�ુણ ગાય;
ચેતન હતા તે ચેતી ગયા ને, � ૂરખ ગોથાં ખાય ........ ૪
૧. સાથ આપનારો આત્મા
૨. �િતમ �ાસો�ાસ વખતની �સ્થિત
૩. આત્મા-�વ
૪. દ� હ�પી િપ�જર
૫. �વ શર�રમાં ક�ટલો વખત રહ� ? ચાર �દવસની ચાંદની �ટલો વાસ
૬. રાિત્ર
૭. બહ�નપણીઓ
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કાનડાની સાખી (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૪૨)

રાગન કો પિત કાનડો, ધરતી કો પિત ઇન્દ્ર;
તારા કો પિત ચંદ્રમાં, ગોપી કો પિત ગોિવ�દ ........ ૧
સતીઓમ� સીતા બડ�, તારામ� બડા ચંદ્ર;
ગો�ુલમ� બડા �ૃષ્ણ�, ભક્તનમ� બડા કબીર ........ ૨
�ૂઠ� પ્રીત જલ હંસક�, જલ �ુક� ઉડ �ય;
સાચી પ્રીત જલ કમલક�, દોનો સંગ �ુકાય ......... ૩
કાનડા ક�ર� કારણે, કનડ� કર� �ુકાર;
કાનડ� �ુબ્� કર ગ્રહ�, કાનડો હ� �કરતાર ............. ૪
િતિમર૧ ગ�ુ ં રિવ દ� ખતાં, �ુ��ુ દ્ધ૨ ગઈ �ુ� જ્ઞાન;
સંપિ� ગઈ અિત લોભસે, ભ�ક્ત ગઈ અ�ભમાન ... ૫
૧. �ધકાર
૨. �ુષ્ટ �ુ�દ્ધ અથવા � ૂઢતા
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86. હ�રનામ હ�રા કં ચન પ્રેમ જડ�ો હ�
રાગ - કાનડો (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૪૩)

હ�રનામ હ�રા કંચન પ્રેમ જડ�ો હ�;
સત�ુ�ુ શબ્દ શ્રવણે �ુનકર, �ૃઢ કર �દયે બનાઇ ધય� હ� ......

ટ� ક

ચશ્મા જ્ઞાન િવવેક જ રહ�ણી, �ચ� ચંદન ચ�ટ�ો ન ટળ્યો હ�;
આસપાસ પ્રતીત પીરો�, �ુ�દ્ધ �ુની લે પાટ પડ�ો હ� ...........

૧

જગમ
ં
ઘાટ હ�રનામ જરાનો, દ� ખી ચોર અજ્ઞાન ટળ્યો હ�;
કહ� કબીર એ િનગમ અગોચર, ભક્ત હ�ત રસનાએ ઉચય� હ� ...

૨

87. રામનામ જબ લીયો મન ત�
રાગ - કાનડો (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૪૪)

રામનામ જબ લીયો મન ત�;
યોગ યજ્ઞ જપ તપ વ્રત તીથર્, સકલ સમપર્ણ �કયો મન ત� ...

ટ�ક

�વન જન્મ સફળતાકો, �ણે હ�ર �ૃઢ વ્રત લીયો મન ત�;
િનભર્ય ભયો પરમપદ પાયો, અમી મહારસ પીયો મન ત� ......

૧

પીવત અમર ભયે સનકા�દક, શંકર પીવત લીયો મન ત�;
કહ� કબીર �ૃપા કર� મ� પે, �દનાનાથ �દયો મન ત� ...............
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૨
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88. જો �ુલ ભક્ત ભાગ્યવાન હોઈ
રાગ - કાનડો (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૪૬)

જો �ુલ ભક્ત ભાગ્યવાન હોઈ;
ગણીએ ન વણર્ અવણર્ રં કધન, િવમલ વંશ માનીએ અિત સોઈ ... ટ�ક
બ્રાહ્મણ ક્ષિત્રક વૈશ્ય અ� �ુદ્ર, નાર� ચંડાલ શ્લેચ્છ હોઈ;
હોઈ �ુિનત ભ� ભગવંતા, આપ તર� તાર� �ુલ દોઉ ................... ૧
ગામ સો ઠામ દ� શ સો હ� પાવન, સંઘ �ુિનત માનીએ અિત સોઈ;
�ુર પં�ડત � ૃપિત પાદશાહ, હ�રદાસ બરાબર ઔર ન કોઈ ......... ૨
કરત ભ�ક્ત લેત પ્રેમરસ, ત� સંસાર �ન ક� સોઈ;
પોયણીપાત્ર સમાન રહ�ત હ�, કહ� કબીર જગમ� જન કોઈ ............. ૩

89. કહાં કમી �કો રામ� ધણી હો
રાગ - કાનડો (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૪૭)

કહાં કમી �કો રામ� ધણી હો;
મનષા નાથ મનોરથ � ૂર� , �ુખ િનધાન ક� બાત ધની હ� ............. ટ� ક
કૌન કામ ક�લ્પત ક� માયા, કરત �ફરત અપની અપની હ�;
ખાઇ ન શ�ો ખચ�એ ન �ણ્�ુ,ં �યાં ભોર�ગ િશર મણી રહ�ત હ� .. ૧
િશવ િવરં ચી � કો પાર ન પાવે, મોહ� બપર� ક� કહાં ગણવા હ�;
� ક� પ્રીત િનરં તર હ�ર �ુ,ં કહ� રોહ�દાસ વાક� સદા બની હ� ....... ૨
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90. હ�ર ન ભ� બડો હત્યારો
રાગ - કાનડો (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૪૯)

હ�ર ન ભ� બડો હત્યારો;
િવષયન કો રસ પીવે પ્રેમ�ુ,ં રામ �ુધા રસ લાગત ખારો .........

ટ�ક

પરમાથર્ ક� બાત ન �ને, ઉપ-માગર્ કો ખરો ઉધારો;
ચાર� ચ�ુ �ટ� પ�ુ બન્યો, િનિશબાસર �ચ� હ� �િધઆરો .......

૧

રામનામ ક� બાત ન �ને, સંત સમાગમથી રહ� ન્યારો;
�ુરદાસ વાકો દશર્ન સ્પશર્ ન�હ, રામનામ � કો લાગે ન�હ પ્યારો ... ૨

91. શ્રી રામચંદ્ર પદ ભજને લાયક
રાગ - કાનડો (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૫૦)

શ્રી રામચંદ્ર પદ ભજને લાયક;
અભય કરન ભવ તરન હોત હ�, �ુગ �ુગ શાખ વેદ ક� વાયક.. ટ�ક
�ચ� વ્રત ચરણ સકલ ફલ કરતલ, વ્યાપ્ત નાં�હ �ુલ ક� �યેક;
સંતન ક� રક્ષા ક� કારન, િનશ�દન લીનો ડર હ�તે કર સાયક ......

૧

ગૌતમ �ુવ ગ્રાહ ગજ તાર� , ચરણ િવભીષણ કિપ જો સહાયક;
સેવા અલ્પ મે�ુ સમ માની, ક�ુણા િસ�� ુ અયોધ્કા નાયક .........

૨

ુ ર, સારં ગ �ુત િવમલ જશ ગાયક;
િશવ િવરં ચી સનકા�દક વે�ધ
�નક� �દય �ગીકાર શ્રી હ�ર, અગ્રદાસ ઉર આનંદ દાયક ....



ૐ
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92. હમ ચાકર ર�વુ ર નાથ �ુંવર કો
રાગ - કાનડો (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૫૧)

હમ ચાકર ર�ુવર નાથ �ુંવર કો;
યમકા �ૂત ન�હ આયે, હ્લાદશ િતલક દ� ખ ઘરક� ........................

ટ� ક

હમ અ�ચક �ચત ન�હ કબ�,ુ આશ કરત ન�હ નાર� નરક�;
�ુરનર �ુિનજન સકલ દ� વતા, ના�હ ન હોત રાવ ક� વરક� ........

૧

બાંધ હ� સાર �ુમેર જ્ઞાન ક�, લોક ભેદ સબ ઈન ક� તરતે;
�ુમ્હાર� આશ િનરાશ અન્યથી, યાચક ભયે હ� � ુમ્હાર� ઘરક� .......

૨

અધમ ઉદ્ધારણ �કયે જન અપને, �ુની શબ્દ વચન સત�ુ�ુ ક�;
અગ્રદાસ પટો િનભર્ય �લખાયો, દશર્ન દશરથ �ુત ક� કરક� .......

૩

93. તેરો જન કાહ� કો ઘર ઘર �ચે
રાગ - કાનડો (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૫૩)

તેરો જન કાહ� કો ઘર ઘર �ચે, જો મન લાગે શ્રીપત �ુ ં સાચે;
� ૂરણહાર સબકો � ૂર� , તા કો દાસ �� રહ� અ� ૂરો ....................

ટ�ક

� જન જપ તપક્ક્તાકો �ને, તો � ૂખે �ુઆ કો ભય �ા આને;
� ક� ચરણ સકલિનધ ચેર�, તા કો દાસ ફર� િનત ફ�ર� ............

૧

હ�ર જનમ� બાલક તેરા, કાહ� ન અવ�ુણ બક્ષો મેરા;
કહ� કબીર તેરો દાસ ન માગે, �ચ �ુલ કો લાંછન લાગે ...........
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94. હ�ર જ�નુ ી મ� બાલક તેરો
રાગ - કલ્યાણ (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૫૪)

હ�ર જ�ુની મ� બાલક તેરો, કાહ� ન અવ�ુણ બક્ષો મેરો;
�ુત અપરાધ કર� દ�ન ક�, જ�ુની૧ ક� �ચ� રહ� ન તે તે .........

ટ�ક

િવનંિત એક �ુનો હો સ્વામી, �દયે રહ્યો એક �તયાર્મી૨;
પ્રાણ૩ પંખે� કર� જો પ્યાર� , તે દ�ન મોહ� અપનો કર �નો .....

૧

�ાસ વાસ છોડ� કાયા ગઢ સી�, તે �દન અપનેકો ઉપર ક��;
� ૂરખ ક� િવનંિત યા�ચત૪ લી�, લેખો માગે તો લેણ ન દ�� ..

૨

ગ્રહ� ક�શ કર� જો ઘાત, તોયે ન હ�ત ઉતાર� માતા;
કહ� કબીર એક �ુ�દ્ધ �બચાર�, બાલક �ુઃખે �ુઃખી માતા તાર� ...

૩

૧. માતા
૨. પરમે�ર
૩. પ્રાણ�પી પંખી
૪. સ્વીકાર�
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કલ્યાણની સાખી (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૫૫)

�ુ� જ્ઞાન ગ્રહ્યો૧ જબ, ઝવેર� ભયો ભર� ૂર;
�ગ�રરાય �પે દયા, હ�ર �ુ� સંત �ુ ં હ�ૂર ................. ૧
ગોડ� તો અબ િમટ ગઈ, જબ અસ્ત ભયો હ� ભાણ;
રાત ઘ�ટકા દો ગઈ, જબ પ્રગટ�ો રાગ કલ્યાણ ......... ૨
કલ્યાણ કલ્યાણ સબકો કહ�, મેર� પ્ર�ુ�કો નામ કલ્યાણ;
સંત સંગત કલ્યાણ હ�, સો કરત હ� કલ્યાણ કલ્યાણ ... ૩
�ુખ ઊપ� �ુઃખ િમટ ગયે, ચૌદ�શી ભયા ઉ�જયાલાં;
�ગો�ગથી ઉલટ�ો, જબ પ્રગટ�ો રાગ કલ્યાણ ....... ૪
કલ્યાણ રાગ સો મહાબલી, સબકો રાખત માન;
િસ�હલ�દ્વપ૨ ક� પદ્મણી, સો ગાયે રાગ કલ્યાણ ........... ૫
૧. ગ્રહણ ક�ુ�
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95. સંત સમાગમ ક�� ર� ભાઇ
રાગ - કલ્યાણ (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૫૬)

સંત સમાગમ ક�� ર� ભાઇ, સંત સમાગમ ક�� ર� ભાઇ;
�ણ અ�ણ �ુવે પારસકો, પલટ લોહા કંચન હો �ઇ ......... ટ� ક
ભાત ભાત બનરાઇ જો કહ�એ, ભી� ભી� વા કો નામ ધરાઇ;
ચંદન ક� � કો બાસ લગત હ�, ચંદન હાંત બેર ન લાઇ ....... ૧
નૌકા �પ કહ�એ સત સંગત, વામે � કોઇ બૈઠ� આઇ;
ઔર ઉપાય ન�હ તરવે કો, �ુદર
ં કાઢ� રામ �ુહાઇ ............... ૨

96. હ�ર કો ભજન કર હો મન પ્યાર�
રાગ - કલ્યાણ (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૫૯)

હ�ર કો ભજન કર હો મન પ્યાર� , પ્ર�ુ કો ભજન કર હો મન પ્યાર� ;
એક રસના � ુમ �� અલસાને, શેષ સહ� �ુિમરની િનહાળે ....

ટ�ક

� ક� શરણ પિતત ગત પામે, �ુણકા �ુબ્� વ્યાધ ઉદ્ધાર� ;
અધમ તર� અિધકાર ભજનસે, હ�ર �ુમરણ સઘળા અઘ �યે ...

૧

અ�િમલ �ુત નામ ઉદ્ધાર� , જલ �ુબત ગજગ્રાહ ઉગાર� ;
પર�ુરામ ઐસો સમથર્ ઠાકોર, બનયર ભીલ �ુતના તાર� .........



ૐ



૨
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97. �મુ �કર નાવ લઈ આવ ર�
રાગ - કલ્યાણ (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૬૦)

ુ �કર નાવ લઈ આવ ર� ;
�ુમ �કર નાવ લઈ આવ ર� , �મ
�ુમકો બોલાવે ર�ુનાથ ગોસાંઈ, � ુમ પર ક�નો ભાવે ર� ...........

ટ� ક

તેર� નૌકા બ�ત
ુ ચલત હ�, સ�રતા પાર લગાવ ર� ;
દ�ન �ણી મોહ� દયા જો કરત હ�, મત હ� � ૂલો ઐસો દાવ ર� ...

૧

ક�ની ર� ક�રપા બ�ત
ુ અિત ક�ુણા, �દયે ધય� િવ�ાસ ર� ;
લ�ુતામાં પ્ર�ુ પાર �કયો હ�, �ુ�ુંબ સ�હત ભર� નાવ ર� ............

98. પગ ધો� નાવ પધારો
રાગ - કલ્યાણ (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૬૧)

પગ ધો� નાવ પધારો, રામ�, પગ ધો� નાવ પધારો;
ઊડ ગઇ શલ્યા કાષ્ઠ ક� ખેતી, �ુમ હ� મનમ� િવચારો ....... ટ� ક
કટ� લો ર� નીર તીર અિત ન્યારો, આગે કોશ ઉવારો;
િવ� �વનક� �િવકા મોહ�, મોહ� રં ક કાં મારો .................... ૧
હ� ક�ું તત્વ એ હ� પદરજમ�, ના�હ ન દોષ � ુમ્હારો;
અગ્રદાસ ઉતરાય જ દ�નો, નૌકા સ�હત �ુલ તાય� ............ ૨
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99. રામ� કો નામ નવિનત મેર�
રાગ - કલ્યાણ (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૬૩)

રામ� કો નામ નવિનત મેર�, રામ� કો નામ નવિનત મેર�;
કહાં જો ભયો �ુખ સંપ� તેર�, રામ� કો નામ નવિનત મેર�;
આવતા ન સંગી, �તા ન સંગી, કહાં જો ભયો ઘર બાંધ્યો હાથી.. ૧
નગ્ન આવતા નગ્ન �તા, કહાં જો ભયો �ુ રા� રાવણ;
કહ� કબીર �તક� બાર�, હાથ ઝટક �સે ચલ્યો હ� �ુગાર� .......... ૨

100. ઐસે મન લઈ લો રામ રસના
રાગ - કલ્યાણ (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૬૪)

ઐસે મન લઈ લો રામ રસના, ઐસે મન લઈ લો રામ રસના;
કપટ ભ�ક્ત ક�� કવન �ુના, ઐસે મન લઈ લો રામ રસના;
�મ � ૃગનાદ� વ�ધ્યો આયે, િપ�ડ પડ� વાકો ધ્યાન ન �યે ..... ૧
�સે ક�ટ �ગ
ંૃ લોલાઈ, હ� લોલીન �ગ
ંૃ �ય;
�સે મીન જલહ�ત �ણ, પ્રાણ ત� િવસર� ન�હ પાની ...........

૨

રામનામ �ુખ અ� ૃતસાગર, �ુમર �ુમાર જન ઉતર� પાર;
કહ� કબીર દાસન કો દાસ, સબ ન છાં�ું રામચરણ િનવાસ ......



ૐ



૩
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101. � ૂલ્યો મન સમ�વે
રાગ - કલ્યાણ (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૬૫)

� ૂલ્યો મન સમ�વે, હો કોઇ, � ૂલ્યો મન સમ�વે;
એ મન ચંચલ ચોર લાલ�ુ, �ટ�ો હાથ ન આવે ........ ટ� ક
જોડ જોડ ધન �ડા ઘાલે, જહાં કોઇ લેણા ન પાવે;
કાલ આયે જબ કંઠ ગ્રહ�ગો૧, સેનો૨ સેનમ� બતાવે ........ ૧
ખોટા દામ ગાંઠ� લઇ ડોલે, હસી હસી વસ્�ુ � ૂલાવે;
બોયે બાં� ુ આમ્રફલ૩ ચાહ�, સો ફલ હાથ ન આવે ........ ૨
�ુ� પ્રતાપ સંત ક� સંગત, મન વાંિછત૪ ફલ પાવે;
�ત �ુલાહા૫ નામ કબીરા, હરખી નીરખી �ુણ ગાવે ... ૩
૧. પકડશે
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૨. તે ક્ષણે

૩. ક�ર�

૪. ઈચ્છા પ્રમાણે� ુ ં



૫. વટલાયલી �ુ�સ્લમ વણકરની એક �િત

ૐ
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102. િન�ર્ણુ જરા લક્ષ આવે
રાગ - કલ્યાણ (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૬૬)

િન�ુર્ણ૧ જરા લક્ષ૨ આવે, કોઈ, િન�ુર્ણ જરા લક્ષ આવે;
વસ્�ુ સમીપ જન � કોઈ પાવે, કપટ અમલ૩ િવસરાયે .... ટ�ક
કા� હો કર �કતાબ વાંચે, �ુલ્લાં બાંગ �ુકાર� ;
વેદ �ુરાણ છોડ ચલે િવપ્રકો૪, રા� કો રાજ િનભાવે ........ ૧
કમલ ક� પૌધ૫ બસે એક દા�ુર, તા કો ભેદ ન પાવે;
�લ વાસ ક� ભોગી ભમરા, લક્ષ૬ કોસથી આવે .................. ૨
જોગી યિત૭ ને તપશી સંન્યાસી, બ�િુ વધ વેષ બનાવે;
�ર�દ્ધ િસ�દ્ધ૮ કારણ કરન ફક�ર�, સ્વપ્ને ભોજન પાવે .......... ૩
પવન આસન સાધન યોગ, પ્રેમ �યોિત કો � ૂ�વે;
ષટ દશર્ન૯ અખંડ શે�,ુ ં ત્યાં મ� એકલો આયે ..................... ૪
�બન કરહ� પખાવજ બ�વે, �બન રસના �ુણ ગાવે;
કહ� કબીર શબ્દ અનહદકા૧૦, કોઈ સમથર્ �ુ�ુ સમ�વે ...... ૫
૧. પ્ર�ુ� ુ ં � પ્રગટ સ્વ�પ નથી તે િનરાકાર છે અને તેથી તે �ુણ િવના�ુ ં છે .
૨. ધ્યાનમાં

૩. િવ�ુદ્ધ

૪. બ્રાહ્મણ

૫. દાંડ�

૬. લાખ

૭. સંન્યાસી

૯. છ દશર્ન શા�ો : � ૂવર્ મીમાંસા, ઉ�ર મીમાંસા, ન્યાય, વૈશેિષક, સાંખ્યયોગ



ૐ

૮. આઠ િસ�દ્ધઓ ને નવ િનિધ

૧૦. અસીમ જ્ઞાન
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103. નીરખ પરખ ��ુ ુ કરના
રાગ - કલ્યાણ (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૬૭)

નીરખ પરખ �ુ�ુ કરના, અવ�ુ, નીરખ પરખ �ુ�ુ કરના;
તન મનસે ક� પચાર્ નાહ�, કાહ� કો પચ� મરના .............. ટ� ક
કાલ ન િમટ� જગલ
ં
ન �ટ� , તપસ્વી ભયા ન�હ � ૂરા;
�ુલકો નાશ કરો મત કોઇ, �ુ�ુ મળ્યા ન�હ �ુરા ............... ૧
સપ્ત ધા�ુકા િપ�જર બનાયા, ઉપર �ગરદ ક� શોભા;
સત�ુ�ુ િમલે તો કાલથી બચે, ન�હ તો પ્રલય હોયે ........... ૨
ક� ુપ દ� હ� કાચક� �ુપો, િમથ્યા કહાં ઉલેચ;ે
કહ� કબીર �ુનો ભાઇ સા�ુ, અ� ૃત ક� રસ સીચો ................ ૩

104. શી ગિત થાશે અમાર�
રાગ - કલ્યાણ (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૬૮)

શી ગિત થાશે અમાર�, �દનાનાથ, શી ગિત થાશે અમાર�;
જઠર અ�ગ્નમ� રાખ લીયો હ�, રક્ષા કરો અમાર� ............... ટ�ક
બે વાતે મા�ંુ મન લલચા�ુ,ં એક કંચન બી� નાર�;
જમ ના �ક�કર માર દ� શે, નશી ઉગરવાની બાર� ............... ૧
ભાવ કર�ને હ�રને ભજશે, � કોઈ નર ને નાર�;
ભવ પ્રાસીત પ્રલય થાશે, �ૃષ્ણદાસ �લયો તાર� .............. ૨
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ૐ
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105. ના ચઢ�એ ર�નુ દં ન
રાગ - કલ્યાણ (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૬૯)

ના ચઢ�એ ર�ુનદ
ં ન, નાવ પર, ના ચઢ�એ ર�ુનદ
ં ન;
રં ક �ત ઉદર ભર�એ, ના ચઢ�એ ર�ુનદ
ં ન ..................

ટ� ક

એ નાવ નાર� હો �ય, રાજ�ુંવર સે કોલ �દયે;
�ુલસીદાસ પ્ર�ુ નામ નાવ છે , ભવસાગર સહ�� તર�એ ... ૧

106. જ્ઞાની કા ઘર ન્યારા
રાગ - કલ્યાણ (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૭૦)

જ્ઞાની કા ઘર ન્યારા, સંતો, જ્ઞાની કા ઘર ન્યારા;
જ્ઞાની કા ઘર ઐસા ચહ�એ, �સે જમીકા �ુરા;
ઈતની ક્ષમા રાખે ઘટ ભીતર, સો જ્ઞાન કા �ુરા ........ ૧
દ�પક �યોત મં�દરમાં રાખે, િમટ ગયે �િધયારા;
જ્ઞાની કા ઘર ઐસા ચહ�એ, �બન દ�પક ઉ�જયારા ..... ૨
�ુલસી કા દલ એક સરખા, કહાં છોટા કહાં મોટા;
કહ� કબીર �ુનો ભાઈ સા�ુ, રહ�ણી કા ઘર મોટા ......... ૩


ૐ
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કાફ�ની સાખી (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૭૭)

કાર� કંઠ કર, કાફ� કલા ક�ં ઔર;
�ૃષ્ણ કાિમની કારણ, પ્ર�ુ પ્રગટ� ઠોર હ� ઠોર ....... ૧
કાફ� કલા પાઈએ, કાફ� કાફ� કરં ત;
�ગ�રરાય �ગ�ર�પિત, સો હ� સીતાપિત સ્મરણ ... ૨
િસદ્ધ સંત કા એકમત, �વત તા કો ખાયે;
�ુખ ફ�ર �ુદાર્ ભયા, તા ઘેર સંત ન �યે ............ ૩

107. સા� ુ ક� સંગત પાઇ ર�
રાગ - કાફ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૭૮)

સા�ુ ક� સંગત પાઇ ર� , � ક� �ુફલ કમાઇ;
સા�ુ ક� સંગત ભ�ક્ત હ�રક�, બઢત બઢત બઢ �ઇ ... ટ� ક
�ુવ પ્રહ્લાદ �બર�ષ િવ�ભષણ, નારદ છે ઋિષરાઇ;
પીપા ધના સેના રોહ�દાસ, પાંચમી મીરાંબાઇ ............. ૧
નરિસ�હ જયદ� વ ઔર � ૂરદાસ, સજના �ત કસાઇ;
રં કા વંકા કા� ૂ ક�વલ �ૂબા, કરમા ક� ખીચડ� પાઇ ........ ૨
દ�ાત્રેય �ુ�ુ ગોરખ યોગી, ગગન મંડલ મઠ છાઇ;
કહ�ત કબીર �ુનો ભાઇ સા�ુ, �યોતમ� �યોત િમલાઇ ... ૩
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108. � હ�ર નામ �નુ ાવે ર�
રાગ - કાફ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૭૯)

� હ�ર નામ �ુનાવે ર� , સોહ� સજ્જન મેરા;
ૂ ત પાર ન પાયે ...............
ભવસાગરક� લોભ લહરમ�, �બ

૧

િશવ સનકા�દક૧ ઔર બ્રહ્મા�દક, નારદ ક� મન ભાવે .......... ૨
છઠ્ઠી૨ છાંડ પડો પાપી � ૂખર્, � �ુખે હ�ર ન સોહાવે ..........

૩

કહ� કબીર �ુનો ભાઈ સા�ુ, હરખી નીરખી �ુણ ગાવે .......

૪

૧. સનક, સનંદન વગેર� �ુિનઓ

૨. છઠ્ઠીનો �દવસ એટલે જન્મને છઠ્ઠ� �દવસે

109. આનંદ મંગલ ગા� ર�
રાગ - કાફ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૮૦)

આનંદ મંગલ ગા� ર� , જો મ� સાહ�બ પા�ુ;ં
એક ટ� ક રાખી તેર� વદન િનહા�ં, પલક ક� ચમર ઢોળા�ું ..... ૧
િત્ર�ુટ�૧ મહ�લ પર બન્યો હ� ઝ�ુખો૨, દ� દા�પી૩ સેજ �બછા�ું .. ૨
કહ�ત કબીર �ુનો ભાઈ સા�ુ, �જનમ� બંદગી િમલા� ........... ૩
૧. કપાલ પર� બે ભ્રમરની વચ્ચે િત્ર�ૂટ� મહ�લ

૨. અટાર�



ૐ

૩. જ્ઞાન�પી
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110. �� હ�રનામ િવસારા
રાગ - કાફ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૮૧)

�� હ�રનામ િવસારા, મન � ૂઢ ગવાંર;
ચલના �ૂર અબ �� થાક�, પંથ ખાંડ� ક� ધાર .......................

૧

અજ �ુ ં ચેત કહાં ભયો ગાફ�લ, અભ ક� કર લે સાર ..............

૨

િવષય વાદસે બાજ ન આયે, મારા મારા જમ હાર .................

૩

છાંડ �ુ�ટલતા ભ�લે રામનામ, યો હ� મત અમારા ...............

૪

કહ�ત કબીર સેવો સા�ુજન, તો ઉતર� ભવપાર .......................

૫

111. સા�જુ નનો સંગ ર�
રાગ - કાફ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૮૩)

સા�ુજનનો સંગ ર� , બાઇ મને ભાગ્ય મળ્યો હ�;
અડસઠ તીથર્ મારા સંતને ચરણે, કોટ� કાશી ને કોટ� ગંગા ર� ...

૧

�ુ�ન હોય તે તો �ૂર જ રહ�શે, પાડ� ભજનમાં ભંગ ર� ..............

૨

િન�દા કર� તે નરક� �શે, થાશે �ધ અપંગ ર� ..........................

૩

બાઇ મીરાં કહ� પ્ર�ુ �ગ�રધરના �ુણ, માર� તો એની સંગ ર� .....

૪
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ુ િવષે લાગ્યો મને સ્નેહ ર�
112. પ્ર��
રાગ - કાફ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૮૪)

પ્ર�ુ� િવષે લાગ્યો મને સ્નેહ ર� , બી�ુ ં મને કાંઇ ન ગમે ર� ;
પહ�લી � ૂ� અજદ� વ૧ તમાર�, તે થક� રહ� માર� દ� હ ર� ............... ૧
હાર ને ચીર �ુ ં તો ન�હ પહ��ંુ રાણા, � ુલસીની માલા માર� દ� હ ર� ... ૨
બાઇ મીરાં કહ� પ્ર�ુ �ગ�રધરના �ુણ, હ�રચરણે �ચ� લે� ું ર� ....... ૩
૧. આત્મદ� વ

113. સા�જુ નનો સંગ ર�
રાગ - કાફ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૮૬)

સા�ુજનનો સંગ ર� , બાઇ મને ભાગ્ય મળ્યો હ�;
કોર� કોર� મ�ુક�મ�૧ મહ�૨ જમા�ુ,ં ગ્વાલન હોકર ��ું ર� ............ ૧
�લ ર� મંગા�ું વ્હાલા ગજરા �થ
ં ૂ ા�ુ,ં માલન૩ હોકર ��ું ર� ......... ૨
કપડા મંગા�ું વ્હાલા ભગવા રં ગા�ુ,ં જોગન૪ હોકર ��ું ર� .......... ૩
બાઇ મીરાં કહ� પ્ર�ુ �ગ�રધરના �ુણ, �યોતમ� �યોત િમલા�ું ર� .... ૪
૧. માટલી

૨. દહ�

૩. માખણ

૪. જોગણ
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114. દદર્

ન �ણે મા�ં ુ કોઇ ર�

રાગ - કાફ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૮૮)

દદર્ ન �ણે મા�ંુ કોઇ ર� , રામા મ� તો દદર્ �દવાની;
ઘાયલ૧ ક� ગત ઘાયલ �ણે, �ને વીતી હોયે તે �ણે ર� ........

૧

�ુડ�૨ ઉપર સેજ૩ અમાર�, �કસ�બધ ર�ુ ં મ� સોઇ ર� ..................

૨

મીરાં કહ� �ુ:ખ જબ હ� િમટ� હો, વૈદ્ય શ્યામળો હોઇ ર� ..............

૩

૧. પ્ર�ુ પ્રેમથી ઘાયલ

૨. પ્ર�ુનો માગર્ કઠ�ન હોઈ �ુશ્ક�લીઓ �પી કાંટા વાળ�

૩. પથાર�

115. રં ગી ત� તો �ૂઠા રં ગ બનાયા
રાગ - કાફ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૯૧)

�ૂઠા રં ગ બનાયા, રં ગી ત� તો;
ઉપજત �બનસત૧ એક ક્ષણકમ�, ઐસી મોહન તેર� માયા .........

ટ� ક

આ દ� હ� કા ગવર્ ન કરના, �સે ત�ુવર૨ ક� છાયા;
� ર� �ુઆ સો બહોર ન આયા, તા ક� ખબર ન લાયા .............

૧

રા� રં ક છત્રપિત �ુપિત, તે સબ �ગરદમ�૩ િમલા;
� ુલસીદાસ પ્ર�ુ ગાયા પરમપદ, �જન ખો� સો પાવે .............
૧. િવનાશ
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૨. ઝાડ

૩. ગભર્માં અથવા � ૃત્�ુ પછ�ના � ૂ�મ લોકમાં
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116. કોણ કર� જ ં�લ
રાગ - કાફ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૯૨)

કોણ કર� જ�લ,
ં
�ુગમ� �વન થોડા;
માતાિપતાએ જન્મ �દયો હ�, કમર્ �દયો �કરતાર ............... ૧
માટ� �ુન �ુન મહલ બનાયા, �ધ કહ� ઘર મેરા ............ ૨
ન�હ ઘર તેરા ન�હ ઘર મેરા, �તા જગલ
ં
કા ડ�રા ........... ૩
કોઇ તો જશે દશ વીશ વરસમાં, કોઇ તો જશે બાલપન ... ૪
કોઇ ઊતર� રત્નાગર સાગર, કોઇ તો ઊતર� ભવપાર ........ ૫
કહ� કબીર �ુનો ભાઇ સા�ુ, �ૂઠા દ� હ કા ખ્યાલ ................ ૬

117. ઊઠ� ચાલ્યો અવ� ૂત
રાગ - કાફ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૯૩)

ઊઠ� ચાલ્યો અવ� ૂત, મઢ�મ� કોઈ ના મળે ;
પંથી હતા તે પંથ ચલી ગયા, મઢ�મ� પડ રહ� ભ�ુત ....... ૧
કાયા મ�ુલી જગલમ�
ં
ચલ ગઈ, હો ગઈ �ુટં ા�ુટં ............. ૨
માતાિપતા તેરા �ુ�ુંબ કબીલા, એ સબ �વે �ૂઠ ................ ૩
કહ� કબીર �ુનો ભાઈ સા�ુ, � ૂટ� ગયો ર� ઘર� ૂથ .............. ૪
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કાલેરાની સાખી (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૯૫)

ક�ટ �ુગટ ધય� િશશ, ધ�ુષ બાણ લઈ કર ધયાર્;
તબ �ુલસી નમાવે િશશ.
આજ ક� શોભા અજબ બની હ�, ભલે �બરા� નાથ;
�ુલસી મસ્તક જબ નમે, તબ ધ�ુષ બાણ �લયો હાથ.
કહાં ક�ુ ં છબી આજક�, ભલે �બરા�યા નાથ;
�ુલસી સૌ ના રામ છે , જબ લગી ઘટમ� પ્રાણ.
*****

�ુરત � ૂરતની એકતા, હરખ ન માયે ઉર;
રાગ કાલેરો ગાઈએ, હ�ર િમલનના � ૂર ...

૧

�ુરતા મળે � ૂરતા મહ�, �ુધ શર�રની �ય;
નરસ�યો મસ્તાન થઈ, રાગ કાલેરો ગાય .... ૨
કાલેરો િમશાલ બને, �ધારા ઉર �ય;
નરસ�યો હાથે બળે , તાન ઓછ� ન થાય ! ... ૩
ચરઅચરમાં હ�ર વસે, હરખે વસે કાલેરો;
�વ િશવને ભેટતો, મ્હ�તો ગાય અનેરો ....... ૪
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118. વૈષ્ણવ જન તો તેને કહ�એ
રાગ - કાલેરો (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૯૬)

વૈષ્ણવ જન૧ તો તેને કહ�એ, � પીડ૨ પરાઇ૩ �ણે ર� ;
પર�ુઃખે૪ ઉપકાર કર� તોયે, મન અ�ભમાન ન આણે ર� ........ટ� ક
સકળ લોકમાં સ�ન
ુ ે વંદ�, િન�દા૫ ન કર� ક�ની ર� ;
વાચ૬ કાછ૭ મન િન�લ૮ રાખે, ધન ધન જનની તેની ર� .... ૧
સમદ�ષ્ટ૯ ને � ૃષ્ણા૧૦ ત્યાગી, પર�ી �ને માત ર� ;
�હ્વા થક� અસત્ય ન બોલે, પરધન નવ ઝાલે હાથ ર� ........ ૨
મોહ માયા વ્યાપે ન�હ �ને, �ૃઢ વૈરાગ્ય૧૧ �ના મનમાં ર� ;
રામ નામ �ું તાળ�૧૨ ર� લાગી, સકળ તીથર્ તેના તનમાં ર� ...૩
વણલોભી૧૩ ને કપટર�હત છે , કામ ક્રોધ િનવાયાર્ ર� ;
ભણે નરસૈય� તે� ુ ં દશર્ન કરતા, �ુળ ઇકોતેર૧૪ તાયાર્ ર� ...... ૪
૧. ભગવાનના અ�ુયાયી
�સ્થર

૨. �ુઃખ

૩. બી�ની

૯. સરખી નજર મતલબ ક� સમાન વ્યવહાર

૧૩. લોભ વગરનો

૪. બી��ુ ં �ુઃખ

૫. ટ�કા

૧૦. ઈચ્છા-વાસના

૬. વાણી

૭. વેશના અથર્માં

૧૧. રાગ વગર�ુ ં બન�ુ ં

૮.

૧૨. લગન

૧૪. ઉપરોક્ત �ુણોવાળા ભક્ત�ુ ં દશર્ન કરવામાં આવે તો ઈકોતેર પેઢ� �ુધી કામ આવે એટલો �ુણ્યનો

જથ્થો પ્રાપ્ત થાય છે .
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119. � ૂતળ ભ�ક્ત પદારથ મો�ંુ
રાગ - કાલેરો (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૯૭)

� ૂતળ૧ ભ�ક્ત પદારથ મો�ું, બ્રહ્મ લોકમાં૨ ન�હ ર� ;
�ુણ્ય કર� અમરા�ુર�૩ પામ્યા, �તે ચોરાશી માંહ� ર� ......... ટ�ક
હ�રના જન તો �ુ�ક્ત ન માગે, જન્મો જન્મ અવતાર ર� ;
િનત સેવા િનત ક�તર્ન ઓચ્છવ૪, નીરખવા નંદ�ુમાર ર� .... ૧
ભરતખંડ � ૂતળમાં જનમી, �ણે ગોિવ�દના �ુણ ગાયા ર� ;
ધન ધન ર� એના માતિપતાને, સફળ કર� એણે કાયા ર� ..... ૨
ધન �દ
ંૃ ાવન ધન એ લીલા, ધન એ વ્રજનાં વાસી ર� ;
અષ્ટ મહાિસ�દ્ધ૫ �ગ�ણયે ઊભી, �ુ�ક્ત૬ છે એમની દાસી ર� ...૩
એ રસનો સ્વાદ શંકર૭ �ણે, ક� �ણે �ુક જોગી ર� ;
કંઇ એક �ણે પેલી વ્રજની ર� ગોપી, ભણે નરસ�યો ભોગી ર� ...૪
૧. � ૃથ્વી
૨. સાત ઉધ્વર્લોક છે તેમાંની એક
૩. સ્વગર્
૪. ઉત્સવ
૫. આઠ િસ�દ્ધઓ – અ�ણમા, લિઘમા, ગ�રમા, મ�હમા, પ્રા�પ્ત, પ્રાકામ્ય, ઈિશત્વ ને વિશત્વ
૬. મોક્ષ
૭. શંકર ભગવાન
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120. નારાયણ� ંુ નામ જ લેતાં
રાગ - કાલેરો (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૯૮)

નારાયણ�ુ ં નામ જ લેતાં, વાર� તેને ત�એ ર� ;
મનષા૧ વાચા કમર્ણા૨ કર�ને, લ�મીવરને૩ ભ�એ ર� ....

ટ� ક

�ુળને ત�એ �ુ�ુંબને ત�એ, ત�એ માને બાપ ર� ;
ુ �૫ સાપ ર� ...
ભ�ગની �ુત દારાને૪ ત�એ, �મ ત� કં�ક

૧

પ્રથમ િપતા પ્રહલાદ� ત�આ, નવ ત��ુ ં હ�ર�ુ ં નામ ર� ;
ભરત શ�ુઘ્ને ત� જનેતા, નવ ત�આ શ્રી રામ ર� ......

૨

ઋિષપત્નીએ શ્રીહ�ર કા�, ત�આ િનજ ભરથાર૬ ર� ;
તેમાં તે� ુ ં કંઈએ ન ગ�ુ,ં પામી પદારથ ચાર૭ ર� ..........

૩

વ્રજવિનતા૮ િવઠ્ઠલને કા�, સવર્ ત�ને ચાલી ર� ;
ભણે નરસ�યો � ૃન્દાવનમાં, મોહન સાથે મહાલી૯ ર� .......
૧. મનથી

૨. ફરજ બ�વીને અથવા �ચ�તન કર�ને

૫. કાંચળ�

૬. પિત

૩. પરમે�રને-લ�મીના પિત િવષ્�ુને

૭. ચાર પદાથર્ – ધમર્, અથર્, કામ ને મોક્ષ



ૐ

૮. વ્રજદ� શની �ીઓ

૪

૪. �ી-પત્ની
૯. રમી-ખેલી
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121. હ�રની ભ�ક્ત િવના � જન �વે
રાગ - કાલેરો (નાદબ્રહ્મ પદ-૧૯૯)

હ�રની ભ�ક્ત િવના � જન �વે, અફલ૧ ગયો અવતાર ર� ;
�ુલસીની માલા િતલક પાસે, બી� �ુઠાં૨ શણગાર ર� ......... ટ�ક
દશ માસ જ�ુની ભાર� માર�, �મ વહ� શીર ભાર ર� ;
દ� હ ધર� હ�રનો દાસ૩ ન કહાવે, તેની જ�ુનીને િધ�ાર૪ ર� .. ૧
વૈષ્ણવ જન વ્હાલા ન�હ �ને, દયા ન�હ લગાર ર� ;
નરસ�યાના સ્વામી િવના સજની, બી� અનેક િવચાર ર� .... ૨
૧. િનષ્ફળ-નકામો

૨. િનરથર્ક-ઉપયોગ િવનાના

૩. સેવક, નોકર

૪. �ફટકાર

122. આવો ર� અલબેલા વ્હાલા
રાગ - કાલેરો (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૦૦)

આવો ર� અલબેલા વ્હાલા, મોહન મારા રિસયા ર� ;
આટલી વાર કહો �ાં લાગી તમને, કોને મં�દર� વિસયા ર� ... ટ� ક
તમને ટ�વ પડ� પર ઘરની, કહો ક�મ કર�એ ર� ;
અમો લોકમાં લા� મર�એ, કોને જોઈને કહ�એ ર� ............ ૧
આજ પછ� આ�ુ ં નવ ક��એ, લોકમાં હાંસી થાશે ર� ;
નરસ�યાના સ્વામી જો તજશો અમને, લાજ તમાર� �શે ર� ...૨
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123. કહો સજની એને ક�મ ��ુ ંુ
રાગ - કાલેરો (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૦૧)

કહો સજની એને ક�મ �ુ�ું, આનંદ �પી હ�ર આવ્યા ર� ;
વેદ �ુરાણ શા� એમ બોલે, વૈષ્ણવજન તો વ્હાલા ર� ....

ટ� ક

ભેદ ન �ણે ભાવહ�ણા, �ઈ બડા સમ થાવાને;
અબલા ટાળ� ન�હ કો સમથર્, પાલવ એનો સાવાને ........

૧

યજ્ઞ કર� ત્યાં ઝાંખી ન જો�ુ,ં શીખ્ખો ચોર� ખાવાને;
નરસ�યો � ૂતલ અવતય�, હ�ર તણા �ુણ ગાવાને ..........

૨

124. મે�લુ ો ર� ગા� ને માધવ નાચે
રાગ - કાલેરો (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૦૩)

મે�લ
ુ ો ર� ગા� ને માધવ નાચે, �ુમ�મ વા� �ુઘર� ર� ;
તાલ પખાવજ બ�વે ગોપી, �ૃષ્ણ વગાડ� વાંસલડ� ર� ....

ટ�ક

પહ�યા� ચરણ ને ચીર �ુદડ�,
ં
ઓઢ� ઐસી પટોળ� ર� ;
દા�ૂર મોર બપૈયા બોલે, મ�ુર�શી બોલે કોયલ ર� .........

૧

ધન બંશીબટ ધન ય�ુના તટ, ધન � ૃન્દાવન અવતાર ર� ;
ધન નરસ�યાની �ભલડ�ને, �ણે ગાયો રાગ મલાર ર� ...



ૐ
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125. આજ � ૃન્દાવન આનંદ સાગર
રાગ - કાલેરો (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૦૪)

આજ � ૃન્દાવન આનંદ સાગર, શામ�ળયો સંગે રાસ રમે;
નટવર વેશે બંસી બ�વે, ગોપીઓ ને મન ગોિવ�દ ગમે ..... ટ� ક
સોળ કળાની શશી૧ િશર ઉપર, ઉ�ુગણ૨ સ�હત િવમાન ભમે;
નીર ગંભીર �સ્થર ય�ુના તટ, િત્રિવધ૩ તનના તાપ શમે ... ૧
ગોપી નીસયાર્ નરહ�ર જોવાને, નીકળ્યા સોળે શણગાર સ�;
ટોળે ટોળાં ઊભા રહ�ને, નીરખત નયણા ભર� ભર� ........... ૨
એક એક ગોપી બીચમા માધવ, કરગ્રહ�૪ મંડલી માંહ� રમે;
તા થૈ તા થૈ તાન િમલાવે, રાગ રાગણી શમે ર� શમે ......... ૩
હરખ્યાં �ુ�રનર દ� વ �ુિનજન, �ુષ્પ � ૃ�ષ્ટ કર� ચરણે નમે;
ભણે નરસ�યો ધન વ્રજ નાર�, �ણે કા� જોગી દ� હ દમે ...... ૪
૧.ચંદ્ર

106

૨. તારાઓ

૩. ત્રણ �તનાં �ુઃખો-આિધ, વ્યાિધ ને ઉપાધી
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126. સાંભળ ર� શ્યામ�ળયા ર� વ્હાલા
રાગ - કાલેરો (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૦૫)

સાંભળ ર� શ્યામ�ળયા ર� વ્હાલા, તાર� ને માર� ઘણી માયા ર� ;
જો મહ�તા� જમવા ન આવે, તત્ક્ષણ ત�ુ ં માર� કાયા ર� ....... ટ� ક
કપટ ન�હ કાંઇ મહ�તાનાં મનમાં, હ�તે હ�રના �ુણ ગા�ું ર� ;
વૈષ્ણવજન ક�રો વેષ દ� ખીને, મહ�તા ને મં�દર ��ું ર� ........... ૧
િવ�ંભર િવનંિત માર� માનો, પ્રીત � ૂવર્ની રાખો ર� ;
અમો અબલા કો આધાર તમારો, ભક્ત ઉદ્ધારણ૧ રાખો ર� ..... ૨
નાગર સવ� જમવા ચાલ્યા, હાથમાં ચં�૨ુ લીધાં ર� ;
�તયાર્મીએ૩ તત્ક્ષણ �ણ્�ુ,ં ન્યાતમાં ઢ�ડાં૪ ક�ધાં ર� ............. ૩
થર થર નાગર �ુજવા લાગ્યા, કહો ક�મ કર��ુ ં ર� ;
મહ�તા�ને ન્યાત બહાર પાડતા, આપણ સવ� પડ��ુ ં ર� ........ ૪
માન � ૂક� મનાવવા ચાલ્યા, મહ�તા� શરણે રાખો ર� ;
ભ�ક્ત તણો છે મોટો મ�હમા, િનત િનત દશર્ન આપો ર� ........ ૫
કપટ ન�હ કાંઇ ભક્તના મનમાં, મહ�તા� જમવા આવ્યા ર� ;
માનબાઇના સ્વામી શ્યામ�ળયા, ન્યાતમાં ઢ�ડા સમાવ્યા ર� .... ૬
૧. ઉદ્ધાર માટ�

૨. પાણી િવના�ુ ં સાધન

૩. પરમાત્માએ

૪. નાગર ન્યાત જમવા બેઠ�લી ત્યાર� પરમાત્માએ એવી લીલા

કર� હતી ક� અરસપરસ � �ુ એ તેને ઢ�ડાંના જ દશર્ન થાય. નાગરોએ નરિસ�હ મહ�તાને બહાર � ૂ�ા હતા તે ખો�ું થ�ુ ં તે� ુ ં ભાન
થ�ુ.ં
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127. શા માટ� શ્યામ�ળયા વ્હાલા
રાગ - કાલેરો (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૦૬)

શા માટ� શ્યામ�ળયા વ્હાલા, સાન કર� અમને તેડ�ાં ર� ;
વ્યા�ુલ વિનતા થઈ સવ� �ગે, વે� ુ વગાડ� �ડ� ર� ............ ટ� ક
આ વેળા એ અધ� રાતે, પરહયા� પ�રવાર ર� ;
શા માટ� આળ ચઢાવે અમને, િનલર્જ્જ નંદ�ુમાર ર� ............ ૧
બોલો િવચાર� તમે નંદનાનંદન, અમો અબલા બલ થો�ું ર� ;
નરસ�યાના સ્વામીને સંગે રમતાં, દ�ન થયા કર જોડ� ર� ..... ૨

128. �ગુ રા જનનો સંગ ન કર�એ
રાગ - કાલેરો (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૦૭)

�ુગરા જનનો સંગ ન કર�એ, �ુગરાનો સંગ છે ભાર� ર� ;
�ુગરા સંગે નરક� જઈએ, સમજો નર ને નાર� ર� ................ ટ� ક
�ુગરા સંગે વાત કરતાં, લાખ ચોરાશી �ઈ ર� ;
� ૂતલ મનષા દ� હ ધર�ને, ફોગટ ફ�રા ખાશો ર� .................... ૧
�ુગરા�ુ ં જલપાન કરતાં, કોટ� કમર્ િશર ચઢશે ર� ;
માતતાત પડોશી મળ�ને, અધોગિત �ુઃખ દ� શે ર� ................ ૨
�ુગરા જનનો દોષ ઘણો છે , કહ�તાં પાર ન આવે ર� ;
ભણે નરસ�યો �ુનો નારાયણ, �ુગરાનાં બંધન છોડાવો ર� ... ૩
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129. પોતે પોતા� ંુ ઘર �ણ� ંુ જોઇએ
રાગ - કાલેરો (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૦૯)

પોતે પોતા�ુ ં ઘર �ણ�ું જોઇએ, �ણ્યા િવના કહો �ાં જઇએ;
અણ ઓળખ્યે ઓિશયાળાં થઇને, પરઘેર ઊભા નવ રહ�એ ... ટ� ક
પરણ્યો પરણ્યો િપ�ુ નજર� ન ભાળ્યો, સાસ�રયા�ુ ં �ુખ નવ દ��ું;
અ� ૃતપે અિત લાગે મી�ું, નામ ધણી�ુ ં �ુ�ું ર� ..................... ૧
કોઇ કાલનો �વ ભમે છે , ઠર� ન�હ બેઠો ઠામ ર� ;
આવ્યો પ્રાણી લ્હાવો જ લેવા, ભે�ુ િવના ભટકાયો ર� ............ ૨
માગર્ મેલી �ુમાગ� ચાલ્યો, ન�હ જડ�ું ગામ ને ધામ ર� ;
રણછોડના સ્વામી �ુદ�રવર,
ં
ઘેર ઘેર ભટકાણો ર� ................ ૩

130. �ંુ તને � ૂ�ં માર� વેરણ િનદ્રા
રાગ - કાલેરો (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૧૦)

�ુ ં તને � ૂ�ં માર� વેરણ િનદ્રા, � ું છે નાર �ુતાર� ર� ;
નથી �ુતાર� �ુ ં તો નથી ઠગાર�, �ુ ં �ં કોમલ નાર� ર� ................ ટ�ક
પ્રાણીમાત્રને િવશ્રામ આ�ુ,ં �ુઃખ�ુખ મે� ું િવસાર� ર� ;
નાટક ચેટક ભાંડ ભવાઈ, ત્યાં તો �ુ ં નવ �� ર� ....................... ૧
કથા ક�તર્ન ધોળ મંગલ, ત્યાં જઈ પાવન થા� ર� ;
ભલે મળ્યા મહ�તા નરસ�યાના સ્વામી, િનદ્રામાં �ુખે પોઢ�ા ર� ..... ૨
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131. પ્રાણ થક� મને વૈષ્ણવ વ્હાલા
રાગ - કાલેરો (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૧૧)

પ્રાણ થક� મને વૈષ્ણવ વ્હાલા, રાત�દવસ �દયે રાખ્યા ર� ;
જોબનથી તે � ૃદ્ધત્વ �ુધી, રામનામ િવસાયાર્ ર� ................ ટ� ક
�બર�ષ રા� મને અિત વ્હાલા, �ુવાર્શા એ મન ભંગ ક�ધાં;
મ� મા�ંુ અ�ભમાન ત�ને, ચક્ર �ુદશર્ન લી�ું ર� ................ ૧
ગજને માટ� �ુ ં પાદ� ધાયો, હ�રજનને સહાય દ� વા ર� ;
�ચ નીચ �ુ ં કાંઈ ન ��ુ,ં �ુજને ભ� �ુજ �વા ર� ........ ૨
લ�મી અધા�ગના માર�, મારા સંતની દાસી ર� ;
અડસઠ તીથર્ મારા સંતને ચરણે, કો�ટ ગંગા કો�ટ કાશી ર� ... ૩
સંત ચાલે �ુ ં આગળ ચા�ુ,ં સંત �ુએ �ુ ં ��ું ર� ;
� મારા સંતની િન�દા કરશે, તેને �ુલ સ�હત ભાં� ું ર� .......... ૪
મારો બાંધ્યો વૈષ્ણવ છોડાવે, વૈષ્ણવના બાંધ્યો મ� ન �ટ� ;
એક વાર વૈષ્ણવ મને બાંધે, તે એ બંધન નવ � ૂટ� ર� ......... ૫
બેઠો ગાઈ ત્યાં ઊભો સાંભ�ં, ઊભો ગાઈ ત્યાં ના�ુ ં ર� ;
વૈષ્ણવથી �ુ ં ક્ષણ ના અળગો, માન નરસ�યો સા�ુ ં ર� ......... ૬
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132. આજ સોનાનો � ૂયર્ ઉગ્યો
રાગ - કાલેરો (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૧૫)

આજ સોનાનો � ૂયર્ ઉગ્યો, વ્હાલા� ઘેર આવ્યા;
કામ કાજ મને કાંઈ ન �ુઝે, મોહન� મન ભાવ્યા ........... ટ� ક
આ� માર� મન આનંદ અિતઘણો, પાથરણાં પથરા�ુ;ં
� ૂવા ચંદન૧ કસ્�ુર�ના, છાંટ�ણયા છંટા�ું ........................ ૧
પ્રેમ આણીને � ૂ�ંુ સાિથયા, તોરણ દ્વાર� બંધા�ુ;ં
આરતી ઉતા�ંુ મારા �ૃષ્ણ�વણની, મોતીડ� વધા�ું ........... ૨
�ુઘર� ઘમક� ને ચાલે ઠમક�, સોના �બર૨ શોહ�;
કંઠ� હાર હાથે બા�ુ બંધ, લટક� િત્ર�ુવન મોહ� ................... ૩
�મ�મ �મ�મ �ુ ં તો ચા�ુ,ં �ુ�ન લોકો હસે;
ભલે મળ્યા મહ�તા નરસ�ઇના સ્વામી, િન�દનારા હાથ ઘસે... ૪
૧. �ુખડ

૨. આકાશ



ૐ



111



અનંત � ૂર



મા�ની સાખી (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૧૬)

મા� મસ્તક બેડ�ુ,ં વળ� પગ દાઝે પંથ �ૂર;
હ� ન આવ્યો પ્રાણ મે�લ
ુ ો, નદ�એ ન આવ્યા � ૂર ... ૧
મા� તારા દ� શમાં, નીપ�યા રત્ન ત્રણ;
એક મા�ુ �ૂજો ઢોલીયો, ત્રીજો ક�ુબા
ં રં ગ ................ ૨
મા� તારા દ� શમાં, ખાવા ખાંડ ખ�ૂર;
એક �ુઃખ માર� અિતઘ�ુ,ં માર� �ધણા પાણી �ૂર ........ ૩
મા� �સી પાતળ�, �સી ખાંડા ધાર;
સેજ પલંગથી લથડ�, મા� �ુકડા �આ
દો ચાર ........... ૪
ુ
મા� હાથ ગંગાજલ, �ટા ક�શ �ુકાય;
ચંદન ક�ર� છોડાવે, વ્હાલો, નાગ હ�ડોળા ખાય ............. ૫
મા� ઢોરા કરતાં ઢોર ભલો, ચર� જગલકો
ં
ઘાસ;
સાંજ પડ� �દન આથમે, મા� ઢોર કર� ઘરની આશ ....

૬

કસ્�ુર� ના�ભ વસે, � ૃગ �ુંઢ� બનમાંય;
ય� હ�ર �દયામાં બસે, � ૂખર્ ન �ણે કાંઈ ................. ૭
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133. શ્યામને કહ�જો ર� સંદ�શો
રાગ - મા� (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૨૦)

શ્યામને કહ�જો ર� , સંદ�શો, શ્યામને કહ�જો;
ઇચ્છા હોય ત્યાં �ુધી ર� , દ્વા�રકામાં રહ�જો ર� .............. ટ�ક
અક�ુર સાથે આવ્યા ર� , રથ બેસી બ�ે વીર;
ભર� સભામ� � ૂયા� ર� , દ્રૌપદ� ક�રા ચીર ...................... ૧
�ણી �ત �દવતણી ર� , �ણે ક�ધા બે બાપ ર� ;
મામો પોતાનો માય� ર� , તેને નાર� હણ્યા�ુ ં �ુ ં પાપ ... ૨
પરોણે ઘર ન વસે ર� , પડોશી ન ભાંગે ભીડ ર� ;
વીત્યા િવના નવ �ણીએ ર� , પ્રેમ િપ્રયાની પ્રીત ....... ૩
ગૌધે� ૂ ઘાસ �ુગે૧ ન�હ ર� , બ�આ૨ ન પીએ ક્ષીર૩;
શ્યામ િવના�ુ ં � ૂ�ુ ં ગો�ુ�ળ�ુ,ં � ૂના મઠ ય�ુના તીર ... ૪
ઉલ્લંધી૪ અબળા તણા ર� , ક�શવ ધરજો કાન;
બેઉ કરજોડ� િવન�ુ ં ર� , તા� ધર� નરસ�યો ધ્યાન ........ ૫
૧. ખાય

૨. વાછરડા

૩. �ૂ ધ

૪. અનાદર કરનારના અથર્માં અહ� વપરાયેલ છે .
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134. આવ્યા ર� આશ ભયાર્ વ્હાલા� અમો
રાગ - મા� (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૨૫)

આવ્યા ર� આશ ભયાર્ , વ્હાલા� અમો, આવ્યા ર� આશ ભયાર્;
વ�ધાયા મન ન�હ વળે પાછા, તાર� મોરલીએ પ્રાણ હયાર્ ... ટ�ક
�ુતને મેલી અમો પિતને મેલ્યાં, મેલી �ુલ મયાર્દા;
માત તાત િવસાયાર્ મોહન�, શ્યામ તમાર� કાજ ............... ૧
એવાં એવાં વચન �ુણી હ�ર હસીઆ, આપણે રમી�ુ ં રાસ;
મોટા �ુલના તમો મોહન�, �ુરો મારા મનડાની આશ ....... ૨
�ુદર
ં રાત શરદ �ુનમની, �ુદ
ં ર આસો માસ;
નરસ�યાના સ્વામી સંગે રમતા, રજની થઇ ષ�્ માસ .......... ૩

135. ��ું ર� રમતાં �દં ૃ ાવન
રાગ - મા� (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૨૬)

��ું ર� રમતાં , �દાવન,
ંૃ
��ું ર� રમતાં;
ક્ષીણ ખાંડ � ૃત મંહ� ર� ભેળ�ને, ક�� ું લાગે જમતાં .............. ટ�ક
મોટા �ુિનને ધ્યાને ન આવે વ્હાલો, યોગ દ� હ દમતા;
�ુ�ક્ત થક� અવતાર ભલેરો, હ�ર હરને ભજતાં .................. ૧
ગોપી ગોવાલાની ગોઠ મલીને, રમત �ડ� રમતાં;
નરસ�યાના સ્વામીની સંગે દમતાં, હવે રાખ્યા ભમતાં ર� ..... ૨
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136. ન�હ મળે

અનંત � ૂર



ભગવાન

રાગ - મા� (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૨૭)

ન�હ મળે ભગવાન, વૈરાગ્ય િવના, ન�હ મળે ભગવાન;
સ્મરણ દશર્ન �કયે હાથ કર�, ભયો આતમજ્ઞાન ........

ટ� ક

વૈરાગ્ય �ુકદ� વ�એ ભોગવ્યો, �ુવ પ્રહ્લાદ �બર�ષ;
તે ખ્યાિત �ાંથી નાગર, િમથ્યા૧ કર� િવવાદ ............. ૧
વૈરાગ્ય ન�હ તો હતો િવ�ુરને, તે પામ્યા દ� વમોરાર;
તાર� પેઠ� કોઈએ ન ગાયો, ઉઘાડ�ો ભંડાર ................ ૨
લપટપણે હાર નવ મળે , એ રઢ માયા લાગી;
સહચરાનંદ સ્વામી એમ કહ�, નરસ�યો થયો વૈરાગી ..... ૩
૧. નકામો
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અનંત � ૂર



137. ચલના ર� મેર� ભાઇ
રાગ - �બહાગ (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૩૫)

ચલના ર� મેર� ભાઇ, મારગ, ચલના ર� મેર� ભાઇ;
�દન દશ આગે �દન દશ પીછે , મત કોઇ કરો ર� બડાઇ ..... ટ� ક
કા�ક
ુ ો ઘર પાંચ કોસ પર, કા�ક
ુ ો દશવીશ;
સંતનકો ઘર િનજ�ુર�માં, રામનામ �ુગદ�શ ................... ૧
આ હાટવાડ� સોદ� આયો, ક� દ� ક� ક� પાયો;
તોટા બ્હોળા સોહ� �ણે, �ણે એ હાટ લગાયો .................. ૨
તેરા િશર પર જમ છે વૈર�, અજ�ુ સમજ મેર� ભાઇ;
કહ� કબીર સોઇ જન ઉગયાર્, �ણે સમયાર્ ર�ુરાઇ .............. ૩

138. ઘર કર દ�રયા માંહ�
રાગ - �બહાગ (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૩૬)

ઘર કર દ�રયા માંહ,� મચ્છ�, ઘર કર દ�રયા માંહ;�
શીલર તોરા દો �દન બાસા, �તકાલ કહાં �શી .............. ટ�ક
જહાં ન�હ �લ જહાં ન�હ ઢ�મર, જહાં ન�હ બંશી બ�ય;
અમર લોક જહાં મરણ ન પાવે, ઉત્પિ� પ્રલય ન�હ ......... ૧
સબસે બડ� સબ ડ�ક� તેર�, સબ ક� હ�યાં માંહ�;
કહ� કબીર �ુનો ભાઇ સા�ુ, ગ્રહો શબ્દ ક� બાંય ................. ૨
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અનંત � ૂર



139. ક� સે ક�ં ુ તોહ� રા�
રાગ - �બહાગ (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૩૭)

ક� સે ક�ંુ તોહ� રા�, રામરાય, ક� સે ક�ંુ તોહ� રા�;
બંદગી ચોર ન વાલે હ�ુર, ઐસા તો મ� પા�૧ ............... ટ� ક
પાંચે ચોર૨ કર �ફરાના૩, ઉન સંગ �દવસ �ુમાયા;
ઉનસંગે ર�ુ ં ક� ક�ંુ તેર� બંદગી, કોન કોન સમ�� .......... ૧
ઉનસંગે ર�ુ ં તો �ુ ન�હ પા�ુ,ં દ� ત બોજ િશર ભાર�;
દોજખ૪ ભ�સ દોઉ હમ ત્યાગે, મ� ર�ુ ં પનીયાં૫ �ુમ્હાર� ..... ૨
િન�ા�ુર૬ કર ન�હ પાઉ, ઘટ હ� બીચ િનવાસા;
તખ્ત તર� �૭ મારગ માંહ�, ઉનકા જબ તમાસા૮ .............. ૩
કહ� કબીર �ુનો ભાઈ સા�ુ, એ સબ �ુઠ� બા�;
નામ િવના કોઈ પાર ન પાવે, કહાં પં�ડત કહાં કા� ........ ૪
૧. િનબર્ળ પાપી
૨. કામ, ક્રોધ, મદ, લોભ ને મોહ એ પાંચ ચોર
૩. ફરતા રહ� છે
૪. નરક
૫. પિનહાર� �ી
૬. િનસાસો
૭. સ્થાન
૮. લીલા
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140. આજ રહો મેર� પ્યાર�
રાગ - �બહાગ (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૩૮)

આજ રહો મેર� પ્યાર� , ર�ુવર, આજ રહો મેર� પ્યાર� ;
યદ્યિપ તાત �દયો વન �ુમકો, ક�જો ગમન૧ સવેરા ......... ટ� ક
ક� મિત �ફરત રા� દશરથ ક�, �કસ�બધ ના પલટાઈ૨;
ક� કર ગ્રહ� ક� કયી રાખે, ઐસે મૈયા �બચાર� ..................... ૧
�ુનત બચન જ�ુની ઐસી ભાખે, આજ વ્રત ભયો ર� અમાર� ;
�ફર અયોધ્યા કાલ આય�ગે, કર� દં ડવત૩ સધારો .............. ૨
તબ �ુિછ�ત૪ ભયે કૌશલ્યા, વ્યા�ુલ ભયી સબ નાર;
�ુલસીદાસ પ્ર�ુ �ૂર ગયે વન, ચલત નયન જલધાર ....... ૩
૧. જજો
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૨. બદલી શકાય ન�હ

૩. પ્રણામ

ુ
૪. બે�દ્ધ
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141. કહાં જો પઢાઈ મેર� માતા
રાગ - �બહાગ (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૩૯)

કહાં જો પઢાઈ મેર� માતા, ર�ુવર, કહાં જો પઢાઈ મેર� માતા;
�ુ� ુ �ુવન �ુ� ુ િસ�હાસન, ન�હ ઘર દશરથ તાત ............ ટ�ક
િધ�્ જ�ુની િધ�્ તેરો �વન, કર� કપટ �ુખ બાતા;
સેવક રાજ કરો �બન ઠાકોર, �ક લખ્યો હ� િવધાતા ......... ૧
કૌશલ્યા �ુદન કર� અિતભાર�, િશિથલ ભયે સબ ગાત;
કહાં જો ક�ંુ જ�ુની દોષ લાગે, ન�હ તો ક�ંુ આપઘાત ...... ૨
દોઉ ભ્રાત સંગે ર�ુવીરની, ન�હ કોઈ સંગ ને સાથ;
�ુલસીદાસ કૌશલ્યા ક� �ુત, અવધ બઢ� ર�ુનાથ ............. ૩

142. �મુ ઘર �ઓ મેર� વીર
રાગ - �બહાગ (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૪૦)

�ુમ ઘર �ઓ મેર� વીર, ભરત�, �ુમ ઘર �ઓ મેર� વીર;
�ુદન કર� કૌશલ્યા મૈયા, જઈને ધરાવો ધીર .................... ટ�ક
� ૂખ� કો ક� ભોજન દ��, નગ્ન કો પટ ચીર;
અવધ�ુર� કો રાજ કરોગે, ન્હાજો સર�ુ નીર .................... ૧
સીતા સરખી સતી જતી સંગાતે, ચાલી હ� સ�ુદ્રક� તીર;
�ુલસીદાસ કૌશલ્યા ક� �ુત, િમલ િમલ િવનવે વીર .......... ૨
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143. બાજત ય�નુ ા તીર
રાગ - �બહાગ (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૪૧)

બાજત ય�ુના તીર, �ુરલી, બાજત ય�ુના તીર;
શબ્દ �ુની ઉઠ� ધાયે વ્રજબાલા, િવસર� તનકા ચીર ... ટ� ક
ચારો ચરતાં ગૌધેન મોહ્યાં, બછડા તજ ગાયા ક્ષીર;
�ુ�રજન મોહ્યાં �ુિનજન મોહ્યાં, મોહ્યાં રાય ગંભીર ....... ૧
�દાવનમ�
ંૃ
રાસ રચ્યો હ�, સોળશે ગોપી ને જ�ુવીર;
�ુનક� પ્ર�ુ�ક� મોરલી, �સ્થર રહ્યો ય�ુના ક� નીર ....... ૨

144. હ�ર ને મનાવી ઘર લાવો
રાગ - �બહાગ (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૪૨)

હ�ર ને મનાવી ઘર લાવો, ઓધવ�, પ્ર�ુ ને મનાવી ઘર લાવો;
� હ�ર કહ�શે તે અમો કર��ુ,ં �મ તેમ કર� સમ�વો ....... ટ� ક
બાલપણાની પ્રીત સંભાળો, એકવાર ગો�ુળ આવો;
મીરાં કહ� પ્ર�ુ �ગ�રધરના �ુણ, આવ�ું �ુ ં તલસાવો ........ ૧
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145. શ્યામ�ળયા સાથે રમીએ
રાગ - �બહાગ (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૪૩)

સાથે રમીએ ર� શ્યામ�ળયા, સાથે રમીએ;
�યાં ભીડ પડ� આપણને, ઉગાયાર્ નાથે ....................

ટ� ક

ધન્ય �વ્�ુ ં આહ�ર ક��ંુ , હ�રએ ઝાલ્યા હાથ;
ચૌદ લોકમાં થયા �ણીતા, બળવંતની બાથ૧ ..........

૧

આગે તારા �ુણ સાંભળ�, વેદતણી વાટ� ;
નરસ�યાના સ્વામી સંગે રમતાં, નાગરની ન્યાત .......

૨

૧. સહારાના અથર્માં



ૐ
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સોરઠની સાખી (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૪૪)

સોરઠ રાગ સોહામણો, સોરઠ �ુઘડ દ� શ;
સોરઠ સ�ુણી �ુદર�,
ં
�ના લંબા લંબા ક�શ ....................

૧

સોરઠ મીઠ� રાગણી, કણષલે મીઠ� �ુવાર;
બં� ુ મીઠ� માર� ગોઠડ�, રણમીઠ� માર� તલવાર .............

૨

સોરઠ �ુઘડ માણસો, ત્યાં �ું કર�એ વ્યાપાર;
� ર� નફ્ફટ માનવી, તેને ઉભા ઉભા �ુહાર ..................

૩

સોરઠ રાગ �ુહામણો, �ુખસે �ુ�ો ન �ય;
�મ �મ ભાંગે રાતડ�, તેમ તેમ મીઠડો થાય ...............

૪

સોરઠ �ુડો ના સ�યાર્, ના ચઢ�ો �ગ�ર �ગરનાર;
� ના ન્હાયો ગંગા ગોમતી, તેનો એળે ગયો અવતાર ...

૫

સોરઠ િસ�હલદ્વીપની, તપશી ઉભા દ્વાર;
�ભક્ષા દો રાણી સોરઠ�, મારો સંગ ચાલ્યો ક�દાર ............

૬

સોરઠવાસી દ્વા�રકા, દ� ખે ઉ�મ દ� શ;
મ�ુરામ� હ�ર જન્મ્યા, વ્હાલો વસ્યો સોરઠ દ� શ ...............

૭

સોરઠ પા�ો �બલો, �ુડલો રહ્યો લોભાઈ;
ચં� ુ તો પ્રસાર� િપયા કર� , રા� રં ગ ભ��યો �ઈ ..........
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સોરઠ દ� શ �ુહામણો, �ુજને મેવાના કોડ;
રત્નાગર સાગર �ુઘવે, ત્યાં રાજ કરો રણછોડ .........

૯

કહાં જોગી �ુબર્લ ભયો, કોણ ભલો તારો દ� શ;
�ુજ કારણે રાણી સોરઠ�, લીધો જોગીનો વેશ ..........

૧૦

સોરઠ� �ુજને પારખી, સાત સાહ�લી માંય;
�મ ઝ�ુક� વીજલી, પેલા કાલા આભ માંય ............

૧૧

146. વ્યવહારના છો વા�
રાગ - સોરઠ (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૪૬)

વ્યવહારના છો વા�, નાથ�, વ્યવહારના છો વા�;
�ુબ્�ને તમે કમલા ક�ધી, રતી એક ચંદન સા� .............. ટ� ક
તાં�ુલને સ્વાદ� ધાયા, મન�ું ઠ�ુ� તમા�ંુ ;
િપ્રય �ુદામાનો વૈભવ જોતાં, અમરા�ુર� ઓવા�ંુ ............. ૧
બ�લરા� પ્રત્યે મ�હમા યાચી, થઈ આવ્યા છો અધ્યા�ંુ ;
પાતાલની તેને પદવી આપી, ઈન્દ્ર ત�ુ ં �ુખ સા�ંુ ........... ૨
દ્રૌપદ�નાં પટ�ુળ � ૂયાર્, એ �ુત તાંતણે સા�ંુ ;
નરસ�યાના સ્વામી નટ નાગરમ�, અમને પા�ું તમા�ંુ ....... ૩
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147. �ગ�રધર પ્રીતમ પ્યારો
રાગ - સોરઠ (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૪૭)

�ગ�રધર પ્રીતમ પ્યારો, રાણા� માર� , �ગ�રધર પ્રીતમ પ્યારો;
હ� ઘટભીતર ઘટ�૧ુ ં સે ન્યારો, સબકો સ�નહારો ............... ટ� ક
ધના ભગત કો ક્ષેત્ર૨ નીપ�વ્યો, નામ કો છાપ છવાંયો;
કબીરા ક� ઘર પોઠ૩ જ લાયે, આપ ભયો વણ�રો૪ .......... ૧
િવષ ર� ફ�ડ� ને વ્હાલે િવષયા ક�ધી, ભક્ત ચંદ્રહાસ ઉગાય�;
ગૌતમ નાર� અહલ્યા તાર�, ક�ર �ુ�ુંબ સબ તાય� ............ ૨
ગજ ક� કારણે પ્ર�ુ પેદલ ધાયા, દ્રૌપદ�કો ચીર બઢાયો;
�હરણાકંસ કો ઉદર િવડાય�૫, જન પ્રહ્લાદ ઉગાય� ............. ૩
મીરાં કહ� પ્ર�ુ �ગ�રધરના �ુણ, સબ સંતનકો પ્યારો;
જન્મો જન્મ ક� દાસી �ુમ્હાર�, કહો રાણા કોણ િવચારો ....... ૪
૧. શર�રથી �ુ દો જ
૨. ખેતર
૩. પ�ુ ઘર નંખાતી બેવડ� �ુણ અથવા વણ�ર
૪. વણ�રનો મા�લક
૫. ચીર� નાંખ્યો
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148. ખેલે રાત �ધાર�
રાગ - સોરઠ (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૪૮)

ખેલે રાત �ધાર�, તારો જન, ખેલે રાત �ધાર�;
દસ પાંચ િમલકર વૈષ્ણવ આયે, �ુઓ મન િવચાર� ......... ટ�ક
ડા�ુ૧ ભરકર ઘ� કો લાયે, ઉપર નાંખી થાળ�;
�ગણ આયે હડસેલો૨ �દનો, સાંભળ �ુલ�ણા નાર� .......... ૧
વહા�ુ ં વાશે ત્યાર� પગીઓ૩ આવશે, શી ગિત થાશે માર�;
ઝરમર ઝરમર મે�ુલો વરસ્યો, પ્ર�ુ�એ વાત �ુધાર� ...... ૨
સંતને કારણે ચોર� ક�ની, મરણ ક� શંકા ન આણી;
ઘાટમદાસ �તકો મેણો, આયે શરણે �ુમ્હાર� ................... ૩
૧. ટોપલી
૨. ધ�ો
૩. ચોક� કરનારો
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149. ન�હ આવ્યા ર� ન�હ આવ્યા
રાગ - દ� શી ફ�ર સોરઠ / સોરઠ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૫૩)

ન�હ આવ્યા ર� ન�હ આવ્યા, નાથ�, ન�હ આવ્યા;
મળ� મ�ુરામ� મો�હની નાર, ગો�ુ�ળ�ુ ં ક�મ ભાવે૧;
આગળ હતા ગોવા�ળયા, થયા મ�ુરાના રાય;
કહો ભાઇ ગો�ુલમ� ક�મ રહ�વાયે, િનત િનત દોહવી૨ પડ� ગાય ..... ૧
મ�ુરામ� હ�ર શાલ �ુશાલા૩, નાના િવધના વાગા;
ગો�ુ�ળ�ુ ં મેલીને વ્હાલો નાશી ગયો,
કાળ� કામળ� ઓઢવાને ધાગા ..... ૨
કંસરાયની દાસી �ુબ્�, �ુધી
ં ને વળ� ખોડ�;
કાળ� �ુબ્� ને કાળો કહાન�, સરખે સરખી જોડ� ..................... ૩
�દ
ંૃ ાવનની �ુંજ ગ�લનમ�, હ�રએ રમાડ�ો રાસ;
નરસ�યાનો સ્વામી અમને મેલી ગયો, કર� ને ગયા િનરાશ ......... ૪
૧. ગમે
૨. �ૂ ધ કાઢવાની �ક્રયાને દોહ�ુ ં કહ�
૩. ર� શમી વ�
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150. દ� ખી દ� ખી શ્રી રામ�કો �પ
રાગ - દ� શી ફ�ર સોરઠ / સોરઠ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૫૪)

દ� ખી દ� ખી શ્રી રામ�કો �પ, જનકરા� મોહ� રહ્યા;
રા� �ુછે �ુનો ઋિષરાય૧, એ દૌ બાલક કોના;
કોણ નગર�મ� જન્મ �લયો હ�, કહો � કહાં ક� વાસી ............. ૧
ઋિષ બોલ્યા �ુનો રા��, અયોધ્યા ક� વાસી;
રા� દશરથ ઘર જન્મ �લયો હ�, �ુરણ૨ બ્રહ્મ અિવનાશી૩ ... ૨
દ� શ દ� શ ક� રા� આયે, ઔર �ુિનયા � ૂપાલા;
બ્રહ્મા બૈઠા ને મહાદ� વ બૈઠા, ધ�ુષ ઉઠાયો ક�ન �ય ..........૩
જબ ર�ુનાથે ધ�ુષ ઉઠાયો, સભા રહ� �ુરઝાઇ૪;
ગોર� ગોર� તનીયા � ૃગ લોચિનયા૫, ઇન પર ડાર� વરમાલા..૪
ધન દશરથ ધન કોશલ્યા મૈયા, �ણે હ�ર ગોદ ખેલૈયા;
�ુલસીદાસ પ્ર�ુ �પ િનહા�ં, જન્મો જન્મ યશ ગા� ........... ૫
૧. ઋિષ િવ�ાિમત્ર
૨. � ચેતન તત્વ સચરાચરમાં વ્યાપીને રહ�� ું છે તે તત્વને � ૂણર્
૩. � િવનાશી નથી તે
૪. સ્તબ્ધ બની ગઈ
૫. �ખો
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151. મને કાન� જોયાના કોડ
રાગ - દ� શી ફ�ર સોરઠ / સોરઠ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૫૯)

મને કાન� જોયાના કોડ૧, સૈયર ચાલોની;
દહ�ર� દહ�ર� દ�વા ક�ંુ , �ુ ં �ુ�ુ ં શંકર િશવ;
ુ ી સેવ .................... ૧
શ્યામ�ળયા વર પામવા, �ુ ં ક�ંુ શં�ન
ચંદનભર� તલાવડ� ર� , મોતીએ બાંધી પાળ;
કાન� �ુએ �ડા ધોિતયાં૨ ર� , રાધા પાણી લઇને હાર ......

૨

સા�ુ અમાર� જશોમતી, સસરા શ્રી નંદલાલ;
કંથ કોડ�લો મારો કાન� ર� , મા�ુ સાસ�ંુ ગો�ુળ ગામ ....... ૩
ગાઇ શીખે ને સાંભળે ર� , હ�ર રાધાનો રાસ;
તે નર વૈ�ુંઠ પામશે ર� , �ુણ ગાયે નરસ�યો દાસ .............. ૪
૧. ઈચ્છા
૨. �ુ�ુષોએ પહ�રવા�ુ ં વ�
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152. મારો િપ� ુ પરઘેર �ય
રાગ - દ� શી ફ�ર સોરઠ / સોરઠ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૬૦)

મારો િપ�ુ પરઘેર �ય, કહો સખી �ુ ં કર�એ;
ક�મ એકલ�ું રહ�વાય, િવયોગે૧ મર�એ;
�પ જોઈએ તો રિસયો �ડો, પ્રાણની જોડ� પ્રીત;
અણ તેડ�ો �ગ�ણયે આવે, એવી તે એની ર�ત ..........

૧

બોલાવ્યો બોલે ન�હ તો, કોને કહ�એ વેણ;
શેર�એ ર� �યાં સામો મળે , વ્હાલો નીચા ઢાળે નેણ .......

૨

છળભેદમાં૨ છાનો ફર� , વાયદા અમને દ� વાય;
નરસ�યાના સ્વામી �તયાર્મી, હ�ર અરધવાથી૩ ઓળખાય... ૩
૧. િવરહમાં
૨. કપટમાં
૩. � ૂ� કરવાથી
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ક�દારાની સાખી (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૬૪)

ક�દારો જબ ક��એ, �ુખે જપીએ રામ;
અવર રાગ સૌ દ� વતા, માર� ક�દારો ભગવાન .............

૧

ક�દારો �ુંકણ લવે, મોર લવે મલ્હાર;
�ું �ું લવે બાઈ શંખણી, તાર� �ુત્ર ન લખ્યો લલાટ ...

૨

ક�દારો જબ ક��એ, આધી ર� ન જબ �ય;
મ� �ુતી ભરિન�દ્રા મ�, િપયા કોન �ુઘડ નર ગાય ........

૩

જલધારા નયણે ઝર� , �ુદન કર� તેણીવાર;
વ્રજનાર� િવઠ્ઠલ િવના, પામી �ુઃખ અપાર .................

૪

153. ધન ધન ર� ગો�ુ�લ� ંુ ગામ
રાગ - ક�દારો (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૬૫)

ધન ધન ર� ગો�ુ�લ�ું ગામ, ધન આ ધરતીને;
માર� વ્હાલે ક�નો િવશ્રામ, ધન આ ધરતીને;
ધન ર� કહ�એ પેલા ઝાડ કદમને, ઝાડ તળે બેઠા ભગવાન;
ઝાઝાં ઝાડવાં �મી રહ્યાં ર� , પ્ર�ુ�ને કર� પ્રણામ .............. ૧
ધન ર� કહ�એ પેલા નીર ય�ુનાને, ત્યાં બેસી હ�ર ન્હાયા;
ધન ર� કહ�એ પેલી વાંસલડ�ને, પ્ર�ુ�ના �ુખ પર વાગે ... ૨
ધન ર� કહ�એ પેલા મોર પ�છને, મોહન �ુગટ �બરા�;
ધન ર� મહ�તા નરસ�ઈની �ભલડ�, હ�તે હ�ર�ુણ ગાયા ...... ૩
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154. તમે ક�મ આવ્યા વ્રજનાર
રાગ - ક�દારો (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૬૭)

તમે ક�મ આવ્યા વ્રજનાર, મં�દર પરહર�;
પરહયા� નાનેરાં બાળ, હો વ્રજની �ુદર�;
ં
મધ્ય િનશા �ડાં મં�દર ત�ને, આવ્યાં છો વનમોઝાર૧;
એક એકથી દ�સો અિત�ડાં, તમો છો �ુલવંતી નાર .......... ૧
વેદ �ુરાણમાં �ુન્યો હશે, �ીને ભજવા કંથ ર� ;
ધમર્ તમારો તમને કહ�એ, �ૂઓ િવચાર� �ચ� ................. ૨
મન િવમાસી ગોપી અબલા ઊભાં, તમે �ુ ં કહો છો પ્રાણ �વન;
અમે ભ�એ વનમાળ� વ્હાલો, એમ િવનવે ગોપીજન ......... ૩
૧. વનમાં
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155. તમો આવો �દં ૃ ાવન ર�
રાગ - ક�દારો (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૬૮)

તમો આવો �દાવન
ંૃ
ર� , હ�ર અમો રાસ રમીએ;
મારા જોબિનઆ �દન ર� , કમર્લડો૧ જમીએ;
ભોળવીને ભમ�૨ � ૂલાવી, ઘરથી હડ� ૂત ક�ધા;
હ�ત તણો મને સ્નેહ લાગ્યો, હ�રએ વાળ્�ું મન મન મા�ંુ ... ૧
�ુદર
ં �ુખ શાને દ� ખાડ�ુ,ં અમાર� નટવર જો�ુ;ં
તે તમાર� છબી છોગાળા૩, �ુખથી મ� મોરલી �ુણી ........... ૨
થઈ મસ્તાન૪ પ્રેમ ઘેલી, રામ�ૃષ્ણ પ્ર�ુની સંગે રમતા;
મીરાં કહ� પ્ર�ુ �ગ�રધરના �ુણ, ચરણ કમલ બંધાઈ .......... ૩
૧. સાથવો અથવા દહ�, ��ંુ , મી�ુ ં નાંખી તૈયાર કર� લો ભાત
૨. � ૂલમાં-ભ્રમમાં
૩. �ુદર,
ં
મસ્તીખોર
૪. મગ્ન
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156. તાર� મોરલીએ મોહ્યાં
રાગ - ક�દારો (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૬૯)

તાર� મોરલીએ મોહ્યાં, ઘેલી ક�ધી �ગરધાર�એ;
મ� કામકાજ સૌ ખોયાં, ઘેલી ક�ધી �ગરધાર�એ;
દોણી૧ લઇ ગૌ દોવા૨ બેઠ�, સાડ� ભ�� નવ �ણી;
નાવલીઆને૩ નેતર� ૪ બાંધ્યો, ઘરનો તે ધારણ૫ �ણી ...... ૧
તાવ્યા ઘી તક્રમાં૬ ર� ડ�ાં, પયમાં૭ ર� ડ�ાં પાણી;
વાછરડાં વરાંછે મ�, બાળક બાંધ્યા તાણી ........................ ૨
સા�ુ કહ� વ�ન
ુ ે વાંતર૮ વળગ્�ુ,ં આકં�ડયા ઉતરાવો;
નણંદ કહ� ભાભીને બાંધો, એને સાન કર� સમ�વો .........

૩

�દયર કહ� એણીપેર� �ુ ં ��ુ,ં એ�ુ ં મન મોરલીએ મો�ુ;ં
નરસ�યાના સ્વામી સંગે રમતાં, ભવનાં �ુઃખ ખોયાં .......... ૪
૧. માટ��ુ ં વાસણ
૫. મા�લક

૨. �ૂ ધ કાઢવા

૬. છાસમાં

૭. �ૂ ધમાં

૩. પિતને

૪. છાસ તાણવાના દોરડાથી

૮. � ૂત
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157. હ�રએ માયાર્ મોહના બાણ
રાગ - ક�દારો (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૭૦)

હ�રએ માયાર્ મોહના બાણ, વાગી તાર� વાંસલડ�;
કોઈ એક િપ�ુને પીરસતી ર� , તે માગતો રહ્યો અ�;
કોઈએ ધાવતાં બાળ વ�ટ�ા૧, માયા મન ન�હ આણી ..... ૧
રોક� કોઈની નવ રોકાઈ ર� , એના પ્રાણ થયા આધીન;
િવરહની વ�ધી વ્યા�ુલ થઈ, તે આવે ઉઘાડ� �ગ ..........

૨

િશશ �બોડો વાળતી, કોઇનો પાલવ �ટ� �ય;
ર�સ કર� પહ�ર� ફર�ને, એક પલક પે �ુગ �ય ..............

૩

અબળાંએ આ� ૂષણ પહ�યા�, કાંઈ િવપર�ત થયાં શર�ર;
કોઈ કોઈ ને પરખે ન�હ, �દાવન
ંૃ
ચાલી હાર .................. ૪
ચ�ુરા૨ થઈ ચરણે લાગી ર� , છોડ� દ�ધો સંસાર;
રામ�ૃષ્ણ પ્ર�ુ પાત�લયા�, એવા નવલનંદ �ુમાર .......... ૫
૧. છોડ�ા
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158. આવે આવે ર� નંદ�નો લાલ
રાગ - ક�દારો (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૭૧)

આવે આવે ર� નંદ�નો લાલ, હો લટક� આવે;
છોગાળો ર� મીઠો ર� લાલ, માર� મન ભાવે;
આણી શેર�એ �ુ ં �લડાં વેરા�ુ,ં ચાલી ચ�ુર વર આવે;
બ�ુ �ુણવંતા માર� મં�દર� પધાયાર્, પ્રેમ ધર� બોલાવે ......

૧

મી�ું ર� હસ�ુ ં મોહન� તમા�ંુ , મારા ��દયામાં સાલે;
લાજ ત�ને ઉર લપટા�ુ૧ં , જો મા�ંુ ચાલે .....................

૨

તમ સમ વ્હા�ું માર� કોઈ ન�હ, �ું �દ�એ સાટ� ૨;
શેર�એ ની�ુ ં િનહાળ� ચા�ુ,ં �ુ�ન લોકો માટ� .................. ૩
� � મોટમ દ�� મારા વ્હાલાને, તે શોભા સૌ તમને;
અમે િવઠ્ઠલ�ના વ્હાલા કહ�વાઈએ, એટલો લાભ અમને ... ૪
�ગ�ણયે પ્ર�ુ હો મારા આગળ, િનત પ્રત૩ દ� જો ર� ખા૪;
રામ�ૃષ્ણ પ્ર�ુ ભાગ્ય અમારા, �ુમ�ુમની ર� ખા .................. ૫
૧. લગા�ું

૨. બદલામાં

૩. પ્રતીક િનશાની

૪. ઝાંખી
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159. હ�ર તારા લટકા ઉપર�વાર�
રાગ - ક�દારો (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૭૨)

હ�ર તારા લટકા ઉપર�વાર�, લટકતો કા�ુડો;
લટક�૧ ત્યાર� ધે� ુ જ મોહ્યાં, લટક� વાછ�ંુ છાંડ�;
�દાવનનાં
ંૃ
પક્ષી મોહ્યાં૨, મોર કલા૩ બ�ુ ં માંડ� .......... ૧
લટક� ત્યાર� �ુગ જ મોહ્યાં, મોહ્યાં � ૃક્ષને વેલી;
ગોરસડાં વેચતાં મોહ્યાં, ગોપી થઈ સ�ુ ઘેલી ...........

૨

લટક� ત્યાર� �ુ�રનર૪ મોહ્યાં, જોગી સેવા �ચે૫;
રામ�ૃષ્ણ પ્ર�ુ લટક� મોહ્યાં, તારા �ુણ ગાઈને નાચે .... ૩
૧. પ્રેમભર� મસ્તી-વતર્ન
૨. મોહ પામ્યા
૩. � ૃત્ય-નાચવા
૪. દ� વલોકો
૫. માંગે
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160. �ંુ તો વાર� ને બ�લહાર�
રાગ - ક�દારો (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૭૩)

�ુ ં તો વાર� ને બ�લહાર�, �ુદર
ં શ્યામ�ળયા;
તાર� �ખલડ� અ�ણયાસ, નંદના નાનઢ�ાં;
મં�દર� હમાર� આવો મોહન�, આ પાસે છે પે�;ું
સ્નેહતણા �ુખડલી લઈને, �ુખડા આગળ મે� ું ..............

૧

તેર� દહાડાના મોહન�, મારા મારગડામાં મળતા;
મીટ જ મીટ જ મળ�ને હસતાં, �ગે અમીરસ૧ ઢળતાં ..... ૨
�ુ ં કર�એ અબલાં અવતયાર્, ઓ�ં તપ છે �ગે;
નહ�તર શ્યામ સર�ખાં થઈ, રમતાં પ્ર�ુ�ને સંગે ...........

૩

�ુગે�ુગની મ� ક�િત� સાંભળ�, મત માર� હર� લીધાં;
�ૃષ્ણદાસ પ્ર�ુ વ્હાલપણામ�, વેચાતાં કર� લીધાં .............

૪

૧. અ� ૃત
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થાળનાં પદો

161. આરોગો � ૃિસ�હ મહાપ્ર� ુ
રાગ - ધનાશ્રી (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૭૪)

આરોગો � ૃિસ�હ મહાપ્ર�ુ, આરોગો � ૃિસ�હ;
છપ્પન ભોગ છત્રીસે ભોજન, નાનાિવધ ક� રં ગ ........

ટ� ક

લ�મીભોજન આપ સંભાય�, મનમ� ધાય� ઉમંગ;
પતવાળાં૧ નારદ�ુિન લાયો, જલભર લાયે ગંગ ......

૧

ભાવપ્રીત કર ભોજન ક��, �ુમ મેર� પ્રાણ આધાર;
�તર ક� ગત �તયાર્મી૨, સબ �બધ �નનહાર ......

૨

આરતીસા� ઇન્દ્ર લઇ આયે, �ૂર �કયો પટ ચીર૩;
ં ન૫ ચમર ઢોળાવે, ગાયે દાસ કબીર .....
સનક૪ �ુનદ
૧. બાજ-પ્રસાદ માટ� � ુ ં સાધન

૨. પરમાત્મા

૩. ઓઢાડ�લ કપડાનો કટકો

૪. ઋિષ�ુ ં નામ

૫. ઋિષ�ુ ં નામ
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162. આરોગો ર�વુ ીર મહાપ્ર� ુ
રાગ - ધનાશ્રી (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૭૫)

આરોગો ર�ુવીર મહાપ્ર�ુ, આરોગો ર�ુવીર;
પ્ર��લ્લત૧ હોયે પીરસે જ�ુની, ઢોળત શીતલ સમીર ... ટ� ક
કંચનથાળ જ�ડત કટોરા, મેવા મીઠાઇ અ�ુખીર;
છપ્પન ભોગ છત્રીસે ભોજન, નાનાિવધ ક� રં ગ ......... ૧
રામ હ� લ�મણ ભરત શ�ુઘ્ન, રા�ત ચાર� વીર;
જનક�ુતા ઝાર� લઇ આયે, સર�ુકો નીર ................. ૨
� ૂવાચંદન ઔર અગર �, અચર્ત શ્યામ શર�ર;
આચમન કરક� બીડાં લી�, ગાવે દાસ કબીર ............. ૩
૧. આનં�દત
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163. વ્હાલો મારો લાકડ� લાડવા કર�
(નાદબ્રહ્મ પદ-૨૭૬)

વ્હાલો મારો લાકડ� લાડવા કર� , વ્હાલો મારો લાકડ� લાડવા કર� ;
લીલી કર� વ્હાલો પીલી કર� મનષા, રસના વાડકા ભર� ર� .... ટ� ક
પાતળ� �ુર� ઘી માં બોળ�, જશોદા� �ુખમાં ધર� ર�
નંદબાવાને ખોળે બેસી, રસના �ુટડા
ં
ભર� ર� .....................

૧

ગોપીગ્વાલ સૌ હસીને બોલાવે, નાના ખેલ કર� ર�
�ુરદાસ ધન ધન જશોદા, જોઈ જોઈ નયણા ઠર� ર� ........... ૨

164. જો ર� બેની ગોવાલામ� ગોિવ�દ�
(નાદબ્રહ્મ પદ-૨૭૮)

જો ર� બેની ગોવાલામ� ગોિવ�દ�, કમર્લડો જમે;
યજ્ઞ કર� તેને સવપ્ને ન�હ આવે, આહ�રડામ� રમે .............

ટ� ક

આપ આપ સૌ ભાથાં લઈને, પ્ર�ુ આગળ નાંખે;
નાનિવધના શાક પાક લઈને, �દવરાવ ચાખે ................

૧

બ્રહ્મા�એ મન િવમાસ્�ુ,ં મીનત�ુ ં �પ લી�ુ;ં
જલ જ�ુનામ� કર પ્રક્ષાલે, મહાપ્રસાદ પામીને ..................

૨

�તયાર્મીએ તત્ક્ષણ �ણ્�ુ,ં બ્રહ્મ મીનતણા �પે આવ્યા;
નરસ�યાના સ્વામી ચ�ુર િશરોમણ, કામણીયે કર લ્હોયા ..... ૩
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થાળ વખતેની સાખી
રામ કહ� �ુખ ઊપ�, �ૃષ્ણ કહ� �ુઃખ �ય
મ�હમા મહાપ્રસાદ કો ખોવો પ્રીત લગાય ... સીયાવર રામચંદ્રક� �
�ુલસી ઇસ સંસારમ� ભાત ભાત ક� લોગ
સબસે �હલિમલ ચા�લયે, નદ� નાવ સંજોગ ... સીયાવર રામચંદ્રક� �
�ચત્ર�ૂત ક� ઘાટ પે ભયી સંતન ક� ભીડ
�ુલસીદાસ ચંદન ઘસે, િતલક કર� ર�ુવીર ... સીયાવર રામચંદ્રક� �
રામ ઝરોખે બૈઠક� સબકા �ુજરા દ� ખ
�સી �જનક� ચાકર� ઐસા ઉનકો દ� ત ... સીયાવર રામચંદ્રક� �
દયા ધરમ કા � ૂલ હ�, પાપ � ૂલ અ�ભમાન
�ુલસી દયા નવ છાં�ડયે, જબ લગ ઘટમ� પ્રાણ ... સીયાવર રામચંદ્રક� �
એક ઘડ� આધી ઘડ� આધી મ� �ુની આધ
�ુલસી સંગત સા�ુ ક� કટ� કો�ટ અપરાધ ... સીયાવર રામચંદ્રક� �
કબીરવડ ક� બેટ પે ભયી ભકતનક� ભીડ
કબીર� ચંદન ઘસે, િતલક કર� ર�ુવીર ... સીયાવર રામચંદ્રક� �
પ્રસાદ� લઈ પાવન થયા, પહ�ચ્યા મનના કોડ
ધન ધન નાગર નરસ�યો �ને ઘેર પધાયાર્ શ્રી રણછોડ..સીયાવર રામચંદ્રક� �
પવન�ુત હ�ુમાન ક� �
બોલો ભાઈ સબ સંતનક� �
બોલો ર� ભાઈ માત િપતા ક� �
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ધનાશ્રીની સાખી (‘શ્રી રામકબીર ભજનાવલી’, � ૃષ્ઠ-૧૭૭)

�ુખ ઉપન્યો �ુઃખ ગલ ગયો, ધન્યાશ્રી પહ�ચાન
ધન્યાશ્રી તબ �ણીએ, જબ િનત હોય કલ્યાણ ........ ૧
ધવલ ધન્યાશ્રી ગાઈએ, �દવસ ચઢ�ો ઘડ� સાત;
અિત આનંદથી ગાઈએ, �મ દ� ખ્યો ગો�ુલનાથ ....

૨

રાગ �યોિત ઝળહળે , �વો �દયમાં ભાવ;
� ૂધરો ભ��ય ભાવથી, �તરથી સ�ુ ગાવ ...........
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૩



અનંત � ૂર



165. કોઈ મેર� કામ ન�હ આયો
રાગ - ધનાશ્રી (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૭૯)

કોઈ મેર� કામ ન�હ આયો, હ�ર િવના, કોઈ મેર� કામ ન�હ આયો;
એ માયા �ૂઠ� પ્રપંચની, રત્ન શો જન્મ �ુમાયો ..............

ટ� ક

કંચન કલસ૧ સમાય� જતન કર�, �ુ�ચ �ુ�ચ ભવન બનાયો;
�તક� બેર૨ કાઢ�ો ઘર હતો, પલ એક રહ� ન પાયો ....... ૧
�ી કહ� િપ�ુ મ� સંગ ચ�ુ,ં �ુત૩ �ુત ધન ખાયો;
�ત સમે �પી ઘર ભીતર, પંડ એક ન�હ પહ�ચાયો ........ ૨
જતન જતન કર� �ુત હ� �યો, બ�િુ વધ લડાવ્યો;
કાટ �લયો હ� કમરકો ધાગો, ઉપર બદન જરાયો .............

૩

અધમ ઉદ્ધારણ �ુિનકા તારણ, મો શઠ૪ �� િવસરાયો;
નામ ન�હ લીધો માયા ક� ધોખે૫, માધવ મન પસ્તાયો ..... ૪
૧. કળશ

૨. વખતે-સમયે

૩. �ટં ૂ ��ટં ૂ �ને

૪. �ુચ્ચો



ૐ

૫. દગાએ
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166. કોન અપનો સંસારા
રાગ - ધનાશ્રી (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૮૦)

કોન અપનો સંસારા, હ�ર િવના, કોન અપનો સંસારા;
માયા મોહ બાંધ્યો જગ �ુબત, કાલ નદ�ક� ધારા ....... ટ� ક
�સે ઘટત હ� નાવમ�, રહ�ત ન પેલે પારા;
ઐસે હ� �ુત સંપ� દારા, �બ�ડ ન લાગન વારા ....... ૧
�સે રં ક સ્વપ્ને ધન પાયો, ઉઠ� � ૂત૧ ભંડારા;
ુ ૨ દ� હકો, ગવર્ કહાં �ુમારા ................... ૨
ઐસે ક્ષણભં�ર
�સે �ધ હ� દ� ખત, �ગનત ન�હ� અપનારા;
ઐસે વ્યાસ બ�ત
ુ ઉપદ� શ, �ુની �ુની ભયો ન્યારા ..... ૩
૧. મતલબ ક� ઊઠતાં જ તે ભંડાર �ટં ૂ ાઈ ગયેલો જણાય
૨. નાશવંત
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167. હ�ર તારા બાનાની પત રાખ
રાગ - ધનાશ્રી (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૮૩)

હ�ર તારા બાનાની૧ પત૨ રાખ, હ�ર તારા બાનાની પત રાખ;
બાના ર� માટ� જો �ુઃખ દ� શો, કોણ જપે તારો �પ૩ ............ ટ�ક
રોહ�દાસની તમે પત્રાળ�૪ બીની, નવ જોઇ �તને ભાત;
સેના માટ� સન્�ુખ રહ�ને, નાયી૫ કહ�વાયા નાથ ................. ૧
પ્રહ્લાદની તમે પ્રિતજ્ઞા પાળ�ને, સ્તંભમાં૬ � ૂય� વાસ;
તાતી કઢા૭ તમે શીતલ ક�ધી, �ુધન્વા ને કાજ ................. ૨
પંચાલીના તમે પટ�ુળ૮ � ૂયાર્, રાખી સભામાં લાજ;
સાગરમાંથી �ૂબતો રાખ્યો, રામ કહ�તાં ગજરાજ ................ ૩
ઝેરના તમે અ� ૃત ક�ધાં, આપ્યા મીરાંને હાથ;
મહ�તાને માંડલીક મારવા આવ્યો, ક�દારો લાવ્યા મધરાત ... ૪
ભક્તોના તમે સંકટ કાપ્યાં, ત્યાર� આવ્યો િવ�ાસ;
�ુલસીના સ્વામીને ક�ુ ં કર જોડ�, � ૂરો મારા મનની આશ ... ૫
૧. વચનની
૬. થાંભલામાં

૨. સાખ, આબ�

૩. નામ સ્મરણ જપવા

૭. તેલ ઉકાળવા�ુ ં મો�ું વાસણ

૪. બાજ-જમવાની પત્રાળ�

૫. હ�મ

૮. લાજ�ુ ં કપ�ું
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168. �દં ૃ ાવનમાં રમત માંડ�
રાગ - ધનાશ્રી (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૮૪)

�દાવનમાં
ંૃ
રમત માંડ�, ગોપી ગોિવ�દ સાથે;
િપતામ્બરની પલવટ૧ વાળ�, સામાસામી સોહાવે ...........

ટ� ક

ઝાંઝર ઝમક� �ુઘર� ઘમક�, પાયે �ુ�રુ નો૨ ઝમકાર;
એક એક ગોપીને બીચ બીચ માધવ, સાથ અપાર ........

૧

મોહન મસ્તક �ુગટ �બરા�, તે જોતાં મન મોહ�;
ગોર� શી રક્ષા ઝલક�, કાને �ુંડલ શોહ� ............................

૨

ખેલ રચ્યો રાધાવર �ડો, ઉલટ �ગે ન માય;
ધન ધન �ૃષ્ણલીલા રસ પ્રગટ� , �ુષ્પ� ૃ�ષ્ટ ત્યાં થાય ....... ૩
અમર આિશષ૩ દ� ઉપરથી, ચરણ �ચે;
નાનાભાત િવલાસ જોઈને, મનમાંહ� અિત રાચે ............... ૪
�ુ�રનર �ુિનજન િવચાર� , પાર ન પામે કોઈ;
ઉિમયા ઈ�ર�ૃપાથી ઉભા, નરસ�યો રં ગ �ુએ .................. ૫
૧. ક�ડ� બાંધવાનો કટકો
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૨. પગે બાંધવાની �ુઘર�

૩. આશીવાર્દ
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સામેર�ની સાખી (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૮૬)

સામેર� સાહ�ર ઉલટ�ો, રત્ન તણાયા �ય;
કમર્હ�ણા ભર� �ુઠ�ઓ તેની શંખલે પોસ ભરાય ........... ૧
સામેર� સોદો સાદવે, ઊભી માણેક ચોક;
�ુ ં તને � ૂ�ં સામેર�, તાર� �ુડ� ભલી ક� શોક ................૨
શોક કરતાં માર� �ુડ� ભલી, તત્ક્ષણ છાંડ� પ્રાણ;
શોક બોલે વ્યંગથી ર� , માર� ક્ષણ ક્ષણ દાઝે દ� હ .......... ૩
ઝર ઝર નયણે નીર ઝર� , ભાં� હ�યાતણો હાર;
પ્ર�ુ િવનાની પ્રેમદા, આક્રંદ કર� અપાર ..................... ૪
સામેર� �ુણ �પ વાદ� પડ�ાં, ચાલ્યાં હ�ર દરબાર;
�ુણને આપ્યાં આસનો, �પને કયા� �ુહાર ................... ૫
સામેર� �પ દ� ખી નવ ર�ઝીયે, �મ હોય કાંઈ �ુણ;
થોડા થોડા બ�ે ભલાં, કંઈ એક �પ ને કંઈ એક �ુણ... ૬
સામેર� વળ� ચાલ્યો દ્વા�રકા, પત્થર પડ�ાં લાખ કરોડ;
સ�ુદ્ર ભયાનક �ુઘવે, ત્યાં રાજ કર� રણછોડ ............... ૭
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169. મેલી નવ �શો ર�
રાગ - સામેર� (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૮૭)

મેલી નવ �શો ર� મીઠડા માવ�,
તમને ક�ુ ં �ં વારં વાર;
અળગા નવ રહ�શો ર� એક અધર્ ઘડ�,
�ુ ં તો િવન�ુ ં વારં વાર ...............

ટ� ક

�ુપ કર�ને ર� અર� એમ નવ ચાલીએ,
મારો થોડો થોડો �વ થાય;
ક�મ કર� રહ�એ ર� હ�ર અમે એકલાં,
�ુ� ુ ં મં�દર ખાવા ધાય .............

૧

સગાંને સ્નેહ�ઓ ર� વ્હા�ું મને કોઇ ન�હ,
તમો મારા �તયાર્મી છો નાથ;
પ્ર�ુ તમો િવના ર� પ્રાણ અમો છાંડ��ુ,ં
�ણે માર� બાલપણાની વાત .....

૨

એકવાર આવો ર� આણી આવી પ્રીતડ�,
તમો મારા આત્માના આધાર;
દાસ �ના રિસયા ર� રિસયા નાથ�,
વ્હાલા તમો િવના ક�મ રહ�વાય .... ૩
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170. �ુવાનીને દહાડ� ર�
રાગ - સામેર� (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૯૦)

�ુવાનીને દહાડ� ર� હ�રને ભ�યા ન�હ,
મો�ું પરદારા પર મન;
વળ� કાંઇ ખો�ુ ં ર� કામની કલ્પના,
માયા �ુ ં બાંધ્�ુ ં ર� મન ..............

ટ� ક

પચ્ચીસ ને પચાસ ર� તે પ્રપંચે ગયા,
આવ્યા સાઠ વષર્ના �દન;
સી�ેર �ુધી ર� કાંઇ સમ�યો ન�હ,
હવે �ુ ં સાધવા ચાલ્યો વન ........

૧

નયણે ન�હ � ૂઝે ર� ગળે બ�ુ નાિસકા,
�ુકાઇ િસિથલ થ�ુ ં તા�ંુ તન;
દં તને ર� � ું ર� �ુખમાં દ�સે ન�હ,
તો યે પાપી ઉદર માંગે અ� .....

૨

ભાગ્યહ�ણો અવસર ઓળખ્યો ન�હ,
�ણે પેલો હ�રના જન;
નરસ�યાના સ્વામી ર� �ુખમાં સંભારજો,
વ્હાલો મારો �ુરણ પ્રેમાનંદ ........


ૐ
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171. ગો�ુ�ળ� ંુ ગામ ર�
રાગ - સામેર� (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૯૧)

ગો�ુ�ળ�ું ગામ ર� અિત ર�ળયામ�ુ ં ર� ,
ત્યાં મારા વ્હાલા�નો વાસ;
વ્રજવિનતા ર� સવ� ટોળે મળ� ર� ,
રં ગભર� રમવા રાસ ..................

ટ� ક

�ુદર
ં ય�ુનાને કાંઠડ� ર� ,
વહાલો વાયે વે� ુ રસાલ;
શ્રવણે �ુની સવ� સંચર� ર� ,
રોતા �ુ�ા નાનેરાં બાલ ..........

૧

િવધિવધનાં ર� વા�ં વાગીયાં ર� ,
ગોપીકા ગાયે ગીત રસાલ;
રાસમંડલ ર� વ્હાલે ત્યાં રચ્યો ર� ,
ત્યાં નાચે મદનગોપાલ .............

૨

િનશા અજવાળ� ર� શરદ �ુનમની ર� ,
�ુદર
ં આસો માસ ર� ;
નરસ�યાના સ્વામી ર� મને ભેટ�ો ર� ,
વ્હાલે �ુર� મનની આશ ............
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172. હ�રનામ લેતાં ર�
રાગ - સામેર� (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૯૩)

હ�રનામ લેતાં ર� િવલંબ ના ક��યે,
સ્મરણ ક�� �ાસો �ાસ ર� ;
કાયાનો ભરોસો ર� કાંઈ કરવો ન�હ,
એક પલકમાં પામે નાશ ............... ટ� ક
જગતનો વહ�વાર ર� મળે તીરથ તણો,
� �મ આવ્�ુ ં તે તેમ �ય;
રાખ્�ુ ં નવ રહ�� ું ર� કોઈ કોઈની વતી ર� ,
તેનો શોક કર� �ુ ં થાય .................. ૧
સ્વાથર્ �ુધી ર� સૌ વળગી રહ�,
�તે કામ ન આવે કોઈ;
ઉદાસી �ું રહ�� ર� આ સંસારથી,
�મ મ�ુચપ
ં ક રહ� વનમાંય .......... ૨
આજકાલ માંહ� ર� ઉઠ�ને ચાલ�ુ,ં
તન ધન ધામ ત� િનરધાર;
એ�ુ ં િવચાર� ર� �ચ�માં ચેતજો,
પ્રીતમ પ્ર�ુ ભજવા વારં વાર ......... ૩


ૐ



151



અનંત � ૂર



173. �ડ� ને રસાળ� ર�
રાગ - સામેર� (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૯૬)

�ડ� ને રસાળ� ર� વ્હાલા તાર� વાંસલડ� ર� ,
તે માર� મં�દર�યે સંભળાય;
સોના ને �પા�ુ ં ર� હ�ર મા�ંુ બેડ�ું ર� ,
ઓઢણીએ રત્ન જડા�ું અ� ૂલ્ય .........

ટ� ક

પાણીલાને કારણે ર� બેની જોવા નીસર�,
બેડ�ું �ુ� ું સરોવર પાળ;
ઓઢણીને તો ભેરવી ર� �બાક�ર� ડાળ ર� ,
�વ તો આ�ુલ વ્યા�ુલ થાય ............

૧

કાન� કોડ�લો ર� છે ડલો ગ્રહ� રહ્યો ર� ,
મેલો મેલો પાત�ળયા ભગવાન;
સા�ુ અમાર� ર� અમો પર ખીજશે ર� ,
નણંદ સાહ�લી દ� શે ગાળ ...................

૨

એકને �ધાર� ર� બી� માર� વેરણ ર� ,
�ગ્યા ત્યાર� ઝાંઝરનો ઝમકાર;
ઘણા �દવસની ર� �ુ�
ં સૌ ટોળે મળ� ર� ,
હવે માર� કરવો શામ�ળયાનો સાથ .....
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રં ગના ભીના ર� રમવા આવજો ર� ,
વ્હાલે માર� અમને રમાડ�ા રાસ;
નરસ�યાના સ્વામી ર� બાઇ મને ત્યાં મળ્યા ર� ,
વ્હાલે માર� ઉતાય� ભવપાર .............

૪

174. અવ�ણુ કહોની ર�
રાગ - સામેર� (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૯૫)

અવ�ુણ કહોની ર� કંથ અમે શા કયાર્,
કયા અવ�ુણે �ુક� �વ;
તાર� ને માર� ર� હવે ન�હ બને,
તાર� માર� કયા દહાડાની પ્રીત ........ ટ� ક
�ું તો થઈ � ૃદ્ધ ર� �ુ ં રહ્યો બાળ ર� ,
હવે માર� વરવી છે વ્રજનાર;
�ું ને સરખી ર� અમો બ�ુ પરહ�ર,
એ છે મોટા મોટાની ર�ત .................

૧

ઉઠને કહ�તાં ર� કંથ �ુ ં ઉઠતી,
બેસ કહ�તાં બેસતી વારં વાર;
નરસ�યાના સ્વામી ર� �ુખમ� સંભારજો,
એ મારા �ુઃખડાના �નહાર .............


ૐ

૨
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175. દ્વા�રકાના વાસી ર�
રાગ - સામેર� (નાદબ્રહ્મ પદ-૨૯૮)

દ્વા�રકાના વાસી ર� અવસર� આવજો,
તમો રાણી �ુ�કમ�ણ ક�રા કંથ;
�ુષ્ટ �ુય�ધન ર� પાપી લાગ્યો પીડવા,
ચૌ�દશ િનહા�ં તારો પંથ .................

ટ� ક

સોડ વાળ�ને ર� �ુ ં �ુતો શ્યામળા,
આળસ ત�ને ઊઠો આજ;
લ�મી� તલાશે૧ ર� પ્ર�ુ તારા પાવમાં,
વ્હાલા તમો મહ�ર કરો મહારાજ .......... ૧
ગ્રાહ૨ �ુખમાંથી ર� ગજને �ુકાવ્યો,
ક�ધી એમ �ુધન્વાની સહાય;
� ૃિસ�હ �પે ર� �હરણાકંસ માય�,
વ્હાલે માર� ઉગાય� પ્રહ્લાદ ................

૨

છપ્પન કોટ� ર� યાદવ તારા ર� ,
સંગે બ�લભદ્ર સરખા ભ્રાત;
કા�લનાગ નાથ્યો ર� જરાસંધ �ત્યો,
તે બલ કહાં ગ�ુ ં મહારાજ ................
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�ુવને પ્રહ્લાદ� ર� ગભર્માં તપ ક�ધાં,

તેને વ્હાલે આપ્યાં અિવચલ રાજ;
સાત વષર્માં ર� હ�રએ ગોવધર્ન કર ધય�,
� ૂયાર્ વ્રજવિનતાના લાડ ............

૪

વસમી વેળાએ ર� વ્હાર� ચઢજો િવઠ્ઠલા,
ધાજો૩ તમે છત્રપિત મહારાજ;
અસવાર� કરજો ર� વ્હાલા મારા ગ�ડની,
નરસ�યો િવનવે વારં વાર ............

૫

૧. શોધે
૨. મગર
૩. દોડજો



ૐ
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176. રાતલડ� રમીને ર�
રાગ - પંચમ (નાદબ્રહ્મ પદ-૩૦૦)

રાતલડ� રમીને ર� �ાં થાક� આવ્યા ર� ,
બળવંત બાર�ુ ં મા ઠ�લ ર� ;
તમો પધારો ર� મં�દર નારને ર� ,
�યાં તમે ક�ધી રં ગની ર� લ ર� ...........

ટ� ક

રાતા રાતા નયણા ર� અિત િનદ્રા લાવે,
રાતી દ�સે અધર બ�બની ર� ખ;
મોલીડાને �ટ�ા ર� ક�શ િવખરાઇ ગયાં ર� ,
ધરતી �ુતારો તારો વેશ ર� ...............

૧

પહ�યાર્ પીતામ્બર �ાં પ્ર�ુ પલટ�ાં ર� ,
પારક� પટોળ� પાછ� આપ ર� ;
તમો ટ� વાયા ર� મં�દર શોકને ર� ,
અમ ઘર આવજો ર� કાલ ..................

૨

પંચમ ઓળખ્યો ર� પંખીએ સ્વર �ુયાર્,
વ્હાલા મારા પ્રગટ થયો પ્રભાત ર� ;
નરસ�યાના સ્વામી ર� વહાણે ઘર� આવ્યા ર� ,
વ્રેહ ઘણો ને થોડ� રાત ર� .................
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177. ભજન ભરોસો ર�
રાગ - પંચમ (નાદબ્રહ્મ પદ-૩૦૨)

ભજન ભરોસો ર� હ�ર તારા નામનો,
ન�હ મળે અવસર બી�ની આશ;
ચોવી સરોજમ� ર� મન મ�ુકરનો,
તહાં ર� િનભર્ય િનવાસ ...............

ટ� ક

િશવ સનકા�દક ર� બ્રહ્મા�દક જપે,
ભક્ત અનંત કર� �ુણ ગાન;
શેષ મહ�શ ર� નારદ મહા�ુિન,
િનશ�દન ધર� ધ્યાન ...................

૧

ગંગાને �ુલસી ર� સેવે િસ�� ુ સીતા,
પિતનો પલક ન �ુક� પાશ;
કરમા ને કમલા ર� િનત ક�ડ� ફર� ,
સેવા સ્મરણ ઉરમાં આશ ............ ૨
સકલ �વ�ુ ં ર� �વન જ�ુપિત,
અનંત બ્રહ્માંડ તણો આધાર;
પ્રેમી સ્નેહ� ર� પ્રીતમ પ્ર�ુ તણો,
રિસયો રમી રહ્યો મોઝાર ..........


ૐ
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178. મનષા દ�હ� ંુ ટા�ંુ ર�
રાગ - પંચમ (નાદબ્રહ્મ પદ-૩૦૫)

મનષા દ� હ�ુ ં ટા�ું ર� કાલે તા�ંુ મટ� જશે,
ચોરાશીમાં ધરશો બ�ુ અવતાર;
આ અવસર ર� ફર� ફર� ન�હ મળે , હ�ર�ુણ ગાજો નરને નાર .... ટ�ક
ગદર્ ભ થઇને ર� ગલીઓમાં ભટકશે, સાંજ પડ� �ુંભાર ન લે સંભાળ;
ઉકરડ� ચઢ�ને ર� �ુકં ણ �ુકં શો, િશર પર ધરશે વણતોલ્યો ભાર ..... ૧
ગૌ�ુત૧ થઇને ર� બોજો બ�ુ ખ�ચશો, નહ� આવે પંથીડાનો પાર;
�ખે �ધાર� ર� ઘાણીમાં ઘાલશે, ઉપર બેસી �ુરખ દ� શે આર૨ ..... ૨
�ટ થઇને ર� બ�ુ બોજો ઉઠાવશો, ખાવો પડશે આ�ુલને૩ કંથાર૪;
હાથીને હડસેલે ર� ઘરને ભીલાડશે૫, ઉપર ��ુશ૬ ક�રા માર ......... ૩
વાગોળ થઇને ર� �ધે મસ્તક� �લશો, ખાશો �ભ� �ભ� વનફલ;
ડાળે પંખી ર� મેળા ઘાલશે, કાયા પર પડશે ઘાવ ...................... ૪
નરસ�યો કહ� છે ર� �ડ� િવનંિત, ઉર કોઇ ધરજો નરને નાર;
થો�ું ક�ું ઘ�ુ ં ર� ઘ�ું કર� માનજો, કાયા માયા જતા ન લાગે વાર. ૫
૧. બળદ

૨. પરાણીને આર � બળદ હાંકવા માટ� વપરાય

૫. આખા ઘર�ુ ં વજન � ૂકશે એવો અથર્ કર� શકાય
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૩. ગભરામણ અથવા બ્હ�ક

૪. એક �તની વનસ્પિત

૬. હાથીને હાંકવા માટ� વપરા�ું સાધન
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179. ઓળખી ને લેજો ર�
રાગ - પંચમ (નાદબ્રહ્મ પદ-૩૦૭)

ઓળખી ને લેજો ર� અ�ુભવી આત્મા ર� ,
રખે �ું છલબલ કરતો કાંઈ;
મોટાપ�ું ર� �ું શીદને કર� અ�ભમાન ર� ,
હર�ને ધરજો હ�યા માંહ� ................

ટ� ક

ફર� ફર� મ�ુષ્ય દ� હ મળશે ન�હ ર� ,
એ માનજો નર િનધાર્ ર;
�દન �દન કરતાં ર� આવરદા આવશે ર� ,
�ું ને �તા ન લાગે વાર .................

૧

મગ્ન થઈને ર� ગગનમ� રાચીઓ ર� ,
મનથી કાયર થયા �ુ ં કામ;
તન મન ધન લઈ જૌહ�ર �કને ર� ,
એ તો �ુરવીરનો સંગ્રામ ..................

૨

મા�ંુ મા�ંુ કર મા ર� �ુરખ �ું મોહ� રહ્યો,
ઉઠ આળસ �ુક� અ�ણ;
અવસર આવો ર� ફર� ફર� ન મળે ,
નરસ�યાનો સ્વામી છે ચ�ુર �ુ�ણ ....


ૐ
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180. ઘડ� ર� ઉપર ઘડ�યારા વાગે
રાગ - ચરચર� (નાદબ્રહ્મ પદ-૩૧૭)

ઘડ� ર� ઉપર ઘડ�યારા વાગે, �મર ઓછ� થાય;
આ અવસર છે હ�ર ભજવાનો, કહો ક�મ રહ�એ સોઇ .......... ટ�ક
નાનાં થક� મોટ� રા ક�ના, માતા મંગલ ગાય;
કાલ અવસર તો કોઇએ ન દ�ઠો, ઓ�ચ�તો વળ� આવે ....... ૧
જોબિનયાના મો�૧ ફો�૨, �યે નગારાં દ� તી;
�તકાલ તો આવી મળશે, કોઇ ન શ�ો ચેતી ................. ૨
સંસાર સઘળો કાળે ખાધો, આખર આ વર �ુડો૩;
જમ�ૂત તો જોતા રહ�શે, હ�રને નામે �ટો ........................ ૩
હ�રને ભ�એ હ�ર�ું તર�એ, નરહ�ર�ને નમીએ;
લાજ કાજ તો લ�મીવરને, રમાડ� તેમ રમીએ ................. ૪
હ�રને ભ�એ બી�ુ ં ત�એ, માયા મોટ� ખાઇ;
દ� ખત દ� ખત �ુબકાં માર� , �ુિનયા �ૂબી � ૂઇ ...................... ૫
આ અવસર છે હ�ર ભજવાનો, જો જો મન િવચાર�;
સ�નહાર�ુ ં સ્મરણ � ૂલ્યો, �તી બા�૪ હાર� .................
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કોઇએ બાળ� કાયા કોઇએ ગાળ�, કોઇએ કાયા દાટ�;
પવન ભેગો પવન થાશે, િમટ્ટી ભેળ� િમટ્ટી ................. ૭
નરસ�યાનો સ્વામી શામ�ળયો, વેદ �ુરાણે સાચો;
જમના૫ િશર પર પગ�ું દઇને, વેગે વૈ�ુંઠ �શો ......... ૮
૧ ને ૨. �ુ વાનીના મદના ઉછાળાઓ, મસ્તીઓ વગેર�
૩. ખરાબ
૪. મ�ુષ્ય દ� હ મળ્યાની બા� હાર� ગયો
૫. યમ�ૂ તના

ચરચર�� ંુ પદ
આ પદ ક�ટલીક જગ્યાએ પ્રભાતી રાગમાં ગવાય છે . આપણે ત્યાં િવશેષ પ્રસંગે
જ એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે . ખાસ કર�ને મરણ પ્રસંગે ક� �યાર� ડા�ુઓ
સ્મશાનેથી પાછા ફર� અને �ૃહપ્રવેશ કર� ત્યાર� આ પદની શ�આત કરવામાં
આવે છે .
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181. જોબિનયાને જોર� � ંુ તો
રાગ - ચરચર� (નાદબ્રહ્મ પદ-૩૧૮)

જોબિનયાને જોર� �ું તો, ગોિવ�દ �ુણ ન ગાવે;
આજકાલ કરતાંલ ઝાંઝર�આ૧, કાળ ઓ�ચ�તો આવે ......... ટ� ક
સાજ ઘટ� સાધન નવ ક�ધાં, ધામ �ુમ મ� ફસાયો;
મં�દર મ� પાવક પ્રજળ્યો૨, �ૂપ ખણાવવા૩ લાગ્યો ............. ૧
સંસાર સઘળો �ું ભમી આવ્યો, �વ �ું હ�એ ન ચેત્યો;
ઘટમ� ઘાવ પડ�ો ગડગ�ડયો૪, �ુરખ મન પસ્તાય ........... ૨
શ્યામ સરોવર ઝીલવા પેઠા, િવષયા પાર ન પાવે;
�ુડતો �વડો વલખા૫ માર� , તરવા �ુમડાં વાવે ............... ૩
સા� સરોવર પાર ન બાંધી, હ�ર ભ� ભલો ન કહાવ્યો;
ભણે નરસ�યો �યાર� ભોમ ધર� ત્યાર� , �ુખે રામ ન આવ્યો... ૪
૧. પગમાં પહ�રવા�ુ ં આ� ૂષણ
૨. સળગ્યો
૩. ખોદાવ્યા
૪. ભયાનક
૫. પ્રયત્ન-ફાંફા
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182. સંસાર �પી પાર�ંુ
રાગ - હાલે�ું (નાદબ્રહ્મ પદ-૩૨૨)

સંસાર �પી પાર�ુ,ં �ુત હાલે�ંુ ર� ;
તામ� �લે બ�ુ �વ, કાલા હાલે�ંુ ર� ..........

ટ� ક

લક્ષ ચોરાશી �લા �લ્યો, �ુત હાલે�ંુ ર� ;
ઓળખ્યા ન�હ િપ�ુ, કાલા હાલે�ંુ ર� ........... ૧
ભોગ ત� સવ� ભોગવ્યા, �ુત હાલે�ંુ ર� ;
તેનો ગણતાં ન આવે પાર, કાલા હાલે�ંુ ર� ... ૨
કામના � � મનતણી, �ુત હાલે�ંુ ર� ;
તે સવ� િમથ્યા �ણ, કાલા હાલે�ંુ ર� ..........

૩

િવષય િવષયવત ત્યાગ્યા, �ુત હાલે�ંુ ર� ;
�ૃપા કર� �કરતાર, કાલા હાલે�ંુ ર� ..............

૪

તન મન ધન તે ચોર છે , �ુત હાલે�ંુ ર� ;
તે કરશે �વની હાિન, કાલા હાલે�ંુ ર� .......

૫

કામ ક્રોધ ને મોહ છે , �ુત હાલે�ંુ ર� ;
એ ત્રણ નરકના દ્વાર, કાલા હાલે�ંુ ર� ........

૬

�ચ�તા �પી સપર્ણી ર� , �ુત હાલે�ંુ ર� ;
એણે ખાયો સવ� સંસાર, કાલા હાલે�ંુ ર� ......
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માયા મીઠ� મો�હની ર� , �ુત હાલે�ંુ ર� ;
તે નાંખે મોહની �ળ, કાલા હાલે�ંુ ર� ......... ૮
જન્મ મરણ તો તેહ ત�ું ર� , �ુત હાલે�ંુ ર� ;
ટળે ન�હ કોઈ કાળ, કાલા હાલે�ંુ ર� ............ ૯
�ધે મસ્તક �લ્યો ર� , �ુત હાલે�ંુ ર� ;
ત� કય� ગભર્ મ� વાસ, કાલા હાલે�ંુ ર� .......... ૧૦
પાર ન�હ પીડા તણી ર� , �ુત હાલે�ંુ ર� ;
તેણે થયો જ્ઞાનનો નાશ, કાલા હાલે�ંુ ર� ...... ૧૧
�ુલર્ભ દ� હ� દ� વને ર� , �ુત હાલે�ંુ ર� ;
તે પામ્યો િનરધાર, કાલા હાલે�ંુ ર� ............

૧૨

ભજન કરો ભગવાન�ુ ં ર� , �ુત હાલે�ંુ ર� ;
સમય ન આવે વારં વાર, કાલા હાલે�ંુ ર� ..... ૧૩
સગા સંબધ
ં ી કોઈ ન�હ ર� , �ુત હાલે�ંુ ર� ;
આ �ુઠો માયાનો ફંદ, કાલા હાલે�ંુ ર� ......... ૧૪
વ્હાલ કર� ને વાર� ઘ�ું ર� , �ુત હાલે�ંુ ર� ;
ભજવા શ્રી �ુ�ુંદ, કાલા હાલે�ંુ ર� ................ ૧૫
સ્વાથ� સગાં સૌ થશે ર� , �ુત હાલે�ંુ ર� ;
વણ સ્વાથ� ત્યાગે એહ, કાલા હાલે�ંુ ર� ......... ૧૬
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પાપ �ુન્ય તો � કયા� ર� , �ુત હાલે�ંુ ર� ;
�તે સાથે તેહ, કાલા હાલે�ંુ ર� ................... ૧૭
વાસ કરો વનમાં જઈ ર� , �ુત હાલે�ંુ ર� ;
તો પામશો �ુરણ બ્રહ્મ, કાલા હાલે�ંુ ર� ......... ૧૮
ભ�ક્તએ ભ�� �ુધરો ર� , �ુત હાલે�ંુ ર� ;
એ જ વેદનો મમર્, કાલા હાલે�ંુ ર� ............... ૧૯
ભોગ તે સવ� રોગ છે ર� , �ુત હાલે�ંુ ર� ;
�ણે કર� �વની હાિન ર� , કાલા હાલે�ંુ ર� .... ૨૦
માતા મદાલશા એમ ભણે ર� , �ુત હાલે�ંુ ર� ;
�ુત્ર ક�ુ ં સત્ય વાત, કાલા હાલે�ંુ ર� ............ ૨૧
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183. જ્ઞાન સ્વ�પ � ંુ આત્મા ર�
રાગ - હાલે�ું (નાદબ્રહ્મ પદ-૩૨૩)

જ્ઞાન સ્વ�પ � ું આત્મા ર� , �ુત હાલે�ંુ ર�
થયો શા માટ� અજ્ઞાન, કાલા હાલે�ંુ ર� ........

ટ� ક

િત્ર�ુણી માયામ� મળ્યો ર� , �ુત હાલે�ંુ ર�
થયો કારજ કારણ વાત, કાલા હાલે�ંુ ર� ...... ૧
બ્રહ્મ ટળ�ને �વ થયો ર� , �ુત હાલે�ંુ ર�
તને આવ્�ું દ� હા�ભમાન, કાલા હાલે�ંુ ર� ....... ૨
આપોઆપ ન�હ ઓળખ્યો ર� , �ુત હાલે�ંુ ર�
તાર� ગઈ �ુધ ને સાન, કાલા હાલે�ંુ ર� ....... ૩
પરવય� પાંચે કોષમ� ર� , �ુત હાલે�ંુ ર�
પ્રાણ �ટ�ો પવનમાં, કાલા હાલે�ંુ ર� .......

૪

પવન પાણીમ� મળ્યો ર� , �ુત હાલે�ંુ ર�
� ૂિમ મળ� થયો અ�, કાલા હાલે�ંુ ર� .......

૫

અ�થી રજ બીજ થયો ર� , �ુત હાલે�ંુ ર�
એમ આવ્યો ઉદરમાંહ�, કાલા હાલે�ંુ ર� ....... ૬
ઉદર પડ�ો �ુઃખ ભોગવે ર� , �ુત હાલે�ંુ ર�
ત્યાર� �ાં ગયા માબાપ, કાલા હાલે�ંુ ર� ....... ૭
કમાઈ પડ� તે આપવા ર� , �ુત હાલે�ંુ ર�
એમ ભ�ક્તનો દ�નો કોલ, કાલા હાલે�ંુ ર� ..... ૮
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એમ ત� કાલાવાલા બ�ુ કયાર્ ર� , �ુત હાલે�ંુ ર�
ત્યાર� નારદ� દ�ધો કોલ, કાલા હાલે�ંુ ર� ............

૯

�ગ ઉઘાડ� � ું જન્મ્યો ર� , �ુત હાલે�ંુ ર�
�તે જ�ું છે નગ્ન ર� , કાલા હાલે�ંુ ર� ...............

૧૦

પ્રીત ન જોડ�શ પ્રાણીઆ ર� , �ુત હાલે�ંુ ર�
તાર� રહ�� ું એક જ રાત, કાલા હાલે�ંુ ર� ...........

૧૧

�ુઠાં તે �ુતને �ુદર�
ં
ર� , �ુત હાલે�ંુ ર�
તારા �ુઠાં મા ને બાપ, કાલા હાલે�ંુ ર� ...........

૧૨

�ું દ��ું સંસારમ� ર� , �ુત હાલે�ંુ ર�
� ું તો આવ્યો વારં વાર, કાલા હાલે�ંુ ર� ...........

૧૩

પાંચ તત્વ�ુ ં પાર�ું ર� , �ુત હાલે�ંુ ર�
તેમાં પોઢ� સમાય, કાલા હાલે�ંુ ર� .................

૧૪

જન્મ મરણની �ુમર� ર� , �ુત હાલે�ંુ ર�
તેને સાન્તે તો �ુખ થાય, કાલા હાલે�ંુ ર� ........

૧૫

ભોગ્તા થઈ ભોગ ભોગવે ર� , �ુત હાલે�ંુ ર�
થયો જન્મ જન્મનો આધીન, કાલા હાલે�ંુ ર� .....

૧૬

કમર્ કયાર્ બ�ુ િવધના ર� , �ુત હાલે�ંુ ર�
કમર્ની થઈ તાર� દ� હ, કાલા હાલે�ંુ ર� ...............
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સગા સંબધ
ં ી કમર્ના ર� , �ુત હાલે�ંુ ર�
તારા કમર્ના ચૌદ લોક, કાલા હાલે�ંુ ર� ............

૧૮

�ુત ને �ુદર�
ં
બંને કમર્ના ર� , �ુત હાલે�ંુ ર�
કમર્ માયાનો થોક, કાલા હાલે�ંુ ર� ..................

૧૯

લક્ષ ચોરાશી �ું રઝળ્યો ર� , �ુત હાલે�ંુ ર�
�ું બ�ઘ
ુ ેર કહાવ્યો બાળ, કાલા હાલે�ંુ ર� ..........

૨૦

પાંચે ઇ�ન્દ્રયને વશ થયો ર� , �ુત હાલે�ંુ ર�
તાર� િવપતનો શો વાંક, કાલા હાલે�ંુ ર� ............

૨૧

જમના �ૂત છે બીહામણા ર� , �ુત હાલે�ંુ ર�
તને બ�િુ વધ દ� શે માર, કાલા હાલે�ંુ ર� ............

૨૨

�ુંડ અઠ્ઠાવીસ નકર્ ના ર� , �ુત હાલે�ંુ ર�
તેમાં નાંખશે વારં વાર, કાલા હાલે�ંુ ર� ............

૨૩

કાલા તે કામ�દ� શ છે ર� , �ુત હાલે�ંુ ર�
તને ક્ષણમ� નાંખશે �ળ, કાલા હાલે�ંુ ર� ..........

૨૪

બળદની પેર� તને બાંધશે ર� , �ુત હાલે�ંુ ર�
�ું વહ�શે � ૂિમનો ભાર, કાલા હાલે�ંુ ર� ............

૨૫

�ુલ �ુ�ુંબનો બોજ વહ�શે ર� , �ુત હાલે�ંુ ર�
�ું તો ખર થયો મેદાન, કાલા હાલે�ંુ ર� ...........
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દ� શને સવ� ત� �ત્યા ર� , �ુત હાલે�ંુ ર�
થયો કાિમની કામ હ�રાન, કાલા હાલે�ંુ ર� .........

૨૭

આગળ પાણી �ડા ઘણા ર� , �ુત હાલે�ંુ ર�
�ું ચેતી શક� તો ચેત, કાલા હાલે�ંુ ર� ..............

૨૮

�વન �ુક્ત �ુ�ુ કરો ર� , �ુત હાલે�ંુ ર�
� ું ન � બી�ને શરણ, કાલા હાલે�ંુ ર� ............

૨૯

દ� હ આત્માનો િવવેક છે ર� , �ુત હાલે�ંુ ર�
�ું છે તત્વનો પાર, કાલા હાલે�ંુ ર� ..................

૩૦

�વ ઈ�ર એક ધામમ� ર� , �ુત હાલે�ંુ ર�
�ું દ� હ છતે કર� િવચાર, કાલા હાલે�ંુ ર� ..........

૩૧

ચાર દ� હ િવના �ું ન ઠય� ર� , �ુત હાલે�ંુ ર�
�ુડં � માયાને આવાસ, કાલા હાલે�ંુ ર� ..............

૩૨

રામ�ૃષ્ણ જન �ગ્યા ર� , �ુત હાલે�ંુ ર�
�ું નાસી શક� તો નાસી �, કાલા હાલે�ંુ ર� .......
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પ્રભાતનાં પદો

184. ��ગયે ર�નુ ાથ�ુંવર !
(નાદબ્રહ્મ પદ-૩૨૪)

��ગયે ર�ુનાથ�ુંવર ! પંછ� વન બોલે;
ચંદ્ર�કરણ શીતલ ભઇ, ચકઇ િપ�ુ િમલન ગઇ;
િત્રિવધ મંદ ચલત પવન, પલ્લવ � ુમ૧ ડોલે ....

૧

પ્રાતઃ ભા�ુ૨ પ્રકટ ભયો, રજિનકો િતિમર ગયો;
ં ગાન, કમલ દલ૪ ખોલે ..........
�ગ
ંૃ ૩ કરત �ુજ

૨

બ્રહ્મા�દક ધરત ધ્યાન, �ુર નર �ુિન કરત ગાન;
�ગનક� બેર૫ ભઇ, નયનપલક ખોલે .............

૩

�ુલસીદાસ અિત આનંદ, નીરખી ક� �ુખારિવ�દ;
દાનનકો દ� ત દાન, � ૂષણ બ�ુ મોલે ................. ૪
૧. પલ્લવ-પાંદડા � ુમ-ઝાડનાં
૨. � ૂયર્
૩. ભમરો
૪. �લની પાંખડ�
૫. સમય
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185. એક ઘડ� �દન ઉગ્યા પહ�લાં
(નાદબ્રહ્મ પદ-૩૨૫)

એક ઘડ� �દન ઉગ્યા પહ�લાં, જો �હ્વા �ુખ રામ કહ�;
કો�ટ કલ્યાણ અભય પદ૧ પાવે, પાપ બા�ુરો �ાં�હ રહ� ... ટ�ક
રામનામનો મોટો મ�હમા, િશવસનકા�દક૨ ધ્યાન ધર� ;
અ�મેલ �ુિનકા ઘરવાસી, નારાયણને નામ તર� ...........

૧

ક�સર� ગંધે � ૃગલા નાસે, રિવ ઉગે �મ િતિમર ટળે ;
મે�ુથી મોટ�રાં પ્રાયિ��૩, તે લઈ લ�મીવર �ૂર કર� .......... ૨
રામનામે પ્રહ્લાદ ઉગાય�, � કોઈ ભ�ક્ત ભાવે કર� ;
�ુરણબ્રહ્મ૪ અખંડ અિવનાશી, િત્રિવધ૫ તાપ તેનાં ટળે ....... ૩
સંત સદાયને ભ�ક્ત અિવચળ, �ને �દયે રામ રહ�;
�ુલસીદાસ આશ ર�ુવીરક�, ચરણકમલ �ચ� ધ્યાન રહ� .... ૪
૧. �ુ�ક્ત જન્મને મરણના ભયથી ર�હત અવસ્થા
૨. િશવ, સનક વગેર� ઋિષઓ
૩. પ�ા�ાપ
૪. � ૂણર્ �ુ�ુષો�મ ક� � જડચેતન સવર્ પદાથ�માં વ્યાપેલો છે
૫. ત્રણ તાપ-આિધ, વ્યાિધ ને ઉપાિધ
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186. પ્રાતઃસમે કૌશલ્યા રાની
(નાદબ્રહ્મ પદ-૩૨૭)

પ્રાતઃસમે કૌશલ્યા રાની, અપનો �ુત્ર જગાવૈ;
નીલ �ગ પર િપત �ઝ���ુ લયા૧, હરખી નીરખી પ�હરાવૈ;
�ુદરશ્યામ
ં
કમળદળ લોચન, નીરખી પ્રથમ �ુખ પાવૈ .... ૧
લેત દ� ત કહ� બેદ બખાને, બ્રહ્મા ધ્યાન લગાવૈ;
સોઈ ક�ણામયરામ દયાિનિધ, દશરથ�ુત્ર કહાવૈ ............. ૨
કબ�ુ પલના૨ ઘાલી �લાવૈ, કબ�ુ ગોદ ખેલાવૈ;
કબ�ુ પાવન ચલન િશખાવૈ, મા�ુ સબૈ �ુખ પાવૈ ........... ૩
ધન્ય ધન્ય રાની કૌશલ્યા, દશરથ ધન્ય કહાવૈ;
ધન્ય ધન્ય અયોધ્યા નગરિનવાસી, �ુલસી દરસન પાવૈ .... ૪
૧. ઝભલાં
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187. જશોદા ! તારા કા�ડુ ાને
રાગ - કાલેરા�ુ ં તાન (નાદબ્રહ્મ પદ-૩૩૦)

જશોદા ! તારા કા�ુડાને સાદ કર�ને વાર;
આવડ� � ૂમ મચાવે વ્રજમાં કોઈ ન�હ � ૂછણહાર૧;
શી�ું૨ તોડ�ું ગોરસ૩ ઢોળ્�ુ,ં ઉઘાડ�ને બ્હાર;
માખણ ખા�ુ ં ઢોળ� નાંખ્�ુ,ં �ન૪ ક��ુ ં આ વાર ... જશોદા મૈયા
ખાંખાંખોળાં કરતાં હ�ડ�, બીએ નહ� લગાર;
મહ� મથવાની૫ ગોળ� ફોડ�, આ શાં કહ�એ લાડ ... જશોદા મૈયા
વાર� વાર� ક�ુ ં �ં તમને હવે ન રા�ું ભાર૬;
િનત ઊઠ�ને એ કયમ સહ�એ૭, વસી નગર મોઝાર૮ ... જશોદા મૈયા
આડ�-અવળ� વાત તમાર�, �ુ ં ન�હ સાંભળનાર;
ડાહ્યો ડમરો લાડકો મારો, કદ� ન એમ કરનાર ... જશોદા મૈયા
મારો કાન� ઘરમાં � ૂતો, �ાર� દ�ઠો બ્હાર;
દહ� �ૂધનાં માટ ભયા� છે , બી� ચાખે ન લગાર ... જશોદા મૈયા
શાને કા� મળ�ને આવી, ટોળ� વળ� દશ-બાર;
નરસ�યાનો સ્વામી સાચો, �ૂઠ� વ્રજની નાર ... જશોદા મૈયા
૧. � ૂછવાવાળો-ઠપકો આપવાવાળો
ગોળ�

૬. શરમ

૭. સહન કર�એ

૨. દહ� � ૂકવા માટ�� ુ ં સાધન

૩. �ૂ ધ

૪. �ુકસાન

૫. છાસ વલોવવાની

૮. નગરમાં
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188. ભોળ� ર� ભરવાડણ હ�રને
(નાદબ્રહ્મ પદ-૩૪૦)

ભોળ� ર� ભરવાડણ હ�રને વેચવાને ચાલી ર� ,
�ગ�રવરધાર�ને ઉપાડ�, મ�ુક�માં ઘાલી ર� ........................ ટ�ક
શેર�એ શેર�એ સાદ પાડ�, કોઈને લેવા �ુરા�ર ર� ,
અનાથના નાથને વેચે, ચૌટા વચ્ચે આ�હરની નાર� ર� ...... ૧
વ્રજનાર� � ૂછે �ુ ં છે માંહ�, મ�ુર� મોરલી વાગી ર� ;
મ�ુક� ઉતાર�ને જોતાં, � ૂછાર્૧ સૌને લાગી ર� ..................... ૨
બ્રહ્મા�દક ઈન્દ્રા�દક સરખા, કૌ�ુક ઉભા પેખે ર� ;
ચૌદ લોકમાં ન માય તે, મ�ુક�માં૨ બેઠ�લ દ� ખે ર� ............

૩

ભક્તજનોના ભાગ્યે વ્રજમાં, પ્રગટ�ા �તર�મી ર� ;
દાસલડાને લાડ લડાવે, નરસ�યાનો સ્વામી ર� ................. ૪
૧. બે ભાન અવસ્થા અથવા ભાન રહ�� ુ ં ન�હ તે
૨. માટલીમાં-પ્ર�ુ અથવા તેમ�ુ ં પરમ ચૈતન્ય એટ�ું બ�ું િવશાળ છે ક� ચૌદ લોકમાં તે સમય શક� ન�હ. ગીતાના દસમાં અધ્યાયને
ુ ર�ુ’ં -આવા િવરાટ પ્ર�ુ ભક્તને ખાતર ભક્તની ઉચ્છા�ુસાર સ્વ�પ ધારણ કર� છે
�તે ક�ું ક� ‘મારા એક જ �શમાં િવ� બં�ય
ને માટલીમાં પણ દશર્ન આપે છે .
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189. �ગને �દવા �ષ્ૃ ણ ગોવા�ળયા
રાગ - પ્રભાિત�ું (નાદબ્રહ્મ પદ-૩૪૨)

�ગને �દવા �ૃષ્ણ ગોવા�ળયા, � ુજ િવના ધેનમાં૧ કોણ �શે ?
ત્રણસ� ને સાઠ૨ ગોવાળ ટોળે મળ્યા,
વડો ર� ગોવા�ળયો કોણ થાશે ? .... ટ�ક
દહ�તણા દહ�થરા, ઘી તણાં ઘેબરાં, ક�ઢયેલાં૩ �ૂધ તે કોણ પીશે ?
હ�ર તાય� હાિથયો, કાળ� નાગ નાિથયો,
� ૂિમનો ભાર તે કોણ લેશે ? ........ ૧
જ�ુનાને તીર� ગૌધણ ચરાવતાં, મ�ુર� શી મોરલી કોણ વહાશે૪ ?
ભણે નરસ�યો તારા �ુણ ગાઇ ર��ઝએ,
� ૂડતાં બાંયડ� કોણ સહાશે ? ........ ૨
૧. ગાયો ચરાવવા
૨. ઘણા બધા ગોવાળ એવો ભાવ બતાવવાનો ��ઢ પ્રયોગ
૩. ઉકાળે લાં અથવા ગરમ
૪. વગાડશે



ૐ



175



અનંત � ૂર



190. રાત રહ� �હ ર� , પાછલી ખટ ઘડ�
રાગ - પ્રભાિત�ુ ં (નાદબ્રહ્મ પદ-૩૪૩)

રાત રહ� �હ ર� , પાછલી ખટ૧ ઘડ�, સા�ુ �ુ�ષને � ૂઈ ન રહ��;ું
િનદ્રાને પરહર�, સમરવા શ્રીહ�ર,
એક �ું એક � ું એમ કહ�� ું .........

ટ�ક

જો�ગયા હોય તેણે જોગ૨ સંભાળવા, ભો�ગયા હોય તેણે ભોગ તજવા;
વે�દયા હોય તેણે વેદ િવચારવા,
વૈષ્ણવ હોય તેણે �ૃષ્ણ ભજવા .... ૧
�ુકિવ હોત તેણે સદ્દગ્રંથ બાંધવા, દાતાર હોય તેણે દાન કર�ુ;ં
પિતવ્રતા નાર�એ કંથને � ૂછ�ુ,ં
કંથ કહ� તે તો �ચ� ધર�ું ........... ૨
આપણે આપણા ધમર્ સંભાળવા, કમર્નો મમર્ લેવો િવચાર�;
નરસ�યાના સ્વામીને, સ્નેહથી સમરતાં,
ફર� નવ અવતર� નરને નાર� ...... ૩
૧. છ અથવા િનત્યકમર્ કરવા માટ� �ુયોગ્ય ગણાતી પાછલી રાત
૨. યોગ-ધ્યાનયોગ �માં જગતના પદાથર્ િવષયોમાં બહાર ભટકતા મનને �ત�ુખ
ર્ કર� પ્ર�ુની સ્� ૃિતમાં જોડાવા પ્રયત્ન આવે
છે .
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191. �યાં લગી આતમા તત્વ ચીન્યો ન�હ
(નાદબ્રહ્મ પદ-૩૫૧)

�યાં લગી આતમા તત્વ૧ ચીન્યો૨ નહ�, ત્યાં લગી સાધના સવર્ �ૂઠ�;
મા�ુષી દ� હ તારો એમ એળે ગયો, માવઠાનો૩ �મ � ૃ�ષ્ટ � ૂઠ�૪ ...... ટ�ક
�ુ ં થ�ુ ં સ્નાન, સેવા ને � ૂ� થક�, �ુ ં થ�ું ઘેર રહ� દાન દ�ધે ?
�ુ ં થ�ુ ં ધર� જટા ભસ્મ લેપન કર� , �ું થ�ુ ં વાળ લોચન ક�ધે ? .... ૧
�ુ ં થ�ુ ં તપ ને તીથર્ ક�ધા થક�, �ું થ�ુ ં માળ ગ્રહ� નામ લીધે ?
�ુ ં થ�ુ ં િતલક ને �ુળસી ધાયાર્ થક�, �ુ ં થ�ુ ં ગંગજળ પાન ક�ધે ? ૨
�ુ ં થ�ુ ં વેદ વ્યાકરણ વાણી વદ� , �ું થ�ુ ં રાગ ને રં ગ �ણે ?
�ુ ં થ�ુ ં ખટદશર્ન૫ સેવા થક�, �ું થ�ુ ં વરણના ભેદ આણે ? ......... ૩
એ છે પરપંચ સ�ુ પેટ ભરવા તણા, આતમારામ પ�રબ્રહ્મ૬ ન જોયો.
ભણે નરસૈયો ક� તત્વદશર્ન૭ િવના, રત્ન�ચ�તામ�ણ જન્મ ખોયો ...... ૪
૧. એવો એક અિવનાશી પદાથર્ �ને �ણવાથી બ�ું જ જણાઈ �ય છે તે તત્વ
૨. �ણ્યો
૩. િશયાળે -ઉનાળે વરસાદ થાય તેને માવ�ુ ં કહ�વાય
૪. �ુકસાનકારક
૫. છ શા�ો � દ્વારા બાહ્ય જ્ઞાન મેળવી શકાય
૬. પરમે�ર-આત્મા એ જ પરમે�ર છે
૭. આત્મદશર્ન
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192. રામ સભામાં અમે રમવાને ગ્યા’તા
(નાદબ્રહ્મ પદ-૩૫૪)

રામ સભામાં અમે રમવાને ગ્યા’તા,
પસલી૧ ભર�ને રસ પીધો ર� , હ�રનો રસ �ુરણ પાયો.
પહ�લો િપયાલો મારા સ�્ �ુ�ુએ પાયો,
બી� િપયાલે રં ગની ર� લી ર� ;
ત્રીજો િપયાલો મારાં રોમે-રોમે વ્યાપ્યો,
ચોથે િપયાલે પ્ર�ુ� �વી ર� ...... ૧
રસ બસ એક�પ થઈ રિસયા સાથે,
વાત ન �ુઝે બી� વાટ� ર� ;
મોટા જોગે�ર �ને સ્વપ્ને ન આવે,
તે મારા મં�દર�યામાં મ્હાલે ર� ..... ૨
અખંડ હ�વાતણ૨ મારા સ�્ �ુ�ુએ દ�ધાં,
અખંડ સૌભાગી અમને ક�ધાં ર� ;
ભલે મળ્યા મહ�તા નરસ�યાના સ્વામી,
દાસી પરમ �ુખ પામી ર� ........... ૩
૧. ખોબો અથવા ખોબાના આકાર�ુ ં એક લાકડા�ુ ં બનાવેલ વાસણ
૨. સૌભાગ્ય
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193. નીરખને ગગનમાં કોણ � ૂમી રહ્યો
રાગ – રામકલી (નાદબ્રહ્મ પદ-૩૫૫)

િનરખને ગગનમાં, કોણ � ૂમી રહ્યો, તે જ �,ુ ં તે જ �,ુ ં શબ્દ બોલે;
શ્યામના ચરણમાં ઈચ્�ં �ં મરણ ર� , અહ�યાં કો નથી �ૃષ્ણ તોલે ... ટ�ક
શ્યામ-શોભા ઘણી, �ુ�દ્ધ નવ શક� કળ�૧, અનંત ઓચ્છવમાં૨ પંથ � ૂલી;
જડ ને ચૈતન રસ કર� �ણવો, પકડ� પ્રેમ સં�વન-� ૂળ� .......

૧

ઝળહળ �યોત૩ ઉદ્યોત રિવકોટમાં, હ�મની કોર �યાં નીસર� તોલે;
સ�ચ્ચદાનંદ આનંદ ક્ર�ડા કર� , સોનાના પારણા માંહ� �લે .......

૨

બ�ી િવણ, તેલ િવણ, � ૂત્ર િવણ જો વળ�,
અચળ ઝળક� સદા અનળ૪ દ�વો;
નેત્ર િવણ િનરખવો, �પ િવણ પરખવો,
વણ �જહ્વાએ રસ સરસ પીવો ............

૩

અકળ૫ અિવનાશી૬ એ, નવ જ �એ કળ્યો૭,
અરધ ઉરધની૮ માંહ� મહાલે;
નરસ�યાનો સ્વામી સકળ વ્યાપી રહ્યો, પ્રેમના તંતમાં સંત ઝાલે ... ૪
૧. �ણી

૨. ઉત્સવમાં-આનંદમાં

૬. િવનાશી નથી એ�ુ ં

૭. �ણ્યો

૩. પ્રકાશ

૪. આકાશમાં રહ�� ું એક કાલ્પિનક પંખી

૫. �ણી શકાય ન�હ એ�ું

૮. ઉપર નીચે આ�ુ બા�ુ બધે જ
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194. અ�ખલ બ્રહ્માંડમાં એક � ંુ શ્રીહ�ર
(નાદબ્રહ્મ પદ-૩૫૬)

અ�ખલ બ્રહ્માંડમાં એક � ું શ્રીહ�ર, �ૂજવે �પે અનંત ભાસે;
દ� હમાં દ� વ �ુ,ં તેજમાં તત્વ �,ું
� ૂન્યમાં શબ્દ થઈ વેદ વાસે ....... ટ� ક
પવન �,ું પાણી �,ું � ૂિમ �,ું � ૂધરા ! � ૃક્ષ થઈ �લી રહ્યો આકાશે;
િવિવધ રચના કર� અનેક રસ લેવાને,
િશવ થક� �વ થયો એ જ આશે ... ૧
વેદ તો એમ વદ� �ુિત-સ્� ૃિત શાખ દ� , કનક �ુંડલ િવષે ભેદ ન હોયે;
ઘાટ ઘ�ડયા પછ� નામ�પ �ૂજવાં,
�તે તો હ�મ�ુ ં હ�મ હોયે .............. ૨
ગ્રંથ ગરબડ કર� વાત ન કર� ખર�, �હને � ગમે તેને � ૂ�;
મન-કમર્-વચનથી આપ માની લહ�,
સત્ય છે એ જ મન એમ � ૂઝે ....... ૩
� ૃક્ષમાં બીજ � ું બીજમાં � ૃક્ષ �,ું જો� પટંતરો એ જ પાસે;
ભણે નરસ�યો એ મન તણી શોધના,
પ્રીત ક�ંુ પ્રેમથી પ્રગટ થાશે ......... ૪
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195. ધ્યાન ધર હ�રત�,ંુ અલ્પમિત આળસી
રાગ - પ્રભાિત�ું (નાદબ્રહ્મ પદ-૩૬૧)

ધ્યાન ધર હ�રત�ુ,ં અલ્પમિત આળસી, � થક� જન્મના �ુઃખ �યે;
અવર ધંધો કર� , અરથ કાંઈ નવ સર� ,
માયા દ� ખાડ�ને � ૃત્�ુ વહાયે .............

ટ� ક

સકળ કલ્યાણ શ્રી�ૃષ્ણના ચરણમાં, શરણ આવે �ુખ પાર હોયે;
અવર વેપાર �,ું મેલ િમથ્યા કર�,
�ૃષ્ણ�ુ ં નામ �ું રાખ મ�એ ...............

૧

પટક માયા પર�, અટક ચરણે હ�ર, વટકમાં વાત �ુણતાં જ સાચી;
આશ�ુ ં ભવન આકાશ �ુધી રચ્�ુ,ં
� ૂઢ એ � ૂળથી ભ�ત કાચી ................

૨

�ગ જોબન ગ�ુ,ં પ�લત િપ�જર થ�ુ,ં તોય નથી લેતો શ્રી�ૃષ્ણ કહ��;ું
ચેત ર� ચેત, �દન ચાર છે લાભના,
લ��ુ લહ�કાવતાં રાજ લે� ું ................. ૩
સરસ �ુણ હ�રતણા, � જને અ�ુસયાર્, તે તણા �ુજશ તો જગત બોલે;
નરસ�યા રં કને, પ્રીત પ્ર�ુ-�ું ઘણી,
અવર વેપાર નહ� ભજન તોલે ........... ૪
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દ� વગંધાર પ્રભાત

196. �ાં રમ્યા રજની રસીઆ
રાગ - દ� વગંધાર પ્રભાત (નાદબ્રહ્મ પદ-૩૭૨)

�ાં રમ્યા રજની રસીઆ, �ાં રમ્યા રજની;
આણી વેળા િત્રકમ� પધાયાર્, તા�ંુ લંપટપ�ુ ં તજની ....... ૧
આજ�ુ ં �ુખ સ�ુ કોને આપ્�ુ,ં � ૂછે સૌ સજની ................... ૨
� ૂયર્ ઉગ્યો સૌ સાધન સાધે, ભજન કર� ભજની ................. ૩
નરસ�યાના સ્વામી છે લ છબીલા, ચાલ ચલે ગજની ........... ૪

197. મોગર�એ છાયો મંડપડો
રાગ - દ� વગંધાર પ્રભાત (નાદબ્રહ્મ પદ-૩૭૩)

મોગર�એ છાયો મંડપડો � ૂધર�, મોગર�એ છાયો મંડપડો;
રાધીકાની સંગે શ્યામ�ળયો, રં ગ ભર� રમી આવ્યો .......... ૧
� ૃન્દાવનમ� િવઠ્ઠલ �ુ ં ભયો, ગોપી હસી હસી દ� તાળ� ...... ૨
પીતામ્બરની પલવટ વાળ�, પહ�રાવી સાડ� ર� ................ ૩
� ૂવ� �ુણ્ય કર� એ વર પામી, પામી એ વર રસ �ડો ....... ૪
નરસ�યાના સ્વામી સંગે રમતા, અખંડ �વ
ુ ો �ુડો ............. ૫
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198. શાને હ�ડો ભમતા � ૂધર�
રાગ - દ� વગંધાર પ્રભાત (નાદબ્રહ્મ પદ-૩૭૪)

શાને હ�ડો ભમતા � ૂધર�, શાને હ�ડો ભમતા;
પ્રીત િવના પરઘેર ન�હ જઈએ, અમસ્તા ને અણગમતા ર� ... ૧
મન માન્યા દધી માખણ આ�ુ,ં શાને નથી જમતા ર� .......... ૨
� ૃન્દાવનની માગ� �તાં, ગોપીઓને દમતા ર� .................... ૩
નરસ�યાના સ્વામી સંગે રમતાં, શાને ભળ્યા ભમતાં ર� ......... ૪

199. ઘેલી ક�ધી ર�નુ ાથે બાઇ મને
રાગ - દ� વગંધાર પ્રભાત (નાદબ્રહ્મ પદ-૩૭૫)

ઘેલી ક�ધી ર�ુનાથે બાઇ મને, ઘેલી ક�ધી ર�ુનાથે ર� ;
નીર જ�ુનાના ભરવાને �તી, ઘ�ુલો ચઢાવ્યો હ�રએ હાથે ર� ...

૧

શેર�એ શેર�એ �લડાં વેરા�ુ,ં મોરલી બ�વી હ�રએ હાથે ર� ....

૨

તોડલે તોડલે તોરણ બંધા�ુ,ં મંગલ ગવડા�ું સાર� રાત ર� .....

૩

વ્રન્દાવનની �ુંજ ગ�લનમ�, પાલવ ગ્રહ્યો હ�રએ હાથે ર� ..........

૪

બાઇ મીરાં કહ� પ્ર�ુ �ગ�રધરના �ુણ, પ્રગટ ભયો પ્રભાતે ર� ....

૫
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200. સીતા કોણે હર� ભોળા લ�મણ
રાગ - દ� વગંધાર પ્રભાત (નાદબ્રહ્મ પદ-૩૭૬)

સીતા કોણે હર� ભોળા લ�મણ, સીતા કોણે હર�;
ૂ ીમાં �ુએ ર�ુનદ
� ૂની મ�લ
ં ન, શય્યા �ુની પડ� ............. ૧
ન�હ ��ુ ં �હરણ્યા કંસ હણી ગયો, ન ��ુ ં � ૂિમએ ગળ� .... ૨
વનવગડામ� રહ� એક જોગી, બેઠો છે ધ્યાન ધર� ............... ૩
જોગીને વેશે રાવણ આવ્યો, છે તર� સીતા હર� .................. ૪
લાવો ધ�ુષ લ�મણ મારા હાથમાં, રાવણ મા�ંુ ફર� ......... ૫
�ુરદાસ પ્ર�ુ �ુમ્હાર� િમલન કો, લઇ ગયો હરણ કર� ........ ૬
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201. � ૂલી �ં મોતીનો હાર જ�નુ ાને તીર
રાગ - દ� વગંધાર પ્રભાત (નાદબ્રહ્મ પદ-૩૭૭)

� ૂલી �ં મોતીનો હાર જ�ુનાને તીર, � ૂલી �ં મોતીનો હાર;
એક એક મોતી માર� લક્ષ કરોડ�ુ,ં પરો�ું સોના તાર� ર� ..........

૧

સા�ુ અમાર� સઘળે સંતાપે, નણંદ� દ� શે ગાળ ર� ...................

૨

�ઠ અમારા �ુ�ક્તએ રાખે, �દયર પાડ� પોકાર ર� ...................

૩

બાઇ મીરાં કહ� પ્ર�ુ �ગ�રધર નાગર, ઉતાયાર્ ભવપાર ર� ........

૪

202. જ�નુ ામ� જઈ પડ�ો કનૈયો મારો
રાગ - દ� વગંધાર પ્રભાત (નાદબ્રહ્મ પદ-૩૭૮)

જ�ુનામ� જઈ પડ�ો કનૈયો મારો, જ�ુનામ� જઈ પડ�ો;
જ�ુના�મ� ઘ�ું જલ શીતલ, પડતાં કાંઈ ન ડય� .................

૧

પેઠ� પાતાળ કા�લનાગ નાથ્યો, ફ�ણ પર � ૃત્ય કય� ................

૨

પકડ� મંગા�ું સૌ ગ્વાલ મંડલી, પડતા �� ન કર ધય� ..........

૩

નરસ�યાના સ્વામી નાગ લાવ્યા નાથી, વ્રજમ� આનંદ ભયો ....

૪
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203. આરતી ગોપાલ રાયક� કરો હો
રાગ - પ્રભાત આરતી (નાદબ્રહ્મ પદ-૩૮૧)

આરતી ગોપાલ રાયક� કરો હો સંત લોલાઈ .................. ટ�ક
મનકર � ૃત કાયાકર થાળ�, બ્રહ્મ અ�ગ્ન કર બાતી૧;
પાંચ તત્વ લઈ દ�પક જોડ�ો, જલે અખંડ દ�નરાતી ......

૧

�ચ�કર ચંદન ધ્યાન �ુગધ
ં , અનહદ ઘંટ બ�ઈ;
અજપા
ં �ુની પાવધર ભોજન, મનષા ભોગ લગાઈ ......... ૨
ચમર સૌ પવના એકતાર સોગવના, નામકો પાઠ લગાઈ;
ભીતર દ્વાર �ુજ
ં પરમે�ર, આતમ �ુષ્પ ચઢાઈ ............... ૩
શંખ શબ્દ વ્રેહ૨ �ુની ઉપ�, અનહદ બા� બેના૩;
બ્રહ્મા િવષ્�ુ મહ��ર નારદ, સકલ સંત લોલીના ............... ૪
�ુષ્ટ િનકંદન �ુ�રનર વંદન, સંતોને પ્રાણાધાર;
કહ� કબીર ભ�ક્ત માં�,ુ આવાગમન િનવાર ..................... ૫
૧. �દવેટ
૨. િવરહની � ૂન
૩. વીણા �વો નાદ-ધ્યાનયોગ કરનારને દસ પ્રકારના નાદ સંભળાય છે તેમાંનો એક નાદ
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204. શ્રી રામમંત્ર રામમંત્ર આરતી ક��
રાગ - પ્રભાત (નાદબ્રહ્મ પદ-૩૮૨)

શ્રી રામમંત્ર રામમંત્ર આરતી ક��;
શંકર સનકા�દક આ�દ એહ� રં ગ પી�;
અઘ્યર્ થાલ �બમલ માલ, પંચ બાતી ઝાર�;
તનમન નીજ પરહ�રો, સોહાઈ૧ વેદ વા�ર ........

૧

અખંડ �યોત �બમલ મોત, વ્રેહ �દનરાતી;
આરતી રામરાય� ક�, ક�� હો પ્રભાતી ...........

૨

કહ�ત કબીર સમર ધીર, મન ઐસે લોલાઈ૨;
ચરણ ટ� ક ર�ુવીર� ક�, િનભર્ય પદ પાઈ .......

૩

૧. સોહ� રહ�
૨. લીન થતાં
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�બલાવલનાં પદો

205. �મુ જો દયાલ મ�સે બ�તુ કર� ર�
રાગ - �બલાવલ (નાદબ્રહ્મ પદ-૩૮૩)

�ુમ જો દયાલ મ�સે બ�ત
ુ કર� ર� ;
�ુમરણ કો નર દ� હ� દ�ની, મ� પાપીથી ક�ુ ં નાં સય� ર� ...... ટ� ક
ગભર્વાસ નવમાસ �ધે �ુખ, ત્યાં ન મેર� �ુધ િવસર� ર� ;
જઠર અ�ગ્નમ� રાખ �લયો હ�, કંચન સે મેર� દ� હ કર� ર� ....... ૧
કહાં લગી ક�ુ ં અપરાધી જનમકો, આ�દ�ત મ� સે �બગડ� ર� ;
�ુલસીદાસ પિતત �ુમ પાવન, આ બાનેક� લાજ પડ� ર� .... ૨

206. રામ કહો િપ�જર ક� �વુ ા
રાગ - �બલાવલ (નાદબ્રહ્મ પદ-૩૮૪)

રામ કહો િપ�જર ક� �ુવા;
અજ�ુ ખબર પડત ન�હ �ધે, ધંધો કરતા સકલ �ુગ �ુઆ...ટ� ક
ઘડ� �ુથાર કઠ�રા ક�ના, અજ�ુ સાજ િન�લ ન�હ �આ
ુ ;
�તકાલ �ર�ુ હો તમ �યાર� , હાર ચલ્યો �સે �ુહાર� �ુહા... ૧
આશા િનજ પાંચ પિનહાર�, ઘટત નાં�હ કમર્જલ �ુઆ;
કહ� કબીર �ણે હ�ર રસ લીધો, વોહ� ક� �ુખ અ� ૃત �ુઆ ... ૨
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207. �મુ મેર� પ્ર�તુ ા બ�તુ કર� ર�
રાગ - �બલાવલ (નાદબ્રહ્મ પદ-૩૮૫)

�ુમ મેર� પ્ર�ુતા બ�ત
ુ કર� ર� ;
મહા પિતત આયો શરણાગત, નીચ દશા લઈ �ચ ધર� ર� .........

ટ�ક

ુ પરસત મેર� સબ હર� ર� ;
જન્મ મરણ સંતાપ આપદા, �મ
અષ્ટિસદ્ધ નવિનિધ �ુ�ક્ત આદ દ� હ�, કરજોડ� રહ� દ્વાર� ખડ� ર� ... ૧
તીન લોક ઔર �ુવન ચ�ુદ
ર્ શ, વેદ �ુરાણે સહ� પડ� ર� ;
�ુરદાસ અપને ભક્તન કો, દ� ત પરમ �ુખ ઘડ� ર� ઘડ� ............ ૨

208. જબ ત� મન પ્રતીત ભયી
રાગ - �બલાવલ (નાદબ્રહ્મ પદ-૩૯૫)

જબ ત� મન પ્રતીત ભયી;
�દન�દન અવ�ુણ �ુત ન લાગે, બાઢ ન લાગી પ્રીત નયી ........

ટ�ક

�ુરત �ુરત દો જ્ઞાન ઝવેર�, નીરખી પરખ માન વસ્�ુ લઈ;
થોડ� સે વણજ બ�ત
ુ ધન બાઢ�, ઉપજત લાગી લાલ ભયી ........

૧

યહ સોદા કો મમર્ ન �ને, જો �ને સો હાટ� સહ�;
કહ� કબીર સંત ક� સંગત, િવષ િવકાર સબ �ૂર ગયી ................. ૨
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આશાવર�નાં પદો

209. �ને બ્હા� ુ શામ�ળયા� ંુ
રાગ - નાની આશાવર� (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૦૦)

�ને બ્હા�ુ શામ�ળયા�ુ,ં તેને જમ �ું કરશે ર� ;
છાપા િતલક કંઠ� � ુળસીની માળા, જમ જોઈ પાછા ફરશે ર� ......

ટ�ક

અન્ય દ� વના � ઉપાસી, ન રહ�એ તેની પાસે ર� ;
પોતે પાડ� સામાને પાડ�, સાં�ુડા૧ કહ�વાયે ર� .............................. ૧
ઊઠતા બેસતા હસતા રમતા, �ુખે હ�ર હ�ર કહ�તાં ર� ;
જન્મો જન્મના પ્રાિસત૨ �શે, �ના હ�ર ચરણે �ચ� ઠરશે ર� ...... ૨
�ને પ્ર�ુ��ુ ં �ુરણ સ્મરણ, તે નર �ુઃ�ખયો ન હોય ર� ;
અનેક પિતત ઉધાયાર્૩ આગે, ગાયા ને વળ� ગાશે ર� .................. ૩
�ને વર વય� િવઠ્ઠલ�, તેને બીજો વર ક�મ ગમશે ર� ;
નરસ�યાના સ્વામીની ભ�ક્ત િવના, તે લક્ષ ચોયાર્શી ફરશે ર� ...... ૪
૧. �ુષ્ટ
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૩. બચાવ્યા અથવા ઉગયાર્
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210. કબીર હ�રરં ગ લાગા હો
રાગ - મોટ� આશાવર� (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૦૬)

કબીર હ�રરં ગ લાગા હો, તાસે મેરા મનકા ધોખા૧ ભાગા હો;
કોઈ કહ� હ�ર જોગી જગમ,
ં
કોઈ કહ� ક� ન�હ;
હમ �ુમ દ� ખો �દ�યા ભીતર, �ુમ દ� ખો સબ માંહ� ..... ૧
અલખ �પ �ુણ લખ ન �ય, �જન૨ રાતા લોઈ૩;
એક વેળ મન �ૃઢ કર� રાખો, તો િન�ે દશર્ન હોય ..... ૨
સેજ૪ �ુનમ� ર� ન અમાર�, તત્વ દ� ખી મન લાગા;
આપ મધ્યે આપ�હ દ� ખા, ઇસિવધ સંશય ભાગા ......... ૩
કહ�ત કબીર એકમત પાયા, કાયા નગર મોઝાર�;
�ુમ સાહ�બ મ� સેવક તેરા, તારન તરન મોરાર� ......... ૪
૧. ભ્રમ
૨. �ુરમો
૩. નાના � ૂઓ ‘�જન રાતા લોઈ’ એ શબ્દો સમગ્ર પદના અથર્ સાથે બંધબેસતા નથી. ક્ષેપક છે . અહ� ‘�કસ�બધ ગાવત કોઈ’
એવા શબ્દો હોવા જોઈએ.
૪. સહજ
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211. રામ રાય મનક� આશા પા�
રાગ - મોટ� આશાવર� (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૦૭)

રામ રાય મનક� આશા પા�, તાસે કાયા નગર બસાઉ;
સોલા૧ ખાઇ દશ દરવા�૨, બાવન૩ બન્યા હ� ક�ગોરા;
ત્રણસે સાઠ૪ વાકો િશરા લગા, કોટ બન્યા ચોફ�રા ....... ૧
પાંચ૫ પ્રધાન �કયે વશ અપને, પ્ર�૬ �ુઃખી ન હોય;
ચેતન૭ �ુ�ુષ કર� કોટવાળ�, નગર ન �ુટં � કોઇ .......... ૨
ગઢ પર રા�૮ રાજ કરત હ�, િનશ�દન � ૂરત �ુહાઇ૯;
કામ ક્રોધ દો� ગરદન માર� , ઐસી અદલ ચલાઇ ....... ૩
જ્ઞાન ભંડાર ભર� ભર� ૂર, ક� ખચ� ક� ખાઓ;
દાસ કબીર ચઢ� ગઢ ઉપર, �ત િનશાન બ�ઇ ......... ૪
૧. સોલા એટલે સોળ આની મતલબ ક� ફરતે માયાની ખાય છે
૨. �ખ-૨, કાન-૨, નાક, મો�ુ ં, �ુદા, � ૂત્રિપ�ડ, �ૂં ટ� ને બ્રહ્મરં ધ્ર એ દસ કાણાં છે -દરવા� છે .
૩. પાંસળ�, �ગળાં, હાથ, પગ, ખભા, મે�ુદંડ, ગરદન, ખોપર�નાં �ુલ મળ� બાવન હાડકાંઓ
૪. ૩૬૦ �ુખ્ય રક્તવા�હનીઓ
૫. પાંચ ઇ�ન્દ્રયો તે પાંચ પ્રધાન
૬. સ�ાવીસ હ�ર કરોડ કોષો
૭. પ્રાણરક્ષક
૮. આત્મદ� વ રા�
૯. આણ વત� એટલે ક� સ�ા વત�
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212. રામ રાય આ�દ ચાકર તેરા
રાગ - મોટ� આશાવર� (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૦૮)

રામ રાય આ�દ ચાકર તેરા, તાસે મ�હમા દ્યો અમારા;
સત�ુગ ત્રેતા દ્વા�ુર ગયા, ક�લ�ુગ ક�િત� �ુમ્હાર�;
બ્રહ્મ લોક જબ � ૃ�ષ્ટ નીપ�ઈ, તાંથે મસાગત૧ મેર� ... ૧
પાંચ હિથઆર �ુબ કર� બાંધો, કર� લે ખાંડા ખેલ;
જ્ઞાન ખડક સે નાદ ઉતા�ંુ , માન લે મજરા૨ મેરા ......... ૨
કાગદ મંગાવો ને �ૂત તેડાવો, અક્ષર લખો ર� બોતેરા૩;
ભાવ ભ�ક્ત �ગીર� માં�,ુ ન્યાલ ભયા મન મેરા ....... ૩
�ૃપાનાથ �ૃપા કર� મ� પે, તમાર� �ૃપા થક� �ઝે;
દાસ કબીર મ� બંદા તેરા, ભ�ક્ત દાન મોહ� દ�� ......... ૪
૧. મ�ૂર�-મહ�નતતા�ુ ં

૨. સલામ

૩. ૭૨ અક્ષરનો મંત્ર
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213. રા� રામ જપો મેર� ભાઈ
રાગ - મોટ� આશાવર� (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૦૯)

રા� રામ જપો મેર� ભાઈ, �ક� ચૌદ લોક બડાઈ;
માગી �ુ�ક્ત ભ�ક્ત �� ન માગી, �ચન્યા ન�હ ર�ુરાય;
જબ �ચન્યા તબ લેવા ન દ� વા, સાધન કર લે ભાઈ .................

૧

જબ હ�ર �ણ્યા તબ મન માન્યા, મનષા ભોગ લગાઈ;
કો�ટ કો�ટ તીથર્ વ્રત ક�ના, એક િસ�દ્ધ નવ પાઈ .......................

૨

કહ�ત કબીર એક સકલ સાધનમ�, જન્મો જન્મ ફર� આયા;
અબ તો સંત સંગત ��ચ માં�,ુ �ણે હ�રજશ �ુજશ �ુનાયો ......

214. જ ંત્રી જ ંત્ર અ�પુ મ બા�
રાગ - મોટ� આશાવર� (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૧૧)

જત્રી
ં જત્ર
ં અ�ુપમ બા�, તા કો શબ્દ ગગનમ� ગા�;
ું સત�ુ�ુ સાજ બનાયા;
�ુરિત ક� નાવ શ્રવણકા �બા,
�ુ�રનર �ુિનજન કૌ�કુ આયે, બ્રહ્મા ભેદ ન પાયા ...... ૧
�વ્હાક� તાંત નંિસકા કરહ�, માયાકા ભોગ લગાયા;
�વ્હા વતી સૌ �ુરાણ વાંચે, જત્રીકો
ં
નાચ નચાયા ..... ૨
જત્રી
ં િવના જત્ર
ં ન વાગે, બા� જબહ� બ�વે;
કહ�ત કબીર સોહ� જન �ુરા, જત્રી
ં �ું પ્રીત લગાવે ...... ૩
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215. દ� હડ� થશે િમટ્ટી
રાગ - મોટ� આશાવર� (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૧૯)

દ� હડ� થશે િમટ્ટી, �ુરખ તાર� �ુ�દ્ધ �ાં નાઠ�;
�વ આયો તબ �ુ ં લાયો, �શે ત્યાર� નાગો;
િનલર્જ્જ � ુજને લાજ ન�હ, તને કોણ પહ�રાવે વાગો૧ ........

૧

�ુડ કપટ કર� બ�ુ ં ધન સાંચ્યા૨, સાંચ્યા ધન કોણ ખાશે;
�વને �યાર� જમ લઈ �શે, ત્યાં કોણ વહાર� ધાશે ..........

૨

વેઢ વ�ટ� બા�ુબધ
ં બેરખા, કંઈ ન આવે તાર� સાથ;
ચેતનારા ચેતો માનવી, ��ું છે જમને હાથ ..................... ૩
�ચા વાસ દ� ખી �ું �લ્યો, �ુ ં મોહ્યો �ુદર
ં નાર�;
નરસ�યાના સ્વામીની ભ�ક્ત િવના, તને કોણ પમાડ� �ુ�ક્ત ... ૪
૧. કપડાં

૨. ભેગા કયાર્



ૐ
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સારં ગનાં પદો

216. રામકો િનત્ય ક�� �મુ રણ
રાગ - સારં ગ (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૨૦)

રામકો િનત્ય ક�� �ુમરણ, રામકો િનત્ય ક��;
િનમર્લ િનમર્લ પ્રેમ હ�રરસ, સંત સંગત િમલી પી� .......... ટ� ક
�ૂઠ� માયા મોહ િવષય રસ, મનકો ત્યાગી દ��;
�દય કમલમ� િનશ�દન હ�ર હ�ર, એહ� િવલંબ ન ક�� ..... ૧
તન મન ધન સબ મનષા વાચા, રામ સમપર્ણ ક��;
કહ�ત કબીર ઔર ન�હ મા�ુ,ં ચરણ કમલ દ� દ�� ......... ૨

217. રામ ભજન િવસર� હો ગયા
રાગ - સારં ગ (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૨૧)

રામ ભજન િવસર� હો ગયા, રામ ભજન િવસર� હો ગયા;
ગભર્વાસમ� ભ�ક્ત ક�ુલી, બાહર આક� �ા �કયા ................ ટ� ક
મહ�લમ� બૈઠ� મોજ િનત કરત હ�, સોળશ� સાહ�લીયાં;
પલમ� છોડ ચલ્યો ઠ�ુરાઈ, વેદ કોઉ ન કહ� ઓ ................. ૧
જબ તેરો પંથીપંથ ચલેગો, સંગે સાથી કો ન �લયા;
કહ�ત કબીર રામ ભજો પ્રાણી, તનમન હર�કો અપ�આ ..... ૨
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218. કાહ� કો દ�હ ધર� ભજન િવના
રાગ - સારં ગ (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૨૨)

કાહ� કો દ� હ ધર� ભજન િવના, કાહ� કો દ� હ ધર�;
ગભર્ વાસમ� બ�ત
ુ �ુઃખ ભાર�, બહાર કાઢો હર� ......... ટ� ક
કોલ વચન કર� બાહર આયો, વાક� �ુ�દ્ધ ફર�;
સંત સંગત ત� કબ�ુ ન ક�ની, દશર્ન ડગ ન ભર� ....... ૧
હ�રક� કથા ત� શ્રવણે ન �ુની, પરિન�દા બ�ત
ુ કર�;
કહ�ત કબીર �ુનો ભાઈ સા�ુ, જ�ુની ભાર� મર� ......... ૨

219. કાહ� ન ભ� ર� ગોપાલ મન � ંુ
રાગ - સારં ગ (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૨૪)

કાહ� ન ભ� ર� ગોપાલ મન �ુ,ં કાહ� ન ભ� ર� ગોપાલ;
ઉલટ �ા ચલત હ� બાવર� , છાંડ સકલ જ�લ
ં
.......

ટ� ક

� ૂછ મરોડ ને પાઘ સમાર� , ચલત ટ� ઢ� ચાલ;
જગ દ્વાર� જબ લેખા લેગા, હોગા કૌન હ�વાલ ...........

૧

ગભર્વાસમાં રક્ષા ક�ની, બ�ત
ુ કર� પ્રિતપાલ;
કહત કબીર ર�ુનાથ ભ� લો, દ�નાનાથ દયાલ .....



ૐ
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220. મં�દર દ�ખ ડર� �દુ ામા�
રાગ - સારં ગ (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૨૬)

મં�દર દ� ખ ડર� �ુદામા�, મં�દર દ� ખ ડર�
કહાં જો ગઈ મેર� � ૃણ ક� �પડ�યાં, તા ઘેર મહ�લ ખડ� ર� ... ટ� ક
પહ�લે ર� પ્હોર� હ�સ્ત �લે, �ૂ� તોરં ગ ખડ� ર�
ત્રી� ર� પ્હોર� વ� જ ભાર� ૧, ચોથે રત્ન જડ� ર� .................. ૧
� ઘેર તાલ પખવાજ વાગે, તા ઘેર નૌબત૨ વા�
� ઘેર રાગ છત્રીસ આલાપે, તા ઘેર સભર૩ ભર� ર� .......... ૨
ઇત ઉત �ત �ફરત હ� �ુદામા, મનમ� સોચ કર� ર�
ધામ દ� ખી મન ચ�કત ભયો હ�, ડર� ડર� ડગલાં ભર� ર� ..... ૩
મહલમ� બૈઠ� નાગર બ્રાહ્મણી, પં�ડત આયે ઘેર ર�
�ુરદાસ પ્ર�ુ અપને સખા કો, દા�રદ્રય �ુર કર� ર� ............. ૪
૧. �ક�મતી
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૨. નગારાં

૩. સભર એટલે છલોછલ
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221. ગોિવ�દ નામ ધય� ક�ન તેરો
રાગ - સારં ગ (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૨૮)

ગોિવ�દ નામ ધય� ક�ન તેરો, ગોિવ�દ નામ ધય�;
� ુપદ�ુતાક� લજ્� રાખી, ચીર કો દાન કય� ર� .......... ટ� ક
ચાર પદારથ૧ �દયો હ� �ુદામા, તાં�ુલ �ુખમ� ધય�;
સાંદ�પકો �ુત આન૨ �દયો હ�, િવદ્યા પાઠ પઢ�ો ર� ...... ૧
લેને ર� દ� ને �ું હ�ર દાતા, મ�સે ક� ના સય�;
�ુરક� બેર કઠણ હોઇ બૈઠ�, જન્મકો �ધ કય� ર� ......... ૨
૧. ચાર પદાથ� - ધમર્, અથર્, કામ ને મોક્ષ



૨. આણી આપ્યો અથવા લાવી આપ્યો

ૐ
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222. ઐસે હ� જો �વો �વન
રાગ - સારં ગ (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૩૧)

ઐસે હ� જો �વો �વન, ઐસે હ� જો �વો;
રામનામ �ુણ ગાવત �ુમરન, જન્મ જન્મ �ુફલ કર લી� ... ટ� ક
�ક� �ુચે સંતક� સંગત, સોહ� દ�નાનાથ સી�;
સ્�ુિત કથા બસત �વ �ક�, સહજ પરમપદ લી� ........

૧

�ુિનત લોક તીથર્ અ� પાવન, જહાં જહાં પાવ� દ��;
કહત કબીર ઔર િવલંબ ન�હ, રામ રસાયન પી� .........

223. ના ક�ં રામ િવના ર�
રાગ - સારં ગ (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૩૨)

ના ક�ં રામ િવના ર� , ના ક�ં રામ િવના ર� ;
દ� હ ધર� ક� એહ� પરમ ગિત, સંત સંગત રહ�ના ર� ....... ટ� ક
મં�દર રચત માસ દશ લગે, �બનસત એક છના;
પલ એક �ુખક� કારણ પ્રાણી, પ્રપંચ કરતાં ઘણા ર� ..... ૧
માતિપતા �ુત લોક �ુ�ુંબમ�, �લ્યો �ફરત મના;
કહત કબીર રામ ભજ પ્રાણી, છોડ સકલ ભ્રમણા ર� ..... ૨
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224. નામકા વેપાર� અમો હ�ર
રાગ - સારં ગ (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૩૩)

નામકા વેપાર� અમો હ�ર, નામકા વેપાર�;
અ� ૂલ્ય હ�રો હાથ ચઢ�ો હ�, �ટ પડ�ો સંસાર� ......... ટ� ક
કોઈએ હોયા� તાંબા સીસાં, કોઈએ લિવ�ગ સોપાર�;
સા�ુએ હોયા� નામ હ�રકા, િવષય હોય� સંસાર� ......... ૧
રા� ન દં ડ� ચોર ન �ટં ૂ � , ઐસી વણજ૧ અમાર�;
એ વણજમ� ખોટ ન આવે, રા� રહ� �ગરધાર� ........... ૨
મન કર બેલ �ુરત૨ કર સોદા, જ્ઞાનક� �ુણ ભરાઈ;
કહત કબીર �ુનો ભાઈ સા�ુ, ઐસી અરજ અમાર� ...... ૩
૧. વેપાર

૨. અહ� નામસ્મરણના સોદાના અથર્માં
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225. ચલત પ્રાણ �� રોઈ ર� કાયા
રાગ - સારં ગ (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૩૬)

ચલત પ્રાણ �� રોઈ ર� કાયા, ચલત પ્રાણ �� રોઈ;
�ુમ તો પ્રાણ ગવન૧ �ૃહ ક�નો, હમકો ચલે િવગોઈ ......... ટ�ક
�ુમ્હાર� સંગે મ� બ�ત
ુ �ુખ પાયો, �હતિમલ સબ �ુખ જોઈ;
એ કાયા જલ �યેગી ક્ષણમ�, નામ ન લેગા કોઈ ............ ૧
કહ�ત હ� પ્રાણ �ુનો મેર� કાયા, તેર� મેર� સંગ ન હોય;
�ું સે સોબત બ�ત
ુ કસોટ�, સંગ ન ચલી કોઈ ................

૨

�ુરત દ� ખી તેર� મૈયા �વે, બાંય પકટ �વે ભાઈ;
લટ પકડ� તેર� �ીયા �વે, હંસ૨ એકલો �ઈ ................

૩

િશવ સનકા�દક ઔર બ્રહ્મા�દક, નારદ સે �ુખ સોઈ;
�ણે દ� હ ધર� િત્ર�ુણમ�૩, �સ્થર ન રહ� �પ કોઈ ................. ૪
કહ�ત કબીર �ુનો ભાઈ સંતો, દ� ખ્યો �દલમ� મોહ�;
એહ� પદકા કોઈ અથર્ િવચાર� , આવાગમન ન હોઈ .......... ૫
૧. ગિત-ચાલ
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226. સંત �ંુ �તર ના�હ નારદ મેર�
રાગ - સારં ગ (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૩૭)

સંત �ું �તર ના�હ નારદ મેર�, સંત �ુ ં �તર ના�હ;
જો મેર� સંત �ું �તર આણે, સો તો અધોગિત �ઈ .........

ટ�ક

જહાં મેરો ક�વલ જશ ગાવે, તહાં મ� ક�ંુ િનવાસ;
સંત ચલે હ�ર આગે દોડ�, મમ ભક્તનક� આશ ................

૧

સંત જમે સો હમ હ� જમાયે, સંત �ુવે સો હમે સોઈ;
મેર� સંતનકો �ુઃખ દ� વે, સો જડ� ૂલ સે �ઈ ....................

૨

લ�મી મેર� અધા�ગના ર� , સો હ� સંતનક� દાસી;
સકલ તીથર્ મેર� સંતને ચરણે, કો�ટ ગંગા ને કો�ટ કાશી ...

૩

મેરો ધ્યાન સંતનકો સેવે, સો હ� પરમ પદ પાવે;
કહત કબીર ભક્તકો મ�હમા, શ્રીપત૧ શ્રી�ુખે ગાવે ...........

૪

૧. ભગવાન િવષ્�ુ
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227. ઘેલા ક�� ંુ તે વાશે વ્હા�ંુ
રાગ - સારં ગ (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૩૮)

ઘેલા ક�� ું તે વાશે વ્હા�ુ,ં ઘેલા પ્રાણી ક�� ું તે વાશે વ્હા�ુ;ં
લાડ� લા�ું ને �ુત્રને પરણા�ુ,ં કાલની વાત ન ��ુ ં ........... ટ� ક
બ�લરા� કહ� લે� ું ઈન્દ્રાસન, યજ્ઞ ક�ના નવ્વા�ુ;ં
જગદ�શ જગદાતા ન�હ ઓળખ્યા, ક્ષણ વાર ન�હ રહ�વા�ુ ં ... ૧
કાયા �ૂઠ� માયા �ૂઠ�, �ૂ�ું ઘર�ુ ં ના�ુ;ં
�ુરદાસ કહ� પ્ર�ુ ભ� લો, ઓ�ચ�� ુ આવશે આ�ુ૧ં .............. ૨
૧. તે�ું
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વસંતનાં પદો

228. મેર� સત��ુ ુએ બ�યા રામનામ
રાગ - િન�ુણ
ર્ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૪૩)

મેર� સત�ુ�ુએ બ�યા રામનામ, મોહ� ખારો લાગે સકલ કામ;
જગત �લકા કાટ� ફંદ, મેરા �ૂર �કયા �ુઃખ દં ડ;
મ� િનશ�દન સ્મ�ંુ અષ્ટ�મ૧, મેર� �ુખ �દયે રહ્યો રામ રામ ........ ૧
મેરો જન્મ મરણકો લહ્યો ન પાર, મેરો જન્મ �ુફલ ભયો અબક� બાર;
�ુ�ુ સંગે પાયા અગમ૨ ભેદ, દ� ખી રામ શબ્દ મ� સકલ સેવ ......... ૨
સબ ઘટ વ્યાપક રામરાય, � ૂ�મ સ્� ૂલ૩ ભયા એક ભાવ;
કહાંકો ભ�ુ ં ત�ુ ં �ુલહ�ન, મેર� �ુરિત શબ્દમ�૪ ભયી લીન ........... ૩
જપતપ કરણી કરણી કર� સો હોઈ, એક રામ િવના ન�હ �ુ�ક્ત હોઈ;
રામચરણ હમ કહ� ન રાખ, �ક� અનંત કો�ટ જનભરત સોઈ ..... ૪
૧. આઠ� પહોર ? �મ એટલે રાિત્ર-અથવા પહોર થાય તે પરથી



ૐ

૨. � ૂઢ

૩. ગોચર-અગોચર



૪. જ્ઞાનમાં
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229. ન�હ છાં�ુ બાવા શ્રી રામનામ
રાગ - િન�ુણ
ર્ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૪૪)

ન�હ છાં�ુ બાવા શ્રી રામનામ, મેર� ઔર પઢનસે કોન કામ;
પ્રહ્લાદ સધાર� ૧ પઢ િનશાળ, સંગ સખા લીયે બ�ત
ુ બાલ;
કહાં જો પઢાવે પં�ડત ઔર �લ૨,
મેર� પાટ�મ� �લખ દો શ્રી ગોપાલ ........ ટ�ક
સ�ડા �ુગાર્ કહ્યો હ� �ય, પ્રહ્લાદ બંધાયો વેગે લાઇ;
રામનામ કહ�નક� છાંડ બાન, અબહ� છોડા �ુ ં મેરો કહ્યો હ� માન ... ૧
કહાં જો ડરાવે પં�ડત વારં વાર, �ને જલ સ્થલ �ગ�રસે �લયો ઉગાર;
માર ડાર ભાવે દ� હ� ઝાર, રામનામ છાં�ુ તો મેર� �ુ� હ� ગાર ..... ૨
કાઢ� ખડગ કોપ્યો �રસાયે, તેરો રાખનારો મોહ� બતાય;
સ્તંભ ફોડ પ્રગટ� મોરાર, �હરણ્યાકંસ માયાર્ નખ િવદાર .............. ૩
આ�દ �ુ�ુષ દ� વાિધદ� વ, �ણે ભક્ત હ�ત ધય� � ૃિસ�હ ભેખ૩;
કહ�ત કબીર તેરો ન લ�ુ ં પાર, પ્રહ્લાદ ઉગાય� અનેક વાર .......... ૪
૧. �ય
૨. પ્રહ્લાદને પ્ર�ુની ભ�ક્ત ગમે છે ત્યાર� તેના �ુ�ુ તેને ભ�ક્ત િવ�ુદ્ધ�ુ ં જ્ઞાન આપવા પ્રયત્ન કર� છે .
૩. સ્વ�પ-વેશ-અવતાર
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230. હ�રનામ તત્વ િત્રલોક સાર
રાગ - િન�ુણ
ર્ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૪૫)

હ�રનામ તત્વ િત્રલોક સાર, લોલીન ભયે સૌ ઉતર� પાર;
એક જોગી એક જટાધાર, એક �ગે ભ� ૂિત ઘસે અપાર;
એક �ુિન �ુખ મૌન લીન, ઐસે હોત હોત �ુગ �ત િછ� .......

૧

એક આરાધે શ�ક્ત િશવ, એક પડદા દ� દ� વધત �વ;
એક �ુલદ� વી કો જપે �પ, ઐસે િત્ર�ુવન � ૂલ્યો િત્રિવધ તાપ ..

૨

એક અ� છોડ ક� પીબત �ૂધ, હ�રનામ િવના �દયે અ�ુદ્ધ;
કહ�ત કબીર ઐસો િવચાર, હ�રનામ િવના ક� સે ઉતર� પાર ........

૩

231. હ�ર બોલ �ંુ વારં વાર
રાગ - િન�ુણ
ર્ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૪૬)

હ�ર બોલ �ું વારં વાર, તેર� િધ�્ મીનડ� ક�ુ કર� પોકાર;
�જન મંજન તજ િવકાર, �ુ�ુદ�વ બતાયો તત્વસાર;
સંત સંગત િમ�લ કરો વસંત, તેર� બંધન �ટ� �ુગ અનંત .......

૧

અનેક જન્મ ત� પાયો દાવ, મનષા જન્મ કર ભ�ક્તભાવ;
ઐસો અવસર બ��ુ ર ન પાવે, તાંથે મ� જો ક�ુ ં સમ�ુ ત્યાંહ� .....

૨

કહાં ભયો �ુત વિનતા �યે, �તક� બેર કોઈ સંગ ન આયે;
કહ� કબીર િવચાર િવચાર, હ�રક� ભ�ક્ત િવના ગયે હ� હાર ......



ૐ



૩
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232. ચલ ચલ ર� ભમરા કમલ પાસ
રાગ - િન�ુણ
ર્ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૪૭)

ચલ ચલ ર� ભમરા૧ કમલ૨ પાસ, તેર� ભમર�૩ બોલે અિત ઉદાસ;
ત� બ�ત
ુ �ુષ્પકો �લયો હ� ભોગ, તેર� �ુખ ન ભયો તન બઢ�ો હ� રોગ;
મ� જો ક�ુ ં �મ્ુ હ� બાર બાર,
ૂ �ો ડાર ડાર ..............
મ� સબ વન �ંઢ

ટ�ક

�દવસ ચાર કો સો રં ગ �લી, ત્ય�હ� દ� ખી કહાં રહ્યો હ� � ૂલી;
ઇન વન સંપિ�મ� લગેગી આગ,
તબ �ુમ ભમરા કહાં �ઓગે ભાગ ..... ૧
�ુષ્પ �ુરાનો ભયો હ� �ુક૪, તબ �ુમ ભમરા કો લગી અિધક � ૂખ;
ઉડ ન સક� પર ગયો હ� � ૂટ,
તબ ભમર�૫ �ુવે િશશ �ૂટ .................. ૨
તબ ચૌ�દશ �ુએ મ�ુપરાય૬, તબ ભમર� લે ચલી િશશ ચઢાઇ;
કહ�ત કબીર મન કો સ્વભાવ,
રામભ�ક્ત �બના જમકો દાવ .............. ૩
૧. ભમરા-મન
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૨. પરમાત્મા

૩. �તઃકરણ

૪. � ૂકાઈ ગયેલાં
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૫. �તઃકરણ
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233. મા� ુ મોહ � ૃગ માય� ન �ય
રાગ - િન�ુણ
ર્ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૪૮)

મા�ુ મોહ � ૃગ માય� ન �ય, મેર� �ુધવાડ�મ� બસ્યા હ� આઈ;
મેર� વાડ�મ� નીપ� �ુક્તવેલ, સો દ� ખત ચર �યે એલ;
રહન ન પાવે ફલ�લ પાન, મ� સ�ચ સ�ચ ર�ુ પટક� હાથ ......... ૧
ધ્યાન ધ�ુષ સાધ્�ું સંધાય, �ુરત �ુરત ક� ગ્રહો બાંય;
જો મ� મા�ંુ તાક� તાંહ,� તબ હોત વીદ� હ� િવલાસે �યે ............... ૨
એ � ૃગ માર� શક� ન કોઈ, �ુ�રનર �ુિનવર રહ્યા ર� જોઈ;
કહ�ત કબીર �જને �દયો હ� ટાલી, �જને રામ ભજનક� કર� હ� વાડ .. ૩

234. મા� ુ દા�ુણ �ુઃખ સહ્યો ન �ય
રાગ - િન�ુણ
ર્ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૪૯)

મા�ુ દા�ુણ �ુઃખ સહ્યો ન �ય, મેર� ચંચલ મિત તાંથે કહાં બસાયે;
મેર� તન ભીતર વસે મદન ચોર, �ણે જ્ઞાન રત્ન હર� લીનો મોલ;
મ� જો અનાથ પ્ર�ુ ક�ંુ કહાંયે, અનેક બગીચે મ� કહાંયે ................. ૧
સનક �ુનદ
ં ન િશવ �ુકા�દ, ના�ભ કમલ ઉપ� બ્રહ્મા;
જોગી જગલ
ં
જટાધાર�, પ્ર�ુ અપને અવસર સે ચલે હ� હાર .......... ૨
�ુમ હો અથાહ મ� લ�ુ ં ન થાહ, મેર� સકલ કામક� શોચ યહાં;
અહરિનશ સે� ું ચરણ ધીર, ઐસી �ુ�ક્ત �ણી કહ� કબીર .............. ૩



ૐ
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235. વં�ુ ર�પુ િત ક�ુણાિનધાન
રાગ - િન�ુણ
ર્ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૫૦)

વં�ુ ર�ુપિત ક�ુણાિનધાન, �યાંથે �ટ� ભવભેદ અજ્ઞાન;
ર�ુવશ
ં કમોદ૧ પદ �ુખ િનશેષ, સેવત પદ પકંજ અજ મહ�શ;
િનજ ભ�ક્ત �દયમ� ખોજ ભ્રંગ, લાવણ્ય વ�ુ અ�ગ્ન ન અનંગ ...

૧

અિત પ્રબલ મોહ તમ માત�ડ૨, અજ્ઞાન દહન પાવક પ્રચંડ;
અ�ભમાન િસ��કુ ો તજ ઉદાર, �ુર રં જન ભંજન � ૂિમ ભાર ......... ૨
રાગા�દ શ્રપગાન પનગાર, કંદ્રપનાગ � ૃગપિત મોરાર;
ભવજલ પીબત ચરણારિવ�દ, �નક� રવન આનંદ કંદ ............. ૩
હ�ુમત
ં પ્રેમ વ્યાપી મરાલ૩, સ્નેહ કામધે� ુ ગોદ આલ;
િત્રલોક િતલક �ુણ ગહન રામ, કહ� � ુલસીદાસ િવશ્રામધામ ....... ૪
ુ ઉપરથી કમોદ એટલે �લ મતલબ ક� રા� ર�ુના �ુત્ર રામના પગ �લ �વા પરમ �ુખ આપનારા
૧. �ુ�દ
૨. હાથી
૩. હંસ
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236. મ�ષ્ુ ય તન પાયો બડો હ� ભાગ
રાગ - િન�ુણ
ર્ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૫૧)

મ�ુષ્ય તન પાયો બડો હ� ભાગ, આપ િવચાર ખેલો ફાગ;
�બન પગ ચલી હ� અધર્ચાલ, �બન રસના ગાયે �ુણ ગોપાલ;
�બન બા� જહાં બજહ� બેન, નીરખી દ� ખીયે બીન હ� નૈન .........

૧

�બન માર� જહાં � ૃતક હોય, �બન જહાં જલી �યે સોઈ;
�બન સાંગે �બન �ંચ દ� ય, સો સાલમ બા� �ત લેય ..........

૨

�બન િવ�ાનલ જલે હ� �યોત, પાપ �ુન્ય ત્યહાં ના�હ� સોત;
સ્વગર્ નકર્ ન�હ આ�દ �ત, કહ� કબીર તહાં કરો વસંત ............

૩

237. જહાં બાર� માસ વસંત હોઈ
રાગ - િન�ુણ
ર્ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૫૨)

જહાં બાર� માસ વસંત હોઈ, પરમાથર્ �ચને િવરલા કોઈ;
�હ� વન ત�ુવર �લ્યો અગાધ, િશવ બ્રહ્મા �ુિન લહ� િનવાસ;
સનકા�દક રહ� ભ્રમર હોઈ, તહાં લક્ષ ચોયાર્શી �વ જોઈ .........

૧

જહાં અગ�ણત વષ� અખંડધાર, તહાં હ�રઅલ હોયે અઢારભાર;
પાણી આદર દ� ન કોઈ, તહાં પવન ગયે સબ મેલ ધોઈ .......

૨

સાત સાગર પીયો હ� ધોળ, અન્ય દ� વ તેત્રીશ ક્રોડ;
અમર લોક ફલ લીયો હ� ચ્હાય, કહત કબીર �ણે સો ખાય .....



ૐ
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238. ઐસે સ્હ�જ�નુ મ� િનત્ય વસંત
રાગ - િન�ુણ
ર્ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૫૩)

ઐસે સ્હ�જ�ુનમ� િનત્ય વસંત, કબ�ુ બસે �ુગ �યે અનંત;
�યાં ન�હ ઈચ્છા આકાર, �યાં ન�હ નાભ ના�ભ તાર;
�યાં ન�હ બ્રહ્મા િશવ િવષ્�ુ, �યાં ન�હ વ�ુ ચોવીશ �ૃષ્ણ ... ૧
�યાં ર� ન �દવસ ન�હ ચંદા � ૂયર્, કાલ �લ ન�હ કમર્�ૂટ;
�યાં ન�હ માયા મોહ મદ, ત્યાં રામાનંદ પ્ર�ુ રમે અખંડ ..... ૨

239. બનવા�ર �ણે બનક� આદ
રાગ - િન�ુણ
ર્ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૫૪)

બનવા�ર �ણે બનક� આદ, એક હ�ર ભ�ક્ત િવના જન્મ બાદ;
એક �લ �લ્યો ઋ� ુ વસંત, તામ� મોહ� રહ્યો સબ �વજત;
ં
ઈન �લન મ� અિધક વાસ, ઐસે ઘટ ઘટભીતર હ�ર િનવાસ ....... ૧
ઉડ ઉડ ભ્રમર �� દ� શ, મેર� પ્રીતમ �ું કહ્યો સંદ�શ;
ચોળ� ફાટ� જોબન ભાર, મોહ� વ્રેહ સંતાપે વારં વાર ................... ૨
આડા �ુગ
ં ર ઉગટ ઘાટ, ત્યાં જોગી જગમ
ં
લહ� િનવાટ;
પરવેલી �ુ ં રહ્યો હ� કંથ, મ� કોન સંગ ખે� ું ઋ�ુ વસંત ..............

૩

ત�વર એક અનેક ડાલ, શાખા લતા ફલ રસાલ;
કહત કબીર મન ભયો આનંદ, મોહ� હષાર્ િમલે �ુ�ુ રામાનંદ ...... ૪
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240. �ખુ સાગર �વ કરો સ્નાન
રાગ - િન�ુણ
ર્ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૫૫)

�ુખ સાગર �વ કરો સ્નાન, �યાં �ુ�રનર �ુિનજન ધર હ� ધ્યાન;
�બન જલ જહાં ઊઠ� હ� લ્હ�ર, �બન પવર્ત જહાં ટ�કૂ � મોર;
�બન િશ�ગી૧ જહાં બ� હ� નાદ, �ુન હો સંતો શબ્દ આ�દ .......

૧

�બન કર �ુનીએ બ� હ� તાલ, પ્રેમ પખાવજ અિત રસાલ;
�બન પગ નટ�યાં કર હ� નાચ, �ુઝો સંતો શબ્દ સાચ ............

૨

�બન નૈન દ� ખીએ અિત િનહાળ, સંતો ઐસો મત હમારા;
�યોત બર� �બન બાતી તેલ, � ુમ દ� ખો સંતો અગમ ખેલ .......

૩

સ્વામી રામાનંદ �ુ�ુ પ્રસાદ, િનરં તર ભ�એ મન �ુખ સમાધ;
આશા િમટ કર� ગ્રહ�, ઓટ કબીર� મન ના�હ� ખોટ ..............

૪

૧. એક વાદ્ય
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241. કહાં જઇએ ર� �ૃહ� લાગો રં ગ
રાગ - િન�ુણ
ર્ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૫૬)

કહાં જઇએ ર� �ૃહ� લાગો રં ગ, મેરો �ચ� ન ચલે ર� મન ભયો હ� �સ્થર;
જહાં જઇએ તહાં જલ પાષાન, � ૂર� રહ્યો હ�ર સબ સમાન;
વેદ સ્� ૃિત સબ દ� ખ્યા જોઈ,
તહાં જો જઇએ હ�ર યહાં ન હોય .....

૧

એક �દન મન ભયો ઉમંગ, ઘસી � ૂવા ચંદન �ુષ્પ સંગ;
� ૂજન ચલી મ� ઠામ ઠામ,
�ુ�ુએ બ્રહ્મ બતાયો આપમ� .............

૨

�જન મંજન તજ િવકાર, અડસઠ તીરથ એક દ્વાર;
માન � ૂઢ મિત કહાં �ય,
તેર� ઘટમ� તીથર્ �� ન ન્હાય ............... ૩
સત�ુ�ુમ� બ�લહાર�૧ તોયે, મેર� સંકલ્પ િવકલ્પ૨ ભ્રમ ડાર� ખોઇ;
રામાનંદ પ્ર�ુ સ્વામી રમતા બ્રહ્મ,
�ુ�ુકો એક શબ્દ �ક� કાટ� ફંદ ..........
૧. વાહવાહ
૨. િવચારો
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242. જહાં સત��ુ ુ ખેલે ઋ� ુ વસંત
રાગ - િન�ુણ
ર્ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૫૭)

જહાં સત�ુ�ુ ખેલે ઋ� ુ વસંત, પરમ �યોિત જહાં સા�ુ સંત;
તહાં તીન લોક થે �ભ� રાજ, તહાં અનહદ � ૂની બા�ં બાજ૧;
કો�ટ �ૃષ્ણ તહાં જોડ� હાથ, કો�ટ િવષ્�ુ તહાં નમે હ� માથ .........

૧

કો�ટ બ્રહ્મ તહાં કથે હ� જ્ઞાન, કો�ટ િશવ જહાં ધર� હ� ધ્યાન;
કો�ટ સરસ્વતી કર� હ� રાગ, કો�ટ ઈન્દ્ર જહાં ગ્રહ� ન લાગ .........

૨

ચૌ�દશ �યોિત૨ જલે હ� અથાગ૩, િવરલા જન કોઈ પાવે થાહ૪;
કહ� કબીર કંઠ �લયો હ� લાઈ, પ્ર�ુ નરક િનવારણ નાવ તાહ� ...

૩

૧. �ચ� એકાગ્ર થયા પછ� ધ્યાન કરનારને સંભળાતો ૐનો ધ્વિન
૨. ચ��ુ દશ એટલે બધી �દશામાં પ્રકાશનો અ�ુભવ
૩. અપાર
૪. પાર
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243. સત સ�તૃ ખેલે ઋ� ુ વસંત
રાગ - િન�ુણ
ર્ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૫૮)

સત સ�ૃત ખેલે ઋ�ુ વસંત, કર� �ુખ �ુઃખ છોડ� દ્વ ંદ્વ;
�વન સાચા ભલે તબ હ� હોય, �ુ�ુગમ ભેદ લહ� પાવે કોઈ;
લક્ષ ચોયાર્શી ક� કટ� હ� ફંદ, અમર કરો મન છોડ� મદ .....

૧

સો હ� �ુહાગન િપ�ુ હ� �ચન, �ૃ�ષ્ટ પડ� રહ� અિત આિધન;
દશર્ન શોભા રહ� સમાઈ, ન�હ �બ�ડ� સંગ �ઈ ................ ૨
પર�ખ �ન તબ નામ દ�ન, રત્ન પદારથ દ� હ� �ભ�;
કહ� કબીર ખરચ થોર, સત�ુ�ુ �ૃપા કર� દ�નો મોર ........... ૩

244. ��ુ ઢ્ઢયા હસી બોલે વારં વાર
રાગ - િન�ુણ
ર્ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૫૯)

�ુ�ઢ્ઢયા હસી બોલે વારં વાર, મ�સે તા�ુણી કોણ નાર;
દાંત ગયે મેર� પાન ખાત, ક�શ ગયે મેર� ગંગા ન્હાત;
નેન ગયે મેર� કાજલ દ� ત, વ્રેહ ગયે પર�ુ�ુષ હ�ત ........

ટ�ક

�ન �ુ�ુષ વા મેરો આહાર, અ�ને કો ક�ંુ સંહાર;
કહ�ત કબીર �ુ�ઢ્ઢયા આનંદ ગાઈ, �ુત્ર ભરથાર કો બૈઠ� ખાય..૧
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245. ભજ ભજ ર� �વડા ��ુ તૃ સોઈ
રાગ - િન�ુણ
ર્ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૬૦)

ભજ ભજ ર� �વડા �ુ�ૃત૧ સોઈ, કાહ� ન ગ્રહ્યો �ુમ અગમ હોય;
જહાં અગમ તહાં �ુ�ૃત વાસ, રિવ શિશ ધરણી �બ�બ પ્રકાશ;
ગગન ગજ � વષ� જો નીર, �ુરત �ુરત૨ લે ધર� ૂ ધીર .......

૧

પં�ડત ખો� સ્� ૃિત વેદ, િસદ્ધ સાધક ગયે ન લહ� ભેદ;
ઉન ઉર કા�ુ ન ગમ ક�ન, ઊઠ ગયે �સે જલક� મીન ......

૨

ખંડ એકવીશ � ૃથ્વીકો ભાર, �ુણી ગંધવર્ � ૂિન ગયે હ� હાર;
કહ� કબીર સમ�ઉ કહાં, પિતત ઉદ્ધારણ નામ યહાં ...........

૩

૧. �ુણ્યશાળ� આત્મા
૨. મનની ભોગ કરવાની � ૃિ� તે �ુરત ને વૈરાગ્યની � ૃિ� તે �ુરત
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246. બાવા �ૃહમ� બઢ� હ� રાઢ
રાગ - િન�ુણ
ર્ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૬૧)

બાવા �ૃહમ� બઢ� હ� રાઢ૧, િનશ�દન મ�સે ચપલ નાર;
એક બડ� � ક� પાંચ હાથ૨, ઉન પાંચનમ� પચ્ચીશ૩ સાથ;
પચ્ચીશન ક� સંગ ઔર ઔર, ઔર ઔર � ક� ઘેર ઘેર ...... ૧
�તર માંહ� �ત લે હ�, જક ઝોલે જલી �ય દ� હ;
અપનો ચાહ� ભોગ કહો, ક� સે લઈએ સ્વલ્પ૪ યોગ ............... ૨
નેડો ર�ુ ં ન પા� �ૂર, ચૌ�દશ બાખર૫ રહ� હ� � ૂર;
લક્ષ આહ�ડ� મ� એક �વ, તાંથે પોકા�ં મ� િપ�ુ િપ�ુ .......... ૩
ના �ૃહ ક�ં ના મા�ું ભીખ, મોહ� બ�ત
ુ �દનક� લગી હ� શીખ;
અબક� બેર મોસ� બચાવ, કહ� કબીર પડ�ો �ુરો દાવ ......... ૪
૧. કંકાસ
૨. પાંચ ઇ�ન્દ્રયો
૩. પચીસ તત્વોની સાથ-તેની સાથે મળ� માયા િવષયોમાં ઘસડ� �ય અને �વને �ુઃખમાં નાખી દ� તે �ુઃખ પણ મનને ગમે તે� ુ ં
૪. તેવા �ુઃખમાં મન યોગની સાધના થોડ� પણ ક�વી ર�તે કર� શક� ?
૫. છલકાય
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247. હ�ર ભક્ત વત્સલ ખેલે વસંત
રાગ - િન�ુણ
ર્ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૬૨)

હ�ર ભક્ત વત્સલ ખેલે વસંત, સંગ રા�વરં ગ સકલ સંત;
ઘસી ક�સર ભર� કલશ લીન, ચચર્ત ચ�ુરા૧ અિત પ્રવીન;
શેષ શંકર કર� �લેલ, �ુક�ુિન � ૃગ મદ કરત ર� લ .............. ૧
પ્રહ્લાદ ભર� ક�� ૂર ક� નીર, તહાં ઋિષ નારદ ડાલે અ�બલ;
અધર ધર� સરસ ચંગ, પ્રેમ �ુલ�કત ઓધવ ઉપંગ ............ ૨
નામદ� વ � ૃદં ગી મગ્ન �પ, જન કબીર વેણ અ�ુપ;
રોહ�દાસ બ�વે િન�ુણ તાલ, તહાં �ુર �ુઘડ ખેલ રસાલ ... ૩
ુ સી � � ઉચર� ટ� ર;
પરમાનંદ ડફસ� ની ભેર, �લ
જયદ� વ � ૃત્ય કર� અિત રસાલ,
તહાં � ૃન્દાવન વહ�રત શ્રી ગોપાલ ...... ૪
� કો �બ�ુદ દયાિનિધ અિત ઉદાર, ભક્ત હ�ત લીલા િવહાર;
લાગે અભયપદ ફ�ુવા દ� ત, જન ઋિષક�શે પ્ર�ુ કમલ નેન ... ૫
૧. હ�િશયાર
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248. હ�ર પિતત ઉદ્ધાર� સો હ� સંભાળ
રાગ - િન�ુણ
ર્ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૬૩)

હ�ર પિતત ઉદ્ધાર� સો હ� સંભાળ, આ�દ �ત તાર� મોરાર;
એક �ુનકા હોતી નગર માંહ,� � કો રામ કહન ક� � ૂ�દ્ધ નાં�હ;
દમડ�મ� �ુ વટલ્યો હ� � ૂલ, � ુમ પઢ�ો પ્રબલે રામ બોલ ............ ૧
એક અ�િમલ પિત અસાચ, સો હ� �ુનકા સંગ રહ્યો હ� રાચ;
�ુત્ર નારાયણ નામ શાખ, �જન જમ�ૂતને ત� �લયો હ� રાખ ......... ૨
એક િવધ કહત હ� કોટાન �વ, �જન િવ�ા�ુર ન�હ ભ�યો િપ�ુ;
હ�ર ક� શરણે સબ ચઢ� િવમાન, ય� કહ� કબીર ભજ રામ રામ ...... ૩

249. હ�ર ભ�ક્ત કરત ઉદ્ધર� અનેક
રાગ - િન�ુણ
ર્ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૬૪)

હ�ર ભ�ક્ત કરત ઉદ્ધર� અનેક, �ણે રામનામ ક� ગ્રહ�;
રામનામ તત્વસાર એક, ભૈયા �નતે હ� કોઈ જન િવવેક;
�નત િશવ સનકા�દક શેષ, ભૈયા �ુવ નારદ �બર�ષ દ� ખ ........ ૧
કોઈ � ૂવર્ જન્મકો લખ્યો હ� લેખ, સો તો લેખ ટળે હ� કર� અનેક;
ભાગ્ય લખી � ક� ભ�ક્ત હોય, હ�ર ભ�ક્ત હોય સમ ધમર્ ન કોઈ .. ૨
રામનામ સબમ� િવશેઝ,ં જહાં ભ્રમ કમર્ ક� રહ� ન ર� ખ;
ભ્રમ ગયો રહ્યો રામ એક, જન કબીર બ્રહ્મ િનવાર્ણ પેખ .............. ૩

220



ૐ





અનંત � ૂર



250. મેર� �રુ િત �હુ ાગન ખેલે ફાગ
રાગ - િન�ુણ
ર્ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૬૫)

મેર� �ુરિત �ુહાગન ખેલે ફાગ, ભૈયા પ�રબ્રહ્મ જહાં કરત રાગ;
બાજત �ુરલી બ�ત
ુ � ૂર, �બન રસના �ુર ઉઠત ઘોર;
�ુની �ુની શીતલ ભયો હ� ગાત્ર,
મેર� શ્રવન �ુને ન�હ ઔર બાત ........

૧

લોક લાજ �ુલ ડાર� દ�ની, એક પ્રેમ ધન ગ્રહ� હાથ લીન;
�ુમર સખીકો �કયો હ� સંગ,
ય� સકલ રચ્યો હ� િવિવધ રં ગ ..........

૨

ગગન ગલી જહાં મગન ખાલ૧, એક પકડત પાયે હ�ર િવશાલ;
�હલ િમલ કરક� �કયો િવલાસ,
મેર� જન્મ જન્મક� િમટ� હ� પ્યાસ ......

૩

રસાતલ૨ � ૂતલ અ� આકાશ, જહાં પ્રેમ �ુગધ
ં ક� ફ�લી વાસ;
દાસ કબીર ઉર ભાવે સંત,
કોઈ એહ�િવધ ખેલે ઋ�ુ વસંત .........

૪

૧. ચામડ� અથવા છોલ-મગન એટલે આનંદ-એક અનોખી અવસ્થા �માં શર�ર�ુ ં ભાન રહ�� ું નથી અને પરમચૈતન્ય સાથે
એક�પતાનો અ�ુભવ થઈ �ય છે .
૨. પાતાળ
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251. સખી આજ અ�પુ મ બન્યો વસંત
રાગ - િન�ુણ
ર્ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૬૬)

સખી આજ અ�ુપમ બન્યો વસંત, આનંદ �ુ ં ભ�ુ ં અપનો કંથ;
જહાં સંત સંગત શોભા અભંગ, તાંહ� દ� ખી આનંદ ન માયે �ગ;
બૈઠ� �ુણ ગાયે મગ્ન હોય, જહાં બા� િવિવધ બાજહ� સોઈ .......

૧

તહાં ઉડત �ુલાલ અ�બલ �ગ, તહાં અરસ પરસ આનંદ રં ગ;
�ુ� ૂહલ બઢ�ો હ� અપાર, તહાં � � શબ્દ કર� ઉચ્ચાર ............... ૨
જહાં �જત �કત સા�ુ સંત સોઈ, �ુણ ગાવે નાચે મગ્ન હોઈ;
ઉમંગી �ુધાિસ��૧ુ આઈ સોઈ, સબ સભા રહ� �ુખમ� સમાય ......... ૩
જહાં શીતલ બીર �ુગધ
ં બાસ, તહાં કમલ �લ કર� રહ� િવલાસ;
મ�ુપ �પ સા�ુ બસોઈ, હ�ર ચરણ કમલ રસ રહ� હ� ભાઈ ......... ૪
� � િવધ વરણી બસોઈ, ભયા સો સબ ઘ�ટ જન લખે કોઈ;
ુ સીદાસ લખે સોઈ �ુખ સમાય,
�લ
�ુગ �ુગ જમ�ુઃખ દરસે ન આઈ ........ ૫
૧. અ� ૃતનો સાગર
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252. રસ હોર� ખેલે શ્રી જનરાય
રાગ - િન�ુણ
ર્ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૬૭)

રસ હોર� ખેલે શ્રી જનરાય, સબ �ુંવર� ઝ�ુખે દ� ખન આઈ;
મહાદ� વ સાજ �લયે � ૃદં ગ, તહાં ઋિષ નારદ નાચે �લયે ઉમંગ;
તાલ �લયે ગાવે જયદ� વ, તહાં નાભાં પીપાં નામદ� વ ................... ૧
રોહ�દાસ બ�વી �લયે હ� બાગ, ગાવે આશા તોડ� વસંત રાગ;
સનકા�દક ખેલે મોઝાર, તહાં િનગમ ઉચ્ચાર� � � કાર ............... ૨
ક�સર �ુમ �ુમ ભર� હ� માટ, તહાં સે ભક્ત દ� બાંટ બાંટ;
િપચકાર� બ�લભદ્ર હાથ, પ્રહ્લાદ િવભીષણ િવ�ુર સાથ ................ ૩
�ુ�ુ રામાનંદ કથે બ્રહ્મજ્ઞાન, તહાં કબીર ચલાવે શબ્દબાણ;
નીમા�દત અ� િવષ્�ુ શ્યામ, તહાં માધવાચાયર્ કર� બ�ુ વખાણ ... ૪
ઉડત �ુલાલ અ�ણ આકાશ, તહાં અનંતાનંદ અ� કરસનદાસ;
અગર ક�લ ચરચે અ�બલ, તહાં �ુવ �બર�ષ �ુકદ� વ વીર ........ ૫
રાંકા વાંકા કા�ુ ક�વલદાસ, તહાં દાસ દ� વ કર� પ્રેમ પ્રકાશ;
ખો� નરસ�યો આસપાસ, તહાં પ્રેમસ�હત ગાયે મીરાંદાસી .......... ૬
હોર� ખેલત બઢ�ો હ� રં ગ, તહાં અનંત કો�ટ સંગ �લયે હ� સંગ;
અબ ક� બેર મેરો રાખો માન, જન નાભાકો દ�� ભ�ક્તદાન ....... ૭
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253. રસ હોર� ખેલે શ્રી રામચંદ્ર
રાગ - િન�ુણ
ર્ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૬૮)

રસ હોર� ખેલે શ્રી રામચંદ્ર, તાંથે જનક�ુતા મન ભયો આનંદ;
તહાં �લ જ �લે ઋ� ુ વસંત, તહાં ખગ � ૃગ ચાતક કર� આનંદ;
તહાં પંખી માત્ર કરત �કલ્લોલ, તહાં કોયલ ચકોર ટ�કૂ � મોર ....... ૧
તહાં ભરત શ�ુઘ્ન �લયે હ� સંગ, તહાં નાનાિવધ ક� હોત રં ગ;
તહાં બા� તાલ ઉપંગ ચંગ, તહાં મ�ુર�સી બેન � ૂમે � ૃદં ગ ......... ૨
તહાં �ગદ નીલ �ુગ્રીવ સાથ, તહાં રત્નજ�ડત િપચકાર� હાથ;
તહાં ઊડત અગર ને �ુલાલ, તહાં અરસપરસ ભર� દ� મોરાર ...... ૩
તહાં ખેલ જ ખેલે સર�ુ તીર, તહાં લ�મણ ને હ�ુમાન વીર;
તહાં � ૂવા ચંદન ચરચે૧ �ગ, તાંથે ભક્ત વત્સલ પ્ર�ુ રાખો સંગ.. ૪
ઇસિવધ ખેલે હોર� કો ફાગ, અયોધ્યા આયે ફ�ુઆ � ૂકાયે;
તહાં �ુલસીદાસ મન ભયો આનંદ, અ�બલ �ુલાલ ઉડ� અસંખ્ય ... ૫
૧. લગાડ�
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254. ભણો ભણો િવદ્યા શ્રી રામની
રાગ - િન�ુણ
ર્ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૬૯)

ભણો ભણો િવદ્યા શ્રી રામની, સાચી િવદ્યા � ૂલ ધામની;
એના મહ�તા� �ુ�ુદ�વ છે , તેણે િવદ્યા ભણવાનો ભાવ છે ;
તમે તહાં જઈ ભાઈ શીખજો, તમે અલેખ ના અક્ષર લખજો ...... ટ� ક
તમે ખ�ડયો ખબર ક�રો કરો, તમે માંહ� પ્રેમ શાહ� સમ� ભરો;
લેજો લેખણ રાખો કર�, તમે ��દયા પાટ� લઈ ભરો ................

૧

�યાર� િવદ્યા � ૂર� પામશો, ત્યાર� સંશય સઘળા વામશો૧;
ત્યાર� બ્રહ્મ િનરં તર ભાસશે, એક � ૃિ�૨ માંહ� વાંચશો ................

૨

એમ કહ�શે અલેતા દાસ ર� , તહાં ઊપ� અિત ઉલ્લાસ ર� ;
કહ� � �મ તે તેમ �ણજો, તહાં સદા સદો�દ માણજો .............
૧. છોડ� દ� શો

૩

૨. મનની �સ્થરતા પછ� થ�ું દશર્ન
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255. એવી િવદ્યા ભણ્યા પ્રહ્લાદ�
રાગ - િન�ુણ
ર્ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૭૦)

એવી િવદ્યા ભણ્યા પ્રહ્લાદ�, �ુઓ �ુઓ ભાઈ ઓ તમે આ�દ�;
તેણે અવર અક્ષર ન ઉચાયાર્, તેણે રામનામ ��દયે ધયાર્;
તે તો તાતના ત્રાસથી ન ડયાર્, એવી િવદ્યા ભણ્યા પ્રહ્લાદ� ......

૧

તાતે લોહાના સ્તંભ ધીકાવ્યા, પ્રહ્લાદ ભેટાડવા લાવ્યા;
ત્યાં તો રામનામ લેતા આવ્યા, એવી િવદ્યા ભણ્યા પ્રહ્લાદ� ....... ૨
ત્યાં તો � ૃિસ�હ �પ હ�ર થયા, પ્ર�ુ દ� હ ધર� ઊભા રહ્યા;
ભક્ત હ�ત ભાવ પોતે લહ્યા, એવી િવદ્યા ભણ્યા પ્રહ્લાદ� ..........

૩

ત્યાં તો �હરણાકંસ િવડાય�, પોતે નખ વધાર� માય�;
પ્રહ્લાદનો ત્રાસ િનવાય�, એવી િવદ્યા ભણ્યા પ્રહ્લાદ� .................. ૪
એમ અનેક ભક્ત ઉગાયાર્, તેના તનના તાપ િનવાયાર્;
જશ કબીર�એ ઉચાય�, એવી િવદ્યા ભણ્યા પ્રહ્લાદ� .................. ૫
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256. કોઈ હ� ર� હમારા ગાંવકા
રાગ - િન�ુણ
ર્ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૭૧)

કોઈ હ� ર� હમારા ગાંવકા, વા કો પરચા૧ � ૂ�ં � ૂલધામકા;
�બન બાદલ વષ� અખંડ ધાર, તહાં �બજલી ચમક� અિત અપાર;
શિશ ભાણ િવના જહાં હોય પ્રકાશ, સત�ુ�ુ શબ્દ �લયો િનવાસ ... ૧
�બન ત�ુવર �લ્યો અિત અ�ુપમ, વાકો શાખા પાત્ર ન�હ છાંય � ૂપ;
�બન �લન ભ્રમર કર� �ુ�
ં રવ, તહાં �લ લાગ્યો હ� િનરધાર ....... ૨
તહાં �ચ નીચ ન�હ �ત ભાત, તહાં િત્ર�ુણ ન વ્યાપે સદાયે સંત;
તહાં હષર્ શોક ન�હ રાગ દ્વેષ, તહાં જરા મરણ ન વ્યાપે રોગ ....... ૩
તહાં અખંડ�ુર� એક નગર ગામ, વસીએ સા�ુ સ્હજ ધામ;
સો ઉપ� િનપ� ન�હ વણસ �ય, સત કબીર િમલે હ� ત્યાંય ..... ૪
૧. પ�રચય
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257. મેર� �દયે લાગ્યો ��ુ શબ્દબાણ
રાગ - િન�ુણ
ર્ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૭૨)

મેર� �દયે લાગ્યો �ુ� શબ્દબાણ, તાક� માય� સત�ુ� �ુ�ણ;
દશે �દશા મન કરત દોડ, મેરો �ચ� ન ચલે અબ ભય� હ� �સ્થર;
ચલ ન શક� મન પગ�ું એક, મેર� કઠણ કલે� પડ�ો હ� છે દ ............ ૧
ઉપર ઘાવ દ�સે ને કોઈ, મેર� નખિશખ ભીતર સાલે૧ બાહોર;
બાબા કોઈ ન �ણે મેર� �દલક� પીડ, સો �ણે �ક� લાગ્યો હ� તીર ... ૨
ઉલટ�ો તન મન પલટ�ો �ગ, તબ પાંચ પચ્ચીશ૨ �લયે એક� સંગ;
ઉલ�ટ સમાયો આપ માંહ�, કહ� કબીર બ�લહાર� ત્યાંય ..................... ૩
૧. �ુઃખ-પીડા આવે
૨. સ�્ �ુ�ુનો સાચો પ�રચય થયા પછ� શર�ર અને તેમાં રહ�લ ચેતન તત્વ�ુ ં જ્ઞાન થયા પછ� �ુ�ુ પર શ્રદ્ધા રાખ�ું મન આનંદથી
પ્રગિતશીલ બને છે .
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258. ભૈયા ઐસો નગર મ� છો�ુ ન�હ
રાગ - િન�ુણ
ર્ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૭૩)

ભૈયા ઐસો નગર મ� છો�ુ ન�હ, � મ� અનંત કોટ� જન બસે હ� માંહ�;
જહાં િશવ સનકા�દક શેષ સાધક, �ુિન નારદ શારદા �ુવ પ્રહ્લાદ;
કમલા ઉિમયા હ�ુમાન, જહાં નેિત નેિત કર� િનગમ ગાન ............ ૧
જહાં ઋષભદ� વ જડભરત માંહ�, તહાં નવ જોગે�ર જનકરાય;
કિપલદ� વ અ� વા�લ્મક, જહાં ધ્યાન ધર� �ુક �બર�ષ ................ ૨
જહાં રામાનંદ �માનંદ નામ, તહાં માધવાચાયર્ િવષ્�ુ શ્યામ;
ઔર સખા સબ �લયે હ� સાથ, ઈન ચારોને પકડ�ો સબકો હાથ .... ૩
જહાં ગોરખ ભરથર� ગોપીચંદ, જહાં નાનક ફર�દા અરબાજદ;
ં
મહમદ દા�ુ કર� િનવાસ, જહાં શહ�દ એકાદશ હ�રદાસ ............... ૪
અલ્પ અકલ ગ�ણત ન આયે, આ પદક� મ�હમા કહ� ન �ય;
અગમ�ુર� ભર�ુરવાસ, જહાં ઘર ઘર આનંદ �ુખ િવલાસ .......... ૫
જહાં સબ સંતનકો પાયે શીત, ચરણાંજલ૧ રજ �ું ગયો હ� ભીન;
મ� સંતદાસકો કોપ ન�હ� દાસ, રાખો રામચરણકો ચરણ પાસ ....... ૬
૧. પગની પાટલી પર ચ�ટ�લી રજ ભીની બને તેવો �ુ ં સંતોની �ૃપાથી ભ��ઈ ગયો
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259. કોઈ સંત િવવેક� મન હ� �ન
રાગ - િન�ુણ
ર્ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૭૪)

કોઈ સંત િવવેક� મન હ� �ન, ઉઝ�૧ રહ્યો હ� સકલ જહાન૨;
મન પંખી હોયે ઉડ� આકાશ, જલ સ્થળમ� �યે સકલ વાસ;
ચૌ�દશ મનવા રહ્યો હ� છાંય, કોઈ ન �ચને મન સબકો ખાય ...

૧

મન હ� પાપ અ� મન હ� �ુન્ય, મન હ� �પ ધર� િત્ર�ુણ;
મન હ� વ્રત �ુ�રનર �ુિન દ� વ, મન હ� ક� સબ કર� હ� સેવ ......

૨

મન હ� આ�દ અ� મન હ� �ત, મન હ� �ણે કોઈ િવરલા સંત;
કહ� કબીર કોઈ મન હ� �ણે, સત શબ્દ પદ ગ્રહ� િનવાર્ણ .........
૧. રમી, િવલસી, �ક્રયા�ન્વત રહ્યો છે
૨. સમગ્ર જગતમાં
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260. ભ્રિમત નર ખો� ડાર ડાર
રાગ - િન�ુણ
ર્ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૭૫)

ભ્રિમત નર ખો� ડાર ડાર, એક બીજ �બના ન�હ પાવે પાર;
હટ જોગ કમાવે કર� કલેશ, તપ સાધે ત�ુણી ત� દ� શ;
તીથર્ નાવ પઢ� હ� વેદ, એક રામ ભજન �બના સબ હ� ખેદ ........ ૧
કોઈ બેલાં તેલાં કર� ઉપન્યાસ, તથ કષ્ટ સહ� ધર� અિધક આશ;
દરવેશ ન ખો� અપના જદ,
ં
એક રામ ભજન િવના સબ હ� ફંદ ....... ૨
એક િવપ્ર જનોઈ �ુગતે પાઇ, િશવ િશવ કહ� જગમ
ં
માંગ ખાયે;
નગ્ન સંન્યાસી ભસ્મ �ગ, એક રામ ભજન િવના મનકા રં ગ ..... ૩
એક બજર� અમર� જ રહ� કોઈ, ��ુ ં વચન િસદ્ધ વાકો માન હોય;
જ્ઞાન ધ્યાન હ�ર ભ�ક્ત �ઈ, રસ રામ છો�ડ �ુખ મેલ ખાય ....... ૪
સબ ગ્રંથો મ� એહ� સાર, ભ� રામનામ ત�એ િવકાર;
અનંત કો�ટ જન ભરત શાખ, સત�ુ�ુ પ્રીછ � ું �દયે રાખ ........... ૫
ઐસો રત્ન જનમન હ� વારં વાર, �ુલર્ભ ધન ખોવે ભમર્ લાળ;
રામ ચરણ પેખ બંધન તોડ, િનષ્પેક્ષ િનરં જન સ્નેહ જોડ ............ ૬
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261. મન ભ્રમર ર� રત વસંત �ય
રાગ - િન�ુણ
ર્ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૭૬)

મન ભ્રમર ર� રત વસંત �ય, રત પલ્ટ� ફલ ક� સે પાય;
રત પલ્ટ� તબ હોયે ચૈન, તેર� �ુખસે ન ઉચર� એક બેન;
પ્રેમ �દયે ધર રામબાન, તબહ� �ટ� તેર� ખાણ .......................

૧

�લી �લવાડ� તે સકલ �લ, તેરો મ�ુષ્ય જન્મ હ� અ� ૂલ � ૂલ;
સત�ુ�ુ ચરણે ધર� લે �ચ�, નર તો હ� તરવે ક� એહ� ર�ત ...... ૨
ત�ુવર એક તીન લોક માંહ�, સબ બૈઠ� વાક� છાંય;
કહ� કબીર ભજ લી� સોઈ, હ�ર ચરણે પ�ચ
ુ ં ે િવરલા કોઈ .......... ૩

262. મ�કુ ર માધવ �ંુ કહ્યો �ય
રાગ - િન�ુણ
ર્ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૭૭)

મ�ુકર માધવ �ું કહ્યો �ય, ઋ� ુ પલટ� બીજમ� રહ્યો ન �ય;
ુ વેલ, તહાં બન બન કો�કલ કરત ક�લ;
વ�ુધા હ� �લી �ુ�મ
મદન તાપ મ� પે સહ્યો ન �ય,
પ્ર�ુ અમ ખબર લીજો વેગે આયે .....

૧

પ્રાણ રહન ક� અવધ આઈ, � ુમ �બન ગો�ુલ રહ્યો ન �યે;
�ુર ક� પ્ર�ુ �ું કહ્યો �યે, પ્રાણ ગયે કહાં કરોગે આયે ..............
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263. આવ્યો માસ વસંત વધામણાં
રાગ - િન�ુણ
ર્ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૭૮)

આવ્યો માસ વસંત વધામણાં, છબીલા�ને કર�એ છાંટણા;
વન ક�સર �લ્યો અિત ઘણો, તહાં કો�કલા શબ્દ સોહામણાં;
�ડ� આરતના લઇએ ભામણા૧, આવ્યો માસ વસંત વધામણાં ..... ૧
�ું તો વહ�લી થા ને આજ ર� , તારાં સરસે સારાં કાજ ર� ;
� ું તો �ુક હ�યાની દાઝ ર� , આવ્યો માસ વસંત વધામણાં ............ ૨
�ું તો નવરં ગ ચોળ� પહ�ર ર� , પછ� આજ થાશે તારો લ્હ�ર ર� ;
�ડા હર� આવ્યા તાર� ઘેર ર� , આવ્યો માસ વસંત વધામણાં ...... ૩
�ું તો સજ શણગાર સાહ�લડ�, લેને અ�બલ �ુલાલ ખોલા ભર�;
પછ� ઓ આવે હસતાં હ�ર, આવ્યો માસ વસંત વધામણાં ............ ૪
�ડ� આરતના૨ �ગો �ગ છે , તહાં રમવાનો �ડો રં ગ છે ;
તહાં છબીલા�નો સંગ છે , આવ્યો માસ વસંત વધામણાં ........... ૫
તહાં આનંદ સરખો થાય છે , તહાં મોહન મોરલી વાયે છે ;
તહાં નરસ�યો �ુણ ગાય છે , આવ્યો માસ વસંત વધામણાં ......... ૬
૧. હાથ ફ�રવી કરવામાં આવતી િવિધ એટલે ઓવારણાં
૨. ઈચ્છા-સા�ત્વક ઈચ્છાને �ડ� આરત કહ�વાય
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વસંતની વધાઈ
સાખી

વસંત આયો એ સખી, �બે આયો મોર;
� ઘર �ૃષ્ણ પરોણલા ર� , તા ઘર ગોપીઓની દોડાદોડ ...

૧

વસંત આયો એ સખી, �લે સબ બનરાય;
એક ન �લે ક�તક�, ભ્રમર સો વાસ ન �ય ....................

૨

વસંત તો સબ હ� ભલો, ન�હ વસંત સમ�ુલ;
દવક� દાધી લકડ�, વો હ� ક� િશર �લ ...........................

૩

264. અઘટ વસંત ઘટત ન�હ કબ�ંુ
રાગ - સ�ુણ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૭૯)

અઘટ વસંત ઘટત ન�હ કબ�,ુ ં અિવનાશી હ� �યાંહ�;
ડાલ ન � ૂલ પત્ર ન�હ છાંયા, ભ્રમર િવલંબ્યો તાંહ� ..........

ટ� ક

જલ �બન �ૂપ ભોમ �બન વાડ�, અરધ ઉરધ૧ �બચ �ાર�;
યહાં ક� �લ લઇ વહાં વધાવે, સો માલની િપ�ુ પ્યાર� .......

૧

પાંચ � ૃક્ષ૨ �ધે તે �ુધ૩ે , પાપ વાસના �ગી;
અકલ માલની �ુરિત છાબડ�, િનશ�દન �બનન લાગી .......

૨

હોય સન્�ુખ માલની પહ�રાવે, બાસ બાસ મન ધીર;
� ૂન િશખર ગઢ �લયો હ� �ુકામ, ય� કહ� દાસ કબીર ..........

૩

૧. મન ઉન્મન બની �ય, પ્ર�ુમાં �સ્થર બની �ય પછ� સમાિધ અવસ્થા સહજ બની �ય છે . સહસ્રાર ચક્રમાં શીષ�ુ ં િમલન
કર� �વ �દવ્ય આનંદનો અ�ુભવ કર� છે . અરધ-ઉરધ શબ્દો તે પ્રદ� શનો િનદ� શ કર� છે . પ્રાણસમ થઇ �ય, �સ્થર થઇ �ય
એટલે મન પણ �સ્થર બની �ય-તે ક્ષણ પાણી િવના �ૂવો તે � ૂિમ િવના લીલીછમ વાડ� એટલે ક� િનત્યવસંતની અવસ્થાનો
અ�ુભવ કર� છે .

૨. પાંચ ઈ�ન્દ્રયો

૩. � ઈ�ન્દ્રયો િવષયો તરફ ખ�ચી જતી તે ઈ�ન્દ્રયો સાધના દ્વારા સીધી બની �ય છે

એટલે ક� િનત્યવસંત તરફ ખ�ચી �ય છે .
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265. �દુ ભયો ક�ુણાનંદ િમલા
રાગ - સ�ુણ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૮૦)

�ુદ ભયો ક�ુણાનંદ િમલા, �ુલ્યા ભાગ્ય હમારા;
ગગન મંડલમ� રામ િનરં જન, તેર� િનજ �કરતારા ..........

ટ� ક

� �ું જોગ �ય� જન �ૃપા, અબ ન�હ હોયે ન્યારા;
અિવનાશી અચલ પદ �દયા, �કયા બ�ત
ુ ઉપકારા ..........

૧

અપના �ની આપ �ઢ�ગ �લયે, જનકા જન્મ �ુધાયાર્;
�ક િમલાયે પાયે રસ અણભે, િમથ્યા ભય ભ્રમ સારા .....

૨

િનભર્ય ભયા િનરં જન શરણે, �જ સબહ� ટાળ્યાં;
રામચરણ જહાં રમે િનરં તર, �તર પ્રેમ ઉ�ળ્યાં ...........

૩

266. પ્રેમ �ગ્યો પરમાત્મા પચ�
રાગ - સ�ુણ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૮૧)

પ્રેમ �ગ્યો પરમાત્મા પચ�, આત્મા જોગ �ૂરાના;
બેહદ માંહ� વસંત ખેલે, ખેલે આવન �વન .............. ટ� ક
અિતમન �ુદ બોધ કો ક�સર, ધીરજ હોત ભરાના;
ભ�ક્ત �ુલાલ જહાં રં ગભીની, � કા કહાં વખાના ...... ૧
ઔર સખી સબ ઠાડ� દ� ખે, પ્યાર� િપ�ુ �ખલાના;
ભર� ભર� ભાવ પોટલી ડાર� , �ુશી હોય �ુખદાના ....... ૨
અપને �ઢ�ગલે ઢબકા િમથ્યા, ભેટ�ા પરમસ્થાના;
રામચરણ વર અમર અ� ૂતર્, �ુરત કર� તહાં બાના ..... ૩
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267. રામનામ પ્રહ્લાદ ઉચ્ચાર�
રાગ - સ�ુણ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૮૨)

રામનામ પ્રહ્લાદ ઉચ્ચાર� , હોર� જલ ભર� છારા;
� �કાર ભયો હ�રજન ક�, રામ િવ�ુખ �ુખ કારા ....... ટ� ક
સા�ુ સમાજ જહાં અિત આનંદ, રામભજન ભર� ૂર�;
�હરણ્યાકંસ હોર� કા રં ગી, પડત અ�ુર �ુની � ૂલી ...... ૧
િવકલ ભયા હોર� દ� ખે, ડાલ િશષ મ� છારા;
ગામ ગલીમ� બા� બાજહ�, �ફટ �ફટ કરત �ુકારા ...... ૨
ભ�ક્ત ઉઠાપે દાસ કો દ્રોહ�, એ ચટ ડાઘ ન � ૂટ� ;
રામચરણ �ુગ ચાર વીત્યે, તો ભી માર ન �ટ� .......... ૩
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268. રામનામ પ્રહ્લાદ �કુ ાર�
રાગ - સ�ુણ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૮૩)

રામનામ પ્રહ્લાદ �ુકાર� , અ�ુરન કો ન�હ ભાવે;
�હરણ્યાકંસ ક� હાક ન માને, પ્રેમ મગ્ન �ુણ ગાવે ....... ટ�ક
રા� સ�હત સભા સબહ� િમલી, િન�ાસર૧ સમ�વે;
રામ રસાયન ક� મતવાલા, �ુવરક� દાયે ન આવે ......... ૧
છાંડા �ુગાર્૨ કરત િવનંિત, રામનામ છોડ બાલ;
મેરો કહ્યો સત કર� માન, કોપ �કયો � ૂપાલ ............... ૨
કો �ુમ હો � ૂપાલ કોને હ�, બાત કરત બકવાદ;
રામસ્નેહ� �વન મેરો, ઇષ્ટ અમારો એ હ� ................. ૩
કાઢ� ખડગ૩ �હરણ્યાકંસ કોપ્યો, ઇષ્ટ કહાં અબ તેરો;
મ� મે તો મ� ખડક સ્તંભમ�, સકલ વ્યાપક અનેરો ....... ૪
રામચરણ નરહ�ર પ્રગટ� , જનકો કાયર્ જ સાય�;
રામ િવ�ુખ ભક્તનકો દ્રોહ�, રાક્ષસ માર� િવડાય� ....... ૫
૧. રાક્ષસ
૨. પ્રહ્લાદના �ુ�ુ� ુ ં નામ � અ�ુર-રાક્ષસ હતો
૩. તલવાર
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269. આરત �ડ� �ડ� મારા વ્હાલા
રાગ - સ�ુણ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૮૪)

આરત �ડ� �ડ� મારા વ્હાલા, �ડો માસ વસંત;
�ડા વનમ� ક�સર �લ્યો, �ડો કમલાકાન્ત૧ ......................

ટ�ક

�ડા રં ગે બાં� વગાડ�, તા�ુણી દ� કરતાલ;
ચ�ુરાનાર� શંખ વગાડ�, મોરલી મદન ગોપાલ ............... ૧
અિત �ડો � ૃન્દાવન સોહ�, �ડો જ�ુના તીર;
અિત �ડ� ગોપી ગ્વાલની મંડલી, �ડો હલધર વીર ........... ૨
અિત �ડો �ુલાલ અગર૨ જો, �ડો �ુખ તંબોલ૩;
અિત �ડો મહ�તા નરસ�યાનો સ્વામી, િનત િનત ઝાકમ ઝોળ..૩
૧. કામદ� વ
૨. �ુગધ
ં ી દ્રવ્યની � ૂકો
૩. પાન
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270. આવો મારા વ્હાલા અિત ર�ઢયાળા
રાગ - સ�ુણ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૮૫)

આવો મારા વ્હાલા અિત ર�ઢયાળા, ઓપે મં�દર અમારા;
આજ સપરમો �દવસ અમારો, દશર્ન થયાં તમારા ............ ટ�ક
નાવ�લયાના ધો� પાવ�લયાં, િસ�હાસન પધરા�ુ;ં
પાથરવાને �લ િપછોડ�, પોઢો તો વા�ુ ઢો�ં ................... ૧
છપ્પન ભોગ છબીલા� તમને, પ્રેમ ધર�ને પીર�ુ;ં
�ુમ�મ �ુમ�મ હ��ું તમ આગે, તેમ તેમ �ડ� દ��ું .......... ૨
પાનત�ુ ં બી�ું પાતલીઆ, તે તમને ખવડા�ુ;ં
નરસ�યાનો સ્વામી વસંત ખેલે, જોવાને ત્યાં ��ુ ં .............. ૩

271. રાતી મોડ ધરો મારા વ્હાલા
રાગ - સ�ુણ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૮૬)

રાતી મોડ ધરો મારા વ્હાલા, રાતી રત �ડ�;
રાતા દાંતે હસે રાધા, રાતી કર � ૂડ� ......................

ટ� ક

રાતા �લ ખર� ખાખરના, રાતી રજ ઉડ�;
રાતાં ચાંચ રમે પંખીજન, �ુડો ને વળ� �ુડ� ...........

૧

રાતી સાડ� સૌ સહ�યરની, િશર �ટ� જડ�;
નરસ�યાનો સ્વામી વસંત ખેલ,ે રહ્યો તે રસમ� � ૂડ� ...


ૐ
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272. �લુ ાલે ભયાર્ ર� ગોિવ�દ�
રાગ - સ�ુણ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૮૭)

�ુલાલે ભયાર્ ર� ગોિવ�દ�, ઘર આવો માર� ;
વસંતની વરણાગી લઈને, �ગ�ણએ પધારો ............ ટ� ક
આરતમાં અિત �ડા દ�સો, અિત �ુદ
ં ર �ુહાગો;
�ુ�રનર �ુિનજન શામ�ળયાને, પાવલીયે લાગે ......... ૧
આ� વસંત રમો અમ સાથે, કોઈ નવ દ� મ્હ��;ુ ં
રામ�ૃષ્ણ પ્ર�ુ પેલા ભવ�ુ,ં તમ સાથે લ્હ�� ુ ં .............. ૨

273. �લુ ાલે વધાવે ર� ગોપી
રાગ - સ�ુણ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૮૮)

�ુલાલે વધાવે ર� ગોપી, �ુલાલે વધાવે;
લ�મીવર શામ�ળયો વ્હાલો, માર� મન ભાવે ..................... ટ� ક
જ�ુના ને કાંઠ� ર� , મોહન� બાં�રુ � બ�વે;
લટકતી લટકાળ� રાધા, બા�ુ લોલનતી આવે .................. ૧
તાલ � ૃદં ગ ચંગ વગાડ�, લ�લત રાગ ગવાયે;
�ુમ �મ �ુમ �મ નાચે �ુદ
ં ર�, �ગ�રધર ગિત િમલાવે ...... ૨
મંગલ ગાયે સૌ મા�ુની, નરસ�યો સંગ સોહાવે;
પ્રથમ વસંત પંચમી � ૂ�, હ�ત હ�રને લડાવે .................... ૩
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274. ચાલો માર� સૈયર ર�
રાગ - સ�ુણ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૮૯)

ચાલો માર� સૈયર ર� , જહાં દ્વાદશ માસ૧ વસંત;
�ુની લે વેણ શબ્દ એક બોલે, ખેલનહારો અનંત ....... ટ� ક
એ�ુ ં સાંભળ� સૈયર માર�, સજ્જ વહ�લી શણગાર;
શોક તણી હવે સાલ િનવાર�, ભોગ શો હ�ર ભરથાર .... ૧
સૈયર તણી િશખામણ માની, ચાલી વન મોઝાર;
કહ� � ૂરદાસ શ્યામને મળવા, ત�યા �ુ�ુંબ પ�રવાર ..... ૨
૧. બાર� માસ એટલે િનત્ય વસંત



ૐ
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275. કહો ક�મ વસીએ ર� મારા વ્હાલા
રાગ - સ�ુણ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૯૦)

કહો ક�મ વસીએ ર� મારા વ્હાલા, ગો�ુલ �ુટં મંડાણી;
નંદતણો નાંધડ�યો૧ નરહ�ર, થઇ બઠો દાણી ર� ................ ટ� ક
લાગ નહ� એનો ભાગ નહ�, બાલક �ણી પાળ્યો;
મ�ુરામ� મહ� વેચવાને, મારગડો ટાળ્યો ર� ....................... ૧
એક�ુ ં ઢોળે વ્હાલો એક�ુ ં ફોડ�, એક�ુ ં ગોરસ ખાયે;
એક એકને વ્હાલો અટક�ં બોલે, શ્યામ સમ ખાઇ બોલે .... ૨
એક એકને વ્હાલો ચીર પહ�રાવે, એકને પહ�રાવે ચોળ�;
એક એકને વ્હાલો દિધ ખવડાવે, એક�ુ ં મેલે ઢોળ� ર� ........ ૩
નાર� મળ� સૌ ભામા૨ ભોળ�, મળ� સૈયરની ટોળ�;
નરસ�યાનો સ્વામી �દાવનમ�
ંૃ
, રમે છે હોળ� ર� ................... ૪
૧. નાનકો-બાળ કનૈયો
૨. �ી
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276. વસંત વધાવવા ચાલો અવધધામ
રાગ - સ�ુણ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૯૧)

વસંત વધાવવા ચાલો અવધધામ, જહાં �ુખ િસ�હાસન બૈઠ� રામ;
�ુ�રનર �ુિનજન સકલ દ� વતા, િવ�ાિમત્ર �બરા�;
બા�ં બ�ત
ુ બ�વત બા�, ધન દાિમની �ય� ગા� .......... ૧
પાની ગ્રહ� િપચકાર�, પ્યાર� �ધે
ં ૂ ૧ સ� ભર લઈ;
પાંચ સખી મળ� કલશ બનાયો, બ�ત
ુ ભાંિત બનાઈ .......... ૨
મ�ુર મ�ુર �ુર ગાન કરત હ�, દ� ત હો રન ક� ગાળ�;
એક સખી લઈ અ�બલ ઉડાડ�, ભર ભર કંચન થાળ� ..........

૩

� ૂવા ચંદન અગર �ુમ�ુમ, ક�ચ૨ મચ્યો અિત ભાર�;
ઊડત �ુલાલ અ�ુન૩ ભયે અમ્મર, સ�ધે ભીની સાડ� ......... ૪
પહ�ર� પંચમી બૈઠ� િસ�હાસન, �ુ� ૂહલ સબ ક��;
ુ સી ક� એ હ� િવનંતી, ભ�ક્તદાન મોહ� દ�� ............ ૫
જન �લ
૧. સભાનપણે-અ�લથી અથવા ચ�ુરાઈથી
૨. કાદવ
૩. અ�ુન એટલે � ૂયર્ તેથી તેના �વા રં ગવાળો
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277. પ્રથમ સમાજ આજ � ૃન્દાવન
રાગ - સ�ુણ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૯૨)

પ્રથમ સમાજ આજ � ૃન્દાવન, બહ�તર લાલ �બહાર�;
પંચમી નવલ વસંત વધાવવા, ઉમંગે ચલી વ્રજનાર� ...... ટ� ક
ંૃ મધ્યે �ભ�ુભાન �ુલાર�;
મંગલ સાજ �લયે �ુવત
ં ી૧ �દ,
ફલ દલ જબ નૌતમ મંજર�૨, કનક કલશ �ુભકાર� .......... ૧
� ૂવા ચંદન ઔર અગર જો, ભર� ક�સર િપચકાર�;
િછરક્ત �ફરત છબીલી ગાવત, રં ગ અ�ુપમ વા�ર ............ ૨
ગાવત ગીત બ�વત બાંગ, નેન સે ન અ�ુહા�ર;
હ�ત અહરનીશ નીરખી �ુખશો, ��ખયાં નજર ન ટાળ� ...... ૩
૧. �ુવતી�ુ ં ટો�ં
૨. નવી મ્હોર� લી
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278. પ્રથમ વસંત પંચમી �ભુ �દન
રાગ - સ�ુણ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૯૩)

પ્રથમ વસંત પંચમી �ુભ�દન, િસયા ર�ુવરકો વધાવો;
પહ�રો વસંત સો રં ગ �ુદડ�,
ં
સ� શણગાર બનાવો .......... ટ� ક
હાટ �ુંભ૧ ધરો મસ્તક પર, આમ મોર જબ લાવો;
પંચ થાલ ભર� �ુક્તા ફલ, કંચનથાલ ભરાવો ................ ૧
બેન ચંગ ઉપંગ ઝાંઝર�, તાલ � ૃદં ગ બ�વો;
ગાવો સપ્ત �ુર અકલ ક�િત�, રાગ વસંત જમાવો ............ ૨
� ૂવા ચંદન ઔર અગર જો, ક�સર માટ મંગાવો;
છાંટત િછરકત૨ ભરત પરસ્પર, અ�બલ �ુલાલ ઉડાવો ..... ૩
ર�ુ�ુલ વ� ૂ સબ િમલી �ુદર�,
ં
રં ગ � ૂવનમ� આવો;
ચચ� હો રામ �નક� રાની, આનંદ ઉર ઉપ�વો .............. ૪
િવિવધ વસંત આ�ુષણ િપ�ુકો, ફ�ુઆ બ�ુત મંગાવો;
અગ્રદાસ પ્રતાપ સીતાવર, રામનામ મન ભાવો ............... ૫
૧. સત્કાર માટ�નો શણગાર� લો માટ�નો ઘડો
૨. પરસ્પર છાંટતાં િછ�્ િછ�્ અવાજ સાથે
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279. પ્રથમ �દવસ વ્રજ વસંત પંચમી
રાગ - સ�ુણ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૯૪)

પ્રથમ �દવસ વ્રજ વસંત પંચમી, મોક્ષ૧ સખી ઘર સોહ�;
ત્યાં પ્રીછે વ્રજ �ુદ�રયાં
ં
ર� , �યાં હ�રના મન મોહ� ............ ટ� ક
સોનલા પાટ પાટ પથરાવી, વ્હાલાને પધરાવો;
�બામોર૨ મસ્તક ધર� અબલા, વા�જ�ત્ર ખેલે કરાવે ........ ૧
�લડ� ફગર૩ ભરાવો ભાિમની, મોતીડ� ચોક � ૂરાવો;
� ૂવા ચંદન કસ્�ુર�ના, છાંટણા છંટાવો ર� .......................... ૨
�ચર�૪્ �વો �ુમ બાલ મ�હયાર�, કો�ટ વસંત રમીએ;
નરસ�યાનો સ્વામી �સ્થર થઈ રહ�જો, ભાિમની �ુવન ભમી જો..૩
૧. �ુ�ક્ત-મોક્ષ એ પરમ સનાતન �ુખની અવસ્થા છે
૨. �બાનો �ટ�લો મ્હોર
૩. પરાગ અથવા �લના ઢગલે
૪. લાં� ુ ં �વો
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280. નવલ વસંત નવલ અયોધ્યા
રાગ - સ�ુણ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૯૫)

નવલ વસંત નવલ અયોધ્યા, નવલ રામ ખેલે હોર�;
નવાં નવાં સખી નવા છંદ ગાયે, નવલ હ� જનક �કશોર� ... ટ� ક
નવાં નવાં ચીર ક�ુબ
ં ી પહ�ર�, નૌતમ૧ ક�સર૨ ઘોળ�;
નવલ �ુલાલ ઉડાયે પરસ્પર, નવલ બની હ� જોડ� ........... ૧
નવાં નવાં સખી ખેલન સબ ધાયે, ર�ુનદ
ં ન ક� જોડ�;
નવી િપચકાર� નવરં ગ વષ�, અવધ�ુર ક� છોડ� ............... ૨
ખેલતે ખેલતે રં ગ વાધ્યો હ�, �ચર� ્ �વો એહ જોડ�;
�ૃષ્ણદાસ ફ�ુઆ દ��, કરો �ૃપા ભર� થોડ� ...................... ૩
૧. એકદમ નવો
૨. પીળા રં ગ માટ�ની સામગ્રી અથવા પદાથર્
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281. બ્રહ્મરસ અજર ન જર� મારા વ્હાલા
રાગ - સ�ુણ વસંત (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૯૬)

બ્રહ્મરસ૧ અજર૨ ન જર� મારા વ્હાલા, �રવે૩ જન િવરલા કોઈ;
મંદા�ગ્ન િમષ્ટા�૪ ન �રવે, વમન કરાવે સોઈ ................. ટ� ક
પારો ભોગવે તે નર ભોગી, મન ભોગવે તે જોગી;
પારો મન �યાં લગી ન ભોગવે, ત્યાં લગી ઉભય રોગી ....

૧

� ૂરો રણથી પાછો નવ ભાગે, � ૂરો પદમાં૫ સમાય;
સત્યા સાંસો૬ કર� ન�હ કબ�,ુ ં િપ�ુ સંગે ઝંપલાય ............... ૨
મેઘ� ૃ�ષ્ટ કર� િનરં તર, જલ ઠર� જઈ ખાડ�;
સાર સવર્ સ્વણર્ના પાત્રમાં, સ્વણર્� ુ ં પે ઝિમ ...................... ૩
સ્વાિત તણો મેહ સઘળે વરસે, છ�પ ઠર� તે મોતી;
કષ્ટ કર�ને � કોઈ કાઢ�, પહ�ર� નાર પનોતી૭ ....................

૪

પં�ડત સદા સમદ�ષ્ટ, વૈદ્ય હોય અરોગી;
�ુભા�ુભ �સવે૮ ન�હ �ને, નર �ુદ્ધ જોગી ........................ ૫
માન સરોવર તટના વાસી, પરમહંસ૯ કહાવે;
ક્ષીર નીરનો કર� નીવડો, તેને િશલારસ ન ભાવે ................. ૬
શીખે સાંભળે મોટ� બોલે, એમ મોટા ન થઈએ;
મોટા દ�સે મોટા અ�ુભવ િવના, પારં ગત નવ માનીએ .....
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પ્રસ�ુ� તે પા�ં સંક�લી, િનરાલંબ૧૦
ે રહ�એ;
કહ� નરહ�ર �ચ�વ્રતા૧૧, પરમ �ચદાનંદ પદ લઈએ ............. ૮
૧. પરમાત્મા �ૃપા અથવા પ્રેમ
૨. અજડ પરથી અજર એટલે � ૂખર્, � ૂઢ, અજ્ઞાન
૩. પચવી ન શક�
૪. જઠરનો અ�ગ્ન મંદ પડ� ત્યાર� અપચો થાય
૫. ધ્યેયમાં - લક્ષસ્થાને
૬. વાર લગાડ� ન�હ - આનાકાની કર� ન�હ
૭. �ણે પનોતી બેઠ�લી હોય તે
૮. અસર કર� ન�હ
૯. �ને દ� હભાવ ને �વભાવ ટળ� ગયો છે અને �ની �સ્થિત આત્મભાવમાં જ રહ� છે તેને પરમહંસની પદવી આપવામાં આવે છે .
૧૦. આધાર ર�હત
૧૧. �ચ�ની � ૃિ�ઓને પ્ર�ુના ચરણોમાં જોડવાથી પરમ પદ મળે છે .
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282. મન ખેલો િવમલ વસંત
રાગ - ધનાશ્રી (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૯૭)

મન ખેલો િવમલ વસંત, પ્યાર� િમત્ર�ુ;ં
ખોલ કમાડ� કોટડ� �ુ,ં ઘટ૧ બેઠો મહ�લ એકાંત ............... ટ� ક
સિતયા૨ ઉપર બિ�આ૩ ધ�ંુ હો, ભોવન ક�ંુ ઉ�યાર;
િપ�ુ િમલે �ુખ પાઇએ, મેરો �વન પ્રાણ આધાર ..........

૧

ગંગા જ�ુના ક� �તર� , ચંદ્ર � ૂરજ ક� બીચ;
અરધ ઉરધ ક� સાંધમ�, તહાં અમીયાં૪ અગર�૫ ક�ચ ....

૨

સોહ� રં ગ રં ગે રં ગ રહ્યો ર� , �હલિમલ એક હ� ઠામ;
કબીરા ભેટ�ા ભાવસ�, જહાં િમટ�ો અપનો નામ ............

૩

૧. શર�ર�પી મહ�લમાં � આત્મા બેઠો છે તેનાં દશર્ન કરવા મનને �ુદ્ધ બનાવવાની જ�ર છે તેથી િવમલ એટલે �ુદ્ધ વસંત
ખેલવાની વાત કરવામાં આવી છે . આપણે રમીએ છ�એ તે સ્� ૂળ વસંત � અ�ુદ્ધ કહ�વાય.
૨ ને ૩. આત્મા સત્યસ્વ�પ છે છતાં દ� ખાતો નથી તેથી તેના દશર્ન માટ� જ્ઞાનનો પ્રકાશ કરવાની વાત કર�
૪. અ� ૃત - મનની �ચી અવસ્થામાં પ્રાપ્ત થતો અ�ુપમ આનંદ
૫. �ુગધ
ં ી દ્રવ્ય
૬. આત્મા પ્રકાશ સ્વ�પ છે તેથી પ્રકાશમય બન�ુ ં તે રં ગ
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ુ ણ
283. હમ ઘર સંત ��
રાગ - ધનાશ્રી (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૯૮)

હમ ઘર સંત �ુ�ણ, ખેલત રં ગ ભર�;
જન્મ જન્મ ક� િમટ� હ� કલ્પના, પાયો �વનપ્રાણ ....... ટ� ક
પાંચ સખી િમલી મંગલ ગાયે, �ુ�ુગમ૧ શબ્દ િવચાર;
તાલ � ૃદં ગ ઝાંઝ ડફ વા�, અનહદ � ૂની �ુ�
ં ર ........ ૧
હોત આનંદ�ુવન પ્રીતમ �ુ,ં તનક� � ૃષા �ુઝાઈ;
િપચકાર� �ટત ક� અ�્ �ુત, રસક� ક�ચ ભયી .......... ૨
�ુખસાગર૨ સ્નાન �કયો જબ, િનમર્લ ભયો શર�ર;
આવાગમન િમટ� ગયે સંતો, ફ�ુઆ પાયો કબીર ....... ૩
૧. �ુ�ુ દ્વારા પ્રાપ્ત થ�ું જ્ઞાન
૨. આત્મા �ુખ સાગર છે - આનંદ સ્વ�પ છે - તેનાં દશર્ન કરવાથી સાચો ફાગ મળ� �ય છે .
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284. મન કર� �મુ રણ કો રં ગ
રાગ - ધનાશ્રી (નાદબ્રહ્મ પદ-૪૯૯)

મન કર� �ુમરણ કો રં ગ, હો હોર� ખેલીએ;
જ્ઞાન િપચકાર� ધ્યાન ક�સર ભર�, એહ�િવધ મન પર મેલ ...ટ�ક
�ુરત �ુરત અ�ુરાગ રાગણી, અ�ુ�ચત ચેત �ુ�ણ;
પાંચ સખી િમલી ઉઠ� ઉઠ� ધાવે, ઉનક� લ�ુટ� બ�ય ........ ૧
મનકો � ૃદં ગ � ૂર �યેગો ગગનમ�, અનહદ નાદ બ�ય;
કામ ક્રોધ મદ લોભ મોહકો, અ�બલ �ુલાલ ઉડાય ............. ૨
પ્રેમ પ્રકાશ આનંદ અ�ુભવ, આવાગમન િમટાય;
કહ� કબીર �ુનો હ�ર ભક્તો, �ુ�ુપે ફ�ુઆ પાય .................. ૩

285. હ�ર આય�ગી તેર� આજ
રાગ - ધનાશ્રી (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૦૦)

હ�ર આય�ગી તેર� આજ, ખેલન ફાગ ર� ;
�ુન ર� સખી એક �ુઘડ સંદ�શો, તેર� �ગન બોલે કાગ ...

ટ� ક

ચંગ ઉપંગ બાં�રુ � બેના, ગગન રહ્યો � ૂની ગાજ;
તાલ � ૃદં ગ ઝાંઝ ડફ બા�, કહાં સોયે ઊઠ� �ગ ...........

૧

પા�ણપાત્ર �દશા ન આદર, લે ઉનક� પાયે લાગ;
�ુરદાસ પ્ર�ુ ક� છબી િનરખત, આજ સાખી તેર� ભાગ ..... ૨
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286. ઐસે િનત હ� ખેલત ફાગ
રાગ - ધનાશ્રી (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૦૧)

ઐસે િનત હ� ખેલત ફાગ, િપ�ુ સંગ પ્યાર�;
રસના રામ ઉચારો �ુહાગન, િપ�ુ �ુ ં પ્રીત વધાર� ;
કામ કપટ પડદા કર ન્યારા, અરસ પરસ �ુન ગાવે ........ ૧
�ચ� ચંદન સમતા શીલ ઘસ કર, િપ�ુ ક� �ગ ચરચાવે૧;
ચરચત મગ્ન ભયે મહા�ુદર,
ં
સાંગોપાંગ૨ લગાવે ............. ૨
જ્ઞાન �ુલાલ અ�બલ અગર�, ઝોળ� ભર ભર લાવે;
હરખી હરખી પિત સન્�ુખ, પ્રેમ સ�હત પ�હચાને .............. ૩
કંથ કાિમની ક�સર ગાર�૩, તા કો રં ગ ચઢાવે;
પાંચે ઠામ૪ રં ગી રં ગ ભીની, �ૂજો રામ �ૂજો રં ગ ન નભાવે.. ૪
તન મન અપ� િમલી િપ�ુ પત્ની, ન્યાર� નેક ન �વે;
રામચરણ શરણે �ુખ પાયા, તાક� કહ�ત ન આવે .............. ૫
૧. લગાવે-ચોળે
૨. આખા શર�ર પાર-બધી જ જગ્યાએ
૩. ગાઢ પીળો રં ગ બનાવી
૪. પંચે ઈ�ન્દ્રયોને રં ગી
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287. હ�ર ભજ મારગ ચાલ
રાગ - ધનાશ્રી (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૦૨)

હ�ર ભજ મારગ ચાલ, સ્નેહ� રામકા;
સંતનકા મત લી�યે ર� , �દયે જ્ઞાન િવશાલ ...........

ટ� ક

ટ� ક પકડ પ્રહ્લાદક� ર� , �ૂ� ધ્યાન લગાય;
હટ કર નામ લ્યો ર� રામકા, પય પીયો િવઠ્ઠલરાય .... ૧
સ્મરણ ક�� શેષ �મ, િશવક� પકડ સમાધ;
દાસાતન હ�ુમાન સાર� , ભ�ક્ત નારદ ક� સાધ ........... ૨
ત્યાગી રા� ભ�ુહ
ર્ �ર, વૈરાગી �ુક જોગી;
સન્યાસી �ુિન દ�ાત્રય, હોત હ� કોઈ કોઈ ................. ૩
યોગી તો ગોરખ હ� ર� , ભોગી દ� વ મોરાર;
�ૃહસ્થી રા� જનક� ર� , તે િવરલા સંસાર ................ ૪
ક�ુણા ક�� સરજન હાર ર� , પ્રેમ િવરહ� વ્રજનાર;
મધ્ય માગર્ દા�ુતણા ર� , તે ઉતાર� ભવપાર ................ ૫
પિતવ્રત રં કાત�ુ ં ર� , કરણી દાસ કબીર૧;
સાચ પકડ ઘાટમ તણી ર� , ધના ભક્તક� ધીર ........... ૬
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સેવા ક�� સેના �મ ર� , અચાહ� રોહ�દાસ;
બ્રહ્મદશા પીપાતણી ર� , ઘટ ઘટ બ્રહ્મ પ્રકાશ .............. ૭
ઐસા મત ગ્રહો સંતકો ર� , સ્મરો સ�નહાર;
દાસ સ્નેહ� રામકા ર� , �યાં પાયો �કરતાર ................

૮

૧. કબીર સાહ�બ �વી કરણી-જગતમાં રહ�તા છતાં જગતથી અ�લપ્ત-નાવ ક� હોડ� પાણીમાં તર� છતાં હોડ�માં પાણી ન�હ તેવી
અસંગતા અથવા િનષ્કામતાવાળ� કરણી
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288. અિવનાશી �ુલ્હા કબ િમલે હો
રાગ - ધમાર (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૦૩)

અિવનાશી �ુલ્હા કબ િમલે હો,
હો મેર� પ્યાર� , િમલહ� તો �ને ન દ�;
જલ ઊપ� જલહ� સ� નેહા, રટત િપયાસ િપયાસ;
મ� વ્રહની ઠા�ડ૧ � ૃગ જો�, રામ �ુમ્હાર� આશ .................. ૧
ખાન પાન ક� � ૂધ ન�હ હ�, દ� હ ગ્રહ� કો સાર;
િનશ�દન �ફરત �ુવનમ� � ૂલી, માર� હ� �ગો�ગ માર .... ૨
�દવસ ન � ૂખ ર� ન ન�હ િનદ્રા, ગ્રહ �ગન ન સોહાય;
સેજ�ડયાં વૈરણ ભયી મ� કો, �ગત ર� ન �બહાઈ૨ .............. ૩
છોડ�ો �ૃહ સ્નેહ જોડ�ો �ુમસે, ભયી ચરણે લોલીન૩;
તલફત �ફરત પ્રેમક� પ્યાસી, �સે જલ િવના મીન ........... ૪
મ� તો �ુમ્હાર� દાસી મોહન, �ુમ હમાર� િશરદાર;
દ�ન દયાલ �ૃપા કરો માધવ, સહાયો સ�નહાર ............... ૫
કહ� હમ પ્રાણ તજત�ુ મોહન, ક� અપની કર લી�;
દાસ કબીર વ્રેહ અિત વધ્યો, હમહ� કો દશર્ન દ�જો ........... ૬
૧. ઊભી ઊભી
૨. ભયાનક-�બહામણી
૩. લીન
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289. રામૈયો મેરો સાહબ હો
રાગ - ધમાર (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૦૪)

રામૈયો મેરો સાહબ હો, હો મેર� પ્યાર� , મ� સેવક �ખદમતદાર૧;
પાયે૨ પૈ લો�ું, પંખા ઢા�ં, િનશ�દન ર�ુ ં ર� હ�ૂર;
� ફરમાવો સો કર� આ�ુ,ં કબ�ુ ં ન ભા�ું �ૂર ............. ૧
� પહ�રાવો સો મ� પહ��ંુ , � દ� ઓ સો ખા�;
દ્વાર તમારો કબ�ુ ન છો�ુ,ં �તે કહ� ન �� .............. ૨
�ુમ્હાર� ઘર ક� પોલે પોષે, �ુમ હ� લો બોલાઈ;
જો �ને ત્ય� રાખો ગોસાંઈ, ઉજ્જડ �કયો ન�હ �� .... ૩
જો ર�ઝો તો ઇતના ન દ�જો, લ� �ુમ્હારો નામ;
ઔર ક�ં મ� માંગત ના�હ�, �ુરદાસ �ુલામ ................ ૪
૧. નોકર-ચાકર
૨. પગમાં-ચરણમાં



ૐ



257



અનંત � ૂર



290. �મુ ખેલો �દનદશ સાજન હો
રાગ - ધમાર (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૦૫)

�ુમ ખેલો �દનદશ સાજન હો,
હો સાજન હો, બ��ુ ર૧ ન ઐસો હ� દાવ;
ઋ�ુ વસંત સામે સંજોગે, કર હો ક� અ�ુરાગ;
�ફર પીછે પસ્તાયેગો બ�ત
ુ , બીત �યેગો હ� ફાગ ....... ૧
જ્ઞાન ડંસ માય� િપચકાર�, સન�ુખ રહ� ર� સંભાળ;
મા�ંુ ગી �ચ� ચોર મો�હની, નાગણી ચંચલ નાર ......... ૨
ગગન મંડલ મ� બા�ં બા�, નૌતમ પ્રીત બઢાઈ;
ક�સર ચચ્ય� પ્રેમકો, �ુગ �ુગ �ટન �ઈ .................. ૩
હ�ર સ્મરણ ક� ગાળ� દ�જો, �ુ�ુકો શબ્દ િવચાર;
સંત સંગત િમલી હોર� ખેલો, કબ�ુ ન આય�ગી હાર .... ૪
ધન �ુ� ધન સંગત સંતક�, ધન જો હમારો ભાગ;
કહ�ત કબીર ખેલો મન �સે, ફ�ુઆ પરમ પદ પાઈ ... ૫
૧. વારં વાર મ�ુષ્ય જન્મ મળતો નથી તેથી જન્મ મળ્યો છે તો િપ્રયતમ પ્ર�ુ સાથે પ્રેમ કર� લે

258



ૐ





અનંત � ૂર



291. િનત મંગલ હોર� ખે�લયે હો
રાગ - ધમાર (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૦૬)

િનત મંગલ હોર� ખે�લયે હો,
હો મેર� પ્યાર� , િનત હ� વસંત િનત હ� ફાગ;
દયા ધમર્કો ક�સર ઘોળ્યો, પ્રેમ પ્રીત િપચકાર�;
ભાવ ભ�ક્ત ભરોસો સ�્ �ુ�કો, જન્મ સફલ નરનાર ......... ૧
ક્ષમા અ�બલ ચચ્ય�૧ �ચ� ચંદન, �ુમરણ ધ્યાન �ુમાર૨;
જ્ઞાન �ુલાલ અગર કસ્� ૂર�, ઉમંગે ઉમંગે રસ ડાર .......... ૨
ચરણા� ૃત પ્રસાદ સંતરજ, લી� િશષ ચઢાય;
લોક લાજ �ુલ કહ�ત તોડક�, િનભર્ય િનશાન બ�ય .......... ૩
કથા ક�તર્ન મંગલ ઓચ્છવ, �ય� સંતન ક� ભીર;
કબ�ુ કારજ �બગડ� ન તેરો, ય� કહ� દાસ કબીર ................ ૪
૧. લગાડવો

૨. સાચો શબ્દ ધમાર - ધમાર એ તાલ�ુ ં નામ છે .

આપણે ત્યાં ધમારને બદલે �ુમાર શબ્દ વધાર� ચલણી બની ગયો છે . ખરો
શબ્દ ધમાર જ છે . ધમાર એ તાલ�ુ ં નામ છે . એ તાલમાં � ગીત ક� ભજન
ગાવામાં આવે તે ધમાર�ુ ં પદ કહ�વાય.
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292. ઐસે મન સંગ હોર� ખેલીએ હો
રાગ - ધમાર (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૦૭)

ઐસે મન સંગ હોર� ખેલીએ હો,
હો મેર� પ્યાર� , જન્મ મરણ ભય �ય;
જોગ �ુગતક� કરો િપચકાર�, ક્ષમા ચલાવનહાર;
આત્મા બ્રહ્મ જબ ખેલન લાગે, પાંચ પચીશ મોઝાર૧ ........ ૧
�ગલા િપ�ગલા૨ ને �ુષમ્ણા૩ નાડ�, �ુરત �ુરત �લયે લાર;
અપને િપ�ુ સંગ હોર� ખેલો, લજ્� કહાન િનવાર ........... ૨
જ્ઞાન ગલીમ� હોર� ખેલો, મચ્યો હ� પ્રેમકો ક�ચ;
કામ ક્રોધ દોઉ �ુડ �ુડ ભાગે, �ુની શબ્દ અતીત૪ ............. ૩
સત�ુ�ુ િમલી મોહ� ફ�ુઆ દ�ના, મારગ �દયો બતાય;
કહ�ત કબીર ખેલો મન ઐસે, �વત બ્રહ્મ સમાય .............. ૪
૧. શર�ર જડ છે . તે પચીસ તત્વો�ુ ં બને� ું છે . તે શર�રની પ્ર�ૃિત કહ�વાય. પ્ર�ૃિત પણ જડ છે . તેમાં આત્મા વસેલો છે તે ચેતન
છે . પોતાના સ્વ�પ�ુ ં ભાન થાય ત્યાર� �વમાં �ુમાર� પ્રગટ�
૨ અને ૩. શર�રમાં બો�ેર હ�ર નાડ� છે . તેમાં ત્રણ નાડ� �ુખ્ય ગણાય: �ગલા, િપ�ગલા ને �ુ�મ્ુ ણા નાડ�. એ એટલા માટ�
મહત્વની ગણાય ક� તે દ્વારા �વ િશવ�ુ ં િમલન શ� બને છે .
૪. ત્રણ �ુણોથી પર થવા�ુ ં જ્ઞાન તે અતીત જ્ઞાન
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293. હ�ર િપ� ુ સંગ હોર� ખેલીએ હો
રાગ - ધમાર (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૦૮)

હ�ર િપ�ુ સંગ હોર� ખેલીએ હો,
હો મેર� પ્યાર� , �ુરત૧ �ુહાગન નાર;
કમર્ �કયે નર દ� હ� પાઇ, હોત પ�ુ ઔર ગમાર૨;
સા�ુ સકલ � ૂલ ગ્રહ� બૈઠ�, સબ �ુગ લાગ્યો હ� ડાર .... ૧
�ગલાં િપ�ગલા �ુષમ્ણા નાડ�, દશમે દ્વાર� ૩ મઠ છાંય;
ભ્રમર �ુફામ�૪ � રસ ચાખે, ઉર ધર ધ્યાન લગાય ..... ૨
ડાર ભ્રમણા અજ�ુ ન ચેતે, કહ�ત કબીર િવચાર;
શબ્દ હમારો � કોઈ માને, સોઈ જન ઉતર� પાર ......... ૩
૧. મનને ગોપીઓની માફક �ૃષ્ણમય બનાવ�ુ ં તે એક પ્રકારની આનંદદાયક હોળ�ની લીલા છે .
૨. � ૂઢ અજ્ઞાની
૩. દસમો દરવાજો બ્રહ્મરં ધ્ર છે તેમાં
૪. અજ્ઞાન ચક્રને ભ્રમર �ુફા પણ કહ�વાય. ત્યાં દ્ર�ષ્ટ �સ્થર થાય ત્યાર� આનંદ ઝર� એમ કહ�વાય.
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294. ઐસે હ�ર સંગ હોર� ખેલીએ હો
રાગ - ધમાર (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૦૯)

ઐસે હ�ર સંગ હોર� ખેલીએ હો, હો મેર� પ્યાર� , �સે �ુવ-પ્રહ્લાદ;
બાલપ�ુ ં ખેલનમ� �ુમાયો, જોબન �ુવાની જોર;
એ મન મસ્ત કહ્યો ન માને, ન દ� ખ સાંજ ભોર૧ ................. ૧
કમર્ �કયે નર દ� હ� પાયો, હોત પ�ુ ં પતંગ;
�ણે પ્ર�ુ� કો નામ ન �ણ્યો, સો નર હોગા ભો�ર�ગ૨ ....... ૨
અિવનાશી વણસે ન�હ, � ક� કથા ર� અપાર;
સા�ુ સકલ � ૂલ ગ્રહ� બૈઠ�, સબ �ુગ લાગ્યો હ� ડાર ......... ૩
� જન જગતસે લગ રહ્યો હ�, હ�ર કો દ� ખે �ૂર;
િન�ે સ્મરણ કર� ર� કબીર�, ઘટ માંહ� હાલ હ�ૂર ............ ૪
૧. સવાર
૨. સાપ
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295. ર�નુ ાથ પધાર� �નીયે હો
રાગ - ધમાર (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૧૦)

ર�ુનાથ પધાર� �નીયે હો, હો મેર� પ્યાર� , �નક� �વન રામ;
રામચંદ્ર અયોધ્યા નગર�, િનકસે વનમોઝાર;
રાવણે �પ ધય� તપશીકો, હર ગયો સીતા માત ................ ૧
જબ ર�ુનાથે �બડ�ુ૧ં �ફરાવ્યો, કોઈ લંકા ગઢ �ઓ;
�જની કો �ુત્ર મહા બલવંતો, �બડ�ું �લયો હ� ઉઠાઈ ......... ૨
શોધ લેને કો હ�ુમાન પઠાયો, �ુદ્રીકા લીની હાથ;
અબ ક� ફાગ લંકા ગઢ ખેલો, પદમ૨ અઢાર સાથ ............... ૩
જબ ર�ુનાથે સેના જોડ�, ક� વાંદર ક� ર�છ;
અઢાર પદમ � ક� સેના િમલી હ�, આયે હ� સાહ�ર તીર ...... ૪
સાહ�ર૩ તીર� � ૂમ મચી હ�, �ગરદ ઉહ� આસમાન;
આયે ઉતય� તીન લોક કો નાયક, બાજત ઢોલ િનશાન ...... ૫
જબ ર�ુનાથે સેના ઉતાર�, સાહ�ર બાંધી પાજ૪;
તીન લોક જબ કાંપન લાગે, કંપ્યો હ� વા� ૂક� નાગ ............ ૬
કહ�ત હ� રાવણ �ુનો મંદોદર�, મોતી ઝાંખા ક�મ હવાં;
રામચંદ્ર�કો સેના ઉતર�, �ગરદ ભરાની હ� ત્યાંય ................. ૭
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કહ�ત મંદોદર� �ુનો િપ�ુ રાવણ, િમલી હ� દોઉ કર જોડ;
� ક� �નક� �ુમ હર લાયે, ડાર� ગે દશ િશશ તોડ ............... ૮
કહ�ત રાવણ �ુનો હ� મંદોદર�, મે� ું તો ઘટ� મેરો માન;
સકલ દ� વતા મ� વશ ક�ના, રહ્યો ક� એકલો રામ ..............

૯

કહ�ત મંદોદર� �ુનો િપ�ુ રાવણ, સ્વપ્�ુ ં લાધ્�ુ ં હ� મન;
ું
�ુદ �ુદ વાનર ગઢ બૈઠ�, આયો �હારો
�ત ....................

૧૦

કહ�ત ક� રાવણ �ુનો હ� મંદોદર�, મન �રાવો �ાંય;
રામ ચઢ� સીતા ન�હ આ�ુ,ં બ�ર
ુ � જન્મ જો આય .............

૧૧

હ�ુમાન � ક� પાયક૫ કહ�એ, લ�મણ હ� બલવીર;
જલતી અ�ગ્નમ� ય� હ� ઘસત, �સે સાહ�ર નીર ...............

૧૨

�ુંભકણર્ �સે ભૈયા હમારા, ઇન્દ્ર�ત બલવીર;
કંચનકોટ લંકા ગઢ મેરો, ફરતો હ� સાહ�ર નીર .................

૧૩

િશવક� ભરોસે િપ�ુ �ુમ મત � ૂલો, ય� હ� ભયે િસયારામ;
દશ િશશ છે દ� િશર પર ધર� ગો, સાર� ગો દ� વતા કો કામ ....

૧૪

એક ભાઈ વૈર� થઈ બેઠો, �ૂ� કો આયે �ુખ સેન;
�ુંભકણર્ �ુતો ન�હ �ગે, ખોલ દ� ખો દોઉ નેન ...................
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ભરત શ�ુઘ્ન લ�મણ ભાઈ, �ુગ્રીવ હ� બલવંત;
સાત સાહ�ર � ક� ચરણે રહ�ત હ�, રાવણ �કતી એક �ૂર ....

૧૬

નાકનમ� છાર� છટકાર�, કાન બ�યો ભેર;
�ગ �ગ હો બલવંતા, �લયો હ� લંકા ગઢ ઘેર ...............

૧૭

રાવણ માય� મહ�રાવણ માય�, �કયો હ� િવભીષણ રાય;
લઈ �નક� �ુવન સધાર� , ક્ષેમદાસ બલ બલ �ય .......

૧૮

૧. પડકાર �ુકમ
૨. અસંખ્ય સૈન્ય સાથે
૩. દ�રયો
૪. પાળ
૫. પાયક-પાવક-અ�ગ્ન
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296. વસંત આયો સાજન હો
રાગ - ધમાર (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૧૧)

વસંત આયો સાજન હો, હો મેર� પ્યાર� , હ�ર �ુ ં કરો અ�ુરાગ;
વસંત આયો ને ક�સર �લ્યો, �લી સકલ વનરાય;
ભક્ત જનક� મન અિત �લે, આનંદ ઉર ન માય ...............

૧

મનષા જન્મ વસંત આયો, હ�ર િમલનકો દાવ;
ખેલનહારા ખેલીએ હો, વસંત વીત્યો હ� �ય ....................

૨

�ુરત �ુરત ક� કરો િપચકાર�, હ�ર �ુમરન કો રં ગ;
સત�ુ�ુ શબ્દ પરસ્પર ખેલો, િનશ�દન કરો સત�ુ�ુ સંગ .... ૩
સબ સંતન િમલી ઇસિવધ ખેલે, સાનકા૧ ઢોલ બ�ય;
ક�સર ચચ્ય� પ્રેમકો ર� , મમતા �ુલાલ ઉડાય ..................... ૪
સંત સંગત પરસ્પર ખેલે, બઢ�ો હ� રં ગ અપાર;
જન કબીર� ફ�ુઆ પાયા, રામનામ તત્વ હ� સાર ................ ૫
૧. �ુરતાનો-�ચ�� ૃિ�ની એકાગ્રતાનો
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297. હ�ર સંગ હોર� ખેલીએ હો
રાગ - ધમાર (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૧૨)

હ�ર સંગ હોર� ખેલીએ હો, હો મેર� પ્યાર� , આયો ઉ�મ દાવ;
મનષા જન્મ ફાગન આયો, પાયો હ� � ૂરણ ભાગ;
સંત સંગત િમલી હોર� ખેલો, હ�ર �ુ ં કરો અ�ુરાગ૧ .........

૧

જ્ઞાન ધ્યાનક� સંગ કરો, પાંચ પચ્ચીસકો૨ માર;
સત�ુ�ુ શબ્દ પરસ્પર ખેલો, કબ�ુ ન આય�ગી હાર .........

૨

શીલ સંતોષ ક� કરો િપચકાર�, મનક� વાસનાકો માર;
કામ ક્રોધ મદ લોભ �તક�, સત�ુ�ુ શબ્દ િવચાર ...........

૩

�ુવ પ્રહ્લાદ ઇસિવધ ખેલે, નામદ� વ કબીર બલ ��;
પાંચ પચ્ચીસકો �ત ચલે હો, ભવસાગર ક� તીર ...........

૪

રં કા વંકા કા�ુ ક�વલ �ુબા, સેના ધના રોહ�દાસ;
પીપા પ્રેમ પ્રીત �ુ ં ખેલે, િનજ પદક� એહ� િનવાસ .........

૫

�ુક સનકા�દક અનંત કો�ટ, હ�ર �ું �કયો અ�ુરાગ;
પ્રેમાનંદ પ્ર�ુ અબ જો ખેલ,ે તીનકો � ૂરણ ભાગ .............

૬

૧. પ્રેમ
૨. પચ્ચીસ તત્વની પ્ર�ૃિત
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298. દશરથનંદન વર વ�ં ુ હો
રાગ - ધમાર (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૧૩)

દશરથનંદન વર વ�ંુ હો, હો મેર� પ્યાર� , બી� તે ભ્રાત સમાન;
જનકરાયે મંડપ રચ્યો, કંકોત્રી લખાય;
દ� શ દ� શક� � ૂપિત આયે, મંડપમાં ન સમાય ..................... ૧
આપ આપક� સૌ આસન બૈઠ�, આપ આપક� લેત �પ;
સવ� દ� વતા હારન લાગે, આયો હ� રાવણ � ૂપ ................. ૨
�નક� મનમ� સોચ કરત હ�, કોન જન્મકો પાપ;
�ઓ સખી ર�ુનાથ� સેવો, ન�હ તો ત�ુ ં પ્રાણ .............. ૩
�નક� મન ર�ુનાથ હ� �ચે૧, આયે મંડપ મોઝાર૨;
વેગે મેલ્યો હરવંશી કો સ્વામી, ધ�ુષ �લયો હ� ઉઠાય ....... ૪
૧. યાચે-માગે
૨. �દર
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299. બ્રહ્માનંદ સરોવર ઝીલીયે હો
રાગ - ધમાર (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૧૪)

બ્રહ્માનંદ સરોવર ઝીલીયે૧ હો, હો મેર� પ્યાર� , આવાગમન ન હોય;
અનંત કો�ટ તહાં પક્ષી ઝીલે, હ�ર દ�રયાક� ધાર;
�ક�ેક િશવ, સનકા�દક �ક�ેક, બ્રહ્મ અનંત અપાર ............

૧

બ્રહ્મ સરોવર મોતી નીપ�, વા કો � ૂલ ન તોલ;
સો મોતી હ�રજન હંસ � ૂગત૨ હ�, જ્ઞાનક� ચં� ુ ખોલ .......

૨

ધન મોતી ધન માણેક નીપ�, રત્ન પદાથર્ હ�ર;
સો મોતી િવરલા જન પરખે, કો�ટ ન મોહ જ�ર
ં
............

૩

િત્રવેણી૩ જલ મલ હોત ઉ�જયાલી, અનહદ ધરત િનશાન;
િપ�ુ� ક� સંગ રાતી૪ પત્ની, િવસર� હ� પ્યાર પાન ...........

૪

મન પવન દોનો કર ભેળા, � ૂલ ચક્ર૫ ગ્રહ� બાંધ;
ઐસી િવિધ કર િપ�ુ ર�ઝાય, લગ ગયી બ્રહ્મ સમાધ ........

૫

હમ સો િપ�ુ, િપ�ુ સો હમ હ�, િમલ રહ� આ�દ અના�દ;
દાસ કબીર હ�રમ� સમાયા, િમટ ગયી �વ ઉપાિધ ...........

૬

૧. �ૂબીએ અથવા તો સ્નાન કર�એ એવા અથર્માં
૨. વીણ�ું
૩. ઈડા, િપ�ગલા ને �ુ�મ્ુ ણા કપાળમાં ભેગા મળે તે સ્થળ
૪. રત રહ�તી એટલે ક� પ્રેમી
૫. � ૂલાધાર ચક્ર
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300. નવરં ગી �ુલ્હો ગાયે હો
રાગ - ધમાર (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૧૫)

નવરં ગી �ુલ્હો ગાયે હો, હો મેર� પ્યાર� , આયો ફાગન માસ;
સજ શણગાર પહ�ર પટ � ૂષણ, િમલી િનકસી વ્રજનાર;
ગાવત હો હો બોલત હોળ�, રો�ો હ� નંદ દરબાર ..................

૧

દ� કર તાલ જશોદા મૈયા, બૈઠ� અટાર� માંય;
ફ�ુઆ �� ન દ� ત હ� મનમોહન, ન�હ તો ગા�ગી નંદરાય .....

૨

સાથ �ુદામા ગ્વાલ બોલાયે, બોલાયે બલવીર;
સબ િમલી સંગ ચલે મોહનકો, ખેલત જ�ુનાકો તીર ..............

૩

ખેલત વ્રજ બીચ ક�ચ મચ્યો હ�, ઉડત અ�બલ �ુલાલ;
ચાર� �દશાથી �ટત િપચકાર�, અચ્છો બન્યો હ� ખેલ ...............

૪

તાલ પખાવજ બેના ચંગ મ�વ
ુ ર ક�, બીચ મોરલી બા� ઘનઘોર;
િનરખી પરખી સબ �ુર મોહ�, નતર્ન આમ પૈ મોર ...................

૫

�ચે તાન િમલી િપ્રયા સબ, ગાવત હ� અ�્ �ુત;
ઇત બલ મોહન ઉન સબ ગોપી, �ર� હ� વ્રજજન �ૂથ ...............

૬

નવરં ગી મચ્યો અિત સ્નેહકો, ને �ુખ વરણી ન �ય;
વ્યાસ બડાઈ છોડ દ� અપની, સંતકો િશર નમા�ું .....................
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301. ર�વુ ીર �નક� �લત હો
રાગ - ધમાર (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૧૬)

ર�ુવીર �નક� �લત હો, હો મેર� પ્યાર� , �લત સબ �ુખ રાિશ;
કંચન સ્તંભ કંચન મ�ણ, હ�રા લાલ જડાય;
િવ�કમાર્ બ્રહ્મા િમલ દોઉ, રચ્યો હ� �હ�દોલ �ુહાય૧ ............. ૧
અવધ�ુર� બ�ુ બા�ં બા�, અનહદ આનંદ બ�ત
ુ ઓચ્છવ;
બ�ત
ુ બ�ત
ુ દં પતી છબી નીરખી, લેત હ� લોચન લ્હાવો ....

૨

�ુર �ુર નાર િમલી સ્વર ગાવે, ગંધવર્ ગાયે ગાન;
ુ િવમાન ............... ૩
શો�ભત નાર � ૃત્ય કરત હ�, વષર્ત �ુ�મ
�હ�દોલ �લાવે ભોગ લગાયે, ચમર ઢોલાવે ધીર;
�ગદ ઔર �ુગ્રીવ િવભીષણ, ઢાળે હ� હ�ુમાન વીર .........

૪

�દ્ર સખી આરતી ઉતાર� , દ�પક બાતીયાં બનાય;
સીતા રામક� છબી ઉપર, અગ્રદાસ બલ૨ �ય .................. ૫
૧. શોભે
૨. વાર� જ�ુ ં



ૐ



271



અનંત � ૂર



302. ખેલત માયા મોહની હો
રાગ - ધમાર (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૧૭)

ખેલત માયા મોહની હો, હો મેર� પ્યાર� , �ણે �ર �કયો સંસાર;
ચંદ્રવદની � ૃગલોચની માયા, બદન બન્યો હ� રસાલ;
જતી સતી સબ મોહ �લયે હ�, વાંક� હ� ગજગિત ચાલ ......... ૧
રિસક રં ગક� �દડ�
ંૂ
હો, �ુદર
ં પહ�ર� ધૌત૧;
વા ક� અ�્ �ુત �પ �કયો હ�, ઉપમા વરણી ન �ત ............. ૨
િછરકત થ�થા૨ પ્રેમકા હો, ભર� િપચકાર� હાથ;
સનક �ુનદ
ં ન લગન લગત હ�, યહ રવક�૩ કહત હ� બાત .... ૩
�ુ�રનર �ુિન સબ એક ભયે હ�, એક એક �લયે આપ;
સન્�ુખ કો ઉન ઢોળ રહ� હો, પકડ હ� એક ધામ ................

૪

અનહદ � ૂની બા�ં બા�, શ્રવન �ુનત ભયો ચ્હાય;
ખેલનારા ખેલીએ હો, બ��ુ ર ન ઐસો હ� દાવ ....................

૫

જ્ઞાન સ્તંભ જબ રોપ્યો હો, ટાળ્યો તન ત્રાસ પાસ;
બંસી �લયે કર અપને હો, �ફર �ફર �ુવર્ત૪ ત્રાસ ................. ૬
બ્રહ્મા શંકર ધાય ક� હો, દોનો પકડ� �ય;
ફ�ુઆ લીના અપને હો, છોડ �દયે છટકાય ....................
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નારદ કો �ુખમાં જ કહ� હો, બંસી નાદ �લયો �ુનાય;
ગભર્ ઘેલી ઘર પ્ર�ુત હો, ઉમગી૫ ચલી હો � ૂછાર્ય ............

૮

ઇન્દ્ર શંકર ચઢ�ો ભયો હ�, માયા લોચન લ�લત ��ય;
હ�ર અિવનાશીથી ઉગર� હો, દાસ કબીર બલ �ય ...........

૯

૧. ધોતી
૨. િપચકાર�ની નળ�
૩. રવૈયાની-પદ્ધિતની
૪. જોરાવર અથવા વધાર�
૫. માયામય-માયામાં રચી પચી રહ� તે
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303. કોઈ રામ રં ગીલો રં ગે હો
રાગ - ધમાર (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૧૮)

કોઈ રામ રં ગીલો રં ગે હો, હો મેર� પ્યાર� , પરખે શબ્દ ટંકશાલ;
ગગન મંડલમ� પખાવજ વાગે, વીણા કર બા� તાલ;
રણક ઝણક અનહદ ટંક બા�, �ુન્યો શબ્દ રસાલ ...........

૧

ગગન મંડલ બીચ હોળ� ખેલે, તત્વ મચ્યો �ુણતાન;
ફ�ુઆ મ્હ�ક� વન પ� આવે, પાવે �ુક્તાફલ દાન ...............

૨

� ૂવા ચંદન ઔર અગર �, અધર્ ગગન૧ �ુખ સાજ;
જ્ઞાન ગ�લમ� બની િપચકાર�, ભ્રમર૨ �ુફા ક� ઘાટ .............

૩

કહ�ત કબીર ઐસી હોળ� ખેલો, તીન તાપ કો િનવાર;
નામ ગ્રહ્યો તો પરમપદ પાવે, �ુનઃરિપ૩ જન્મ િનવાર ......
૧. કપાળ પર આજ્ઞાચક્ર છે તે સ્થળ
૨. બે ભ્રમરોની વચ્ચે� ુ ં સ્થાન
૩. આવાગમનના ફ�રા
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304. માયા તે કાલી નાગણી હો
રાગ - ધમાર (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૧૯)

માયા તે કાલી નાગણી હો,
હો મેર� પ્યાર� , �ણે ડસ્યો હ� સકલ સંસાર;
ઇન્દ્ર ડસ્યો બ્રહ્મા ર� ડસ્યો, નારદ ડસ્યો વ્યાસ;
વાત કરતા િશવ� ડસ્યો, પલ એક બૈઠ� હ� પાસ .............. ૧
કંસ ડસ્યો િશ�ુપાલ ડસ્યો, રાવણ ડસ્યો �ય;
દશ મસ્તક લંકા ધય� હ�, ક્ષણમ� �દયો હ� બહાય૧ ............... ૨
બડ� ર� બડ� ગા�ુડ� કો ડસ્યો હ�, કોઈ ન ખેલનહાર;
કચ્છ દ� શ ક� ગોરખ ડસ્યો હ�, તીનકા૨ એ અગમ િવચાર .... ૩
�ુન �ુન માર� અ�ુર સબ કાંપે, � ક� કર� જગ આશ;
મ� ગર�બ કો કોન ગણત હ�, કહ� કબીર િનજ દાસ ............. ૪
૧. વહ�વડાવી દ�ધો એટલે ક� નાશ કય�
૨. તેનો
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305. વસંત િવવાહ આદય� હો
રાગ - ધમાર (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૨૦)

વસંત િવવાહ આદય� હો, હો મેર� પ્યાર� , પરણે નંદ�નો લાલ;
વસંત પંચમી નૌતમ નક્ષત્ર, લગ્ન લીધાં િનરધાર;
સંત પધરા�ું ચમર ઢોળા�ુ,ં તોરણ બંધા�ું દ્વાર ........................ ૧
કલ્લા કાંબી અણવટ૧ િવ�આ૨, ઝાંઝરનો ઝંકાર;
બાંહ� શોભીતો � ૂડલો ર� , કંઠ� કાવડ હાર .................................... ૨
ભાવે બ્રહ્મા વેદ ભણે ર� , મંગલ વરતાય ચાર;
�ુ�રનર �ુિનજન સવ� મળ�ને, કંઠ આરોપ્યો વરમાળ ................ ૩
નંદ�ને ઘેર �ુંવર કનૈયો, કન્યા �ભ�ુભાન �ુલાર�;
પહ�લા પરણ્યા મહ�તા નરસ�યાના સ્વામી, પછ� પરણ્યો સંસાર .... ૪
૧-૨. પગના �� ૂઠ� પહ�રવા�ુ ં ઘર� � ુ ં
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ુ ખેલત હોર�
306. ર��
રાગ - સારં ગની ધમાર / સારં ગના છપ્પા (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૨૧)

ર�ુ� ખેલત હોર� દશરથ�ુત ચાર� વીર;
અવધ�ુર� શોભા જો બની હ�, �ુખસે કહ્યો ન �ય;
રત્નજ�ડત િપચકાર� કર ગ્રહ�, રા�ત ચાર� ભાઈ;
ઉધરસે આયી જનકનં�દની, બ�ત
ુ સખી સંગે લાઈ;
સબ મ�ુર મ�ુર સ્વર� ગાવત ગોર�, ચાચર૧ � ૂમ મચાઈ ... ૧
એક નાચત એક વીણા કાંધે ધર�, એક દ� ત �કરતાલ;
એકન વેષ �ુ�ષકો લીનો, મગ્ન ભયે ગાવે ગાર�;
બદત૨ ના�હ ફા�ુન ક� માતે, કહાં �ુ�ષ કહા નાર�;
નયી નયી હાસ્ય િવલાસ કરત હ�, સંગ સોહ� િસયા પ્યાર� .. ૨
તબહ� રામ સખા સંગ લાયે, �ુવિત �ૂથ પર ધાયે;
તાલ � ૃદં ગ ઝાંઝ ડફ૩ મ�વ
ુ ર, બા�ં અનેક બ�યે;
સીતાસે ન દઈ સખીયનકો, વાંસક� માર મચાયે;
ગ્રહો ગ્રહો કૌશલ્યા �ુતકો, બ�ત
ુ �દનન કો પાયે ............... ૩
અરસ પરસ પર ભરત ભરાવત, �ુમ �ુમ ક�સર ઘોળ�;
� ૂવા ચંદન અ�ર અગર �, પ્યાર� પી�ુ પર ઢોળ�;
� ૂઠ્ઠી ભર� ભર� અ�બલ ઉડાવે, � ૂઝત ના�હ કાં� ૂ ક� કોર;
હો હો કર પકડ� ર�ુવરકો, લે હો પીતામ્બર છોડ� .............. ૪
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એક સખી �ય� ચ�ુરસ બનમ�, ર�ુવર ક� િધ�ગ આયી;
એકન અપની સાડ� દ�ની, એકન �ગીયાં પહનાયી;
એકન �ખ �જ �બ��ુ દ�નો, �ુક્તામાલ પહનાયી;
એક કહ� બોલો ર�ુનદ
ં ન, કહાં કરો હો બડાઈ .................... ૫
એક સખી કહ� અ�ુજ૫ સખા સબ, કહાં જો ગયે િતહાર� ;
� કો જોર જણાવો �ુમહ�, બ�ત
ુ �ફરત મતવાલે;
એક સખી કહ� પીસના પીસાવો, દશરથ � ૃપ �ુલાર� ;
હમાર� લાડલી ક�ું ન માને, અજ�ુ૬ લલી હ� પ્યાર� ........... ૬
એક કહ� ઈનકો �ન છોડો, સબન કો પાયે લાગે;
મંડલ જોર રહો સબ ઠાડ�૭, પકડ રહો �જન ભાગે;
એક સખી કહ� ઉનકો નચાવો, પ્યાર� િસયા� ક� આગે;
�ઘ રહ� કહાં �ુખ ચીને, કાહ� ન ભડ્વા �ગે .................... ૭
એક સખી �ુસકાઈ તબહ�, ગાંઠ િસયા�સે જોડ�;
�ુલ્હો �ુલાર� �ુ ં મનરં �ત, �ુંવર ઔર �કશોર�;
ફ�ુવા દ્યો તમ હ� �ટો, હસત સબ �ુખ મોર�;
ક�સર માર ભરાય ભાિમની, ખેલ મચ્યો જગ જોર� ............ ૮
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તબહ� લ�મન સખા �ુલાયે, લે આયે એક દાવ;
મા�ુ એક ડાર ક� � ૂટ�, ઉપ� એક હ� ડાય;
�ૂથ �ૂથ �ુવિત હોય ઠાડ�, જોબન જોર જણાય;
લાલ �ુલાલ મ� ય� હ� લસત૮ હ�, મા�ુ ચીડ�યાં ચ�ચવાય ..૯
આયે ધસી સબ �ુરવાિસની, લ�મન પકડ� જબહ�;
�ખ �જ �ુખ માંજ �ુંવરકો, છોડ �દયો હ� તબહ�;
હો હો કર કર જોડ� ઠાડ�, સખા�ુ છોડો સબહ�;
મન ભાવે સો કરો �કશોર�, જો �ુમ દ� ખો તબહ� ................. ૧૦
તબહ� સખી સમેટક� સબહ�, આવત હ� હસી દ�ની;
સબ આયી જહાં �ુંવર �કશોર�, દ� ખ �ુહાર�૯ ક�ની;
મગ્ન ભયે પ્રેમ અિત ઉપન્યો, �ુખ સાગર રસ ભીને;
ધન ધન ય� બદત �નક�, િનકટ �ુલાયી લીની .............. ૧૧
તબ શ્રી ર�ુવર સોચત મનમ�, ક� સે �ટન પૈઈએ;
સખા સ�હત બલવીર હરાયે, અબ કહો ક� સે કહ�એ;
છલ બલ કો યહાં દાવ જ ના�હ, જો કહો સો સહ�એ;
અપની લલીકો કહો સમ�યે, િતહાર� બાંહ� તે રહ�એ ......

૧૨
→



ૐ



279



અનંત � ૂર



ફ�ુવા બ�ત
ુ મંગાયો તબહ�, સબકો હ� મન ભાયો;
દ� ત આિશષ સબ �ુરવાસીની, અવધ�ુર� �ુખ સ્હાયો;
િસયા િપયા� ક� કહાં વર�ુ,ં સબકો ભલો મનાયો;
રં ક િનહાલ �કયે જન અપને, �ુલસીદાસે જશ ગાયો ......... ૧૩
૧. ચરાચર બધે
૨. કહ�વાય ન�હ-�ણી શકાય ન�હ
૩. એક પ્રકાર�ુ ં વા�જ�ત્ર
૪. સાથે
૫. નાનો
૬. હ� �ુધી
૭. ઊભી
૮. શોભે-ચળક�
૯. સલામી
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307. રં ગ રિસયો હોર� ખેલવા ર�
(નાદબ્રહ્મ પદ-૫૨૨)

રં ગ રિસયો હોર� ખેલવા ર� નંદલાલ �ુંવર;
ત્યાં બોલાવે વ્રજરાજ જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર ...........

૧

સૈયર સવ� ટોળે મળ� ર� નંદલાલ �ુંવર;
માંહ� પ્યાર� રાધા સરદાર જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર ....

૨

શ્યામે સખા તેડાવ્યા ર� નંદલાલ �ુંવર;
ક�ધો રમવાને ઉલટ �ગ જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર .....

૩

સામા તે સામી મોરચે ર� નંદલાલ �ુંવર;
ત્યાં તો મચ્યો અિતરં ગ જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર ........

૪

તાલ બ�વે તા�ણી ર� નંદલાલ �ુંવર;
ગાયે �ુદર
ં રાગ વસંત જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર .........

૫

નામ તે લઈ લઈ નાર�ઓ ર� નંદલાલ �ુંવર;
ત્યાં ગોિવ�દના �ુણ ગાય જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર ......

૬

તાલ � ૃદં ગ ડફ ખંજર� ર� નંદલાલ �ુંવર;
ત્યાં વાગે વેણ રસાલ જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર ...........

૭

અ�બલ �ુલાલના પોટલા ર� નંદલાલ �ુંવર;
ઉડ� કસ્�ુર� ક�ુર જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર ..................


ૐ
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�લ દડો લઈ હાથમાં ર� નંદલાલ �ુંવર;
ધાયા મદ ભયા� ગોવાળ જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર .......... ૯
એવી � ૂમ મચી બ્રહ્માંડમાં ર� નંદલાલ �ુંવર;
તેણે ઝાંખા થયા �ુરભાણ જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર ........ ૧૦
�ુમ �ુમ ક�સર ઘોળ્યા ર� નંદલાલ �ુંવર;
�ુઓ રં ગ રિસયાનો સાથ જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર ........ ૧૧
ક�સર ઘોળ� રં ગ ઢોળ્યો ર� નંદલાલ �ુંવર;
ત્યાં તો ચાલી છે રં ગની ર� લ જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર .... ૧૨
શ્યામ સખા સવ� વશ થયા ર� નંદલાલ �ુંવર;
પ્યાર� રાધેના એ ખેલ જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર ............

૧૩

ગોપી ગ્વાલ સૌ હરખ્યાં ર� નંદલાલ �ુંવર;
રં ગ રોળ�ને ક�ધાં લાલ જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર ........... ૧૪
િપચકાર�ની ઝડ�ઓ વષ� ર� નંદલાલ �ુંવર;
�ણે અષાઢનો મેહ જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર ................. ૧૫
વાજ�ત્ર સવ� �ુચવી
ં
લીધાં ર� નંદલાલ �ુંવર;
�ુચ
ં વી લીધાં અ�બલ �ુલાલ જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર ... ૧૬
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એ�ું જોર વાધ્�ુ ં વ્રજનાર�ુ ં ર� નંદલાલ �ુંવર;
ગઈ ગોવાલાની ધીર જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર ............

૧૭

સાથી તે સવ� નાસી ગયા ર� નંદલાલ �ુંવર;
ઘેર� લીધાં બ�ે ગંભીર જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર ..........

૧૮

ચંપે તે ચોરને બાંધ્યા ર� નંદલાલ �ુંવર;
ગ્રહ� બાંધ્યા છે બ�ે હાથ જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર .......

૧૯

ફ�ુઓ આપો તો છોડ�એ ર� નંદલાલ �ુંવર;
ન�હ તો રાધાને લાગો પાય જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર ...

૨૦

વ્રજ વિનતાને વશ થયા ર� નંદલાલ �ુંવર;
�ુઓ કો�ટ બ્રહ્માંડના નાથ જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર ......

૨૧

અમસ્તા ક�મ �ટશો ર� નંદલાલ �ુંવર;
આજ ગમ�ું અમા�ંુ થાય જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર .......

૨૨

દાણને કા� રોકતાં ર� નંદલાલ �ુંવર;
હવે હાથ ચઢ�ાં �ાં �વ જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર ......

૨૩

જલ જ�ુનામ� ઝાલતાં ર� નંદલાલ �ુંવર;
ચોર� લીધાં અમારાં ચીર જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર .......

૨૪
→
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કરગરતાં અમો કાિમની ર� નંદલાલ �ુંવર;
અમો જલમ� ઉઘાડ� �ગ જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર .........

૨૫

�ુગટ �ુંડલ ઉતાર� લીધાં ર� નંદલાલ �ુંવર;
�થ
ં ૂ ી �લ ભર� વેણી જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર ...............

૨૬

ચોળ� પહ�રાવી �ુદડ�
ં
ર� નંદલાલ �ુંવર;
�ુમ �ુમની કર� આડ જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર ............... ૨૭
સ�થો � ૂય� િસ��ુરનો ર� નંદલાલ �ુંવર;
કોઈ કાજલ સાર� નયન જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર ........... ૨૮
હાથના પ્હ�ચા પીળ�યાં ર� નંદલાલ �ુંવર;
ચોખા ચોડ�ા લલાટ જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર ............... ૨૯
સોળે શણગાર પહ�રાવ્યા ર� નંદલાલ �ુંવર;
�ુઓ �ુઓ કનૈયા�ુ ં �પ જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર .......... ૩૦
ુ �ુંડલ રાધેને ધયા� ર� નંદલાલ �ુંવર;
�ુ�ટ
નાર� ક�ધી તે �ૃષ્ણ સમાન જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર ...... ૩૧
હ�ર હલધર ત્યાં જોઈ રહ્યાં ર� નંદલાલ �ુંવર;
ત્યાં કોઈ�ુ ં ન ચાલે જોર જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર .......... ૩૨
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એ�ું કૌ�કુ ક�ુ� કાિમનીએ ર� નંદલાલ �ુંવર;
પ્યાર� ક�ધી તે નંદ�કશોર જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર ......... ૩૩
વરકન્યા પરણાવીએ ર� નંદલાલ �ુંવર;
સખી સૌ મળ� કય� િવચાર જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર ....... ૩૪
નંદ જશોદાની બેટડ� ર� નંદલાલ �ુંવર;
વર છે �ભ�ુભાન �ુમાર જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર ............ ૩૫
એ�ું લગ્ન ઠરાવ્�ુ ં વસંત�ુ ં ર� નંદલાલ �ુંવર;
એવો મનમ� કય� િવચાર જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર .......... ૩૬
મંડપમાં પધરાવ્યાં ર� નંદલાલ �ુંવર;
ત્યાં તો આરોપી �લમાળ જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર ......... ૩૭
છે ડા ગાંઠણ ગાંઠ�ા ર� નંદલાલ �ુંવર;
સામા સામી છાંટ� અ�બલ �ુલાલ જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર. ૩૮
વેદ િવિધ બ્રહ્મા ભણે નંદલાલ �ુંવર;
ત્યાં વરકન્યા જમે કંસાર જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર .......... ૩૯
તાલ બ�વે તા�ણી નંદલાલ �ુંવર;
ત્યાં વરકન્યા રં ગ ઝકોળ જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર ......... ૪૦
→
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સમો વત� સાવધાન નંદલાલ �ુંવર;
ત્યાં મંગલ વત્યાર્ ચાર જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર ............

૪૧

એ�ું કૌ�કુ જોવાને દ� વતા ર� નંદલાલ �ુંવર;
આવ્યા બેસી િવમાન જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર ..............

૪૨

�ુષ્પની � ૃ�ષ્ટ તેઓ કર� ર� નંદલાલ �ુંવર;
ત્યાં �ુ�રનર કર� ર� ગાન જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર .......... ૪૩
એક સખી ત્યાંથી સંચર� ર� નંદલાલ �ુંવર;
ચાલી આવી નંદ�ુવન જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર ..........

૪૪

�યાં બેઠા છે જ�ુમિત ર� નંદલાલ �ુંવર;
બાઈ �ુઓને તમારો �વન જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર ....

૪૫

જશોદા તમાર� સંપત ના�હ ર� નંદલાલ �ુંવર;
વર મળ્યો કન્યા જોગ જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર ............

૪૬

જશોદા તમાર� બેટડ� ર� નંદલાલ �ુંવર;
અમે દ��ું છે કન્યાદાન જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર ..........

૪૭

ત્યાર� સામા આવ્યા જ�ુમિત ર� નંદલાલ �ુંવર;
�ુઓ �ુઓ �ુંવરના કામ જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર ........
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ત્યાર� િવસ્મય પામ્યા જ�ુમિત ર� નંદલાલ �ુંવર;
ત્યાં ઘ�ુ ં લજ્� પામ્યા શ્યામ જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર . ૪૯
કન્યા�ુ ં �પ બતાવ્�ું ર� નંદલાલ �ુંવર;
�ુએ છે જશોદા માત જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર ............. ૫૦
ફ�ુઓ લ્યો મન ભાવતો ર� નંદલાલ �ુંવર;
છોડો છોડો �ુંવરનો ખ્યાલ જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર ..... ૫૧
ફગવો આપી છોડાવ્યો ર� નંદલાલ �ુંવર;
ઘણો હષર્ પામી વ્રજનાર જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર ........ ૫૨
કાલે રમવાને આવજો ર� નંદલાલ �ુંવર;
કહ� સૌ �ુદર�નો
ં
સાથ જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર ............ ૫૩
વસંત લીલા જોઈ રહ્યા ર� નંદલાલ �ુંવર;
ત્યાં નરસ�યો બલ �ય જ�ુનાના તીરમ� નંદલાલ �ુંવર .......... ૫૪
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રાયસોનાં પદો

308. ર�વુ ર રાજ�ુમાર લાલ રં ગ ભીને હો
(નાદબ્રહ્મ પદ-૫૨૩)

ર�ુવર રાજ�ુમાર, લાલ રં ગ ભીને હો;
ભરત શ�ુઘ્ન સંગક�, લ�મણ લીને હો ..............

ટ� ક

�ૂથ �ૂથ મેલા�ુ ં ક�, સીયા સંગ ક�ની હો;
ક�સર આડ બનાઇ ક�, � ૃગમદ દ�ને હો ..............

૧

ક�સર �ુમ �ુમ ઘોર ક�, માટ ભરાયે હો;
ઇન્દ્રા�દક �તર�ક્ષથી, બા�ં બ�યે હો .............

૨

ગાવત ગૌર� નાર� ક�, િપયાકો પ્યાર� હો;
કંચનક� બ�ુ કામક�, સાયે ઢાળ� હો ....................

૩

ધાય ભર� ર�ુરાયક�, હો હોર� બોલે હો;
રત્ન જ�ડત રાય �ગન, ખેલત ડોલે હો ........... ૪
પકડ �યે શ�ુઘ્નક�, �ખ ��યે હો;
ફ�ુવા લીયો ર� મંગાય, તબ છટકાયે હો ............ ૫
�સી ધમર્ધોર�ધર ધીરક�, ના�હ કા�ુ � ૂપ હો;
જન શ્યામદાસ બલ �યક�, ર�ુપિત �પ હો ....... ૬
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309. મનરા� ખેલન ચલે રં ગ હો હોર�
(નાદબ્રહ્મ પદ-૫૨૪)

મનરા� ખેલન ચલે રં ગ હો હોર�
કાયા નગર મોઝાર રામ રં ગ હો હોર� ......... ટ� ક
જ્ઞાન ગલીમ� ઠાડ� ભયે રં ગ હો હોર�
�ુરત �ુરત લીયે સાથ રામ રં ગ હો હોર� ... ૧
�ુ�ુ �ુલાલ મ� પાયીઆ રં ગ હો હોર�
અ�બલ અગમ અપાર રામ રં ગ હો હોર� ..... ૨
પાંચ પચીશ િમલી ખેલ હ� રં ગ હો હોર�
રાગ રાગણી હો સાર રામ રં ગ હો હોર� ....... ૩
િત્ર�ુટ� સંગમ ખેલ હ� રં ગ હો હોર�
િત્રવેણી ક� ઘાટ રામ રં ગ હો હોર� ............... ૪
મે� દં ડ સા� ચઢ� રં ગ હો હોર�
દ� ખ્યા અગમકા ઘાટ રામ રં ગ હો હોર� ....... ૫
સીમા છ�ટ િછરકત �ફર� રં ગ હો હોર�
બાઢ�ો રં ગ અપાર રામ રં ગ હો હોર� ......... ૬
જનકબીર ય� ખેલ હ� રં ગ હો હોર�
આવાગમન િનવાર રામ રં ગ હો હોર� ......... ૭
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ગરબીનાં પદો

310. �દન દશ હોર� ખેલી લો નહ� આવે
રાગ - ગરબી (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૨૫)

�દન દશ હોર� ખેલી લો નહ� આવે
ન�હ આવે ર� ન�હ આવે
આવે ઐસો લાગ ન�હ આવે --આવે ઐસો લાગ ... �દન દશ ...........

૧

�ૂડ� કલ્પના રાતમ� �ુ ં �ુતો
�ુ ં �ુતો ર� �ુ ં �ુતો
ચેતન થઈ �ગ �ુ ં �ુતો --ચેતન થઈ �ગ ... �દન દશ ............

૨

આરત અિત ર�ળયામણી તને મળ્યા
તને મળ્યા ર� તને મળ્યા
�ડા સંત સમાગમ તને મળ્યા --�ડા સંત સમાગમ ... �દન દશ ..........
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સાદ કર� સત�ુ�ુ કહ� આવો આવો
આવો આવો ર� આવો આવો
અિત �ુદ
ં ર ભાગ કહ� આવો --અિત �ુદ
ં ર ભાગ ... �દન દશ ............

૪

આળસ ત�ને ઉઠને તારો રહ�શે
તારો રહ�શે ર� તારો રહ�શે
અખંડ સોહાગ તારો રહ�શે --અખંડ સોહાગ ... �દન દશ ................

૫

વલ્લભ � જન �ગ્યા તેને મળ્યા
તેને મળ્યા ર� તેને મળ્યા
ભલા ધન ભાગ તેને મળ્યા --ભલા ધન ભાગ ... �દન દશ .............. ૬
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311. ગોરસ વેચે ગોવાલણી �ચત ચ�રુ ા
રાગ - ગરબી (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૨૬)

ગોરસ વેચે ગોવાલણી �ચત ચ� ુરા
�ચત ચ�રુ ા ર� �ચત ચ�ુરા
�ચત ચ�ુર �ુ�ણ �ચત ચ�ુરા --�ચત ચ�ુર �ુ�ણ ... ગોરસ વેચે .....

૧

મારગમ� મળ્યા મોહન� માગે
મોહન� ર� મોહન�
માગે દહ�ના દાણ મોહન� --માગે દહ�ના દાણ ... ગોરસ વેચે ......

૨

આ �ું મોટો મહ� �ટં ૂ શે �ાં ઉગશે
�ાં ઉગશે ર� �ાં ઉગશે
�ાં ઉગશે ભાણ �ાં ઉગશે --�ાં ઉગશે ભાણ ... ગોરસ વેચે .......

૩

ન�હ ર� �ુવાળ�
ં
�ુ ં ભાિમની કંટારા
કંટારા ર� કંટારા
કંટારા�ુ ં ઝાડ છે કંટારા --કંટારા�ુ ં ઝાડ ... ગોરસ વેચે ...........
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નીચ નથી નંદરાયથી છે મોટા
છે મોટા ર� છે મોટા
નંદરાયથી છે પણ મોટા --મોટા �ભ�ુભાન ... ગોરસ વેચે ........... ૫
તેની તનયા �ુ ં રાિધકા નહ� આ�ુ ં
નહ� આ�ુ ં ર� નહ� આ�ું
એક દોકડો દામ નહ� આ�ું --એક દોકડો દામ ... ગોરસ વેચે .........

૬

આજ લગી દાણ આપ્�ું નથી હવે આ�ું
હવે આ�ું ર� હવે આ�ું
મારા તાતની આણ હવે આ�ુ ં --મારા તાતની આણ ... ગોરસ વેચે ..... ૭
પ્રીતમના સ્વામી શામ�ળયા
હસવામાં ર� હસવામાં
હસવામાં ગાળ ર� શામ�ળયા --હસવામાં ગાળ ... ગોરસ વેચે ..........
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312. નંદ�ુંવર ક�ડ� પડ�ો ક�મ ભર�એ
રાગ - ગરબી (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૨૭)

નંદ�ુંવર ક�ડ� પડ�ો ક�મ ભર�એ
ક�મ ભર�એ ર� ક�મ ભર�એ
જ�ુના�કો નીર ક�મ ભર�એ --જ�ુના�કો નીર ... નંદ�ુંવર ...........

૧

�ુ ં તો ઓથા લઈ ઉભી રહ� સામો આવે
સામો આવે ર� સામો આવે
સામો શ્યામ શર�ર સામો આવે --સામો શ્યામ શર�ર ... નંદ�ુંવર ........

૨

હળવા �દવસ હોળ� તણા નંદરાય
નંદરાય ર� નંદરાય
નંદ�નો લાલ નંદરાય --નંદ�નો લાલ ... નંદ�ુંવર .............

૩

અ�બલ �ુલાલે ઘેલા કયા� વણછોડ�ાં
વણછોડ�ાં ર� વણછોડ�ાં
ચોળ�ના ચીર વણછોડ�ાં --ચોળ�ના ચીર ... નંદ�ુંવર ..............
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તાક� માર� િપચકાર� ર� આવી વાગે
આવી વાગે ર� આવી વાગે
તનડામાં તીર આવી વાગે --તનડામાં તીર ... નંદ�ુંવર ..............

૫

વ્હાલો જત્ર
ં વગાડ� મંત્રમ� ના ગણાયે
ના ગણાયે ર� ના ગણાયે
એવા �ુણ ગંભીર ના ગણાયે --એવા �ુણ ગંભીર ... નંદ�ુંવર ..........

૬

વ્હાલો ભક્ત �ુવન પ્ર�ુ તમો િવના જો ધરાવે
ધરાવે ર� જો ધરાવે
બી�ુ ં કોણ જ ધીર જો ધરાવે --બી�ુ ં કોણ જ ધીર ... નંદ�ુંવર ..........
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313. ગો�ુળ ગામને ગ�દ ર� મદ માતો
રાગ - ગરબી (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૨૯)

ગો�ુળ ગામને ગ�દ ર� મદ માતો
મદ માતો ર� મદ માતો
હોળ�નો ખેલ મદ માતો --હોળ�નો ખેલ ... ગો�ુળ ગામને ........... ૧
ટોળે મળ� સ�ુ �ુદર�
ં
રમવાને
રમવાને ર� રમવાને
અિત આનંદ ખેલ રમવાને --અિત આનંદ ખેલ ... ગો�ુળ ગામને ..... ૨
ક�સર ક�� ૂડા ઘોર�યા ર� �ુલાલે
�ુલાલે ર� �ુલાલે
અિત આનંદ ખેલ �ુલાલે --અિત આનંદ ખેલ ... ગો�ુળ ગામને ..... ૩
ઘેયા� તે લાલ ગોપાલને �વી ત�વર
�વી ત�વર ર� �વી ત�વર
�વી ત�વર વેલ �વી ત�વર --�વી ત�વર વેલ ... ગો�ુળ ગામને ..... ૪
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� ૂવા ર� ચંદન �ુમ�ુમ ચાલી ધરણી
ચાલી ધરણી ર� ચાલી ધરણી
ધરણી પર ર� લ ચાલી ધરણી --ધરણી પર ર� લ ... ગો�ુળ ગામને ....... ૫
�પ અનેક ગોિવ�દના ગોિપકાને
ગોિપકાને ર� ગોિપકાને
ન પડ� ર� ઉક�લ ગોિપકાને --ન પડ� ર� ઉક�લ ... ગો�ુળ ગામને ........ ૬
પ્રીતમના પ્ર�ુ શામ�ળયા ર� પાત�ળયા
પાત�ળયા ર� પાત�ળયા
મારો પાલવ મેલ �ું પાત�ળયા --મારો પાલવ મેલ ... ગો�ુળ ગામને ..... ૭
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314. રં ગ જડ�ો ર� રં ગ જડ�ો
રાગ - ગરબી (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૨૮)

રં ગ જડ�ો ર� રં ગ જડ�ો, આજ અમાર� રં ગ જડ�ો;
નંદ�ુંવર રં ગ હોર� રમે છે , ધન ધન �ય છે ઘડ�ઓ .......

૧

ગોપી ગોવાલ મળ� આવે છે ટોળે , નગરમ� કાળ પડ�ો ....

૨

� ૂવા ચંદન ભર િપચકાર�, શ્યામ સંગ્રામે ચઢ�ો ..............

૩

વસ્તા િવ�ંભર �ુરણ પ્રગટ�ા, એનો અમાર� પ્રેમ .............

૪

315. લોક રિસયા ર� લોક રિસયા
રાગ - ગરબી (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૩૦)

લોક રિસયા ર� લોક રિસયા, પેલા ગો�ુલ ગામના લોક રિસયા;
એક એકને આનંદ ગમે છે , હોર� રમવા મન વસ્યા ...........

૧

અ�બલ �ુલાલની ફાંટ૧ ભર� લાયે, એક એક ઉપર ધસ્યા ... ૨
પકડ �લયો હ� નંદ�ુંવરકો, સાન૨ બતાવી પીછે ખસ્યા ......... ૩
વસ્તા િવ�ંભર �ુરતે૩ જોઇને, અરસ પરસ મનમ� વસ્યા .... ૪
૧. � ૂઠ� અથવા ના�ુ ં સર�ું સાધન
૨. ઈશારો
૩. સ્વ�પ
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316. મત મારો ર� મત મારો
રાગ - ગરબી (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૩૧)

મત મારો ર� મત મારો, અ�બલ �ુલાલ મોહ� મત મારો;
પરનાર�નો પાલવ પકડ�ો, �ુ ં રા�ું �ં તોલ તારો ..................

૧

ગો�ુલ ગામની અમે ગોવાલણી, �ું છે નંદ�નો લાલ પ્યારો ...

૨

આજકાલનો �ું છોકરવાદ, શાને રોક� જ�ુના આરો૧ ................

૩

વસ્તા િવ�ંભર �ૃષ્ટ� કર�ને, ભવજલ િસ�� ુ મોહ� તારો ...............

૪

૧. �કનારો અથવા તે તરફ જતો માગર્

317. ક�મ વસીએ ર� ક�મ વસીએ
રાગ - ગરબી (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૩૨)

ક�મ વસીએ ર� ક�મ વસીએ, પેલા ગો�ુલ ગામમાં ક�મ વસીએ;
આડ ગાલ ફોગટ દ� �ુજને, ગાગર ચઢાવે મળ� સૌ રસીએ .....

૧

અમ અમાર� છાયાથી બીય જઈએ, �ૂર�જન દ� ખતાં ખસીએ ....

૨

માર� ને કહાનને નથી કાંઈ �ૂજ�ુ૧ં , સગપણની ર�તે હસીએ ......

૩

દાસ અલેતા કહ� માર� પ્રીતડ�, પ્રગટ કર� પેલે ભાણ રસીએ ...

૪

૧. �ુ દાઈના અથર્માં
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318. બરખાને ઘેર ખેલે હોર�
રાગ - ગરબી (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૩૩)

બરખાને ઘેર ખેલે હોર�, ચાલો બરખાને ઘેર ખેલે હોર�;
ઉતસે આયો �ુંવર કનૈયો, ઇતસે આયી રાધા ગોર� .......... ૧
પાંચ વષર્ ક� શ્યામ મનોહર, સાત વષર્ની રાધા ગોર� ....... ૨
�ુવા ચંદન ઓર અગર�, અ�બલ �ુલાલે જોર� .............. ૩
બરખાને ત્યાં �ુઘડ �ુજર��, ક�સર ગાગર ભર ઢોળ� ....... ૪
બાજત તાલ � ૃદં ગ ઝાંઝ ડફ, મોરલી મ�ુર� વા� થોડ� ..... ૫
�ુરદાસ પ્ર�ુ �ુમ્હાર� િમલનકો, �ુગ�ુગ �વો આ જોડ� ..... ૬
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ગો�ુ ળ ગામને ગ�દ ર� મદ માતો…
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રામનવમીનાં પદો

319. નોમી ક� �દન નોબત બા�
રાગ - કાલેરો (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૩૪)

નોમી ક� �દન નોબત બા�, �ુત કૌશલ્યાનો �યો હો;
સાત ઘડ� �દન વીત ગયે હ�, સબ સખીઓ ને મંગલ ગાયો હો ... ટ�ક
રાય દશરથ �ૃહ� આનંદ ભયો હ�, ર�ુવશ
ં મ� �ુખ પાયો હો;
િવપ્ર બોલાયે ખોજ કરાની, અક્ષય૧ ભંડાર �ુટં ાયો હો ................ ૧
અિત આનંદ અવધ�ુર ઘરઘર, ભયો સબ મન ભાવ્યો હો;
�ુભ નક્ષત્ર �ુભ ઘડ� �ુ�ર્ ત
ૂ , મંગલ કલશ બનાયો હો ................ ૨
� �કાર કરત �ુર�ુરમ�, �ુષ્પ � ૃ�ષ્ટ જલ લાયો હો;
કંચન થાલ ભર� �ુક્તાફલ૨, ચંદન ચોક �ુરાયો હો ...................

૩

ધન એ વંશ ભયો ર�ુ�ુલ કો, પરમ �ુ�ુષ �યાં આયો હો;
�લે �ફર� સબ �ુરવાસી, મા�ુનીએ રં કિનિધ૩ પાયો હો ............... ૪
ઘર ઘરક� સબ વ�ુ બોલાયે, મંગલ ગાવત આયી હો;
રાય �ગન બીચ ડાર� �ુલેચા૪, આદર કર� બૈઠાયે હો .............. ૫
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િવ�ાિમત્ર વિસષ્ઠ આહર્ દ, સબ િવપ્ર બોલાયા હો;
જન્મ કમર્ દશરથ � ૃપ ક�નો, જગમ� �ુજશ બઢાયો હો .......

૬

�ુની દશરથ �ચક બોલાયો, સાડ� સાજ મંગાયો હો;
જો અમ્મર � ક� મન ભાયો, સો તાકો પ�હનાયો હો ........... ૭
કંપે િસ�� ુ કાંગરા �ુ�, લંકા આગમન આયો હો;
સબ અ�ુર ઘર શોચ પડ�ો હ�, કોઈ રાજ� ૂપ આયો હો ...... ૮
િવપ્રે નામ ધય� િવ�ંભર, �ુભ શ્રી રામ �ુનાયો હો;
કમલા કંથ �ાં લગી વર�ુ,ં તીનલોક જશ ગાયો હો ......... ૯
૧. અ� ૂટ
૨. મોતી
૩. ગર�બનો બેલી
૪. પાથરણાં
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320. ચૈત્ર માસ નોમી અજવાળ�
રાગ - કાલેરો (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૩૫)

ચૈત્ર માસ નોમી અજવાળ�, જન્મ લીયો ર�ુરાયે હો;
આજ ઉત્સવ અયોધ્યા નગર�મ�, ભયે િનશાન વધાઈ હો ..........

ટ� ક

કનક મહ�લમ� રા� બૈઠ�, માંગે જોઈ વધાઈ હો;
દશરથ રાય િસ�હાસન બૈઠ�, ઘરકો િવપ્ર બોલાઈ હો .................

૧

સબ િવપ્રનકા ચરણ પખાળે , પીતામ્બર પ�હનાયે હો;
�ૂચી દ� ત ભંડાર ખોલાયે, હ�રા રત્ન મંગાયે હો ........................

૨

�ુ�ું�ભ તત્કાલ મંગાયે, પઢ� �ુણ �ુત્ર �ુ�યે હો;
ઘર ઘર ક� સબ વ� ૂ બોલાયે, મંગલ ગાવત આયી હો .............

૩

નગરક� સબ માલન બોલાયી, બદન માલ વધાઈ હો;
વરન૧ ચીરન ક� બસન૨ મંગાયે, સબ સખીઅન કો પહ�નાઈ હો ... ૪
સબ સખી આિશષ દ� ત નગરમ�, �ચર�૩્ �વો ર�ુરાય હો;
જન્મકમર્ ર�ુપિત ક� લીલા, �ુલસીદાસ જશ ગાયો હો ............... ૫
૧. િવિવધ રં ગના
૨. વ�ો
૩. લાં� ુ
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321. ચલો દ� ખો સૌ વાજત વધાઈ
રાગ - કાલેરો (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૩૬)

ચલો દ� ખો સૌ વાજત વધાઈ, કૌ�ુક દશરથ દ્વાર� હો;
જન્મ લીયે ર�ુ�ુલ મંડલ, આનંદ વાધ્યો અપાર હો .........

ટ� ક

ધરત િનશાન � ૃદં ગ ભેર બ�,ુ ઝાંઝ ખંજર�ની તાલ હો;
મગ્ન ભયે નાચત નરનાર�, ગાવત મંગલ ચાર હો ..........

૧

બંદ�જન જશ પઢત સોહાવે, િવપ્ર વેદ ઉચ્ચાર� હો;
પરમ ઉદાર દાન દ� ત દશરથ, દ� ત ક� ન સંભાળ� હો ......

૨

કંચન ટ� ન અ� ગજ પર � ૂષણ, બાજત સાજ શણગાર હો;
દ�યે �ટં ૂ ાય ઉમંગે સકલ મ�ણ, �ુવન ભર� ભંડાર હો .........

૩

સાિથયા � ૂયાર્ સબ સ� દ્વાર� , વધત વંદન વા�ર હો;
કનક કલશ અ� ધ્વ� પતાકા, શોભા અ�ુપમ અપાર હો ... ૪
દ� ત આિશષ સકલ �ુરવાસી, બઢ�ો હ� જશ િવસ્તાર� હો;
ક�વલરામ � ૃન્દાવન �વન, પ્રગટ� પ્રાણ અવધ�ુર� હો ........ ૫
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322. બડો ભાગ્ય કૌશલ્યા રાની
રાગ - કાલેરો (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૩૭)

બડો ભાગ્ય કૌશલ્યા રાની, રામ રત્ન સો �યો હો;
�ુ�ુ વિસષ્ઠ �ુિન બોલાયે, તબ ર�ુવર નામ ધરાયો હો ..... ટ� ક
રા� દશરથ ક� કમર્વીર, પ્રેમિસ�� ુ ઉર બધાયો હો;
ગજ તોરં ગ૧ હાટ કમનીય � ૂષણ, અક્ષય ભંડાર �ટં ૂ ાયો હો ... ૧
�લે �ફરત સકલ �ુરવાસી, ઘર ઘર બાજત વધાઈ હો;
િશવ િવરં ચી૨ ઈન્દ્રા�દક સકલ �ુર, �ુષ્પ � ૃ�ષ્ટ વષાર્વે હો .... ૨
જોઈ જોઈ મન ઈચ્છા કર� આયે, સોઈ સોઈ ફલ પાયે હો;
એહ� �ુખ ઉમંગ રહ્યો હ� ચૌ�દશ, હ�રદાસ જશ ગાયે હો ...... ૩
૧. ઘોડો
૨. બ્રહ્મા
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323. આજ ચલો દશરથ ઘર જઈએ
રાગ - કાલેરો (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૩૮)

આજ ચલો દશરથ ઘર જઈએ, બાજત � ૃદં ગ રં ગ બધાઈ હો;
ર�ુ�ુલ દ�પક પ્રગટ ભયે, સબ સંતન �ુખદાયી હો ........... ટ�ક
અિત આનંદ કૌશલ્યા મૈયા, મોતીયન ચોક �ુરાવે હો;
નામ �ુની રાવણ કંપ્યો, �ુ�ું�ભ૧ દ� વ બ�વે હો ................. ૧
� � હોત અયોધ્યા �ુરમ�, ઘર ઘર મંગલ ગાયે હો;
જન વલ્લભક� આશા�ુર�, ઓચ્છવ ભર પાયો હો .............. ૨
૧. એક વા�જ�ત્ર
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324. પ્રગટ ભયે શ્રી રામ અયોધ્યા
રાગ - સારં ગ (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૩૯)

પ્રગટ ભયે શ્રી રામ અયોધ્યા, પ્રગટ ભયે શ્રી રામ;
હત્યા તીન ગયી દશરથક�, �ુનત મનોહર નામ ......

ટ� ક

બંદ�જન સબ દ્વાર� આયે, કરત નીગમ � ૂની જ્ઞાન;
�ુ�રનર �ુિન સબ દશર્ન આયે, ર�ુ� �પ િનધાન .... ૧
� �કાર ભયો વ�ુધા કો, સંતન ક� અ�ભરામ૧;
પ્રેમાનંદ દાસ કો ઠાકોર, ર�ુ� �ુરણકામ ................ ૨
૧. આનંદ આપનાર

325. દશરથ ઘેર ભયો �ુલદ�પક
રાગ - સારં ગ (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૪૦)

દશરથ ઘેર ભયો �ુલદ�પક, દશરથ ઘેર ભયો;
િશવ િવરં ચી મન ભાવ્યો, પ્રગટ� શ્રી રામ અયોધ્યામ� ......... ટ� ક
દ્વાર� દ્વાર� કરત વંદના, મોતીઅન ચોક �ુર� નીજધામ;
પરમાનંદ દાસકો અવસર, બંદ�જન રાખત સબ માન ........ ૧
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326. પ્રગટ� હ� ર�રુ ાય આજ
રાગ - સારં ગ (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૪૧)

પ્રગટ� હ� ર�ુરાય આજ, પ્રગટ� હ� ર�ુરાય;
આનંદ વધ્યો અિત અ�ખલ �ુવનમ�, િનરખત દ� વ સમાજ ... ટ� ક
નીરખત �ુફલ ભયે � ૂમ૧ દ� ખત, પાયે � ૃત શર�ર રતવાડ�;
િવિવધ પ્રકાર સમીર સ�ચ્યો, અષ્ટ મહાિસ�દ્ધ દ્વાર� ઠાડ�૨ ..... ૧
મંગલ ચાર વધાઈ ઘર ઘર, દ� વ ગોપીઅનકો બોલાઈ;
દધી અ� �ુ�ું�ભ બધવન � ૃપકો, �ુ�દત ભયે મન ડોલત ..... ૨
કહ�ત પરસ્પર તનયા તા કો, �ુન્ય �ુરપિત પાયો;
�દત �ુત કાલ૩ દયાલ અ�દિત૪ �ુત, સો દશરથ ઘર આયો . ૩
અથર્ ધમર્ મોક્ષ કામ ભ�ક્ત, ફલ � �ચે સો પાવે;
અગ્રદાસ અ�ુરાગ સ�હત, રામ જન�ુણ ગાવત ................. ૪
૧. આવેશ-ઉમંગ-ઉત્સવ
૨. ઊભી
૩. �દત�ુતકાલ-રાક્ષસોને માટ� કાળસ્વ�પ પ્ર�ુ
૪. દ� વોની માતા�ુ ં નામ
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327. અયોધ્યા રામ �લયો અવતાર
રાગ - સારં ગ (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૪૨)

અયોધ્યા રામ �લયો અવતાર, અયોધ્યા રામ �લયો;
ચૈત્ર માસ નવમી અજવાળ�, ભયે �ુપહર� વાર ..............

ટ� ક

�ુરણ બ્રહ્મ �ૃપા કર� પ્રગટ�, આયે દશરથ દ્વાર;
જન્મ �લયો ભક્તન ક� કારણ, � ૂિમ ઉતારન ભાર ............

૧

બાજત તાલ � ૃદં ગ ઝાંઝ ડફ, ઝાલર શબ્દ રસાલ;
મગ્ન ભયો નરનાર� નતર્ન, ઉચ્ચયાર્ મંગલ ચાર ............

૨

કંચન કલશ અ� ચંદનમાલા, સો�હત ઘર ઘર નાર;
ુ અપાર .................
� �કાર કરત બ્રહ્મા�દક, વષર્ત �ુ�મ

૩

િવપ્ર પિવત્ર બૈઠ� �ગનમ�, કરત વેદ ઉચ્ચાર;
અિત આનંદ ઉમંગે દશરથ, ભયે હ� રામ� દ્વાર ..............

૪

અ� અમ્મર �ુંજર બ�ુ દ�નો, ગણતાં ક� ન �ુમાર;
�ચક૧ સબ અ�ચક ક�નો, કરત ન લાગી વાર .............

૫

લે લે �ુંભ ભાટ નટ નાચત, ઠાડ� કરત �ુહાર;
હ�રા ઓવાર� દ� ત ર�ુપિત પર, ભર ભર કંચન થાળ ......

૬

કૌશલ્યા ક� પ્રાણ ધન�વન, દશરથ પ્રાણાધાર;
ભક્તજન ક� કલ્પ ત�ુવર, ર�ુપિત રાજ�ુમાર .................
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૭
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તીન લોક અ� � ૂવન ચૌ�દશ, મ�હમા અપરં પાર;
ુ સીદાસ કો ભ�ક્તજ્ઞાન દ�જો, �ુરણ અક્ષર ભંડાર ... ૮
�લ
૧. માંગનાર



ૐ
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328. સાહ�લી આજ મંગલ હો
રાગ - ધમાર (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૪૩)

સાહ�લી આજ મંગલ હો, હો મહામંગલ હો, પ્રગટ� શ્રી ર�ુપિતરામ;
ચૈત્ર માસ ત્રેતા�ુગ નવમી, સોમ �ુ�દન દ� �મ;
રા� દશરથ કૌશલ્યા ક� પ્રગટ�, રા�વલોચન રામ ...............

૧

દ� વ લોક � ૂલોક રસાતલ, પરમ �ુિનત એક રામ;
સપ્ત�ુર�મ� પ્રથમ ધની હ�, મંગલ રાય ક� ધામ ......................

૨

ગગન થાલમ� ક� ઉ�ુગણ �ુક્તા, શિશ સફલ બ�લહાર�;
રા� દશરથ ક� મા�ુિવિધ, વધાવત હ� �ુગ ચાર� ...................

૩

થક�ની મેખ અનેક અગર ધન, રહ� િવમાન નભ સાથ;
મા�ુ િવિધ કો દઈ નયી �ુર�, દશરાય બસાયે ........................

૪

સર�ુકો દયી નયી છબીર�, જધ સ�હત �દયો દાન;
નવલ �ીયા સાગર એક પાયો, ગરજ કરત જશ ગાન ............

૫

કલ્પ ત�ુક� �ુર� કલ્પના, કામધે� ૂકો કામ;
�ચ�તામણી ઈચ્છા પર�� ૂરણ, ભક્તન ક� િવશ્રામ .......................

૬

�ુષ્ટ ભયે સબહ� મ�લન� ૂખ, �ુ�દત ભયે સબ સંત;
�ુઃખ ગયે �ુખ િસ�� ુ બઢ�ો હ�, પ્ર��લ્લત જન જશવંત .............
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૭
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329. ર�નુ દં ન �લે પારણે હો
રાગ - ધમાર (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૪૪)

ર�ુનદ
ં ન �લે પારણે હો, હો મેર� પ્યાર� , કૌશલ્યા ક� �ુન ગાવે;
દશરથ રાયે પાર�ુ ં ઘડાવ્�ુ,ં ચંદનકો સબ સાજ;
હ�ર જ�ડત પાટક�૧ દોર�, રત્ન બંધાયે કર બાજ .............. ૧
રાતે ચરણ કમલ કર રાતે, જલદ શ્યામ તન શોહ�;
�ુઘ
ં રાળે ક�સ �બરાજત, મંદહાિસનીના૨ મન મોહ� ............. ૨
ઉ�ર �દશા એક �ુર અયોધ્યા, રામ� કો જન્મ િનવાસ;
ગાવત �ુનત હોત સબ પાવન, બલ પરમાનંદ દાસ ........ ૩
૧. લાલ રં ગની �ુદર
ં દોર�
૨. �સ્મત કરનાર�
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જન્માષ્ટમીનાં પદો
�હ�ડોળાની સાખી

�લન બૈઠ� ર�ુપિત, ઋ�ુ શ્રાવણ �ુદ ત્રીજ;
મેઘ ઘટા ઘન હો રહ�, ચૌ�દશ ચમક� વીજ ... ૧
�ુવત
ં ી૧ ક� સંગમ�, કરત િવિવધ િવલાસ;
િવરહણી ને સંતાપવા, આયો શ્રાવણ માસ ... ૨
૧. �ુવાન �ી

330. વ્રજ ક� �ગન રચ્યો
રાગ - ગોડ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૬૪)

વ્રજ ક� �ગન રચ્યો �હ�ડોલો, વ્રજ ક� �ગન રચ્યો;
�ુર બ્રહ્મા�દક દ� ખન આયે, શંકર તાંડવ નાચ્યો ......... ટ� ક
�ુક સનકા�દક �ુિનવર નારદ, �હ�ડોળો દ� ખન આયે;
નંદકો લાલ �લન હમ દ� ખ્યો, બડ� �ટં ૂ હમ પાયે .... ૧
વ્રજ ક� નાર અટા ચઢ દ� ખે, અપનો તન મન વાર� ;
પરમાનંદ દાસ કો ઠાકોર, �ચ� ચોય� તનકો ર� ......... ૨
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331. �લત હ� �ગરધાર� �હ�ડોલે
રાગ - ગોડ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૬૫)

�લત હ� �ગરધાર� �હ�ડોલે, �લત હ� �ગરધાર�;
અિત આનંદ ભયે દોઉ �લત, મોહન શ્યામ પ્યાર� ..... ટ� ક
�ુવન �ુવન સ� આઇ �લાવન, સબ ગો�ુલક� નાર�;
સકલ શણગાર �કયે વ્રજવિનતા, પહ�ર� �ુસબ
ં ી સાડ� .... ૧
જ�ુના �ુલીન મનોહર �ુદર,
ં
� ૃન્દાવન �ુખકાર�;
દ� ખત શોભા �ુરનર � ૂલે, �ૃષ્ણદાસ બ�લહાર� ............ ૨

332. �લત હ� વનમાલી �હ�ડોળે
રાગ - ગોડ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૬૬)

�લત હ� વનમાલી �હ�ડોળે , �લત હ� વનમાલી;
�ુદર
ં શ્યામ ગોપીયન ક� સંગ, નાગર રાધા પ્યાર� .... ટ� ક
જ�ડત કનકમય સ્તંભ મનોહર, દાંડ� ચાર સોહાય;
આસપાસ પીરો� માણેક, �ુલ�કત રં ગ રહ્યો ભાર� ..... ૧
જોટા દ� ત સકલ વ્રજવિનતા, દ� ત પરસ્પર તાલી;
બાજત બેન ઉપંગ � ૃદં ગ � ૂની, ગાવત �ુદ
ં ર નાર� ..... ૨
દ� ખી લીલા દ� વ ચ�કત ભયે, �ુષ્પ � ૃ�ષ્ટ ભયી ભાર�;
મદન મોહનક� આ છબી ઉપર, પરમાનંદ બ�લહાર� ... ૩
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333. �લત હ� ભાિમની �હ�ડોળે
રાગ - ગોડ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૬૭)

�લત હ� ભાિમની �હ�ડોળે , �લત હ� ભાિમની;
શ્યામા શ્યામ બરોબર બૈઠ�, શરદ સોહાયે �મની .....

ટ� ક

પંચ વષર્ ક� શ્યામ મનોહર, સાત વષર્ ક� બાલા;
કમલનયન હ�ર � ૃગનયની, ચંચલ નયન બાલા ......

૧

લટકાળ� ને સરસ બનત હ�, કોઈ ન �ણે �ુખ;
પરમાનંદ દાસ કો ઠાકોર, નંદરાય ક� �ુત્ર ................. ૨

334. બેઉ સરખે સરખી જોડ ર�
રાગ - ગોડ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૬૮)

બેઉ સરખે સરખી જોડ ર� , રં ગે �લે �હ�ડોળે પ્રેમ �ુ ં ર� ;
�લે રાધા� પાતળ� ર� , શ્યામ�ળયા સાથ હ�ડ� ર� ..................

ટ� ક

સૌ સખીઓ �ફર� �દડ� ર� , કરતી મોડામોડ ર� ;
�હ�ડોળો ગગનમ� ચઢ�ો ર� , રખે પડતા શ્રીરણછોડ ર� ...............

૧

તમો નીરખો �ૃષ્ણ� કોડામણા ર� , એની ભ્ર�ુ�ટમાં નથી કાંઈ ખોડ ર� ;
શરણ � ુમ્હાર� રાખો જોડ ર� , નરસ�યો કહ� કર જોડ ર� ................
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335. ભ�ક્ત �હ�ડોળે ના ર�
રાગ - મલાર (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૬૯)

ભ�ક્ત �હ�ડોળે ના ર� , માંહ� �લે આતમરામ;
પ્રેમ ભ�ક્ત �હ�ડોળે ના ર� , સબ સંતનકો િવશ્રામ .........

ટ� ક

ચાંદા � ૂરજ૧ દોઉ સ્થંભ �પે, બંક નાલ૨ ક� દોર;
�લે ર� પાંચ પ્યાર�યાં૩ ર� , તહાં �લત હ� િસયામોર૪ ... ૧
દ્વાદશ ગમક�૫ �તર� ર� , જહાં અ� ૃત કો વાસ૬;
�ણે એ અ� ૃત ચાખ્યાં ર� , સો ઠાકોર હમ દાસ ..........

૨

સ્હ�જ �ુન્ય૭ કો નેહડો ર� , ગગન મંડલ૮ િસયામોર;
દોઉ ર� �ુલ૯ હમ આગવી ર� , હમ �લે એહ� �હ�ડોળે ....

૩

અરધ ઉરધ ક�૧૦ ગંગા જ�ુના, મોલ૧૧ કમલા ઘાટ;
ષ�્ ચક્રક�૧૨ ગાગર� ર� , િત્રવેણી સંગમ૧૩ ઘાટ ..........

૪

નાદ �ુદક�
ં ૧૪ નાવડ� ર� , રામ નામ ખેવનહાર;
કહ� કબીર �ુણ ગાઇ લો ર� , �ુ� ગમ ઉતર� પાર .......
૧. ચંદ્રનાડ� ને � ૂયર્નાડ�; ચંદ્રનાડ� તે ઈડા ને � ૂયર્નાડ� તે િપ�ગલા

૫

૨. મે�ુદંડ તે પીઠ પાછળની કરોડરજ્�ુ � �યાં �ુ�મ્ુ ણા

૩. �ુ�મ્ુ ણા નાડ�માં પ્રાણ સંચાર કર� તે મહત્વ�ુ ં ગણા�ુ ં છે તેથી અહ� પ્રાંચ પ્રાણની વાત કર� છે .

નાડ� િવસ્તર� લી છે .

૪. િશરમોર�ુ ં અપભ્રંશ �પ- માથાની ટોચ પર સહ�ાર ચક્ર આવે� ું છે �યાં િશવ સ્વ�પ આત્મા �લે છે . ૫. ગણતર�� ૂવર્ક બાર
બાર �ાસ લઈએ તેટલા સમય�ુ ં માપ

૬. સહ�ાર ચક્રની નીચે ભ્રમર�ુફા આવેલી છે ત્યાં આત્મપ્રકાશનો મ�ુરસ ઝર� છે .

૭. પ્રાણ �સ્થર બને એટલે મન �સ્થર થઇ �ય પછ� એકાગ્રતાની પળમાં દ� હ�ુ ં ભાન રહ� ન�હ તે અવસ્થા સહ�જ � ૂન્યની ગણાય.
૮. ગગન મંડળ એટલે કપાળ ઉપરનો પ્રદ� શ �યાં સહ�ાર ચક્ર આવે� ું છે અને ત્યાં આત્માનો અ�ુભવ થાય છે .
ને પરલોક પર

૯. ઈહલોક

૧૦. �ાસો�ાસની �ક્રયાને ગંગાજ�ુના કહ�વાય. તે નીચે-�ચે �ક્રયા થતી હોવાથી અરધ-ઉરધ કહ�વાય.

૧૧. � ૂળ�ુ ં મોલ થ�ુ-�
ં ૂલાધાર ચક્રની વાત કર� છે .
િવ�ુદ્ધ ને આજ્ઞાચક્ર

૧૨. છ ચક્ર �પી ગાગર-� ૂલાધાર, સ્વાિધસ્થાન, મ�ણ�ુર, અનાહત,

૧૩. ઈડા િપ�ગલા ને �ુ�મ્ુ ણા નાડ� આજ્ઞાચક્ર પાસે ભેગી થાય તે સ્થળને િત્રવેણી સંગમ કહ�વાય છે .

૧૪. મન �સ્થર થયા પછ� કાનમાં નાદ સંભળાય છે ; આ નાદમાં �ચ�� ૃિ� જોડ� દ� વામાં આવે તો સાક્ષાત્કાર થઇ �ય.
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336. ભમર્ �હ�ડોળે ના ર�
રાગ - મલાર (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૭૦)

ભમર્૧ �હ�ડોળે ના ર� , કહો કોન �લન આયે;
આ ર� �હ�ડોળે � કોઇ �લે, સત�ુ� કહ્યો સમ�ય ....... ટ� ક
પાપ �ુન્ય દોઉ સ્તંભ �પે, મનસા૨ રચ્યો હ� �હ�ડોળો;
�લત �વ જહાન૩ ઇતસ્તત૪, કબ�ુ ન પાયો ઠોર ..... ૧
લક્ષ ચોરાશી �વ �લે, રિવ શશી ભયે �બગાર૫;
અનંત કો�ટ �ુગ �લ્યા ર� , અજ�ુ ન માને હાર ........... ૨
�ુણી ગંધવર્ �ુિન �લ્યા ર� , શેષ નાગ �ુમે�;
બ્રહ્મા િવષ્�ુ મહ�શ �લે, કાયર્૬ જ લઇ લઇ ફ�ર ........... ૩
ધરણી આકાશ દોઉ �લ્યા ર� , પવન પાવક અ� નીર;
દ� હ ધર� હ�ર �લ્યા ર� , ય� કહ� દાસ કબીર ................ ૪
૧. ભ્રમ �પી �હ�ડોળો; અજ્ઞાનની અવસ્થા
૨. મનથી; ભ્રમનો ઉત્પાદક મન છે
૩. �ુિનયા
૪. અહ�તહ�
૫. રિવ�ુત ધ્યાનિવચાર એવો પાઠ જોઈએ. રિવ�ુત એટલે યમરા�
૬. કારજ પાઠ જોઈએ. કારજ એટલે કમર્; નવાં નવાં કમર્ બાંધી �વ લક્ષચોરાસી ફ�રા ફર� છે .
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337. ચમર્ �હ�ડોળે ના ર�
રાગ - મલાર (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૭૧)

ચમર્૧ �હ�ડોળે ના ર� , વો મ� �લે સબ સંસાર;
શ્યામ મમર્ �હ�ડોળે ના ર� , યા મ� �લે િવરલા કોઈ ........ ટ� ક
િવવેક િવચાર દોઉ ખંભ રચ્યા, રહ�ણી ચોક� જડાવ;
ચાર �ુ�ક્ત ચાર દાંડ�૨, �લાવે િનજ ભાવ ................ ૧
સહજ શોભા બની �ુદ
ં ર, �ુરત સખી૩ �લયે સાથ;
� ૂરત નાચે તાથૈ તાથૈ, તાલી લૈ બ�ુ ભાત ................ ૨
આ�દ લીલા અકલ અિવગત૪, નીગમ અગમ કર� ગાય;
અકથ કથા સૌ ક� સે કથીએ, � ૂધમ� � ૂધ૫ ન સમાય .... ૩
�ણી �ુગત એ ર� ભેદ�, બોલે નવલ તા બોલ;
વસ્તા િવ�ંભર૬ �ુ�ષ ક�રો, તે ત� ક�ધો તોલ ............. ૪
૧. ચામડ�- તે દ્વારા શર�ર સ�વ�ુ.ં નાશવંત પદાથર્ના મોહમાં સંસાર રમે છે .
૨. સા�ુજય, સા�પ્ય વ. ચાર પ્રકારની �ુ�ક્ત �પી ચાર દાંડ�.
૩. �ચ�ની � ૃિ�ઓ
૪. �ની િવગત કોઈ �ણી શક�ું નથી તેવી લીલા
૫. �ુ�દ્ધમાં અપાર ને અનંત જ્ઞાન ન સમય
૬. વસ્તા એટલે વસ્�ુ-પદાથ�થી ભર� ૂર િવ�નો કતાર્
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338. સંત �હ�ડોળે ના ર�
રાગ - મલાર (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૭૨)

સંત �હ�ડોળે ના ર� , માંય બૈઠ� પ�રબ્રહ્મ૧ આપ;
શેષ૨ �પ સદ� હ� સદો�દત૩, તેને ન�હ િત્રિવધ તાપ ...... ટ� ક
િશલ સંતોષ દોઉ સ્તંભ રચ્યા, �ુભ ઈચ્છા એ મોભ;
ચાર વાણી૪ એ ચાર દાંડ�, ચોક� ધીરજ થોભ ............. ૧
ભેદ �બછાના ભ�ક્ત ત�કઆ, પ્રેમકો મંડપ છાંયો;
લેખ અલેખ૫ એકતા �બરા�, મહા �ુ�ક્ત હ�ચકા ખાયે ... ૨
આનંદ �લડ� સો હ� ભયાર્, ઘર કર૬ હ� મહારાજ;
જન્મ � ૃત્�ુ ર�હત �ુગતી, િન�ુર્ણ સમ�ૃ�ષ્ટ૭ ચલાવે ..... ૩
�ુ ં � ું દોઉ સ્તંભ મોટા, અહ� ્ મોભ િનધાન;
કામ ક્રોધ લોભ મોહ દાંડ�, ચોક� દ� હ અ�ભમાન .......... ૪
િવષય વાસના દોર તાણે, વળ� આવે વળ� �યે;
નવે નવેરાં સ્થલ પલટ� , સ્વપ્નના હ�ચકા ખાય .......... ૫
સ્વગર્ નરક એ ફ�ર આવે, તેણે પાપી ધમ� ઓળખાય;
�સ્થર ન�હ અ�સ્થર સબહ�, �ુખ �ુઃખ આચકા ખાય ...... ૬
હષર્ શોક ક� તાન ગાવે, બાંધે આશા � ૃષ્ણા ક� રાગ;
દ્વેષ૮ તાલ બજત િનશ�દન, સ્વપ્ને ન�હ વૈરાગ્ય ........... ૭
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જન્મ � ૃત્�ુ જરા વ્યાિધ, એવાં આવે અનેક;
�ુખ સવર્સ્વ �ટ�ું ન�હ, યા મ� કહાં પાવે િવવેક ......... ૮
માત િપતા �ુત દારા એ તો, મોહ� મારો કહ�ત;
એક �દન કાલ ચપટમ� આયે, પલક ન ઉભો રહ�ત ....

૯

�ૂઠ� માયા �ૂઠ� કાયા, �ૂઠો પ્રપંચ �ણ;
એ �લણે � કોઈ �લ્યા, તેને િત્ર�ુણી તાણાતાણ .....

૧૦

�ુ�ુગમ ક�રો લઈ લઈ �ુહાડો, �ુ ં �ું ખંભ દોઉ તોડ;
ભાંગ્યો મોભ ને ગ�ુ ં સબહ�, ઇસિવધ સબ છોડ ......... ૧૧
અગમ �ુગમ૯ રહ� સ્વ�પે, નીગમ૧૦ થયાં ર� અગમ;
વસતા િવ�ંભર વહાઁ �બરા�, ને�હ દ્યૈતક�૧૧ ગમ ......... ૧૨
૧. પરમાત્મા
૨. પરમાત્મા સવર્વ્યાપક છે . તેના એક જ �શથી આ વ્યક્ત જગત આકાર પામ્�ુ ં છે .
૩. િનત્ય પ્રકાિશત
૪. પરા, પશ્યંતી, મધ્યમા ને વૈખર� એ ચાર પ્રકારની વાણી
૫. લક્ષ-અલક્ષ � ધ્યાનમાં આવે તે લક્ષ.
૬. �તરમાંથી �સ્થિત કરવી
૭. સંચાલન
૮. દ્વેષ-અદ� ખાઈ
૯. સરળ
૧૦. શા�ો
૧૧. ‘દ્વૈતક�’ પાઠ જોઈએ; �યાં દ્વૈત ન રહ� ત્યાં અદ્વૈત
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339. હિનહાંર� �ભુ ગ સાવન આયો
રાગ - �હ�ડોળાની સામેર� (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૭૩)

હિનહાંર� �ુભગ સાવન આયો, દશરથ દ્વાર� �હ�ડોળો સોહાયો;
હિનહાંર� પ્રથમ �દવસ ત્રીજ અજવાળ�,
રચ્યો �હ�ડોળો પરમ �ુખકાર� ....... ટ� ક
પરમ �ુદર
ં સરસ શોભા, શેષ સહ� ન શક� કહ�;
ં
દાંડ� ચાર૨ ઝગમગ રહ� ........... ૧
�ુગલ ખંભ૧ અ�ુપ �ુદર,
મખમલ ક� ત�કયા �બરા�, �બ�ના બ�િુ વધ બને;
લાલ દોર� ગ્રહ� �લાવત, �ચત્ર ક� ચંદ્રવા તને ................... ૨
કનક �ુષ્પ અનેક રચના, �હ�ડોળો હ�ર મન ભાવહ�;
કહ�ત �ૃષ્ણદાસ અવસર, �ુભ સાવન આવહ� .....................૩
૧. િશવ-શ�ક્ત�ુ ં જો�ું તે �ુગલ; આનંદ�પી �હ�ડોળાનો � ૂળ સ્તંભ તે િશવ-શ�ક્ત
૨. ધમર્, અથર્, કામ ને મોક્ષ એ ચાર �ુ�ુષાથર્ �પી ચાર દાંડ�
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340. હિનહાંર� સાવન �દુ ત્રીજ અજવાળ�
રાગ - �હ�ડોળાની સામેર� (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૭૪)

હિનહાંર� સાવન �ુદ ત્રીજ અજવાળ�,
બૈઠ� �હ�ડોળે શ્યામ સંગ પ્યાર�;
હિનહાંર� �હ�ડોળો નંદ�ુવન અિત સોહ�,
નીરખી �ુ�રનર �ુિનમન મોહ� ..........

ટ�ક

�ુ�રનર �ુિન કો મન મોહ�, ગોપી �ુણ ગાવે સહ�;
વાજ�ત્ર નાનાભાત બા�, �લાવે સન્�ુખ રહ� ................

૧

ચંગ ઉપંગ � ૃદં ગ તાલ, ઝાલર ઝીની ઝીની બાજહ�;
શ્રી મંડલ રણકાર સોહ�, સપ્ત�ુર અિત રાજહ� ................

૨

તાન બંધન સરસ સોહ�, મો�હત ગો�ુલ નાથ હ�;
કહ�ત �ૃષ્ણદાસ �ગરધર, �લાવે સબ સાથ હ� ................. ૩
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341. હિનહાંર� �ગરધરલાલ સંગે ગોપી �યે
રાગ - �હ�ડોળાની સામેર� (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૭૫)

હિનહાંર� �ગરધરલાલ સંગે ગોપી �યે,
�લે �ુ�દત૧ લતા � ુમ૨ છાંય હ�;
હિનહાંર� પવન �ુગધ
ં ઘટા ઘન ગા�,
થોડ� થોડ� �ુદ
ં ઉડત અિત રા� .......

ટ� ક

�ુદ
ં ઉડત મ�ુર� �ુ�ર્ ત
ૂ , કો�કલા �ુ� ૂ �ુ� ૂ કર� ;
હંસ મોર ચકોર ચાતક, પપીહા િપ�ુ િપ�ુ કર� ................. ૧
સકલ વન શોહામણો૩, પંખી શબ્દ બ�ુ ભાત હ�;
કહ�ત �ૃષ્ણદાસ �ગરધર, રાધામોહન �લ હ� .................... ૨
૧. આનંદ
૨. ઝાડ
૩. િશવ-શ�ક્ત તે રાધામોહન-તેના અવતરણથી જડ-ચેતનમાં વ્યાપક આનંદ ઉ�્ ભવ્યો. તે કારણે આ�ું વન �ુદર
ં ને પંખીઓનો
કલરવ પણ �ુદર
ં લાગે તે સ્વા�ભિવક છે .
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342. હિનહાંર� �ુંજ�વુ ન રચ્યો �હ�ડોળો
રાગ - �હ�ડોળાની સામેર� (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૭૬)

હિનહાંર� �ુંજ�ુવન રચ્યો �હ�ડોળો, સંગે શ્રી રાધા� સોહ� જોડ;
હિનહાંર� પંચમ�ણકો૧ સ્તંભ બનાયો,
દાંડ� ચાર કંચન �ું લાયો ...... ટ�ક
શોહાયો રત્ન �હ�ડોળો �ુદર,
ં
મકર્ ટમ�ણ સાટક૨ બ�;ુ
ચ�ુ ં ઔર �ુક્તાલાલ૩ લટક�, ભાત કહો �ુગતે ક�ુ ં ....... ૧
પવન મંદ �ુગધ
ં શીતલ, ડમરો મ�ુવો �ઇ હ�;
ં લાવ હ� ............ ૨
ક�તક� ચંપક મોગરો, મચકંત૪ �ુગધ
સેવત્ર
ં ી અિતસાર બ્હ�ક�, લતા નાના ભાત હ�;
કહ�ત �ૃષ્ણદાસ �ગરધર, �લાવે વ્રજ સાથ હ� ............ ૩
૧. પાંચ પ્રકારના અ� ૂલ્ય મ�ણનો સ્તંભ
૨. ચળક�
૩. મોતીઓ
૪. પવનની લટકાળ� લહ�રખી



ૐ



325



અનંત � ૂર



343. હિનહાંર� ગોપી �લાવન આયી
રાગ - �હ�ડોળાની સામેર� (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૭૭)

હિનહાંર� ગોપી �લાવન આયી,
તીનમ� શ્રી રાધા� પરમ સોહાય;
સોહાય રાધા પરમ �ુદ
ં ર, પ્રાણપિત મન ભાવહ�;
�હ�ડોળે �લે નવરં ગ તહાં, કો�ટ કામ લ�વહ� .......... ૧
કનક ક� દોઉ સ્તંભ રા�ત, દાંડ� ચાર હ�ર� જડ�;
પ�ુલી પીરો�૧ પંચ મોતી, િવ�કમાર્એ રચી ............ ૨
પવન મંદ �ુગધ
ં શીતલ, વહ�ત જ�ુના � ૂર હ�;
કહ�ત �ૃષ્ણદાસ �ગરધર, રાધામોહન �લહ� .............. ૩
૧. મનમોહક મ�ણ�ુ ં નામ
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344. હિનહાંર� ર�વુ ર જનક �ુમાર�
રાગ - �હ�ડોળાની સામેર� (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૭૮)

હિનહાંર� ર�ુવર જનક �ુમાર�, �લત દોઉ િમલી �ુખકાર�;
હિનહાંર� કૌ�ુક દ� ખ �ુર�ુિન ધાયે,
સબ ત� �ુવન �ુવન ત� આયે ........

ટ� ક

�ુવન �ુવન સ� આયે �ુ�રનર, સરસ શોભા મન વસી;
�નક� �વન જગત પિત કો, દ� ત જોટાં હસી હસી .........

૧

લ�લત લીલા કર� અ�્ �ુત, લાડલી લાડલી નવરં ગ િપ્રયા;
સકલ �ુરજન પ્રેમ �ુલ�કત૧, નીરખી અિત હિષ�ત ભયા ... ૨
�ચર� ્ �વો એહ જોડ� �ુગ �ુગ, વંદ�ત હ� નરનાર;
�ૃષ્ણદાસ િવલાસ િવલસે, ર�ુ� જનક �ુંવર� .................

૩

૧. પ્રેમ વડ� આનં�દત થયેલા
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345. હ�મ �હ�ડોળે ના ર�
રાગ - ઋિષક�શ સામેર� (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૭૯)

હ�મ �હ�ડોળે ના ર� , હ�ર હ�ત હ�રા મ�ણ ખચે;
દશરથ દ્વાર� રં ગ અપાર િવ�કમાર્ એ રચ્યો;
રચના રચનક� �ુભ શોહ� પરમ સોહાય;
બીચ બીચ ઝગમગે નંગ �યોત માંહ� મકર્ ટમ�ણ૧ ...... ટ� ક
મકર્ ટમ�ણ માંહ� લસત મ�વા૨, �ુગલ સ્તંભ શોભા ઘણી;
દાંડ� ચાર િવ�ચત્ર બાનીક૩, મનોહર મન ભાવની ........ ૧
ચોક� સો અિત �ચત્ર ચા�૪, કોઈએ �ચિત્રત કામ કો;
િત્રલોક �ુદર
ં �ુખદ સેવા, �હ�ડોળો સીતારામ કો .......... ૨
લાલ દોર� લસત૫ પ�ુલી૬, શોભા ન�હ સમ�ુલના;
�ૃષ્ણદાસ પ્ર�ુ હ�ત �ુ�રનર, રચ્યો હ�મ �હ�ડોળે ના ......... ૩
૧. મ�ણ�ુ ં એક નામ
૨. શોભાની છોડ
૩. બાંધણી-સ�વટ
૪. �ુદર
ં
૫. શોભાના
૬. મન�ુ ં રં જન કરતી
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346. સજલ ઘનઘોર હ�
રાગ - ઋિષક�શ સામેર� (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૮૦)

સજલ૧ ઘનઘોર હ�, હો શ્યામ ઘટા સોહામણી;
�ુમ �મ વરસ હ� જર લાયે ચમક� દાિમની૨;
ચાતક મોર મ�ુપ ચકોર કો�કલા બોલે;
દા�ૂર શોર પવન ઝકોળ હંસ �કલ્લોલ હ� ................. ટ�ક
કરત હંસ �કલ્લોલ િનશ�દન, રટત સારસ રસ ભર� ;
સઘન �ુંજ સરોજ પ્ર��લ્લત, ત�ણી �ુ ં તરવર� ............ ૧
ત�ણી તનયા નીર પરસત૩, લતા અિત મન ભાવની;
ઋિષક�શ પ્ર�ુ ઘોર ધનહ�ર, શ્યામ ઘટા સોહામણી ....... ૨
૧. પાણીવાળ�
૨. વીજળ�
૩. સ્પશર્ કરતી એટલે ક� પલળતી
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347. કમલ નયન ક�
રાગ - ઋિષક�શ સામેર� (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૮૧)

કમલ નયન ક�, રસક�લ૧ વ્રજ ઝગમગ રહ�;
ઠોર હ� ઠોર િવ�ુન િવનોદ, દયા ત� �ુખ ભાયી;
આ �ુખ કારણે ર� હણી, �ુિન મન તલશહ�;
શેષ મહ�શ િનશ�દન ધ્યાન, સ્વપ્ને ન દશર્હ� ................... ટ�ક
સ્વપ્ને ન શેષ મહ�શ દશ�, સદા �ુરપિત શોચહ�;
અ�ુન વ�ુન �ુબેર અજ, લલચાયે અિત મન મોચહ� ......... ૧
ગોપી ગ્વાલનકો �ુ�ૃત ફલ, �ત ના�હ� કા�ુ ં પે કહ�;
ઋિષક�શ પ્ર�ુ કમલ નયનક�, રસક�લ વ્રજ ઝગમગ રહ� .... ૨
૧. લીલા
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348. �લત જોર� ર�
રાગ - ઋિષક�શ સામેર� (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૮૨)

�લત જોર�૧ ર� , નવલ �કશોર ર�ુવર �નક�;
શોભા અિત ઘણી રસ�પ, છબી ન�હ અન્યક�;
ગાવત �ુણ ઘણે નવનાર, ઝમકની તાનક�;
તાન તરં ગ રં ગ અપાર, ગિત અિત માનક� .............. ટ� ક
ગાન કર� વર કંઠ વિનતા, કો�કલા સ્વર રાજહ�;
જગઝાલર
ં
ઝાંઝ ઝમક�, બા� બ�િુ વધ બાજહ� ......... ૧
નીરખી ચ�ુરા ચંદ્રવદની, ડારત૨ હ� તન તોડ હ�;
�ૃષ્ણદાસ પ્ર�ુ અવધ�ુર�મ�, �હ�ડોલે �લે જોડ હ� ....... ૨
૧. જોડ�
૨. �બવડાવ�ુ ં અથવા તો અટકાવ�ું



ૐ
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349. ર��ુ ુલ વંશી ર�
રાગ - ઋિષક�શ સામેર� (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૮૩)

ર�ુ�ુલ વંશી ર� , વિનતા � ૃન્દ િમલક� આયી;
ભાિમની ભાવ�ુ ં ભર� ૂર, િપ�ુ મન ભાયી;
કંચન થાલ પરમ િવશાલ, મ�ણ �ુક્તા ભર�;
સીતારામ ક� રસ ર�ત, પ્રેમ � ૂ� કર� ....................

ટ� ક

કર� � ૂ� કામની સબ, �લાવત હ�ર રસ ભર� ;
તાન બંધન સરસ �ુર�ુ૧ં , પરમ �ુ� ૂહલ કર� ............

૧

અવધ�ુર� આયે પ્રગ�ટત, સકલ �ુ�ર �શી;
�ૃષ્ણદાસ પ્ર�ુ ધન્ય એ �ુખ, �લ ર�ુ�ુલ વંશી ........ ૨
૧. દ� વોને પણ
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350. રં ગ �હ�ડોળે ના ર�
રાગ - ઋિષક�શ સામેર� (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૮૪)

રં ગ �હ�ડોળે ના ર� , રં ગ�ુવન � ૃપ નંદરાય ક�;
િવ�કમાર્એ રચ્યો હ�ર હ�ત, િવિવધ બનાય ક�;
અ�ુપમ કનક ક� દોઉ સ્તંભ પરમ સોહાવને;
મ�વા૧ ઝગમગે નંગ જ�ડત અિત મન ભાવહ� ........ ટ�ક
ભાવને નંગ જ�ડત મ�વા, �ુંજ �ુંજ તહાં મ�ણ ખચે;
દાંડ�૨ રસાલ િવશાલ અ�્ �ુત, �ુમખા પચરં ગ રચે ... ૧
ૂર્ ના૩;
પ�ુલી પરમ ધન સારક�, દોર� નમર્ િન�લ
ઋિષક�શ પ્ર�ુ નંદ � ૃપક�, રં ગ �ુવન �હ�ડોળે ના ........... ૨
૧. છોડ
૨. �હ�ડોળાની ચાર � ૂણે ઊભી કર� લી દાંડ�
૩. ��ુ ં � ૂલ ન કર� શકાય એવી અ� ૂલખ
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351. �લત શ્યામ ર�
રાગ - ઋિષક�શ સામેર� (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૮૫)

�લત શ્યામ ર� , મન અ�ભરામ મદન ગોપાલ;
રસ �લાવહ� �ુંજ �ુંજ, િમલી વ્રજ બાલા;
મ�ુર � ૂની બાજહ�, �ુખ ચંગ તાલ � ૃદં ગહ�;
સબ િમલી ગાવહ�, રસરં ગ સરસ �ુગધ
ં હ� .............. ટ� ક
રસ રં ગ સરસ �ુગધ
ં ગાવે, પ્રેમ મગ્ન રસ ભર�;
કો�કલા �ુર મ�ુર� બાની, �ગો�ગ છબી રચી રહ� ... ૧
નીલ૧ પીત દોઉ �ુલ રા�ત, દાિમની ધન શાલા;
ઋિષક�શ પ્ર�ુ દાસ �લે, શ્યામ મદન ગોપાલ .......... ૨
૧. લીલો-પીળો
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352. સોરં ગ �હ�ડોળે ના ર�
રાગ - મલાર છપ્પે (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૮૬)

સોરં ગ �હ�ડોળે ના ર� , માંહ� �લે શ્રી મદનગોપાલ;
કંચન સ્તંભ જડાવ જડ� તહાં, લગે રત્ન પરવાળ;
હ�રાપના મ�વા મનોહર, કલશ રા�જત ચાર;
પટ દ� ત ��ુલી હ�મ �ચત્રવત, �કયે કનક �ુ ં ઠાર;
�લત રાધે રવન દોઉ, વાધ્યો રં ગ અપાર ....................... ૧
સાવન �ુદ તીજ આયી, ધર� સખી શણગાર;
ઉલટ ક� નવાઇ ભાિમની, ક�સર િતલક સમાર;
લ�લતા�દક સખી બીડા પવાવે, દ� ત બાર હ� બાર;
�ુખ િસ�� ુ શોભા �ત ન વરણી, રહ� હ� શ્યામ િનહાળ ........ ૨
હર�ુર અમર નાગ નર�ુર, કૌ�ુક િમલી બ�ુ નાર;
ુ સ� રહ� ડાર;
તહાં � � શબ્દ ચ�ુ ં ઔર બોલે, �ુ�મ
�ુન �પ સહજ સમાન દોઉ, નવલ અિત �ુ�ુમાર;
પાવસ ઋ�ુ ઘનઘોર વષર્ત, �મ્યો રાગ મલાર ................ ૩
િશવ િવરં �ચ ઇન્દ્રા�દક ઠાડ�, કરત ધ્યાન િવચાર;
ધ્યાન ક�ણામય ક� શોભા, કોઈ ન પાવત પાર;
ભજનાનંદ આનંદ કારણ, ધય� વ્રજ અવતાર;
�ચર� ્ �વો ગોપાલ દં પિત, કરો િનત્ય િવહાર .................. ૪
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353. સરસ �હ�ડોળે ના ર�
રાગ - મલાર છપ્પે (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૮૭)

સરસ �હ�ડોળે ના ર� , માંહ� �લત કૌશલ્યા રાય;
અવધ મધ્ય �હ�ડોળે ના ર� , જહાં રહ્યો કલ્પ� ુમ છાંય;
કનક �ગન કનક મં�દર, કનક કલશ સોહાય;
રચી ર� રચના િવિવધ િવધના, નાના વાજ�ત્ર વધાય;
દ� ખી રિતપિત ભયો લ�ત, રહ્યો િશશ નમાય ............... ૧
રત્નજ�ડત દોઉ સ્થંભ �ુદર,
ં
પ્રીત હાટક હ�ર;
જહાં લાલ દોર� ગ્રહ� �લાવે, બહ�ત �ુગધ
ં સમીર;
�નક� તન સ� આ� ૂષણ, પહ�ર� નૌતમ ચીર;
�ુગટમ�ણ નંદલાલ �ુકતા, ઝલક� શ્યામ શર�ર ................ ૨
કોઇ સખી �લયે ચમર વ�ઝણો, કોઇ �ુષ્પ અ� પાન;
કોઇ રાગ મલાર ગાયે, લઇ લઇ �ચી તાન;
કોઇ સખી તન તોડ ડાલે, વાર હ� તન પ્રાન;
પ્રેમ �ુલ�કત ર�ઝી દં પિત, દ� ત �ચતવ િનદાન ................. ૩
પ્રેમ ધ્યાન �ુજ્ઞાન લીલા, ગાવહ� નરનાર;
ભક્ત વાંિછત વાસ હર�ુર, પાવહ� ફલચાર;
દ�ક્ષણે દશરથ �ુત �બરા�, વામે જનક �ુમાર�;
પ્રેમાનંદ પ્ર�ુ �ુગલ છબી પર, તન મન ધન બ�લહાર� .... ૪
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354. જગત �હ�ડોળે ના ર�
રાગ - મલાર છપ્પે (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૮૮)

જગત �હ�ડોળે ના ર� , માંહ� �લે હ� સબ કોઈ;
પાપ �ુન્ય સ્થંભ દોઉ, મેર માયા �ન;
મોહ મ�વા લોભ ભ્રમર, કામક��લ �ુ ં ઠામ;
�ુભ અ�ુભ િવ�ચત્ર દાંડ�, ગ્રહ� હ� દોઉ પ્રાન;
કમર્ પ�ુલી૧ બૈઠક�, કહો કોન �લે આયી ............ ૧
�લે િવરં �ચ મહ�શ �લત, �લે �ુરજ ઇન્દ્ર;
ગંધવર્ �ક�ર યક્ષ �લે, �લે �ુ�રનર ચંદ્ર;
�લે નારદ શારદા ર� , �લે શેષ �ુનદ
ં ;
દશવાર૨ આપ સ�ુણ હોયે, �લે હ� ગોિવ�દ ........ ૨
ક્ષણેક �ચે ક્ષણેક નીચે, સ્વગર્ � ૂતલ �ય;
એહ ભમર્ �હ�ડોળે ના, ક્ષણેક ના�હ� ઠરાય;
�લત �લત કલ્પ વીતે, તોયે ન છોડ� આશ;
�ુરદાસ ગોપાલ કૌ�ુક, ચ�ુ�ુ ર્ગ૩ ચોમાસ ........... ૩
૧. મનને ગમતી
૨. િવષ્�ુ ભગવાનના દશ અવતાર થયેલા તેની વાત
૩. ચોયાર્સી લાખના ફ�રા
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355. સોરં ગ �હ�ડોળે ના ર�
રાગ - મલાર છપ્પે (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૮૯)

સોરં ગ �હ�ડોળે ના ર� , માંહ� �લત ગો�ુલ ચંદ;
દોઉ સ્થંભ કંચનક� મનોહર, રત્ન જ�ડત સોરં ગ;
તહાં ચાર દાંડ� સરલ �ુદર,
ં
િનરખી લ�ત �નત;
પ�ુલી પીરો� લાલ લટક�, �ુમખા બ�ુ રં ગ;
મ�વા માણેક �ુની લાગી, બીચ બીચ હ�રા સોરં ગ .......... ૧
કલ્પ� ુમ ત�ુ છાંય શીતલ, િત્રિવધ મંદ સમીર;
ુ ની, પદસત જ�ુના તીર;
તહાં લતા લટક� ભાર �ુ�મ
હંસ મોર ચકોર ચાતક, કો�કલા અ�લક�ર;
નવ નેહ નવલ �કશોર રાધે, નવલ શ્રી�ગરધર ધીર ........

૨

લ�લતા િવશાખા દ� ત જોટા, ર�ઝી �ગ ન સમાય;
તહાં લાડલી �ુ�ુમાર દપર્ત, શ્યામ ઉર લપટાય;
ગોર� શ્યામ �ગ િમલે દોઉ, ભયે એક જ ભાત;
નીલ પીત દોઉ �ુલ રાં�જત, દાિમની �ુર� �ુર� �ત ........ ૩
નવ�ુંજ �ુંજ �લાય �લાવત, સંચ�ર ચ�ુ ઔર;
મા�ુ �ુ��ુ દની કમલ �લે, નીરખી �ુગલ�કશોર;
વ્રજવ� ૂ તન તોડ ડાલે, દ� ત પ્રાન �કોર;
�ૃષ્ણદાસ કો વ્રજવાસ દ��, નાગર નંદ�કશોર .................. ૪
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શ્રી પદ્મનાભ� અધ્યા�ુ�ના ક�તર્ન
�ુજરાતી ભાવા�ુવાદ
ં
સ્વામી જગદ�શચંદ્ર ય�ુનાથ
भरम �हंदोलणो ग्रह� कहुं, कोण झूले आ ए ... टे क

(� ૃષ્ઠ-૩૪૦)

पाप पण्
ु य दोउ खंभ रोपे, मानस मची हे डोर

झल
ू त िजव जहांन िजत �तत, क�तहुं न पावे ठोर ... १
लख चोरासी िजव झूले, र�व शशी धरे है बेगार

अनंत कोट जग झूले, क�नहुं न पायो ठोर ... २
गुणी गांधवर् मु�न झूले, शेषनाग सुमेर

ब्रह्मा �वष्णु, महे श झूले, ताकंु कारज डरो फेर ... ३
धरणी आकाश दोउ झूले, पवन पावक और नीर

दे ह� धर� ह�र झूले, ते तो कहे दास कबीर ... ४

દાસ કબીર� કહ� છે આ જગતમાં આવાગમનની અથડામણ �પી �હ�ડોલાને ગ્રહણ કર�ને કોણ
તેના પર ક�વી ર�તે �લે છે . તેની હક�કત જણા�ુ.ં આ �હ�દોલો પાપ ને �ુણ્ય �પી કમર્ના બે
પાયા પર રચ્યો છે . તેને મનોકામનાના પ્રયાસો �પી દોર� બાંધીને હલાવવામાં આવે છે .
�વાત્મા કમ�થી નક�મા �યાંને ત્યાં ભટક�ને આવાગમનના, �હ�ચકા ખાય છે . પરં � ુ કોઈને
પણ સા�ું શાંિત�ુ ં સ્થાન મળ્�ું નથી. ચોરાસી લાખ યોનીમાં �વ ઝોલાં ખાય છે . � ૂયર્ અને
ચંદ્ર પણ આ સંસારમાં વે�ઠયા મ�ૂર� કર� રહ્યા છે . આ જગતમાં અનંત કરોડો �વાત્માઓ
આ �હ�દોલામાં �લી ગયા પરં � ુ કોઈનેય સાચી શાંિત�ુ ં સ્થાન પ્રાપ્ત થ�ું નથી.
સ�્ �ુણવાળાઓ ગાંધવ� �ુિનઓ પણ આ �હ�દોલામાં ઝોલા ખાયા કર� છે . શેષનાગ ક� �ુમે�ુ
પણ તેમાં �લે છે . બ્રહ્મા, િવષ્�ુ, મહ�શ પણ તેમાં �હ�ચકા ખાય છે . તેમને પણ આ પ્ર�ક્રયામાં
ફર� ફયા� કરવાનો ભય રહ� છે . � ૃથ્વી અને આકાશ આ બ�ે પણ આ �હ�દોલામાં �લે છે તથા
પવન, અ�ગ્ન અને જલ પણ આ �હ�દોલામાં �લે છે . એટ�ું જ નહ� પરં � ુ �ુદ ભગવાને પણ
આ જગતમાં શર�ર ધારણ કર�ને આવીને આ �હ�દોલામાં �હ�ચકાના �લા ખાધા છે . આમ બધા
જ આ �હ�દોલામાં �લા ખાય છે , તે બાબતને દાસ કબીર� જણાવે છે .



ૐ



339



અનંત � ૂર



356. સરસ �હ�ડોળે ના ર�
રાગ - મલાર છપ્પે (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૯૦)

સરસ �હ�ડોળે ના ર� , માંહ� �લે શ્રી �ભ�ુભાન ક� ધામ;
દોઉ સ્થંભ કંચન ક�લત નંગ, ઝગમગે દાંડ� ચાર;
પ�ુલી૧ િવ�ચત્ર રચી મા�ુ, કનક કલશ મ�હયર;
મ�ુવે૨ મનોહર મોર લટક�, રટત િપક૩ �ુક સાર;
�લે �ુંવર� �ભ�ુભાન ક�, શ્રી રાધે રાજ�ુમાર .................. ૧
ચ�ુ ઔર નવલ�કશોર સજની, �ુઘડ સબ વ્રજબાલા;
શણગાર ષ�્ ૪ દશ વષર્ ષ�્ દશ, ગાન તાન રસાલ;
બેના � ૃદં ગ મલાર � ૂની �ુની, નવલ �ુંવર નંદલાલ;
નવલ સખી વેશ બનાયા ક�, આયે હ� મદન ગોપાલ .......... ૨
નવવ� ૂ સખી નીરખી અ�્ �ુત, િનકટ બોલી વેણ;
કોઈ ગોપક� કમનીય �ુંવર�, રમણીય �પ િનધાન;
કો વાસ કો �ુર કો નગરની, હાર� કહો કો ધામ;
અબલાને હો હમ દ� ખે િવશેખી૫, કહો �ૃપા કર� નામ ........... ૩
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મંદ મંદ �ુસકાયી ચંદ્ર�ુખી, નવ વ� ૂ બોલી વેણ;
નંદ ગામ �ુઠામ તહાં ઠામ, વસતી �ુ ં �ુખચેન;
�ુની ભક્ત મન અ�ભલાષ ઉપન્યો, �લીયે �ુમ એન;
પ્રેમ પ્રીત પ્રતીત દોઉ જન, પોઢ�એ એક શયન ................ ૪
�ુનત હ� લ�લતા િવશાખા, કહ�ત સબને સમ�ય;
િનજ વામ ન�હ શ્યામ �ુદ�ર,
ં
હ� �ુંવર નંદરાય;
તેર� દશર્ન હ�ત પરશ કારન, સખી વેષ બનાય;
સન્માન કર લે પ્રાન પ્યાર�, તેર� િપ�ુકો સંગ �લાય ........ ૫
�ુની વચન �ુ�ચર� ચ ક� નવ, નવવ� ૂ લઈ �ુલાય;
િમલી ભેટ હાસ �હ�ડોળે �લે, ખર� દ� ત મચાય;
વ્રજ વ�ુ ઔર �ુરવ� ૂ િમલી, ર�ઝી લેત બડાઈ;
�ુખ દ� ત નંદાનંદન રિસક, રસ હ�ત લેત લગાઈ .............. ૬
૧. રમ્ય
૨. છોડ
૩. કો�કલ
૪. સોળ
૫. ખાસ અથવા અસાધારણ ર�તે
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357. �બમલ �હ�ડોળે ના ર�
રાગ - મલાર છપ્પે (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૯૧)

�બમલ �હ�ડોળે ના ર� માંહ� �લે સીતારામ;
�ુર અવધ િનકટ �હ�ડોળે , હર�બિધ રચ્યો રવન બનાઈ;
ચ�ુ ઔર કા�ટક લાધ્યો, નવ �ુની માણેક લાઈ;
મ�ણ નીલ સ્ફ�ટક પીનોજ િવ� ુમ, હ�ર િવિવધ બ�ુ ભાઈ;
નરનાગ �ુર�ુર ત� અિધક છબી, વણર્ન કહ� કિવ કોઈ ...... ૧
રચી સ્તંભ કનક ક� રચ્યો, િવ�કમાર્ �ુ�ચ બનાયો;
શ્રી સ્તંભ ચોક� ખ�ચત મ�ણગણ, બ�ત
ુ દાંડ� ચાર સોહાય;
ગજ �ુક્ત દામ અનેક �મક નંગ, િવિવધ બ�ર
ુ ં ગ ચઢ�;
�લે ર�ુવર �નક�, સહચર� કો લઈ સંગ ....................... ૨
વાપી તડાગ �ુ�ુ�ુંડ િનમર્લ, �ુભગ �ુદર
ં ઠોર;
જહાં પા�ર�તક �લા�દ બ�ુત�ુ, કલ્પ પાદ પયોધ;
બર હંસ અ�લ �ુડ �ુક પીક મત, બોલત ચાતક મોર;
પાવસ ઋ�ુ ઘનઘોર �ુર િમલી, �ક્રયર્ દા�ુર શોર ............... ૩
કા�ુત્સ્થ વંશ િવ�ુદ્ધ � ૃપ, દશરથ પરમ ઉદાર;
તાક� પ્રગટ ભયે ભક્ત હ�ત, શ્રી રામવર અવતાર;
�ચર� ્ �વો �ુગલ�કશોર �ુગ �ુગ, કરો િનત્ય િવહાર;
પદ દ� ત ક્ષેમ આિશષ કિવ સબ, સંતજન ક� લાર ............. ૪
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358. �લન ક� �દન આયે �હ�ડોળે
રાગ - કાનડો (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૯૨)

�લન ક� �દન આયે �હ�ડોળે ;
ગ�ત ગગન દાિમની દમક્ત૧, રાગ મલાર જમાયે ... ટ�ક
કનક સ્થંભ સો ઢાર બને હ�, બીચ બીચ હ�રા જડાય;
દાંડ� ચાર �ુ�દશ શોહાય, રચ્યો ક� હ�મ જડાય .......... ૧
ુ મનોહર, મોિતઓ નો �મ લાયે;
નાનાિવધ ક� �ુ�મ
મ�ુર મ�ુર � ૂની બેન બ�વે, દા�ૂર મોર ગાયે ........ ૨
�મક �મક બની પ્યાર� પ્યાર�, �ક�કર� શબ્દ િમલાપ;
ચ� ુ�ુજ
ર્ �ગરધર ચરણ સંગ, મા�ુની મંગલ ગાયે ..... ૩
૧. વીજળ� ચમક�
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359. ભ�ક્ત �હ�ડોળે



સંત જન �લે

રાગ - કાનડો (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૯૩)

ભ�ક્ત �હ�ડોળે સંત જન �લે;
સત�ુ�ુ શબ્દકા દ� ત જોટા, કહત �ુનત �દયમ� �લે .......... ટ�ક
જ્ઞાન વૈરાગ્ય દોઉ સ્થંભ મનોહર, રામનામક� દોર� લગાઇ;
શીલ સંતોષ િવચાર િવવેક હ�, દાંડ� ચાર અમોલ શોહાય ... ૧
ધીર ગંભીરક� પ�ુલી �બરા�, પ્રેમપ્રીતક� �ુની �ુર� હ�;
આતમ અ�ુભવી જ્ઞાન પ્રકાશ, હ�રા માણેક શોભા બની હ� .. ૨
સંત સંગત િમલી � કોઇ �લે, કામ ક્રોધ મદ લોભ નસાવે;
કહ�ત કબીર સોહ� જન િનમર્લ, �તકાલ પરમપદ પાવે ..... ૩
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અનંત � ૂર



360. ભ�ક્ત �હ�ડોળો પરમ �ખુ કાર�
રાગ - કાનડો (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૯૪)

ભ�ક્ત �હ�ડોળો પરમ �ુખકાર�;
વેદ �ુરાણ શા� શોધ ક�,
સબ સંતન િમલી �કયો હ� િવચાર .......

ટ� ક

િવચાર િવવેક દોઉ સ્થંભ મનોહર, દોર� પ્રેમ પ્રીત �ુ ં લાયી;
સમ દમ ઔર સંતોષ હ� ક્ષમા,
દાંડ� ચાર પરમ સોહાયી .............. ૧
આ �હ�ડોળે સનકા�દક �લે, શંકર �લે અિત અ�ુરાગે;
�ુક �ુિન વ્યાસ પ્રહ્લાદ �ુવસે,
નારદ �લે પરમ બડભાગે ............ ૨
અનંતકો�ટ સંત પ્રેમ �ુ ં �લે, �લત આનંદ ઉર ન સમાયે;
કહ�ત કબીર આ �હ�ડોળે �લત,
જન્મ મરણ ભવ�ુઃખ િમટાયો ......... ૩



ૐ
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361. �લન �હ�ડોળે



ુ ાય
�લત ર�ર

રાગ - કાનડો (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૯૫)

�લન �હ�ડોળે �લત ર�ુરાય;
સંગ રમ્યા શો�ભત િસયા �ુદર�,
ં
દાિમની ધન �ય� દ� ત દ� ખાયી ....... ટ� ક
�લન ક� દોઉ સ્થંભ �ુભગ અિત, �લન દાંડ� િવ�ચત્ર બનાઈ;
�લન લાલ �ુરંગ �હ�ડોળે , બ�ુ �ુરાધા લાલ મન ભાયી ..... ૧
�લન ક� સાર� િશયાતન રા�જત, �લન હાર �ુ ં ચા�ુ શોહાય;
�લન ક� પાઘ િશર ર�ુવર ક�, �લન ક� ચીર �દયે છંટકાય .. ૨
પીલે �લે પીતામ્બર પહ�ય�, પ્યાર� ચંદન �ગ લગાઈ;
�લે અગ્રદાસ દ� જોટા, �ુરવાસી ર�ઝી અ�ુપમ ગાઈ ....... ૩
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ૐ





અનંત � ૂર



362. �રુ ં ગ �હ�ડોળો સરસ બનાયો
રાગ - કાનડો (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૯૬)

�ુરંગ �હ�ડોળો સરસ બનાયો;
�લત રામ સીયા િમલી દોઉ,
બ�ત
ુ આનંદ ઉર ન સમાયો .............. ટ�ક
કા�લ ઘટા ધન દાિમની દમકત૧, �ુમ �મ વષર્ત મેઘ સોહાયો;
ગ�ત ગગન મગ્ન પીક ચાતક,
મંદ �ુગધ
ં સમીર લઈ આયો ........ ૧
એક �લાવત કનડો ગાવત, એક નાચત �ુગધ
ં લગાયો;
એક દબાકર એક ઉર �લયે,
એક િનહાળત અિત �ુખ પાયો ...... ૨
� �કાર કરત �ુ�રનર �ુિન, ઈન્દ્ર �ુ�દત િનશાન બ�યો;
દાસ હ�ર અિવચલ આ જોડ�,
િનગમ અગમ સો પ્રગટ બતાયો .... ૩
૧. ચમક�



ૐ
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અનંત � ૂર



363. �હ�ડોળો �લનકો �લનક� દોર�
રાગ - કાનડો (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૯૭)

�હ�ડોળો �લનકો �લનક� દોર�, �લે નંદલાલ �લી નવલ�કશોર�;
�લનક� સ્તંભ મા�ુ પ�ુલી �લનક�, �લનક� દાંડ� જડાવ જડ� હ�;
�લી �લી �ુવત
ં ી જોટા દઈ દઈ,
�લ્યો મદન તન ડાય� તોડ� ........ ૧
�લ્યો સધનવન �લ્યો � ૃન્દાવન, �લી �લી જ�ુના વહ�ત
અલીર�;
�ૃષ્ણદાસ પ્ર�ુ �લી �લી �લે,
શ્રી નંદલાલ �ભ�ુભાન �કશોર� ..... ૨
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364. �લે નવલ�બહાર� પ્યારો લાલ �લાવન આઈ
રાગ - �હ�ડોળાની કાફ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૯૮)

�લે નવલ�બહાર� પ્યારો લાલ �લાવન આઈ;
સોરં ગ �હ�ડોળો લાલકો ર� , જોડ� �ુગલ શોહાય;
�લાવે સબ ગ્વાલની ર� , તહાં બૈઠ� �ુંવર કનાય ......... ટ�ક
મ�ણ કાંચન ક� સ્થંભ મનોહર, િવ� ુમ૧ દાંડ� શોહાય;
પચરં ગ દોર�૨ પાટક� ર� , તહાં પ�ુલી પાંચ૩ જડાય .... ૧
બરન બરનક� �લને ર� , જહાં મોિતઅનકો �મ બનાઈ;
મા�ુની ગાવે મોદ �ું ર� , તહાં બા� અનંત વધાઈ ......૨
ુ ની વષાર્ કરાઈ;
મોહ� રહ� �ુર �ુદર�
ં
ર� , જહાં �ુ�મ
શોભા દ� ખી દં પિત ર� , તહાં �ૃષ્ણદાસ બલ �ય .......... ૩
૧. પરવાળ�
૨. �ુ દા �ુ દા રં ગવાળ� દોર�
૩. �હ�ડોળે બંધાતી �લ



ૐ
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365. �લત હ� િપ� ુ પ્યાર� �હ�ડોળે
રાગ - કાફ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૫૯૯)

�લત હ� િપ�ુ પ્યાર� �હ�ડોળે , �લત હ� િપ�ુ પ્યાર�;
તેર� ચરણ કમલ પર વાર�૧,
નંદ નંદન �ભ�ુભાન નં�દની, જોડ� બની અિતભાર� ........ ટ�ક
�ુંજ �ુવનમ� રચ્યો �હ�ડોળો, �લનક� �લવાડ� ર� ;
�લનક� િશર પાઘ શ્યામક�, �લનક� બની સાડ� ર� .......... ૧
સવર્સ્વ તે સહચર� �લાવત, દ� ત પરસ્પર ગાળ�૨ ર� ;
નાચત ગાવત કરત �ુ� ૂહલ, ખેલ મચ્યો અિત ભાર� ....... ૨
કહ�એ કહાં ક�ં કહત ન આયે, િનજ જનક� �ુખકાર�;
�ુરદાસ પ્ર�ુ ક� છ�બ નીરખત, કામ૩ રહ્યો હ� હાર� .......... ૩
૧. �ફદા થ�ુ-�ુ
ં શ થ�ુ ં
૨. બોલાબોલી થવી
૩. કામદ� વ
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અનંત � ૂર



366. �લત હ� નંદલાલ �હ�ડોળે
રાગ - કાફ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૦૦)

�લત હ� નંદલાલ �હ�ડોળે , �લત હ� નંદલાલ;
ગાવત વ્રજવિનતા રં ગી, વાધ્યો૧ હ� રં ગ અપાર ............... ટ�ક
સંગે �ભ�ુભાન નં�દની રાધા, ઉરજ૨ મોતીની માલા;
કલકબેલી૩ શી મા�ુ દ� ખીયે તેહ, ઉરઝી૪ સામંત૫ માલા ... ૧
બાજત તાલ � ૃદં ગ બાં�રુ �, પગે �ુ� ૂર ઝણકાર;
�ુર પ્ર�ુક� એક રામ પર, તન મન ક�ંુ બ�લહાર� .............. ૨
૧. વધાર� વધ્યો
૨. ઉરજ એટલે સ્તનનો ભાગ
૩. મસ્તીખોર
૪. �ઝ
ં ૂ ાઈ જ�ુ ં
૫. �ુખ્ય



ૐ
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અનંત � ૂર



ુ ને પ્રેમ �હ�ડોળે
367. િપ��

�લા� ંુ

રાગ - કાફ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૦૧)

િપ�ુ�ને પ્રેમ �હ�ડોળે �લા�ુ,ં િપ�ુ�ને પ્રેમ �હ�ડોળે ;
મન�ુ�દ્ધ ક� સ્થંભ દોઉ �ુદર,
ં
લાલક� રં ગ રં ગા�ુ ં ............

ટ� ક

રં ગનારા સાચા સત�ુ�ુ, ધસી ધસી ત્યાં ��ુ;ં
મનસા વાચા કમર્ણા દ� ક�, મંગલ મ�ુવા૧ લા�ુ ં ..............

૧

હ�ત પ્રીત અ� ભાવ ભ�ક્તક�, દાંડ� ચાર સોહા�ુ;ં
ચેતન ચોક� જ્ઞાન ક� ગાદ�, ત�કયા � ૃપ્ત૨ િમલા�ુ ં .......

૨

�ુરતા દોર� ચા�૩ �હ�ડોળે , નાદ �ુઘર ઘમકા�ુ;ં
સખીઓ પાંચ પચ્ચીશ૪ િમલક�, �ુક્ત મંગલ ગા�ુ ં ........

૩

ઐસે �હ�ડોળે �લો મેર� પ્યાર� , બ�િુ વધ વા�ં બ��ુ;ં
મગ્ન ભયી સખીઓ સબ ગાયે, સોહ� ્ તાલ બ��ું ......

૪

પ્રાણ�વન �હ�ડોળે �લે, નીરખી હરખી �ુખ પા�ુ;ં
કહ�ત કબીરા આ ર� �હ�ડોળે , વારં વાર �ફર ��ુ ં .............
૧. છોડ
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ં
� ૃપ્ત શબ્દ બંધબેસતો નથી.



૩. �ુદર
ં

ૐ

૪. પચીસ તત્વવાળ� પ્ર�ૃિત
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368. �હ�ડોળો નવરં ગ્યો ર� સજની
રાગ - �હ�ડોળાનો કાલેરો (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૦૨)

�હ�ડોળો નવરં ગ્યો ર� સજની, ત્યાં �લે શ્રી વલ્લભરાય;
ચાલો સાહ�લી જોવાને જઇએ, આ �ુશ શોભા કહ� ન �ય ... ટ� ક
નવરં ગ કનક સ્તંભ દોઉ �ુદર,
ં
નવરં ગ દાંડ� ચાર સોહાય;
નવરં ગ ચોક� ત�કયા ગાદ�, નવરં ગ મોતીની �મ બનાય ... ૧
નવલ લાલ નવરં ગી રાધા, નવરં ગ �ુવતી ઢોળે ર� વાય;
નવરં ગ મોર કલા કર� નાચે, નવરં ગ જ�ુના લ્હ�ર� ર� �ય ... ૨
નવરં ગ �ુષ્પ� ૃ�ષ્ટ વ્રજ ઉપર, ઇન્દ્રા�દક ત્યાં �ુ�ું�ભ વાય;
નવરં ગ ભક્ત તણા મન મોહ�, માધવદાસ ઉમંગી જશ ગાય... ૩



ૐ
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369. પરમ ચ�રુ �લે નાથ અમારો
રાગ - �હ�ડોળાનો કાલેરો (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૦૩)

પરમ ચ�ુર �લે નાથ અમારો, રાધા�ની સંગે ર� ;
વર�ુ ં ર� �ગો�ગની શોભા, વા�ંુ કો�ટ અનંગ૧ ર� ...........

ટ� ક

સાવન માસ પરમ �ુખકાર�, ઝરમર ઝરમર વરસે મેહ;
દા�ૂર મોર પપૈયા બોલે, ઊપ� અિત સ્નેહ ર� ................. ૧
આજ મ� અ�્ �ુત કૌ�ુક૨ દ��ું, સીચંતા૩ હ�ર હસ્યા ર� ;
શ્યામ સન્�ુખ દ�ષ્ટ કર�ને, પ્રીછે બેઉ રિસયા ર� ............... ૨
શ્યામ �ુભગ૪ ને રાધા ગોર�, સોરં ગ૫ �હ�ડોળે �લે ર� ;
�મ �મ �ુમ્મર ઘાલે હો સજની, તેમ તેમ નરસ�યો �લે ર� . ૩
૧. કામદ� વ
૨. આ�યર્
૩. ભ��તા
૪. �ુદર
ં
૫. �ુદર
ં
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હ�ચે ર� સજની

રાગ - �હ�ડોળાનો કાલેરો (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૦૪)

�હ�ડોળે હ�ચે ર� સજની, �ુદર
ં નંદન નંદ�ુમાર;
સંગે �લે સખી રાિધકા, �પ તણો ભંડાર ર� ............... ટ� ક
રત્નજ�ડત બાજઠ પર સોહ�, સોનાક�ર� દાંડ� ર� ;
ચાલો સાહ�લી જોવાને જઈએ, ઘરના કારજ છાંડ� ર� ... ૧
ચાર� પાસ ચ�ુર સખી ર� , �ુમણ ઘાલે નાર� ર� ;
મંગલે ગાયે મા�ુની ર� , મોહ્યાં મદન મોરાર� ર� .......... ૨
જ�ુના � ૂર સોહામણા ર� , બંસીબટની છાંયા ર� ;
વા નાંખે સૌ વ્રજની બાલા, કરમ� વ�ઝણો ઝાલી ર� ..... ૩
બાલા બ્હ�એ કંઠ વલાએ, અમને આવે ભોર ર� ;
શ્રી હ�ર હ�ત કર�ને આપો, �ુખતણા તંબોલ ર� ............ ૪
હ�રજન હષ� ક�તર્ન ગાયે, આનંદ ઉર ન સમાય ર� ;
�ગતણા ઉપરણાં આપ્યાં, ર�ઝ�ાં િત્ર�ુવન રાય ર� .... ૫
�તર�ક્ષથી �ુિન નારદ આવ્યા, લીલા જોવાને આશ ર� ;
વૈષ્ણવજનની �ૃપા કર�ને, ગાયે ગદાધર દાસ ર� ........ ૬
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371. �ુગ�વન જશોદાના �ુંવર
રાગ - �હ�ડોળાનો કાલેરો (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૦૫)

�ુગ�વન જશોદાના �ુંવર, હષ� �હ�ડોળે સ�ચે ર� ;
સંગ સોહ� �ભ�ુભાન નં�દની, સ્નેહતણો રસ સ�ચે ર� .........

ટ�ક

વ્રજ �ુવત
ં ી ચોપાસ ઊભી, દ્ર�ષ્ટ ભર�ને નીરખે ર� ;
અિત પ્રેમ કર� લેત ભાિમની, માણેક મોતી વરસે ર� ........

૧

�હ�ડોળાની શોભા �ુદ
ં ર, કહ�તા પાર ન આવે ર� ;
શંકર પ્ર�ુ �ગર�વર ધાર�, ઉપમા કિવ કોની લાવે ર� ........ ૨

372. લડસડતી ને લાડકડ� ગોપી
રાગ - �હ�ડોળાનો કાલેરો (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૦૬)

લડસડતી ને લાડકડ� ગોપી, માંગ િસ��ુર સાડ� ર� ;
�બા ડાળે �હ�ડોળો બાંધ્યો, �લાવે મદ મતવાલી ર� ... ટ� ક
ચોળ� ચરણ ચંપા વણ�, લાલ પ�ુલી પહ�ર� ર� ;
નાગ નગોદર ઝાલર �મણા, બીચ મોતીની માલા ર� ...... ૧
રાતે દાંતે આડ ક�સરની, લલાટ� ટ�લડ� સાર� ર� ;
નરસ�યાના સ્વામીને વ્હાલી �,ુ ં �દ�યા સાથે ભીડ� ર� .......
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૨



373. આજ હ�ર �હ�ડોળે

અનંત � ૂર



બેઠા

રાગ - �હ�ડોળાનો કાલેરો (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૦૭)

આજ હ�ર �હ�ડોળે બેઠા, મોહન મંગલકાર� ર� ;
વામ ભાગે૧ � ૃષભાન નં�દની, સંગ સકલ વ્રજનાર� ર� ...

ટ�ક

કંચન સ્થંભ રત્ન મ�ણ રા�જત૨, ચોક� ચંદન સાર� ર� ;
હ�રા મોતી જ�ડત �મખા, દાંડ� ચાર સામર� ર� ..............

૧

ગાદ� ત�કયા �ુભગ શોભીતા, કમલનયન �ગરધાર� ર� ;
�ુદરતા
ં
સાગર શ્યામળ�ઓ, કો�ટ કામ છબી વાર� ર� ......

૨

બા�ં બા� અિતરં ગ રા�, ગાવે ગોપ �ુંવાર� ર� ;
નવલ લાલ લાડલી ઉપર, પ્રીતમ પ્રેમ બ�લહાર� ર� ........ ૩
૧. ડાબી બા�ુ
૨. શોભે
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374. �હ�ડોળે



�લે નંદ નંદન

રાગ - �હ�ડોળાનો કાલેરો (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૦૮)

�હ�ડોળે �લે નંદ નંદન, સંગે લાડકડ� � ૃષભાન �ુંવાર�૧;
નવજોબન નવ નવલે રં ગે,
નવલ નવલ સૌ વ્રજની નાર . .... ટ� ક
નવલ �હ�ડોળે નવરં ગ મોતી, નવ નવ� ૂષણ નવલ�ગ;
સકલ શણગાર સ� � ૃગનયની,
નવરં ગ ચોળ� સોહ� �ગ ............

૧

નવલ વષાર્ ઋ�ુ �ુદ
ં ર દ�સે, ઝરમર ઝરમર વષ� મેહ;
ગજગાિમની૨ દાિમની અિત ચમક�,
નવરં ગ �ગરધર નવલે નેહ ........

૨

નવ � ૃન્દાવન નવ વ્રજ લીલા, નવલ નવલ ગોપી હ�રની પાસ;
નરસ�યો કહ� િનશ�દન એ �ુખ,
�ુ ં ક�� જઈ વૈ�ુંઠ વાસ ..............
૧. રાધા
૨. હાથી �વી ગિતવાળ�
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૩
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375. આ� ર� સખી અ�્ �તુ શોભા
રાગ - �હ�ડોળાનો કાલેરો (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૦૯)

આ� ર� સખી અ�્ �ુત શોભા, હ�ર �હ�ડોળે �લે ર� ;
ધન �ખડ� � આ �ુખ નીરખે, િશવ બ્રહ્મ �ને ખોળે ર� ... ટ� ક
�ૂવત
ં ીજન �ુમરડ� ઘાલે, � � � ૂની � ૂખ બોલે ર� ;
ચાર �ુ�ક્ત સત સ્વગર્ ત�ુ,ં ન આવે એની તોલે ર� ........... ૧
સાવન માસ વષાર્ ઋ�ુ સોહ�, લ્હ�ર� રં ગ ઝકોળે ર� ;
શંકર પ્ર�ુ તણી લીલા દ� ખી, �ુિનજનના મન ડોલે ર� ........ ૨

376. �લત નવલ�બહાર� �હ�ડોળે
રાગ - �હ�ડોળા�ુ ં મા�ં (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૧૦)

�લત નવલ�બહાર� �હ�ડોળે , માંહ� �લત નવલ�બહાર�;
તટ જ�ુનાકો પરમ મનોહર, સંગે રાિધકા પ્યાર� ............. ટ� ક
દા�ૂર મોર ચકોર પપીહા, સારસ સોરા શોર;
મ� ૂપ મરાલ કો�કલા �કલ�કત, અ�લ �ૃજ
ં ત અિત ભાર� .... ૧
ુ ની વષર્ત, �યાં �ુિનવર �ટ� તાડ�;
�ુ�રનર જન �ુની �ુ�મ
એહ� લીલા �ુખ દ� ખી મગ્ન ભયે, પરમાનંદ બ�લહાર� ....... ૨
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377. �લત નવલ�ગરધાર� �હ�ડોળે
રાગ - �હ�ડોળા�ુ ં મા�ં (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૧૧)

�લત નવલ�ગરધાર� �હ�ડોળે , માંહ� �લત નવલ�ગરધાર�;
બૈઠ� સંગ પરસ્પર �ુજધાર�, શ્રી � ૃષભાન �ુમાર� ............. ટ�ક
મ�ણ કાંચન ક� સ્તંભ મનોહર, દાંડ� ચાર સોહાય;
િવિવધ ભાતક� બને હ� �લના, િવ� ુમ � ૂિમ બનાય ........... ૧
કરત િવલાસ અપને મન ભાવ્યો, રિસક રાિધકા પ્યાર�;
લ�લતા�દક મને �લે �લાવે, ગાવત ગીત �ુધાર� .......

૨

દપર્ણમ� � ૂખ દ� ખી મનોહર, દ� ત પરસ્પર તાલી;
એ છબી સ�હત રહો મન મેર�, નંદદાસ બ�લહાર� ..........

૩

378. �લાવન આયી ગોપી
રાગ - �હ�ડોળા�ુ ં મા�ં (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૧૨)

�લાવન આયી ગોપી, �લાવન આયી;
ચલ હો �હ�ડોળો દ� ખન વનમ�, અશ ચંપેક� છાંય ...........

ટ�ક

પહ�રત પીત પીતામ્બર �ુદર,
ં
સાડ� �ુરંગ સોહાય;
શ્યામ શ્યામ બરોબર બૈઠ�, શોભા વરણી ન �ય .........

૧

મ�ણ કાંચનક� સ્થંભ મનોહર, દાંડ� ચાર સોહાય;
પરમાનંદ પ્ર�ુ �લે �હ�ડોળે , ગોપી �લાવન આયી .......
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અનંત � ૂર



379. સજની જઈએ ર� જ�નુ ા
રાગ - સજની (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૧૩)

સજની જઈએ ર� જ�ુના, �યાં ખેલ કર� ર� કનૈયો;
�હ�ડોળે બાંધ્યો હ�ર દોર�, શામળ�ઓ ને શ્યામા ગોર� ર� ;
�હ�ડોળે દોઉ જન બૈઠ�, �લ
ુ રાવે સખી સૌ હ�ઠાં ર� .....................

૧

� ૂમરડ� ઘાલે વ્રજનાર�, તહાં દપ�૧ તે લાડ �ુમાર� ર� ;
બાંય ગ્રહ� �ગો�ગ ભીડ�, મા�ુની મનમથ પીડ� ર� ...............

૨

એક �પ રસા�ું ગાયે, બીચ વેણ મ�ુર �ુર વાયે ર� ;
તહાં તાલ � ૃદં ગ ઝડ� લાગે, બીચ રમણ રમે બડભાગી૨ ર� .....

૩

હ�રની લીલા લ્હ�ર લટ લાગી, તહાં �લે પ્રેમ સોહાગી ર� ;
હ�રની લીલા કહ� નવ �ય, રસ રહ્યો અધર � ૂખે ગાઈ ર� ......

૪

હ�રને �ુષ્પ પિવત્ર સોહાવે, ગોપી નંદનંદને �લાવે ર� ;
તહાં નરસ�યો િનત િનત નાચે, શોભા જોઈ ભક્તજન રાચે૩ ર� ....

૫

૧. મદમસ્ત બને
૨. મહા ભાગ્યશાળ�
૩. આનંદ�-મગ્ન બને
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380. સજની �ુઓ નાથ િનહાળ� ર�
રાગ - સજની (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૧૪)

સજની �ુઓ નાથ િનહાળ� ર� , વ્હાલો વાયે છે વેણ રસીલી ર� ;
�ુમરડ� તે અબલા ઘાલે, �ુખ સાગર મોહન મ્હાલે ર� ........... ટ� ક
િશર�ુગટ મહામ�ણ સાર ર� , કાને �ુંડલ �યોત અપાર ર� ;
વનમાલા ઉરપર લ્હ�ક� ર� , તહાં � ૂવા ચંદન બ્હ�ક� ર� .............. ૧
શ્યામલડ� સોહ� સંગે ર� , અિત ઉલટ વાધ્યો �ગે ર� ;
વહાલો હસી હસી �દ�યા ભીડ� ર� , કામની મનમથ પીડ� ર� .... ૨
શ્યામા સન્�ુખ આવી ઉભી ર� , શણગાર સકલ તહાં શોભે ર� ;
શ્યામા સાન કર� કર� �ુએ ર� , �ુવત
ં ી જનના મન મોહ� ર� ..... ૩
તાલી તાલ પખાવજ �ુગરડ�, આગળ નાચે છે નાર� �ડ� ર� ;
ઉમંગ્યો રસ કૌ�કુ ભાર� ર� , આનં�દત અબલા નાર� ર� .......... ૪
�ુમરડ� ઘાલે લાંબી ર� , પાયે ખલક� તે કલ્લાં કાંબી ર� ;
એને નાદ� �ુ� ૂર વા� ર� , પદછંદ� � ૃથ્વી તે ગા� ર� .............. ૫
વ્હાલાં મરકડલાં કર� બોલે ર� , તેમ આવી હ�ચે �હ�ડોળે ર� ;
વ્હાલાંને વ્હાલેર� લાગે ર� , માન � ૂક� સખી પાયે લાગે ર� ...... ૬
નરસ�યો રસમ� માતો ર� , ગોપીવરના �ુણલાં ગાતો ર� ;
તે પામ્યો મહાફલ મો�ું ર� , �ુ ં તો ચરણકમલમાં લો�ું ર� ....... ૭
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381. સજની આ શોભા �ડ� ર�
રાગ - સજની (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૧૫)

સજની આ શોભા �ડ� ર� , શ્યામળ�ઓ ને શ્યામા જોડ�;
તે હષ� �હ�ડોળે હ�ચે ર� , વ્હાલો પ્રેમ મહારસ પ્રીછે .............

ટ� ક

પીલી પલવટ �ુદર
ં સોહ� ર� , તેને તે� િત્ર�ુવન મોહ�;
વ્હાલે કંઠ� બા�લ
ુ ડ� દ� તો ર� , આ�લ�ગન વાર� લેતો ............

૧

તહાં બ�િૂ વધ બા�ં બા� ર� , તહાં મેઘ ઘટા � ૂની ગા�;
નીલાં પીલાં તે અમ્મર ઝલક� ર� , નાચંતા �ુ� ૂર ખલક� ......

૨

શ્યામા સ� સકલ શણગાર ર� , ઉર લ્હ�ક� તે �ુકતાફલહાર;
જોબનમ� �ુવત
ં ી માતી ર� , તે મ�ુર સ્વર� ગાતી ................

૩

ગોપીવર ખેલ કરાવે ર� , જ�ુનાતટ �ુદર
ં ભાવે;
તહાં મોર કો�કલા બોલે ર� , જોતાં ન�હ કોઈ એની તોલે .....

૪

� ૃન્દાવન િવલસે નાથ ર� , તહાં મોહ્યાં �ુ�રનર સાથ;
બ્રહ્મા�દક ભેદ ન �ણે ર� , તે િનશ�દન ગોપી માણે ............. ૫
નરસ�યો ક�ર� વાણી ર� , �ૃષ્ણે આપી ક�ુણા આણી;
વળ� પોતે પોતાનો ક�ધો ર� , મહારસમાં તાણી લીધો .........



ૐ
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382. સજની ઝરમર ઝરમર વષ� ર�
રાગ - સજની (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૧૬)

સજની ઝરમર ઝરમર વષ� ર� , તેમ નાથને નાર� િવલસે;
લપટાણી અબલા �ગે, �ુમરડ� ઘાલે રં ગે ........................ ટ� ક
અબલાએ �બોડો વાળ્યો, ઉર �બર �તર ટાળ્યો;
ચ�ુરાને ચોળ� ચલક�, નથ વેસર મોતી ઝલક� ................... ૧
�મ વ્યોમ વીજલડ� ઝ�ુક�, મધ્યે મોર કો�કલા ટ�ક
ુ �;
વાંસલડ� વ્હાલો વાયે, તેમ નાચે ને ગોપી ગાયે ................ ૨
શ્યામા કામ તે ઘેલી ડોલે, મનમોહન �ુ ં હસી બોલે;
ગોફણલી �ુઘ
ં રડ� ઘમક�, તાલી દ� તાં કાંકણલી ખલક� ......... ૩
�હ�ડોળે હ�ચે વનમાલી, વારં વાર ઓવરણા વાર� ર� ;
ઘાલે કંઠ� �ુક્તાફલહાર, મોહ્યાં �ુગટ� તે નંદ�ુમાર .............. ૪
એક ઊભી નાથ િનહાળે , એક ચાલીને ચમર ઢોલે;
એક �લી �ગ નમાયે, એક ભીડ� �દ�યા માંહ� ................... ૫
કર� દ� વ �ુ�ુંભી નાદ ર� , શ્રવણે �ુની શ્યામા સાદ ર� ;
કર� �ુષ્પ� ૃ�ષ્ટ અપાર ર� , �ુખે બોલે � �કાર ..................... ૬
નરસ�યો પ્રેમે ભરાણો ર� , શ્યામ સવ�માં પટરાણો;
લીલા જોતાં � ૃપ્ત ન થાયે, તાલ દઇને �ુઠ�ં ગાયે .............. ૭
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383. સજની વાંસલડ� વાયે વ્હાલો ર�
રાગ - સજની (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૧૭)

સજની વાંસલડ� વાયે વ્હાલો ર� , રાધા ગોર� ને કા�ુડો કાલો;
તેને નયનભર� િનહોળો ર� , સોહ� શરદ�ુનમ ર�ઢયાલો ........ ટ� ક
લપટાણી અબલા �ગે ર� , મનમોહન બાંધ્યો રં ગે;
�ુજ ભીડ� ભાિમની વ્હાલે ર� , શ્યામા સવ� �ુમલડ� ઘાલે ..... ૧
નીલા પીલા પલવટ ઝલક� ર� , �ુખ જોઈને મોહન મલક�;
સોહ� િશશ રાખલડ� �ડ� ર� , વળ� ફરક� �મતી � ૂડ� ............. ૨
એમ દ�સે નંદ�ુમાર ર� , પ્રેમદાના પ્રાણ આધાર;
એની દષ્ટ� તે મોહત વેલી ર� , પ્રેમ વાધ્યો રં ગની ર� લી ....... ૩
� ૃન્દાવન �લ્�ુ ં અપાર ર� , તહાં પ્રસય� પ્રેમલ સાર;
વળ� િત્રિવધ પવન અિત વાયે ર� , ઘન ગજ � ને ઘટા થાયે ... ૪
�ુઘરડ� ઘમક� પાયે ર� , માંહ� �ુ� ૂર નાદ શોહાયે;
ગોપી કરતી મ�ુ�ંુ ગાન ર� , કોની ન રહ� � ૂધ ને સાન ....... ૫
કંટ� બા�ુ પરસ્પર ઘાલે ર� , �ુખ સાગર શ્યામા મ્હાલે;
તેની શોભા કહ� નવ �યે ર� , વશ ક�ધા �દવ રાયે .......... ૬
�ૃષ્ણે કામનીઓ ઉર લીધો ર� , પ્રભા પ્રેમ પ્રબલ રસ પીધો;
નરસ�યાનો મનોરથ સીધ્યો ર� , લીલા જોઈને �ૃતાથર્ ક�ધો ... ૭
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384. આજનો �હ�ડોળો ર� અિત ર�ળયામણો
રાગ - મેવાડો (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૧૮)

આજનો �હ�ડોળો ર� અિત ર�ળયામણો, તહાં �લે નંદનો �ુમાર;
સંગે �લે ર� રાધા �ુદર�,
ં
રાય � ૃષભાનની �ુમાર� ...................

ટ�ક

કનકના સ્તંભ ર� બે હ�ર� જડ�ા, દાંડ� સોહ� �ુદર
ં ચાર;
પંચ ને પીરો� ર� અિતશય ઝલહળે , ફરતી મોતીઓની �લ ...

૧

�લાવવાને આયી ર� વ્રજની �ુદર�,
ં
તેને સોહ� સોળ શણગાર;
�ુમ �મ કરતાં ર� સવ� નીસર�, હંસગામીની ર� નાર ................

૨

વાજ�ત્ર વા� ર� બ�ુ િવધિવધના, વૈષ્ણવજન ગાયે સાર;
�ુ�રનર �ુિન ર� સવ� મોહ� રહ્યા, બોલે � � શબ્દ રસાલ ........

૩

�ત્રીક્ષથી આવી ર� ઇન્દ્ર ઊભા �ુએ, જહાં �લે દ� વમોરાર;
શોરા શોર� ર� �લે સન્�ુખ રહ�, હ�રજશ ગાવે ક�શવદાસ ........

૪

385. બેઉ રિસયે રિસયા �લે છે
રાગ - કાનડો (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૧૯)

બેઉ રિસયે રિસયા �લે છે ;
રસની વાત પરસ્પર બેઉ ને, મરકલડ� મન �લે છે ................... ટ�ક
એક એકની �ુદરતા
ં
જોઈ જોઈ, પેલા �ુ�નના મન ડોલે છે ;
ભણે નરસ�યો �ુર બ્રહ્મા�દક, શંકર તાંડવ � ૂલે છે ...................... ૧
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386. દ� ખ હો વ�દુ � વ હ�ર�ખુ
રાગ - �બહાગ ફ�ર (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૨૦)

દ� ખ હો વ�ુદ�વ હ�ર�ુખ, દ� ખ હો વ�ુદ�વ;
કો�ટ કામ સ્વ�પ �ુદર,
ં
કોઇ ન �ણે ભેવ ................ ટ� ક
�ક� ચાર �ુ� ચાર આ�ુધ, નીરખી લે િનરધાર;
અજ�ુ ં મન પ્રતીત ના�હ, નંદ ગ્રહ� લે �ય ................. ૧
�ક� પોલી પાલા જડ� તાળાં, ના�હ ન માગર્ ભેવ;
િનશા �ધાર� વીજ ચમક�, સઘન વષ� મેહ ................. ૨
� ક� �ાન પડત પહોરવા, �ુઆ �ુક્ત દ્વાર;
બંધન બેડ� સબ �ટ�, ભયો એહ િવચાર .................... ૩
ઝાલર ઝાંઝ પખાવ બા�, ઓર બા� �કરતાલ;
દ� વક� �ૃહ� �ૃષ્ણ પગટ� , કંસકો હ� કાલ ........................ ૪
િસ�હ આગે શેષ પીછે , વહત જ�ુના � ૂર;
નાિસકા લો નીર આયે, પાર પેલે �ૂર ......................... ૫
ગોદ ત� અહંકાર ક�નો, નદ� પાયો ભેવ;
પરસી જ�ુના માગર્ દ�નો, ઉતર� વ�ુદ�વ ................... ૬
બાવાનંદ �ુ ં મનોહર ક��, �ુનો કહ� વ�ુદ�વ;
કહ�ત કિવ �ુત �ની અપનો, ક�જો હર��ક� સેવ ....... ૭
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અચ્�ુત� ્ ક�શવ� ્ રામ નારાયણ�,્
શ્રી �ૃષ્ણ દામોદર� ્ વા�ુદ�વ� ્ હર�
શ્રીધર� ્ માધવ� ્ ગોિપકા વલ્લભ�,્
શ્રી �નક� નાયક� ્ શ્રી રામચંદ્ર� ્ ભ�
રામ રામ રામ રામ રામ નામ તારક�,્
શ્રી રામ�ૃષ્ણ વા�ુદ�વ ભ�ક્ત �ુ�ક્ત દાયક� ્
શ્રી શંકરાય �ક્રયમાણ �ુણ્યદાન �કતર્ન�,્
શ્રી �નક� મનોહર� ્ શ્રી રામચંદ્ર� ્ ભ�

ક�રૂર્ ગૌર� ્ ક�ુણાવતાર� ્ સંસાર સાર� ્ � ૂજગેન્દ્રહાર� ્
સદા વસંતમ �દયારિવ�દ�, ભવ� ્ ભવાની સ�હત� ્ નમાિમ
મંગલ� ્ ભગવાન િવષ્�ુ: મંગલ� ્ ગ�ુડધ્વજ
મંગલ� ્ �ુડ�રકાક્ષો,
ં
મંગલાય તનો હ�ર:
સવર્ મંગલ માંગલ્યે, િશવે સવાર્થ સાિધક�
શરણ્યે �યંબક� ગૌર�, નારાયણી નમોસ્� ુતે
પ્રીત પીતાંબર જરકસી �મા માથે �ુગટ કાને �ુંડલ મોરપ�છ �ુહાણા
બંસી બ�યા �ૃષ્ણ કનૈયા લાલ ક� � ...
�લત કનૈયા લાલ ક� �
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387. આજ સખી અષ્ટમી
રાગ - ધોળ

આજ સખી અષ્ટમી ને �ુધવાર ર� ,
પ્રગટયા શ્રી �ુ�ુષો�મ પ્રાણાધાર ર�
પહ�રો બેની શોભીતા શણગાર ર� ,
��ું છે નંદ તણે દરબાર ર�
નંદ�ના ભાગ્ય તણો નહ� પાર ર� ,
ધન્ય ધન્ય માતા જશોદા માડ� ર�
�ુત્રના તો શ્રી�ુખ નીરખો છો દહાડ� ર� ,
એવો તો �ુત્ર જન્મીને �ુખ દ�ધા ર�
િવપ્રને તો દાન ઘણાં એક દ�ધાં ર� ,
ત્યાં તો કોઇ ત�રયા તોરણ બંધાવો ર�
વ્હાલા�ને િવવેક� વધાવો ર� ,
એવી છે દાસ હ�ર ભટ્ટની વાણી ર� ,
તેને તમે ��દયામાં રાખોને આણી ર�
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388. જ�નુ ા જળમાં ક�સર ઘોળ�
રાગ - ધોળ

જ�ુના જળમાં ક�સર ઘોળ�, સ્નાન કરા�ું શામળા;
હલક� હાથે �ગો ચોળ�, લાડ લડા�ું શામળા ................... ટ� ક
વ�ે �ગો � ૂછ� આ�ુ,ં પી�ં પીતાંબર પ્યારમાં;
તેલ �ુગધ
ં ીવા�ં ના�ુ,ં વાંક�ડયા �ુજ વાળમાં .................. ૧
�ુમ�ુમ ક�સર િતલક લગા�ુ,ં િપ્રતમ તારા ભાલમાં;
અલબેલી �ખોમાં ��ુ, �જન મારા વ્હાલમાં ................ ૨
હસતી �� વાટ� વાટ�, નાચી ઉ�ું તાલમાં;
નજર ન લાગે શ્યામ �ુદ�રને
ં
, ટપ�ું કર� દ� ગાલમાં ...... ૩
પગમાં ઝાંઝર �ુમ�મ વાગે, કરમાં કંકણ વ્હાલમાં;
�ુંડળ કાને કંઠ� માળા, ચોર� �ચત�ું ધ્યાનમાં ..................... ૪
મોર �ુગટ પહ�રાવી માથે, મોરલી આ�ુ ં હાથમાં;
�ૃષ્ણ �ૃપા� નીરખી શોભા, �ખો �ુદર
ં આપ� .............. ૫
નાની શી �ંપડ�માં �ુજને, આવી દશર્ન આપ�;
આટલી માર� િવનંતી છે , �ું સાંભળ� શામળા .................. ૬
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389. નંદ ઘેર આનંદ થાય
નંદ ઘેર આનંદ થાય, ગો�ુળમાં નંદ ઘેર આનંદ થાય
અિવનાશીએ અવતાર લીધો, માતા�ુ ં મન હરખાય ...... ગો�ુળમાં
શ્રાવણ વદ મધ્ય આઠમની રાતે, મંદ મંદ વા�ુ લ્હ�રાય. ગો�ુળમાં
નંદના લાલને મોતીડ� વધાવ્યા, ઝળહળ આરતી થાય.. ગો�ુળમાં
ૂ � ને ગાય ........... ગો�ુળમાં
ગાંડા ને ઘેલા ગોવા�ળયાઓ, નાચે �દ
શણગાર સ� ગોપીઓ આવે, લઈને � ૂ�નો થાળ ....... ગો�ુળમાં
કં�ુ ક�સરનાં સાિથયા �ુરાયા, ઘેર ઘેર તોરણ બંધાય .... ગો�ુળમાં
ગાયો નાચે ગોવા�ળયા નાચે, ગોરસના છાંટણા થાય ... ગો�ુળમાં
હ�રા માણેકનાં દાનો અપાયા, િવપ્રોને ગાયો અપાય .... ગો�ુળમાં
ઘોડ� બેસીને �ુવાનો ચાલ્યા, ઘરડાઓ પાલખીમાંય ..... ગો�ુળમાં
ચાંદો � ૂરજ ને નવલખ તારલા, દશર્ન કર� હરખાય ... ગો�ુળમાં
સનકા�દક બ્રહ્મા નારદ શંકર, સ્વગર્માં �ુલ�કત થાય ... ગો�ુળમાં
િશવરામ કહ� છે ધમર્ પ્રસારવા, પ્ર�ુનો અવતાર થાય .. ગો�ુળમાં



ૐ



371



અનંત � ૂર












નંદ ઘેર આનંદ ભયો........ જય કનૈયા લાલક�
હાથી ઘોડા પાલક� .......... જય કનૈયા લાલક�
બ્રાહ્મણકો દાન �દયો ........ જય કનૈયા લાલક�
મ�ુરામ� જન્મ લીયો ........ જય કનૈયા લાલક�
ગો�ુલમ� બડો �ઓ
........... જય કનૈયા લાલક�
ુ
જશોદા કો લાલો ભયો ..... જય કનૈયા લાલક�
નંદ કો �ુલારો બનો ........ જય કનૈયા લાલક�
મામા કંસકો માર �દયો ..... જય કનૈયા લાલક�
ગો�ુલ ક� ગોપી બોલે ...... જય કનૈયા લાલક�
કદમક�ર� ડાળો બોલે ....... જય કનૈયા લાલક�
ભક્તોકો આનંદ ભયો ....... જય કનૈયા લાલક�
કબીર મં�દર પ્રગટ ભયો ... જય કનૈયા લાલક�
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390. મધ્યરાિત્ર રાત્રે પ્રગટ� મોરાર
રાગ - �બહાગ ફ�ર (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૨૧)

મધ્યરાિત્ર રાત્રે પ્રગટ� મોરાર, િનશા �ધાર� ગ�ત વષર્ત,
રો�હણી �ુધવાર;
કારા�ૃહમ� ભયો ઉ�જયારો, કો�ટક ભાણ પ્રકાશ;
શોવત તહાં દ� વક� �ગી, નીરખે િવ� િનવાસ ...............

૧

શંખ ચક્ર ઔર ગદા પદ્મ, ચાર આ�ુધ �ુ� ચાર;
દ� ખી સ્વ�પ અ�્ �ુત માની, લાગી કરન િવચાર .............

૨

કંસ ભયે અિત ડપર્ત, રાખો કહાં �ુરાઈ૧;
�ુરદાસ પ્ર�ુ �ુ ં ક�ં મનમ�, િનજ પિત �લયો હ� જગાઈ .... ૩
૧. �ૂ રતા
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391. નીરખી નયન અધાયે હ�ર�ખુ
રાગ - �બહાગ ફ�ર (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૨૨)

નીરખી નયન અધાયે હ�ર�ુખ, નીરખી નયન અધાયે;
માતિપતા ક� બંધન �ટ� , આયે વૈ�ુંઠ રાય ......................

ટ� ક

�ગે વ�ુદ�વ પદ ઉઘાડ�, મં�દર ભયો ઉ�સ;
�યોિત ઝગમગ શ્યામ તનધન, નખકો�ટ ભાણ પ્રકાશ ...

૧

ચાર �ુ� ક� ચાર આ�ુધ, � ૃ�ુ લાંછન ઉરસાર;
સોળ �ુજશ સોહામણે, પદશોભા અનંત અપાર ................

૨

માતિપતા મનમોદ પાયે, �દયે વસો મેર� નયન;
કર� પ્રણામ વ�ુદ�વ બોલે, નાથ ઉચરો વેણ .....................

૩

ધીરજ ધરજો ધ્યાન કરજો, �ુખી હોત અ� િપતા માંય;
મેર� કારજ કષ્ટ પાયો, વેગે છોડાવો આય .......................

૪

િપતા વચન સાત માન મેરો, મ� હ� ગો�ુલ પ�ચ
ુ ં ાવ;
જ�ુમિત જન્મી જોગમાયા, સો � ું યહાં લે આય ................

૫

અધર્ રજની પટ લાગ્યો હ�, મેઘ વષાર્ હોય;
�ત �ને પ�ર
ુ વા અિત, �ુઃખ દ� ખાવે મોય ...................... ૬
તાત ત્રાસન આન ઉનક�, �ુનો બચન હમારો;
રિસક ર�ુ ં સકલ ઠોર� , ઊઠો સોચ િનવારો ..........................
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બચન �ુનત વ�ુદ�વ ઊઠ�, હ�ર ભયે બાલ સ્વ�પ;
વ� ઢાંક ઉછંગ લીને, ચલે �દવ � ૂપ ..................

૮

પ�ર
ુ વા સબ પોઢ� ગયે, ખોલે સકલ કમાડ;
રક્ષા કરહ� શેષ � ૃિસ�હ, દઈ જ�ુના વાટ ...................

૯

ગો�ુલ પ�ચ
ુ ં ે �ય જ�ુમિત, હ�ર �લયે કંઠ લગાય;
�ુત્રી લે અ� િપતા વ�ુદ�વ, સઘન પ�ચ
ુ ં ે આય ........

૧૦

�ફર જ�ુના પલટ ગયી હ�, મેઘ અિત ઉકલાય;
બાલક જન્મ્યો �ની તબહ�, પ�ર
ુ વા કહ્યો �ય .......

૧૧

કંસ કહ� �ુમ વેગે આવો, જરા ન લગાવો વાર;
�� પટક પછાડ િશલા પર, �ુરત આ�ું માર .........

૧૨

કન્યા �ની દયા ન આની, લે ગયે �ુરત ઊઠાઈ;
િશલા પછાડત જોગમાયા, ઉડ� દોઉ કરવાયી ...........

૧૩

�ુનો અ�ુચર કંસ ક�, � ુમ � કહ્યો િનરધાર;
જન માધવ પ્ર�ુ ગો�ુલ પ�ચ
ુ ં ,ે િન�ે �ુક્ત િવચાર ...... ૧૪
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392. સોનલા ક��ં ર� �દંુ ર પાર�ંુ
પાલ�ું

રાગ - મેવાડો (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૨૩)

સોનલા ક�� ં ર� �ુદર
ં પાર�ુ,ં મોતીડ� પરોવ્યા દોર;
હ�રલા ક�� ં ર� જડ�ા હંસલા, માણેક જડ�ા મોર ................ ટ� ક
બ્રહ્મ નાથ ર� પોઢ�ા પારણે, પોઢ�ા હ�ર પારણા મોઝાર;
હ�ર ને �લ
ુ રાવે૧ ર� માતા જ�ુમિત, હષ� હાલે� ં ગાય ......... ૧
ધન્ય ધન્ય ર� માતા જ�ુમિત, ધન્ય ધન્ય નંદ� તાત;
ધન્ય ધન્ય ર� વ્રજની �ુદર�,
ં
ધન્ય ધન્ય વ્રજનો વાસ ........ ૨
કોણ કોણ �ુણ્ય ર� �ુત્ર હમો આચયાર્, િવપ્રને દ�ધાં ર� દાન;
પાવન ક�ધો ર� વંશ હમારો, બલ૨ �યે માધવદાસ િનધાન. ૩
૧. હ�ચક�ુ ં
૨. �ૃતાથર્ થ�ુ ં
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393. આનંદ વાધ્યો અિતઘણો
રાગ - માલવ ગોડો (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૨૪)

આનંદ વાધ્યો૧ અિતઘણો, હષ્યાર્ �ુરનર લોક ર� ;
�દવ�ુલમાં �દવ �યો, માતાનો ટળ્યો શોક ર� ............. ટ�ક
વ�ુદ�વ મનમ� િવશ્મય પામ્યા, કારણ �ુંવરકો આયો ર� ;
�ુઃખ િનવારણ સંકટ તારણ, ગો�ુલમ� પધરાવ્યો ર� ............ ૧
ગગન થક� બા� �ુ�ું�ભ, �ુષ્પ� ૃ�ષ્ટ તહાં થાય ર� ;
નરસ�યાનો સ્વામી જશોદાને ખોળે , વ�ુદ�વ મેલી �ય ર� .... ૨
૧. વધ્યો

394. જશોદા�ને �ગ�ણયે કાંઈ
રાગ - માલવ ગોડો (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૨૫)

જશોદા�ને �ગ�ણયે કાંઈ, �ુદર
ં શોભા દ�સે ર� ;
�ુક્તાફલના૧ તોરણ લટક�, જોઈ જોઈને મન સ�ચે ર� ....... ટ� ક
માંહો માંહ� મા�ુની હ�ડ�, ઉલટ �ગ ન માય ર� ;
�ું�ુમ ક�સર �ગે ચચ�૨, ઘર ઘર ઓચ્છવ થાય ર� .............. ૧
ધન ધન નંદ�ુવનની લીલા, જહાં પ્રગટ�ા પરમાનંદ ર� ;
રં ગ ર� લ નરસ�યો ગાવે, મન ઉપ�યો અિત આનંદ ર� ......... ૨
૧. મોતી

૨. ઘસે
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395. આજ આનંદ નંદતણે ઘેર
રાગ - માલવ ગોડો (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૨૬)

આજ આનંદ નંદતણે ઘેર, મા�ુનીઓ િમલી મંગલ ગાય;
બા� તાલ � ૃદં ગ ફ�ર�૧, �ગણ મોતીના ચોક �ુરાય ......... ટ� ક
કંચનથાલ ભર� શ્રી ફલસો, વધાવે સવ� વ્રજની નાર;
�ું�ુમ ક�સર �ગણ છાંટ�ો, �ુક્તા તોરણ બાંધ્યા દ્વાર ......... ૧
શ્રાવણ માસ �ૃષ્ણ પક્ષવાડ�, �ુભ રો�હણી અષ્ટમ �ુધવાર;
ુ અપાર .......... ૨
� �કાર કર� �ુરનર �ુિન, વષ� ચંદન �ુ�મ
હષ્યાર્ નંદજશોદા રાણી, �ચક૨ જનને આપ્�ુ ં દાન;
�વો જશોદા �ુમાર તમારો,
નરસ�યા કો સ્વામી ભક્ત િનધાન ..... ૩
૧. ફરતે ફર�ુ ં તે
૨. �ભ�ુક �ભખાર�
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396. આજનો �દવસ અિત સોભાગી
રાગ - માલવ ગોડો (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૨૭)

આજનો �દવસ અિત સોભાગી, પ્રગટ�ા દ� વ મોરા�ર ર� ;
મોતીડ� ચોક � ૂયાર્ અિત �ુદર,
ં
મંગલ ગાન ઉચર� ર� ....... ટ�ક
હષ્યાર્ નંદ�ુવનમાં ઉમંગ્યા, બ�િુ વધ દાન દ� વાય ર� ;
�ું�ુમ કલખ૧ કામની કર લીના, ઘર ઘર મંગલ ગાયે ર� .... ૧
કો�ટ બ્રહ્માંડનો કહાવે, ગો�ુલમાં ��ુ ં ધામ ર� ;
નરસ�યાના સ્વામી અવતયાર્, � ૂયાર્ મનના કોડ ર� .............. ૨
૧. અપલક્ષવાળ�
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397. િશવ િવરં �ચ સબ �ખુ ભય�
રાગ - સામેર� રાસ (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૨૮)
સાખી

િશવ િવરં �ચ૧ સબ �ુખ ભય�, અ�ુર ન �ુખ અવેવ૨
કંસરાય ડપર્ત ભયો, સો વર �ુરણ વ�ુદ�વ
ચાલ

વ�ુદ�વ �ુત જબ �યો, તબ નંદ�ક� �ૃહ� પઠાયો;
યહાં હષ� જશોદા રાણી, �ુત દ� ખ્યો સારં ગ પા�ણ૩;
તહાં અિત આનંદ મન ભાયો, ઐસો �ુત્ર પરમાનંદ પાયો ... ૧
સાખી

પરમાનંદ પગટ ભયે, નંદરાય ક� �ૃહ�
ભક્તરાજ સમારવે કો પ્રગટ ધર� પ્ર�ુ દ� હ
ચાલ

ઋિષ ગગાર્ચાર તહાં આયે, � ૂ� કર�ને લાગે પાયે;
હ�રકો જન્મકમર્ જબ ક�નો, વ્રજ બોલ બોલ દાન દ�નો;
જન્મપિત્રકા શ્રવણે �ુનાઈ, તહાં હષ� િપતા અ� માય .......... ૨
સાખી

હષ� નંદ જ�ુમિત, હષ� ગોપી ગ્વાલ
દધી ઓચ્છવ આનંદ ભયો, સબ લાયી દધી વ્રજબાલ
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ચાલ

સબ લાઈ દધીવ્રજબાલ, તહાં ચચ� ગોપી ગ્વાલ;
તહાં લાલ પીત રં ગ ભાયો, જહાં વદન અિતશય ઉડ�ો ....... ૩
સાખી

વદન ભેરવ સાંવલો, અ�ન ત�ન૪ ભયે રં ગ
દધી �ુ�ું�ભ બા� બાજહ�, સો અિત વાધ્યો અનંગ
ચાલ

તહાં હષ� હષ� �ુણ ગાવે, તહાં સંગીત શબ્દ �ુનાવે;
તહાં � ૃત્ય કર� અિત રં ભા, દધી િત્ર�ુટ� હોત �ુથભ
ં ા૫ ............ ૪
સાખી

સરસ �ુગધ
ં ી � ૂની �ુની, �ુ�દત૬ ભયે નંદરાય
કાંચન મ�ણ આ� ૂષણ વસન સો સબ �દયે ર� બોલાય
ચાલ

સબ બોલ બોલ દાન દ�નો, આયે કો આદર ક�નો;
તહાં સબ િમલી મંગલ ગાયે, તેની શોભા કહ� નવ �યે;
તહાં જન્મ સમે �ુણ ગાયે, જન માધવ પરમ પદ પાયે ....... ૫
૧. બ્રહ્મા
૨. હવે
૩. િવષ્�ુ
૪. ત�ન એટલે �ુવાનીને, અ�ન એટલે � ૂયર્ મતલબ ક� �ુવાની�ુ ં � ૂયર્ ��ુ ં તેજ
૫. �સ્થર
૬. આનંદ
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398. �ક� ગત બ્રહ્મા ના �લખે
રાગ - સામેર� રાસ (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૨૯)
સાખી

�ક� ગત બ્રહ્મા ના �લખે, િનગમ ન પાવે પાર
સો વ�ુ ધાર� નંદક�, પ્રગટ� હ� મોરાર
ચાલ

જહાં પ્રગટ ભયે મોરા�ર, �ુ� ગગાર્પિત િવચાર�;
�ૃહ� જન્મ �ુન્યો નંદરાય, તબ �યોિતષ શા� મંગાયે ......

૧

ધન અષ્ટમી �ુધવાર�, રો�હણી નક્ષત્ર લગ્ન િવચાર�;
જબ �મની અધર્ ગમાઈ, તબ પ્રગટ ભયે જ�ુરાય ..........

૨

સાખી

સંત જનકો તારને, પ્રગટ ભયે જગદ�શ
વેદ િવમલ જશ ઉચર� , �ુમ �ુન હો ગોપનધીશ
ચાલ

�ુનો નંદરાય એહ� બાતા, બડો ભાગ્ય �ુમ્હારો તાત;
આ તે ઔર ન�હ કોઈ �ૂજો, ગ્રહ� જોગ ઐસો કર� �ુ�યો ....

૩

નંદરાય �ુની �ુસકાયે, તબ િવપ્રકો દાન દ� વાય;
�ુ�ુ� ૂ� બ�િુ વધ ક�ની, ઉ�ચત પિત્રકા લીની .................... ૪
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સાખી

પંચ શબ્દ બા�ં બ�, ઘર ઘર ભેર� � ૃદં ગ
આનંદ ઓચ્છવ સબ કર� , જબ પ્રગટ� પરમાનંદ
ચાલ

જબ પ્રગટ� પરમાનંદ, વ્રજગોપમ� વાધ્યો આનંદ;
તહાં ગોપ સકલ િમલી આયે, દધી માખણ માટ મંગાયે ...... ૫
મધ હરદ �ું�ુમ ઘોળ�, િછરક� નરનાર� િમલી જોડ�;
દધી ક�ચ �ક્રયો �ૃહ દ્વાર� , �ુ� ૂહલ કરત અપાર .................. ૬
તહાં મગ્ન ભયે નરનાર�, તબ હષ�ત ગોપ �ુલાર�;
ક�િત� બ�ુ બંદ�જન બોલે, �ુરનર નાગ હ� તોલે ................ ૭
સાખી

�ુર િવમાન નભ છાંહ્યો, દ� ખન નંદ�ુમાર
આનંદ ઓચ્છવ સબ કર� , �ુની થ�કત ભયે નરનાર
ચાલ

તહાં બોલત � �કાર, ગાવે મા�ુની મંગલ ચાર;
બંદ�જન બ�ુ િમલી આયે, તબ િવપ્રકો દાન દ� વાય ........... ૮
દ�ની ગૌ ગીની નલ �યે, ખર �ુપે �ુવણર્ િશ�ગ મઢાયે;
ઐસી અસંખ્ય િવપ્રકો દ�ની, અિત હ�ત �ુ ં � ૂ� ક�ની .......... ૯
�ને � �ચ્યો સો પાયો, વ્રજગોપમ� આનંદ આયો;
તહાં અમ્મર ઔર મંગાયે, સબ સજ્જન �ુ�ુંબ પહ�નાયો .....

૧૦

સાખી

બંદ�જન � � કર� , પહ�ચી મનની આશ
ગો�ુલ ઓચ્છવ અિત ભયો, �ુણ ગાવે �ૃષ્ણદાસ
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399. �ષ્ૃ ણ જનમ જશ � �નુ ે
રાગ - સામેર� રાસ (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૩૦)
સાખી

�ૃષ્ણ જનમ જશ � �ુને, ઓચ્છવ �ક� દ્વાર�
બ્રહ્મા�દક શંકર કહ�, �ુનરિપ ન�હ� અવતાર
માતા મન આનંદ હ�, જબ જન્મે શ્રી ગોપાલ
તીન લોક હિષ�ત ભયે, નંદ સ�હત વ્રજબાલ
ચાલ

હાં ર� જબ જન્મે શ્રીગોપાલ, તબ હિષ�ત વ્રજબાલ;
હાં ર� નંદ આનંદ �ગ ન માય, મહા પં�ડત પ્રિસદ્ધ બોલાય... ૧
હાં ર� � ુમ દ� ખો િવપ્ર િવચાર�, આ બાલકકો અવતાર�;
હાં ર� �કો �પ અ�ુપ અપાર�, કહો િવપ્ર સા�ું િવચાર� ........ ૨
સાખી

બોલે િવપ્ર િવચાર ક�, �ુનો નંદરાય �ુ�ન
અકલ િનરં જન નાથ હ�, �ુમ િનગમ અગમ કર �ન
ચાલ

હાં ર� � ુમ િનગમ અગમ કર �નો, નંદરાય સત્ય કર માનો;
હાં ર� તબ નંદ� મહોત્સવ ક�નો, બ�ુ દાન િવપ્રકો દ�નો ... ૩
હાં ર� ક� દ� ત ન �ચ� સંકોચાયો, હય ગજરથ પાર ન પાયો;
હાં ર� માંગન મન આનંદ �લે, જશ કરત નેક ન � ૂલે .......... ૪
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સાખી

�ુ�ું�ભ કો�ટ બ�વહ�, અ� � ૃદં ગ �કરતાલ
ઘર ઘર સે �ૃ�હણી ચલી, લઈ �ુક્તાફલ થાલ
ચાલ

હાં ર� તબ ભર� �ુક્તાફલ થાલ, વધાવે નયને િવશાલ;
હાં ર� પોઢ� �લે ચકડોલે, કોઈ ના�હ ન સમતોલે ....................

૫

હાં ર� દ� ખી �ુઃખ િવસય� �ુખ પાઈ, મહા�યોત પરમ �ુખદાયી;
હાં ર� તબ દ�નો સબ આિશષ, �ચરં �વો કો�ટ વરસ ................

૬

સાખી

ગાવે ગીત મંગલ બ�,ુ �ુરનર દ� ખન આયે
�ુષ્પવષાર્ જો ભયી, તબ �ુખ ઉપ�યો તન માંહ�
ચાલ

હાં ર� �ુખ ઉપ�યો હ�રજશ ગાત�, મહા�ુઃખ જર� ગયો ત્યાંહ;�
હાં ર� પ્રગટ� જો પરમાનંદ, મહાકંસ િનકંદન કંદ ......................

૭

હાં ર� પરાક્રમકો પાર ન પાઈએ, કહો ક� સે કર� જશ ગાઈએ;
હાં ર� �ક� મ�હમા અનંત કહાવે,
તહાં લ�ુ ગોપાલ જશ ગાયે ............



ૐ
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400. હિન હાં ર� �ષ્ૃ ણજનમ જબ આયો
રાગ - �હ�ડોળાની સામેર� (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૩૧)

હિન હાં ર� �ૃષ્ણજનમ જબ આયો, �ુ�રનર �ુિન સબ �ુખ પાયો;
હિન હાં ર� અશોક૧ ભયો કંસ � ૂઢ૨,
અગમ આયો હ� માસ અષાઢ .....

ટ� ક

અષાઢ માસ વતીત ભયે, સોહાયે સાવન માસ હો;
મ�ુવન ભયે સોહાવને, સખી મોર કર� �કલ્લોલ હો ..........

૧

�મ �મ હો ત્યાં મેઘ વષ�, અષ્ટમી �ુધવાર હો;
�ુગ �મની િવ�ચ�ત ભયી, ત્યાં રો�હણી હ� સાર .................

૨

િનશા �ધાર� વીજ ચમક�, સાવન ગ્રહ ગ્રહ� હોય હો;
કંસ કાલ પ્રગટ ભયે, � ૂધ ન �ને કોઈ ............................ ૩
પ�ર
ુ વા૩ સબ સોઈ રહ�, દા�ુર૪ કર� �ુકાર હો;
�ુરન કારજ સારવે કો, �ૃષ્ણે �લયે અવતાર હો .................. ૪
૧. ‘અશોક’ ને બદલે ‘અશેષ’ પાઠ જોઈએ; તેનો અથર્ થાય સં� ૂણર્. કંસ સં� ૂણર્પણે � ૂઢ થયો
૨. � ૂખર્
૩. પહ�ર�ગીર
૪. દ� ડકા
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401. હિન હાં ર� દ� વક� �યો �ુમાર
રાગ - �હ�ડોળાની સામેર� (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૩૨)

હિન હાં ર� દ� વક� �યો �ુમાર, વ�ુદ�વ શોચ કર� અપાર;
હિન હાં ર� વચન સફલ તબ ક�નો,
વ�ુદ�વ દ� વક�કો દરશન દ�યો .... ટ�ક
દ�યો દશર્ન વ�ુદ�વ દ� વક�, � ૂરણ પ્રીત િપછાનીએ;
પીતામ્બર પટ ઓઢને, મેઘ શ્યામ તન વણ�એ ................. ૧
મ�ણ �ુ�ુટ શોભા બની, ઝળહળ �ુંડલ કાનમ�;
ચાર �ુ� આ�ુધ ધાર� , શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ મ� .................. ૨
કરજોડ� વ�ુદ�વ કર� િવનંિત, સનાથ �કયે હ�ર આયક�;
જો ના ડરો તો રહો િનભર્ય, કંસ કાલ હમ �નક� ............... ૩
� ુમ ડરત હો હમ �ય ગો�ુલ, નંદબાવા ક� દ્વાર હો;
ઈતને કહ� હ�ર ભયો બાલક, દ� વક� �યો �ુમાર હો ..........



ૐ
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402. હિન હાં ર� દ� વક� કહ� હ�ર�ખુ દ� ખો
રાગ - �હ�ડોળાની સામેર� (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૩૩)

હિન હાં ર� દ� વક� કહ� હ�ર�ુખ દ� ખો, �વન જન્મ સફલ કર લેખો;
હિન હાં ર� � ૂરણ બ્રહ્મ મોરા�ર, વ�ુદ�વ શોચ કર� િવચાર� .... ટ� ક
િવચાર હો �ુમ કહાં કરત હો, અબ �ન
ુ મન પ્રતીત હો;
�ુમ ચાર �ુ�કો દશર્ન પાયો, ક�ની �ુખ�ુખ વાત હો ........ ૧
પાદક� બેડ� �ટ ગયી, �ટ ગયે વ�૧ કમાડ હો;
ુ �ઓ ગો�ુલ વેગે કર�, માનો અમાર� વાત હો ............ ૨
�મ
પલટ� બાલક �લયો ઉર પર, ગયે કા�લ�દ� ક� ઘાટ હો;
� ૂર જ�ુના વહ�ત હ�, સો વેગે દ�ની વાટ હો ....................... ૩
હ�ર વ�ુદ�વ ગયે ગો�ુલ, નંદ �ૃહ� અિનમેષ;
�ુત્ર ઘર ક� �ુત્રી લીની, ચલે હ�ર�ુખ દ� ખ હો ...................
૧. સાર� ર�તે બંધ કર� લા દરવા�
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403. હિન હાં ર� ગો�ુલ આયે જ�ુરાય
રાગ - �હ�ડોળાની સામેર� (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૩૪)

હિન હાં ર� ગો�ુલ આયે જ�ુરાય, નંદ જશોદા �ુ�ૃત૧ ફલ પાય;
હિન હાં ર� વ�ુદ�વ ગયે મ�ુરા મોઝાર,
તબ વે ખોલે વ� કમાડ ...............................

ટ� ક

કમાડ તાલા �ૂટ ગયે, વ�ુદ�વ જબ �ુવન ગયે;
પાદક� બેડ� �ૂટ ગયે, તબ પ�ર
ુ વા સબ �ગ્યા ...............

૧

આનંદ ભયો જબ �ુન્યો �ય, દ� વક� બાલક ભયો;
પ્રધાન તહાં �ુની કહ� વેગ,ે કંસ મન આનંદ ભયો ............

૨

ગ્રહ� પ્રાણ પછડાવે કો, તબહ� બાલક ઉચ્ચર� ;
કંસ તેરો કાલ હ�, સો કહાં �ુ ં �ય ઉછર� ............................ ૩
કહ�ત કર ત� ગયી �ટ�, કંસ મન સંશય ભયો;
ગંગલ�ુત શ્રીનાથ � �, ગો�ુલમ� આનંદ ભયો ................. ૪
૧. �ુણ્ય�ુ ં ફળ
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404. નીરખો નંદ�ુમાર નેન ભર�
(નાદબ્રહ્મ પદ-૬૩૯)

નીરખો નંદ�ુમાર નેન ભર�, નીરખો નંદ�ુમાર ર� ;
જ�ુમિત �ૂખ ચંદ્રમાં પ્રગટ�, આ વ્રજકો ઉ�યાલો ............. ટ�ક
આજ બનકો કોઈ જન �યો, �ુનો સગોપી ગ્વાલ;
અપને અપને વેશ સબ િમલી, લાવો િવિવધ શણગાર ...... ૧
માંખન હરદ� �ૂધ દહ� ઓચ્છવ, મં�ડત કરો હો દ્વાર;
� ૂરો હો ચોક િવિવધ �ુક્તાકો૧, ગાવત મંગલ ચાર .......... ૨
ચ�ુ ઔર � ૂની કરત મહા�ુિન, હોત નક્ષત્ર િવચાર;
ઉ�દત �ુન્યકો �ુજ
ં શ્યામલો, સકલ િસ�દ્ધ દાતાર ............. ૩
ગો�ુલ વ� ૂ નીરખી આનંદ�ત, �ુદ
ં રતા સબ સાર;
ુ પ્ર�ુ �ચરં �વી, જ�ુમિત પ્રાણ આધાર ........ ૪
દાસ ચ�ુ�જ
૧. મોતીઓ વડ�
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અનંત � ૂર



405. આજ વધાવો નંદન ક� દ્વાર
(નાદબ્રહ્મ પદ-૬૪૫)

આજ વધાવો નંદન ક� દ્વાર, ગાવ �ુ ં મંગલ ચાર ર� ;
આવ�ુ ં અનંદ કલશ સા�૧ દધી, ફળ � ૂતન ક� ડાળ ર� .... ટ�ક
ઉર પર મેલે નંદરાય ક�, ગોપ સબ નમીહાર ર� ;
મગધ બં�દ�ુત િમલી દ્વાર� , પ્રસ્�ુિત કરત ક�વાર ર� ........... ૧
પાયે � ૂરણ આશ આનં�દત, સબ મીિત દ� ત આિશષ ર� ;
નંદરાયકો લાડ�લો એહ, �વો કો�ટ વષ� ર� ...................... ૨
તબ વ્રજરાય આનં�દત, બ�િુ વિધ દ�ને વસન બનાઈ ર� ;
ઐસી શોભા દ� ખી પ્ર�ુક�, �ુરદાસ બલ૨ �ય ર� ............... ૩
૧. સ�વી-તૈયાર કર�
૨. �ૃતાથર્ થાય



ૐ



391



અનંત � ૂર



406. ઢાઢ�ઓ ર�નુ દં �કો
રાગ - મા�નો ઢાઢ�ઓ (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૪૭)

ઢાઢ�ઓ ર�ુનદ
ં �કો, નંદક� દ્વાર� ગાયે હો;
ગહર મહર ગોપીન ક� રા�, હ� કોઈ �ઈ �ુનાવો હો .......

ટ� ક

સર�ુ ક� તીર અયોધ્યા �ુરમ�, સમાચાર તહાં પાયો હો;
વરવે સકલ �ુનક� આગર, �ુત્ર મહર ઘર �યો હો .........

૧

મંગલ વર વ�ુ ધર� શ્યામ, જહાં તાહ� ક� ઘર ��ગો;
� � જન્મકમર્ �ુન કર હ�, શાખ વેદ મત ગા�ગો ...........

૨

� ક� �કયો કર� ગે � ક�, સોઈ સોઈ યહાં �નો હો;
ક�લ�ુગ ચ�રત્ર અલ્પમિત, અ�ુસાર �ુજશ વખાણ્યો હો ....

૩

જલચર કમઠ વરાહ વ�ુ૧ � ૃિસ�હ, વામન હો વ�ુ ધાર� હો;
અમર કાજ રમાપિત પ્રગટ�, ક્ષિત્રય દલન મોરા�ર હો ........

૪

રાજરાજ અ�ભરાજ િશરોમ�ણ, રામચંદ્ર �હતકાર� હો;
અમર કાજ રં કાપિત પ્રગટ�, લીલા �પ � ુમ્હાર� હો ............... ૫
સો હ�ર હરણ ભાર � ૂ પ્રગટ�, કંસા�દક વધ કા� હો;
રા�વનેન દ� ત વ્રજજન �ુખ, �ગ અનંગ વ�ુ છા� હો ...... ૬
સકટ બક� માર તાર� ત�ુ, િવ�� ૂખમાં દ� ખાયે હો;
કર બંધન જ�ુની વશ હોયેગો, બ્રહ્મા�દક કો મોહ�ગો .......
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૭
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કોિપત �ુરપિત સપ્ત �દવસ લો, શૈલ૨ વામ કર ધાર� ગે હો;
મહા પ્રલયમ� મેઘ ગ�ય�, મઘવાકો ગવર્ િનવાર� ગે હો ......

૮

કા�લ દમન કા�લ�દ� ક� તટ, સહ�� સાક�ત �ુખ કર� ગે હો;
દાવાનલ વ્યાપક વ્રજ રખહ�, નંદ� ગ્રહસ્થ ઉગાર� ગે હો .... ૯
િવ�ુણ ક�લ કલ્યાણ િવ�ુકાર�, બંસી � ૃન્દાવન બ�ય�ગે હો;
�ુન્ય�ુજ
ં ૩ ફલ વ્રજવાસીનકો, મોહ મત્સર ગિત ગાન�ગે હો ... ૧૦
�ુની રચી રાસ િવલાસ ગોપીનકા, �ુવત
ં ી �ૂથ સબ મોહ�ગે હો;
જલ ક્ર�ડત આનંદ ભયો હ�, કર કરની વશ હોયે હો .............. ૧૧
બક� આ�દ િશ�ુપાલ અ� ૂલ બલ, અ�ુર �ર�ુ શ્યામ સહાંર�ગે હો;
�ુજશ રા� સંત સબનક�, પદરાજ ઢાઢ� ગાવ�ગે હો ........... ૧૨
�ુિન �ુ�ૃત૪ જશ િવમલ ભયે નંદ, મોદ હ� મ�ચત આયે હો;
પ્રેમ ભક્ત ર�ુનાથ ચરણરજ, ઉ�ચત દ� વાકર પાયો હો ....... ૧૩
૧. શર�ર
૨. પવર્ત
૩. �ુણ્યનો ઢગ
૪. �ુણ્ય
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407. આજ મહામંગલ ગો�ુલમ�
રાગ - કાલેરો (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૪૮)

આજ મહામંગલ ગો�ુલમ�, �ુત્ર જશોદા �યો હો;
�ુર� સકલ મનોરથ મનક�, અિત આનંદ મન ભયો હો ........

ટ� ક

ગાવત ચલી સકલ વ્રજવિનતા, નંદ�ુવન ચલી આયે હો;
પાયે લાગી ઉઠ� આદર દ�નો, જશોદા િનકટ �ુલાયો હો ..... ૧
નામ ડરન �ુભ ધય� ગગાર્એ જો, રોચન � ુમ મંગાયો હો;
�ુ�ુજન �ુર�જન સકલ સંતજન, સબક� િશશ નમાયો હો ...... ૨
ઘડ� નક્ષત્ર પર� �ુભની ક�, એહ �ુની સબક� અ�ુરાગે હો;
ધન ધન નરનાર� ગોપીકા, નંદ પરમ બડભાગી૧ હો .......... ૩
વા�ુદ�વ ભગવાન �ૃષ્ણ�, નામ �ુમ્હારો ગા� હો;
નામ અનંત કહાં લગી વર�ુ,ં વરણત પાર ન પા� હો ....... ૪
નાચત ગોપ કોલાહલ �ુરમ�, ભીર ન કા�ુ ં સમાયે હો;
દ� ખત અમર િવમાન ચઢ� ચઢ�, �ગન બાજત વધાઈ હો ... ૫
એહ �ુની �ુિન િવનંિત િવસરાઈ, હમ ન ભયે વ્રજવાસી હો;
� કારણ હમ જગ ક�નો, પ્રગટ ભયે અિવનાશી હો ............. ૬
ઢાઢ� ગાવત ઢાઢની નાચત, પાવતી મોિતઓની માલા હો;
દ� ત આિશષ પ્રસારતી સંચર� , �ચર �વો નંદ�કો લાલ હો ... ૭
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કંસ વધ � ૂભાર ઉતારન, તીન લોક �ુખદાયી હો;
માનદાસ પ્ર�ુક� �ુન ગાવત, બાર બાર બલ �યી હો ......... ૮
૧. ભાગ્યશાળ�



ૐ
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અનંત � ૂર



408. દ� ખો અ�્ �તુ અિવગત ક�
રાગ - કાલેરો (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૪૯)

દ� ખો અ�્ �ુત અિવગત૧ ક�, ક� સો �પ ધય� હ� હો;
તીન લોક � ક� ઉદર �ુવનમ�, સો જ�ુમિત ગોદ ખેલાયો હો ...

ટ�ક

બ્રહ્મા�દક સનકા�દક નારદ, સકલ િવ�રસ સાધ્યો હો;
તાક� નાલ૨ કાટ� વ્રજ�ુદર�,
ં
બાટત ગાંઠ બાંધ્યો હો ................... ૧
�ુરનર �ુિન �કો ધ્યાન ધરત હ�, સકલ ચા� ુર� ઠાની હો;
સો �ુખ નંદ જ�ુમિત �ુબત,
ં
� ક� �ૂધ લાળ લપટાની હો ......... ૨
તીન લોક � ક� આશ કરત હ�, સો માખન દ� ખન આયો હો;
સો ઠાકોર �ગ�ર કર ધય� હ�, સો પાલનામ� �લાયો હો ............... ૩
�વ શ્રવનની, ગજક� ક�ુણા �ુની, ગ�ુડાસન િવચરાયો હો;
સોઈ સબન ક� િનકટ જશોદા, �લ
ુ રાદ્રો૩ અ� ગાયો હો ................ ૪
�જન �ુજનત� પ્રહ્લાદ ઉગાય�, �હરણાકંસ િવડાય�૪ હો;
સોઈ �ુજ પકડ પકડ વ્રજ�ુવત
ં ી, ઠાડ�૫ હોત પ્યાર� હો .............. ૫
બ્રહ્મા�દક �ક� આદા ન �ને, િશવ સમાિધ ન ટાર� હો;
સોઈ �ુરદાસ કો ઠાકોર, ગો�ુલ ગોપ �બહાર� હો ....................... ૬
૧. �ની િવગત �ણી શકાતી નથી તેવા ભગવાન
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૨. દાંડ�-મ�ણ�ુર કમળની નાળ
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૩. હાલર�ું

૪. માય�



૫. ઊભી
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409. નંદ� મેર� મન આનંદ ભયો
રાગ - કાલેરો (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૫૦)

નંદ� મેર� મન આનંદ ભયો, �ુની ગોવધર્નસ� આયો હો;
�ુમ્હારો �ુત્ર ભયો મ� �ુનક�, અિત આ�ુર ઊઠ� ધાયો હો ...

ટ� ક

બંદ�જન અ� �ભ�ુક �ુનીક�, ઠોર ઠોર૧ તહાં આયો હો;
એક આશ મોહ� લગ રહ� હ�, બ�ત
ુ �દનનક� છાંયે હો .--........ ૧
એક કંચનમ�ણમાલા �ુક્તા, નાના વસન૨ અ�ુપ હો;
મોહ� િમલે મારગક� માંહ�, �ચક૩ કહાં ક� � ૂપ હો ..............

૨

દ�� મોહ� �ૃપા કર� નંદ�, જો �ુ ં આયો માંગન હો;
જ�ુમિત �ુત �યો �ુમ્હારો, ખેલન આયે �ગન હો ........

૩

જબ એ મદનમોહન �ુખ બોલે, સો �ુનક� ઘર �� હો;
ુ બડ દાતા, તબ િવદ્યા ભલી પા� હો .......
�ુનો નંદ� �મ

૪

�ુમ તો પરમ ઉદાર નંદ�, જો માગ્યો સો દ�ન્હો હો;
ઔર ન�હ કોઈ િત્રભોવનમ�, આપ સર�ખો ક�નો હો ...........

૫

લક્ષ દ� ત �ુ ં પડ�ો ર�ગ
ુ ં ો, �બનદ� ખે ન�હ �� હો;
�ુ ં તો � ુમ્હારા ઘરકો ઢાઢ�૪, �ુરદાસ મેરો નામ હો ...........
૧. ઠ�ર ઠ�ર-બધે

૨. કપડાં

૩. �ભખાર�

૬

૪. ઊભો
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410. નંદ� મેર� મન આનંદ ભયો
રાગ - કાલેરો (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૫૧)

નંદ� મેર� મન આનંદ ભયો, �ુ ં બરસાને થ� આયો હો;
શ્રી � ૃષભાન કહ્યો �ુની મ��ુ, �ુત્ર જશોદા �યો હો .......

ટ� ક

ક�િત� �ય� ક�ુ ં તેર� ક�, �ુન ર� ઢાઢ� આયી હો;
જ�ુમિત �ુ ં કહ્યો પાયે લાગન, પીછે બાત ચલાઈ હો ......

૧

દ� ઈ કર� મેર� મન ભાયો, તબ મ� પકડ પાયી હો;
તીન કાલથી �ુ ં લોકકો યહ �ુખ, નૈન દ� ખ્યો આયી હો ......

૨

�ુમ તો પરમ પિવત્ર નંદ �ય�, બડ� ગોપક� �યો૧ હો;
� ુમ્હારો જશ કહ્યો કહાં લ્ય�, વેદ �ુરાણ ન ગાયો હો .........

૩

જો પ્ર�ુ અ�ખલ લોક � ૂડામ�ણ૨, સો ત� બૈઠ� આયો હો;
ગઈ � ૂળ વ્રજજન આનંદ ભયે, સલક િતિમર નસાયો હો .... ૪
પવર્ત સાત રત્ન ક� દ�ને, �દ્વ લક્ષ ધે� ૂ નવાય હો;
ઔર દાન �દયે બ�ત
ુ ેર�, તીનકો પાર ન પાયે હો ............... ૫
લ�ુ ં સોઈ જો �ુ ં ��ુ૩ં , �ચરં �વો૪ જો કનૈયા હો;
બૈઠ� ગોપસભામ� રા�ત, બ�ત
ુ જો દ� ત વધાઈ હો ............

૬

પકડ� બ્રહ્મ ઢાઢ�ક� લીની, ભીતર � ૂવન પધાર� હો;
�ુનત હ�રક� ક�િત�ક� બાત�, ઢાઢ� કહ�ત �ુધાર� હો ............... ૭
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જો એહ માંગે સોઈ દ��, �વનપ્રાણ હમાર� હો;
શ્રીમોહન પ્ર�ુકો �ુખ િનરખત, �દવ તનમન ઓવાર� હો ... ૮
૧. �ુત્ર

૨. �ુગટમાં જડ�લો મ�ણ

૩. મા�ું

૪. લાં� ુ ં �વો

411. આજ નંદ�ક� દ્વાર ભીર
રાગ - કાનડો (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૫૩)

આજ નંદ�ક� દ્વાર ભીર;
�ૃષ્ણે અવતાર �લયો ગો�ુલમ�, ઘર ઘર ક્ર�ડા કરત આહ�ર ....... ટ�ક
ઘર ઘર ત� બાનેક� વ્રજવિનતા, પહ�ર� પાટ પીતામ્બર ચીર;
તાલ પખાવજ બાજત ઝાલર�, નાચત કામની ધરત ન ધીર ...

૧

એકન િતલક �કયો ક�સરકો, એકન કો ઓઢાવત ચીર;
એક આવત એક �લ િવદાયે, એક ઢાઢ� જ�ુનાક� તીર ............

૨

બાવાનંદક� ખડક�મ� મ� ઢાઢ�, કરત ન્યોછાવર ધરત ન ધીર;
પરમાનંદ પ્ર�ુ �ુખકો િસ��,ુ કંસ દહન પ્રગટ� બલવીર ..............



ૐ
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છઠ્ઠીનાં પદો

412. હ�ર� ક� છઠ્ઠી િવદોગત રાત
રાગ - કાનડો (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૫૫)

હ�ર� ક� છઠ્ઠી િવદોગત રાત;
� ૂવા ચંદન ઔર અગર�, ઉવટ ક�નો ઘાત ર� ............... ટ�ક
જતન જતન કર� ક�નો મંજન, �ુંવર લીનો હાથ;
� ૂ� કર� પાલણે પોઢાવ્યો, લેત વધૈયા માત ર� .............

૧

�ું�ુમ ચંદન ધાત કમલ, િમસી ધર� િશરાને સાથ;
�ુભકો એક �લખ્યો હ�, ચૌદ � ૂવનકો નાથ ર� ..................

૨

413. મંગલ �દવસ છઠ્ઠી કો આયો
રાગ - કાનડો (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૫૬)

મંગલ �દવસ છઠ્ઠી કો આયો;
આનંદ� વ્રજરાજ જશોદા, મા�ુનીએ ધન ધન પાયો ............ ટ� ક
�ુંવર નવાય જશોદા રાણી, �ુલદ� વ કો પાયે પડાયો;
થલી પ્રકાર િવિવધ કો કરક�, આગે ધર� ભલો જો મનાયો ... ૧
સબ વ્રજનાર વધવાન આયે, �ુતકો િતલક બનાયો;
� �કાર હોત ગો�ુલમ�, જન �ુગ
ં ર ગાયો હો ...................... ૨
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414. છઠ્ઠી �ભુ �દન આયી
રાગ - �બહાગ (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૫૭)

છઠ્ઠી �ુભ �દન આયી, હ�ર� ક�, છઠ્ઠી �ુભ �દન આયી;
કંચનથાલ મોતીઅન ક� ભરક�, જશોદા માત વધાઈ ........

ટ� ક

તાલ � ૃદં ગ ઝાંઝ બ�ઈ, સા� સ્વર િમલાઈ;
નાચત ગાવત કરત �ુ� ૂહલ, આનંદ ઢોલ બ�ઈ ...........

૧

�ચક સબ િમલન �ૃહ આયે, લાલન કો જશ ગાઈ;
દાસ ઉમેદ પ્ર�ુ �ુખદાયી, સબકો મન ર�ઝાઈ ................ ૨

415. છઠ્ઠી કો �દન આયો
રાગ - સોરઠ (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૫૮)

છઠ્ઠી કો �દન આયો, હ�ર� ક�, છઠ્ઠી કો �દન આયો;
� �કાર ભયો ગો�ુલમાં, સબ જનક� મન ભાયો .............

ટ�ક

�ું�ુમ ક�સર ચંદન ઘોળે , લાલન ઉવટ નવાયો;
�ુભ પારણે પોઢાવે જ�ુમિત, આનંદ મંગલ ગાયો .........

૧

ખ�ડઓ કાગજ કલમ મંગાઈ, લાલન આગે ધરાયો;
દાસ ઉમેદ પ્ર�ુ ક� એક લખે હ�, ચૌદ �ુવન પદ પાયો ....



ૐ
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િવજયા દશમીનાં પદો

416. કોપી ચઢ� ર�વુ ીર લંકા પર
રાગ - સારં ગ (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૮૬)

કોપી ચઢ� ર�ુવીર લંકા પર, કોપી ચઢ� ર�ુવીર;
દસે �દશા � ૃથ્વી સબ કાંપી, �દકપાલ વ્યા�ુલ અધીર ........ ટ�ક
અઢાર પદ્મની સેના કહ�એ, �ગદ છે બલવીર;
ુ ાન નલ, નીલ �ુગ્રીવ, આગેવાન, ઉતર� સાહ�ર તીર .. ૧
�ં�વ
ઉત્પિ� પ્રલય �ક�, પલક કહાવે, ચૌદ લોક શર�ર;
�ુલસીદાસ પ્ર�ુ કહ� કપીઅન �ુ,ં ભક્ત વત્સલ ર�ુવીર ..... ૨
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417. શરણે આયો બડભાગી
રાગ - સારં ગ (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૮૭)

શરણે આયો બડભાગી, િવભીષણ, શરણે આયો બડભાગી;
અિત અહંકાર� રાવણ સમેત, �ુલ લંકા કો ત્યાગી .............

ટ� ક

અિત ભયંકર � ૂધર દ� હ�, કપીઅન આવત દ� ખા;
સબ િમલી ધાયે સન્�ુખ, અિત અ�્ �ુત િવશેષ .................

૧

સબ હ� કપી િમલી �ુઝત લાગે, કહો �ુમ કહાંસે આયે;
લંકાપિત રાવણકો ભાઈ, સબ હ� ભેદ �ુનાયા ................... ૨
કહ� કપીશ �ુનો ર�ુનદ
ં ન, એક િનશાચાર આયા;
દશાનન રાવણ કો બં�,ુ ભેદ લેને પઠાયા ........................

૩

આનંદ િવહસી બોલે ર�ુનદ
ં ન, હ�ત પ્રીત કર� લાયો;
ક�ુણાિસ�� ુ કહ� કપીઅન �ુ,ં વૈર ભાવ િવસરાયો ................ ૪
કરત દં ડવત, ધરણી પર ઢળ્યો, ઊઠ� આ� ુર ઉર લાયો;
દ�યો તીલક, �કયો લંકાપિત, �ુજ ગ્રહ� િનકટ બૈઠાયો .......

૫

� ૂછ� કશલ સીતા �ુધ �ુનીક�, ઊઠ� � ુરત �ુરા�ર;
બાંધી પાજ પલકમ� િસ�� ુ પર, સેના પાર ઉતાર� ..............

૬

પ�ચ
ુ ં ે િનકટ લંકા ગઢ ઘેય�, સેના સ�હત ર�ુરાય;
�ુલસીદાસ પ્ર�ુ �ગદ પઠાયે, રાવણ ખબર કરાઈ ..........



ૐ
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418. રા� ધ� ફહરાઈ
રાગ - સારં ગ (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૮૮)

રા� ધ� ફહરાઈ, અબ દ� ખો, રા� ધ� ફહરાઈ;
ચલકત ઢાલ, �ફરત હ� નીઝા૧, ગીરદ૨ ઊડ� આસમાન;
લ�મણ વીર, વાલી �ુત �ગદ, હ�ુમાન આગેવાન .........

૧

કહ� મંદોદર� �ુનો િપ�ુ રાવણ, િત્રભોવનપિત આયે;
� સાહ�ર૩ કો ગવર્ કરત હ�, તે પર િશલા તરાની ............... ૨
અબલા �ત �ુ�દ્ધક� ઓછ�, ઉનહો ક� કરત બડાઈ;
�ુવમંડલ સે પકડ મંગાઉ, એ તપસ્વી દોનો ભાઈ ............. ૩
હ�ુમાન છે પાયક� ઉનકો, લ�મણ છે બડભાઈ;
જલત અ�ગ્નમ� �ૂદ પડત હ�, કો�ટક નયન નહ� પાઈ ......... ૪
મેઘનાદ �સે �ુત્ર હમારા, �ુંભકરણ બડભાઈ;
એકવાર સન્�ુખ હોઈ લડ�એ, �ુગ �ુગ કરત બડાઈ ........... ૫
કહ�ત મંદોદર� �ુનો િપ�ુ રાવણ, ત� મેર� એક ન માની;
ર� ન કો સ્વપન ઐસો દ� ખ્યો, સોનેક� લંકા �ુટં ાણી ............... ૬
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બનચર એક લંકા ગઢ આયો, ઘેર ઘેર �ુમ મચાઈ;
બાગ ઉપાડ�, સ�ુદ્ર બીચ ડાલે, લંકામ� આગ જલાઈ ........... ૭
ગવ� ર� રાવણ, ગવર્ જ ક�ધો, ગવ� લંકા �ુટં ાઈ;
જઈ િમલો ર�ુનાથ ગૌસાંઈ કો, લંકા અમર હો �ઈ .......... ૮
એક લક્ષ �ુત્ર, સવા લક્ષ ન્યાિત, મોત જ અપનો ઠાને;
અગ્રક� સ્વામી લંકા ગઢ ઘેય�, અજ�ુ ન ચેત્યો અ�ભમાની .... ૯
૧. િનઘા-િનગાહ-નજર-દ�ષ્ટ

૨. � ૂળ

૩. શાહ� ઉપરથી સાહ�ર-સામ્રા�યનો

419. સમ�યો નહ� અ�ભમાની
રાગ - સારં ગ (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૮૯)

સમ�યો નહ� અ�ભમાની, દશાનન, સમ�યો નહ� અ�ભમાની;
અ�ુજ૧, મંદોદર� સમ�વત બ�ુ િવધ, �ુધ આપની ઠાની... ટ� ક
રાવણ માર�, મહ�રાવણ માય�, �ુંભકરણ સંહાય�;
લંકા રાજ િવભીષણ દ�નો, ભક્તવત્સલ મોરા�ર ................. ૧
સીતા સ�હત, કપીઅન સમેત, ગમન અવધ�ુર� ક�નો;
�ુલસીદાસ ભરતજનની સમેતહ�, �ુરવાસી કો �ુખ દ�નો ... ૨
૧. નાનો ભાઈ



ૐ
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420. કોન �દશા સે આયો પવન �તુ
રાગ - સારં ગ (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૯૦)

કોન �દશા સે આયો પવન �ુત, કોન �દશા સે આયો;
ઉ�રા ખંડ અયોધ્યા નગર�, �ચત્ર�ુટ સે આયો ................ ટ�ક
કોનક� �ુત્ર કોનક� પાયક૧, કોન હ� �ુંવર પઠાયો;
�જિનકો �ુત્ર રામ� ક� પાયક, લછમન �ુંવર પઠાયો ...... ૧
કહાં તેર� રામ કહાં તેર� લછમન, કહાંસે �ુ�દ્રકા લાયે;
બનહ�મ� રામ બનહ�મ� લછમન, બન સે �ુ�દ્રકા લાયે ........ ૨
કોનક� સતસે સાગર ઉતર� , કોન સંદ�શો લાયે;
સીતા ક� સતસે સાગર ઉતર� , રામ� સંદ�શ લાયે ............... ૩
એહ� �ુની બચન સીતા બનચરકો, નૈનોમ� નીર ભરાયો;
અબ � ન સોચ કરો મેર� માતા, રામ� સ�હત દલ આયો.. ૪
રાવણ માર� અભય લઈ ��, રામ� આજ્ઞા ન�હ પામી;
�ુલસીદાસ મા�ુત �ુત મ�હમા, સોવત િસ�હ જગાયો ...........૫
૧. િસપાઈ
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421. આજ દશરા કો �દન નીકો
રાગ - સારં ગ (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૯૧)

આજ દશરા કો �દન નીકો, આજ દશરા કો �દન નીકો;
શ્રી �ગરધર લાલ �વારા ખોસે, બન્યો ભાલકો �ટકો .... ટ� ક
વ્રજનાર� દ� ખન કો આયી, લાલ બન્યો હ� નીકો;
પરમાનંદ દાસ કો ઠાકોર, �ુગ �ુગ કો �ુખ દ�જો ....... ૧

422. કહો કપીરાજ કહાં �� ક��
રાગ - સારં ગ (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૯૨)

કહો કપીરાજ કહાં �� ક��, કહો કપીરાજ કહાં �� ક��;
રાવણ અ�ુજ િમલન આયો હો, �ુમિત કર� મિત દ�� ....

ટ� ક

�ુનહો સ્વામી એહ મત હમારો, શ�ુ ન�હ િવ�ાસ;
શ�ુ �ાન જો ક�ુ ં પૈઇએ, તાકો ક�� નાશ ........................

૧

સહજ �ું ભાવ અ�ર�ુલ રાક્ષસ, અહ� રાવણ કો ભાઈ;
તહાં સે િનકટ � ુમ્હાર� આવત, મ� પે સહ્યો ન �યી ............ ૨
હ�ુમત
ં કહ� �ુનો કિપરા�, �ુ ં �નો એહ આયો;
વાલી વ�ધ્ય �ુિતલક દ�યો તો કો, સો સ�ધ્યો ઇન પાયો .... ૩
પવન �ુવન લૈ આયે િવભીષણ, દ�યો લંકા કો રાજ;
અગ્ર ક� સ્વામી ઉદાર િશરોમણી, તહાં �બ�ુડ ક� લાજ .......... ૪



ૐ
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અનંત � ૂર



423. �ષ્ૃ ણદાસનો રાસ
(નાદબ્રહ્મ પદ-૬૯૪)
સાખી

મોર �ુગટ િશર પર ધય�, �ુખ મોરલી ઘનઘોર;
�દ
ંૃ ાવનક� �ુંજમ�, � � �ુગલ �કશોર ....................

૧

કહાન બ�વત બાં�રુ �, ગોિપઅન ક� �કરતાલ;
કોન કોન ચ�રત્ર ખેલહ�, જહાં બાલપન ગોપાલ ......

૨

છંદ

હિન હાં ર� �ુંજમ� ઠાડ� મોરા�ર, મનોહર �ુરલી અધર કર ધાર�;
હિન હાં ર� ક�સર િતલક બનાયો, મક્રાર �ુંડલ મન ભાયો ....

૧

મક્રાર �ુંડલ મન ભાયો, મોર �ુગટ િશર પર ધર� ;
ચરણે �ુ� ૂર કાછ કટ� ત્રઠ, મોહન માલા ઉર લળે ............. ૨
શ્યામ �ુદર
ં બેન બ�વે, �ુનત સબ પરવશ ભયે;
ગોપી મોહ� જલ � ુમ પ�ુ પક્ષી, વ્રજનાર� કો મન હર� ........ ૩
આયે ગોપી િમલે મોહન, કામની કાર જ સર� ;
�ૃષ્ણદાસ પ્ર�ુ અિત િવરા�જત, કો�ટ કામ લજ્� હર� .......... ૪
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ૐ





અનંત � ૂર



સાખી

�દ
ંૃ ાવન સધન �ુંજમ�, ઠાડ� દ� વમોરા�ર;
�ુરલી મ�ુર બ�ય ક�, બોલ લૈ વ્રજનાર� ................ ૩
સબ સખી બનમ� ગયી, જઈ ભેટ� �ુગદાધાર;
આયી સબ ચરણે પડ�, દ� ખી શરદ િનશા ઉ�જયાલી ... ૪
છંદ

હિન હાં ર� શરદ િનશા ઉ�જયાલી, વનમ� ઠાડ� �ુંજ�બહાર�;
હિન હાં ર� �ુરલી મ�ુર બ�યી,
વ્રજવ� ૂ શ્રવણ �ુનત ઊઠ� ધાયી ..........

૫

વલણ

ઊઠ� ધાય વ્રજવ� ૂ શ્રવણ �ુનીક�, � ૂવન કમર્ ઉન સબ ત�;
ગોપી ભયી હ�ત �ચ� કામ આ� ુર, ઉલટ� આભ્રણ �ગ સ� ....

૧

એક એક લોચન દ�યો �જન, એક �જન �બન ચલી;
કમલ�ુખ હ�ર દશ્યા �ુ,ં પ્રીત મન ઉપ� ભલી .....................

૨

નંદનંદન ચરણ વંદન, મો�હત ગો�ુલ નાર�;
ગોપી આયે સન્�ુખ રહ� ઠાડ�, દ� ખી શરદ િનશા ઉ�જયાલી ......

૩
→



ૐ
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અનંત � ૂર



સાખી

શરદ રહ�ણી �દાવન,
ંૃ
� ૂય� વંશ મોરા�ર;
હ�ર દશર્નક� લાલસા, િમલી આયે સબ વ્રજનાર� .....

૫

ચાલ

વ્રજનાર� સબ િમલી આયે, દ� ખન પિત �દવરાયે;
સો તો ના�હ િત્ર�ુવન ઐસે, રિવ કો�ટ મદન શ્યામ �સે ...

૧

હ�રક� મસ્તક �ુગટ �બરા�, દ� ખલે �િધયારો ભાં�;
�ુંડલ લ્હ�ક� દોઉ કાને, રિવ ઉદય કો�ટ કો�ટ સમાન ..........

૨

હ�રને કંઠ� બની બનમાલા, પહ�રન પટ પીત ગોપાલા;
��ુ�લએ �ુ�દ્રકા શોહ�, દ� ખી �ુરપિતકો મન મોહ� .............

૩

નટ વેષ ધય� જ�ુરાયે, વ્રજ�ુદર�
ં
દ� ખન આયે;
વ્રજનાર� સબ િમલી આયે, દ� ખન પિત �દવરાયે ............
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ૐ



૪



અનંત � ૂર



સાખી

નટવર વેષ �ગ�રધર ધય�, બા� વે� ુ રસાલ;
આયી તહાં સબ ગોિપકા, તબ બોલે મદન ગોપાલ ... ૬
છંદ

હિન હાં ર� દ� ખત �ઢ�ગ વ્રજબાલા, ઉન સંગ બોલે મદનગોપાલ;
ુ �� આયી,
હિન હાં ર� અધર્ િનશા �મ
� ુમ તો નંદ� વેદ �ુિત ગાયે .....

૬

વલણ

નંદ�યાઁ વ�ુ �ુિત વેદ ગાયે, �ુલ વ� ૂ �� પિત ત�;
લોક માંહ� કલંક લાગે, પર �ુ�ુષ તા�ુણી ભ� ................

૪

�ુમ �ઓ ભામંની ઉલટ� સબ �ૃહ,� �ુગત ન�હ ઈન બાિતયાં;
ું
પિત �હારો
પંથ �ુએ, �મ �ુગ ગયી રાતીયાઁ ..............

૫

�ુલ વ� ૂ એહ ધમર્ ના�હ�, કહ�ત શ્યામ તમાલ �ય�;
ઐસે િનષ્�ુર વચન ગોપાલ બોલે, દ� ખી �ઢ�ગ વ્રજબાલા ....

૬

→



ૐ
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અનંત � ૂર



સાખી

�ઢ�ગ �ઢ�ગ ગોપી દ� ખક�, બોલે વ્રજક� રાજ;
� ુમ દશર્ન પાયો હમ તણો, અબ અપ અપને ઘર �વ ...

૭

ચાલ

ુ માનો ની િશખ હમાર�;
ઘર �ઓ સકલ વ્રજનાર�, �મ
�ુમ કમર્ ધમર્ સંસાર�, ભજો એક �ુ�ુષ � ુમ નાર� ...................

૫

�ુમ વેદ ઉપિનષદ ક��, નીજ પિતકો આદર દ��;
ઐસી �ુની પ્ર�ુ�ક� બાની, તબ ગોપી ત�ુણી િવલસાની ........

૬

છંદ

હિન હાં ર� િવલસી વચન કહ� ગ્વાલની,
ઐસૌ તેર� �ુગત ન�હ વનમાલી;
હિન હાં ર� વન�બહાર� લાલ �ુગત ન�હ,
િનષ્�ુર વચન ન બોલના ..................

૭

�ુરતી નાથ સકંધ ધર �ુ�, �ૃષ્ણ હમ સંગ ખેલના;
હમ છાંડ� �ુત પિત િવપન આયે, આશ � ં ૂ લગી લાડ�લે ..........

૮

દહો િમલી મ�ુપાન મોહન, ચાલ અપની છાંડ� દ� ;
હમ �ય ક� સે ઉલટ� અમ �ૃહ,� પ્રાણ ત�ુ ં દધી દાંનીયા ...........

૯

િવલસી વચન ગોવાલની બોલે, �ુની ગોિવ�દ �ુખ બાનીયાઁ;
િવલસી વચન કહ� ગ્વાલાની, ઐસી તેર� �ુગત ન�હ વનમાળ ...
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ૐ



૧૦



અનંત � ૂર



સાખી

િવિવધ વચન ગ્વાલની કહ�, �ૃપા �� ન કરો હ�ર;
ું
હમ આયી ચરણ શરણે �હારો,
તબ ગોપી બોલી હસી કર�.. ૮
ચાલ

તબ ગોપી હસી કર� બોલી, હમ � ુમ �ું લજ્� ખોલી;
હમ �ણ્યો િત્રભોવન રાય, તહાં થે �ુત પિત છાંડ ક� આયે
ગોપી ક� �જયા ક� �ની, �દાવન
ંૃ
લીવા ઠાની ........................

૭

છંદ

હિન હાં ર� હસે જો દયાલ મોરા�ર, તબ બોલ લૈ સબ વ્રજનાર�;
હિન હાં ર� રાસ મંઢલ પ્ર�ુ�એ �કનો,
િમલી �ુવત
ં ી કો સબ �ુખ દ�નો ......

૧૧

વલણ

�ુખ�દયો ગોપીન રાસ રં ગ રચી, વ� ૂ વ� ૂ પ્રિ� વ�ુ ધર� ;
ભય� રસમ� મગ્ન ક્ર�ડા કામની કારજ સર� ,
અ�ુર મ�ુર રસ પાય પીવે ......... ૭
ક��લ � ૂતલ �ુ�ચ રચે, ભોમ રા�જત કનકમ�ણમ�;
પાંચ સ્તંભ �ઢ�ગ �ઢ�ગ ખચે, �ુખ �દયો ગોપીન રાસ રં ગ રચી ...

૮

ચંદ્ર ગગનન �ું થ�ક્ત હો રહ્યો, સકલ અબલા મન વસે;
કહત �ૃષ્ણદાસ �ગરધર, દયાિનિધ મોહન હસે ..................... ૯



ૐ
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અનંત � ૂર



424. �લુ સીદાસનો રાસ
(નાદબ્રહ્મ પદ-૬૯૫)
સાખી

કહ� �ુલસી રં ગ ઉપન્યો, માર� હ�યે હષર્ અપાર
વે� ુ �ુની વ્હાલા તણી, ત્યાં વ્રેહ પામી વ્રજનાર
ચાલ

ત્યાં વ્રેહ પામી વ્રજનાર જો, મન માંહ� કર� ર� િવચાર;
ચાલો વ્રેહની જોવા જઈએ, સખી સવ� સંચરા થઈએ ......

૧

આવી શરદ �ુનમની રાત, રમવાને વ્હાલાની સાથ;
કા�લ�દ� તે જમના પાસ, શામ�લયે તે માંડ�ો રાસ ..........

૨

હ�ડાંમાં હષર્ અપાર, જોવાને મનડાં થાય;
મોહન �ુખ �ુરલી વાગે, તેની � ૂન ગગનમ� ગા�;
એ વે� ુ વાયે વનમાલી, ત્યાં જોવાને સવ� ચાલી .............
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ૐ



૩



અનંત � ૂર



સાખી

જોવા �દવરાયને વ્રજવિનતા સૌ ધાય
ુ સી રં ગ ઉપ�, ત્યાં રં ગ ઘણેરો થાય
કહ� �લ
ચાલ

ત્યાં રં ગ ઘણેરો થાય, કોઈ મં�દરમાં ન રહ�વાય;
કોઈએ �ુક� તે �ુલની લાજ, તે િત્રકમ તાર� કાજ ............... ૪
કોઈએ ભોળવ્યા ભરથાર, કોઈએ વાયો સૌ વહ�વાર;
એક� રોક� રાખી રામા, સ�ુ પહ�લી પહ�ચી શ્યામા ..............

૫

એક ન્હાતી ચાલી નાર, તેને લજ્� ન�હ લગાર;
એક� અવળ� પહ�ર� ચોળ�, એમ ઠામ ઠામ થઈ ટોળ� .......... ૬
સાખી

આ�રુ થઈને નાથ�, મેલી �ુલની લાજ
કહ� �ુલસી સંગ ઉપ�, કોઈને હાથ ન લાગે કામ
ચાલ

કોઈને હાથ ન લાગે કામ, જોવાને �ુદ�ર
ં
શ્યામ;
ચાલો જોવા જઈએ બેની, આપણે વાત ન કર�એ કોઈની .... ૭
કોઈએ એક જ �� �ખ, તે તો વાંસલડ�નો વાંક;
અબલા સ� શણગાર, મન થોભે ન�હ લગાર .................... ૮
દોડંતી �ાસ ન ખાયે, સખી � �મ તે તેમ ધાયે;
� ૃન્દાવન લાગી લાર, �ણે હરણાં વ�ટયાં ફાળ ............... ૯
→


ૐ
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અનંત � ૂર



સાખી

સ�ય
ુ ે પોતી પ્રેમની, સ�યર સઘળ� સાથ
ુ સી ��ું થ�ુ,ં હવે નયણે નીરખ્યાં નાથ
કહ� �લ
ચાલ

હવે નયણે નીરખ્યાં નાથ, વ્હાલા �ુ ં કર�એ વાત;
�ુખ દ� ખીને મોહ જ પામી, સ�ુ વ્રેહની તે વેદના વામી .....

૧૦

દ� ખીને તે દ� વમોરાર, હ�ડાંમાં હષર્ અપાર;
પ્ર�ુ રમાડોની હવે, અમો આવ્યા તે સૌ ભાવે;
આજ એવા તે રં ગ રમાડો, મને � ૃન્દાવન દ� ખાડો ............

૧૧

સાખી

વચન �ુણી વિનતા ત�ુ,ં િવઠ્ઠલ બોલ્યા એમ
કહ� �ુલસી આ રાતમ�, તમે સવ� આવ્યા ક�મ
ચાલ

તમે સવ� આવ્યા ક�મ, નર �ુ�ા�ુ ં લી�ું નેમ;
�યાર� પરણ્યો � ૂછસે પેર, ત્યાર� ક�મ જવાશે ઘેર ..............

૧૨

એમ બોલ્યા શ્રી મહારાજ, અહ� આવ્યા શાને કાજ;
તમે રાખો ધણી�ુ ં ધ્યાન, એમ �ુકતા તે જો માન ............

૧૩

સખી માનો ની વાત અમાર�, ઘર �ઓ સકલ વ્રજનાર�;
એમ લજ્� લોકમ� લાગે, પછ� ભાર તમારો ભાગ ............
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ૐ



૧૪



અનંત � ૂર



સાખી

મોહન �ુખ એમ ઉચર� , ની�ું ભાળે નાર
કહ� � ુલસી આ રાસમ�, ઓછો આ અવતાર
ચાલ

હવે ઓછો આ અવતાર, �ુખ બોલે ન�હ લગાર;
અમો આ�ુર થઈને આવ્યાં, પણ � ૂધરને ન�હ ભાવ્યાં ........ ૧૫
કોની સૈયર શી પેર કર�એ, મત ઘેર જવાનો ધર�એ;
કહોની ક�મ જવાએ ઘેર, તાર� નીકળ�ું ન્હો�ું ઘેર ..............

૧૬

આપણે આવ્યાં વનમાંહ,� એને ના ર� આવ્�ું કાંઈ મનમાં;
આ તન તજ�ું એ સા�ંુ , સ�ુ કહ�શે એ વા�ંુ ......................

૧૭

સાખી

ગોપી કહ� �ગ�રવર ધરને, મનમ� મોટ� આશ
�ુલસી ર�ઝયા નાથ �ુ,ં હવે રમો ને વળ� રાસ
ચાલ

રં ગ રમવાતે રિસયો બોલ્યા, સખી સ�ન
ુ ા પાત્ર ખોલ્યાં;
ગોપીના મનની �ણી, વ્રન્દાવન લીલા ઠાની .................

૧૮

રજની ક�ધી ષટ માસ, રમવાને રં ગ િવલાસ;
ત્યાં તાલ પખાવજ વાગે, �ડો �ુદ�ર
ં
શ્યામ �બરા� ..........

૧૯

�ુખ મોહન��ુ ં િનરખી, ગોપી હ�ડાંમાં હષ�;
હ�ડાંમાં હષર્ જ પામી, મને મળ્યા �તયાર્મી ....................



ૐ



૨૦

→

417



અનંત � ૂર



સાખી

� ૃન્દાવનની �ુંજમ�, બા� વે� ુ રસાલ
�ુલસી હ�ર �ું રાસ રમે, ત્યાં તો ગોપી ને ગોવાલ
ચાલ

રમે ગોપી ને ગોવાલ, �ડા દ�સે ઝાક ઝમાલ;
�ડા રં ગભયાર્ રણછોડ, ગોપીના પહ�ચ્યા કોડ .................

૨૧

અબલા થઈ આધીન, ત્યાં મોહ્યાં ખગ � ૃગ મીન;
મોહ્યાં વનને વેલી, ગોપી રમે ગોિવ�દ ઘેલી;
મોહ્યા નરને નાર, િત્રકમ�ુ ં તેજ અપાર ..........................

૨૨

સાખી

તેજ તમા�ંુ જોઈને, હ�ડ� હષર્ ન માય
કહ� �ુલસી રં ગ ઉપ�, મન�ુક્ત કોઈ ન થઈ
ચાલ

મન�ુક્ત કોઈ ન થાય, એવો રાસ રમે જ�ુરાય;
આવી સવ� દ� વતા ભાળે , ત્યાં ઈન્દ્ર િવમાન ન ચાલે ..........

૨૩

કરજોડ� રહ્યો તે કામ, આધીન થયો તે ઠામ;
િત્રકમ�ુ ં દ� ખી તન, �ુિનજનના �ટયાં ધ્યાન ....................

૨૪

જોવા શંકર આવ્યાં ઊઠ�, બ્રહ્માની તાડ� �ટ�;
મોહ્યા ધરતીને આકાશ, મોહ્યા મોરકલા �ુરવાસ ...............
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ૐ



૨૫



અનંત � ૂર



સાખી

� � ત� આ રઢમ�, માયા �ુક� મોહ
કહ� �ુલસી આ રાસમ�, � ૃપ્ત ન થયાં કોઈ
ચાલ

હવે � ૃપ્ત ન થાયે કોઈ, મોહ્યાં પ�ુ પંખી �ુખ �ુવે;
મોહ્યાં મોરકલા બ�ુ માડ�, ગૌ ધાવતાં વાછ�ંુ છાંડ� .....

૨૬

મોહ્યાં શિશ �ુરજ ને તારા, તે થ�ક્ત થયાં ર� �બચારા;
મોહ્યાં મકર્ ટલાં વનમાંહ�, ઘ�ુ ં �ુદ� ને �ંદ� ત્યાંહ�;
મોહ્યાં સ�ુ વ્રન્દાવન, ધન્ય ધન્ય તે �ુગ�વન .......... ૨૭
સાખી

ધન ધન દ�નાનાથને, � ૂર� મનની આશ
કહ� � ુલસી ��ું થ�ુ,ં હવે હ�ર રમાડો રાસ
ચાલ

હવે હ�ર રમાડો રાસ, અબલાં ને પહ�ચી આશ;
�ડાં રં ગ રમાડો ર�તે, પાત�લયા � ૂરણ પ્રીતે .............

૨૮

ગોપીને લાડ લડાવે, વ્હાલો એવા બ્રહ્મ જગાવે;
અબલા આનંદમ� �લે, તે� ુ ં રોમરોમ �ગ ખીલે ........ ૨૯
દ� ખીને ત્યાં લીલા લ્હ�ર, કોઈ જવા ન તાક� ઘેર;
એમ લાગ્યા મોહનાં બાણ, િવ�ધાયા તનમન પ્રાણ ....... ૩૦



ૐ



→
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અનંત � ૂર



સાખી

મનમ� મહા આનંદ ઉપન્યો, �ુખ પામી ઘ�ુ ં �ુદર�
ં
� ુલસી રસ �મ્યો ઘણો, ત્યાર� �તધ્યાર્ન થયા હ�ર
ચાલ

હ�ર �તધ્યાર્ન થયાં ર� , ગોપીના પ્રાણ ગયાં ર� ;
મને મેલી ગયાં મહારાજ, મનમ� રહ� મોટ� દાઝ ..............

૩૧

હવે ક�મ કર� કહ�વાય, મન આ�ુલ વ્યા�ુલ થાય;
��ુડા નયણે ધાર, �ણે � ૂટયાં મોતીના હાર ................

૩૨

વ્યા�ુલ થઈ વ્રજનાર�, �ું ભણી સ�નહાર;
આ�ું � ૃન્દાવન �ુખકાર�, દ� ખી �ુઃખ પામી વ્રજનાર� .........

૩૩

સાખી

ૂ � વિનતા, �ાં જડ� ન�હ ભાળ
વન વન �ંઢ
�ુલસી �ુદન એમ ઉપ�, તે ત�ને ગયા ગોપાલ
ચાલ

તે ત�ને ગયાં ર� ગોપાલ, અબલાને ઊઠ� ઝાળ;
ૂ � વનવન વેલી .....
દ�નાનાથ ગયાં ર� મને મેલી, ગોપી �ંઢ

૩૪

શ્યામ�ળએ �ુખ દ� ખાડ�, મારા પ્રાણ ગયાં છે કાઢ�;
સખી � ૃક્ષને � ૂછવા �એ, ક� દ�ઠાં તે �દવરાય;
એ તો � ૃક્ષને � ૂછે બાઈ, તમે શીદ રહ્યાં સોહાય ................

420



ૐ



૩૫



અનંત � ૂર



સાખી

ટોળે વળ� ત્યાં ટળવળે , નાથ િવજોગે નાર
�ુલસી રડતાં સૌ ફર� , આવ્યાં � ૃન્દાવન મોઝાર
ચાલ

આવ્યાં � ૃન્દાવન મોઝાર, �હ� રમતા દ� વમોરાર;
આપણને મેલ્યાં ઉવેખી, તરછોડયાં અવ�ુણ દ� ખી ............. ૩૬
પહ�લાં તે લાડ લડાવ્યાં, વળતાં તે વા�ંુ રડાવ્યાં;
મોરલીએ મોહ પમાડ�ાં, ક�ડ� લઈને એમ પછાડ�ા ..........

૩૭

આપણને ઉવેખ્યાં નાથે, રાધા�ને લીધાં સાથે;
રાધા�એ મોટમ આણી, �ુ ં તો મોટ� મોટ� પટરાણી ..........

૩૮

સાખી

રાધા મન મોટમ કર� , �ણે દ�નદયાળ
�ુલસી રિસયો એમ કહ�, તમો વળગો આણી ડાળ
ચાલ

તમો વળગોને આણી ડાળ, પછ� વહ�ને ગયાં ગોપાલ;
મોહન�એ મેલ્યાં રોતાં, રાધા હ�ડ� વનવન જોતાં ............

૩૯

હ�ર કહ�તાં હ�� ું ન ફાટ�, ખો�ુ ં કંચન કાચને સાટ� ;
મ� તો મનમ� આણ્યો અહંકાર, તે ત�ને ગયાં ગોપાલ ....... ૪૦
સખી આવી મળ્યા સ�ુ ત્યાંહ�, રાધા� દ�ઠાં વનમાંહ�;
�ું તો બ�ુ ં ર� હતી એમ વ્હાલી, વનમે મેલી ક�મ ટાળ� ......



ૐ



૪૧

→

421



અનંત � ૂર



સાખી

�ુઃખણી �ુઃખણી ટોળે મળ�, �ુદન કર� અપાર
� ુલસી �ુસણી રાિધકા, પ્રાણ ત�ુ ં આ વાર
ચાલ

કહ� છે પ્રાણ ત�ુ ં આ વાર, દ� ખીને �ુઃખ અપાર;
એક ગોપી ખાએ ફાંસી, એક કહ� � ું ક�મ િવમાશી ..............

૪૨

એક જમનામ� ઝંપલાવે, એક કહ� �ું ક�મ ઘેલી થાયે;
બાઈ પ્રેમ હશે કંઈ �યાર� , દ�નાનાથ મળશે ત્યાર� ;
પાત�લયો પ્રગટ થાયે, કંઈ કર�એ તે જ ઉપાય ................

૪૩

સાખી

સ�ુ સૈયર ટોળે વળ�, મન િવચાર� વાત
પ્રેમ િવના ન�હ પ્રગટ�, � ુલસીનો રિસયો નાથ
ચાલ

�ુલસીનો રિસયો નાથ, તે તો હ�તે આવે હાથ;
બાઈ રાસ રમાડોની હવે, દ�નાનાથ પધાર� ભાવે .............

૪૪

રાધાને કરો રણછોડ, સ�ુ ગોપી રહો કરજોડ;
�ડ� રમત માંડોની એમ, દ�નાનાથ પધાર� �મ ...............

૪૫

આરાધો એક મન, તો આવે �ુગ�વન;
હવે નાયક થઈ ને નાચો, દ�નાનાથને સવ� �ચો ..........

422



ૐ



૪૬



અનંત � ૂર



સાખી

નાયક થઈને નાચ્યાં, વ્રેહભર� વ્રજનાર
�ુલસીના શ્યામ રહ� ન શ�ા, ત્યાં પ્રગટયા દ� વમોરાર
ચાલ

હવે પ્રગટયાં દ� વમોરાર, ત્યાં ભેટ� � ૂધરને નાર;
સબ મોતીડ� વધાવે, ઘ�ું હ�ત હ�યામ� આવે ...............

૪૭

બાઈ પ્રેમ હતો ત્યાર� પામી, મને મળ્યા �તયાર્મી;
અલબેલાં ને પહ�ચી આશ, રાસ ગાવે � ુલસીદાસ ...... ૪૮
એ તો હ�ર રાધાનો િવલાસ, સાંભળે તેને વૈ�ુંઠ વાસ;
રાસ શીખે � નરને નાર, તે તો �ટ� ભવસંસાર ........



ૐ



૪૯
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અનંત � ૂર



425. પંચ અધ્યાયનો રાસ
(નાદબ્રહ્મ પદ-૬૯૬)
સાખી

શ્રી �ુ�ુને ચરણે ન�ુ,ં માં� ુ અ�ખલ જ્ઞાન પ્રકાશ;
�ૃષ્ણકથા જશ બોલ�ુ,ં હ�ર રમ્યા ક્ર�ડા રાસ .................... ૧
શ્રી ભાગવતની કથા પાવન, દશમ સ્કંધે �હ;
પગ્ધ અધ્યાય પર��ક્ષતને કહ્યા, શ્રી �ુક� બોલ્યા તેહ ...

૨

તે કથા િવસ્તારવા, માર� હ�યે હષર્ અપાર;
તે માટ� �ુ�ુને ચરણે ન�ુ,ં અ�ખલ જ્ઞાન પ્રકાશ ...............

૩

અ�ખલ જ્ઞાન ઉચ્ચારતાં, પિતત પાવન થાય;
�ૃષ્ણ ભરથારને પામવા, ગોપી વ� ૂ �ગ�ર� ને ધાય ......
ચાલ

હાં હાં ર� ગોપી વ� ૂ �ગર�ને ધાય, � ૂ� કર�ને લાગ્યાં પાય;
માર� વરવાં છે વનમાલી, તમે �ૃપા કરો �ૃપા� .............
દ� વીએ દ�ધાં આિશષ, વર હોજો શ્રી �ુગદ�શ;
આવ્યાં વર તે �ુફલ કરવાં, હ�ર ભ�ક્ત તણો ભાવ જોવા;
આવી ઊભાં તે જ�ુના તીર, અબલાનાં હયાર્ ચીર ...........
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૧

૪



અનંત � ૂર



સાખી

ચીર ચોર� કદમે ચઢ�ાં, વ્યવ્હળ થયાં વ્રજનાર;
હ�ર આપો તો નીસર�એ, એમ કહ� સકલ વ્રજનાર ....... ૫
ચાલ

હાં હાં ર� જલ મધ્યે રહ� વ્રજનાર, કરજોડ� કર� નમસ્કાર;
તમે આપોની ચીર પ�રધાન, સ્વામી માગ�ું એટ�ું માન .....
ત્યાર� હસીને બોલ્યાં ભગવાન, તજો દ� હત�ુ ં અ�ભમાન;
તમો લજ્� તે લોક િનવારો, ઉઘાડ� �ગે પધારો;
હ�રએ �મ તેડ�ાં તેમ �એ, મન હષ્યાર્ તે �દવરાય .......... ૨
સાખી

અબલા મન આનંદ ઘણો, વર પામી �ુગ�વન;
એક રાિત્ર રમવા તણો, હ�રએ આપ્�ુ ં સતવચન ........ ૬
ચાલ

હાં હાં ર� એક શરદ િનશા અિત સોહ�, દ� ખી �ુિન જનના મન મોહ�;
ઊગ્યો � ૂરણ કલાનો ચંદ્ર, વ્રન્દાવન નાથ િનરં ઘ્ર ........
ત્યાં શીતલ પવન �ુગધ
ં , વાયે િત્ર�ુણવા િનબ�ધ;
દ� ખી િનમર્લ �યોત આકાશ, રમવાને રાસ િવલાસ ..........

૩
→



ૐ
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અનંત � ૂર



સાખી

મધ્ય િનશા મોહન ગયા, � ૃન્દાવન મોઝાર;
તે રજની ને સંભાળતા, � વર આપવો વ્રજનાર ......

૭

મ�ુરો શંખ વગાડ�ો, મોહ્યાં ત્રણ ભોવન;
વ્રજનાર� િવહવળ થઈ, તેનાં આક્રંદ થયાં મન ........

૮

ચાલ

હાં હાં ર� વ્રજનાર� િવહવળ થાયે, તેણે મં�દરમાં ન રહ�વાય;
એક �ુંદલ પહ��� ુ ચરણે, એક� � ૂ�ુર ઘાલ્�ુ ં કણર્ .........
એક હાર ભેરવ્યો હાથે, એક� કંકણ �થ્ં ૂ �ું માથે;
એક� પહ�ર� અવળ� ચોર�, એક� �ું�ુમ કાજલ રોળ� .....
એક� લોચન ���ુ ં એક, એમ િવસર� �ગ િવવેક;
સવ� છાંડ�ો �ૃહ વ્યવહાર, િવસયાર્ પિત પ�રવાર .....
સવ� ચાલ્યા વન મોઝાર, �ણે કામ થયો અસ્વાર;
શ્યામાદલ સંગ િવશાળ, જઈ ગઢ વ�ટયો ગોપાલ .........
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૪



અનંત � ૂર



સાખી

હ�ર માયા�ુ ં બલ �ૂએ, ગોપી ન �ણે મમર્;
પ્રેમદા પર સંગે રમે, � ડરતી �ૃહના કમર્ ................ ૯
�ુવત
ં ી �ૂથ મળ્�ું બ�,ુ તે દ� ખી વ્રજરાજ;
ગો�ુલમાં સ�ુ �ુશલ છે , તમે વન આવ્યાં કોણ કાજ ... ૧૦
મધ્ય િનશા ગયી મા�ુની, તમને ઘટ� ન�હ એહ;
િપ�ુ પોતાનો પરહર�, વન નીસયા� તેહ ................... ૧૧
�ધ દ�રદ્રી રોગીઓ, યધિપ હોય ભરથાર;
પિતવ્રતા છાંડ� ન�હ, જો હોય �ુલવંતી નાર ..............

૧૨

ભામની ભોવન િવશે રહો, ધમર્ તમારો એહ;
જઈ સ્વામીની સેવા કરો, સાધન સઘળાં તેહ ...........

૧૩

ચાલ (રાગ - ક�દારો)

તમે ક�મ આવ્યાં વ્રજનાર, મં�દર પરહર�;
પરહયા� નાનેરાં બાલ, હો વ્રજની �ુદર�ઓ
ં
.......................................... ટ�ક
મધ્ય િનશા �ડાં મં�દર ત�ને, આવ્યાં છો વનમોઝાર;
એક એક પે દ�સો છો �ડાં, છો �ુલવંતી નાર ... એમ બોલ્યા હ�ર ..........

૧

વેદ �ુરાણમાં �ુન્યો હશે, �ીઓને ભજવા કંથ ર� ;
ધમર્ તમારો તમને કહ�એ, �ૂઓની િવચાર� �ચ� ... એમ બોલ્યા હ�ર ..... ૨
મન�ું િવમાસી ગોપી અબલા ઊભાં, તમે �ું કહો છો પ્રાણ �વન;
અમે ભ�એ વનમાલીનો વ્હાલો, એમ િવનવે ગોપી...જન વ્રજની �ુદર�
ં
.. ૩

→



ૐ
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અનંત � ૂર



સાખી

વચન િવષ્�ુના સાંભળ�, વ્યા�ુલ થઈ વ્રજનાર;
ગદ્દગદ્દ કંઠ� હિવ થક�, તેને નયણે વહ� જલધાર .......... ૧૪
મોહસાગરમ� તે પડ�, નાર� થઈ િનરાશ;
�ણે દિધ સાગર ઉલટ�ો, જલ વ્યાપ્�ુ ં ર� આકાશ ...... ૧૫
ૂ તા, થોભ દ�યો હ�ર નાવ;
તે જલ મધ્યે �બ
પ્રીત વચને ગોપીના �ુણી, �ણ્યો િન�લ ભાવ ......... ૧૬
અિવલોક �તગિત, સ્નેહ થશે િનવાર્ણ;
પ્રેમદા પાછા ન�હ ફર� , તત્ક્ષણ તજશે પ્રાણ ................ ૧૭
ચાલ

હાં ર� ત્યાર� હસીના બોલ્યા જ�ુરાય, અબલા મન હષર્ ન માંય;
ત્યાં મંડપ રાસ રચાયે, તેની શોભા કહ� નવ �ય;
�ુખ પામ્યા િવિવધ િવલાસ, પછ� રમવાને માંડ�ો રાસ ..........

૪

સાખી

અબલા એક એક મ�, મધ્યે નાથ િનરં ઘ્ર;
બેઉ ઘટમ� પ્રિત�બ�બ ભાસ્યો, �મ જલ મધ્યે ચંદ્ર .........

૧૮

ચાલ

હાં ર� બ�ુ �પ ધ�ુ� તેણીવાર, તેની શોભાનો ન�હ પાર;
તેની શોભા કહ� નવ �યે, �મ સાગર લ્હ�ર સમાય ................
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૫



અનંત � ૂર



સાખી

ક�દારો જબ ક��એ, �ુખે જપીએ રામ;
ઔર રાગ સબ દ� વતા, માર� ક�દારો ભગવાન ..... ૧૯
શોભા શી બની ક�,ુ ં કહ�તા ન આવે પાર;
�પ ધ�ુ� રાધામાધવે, તેનો િવસ્તા�ંુ શણગાર ...... ૨૦
ચાલ

હ�ર�ુ ં વન ઘનશ્યામ �બરા�, ��ુ ં વૈ�ુયર્મ�ણ�ુ ં ભાસે;
હ�રને પીતામ્બર તન શોહ�, ત્યાં અમર મન મોહ� ....................
હ�રને ચરણે � ૂ�ુર સાર, શ્યામા ઝાંઝરનો ઝંકાર;
હ�રને �ગે બાં�ડું લી િવશાલ, શ્યામા કર કંકણ રં ગ લાલ .....
હ�રને ઉર લટક� વનમાલા, શ્યામા �ુક્તા દામ પરવાળાં;
હ�ર�ુ ં િનરખી વદન િનરં ઘ્ર, �ણે ઊગ્યો �ુનમનો ચંદ્ર ..........
હ�રને કાને �ુંડલ લટક�, શ્યામા ઝાલ અ�ુપમ ઝલક�;
હ�રના લોચન અમ્�ુજ રાતાં, શ્યામા � ૃગનયની મદમાતા .....
હ�રને મોર ચં�દ્રકા માથે, શ્યામ શીશ �લ સર�થ
ં ૂ ;ે
નખિશશ િસ�� ુ શોભા અપાર, ક�ધો સંક્ષેપ િવસ્તાર;
હ�રના ચરણ કમલ બ�લહાર�, �યે રામભક્ત બ�લહાર� ..........

૬
→



ૐ
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અનંત � ૂર



સાખી

એક એક ગોપી બીચ બીચ માધવ, રચ્યો રાસ િવહાર;
હાથ જોડ� હ�ર સંગે રમે, પહ�યા� �ુલમ�ણના હાર ....

૨૧

ચાલ

હાં ર� પહ�યા� �ુરમ�ણના હાર, એમ રચ્યો રાસ િવહાર;
અબલા મન હષર્ અપાર, ત્યાં વત્ય� � �કાર ...........
વાજ�ત્ર વાગે બ�ુ રં ગ, ઉપ� બ�ુ તાન તરં ગ;
હ�ર કંઠ� ઘાલી બાંહ,� �ણે િવજ થઈ ધનમાંહ� .............
ત્યાં થૈ થૈ કર બોલે, િત્રભોવનમાં ન�હ કોઈ તોલે;
ત્યાં �ુઘ
ં ર�નો ઘમકાર, પાયે � ૂ�ુરનો ઝંકાર .............
ત્યાં કંકણ �ુડ� ખલક�, રાખલડ� મસ્તક� ઝલક�;
હ�ર સાથે ભમર� ખાયે, તેને ઉલટ �ગ ન માંય .........
શ્યામા તન્મય થઈ તેણીવાર, ન�હ દ� હની � ૂધ લગાર;
� ૂટ�ા �ુક્તાફલના હાર, �ણે સ્વાંત મેઘની ધાર .........
ુ ના � ૂટ� ;
ત્યાં ચોળ� ના કણ �ટ�, તેના હાર �ુ�મ
�ટ�ા વ� � ૂષણ પ�રધાન, � ૂિમ થઈ તે કનક સમાન .....
ત્યાં નાર� થઈ લોલીન, �મ સંગાતે મીન;
તેની વ્રેહની વેદના વામી, પ�રબ્રહ્મ િવશે લય લાગી ...............
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૭



અનંત � ૂર



સાખી

વેદ �ુપે હ�ર અવતય�, ઋચા ગોિપકા �ણ;
રગે ઓશંકા આણતો, બાલક �ુ�દ્ધ અ�ણ ................ ૨૨
ગાયત્રી જશોદા થયા, વેદ તણી � માત;
અધ્યાય તે સવ� ગોવા�લયા, હ�ર અવતયાર્ સાક્ષાત ... ૨૩
અમર લોક ઈચ્છા કર� , ધન � ૃન્દાવન નાર;
આપણ શ� નવ અવતયાર્, હ�ર સંગ કરત િવહાર ........ ૨૪
ચાલ

હ�ર સંગ કરતાં િવિવધ િવલાસ, ત્યાં સ�ન થઈ ષટ માસ;
નાર� �ણે છે ક્ષે� ુ એક, એમ િવસર� �ગ િવવેક ...............
હ�ર બં�રુ � મ�ુર� વાયે, ત્યાં �ુર�ભ � ૃણ ન ખાયે;
�સ્થર પામ્�ું જમના નીર, ગૌવચ્છ ન પીએ ક્ષીર ................
ત્યાં ખગ મગ પક્ષી �હ, સવ� ચ�ક્ત થયા મન તેહ;
ત્યાં ચંદ્ર િવમાન ન ચાલે, ગિત ગ્લાન થઈ નવ હાલે ........
ત્યાં કામ રહ્યો કર જોડ�, દ� ખી ને પામ્યો �દગ� ૂઢ;
િત્રભોવન �ત્�ું તેણે �હ, હ�ર આગળ હાય� તેહ ................
એ�ું �ુન્�ું અદ્દ� ૂત જ્ઞાન, �ુિનજનના �ટ�ા ધ્યાન;
તપે બેઠા આસન વાળ�, મહાદ� વની �ટ� નાડ� .................



ૐ



→
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સનકા�દક સમાિધ �ટ�, ત્યાં કાલતણી ગિત � ૂટ�;
�તર�ક્ષથી �ુરનર દ� વ, જોવાને આવ્યા તનખેવ ..............
ુ વધાવે, તે જોવા હ�રને આવે;
�ુરનાર� �ુ�મ
� ૃન્દાવન વૈ�ુંઠ �બરા�, તેની શોભા અિધક �બરા� ..........
�ુર પામ્યા હષર્ અપાર, ત્યાં વત્ય� � �કાર;
દ� વતાએ માંડ�ો રાસ, �ુરનાર� િવિવધ િવલાસ ................
ત્યાં અ�્ �ુત ઓચ્છવ થાય, �ણે મળ્યા વૈ�ુંઠ રાય;
વાજ�ત્ર બા� બ�ુ સાર, �ુર ત્રીયા રણઝણકાર;
તેના છે ક મળ્યો એક ઠામ, તે પામ્યો પદ અ�ભરામ ................

૮

સાખી

રાસમંડલ �ગ�રધર� રચ્યો, �ુખ �દયો ગોપનકો દાવ;
રાધારિસકને સંડો લઈ, તબ ભયે હ�ર �તધ્યાર્ન ..........

૨૫

ચાલ

હાં ર� તબ ભયે હ�ર �તધ્યાર્ન, �ુણ સાગર �પિનધાન;
�ુવત
ં ી �ુવત
ં ી જન ડોલે, સામા સામી કર� �ુખ બોલ .........
� ૂછે �ુલ લતા � ુમ વેલી, ક�ુ ં દ� ખ્યો શ્યામ સાહ�લી;
મ� તો અ�ભમાન �ડયો મોર� માય, જબ લાભ ભયે જ�ુરાય ........ ૯
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અનંત � ૂર



સાખી

�ુંજ �ુંજ �ુંઢતી ફર� , ખોજતી દ�નદયાળ;
પ્રાણનાથ પામે ન�હ, ત્યાં વ્યા�ુલ ભયી વ્રજનાર ....... ૨૬
ચાલ

હાં ર� ત્યાં વ્યા�ુલ થઈ વ્રજનાર, �ુંઢતી ફર� શ્યામ તમાલ;
� ૂછે ચંપક �ઈ ગોપાલ, ક�ુ ં દ� ખ્યો નંદકો લાલ;
કોઈ કદમની વાત ન �ણે, શ્યામ ત�ુણી �ગ ન � ૂઝે ....... ૧૦
સાખી

િપ�ુ ક� સંગ એકાંત ભયી, સો િવલસે રાધા નાર;
સ્કંધ ચઢાઈ પ્ર�ુ ઐસો �કયો, તબ ત�ને ગયા મોરાર.. ૨૭
ચાલ

હાં ર� ત્યાં ત�ને ગયા મોરા�ર, �ુ ં તો આપ સંગથી હાર�;
મ� તો અ�ભમાન �કયો મોર� માય, ત્યાંથી અલોપ થયા જ�ુરાય;
ત્યાં ઔર સખી િમલી આયી, દ� ખન પિત �દવરાય ..........

૧૧

સાખી

� ૃન્દાવનમ� િવઠ્ઠલો, પામ્યો �તધ્યાર્ન;
ગોપી સવ� ઘેલી થઈ, �ુએ વેલ ત�ુવર પાન ...... ૨૮
ચાલ

હાં ર� ગોપી વેલ પાન સ�ુ �ૂએ, શ્યામા શ્યામા કર� �ુખ �ુવે;
વ્રજબાલા માગર્ પેખ,ે નરનાર�ના પગલાં દ� ખ;ે
ધન ધન રાધા રાણી, �ણે વશ ક�ધા મોરા�ર .................



ૐ



૧૨
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અનંત � ૂર



સાખી

ધન ધન રાધાનારને, �ણે િત્રકમ લીધાં સાથ
હ�ર� િવના ક�મ ચાલશે, ના િવસારો નાથ ....... ૨૯
ચાલ

હાં ર� આપણ હ�ર� િવના ક�મ ર�હએ, બેની ચાલોની જોવા જઈએ;
જો�ું � ૃન્દાવન મોઝાર, ન�હ દ� ખ્યાં નંદ�ુમાર .......................

૧૩

સાખી

ન�હ દ� ખ્યાં નંદ�ુમારને, વળ� િવમાસે સવ� સાથ;
ધ્યાન ધરો �ૃષ્ણચંદ્ર�ુ,ં �મ આવે વ્રજનો નાથ .....

૩૦

ચાલ

હાં ર� ત્યાં ધ્યાન ધ�ુ� સવ� સાથ, સખી �ાં છે વૈ�ુંઠ નાથ;
ત્યાં �પ જપે વ્રજબાલા, ઉન કરમ� ગ્રહ� જપમાલા .................

૧૪

સાખી

જપમાલા ઉન કરમ� ગ્રહ�, ત્યાં ધ્યાન ધ�ુ� સવ� નાર;
સાથે હતી રાિધકા, તેણે મન આણ્યો અહંકાર ............ ૩૧
ચાલ

હાં ર� રાધા� ગવર્ભર� એમ બોલે, નાર� ન�હ �ુજ કોઈ તોલે;
હ�ર એ િવસાર� સવ� નાદ, માર� વશ થયા મોરાર ...........
રાધા�એ મનમાં એ�ું આણ્�ુ,ં િત્રકમ�એ તત્ક્ષણ �ણ્�ુ;ં
માધવ�એ મેલી રોતી, રાધા હ�ડ� વન વન જોતી ...................
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અનંત � ૂર



સાખી

�ૃષ્ણ ચ�રત્ર ગોપીએ �કયો, વ્રહ� વાધ્યો વ્રજનાર;
એક ભયી �સી �ુતના, એક ભયી ગોપાલનાથ ....

૩૨

ચાલ

હાં ર� એક ભયી ગોપાલનાથ, તેણે �ુષ્ટ �ુતનાને માર�;
એક� વેષ �ુ�ુંદ� ક�ધો, તેણે � ૃણાવત હણી લીધો;
એક� વેષ દામોદરનો ધય�, તેણે જમલા અ�ુ ર્ન માય� ......... ૧૬
સાખી

અબલા મન આનંદ ઘણો, પામી પદ િનવાર્ણ;
જઈ હ�રને ચરણે નમ્યા, તત્ક્ષણ આવ્યા પ્રાણ .........

૩૩

ચાલ

હાં ર� આવ્યા પ્રાણ�વન તેણીવાર, અબલા મન હષર્ અપાર;
ત્યાં વત્ય� � �કાર, ફર� રચ્યો રાસ િવહાર ....................
એમ રં ગ ભર� રજિન િનહાળ�, હ�ર સંગે જતાં નવ �ણી;
હ�ર ક્ર�ડા રાસ વખાણે, કોઈ જિત જોગી �ણે ...................
છે ક રજિન રહ� ઘડ� ચાર, ત્યાર� વ્રજમાં પહ�ચી નાર;
તે પામ્યા પદ અ�ભરામ, હ�ર પહ�ચ્યા ગો�ુલ ગામ .........
રામભક્ત કહ� કર જોડ, સ્વામી ભવના બંધન છોડ;
હ�રચરણે રાખો વાસ, ન�હ તો �ણો તમારો દાસ .............. ૧૭



ૐ
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અનંત � ૂર



સાખી

હ�ડ� વન વન શોધતી, શ્રી �દ
ંૃ ાવન મોઝાર;
વાડ� વેલે સવ� જો�ુ,ં હવે �ુએ સરોવર પાળ ..... ૧
ગવર્ �ણી ગોર� તણો, હ�ર ભયે �તધ્યાર્ન;
એધાણી જોતી પંથની, નયણે �ટ�ાં ઝરણ ........ ૨

426. પંથ િનહાળતી ર�
રાગ - પંથીડો (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૯૭)

પંથ િનહાળતી ર� હો, જોતી પ્રીતમના પગલાં;
મધ્ય િનશાએ ઘેલી ર� હો, ભરતી લથડતા ડગલાં ............. ટ�ક
ચૌ�દશી િનહાળતી ર� હો, �ણે વનચરતી હરણી;
�ુધ �ુધ િવસર� ર� હો, પ્ર�ુ મારા તે તાર� કરણી ............ ૧
શ્યામા સૌ ટોળે મળ� ર� હો, હ�ડ� મારગડો જોતી;
નયણે નીર ઝર� ર� હો, ચ�ુરા ચીરથી લ્હોતી ................... ૨
શ્યામા સૌ ટોળે મળ� ર� હો, મનમાં ક�ધો એક િવચાર;
ચાલો સખી ત્યાં જઇએ ર� હો, �યાં કંઇ રમતા નંદ�ુમાર .... ૩
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અનંત � ૂર



જોતા સૌ ત્યાં ગયા ર� હો, �યાં છે જળ ય�ુના નીર;
અહ� હ�ર બેસતા ર� હો, જમતાં કમર્લડો૧ ને ક્ષીર ............. ૪
વ્હાલો વગાડતો વાંસડ� ર� હો, ગોપી ગાતી સવ� ગીત;
તે ક�મ િવસ�ં ર� હો, પ્ર�ુ મારા � ૂવર્ જન્મની પ્રીત ............ ૫
જતને �ળ�ું ર� હો, જોબન � ૂધર ભેટ કર�શ;
જો હ�ર ન�હ મળે ર� હો, મારા પાપી પ્રાણ ત�શ ............ ૬
શ્રી હ�ર શ્યામળા ર� હો, ધરતાં ધાબ�ળયાનો વેશ;
ક�ડલો૨ � ૂછતી ર� હો, કહો મને �ૃષ્ણનો ઉપદ� શ ...............

૭

આણે આણે મારગડ� ર� હો, આવ્યા લક્ષ ચોરાશી માંય;
મનષા દ� હ ધર� ર� હો, પ્ર�ુ મારા આવાગમનની વાર ...... ૮
� ૂ�ં પેલા � ુમને ર� હો, કહો મને નાગર ક�ર� ભાળ;
વિનતા વલ વલે ર� હો, મળવા આ�ુર શ્રી ગોપાલ ........... ૯
તા�ુણી ટોળે મળ� ર� હો, કરવા લાગી કંઠ �ુદન;
વ્રહદ� વના સ્વામી મળો ર� હો, દ્યો ધ્યાને આ�લ�ગન ............ ૧૦
૧. સાથવો-ભાખરો

૨. છે ડો



ૐ



437



અનંત � ૂર



427. વનવન શોધતી ર�
રાગ - પંથીડો (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૯૮)

વનવન શોધતી ર� હો, જોતી પદમ૧ તણા �ધાણ૨;
ડગમગ ડોલતી ર� હો, બોલતી � ૂક� મનની સાન૩ ..........

ટ�ક

હ�� ુ ં �બગાડતી ર� હો, નાર� હ�ર િવના થઇ િનરાશ;
� ૂછાર્ પામતી ર� હો, નરહ�ર ન�હ દ� ખે િન�ાસ .................

૧

અવની આળોટતી ર� હો, �ણ્�ું પ્રેમદા તજશે પ્રાણ;
સખી સમ�વતી ર� હો, આપણ રમીએ રાસિવલાસ ..........

૨

હ�રએ � ક�ુ� ર� હો, લીલા આચર�એ તેણી વાર;
એક થઇ �ુતના ર� હો, એક થઇ કાન નાને�ંુ બાળ ...........

૩

તેને શોધી ર� હો, ફરતી પ્રાણ પવન તેણીવાર;
વાય વંટો�ળયો ર� હો, લઇને ઉડતી આકાશ .....................

૪

એક મંહ� �હ�ડોળતી ર� હો, બાંધતી ઊલખા૫ સાથે હાથ;
� ૃક્ષ ઉખેડતી ર� હો, ભરતીજમલા અ�ુ ર્ન બાથ .................

૫

અ�્ �ુત �ુરંતી૬ ર� હો, કરતી દાવાનલ�ુ ં પાન;
પવર્ત તોળતી ર� હો, હરતી ઇન્દ્ર ત�ુ ં અ�ભમાન .............

૬

બાં�રુ � વગાડતી ર� હો, કરતી અન્યોન્ય ગાન;
રાસ રમાડતી ર� હો, નાર� થઇ સ્વયં ભગવાન .................
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૭



અનંત � ૂર



વ્રેહની વ્યા�ુલતી ર� હો, વિનતા હ�ડ� વનમોઝાર;
અનાથ એકલી ર� હો, વનમાં મેલી ગયા વ્રજનાથ ...... ૮
૧. પગની
૨. િનશાનીઓ
૩. �ુ�દ્ધ
ુ થ�ુ ં
૪. બે�દ્ધ
૫. ખાંડ�ણયા
૬. � ૂમતી
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428. હ�ર ન�હ આવ્યા ર�
રાગ - પંથીડો (નાદબ્રહ્મ પદ-૬૯૯)

હ�ર ન�હ આવ્યા ર� હો, સજની કહો ક�મ ક�� આજ;
આપણ એકલા ર� હો, વનમાં મેલી ગયા વ્રજરાજ ...........

ટ� ક

અમો મહા અભાગણી ર� હો, નાથ ન ધરવી ર�સ;
અમો અપરાધી ર� હો, વ્હ�લા સહાય કરો જગદ�શ ...........

૧

આવ�ું �ાં કરો ર� હો, અવ�ુણ શા શા ક�ધાં મન;
�બ�ુદ તમા�ંુ ર� હો, આગે પિતત પાવન ........................

૨

�ુરપિત કોપ્યો ર� હો, માંડ� � ૃ�ષ્ટ અખંડ ધાર;
ગોવધર્ન કર ધય� ર� હો, હ�રએ ઉગાયાર્ તેણીવાર ...........

૩

દાવાનલ થક� ર� હો, રાખ્યાં ગોપી ગ્વાલ;
તે સંભાળજો ર� હો, દશર્ને દ્યોને �દનદયાલ .....................

૪

પ્રીત � ૂવર્તણી ર� હો, હ�રએ સંભાળ� તેણીવાર;
તત્ક્ષણ પ્રગટ�ા ર� હો, અબળા પામી હરખ અપાર ..........

૫

વ્રહદ� વનો સ્વામી મળ્યો ર� હો, સવ� �ુખી થઈ વ્રજનાર;
મનમાં આનંદ ઘણો ર� હો, આવ્યા પ્રાણધાર ...................
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429. રાસ રચ્યો વનમાળ�
રાગ - �બહાગ (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૦૦)

રાસ રચ્યો વનમાળ�, વનમાં, રાસ રચ્યો વનમાળ�;
�ુદર
ં શ્યામ કમલદલ લોચન, �ુણ િનધાન �ગરધાર� ........ ટ� ક
�લે ફલે સકલ � ુમ૧ વેલી, શરદ ર� ન ઊ�જયાલી;
શોહત મધ્ય મહાધન મોહન, દામની૨ ગોપ �ુમાર� ............ ૧
� ૂ�ુર રણક ઝનક કર કંકણ, કરત સપ્ત સ્વર નાર�;
�ુમત મંડલ ઝલત આ� ૂષણ, � ૂની �ુની � ૂધ ન સંભાળ� ... ૨
�ુંડલ હલન ચલન ગ્રીવા૩ પર, કહ� ન પડત છબી ભાળ�;
શોભા અટક રહ� ઉર �તર, વ્યાસ દાસ બ�લહાર� ............. ૩
૧. ઝાડ
૨. વીજળ� �વી
૩. ડોક
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430. � ૃન્દાવનમાં રચ્યો અખાડો
રાગ - કાલેરો (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૦૪)

� ૃન્દાવનમાં રચ્યો અખાડો, નાચે ગોપી ગોવાલ ર� ;
તાલ પખાવજ બા� બાં�રુ �, તાલ િમલાવે ગોપાલ ર� ........ ટ� ક
�ુદર
ં રાત શરદ �ુનમની, �ુદ
ં ર ઉગ્યો હ�ર ચંદ્ર ર� ;
�ુદર
ં ગોપી ને કાંચનમાલા, મધ્યમ� મકર્ ટમ�ણ ગોિવ�દ ર� ... ૧
િશર �લ સ�થો રાખલડ�, ઉર સોહ� મોતી માલા ર� ;
�ુમ�મ �ુમ�મ � ૂ�ુર૧ બા�, મલકારા કરતી બાલા ર� ...... ૨
ુ ભર� થાળ ર� ;
હરખી હરખી દ� વે�ર મહ��ર, વષ� �ુ�મ
�વો ર� �વો દ� વક�નંદન, ત્યાં નરસ�યો મ્હાલે ર� .............. ૩
૧. ઝાંઝર
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431. શાને કા� તમો સૌ મળ� આવ્યા
રાગ - કાલેરો (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૦૫)

શાને કા� તમો સૌ મળ� આવ્યા, �ુ ં છે તમા�ંુ કામ ર� ;
પિતવ્રતાનો એ ધમર્ જ નાહ�, �ઓ તમાર� ધામ ર� .......... ટ� ક
મોહન ક�રા વચન �ુણીને, ની�ુ ં િનહાળે ગોપી ગ્વાલની ર� ;
�ુખ �ગળ� લઈ મન�ું િવમાસે, �ુ ં કહ� દ� વ મોરા�ર ર� .... ૧
ગ�્ ગદ કંઠ� ગોપી વચન પ્રકાશે, �ુણજો દ� વમોરા�ર ર� ;
જો મોહન નાહ� રમો અમ સાથે, તત્ક્ષણ કા�ું પ્રાણ ર� ...... ૨
�તપ્ર�ત જોઈ હ�ર હિસયા, �દય સાથે ભીડ� ર� ;
પ્રેમ ધર� નરસ�યે નીરખી ગોપી, સરખે સરખી જોડ� ર� ..... ૩



ૐ



443



અનંત � ૂર



432. �દં ૃ ાવન વે�ુ વગાડ�
રાગ - કાલેરો (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૦૬)

�દાવન
ંૃ
વે� ુ વગાડ�, ગોપીમન િવ�્વળ ક�ધાં ર� ;
વર આપો વચન પાળવા, �ચ� હર� મા�ંુ લી�ું ર� ..... ટ� ક
એક નયન �� મન �ણી, બી� માંગ િસ��ુર ર� ;
�ુવતીના �ૂથ મળ� ચાલે, નહ� વહ� જલ� ૂર ર� .......... ૧
રત્નજ�ડત રાખલડ� �ડ�, ઝાલ ઝ�ુક� કાને ર� ;
રાતા દં ત અધર પર ઓપે, ગોપીને ગોિવ�દ ર� ........... ૨
હષર્ વ્હાલાની પાસ આવ્યા, �દાવન
ંૃ
મોઝાર ર� ;
નરસ�યાના સ્વામી�ુ ં �ુખ જોઈ, હ�યે હષર્ અપાર ર� ..... ૩
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�દવાળ�નાં પદો

433. આજ �દવાળ�ના દહાડા
રાગ - ધનાશ્રી (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૦૭)

આજ �દવાળ�ના દહાડા, હ�ર માર� ઘર આવો;
મલક�ું �ુ ં �ુખ�ુ,ં મા�ુની ને મન ભાવે ..................... ટ� ક
પહ�રો હાર પીતામ્બર અ�્ �ુત, પાઘડ� લટપટ� બાંધો;
ુ ે ભયાર્, ઠમક� પાવલાં૧ માંડો ......... ૧
અિત કોમળને �ુ�મ
પ્રેમ ધર� �ુ ં � ૂ�ંુ સાિથયો, તોરણ હાર બંધા�ુ;ં
સૈયર સવ� સૌભાગ્ય વખાણે, વ્હાલાં�ને �ુષ્પે વધા�ુ ં ... ૨
માન ધર� મં�દરમાં તે�ુ,ં વ્હાલા��ુ ં વદન િનહા�ં;
� ૂ� અચ�૨ પાટ બેસા�ુ,ં �ૂધે પાંવ પખા�ં૩ ............... ૩
પય પકવા� મીઠાઇ મેવા, મનગમતા લી�;
રામ�ૃષ્ણ પ્ર�ુ રસવશ થઇને, છાિસ�ું ઘાટ� દ�� ......... ૪
૧. પગરણ માંડો અથવા પગલાં માંડો
૨. � ૂ�-અચ� એક જ શબ્દપ્રયોગ છે -� ૂ� કરવી એવો અથર્
૩. ધો�ુ ં
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434. રં ગભર� ર�ઢયાળ�, �ુલર્ભ �દવાળ�
રાગ - ધનાશ્રી (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૦૮)

રં ગભર� ર�ઢયાળ�, �ુલર્ભ �દવાળ�;
ધનભર� ધનતેરસ આવી, નંદ�ુંવર જોયાં િનહાળ� .... ટ� ક
મોર �ુગટ કાને �ુંડલ, પીળ� પલવટ વાર�;
ચૌદ લોક ચાલે વશ ક�ધાં, તેવી ચૌદશ કાલી .........

૧

લા�ુ લ�ચી ઘાર� ધેબર, સરસાં સેવ �ુવાળ�;
ં
પહ�ર� ઓઢ� પ્ર�ુ�ને પીર�ુ,ં હાથ કનકની થાળ� ...... ૨
� ૂવા ચંદન �ગે ચ�ુ,� ક�સર �ું�ુમ ઘોળ�;
રં ગભર� રમ�ુ ં રાધા વર�ુ,ં દ�વડા કોટ ઉ�જયાલા ....... ૩
પય પકવાન િમઠાઈ મેવા, બીડલાં બ�ુ િવધ વાર�;
જવાર પટોળા �ુગ�વન �ુ,ં કર�એ �તર ટાળ� ........ ૪
કહાન કોડ�લો �ગણે ઊભો, �ખડલી અ�ણયાર�;
�ુટં ા�ટં ૂ કર� સૌ વૈષ્ણવ, અ�કોટ મન ઘાલી .............. ૫
હ�ર હાિથડો હસતો આવે, સાથીડા સંભાળ�;
ભાવ જ વ્રજ ભર� પડ� � ૂરણ, નંદ�ુંવરને િનહાળ� ..... ૬
ત્રીબ લાખણી લટપટ કરતાં, પ્ર�ુ�એ વાચા પાળ�;
ં
.............. ૭
રામ�ૃષ્ણ પ્ર�ુ સંગે રમતાં, �ટ� �વ જ�લી
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435. ધન ધનતેરસની રાત
રાગ - ધનાશ્રી (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૦૯)

ધન ધનતેરસની રાત, ધનતેરસ નો દહાડો;
કહાન કોડ�લો માર� �ગણે આવે, �ક વળ્યો છે આડો ર� ... ટ�ક
ગાવલડ� દોહતાં વાટલડ� જોતાં, ઉલટ માય ન �ગે ર� ;
માર� ધેન તણાં શ�ગલડા, શામ�ળયે રં ગ્યા ર� ................... ૧
��ુ ં ધ્યાન ધર� �ુિન શંકર, લ�મી ચરણે મ્હાલે ર� ;
રામ�ૃષ્ણ પ્ર�ુ �ુમ�મ કરતાં, મં�દર માર� મ્હાલે ર� ........... ૨
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436. ગોવધર્ન રાસ
(નાદબ્રહ્મ પદ-૭૧૦)
સાખી

શ્રી �ુ�ુને ચરણે ન�ુ,ં એ િનજ જ્ઞાન;
વણર્ન કરવા શ્રી �ૃષ્ણકો, શ્રી ગોવધર્ન કો ધ્યાન ...

૧

છંદ

હિન હાં ર� શ્રી ગોવધર્નકો ધ્યાન, ઐસે બોલ્યા શ્રી ભગવાન;
હિન હાં ર� આપણા ઈન્દ્ર મહોત્સવ ત�એ,
ગોવધર્ન �ગ�રકો ભ�એ ..........

૧

મોર પંખી �ુખીઆ થાયે, �ડા શબ્દ કર� વનમાંહ;�
યા ક� ત્રટતણો મ�હમાએ, પ�ુ પંખી �ુખીઆ થાયે ..........

૨

સાખી

વેણ �ુની હ�રતણા, નંદ�એ �કયો િવચાર;
તત્ક્ષણ હ� તેડ�ાં સબ, ગોપ તેડ�ાં તેણીવાર .... ૨
છંદ

હિન હાં ર� ગોપ તેડ�ાં તેણીવાર, મળ� સબ કરવો એક િવચાર;
હિન હાં ર� ઈન્દ્ર મહોત્સવ કરવો લોપ, એક વાત ક�ુ ં ર� અ�ુપ ..... ૩
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વલણ

એક વાત ક�ુ ં ર� અ�ુપમ �ડ�, ગોપ સવ� �ચ� ધરો;
સામગ્રી સવ� મેળવીને, ગોવધર્ન ઓચ્છવ કરો .... ૧
ર�ળયામણો સોહામણો, ભ�એ ગો�ુલ �ગ�રવર;
મોર પંખી હોય �ુખીઆ, ત્રટ યા ક� ગૌધે� ુ ચર� ..... ૨
સાખી

વેણ �ુણી નંદક�, ઓચર� સવ� ગોપ;
એ મહોત્સવ કો િમટતાં, રાખે ઈન્દ્ર કરતો કોપ .... ૩
ચાલ

એહ િત્રભોવનકો � ૂપ, રખે આપણ કો કરતો કોપ;
એ �ુર બાર� મેઘકો રાય, યા કો મહોત્સવ �� લોપાય ...... ૧
જબ કોપ કર� ઈન્દ્ર રાય, તબ આપણ �ું ન રહ�વાય;
�હ કરતાં તેહ� કર�એ, બી� ધમર્ ન�હ આચર�એ ............

૨

સાખી

એ વેણ �ુની સબ ગોપીકા, કહ્યો નંદ�ુમાર;
એ ઈન્દ્ર �ું �જન બી’ઓ, ધરો ધીરજ િનરધાર .... ૪
છંદ

હિન હાં ર� ધરૌ ધીરજ િનરધાર, નંદ� કહ� તે કરવો િવચાર;
હિન હાં ર� ઈન્દ્ર તરણાં ક� તોલ, સમથર્ શાખ િનગમ બોલ ... ૪
િનગમ શાખી એહ� બોલે, અનેક ધમર્ ન આચરો;
ભ�ક્તકો ફલ કોઈ ન પામે, અનેક દ� વ આરાધન કરો .......... ૫
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સાખી

�ગ�રકો �એ � ૂજવા, પ્રત્યક્ષ હ� એ દ� વ;
સામગ્રી સ�ુ આગે ધર�, કર કાઢ� લે તતક્ષેવ ........

૫

એ વેણ �ુની હર� તણા, ઉચર� સવ� ગોપ;
આજ લગી ન�હ સાંભળ્યો, એ વાત �ુની અ�ુપ ....

૬

ચાલ

એક વાત �ુણીને અ�ુપ, સામગ્રી કરો સબ ગોપ;
ત્યાં તોડલે તોરણ બંધાય, ત્યાં ઘર ઘર ઓચ્છવ થાય ......... ૩
કર� રસોઈ ક� સામાન, િમઠાઈ મેવા પકવા�;
પહ�ર� આ� ૂષણ સોળ સણગાર, ગોપી ગોપ થયા તત્કાળ ...... ૪
સાખી

ગો�ુલ સબહ� ઉલટ�ો, �ગ�ર � ૂજવાને �ય;
વા�જ�ત્ર બ�ત
ુ બ�વત, ઊલટ �ગ ન માય .... ૭
છંદ

હિન હાં ર� ઉલટ �ગ ન માય, આયે �ગ�રકો લાગે પાય;
હિન હાં ર� �ુષ્પ � ૃણ લઈ કર� � ૂ�,
એહ �ગ�ર સમાન ન�હ દ� વ �ૂ� .. ૬
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અનંત � ૂર



વલણ

�ગ�ર સમાન ન�હ દ� વ �ૂ�, લાયે અ� પકવા� હ�;
સામગ્રી આગે ધર� �યો, ગંજ �ગ�ર સમાન હ� .... ૩
�ગ�રએ તબ �ુ� કાઢ�, દ�ઢા પ્રત્યક્ષ દ� વ;
સવર્ કોઈ દ� ખતાં, �ગ�ર આરોગ્યાં તતક્ષેવ ........... ૪
સાખી

ગોપ સવ� અચરજ થયા, એ કોઈ અકલ સ્વ�પ
એ કોઈ �ું ના બ્હ�એ, કોણ માત્ર ઈન્દ્ર � ૂપ ........ ૮
ચાલ

� ૃણ માત્ર ઈન્દ્ર � ૂપ, ઐસે દ�ઠો �ગ�રકો સ્વ�પ;
સવ� � � �ુખ બોલે, કોઈ દ� વ ન�હ �ગ�ર તોલે .................. ૫
ત્યાં બા� તાલ � ૃદં ગ, �કરતાલને ફ�ર� ચંગ;
અિત આનંદ ઓચ્છવ થાયે, વાધ્યો �ગ�રવરકો મ�હમાય .... ૬
સાખી

ઘન્ય શ્રી�ૃષ્ણ ગોવધર્ન, ધન્ય સબ વ્રજવાસી;
ધમર્ િનયમ �કયા સબે, આજ ઘર ગંગા કાશી .... ૯
છંદ

હિન હાં ર� નટવર �ૃષ્ણ મોરા�ર, શોભે વેષ પીતામ્બર ધાર�;
હિન હાં ર� �ૃષ્ણ એ લીલા કર� , ફરતાં ભમર� દ� તાં મન હર� .... ૭
→



ૐ
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અનંત � ૂર



વલણ

ભમર� દ� તા મન હર� , થૈ થૈ ગોપી ગ્વાલ કર� ;
� ૂની ગગનમ� છાંય રહ્યો, પાતાલ સવર્ ગા� રહ્યો ....

૫

ચાલ

� � � �ુખ�ુ ં ઓચર� , �ુરપિતએ સવર્ લહ્યો ...........

૭

સાખી

�ુરપિતએ સવ� લહ્યો, પછ� કોપ્યો ઈન્દ્ર અપાર;
એ મહોત્સવ તો િમટતાં, જો પ્રગટ�ા નંદ�ુમાર .....

૧૦

ચાલ

જબ પ્રગટ�ો નંદ�ુમાર, ઈન્દ્ર મનમાં કર� ર� િવચાર;
બાર� મેઘ તેડ�ા તેહ�વાર, તાકો વાત કહ� િનરધાર .... ૮
�ુમ બાર� એકઠા વષ�, માર� ગો�ુલ જલમય કરશો;
ઐસા વષ� મેર� ભાઈ, પાણી �ું ખોદ� પાડો ખાઈ .......

૯

સાખી

�ુરપિત મહા કોપ્યો, બોલ્યો ઐસી વાણી;
ગો�ુલ સબ હ� ર� લો, તહાં ન રહ� િનશાની ..... ૧૧
છંદ

હિન હાં ર� ગો�ુલ ન રહ� િનશાની, મેઘે એહ� વાત મનમાં આણી;
હિન હાં ર� સબ િમલી બાંધ્યો બંધ, ચલે હ� લેવાકો જલિનિધ ...
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ૐ



૮



અનંત � ૂર



વલણ

િસ�� ુ માંહ� સબહ� ગયે, મેઘ બાર� નીર ભર�;
આવી �ધી � ૃક્ષ કંપાવે, ગડગડાત કર� ગ�ના કર� .... ૬
ઘોર ઘટા ઘન વીજ ચમક�, વષ� � ૂશલધાર હ�;
શૈલ સમાન �ુદ
ં પડહ�, કર� જલકો પ્રહાર હ� ................ ૭
સાખી

વામ ��ુ�લએ �ગ�ર ધય�, રહ્યો ગાઉ ચોરાસી માપ;
વચ્છ ધે� ૂ મ�ુષ્ય સબ, રહ� �ગ�રક� છાંય ..... ૧૨
ચાલ

સવ� રહ� �ગ�ર ક� છાંયે, ગોપ સવ� આણે મનમાંહ;�
સવ� ગોપી ગ્વાલ કંપે, રખે �ગ�ર પડ� તો ચાંપે ............ ૧૦
સખા લાઠ� ટ� ક� િનરધાર, સો તો પહ�ચે ન�હ લગાર;
હ�રકો કોમલ કર કરમાય, �ગ�ર �ુષ્પ સમાન થાય ..... ૧૧
સાખી

�ધકાર તહાં હો રહ્યો, દામખ ચમક� અપાર;
એક પલક ન�હ ઉઘડ�, મેઘ વષ� � ૂશલધાર .....

૧૩

છંદ

હિન હાં ર� મેઘ વષ� � ૂશલધાર, કોઈ �ુઃખ ન પામે લગાર;
હિન હાં ર� ર� �ગ�ર ભયો તાનો �ગાર,
જલ પરસત ન�હ લગાર .... ૯



ૐ



→
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અનંત � ૂર



વલણ

જલ પરસત ન�હ લગાર, ઐસી અકલ ગિત ગોપાલક�;
રાગ રં ગ ઔર મ�ુર� બાની, બ�લહાર� હ�રક� છંદક� .... ૯
�ુગ �ુ� શ્યામ ખેલે, ચરણે � ૂઘર� ઘમકાવહ�;
કર ત્રી� ગીર� સ્તંભીઓ, ચોથે �ુરલી બ�વહ� .......... ૧૦
શેષ મોહ્યાં પાતાલ માંહ�, રિવ ચંદ્ર નભ �ુરનર મોહ્યાં
હ�રદાસ સ્વામી ઓચર� , સો જોઈ ક� ચ�ક્ત ભયા .......... ૧૧
સાખી

સાત �દન લગી વષ�ઓ, બાર� મેઘ અપાર;
તાતી વાવ લાગી ન�હ, ગો�ુલ � �કાર .................

૧૪

�ુરપિત દ� ખી ચ�કત ભયો, મનમ� �કયો િવચાર;
નંદગોપ �ૃહ� પ્રગટ�ો, �ણ્યો � ૂરણ બ્રહ્મ અવતાર ... ૧૫
છંદ

હિન હાં ર� �ણ્યો � ૂરણ અવતાર, ઈન્દ્ર ભય પામ્યો અપાર;
હિન હાં ર� કામધે� ૂ સંગ લાયો,
િવનિત કાશી ચરણે શીશ નમાયો ....
વલણ

િવનિત કર� ક� ચરણે લાગ્યો, ઈન્દ્રકો આદર �દયો;
આતા માગી િનજલોક આયો, મનકો ગવર્ સબ ગયો .......... ૧૨
એ લીલા ગાયે અ� સાંભળે , સો ભ�ક્ત �ુ�ક્ત ફલપાવહ�;
હ�રદાસ સ્વામી ઓચર� , �ફર ગભર્વાસ ન આવહ� .............
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અનંત � ૂર



437. જશોદા કહ� �ુંવરકો વાત
રાગ - અક�લી (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૧૩)

જશોદા કહ� �ુંવરકો વાત, િવદ્યા �ાં િશખ્યો;
� ં ૂ તો બ�ળયા �ુ ં બ�ળયો, મ� તો આજ િવશેષ્યો૧;
સકલ શા�કો મમર્ જ લેક�, આવ્યો �ું મધ્યરાતે;
પ્રથમ માસી ના પ્રાણ જ શોષે, દ� ત્ય િવડાયાર્૨ હાથે ..... ૧
મ�ુરા �ુ ં જબ ગો�ુલ આયે, દ�ધો જ�ુના માગર્;
મામાક� સંઘ �ુગટ રમ્યા, નાથ્યો કા�લ નાગ .............. ૨
જન્મોત્રીમાં � કાંઈ �લખ્યો, વચન કહ્યાં ગગાર્ચાર� ;
તે �દનક� �ુ ં િવસ્મય થઈ �ં, પરાક્રમ દ� ખી તમારાં .... ૩
માતા ક� મન પ્રીત જ ઊપ�, પ્રેમ આ�લ�ગન દ�ધાં;
કંઠ લગાઈ �ુખ �ુબન
ં
ક�ધાં, માતા મીઠડાં ક�ધાં ....... ૪
ગોપી ગ્વાલનકો ધીરજ આઈ, ક�ધી લીલા રં ગ;
કહાનદાસ ક� સ્વામીકો ભજતાં, પાપ ન લેપે �ગ ....... ૫
૧. િવશેષ�પે ઓળખ્યા
૨. માયાર્
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અનંત � ૂર



ગરબીનાં પદો

438. �ખુ દાયી સ�ભુ ા સંત છે જો
રાગ - ગરબી (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૧૭)

�ુખદાયી સ�ુભા સંત છે જો;
��ુ ં હ�રના ચરણમાં �ચ� છે જો .............

ટ� ક

બાળ� કામ ક્રોધ કોયલા કયાર્ જો;
તે તો સમ� સંસારમાંથી િનસયાર્ જો ........

૧

હ�ડ� મગ્ન થતાં નીજ જ્ઞાનમાં જો;
તે તો સમ�યા સત�ુ�ુની સાનમાં જો ......

૨

જો�ુ ં આત્મા િવષે એકતા કર� જો;
તેની ભાંગી ભગ ક�ર� ભ્રાંત જો ................

૩

��ુ ં મન મળ્�ુ ં વૈરાગ્યમાં જો;
તે તો રહ્યા િત્ર�ુણીનાં ત્યાગમાં જો ..........

૪

નરભેરામના સ્વામીને ધન્ય છે જો;
તેના સદા શીલત વચન છે જો ................
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અનંત � ૂર



439. માર� આજ ર� આનંદનો �દન છે જો
રાગ - ગરબી (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૧૮)

માર� આજ ર� આનંદનો �દન છે જો;
હ�રની ભ�ક્ત કર� તેને ધન્ય છે જો ........ ટ�ક
�ણે પ્રહ્લાદની રક્ષા બ�ુ કર� જો;
િવકરાળ � ૃિસ�હ દ� હ ધર� જો ...................

૧

િવષ વાયાર્ તે મીરાંબાઈનાં જો;
પત૧ રાખી તે સેના નાયી જો ..................

૨

નરસ�ય મહ�તાનો હાર આણી આપ્યો જો;
�ુવને અિવચલ કર� સ્થાપ્યો જો .............

૩

�ણે નામદ� વ�ુ ં છાપ�ું છા�ુ ં છે જો;
�ુદામાની નાર �ુખ પાય છે જો ...............

૪

નરભેરામના સ્વામીની સાથમાં જો;
અમે રહ�એ હ�રના હાથમાં જો ..................

૫

૧. વચન પાળ્�ુ ં
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અનંત � ૂર



440. માર� શેર�એ આવો શ્યામ�ળઆ
રાગ - ગરબી (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૧૯)

માર� શેર�એ આવો શ્યામ�ળઆ;
વાટલીએ વેરા�ું �લ પ્રીતમ પાત�લઆ ................... ટ� ક
મ� �ુગમ� જો�ુ ં શ્યામ�ળઆ;
ન�હ આવે તમાર� તોલ પ્રીતમ પાત�લઆ ............... ૧
ધન ધન દ� વક�ના શ્યામ�ળઆ;
�ણે જનમ્યા ને અકલ સ્વ�પ પ્રીતમ પાત�લઆ ...... ૨
તા�ું �ુખ�ું �ુદર
ં શામ�ળઆ;
�ણે શરદ �ુનમનો ચંદ્ર પ્રીતમ પાત�લઆ ...............૩
ર�ુનાથના સ્વામી શ્યામ�ળઆ;
વ્હાલો �ુઃખડા ક�રો �ણ પ્રીતમ પાત�લઆ ................૪
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441. ફર� ન�હ મળે

અનંત � ૂર



ર�

રાગ - ગરબી (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૨૦)

ફર� ન�હ મળે ર� , ફર� ન�હ મળે ર� ,
લેર� લ્હાવો તને ફર� ન�હ મળે ;
બાવ�ળયા�ુ ં બી વાવે તો �બા ન�હ ફળે ;
આવી �ડ� મનષા દ� હ � ૂલમાં ભમે ............ લેર� ૧
ક�વડો કસ્� ૂર� મોગરો તેલમાં તર� ;
મોિતડાંની કણક લઈ ઘંટ�માં દળે ............

લેર� ૨

ચેત�ું હોય તો ચેતી લે�, અવસર ન�હ મળે ;
નરસ�યાના સ્વામી િવના અથર્ નવ સર� .....
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લેર� ૩
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442. આજનો લ્હાવો લી�એ ર�
રાગ - ગરબી (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૨૧)

આજનો લ્હાવો લી�એ ર� કાલ કોણે દ�ઠ�;
વાણીના મે�લ
ુ ા ને � ૃત્યની હ�લી;
�ુખનો લ્હાવો લી�એ ર� ... કાલ કોણે દ�ઠ�
પ્ર�ુ�ના �ુણ જોને એવા ર� મીઠડાં;
હષ� ઓવારણાં૧ લી�એ ર� ... કાલ કોણે દ�ઠ�
�લની ર� ગાદ� ને �લના ત�કઆ;૨
�લના �બછાના �બછાવીએ ર� ... કાલ કોણે દ�ઠ�
રામની ર� આરતી ને સંતની સેવા;
દાસ રણછોડ �દયે લી�એ ર� ... કાલ કોણે દ�ઠ�
૧. �ુઃખના વારણ�પ આરતી ઉતારવી
૨. ત�કઆ-અઢ�લવા માટ�નાં મોટાં ઉશીકાં
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443. નંદના છો�ં ુ ર�
રાગ - ગરબી (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૨૨)

નંદના છો�ું ર� ખેલત કાંકર� કોણે માર�
કોણે માર� ર� માર� હ�યે લાગી ... નંદના છો�ું ર�
તેર� માર� મ� તો ન�હ ર� મા�ુંગી
મોર� �દલક� માર� મર �� ર� ... નંદના છો�ું ર�
આ તીર� ગંગા ને પેલી તીર� જ�ુના
માર� ભરવા છે ઝાઝાં નીર ર� ... નંદના છો�ું ર�
કંઠ� િતલક �ુમ�ુમ ઓર ક�સર
મોતીયન ચોક �ુરાવો ર� ... નંદના છો�ું ર�
ભક્તો લીયે અવતાર લીયો હ�
કંસ િનકંદન કાજ ર� ... નંદના છો�ું ર�
પ્રેમાનંદ પ્ર�ુ �ચર�્ �વો ર�
નંદ લાલ ક� લાલ ર� ... નંદના છો�ું ર�
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444. આ�દ અના�દ એક � ંુ
રાગ - િવનંિત (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૨૩)

સ્વામી ર� મારા આ�દ અના�દ એક �,ું િનરં જન િનરાકાર;
હ�ર હર બ્રહ્મા � ું હવો, સ્વામી �ું છે અપાર;
પાયે લાગી ક�ંુ િવનંિત ..............

ટ�ક

તારો પાર કોઇ નવ લહ�, પ�રબ્રહ્મ અિવધાર;
�ું સરખો કર તાહ�રો, માયા ર�હત સંસાર ........... ૧
આપણે પોતે ગોઠવ્�ુ,ં વહ્યો સકલ સંસાર;
�ગ દાન અધ્યાત્મને, નથી ગભર્નો પાર ........... ૨
ભોવન રઝળ્યો એ આત્મા, � ું ન �ણે એ સાર;
ધણી િવહોણો � ૂ મય�, ચોખાણ મોઝાર .............. ૩
બ્રહ્મા�દક િશવ આત્મા, � ધર� ર� શર�ર;
ક�ં મોટો ક�ં નાનેરો, એવો અકલ � ૂ વીર ........ ૪
િવગતો ક�ધો એ આત્મા, �ુણે હવો ખંડ;
ચોરાશી લક્ષ �વ થયા, તેણે ભયાર્ બ્રહ્માંડ ......... ૫
બ્રહ્માંડ �ુ� ું આ બ�ુ,ં પડ�ો મોહ સંસાર;
�ુ ં મા�ંુ કર� �ધળો, �ધ એહ ગમાર ...............

૬

સ્વામી દયાલ � ું ઓળખ્યો, સમથર્ �ુ ં િવચાર;
� ું આગળ �ુ ં મારો, �ુ ં નથી એકો વાર .............
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આપો આપ થયો અણછતો, માંહ� મેલે �ુજ;
ં
હવે ગમ�ું કર તા�ંુ , ઉદ્ધાર એ અ� ૂઝ ...............

૮

�ુધા � ૃષા�દક આકળો, વાંછે �ુખતણી આશ;
તેણે વળ� ઘટ પામશે, �ધે �ુખ દશ માસ ........

૯

ધર� એ �વ વરાંસો, હવો આપણ રાહ;
ભ�ક્ત િવહોણી તાર�, જમે દ�ધો ધાવ ................ ૧૦
ક્ષણ ક્ષણ જન્મે ને ક્ષ�ુ મર� , ચઢ� કાલને હાથ;
ઠામ ઠામ કર� મા�ંુ , તે ન�હ આવે સાથ ............... ૧૧
સ્વામી �ૃપા કરો અિતઘણી, ભાંજો અનેક િવચાર;
અચલ ભ�ક્ત દ� તાર�, � છે �ુક્ત ભંડાર ............ ૧૨
તારા સ્વ�પનો પાર ન�હ, બ�ુ લીલા બ્રહ્માંડ;
ભક્ત �યાં ��ું મન ધર� , ત્યાં તેવો િપ�ડ ............. ૧૩
વૈ�ુંઠ બ્રહ્મા�દક �ુએ, પેખે િવષ્�ુ અનંત;
રા� અક્ષય પદ તણો, તેને સેવે સંત ..............

૧૪

આપો આપ � દાખવે, તેને તેવો પસાય;
તારા સ્વ�પને � ું જ લહ�, � ું છે �ુરવો રાય .......
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�ુષ્ટ સા�ુને �ુભાવે, ધાય � ું જ વહાર� ;
તે જોગે તેવા �પ ધર�, �ુઃખ ફ�ડ� તેણીવાર ......... ૧૬
મત્સ્ય કૌરમ વરાહ �,ું � ૃિસ�હ એકવાર;
વામન િત્રકમ પર�ુરામ, ર�ુ�ુલ અવતાર .......... ૧૭
નરનારાયણ �ૃષ્ણ �,ું �ુદ્ધ કલ્ક� �પ;
�ું મલે દ� ખે તા�ંુ , પડ� પરબ્રહ્મ સ્વ�પ ................ ૧૮
ગ�ડ વાહન સ્વામી તા�ં, કંઠ� કૌસ્�ુભ મ�ણ હાર;
િશવ લાંછન જલહલે, એવા �પ કહ� વાર ............ ૧૯
બ્રહ્મા�દક ને પ્રત્યક્ષ હવા, �ુખે પોઢ�ા શેષ,
લ�મીચરણ સેવા કર� , એવા તારા વેષ .............. ૨૦
તાર� આધાર� �વ છે , પદ્મ વીસમો �હ;
પ્ર�ૃિત છોડ�ને � જપે, દ� ખે પ�રબ્રહ્મ તેહ .........

૨૧

પ્ર�ૃિત ઉપર �ને પ્રેમ છે , કરશે બ�ુ ધમર્;
તેણે વળ� ઘટ પામશે, ભોગવશે બ�ુ કમર્ .........

૨૨

પ્ર�ૃિત કારા�ૃહ લેખવે, �ર� � ું એહ િનવાસ;
�ત લગી જો એમ રહ�, સત ભાવન િનવાસ ...... ૨૩
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પ્ર�ૃિત પડ� �યાં પાપણી, હ�એ ન � ૂક� કાંઈ;
શબ્દ ધણીનો રોળવે, વણસે તે ઘર �ય ........... ૨૪
પ્ર�ૃિત કહ� �ુણ આત્મા, મારો કયો દોષ;
વણસે તેઓ અનેકવાર, હવે �ાં કર� રોષ ........... ૨૫
પ્ર�ૃિત �ુ�ુષ એમ બોલતાં, � ૂટ�ો � ૂવર્સ્નેહ;
આત્મા પ�રબ્રહ્મ જઈ મળ્યો, પાંચ ભાગ થઈ દ� હ .. ૨૬
જમ છે બોલ્�ુ ં તા�ં, �ુગ છે એ તો ધમર્;
�ું િવના જપ તપ દયા દાન, તે સઘળાં કમર્ ........ ૨૭
િવષ્�ુ� ુ ં બોલ્�ું વેદ છે , �નો ન�હ લાધે પાર;
�ને આધાર� બ્રહ્માંડ રહ્યા, સાચો એ આધાર ........ ૨૮
�ુગ �ુગ દશર્ન �ૂજવાં, વણસે �ુગ અનંત;
વેદ ન વણસે વણસંતા, બ�ુ �ુગ કલ્પંત ..........

૨૯

તમાર� �ૃપા થક� ર�હત છે , લોપે રાજ આદ� શ;
ધમ� આ બ�ુ ં માંડ�ુ,ં માને � ૂધ જનેશ ...............

૩૦

અણછતો આત્મા િવનવે, ઉદ્ધાર જો તાત;
�ું સમથર્ હવે પામ્યો, આદર એજ વાત ............
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445. હ�ર હ�ર વેદ �રુ ાણ સ્� ૃિત ષડ દશર્ન
રાગ - વેદ �ુરાણ (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૪૦)

હ�ર હ�ર વેદ �ુરાણ સ્� ૃિત ષડ દશર્ન,
િનચટ િવચાર� સ્વામી જો�ુ ં એ .........

૧

એક જ સાર સનાતન લાધ્�ું એ,
ચેતન હ�ર પ�રબ્રહ્મ ત�ું એ .............

૨

પાછલા જનમ તણા �ુઃખ કાં િવસય�,
ગભર્ને ઘર લઇ કાં થયો એ ..............

૩

કમર્ ત� ને હ�ર�ુ ં ધ્યાન માં છાંડ�શ,
અહરનીશ અ�ુસરો ક્ષે� ુ ં ઘડ� એ ......

૪

ધંધે એ વાહ્યો કાલમાં િનગર્મ્યો,
કાજ છે તે િસધ્�ુ નથી એ .................

૫

જન્મ મરણ �ુખે �ુઃખે એ વાહ્યો,
કાજ િસધ્યા િવના ભમ્યો એ ..............

૬

કાજ િસધ્�ુ નથી કામ ઉપર નથી,
કાજ િસધ્યા િવના ઘર નથી એ .........

૭

દ� હ ધર� તે આત્મા બોલે એ,
દ� હ િવના પરમાત્મા એ ....................

૮

� ૂિત� િવના પરમાત્મા ધાઇએ,
અવર પ્રપંચ ક�� ન�હ એ ...............
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તે પરમાત્માથી સ�ુ ઉપ�,
�તે તેણે વળ� સ�ુ આથમે એ .........

૧૦

સાથી � ૂલ્યો વન એકલો �વે એ,
સાથી દ�ઠા િવના ન િવરમે એ ..........

૧૧

જ�ુની વ�ટ�ું �મ બાળક �વે એ,
જ�ુની પામ્યા િવના િન� ૃ� ન�હ એ ... ૧૨
જલ િવના માછલી ટળવળે અિત ઘણી,
ઉદક પામ્યા િવના �ુખ ન�હ એ ......... ૧૩
એમ પરમાત્મા �ુ ં રહ� આત્મા,
એટલે કાજ િસધ્�ું સહ� એ ................. ૧૪
બ્રહ્મ જ બોલે ને બ્રહ્મ જ સાંભળે ,
બ્રહ્મ દ� ખે ને પ�રબ્રહ્મ જપે એ ............. ૧૫
વા�ુદ�વ પરમાત્મા પ�રબ્રહ્મ,
િવષ્�ુ નારાયણ એક �ું એ ................. ૧૬
�વ અ�ણ કાં ધંધે વાહ્યો,
પોતે અદ�ું ઓ�ં ન�હ એ ................... ૧૭
પ�રબ્રહ્મ આ ઇશે � �મ રાખ્યા એ,
તે તેમ રહો પ�રબ્રહ્મ જપો એ ............. ૧૮
સમથર્ સબલ સનાતન સાર એ,
પાર ન�હ જશ �ુણ તણો એ .............. ૧૯

→
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પ�રબ્રહ્મ નામની ઉપરાજન સાચી એ,
તે િવના પ્રાણ છે દાય ઘ�ુ ં એ .........

૨૦

આપ ક�ુધે ન�ુએ ન ક��એ,
પ�રબ્રહ્મ બોલ ન લોપીએ એ ..........

૨૧

બોલ લોપે હોય ધણી િવહોણો એ,
તે તણી ગત હવે કોણ હશે એ .........

૨૨

ધણી �ુક� તે� ુ ં આ�ુષ્ય લોપે એ,
અવર માગર્ તેને ગત નથી એ .........

૨૩

ધણી સાચો તે� ુ ં આ�ુષ્ય સા�ું એ,
અવર �ુ�ુ સ�ુ વણસ�ુ એ ...............

૨૪

અણછતાં ઉપ� છતાં � િવલસે એ,
તે તણો બોલ અહ� નરક છે એ .........

૨૫

� સદાય છે સજ � ને ફ�ડ� એ,
તેને �ુક�ને કોણ સેવીએ એ .............

૨૬

ધંધે વાહ્યો બાપ િવસાયો એ,
તો તને નરક�થી કોણ કાઢશે એ ........

૨૭

દશર્ન સેવીશ ધમર્ સંભાળ�શ એ,
અચલ સેવ્યા િવના વણસશે એ .........

૨૮

અનેક પ્રકાર� � ું પ્રાણી આગે હવો,
હ�ુ ક� કોડ તને વળ� એ ...............

468



ૐ



૨૯



અનંત � ૂર



અ� ૃત પામ્યો પ્રમાદ કા ઢોળ�શ,
અવર રસ નથી કાંઈ હ�ર સમો એ ..... ૩૦
કાચ કારણ મ�ણ હાથથી િનગર્મ્યો૧,
થોડલે �ુખે બ�ુ �ુખ કાં ત� એ ......... ૩૧
ગવર્ મા કર�શ � ું � ૃથ્વીપિત રા�આ,
રં ક મા � ું ક��શ દ�રદ્રઓ એ ............

૩૨

હરસદ ક�ર� પરબતણી પેર�,
�િધર સાટ� એહ� ઉદક૨ છે એ ............

૩૩

�ગ દાનાદ�ક� રાજ પ્રાપ્ત હોય,
ધમર્ �ુટ� ને વળ� �ુઃખ સહ� એ ..........

૩૪

� ૃથ્વીપિત ત�ું �ુખ ધનપિત ત�ું �ુખ,
�ુ�મ�વ ત�ુ ં �ુખ સમ�ુલ છે એ ...... ૩૫
આપ આપણ મન � �ુખ માને એ,
નરક સં� ૂણર્ તેને ત્યાં છે એ ..............

૩૬

પ�રબ્રહ્મ પદ�ુખે � જઈ બેઠા એ,
ઈન્દ્ર પદ લગી તે નવ આભડ� એ ....... ૩૭
મનના મનોરથ છાંડ�ને હ�ર ભજો,
િવગત ફ�ટ� ને સ�ુ એક જ હોય એ ...... ૩૮
ભાષા ન ��ું ને છંદને ના ��ુ ં એ,
એક ��ુ ં સ્વામી માંડણહાર એ .......... ૩૯
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�ું વડ� ��ું ને � ું વડ� �વ�ું એ,
� ું વડ� છો�ું સ્વામી ચાર� ખાણ એ .....

૪૦

આશ્રમે દશર્ન વણ� � ભોળવ્યા,
ુ િવના તે સ�ુ રળવળ્યા એ ........
�જ

૪૧

તાર� આઇ સે સબળ કમર્ છે ,
લાગતો �ધ બ્હ�એ નહ� એ ...........

૪૨

કમર્ ભોગવ્યા પછ� �ુઃખ સહ� આત્મા,
� ું લા� તારા ભણી એ ...................

૪૩

અણછતો ભક્ત િવનંિત કર� સ્વામી એ,
આત્મા ફ�ડ� અળગો �ુ ં કર� એ .........
૧. પડ� ગયા
૨. પાણી
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446. � ર� સરસ્વત સ્વામીને િવન� ંુ
રાગ - સોરં ગી (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૪૧)

� ર� સરસ્વત સ્વામીને િવન�ુ,ં અને મા�ું એક પસાયો૧ દ� ;
� ર� ભોળ� ભ�ક્તએ ગાઈએ, કોટ બ્રહ્માંડનો રાય દ� ... સોરં ગીયા ૧
� ર� સોરં ગ૨ે શ્રીહ�ર ધાઈએ, આરાધીએ ગો�ુળ કહાન દ� ;
� ર� હર� હ�ર પ�રબ્રહ્મ૩, �ુરવા તારા નામ દ� ....................... ૨
� ર� સંસાર સાગર અિત દોહ્યલો૪, �ડો ને અિત અપાર દ� ;
� ર� રામનામ કર બોલડ�, ઉતર�એ પેલે પાર દ� ...................... ૩
� ર� કોટ બ્રહ્માંડ ભાં� ઘડ�, તે કંડ�એ ક�મ સમાય દ� ;
� ર� કોને ચઢા�ું �લ પાંદડ�, �ને ચૌદ ભોવન �ુખ માંહ� દ� ...... ૪
� ર� આતમ િવદ્યા �ણીને, �ુણ તા�ુણીમાં રાચ્યો દ� ;
� ર� કોટ બ્રહ્માંડ વ્યાપી રહ્યો, તે ક�વલ બ્રહ્મ અવાચ દ� ............. ૫
� ર� ભક્ત વત્સલ ભણી ઓલંગ્યો, અને વળ�મા કરશો કાં ન દ� ;
� ર� સેવ્યો ગભર્ સં�ુષ્ટ૫ �ુઃખ ટાળે , એ િન�ે મન આણો દ� ......... ૬
� ર� �બર�ષ રા� છલ પાડ�ો, અને સમયાર્ દ� વ મોરાર દ� ;
� ર� �ુિનરા� બેઉ બોલ પાળવા, અવતયાર્ દશવાર દ� .........
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� ર� સફર� �પ ધ�ુ� શ્યામલ વણર્, ઉદિધ ગ્રહ્યો લીલાં દ� ;
� ર� તત્ક્ષણ પંચાયન કર ગ્રહ્યો, વેદ વાળ્યાં હ�લા દ� .............

૮

� ર� કૌરમ �પ ધ�ુ� નારાયણ, અને મં�દર �ુઠ� ધય� દ� ;
� ર� �ુર અ�ુર બેઉ સંગ કર�ને, નાગ નેત�ંુ ક�ુ� દ� ..............

૯

� ર� મો�હની �પ ધ�ુ� જનાદર્ ન, અ� ૃત કલશ ક�ર ધય� દ� ;
� ર� અ�ુર વંચી દ� વને પા�ુ, �ુર કાજ સવ� સય� દ� ............

૧૦

� ર� વરાહ �પે દાઢમ� લીધી, વ�ુધા ક�ધી ઠામ દ� ;
� ર� દ� વ તણો હ�રએ ઉપદ્રવ ટાળ્યો, દ�હતના ભાં�યા હાડ દ� ... ૧૧
� ર� � ૃિસ�હ �પે નહોર વધાય�, માય� દાનવરાય દ� ;
� ર� સ્તંભ ફોડ� હ�ર આવ્યા, ભક્ત કય� પસાયો દ� .................. ૧૨
� ર� વામન બ�લ પાતાલ િનવાસો, ટાળ્યો ઈન્દ્રનો રાગ દ� ;
� ર� િવ��પ ત્યાં ક��ું સ્વામી�, �ુઠ�ં ધય� પાદ દ� ...............

૧૩

� ર� પર�ુરામે ક્ષિત્રપત મ�ડ�ુ,ં જોડ�ા વાડવ લોક દ� ;
� ર� ઋિષવરનો અપરાધ વછોડ�ો, ટાળ્યો િપતાનો શોક દ� ....

૧૪

� ર� દશરથ �ુિનવર શ્રાપ િનવાય�, સયા� સઘળાં કાજ દ� ;
� ર� યજ્ઞ કર� રાયે �ુત્ર માગ્યા, ત્યાં અવતયાર્ શ્રી રામ દ� ........ ૧૫
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� ર� રામચંદ્ર અવતાર જ લીધો, ક�ધાં વ�ુધા કાજ દ� ;
� ર� સીતા કારણ રાવણ માય�, આપ્�ું િવ�ભષણ રાજ દ� ... ૧૬
� ર� લ�મણ સીતા સ�હત સનાતન, અયોધ્યા ક��ંુ રાજ દ� ;
� ર� �ુષ્પ િવમાન બેસી પરમે�ર, સયા� સઘળા કાજ દ� .... ૧૭
� ર� રામ �પે વ્યાપી રહ્યો, � �ુઓ તે �ણો દ� ;
� ર� જોયે ગભર્ સં�ુષ્ટ �ુઃખ ટાળે , સબ લી� એની આણ દ� .. ૧૮
� ર� વેદ વડ� તને �ણીએ, અને વેદ ન લહ� તાર� પાર દ� ;
� ર� સવર્જ્ઞ �પે વ્યાપી રહ્યો, તે ભક્તજન સાધાર દ� .......... ૧૯
� ર� નંદ ગોપ ઘેર અવતયાર્, અને ગો�ુલ ક�ધો ઠામ દ� ;
� ર� બાર વન �ગ�ર ગૌચરવા, અવતયાર્ ગોિવ�દ રામ દ� .... ૨૦
� ર� કાને �ુંડલ ઝળહળે , અને ઉર �ુક્તાફલ હાર દ� ;
� ર� મોર પ�છે �ુગટ િશર ધય�, કા�ુડો �પે અપાર દ� ....... ૨૧
� ર� કા�ુડો ગોવા�ળયો, વન ગૌચારવા �ય દ� ;
� ર� જમે ને જમાડ� જમતો, બ્રહ્મા�દક ને વાહ� દ� ............... ૨૨
� ર� જ�ુના જલ જપલાવ્યો,
ં
ચઢ�ા કદમને ડાળ દ� ;
� ર� ફણા ઉપર હ�ર નાચ્યા, નાગ નાથ્યો કા�લ દ� ............ ૨૩



ૐ



→

473



અનંત � ૂર



� ર� પહ�રણ પીત પટોલડ�, ઓઢણ નવરં ગ ચીર દ� ;
� ર� નાગ પલાણી હ�ર આવ્યા, તે �ુરવો �દવ વીર દ� ......... ૨૪
� ર� ગો�ુલ િશ��૬ુ વા�ુ,ં �દાવન
ંૃ
વાહ્યો વંશ દ� ;
� ર� માતાિપતાના બંધન છોડ�ા, કા’ને માય� કંશ દ� .............

૨૫

� ર� અનંત ચાલ્યો અ�ગયાર વષ�, કર� રામની બેલ દ� ;
� ર� િવદ્યાપાઠ કરાવી પંડ�, તે અવડાવી ગેલ દ� ....................

૨૬

� ર� િવવાહ કારણ િશ�ુપાલ િનવાય�, પરણ્યાં રાણી આઠ દ� ;
� ર� અનેક િવિવધ પેર� �ી વયાર્, તે બેટા સાઠ લાખ દ� ..........

૨૭

� ર� શ્રો�ણત�ુર હ�ર આવ્યા, �ુદ્ધે �ત્યો હર સ્વામી દ� ;
� ર� બાણા�ુરના બા�ુ છે દયા, ઓખા અિન�ુદ્ધ પામી દ� ............ ૨૮
� ર� નર નારાયણ રથ ચઢ� આવ્યા, િવ��પ તેણી વાર દ� ;
� ર� પાંડવતણો હ�રએ ઉપદ્રવ ટાળ્યો, માર� ક્ષોણી૭ અઢાર દ� ... ૨૯
� ર� �ુદ્ધ �પે હ�ર ધ્યાન િવચાર� , જોગ માગર્ લીધો દ� ;
� ર� કલ્ક� �પે હ�ર �ુષ્ટ સંહારવા, અક્ષય આ�ુધ કર ધય� દ� ... ૩૦
� ર� દશે અવતાર� ધાઈએ, અને ભાગવતે ચોવીશ દ� ;
� ર� ધાયો ગભર્ સં�ુષ્ટ �ુઃખ ટાળે , પરમ �ુ�ષ �ુગદ�શ દ� ....... ૩૧
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� ર� એવો અવને�ર૮ ધાઈએ, અકલ અસંભવ �હ દ� ;
� ર� જોગે�ર મન �ુલર્ભ �,ું બ્રહ્મા�દક છે �હ દ� .............. ૩૨
� ર� ગોિવ�દના �ુણ ગાઈએ, કાંઈ િવિવધ પેર� ધ્યાન દ� ;
� ર� �ૃપાનાથ �ૃપા કર� તો, �ગે આત્મ જ્ઞાન દ� .............. ૩૩
ુ પહ�રણ પીતામ્બર, મસ્તક �ુગટ શોહ� દ� ;
� ર� ચ�ુ�જ
� ર� લ�મી સ�હત �ક્રડા કર� , ત્યાં વૈષ્ણવના મન મોહ� દ� ... ૩૪
� ર� અ�ુરત રા� ધાઈએ, �પ અ�પે �ણો દ� ;
� ર� વેદ માગર્ અ�ુસરો, ભ�ક્ત ભાવે મન આણો દ� ......... ૩૫
� ર� �ુલસી ક�ર� પાંદડ�, �ુતનાનો �ર�ુ � ૂજો દ� ;
� ર� મોહ મત્સર પદરહરો, આત્મજ્ઞાન � ૂઝો૯ દ� ............... ૩૬
� ર� લ�મી સ�હત હ�ર સેવીએ, સેવ્યો લીલા િવલાસ દ� ;
� ર� મનવાં�ચ્છત ફલ પામીએ, તે રા� શ્રી અિવનાશ દ� ... ૩૭
૧. પ્રસાદ
૭. સૈન્ય

૨. �ુદર
ં થઈને
૮. � ૃથ્વીપિત

૩. પરમાત્મા

૪. અિત �ુશ્ક�લ

૫. આવાગમન�ુ ં �ુઃખ

૬. રણિશ�� ું

૯. પ્રાપ્ત કર�
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િવવાહનાં પદો

447. � ર� પગરણે વ્હ�લા પધારજો
રાગ - ધોળ (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૫૬)

� ર� પગરણે વ્હ�લા પધારજો;
સધારજો ર� સધારજો સેવકના કામ ................... ટ� ક
� ર� તમો િવના સવ� શોભે ન�હ;
ઘ�ુ ં લોભે ર� ઘ�ુ ં લોભે મળવા મન ................... ૧
� ર� વ્હાલાની જો� �ં વાટડ�;
પાવન કરજો ર� પાવન કરજો અમારા ધામ ........ ૨
� ર� અબલાની આશા � ૂરજો;
ઘ�ુ ં �ુ ં કહ�એ ર� ઘ�ું �ું કહ�એ પ્રાણાધારા ......... ૩
� ર� રામ �ૃષ્ણ પ્ર�ુજન રં કને;
વહાલા � ૂરજો ર� વ્હાલા � ૂરજો જનમની આશ ..... ૪
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448. માતા જશોદા� સાંભળો વાત
રાગ - ધોળ (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૫૭)

માતા જશોદા� સાંભળો વાત, કન્યા મ� એક દ�ઠ� છે �ત;
કંચનવણર્ સમાન છે ગાત્ર, તો કહાન �ુંવર પરણાવીએ ............ ટ� ક
મ� મારા મનમાંહ� તપાસ્�ુ,ં તે તમો આગળ પ્રકાશ્�ુ;ં
તમો િવના મ� કંઈ નવ વાસ્�ુ,ં તો કહાન �ુંવર પરણાવીએ .......

૧

મ� � ૂછ� સવ� કાઢ� છે ભાળ, તમાર� વાત કર� તત્કાળ;
બેસી ન�હ કંઈ કર�એ િવચાર, તો કહાન �ુંવર પરણાવીએ ....... ૨
વેવાઈ તમો સરખા અિત સારા, ભાર �ચકશે સવ� તમારા;
સત્ય ક�ુ ં મનમાં ધારો, તો કહાન �ુંવર પરણાવીએ ..................

૩

�દન �ઠ�ં ૂ �દન હરખમાં �ય, વ્રજવાસી સૌ આવે �ય;
વલ્લભ વ્રજમ� લાડ લડાવે, તો કહાન �ુંવર પરણાવીએ ............ ૪
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449. રાવલમાં એક શ્રી� ૃષભાન
રાગ - ધોળ (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૫૮)

રાવલમાં એક શ્રી� ૃષભાન, કન્યા ત્યાં પરણવા �ુગધામ;
વ્રજમ� સ�ુ કોઈ કર� વખાણ, તો �ૃષ્ણ લાયક એ �ુતલી ર� .......

ટ�ક

ઘેર ઘેર વાત સદા એમ થાય, વાજતી વાજતી રાવલ �ય;
નંદ�ુંવર વર� એ કન્યાય, તો �ૃષ્ણ લાયક એ �ુતલી ર� ...........

૧

�કરતી વાત ઘરમાં હ� જણાવી, શ્રી� ૃષભાનના મનને ભાવી;
ચાલી ચાલી ગો�ુલમાં આવી, તો �ૃષ્ણ લાયક એ �ુતલી ર� .....

૨

પહ�લાં શ્રી એક રાધા અવતાર, પછ� સેવે છે નંદ�ુમાર;
િવવાહ વાત થઈ િનરધાર, તો �ૃષ્ણ લાયક એ �ુતલી ર� .........

૩

�ુગ �વન પરણે પરણાવે, કલેવર તો બેઉ કારણે આવે;
વલ્લભ વ્રજમ� લાડ લડાવે, તો �ૃષ્ણ લાયક એ �ુતલી ર� .........
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૪



અનંત � ૂર



450. ગોર શ્રી ગગાર્ચાયર્ બોલાવો
રાગ - ધોળ (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૫૯)

ગોર શ્રી ગગાર્ચાયર્ બોલાવો, િવવાહ સામગ્રી સવ� લખાવો;
� જોઈએ તે સવ� મંગાવો, તો મંડપ મં�દર શોભતો ર� ......

ટ� ક

શ્રીફલ ફોફળ મ�ઢોળ મંગાવો, નાના રં ગ ઉ�મ મંગાવો;
કં�ુ પીઠ� સવ� મંગાવો, તો મંડપ મં�દર શોભતો ર� ...........

૧

સગાં વ્હાલાં સવ� બોલાવો, જશોદા� ખા�ું ખવડાવો;
લેજો �ને ��ું મન ભાવે, તો મંડપ મં�દર શોભતો ર� ......... ૨
વ્રજવાસી સૌ આવે ને �ય, મંડપમ� અિત-આનંદ થાય;
�ચકજન સૌ આવે ને �ય, તો મંડપ મં�દર શોભતો ર� ..... ૩
વ્રજમ� િનત્ય વખાણ કહ�વાય, ગો�ુલમાં જો ગમ�ું થાય;
વલ્લભ સાં�૧ િવવાહ ગાઈ, તો મંડપ મં�દર શોભતો ર� ...... ૪
૧. આરતી ટાણે



ૐ
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451. નંદ જશોદા હરખે અપાર
રાગ - ધોળ (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૬૦)

નંદ જશોદા હરખે અપાર, સાંભળ� િવવાહ વાત િવસ્તાર�;
ગો�ુલમાં થયો � �કાર, તો લાલ�નો િવવાહ ગાઈએ ર� .........

ટ�ક

માતા�એ ઓછંગ લઈને લાલ, વચન સાંભળ� ઉપ�યો વ્હાલ;
�ુબ
ં ન ગાલે દ��ુ ં તત્કાલ, તો લાલ�નો િવવાહ ગાઈએ ર� .......

૧

સાંભળ� વાત તે શ્રીઘનશ્યામ, માતા� �ડાં કરોની કામ;
તમે તમારાં વધારોની નામ, તો લાલ�નો િવવાહ ગાઈએ ર� ..... ૨
શ્રી� ૃષભાન વેવાઇ થાશે, ઠકરાણી રાધા� કહ�વાશે;
વ્રજ� ૂિમમાં સૌ કોઈ ગાશે, તો લાલ�નો િવવાહ ગાઈએ ર� ......... ૩
િવવાહ વાત સદા એમ થાય, વર પરણે પરણ્યા કહ�વાય;
વલ્લભ વાત એમ થાય, તો લાલ�નો િવવાહ ગાઈએ ર� ........... ૪
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452. ગંગા જમનાના નીર મંગાવો
રાગ - ધોળ (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૬૧)

ગંગા જમનાના નીર મંગાવો, વર વનમાલીને ઉઘલાવો;
ક�સર�� વાગા ને સોળે શણગારો, તો વરઘોડ� વર શોભતો ર� .. ટ�ક
પાઘડ�એ સોના સેર બંધાવો, �મતડાં લટક� લટકાવો;
ુ ર ને �પ
બં�વ
ં ૂ ઢોળાવો, તો વરઘોડ� વર શોભતો ર� ..............

૧

શ્રીફલ ફોફળ લીધાં છે હાથ, મોડ બાંધી જશોદા માત;
વામન દ�વડો ગ્રહ્યો છે હાથ, તો વરઘોડ� વર શોભતો ર� ..........

૨

ગો�ુળમાં સ�ુ જોવાને મળ્યા, �પ દ� ખી સ��
ુ ુ ં �ચ��ું ચઢ�ુ;ં
વલ્લભ�ુ ં મન આનંદમાં મળ્�ુ,ં તો વરઘોડ� વર શોભતો ર� ......
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453. ગોિવ�દ� પરણે નંદ� પરણાવે
રાગ - ધોળ (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૬૨)

ગોિવ�દ� પરણે નંદ� પરણાવે, તે ર� �દવસ સખી �ાર� આવે;
સાં� દ� વ ત્યાં આણી બોલાવે, તો ચાર� મંગલ ગાઇ�ુ ં ર� ...

ટ� ક

જશોદા� આપણને બોલાવે, ખોળામાં કંઇ નૌતમ લાવે;
ન�ું ન�ું કર�ને ગવડાવે, તો ચાર� મંગલ ગાઇ�ું ર� ...........

૧

વર વનમાલી આવીને �ુએ, સાંભળતા સૌ �ુઃખડા �ુએ;
તે સમે માવડ� ગાવડ� �ુહ�, તો ચાર� મંગલ ગાઇ�ુ ં ર� ........ ૨
આવીને ત્યાં કહાનની પાસે, માતા�ુ ં મન ��ું ર� થાશે;
િનરખી સ્વ�પ રિસક સોહાસે, તો ચાર� મંગલ ગાઇ�ુ ં ર� ...... ૩
વરઘોડ� વર �યાર� ચઢશે, વ્રજમ� સૌ કોઇની દ�ષ્ટએ પડશે;
વલ્લભ�ુ ં મન ત્યાં ગળશે, તો ચાર� મંગલ ગાઇ�ુ ં ર� .........
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૪



અનંત � ૂર



454. રાધા� ર� ઘ�ંુ હરખ્યાં છે મન
રાગ - ધોળ (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૬૩)

રાધા� ર� ઘ�ુ ં હરખ્યાં છે મન, આજ અમારો અવતાર ધન્ય;
પ્રગટ�ું છે � ૂવર્જન્મ�ુ ં �ુન્ય૧, તો �ુરણ બ્રહ્મને પરણીએ ર� ......... ટ�ક
મારા ર� મનમાં હતી એક વાત, તે તમે �ણી જ�ુનાથ;
જનમો જનમ તમાર� સાથ, તો �ુરણ બ્રહ્મને પરણીએ ર� ............ ૧
�તર�ક્ષથી ર� બ�ુ વા�ં ર� વાગે, �ણે ગગનમાં મે��ુ લઓ ર� ગા�;
દ� વતા આવ્યા વધાવવાને કા�, તો �ુરણ બ્રહ્મને પરણીએ ર� ...... ૨
સૌ સાજન મળ� બેઠાં છે ટોળે , નંદ જશોદાએ લીધાં છે ખોળે ;
વલ્લભ ઊભાં ઊભાં વાવ જ ઢોળે , તો �ુરણ બ્રહ્મને પરણીએ ર� ... ૩
૧. ગ્રહસ્થ બન્યા પછ� પણ મનને પ્ર�ુમાં જોડ� મ�ુષ્ય અવતાર ધન્ય બનાવવાની વાત છે .
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અનંત � ૂર



455. ચાલો સખી નંદ�વુ ન જઈએ
રાગ - ધોળ (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૬૪)

ચાલો સખી નંદ�ુવન જઈએ, ત્યાં જઈ સૌ સાં� ગીત ગાઈએ;
સાંભળજો તમો પ્રેમ �ું લઈએ, તો �ુગલ સ્વ�પને ધાઈ�ુ ં ર� ..... ટ�ક
સાંભળ� � ું ત્યાં પરવર� પહ�લી, �ુ ં ફરવા આ�ું ઘેલી;
વારં વાર � ું ચાલની વ્હ�લી, તો �ુગલ સ્વ�પને ધાઈ�ુ ં ર� ........... ૧
અમો કહાન �ુંવરને દ� ખી�ુ,ં �દવસ આપણા સફલ લેખી�ુ;ં
નંદ જશોદાને પેખી�ુ,ં તો �ુગલ સ્વ�પને ધાઈ�ુ ં ર� .................. ૨
કાંઈ ક�તર્ન બળદ� વને કહ�એ, શ્રી � ૃષભાન �ુતા �ુલ લઈએ;
આગળ કામ ઘ�ું એ છે , તો �ુગલ સ્વ�પને ધાઈ�ુ ં ર� ............... ૩
એ�ું આપણે સાં� ગાઈ�ુ,ં વર પરણે ત્યાં દશર્ને જઈ�ુ;ં
વલ્લભ નંદ �ુંવર વરશે, તો �ુગલ સ્વ�પને ધાઈ�ુ ં ર� .............. ૪
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અનંત � ૂર



456. ઉઠો � ૃષભાન વરાવો ની �ન
રાગ - ધોળ (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૬૬)

ઉઠો � ૃષભાન વરાવો ની �ન, તમે તમા�ંુ રાખોની માન;
ઊગે છે ભાણ ને થાય છે તડકો, તો કન્યાને વળાવીએ ર� .. ટ� ક
નંદરાયને એક પામર� જોડ, બેસવાને આપ્યો છે ઘોડો;
સૌ પહ�ચ્યા છે મનનાં કોડ, તો કન્યાને વળાવીએ ર� ........... ૧
નૌતમ રં ગ તણી એક સાડ�, જશોદા�ને પહ�રાવવા કાઢ�;
ઉઠ� છે પહોળ�ને લાંભી છે સાડ�, તો કન્યાને વળાવીએ ર� .... ૨
રોકડા નાણાં આપ્યાં અપાર, જોવા મળ્યાં છે સવ� લોક;
શેર�એ શેર�એ કોલાહલ, તો કન્યાને વળાવીએ ર� ................ ૩
રથ માફા સૌ તૈયાર ક�ધાં, વહ�લતણી બ�ુ વાગી છે લાહ;
એનો કહ�તા ન�હ આવે પાર, તો કન્યાને વળાવીએ ર� .......... ૪
સખીઓ મળ� સૌ ગાઈ છે ગીત, િવવાહ તણી ભળ� રાખે છે ર�ત;
વલ્લભને વળાવવાની પ્રીત, તો કન્યાને વળાવીએ ર� .......... ૫
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457. રાધા ને �ષ્ૃ ણ બ�ે ચઢ�ાં વરઘોડ�
રાગ - ધોળ (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૬૫)

રાધા ને �ૃષ્ણ બ�ે ચઢ�ાં વરઘોડ�, માંડવડો વધાવ્યો છે કોડ�;
ક�ડ� બેસી બ�ે �ય છે જોડ�, તો �ુગલ સ્વ�પે સધાયાર્ ર� .........

ટ�ક

નંદ જશોદાનાં પગલાં પનોતાં, ગાતાં ને વાતાં પાદર� પહ�ચ્યા;
વળાવી આવ્યા સવ� સમોતાં, તો �ુગલ સ્વ�પે સધાયાર્ ર� ........

૧

વેવાઈ ભેટ�ા છે આનંદ આણી, ભેટતાં ભેટતાં બાંધ્યા છે તાણી;
મશ્કર�માં હસ્યાં સૌ પ્રાણી, તો �ુગલ સ્વ�પે સધાયાર્ ર� ............

૨

આપ્�ુ ં છે દાન ને લી�ું છે દામ, છોડાવ્યાં નંદરાય � ૃષભાન;
સંગાતે મળ�ને ચાલી છે �ન, તો �ુગલ સ્વ�પે સધાયાર્ ર� .......

૩

ક�ડ� બેઠા તે� ુ ં દામ જ આપ્�ુ,ં જન્મો જનમ�ુ ં દા�રદ્રય કાપ્�ુ;ં
આનંદ� ઉલટ�ને સવ�ને આપ્�ુ,ં તો �ુગલ સ્વ�પે સધાયાર્ ર� .......

૪

ક�ડ�થી વરવ� ૂ બેઠાં રથમાંહ�, તેત્રીશ કરોડ સ્�ુિત કર� ત્યાંહ�;
સાસ�રયામાં લાગજો સ�ન
ુ ે પાય, તો �ુગલ સ્વ�પે સધાયાર્ ર� .... ૫
પાછળથી સૈયર સ�ુ વળાવીને વળ્યાં, જલ જ�ુનાના ભર�ને લાવ્યાં;
�ાર� દ� ખી�ુ ં બેન હવે મન ભાવ્યાં, તો �ુગલ સ્વ�પે સધાયાર્ ર� ... ૬
પાછ� ફર� �ૂઓ બાઈ બ્હ�ની, સગાં �ુ�ુંબ કહ� દશર્ન દ� ની;
રાધા� બોલ્યા �તે �ુ ં એની, તો �ુગલ સ્વ�પે સધાયાર્ ર� .......
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હાંકો રથ રહ્યાં સ�ુ થોભી, રાધા �ૃષ્ણ પર રહ્યાં છે લોભી;
ગો�ુલ ગામ ર�ું સવ� શોભી, તો �ુગલ સ્વ�પે સધાયાર્ ર� ........ ૮
�ુંવર પરણાવીને નંદ ઘેર આવ્યાં, �ુદર
ં નાર પદ્મ�ણ લાવ્યાં;
સોનાને �લડ� સવ� વધાવ્યાં, �ુગલ સ્વ�પે સધાયાર્ ર� .............. ૯
શિશ કો�ટ ઉપમા ર� �ને, નંદ�નો લાલો પરણ્યો છે તેને;
િનરખીને વલ્લભ થયો છે આનંદ, તો �ુગલ સ્વ�પે સધાયાર્ ર� ..૧૦
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458. ગો�ુલમાં એક નંદ�� ંુ ધામ
રાગ - ધોળ (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૬૭)

ગો�ુલમાં એક નંદ��ુ ં ધામ, ત્યાંથી પ્રગટ�ા શ્રી �ુદ�ર
ં
શ્યામ;
કરવા સેવક જનના કામ, તો ધન્ય જશોદા માવડ� ર� ..............

ટ�ક

�ધાર� આઠમ અજવાળ�, તે �દન પ્રગટ�ા શ્રી વનમાલી;
મંગલ ગાએ સૌ વ્રજની નાર�, તો ધન્ય જશોદા માવડ� ર� ........

૧

તર�યાં તોરણ બાંધ્યા છે દ્વાર, સાિથયા શોભાતણો ન�હ પાર;
દધી છાંટ� સૌ નરને નાર, તો ધન્ય જશોદા માવડ� ર� ...............

૨

વેદ કહ� છે �ુરણ બ્રહ્મ, �ણે ન�હ કોઈ એનો મમર્;
શાં શાં નંદ� ક�ધાં �ુભ કમર્, તો ધન્ય જશોદા માવડ� ર� .............. ૩
વ્રજમ� ન્યાલ ક�ધાં તે કહ�એ, એના ભાગ્યનો પાર ન લઈએ;
�દયમાં રાખ્યા નંદને છૈ ય,ે તો ધન્ય જશોદા માવડ� ર� ............. ૪
ભજની � ૂપ િનત બ�ુ �ગે, ભ�ક્ત �ૃષ્ણ િવના સ�ુ ત્યાગે;
વ્રજ� ૂિમ અિત �ુદર
ં લાગે, તો ધન્ય જશોદા માવડ� ર� .............. ૫
�ચક આવી જનમ જશ ગાએ, નંદ વધાવીને ન્યાલ જ થાય;
એના આપ્યાં �ુખથી ના કહ�વાએ, તો ધન્ય જશોદા માવડ� ર� ..... ૬
�ુ�ું�ભ દ� વતણાં બ�ુ વાગે, પ�ુ પંખી પાવલીએ લાગે;
ભ�ક્ત ભાવ સદા �ુખ માગે, તો ધન્ય જશોદા માવડ� ર� ............. ૭
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�દન �ુઠ�ં �દન હષર્માં �ય, વ્રજમાં બાલ લીલા િનત્ય થાય;
વલ્લભ વેદ �ુરાણે ગવાય, તો ધન્ય જશોદા માવડ� ર� ............
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459. ગો�ુલમાં એક નંદ�� ંુ ધામ
રાગ - ધોળ (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૬૮)

ગો�ુલમાં એક નંદ��ુ ં ધામ, ત્યાંથી પ્રગટ�ા શ્રી �ુદ�ર
ં
શ્યામ;
કરવા સેવકજનના કામ, તો ધન્ય જશોદા માવડ� ર� ..............

ટ�ક

� ૂતલ ભાર થયો અિત ભાર�, ત્યાર� હ�રએ મ�ુષા દ� હ ધાર�;
કંસા�ુરને મારવા નાંખી, તો ધન્ય જશોદા માવડ� ર� ..............

૧

તેત્રીશ કરોડ દશર્ને આવે, તનમન સ�હત બ�ુ ભેટ લાવે;
મા�ુની િનશ�દન મંગલ ગાવે, તો ધન્ય જશોદા માવડ� ર� ......

૨

િશવ� કહ� છે �ુણો મોર� માય, માત� અમને આપો વધાઇ;
�ચકજન સ�ુ આવ્યા ધાઈ, તો ધન્ય જશોદા માવડ� ર� .........

૩

માણેક મોતીને હ�રા ઝવેર, નંદ�ને દ્વાર� લીલા લહ�ર;
દાન આપે િનત નવિનધ ધર� , તો ધન્ય જશોદા માવડ� ર� .......

૪

નાનાિવધના વાજ�ત્ર વાગે, પારણે પોઢ�ા હ�ર ભક્તને કા�;
ટોપી ઉપર કો�ટ �ુરજ �બરા�, તો ધન્ય જશોદા માવડ� ર� ......

૫

કમલનયન હ�રની �યોત અપાર, ઉર લ્હ�ક� મોતીનો હાર;
ક�ડ� કંદોરા ને સાંકળ� સારા, તો ધન્ય જશોદા માવડ� ર� ...........

૬

�ુદર
ં સ�રતા જ�ુનાના નીર, ત્યાં રમે હ�ર બ�લભદ્ર વીર;
�ુણવંતા �ુણના ગંભીર, તો ધન્ય જશોદા માવડ� ર� ................
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દશર્ન કર� તેના ભવ�ુઃખ ટળે , મોતીએ વધાવે તેને �પ િનહાળે ;
જ�ુમિત �ુતના ચરણ પખાળે , તો ધન્ય જશોદા માવડ� ર� ........ ૮
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460. સત��ુ ુ� ર� લગન લઇ આવ્યા
રાગ - ધોળ (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૬૯)

સત�ુ�ુ� ર� લગન લઇ આવ્યા, શબ્દ સંસાર૧ માર� મન ભાવ્યા;
પ્રેમની આરતી મોતીડ� વધાવ્યા,
તો ભાગ્ય ફયા� પેલા ભવતણા ર� ......... ટ� ક
શબ્દ�પી ચાંદ�લયો ચોડ�ો, િન� ૃિ�૨ કન્યા �ું િવવાહ જોડ�ો;
કામ ક્રોધનો ભય સ�ુ મોડ�ો, તો િવવાહ જોડ�ો �ુગતે કર� ર� .... ૧
ગગન મંડલમ�૩ માંડવો રચાવ્યો, પચરં ગી રં ગે રં ગાયો;
અમી રસ �ુપી દોર�એ બંધાયો,
તો સાયો કાચે તાર �ુ ં ર� .................... ૨
મંડપની શોભા અિત સાર�, રત્ન જ�ડત જ�ખા ને �ર�;
અનંત કલા �ુરિત૪ �યે વાર�,
તો ઝલહલ �યોિત ત્યાં ઝળહળે ર� ....... ૩
�દયમ� હ�રવર૫ તોરણે આવ્યા, સોળે કળા સં� ૂણર્ લાવ્યા;
પ્રેમની આરતી મોતીડ� વધાવ્યા,
તો િનરખ્યા �પ નયણાં ભર� ર� ........... ૪
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�ુષ્મણા સા�ુ� પ�કવા આવ્યા, પાંચ પચ્ચીશને વાળ� લાવ્યા;
�ગલા િપ�ગલાને બેડલાં ચઢાવ્યાં,
તો પ�કણ પ��ા પ્રેમ�ુ ં ર� ......... ૫
િન� ૃિ� કન્યાને પધરાવો, સત�ુ�ુ૬ શબ્દનો હસ્ત મેળવાવો;
રણકાર વેદની � ૂમ મચાવો,
તો અનહદ વા�ં ગડગડ� ર� ....... ૬
ભજન કર� �ણે હ�રવર વર�આ, જન્મ મરણ નો ફ�રો ટળ�આ;
કહ� પ્રેમદાસ સાચા સત�ુ� મળ્યા,
તો અખંડ � ૂડો અમર રહ્યો ર� ...... ૭
૧. જ્ઞાન�પી સંસાર
૨. સંસારમાં રહ� મન સંસારમાં ન પરોવ�ુ ં પણ પરમાત્મામાં પરોવ�ુ ં તે િન� ૃિ�
૩. ધ્યાનમાં બેસી મન�પી ગગનમાં પ્રેમ�પી માંડવો રચવો
૪. મન �સ્થર થાય પછ� �ચ�ની � ૃિત સંસાર તરફ વળતી નથી પણ પરમાત્માની અનંતકાલથી મોહ પામી તેમાં જ િનમગ્ન
રહ� છે .
૫. �દયમાં ધ્યાન કરવાથી આત્મ સાક્ષાત્કાર થાય છે , સ્વ�પનાં પણ દશર્ન થાય છે .
૬. � �ુ� જ્ઞાન�પી સંસારમાં િશષ્યને ખ�ચે છે તે જ �ુ�ુને સ�્ �ુ�ુ કહ�વાય.
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461. ��ુ ચરણે કરજોડ� લા�ંુ
રાગ - ધોળ (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૭૦)

�ુ� ચરણે કરજોડ� લા�ુ,ં સદા પ્ર�ુ�ની ભ�ક્ત માં�;ુ
હ�ર �ુણ ગાઇ આનંદ �ું ��ુ,ં તો સાંભળ સ્વામી ક�ંુ િવનંિત ર� ... ટ�ક
ભ�ક્ત મારગ � ૂધર કાંઇ નવ લેતી, �ુઃખ ને �ુખ શર�ર� સહ�તી;
સદા પ્ર�ુ�ના િવ�ાસે રહ�તી, તો સાંભળ સ્વામી ક�ંુ િવનંિત ર� ... ૧
�ુબર્લ �ણી પ્ર�ુ દયા ક��, ચરણ કમલની સેવા દ��;
હ�ર�ુણ ગાઇ મા�ંુ મન ર�ઝે, તો સાંભળ સ્વામી ક�ંુ િવનંિત ર� ... ૨
�ુ ં અપરાધી ને કોણ મા�ંુ ગ�ુ,ં સંસાર સાગર કયી પેર ત�ુ;ં
રામ�ુ ં નામ કયી પેર ભ�ુ,ં તો સાંભળ સ્વામી ક�ંુ િવનંિત ર� ...... ૩
રામ� િવના કારજ કયી પેર સરશે, મીઠડ� માયા પ્ર�ુ મન મા�ંુ હરશે;
લક્ષ ચોરાશીનો ફ�રો પડશે, તો સાંભળ સ્વામી ક�ંુ િવનંિત ર� ...... ૪
કાયાવાડ�નો કોણ રખેવાળ, સેવક �ણી પ્ર�ુ સન્�ુખ ભાળ;
લક્ષ ચોરાશીનો ફ�રો ટાળો, તો સાંભળ સ્વામી ક�ંુ િવનંિત ર� ....... ૫
�ુગ �વન તમે દ� વક�ના �યા, કોઇ ન �ણે પ્ર�ુ તમાર� માયા;
નંદ�ના �ુત ગો�ુલમાં કહ�વાયાં, તો સાંભળ સ્વામી ક�ંુ િવનંિત ર� .. ૬
ધન �વ્�ુ ં ર� ગો�ુલની ગોપી, �દવ�ુળની લજ્� લોપી;
તનમન ધન હ�રચરણે સ�પી, તો સાંભળ સ્વામી ક�ંુ િવનંિત ર� .... ૭

494



ૐ





અનંત � ૂર



�ગ�ર ગોવધર્ન નખ પર તોળ્યો, જઈ મ�ુરામ� કંસને રોળ્યો;
માતિપતાના બંધન છોડાવ્યા, તો સાંભળ સ્વામી ક�ંુ િવનંિત ર� .... ૮
રામ�ુ ં નામ પ્રહ્લાદ� ભણ્યા, � ૃિસ�હ �પે �હરણ્યાકંસ હણ્યા;
સઘળા � ૂપમ� છો તમે બ�ળયા, તો સાંભળ સ્વામી ક�ંુ િવનંિત ર� .. ૯
રામાવતાર� રાવણને માય�, બાંધી સાહ્યર સેના પાર ઉતાર�;
ભક્ત િવભીષણને રા� બેસાય�, તો સાંભળ સ્વામી ક�ંુ િવનંિત ર� . ૧૦
�ુદામાને હ�રએ નવિનિધ આપી, જન્મો જનમ�ુ ં દા�રદ્રય કાપ્�ુ;ં
�ુવને રા�ય અિવચલ આપ્�ુ,ં તો સાંભળ સ્વામી ક�ંુ િવનંિત ર� ... ૧૧
રં કા વંકા ને કા�ુ ક�વલ �ુબા, ર�ુરાય અયોધ્યાના �ુબા;
હ�ુમાન હ�રચરણે સન્�ુખ ઊભા, તો સાંભળ સ્વામી ક�ંુ િવનંિત ર� . ૧૨
નરિસ�હ મહ�તા�ુ ં હ�રએ � ૂ�ુ� મોસા�ં, મીરાંબાઈ ક�તર્ન ગાઈ રસા�ં;
પાંડવ�ુ ં પ્ર�ુએ ક�ુ� રખેવા�ં, તો સાંભળ સ્વામી ક�ંુ િવનંિત ર� .... ૧૩
નાભા િપપા નામદ� વ તમારા, દશર્ન દ�ધાં હ�રએ ફ�ર દ્વાર� ;
ભ�ક્ત કર� �વી ખાંડાની ધાર, તો સાંભળ સ્વામી ક�ંુ િવનંિત ર� ... ૧૪
ભક્ત કારણે દશ અવતાર ધયાર્, વામન �પે બ�લરા�ને યાચ્યા;
લઇ � ૂિમદાન પગ પીઠ પર ધયાર્,
તો સાંભળ સ્વામી ક�ંુ િવનંિત ર� ... ૧૫
અરજ અમાર� �ુણજો સ્વામી, �ુ ં પામર પ્ર�ુ તમને પામી;
દાસ વલ્લભ કહ� િશશ નામી, તો સાંભળ સ્વામી ક�ંુ િવનંિત ર� .... ૧૬
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ુ િવના માર� પલક ના ચાલે
462. પ્ર��
રાગ - ધોળ (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૭૧)

પ્ર�ુ� િવના માર� પલક ના ચાલે, વેણની વાત વધાર� માર� વ્હાલે;
ધન્ય િવધાતા એ વર માં�,ુ તો બલવંત માં� ું બાં’યડ� ર� .......... ટ� ક
સાંભળ મા મા એ વર �ડો, �ની દ�ષ્ટ એ સંસાર �ડો;
નાનો છે તો પરાક્રમે � ૂરો, તો �ડો અિવચલ ચાંદલો ર� ............... ૧
મોહની માર� િન�ુખ
ર્ જોતી, �ુ ં ફ�ં રં ગ રિસયાને જોતી;
એ વર નજર� ન આવે બીજો કોઇ, તો �ુ ં મોહ� ગો�ુલ કહાનને ર� .. ૨
જોષીડા તેડાવીને જોષ જોવડાવો, ઘડ�યાલાં લગન લેવડાવો;
વાત િવવેક� એને વધાવો, તો કહાવો જશોદા નંદને ર� ............... ૩
ધોળ�ડાં તેડાવીને ધોળ ગવડાવો, નવરં ગી ચોળ� �ચતરાવો;
ચ�ક�લા � ૂપને ખંતથી લખાવો, તો ધરાવો �ુજ હ�રને કારણે ર� ... ૪
મારા િપતા�ને લક્ષ તમા�ં, �ુઓ બાઇ ભાગ્ય � ૂરશે તમા�ં;
પહ�ચતા પહ�ચે કોડ અમારો, તો રણછોડ બોલ્યા કરગર� ર� ........ ૫
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463. હ�તે હ�ર ભ� લેજોની પ્રાણી
રાગ - ધોળ (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૭૨)

હ�તે હ�ર ભ� લેજોની પ્રાણી, અવસર આવ્યો �ડો �ણી;
મટ� �શે માયાની ઘાણી, તો જોની િવચાર� પ્રાણીઆ ર� ..........

ટ� ક

માયા�ુ ં �ુખ છે ઠા�ું થોથાં, સંગ કર�ને ખવડાવે ગોથાં;
હ�ર�ુ� સંત�ુ ં ઝાલની ઓ�ુ,ં તો �ત સમે ઉગારશે ર� .............

૧

ઉગારવાનો એ ર� ઓવારો, સફલ ફ�રો થાશે તમારો;
અવસર આવ્યો અિત સારો, તો રામ િનરં તર સેવીએ ર� ...........

૨

રામે અનંત કો�ટ લીધાં ઉગાર�, પિતત પાવન છો �ગરધાર�;
અ�િમલ ગજ �ુણકા તાર�, તો તારણ તારણ શ્રીહ�ર ર� ..........

૩

�ું ર� બઠો �વ રામ િવસાર�, �ત સમે શી ગત થાશે તાર�;
હ�રદાસ હ�યામાં લેજોની ધાર�, તો દોહ્યલાં દાસને �ણીને ર� ....
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464. સત��ુ સંતે દયા કર� �નુ ે
રાગ - ધોળ (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૭૩)

સત�ુ� સંતે દયા કર� �ુને, બેસી એકાંત બતાવી વસ્�ુને;
કરગ્રહ� ઘર� લઈ ગયા �ુજને,
તો � ૂન લાગી નીજ નામની ર� .........

ટ�ક

ૂ યો ભવદ�રયેથી લીધો ઉગાર�;
મહ�ર કર� મોહ�લ િનવાર�, �બ્
પોતે ખેવટ૧ થઈ નૌકા તાલી,
તો �ટ� મટ� અવતારની ર� ...........

૧

સાને૨ સમ�વી �ુધા રસ પાયો, અક્ષર બાવન બાજ બતાવ્યો;
�ુતા ભરિનદ્રામાંથી જગાવ્યો,
તો �વ ફ�ડ� િશવ સ્થાપ્યો ર� ...........

૨

િશવ સદાપદ છે અિત સા�ંુ , �વદશાથી રહ�શે ન્યા�ંુ ;
અ�ુભવ પ્રગટ�ો ને મટ�ું �ધા�ંુ ,
તો ન્યારા સ્વ�પને િનહાળ�એ ર� .......

૩

અવર પદારથ ન�હ એને તોલે, અળગો રહ� ઘટ ભીતર બોલે;
સમ�યાથી શબ્દ અનહદ ખોલે,
ડોલે ન�હ મન મા�ં ર� ......................
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અનહદ દ� શ શબ્દ � ૂની લાગી, શબ્દ િવ�ધી �ુરતા ચાલી આગે;
પોતે અગમ �ુ�ષ ભ્રાંિત ભાંગી,
તો અલેક૩ �ુ�ષ જોયા અ�ુભવી ર� .... ૫
દ� હાંતી દર છાંયા ર� �ય, અવની ને આકાશ ન�હ મળે ત્યાંય;
અખંડ ધામ ક� કામ ન આવે,
તો આકાર તેનો એક નથી ર� ............. ૬
ન�હ મળે �પને રં ગની ર� ખા, ન�હ ષ�્ દશર્ન વણર્ િવવેક;
એવા �ુ�ુષ બાહ�ર ભીતર દ� ખ્યા,
તો ગોિવ�દ કહ� તેને ભ� લોને ર� ....... ૭
૧. નાિવક

૨. ઈશાર�

૩. ધ્યાનમાં ન આવે એવા
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465. મન � ંુ આ� ંુ �ાં અથડાય
રાગ - ધોળ (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૭૪)

મન � ું આ�ુ ં ર�
મન � ું આ�ુ ં �ાં અથડાય, બીજો નથી બોલતો
�ું �ગીને જોને તારા �પને, ખોળ� જોતામાં � ું ર� ખોવાય ........

૧

તાર� ઓથે હ�ર નથી દ� ખતો, �ુંડલ �ઠ�ં ૂ કનક ઢંકાય .................

૨

�ું તો દ�રયાની લહ�ર સમાન છે , લહ�ર� સમે સ�ુદ્ર દ� ખાય ......

૩

તાર� ઠ�કાણે હ�રને ઠરાવની, એ�ું સમ� તો મહા�ુખ થાય ......

૪

કહ� પ્રીતમ એવા અ�ુભવી, તેને લળ� લળ� લા�ું પાય ...........

૫
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466. સંત પારસ ચંદન બાવના
રાગ - ધોળ (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૭૫)

સંત પારસ ચંદન બાવના, કામધે� ુ કલ્પત�ુ સાર .. સમાગમ સંતનો
એમ સમ�યાનો �તર ઘ�ુ,ં ત�ુ પારસ ત્રણ પ્રકાર ........... ૧
એક પારસથી પારસ બને, એક પારસથી હોય હ�મ ............. ૨
એક પારસ લોહ �ુંદન કર� , સો વરસે હ�મ�ુ ં હ�મ ................ ૩
એક ચંદનથી િવષ ઉતર� , એક ચંદન અ�ગ્ન હોલાય ........... ૪
એક તલભર જો તેલમાં પડ�, ફર� તા� ું કબ�ુ ન થાય ........ ૫
સૌ ગજ િશર મોતી ન નીપ�, સૌ નાર સિત નવ હોય ....... ૬
સૌ સેના �ુર� નવ �ણીએ, એમ �ુ�ગ્ત િવચાર�ને જોઈ ...... ૭
જ્ઞાનહ�ન �ુ�ુ નવ ક��એ, વંઝા૧ ગાય સેવે �ુ ં થાય .......... ૮
કહ� પ્રીતમ બ્રહ્મપદ ભેરતાં, ભવરોગ સ� ૂળો �ય ............... ૯
૧. વાંઝણી
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467. મળ્યા પ્રેમસ્નેહ� પ�રબ્રહ્મ
રાગ - ધોળ (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૭૬)

મળ્યા પ્રેમસ્નેહ�
મળ્યા પ્રેમસ્નેહ� પ�રબ્રહ્મ, અગમ લાગી પ્રીતડ�
�ર� પાંચ તત્વ�ુ ં બન્�ું � ૂત�ં, ગેબી રામ જ્ઞાનના ઘડ� ...

૧

�ર� ઘાટ અવઘાટનાં ઘાટમાં, ત્યાં છે અલેક �ુ�ષની મઢ� ... ૨
�ર� ગગન૧ �ુફામ� છે ભ�ય�ંુ , ત્યાં છે માણેકલોકની મઢ�૨ ... ૩
�ર� �ુરતમાં૩ એક �ુરત છે , જો�ું � ૂન્ય િશખર ગઢ ચઢ� ... ૪
�ર� �તરઘટમાં શોધતાં, ઘટમાં અિવચલ ટંકશાલ પડ� .... ૫
�ર� દાસ કબીર�ની િવનંતી, લાગી રામનામ �ું ઝડ� ........ ૬
૧. માથાની ટોચે બ્રહ્મરં ધ્ર છે તે
૨. આત્માનો િનવાસ
૩. ધ્યાન
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468. �ંુ તો હર� જોવાને િનસર�
રાગ - ધોળ (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૭૭)

�ુ ં તો હર� જોવાને િનસર�, મારા �ુ�ુ�એ દ�ધો ઉપદ� શ
વ્હાલા�ને નીરખવા.... ટ� ક
માર� શીલ સંતોષ કલ્લાં કાંબી, માર� ઝાંઝર પ્રેમ વૈરાગ્ય ...........

૧

મ� તો શ્યામ સોના�ુ ં લી�ું બેડ�ુ,ં છોડ� ચાલ્યાં ઘરનાં કામ ....... ૨
વ્હાલે બંસી બ�વે એના રં ગમાં, મારા ઘરમાં ઘડ� ન રહ�વાય ... ૩
વ્હાલો શેર�માં સામો મળ્યો, �ુ ં તો લળ� લળ� લા�ું પાય ........... ૪
વહાલે �ુદ
ં ડ� ઓઢાડ� પાકા રં ગની, છે ડ� આત્મારામનો રં ગ ......... ૫
�ુ ં તો ભમ� � ૂલી સ�થો � ૂય�, � ૂર� દાસ ગોપાલની આશ .............. ૬
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469. �ર� આ ર� લીલા દ�નાનાથની
રાગ - ધોળ (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૭૮)

�ર� આ ર� લીલા દ�નાનાથની, એને મોહ્યાં સવ� સંસાર
હ�રરસ મીઠડો ...

ટ� ક

�ર� ગો�ુલમાં હ�ર અવતયાર્, ગોપીઓને લડાવ્યા લાડ .....

૧

�ર� વેણ વગાડ� વન તેડ�ાં, � ૃન્દાવનમ� રચ્યો રાસ ........

૨

�ર� ગો�ુલ રાખ્�ુ ં ર� લ�ુ,ં કંસરાયને કરવા ક�ર ..................

૩

હ�રને પીળાં પીતામ્બર પહ�રણા, રાધા�ને નવરં ગ ચીર .... ૪
હ�રને મસ્તક� �ુગટ સોહામણો, હ�રને �ુંડલ ઝલક� કાન .....

૫

�ર� કં�ુ ક�સર રોળ્યાં, રં ગે ગાયે નરસ�યો દાસ .................. ૬
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470. � ંુ તો રામ રટણ કર રં ગમાં
રાગ - ધોળ (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૭૯)

�ું તો રામ રટણ કર રં ગમાં, તારા �ગમાં ઉપ� આનંદ
ગોિવ�દ ભજો ભાવ�ુ ં ...

ટ� ક

પરમાથર્ અથર્ િવચાર�એ, તજ સ્વાથર્ માયાનો ફંદ ..................

૧

કાયા માયા તો કારમી, તેને વણસંતા ન લાગે વાર ...............

૨

� ૃગ� ૃષ્ણાના જળે આશ ભય�, એવો �ણ નાસવંત સંસાર .......

૩

�ુ�
ં વ�હ્ન તે મરકટ� ૧ માનીઓ, તેણે શીત૨ ટળે ન લગાર .......

૪

ઉસ ઉદક બીડ� બરસની, તેણે ઉડ�ા તણો ઈતબાર ...............

૫

સ્વપ્નામાં સ� ૃ�દ્ધ પામીએ, �ગી જોતાં ન રહ� જરાય ..............

૬

�ુમાડાનો ઢગ શોહામણો, �ુમર �ુઠ�માં ન સમાય ..................

૭

સાચી સંગત સત�ુ� સંતની, તેથી �વપ�ુ ં ટળ� �ય ............

૮

કહ� પ્રીતમ પ્ર�ુને સંભાળતા, મહા પાપી પાવન થાય ..............

૯

૧. ચણોઠ�ને વાંદરાએ અ�ગ્ન માન્યો
૨. ઠંડ�



ૐ
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471. � ંુ તો રામ રટણ કર રં ગમાં
રાગ - ધોળ (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૮૦)

�ું તો રામ રટણ કર રં ગમાં, હવે રાખો હ�ર સાથે હ�ત
અવસર આવો ન�હ મળે .......
ખોટા ખેલમાં �ું ર� �ુચી
ં રહ્યો, ઊઠ� આળસ � ૂક� અચેત ...........

ટ�ક
૧

પ્રાણી પ્રપંચમાં �ું મચી રહ્યો, માની છૈ યાત�ુ ં �ુખસાર ............. ૨
કાળ ખાશે કહ�શે � ક�ું નથી, નથી માનતો ગાફ�લ ગમાર ........

૩

સા�ું સ્મરણ કર� �ુદ્ધ ભાવ�ુ,ં ટળે તનમન ક�રો િવકાર ............

૪

િવષય � ૂતે ભવમ� ભમાવ્યો, ક્ષણ બેઠો ન�હ ઠર� ઠામ ............... ૫
�તે રં ગ પતંગ જશે ઉતર�, કાચી કાયા ન આવે ક�ું કામ ........ ૬
કહ� પ્રીતમ બ્રહ્મ સ્વ�પને, �નો મ�હમા છે અગમ અપાર ........... ૭
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472. � ંુ તો રામ રટણ કર રં ગમાં
રાગ - ધોળ (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૮૧)

�ું તો રામ રટણ કર રં ગમાં, તા�ંુ �ય છે �ુવાની�ુ ં જોર
અવસર આવો ન�હ મળે .......... ટ� ક
�ર� કાચો �ુંભ જલે ભય�, તેને �ટતાં ન�હ લાગે વાર ................. ૧
�ર� કાચા �ુતરનો તાંતણો, તેને � ૂટતાં ન�હ લાગે વાર .............. ૨
�ર� વાડ� ખીલીને �લ્યો મોગરો, તેને કરમાતાં ન�હ લાગે વાર ... ૩
�ર� બા�ગર� બા� રચી, એને સમેટતાં ન�હ લાગે વાર ............ ૪
�ર� પાંચ તત્વ�ુ ં � ૂત�ં, માંહ� બોલન હારો રામ ...................... ૫
�ર� ગગન મંડળમાં ચોર� રચી, ત્યાં પરણે છે આત્મારામ .......... ૬
�ર� દાસ પ્રીતમની િવનંિત, અમને મળ્યા છે સત�ુ� શ્યામ ....... ૭



ૐ



507



અનંત � ૂર



473. ભજન કર� લ્યો ભાવે ર�
રાગ - મંગલ (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૮૨)

ભજન કર� લ્યો ભાવે ર� ભવ ભટકણ ભાંગ;ે
સંસાર સાગર તરતાં ર� ક્ષે� ુ વાર ન લાગે ......... ટ� ક
માયા મોહ િનદ્રામાં ર� ગાફ�લ �ુ ં ઘોર� ;
પાંચ ચોર વસે પાસે ર� આત્મા ધન ચોર� ........... ૧
અચેત થઈ �ુ ં �ઘે ર� જોની �ખ ઉઘાડ�;
વેગે વણસી �શે ર� કાયાની વાડ� ..................... ૨
ચેત �ચદાનંદ મળશે ર� ટળશે �ધા�ંુ ;
આ અવસર છે �ડો ર� થાય કારજ તા�ં ............

૩

મહા �ુ�ુષને મારગ ર� તે પગ�ું સા�૧;
પ્રીતમ પ્રેમ ધર�ને ર� હ�રના �ુણ ગા� ............. ૪
૧. ભર�
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474. � સત��ુ ુને શરણે ર�
રાગ - મંગલ (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૮૩)

� સત�ુ�ુને શરણે ર� , શંશય સ�ુ હરશે;
�વ દશાને ટાળ� ર� , હ�ર સરખો કરશે ........ ટ� ક
ઉગ્ર દશા અ�ુભવીની ર� , છે સમજણ મોટ�;
મન કંચનને કસવા ર� , �ુ�ુ જ્ઞાન કસોટ� ..... ૧
હોમ હ�મ૧ લોહ કર� ર� , �ને પારસ સ્પશ�;
થાય મહા �ુક્તાફલ ર� , જલ સ્વાંિત૨ વષ� .... ૨
છ�પ રહ� સાગરમાં ર� , માંહ� મોતી નીપ�;
જ્ઞાન મીનને સ્પશ� ર� , તે� ુ ં ઋ�ુ ઉપ� ........ ૩
સંત સંગે નર સમ� ર� , તેની �ુગ્ધા૩ ટળશે;
પ્રીતમને પ્રાણી�ુ ં ર� , સ�ુ કારજ સરશે ........

૪

૧. �ુવણર્
૨. સ્વાિત નક્ષત્રમાં � પાણી વરસે
૩. �દ્વધા
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475. � પરમારથ પ્રીછે ર�
રાગ - મંગલ (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૮૪)

� પરમારથ પ્રીછે ર� , તેને પાપ ન સ્પશ�;
�પ અ�ુપમ હ�ર�ુ ં ર� , સચરાચર દશ� ........

ટ� ક

સૌ સામગ્રી હ�રની ર� , થઈ રહ��;
હ�રને અપણર્ કર�ને ર� , ઉગર� તે લે� .........

૧

સાચે સાથે રિસયો ર� , પ્રપંચ પરહર�;
�હતાથ� હ�રજન �ુ ં ર� , �ુ�ન�ુ ં ડર� ..........

૨

�ુ ં મા�ં �દયેથી ર� , ટાળ�ને રમ�;
િવ�ાત્મા િવષ્�ુ ર� , નીરખીને નમ� ...........

૩

હસ્ત આલાપન કર�ને, સત વચન ઉચર�;
પ્રીતમ તે પ્રાણી�ુ ં ર� , પરમારથ લેખે ........
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476. કર હ�ર �મુ રણ સા� ંુ ર�
રાગ - મંગલ (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૮૫)

કર હ�ર �ુમરણ સા�ું ર� , કા�ુ ં તન તા�ં;
મનથી �ુક� દ� � ર� , માયા�ુ ં લા�ંુ ૧ ..................

ટ� ક

માયા છે મહા ઠગણી, ઠગ િવદ્યા કરશે;
જ્ઞાન ધ્યાન ધન ધીરજ, હ�લામાં હરશે .............

૧

માયા બંધન બ�ુ છે , તેને �ું તજને;
મોહ ઉપ�વે સૌને, �ુર નર �ુિન અજને ........

૨

અિત અપાર બલ માયા, ડાહ્યા જન �ણે;
�ણે ગોિવ�દ �ુણ ગાયા, તે ભય નવ આણે .....

૩

ભજન પ્રતાપે ભવજલ, �મ ગૌપદની પેર�;
અખંડ અભયપદ માણે, આનંદની લ્હ�ર� ............

૪

સદા સવર્દા �ુખમાં, �ુઃખમાં નવ દ� ખે;
પ્રીતમ તે પ્રાણી�ુ,ં પરમારથ લેખે ...................

૫

૧. ગાંડપણ
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477. સત��ુ ુ શરણે �ય ક�
રાગ - મંગલ (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૯૫)

સત�ુ�ુ શરણે �ય ક�, તમારા ત્યાગીએ;
ત્યાં ભલી �ુર� કહ�ઓ ન �ય, ત્યાં ઉઠ ન લાગીએ .... ટ� ક
ઉઠસે લાગી રાઢ, રાઢ સબ ક�ચ હ�;
� ઘટ ઊપ� ક્રોધ, સોહ� નર નીચ .......................... ૧
લ�બ ન મીઠો હોય, સ�ચે ઘી ગોળ સે;
ઉનકો એહ� સ્વભાવ, �યે વા �વ સે ...................... ૨
અ� ૃત વા ક� હાથ, ભાવે ન�હ રાઢકો;
�ાનકો એહ� સ્વભાવ, ગ્રહ� નીજ હાડકો .................... ૩
માલા ફ�રવે હાથ, કાતરણી કાખમ�;.
આગ �ુઝી મત �ણ ડબી હ� ખાખમ� ...................... ૪
કહ� કબીર સમ�ય, સમજ �દયે ધરો;
હંસા �ુગન કરો રાજ, �ુમર્િત પરહરો ....................... ૫

512



ૐ





અનંત � ૂર



478. ચલો સત��ુ � ક� હાટ
રાગ - મંગલ (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૯૬)

ચલો સત�ુ�� ક� હાટ, જ્ઞાન બોધ લાઈએ;
હંસા લી� સાહ�બ�કો નામ, પરમપદ પાઈએ ... ટ� ક
કતાર્એ સબ ક� �કયો, દ� વન ક�ં ના રહ્યો;
�ુમ હો અભાગણ નાર, અ� ૃત ત� િવષ પીઓ ... ૧
ગઈ’તી િપયા� ક� મહ�લ, િપયા સંગ ના રહ�;
તેર� �દયે કપટ રહ્યો સાર, �ુમિત લજ્� બસી ... ૨
જો �ુ� �ઠ�ા હોય તો, �ુરત મનાઈએ;
રહ�એ દ�ન આધીન, � ૂક બક્ષાવીએ .................. ૩
જો �ુ� હોયે દયાલ, દયા �દલમ� રહ�;
તેર કો�ટ કમર્ �ય, પલક �ચ� ફ�ર હ� ................ ૪
ભલો ર� બન્યો સંયોગ, પ્રેમકા ચોલના;
તનમન અપ� િશશ, સાહ�બ હસી બોલના ............ ૫
કહ� કબીર િવચાર, ભયા મન ભાવના;
દયા ભજન �ચ� લાઈ, બહોર ન�હ આવના ........ ૬


ૐ
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479. અખંડ સાહ�બ�કો નામ
રાગ - મંગલ (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૯૭)

અખંડ સાહ�બ�કો નામ, ઔર સબ ખંડ હ�;
સા�ુ ખં�ડત મેર �ુમેર, ખં�ડત બ્રહ્માંડ હ� ............ ટ� ક
�સ્થર ન રહ� ધીર ધ્યાન, �વનકો �ધ
ં ૂ હ�;
સા�ુ લક્ષ ર� ચોરાશી �વ, પડ�ા જમ ફંડ હ� .... ૧
ચંચલ મન �સ્થર રાખ, જબ ભલે રં ગ હ�;
ઉન સંતનક� સંગ, સદા આનંદ હ� ..................... ૨
�નસે સાહ�બ�સે હ�ત, સોઇ િનબ�ધ હ�;
ઉલટ િનકટ ભર િપ�ુ, તો અ� ૃત ગંગ હ� .......... ૩
દયા ભાવ �ચ� રાખ, ભ�ક્તકો �ગ હ�;
કહ� કબીર �ચ� ચેત, જગત પતંગ હ� ............... ૪
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480. મનષા દ�હ� પાઈ
રાગ - મંગલ (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૯૮)

મનષા દ� હ� પાઈ, રામ �ુણ ગાઈએ;
�ુરિત અકન �ુંવાર�, હંસાકો બહાઈએ ...................... ટ� ક
સત�ુ�ુ િવપ્ર બોલાય લગન લખાઈએ;
વેગે કર� લો િવવાહ, ઢ�લ મત લાઈએ ................... ૧
પાંચ પચ્ચીશ �ુ ં નાર, મંગલ ગાઈએ;
લક્ષ ચોરાશીનો ફ�રો, બહોર ન�હ આઈએ ................. ૨
�ુરત �ુરત દોઉ બેઠ�, હથેવારો જોડ�એ;
જમ �ું �વ ઉગાર, તનખાં તોડ�એ ......................... ૩
હંસાએ કય� િવચાર, �ુરિત �ુ ં ય� કહ�;
�ુમ �ુગ �ુગ અકન �ુંવાર�, એતા �દન �� રહ� ...... ૪
�ુરિતએ હંસાને કર� સલામ, િપ�ુ �ુમ સત કહ�;
મોહ� સત�ુ�ુ મળ્યા ન�હ, એતા �દન ય� રહ� ............. ૫
પરમ �ુ�ુષક� સેજ, અખં�ડત ખેલના;
િપયો ર� પ્યાલા પ્રેમ, અધર રહ� ઝીલના ................. ૬
�ુ�ષ �ુરાતન લાઈ, શબ્દ �ુનાઈએ;
કહ� કબીર ભજો રામ, પરમ પદ પાઈએ .................. ૭


ૐ



515



અનંત � ૂર



481. છાપા િતલક બનાઈ
રાગ - મંગલ (નાદબ્રહ્મ પદ-૭૯૯)

છાપા િતલક બનાઈ ક� નર બેઠો ગાવાહ�;
શબ્દ રહ�ણી નથી હાથ, ચલત પસ્તાવહ� .... ટ� ક
ચોરાશી આસન સાધ, ક� િનત �ુમરણ કર� ;
વાકો મન વો ફર� ઉદાસ, �ુ�ક્ત ક� સે િમલે .... ૧
�ુધ ફાટ કાં� ભયી, � ૃત ન�હ આવહ�;
વાકો દ��એ ઢોળ, કામ ન�હ આવહ� ......... ૨
દ�રયા �કનાર� બગ બેઠો, મન �ણે હંસ હ�;
બગલો બડો અવ�ુણી, મોઢામ� મચ્છ હ� ...... ૩
દ�રયા ઉપર વાટ, હંસા ત્યાં પગ ધર� ;
ઐસા મલે �ુ�ુ જ્ઞાન, કારજ વાકો સર� ........ ૪
મંગલ હંસા એક, િનત ઉઠ� ગાવહ�;
સત�ુ� દાસ કબીર, પરમ પદ પાવહ� ....... ૫
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482. �વ � ંુ કહાંસે આયો
રાગ - મંગલ (નાદબ્રહ્મ પદ-૮૦૦)

�વ �ું કહાંસે આયો, કહાં ચલ �યેગો;
�વ � ું કર લે પ�હચાન, �ુએ પસ્તાયેગો ..... ટ� ક
સત્ય લોકસે આયો, િત્ર�ુણમ� સમાય રહ્યો;
� ૂલ ગયો વો દ� શ, માયામ� લપટાય રહ્યો ..... ૧
ન�હ તેરો ગામ ને ઠામ, ન�હ �ુર પાટણ;
હ� ર� બટાવ�ું લોક, ન�હ કોઇ આપણાં ......... ૨
કહ� કબીર િવચાર, હંસા મંગલ ગાવહ�;
હંસ ગયે સતલોક, બહોર ન�હ આવહ� ........ ૩
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483. િપયર રહ� લોભાય ક�
રાગ - મંગલ (નાદબ્રહ્મ પદ-૮૦૧)

િપયર રહ� લોભાય ક�, ઘણા �દન બાપ ક�;
કર� સત�ુ��કો સંગ ક�, ચલી ઘર આપક� ........ ટ� ક
મામા ઔર મોસાળ, ભૈયા દશ બેનડ�;
છાંડ�ો સબ પ�રવાર ક�, સન્�ુખ મ� ખડ� ............ ૧
માતા િપતા �ુત વીર, ત�યો પ�રવારકો;
ઊભા �ુ�ા લોક, ઉતર ગઈ પારકો .................. ૨
બહોર ન િમલણા હોય, િપયર�� લોક �ુ;ં
ચલી હ� આપણે દ� શ, � ૂવર્ના જોગ �ુ ં ................. ૩
ચઢ�ો હ� કલશ પ�રવાર, અગમ ત્યાં ગમ �કયા;
િનરાકાર િનલ�પ, િપછાના ત્યાં �કયા ................... ૪
ઓળંગ્યા ઓગટ ઘાટ, કમલ દશે �કયા;
ભ્રમર �ુફાક� ઘાટ, િનરં જન દ� ખ્યા ...................... ૫
ગગન મંડલ મ� જઈ, િમલી હ� િપ�ુકો;
બ્રહ્મ �કયો ભરથાર ક�, પરહ�ર �વકો ................. ૬
અધર્ ઉધ્વર્ ક� બીચ, એક �કરતાર હ�;
સાચી કહ� કબીર, સીહ� ભરથાર હ� ..................... ૭
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484. દ� ખો માયાકો �ુપ
રાગ - મંગલ (નાદબ્રહ્મ પદ-૮૦૨)

દ� ખો માયાકો �ુપ, િતિમર આગે ધરો;
સા�ુ ભ�ક્ત ગયી બડ� �ૂર, સમજ ક� ના પડ� ... ટ�ક
જો વળ� આળસ હોય, તો અવ�ુણ ના ત�;
સા�ુ કો�ટ �ુન્ય કરાય, તોએ �વ ના તર� ......... ૧
ઔષદ સે �ુ� હોય, ભ�ક્તસે કમર્ કટ�;
જમધર બંદ� ન હોય, તો કાળ કાગદ ફટ� .......... ૨
તજ કામનીસે સ્નેહ, સ્નેહસે પ્ર�ુ સ્મરો;
તજ પાખંડ અ�ભમાન, ક� આવાગમન ત� ........ ૩
કહ� કબીર ટંકશાલ ક�, તપ દશા રહ�;
હંસ ગયે સત્ય લોક, તો નામ આધાર હ� ........... ૪
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485. હ�રને ભજતાં હ� કોઇની લાજ
રાગ - મંગલ (નાદબ્રહ્મ પદ-૮૦૩)

હ�રને ભજતાં હ� કોઇની લાજ, જતાં નથી �ણી ર� ;
�ની �ુરતા શામ�ળઆ સાથ, વદ� વેદ વાણી ર� ............... ટ�ક
વ્હાલે ઉગાય� પ્રહ્લાદ, �હરણ્યાકંસ માય� ર� ;
િવ�ભષણને આપ્�ુ ં રાજ, રાવણ સંહાય� ર� ....................... ૧
વ્હાલે નરિસ�હ મહ�તાને હાર, હાથોહાથ આપ્યો ર� ;
�ુવને આપ્�ુ ં અિવચલ રાજ, પોતાનો કર� સ્થાપ્યો ર� ...... ૨
વ્હાલે મીરાં તે બાઇનાં ઝેર, હળાહળ પીધા ર� ;
પાંચાળ�ના � ૂયાર્ ચીર, પાંડવ કામ ક�ધાં ર� ..................... ૩
વ્હાલે �બર�ષની ઓળખાણ, અવતાર દશ લીધાં ર� ;
વ્હાલે ગજની ક�ધી સહાય, પૈદલ પરહયાર્ ર� ................... ૪
આવો હ�ર ભજવાનો લ્હાવો, ભજન કોઇ કરશે ર� ;
કરજોડ� કહ� પ્રેમળદાસ, ભક્તોનાં �ુઃખ હરશે ર� ............... ૫
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486. સત��ુ દ�ન દયાળ
રાગ - મંગલ (નાદબ્રહ્મ પદ-૮૦૪)

સત�ુ� દ�ન દયાળ, કાળ ભય મીટયા;
પાયો દ�પક જ્ઞાન, અમર વર ભેટ�ા .......... ટ� ક
જો ક� ચાહો દ� ખો, ચલો સંત સંગમ�;
ઉનસે કરો સ્નેહ, િમલો ઉસ સાથમ� ............

૧

અિવગત આગમ અભેવ, અખં�ડત � ૂર હ�;
ઝળહળ ઝળહળ થાય, સદાય બ�ુ �ૂર હ� ...

૨

�ગલા પ�ગલા સાધ, એહ� એક ખ્યાલ હ�;
ચંદ્ર ભાણ ગમ ના�હ, ત્યાં મેરો લાલ હ� ......

૩

કહ� કબીર સમ�ય, સમજ નર બાવરા;
હંસ ગયો સતલોક, ઉતર ભવ સાગર ........



ૐ
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487. કહ� ભાઈ ��ું તે �ંુ ક�� ુ
રાગ - કાલેરો (નાદબ્રહ્મ પદ-૮૨૮)

કહ� ભાઈ ��ું તે �ુ ં ક�ુ,� પામ્યો મ�ુષ્ય દ� હ;
હ�ર રસ પ્રેમે પીધો ન�હ, હ�ર સંગ કય� ન સ્નેહ ....................

ટ�ક

રમતાં તે દહાડાં િનગર્મ્યા, �યાં લગી હતો � ું બાળ;
�ુવની પેર� સેવ્યો ર� , દ�નાનાથ દયાળ ..................................

૧

નાના થક� પરણાવ્યા ર� , નાંખ્યો માયાની �ળ;
મહા�ુગ મોહ્યો નાથદ� ર� , ત્યાંથી ભજો ર� ગોપાળ ...................

૨

સાચાં �ૂઠા ત� બ�ુ કયા� ર� , એમ ક�ુ� એકત્ર દ્રવ્ય;
હ�ું છતા પણ વાપ�ુ� ન�હ, ન�હ થ�ું �ુન્ય ને દાન .................

૩

મરતાં દ�ઠાં ર� અિત ઘણા, અમર ર�ું ન�હ કોઈ;
સ�દ
ુ � વ �યાં ઉડ� ગયા, �દયે િવચાર� જોઈ ............................. ૪
એક �દન એવો આવશે, દ�વડો વાએ ઓલવાય;
એ�ું �ણી ભજો ભગવાન, આત્મા સાધન થાય ........................ ૫
� �યાં હ� ું તે ત્યાં ર�ુ,ં સાથે આવ્�ુ ં ના કાંઈ;
ભાલણના સ્વામી સંદ�શો કહ� ગયાં ર� , ભાઈઓ પામો સાધન ...... ૬
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488. દશરથ રાય વાણી બોલ્યા ર�
પ્રભાત (નાદબ્રહ્મ પદ-૮૩૨)

દશરથ રાય વાણી બોલ્યા ર� , હાં હાં ર� �ુણો શ્રોતા ર� જન;
રામને ગાદ�એ બેસાડવા ર� , હાં હાં ર� �ુશી છે સ�ુ જન ...........

૧

� ી બોલ્યા ર� , હાં હાં ર� રામ રા� ર� થાય;
સભામાંહથ
હષર્ થયો અવધ�ુરમાં ર� , હાં હાં ર� રામ ગાદ�એ બેસે .............

૨

�ુભ �દવસ �ુભ ચોઘ�ડ�ું ર� , હાં હાં ર� ચાલો �ુ�ુ મહારાજ;
�ુ�એ પોથીમાં જો�ુ ં ર� , હાં હાં ર� �ુભ કાલ ને �દન ................

૩

સામગ્રી સ�ુ તૈયાર કરો ર� , હાં હાં ર� રામ અ�ભષેક થશે;
વાત ચાલી સ�ુ દ� શમાં ર� , હાં હાં ર� હરખ્યાં મોટ�રાં રાય .........

૪

સભા ભર� સ�ુ દ� વની ર� , હાં હાં ર� મનમાં કર� િવચાર;
રામ જો વનમાં ન�હ જશે ર� , હાં હાં ર� કારજ શી ર�તે થશે ......

૫

ક�લને ત્યાં બોલાવ્યો ર� , હાં હાં ર� અવધ�ુર ર� જોવાં;
િશશ નમાિવ ક�લ ચાલ્યો, હાં હાં ર� અવધ�ુર ર� �યાં ............

૬

સત્ય નગર સત્ય લોક છે ર� , હાં હાં ર� ક�લ ન�હ પહ�ચી હામ;
ભાલણના પ્ર�ુ ર�ુનાથના ર� , હાં હાં ર� બાગમાં ક�ધો �ુકામ ....



ૐ
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489. પ્રભાતે દાસી ઉઠ�ા ર�
પ્રભાત (નાદબ્રહ્મ પદ-૮૩૩)

પ્રભાતે દાસી ઉઠ�ા ર� , હાં હાં ર� �લ વીણવાને કા�;
ન્હાયી ધોઈ દાસી ચાલ્યા ર� , હાં હાં ર� આવ્યા બાગની માંય .....

૧

ખોળો વાળ� �લ વીણ્યાં ર� , હાં હાં ર� ક�લ થયો ર� હ�િશયાર;
�ુદન કરતાં દાસી ચાલ્યાં ર� , હાં હાં ર� આવ્યા રં ગ�ુવન ..........

૨

છાતી સાથે રાણી ચાંપ્યાં ર� , હાં હાં ર� ક�લ થયો ર� પ્રવેશ;
�ટા ક�શે રાણી ચાલ્યાં ર� , હાં હાં ર� આવ્યાં રાયની પાસે ..........

૩

માં� ુ માં� ુ સ્વામી આપજો ર� , હાં હાં ર� આપો બે ર� વચન;
માંગો માંગો સતી �ુદર�
ં
ર� , હાં હાં ર� દ� હ ક�ંુ ર� અપર્ણ ............

૪

ભરત મારો રાજ કરશે ર� , હાં હાં ર� રામને આપો વનવાસ;
કોમલ �ગ છે રામ�ુ ં ર� , હાં હાં ર� ક�મ કા�ું ર� વન ..................

૫

વચન વાગ્યાં �દય િવશે ર� , હાં હાં ર� પ્રાણ �ચેરા ચઢ�ા;
વાટ જોઈ �ુ� આવ્યાં ર� , હાં હાં ર� ક�મ લાગી ર� વાર ................

૬

ક્રોધ કર� ચાલ્યાં ર� , હાં હાં ર� ક�મ બંધ િનશાન;
�ુદન કરતાં કૌશલ્યા બોલ્યા ર� , હાં હાં ર� રામને આપ્યાં ર� વન ... ૭
�ુખ ઉતાર� �ુ� ચાલ્યાં ર� , હાં હાં ર� આવ્યા રામભોવન;
તાત�ુ ં વચન પાળવા ર� , હાં હાં ર� રામ પધાર� વન ................... ૮
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�ુખે હસી રામ બોલ્યા ર� , હાં હાં ર� ઘણો આનંદ મન;
ભાલણના પ્ર�ુ ર�ુનાથ� ર� , હાં હાં ર� વ� ઉતાયાર્ �ગ ..... ૯
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490. વન�ુળ �ગે ધયા� ર�
પ્રભાત (નાદબ્રહ્મ પદ-૮૩૪)

વન�ુળ �ગે ધયા� ર� , હાં હાં ર� વન જવાને કા�;
�દન કર� અવધ�ુરમાં ર� , હાં હાં ર� છોડ� ચાલ્યાં ર� રાજ ..........

ટ�ક

સતીને મહ�લે આવ્યા ર� , હાં હાં ર� આજ્ઞા આપો ર� �ુજને;
બાર વષર્ વનમાં જ�ું ર� , હાં હાં ર� પછ� આવ�ુ ં ઘેર .................

૧

સંગ લેજો મારા નાથ� ર� , હાં હાં ર� નહ� તો કા�ું મારો પ્રાણ;
�દન કરતાં લ�મણ આવ્યા ર� , હાં હાં ર� �ખે અ�ુની ધારા ......

૨

સંગ લેજો મારા બંધવા ર� , હાં હાં ર� નહ� તો કા�ું ર� પ્રાણ;
ત્રણે જણે વન�ુળ પહ�યાર્ ર� , હાં હાં ર� વન જવાને કાજ .............. ૩
ત્રણે જણ પંથે પડ�ાં ર� , હાં હાં ર� આવ્યાં ગ્રહક વન;
ગ્રહક ભક્ત છે રામના ર� , હાં હાં ર� આવી લાગ્યો ર� ચરણે .......... ૪
વન�ુળ ક�મ �ગે ધયા� ર� , હાં હાં ર� કહો સાચી ર� વાત;
�ુખે હસી રામ બોલ્યા ર� , હાં હાં ર� માર� જ�ું ર� વન ................... ૫
કર ઝાલી ગ્રહક ચાલ્યા ર� , હાં હાં ર� આવ્યાં ગંગાને તીર;
ગ્રહક� તરોપો છોડ�ો ર� , હાં હાં ર� બેઠાં ત્રણેય જણ ....................

૬

ગ્રહક� તરોપો હાં�ો ર� , હાં હાં ર� ગયાં પેલે ર� પાર;
ભાલણના પ્ર�ુ ર�ુનાથ� ર� , હાં હાં ર� રહ્યાં પંચવટ� માંય .......
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491. પંચવટ�માં જઈ રહ્યા ર�
પ્રભાત (નાદબ્રહ્મ પદ-૮૩૫)

પંચવટ�માં જઈ રહ્યા ર� , હાં હાં ર� ગંગાને તીર;
કંદ� ૂળ ફળ લાવ્યાં ર� , હાં હાં ર� લાવ્યાં લ�મણ વીર .........

૧

તાતના વચને ત્યાં ગયાં ર� , હાં હાં ર� વસ્યાં વનવાસ;
કમર્ વડ� આ દ� હ છે ર� , હાં હાં ર� ક�મ કાઢો �ાસ .................

૨

એક ઘડ�ના �દવસ થયાં ર� , હાં હાં ર� �દવસ થયાં ર� વષર્;
ચૌદ વષર્ ક�મ કાઢ�એ ર� , હાં હાં ર� શ� ન આવ્યા ર� મરણ .... ૩
લ�મણ દોષ નવ દ��એ ર� , હાં હાં ર� કમર્ના ભોગી;
વન�ુળ ઓઢણ પહ�રણે ર� , હાં હાં ર� વળ� શય્યા ર� � ૂિમ ....

૪

જોગીનો વેષ રાવણે ધય� ર� , હાં હાં ર� �ભક્ષા લેવાને કાજ;
છાબ ભર� છે વનફળથી ર� , હાં હાં ર� લાવ્યાં સીતા ર� માત ... ૫
કપટ કર�ને સીતાને હયાર્ ર� , હાં હાં ર� લંકાપિત રાયે;
રામ લ�મણ બેઉ શોધતાં ર� , હાં હાં ર� �ુગ્રીવ પાસે આવ્યાં ... ૬
�ુગ્રીવ મનમાં હરખ્યાં ર� , હાં હાં ર� ધન આજનો �દન;
ભાલણના પ્ર�ુ ર�ુનાથ� ર� , હાં હાં ર� મળ્યાં �ુગ�વન .... ૭



ૐ



527



અનંત � ૂર



�િતમ સમયનાં પદો

492. નોત�ં માર� નારાયણ� ંુ
(નાદબ્રહ્મ પદ-૮૩૬)

નોત�ં માર� નારાયણ�ુ,ં �તકાળે હ�ર આવો;

સારં ગ ધરજો વેળાએ વરજો, વેળાએ વાર ન લાગે;
સારાં કમર્ તમે � કયાર્, તેની ગાંઠલડ� િશર બાંધી ..... ૧
ગોપી ચંદન િતલક � ુલસીને, નામ નારાયણ બા�ુ;
િવપર�ત કમ� કંઠ િવરોધ્યો ને, સગાં થજો ર�ુનાથ .... ૨
ઘોડલે ચઢ� ગોિવ�દ� આવ્યાં, સાયાર્ સેવકના કામ;
મોરલી વગાડતાં મોહન�, આવ્યાં ગોિવ�દદાસ ....... ૩
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493. �તયાર્મીને નથી અ�ણ્� ંુ
(નાદબ્રહ્મ પદ-૮૩૮)

�તયાર્ મીને નથી અ�ણ્�ુ,ં મને માને તેમ મ્હાલો;
કય� કમર્ ભોગવવા પડશે, જોઈ િવચાર� ચાલો ................ ટ� ક
પાપ �ુન્યના બે માગર્ મોટાં, � ગોઠ� તેણે �ય;
હ�રને ઘેર �હસાબ જ થશે, નથી કોઈ વેર� ને વ્હાલા ....... ૧
જોર કર� �વ બોલાવવો બેઠો, જો માર� અવસ્થાની હ�લી;
જોર કર� �વ બોલતો નથી, ફ�રા ફયાર્ વણ ઠાલી ............ ૨
આવ્યો �વ ત્યાર� �ુઠ� વાળ�, ચઢ�ો તેમ જમને હાથે;
પીળાં પીતામ્બર પહ�રવા �ુ�ા, લોક મળે ને કોળ લા� .. ૩
કાશી ને વાટ� તન વેચાયા, નીચ ઘેર પાણી ભયાર્;
વાણી જ ક�ધાં વ્યાપાર ક�ધાં, અ�ગ્ન કહ� એ તન મા�ં;
છાપા િતલક કંઠ� �ુલસીની માલા, ગાયે કબીર જનદાસ .... ૪
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494. �ડ� રામકથા �કુ દ� વ� � ૂછે પ�ર�ક્ષતરાયને
ગરબો (નાદબ્રહ્મ પદ-૮૪૫)

�ડ� રામકથા �ુકદ� વ� � ૂછે પ�ર�ક્ષતરાયને
ત્રણ �ુવનમ� �ુણતાં, સૌનાં પ્રાસીત પ્રલય થાય છે
�ુકદ� વ� વાણી ઓચર� , પ�ર�ક્ષત રા� શ્રવણે ધર�
સૌ દ� વતા �ુષ્પની � ૃ�ષ્ટ કર� .....

૧

દશરથ રાયે તેડાવ્યાં જોષી, રામને ગાદ�એ બેસાડવાની વાત � ૂછ�
સૌ અયોધ્યામાં થયાં �ુશી ........

૨

ત્યાર� ક� કયી આવી લાગી પાય, વચન માં� ુ રામ� વનમાં �ય
મારા ભરત�ુ ં રાજ થાય ..........

૩

�ુણતા દશરથના પ્રાણ ગયા, તે રામ�ને સમાચાર થયા
રામ રાજ �ુક�ને વનમાં ગયા ..... ૪
રામ પંચવટ�માં પરવયાર્, િશર જટા વન�ુળ �ગ ધયાર્
સૌ દ� વતાના કર જ સાયાર્ .......

૫

રામ અનેક રાક્ષસને માયાર્, � ૂિમનો ભાર જ ઉતાય�
પછ� આગળ વન સીધાવ્યા .....
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ત્યાર� નારદ� લંકામાં ગયા, જઈ સીતાના સમાચાર કહ્યા
ચેત રાવણ �ું બેસી રહ્યો ........

૭

તારો શ�ુ તો વનમાં આવ્યો, સાથે �નક�ને તેડ� લાવ્યો
તે� ુ ં હરણ કર�ને હર� લાવને .....

૮

વાત સાંભળ�ને રાવણ વનમાં ગયો, નારદ�ુ ં કપટ નવ લહયો
કહ� �ુવન ઘરમાં �ધ કય� ......
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495. પ્રપંચ કર� સીતાને હરવાને રાવણ આવ્યો
ગરબો (નાદબ્રહ્મ પદ-૮૪૬)

પ્રપંચ કર� સીતાને હરવાને રાવણ આવ્યો
કાયા કનક તણી માયા ધર�ને � ૃગત�ું �પ લાવ્યો
� ૃગ જોઈને સીતા મોહ પામ્યાં, રામ�ને જઈને િશશ નામ્�ુ;ં
માર� કં�કુ � જોઈએ સ્વામી ............ ૧
રામ ધ�ુષ્ય લઈને વન �યે, બાણ મા�ુ� � ૃગના �ગ માંહ;�
પાપી બાણ લઈ નાશી �યે ......... ૨
બી� બાણે તે � ૃગના પ્રાણ હયાર્, પડતાં લ�મણ પોકાર કયાર્;
રામ �ણીને લ�મણ �ુદ્ધે ચઢ�ા ... ૩
બી� �પે તે રાવણ આવી ઊભો, મ�ુલીમાં અહાલેક જગાવી;
ત્યાર� સીતા� �ભક્ષા લાવ્યા ......... ૪
પાપી હરણ કર� લઈ �ય, રામ િવના વહાર કોણ થાય;
એ તો લઈ ગયો લંકા માંહ� .......... ૫
ત્યાં આસો પાલવની લતા �લી, વાડ�માં સીતા એકલડ�;
ફરતી રાક્ષસની ચોક� મેલી .......... ૬
� ૃગ માર�ને રામ લ�મણ આવ્યા, મ�ુલીમાં પેઠા હરખ ભયાર્;
સીતા ન�હ દ�ઠા ત્યાર� ધરણે ઢળ્યા ..... ૭
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રામ �ુદન કર� ને વનમાં ફર� , �ુખે સીતા સીતા ઓચર� ;
પ�ુ પંખીને � ૂછ� શોધ કર� ................ ૮
ફરતાં ફરતાં ષ�્ માસ થયાં, રામ સીતા િવના િનરાશ થયા;
એક પવર્ત પાસે જઈ રહ્યા ................

૯

ુ ાન, ત્યાં �ુગ્રીવને હ�ુમાન રહ�;
બેઠા વાલી વાનરને �ં�વ
સૌ કોઈએ દ�ઠાં તે ભગવાન .............

૧૦

હ�ુમાન કહ� મને દાસ કરો, રં ક �ણીને મસ્તક હાથ ધરો;
તમે �ુઃખ દ�રયામાં શીદ ફરો ............

૧૧

ત્યાર� હ�ુમાને બી�ું લી�ુ,ં મહા કાળ જ સર�ું �પ ક��ુ;ં
કહ� ભટનાગર સૌ િસદ્ધ થશે ............... ૧૨
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496. ચેતી લો ચેતાનો અવસર
(નાદબ્રહ્મ પદ-૮૪૭)

ચેતી લો ચેતાનો૧ અવસર, ફર� ફર� ન�હ મળશે;
જોબન �તાં વાર ન લાગે, જરા આવીને ઢળશે ............

૧

ઢળશે ત્યાર� ન�હ રહ�વાશે, કાયા થર થર �ુજશે;
માયાની �ધાર� બાંધી, તેમાં કાંઈ નવ � ૂઝે ...................

૨

� ૂઝે �ાંથી સમજણ નથી, �ુ�ુંબ કબીલે વાહ્યો;
અવડ� સવડ� બંધે બંધાયો, હાથે �ુ ં બંધાયો ......................

૩

કહો ભાઈઓ એને �ું કહ�એ, � ૂરખ મનમાં ન આણે;
�ૂમર્િત આગસ કાંઈ નવ � ૂઝે, આપો આપ વખાણે ..........

૪

મોહ� ભય� મદ� ભય�, અજ્ઞાને ��યો;
નાર� સાથે સ્નેહ ઘણોને, ઘણા ઘણાને ધાયો ...................

૫

ધાયો ત્યાં તો � ૂળ કમાયો, ગાંઠ� ન બાંધી કોડ�;
ઠાલા હાથે ઠાલા ��, શીદ મર� છે દોડ� .........................

૬

સંસારના �ુખ જોવા માટ�, �તે સઘ�ં ખો�ું;
આગળ અવસર આવશે એવો, દા�ુણ �ુઃખ છે મો�ું ...........

૭

ખોટામાંથી ખ�ં કર�ને, લેજો બંધન તાણી;
સા�ુજનની સેવા કરવી, ભજને સારં ગ પાણી .................
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આ િશખામણ માનવા �વી, માની લે જો કોઈ;
આવ્યા છો તો લાભ કમાવા, �શો �ુડ� ખોઈ ..................

૯

ખોઈને �શો ખ�ાં ખાશો, ક�મ ક�ું નથી કરતાં;
અ� માટ� અથડાતા ફરશો, પેટ પાપથી ભરતા ...............

૧૦

પરિન�દાથી ખાડો � ૂય�, ક�મ ન પીડા �ણી;
�ણીને ત� બાંધ્યો તાણી, �ુક� વાત વખાણી ...................

૧૧

એક ઘડ� એકાંતે બેસી, હ�ર�ુ ં નામ ન લી�ુ;ં
અ� ૃત રસને અળગો � ૂક�, િવષ હલાહલ પી�ું ................

૧૨

િપતા �ુત્ર �ું ઘેરાયો, જો�ું ન�હ િવચાર�;
કહો પ્યાર� સૌ રામ ભ� લો, ન�હ તો �શો હાર� ............

૧૩

૧. ચેતી જવાનો
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497. પાલવડો મેલો મોહન�
(નાદબ્રહ્મ પદ-૮૫૨)

પાલવડો મેલો મોહન�, મારગડ� મને �વા દો;
આવતાં આપીશ દાણ તમા�ંુ , મહ� મા�ં વેચવા દો ..........

૧

વેચતાં તને કોણ ખાળે છે , સાંભળને રાધે પ્યાર�;
� ી થાને બ્રીજનાર� .........
મહ� ગોરસ�ુ ં દાણ જ દ� ની, વેહલ

૨

નાર� કહ�ને ના બોલાવીશ, છાનો રહ�ને છોગાળા;
કઠણ રાજ છે કંસ રાય�ુ,ં ગૌ ચારતા ગોવાળા ................

૩

�ુ ં ગોવાળ�ઓ �ું ગોવાળણી, ફર� ગમે તો આવ�;
કંસ સર�ખા સો એક માતા, સાથે તેડ� લાવ� ................

૪

તેડ� લા�ું દો મને �વા, રોક� રહ્યા બ્રીજનાર�;
ર�ુનાથના સ્વામી શામ�ળયા, ઘેલા દ�સો �ગરધાર� .......

૫

ઘેલો �ં પણ દાણ ન �ુ�ું, દોકલડો એક ઓછો;
�ગરધાર�એ ગો�ુલ વાસ્�ુ,ં ઈન્દ્ર કરતાં �ૃષ્ણ મોટો ...........

૬

મોટો �ં ત્યાર� મ�ુરા �ુક�, અડધી રાતે �ુ ં આવ્યો;
પરઘેર રહ�ને પેટ ભરતો, તને દાણી કોણે કહાવ્યો ..........

૭

વાં�ું બોલી વાર કર� છે , કહ� તો હ�યાનો હાર તો�ુ;ં
દાણ દધી�ુ ં દ� ર� અબળા, નહ� માથા�ુ ં માટ ફો�ું .............

૮

હાર નહ� � ૂટ� માટ ન �ટ�, નવા નગરમાં �ુછાશે;
ર�ુનાથના સ્વામી શામ�ળયા, કહો ગો�ુલ ક�મ રહ�વાશે ....... ૯

536



ૐ





અનંત � ૂર



ગો�ુલ રહો ક� �ઓ અત્યાર� , દાણ દધી�ુ ં નહ� મે�;ું
ચીર હયા� તે ગયા વીસર�, કાનડ�યા કારણ પે� ું ............... ૧૦
નંદ તણે ઘેર નવલખ ગાયો, નો� ુ તે ધન ફાવ્�ુ ં છે ;
માતા તાર� મહ� વેચતી, હમણાં રાજ આવ્�ુ ં છે ................. ૧૧
હમણાં હમણાં કરતી રહ��, મહ�ણાં દ� તી મ�હયાર�;
�ુતપણામાં છે �ુતાર�, ઠગપણમાં છે ઠગાર� ..................... ૧૨
�ું ઠગારો તાર� માનો પાળે લો, તાર� માને મહ�ણાં દ� વરાવે;
ર�ુનાથના સ્વામી શામ�ળયા, ઝા�ં તે �ું કહ�વરાવે ........... ૧૩
કહ્યા પ્રમાણે કહ�તો નથી, � ું મો�ુ નથી રાખતો;
અમો છ�એ રા� મહારા�, અમને નથી ઓળખતી ............ ૧૪
ઓળ�ું �ં આવ્યો નાશી, મહા વનમાં �ું છાનો છે ;
�દવ�ુળ મધ્યે જન્મ છે તારો, નંદ તણે ઘેર નાનો છે ........ ૧૫
માતા જશોદા મોટા બડભાગી તેના અમો છ�એ અિધકાર�;
મોટા �ુિનવર મમર્ ન �ણે, ગો�ુલ વસીએ ગૌચાર� ........... ૧૬
ગૌચાર� ગોપી ઘેર વળતા, અમને તે તમે ઉદ્ધાયાર્;
ર�ુનાથ સ્વામી શામ�ળયા, તમે �ત્યા અમે હાયાર્ .............. ૧૭
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498. ભ�ક્ત એવી ર� ભાઈ એવી
રાગ - ઓખા હરણની ચોપાઈ (નાદબ્રહ્મ પદ-૮૫૩)

ભ�ક્ત એવી ર� ભાઈ એવી, �મ તરસ્યાને પાણી �વી!
એક ગોધન ચારવાને �ય, એની �ુરતા વાછરડાં માંય;
ચરણે ફર�ું ને ચો�દશ ચર�ુ,ં એ�ું હ�રચરણે �ચ� ધર�ું ...

૧

એક �ુવતી જળ ભરવાને �ય, સામી સખીઓથી વાતો થાય;
માથે બે�ું ને લે છે તાળ�, � ૂખે હશે છે વાર� વાર�;
બે�ું �ચ�થી નથી ર� િવસર�ુ,ં એ�ું હ�રચરણે �ચ� ધર�ું ...

૨

એક ભ્રમર કમળમાં રહ� છે , તેને વાસના ક�વી ગમે છે ;
સાંજ પડ� ને કમળ �બડા�ુ,ં અકળાયો ને �ાંય ના જવા�ુ;ં
એને કમળની પ્રીતે ર� મર�ુ,ં એ�ું હ�રચરણે �ચ� ધર�ું ...

૩

એક � ૂઢપિત નર �હ, પરનાર�ની સાથે સ્નેહ;
�ય છે અધમ અધમ ડગ ભરતો, પરનાર�ની �ઠ�ં ૂ ફરતો;
એને �ુળ�ની પેર� ર� ડર�ુ,ં એ�ું હ�રચરણે �ચ� ધર�ું .......

૪

એક માછલી જળમાં વસે છે , એને પાણીનો પ્રવાહ ગમે છે ;
કો પાપીએ બારણે કાઢ�, તલ તલ �વ થયો ર� ઉદાસી;
એને જળ િવના�ુ ં ર� મર�ુ,ં એ�ું હ�રચરણે �ચ� ધર�ું ......
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એક ગ�ણકા � ૃત્ય કર� છે , મનગમતા શણગાર સ� છે ;
એક �ખ �� અ�ણયાળ�, નખિશખ િનરખે છે નાર�;
પાર�ું �ચ� પોતા�ુ ં કર�ુ,ં એ�ું હ�રચરણે �ચ� ધર�ું .......

૬

એક ચોર તે ચોર� કર� છે , પર મં�દર� ફ�રા ફર� છે ;
વળ� માઝમ રાત �ધાર�, � ૂરખ નથી ડરતો ર� લગાર�;
પાર�ું ધન પોતાને ર� હર�ુ,ં એ�ું હ�રચરણે �ચ� ધર�ું ...

૭

બપૈયાને વરસાદ વ્હાલો, એવી પ્રેમભ�ક્ત તમે ઝાલે;
ચકોર �ચ� ચંદ્ર ઘાલે, અણપેખતાં �ૃ�ષ્ટને બાળે ;
કહ� કલ્યાણ એથી ન ઉતર�ુ,ં એ�ું હ�રચરણે �ચ� ધર�ું ...
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499. �સ્થતપ્રજ્ઞનાં લક્ષણો
(નાદબ્રહ્મ � ૃષ્ઠ-૫૭૨)
(શ્રીમ�્ ભગવ�્ ગીતા, અધ્યાય ૨, શ્લોક ૫૪ થી ૭૨)

વંદના
�ને �દવ્ય સ્તવો વડ� સ્તવી રહ્યાં, � ૂયાર્�ગ્ન વા વાદળાં,
�ના મંત્ર, �ુરાણ, શા�, ભજનો, ગાયે ઋિષ વ્યા�ુળા;
યોગી ધ્યાન ધર� જ, સંયમ કર�, �ની કર� ઝંખના,
�નો પાર ન કોઈએ લઇ શ�ા, તે દ� વને વંદના.
શ્રી અ�ુ ર્ન બોલ્યા:
સમાિધમાં �સ્થતપ્રજ્ઞ �ણવો ક�મ, ક�શવ?
બોલે, રહ�, ફર� ક�મ, �ુિન � �સ્થર�ુ�દ્ધનો?

૫૪

શ્રી ભગવાન બોલ્યા:
મનની કામના સવ�, છોડ�ને આત્મમાં જ �,
રહ� સં�ષ્ુ ટ આત્માથી, તે �સ્થતપ્રજ્ઞ �ણવો

૫૫

�ુઃખે ઉદ્વેગ ના �ચ�ે, �ુખોની ઝંખના ગઈ,
ગયા રાગ-ભય-ક્રોધ, �ુિન તે �સ્થર�ુ�દ્ધનો

૫૬

આસક્ત ન�હ � �ાંય, મળ્યે કાંઈ �ુભા�ુભ,
ન કર� હષર્ ક� દ્વેષ, તેની પ્રજ્ઞા થઈ �સ્થર
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કાચબો �મ �ગોને, તેમ � િવષયો થક�,
સંક�લે ઇ�ન્દ્રયો � ૂણર્, તેની પ્રજ્ઞા થઈ �સ્થર

૫૮

િનરાહાર� શર�ર�ના, ટળે છે િવષયો છતાં,
રસ રહ� જતો તેમાં, તે ટળે પેખતાં પરં

૫૯

પ્રયત્નમાં રહ� તોયે, શાણાં એ નરનાં હર� ,
મનને ઇ�ન્દ્રયો મસ્ત, વેગથી િવષયો ભણી

૬૦

યોગથી તે વશે રાખી, રહ�� ું મત્પરાયણ,
ઇ�ન્દ્રયો સંયમે �ની, તેની પ્રજ્ઞા થઈ �સ્થર

૬૧

િવષયો�ુ ં રહ્યે ધ્યાન, તેમાં આસ�ક્ત ઊપ�,
જન્મે આસ�ક્તથી કામ, કામથી ક્રોધ નીપ�

૬૨

ક્રોધથી � ૂઢતા આવે, � ૂઢતા સ્� ૃિતને હર� ,
સ્� ૃિતલોપે �ુ�દ્ધનાશ, �ુ�દ્ધનાશે િવનાશ છે

૬૩

રાગ ને દ્વેષ �ટ� લી, ઇ�ન્દ્રયે િવષયો ગ્રહ�,
વશે�ન્દ્રય �સ્થરાત્મા �, તે પામે છે પ્રસ�તા

૬૪

પામ્યે પ્રસ�તા તેનાં, �ુઃખો સૌ નાશ પમતાં,
પામ્યો પ્રસ�તા તેની, �ુ�દ્ધ શીઘ્ર બને �સ્થર

૬૫
→
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અયોગીને નથી �ુ�દ્ધ, અયોગીને ન ભાવના,
ન ભાવહ�નને શાંિત, �ુખ �ાંથી અશાંતને?

૬૬

ઇ�ન્દ્રયો િવષયે દોડ�, તે �ઠ�ં ૂ � વહ� મન,
દ� હ�ની તે હર� �ુ�દ્ધ, �મ વા નાવને જળે

૬૭

તેથી �ણે બધી ર�તે, રક્ષેલી િવષયો થક�,
ઇ�ન્દ્રયો િનગ્રહ� રાખી, તેની પ્રજ્ઞા થઈ �સ્થર

૬૮

િનશા � સવર્ � ૂતોની, તેમાં �ગ્રત સંયમી,
�માં �ગે બધાં � ૂતો, તે જ્ઞાની �ુિનની િનશા

૬૯

સદા ભરાતા અચલપ્રિતષ્ઠ,
સ�ુદ્રમાં નીર બધાં પ્રવેશે,
�માં પ્રવેશે સ�ુ કામ તેમ,
તે શાંિત પામે ન�હ કામકામી

૭૦

છોડ�ને કામના સવ�, ફર� � નર િનઃસ્� ૃહ,
અહંતા મમતા � ૂક�, તે પામે શાંિત ભારત

૭૧

આ છે બ્રહ્મદશા એને, પામ્યે ના મોહમાં પડ�,
�તકાળે ય તે રાખી, બ્રહ્મિનવાર્ણ મેળવે
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500. ભ�ક્તતત્વ
(નાદબ્રહ્મ � ૃષ્ઠ-૫૮૦)
(શ્રીમ�્ ભગવ�્ ગીતા, અધ્યાય ૧૨)

અ�ુ ર્ન બોલ્યા:
િનત્ય �ુક્ત થઈ આમ, � ભક્ત તમને ભ�
ને � અક્ષર, અવ્યક્ત, તે બે માંહ� કયા ચડ� ?

૧

શ્રી ભગવાન બોલ્યા :
મારામાં મનને પ્રોઈ, િનત્ય �ુક્ત થઈ મને
ભ� પરમ શ્રદ્ધાથી, તે યોગી ચડતા ગ�ુ ં

૨

�ઓ અ�ચ�ત્ય, અવ્યક્ત, સવર્ વ્યાપક, િન�ળ
એક�પ, અિનદ� શ્ય, �ુવ અક્ષરને ભ�

૩

ઈ�ન્દ્રયો િનયમે રાખી, સવર્ત્ર સમ�ુ�દ્ધના
સવર્� ૂત�હતે રક્ત, તેને મને જ પામતા

૪

અવ્યક્તે �ચ� ચ�ટાડ�, તેને કલેશ થતો વ�ુ
મહા પ�રશ્રમે દ� હ�, પામે અવ્યક્તમાં ગિત

૫

મારામાં સવર્ કમ�નો, કર� સંન્યાસ મત્પર
અનન્ય યોગથી મારાં, કર� ધ્યાન-ઉપાસના

૬
→



ૐ



543



અનંત � ૂર



મારામાં �ચ� પ્રોતા, તે ભક્તોનો ભવસાગર�
િવના િવલંબ ઉદ્ધાર ક�ંુ �ં, પાથર્, �ુ ં સ્વયં

૭

‘�’ુ ં -માં જ મનને સ્થાપ, િનષ્ઠા માર� જ રાખ �ું
તો મારામાં જ િનઃશંક, � ું વસીશ હવે પછ�

૮

જો ન રાખી શક� �સ્થર, ‘�’ુ ં -માં �ચ� સમાિધથી
તો મને પામવા ઇચ્છ, સાધી અભ્યાસ-યોગને

૯

અભ્યાસેયે જો ન શ�ક્ત, થા મત્કમર્પરાયણ
માર� અથ� કર� કમ�, તોયે પામીશ િસ�દ્ધને

૧૦

જો ન કર� શક� તેયે, આશર� �ુજ યોગને
તો સૌ કમર્ ફળો ત્યાગ, રાખીને મનને વશ

૧૧

��ું અભ્યાસથી જ્ઞાન, જ્ઞાનથી ધ્યાન તો ચડ�
ધ્યાનથી ફળનો ત્યાગ, ત્યાગથી શાંિત સત્વર�

૧૨

અદ્વેષ સવર્ � ૂતોનો, િમત્રતા, ક�ુણા, ક્ષમા
િનમર્મ, િનરહંકાર, �ુખે �ુઃખે સમાનતા
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યોગી સદાય સંતોષી, �તાત્મા, �ૃઢ િન�યી
મન�ુ�દ્ધ મને અપ્યા�, તે મ�્ ભક્ત મને િપ્રય

૧૪

�થી �ુભાય ના લોકો, લોકથી � �ુભાય ના
હષર્-ક્રોધ-ભય ક્ષોભે �ટ�ા, � તે મને િપ્રય

૧૫

પિવત્ર િનઃસ્� ૃહ�, દક્ષ ઉદાસીન, વ્યથા ન�હ
સૌ કમાર્રંભ છોડ�લો, મારો ભક્ત મને િપ્રય

૧૬

ન કર� હષર્ ક� દ્વેષ, ન કર� શોક ક� સ્� ૃહા
�ુભા�ુભ ત્ય�યાં �ણે, ભ�ક્તમાન મને િપ્રય

૧૭

સમ � શ�ુને િમત્રે, સમ માનાપમાનમાં
ટાઢ�-તાપે, �ુખ-ે �ુઃખે, સમ આસ�ક્તહ�ન �

૧૮

સમાન સ્� ુિત િન�દામાં, મૌની સં� ુષ્ટ � મળે
�સ્થર �ુ�દ્ધ, િનરાલંબ, ભક્ત �, તે મને િપ્રય

૧૯

આ ધમાર્� ૃતને સેવ,ે શ્રદ્ધાથી �મ મ� ક�ું
મત્પરાયણ � ભક્તો, તે મને અિતશે િપ્રય
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501. પગ મને ધોવા દ્યો ર�રુ ાય
રાગ – દ� શી ફ�ર સોરઠ (નાદબ્રહ્મ પદ-૮૭૧, � ૃષ્ઠ-૫૯૨)
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502. મેરા દરદ ન �ને કોય
રાગ – કાફ� (નાદબ્રહ્મ પદ-૮૮૦, � ૃષ્ઠ-૫૯૯)
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503. �ખુ �ુઃખ મનમાં ન આણીએ
(નાદબ્રહ્મ પદ-૮૮૨, � ૃષ્ઠ-૬૦૦)

�ુખ�ુઃખ મનમાં ન આણીએ, ઘટ સાથે ર� ઘ�ડયાં;
ટાળ્યાં તે કોઇનાં નવ ટળે , ર�ુનાથનાં જ�ડયાં ........... ટ� ક
નળ રા� સરખો નર ન�હ, �ને દમયંતી રાણી;
અડધે વ� વનમાં ભમ્યાં, ન મળ્યાં અ� ને પાણી ..... ૧
પાંચ પાંડવ સરખાં બંધવા, �ને દ્રૌપદ� રાણી;
બાર વરસ વન ભોગવ્યાં, નયણે િન�દ્રા ન આણી ......... ૨
સીતા સરખી સતી નહ�, �ના રામ� સ્વામી;
રાવણ તેને હર� ગયો, સતી મહા�ુઃખ પામી .............. ૩
રાવણ સરખો રા�જયો, �ની મંદોદર� રાણી;
દશ મસ્તક છે દાઇ ગયાં, બધી લંકા �ટં ૂ ાણી .............. ૪
હ�ર�ન્દ્ર રાય સતવા�દયો, �ની તારામતી રાણી;
તેને િવપિ� બ�ુ ર� પડ�, ભયા� નીચ ઘેર પાણી ........ ૫
એ િવચાર� હ�રને ભજો, તે સહાય જ કરશે;
�ુઓ આગે સહાય ઘણી કર�, તેથી અથર્ જ સરશે ...... ૬
સવર્ દ� વોને �યાર� ભીડ પડ�, સમયાર્ �તરયામી;
ભાવટ ભાંગી � ૂધર� , મહ�તા નરસ�યાના સ્વામી ........... ૭
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504. યે મારગડા �ુદા કબીરકા
(નાદબ્રહ્મ પદ-૮૮૫, � ૃષ્ઠ-૬૦૧)

યે મારગડા �ુદા કબીરકા, યે મારગડા �ુદા;
�ટ પડાવે, મ�સ્જદ ચણાવે, અનેક પીર જ �આ
ુ ;
યે પીરકા કોઈ ભેદ ન �ણે, નમાજ પઢ� પઢ� �ુઆ ... ૧
પથ્થર મંગાવે, � ૂિત� ટંકાવે, અનેક દ� વ જ �આ
ુ ;
યે દ� વકા કોઈ ભેદ ન �ણે, � ૂવા � ૂણી � ૂણી �ુઆ ...... ૨
વાડ� બંધાવે કથા કહાવે, અનેક સંત જ �આ
ુ ;
કોઈ ભજનકા ભેદ ન �ણે, કાંસા ઘસી ઘસી �ુઆ ...... ૩
કહત કબીરા �ુનો ભાઈ સાધો, મ�ુષ્ય અવતાર �આ
ુ ;
ભવ સાગરક� � ૂલ � ૂલૈયાં, લખ ચોરાશી ફર� �ુઆ .... ૪



ૐ
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505. મને વહાલા ઘણા રણછોડ
(નાદબ્રહ્મ પદ-૮૯૯, � ૃષ્ઠ-૬૧૨)

મને વહાલા ઘણા રણછોડ, બાઈ માર� સૈયરો;
�ુરો મારા મનડાના કોડ, બાઈ માર� સૈયરો;
સસરા ર� મારા રાક્ષસ સર�ખાને, �ઠ ર� મારા જમ;
�દયર ર� મારા �હરા સરખો, એવી સાસ�રયાની વસ .......... ૧
દ� રાણી તો �ુશ્મન થઈ લાગી, �ઠાણી �વની લેણ;
નણંદલ ક�� મો�ું ર� કા�ુ, એવા વાંકા બોલે વેણ ............... ૨
સા�ુડ� તો સપર્ણ થઈ લાગી, તરત �ુજને ડંશી;
�ુઃખત�ુ ર� ઝેર કબ�ુ ન િમટ� , એવા સાસર�યાના ઢંગ ....... ૩
સાસર�યામાં �ુખ નથી અમને, �ુઃખના દરણા દળ�યે;
રામ�ૃષ્ણ પ્ર�ુ તમો ર� મળો તો, આવા �ુઃખમાંથી ટળ�યે .... ૪
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506. તમે �ણુ ો �દનાનાથ દયાળ
રાગ - અક�લી (ભજના� ૃત પદ-૨૦૧, � ૃષ્ઠ-૧૨૪)

તમે �ુણો �દનાનાથ દયાળ અક�લી �� ર�;ુ ં
લોક બેગાના મ� �ુઃખી ર� વાલો ગયો ર� અક�લી મેલી;
�દલ તલસે ર� દારા કો, હાં ર� માહ� તનમાં તાલાવેલી ............... ટ�ક
કઠણ કસોટ� ખલક ક� ર� વાલો કાયર સબ પ�રવાર;
હ�તે સંદ�શો મોકલ્યો, હાં ર� વાલા નહ� કોઇ આવનહાર ..............

૧

પાલવ �બછા�ું પ્રેમ કો ર� તમો �ુણો િત્ર�ુવન પ્રિતપાળ;
�ુણ અવ�ુણ માહ� મત ધરો, હાં ર� મોહ� � ૃત્�ુ સે લીજો ઉગાર ... ૨
�તરગત આ�રુ ભયે ર� વાલો વ્રેહની કર� ર� �ુકાર;
જન નામદ� વ સ્વામી િવનંિત, હાં ર� તમે �ુણજો સરજનહાર ....... ૩



ૐ
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507. તેરા �કયા કરમ �ટ �ઈ ર�
રાગ - અક�લી

તેરા �કયા કરમ �ટ �ઈ ર� , તં�રુ ા �ુન લે સાધો ભાઈ !
તેર� લખ-ચોરાશી મીટ �ઈ ર� , તં�રુ ા �ુન લે સાધો ભાઈ !
પ્રથમ ગણપિત દ� વ �ુદ્ધ સમ�ંુ , ઔર સમ�ંુ શારદા માઈ;
દશર્ન દ� જો રામા પરસન હોજો, તો �હરડ� હરમત આઈ
...

તં�રુ ા �ુન લે સાધો ભાઈ !

પાંચ તત્વકા બના તં�રુ ા, િતન �ુન તાર િમલાઈ;
ઓહં સોહં રટને�ુ ર� લાગા, િનર�ુન રાહ બતલાઈ
...... તં�રુ ા �ુન લે સાધો ભાઈ !
આપે રામે �યાર� આરં ભ ર�ચયો, ર�ચયો ઘાટ ઘટમાંઈ;
ગગન �ુફામાં વાગે તં�રુ ો, દસમો દ� વ જગાઈ
..... તં�રુ ા �ુન લે સાધો ભાઈ !
અણઘ�ડયા �ુતાર� ઘ�ડયો, ઘ�ડયો ઘાટ ઘાટ માંહ�;
�ુમ�મ �ુમ�મ વાગે તં�રુ ો, બંકનાલ ઘટ માંહ�
...... તં�રુ ા �ુન લે સાધો ભાઈ !
દાસ કબીરને ગાયો તં�રુ ો, સ�્ �ુ�ુ શબ્દ માંહ�;
જ્ઞાન ગર�બી પાયો તં�રુ ો, સત સમજણ ઘર આઈ
..... તં�રુ ા �ુન લે સાધો ભાઈ !
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508. તમે �ુઓને કરમની ર� ખા
રાગ - અક�લી (ભજના� ૃત પદ-૨૦૪, � ૃષ્ઠ-૧૨૫)

હાં ર� તમે �ુઓને કરમની ર� ખા, લખ્યા નવ � ૂક� ર� ;
હાં ર� એ તો િવધાતા ક�રા લેખ, લખ્યા નવ � ૂક� ર� ;
રાય�ુ �ણે યજ્ઞ કયાર્ છે , તેડ�ા દ� શોના � ૂપ;
�ુપ્ત રહ�વાના હો કારણે ર� , રાયે લી�ું ક�ક �પ ......... ૧
ખાંડવ વન �ણે દહન કયાર્ છે , �ૃષ્ણ હતા �ની સાથ;
તે અ�ુ ર્ન વ્યંઢળ થઇ બેઠો, કંકણ પહ�યાર્ હાથ ............ ૨
ન�ુળ મસાણી થઇને રહ્યો છે , સહદ� વ પાળ્યા અ�ો;
ઉદર ક�ર� હો કારણે ર� , ભીમ રસોઇઓ થાય ................ ૩
પાંચાલી દાસી થઇને રહ્યાં છે , સવર્ સતી ઓમાં શ્રેષ્ઠ;
કરજોડ�ને ભાલણ કહ� છે , એ તો િવધાતા ક�રા લેખ ..... ૪



ૐ
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509. ન�હ ચા�ં ુ ન�હ ચા�ં ુ મોર� માત
રાગ - અક�લી (ભજના� ૃત પદ-૨૦૨, � ૃષ્ઠ-૧૨૫)

હાં ર� ન�હ ચા�ંુ ન�હ ચા�ંુ મોર� માત, નવલખ ન�હ ચા�ંુ ;
હાં ર� સાથે મોકલો બલ ભદ્રભાઈ, નવલખ ન�હ ચા�ંુ ;
ચારો ચર�ને તત્પર થાઈ, સ�ગ માંડ�ને સામી થાય;
વારવા �� ત્યાર� મારવા ધાય, પેલી કાળ� કમઠણ ગાય .......

૧

ઝરમર ઝરમર મે�લ
ુ ો વરસે, નદ�એ ભરાયા હો નીર;
જમના�નો અઘરો ઓવારો, ત્યાં તો તાણી ગયાની બીક .........

૨

� ૃન્દાવનનાં વન ઝાઝેરા, વનમાં મોટા મોટા હો ચક્ર;
ફ�ણ માંડ� નાગ હો �ંફવે, ત્યાં તો બ�ુ બીહાવે સાપ .................

૩

�ુત્ર ર� ક�રા વચન �ુણીને, માતા કહ� �ુણી હો કાન;
પ�સી પાતાળે કાળ� નાગ નાથ્યો, વ્હાલા કોણ હ� ું તાર� સાથ ....

૪

માતા ર� ક�રા વચન �ુણીને, રાઘવ ઉતર� હો ર�સ;
ભીમનો ર� ઠાકોર નવલખ ચાર� , વ્હાલે ગેડ� ધર� �ુગદ�શ .......... ૫
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510. �ુઠ્ઠા બોલા �દવ તારો
રાગ - કાલેરા�ુ ં તાન

�ુઠ્ઠા બોલા �દવ તારો, ભેદ ન �ણે કોઇ
ભેદ ન �ણે કોઇ તારો, પાર ન �ણે કોઇ
ુ નથી લાવ્યા નારદ, પા�ર�તી�ુ ં �લ
સ્વગર્�વ
પાંખડ� એક ન મોકલી (અલ્યા),
તમે ક�ધા હમારા �ુલ ......... �ુઠ્ઠા બોલા
પા�ર�તીની ડાળે વ્હાલે, �હ�ડોળા બંધાવ્યા
સવ� સખી મળ� હ�ચક� (અલ્યા),
માંહ� �ગરધર ગોપાલ .......... �ુઠ્ઠા બોલા
બલીરા�ને બારણે આવી, માંગ્યા ત્રણ વચન
વામન�પે છે તર�યો (અલ્યા),
તમે વધી ગયા ગગન ......... �ુઠ્ઠા બોલા
ગો�ુળમાં વંટોળ્યો વાયો, ઈન્દ્રનો આણ્યો �ત
�ગર� ગોવધર્ન કર ધય� (અલ્યા),
તમે એવા છો બળવંત ......... �ુઠ્ઠા બોલા
દાનવ�ુલ િનકંદન ક��ુ,ં ભક્તોને વ્હાલે ઉગાયાર્
નરસ�યાના સ્વામી મળ્યા (અલ્યા),
ઉતાયાર્ ભવપાર ................... �ુઠ્ઠા બોલા
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511. સંત કબીરના દશર્ન કરવા
રાગ - કાલેરા�ુ ં તાન

સંત કબીરના દશર્ન કરવા, ચાલો કબીરવડ જઈએ ર�
નમર્દા કાંઠ� મં�દર શોભ�ુ,ં ધોળ� ધ�ઓ ફરક� ર�
કબીરવડ નો મ�હમા છે મોટો, ખોળામાં રમવા જઈએ ર�
ગોરા ગોરા �ુખડા સંત કબીરના (૨),
વ્હાલાનાં વારણાં લઈએ ર� ........ સંત કબીરના
�ુકલતીથર્માં તત્ત્વ-�વાને, કબીર� એ દશર્ન દ�ધાં ર�
માથે ર� ટોપી કબીરને શોભતી (૨),
હાથમાં કમંડળ શોભે ર� ...........

સંત કબીરના

કમળ �ુષ્પ પર કબીર� શોભતા, કાશીમાં દશર્ન દ�ધાં ર�
સંત કબીરના ચરણોમાં રહ�ને (૨),
દાસોનાં દાસ થઈ રહ�એ ર� ......
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512. � ૂલી ગયો ભગવાન મનવા � ંુ
રાગ - કાલેરા�ુ ં તાન

� ૂલી ગયો ભગવાન મનવા � ું � ૂલી ગયો ભગવાન
ચેત ચેત ઇન્સાન ભલા � ું � ૂલી ગયો ભગવાન
િપ�ડ પામી � ું ગભર્માં �લ્યો, વચન દઈને બહાર નીકળ્યો
બહાર નીકળતા વચન � ૂલ્યો, �ુ ં આ � ું ત્યાં કરતા શીખ્યો
ત્યાર� �ું બેઈમાન કહ�વાયો (૨),
ભ�યા નહ� ભગવાન ... મનવા �ું
બાલપ�ું ખેલતમાં ખો�ુ,ં રમત-ગમતમાં મન�ું મો�ું
એક બે ત્રણ�ુ ં રટણ ક��ુ,ં પ્ર�ુ ભજનમાં �દલના દ��ુ ં
સમ� તો પણ હ�ર ન પામ્યો (૨),
બની રહ્યો નાદાન ....... મનવા � ું
�ુવાનીમાં વળગી માયા, નાર� સંગે રં ગ રં ગાયા
ધન-પ્રિતષ્ઠા માહ� ફસાયા, નહ� કદ�યે હ�ર ભ�યા
આજ નહ� તો કાલે ભ��ું (૨),
ક�ધી નહ� પહ�ચાન ...... મનવા � ું
ઘડપણ આવ્�ું �ગો ગળ�યા, � ૂદત પહ�ચી જમડા મ�ળયા
હમણાં ભ��ુ ં કાલ ભ��ુ,ં કહ�તાં કહ�તાં પ્રાણ જ મ�ળયા
ગયેલ અવસર પાછો ન આવે (૨),
ભાવે ભજો ભગવાન ..... મનવા � ું


ૐ



557
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513. �મુ સે બાંધ્� ુ તન મા�
રાગ - કાલેરા�ુ ં તાન

�ુમસે બાંધ્�ુ તન મા� �ુમસે બાંધ્�ુ તન
િવઠ્ઠલને વહ�લા મેળ�ુ ં મા� �ુમસે બાંધ્�ુ તન
દ� વળે દ� વળે આરતી ક�ં, �દવડા ક� ચાર
કોઈ બતાવો કાનને (અલ્યા), તેને આ�ુ હ�યાનો હાર
... િવઠ્ઠલને વહ�લા
સાસર�યે જઈને �ુ ં ક�ં, �દયર�યો દ� છે ગાળ
નળંદ� તો મને મેણલા માર� (અલ્યા), હ�ર હ�યાનો હાર
... િવઠ્ઠલને વહ�લા
ઘરમાં મને ગમ�ું નથી, હાથ ન લાગે કામ
છટકાર� થઈ ફરતી ફ�ં (અલ્યા), �ણે આ�ું ગામ
... િવઠ્ઠલને વહ�લા
ઘેર�ને મને ઘરમાં રાખે, �ગણે નીકળ� આ�ુ ં
જો કા�ુડો આડ� આવે (અલ્યા), રાવ જશોદાને ક�
... િવઠ્ઠલને વહ�લા
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રાત્રે મને �ઘ ન આવે, �દવસે ના પડ� ચેન
પ્રાણ નથી પ�રવાર એ મા� (અલ્યા), કા�ુડા સાથે મન
... િવઠ્ઠલને વહ�લા

હ�ર� તો હાર� ડા થયા, મન માને ત્યાં ��
નરસૈયાનાં સ્વામી િવના (અલ્યા), જન્મારો ક�મ �ય
... િવઠ્ઠલને વહ�લા



ૐ



559



અનંત � ૂર



514. �ંુ �ંુ ��ંુ ર� િવઠ્ઠલાએ
રાગ - કાલેરા�ુ ં તાન

�ુ ં �ું ��ું ર� િવઠ્ઠલાએ �ુજમાં �ું દ��ું
વાર� વાર� સા�ુ ં �ુએ �ુખ લાગે મી�ું
જલ ભરવા �ુ ં �� ત્યાર� પાછળ પાછળ આવે
વગર બોલાવે વ્હાલો (૨), બેડ�ું ચડાવે ............... �ુ ં �ુ ં ��ુ ં
વ�ુને તરછો�ું તો એ ર�સ કદ� ના લાવે
કાંઈ કાંઈ બ્હાને માર� (૨), ઘેર આવી બોલાવે ....... �ુ ં �ુ ં ��ુ ં
�ૂર થક� દ� ખી ર� વ્હાલો, દોડ� દોડ� આવે
પોતાની માળા કાઢ�ને (૨), આવી મને પહ�રાવે ..... �ુ ં �ુ ં ��ુ ં
�ુજને એકલડ� દ�ઠ� ત્યાં, માર� પાવલે લાગે
રં ક થઈ કાંઈ કાંઈ (૨), માર� પાસે માગે ............... �ુ ં �ુ ં ��ું
�ુજને �યાર� �તી ર� �ણે, ત્યાં એ આવી �ુંઢ�
બેની દયાનો પ્રીતમ મારો (૨), ક�ડલો કદ� ન � ૂક� ... �ુ ં �ુ ં ��ુ ં
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515. ઓધા �ંુ ર� થ� ંુ વ્રજનારને ર�
રાગ - ગરબી

ઓધા �ું ર� થ�ુ ં વ્રજનારને ર�
મહ� સાટ� વેચે છે મોરાર ને ર� ............

૧

ગોપી પ્રેમે મં�દરમાંથી નીસયાર્ ર�
એના શર�રની �ુદ્ધ �ુદ્ધ િવસયાર્ ર� ......

૨

એવી આ� ુરતા લાગી એના �ગમાં ર�
મારો વા’લો �બરા� એના માટમાં ર� .... ૩
કંઈક કામણ થ�ુ ં છે એને વાટમાં ર�
બ�ન
ુ ામી �બરા� એના માટમાં ર� ........

૪

નરભેરામના સ્વામીની એ ર�ત છે ર�
માર� � ૂવર્ જનમની પ્રીત શે ર� ............. ૫
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516. સીતારામને ભ�ને લ્હાવો લી�યે ર�
રાગ - ગરબી

સીતારામને ભ�ને લ્હાવો લી�યે ર�
સંગ હ�ર�ુ�ુ સંતનો ક��એ ર� ...........

૧

તારો અવસર પલપલ �ય છે ર�
તારા ઘટમાં બેસી કાળ ખાય છે ર� ......

૨

તા�ું જોબન જશે ને જરા આવશે ર�
તને ભાણે ભોજન ન�હ ભાવશે ર� ......... ૩
તાર� કાયા કંપેને તન �ુજશે ર�
તા�ું દ�રદ્ર દ� ખી �ૂર ભાગશે ર� ............

૪

કાંઈ ભજન કરો તો આ�ું આવશે ર�
તે તો જમના મારથી બચાવશે ર� .......

૫

કહ� નરસ�યો નર અને નારને ર�
સંત સેવીને ઉતરો ભવપાર ને ર� ........
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517. સખી આજની ઘડ� ર�ળયામણી ર�
રાગ - ગરબી

સખી આજની ઘડ� ર�ળયામણી ર�
મારા વ્હાલા� આવ્યાની વધામણી ર� .......

૧

�ુ ં તો ત�રયા તોરણ બંધાવતી ર�
મારા વ્હાલા�ના મંડપ રોપાવતી ર� .........

૨

�ુ ં તો મોતીડાના ચોક �ુરાવતી ર�
મારા વ્હાલા�ની આરતી ઉતારતી ર� ........

૩

�ુ ં તો �લડાનો કોટ ચણાવતી ર�
મારા વ્હાલા�ની સેજ બીછાવતી ર� ..........

૪

નરિસ�હ મહ�તાના સ્વામીની સાથમાં ર�
અમો રહ�એ હ�રના હાથમાં ર� ..................



ૐ
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518. આજ મહામંગલ ગો�ુલમ�
રાગ - કાલેરો (‘ઉદા ધમર્ પંચરત્ન માળા’ ચ�ુથર્ આ� ૃિ�, � ૃષ્ઠ-૩૮૩)

આજ મહામંગલ ગો�ુલમ�, �ૃષ્ણચંદ્ર હ�ર જન્મ �લયે;
મ�ુરા મ� હ�ર જન્મ �લયો હ�, જગત પહોરવા સોઈ ગયે .... ટ� ક
જનની �યે જલ અન્હવાયે, લે વ�ુદ�વક� ગોદ દયે;
લૈ વ�ુદ�વ ચલે ગો�ુલકો, ઉમગીક� જ�ુના ચરણ લયે ...... ૧
સાવનમાસ ર� ન �િધયાર�, શેષનાગ ફન ફ�ર� રહ�;
લૈ વ�ુદ�વ પોર ભયે ઠાઢ�, હ�રખ જશોદા મૈયા ગોદ �લયે ... ૨
ઉલટ� ર�િત ભયી ગો�ુલમ�, કન્યા દ� ક� �ુત્ર �લયે;
�ુરદાસ હ�ર કો �પ િનહારો, નંદ ક� ઘર આનંદ ભયે .......... ૩
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519. કનૈયો દધી �ટૂં � છે
રાગ - ધમાર (‘ઉદા ધમર્ ભજન સાગર’ બી� આ� ૃિ�, � ૃષ્ઠ-૧૨૨)

હાં ર� કનૈયો ર� કનૈયો દધી �ટં ૂ � છે ,
હાં ર� હિન હો મેર� પ્યાર� , �ટં ૂ � છે નગર� ક� બીચ;
કહો ર� ઠગોર� મ� કહાં તેરો �ટં ૂ �ો, કહો મોહ� સમ�ય;
મોહ� �ુહાઇ નંદબાબાક�, છ�નમ� દ� ઉગી છોડાય ................ ૧
રતન જ�ડત મોર� ઓઢણી �ટં ૂ �, ગજ મોતીયન કો હાર;
કંચન સરખી ગ્વાલણ �ટં ૂ �, એસી કરત નંદલાલ ............ ૨
પાન ચાવે ને િપચકાર� હો માર� , મ�ુર મ�ુર �ુસકાય;
�ુરદાસ પ્ર�ુ �ુમહાર� િમલન�ુ, બ્રીજ મ� બસો ન�હ �યે ... ૩
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520. સાહ�લી આજ મંગલ હો
રાગ - ધમાર (‘ઉદા ધમર્ પંચરત્ન માળા’ ચ�ુથર્ આ� ૃિ�, � ૃષ્ઠ-૩૯૬)

સાહ�લી આજ મંગલ હો, હો મહા મંગલ, પ્રગટ� હ� બલ ભદ્રવીર;
શ્રાવણ માસ આઠમ �િધયાર�, રજની ગઈ દો યામ;
નંદ રાય યશોમિત �ૃહ પ્રગટ� , મોહન શ્રી ભગવાન ........

૧

દિધ ઔર �ૂધસે ભર� ર� મ�ુક�, વાર ડારતી નાર;
�ુમ �ુમ ક�સર ક�ચ મચાયો, નંદબાબા�ક� દ્વાર ..............

૨

અહો વેદ �ુિન કહ�ત હ� ર� , કોઈ ન પાવે પાર;
ચીર �વો યશોદા�કો નંદન, જગ�વન નંદ�ુમાર ........

૩

બાજત તાલ � ૃદં ગ બાં�રુ �, ગરજ રહ્યો ગગનાંસ;
કંસરાય મન ત્રાસ પય� હ�, પ્રગટ ભયે જ�ુવંશ ............... ૪
એહ� �બિધ આનંદ બહોત બઢ�ો હ�, શોભા વરણી ના �ય;
અનંતદાસકો �વન �ગરધર, યશોમિત લેત બલાય ......... ૫
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521. ક�સર ગાગર લઈ ચાલી ર� અલબેલી
રાગ - ગરબી

ક�સર ગાગર લઈ ચાલી ર� અલબેલી
અલબેલી ર� અલબેલી
પાતળ� પનીહાર અલબેલી - પાતળ� પનીહાર ... ક�સર ગાગર
ૂ �
કા’ના ઉરપર હાથના નાખીયે હાર �ટ
ૂ � ર� હાર �ટ
ૂ �
હાર �ટ
ૂ � - હ�યા ક�રો હાર ............. ક�સર ગાગર
હ�યા ક�રો હાર મારો �ટ
કા’ના મસ્તક હાથના નાખીયે માટ �ટ�
માટ �ટ� ર� માટ �ટ�
મા� મહ� ક��ંુ માટ જ �ટ� - મા� મહ� ક��ંુ માટ .... ક�સર ગાગર
કા’ના બંસીબટના ચોક માં શ� ન રોક�
શ� ન રોક� ર� શ� ન રોક�
શાહ�લી નો સાથ શ� ન રોક� - શાહ�લીનો સાથ ...... ક�સર ગાગર
નરસ�યાનો સ્વામી મળયો વાણી માંગે
વાણી માંગે ર� વાણી માંગે
માગે વૈ�ુંઠ વાસ વાણી માંગે - માગે વૈ�ુંઠ વાસ ... ક�સર ગાગર
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522. અિત ઘ�ંુ હસ� ંુ સા� ન�હ શામ�ળયા
રાગ - ગરબી

અિત ઘ�ું હસ�ુ ં સા� ન�હ શામ�ળયા,
શામ�ળયા ર� શામ�ળયા,
છે થોડા માં સ્વાદ શામ�ળયા -છે થોડા માં સ્વાદ .......

અિત ઘ�ુ ં

આગળ પાછળ લોકો કહ� હલકો છે ,
હલકો છે ર� હલકો છે ,
આ પછ� ઉપહાસ હલકો છે -આ પછ� ઉપહાસ ........

અિત ઘ�ુ ં

માર� આડ ના કરશો એવડ� પાતળ�યા,
પાતળ�યા ર� પાતળ�યા,
પરનાર� નો સંગ પાતળ�યા -પરનાર� નો સંગ ........... અિત ઘ�ુ ં
તરણાને તોલે તને ગ�ું નથી રહ�તો,
નથી રહ�તો ર� નથી રહ�તો,
તારા સખાનો સાથ નથી રહ�તો -તારા સખાનો સાથ .......... અિત ઘ�ુ ં
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�ું તો હાંસી કર� હળવો �ું વેગળો રહ�,
વેગળો રહ� ર� વેગળો રહ�,
ના આવે માર� પાસ વેગળો રહ� -ના આવે માર� પાસ ... અિત ઘ�ુ ં

રાખી � ૂ�ો હતો કહાં થક� મારા કરમે,
મારા કરમે ર� મારા કરમે,
એવો બ્રીજમે વાસ મારા કરમે -એવો બ્રીજમે વાસ ..... અિત ઘ�ુ ં
ભક્ત ભવાન પ્ર�ુ તાહ�રો વાણી વદ� ,
વાણી વદ� ર� વાણી વદ� ,
આપથી હ�િશયાર વાણી વદ� -આપથી હ�િશયાર ....... અિત ઘ�ુ ં
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523. તમો અ�ણ્યા અમો �ણીતા ર�
દાણલીલા (“ભજના� ૃત” રામકબીર ભક્ત ભજન સંગ્રહ પદ-૨૧૦, � ૃષ્ઠ-૧૩૦)

રાધા: તમો અ�ણ્યા અમો �ણીતા ર� , મારો પાલવડો નવ તાણીએ ર�
તમે સમ� રહો મન માંય ર� , શામ�ળયા વ્હાલા રહો વેગળા ર�
�ૃષ્ણ: નાર� �ુ ં સમ�વે �ુજને ર� , �ુ ં તો નહ� ર� જવા દઉ �ુજને ર�
તાર� મરડ�ને રાખીશ બાંય ર� , મ�હયાર� રાધા દો દાણ �ુ ં ર�
રાધા: અલ્યા બાંય �ું મરડ� િવઠ્ઠલા ર� ,
મ� તો � ુજ સરખા ઘણા દ�ઠલા ર�
કપ�ંુ છે કંસ�ુ ં રાજ ર� , શામ�ળયા વ્હાલા રહો વેગળા ર�
�ૃષ્ણ: નાર� કંસ થક� �ું થાય છે ર� , એવા કંઈક આવે ને કંઈ �ય છે ર�
તારા ઉરના ઉતાર�શ હાર ર� , મ�હયાર� રાધા દો દાણ �ુ ં ર�
રાધા: અલ્યા હાર હ�યાનો �ટુ શે ર� , માર� મહ�ની મ�ુક� �ટશે ર�
ઘેર સા�ુડ� દ� શે ગાળ ર� , શામ�ળયા વ્હાલા રહો વેગળા ર�
�ૃષ્ણ: નાર� ગાળ ને આળ ન�હ ચઢ� ર� , ��ુ ં લે� ુ ં હોય તે લડ� ર�
એવા દાણ મેલ્યાં ક�મ �ય ર� , મ�હયાર� રાધા દો દાણ �ુ ં ર�
રાધા: અલ્યા દાણી તે કા’નો કહાિવયો ર� , મ�ુરાથી ગો�ુળ આવ્યા ર�
ચાર� નંદ તણે ઘેર ગાય ર� , શામ�ળયા વ્હાલા રહો વેગળા ર�
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�ૃષ્ણ: નાર� ગાય ચાયાર્માં શી લાજ છે ર� , એ તો પોતપોતા�ુ ં કાજ છે ર�
એનાં મેણ�લયા નવ હોય ર� , મ�હયાર� રાધા દો દાણ �ુ ં ર�
રાધા: અલ્યા મેણાં માણસને લાગે ઘણાં ર� , �ુનો વઢતા હોય �યાર� બે જણા ર�
તને િનલર્જને નહ� લાજ ર� , શામ�ળયા વ્હાલા રહો વેગળા ર�
�ૃષ્ણ: નાર� લાજ ને કાજ ન�હ સર� ર� , અહ�યા બીક તે � ું કોની ઘર� ર�
આવ મળ�એ આપણ બંને જણ ર� , મ�હયાર� રાધા દો દાણ �ુ ં ર�
રાધા: એ�ું િનલર્જ ના બોલો શામળા ર� , તારા ઉરના ઉતાર�શ આમળા ર�
� ૂકો � ૂકો ને મારો હાથ ર� , શામ�ળયા વ્હાલા રહો વેગળા ર�
�ૃષ્ણ: નાર� હાથ ન મે� ું તાહરો ર� , અહ�યા અમલ ચાલે છે મ્હારો ર�
માટ� દાણના દોકડા મેલ ર� , મ�હયાર� રાધા દો દાણ �ુ ં ર�
રાધા: અલ્યા નંદબાવાનો � ું છોકરો ર� , તાર� પાસે પૈસો નથી રોકડો ર�
તને આવડો મચ્છર ક�મ હોય ર� , શામ�ળયા વ્હાલા રહો વેગળા ર�
�ૃષ્ણ: નાર� ભી�ુભાણાની � ું છોકર� ર� , તાર� પાસે નથી પાઈ રોકડ� ર�
તને આવ�ું અ�ભમાન ક�મ હોય ર� , મ�હયાર� રાધા દો દાણ �ુ ં ર�
રાધા: �ુ ં તો િવનંતી ક�ંુ �ં �ારની ર� , સ્વામી ર�ુનાથ હાર� તમ થક� ર�
મહ��ુ ં તે દાણ ન હોય ર� , શામ�ળયા વ્હાલા રહો વેગળા ર�
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524. પ્રગટ�ા શ્રી �ૃષ્ણ મોરાર
રાગ - મંગલ

પ્રગટ�ા શ્રી �ૃષ્ણ મોરાર, જગત �હત કારણે;
મ�ુરામાં લીધો અવતાર, ગો�ુલ �લે પારણે ........... ટ� ક
િતિથ અષ્ટમી ને �ુધવાર, શ્રાવણ વદક� હ�ર;
રો�હણી નક્ષત્ર અધર્ રાત, જનમ લીધો �ુભ ઘડ� ...... ૧
ધન્ય દ� વક� વા�ુદ�વ ક�, તહાં હ�ર અવતર� ;
ધન્ય જશોદા બાવાનંદ ક�, મહ�ર કર� પગ ધર� .......... ૨
તહાં �ુરમ� ભયો હ� આનંદ, �ુર�નર � � કર� ;
�ુ�ું�ભ બાજત િનસાન ક�, �ુષ્પ � ૃ�ષ્ટ કર� ................... ૩
બ્રીજવાસી કર� ર� કળશ, ગોરસ ભર� લાવહ�;
દધી કાદવ નંદને દ્વાર, �ુક�ચ મચાવહ� .................... ૪
વાજત તાલ � ૃદં ગ, ચંગ વેણ વાંસળ�;
નાચત ગોપ ગોવાળ, ગોિવ�દ �ુણ ગાવહ� ................. ૫
જશોમતી ચીર પહ�રાય ક�, નવરં ગ ગોવાલણી;
�ુદર
ં વદન વલોક�, ચ�કત થઈ ભાિમની ................... ૬
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શંકર ધરત હ� ધ્યાન, સો ગોદ ખેલાવહ�;
બ્રહ્મા વાંચત વેદ, સો પારણે �લાવહ� ...................... ૭
શ્રી બળ�ભદ્ર� ક� વીર, અ�ુર �ુળ ખંડના;
ભક્ત વત્સલ પ્રિતપાળ, �દવ�ુળ મંડના ................. ૮
શ્રી પિત શેષ ગણેશ, શારદા �ુણ ઓચર� ;
સૌ �ુખ �ુબ
ં ન જશોદા, મો�હત સો આનંદ કર� ........... ૯
શ્રી નંદલાલ ગોપાલ, ચરણ �ચત લાવહ�;
હ�રજન મંગલ �પ ક�, ગોિવ�દ �ુણ ગાવહ� ................ ૧૦
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525. � ર�



શ્રાવણ વદ �દન અષ્ટમી

રાગ - ધોળ (‘ઉદા ધમર્ પંચરત્ન માળા’ ચ�ુથર્ આ� ૃિ�, � ૃષ્ઠ-૩૯૫)

� ર� શ્રાવણ વદ �દન અષ્ટમી, ભલે જનમ્યો ર� ગો�ુળમાં કહાન
રં ગ લીલા ભર� ... ટ�ક
� ર� ત�રયા તોરણ બાંધીયા, મોતીઓના ચોક �ુરાય ............... ૧
� ર� આ� ૂષણ સઘળાં પહ�યાર્, ભલે પહ�ર�યા ર� સોરં ગી ચીર ..... ૨
� ર� નંદ �ુવનમ� સંચ�રયા, ભલે નીરખીયા ર� હલધર વીર .....

૩

� ર� કનક મણી�ુ ં પાલ�ુ,ં �લાવે ર� સઘળ� નાર ...................

૪

� ર� હલ્દ� દ્રધીના છાંટણા, ક�ચ મચીયો ર� નંદ�ના દ્વાર ......... ૫
� ર� સા�ુ જન બ�ુ આવીયા, ભલા ગાયે ર� �ુ�શ અપાર ........ ૬
� ર� નંદ�ને મન આનંદ ઘણો, ભલા આપે ર� �ચકને દાન ..... ૭
� ર� નંદ જશોદા હરખીયા, ભલા પ્રગટ�ા ગો�ુળમ� કહાન .......... ૮
� ર� મ�ુરામ� કંસ કાંપીયો, હવે આવીયો ર� કંસનો કાળ ............ ૯
� ર� નરસ�યો તહાં નરત કર� , મળ� ગાયે ર� સઘળ� નાર ..........
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હર�ને �લે ભ�ં ુ

રાગ - ધોળ

�લે ભ�ંુ ર� હર�ને �લે ભ�ંુ ,
ઘેર આવે મારો વાલો હર�ને �લે ભ�ંુ
�લની ર� પ�હોચી ને �લનો ર� હાર
ૂ ો દોડાવતો આવે નંદલાલ ... ઘેર આવે મારો
દ�લ
શેર�ઓ વળા�ુ ં પથરા�ું ર� �લ
વાલા� ને જોવા આવે સ�ુ �ુળ ... ઘેર આવે મારો
કનક કટોરામાં કઢ�યેલ �ૂધ
માહ� વાટ� સાકર ભે� ુ ક�ુર ... ઘેર આવે મારો
તમો દ�ઠડ� �ુખ પામે માર� દ� હ
િપ્રત જોડ� નવ દ� જો મને છે હ ... ઘેર આવે મારો
વાત કરતાં ક�મ લાગી તમને વાર
આટલા મ�ઘા �ુ ં થાઓ નંદલાલ ... ઘેર આવે મારો
ભોળે ભાવે મને ભેટ�લા કહાન
નરસઇના સ્વામી છે �પ િનધાન ... ઘેર આવે મારો


ૐ



575



અનંત � ૂર



527. ભેગા મળ્યા ર� અમો ભજન કરવા
રાગ - ધોળ

ભેગા મળ્યા ર� અમો ભજન કરવા,
કર�એ સમપર્ણ રામ� ભવજલ તરવા;
સ્વીકારજો સ્વામી �ુઃખદા�રદ્ર હરવા,
તો સીયારામ સ્વામીને િવન�ુ ં ર� .... ટ�ક
�ુખ જ્ઞાન શાંિત સઘળે રહ� ર� વ્યાપી,
�દવ્ય ભ�ક્ત સ�ુ જનોમા ર� સ્થાયી;
અ�ુભવે સવર્ �દવ્ય �વન અમાપી,
તો સીયારામ સ્વામીને િવન�ુ ં ર� .... ૧
�ૃષ્ણ કબીર મહમદ નામ �ુમારા,
ઈ�ુ �ખ્રસ્ત �ુદ્ધદ� વ મહાવીર મારા;
ગણપિત � ૂયર્ ઈન્દ્ર અરિવ�દ તારા,
તો સીયારામ સ્વામીને િવન�ુ ં ર� .... ૨
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528. સંત પધાયાર્ સજની ર�
રાગ - મંગલ (ભજના� ૃત પદ-૨૦૮, � ૃષ્ઠ-૧૨૮)

સંત પધાયાર્ સજની ર� , � ું થાને વહ�લી;
અ� ૃતના ધન વરસ્યા ર� , આનંદની એહ�લી ........ ટ� ક
સંત ચરણની રજમાં ર� , સજની જઈ લોટો;
અડસઠ તીરથ આવ્યા ર� , આ અવસર છે મોટો ... ૧
કોઈ કામ નહ� આવે ર� , કાચી છે કાયા;
ધંધો કરતાં ઢલસો ર� , � ૂક� દો માયા .................. ૨
શબ્દ �ુ�ુના સાચા ર� , જઈ ઉરમાં લાગ્યા;
માયા મોહ િન�દ્રાથી ર� , ઝબક�ને �ગ્યા ............... ૩
�ગ્યો જગત ન દ�સે ર� , તેનો સંશય ભાગ્યો;
તનના પડદા � ૂટ�ા ર� , અ�ુભવ થઈ લાગ્યા ....... ૪
અગમ અગોચર જોગી ર� , કોઈ એક �ણે;
સાહ�બ કબીરના પદને ર� , કોઈ િવરલા માણે ........ ૬
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529. � ૂલો ભલે બી�ુ ં બ� ંુ
� ૂલો ભલે બી�ુ ં બ�ુ,ં મા બાપને � ૂલશો નહ� !
અગ�ણત છે ઉપકાર એના, એહ િવસરશો નહ� ! .............. ૧
પથ્થર � ૂ�યા � ૃથ્વી તણા, ત્યાર� દ��ું તમ �ુખ�ું
એ �ુિનત જનનાં કાળ�ં, પથ્થર બની �ંદશો નહ� ! ...... ૨
કાઢ� �ુખેથી કોળ�યા, મ્હ�માં દઈ મોટા કયાર્
એ અ� ૃત તણાં દ� નાર સામે, ઝેર ઉગળશો નહ� ! ............. ૩
લાખો લડાવ્યાં લાડ તમને, કોડ સૌ �ુરા કયાર્
એ કોડના �ુરનારના, કોડ �ુરવા � ૂલશો નહ� ! ............... ૪
લાખો કમાતા હો ભલે, મા બાપ �થી ના ઠયાર્
એ લાખ ન�હ પણ રાખ છે , એ માન�ુ ં � ૂલશો નહ� ! ........ ૫
સંતાનથી સેવા ચાહો, સંતાન છો સેવા કરો
��ુ ં કરો તે� ુ ં ભરો, એ ભાવના � ૂલશો નહ� ! ................. ૬
ભીને � ૂઈ પોતે અને, �ુક� �ુવડાવ્યા આપને
એ અમીમય �ખને, � ૂલીને ભ�જવશો નહ� ! ................. ૭
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�ુષ્પો �બછાવ્યાં પ્રેમથી, �ણે તમારા રાહ પર
એ રાહબરના રાહ પર, કંટક કદ� બનશો નહ� !

........

૮

ધન ખરચતાં મળશે બ�ુ,ં માતા િપતા મળશે નહ� !
પળ પળ �ુિનત એ ચરણની, ચાહના � ૂલશો નહ� ! ........ ૯
- સંત �ુિનત

�ુિનત મહારાજ ક� સંત �ુિનત (૧૯૦૮-૧૯૬૨) �ુજરાતના સંત અને
ભજિનક હતા.
તેમનો જન્મ ઇ. સ. ૧૯૦૮માં ધં�કુ ા ખાતે થયો હતો અને તેમના
બાળપણ�ુ ં નામ બાલ�ૃષ્ણ હ�.ું નાનપણથી તેઓ માટલાની બે ઠ�કર�ઓ
વગાડ�ને ક�તર્ન કરતાં. રામનામ�ુ ં રસાયણ ભવ રોગને હર� છે . તેવા વાકયે
ક્ષય રોગથી િનરાશ બાલ�ૃષ્ણનાં �વનમાં પ�રવતર્ન આણ્�ુ.ં રાધેશ્યામ
મહારા� તેમને �ુિનત મહારાજ નામ આપ્�ુ.ં ભજનનો વેપાર કયાર્ િવના,
િવના ખચ� ભજન શ� કયાર્. ભાખર�દાન અને નેત્રયજ્ઞ અ�ભયાનના પ્રણેતાએ
૨૭ �ુલાઈ, ૧૯૬૨ના રોજ િવદાય લીધી હતી. તેમણે શ� કર� � ું જનકલ્યાણ
માિસક આ� પણ લોકિપ્રય છે .
�ુિનત મહારાજ ક� � સંત �ુિનત ત�રક� પણ ઓળખાયા તેમણે
�ૃષ્ણભ�ક્તનાં અનેક ભજનો રચ્યાં છે અને આ ભજનો �ુજરાતીઓની લોક�ભે
હરરોજ ગવાય છે . ખાસ કર�ને તે ડાકોરના રણછોડરાય�ના પરમ ભક્ત હતાં
અને તેથી કર� તેમણે રણછોડ�નાં અનેક ભજનો રચ્યાં છે . રણછોડ�ની
તીથીઓ, સાત વાર, રણછોડ�ની આરિત, િવગેર� ઉપરાંત '� ૂલો ભલે બી�ુ ં
બ�,ંુ મા બાપને � ૂલશો નહ�...' તેમ�ુ ં � ૂબ જ લોકિપ્રય ભજન છે .
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530. અિવનાસી કબીરા ગાઈયે હો
રાગ – ધમાર

અિવનાસી કબીરા ગાઈયે હો, હો મેર� પ્યાર� ,
�કા જ્ઞાન�હ પ્રેમ પ્રકાશ;
વેદ �ુરાણ ભાગવદ ગીતા, ખો� ખોલ કપાટ;
રહ�ણી એક ક� ન�હ વાક�, બોલત બારો એ બાટ .....

ટ� ક

બ્રહ્મા�દક �ુનકા�દક નારદ, �ુર�નર શંકર શેષ;
જદ�પ રામ ર�હત િનત્ય સેવા, ઉન�ુન પાયા વે દ� શ ....૧
ગોરખ ગોપી ચંદ ભરથર�, લોચીન લંગોટ બંધ;
મન ઉમંગ માયા ઉનત્યાગી, ઉલટ પડ� વાક� ફંદ ......... ૨
અિવનાસી ક� એકથ કથાહ�, અગમ અગોચર જ્ઞાન;
�યાં પર પ્રેમ ધર� �ુ�ષો�મ, પાવેગા િનચ્ચલ ધ્યાન ...
રાંકા વાંકા નરસૈઇ નામા, વ્યાસ ઓર હ�રવંસ;
મીરાં દાસી ઝલકતી ઝાલી, કાટયોહ� કાલકો ફંસ ........ ૪
સેનીધના પીપા ઓર નાપા, રામાનંદ રોહ�દાસ;
�વણ ક� પરસાદ પ્રતાપે, ગાવત નહાંના એ દાસ .... ૫
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531. પ્રેમ કર�ને પધારો મારા વ્હાલા
રાગ - કાલેરો

પ્રેમ કર�ને પધારો મારા વ્હાલા, આરોગો �તરયામી ર� ;
ભક્ત આિધન ભગવાન પ્ર�ુ�, ક�ુ ં �ં �ુ ં િશર નામી ર� ...........

ટ�ક

શબર� બાઈના બોર આરોગ્યા, િવ�ુરની જમ્યા ભા� ર� ;
કરમાતે બાઈનો ખીચડો આરોગ્યો, છપ્પન ભોગ મેલ્યા ત્યાગી ... ૧
�ુદામાના તમે તાં�ુલ જમ્યા, ઓ ર� ગ�ડા ગામી ર� ;
એવા ભક્તોને પ્રેમાિધન થઇને, જમો છો પોતે માગી ને ..........

૨

ધરાવ્�ું હોય આરોગી લેજો, પ્ર�ુ છો �તરયામી ર� ;
રણછોડ દાસની અર� સ્વીકારો, શામળ�યા �ગરધાર� ર� .........
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532. મ� તો પહ�ર� લીધો � ૂડલો તમારો ર� હ�ર
મ� તો પહ�ર� લીધો � ૂડલો તમારો ર� હ�ર, તમારો ર� હ�ર
નથી ર� નજર કોઇ બી�ના ભણી
�ચા �ચા મહ�લ માર� કામ ન આવે, મન નહ� ભાવે
મને વ્હાલી લાગે �ંપડ� તમાર� ર� હ�ર (૨)
નથી ર� નજર કોઇ બી�ના ભણી ... મ� તો પહ�ર�
હ�રા માણેક માર� કામ ન આવે, મન નહ� ભાવે
મને વ્હાલી લાગે �ુલસીને માળા ર� હ�ર (૨)
નથી ર� નજર કોઇ બી�ના ભણી ... મ� તો પહ�ર�
હ�રનાં ચીર માર� કામ ન આવે, મન નહ� ભાવે
મને વ્હાલાં લાગે ભગવા ચીર ર� હ�ર (૨)
નથી ર� નજર કોઇ બી�ના ભણી ... મ� તો પહ�ર�
બાઇ મીરાં કહ� પ્ર�ુ �ગ�રધરના �ુણ, �ગ�રધરના �ુણ
મને ચરણ કમળ દ� લેજો ર� હ�ર (૨)
નથી ર� નજર કોઇ બી�ના ભણી ... મ� તો પહ�ર�
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533. મન � ંુ શંકર ભ� લે
મન �ું શંકર ભ� લે, મન �ું શંકર ભ� લે
છોડ ને કપટ ભોળાનાથને ભ� લે .......................

ટ� ક

કોણ ચઢાવે ગંગા જ�ુના, કોણ ચઢાવે �ૂધ;
કોણ ચઢાવે �બલ્લી પત્ર, કોણ ચઢાવે ભ� ૂત ..........

૧

રા� ચઢાવે ગંગા જ�ુના, ર� યત ચઢાવે �ૂધ;
બ્રાહ્મણ ચઢાવે �બલ્લી પત્ર, યોગી ચઢાવે ભ� ૂત .....

૨

કોણ માંગે અ� ધન, કોણ માંગે �ુત્ર;
કોણ માંગે કંચન કાયા, કોણ માંગે �પ ...................

૩

ગર�બ માંગે અ� ધન, વાં�ઝયા માંગે �ુત્ર;
બ્રાહ્મણ માંગે કંચન કાયા, �ુ�ણકા માંગે �પ ............

૪

�કડાનો ભાત બનાવ્યો, ધં�રુ ાની ભા�;
પીરસે રાણી પાવર્તી ને જમે ભોળાનાથ .................

૫

�કડો ધં�રુ ો િશવ�, ભાવના છે ભોગી;
ભણે નરસ�યો વહાલો, �ૂનાગઢનો જોગી .................
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534. એવી છે �ુદરતની કળા
એવી છે �ુદરતની કળા, અણધા�ુ� તે આગળ થાય
રા� દશરથે એના મનમાં િવચા�ુ,�
વ્હ�લી સવાર� રામને ગાદ�એ બેસા�ુ,ં
વ્હ�લી સવાર� રામ વનવાસ �ય ... અણધા�ુ� તે આગળ થાય
રા� રાવણ તો અિત મહા બ�ળયો,
સીતા માતા�ુ ં હરણ કર� ગયો,
સોનેર� લંકામાં લાગી છે લહાય ... અણધા�ુ� તે આગળ થાય
રા� અ�ભમન્�ુએ મનમાં િવચા�ુ,�
સાતે કોઠા માર� �તી લેવા છે ,
સાતમે કોઠ� વહાલો રણમાં રોળાય ... અણધા�ુ� તે આગળ થાય
શેઠ સગળશા ચંગાવતી રાણી,
બ્રાહ્મણજનોને ભોજન કરાવે,
�ુત્ર ચેલૈયો ખાંડ�ણયે ખંડાય ... અણધા�ુ� તે આગળ થાય
સત�ુ�ુ કબીર� સ્વગ� િસધાવે,
�હન્�ુ ને �ુ�સ્લમ ઝઘડો ચલાવે,
ચાદર ખસેડતાં �લડાં દ� ખાય ... અણધા�ુ� તે આગળ થાય
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535. એ ર� મારગ નથી જોવા કબીર કહ�
એ ર� મારગ નથી જોવા કબીર કહ�,
ઈર� મારગડા નથી જોવા ર� ...હો...�
એ મારગડા જોઈને સંતો માર� એ મારગડા ર� ...હાં...
જોઈને સંતો માર� મનખા જનમ નથી ખોવા કબીર કહ� .....

૧

એક �ુવો બીજો �ુવો, �ુવા અઢાર લાખ �આ
ર� ...હો...�
ુ
સાચી માતાની ભાળ ન કાઢ� સંતો સાચી માતાની ર� ...હાં
ભાળ ન કાઢ�, �ુવા �ુણી �ુણી �ુઆ કબીર કહ� ..............

૨

એક પં�ડત બીજો પં�ડત, પં�ડત અઢાર લાખ �આ
ર� ...હો...�
ુ
જ્ઞાની થયા પણ ધ્યાની થયા નહ�, જ્ઞાની થયા પણ...હાં
ધ્યાની થયા નહ�, પોથા પઢ� પઢ� �ુઆ કબીર કહ� ..........

૩

એક જોગી બીજો જોગી, જોગી અઢાર લાખ �આ
ર� ...હો...�
ુ
ભગવા પહ�યાર્ પણ પામ્યા નહ� ભગવંતને, ભગવા પહ�યાર્ પણ...હાં
ન પામ્યા ભગવંતને, લોટ માંગી માંગી �ુઆ કબીર કહ� ....

૪

એક �ુ�ુ એવા બી� �ુ�ુ, �ુ�ુ અઢાર લાખ �આ
ર� ...હો...�
ુ
કહ�ત કબીર �ુ�ુ ગમ ન પાયો, કહ�ત કબીરા...હાં
�ુ�ુ ગમ ન પાયો, કાન �ંક� �ંક� �ુઆ કબીર કહ� ............
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536. બજરં ગની આરતી
(ભજના� ૃત પદ-૨૧૩, � ૃષ્ઠ-૧૩૪)

જય બજરં ગ બાલા પ્ર�ુ, જય બજરં ગ બાલા;
વા�ુ ક�રા �ુત્ર, �જની ક�રા �ુત્ર ................. ૧
તેલ ચઢ� િસ��ુર ચઢ�, �લડાની તો માળા;
અડદ ચઢ� આનંદ�, હ�રજન �ુણ ગાતા ર� .... ૨
તમો સેવક શ્રી રામના પ્ર�ુ લંકા�ુર ચાલ્યા;
સ�ુદ્ર બાંધી પાર, સીતા શોધ લાવ્યા .......... ૩
બજરં ગ બાલાની આરતી, � કોઇ ભાવધર� ગાશે;
ભણે િશવાનંદ સ્વામી, �ુખ સંપિ� થાશે ...... ૪
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537. શ્રી રામકબીર ભગવાન
(નાદબ્રહ્મ

� ૃષ્ઠ-૫૯૦)

શ્રી રામકબીર ભગવાન પ્ર�ુ રામકબીર ભગવાન
આરતી કર�એ તમાર� (૨) દ� જો ભ�ક્તજ્ઞાન ... ૐ શ્રી રામકબીર ભગવાન
ચૌદસો છપ્પન સંવત �ઠ �ુદ� � ૂનમ (૨)
કાશીમાં લહર તળાવે (૨) પ્રગટ�ા � ૂરણ બ્રહ્મ ... ૐ શ્રી રામકબીર ભગવાન
ની�-િનમાઈને ત્યાંહ� દોહ� છોટ� ગાય પ્ર�ુ (૨)
રામાનંદ �ુ�ુ ક�ધાં (૨) રામમંત્ર પાય ... ૐ શ્રી રામકબીર ભગવાન
મહાન ક�ધો િસકંદર �દલ્હ�નો બાદશાહ પ્ર�ુ (૨)
શેખ તક�ને નાથ્યો (૨) �હન્�ુ રક્ષણરાહ ... ૐ શ્રી રામકબીર ભગવાન
સ�ુદ્ર જોરથી ત્રાટ�ો જગ�ાથ�ુર� માંહ� પ્ર�ુ (૨)
સ્થપાવ્યા �ૃષ્ણ પ્ર�ુને (૨) � ૂવર્ધામ ચાહ� ... ૐ શ્રી રામકબીર ભગવાન
માગસર �ુદ� અ�ગયારસ પંદરસો પચ્ચોતેર પ્ર�ુ (૨)
સત્યલોક પધાયાર્ (૨) શાપ ટાળ� મગહર ... ૐ શ્રી રામકબીર ભગવાન
સત્ય, અ�હ�સા, એકતા એક પરમે�ર વાદ પ્ર�ુ (૨)
િવ�બં�ત્ુ વની ભાવના (૨) સ્થાપી બ્રહ્મનાદ ... ૐ શ્રી રામકબીર ભગવાન
આરતી રામકબીરની � કોઈ ગાશે પ્ર�ુ (૨)
કહ� દયારામ સ્વામી (૨) મોક્ષ ભા�ું થાશે ... ૐ શ્રી રામકબીર ભગવાન
રામકબીર ભગવાન પ્ર�ુ રામકબીર ભગવાન
સત્યલોક િનવાસી સતમતના કરનાર ... ૐ શ્રી રામકબીર ભગવાન
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538. ૐ જય સાહ�બ કબીર
ૐ
શ્રી કબીર પરમાત્માને નમઃ

ૐ જય સાહ�બ કબીર, ૐ જય સાહ�બ કબીર
પ્રગટ પ્ર�ુ છો સાચા (૨), અલખ િનરં જન દ� વ .....

ૐ જય સાહ�બ કબીર

પાવન કાશી તીથ�, કમલપત્ર પર આપ, પ્ર�ુ (૨)
ધન્ય કયાર્ િન�ુ નીમા (૨), પ્રગટ�ા જગ�હત કાજ ...

ૐ જય સાહ�બ કબીર

સ�્ �ુ� રામાનંદ�, રામનો મંત્ર ધર� , પ્ર�ુ (૨)
માનવ ધમર્ પ્રચાર� (૨), ગાઢ િતિમર હર� ...............

ૐ જય સાહ�બ કબીર

તત્વા� �વા�ની, ભ�ક્ત માન્ય કર�, પ્ર�ુ (૨)
કબીર વડ પ્રગટાવ્યો (૨), �ુ�ર � ૂિમમહ� .............

ૐ જય સાહ�બ કબીર

આતમદ� વ છે એક જ, એ ઊપદ� શ ધય�, પ્ર�ુ (૨)
અસંખ્ય ભજનો સાખી (૨), બીજક ગ્રંથ રચ્યો ........

ૐ જય સાહ�બ કબીર

જ્ઞાન ભ�ક્તના પંથને, સરળ ક�ધો છે આજ, પ્ર�ુ (૨)
શીતળ છાંયડ� ધરતાં (૨), ટાળ� દ�ધા િત્રતાપ .....

ૐ જય સાહ�બ કબીર

શ્રી ચરણોમાં વંદન કરતા, ભક્તો માગે આજ, પ્ર�ુ (૨)
જ્ઞાનદ�પ પ્રગટાવો (૨), અમ �તરમાં રામ ...........

ૐ જય સાહ�બ કબીર

અપરાધોને ક્ષમા કર�ને, આિશષ ધરજો આજ, પ્ર�ુ (૨)
કલ્યાણ કરો સૌ�ુ ં (૨), સવ��ર�ના નાથ ...........

ૐ જય સાહ�બ કબીર

શ્રી યોગે�ર ચરણરજ
મા સવ��ર�
૧૮ માચર્ ૧૯૯૩, શ્રી �ૃપા�ધામ
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539. સ�્ ��ુ ુ કબીર સાહ�બની આરતી
સાહ�બ આરતી કર�એ તમાર�, સ�્ �ુ�દ્ધ દો સાર� ... સ�્ �ુ�દ્ધ
સત્ય-લોકના છો તમો સ્વામી (૨), �ુરણ-બ્રહ્મ અિવનાશી ... રામા ... સાહ�બ
લહર સરોવર નગર� કાશી (૨), પ્રગટ�ા �તરયામી ... રામા ... સાહ�બ
કામ, ક્રોધ, મદ, લોભની �ધી (૨), દ�ધી પળમાં મીટાવી ... રામા... સાહ�બ
સંત-સમાગમ, હ�ર ભજનની (૨), અખંડ �યોત જગાવી ... રામા ... સાહ�બ
લક્ષ ચોયાર્સીની તોડ� બેડ� (૨), ક�ધાં અખંડ સોહાગી ... રામા ... સાહ�બ
સાહ�બ નામની � ૂણી ધગાવી (૨), અિવચળ વાટ બતાવી ... રામા ... સાહ�બ
સત્ય સનાતન �ુરણ-બ્રહ્મની (૨), અખંડ પ્રીિત જગાવી ... રામા ... સાહ�બ
વાસ વસો �ુજ �દય કમળમાં (૨), મનોહર � ૂિત� તમાર� ... રામા ... સાહ�બ
અવ�ુણ દોષ િનવાર� સ્વામી (૨), રાખો શરણ તમાર� ... રામા ... સાહ�બ
સાહ�બ નામ �દયમા �ુ�
ં (૨), સત્ય નામની વાણી ... રામા ... સાહ�બ
ભગત માગે ભ�ક્ત હ�રની (૨), કબીર ભર� દો ઝોળ� ... રામા ... સાહ�બ
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540. શ્રી કબીર બાવની
સ�્ �ુ� બંદ�છોડ કબીર, પ્રગટ�ા લહર સરોવર તીર
જડ ચેતનમાં થયો પ્રકાશ, �ણે વીતી �ુઃખની અમાસ

૧

પિથક �ુલાહા�ુ ં દો�ુ� ધ્યાન, કરવા લાગ્�ું મન અ�ુમાન
કોણ હશે ? કો�ુ ં બાળક ? �પ છે ક�� ું અિત મોહક !

૨

િન�ન નીરખી ની�ુ નીમા, �ચક� �ુિમઓ ભર� ધીમા
દ� વે દ�ધો �ુભ અવસર, માની લઈ ગયા િનજને ઘર

૩

દ�નની ઉજળ� ક�ધી �ૂખ, શેર માટ�ના ભાંગી � ૂખ
પાલક દં પિત દ�નહ�ન સાવ, તો પણ કર� ના કદ�યે રાવ

૪

ન�ુરા રહ�� ું ગમ્�ું નહ�, તેથી ઘટના ઘટ� તહ�
ઠોકર �પે ચરણો તણી, �ૃપા �ુ� રામાનંદની

૫

ઉતર� એક�દન ગંગાતીર, ઝળ�ા જગમાં થઈ કબીર
ઉરથી ઉપદ� શ � ૂ�મ ગ્રહ્યો, રામમંત્રને િસદ્ધ કય�

૬

રામ રસાયણ પીને લીન, વણકર ધંધે થયા પ્રવીણ
તાણાવાણા સાંધી અનેક, મટાડતા ભેદ �ણે છે ક

૭

નવ�ુગ�ુ ં ક��ુ ં િનમાર્ ણ, હતાશ લોક� � ૂય� પ્રાણ
વહાવ્યો નવચેતનનો �ોત, આ� પણ તેની સળગે �યોત

૮

િવચાર સ્વાતં�ય�ુ ં પણ, બળ વધા�ુ� કર� આચરણ
બદલ્યા પ્રચ�લત �ુષ્ટ �રવાજ, સોહ� તેથી સઘળો સમાજ

૯

સત્ય સમન્વય સદા કર�, જ�ટલ સમસ્યા હળવી કર�
સા�ંુ તેટ�ું ગ્ર�ું બ�ુ,ં બાક� સઘ�ં ક�ુ� જ�ું
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�હ�મત શ્રદ્ધા બધે વધ્યા, તત્વ આ�ુર� �ુ� ઉઠ�ા
પીર શેખતક� હાર� ગયા, પ્રભાવ રાજદરબાર� વધ્યો

૧૧

અનંત શ�ક્ત આત્માતણી, કસોટ� કાળે પ્રગટ બની
આત્મા�ુ ં બળ નીરખી પ્રચંડ, ઉતયાર્ સ�ાધીશનો ઘમંડ

૧૨

ચ�કત થયા સઘળાયે યવન, કરવા લાગ્યા તમને નમન
ચમત્કાર� શૈલીથી કામ, થતાં રહ્યાં �ત્યા સંગ્રામ

૧૩

િમલન થ�ું મગહર� એક રાત, યોગી ગોરખનાથની સાથ
ત�ુવર નીચે ગો�ષ્ઠ કર�, િસ�દ્ધ પ્રદશર્ન ક�ુ� જર�

૧૪

બતાવ્�ું યોગીએ યોગબળ, જમીનમાંથી કાઢ�ું જળ
ખોબા �ટલા જળથી �ું થાય ? એકની પણ ના � ૃષા િછપાય !

૧૫

છલકાવો જલધારા સદાય, �થી જન�હત જર� સધાય
એ�ું કહ�ને આપે પણ, હાથે લીટ� દોર� ત્રણ

૧૬

વહ�વા લાગી નદ� સત્વર, લજવાયા યોગી ક્ષણભર
તે જ નદ�ને આમી કહ�, આ� પણ તે તહ� વહ�

૧૭

અ�ુભ ગણા�ું મગહર સ્થાન, બનાવ્�ું તેને તીથર્ સમાન
કાશી છોડ� કય� િનવાસ, ક�ધો �ધશ્રદ્ધાનો નાશ

૧૮

મનની �સ્થિત પર મોક્ષ મળે , ભલે ગમે તે સ્થળે મર�
છોડ� દ� હ િવદ� હ થયા, િવચાર અનેરો � ૂક� ગયા

૧૯

�હન્�ુ-�ુ�સ્લમ ભક્તો મળ્યા, દહવા દાટવા � ૂબ લડ�ા
દ� હ મટ� �લ ઢગલો થયો, ત્યાર� સૌનો ઝગડો શમ્યો



ૐ

૨૦



→
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કબીરવડ યશ ગાથા ગાય, નમર્દા માતા � ૂબ હરખાય
દશર્ન કર� કર� પાવન થાય, ભક્ત જનોના ઉર મલકાય

૨૧

તત્વા �વાની � ૂર� ટ� ક, સાક્ષી થયા કંઈ સંત અનેક
હ�રત બનેલી મર� લી ડાળ, ચરણોદકથી ત્યાં તત્કાળ

૨૨

સવર્ક્ષેત્રોમાં ક્રાંિત કર�, સત્ય જ્ઞાનની �ૃ�ષ્ટ ધર�
ઢ�ગ ધિત�ગનો કર� િવરોધ, દ�ધો પ્રેમભ�ક્તનો બોધ

૨૩

િમથ્યાચાર ને બાહ્યાચાર, કલંક માની ધોયા ધરાર
સ્વચ્છ કયાર્ ભ�ક્તના �ગ, � ૂર� તેમાં પ્રેમનો રં ગ

૨૪

કરાવી યોગે�રનો સંગ, ચઢાવ્યો પરમાથ�ને રં ગ
એક જ દ� વ તે આતમદ� વ, તેની સદાયે કરવી સેવ

૨૫

દશર્ન દઈ ભટકણ ભાંગી, કય� અનેરો અ�ુરાગી
ખીલવી પાનખર� જ વસંત, આણ્યો સૌ �ુઃખોનો �ત

૨૬

(દોહરો)
ગાશે �ુણશે પ્રેમથી ને કરશે રસપાન
મળ ધોવાશે સવર્ તે પામશે �ુ�ક્તદાન
જય જય સ�્ �ુ� સંતની જય
જય જય બંદ�છોડની જય
જય જય રામકબીરની જય
-પરમાથ�
(શ્રી ઈ�રભાઈ પ્ર. પટ�લ, ક�ુરા)
એિપ્રલ, ૧૯૯૬
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જનનીની જોડ

અનંત � ૂર



(નાદબ્રહ્મ પદ-૮૫૫, � ૃષ્ઠ-૫૬૫)

મીઠા મ�ુ ને મીઠા મે�લ
ુ ા ર� લોલ
એથી મીઠ� તે મોર� માત ર� જનનીની જોડ સખી! નહ� જડ� ર� લોલ.
પ્ર�ુના એ પ્રેમતણી � ૂતળ� ર� લોલ
જગથી �ૂદ�ર� એની �ત ર� … જનનીની
અમીની ભર� લ એની �ખડ� ર� લોલ
વ્હાલનાં ભર� લાં એના વેણ ર� … જનનીની
હાથ �થ
ંૂ લ
ે એના હ�રના ર� લોલ
હ�� ુ ં હ�મત
ં ક�ર� હ�લ ર� … જનનીની
દ� વોને �ૂધ એનાં દોહ્યલા ર� લોલ
શશીએ િસ�ચેલ એની સોડ� ર� … જનનીની
જગનો આધાર એની �ગળ� ર� લોલ
કાળ�માં ક� ક ભયાર્ કોડ ર� … જનનીની
�ચ��ું ચડ�લ એ�ુ ં ચાકડ� ર� લોલ
પળના બાંધેલ એના પ્રાણ ર� … જનનીની
�ગ
ં ૂ ી આિશષ ઉર� મલકતી ર� લોલ
લેતા � ૂટ� ન એની લહાણ ર� … જનનીની
ધરતી માતા એ હશે � ૂજતી ર� લોલ
અચળા અ� ૂક એક માય ર� … જનનીની
ગંગાનાં નીર તો વધે ઘટ� ર� લોલ
સરખો એ પ્રેમનો પ્રવાહ ર� … જનનીની
વરસે ઘડ�ક વ્યોમ વાદળ� ર� લોલ
માડ�નો મેઘ બાર� માસ ર� … જનનીની
ચળતી ચંદાની દ�સે ચાંદની ર� લોલ
એનો ન�હ આથમે ઉ�સ ર� જનનીની જોડ સખી! નહ� જડ� ર� લોલ.
-દામોદર �ુશાલદાસ બોટાદકર


ૐ
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અનંત � ૂર



શ્રી માપ્ર�ુ ચરણે અપર્ણ...

541. વંદન હો, શ્રી મા પ્ર� ુ ચરણે
રાગ – માલક�સ

વંદન હો, શ્રી મા પ્ર�ુ ચરણે,
પ્રણામ હો, શ્રી મા પ્ર�ુ ચરણે ....... ટ� ક
જન્મ� ૂિમ ક�રૂર્ વન ક�ધી,
માતિપતા ધન્ય ક�ધા ર� ,
ભક્ત�ુળમાં અવતર� આપે,
સૌને પાવન ક�ધા ર� ..... વંદન હો ... (૧)
કમર્� ૂિમ �ુયર્�રુ � બનાવી,
િશક્ષણ �યોત જગાવી ર� ,
મૌનમં�દર� સાધના સાથે,
�દવ્યશ�ક્ત જગાવી ર� ..... વંદન હો ... (૨)
�દય�ુિમએ �ુ�ુદ�વની,
અધ્યાત્મ�યોત જગાવી ર� ,
�વન �ુ�ના ચરણે �કાવી,
મંત્રની �ુણી ધખાવી ર� .... વંદન હો ... (૩)
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અનંત � ૂર



�દવ્ય�ુિમએ શ�ક્તપીઠમાં,
સ્વગાર્રોહણ સ��ુ� ર� ,
સત્કમર્ની ગંગા વહાવી,
હાશ સૌની સ્વીકાર� ર� .... વંદન હો ... (૪)
િવદ� શ� ૂિમ પર િવચર�ને,
�ુલર્ભ દશર્ન દ�ધા ર� ,
�ુલશીવનના ધમર્બાળને,
શ�ક્ત ભ�ક્ત દ� જો ર� .... વંદન હો ... (૫)



ૐ
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542. જ્ઞાન ગંગામાં ન્હવડાવ
રાગ – મંગલ (વલ્લભ િવ�ષ્ટ, ભાગ-૩, પદ-૧૦૦)



જ્ઞાન ગંગામાં ન્હવડાવ�ુ� મોક્ષમાં લેવા
માયા ક�ળથી છોડાવ�ુ� મોક્ષમાં લેવા ........... ટ� ક

� ૂવર્નાં પાપ ધોવાંઆત્મા શા�ન્તમાં પ્રોવા
અદ્વૈત અલકમાં જોડાવ�ુ� મોક્ષમાં લેવા ........ ૧

આત્મ સંયમ ને �ુ�દ્ધદો ધ્યાને િનમર્ળ �ુ�દ્ધ
જ્ઞાન ચ�ુથી બતાવ�ુ� મોક્ષમાં લેવા ............ ૨

મોક્ષ પગથી� ચઢતાંલાખો �વ પાછાં પડતાં
વ્યાસદાસનો કર સ્હાવ�ુ� મોક્ષમાં લેવા .......
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અનંત � ૂર



543. બસો મેર� નૈનનમ� નંદલાલ
રાગ – કાનડો












544. રહના ન�હ દ� સ િવરાના હ�
રાગ – કાનડો




 



 





ૐ
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545. રામરસ એસા હ� મેરા ભાઈ
રાગ – કલ્યાણ


















546. રામ રાખે તેમ રહ�એ
રાગ – કલ્યાણ
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અનંત � ૂર



547. સંત સમાગમ �ંુ કર� ર�
રાગ – કાલેરો

























ૐ
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ુ ને પડદામાં રાખ મા
548. પ્ર��
રાગ – �હ�ડોળા�ુ ં મા�
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અનંત � ૂર



549. અિવગતસે ચલી આયા ર�
રાગ – �હ�ડોળા�ુ ં મા� (‘ઉદા ધમર્ ભજન સાગર’ બી� આ� ૃિ�, � ૃષ્ઠ-૨૩૩)

























ૐ
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550. વાગ્યા હોય તે �ણે
રાગ – �બહાગ
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551. મં�દર તા�ં ુ િવ� �પા�ં
રાગ- �બહાગ




 



 



 




552. સૌ� ંુ કરો કલ્યાણ
રાગ – સોરઠ

સૌ�ુ ં કરો કલ્યાણ, દયા� પ્ર�ુ ! સૌ�ુ ં કરો કલ્યાણ.
નરનાર� પ�ુપખ
ં ીની સાથે, �વજ�ુ
ં � ુ ં તમામ;
જગના વાસીઓ સૌ �ુખ ભોગવે, આનંદ આઠ� �મ ... ટ� ક
�ુિનયામાં દદર્ -�ુકાળ પડ� ન�હ, લડ� ન�હ કોઇ ગામ;
સવર્ જગે �ુખાકાર� વધે, ને વળ� વધે ધનધાન્ય ....... ૧
કોઇ કોઇ�ુ ં � ૂ�ંુ ન ઇચ્છે , સૌ�ુ ં ઇચ્છે સૌ સમાન;
પોતપોતાના ધમર્ પ્રમાણે, સવર્ ભ� ભગવાન ............ ૨






ૐ
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553. પવન�તુ હ�મુ ાન તમારો
રાગ – દ� શી ફ�ર સોરઠ
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અનંત � ૂર



554. રામ ચરન �ખુ દાઈ
રાગ – ધનાશ્રી



























ૐ
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555. ભ�લે રામ� સંગાતી હો મન
રાગ – ધનાશ્રી (‘ઉદા ધમર્ ભજન સાગર’ બી� આ� ૃિ�, � ૃષ્ઠ-૨૩૪)
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અનંત � ૂર



556. મ�રુ ામાં ખેલ ખેલી આવ્યાં
રાગ – ગરબી
























ૐ
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557. �ખુ ડા દ�ખલે પ્રાણી જરા દરપનમ�
રાગ - ધનાશ્રી


�ુખડા દ� ખલે પ્રાણી જરા દરપનમ�
પાપ હ� �કતના �ુન્ય હ� �કતના, દ� ખ તેર� �વનમ� .........

ટ�ક

કભી તો પલભર સોચલે પ્રાણી ર� , �ા તેર� કરમ કહાની
પતા લગાલે પડ� હ� �કતને, ડાઘ તેર� દામનમ� ...............

૧

�ુદકો ધોખા દ� મત બંદ� ર� , અચ્છે ન�હ કપટક� ધંધે
સદા ન�હ ચલતા �કસીકાના કભી, �ુિનયાક� �ગનમ� ...... ૨
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અનંત � ૂર



558. કોઈ લાખ કર� ચ�રુ ાઈ
રાગ - કાલેરો


કોઈ લાખ કર� ચ�ુરાઈ, કરમકા લેખ િમટ� ના ભાઈ
જરા સમજો ઇસીક� સચ્ચાઈ,
કરમકા લેખ �ટ� ન�હ ભાઈ ......... ટ�ક
ઇસ �ુિનયામે ભાગ્ય ક� આગે, ચલના �કસીકા ઉપાય ર�
કાગજ હો તો સબ કોઈ બાંચે,
ભાગ્ય ના બાંચા �ય ર� .............. ૧
એક �દન ઇસી �કસ્મત ક� કારણ, બનકો ગયે થે ર�ુરાય ર�
કાહ� મનવા ધીરજ ખોતા,
કાહ�ક �ુ નાહક રોઈ ર� ................

૨

અપના સોચા કભી ન�હ હોતાં, ભાગ્ય કર� સો હોઈ ર�
ચાહ� હો રામ ચાહ� �ભખાર�,
ઠોકર સભીને યહાં ખાઈ ર� ........



ૐ



૩
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559. અખંડ અના�દ ર�
રાગ – સામેર�
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અનંત � ૂર



560. ��ુ �નો સ�્ ��ુ �નો સંગ ર�
રાગ - કાફ�
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અનંત � ૂર



561. શ્રી �ષ્ૃ ણચંદ્ર �પૃ ા� ભજ મન


શ્રી �ૃષ્ણચંદ્ર �ૃપા� ભજ મન, હરણ ભવભય દા�ણં
નવકંજ લોચન કંજ�ુખ, કરકંજ પદ કં��ંુ ણ ં ................

૧

કંદપર્ અગ�ણત અિમત છ�બ, નવનીલ િનરદ�ુદંરં
પટપીત માન�ુ ં ત�ડત �ચી�ુચી જન્મ અષ્ટમી વંદન્� ્ ..... ૨
િશર �ુ�ુટ �ુંડલ િતલક ચા� ઉદાર �ગ િવ�ુષણં
આ��ુ ં �ુજપર ચક્રધર, િશ�ુપાલ કંશ િનકંદન� ્ ............ ૩
ભજ દ�નબં� ુ �દનેશ દાનવદલન �ુષ્ટ િનકંદન� ્
ય�ુનંદ આનંદકંદ યશોમતી �ુત દરશન વંદન�્ ........... ૪
ઈિત વદિત નરસીદાસ શંકર શેષ �ુિનમનરં જન�્
મમ �દયકંજ િનવાસ �ુ� કામા�દ ખલદલગંજન� ્ .......
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અનંત � ૂર



562. તેરા �કયા કરમ �ટ �ઈ ર�
રાગ - અક�લી


તેરા �કયા કરમ �ટ �ઈ ર� , તં�રુ ા �ુન લે સાધો ભાઈ !
તેર� લખ-ચોરાશી મીટ �ઈ ર� , તં�રુ ા �ુન લે સાધો ભાઈ !
પ્રથમ ગણપિત દ� વ �ુદ્ધ સમ�ંુ , ઔર સમ�ંુ શારદા માઈ;
દશર્ન દ� જો રામા પરસન હોજો, તો �હરડ� હરમત આઈ
...

તં�રુ ા �ુન લે ૧

પાંચ તત્ત્વકા બના તં�રુ ા, િતન �ુન તાર િમલાઈ;
ઓહં સોહં રટને�ુ ર� લાગા, િનર�ુન રાહ બતલાઈ
...... તં�રુ ા �ુન લે ૨
આપે રામે �યાર� આરં ભ ર�ચયો, ર�ચયો ઘાટ ઘટમાંઈ;
ગગન �ુફામાં વાગે તં�રુ ો, દસમો દ� વ જગાઈ
..... તં�રુ ા �ુન લે ૩
અણઘ�ડયા �ુતાર� ઘ�ડયો, ઘ�ડયો ઘાટ ઘાટ માંહ�;
�ુમ�મ �ુમ�મ વાગે તં�રુ ો, બંકનાલ ઘટ માંહ�
...... તં�રુ ા �ુન લે ૪
દાસ કબીરને ગાયો તં�રુ ો, સ�્ �ુ�ુ શબ્દ માંહ�;
જ્ઞાન ગર�બી પાયો તં�રુ ો, સત સમજણ ઘર આઈ
..... તં�રુ ા �ુન લે ૫
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563. ધન્ય ઘડ� ર� આજ સંત પધાયાર્
રાગ – ધોળ
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564. ભજો ર�વુ રરામ ધ�ષુ ધાર�
રાગ – ધોળ (‘ઉદા ધમર્ ભજન સાગર’ બી� આ� ૃિ�, � ૃષ્ઠ-૨૬૫)
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565. આજ દશરથ ક� દ્વાર ક�, મંગલ ગાવહ�
રાગ – મંગલ
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566. સંત કબીરના દશર્ન કરવા
રાગ - કાલેરા�ુ ં તાન


સંત કબીરના દશર્ન કરવા, ચાલો કબીરવડ જઈએ ર�
નમર્દા કાંઠ� મં�દર શોભ�,ું ધોળ� ધ�ઓ ફરક� ર� ......... સંત કબીરના
કબીરવડ નો મ�હમા છે મોટો, ખોળામાં રમવા જઈએ ર�
ગોરા ગોરા �ુખડા સંત કબીરના (૨),
વ્હાલાનાં વારણાં લઈએ ર� .......

સંત કબીરના

�ુકલતીથર્માં તત્ત્વ-�વાને, કબીર� એ દશર્ન દ�ધાં ર�
માથે ર� ટોપી કબીરને શોભતી (૨),
હાથમાં કમંડળ શોભે ર� ..........

સંત કબીરના

કમળ �ુષ્પ પર કબીર� શોભતા, કાશીમાં દશર્ન દ�ધાં ર�
સંત કબીરના ચરણોમાં રહ�ને (૨),
દાસોનાં દાસ થઈ રહ�એ ર� ........ સંત કબીરના
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567. વાગે છે ર� વાગે છે , કબીર મં�દરમાં ઝાલર વાગે છે
રાગ - ગરબી, કાલેરો


વાગે છે ર� વાગે છે , કબીર મં�દરમાં ઝાલર વાગે છે .
એ�ુ ં નામ ગગનમાં ગા� છે , કબીર મં�દરમાં ઝાલર વાગે છે .
આરસના આસને કબીર� શોભતા,
એના શબ્દથી �ુઃખડા ભાંગે ર� ..........

કબીર મં�દરમાં

૧

કબીર મં�દરમાં

૨

કબીર મં�દરમાં

૩

કબીર મં�દરમાં

૪

કબીર મં�દરમાં

૫

કબીર મં�દરમાં

૬

તનમન�ુ ં ભક્તો ભાન � ૂલીને,
ભજનમાં મસ્ત બની �ય ર� ............
હ�યાની �ુંજમાં કબીર� �ુજ
ં તા,
એનો નાદ બ્રહ્માંડ� ગા� ર� ................
ઝાલર � ૂણીને દ� વદ� વી ડોલતાં,
� ૂષ્પોની � ૃ�ષ્ટ થાય છે ર� .................
આજની રાત સ�ુ રં ગભર� ગા�ુ,ં
�વન ધન્ય બની �ય છે ર� ...........
કબીરના સંગમાં ભજનનાં રં ગમાં,
સૌના હ�યા મંડળમાં નાચે છે ...........
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568. ઐસી કર� ��ુ દ� વ દયા મારા
રાગ - કાલેરો

ઐસી કર� �ુ�દ� વ દયા મારા, મોહ કા બંધન તોડ �દયા
દોડ રહા �દનરાત સદા, જગ ક� સબ કાર િવહારમ�
સ્વપ્ને સમ િવ� �દખાય �ુઝે, ચંચળ �ચ�કો મોડ �દયા ..... ૧
� રટ� કોઈ, � ૂ�પીર પેગબ
કોઈ શેષ ગણેશ મેહશ
ં રકો
સબ પંથક� ગ્રંથ �ટા કરક�, ઈ�રમ� મન જોડ �દયા ............. ૨
કોઈ �ુઢ
ં ત હ� મ�ુરા નગર�, કોઈ બનારસ બાસ કર�
જબ વ્યાપક �પ િપછાન લીયા, ભરમકા ભંડા ફોડ �દયા ..... ૩
કૌન ક� �ુ�દ� વક� ભેટ, ન વસ્�ુ દ�સે તીન લોકમ�
બ્રહ્માનંદ સમામ નહોય કભી, ધન માણેક લાખ કરોડ �દયા .. ૪
-સ્વામી બ્રહ્માનંદ
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569. તેર� શરણમ� આયક� ફ�ર આશ �કસક� �ક�યે
રાગ - કાલેરા�ુ ં તાન

તેર� શરણમ� આયેક� ફ�ર આશ �કસક� �ક�યે
ન�હ દ� ખ પડતા હ� �ુઝે, �ુિનયામ� તેર� શાનકા
ગંગા �કનાર� બૈઠ ક� ક�ું (૨),
ગંગા જલ પી�યે ........તેર� શરણમ�

૧

હરગજ ન�હ લાયક �ુ ં મૈ યે તેર� દરબારકા
મેર� હાલત કો માફ કર (૨),
દ�દાર અપના દ��યે..તેર� શરણમ�

૨

પિતત પાવન નામ �ુનક� (૨), મ� શરન તેર� પડા
સફળ કર ઈસ નામકો (૨),
અપના �ુઝે કર લી�યે...તેર� શરણમ� ૩
િમલતા હ� બ્રહ્માનંદ �જસક� (૨), નામ લેને સે સહ�
ઐસે પ્ર�ુકો છોડ કર �ફર (૨),
કૌન સે હ�ત �ક�યે……...તેર� શરણમ� ૪
-સ્વામી બ્રહ્માનંદ
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570. અગર હ� પ્રેમ દશર્નકા
રાગ - સ�ુણ વસંત

અગર હ� પ્રેમ દશર્નકા, ભજનસે પ્રીત કર પ્યારા
છોડકર કામ �ુિનયાક�, રોક િવષયસે મન અપના
�જતકર િન�દ આલસકો ર� , રહો એકાંતમ� ન્યારા ......

૧

બૈઠ� આસન જમા કરક�, ત્યાગ મનક� િવચારો
દ� ખ �ુ�ૃિતમ� �દરસે, ચમકતા હ� અજબ તારા ......

૨

કભી બીજલી કભી ચંદા, કભી � ૂરજ નજર આવે
કભી �ફર ધ્યાનમ� ભાસે, બ્રહ્મ�યોિતકા ચમકારા .....

૩

મીટ� સબ પાપ જન્મોક�, કટ� સબ કમર્ ક� બંધન
વો બ્રહ્માનંદમ� હોવે લીન, મન છોડ સંસારા ............ ૪
- સ્વામી બ્રહ્માનંદ
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571. મ� તો �બરદ ભરોસે બ�નુ ામી ર�
રાગ - ગરબી

મ� તો �બરદ ભરોસે બ�ન
ુ ામી ર�
સેવા �ુિમરન ક� એ ન ��ુ ર� ,
�ુિનયો પરમ �ુ� સ્વામી ર� ..... મ� તો
ગજ અ�ુ ગીધ તાર� હ� ગ�ણકા ર� ,
�ુ�ટલ અ�િમલ કામી ર� ......... મ� તો
યહ� સબ સાખ શ્રવણ �ુિન આયો ર� ,
� ુમ્હાર� શરણ �ુખ ધામી ર� ....... મ� તો
પ્રેમાનંદ કહ� તારો ક� મારો ર� ,
તમો સમરથ �તયાર્મી ર� ........ મ� તો
-સ્વામી પ્રેમાનંદ
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572. સોહ�્ શબ્દ િવચારો ર� સા� ુ
રાગ - �બહાગ

સોહ� ્ શબ્દ િવચારો ર� , સા�ુ, સોહ� ્ શબ્દ િવચારો
માલા કરશે �ફરત ન�હ હ�, �ભન વણર્ ઉચ્ચારો
અજપા �પ હોત ઘટ માંહ�, તાક� ઓર િનહારો ... સા�ુ

૧

હ� ્ અક્ષર સે �ાસ ઉઠાવો, સો સે �ય �બઠારો
હંસો ઉલટ હ� સોહમ, યોગી જન િનરધારો ............સા�ુ

૨

સબ એકવીસ હ�ર િમલાકર, છે સો હોત �ુમારો
અષ્ટ પ્રહરમ� �ગત સોવત, મનમ� જપો �ુખારો... સા�ુ

૩

જો જન �ચ�તન કરત િનરં તર, છોડ જગત વ્યવહરો
બ્રહ્માનંદ પરમ પદ પાવે, મીટ� જન્મ સંસારો ....... સા�ુ

૪

-સ્વામી બ્રહ્માનંદ
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573. િનરં જન માલા ઘટમ�, �ફર� �દનરાતી
રાગ - સોરઠ

િનરં જન માલા ઘટમ�, �ફર� �દનરાતી
ઉપર આવે નીચે �વે, �ાસ �ાસ પલટાતી
અજ્ઞાની જન સમજત નાહ�, �બરથા ઉમર બહાતી ......... ૧
સોહ� ્ મંત્ર રટ� િનત પ્રાણી, �બન �હ્વા �બન દાંતી ર�
અષ્ટ પ્રહરમ� સોવત �ગત, કબ�ુ ન પલક �કાતી ........ ૨
સોહ� ્ હંસો હંસો સોહ�,્ બાર બાર ઉલટાતી ર�
સ�્ �ુ� � ૂરા ભેદ બતાવે, તબ િન�ય મન ઠહરરાતી ..... ૩
જો યોગીજન ધ્યાન લગાવત, ઊડત િનત પરભાતી
બ્રહ્માનંદ મોક્ષ પદ પાવે, જન્મ �ફર ન�હ આતી ............. ૪
-સ્વામી બ્રહ્માનંદ
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574. પર� ંુ ��ં ૂ ુ કરતા પહ�લા
રાગ - સ�ુણ વસંત

પર�ુ ં ��ં ૂ ુ કરતા પહ�લા, પોતા�ુ ં થઈ �ય ર�
વીશ વ્યાપ્યાથી વીશ મળે ને, ખર� ખર �ુદરતનો ન્યાય ..... ટ�ક
��ુ ર� દ� � ુ તે� ુ ર� લે�,ુ પોતા�ુ ં પોતા યે સહ�� ુ ં
ધા�ુ� ધરણીધર�ુ ં થાય, મન ધા�ુ� પલટાય ..................... ૧
ખાડો ખોદ� તે જ પડ� છે , રડાવનારો પોતે રડ�
અ�ભમાન નાના મોટા�ુ,ં પલમ� હણાવી ભરડ� ................. ૨
રાણા�એ ર�સ કર�ને, ઝેરના �મ મોકલ્યા
બાઈ મીરાં ખાતર અ� ૃત કર�ને, �ગરધાર�એ પીધા ર� ....... ૩



ૐ
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575. િપ�જર� ક� પંછ� તેરો ર�
રાગ - કાફ�

િપ�જર� ક� પંછ� તેરો ર� , દરદ ન �ણે કોઈ
બાહર સે ખામોસ રહ� �ુ,ં ભીતર ભીતર રોય ર� ..............

ટ�ક

કહન�હ શક� �ું અપની કહાની, તેર� ભી કયા �દગાની ર� ... ૧
િવધીને તેર� કથા લીખી હ�, ��ુમ� કલમ �ુબોઈ ર� .......... ૨
� ૂપક� � ૂપક� રોને વાલે, રખના િછપાક� �દલક� છાલે ર� .....

૩

યે પત્થરકા દ� શ હ� પગલે, કોઈ ન તેરા હોય ર� ................ ૪
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576. �ના �દલમાં �દનની દાઝ નથી
રાગ - િન�ુણ
ર્ વસંત

�ના �દલમાં �દનની દાઝ નથી, એવા �ુ�રજન�ુ ં અહ� કામ નથી
�ુખથી જ સદા સાકર ધોળ�, કાગળ પર શાહ� ધોળ�
ખાધા િવ�ા�ુ જનો ફોલી, �ંક માર� પ્રગટાવી હોળ� ................... ૧
ગંગા�દક િતરથોમાં નાહ્યા, ડાઘા �દલના કદ� ન ધોયા
�ુઃ�ખયાના ��ુ નવ લોહ્યા, તે� ુ ં હ�રની પોથીમાં નામ નથી ....... ૨
િમષ્ટાન નવા િનત ઘર ઉડ�, � ૂખ્યાને કણ દ્વાર ન મળે
લેવા પર �ચ� ઉરમાં ઉછડ�, તેને ડરવા�ુ ં કંઈ કામ નથી ............ ૩
વાણી વતર્ન વા�ે સમતા, રહ�મ �ૃિતમાં �ને મમતા
વણ માગ્યે દાનમાં રમતા, એના �ુખનો કોઈ િવરામ નથી .......... ૪
જનતા �દવપિત તરછોડ�ા, દશર્ન કા� મં�દર દો�ડયા
પછડાતા પરછાયે રોવા, તેને િત્ર�ુવનમાં િવશ્રામ નથી ............... ૫
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577. �ખુ ક� સબ સાથી �ુઃખમ� ના કોઈ
રાગ - ધનાશ્રી

�ુખક� સબ સાથી �ુઃખમ� ના કોઈ
મેર� રામ તેરા નામ, એક સાચા �ુ� ના કોઈ
... �ુઃખમ� ના કોઈ ૧
�વન આની �ની છાયા, �ુઠ� માયા �ુઠ� કાયા
�ફર કાહ� કો સાર� ઉમ�રયા, પાપક� ગઠર� ધોઈ
.... �ુઃખમ� ના કોઈ ૨
ના �ુછ તેરા ના �ુછ મેરા, યે જગ જોગીવાલા ફ�રા
રા� હોયા રં ક સભીકા, �ત એક સા હોઈ
.... �ુઃખમ� ના કોઈ ૩
બાહર ક� � ુ માટ� ફાક�, મનક� ભીતર ના ઝાંક�
ઉજલે તન પર માન �કયા ઔર, મનક� મૈલ ના ધોઈ
... �ુઃખમ� ના કોઈ ૪
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578. ક�રૂર્ વનના સવર્ સ્વજનને
ક�રૂર્ વનના સવર્ સ્વજનને સવ��ર� વંદન કર� છે
કાલી મં�દરના � ૂ�યજનોના ચરણે સવ��ર� નમે ............. ૧
જન્મ� ૂિમના સગપણ તોડ� હ�રસંગ જોડ� પ્રીતડ�
તે ક્ષણને પણ સવર્ સ્વજનોએ વધાવી �ડ� ર�તથી .........

૨

મારગ લીધો સવ��ર�એ તો િન�દા કદ�યે ના કર�
િતરસ્કાર ક� ક�ુવચન ક� ટકોર કદ�યે ના ધર� ................

૩

અ�ુ�ુળતાના થાળ લઈને સૌ સ્વજન સામે ઉભા
વયો � ૃદ્ધ પણ વંદન કરતા સામેથી આિશષ માગતા ....... ૪
મારગ હ�રનો લીધો છતાંયે વ્હાલ િવશેષ વરસાવતા
સવ��ર�ની �ચ�તા કર�ને થાકને તાપ ઉતારતા ................. ૫
�ણે હ�ર વૈ�ુંઠથી આ સ્વજનોને ઉતારતા
કાલીમં�દરના નાના ક� મોટા નવા સૌ સન્માનતા ............ ૬
તન મન ધનથી સ્વસ્થ રાખી, સ્વજનો ને હ�ર તારજો
સવ��ર�ના મસ્તક� સદા વરદ હસ્ત રાખજો ..................... ૭




ૐ



629



અનંત � ૂર



579. સ્વગાર્રોહણ ની આ ધરા પર સ�્ ��ુ ુ દ� વ પધારજો
સ્વગાર્રોહણ ની આ ધરા પર સ�્ �ુ� દ� વ પધારજો
પ્રાથર્તા, પોકારતા અમે હ� પ્ર�ુ પધારજો
િનત્ય પ્રભાતે પ્રણામ � ૂ� કરવા�ુ બળ આપજો
પ્રદ�ક્ષણા કરતા કરતા પાપ અમારા બાળજો ............

ટ� ક

િત્રકાળવંદના સ્વીકારવાને હ� પ્ર�ુ દશર્ન આપજો
સંક�તર્નની મસ્તીમાં પ્ર�ુ સમાિધ�ુખને આપજો
પારાયણ ના પાવન ગાનને �ુણવા હ� પ્ર�ુ આવજો
પગલે પગલે પાગલ બનતા � ૂણર્ પંથે વાળજો ......... ૧
સત્કમર્ની માળા �થ
ં ૂ ી એ સ્વીકારવાને પધારજો
યોગતીથર્ને દ�પાવવાને શ�ક્ત ભ�ક્ત આપજો
શ્રદ્ધા ભ�ક્તને પ્રેમ વધાર� �ુદશર્ન તમે આપજો
પાંદડ� પાંદડ� પ્રગટ�ને પ્ર�ુ �પ તમા�ંુ બતાવજો ....... ૨
સવર્ સાધન સં� ૂણર્ ગણીને પરમશાંિત આપજો
અગ�ણત છે અપરાધ અમારા ક્ષમા દ્રષ્ટ� માપજો
ઠરવા�ુ ં આ ઠામ અમા�ંુ શીતળ છાંયડ� આપજો
સ્વગાર્રોહણમાં સેવાને સાધના કા� અમને રાખજો ....
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સ્વગાર્રોહણની આ ધરાપર કામણ એવા વાવજો
તન મન �તર ને અમારા આ ધરા પર લાવજો
�ુ�ુચરણનો મ�હમા સ્મરતા તીથર્ને પાત્ર બનાવજો
સવ��ર�ની પ્રાથર્ના શ્રીહ�ર �દયમાં ધારજો .......... ૪



ૐ
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580. �વનવાટ� મળ્યા છે �રુ ાર�
રાગ - ધોળ

�વનવાટ� મળ્યા છે �ુરાર�.
�વનવાટ� આવી એક �ંપડ�,
એમાં બેઠા છે સંત �ુ�ણ....... �વન એને ધર�એ ર� 

૧

િનયમો નીિતના પાળ�ને પહ�ચીએ,
પ્ર�ુ� ુ ં લેતા જઈએ નામ..................

�વન એને

૨

�વન એને

૩

�વન એને

૪

�વન એને

૫

�વન એને

૬

�વન એને

૭

�વન એને

૮

�ેત વ�ો શોભે એના �ગે ર� ,
�ુખસાગર શાંત સ્વ�પ...................
� ૂયર્તેજ નીતર� ું �ગે ર� ,
ચાંદની ચંદ્રની વદને ર� લાય..............
મ�ુર �ુખ પ્રસ� પ્ર�ુ ��ુ,ં
જોતાં �વન �ક� �ય...................
જ્ઞાનગંગા વહ� એની વાણીમાં,
પગલાં પાડ� ત્યાં તીથર્ મંડાય...........
એ તો દશર્ન કર� િનત બ્રહ્માનાં,
પોતે બની ગયા બ્રહ્મ સ્વ�પ............
સવર્ દ� વો વસે એના દ� હમાં,
ચરણે સઘળાં તીથર્ સમાયા.............
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નામ ધા�ુ� યોગે�ર� એણે,
એને �ગણે �ુ�ક્ત વેચાય...............

�વન એને

૯

�વન એને

૧૦

�વન એને

૧૧

�વન એને

૧૨

�વન એને

૧૩

�વન એને

૧૪

સાચા સંત મળ્યા સદભાગીને,
એને સેવ્યાથી ભવરોગ �ય............
સ�પી દઈએ �ુકાન એને સ્નેહથી,
એતો ઉતાર� ભવજળ પાર...............
તકર્ િવતક� છોડ�ને સઘળા ર� ,
એની છાયામાં મ્હાલીએ આજ..........
સાચા સંતોની સંગત ન્યાર� ર� ,
�ુ��ૃપાએ અ�ુભવી સાચ................
સાચી વાત � ૂણો માર� સાહ�લી,
સંત ચરણે મળે �ુખસાર.................
-મા સવ��ર�
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581. વરદ હસ્ત પ્ર� ુ તમારો
વરદ હસ્ત પ્ર�ુ તમારો, સદાયે રહ�જો �વન સહારો.
કરકમળના �ૃપા �કરણથી, �તર અજવાળજો અમા�ંુ
રાગ ને દ્વેષ કામ ને ક્રોધ, હઠાવી �વન કર� દો ન્યા�ંુ ....... ૧
પાપ િત્રતાપ કલેશ કપાજો, �યોિત જગાવો િનમર્ળ �દયમાં
પાવન �વન સદા સમપ�, પ્ર�ુ તમારા ચરણ કમળમાં ..... ૨
�દવ્ય સ્વ�ુપના દશર્ન કા�, શ્રદ્ધાને ભ�કત ભર� દો સ્વામી
�ૃપાની વષાર્ વરસાવો નેહ,� સ�રતા રહ� ક� સાગરને પામી .... ૩
-મા સવ��ર�

582. વંદન ક�ં ુ પ્ર� ુ ચરણોમાં આ�
વંદન ક�ંુ પ્ર�ુ ચરણોમાં આ�, કો�ટ પ્રણામ ક�ંુ પ્રેમે ર�
�ણે અ�ણ્યે � ૂલો ક�ધી મ�, આખા �દવસમાં આ� ર�
ક્ષમા કર� દો બાળ ગણીને, �ક� પોઢાળો મને આ� ર� ......... ૧
રાતભર મીઠ� �ઘ તમે આપજો, સ્વપ્નામાં પ્રેમે પધારજો ર�
મા સવ��ર�નો સાદ �ુણીને, પ્રત્યક્ષ પ્રેમે પધારજો ર� .......... ૨
-મા સવ��ર�
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583. સ�્ ��ુ ુ િવ�વંદ્ય કબીરને તો ન� ુ
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584. વંદન કર�એ સંત કબીર પરમાત્મને
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585. િન� ૃિત માગ� પ્રધાનાચાયર્ છો
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રાગ – ગરબી

� ૂ તો રામ �ુમર જગ લડવા દ�
કોરા કાગજ કાળ� શાહ�;
�લખત પઢત વા કો પઢવા દ� ... � ૂ તો.
હાથી ચલત હ� અપની ગતમ�;
�ૂતર � ૂક્ત વા કો �કં ૂ વા દ� ... � ૂ તો.
ચંડ� ભૈરવ િસતલા દ� વી,
દ� વ �ુ�
ં તો � ૂજને દ� ... � ૂ તો.
કહત કબીર � ૂનો ભાઈ સાધો;
નરક પચત વા કો પચવા દ� ... � ૂ તો.
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586. શ્રી કબીર ચાલીસા
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587. � ૂરખ મનવા, મા�ં-તા�ં
રાગ – કાલેરા�ુ ં તાન
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588. કબ સમરોગે રામ
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589. ગાવે રાગ કલ્યાણ ર�
રાગ – કલ્યાણ
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590. મન માને નહ�
રાગ – �ડ� રામકથા
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591. રં ગભર� રમવા િનસર� ર�
રાગ – ગરબી









 

















646



ૐ





અનંત � ૂર



592. સમજ-�મુ રત સ�નામ
્
રાગ – મંગલ


 


 


 


593. � ૃત્� ુ એ તો િનિમ�ત છે સંસારમાં
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594. મારા મન ગમતા મહારાજ
રાગ – ગરબી

મારા મન ગમતા મહારાજ, માર� ઘેર આવો ર� 
�ુ ં તો તલ�ુ તમાર� કાજ, હસીને બોલાવો ર� 

મનમાં હ�ું તે માવ� ને �ુખથી ના કહ�વાઈ (૨)
આવી શકો તો હો આવજો ર� (૨)
મા�ુ જોબન ઝોલા ખાય .... માર� ઘેર ... ૧

હાંર� િવલંબ ના કરશો િવઠ્ઠલા ર� , આવો અમ ઘર આજ (૨)
પેર પેરનાં પકવાન બના�ુ (૨)
ત્રીકમ તમાર� કાજ .... માર� ઘેર ........... ૨

�ગણીયે આવીને ર� ઉભા, રં ગીલા રણછોડ (૨)
રાધેનાં સ્વામી પ્ર�ુ �તરયામી (૨)
�ુરો મારા મનડાની કોડ ... માર� ઘેર ... ૩
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ૐ





અનંત � ૂર



595. શેર� વળાવી સજ્જ ક�ં ુ
આ... શેર� વળાવી સજ્જ ક�ંુ , ઘેર આવો ને
�ગ�ણયે પથરા�ું �લ, વાલમ ઘેર આવો ને ..........

ટ� ક

આ... ઉતારા દ� � ુ ં ઓરડા ઘેર આવો ને
દ� � ું દ� � ુ ં મેડ�ના મોલ, માર� ઘેર આવો ને .............

૧

આ... દાતણ દ� � ું દાડમી ઘેર આવો ને
દ� � ુ ં દ� � ું કણેર� કાંબ, માર� ઘેર આવો ને ................

૨

આ... નાવણ દ� � ુ ં �ુંડ�યા ઘેર આવો ને
દ� � ુ ં દ� � ુ ં જ�ુના�ના નીર, માર� ઘેર આવો ને .......

૩

આ... ભોજન દ� � ુ ં લાપશી ઘેર આવો ને
દ� � ુ ં દ� � ુ ં સાક�રયો કંસાર, માર� ઘેર આવો ને .........

૪

આ... રમત દ� � ું સોગઠ� ઘેર આવો ને
દ� � ું દ� � ુ ં પાસાની જોડ, માર� ઘેર આવો ને ..............

૫

આ... પોઢણ દ� � ુ ં ઢો�લયા, ઘેર આવો ને
દ� � ુ ં દ� � ું �હ�ડોળા ખાટ, માર� ઘેર આવો ને ..............

૬

આ... મહ�તા નરસ�યાના સ્વામી શામ�ળયા
હાં ર� અમને તેડ� રમાડ�ા રાસ, માર� ઘેર આવો ને ...



ૐ

૭
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અનંત � ૂર



596. હળવે, હળવે, હળવે હર�
રાગ – રામકલી
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ૐ





અનંત � ૂર



597. મારા �તરનો પોકાર
રાગ – ગરબી




  


 


 


 


 





ૐ
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અનંત � ૂર



598. િશવ શંકર ભોળા નાચે ર�
રાગ – ગરબી (માર� આજ ર� આનંદનો �દન છે જો)/માલક�સ
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ૐ





અનંત � ૂર



599. જય શંકર જય શં� ુ ભોળા
રાગ – અક�લી (દ� ખ તેર� સંસારક� હાલત)


























ૐ
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અનંત � ૂર



600. શંકર મહાદ� વ
રાગ – પ્રભાત (��ગયે ર�ુનાથ �ુંવર)
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ૐ





અનંત � ૂર



601. રામ નામ ક� મ�રુ મલાઈ
રાગ – પાલવડો



  



























ૐ
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અનંત � ૂર



602. � ૂખ ભજનની લાગી ર�
રાગ – કાલેરા�ુ ં તાન
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ૐ





અનંત � ૂર



603. ��ુ ુ તો �ટંુ ારો ર�
રાગ – અક�લી



















ૐ
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અનંત � ૂર



604. � ૂર� આદતને િવસાર�
રાગ – ધમાર
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ૐ





અનંત � ૂર



605. �ઓ �ઓ ર� કબીરા
રાગ - કાલેરા�ુ ં તાન




  


  


  











ૐ
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અનંત � ૂર



606. મન મોહન�
રાગ – �ડ� રામકથા
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ૐ





અનંત � ૂર



607. આ શરદ � ૂનમની રાત
રાગ – ગરબી (‘ઉદા ધમર્ ભજન સાગર’ બી� આ� ૃિ�, � ૃષ્ઠ-૩૨૪)



  


  
 

  


  






ૐ
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અનંત � ૂર



608. જય જગદ�શ હર�
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ૐ





અનંત � ૂર



609. માનવ આવે માનવ �વે
રાગ – કાલેરા�ુ ં તાન



     




     




     




     



ૐ



663



અનંત � ૂર



610. યે િપ�જરા ન�હ તેરા
રાગ – ધનાશ્રી
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ૐ





અનંત � ૂર



611. પકડ�ંુ શરણ તમા�ં ુ
રાગ – કલ્યાણ





  


  


  







ૐ



665



અનંત � ૂર



612. સાહ�બ ક�ર� વાણીના માન સરોવર�
રાગ – ધોળ (આજ સખી અષ્ટમી...)
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ૐ





અનંત � ૂર



613. જ�દગીમાં ક�ટ�ંુ કમાયા ર�






















ૐ
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અનંત � ૂર



614. હ� � તારાં �ગણીયા
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ૐ





અનંત � ૂર



615. મન તડપત હ�ર દશર્ન કો


      


      



      




ૐ



669



અનંત � ૂર



616. તોરા મન દરપન કહલાયે

    
 



 




ુ
617. �મ્ુ હ� હો માતા િપતા �મ્હ�
હો
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ૐ





અનંત � ૂર



618. તેર� દ્વાર ખડા ભગવાન















619. પા...ની મ� ર� મીન િપયાસી

 
 

 
 







ૐ
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અનંત � ૂર



620. દશર્ન દ્યો ઘનશ્યામ
















621. મોહ� લાગી લગન ��ુ ુ ચરનનક�



      

    

     

672



ૐ





અનંત � ૂર



622. મૈલી ચાદર ઓઢક� ક� સે



















ૐ
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અનંત � ૂર



623. છોટ� છોટ� ગૈયા છોટ� છોટ� ગ્વાલ



674



  


  


  


  


  






ૐ





અનંત � ૂર



624. નંદ ઘેર આનંદ ભયો
નંદ ઘેર આનંદ ભયો...........

જય કનૈયા લાલક�

હાથી ઘોડા પાલક� ..............

જય કનૈયા લાલક�

બ્રાહ્મણકો દાન �દયો ...........

જય કનૈયા લાલક�

મ�ુરામ� જન્મ લીયો ............

જય કનૈયા લાલક�

ગો�ુલમ� બડો �ઓ
...............
ુ

જય કનૈયા લાલક�

જશોદા કો લાલો ભયો ..........

જય કનૈયા લાલક�

નંદ કો �ુલારો બનો .............

જય કનૈયા લાલક�

મામા કંસકો માર �દયો ..........

જય કનૈયા લાલક�

ગો�ુલ ક� ગોપી બોલે ...........

જય કનૈયા લાલક�

કદમક�ર� ડાળો બોલે ............

જય કનૈયા લાલક�

ભક્તોકો આનંદ ભયો ............

જય કનૈયા લાલક�

કબીર મં�દર પ્રગટ ભયો .......

જય કનૈયા લાલક�





ૐ
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અનંત � ૂર



625. મ�રુ ામાં ખેલ ખેલી આવ્યા
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ૐ





અનંત � ૂર



626. દ� ખ તેર� સંસારક� હાલત





























ૐ



677



અનંત � ૂર



627. બંધન માયાના છોડાવ
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ૐ





અનંત � ૂર



628. માર� �ંડુ � સ્વીકારો મહારાજ ર�

 


























ૐ
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અનંત � ૂર



629. મોકો કહાં �ૂંઢ� ર� બંદ�
રાગ – િન�ુણ
ર્ વસંત


ૂ � ર� બંદ�, મ� તો તેર� પાસ મ�
મોકો કહા �ંઢ
ના તીરથ મ�, ના � ૂરત મ�, ના એકાંત િનવાસ મ�
ના મં�દર મ�, ના મસ્�દ મ�, ના કાવે ક� લાસ મ� .....

૧

ના મ� જપ મ�, ના તપ મ�, ના મ� વ્રત ઉપવાસ મ�
ના મ� કમર્કાંડ મ� રહતા, ના મ� યોગ સન્યાસ મ� ....... ૨
ના�હ� પ્રાણ મ�, ના�હ� િપ�ડ મ�, ના બ્રહ્માંડ આકાશ મ�
ના મ� િત્ર�ુટ ભંવર �ુફા મ�, સાફ �ાંસ� ક� �ાંસ મ� ..... ૩
ખો� હોવે �ુરંત િમલ ��, પલ ભર ક� તલાશ મ�
કહ�ત કબીર �ુનો ભાઈ સાધો, મ� તો � ં ૂ િવ�ાસ મ� ...... ૪

680



ૐ





અનંત � ૂર



630. મને �ાં શોધી રહ્યો મનવા ર�
રાગ – િન�ુણ
ર્ વસંત, અક�લી ધમાર


મને �ાં શોધી રહ્યો મનવા ર� , �ુ ં તો તાર� �દર �ં
ન મ� તીરથ ક� � ૂરતમાં, ન મ� એકાંતમાં ર�
ન મ� તને મં�દર, મસ્�દમાં, ન મ� કાબા-ક� લાશમાં ર� ... ૧
ન મ� જપ તપમાં , ન મ� વ્રત-ઉપવાસમાં
ન મ� તને કમર્કાંડમાં, ન મ� યોગ સન્યાસ માં ............. ૨
ન મ� પ્રાણ ક� િપ�ડમાં, ન મ� આકાશ-બ્રહ્માંડમાં
ન મ� તને ભંવર-�ુફામાં, �ુ ં તો દર� ક �ાસૌ – �ાસમાં .... ૩
સાચા સત�ુ�માં મ�, પલભરની વારમાં
કહ�ત કબીર �ુનો ભાઈ સા�ુ, �ુ ં તો મ� િવ�ાસમાં .......... ૪
(આસ્થામાં)



ૐ
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અનંત � ૂર



ુ
631. મ� તો �લસી
રોપ્યાં ર� જમણાં હાથમાં
રાગ – ધોળ
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ૐ





અનંત � ૂર



632. રામનામ મ�હમા
રાગ – પાલવડો



  


















ૐ
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અનંત � ૂર



633. ��ુ � નહ� � ૂ� ુ તમને
રાગ – સ્વજનની ભેટ � દ� તો
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ૐ












અનંત � ૂર



634. મોરલી � ુ દ� ને હમાર�
રાગ – ગરબી


મોરલી �ુ દ� ને હમાર�, રાધે પ્યાર� મોરલી � ુ દ� ને હમાર�

નહ� ર� સોનેક� નહ� ર� �પેક�,
લી�ુડા વાંસની પેર� .........

૧


સેજ પલંગ પર મોરલી ઢળ� હતી,
લીધી ર� હોઈ તો દ� ને ........

૨


�દા
ંૃ તે વનની �ુંજ ગલીનમ�,
ગાયો ચાર� લા�ુ તાર� ........

૩


જલ જ�ુના જલ ભરવાને �તા,
ગાગર ભર� લા�ુ તાર� ......... ૪

ભલે મળ્યા મહ�તા નરસ�યાનાં સ્વામી,
સોળસે ગોપીઓની ટોળ� ....... ૫



ૐ
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અનંત � ૂર



635. �ગો ર� ગોિવ�દા તમે, �ગો હ�ર ર�
રાગ – �બલાવલ

�ગો ગોિવ�દા તમે, �ગો હ�ર ર�
�ુમ �ગો તો સબ લોક �ગે, મ�ુર પ્રભાત રં ગ ભર� ર� ..........

ટ�ક

�ૃષ્ણ �ૃષ્ણ કહ� ગ્વાલ બોલત હ�, દોનો નૈન અિત િન�દ્રા ભર�
પહ�રો ર� વાઘા કમર કસી બાંધો ર� , ઉઠો મેર� લાલ પ્રભાત ભઈ .. ૧
િશર પર વૈર� કંસ બસત હ�, માતા જશોદા �ગણે ખડ�
�ુરદાસ પ્ર�ુ �ુમ્હાર� િમલનકો ર� , મોહન �ુરલી �ુખ પર ધર� ...

686



ૐ



૨



અનંત � ૂર



636. દાતણ કરો ર� હો લાડ�લા
રાગ – મંગલા આરતી


દાતણ કરો ર� હો લાડ�લાર� તમે �ુંવર કનૈયા;
હાર� કાન� રત્નજ�ડત ચોક� બની
હની હાં હાં ર� બેઠ� દો�ુ ં ર� ભાઈ ... ટ�ક

લ�બ ક� દાતણ મોડ ક�જશોદા લઇ આવે;
હાર� કાન� કમલનયન �ુખ ધોઈ ક�
હની હાં હાં ર� પીછે પા� પખાલે .... ૧

ક�સર� િતલક બનાઈ ક�પહ�રાઈ ર� માલા;
હાર� કાન� લેત જશોદા ઓવારણા
હની હાં હાં ર� નીરખી નંદલાલા .... ૨

�ુદર
ં લોલ કપોલ ક�શોભા વરણી ન �ઈ;
હાર� કાન� કરત મંગલા આરતી
હની હાં હાં ર� માધવ બલ �યે ... ૩



ૐ
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અનંત � ૂર



637. મેર� ભાવના


સ�્ �ુ�ુ શ્રોિત્રય બ્રહ્મિનષ્ઠપદ-સેવાથી �ુદ્ધ જ્ઞાન થશે;
અવર ઉપાસન કો�ટ કરો પણશ્રીહ�રથી ન�હ હ�ત થશે.
(એ દ� શી)
�જસને રાગદ્વેષકામા�દક �તેસબ જગ �ન �લયા
સબ �વ�કો મોક્ષમાગર્કા િનઃસ્� ૃહ હોઉપદ� શ �દયા;
�ુદ્ધ વીર �જન હ�ર હર બ્રહ્માયા ઉસકો સ્વાધીન કહો
ભ�ક્ત ભાવસ� પ્રે�રત હો યહ�ચ� ઉસીમ� લીન રહો.

૧


િવષય�ક� આશા ન�હ �જનક�સામ્યભાવ ધન રખતે હ�
િનજ પરક� �હત સાધનમ� જોિનશ�દન તત્પર રહતે હ�;
સ્વાથર્ત્યાગક� ક�ઠન તપસ્યા�બના ખેદ જો કરતે હ�
ઐસે જ્ઞાની સા�ુ જગતક��ુઃખસ� ૂહકો હરતે હ�.

૨


રહ� સદા સત્સંગ ઉન્હ�કાધ્યાન ઉન્હ�કા િનત્ય રહ�
ઉનહ� �સી ચયાર્મ� યહ�ચ� સદા અ�ુરક્ત રહ�;
નહ� સતા� ક�સી �વકો�ૂઠ કભી ન�હ કહા ક�ંુ 
પરધન વિનતા પર ન �ુભા�સંતોષા� ૃત િપયા ક�ંુ .

૩


�કસી પર ક્રોધ ક�ંુ 
અહંકારકા ભાવ ન રક�નહ�
ઁૂ
દ� ખ �ૂસર�ક� બઢતીકોકભી ન ઈષાર્-ભાવ ધ�ંુ ;
રહ� ભાવના ઐસી મેર�સરલ સત્ય વ્યવહાર ક�ંુ 
બને જહાંતક ઈસ �વનમ�ઔર�કા ઉપકાર ક�ંુ .

૪


મૈત્રીભાવ જગતમ� મેરાસબ �વ�સે િનત્ય રહ�
દ�ન-�ુઃખી �વ�પર મેર�ઊરસે ક�ુણા�ોત બહ�;
�ુ�ન-�ર-�ુમાગર્રત� પરક્ષોભ નહ� �ુઝકો આવે
સામ્યભાવ રક� ઁ ૂ મ� ઉન પરઐસી પ�રણિત હો �વે.

૫
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�ુણી જન�કો દ� ખ �દયમ�મેર� પ્રેમ ઉમડ આવે
બને જહાંતક ઉનક� સેવાકરક� યહ મન �ુખ પાવે;
હ�� નહ� �ૃતઘ્ન કભી મ�દ્રોહ ન મેર� ઉર આવે
�ુણ-ગ્રહણકા ભાવ રહ� િનત�ૃ�ષ્ટ ન દોષ�પર �વે.

૬


કોઈ �ુરા કહો યા અચ્છાલ�મી આવે યા �વે
લાખ� વષ�તક �� યા � ૃત્�ુ આજ હ� આ �વે;
અથવા કોઈ ક� સા હ� ભયયા લાલચ દ� ને આવે
તો ભી ન્યાયમાગર્સે મેરાકભી ન પદ �ડગને પાવે.

૭


હોકર �ુખમ� મગ્ન ન �લે�ુઃખમ� કભી ન ઘબરાવે
પવર્ત નદ� સ્મશાન ભયાનકઅટવીસે ન�હ ભય ખાવે;
રહ� અડોલ અકંપ િનરન્તરયહ મન �ૃઢતર બન �વે
ઈષ્ટિવયોગ-અિનષ્ટયોગમ�સહનશીલતા �દખલાવે.

૮


�ુખી રહ� સબ �વ જગતક�કોઈ કભી ન ઘબરાવે
વૈર પાપ-અ�ભમાન છોડ જગિનત્ય નયે મંગલ ગાવે;
ઘર ઘર ચચાર્ રહ� ધમર્ક��ુષ્�ૃત �ુષ્કર હો �વ�
જ્ઞાનચ�રત ઉ�ત કર અપનામ�ુજ જન્મફલ સબ પાવ�. ૯

ઈિત-ભીિત વ્યાપે ન�હ જગમ�� ૃ�ષ્ટ સમય પર �આ
કર� 
ુ
ધમર્િનષ્ઠ હોકર રા� ભીન્યાય પ્ર�કા �કયા કર� ;
રોગ-મર�-�ુ�ભ�ક્ષ ન ફ� લેપ્ર� શાંિતસે �જયા કર� 
પરમ અ�હ�સા-ધમર્ જગતમ�ફ� લ સવર્ �હત �કયા કર� .

૧૦


ફ� લે પ્રેમ પરસ્પર જગમ�મોહ �ૂર પર રહા કર� 
અિપ્રય-ક�ુક-કઠોર-શબ્દ ન�હકોઈ �ુખસે કહા કર� ;
બનકર સબ �ુગ-વીર�દયસેદ� શો�િતરત રહા કર� 
વસ્�ુસ્વ�પ િવચાર �ુશીસેસબ �ુઃખ-સંકટ સહા કર� .



ૐ
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638. ક� વલ્યબીજ �ંુ ?
(તોટક છંદ)

યમિનયમ સંયમ આપ �કયો.
�ુિન ત્યાગ �બરાગ અથાગ લહ્યો;
વનવાસ �લયો �ુખ મૌન રહ્યો,
�ૃઢ આસન પદ્મ લગાય �દયો.

૧

મનપૌન-િનરોધ સ્વબોધ �કયો,
હઠજોગ પ્રયોગ �ુ તાર ભયો;
જપ ભેદ જપે તપ ત્ય��હ તપે.
ઉરસ��હ ઉદાસી લ�હ સબપ�.

૨

સબ શા�ન ક� નય ધાર� �હયે,
મત મંડન ખંડન ભેદ �લયે;
વહ સાધન બાર અનંત �કયો,
તદિપ ક� હાથ હ�ુ ન પય�.

૩

અબ �� ન �બચારત હ� મનસ�,
ક� ઔર રહા ઉન સાધનસ� ?
�બન સ�્ �ુ�ુ કોય ન ભેદ લહ�,
�ુખ આગલ હ� કહ બાત કહ� ?
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ુ ક�,
ક�ુના હમ પાવત હ� �મ
ુ ુ ગમક�;
વહ બાત રહ� �ુ��
પલમ� પ્રગટ� �ુખ આગલસ�,
જબ સ�્ �ુ�ુચનર્ �ુપ્રેમ બસ�.

૫

તનસ�, મનસ�, ધનસ�, સબસ�,
�ુ�ુદ�વક� આન સ્વ-આત્મ બસ�;
તબ કારજ િસદ્ધ બને અપનો,
રસ અ� ૃત પાવ�હ પ્રેમ ઘનો.

૬

વહ સત્ય �ુધા દરશાવ�હ�ગે,
ુ હ� દગસ� િમલહ�;
ચ�ુરાં�લ
રસ દ� વ િનરં જન કો િપવહ�,
ગ�હ જોગ �ુગો�ુગ સો �વહ�.

૭

પરપ્રેમપ્રવાહ બઢ� પ્ર�ુસ�,
સબ આગમ ભેદ �ુઉર બસ�;
વહ ક�વલકો બીજ ગ્યાિન કહ�,
િનજકો અ�ુભૌ બતલાઈ �દયે.

૮
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639. ક્ષમાપના
હ� ભગવાન ! �ુ ં બ�ુ � ૂલી ગયો, મ� તમારાં અ� ૂલ્ય વચનને લક્ષમાં લીધાં નહ�.
તમારા કહ�લાં અ�ુપમ તત્વનો મ� િવચાર કય� નહ�. તમારા પ્રણીત કર� લા ઉ�મ
શીલને સેવ્�ુ ં નહ�. તમારાં કહ�લાં દયા, શાંિત, ક્ષમા અને પિવત્રતા મ� ઓળખ્યાં
નહ�. હ� ભગવાન ! �ુ ં � ૂલ્યો, આથડ�ો, રઝળ્યો અને અનંત સંસારની િવટમ્બનામાં
પડ�ો �ં. �ુ ં પાપી �ં. �ુ ં બ�ુ મદોન્મ� અને કમર્રજથી કર�ને મ�લન �ં. હ�
પરમાત્મા ! તમારાં કહ�લાં તત્ત્વ િવના મારો મોક્ષ નથી. �ુ ં િનરં તર પ્રપંચમાં
પડ�ો �ં. અજ્ઞાનથી �ધ થયો �ં. મારામાં િવવેકશ�ક્ત નથી અને �ુ ં � ૂઢ �ં, �ુ ં
િનરાિશ્રત �ં, અનાથ �ં. િનરાગી પરમાત્મા ! �ુ ં હવે તમા�ંુ , તમારા ધમર્� ુ ં અને
તમારા �ુિન�ુ ં શરણ ગ્ર�ુ ં �ં. મારા અપરાધ ક્ષય થઈ �ુ ં તે સવ� પાપથી �ુક્ત
થ� એ માર� અ�ભલાષા છે . આગળ કર� લાં પાપોનો �ુ ં હવે પ�ા�ાપ ક�ંુ �ં. �મ
�મ �ુ ં � ૂ�મ િવચારથી �ડો ઊત�ંુ �ં, તેમ તેમ તમારા તત્વનાં ચમત્કારો મારા
સ્વ�પનો પ્રકાશ કર� છે . તમે િનરાગી, િનિવ�કાર�, સ�ચ્ચદાનંદસ્વ�પ, સહ�નંદ�,
અનંતજ્ઞાની, અનંતદશ� અને ત્રૈલો�પ્રકાશક છો. �ુ ં માત્ર મારા �હતને અથ�
તમાર� સાક્ષીએ ક્ષમા ચા�ુ ં �ં. એક પળ પણ તમારાં કહ�લાં તત્વની શંકા ન થાય,
તમારા કહ�લા રસ્તામાં અહોરાત્ર �ુ ં ર�,ુ ં એ જ માર� આકાંક્ષા અને � ૃિ� થાઓ !
હ� સવર્જ્ઞ ભગવાન ! તમને �ુ ં િવશેષ �ું ક�ુ ં ? તમારાથી કંઈ અ�ણ્�ું નથી.
માત્ર પ�ા�ાપથી �ુ ં કમર્જન્ય પાપની ક્ષમા ઈચ્�ં �ં.
ૐ શાંિતઃ શાંિતઃ શાંિતઃ
િવ.સં. ૧૯૪૧
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640. ભ�ક્તના છંદો (૧)
ૂ , અ�ખલ અ�ુપમ બ�ન
સહ�ત્મસ્વ�પ, ટાળો ભવ�પ
ુ ામી;
પ્ર�ુ િનષ્કામી, �તર�મી, અિવચળધામી હ� ! સ્વામી.
જય જય �જન�દ્ર, અ�ખલ અજ �દ્ર, જય �જનચંદ્ર હ� દ� વા;
�ુ ં શરણ તમાર� , આવ્યો દ્વાર� , ચઢજો વ્હાર� ક�ંુ સેવા;
�ુખશાંિતદાતા, પ્ર�ુ પ્રખ્યાતા, �દલના દાતા હ� સ્વામી.

૧

જય મંગળકાર�, બ�ુ ઉપકાર�, આશ તમાર� �દલ ધર�એ;
અભયપદ ચ�ુ ં �ં, કરગર� ક�ુ ં �ં, શરણે ર�ુ ં �ં સ્�ુિત કર�એ;
આ લક્ષચોરાસી ખાણજ ખાસી, જ� �ં ત્રાસી હ� સ્વામી.

૨

નવ જોશો કદાિપ, દોષો તથાિપ, �ુમિત કાપી હ� ભ્રાતા;
�ુ�ક્તપદ દાતા, પ્ર�ુખ મનાતા, સન્મિત દાતા હ� ત્રાતા;
�ૃિતઓ નવ જોશો અિતશય દોષો સઘળા ખોશો હ� સ્વામી.

૩

�ુ ં પામર પ્રાણી�ુ ં �ુઃખ �ણી, �તર આણીને તારો;
ઘર ધંધાઘાણી િશર લઈ તાણી, ભટ�ો ખાણી ભવ ખારો;
મને રસ્તે ચડાવો, કદ� ન ડગાવો, �ચ� રખાવો �ુઃખવામી.

૪

ઉ�મ ગિત આપો, સ�્ ધમર્ સ્થાપો, �ક�લ્વષ કાપો હાથ ગ્રહ�;
પ્રકાશે પ્રતાપો, અ�ખલ અમાપો, ભવ�ુઃખ કાપો નાથ સહ�;
અવનીમાં તમારો સૌથી સારો � �ુભ ધારો �ુખધામી.



ૐ

૫



693



અનંત � ૂર



641. ભ�ક્તના છંદો (૨)
જય જગતત્રાતા, જગતભ્રાતા, જન્મ હર જગદ��રા,
�ુખ સવર્ કારણ, ધમર્ધારણ, ધીર વીર મહ��રા;
અિત કમર્ કંદન, �ચ� ચંદન, ચરણ કમળે �ચ� ધ�ં
સહ�ત્મ�પી સેવ્ય �ુ�ુને વંદના િવિધએ ક�ં.

૧

આનંદસાગર-ચંદ્ર, નાગર-�દ
ંૃ શ્રી �ુખકંદ છો;
ભવ ફંદ હારક, છંદ ધારક, સવર્ સ�્ �ુણ ચંદ્ર છો;
�ુખકાર છો, ભવપાર નહ� કંઈ સાર, �ચ�માં �ુ ં ધ�ંુ .

૨

િવકરાળ આ ક�ળકાળ ક�ર�, ફાળથી ભય પામતો;
�ુ�ુ ચરણ ક�રા શરણ આવ્યો, �ચ�માં િવશ્રામતો;
�ુ�ુ � ૂરણ પ્રેમી કર ધર� િશર, એમ આશા આચ�ં.

૩

કર� કોપ ચાર કષાય બાંધે, બંધ આશા પાશનો;
અિત માર માર� માર તેમાં, કામની અ�ભલાષનો;
છો િનિવ�કાર� પાસ રાખો, ભ�ક્ત �ુ ં �દલમાં ધ�ં.

૪

િનજ ધામ ચંચળ, િવ� ચંચળ, �ચ� ચંચળ સવર્થી;
�હત િમત્ર ને �ુકલત્ર ચંચળ, �ય �ું �ુખથી કથી;
�સ્થર એક સ�્ �ુ�ુ દ� વ છો, એ ટ�ક �તર આદ�ંુ .

૫

ભવ મંડપે કર� પ્રીત, માયાસેજ �ુદર
ં પાથર�;
ત્યાં િનત્ય � ૂતો ગાઢ િનદ્રા, મોહની અિત આચર�;
�ગ્રત કર� �ુ�ુ રાજચંદ્ર,� બોધદાન ક�ુ� શ�ુ.

૬

જયકાર શ્રી �ુ�ુદ�વનો, જન જગતમાંહ� ગ�વજો;
�ુભ ભક્તના � ધમર્, તે અિત પ્રેમ સાથ બ�વજો;
�ુ�ુ ધમર્ધારક, કમર્વારક, ધ્યાનમાં િનત્યે ધ�ંુ .
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642. ભ�ક્તના છંદો (૩)
દયા� દ�નાનાથ અજ્ઞાનહાર�, ખરા �ચ�થી ધ્યાનમાંહ� િવહાર�;
ઘણા િશષ્યના આપ સંતાપહાર�, �ુ�ુ રાજચંદ્ર ગ્રહો બાંહ્ય માર�.

૧

કય� ક્રોધ તો ક્રોધને મારવાને, ધય� લોભ તો ધ્યાનને ધારવાને;
મહા મોહહાર� િન�નંદધાર�, �ુ�ુ રાજચંદ્ર ગ્રહો બાંહ્ય માર�.

૨

સદાિનિવ�કાર� મહા બ્રહ્મચાર�, ન પ્હ�ચે સ્�ુિતમાં મિત કાંઈ માર�;
િનરાધાર આ બાલ માટ� િવચાર�, �ુ�ુ રાજચંદ્ર ગ્રહો બાંહ્ય માર�.

૩

કદ� નાથ સા�ું ન જોશો અમારા, તથાિપ અમે છ�એ સદાયે તમારા;
હવે આપ ઓ બાપ ! તારો િવચાર�, �ુ�ુ રાજચંદ્ર ગ્રહો બાંહ્ય માર�.

૪

ક્ષમા, ધૈયર્, ઔદાયર્ના જન્મિસ�� ુ ! સદાલોકથી દ�નના આપ બં�;ુ
ન શ�ક્ત કશા કામમાં�હ અમાર�, �ુ�ુ રાજચંદ્ર ગ્રહો બાંહ્ય માર�.

૫

�ુણી જ્ઞાનવંતા િવવેક� િવચારો, મને આશરો એક ભાવે તમારો;
દયા� હવે પ્રાથર્ના લ્યો અમાર�, �ુ�ુ રાજચંદ્ર ગ્રહો બાંહ્ય માર�.
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643. ભ�ક્તના છંદો (૪)
(જડ�ુ�દ્ધ �વ સંત િવના �ુદ્ધ મારગ કોણ બતાવે ? એ દ� શી)

અહો ! રાજચંદ્ર દ� વ, રાત �દવસ મને રહ�જો રટણ તમા�ંુ ,
�ુમે પિતતપાવન છો સ્વામી,
�ુ ં તો લોભી લંપટ ને કામી,
તે તો �ણો છો �તર�મી. અહો ! રાજ .....

૧

નથી જપ તપ સાધન કાંઈ ક�ુ,�
નથી ચરણકમળમાં �ચ� ધ�ુ,�
મન ર� ટ તણી પેર� �ય ફ�ુ.� અહો ! રાજ .....

૨

મને મોહકટક લાગ્�ું �ઠ�ં ૂ ,
િનત્ય ઘેર�ને �ુજને �ટં ૂ � ,
તમે છોડાવો પ્ર�ુ તો �ટ�.

અહો ! રાજ .....

૩

અહો ! ભા�ુ સમાન પ્રગટ મ�ણ,
મારા અનંત દોષ કાઢો ધણી,
ક્ષણ �ૃ�ષ્ટ કરો �ુજ રં ક ભણી. અહો ! રાજ .....

૪

પ્ર�ુ ક�ુણાસાગર આપ અહો !
�ુજ પામરની પ્ર�ુ બાંહ્ય ગ્રહો,
�ુમ સેવા �ુને સદાય રહો. અહો ! રાજ .....

૫

જ્ઞાન દશર્ન ચરણ ક્ષાયક �ણી,
પ્ર�ુ સહજ સ્વભાવ પ્રગટ મ�ણ,
આપો મને દ� વ હો રં ક ગણી. અહો ! રાજ .....
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�દવ્ય જ્ઞાન કળા પ્ર�ુ અકળ અહો !
�ુજ પામરથી ન કળાય અહો !
�ુમ �ુદ્રા દ� ખી પ્રતીત ભયો. અહો ! રાજ .....

૭

�ુમે મોક્ષમાગર્ ઉ�વળ �કયો,
�ુળ મતાગ્રહા�દ છે દ �દયો,
અહો ! ભવ્યને કારણ દ� હ �લયો. અહો ! રાજ .....

૮

અહો ! િવષય કષાય અભાવ �કયો,
પ્ર�ુ સહજ સ્વભાવે ધમર્ �લયો,
િનરઉપાિધપદ સહજ ગ્રહ્યો. અહો ! રાજ .....

૯

પરમ શીતળ અનંત દયા �ુમમ�,
પ્ર�ુ સ્યા�્ વાદશૈલી �ુમ ઘટમ�,
�ુજ ચરણકમળ સેવા દ્યો �ુજને. અહો ! રાજ .....

૧૦

�ુમ જ્ઞાનકળા અખંડ પ્રગટ�,
�ુ ં પામર �ુણ �ું ક�ુ ં કથી ?
�ન શૈલી પા�ું �ુ ં �ુમ થક�. અહો ! રાજ .....

૧૧

પ્ર�ુ ચાર ગિતમાં �ુ ં ભટકયો,
હવે સ્વામી �ુજ ચરણે આવ્યો,
�ુનદાસ �ુલામ છે �ુમ �યો. અહો ! રાજ .....
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શ્રી રાજચંદ્ર પરમ�ૃપા�, હ� પ્ર�ુ નમીએ અમે
આવ્યા અમે તો �ગણે, તમે મોક્ષપંથ બતાવજો
ભ્રમણા બધીયે ટાળજો, સંસારથી ઉદ્ધારજો.

૧

અગમપંથી યોગી અમને, શ્રી ચરણમાં રાખજો
ઝાકળસમા આ �વનમાં,પદ્મમાસને �બરાજજો.

૨

પ્રાકટ� � ૃથ્વી પર તમા�ં, �ુનમચંદ્ર સ�ુ ં દ�સે,
અજ્ઞાનીના �તર મહ�, તમે જ્ઞાન �યોત જગાવજો.

૩

ભ�ક્તતણા પંથે પ્ર�ુ, પગલાં સદા મંડાવજો,
�ુ�ક્તના મંગલ મહાદ્વાર� , પ્ર�ુ પહ�ચાડજો.

૪

સામાન્ય �પ ધર� પ્ર�ુ, તમે � ૃથ્વી પર િવચયાર્ અહો !
ુ ુ ક�રા પ્રાણ છો.
પ્રત્યક્ષ છો પરમાત્મા ! �ુ��

૫

�દનરાત અગ�ણત � ૂલ કરતાં, િવષય રસમાં મહાલતાં,
ક્ષમાના સાગર પ્ર�ુ, તમે, બાળ ગણીને અપનાવજો.

૬

બ્રહ્મચાર�� પ્ર�ુશ્રી, �ૃપાની વષાર્ કરો,
શીલા સમા �વન અમારાં,� ૂજનીય બનાવજો.

૭

�તે �ૃપા� �ૃપા કર�, િનજ �પમાંહ� સમાવજો,
સવ��ર�ના કો�ટ વંદન, ભાવથી સ્વીકારજો.
-મા સવ��ર�
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644. શ્રી સ�્ ��ુ ુ ભ�ક્ત રહસ્ય
(નાદબ્રહ્મ � ૃષ્ઠ-૬૦૪)

હ� પ્ર�ુ! હ� પ્ર�ુ! �ુ ં ક�,ુ ં દ�નાનાથ દયાળ;
�ુ ં તો દોષ અનંત�ુ,ં ભાજન �ં ક�ુણાળ …......

૧

�ુદ્ધ ભાવ �ુજમાં નથી, નથી સવર્ � ુજ �પ;
નથી લ�ુતા ક� દ�નતા, �ુ ં ક�ુ ં પરમસ્વ�પ ...…

૨

નથી આજ્ઞા �ુ�ુદ�વની, અચળ કર� ઉરમાં�હ;
આપતણો િવ�ાસ �ૃઢ, ને પરમાદર નાં�હ ....…

૩

જોગ નથી સતસંગનો, નથી સ�સે
્ વા વા જોગ;
ક�વળ અપર્ણતા નથી, નથી આશ્રય અ�ુયોગ …

૪

�ુ ં પામર �ું કર� શ�ું, એવો નથી િવવેક;
ચરણ શરણ ધીરજ નથી, મરણ �ુધીની છે ક …

૫

અ�ચ�ત્ય � ુજ માહાત્મ્યનો, નથી પ્ર��લ્લત ભાવ;
�શ ન એક� સ્નેહનો, ન મળે પરમ પ્રભાવ ..…

૬

અચળ�પ આસ�ક્ત ન�હ, નહ� િવરહનો તાપ;
કથા અલભ્ય � ુજ પ્રેમની, ન�હ તેનો પ�રતાપ … ૭
ભ�ક્તમાગર્ પ્રવેશ ન�હ, નહ� ભજન �ૃઢ ભાન;
સમજ નહ� િનજ ધમર્ની, ન�હ �ુભ દ� શે સ્થાન … ૮
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કાળ દોષ કળ�થી થયો, ન�હ મયાર્દા ધમર્;
તોયે ન�હ વ્યા�ુળતા, �ુઓ પ્ર�ુ �ુજ કમર્ ...…

૯

સેવાને પ્રિત�ુળ �, તે બંધન નથી ત્યાગ;
દ� હ�� દ્રય માને નહ�, કર� બાહ્ય પર રાગ …........

૧૦

� ુજ િવયોગ સ્�રતો નથી, વચન નયન યમ નાં�હ;
ન�હ ઉદાસ અનભક્તથી, તેમ �ૃહા�દક માં�હ …

૧૧

અહંભાવથી ર�હત ન�હ, સ્વધમર્ સંચય નાં�હ;
નથી િન� ૃિત િનમર્ળપણે, અન્ય ધમર્ની કાંઈ …

૧૨

એમ અનંત પ્રકારથી, સાધન ર�હત �ુ ં ય;
નહ� એક સ�્ �ુણ પણ, �ુખ બતા�ું �ુ ં ય ? …

૧૩

ક�વળ ક�ુણા� ૂિત� છો, દ�નબં� ુ દ�નાનાથ;
પાપી પરમ અનાથ �ં, ગ્રહો પ્ર�ુ� હાથ …....

૧૪

અનંત કાળથી આથડ�ો, િવના ભાન ભગવાન;
સેવ્યા ન�હ �ુ�ુ સંતને, � ૂ�ું ન�હ અ�ભમાન …

૧૫

સંતચરણ આશ્રમ િવના, સાધન કયાર્ અનેક;
પાર ન તેથી પાિમયો, ઉગ્યો ન �શ િવવેક …
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સ�ુ સાધન બંધન થયા, રહ્યો ન કોઈ ઉપાય;
સ�સાધન
સમ�યો નહ�, ત્યાં બંધન �ું �ય ? … ૧૭
્
પ્ર�ુ પ્ર�ુ લય લાગી નહ�, પડ�ો ન સ�્ �ુ�ુ પાર
દ�ઠા ન�હ િનજ દોષ તો, તર�એ કોણ ઉપાય ? … ૧૮
અધમાધમ અિધકો પિતત, સકળ જગતમાં �ુ ં ય ?
એ િન�ય આવ્યા િવના, સાધન કરશે �ું ય ? …

૧૯

પડ� પડ� �ુજ પદ પંક�, ફર� ફર� મા�ું એ જ;
સ�્ �ુ�ુ સંત સ્વ�પ � ુજ, એ �ૃઢતા કર� દ� જ …
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645. અ� ૂલ્ય તત્વિવચાર
(નાદબ્રહ્મ � ૃષ્ઠ-૬૦૯)

બ�ુ �ુણ્યક�રા �ુજથી,
ં
�ુભ દ� હ માનવનો મળ્યો,
તોયે અર� ! ભવચક્રનો �ટો, ન�હ એ�ે ટળ્યો,
�ુખ પ્રાપ્ત કરતાં �ુખ ટળે છે , લેશ એ લક્ષે લહો,
ક્ષણ ક્ષણ ભયંકર ભાવમરણે, કાં અહો રાચી રહો ?

૧

લ�મી અને અિધકાર વધતાં, �ુ ં વધ્�ુ ં તે તો કહો ?
�ુ ં �ુ�ુંબ ક� પ�રવારથી, વધવાપ�ુ ં એ નય ગ્રહો;
વધવાપ�ુ ં સંસાર�ુ,ં નરદ� હને હાર� જવો,
એનો િવચાર નહ� અહોહો ! એક પળ તમને હવો !!!

૨

િનદ�ષ �ુખ િનદ�ષ આનંદ, લ્યો ગમે ત્યાંથી ભલે,
એ �દવ્ય શ�ક્તમાન �થી, જ�ર�
ં થી નીકળે ;
પરવસ્�ુમાં ન�હ �ઝ
ં ૂ વો, એની દયા �ુજને રહ�,
એ ત્યાગવા િસદ્ધાંત ક�, પ�ા� ્ �ુ:ખ તે �ુખ નહ�.

૩

�ુ ં કોણ �ં ? �ાંથી થયો ? �ું સ્વ�પ છે મા�ંુ ખ�ંુ ?
કોના સંબધ
ં ે વળગણા છે ? રા�ું ક� એ પરહ�ંુ ?
એના િવચાર િવવેક� ૂવર્ક, શાંત ભાવે જો કયાર્,
તો સવર્ આ�ત્મકજ્ઞાનનાં, િસદ્ધાંત-તત્વ અ�ુભવ્યાં.
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તે પ્રાપ્ત કરવા વચન કો�ુ ં સત્ય ક�વળ માન�ુ?ં
િનદ�ષ નર�ુ ં કથન માનો, ‘તેહ’ �ણે અ�ુભવ્�ુ;ં
ર� ! આત્મ તારો આત્મ તારો ! શીઘ્ર એને ઓળખો,
સવાર્ત્મમાં સમદ્ર�ષ્ટ દ્યો, આ વચનને �દયે લખો. ૫

646. આટલો સંદ�શો મારા સ�્ ��ુ ને કહ�જો
રાગ – ધોળ, વેદ �ુરાણ

આટલો સંદ�શો મારા સ�્ �ુ�ને કહ�જો, સેવકના ��દયામાં રહ�જો
કાયાના દ� વળ અમને કાચા ર� લાગે, તેનો ભરોસો અમને દ� જો .... ટ�ક
કાયા પડશેને હંસા �ાં જઇ સમાશે, તે ઘર બતલાવી અમને દ� જો
બ્રહ્મ સ્વ�પ માર� નજર� ના આવે, તેના તે દશર્ન અમને દ� જો ..... ૧
જન્મો જન્મ મારા ��દયામાં રહ�જો, એવી તે � ૃિ� અમને દ� જો
ધમર્દાસની અર� �ુણો ર� ગોસાઇ, ભ�ક્તને �ુ�ક્ત અમને દ� જો .... ૨
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647. સ�્ ��ુ ુ સંત કબીર, પાયે લા�ંુ


સ�્ �ુ�ુ સંત કબીર, પાયે લા�ુ,ં સ�્ �ુ�ુ સંત કબીર
અ�ુધ �વડો મારો, માયામાં ફસાયો,
લખ ચોરાસી યોનીમાં અટવાયો,
ઉગારો દ�નાનાથ �ુ�ુ મારા ... સ�્ �ુ�ુ સંત કબીર
જો� છો� ને ભે�ુ, કોઈ નથી મા�ંુ ,
ભજન િવના �વન એળે ગ�ું મા�ંુ ,
આપો ભ�ક્ત�ુ ં જ્ઞાન, �ુ�ુ મારા ... સ�્ �ુ�ુ સંત કબીર
�વન નૈયા માર� ડગમગ ડોલે,
ભક્તોનાં સ�્ �ુ�ુ કબીર �ૃપા કરો,
ઉતારો ભવજળ પાર, �ુ�ુ મારા ... સ�્ �ુ�ુ સંત કબીર
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648. સ્વજનની ભેટ � દ� તો


સ્વજનની ભેટ � દ� તોઅચાનક �ંટવી લેતો
િનયમ પ્ર�ુ આકરો તારોજગતને લાગતો ખારો .............

૧



મરણ િશક્ષા ધર� સૌનેચેતજો આ �વનમાં તમે
અમર કોઈ નથી જગમાંછટકશે કોઈ િનયમે ના .............

૨



�ણા�ુબધ
ં છે સઘળાછોડજો સ્વાથર્ ના ઝઘડા
�વનમાં � મળ્યા તેનેપ્રેમથી સાચવી લેજો ................... ૩


�ુભાિશષ સૌની તો લેજોઠાર�ને આજ ઠર� �જો
સવ��ર� સાંભળ� લેજોમરણ ને િમત્ર કર� લેજો ............... ૪


649. સત્યનામ સ�્ ��ુ ુ કબીર હ� પ્યાર�
રાગ – સોરં ગી

�ર� સત્યનામ સ�્ �ુ�ુ કબીર હ� પ્યાર�
�ર� હ� નાથ સ�્ �ુ�ુ મ� શરણ �ુમ્હાર�
�ર� પ્ર�ુ તાર� દ્વાર� આવ્યો એ આત્મા, એને શાંિત આપો હ� પરમાત્મા
�ર� આજ અમે કર�એ છે તાર� પ્રાથર્ના, શાંિત આપો હ� પરમાત્મા
...એ આત્માને
�ર� જન્મો જન્મનાં ફ�રા ટાળો, એને �ુ�ક્ત આપો હ� પરમાત્મા
�ર� એને માટ� ઉઘાડો મોક્ષની બાર�, શાંિત આપો હ� પરમાત્મા
...એ આત્માને
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650. પ્ર� ુ દ્વાર તમારા ખોલો ર�
પ્ર�ુ દ્વાર તમારા ખોલો ર� આવ્યો એક �ુણ્ય આત્મા
આ �ુિનયાની સગાઈ

એ તો પ્યારમાં પથરાઈ

એમાં આત્મા ગયો ભરમાઈ ર� . આવ્યો એક �ુણ્ય આત્મા

૧

આ ચાર� કોરની માયા તેમાં સઘળા ભેદ સમાયા
મન માનવનાં લોભાયા ર� ...... આવ્યો એક �ુણ્ય આત્મા

૨

આ કાયા �ુંભ છે કાચો સમજો તો એમાં ન રાચો,
પ્ર�ુ �ું છે એક જ સાચો ર� ...... આવ્યો એક �ુણ્ય આત્મા

૩

એણે સત્કમર્ કંઈ ક�ધાં એણે �ુઃખ સહન કર� લીધાં,
તારા નામનાં અ� ૃત પીધાં ર� .. આવ્યો એક �ુણ્ય આત્મા

૪

લીધી તારા નામની માળા હ�યે ભ�લે છે લ છોગાળા
ઓ �ગ�રધાર� ગોપાલા ર� ....... આવ્યો એક �ુણ્ય આત્મા

૫

તારા હાથે છે � ૂજ નૈયા તને �ુકા�ુ તરવૈયા
તમે આવોને રખવૈયા ર� ........ આવ્યો એક �ુણ્ય આત્મા

૬

તમે વાર� આવો નાથ મારો પકડ� લેજો હાથ.
પછ� છો�ુ નહ� સંગાથ ર� ....... આવ્યો એક �ુણ્ય આત્મા

૭

આ અિવચળ ભા�ુ ચંદા એ તાર� લીલા ગોિવ�દા,
ઓ જશોદા�ના નંદા ર� ....... આવ્યો એક �ુણ્ય આત્મા

૮

પ્ર�ુ એ છે પ્રાથર્ના માર� આત્માને લેજો તાર�
તમે �ુણજો �ૃષ્ણ મોરાર� ર� .... આવ્યો એક �ુણ્ય આત્મા
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651. ભ�ક્ત કરતા �ટ� મારા પ્રાણ
(નાદબ્રહ્મ � ૃષ્ઠ-૫૯૯)

ભ�ક્ત કરતા �ટ� મારા પ્રાણ, પ્ર�ુ એ�ુ માં� ુ �ં.
રહ� જનમો જનમ તારો સાથ, પ્ર�ુ એ�ુ માં� ુ �ં.
તા�ંુ �ુખ�ું મનોહર જોયા ક�ંુ
રાત દહાડો ભજન તા�ંુ ગાયા ક�ંુ
રહ� �ત સમય તા�ંુ ધ્યાન .... પ્ર�ુ એ�ુ માં� ુ �ં
માર� આશા િનરાશા કરશો ન�હ�
મારા અવ�ુણ હ�યામાં ધરશો ન�હ�
�ાસે-�ાસે ર�ુ તા�ંુ નામ ..... પ્ર�ુ એ�ુ માં� ુ �ં
મારા પાપને તાપ સમાવી લેજો
તારા નં�ુને દાસ બનાવી દ� જો
દ� જો આવીને દશર્ન દાન .... પ્ર�ુ એ�ુ માં� ુ �ં
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652. હ� હ�ર તારા ચરણકમળમાં
હ� હ�ર તારા ચરણકમળમાં, પ્રાથર્ના આજ સ્વીકારજો
ભક્તબાળની અલખની યાત્રા, � ૂણર્પણે શણગારજો ... ટ� ક
દ� વી દ� વતા સાથી બનીને, મં�દર દ્વાર ઉઘાડજો
ભક્તબાળના બંધન સઘળા, હળવેથી હ�ર કાપજો .... ૧
મમત્વના સઘળા તારોને, હ� હ�ર ચરણે વાળજો
ભક્તબાળના રામકબીરના, મંત્રે કાયમ તારજો ......... ૨
સત્કમ� � કયાર્ હશે તે, �ુષ્પ�પે પથરાવજો
ભક્તબાળના �વનરથને, પરમ ધામમાં વાળજો ..... ૩
પ�રવારની �ચ�તા સઘળ�, �ચ�તનમાં પલટાવજો
ભક્તબાળની સવર્ � ૂલોને, હ� હ�ર ક્ષમા કરાવજો ....... ૪
સ્મરણ કરાવી રામનામ�ુ,ં �ુઃખ બધાયે ટાળજો
ભક્તબાળને પરમ શાંિત�ુ,ં ગંગા સ્નાન કરાવજો ..... ૫
�ુલ�ુ� કબીર ક�ણા કર�ને, કબીર વડલે ઠારજો
ભક્તબાળને રામના �ક�, રમાડ�ને વધાવજો ........... ૬
સવ��ર� કર જોડ� પ્રાથ�, પ્રણામ સૌના સ્વીકારજો
ભક્તબાળને ભક્ત�ુળમાં, ભ�ક્ત કરવા લાવજો ......... ૭

708



ૐ





અનંત � ૂર



653. પ્ર� ુ મારા િપતાને શાંિત ધર� દો
પ્ર�ુ મારા િપતાને શાંિત ધર� દો
મમતા ક�રા �ુળને કાપો, કલેશ બધાયે ટાળો
� ૂણર્ કર� દો, �ુક્ત કર� દો, ધન્ય કર� દો આ� ...... પ્ર�ુ મારા
ઈચ્છાઓ સઘળ� શાંત કર� દો, પ્રાથર્ના �ુણજો અમાર�
�વન એમ�ુ ં પ્રેરક બનજો, આિશષ વષ� સદાયે .....પ્ર�ુ મારા

654. પ્ર� ુ માર� માતને શાંિત ધર� દો
પ્ર�ુ માર� માતને શાંિત ધર� દો
મમતા ક�રા �ુળને કાપો, કલેશ બધાયે ટાળો
� ૂણર્ કર� દો, �ુક્ત કર� દો, ધન્ય કર� દો આ� .......પ્ર�ુ માર�
ઈચ્છાઓ સઘળ� શાંત કર� દો, પ્રાથર્ના �ુણજો અમાર�
�વન એમ�ુ ં પ્રેરક બનજો, આિશષ વષ� સદાયે .....પ્ર�ુ માર�
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655. હ� નાથ જોડ� (�જ�લ)
હ� નાથ જોડ� હાથ પાયે પ્રેમથી સ�ુ લાગીએ,
શર�ું મળે સા�ું તમા�ંુ એજ �દયથી માંગીએ,
� �વ આવ્યો આપ પાસે ચરણમાં અપનાવજો,
પરમાત્મા એ આત્માને શાંિત સાચી આપજો.

૧

વળ� કમર્નાં યોગે કર� � �ુળમાં એ અવતર� ,
ત્યાં � ૂણર્ પ્રેમે ઓ પ્ર�ુ� આપની ભ�ક્ત કર� ,
લક્ષ ચોરાશીનાં બંધનોને લક્ષમાં લઈ કાપજો,
પરમાત્મા એ આત્માને શાંિત સાચી આપજો.

૨

�ુસપ
ં િત, �ુિવચાર ને, સ�કમર્
્ નો દઈ વારસો,
જન્મો જનમ તમ ભ�ક્તથી, �કરતાર પાર ઉતારજો,
આ લોક ને પરલોકમાં તમ પ્રેમ રગ રગ વ્યાપજો,
પરમાત્મા એ આત્માને શાંિત સાચી આપજો.

૩

મળે મોક્ષ ક� �ુખ સ્વગર્નાં આશા ઉર� એવી નથી,
દ્યો દ� હ �ુલર્ભ માનવીનો ભજન કરવા ભાવથી,
સા�ું બતાવી �પ શ્રી રણછોડ �દયે સ્થાપજો,
પરમાત્મા એ આત્માને શાંિત સાચી આપજો.

૪

-શ્રી મોટા
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656. સત્યનામ સ�્ ��ુ ુ કબીર હ� પ્યાર�
સત્યનામ સ�્ �ુ�ુ કબીર હ� પ્યાર� , હ� નાથ સ�્ �ુ�ુ મ� શરણ � ુમ્હાર�
પ્ર�ુ તાર� દ્વાર� આવ્યો એ આત્મા, શાંિત આપો હ� પરમાત્મા ......

૧

આજ અમે કર�એ છે તાર� પ્રાથર્ના, શાંિત આપો હ� પરમાત્મા ... ૨
જન્મો જન્મનાં ફ�રા ટાળો, �ુ�ક્ત આપો હ� પરમાત્મા .................. ૩
એને માટ� ઉઘાડો મોક્ષની બાર�, શાંિત આપો હ� પરમાત્મા ........

૪

657. � ૂન
(નાદબ્રહ્મ � ૃષ્ઠ-૫૯૧)

સત્યનામ કબીર, સત્યનામ કબીર
�ુ�ુદ�વ કબીર, �ુ�ુદ�વ કબીર
આવો આવો ર� કબીર, આવો આવો ર� કબીર
ભીડ ભાંગો ર� કબીર, ભીડ ભાંગો ર� કબીર
દશર્ન દ� જો ર� કબીર, દશર્ન દ� જો ર� કબીર
સત્યનામ કબીર, સત્યનામ કબીર

658. ઈશ-ઉપિનષદના મંત્રો
(નાદબ્રહ્મ � ૃષ્ઠ-૫૭૪)

હ�ર ૐ
� ૂણર્ એ છે , � ૂણર્ આ છે , � ૂણર્થી તો � ૂણર્ ઊગ્�ું છે બ�ુ;ં
� ૂણર્માંથી � ૂણર્ આપી દો ભલે, શેષ પાછળ � ૂણર્ રહ�વા�ુ ં સદા.
ૐ શાંિત શાંિત શાંિત:


ૐ
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659. મૈત્રીભાવ� ંુ પિવત્ર ઝર�ંુ
મૈત્રીભાવ�ુ ં પિવત્ર ઝર�ુ,ં �ુજ હ�યામાં વહ્યા કર� ,
�ુભ થાઓ આ સકળ િવ��ુ,ં એવી ભાવના િનત્ય રહ� ....… ટ� ક
�ુણથી ભર� લા �ુણીજન દ� ખી, હ�� ુ ં મા�ંુ � ૃત્ય કર� ,
એ સંતોના ચરણકમળમાં, �ુજ �વન�ુ ં અઘ્યર્ રહ� …........

૧

દ�ન �ર ને ધમર્િવહોણાં, દ� ખી �દલમાં દદર્ વહ�,
ક�ુણાભીની �ખોમાંથી, અ�ુનો �ુભ સ્રોત વહ� ...........…

૨

માગર્ � ૂલેલા �વન પિથકને, માગર્ ચ�ધવા ઊભો ર�,ુ ં
કર� ઉપેક્ષા એ મારગની, તોય સમતા �ચ� ધ�ંુ …..........

૩

�ચત્રભા�ુની ધમર્ભાવના, હ�યે સૌ માનવ લાવે,
વેરઝેરનાં પાપ ત�ને, મંગળ ગીતો એ ગાવે ............…
-�ુિન શ્રી �ચત્રભા�ુ
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660. �વન �જ�લ થાજો !
�વન �જ�લ થાજો ! મા�ંુ �વન �જ�લ થાજો !
� ૂખ્યાં કા� ભોજન બનજો, તરસ્યાં� ુ ં જળ થાજો;
દ�ન�ુ:�ખયાંનાં ��ુ લો’તાં, �તર કદ� ન ધરાજો ! .. ટ� ક
સતની કાંટાળ� ક�ડ� પર, �ુષ્પ બની પથરાજો,
ઝેર જગતનાં �રવી �રવી, અ� ૃત ઉરનાં પાજો ! ... ૧
વણથા�ા ચરણો મારા, િનત તાર� સમીપે ધાજો;
હ�યાના પ્રત્યેક સ્પંદને, તા�ંુ નામ રટાજો ! ................. ૨
વમળોની વચ્ચે નૈયા �ુજ, હાલકડોલક થાજો;
શ્રદ્ધા ક�રો દ�પક મારો, નવ કદ�યે ઓલવાજો ! .......... ૩
-કરસનદાસ માણેક
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661. મેર� �ત બરન �ુલ હ�ણ
(નાદબ્રહ્મ પદ-૭૧)

મેર� �ત બરન �ુલ હ�ણ, કહો� ક� સે તારોગે;
રં કા તાર� વંકા તાર� , તાર� સજન કસાઈ;
�ુવા પઢાવત �ુનકા તાર�, તાર� ત� મીરાંબાઈ ......... ૧
ધના ભગતકો ખેત નીપાયો, નામદ� વ ગાય �વાઈ;
સેના ભગતકો સંશય મીટ�ો, આપ ભયે હ�ર નાયી ... ૨
ભવસાગર તો બહ્યો �ત હ�, �કસ �બધ ઊત�ં પાર;
અપની કરણી પાર ઉતરની, તર ગયે �ુવ પ્રહલાદ ... ૩
મ�ણ કરણી કા ઘાટ પર, ભયી સંતનક� ભીર;
આજ �ુ�ુ� તાલ બન્યો હ�, પકડ� કબીર�એ ફ�ટ ...... ૪
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662. મેર� ઉર પ્રગટો આજ કબીર
રાગ – કાલેરો

મેર� ઉર પ્રગટો આજ કબીર, મેર� ઉર પ્રગટો આજ કબીર
બ�ત
ુ દ�નન સે રાહ દ� ખત મ�, અબ મન હોત અધીર ....

ટ�ક

અજર અમર અિવનાશી પ્ર�ુ �ુમ, અજરા અમર ગંભીર
સવર્તત્ર
ં સ્વતંત્ર પરાત્પર, ક�વલ બ્રહ્મ કબીર ................... ૧
સત્ય સનાતન શા�ત અજ �ુમ, અકહ અના�દ �ુધીર
પરમ ધામ સત્ય લોક ક�, વાસી ક�ણામય કબીર ............. ૨
પરમ �ૃપા�ુ ક�લમલ નાશક, અદ્ય ખંડન મિત ધીર
ભક્ત વત્સલ િનજ જન �ુઃખભંજન, સ�્ �ુ�ુ સત્ય કબીર ... ૩
ભવ તારણ પ્ર�ુ અધમ ઉદ્ધારણ, દ� ર કર �ુ અબ ક�હ� કારણ
કામ ક્રોધ મોહા�દ િવદારણ, સોહં સત્ય કબીર .................. ૪
અગમ અગોચર િવ� સોહાવન, સંતજનો ક� મન ભાવન
બંધ છોડાવન કમર્ નશાવન, બંદ� છોડ કબીર ................. ૫
દયા કરો પ્ર�ુ �તયાર્મી, મમ �તરક� અિધપિત સ્વાિમ
રામ સ્વ�પ નમાિમ નમાિમ, � ૂરણ બ્રહ્મ કબીર ............... ૬
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663. હ� સમથર્ મમ પ્રાણ કબીર
રાગ – કાલેરો

હ� સમથર્ મમ પ્રાણ કબીર, મમ �વન સવર્સ્વ કબીર
િનરાકાર િન�ુર્ણ પરમે�ર, �ુદ્ધ �ુદ્ધ પ�રબ્રહ્મ કબીર
�ૂર કરો અજ્ઞાન અિવદ્યા, �ુનઃ અવિન પર ધાર� શર�ર............... ૧
માનવ �િત �ુઃખી હ� અિતશય, હ� �ુઃખભંજન સત્ય કબીર
�ૂર કરો �ુઃખ શા�ન્ત પ્રદાતા, હ� અદ્ય ખંડન સત્ય કબીર ............ ૨
અશરણ શરણ પિતત પાવન િવ�ુ, સત �ચ� આનંદ કંદ કબીર
કામ ક્રોધ મદ લોભ મોહકા, કાટો �ુષ્કર સત્ય કબીર .................. ૩
સત્ય સનાતન અજર અમર અ�, શા�ત અિવચલ સત્ય કબીર
આિધ વ્યાિધ જન્મ મરણ �ુઃખ, �ૂર કરો પ્ર�ુ સત્ય કબીર ........... ૪
ૂ કર શંખ કબીર
સત્ય અ�હ�સા િવ�પ્રેમકા, �ુનઃ �ંક
કરો રામમય અ�ખલ િવ�કો, િવ� િવધાતા સત્ય કબીર ............. ૫
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664. હ�ર દશર્ન ક� પ્યાસી
રાગ – �બહાગ

હ�ર દશર્ન ક� પ્યાસી, અ�ખયાં હ�ર દશર્ન ક� પ્યાસી
દ� ખ્યો ચાહત કમલ નૈન કો, િનશ�દન રહ�ત ઉદાસી ......... ટ�ક
ક�સર િતલક મોતીન ક� માલા, �દ
ંૃ ાવન કો વાસી
નેહ લગાય ત્યાગી ગયે � ૃન સમ, ડા�ર ગયે ગર ફાંસી .... ૧
કા� ૂ ક� મન ક� કોઉ ન �નત, લોગન ક� મન હાંસી
� ૂરદાસ પ્ર�ુ �ુમ ર� દરસ �બન, લેહો કરવત કાશી ......... ૨
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665. પ્રીતમદાસની પરચર�
(ભજના� ૃત પદ-૨૦૯, � ૃષ્ઠ-૧૨૮)

અર� � ૂઢ �ું પામર પ્રાણી, �ુ�ુ સાહ�બ ક� કદર ના �ણી ..........

૧

�ને આ જગત બં�ુસે ક�નો, વાકો નામ ઘડ� નહ� લીનો .........

૨

પરમારથ ચીન્યો નહ� પાપી, �ને આ દ� હ અ� ૂલખ આપી ......

૩

જતન કર� જઠરામાં રાખ્યો, ઉપર �તર િપછોડો નાખ્યો ........

૪

નૈન નાિસકા શ્રવણ બનાયા, હાથ પાવ �ુદર
ં છબી લાયા ........

૫

રચના રચી બહોત તેર� કાયા, કર� કનકસી તેર� કાયા ...........

૬

નાથે રક્ષા કર� નવ માસા, કરડ� કરમ નરક િનવાસા ..............

૭

પીડા બહોત ભઈ જબ પ્રાણી, ગભર્ ગ્યાન ઘટ ભીતર આણી .....

૮

અર� નાથ ઉગારો મોહ�, િનમેસ ભજન � ૂ�ુ નહ� તો�હ .............

૯

ક�ંુ બંદગી ક�ુણા ક��, અબક� બેર ઉગાર� લી� ...................

૧૦

ઘડ� ઘડ�કા �ુન્હા હમારા, સો �ુમ બકસો સરજનહારા ..........

૧૧

�ુડકપટ અબ ક�ંુ ના કાંઈ, �ાસો �ાસ સંભા� સાંઈ ...............

૧૨

પરિન�દા પરધન પરદારા, ઉનકો સંગ ત�ુ સંસારા .................

૧૩

જો ��ુ તો હ�ર�ુણ ગા�, ક�ંુ ભજન ગભર્વાસ ના આ� ..........

૧૪

અરજ �ુણી જબ �તર�મી, સંકટ સબે િનવાય� સ્વામી .........

૧૫

બાંહ્યગ્રહ� જબ બાહ�ર આયો, બહોત બહોત પ્રાણી પસ્તાયો .......

૧૬

ગ્યાન ધ્યાન હ�રદ� સે ખોયા, ગયા ગ્યાન જબ બાળક રોયા ......

૧૭

અબ સંસારક� લાગી માયા, ખબર નહ� મ� કાંસે આયા .............

૧૮

માત િપતા મલી લાડ લડાવે, સગા સ્નેહ� દ� ખન આવે .............

૧૯

જતન જતન કર� બહોત �લાવે, બ�ુ િવિધ માયા ભરમાવે ....... ૨૦
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નૈન નીરખે િનત્ય નવડાવે, હ�રકથા બીન આન શીખાવે ............ ૨૧
ભયો બરસ જબહ� દશ બારા, માન �ુમાન ભયો અહંકારા ........ ૨૨
જોબન ક�ફ ભયો મદભાર�, તબ લાયો એક �ુદર
ં નાર� ............. ૨૩
વિનતા સંગે રં ગે રહ�વે, હ�રકથા તો �ુખ ના કહ�વે ..................

૨૪

ુ સી િતલક નાક ના આવે ............
દ� ખ હ�રજન હાંસી આવે, �ળ

૨૫

પેટ ભર� �મ પ�ુ સમાના, િવષયભોગ ભોગવે નાના .............

૨૬

અલ્પ �ુખમાં કર� આનંદા, �ૂઠા લોભ લગાયા ધંધા .................. ૨૭
�ૂઠ� રચી જગતક� બા�, રં ગ પતંગ ભયો મન રા� ................ ૨૮
� ૂબી ખેલ કર� અ�ુ ગાવે, �ુપનામાં ર�ુનાથ ના આવે ............... ૨૯
નારાયણકો નામ ના લેવે, પરમારથ કોડ� નવ દ� વે ................... ૩૦
ભયો વરસ આઠ સીતેર જબ લાગી,
તાથે િવષય � ૃષ્ણા ના ભાગી ....... ૩૧
ગળે નાિસકા નૈન ન � ૂ�, ધારણ ધરણી થરથર � ૂ� ................ ૩૨
એસી અવસ્થા થઇ આ તનક�, તોય મમતા મીટ� ન મનક� ........ ૩૩
િશરપર સાહ�બ હ� �ુખદાઈ, કરમ કાળ દો રહ� િસપાઈ ................ ૩૪
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પિતતપાવન �ુ�ુ ગોિવ�દા, ઉનક� સંગ સદા આનંદા ................... ૫૦
કહ� પ્રીતમ �ુ�ુ પર ઉપકાર�, દ�યો ગ્યાન મોહ� લીયો ઉગાર� ..... ૫૧
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666. �લુ સીનો ગરબો
(� ૂતન ગરબાવલી

� ૃષ્ઠ-૧૧૪)

ધન ધન ર� �ું પાટણ ગામ, ધન તાર� �ુલસી�ુ ં ઉ�મ નામ
અખાડ� �ુલસીના રોપ રોપાવે, દ� વ દામોદરને િનદ્રા ન આવે
શ્રાવણે �ુલસીનાં દો દો ર� પાન, રામચંદ્ર લઈ ગયા �ુલસી�ુ ં નામ .....

૧

ભાદરવો ભર લે'ર� ર� �ય, કંઠ� સોહાવો શ્રી �દવરાય
આસોએ �ુલસી આવ્યા વ્રંદા, દ� વ દામોદરને ખોળામાં લીધા ..............

૨

કારતક� �ુલસી બાળ �ુંવારા, લગ્ન િનરધાયાર્ ને પરણ્યા �ુરાર�
માગશર� મહા વડલા ર� ક�ધા, િશયાળે �ુલસીનાં આણાં ર� ક�ધાં ...........

૩

પોષ માસે પડ� ર� પોકાર, �ુલસી િવના �ણે � ૂનો સંસાર
મહા માસે આ �ુદ્ધ �ુધ બોલે, �ુલસી િવના ત્રણ �ુવન ડોલે ..............

૪

ફાગણે ફાગ ખેલે ગોિવ�દા, પગે પાવડ� હ�ર લે� ુ ં વચન
ચૈતર� �ચ� હ�ચે �હ�ચોળા, �હ�ચક� �હ�ચોળે શ્રી કા'ન� ગોરા .................

૫

વૈશાખે વનસ્પિત વેળ�, ઓળે ને ખોળે રમત માંડ�
�ુલસીના �ારામાં ઘીનો દ�વલડો, હ�ર હ�ર કરતાં �ય �વલડો ........

૬

�ુ ં તમને � ૂ�ં માર� �ુલસી ર� માતા, કોણ તાર� માતા ને કોણ તારો િપતા
ધરતી માર� માતા ને આભ મારા િપતા, દ� વક� માર� સા�ુ ને �ૃષ્ણ ભરથાર...૭
�ઠ માસે �ુલસી કરમાયાં, સોળસે ગોપીઓએ પાણીલાં પાયાં
� કોઈ �ુલસીનો ગરબો ર� ગાય, તેનો વૈ�ુંઠમાં વાસો ર� થાય ............
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667. રસ ગગન �ફુ ામ� અજર ઝર�
રસ ગગન �ુફામ� અજર ઝર� ,
�બન બા� ઝનકાર ઊઠ� જહાં, સમ� પર� જબ ધ્યાન ધર� ... ટ� ક
�બના કાલ જહાં કમલ �લાને, તેહ� ચઢ� હંસા ક��લ કર� ;
�બન ચંદા ઉ�જયાર� દરસે, જહાં તહાં હંસા નજર પર� ……... ૧
દસવે દ્વાર� તાલી લાગી, અલખ �ુ�ુષ ��ું ધ્યાન ધર� ;
કાલ કરાલ િનકટ નહ� આવે, કામ ક્રોધ મદ લોભ ઝર� ……... ૨
�ુગન �ુગનક� � ૃષા �ુઝાતી, કરમ ભરમ સબ વ્યાિધ કર� ;
કહ� કબીરા �ુનો ભાઈ સાધો, અમર હોય કબ�ુ ં ન મર� ……. ૩
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668. મારા આ�, સૌને “રામકબીર”
મારા આ�, સૌને “રામકબીર” (૨)
હાથ જોડ�ને (૨) મસ્તક નમા�ું ર� …મારા આ�
ઉદા ધમર્ના આદ્ય�ુ�ુ સંત કબીર
એનો �ુ�ુ મંત્ર છે , “રામકબીર”
એને �વનભર (૨) મ�હ ધરજો ર� …મારા આ�
�હ��ુ, �ુ�સ્લમ અને િશખ સ�ુદાય
આ સૌ ધમ�માં સંત કબીર ��ય
ંૂ
એવા �ુ�ુ�ને (૨) વંદન વારં વાર …મારા આ�
માતા નમર્દા બેટ�, વડ િવશ્રામ,
એ ભકતજનો�ુ ં તીથર્-ધામ,
કર� દશર્ન (૨) પાવન થાજો ર�

…મારા આ�

કારશનમં�દર, કલચર સેન્ટર, એલ. એ.
ગો�ુળ બાગ મં�દર, ઈ�ન્ડયા
રહ�તા �ુરત (૨) શહ�રમાં, સંત કબીર…મારા આ�
ુ ાભાઈ ભ�ક્તભાઈ ભક્ત
રચિયતા: �લ
(ઉવા / સાન ઍન્ટોિનયો)
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669. રામકબીર � ૂન
રાગ - ૐ નમઃ િશવાય, ૐ નમઃ િશવાય

“રામકબીર” બોલો, “રામકબીર”
ભક્તજનોનો મંત્ર “રામકબીર” ...

ટ� ક

“જ્ઞાની�” ઉચ્ચાર� મંત્ર “રામકબીર”
“�વણ�” પ્રસાર� મંત્ર “રામકબીર” ...
“સંપ્રદાય” અપનાવે મંત્ર “રામકબીર”
ભક્તના �દયે મંત્ર “રામકબીર” ...
દ� શ-િવદ� શે મંત્ર “રામકબીર”
ધન્ય બનાવે મંત્ર “રામકબીર” ...
ભક્તોને તાર� મંત્ર “રામકબીર”
કબીર જયંિત ના સૌને “રામકબીર” ...
(કબીર જયંિત, ૨૦૧૯)
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bhakta bhajans on most Mondays at Shree Ramkabir Mandir
in Carson, CA, USA. Watch live on “Monday Night Bhajans”
page on Facebook.

https://www.facebook.com/mondaynightbhajans/
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