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 ધોરણ-૬-આા ીા ળાન્સળલયા- ોકગીત સન્રહ 
 ધોરણ-૭-મામ મોટા હેસા ત ુમાર- ોકગીત અન્ક બનાળો 

s>kln : p&rN a[.gi[>D(lyi 

ોકગીત 

 ોકગીત એટે ુઁ? 

                                 રોકગીત ગુજયાતની વંસ્કૃતતનુ એક પ્રણફ ાવંુ છે.  

નલી પ્રજાને કદાચ ખફય ન શોમ તો જણાલું કે..રોક ગીતના કોઇ નાભ ઘાયી કતલ ન  શોમ 
એતો પ્રજાના હ્દમભાથી પ્રકટે કંઠભા ઉછયે અને એક કંઠભાથી ફીજા કંઠભા અને  એક 
કાનભાંથી ફીજા કાનભા લશેતૂ થામ તેનુ નાભ રોકગીત….. 

                                આભજોલા જઈમે તો વંગીતની કોઈ બાા નથી 
શોતી,યનંત…ુગુજયાતી બાાભાં રોક  વંગીત નજયઅંદાઝ કયલા જલેુ નથી.આણા 
રોકવંગીતભા એલી યચનાઓ છે જ ેકાલમતલથી  વબય શોમ એને ગેમેતાને નાભે રમને નાભે 
એભા ભયોડ ન શોમ …છતા રમફઘ શોમ એક  વાંબીમે તો ફીજુ વાંબલાની બુખ 
જાગે,ગીત બરે દેળબતકતીનું શોમ કે  પ્રબુબતકતીનું, પ્રભનુ શોમ કે તલયશનું ,બજન શોમ કે 
દુશા-છદં શોમ કે  યાવ-ગયવફા શોમ..ણતે દયેકની એક આગલી તલળેતા શોમ છે.અને 
તેથી જ રોકવંગીત શભેળા ગામક અને શ્રોતાઓના આકૅણનું કેન્્રદ યહ્્મા છે 

                                ગુજયાતી રોકવંગીત ભાત્ર વાહશતતમક લાયવો નથી ,ણ 
વાંવકૃતતક લાયવો ણ  છે.વશજ યીતે અતબલમકત થમેરા અને વયતાથી હૃદમભાં 
વંવયલા ઉતયી જતા ગીતો એટરે  રોકગીત…તલતલઘ પ્રકાયના ગીતોનો યવથા એટરે 
રોકવંગીત..પ્રબાતતમા ,બજન,બતકતીગીત, પ્રેભનુ ગીત કે છી ળુયતલયતાનુ ,દેળપ્રભનુ કે 
તલયશનુ, ફઘી જ  બાલના ઓનો આવલાદ ,ટુકભાં કશંુ તો રોકકંઠે લશેતી લાણીના વદનં 
એટરે રોકવંગીત. 
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સુંદર પ્રાસંગગક ોકગીતો 

કોણ હાળે ંબડી ને કોણ ઝુાળે પીપલી 

કોણ શરાલે રંફડી ને કોણ ઝુરાલે ીી 
બાઇની ફેની રાડકી ને બાઇરો ઝુરાલે ડાખી… 

રંફડીની આજ ડા ઝુરાલ,ે રંફોી ઝોરા ખામ, 

શંચકો નાનો ફેનનો એલો, આભ ઝુરણ્મો જામ, 

રંરુડી રંફડી શેઠે, ફેનીફા હશંચકે શંચે. 
કોણ શરાલ…ે 

એ ંખીડા, ંખીડા, ઓયા આલો એ ંખીડા, 
ફેની ભાયી શંચકે શંચે, ડાીઓ તંુ ઝુરાલ, 

ંખીડા ડાીએ ફેવો, ોટજી પ્રેભથી શંચો. 
કોણ શરાલ…ે 

આજ શંચોડુ ફેનડી તાયા શેત કહ્યા ના જામ, 

ભીઠડો લામુ આજ ફેની તાયા શંચકે ફેવી જામ 

કોમર ને ભોયરા ફોર,ે ફેની નો શંચકો ડોર.ે 

કોણ શરાલે રંફડી ને કોણ ઝુરાલે ીી 
બાઇની ફેની રાડકી ને બઇરો ઝુરાલ,ે ફેનડી જુરે, બાઇરો ઝુરાલે ડાખી. 
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આજનો ચાંદગયો 

આજનો ચાંદતરમો ભને રાગે ફશુ વ્શારો, 
કશી દો વૂયજને કે ઊગે નશં ઠારો… 

તાયા યે નાભનો છેડ્યો એક તાયો, 
શંુ તાયી ભીયાં તંુ તગયધય ભાયો… 

આજ ભાયે ીલો છે પ્રીતતનો પ્મારો, 
કશી દો વૂયજને કે ઊગે નશં ઠારો… 

આણે ફે અણજાણ્મા યદેળી ંખી, 
આજ ભળ્યા જુગ જુગનો વથલાયો ઝંખી; 

જોજ ેતલખામ નશં ળભણાનો ભાો, 
કશી દો વૂયજને કે ઊગે નશં ઠારો… 

દો યંગી દુતનમાની કેડી કાંટાી, 
લવભી છે લાટ કેભ ચારુ વંબાી?! 

રાગે ના ઠોકય જો શાથ તભે ઝારો, 
કશી દો વૂયજને કે ઊગે નશં ઠારો… 

આજનો ચાંદતરમો ભને રાગે ફશુ વ્શારો, 
કશી દો વૂયજને કે ઊગે નશં ઠારો… 
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1. ીુડા ળાંસની ળાંસલી ર.ે...         

ળરના રાજળીઠાઠનું ોકગીત] 

રીરુડા લાંવની લાંવી યે, 
આડા ભાયગે લાગતી જામ; 

નગયીના રોકે ૂતછમંુ યે, 

કોણ યાણો યણલા જામ ? 

છેમ યાણો છેમ યાજલી યે, 
ભાયા કનુબઈ યણલા જામ. 
વોએ ઘોડા ફવો શાથીડા યે, 

ભાયી જાનનો યંગ ના જામ ! 
જાનૈમા ઉતાયો ઓયડે યે, 
ભાયી જાનડીઓ યવા; 

ઘોડા ઉતાયો ઘોડાયભાં યે, 

શાથીડા ફાંધો દયફાય. 
ઘોડાને નીયો ચેભડંુ યે, 

ભાયા શાથીડાને નાગયલેર. 
જાનૈમાને જભાડો રાડુ-રાળી યે, 

ભાયી જાનડીઓને છૂટો કંવાય. 
રીરુડા લાંવની લાંવી યે, 
આડા ભાયગે લાગતી જામ. 

(નીયો = ખાલા નાખલું. ચેભડંુ = રીરા જુલાયનું ઘાવ.) 
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[2. કન્યાગળદાય ગીત-1] 

રાર રાર ચંૂદડી યંગાલ ભાયી ભાડી 
વોનાનું કંકણ ઘડાલ યે. 

ઘેયદાય ઘાઘયો ભંગાલ ભાયી ભાડી 
વંથે તવંદૂય બયાલ યે ! 

ફાયતણમે ઊબા ભાયો વવયાજી 

શવીશવી દીકયી લાલ યે. 
જભે જગંરનાં ંખી યે ભાડી 
લશાણું લાતાં ઊડી જામ યે; 

તેભ યાઈ થઈ દીકયી 
દેળ યામે જામ યે ! 

નાનો લીયો ભાયો યોકે યે ારખી 
આંવુનાં ઝયણાં લશાલી યે; 

ફાુને ધીયજ ધયાલ ભાયા લીયા 
જણેે ભને કીધી યાઈ યે ! 
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[3. કન્યાગળદાય-2... ેખ તારા ઈ ગયા ર ેો.] 

આંગણે આવોારલનાં ઝાડ, કે ફગરાં ફેવી ગમાં યે રોર 

ફગરાં ઊડી ગ્માં યદેશ, કે ગરાં ડી યીઆં એ રોર. 

દાદા ભાયા, એક જોમો યદેશ, કે દીકયી દઈ દીધાં યે રોર. 
ધેડી ભાયી, શલે નો કયીએ લળામય, કે રેખ તાયા રઈ ગમા યે રોર. 

આંગણે આવોારલનાં ઝાડ, કે ફગરાં ફેવી ગમાં યે રોર. 
ફગરાં ઊડી ગ્માં યદેશ, કે ગરાં ડી યીઆં યે રોર. 

કાકા ભાયા, એક જોમો યદેશ, કે દીકયી દઈ દીધાં યે રોર. 
બતયીજ, શલે નો કયીએ લળામય, કે રેખ તાયા રઈ ગમા યે રોર. 

આંગણે આવોારલનાં ઝાડ, કે ફગરાં ફેવી ગમાં યે રોર. 
ફગરાં ઊડી ગ્માં યદેશ, કે ગરાં ડી યીઆં યે રોર. 

[4. આજ ર ેસપનામાં... કુટંુબની ભવ્યતા દાાળતંુ 
ોકગીત] 

આજ યે વનાભાં ભં તો ડોરતો ડંુગય દીઠો જો, 

ખખતી નદીઉં યે વાશેરી ભાયા વનાભાં યે. 

આજ યે વનાભાં ભં ઘમ્ભય લરોણું દીઠંુ જો. 
દશં દૂધના લાટકા યે વાશેરી ભાયા વનાભાં યે. 

આજ યે વનાભાં ભં તો રતલંગ રાકડી દીઠી જો, 

ઢંગરા ને ોતતમાં યે વાશેરી ભાયા વનાભાં યે. 



www.pgondaliya.com Page 7 

આજ યે વનાભાં ભં તો જટાો જોગી દીઠો જો, 

વોનાની થાી યે વાશેરી ભાયા વનભાં યે. 

આજ યે વનાભાં ભં તો ાયવ ીો દીઠો જો, 

તુરવીનો ક્માયો યે વાશેરી ભાયા વનાભાં યે. 

આજ યે વનાભાં ભં તો ગુરાફી ગોટો દીઠો જો, 

પૂરહડમાંની પોમંુ યે વાશેરી ભાયા વનભાં યે. 

ડોરતો ડંુગય ઈ તો અભાયો વવયો જો, 

ખખતી નદીએ યે વાવુજી ભાયાં નાતાં’તાં યે. 

ઘમ્ભય લરોણું ઈ તો અભાયો જઠે જો, 

દશં દૂધના લાટકા યે જઠેાણી ભાયાં જભતાં’તાં યે. 

રતલંગ રાકડી ઈ તો અભાયો દેય જો, 

ઢંગરે ને ોતતમે યે દેયાણી ભાયાં યભતાં’તાં યે. 

જટાો જોગી ઈ તો અભાયો નણદોઈ જો, 

વોનાની થાીએ યે નણંદી ભાયાં ખાતાં’તાં યે. 

ાયવ ીો ઈ તો અભાયો ગોય જો, 

તુરવીનો ક્માયો યે ગોયાણી ભાયાં ૂજતાં’તાં યે. 

ગુરાફી ગોટો ઈ તો અભાયો યણ્મો જો, 

પૂરહડમોની પોમંુ વાશેરી ભાયી ચંૂદડીભાં યે. 
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[5. પટેને ત્યાં પાપડ ળણળા.... હલળું ોકગીત] 

ટેરને ત્માં ાડ લણલા ગ્માં’ તાં ભા ! ગ્માં’તાં ભા ! 
એક ાડ ચોમો ભા ! ચોમો ભા ! 

ઘંટી શેઠ ઘાલ્મો ભા ! ઘાલ્મો ભા ! 
યોટરા ઘડતાં ળેક્મો ભા ! ળેક્મો ભા ! 

બંવ દોતાં ખાધો ભા ! ખાધો ભા ! 
ડોશે કડાકો વાંબળ્યો ભા ! વાંબળ્યો ભા ! 

ડોશે ડાંગ રીધી ભા ! રીધી ભા ! 
એક ડાંગ લાગી ભા ! લાગી ભા ! 

બસ્કા કેડ બાંગી ભા ! કે વાજી ભા ! 
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ચાંદો ઊગ્યો ચોકમાં ઘાય 
 

ચાંદો ઊગ્મો ચોકભાં ઘામર, ચાંદો ઊગ્મો ચોકભા ં
શે રશેયીડા, શયણુ આથભી યે શારાય ળ‘ેયભાં અયજતણમા. 

ઝાંે તાયી ઝૂંડી ઘામર, ઝાંે તાયી ઝૂંડી 
ઝાંે તાયી ઝૂંડી ઘામર, ઝાંે તાયી ઝૂંડી 

શે રશેયીડા, આલતા જાતાનો નેડો રાગ્મો યે અયજતણમા 
ચાંદો ઊગ્મો ચોકભાં ઘામર, ચાંદો ઊગ્મો ચોકભાં... 

ગામંુ તાયી ગંદયે ઘામર, ગામંુ તાયી ગંદયે 

ગામંુ તાયી ગંદયે ઘામર, ગામંુ તાયી ગંદયે 

શે રશેયીડા, લાછરંુ લહઢમાયભાં ઝોરાં ખામ યે અયજતણમા 
ચાંદો ઊગ્મો ચોકભાં ઘામર, ચાંદો ઊગ્મો ચોકભાં... 

બંવું તાયી બારભાં ઘામર, બંવું તાયી બારભા ં
બંવું તાયી બારભાં ઘામર, બંવું તાયી બારભા ં

શે રશેયીડા, ાડરંુ ાંચારભાં ઝોરાં ખામ યે અયજતણમા 
ચાંદો ઊગ્મો ચોકભાં ઘામર, ચાંદો ઊગ્મો ચોકભાં... 

ાલો તંુ લગાડભા ઘામર, ાલો તંુ લગાડભા 
ાલો તંુ લગાડભા ઘામર, ાલો તંુ લગાડભા 

શે રશેયીડા, ાલો વાંબીને પ્રાણ તલંધામ યે અયજતણમા 
ચાંદો ઊગ્મો ચોકભાં ઘામર, ચાંદો ઊગ્મો ચોકભાં... 

તાયે ને ભાયે ઠીક છે ઘામર, તાયે ને ભાયે ઠીક છે 

તાયે ને ભાયે ઠીક છે ઘામર, તાયે ને ભાયે ઠીક છે 
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શે રશેયીડા, ઠીકને ઠેકાણે લેરેયો આલ યે અયજતણમા 
ચાંદો ઊગ્મો ચોકભાં ઘામર, ચાંદો ઊગ્મો ચોકભા ં

હંુ તો કાગગલયાં ખી ખી થાકી 

શંુ તો કાગતમાં રખી રખી થાકી, 
કાનુડા તાયા ભનભાં નથી. 

 

આલા તળમાાના ચાય ચાય ભહશના આવ્મા, 
ભાયા કાજડાં ઠયી ઠયી જામ યે, 

ાતીમા તાયા ભનભાં નથી….. શંુ તો….. 

 

આલા ઉનાાના ચાય ચાય ભહશના આવ્મા, 
ભાયા ાલતનમાં ફી ફી જામ યે, 

છોગાા તાયા ભનભાં નથી….. શંુ તો….. 

 

આલા ચોભાવાનાં ચાય ચાય ભહશના આવ્મા, 
ભાયી ચંૂદરડી બંજાઇ બંજાઇ જામ યે, 

કાનુડા તાયા ભનભાં નથી. 
 

શંુ તો કાગતમાં રખી રખી થાકી, 
કાનુડા તાયા ભનભાં નથી. 
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માર ેટોડે બેઠો ર,ે મોર ક્યાં બો ે
 

ભાયે ટોડરે ફેઠો યે, ભોય ક્માં ફોર,ે 

ભાયાં શૈડાં શાયોશાય, ભાયાં દરડે રેયારેય જામ, 

જનાલય જીલતાં ઝાલ્માં યે, 
ભોય ક્માં ફોર…ે..ભાયે ટોડરે ફેઠો યે, ભોય ક્માં ફોર.ે 

 

ભાયે કભખે ફેઠો યે, ભોય ક્માં ફોર ે

ભાયી ચુંદડી રેયારેય, જનાલય જીલતાં ઝાલ્માં યે, 
ભોય ક્માં ફોર.ે..ભાયે ટોડરે ફેઠો યે, ભોય ક્માં ફોર.ે 

 

ભાયા કડરે ફેઠો યે, ભોય ક્માં ફોર ે

ભાયી કાંફીમું રેયારેય, જનાલય જીલતાં ઝાલ્માં યે, 
ભોય ક્માં ફોર.ે..ભાયે ટોડરે ફેઠો યે, ભોય ક્માં ફોર.ે 
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સોના ળાટકડી 
 

વોના લાટકડી યે કેવય ઘોળ્યાં, લારતભમા, 

રીરો છે યગનો છોડ,યંગભાં યોળ્યાં, લારતભમા. 

ગ યભાણે[1] કડરાં વોઇં[2] યે, લારતભમા, 

કાંતફમંુની ફબ્ફે ભાયે જોડ્ય,યંગભાં યોળ્યાં, લારતભમા. 

કેડ યભાણે ઘાઘયો વોઇં યે, લારતભમા, 

ઓઢણીની ફબ્ફે ભાયે જોડ્ય,યંગભાં યોળ્યાં, લારતભમા. 

શાથ યભાણે ચૂડરા વોઇં યે, લારતભમા, 

ગૂજયીની ફબ્ફે ભાયે જોડ્ય,યંગભાં યોળ્યાં, લારતભમા. 

ડોક યભાણે ઝયભય વોઇં યે, લારતભમા, 

તુવીની ફબ્ફે ભાયે જોડ્ય,યંગભાં યોળ્યાં, લારતભમા. 

કાન યભાણે ઠોતમાં વોઇં યે, લારતભમા, 

લાતમંુની ફબ્ફે ભાયે જોડ્ય,યંગભાં યોળ્યાં, લારતભમા. 

 

નાક યભાણે નથડી વોઇં યે, લારતભમા, 

ટીરડીની ફબ્ફે ભાયે જોડ્ય,યંગભાં યોળ્યાં, લારતભમા. 

http://wikisource.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AB%8B%E0%AA%A8%E0%AA%BE_%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%9F%E0%AA%95%E0%AA%A1%E0%AB%80#cite_note-1
http://wikisource.org/wiki/%E0%AA%B8%E0%AB%8B%E0%AA%A8%E0%AA%BE_%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%9F%E0%AA%95%E0%AA%A1%E0%AB%80#cite_note-2
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ગળંગ કેરી ાકડીએ 
 

 

રતલંગ કેયી રાકહડએ યાભે વીતાને ભામાં જો! 
પૂર કેયે દડૂતરમે વીતાએ લેય લાળ્યાં જો ! 

 

યાભ ! તભાયે ફોરહડમે શંુ યઘેય ફેવલા જઇળ જો ! 

તભે જળો જો યઘેય ફેવલા, શંુ લાતુહડમો થઇળ જો ! 

 

યાભ ! તભાયે ફોરહડમે શંુ યઘેય દલા જઇળ જો ! 

તભે જળો જો યઘેય દલા શંુ ઘંટુરો થઇળ જો ! 

 

યાભ ! તભાયે ફોરહડમે શંુ યઘેય ખાંડલા જઇળ જો ! 

તભે જળો જો યઘેય ખાંડલા શંુ વાંફેરંુ થઇળ જો ! 

 

યાભ ! તભાયે ફોરહડમે શંુ જભાં ભાછરી થઇળ જો ! 

તભે થળો જો જભાં ભાછરી શંુ જભોજુ ંથઇળ જો ! 

 

યાભ ! તભાયે ફોરહડમે શંુ આકાળલીજી થઇળ જો ! 

તભે થળો જો આકાળલીજી શંુ ભેશુતરમો થઇળ જો ! 

 

યાભ ! તભાયે ફોરહડમે શંુ ફીને ઢગરી થઇળ જો ! 

તભે થળો જો ફીને ઢગરી શંુ બબૂતતમો થઇળ જો ! 
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મોરબીની ળાગણયણ 
  

કૂલા કાંઠે ઠીકયી જભે ઘવી ઊજી થામ 

ભોયફીની લાતણમણ ભચ્છુ ાણી જામ 

 

આગ યે ભોયફીની લાતણમણ 

ાછ યે ભોયફીના યાજા ઘોડાં ાલા જામ 

 

એ... કશે યે લાતણમાણી તાયા ફેડરાંના ભૂર 

શે તાયા ફેડરાંના ભૂર 

 

ભને જાલા દ્યો જીલાજી ઠાકોય 
યશેલા દ્યો ને ભોયફીના યાજા 

નથી કયલા ભૂર 

ભાયે યે ફેડતરમે તાયા ઘોડરાં ડૂર 

 

એ... કશે યે લાતણમાણી તાયી ઈંઢોણીના ભૂર 

શે તાયી ઈંઢોણીના ભૂર 

 

ભને જાલા દ્યો જીલાજી ઠાકોય 
યશેલા દ્યો ને ભોયફીના યાજા 

નથી કયલા ભૂર 

ભાયી યે ઈંઢોણીભાં તાયા શાથીડાં ડૂર 

 

એ... કશે યે લાતણમાણી તાયા અંફોડાના ભૂર 

શે તાયા અંફોડાના ભૂર 
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ભને જાલા દ્યો જીલાજી ઠાકોય 
યશેલા દ્યો ને ભોયફીના યાજા 

નથી કયલા ભૂર 

ભાયા યે અંફોડે તાયા યાજ થામ ડૂર 

 

એ... કશે યે લાતણમાણી તાયા ાતનમંુના ભૂર 

શે તાયી ાતનમુંના ભૂર 

 

ભને જાલા દ્યો જીલાજી ઠાકોય 
યશેલા દ્યો ને ભોયફીના યાજા 

નથી કયલા ભૂર 

ભાયી યે ાતનમંુભાં તારંુ ભાથું થામ ડૂર 

 

કૂલા કાંઠે ઠીકયી જભે ઘવી ઊજી થામ 

ભોયફીની લાતણમણ ભચ્છુ ાણી જામ 
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રગં ડોરરયો 
 

 

એક ઝાડ ભાથે ઝૂભખડંુ, 

ઝૂભખડે યાતાં પૂર યે,બંલય યે યંગ ડોરહયમો. 

એક ગોખ ભાથે બાબરડી,બાબીના યાતા યંગ યે… બંલય. 

એક ફેન ભાથે ચૂંદરડી,ચંૂદરડીએ યાતી બાત યે… બંલય. 

એક ભાંચી ફેઠા વાવુજી,વાવુની યાતી આંખ યે… બંલય. 

એક ઓયડે ઊબા જઠેાણી, 
એને વંથે રાર તવંદુય યે.. બંલય. 

એક ભેડી ભાથે દેયાણી, 
એના ગભાં યાતો યંગ યે… બંલય. 

એક પતમા લચ્ચે નણદરડી, 
એનાં ગરાં રાર શંગો યે… બંલય 

એક ઢોતરમો ોઢ્યા પ્રીતભજી, 

એના ઢોતરમાનો યંગ યાતો યે…. બંલય 

એક દહયમા કાંઠે વેજરડી, 
વેજરડીએ યંગ શંડો યે…. બંલય. 
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ળગડાની ળચ્ચ ેળાળડી 
 

લગડાની લચ્ચે લાલડી ને લાલડીની લચ્ચે દાડભી 
દાડભી ના દાણા યાતા ચો , યાતા ચો વ ે

ગભા રકક્્ ાલડી ને , જયીમર ેયી ાઘરડી 
ાઘરડીના તાણા યાતાચો, યાતાચો વ…ે..લગડાની….. 

 

આની કોમય ેરી કોમય, ભોયરા ફોરે , ઉત્તય દખ્ખણ ડંુગયા ડોરે, 

ઇળાની લામયો તલંજણું ઢો,ે ને લેયી ભન ભારંુ ચડ્યું ચકડો ે

નાનું અભથુ ખોયડંુ ન,ે ખોયડે જુરે છાફરડી 
છાફરડીના ફોયા યાતાચો, યાતાચો વ…ે.લગડાની….. 

 

ગાભને ાદય રુભતા ને ઝુભતા નાગયલેરના યે લન વે યે 
તીથય જલેો વવયો ભાયો, નટખટ નાની નંણદ વે યે 
ભૈમય લચ્ચે ભાલડી ન,ે વાવય લચ્ચે વાવરડી 

વાવરડીના નમના યાતાચો, યાતાચો વ…ે..લગડાની….. 

 

એક યે ાયેલડંુ તાની ડાે ફીજુ ંયે ાયેલડંુ વયોલય ા ે

રૂભઝુભ રૂભઝુભ જોડ્રી શારે નેણરા યોલી ને નેણરા ઢા ે

વોના જલેો કંથડો ને શંુ વોનાની લાટકી 
લાટકી ભાં કંકુ યાતાચો, યાતાચો વે. 

 

લગડાની લચ્ચે લાલડી ને લાલડીની લચ્ચે દાડભી 
દાડભી ના દાણા યાતા ચો , યાતા ચો વ ે
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ગભા રક્્ ાલડી ને , જયીમર ેયી ાઘરડી 
ાઘરડી ના તાણા યાતા ચો, યાતા ચો વ…ે..લગડાની….. 

કાલજા કેરો કટકો મારો --   કગળ દાદ 
 

કાજા કેયો કટકો ભાયો, ગાંઠથી છૂટી ગ્મો 
ભભતા રૂલે જભે લેુભા લીયડો પૂટી ગ્મો 

 

છફતો નશં જનેો ધયતી ઉય, ગ ત્માં થીજી ગ્મો, 
ડંુગયા જલેો ઉંફયો એણે ભાંડ યે ઓંગ્મો 

 

ફાંધતી નશં અંફોડરો ફેની, ઇ ભય ને છૂટી ગ્મો, 
યાશુ ફની ઘંુઘટડો ભાયા ચાંદને ગી ગ્મો 

 

આંફરીીી ડા ફોરાલે શે ફેના એકલાય શાભું જો 

અયે ધૂફકા દેતી જ ેધયાભાં ઈ આયો અણશમો 
 

ડગરે ડગરે ભાયગ એને વો વો ગાઉનો થ્મો 
ધાયથી શેઠી ઉતયી ફેની ભાયો વૂયજ ડુફી ગ્મો 

 

રૂંટાઈ ગ્મો ભાયો રાડખજાનો ‘દાદ’ શંુ જોતો યમો 
જાન ગઈ જાણે જાન રઈ શંુ તો વૂનો ભાંડલડો 

 

 

http://wikisource.org/w/index.php?title=Author:%E0%AA%95%E0%AA%B5%E0%AA%BF_%E0%AA%A6%E0%AA%BE%E0%AA%A6&action=edit&redlink=1
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દાદા હો દીકરી, દાદા હો દીકરી 

દાદા શો દીકયી, દાદા શો દીકયી, લાગડભાં ભ દેજો યે વ ૈ

લાગડની લઢીમાયણ વાવુ દોહ્યરી યે, વૈમં કે શભચી, વૈમં કે શભચી 
દાદા શો દીકયી, દાદા શો દીકયી 

દીએ દાલે ભુન,ે દીએ દાલે ભુન,ે યાતરડીએ કંતાલે યે વ ૈ

ાછરે તે યોઢીએ ાણી ભોકરે યે, વૈમં કે શભચી, વૈમં કે શભચી 
દાદા શો દીકયી, દાદા શો દીકયી 

ઓળીકે ઈંઢોણી લશુ, ઓળીકે ઈંઢોણી લશુ, ાંગતે વંચતણમંુ યે વ ૈ

વાભી તે ઓયડીએ, લશુ તારંુ ફેડરંુ યે, વૈમં કે શભચી, વૈમં કે શભચી 
દાદા શો દીકયી, દાદા શો દીકયી 

ઘડો ન ફુડે ભાયો, ઘડો ન ફુડે, ભારંુ વંચતણમંુ નલ ૂગે યે વ ૈ

ઊગીને આથતભમો દી કૂલા કાંઠડે યે, વૈમં કે શભચી, વૈમં કે શભચી 
દાદા શો દીકયી, દાદા શો દીકયી 

ઊડતા ંખીડા લીયા, ઊડતા ંખીડા લીયા, વંદેળો રઈ જાજો યે વ ૈ

દાદાને કશેજો કે દીકયી કૂલે ડે યે, વૈમં કે શભચી, વૈમં કે શભચી 
દાદા શો દીકયી, દાદા શો દીકયી 

કશેજો દાદાને યે, કશેજો દાદાને યે, ભાયી ભાડીને નલ કશેજો યે વ ૈ

ભાડી ભાયી આંવુ વાયળે યે, વૈમં કે શભચી, વૈમં કે શભચી 
દાદા શો દીકયી, દાદા શો દીકયી 
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કૂલે ન ડજો દીકયી, કૂલે ન ડજો દીકયી, અપીતણમાં નલ ઘોજો યે વ ૈ

અંજલાી તે આઠભનાં આણાં આલળે યે, વૈમં કે શભચી, વૈમં કે શભચી 
દાદા શો દીકયી, દાદા શો દીકયી 

કાકાના કાફહયમા, કાકાના કાફહયમા, ભાયા ભાભાના ભંૂઝહડમા યે વ ૈ

લીયાના લહઢમાયા લાગડ ઊતમાય યે, વૈમં કે શભચી, વૈમં કે શભચી 
દાદા શો દીકયી, દાદા શો દીકયી 

કાકાએ વંચ્મંુ, કાકાએ વંચ્મંુ ને ભાયા ભાભાએ ચડાવ્મંુ યે વ ૈ

લીયાએ આંગણ ફેડંુ પોહડમંુ યે, વૈમં કે શભચી, વૈમં કે શભચી 
દાદા શો દીકયી, દાદા શો દીકયી 
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ગુાબી કેમ કરી જાો 

 

આબભાં ઝીણી ઝફૂકે લીજી 
ઝીણા ઝયભય લયવે ભેશ 

ગુરાફી કેભ કયી જાળો ચાકયી 
 

બંજામ શાથી ને બંજામ ઘોડરાં યે 
બંજામ શાથીને ફેવતર વૂફો 
ગુરાફી કેભ કયી જાળો ચાકયી 

 

બંજામ ભેડી ને બંજામ ભાતમાં યે 
બંજામ ભેડીની ફેવતર યાણી 
ગુરાફી કેભ કયી જાળો ચાકયી 

 

તભને લશારી તભાયી ચાકયી 
અભને લશારો તભાયો જીલ 

ગુરાફી નહશ જલા દઉં ચાકયી 
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અચકો મચકો કાં ર ેી 
 

તભે તકમા તે ગાભનાં ગોયી યાજ,અચકો ભચકો કાં યે રી 
 

અભે નલાનગયના ગોયી યાજ,અચકો ભચકો કાં યે રી 
 

તભે તકમા તે ગાભથી આવ્મા યાજ,અચકો ભચકો કાં યે રી 
 

અભે ોયફંદયથી આવ્મા યાજ,અચકો ભચકો કાં યે રી 
 

તભે કેટરી તે ફેન કંુલાયી યાજ,અચકો ભચકો કાં યે રી 
 

અભે વાતે ફેન કંુલાયી યાજ,અચકો ભચકો કાં યે રી 
 

તભે કેટરા બાઈ કંુલાયા યાજ,અચકો ભચકો કાં યે રી 
 

અભે વાતે બાઈ કંુલાયા યાજ,અચકો ભચકો કાં યે રી 
 

તભને કઈ કન્રમા ગભળે યાજ,અચકો ભચકો કાં યે રી 
 

અભને ળાભી કન્રમા ગભળે યાજ,અચકો ભચકો કાં યે રી 
 

એ કાીને ળું કયળો યાજ,અચકો ભચકો કાં યે રી 
 

એ કાી ને કાભણગાયી યાજ,અચકો ભચકો કાં યે રી 
અભે નલાનગયની છોયી યાજ,અચકો ભચકો કાં યે રી 
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માર ેટોડે બેઠો ર,ે મોર ક્યાં બો ે
 

ભાયે ટોડરે ફેઠો યે, ભોય ક્માં ફોર ે
ભાયાં શૈડાં શાયોશાય 
ભાયાં દરડાં રેયારેય 

જનાલય જીલતાં ઝાલ્માં યે, ભોય ક્માં ફોર ે
ભાયે ટોડરે ફેઠો યે, ભોય ક્માં ફોર ે

 

ભાયે કભખે ફેઠો યે, ભોય ક્માં ફોર ે
ભાયી ચુંદડી રેયારેય 

જનાલય જીલતાં ઝાલ્માં યે, ભોય ક્માં ફોર ે
ભાયે ટોડરે ફેઠો યે, ભોય ક્માં ફોર ે

 

ભાયા કડરે ફેઠો યે, ભોય ક્માં ફોર ે
ભાયી કાંફીમું રેયારેય 

જનાલય જીલતાં ઝાલ્માં યે, ભોય ક્માં ફોર ે
ભાયે ટોડરે ફેઠો યે, ભોય ક્માં ફોર ે

 

ભાયે શાયરે ફેઠો યે, ભોય ક્માં ફોર,ે 
ભાયાં શૈડાં શાયોશાય 
ભાયાં દરડાં રેયારેય 

જનાલય જીલતાં ઝાલ્માં યે, ભોય ક્માં ફોર ે
ભાયે ટોડરે ફેઠો યે, ભોય ક્માં ફોર ે
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હમ્બો હમ્બો ગળંછૂડો 
 

અયયય ભાડી યે! છાણાં લીણલા ગઈ'તી યે 
ભા તલંછૂડો, શમ્ફો શમ્ફો તલંછૂડો 

 

ભને ટચરીએ ટચકાવ્મો યે તલંછૂડો 
ભા તલંછૂડો, શમ્ફો શમ્ફો તલંછૂડો 

 

ભાયા વવયાજીને તેડાલો યે 
ભા તલંછૂડો, શમ્ફો શમ્ફો તલંછૂડો 

 

ભાયા જઠેજીને તેડાલો યે 
ભા તલંછૂડો, શમ્ફો શમ્ફો તલંછૂડો 

 

ભાયા યણ્માને તેડાલો યે 
ભા તલંછૂડો, શમ્ફો શમ્ફો તલંછૂડો 

 

તલંછૂડાના ઝેય ઉતયાલો યે 
ભા તલંછૂડો, શમ્ફો શમ્ફો તલંછૂડો 
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ળાદડી ળરસી ર ે

લાદરડી લયવે યે વયોલય છરી લળ્યાં 

વાવહયમાભાં મ્શારલું યે 

તમયીમાભાં છૂટથી યહ્યા 

લાદરડી લયવે યે વયોલય છરી લળ્યાં 

ભાયા ગ કેયાં કડરાં યે 

લીયો ભાયો રેલા શાલ્મો 

લીયા રઈને લેરો આલજ ેયે 

શાશહયમા ભાયે તઘયે ફેઠા 

લાદરડી લયવે યે વયોલય છરી લળ્યાં 

ભાયા શાથ કેયી ફંગડી યે 

લીયો ભાયો રેલા શાલ્મો 

લીયા રઈને લેરો આલજ ેયે 

શાશહયમા ભાયે તઘયે ફેઠા 

લાદરડી લયવે યે વયોલય છરી લળ્યાં 

ભાયા નાક કેયી નથણી યે 

લીયો ભાયો રેલા શાલ્મો 
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લીયા રઈને લેરો આલજ ેયે 

ભાંડતલમા ભાયે તઘયે ફેઠા 

લાદરડી લયવે યે વયોલય છરી લળ્યાં 

 

ભાયી ડોક કેયો શાયરો યે 

લીયો ભાયો રેલા શાલ્મો 

લીયા રઈને લેરો આલજ ેયે 

ભાંડતલમા ભાયે તઘયે ફેઠા 

શે લાદરડી લયવે યે વયોલય છરી લળ્યાં 

 

લાદરડી લયવે યે વયોલય છરી લળ્યાં 

લાદરડી લયવે યે વયોલય છરી લળ્યાં 
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સોનાનું બેડુ ંતારી રૂપાની ઈંઢોણી 
 

વોનરાનું ફેડરું તાયી રૂાની ઈંઢોણી 
 

કોના તે ઘયના બયીળ ાણી યાજ યાજલણ 
કશે તો  ઉતારંુ તારંુ ફેડરંુ શો જી 
કશે તો ઓલારંુ ભારંુ દરડંુ શો જી યે 

 

જોઈને તલચાયી ભાયગ યોકજ ેજુલાનડા 
કાંઈ નથી તાયે ભાયે નેડા યાજ યાતજમા 

ભેરી દે નીચો ભાયો છેડરો શો જી 
છોડી દે નીચો ભાયો છેડરો શો જી યે 

 

વોનરાનું ફેડરું તાયી રૂાની ઈંઢોણી 
 

તાયે ફેડતરમે ગોયી ભન ભાયા ભોહ્યાં 
શૈમાના શીય ભાયા ખોમા યે યાજ યાજલણ 
કશે તો  ઉતારંુ તારંુ ફેડરંુ શો જી 
કશે તો ઓલારંુ ભારંુ દરડંુ શો જી યે 

 

વોનરાનું ફેડરું ભાયી રૂાની ઈંઢોણી 
 

ભાયે યે ફેડતરમે યાજ યાતજમા યે ભોહ્યાં 
યાજાટ એના એણે ખોમા યાજ યાતજમા 

ભેરી દે નીચો ભાયો છેડરો શો જી 
છોડી દે શેઠો ભાયો છેડરો શો જી યે 
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વોનરાનું ફેડરું તાયી રૂાની ઈંઢોણી 
યાજાટ તો નથી યે'લા ભાયે કુફો 
એનું કયીળું ભાન વુફો યાજ યાતજમા 
ભેરી દે નીચો ભાયો છેડરો શો જી 
છોડી દે શેઠો ભાયો છેડરો શો જી યે 

વોનરાનું ફેડરું તાયી રૂાની ઈંઢોણી 
વોનરાનું ફેડરું ભાયી રૂાની ઈંઢોણી 

તારા ગળના શ્યામ મને એકડંુ ાગે 

તાયા તલના શ્માભ ભને એકરડંુ રાગે, યાવ યભલાને લશેરો આલજ,ે 

તાયા તલના શ્માભ ભને એકરડંુ રાગે, યાવ યભલાને લશેરો આલજ…ે 

ળયદૂનભની યાતડી, શો શો… ચાંદની ખીરી છે બરીબાતની; 
તંુ ન આલે તો શ્માભ, યાવ જાભે ન શ્માભ, 

યાવ યભલાને લશેરો આલ… આલ… આલ શ્માભ 

તાયા તલના શ્માભ… 

ગયફે ધુભતી ગોીઓ, શો શો… વુની છે ગોકુની ળેયીઓ; 

વુની વુની ળેયીઓભા,ં ગોકુની ગરીઓભાં, 
યાવ યભલાને લશેરો આલ… આલ… આલ શ્માભ. 

તાયા તલના શ્માભ… 

અંગ અંગ યંગ છે અનંગનો / આનંદનો, શો શો… યંગ કેભ જામ તાયા વંગનો; 
ામર ઝણકાય વુણી, રુહદમાનો નાદ વુણી, 

યાવ યભલાને લશેરો આલ… આલ… આલ શ્માભ. 
તારા વળના શ્યામ… 


