ધોરણ -૬ (૭.ગે ગે-શૌયય ગીતનો અન્ક બનાવો)
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૧.કસુંબીનો રગ
ં
જનનીના શૈ માભાં ોઢંતા ોઢંતા ીધો કવુંફીનો યંગ;
ધોાં ધાલણ કે યી ધાયાએ ધાયાએ ામ્મો કવુંફીનો યંગ. – યાજo
ફશે નીના કંઠે નીતયતાં શારયડાંભાં ઘોળ્યો કવુંફીનો યંગ;
બીણ યાત્રિ કે યા શાડોની િાડોએ ચોળ્યો કવુંફીનો યંગ. – યાજo
દુત્રનમાના લીયોનાં રીરા ફત્રરદાનોભાં બબક્મો કવુંફીનો યંગ;
વાગયને ાયે સ્લાધીનતાની કફયોભાં ભશે ક્મો કવુંફીનો યંગ. – યાજo
બક્તોના તંફૂયથી ટકે રો ભસ્તીબય ચાખ્મો કવુંફીનો યંગ;
લશારી દદરદાયાના ગની ભંદી યથી ચૂમ્મો કવુંફીનો યંગ. – યાજo
નલરી દુત્રનમા કે યાં સ્લપ્નોભાં કત્રલઓએ ગામો કવુંફીનો યંગ;
ભુત્રક્તને ક્માયે ત્રનજ યક્તો યે ડણશાયે ામો કવુંફીનો યંગ. – યાજo
ીદડતની અંવુડાધાયે -શાશાકાયે યે લ્મો કવુંફીનો યંગ;
ળશીદોના ધગધગતા ત્રનઃશ્વાવે ત્રનઃશ્વાવે વગ્મો કવુંફીનો યંગ. – યાજo
ધયતીનાં બૂખ્માં કંગારોને ગારે છરકામો કવુંફીનો યંગ;
ત્રફત્રસ્ભર ફેટાઓની ભાતાને બારે ભરકામો કવુંફીનો યંગ. – યાજo
ઘોી ઘોી પ્મારા બદયમા : યંગીરાં શો ! ીજો કવુંફીનો યંગ;
દોયંગા દેખીને ડદયમાં : ટે કીરાં શો ! રેજો કવુંફીનો યંગ ! – યાજo

ય થા યુવાન -શૌયય ગીત
ગાંડડવ ઇ હાથમાં અજુ ન
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ગાંદડલ રઆ શાથભાં જુ નુ થા મુલાન
ફની વાયથી ઈબો છે મોગેશ્વય બગલાન
કંટકભાં કે ડી તુ કયજે કુ નેશથી
ુષ્ની વુગંધને વંબાજે તુ સ્નેશથી
વુખ-દુ:ખભાં વભતાનું ગાજે તું ગાન
તાયી વાથે ઈબો છે મોગેશ્વય બગલાન
કભુ ત્રલના ભતુ ના, ગીતા ઈદેળ છે
એે ના જામ કભુ, ગીતા વંદેળ છે
ળત્રક્ત છે તાયાભાં, કયતો જા કાભ
તાયી વશામભાં ઈબો છે મોગેશ્વય બગલાન
ઈબયાતુ મૌલન મોગેશ્વય ને અજે
કાભ કયી આશ્વયના જીલન દદાલજે
ઘય ઘય ને કયજે તુ બદકતના ધાભ
તાયી બદકતભાં ળત્રક્ત થઆ બળે બગલાન
જીલનભાં રાચાયી રેળ તુ ના રાલજે
ાંડલ થઆ ૃથ્લી ય ા ને ડકાયજે
રડજે ખુભાયીથી જીલન વંગ્રાભ
ફની વાયથી ઈબો છે મોગેશ્વય બગલાન
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ઘડવૈયા મારે ઠાકોરજી નથી થાવું -ોકગીત
ધડ ધંગાણે જેના ભાથા ભવાણે,એનો ાીમો થઇને ૂજાલું યે ,
ઘડલૈમા ભાયે ઠાકોયજી નથી થાલું.
ટોચોભા ટાંકણું રઇને ઘડલૈમા, ભાયે પ્રબુ થઆ નથી ુજાલું,(2)
ધડ ધંગાણે જેના ભાથા ભવાણે, એનો ાીમો થઇને ૂજાલું યે .
ઘડલૈમા ભાયે ઠાકોયજી નથી થાલું.
શોભ શલન કે જગન જાથી, ભાયે નથી ધયાલુ.ં (2)
ફેટડે ફાના ભોઢા ન બાળ્યા, એલા કુ ભે શાથે ખોડાલું યે .
ઘડલૈમા ભાયે ઠાકોયજી નથી થાલું.
ીા ીતાંફય ને જયકળી જાભા, ભાયે લાઘાભાં નથી લંટાલું ,(2)
કાઢ્યા‟તા યંગ જેણે ઝાઝા ધંગાણે, એલા ત્રવંદુદયમા થઇને ચોડાલું યે .
ઘડલૈમા ભાયે ઠાકોયજી નથી થાલું.
ગોભતીજી કે જભનાજીભાં ભાયે , નીય ગંગાથી નથી નાલું,(2)
નભતી વાંજ ે કોઇ નભણી ત્રલજોગણના, ઈના ઈના અંવુડે નાલું યે .
ઘડલૈમા ભાયે ઠાકોયજી નથી થાલું.
ફંધ ભંદદયીમાભાં ફેવલું નથી ભાયે લન લગડાભાં યે જાલું ,(2)
ળુયા ને ળશીદોના વંગભાં યે ભાયે ખાંબી થઇને શયખાલું યે .
ઘડલૈમા ભાયે ઠાકોયજી નથી થાલું.
કટી જગતના યે કુ ડા યે યાગથી પોગટ નથી યે ુજાલું ,(2)
ભડદાં ફોરે એલા ત્રવંધૂડા યાગભાં ળુયોુયો થઇને શયખાલું યે .
ઘડલૈમા ભાયે ઠાકોયજી નથી થાલું.
ભોશ ઈજાલે એલી ભૂત્રતુભાં યે ભાયે ચીતયે નથી ચીતયાલું ,(2)
યંગ કવુંફીના ઘુંટ્યા હૃદમભાં શલે દાદુ ળું વભજાલું ?
ઘડલૈમા ભાયે ઠાકોયજી નથી થાલું.
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ચેૈયાનું હારડું - ભાગું તો મારી ભોમકા ાજે

બાગું તો ભાયી બોભકા રાજે ને બોદયંગ ઝીરે ન બાય,
શે ભેરુ વયીખા ડોરલા રાગે એને અકાળનો અધાય,
ભેયાભણ ભાઝા ન ભુકે ચેરૈમો વતનો ચુકે.
ભોયધ્લજ યાજાએ ંગ લેયાવ્મા, દીધા કણે દાન,
ત્રળફી યાજાએ જાંઘને કાી, ત્માયે ભળ્યા બગલાન.
- ભેયાભણ
દધીચી ઊત્રને દેલતા માચે , લાંવાનું કયલા લજય,
શે કુ શાડે જેના ંગડા કાપ્મા, ત્માયે ભળ્યા બગલાન.
- ભેયાભણ
ત્રળય ભે ણ વભમ ભે નદશ, વાધુ છે ભેભાન,
શે લવય અવ્મે ાછા ન ડીએ, કામા થામ કુ યફાન.
- ભેયાભણ
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ક્ષત્રીય – શૌયય ગીત
ઊંચેયા ડૂં ગયાને રીરુડી ધયતીભાં છે
ક્ષત્રિમ, તાયો ડકાય!
થનગનતું મૌલનને રારધુભ અંખો
શણશણતા ધોડાને ઈયભાં ધફકાય
ધયાને ધ્રુજાલનાય શે દેળના રાર!
રડલાનો અજ તાયો ત્રધકાય!
ફાશુભાં ફનો ફુરંદ છે જુ લા
ગોભાં જુ જલાનો ડછંદ ોકાય
દેળની વીભા યક્ષલાને કાજ,
શે દેળના દકયતાય! તાયો અત્રલષ્કાય!
લક્ષભાં છે બાર તાયા શાથભાં તરલાય
ંતયભાં અત્ભત્રલશ્વાવનો છરકે પુશાય
ળિુને છાડનાય શે દેળના ધફકાય!
તાયા ાણીને ફતાલલાનો અ છે તશે લાય!

તેજમ ઠાકોર -શૌયય ગીત
દશન્દ ની ધયતીભાં ભાિ ુરુો જ ફલાન નશોતા, અ ધયતી ની સ્ત્રીઓ ણ યણ-ફાંકી
શતી, પ્રસ્તુત રોક-ગીત ભાં તેજભર નાભ ની દીકયી ની લાત છે , જે ુિી શોલા છતાં ધંગાણે ચડીને
દુશ્ભનો ને ાછા તાગેડે છે . ને દીકયી શોલા ચાત “તેજભર ઠાકોય” ના નાભે પ્રત્રવત્રિ ભેલે છે ..
ઈગભણી ધયતીના દાદા કોયા કાગ અવ્માં યે
ઇ યે કાગ દાદે ડે રીએ લંચાવ્માં યે
કાકો લાંચે ને દાદો યશ યશ રુલે યે
ઈયલાડે થી તેજભર ડોકાણાં યે
ળીદને રુલો છો દાદા ળું છે ભને કશો ને યે
દકટક અવ્મું છે દીકયી લશાયે કોણ ચડળે યે
વાત વાત દીકયીએ દાદો લાંત્રઝમો કશે લાણો યે
શૈ મે દશમ્ભત યાખો દાદા ભે લશાયે ચડળું યે
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ભાથાનો ંફોડો તેજભર છતો કે ભ યશે ળે યે
ભાથાનો ંફોડો દાદા ભોીડાભાં યશે ળે યે
કાનનાં કોટા તેજભર છતાં કે ભ યશે ળે યે
કાનનાં કોટા દાદા ફોકાનાભાં યશે ળે
શાથનાં િાજલા તેજભર કે ભ છતાં યશે ળે યે
શાથનાં િાજલા દાદા ફાંમરડીભાં યશે ળે યે
ગનાં િાજલા તેજભર કે ભ છતાં યશે ળે યે
ગનાં િાજલા દાદા ભોજદડમુંભાં યશે ળે યે
દાંત યંગાલેર તેજભર છતાં કે ભ યશે ળે યે
નાના શતાં ત્માયે ભોવા ગ્માં‟તાં યે
ખાંતીરી ભાભીએ દાંત યંગાવ્મા યે
નાક લંધાલેર તેજભર છતાં કે ભ યશે ળે યે
ભાયી ભાતાને ભે ખોટનાં શતાં યે
નાનાં શતાં તે દદ‟ નાક લંધાવ્માં યે
ચરો ભાયા વાથી અણે વોનીશાટ જઇએ યે
વોનીશાટે જઇને વતયી ાયખીએ યે
ુરુ શળે તો એનાં ફેયખડે ભન ભો‟ળે યે
વતયી શળે તો એનાં ઝૂભણરે ભો‟ળે યે
વંધા વાથીડાએ ઝૂભણાં ભૂરત્રલમાં યે
તેજભર ઠાકોદયમાએ ફેયખાં ભૂરત્રલમાં યે
ચારો ભાયા વાથી અણ લાણી શાટે જઇએ યે
લાણીશાટે જઇને વતયી ાયખીએ યે
ુરુ શળે તો એનાં ાઘડીએ ભન ભો‟ળે યે
વતયી શળે તો એનાં ચૂંદડીએ ભન ભો‟ળે યે
વંધા વાથીડાએ ચૂંદદડમું ભૂરત્રલમું યે
તેજભર ઠાકોદયમાએ ભોીડાં ભૂરત્રલમાં યે
ચારો ભાયા વાથી અણ વંઘેડા શાટે જઇએ યે
વંઘેડાં શાટે જઇને વતયી ાયખીએ યે
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ુરુ શળે તો એનાં ઢોત્રરમે ભન ભો‟ળે યે
વતયી શળે તો એનાં ચૂડરે ભન ભો‟ળે યે
વંધા વાથીડાએ ચૂડરા ભૂરત્રલમાં યે
તેજભર ઠાકોદયમાના ઢોત્રરમે ભન ભોમાં યે
ચારો ભાયા વાથીઓ દદયમે ના‟લા જઇએ યે
દદયમા કાંઠે જઇ વતયી ાયખીએ યે
ુરુ શળે તો એ દદયમો ડો‟ી ના‟ળે યે
વતયી શળે તો એ કાંઠે ફેવી ના‟ળે યે
વંધા વાથીડા તો કાંઠે ફેવી ના‟મા યે
તેજભર ઠાકોદયમો તો દદયમો ડો‟ી ના‟મો યે
ચારો ભાયા વાથી અણ રશ્કયભાં જઇએ યે
રશ્કયભાં જઇને વતયી ાયખીએ યે
ુરુ શળે તો એ વાભે ગરે ધાળે યે
વતયી શળે તો એ ાછે ગરે ખવળે યે
તેજભર ઠાકોયે જુ િભાં શે રો ઘા દીધો ને
વૌ વાથીડાં એની ાછ ધામાં યે
દકટક લાી તેજભર ઘયે ધામાુ યે
દાદે ને કાકે એને ભોતીડે લધાવ્માં યે
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શશવાજીનું હારડું
અબભાં ઉગેર ચાંદરો, ને જીજાફાઆને અવ્માં ફા યે
ફાુડાને ભાત શંચોે
ધણણણ ડું ગયા ફોરે.
ત્રળલાજીને નંદરું ના‟લે
ભાતા જીજાફાઆ ઝુરાલે.
ેટભાં ોઢીને વાંબેરી ફાે યાભ – રખભણની લાત
ભાતાજીને ભુખ જે દીથી,
ઉડી એની ઊંઘ તે દીથી….ત્રળલાજીને…
ોઢજો યે , ભાયાં ફા ! ોઢી રેજો ેટ બયીને અજ –
કારે કાાં જુ િ ખેરાળે :
વૂલાટાણું ક્માંમ ન યશે ળે….ત્રળલાજીને…
ધાલજો યે , ભાયાં ેટ ! ધાલી રેજો ખૂફ ધ્રીને અજ –
યશે ળે નશં, યણઘેરુડા !
ખાલા ભૂઠી ધાનની લેા…..ત્રળલાજીને…
પ્શે યી – ઓઢી રેજો ાતાં યે ! ીાં-રાર-ીયોજી ચીય –
કામા તાયી રોશીભાં ન્શાળે :
ઢાંકણ તે દી ઢારનું થાળે….ત્રળલાજીને…
ઘૂઘયા, ધાલણી, ોટ-રાકડી પે યલી રેજો અજ –
તે દી તાયે શાથ યશે લાની
યાતી ફંફો બલાની….ત્રળલાજીને…
રાર કંકુ કે યા ચાંદરા ને બારે તાણજો કે વયાઅડ્ય –
તે દી તો ત્રવંદોદયમા થાા
છાતી ભાથે ઝીરલા, ફાા !….ત્રળલાજીને…
અજ ભાતા ચોડે ચૂભીમું યે ફાા ! ઝીરજો ફેલડ ગાર –
તે દી તાયાં ભોઢડાં ભાથે
ધૂંલાધાય તો ભંડાળે …….ત્રળલાજીને…
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અજ ભાતાજીની ગોદભાં યે તુંને શં ૂ પ અલે અઠ પ્શોય –
તે દી કાી ભેઘરી યાતે
લામુ ટાઢા ભોતના લાળે…..ત્રળલાજીને…
અજ ભાતા દેતી ાથયી યે કૂ ણાં પૂરડાં કે યી વેજ –
તે દી તાયી લીયથાયી
ાથયળે લીળબુજાી……ત્રળલાજીને…
અજ ભાતાજીને ખોરે યે તાયાં ભાથડાં ઝોરે જામ –
તે દી તાયે ત્રળય ઓળીકાં
ભેરાળે તીય- ફંધૂકા….ત્રળલાજીને…
વૂઇ રેજ,ે ભાયા કે વયી યે ! તાયી દશંદલાણ્મું જોલે લાટ –
જાગી વ્શે રો અલ, ફારુડા !
ભાને શાથ બેટ ફંધાલા….ત્રળલાજીને…
જાગી વ્શે રો અલજે, લીયા !
ટીરું ભાના રોશીનું રેલા !
ત્રળલાજીને નંદરું ના‟લે
ભાતા જીજાફાઆ ઝુરાલે.
ફાુડાને ભાત શંચોે
ધણણણ ડું ગયા ફોરે.
- ઝલેયચંદ ભેઘાણી

કોઈનો ાડકવાયો -શૌયય ગીત
યક્ત ટકતી વો વો ઝોી વભયાંગણથી અલે
કે વયલયણી વભયવેત્રલકા કોભર વેજ ત્રફછાલે
ઘામર ભયતાં ભયતાં યે ભાતની અઝાદી ગાલે
કોની લત્રનતા કોની ભાતા બત્રગની ટોે લતી
ળોત્રણતબીના ત્રત-વુત-લીયની યણળૈમા ય રતી
ભુખથી ખમ્ભા ખમ્ભા કયતી ભાથે કય ભીઠો ધયતી
થોકે થોકે રોક ઉભટતા યણજોધ્ધા જોલાને
ળાફાળીના ળબ્દ ફોરતા પ્રત્મેકની ત્રછાને
ત્રનજ ગૌયલ કે યે ગાને જખભી જન જાગે ત્રબભાને
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વશુ વૈત્રનકનાં લશારાં જનનો ભત્રમો જ્માં વુખભેો
છે લાડો ને એકરલામો ફોર એક વૂતેરો
ણૂછમો ણપ્રીછે રો કોઆનો જાણ રાડીરો
એનું ત્રળય ખોાભાં રેલા કોઆ જનેતા ના‟લી
એને વંચણ તેર-કચોા નલ કોઆ ફશે ની રાલી
કોઆના રાડકલામાની ન કોઆએ ખફય ૂછાલી
બારે એને ફચીઓ બયતી રટો વુંલાી વૂતી
વન્ભુખ ઝીલ્માં ઘાલો ભશંથી ટટ છાતી ચૂતી
કોઆના રાડકલામાની અંખડી ભૃત નીતયતી
કોઆના એ રાડકલામાનાં રોચન રોર ત્રફડામાં
અખયની સ્ભૃત્રતનાં ફે અંવુ કોર ય ઠે યામાં
અતભ-દીક ઓરામા ઓષ્ટનાં ગુરાફ કયભામાં
કોઆના એ રાડકડા ાવે શલે ગ વંચયજો
શલે એનાં શૈ મા ઈય કય-જોડાભણ કયજો
ાવે ધૂવી ધયજો કાનભાં પ્રબુદ ઈચ્ચયજો
ત્રલખયે રી એ રાડકડાની વભાયજો રટ ધીયે
એને ઓષ્ટ-કોરે-બારે ધયજો ચુંફન ધીયે
વશુ ભાતા ને બત્રગની યે ગોદ રેજો ધીયે ધીયે
લાંકદડમા એ ઝુલ્પાંની ભગરૂફ શળે કો ભાતા
એ ગારોની વુધા ીનાયા શોઠ શળે ફે યાતા
યે ! તભ ચુંફન ચોડાતાં ાભળે રાડકડો ળાતા
એ રાડકડાની પ્રત્રતભાનાં છાનાં ૂજન કયતી
એની યક્ષા કાજે શયત્રનળ પ્રબુને ામે ડતી
ઈયની એકાંતે યડતી ત્રલજોગણ શળે દદનો ગણતી
કંકાલટીએ અંવુ ધોી છે લ્લું ત્રતરક કયતાં
એને કંઠ લંટામાં શોળે કય ફે કંકણલંતા
લવભાં લાભણાં દેતાં ફાથ બીડી ફે  રેતાં
એની કૂ ચકદભ જોતી ત્રબભાન બયી ભરકાતી
જોતી એની રૂત્રધય છરક્તી ગજગજ પ્શોી છાતી
ધફીડ્યાં ફાયત્રણમાંભાંથી યડી શળે કો અંખ ફે યાતી
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એલી કોઆ ત્રપ્રમાનો પ્રીતભ અજ ત્રચતા ય ોઢે
એકરડો ને ણફૂઝેરો ગન ત્રછોડી ઓઢે
કોઆના રાડકલામાને ચૂભે ાલકજ્લારા ભોઢે
એની બસ્ભાંદકત બૂત્રભ ય ચણજો અયવ-ખાંબી
એ થ્થય ય કોતયળો નલ કોઆ કત્રલતા રાંફી
રખજો: „ખાક ડી અંશી કોઆના રાડકલામાની‟
-ઝલેયચંદ ભેઘાણી


હાાજીતારા હાથ વખાણું કે ‚ ટી તારા ગાં વખાણું -ોકગીત

શારાજી ! તાયા શાથ લખાણું કે ‚ ટી તાયા ગરાં લખાણું ?
બ્રદ યાલ ત્રફયદાલીમો શો‚ યંગ ક્ષત્રિ ભશે યાણ‚
ાણી યત્રખમો અયો શો‚ યવીધ ભેય પ્રભાણ..
શારાજી ! તાયા શાથ લખાણું કે ‚ ટી તાયા ગરાં લખાણું ?
ભેયાભણ જેવા ભયદ‚ શો ભભ અગે શોમ‚
ભય કથાં યાખે‚ વાધે કાયજ વંમ..
યણ જાંફં ચો યાત્રખમો શો‚ ભોબી બડ ભેયાણ‚
તેણ વભે કટકાં તણી શો‚ ફાજી જડ ફઝડાણ..
શારાજી ! તાયા શાથ લખાણું કે ‚ ટી તાયા ગરાં લખાણું ?
જાતો ખુની જાણ્મ‚ અગે ભશે યાણ જાણી‚
ટી ઘોડીએ ૂંઠ ‚ તતખણ ભેરી તાણી‚
અગે બાગો જામ‚ બોભ ંતય નશી બાંગે‚
અણે ભન ઈચાટ રાખ‚ રખ દાલ ન રાગે…
શારાજી ! તાયા શાથ લખાણું કે ‚ ટી તાયા ગરાં લખાણું ?
ભું ગે ળિુ વાજો‚ ભું તો જીલતય શાય શં ુ ‚
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ધણ કયાં ખે ઘાત‚ ઘટ જો ભં ળિુ ન ભાય શં ુ ‚
વી ફાજ ઈડણી‚ લન લેગ શુ ડકાયી‚
િુટી તાયા જેભ‚ ધીય ંખણ ધજધાયી..
શારાજી ! તાયા શાથ લખાણું કે ‚ ટી તાયા ગરાં લખાણું ?
ફયાછક શોઇ ફાયાડ‚ બીભ બાયથ ફછુટો‚
કયે ક્રોધ કૃ તોત‚ તંત કય રેલા િુટો‚
ક્રભ ઢાય ભાથે ક્રભણ‚ લાશે તંગા લાદઢમો‚
વિંગ જયદ વ વંવયો‚ કૃં ત ંગ વય કાદઢમો..
શારાજી ! તાયા શાથ લખાણું કે ‚ ટી તાયા ગરાં લખાણું ?

ધન્ય સોરઠ ભોમકા
ધન્મ છે વોયઠની બોભકા જ્માં લશે તા ત્રિલેણીના નીય,
ન્માં નાયી બરી ભામાી ને નય યણફંકડા લીય,
ભેરુ વભો ત્રગયનાય ને તોત્રતંગ ઈયકોટ ગઢ,
જ્માં વતી યાણકના અંવુ વભા આ ડગ ઈબા ખડક,
નયવંમાનો કું ડ દાભો ને વયલો પ્રદેળ ાંચા,
જ ત ને વત થી ળાબતું અંશી અલે , ના ખોટા અ,
વાલજડા શાયે યભતા ને ત્રગયની ગાીમું ગજાલતા,
ખાંડા કે યા ખેર ણ લટ ખાતય લશાલતા,
લીયોનાં ળોત્રણતસ્નાને ળોબતું વાગયે વોભનાથ,
છે શજીમે આ વુલત્રણુ દ્વાદયકા દદયમા કે યે શાથ,
ધયતી વોયઠ તણી સ્લગુ વભી દદતી વોશામ,
જ્માં જોગત્રણંમુ લવતી કયતી વશામ વદામ
- દદવ્મયાજ ત્રવંશ વયલૈમા
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ધન્ય ધન્ય સૌરાષ્ટ્ર ધરા
નેક, ટે ક ને ધયભની જ યે ,
ને લી ાણે ાણે લાત,
ઇ તો વંત ને ળૂયાના ફેવણાં,
ભ ધયતીની ભીયાત,
શે … ધન દાભોકું ડ યે લતી,
ને ધન ધન તીયથ ધાભ,
ધન ભંદદય ધન ભાીમા,
શે ઓરું ધન ગોકુ ીમું ગાભ,
ળાદૂુર કે યા વાદથી જ યે ને ,
ઓરી ગશકે ગશકે ભોયાંમ ગીય,
નીજ શાડા ય વય પ્રાછટે ,
એભ ભાયો ધન નાદે લનલીય,
ભનશય ભુખે ભાનુની ને,
ગુત્રણમર જાત ગંબીય,
ઇણ કું ખે નય નીજે,
ઓરા લંકડ ભૂછા લીય,
સ્નેશ, શે ત ને કરુણાના જ્માં,
કર કર ઝયણાં શાસ્મ કયે ,
પ્રીત ારલડે યોજ ાીમે ,
ત્રવંદૂય લયણી વાંજ ઢે,
ખભીયલંત ઘોડાં ખયતાડે ને ,
ડઘભની જ્માં થા ડી,
ધન્મ ધન્મ વૌયાષ્ટર ધયા,
તાયી અબે કીત્રતુ ધજા ડી,
યે … તાયી અબે કીત્રતુ ધજા ડી.
ત્રળય ય ગરાં વતી વંતનાં ,
જતી કે ડી જગં ર લંધી,
લી અંગી ઘય ય ાછી,
ભશા ધયભ ભાયગ ચંધી,
વત્મ ધયભ કાજે ળૂયલીયની,
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ખેધીરી તેગો ખખડી,
ધન્મ ધન્મ વૌયાષ્ટર ધયા,
તાયી અબે કીત્રતુ ધજા ડી,
યે …તાયી અબે કીત્રતુ ધજા ડી.

યશગાથા ગુજરાતની
અજ ફાુની ુણ્મબૂત્રભ ય ઉગ્મું સ્લણુ પ્રબાત
જમ ગુજયાત… જમ જમ જમ ગયલી ગુજયાત
જમ વોભનાથ, જમ દ્વાયકે ળ
જમ ફોરો ત્રલશ્વના તાતની
સ્લણુ ક્ષયે રખળે કત્રલઓ મળગાથા ગુજયાતની
મળગાથા ગુજયાતની, અ ગુણલંતી ગુજયાતની
જમ જમ ગયલી ગુજયાતની
બક્ત વુદાભા ને કૃ ષ્ણના ત્રભિબાલ બુરામ નદશ
લૈષ્ણલજન તો તેને કશીએ નયવંમો લીવયામ નદશ
જમ દત્ત દદગંફય ત્રગયનાયી
જમ દત્ત દદગંફય ત્રગયનાયી
જમ ફોરો કાીકા ભાતની
સ્લણુ ક્ષયે રખળે કત્રલઓ મળગાથા ગુજયાતની
મળગાથા

ગુજયાતની
અ ગુણલંતી
જમ જમ ગયલી ગુજયાતની

ગુજયાતની

ભય બક્ત લીયોની બૂત્રભ જેના ગુણ ગાતું વંવાય
યાજાઓના તાજ ભુકાવ્મા ધન્મ લીય લલ્લબ વયદાય
જમ દમાનંદ, જમ પ્રેભાનંદ
જમ દમાનંદ, જમ પ્રેભાનંદ
જમ ફોરો ફશુચયા ભાતની
સ્લણુ ક્ષયે રખળે કત્રલઓ મળગાથા ગુજયાતની
મળગાથા

ગુજયાતની, અ ગુણલંતી
જમ જમ ગયલી ગુજયાતની

ગુજયાતની

દરત નાન્શારાર દમાના ભધુય કાવ્મ બુરામ નદશ
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ભેઘાણીની

કથાઓ ંતયથી
લીવયામ નદશ
ભય કાવ્મ નભુદના ગુંજ ે
ભય કાવ્મ નભુદના ગુંજ ે
જમ જમ
ંફે ભાતની
સ્લણુ ક્ષયે રખળે કત્રલઓ મળગાથા ગુજયાતની

મળગાથા

ળૌમુ

ગુજયાતની, અ ગુણલંતી
જમ જમ ગયલી ગુજયાતની

ગુજયાતની

ભળ્યા તેર બંડાય દ્રવ્મના, બીષ્ભત્રતાની ફત્રરશાયી
ધન્મ ધન્મ ગુજયાતની ધયતી, થમા શં ફશુ લતાયી
જમ વાફયભતી
જમ ભશી ગોભતી વયસ્લતી
જમ તાી ગોભતી વયસ્લતી
જમ ફોરો
નભુદા ભાતની
સ્લણુ ક્ષયે રખળે કત્રલઓ, મળગાથા ગુજયાતની
મળગાથા

ગુજયાતની, અ ગુણલંતી
જમ જમ ગયલી ગુજયાતની

ગુજયાતની

દશંદુ ભુત્રસ્રભ લોયા ાયવી શીભી વૌ કામુ કયે
વૃત્રષ્ટને ખૂણે ખૂણે ગુજયાતી જન વ્માાય કયે
જમ વશજાનંદ, જમ જરાયાભ
જમ વશજાનંદ, જમ જરાયાભ
જમ
ભશાલીય
દાતાયની
સ્લણુ ક્ષયે રખળે કત્રલઓ મળગાથા ગુજયાતની
મળગાથા

ગુજયાતની, અ ગુણલંતી
જમ જમ ગયલી ગુજયાતની

ગુજયાતની

ભય બક્ત ફોડાણો, કરાી, ભશાદેલ દેવાઇ
દાદા, તૈમફજી, કસ્તુયફા, ટે ર ત્રલઠ્ઠરબાઇ
અજ ંજત્રર ો...
અજ ંજત્રર ભય ળશીદોને
ો ગુજયાતની
સ્લણુ ક્ષયે રખળે કત્રલઓ મળગાથા ગુજયાતની
મળગાથા
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ગુજયાતની
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શ્રભ ય શ્રભ કયનાયા ભાનલની અ ધયતી ન્માયી
વત્મ,
ળાંત્રત
ને
દશંવાના ભંિો
દેનાયી
શ્રભ વેલાની કયો પ્રત્રતજ્ઞા...
શ્રભ વેલાની કયો પ્રત્રતજ્ઞા ઉગી ઈા ત્રલયાટની
સ્લણુ ક્ષયે રખળે કત્રલઓ મળગાથા ગુજયાતની
મળગાથા

ગુજયાતની, અ ગુણલંતી
જમ જમ ગયલી ગુજયાતની

ગુજયાતની

અ ગુણલંતી ગુજયાતની...
જમ જમ ગયલી ગુજયાતની...
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amir) aizid)
બરે સુખચેનથી જીલનતણી ભાણી ન ખુળારી
બરે કૈં વંકૈડો વંકૈટ તણા વલની ીધી પ્મારી !
બરે છે દૂય ભંઝીર ને બરે યશી દૂય આફાદી
છતાં છે પ્રાણથી પ્માયી અભોને ” દે ળ-આઝાદી”…!…1
બરે દુવનમા ફધી લાાલતી ખંજય મુળીફતનાં,
વશી રેશ ુ ં વીતભ જખ્ભો, દઇ ભંત્રો ભશોબ્ફતના !
બરે આવધ અને વ્માવધ ફધે અભ ય યશી રાધી,
છતાં છે પ્રાણથી પ્માયી અભોને ” દે ળ-આઝાદી”…!…2
શજૂ આઝાદીનુ ં આ વ ૃક્ષ છે નાનુ ં અને લાંકુ
કૈશો ક્યાંથી ળકૈે અી શજૂ એ પ ભીઠું ાકું !
છી દુવનમા વનશાે છો, વલકૈટ શારતભાં ફયફાદી
છતાં છે પ્રાણથી પ્માયી અભોને ” દે ળ-આઝાદી”…!…3
અભાયી આત્ભશ્રધ્ધાથી જગાલીશુ ં નલો લ્ટો
જશાંના ંથથી ન્માયો યચાલીશુ ં નલો યસ્તો !
રખી ઇવતશાવને ાને ળશાદતની અભે માદી –
છતાં છે પ્રાણથી પ્માયી અભોને ” દે ળ-આઝાદી”…!…4
નક્કી દદન આલળે એલો જશાં જ્માયે ચદકૈત થાળે
અભાયી કૈીવતિ ગાથાઓ તણાં ગૌયલ-ગીતો ગાળે…
ગુરાભી વલશ્વની ટાી યચીશુ ં વલશ્વ-આફાદી

www.pgondaliya.com

Page 17

અભોને પ્રાણથી પ્માયી અભાયી ” દે ળ-આઝાદી”…!…5
શજૂ છે નાલ ભઝધાયે જવું છે દૂય દકૈનાયે
બરે તોપાન છે બાયે છતાં કૈં ડય ન રગાયે….!
દૂલા “ફાપુ” તણી વાથી, ” જલાશય” ટાળે આંધી !
અભોને પ્રાણથી પ્માયી અભાયી ” દે ળ-આઝાદી”…!…6

ભારત માતા સાદ કરે છે
બાયત ભાતા વાદ કયે છે જાગો નયને નાયી ....
દેળદાઝ કાજે પ્રગટાલો ત્રિ પ્રરમંકાયી .....
શદયમાી અ બૂત્રભ ય દુશ્ભનની નજય ડી ,
વજ્જ ફની રાખંની વેના વયશદ ઈય ખડી.
નાળ કયો એ નયત્રળાચનો, કભય કવી વશુ બાયી..
બાયત ભાતા વાદ કયે છે જાગો નયને નાયી .....
બ્રહ્મુિ, અવાભ યક્ષજો, દશભારમ ને કાંચનજઘં ા..
જો જો થામે કરુત્રત ના ાલન મભુના ને ગંગા...
એક ખંડ, શો ત્રલજમલંત, કાશ્ભીયથી કન્માકુ ભાયી..
બાયત ભાતા વાદ કયે છે જાગો નયને નાયી .....
એક એક નય રૂદ્ર ફનો... એક એક નાયી ચંડી...
ત્રલયાટ જનળત્રક્ત જાગો, ંખી નાખો ાખંડી..
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વૃજરાં વુપરાં બાયતની ભુત્રક્ત શો ભંગરકાયી..
બાયત ભાતા વાદ કયે છે જાગો નયને નાયી ....

હાક ડી છે આજ…..
શાકર ડી….
શાકર ડી…
શાકર ડી છે અજ શે જલાન જાગજે
તુ યક્ષલા ભા બાયતી વુુત્રિ ત્માગજે.

શાક્ર ડી

ંથ છે ત્રલકટ ત્રલળે, રેળ તું ડયીળ ના
એક નેક ટે કથી લીયે ળ તું ચીળ ના,
લદન ઈય ત્રલજમનું ત્રનત ત્રસ્ભત ધાયજે.

શાકર ડી

ગગનને બેદી યશી છે મુધ્ધબેયીઓ
જગં ભાં ઝુકાલલાને વાદ દે દદરેયીઓ
જરૂય ડ્યે શે ! ઝંદાદીર ળશીદ થૈ જજે.

શાકર ડી

જલાન જાગજે….. જલાન જાગજે….. જલાન જાગજે
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