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અડકો દડકો દહ�નો દડકો 

અમારા ઢ�ગલીબેન છે નાના 

અમે ફ�ર �દરડ� રમતા' તા 

અમે બાલમ�ંદરમા ં

�તર મતંર જતંર, �ુ ં� ુ ં! ંએક મતંર 

આકાશમા ંઊડવાની ક�વી મ� 

આવડા અમથા વાદંરાભાઈને િસનમેાનો શોખ  

-ટ કહ�ઃ આ સભામા,ંવાકંા ં�ગવાળા ં1 ૂડંા 

એક ક3તૂર ના4ુ ંબ� ુગમ ેઊડવા4ુ ં

એક �ઢ5ગલી સોહાણી લટકા-મટકા કરતી �ય 

એક 9બલાડ� �ડ� તણેે પહ�ર� સાડ� 

એક હતો ;દર 

એકડ� એક 

એકડો સાવ સળેખડો ન ેબગડો ડ�લે તગડો 

એન ઘને દ�વા ઘેન 

કાળ� ધોળ� રાતી ગાય 

ક�ડ�, બગલો અન ેહાથી 

કોઇ પાળે ?રૂ?�ૂર@ુ ંતો કોઇ પાળે ગાય (�Bગો) 

કોઇ ભણવાન ેઆવજો 

કોણ હલાવે લ�બડ� ન ેકોણ Dલાવ ેપીપળ� 

કોયલ ?ૂ ?ૂ ગાય, મન ેગાવા4ુ ંમન થાય 

9ખલ9ખલાટ કરતા ં
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ગણપિતદાદા મો�રયા 

ગરબ�ડયો કોરાવો 

ઘડ�યાળ માEંુ ના4ુ ં

ઘેરFયા સૌ ચાલો હોળ� આવી ર� 

ઘોઘા ઘોઘા ઘોઘ સલામ 

ઘોડાગાડ� ર�Iા, ર�Iામા ંબેઠા બાળકો 

ઘોડો Kઘૂ�રયાળો મારો ઘોડો Kઘૂ�રયાળો 

ચકલી અને ફરર ફરર 

ચકલી બોલે ચ� ચ� 

ચક�બેન ચક�બેન માર� સાથ ેરમવા આવશો ક� ન�હ 

ચણ ચણ બગલી ચણાની દાળ 

ચણો પહ�લવાન 

ચલ ર� ઘોડા ચલ ચલ ચલ 

ચાલો િનશાળે જઈએ ચાલો િનશાળે 

ચાદંો Lરૂજ રમતા' તા 

ચોકમા ંદાણા નાMયા છે 

ચોલી પહ�ર�ને �ુ ંતો િનશાળે ગઈ ‘તી 

!ક !ક ગાડ� 

છેટ� છેટ� ખોરડા ં

જNમ�દવસ 

ઝાડ નીચે બઠેા બPભુાઈ 

ડોશીમા ડોશીમા Qા ંચાRયા?ં 

�ઢ5ગલી તારા માડંવા રોSયા, ઢોલ વાગે ઢમઢમ 

ઢ�ગલી મT તો બનાવી મ�ની 
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ઢ�ગલીને માર� હાલા ં

તન ેચકલી બોલાવે 

તારા ધીમા ધીમા આવો 

થમ થમ થમ થUપો દ�તા 

દાદાનો ડગંોરો 

દ�કર�ના દ�શમા ંઆવજો હો દાદા 

દોડો ર� દોડો ભાઈ 

નિમય ેVજુન ેવારંવાર 

નાના નાના સિૈનક 

નાના સસલા ં

નાની માર� Xખ 

નામ માEંુ છે Yશુી, Yશુી Yશુી �ુ ંબોZુ ં

પSપા અમન ેઆજ લઈ �ઓ,જોવા દ�રયે હોડ� 

પર� રાણી તમે આવો 

પાપા પગલી \ળૂની ઢગલી 

િપ]ડૂ�વાળાનો પલેો તનમિનયો 

પ� પ� સીટ� વાગી 

પલેા ચકલીબાઈ એ માળા બાં̂ યા ઢગંા વગરના 

પલેા વનવગડાના મારગ તમને સાદ કર� છે 

પોપટ મી_ું બોલ ે

બ`ુકભાઈ ક�વડા હતા ર�  

બની પતગં ઉbુ આકાશમા 

બા પલેા બાગમા ંદોડ� દોડ� �; 

બાર મ�હના 
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બાળની મcતી મને ગમે છે 

9બલાડ�4ુ ંના4ુ ંબdPુ ંમળેો જોવા �ય 

9બRલીમાસી ઘરમા ંKસૂી 

બેનીને ઝબલે eપાળા મોર 

ભઈલો મારો ડાfો  

ભાઇ 

ભાઈ બહ�નની જોડ� 

મ�ની 9ખસકોલી 

મન ેઓળખે છે 

મન ેમળ� ગ@ુ ંબાળપણ બાગમા ં

મન ેમાe ંબચપણ યાદ આવે 

મUમા ઢ�ગલ ઢ�ગલ ઢ�ગલ 

મા મને સાગર �કનાર� લઈ �. 

મા…મા… �દવાળ� આવી 

મામા4ુ ંઘર ક�ટલ ેદ�વા બળે એટલે 

મારા બારણાને ટોડલ ેચકલી રમે,એની ઝીણી ઝીણી Xખ 

મારો છે મોર 

માલવભાઈ તમ ેઆવજો માર� ગામ 

માદં� પડ� માદં� પડ� આજ માર� ઢ�ગલી માદં� પડ� 

મળેામા ંજઈએ ભાઈ મેળામા ંજઈએ 

મT એક 9બલાડ� પાળ� છે તે રંગે બ� ુEુપાળ� છે 

યાદ આવે માના મીઠા બોલ 

ર� પડ�, મ� પડ� 

રંગીલા રંગીલા રંગીલા પત9ંગયા 
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ર�છ એકZુ ંફરવા ચાR@ુ ંહાથમા ંલીધી સોટ� 

લીલી પીળ� ઓઢણી ઓઢ� ર� મT તો ઓઢ� ર�  

વાદળ વાદળ વરસો પાણી 

વારતા ર� વારતા ભાભો ઢોર ચારતા 

શ�ગોડા શ�ગોડા 

સગપણ 

સાઈકલ માર� ચાલે 

સાત વાર 

સામ ેએક ટ�કર� છે 

િસ5હની પરોણાગત 

હતો �ુ ંLતુો પારણે ]hુ નાનો 

હાથીભાઈ તો �ડા લાગે મોટા પાડા 

હાલરbુ ંહાલા ર� વાલા મારા ભઈલાન ે

�ુ ંક�મ આiુ ંએકલી 

�ુ ંને ચjું છાનામાના કાત�રયામા ંપઠેા ં

હોળ� આવી હોળ� આવી 
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અડકો દડકો 

દહ�નો દડકો 
 

દહ� jૂk, દરબાર jૂk 

વાડ� માહં�નો વલેો jૂk 

 

ઉલ lલુ ધVરુા4ુ ં�લ 

ખાઈ � શરેડ� ખmૂર 
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અમારા ઢ�ગલીબેન છે નાના, 

એ તો દોર� મ�ના ખાના, 

એને એકડો બગડો ન આવડ�, 

એને ઘર� આવી શીખવાડો. 

ઓ મોર9લયા તમે ઘર� ર� આવો, 

ટ�ુકા કર� એને શીખવાડો, 

એક ટ�ુક� એકડો લખવાનો, 

બે ટ�ુક� બગડો લખવાનો. 

ઓ સસલાભાઈ તમ ેઘર� ર� આવો, 

?દૂકા માર� એને શીખવાડો, 

એક ?દૂક� એકડો લખવાનો, 

બે ?દૂક� બગડો લખવાનો. 

ઢ�ગલીબેન તો શીખી ગયા બગડો, 

સમય મળે તો આવજો કાગડાભાઈ, 

ઘર� ર� આવી એન ેશીખવાડો, 

હવે એન ેશીખવો તગડો ને ચોગડો. 
 

ભરત ચૌહાણ (ઓ-કાNહા) 
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અમે  ફ�ર  �દરડ�  રમતા' તા 

અમે  ફ�ર  �દરડ�  રમતા' તા 

ફ�ર   �દરડ�   ફરતા ં ફરતા ં 

પડ� જવાની ક�વી મ� 

ભાઈ પડ� જવાની ક�વી મ� 

 

અમે સતંા?ુકડ�  રમતા' તા 

અમે સતંા?ુકડ�  રમતા' તા 

સતંા?ુકડ�  રમતા ં રમતા ં

પકડાઈ જવાની ક�વી મ� 

ભાઈ પકડાઈ જવાની ક�વી મ� 

 

અમે આમલી પીપળ� રમતા' તા 

અમે આમલી પીપળ� રમતા' તા 

આમલી પીપળ� રમતા ંરમતા ં

સતંાઈ જવાની ક�વી મ� 

ભાઈ સતંાઈ જવાની ક�વી મ� 

 

અમે 9બRલી ;દર રમતા' તા 

અમે 9બRલી ;દર રમતા' તા 

અમે Pુ ંPુ ંUયા; Uયા; કરતા' તા 

અમે Pુ ંPુ ંUયા; Uયા; કરતા' તા 

Pુ ંPુ ંUયા; Uયા; કરતા ંકરતા ં

નાસી જવાની ક�વી મ� 

ભાઈ નાસી જવાની ક�વી મ�  

 

અમે સાતતાળ� રમતા' તા 

અમે સાતતાળ� રમતા' તા 

સાતતાળ� રમતા ંરમતા ં

દોડ� જવાની ક�વી મ�  

ભાઈ દોડ� જવાની ક�વી મ� 
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હા ંર� અમે બાલમ�ંદરમા ંભ9ણય ે

હા ંર� અમે નવી નવી વાતો શી9ખય ે

  

અમે સગંીતના વગnમા ંજઈએ 

અમે નીત નવા ગીતો ગાઈએ 

 

અમે ઢોલકના થાપ પર ના9ચયે 

હા ંર� અમે બાલમ�ંદરમા ંભ9ણય ે

હા ંર� અમે નવી નવી વાતો શી9ખય ે  

 

અમે નાનકડા ંબગંલા બનાિવય ે

અમે માટ�ના રમકડા ંબનાિવય ે

 

અમે કાગળની હોડ� બનાિવય ે

હા ંર� અમે બાલમ�ંદરમા ંભ9ણય ે

હા ંર� અમે નવી નવી વાતો શી9ખય ે

 

અમે બાગમા ંહ�ચકા ખાઈએ 

અમે લસરપoીમા ંલસ�રયે 

 

અમે ચકડોળમા ંબેસી ફ�રયે 

હા ંર� અમે બાલમ�ંદરમા ંભ9ણય ે

હા ંર� અમે નવી નવી વાતો શી9ખય ે

 

હા ંર� અમે બાલમ�ંદરમા ંભ9ણય ે

હા ંર� અમે નવી નવી વાતો શી9ખય ે
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�તર મતંર જતંર, �ુ ં� ુ ં! ંએક મતંર 

તન ેચકલી બનાવી દ;, તન ેચકલી બનાવી દ; 
 

mુઓ આ ટોપલી છે ખાલી (૨) 

તેમા ંપર� આવે મતવાલી (૨) 

માર� ટોપલીમા ં�jુ, તેમા ંપર�ને બેસાbુ ં

તે4ુ ંસસZુ ંબનાવી દ;, તે4ુ ંસસZુ ંબનાવી દ; 

�તર મતંર જતંર 
 

mુઓ આ ગqંફાની રમત (૨) 

રમતમા ંછે મોટ� ગUમત (૨) 

પહ�લા રા� આવ ેછે, પછ� રાણી આવે છે 

તેન ેrલુામ બનાવી દ;, તેન ેrલુામ બનાવી દ; 
 

�તર મતંર જતંરmુઓ આ નાનો છે �ઠ5Br ુ(૨) 

તે4ુ ંનામ પાડsુ ંછે મT તો િપ5Br ુ

િપ5Br ુYબૂ દોડ� છે, -ચા પહાડ ?દૂ� છે 

એ4ુ ંલ�3 ુબનાવી દ;, એ4ુ ંલ�3 ુબનાવી દ; 

�તર મતંર જતંર 
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આકાશમા ંઊડવાની ક�વી મ�, 

ક�વી મ� ભાઈ ક�વી મ�, 

આકાશમા ંઊડવાની ક�વી મ�. 

આકાશમા ંતો મેદનીનો �ત છે, 

આકાશમા ંતો ભેEુનો સગંાથ છે, 

સગંાથે ઊડવાની ક�વી મ�, 

ક�વી મ� ભાઈ ક�વી મ�, 

આકાશમા ંઊડવાની ક�વી મ�. 

આકાશમાથંી bબૂક� મારવાની, 

આકાશમા ંતો તરતા શીખવા4ુ,ં 

તરતા શીખવાની ક�વી મ�, 

ક�વી મ� ભાઈ ક�વી મ�, 

આકાશમા ંઊડવાની ક�વી મ�. 

આકાશમા ંતો -ચે -ચે ઊડ�એ, 

-ચે ઊડ�ને તાકાત માપીએ, 

તાકાત માપવાની ક�વી મ�, 

ક�વી મ� ભાઈ ક�વી મ�, 

આકાશમા ંઊડવાની ક�વી મ�. 

િનબnળ k હોય તે ભલે રહ� નીચે, 

બાtડા આજ તમ ેપાખંો પટપટાવો, 

પાખંો પટપટાવવાની ક�વી મ�, 

ક�વી મ� ભાઈ ક�વી મ�, 

આકાશમા ંઊડવાની ક�વી મ�. 

-  ભરત ચૌહાણ (ઓ-કાNહા) 
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આવડા અમથા વાદંરાભાઈન ે

િસનેમાનો શોખ (૨) 

ધોતી પહ�ર� ઝuભો પહ�યv (૨) 

ટોપી lકૂ� આમ, ટોપી lકૂ� આમ 

આવડા અમથા... 

લાકડ� લીધી ચwમા પહ�યાn (૨) 

ચાલી નીકxયા આમ,ચાલી નીકxયા આમ 

આવડા અમથા... 

પહ�લા નબંરની �ટ�કટ કપાવી (૨) 

જોવા બેઠા આમ, જોવા બેઠા આમ 

આવડા અમથા... 

િસનેમામા ંતો ધડાકો થયો (૨) 

ગભરાઈ ગયા આમ, ગભરાઈ ગયા આમ 

આવડા અમથા... 

ચપંલ ફyQા, ચwમા ફyQા (૨) 

ટોપી ફyક�આમ, ટોપી ફyક� આમ 

આવડા અમથા...  
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અNયોz{ત 

 

-ટ કહ�ઃ આ સભામા,ંવાકંા ં�ગવાળા ં1 ૂડંા; 

1તૂળમા ંપIીઓ ન ેપ|ઓુ અપાર છે; 

 

બગલાની ડોક વાકં�, પોપટની ચાચં વાકં�; 

?તૂરાની ] ૂછંડ�નો વાકંો િવcતાર છે. 
 

વારણની L ૂઢં વાકં�, વાઘના છે નખ વાકંા; 

ભTસને તો િશર વાકંા,ં િશ5ગડાનંો ભાર છે. 
 

સાભંળ� િશયાળ બોR@ુ,ં દાખે દલપતરામ; 

“અNય4ુ ંતો એક વા?ું,ં આપના ંઅઢાર છે.” 
 

- દલપતરામ 
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ના4ુ ંક3તૂર 
 

એક ક3તૂર ના4ુ ં

બ�ુ ગમે ઊડવા4ુ ં

ઊડsુ ંછા4ુમંા4ુ ં

તો ક3તૂરના કાકા બોRયા : }K ૂ }K ૂ }K ૂ  

કહ� ક3તૂર : ગા; 

ડાળે ~લવા �; 

તળાવમા ંજઇ Nહા; 

તો ક3તૂરના પSપા બોRયા : }K ૂ }K ૂ }K ૂ  

ક3તૂર તો રોV ુ ં

XL ુઆ�@ ુમો`ંુ 

મUમી સામ ેજોV ુ ં

તો ક3તૂરની મUમી બોલી : }K ૂ }K ૂ }K ૂ  

 

રમેશ પાર�ખ  
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એક �ઢ5ગલી સોહાણી લટકા-મટકા કરતી �ય (૨) 
 

કાને ?ંુડળ પહ�ર�ન,ે નાક� નથણી પહ�ર�ન ે

લટકા-મટકા કરતી �ય (૨)  
 

હાથે કંગન પહ�ર�ન,ે પગે ઝાઝંર પહ�ર�ને 

લટકા-મટકા કરતી �ય (૨)  
 

પગે સTડલ પહ�ર�ન,ે ખભે પસn ભેરવીન ે

લટકા-મટકા કરતી �ય (૨)  
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એક 9બલાડ� �ડ� 
 

તણેે પહ�ર� સાડ� 
 

સાડ� પહ�ર� ફરવા ગઈ 

તળાવમા ંતે તરવા ગઈ 

 

તળાવમા ંતો મગર 

9બRલીને આ�યા ચ�ર 

 

સાડ�નો છેડો �ટ� ગયો 

મગરના મોઢામા ંઆવી ગયો 

મગર 9બRલીન ેખાઈ ગયો 
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એક હતો   ;દર 

કોટ  પહ�યv  Lુદંર 

 

હાથમા ં લીધી સોટ� 

વાતો  કરતો મોટ� 
 

જો  બ4ુ ં �ુ ં અ��ધાન 

કદ�  પડ�  ન  અ�ની તાણ 

 

;દર  સેના Kમૂતી �ય 

ચોક�  પહ�રો  કરતી �ય 

 

કોઠા રોટલા ચરતી �ય 

લોકો  સૌ વહyચી ખાય 
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એકડ�  એક  પાપડ  શેક 

બગડ�  બ ે  ચોપડ�   લ ે

 

hગડ� hણ   વેઢા   ગણ 

ચોગડ�  ચાર  બડેો  પાર 

 

પાચંડ� પાચં કિવતા વાચં 

છગડ� છ  ન શીખે તે  ઢ 

 

સાતડ� સાત સાભંળો વાત 

આઠડ� આઠ  લખજો પાઠ 

 

નવડ� નવ લડશો  નવ 

એકડ� મ�ડ� દશ  હવે બસ 
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એકડો સાવ સળેખડો ન ેબગડો ડ�લે તગડો, 

બ�ેં બ�થબં�થા કરતા મોટો ઝઘડો. 
 

તગડો તાળ� પાડ� ને નાચે તા તા થ,ૈ 

ચોગડાની ઢ�લી ચ�� સરરર ઊતર� ગઈ. 
 

પાચંડો પTડા ખાતો એની છગડો તાણે ચોટ�, 

સાતડો છાનો માનો એની લઈ ગયો લગંોટ�. 
 

આઠડાને ધ�ો માર� નવડો કહ�તો ખસ, 

એકડ� મ�ડ� દસ વાBયા, �યા ંઆવી c?લૂ ની બસ. 
 

રમેશ પાર�ખ 
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એન ઘને, દ�વા ઘને 

ડાહ�નો ઘોડો 

ખડ ખાતો  

પાણી પીતો 

રમતો જમતો, �ટ�ો છે 

 

હાથમા ંલાકડ�, કમળ કાકડ� 

ભાગો ભાગો, ઘોડો ચાRયો 

દોડો દોડો, ના પકડશો 

ડાહ�નો ઘોડો 

રમતો જમતો, �ટ�ો છે 
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કાળ� ધોળ� રાતી ગાય 

પીએ પાણી ચરવા �ય 

ચાર પગ ને Xચળ ચાર 

વાછંરડા પર હ�ત અપાર 

 

પાછળ ]ુછંડા પર છે વાળ 

તેથી કર� શર�ર સભંાળ 

કાન િશ5ગ,બે મોટ� Xખ 

] ૂછંડાથી ઊડાડ� માખ 

 

નરમ Eુવાટં� 9લcLુ ં�ગ 

ગેલ કર� વાછંરડા સગં 

jુધ તે4ુ ંધોtં દ�ખાય 

સાકર નાખી હ�શે ખાય 

 

દહ� માખણ ઘી તનેા થાય 

તેથી બ�ુ ઉપયોઅગી થાય. 
 

-ધીરજ 
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એક હતો બગલો 

નામ એ4ુ ંભગલો, 

તાળ� Rયો, ભ,ૈ તાળ� Rયો! 

કાળો કાળો ડગલો, 

ડગલો પહ�ર� બગલો, 

તાળ� Rયો, ભ,ૈ તાળ� Rયો! 

બગલો બNયો વક�લ, 

ક�ડ� બોલી: �ુ ંઅસીલ! 

તાળ� Rયો, ભ,ૈ તાળ� Rયો! 

હાથી સામ ેકરો ક�સ, 

ખTdયા એણે મારા ક�શ 

તાળ� Rયો, ભ,ૈ તાળ� Rયો! 

બગલો કહ� :રડ નહ�, 

હાથીડાથી ડર નહ�, 

તાળ� Rયો, ભ,ૈ તાળ� Rયો! 

બદંા વક�લ હ�રો છે, 

હાથીડો તો ઝીરો છે, 

તાળ� Rયો, ભ,ૈ તાળ� Rયો! 

પોલીસને બોલાiુ ં! ં

kલમા ં]રુાiુ ં! ં

તાળ� Rયો, ભ,ૈ તાળ� Rયો! 

બોલો વાત એવી થી, 

પછ� જોવા kવી થઈ, 

તાળ� Rયો, ભ,ૈ તાળ� Rયો! 



 
��� ��. ����  (!-к�#��) Page 24 

વાત Lણુી rcુસે થયો, 

હાથી બગલા કને ગયો, 

તાળ� Rયો, ભ,ૈ તાળ� Rયો! 

L ૂઢંથી -ચે પહોચાડયો, 

ધડમ દઈને પછાડ�ો, 

તાળ� Rયો, ભ,ૈ તાળ� Rયો! 

બગલો બોRયો : બાપર�! 

ખાધી મT V ૂથાપ ર�! 

તાળ� Rયો, ભ,ૈ તાળ� Rયો! 

ક�ડ�, ક�ડ� માEંુ માન, 

કર� લે V ુ ંસમાધાન, 

તાળ� Rયો, ભ,ૈ તાળ� Rયો! 

એકડા પછ� બગડો, 

હાથીડો છે તગડો, 

તાળ� Rયો, ભ,ૈ તાળ� Rયો! 

બળ�યા સામે પડ�એ નહ�, 

ખાલી ખોટા લડ�એ નહ�, 

તાળ� Rયો, ભ,ૈ તાળ� Rયો! 

હાથી ભૈ ના ંજોઈ Eુપ, 

ક�ડ� ભાગી rપુPપુ, 

તાળ� Rયો, ભ,ૈ તાળ� Rયો! 

] ૂઠં� ભાBયો બગલો 

ફyક� દઈ ને ડગલો, 

તાળ� Rયો, ભ,ૈ તાળ� Rયો!    

 

-રમેશ િhવેદ� 
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કોઇ પાળે ?રૂ?�ૂર@ુ ંતો કોઇ પાળે ગાય 

ભાઇ, ભાઇ, ભાઇ મT તો �Bગો પાળેલ છે 
 

�Bગામાથંી બને ક3તૂર 

�Bગામાથંી ચ�ો 

�Bગામાથંી બનતો જોકર 

એને માથે ટ�ો 
 

દોર� બાધંી ઉડાડ�એ તો અ^ધર અ^ધર �ય 

ભાઇ, ભાઇ, ભાઇ મT તો �Bગો પાળેલ છે 
 

પ]ડૂા પર �Bગો બા\ં ુ ં

તો વાmુ ંથઇ �ય 

પૈડા પર જોbુ ંતો 

માર� સાઇકલ c?ટૂર થાય 
 

9ખcસામા ંl?ંુૂ તો છાનોમાનો બેસી �ય 

ભાઇ, ભાઇ, ભાઇ મT તો �Bગો પાળેલ છે 

 

રમેશ પાર�ખ  
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કોઇ ભણવાન ેઆવજો!! 

મT તો ખોલી છે, સ�સગં શાળા ર�, 

કોઇ ભણવાન ેઆવજો. 

સમmુ ચVરુને શાણા ર�, 

કોઇ ભણવાન ેઆવજો. 

એકડો \ુટંો તમે રામ નામનો, 

બગડો બળભ� બાળા ર�, 

કોઇ ભણવાન ેઆવજો. 

તગડો Kુટંો તમ ેhી1વુન રાયનો, 

ચોગડો શકંર ભોળો ર� 

કોઇ ભણવાન ેઆવજો. 

પાચડો શકંર ભોળો ર�, 

છ�� ચV1ુુnજ શાણા ર�, 

કોઇ ભણવાન ેઆવજો. 

સાતડો Kુટંો તમ ેસદreુ દ�વનો, 

આઠડો ?ૃ�ણq કાળા ર�, 

કોઇ ભણવાન ેઆવજો. 

નવડો Kુટંો તમે સતસગં ભગવાનનો ર� 

દશમ ે�દગપાળા ર�, 

કોઇ ભણવાન ેઆવજો. 
 

કિવ-અ�ાત 
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કોણ હલાવે લ�બડ� ન ેકોણ Dલાવે પીપળ� 

ભાઇની બેની લાડક�ન ેભઇલો Dલાવ ેડાળખી… 

લ�બડ�ની આજ ડાળ Dલાવે, લ�બોળ� ઝોલા ખાય, 

હ�ચકો નાનો બેનનો એવો, આમ Dલ�યો �ય, 

લ�Zડુ� લ�બડ� હ�ઠ�, બનેીબા �હ5ચક� હ�ચ…ે…….કોણ… 

એ પખંીડા, પખંીડા, ઓરા આવો એ પખંીડા, 

બેની માર� હ�ચક� હ�ચ,ે ડાળ�ઓ V ુ ંDલાવ, 

પખંીડા ડાળ�એ બેસો, પોપટq �મેથી હ�ચો……કોણ… 

આજ હ�ચોbુ બનેડ�, તારા હ�ત કfા ના �ય, 

મીઠડો વા@ ુઆજ બેની તારા હ�ચક� બેસી �ય 

કોયલ ને મોરલા બોલ,ે બનેી નો હ�ચકો ડોલ…ે.. 

કોણ હલાવે લ�બડ� ન ેકોણ Dલાવે પીપળ� 

ભાઇની બેની લાડક�ન ેભઇલો Dલાવ ે… બનેડ� mુલે …ભઇલો Dલાવે ડાળખી. 
           

– અિવનાશ �યાસ  
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કોયલ ?ૂ ?ૂ ગાય, મન ેગાવા4ુ ંમન થાય 

ગાવા4ુ ં�ુ ંશe કEંુ �યા,ં પSપા મારા ખી�ય 

કોયલ ?ૂ ?ૂ ગાય 
 

ચકલી ચણ ચણ ખાય, મન ેખાવા4ુ ંમન થાય 

ખાવા4ુ ં�ુ ંશe કEંુ �યા,ં મUમી માર� ખી�ય  

કોયલ ?ૂ ?ૂ ગાય 
 

ઉડV ુ ંપત9ંગ@ુ ંજોઈ, મન ેઉડવા4ુ ંમન મન 

ઉડવા4ુ ં�ુ ંશe કEંુ �યા,ં નીચે પડ� જવાય 

કોયલ ?ૂ ?ૂ ગાય 
 

પથાર�એ Lતુા ં, મન ેકઈ કઈ િવચાર થાય 

Lવુા4ુ ં�ુ ંશe કEંુ �યા,ં સપને સર� જવાય 

કોયલ ?ૂ ?ૂ ગાય 
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9ખલ9ખલાટ કરતા ંકલબલાટ કરતા ં

નાનરેા બાળ અમે સૌન ેગમતા ં
 

9ખલ9ખલાટ કરતા ંકલબલાટ કરતા ં
 

બોલ બોલ કરતા ંદોડ� દોડ� રમતા ં

નાનરેા બાળ અમે સૌન ેગમતા ં
 

9ખલ9ખલાટ કરતા ંકલબલાટ કરતા ં
 

lખુડા ંમલકાવતા ંસૌને હસાવતા ં

નાનરેા બાળ અમે સૌન ેગમતા ં
 

9ખલ9ખલાટ કરતા ંકલબલાટ કરતા ં
 

થનગન નાચતા ંઆનદં� રાચતા ં

નાનરેા બાળ અમે સૌન ેગમતા ં
 

9ખલ9ખલાટ કરતા ંકલબલાટ કરતા ં
 

િનશાળે �તા ંગીત નવા ગાતા ં

નાનરેા બાળ અમે સૌન ેગમતા ં
 

9ખલ9ખલાટ કરતા ંકલબલાટ કરતા ં
 

નાનરેા બાળ અમે સૌન ેગમતા ં

નાનરેા બાળ અમે સૌન ેગમતા ં
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ગણપિતદાદા મો�રયા 

ઘીમા ંલાbુ ચો9ળયા 

ગણપિતદાદા મો�રયા 

ઘીમા ંલાbુ ચો9ળયા 

ગણપિતદાદા લાbુ જમે 

એકવીસ  લાbુ પટેમા ંરમે 

 

;દર ઉપર સવાર� કર� 

મલક આખામા ંફરતા ફર� 

;દર ઉપર સવાર� કર� 

મલક આખામા ંફરતા ફર� 

ગણપિતદાદા મો�રયા 

ઘીમા ંલાbુ ચો9ળયા 

ગણપિતદાદા મો�રયા 

ઘીમા ંલાbુ ચો9ળયા 
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ગરબ�ડયો કોરાવો 

ગરબે �ળ�ડા ંમલેાવો ર� 

�ુ ંને પનોતી માર� 

માર� અમીબહ�ન છે બેની જો 
 

બેનબા ચાRયા સાસર� 

એને ટ�લી કરો લલાટ જો 

આછ� ટ�લી ઝગેમગે ને 

માર� ટોડલે ટ�કૂ� મોર જો 
 

મોર વધા�યા મોતીડ� ને 

�ઢોણી મZે ુ ંરળતી જો 

રળતી હોય તો રળવા દ�જો 

ને તલે4ુ ંટ�પ ંપડવા દ�જો 
 

ગરબ�ડયો કોરાવો 

ગરબે �ળ�ડા ંમલેાવો ર� 

�ુ ંને પનોતી માર� 

માર� બPભુાઈ છે વીરા જો 
 

ભાઈ બઠેા જમવા 

ભો�ઈએ ઓઢ�ા ચીર જો 

ચીર ઉપર Pુદંડ� ન ે

ચોખ9લયાળ� ભાત જો 

ભાત ેભાત ેભડકલા ંને 

વલે ધbકૂ� �ય જો 
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વલેમા ંબેઠો વા9ણયો કંઈ  

કાગળ લખતો �ય જો 

કાગળમા ંબે ]તૂ9ળ@ુ ંત ે

હસતી રમતી �ય જો 
 

હસતી હોય તો હસવા દ�જો 

ને તલે4ુ ંટ�]ુ ંપડવા  દ�જો 

વાકંાનેરનો વા9ણયો કંઈ 

શેર કં?ુ તોળે જો 

શેર કં?ુ તોળે �યાર�  

અdછેર હ�ગોળ ઢોળે જો 
 

અdછેર હ�ગોળ ઢોળ�ને 

માના ંગરબા ગાય જો 

ગાતો હોય તો ગાવા દ�જો 

ને તલે4ુ ંટ�]ુ ંપડવા દ�જો 

k તલે ]રૂાવે એને ત9ેલયો દ�કરો આવે ન ે

k ઘી ]રૂાવે એન ેઘીયો દ�કરો આવે !! 
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ઘડ�યાળ માEંુ ના4ુ,ં તે ચાલે છા4ુ ંમા4ુ ં

એ તો ક�વી નવાઈ kવી વાત છે 

એ તો ક�વી નવાઈ kવી વાત છે 
 

એને નથી પાખં, પણ ચાલે ફટફટ 

એ તો ક�વી નવાઈ kવી વાત છે 

એ તો ક�વી નવાઈ kવી વાત છે 
 

ખાવા4ુ ંન�હ માગે, પણ ચાવી આપે ચાલે 

એ તો ક�વી નવાઈ kવી વાત છે 

એ તો ક�વી નવાઈ kવી વાત છે 
 

�ધાર� અજવાળે, સૌના વખતને સભંાળે 

એ તો ક�વી નવાઈ kવી વાત છે 

એ તો ક�વી નવાઈ kવી વાત છે 
 

�દવસ રાતે ચાલે, પણ થાક ન�હ લાગે 

એ તો ક�વી નવાઈ kવી વાત છે 

એ તો ક�વી નવાઈ kવી વાત છે 
 

ટક ટક કરVુ ંબોલે, જરા ય ન�હ થોભ ે

એ તો ક�વી નવાઈ kવી વાત છે 

એ તો ક�વી નવાઈ kવી વાત છે 
 

ઘડ�યાળ માEંુ ના4ુ,ં તે ચાલે છા4ુ ંમા4ુ ં

એ તો ક�વી નવાઈ kવી વાત છે  

એ તો ક�વી નવાઈ kવી વાત છે 
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ઘેરFયા સૌ ચાલો હોળ� આવી ર� 

મcતીમા ંસૌ મહાલો હોળ� આવી ર� 
 

ઘેરFયા સૌ ચાલો હોળ� આવી ર� 

મcતીમા ંસૌ મહાલો હોળ� આવી ર� 
 

ફાગણ આયો રંગ ભર�ને 

ચાદં ]નૂમનો ચમQો 

ઢો9લડાનો ઢોલ ઘેરો 

ઢમઢમ ઢમઢમ ઢમQો 
 

ગીતો ગાઓ નાચો હોળ� આવી ર� 

મcતીમા ંસૌ મહાલો હોળ� આવી ર� 
 

ઘેરFયા સૌ ચાલો હોળ� આવી ર� 

મcતીમા ંસૌ મહાલો હોળ� આવી ર� 
 

ખmૂર ટોપરા ંધાણી દાળ�યા 

ખાતા ં સૌની સગં ે

અબીલ rલુાલ ઉડાળ� રંB@ુ ં

આભ નવ નવ રંગે 
 

રંગે રમવા ચાલો હોળ� આવી ર� 

મcતીમા ંસૌ મહાલો હોળ� આવી ર� 
 

ઘેરFયા સૌ ચાલો  હોળ� આવી ર� 

મcતીમા ંસૌ મહાલો હોળ� આવી ર� 
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ઘોઘા ઘોઘા ઘોઘ સલામ 

નાથીબાઈના વીર સલામ 

 

પહ�ર� પટોળા ંઓઢ� ચીર 

છોડ� બjૂંક ભાલા તીર 

 

ગોદ�ડયાને ગોળ� વાગી 

�ય ગોદ�ડયો નાઠો 
 

ટોકર�નો ટમકાર, Kઘૂર�નો ઘમકાર 

આગલો ચોક�દાર, પાછલો બjૂંકદાર 

 

અડ� કડ� સોનાની કડ� 

બામણ બેઠો ડ�લી પડ� 
 

ડ�લીમા ં તો ડોલાડોલ 

માહં� વાગે �ંગી ઢોલ 

 

�ંગી ઢોલના Xકડા 

સો ઘોડા વાકંડા 
 

એક ઘોડો ઓછો 

પાઘ�ડયો પોચો 
 

પાઘડ� ગઈ ઊડ� 

ઘોડો ગયો 3ડૂ� 
 
*   *   *   *   *   * 
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ઘોઘા ઘોઘા ઘોઘ સલામ 

નાથીબાઈના વીર સલામ 

 

તાવડ�મા ંટ�ટો 

qવે તમારો બેટો 

તાવડ�મા ંઠ�કર� 

qવે તમાર� દ�કર� 
  

દ�કર� દ�કર� �દવાળ� 

ટકાની ઘાઘર� સીવાડ� 

ટકો lQૂો ટોડલે 

જમાઈ આ�યો ઓટલ ે

લે જમાઈડા લેતો � 

ઢ�કા પા`ંુ ખાતો � 

 

તલે દ�, \પૂ દ�, બાવાને બદામ દ� 

તેરા બdચા qતા ર� 
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ઘોડાગાડ� ર�Iા, ર�Iામા ંબેઠા બાળકો 

ઓ વહાલા બાળકો, તમ ેિનશાળ વહ�લા આવજો 
 

િનશાળ તો jૂર છે ભણવાની જeર છે 

એકડો તો આવડ� છે પણ બગડાની જeર છે 
 

ઓ વહાલા, એકડો તો આવડ� છે પણ બગડાની જeર છે 

ઓ વહાલા, બગડો તો આવડ� છે પણ તગડાની જeર છે 

ઓ વહાલા, તગડો તો આવડ� છે પણ ચોગડાની જeર છે 

ઓ વહાલા, ચોગડો તો આવડ� છે પણ પાચંડાની જeર છે 

ઓ વહાલા, પાચંડો તો આવડ� છે પણ છગડાની જeર છે 

ઓ વહાલા, છગડો તો આવડ� છે પણ સાતડાની જeર છે 

ઓ વહાલા, સાતડો તો આવડ� છે પણ આઠડાની જeર છે 

ઓ વહાલા, આઠડો તો આવડ� છે પણ નવડાની જeર છે 

ઓ વહાલા, નવડો તો આવડ� છે પણ દસડાની જeર છે 
 

ઓ વહાલા બાળકો, તમ ેિનશાળ વહ�લા આવજો 
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ઘોડો Kઘૂ�રયાળો મારો ઘોડો Kઘૂ�રયાળો (૨) 

ઘાસ એ ખાય છે ન ેતાજો માજો થાય છે (૨) 

દોડાiુ ંતો દોડ� છે ને થોભાiુ ંતો થોભે છે (૨) 

એના ઉપર બેLુ ં�યાર� લાrુ ં�ુ ંl ૂછંાળો 

Kઘૂ�રયાળો (૨) 
 

ઘોડો Kઘૂ�રયાળો મારો ઘોડો Kઘૂ�રયાળો (૨) 

રંગે એ કાળો છે પણ �દલનો બ�ુ eપાળો છે (૨) 

ચા3કૂ4ુ ં|ુ ંકામ છે ને ચેતક એ4ુ ંનામ છે (૨) 

તડબડ તડબડ દોડ� �યાર� લાગે પાખંોવાળો 

Kઘૂ�રયાળો (૨) 
 

ઘોડો Kઘૂ�રયાળો મારો ઘોડો Kઘૂ�રયાળો (૨)  
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ચકલી અને ફરર ફરર 

એક ચકલી આવી ફરર 

બીq ચકલી આવી ફરર 

hીq કહ� : ચાલો, ચણીએ દાણા 
  

hીq ચકલી આવી ફરર 

ચોથી ચકલી આવી ફરર 

કહ� પાચંમી : ચાલો, ગાઇએ ગાણા ં
  

પછ� પાચંમી આવી ફરર 

પછ� છઠ� આવી ફરર 

કહ� સાતમી : બેસો, માર�એ ગપાટા 
  

પછ� આઠમી ઊડ� ફરર 

પછ� નવમી ઊડ� ફરર 

કહ� દસમી : બધા આવજો ... ટાટા 
 

 રમેશ પાર�ખ  
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ચકલી બોલે ચ� ચ� 

ટ�]ુ ંપાણી પી પી 
 

કાગડો બોલે કા ંકા ં

મોટ� સાદ� ગા ગા 
 

કોયલ બોલે ? ૂ? ૂ

હોલો બોલે K ૂK ૂ

 

?ુકડા ?ુકડા ?કૂડ� ?કૂ 

ગાડ� ચાલે �ક �ક 

 

બકર� બોલે બT બT 

આલો પાલો લે લે 
 

મીની મીની Uયા; Uયા; 

ઓર� આવ jૂધ પા; 

 

;દર મામા � � 

સામ ેઊભો �ુ ં! ં

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
��� ��. ����  (!-к�#��) Page 41 

�к%
�� �к%
�� '��% ���� �'	� 9	ш� к/ �1� 
 

ચક�બેન ચક�બેન  

માર� સાથ ેરમવા આવશો ક� ન�હ, આવશો ક� ન�હ  
 

બેસવાને ખાટલો, Lવુાને પાટલો 

ઓઢવાને પ�છા ંઆપીશ તન,ે આપીશ તને 

ચક�બેન ચક�બેન  
 

પહ�રવાન ેસાડ�, મોરપ�છાવંાળ� 

ઘUમ�રયો ઘાઘરો આપીશ તન,ે આપીશ તને 

ચક�બેન ચક�બેન  
 

ચક ચક અવાk ચ� ચ� કરk 

ચણવાન ેદાણા આપીશ તન,ે આપીશ તન ે

ચક�બેન ચક�બેન 
 

બા ન�હ લડશ,ે બા] ુન�હ લડશ ે

નાનો બાબો તને ઝાલશે ન�હ, ઝાલશે ન�હ 

ચક�બેન ચક�બેન 
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ચણ ચણ બગલી ચણાની દાળ 

ઠ�કો માયv _ુમકદાર 

શેર�એ શેર�એ ઝાખંા દ�વા 

આવ ર� કાગડા કઢ� પીવા 
 

મારામા ંકાકંર� Y ૂચંે છે 

મારામા ંકાકંર� Y ૂચંે છે 

 

ગણ ગણ ગાઠં�યા તલેની પળ� 

ઊઠ ર� લા9લયા ~પંડ� બળ� 

બળતી હોય તો બળવા દ� ને 

ઠરતી હોય તો ઠરવા દ� 

આવ ર� કાગડા કઢ� પીવા 
 

મારામા ંકાકંર� Y ૂચંે છે 

મારામા ંકાકંર� Y ૂચંે છે 

 
***** 
 

જમાલ ગોટો ધમ ધમ થાય 

આbુ અવtં mૂએ એની V ુબંડ� રંગાય 
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એક ચણો ખાડામા ંપડ�ો 

પ�થર વાBયો તથેી રડ�ો 

�તે XL ુYટૂ�ા ંસાવ 

ખાડામાથંી બN@ુ ંતળાવ 

  

ચણો તળાવમા ંપલળ� ગયો 

તેથી જબરો �ડો થયો 

ફરફરતી lછૂ ઉગી એક 

અને ચણાએ માર� ઠ�ક 

  

તાવ ચડાવે lછેૂ ચણો 

મલક મલક મલકાતો ઘણો 

પછ� કહ� ક� �ુ ંબળવાન 

�ંક માEંુ તો પડ� િવમાન 

વાઘ તો ;દર kવો છે 

િસ5હ છ�દંર kવો છે 

પહ�લવાન �ુ ંપાકો ! ં

હાથીડાનો કાકો ! ં

  

એવામંા ંએક ચકલી ચ� 

ફરફર કરતી આવી q 

રાq રાq ઘણી થઇ 

ચકલી ચણો ચણી ગઇ 

 

 રમેશ પાર�ખ  
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ચલ ર� ઘોડા ચલ ચલ ચલ, ચલ ર� ઘોડા ચલ ચલ ચલ 

 

ચલ ર� ઘોડા ચલ ચલ 

ચલ ર� ઘોડા ચલ ચલ ચલ, ચલ ર� ઘોડા ચલ ચલ ચલ 

 

�; માર� jૂર jૂર 

ચલ ર� ઘોડા ચલ ચલ ચલ, ચલ ર� ઘોડા ચલ ચલ ચલ 

 

ઝટઝટ ઝટઝટ ચાલk 

જલદ� જલદ� દોડk 

નદ� ઝરણા ં?દૂk 

 

ચલ ર� ભાઈ ચલ ર� ભાઈ, ચલ ર� ભાઈ ચલ ચલ 

 

ચલ ર� ઘોડા ચલ ચલ ચલ, ચલ ર� ઘોડા ચલ ચલ ચલ 

 

ફરર ફરર આવે હવા 

ઠંડ�  ઠંડ�  મીઠ� હવા 

cવાર� કરવાની મ� 

  

ચલ ર� ઘોડા ચલ ચલ ચલ, ચલ ર� ઘોડા ચલ ચલ ચલ 

 

�; માર� jૂર jૂર 

ચલ ર� ઘોડા ચલ ચલ ચલ, ચલ ર� ઘોડા ચલ ચલ ચલ 

 

ચલ ર� ઘોડા ચલ ચલ 

ચલ ર� ઘોડા ચલ ચલ ચલ, ચલ ર� ઘોડા ચલ ચલ ચલ 
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ચાલો િનશાળે જઈએ ચાલો િનશાળે, 

િનશાળમા ંતો મ�મ� ભાઈ મ�મ�. 
 

આવો માલવભાઈ ચાલો િનશાળે, 

આવો �ર��બને ચાલો િનશાળે, 

એ સૌ આ�યા એ ચાRયા. 

ચાલો િનશાળે જઈએ ચાલો િનશાળે, 

િનશાળમા ંતો મ�મ� ભાઈ મ�મ�. 
 

�ાથnનામા ંશાિંત મળે, 

બાલસભામા ંબોલવા મળે, 

એ સૌ શાતં એ બોRયા. 

ચાલો િનશાળે જઈએ ચાલો િનશાળે, 

િનશાળમા ંતો મ�મ� ભાઈ મ�મ�. 
 

ભણવાની તો આવે મ�, 

રમવાની તો આવે મ�, 

એ સૌ ભ�યા ંએ રUયા.ં 

ચાલો િનશાળે જઈએ ચાલો િનશાળે, 

િનશાળમા ંતો મ�મ� ભાઈ મ�મ�. 
 

ભરત ચૌહાણ (ઓ-કાNહા) 
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અમે ચાદંો Lરૂજ રમતા’ તા, રમતા ં રમતા ં કોડ�  જડ� 

કોડ�ના ં મે ચીભડા ંલીધા,ં ચીભડ� મન ે બી દ�ધા ં
 

બી બધા ં મે વાડમા ં નાMયા,ં વાડ� મન ે વેલો આSયો 

વલેો મT ગાયને નીયv, ગાય ે મન ેjૂધ આS@ુ ં
 

jૂધ મT મોરને પા@ુ,ં મોર� મને પી! ં આS@ુ ં

પ�! મT બાદશાહન ેઆS@ુ,ં બાદશાહ� મન ેઘોડો આSયો 
 

ઘોડો મT બાવ9ળય ે બાં̂ યો, બાવળે મન ે |ળૂ આપી 

|ળૂ મT ટ�બ ે ખોસી, ટ�બે મન ે માટ� આપી 
 

માટ� મT ?ંુભારન ે આપી, ?ંુભાર� મન ે ઘડો આSયો 

ઘડો મT ?વૂાન ે આSયો, ?વૂાએ મન ે પાણી આS@ુ ં
 

પાણી મT છોડન ે પા@ુ,ં છોડ� મન ે �લ આSયા ં

�લ મT ]�ૂર�ને  આSયા, ]�ૂર�એ મન ે�સાદ આSયો 
 

�સાદ મT બાન ે આSયો, બાએ મન ે લાડવો આSયો 

એ લાડવો �ુ ં ખાઈ Bયો, ન ે �ુ ં આવડો મોટો થઈ Bયો 
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આવો  પાર�વા, આવોને ચકલા ં

ચોકમા ંદાણા નાMયા છે 

 

આવો પોપટq, મેનાને લાવજો 

ચોકમા ંદાણા નાMયા છે 

 

આવોને કાબરબાઈ, કલબલ ન કરશો 

ચોકમા ંદાણા નાMયા છે 

 

બટં�  ને બાજરો, ચોખા ને બાવટો 

ચોકમા ંદાણા નાMયા છે 

 

ધોળ� છે �ર ન,ે ઘ; છે રાતડા 

ચોકમા ંદાણા નાMયા છે 

 

િનરાતં ે ખાજો, િનરાતંે Y ૂદંજો 

ચોકમા ંદાણા નાMયા છે 

 

9બRલી ન�હ આવે, ?ુ�ો ન�હ આવ ે

ચોકમા ંદાણા નાMયા છે 

 

ચણ ચણ ચણજો, ને ચ� ચ� કરજો 

ચોકમા ંદાણા નાMયા છે 
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ચોલી પહ�ર�ને �ુ ંતો િનશાળે ગઈ ‘તી (૨) 

ચોલી માર� ચલક ચલક થાય (૨) 

બેની મારો લટકો જરા જરા જો જો 
 

કંગન પહ�ર�ને �ુ ંતો િનશાળે ગઈ ‘તી (૨) 

કંગન મારા ખણણ ખણણ થાય (૨) 

બેની મારો લટકો જરા જરા જો જો 
 

નથણી પહ�ર�ન ે�ુ ંતો િનશાળે ગઈ ‘તી (૨) 

નથણી માર� ઝનન ઝનન થાય (૨) 

બેની મારો લટકો જરા જરા જો જો 
 

ઝાઝંર પહ�ર�ને �ુ ંતો િનશાળે ગઈ ‘તી (૨) 

ઝાઝંર માર� છણણ છણણ થાય (૨) 

બેની મારો લટકો જરા જરા જો જો 
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પાટા ઉપર ગાડ� 

દોડ� દોટો કાઢ�, 

વાકં�Pકૂ� ઊભી આડ�, 

!ક !ક !ક !ક. 
 

જગંલ આવ,ે ઝાડ� આવે, 

નદ� ઝરણાનંા ંનીર ?ુદાવે; 

કાળ� કાળ� ચીસો પાડ�, 

મોટા bુગંર ફાડ� - 

વાકં�Pકૂ� ઊભી આડ�, 

!ક !ક !ક !ક. 
 

lુબંઇ આવેમ, વડોદEંુ 

Lરુત આવ,ે ગોધEંુ; 

મUમાq lુબંઇ આવ,ે 

પSપાq ટપાલ લાવ;ે 

પાટા ઉપર ગાડ� … 

 

  – અિવનાશ �યાસ  
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છેટ� છેટ� ખોરડા ં

વdચ ે-ચા ઓરડા ં

ઓરડા ંન ેઓસર� 

eપાળ� eપાળ� આmુબાmુ �ળ� 

�ળ� પાસે ઝાડવા 

તડક� છાયો પાડવા 

ઓસર�થી હ�ઠા 

લોઢાના બે લાટા 

એ4ુ ંનામ પાટા 
   *   *    * 

zcથર છતા ંપણ ચાRયા �ય 

લાબંા લાબંા ચાRયા �ય 

આમ �ય તેમ �ય 

જiુ ંહોય તો ગામ �ય 

નદ� હોય તો ટપી �ય 

bુગંર હોય તો ઓળંગી �ય 

એના પર ગાડ� 

દોડ� દા' ડ� દા' ડ� 

આવે દોડતી કાળ� 

અરરરર માડ� 

ક�ટલી બધી �ડ� 

�ણ ે કોઠ� આડ� 

પૈડા ંઉપર પાડ� 

માથ ેમો`ંુ 1 ૂગંળ બોલ ે
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ભખ ભખ 

\મુાડો તો ધખ ધખ 

ચળક� કાચ ચક ચક 

ચાલી આવે સરરરર સટ 

     *    *     * 

આવીને �યા ંઊભી રહ� 

�યા ંમાણસોના ટોળે ... ટોળા ં

ચડ� ને ઉતર� ... ચડ� ને ઉતર� 

વળ� પાછો પાવો થાય 

ભખ �ક �ક થાય 

ગાડ� �યા ંતો ચાલી �ય 

ગાડ� �યા ંતો ચાલી �ય 

    *   *    * 

એ �ય એ �ય 

એ �ય એ �ય 

લા3ં ુલા3ં ુલગંર 

ને જગંલમા ંમગંલ 

ફરV ુ ંફરV ુ ંચાR@ુ ં�ય 

સાભંx@ુ ંતT બહ�ન 

એ4ુ ંનામ ��ન ! 
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આk મોજ મ�નો �દવસ 

આk તારો જNમ �દવસ 

 

તjુંરcત  રહો  Vજુ  તન 

ઢગલાબધં કમાઓ ધન 

આનદંમા ં રહો મન 

 

Yબૂ qવો  Lખુ  ભોગવો 

નામ કરો રોશન 

 

આk મોજ મ�નો �દવસ 

આk તારો જNમ �દવસ 
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ઝાડ નીચે બઠેા બPભુાઈ 

લઈને વાડક�મા ંમી_ું દહ� 
  

ઊડતા ંઊડતા ંઆ�યા કાગડાભાઈ 

ઝાડ ઉપર બેઠા ]રૂ� ખાવા ભાઈ 

  

બPભુાઈ ખાતા' તા લહ�રથી દહ� 

�યા ંતો ]રૂ� નીચે પડ� ગઈ 

  

બPભુાઈ ગભરાયા બ�ુ ભાઈ 

નાઠા એ તો વાડકો ફyક� દઈ 

  

કાગડાભાઈને તો મ� આવી ગઈ 

ખાઈ ગયા બ\ુ ંએ તો મી_ંુ દહ� 
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ડોશીમા ડોશીમા Qા ંચાRયા?ં 

છાણા ંવીણવા 
 

છાણામંાથંી |ુ ંજડsુ?ં 

eિપયો 
 

eિપયા4ુ ં|ુ ંલી\ુ?ં 

ગા�ંઠયા 
 

ખાય k ગા�ંઠયા ભાગં ેતેના ટા�ંટયા 

ઊભો ર�' k મારા િપટ�યા 
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�ઢ5ગલી તારા માડંવા રોSયા, ઢોલ વાગે ઢમઢમ 

લા9લયો મહરાજ લાડવા વાળે, શાક કર� છમછમ 

�ઢ5ગલી તારા માડંવા 
 

ચાખવા મીનીબેન બઠેા’તા , qભલડ� ચમચમ 

પમલો પલેો વાદંરો �કં�, િપ]ડૂા ંપમપમ 

�ઢ5ગલી તારા માડંવા 
 

mૂનાગઢથી �ન આવી છે, �નડ�ઓ eમ~મ 

દોડતા ંપહે�લા ંવલેડા ંઆવ,ે ઢોલ વાગે ઢમઢમ 

�ઢ5ગલી તારા માડંવા 
 

�ઢ5ગલીબાઈના પગમા ંઝાઝંર, Kઘૂર�ઓ ધમધમ 

નાકમા ંએન ેનથણી સોહ�, ક�વી ર� ચમચમ 

�ઢ5ગલી તારા માડંવા 
 

�ઢ5ગલીબાઈ તો સાસર� �શે, XLડુા ંટમટમ 

લાગશે ક�વા ઘરને શરે, Lનુા ર� સમસમ 

�ઢ5ગલી તારા માડંવા 
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ઢ�ગલી મT તો બનાવી મ�ની, ઢ�ગલી મT તો બનાવી મ�ની, 

તૈયાર એન ેહવે કરવાની, 
 

એ4ુ ંઝભZુ ંસીવડાવવા દરq પાસ ે�;, 

દરqભાઈ દરqભાઈ ઝભZુ ંસીવી દો, 

લાલ પીળા ઓઢણામા ંઆભલા જડ� દો, 
 

એના ઝાઝંર બનાવવા સોની પાસે �;, 

સોનીભાઈ સોનીભાઈ ઝાઝંર બનાવી દો, 

મોતીની માળા ને બગંડ� ઘડ� દો, 
 

એની મોજડ� સીવડાવવા મોચી પાસે �;, 

મોચીભાઈ મોચીભાઈ મોજડ� સીવી દો, 

લાલ લાલ મખમલની મોજડ� સીવી દો, 
 

એને Lુદંર બનાવવા મUમી પાસે �;, 

મUમી મUમી પાવડર લગાવી દો, 

Xખે Xજળ, ગાલે લાલી લગાવી દો, 
 

એનો ગજરો r ૂથંાવવા માળ� પાસે �;, 

માળ�દાદા માળ�દાદા ગજરો બનાવી દો, 

મોગરા rલુાબનો ગજરો બનાવી દો, 
 

એને હ�િશયાર બનાવવા બેન પાસ ે�;, 

બેન ઓ બેન એને લખતા ંિશખવાડ� દો,  

એક બે hણ ચાર ગણતા િશખવાડ� દો, 
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હાલા ંહાલા ંહાલા ંર� 

ઢ�ગલીને માર� હાલા ં

વાદળ4ુ ંતો પાર ુ ંબાં̂ @ ુ ં

ને તારાની હ�ચકા દોર� 

ચાદંામામા લાડ લડાવે 

પર� રાણી કર� લોર� 
  

હાલા ંહાલા ંહાલા ંર� 

ઢ�ગલીને માર� હાલા ં
 

Lઈૂ � ઓ માર� ઢ�ગલી બનેા 

રાત હવે પડવાની 

નાની નાની Xખો મીચી  

ન�દરડ� જો મ�ની 
 

હાલા ંહાલા ંહાલા ંર� 

ઢ�ગલીને માર� હાલા ં
 

ન�દરડ�એ પોઢ�ને તમે 

પવન પાખેં ઊડજો 

પખંીઓના મીઠા ંમીઠા ં 

ગીતો તમ ેLણૂજો 
 

હાલા ંહાલા ંહાલા ંર� 

ઢ�ગલીને માર� હાલા ં
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તને ચકલી બોલાવે 

તને પોપટ બોલાવે તને 

બોલાવે ?ુતEંુ કાtં 

ઓલી વાકં� ]છૂડ�વાtં 

ઓલી વાકં� ]છૂડ�વાtં 

 

નાના નાના ચાર ગZ�ુડયા ં

આવે છાના માના 

એક હVુ ં ધોtં 

બીmુ ંહV ુ ં કાtં 

hીmુ ં રંગે લાલ  

ને ચો�ુ ંધાબાવાtં 

 

તને ચકલી બોલાવે 

તને પોપટ બોલાવે તને 

બોલાવે ?ુતEંુ કાtં 

ઓલી વાકં� ]છૂડ�વાtં 

ઓલી વાકં� ]છૂડ�વાtં 

 

દડબડ દડબડ દોડ� આવે 

1લૂકાઓ4ુ ં ટોtં 

એક કહ� આ માEંુ 

બીજો કહ� આ માEંુ 

hીજો રમાડ� eપાtં  

ને સૌને �ુ પપંાtં 

 

તને ચકલી બોલાવે 

તને પોપટ બોલાવે તને 

બોલાવે ?ુતEંુ કાtં 

ઓલી વાકં� ]છૂડ�વાtં 

ઓલી વાકં� ]છૂડ�વાtં 
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તારા ધીમા ધીમા આવો 

તારા રમવાન ે આવો 
 

તારા eપા ગડે� લાવો 

તારા સભંાળ�ન ે આવો 
 

તારા ધીમા ધીમા આવો 

તારા ધીમા ધીમા આવો 
 

તારા એક તારા એક 

તારા એક� એક� આવો 
 

તારા છાના માના આવો 

તારા ધીમા ધીમા આવો 
 

તારા સામા સામા આવો 

તારા ચાદંાન ેલઈ આવો 
 

તારા ધીમા ધીમા આવો 

તારા રમવાન ે આવો 
 

તારા શીતળ વા@ ુલાવો 

તારા ધીમા ધીમા આવો 
 

તારા ધીમા ધીમા આવો 

તારા રમવાન ે આવો 
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થમ થમ થમ થUપો દ�તા ગરબે રિમયે 

થમ થમ થમ થUપો દ�તા ગરબે રિમયે 
 

નીચા વળ�ને તાળ� દઈએ 

થમ થમ થમ થUપો દ�તા ગરબે રિમયે 
 

ઘUમ�રયો ઘાઘરો ને ર�શમની ચોળ� 

ઘUમ�રયો ઘાઘરો ને ર�શમની ચોળ� 
 

ઓઢણી ઓઢ�ને અમે ગરબે રિમય ે

થમ થમ થમ થUપો દ�તા ગરબે રિમયે 
 

નાનકડા ં હાથમા ં નાનકડ� બગંડ� 

નાનકડા ં હાથમા ં નાનકડ� બગંડ� 
 

ઝાઝંર પહ�ર�ને તે અમે ગરબે રિમયે 

થમ થમ થમ થUપો દ�તા ગરબે રિમયે 
 

સોનાનો ગરબો ને eપલા �ઢોણી 

સોનાનો ગરબો ને eપલા �ઢોણી 
 

માથે lકૂ�ને અમે ગરબે રિમયે 

થમ થમ થમ થUપો દ�તા ગરબે રિમયે 
 

નીચા વળ�ને તાળ� દઈએ 

થમ થમ થમ થUપો દ�તા ગરબે રિમયે 
 

થમ થમ થમ થUપો દ�તા ગરબે રિમયે 

થમ થમ થમ થUપો દ�તા ગરબે રિમયે 
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દાદાનો ડગંોરો લીધો 

એનો તો મT ઘોડો ક�ધો 
 

ઘોડો ?દૂ� ઝમઝમ 

Kઘૂર� વાગે ઘમઘમ 

ધરતી �kુ ધમ ધમ 

 

ધમધમ ધરતી થાતી �ય 

મારો ઘોડો ?દૂતો �ય 

 

?દૂતા ં?દૂતા ંઆવે કોટ 

કોટ ?ૂદ�ન ેlકૂ� દોટ 

 

સ�ુના મનન ેમોહ� રfો 

એક ઝવરે� જોઈ રfો 
 

ઝવેર�એ તો હ�રો દ�ધો 

હ�રો મT રા�ને દ�ધો 
 

રા�એ ઉતાયv તાજ 

આS@ુ ંમને આYુ ંરાજ 

 

રાજ મT રFયતન ેદ�\ુ ં

મોજ કર� ખાKુ ંપી\ુ ં
 

- િh1વુનદાસ ગૌર�શકંર �યાસ 
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દ�કર�ના દ�શમા ંઆવજો હો દાદા, 

દ�કર�ના વેશ તમે જોજો હો દાદા…………દ�કર�ના દ�શમા ં
 

નાના હતા �યાર� Xગણામા ંરમતા,ં 

હFયાના હ�ચક� અમને ~લાવતા…ં……….દ�કર�ના દ�શમા ં
 

ઠ�સ વાગે ન ેઅમે પડ� ર� �તા,ં 

દોડ�ને તમ ેક�વા પાસ ેર� આવતા…ં………દ�કર�ના દ�શમા ં
 

�રસાઈને �યાર� અમે ચાRયા ર� �તા,ં 

પકડ�ને તમે અમન ેખોળામા ંબસેાડતા…ં..દ�કર�ના દ�શમા ં
 

તમાર� પાસે અમે નીતનiુ ંમાગંતા, 

ગમે �યાથંી તમે ઝટ લઈ આવતા…ં………દ�કર�ના દ�શમા ં
 

માગંણી અમાર� તમે ]રૂ� ર� કરતા,ં 

આનદંથી આપણે સૌ ~મી ર� ઊઠતા…ં…..દ�કર�ના દ�શમા ં
 

દ�કર�ના દ�શમા ંઆવજો હો દાદા, 

દ�કર�ના વેશ તમે જોજો હો દાદા…………દ�કર�ના દ�શમા ં
 

ભરત ચૌહાણ (ઓ-કાNહા) 
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દોડો ર� દોડો ભાઈ દોડો ર� દોડો 

દોડો ર� દોડો ભાઈ દોડો ર� દોડો 
  

\ળૂ ઉપર ભગેા મળ� દોડો ર� દોડો 
 

નાચો ર� નાચો ભાઈ નાચો ર� નાચો 

તાતા તાતા થૈ થૈ નાચો ર� નાચો 
 

હસો ર� હસો ભાઈ હસો ર� હસો 

હા હા હ� હ� હસો ર� હસો 
  

દોડો ર� દોડો ભાઈ દોડો ર� દોડો 

બેસો ર� બેસો ભાઈ બેસો ર� બેસો 
  

જમો ર� જમો ભાઈ જમો ર� જમો 

�ીખડં ]રૂ� ને પાતરા જમો ર� જમો 
  

ગાઓ ર� ગાઓ ભાઈ ગાઓ ર� ગાઓ 

 

રKપુિત રાઘવ રા� રામ 

પિતતપાવન સીતા રામ 

 

-ઘો ર� -ઘો ભાઈ -ઘો ર� -ઘો... 
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પરો�ઢયે પખંી �ગીન ે ગાતા ં મીઠા ં તારા ં ગાન 

પરો�ઢય ે મ�ંદર મzcજદમા ં ધરતા ં લોકો તાEંુ ^યાન 

 

Vુ ંધરતીમા ંV ુ ં છે નભમા ંસાગર મહ� વસ ે છે Vુ ં

ચાદંા Lરૂજમાયં ે Vુ ં છે �લો મહ� હસ ે છે Vુ ં
 

હરતા ંફરતા ં ક� ન�દરમા ં રાત ે �દવસે સાજં સવાર 

તારો અમન ે સાથ સદાય ે Vુ ં છે સૌનો રIણહાર 

 

દ�વ બનાવી  jુિનયા છે તT તારો છે સૌન ે આધાર 

Vુ ં છે સૌનો સૌ તારા ં છે નમીએ Vજુને વારંવાર 

 

– cનહેરzwમ 
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?ચૂ કરતા ંચાRયા ં�ય 

નાના નાના સિૈનક 

કદમ િમલાવી બઢતા �ય 

નાના નાના સિૈનક 

 

કદમ િમલાવી બોલતા ં�ય 

જય �હNદ જય �હNદ 

?ચૂ કરતા ંચાRયા ં�ય 

નાના નાના સિૈનક 

 

ટ�Nક સૌથી આગળ ચાલ ે

ઢમઢમ બેNડ વાગ ે

લે�ટ રાઈટ લે�ટ રાઈટ લે�ટ 

લે�ટ રાઈટ કરતા ં�ય 

નાના નાના સિૈનક 

 

?ચૂ કરતા ંચાRયા ં�ય 

નાના નાના સિૈનક 

�મતાવાળ� ક�પ પહ�ર� 

ટોપા 3ટૂ મો� પહ�ર� 

ગીતો ગાતા ંચાRયા �ય 

નાના નાના સિૈનક 

 

?ચૂ કરતા ંચાRયા ં�ય 

નાના નાના સિૈનક 

ખાડા ટ�કરા ં?દૂનારા 



 
��� ��. ����  (!-к�#��) Page 66 

�હUમતથી આગળ વધનારા 

જગંલ પહાડો ભમતા �ય 

નાના નાના સિૈનક 

 

?ચૂ કરતા ંચાRયા ં�ય 

નાના નાના સિૈનક 

કદમ િમલાવી બઢતા �ય 

નાના નાના સિૈનક 

 

કદમ િમલાવી બોલતા ં�ય 

જય �હNદ જય �હNદ 

?ચૂ કરતા ંચાRયા ં�ય 

નાના નાના સિૈનક 
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ટ�કટ�ક ટ�કટ�ક ચાલે સસલા ં

�હાલા ં�હાલા ંલાગે એ તો નાના સસલા ં
   

?ણૂા ંતરણા ંખાતા ંર� 

દોડ� દોડ�  �તા ંર� 

ડગમગ ડગમગ જોતા ંર� ક�વા ંસસલા ં

�હાલા ં�હાલા ંલાગે એ તો નાના સસલા ં
 

ટ�કટ�ક ટ�કટ�ક ચાલે સસલા ં

�હાલા ં�હાલા ંલાગે એ તો નાના સસલા ં
 

ર�શમ kવા Lુવંાળા 

ગોરા ગોરા eપાળા  

ધીમ ે?દૂકા ંમાર� ર� નાના સસલા ં

�હાલા ં�હાલા ંલાગે એ તો નાના સસલા ં
 

ટ�કટ�ક ટ�કટ�ક ચાલે સસલા ં

�હાલા ં�હાલા ંલાગે એ તો નાના સસલા ં
  

ધ�ગામcતી કરતા ંર� 

બાથબંાથી કરતા ંર� 

રUમત ગUમત કરતા ંર� નાના સસલા ં

�હાલા ં�હાલા ંલાગે એ તો નાના સસલા ં
 

ટ�કટ�ક ટ�કટ�ક ચાલે સસલા ં

�હાલા ં�હાલા ંલાગે એ તો નાના સસલા ં
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નાની માર� Xખ 

એ જોતી કાકં કાકં 

એ તે ક�વી અજબ kવી વાત છે 

 

નાના મારા કાન 

એ સાભંળે મીઠા ગાન 

એ તે ક�વી અજબ kવી વાત છે 

 

નાક માEંુ ના4ુ ં

એ Lુઘં ે�લ મ�4ુ ં

એ તે ક�વી અજબ kવી વાત છે 

 

નાની માર� qભ 

એ માણે પીપરમીNટ 

એ તે ક�વી અજબ kવી વાત છે 

 

નાના મારા હાથ 

એ તાળ� પાડ� સાથ 

એ તે ક�વી અજબ kવી વાત છે 

 

નાના મારા પગ 

એ જલદ� ભર� ડગ 

એ તે ક�વી અજબ kવી વાત છે 
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નામ માEંુ છે Yશુી, Yશુી Yશુી �ુ ંબોZુ ં

એક બે hણ વjંુ તો, બા દાદાન ેલાગ ેવાહZુ ં

વન `ુ �ી ક�ુ ંતો,મUમી પSપાને હસતા ભાtં 

Yશુી Yશુી �ુ ંબોZુ ં

બા દાદા કહ� વારતા, િશયાળ કાગડો ]રુ� 

મોમ કહ� હોRડ માય હ�Nડ નહ� તો પડશે 1લૂી 

રમતા ંરમતા ં-Kુ,ંઊઘમા ંહLુ ંથોbુ ંથોbુ ં

Yશુી Yશુી �ુ ંબોZુ ં

બા બનાવ ેમારા માટ� રોજ રોટલી શાક 

મોમ ડ�ડ� સાથે ભાવે lજુને Sયારા િપ�ઝા ન ેકોક 

ખાઉ થોbુ ંબગાbુ ંઝાD,ંતોય વહાલ કર� Eુપાtં 

Yશુી Yશુી �ુ ંબોZુ ં

બા કહ� �ોક પહ�ર� ,Vુ ંમ�ની ઢ�ગલી kવી લાrુ ં

શોટn ટ� ~શટn પહ�ર�, મUમી સાથ ેહાઈ ફાઈ મા ંભાrુ ં

રોજ રોજ નાવલી વાV ુ,ં હસતી રમતી મા ુ ં

Yશુી Yશુી �ુ ંબોZુ ં

બા ગવડાવ ેમાના ગરબા, દાદા શીખવે હાથ જોડ�ન ેરામ 

મUમી પSપા ઊપડ� કામ,ે બોલાવી બાય બાયના �પ 

હસી હસી �ુ ંરlુ ંભlુ,ંથાક� દાદા પાસ ેદોbુ ં

Yશુી Yશુી �ુ ંબોZુ ં

વાત કહ� મT માર� છાની ,બોલો તમને ક�વી �ુ ંલાrુ ં

નામ માEંુ છે Yશુી, Yશુી Yશુી �ુ ંબોZુ ં
 

રમેશ પટ�લ(આકાશદ�પ) 
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દ�રયા દ�વ.. 
 

પSપા અમન ેઆજ લઈ �ઓ,જોવા દ�રયે હોડ� 

સાગર તટ� ર�તી પટ�, આજ કરવી છે ઉ�ણી 

ભોળ� �4 ુભોળ� Xખે ભાળે jૂરjૂર પાણી 

�કનાર� ઊભા છબછબ કરતા,ં?દૂા?ૂદ� કર� મ�ની 

માછલી ઘરની મ� માણીએ , આવો માર� સાથ ે

નાની મોટ� માછલીઓ દ�ઠ� રમતો કરતી સગં ે

સલોની કહ� માછલીઓ તો એવી ભાગે,�ણે ચઢ� છે જગં ે

હ� ભગવાન! પાણીમા ંબસેી V ુ ંસૌને ક�વી ર�તે રંગ ે

રાતી પીળ� લાલ1રૂ� ,માછલીઓના મનગમતા છે રંગ 

Yશુી કહ� Yશુી Yશુી જોયા કર�એ એવા તમેના ઢગં 

રમતા ંરમતા ંર�તીમાથંી આદ�ન ેમ9ળયો મોટો શખં 

શખં વગાડ� આદ�ના ગાલના રાતા થઈ ગયા રંગ 

સં̂ યાકાળે હોડ�મા ંઅમે દ�રયે Kમૂવા ની{xયા ં

અફાટ સાગર� પવન સપાટ�, મો �ં સાથે ડોRયા 

શખં છ�પલા ંકોડાકોડ�ની ભર� રોહન ેમોટ� ઝોળ� 

હસતા ંરમતા ંમ� માણી, ઘેર આવી અમાર� ટોળ� 
 

- રમેશ પટ�લ(આકાશદ�પ) 
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પર� રાણી તમે આવો ર� 

પર� રાણી તમે આવો ર� 

ઊડતા ંઊડતા ંદ�શ તમાર� 

lજુને પણ લઈ �ઓ ર� 
 

પર� રાણી તમે આવો ર� 
 

પર�ના દ�શમા ંરંગબેરંગી 

�લોની �લવાડ� ર� 

પતગંીયા તો રંગબરંેગી 

રમતા ંસાતતાળ� ર� 
 

એમની સાથે રમવાને તમ ે

lજુને પણ લઈ �ઓ ર� 

પર� રાણી તમે આવો ર� 
 

સોનરે� પખંીઓ ગાતા ં

jૂધની નદ�ઓ વહ�તી ર� 

હસં હસંલીની જોડ� �યા ં

મોતી ચારો ચરતી ર� 
 

પખંીઓના ગીતો Lણુવા 

lજુને પણ લઈ �ઓ ર� 

પર� રાણી તમે આવો ર� 
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પાપા પગલી 
 

પાપા પગલી \ળૂની ઢગલી 

ઢગલીમા ંઢ�લ qવે માર� બેન 

 

પાપા પ�ડયા થોbુકં રડ�ા ં

રડતા ંરડતા ં XLડુા ં ખયા  
 

પાપા પોળ� ઘીમા ં ઝબોળ� 

ચોળ�ને ખાજો તા�મા� થાજો 
 

તા�મા� થાજો 

તા�મા� થાજો 
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િપ]ડૂ�વાળાનો પલેો તનમિનયો, પેલો તનમિનયો 
 

ચોર� ગયો એ તો ક�ર�નો કરં�ડયો 

ક�ર� ખવાય છે, ગોટલા ફyકાય છે, 

ચોર� પકડાય છે, ડડંા મરાય છે 

તનમાનં ેમનમા ંતનમિનયો l ૂઝંાય છે 

િપ]ડૂ�વાળાનો પલેો તનમિનયો, પેલો તનમિનયો 
 

ચોર� ગયો એ તો ક�ળાનંો કરં�ડયો 

ક�ળા ંખવાય છે, છોતરા ંફyકાય છે, 

ચોર� પકડાય છે, ડડંા મરાય છે 

તનમાનં ેમનમા ંતનમિનયો l ૂઝંાય છે 

િપ]ડૂ�વાળાનો પલેો તનમિનયો, પેલો તનમિનયો 
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પ�પ�  પ�પ� સીટ� વાગી 

�ક �ક ગાડ� આવી 
   

�ટ�કટ કપાવો બસેી �ઓ 

ન�હતર  ઉપડ� �ય 

  

ટન ટન ટન ટન ડકંા વાગ ે

Lતૂલેા ઝબક�ને �ગે  

ધ� બતાવો િસBનલ આપો 

લાઈન ¡{લઅર કહ�વાય 

 

લાબંે લાબેં પાટ� સરતી 

]લુ અને પહાડો પર ચઢતી 

cટ�શન કરતી પાણી ભરતી 

સીધી દોડ� �ય 

વગે ે દોડ� �ય 

વગે ે દોડ� �ય 

 

દોડ� તોયે એ ના થાક� 

હરદમ બઢતી આગે આગ ે

િશખવે એ તો કદમ બઢાવો 

cટ�શન પહ�ચી �ય 

 

પ�પ�  પ�પ� સીટ� વાગી 

�ક �ક ગાડ� આવી 
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પલેા ચકલીબાઈ એ માળા બાં̂ યા ઢગંા વગરના 

પલેા દરqડાન ેLગુર�બાઈના ક�વા મ�ના 

પલેા ચકલીબાઈ એ 
 

ઝાડ� 9ખસકોલીએ માળા બાં̂ યા e ના ર�સાના 

કાબર ક3તૂરને Kવૂડ વળ� કાગડા કોયલના 

પલેા ચકલીબાઈ એ 
 

પલેા ;દરભાઈએ દર ખો¢ા ક�વા મ�ના 

સાપ ેપસેી જઈન ેરાફડા કયાn હક વગરના 

પલેા ચકલીબાઈ એ 
 

ક�ડ� મકોડ�એ દરના કયાn નગર મ�ના 

પલેા વાદંરાભાઈ તો રખડ�ા કર� ઘર વગરના 

પલેા ચકલીબાઈ એ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
��� ��. ����  (!-к�#��) Page 76 

���� 	�	�*��� '��� �'�� ��) к�/ -� 
 

સાદ કર� છે 

 

પલેા વનવગડાના મારગ તમન ેસાદ કર� છે, 

                          સાદ કર� છે, સાદ કર� છે, 

પલેા વનવગડાના મારગ તમન ેસાદ કર� છે. 

પલેા વનની વનરાઈ તમને સાદ કર� છે, 

પલેા વનની વનલતા તમને સાદ કર� છે, 

                          સાદ કર� છે, સાદ કર� છે, 

પલેા વનવગડાના મારગ તમન ેસાદ કર� છે. 

પલેા વડની વડવાઈ તમન ેસાદ કર� છે, 

પલેા પીપળના પાન તમને સાદ કર� છે, 

                          સાદ કર� છે, સાદ કર� છે, 

પલેા વનવગડાના મારગ તમન ેસાદ કર� છે. 

પલેા મોરના ટ�કુા તમને સાદ કર� છે, 

પલેી કોયલ4ુ ં?જૂન તમન ેસાદ કર� છે, 

                          સાદ કર� છે, સાદ કર� છે, 

પલેા વનવગડાના મારગ તમન ેસાદ કર� છે. 

પલેા ગાયોના ગોવાળ તમને સાદ કર� છે, 

પલેો વડભEુે રમવા તમને સાદ કર� છે, 

                          સાદ કર� છે, સાદ કર� છે, 

પલેા વનવગડાના મારગ તમન ેસાદ કર� છે. 
 

ભરત ચૌહાણ (ઓ-કાNહા) 
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મારા Xગણામા ંપોપટ મી_ું બોલ ે

સીતા રામ સીતા રામ  ધીlુ ંબોલ ે

 

ગળે કાળો છે કાઠંલો ને લીલો લીલો રંગ 

એની વાકં�  ચાચંલડ�નો લાલ લાલ રંગ 

 

એ તો  હ�ચક� બેસીન ે ~લા ~લે 

સીતા રામ સીતા રામ  ધીlુ ંબોલ ે

 

મારા Xગણામા ંપોપટ મી_ું બોલ ે

સીતા રામ સીતા રામ  ધીlુ ંબોલ ે

 

એને પEુે ભાવે ને લીલા મરચા ંએ ખાય 

એને ખાતો  જોઈન ે માEંુ મનbુ ંહરખાય 

 

એ તો મcતીમા ંઆવી  થૈ થૈ ડોલ ે

સીતા રામ સીતા રામ  ધીlુ ંબોલ ે

 

મારા Xગણામા ંપોપટ મી_ું બોલ ે

સીતા રામ સીતા રામ  ધીlુ ંબોલ ે
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બ`ુકભાઈ ક�વડા હતા ર� (૨) 

બ`ુકભાઈ આવડા હતા ર� (૨) 
 

બ`ુકભાઈ ક�મ કર� પાણી પીતા’તા 

બ`ુકભાઈ ઘટર ઘટર, 

બ`ુકભાઈ ઘટર ઘટર પાણી પીતા’તા ... બ`ુકભાઈ 
 

બ`ુકભાઈ ક�મ કર� ખા ુ ંખાતા’તા 

બ`ુકભાઈ ભચડ ભચડ, 

બ`ુકભાઈ ભચડ ભચડ ખા ુ ંખાતા’તા... બ`ુકભાઈ 
 

બ`ુકભાઈ ક�મ કર� કચરો કાઢતા’તા 

બ`ુકભાઈ આમ કર�, 

બ`ુકભાઈ આમ કર� કચરો કાઢતા’તા... બ`ુકભાઈ 
 

બ`ુકભાઈ ક�મ કર� કપડા ંધોતા’તા 

બ`ુકભાઈ આમ કર�, 

બ`ુકભાઈ આમ કર� કપડા ંધોતા’તા... બ`ુકભાઈ 
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બની પતગં ઉbુ આકાશમા, 

મા, મારો દોર �લ V.ુ 
 

વાદળ સાથ ેવાતો કEુ, 

jૂર jૂર આકાશમા િનહાળ V.ુ 
 

રંગ બેરંગી ઉડતા પતંગો, 

સાથ વાતો કરતા જો V.ુ 
 

�દવસભર ઉbુ આભમા, 

સાજં પડ�, ધીર� ધીર� ઉતાર V.ુ 
 

- િવ£દ�પ બારડ  
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બા પલેા બાગમા ંદોડ� દોડ� �; (૨) 

નાના છોડવાને પાણી પા; પા; પા; 

બા પલેા બાગમા ં
 

Xબાની ડાળે ટ�કુ� કોયલડ� (૨) 

કોયલની સાથી ગા; ગા; ગા; 

બા પલેા બાગમા ં
 

વડલાની ડાળે બાં̂ યો છે �હ5ચકો (૨) 

�હ5ચક� �હ5ચકા ખા; ખા; ખા; 

બા પલેા બાગમા ં
 

છોડવે છોડવ ેઊડ� પત9ંગયા (૨) 

�ુ ંતો એન ેપકડવા �; �; �; 

બા પલેા બાગમા ં
 

હ�રયાળ� બાગમા ંનાચે છે મોરલો (૨) 

મોરલો બોલે મT આ; આ; આ; 

બા પલેા બાગમા ં
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
��� ��. ����  (!-к�#��) Page 81 


�� '1��� 
 

કારતકમા ંટાઢ આવી 

માગશરમા ં�મી 
 

પોષ મ�હને પતગં લઈને 

ટાઢન ેભગાડ� 
 

મહા મ�હને વસતંપચંમી 

ઊડ� રંગ rલુાલ 

 

ફાગણ મ�હને હોળ� આવી 

રંગ rલુાબી લાલ 

 

ચૈh મ�હનો ગરમી લા�યો 

વેક�શન વૈશાખ 

 

kઠ મ�હન ે9ગRલી દંડા  

રમતા લાગે થાક 

 

અષાઢ મ�હને Xધી સાથે 

વાદળ વરસે ઝાઝા 
 

�ાવણ મ�હને સરવર છલક� 

શાક ભાq તા� 

 

ભાદરવામા ંભ�ડા4ુ ંશાક 

લોકો હ�શે ખાય 

 

આસો મ�હને �દવાળ� 

ફટાકડા ંફોડાય 
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બાળની મcતી મને ગમે છે, 

િનદvષ એની ગમત મન ેગમેછે..બાળની મcતી… 

 

લડ�-ઝગડ� ફર� ભેગા મળે, 

દાવપચે વગરની વાત મને ગમે છે..બાળની મcતી… 

 

હસીને હસાવ,ેરડ� મા ને રડાવ,ે 

બાળનો િનખાલસ ચહ�રો મન ેગમ ેછે..બાળની મcતી… 

 

મા ની ગોદમા ખેલV ુLુદંર બાળ, 

આiુ ંરમ9ણય �wય મને ગમે છે…બાળની મcતી… 

 

પા પા પગZુ ંભર� રમV ુબાળ, 

પડ�ને ઊ1 ુથV ુ ંબાળ મને ગમછેે..બાળની મcતી… 

 

કાલા ઘલેા બોલ બોલV ુ ંસતત, 

મા ન ેસમ�વV ુબાળ મને ગમે છે..બાળની મcતી… 

 

બાળ સાથ ેબાળક બની રમi ુગમ,ે 

Yદુ હાર�ને Yશુ થાi ુમને ગમે છે..બાળની મcતી… 

 

- િવ£દ�પ બારડ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
��� ��. ����  (!-к�#��) Page 83 

E
��*%C5� ��C5� 
kX5� '��� 3�	� 6( 

 

9બલાડ�4ુ ંના4ુ ંબdPુ ંમેળો જોવા �ય 

બસ ર�Iામા ંચ�ર આવ,ે ચાલતા ંચાલતા ં�ય 

9બલાડ�4ુ ંના4ુ ંબdPુ ં
 

ચહ�રા પર એ �હ5મત રાખ,ે પણ મનમા ંlુ�ંય 

રcતાની એ ડાબે ચાલે, હળવ ેહળવ ે�ય 

9બલાડ�4ુ ંના4ુ ંબdPુ ં
 

?તૂરાભાઈ તો (હા ; હા ;) �ા�ફક પો9લસ 

તરત સમq �ય 

સીટ� માર� હાથ બતાવ,ે �ા�ફક થોભી �ય 

9બલાડ�4ુ ંના4ુ ંબdPુ ં
 

મળેામા ંતો cટોલ ઘણા ંછે, ખાવા મન લલચાય 

મUમી4ુ ંએ યાદ આ�@ુ ંક�, બહાર4ુ ંના ખવાય 

9બલાડ�4ુ ંના4ુ ંબdPુ ં
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9બRલીમાસી ઘરમા ંKસૂી 

rપુPપુ rપુPપુ ચાલે q 

રસોડામા ંફરતા ંફરતા ં

ઘી jૂધ ચાટ� q 

 

કાtં કાtં ગZ�ુડ@ુ ં 

વા;-વા; વા;-વા; કરV ુ ં

jૂધ પીવા આ]ુ ંતો 

પટ પટ ] ૂછંડ� કરV ુ ં
 

કાળ� કાળ� ભTસ !ં 

ઘાસ Yબૂ ખા; !ં 

મી_ંુ મી_ંુ jૂધ આ]ુ ં

સૌને તા� રાYુ ં!ં 
 

તબડક તબડક દોbું !ં 

ઘોડો માEંુ નામ 

ચણા ઘાસ આપો તો 

લઈ �; તમાર� ગામ 

 

વાદંરાભાઈ વાદંરાભાઈ 

-ચી ડાળે હ�ચકા ખાય 

મીઠા ંમીઠા ં�ં3 ુખાતા ં

�પૂ �પૂ કરતા ં�ય 

 

દ�ડકાભાઈ દ�ડકાભાઈ 

પાણીમા ંતો રહો છો 

¥ા; ¥ા; કરો છો 

લાબંો ?ૂદકો મારો છો 
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બેનીન ે ઝબલ ે eપાળા મોર છે 

બેની માર� મારા કાળ�ની કોર છે 

 

બેની મડે�એ રમે 

બેની માડ�ને ગમ ે

 

બેની ફળ�ય ે રમ ે

બેની ફઈન ે ગમે 

 

બેની મેદાન ે રમ ે

બેની ભાઈને ગમે 

 

બેની સયૈEંુમા ંરમ ે

બેની સયૈEંુન ેગમે 

 

બેની શરે�મા ંરમ ે

બેની સૌન ે ગમે 

 

બેનીન ે ઝબલ ે eપાળા મોર છે 

બેની માર� મારા કાળ�ની કોર છે 
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હાલા ર� વાલા મારા ભઈલાને 

હા…ંહા…ંહા…ંહા ં

ભઈલો મારો ડાfો 

પાટલે બેસી નાfો 

પાટલો ગયો ખસી 

ભઈલો પડ�ો હસી 

હાલા ર� વાલા મારા ભઈલાને 

હા…ંહા…ંહા…ંહા ં

ભાઈ મારો છે સાગનો સોટો 

આવતી વ�ુનો ચોટલો મોટો 

ભાઈ મારો છે વણઝારો 

એને શેર સો4ુ ંલઈ શણગારો 

હાલા ર� વાલા મારા ભઈલાને 

હા…ંહા…ંહા…ંહા ં

હાલા ર� વાલા માર� બેનડ�ને 

હા…ંહા…ંહા…ંહા ં

બેની માર� છે ડાહ� 

પાટલે બેસીને નાહ� 

પાટલો ગયો ખસી 

બેની પડ� હસી 

હાલા ર� વાલા માર� બેનડ�ને 

હા…ંહા…ંહા…ંહા ં

બેની માર� છે લાડક� 

લાવો સાકર ઘીની વાડક� 

ખાશે સાકર ઘી માર� બેની 

ચાટશે વાડક� િમયાઉંમીની 

હાલા ર� વાલા માર� બેનડ�ને 

હા…ંહા…ંહા…ંહ  
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…હાRય વાRય ને �ુવા, 

લાડવા લાવે ર� ભાઇના �વા ; 

�વાના શા છે ફોક, 

લાડવા લાવશ ેગામના ંલોક ; 

લોકની શી પરે, 

લાડવા કર|ુ ંઆપણે ઘરે ; 

ઘરમા ંનથી ઘી ને ગોળ, 

લાડવા કર|ુ ંર� પોર ; 

પોરના ંટાણા ંવયા ં�ય - 

�યા ંતો ભાઇ ર� મોટો થાય !… 

ભાઇન ેઘેર� ગાડ� ને ઘોડા,ં 

ઘોડાનંી પડઘી વાગે, 

ભાઇ મારો ન�દરમાથંી �ગે ; 

ઘોડા ંખાશે ર� ગોળ, 

ભાઇન ેઘેર હાથીની ર� જોડ !… 

ભાઇ ભાઇ �ુ ંર� કEંુ, 

ભાઇ વાસંે 1લૂી ફEંુ ; 

ભાઇન ેકોઇએ દ�ઠો, 

�લની વાડમા ંજઇ પઠેો ; 

�લની વાડ� વેડાવો, 

ભાઇન ેઘેર� ર� તડેાવો !… 

  

– ઝવરેચદં મઘેાણી 
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ભાઈ બહ�નની જોડ� 

કરતી દોડાદોડ� 

ભાઈ બહ�નની જોડ� 

કરતી દોડાદોડ� 
 

એક  છે હલLેુ ં 

ને એક છે હોડ� 
 

ભાઈ બહ�નની જોડ� 

કરતી દોડાદોડ� 
 

અહ� �ય તહ� �ય 

jૂધ પીએ દહ� ખાય 

 

દહ�ની છાશ થઈ 

ભાઈબહ�નન ેહાશ થઈ 

છાશમા ંછે માખણ 

ભાઈ દોઢ ડહાપણ 

 

એકમેકને ચીડવવાનો 

બ�ેને ચસકો 

બહ�ન પીએ લcસી 

ને ભાઈ માગંે મcકો 
 

ભાઈ બહ�નની જોડ� 

કરતી દોડાદોડ� 
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Vુ ંઅહ�યા ંરમવા આવ મ�ની 9ખસકોલી 

Vુ ં દોડ તન ે દઉ દાવ મ�ની 9ખસકોલી 
 

Vુ ં ક�વી હસ ે ને રમ ે મ�ની 9ખસકોલી 

તારા ?દૂકા તો બ�ુ ગમ ેમ�ની 9ખસકોલી 
 

Vુ ં�યાર� 9ખલ9ખલ ગાય મ�ની 9ખસકોલી 

તાર� ] ૂછંડ� -ચી થાય મ�ની 9ખસકોલી 
 

તાર� �ગે Lુદંર પટા મ�ની 9ખસકોલી 

તાર� ખાવાની શી છટા મ�ની 9ખસકોલી 
 

Vુ ં ઝાડ� ઝાડ� ચડ� મ�ની 9ખસકોલી 

કહ� ક�વી મઝા �યા ંપડ� મ�ની 9ખસકોલી 
 

બ�ુ ચચંળ તાર� �ત મ�ની 9ખસકોલી 

Vુ ં ;દરભાઈની નાત મ�ની 9ખસકોલી 
 

Vુ ં અહ�યા ંરમવા આવ મ�ની 9ખસકોલી 

Vુ ં દોડ તન ે દઉ દાવ મ�ની 9ખસકોલી 
 

- િh1વુનદાસ ગૌર�શકંર �યાસ 
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માર� શેર�મા ંકાળવી સૌન ેભસે 

અને હાઉ હાઉ બચ?ંુ ભરવા ધસ ે

મન ેભાળ�ને Pપૂ થઇ �ય, 

એ તો મને ઓળખ ેછે 

  

મારા ફ9ળયે ક3તૂર Kઘૂવતા ં

કોઇ ઓEંુ આવે તો  ઊડ� જતા ં

મારા હાથમાથંી ચણ લૈ ખાય, 

એ તો મને ઓળખ ેછે 

મારા વાડામા ંનાન?ંુ ઝાડiુ ંછે 

માર� એ4ુ ંનામ ભાઇબધં પાડiુ ંછે 

  

મન ેરોજ રોજ આપે છે �લ, 

એ તો મને ઓળખ ેછે  

માર� Xખોની ક�ક� નાનકડ� 

એમા ંસોનપર� આવે છાનકડ� 

એ તો કરતી DRRમ~લ, 

એ તો મને ઓળખ ેછે 

 

રમેશ પાર�ખ  
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iIૃ Dક� Dક� વદંન કરતા ંિનહાtં, 

પવન લહ�રાય છે બાગમા.ં 
 

�લો મહyકતા અ9ભવાદન કર�, 

રંગ-બરંેગી પતગંા શોભે બાગમા.ં 
 

કોયલ ટ�કુ, ટ�ુક કરતી સાભંtં, 

નાચે મોર કળાકર� Yશુ બાગમા.ં 
 

ઝાકળ-9બ5jુ ચમક� ર¦ ુપાનપર, 

પIીગણ ગીત ગાતા બાગમા.ં 
 

િનમnળ ઝરણ વહ�V ુ ંધીર� ધીર�, 

બાળ છબછબીયા કરતા ંબાગમા,ં 
 

Lરુજ નીચે નમી કર� ડો�ક@ુ,ં 

મન ેમળ� ગ@ુ ંબાળપણ બાગમા.ં 
 

- િવ£દ�પ બારડ  
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મન ેમાe ંબચપણ યાદ આવ,ે 

યાદ કe, થોbુ ંરડiુ ંઆવે. 

મન ેમાe ંબચપણ યાદ આવ,ે 

મનભર� થોbુ ંથોbુ ંહસાવ.ે 

મન ેમાe ંબચપણ યાદ આવ,ે 

મોઈ-દા��યા આજ યાદ આવે! 

મન ેમાe ંબચપણ યાદ આવ,ે 

મહyકતી માર� વાડ� યાદ આવે. 

મન ેમાe ંબચપણ યાદ આવ,ે 

વરસાદની વાછટ યાદ આવ.ે 

મન ેમાe ંબચપણ યાદ આવ,ે 

ર�સાઈન ે!પાતા યાદ આવે. 

મન ેમાe ંબચપણ યાદ આવ,ે 

પથાર� ભ��તી યાદ આવે. 

મન ેમાe ંબચપણ યાદ આવ,ે 

મા �ગતી રાત યાદ આવે. 

મન ેમાe ંબચપણ યાદ આવ,ે 

દાદ�માની વાતાn યાદ આવ.ે 

મન ેમાe ંબચપણ યાદ આવ,ે 

1લુાયZે ુ ંબચપણ યાદ આવે. 
 

- િવ£દ�પ બારડ  
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મUમા ઢ�ગલ ઢ�ગલ ઢ�ગલ , 

પSપા ઢ�ગલ ઢ�ગલ ઢ�ગલ  

�ુ ંતો ઢ�...ગ...લી....(૨) 
 

કપડા ંધો ધો કEંુ ,  

મારા હાથ jુ:ખી �ય (૨)  

મUમા ઢ�ગલ 
 

પોVુ ંકર કર કEંુ,  

માર� કમર jુ:ખી �ય (૨) 

મUમા ઢ�ગલ 
 

કચરો વાળ વાળ કEંુ,  

મારા હાથ jુ:ખી �ય (૨)  

મUમા ઢ�ગલ 
 

Pલૂો �ંક �કં કEંુ,  

માર� Xખો jુ:ખી �ય (૨)  

મUમા ઢ�ગલ 
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મા મને સાગર �કનાર� લઈ �. 

મો�ની મcતી માણવી છે માર�, 

�કનાર� બેસી ર�તમા ંઘર બનાiુ ંછે માર�..મા મને સાગર �કનાર� લઈ �. 
 

પાણીમા ંછબ છબીયા કરવા છે માર�, 

લહ�રાતા પવનમા ંકાઈટ ઉડાવી છે માર�..મા મન ેસાગર �કનાર� લઈ �. 
 

ચી,ચી કરતા ંિસrલુન ેખવડાવiુ ંછે માર�, 

છ�પલા વીણી વીણી ઘર લાવવા છે માર�…મા મન ેસાગર �કનાર� લઈ �. 
 

ફ�લકનની લાબંી ચાચો િનહાળવી છે માર�, 

રંગ-બરંેગી ફ�શને પકડવી છે માર�…મા મન ેસાગર �કનાર� લઈ �. 
 

છ�પલાઓ �ત �તના ભગેા ંકરવા છે માર�, 

બૉટમા ંબેસીન ેહલેસા મારવા છે માર�…મા મન ેસાગર �કનાર� લઈ �. 
 

�દવસ આખો રહ�ને િપકિનક માણવી છે માર�, 

સાkં �કનાર� બેસી Lયૂnન ેbુબતો જોવો છે માર�,મા મને સાગર �કનાર� લઈ �. 
 

- િવ£દ�પ બારડ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
��� ��. ����  (!-к�#��) Page 95 

'�…'�… 1)	��% 9	� 
 

મા…મા… �દવાળ� આવી, 

નવા નવા કપલા સીવલાવk.. 

ઓ..મા…�દવાળ� આવી.. 

માલે ખાવા છે ઘાલી ન ેKઘુલા… 

ઓ..મા…�દવાળ� આવી.. 

માલે દોરવી સે ગમટ� રંગોળ�.  

ઓ..મા…�દવાળ� આવી 

કોદ�યામા ંતલે ]રુ� કલવા છે �દવા.. 

ઓ..મા…�દવાળ� આવી 

ફટાકલા લાવk..�લજલી લાવk.. 

ઓ..મા…�દવાળ� આવી.. 

ગલમ ગલમ ગોટા ખાવા સ ેમાર�.. 

ઓ..મા…�દવાળ� આવી 

કપાલે કં?ુનો ચાદંલો કરk V ુ…ં 

ઓ..મા…�દવાળ� આવી.. 

વલેો ઉઠ�..પેલા પગે લાગીશ તને.. 

ઓ..મા…�દવાળ� આવી.. 
 

- િવ£દ�પ બારડ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
��� ��. ����  (!-к�#��) Page 96 

'�'�C5� G� к/��� )%	� 
��  ���� 
 

મામા4ુ ંઘર ક�ટલે 

દ�વા બળે એટલે 
 

દ�વા મT તો દ�ઠા 

મામા લાગે મીઠા 
 

મામી માર� ભોળ� 

મીઠાઈ લાવે મોળ� 

 

મોળ� મીઠાઈ ભાવે ન�હ 

રમકડા ંતો લાવે ન�હ 
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મારા બારણાને ટોડલે ચકલી રમ,ેએની ઝીણી ઝીણી Xખ, 

એની નાની નાની પાખં,એ તો રમતી ને ઊડતી સૌને ગમે. 
 

મારા ફ9ળયાન ેલીમડ� પોપટ રમ,ેએની ગોળ ગોળ Xખ, 

એની લીલી લીલી પાખં,એ તો બોલતો ને ઊડતો સૌન ેગમ.ે 
 

મારા ઘરન ેતે Xગણે વાછEંુ રમે,એના Lુવંાળા વાળ, 

એની થનગનતી ચાલ,એ તો નાચVુ ંને ?દૂV ુ ંસૌન ેગમે. 
 

માર� નાનકડ� બેન મારા ઘરમા ંરમ,ેએની કાલી કાલી બોલી, 

એની Xખ ભોળ� ભોળ�,એ તો રમતી ને હસતી સૌન ેગમ.ે 
 

સૌને ગમ,ે સૌને ગમ,ેઘર માEંુ ના4ુ ંસૌને ગમે ! 
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મારો છે મોર મારો છે મોર 

મોતી ચરંતો મારો છે મોર 

 

માર� છે ઢ�લ માર� છે ઢ�લ 

મોતી ચરંતી માર� છે ઢ�લ  

 

મારો છે મોર મારો છે મોર 

રા�નો માનીતો મારો છે મોર 

 

માર� છે ઢ�લ માર� છે ઢ�લ 

રાણીની માનીતી માર� છે ઢ�લ 

  

બોલે છે મોર બોલે છે મોર 

સોનાન ેટોડલે બોલે છે મોર 

 

બોલે છે ઢ�લ બોલે છે ઢ�લ 

eપાને બારણે બોલે છે ઢ�લ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
��� ��. ����  (!-к�#��) Page 99 

'��	�� �'� 9	3� '��/ ��' 

 

તમ ેઆવજો માર� ગામ (બાળગીત) 
 

માલવભાઈ તમ ેઆવજો માર� ગામ, 

તમ ેને �ુ ંભગેા મળ� કર|ુ ંઘણા કામ. 
 

ઘર વાળ|ુ,ં 

શેર� વાળ|ુ,ં 

વાળ|ુ ં]Eંુૂ ગામ……………..તમ ેને �ુ ં
 

છોડ વાવ|ુ,ં 

iIૃો વાવ|ુ,ં 

વાવ|ુ ંક�ર� Xબા……………તમ ેને �ુ ં
 

હોજ ખોદ|ુ,ં 

?વૂો ખોદ|ુ,ં 

ખોદ|ુ ં]Eંુૂ તળાવ……………તમ ેને �ુ ં
 

પાથnવ ભણશ,ે 

ધમશ̈ ભણશ,ે 

ભણશે ]Eંુૂ ગામ……………..તમે ને �ુ ં
 

માલવભાઈ તમ ેઆવજો માર� ગામ, 

તમ ેને �ુ ંભગેા મળ� કર|ુ ંઘણા કામ. 
 

ભરત ચૌહાણ (ઓ-કાNહા) 
 
 
 



 
��� ��. ����  (!-к�#��) Page 100 

'��)% �*% '��)% �*% 93 '��% ,+��� '��)% �*% 
 

ઢ�ગલી માદં� પડ� 
 

માદં� પડ� માદં� પડ� આજ માર� ઢ�ગલી માદં� પડ�, 

એવી રડ� એવી રડ� Xખમાથંી મોતી ઝર� એવી રડ�. 
 

ખાટલામા ંLiૂ ુ ંએને ગમVુ ંનથી, 

સખી સાથે રમવા જવાV ુ ંનથી. 
 

માદં� પડ� માદં� પડ� આજ માર� ઢ�ગલી માદં� પડ�, 

એવી રડ� એવી રડ� Xખમાથંી મોતી ઝર� એવી રડ�. 
 

દવા તો પીવી એન ેગમતી નથી, 

ઈNkIન લેવા એને ગમતા ંનથી. 
 

માદં� પડ� માદં� પડ� આજ માર� ઢ�ગલી માદં� પડ�, 

એવી રડ� એવી રડ� Xખમાથંી મોતી ઝર� એવી રડ�. 
 

ભેળ]રૂ� ન ેઆઈસ©�મ ખવાતો નથી, 

થUસઅપ તો 9બલ?ુલ પીવાતી નથી. 
 

માદં� પડ� માદં� પડ� આજ માર� ઢ�ગલી માદં� પડ�, 

એવી રડ� એવી રડ� Xખમાથંી મોતી ઝર� એવી રડ�. 
 

ભરત ચૌહાણ (ઓ-કાNહા) 
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મળેામા ંજઈએ ભાઈ મળેામા ંજઈએ (૨) 

સોબતીઓની સગંે ર� (૨) 

મળેામા ંજઈએ ભાઈ મળેામા ંજઈએ (૨) 
 

ચકચક કરતા ને ચ� ચ� કરતા ં(૨)  

ચકડોળમા ંબેસી જઈએ ર� (૨)  

મળેામા ંજઈએ ભાઈ મળેામા ંજઈએ (૨) 
 

તબડક તબડક કરતા કરતા (૨) 

ઘોડા પર બેસી જઈએ ર� (૨) 

મળેામા ંજઈએ ભાઈ મળેામા ંજઈએ (૨) 
 

લાલ પીળા �Bગા ફોડતા ંફોડતા ં(૨) 

જRદ� ઘેર પહ�ચી જઈએ ર� (૨) 

મળેામા ંજઈએ ભાઈ મળેામા ંજઈએ (૨) 
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મT એક 9બલાડ� પાળ� છે 

તે રંગે બ�ુ Eુપાળ� છે 

 

તે હળવે હળવે ચાલે છે 

ને �ધારામા ંભાળે છે 

 

તે jૂધ ખાય, દહ� ખાય 

ઘી તો ચપ ચપ ચાટ� �ય 

 

તે ;દરન ેઝટપટ ઝાલ ે

પણ ?તૂરાથી બીતી ચાલે 

 

તેના ડ�લ પર ડાઘ છે 

તે મારા ઘરનો વાઘ છે 
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યાદ આવે માના મીઠા બોલ, 

કરતો રોજ ફ�રયાદ તન,ે 

તોય Vુ ંતો મીઠ� ઢ�લ..યાદ આવે માના મીઠા બોલ 

 

સાગર kઓ ખોળો kનો, 

માખણ kવી ?ુણી મા, 

કોયલ થઈ એ ટ�ુકં� ઉઠ� .યાદ આવ ેમાના મીઠા બોલ 

 

કોઈ કર� ફ�રયાદ માર�, 

ના સાભંળે એના બોલ, 

ભેટ� પડ� એ વહાલ કર�…યાદ આવ ેમાના મીઠા બોલ 

 

હF@ુ ંએ4ુ ંહળiુ ં�લ, 

મનનો માળો Lુદંર Lુદંર, 

મદં�રમા ંV ુ ંએક જ દ�વી..યાદ આવે માના મીઠા બોલ 

 

- િવ£દ�પ બારડ  
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ર� પડ�.. 
 

ર� પડ�, મ� પડ�, 

આજ માર� c?ુલમા ંર� પડ�. 

મામા ઘરે જઈ|ુ,ં મ� કર�|ુ,ં 

દાદ�મા સાથ ેલાડ લડ�|ુ.ં 

ª�ુ મા ંજઈ|ુ,ં હાથીભાઈ જોઈ|ુ,ં 

વાદંરાની ગUમત,વાઘને જોઈ|ુ.ં 

દ�રયા �કનાર� છ�પલા વીણી|ુ,ં 

ર�તીમા ંરમી, ?ુબા બનાવી|ુ.ં 

રોજ રોજ અમે મ� માણી|ુ,ં 

મીઠ� માર� મા સાથે મ� માણી|ુ.ં 
 

- િવ£દ�પ બારડ  
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રંગીલા રંગીલા રંગીલા પત9ંગયા 

હા હા હા હો હો હો હા હા હા પત9ંગયા 
 

બાળકો બાગમા ંરમવાને આવતા 

દોડાવી દોડાવી થકવી એ નાખતા 

મન માEંુ મોહ� લેતા ર� પત9ંગયા 

રંગીલા રંગીલા રંગીલા 
 

�લડ� �લડ� આમતેમ દોડતા 

આકાશ ેઉડતાને હાથમા ંન આવતા 

મન માEંુ મોહ� લેતા ર� પત9ંગયા 

રંગીલા રંગીલા રંગીલા 
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ર�છ એકZુ ંફરવા ચાR@ુ ં
 

ર�છ એકZુ ંફરવા ચાR@ુ ંહાથમા ંલીધી સોટ�; 

સામ ેરાણા િસ5હ મxયા ર�, આફત આવી મોટ�. 
 

~ક� ~ક� ભર� સલામો, બોR@ુ ંમીઠા વેણ: 

”માર� ઘરે પધારો રાણા! રાખો માEંુ કહ�ણ. 
 

હાડચામડા ંબ�ુ બ�ુ P ૂ�ંયા,ં ચાખોq મધ મી_ુ;ં 

નોતEંુ દ�વા ખોtં તમને, આk lખુbુ ંદ�_ું!” 
 

ર�છ �ય છે આગળ, એના પગ ધબધબ, 

િસ5હ �ય છે પાછળ, એની qભ લબલબ. 
 

“ઘર આ માEંુ જમો Lખુથેી, મધની ZમૂZેમૂ.” 

ખાવા �તા રાણાqએ પાડ� 3મૂ3ેમૂ! 
 

મધ]ડૂા4ુ ંવન હV ુ ંએ, નહ� માખોનો પાર; 

બટ?ંુ ]ડૂો ખાવા �તા ંવળગી લારોલાર! 
 

Xખે, મોઢ�, qભે, હોઠ� ડખં ઘણરેા લાBયા; 

”ખાધો બાપ ર�!” કરતા ં�યાથંી વનરા� તો ભાBયા. 
 

ર�છ એકZુ ંફરવા ચાR@ુ ંહાથમા ંલીધી સોટ�; 

સામ ેરાણા િસ5હ મxયા ર�, આફત આવી મોટ�. 
 

-રમણલાલ સોની 
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લીલી પીળ� ઓઢણી (૨) ઓઢ� ર� મT તો ઓઢ� ર�  

�ુ ંતો �તી િનશા9ળય ેદોડ� ર� દોડ� (૨) 
 

હાથ ક�રા કંગન (૨) પહ�યાn ર� મT તો પહ�યાn ર� 

�ુ ંતો �તી િનશા9ળય ેદોડ� ર� દોડ� (૨)  
 

કાન ક�રા ?ંુડળ (૨) પહ�યાn ર� મT તો પહ�યાn ર� 

�ુ ંતો �તી િનશા9ળય ેદોડ� ર� દોડ� (૨) 
 

નાક ક�ર� નથણી (૨) પહ�ર� ર� મT તો પહ�ર� ર� 

�ુ ંતો �તી િનશા9ળય ેદોડ� ર� દોડ� (૨) 
 

પગ ક�રા ઝાઝંર (૨) પહ�યાn ર� મT તો પહ�યાn ર� 

�ુ ંતો �તી િનશા9ળય ેદોડ� ર� દોડ� (૨) 
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વાદળ વાદળ વરસો પાણી 

વાદળ વાદળ વરસો પાણી 
 

મોજ પડ� અમન ેરમવાની 

વાદળ વાદળ વરસો પાણી 
 

વીજળ� ચમક� વાદળ ગરk 

ઝરમર પાણી વરસ ે

મોજ પડ� હોડ� રમવાની 
 

વાદળ વાદળ વરસો પાણી 

વાદળ વાદળ વરસો પાણી 
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વારતા ર� વારતા 

ભાભો ઢોર ચારતા 
 

ચપટ� બોરા લાવતા 

છોકરાઓન ેસમજવતા 

 

એક છોકરો �રસાણો 

કોઠ� પાછળ 9ભ5સાણો 

 

કોઠ� પડ� આડ� 

છોકર� રાડ પાડ� 

અરરર માડ� 
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શ�ગોડા શ�ગોડા 

અમને આપો થોડા 

એક પછ� એક આવો 

ન�હતર પડ� જશો મોડા 

મોડા મોડા મોડા 
  

એક શ�ગોbુ ંએiુ ંમાEંુ 

આખો �દવસ રડV ુ ં

એક શ�ગોbુ ંએiુ ંમાEંુ 

આખો �દવસ રડV ુ ં

ક«જયા કરV ુ ં¬ ¬ કરV ુ ં

ક«જયા કરV ુ ં¬ ¬ કરV ુ ં

કહો એ તમન ેગમVુ ં? 

ના ના ના ! 
 

શ�ગોડા શ�ગોડા 

અમને આપો થોડા 

એક પછ� એક આવો 

ન�હતર પડ� જશો મોડા 

મોડા મોડા મોડા   

 

એક શ�ગોbુ ંએiુ ંમાEંુ 

આખો �દવસ લડVુ ં

એક શ�ગોbુ ંએiુ ંમાEંુ 

આખો �દવસ લડVુ ં
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બટકા ંભરVુ ં9ચ5ટ�યા ભરVુ ં

બટકા ંભરVુ ં9ચ5ટ�યા ભરVુ ં

કહો એ તમન ેગમVુ ં? 

ના ભાઈ ના !  

 

શ�ગોડા શ�ગોડા 

અમને આપો થોડા 

એક પછ� એક આવો 

ન�હતર પડ� જશો મોડા 

મોડા મોડા મોડા   

 

એક શ�ગોbુ ંએiુ ંમાEંુ 

આખો �દવસ હસVુ ં

એક શ�ગોbુ ંએiુ ંમાEંુ 

આખો �દવસ હસVુ ં

ભલે ન ેjુખ હોય ક� 

ભલે ન ેLખુ હોય 

કહો એ તમન ેગમVુ ં? 

હા ભાઈ હા ! 

હા હા હા ! 
 

શ�ગોડા શ�ગોડા 

અમને આપો થોડા 

એક પછ� એક આવો 

ન�હતર પડ� જશો મોડા 

મોડા મોડા મોડા   
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ચોર� કરવા ચાRયા ચોર 

સોનીપોળમા ંથાતો  શોર 

સીપાઈ મxયા સામા 

બાના ભાઈ તે મામા 
 

મામા લાવે �ક�ક ગાડ� 

બાન ેમાટ� લાવે સાડ� 

સાડ�ના રંગ કાચા 

બાપના ભાઈ ત ેકાકા 
 

કાકા કાકા કાર�લા ં

કાક�એ વઘાર�લા ં

કાક� પડ�ા ંરોઈ 

બાપની બેન ત ેફોઈ 

 

ફોઈ �લડા ંલાવે છે 

�વાને વધાવ ેછે 

�વા ગયા કાશી 

બાની બેન તે માસી 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
��� ��. ����  (!-к�#��) Page 113 

��к� '��% ���� 
 

સાઈકલ માર� ચાલે, એની ઘટં� ટનટન વાગ ે

સરસર સરસર ભાગે, એની ઘટં� ટનટન વાગ ે

 

સાઈકલ માર� ચાલે, એની ઘટં� ટનટન વાગ ે

 

ચાર પડૈાવાળ� ન ે

ગાદ�વાળ� સીટ    

]રૂપાટ ભાrુ ંતો ય 

નથી લાગતી બીક 

  

સાઈકલ માર� ચાલે, એની ઘટં� ટનટન વાગ ે

 

�ુ ંને ભાઈ મારો 

આખો દ� ફરવાના  

નદ�એ ફરવા �|ુ ં

સૌથી છાનામાના 
 

સાઈકલ માર� ચાલે, એની ઘટં� ટનટન વાગ ે

 

સાઈકલ માર� ચાલે 

�ણે ઘોડાગાડ� 

સરસર સરસર ભાગ ે

�ણે ¬«જન ગાડ� 
 

સાઈકલ માર� ચાલે, એની ઘટં� ટનટન વાગ ે  
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લઈ લો પાટ� દફતર પોથી 

આk છે સોમવાર 

 

નાcતાનો ડબો રાખો 1લૂશો મા 

આk છે મગંળવાર 

  

કાઢો કાઢો પતગં-માજંો 

આk છે 3ધુવાર 

 

rEુુજનને તે વદંન કરજો 

આk છે rEુુવાર 

 

|©ુવાર� ચણા ફાકજો 

આk છે |©ુવાર 

 

જય બોલો બજરંગબલીની 

આk છે શિનવાર 

 

રમત ગમત ને હરવા ફરવા 

થાવ આજ તૈયાર 

ર� મ� ને ખલેનો �દવસ 

આk છે રિવવાર 

 

આk છે રિવવાર 
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સામ ેએક ટ�કર� છે, �યા ંવડ4ુ ંઝાડ છે 

વડને વડવાઈઓ છે, ઠંડ� મ�ની હવા છે 

  

કાલે �યા ં�|ુ ંભાઈ,હ�ચકા ખા|ુ ંભાઈ  

ઉ�ણી પણ કર|ુ ંભાઈ,રમીને જમીન ેજ|ુ ંભાઈ 

 

આ દાતરbુ ંક�i ુ,ં ઘાસ કાપે એiુ ં 

આ ઘાસ ક�i ુ,ં ગાય ખાય એiુ ં
  

આ ગાય ક�વી, jૂધ આપે એવી 

આ jૂધ ક�iુ,ં દહ� થાય એiુ ં
 

આ દહ� ક�i ુ,ં છાસ થાય એiુ ં

આ છાસ ક�વી,,માખણ થાય એવી 
 

આ માખણ ક�i ુ,ં ઘી થાય એiુ ં  

આ ઘી ક�i ુ,ં લાડવા થાય એiુ ં
 

આ લાડવા ક�વા, મન ેભાવ ે એવા  

એક  હતી છોકર�, એણે પાળ� બકર� 
 

છોકર� ગઈ ફરવા, બકર� ગઈ ચરવા 

ફર�ન ેઆવી છોકર�, ભાળ�  ન�હ  બકર� 
  

રડવા લાગી છોકર�, ¬ ¬ ¬   

આવી પહ�ચી બકર�, બT બT બT 
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ર�છ એકZુ ંફરવા ચાR@ુ ં હાથમા ંલીધી સોટ� 

સામ ે રાણા િસ5હ મxયા ને આફત આવી મોટ� 
 

~ક� ~ક� ભર� સલામો બોR@ુ ં મીઠા ં વેણ 

માર� ઘેર પધારો રાણા રાખો માEંુ {હ�ણ 

 

હાડ ચામડા ંબ�ુ બ�ુ P ૂ�ંયા ંચાખોq મધ મી_ંુ 

નોતEંુ દ�વા ખોtં તમન ે આk lખુbુ ં દ�_ું 
 

ર�છ �ય છે આગળ એના પગ ધબ ધબ 

િસ5હ �ય છે પાછળ એની qભ લબ લબ 

 

ઘર આ માEંુ જમો Lખુેથી મધની ZમૂZેમૂ 

ખાવા �તા ં રાણાqએ પાડ� 3મૂ ે3મૂ 

 

મધ]ડુા4ુ ં વન હVુ ં એ નહ� માખીનો પાર 

બટ?ંુ ]ડૂો ખાવા �તા ં વળગી લારોલાર 

 

Xખે મોઢ� qભે હોઠ� ડખં ઘણરેા લાBયા 

ખાધો બાપ ર� કરતા �યાથંી વનરા� તો ભાBયા 
 

ર�છ એકZુ ંફરવા ચાR@ુ ં હાથમા ં લીધી સોટ� 

સામ ેરાણા િસ5હ મxયા’ તા આફત ટાળ� મોટ�  
 

–રમણલાલ સોની 
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માના rણુ 

 

હતો �ુ ંLતુો પારણે ]hુ નાનો, 

રbુ ંછેક તો રાખV ુ ંકોણ છાનો ? 

 

મન ેjુ:ખી દ�ખી jુ:ખી કોણ થાV ુ ં? 

મહા હ�તવાળ� દયાળ� જ મા V ુ.ં 
 

Lકૂામા ંLવુાડ� ભીને પોઢ� પોત,ે 

પીડા પાlુ ંપડં�, તk cવાદ તો તે; 

 

મન ેLખુ માટ� ક`ુ કોણ ખાV ુ ં? 

મહા હ�તવાળ� દયાળ� જ મા V ુ.ં 
 

દઇ છાતી સાથ ેબચી કોણ લેV ુ ં? 

તq તાmુ ંખાmુ ંમને કોણ દ�V ુ ં? 

 

મન ેકોણ lખુે મીઠા ંગીV ્ગાV ુ ં? 

મહા હ�તવાળ� દયાળ� જ મા V ુ.ં 
 

પbુ ંક� ચbુ ંતો ખમા આણી વાણી; 

પડ� પાપંણે �ેમના ં]રૂ પાણી; 
 

પછ� કોણ પોતા ત ુ ંjૂધ પાV ુ ં? 

મહા હ�તવાળ� દયાળ� જ મા Vુ.ં 
 

-દલપતરામ 
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હાથીભાઈ તો �ડા 

લાગે મોટા પાડા 

આગળ ~લે લાબંી L ૂઢં 

પાછળ ~લે `ૂંક� ] ૂછં 
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હાલરbુ ં

હાલા ર� વાલા મારા ભઈલાને 

હા.ં..હા.ં..હા.ં..હા ં
 

ભઈલો મારો ડાfો, પાટલે બેસી નાfો 

પાટલો ગયો ખસી, ભઈલો પડ�ો હસી 

હાલા ર� વાલા મારા ભઈલાને 

હા.ં..હા.ં..હા.ં..હા ં
 

ભાઈ મારો છે સાગનો સોટો, આવતી વ�ુનો ચોટલો મોટો 

ભાઈ મારો છે વણઝારો, એને શરે સો4ુ ંલઈ શણગારો 

હાલા ર� વાલા મારા ભઈલાને 

હા.ં..હા.ં..હા.ં..હા ં
 

હાલા ર� વાલા માર� બનેડ�ન ે

હા.ં..હા.ં..હા.ં..હા ં
 

બેની માર�  છે ડાહ�, પાટલે બેસીને નાહ� 

પાટલો  ગયો ખસી, બનેી    પડ�   હસી 

હાલા ર� વાલા માર� બનેડ�ન ે

હા.ં..હા.ં..હા.ં..હા ં
 

બેની માર� છે લાડક�, લાવો સાકર ઘીની વાડક� 

ખાશ ેસાકર ઘી માર� બેની, ચાટશ ેવાડક� િમયાઉંમીની 

હાલા ર� વાલા માર� બનેડ�ન ે

હા.ં..હા.ં..હા.ં..હા ં
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ના4ભુાઈના ગોર� માર� 

ગરબે રમવા આવો જો 
 

�ુ ંક�મ આiુ ંએકલી 

રાતલડ� �ધાર� જો 
 

રાતલડ� �ધાર�મા ં 

શેર� કાટંા વાગે જો 
 

શેર� કાટંા વાગે તો 

પગના ઝાઝંર ઝમક� જો 
 

પગના ઝાઝંર ઝમક� તો 

નણદ� Lતૂા �ગે જો 
 

નણદ� Lતૂા �ગે તો 

બે લાbુડ� માગેં જો 
 

બે લાbુડ� માગંીને 

ભર� કોઠ�મા ંનાખે જો 
 

ભર� કોઠ�મા ંનાખે તો 

ભરભર 1કૂો થાય જો 
 

ભરભર 1કૂો થાય તો 

છોકરા ંવીણી ખાય જો 
 

છોકરા ંવીણી ખાય તો 

ઝટઝટ મોટા ંથાય જો ! 
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�ુ ંને ચjું છાનામાના કાત�રયામા ંપેઠા ં 

�ુ ંને ચjું છાનામાના કાત�રયામા ંપેઠા ં

લેસન પડVુ ંlકૂ� �ફલમ �ફલમ રમવા બઠેા ં

મUમી પાસ ેદોર� માગંી, પSપાની લઈ Z ૂગંી 

પરદો બાધંી અમે બનાવી �ફલમ l ૂગંી l ૂગંી… 

 

દાદાqના ંચwમામંાથંી કાઢ� લીધો કાચ 

એનાથી ચાદંરણા પાડ�ા ંપરદા ઉપર પાચં 

 

ચjું �ફલમ પાડ� �યાર� જોવા આiુ ં�ુ ં

�ુ ં�ફલમ પાbુ ંતો જોવા આવ ેછે ચjું… 

 

કાત�રયામા ં!પાઈન ેબેઠ�’તી 9બRલી એક 

;દરડ�ન ેભાળ� એણે તરત લગાવી ઠ�ક 

 

;દરડ� છટક� ને 9બRલી ચjું ઉપર આવી 

બીક લાગતા ંચjું સાથે ચીસો મT ગ�વી 

દોડદંોડા ઉપર આવી પહ�dયા ંમUમી-પSપા 

ચjું�ડયાનો કાન આમxયો, મન ેલગા�યા ધબા… 

 

રમેશ પાર�ખ  
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હોળ� આવી હોળ� આવી 

હોળ� આવી હોળ� આવી 
 

ફાગણ માસ ેહોળ� આવી 

ફાગણ માસ ેહોળ� આવી 
 

હોળ� આવી હોળ� આવી 

હોળ� આવી હોળ� આવી 
 

રંગભર� પીચકાર� આવી 

રંગભર� પીચકાર� આવી 
 

ક�Lડૂાના રંગે રંગે 

ક�Lડૂાના રંગે રંગે 
 

ભાઈબધંોના સગં ે સગં ે

ભાઈબધંોના સગં ે સગં ે

 

રંગે ચગંે આજ ઉમગં ે

રંગે ચગંે આજ ઉમગં ે

 

આવો હોળ� રિમય ે

આવો હોળ� રિમય ે

આવો હોળ� રિમય ે
 
 
 


