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અ&ખલ ()ાડંમા ં

અ&ખલ ()ાડંમા ંએક +ુ ં,ી હ-ર, 

.ૂજવે 1પે અનતં ભાસે. 

દ3હમા ંદ3વ + ુ,ં તેજમા ંત4વ + ુ,ં 

56ૂયમા ંશ�દ થઇ વેદ વાસે…અ&ખલ ()ાડંમા ં

પવન +ુ,ં પાણી + ુ,ં :િૂમ + ુ ં:ધૂરા, 

=?ૃ થઇ @લી રAો આકાશે. 

િવિવધ રચના કરC, અનેક રસ લેવાને, 

િશવ થકC Dવ થયો એ જ આશે…અ&ખલ ()ાડંમા ં

વેદ તો એમ વદ3, Eિુત-GHિૃત સાખ દ3, 

કનક �ંુડળ િવષે ભેદ ન હોયે. 

ઘાટ ઘ-ડયા પછC નામ-1પ .ૂજવા,ં 

Mતે તો હ3મNુ ંહ3મ હોય…અ&ખલ ()ાડંમા ં

=?ૃમા ંબીજ + ુ,ં બીજમા ંO?ૂ + ુ,ં 

જોP પટંતરો એ જ પાસે, 

ભણે નરસૈયો એ મન તણી શોધના, 

Rીત કSંુ Rેમથી Rગટ થાશે…અ&ખલ ()ાડંમા ં

–નરિસTહ મહ3તા 
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અમે તો તારા ંનાના ંબાળ  

અમે તો તારા ંનાના ંબાળ,  

અમારC +ુ ંલેU સભંાળ ... અમે તો તારા.ં 

ડગલે પગલે :લૂો અમારC,  

દ3 સદVWુX :લૂો િવસારC, 

+જુ િવણ કોણ લેશે સભંાળ ... અમે તો તારા.ં 

દCનYુઃ&ખયાના Yુઃખ હરવાને,  

આપો બળ મને સહાય થવાને, 

અમ પર Rેમ ઘણો વરસાવ ... અમે તો તારા.ં 

બાલ Dવન અમ વીતે હષ[, 

ના Yુિનયાની મ&લનતા Gપશ[, 

અમાSંુ હસ=ુ ંરહ3 &ચરકાળ ... અમે તો તારા.ં 
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અસ4યો માહં3થી  

Rભો Mતયા\મી Dવન Dવના દCનશરણા, 

િપતા માતા બ]ં,ુ અNપુમ સખા -હતકરણા; 

Rભા કCિત̂ કાિંત, ધન િવભવ સવ\Gવ જનના, 

નHુ ં_ં, વYંું _,ં િવમળHખુ Gવામી જગતના. 

સૌ અદ:તૂોમા ં+જુ Gવ1પ અદ:તૂ નીર`ુ,ં 

મહા aયોિત U=ુ ંનયન શશીને bયૂ\ સર`ુ,ં 

-દશાઓ dફુાઓ fgૃવી hiુ ંઆકાશ ભરતો, 

Rભો એ સૌથીએ પર પરમ jુ ંYૂર ઊડતો. 

Rભો + ુ ંઆ-દ છે 5&ુચ f1ુષ fરુાણ + ુ ંજ છે, 

+ુ ંblૃmટ ધાર3 છે, bજૃન પલટયે નાથ +ુ ંજ છે, 

અમારા ધમnને અહિન̂શ ગોપાલ +ુ ંજ છે, 

અપાપી પાપીNુ ંિશવ સદન કoયાણ +ુ ંજ છે. 

િપતા છે અકા-ક જડ સકળને ચેતન તણો, 

d1ુ છે મોટો છે જન�ૂળ તણો faૂય +ુ ંઘણો, 

pણે લોક3 દ3વા નથી + ુ ંU સમો અ6ય ન થશે, 

િવ:રુાયા + ુથંી અિધક પછC તો કોણ જ હશે. 

વસે ()ાડંોમા,ં અમ ઉર િવષે વાસ વસતો, 

+ુ ંઆઘમેા ંઆઘ,ે પણ સમીપમા ંિન4ય હસતો, 

નHુ ંઆ4મા ઢાળC, નમન લળતી દ3હ નમજો, 

નHુ ંકો-ટ વાર3, વળC R: ુનમGકાર જ હજો. 

અસ4યો માહં3થી R: ુ! પરમ સ4યે +ુ ંલઈ t, 

hડા Mધાર3થી, R: ુ! પરમ તેU +ુ ંલઈ t; 

મહાH4ૃuમુાથંી, અHતૃ સમીપે નાથ ! લઈ t, 

+ુ-ંહCણો jુ ં_ ંતો +જુ દરશના ંદાન દઈ t. 



 
https://okanha.wordpress.com Page 5 

િપતા ! પેલો આઘ,ે જગત વvટતો સાગર રહ3, 

અને વેગે પાણી સકળ નદCના ંતે ગમ વહ3; 

વહો એવી િન4યે Hજુ Dવનની સવ\ ઝરણી, 

દયાના fxુયોના, +જુ R: ુ! મહાસાગર ભણી. 

થ+ુ ંU કાયાથી, ઘડCક ઘડC વાણીથી ઊચSંુ, 

�ૃિત y-zયોની, Hજુ મન િવશે ભાવ જ GમSંુ; 

Gવભાવે VWુXથી, 5ભુ-અ5ભુ U કાઈંક કSંુ, 

?માદmટ3 જોજો, - +જુ ચરણમા ંનાથ D ધSંુ. 
  

- કિવવર 6હાનાલાલ 
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આનદં મગંલ કSંુ આરતી  

આનદં મગંલ કSંુ આરતી‚ હ-ર dSુુ સતંની સેવા‚ 

Rેમ ધરC મ-ંદર પધરા=ુ‚ં bુદંર bખુડા ંલેવા…આનદં મગંલ  

 

ર4ન જડCત બાજોઠ ઢળા|યા‚ મોતી ચોક fરૂા|યા, 

ર4ન �ંુભ વત બાહર ભીતર‚ અકળ Gવ1પી એવા…આનદં મગંલ  

 

અનહદ વાtં ભીતર વાગે‚ આનદં 1પી એવા, 

Uને }ગણ +લુસીનો ~ારો‚ શા&લ�ામની સેવા…આનદં મગંલ 

 

સતં મળે તો મહાbખુ પાHુ‚ં dSુુD મળે તો મેવા, 

િp:વુન તારણ ભગત ઉધારણ‚ Rગટ�ા દરશન દ3વા…આનદં મગંલ  

 

અડસઠ તીરથ dSુુD ને ચરણે‚ ગગંા જમના ર3વા, 

કહ3 Rીતમ ઓળખ અણસારો‚ હ-રના જન હ-ર Uવા…આનદં મગંલ  

 

- Rીતમ 
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આપજો આપજો સાSંુ સઘ�ં  

આપજો આપજો સાSંુ સઘ�ં મને, 

હ3 R:,ુ આજ આખા -દવસમા;ં 

બાળ ગણી |હાલ મારા ઉપર આણજો, 

Uથી jુ ંરjુ ંબધો -દવસ bખુમા.ં 

આપજો આપજો સદdણુો આપજો, 

આપજો વળC બjુ 5ભુ િવચારો; 

આપજો આપજો આપની ભ��તને, 

આપજો વળC મને સગં સારો. 

આપજો આપજો મીઠC વાણી મને, 

રાખજો માSંુ મન `બૂ રાD; 

સૌNુ ંjુ ંકામ કSંુ એ=ુ ંબળ આપજો, 

સૌની સેવા કSંુ, Uથી ઝાઝી. 

સૌથી બjુ આપજો આપ R:નુી �ૃપા, 

Uથી મળશે મને U jુ ંમાdુ;ં 

મા�uુ ંનથી સાSંુ U તેહ પણ આપજો, 

એટ�ુ ંબોલી jુ ંપાય લાdુ.ં 

- ,ીમદ ઉપે6z 
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આપને તારા Mતરનો એક તાર  

આપને તારા Mતરનો એક તાર,  

બી.ુ ંjુ ંકાઇં ન માdંુ,ં 

bણુU આટલો આત\ તણો પોકાર,  

બી.ુ ંjુ ંકાઇં ન માdંુ.ં ... આપને 
 

+ુબંiું માSંુ પડ�ુ ંનકાHુ,ં  

કોઇ .ુએ નહv એના સાHુ,ં 

બાધંીશ મારા Mતરનો 4યા ંતાર,  

પછC મારC ]નૂ જગા=ુ,ં 

bણુU આટલો આત\ તણો પોકાર,  

બી.ુ ંjુ ંકાઇં ન માdંુ ં.... આપને 
 

એકતારો મારો d ૂજંશે મી�ંુ,  

દ3ખશે િવ� ર�ુ ંU અદC�ંુ, 

ગીતની ર3લાશે એક અખ-ંડત ધાર,  

તેમા ંથઇ મGત jુ ંરા�ુ,ં 

bણુU આટલો આત\ તણો પોકાર,  

બી.ુ ંjુ ંકાઇં ન માdંુ ં ... આપને 

 

- રવી6zનાથ ટાગોર (અN.ુ ,ી ભાNશુકંર |યાસ) 
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એક જ દ3 &ચનગારC 

એક જ દ3 &ચનગારC, મહાનલ ! 

એક જ દ3 &ચનગારC. 

ચકમક લો�ંુ ઘસતા ંઘસતા ંખરચી �જTદગી સારC 

tમગરCમા ંતણખો ન પડ�ો, ન ફળC મહ3નત મારC 

મહાનલ... એક દ3 &ચનગારC... 

ચાદંો સળ�યો, bરૂજ સળ�યો, સળગી આભઅટારC 

ના સળગી એક સગડC મારC, વાત િવપતની ભારC 

મહાનલ... એક દ3 &ચનગારC... 

ઠંડCમા ંHજુ કાયા થથર3, ̀ ટૂC ધીરજ મારC 

િવ�ાનલ ! jુ ંઅિધક ન માdુ,ં માdુ ંએક &ચનગારC 

મહાનલ... એક દ3 &ચનગારC... 

- હ-રહર ભ� 
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ઓ ઇ�ર ભDયે તને  

ઓ ઇ�ર ભDએ તને, મો�ંુ છે +જુ નામ 

dણુ તારા ંિનત ગાઇએ, થાય અમારા ંકામ. 

 

હ3ત લાવી હસાવ +ુ,ં સદા રાખ -દલ સાફ 

:લૂ કદC કરCએ અમે, તો R: ુકરજો માફ. 

 

R: ુએટ�ુ ંઆપજો, �ુ�ંુબ પોષણ થાય 

:�ૂયા કોઇ bએૂ નહv, સા] ુસતં સમાય. 

 

અિતિથ ઝાખંો નવ પડ3, આિ,ત ના Yુભાય 

U આવે અમ }ગણે, આિશષ દ3તો tય. 

 

Gવભાવ એવો આપજો, સૌ ઇ�છે અમ -હત 

શ� ુઇ�છે િમpતા, પડોશી ઇ�છે Rીત. 

 

િવચાર વાણી વત\ને, સૌનો પાHુ ંRેમ 

સગા ંGનેહC ક3 શ�Nુુ,ં ઇ�_ ં�ુશળ?ેમ. 

 

આસપાસ આકાશમા,ં હ�યામા ંઆવાસ 

ઘાસ ચાસની પાસમા,ં િવ�પિતનો વાસ. 

 

ભ�યમા ંપેસી ભ�યર3, કરCએ છાની વાત 

ઘડCએ માનમા ંઘાટ તે, tણે જગનો તાત. 

 

ખાલી જ�યા ખોળCએ, કણી Hકૂવા કાજ 

~ાયેં જગકતા\ િવના, ઠા� ુના મળે ઠામ. 
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જોવા આપી }ખડC, સાભંળવાને કાન 

Dભ બનાવી બોલવા, ભ�ુ ંકuુ� ભગવાન.  

 

ઓ ઇ�ર +ુ ંએક છે, સaયn તે સસંાર 

fgૃવી પાણી પવ\તો, ત� કCધા તૈયાર. 

 

તારા સારા શોભતા, bરૂજ ને વળC સોમ 

તે તો સઘળા તે ર�યા, જબSંુ તાSંુ જોમ. 

 

અમને આ�યા ં�ાન dણુ, તેનો + ુ ંદાતાર 

બોલે પાપી Rાણીઓ, એ તારો ઉપકાર. 

 

કાપ કલેશ કંકાસ ને, કાપ પાપ પ-રતાપ 

કાપ �ુમિત કSુણા કCU, કાપ કmટ bખુ આપ. 

 

ઓ ઇ�ર તમને નHુ,ં માdં ુજોડC હાથ 

આપો સારા dણુ અને, bખુમા ંરાખો સાથ. 

 

મન વાણી ને હાથથી, કરCએ સારા ંકામ 

એવી V�ુ�ધ દો અને, પાળો બાળ તમામ. 
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ઓ કSુણાના કરનારા 

 

ઓ કSુણાના કરનારા, તારC કSુણાનો કોઇ પાર નથી. 

ઓ સકંટના હરનારા, તારC કSુણાનો કોઇ પાર નથી. 

મારા ંપાપ ભયા� છે એવા,ં jુ ં:oૂયો કરવી સેવા, 

મારC :લૂોના :લૂનારા, તારC કSુણાનો કોઇ પાર નથી…ઓ કSુણાના કરનારા,  

હ3 પરમ �ૃપા� |હાલા,મ� પીધા િવષના ં�યાલા, 

મારા Dવન ર?ણહારા, તારC કSુણાનો કોઇ પાર નથી…ઓ કSુણાના કરનારા,  

jુ ંMતરમા ંથઇ રાD, ખેoયો _ ંઅવળC બાD, 

અવળC-સવળC કરનારા, તારC કSુણાનો કોઇ પાર નથી…ઓ કSુણાના કરનારા,  

ભલે છો1 ંકછો1 ંથાયે, +ુ ંમાવતર કહ3વાયે, 

મીઠC છાયા દ3નારા, તારC કSુણાનો કોઇ પાર નથી…ઓ કSુણાના કરનારા,  

મને મળતો નથી -કનારો, મારો ~ાથંી આવે આરો, 

મારા સાચા ખેવનહારા, તારC કSુણાનો કોઇ પાર નથી….ઓ કSુણાના કરનારા,  

છે જગNુ ંDવન ઉદાસી, તાર3 ચરણે લે અિવનાશી, 

રાધાના -દલ રમનારા, તારC કSુણાનો કોઇ પાર નથી…ઓ કSુણાના કરનારા, 
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ઓ R: ુમાSંુ Dવન  

ઓ R: ુમાSંુ Dવન  

તાSંુ -દ|ય અ�ય\ બની રહો. 

રામ + ુ ંછે, રહCમ + ુ ંછે, �ૃmણ +ુ ંછે ઈસા મસીહ, 

+ુ ંપરમ પર() ત4વ,  

સાર સવ\ fરુાણ + ુ ં... ઓ R:.ુ 

રહ3U સદા િવચાર વાણી વત\ને અવ હર ઘડC 

Mતર3 Rિત&બTબ તાSંુ,  

-દ|ય તેU ઝળહળો ... ઓ R:.ુ 

હ3 �ૃપાના િસT] ુત� કSુણા કરCને �ૃમળ કયા\ 

સવ\ની Sુ&ચ એ ભણી,  

ત� એક Sુ&ચએ કયા\ .. ઓ R: ુ

ઉર3 સદા તવ Gનેહભીની મજંરC મહ3કC રહો, 

fણૂ\ Rા��તની સભરતામા ં 

શેષ Dવન આ વહો ... ઓ R: ુ
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dtુર3 U િશર3 તાર3  

dtુર3 U િશર3 તાર3, જગતનો નાથ તે Gહ3U; 

ગxuુ ંU �યાSંુ �યારાએ, અિત �યાSંુ ગણી લેU. 

Yુિનયાની .ુઠC વાણી, િવશે જો Yુ:ખ વાસે છે; 

જરાયે Mતર3 આનદં, ના ઓછો થવા દ3U.  
  

કચેરC મા-ંહ કાDનો, નથી -હસાબ કોડCનો; 

જગત કાD બનીને + ુ,ં વહોરC ના પીડા લUે. 
  

જગતના કાચના યpેં, ખરC વG+ ુનહv ભાસ; 

ન સારા ક3 નઠારાની, જરાએ સગંતે રહ3U.  
  

રહ3U શાિંત સતંોષે, સદાયે િનમ\ળે &ચ�ે; 

-દલે U Yુ:ખ ક3 આનદં, કોઇને નહv કહ3U.  
  

વસે છે �ોધ વેરC, &ચ�મા ંતેને તD દ3U; 

ધડC tએ ભલાઇની, મહાલ�મી ગણી લેU.  
  

રહ3 ઉ6મ� Gવાનદં3, ખ1 ંએ bખુ માની લે; 

િપયે તો ,ી R:નુા, Rેમનો �યાલો ભરC પીU.  
  

ક�ુ વાણી bણેુ જો કોઇની, વાણી મીઠC કહ3U; 

પરાઇ Hખૂ\તા કાU, Hખેુ ના ઝેર +ુ ંલેU. 

અર3 Rાર�ધ તો ઘ�ેુ,ં રહ3 છે Yૂર માગે તો; 

ન માગે દોડ+ ુ ંઆવે, ન િવ�ાસે કદC રહ3U. 

અહો 5ુ ંRેમમા ંરાચે, નહv 4યા ંસ4ય પામે + ુ ં! 

અર3 + ુ ંબેવફાઇથી ચડ3 િનTદા તણે નેU.  
  

લહ3 છે સ4ય U, સસંાર તેનાથી પરો રહ3U; 
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અર3 એ કCિમયાની જો મઝા છે, તે પછC કહ3U.  
  

વફાઇ તો નથી, આખી Yુિનયામા ંજરા દCઠC; 

વફાદારC બતાવા 4યા,ં નહv કોઇ પળે tU.  
  

રહC િનમn-હ શાિંતથી, રહ3 એ bખુ મો�ંુ છે; 

જગત બાDગરCના + ુ,ં બધા ંછલબલ જવા દ3U.  
  

R:નુા નામના ંfmુપો, પરોવી કા|યમાળા + ુ;ં 

R:નુી �યારC �ીવામા,ં પહ3રાવી િRતે દ3U.  
  

કિવ રાt થયો શી છે, પછC પીડા તને કાઇં? 

િનtનદં3 હમેંશા બાલ, મGતીમા ંમઝા લેU.  
  

- બાલશકંર કંથા-રયા 
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&ચ� +ુ ંશીદને &ચTતા ધર3  

&ચ� +ુ ંશીદને &ચTતા ધર3 ? �ૃmણને કર=ુ ંહોય તે કર3 ... ટ3ક 

Gથાવર જગંમ જડ ચેતનમા ંમાયાNુ ંબળ ઠર3; 

Gમરણ કર ,ી�ૃmણચzંNુ,ં જ6મ મરણ ભય હર3 ... �ૃmણને 

નવ માસ Rાણી ,ી�ૃmણNુ,ં �યાન ગભ\મા ંધર3; 

માયાNુ ંઆવરણ કuુ� 4યાર3, લખ ચોરાશી ફર3 ... �ૃmણને 

+ુ ંMતર ઉ�ગે ધર3, તેથી કારજ 5ુ ંસર3 ? 

ધણીનો ધાયn મનbબૂો, હર ()ાથી નવ ફર3 ... �ૃmણને 

દોરC સવ\ની એના હાથમા,ં ભરા|uુ ંડગ�ુ ંભર3; 

Uવો જpં બtવે જpંી તેવો Gવર નીસર3 ... �ૃmણને 

થનાર વG+ ુથયા કર3, aયમ ,ીફળ પાણી ભર3; 

જનાર વG+ ુએણી પેર3 tશે, aયમ ગજ કો�ં ગળે ... �ૃmણને 

UNુ ંUટ�ુ ંU aયમ કાળે, તે તેને કર ઠર3; 

એમા ંફ3ર પડ3 નહv કોઇથી, શીદ �ંુટાઇ + ુ ંમર3 ... �ૃmણને 

તાSંુ ધાuુ� થા+ ુ ંહોય તો, bખુ સચેં Yુઃખ હર3; 

આપત ુ ંઅ�ાનપ ુ ંએ, Hળૂ િવચાર3 ખર3 ... �ૃmણને 

થાવાNુ ંઅણ&ચTત|uુ ંથાશે, ઉપિનષદ ઓચર3; 

રાખ ભરોસો રાધાવરનો, દયા શીદને ડર3 ... �ૃmણને 

- દયારામ 
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Dવનaયોત જગાવો  

Dવનaયોત જગાવો R: ુહ3 Dવનaયોત જગાવો. 

ટ�કૂડC આ }ગળCઓમા ંઝા¡ ંજોર જમાવો, 

આ નાનકડા પગને વેગે ભમતા જગત બનાવો 

અમને રડવડતા ંશીખવાડો ... R: ુહ3 

વણદCવે Mધાર3 જોવા }ખે તેજ ભરાવો, 

વણ જહાU દ-રયાને તરવા બળ બાjુમા ંઆપો, 

અમને ઝળહળતા ંશીખવાડો ... R: ુહ3 

ઊડતા ંઅમ મનના ં@લડાનેં રસથી સભર બનાવો, 

Dવનના ંરંગો 4યા ંભરવા પvછC તમારC ચલાવો, 

અમને મઘમઘતા ંશીખવાડો ... R: ુહ3 

ઉરની સાકંલડC શેરCના પથં િવશાળ રચાવો, 

હ�યાના ઝરણા ંનાનાને સાગર U=ુ ંબનાવો, 

અમને ગરજતંા શીખવાડો ... R: ુહ3 

અમ Dવનની વાદળC નાની આભ િવશે જ ઉડાવો, 

Gનેહશ��ત બ&લદાન-નીરથી ભરચક ધાર ઝરાવો, 

અમને Gથળ Gથળમા ંવરસાવો ... R: ુહ3 

- b6ુદરH ્
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U કોઇ RેમMશ અવતર3  

U કોઇ RેમMશ અવતર3, Rેમરસ તેના ઉરમા ંઠર3. 

િસTહણ ક3Sંુ Yૂધ હોય તે, િસTહણ bતુને જર3;  

કનકપાp પાખે સjુ ધા+ ુફોડCને નીસર3 ... Rેમરસ 

સ£રખોરNુ ંસાકર Dવન, ખરના Rાણ જ હર3; 

?ારિસT]Nુ ુ ંમાછલiું aયમ મીઠા જળમા ંમર3 ... Rેમરસ 

સોમવેલી રસપાન 5Xુ U (ા)ણ હોય તે કર3; 

વગરવશંીને વમન કરાવે વેદવાણી ઓચર3 ... Rેમરસ 

ઉ�મ વG+ ુઅિધકાર િવના મળે તદિપ અથ\ ના સર3; 

મ4Gયભોગી બગલો H�ુતફળ દ3ખી ચ�ં ુના ભર3 ... Rેમરસ 

એમ કો-ટ સાધને Rેમ િવના, fSુુષો�મ f ૂઠં ના ફર3; 

દયા Rીતમ ,ી ગોવધ\નધર, Rેમભ��તએ વર3 ... Rેમરસ 

- દયારામ 
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aયા ંલગી આ4મા Mગમા ંછે  

aયા ંલગી આ4મા Mગમા ંછે,  

4યા ંલગી હ-ર હ-ર + ુ ંકહ3 ... ટ3ક 

હાલતા ંહ-ર ને ચાલતા ંહ-ર,  

ને બેસતા ંહ-ર + ુ ંકહ3;  

bતુા ંપહ3લા ંU Gમરણ કર3 ભાઇ,  

તેની બોલો જય જય ... aયા ં

લીધા ર3 સર`ુ ંનામ હ-રNુ,ં  

લઇ શક3 તો લે, 

દCઘા ર3 સર`ુ ંદાન છે અ¤Nુ,ં  

દઇ શક3 તો દ3 ... aયા ં

આ ર3 સસંારCઓ સવ[ ખોટા  

ને સાચી વG+ ુબે; 

એક તો fxુય, બી.ુ ંહ-રભજન ભાઇ,  

Dવડા સમD લે ... aયા ં

Yૃmટ પદારથ સવ[ ખોટા ને  

આ4મા અખડં છે; 

કCડC થકC તે �ંુજર લગણ ભાઇ,  

કાળચ£રનો ભે ... aયા ં

એક -દન }ગણે દCવા, િવવાહ, ને વળC  

ઢોલ શરણાઇ વાગે; 

કહ3 'Dવણ ' એવો એક -દન આવશે,  

Gમશાને ધગશે ... aયા ં

-  કિવ Dવણ 
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તમે મન HકુCને વરGયા ં 

તમે મન HકુCને વરGયા ં 

અમે જનમજનમના તરGયા ં

તમે Hશુળધાર3 વરGયા ં 

અમે જનમજનમના તરGયા ં

હtર3 હાથે તમે દC]ુ ંપણ,  

ઝોળC અમારC ખાલી 

�ાન ખtનો તમે � ૂટંા|યો,  

તોયે અમે અ�ાની. 

તમે અHતૃ1પે વરGયા ં 

અમે ઝેરના ¥ ૂટંડા Gપશ\યા.ં તમે... 

સાદ3 સાદ3 શાતા આપે  

એવી તમારC વાણી 

એ વાણીની પાવનતાને  

અમે કદC ના પીછાણી 

તમે મહ3રામણ થઈ ઉમટયા ં 

અમે કાઠં3 આવી અટકયા.ં તમે.... 

Gનેહની ગગંા તમે વહાવી  

Dવન િનમ\ળ કરવા 

Rેમની aયોિત તમે જગાવી  

આતમ ઉજવળ કરવા 

તમે bરૂજ થઇને ચમ~ા ં 

અમે Mધારામા ંભટ~ા.ં તમે... 
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તરણા ંઓથે iુંગર ર3  

તરણા ંઓથે iુંગર ર3, iુગંર કોઇ દ3ખે નહv; 

અt.ૂથ માહં3 ર3, સમરથ જોણે સહC ... ટ3ક 

િસTહ અtમા ંકર3 ગ¦ના, કG+રુC Hગૃરાજન; 

તલની ઓથે Uમ તેલ ર�ુ ંછે, કાmઠમા ંjુતાશન; 

દિધ ઓથે ]તૃજ ર3, વG+ ુએમ §પી રહC ... તરણા ં

કોને કjુ ંને કોણ સાભંળશે અગમ ખેલ અપાર; 

અગમ ક3રC ગમ ન-હ ર3, વાણી ન પહ�ચે િવGતાર; 

એક દ3શ એવો ર3, VWુX થાકC રહ3 તહા ... તરણા ં

મન પવનની ગિત ન પહ�ચે, છે અિવનાશી અખડં; 

રAો સચરાચર ભયn () fરુાણ, તેણે ર�યા ં()ાડં; 

ઠામ ન-હ કો ઠાલો ર3, એક અ મુાp કહા ં... તરણા ં

સદdSુુDએ �ૃપા કરC 4યાર3, આપ થયા Rકાશ; 

શા ંશા ંદોડC સાધન સાધે, પોતે પોતાની પાસ; 

દાસ ધીરો કહ3 છે ર3, aયા ંજોP 4યા ં+ ુ ંહC + ુ ંહC ... તરણા ં

- ધીરા ભગત 
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િતલક કરતા ંpેપન થયા ં 

િતલક કરતા ંpેપન થયા,ં  

ને જપમાળાના ંનાકા ંગયા,ં 

તીરથ ફરC ફરC થાકયા ચરણ,  

તોય ન પોહ��યો હ-રને શરણ.  

કથા bણુી bણુી @ટ�ા કાન,  

તોય અખા ન આ|uુ ં()�ાન. 

એક Hરૂખને એવી ટ3વ,  

પgથર એટલા fUૂ દ3વ, 

પાણી દ3ખી કર3 Gનાન,  

+લુસી દ3ખી તોડ3 પાન.  

એ અખા વiું ઉતપાત,  

ઘણા પરમે�ર એ ~ાનંી વાત ? 

દ3હા&ભમાન jતૂો પાશેર,  

િવ�યા ભણતા ંવા�યો શેર; 

ચચા\વાદમા ંતોલે થયો,  

dSુુ થયો 4યા ંમણમા ંગયો; 

અખા એમ હલકાથી ભાર3 હોય,  

આ4મ�ાન Hળૂdુ ંખોય. 

- અખો 
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4યાગ ન ટક3 ર3 વૈરાગ િવના  

4યાગ ન ટક3 ર3 વૈરાગ િવના, કરCએ કો-ટ ઉપાય D 

Mતર hડC ઇ�છા રહ3, તે ક3મ કરCને તtય D.. 4યાગ 

વેશ લીધો વૈરાગનો, દ3શ રહC ગયો Yૂર D 

ઉપર વેશ આછો બ6યો, માહંC મોહ ભરfરૂ D 

કામ, �ોધ, લોભ, મોહNુ ંaયા ંલગી Hળૂ ન tય D 

સગં Rસગેં પાગંર3, જોગ ભોગનો થાય D 

ઉmણ રતે અવની િવષે, બીજ નવ દCસે બહાર D 

ઘન વરસે, વન પાગંર3, y-z િવષય લ ેઆકાર D 

ચમક દ3ખીને લોહ ચળે, y-z િવષય સજંોગ D 

અણભેટ�ે ર3 અભાવ છે, ભેટ�ે ભોગવશે ભોગ D 

ઉપર તU ને Mતર ભU, એમ ન સર3 અરથ D 

વણGયો ર3 વણા\,મ થકC, Mતે કરશે અનરથ D 

¨mટ થયો જોગ ભોગથી, Uમ બગડ�ુ ંYૂધ D 

ગuુ ં]તૃ-મહC-માખણ થકC, આપે થuુ ંર3 અ5�ુધ D 

પળમા ંજોગી ભોગી પળમા,ં પળમા ંdહૃC ને 4યાગી D 

િનm�ુળાનદં એ નરનો, વણ સમaયો વૈરાગ D 

- િનm�ુળાનદં 
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-દલમા ંદCવો કરો  

-દલમા ંદCવો કરો ર3 દCવો કરો,  

�ૂડા કામ �ોધને પરહરો ર3 ... -દલમા ંદCવો કરો 

દયા દCવેલ Rેમ પરણાuુ ંલાવો, 

માહંC bરુતાની દCવેટ બનાવો; 

મહv ()અ��ન Rગટાવો ર3 ... -દલમા ંદCવો કરો 

સાચા -દલનો દCવો aયાર3 થાશે, 

4યાર3 MધાSુ મટC tશે; 

પછC ()લોક તો ઓળખાશે ર3 .... -દલમા ંદCવો કરો 

દCવો અણભે Rગટ3 એવો, 

ટાળે િતિમરના Uવો; 

એને નેણે તો નીરખીને લેવો ર3 ... -દલમા ંદCવો કરો 

દાસ રણછોડ3 ઘર સભંા©uુ,ં 

જડC �ૂંચી ને ઊઘડ�ુ ંતા�ં; 

થuુ ંભોમડંળમા ંઅજવા�ં ર3 ... -દલમા ંદCવો કરો 

- રણછોડદાસ 
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]ણૂી ર3 ધખાવી  

]ણૂી ર3 ધખાવી બેલી અમે તારા નામની 

હરCના એ નામની ર3 અલખના એ ધામની ... ]ણૂી ર3 ધખાવી 

:લૂો ર3 પડ�ો ર3 હસંો }ગણે ઊડCને આ|યો 

તન-મનથી તરછોડાયો, મારગ મારગ અથડાયો 

હ3 ગમ ના પડ3 ર3 એને ઠા�ુર તારા નામની ... ]ણૂી ર3 ધખાવી… 

કોને ર3 કાU ર3 Dવડા ઝખંના તને ર3 લાગી 

કોની ર3 વાટªુ ંજોતા ભવની આ ભાવટ ભાગી 

હ3 તરGuુ ંર3 tગી Dવને ભ��ત ક3રા tમની ... ]ણૂી ર3 ધખાવી… 

- અિવનાશ |યાસ 
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નાથ, jુ ંUવો તેવો પણ તારો  

નાથ, jુ ંUવો તેવો પણ તારો 

કSુણાિસT] ુ�હો કર મારો ... ટ3ક 

સાકંડાના સાથી શામ&ળયા, છો બગડ�ાના બેલી, 

શરણ પડ�ો ખલ અિમત �ુકમ«, તદિપ ન Hકુો ઠ3લી ... નાથ jુ ં

િનજ જન .ૂઠાની tતી લ¬t, રાખો છો ,ીરણછોડ, 

56ૂય-ભા�યને સફળ કરો છો, fરૂો વરદ બળ કોડ ...નાથ jુ ં

અવળNુ ંસવળ કરો bુદંર-વર, aયાર3 જન tય હારC, 

અયો�ય યો�ય, પિતત કરો પાવન, R: ુYુઃખ-Yુm�ૃ4યહારC ...નાથ jુ ં

િવનિત િવના ર?ક િનજ જનના, દોષ તણા dણુ tણો, 

Gમરણ કરતા ંસકંટ ટાળો, ગણો ન મોટો નાનો ...નાથ jુ ં

િવકળ પરાધીન પીડા Rtળો, MતરNુ ંYુઃખ tણો, 

આરત બ]ં ુસ-હm  ુઅભયકંર, અવdણુ નવ આણો ...નાથ jુ ં

સવ[�ર સવા\4મા Gવતpં દયા Rીતમ &ગ-રધારC, 

શરણાગત-વ4સલ ,ીD માર3, મોટC છે ઓથ તમારC ...નાથ jુ ં

- દયારામ 
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નૈયા કાવી મ� તો  

નૈયા ¡કાવી મ� તો જોU iુબી tય ના 

ઝાખંો ઝાખંો -દવો મારો જોU ર3 Vઝુાય ના 

Gવાથ\Nુ ંસગંીત ચાર3 કોર બાU 

કોઇNુ ંકોઇ નથી Yુનીયામા ંઆU 

તનનો તVંરુો જોU બેbરુો થાય ના … ઝાખંો ઝાખંો દCવો 

પાપ ને fxુયના ભેદ ર3 પરખાતા 

રાગ ને �ષે આU ઘટ ઘટ ¥ુટંાતા 

જોU આ Dવનમા ંઝેર Rસરાય ના … ઝાખંો ઝાખંો દCવો 

,�ધાના -દવડાને જલતો + ુ ંરાખU 

િનશ-દન Gનેહ ક3Sંુ તેલ એમા ંનાખU 

મનને મદંCર જોU Mધકાર થાય ના … ઝાખંો ઝાખંો દCવો 
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પગ મને ધોવા ®ો ર¥રુાય 

પગ મને ધોવા ®ો ર¥રુાય,  

મને શક પડ�ો મનમાAં ... પગ મને 

રામ લ�મણ tનકC તીર ગગંાને tયD 

નાવ માગંી નીર તરવા dહુ બોoયો ગમ ખાઇ ... પગ મને 

રજ તમારC કામણગારC મારC નાવ નાર બની tયD, 

તો તો મારા રંક જનની આDિવકા ટળC tયD ... પગ મને 

જોઇ ચ+રુતા ભીલ જનની tનકC Hુ̄ કરાયD, 

અભણ ક3=ુ ંયાદ રાખે ભણેલા :લૂી tયD ... પગ મને 

-દન દયા� આ જગતમા ંગરજ ક3વી ગણાયD, 

આપ Uવાને ઉભા રાખી પગ પખાળC tયD ... પગ મને 

નાવડCમા ંબાવડC ઝાલી રામની ભીલરાયD, 

પારC ઉતારCને બોoયા તમે 5ુ ંલેશો ઉતરાઇ ... પગ મને 

નાઇની કદC નાઇ લે નહv, આપણે ધધંા ભાઇD, 

કાગ ન માગે ખારવો કદC ખારવાની ઉતરાઇ ... પગ મને 

- કિવ કાગ 
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પરો-ઢયે પખંી tગીને 

પરો-ઢયે પખંી tગીને, ગાતા ંમીઠા ંતારા ંગાન, 

પરો-ઢયે મ-ંદર મ�Gજદમા,ં ધરતા લોકો તાSંુ �યાન. 

 

હરતા ંફરતા ંક3 િનTદરમા,ં રાતે -દવસે સાજં સવાર, 

તારો અમને સાથ સદાયે, +ુ ંછે સૌનો ર�ણહાર. 

+ુ ંધરતીમા,ં +ુ ંછે નભમા,ં સાગર મહv વસે છે + ુ,ં 

ચાદંા bરૂજમાયેં + ુ ંછે, @લો માહંC હસે છે + ુ.ં 

દ3વ, બનાવી Yુિનયા છે ત�, તારો છે સૌને આધાર, 

+ુ ંછે સૌનો, સૌ તારા ંછે, નમીએ +જુને વારંવાર. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
https://okanha.wordpress.com Page 30 

R:Dુને પડદામા ંરાખ મા  

R:Dુને પડદામા ંરાખ મા 

ftૂરC, તારા આતમને ઓઝલમા ંરાખ મા. 

 

વાu ુવvtશે ને દCવડો હોલાશે એવી 

ભીિત વટંો&ળયાની ભાખ મા, 

આડ3 ઊભો તારો દ3હ અડCખમ 

ભળC tશે એ તો ખાખમા ં

ftૂરC, તારા આતમને ઓઝલમા ંરાખ મા. 

 

ઊડC ઊડCને આ|યા ંપખંી -હમાળેથી, 

થાક ભર3લો એની પાખંમા ં

સાત સમદંર પાર કયા\ તોયે 

નથી ર3 dમુાન એની }ખમા ં

ftૂરC, તારા આતમને ઓઝલમા ંરાખ મા. 

 

}ખના ંરતન તારા છોને હોલાય 

છોને હCરા � ૂટંાય તારા લાખના 

હ�યાનો હCરો તારો ન-હ ર3 � ૂટંાય કોઇથી 

ખોટા હCરાને ખ�ચી રાખ મા 

ftૂરC, તારા આતમને ઓઝલમા ંરાખ મા. 

 

- ઇ6Yુલાલ ગાધંી 
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Rભો Mતરયામી 

Rભો Mતરયામી Dવન Dવના દCન શરણા 

િપતા,માતા,બ]ં ુઅNપુમ સખા -હત કરણા. 

Rભા,કCિત̂, કા�6ત ધન િવભવ સવ\Gવ જનના 

નHુ ં_ ંવYંું _ ંિવમલHખુ Gવામી જગતના 

સjુ અદ:તુોમા ં+જુ Gવ1પ અદ:તુ નીર`ુ ં

મહાaયોિત U=ુ ંનયનશશીને bયૂ\ સર`ુ ં

-દશાની dફુાઓ fથૃવી hiુ આકાશ ભરતો 

Rભો તે સૌથી યે પર પરમ +ુ ંYૂર ઉડતો 

Rભો + ુ ંઆ-દ છે 5&ુચ fSુુષ fરુાણ + ુ ંજ છે 

+ુ ંblૃmટ ધાર3 છે, bજૃન Rલયે નાથ + ુ ંજ છે 

અમારા ધમnનો અહરિનશ ગોપાલ +ુ ંજ છે 

અપાપી-પાપીNુ ંિશવસદન કoયાણ +ુ ંજ છે 

િપતા છે એકાકC,જડ સકલને ચેતન તણો 

dSુુ છે મોટો છે જન�ુલ તણો faૂય +ુ ંઘણો 

pણે લોક3 દ3વા નથી +જુ સમો અ6ય ન થશે 

િવ:રુાયા + ુથંી અિધક પછC તો કોણ જ હશે? 

વસે ()ાડંોમા ંઅમ ઉર િવષે વાસ વસતો 
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+ુ ંઆઘમેા ંઆઘ ેપણ સમીપમા ંિન4ય હસતો 

નHુ ંઆ4મા ઢાળC નમન લળતી દ3હ નમજો 

નHુ ંકો-ટ વાર3 વળC R: ુનમGકાર જ હજો 

–કિવ નાનાલાલ 
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Rેમળ aયોિત તારો  

Rેમળ aયોિત તારો દાખવી, 

Hજુ Dવનપથં ઉtળ ... Rેમળ aયોિત 

Yૂર પડ�ો િનજ ધામથી jુ,ં 

ને ઘરે3 ઘન Mધાર, 

માગ\ bઝેૂ નવ ઘોર રજિનમા,ં 

િનજ િશ5નેુ સભંાળ, 

મારો Dવનપથં ઉtળ ... Rેમળ aયોિત 

ડગમગતો પગ રાખ �Gથર Hજુ, 

Yૂર નજર છો ન tય; 

Yૂર માગ\ જોવા લોભ લગીર ન, 

એક ડગ�ુ ંબસ થાય, 

માર3 એક ડગ�ુ ંબસ થાય ... Rેમળ aયોિત 

આજ લગી રAો ગવ\મા ંjુ,ં 

ને માગી મદદ ના લગાર; 

આપબળે માગ\ જોઇને ચાલવા, 

હામ ધરC Hઢૂ બાળ; 

હવે માdુ ં+જુ આધાર ... Rેમળ aયોિત 

ભભકભયા\ તેજથી jુ ંલોભાયો,  

ને ભય છતા ંધયn ગવ\, 

વી4યા ંવષn ને લોપ Gમરણથી,  

Gખલન થયા ંU સવ\, 

માર3 આજ થકC ન=ુ ંપવ\ ... Rેમળ aયોિત 

તારા Rભાવે િનભા|યો મને R: ુ! 

આજ લગી Rેમભેર, 
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િન° ેમને તે �Gથર પગલેથી 

ચલવી પહ�ચાડશે ઘરે, 

દાખવી Rેમલ aયોિતની સેર ... Rેમળ aયોિત 

કદ\મ:િૂમ કળણ ભર3લી,  

ને &ગ-રવર ક3રC કરાડ, 

ધસમસતા જળક3રા Rવાહો, 

સવ\ વટાવી �ૃપાળ, 

મને પહ�ચાડશે િનજ �ાર ... Rેમળ aયોિત 

રજની જશે, ને Rભાત ઊજળશે, 

ને �Gમત કરશે Rેમાળ, 

-દ|ય ગણોના ંવદન મનોહર 

માર3 ±® વGયા ં&ચરકાળ, 

U મ� ખોયા હતા ં?ણવાર ... Rેમળ aયોિત 

 

- નરિસTહરાવ -દવે-ટયા 
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ભ��ત કરતા ં§ટ3 મારા ંRાણ  

ભ��ત કરતા ં§ટ3 મારા ંRાણ R: ુએ=ુ ંમાdં ુ_ ં

રહ3 ±દયકમળમા ંતાSંુ �યાન R: ુએ=ુ ંમાdં ુ_ં 

તાSંુ Hખુiુ ંR:Dુ jુ ંજોયા ંકSંુ, 

રાત -દવસ dણુો તારા ંગાયા કSંુ, 

Mત સમયે રહ3 તાSંુ �યાન, R: ુએ=ુ ંમાdં ુ_ ં... ભ��ત કરતા.ં 

મારC આશા િનરાશા કરશો નહC, 

મારા અવdણુ હ�યે ધરશો નહC, 

�ાસે �ાસે રહ3 તાSંુ �યાન, R: ુએ=ુ ંમાdં ુ_ ં... ભ��ત કરતા.ં 

મારા ંપાપ ને તાપ સમાવી દ3જો, 

આ સેવકને ચરણોમા ંરાખી લેજો, 

આવી દ3જો દશ\ન દાન, R: ુએ=ુ ંમાdં ુ_ ં... ભ��ત કરતા.ં 

તારC આશાએ R: ુjુ ંતો Dવી રAો, 

તને મળવાને R: ુjુ ંતો તરસી રAો, 

મારC કોમળ કાયા ના કરમાય, R: ુએ=ુ ંમાdં ુ_ ં... ભ��ત કરતા.ં 

મારા ંભવોભવના ંપાપો Yૂર કરો, 

મારC અરD R:Dુ હ�યે ધરો, 

મને રાખU તારC પાસ, R: ુએ=ુ ંમાdં ુ_ં 

+ુ ંરહ3U ભવોભવ સાથ, R: ુએ=ુ ંમાdં ુ_ ં... ભ��ત કરતા.ં 
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ભોિમયો ખોવાયો મારો  

ભીતરનો ભેSુ મારો આતમો ખોવાયો, 

મારગનો ચvધનારો ભોિમયો ખોવાયો ર3, 

વાટ3 િવસામો લેતા જોયો હોય તો કહ3જો … ભીતરનો ભેSુ 

એના ર3 િવના મારC કાયા છે પાગંળC, 

}ખ છતાયં મારC }ખો છે }ધળC, 

મારા ર3 સરવ-રયાનો હસંલો રCસાયો ર3 

સરવરમા ંતરતો કોઈએ જોયો હોય તો કહ3જો… ભીતરનો ભેSુ 

તનiું Sુધા ુ ંમાSંુ, મનiુ ંSંુધા ુ,ં 

તાર +ટૂ�ો ર3 અધવચ ભજન નદંવા ુ,ં 

કપરC }ધીમા ંમારો દCવડો ઝડપાયો ર3, 

આખો સળગતો કોઈએ જોયો હોય તો કહ3જો … ભીતરનો ભેSુ 

- અિવનાશ |યાસ 
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મગંલ મ-ંદર ખોલો  

મગંલ મ-ંદર ખોલો, 

દયામય ! મગંલ મ-ંદર ખોલો ! 

Dવનવન અિત વેગે વટા|uુ,ં 

�ાર ઊભો િશ5 ુભોળો; 

િતિમર ગuુ ંને aયોિત Rકા¯યો, 

િશ5નેુ ઊરમા ંoયો, oયો; ... દયામય ! 

નામ મ]રુ તમ રટ�ો િનરંતર, 

િશ5 ુસહ Rેમે બોલો; 

-દ|ય +ષૃા+રુ આ|યો બાળક, 

Rેમ અમીરસ ઢોળો ... દયામય ! 
  

- નરિસTહરાવ -દવે-ટયા 
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મ-ંદર તાSંુ િવ� 1પા�ં  

મ-ંદર તાSંુ િવ� 1પા�ં, 

bુદંર સરજનહારા ર3; 

પળ પળ તારા ંદશ\ન થાયે, 

દ3ખે દ3ખણહારા ર3 ... મ-ંદર તાSંુ 

ન-હ ftૂરC ન-હT કો દ3વા, 

ન-હ મ-ંદરને તાળા ંર3; 

નીલ ગગનમા ંમ-હમા ગાતા, 

ચાદંો bરૂજ તારા ર3 ... મ-ંદર તાSંુ 

વણ\ન કરતા ંશોભા તારC, 

થા~ા કિવગણ ધીરા ર3; 

મ-ંદરમા ં+ ુ ં~ા ં_પાયો, 

શોધે બાલ અધીરા ર3 ... મ-ંદર તાSંુ 

 - જયતંીલાલ આચાય\ 
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મને કહોને પરમે�ર ક3વા હશે ?  

મને કહોને પરમે�ર ક3વા હશે ? 

~ા ંરહ3તા હશે, 5ુ ંકરતા હશે ? 

ગગનની ઓઢણીમા ંચાદંા bરૂજને, 

તારાને d ૂથંનારા ક3વા હશે ? ... મને કહોને 

}બાની hચી ડાળે ચડCને, 

મોરોને Hકૂનાર ક3વા હશે ? ... મને કહોને 

મીઠા એ મોરોના Gવાદ ચખાડC, 

કોયલ બોલાવનાર ક3વા હશે ? ... મને કહોને 

hડા એ સાગરના ંમોtં ઉછાળC, 

] ૂ] ૂગtવનાર ક3વા હશે ? ... મને કહોને 

મનેય મારC માડCને ખોળે, 

હ�સે jુલાવનાર ક3વા હશે ? ... મને કહોને 

- Rીતમલાલ મઝHદુાર 
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માdુ ંjુ ંતે આપ, R:Dુ  

માdુ ંjુ ંતે આપ, R:Dુ ! 

માdુ ંjુ ંતે આપ. 

ના માdં ુધન વૈભવ એવા  

મન દ3ખી મલકાય, 

ભલે રjુ ંjુ ંદCન તોય લP ના  

ગરCબ ક3રC હાય ! 

એ=ુ ંહ�યાNુ ંબળ આપ, R:Dુ ! ... માdુ ં

Pચા નીચા ભેદ ન t ુ,ં  

સૌને ચાjુ ંસમાન 

સૌને આ=ુ ંjુ ંખપમા ંHજુ  

કાયા વ² સમાન 

એ=ુ ંશરCરNુ ંબળ આપ, R:Dુ ! ... માdુ ં

કરતા ંકાય\ જગે સેવાના ં 

જો કદC થાકC જવાય 

કાયા થાક3 મન નવ થાક3  

Dવતર ઉજ�ં 

એ=ુ ંમનNુ ંબળ +ુ ંઆપ, R:Dુ ! ... માdુ ં
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માડC તાSંુ કં�ુ ખuુ�  

માડC તાSંુ કં�ુ ખuુ� ને bરૂજ ઊ�યો, 

જગ માથે tણે R:તુાએ પગ H~ૂો 

કં�ુ ખuુ� ને bરૂજ ઊ�યો …. માડC તાSંુ કં�ુ 

મ-ંદર સt\u ુને ઘટંારવ ગાaયો, 

નભનો ચદંરવો માએ }�uુમંા ં}aયો, 

-દવો થાવા મ-ંદરનો ચાદંો આવી f�ૂયો 

કં�ુ ખuુ� ને bરૂજ ઊ�યો …. માડC તાSંુ કં�ુ 

માવડCની કોટમા ંતારાના મોતી, 

જનનીની }�uમુા ંfનૂમની aયોિત, 

છડC ર3 fકૂારC માની મોરલો ટjુ~ો, 

કં�ુ ખuુ� ને bરૂજ ઊ�યો … માડC તાSંુ કં�ુ 

માવડCના રથના ¥ઘૂરા બોoયા, 

અજવાળC રાતે માએ અHતૃ ઢો©યા,ં 

ગગનનો ગરબો માના ચરણોમા ં~ો, 

કં�ુ ખuુ� ને bરૂજ ઊ�યો …. માડC તાSંુ કં�ુ 

- અિવનાશ |યાસ 
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માને તો મનાવી લેજો ર3  

માને તો મનાવી લેજો ર3.. 

હ3 ઓધાD મારા વા’લાને વઢCને ક3’જો D, 

માને તો મનાવી લેજો ર3.. 

મ³રુાના રાt gયા છો, 

ગોવાળોને :લૂી �યા છો, 

માનીતી ને :લૂી �યા છો ર3.. 

હ3 ઓધાD.. માને તો મનાવી લેજો ર3.. 

એકવાર ગો�ળૂ આવો, 

માતાD ને ´હ�ઢ3 થાવો, 

ગાયો ને હભંારC tઓ ર3.. 

હ3 ઓધાD.. માને તો મનાવી લેજો ર3.. 

વા’લાની મરDમા ંરહ35ુ,ં 

U કહ3શે તે લાવી દ35ુ,ં 

�ુબt ને પટરાણી ક35ુ ંર3 .. 

હ3 ઓધાD.. માને તો મનાવી લેજો ર3.. 

તમે છો ભ�તોના તારણ, 

એવી અમને હ�યા ધારણ, 

dણુ ગાયે ભગો ચારણ, 

હ3 ઓધાD.. માને તો મનાવી લેજો ર3.. 

- ભગા ચારણ 
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માબાપને :લૂશો નહv  

:લૂો ભલે બી.ુ ંબ]ુ,ં માબાપને :લૂશો નહC 

અગ&ણત છે ઉપકાર એના, એહ િવસરશો નહC 

અસA વેઠC વેદના, 4યાર3 દC�ંુ તમ Hખુiું 

એ fિુનત જનના કાળtં, પgથર બની §દંશો નહC 

કાઢC Hખેુથી કા&ળયા, મ�મા દઈ મોટા કયા\ 

અHતૃ તણા દ3નાર સામે, ઝેર ઉછાળશો નહC 

લાખો લડા|યા લાડ તમને, કોડ સjુ fરુા કયા\ 

એ કોડના fરૂનારના, કોડ fરૂવા :લૂશો નહC 

લાખો કમાતા હો ભલે, માબાપ Uથી ના ઠયા\ 

એ લાખ ન-હ પણ રાખ છે, એ માન=ુ ં:લૂશો નહC 

સતંાનથી સેવા ચહો, સતંાન છો સેવા કરો 

U=ુ ંકરો તે=ુ ંભરો, એ ભાવના :લૂશો નહC 

ભીને bઈૂ પોતે અને bકૂ3 bવૂાડ�ા આપને 

એની અમીમય }ખને, :લૂીને ભvજવશો નહC 

fmુપો &બછા|યા ંRેમથી, Uણે તમારા રાહ પર 

એ રાહબરના રાહ પર, કંટક કદC બનશો નહC 

ધન ખરચતા ંમળશે બ]ુ,ં માતાિપતા મળશે નહC 

એના ંfિુનત ચરણો તણી, કદC ચાહના :લૂશો નહC. 

- સતં fિુનત 
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મારા ઘટમા ં&બરાજતા ,ીનાથD  

મારા ઘટમા ં&બરાજતા ,ીનાથD, યHનુાD, મહાR:Dુ 

માSુ મનiુ ંછે ગો�ુળ વનરાવન 

મારા તનના }ગ&ણયામા ં+લુસીના ંવન 

મારા Rાણ Dવન….મારા ઘટમા.ં 

મારા આતમના }ગણે ,ીમહા�ૃmણD 

મારC }ખો દCસે &ગ-રધારC ર3 ધારC 

માSુ તન મન ગuુ ંછે Uને વારC ર3 વારC 

હ3 મારા ¯યામ Hરુા-ર…..મારા ઘટમા.ં 

હ3 મારા Rાણ થકC મને વૈmણવ |હાલા 

િન4ય કરતા ,ીનાથDને કાલા ર3 વાલા 

મ� તો વoલભ R:Dુના ંકCધા ંછે દશ\ન 

માSંુ મોહC લી]ુ ંમન…..મારા ઘટમા.ં 

jુ ંતો િન4ય િવµલ વરની સેવા ર3 કSંુ 

jુ ંતો આઠ3 સમા ક3રC ઝાખંી ર3 કSંુ 

મ� તો &ચતiુ ં,ીનાથDને ચરણે ધuુ� 

Dવન સફળ કuુ� … મારા ઘટમા.ં 

મ� તો flુmટ ર3 મારગ ક3રો સગં ર3 સા�યો 

મને ધોળ -કત\ન ક3રો રંગ ર3 લા�યો 

મ� તો લાલાની લાલી ક3રો રંગ ર3 મા�ંયો 

હCરલો હાથ લા�યો … મારા ઘટમા.ં 

આવો Dવનમા ંoહાવો ફરC કદC ના મળે 

વાર3 વાર3 માનવદ3હ ફરC ન મળે 

ફ3રો લખ ર3 ચોયા\સીનો મારો ર3 ફળે 

મને મોહન મળે … મારા ઘટમા.ં 
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મારC Mત સમય ક3રC bણુો ર3 અરD 

લેજો શરણોમા ં,ીDબાવા દયા ર3 કરC 

મને તેડા ંર3 યમ ક3રા ંકદC ન આવે 

મારો નાથ તેડાવે … મારા ઘટમા.ં 
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મારC નાડ તમાર3 હાથ  

મારC નાડ તમાર3 હાથ હ-ર સભંાળજો ર3 ! 

Hજુને પોતાનો tણીને, R:પુદ પાળજો ર3 ! 

પgયાપgય નથી સમt+ુ,ં 

Yુઃખ સદ�વ રહ3 ઉભરા+ુ,ં 

મને હશે 5ુ ંથા+ ુ ંનાથ િનહાળજો ર3 ! 

અના-દ આપ વૈ® છો સાચા, 

કોઇ ઉપાય િવશે ન-હ કાચા, 

-દવસ રAા છો ટાચંા વેળા વાળજો ર3 ! 

િવ��ેર 5ુ ંહD િવચારો, 

બાD હાથ છતા ંકા ંહારો ? 

મહા H ૂઝંારો મારો, નટવર ટાળજો ર3 ! 

ક3શવ હ-ર માSંુ 5ુ ંથાશે ? 

ઘાણ વ©યો 5ુ ંગઢ ઘેરાશે ! 

લાજ તમારC tશે, :ધૂર ભાળજો ર3 ! 

- ક3શવરામ 
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મારC બસંીમા ંબોલ બે  

મારC બસંીમા ંબોલ બે વગાડC + ુ ંt 

મારC વીણાની વાણી જગાડC +ુ ંt. 

ઝઝંાના ઝાઝંરને પહ3રC પધારC િપયા, 

કાનના ંકમાડ મારા ઢઢંોળC t 

પોઢ3લી પાપંણના પડદા ઉઘાડC જરા 

સોનેરC સોણ�ુ ંબતાવી + ુ ંt ... મારC બસંીમા ં

bનૂી સ-રતાને તીર પહ3રC િપતાબંરC 

-દલનો દiુલો રમાડC + ુ ંt 

:ખૂી શબરCના બોર બે એક આરોગી 

જનમ :ખૂીને જમાડC + ુ ંt ... મારC બસંીમા ં

ઘાટ3 બધંાણી મારC હોડC વછોડC t, 

સાગરને સેઢ3 હકંારC + ુ ંt. 

મનના મા&લક તારC મોજના હoલેસે 

ફાવે 4યા ંએને હકંારC + ુ ંt ... મારC બસંીમા ં

- b6ુદરH ્
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માSંુ Dવન Mજ&લ થાજો  

Dવન Mજ&લ થાજો ! 

માSંુ Dવન Mજ&લ થાજો ! 

:�ૂયા ંકાU ભોજન બનજો,  

તરGયાNંુ ંજળ થાજો; 

દCનYુ:&ખયાનંા ં}b ુલો’તા ં 

Mતર કદC ન ધરાજો ! 

માSંુ Dવન Mજ&લ થાજો ! 

સતની કાટંાળC ક3ડC પર  

fmુપ બની પથરાજો, 

ઝેર જગતના ંDરવી Dરવી  

અHતૃ ઉરના ંપાજો ! 

માSંુ Dવન Mજ&લ થાજો ! 

વણથા~ા ચરણો મારા િનત  

તારC સમીપે ધાજો; 

હ�યાના R4યેક Gપદંને  

તાSંુ નામ રટાજો ! 

માSંુ Dવન Mજ&લ થાજો ! 

વમળોની વ�ચે નૈયા Hજુ  

હાલકડોલક થાજો; 

,Xા ક3રો દCપક મારો  

નવ કદCયે ઓલવાજો ! 

માSંુ Dવન Mજ&લ થાજો ! 

- કરસનદાસ માણેક 
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માર3 માથે હtર હાથવાળો  

માર3 માથે હtર હાથવાળો, 

અખડં મારC ર?ા કર3. 

કદC ર?કના ઉ� 1પવાળો, 

આવી કસોટC કપરC કર3 ... માર3 માથે 

એની કSુણાનો Gતોp િન4ય વહ3તો, 

Rસ¤ મને રા�યા ંકર3; 

મને &ચTતા કરવા ન જરC દ3તો, 

કoયાણ માSંુ ઝ�ંયા કર3 ... માર3 માથે 

રખે ઉતSંુ મારગે આડ3, 

તો સ4ય પથં ચા�ંયા કર3; 

કદC પડવા ન દ3 મને ખાડ3, 

સદાય સાથ આ�યા ંકર3 ... માર3 માથે 

નાથ ,Xાના ંપારખા ંલેતો, 

ને તોય શ��ત દCધા ંકર3; 

]ળૂમાથંી કનક કરC દ3તો, 

અજબ તારC લીલા ખર3 ... માર3 માથે 

- િપના-કન િpવેદC 
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મીરાબંાઈ પાછા ઘરે tઓ  

તમે મારા ંમનના ંમાનેલા શા&લ�ામ, 

મીરાબંાઈ પાછા ઘરે tઓ. 

હ3 મીરાબંાઈ તમે રાtની છો �ંુવરC, 

અને રો-હદાસ tિતનો છે ચમાર …. મીરાબંાઈ પાછા 

મીરાબંાઈ, નગરના ંલોક તમારC િનTદા કર3, 

રાણોD દ3શે અમને આળ … મીરાબંાઈ પાછા ં

મીરાબંાઈ, મેવાડના ંલોકો તમારC િનTદા કરશે 

એ પાપીને fજૂશે માની ભગવાન .. મીરાબંાઈ પાછા ં

રામાનદં ચરણે રો-હદાસ બો&લયા,ં 

મીરા ંતમે હ3તે ભજો ભગવાન … મીરાબંાઈ પાછા ં

- સતં રો-હદાસ (સતં ર�દાસ) 
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મૈpીભાવNુ ંપિવp ઝર ુ ં 

મૈpીભાવNુ ંપિવp ઝર ુ,ં  

Hજુ હ�યામા ંવAા કર3, 

5ભુ થાઓ આ સકળ િવ�Nુ ં 

એવી ભાવના િન4ય રહ3 … મૈpીભાવNુ ં

dણુથી ભર3લા dણુીજન દ3ખી,  

હ�uુ ંમાSંુ N4ૃય કર3, 

એ સતંોના ચરણકમળમા,ં  

Hજુ DવનNુ ંઅ�ય\ રહ3 … મૈpીભાવNુ ં

દCન ¶ર ને ધમ\િવહોણા,ં  

દ3ખી -દલમા ંદદ\  વહ3, 

કSુણાભીની }ખોમાથંી  

અEનુો 5ભુ ·ોત વહ3 … મૈpીભાવNુ ં

માગ\ :લેૂલા Dવન પિથકને,  

માગ\ ચvધવા ઊભો રjુ,ં 

કર3 ઉપે?ા એ મારગની,  

તોય સમતા &ચ� ધSંુ … મૈpીભાવNુ ં

&ચpભાNનુી ધમ\ભાવના હ�યે,  

સૌ માનવ લાવે, 

વેરઝેરના ંપાપ તDને,  

મગંળ ગીતો એ ગાવે … મૈpીભાવNુ ં

- Hિુન ,ી &ચpભાN ુ
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ર¥પુિત રાઘવ રાtરામ 

ર¥પુિત રાઘવ રાtરામ, 

પિતત પાવન સીતારામ. 

 

સીતારામ સીતારામ, 

ભજ �યાર3 + ુસીતારામ. 

કૌશoયાના �યારા રામ, 

દશરથના Yુલારા રામ. 

ર¥પુિત રાઘવ રાtરામ, 

પિતત પાવન સીતારામ. 

અયો�યાન રાt રામ, 

હNમુાDના વહાલારામ. 

લ�મણDના સાથી રામ, 

ભરતDના બ]ં ુરામ. 

ર¥પુિત રાઘવ રાtરામ, 

પિતત પાવન સીતારામ. 

રાpે િનzા -દવસે કામ, 

~ાર3 ભજશો સીતારામ? 

સીતારામ સીતારામ ભજ �યાર3, 

નહv મNmુય જનમમા ંરમવા ર3. 
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રંગાઇ tને રંગમા ં 

રંગાઇ tને રંગમા.ં 

સીતારામ તણા સતસગંમા ં

રાધે¯યામ તણા + ુ ંરંગમા…ં..રંગાઇ 

આU ભજ5ુ,ં કાલે ભજ5ુ,ં 

ભજ5ુ ંસીતારામ, ~ાર3 ભજ5ુ ંરાધે¯યામ, 

�ાસ +ટૂશે, નાડC +ટૂશે, Rાણ નહv ર3 તારા Mગમા…ં..રંગાઇ 

Dવ tણતો ઝા¡ ંDવ5ુ,ં માSંુ છે આ તમામ, 

પહ3લા ંઅમર કરC લP નામ,  

તેiું આવશે, યમNુ ંtણU, t=ુ ંપડશે સગંમા…ં..રંગાઇ 

સૌ જન કહ3તા પછC જપી5ુ,ં પહ3લા ંમેળવી લોને દામ, 

રહ3વાના કરC લો ઠામ, 

R: ુપડ�ો છે એમ, ~ા ંરGતામા,ં સૌ જન કહ3તા |યગંમા…ં..રંગાઇ 

ઘડપણ આવશે 4યાર3 ભજ5ુ,ં પહ3લા ંઘરના કામ તમામ, 

પછC ફરC5ુ ંતીરથ ધામ, 

આતમ એક -દન ઊડC tશે, તાSંુ શરCર રહ3શે પલગંમા…ં..રંગાઇ 

બpીસ tતના ંભોજન જમતા,ં ભેળC કરCને ભામ, 

એમા ં~ાથંી સાભંર3 રામ, 

દાન-fxુયથી Yૂર રAો + ુ,ં ફોગટ ફર3 છે ઘમડંમા…ં..રંગાઇ 

રંગ રાગમા ં~ાર3 રટાશે, રહC જશે આમ ને આમ, 

માટ3 ઓળખ આતમરામ, 

બાબા આનદં3 હ-ર ૐ અખડં છે, ભજ +ુ ંિશવના સગંમા…ં..રંગાઇ 
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રાખ સદા તવ ચરણે  

રાખ સદા તવ ચરણે અમને,  

રાખ સદા તવ ચરણે 

મ]મુય કમલ સમા તવ શરણે ... રાખ સદા. 

અમ િતિમર3 તવ તેજ જગવU,  

અમ Sુિધર3 તવ રવ પેટવU  

અમ Mતરમા ંતવ પદ ધરU ... રાખ સદા. 

અગાધ એ આકાશ સમા તવ,  

અમ ચૈત6ય બનાવ મહાણ\વ, 

અમને આપ સકળ તવ વૈભવ ... રાખ સદા. 
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રાખના ંરમકડા ં 

રાખના ંરમકડા ંમારા રામે રમતા ંરા�યા ંર3 

H4ૃuલુોકની માટCમાથંી માનવ કહCને ભા�યા ંર3 

રાખના ંરમકડા,ં રમકડા ં… 

બોલે ડોલે રોજ રમકડા,ં િનત િનત ગમ+ુ ંમાગેં 

આ માSંુ આ તાSંુ કહCને એકબીtને ભાડં3 ર3, 

રાખના ંરમકડા,ં રમકડા ં… 

એઇ કાચી માટCને કાયામાથંી માયા ક3રા રંગ લગાયા 

એD ઢvગલા ઢvગલીએ ઘર માડં�ા ં4યા ંતો િવTઝણલા િવTઝાયા ર3 

રાખના ંરમકડા,ં રમકડા ં…  

  

તતં અનતંનો તતં ન +ટૂ�ો ને રમત અ]રૂC રહC, 

તનડા ને મનડાની વાતો આવી એવી ગઇ, 

રાખના ંરમકડા,ં રમકડા ં… 

- અિવનાશ |યાસ 
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વદંન કરCએ ,ીR: ુચરણે  

વદંન કરCએ ,ીR: ુચરણે રાખો અમને શરણે ર3. 

Mતરની છે અરજ અમારC �યાન ધરCને bણુજો ર3 ... વદંન કરCએ. 

પહ3�ુ ંવદંન ગણપિત તમને, -રWX િસWX આપો ર3, 

બી.ુ ંવદંન માત સરGવતી, સ4ય વાણી અમ આપો ને ... વદંન કરCએ. 

pી.ુ ંવદંન dSુુD તમને, િવ®ા માગ[ વાળો ર3, 

ચો³ુ ંવદંન માતિપતાને, આિશષ અમને આપો ર3 ... વદંન કરCએ. 

પાચંHુ ંવદંન પરમે�રને, સદVWુXને આપો ર3, 

િવનવે નાના ંબાળ તમારા,ં R: ુચરણમા ંરાખો ર3 ... વદંન કરCએ. 
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વદંન કરCએ 

વદંન કરCએ ,ી R: ુતમને, 

પહ3�ુ ંવદંન માતિપતાને, 

બી.ુ ંવદંન dSુુD તમને..વદંન કરCએ  

pી.ુ ંવદંન આ®શ��તને, 

ચો³ુ ંવદંન ઉમાપિતને….વદંન કરCએ  

પાચંHુ ંવદંન fSુુષો�મને, 

આિશષ આપો સવ\ bખુ અમને….વદંન કરCએ  

ભ�તજનોને bખુી કરો છો, 

�ાન ¹દયમા ંઆપ ભરો છો, 

શાિંત આપો છો સjુના -દલને….વદંન કરCએ  
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િવ�ભંરC અ&ખલ િવ� તણી જનેતા 

િવ�ભંરC અ&ખલ િવ� તણી જનેતા 

 િવ®ા ધરC વદનમા ંવસજો િવધાતા  

YુVુ\WXને Yૂર કરC સY્ VWુX આપો  

મ´પા-હ ઓમ ભગવતી ભવ Yુઃખ કાપો  

:લુો પડC ભવરણે ભટ�ંુ ભવાની,  

bઝેુ નહv લગીર કોઇ -દશા જવાની 

 ભાસે ભયકંર વળC મનના ઉતાપો  

મા´પા-હ ઓમ ભગવતી ભવ Yુઃખ કાપો 

 આ રંકને ઉગરવા નથી કોઇ આરો  

જ6માધં _ ંજનની jુ ં�હC હાથ મારો  

ના 5ુ ંbણુો ભાગવતી િશ5નુા ંિવલાપો  

મા´પા-હ ઓમ ભગવતી ભવ Yુઃખ કાપો  

મા કમ\ જ6મ કથની કરતા ંિવચાSંુ  

આ blૃmટમા ં+જુ િવના નથી કોઇ માSંુ  

કોને કjુ ંકઠણ યોગ તણો બળાપો  

મા´પા-હ ઓમ ભગવતી ભવ Yુઃખ કાપો  

jુ ંકામ, �ોધ ,મદ,મોહ થકC છક3લો  



 
https://okanha.wordpress.com Page 59 

આડબંર3 અિત ઘણૉ મદથી બક3લો  

દોષો થકC Yુિષત ન કરC માફ પાપો  

મા´પા-હ ઓમ ભગવતી ભવ Yુઃખ કાપો  

ના શા»ના ં,વણ N ુપયપાન કC]ુ ં 

ના મpં ક3 G+િુત કથા નથી કાઇં કC]ુ ં

 ,Xા ધરC નથી કયા\ તવ નામ tપો  

મા´પા-હ ઓમ ભગવતી ભવ Yુઃખ કાપો 

 ર3 ર3 ભવાની બjુ :લૂ થૈ જ મારC  

આ �જTદગી થઇ મને અિતશે અકારC  

દોષો RtળC સઘળા તવ છાપ છાપો  

મા´પા-હ ઓમ ભગવતી ભવ Yુઃખ કાપો  

ખાલી ન કોઇ Gથળ છે િવણ આપ ધારો  

()ાડંમા ંઅ  ુઅ  ૂમહv વાસ તારો  

શ��તના ંમાપ ગણવા અગ&ણત માપો  

મા´પા-હ ઓમ ભગવતી ભવ Yુઃખ કાપો  

પાપે Rપચં કરવા બધી વાતે fરૂો  

ખોટો ખરો ભગવતી પણ jુ ંતમારો  

જડ�ાધંકાર Yૂર કરC સદVWુX આપો  
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મા´પા-હ ઓમ ભગવતી ભવ Yુઃખ કાપો  

શીખે bણેુ રિસકચદં જએક &ચ�ે  

તારા થકC િpિવધ તાપ ટળે ખ&ચતે  

વાધે િવશેષ વળC Mબા તણા Rતાપો  

મા´પા-હ ઓમ ભગવતી ભવ Yુઃખ કાપો  

,ી સદdSુુના ંચરણમા ંરહCને ય.ુ ં_ ં 

રાિp -દને ભગવતી +જુને નHુ ં_ં  

સદભ�ત સેવક તણા પ-રતાપ છાપો;  

મા´પા-હ ઓમ ભગવતી ભવ Yુઃખ કાપો  

Mતર િવષે અિધક ઉમ« થતા ંભવાની  

ગાP G+િુત તવ બળે નમીને Hગૃાણી  

સસંારના સકળ રોગ સHળૂ કાપો  

મા´પા-હ ઓમ ભગવતી ભવ Yુઃખ કાપો  

મા´પા-હ ઓમ ભગવતી ભવ Yુઃખ કાપો  

મા´પા-હ ઓમ ભગવતી ભવ Yુઃખ કાપો 
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વીણાવા-દની વર દ3  

વીણાવા-દની વર દ3 ! 

તવ bમુpંથી Hખુ-રત િવલિસત 

જલ-થલ-નભ કર દ3 … વર દ3! 

વીણાવા-દની વર દ3 ! 

ઉર ઉર િનવિસત અમર Rાણદા , 

અ+લુ શ��તદા, િવમલ ભ��તદા , 

H�ુ�તRદા ! અમ માત�ાનદા ! 

દCન-હCન સકંCણ\ Gવાતંના 

મ&લન Gતરો હર દ3 … વર દ3 ! 

વીણાવા-દની વર દ3 ! 

�ાનહCન અમ આ4મ સકલમા,ં 

?મા-ભાવહCન Mતરતરમા,ં 

ભર bગુધં અમ Mગ-Mગમા ં, 

કર Rદાન +જુ aયોિત મગંલા , 

તવ િશ5ઉુર ભર દ3 … વર દ3 ! 

વીણાવા-દની વર દ3 ! 
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વૈmનવ જન તો 

વૈmનવ જન તો તેને ર3 કહCએ, 

U પીડ પરાઈ tણે ર3. 

 

પરYુઃખે ઉપકાર કર3 તોયે, 

મન અ&ભમાન ન આણે ર3. 

સકળ લોકમા ંસjુને વદં3, 

િનTદા ન કર3 ક3 ની ર3. 

વાચ કા મન િન°લ રાખે, 

ધન ધન જનની તેની ર3. 

સમzlmટને +mૃણા 4યાગી, 

પર»ી Uને માત ર3. 

�જ¼ા થકC અસ4ય ન બોલે, 

પરધન નવ ઝાલે હાથ ર3. 

મોહ માયા  |યાપે નહv Uને, 

zઢ વૈરા�ય Uના મનમા ંર3, 

રામ નામ 5ુ ંતાલી ર3 લાગી, 

સકળ તીરથ તેના તનમા ંર3. 

વણલોભી ને કપટ ર-હત છે, 

કામ �ોધ િનવાયા� ર3, 

ભણે નરસ½યો તેNુ ંદરશન કરતા,ં 

�ૂળ ઈકોતેર તાયા� ર3. 

    -નરિસTહ મહ3તા. 
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વૈmણવ નથી થયો + ુ ંર3  

વૈmણવ નથી થયો + ુ ંર3, શીદ dમુાનમા ં¥મેૂ 

હ-રજન નથી થયો + ુ ંર3, શીદ dમુાનમા ં¥મેૂ ... વૈmણવ 

હ-રજન જોઇ હ�uુ ંનવ હરખે, zવે ન હ-રdણુ ગાતા,ં 

કામ ધામ ચટકC નથી પટકC, �ોધે લોચન રાતા ં... વૈmણવ 

+જુ સગેં કોઇ વૈmણવ થાયે, તો + ુ ંવૈmણવ સાચો, 

તારા સગંનો રંગ ન લાગે, 4યા ંલગી + ુ ંકાચો ... વૈmણવ 

પરYુઃખ દ3ખી ±દ3 ન દાઝે, પરિનTદા નથી ડરતો, 

|હાલ નથી િવµલ5ુ ંસા�ુ,ં હઠ3 ન jુ ંjુ ંકરતો ... વૈmણવ 

પરોપકાર3 Rીત ન +જુને, Gવાથ\ _ટ�ો છે ન-હ, 

કહ3ણી તેવી રહ3ણી ન મળે, ~ા ંલ�uુ ંએમ કહ3ણી ... વૈmણવ 

ભજવાની Sુ&ચ નથી મન િન°,ે નથી હ-રનો િવ�ાસ, 

જગત તણી આશા છે aયા ંલગી, જગત dSુુ, +ુ ંદાસ ... વૈmણવ 

મન તણો d1ુ મન કરશે તો, સાચી વG+ ુજડશે, 

'દયા' Yુઃખ ક3 bખુ માન પણ સા�ુ ંકહ3= ુ ંપડશે ... વૈmણવ 

- દયારામ 

 

 

 

 

 

 



 
https://okanha.wordpress.com Page 64 

શ:ં ુચરણે પડC  

શ:ં ુચરણે પડC, માdુ ંઘડC ર3 ઘડC કmટ કાપો, 

દયા કરC દશ\ન િશવ આપો .. 

તમે ભ�તોના Yુઃખ હરનારા, 5ભુ સૌNુ ંસદા કરનારા, 

મારC મદં મિત, તારC અકળ ગિત, કmટ કાપો ... દયા કરC  
  

Mગે ભGમ Gમશાનની ચોળC, સગેં રાખો સદા :તૂ ટોળC,  

ભાલે િતલક કuુ\, કંઠ3 િવષ ધuુ\, અHતૃ આપો ... દયા કરC 

નેિત નેિત aયા ંવેદ કહ3 છે, માSંુ &ચતiુ ં4યા ંજવા ચહ3 છે,  

સારા જગમા ંછે + ુ,ં વbુ ંતારામા ંjુ,ં શ��ત આપો ... દયા કરC 

jુ ંતો એકલપથં Rવાસી, છતા ંઆતમ ક3મ ઉદાસી,  

થા~ો મથી ર3 મથી, કારણ મળ+ુ ંનથી, સમજણ આપો ... દયા કરC  
  

આપો zlmટમા ંતેજ અનો`ુ,ં સારC blૃmટમા ંિશવSુપ દ3`ુ,ં 

આવી -દલમા ંવસો, આવી હ�યે હસો, શાિંત Gથાપો ... દયા કરC  
  

ભોળાશકંર ભવYુઃખ કાપો, િન4ય સેવાNુ ં5ભુ ધન આપો,  

ટાળો મન મદા, ગાળો સવ\ સદા, ભ��ત આપો ... દયા કરC 
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સતં�ૃપાથી §ટ3 માયા  

સતં�ૃપાથી §ટ3 માયા, કાયા િનમ\ળ થાય જોને 

�ાસો�ાસે Gમરણ કરતા,ં પાચેં પાતક tય જોને. 

ક3સરC ક3ર3 નાદ3 નાસે, કોટC �ંુજર-.ૂથ જોને, 

-હTમત હોય તો પોતે પામે, સઘળC વાતે bખુ જોને. 

અ��નને ઉધઇ ન લાગે, મહામ&ણને મેલ જોને, 

અપાર િસT] ુમહાજલ hડા, મમ«ને મન Gહ3લ જોને. 

બાDગરની બાD તે તો, જVંરૂો સૌ tણે જોને, 

હ-રની માયા બjુ બળવતંી, સતં નજરમા ંનાણ જોને. 

સતં સેવતા ંb�ૃુત વાધે, Gહ3U નજરમા ંના'વે જોને, 

Rીતમના Gવામીને ભજતા,ં આવે અખડં રાજ જોને. 

- Rીતમદાસ 
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સત blૃmટ તાડંવ રચિયતા  

સત blૃmટ તાડંવ રચિયતા 

નટરાજ રાજ નમો નમ:, 

હ3 આ®dSુુ શકંર િપતા 

નટરાજ રાજ નમો નમ: 

 

ગભંીર નાદ Hદંૃગના,ં 

ધબક3 છે ઊર ()ાડંના,ં 

િનત N4ૃયનાદ Rચડંના,ં 

નટરાજ રાજ નમો નમ : 

 

િશર �ાનગગંા ચzંમા, 

&ચત ()aયોિત લલાટમા,ં 

િવષ નાગમાલા કંઠમા,ં 

નટરાજ રાજ નમો નમ : 

 

તવ શ��ત વામાગેં �Gથતા, 

હ3 ચ-ંzકા અપરા�જતા, 

ચjુ વેદ ગાયે સ-ંહતા, 

નટરાજ રાજ નમો નમ : 
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સમય મારો સાધU |હાલા  

સમય મારો સાધU |હાલા, કSંુ jુ ંતો કાલાવાલા (ટ3ક) 

Mત સમય મારો આવશે ને, દ3હNુ ંન-હ રહ3 ભાન 

એવે સમય Hખુ +લુસી દ3U, દ3U યHનુા પાન ... સમય મારો 

DભલડC મારC પરવશ બનશે, હારC બેસીશ jુ ંહામ, 

એવે સમય માર3 |હાર3 ચડCને, Hખેુ રાખU તાSંુ નામ ... સમય મારો 

કંઠ Sંુધાશે ને ના-ડuુ ં+ટૂ3, +ટૂ3 Dવનનો દોર, 

એવે સમય મારા અલબેલાD, કરU બસંીનો bરૂ ... સમય મારો 

}ખલડC મારC પાવન કરU, દ3U એક જ �યાન, 

¯યામbુદંર તારC ઝાખંી કરCને, fિુનત છોડ3 Rાણ ... સમય મારો 

- સતં fિુનત 
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સરવર કાઠં3 શબરC બેઠC  

સરવર કાઠં3 શબરC બેઠC રટ3 રામNુ ંનામ, 

એક -દન આવશે Gવામી મારા Mતરના આ રામ. 

વડલા નીચે પંડC એની, નહv માત નહv બ]ં-ુબેની, 

એકલડC એક �યાને બેઠC ગાડંC કહ3 છે ગામ, 

એક -દન આવશે Gવામી મારા Mતરના આ રામ. 

ઋિષના ંવચનો હ�યે રાખી, Yૂર Yૂર નજરો ઘણી નાખી, 

ફળ-@લ લાવે, ભોગ ધરાવે, કરતી એNુ ંકામ, 

એક -દન આવશે Gવામી મારા Mતરના આ રામ. 

માસ -દવસ ને વષn ગયા,ં શબરCબાઈ તો ઘરડા ંથયા, 

એક ઝગમગે આશા જોતી, b~ૂા હાડ ને ચામ, 

એક -દન આવશે Gવામી મારા Mતરના આ રામ. 

આU વનમા ંવે  ુવાગે, વસતં સેના નીકળC લાગે, 

શીતળ મદં bગુધંી વાu ુવાતો ઠામો ઠામ, 

એક -દન આવશે Gવામી મારા Mતરના આ રામ. 

આજ પધાયા� શબરCના ંGવામી, ધ6યતા આU ભીલડC પામી, 

આશાવેલી પાગંરC એની, મનiુ ંથuુ ંિવરામ, 

એક -દન આવશે Gવામી મારા Mતરના આ રામ. 
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સૌNુ ંકરો કoયાણ, દયા� R: ુ 

સૌNુ ંકરો કoયાણ, દયા� R: ુ! 

સૌNુ ંકરો કoયાણ. 

નરનારC પ5પુખંીની સાથે, 

Dવજ+ંNુુ ંતમામ ... દયા� R: ુ

જગના વાસીઓ સૌ bખુ ભોગવે, 

આનદં આઠ3 tમ ... દયા� R: ુ

Yુિનયામા ંદદ\ -Yુકાળ પડ3 ન-હ, 

લડ3 ન-હ કોઇ ગામ ... દયા� R: ુ

સવ\ જગે bખુાકારC વધે ને, 

વળC વધે ધનધા6ય ... દયા� R: ુ

કોઇ કોઇNુ ંVSંુૂ ન ઇ�છે, 

સૌNુ ંઇ�છે સૌ સમાન ... દયા� R: ુ

પોતપોતાના ધમ\ Rમાણે, 

સવ\ ભU ભગવાન ... દયા� R: ુ
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હ-રને ભજતા ંહD કોઇની લાજ  

હ-રને ભજતા ંહD કોઇની લાજ જતા ંનથી tણી ર3; 

Uની bરુતા શામ&ળયા સાથ, વદ3 વેદવાણી ર3 ... હ-રને ભજતા ં

વહાલે ઊગાયn Rહલાદ, હરણાકંસ માયn ર3; 

િવભીષણને આ�uુ ંરાaય, રાવણ સહંાયn ર3 ... હ-રન ેભજતા ં

વહાલે નરિસTહ મહ3તાને હાર, હાથોહાથ આ�યો ર3; 

¿વુને આ�uુ ંઅિવચલ રાજ, પોતાનો કરC Gથા�યો ર3 ... હ-રને ભજતા ં

વહાલે મીરા ંતે બાઇના ંઝેર હળાહળ પીધા ંર3; 

પાચંાળCના ંfયૂા\ ચીર, પાડંવ કામ કCધા ંર3 ... હ-રને ભજતા ં

આવો હ-ર ભજવાનો oહાવો, ભજન કોઇ કરશે ર3; 

કર જોડC કહ3 Rેમળદાસ, ભ�તોના ંYુઃખ હરશે ર3 ... હ-રને ભજતા ં

- Rેમળદાસ 
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હ-રનો મારગ છે 5રૂાનો  

હ-રનો મારગ છે 5રૂાનો, ન-હ કાયરNુ ંકામ જોને, 

પરથમ પહ3�ુ ંમGતક HકૂC, વળતી લે=ુ ંનામ જોને. 
  

bતુ િવત દારા શીશ સમરપે, તે પામે રસ પીવા જોને; 

િસT] ુમ�યે મોતી લેવા, માહંC પડયા મરDવા જોને. 

મરણ આગમે તે ભર3 Hµુી, -દલની Yુ�ધા વામે જોને; 

તીર3 ઊભા .ુએ તમાશો, તે કોડC નવ પામે જોને.  

Rેમપથં પાવકની જવાળા, ભાળC પાછા ભાગે જોને; 

માહંC પડ�ા તે મહાbખુ માણે દ3ખનહારા દાઝ ેજોને.  

માથા સાટ3 મ�ધી વG+,ુ સાપંડવી ન-હ સહ3લ જોને; 

મહાપદ પા´યા તે મરDવા, HકૂC મનનો મેલ જોને.  

રામ અમલમા ંરાતામાતા, fરૂા Rેમી પરખે જોને; 

િRતમના ંGવામીની લીલા, તે રજનીદન નીરખે જોને.  

- િRતમદાસ 
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હા ંર3 મને રામનામની ]નૂ લાગી  

હા ંર3 મને રામનામની ]નૂ લાગી, 

હા ંર3 મ� તો Dવન જtંળ બધી 4યાગી ... હા ંર3 મને 

 

છોડ�ા ંઘરબાર મ� તો H~ૂા માબાપ  

1ડC રામ નીહાળC ગયો ભાગી 

લખમી લ�ુકડા ંકરતી તરછોડC jુ ંતો  

રામનો બની ગયો િવરાગી ... હા ંર3 મને 

 

રાtના રાજપાટ શાહોની બાદશાહC 

એની ન :ખૂ મને લાગી, 

રામબાણ વvધે માSંુ હ�uુ ં5ુ ંહરખે 

રામશરણ રAો માગંી ... હા ંર3 મને 
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હ3 કSુણાના કરનારા  

હ3 કSુણાના કરનારા તારC, કSુણાનો કોઈ પાર નથી; 

હ3 સકંટના હરનારા તારC કSુણાનો કોઈ પાર નથી; 

મ� પાપ કયા\ છે એવા,ં jુ ં:oૂયો તારC સેવા; 

મારC :લૂોના :લૂનારા, તારC કSુણાનો કોઈ પાર નથી 

jુ ંMતરમા ંથઈ રાD, ખેoયો _ ંઅવળC બાD; 

અવળC સવળC કરનારા, તારC કSુણાનો કોઈ પાર નથી 

હ3 પરમ �ૃપા� વાલા, મ� પીધા િવષના �યાલા; 

િવષNુ ંઅHતૃ કરનારા, તારC કSુણાનો કોઈ પાર નથી 

કંઈ છોSુ કછોSંુ થાયે, પણ માવતર +ુ ંકહ3વાય; 

શીતળ છાયાના દ3નાર, તારC કSુણાનો કોઈ પાર નથી 

મને જડતો નથી -કનારો, મારો કયાથંી આવે આરો; 

મારC નાવના ખેલનારા, તારC કSુણાનો કોઈ પાર નથી 

છે Dવન માSંુ ઉદાસી R: ુશરણે લે અિવનાશી; 

મારા -દલમાયેં રમનારા, તારC કSુણાનો કોઈ પાર નથી 
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હ3 ચzંમૌલી, હ3 ચzંશેખર  

હ3 ચzંમૌલી, હ3 ચzં શેખર, 

હ3 સકંટ િવમોચન, હ3 િpfરુારC અચ\ન; 

જય જય હ3 શકંર, હ3 ભGમાગં bુદંર,  

હ3 પ5પુિત  હ-રહર ...હ3 ચzંમૌલી. 

 

કંઠ3 ધરC છે ત� સપnની માળા,   

તવ તાડંવે બાU ડમSુ િનરાલા, 

,ી શૈલરાU કરC ત� આરાધન, 

િpનેpે કC]ુ ંરિતપિતNુ ંિવસ¦ન...હ3 ચzંમૌલી. 

 

R: ુિવ�કાU તે િશર ગગંા ધારC,  

પવ\ત YુહCતાની ftુ GવીકારC, 

જગ મગંલાથ[ ત� અbરુો સહંાયા\, 

પીને હળાહળ ત� પથ કÀક તાયા\...હ3 ચzંમૌલી. 

 

હ3 ચzંમૌલી, હ3 ચzં શેખર, 

હ3 સકંટ િવમોચન, હ3 િpfરુારC અચ\ન; 

જય જય હ3 શકંર, હ3 ભGમાગં bુદંર,  

હ3 પ5પુિત  હ-રહર ...હ3 ચzંમૌલી. 
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હ3 જગpાતા, િવ� િવધાતા  

હ3 જગpાતા, િવ� િવધાતા, 

હ3 bખુશા�6ત-િનક3તન હ3. 

Rેમ ક3 િસTધો, દCન ક3 બધંો, 

Yુઃખ દરCz-િવનાશન હ3 ! 

િન4ય અખડં અનતં અના-દ, 

fરૂણ () સનાતન હ3 ! 

જગ-આ,ય જગપિત જગવદંન, 

અNપુમ અલખ િનરંજન હ3 ! 

Rાણ-સખા, િp:વુન Rિતપાલક, 

Dવન ક3 અવલબંન હ3 ! 
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હ3 નાથ જોડC હાથ  

હ3 નાથ જોડC હાથ પાયે Rેમથી સjુ માગંીએ, 

શર ુ ંમળે સા�ુ ંતમાSંુ એહ ±દયથી માગંીએ, 

U Dવ આ|યો આપ પાસે ચરણમા ંઅપનાવજો, 

પરમા4મા એ આ4માને શાિંત સાચી આપજો. 

વળC કમ\ના ંયોગે કરC U �ુળમા ંએ અવતર3, 

4યા ંfણૂ\ Rેમે ઓ R:Dુ આપની ભ��ત કર3, 

લાખ ચોરાશી બધંનોને લ?મા ંલઈ કાપજો, 

પરમા4મા એ આ4માને શાિંત સાચી આપજો. 

bખુ-સપંિ�, bિુવચાર, સતકમ\નો દઈ વારસો, 

જ6મો જનમ સતસગંથી -કરતાર પાર ઉતારજો, 

આ લોક ને પરલોકમા ંતવ Rેમ રગ રગ |યાપજો, 

પરમા4મા એ આ4માને શાિંત સાચી આપજો. 

મળે મો? ક3 bખુ Gવગ\ના ંઆશા ઉર3 એવી નથી, 

®ો દ3હ Yુલ\ભ માનવીનો ભજન કરવા ભાવથી, 

સા�ુ ંબતાવી 1પ ,ી R:Dુ ±દય તમ Gથાપજો, 

પરમા4મા એ આ4માને શાિંત સાચી આપજો. 
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હ3 મા શારદા  

હ3 મા શારદા ! હ3 મા શારદા ! 

તારC ftૂNુ ં@લ થવા શ��ત દ3, 

તારા મuરુનો કંઠ થવા bરૂ દ3 …. હ3 મા શારદા 

+જુ મ-ંદરની �ાન aયોિતથી DવનપથંNુ ંિતમીર ટળે, 

હ3 દ3વી, વરદાન �ાન દ3, લે&ખનીના લખે ટળે, 

5ભુદા, શ��ત દ3, હ3 મા શારદા ! … હ3 મા શારદા 

bરૂ શ�દનો fયૂn સાિથયો, રંગ ભરC દો મા એમા,ં 

રગ રગમા ંમ] ુરવ Rગટાવી, Rાણ fરૂC દો ગીત-લયમા ં

�ાનદા, ભ��ત દ3, હ3 મા શારદા ! … હ3 મા શારદા 
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ૐ ત4સ+ ્,ી નારાયણ +ુ ં 

ૐ ત4સ+ ્,ી નારાયણ +ુ,ં  

fSુુષો�મ dSુુ + ુ;ં 

િસX VXુ + ુ,ં Gક6દ િવનાયક  

સિવતા પાવક + ુ,ં 

() મજદ +ુ,ં ય¼ શ��ત +ુ,ં  

ઇb ુિપતા R: ુ+ ુ ં... ૐ ત4સ+ ્

Sુz િવm  ુ+ ુ,ં રામ-�ૃmણ + ુ,ં  

રહCમ તાઓ +ુ,ં 

વાbદુ3વ ગો-િવ�1પ +ુ,ં  

&ચદાન6દ હ-ર + ુ;ં 

અW�તીય + ુ,ં અકાલ િનભ\ય  

આ4મ-&લTગ િશવ +ુ ં... ૐ ત4સ+ ્

  

ૐ ત4સ+ ્,ી નારાયણ +ુ,ં  

fSુુષો�મ dSુુ + ુ;ં 

િસX VXુ + ુ,ં Gક6દ િવનાયક  

સિવતા પાવક + ુ ં... ૐ ત4સ+ ્
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હ3 શારદ3 મા\, હ3 શારદ3 મા\ 

અ�ાનતા સે હમે તાર દ3 મા\ 

+ુ ંGવગ\ કC દ3વી હ� સગંીત +જુસે 

હર શ�દ તેરા હ�, હર ગીત +જુસે 

હમ હ� અક3લે હમ હ� અ]રુ3  

તેરC શરણમે હમ� �યાર દ3 મા\ 

હ3 શારદ3 મા –(2) અ�ાનતા સે ... 

Hિુનયોને સમD ,d&ુણઓને tણી 

વેદો કC ભાષા, fરુાણો કC વાણી 

હમ ભી તો સમU, હમ ભી તો tણે 

િવ®ા કા હમકો અિધકાર દ3 મા\ 

હ3 શારદ3 મા –(2) અ�ાનતા સે .. 

+ુ ં�તેવણ« કમલ પે &બરાU 

હાથો મ� વીણા H�ુુટ સર પે સાU 

મન સે હમાર3 િમટાદ3 Mધેરા 

હમ કો ઉtલો કા સસંાર હ3 મા 

હ3 શારદ3 મા –(2) અ�ાનતા સે .. 
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Rભો Mતયા\મી, DવનDવના દCન શરણા. 

િપતા, માતા, બ]ં,ુ અNપુમ સખા -હત કરણા. 

Rભા, -કÁતી, �ા�6ત,ધનિવભવ સવ\જનના 

નH ુ_ ંવYું _.ં િવમલ Hખુ Gવામી જગતના 

અસ4યો માહં3થી,R: ુપરમ સ4યે +ુ ંલઈt. 

Pડા Mધાર3થી, R: ુપરમ તે U + ુલઈ t. 

મહા H4ૃuમુાથંી,અHતૃ સમીપે નાથ લઈ t. 

+ુ ંહCણો jુ ં_ ંતો, Hજુ દશ\ના દાન લઈ t. 

Rભો Mતયા\મી,DવનDવના દCન શરણા. 
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હમ કો મન કC શ-કત દ3ના,મન િવજય કર3  

Yુસરો કCજય સે પહ3લે, `દુ કC જય કર3  

ભેદભાવ અપને -દલસે સાફ કર સક3, 

દોGતો સે :લૂ હો તો માફ કર સક3, 

.ૂઠ સે બચે રહ3 હમ, સચ કા હમ ભર3, Yુસરો કC જય. 

Hુ̄ કCલે પડ3 તો હમ પે ઈતના કમ\ કર3 

સાથ હ� તો ધમ\ કા, ચલે તો ધમ\ પાર 

`દુ પે હોસલા રહ3 બદC સે ના ડર3,Yુસરો કC જય 

હમ કો મનકC શ-કત દ3ના, મન િવજય કર3. 
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ઈતની શ-કત હમે દ3ના દાતા, 

મનકા િવ�ાસ કમજોર હોના, 

હમ ચલે નેક રGતે પે હમસે, 

:લૂ કરભી કોઈ :લૂ હોના,ઈતની--- 

Yૂર અ�ાન ક3 હો Mધેર3  

+ ુહમે �ાન કC રોશની દ3 

હર Vરુાઈ સે બચતે રહ3 હમ 

�જતની ભી દો, ભલી �જTદગી હો, 

બૈર હોના -કસીકો -કસીસે 

ભાવના મન મે બદલે કC હોના 

હમ ચલે નેક રGતે ---ઈતની--- 

હમ ના સોચ� હમે કયા િમલા હ3 

હમ યે સોચે -ક આ�ા હ� અપ\ણ 

Âલ `િુશયો ક3 બાટં3 સભીકો 

સબકા Dવન હCબન tયે મ]વુન 

અપની ક1ણા કા જલ +મુ બહાક3 

કરદ3 પાવન હર એક મન કા કોના 

હમ ચલે નેક રGતે --ઈતની--- 
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નૈયા કાવી મ� તો જોU iૂબી tય ના 

ઝાખંો ઝાખંો દCવો મારો જોU ર3 Vઝૂાય ના... 

Gવાથ\Nુ ંસગંીત ચાર3 કોર બાU, 

કોઈNુ ંકોઈ નથી Yુિનયામા ંઆU , 

તનનો તVંરૂો જોU બેbરૂો થાય ના... ઝાખંો ઝાખંો દCવો-- 

પાપને fxુયના ભેદ ર3 :લુાતા , 

રાગ અને z 3ષ આજ ઘેરઘેર ]ુટંાતા, 

U ક3 આ Dવતરમા ંઝેર Rસરાય ના --ઝાખંો ઝાખંો દCવો---- 

,�ધાના દCવડાને જલતા ં+ ુ ંરાખU 

િનશ-દન Gનેહ ક31 ંતેલ એમા ંfરૂU, 

મનના ંમ-ંદર3 જોU Mધા1 ંથાય ના ...ઝાખંો ઝાખંો દCવો-- 
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તેરC પનાહમે હમે રખના 

શીખે હમે નેક રાહ પર ચલના 

કપટ કમ\ ચોરC બેઈમાની 

ઔર -હસા સે હમકો બચાના 

ના&લકા બન tઊ ન પાની 

િનમ\લ ગગં જલહC બહાના 

કSુણાકC છાવ મ ંહમે રખના 

શીખે હમે નેક રાહ પર ચલના તેરC--- 

ડભાવન કોઈ +જુ સા ંનહC કોઈ 

Hજુસા ંનહC કોઈ અપરાધી 

fxુય કC નગરC મે ભી મૈને 

પાપો કC ગહરC હC બાધંી 

અપની િનગહ મ� હમે રખના 

શીખે હમે નેક રાહ પર ચલના 

તેરC પનાહમે હમે રખના 

શીખે હમે નેક રાહ પર ચલના  

 


