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• ધોરણધોરણધોરણધોરણ----૬૬૬૬----આલા લીલા વાસ�ળયાઆલા લીલા વાસ�ળયાઆલા લીલા વાસ�ળયાઆલા લીલા વાસ�ળયા----    લોકગીત સ�હલોકગીત સ�હલોકગીત સ�હલોકગીત સ�હ 

• ધોરણધોરણધોરણધોરણ----૭૭૭૭----માલમ મોટા હલેસા � ુમારમાલમ મોટા હલેસા � ુમારમાલમ મોટા હલેસા � ુમારમાલમ મોટા હલેસા � ુમાર----    લોકગીત અક બનાવોલોકગીત અક બનાવોલોકગીત અક બનાવોલોકગીત અક બનાવો 

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

વ્ગઙૂદ 

� વ્ગઙૂદ ઑડવૉ સૃઃ? 

                                 લોકગીત  જુરાતની સ#ં$ૃિત' ુ એક )ણબળ પા+ુ ં છે. 

નવી ).ને કદાચ ખબર ન હોય તો જણા2ુ ંક3..લોક ગીતના કોઇ નામ ઘાર6 કિવ ન હોય 

એતો ).ના 7દયમાથી )કટ3 કંઠમા ઉછર3 અને એક કંઠમાથી બી. કંઠમા અને એક 

કાનમાથંી બી. કાનમા વહ3� ૂથાય તે' ુનામ લોકગીત….. 

                                આમજોવા જઈયે તો સગંીતની કોઈ ભાષા નથી 

હોતી,પરન�ં…ુ જુરાતી ભાષામા ં લોક સગંીત નજર?દાઝ કરવા A2 ુ નથી.આપણા 

લોકસગંીતમા એવી રચનાઓ છે A કાવયતવથી સભર હોય એને ગેયેતાને નામે લયને 

નામે એમા મરોડ ન હોય…છતા લયબઘ હોય એક સાભંળ6યે તો બીDુ સાભંળવાની Eખુ 

.ગે,ગીત ભલે દ3શભGકતી'ુ ંહોય ક3 )EભુGકતી'ુ,ં )મ' ુહોય ક3 િવરહ'ુ,ંભજન હોય ક3 Hુહા-

છદં હોય ક3 રાસ-ગરસબા હોય..પણતે દર3કની એક આગવી િવશષેતા હોય છે.અને તેથી જ 

લોકસગંીત હમેશા ગાયક અને Iોતાઓના આકષૅણ'ુ ંક3Kદ રLયા છે 

                                 જુરાતી લોકસગંીત માM સાGહિતયક વારસો નથી,પણ સાસં$ૃિતક 

વારસો પણ છે.સહજ ર6તે અ�ભવયકત થયેલા અને સરળતાથી Nદયમા ંસOસરવા ઉતર6 

જતા ગીતો એટલે લોકગીત…િવિવઘ )કારના ગીતોનો રસથાળ એટલે 

લોકસગંીત..)ભાિતયા ,ભજન,ભGકતીગીત, )ેમ' ુ ગીત ક3 પછ6 Pરુિવરતા',ુદ3શ)મ' ુ ક3 

િવરહ',ુ બઘી જ ભાવના ઓનો આસવાદ,Qુકમા ં કRુ ં તો લોકકંઠ3 વહ3તી વાણીના સપદન ં

એટલે લોકસગંીત. 
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઼ૃઅનળ �ી અ઼ુઙગ વ્ગઙૂદ્ 

કોણ હલાવે લSબડ6 ને કોણ Tલાવે પીપળ6કોણ હલાવે લSબડ6 ને કોણ Tલાવે પીપળ6કોણ હલાવે લSબડ6 ને કોણ Tલાવે પીપળ6કોણ હલાવે લSબડ6 ને કોણ Tલાવે પીપળ6 

કોણ હલાવે લSબડ6 ને કોણ Tલાવે પીપળ6 

ભાઇની બેની લાડક6 ને ભાઇલો Tલાવે ડાળખી… 

લSબડ6ની આજ ડાળ Tલાવે, લSબોળ6 ઝોલા ખાય, 

હSચકો નાનો બેનનો એવો, આમ TલUયો .ય, 

લSVડુ6 લSબડ6 હ3ઠ3, બેનીબા GહWચક3 હSચે. 

કોણ હલાવે… 

એ પખંીડા, પખંીડા, ઓરા આવો એ પખંીડા, 

બેની માર6 હSચક3 હSચે, ડાળ6ઓ � ુ ંTલાવ, 

પખંીડા ડાળ6એ બેસો, પોપટX )ેમથી હSચો. 

કોણ હલાવે… 

આજ હSચોYુ બેનડ6 તારા હ3ત કZા ના .ય, 

મીઠડો વા[ ુઆજ બેની તારા હSચક3 બેસી .ય 

કોયલ ને મોરલા બોલે, બેની નો હSચકો ડોલે. 

કોણ હલાવે લSબડ6 ને કોણ Tલાવે પીપળ6 

ભાઇની બેની લાડક6 ને ભઇલો Tલાવે, બેનડ6 Dુલે, ભાઇલો Tલાવે ડાળખી. 
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આજનો ચાદં�લયો 

આજનો ચાદં�લયો મને લાગે બRુ \હાલો, 

કહ6 દો +રૂજને ક3 ઊગે નહS ઠાલો… 

તારા ર3 નામનો છેડ^ો એક તારો, 

Rુ ંતાર6 મીરા ં� ુ ં�ગરધર મારો… 

આજ માર3 પીવો છે )ીિતનો _યાલો, 

કહ6 દો +રૂજને ક3 ઊગે નહS ઠાલો… 

આપણે બે અણ.Uયા પરદ3શી પખંી, 

આજ મ`યા Dુગ Dુગનો સથવારો ઝખંી; 

જોA િવખાય નહS શમણાનો માળો, 

કહ6 દો +રૂજને ક3 ઊગે નહS ઠાલો… 

દો રંગી Hુિનયાની ક3ડ6 કાટંાળ6, 

વસમી છે વાટ ક3મ ચાV ુસભંાળ6?! 

લાગે ના ઠોકર જો હાથ તમે ઝાલો, 

કહ6 દો +રૂજને ક3 ઊગે નહS ઠાલો… 

આજનો ચાદં�લયો મને લાગે બRુ \હાલો, 

કહ6 દો +રૂજને ક3 ઊગે નહS ઠાલો… 
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1. લીVડુા વાસંની વાસંળ6 લીVડુા વાસંની વાસંળ6 લીVડુા વાસંની વાસંળ6 લીVડુા વાસંની વાસંળ6 ર3ર3ર3ર3 ................વરના રાજવીઠાઠ'ુ ંલોકગીતવરના રાજવીઠાઠ'ુ ંલોકગીતવરના રાજવીઠાઠ'ુ ંલોકગીતવરના રાજવીઠાઠ'ુ ંલોકગીત]]]] 

લીVડુા વાસંની વાસંળ6 ર3, 

આડા મારગે વાગતી .ય; 

નગર6ના લોક3 bિૂછ[ુ ંર3, 

કોણ રાણો પરણવા .ય ? 

છેય રાણો છેય રાજવી ર3, 

મારા ક'ભુઈ પરણવા .ય. 

સોએ ઘોડા બસો હાથીડા ર3, 

માર6 .નનો રંગ ના .ય ! 

.નૈયા ઉતારો ઓરડ3 ર3, 

માર6 .નડ6ઓ પરસાળ; 

ઘોડા ઉતારો ઘોડારમા ંર3, 

હાથીડા બાધંો દરબાર. 

ઘોડાને નીરો ચેમYુ ંર3, 

મારા હાથીડાને નાગરવેલ. 

.નૈયાને જમાડો લાYુ-લાપશી ર3, 

માર6 .નડ6ઓને eટો કંસાર. 

લીVડુા વાસંની વાસંળ6 ર3, 

આડા મારગે વાગતી .ય. 

(નીરો = ખાવા નાખ2ુ.ં ચેમYુ ં= લીલા Dુવાર'ુ ંઘાસ.) 
 

 

 

 

 



www.pgondaliya.blogspot.in     Gondaliya Puran Page 5 

[2. કયાિવદાય ગીતકયાિવદાય ગીતકયાિવદાય ગીતકયાિવદાય ગીત----1] 

લાલ લાલ h ૂદંડ6 રંગાવ માર6 માડ6 

સોના'ુ ંકંકણ ઘડાવ ર3. 

ઘેરદાર ઘાઘરો મગંાવ માર6 માડ6 

સiથે િસWHૂર ભરાવ ર3 ! 

બાર�ણયે ઊભા મારો સસરાX 

હસીહસી દ6કર6 વળાવ ર3. 

Aમ જગંલના ંપખંી ર3 માડ6 

વહાjુ ંવાતા ંઊડ6 .ય ર3; 

તેમ પરાઈ થઈ દ6કર6 

દ3શ પરાયે .ય ર3 ! 

નાનો વીરો મારો રોક3 ર3 પાલખી 

k+નુા ંઝરણા ંવહાવી ર3; 

બાbનેુ ધીરજ ધરાવ મારા વીરા 

Aણે મને ક6ધી પરાઈ ર3 ! 

[3. કયાિવદાયકયાિવદાયકયાિવદાયકયાિવદાય----2... લેખ તારા લઈ ગયા ર3 લોલલેખ તારા લઈ ગયા ર3 લોલલેખ તારા લઈ ગયા ર3 લોલલેખ તારા લઈ ગયા ર3 લોલ.].].].] 

kગણે આસોપાલવના ંઝાડ, ક3 બગલા ંબેસી ગયા ંર3 લોલ 

બગલા ંઊડ6 lયા ંપરદ3હ, ક3 પગલા ંપડ6 ર6k એ લોલ. 

દાદા મારા, એક જોયો પરદ3હ, ક3 દ6કર6 દઈ દ6ધા ંર3 લોલ. 

ધેડ6 માર6, હવે નો કર6એ વશાયm, ક3 લેખ તારા લઈ ગયા ર3 લોલ. 

kગણે આસોપાલવના ંઝાડ, ક3 બગલા ંબેસી ગયા ંર3 લોલ. 

બગલા ંઊડ6 lયા ંપરદ3હ, ક3 પગલા ંપડ6 ર6k ર3 લોલ. 

કાકા મારા, એક જોયો પરદ3હ, ક3 દ6કર6 દઈ દ6ધા ંર3 લોલ. 

ભતર6જ, હવે નો કર6એ વશાયm, ક3 લેખ તારા લઈ ગયા ર3 લોલ. 
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kગણે આસોપાલવના ંઝાડ, ક3 બગલા ંબેસી ગયા ંર3 લોલ. 

બગલા ંઊડ6 lયા ંપરદ3હ, ક3 પગલા ંપડ6 ર6k ર3 લોલ. 

[4. આજ ર3 સપનામાંઆજ ર3 સપનામાંઆજ ર3 સપનામાંઆજ ર3 સપનામા.ં.. ... ... ... $ુQંુબની ભ\યતા દશાmવ� ુ ંલોકગીત$ુQંુબની ભ\યતા દશાmવ� ુ ંલોકગીત$ુQંુબની ભ\યતા દશાmવ� ુ ંલોકગીત$ુQંુબની ભ\યતા દશાmવ� ુ ંલોકગીત]]]] 

આજ ર3 સપનામા ંમi તો ડોલતો Yુગંર દ6ઠો જો, 

ખળખળતી નદ6n ર3 સાહ3લી મારા સપનામા ંર3. 

આજ ર3 સપનામા ંમi ઘoમર વલોjુ ંદ6pું જો. 

દહS Hૂધના વાટકા ર3 સાહ3લી મારા સપનામા ંર3. 

આજ ર3 સપનામા ંમi તો લિવWગ લાકડ6 દ6ઠ6 જો, 

ઢSગલા ને પોિતયા ંર3 સાહ3લી મારા સપનામા ંર3. 

આજ ર3 સપનામા ંમi તો જટાળો જોગી દ6ઠો જો, 

સોનાની થાળ6 ર3 સાહ3લી મારા સપનમા ંર3. 

આજ ર3 સપનામા ંમi તો પારસ પીપળો દ6ઠો જો, 

�લુસીનો rારો ર3 સાહ3લી મારા સપનામા ંર3. 

આજ ર3 સપનામા ંમi તો  લુાબી ગોટો દ6ઠો જો, 

sલGડયાનંી ફો[ુu ર3 સાહ3લી મારા સપનમા ંર3. 

ડોલતો Yુગંર ઈ તો અમારો સસરો જો, 

ખળખળતી નદ6એ ર3 સા+Xુ મારા ંનાતા’ંતા ંર3. 

ઘoમર વલોjુ ંઈ તો અમારો Aઠ જો, 

દહS Hૂધના વાટકા ર3 Aઠાણી મારા ંજમતા’ંતા ંર3. 

લિવWગ લાકડ6 ઈ તો અમારો દ3ર જો, 

ઢSગલે ને પોિતયે ર3 દ3રાણી મારા ંરમતા’ંતા ંર3. 



www.pgondaliya.blogspot.in     Gondaliya Puran Page 7 

જટાળો જોગી ઈ તો અમારો નણદોઈ જો, 

સોનાની થાળ6એ ર3 નણદં6 મારા ંખાતા’ંતા ંર3. 

પારસ પીપળો ઈ તો અમારો ગોર જો, 

�લુસીનો rારો ર3 ગોરાણી મારા ંbજૂતા’ંતા ંર3. 

 લુાબી ગોટો ઈ તો અમારો પરUયો જો, 

sલGડયોની ફો[ુu સાહ3લી માર6 h ૂદંડ6મા ંર3. 

[5. પટ3લને vયા ંપાપડ વણવાપટ3લને vયા ંપાપડ વણવાપટ3લને vયા ંપાપડ વણવાપટ3લને vયા ંપાપડ વણવા.... .... .... .... હળ2ુ ંલોકગીતહળ2ુ ંલોકગીતહળ2ુ ંલોકગીતહળ2ુ ંલોકગીત]]]] 

પટ3લને vયા ંપાપડ વણવા lયા’ં તા ંમા ! lયા’ંતા ંમા ! 

એક પાપડ ચોયw મા ! ચોયw મા ! 

ઘટં6 હ3ઠળ ઘાxયો મા ! ઘાxયો મા ! 

રોટલા ઘડતા ંશેrો મા ! શેrો મા ! 

ભiસ દોતા ંખાધો મા ! ખાધો મા ! 

ડોહ3 કડાકો સાભં`યો મા ! સાભં`યો મા ! 

ડોહ3 ડાગં લીધી મા ! લીધી મા ! 

એક ડાગં વાગી મા ! વાગી મા ! 

ભ#કા ક3ડ ભાગંી મા ! ક3 સાX મા ! 
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ચાંચાંચાંચાદંો ઊlયો ચોકમા ંઘાયલદો ઊlયો ચોકમા ંઘાયલદો ઊlયો ચોકમા ંઘાયલદો ઊlયો ચોકમા ંઘાયલ 
 

ચાદંો ઊlયો ચોકમા ંઘાયલ, ચાદંો ઊlયો ચોકમા ં

હ3 લહ3ર6ડા, હરj ુઆથમી ર3 હાલાર શે‘રમા ંઅરજ�ણયા. 

ઝાપેં તાર6 yપંડ6 ઘાયલ, ઝાપેં તાર6 yપંડ6 

ઝાપેં તાર6 yપંડ6 ઘાયલ, ઝાપેં તાર6 yપંડ6 

હ3 લહ3ર6ડા, આવતા .તાનો નેડો લાlયો ર3 અરજ�ણયા 

ચાદંો ઊlયો ચોકમા ંઘાયલ, ચાદંો ઊlયો ચોકમા.ં.. 

ગા[ુ ંતાર6 ગOદર3 ઘાયલ, ગા[ુ ંતાર6 ગOદર3 

ગા[ુ ંતાર6 ગOદર3 ઘાયલ, ગા[ુ ંતાર6 ગOદર3 

હ3 લહ3ર6ડા, વાછzંુ વGઢયારમા ંઝોલા ંખાય ર3 અરજ�ણયા 

ચાદંો ઊlયો ચોકમા ંઘાયલ, ચાદંો ઊlયો ચોકમા.ં.. 

ભi+ુ ંતાર6 ભાલમા ંઘાયલ, ભi+ુ ંતાર6 ભાલમા ં

ભi+ુ ંતાર6 ભાલમા ંઘાયલ, ભi+ુ ંતાર6 ભાલમા ં

હ3 લહ3ર6ડા, પાડzંુ પાચંાલમા ંઝોલા ંખાય ર3 અરજ�ણયા 

ચાદંો ઊlયો ચોકમા ંઘાયલ, ચાદંો ઊlયો ચોકમા.ં.. 

પાવો � ુ ંવગાડમા ઘાયલ, પાવો � ુ ંવગાડમા 

પાવો � ુ ંવગાડમા ઘાયલ, પાવો � ુ ંવગાડમા 

હ3 લહ3ર6ડા, પાવો સાભંળ6ને )ાણ િવWધાય ર3 અરજ�ણયા 

ચાદંો ઊlયો ચોકમા ંઘાયલ, ચાદંો ઊlયો ચોકમા.ં.. 

તાર3 ને માર3 ઠ6ક છે ઘાયલ, તાર3 ને માર3 ઠ6ક છે 

તાર3 ને માર3 ઠ6ક છે ઘાયલ, તાર3 ને માર3 ઠ6ક છે 

હ3 લહ3ર6ડા, ઠ6કને ઠ3કાણે વેલેરો આવ ર3 અરજ�ણયા 

ચાદંો ઊlયો ચોકમા ંઘાયલ, ચાદંો ઊlયો ચોકમા ં
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Rુ ંતોRુ ંતોRુ ંતોRુ ંતો    કાગ�ળયા ંલખી લખી થાક6કાગ�ળયા ંલખી લખી થાક6કાગ�ળયા ંલખી લખી થાક6કાગ�ળયા ંલખી લખી થાક6 

Rુ ંતો કાગ�ળયા ંલખી લખી થાક6, 

કા'ડુા તારા મનમા ંનથી. 
 

આવા િશયાળાના ચાર ચાર મGહના આ\યા, 

મારા કાળજડા ંઠર6 ઠર6 .ય ર3, 

પાતળ6યા તારા મનમા ંનથી….. Rુ ંતો….. 

 

આવા ઉનાળાના ચાર ચાર મGહના આ\યા, 

મારા પાવિનયા ંબળ6 બળ6 .ય ર3, 

છોગાળા તારા મનમા ંનથી….. Rુ ંતો….. 

 

આવા ચોમાસાના ંચાર ચાર મGહના આ\યા, 

માર6 h ૂદંલડ6 ભS.ઇ ભS.ઇ .ય ર3, 

કા'ડુા તારા મનમા ંનથી. 
 

Rુ ંતો કાગ�ળયા ંલખી લખી થાક6, 

કા'ડુા તારા મનમા ંનથી. 

માર3 ટોડલે બેઠો ર3માર3 ટોડલે બેઠો ર3માર3 ટોડલે બેઠો ર3માર3 ટોડલે બેઠો ર3, મોર rા ંબોલેમોર rા ંબોલેમોર rા ંબોલેમોર rા ંબોલ ે
 

 
 

માર3 ટોડલે બેઠો ર3, મોર rા ંબોલે, 

મારા ંહ{ડા ંહારોહાર, મારા ંદલડ3 લેરાલેર .ય, 

જનાવર Xવતા ંઝાxયા ંર3, 

મોર rા ંબોલે…..માર3 ટોડલે બેઠો ર3, મોર rા ંબોલે. 
 

માર3 કમખે બેઠો ર3, મોર rા ંબોલે 
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માર6 hુદંડ6 લેરાલેર, જનાવર Xવતા ંઝાxયા ંર3, 

મોર rા ંબોલે...માર3 ટોડલે બેઠો ર3, મોર rા ંબોલે. 
 

મારા કડલે બેઠો ર3, મોર rા ંબોલે 

માર6 કાબંી[ુ ંલેરાલેર, જનાવર Xવતા ંઝાxયા ંર3, 

મોર rા ંબોલે...માર3 ટોડલે બેઠો ર3, મોર rા ંબોલે. 

સોના વાટકડ6સોના વાટકડ6સોના વાટકડ6સોના વાટકડ6 
 

સોના વાટકડ6 ર3 ક3સર ઘો`યા,ં વાલિમયા, 

લીલો છે રગનો છોડ,રંગમા ંરો`યા,ં વાલિમયા. 

પગ પરમાણે[1]
 કડલા ંસો|[2]

 ર3, વાલિમયા, 

કા�ંબ[ુનંી બ}બે માર3 જોડ^,રંગમા ંરો`યા,ં વાલિમયા. 

ક3ડ પરમાણે ઘાઘરો સો| ર3, વાલિમયા, 

ઓઢણીની બ}બે માર3 જોડ^,રંગમા ંરો`યા,ં વાલિમયા. 

હાથ પરમાણે hડૂલા સો| ર3, વાલિમયા, 

 જૂર6ની બ}બે માર3 જોડ^,રંગમા ંરો`યા,ં વાલિમયા. 

ડોક પરમાણે ઝરમર સો| ર3, વાલિમયા, 

�ળુસીની બ}બે માર3 જોડ^,રંગમા ંરો`યા,ં વાલિમયા. 

કાન પરમાણે ઠો�ળયા ંસો| ર3, વાલિમયા, 

વા�ળ[ુનંી બ}બે માર3 જોડ^,રંગમા ંરો`યા,ં વાલિમયા. 
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નાક પરમાણે નથડ6 સો| ર3, વાલિમયા, 

ટ6લડ6ની બ}બે માર3 જોડ^,રંગમા ંરો`યા,ં વાલિમયા. 

 

લિવWગ ક3ર6 લાકડ6એલિવWગ ક3ર6 લાકડ6એલિવWગ ક3ર6 લાકડ6એલિવWગ ક3ર6 લાકડ6એ 
 

 

લિવWગ ક3ર6 લાકGડએ રામ ેસીતાને માયાu જો! 

sલ ક3ર3 દY�ૂલયે સીતાએ વેર વા`યા ંજો ! 
 

રામ ! તમાર3 બોલGડયે Rુ ંપરઘેર બેસવા જઇશ જો ! 

તમે જશો જો પરઘેર બેસવા, Rુ ંવા�Gુડયો થઇશ જો ! 
 

રામ ! તમાર3 બોલGડયે Rુ ંપરઘેર દળવા જઇશ જો ! 

તમે જશો જો પરઘેર દળવા Rુ ંઘQુંલો થઇશ જો ! 
 

રામ ! તમાર3 બોલGડયે Rુ ંપરઘેર ખાડંવા જઇશ જો ! 

તમે જશો જો પરઘેર ખાડંવા Rુ ંસાબેંVુ ંથઇશ જો ! 
 

રામ ! તમાર3 બોલGડયે Rુ ંજળમા ંમાછલી થઇશ જો ! 

તમે થશો જો જળમા ંમાછલી Rુ ંજળમોDુ ંથઇશ જો ! 
 

રામ ! તમાર3 બોલGડયે Rુ ંઆકાશવીજળ6 થઇશ જો ! 

તમે થશો જો આકાશવીજળ6 Rુ ંમેRુ�લયો થઇશ જો ! 
 

રામ ! તમાર3 બોલGડયે Rુ ંબળ6ને ઢગલી થઇશ જો ! 

તમે થશો જો બળ6ને ઢગલી Rુ ંભEિૂતયો થઇશ જો ! 
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મોરબીનીમોરબીનીમોરબીનીમોરબીની    વા�ણયણવા�ણયણવા�ણયણવા�ણયણ 
  

$વૂા કાઠં3 ઠ6કર6 Aમ ઘસી ઊજળ6 થાય 

મોરબીની વા�ણયણ મ~� પાણી .ય 

 

આગળ ર3 મોરબીની વા�ણયણ 

પાછળ ર3 મોરબીના રા. ઘોડા ંપાવા .ય 

 

એ... કહ3 ર3 વા�ણયાણી તારા બેડલાનંા �લૂ 

હ3 તારા બેડલાનંા �લૂ 

 

મને .વા �ો XવાX ઠાકોર 

રહ3વા �ો ને મોરબીના રા. 

નથી કરવા �લૂ 

માર3 ર3 બેડ�લયે તારા ઘોડલા ંYલૂ 

 

એ... કહ3 ર3 વા�ણયાણી તાર6 �ઢોણીના �લૂ 

હ3 તાર6 �ઢોણીના �લૂ 

 

મને .વા �ો XવાX ઠાકોર 

રહ3વા �ો ને મોરબીના રા. 

નથી કરવા �લૂ 

માર6 ર3 �ઢોણીમા ંતારા હાથીડા ંYલૂ 

 

એ... કહ3 ર3 વા�ણયાણી તારા ?બોડાના �લૂ 

હ3 તારા ?બોડાના �લૂ 

 

મને .વા �ો XવાX ઠાકોર 

રહ3વા �ો ને મોરબીના રા. 

નથી કરવા �લૂ 

મારા ર3 ?બોડ3 તારા રાજ થાય Yલૂ 
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એ... કહ3 ર3 વા�ણયાણી તારા પાિન[ુનંા �લૂ 

હ3 તાર6 પાિન[ુનંા �લૂ 

 

મને .વા �ો XવાX ઠાકોર 

રહ3વા �ો ને મોરબીના રા. 

નથી કરવા �લૂ 

માર6 ર3 પાિન[ુમંા ંતાzંુ મા�ુ ંથાય Yલૂ 

 

$વૂા કાઠં3 ઠ6કર6 Aમ ઘસી ઊજળ6 થાય 

મોરબીની વા�ણયણ મ~� પાણી .ય 

રંગ ડોલGરયોરંગ ડોલGરયોરંગ ડોલGરયોરંગ ડોલGરયો 
 

 

એક ઝાડ માથે yમખYુ,ં 

yમખડ3 રાતા ંsલ ર3, 

ભવંર ર3 રંગ ડોલGરયો. 

એક ગોખ માથે ભાભલડ6, 

ભાભીના રાતા રંગ ર3… ભવંર. 

એક બેન માથે h ૂદંલડ6, 

h ૂદંલડ6એ રાતી ભાત ર3… ભવંર. 

એક માચંી બેઠા સા+Xુ, 

સા+નુી રાતી kખ ર3… ભવંર. 

એક ઓરડ3 ઊભા Aઠાણી, 

એને સiથે લાલ િસWHુર ર3.. ભવંર. 
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એક મેડ6 માથે દ3રાણી, 

એના પગમા ંરાતો રંગ ર3… ભવંર. 

એક ફ�ળયા વ~ચે નણદલડ6, 

એના ંપગલા ંલાલ હSગોળ ર3… ભવંર 

એક ઢો�લયો પોઢ�ા )ીતમX, 

એના ઢો�લયાનો રંગ રાતો ર3…. ભવંર 

એક દGરયા કાઠં3 સેજલડ6, 

સેજલડ6એ રંગ હSડોળ ર3…. ભવંર. 

વગડાની વ~ચે વાવડ6વગડાની વ~ચે વાવડ6વગડાની વ~ચે વાવડ6વગડાની વ~ચે વાવડ6 
 

વગડાની વ~ચે વાવડ6 ને વાવડ6ની વ~ચે દાડમળ6 

દાડમળ6 ના દાણા રાતા ચોળ , રાતા ચોળ સે 

પગમા લક�Y્ પાવડ6 ને , જર6યલ પેર6 પાઘલડ6 

પાઘલડ6ના તાણા રાતાચોળ, રાતાચોળ સે…..વગડાની….. 

 

આની કોયm પેલી કોયm, મોરલા બોલે , ઉ�ર દ�ખણ Yુગંરા ડોલે, 

ઇશાની વાયરો િવWજjુ ંઢોળે, ને વેર6 મન માzંુ ચડ�ુ ંચકડોળે 

ના'ુ ંઅમ� ુખોરYુ ંને, ખોરડ3 Dુલે છાબલડ6 

છાબલડ6ના બોરા રાતાચોળ, રાતાચોળ સે….વગડાની….. 

 

ગામને પાદર zુમતા ને Tમતા નાગરવેલના ર3 વન સે ર3 

તીથm Aવો સસરો મારો, નટખટ નાની નણંદ સે ર3 

મૈયર વ~ચે માવડ6 ને, સાસર વ~ચે સાસલડ6 

સાસલડ6ના નયના રાતાચોળ, રાતાચોળ સે…..વગડાની….. 

 

એક ર3 પાર3વYુ ંિપપળાની ડાળે બીDુ ંર3 પાર3વYુ ંસરોવર પાળે 
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�મTમ �મTમ જો�લી હાલે નેણલા પરોવી ને નેણલા ઢાળે 

સોના Aવો કંથડો ને Rુ ંસોનાની વાટકળ6 

વાટકળ6 મા ંકં$ુ રાતાચોળ, રાતાચોળ સે. 
 

વગડાની વ~ચે વાવડ6 ને વાવડ6ની વ~ચે દાડમળ6 

દાડમળ6 ના દાણા રાતા ચોળ , રાતા ચોળ સે 

પગમા લ�Y્ પાવડ6 ને , જર6યલ પેર6 પાઘલડ6 

પાઘલડ6 ના તાણા રાતા ચોળ, રાતા ચોળ સે…..વગડાની….. 

કાળ. ક3રો કટકો મારોકાળ. ક3રો કટકો મારોકાળ. ક3રો કટકો મારોકાળ. ક3રો કટકો મારો    કિવ દાદ 
 

કાળ. ક3રો કટકો મારો, ગાઠંથી eટ6 lયો 

મમતા �વે Aમ વે�મા વીરડો sટ6 lયો 
 

છબતો નહS Aનો ધરતી ઉપર, પગ vયા ંથીX lયો, 

Yુગંરા Aવો nબરો એણે માડં ર3 ઓળંlયો 
 

બાધંતી નહS ?બોડલો બેની, ઇ મર ને eટ6 lયો, 

રાRુ બની �ુઘંટડો મારા ચાદંને ગળ6 lયો 
 

kબલીપીપળ6 ડાળ બોલાવે હ3 બેના એકવાર હા�ુ ંજો 

અર3 �બૂકા દ3તી A ધરામા ંઈ આરો અણહયw 
 

ડગલે ડગલે મારગ એને સો સો ગાઉનો �યો 

ધારથી હ3ઠ6 ઉતર6 બેની મારો +રૂજ Yુબી lયો 
 

V ૂટંાઈ lયો મારો લાડખ.નો ‘દાદ’ Rુ ંજોતો રયો 

.ન ગઈ .ણે .ન લઈ Rુ ંતો +નૂો માડંવડો 
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દાદા હો દ6કર6દાદા હો દ6કર6દાદા હો દ6કર6દાદા હો દ6કર6, દાદા હો દ6કર6દાદા હો દ6કર6દાદા હો દ6કર6દાદા હો દ6કર6 

દાદા હો દ6કર6, દાદા હો દ6કર6, વાગડમા ંમ દ3જો ર3 સૈ 

વાગડની વઢ6યારણ સા+ ુદોZલી ર3, સૈયO ક3 હમચી, સૈયO ક3 હમચી 

દાદા હો દ6કર6, દાદા હો દ6કર6 

દ6એ દળાવે �નેુ, દ6એ દળાવે �નેુ, રાતલડ6એ કંતાવે ર3 સૈ 

પાછલે તે પરોઢ6એ પાણી મોકલે ર3, સૈયO ક3 હમચી, સૈયO ક3 હમચી 

દાદા હો દ6કર6, દાદા હો દ6કર6 

ઓશીક3 �ઢોણી વR,ુ ઓશીક3 �ઢોણી વR,ુ પાગંતે સSચ�ણ[ુ ંર3 સૈ 

સામી તે ઓરડ6એ, વRુ તાzંુ બેડVુ ંર3, સૈયO ક3 હમચી, સૈયO ક3 હમચી 

દાદા હો દ6કર6, દાદા હો દ6કર6 

ઘડો ન �ડુ3 મારો, ઘડો ન �ડુ3, માzંુ સSચ�ણ[ુ ંનવ bગેૂ ર3 સૈ 

ઊગીને આથિમયો દ6 $વૂા કાઠંડ3 ર3, સૈયO ક3 હમચી, સૈયO ક3 હમચી 

દાદા હો દ6કર6, દાદા હો દ6કર6 

ઊડતા પખંીડા વીરા, ઊડતા પખંીડા વીરા, સદં3શો લઈ .જો ર3 સૈ 

દાદાને કહ3જો ક3 દ6કર6 $વેૂ પડ3 ર3, સૈયO ક3 હમચી, સૈયO ક3 હમચી 

દાદા હો દ6કર6, દાદા હો દ6કર6 

કહ3જો દાદાને ર3, કહ3જો દાદાને ર3, માર6 માડ6ને નવ કહ3જો ર3 સૈ 

માડ6 માર6 k+ ુસારશે ર3, સૈયO ક3 હમચી, સૈયO ક3 હમચી 

દાદા હો દ6કર6, દાદા હો દ6કર6 

$વેૂ ન પડજો દ6કર6, $વેૂ ન પડજો દ6કર6, અફ6�ણયા ંનવ ઘોળજો ર3 સૈ 

?જવાળ6 તે આઠમના ંઆણા ંઆવશે ર3, સૈયO ક3 હમચી, સૈયO ક3 હમચી 

દાદા હો દ6કર6, દાદા હો દ6કર6 
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કાકાના કાબGરયા, કાકાના કાબGરયા, મારા મામાના � ૂઝંGડયા ર3 સૈ 

વીરાના વGઢયારા વાગડ ઊતયાm ર3, સૈયO ક3 હમચી, સૈયO ક3 હમચી 

દાદા હો દ6કર6, દાદા હો દ6કર6 

કાકાએ સS~[ુ,ં કાકાએ સS~[ુ ંને મારા મામાએ ચડા\[ુ ંર3 સૈ 

વીરાએ kગણ બેYુ ંફોGડ[ુ ંર3, સૈયO ક3 હમચી, સૈયO ક3 હમચી 

દાદા હો દ6કર6, દાદા હો દ6કર6 

 

 લુાબી ક3મ કર6 .શો 
 

આભમા ંઝીણી ઝ�કૂ3 વીજળ6 

ઝીણા ઝરમર વરસ ેમહે 

 લુાબી ક3મ કર6 .શો ચાકર6 
 

ભS.ય હાથી ને ભS.ય ઘોડલા ંર3 

ભS.ય હાથીન ેબસેતલ +બૂો 

 લુાબી ક3મ કર6 .શો ચાકર6 
 

ભS.ય મેડ6 ને ભS.ય મા�ળયા ંર3 

ભS.ય મેડ6ની બસેતલ રાણી 

 લુાબી ક3મ કર6 .શો ચાકર6 
 

તમને વહાલી તમાર6 ચાકર6 

અમને વહાલો તમારો Xવ 

 લુાબી નGહ જવા દn ચાકર6 
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અચકો મચકો કા ંર3 લી 
 

તમે Gકયા તે ગામના ંગોર6 રાજ 

અચકો મચકો કા ંર3 લી 
 

અમે નવાનગરના ગોર6 રાજ 

અચકો મચકો કા ંર3 લી 
 

તમે Gકયા તે ગામથી આ\યા રાજ 

અચકો મચકો કા ંર3 લી 
 

અમે પોરબદંરથી આ\યા રાજ 

અચકો મચકો કા ંર3 લી 
 

તમે ક3ટલી તે બેન $ંુવાર6 રાજ 

અચકો મચકો કા ંર3 લી 
 

અમે સાતે બેન $ંુવાર6 રાજ 

અચકો મચકો કા ંર3 લી 
 

તમે ક3ટલા ભાઈ $ંુવારા રાજ 

અચકો મચકો કા ંર3 લી 
 

અમે સાતે ભાઈ $ંુવારા રાજ 

અચકો મચકો કા ંર3 લી 
 

તમને કઈ કયા ગમશે રાજ 
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અચકો મચકો કા ંર3 લી 
 

અમને શામળ6 કયા ગમશે રાજ 

અચકો મચકો કા ંર3 લી 
 

એ કાળ6ને Pુ ંકરશો રાજ 

અચકો મચકો કા ંર3 લી 
 

એ કાળ6 ને કામણગાર6 રાજ 

અચકો મચકો કા ંર3 લી 
 

અમે નવાનગરની છોર6 રાજ 

અચકો મચકો કા ંર3 લી 

માર3 ટોડલે બેઠો ર3, મોર rા ંબોલે 

 

માર3 ટોડલે બેઠો ર3, મોર rા ંબોલ ે

મારા ંહ{ડા ંહારોહાર 

મારા ંદલડા ંલેરાલેર 

જનાવર Xવતા ંઝાxયા ંર3, મોર rા ંબોલ ે

માર3 ટોડલે બેઠો ર3, મોર rા ંબોલ ે

 

માર3 કમખે બેઠો ર3, મોર rા ંબોલ ે

માર6 hુદંડ6 લેરાલેર 

જનાવર Xવતા ંઝાxયા ંર3, મોર rા ંબોલ ે

માર3 ટોડલે બેઠો ર3, મોર rા ંબોલ ે
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મારા કડલે બેઠો ર3, મોર rા ંબોલ ે

માર6 કાબંી[ુ ંલેરાલેર 

જનાવર Xવતા ંઝાxયા ંર3, મોર rા ંબોલ ે

માર3 ટોડલે બેઠો ર3, મોર rા ંબોલ ે

 

માર3 હારલે બેઠો ર3, મોર rા ંબોલ,ે 

મારા ંહ{ડા ંહારોહાર 

મારા ંદલડા ંલેરાલેર 

જનાવર Xવતા ંઝાxયા ંર3, મોર rા ંબોલ ે

માર3 ટોડલે બેઠો ર3, મોર rા ંબોલ ે

હoબો હoબો િવWeડો 
 

અરરર માડ6 ર3! છાણા ંવીણવા ગઈ' તી ર3 

મા િવWeડો, હoબો હoબો િવWeડો 
 

મને ટચલીએ ટચકા\યો ર3 િવWeડો 

મા િવWeડો, હoબો હoબો િવWeડો 
 

મારા સસરાXને તેડાવો ર3 

મા િવWeડો, હoબો હoબો િવWeડો 
 

મારા AઠXન ેતેડાવો ર3 

મા િવWeડો, હoબો હoબો િવWeડો 
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મારા પરUયાને તેડાવો ર3 

મા િવWeડો, હoબો હoબો િવWeડો 
 

િવWeડાના ઝેર ઉતરાવો ર3 

મા િવWeડો, હoબો હoબો િવWeડો 
 

 

વાદલડ6 વરસી ર3 

વાદલડ6 વરસે ર3 સરોવર છલી વ`યા ં

સાસGરયામા ંoહાલ2ુ ંર3 

િપયર6યામા ંeટથી રZા 

વાદલડ6 વરસે ર3 સરોવર છલી વ`યા ં

મારા પગ ક3રા ંકડલા ંર3 

વીરો મારો લેવા હાxયો 

વીરા લઈને વેલો આવA ર3 

હાહGરયા માર3 િઘર3 બઠેા 

વાદલડ6 વરસે ર3 સરોવર છલી વ`યા ં

મારા હાથ ક3ર6 બગંડ6 ર3 

વીરો મારો લેવા હાxયો 

વીરા લઈને વેલો આવA ર3 
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હાહGરયા માર3 િઘર3 બઠેા 

વાદલડ6 વરસે ર3 સરોવર છલી વ`યા ં

 

મારા નાક ક3ર6 નથણી ર3 

વીરો મારો લેવા હાxયો 

વીરા લઈને વેલો આવA ર3 

માડંિવયા માર3 િઘર3 બઠેા 

વાદલડ6 વરસે ર3 સરોવર છલી વ`યા ં

 

માર6 ડોક ક3રો હારલો ર3 

વીરો મારો લેવા હાxયો 

વીરા લઈને વેલો આવA ર3 

માડંિવયા માર3 િઘર3 બઠેા 

હ3 વાદલડ6 વરસે ર3 સરોવર છલી વ`યા ં

 

વાદલડ6 વરસે ર3 સરોવર છલી વ`યા ં

વાદલડ6 વરસે ર3 સરોવર છલી વ`યા ં
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સોનલા'ુ ંબેડVુ ં તાર6 �પાની �ઢોણી 
 

સોનલા'ુ ંબેડVુ ંતાર6 �પાની �ઢોણી 
 

કોના તે ઘરના ભર6શ પાણી રાજ રાજવણ 

કહ3 તો  ઉતાzંુ તાzંુ બેડVુ ંહો X 

કહ3 તો ઓવાzંુ માzંુ દલYુ ંહો X ર3 
 

જોઈને િવચાર6 મારગ રોકA Dુવાનડા 

કાઈં નથી તાર3 માર3 નેડા રાજ રા�જયા 

મેલી દ3 નીચો મારો છેડલો હો X 

છોડ6 દ3 નીચો મારો છેડલો હો X ર3 
 

સોનલા'ુ ંબેડVુ ંતાર6 �પાની �ઢોણી 
 

તાર3 બેડ�લયે ગોર6 મન મારા મોZા ં

હ{યાના હ6ર મારા ખોયા ર3 રાજ રાજવણ 

કહ3 તો  ઉતાzંુ તાzંુ બેડVુ ંહો X 

કહ3 તો ઓવાzંુ માzંુ દલYુ ંહો X ર3 
 

સોનલા'ુ ંબેડVુ ંમાર6 �પાની �ઢોણી 
 

માર3 ર3 બેડ�લયે રાજ રા�જયા ર3 મોZા ં

રાજપાટ એના એણે ખોયા રાજ રા�જયા 

મેલી દ3 નીચો મારો છેડલો હો X 

છોડ6 દ3 હ3ઠો મારો છેડલો હો X ર3 
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સોનલા'ુ ંબેડVુ ંતાર6 �પાની �ઢોણી 
 

રાજપાટ તો નથી ર3' વા માર3 $ુબો 

એ'ુ ંકર6Pુ ંમાન +બુો રાજ રા�જયા 

મેલી દ3 નીચો મારો છેડલો હો X 

છોડ6 દ3 હ3ઠો મારો છેડલો હો X ર3 
 

સોનલા'ુ ંબેડVુ ંતાર6 �પાની �ઢોણી 

સોનલા'ુ ંબેડVુ ંમાર6 �પાની �ઢોણી 

તારા િવના �યામ મને એકલYુ ંલાગેતારા િવના �યામ મને એકલYુ ંલાગેતારા િવના �યામ મને એકલYુ ંલાગેતારા િવના �યામ મને એકલYુ ંલાગે 

તારા િવના �યામ મને એકલYુ ંલાગે, રાસ રમવાને વહ3લો આવA, 

તારા િવના �યામ મને એકલYુ ંલાગે, રાસ રમવાને વહ3લો આવA… 

શરદbનૂમની રાતડ6, હો હો… ચાદંની ખીલી છે ભલીભાતની; 

�ુ ંન આવે તો �યામ, રાસ .મે ન �યામ, 

રાસ રમવાને વહ3લો આવ… આવ… આવ �યામ 

તારા િવના �યામ… 

ગરબે �મુતી ગોપીઓ, હો હો… +નુી છે ગો$ુળની શેર6ઓ; 

+નુી +નુી શેર6ઓમા,ં ગો$ુળની ગલીઓમા,ં 

રાસ રમવાને વહ3લો આવ… આવ… આવ �યામ. 

તારા િવના �યામ… 

?ગ ?ગ રંગ છે અનગંનો / આનદંનો, હો હો… રંગ ક3મ .ય તારા સગંનો; 

પાયલ ઝણકાર +ણુી, zુGદયાનો નાદ +ણુી, 

રાસ રમવાને વહ3લો આવ… આવ… આવ �યામ. 

તારા િવના �યામ… 


