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ગણેળ સ્થાન ગીત 

યથભ ગણેળ ફેવાડ યે  ... ભાયા ગણેળ દ ંદાા 

ગણેળ દ ંદાા ને ભટી પાદંાા 

ગણેળ જી લયદાન દેજ યે ... ભાયા ગણેળ દ ંદાા 

કૃષ્ણની જાને રૂડા ઘડરા ળણગાય 

ઘડગરમે પત્તીમા રાણ યે ... ભાયા ગણેળ દ ંદાા 

કૃષ્ણની જાને રૂડા શાથીડા ળણગાય 

શાથીડ ેરાર અંફાડી યે ... ભાયા ગણેળ દ ંદાા 

કૃષ્ણની જાને રૂડા જાનૈમા ળણગાય 

જાનૈમા કેવય ના બીના ંયે ... ભાયા ગણેળ દ ંદાા 

કૃષ્ણની જાને ર ડી જાનડી ળણગાય 

જાનડીઓ રાર ગ રાફી યે ... ભાયા ગણેળ દ ંદાા 

કૃષ્ણની જાને ર ડી લેરડી ળણગાય 

લેરડીમે જડી ફબ્ફે યાશ  ંયે ... ભાયા ગણેળ દ ંદાા 

લામા લાશગરમા ંને ભેહ રા ધડકૂમા,ં  

યણ યે લગડા ભા ંયથ થભં્મા યે ... ભાયા ગણેળ દ ંદાા 

બાગં્મા તાલ ને તટૂી ીંજણીય  ં

ધયીડ ેતટૂી ફેલડ યાશ  ંયે ... ભાયા ગણેળ દ ંદાા 

ઊઠ ગણેળ ને ઊઠ યભેશ્વય 
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તભ આવ્મે યંગ યે'ળે યે ... ભાયા ગણેળ દ ંદાા 

અભે યે દ ંદાા, અભે યે પાદંાા 

અભ આવ્મે તભે રાજ યે ... ભાયા ગણેળ દ ંદાા 

અભાયે જળે વલા ભણ ન યે રાડ  

તભાય લેલાઈ બડકે યે ... ભાયા ગણેળ દ ંદાા 

ભણ ના ંજળે ત વલા ફે ભણ ના ંદેશ  ં

તભ આવ્મે યંગ યે'ળે યે ... ભાયા ગણેળ દ ંદાા 

જગન જનઈ ને પલલા અઘયણી 

યથભ ગણેળ ફેવાડ યે  ... ભાયા ગણેળ દ ંદાા 

[લેરડી = ગાડ  ંકે યથ, લામા લાશગરમા ં= લન ફંકાલ, તટૂી ીંજણીય  ં= વભસ્મા ન ઉકેર આવ્મ] 

 

કંકત્રી ન  ંરગ્ન ગીત-૧ 

કંક  છાટંી કંકતયી ભકર  

એભા ંરખજ ______બાઈ (______ફેન) ના ંનાભ ...  કંકતયી ભકર 

શરેી કંકતયી શ્રી ગણેળજી ઘેય ભકર 

શ્રી ગણેળજી તેત્રીવ કયડ દેલતા રઈ ધાય ..... ભાણેક સ્તબં યીમ 

ફીજી કંકતયી કાકા ઘેય ભકર 
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કાકા શોંળે બત્રીજ યણાલલા આલ ..... ભાણેક સ્તબં યીમ 

ત્રીજી કંકતયી ભાભા ઘેય ભકર 

ભાભા શોંળે ભવાળં રઈ આલ ..... ભાણેક સ્તબં યીમ 

ચથી કંકતયી પૈફા ઘેય ભકર 

પૈફા ફરેક  રઈ વ્શરેા ધાય..... ભાણેક સ્તબં યીમ 

ાચંભી કંકતયી ભાવી ઘેય ભકર 

ભાવી શોંળે રગન ભશારલા આલ..... ભાણેક સ્તબં યીમ 

કઈ જાણ કય કઈ પછાણ કય 

ભશી ભશકેે છે ફૂરડા ંની લાડી  

રગન આવ્મા ઢૂંકડા..... ભાણેક સ્તબં યીમ  

કંક  છાટંી કંકતયી ભકર  

 

કંકત્રી ન  ંરગ્ન ગીત- ૨ 

 (યાગ: અભે તભાયા દળશન કયલા) 

______બાઈ (______ફેન) ના ંરગન ની કંકત્રી છાલ 

શા યે કંકતયી ચાયે દેળ ભકરાલ યે..... 

શરેી કંકતયી ______ગાભ ભકરાલ યે..... 

______ગાભ થી ______જભાઈ ને ભકરાલ યે .....  ______બાઈ (______ફેન) ના.ં. 

______જભાઈ તભે લેગે લશરેા આલ યે.....   
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વાથે અભાયા ______ફશને ને રાલજ યે 

______જભાઈ તભે એય પ્રેન ની વગલડ યાખજ યે.....  ______બાઈ (______ફેન) ના.ં. 

ઘય ભા ંનથી તાળં, કાઢ્  ંદેલાળં 

એય પ્રેન ની વગલડ ક્ા ંથી કર ં યે .....  ______બાઈ (______ફેન) ના.ં. 

ફીજી કંકતયી ______ગાભ ભકરાલ યે..... 

______જભાઈ તભે લેગે લશરેા આલ યે.....   

વાથે અભાયા ______ફશને ને રાલજ યે 

______જભાઈ તભે ફવ ની વગલડ યાખજ યે.....  ______બાઈ (______ફેન) ના.ં. 

ઘય ભા ંનથી સૂડ ,ં યશલેા નથી ઝંડ  ં

ફવ ની વગલડ ક્ા ંથી કર ં યે .....  ______બાઈ (______ફેન) ના.ં. 

ત્રીજી કંકતયી ______ગાભ ભકરાલ યે..... 

______જભાઈ તભે લેગે લશરેા આલ યે.....   

લેગે લશરેા આલજ ને ______ફશને ને રાલજ યે 

______જભાઈ તભે નાસ્તા ની વગલડ યાખજ યે.....  ______બાઈ (______ફેન) ના.ં. 

ઘય ભા ંનથી ઘટંી ને ખાલા નથી ફન્ટી   

નાસ્તા ની વગલડ ક્ા ંથી કર ં યે .....  ______બાઈ (______ફેન) ના.ં. 

ચથી કંકતયી ______ગાભ ભકરાલ યે..... 

______જભાઈ તભે લેગે લશરેા આલ યે.....   

વાથે અભાયા ______ફશને ને રાલજ યે 
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______જભાઈ તભે કેભેયા ની વગલડ યાખજ યે.....  ______બાઈ (______ફેન) ના.ં. 

ાણીમાયા ભા ંાન નહશ, લહ -દીકયી ના ભાન નહશ 

કેભેયા ની વગલડ ક્ા ંથી કર ં યે .....  ______બાઈ (______ફેન) ના.ં. 

 

 

કંકત્રી ન  ંરગ્ન ગીત- ૩  

 (યાગ: દાદા શ હદકયી) 

ઢર ઢબકૂતા ંળયણાઈઓ લાગતી,  

વાજન-ભાજન આલે યે વશી  

ગયજી આલે ને રગન રખશ  ંયે  

______ગાભ ભા ં(૨) રગનીમા રખામા યે વશી....   

રગનીમા અભે રીધા ં______બાઈ (______ફેન) ના ંયે … ઢર ઢબકૂતા ં

ગાભગાભ ર ડી કંકતયી ભકર  

ભાભા ને  તેડાલ યે વશી  

ભવાા રઈને ______ભાભા આલળે યે … ઢર ઢબકૂતા ં

______બાબી આલે ને છાફે બયાલે 

______ફશનેી આલે ને છાફ લધાલે 

______ભાવી ભગં ગામે યે વશી 

આજે અલવય આવ્મ ______બાઈ ને આંગણે યે … ઢર ઢબકૂતા ં

શોંળીરા દાદા એ રગનીમા રીધા 
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વાજન-ભાજન આલે યે ભાડંલે યે … ઢર ઢબકૂતા ં 

 

 

ભાડંલ યલાન  ં/ ભડં મ હતૂશન   ંગીત-૧ 

(યાગ: ચટી બયી ચખા ને) 

થાી બયી ચખા ને કંક  ની લાટકી  

ીઠી ભાા રઈને શાર શાર વાજંી ગાલા જઈએ યે 

પ્રથભ ગણેળજી ન  ંપજૂન કયીએ, ભાણેક સ્થબં રૂડા યાલીએ 

______બાઈને ીઠી ચીમે, ભાા શયેાલી લ્શાલા રઈએ યે .. શાર શાર 

______બાઈ ત છે ______ક  ન દીલ, જ ગર જડી ઘણ  ંજીલ યે.. શાર શાર 

અભય યશ ે______લહ  ચડૂી ચાદંર, આપળ એલા દઈએ યે.. શાર શાર 

થાી બયી ફૂરડા ંને ફૂરડા ંની ભાા, ગણેળજી ની પજૂા કયીએ યે.. શાર શાર 

______બાઈના રગન રીધા, આનદં ભગં થામ યે.. શાર શાર 

આવ્મા ગણેળજી ને આવ્મા યભેશ્વય, અનેયા લ્શાલા રઈએ યે.. શાર શાર 

 

 

ભાડંલ યલાન  ં/ ભડં મ હતૂશન   ંગીત-૨ 

ભાડંલડ ેયે કાઈં ઢા ને ફાજઠી, કે પયતી ભેર ને કંકાલટી .. 

તેડાલ યે ભાયે જળી યા ના જળી, કે આજ ભાયે રખલી છે કંકતયી 

ફધંાલ યે ભાયે ______બાઈ ને છેડે કે જામ ફેન ______ફા ઘેય નતયે 
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ફેની યે તભે સ તા છ કે જાગ, તભાયે ભૈમય ગયણ આદમાશ.. 

લીયા યે તભે હકમા ળશયે થી આવ્મા, કે હકમે ળશયે તભાયા ફેવણા 

ફેની યે હ  ંત ______ળશયે થી આવ્મ, કે ______ળશયે અભાયા ફેવણા... 

લીયા યે તભે હકમા બાઈ ના ફેટા, કે કઈ ફા ભાતા ને ઉદયે લસ્મા 

ફેની યે હ  ંત ______બાઈ ન ફેટ, કે ______ભાતા ને ઉદયે લસ્મ... 

ફેની યે ભાયી ગયથરીમા ની ઘેરી, કે આંગણે આવ્મ લીય ન ઓખ્મ... 

લીયા યે ભને છર ડે શય લાી, કે લાછર ં લાતા ંલીય ન ઓખ્મ 

લીયા યે ભેં ત ઝબરે ને ટીએ દીઠય, કે ખેવ ાઘડીમે લીય ન ઓખ્મ 

આગ યે ભાયા ______બાઈ ના ઘડા, કે ડઘી લાગે ને ધયતી ધભધભે 

લચ્ચે યે ભાયે ______ફેની ફા ના ંભાપા, કે ઈંડા ંઝકે યે વનાતણા 

ાછ યે ભાયે ______જભાઈ છે કાભઠીમ, કે કાભઠ તાણે  ને કશા ખડખડે... 

ભાડંલડ ેયે કાઈં ઢા ને ફાજઠી, કે પયતી ભેર ને કંકાલટી .. 

[ગયથરીમા = ભટ, ફશ હયલાય, ભાપા = ગાડ  ંકે યથ, ઈંડા ં= યથ ઉયના ંનાના ઘ ભંટ] 

 

 

ભાડંલ યલાન  ં/ ભડં મ હતૂશન   ંગીત- ૩ 

સ ખડ ન ભડં, સ ખડ ન ભડં, કેલ વાય, ભડં ને છેડે ચાય ફાજઠ ઢાે 

બાઈ (______ફેન) ના દાદા, બાઈ ના દાદા, કેલા વાયા, જ જલડાલી ને રેળે લ્શાલા 

બાઈ (______ફેન) ના ભાતા, બાઈ ના ભાતા, કેલા વાયા ભડ ભરાલીને રેળે લ્શાલા 

બાઈ (______ફેન) ના કાકા, બાઈ ના કાકા, કેલા વાયા ક ટ ંફ તેડાલીને રેળે લ્શાલા 
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બાઈ (______ફેન) ના ભાભા, બાઈ ના ભાભા, કેલા વાયા ભાભેયા રાલીને રેળે લ્શાલા 

બાઈ (______ફેન) ના ભાવી, બાઈ ના ભાવી, કેલા વાયા છાફ બયાલીને રેળે લ્શાલા 

બાઈ (______ફેન) ના ભાભી, બાઈ ના ભાભી, કેલા વાયા છાફ બયાલીને રેળે લ્શાલા 

બાઈ (______ફેન) ના લીયા, બાઈ ના લીયા, કેલા વાયા જાન જડાલીને રેળે લ્શાલા 

બાઈ (______ફેન) ના બાબી, બાઈ ના બાબી, કેલા વાયા ગીત ગલડાલીને રેળે લ્શાલા 

બાઈ (______ફેન) ના ફેની, બાઈ ના ફેની, કેલા વાયા ભડં યાલીને રેળે લ્શાલા 

બાઈ (______ફેન) ના પૈફા, બાઈ ના પૈફા, કેલા વાયા ઝડ લવાલીને રેળે લ્શાલા 

બાઈ ના પભત્ર, બાઈ ના પભત્ર, કેલા વાયા પે્રઝન્ટ રાલીને રેળે લ્શાલા ... 

 

 

ીઠી ન  ંગીત 

ીઠી ચે ીઠી યે લય (______ફેન) ની ભાડી 

શાથ ગ ચે યે લય (______ફેન) ની ફેની 

મ ખડા ંપનશાે યે લય (______ફેન) ની ભાડી 

ીઠી ચે ીઠી યે લય (______ફેન) ની બાબી 

શાથ ગ ચે યે લય (______ફેન) ની પઈફા 

મ ખડા ંપનશાે યે લય (______ફેન) ની ફેની 

ીઠી ચે ીઠી યે લય (______ફેન) ની ભાભી 

શાથ ગ ચે યે લય (______ફેન) ની ભાવી 

મ ખડા ંપનશાે યે લય (______ફેન) ની કાકી 
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વગાઈ / જાન /  લયઘડા વભમન  ંગીત-૧ 

તભે કે'દ  ના કારાલારા કયતા'તા, તભે નકાભી હપપળમાયી ભેર યે ભાયા લેલાઈ 

તભે ______ગાભ ને ______ગાભ પયતા'તા, તભે ______બાઈ ને બલી ગમા.. તભે નકાભી 

તભે કાા ને ધા કયતા'તા, તભે ______બાઈ ને વરાભ બયતા'તા.. તભે નકાભી 

તભે ઊંચ ને નીચ કયતા'તા, તભે અભાયી ળેયીએ આંટા ભાયતા'તા.. તભે નકાભી 

તભે અભાયા ______બાઈ ને બલી ગમા.. તભે નકાભી હપપળમાયી ભેર યે ભાયા લેલાઈ 

 

વગાઈ / જાન /  લયઘડા વભમન  ંગીત-૨ 

ભય જાજે ઉગભણે દેળ, ભય જાજે આથભણે દેળ 

લતા જાજે યે લેલાઈ ને ભાડંલે શ યાજ 

ભય તાયી વના ની ચાચં, ભય તાયી રૂા ની ચાચં 

વના ની ચાચેં ભયર ભતી ચણલા જામ 

ભય જાજે ઉગભણે દેળ, ભય જાજે આથભણે દેળ 

લતા જાજે યે લેલાઈ ને ભાડંલે શ યાજ 

હકમા લેલાઈ સતૂ છ કે જાગ (2) 

હકમા બાઈ લયયાજે વીભડીય  ંઘેયી ભાણાયાજ ... ભય જાજે 

વીભડીમે કાઈં ચભય ઢાલ (2) 

ચભય ન શોંળી લીય ભાય આલે ભાણાયાજ ... ભય જાજે 

હકમા લેલાઈ સતૂ છ કે જાગ (2) 
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હકમા બાઈ લયયાજે ળેયી ઘેયી ભાણાયાજ ... ભય જાજે 

ળેયડીમે કાઈં ફૂરડા ંથયાલ (2) 

ફૂરડા ંન શોંળી લીય ભાય આલે ભાણાયાજ ... ભય જાજે 

હકમા લેલાઈ સતૂ છ કે જાગ (2) 

હકમા બાઈ લયયાજે ભાડંલ ઘેમો ભાણાયાજ ... ભય જાજે 

ભાડંલડ ેકાઈં રાડકડી કન્મા ધયાલ (2) 

રાડકડી ની શોંળે લીય ભાય આવ્મ ભાણાયાજ ... ભય જાજે 

 

જાન વભમ / ભાભેયા  ન  ંગીત-૩ 

ભાડંલડા ભા ંભાયગ દેજ યાજ, ભાડંલડા ભા ંભાયગ દેજ યાજ 

______લહ  ના લીયા આવ્મા યાજ, ભોંઘ  યે ભાભેર ં રાવ્મા યાજ 

______લહ  ના બાબી આવ્મા યાજ, ચીય ઉય ચ ૂદંડી રાવ્મા યાજ 

ચડૂ અને ભગંસતૂ્ર રાવ્મા યાજ, શાય અને શાવંડી રાવ્મા યાજ 

______લહ  ના ભાભા આવ્મા યાજ, ભોંઘ  યે ભાભેર ં રાવ્મા યાજ 

______લહ  ના ભાભી આવ્મા યાજ, ઝાઝંય ની જડ રાવ્મા યાજ 

______લહ  ના ભાવા આવ્મા યાજ, ભોંઘ  યે ભાભેર ં રાવ્મા યાજ 

______લહ  ના ભાવી આવ્મા યાજ, ચડૂ અને કંગન રાવ્મા યાજ 

ભાડંલડા ભા ંભાયગ દેજ યાજ, ભાડંલડા ભા ંભાયગ દેજ યાજ 
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રગ્ન પલધી / જાન વભમ ન  ંગીત-૧ 

નાણાલટી યે વાજન ફેઠ  ંભાડંલે ... રાખપત યે વાજન ફેઠ ં ભાડંલે  

જેલા બયી વબા ના યાજા, એલા ______બાઈ (______ફેન) ના દાદા ... નાણાલટી યે 

જેલા ચડૂી ના યંગ  યાતા, એલા ______બાઈ (______ફેન) ના ભાતા... નાણાલટી યે 

જેલા પવલ્કના ંછે તાકા, એલા ______બાઈ (______ફેન) ના કાકા... નાણાલટી યે 

જેલા વયલય ાે આંફા, એલા ______બાઈ(______ફેન) ના ભાભા... નાણાલટી યે 

જેલા શાય ભાહં્યરા શીયા, એલા ______બાઈ (______ફેન) ના લીયા... નાણાલટી યે 

જેલી દૂધભા ંવાકાય ઝાઝી, એલી ______બાઈ (______ફેન) ની બાબી... નાણાલટી યે 

જેલી ફૂર-ગ રાફ ની લેણી, એલી ______બાઈ (______ફેન) ની ફેની... નાણાલટી યે 

નાણાલટી યે વાજન ફેઠ  ંભાડંલે ... રાખપત યે વાજન ફેઠ ં ભાડંલે  

 

રગ્ન પલધી / જાન વભમ ન  ંગીત-૨ 

લીય ન વાપ તે વલા રાખ ન, પ્શયેજ પ્શયેજ વાવહયમાને ઘેય યે 

શોંળીરા લીયા તભાયે જાવ  ંછે કન્મા યણલા 

લીય ની ઘહડમા તે વલા રાખની, પ્શયેજ પ્શયેજ વાવહયમાને ઘેય યે 

શોંળીરા લીયા તભાયે જાવ  ંછે કન્મા યણલા 

લીય ની લીંટી તે વલા રાખની, પ્શયેજ પ્શયેજ વાવહયમાને ઘેય યે 

શોંળીરા લીયા તભાયે જાવ  ંછે કન્મા યણલા 

લીય ની ભાા તે વલા રાખની, પ્શયેજ પ્શયેજ વાવહયમાને ઘેય યે 
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શોંળીરા લીયા તભાયે જાવ  ંછે કન્મા યણલા 

 

રગ્ન પલધી વભમ ન  ંગીત- ૩ 

છપ્ન ગજન  ંઘય ચળં ને ઝયી બયલા જામ યે, 

બાઈ ને લહ  ફે પયલા ને જામ છે.. 

બાઈ (લહ ) પછેૂ છે આ શ  ંકશલેામ યે, 

તભાયા ક  ભા ંકઈ ના જાણે, આને ગાડશન કશલેામ યે.. 

છપ્ન ગજન  ંઘય ચળં ને ઝયી બયલા જામ યે, 

બાઈ ને લહ  ફે પક્ચય જલા ને જામ છે.. 

બાઈ (લહ ) પછેૂ છે આ શ  ંકશલેામ યે, 

તભાયા ક  ભા ંકઈ ના જાણે, આને રલ-સ્ટયી કશલેામ યે.. 

છપ્ન ગજન  ંઘય ચળં ને ઝયી બયલા જામ યે, 

બાઈ ને લહ  ફે ળપિંગ કયલા ને જામ છે.. 

બાઈ (લહ ) પછેૂ છે આ શ  ંકશલેામ યે, 

તભાયા ક  ભા ંકઈ ના જાણે, આને ળપિંગ ભૉર કશલેામ યે.. 

છપ્ન ગજન  ંઘય ચળં ને ઝયી બયલા જામ યે, 

બાઈ ને લહ  ફે સ્સ્લટ્ઝયરેન્ડ પયલા ને જામ છે.. 

બાઈ (લહ ) પછેૂ છે આ શ  ંકશલેામ યે, 

તભાયા ક  ભા ંકઈ ના જાણે, આને શની-મનૂ કશલેામ યે.. 
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છપ્ન ગજન  ંઘય ચળં ને ઝયી બયલા જામ યે... 

 

કન્મા પલદામ ન  ંરગ્ન-ગીત- ૧ 

વભજ  ફાકી જામ વાવયે લચન ભાડી ન  ંધ્માન ભા ંધયે  

સ્લસ ય ક્ષ ભા ંરાજ ભા ંયશી, અસ ય કાભ ત કીજીમે નહશ 

વાસ -વવયા ની ચાકયી કયી, લચન ભીઠડા ંફરજે ખયી 

લચન થી લધે શતે આણા, લચન થી લેયીઓ ઘણા  

લચન ભીઠડા ંભીઠડા ંફરજે વદા, પત તણી પ્રીત ત ાભજે વદા 

ય ઘયે ફહ  ફેવવ  ંનહશ, ઘય તણી કથા કીજીમે નહશ, 

લખત જ ભે લાચંજે કશ ,ં નલ યશીળ ત   ંફેન આસ  

શઠ કયી કશ  ંભાગંવ  ંનહશ, રૂવણ  ંભાડંી ને દૂબવ  ંનહશ 

હદમય-જેઠ શ  ંઓછ ંફરવ ,ં અદફભા ંયશી યજ ચારવ  ં

લડીર-વધૃ્ધ ની વેલા જ કયી, પ્રભ  તણી પ્રીત ાભજે ખયી 

વભજ  ફાકી જામ વાવયે લચન ભાડી ન  ંધ્માન ભા ંધયે  

 

કન્મા પલદામ ન  ંરગ્ન-ગીત-૨ 

(યાગ: ક ંતા અગબભન્ય  ને ફાધેં અભય યાખડી યે) 

દીકયી વાવહયમાભા ંજઈને ક  દીાલજે યે .... 

ફેટા યશજેે ર ડી યીત, છડી ભૈમયીમા ની પ્રીત 

વોને તાના ંજાણીને ક  દીાલજે યે ... 
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વશલેા ડળે સ ખ ને દ ુઃખ, ભાયી ઉજાજે ત   ંકખૂ 

હશિંભત શૈમા ભા ંયાખી ને, ક  દીાલજે યે ... 

જેલી ગગંાજી ની ધાય, એલા લાણી ને પલચાય 

પલલેક-ભમાશદા યાખીને, ક  દીાલજે યે ... 

વાસ -વવયા છે ભા ંને ફા, તેન  ંજાલજે ત   ંભાન 

વેલા તન-ભન થી કયીને, ક  દીાલજે યે ... 

તાયા સ્લાભી ને ત   ંભાન, એ છે વાચા શ્રી બગલાન 

એભન  ંભાન જાલીને, ક  દીાલજે યે ... 

 

કન્મા પલદામ ન  ંરગ્ન-ગીત-3 

(યાગ: તને વાચલે વીતા વપત) 

એક યદેળી ટ ની વાથ, ફેની ચારી વાવયે 

ભેરી પમયીમા ની લાટ, ફેની ચારી વાવયે 

એની વખી-વાશરેી સનૂી ડી, ભાત પતા ની ભભતા ખ ફ યડી 

બાઈ-બાબી ની બીંની આંખ, ફેની ચારી વાવયે 

જેને ાી ી ને ભટી કયી, તેને ાયકા શાથભા ંવોંી દીધી 

કંક  લણાશ કયી ને શાથ, ફેની ચારી વાવયે 

ભોંઘી ભાા ન  ંભતી પલખટૂ ં ડ્ ,ં એના બાગ્મ રખ્ય 'ંત  એવ  ંભળય  ં

રઈને ઘ ઘંટ ભા ંરાજ, ફેની ચારી વાવયે 
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ક  દેલી ભાતા વદા તાયી યક્ષા કયે, ચડૂી-ચાદંર તાય અખડં યશ ે

ભાત-પતા તને આે છે આપળ, ફેની ચારી વાવયે 

બાઈ-ફેન-બાબી આે પલદામ, ફેની ચારી વાવયે 

 

યાદંર ભાતા ન ગયફ-૧ 

ભહશડા ની ગી ગયવ બયી, ભહશડા ન ભાગંનાય દેજ યન્નાદે, લાઝંીમા મ્શણેા ંભાતા દશમરા 

રીપ્ય  ંને ગ પં્ય  ંભાર ં આંગણ ,ં ગરી ન ાડનાય દેજ યન્નાદે, લાઝંીમા મ્શણેા ંભાતા દશમરા 

ધમ ધપમ ભાય વાડર, ખા ન ખ ૂદંનાય દેજ યન્નાદે, લાઝંીમા મ્શણેા ંભાતા દશમરા 

યટરા ઘડીને ઉબા યહ્યા, ચાનકી ન ભાગંનાય દેજ યન્નાદે, લાઝંીમા મ્શણેા ંભાતા દશમરા 

ાણીડા બયી ઉબા યહ્યા, છેડા ન ઝારનાય દેજ યન્નાદે, લાઝંીમા મ્શણેા ંભાતા દશમરા 

ગાલરડી દશી ઉબા યહ્યા, દૂધડા ંન ભાગંનાય દેજ યન્નાદે, લાઝંીમા મ્શણેા ંભાતા દશમરા 

 

ભહશડા ની ગી ગયવ બયી, ભહશડા ન ભાગંનાય દીધ યન્નાદે, અભી યવ ક ંલય ભાયે રાડક 

રીપ્ય  ંને ગ પં્ય  ંભાર ં આંગણ ,ં ગરી ન ાડનાય દીધ યન્નાદે, અભી યવ ક ંલય ભાયે રાડક 

ધમ ધપમ ભાય વાડર, ખા ન ખ ૂદંનાય દીધ યન્નાદે, અભી યવ ક ંલય ભાયે રાડક 

યટરા ઘડીને ઉબા યહ્યા, ચાનકી ન ભાગંનાય દીધ યન્નાદે, અભી યવ ક ંલય ભાયે રાડક 

ાણીડા બયી ઉબા યહ્યા, છેડા ન ઝારનાય દીધ યન્નાદે, અભી યવ ક ંલય ભાયે રાડક 

ગાલરડી દશી ઉબા યહ્યા, દૂધડા ંન ભાગંનાય દીધ યન્નાદે, અભી યવ ક ંલય ભાયે રાડક 

[ચાનકી = નાની યટરી] 
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યાદંર ભાતા ન ગયફ-૨ 

દડલે થી યાણી યાદંર દડલડીમા, ઉતયીમા લડ શઠે યન્નાદે 

ઉતમાશ કાઈં આંફા આંફરી, છે દાડભ દ્રાક્ષ યન્નાદે 

ઉતમાશ ______બાઈ ને ઓયડે, ઘેય ભીઠા ફરી નાય યન્નાદે 

ભીઠડા ંફરે ને ભન શયે, રી રી રાગે છે ામ યન્નાદે 

ામ રગાભણ  લહ  ને ફેટડ, અખડં શલેાતન શમ યન્નાદે 

અખડં શલેાતન લહ  ન ચડૂર, અખડં લીયાજી ની ભર યન્નાદે  

[શલેાતન = વોબાગ્મ] 

 

યાદંર ભાતા ન ગયફ-૩ 

ાને ફૂરે બયી છાફડી યે અગય ચદંન ની ડાફરી યે  

ભેં યે ભાનેરા જાગ હ  ંથઈ ઉતાલી યે 

વાકંડી ળેયી ભા ંમે સયૂજદેલ વાભા ભળમા યે 

સયૂજદેલ યન્નાદે ને ભેર ભાયે ઘેય ગયણી યે 

ફેવાયીળ ાટ ને ખાટ ઓઢાડીળ ઘાટડી યે 

દ ધે ખખંાીળ ામ કંક  ન કયીળ ચાદંર યે 

જભાડીળ ખીય ને ખાડં લદાડીળ ગયણી યે 

આીળ પપ ાન લાલીળ ળેયડી યે  

ાને ફૂરે બયી છાફડી યે અગય ચદંન ની ડાફરી યે  
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ભેં યે ભાનેરા જાગ હ  ંથઈ ઉતાલી યે 

વાકંડી ળેયી ભા ંમે ______બાઈ વાભા ભળમા યે 

______બાઈ ______લહ  ને ને ભેર ભાયે ઘેય ગયણી યે  

ફેવાયીળ ાટ ને ખાટ ઓઢાડીળ ઘાટડી યે 

દ ધે ખખંાીળ ામ કંક  ન કયીળ ચાદંર યે 

જભાડીળ ખીય ને ખાડં લદાડીળ ગયણી યે 

આીળ પપ ાન બાયબાય એરચી યે 

 

વીભતં ન  ંગીત-૧ 

ઓયડે તે ઊબા ગયી વાજી ળણગાય, તમા ંઆવ્મા એના સ્લાભી બયથાય 

કેભ નથી ફરતા ંઘયડાની નાય, આણા તે ઘયભા ંકના કના યાજ? 

આણા તે ઘય ભા ંવવયાજી ના યાજ, 

વવયાજી ને ેઢીએ લાલ એના નાથ, ત તભ વાથે ફલ  ંબયથાય... 

આણા તે ઘય ભા ંવાસ જી ના યાજ, 

વાસ જી ને ભહંદયે લાલ એના નાથ, ત તભ વાથે ફલ  ંબયથાય... 

આણા તે ઘય ભા ંજેઠજી ના યાજ, 

જેઠજી ને ઓહપવે લાલ એના નાથ, ત તભ વાથે ફલ  ંબયથાય... 

આણા તે ઘય ભા ંહદમયજી ના યાજ, 

હદમયજી ને કૉરેજ લાલ એના નાથ, ત તભ વાથે ફલ  ંબયથાય... 
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આણા તે ઘય ભા ંનણદંી ના યાજ, 

નણદંી  ને વાવહયમે લાલ એના નાથ, ત તભ વાથે ફલ  ંબયથાય... 

 

વીભતં ન  ંગીત-૨ 

ફેન ન શાય શીયે જડય, ફેન ન અંફડ ફૂરે બમો 

ફેન તભાયા વાવહયમા દીવે વઘા રૂડા યે ફેન વાવહયમા 

ફેન ળેયીએ વચંયીમા ને લચ ભા ંભે ગી યે ફેન વચંયીમા 

ફેન તભાયી ફેનડીમ દીવે વઘી બી યે ફેન વચંયીમા 

ધ્રણ ળેયીએ વચંયીમા ને લચભા ંભેર વાયી યે ધ્રણ વચંયીમા 

ધ્રણ તભાયા પમહયમા ંને દીવે વઘા લેાયી યે ધ્રણ વચંયીમા 

ધ્રણ ને વાસ -વવયા ગભે નહશ 

ધ્રણ ને ચાલ્મા ન ચટક ઘણ ધ્રણને ફલ્મા ન ફય ઘણ  

[ધ્રણ = લહ ] 

 

જનઈ ન  ંગીત-૧ 

વાત સ લંાી, ફડલા ાચં રાડ ડી  

એટલ  ંતે રઈને ફડલ બણલાને ચાલ્મ 

યશ યશ, ફડલાજી  તભાયા દાદા ભનાલે 

દાદા ભનાલી ર ડી જનઈ દેલડાલે...  વાત સ લંાી ... 

યશ યશ, ફડલાજી  તભાયા કાકા  ભનાલે 
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કાકા ભનાલી રૂડ  ંક ટ ંફ તેડાલે...  વાત સ લંાી ... 

યશ યશ, ફડલાજી  તભાયા ભાભા ભનાલે 

ભાભા ભનાલી રૂડા ભવાા રઈ આલે...  વાત સ લંાી ... 

યશ યશ, ફડલાજી  તભાયા ભાતા ભનાલે 

ભાતા ભનાલી ર ડી ગબક્ષા ીયવાલે...  વાત સ લંાી ... 

[સ લંાી = પ યી] 

 

જનઈ ન  ંગીત-૨ 

એક રીરા તે લન ની લાવંરડી એ ત ળેયીએ લાજતંી જામ 

દાદા ને વ્શારા ______બાઈ એ ત કાળીએ બણલાને જામ 

એક ઘડી યશ ભાયા પ ત્ર યે તભને કારે આીળ પલદામ 

હ  ંકેભ યહ  ંભાયા દાદા યે ભાય વાથ ગ ર જી ન જામ 

ભાતા ને વ્શારા ______બાઈ એ ત કાળીએ બણલાને જામ 

એક ઘડી યશ ભાયા જનમ્મા યે તભને કારે આીળ પલદામ 

હ  ંકેભ યહ  ંભાયા ભાતા યે ભાય વાથ પલદ્યાથીઓ ન જામ 

એક રીરા તે લન ની લાવંરડી એ ત ળેયીએ લાજતંી જામ 

 


