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પરથમ ગણેશ બેસાડો ર( Ð ૧  

પરથમ ગણેશ બેસાડો ર( મારા ગણેશ +ંુદાળા 

ગણેશ +ંુદાળા ને મોટ. ફાદંાળા 

ગણેશ0 વરદાન દ(જો ર( હો… મારા ગણેશ +ંુદાળા 

ગણેશ +ંુદાળા ને ફાદં( 2પાળા 

તે3ીસ કરોડ દ(વતા સીમડ.એ આ5યા 

હર7યા ંછે ગૌર.ના મન ર( હો મારા ગણેશ +ંુદાળા 

હર7યા ંછે માવડ.ના મન ર( હો મારા ગણશે +ંુદાળા 

ઊઠો ગણેશ ને ઊઠો પરમેશ 

તમે આ5યે માર( રંગ રહ(શે ર( મારા ગણેશ +ંુદાળા 

િવવાહ ઘરણી ને જગન જનોઇ 

પરથમ ગણેશ બેસાડો ર( મારા ગણેશ +ંુદાળા 
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પરથમ ગણેશ બેસાડો ર( Ð ૨  

પરથમ ગણશે બસેાડો ર( મારા ગણશે +ંુદાળા 

ગણશે +ંુદાળા ને મોટ. ફાદંાળા 

ગણશે0 વરદાન દ(જો ર( મારા ગણશે +ંુદાળા 

�ૃ@ણની Aને 2ડા ઘોડલા શણગારો 

ઘોડલ ેિપBCળયા ંપલાણ ર( મારા ગણેશ +ંુદાળા 

�ૃ@ણની Aને 2ડા હાથીડા શણગારો 

હાથીડ( લાલ Dબાડ. ર( મારા ગણશે +ંુદાળા 

�ૃ@ણની Aને 2ડા Aનીડા શણગારો 

Aનડ. લાલ Eલુાલ ર( મારા ગણશે +ંુદાળા 

�ૃ@ણની Aને 2ડા ધોર.ડા ંશણગારો 

ધોર.ડ( બ�બ ેરાGુ ંર( મારા ગણશે +ંુદાળા 

�ૃ@ણની Aને 2ડ. વેલHડIુ ંશણગારો 

વેલHડયે દશ Jટા ર( મારા ગણશે +ંુદાળા 

વાવCલયા વા5યા ને મેKલુા ધLNૂા 

રણ ર( વગડામા ંરથ થOંયા ર( મારા ગણશે +ંુદાળા 

PટૂQા તળાવ ને Pટૂ. પRજCણIુ ં

ધોર.ડ( Pટૂ. બવેડ રાGુ ંર( મારા ગણેશ +ંુદાળા 

ઊઠો ગણશે ને ઊઠો પરમેશ 

તમે આ5યે રંગ રહ(શે ર( મારા ગણશે +ંુદાળા 

અમે ર( +ંુદાળા ને અમે ર( ફાદંાળા 

અમ આ5યે તમે લાજો ર( મારા ગણશે +ંુદાળા 

અમાર( જોશે સવા મણનો ર( લાLુ 

અમે આ5યે વેવાઈ ભડક( ર( મારા ગણશે +ંુદાળા 

વીવા, અઘરણી ને જગવને જનોઈ 

પરથમ ગણશે બસેાLુ ંર( મારા ગણશે +ંુદાળા 
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પરથમ ગણેશ બેસાડો ર( Ð ૩  

પરથમ ગણેશ બેસાડો ર( મારા ગણેશ +ંુદાળા 

ગણેશની Tથાપના કરાવો ર( મારા ગણેશ U ૂઢંાળા 

તે3ીસ કરોડ દ(વતા સીમડ.એ આ5યા 

હર7યા ંગોવાCળયાના ંમન ર(, મારા ગણેશ +ંુદાળા 

તે3ીસ કરોડ દ(વતા વાડ.એ પધાયાW 

હર7યા ંમાળ.ડાના ંમન ર(, મારા ગણેશ +ંુદાળા 

તે3ીસ કરોડ દ(વતા સરોવર પધાયાW 

હર7યા પાCણયાર.ઓના ંમન ર(, મારા ગણેશ +ંુદાળા 

તે3ીસ કરોડ દ(વતા શેર.એ પધાયાW 

હર7યા પાડોશીઓના ંમન ર(, મારા ગણેશ +ંુદાળા 

તે3ીસ કરોડ દ(વતા તોરણે પધાયાW 

હર7યા સાજિનયાનંા ંમન ર(, મારા ગણેશ +ંુદાળા 

તે3ીસ કરોડ દ(વતા માડંવે પધાયાW 

હર7યા માતા0ના ંમન ર(, મારા ગણેશ +ંુદાળા 

તે3ીસ કરોડ દ(વતા માયર( પધાયાW 

હર7યા વરક�યાના ંમન ર(, મારા ગણેશ +ંુદાળા 
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કં�ુ છાટં. કંકોતર. મોકલી 

( માણેકથભં રોપતી વખતે) 
 

કં�ુ છાટ. કંકોતર. મોકલી 

એમા ંલCખIુ ંલાડકડ.Zુ ંનામ ર( 

માણેકથભં રોિપયો 

ક(સર છાટ. કંકોતર. મોકલી 

એમા ંલCખIુ ંલાડકડાZુ ંનામ ર( 

માણેકથભં રોિપયો 

પહ(લી કંકોતર. કાકા ઘરે મોકલી 

કાકા હ[શે ભિ30 પરણાવો ર( 

માણેકથભં રોિપયો 

બી0 કંકોતર. મામા ઘરે મોકલી 

મામા હ[શે મોસા\ લઈ આવો ર( 

માણેકથભં રોિપયો 

કં�ુ છાટ. કંકોતર. મોકલી 

ક(સર છાટ. કંકોતર. મોકલી 

કં�ુ છાટ. કંકોતર. મોકલી 
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કં�ુ છાટં. કંકોતર. મોકલો 

( લગન લખતી વખતે) 
 
 

કં�ુ છાટં. કંકોતર. મોકલો 

એમા ંલખજો અમીબેનના ંનામ ર( 

લગન આ5યા ં]કૂડા ં
 

બેનના દાદા આ5યા ને દાદ. આવશે 

બેનના માતાનો હરખ ન માય ર( 

લગન આ5યા ં]કૂડા ં
 

બેનના કાકા આ5યા ને કાક. આવશે 

બેનના ફ̂બાનો હરખ ન માય ર( 

લગન આ5યા ં]કૂડા ં
 

બેનના મામા આ5યા ને મામી આવશે 

બેનના માસીબાનો હરખ ન માય ર( 

લગન આ5યા ં]કૂડા ં
  

બેનના વીરા આ5યા ને ભાભી આવશે 

બેનની બેનીનો હરખ ન માય ર( 

લગન આ5યા ં]કૂડા ં
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ઢોલ ઢમNા ને 

 

ઢોલ ઢમNા ને વરવKુના હાથ મ_યા 

વાA વા$યા ને વરવKુના હાથ મ_યા 

હ̂યા ંહર7યા ને વરવKુના હાથ મ_યા 

`ેમે નીર7યા ને વરવKુના હાથ મ_યા 

Aણે ઈaર ને પારવતી સાથ મ_યા 

bમ નદ. ને સરવરના જળ મ_યા 

એમ વર ને ક�યાના હાથ મ_યા 

bમ +ૂધમા ંAય સાકર ભળ. 

એમ વર ને ક�યાની જોડ મળ. 

bમ શોભે લહ(રો સાગરમા ં

એમ શોભે વર-ક�યા માયરામા ં

bમ ઈ�c - ઈ�cાણીની જોડ ઠર. 

એમ વર ને ક�યાની જોડ મળ. 

(હTતમેળાપ - વરપe) 
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આ દશ આ દશ પીપળો 

 

આ દશ આ દશ પીપળો 

આ દશ દાદાના ંખેતર 

દાદા કાન0ભાઈ વળામણે 

Hદકર. ડાfા ંથઈને રહ(જો 

gલૂજો અમ ક(ર. માયા 

મનડા ંવાળ.ને રહ(જો 

સસરાના લાબંા h ૂઘંટા 

સાUનેુ પાહોલે પડજો 

bઠ દ(ખીને ઝીણા ંબોલજો 

bઠાણીના વાદ ન વદજો 

નાનો દ(ર.ડો લાડકો 

એના ંતે હસવા ંખમજો 

નાની નણદં Aશે સાસર( 

એના ંમાથા ંર( E ૂથંજો 

માથા ંE ૂથંીને સjથા ંkરૂજો 

એને સાસર( વળાવજો 

આ દશ આ દશ પીપળો 

આ દશ દાદાના ંખેતર 

માતા કાશીબેન વળામણે 

Hદકર. ડાfા ંથઈને રહ(જો 
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આજ વગડાવો વગડાવો 

 

આજ વગડાવો વગડાવો 2ડા ંશરણાIુ ંને ઢોલ 

હ( શરણાIુ ંને ઢોલ નગારા, શરણાIુ ંને ઢોલ. 

આજ અજવાળ. અજવાળ. 2ડ. રાતડ. ર(, 

સખી, રHઢયાળ. રHઢયાળ. કહો વાતડ. ર(; 

મને Jખડ.મા ંદ.ધા ંlmુલા જ�મોના ંકોડ, 

વગડાવો વગડાવો 2ડા ંશરણાIુ ંને ઢોલ… આજ o 

આજ નાચે ર( ઉમગં Dગ Dગમા ંર(. 

Kુ ંક( ‘દ. રંગાણી એના રંગમા ંર(.. 

Kુ ંતો બધંાણી સખી એની નજIુo ને દોર.. 

વગડાવો વગડાવો 2ડા ંશરણાIુ ંને ઢોલ… આજ o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
https://okanha.wordpress.com Page 10 

કોયલ બેઠ. JબCલયાની ડાળ 

 

કોયલ બેઠ. JબCલયાની ડાળ 

મોરCલયો બેઠો ર( ગઢને કાગંર( 

હ[શીલા વીરા કોયલને ઉડાડો ર( આપણે દ(શ 

કોડ.લા વીરા કોયલને ઉડાડો ર( આપણે દ(શ 

કોયલ માગેં કડલાનંી જોડ 

મોરCલયો માગેં ર( લાડણ લાડલી 

કોયલને ઉડાડો આપણે દ(શ 

મોરCલયો માગેં ર( લાડણ લાડલી 

કોયલ માગેં pડૂલાની જોડ 

મોરCલયો માગેં ર( લાડણ લાડલી 

કોયલ માગેં qમખાની જોડ 

મોરCલયો માગેં ર( લાડણ લાડલી 

કોયલ માગેં નથડ.ની જોડ 

મોરCલયો માગેં ર( લાડણ લાડલી 

કોયલ માગેં હારલાની જોડ 

મોરCલયો માગેં ર( લાડણ લાડલી 
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ગોર લટપHટયા 

 

ગોર કરોને ઉક(લ ગોર લટપHટયા 

માર( છેટાનંી છે Aન ગોર લટપHટયા 

 

માર( થાય છે અKરૂ ગોર લટપHટયા 

ગોરને હાડંા bવLુ ંમાrુ ંગોર લટપHટયા 

 

ગોરને નCળયા bવLું નાક ગોર લટપHટયા 

ગોરને કોડા ંbવડ. J7Iુ ંગોર લટપHટયા 

 

ગોરને કોHડયા ંbવડા કાન ગોર લટપHટયા 

ગોરને Uપૂડા ંbવા હોઠ ગોર લટપHટયા 

 

ગોરને ફCળયા bવડ. ફાદં ગોર લટપHટયા 

ગોર કરોને ઉક(લ ગોર લટપHટયા 
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ચાલોને આપણે ઘરે ર( 
 

ચાલો લાડ.લી તમે આપણ ેતો ઘેર ર( 

ચાલો લાડ.લી તમે આપણ ેતો ઘેર ર( 

મHહયરની મમતા sકૂોને 

મHહયરની મમતા sકૂોને 

ચાલોને આપણ ેઘેર ર( 

ચાલોને આપણ ેઘેર ર( 

બાkનુી માયા તો તમે sકૂોને 

બાkનુી માયા તો તમે sકૂોને 

સસરાની હવેલી બતાt ુ ંર( 

સસરાની હવેલી બતાt ુ ંર( 

ચાલોને આપણ ેઘેર ર( 

ચાલોને આપણ ેઘેર ર( 

માડ.ની માયા તો તમે sકૂોને 

માડ.ની માયા તો તમે sકૂોને 

સાU0ુના હ(ત બતાtુ ંર( 

સાU0ુના હ(ત બતાtુ ંર( 

ચાલોને આપણ ેઘેર ર( 

ચાલોને આપણ ેઘેર ર( 

ભાLુંની માયા તો તમે sકૂોને 

ભાLુંની માયા તો તમે sકૂોને 

બતાtુ ંદ.યર ને નણદંને 

બતાtુ ંદ.યર ને નદઁને 

ચાલોને આપણ ેઘેર ર( 

ચાલોને આપણ ેઘેર ર( 

સૈયરનો Tનેહ તો તમે sકૂોને 

સૈયરનો Tનેહ તો તમે sકૂોને 

દ(ખાLુ ંKુ ં`ીત તારા કંથની 

દ(ખાLુ ંKુ ં`ીત તારા કંથની 

ચાલોને આપણ ેઘેર ર( 

ચાલોને આપણ ેઘેર ર( 

ચાલો લાડ.લી તમે આપણ ેતો ઘેર ર( 

ચાલો લાડ.લી તમે આપણ ેતો ઘેર ર( 
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છોરો ક(’દાડાZુ ં‘પૈwુ ંપૈwુ’ં કરતો’તો 

(વરપe તરફથી) 

છોડ. ક(’દાડાZુ ં‘પૈwુ ંપૈwુ’ં કરતી’તી, 

અમાર. ભાગોળે આવી ભમતી’તી, 

અમાર. શેર.ઓમા ંઅટવાતી’તી, 

તને પરણવાની ઘણી હ[શ ર( આટxુ ંUણુી લેb ! 

મારા ભઈલાન ેભાવતા ભોજન જો’શે, 

એને નીત નવી વાનગી ખવડાવવી પડશ,ે 

અલી, આટલી આવડત રાખb, આટxુ ંUણુી લેb ! 

છોડ. ક(’દાડાZુ ં‘પૈwુ ંપૈwુ’ં કરતી’તી, 

અમાર. ભાગોળે આવી ભમતી’તી. 

(ક�યાપe તરફથી) 

જમાઈ ક(’દાડાZુ ં‘પૈwુ ંપૈwુ’ં કરતા’તા, 

માર. ભાગોળે આવી ભમતા’તા, 

માર. શેર.ઓમા ંઅટવાતા’તા, 

તમને પરણવાની ઘણી હ[શ ર( આટxુ ંUણુી લેજો ! 

માર. બેનીને ર(’વા મોટા બગંલા જો’શે, 

એને ફરવા નીત નવી ગાડ. જો’શે, 

એને પે’રવા નીત નવી સાડ. જો’શે, 

તમે આટલી 3ેવડ રાખજો આટxુ ંUણુી લેજો ! 

(વરપe તરફથી) 

છોડ. ક(’દાડાZુ ં‘પૈwુ ંપૈwુ’ં કરતી’તી, 

અમાર. ભાગોળે આવી ભમતી’તી, 

અમાર. શેર.ઓમા ંઅટવાતી’તી, 

તને પરણવાની ઘણી હ[શ ર( આટxુ ંUણુી લેb. 

તાર( સાUનુી ચાકર. કરવી પડશે, 

એના ંપડyા ંબોલ તાર( ઝીલવા પડશે, 

તાર( સસરા0ને માનપાન આપવા પડશે, 

અલી, આટલો િવવેક રાખb, આટxુ ંUણુી લેb ! 

(ક�યાપe તરફથી) 

જમાઈ ક(’દાડાZુ ં‘પૈwુ ંપૈwુ’ં કરતા’તા, 

માર. બેનીના ંકોડ kરૂા કરવા પડશે, 

એને ફરવા ફોર(ન લઈ Aવી પડશે, 

એને ઓz જરા ના આવે એટxુ ંજોતા Aજો. 

જમાઈ ક(’દાડાZુ ં‘પૈwુ ંપૈwુ’ં કરતા’તા… 

છોડ. ક(’દાડાZુ ં‘પૈwુ ંપૈwુ’ં કરતી’તી… 
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ધીમી ધીમી મોટર હાકંો 

તમે ધીમી ધીમી મોટર હાકંો વરરાA 

ધીમી ધીમી મોટર હાકંો ર( 

રાજકોટ શહ(રના ચાર દરવાA 

પહ(લે દરવાb ઊભી રાખો ર( 

પહ(લે દરવાb કUુબંીના હાટ છે 

ઘરચોળા મોલવીને આવો ને 

તમે ધીમી ધીમી મોટર હાકંો વરરાA 

ધીમી ધીમી મોટર હાકંો ર( 

રાજકોટ શહ(રના ચાર દરવાA 

બીb દરવાb ઊભી રાખો ર( 

બીb દરવાb મCણયારાના હાટ છે 

pડૂલો મોલવીને વેલા આવો ર( 

તમે ધીમી ધીમી મોટર હાકંો વરરાA 

ધીમી ધીમી મોટર હાકંો ર( 

રાજકોટ શહ(રના ચાર દરવાA 

3ીb દરવાb ઊભી રાખો ર( 

3ીb દરવાb સોનીડાના હાટ છે 

પહ[ચો મોલવીને વેલા આવો ર( 

તમે ધીમી ધીમી મોટર હાકંો વરરાA 

ધીમી ધીમી મોટર હાકંો ર( 

રાજકોટ શહ(રના ચાર દરવાA 

ચોથે દરવાb ઊભી રાખો ર( 

ચોથે દરવાb સસરા0 ઊભા 

લાડ. પરણીને વેલા આવોને 

તમે ધીમી ધીમી મોટર હાકંો વરરાA 

ધીમી ધીમી મોટર હાકંો ર( 
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નદ.ને Hકનાર( રાયવર પતગં ઉડાડ(  

નદ.ને Hકનાર( રાયવર પતગં ઉડાડ(  

આ5યો વાયરાનો ઝોલો 

PટૂQો પતગંનો દોરો 

દોરો સધંાવીને રાયવર પતગં ઉડાડ(  

નદ.ને Hકનાર( રાયવર પતગં ઉડાડ(  

દોશીડાને હાટ( વીરો p ૂદંHડIુ ંsલૂવે 

પહ(રો નાની વKરુાણી 

લા5યો તમારો Tવામી 

દોરો સધંાવીને રાયવર પતગં ઉડાડ(  

નદ.ને Hકનાર( રાયવર પતગં ઉડાડ(  

મણીયારાને હાટ( વીરો pડુલો sલૂવે 

પહ(રો નાની વKરુાણી 

લા5યો તમારો Tવામી 

દોરો સધંાવીને રાયવર પતગં ઉડાડ(  

નદ.ને Hકનાર( રાયવર પતગં ઉડાડ(  

સોનીડાને હાટ( વીરો હારલા sલૂવે 

પહ(રો નાની વKરુાણી 

લા5યો તમારો Tવામી 

દોરો સધંાવીને રાયવર પતગં ઉડાડ(  

નદ.ને Hકનાર( રાયવર પતગં ઉડાડ(  

કડ. ક(સરનો વીરો કડલો તે sલૂવે 

પહ(રો નાની વKરુાણી 

લા5યો તમારો Tવામી 

દોરો સધંાવીને રાયવર પતગં ઉડાડ(  

નદ.ને Hકનાર( રાયવર પતગં ઉડાડ(  

આ5યો વાયરાનો ઝોલો 

PટૂQો પતગંનો દોરો 

દોરો સધંાવીને રાયવર પતગં ઉડાડ(  

નદ.ને Hકનાર( રાયવર પતગં ઉડાડ(  
 

 

 



 
https://okanha.wordpress.com Page 16 

નાણાવટ. ર( સાજન બ{ંુે માડંવે 

નાણાવટ. ર( સાજન બ{ંુે માડંવે 

લાખોપિત ર( સાજન બે{ંુ માડંવે 

bવા ભર. સભાના રાA 

એવા 0ગરભાઈના દાદા 

નાણાવટ. ર( સાજન બ{ંુે માડંવે 

લાખોપિત ર( સાજન બે{ંુ માડંવે 

bવી |લHડયાનંી વાડ. 

એવી 0ગરભાઈની માડ. 

નાણાવટ. ર( સાજન બ{ંુે માડંવે 

લાખોપિત ર( સાજન બે{ંુ માડંવે 

bવા અતલસના તાકા 

એવા 0ગરભાઈના કાકા 

નાણાવટ. ર( સાજન બ{ંુે માડંવે 

લાખોપિત ર( સાજન બે{ંુ માડંવે 

bવા લીxડુા ંવનના Jબા 

એવા 0ગરભાઈના મામા 

નાણાવટ. ર( સાજન બ{ંુે માડંવે 

લાખોપિત ર( સાજન બે{ંુ માડંવે 

bવા હાર ક(રા હ.રા 

એવા 0ગરભાઈના વીરા 

નાણાવટ. ર( સાજન બ{ંુે માડંવે 

લાખોપિત ર( સાજન બે{ંુ માડંવે 

bવી |લHડયાનંી વેલી 

એવી 0ગરભાઈની બેની 

નાણાવટ. ર( સાજન બ{ંુે માડંવે 

લાખોપિત ર( સાજન બે{ંુ માડંવે 
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પર}યા એટલે ~યારા લાડ. 

પર}યા એટલે ~યારા લાડ. 

ચાલો આપણા ઘરે ર( 

ઊભા રહો તો માEં ુમારા 

દાદા પાસે શીખ ર( 

હવે ક(વી શીખ ર( લાડ. 

હવે ક(વા બોલ ર( 

પર}યા એટલે ~યારા લાડ. 

ચાલો આપણા ઘરે ર( 

ઊભા રહો તો માEં ુમાર. 

માડ. પાસે શીખ ર( 

હવે ક(વી શીખ ર( લાડ. 

હવે ક(વા બોલ ર( 

પર}યા એટલે ~યારા લાડ. 

ચાલો આપણા ઘરે ર( 

ઊભા રહો તો માEં ુમારા 

વીરા પાસે શીખ ર( 

હવે ક(વી શીખ ર( લાડ. 

હવે ક(વા બોલ ર( 

પચાલો આપણા ઘરે ર( 

ઢોલીડા ંઢ\Nા ર( લાડ. 

ચડ. બેસો ગાડ( ર( 
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પરદ(શી પોપટો 

એક આ5યો'તો પરદ(શી પોપટો 

બેની રમતા'તા માડંવ હ(ઠ ક( �તુારો �તૂી ગયો 

બેની રમતા'તા માડંવ હ(ઠ ક( �તુારો �તૂી ગયો 

એક આ5યો'તો પરદ(શી પોપટો 

બેની રમતા'તા માડંવ હ(ઠ ક( �તુારો �તૂી ગયો 

બેની રમતા'તા માડંવ હ(ઠ ક( �તુારો �તૂી ગયો 

બેને મેmયા ઢRગલા ને મેmયા પોિતયા ં

બેને મેmયો સૈય�ંુનો સાથ ક( �તુારો �તૂી ગયો 

એક આ5યો'તો પરદ(શી પોપટો 

બેની રમતા'તા માડંવ હ(ઠ ક( �તુારો �તૂી ગયો 

બેની રમતા'તા માડંવ હ(ઠ ક( �તુારો �તૂી ગયો 

બેની જમતા'તા ને મેmયા કોCળયા 

બેનીએ પકડ. સાસરવાટ ક( �તુારો �તૂી ગયો 

બેની રમતા'તા માડંવ હ(ઠ ક( �તુારો �તૂી ગયો 

માર. સાર. સૈયર ચાલી સાસર( 

વાસેં રડતા મેmયા એના �ાત ર( 

બેની રમતા'તા માડંવ હ(ઠ ક( �તુારો �તૂી ગયો 

એક આ5યો'તો પરદ(શી પોપટો 

બેની રમતા'તા માડંવ હ(ઠ ક( �તુારો �તૂી ગયો 

બેની રમતા'તા માડંવ હ(ઠ ક( �તુારો �તૂી ગયો 
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પહ(xુ ંપહ(xુ ંમગંCળIુ ંવરતાય ર( 

પહ(xુ ંપહ(xુ ંમગંCળIુ ંવરતાય ર(, 

પહ(લે મગંળ ગાયોના ંદાન દ(વાય ર(, 

અ�$નદ(વીની સાeીએ ફ(રા ફરાય ર(, 

સૌને હ̂યે આનદં અિત ઉભરાય ર(. 

બી�ુ ંબી�ુ ંમગંCળIુ ંવરતાય ર(, 

બીb મગંળ 2પાનંા ંદાન દ(વાય ર(, 

માડંવડામા ંમગંળગીતો ગવાય ર(, 

GભુHદન આb Gકુનનો કહ(વાય ર(. 

અ�$નદ(વીની સાeીએ ફ(રા ફરાય ર( 

સૌને હ̂યે આનદં અિત ઊભરાય ર( 

3ી�ુ ં3ી�ુ ંમગંCળIુ ંવરતાય ર(, 

3ીb મગંળ સોનાનંા ંદાન દ(વાય ર(, 

|લડા ંક(ર. ફોરમ બધે `સરાય ર(, 

બ�ે પeે આનદં અિત ઉભરાય ર(. 

ચોrુ ંચોrુ ંમગંCળIુ ંવરતાય ર(, 

ચોથે મગંળ ક�યાના ંદાન દ(વાય ર(, 

અ�$નદ(વીની સાeીએ ફ(રા ફરાય ર(, 

માડંવડામા ંમગંળગીતો ગવાય ર(… 
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પીઠ. ચોળો ર( પીતરાણી 

 

પીઠ. પીઠ. ચોળો ર( પીતરાણી ર( 

હાથ પગ ચોળે ર( વીરની ભાભી ર( 

 

sખુડા ંનીહાળે ર( વીરની માતા ર( 

પીઠ. ચડશે ર( 0યાવરને ર( 

 

કાકા તેલ ચોળશે ર( મારા વીરને 

કાચા તેલ ચડશે ર( પેલી છોડ.ને 

 

પાટ(થી ઉતારશે વીરના મામા ર( 

કાજળ Jજશે ર( વીરના મામી ર( 

 

પીઠ. પીઠ. ચોળો ર( પીતરાણી ર( 

પીઠ. પીઠ. ચોળો ર( પીતરાણી ર( 
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પીઠ. ચોળોને પચંકmયાણી 

પીઠ. ચોળોને પચં કmયાણી 

પીઠ. Hકયા ર( sલુકથી આણી 

પીઠ. Uરુત શહ(રથી આણી 

પીઠ. વડોદરામા ંવખણાણી 

પીઠ. sુબંઈમા ંર( ગવાણી 

પીઠ. પાવલાની પાશેર પીઠ. અડધાની 

અ�છેર પીઠ. પોણાની પોણો શેર 

પીઠ. 2પૈયાની શેર 

પીઠ. 2પલા વાટકડ( ઘોળાય ર( 

પીઠ. 0ગરભાઈને Dગે ચોળાય ર( 

પીઠ. મામા ને મામી ર( લાવે 

પીઠ. 0ગરભાઈ હ[શે ચોળાવે 

પીઠ. જોવાને સKુ ર( આવે 
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મારા નખના પરવાળા bવી 

મારા નખના પરવાળા bવી p ૂદંડ. 

માર. pુદંડ.નો રંગ રાતો હો લાડલી 

ઓઢોને સાહ(બAદ. p ૂદંડ. 

Kુ ંતો ક(મ કર. ઓ]ું ર( સાયબા p ૂદંડ. 

મારા દાદા0 દ(ખે માતા0 દ(ખે 

ક(મ ર( ઓ]ંુ ર( સોરંગ p ૂદંડ. 

તમારા દાદાના તેડyા ંઅમે આવGુ ં

તમાર. માતાના મન મોહશે હો લાડલી 

ઓઢોને લાડકવાયી p ૂદંડ. 

Kુ ંતો ક(મ કર. ઓ]ું ર( સાયબા p ૂદંડ. 

મારા વીરો0 દ(ખે ભાભી દ(ખે 

ક(મ ર( ઓ]ંુ ર( સોરંગ p ૂદંડ. 

તમારા વીરાના તેડyા ંઅમે આવGુ ં

તમાર. ભાભીના Eણુલા ંગાGુ ંહો લાડલી 

ઓઢોને સાહ(બAદ. p ૂદંડ. 
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ર(લગાડ. આવી 

ર(લગાડ. આવી sુબંઈનો માલ લાવી 

માર. બાઈIુ-ંબેનડ.Iુ ંઆ ર(લગાડ. આવી 

ર(લમા ંભયાo રRગણા, Aનૈયા બધા ંઠRગણા 

માર. બાઈIુ-ંબેનડ.Iુ ંઆ ર(લગાડ. આવી 

ર(લગાડ. આવી sુબંઈનો માલ લાવી 

માર. બાઈIુ-ંબેનડ.Iુ ંઆ ર(લગાડ. આવી 

ર(લમા ંભયાo લોટા, Aનૈયા સાવ ખોટા ં

માર. બાઈIુ-ંબેનડ.Iુ ંઆ ર(લગાડ. આવી 

ર(લમા ંભયાo ચોખા, Aનૈયા બધા ંબોખા 

માર. બાઈIુ-ંબેનડ.Iુ ંઆ ર(લગાડ. આવી 

ર(લમા ંભયાo લાકડા,ં Aનૈયા બધા ંમાકંડા 

માર. બાઈIુ-ંબેનડ.Iુ ંઆ ર(લગાડ. આવી 

ર(લગાડ. આવી sુબંઈનો માલ લાવી 

માર. બાઈIુ-ંબેનડ.Iુ ંઆ ર(લગાડ. આવી. 
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લાડો લાડ. જમે ર( કંસાર, કંસાર ક(વો ગ_યો લાગે ર( 

 

લાડો લાડ. જમે ર( કંસાર, કંસાર ક(વો ગ_યો લાગે ર( 

લાડો લાડ. જમે ર( કંસાર, કંસાર ક(વો ગ_યો લાગે ર( 

નાખે મહR ઘી ક(ર. ધાર, સસંાર પાયો ગ_યો લાગે ર( 

લાડો લાડ. જમે ર( કંસાર, કંસાર ક(વો ગ_યો લાગે ર( 

સાU0ુ Gભુ સ0 શણગાર, પીરસવાને આિવયા ંર( 

ભીની વડ. સાકર તૈયાર, ઝાર. ભર.ને લાિવયા ંર( 

પીરસતા ંમન મલકાય, આનદં Dગ Dગમા ંર( 

ભેગા બેસી જમે વરક�યાય અિધક �ચા રંગમા ંર( 

પાસે બેઠ. સૈયરો બે-ચાર તપાસ રાખે તે તણી ર( 

ર�ને જડyો બાજોઠ િવશાળ sકૂ( છે sખુ આગળ ર( 

લાડો લાડ. જમે ર( કંસાર, આનદં આજ અિતઘણો ર( 

લાડો લાડ. જમે ર( કંસાર, કંસાર ક(વો ગ_યો લાગે ર( 

લાડો લાડ. જમે ર( કંસાર, કંસાર ક(વો ગ_યો લાગે ર( 
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લાલ મોટર આવી 

લાલ મોટર આવી Eલુાબી ગજરો લાવી 

મારા બેની સાસHરયે લીલા લહ(ર છે 

દશરથ bવા સસરા તમને નHહ દ( કાઢવા કચરા 

મારા બેની સાસHરયે લીલા લહ(ર છે 

કૌશmયા bવા સાU ુતમને નHહ પડાવે JU ુ

મારા બેની સાસHરયે લીલા લહ(ર છે 

રામચcં bવા bઠ તમને નHહ કરવા દ( વેઠ 

મારા બેની સાસHરયે લીલા લહ(ર છે 

લ�મણ bવા Hદયર તમને નHહ જવાદ( િપયર 

મારા બેની સાસHરયે લીલા લહ(ર છે 

Uભુcા bવી નણદ. તમને કામ કરાવશે જલદ. 

મારા બેની સાસHરયે લીલા લહ(ર છે. 
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લીલા માડંવા રોપાવો 

લીલા માડંવા રોપાવો 

લીલા ચોક સAવો માણારાજ 

લીલા વાસં વઢાવો 

2ડા ંમાડંવા બધંાવો માણારાજ 

લાડ(કોડ( લીલાબેન પરણાવો માણારાજ 

લીલા માડંવા રોપાવો 

લીલા ચોક સAવો માણારાજ 

એમના કાકાને તેડાવો 

એમની કાક.ને તેડાવો માણારાજ 

લાડ(કોડ( ભિ30 પરણાવો માણારાજ 

લીલા માડંવા રોપાવો 

લીલા ચોક સAવો માણારાજ 

લીલા વાસં વઢાવો 

2ડા ંમાડંવા બધંાવો માણારાજ 

લાડ(કોડ( િનશાબેન પરણાવો માણારાજ 

લીલા માડંવા રોપાવો 

લીલા ચોક સAવો માણારાજ 

એમના નાનાને તેડાવો 

એમની નાનીને તેડાવો માણારાજ 

લાડ(કોડ( દ.કર. પરણાવો માણારાજ 

લીલા માડંવા રોપાવો 

લીલા ચોક સAવો માણારાજ 
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લીxડુા વનનો પોપટો 

માર( તે Jગણે Jબો �હોHરયો 

JબCલયાના બહોળા તે પાન 

ક( લીxડુા વનનો પોપટો 

�યા ંબસેી પોપટ રાણો ટKHૂકયા 

જગાડyા 3ણ ેય વીર 

ક( લીxડુા વનનો પોપટો 

મેHડIુ ંમાયલા મોટાભાઈ ACગયા 

અમાર. મોટ. તે વKનુા કંથ 

ક( લીxડુા વનનો પોપટો 

ઓરડા માયલા વચેટભાઈ ACગયા 

અમાર. વચલી તે વKનુા કંથ 

ક( લીxડુા વનનો પોપટો 

ઓસર. માયલા નાનાભાઈ ACગયા 

અમાર. નાની તે વKુના કંથ 

ક( લીxડુા વનનો પોપટો 

3ણે એ તો Aગીને Gુ ંકર.Iુ ં? 

રા7યો મારા માડંવડાનો રંગ 

ક( લીxડુા વનનો પોપટો 

માર( તે Jગણે લીમડો ફાCલયો 

લીમડાના પાખંેરા પાન 

ક( લીxડુા વનનો કાગડો ! 

�યા ંબસેીને કાગો રાણો કળક_યા 

ઓટલે Uતેૂલ જમાઈ ACગયા 

ક( લીxડુા વનનો કાગડો ! 

Aગીને જમાઈએ Gુ ંકર.Iુ ં? 

Aગીને ઠાલા ંફડાકા માHરયા 

ક( લીxડુા વનનો કાગડો ! 
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વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ( ચડજો 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ( ચડજો 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ( ચડજો 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ( ચડજો 

શકિનયો છે જોશીડાનો બેટો 

ચોઘHડયા જોઈ જોઈ સામો જHડયો 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ( ચડજો 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ( ચડજો 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ( ચડજો 

શકિનયો છે કUુબંીનો બેટો 

ઘરચોળા લઈ લઈ સામો જHડયો 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ( ચડજો 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ( ચડજો 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ( ચડજો 

શકિનયો છે મCણયારાનો બેટો 

ઘરચોળા લઈ લઈ સામો જHડયો 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ( ચડજો 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ( ચડજો 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ( ચડજો 

શકિનયો છે સોનીડાનો બેટો 

હારCલયો લઈ લઈ સામો જHડયો 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ( ચડજો 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ( ચડજો 
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વીરો મારો ઝગમગ ઝગમગ થાય 

�ચા �ચા બગંલા બધંાવો 

એમા ંકાચની બાર.ઓ મેલાવો 

ક( વીરો મારો ઝગમગ થાય 

0ગરભાઈ માર( મનડાનંા મીઠા 

એના દાદાને દરબારમા ંદ.ઠા 

ક( વીરો મારો ઝગમગ થાય 

0ગરભાઈ માર( મનડાનંા મીઠા ં

એના કાકાને કચેર.મા ંદ.ઠા 

ક( વીરો મારો ઝગમગ થાય 

0ગરભાઈ માર( મનડાના ંમીઠા ં

એના મામાને મહોલાP ુમંા ંદ.ઠા 

ક( વીરો મારો ઝગમગ થાય 

0ગરભાઈ માર( મનડાનંા મીઠા ં

એના વીરાને વાHડIુમંા ંદ.ઠા 

ક( વીરો મારો ઝગમગ થાય 
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Gકુન જોઈ ને સચંરજો ર( 

Gકુન જોઈ ને સચંરજો ર( 

સામો મ_યો છે જોશીડો ર( 

જોશ જોઈ પાછો વળ.યો 

Gકુન જોઈ ને સચંરજો ર( 

સામો મ_યો છે માળ.ડો ર( 

|લગજરા આપી પાછો વળ.યો ર( 

Gકુન જોઈ ને સચંરજો ર( 

સામો મ_યો છે દોશીડો ર( 

p ૂદંડ. આપી પાછો વળ.યો ર( 

Gકુન જોઈ ને સચંરજો ર( 

સામો મ_યો છે સોનીડો ર( 

કડલા ંઆપી પાછો વળ.યો ર( 

Gકુન જોઈ ને સચંરજો ર( 

સામો મ_યો છે મણીયારો ર( 

pડુલા ંઆપી પાછો વળ.યો ર( 

Gકુન જોઈ ને સચંરજો ર( 

જોઈશે લીલેરા શા વાના ર( 

જડશે ગો�ુળમાના કાના ર( 

Gકુન જોઈ ને સચંરજો ર( 
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સાઈકલની સીટ. વાગી વરરાA 

સાઈકલની સીટ. વાગી વરરાA 

આટલી શી હઠ છોડો ને 

તમે પહ[ચી પર ઘડ.યાળ માગંી વરરાA 

આટલી શી હઠ છોડો ને 

તમે ચેન ઉપર ઉરમાળા માગંી વરરાA 

આટલી શી હઠ છોડો ને 

સાઈકલની સીટ. વાગી વરરાA 

આટલી શી હઠ છોડો ને 

તમે Uટૂ ઉપર ટાઈ માગંી વરરાA 

આટલી શી હઠ છોડો ને 

તમે �ટૂ ઉપર મોજડ. માગંી વરરાA 

આટલી શી હઠ છોડો ને 

સાઈકલની સીટ. વાગી વરરાA 

આટલી શી હઠ છોડો ને 
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સીતાને તોરણ રામ પધાયાo 

સીતાને તોરણ રામ પધાયાo 

લેb પનોતી પહ(xુ ંપ[ખwુ ં

પ[ખતાને વરની ભમર ફરક. 

Jખલડ. રતને જડ. 

રવાઈએ વર પ[ખો પનોતા 

રવાઈએ ગોર. સોહામણા 

સીતાને તોરણ રામ પધાયાo 

લેb પનોતી બી�ુ ંપોખwુ ં

ધ[સHરયે વર પ[ખો પનોતા 

ધ[સHરયે ગોર. સોહામણા 

સીતાને તોરણ રામ પધાયાo 

લેb પનોતી 3ી�ુ ંપોખwુ ં

3ાકં( વર પ[ખો પનોતા 

3ાકં( ર(Hટયા ંસોહામણા 

સીતાને તોરણ રામ પધાયાo 

લેb પનોતી ચોrુ ંપોખwુ ં

પRડ.એ વર પ[ખો પનોતા 

પRડ.એ હાથ સોહામણા 
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સોના વાટકડ.મા ંકં�ુ ઘોળાવો 

સોના વાટકડ.મા ંકં�ુ ઘોળાવો નર ને નાર ર( 

ઊડતો ઊડતો 0યાવર પોપટ બેઠો તોરણે 

સજ જો ર( ઘરની મેનાને શણગાર ર( 

ઊડતો ઊડતો 0યાવર પોપટ બેઠો તોરણે 

સોના વાટકડ.મા ંકં�ુ ઘોળાવો નર ને નાર ર( 

ઊડતો ઊડતો 0યાવર પોપટ બેઠો તોરણે 

અeર અeર પરોવતા મગંળતા કોતર. 

કં�ુ છાટં.ને આજ લખી ર( કંકોતર. 

તેડાવો ર( મગંલ ગીતો ગાતા ંનર ને નારને 

ઊડતો ઊડતો 0યાવર પોપટ બેઠો તોરણે 

કં�ુને પગલે પગલે `gતુા પગ માડંશે 

0વનના સાિથયામા ંઈ�cધZ ુAગશે 

ર(લાવો ર( રંગોળ.મા ંરંગ ધાર ર( 

ઊડતો ઊડતો 0યાવર પોપટ બેઠો તોરણે 

સોના વાટકડ.મા ંકં�ુ ઘોળાવો નર ને નાર ર( 

ઊડતો ઊડતો 0યાવર પોપટ બેઠો તોરણે 

 

 

 

 

 

 

 



 
https://okanha.wordpress.com Page 34 

હ(તે લCખયે કંકોતર. ર( લોલ 

હ(તે લCખયે કંકોતર. ર( લોલ 

હ(તે લCખયે કંકોતર. ર( લોલ 

લCખયે 2ડા ં�ુળદ(વીના નામ ક( 

�ુળદ(વી માત વેલા આવજો ર( લોલ 

હ( તમે �ુળદ(વી માત વેલા આવજો ર( લોલ 

અવસર આ5યો છે 2ડો Jગણે ર( લોલ 

લગનના કંઈ વાગે 2ડા ઢોલ જો 

�ુળદ(વી માત વેલા આવજો ર( લોલ 

હ( તમે �ુળદ(વી માત વેલા આવજો ર( 

લોલ Uખુડના મડંપ રોપાિવયા ર( લોલ 

બા�ંયા બા�ંયા લીxડુા તોરણ જો 

�ુળદ(વી માત વેલા આવજો ર( લોલ 

હ( તમે �ુળદ(વી માત વેલા આવજો ર( લોલ 

આવીને અવસર ઉAળજો ર( લોલ 

બાxડુાને આપજો આિશષ ક( 

�ુળદ(વી માત વેલા આવજો ર( લોલ 

હ( તમે �ુળદ(વી માત વેલા આવજો ર( લોલ 
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હાથ ક�યાનો હ(તે ઝાલો વરરાA Ð ૧  

 

હાથ ક�યાનો હ(તે ઝાલો વરરાA 

ઉBમ�ુળની છે ક�યા વરરાA… હાથ o 

દ.કર. ઉછેર. 2ડ. ર.તે વરરાA, 

િશખામણ ભેળ. આપી સાથે વરરાજ… હાથ o 

િવયોગ વેઠyો નથી કદ.યે વરરાA 

આજ િવયોગ અમને સાલે વરરાA… હાથ o 

સપંી રહ(જો સસંાર( શાણા વરક�યા ! 

Uખુ+ુ:ખમા ંભાગ લેજો 5હાલા વરક�યા… હાથ o 

અમ ઘરની શોભા તમને સ[પી વરરાA, 

અમ ઘરZુ ંsલૂ તમને સ[~Iુ ંવરરાA… હાથ o 

�c-�cાણી bવા શોભો વરક�યા, 

રાધા ને �ૃ@ણ bવા દ.પો વરક�યા… હાથ o 
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હાથ ક�યાનો હ(તે ઝાલો વરરાA Ð ૨  

 

હાથ ક�યાનો હ(તે ઝાલો વરરાA 

ઉBમ �ુળની છે ક�યા વરરાA 

ઈશવર પારવતીની જોડ વરરાA 

અમ ઘરની શોભા તમને સ[પી વરરાA 

એ શોભાથી તમ ઘર દ.પશે વરરાA 

હાથ ક�યાનો હ(તે ઝાલો વરરાA 

રામ સીતાની જોડ વરરાA 

અમા�ંુ રતન તમને સ[~Iુ ંવરરાA 

તેZુ ંકરજો જતન વરરાA 

હાથ ક�યાનો હ(તે ઝાલો વરરાA 

ઈ�c-ઈ�cાણીની જોડ વરરાA 

`ીતે જોડો હાથ પચં સામે વરરાA 

અમાર. બેની તમને સ[~યા વરરાA 

હાથ ક�યાનો હ(તે ઝાલો વરરાA 

�ૃ@ણ-2ખમણીની જોડ વરરાA 

�ુગ �ુગ 0વો તમાર. જોડ વરરાA 

માડ.ના હ(ત તમને સ[~યા વરરાA 

હાથ ક�યાનો હ(તે ઝાલો વરરાA 

આિશષ દઈએ અમે આજ વરરાA 

kરૂા થાઓ તમારા સૌ કોડ વરરાA 

હાથ ક�યાનો હ(તે ઝાલો વરરાA 

ઉBમ �ુળની છે ક�યા વરરાA 
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હળવે હળવે પ[ખજો 

હળવે હળવે પ[ખજો ર( લટકાળ. 

હળવે હળવે પ[ખજો ર( કામણધRગી 

એ વર છે વેવાઈનો લાડકડો 

કોકનો pડૂલો પહ(ર.ને 

જમાઈ પ[ખવા ચાલી 

�ૂઓ ર( જમાઈરાજ સાU0ુનો લટકો 

લટકો ને મટકો ચડ. Aશે ચટકો 

હળવે હળવે પ[ખજો ર( લટકાળ. 

મા$ંયો સાડલો પહ(ર. 

જમાઈ પ[ખવા ચાલી 

�ૂઓ ર( જમાઈરાજ સાU0ુનો લટકો 

લટકો ને મટકો ચડ. Aશે ચટકો 

હળવે હળવે પ[ખજો ર( કામણધRગી 
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એક �ચો તે વર ના જોશો ર( દાદા 
 
 

એક તે રાજને �ાર( રમતંા બેનીબા 

 દાદ( તે હસીને બોલાિવયા ં
 

કા ંકા ંર( દ.કર. તમાર. દ(હ જ +ુબળ. 

 આખલંડ. ર( જળે તે ભર. 
 

નથી નથી દાદા માર. દ(હ જ +ુબળ. 

 નથી ર( Jખલડ. જળે ભર. 
 

એક �ચો તે વર ના જોશો ર( દાદા 

 �ચો તો િન�ય નેવા ંભાગંશે 

 

એક નીચો તે વર ના જોશો ર( દાદા 

 નીચો તો િન�ય ઠ(બે આવશે 

 

એક ધોળો તે વર ના જોશો ર( દાદા 

 ધોળો  તે  આપ  વખાણશે 

 

એક કાળો તે વર ના જોશો  ર( દાદા 

 કાળો  તે �ુ�ુ�બ  લAવશે 

 

એક ક(ડ( પાતCળયો ને sખેુ ર( શામCળયો 

 તે માર. સૈયર(  વખાCણયો 
 

એક પાણી ભરતી તે પાણીઆર.એ વખા}યો 

 ભલો તે વખા}યો માર. ભાભીએ 
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હ(તે લCખયે કંકોતર. ર( લોલ 

( �ુળદ(વીને િનમ3ંણ) 
 

હ(તે લCખયે કંકોતર. ર( લોલ 

હ(તે લCખયે કંકોતર. ર( લોલ 

 

લCખયે 2ડા ં�ુળદ(વીના નામ ક( 

�ુળદ(વી માત વેલા આવજો ર( લોલ 

હ( તમે �ુળદ(વી માત વેલા આવજો ર( લોલ 

 

અવસર આ5યો છે  2ડો Jગણે ર( લોલ 

લગનના કંઈ વાગે 2ડા ઢોલ જો 

�ુળદ(વી માત વેલા આવજો ર( લોલ 

હ( તમે �ુળદ(વી માત વેલા આવજો ર( લોલ 

 

Uખુડના મડંપ રોપાિવયા ર( લોલ 

બા�ંયા બા�ંયા લીxડુા તોરણ જો 

�ુળદ(વી માત વેલા આવજો ર( લોલ 

હ( તમે �ુળદ(વી માત વેલા આવજો ર( લોલ 

 

આવીને અવસર ઉAળજો ર( લોલ 

બાxડુાને આપજો આિશષ ક( 

�ુળદ(વી માત વેલા આવજો ર( લોલ 

હ( તમે �ુળદ(વી માત વેલા આવજો ર( લોલ 
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મોટા માડંવડા રોપાવો 

( મડંપ sરૂત) 
 

મોટા માડંવડા રોપાવો 

ઝીણી છાજલીએ છવરાવો માણારાજ 

માડંવડ( માણેકથભં રોપાવો માણારાજ 

 

વીરના દાદાને તેડાવો 

વીરની માતાને તેડાવો માણારાજ 

માણેકથભં મોતીડ( વધાવો માણારાજ 

હ[શો મોભી પરણાવો માણારાજ 

 

મોટા માડંવડા રોપાવો 

ઝીણી છાજલીએ છવરાવો માણારાજ 

માડંવડ( માણેકથભં રોપાવો માણારાજ 

 

વીરના વીરાને તેડાવો 

વીરની ભાભીને તેડાવો માણારાજ 

હ[શે બાધંવ પરણાવો માણારાજ 

માણેકથભં મોતીડ( વધાવો માણારાજ 

હરખે માડંવડો વધાવો માણારાજ 

 

વીરના મામાને તેડાવો 

વીરની મામીને તેડાવો માણારાજ 

હ[શે ભાણેજ પરણાવો માણારાજ 

માણેકથભં મોતીડ( વધાવો માણારાજ 

હરખે માડંવડો વધાવો માણારાજ 
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વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ( ચડજો 

( Aન `Tથાન) 
 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ( ચડજો 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ( ચડજો 
 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ( ચડજો 

શકિનયો છે જોશીડાનો બેટો 

ચોઘHડયા જોઈ જોઈ સામો જHડયો 
 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ( ચડજો 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ( ચડજો 
 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ( ચડજો 

શકિનયો છે કUુબંીનો બેટો 

ઘરચોળા લઈ લઈ સામો જHડયો 
 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ( ચડજો 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ( ચડજો 
 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ( ચડજો 

શકિનયો છે મCણયારાનો બેટો 

ઘરચોળા લઈ લઈ સામો જHડયો 
 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ( ચડજો 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ( ચડજો 
 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ( ચડજો 

શકિનયો છે સોનીડાનો બેટો 

હારCલયો લઈ લઈ સામો જHડયો 
 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ( ચડજો 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ( ચડજો 
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ક(' +ુના કાલાવંાલા ં

( માડંવામા ંગાવાZુ ંફટાwુ)ં 
 

તમે ક(' +ુના કાલાવંાલા ંકરતા' તા 

તમે sુબંઈ ને મહ(સાણા ફરતા' તા 

તમે ઝાઝી તે વાતો મેલો મારા વેવાઈ 

તમે ક(' +ુના કાલાવંાલા ંકરતા' તા  

 

તમે અમીબેનને જોઈ ગયા 

મારા નવલા જમાઈ મોહ. ગયા 

તમે ક(' +ુના કાલાવંાલા ંકરતા' તા 
 

તમે છગનભાઈને ભોળવી ગયા 

તમે સિવતાબેનને ભોળવી ગયા 

તમે ક(' +ુના કાલાવંાલા ંકરતા' તા 
 

વરતેજથી વાકંાનેર ફરતા' તા 

તમે ફ(શનની ફ.િશયાર. મેલો મારા વેવાઈ 

તમે ક(' +ુના કાલાવંાલા ંકરતા' તા 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


