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દયારામ -રસસુધા 
(રાસ-ગરખી-ગરખા અને ગીતે) 
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સર્વાધ્રિકાર સપાદકને સ્વાધીન 

પ્રકાશક : સુશ્રકઃ 

શંકરપ્રસાદ છગનલાથ રાવલ કે, ઢી. શેઢે 

હુરગેાવેંદ આણંદજી દેસાઇની તત્વવિવેચક ગ્રેસ 
કરોરી ચોલ્સ, ભૂલેશર, સુંબાઈ ૪ બેલાસિસ રોડ, ભાયખલા, મુંબાઇ 



અર્પેણુ 

ગરબીર્સિક ગુજર્ાતી સુંદરીએ।ને 



“..* દયારામ દયારામ છે તે તે। તેની ગરબીએ। વડે જ, પરતુ 
તેની હદયગુહાસાંથી ઊઠતા આ પદના ચર પણુ તેને ગુજરાતના 
ભક્તક/વિએની યશસ્વી પર'પરાને। છેલ્લો સમશચ' પ્રતિનિધિ ઠેરવે 
છે એ વાત પણુ વીસર્યા સરખી નથી.” 

ર. 

-- વિજયરાય ક. વેદ્ય 
ઝુંજરાતી સાહિત્યની રૃપરેખા 

કઃ ક ઝ્હ 

તેજસરિતાને ઘાટેઘાટે સય ને ગ્રહે ને ઉપગ્રહો 
એ ઉત્સવના રાસ રમે છે. દેવસરિતાની સેોાનરેતમાં 
દેવ ને દાનવ ર્સધૂમડી ધૂમતા જગતસ'ગીત ગશ્વે છે 
ને દદશાએની ઝાડીએ તેમના પડધ। ઝીલતી ઉભી. છે :- 

“પડદે કેયાં પડયે! રસબાલ ! 
ભેદી ભીષણુ જગના દુગ' અનિલ કયાં આથડ્યેો? રસખાલ! 
ઉપર ન્યાં અનહદ ખાજે સાજ ટ્રહસ્વ ત્યાં ચડયે। રસબાલ ! 

આછેરી પીંછીથી ખ્રહ્માંડતીથ આલેખિયાં, 
ઘૂમે પ્રશસ્ત તટે મૈદાકિનીનાં નીર ન્ને ! 
સુરો - અસુરની સેદની અખંડ ત્યાં રાસે રસે; 
નૃત્યનેતા અમીસોરરલી હલકે સુધીર જે ! 
પદતાલી ભવ્ય ધમકે મહા ગભીર જે ! 
કાયલડી ! તારી વેણથી અનેરી વેણુ વાગે ત્યહાં : 
'ફ્રાયલડી ! સહુ વેણુના વિલે।!લ શખ્દ જગે ત્યહાં. 
રમે-રચે ચૌદ ભુવનને દડે પરમ ભારતરણુ અમધૃત કાલ - 

પચ્ધો તાં પડયો રસબાલ !' 

--ન્હાનાલાલ દલપતરામ કવિ 



૧ તિવેદન સા 
૨ ગીતવાર અતુક્રમ 
૩ ગીતની પ્રથમ પર્ક્તિવાર અનુક્રમ ... 

અનુક્રમ 

૪૯૦૭ 

રાસ--ગરબી--ગરખબા 

પક! કમાંક ગીત 

૨ ઊભા રહે તે! કહું- ?! 
૨ શ્રજ પધારો રે એકવાર ! ૨ 

૩ મારા જીવન ! પ્રાણજીવન! ૩ 

૪ પનધટ પર ક 

પ ઝૂલવાને આવે! રાજ ! ૪. 
૬ વિસારી સૈલ્યાં ! પ! 
છ મનનો વાતડી ન 

૮ વાૉસલડીને ચશખ્દે ઠઠ 

€ મુજને અડશે। મા ! 

૨૦ રાધાનાં વખાણ ૮ 

19 રાસમ'ડળને દશને હ 
પ્ર સામું જે! ૧૬ | 
15 પાઓ પ્રેમરસ દર. 
૧૪ સહીઆરીઓ ન 
૨૫ કહાનગે।ાપી ૧૪ 

૧૬ પ્રેમતી પીડા કૃદ 

૧૭ ગ્રીતડીની રીત ન 
1૮ કશ્યામરગ પ૭ 

1૧૪ સોહનમાં મોહિની ક 
રજ &ચામની શેભા ૧૮ 

ર? મારામાં જુ દીડ ? મ 
૨૨ સપ્સુછનાી શીખ વ 

ર૩ વહૂજને। જવાબ 

ર૪ ન'દને! તદન ર૦ 

કરા ** ૬૫૪ ૧-૪૮) 
કક રડ (પૃછ ૧-૪) 

(પૃછ ૫-૧૬) 

પૃષ્ઠ 
ર૨૫ ગરબે રમવાને ર૨ 

૨૬ માનીતી વાસલડીને રર 
૨૭ વાસલડીના વાંક ર૨૩ 
2૮ વાસલડીને। ઉત્તર ર૪ 
રહ વેણમાવાશે।મારેઆંગણું! ,., 
૩૦ સાને સમઝાવ્યા ૨૫ 

૩1 સ'દેરી ન 

ડર એટલુ' કહેન્ને ૨૬ 
૩૩ શ્વાદદલિયાને ર૭ 
૩૪ નેઈને ચાલે ૨૮ 

૩૫ રપધાવરા પ્રભુ પ 

૭૧ સાંઝે વાંસલત વગાડને ! ક 

2૭ પલી અલબેલી ! ૨૯ 

૩૮ સાણીમર! મારે મ્હોલે 
આવે ફર 

કળ સમો સમઝોા ૩૦ 

૪૦ આવોાનતી મારેધેર માણુવા ,, 

૪૬ કાતી સંગે? ક 

૪ર હવે ઠું નહોં બોલુ કો 
૪૩ ખ'સીખટને થોક ઝર 
૪૪ ફ્રીસાયો શે' રસિયો ? ૩૩ 

૪પ કેમ રીસાઈ ? મ 
૪૬ દાણુલીલા ૩૪ 

૪૭ કૃષ્ઝુના ઉત્તર ૩૮ 

૪૮ ગે।પીને। ઉત્તર ૩૪ 



૪૯ રૂપાળી રૃપધે ! 
૫૦ ઓર્ આવને 

પ૧ સાસુ માનજે 

પર હુઠીલીની હડ 

પક પ્યારીને મનાવા 

પ૪ વાંક્' મા નેશે। ! 

પ૫ વરાકરણી વાંસળી 
૫૧ ન*દૃયુ'વરતું સવસ્વ 
પ૭ સ્હોલે પધારે 
૫૮ અગમ પ્રેમપ'થ 

પછ સધુપદૂત 

૬૦ રાધાવિરહ 

૧૧ ર્ાસલીલા 
૬૨ છુરિતી બપળલીલા 

૬૩ ગોપપીઓની ક્રિયાદ 
૬૪ વિરહવિલાસ 

૬૫ મહીઆરીને 

૬૬ મારે આંગણે આવે 
૬૭ ર૨પધાનાં મનામણાં 

૧૮ આંખનાં કામણ 

૧૪ ષટઘટમાં ધર કીધુ 
૭૦ ર્ડા દીસે! છો રાનેશ્વર ! 
૭૧ કુ'જમાં વાય છે બાસળી ! 

૭ર્ માને તમારું તે ઘેલડી ! 
૭૩ આવેને લાલ વરણાગીઆ ! 

૭૪ તારે પ્રેમે હું મોલ્લે! ! 
૭પ કેઈ સાથે ? 

૭૬ કઠણુ વચન કાં બોલે ? 
૭૭ નહોં ત્તવા દેઉં ! 

૭૮ વેરણુ વાંસલડી 

૧ 

૪૦ | છહ રાધાનાં રીસામણા 
૪૨ «૮૦ નવીપ્રોત 

૪ર| ૮૬ ક્યાં રમી આવ્યા? 

૪૪ હ«ર છમકલું નવ છીજે ! 

,» ૬૩ તરછેોડો છે॥ શા માટે ? 

ા ૮૪ મારું મહી ઢળશે ! 

૪૬ ૮૫ અડફૂરજને 
ક ૮૧ મમનાં વચન શાને બોલે ? 

| ૬૭ હુઠ મૂકને 
૪૮ ૮૮ જ૪સુતાજના ઘાટમાં 
૪૪! ૮૯ ઝયડો લેોચનમનને 

૫૦ ૯૦ કહાન બોલાવે ! 

ન (“૨ પ્રેમસમાધિ 

૫૩ 6૨ લાડલી લાકું ! 

પપ €૩ સાતુની મનાગ્યાૉ! 

પછ| ૯૪ ન'દઇવરશું નેહ ! 

૬ કાળજ કેયું' તે કોને કહીએ ? 
22 

૨૦ 6૭9 ઉપાલ ભ 

૬૨૧ | હ«૮ સાંભળ સહી ! મારી 

૬ર | ૪ કછુ એક વાત 

। ક 
પહ (પ આંખ તમારી ! 

૧૦૦ પાધરે પ'થે નન ! 
૨૬૦૨ આવે અલબેલા રે જ્હાલા ! 

#» ૧૦૨ મારા ૨૫%! 

૬૪ [૧૦૩ ચાલ, ચપળા બખુભાનની 

જ દુલારી! 
૬૫ ૧૦૪ ઘેલી મુને કીધી ! 

૬૬ [| ૨૧૦૫ પાણીડાં કેમ ભરીએ ? 

»# | ૨૦૬ ડહાપણ્ રાખો જી ! 

૬૭ | ૬૦૭ ગુલાલે મારી આંખ ભરી ! 

22 
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૬૦૮ મીઠો સોહનવર 

નાન 

૨૬૬૦ 

૨૬૬ 

૧૬૨૨ 

૬૧૬૩ 

૧૬૪ 

ઉશૃપૃ 

૧૧૬ 

૧૧૭ 

૧૧૮ 

૨૧૬૯ 

૬૨૦ 

૧૨૬ 

૬ૃરર્ 

૨૨૩ 

૨૨૪ 

શર 

૨૨૬ 

૧૨૭ 

૧ર૮ 

દર 

૬૩૦ 

૧૩૨૧ 

તાડ જએ। 
મને ધેલી કીધી ગે।વાળિયે ! 
પિવેક વગરના ! 
એ વર 

કાત્યાચનીત્રત 

પૂરો આશ ! 

પારણું 
શ્રીકૃષ્ણાવતાર 
૧ટાનાં વચન જ 
સવના શશરે।મણિ 
દરા'ન દોની રે ! 

'પ્રેમપરીક્ષા 

હો ર'ગરસિયાજી ! 

વ્યવહારચાતુરી 
હે!ળાને ટાણે 
અકળ કળા 
રાધાનું (સચ્યાલમ 
કામણગારી તારી વાંસળી ! 
સાચુ બોલે! જ ! 

જાસનૃત્ય 

શ્ીતાથજી ! 
સેપ્હિનીસ્વરૂપ 
વજમહિમા 

ને 

પક 

ત 

૮/૪ | ણ 

9» ૦ 

પ 
(«5 ૨૨ 

હર્ ૧૨ 

દ૬૪[૬૩ 

€«૮ ૬૨૪ 

«૪૨૫ 
૧૦૦ ૨૬ 

1૦૧ ર 

૧૦૩।૬૮ 

૨૦૮ ૧૪ 

1૧૨ર ૨૦ 

ક એ 
૬૬૪ રર 

૬૧૫ ર૩ 
| 

92 | 

૬૧૭ | ૨૪ 
૧૨૬૮ [ર૫ 

૨૨૦૨૬ 

૧ર૨ ર૭ 

(૨ર) કાવ્યો: પદે: ધોળ: ર૮ 
૨ ભાક્તિપાષણુ ( સ્તવતકાગ્ય ) ૨ર૭ | ર 
૨ હુરિનામાવલે 

૩5 પૂર્વની પ્રીત 

૧૪૨૬૨ ૩૦ 

૩૬ 
22 

| ૪ ચિત્તમારુ ચોરે ૨ દ્ષ૪રાજ ! ૬૪૩ ૩ર 
ય વણુસમઝ્યે શી દેવી રે શીખ? ,, | ૩૩ 

રાધાસોન્દર્ય 
કામણગારો કાનુડો 

સ્નેહુનાં દુઃખ 
ર'ગભચોં આવ ! 
કચમ ભરિયે રે જળજમનાના 

નીર? 

કુષ્ણુચિતન 
સૌથી પર 
એક વ્યો ગો।ઉપીજનવલંભ ! 
"રેમ 

બૃ'ટદાવનમાં 

રાધાકૃષ્ણુની એકતા 

રસિથે વન્તડી રંગવાંસળી ! 
પ્રેમસ'તોષ 
નએ, ન્નઓ, જૂઠા ! 

તમારો ! 

ધૂ'ધટડામાંથી 

સ્નેહનું વશીકરણ 
સાડી ! મને ન'દને। ઝુ વર 

પરણ્ાવ ! 
'મ્રીતનાં મેણાં 
એ તો સ્વયમ ! 
સનામણાં 

મુને માયા લગાડી ! 

અબોલડા 

સાતાની કૃરિયાદ 
લસ'તમાં 

સેપ્હનને એટલું કહેન્ને 
કોત કરી તે નિભાવી લે। ! 

લેહ લાગી તમારી ! 

પૃષ 
૪૪ 

9૬ 

૬૪૫ 

7227 

9૪૬ 

22૩ 

૧૪૭ 

૧૪૮ 

22 

૨૪૯ 

૨૫૦ 

૨૧પ૨ 

શપર્ૃ 

૨૧૬૫૩ 

22 

૨૫૪ 

29 

?૫પ 

મ૭2 

૨૫૬ 

22 

૨ પ૭ 

દેપત 

૬પ 

૨૧૦ 



પૃષ્ઠ 
૩૪ નજ ગ્હાછું રે ૧૬૦ 

૩૫ માર્ ઢણુકતં ઉર ૧૬૧ 
3૧ નિકશ્ષયના મહેલમાં વસે મારે 

બ્હાલમે।! ૨૧૬૨ 
૩8 '્રાણાધાર કે 
૩૮ કાલિદીતીરે ૧૬૩ 
૩૬ મારા #ન્મસ ગાથી ર 
૪૦ અપ્ષ્રહ ૧૧૬૪! 

૪૬ સનવા! શ્રીહરિરારણે રહેજે! ,, : 
૪ર ગ્રગટ મળ્યે સુખ થાય! ૬45૫ 
૪૩ ચિ'તા શેને ? જી 
૪૪ જેને સહાય શ્રોકૃષ્ણુૂની ૨૬૧૬. 
૪૫ મુજ હુદયા વસે! ! ૬૬૭ 
૪૧ લાદદશી જન તેને નણીએ રે! ૬૧૮ | 
૪૭ વ્વેષ્ણુવ નથી થયા તું રે! 1૧૪ 

૪૮ અનન્ય ભક્ત જ 
૪૯ કૃતફત્યતા ૬૧૭૦ | 
પ૦ રું કહિયે શ્રીઝ ? ૧૭૧ | 
૫૧ કુપાસિણુ કહાવે! રે ! ૧૭ર્ 
પર 
પ૩ 
પ૪ 

મુને અગઅ'ગ લાગી છે લાલ! ,, 

તારો અમુલખ અવસર ન્્તય ર્ે !૨૭૩ 

! 

દપ્માદર! દુ:ખડાં કાપે। રે! ૬૭૪ 

પ૫ અધરો દિવસ એફ આવશે ! ૬૭૫ 

૫૧૬ એક ધિનતી 
પછ સનજસુસાકરને ૧૭૬ 

પત 

પ 

દત 

૬૧ 

દર્ 

૬ 

૬૪ 

પ્ 

4૬ 

ડિ 

૬૫9 

ક્વઝિ “૯ ૦ ૬૭ ૮: ત 

'% હ 

% 

૧૦ 

૧૬ 

ફર 

પછ 

માર માયા ન મૂકે કેડો ! ૬૭૭ 

જેવોતેવો। દાસ ર 
સાચુ સગપણ ૧૭૮ 

શામળિયા જ્હાલા ! ક 
સાક્ષાત્કાર વિના ૬૭૪ 
દિલકપઠીને ૧૮૦ 

પિરલ વેષ્ણુવ ૧૮૨ 
ન ગાને ક 
એવા મુને વ્હાલા લાગો 
વજભ્ૂપ ! ૧૮૨ 
ગેપપીજનરૃ ૬૮૩ 
(૩) વજભાષાનાં પદોઃ 
મહામ ગલર્પને ૧૮૪ 

ખનન્ત હુરિદાસા ! હુરિદ્દાસ ! ,, 

સબસીરદારા ૧૮૫ 

તેરી ચલી ચરમતલવાર ! ક 

રસિયા ! રોષ તજે રે ૧૮૬ 

ખનમે' ઝુજરિયાં લૂ'ટી ! ૧૮૭ 

ખખસુરત સાંવરા ! ન 
સદનમોહન પ્યારે ! ૧૮૮ 

પ્રીતમછી ચાટ ક 
નવલ સનેહી ન 
સેરા પ્રજુ કૃષ્ણચ ખ'કા! ૨૮૯ 
અપશીસ ક 

. કૉરા પૃષ્ડો ' ૧૯૦-૬૪૨ 



પ 

અનુકમઃ 

: રાસ; ગરબી અતે ગરબાનાં ગીતોની ઢાળવાર પ્રથમ પ'ક્તિ : 
[ “નોધ :--કૈંસમાંને સંખ્યાંક જથવાર અતુકમ સૂચવે છે. એક જ જૂથ- 

સખ્યાંકવાળાં ગીતે! એક જ ઢાળનાં છે અને ખાકીનાં બીન્નં સ્વતંત્ર ઢાળનાં છે. ] 

જથ :ક્માંડ ગીતો!ની પ્રથમ પ'ક્તિ 
(૧૦૨૬ ઊભા રહે તે। કહું વાતડી બહારીલાલ ! ... . ક 

તમ માટે ગાળી છે મે' ન્તતડી અહારીલાલ ! 
: ગરબી? રાગ? ધનાશ્રી : તાલ: : ઢાળ : “આવેલ આશાભર્યા' રે !' 
(ને વિકાસ, અ'તરે નથી ) 

(૨૭૨ જ્હપ્લાજતે કહેને સધુત્રત ! મારા સમ છે, 
તજ પધારો રે એકવાર, મુખડું નિરખીએ હો લાલ ! ... કે 
*ગરખીઃ રાગ: :તાલઃ : ઢાળ? “ચૂ'દડી લાવને હો લાલ !' 

(૩૩ સશેકહનલાલજ રે ! મારા જીવન પ્રાણજવન ! 
છૈ બલિહારી ૨॥જ ! ધણી ખમા ! ક કઝ જદ 
: ગરબે : રાગ : સોહણી( મિશ્રિત ) : ઢાળ : “ વનમાં ભૂલી પડી 
રે, પેલે! કયાં ગયો કાનૃડોા ?* 

(૪)૪ અડ ફવા ને નવ વાવડી રે લોલ, સેોળસે' પનિહારીની હાર, 
મારા જ્હાલાજ હે ! જલી નહીં નનઉં મહી વેચવા રે લોલ ! 

(૫૭૦૫ જ રે ! ઝુલવાને આવો રાજ ! ચ'ટ્ભાણુજીતા ખાગમાં-- 
: હીંડોળેો: : ગરખી: રાગ: : તાલ: :ઢાળઃ 

(૨૬ એપ ઉદ્વવજ ! ૦હાલે તે! વિસારી અમને મેલ્યાં ! ... દ 
: ગરખી : રાગ: સોણહણી : તાલ : :ઢાળ : “ હુરિભજન વિના દુઃખ- 
દરિયાસ'સારને। પાર ન આવે.” 

(3 )૭ મારા સોહતલાલ ! આવે! તો કહું મારા મનની વાતડી ક 

(3૬૭૦૬૮ માર મન મોહ્યું વાંસલડીને રાખ્ટ્ે કાનડ ! કાળા ર 
(૭)૬ સુજને અડશેો મા ! આપા રહે અલબેલા, છેલા ! અડરેી। મા ! ... 

* ગરખી : રાગઃ સાર'ગ : હોરી : તાલ : : ઢાળ : 
(૮૦૬૦ તમે ઊભા રહોાની અલખેલા હે લાલ ! .. 

સૂણે। નેબનમદના છકેલા હો લાલ ! 
: ગરબો: રાગ: મારવા: તાલ: :હઢાળ: 

પૃષ્ઠ 
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દ 

(૯૨૨ તેવા રાસમ'ડળ મારે હેડે આનદ ક -8%7 49-56 
: ગરબો? રાગ: :તાલ? :હાળઃ જ 

(૧૦૭૦૧૨ સામું ને ન'દના છેશગાળા ! માર ચિત્ત ચારણ્્વાળા. વ 
: ગરખી: રાગ : હલારીઃ તાલ? : ઢાળ: 

(૧૧૦૧૩ પાઓ પ્રેમરસ પ્રાણજીવન રે ! દીન થઈ ન્તચુ' રે! .“* ૧૨ 
મુક્તિમારગીને આપન્ને જ્ઞાન રે, હું તો નવ રાચુ' રે ! 
ગરબો: રાગ: : તાલ: દાદરા: : ઢાળ : સીતાજના મહિનાને- 
“સખી ! આવિયો કારતકમાસ રિચાળે આવિયો !” 

(૧૨ )?૪ મહીઆરી મળી ચાલી મહી વેચવા ... ન ર ર 
: ગરબો : રાગ : ઝિઝોઠી : તાલ: કેરવા: ઢાળ: “આસેો- 
માસો! રારદપૂનમની રાત ન્ને.' 

(૧૨ )૧૫ મારગડેો મૂકે રે સશૌહનતલાલજી ! 
(૧૩ )9૧ પ્રેમની પીડા તે કેને ડહિયે રે હે સધુકર ! પ્રેમની પીડા તે 

કોને કહિયે ? ન ન કકે .-. ૧૧૬ 

: ગરબી: રાગ? : તાલ? : ઢાળ “મુગટ પર વારી ન્રઉં નાગરનદા !” 
(૧૩ )19 પ્રીતડીની રીત અતિઅટપટી, એપ્દ્રવજ ! છે પ્રીતડીની રીત 

૪ 

અતિઅટપટી ! ક કફ ર . ૧૬ 

(૧૩૦૬૨૮ ડ&ચામ ૨'ગ સમીપે ન ન્વવું ! મારે આજ થકી શ્યામ ૨ગ 
સમીપેન ન્તષું | ... ૦૦૦ ૫૭ 

(૧૨ )૨૪ ક્યે ઠામે મોહની ન ન્નણી રે ! સૌહેતછમા કિયે [ ઠામે મોહની 
નનન્્તણી? ... શક ૧૭ 

(૧૨ )૨૦ રેો।ભા સલૂણ્ા ડ્યામની ણુ નેને સખી! સભા સલૂણા શ્યામની ! ! ૧૮ 

(૧૪)ર૧ હું જું નણું જે બ્હાલે મુજમાં શું દીઠું ! સડ ... ૧૮ 
વારેવારે સામ્રુ ભાળે, મુખ લાગે મીઠું' ! 
: ગરબી : રાગ : રામકલી( ધનાશ્રી ઝે :તાલઃ : ઢાળ : “સાંભળો, 
વેવાઈ! દું તો હુરિ કથા કહું છું “ (લમગીત ) 

(૧૫)ર૨ શીખ 2 દે છે ર્ છ! રહે। ઢંગે, ક ૦ ૧૯૪ 
આવડો શે! આસંગે રે શ્યામળિયાતી સ'ગે ? 
: ગરખીઃ રાગ? તાલ: દીપચ'દીઃ માત્રા ચોદ: :ટુતલચઃ ઢાળ : 
“ કૉકરિયા ઉપર રે નોબત વાગે છે.' ( લક્નગીત ) 

૧૫ )૨૩૭ એવાં વચત સૂણીને રે વધાં વળતાં વદ જઃ ન ૦ દેળ 
(૧૬ )૨૪ ન'દને ન'દન છબીલો છાગાળોા રે! ... ... .,#* ૨૦ 

*ગરખી: રાગ? : તાલ? : ઢાળ: 



છ 

( ૪ )રપ ગરબે રમવાને ગોરી નીસર્યા' ર્ લોલ ! ... 
( ૬ )ર૧ માનીતી તું છે સોપહનતણી હે। વાંસલડી ! ણ. .-કેડ 
( ૨ )ર૭ ઓ વાસલડી ! વેરણ થઈ લાગી રે શ્રજની નારને ! મ 
( ૬ )ર૮ ઓ વજનતારી ! શા માટે તું અમને આળ ચડાવે ? પ 
(૧૭૦૨૪ વેણુ મા વાશે। માર્ે આંગણે, વારું છું બ્હાલમ ! વળીવળી, 

હે! જી રે! વેણુ મા વાશે। મારે આંગણે. -.. ક ક 
: ગરબી : રાગ : : તાલ: :ઢાળ : “ આજની ઘડી રળિયામણી.” 

(૧૮ )૩૦ વળતાં જ્હાલમાં ર નચાવ્યાં લલચાન્યાં લોચન ! ... ક 
:ગરખીઃ રાગ :તાલઃ :ઢાળઃ “ વૈકઠ ટૂકડું' રે મારા 
હુરિજનહૃટે હજર. ' 

(૧૯ »)2?૨ ઉદ્વવ! ન'દને। છે।રો તેં નમેરો થયો જે ... મટ ક 
:ગરખીઃ રાગ? :તાલઃ : ઢાળ? “ સપ કોપ તે થયો છે 
કળિકાળમાં ને.” 

(૧૨ )૩૨ ઉદ્વવજ ! માધવને કહેને એટલું! ... ક પક 
(૧ર્ )22 ચાદલિયા રે ! ચાલીશ મા અતિઉતાવળે। ! જ કહે 

(૨૦ )3૩૪ વાંકા રે વાંકા શું રે હીંડો છે। ? આવડુ શું રે ગુમાન જ? ... 
(૧૪)૩૫ રાધે ! તું પ્યારી જ બીજ અવર ન કેઈ ! ર મો 
(૨૧ )૩૬ વાંસલડી વાનને, સાંઝે આજ વાંસલડી વાનને ! ક 0 

: ગરખીઃ રાગ? ભીમપલાસી (ધનાશ્રી ) : તાલ : દાદરા : ઢાળ : 
(૨૧ )2૭ ૪લી અલબેલી ! જ્હાલેો! આવ્યા જલી અલખેલી ! 
(ર૧ )2૮ સાણીગર ! આવે મારે મ્હાલે, સાણીગર ! આવે।, મ 
( ૨૦ )5૪ સમે સમો! તમો સમઝોા નહં ને કરતા હોંડો આળ છી. 
( ૨૨ )૪૦ આવેોની મારે ઘેર માણુવા, હે છી રજ” આવેોની મારે વેર-- 

:ગરખી : રાગ: : તાલ: :ઢાળઃ “ઝુમકહાર શીદ તોડયો હે 
રાજ ! મારે! ઝૃમકહાર શીદ તોડયે। ?' 

(ર્૨ )૪૨ રાતલડી કોતી સગે ન્નગગ્યા ? ધાયલ છે! જ, નેનખાણુ કેઈનાં 
વાગ્યાં ? રાતલડી. ... ક કકે પ ન 

: ગરખી: રાગ : : તાલ : : ઢાળ : 
(ર૨૪ )૪૨ હાવાં હું સખી ! નહીં બોલું રે કદાપિ ન'દફ'વરની સ'ગે, 

મુને 'શ્ષશીવદની કહી છે રૈ ત્યારની દાઝ લાગી છે અગે ! 
: ગરખી : રાગઃ : તાલ : : ઢાળ : 

( ૨પ )૪૩ બન્દાવનમાં અ'સીખટને થોક, મનના માન્યા રાજ મુને મળ્યા ! 
દૂરૈથી દેખી રે ખળવા લાગી શેોાકય, મનના માન્યા રાજ 

સને મળ્યા ! .., કકક હ કે ક 

ર૬ 

૨૨ 

૨૭ 

૨૪ 

ર૪ 

ર૫ 

સ્પ 

૨૬ 

૨૭ 

૨૮ 

૨૮ 

ર૮ 

ર્હ 

રહ 

૨૭૭ 

૩૧૨ 

ઝર 



: ગરખી : રાગ : : તાલ : : ઢાળ 

(૨૬ )૪૪ સખી! પૂછી નને, અલી ! પૂછી ને, શે' રસિચે। રીસાવ્યો। રે ર... 

: ગરખી : રાગ : ભેરવી : તાલ : : ઢાળ : 

( ૨૭ )૪૫ ક્્યામા! તું તે! શીદ રીસાવી રે ? કાંઈ એક કારણુ સુજને કહેની 
:ગરખી :રામગ? : તાલ: :ઢાળ:ઃ 

( ૧૯ )૪૬ મારગ મૂકેની, કદુ છું કહાના ! ક્યારની નો! ક... મમ 
(૧૯ »)૪૭ સાંભળ વચન માર્ મૃષ્ણુ કહે, કામની ! ને! ... ક 
(૧૯૪૮ સૂણે।, શ્ચામળા ! ઠું તમ માટે ઘેલી થઈ ને ! ... કે 

* ગરખબે। : 
( ૧૯ )૪& શે ! રૂપાળી રસીલી તારી આંખડી ને ! ક ક 
(૧૯ )૫૦ ઓરે આવને સલૂણા હરિ ! શચામળા નળે ! ક ક 
(૧૯ )૫૬ સાચુ' માનજે રૂપાળીશી ૨પાધિકા ! નને ! 
( ૨૭ )પર લલિતા કહે, ““સૃણે।, સ્વામી રે, હઠીલી હઠ ના તજે. હુંહારી!” પડ 
(૨૭ )૫૩ 'ચારીને મનાવાને કારણ રે સોપહને મનમાં મત્ય વિચારી, ... 

જ 

(૧૭ )૫૪ વાંકફુ' મા નરે! વરણાગિયા ! નેતાં કાળજડામાં કાંઈકાંઈ 
થાય છે, હો જ રૅ ! વાંક, ... કિક પા ક 

(૧૭ )પપ વરાકરણી દ્ઠે તારી વાંસળી, નેતા વરા કરી છે નમની 
હોજ રે! વશકરણી, કક ક ક્ટ 

(૨૮ )૫૧ ન'દૃરુ'વરજીનું પ્રાણુછવનધન રાધા ર'ગીલી મૃગયાનેણી રે લોલ ! 
* ગરખી : રાગ: : તાલ? : ઢાળ: 

( ૨૯ »)૫૭ મ્હાલે પધારો મારા રાજ ! માણીગર ! મ્હાલે પધારો ! ... 
* ગરખી : રાગ ટૂ રામત્રી : તાલ : : ઢાળ : “શેના લીધા મારા 
ચામ ! અબોલડા શેના લીધા રે ? 

( ૬ )૫૮ સૂણે!, ઓધવજી ! પ્રેમતણેો પ'થ અગમ તમે શું ન્નણા। ? .. 
( ૩૦ )૫૯ પડવે પ્રાણજવન પાખે કે ધીરજ નવ રહે રાખે, ... કુ 

અનુભવી લહે ન ખણે ભાખ્યે, મધુપ ! થ્રીમાધવને કહેન્ને. 
* (પ'દરતિથિનોા ) ગરખો : રાગ : : તાલ: : ઢાળ : 

(૩૧ )૧૦ ઝારતકમાસે મૂકી ગયા ડ'થ રે સખી ! મુને! ... 2 
: ( મહિનાને। ) ગરબો : રાગ : : તાલ : : ઢાળ? “બ્હાલા ! 
તમારી ન્નેઈ ને રહી છું વાટ રે હાલાજી !' 

(૩૨ )૧૨ વાગે વલૃ'દાવનમાં વાંસળી રે ! ઊભે।ઊભે। વગાડે કહાન ! 
: ગરબે।ઃ રાગ : માઢ : તાલ : : ઢાળ : 

(૧૮ )૧૨ સજ્જન ! સાંભળે રે હરિની બાળલીલા કાંઈ ગાશું ; ... 
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( ૩૩ )૬૩ કુ “વરને વારની રે ત્રજરાણી ! જ પેમે 
: (બલલીલાને।) ગરખબે। : રાગ ? પહાડીઝિઝોટી: : તાલ : હોદા 
: ઢાળ : “ ઇુ'વરને વારો જસે।દામાવડી ! ' 

( ૩૪ )૬૪ એપ્ધવ! અલબેલાને કહેજે કે ન્યમ અમો કહાવિયે રે લોલ ! પ૭ 
હાવાં તે! હદ થઈ છે નાથ ! કે ગેપ્કળ આવિયે રે લેલ ! 
: ગરબો : શગ : : તાલ : : ઢાળ : “ આ શે! ર્ડો બ'સીબટનેા 

ચોક કે મળી મહી વેચવા રે લે।!લ !' ( લેોકકગીત ) 
( ૬ )૬૫ એ મહીઆરી ! મોટા માણુસની લન્ન્ન્ન દું લેઉં છું ... --* પૂલ 
(૧૨ )૬૬ આવો નૅ અલબેલા ! મારે આ દ, .*૦ પટ 
(૩૫ )૬૭ રાધે ! કલું માનની તું માર્' ા ૬૦ 

: ગરબે! : રાગ : સ'છીણું : તાલ : દીપચ' દી ડુતલય માત્રા ૨૪ 
: ઢાળ : “સખી ! પડવે તે પ'થે ચાલ્યા રે--' 

(૩૬૧ )૬૬૮ કામણુ દીસે છે અલખેલા ! તારી આંખમાં રે! ... .-- ૧% 
: ગરખબીઃ રાગ : સોરઠ ( ખમાજ ) : તાલ : : ઢાળ? 

(૩૬ )૬૪ તે' તે। ધટધટમાં ધર કીધું, જ્હાલમ ! વરણુ।ગિયા રે ! ..- ૬૨ 
( ૩૬ )૭૦ રૂડા દીસે! છ રાજેશ્વર ! મર્યદેર આવતા રે ! 
(૩૭ )૭૬ વ્હાલે! મારો ૬'જમાં વાય છે વાંસળી રે લોલ ! .., .-- 53 

: ગરખી : રાગ : સ'કીણુ : તાલ : દાદરા : : ઢાળ : “પ્રથમ 
પાવેતીને 'પુત્રને પાયે નમુ' રે લોલ !' 

( ૩૮ )છર માને તમારું તે ઘેલડી, છખીલા ! કલ્યું માને તમાર'તેઘેલડી ! .... ૬૩ 
* ગરખી : રાગ : : તાલ: : ઢાળ: 

(૩૮ )૭૩ આવોને લાલ ! વરણાગિયા જી રે ! એઃરા આવોને લાલ ! ૬૪ 
(૨૩ )૭૪ સાનની ! તારે પ્રેમે હું માલ્યા, તુજ સમો ધેમ કહીં ન મે' એેચે! ૧૪ 
(૨૩ )૭૫ વ્ડાલમજ ! કેઈ સાથે લપટાણા। ? સાચુ' કહોને, કેઈની સ'ગ 

રગ માણ્યા? વ્હાલમજી ! ... ૬૫ 

(૨૩ )૭5 સાતીતી ! કઠણ વચન કેમ બોલે! ? અ'તરની વાત | કદ્દાપિ * ન 
ખોલે।. સપતીતી ! ... ર ૬૬ 

(૨૩ )૭૭ તા! તમને નહીં હું તે! «નવા ર8", તમારી સગે રણી રમીને 
રસ લેઉં. નાથ ! ... ૬ 

૨૩ )૭૮ વાંસલડી વાગી ! ને હું તે નગી ! સખી ! એ. તેણ લેરણુ 
થઈલાગી ! ... ૬૭ 

( ૨૩ )૭૯ રીસાચાં રસિક સ'ગાથે રાધા, બોછું નહીં શ્યામસુ” દર સાથે ખાધા. ૬૮ 

(૨૩ )૮૦ ખ્રીતલડી જીવણુજી ! તોડી, નટવર ! નવલ કોની સ'ગાથે જોડી? ૧૪ 



( ર૨ )»૮ 

(૪૦ )૮૯ 

( ૪૧ )૪૦ 

( ૪૨ )૯૨ 

( ૪૩ )હર 

( ૪૩ 90૩ 

(૧૮૦૯૪ 
( ૪૪ )૯૫ 

(૧૩ )૯૧ 

(૪૫ )૯૭ 

(૪૬ )€૮ 

૧૦ 

ર'ગીલા ! ર'ગભેર કચાં રમી આવ્યા ? લાલ ! કેતી માળા ચોરી 
લાબ્ચૂૃ ર? ... રં 

એ। છખીલાજી ! ક્યુ નવ કીજે વાટેપાટે ! ... 
મારા પાતળિયા ! પ્રીત કરી તરછેડો છે! રા માટે ? 
માર મહી ઢળશે ! લડસડતા છગીલા ! ર'ગના રાતા ! 
એ. અફરજી ! ગોકળમાં તમે શા કારણે આવ્યા ? 
મમ નાં વચન શાને બોલે હે સાનની ! તું મર્મનાં વચન 
રાને બોલે ? પી 
મૂકને મારા સમ સાનની! હવરણાં હઠ ને, માશ સમ સાનની! 
8દોજમનાજનતા ઘાટમાં રે લોલ ! રોકી રાખી છે મુને વાટમાં 
ર લોલ ! પ 

: ગરબી: રાગ? : તાલ? : હાળ: 

લોચનમનને। રે ! કે ઝગડો લેોચનમનનો ! 
: ગરબો : રાગ : સ'કીણ: તાલ : દીપચ'દ્દી : ઢાળ : 
ચાલ, બ્હેલી, અલબેલી પ્યારી રાધે ! રી 
: ગરબી : રાગ : સોરઠ : હુંમરી : ઢાળ : મરાઠી દિડીના 
માન્યો મનને સેપહનવર પામિયાં ન્તે રે ! 
અમો વેદના વેહેની સહુ વામીઆં નને રૈ 

: ગરબો: રાગ? : તાલ: : ઢાળ: 

આંખ ભરે મા અલબેલડા રે ! લાડલી લાડું ! 
: ગરખી : રાગ: :તાલ : : ઢાળ 

લલિતાજ આવ્યાં પ્રે્યા' લાલનાં રે ! સાતુની મનાવ્યાં ! ... 
સૂણ, સાહેલડી રે ! મારે ન'ટદકુ'વરશું નેહ ! દ 
ઘણી ગજબી રે ! શગિરધારી ! ધર માર્યું રે આંખ તમારી ! ... 
* ગરખી : રાગ : : તાલ : : હાળ : 

કાળજ કેયું તે કોને કહિયે રે એપધવ ! છેલછખીલડે ? 
રસિયાજી ! તમે કયાં રમી આવ્યા રાસ ? તમારાં નિદ્ઠાભરિયાં 
નેણ છે ૭ ! .. ટ ર 
:ગરખી: રાગ: : તાલ: :હઢાળ: 

નદન'દન અલબેલડો રે ! એનાં વ્હાલાં લાગે છે વેણ, સાંભળ 

સહી ! મારી. ય 
₹ ગરખીઃ: રાગ: : તાલ: : ઢાળ : 

( ૪૫૦૬૯૯ ઉભા રહે તે। કહું એક વાત, મરડી નનઅઓ છે! રાને સુખ રે %? 

દ 
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૭ર 

પ૭ 
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૭પ 
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૭૮ 

૭૯ 

પ્ક્હ 



૧૧ ન્ટ/૪ઝ'”૧ 

( ૪૭૨૦૦ નેણુ નચાવતા ન'દના ઝુ'વર ! પાધરે પચે ન્ન ! 

:* ગરખીઃ: રાગ? : તાલ: : ઢાળ: 

( ૪૮ )૨૦?૨ આવે! અલબેલા ૨ ! વ્હાલા ! કહેને તમે કયાં ગયા'તા 
ન દલાલા ? ર 

* ગરખેો : રાગ : : તાલ : : ઢાળ: 

( ૪૯ )૧૦૨ એક જૃ દાવનમાંહે નિક જના મ્હેલમાં મારા રાજ ! 
હે! જી રે ! જગલકિરેરરચરિત્ર પ્રેમરસ ગેલમાં મારા રજ ! 

: ગરબો : રાગ : : તાલ? :ઢાળ: 

( ૪૧ )૨૦૩ ચાલ, ચપલા, આખુભાનની દુલારી ! 
(૨૧ )?૩૪ ઘેલી મુને છીધી “શ્રીન' દજીના ન'દે ! વેલી મુને કીધી. 
(૧૧ )૬૦૫ રોક્યો પનધટ રસિયારાજ ! પાણીડાં કેમ ભરીએ ? 
(૨૦ )૨૦૧ ફ્ચામ ! સલક્ષણ્ા રહે! કહું છું, શીખામણુ લે માની જ 
(૭ )૬૦9 સખી ! આ નેની, ગેપ્પાળે ઝુલાલે મારી આંખ ભરી ! 
(૩૫ )૧૦૮ બોલી એમ કીતિ કુમારી રે, છાની એક વાત છે મારી રે, 
(૪૫૦1૧૦૬ ઊભા રહે! અલબેલા ! ક્ષણું સંનેગ, ડાલા છે! પૂછું એક 

વાતડી જ... 

(૫૦ )૨૨૦ નંદલાલ સાથે લાગ્યું છે લગન . ઘેલી કીધી મને ગેપવાળિયે ને ! 
: ગરખી:? રાગઃ : તાલ: : ઢાળ: 

( પ૧ )ર૬૨? આતે શં અલબેલા ! છેક ? કાંઈ નથી ધરતા વિવેક ! 
આવડે રે। કરો અવિવેક ? ગોપકળમાં રહેવું. 
પદ : રાગ : વસત : હોરી : તાલ : : હળ ઃ' 

( ૧૯ )૨૬2 સાડી નદને કુ'વર મારી કેડે પડયે! રે ! 
("પર )?૨૩ «૩ રે એક સમે વજકન્યકાજ મોહી ન્તેઈ કુષ્યુરવરૂપ જી ! ... 

: ગરખો : રાગઃ : તાલ : : ઢાળ ? 

(૧૮ )૬૨૪ શ્રીગુરુગોવિદને રે પાયે લાગુ', “ પૂરો ,આરા ' ! 
( પ૩ »)?૬૫ સાતા જસેદદા ઝૂલાવે પુત્ર પારણે 

: હાલરડું: : રાગ: : તાલ: :હઢાળ: “વારી ન્રઉઉરે 

શામળિયા ! તુજપે' વારણે.” 
(૧૮ )૨૬૬ ક્નીઝરમોવિદને રે પ્રથમે પાયે લાગું ! 
( ૫૪ )૨૨૭ મોટાનું વચન સુખધામ, કૃતિ રીતે કરિયે 

: ગરબે। : : રાગ: : તાલ : ? ઢાળ : 
( ૪ )૨૬૧૮ સર્વેના શિરોમણિ શ્રીનાથજી રે રે લોલ ! 

૮ર 

૮૧ 

૮૨ 

૮૨ 
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હર 
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૯૮ 

હહ 



૧ર 

" ષષ )૨૬૪ દરોન દોની રે દાસને મારા ગુણનિધિ શગિરિધરલાલ ! ... 39૦ 
*ગરખી : રાગ? :*તાલ? : ઢાળ? 

(૧૫ ૦૨૨૦ ઉદ્ધવજી ! છે અળગી રે વાત એક પ્રેમતણી ! ... .** ૨૦૧ 
(૩૧ 2૨૨૬ ક્યઝુરવલ્ભદેવને ચરણે લાગું રે ર્સિયાજ ! ... ... ૧૦૩ 
( ૨૦ )૬૨૨ સર્વે કામ છોડીને પ્રથમ ચુરુગોાવિદને ભજીએ ૬૭ *** ૬૦૮ 
[ પ૬ )1૧૨૩૭ લેોકડિયાં દેખે છે લાલ ! આંખેામાં €"ડે ઝુલાલ ! .-. ૨૧૨ 

“* 2 ગરખીઃ રાગ? : સાર ગ : હોરી : તાલ : ઢાળ : 
(પ૭ )૬૨૨૪ હરિ ! તારી અકળ કળા ન કળાય રે ! મોઢા સમરથ જેમાં 

બ્ડવાય રે ! વ પ ન ક ફે દ 
* ગરબો : રાગ : તાલ : :ઢાળઃ “સખી ! પડવે તે પ'થે ચાલ્યા રે ! 

'( ૪૯ )૨૨૫ એક સમે વ્રજકન્યકા મારા રાજ ! હો જ રે શ્રીરાધાછ છે માંહે 
--કે હું ખલિહારી રે મારા૨ાજ ! .., ન --* ૨૨૪ 
* હાળઃ કાત્યાચનીના ગરખાને : 

(૫૮ )૨૨૬ કામણગારી તારી વાંસળી, કામ'ગ ીધું છે ભારી રે ! ... ૧૧૫ 
* ગરખી: રાગ: :તાલ: : ઢાળ: 

( ૨૦ 21૨૭ સાંભળ રે તું સજની ! મારી, રજની ક્યાં રમી આવી જી? ૬૧૫ 
(પ૯ )0૨૮ હૉ રે જૃ'દાવનમાં થનક્કારથે !થે ! ... ... ... ૧૨૭ 

*રાસ: રાગ: :ઢતાલઃ: : હોળ: 

( 3૦ )૨ર૪ સેહત, મધુરાકફૃત શ્રીનાયજ ! નટવર ! ન'દકમાર ! ... ૨૧૮ 
ગરબો: રાગ: : તાલ: : ઢાળ: 

( ૬૧ )૧૩૦ અકળ કળા ક્ટીઅવિનારની રૅ તેને! પાર ન પામે કોય ! ... ૧૨૦ 
: (મોહિનીસ્વરૂપને। ) ગરબે! : રાગ : : તાલ: : ઢાળ : 

(૨૨ )93૩૨ વ્રજની રશે।ભા અપાર 24ઉં બલિહારી નને ! છે ઇંડ્પુરી આવાસ 
શોભા સારી ને! ... ર ડી ર રર 
* ગરબા : રાગ : ભીમપલાસી : તાલ : કેરખા ( ધુમાળી » : 
હાળ : “સા ! પાવા તે ગઢથી ઊતર્યા' સડાકાલી રે, 
મા ! પરવરિયાં ગુજરાત 'પાવાવાળી રે ! 

(૨૦) પદે : 

“(3૩ )૫૫ થ્રીરૃ'દાવન સુખકારી ર્ે સમચે* નાસે સહુ પીડા ! .... ..,. ?૪૯ 
₹ ગરખીઃ: રાગ: : તાલ : : હાળ : 

(૧૯ »૨5 શ્રોમદ્રાધિકા શ્રીકૃષ્ણ વસ્તુ એક છે ને ! ન ..* દ૫૦ 

( ૬૪ )૨૮ મારા વ્હાલા રે ! લાગા છે જ્હાલા ! શ્રિયુ પ્રાણજીવન, 



૧૩૭ 

નદનતા લાલા, ખબીન્ન વ્હાલા તે કહેવાના ઠાલા ! ... .** ૨પર 
: ગરખી : રાગ? : તાલ : “ ઢાળ : 

( ૬૪ )3૪ વ્રજ વ્હાલું રે ! વેફ'& નહિ આવું, મને ન ગમે ચતુર્ભુજ થાકું, 
ત્યાં શ્રોન'દૃુ'વર કયાંથી લાવું ? ક ,,? ૬૬૦. 

( ૬ )૪3 સુણે, સહુ હરિજન ! અત્તવસર્નાચતા રખે સે રાખે! ! 

નિશદિતિ નિશ્ચિન્ત થઈ સેવા શ્રીકૃષ્ણુનામ નિત્ય ભાખો ! ... ૨૬૫ 

(૧૧ )૪૪ જેના હૃદયમાં અખ'ડ રસિકરૂપ તેને કાંઈ નથી કરવું રે ! 

પૂણ લીલા સહ રાધા ત્રજભૂપ તેને બાકી નથી તરવું રે ! ... ૧૭૦ 
( ૧૧ )૬૫ નથી નિશ્ચે કોઈ ને નાથ ! ક્ષણુ પછી શં કરરે! ? 

અતિઅમિત અતકયે ગાથ ! શું કરશે! ? હરશે! ? .... ... 1૮૬ 

(૨) પદ, ધોળ 
[*નેોાધ:-આ પદ તથા ધ્ોળનાં ઘણાંખરાંના રાગરાગિણી તેતે સાથે 

આપવામાં આવ્યાં છે. ] 

૧ શ્રીગર્વલ્લભદેવને છું પ્રથમ કર્ પ્રણામ ! ... ... .., ૬૨૭ 
ર શ્રોઝર ગે।વિ'દ કુપાનિધિ કેશવ કેમળાનાથ કૃપાળ ! .... ... ૨૪૨ 
૩ સાર્ નેહ લાગ્યો રે સખી ! શામળિયા સાઘે ! ... .-- દૈ૪ર 
૪ ચિત્તમારં ચારા રે વ્રજરાજ ! છું તે। બીજુ કાંઈ ન માંગુ' મહારાજ ! ૬૪૩ 
પ ઉદ્દઠવજ ! વિચારો રે અતર આપણે, વણસમઝયે શી દેવી રેશીખ? ,, 
૬ રૂપાળી શાધા ! તારું તન રે સ્હેજે તે સુંદરતાનું ભયુ' છે! ... ૨9૪૪ 
છ ડાતુંડો કામણગારો રે સપ્હેલી ! આ તે। કાતુડે કામણગાર્ા રૈ ! 
૮ સખા ! છું તો ન્નણુતી જે સુખ હશે સ્નેહમાં ! પ “૦ દેકેપુ 
ઇ ર'ગભયો આવ સલૂણા છેલ ! પ્રૉતે પધરાવું મારે સહેલ ! મ. ડે 

૧૦ ડયમ ભરિયે રે ? ક્યમ ભરિયે #ળજમનાનું નર્ ? ન'દક'વર કેડે પડયો।! ૪૧ 
૬ કર ચિત્ત! ચિ'તન કોઈ પ્રકારે સદાનદ શ્રકૃષ્ણુતણું રે! ... ,, 
૨૨ સેવની શ્રીકૃષ્ણ રસિક રપધિકાપતિ ! ક પ ... ૨૪૭ 
૧૩ એક વચ ગેપ્પીજનવલ્લભ, નહીં સ્વામી ખીને ! ... ... ૨૪૮ 
૧૪ જે કે।ઈ પ્રેમઅ'રા અવતરે પ્રેમરસ તેના ઊરમાં ઠરે ! ... ૨૪૮ 
૧૫ શ્રીર'દાવત સુખકારી રે ! સમયે નાસે સહુ પીડા! ... ... ૧૪૪ 
૧૬ થીમદ્રાધિક। શ્રીકૃષ્ણુ વસ્તુ એક છે ને ! ... ... ... ૬૫૦ 
૬૧૭ ર્સિયે વગાડી રગવાંસળી ! પાંસળી મારો પ્રોઈ! ક... .*- દપ॥ 
૧૮ મારા વ્હાલા રે ! લાગે! છે। વ્હાલા ! ન. કડ -*૦ દેપેરે 



૧૪ 

૧૯ ન્તએ જી ! “એ જીવણ ! જૂઠા છો મે' નણયા ! ... .** દપ૫૩ 

૨૦ તમારો--તમારોા--પ્યારી ! મન માને તે કહાની ! ... 5 5 

ર? જળ ન્તતાં આજ ધૂ'ઘટડામાં ભેપહનવું સુખ દીડું ૨ ! ... .*. દૈય૪ 
ર૨ તારા સમ ને તારૃણી ! તું મને સોથી લાગે વ્હાલી રે ! ન 
ર૩૭ ન'દતો ઝુ'વર પરણાવ ! રે હો માડી ! મુને ન'દને! ઝુ'વર પરણાવ. ૬૫૫ 
૨૪ ઓરા આવેની, ઊ'ચુ' ભાળોાની, ર'ગીલા ! શા દ ર 
રપ કયાંથી ને પધાર્યા પ્રીતમ ! પાછલીને રાતે રૈ ..* .,. ૨૫૬ 
૨૬ એટથછું મારુ' કહ્યું માન, હે ખ્યારીજ ! એટલુ પ માર્' કલુ માન . ર 
ર૭ હો સોહના રે ! મુને માયા લગાડી, મન મો!લું ગિરિવરધારી લાલ! ૨૫૫૭ 
૨૮ ગરજસવાદ્ી ના થઈએ મારા જ્ડાલા ! ગરજસવાદી ના થઈએ, ... ,, 
૨૪ રાંક મારી રાધાને દગે! એણે દીધે। રે ! ી પ ... ૨૫૮ 
૩૦ નવ જીજે, નવ »ીજે રે, નવ કીજે રે આળ ! ... કી ર. હઝ 
3૧ સધુત્રત ! કહેજે રે મોહનને એટલું--- ... ... ૬પ૪€ 

૩૨ ગરિધારિયા ! ગુમાની રે જ્હાલાજ ! તે' તે મને મારી રે 0 
૩૩ લાડીલા લાલ (બહ હારીજ ! મને લેહ લાગી તમારી જી ! ... ૨૬૦ 
૩૪ નજ વ્હાલું રે ! વેકુ'ક નહીં આડું ! ન જ મ, ક 

૩૫ મારું ઢણકતું ઢોર ઢેણ્કે છે સહુ નગ્રમાં-- ... ક ..- ૬૬૨ 
૩૬ નિશ્ચયના મહેલમાં વસે મારા બ્હાલમે। ! રે ર ૬૨ 
૩૭ સમલબેલાજ ! પ્રાણ આધાર રે ! તમ પર વારી રે ! (ધોળ) .-- ,? 
૩૮ આજ ગઈ તી કાલિ'ટીને તીર રે ભરવાને પાણી રે ! ( ,, ) ... ૨4૩ 
૩% મારા જન્મસ'ગાથી જદુરાય રે! [ગરિવરધારી રે! ( ,, ) ... ,, 
૪૦ હાવાં નહીં મૂફ રે શેપ્હતજ ! માને। ખરી ! ... હ .-. ૨૧૪ 
૪૬ હે! મનવા ! શ્રીહરિશરણે રહેજે ! ટ પ 
૪૨ પ્રગટ મળ્યે સુખ થાય, શ્રીગિરિધર પ્રગટ મળ્યે સુખ થાય ! ... ૧5૫ 
૪૩ સૂણે।, સહુ હુરિજન ! અત્રવસનચિ'તા રખે હુદયે રાખે! ! નિ 
૪૪ જેને સહાય શ્રીકૃષ્ણની તે તે। સુખમાં મહાલે. ક. ... ૬૬૬ 
૪૫ શ્રીકૃષ્ણ ! રાધારમણ પૂણ પુરષાત્તમ ! ક્રીગોફળાધીશ મુજ 

હુદયા વાસે। ! ા .-- ૬૬૭ 
૪૧ તાદશી જન તેને ઝણિયે રે રે જેમાં એવા ગુણ હોય ર્--.. ૧૬૮ 
૪૭ ક નથી થયો તું રે, હરિજન નથી થયો ડું રે, શીદ ઝુમાનમાં ધૂમે રૃ ૬૬૯ 

૪૮ હુરિને ભજે, વળી અન્ય આરાધે તે અનન્ય ભક્ત ન કહાવે રે. ... ,, 
૪૯ જેના હુક્યમાં અખ'ડ રસિકરૂપ તેને કાંઈ નથી કરવું રે ! ... ૨૭૦ 
પ૦ જું કહિયૅ શ્રીજી ? રારણુપડ્યાને સ'તાપો।-- ... .-- ... ૧૭૨ 



૧૫ 

૫૧ શૃપાસિ'છુ કહાવે! રે, ફપા સુને કયમ ન કરો ? .“* ... ૧૭૨ 
પર સુને અગઅ'ગ લાગી લાહ્મ ! કાળજ કોઈ કાપે રે ! કુ 
૫૩ તારો અમુલખ અવસર ન્તય ર ! ગે।વિ'દ ગા રે ! પ ... ૬૧૭૩ 

પ૪ દામોદર ! દુઃખં કાપો રે ! પાવલે લાગુ'! ... ડા ..* ૧૭૪ 

પપ અધરો દિવસ એક આવરો અલબેલા શ્રીજી ! ... ન ... ૧૭૫ 
૫૧ મારે અ'તસમય અલબેલા ! સુજને મૂકશે। મા ! 0- 52 
પછ સનજમુસાક્ર ર્ે ! ચાક્ષો નિજ દેશા ભણી ! ... ન ... ૧૭૬ 

૫૮ હરિ! હું જું કર્ રે ? મારો માયા ન મૂકે કેડો ? .--* ... ૧૭૭ 

પદ હુરિ ! જેવોતેવો હું દાસ તમારો ! ડરણાસિ'ધુ ! ત્રો કર મારા! ,, 
૬૦ સાચુ' તે સગપણ્ રે સમઝ મન ! શ્યપ્રમતણું ! પિ .,. ૧૭૮ 

૬? ક્રીવલ્લભ ! શ્રીનિઠૂલ ! શ્રોજ સ્વપ્મી ! શામળિયા ૦ડાલા ! ય 
૬૨ ન'દન'દન પ્રગટ સલામી સમઝયા વિતા...વિચારો ... ... ઉ૭૯ 

૬૩ હુરિ તુંને પ્રસત્ત તે કયમ થાયે ? તારા મનતું કપટ નવ ત્તયે. .., ૬૨૮૦ 

૬૪ તે ભગવદીનાં દશાન દલભ ! જેનું ભાગ્ય હોય તેને ભેટે રે! ... ૨૮૧ 
૧૫ તથી નિશચે કોઈને નાથ ! ક્ષણ પછી શું કરરે ! સ 
૬૬ એવા મુને વ્હાલા લાગા વ્રજસૂપ ! જેથી માર' મન થયું છે તક્ષપ! | ૧૮૨ 

૧ર ચિર જયો ! સુખી રહે ! તુમ સકલ હુરિજિન ! ર આ. ઝી 

૧૭ શ્રી લલિતા ચ'ટ્રભાગા ચપળા ચ'દરકલા આન'દા ... ... ૮૩ 

ા (૩) ત્રજભાષાના પદો 
ત ૧ સહામગલર્પ શ્રીગુરદેવ શ્રાંમહાપ્રભુ ! કે ક ."* દ૮૪ 

ર હુરિદાસા ! હરિદાસા ! બન «ત હરિદાસા ! હરિદ્ાસા !.. જ કર 
મે ક સખસીરદારા શ્રીકૃષ્ણ હમારા પ્યારા, ગેપપાક્ષ હમારા પ્યારા ક પ ૯ 

ા ૪ તેરી ચલી ચશમતલવાર ! ધાયલ મોહે કર ડારી ! ય મ જે 
ન પ રસિયા ! શેષ તનને રે ! પ, ક ૬7 -કેરેપ 
મર ૬ હાં રે ! ખનમે ગુજરિયાં લૂ'દી! ... મ પ .-. ૧૮૭ 
. ૭ એક ખૂબસુરત ગબરૂ ગુલઝાર સાવરા ! ર રાડ પ: 52 

૮ સદતમોહન ચારે મહેખુખ મેરા હવ! ... ... ... ૨૮૮ 
ા € લગી હય ચાદ '્રીતમકી ! તલક્કે જિયા ન્તવેગા ! 5 બ છે 

ક ૧૦ નવલ સનેહી ઘતસામલડો ! જદુગરો ધુતારેો કફ કર ગયો રે ! ... ,, 
ન ૧1 મેરા પ્રજુ રૃષ્ણુચ'દ્ર ખ'કા ! જગતમે' હય જિનકા ડ'કા ! ... ૨૮૯ 
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યનગાગનગનગનડતડેડઝતાતાતઝડતતઝ ડતો ાાડતાતડેડતતતડ 

ન સ્વગ'સ્થ બહેન લીલાવતી તે સ્તગ“થ શેઠ ચ'દુલાલ હ્રારકાદાસ 

ર મજમુદારનતી વિધવા અને શેઠ ભૂખણદાસ ર 
ર બ્રિજવલ્ષભદાસ રૃસાઈની પુત્રીના ર 
ર સ્મરણાથ' ર 
ન નવવટવવાવબઈમમાવજળવોમમપેભવવજેમવામપમમડેમજમવવજપવે ઇસા ાવ”ટવવમ ભાવક -ક_ 



લેખકનાં પુસ્તકે 
[ સાહિત્યમીતિઓ અને શાળાકૉલેજનાં પાડયપુસ્તકે। ] 
? ભ્પ્ગેલુ' ગામ ( ગેપ્લ્ડસ્મિથના અ'મેજીનું ભાષાંતર ) (૧૯૬૪) (નથી) 
૨ ભકતકવિશ્રી દચારામનું જીવનચરિત ( ૬૯૨૦ ) (નથી ) 
૩ સાડણુકફત ઊખાણા ( 'પ્રબાધખત્રીસી ) અને શ્રીધરફત રપ્વણમ દોદરી- 

સ'વાદ ( ૧૪૨૭ ) : '્રકારક શ્રોફાખ્સ ગુજરાતી સભા, સુ'બાઈ. 
૪ નરપતિકૃત “ પંચદ'ડની બાર્તા ' ( સ'સોધન ) (૬/૨૭) ,, 
પ સધુસૂદન વજ્યાસફત હુ'સાવતીવિક્મચરિત્રવિવાહ (સશોધન) (૬૪૨૬૮૦ ,, 
૬-૮ ક્રમિક 'પાઠચપુસ્તક ભાગ : ૨: ૨ર: ૪: પ્રકારાક એંમ. સી. કેાઠારી 

વડોદરા ( જીુજરાતી સાહિત્યપરિષદ માટે » 

હ ગદ્યસમુચ્ચચઃ ભાગ: ૨? (૧૯૨૮) 2? 
૧૦ “ ઝુજરાતને નાથ ” : અવલે।કન અને ટીકા (૧૯૨૭) ,, 
૨૬ સ્ાાહિત્યપ્રકાશિની : પ્રકારાક એન. એંમ. ત્રિપાઠી અને ક'પની, મુ'બાઈ, 
૧૨ ગુજરાતી સાહિત્યના યાત્રાળુઓ: ભાગ: ૧ મ 
૨૩-૬૪ નવલિકાપુષ્પે : માલા : ? : ર : પ્રકારાક જનરલ બૂક ડેપો, શ્ુ'બાઈ. 
૧૫ આઠમી સાાહિત્યપરિષદનો અહેવાલ (સ'પાટન) (સાહિત્ય પરિષદ માટે) 
૧૬ નમદરાતાબ્દીમ'થ ( સ'પારન ) ( જ ) 
૧૭ હેમસારસ્વતસત્ર ( ,, ) ( ઇં ! 
1૮-૨૦ સ્પાહિત્યસોરભ : ભાગ : ૬ થી ૩ :( શ્રોભાનુશ'કર જ્યાસ સાથે 

(૨૯૪૦ ») એન. ડી. મહેતા અને કપની, જ્ઞુ'બાઈ. 
ર૧-૨૨ (નરૂપણિકા: ૨ : ૨: (શ્રીજય'તીલાલ જ્યાસ સાથે ( ૧૯૩૮ ),. 

૨૩ ૬ચારામ-રસસુધા ( રાપ્સગરખાગરખીઓ અને 'પદો ( ૨૯૪૩) 
તેયાર થતાં 

ર૪-ર૧ શુજરાતી સાહિત્યના યાત્રાળુએ : ભાગ : ર: ૩: ૪ 
ર૭ દનખ'ધ અને દિબ'ધિકા ( શ્ટીનન્ય'તીલાલ જ્યાસ સાથે )» 
૨૮ વજ્યાકરણ'પારિન્નત 
રૂહ ભારતીય નૃત્યકલા 
૩૦ સાહિત્યવિહાર ભાગ : ૨ : ૨ ( વિવેચને। » 
૭૧ શ૨્સવિહાર (કાવ્યસગ્રહુ ) 
૭૩૨ નવલિકાવિહાર ( નવધિકાસ'ગ્રહ ) 
૩૩ ગુજરાતી શ્રબ્દસિદ્ધિ 
૩૪ ર્પ્સ અને ગરખીએ। ( પ્રાચીન ને અવાંચીન ) 
૩૫ ભડલીસાહિત્ય ( સશોધન ) ૩૬ ગઝુજરાતની 'ખેતીવાડી 
૩૭ આપણાં ભજનો ૩૮ આપણાં લેાકગીતે 
૩૯ શ્રીલીલાવતી સુનશી : ૪૦ શ્રીડનેયાલાલ સુનશી : 

જીવન અને જીવનકાય જવન અને જીવનકાર્ય 
૪? નરસિહ સહેતા (જીવતચરિતિ)ઝ ૪૨ ભટ્ટ પ્રેમાન'ટ (જીવનજીરિત) 



નિવેદન 
રૃ 

આપણા રાસ, ગરબી અને ગરખનાં ગીતે 
આપણા ગુજરાતની સ્ત્રીસૃષ્િમાં પરાપૂવ'થી આન'દ, વિનોદ, વિહાર 

અને માંગલિક પ્રસગે ઉત્સાહપૂવ'ક ગીત ગાવાની એક લાક્ષણિક રસજત્તિ 
છે. એ રસજૃત્તિને પોષવા તેમાં સાધનભૂત એવા ગીતસાહિત્યનો તેમાંથી 
ઉદૂભવ થયે અતે તે કાલક્રમે ફૂલીફાલીને વિવિધ સરસતાથી વિકાસ પામ્યું. 
નિયમખદ્દ સુગેય સ્વરસિદ્ધિ સાથે એ ગીતને તેનાં સહયારી અગે તરીકે 
વાદન અને નત'ને સાથ આપ્યો અને એ ત્રણેએ સુશ્લિણ સહચયારી ખની 
સ'ગીતનો એક ભવ્ય ત્રિવેણીસ'ગમ સર્ન્ટ્યો. આપણા આઘ્ય ગણાતા 
કુવિ નરસિહ મહેતાના પહેલાંના કાળથી માંડી આપણા પ્રાચીન, મપ્ય- 
કાલીન અને અર્વાચીન કાળ સુધી, કહોંક આછા તો કહોંક ઘટ પ્રવાહે, 
આપણા સ'ગીતનાં આ ત્રોતો અને સરિતાએ। વહેતાં રહ્યાં છે અને આપણા 
ઝુજરાતી સનાતન રસસરેોવરને સાતત્યથી છલકાવી ભરીભરી રલ્યાં છે. 
આપણા આ રસસરેવરતી સુધાના ગીત તરીકેના લય, તાલ અને નત*નનાં 
તત્ત્વાવાળા આધુનિક પ્રતીકનાં તાદશ દશન આપણુને આપણા આધુનિક શ્રેટ 
રસસુધાકરસમા શ્રીનાનાલાલ કવિની નીચેતી ગરખી કરતાં વધુ સફલ વિકાસ- 
સ્વરૂપમાં બીજે સ્થળે નહીં જ થાય : 

“ ભર્યું ભર્યું' સરવર ઝૂલતું રે, 
રમવાને ત્યાં રૂડું ચાલ, મારા બ્હાલમા ! 

કાંઠે ઊગ્યાં દેવફૂલડાં રે, 
તેની ગૂથીશું વરમાળ મારા વ્હાલમા ! 

. રૈડાં ફૂલ, રૂડલું સરોવરે રે, 
રૂડલા અતિશય આપ મારા વ્હાલમા ! 

મુ જની કુસુમલ છાયમાં રે 
ભૂલશું જગતપરિતાપ મારા વ્હાલમાં ! 

જામી ઉપર્ રસની ધટા રે, 
નીચે નીતિની વેલ મારા વ્હાલમાં ! 



ન્ 

પરિમળ પમરે છે પુણ્યના રે, 
ઝુલે મહીં અલખેલ 1 મારા બ્હાલમા ! 

પીશું પરમ પદનાં અમી રે 
લેશું અસુલખ લ્હાવ મારા વ્હાલમા ! 

જગત જએ તારી વાટડી રૅ, 
જવનના જત્ર જમાવ, મારા ન્હાલમા ! 

કમળા હસે જળ ઝીલતાં રે 
નયતો હસે છે રસાળ, મારા જ્હાલમા ! 

ઊઠઊઠં, '્રિયતમ ! ઊઠેને રે, 
પ્રેમસરોવર ચાલ, મારા વ્હાલમા |” ૨ 

આપણા રાસ, ગરબા, ગરખીની, સાહિત્યજ્ૃણિતી સમૃદ્ધિના વિકાસનાં 
સુરેખ સ્વરૂપ પામવા પ્રાચીન અને અર્વાચીન એવા ખે વિભાગ જદા પાડીએ 
તો જણાય છે કે આપણી એ પ્રાચીન સ્છિના સમથ* અને કઇ અષ્રા તે 
દયારામભાઈ અને અર્વાચીન ્સ્ાદેના સણ તે નાનાલાલભાઈ. સાહિત્યસિદ્ધિ 
અને સર્વાંગ ઔચિત્યબુદ્ધિતી દછિએ આ સાહિત્યસજ'નના પ્રતિનિધિ તરીકે 
પ્રાચીનોના આ છેલ્લા ને અર્વાચીનોના આ બને ય હજ સુધી તો અન્નેડ-- 
ત્રત્યેક શક્ય ર્દાદેબિન્દુથી ન્નેતાં--રજ્યા લાગે છે. ૧૯૧૦ થી આજ સુધીમાં 
કવિવર નાનાલાલભાઈના “ નાના નાના રાસ'ના ત્રણેક ભાગ આપણા રાસક 
ગુજરાતી સુંદરીસ ધરોને સુંદર સ્વરૂપે મળ્યા કરે છે. 

હૃયારામભાઈની આ ગરખીસમૃદ્ધિ જુદાંજુદાં પુસ્તકોમાં વેરાયલી છે. 
તેને એક જ સ્થળે સારા એવા એક સગશશ્રહરેષમાં સ શોધી, તેનું 
યથાતથા સ'પાદન કરી ઝુજરાતની રસિક જનતા આગળ મૂકવાની મારી 
ધણાં વર્ષાથી પ/ચ્છા હતી. તે ઇચ્છાને મૂત"રૂપ આપવા મારા સાહિત્યરસિક 
મિત્ર શ્રીરામલાલ સુરતી, બી, એ. એ તેમના મિત્ર શ્રીયુત છબીલદાસ 
રૃસાધતી સ'મતિથી મતે તાત્કાલિક ઉદાર સગવડ કરી આપી. આતે લીધે 
આ “ દયારામ-રસસધા'નું પ્રકાશન કરવા હું ભાગ્યશ્ચાળી થયો છું. સગ્રહનું 
સ્વરૂપ કેવું રાખવું તેમ જ દૃયારામભાધની ભક્તનું સ્વરૂપ “કેવું છે ત 
દર્શાવતો શ્રીરામલાલભાઈ તો પત્ર અહીં જ મૂકવાનું હું ઉચિત ધારું છું. 

ભવર-"રવાખયનુણનણન્ઉસનકમન- મ ર_ન--.-૦૦૦૦૦૦ ૦૦-૦૦૦-૪૦ ૪ા્ડનોસ્ારનાવક આણનાનનમરવણારનાની-તઇસાંડડતુઇનનનરિમંન તારઇનઇઈતટ પઇ૪-૧ણઈપનત ૧૫૩-૧૫ પ્રાઇમ 4-૦ -% --%૧,જન ૧%, 

૧ શ્રીનાનાલાલ કવિ: “ નાના નાના રાસઃ' ભાગ: ૨. 



૩ 

જે દ 

॥ આજષ્ળાર્વસ્મં વર્ય નાસ્તિ ॥ 
સુ'બાઈ, તા, ૧૦-૧-૪૩. 

સ્નેહીશ્રી શ્રીયુત શંકરપ્રસાદભાઈ, 
ભક્તકવિવર શ્રીદયારામભાઈનાં શ્રીકૃષ્યુપ્રભુ પ્રત્યેની પ્રેમભાક્તિનું 

વિવિધતાથી નિરૂપણુ ડરતાં કેટલાંક સુંદર પદ્દો, રાસ, ગરબીઓ, ગરબાએઓ 
વગેરે તેમ જ ખતે તો ત્રજભાષાનાં પણુ થોડાંક પદોની વરણી કરી તેનું 
સાહિત્યની દણિએ સશોધન ને સ'પાદન કરી એક સારો એવો સ'ત્રહ 
તેયાર કરો એવી હું તમારી પાસેથી પૃચ્છા રાખું છું. કવિવરના તમે એક 
સારા અભ્યાસક ને જીવનચરિતકાર છો તેથી આ કાય* તમે સારું કરશે 
એવી સને શ્રદ્ધા છે. એક સ્વગ'સ્થ બહેનની યાદગીરીમાં આ કાય કરવાનું 
હોવાથી આપણાં સ્ત્રીજનોને આ સગ્રહ વાંચવા ને ગાવાનો ગમે એવો થવો 
નનેઈ એ. જુદાંજુદાં પુસ્તકોમાં વેરાયલું આ સાહિત્ય મે' વાંચ્યું છે તેમાંથી આ 
વરણી થાય તે સાથે તેમાંથી ૭પાધ્ના ને ભાષાવિષયક દોષો નીકળી ન્નય એ 
ખાસ ન્નેશે. બતે તો પ્રત્યેક પદ, ગરખી વગેરેનાં રાગરાગિણી તેમ જ તાલ 
અને ઢાળ પણુ આપવાં. કાવેના “ ભાક્તપોષણુ ” સ્તવનકાવ્યના ચ'દ્રાવળા 
મતે ગમે છે તેમ જ પ્રભુ તરફની અમારી ભ્રક્તિનું તેમાં સરસ દણિબિ'દુ 
હોવાથી તેને! સ ત્રહુમાંથી રોજ પાઠ કરી શકાય માટે તેનો પણુ સમાવેશ કરરે. 

પરમપૂજ્ય આચાય'*શ્રી ભહાપ્રભુજ પુષ્ટિમાગ'ના પ્રણેતા શ્રીમદ્- 
વલ્લભાચાય* દૈવી જીવોના ઉદ્ધાર સારુ પ્રગટ થયા હતા. દૃયારામભાધ તેવા 
ઉચ્ચ કોટિના દૈવી જવ હતા એટલે તેઓશ્રી આચાર્યષરીમાં ૬૯ વિશ્ચાસ રાખી 
એમની કૃપાથી શ્રીકૃષ્ણુના ગુણાનુવાદ ગાવામાં જ પોતાનું ૭૬ વર્ષા જેટલું 
દીર્ધાયુષ્ય વ્યતીત કરી ગોલેકવ।સ પામ્યા અને મનુૃષ્યદેહનો ફેરો સફળ કરી 
ગયા. એટલું જ નહીં પણુ ખીન્ન જીવોના ઉદ્ધાર સાર એઓશ્ી એવી અલે।કિક 
છતાં સરલ ગૃતિએ મૂકી ગયા છે કે તેમાં દર્શાવેલા માગે" જતાં દરેક જીવ 
લૈકિક તેમ જ પારલે।કિક શ્રેય ચોકસ મેળવી શકે. આવા સગ્રહો ઝ79જરાતમાં 
બને તેટલા થાય એ ૫ચ્છવા જેવું છે. 

દૃયારામભાઈ શ્રેષ્ઠ ભક્ત હતા, કવિ હતા, એ કહેવાની જરૂર નથી. - 
જે કવિ શ્રીપૂણુ'પુરૃષોત્તમના ગુણાનુવાદ તેમની જ કૃપાથી ગાય તે સહુજ જ 
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શ્રેષ્ઠ હોય. સાહિત્યટણ્રિએ ષણુ તેમાં જે જેઈ એ તે મળી આવશે. એમની 
વાણીમાં એટલી તે પૂણુ'તા છે કે એમના જ શખ્દોમાં તે સાહિત્ય સરસ રીતે 
નિરૃપાયલું હું ન્નેઉં છું : 

“ જેવું જેટલુ' જે જ્યમ કાળે તે તેને કર દરે.” 
આમાં રસના બધા પ્રકારનો અનુભવ થાય છે, એટલું જ નહીં, પણુ 

તેમાં એક પણુ શખ્દનો ફેરફાર મ'ત્રની માફક થઈ શકતો નથી. 
વળી, દૃયારામભાઈની કૃતિઓની વિશેષતા એ છે કે તેમની વાણીથી 

શ્રીકૃષ્ણુરટણુ અને શરણુમાં જ માનવદેહુનું સાથ'કય છે એવે ૬૮ વિશ્વાસ 
એ જરર પેદા કરે છે,૨ 

દયારામભાઈ એ સમપ્'ણ ઉપર દરેક જગાએ મૃખ્યત્વે કરીને ભાર 
મૂક્યો છે. દરેક હિ'દુતે સમઝાવવાની જરૂર નથી 'ે સનુષ્યદેઠ મળે છે તેનું 
મોડું ધ્યેય તો પ્રભુપ્રાપ્તિ છે. સમપ'ણુ વગર પ્રભુપ્રાપિ થતી નથી. સમપર્'ણુ 
જ્યાંસુધી થાય નહોં ત્યાંસુધી અહકાર રહેવાનો, અહ'કારનો નાશ થાય 
ત્યારે જ પ્રભૃપ્રાતતિના માગ ઉપર જવાય.2 વળી, 

“૧1॥૯ 1ગંપળળ૯ છ્ાં૫૯5 11ડરલા 1૦0 11050 ૫010 ટ્ા₹૯ 
11૯18519૯5 ૫7111000૫1 1૯5૯1૯ ૃ1ર્ં 11 દત્તા 11૯11 [તડ 1૦ 
13હ 1મંપોળલ-”* 

સમપર્'ણુ વગરનાં કાર્યો બ'ધનકર્તા હોય છે અને દૂદૂનતી પરપરા 
ચાલુ જ રાખ્યા કરે છે 

સમષણુથી અહેકારનો-હુંભાવ, પુંભાવનો-નાશ થાય ત્યારે જ 
પ્રભુપ્રાપ્તિ થાય. તેટલા સારુ દયારામભાધ એ શ્રીકૃષ્ણુસમપ'ણુની આવસ્યકતા 
સચોટ રીતે જણાવી છે. 

દીનતા એ સમપ'ઊુનું અગ છે. શ્રીદયારામભાઈ દીનતાની મૃતિ' હતા. 
તેમણે પોતાની ન્તતને એમની ફૅતિઓમાં ધણી વખત * દયો' તરીકેસ બધી 
ક ૨ જીઓ દિ સ્નેહ કરાવે શ્રીકૃષ્ણર્ું તેને કહીએ સાચા સ'ત.” ઉં 

૩ જાઓ “ ચાર બેદ, ષટરાસ્રનો વારેવારે કર્યો રે વિચાર, 
ઉપનિષદના અથો. સશોધતાં નીકન્યો એ સાર-- 

- નીકબ્યો સાર શ્રીકૃષ્ણની, ભક્તિ, સત્સ'ગમાં કરવી આસક્તિ, 
થીપુરષાત્તમને યુગલચરણે સવ સમપીને રહેવું રારણે. 99 

--ભાકેતપોષણ 
૪ સોઅરવિ'દ વેષ. 



પ્ 

છે. આપણુતે એવે! ભાવ થાય છે ' શ્રીકૃષ્સુ પોતે તેમને “ દયો ' કહી જાણે 
ખોલાવતા ન હોય !-જેમ આચાય'શ્રી દામોદરદાસતે “ દમલે' કહીને 
ખોલલાવતા હત। તેમ. કવિશ્રી કહે છે : 

“કરવા પ્રસન્ન ચાહે જૃષ્ણુને તો અભિમાન અળગુ નાંખ, 
શીધ્ર દયા કેશવતણી ઇચ્છે તો દીતતા રાખ-- 
--રાખ દીનતા એક જ રીતે, કરવા કૃપા મન થાશે હરિને, 
ખોતેર કેોટિએ ના સર્યું' કામ, દીનતા એક બ'ધાયા દામ. 

સેવો શ્રીકૃષ્ણુ જુપાળ !”પ 
' પ્રેમલક્ષણા ભક્તિની ખૂખી એ છે કે તે શુષ્ક નથી પણુ પ્રભુ- 

મ્રાકટય કરાવે છે : * 
પુદિમાગ' એટલે ભગવત્છુપાનો માગ". શ્રીઅરવિ'દબાછુ પણુ કહે 

છે કે “ ભગવત્કૃપા ઊતરી આવે એટલુ માત્ર જરૂરી નથી પણુ એ તો એક 
સુખ્ય મુદ્દા છે.” “ શ્રીદ્યારામભાઈ એ લખ્યું છેકે શ્રીભગવત્કુપા સ્વત”ત્ર છે 
એટલે સાધનથી મળતી નથી. સાધનની અપૃણ્'તા સબધમાં અને કૃપાની 
પૂણ'તા સ'બધમાં ગાલેોકવાસી નવલકથાકાર શ્રીમોતીલાલ સટ્ાવાળાએ 
એક સુંદર પદ રચ્યું છે. દ 

પ ભક્તિપાષણ. 
૧ જુઓ “પ્રગટ મળ્યે સુખ થાય, શ્રીગિરિધર પ્રગટ મળ્યે સુખ થાય, 

અ'તચામી અખિલમાં છે તેથી કહે, કોનું દુ:ખ ન્તય ?” 
ન પદ $ ૪૨ : પૃછ્ ૬૧ 

૭ “1૫10 તૅ૯૬૦૯1૩૬ 01 ઝિંપાં10૯ 0720૯6 15 101 0111 1૯8૯8383211 
ઇછણા 13 (1€ €111€4 20૬૦1.” 

૮ કૃષ્ણુની કૃપા થછી ઊગરે, નીકર આ ભવભવ ભટકી મરે. કૃષ્ણુની. 
સાધનખાધન હરિની માયા, માયા ખધન કરે, 
જે સાધનવું નોર કરે તે ઝટ પટકાઈ પંડે! કૃષ્ણુની. 
અગણિત કોટિ બ્રહ્માંડોમાં છત્ર જેને શિર ફ્રે, 
પૂર્ણાનદ ને પૂરણકામ તે સાધનથી ક્યમ વરે? કૃષ્ણની. 
જ્ઞાની ભ્વાગી ત્યાગી તપસી નિજ ખળ ખહુ આદરે 
પક વિષે ન્યમ પડેલ જત કોઈ મથીમથી અદર ગડે. કૃષ્ણુની. 
દુરારાધ્ય એ 'ઈશ્વર કહાવે, ભાવભક્તિએ મળે, 
સુલભ સેવા, સમરણુ મોતી! એ નિકશ્ષે દ્લિ ઠરે. કૃષ્ણુની. 

# ૦ નક ૦૦૦-૦૦. - રેુન-- “૦૧-૦-૦૦૪૦ ૪ દ ભર જ્જ “ર. --૦-૦ & -. --#- --.- - ન -#- ---- 
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લેોકિક આચરણુ સખ'ધી શ્રીધ્યારામભાઈએ ઠેરઠેર જે નિદે'શે 
“ ભક્તિપોષણુ'માં કર્યા છે તે ધણા જ સચોટ છે. જએ। 

“સવ પ્રાણી ઉપર દયા, આણુવે નહિ કોઈને દોષ, 
વશ કરવી રંદ્રેય સહુ, યથેચ્છા લાભ સતોષ, 
સતોષ ધરી વદવી સત્ય વાથી, દઢ આશ્રય પ્રભુ દીનતા આણી, . 
દુષણ સગથી રહેવું દૂર, વસવું સદા હુરિજન હજર. સેવો. 
વળી, 

“ હુરિ વ્યાપક લહી સવ'માં નવ આણુવો કોઈ ને! દોષ, 
મતકમ'વચને જેમ બતે તેમ કરવો સવ'તો સતોષ.” 
વળી, 

“ ત્યાં યમ મન પ્રેભુમાં નિત્ય દેવું, સ સારમાં સાક્ષીવત રહેવું, 
જગત જણે છે એ છે જ'નનળી, રાખ હદે ત્રિકમશું તાળી.” સેવે. 
વળી, જઓ તેમનું પદ “” તાદશી જન-” પૃછ ૧૬૮. 
વળી, જુઓ “ કહેણી તેવી રહેણી ન મળે-કયાં લખ્યું દ ? એમ કહેતી.” 
બાલ્વેશની જરૂર છે પણુ તે સાચા મનથી કરેલો હોવે જ્નેઈ એ. 

હમણાંની કહેવાતી સુધરૅલી પ્રજ્નમાં આપણે 17 અને સ્વસ્તિકનાં ચિહ્નોને 
પ્રચાર જનેઈ એ છીએ. બાલ્યવેશથી દઢતા અને પવિત્રતા આવે છે. દરેક 
લૌકિક કાય*તી મહત્તા શ્રીદયારામભાઇએ એઇછી આંકી નથી; કારણુ દરેક 
કાય' ક અપષ'ણુ કરીને કરવાનું હોય તો તે કાય શુદ્ધ અને 
સોથી સારું હૈ હોય તે જ ગ્રહણુ થાય. સમપણુની ખરી ખૂખી આમાં સમાયલી 
છે અને તે લૈકિક કાયમાં પણુ શુદ્ધતા અને શ્રેષ્ઠતા લાવે છે. આત્મ- 
સમપ'ણુ કર્યા પછી દરેક કાય નિષ્કામ હોય છે અને ભક્તિ પણુ નિષ્કામ 
હોય છે. આત્મસમપ'ણુ થયા પછી કામનિષ્કામને! સવાલ જ ઊભો થતો 
નથી. શ્રીઅરવિ*દ સચોટ રીતે કહે છે:-- 

(11)€ [2801 ૦0 3પ1#૯॥ર્વલ!' 15 3દ્વાટ ત્ર1ત ૩0૫1૦; 11 15 
118 11૯€ 1001*વૈંડ ૦1 રિત્રા111115111 110 12411 01 110 9૮12) 
૦1 ત્વાં 101 110 [૮111 બ (1૯ 9ત12] 110111૮૯.” 

#૧પ1પલ કપળત૯પ॥ર્વટા' ૯1111૯5 ૩૦૫; 11 1101૯5૯5 
9૦૫1 €2011); 1 ટ્ાદલ્ડ 0૫ ત્ત ટ્ા૯1૯€1' 1102301૯ 113 
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તુપદ્રાઇ૬ તવ તુપત્ર1119 ૫01101 0પ ૦૦ તૈ 101 161૯0 
18તં 91 પ0૫1૩્લા.'' 

“3 પ૯ ડ01 લાવેલા ૦૫ 103૯ 11011118 901 ૦૫! 
૦૫/71 11111211015 તં વંર્011102110115--11 છ10૯૦૩ 0ત35113€35 
શવ 1પ111003 €1€૮171€55. 

110૫0 5૫11૯0વંલા ૯છા05ડ ૫1110 10 1 ૌૉળવુપાડ]- 
110111 01 વં€ડ11*€5; વંલડા1'€ 15 1110 113031 ત25€પ1:€ 1101€111€131 

૦01 100?€1 1 101'€; વેટડૉ1*€ [₹€€[૦૩ ૦૫ લૌદ્ધાં1લર્વ 1૦ 0૫1 
૫€21₹13€55 ત્વં 1૪1301101€€.” 

દૃયારામભાઈ કહે છે કે મોટાંમોટાં પૂસ્તકો માત્ર વાંચવાથી શ્રીભગ- 
વાનપ્રાપ્તિ થતી નથી ઃ જુએ ” ઠાલાં થોાથાં ફૂટતાં ખૂટયું દીપક તેલ. '” 

પણુ શ્રીકૃષ્ણુની જ અનન્ય ભાવથી આત્મસમપર'ભુ કરી ૬૮ વિશ્વાસ 
રાખી ભક્તિ કરવાથી જ એની પાસે જવાય છે. તેમણે માયા કેવી છે 
તે વિષે લખ્યું છેઃ-- 

“ આપ વિના એના સહુ ચેલા, તે “કોને કહું ? દુ:ખ ફ્રેડો, 
દાસી તમારી ન્નય પ્રેરે। ત્યાં, પાછી ફરી જ્યારે તેડા.” 
તેમનાં પદો સરળ અને સચોટ છે. વાંચનાર શ્રદ્ધાપૂવ"ક તેનું રટણ 

કરશે તો તેને ખ્યાલ આવશે કે શ્રીકૃષ્ણુભક્તિ જ સત્ય છે અને શ્રીકૃષ્યુભક્તિ 
એ જ ભગવત્કૃપા. 

લિ* રામલાલ સાણેકલાલ સુરતીના પ્રણામ. 

ડે 

સ'ગ્રહુતુ' સ'શોધનસ'પાદન 

નરસિ'હ્યુગથી માંડી દયારામયુગ સુધીના આપણા પ્રાચીન શિષ્ટ 
સાહિત્યમાંથી ધણા જ થોડે ભાગ યથાય*રીતે સ'શોધાઈ સ'પાદિત થયો 
છે. આથી આપણા આ સાહિત્યનાં પ્રમાણુભૂત પ્રકાશનોાથી ગુજર્ાતી 
ભાષા અતે સાહિત્યના “ એમ.એ.' સુધીના વિદ્યાર્થીઓને તેમ જ 
ઝુજરાતના સ સ્કારી સ્્રીયુરષવગ ને ધણે અ'શે સોસવું પડે છે. આપણી જ્જ 
શિ સાહિત્યસ સ્થાએએ આ કાય ઊપાડેલું છે. પણુ | તેના વેગ બહુ જ હળવે! 
છે. આપણી ચુનિવસિ'ટીજેવી સ'સ્થા આ કાય'હજ કેમ ઊપાડી લેતી 
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નથી? એ માટે ચુનિવસિ'ટીમાં ગુજરાતીઓનું પ્રતિનિધિત્વ ધરાવતા 
મુરખ્બીશ્રી હ્ીવાનબહાદુર કુષ્યુલાલભાઈ ઝવેરી પ્રમુખાદિની ઉદાસીનતાને 
આપણે ચલાવી લેવી પડે છે એ આપણું દુર્ભાગ્ય છે. વિદ્યાર્થીએ ઉપરાંત 
જેને આપણે સશિક્ષિતવગ' ગણીએ છીએ તેવાં ઔપુર્ષા પણુ હુવે 
ગુજરાતમાં ખહુ જ ( પારસી કોમ જેટલા જ લગભગ સે ટકામાં ) 
અક્ષરતા ધરાવતાં સાબિત થયાં છે. વડોદરા સરકારનાં ગામડાંના ઝુજરાતીઓ 
તેમ જ સવ આગળ પડતાં છ્રિટિશ ગામડાંમાં અક્ષરતા ધરાવતી ગુજરાતી 
જ્નસ'ખ્યા સારા પ્રમાણુમાં બહુ સ'ખ્યામાં છે એટલે ઉપરનો ઉલ્લેખ માત્ર 
સુ'બાઈશહેરમાં વસતા ગુજરાતીઓને માટે નથી એ સમી શકાય એમ છે. 
આપણા પુનરુદ્ધારનાં અનેક સાધનો જેવું આપણા સાહિત્યનું આવું આવું 
પ્રકાશન હાથમાં ન લેવાય એ આપણાં ગુજરાતી સ સ્કાર ને સ'સ્ફાતિના એક 
અપરાધ નેવું નથી ? 

દયારામભાઈની ગરખીઓનું સાહિત્ય ગુજરાતમાં અમર રહ્યું છે. 
આપણા આધ નવીન સાહિત્યવીર નમેદે માટે જ એ કાય' વહેલાં હાથમાં 
લીધું (ઈ. સ. ૧૮૬૦ માં). પછી શીલાષાપમાં દ્યારામકૃત કવિતા 
પુસ્તક પહેલુ' ( ૧૮૬૫ માં ) બહાર પડયું. 

પછી સુ'બાધના સાહિત્યોદ્ધારક ગુજરાતી સુદ્રણાલયે તેનાં આઠે કાવ્ય- 
દોહનોદ્દારા તેમ જ જૂય્ક (ઈ. સ. ૧૮૮૫ થી ), અને વડેોદરારાજ્યની 
મ્રાચીન કાવ્યમાળા પ્રકાશનસમિતિએ તેની પુસ્તકમાળા અતે ઔમાસિકે!- 
દ્દારા (૧૮૮૬-૧૮૯૩ સુધીમાં) પ્રસિદ્ધ કર્યું. આ પછી વૈષ્ણુવજગત તરફથી 
મારા પ્રકાશકમિત્ર રા. નારાયણુદાસ ડભાધ્વાળાએ દયારામશિષ્યોના વ'શન્ને 
મારફત “ દૃયારામકાવ્યમણિમાલા ' નાં પાંચેક પુસ્તકો (૧૯૧૪ થી ૧૯૨૯ ) 
પ્રસિદ્ધ કર્યાં છે. આપણા વધેલા અક્ષરતાના પ્રમાણુને ન્નેઇને તેમ જ 
વિદ્યાથી'ઓના અભ્યાસની દષ્દિએ નવીત સ'શોધનદણિથી આ પુસ્તકોના 
પુન:સ શેધનની જર્ર છે. 

આ સગ્રહના સ'શાધનસ'પાદન માટે મારી આગળની નીચેની 
પ્રસિદ્ધિઓતે નીચેની મે સસ્સાએ આપી છે : 

દના, # અ. ----૦૦ત૦-૦-૦સ૦---૨ -૦૦૦ન-૦૭૩ “ર૪૮ ૧: ૦૦૦-૦૪૦૦ ન "૩૦ લ. 3 ન 7-/-0:0ીતાતરઇમ શમ & મર%૫૪૦ાતગ. ય. $ તળ. /&.. ૧7 પરતા ૦.&. આ--,-*ફા-યતતે. કડ: ાસનમાત ભપા૦-થઇ.ક ાતનનરમુતીમાતીન-નઇ- નન તામનાનાનાઇઇ-વનપઉનાઇ બુન 2૪ #જ૦/ખળ- 7" ૪ 0 ૪૦૪૯૦૦૪૦". ૪ ક ણા આમાઇતાવમથાઇઝમતોડ તાત 0ર, 

 ઇજુઓ 0પ 0 130 ઉપ]87&6 1008081013 3806101૪ નુ. ઃ 
પ0. 1: ઠપ” 1948માં પ્રસિદ્ધ થયેલ ગુજરાતી ફટુબાની આથિ'ક અને 
આહારવિષયક તપાસને અહેવાલ. 
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ક: દયારામકૃત કવિતા: પુસ્તક પહેલું: પ્રસિદ્ધિવષષ" ૧૮૬૫: 
પ્રકાશક: આપાલાલ સાતીલાલ (ગુજરાત વર્નાકયુલર જ્ેાસાધટીની 
આદ્રીસમાં ). પ્રકાશક નોંધે છે કે એમણે એ કેટલાક ગામોથી લખાઈ 
આવેલાં પુસ્તકો ઉપરથી કવિ ર્ણુછોડલાલ ગલુરામ પાસે શુદ્ધ કરાવીને 
છ૭પાવ્યું છે. કેટલેક અ'શે વિશ્વાસપાત્ર આ શીલાછાપના પ્રકાશનની 
લાક્ષણિકતા એ છે કે એમાં એકસરખા આવતા ઢાળોનાં જૂથમાં કેટલાંક 
પદ ને ગરખીઓ આપવામાં આવ્યાં છે. 

ખડ: નસમ'દસપાદિત દયારામરૂત કાવ્યસત્રહઃ ગઞ'થઃ પહેલે : 
આજત્તિ ચોથી : પ્રકાશક : ગુજરાતી પ્રેસના માલીક (૧૯૦૯). મારી તેમ જ 
મારા મિત્ર અષ્યાપક ભાનુશ્ન'કર વ્યાસતી અગત નકલેોમાં અમે કરેલા 
સદિગ્ધ સ્થળોના સુધારાને મે' લક્ષમાં રાખ્યા છે. 

ગ : શ્રીનારાયણદાસપ્રકાશિત દૃયારામકૃત કાવ્યમણિમાલા : ભાગઃ પ ઃ 

ઘ : શ્રીયુત જીવનલાલં છગનલાલ જેષી--દૃયારામભાઈના શિખ્યોના 
વ'શજ. મે' એમતી પાસે એમતી માલીકીની કોઈ પ્રમાણભૂત લખેલી 
હાથપ્રત અથવા બીજ કોઈ છાપેલી છતાં એમણે સુધારેલી હોય તેવી નકલ 
માટે વિનતી કરી તેમ જ એમને વીનવ્યું “કે પર'પરાથી ગરબી, ગરખાએ।, પદો, 
વગેરેનાં રાગ, રાગિણી, તાલ, ઢાળ હોય તો તે મોકલવા કૃપા કરો. એમના 
તરક્થી કેટલાંક ગરબીઓ, ગરખા, પદો વગેરેતા ઢાળ આના. “સુજને અડશે 
મા' અને “ સામુ જે' એ ખે ગરબીના ( આ સગ્રહતા સખ્યાંક ૯ અને 
૧૨ ના ) પાઠાંતર પત્રમાં લેખિત આવ્યા. 

આટલી સાધનસામમ્રી ઉપરથી પાઠ નકી કરી મે' આ સ'ગ્રૅહ તારવીને 
સ'શોષ્યો છે. હુજી પણુ પચ્છઠવા જેનું છે કે પરંપરાથી લખાયેલી અથવા 
છપાયલી-બધી યે અશુદ્ધિઓ દૂર કરી શકાય તે માટે વધારે જતી લખાયલી- 
હોય તેવી આધારભૂત હાથમ્રતો મળે તો પાઠાંતરો નોંધી લેવાય. 

સ્રહમાં વિશ્ચમહાયુદ્ધની કાગળની મહામૉંધવારીના સ'“કોચને લીધે 
જસ, ગરખી, ગરબા, પદો, વગેરે ૧૩૧4-૬૭4-૧૨- કુલ ૨૧૦ જ માત્ર લઈ 
સકાયાં છે. બાર ત્રજભાષાનાં પદ લીધાં છે. વચમાં દયારામભાઈની કુષ્ણુ- 
ભક્તિનું દણિનિન્દુ રજુ કરતું “ભક્તિપોષણુ'કાવ્વ જરા લાંખુ' છે છતાં 
મૂકવાર્મા આવ્યું છે. 
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દયારામભાપતાં ઝુલ રાસ, ગરખી અને ગરખા મળી આશરે ૧૫૦ ની 
સખ્યા સુધી જતાં જણાય છે. આમાંથી જજ જ સ'ખ્યાનાં એક જ 
ભાવવાળાં આશરે દશેક ગર્બાગરખી મે' નથી લીધાં. 

નવીન શીષ*કે। 
સ'ગ્રહુતાં ગીતો અને પદ્દોને મે' નવાં શીષ'કો આપ્યાં છે, આ નવીન 

સાહસ માટે દૃયારામભાધના રસસાહિત્યમાં વિષયવાર તેમ જ ભાવદશ ન 
સખ'ધે કેટલું બધું સરસ વેવિષ્ય છે એ જણાશે તો એ સાહુસ માટૅ મારા 
સાહિત્યરસિક બ'ધુએ મને ક્ષમા આપશે. 

ન 

( પદ ? સ'જ્ઞા કોને અપાય? 
નરસિહ મહેતા પહેલાંથી આપણા પઘસાહિત્યની એક પારિભાષિક 

સત્તા તરીકે આ શખ્દ નિયોજવામાં તેમ વપરાશમાં આવ્યો છે. આપણાં 

સ'સ્કૃત પદ, અણપદી વગેરે પ્રણાલિકાને બાજુએ રાખીએ તો ચે 
આપણા પ્રાચીન સાહિત્યના સજ'નકાલથી આ સત્તા વપરાતી આવતી હેમ 
એમ જણાય છે. નરસિહ મહેતાનાં “ પદો ,' “ હારનાં પદો, “ સુદામાચરિત્રનાં 
પદો, “રાસ સાહસ્રીનાં પદો ' એથી આપણુને સૂચિત થાય છે કે “ પદ? એ 
ઊંમિ*કાવ્યનું એક નાનું સળ'ગ એકમ છે-ગીત-છે. એવાં જ “પદો'તી ગૃથણી 

કરી મહેતાજએ એમની “હારમાલા ' ગૂ'થી, “હુ'ડી' લખી, “સુદામાર્ચારેત્ર'નું 
નાનું આખ્યાન બાંષ્યું. બાદ ભાલણુ અને એના યુગના કવિઓ, ભટ્ટ પ્રેમાન દ 

અતે એના યુગના કવિઓ, શામળયુગના અને છેક દૃયારામયુગના કવિએ 

અને દૃલપતનમ'દથી માંડી છેક ગોવધ'તરામયુગ સુધીના કાવિએ-પણુ કાવ્યના 
એક સુસબદ્દ સળગ ખડ-કડવા-કડુખલા-કટકા-ગીત-ઊમિ'ગીત માટે 

આ સામાન્ય સ'સા વાપરતા આવ્યા છે. સાહિત્યના પદ્યવિભાગને ગદ્યવિભાગથી 
જુદ્દ અને રેખાંકિત કરવા તેના એક એકમને “ પદ ' સસ્તા આમ મળી સ ભવે 
છે. ખોલાતા જ સાહિત્યને સ ગીતાંકિત કરી જુદા સ્વરૂપમાં મૂકવામાં આવ્યું 
ત્યારથી “ પદ? સ'સાનું સજ'ન કરવામાં આવ્યું લાગે છે. “ પદ'ને ગીત, 

શાસ, ગરખી, ઊમિ'ગીત એ સ*ન્ઞા કયારે અને શા માટે આપવામાં આવી 

એ આપણા પઘબધનતે। એક રસિક ઇતિહાસ છે અને તે આપણા સગીત- 

રસિક સાહિત્યકારોએ ને વિવેચકોએ ચચ'વા જેવો છે. આપણાં પ્રત્યેક 
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સાત્રાત્મક ૭૬, પ્રત્યેક અક્ષરાત્મક જૃત્ત, રૂપાત્મક કે તાલાત્મક ગીત એ 
મ્રેધાનતાએ કે અશતઃ સ'ગીતાત્મક છે. આ ૬ત્તનાં, ૭'દનાં પદો, ગીતો બધં 
સ'ગીતદારા પદ્ધતિપૂવ'ક ગાઈ શકાય ? 

આ સ ”બધમાં આપણા ગુજરાતના અદિતીય સ ગીતકાર પ'ડિતશ્રી 
૭*કારનાથજ કહે છે : 

“ સતને લાગે છે કે માલિતી કે શાલિની, વસતતિલકા “કે વ'શસ્થ 
મ'દાક્રાન્તા કે સગ્ધરા, "પૃથ્વી કે શિખરિણી એ બધાં જૃત્તાનો સીધો 
સબધ હુસ્વદીધ* વણુ'સાથે ન્નેડાયલો છે. કોઈ પણુ વણુ“ભત્તતે કે માત્રિક 
૭'દને એને અનુકૂળ એવી સ્વરાવલિમાં ગાવામાં બાધ નથી. વણુ* અને 
માત્રાના સ્વર સાથે યા રાગ સાથે વિધાતક સખધ નથી. “ નનમયય ' 
બનાવી સાલિનીમ'જ ગાવો એ નિયમ પ્રમાણે ખે નગણુ, એક મગણુ અને ખે 
યગણુથી તેયાર થયેલી માલિનીને એને અનુકૂળ એવા રાગમાં કે રાગિણીમાં 
નિઃસ કોચપણે ગાઈ શકાય એમાં સ કોચ નથી. એટલું જ નહીં, કોઈ પણુ 
દત્ત કે ૭'દ રાગ કે રાગિણીમાં અવસ્યમેવ ગાઈ શકાય એમાં જરા યે 
સકોચ નથી.” ૫૦ 

₹ પદમાં સંગીતનાં આ અતિવાર્ય તત્ત્વો ને નિયમો સચવાયલાં હોઈ ને 
તે એક ગીતપ્રકાર છે. એને ખીલવીખીલવીને આપણા જના પઘયસાહિત્યકારાએ 
સુંદર, સરસ ને સ્વરૂપમય એકમ બનાવ્યું છે. આપણેં એને જદેજદે મતે કે 
રખ્દાન્તરે ગેયકાવ્ય, સ'ગીતકલ્પ કાવ્ય, સ'ગીતકાવ્ય, ઊંમિ'ગીત, લિરિક 
(1.7110 ) એવાંએવાં વિવિધ નામો આપતા આવ્યા છીએ. 

વળી ઊંમિ'ગીત વિષે વિચારીએ. એનાં લહ્્ણુ વિષે શ્રીકનેયાલાલ 
સુતશી કહે છે: 

“ઊશસિ'ગીત એટલે એક અ'ચરેજ વિવેચક ૨૨ કહે છે તેમ એક 
અપૃૂવ' શખ્દોની અપૂવ' વ્યવસ્થા.” 

“ અનુભવની પણુ માનવહૃદયમાં ભાવના છે. કેટલાક અનુભવો એ 
ભાવનાને રુચે છે, કેટલાક એને અકારા થઈ પડે છે. જ્યારે અનુભવ. 
તીવ્ર થાય, સવ-ત્રાહી થાય, અતે ન્યારે એથી વધારે સરસ: 

રી ૨૦ જઓ “એમતું સાહિત્ય અને સગીત ” : પૃછ છ. 
૧૧ કુાલેરિજ. 



૧૨ 

“અનુભવ અકલ્પ્ય થઈ પડે ત્યારે એ ભાવતા સતોષાય છે. જ્યારે 
અનુભવમાં આમ અપૂવ'તાનાં દશ'ન થાય ત્યારે જ આન'દ ઉદભવે છે. 
ત્યારે ઊમિ* પ્રગટે છે તેમાં સરસતા દેખાય છે. આવો એક અનૃભવ 
શબ્દોદ્દારા એવી રીતે વ્યકત કરવામાં આવે છે કે તેના શ્રવગુથી અસલ 
અનુભવમાં રહેલાં અપૂર્વતા, આનદ ને સરસતા અનુભવાય ત્યારે અપૂર્વ 
રચના થઈ કહી શકાય, ત્યારે ખરું ઊમિ*ગીત સાંપડે. 

ઊમિ'ગીતનું મૂલ ગમે તે એક ભાવને વિશુદ્ધ ને તીત્ર અનુભવ છે. 
અનૃભવપરપરામાં-અને અવલોકન, વિચાર કે ઉડ્ઠયનથી મિમક્રિત 
અનુભવમાંથી તીત્રતા તે સરલતા ચાલી ન્નય છે એવા મિશ્ર અનુભવને 
પરિણામે બીન્ન ગમે તે પ્રકારનું કાવ્ય પ્રગટે પણુ ખરું ઊમિ*ગીત પ્રગટતું નથી. 

રા ગુજરાતમાં ગરખી એ ઊમિ'ગીતનું સુંદરમાં સુંદર સ્વરૂપ છે. એમાં 
ઊભમિ'ગીત માટે નેપ્તાં બધાં લક્ષણા છે. નાની ગરબીમાં એક વિચુદ્ધ 
અનુભવનું સરલ કથન સહેલાઇથી થઈ શકે.” ૧૨ 

એક પદ આમ તેની ઓચિત્યપુરઃસર રચાયલી અને સરસ લલિતકોમળ 
નશખ્દરચનાથી, નાદ્ભ્રહ્મતી સ્વરાંકિત લયબદ્ધ ગેયતાથી અતે કાવ્યાત્માના 
પોતાના તીત્ર સ વેદનમય અનુભવથી આલેખાઈ એક ટૂંકુ' સફળ સ'પૂણુ" સરસ 
ગીત બતે છે. એક-પદ-ગીત-લે।, એને કોઈ નિયમબહ્દ લયતી અનુકૂળ 
સ્વરાવલિથી ભાવદશ'નપૂવ'ક ગાએ, એને અનુકૃલ વિવિધ પ્રકારના વાઘ્યના 
વાદન સાથે તાલબદ્ધ કરી મેળવો અને અભિનયયુક્ત નત'ન સાથે સવાદિતિ 
કરો અને એ સગીત બનશે. 

આવા ગીતનાં સમુખ્યમુખ્ય ૭ લક્ષણા આપણા રસિક પ્રાચીનાએ 
પણુ નિરૂપ્યાં છે: 

“ ગીતમાં સુસ્વર હોય, તેમાંથી સુરસતા ઉત્પન્ન થાય, તે મધુર હોય, 
તેના અક્ષરો મધુર હોય, તેમાં વિવિધ અલ કાર (તાનપલટા ) હોય અને 
તે તાલખહદ હોય એવાં ૭ સરસ લક્ષણો એમાં હોય.”૨ ૩ 

નવમી "ગુજરાતી સ્માહિત્યપરિષ દને દબ'ધવિભાગ ( 1૯૨૮ ). 

૧૭૩ જુઓ “યુસ્વરં યુર્સં શૈલ અખુરં સખુરાજીરમૂ | 
લાવા પ્રમાળ સ ઘટ્થર્યે નોતજ્ળનૂ |” 



૧૩ 

રસિક અ'ગ્રેજ વિવેચકોએ પણુ ગીતનાં આ પ્રકાસ્નાં આવાં જ" 
લક્ષણ્। બાંષ્યાં છે. વીણાના સ'વાદિત સ્વરલય સાથે ગવાતા એ ગીતને તેએ. 
લિરિક--ગીત--ઊમિ'ગીત કહી એનાં નીચેનાં લક્ષણુ બાંધે છેઃ-- 

૧ જે સ'ગીતવાધ સાથે ગવાવાની ક્ષમતા ધરાવતુ હોય, 
ર જે કવિના પોતાના ભાવ, વિચાર યા સ'વેદનનું દશ'ન કરાવતું હોય,. 

અથવા કેઈ દૃશ્યની, કાય'ની અથવા પાત્રની કવિના પોતાના મનની વાણીથી 
રચ્યું હોય, 

૩ જે એક'દરે ટૂંકુ હોય, અથવા એક જ ભાવ અથવા સ વેદન અથવા. 
લાગણીનું દશ'ન કરાવતું એકમ હોય, 

જ જે એકપ્યાનાત્મક હોય, તીત્ર હોય, સ'વેદનયુક્ત, હોય, તેના. 
પારદશક નિમ'ળ સ્વરૂપમાં હોય અને સ્વય"સ્છુરિત ભાવ 'કે લાગણીને. 
ધોધબ'ધ ઊભરાતો આવિર્ભાવ હોય. 

આમ “પદ? એ સત્તા ગીત માટે-સ'ગીતના, રાસના અને ગરખીના 
એકમને માટે-આપણા નના કવિઓએ જે ૬ણિથી યોજ હોય તે દણ્િ પણુ 
ખ્યાલમાં રાખી આપણા હાલના પઘકારોએ સ્વીકારવા કે વાપરવા જેવી 
છે. ધીરાનાં પદો માટે, પાછળથી કાણુ જાણે કયારે આપણામાંનાઓ 
“કાણી ' સ'સ્ઞા વાપરવા લાગ્યા તે આપણે બરાબર જણુતા નથી-નમ'દે પણુ 
“પદ' સત્તાનો પ્રયોગ પોતે એક પદ ચોજને કરેલો નોંષ્યો છે. અને 
હમણાંના આપણા કડક છતાં અતિરસિક વિવેચક શ્રીબલવ'તસય ઠાકોર પણુ. 
રાસિકતાપૂવ*ક વાપરવા લાગ્યા છે.૧% 
7/7 “પદ' સસ્તા હેઠળનાં “ ગરબી ' તરીકે ગાઇ શકાય છે એવાં ધણાંએક: 

પદો આ સગ્રહમાં માલમ પડે છે. ગીતને પદ કહેવાય ? 
“પદ' સ'બધક આટલી પ્રાસ્તાવિક ચર્ચા રજુ કરી ૬દૃયારામભાધતી. _ 

જીવનયાત્રાતી અને તેમના સાહિત્યમદિર ઉપર દિ નાંખી લઈ એ. 
ભહ-&-. ડર ૭#કતાળ #નાઇ--*-૦-૦/૦૦ક. --.- 

૧૪ જીઓ એમની “ કવિતાસમૃષ્ટ': ખીજી આવૃત્તિ : ૧૯૩૯નાં પટ્ટે :- 
૧ પદ: “ડવિમાં તકરાર ' ( સનુ દવે ). 

, ૨,» “ડવિને' (ભ્રાનુરા'કર વ્યાસ ). 

, “નવાં નવાણુ' ( ઉમાશ'કર જેષી ). 

» “ખઅહુર્પિણી' ( જી દરમ્ )- 
, ” લત્સલનાં તયને।!' (કાન્ત ) વગેરે, વગેરે, 

૭ 

ત 

૩ 

ક 

દ, 
પ્્ 



૧૪ 

પ 

દ૬યારામભાઈ : જીવનરૂપરેખા 
(વિ. સ. ૧૮૩૭ થી ૧૯૦૯: ઈ. સ. ૧૮૭૭ થી ૧૮૫૨) 
“ આ સૂકવણાંમાં એક જ વેલી નવપલ્ઢવ રહી નયનને અને હૃદયને 

ડારે છે. તે નમદાને તટે ઉદૂભવી ૭તાં અન્ય દેશકાલનું પાણી પી ફૂલીફાલી 
જણાય છે. નરસિહ, ભાલણુ તે પ્રેમાન'દને ધટ્ટ પરિચય દ૬યારામભાધની 
વાણીમાં નજ્નેઈએ છીએ. પણુ એ ફૂકડ કવિ કેઈ નો દેવાદાર રકલો નથી. 
મહેતાને નામે નવાં પદ જેડીને, ભાલણુની “&શમલીલા'નો પોતાની વાણીમાં 
ઉદ્ધાર કરીને અને પ્રેમાન'દના “ ઓખાહરણ્'માં ભારોભાર ઊમેરો કરીને 
ૃયારામે ખ્હ્મીત્રદણુ વાળી દીલું જણાય છે.” ૨ ૫ 

આપણા ગુજરાતના પ્રાચીન કવિઓના છેલ્લા હતાં સમથ 
પ્રાતિનિધે દૃયારામભાઈ જ્ઞાતિએ સોઠોદરા નાગરગ્રહસ્થ હતા. એસના 
પિતાનું નામ પ્રભુરામ આણ'દરામ ભટ્ટ અતે માતાનું નામ ભહાલદ્મી 
અથવા શાજકુવરબાઈ. એમનું વતન ચાદોદ હતું અતે જન્મ એમના 
મોસાળ ડભોઈમાં વિ. સ. ૧૮૩૩ ના ભાદ્રપદ ફ્ઝુકલપક્ષ એકાદશી 
ઉપરાંત દ્ાદશી ( વામનજયંતી ) ને શનિવારે થયો હતો. એમને ગગાબાઈ 
નામે એક નાની બહેન હતી તે બાળવયમાં ગુજરી ગઈ હતી. ખઆળકટ્ટયારામ 
એનાં ભાક્તપ્રિય માતાપિતાનો એક ને એક લાડકા પુત્ર હતો. વિવિધ 
સૃણિસોંદર્યોથી ભરપૂર ગુજરાતની મહાનદી નમ'દાને કાંઠે આવેલા ચાદેદ- 
તીથે* કવિના બાલહદય ઉપર ભારે અસર કરી હતી. છેક નાનપણુથી જ 
એને ભાક્તના ઊંડાઊંડા સ'સ્કારો એની માતા તરફથી ધાવણુમાં મળ્યા હતા. 
આઠે વર્ષની ઊમ્મરે એને યજ્ઞોપવીત ધારણુ કરાવવામાં આવ્યું હતું. આ જ 
પ્રસગે એક ગ'ગા નામતી કન્યા સાથે એનું વાગ્દાન થયું હતું. પણુ તે બાળા 

શ્રોડાજ વખતમાં મરણુ પામી હતી. પ્રજુરામ ભટ્ટને પોતાના પુત્રને કાશી 
ભણુવા મોકલવાની ઈચ્છા હતી. પણુ માતાપિતા વડોદરા સધી પણુ નજર 
મે કાઢવા તેયાર નહોતાં. સ. ૧૮૪૩ માં પ્રજુરામ ગુજરી ગયા. ખે વર્ષ 
દ સ. ૧૮૪૫ માં એની માતાનો પણુ સ્વગ'વાસ થયે. માતાપિતા વગરના 

૬૧૫ જુઓ કેરાવલાલ છુવ : બજી ગુજરાતી સ્ાહિત્યપરિષદના ગ્રસુખ- 
પદેધી ૧૪૦૭. 
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દયારામની નિરાધાર દશામાં સગાંવ્ટાલાં એની સ'ભાળ રાખતાં. ચાંદેોદમાં 
એના કાકાની દીકરી ધનગોરીએ એની સ'ભાળ રાખી હતી. પણુ તે બાઈ 
પણુ ગુજરી ગઈ. તે પછી એમના મોસાળ ડભોઈમાં જ એ કાયમના છેવટ 
સુધી રહ્યા હતા. 

વડીલોની છત્રછાયા ચાલી ગયા પછી દૃયારામ મનસ્વી બની યથેચ્છ 
રીતે ફરતા ને દેવદશ્'ને જઈ લેોકભજનસ'ગીતમાં ભળતા, ડાકોરના મસિદ્ધ 
ઈચ્છારામ ભટ્ટજીની એના ઉપર આ વખતે એક કુદરતી રૂપા થઈ. દયારામના 
ખરાખે ને તોફાને ચડેલા જવનનાવને વાળીને યોગ્ય વહેણુમાં મૂકનારા આ 
ભદ હતા. એમતે દયારામ ભાકેતપૂર્વક યાદ કરે છે : 

“તું વળાવોા, તું તીઝામો, વૈદ્ય તું, માબાપ ! 
આ દીનને દયા કરી ટાળો ત્રણે તાપ” ૧૬ 

ભંદજએ એમને ઉપદેશ આપી યાત્રા કરી આવવા ને આજવનાંત 
ભક્તજવન ગાળવાનેો ઉપદેશ કર્યો. આ પછી દૃયારામ વખતોવખત ડાકેર 
જતા ને ત્યાંના દ્ારકાધીશની એમનાં પ્રસિદ્ધ પદોમાં અ'કાયલી ભક્તિ કરતા. 
આ પહેલાં પણુ કવિતા કરવાનું કાય કેટલાંક સ્તુતિનાં પદ્દોથી એમણે 
ક્યારનું યે આરંભી દીધું હતું. 

સ'. ૧૮૪૭ માં એમણે પોતાના કુલક્રમાગત વૈષ્ણવ સંપ્રદાયાનુસાર 
બ્રહ્મસંબંધ બાંધી જુષ્ણુને સર્વાત્માનેવેદન કયું. સ. ૧૮૫૩ માં વડોદરાથી 
એક સંધ નીકળતો હતો તેમાં મામાની ના હોવા છતાં એ જેડાયા. એમણે 
સ'.૧૮૫૮ માં મતમરન્નદ ને સ. ૧૮૬૧ માં પારી મરન્નદ લીધી. ૧૮૬૫ 
માં એ યાત્રાએથી પાછા આવ્યા ને ૧૮૬૬ થી સ્થાયી મુકામ કરી ડભોમાં 
રહેવા લાગ્યા. સ. ૧૮૮૭-૮ માં શ્રીનાથજીની એ છેલ ઝાંખી કરી આવ્યા. 
૧૮૯૮ માં એમને ભારે મદવાડ આવ્યો હતો. આ વખતે એમણે એમનું 
મૃત્યુપત્ર કયું” હતું. સ. ૧૯૦૯ માં શ્રીકૃષ્ણુના આ એકનિષ્ટ અને લેકાગ્િય 
ભક્તકવિએ કુખ્ણુપ્રાપિ કરી. 

દયારામભાઈએ ફુલ ત્રણુવાર ભારતયાત્રા કરી છે. આ યાત્રાના અનુ- 
ભવાએ આપણુ ભરતખડનાં સ્થલસ્થલનાં પ્રફૂતિદશ'નોનો કાવિતે અપાર 
લાભ કર્યા છે. મનથી સ્વત'ત્ર મિ્નજના કવિ એમનાં વૈષ્યુવ તીર્થોમાં એની 

કમો રિ. 
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સ્વત-ત્રતા કદી મૂકતા નહીં. વૈષ્ણુવ મહારાજા સાથે મતભેદ પડતાં એ એમ 
ચોખ્ખુ પરખાવા યે ચૂકતા નહીં. છતાં વૈષ્ણુવ સંપ્રદાય ને તેના સિદ્ધાંતો પરઃ 
એમના ગાઢ પ્રેમ ને પક્ષપાત એમણે કદી આખર સુધી અળગા કર્યા નથી 

દયારામ પણુ તે કાળના ખીન્ન કવિએ માકક ત્રજ( હિંદી ) 3 
કવિતા કરતા. વળી એમનાં કેટલાંક પ્રયત્નકાવ્યાો પરથી જણાય છે તે 
હિન્દની ખીજ ભાષાએ મરાડી, પંન્નબી, વગેરેવગેરે, સાથે પણુ એમ 
આછોધાડે। પ્રવાસમાં પરિચય કર્યો જણાય છે. 

દયારામના ભાક્તિપરાયણુ જીવનના ઇછણ્દેવ એક શ્રીકૃષ્ણુ જ છે 
ચાંદોદ, ડભોઈ, યાત્રાઓમાં કે ત્યાંથી આવી કુષ્ણુવિરહિશી ગાપિકાજેવી ૦ 
ડુવિએ આખી જીવનકલા રસભર ખીલવી છે. પોતાને એ એક ગોપી ૮ 
માતતા હતા. 55 

નિમેળ તે ભક્તિમય સ્ત્રીહૃદયના જેવી જુષ્ણુ તરક્ની સર્વસ્વાપર્યણુ : 
નવધા પ્રેમર્ભાકેતમાં જ કવિએ પોતાનું ૭$ વષ* જેટલુ' લાંબુ' આયુષ 
ધન્ય કર્યું' છે. 

મનસ્વી, ટેકીલા, એકમાત્ર કૃષ્યુપરાયણુ રસિક કવિ આમ પોતાન 
સ'પૂણુ' જ્વનકલા અને તેની સતત પ્રર્ત એક જ માગે*-પોતાના પ્રિયતઃ 
ત્રજેશ ન'દકુવર પ્રત્યેના અગાધ પ્રેમમાગે* જ--સમપે* છે. જુષ્ણુ અઃ 
કુષ્ણુને જ કેન્દ્રસ્થ રાખી ર્સમૂતિ* ગોપિકાના જેવા જ હદયની તાલાવેલી ગ 
સદા સવ'થા અનુભવે છે અને એના કાનપ્રેરિતિ રસિક હૃદયના પ્રત્યે 
ભાવમાત્રને એતી સરસ, સુંદર અને પ્રાસાદિક સ'ગીતમય કાન્યવાણીમ 
અમર ડરે છે. 

યાત્રાથી પાઠા આવતાં ઉત્તર વયમાં ને શિથિલ શરીરસ્વાસ્થ્યમ 
વૈષ્ણુવના મરજાદી ધર્માનુસાર દેવસામમ્રીમાં મદદગાર તરીકે ડભે।ઈની એડ 
રતનખાઈ સેણનારણુની સેવા એમણે સ્વીકારી હતી. કવિનું ભક્તમ'ડળ 
બહોળું હતું. એમની લેોકગ્રિયતા વિશાળ હતી. વડેોદરાનરેશ શ્રીમ'ત 
ક્તેસિ'હરાવે પણુ ખેઠક કરી કવિને! સત્કાર કર્યો હતો. એમના સમકાલીન 
કવિમ'ડળમાં “ ગીતગેોવિદ'કાર વંગીય જયદેવજેવા ઝુજ'રકુવિમડલેશ્વર 
સમા આ રસકેવિ પૃજયા હતા. 
શકૃછજુઓ કવિવું પદ : પૂર્વની પ્રીત : પૃછ?૪ર;*ન્મ૩3૨ 

મળકાાશ'પાજ 
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ને 

દયારામતુ' વિપુલ સાહિત્યસંજ'ન 
દયારામભોઈની સમદ સાહિત્ય્ણિ અગણિત નાનામોટા ગ્રશોથી 

ભરીભરી અને વિશાળ છે. એમાં ગદ્ય અને પદ બન્ને પ્રકારના ગ્ર“થે। છે 
જૂના પોરાણિક ગઘજેવા ગધયથોમાં પ્રશ્નોત્તરમાલા, પ્રશ્તોત્તરવિચાર, 
હુરિઠરતારતમ્ય, પ્રેત્નાત્તરમાલિકા, લઘુ અને બૃહત કલ્ેશકુઠાર, ભાગવંત- 
સાર, વગેરેવગેરે, છે. સતસેયા ( ત્રજ ) ગ્રથની ટીકા પણુ ગધમાં છે. 

નાનામોટા કાવ્યગ્રથોાનું વર્ગીકરણુ કરીએ તો તે અનુષ્મે (૧) 
ભગવલ્લીલાના ગુણાનુવાદરૂપ, ( ૨ ) સિદ્ધાંતાત્મક, ( ૩ ) ઉપદેશાત્મક અને 
(૪) પ્રકીણુ' એમ થાય. પહેલા ક્રમના પેટાવિભાગમાં ભાવાત્મક, આખ્યાના- 
ત્મક અતે સ્તોત્રરૂપ, બીન્નમાં ખઆ્રહ્મયાવાદ, ઉભયાત્મક અને ભકિતમાગ5, 
ત્રીકનમાં આચાર, વૈરાગ્ય, આશ્રય અને દીનતા આવે. 

પ્રથમ ભાગના ભાવાત્મક વિભાગમાં કવિશ્રીની અમર કીતિ' સુઅ'કિત : 
કરતી એમની શુંગારાત્મક ગરબીઓ ને ગરબાઓ આવે, તેમ જ કમળલીલા, 
દાણુલીલા, રાસલીલા, પત્રલીલા વગેરે લીલાત્મક કાવ્યો આવે. આખ્યાનાત્મક 
કાવ્યોમાં રુકેમણીવિવાહ, સત્યભામાવિવાહ, કૃષ્ણાપવીત, સીમન્ત, 
અજાગિલાખ્યાન, બો।ડાણાખ્યાન, સીરાંચરિત્ર, વગેરેવગેરેતો સમાવેશ થાય. 
આ ભકતોનાં ચરિત્રો ભેગો આખ્યાનોનો પણુ સમાવેશ થાય. સ્તોત્રાત્મક 
કાવ્યોમાં અનેક ધો।ળ, ગરબા, વગેરેનો સમાવેશ થાય. 

ખીન્ન વિભાગમાં બ્રહાવાદમાં શુહ્દાદેતપ્રતિપાદન, માયામતખ ડન, 
ભક્તિમાગ'માં ભક્તિવિધાન, ભક્તિદહત્વ વગેરેનો, ઉભયાત્મકમાં ર્સિક- 
વલભ, ભકિતપોાપણુ, સિદ્ધાન્તસાર, સ'પ્રદાયસાર વગેરેતો સમાવેશ થાય. 

ત્રી”ન વિભાગનાં ઉપદેશાત્મક કાવ્યોમાં આચારમાં પ્રેશ્નોત્તરમાલિકા 
વગેરેનો, વૈરાગ્યમાં કાલસ્ઞાનસારાંશ, મનોમતિસ'વાદનાટક, કછ્રાહ્ણુભક્ત- 
વિવાહતાટક, પ્રખોધખાવની અને દીનતાનાં પદ્દો આવી શકે. 

ગ્રષ્ીણુ"માં ષડ્ત્રડતુવણુ'ન, સતસૈયા ( નાયકનાયિકાસ્વરૂપવણુ'ન ) 
સારાવલિ, વસ્તુદ'દદીપિકા ( કોશગ્રંથ ), હુરિટરતારતમ્ય, પિંગળસાર, 
તાલમાળા, ર્ાગમાળા, વગેરે આવે. 

ર્ 
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કેટલીક સાલવાર્ સાહિત્યરૂતઓ 
પત્રલીલા (સ. ૧૮૬૨ ), અજમિલાખ્યાન (૧૮૬૩), શ્રીમદ- 

ભાગવત દૃશમસ્ક'ધ અતુક્રમણિકા ( ૧૮૬૭ ), સતસેયા (ત્રજ) (૧૮૭૨), 
વસ્તુદ દદીપિકા (૧૮૭૪ ), શ્રીમદભ્ાગવતાનુક્રમણિકા ( ૧૮૭૯ ), સારાવલિ 
(૧૮૮૦ ), ત્રજવિલાસામૃત ( ૧૮૮૨ ), રૃસિકવલ્રભ ( ૧૮૮૪), શ્રીમદ્: 
ભગવહ્ડીતામાહાત્મ્ય (૧૮૯૦ ). 

કુ'વરબઈતું મામેરું, નરસિહ ભહેતાતી હુંડી ( શરાઠી ), કૃષ્ણુની 
જનોઈ, મુષ્ણુજન્મખ ડ, ભક્તિપોષણુ, ત્રેમરસગીતા, દ્રાણુચાતુરી, ચેતવણી, 
ભક્તવેલ, પ્રેમપરીક્ષા, ચોરાશી વૈષ્ણુવ, વલ્લભનેો પરિવાર, મનપ્રખોધ 
(કકો ), પારણું, વગેરે વગેરે, ઉપરાંત વિવાહનામક, લીલાનામક, 
મહિમાનામક અતે વિલાસનામક નાનાંમોટાં જેની સાલ જણાઈ નથી તેવાં 
કાવ્યો છે. હ્ૂટક રાસ-ગરખી-ગરબા ને પદ્દો એમણે ચાલુ ને આખર સુધી- 
રચ્યાં લાગે છે. 

એક કુષ્ણુપ્રેમના જ ભક્તકવિ તરીકે સુંદર અને સરસ ભાવવાહી 
ગરબખીઓના ઓશિત્યપુરઃસર લાંબા વણુ'નાત્મક ગરબાએઓના ને આદ્ર 
તથા કમળ પદોના મીઠા કવિ તરીકે તો એ ગુજરાતી સાહિત્યમાં હમેશને 
માટે અમર છે. એમને અક્ષરદેઠ એમની આ કાવ્યર્વારટટેકા સાથે ગુજરાતી 
સાહિત્યક્ષેત્રમાં સદા લીલાછમ કુનગારજેવો એની ગુણસુગ' પમરાવી રહેશે. 

દયારામભાઈના કાવ્યાદશ* શ્રોકૃષ્ણ 
દૃયારામભાઈ ગુજરાતને યુગોથી પ્રિય એવા શ્રીકૃષ્ણુ વાસુદેવના 

અનન્ય ભક્તકવિ છે. જના [હિન્દના ટ્વારજેવા હ્ારિકાના રાજાને પ્રાચીન 
ગુજરાતે સમ્રાટ તરીકે સત્કાર કર્યો છે. એ ગુજર સમ્રાટે સહાભારત 
જીતાડી ધમ'“રાજ પાડવને હસ્તિનાપુરના સમ્રાટપદે સ્થાપી એકવારના 
ભારતીય સામ્રાજ્યને પાયો નાંખ્યો છે. ઉત્તર વયના મૃુષ્ણુ વાસદેવના 
ઘડનાર બલકૃષ્ણુને, યમુનાતટના તેના તોફાની છતાં ગૌપ્રિય બાલજીવનને, 
બાલગોાપાંગનાએ સાથેના તેના વનવિહારોને અતે અન્ય સ'ખ્યાબધ 
કવિકોવિદોએ અમરતાથી ગાયેલા તેના અદૂજણુત વીર અતે રસિક જીવનને 
ત્રાચીન ને મપ્યકાલીન ઝુજરાતે બહુમાતથી તેતા જીવતકાલમાં ને જીવનકાલ 



૧૯ 

પછી ગાયું છે. સુજરાતની વૈષ્યુવ પ્રજાતે આથી જ શ્રીમદ્વલ્ષભાચાય- 
સ્થાપિત શ્રીકૃષ્યુચ દરની ર્સપૂજા ને સોરી ત્ર્ણાલિકા સદા યે આકષ'તી 
રહી ગમી રહી છે. 

આપણી વીરસ'હિતા મહાભારતના મુત્સદ્ી જુખ્યુ, તેમાંતી ભગવદ્- 
ગીતાના આદ્ય ઉપદેશક સાની જુષ્યુ, એતિહાસિક  હુરિવ'શ 'કાવ્યના વીર 
વાસદેવ, સાતમા સેકાના શ્રીમદૂભાગવતના રસકાવ્યની રસમૃતિ*નાયક 
કૃષ્ણુ યદુન નની રસપૂજ કે વીરપૂન્ન આપણા સ'સ્કૃત, પ્રાકૃત, અપબ્ર શ 
ને જૂની ગુજરાતીના કવિઓને પ્રેરણા ને કવિતા આપી ગયાં છે. 
દયારામભાધ્એ પણુ એમના પૂવ'જ ભકતો અને કવિઓને પગલે ચાલી 
આ દૃષ્ણુપૂક્ન પોતાની સ્વત'ત્ર રીતે ષોડશેપચારથી કરી છે. ક 

૫૭ 

₹ ભક્તિપાષણ ? સ્તવનકાવ્ય : રસટ્શ'ન 
આ ગીતસ-મહમાં દયારામભાધતું “ ભક્તિપાોષણુ ' મે મખ્ય ભાગે 

મૂકયું છે જુઓ પૃછ્ટ ૧૨૪ થી ૧૪૧. આ કાવ્ય દૃયારામભાઈની ફૅષ્ણુભક્તિનું 
દૃછિબિન્દુ સમઝવામાં બહુ જ ઉપકારક નીવડે એવું છે. એ કાવ્યને જરા 
અવલે[૪ી લઈ એ. 

નમ'*દાતટે, ચ'ડીપુરમાં ખેસી, સાડેદરા નાગર સ ભટ્ટ 
દયાશ 'કરભાઇએ ગુરુપ્રતાપે આ ભકિતિરસકાવ્ય પ્રકાશમાં આષયું છે - ભટ 
પોતાનું વહ્માભી નામ વૈષ્યુવદાસ જણાવે છે. આ ગ્રથમાં એમણુ “ સકળ 
સિહ્ધાંતસાર તે શોધી કીધા છે રેળે,” અને સમમ્ર પૃષ્તિસિદ્ધાંતનો સારભાગ 
આ લાંબા કાવ્યમાં આપવાને। પ્રયાસ કર્યો છે. સ્વાભાવિક રીતે લાગે ક 
સિદ્ધાંતાને આમ પઘના સ્વરૃપમાં રજૂ કરવા જતાં શુષ્કતામાં સરી પડવાનો 
પૂરે સભવ છે. પણુ દૃયારામભાપ્તતી રસસતા ને કાવ્યવાણી એવાં સૂદ્મ ને 
ભાવપૂણુ* છે કે સ'પ્રદાયી ન હોય એવો તટસ્થ વાચક પણુ આ કાવ્ય એક 
ખેટેકે પૂરું કરી શકે ને તેનું અખંડિત તારતમ્ય ર્સપૂવ'ક માણી શકે. 

કાવ્યની શરૂઆતમાં જ કવિ સાચા ભગવદૂભક્તનાં લક્ષણે દર્શાવી દે 
છે, તાપદોષદેન્યહ્ાર્ક હુરિજનનો સત્સગ, દોષદણિનો અભાવ, દીનતા, 
અભિમાનલોપ, “કારિ તીથ" આવી જ્યાં વસે? એવું કુષ્ણુકયાકીત'ન, 
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દ્ર ને અભય માટે શ્રીકૃષ્યુસ્મરણુ. શ્રીૃષ્સુભક્તિ ને શ્રીકૃષ્સાશ્રય અંતે 
“ છેવટ * સર્વાત્મણાવે 'શવ'સમપ*ણુ. શ્રીત્રજરાજનું શરણું ' મળ્યું કે પછી 
સાયાદાસીની યે બક નહીં. તો શું આ સ'સારતે ત્યાગ કરી દેવો ? ના, 
ગ્યજનગીતા કહે છે.: “સસાર સરસો રહે ને મત મારી પરાસ,' તેમ દયારામ- 
ભાઈ પણ કહે છે કે “ ત્યાં તેમ સન પ્રણુમાં નિત્ય દેવું, સ સારમાં ડી 
રહેવું. સ'સારમાં રહીને જ શ્રીગોપાળ અ'તરજમીની સ્તુતિ કરે, ને 
ધીરેધીરે જય અને સમાન ગ્રિય ક્રભ લાગે તે દુઃખ જન્મજન્મનાં ભાગે. 
કારણુ એ જ કું, અકતુ“, અન્યથા કતુ'મ્' સમથ'* છે; “ હુરિ જંત્રી, તું 
જ/ત્ર છે, જેમ વાજે વજડે તેમ *, “ સેવો હરિ, સરુ સતને ' એમ મખાની 
સાફક દૃયારામભાઈ પણુ કહે છે કે : 

 શ્રીકૃષ્યુ, શ્રીચરુ, ભગવદી-એ ત્રણે એક સ્વરૂપ.' કવિ ત્યાર પછી 
આ સેવાના-આ ભક્તિના-નવધા પ્રકાર ગણાવે છે : શ્રવણુ, કીત'ન, સ્મરણુ, 
પાદસેવન, વ'દત, અચ'ન, દાસ્ય, સખ્ય તે આત્મનિવેદન. આ ઉપરાંત 
દશમી તે પ્રેમલક્ષણા. આ તો “સાધનતાજ' ને એનાથી “વશ થાય 
ત્રજરાજ,' આમાં તો અધમઉત્તમ સોને અધિકાર. 

હૃયારામભાઇની પ્રેમલક્ષણા ભક્તિની સૂઠ્ટમ ચર્ચા ખૂબ જ રસિક ને પ્રેરક 
છે. પ્રીતિનાં કારણુ ત્રણુ : રૂ૫, ગુણુ, દ્રવ્ય. આ ત્રણુ વિકારને પાત્ર છે. પણુ 
શ્રીકૃષ્ણુને પ્રિય એ તો એનાથી રહિત એવા સહજ સ્નેહ. એવા સ્તેહનાં 
ચાર રૂપ : પ્રેમ, આસક્તિ, વ્યસન ને તન્મયતા. પ્રેમનાં લક્ષણુ દગર્ ચે, 
સ્મૃતિ, અભિલાષા અને ઉદ્દેગ; આસક્તિનાં વ્યાધિ, પ્રલાપ ને ઉન્માદ; 
વ્યસનનાં જડતા ને મૂર્છા; ને છેવટ તન્મયતામાં મૃત્યુ નહોં પણુ મૃત્યુસાદશ્ય. 
અનેક રસિક ઉદાહરણુ। વડે વિસ્તારથી કવિવર આ રહસ્યને છતું કરે છે. 

" શ્રેમલહ્ષણા ભાકેતને કશાં બંધન નથી. જેમ સાચી રસેોમિ'ને દેશકાળનાં, 
છતહાસતા, તત્ત્વસાનનાં, ધમ'નાં કૈ નીતિનાં બધન નથી તેમ જ એને પણુ 
વય, વિધા, વિત્ત, વણુ*, રૂપ, પરાક્રેમ કે આચરણુનાં બ'ધન નથી. એને યોગ 
% સાન કે કમ“પં'થતા જેવી અન્ય ગલીફૂ'ચીઓમાં અટવાવું પડે એમ નથી. 
એ ભક્તિ તો મંણિજેવી છે. “ ભાકેત મણિ, સાત દીપ છે.' મણુ 
અચલઘુતિ છે; ન્યારે દીપકને વાયુનો અપાર જય છે; તેલપાત્ર ને વાટ 
'વિતા એ લય પામે. માટે ભક્તિ વિનાનાં ખીન બધાં સાધન વ્યય* છે. 
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ભકતને: માયા સ્પર્્ી સકી. નથી. પછી કવિ છેવટ સકળ  સારતો સાર 
સમેઝાવે છે દ 

“ન ! થશે પૂણુ મનેઃરથ તારે, માટે સમે માલો! નને મમા 
" તેને મન્મે પૂર્ણાન'દ થારો,- 'ભવવેલવ: તૃષ્ણા ટળી નવશે.” 

હા, એ પથ છે ખાંડાની ધારજેવો. હરિ સેવતાં દુ:ખ તે! થાય, પષ્યુ 
તેને સુધાજેનું માંનો. એસડ 'પીતાં તો કડવું લાગે, પ્રણુ રોગ: ટળ્યાં પછી 
આનદઃદ જાગે તેમ શ્રીકૃષ્યુપ્રોમિ પછી ' હંદય, સુધિ ને આત્મા રસસ્નાનનો 
અનેરો બ્રહ્માન'દ અનુભવે છે. 

આ કાવ્ય શ્રીકૃષ્ણુરાધા પ્રતિ જે સબલ ભ્રક્તિભાવ નિદે'શે છે તે 
દૃષ્િબિન્દુએથી ઢયારામભાઈની અન્ય કાવ્યકૃતિઓનું યથોથ' દશ'ત કરીશુ 
તો. કવિવર અને તેમના શુદ્દ ને નિભે' ળી છીવનસં !સેં'દેશને આપણે સલાભ 
સમઝવા દાં થઈશું. ( 

હ 

રા વિવિધદછિ વિવેચકે 
કવિ તરીકે દૃયારામભ્રાઈ વિષે આજ પૂવે' પૂવ'પક્ષ તે ઉત્તરપક્ષ 

કયારના યે સ્થપાઈ ચૂકયા છે. અનેકાતેક દણ્િએ અનેક વિઠ્દાતાએ એમનું 
મૂલ્યાંકન કયુ” છે. એમને પ્રણુયકવિ તરીકે બિરદાવાયા છે; એમતે નફફટ "-7 
માનવ બનાવી નક્ટાધથી પ્રેમવિકૃતિ ગાતા વણુ'વાયા, છે. પણુ ભક્તકવિ 7 
તરીકે વૈષ્ણુવોમાં આજે પષુ તેઓ સુગ્રતિદ્ટિત છે. કોઈક એમને એવા કોઈ 
પણુ વાડામાં ન પૂરતાં માત્ર “ કવિ' તરીકે લેખે છે. વસ્તુતઃ આ આપણા 
વિવેચનની એક રૂઢ પ્રથા છે ને મોરી મર્યાદા છે. “કવિ 'તી કવિતા કયા 
વગ'“તી છે તે કરતાં કઈ કઈટિતી છે એ વિચારાય તો. ફેવિને વધુ ન્યાય આપી 
શકાય એ નિઃશ'ક. 

દયાસમભાઈ “ભક્તકવિ છે? કે દયારામભાઈ મમી ગાથા 
ગાનાર અને છતાં પોતે આધ્યાત્મિક કાંઈક ગાઈ ૨ણ છે એવી આત્મવ ચના 
ઝરનારકે ભ્રમણામાં રાચનાર પ્રાકૃત કવિજન છે ? હયારામભાઇએ જક્તજીવતનું 
એઓડુ' લઈ નફશ્ટ માતવપ્રેમ ગાયો છે ? આ પ્રશ્નોને 'બાજુએ : રાખી, 'એક 
વાત ખૂખ સચેોટતાથી ને સ્પટ્ટતાથી કહી શકાય કે એમનો કાવ્યવાશીમાં 
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' પેમલક્ષેણાભક્તિની વ્યાપક ઝલક છે. શ્રીકૃષ્ણ, રાધા ને ત્રજ્તી ગે।ઉપીએ! 
વચ્ચેનો રસવિહાર સ્થૂળ દદિએ લાલસા 'ે ભેોગપ્રેરિત લાગે, પણુ કવિને 
અભિપ્રેત એવી પુદિસ પ્રદાયતી પરિભાષામાં વિચારતાં એ ભ્રમ પૂર્ણા'શૈ નિવારી 
સકારો. એટલે “ર્સમગ્ન કવિ'તાં “ ર્સમસ્તીનાં ' “ ભોગગ્રધાન' ચિત્રો 
નરસિહસખી અને પ્રેમસસખીની દષ્િએ જોતાં ઉન્માદક કે. જુગૃપ્સાપ્રેરક નહીં 
લાગે. ભીકૃષ્ણુ ૩ અને રાધિકામાં આપણા માનવભાતેનું આરેપણુ કરી એમને 
કલુષિત કરી, એમના મૂછભૂત સ્વરૂપમાં એમતે ન ન્નેવાં એ આદિના 
નથી? વસ્તુતઃ સખીભક્તિથી જ આનું નિરાકરણુ થઈ શ્રકે. એટલે 
અધ્યાત્મદશ'નતો પ્રયાસ આમાં કરીએ તો તુરત દૃયારામભાઈના નિમ'ળ 
પ્રેમનું, પ્રોજુવલ ભાક્તિભાવતું અને નિમ'ળ. રમણીય રસોલ્લાસનું સ્વરૂપ 
આપણુતે અહીં જડી આવશે. 
દયારામભાઈની કવિતાસુ'દરી : ર્સદશષન 

શ્રીકૃષ્ણુ તો “ રતો વૈ લ:' છે, વેદસ્વરૂપ છે; ઉપર કહ્યુ' તેમ રસિક 
છે; “રસિયા : જાનવઝિતાઃ-એમ કામવજિ'ત છે ને તે ઉપરાંત ઊપ્વ'"રેતસ છે. 
શાધા-આત્મસ્વરૂપ છે “-ગાત્તા મે રાખિજા પ્રોજા '-ભક્તિતો અવતાર છે, 
ને ગાપી વેદની ત્રકચા છે. ન્યારે શાધા કે અન્ય ગોપીઓ સમયભ' ગને 
અ'ગે રીસાઈ જ શ્રીકૃષ્ણુની ઉપેક્ષા કરે છે તે માત અનુભવે છે, એમને 
મેણાંટોણાં મારે છે ત્યારે એ કોઈ તુચ્છ કામવિટ્વળ જનની માફક કાયરત્વ 
દર્શાવતા નથી કે પ્રણુયજડ અરસિક નિષ્ઠુર જનની માફક એતી ઉપેક્ષા પણુ 
કરતા નથી. ઊલટું રસના પરમ ભાજનજેવા ભગવાન રીસાયેલી પ્રણુયિનીને 
વિવિધ રીતે મનાવી લઇને પ્રણુયનો ઉત્કષ' સાધે છે, એને પ્રણુયોન્મુખ કરે 
છે. માન-રષ્યા-અસૂ્યાનું પડ આમ ભેદાતાં, 'પ્રો્જજવલ પ્રેમભક્તિને અનુરૂપ 
તેના “કાડ પૂરે છે. પ્રેમલક્ષણા ભક્તિના પરમ ઉપાસક હૃયારામભાઈ આ 
પ્રસ'ગને વાણીમાં અમર કરી પ્રતિશ્રી માની લે છે. 

કુવિહદ્યના ભાવ વ્યક્ત કરવા માટે, કવિ પાસે સાધત રસિક વાણીવું- 
સબળ ભાષાનું-છે. 6 લોકમુખે ' ચડેલી ભાષા એના અનેકાનેક પ્રચોગેદારા 
ટલાક રૂહાય' પકડી લે છે. કવિ માટે એનીઃ કાવ્યવાણીની આ એક મેરી ને 
'અનિવાય'* મર્યાદા ભની છે ને (તેથી જ : કવિના અર્થા  જૂદંજુદા સ્વરૂપ 
ધાસ્ણુ કરતા લાગે છે: 
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વિચારોની કુમાશ, આવિષ્કરણુનું લાલિત્ય, ભાષાતું અનુપમ મારદ'વ, 
ઉષ્સાભર્યા ભાવોની અપૂવ* કલાત્મક રજુઆત,-અનુપત માધુય', લહેકો, ને. 
સરલતા, આ સાથે દયારામભાધનતાં ઉચ્ચ રસિકતા ને સંગીતનું સાન 
એસમતી ગરબીઓમાં અદ્ભુત મીઠાશ પ્રેરે છે. એમનું સ'ગીત સૌમ્ય ને ગમે 
તે કઠે રમતું થઈ નનય એવું છે. એમનાં સ'ગીતફાવ્યો શુજર'કાવ્યકુ જેમાં 
અતેરી ભાત પાડે છે. એમની કુદરતી સ વિધાનકલા વડે એ વણુ'ન, જત્તાન્ત 
ને ભાવને રસિકતાપૂવ*ક ભેગાં ગૂ'થી, તેમાં સ'ગીતતી માધુરી પૂરી રાધા, 
શુષ્ણુ અને ગોપપીતી હદ્યભાત્તનું ચિત્તહારી ચિત્ર ખડુ' કરી શકે છે. 

ગાવધ'તરામભાઈએ કહ્યુ' છે તેમ: “ છુષ્ણુ અને ગોપાંગનાઓની એની 
કવિતા એ વાસ્તવિક ચિદ્રસ અને પ્રેમતે ઊકળતો લાવાપ્રવાહુ છે. અસ યત 
ઈચ્છાશક્તિના વિવિધ લાડીલા તર ગો રજૂ કરવાની એની પાસે ચિત્તાકષ'ક 
ને જનદુઈ કલા છે. એતી ભાષા માત્ર કવિત્વમય તે લોકપ્રિય નથી, પણુ સાથે 
કવિ એવી ભાષા ધડતા પણુ જય છે અને તેને જનસસમાજ પ્રેમપૂવ'ક સ્વીકારે 
છે. પોતાના દેશના નરનારીના ૬ દતે એણે વિવિધ ૭'દરૃત્તાનું અને ભિન્નભિન્ન 
રાગરાગિણીઓનું ભાન કરાવ્યું છે. એમાંનું સંગીત એમને કવિના હૃદય- 
ભાવોની જ્વાળાનું સમસ વેદન કરાવે છે. એમના સકલ સજ'નમાં સૂટ્મ 
સાર્દાજકતા અને સચોટ સરલતા છે.” 

આ ગરખબીઓનેો વિષય મુખ્યત્વે શૂ'ગારર્સના અધિકાતા શ્રીકૃષ્ણુ, 
રાસેશ્વરી જાધા ને પ્રેમમસ ગોપીઓએ વચ્ચેનાં મિલન, વિરહ, માન, અસયા, 
ઉત્કઠા, સમયભ'ગ, દૂતીકમ”%, રતિક્રીડા, આછાં હાસ્યકટાહ્ષ, મમ ને 
ઢોંગભર્યા' રીસામણાંમનામણાંના શૃ ગારભાવને। છે. કવિ શૃંગારતે અપકષ'ક 
સ્વરૂપે રજનૂ નથી કરતા. એક ભક્તતી હદય્ત્તિથી શૃ'ગારતો ઉત્કષ" એ 
સાધે છે. ર્સ એ કાવ્યનું જવન છે ને તેથી ર્સનિર્ષ્પાત્ત સાધી રસિક વાચકનું 
% શ્રેતાનું ચિત્ત વશ કરી શકાય તો જ કવિત્વશક્તિની ઉત્તમતા પુરવાર થઈ 
શકે. દૃયારામભાઈ એક રસસ્ કવિ છે એની પ્રતીતિ કરાવવા માટે દૂર જનું 
પડે એમ નથી. એ રસનિષ્પત્તિ કેમ સાધે છે તે જુએ: જુદાજુદા ભાવોના; _ 
ઉદય, સરધે ને શબલતાના યોગે કરીને સ્થાયી ભાવ ન્નગે છે. દૃયારામભાઈ “ 
સ્થાયીભાવ રતિતી જમાવટ માટે રસિક કામવજિ'ત, ઊષ'્વ'રેતસ, રસે। વે સઃ 
તેદસ્વરૂપ, અલૈકિક રૂપલાવણ્યના પાત્ર, કટિ ક'દપ'સરિખી જેની ૭વિ રોભે 
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છે, જેની વાંસળી સાંભળી ગોપીની પાંસળી ભેદાય છે, જેના મિલનથી 
વિયોગતાપ ટળે છે, એવા શ્રીકૃષ્યુતે આલ બનરપે સ્વીકારે છે. અને પછી 
ઉદઠ્દીપનસામગ્રી વડે તથા અનુભાવ, સચારીભાવ વગેરે વડે સ્થાયીભાવને 
પુષ્ટ કરતા જય છે. 

સ'ભાગશૃ ગારનું એક ઉદાહરણુ જએ! : 
બહુવલભ નાયક સમયભગ કરે છે. પ્રેમદામાં અસૂયા જન્મે છે. 

અન્યાન્યની વિશુદ્ધ રતિ માનવિપ્રલભથી દૂષિત બને છે અને છેવટ કવિ 
સામપ્રયોગથી એને દૂર કરે છે. સમાનુરાગી નાયકનાયિકા ફરી મળે છે. આમ 
સ્થાયી રતિને મસ્ત સ'ભભોગશ ગારમાં બહલાવી કવિ પાત્રોને રસસાગરમાં 
તરતાં મૂકી દે છે : 

“ગ્રભુએ પ્રેમદા પ્રસત્ત કરી ને પ્રેમે આલિ'ગન દીધુ રૈ, 
વિચોગતાપ ટાળ્યા, અધરામૃત ખત્તો પરસ્પર પીધુ રૈ 
છૂટ્યું માન, એકરસ થઈ પોઢ્યા, આન'દ ઊર ન સમાય રે 
એ દ૬'પતિની દાસી થવાને દપ્સદયેો ગુણુ ગાય રે.” 

અલબત્ત, ધણી ગરખીઓ કોઈ ને કોઈ ગ્રકારના વણું'નથી સમાપન 
થાય છે, પણુ ધણે સ્થળે દૃયારામભાઈ રસનો સમુહ્યાસ ઉપજવવા, આ 
પ્રમાણે શૃંગારની અદ્ભુત અલૌકિક આલ બનસાસગ્રીને વૈવિષ્યભર્યા 
પ્રસગે! વચ્ચે ઉપસ્થિત કરી, ભાષાનાં લાલિત્ય, માદ'વ ને માધુય'ને એના 
પર મહી, મીઠા સંગીતના સરા એમાં ભેળવી, સહજે કલાત્મક અપુવ'તા 
સાધી લે છે. એમની લેખનની રીતિ કેશિષીવૃત્તિની છે અતે તે શૃગારને 
ખૂબ ઉપકારક છે; તેથી જ આ ગરબીઓમાં દીધ સમાસો। કે વિકટ પદત્વના 
અભાવ છે. બલકે, સવ'ત્ર હદયહારી પ્રસાદ અને ક્ઠાર્ વણુ વિહીન મોહક 
મધુરતા પ્રગટે છે. એમના લાંબા લાગતા ગરબા પણુ એટલા જ મોહક છે. 

દયારામભાઈની પ્રાણુવાન ભાષાગ્રેભુતા અને તેના ગુણુરાષ 
દૃયારામભાઈની કવિતાનું બળ એમની ભાષા ઉપરની પ્રાણુવાન પ્રભુતા 

છે. સમમ્ર ભરતખડમાં ફરીફરી એમની ગુજરાતી ભાષા અનેક રીતે નવા 
સહવાસ ને સ'સ્કાર પામી રસવતી, મીઠી ને ભૃષણુવતી થઈ છે. આદશ 
ગુજરાતી ભાષા કહેવાય એવી એ સાદી, સરસ, શુદ્ધ, કલામય છે. પ્રોઢ 
ભાવ ધારણુ કરવા છતાં, સૂદ્મમાં સટ્ભસ ભાવાનુર્પતા સાધવા સમથ છતાં, 



રપ 

લોકગમ્ય ગુણાને ત્યાગ્યા વગર એ એવી ને એવી ગ્રાણુભરી રહી. શકે છે. 
કવિને શ્રખ્દકોશ વિશાળ છે, તેવે! જ રસભર્યા છે. શખ્દોનાં | રચના, પસદગી, 
ઔચિત્ય, પ્રોહતા અને રસિકતા અનેક દટ્િબિન્દુઓથી નેેતાં આન'દકારી 
લાગે છે. શખ્દેશબ્દનું રહસ્ય એમણું સ્થાનપરત્વે બતાવી આપ્યું છે. 
આપુરુષોની વિશિષ ભાષા, એમના લાક્ષણિક મામિ'ક શખ્દો, મામિ*ક ઉક્તિઓ 
વગેરે એમનું ભાષાસૈપુષ્ય જ્યાંત્યાં સબલતાથી સિદ્ધ કરે છે. 

આપણા ગુજરાતી સાહિત્યતીથખી દયારામની મહાનદી રેવાસમી 
કાવ્યસરિતાનાં મીઠાં જલપાન કરવા કાલેકાલે અનેક રસિકો આકર્ષાયા છે ને 

હુજી આફકર્ષાશે. અને ગુજરાતણ તો એમના તરફથી મળેલા ગરખીઓના ... 
કદી મૂલવાય નહીં એવા વિરલ વારસાને હૃદયથી લલકારી કદી થે વિસરરે નહીં. 

દયારામભાઈની કવિતાનું એક ત્યાક્તગત આગવું લક્ષણુ એ વ્યવહાર 
ખોાલીના એમના સ'ખ્યાખધ શબ્દપ્રયોગો (૦૦110વુપાંદ્રાડ5) છે. નરસિહ 
અને ગ્રેમાનદ આવા પ્રયોગો કહેવતોરપે કરે છે: “ અડાશે ', “ એકો ', 
“ખત્નો,' “કલ્યા પૂ'ઠી, ' “ ફટકારી સરિખી ફરું, “ ઘણા। દિવસની ગવાઉં છું 
જૂડી,' “ આજ કાળજડાનું કહી ક જ,' “ કયાંથીને...પા૭લીને રાતે.” 

જુટલાક અપપ્રયોયો યે છે : “ હોજલ પડદો ' “ હિયાના હાથમાં.' 
ત્રામ્યતા ચે છે : “લટ્ટ', ભોરણુવાળા', “ધાયલ કરીને ગડખડતી' મેલી, 

“ ઘર માયું,' “મ'દહસણી ને વ'કવિલોકણી,,' 'તોબાખત લખાવ્યું,” “ કાંદો. ' 
1 1313€1151115 યે છે : “ આધા રહો, અડશે। મા !' “દરદમાં ગરદ 

ગઈ છે મળી,' “ વણુજ વિના શીદ જખમ ળ્નેઇએ ?', “ તનમાં તાલાવેલી,' 
“ ધીકીએ હાંકયાં ', ' તેણુ નચાવ્યાં,' કાળજ્નની કોર, “ભીતરના ભડક,' 

“ અણિયાળી આંખ,' “ વહાલતણી વેલ, “ માણીગર ! પધારે,' “વાંસળી ને 
પાંસળી,” “ કામણુગારી રત્નાળી આંખ,' “ દાઝયા ઉપર લૂણુ ' “ સાસુતણુ દ ને 
પરણ્યાતો ત્રાસ ' વગેરે, વગેરે, લટકાળા પ્રયોગો ને પ્રાસો. 

કવિમાં ઊધાડેા રુંગાર પણ એછે નથી : 
“ આવેને મારે ધેર માણુવા હો છ જ્ાજ ! આવોને. 

જોબનતુરીને પલાણુવા-- 
પડતી રાતે પધારજ્ને પ્રીતમ ! કોઈ ખેડું' નથી જણુવા.' 
“ હૃયાનાં પ્રીતમ ખેઉ પલ ગે હળિર્યા.” 



ર્ 

“ જેબન લહેરે જય છે, માણોને. મારાં રાજ !' 
“તું સુજ અડતાં સ્યામ ચાશ તો હું ક્યમ નહીં થાઉં ગોરે ? 
ફરી મળતાં રગ અદલાબદલી, મુજ મોરે, તુજ તોરે !' 

૨ 

, આપણાં રાસ-ગરબા-ગરબીએઓ 
ગુજરાતની આ ગરખીસ'સ્થા અને તેની લલિત કલા છેક પ્રાચીન- 

કાળથી ચાલી આવી છે. આઘ શક્તિ મહામાયા અ'બાલવાનીનાં ભક્ત ને 
આરાધનેોના ઉત્સવોમાં તેનાં મૂળ હોવાનું જણાય છે. દિશદિરાથી ગોળાકાર. 
ધડાના ગભ'માં પ્રકટાવેલા સાતાજના આરાધનદીપથી તેજઠાયાનાં કિરણે! 
ગોળાકારે પ્રસારતી દૃવી એમાં પ્રગટ સ્વરૂપે પધરાવાય છે. માતાને પ્રિય 
નવરાત્રિના જવારાના મપ્યમાં પણુ અન્ય રીતે આ આઘશક્તિની પ્રતિષ્ઠા 
કરવામાં ગુજરાતનાં દેવીપૂજકોને હાથે આવા જ ગ્રકારતો ગરખો રચવામાં 
આવે છે. એતી બન્ને બાજએ દેવીનાં ઊઘાડાં ખડગે! મૂકાય છે. પ્રાતઃકાળ. 
ને સાય કાળમાં વૈભવભર ષોડશે।પચારથી દેવીની પૂન્ન ને અર્ચા થાય છે, અને 

“ જય દેવ ! જય દેવ ! જય આદધ્યાશકિત ! મા જય આધાશકિત ! 
અખડ બ્રહ્માંડ ઊપાયાં (૨) પડવે પડની માંહ્ય; જયો ! જ્યો ! મા 

જગદ'ખે !' 

--એ તિથિએ અ તગ'ત આરતીગીતથી આરતી ઊતારી તેની આચકા 
પૂણુ' ભ્રકિતભાવે લેવામાં આવે છે. 

આસો તેમ જ ચૈત્રમાસતી નવરાત્રિઆના આ ઉત્સવમાં ધડાઓને' 
% માટલીઓને ફળિયાના ચોકમાં મૂકાય છે ને તે ફરતાં બાલા? દો ને સ્ત્રીશ દો 
ગરબાગરખીનૃત્ય કરી દેવીને રીઝવે છે. પુરૃષો પણુ કહોંક કહીંક ગરબા ગાય 
છે. ગુજરાતી નાગરેથી માંડી ધણીએક જ્ઞાતિએ ધણીએક વખત લાકડાની 
ર'ગીત માંડવીઓ ગામના સુતારી કને ધડાવરાવીને તેમાં ફરતી દીપાવળી 
પ્રગટાવે છે ને તે ફરતાં ઘૂમવામાં આવે છે. ધણીએક વાર ફૂલને ધુમ્મટ 
આકારનો ગરખો। લાકડાના ચોકઠાંનો રચાય છે ને તે ફરતાં તેમ જ તેને કોઈ 
સશક્ત સીને માથે રાખી તે ફરતાં ગરખે રમવામાં આવે છે. 

કવિ દલપતરામ આ સ'સ્થાની તોંધ લે છે :--- 



રષ 

“““ “ ગુજરાતનાં શહેરો અને ગાસડાંમાં અજવાળી રાતે ગરખઓઓ 
ગાવાનો ચાલ છે, તેમાં આસે.મહિતાના પહેલા પક્ષમાં ( નવરાત્રમાં ) તે 
વધારે ગવાય છે. માંડવીએ।  શણુગારીને ધણા દીવા કરે છે અને તેના ફરતા 
મુડાળામાં ફરીને આઓ માય છે.'' 

“અસલંના હિ*દુએએ નવરાત્રમાં માંડવી ફરતા ફરીને ગરબા 
. ગાવાતો ચાલ કાઢયો હશે.” 

“ ગરબા ગાનારી સ્રીઓ દયારામની, નરસિહ મહેતાની કે ર્ધુનાથ 
વગેરેની રચેલી ગરબીઓ ગાય છે તેમાં બાળલીલા, શાસલીલા 'કે દાણુલીલા 

વગેરેનું વણુ*ન હોય છે.” 
આપણા દેશીય સ'ગીત પરત્વે એ જ કવિ કહે છે તેમ 

-7 જમાંડવી ફરતાં ફરીને તાળી પાડીને ગાઈ શકાય એવા જેટલા રાગ 

દિ. 

છે તે ગરખીઓ કહેવાય છે.” - 
“ કૂરીને ન ગાઈ શકાય તથા જે રાગ વિવાહમાં શોભે છે તે ધોળ 

અથવા ગીત કહેવાય છે. તો પણુ કેટલાંએક ધોળ ઢૂંકા રાગથી ગરખીમાં 
ગાઈ શકાય છે; જેમકે “ અમે ઈડેરિયો ગઢ જીત્યાં રે આન'દ ભલા !”૨૬ 

રૃવી પછી મૃષ્યુ, શિવ અને ખીનન ધણાએક દેવો ને દેવીઓનાં આ 
ગરબાગરખીદ્દારા પૂન્નચ“ન થતાં આવ્યાં છે, એક'દરે એક જ પ્રકારના છતાં 

' આપણા રાસ-ગરબા-ગરખીના સ્વરૂપ સ'બ'ધે વિવિધ પ્રકારતા ખ્યાલો 
આપણા રસિકે।માં પ્રચલિત છે. ગરબાગરખીના ગીતના અથ'માં રાસ એ શખ્દ 
મ્રાચીન કાળથી વપરાતો જણાય છે. “ જસ, “ રાસક્રીડા, ' “ રાસલીલા, 
“ ફાસમડલ,' “ શાસધારી *-એ શખ્દોમાંતો “ રાસ ' એ ગાતાંગાતાં ગોળાકારે 
ફૂરતાં ગવાતું એક પ્રકારનું ગીત છે. એ ગીત ગાતાંગાતાં સગીત, નત'નની 
ક્રોડા-લીલા-”મે છે. શ્રીકૃષ્ણે ગોપપીએ સાથે કરેલી રાસની ક્રીડા એ આ 
પ્રકારનું એક નત'ન છે. “ રાસડા ' એ બનેલા બનાવને વણુ'વતો એક નનતને 
“ગરમો' છે. અને પ્રન્નમાં પ્રચલિત રાસ-“રાસો' એ એક ગ્રેકારનું 
વીરરસ કાવ્ય છે, ને આખ્યાન તરીકે પણુ આ જેન રાસા આપણા સાહિત્યના 
દૃતિહાસે નૉંષ્યા છે. આપણા નરસિ'હ મહેતાએ શ્રીકૃષ્યુતે સ'બોધતા 
ગોાપીકા૬ દમુખે નૃત્યરાસતી ક્રીડા કરવાની ઈચ્છા પ્રગટ કરી છે:-- 

૧૮-જુઓ દૃલપતરામરચિત “ ડંષ્છગરેખાથલિ' : ઈસવી સન ૧૮૮૦, 



નહ 

ફોસ: 
“અમને રાસ રમાડ બ્હાલા! 

ગોકફુલથી જશૃ'દાવન કડું તે મુજને દેખાડ બ્હાલા ! 
જળજુમનાને કાંઠટે રે વાયો વેણુ રસાલ વ્હોપ્લા ! 
ગાચ શીખે ને સાંભળે હસ્રિક્ધાજને। રાસ બ્હુપ્લા !... 
તે પદ વૈક પામરો એમ ભણે નરસૈંયાદાસ બ્હુધલા !'૧૯ 

આપણાં લોકગીતોના ધડનારા અજ્ઞાત કવિઓએ તેમ જ આપણા લોક- 
મસિહ્ કવિઓએ આ રાસગીત પછી તો આપણને ઉત્તરોત્તર આપ્યા કર્યા છે. 

રાસ, ' ગરખી, ' “ ગરબા ' ને એક જ ગીતના સમીકરણુરૂપે ગણુનાર 
મને નહીં ગણુનાર પણુ આપણા પ્રતિછિત લેખકોમાં કોઈ કોઈ છે. આપણા 
વે"ખકે, “રાસ 'તી નીચે મુજ્બ વિવિધ વ્યાખ્યાઓ આપે. છે:-- . 

(રાસ એટલે કાવ્યદૂલડું : તાનકડું' મધમધતું, સોંદમ'સુગ ધવાળુ . 
પ્ તદળ કમળસસુ' કેક મોડું, ધણાંખરાં પારિ”્નતકસમાં મધુર સુકુમાર 
વસુગ ધવાળાં હોય.” 

--નાનાલાલ કવિ 

“રાસ? શખ્દનો મૂળ અથ' મડ નૃત્ય થાય છે, જેમાંથી 
પ્રલનો ગરખો જનમ્યો છે. મૂળ અથ'માં આ શખ્દ સામાન્ય રીતે શ્રીકૃષ્ણુ 
મને તેમના સાથી ગોાપબાલ તથા ઉ; વતુ 'લાકાર નૃત્ય એ ભાવમાં 
[પરાયે।! દીસે છે.” 

--શ્ામમેોહતરાય 'ટેસાઈ 

“રાસ ' ગરબા, ગરખી, ગોક, ચે ચોકારા એટલે કે ગોળ કુ'ડાળે ફરતાં 
।વાતાં ને નચાતાં ગીતે. 

--અવેરચંદ મેધાણીઃ શ્રો, શાંતિ બરરીવાળાસ પાદિતિ “ રાસકુંજ'ની 
મસ્તાવના મ ર 

“ ઘણું અ'શે ગુજરાતનું વિશિણ કાવ્યસ્વરૂપ તે રાસ. વત'માન રાસ એ 
ખાપણા જતના રાસનો નવો-નવપક્ષવિત અવતાર. રાસમાં હું રાસ, રાસડા, 
પરઆઓ એ બધા ય નો સમાવેશ કરું છું. રાસ ચ્ુજરાતવ્યાપક છે. પછી 
(૦૦૮6૧૧૦૪૧૪ ૧ૃ૦-* જ-ન- ઝાક નન - ન્યાત સાફ “ત સસાર કાર રાાઈનળકડ:રનયરકાયક,-4૦૩-૩૪૪૦, નન તર નલ” નઇનડાલસાબસુકૂરાક ૩:34. ૩૯૦0૦ તરા, ૦૪૦૭” શરફ ₹ . 75:63. ઞ) ૦-૬૭ રજડતઝઈન્#નજીઇન-૦૦છનજઝઝ ઇજ હા ઉ દરતાદાતા કસદાર રદ દ 

૧૯ જએ નરસિહ સહેતાફત ' કાનમ્ર'ગહૂ. 



ર૯ 

કાક્યિવાડતી ધમકભરી તાળીમાં તે પૂરો ખીલી' નીકળે છે કે ગુજરાતના 
સોમ્ય દેહહીડાળમાં તે સુરેખ બને છે.' ણી 

ક 5 --ર્મણુલાલ રસાઈ 
₹ ગરખો પડયાંપડયાં વ'ચાય, ગરખેો! ખેઠાંબેઠાં ગવાય ને ગરખો ફૂરતાં- 

ફરતાં ઝીલાય એ ત્રણમાં બહુ ભેદ છે. * 
ચાલતા ગરબાને ચાલતા રથની ઉપમા આપીએ તો એમ કહી શકાય 

* ગરખાનેો અક્ષરદેહ તે રથ, ઢાળ તે પૈડાં, હોંચ તે ધોડે, ગવડાવનાર તે 
સારથી અને ઝીલનારાં તે અ દર ખેસનાર.' 

--બહેન જયમન પાઠકજ અને ચ'દ્રેકા દવે 
રાસ-ગરખા-ગરખીને-એ સ'“સ્થાને-ગીતને-વિવિધ દછિએ અવલોકાય 

છે, છતાં છેક કાલિદાસના નાઢકમાંના અપભ્ર શથી રાસના, રાસસ'સ્થાના ને 
ગીતના ઉલ્લેખ સ શોધાયા છે. આપણા પ્રાચીન પ્રાકૃતઅપબભ્ર શમાં નરસિ હયુગ 
પહેલાંની તે પછીની જૂની ગુજરાતીમાં એનાં આછાંપાતળાં દશ'ન થયા કર્યા' છે. 
કવિ ભાણદાસ 

આ પછી ફકવિભાણુદાસની એક હસ્તલિખિત પોથીમાંથી આપણુને 
ગરખા-ગરખી વિષે ધણું જ વિગતવાર નોંધરૂપે મળી આવે છે :-- 

₹ અખાના સમયમાં થઈ ગયેલો છતાં બહુ ન્નણીતોા નહીં તેવા 
ભાણદાસ નામના એક ત્તાની કવિએ ૭૧ ગરબા અને ધોળ વગેરે પોતાને 
હાથે લખ્યાં હોય અથવા તેના નાના કે મોટા ભાઈ દરામોદરદાસે લખ્યાં હોય 
તેવી એક હાથપ્રત મળી આવી છે. એની પુષ્પિકામાં નીચે મુજબ મળે છે : 

” પતિ શ્રીગરખા પકોત્યિય' સ'પૃણુ" સમા8. સવત ૧૭૧૫ વર્ષે 
સાગસરમાસે. કૃષ્ણુપક્ષે, અજ્માં તિથો. ભેોકમમવાસરે. લખીત ભીમપુત્ર 
વૈષ્યુવ ભાણુદાસ. તસ્ય બ્રાત વૈષ્ણુવ દામોદરદાસ. લધુભ્રાતા. વૈષ્ણવ 
ભાણદાસકૃત. ગરબા ૪ક્રોત્યિર્.””૨૦ 
૨૦ જુઓ શ્રીકેરવરામ કાશીરામ શાસ્રીકૃત “ કવિચરિત' : ભાગ ૨ : ભાણુ- 
દાસ (સ'. ૬૭૦૬૧-૭ સાં હુયાત ); તેમ જ નીચૅની પાદટિપ્પણીએ।:--- 

“કૃ ગુજરાત વર્તાક્યુલર શેણસાયટી હસ્તલિખિત પુસ્તક ન'. ર૪૦ 
પૃ.૧ થી ૧૮૨ માં ૭૧ મરખા છે;” “૩ તેના તદત્તવશ્ઞાન અને વેરાગ્યના ત્રણુ 
ગરખા ફા. ઝુ. સ. ન'. ૬૪ માં છે. આ પદ્ધતિના ગરબા રચતારાઓમાં શાણ્દાસ- 
કદાચ પ્રથમ જ છે, કેમકે બીન્નના તેટલા જૂના ગરબા નથી મળતા.” 



હઉ 

₹* ભાણુદાસનાં ગરબા-મરખીઓનોા એક સારો, સ'ગ્રહ મળે છે, 
જેમાં એકોાતેર ગરખા પૂરા સચવાઈ રહા છે. % » આરંભમાં અ'બાજીતો 
ગરખો ૩૮૩૮: મળે છે. 2:2૮ એમાં તત્કાલીન ભાષાસ્વરૂપ સાચવતા 
ગરખઆએ ભાણદાસની પદપદ્ધતિ ઉપર સારે પ્રકાશ પાડે છે. મારી ભૂલ 
ન થતી હોય તો જૂનામાં જૂની ભાણુદાસની આ છઢ્ાથપ્રત છે અને તેમાં 
“ગરબા 'શખ્દનો પ્રયોગ મળે છે; અને “ગરખી 'શબ્દનેો પ્રયોગ તો 
ભાણદાસતને પ્રયમ જ છેઃ- 

:ગરખબી: 
“ગગનમડલની ગાગરડી ગુણ ગરબી રે ! 

' તેણિ રમિ ભજવવાની રાસ ગાઉ ગૃણુ ગરખી રે! 
દિનમણિ સૂર્ય દીપક કયું ગુણુ ગરખી રે! 
માંહિ ચ'દ્રતણું પરકાસ ગાઉગણુ ગરબી રે! ૨ 
પૃચ્વીપાત્ર ત્યાંહાં કોડીઉ ગઝુણુ ગરખી રે ! 
વાતી પજત મેર ગાઉ ગુણુ ગરખી રે! 
સાતિ સાગર તેલ ભર્યું ગુણુ ગરખી રે! 
માંહિ મૂગતાફલ ચુફેર ગાઉ ગુણ ગરબી રે! ૨ 
થાવરજગમ ભસ્મ ભયું ગુણુ ગરબી રે! 
સુદર સકલ વિભ્નાગ ગાક્ ગુણ ગરબી રે! 
સર પરિ ગાટી કેછપની ગુણ ગરખી રે! 
ઊંઢણી શેષ નાગ ગાઉં ગ્રણુ મરખી રે! ૩ 
ગાગરિ ઉપરિ ઢાંકજીું ગણ ગરબી રે ! 
અ'બર એક અપાર ગાઉ ગુણુ ગરખી રે ! 
તેત્રીસ કોટિ વિવર કર્યા' ગુણુ ગરબી રૈ ! 
તેજતણુ નહાં પાર ગાઉ ગુણ ગરખીરૅ! ૪ 
ત્રણય ગુણે! થઈ ગુણુવ'તી ગુણ ગરખી રે ! 
દૂઝ પરમ નિધાન ગાઉ ગુણ ગરખી રે! 
અહનિસિ અમૃત ઝરિ ગુણ ગરખીરૈ! 
જગત કરિ છિ પાન ગાઉ ગુણુ ગરખી રે! ૫ 
વિવિધ પિરિ વરસી રહી ગુણુ ગરખી ર! 
ધમ અથ નિ કામ ગાઉ ગુણુ ગરખી રે ! 
ચ્યાર વેદ પરગટ થયા ગુણુ ગરખી રે ! 

| વિશ્વતણુ વિશ્રામ ગાઉં ગણુ ગરખી રે! ૬ 



૩૧ 

ત્રહુણિમ મૂરત્ય ગાગર મહાગુણુ ગરખી રે ! 
હુરિ આહા નિ ઈસ ગાઉ ગુણ ગરબી રે! 
સદ્દાકાલ - સહુજિ ધરિ ગુણુ ગરખી રે ! 
'સૈરી ગામરિ સીસ ગાઉ ગુષુ ગરખીરૅ! ૭ 
આદિ સકત્ય અવીગતતણી ગુણુ ગરખી રે ! 
રમિ રસાલુ રાસ ગાઉ ગુણુ ગરખીરે! 
ચઉદ લોક મોહ પામીઆ ગુણ ગરખી રે ! 
ઈસમ કહિ છિ ભ્રપ્ણુદાસ ગાઉ ગુણુ ગરબી રે!” «૮ 

ગરખીનું, તેની સ ર્થાનું, તેની ભાવનાનું ભાણુદાસે આ ગીતમાં બહુ જ 
વિગતથી ભાવનાપૂણુ* નિરૂપણુ કયું છે. 

આ પછી ઉકત પ્રતમાં જ ભાણદાસરાચેત એક ગરખો છે. આ 
ગરખામાં ગોવિદના ગુણુ ગાતી યોગમાયાએ। વણુ'વાઈ છે. એમતે। શણગાર. . 
વિધિ બહુ જ સૂછ્મ વિગતે વણુ'વાયો છે :-- 

” ગરખો। : 
“ ેનિ ! ચોગમાયથા ગરખુ રમિ ! તે ત કરતી અત્ય કલેલ ! 
ત્યા કકમ કૈસર કસ્તૂરી, વલી ર'ગતણ્ા બહુ રોલ ! 

નતેનિ ! ચોગમાયા ગરખુ રમિ ! 
પારન્તતનાં પુષ્પ ઘણાં ત્યાંહાં સૂકાડે અગર અખીર, 
વલી ગાન ગાવિ ગોાવિ'દતણા ત્યાંહાં ગાન સબદ ગ'ભીર. 

જોનિ  ચો।ગમાચા ગરખુ રમિ ! 
ત્યાંહા અહોતર સુ વારાહી મલી ર'ગસરિ ખેલી રાસ, 
ત્યાંહાં છપન કોડિ મલી ચામુડા જણે સૂય કોટિ પ્રકારા ! 

નેનિ ! ચોપઝગમાયા ગરક રમિ ! 
ત્યાંહાં નવિ કોટિ મલિ ડાલિકા તે મહામાોડી સહામાય, 
ત્યાં જ્હહ્માણી અ'દ્રાણી આગ્યાં સુદ્રાણી ગુણ ગાય; 

નનિ ! ચોગમાયા ગરખુ રમિ ! 
પચર'ગ પટુલાં, પિહિરણિ, ચરણા ચોલી ચીર, 
ત્યાંહાં સ્વેત પીત નિ રાતડાં વલી ભાતિભાતિનાં હીર; 

નેનિ ! ચોપગમાયા ગરખણુ રમિ ! 
ત્યાંહાં વિછીયડા વાજ ધણા વલી ઝાંઝરતુ ઝમકાર, 
ત્યાંહાં ધમધમ વાજિ ઘૂષરડી તેહુનિ મૂગતાફ્લના હાર; 

નેનિ ! ચોગમાયા ગરખુ રમિ ! 



૩ને. 

તેહનિ ચૂડુ ક'કણુ મુદ્રિસા વલી સીસ રાખડીક, 
તેહનિ નીલવટિ સેોણલિ ચાંદલુ, ઝાલિતણું નહીં મૂલ; 

નેનિ ! ચોદમમામાં ગરણુ રમિ ! 
ત્રણિ ભવનમાંહીં રમિ તે ગાછી રું બ્રહ્માંડ, 
તેણિ સાત દ્રીપ સોભિ રહયા, વધી સોભી રહા નવખ'ડ; 

જનેનિ ! ચોપગમાયા ગરણુ રમિ ! 
નવ દાઢા નવરાત્ય રમ્યાં તેણિ હુઈડિ' હરખ ન માચ, 
પછિ પોતાનિ આશ્રમ્ય ગયાં તેહના ભાણદાસ ગુણુ ગાય; 

નેનિ ! ચગ માયાગરખુ રમિ !” 

આમ આપણા કાવ્યસાહિત્યના વિવિધ ગ્રકારતો-આખ્યાન, સાનાત્મક 
કવિતાના, તેમ જ ગરબાગરખીસાહિત્યતી જાણુ અને તેતા વિકાસ વધતાં ને 
વધતાં રહ્યાં લાગે છે. 

રાસ-ગરબા-ગરખબીનાં સ'ગીતનૃત્ય આ પછી તો ગુજરાતમાં પ્રચલિત 
થઇ ગયેલાં બહુ જ નૉંધાયાં છે. તેનાં ગીતે! વધુ ને વધુ મળતાં જય છે 
આપણાં લોકગીતો ને જાણીતા કવિઓનાં રચેલાં ગીતા ઊભરાવા માંડે છે. 
આપણા કરતાં યે વધુ જૂના કાળથી સચવાતા જેનસાહિત્યમાં આ ગીતો 
પણુ સ'ખ્યાબધ છે. છૂટક પદો તે આ ગેય તેમ જ અભિનેય ગીતે છે. એ 
પદોનાં અનુકમવાર ગૂ'થતંથી આપણાં આખ્યાનો બ'ધાતાં આપણે જે એ 
છીએ. લાંખાં કડવાંમાં અને પદોમાં-ગીતોમાં-પછી દેશીએઓ ઊમેરાય છે. અને 
ગુજરાતી લૈકિક સ'ગીતને-દેશીય સ'ગીતનોા-ધોાધબ'ધ પ્રવાહ બધે રેલાય છે. 

માત્ર એક જેનગીત લઇએ. એમાંના જાદવપતિ નેમરાજ તે રાજુલા- 
દેવીનો વિરહપ્રસંગ આપણી જેનખહેને પણુ કેટલા બધા વિરહરસમાં આદર 
અને લીન થઇ ગાય છે ? 

: જેનગર ખી : 
“હલકે હાંકેને સ્વામી ! હાથિયો રે લે!લ ! 
હું આવું તમારી પાસ રૈ નગીના નેમ ! 
ત્યારે તમે ત્યાંથી ચાલને હે લોલ! 
મુજને મળવાની ઘણી હૉંસ રે નગીના નેમ ! હુલકે।, ૬ 
ભેળા થઇને સુજનેૅ ભાવથી હો લાલ ! 
વળતી વનમાંહીં નએ ર નગીના નેમ! હુલકે।. ૨ 
યા શ હ ક 



આઠ ભવની પીયુ ! પ્રીતડી હો લાક ! 
નવમે ભવ તજ તાર રૅ નગીના નેમ ! હલકે. ૧૨. 
ગિરિગિરતાર પર પામિયા હે! લેલ ! 
ધર્મ પસાયે ભવપાર રે નગીના નેમ! હુલકે. ૬૨ 

આમ જેનેોનાં અને ઊંચીનીચી પ્રત્યેક આય' અતે અનાય* કામનાં 
પતો હવે આપણુને પ્રકાશન પામેલા સ'ગ્રહેમાંથી બદ જ માલમ પડે છે. 
પરેખીનું સ્વરૂપ આમ ઉત્તરોત્તર સ્થિર અતે વ્યાપક થતું ગયું છે. 

૧૦ 

રાસ-ગરખા-ગરખબી: ઝુજરાતની લાક્ષણિક સ'સ્થા 
ઝુજરાતના લાક્ષણિક સસ્કાર ને સ'સ્કાતિમાંધી જ રાસગરબાગરખીની : 

સ'સ્થાનો ઉદ્ભવ થયો છે અને એતી એ આગવી સ_'સ્થાને રસિક ગુજરાતી- 
ઓએ પોતાતી લાક્ષણિક રસિકતાથી સરક્ષી, વિકસાવી અતે દૂલક્લવતી 
કરી નવપહ્યવિત રાખી છે. ગરબાગરખીનાં ધટક તત્ત્વોમાં સાદું' ભાવતાલ- _ 
યુક્ત સ'ગીત છે, સાદો અભિનય છે, સાદુ «ત્ય છે અને « દચારી રસિકે। અને 
રસિકાઓના સમૂહો એમાં વતુ'“લાકારે ઘમે છે, ગાય છે અને તેમાં સુરાગીલાં 
એકખે જણુ ગવડાવે છે. એમાં રસિકતાપૂવ'ક સંગીતનાં આનુષગિક તત્ત્વા- 
ગાયન, વાદન, તાલ, અભિનય ને નૃત્ય-પોતપોતાની રસસામમ્ીએ। સાથે ભળે 
છે. આથી જગતની ખીજ પ્રજ્નઓના રાસકોાનાં કે તેમતી કલાઓનાં ગરાસ કે 
સપત્તિ લઈ લેવામાં “કે લુ'ટવામાં નથી આવ્યાં. જગતની પ્રત્યેક પ્રન્ન પોતાની 
લાક્ષણિક નોખી રસિકતા ને કલા ખીલવે છે. એ ખીલવવામાં એમનું અભિમાન 
સ્થાને છે. એક જ નજ્નતની આ રસિકતા કે કલા એના અહોંતહોંના અરે કકે 
પૂર્ણા'શે દેખાતા સામ્યને લીધે બીન્નની નથી થતી. ખૂદ હિન્દમાં ધણાએક 
પ્રાંતામાં-મ'ગાળામધ્યહિ દપ'ન્નબાદિમાં-એક યા ખીન્ટે સ્વરૂપે આ કલા છે. 
જગતની પ્રત્નઓમાંતી સુધરેલી કે અણુસુધરેલી પ્રજ્નઓમાં લોકગીત, ગીત, 
સ'ગીત, અભિનય, નૃત્ય આ સૈ। છે જ, ૭તાં એમને ઊંચેત લાગતી એવી 
એમની આગવી લાક્ષણિકતા યે એમાં છે. એ એમની આગવી કલા કે સસ્થા છે. 
એને પોતાની કહેતાં એમતે અભિમાન ઊપજે છે. એમાં કોઈનું મૃત કે શુષ્ક 
અનુકરણુ કે આક્રમણુ એ નથી ધચ્છતી. એમાં આક્રમણુના પ્રસ ગો ઊપજતાં 
એતું અભિમાન ધવાય છે અને એ આહ્વાન આપે છે. 
કુ 



૩૪ 
આપણા લોકગીતોના-ખાસ કરીને કાઠિયાવાડતાં-રસિક સ ગ્રાહક 

શ્રીઝવેરચ દ સેધાણી રાસગરબાગરખીના રસિક વિવેચનમાં આપણી આ 
લોકગીતની સ'સ્થાને જગતમાંતી સવ'ન્યાપક વિશ્વસહિયારી સસ્થા ગણુવા 
એકવાર પ્રેરાયા હતા. એમાં એમણું આપથી ગુજરાતની લાક્ષણિકતા નજર 
ખહાર રાખેલી જણાઈ હતી. સ્વગ'સ્થ નરસિ'હરાવે આમ થતાં પોતાની 
લાક્ષણિક છતાં આભિમાનિકી શૃત્તિથી આ સ'બ'ધે કહીંક ટકોરભર્યું વિધાન કુ 
હેતું અને તેના ઉત્તરમાં શ્રીમેધાણીએ એ ચર્ચા ઊપાડી હતી. જગતની 
વિવિધ પ્રન્નનાં લોકગીતે। ભલે એમની લાક્ષણિકતા સાથે જગતનો સવ'ભોગ્ય કે 

_સવ'સામાન્ય ગરાસ હોય પણુ ગરબાગરખીની સંસ્થા વો ુજરાતતી આગવી જ 
રસિક સ'પાંત્ત છે. આથી જ શ્રીમેધાણીને સપણ તે યોગ્ય છેવટનો ઉત્તર 
શ્રીનરસિ'હરાવભાઇએ આપ્યો હતો.૨૫ 

શ્રીનરસિ હરાવભાઈ આ સ'બ'ધે બહુ જ સ્પણતાથી કહે છે:--- 
“ ગુજરાતણુતી રસિકભૃત્તિને પોષણુ આપનારું એકલધન-ગરખી.”-- 

આ વચનને મૂળ અથ'* કાયમ રાખીને કાંઈક એ વચનને વિશિષ્ટ કરનારી 
ખીના તમારી સમક્ષ મૂકું છુંઃ-- 

“ લલ્લુભાઈ એ ( શ્રીનિવાસ ) શાસ્ત્રીને પૂછયું : “અમારા ઝુજરાતમાં 
ગરબા થાય છે તે વિષે નનણો છો?” શાસ્ત્રી : * તાંજ્નેરમાં સ્રીએઓ એવા 
ગાય છે: ગોળ ફરતાં, વાંકાં વળીને, વચમાં દીવી રાખીને, ખે જણી ગવડાવે, 
બીજીઓ ઝીલે, તાળીઓ પાડે.” 

આ તાજેરતની જીમ્સીની સ સ્થાને હું અપવાદરૂપ માનીશ; અને ગરબા- 
ગર્ખીની સસ્થાને ઝુજરાતનું એકલધન ગણીશ; રાસ-ગરખા સકળ 
જગતમાં અનેક દેશોની સ'પત્તિ છે એવું વિધાન સ્વીકારવાને હું તૈયાર નથી. 
જગતમાં જ્યાંજ્યાં રાસ અથવા રાસજેવા પ્રકાર-નૃત્ય, અ'ગવિક્ષેપયુક્ત 
ચમક્રભ્રમણ ત્યાંત્યાં ગરબી એમ માનવામાં બ્રમ શે યાય છે તે તપાસવામાં 
રસ પડરે. 

પ્રથમ તો ઝુજરાતમાં ગરબાને ' રાસ 'સ'તા કાંઈક અધ'દર્શનથી જ 
અપાઈ છે બને તે પણુ ગુજરાતી સાહિત્યમાં તો! પાછલાં થોડાં વર્ષોથી. 

ર? જુએ નરસિંહરાવ વ દીવેટિયાની નોંધ ૫૮: ૨: ૨૪: શે. મ. શાતિબહેન 
અરરીજાળાસ'પાદિત “ રાસફુ'જ. 
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જા, નાનાલાલ કવિએ પોતાતા ગરખીસ'ત્રહ--“ નાનાનાના રાસ ' એ 
સાથી પ્રથમ છપાવ્યા તે પૂવે રાસ ગરખો અથવા ગરખી એ સમીકરણ 
ગુજરાતી સાહિત્યમાં ન્નણુવામાં આવ્યું ન હોતું. પછી તો ગડુરિકાપ્રવાહે એ 
સસ્તા--કાંધક અ'શે કાઠિયાવાડના પણુ અધ'સ'સ્કારના પોરેણામે--પ્રવેશ 
પામી, વહુત કરવા લાગી. રાસમાં નૃત્યતું તત્ત્ત મુખ્ય-મુખ્ય શું? લગભગ 
સર્વાશે સમાયું છે; જેડે જોડે સગીત ભેળવાય છે, તેથી સગીત અને . 
નૃત્યના સયુક્ત સ્વરૂપને રાસ નામથી ઓળખવાનતે પ્રચાર ચાલ્યો. પરતુ 
ગરબામાં ખે અશે। છે--(૧) રૃત્યાભાસ અલ્પરૂપ, અને (૨) ગીતલહરી 
( અલખત્ત તાલના સહકાર સાથે ); એમાં પૂર્વાોકત અગ ગોણુ અને ઉત્તરોક્ત 
મુ"ખ્ય છે તે સ્વરૂપનું વિસ્મરણુ થવાથી માત્ર વત્યસ્વરૂપ ઉપર્ જ ૬ૃછિ 
રશખવાથી, જ્ગતમાંના બધા “ રાસ '-સ'ધનત'ન, વગેરે પ્રકારને “રાસ-- 
ગરબા 'નાં સ્વરૂપ ગણવાથી ભ્રમ થાય છે. બીન્ને ભ્રમ માત્ર છત1તત ર૨ જેવાં 
ગીતોને રાસગરબા માનવામાં પણુ કરાતો દીડો છે. એ પ્રકારો સમસ્વરપે 
છે જ નહોં. આ કારણુથી ગરબાને રાસસ તાથી એળખવામાં સ્વરૂપદશ“નની 
ઊનતા જ દું નનેઉં છું. 

માટે હું તો ગરખી-ગરબા-ને ગુજરાતનું આગવું ધત જ ગણીશ; 
અને એ સ્વરૂપે જ એનો વિજય પચ્છીશ.” ૨૨ 

ર૨ 

ફાસ-ગરબા-ગરબીમાં સ'ગીત 
ગુજરાતનું સંગીત અને દૈશીય સ ગીત બહધા ઉત્તર ભારતીય 

સગીત પદ્ધતિને અનુસરે છે. 
આપણાં ગરબાગરખીને અનુરૂપ સગીત એ બહુ શાસ્ત્રીય-જેને આપણે : 

“ઉસ્તાદી' કહીએ છીએ તે--નથી જ. ગરબાગરખીના ગીતને ઉસ્તાદી 
૨શગરાગણીમાં ગાવા જતાં ગાયન સ ગીતની લયલીનતામાં હળવા માંડે છે. 
ગરખીના સાદા સ'ગીતને દીધ' આલાપથી વિલ બિત કરાય છે. એના સાદા 
૨ર વર્ણનાત્મક કે ઇતિડાસાત્મક પણુ કાંઈક આછું વાર્તાત્મક ગીત એ ષા હતે 

-( ખેલેડ ) છે. દે 
ર૩ જુઓ જૌ. શાંતિબહેન બરદ્ીવાળાસ'પાદિત ' શાસફ'જ : નરસિંહરાવ 

ફીવેટિમા : આશીર્વાદ: ૬: €? 3૪. 
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“તાલને વિલબિતતા આપવા જતાં કૃત્રિમતા ને તાલભગના પ્રસગે! સાંપડે 
છે. સાદા અભિનયના ભાવદશ'તને મ'દતા પ્રાસ થતાં એમાં અતિઅભિનય ક 
વિલ બિત, શુષ્ક ને ઢીલું ભાવદશ'ન ઊમેરાઈ અક્રિયતા ને રસભ ગ ઉત્પન્ન થાય 
છે ને સુંદર દેહનમનની સુંદર ૭ટામાં અતિશયતાના ૭બરડા વાળવામાં આવે 

“છ. ગરબી ગરખીરૃપે મટી જાય છે અને સ'ગીત ને અભિનયમાં અતિરેકતા 
આવી એ નાટજી-માત્ર ખતાવવાને "ખાતર બતાવવાનું સ ગીત્ઓભિનયનું- 
પ્રદ્શન બની ન્નય છે. આપણી કેટલીક ગરખાપાર્ટીઓનાં--ગરબર* દચારી 
બહેનોાનાં-ગરખાગરખીઓમાં આ કૃત્રિમતા જેધગરખીરસિકેનાં હદયોને સખ્ત 
આધાત થાય છે, તેમના આત્માઓ ઊકળી ન્નય છે. આપણી કેટલીક પામર 
કહીએ તેવી નાટકમ'ડળીની સંસ્થાઓના ગુલામી અનુકરણુનું કદાચ આ 
પરિણામ હરે. પણુ તેમાં રસિકતા ને એ ચિત્યનો અક્ષમ્ય ભ'ગ તો છે જ. 

૬૨ 

જાસ-ગરખા-ગરખબીના ગીતોના ઢાળ : તેમનાં મૂળ અને વિકાસ 
“ઢાળ ' એ એક પ્રકારનો ગીતને બધ છે, ચાલ છે. એ એક ગાવાની 

હબ, રાહ યા રીત છે. લોકહદયથી વાંછાતા વૈવિષ્યને લઇને લેકસ'મીતના આ 
ઢાળાએ સ'ગીતાનુસાર અનેકવિધ વિવિધતા ધારણ કરી આપણા સુગેય લે।ક- 
સાહિત્યને રચ્યાં કયુ છે. યુગેયુગે આ સાહિત્યનાં ઉત્પત્તિ, વૈશિણ્ય, ગુણદોષ, 
જઝ્ધહ્ાય વગેરેની મીમાંસા કરી છે. રસજ્નત્તિના વિવેચકો અને મીમાંસકોાએ 
એતી કાળેકાળે કદર કરી એનાં અધ્યયન કરી એને નવપ્રવાહિત રાખવા પ્રયત્ને 
કર્યા છે. એમાં અસલ જેટલી પુરાણુતા તેટલી જ નવીનતા રલ્યા કરી છે 

શ્રીકાકાસાહેબ કાલેલકર ખરં જ કહે છે: “લેકસ'ગીત એટલે 
જૂનું જ સ'ગીત એવો અથ'* નથી. સમાજહદ્યની નિર્વ્યાજતા, લોકહૃદયની 
સરલતા અને મો[લિકતા જેની અ'દરથી વ્યક્ત થાય, સ સ્કારી હોવા ૭તાં જેની 
મુગ્ધતા કાયમ રહે, તે જ લોકસ ગીત કે લોકકાવ્યની કસોટી કાળે કરીને જ 
ચાય છે. શિષ્ટ સાહિત્ય કે શાસ્ત્રીય સ ગીતમાં પ્રવીણુ લોકોનો નિણુખય બસ 
ચાય છે; અમુક મ'ડળે માન્યતા આપી એટલે સાહિત્ય કૈ સ'ગીત તરત જ 
રિજ ગણાય છે. પણુ લોકસ ગીતનાં પરીક્ષકા અસ'ખ્યાત મુગ્ધ હદયે જ 
છે. નાનાં બાળકે જેમ પોતાની ભૃત્તિને જ વફાદાર રહે છે તેમ જનહૃદય 
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પણુ પોતાની અભિરુચેને જ વફાદાર રહે છે. એ અભિરુચિ ન્યારે પસદ 
કેરે ત્યારે જ અમુક સાહિત્ય કે સ'ગીત “લાકિક ' પદવીએ પહોંચે છે. 
સમાજમાં ન્યારે ભારે ક્રાંતિ ચાલતી હોય છે, સ'ખ્યાખ'ધ લેકેોના હદયમાં 
એક જ પ્રાણુવાન પ્રેરણાની ઊમિ'ઓ ઊઠે છે ત્યારે લોકહુદયમાંથી નવુંનવું 
લોકસ'ગીત પ્રકટ થાય છે અને કશા આધુનિક સાધન વિના પણુ લોકમાન્ય 
કાવ્યોનો અને રાગોને! દેશવ્યાપી પ્રચાર થાય છે.” 

નદ ન વ રવ 

“ લોકગીતો વિવિધ હોય છે, અને એ વિવિધતા લોકજવનની વિવિધતા 
ઉપર આધાર રાખે છે. ગરબા, રાજિયા, ભજનો, વધામણી, વગેરે, પ્રકારો 
આપણા જના લોકજીવનનાં અ'ગોાનું સૂચન કરે છે. નવા જીવનના નવા 
પ્રકારો માટે નવું જ વર્ગીકરણુ થઈ જવાનું. આજને। કાળ સક્રમણુનો છે. 
આ યુગસ'ધિને સમયે આપણી દિ ઉભયતઃ હોવી જેઈ એ. જૂનામાં પણુ 
અધ્યયન કરીએ, નવાનું પણુ સૂચન કરીએ.'?* 

છેક હૈમયુગથી યે આગળ આપણા આ પ્રકારનાં ૭'દાત્મક ગીતે 
આપણા સ'ધરાયલા સાહિત્યમાં હવે શોધ્યાં મળે છે. દેશીએ એ સ'ગીતને એક 
લેકપ્રકાર્ છે--સ્થાનિક ગવાતે પ્રકાર છે. એને શુદ્ધ સ'ગીત અતે મિશ્ર- 
સ'ગીતના સરે।માં ઢાળીને ગવાય છે. આપણાં લોકગીતો, પદો, આખ્યાનો, 
લોકવાર્તાઓ, જેન રાસાએ વગેરેમાં આપણા આ જૂના રાસ-ગરબા-ગરખીના 
એ વિવિધતામય તાલબદ્ધ ગવાતા લયો સચવાઈ રજ્રા છે. કનિ નમ'દથી માંડી 
ર્ણુજતરામ, શ્રીઝવેરચ'દ મેઘાણી, મહેતાજી શ્રીઠગનલાલ રાવલ વગેરેએ 
આ ગીતોનેો--લેકગીતોનો--સશ્રહ કરી ઝુજરાતતે આ જૂનાં લોકગીતથી 
અને તેમાં આલેખાયલા ગુજરાતી જીવનવિધાનથી પરિચિત રાખ્યું છે. 

વળી આપણી નાગર-વડનગરા, સાઠેદરા, પ્રશ્નારા-સાતિઓએ 
તેમ જ એદીચ્ય, ભાગ'વ, વગેરે, બાહ્મણુસાતિઓએ, જેનોએ, પારસી, 
વગેરેએ પણુ પોતપોતાનાં લગ્નાદિ સ સ્કારાત્સવકાલે ગવાતાં સ્રીગીતા- 
તેતે જ્ઞાતિઓનાં જ માત્ર નહીં પણુ ગુજરાતની 'વિવિધરગી પ્રત્નઓનાં 
સામાજિક જીવનોનાં તાદશ ચિત્રે। ખડાં કરતાં સ્્રીગીતો-સ ગ્રહી પસિદ્ધ કર્યા 
કતા “મનક... -૦-- સન્યાજબઇમગમણરનણજયન),-બગઝનનગનયમુત' તાઈ -_-ર.-૦-૪નનન૭૬ ૫/૭૪ ગયુસ#--....-તાગછુનું-ાનજી જજ. ૦-૨૦-૮. .૧૩૦૦૦----૨૭-૫૭ ૭૯૦૪. “બેં... તણુલતહભાતાકપ ૧૦૦% “કક -નાથ-તાનનટતર રરર .આાનમમનૂ 

૨૪ જઓ કશ્ઢોનારાચણ ખરેસ'પાદ્તિ “ લે।ક્સ'ગીત'ની પ્રસ્તાવના. 



3ર્ટ 

છે. આપણાં લોકગીતોની આ પારાવાર સમૃદ્ધિમાંથી પણુ । આપણુને વિવિધ 
ચાલ, ઢાળ કે બધ મળે છે. 

આ ગીતોમાંના ઢાળાના લય એ આપણાં ગીતોને વિતિધતાથી સભર 
કરે છે. એ ગતિ-લય-એના આરોહુ-અવરેોહં-સ્થાઈ, અ*તરા એ આપણા 
ગીતોનાં એકમે! છે. આ વિવિધ એકમોના સસ્વાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર ને 
ભાગાકાર એ સૈ। આ વિવિધતાતી ધટનાઓનાં બીજકતત્ત્વા છે. કેટલાંક 
લોકગીતના આ વિવિધતાભર્યા ઢાળ-દોહરા, ચોપાઈ, દુહાજેવા મૂળા ૭'દો ને 
તેમના વિકાસમાંથી ઉદ્ભવેલા-જર્ા વિસ્તારથી જેઈ એ. 
કેટલાંક લોકગીતોના ઢાળ 

“બ્હાલા ! અળગા રહાને !' 
“વીજ ચમકે ર મીઠા મેહુલાની માંલ.' 
“ આળાલીલા વાંસ વહાવે રે.” 

“હૈ રાજ! રાણાના રાજમાં લેલીડો વેલે.” 
“તમે આડે મેલો કહાન !' 
“હે! મારી વાડીમાં લોંખુ'નાં ઝાડ છે ! 

“ આછા ઝરમરિયા રે ! 
“ અમર વાડીમાં ડ'કો વાગે છે.' 

“રાતુરાતું ઝુલાખતું જલ, ઝલાખમાં રમતી'તી.' 
“કહાને। વગાડે વાંસળી જ રે, ગોપી વગાડે કરતાલ રે ! 

રાસ રમાડો જ રે !' 
” વનમાં બાલે ઝીણા મોર, કોચલરાણી કલ્લોલ કરે ૨ લોલ !' 
“મરચાં લાલ ઝુલાલ, મરચાં લે! રે લેદદરિયા !” 
“ધૂ'ટ્ડા ભરીભરી પીઓ !' 
«રગ ચોળ (૨), મહીં ભર્યા રે કપૂર, ચણે।ટીનાં ચીર મારે લાવને રે ” 
“સેથ બોલે ને મોરલા ડોલે છે !' 

“સરોવર પાણીડાં ગઇ'તી સાહેલડી ! 
“સીતારામનાં સ'તાન--” 
“ઝીણા મોર બોલે આ લીલી નાધેરમાં. 
“ [ગિરધારી રે ! અ'તર વાત વિચારે, મારો પાલવડે નવ ઝાલે.” 
“હું તો રેલે રમુ' ને હરિ સાંભરે રે! 
“આભમાં ઝીશી ઝખૂકે વીજળી રે. 
“નંદછ ! એકવાર ગેપફળ સ'ચરે રે !' 



૩૯ 

“પ્રગટયા શ્રીકૃષ્ણ મને લાવતા રે લોલ !” 
“ડુગરમાં બાલે છે મોર.” 
“ડહાનની પછેડી %લડાંભાત--' 
“મને આવે છે ફેરન--” 

“હો મેહુલા! તું મારો વીર, સરોવર હેલે ચડયું રે !' 
“હમ્મર લે. 
“વતમાં હોંડાળા ખાંધિયા, સખી! શ્ચામ બોલાવે. 

” કુ'જલડ્ડી રે ! સ'દેરો। અમારો જઈ વ્હાલમને કહેને જી રે ” 
“સુર વેણ વાગી, વેણ વાગી ” 
“સેોળસોળ ગોપીઓ રાળે મળી રે! 
“'રાતલડી રળિયામણી સનમોહનજ !” 
“સહેબા જ રે! આવ્યા સખી ! આજ મારા ખાગમાં. 
“લીલાં લવીંગડાં વાવશું જ રે.' 
“ ભલે જીકન થાઓ સારા, આન'દ છે રે લેો!લ ! 
“ રાજ ! ગરબે રમો તો વહેલા ! આવને રે !” 
“ ઝીણા ઝરમર વરસે મેહ ! જીંજે મારી ચૂ'દડલી !” 
“ પીત્તળ લોટા જળે ભર્યા રે ! દાતણ કરતા નઓ રે સલ્હારરાવ !-' 
' તેગળા રહે વરણાગિયા ! 
“ વાટકીમાં કેસર ધોન્યાં વ્હાલમ% ! 
ઊગ્યો છે રગનો છેડ, ર'ગમાં રાન્યાં વ્હાલમજી !” 

“ હાં કે રાજ !...મને કેરકાંઢો વાગ્યો !” 
“ અહા ૨પજ ! અમે રૈ પ'ખીડાં ગરમ દેરાનાં.” 
“ વીજળીસરખુ પીતાંબર સોહે ને વારિદ્સરખે વ્હાલે! રે !” 
“ વરઘોડો, વરધેડો, વજ્હાલમને। વરવો રે !” 
“ આજ સ્વમ્ામાં ડોલતા ડુંગર દીડા ને !” 
“ છેતર્યા જછ।ંગાળે !' 
“ આવા હરિ! રાસ રમે વ્હાલા !' 
“ આજે મારે આંગણે રે પ્રજુજ ! દાતણ્ કરતા નએ.” 
“ કહાન ! તારી મોરલીએ જ રે ગરબે ઘેલે। કીધે.” 
“ કુષ્ણુકામધેનુ દૂ અમારે.” 
 કુ'વરને મારો જસેદામાવડી !' 
“ધડૂલેો પૂધરમાળ, ધડૂલે! ધૂમે છે !' 
“ સોનાનાં બે૨, ઝ્લે નંદકિશોર ! પ્યારાને બારણે સોનાનાં બોર !” 



૪૦ 

“ લક્ષ્મણ ! લક્ષ્મણ ! ખ'ધવા રૈ ! વેરી કોણે રે લખિયા ?' 
હે! ર'ગરસિયા 1 કચાં રમી આવ્યા રાસ નળે ?' 

“ મારી માને કહેન્ને તે આણાં શેકલે રે !' 
“ આવો રૂડો જમનતાજનેો! આરે, કટ્ટમકેરી છાયા રે.” 
“ બીલીબીલીને। ર'ગ લાગે ર્ડો, હે રરદધિકા ' ર ગભીની !” 
“ રૂમઝૂમ કરતી નીકસી ભીલડી તપ છોડડાવન ચાલી જી !” 
“ તાતી તૂ'ભડ નેયે આવી;,નેચાનાં ખે પાંદ હેલી ! તૂ'બડીનો રણુકે। વાગ્યો !” 
“ગોરી! મારી આછા સાછી ઓહો ને, પરબતડી ભીંડો તો લાગે! 

પાતળાં રે લોલ.” 
“ મહીડાતાં દાન અમે નહીં દઈએ ર લોલ !' 
“ હે) ર ગરસિચા ! કચાં રમી આવ્યા રાસ ને ?? 
“ ઊગમણી ધરતીના કેરા કાગળ આવ્યા રે. 
“ સોનનાઊઢાણી રૂપાબેડલુ' રે, પાણીડાં ગઇ'તી તળાવ મારા વ્હાલમા !' 
“ માગમાગ, પાવાના રાજન ! કે તુડમાન હું થઈ રે લોલ. 
“ સામા ઓરડિયામાં નાગજી પોઢયા, ત્તાગણી ઢોળે વાય મારા વ્હાલા ! 
“ નાગર ! €.ભા રહે! ર'ગરસિયા !” 
“ નાથ ! આવે! મારે ઓરડે.' 
' નહીં આપું હો ન'દજના લાલ રે ! મહીડા મારાં રે.” 
“હું તો ઈશ્વર પૂજવાને નીસરી રે લોલ !' 
“ચાલે! નનેવાને જઇએ. 
“ લાવો હરિ ! મારે! હારલે।, પહેરી મદિર નું. 

“ પારસપીંપળા હેઠ નેગીડો રમે જગટે માણ રાજ !” 
” મે'દી તે વાવી સાળવે, એને। ર'ગ ગયે! ઝુજરાત રે, મેંદીર'ગ લાગ્યો રે !? 
“ લર્વીંગકેરી લાકડિયે રામે સીતાને માર્યાં નને.' 
“ હું તો ભૂલલાં વીણુવા ગઈ'તી રે રાજલ મારવાડી !' 

અને આપણી આધુનિક ગરબારસિયણાએ પણુ એમની વિકસતી જતી 
રસિકતાનેો વિકાસ સૂચવતા જૂનાનવા તેમ જ નવાજના ઢાળનાં ગીતો પણુ 
આપણી ગીતફૂલડાંતી છાબમાં હમણાંહુમણાંનાં ભરવા માંડયાં છે:-- 

“ મય તે! ના ન્નઉં #મના પાણી !' 
“ એકલાં ન જઇએ રાધા । એકલાં ન જઇએ!!! 
' હોળી આવી, હોળી આવી, હોળી આવી રે !' 
“ શૂમગૃમ રમવા નીસચાં મા !' 



૪૧ 

“ ચાંદલિયો। ચમકે, ચાંદલિયો ચમકે છે.? 
* એકલા ન્તડું, એકલાં નનું, એકલાં ન્નવું, ધાંધળ આજે આવું !' 
“ આવે દૂર દૂરથી સાદ કે મને કેઈ બોલાવે.' 
“ એક દી ચડયો વળિયોા। આભે કે આભ વેર છાઈ રછું રે લોલ !' 
“ વીજલડી ચમકેચમડે ને રહી નય, નિદરડી આવેઆવે ને ઊડી ન્તચ !' 
“ ચાલી સેો। સુફમારી.' 
“ પનિચારી! ધીમેથી ચાલનજે.' 
“ પ્યારા નંદના કુમાર ! તારી બ'સરી બન્તવ.' 
“ હું તો ખ'ધનમાં ખ'ધાણી સજની ! કૅમ કર્' ?? 
“ ભલે સરનન્્ન્યા અમે લોક ભરવાડા, નિત્ય વલેણાં વલેવર્શું રે લે!લ !' 
* આપણે રિસ જઈએ.' 
“ એક સમે હૃરિગાફળિયામાં રમતા દીઠા જદુરાય ન્તે.' 
“ મે' ભોાળીએ એમ જાણ્યું જે સહિયર ! મે'દી લેશું રે.' 
“ આંખડી આંસુભરી રે.' 
“ હુંચે ચાલુ ને મારો ચાદલે। રે લોલ.' 
“ કહું છું કાળની કહાણી--અમારી દાળ દાઝે છે !' 
“મોર બોલે રાજ ! 
“ હાથમાં હેંડવૉચ ને ડોકમાં માળા, મારા વીર ફુવારા !' 
“ ઊઠો, ઊઠે।, લાડસકેરી લાડી ! ચાલે! ઘેર. 

આપણી નાટકમડળીઓએ પણ્ આપણને ગરબા-રાસ-ગેફક્દ્રારા 
ખહુ જ ઢાળ આપ્યા છે:--- 

“ ગાજે ગગન ગરરરરર (ર) ઝખકે વીજળીઓ ઝરર૨...' 
' ઊગ્યો સખી ! સૃષ્ટિના શણુગારરાજ, ચાલ, ચાલ, નેવાને ચ'ડ્મા.' 
“ સોકને આંગણે ચાંદની રે ખીલી રૃપેરી રગ, રંગ રે, આવે! સાહેલી 

૨ગ માણવા. 

“ પૂતમચાંદની ખીલી પૂરી અહીં રે.' 
“ વન ઉપવન ડુસ્ુમિત કળી કલિત રે, લલિત લતાએ! લહેકી રહી, 

વસ'તે ચોયા' ચિત્ત રે,!” 

અને આપણાં રૃવીઓનાં ને દેવાનાં ગરબાગરખી તો ગુજરાતમાં સદા 
ગુ'જયા કરે છે:-- 

* અલબેલી રે અ'ખબેમાત જેવાને જઇએ.” 
“ ધન્ય |! અ_'બેમાત ! વસિચાં ડું'ગરમાંહ્ય કે ન્નયગા નેઇને.' 



૪ર્ 

₹ પૂજ ગણુપતિના પાય, પૂજ' અ'બિકાની પાવડી રે લોલ !' 
“ બેડો આઈ ! બૂડતો તારો રે, અએ'બેઆઈ ! પાર ઊતારે રે !' 
“ આઅહુચર ! શલે આવ્યાં !' 
“ સાતા ! નતવસે કળાને! વીંઝણુ.' 
“ ખેલ ખેલ રે જવાનીમાં ! દોસીડામઠ હેઠ !' 
“ આજ મને આન'દ વાધ્યો અતિષણા મા ! ' 
“ અ'બે ! અખિલ બ્રહ્માંડ બિરાજે છ, બહુ ગાન્ને છા પૂર્ણ પ્રતાપ, 

જગતમાહીં આપ, પધારો આ અવસરે !' 
“ જે કો અ'બિકામાતને આરાધશે રૈ લોલ !' 
“ શોભા ફક્કડ બની, ગોખે વિરાજે આરાસુરની ધણી !' 

અને આધલવાની સાથે શ'કરતો હિસ્સો પણુ હોય જઃ 
“ ટકર વસે રે જેલાસમાં !” 
“ શા'જુજી સેકમવારે ગયા ગ'ગાને આરે.” 

હનુમાન 

“ અ'જનીના ન્નયા હુતુમાન રે ! સમર બજર'ગી !' 

તિથિએ 
“ સખી ! પડેવેનતા પડેચા પ'થ નાથજી ના'વ્યા રે.' 
“ સખી ! પડવેના પૂરણુખ્રહ્મા જે કોઈ નણે રે.” 
“ સખી ! પડવાની પણ્ પ્રીત ગતમત ભૂલી રે.” 

વાર્ 

“ અપ્દિતે આન'દ સહિયર ! કહું છું રે; 
મારે ગિગરધરશું ધરવાસ, તરજમાં રહું છું રે !” 

અને ગુજરાતી ખાલિકા તો છેક બાલ્યકાળથી હરતાં ને ફરતાં, કૂદતાં 
ને નાચતાં, રસનાં, આન'દનાં, ત્રતનાં ગીતો ગાતી જ હોય છે:-- 

ખ&લાગીતો ( ગોારીગીતે! ) 
“ એઓ લાછાકવર ! (ર) તમે કેટલા ભાઈ ફક'વારા લાલ ? અચક્રોમચકે। 

કારેલી !' 

“ ર'ગતાળી, ર'ગતાળી, ર'ગતાળી કે ર'ગમાં ર'ગતાળી.' 
“ તાગરડી ! ગાગરટી ! એક વાર બે।લજે !' 
"દું તહોં બોાલુ' ને ! 



-સસરાજી બોલાવે ને : 
-બાલતા ન આવડે નને! ? 

લસમગીતોા-- 
“ ઊંચાઊથા માહોલ ચણ્ાવે।, ઝરૂખે દીવા બળે મોરા રાજ !' 
” ઊંચો ચોરે ચોતરે।, બનાજી માંડયાં હાટ, 

ત્યાં ચડી પોહે એમના ધરની નાર, ઝીણા મારુજ હો ૨૫જ !' 
ક ઓરડા, સુખડજડિચાં કમાડ.” 

ર્ સો।નાષ્રપાની મારી પાલખડી ન્નચ રે રાન્નજને ભેટ રાણી 
લેઈ રહ્યાં.' 

“ સોર બોલે ઊંચા રે અવાસમાં, મોર બોલે છે; 

મે।૨ બોલે વીવાતા મહેલમાં, મોર બોલે છે.' 
“ એક અતલસી કેષલ ! અતલસુ બાલે।, તમારોને રાખ્દ સેહામણે.' 
* લાડકડી ચડી રે કમાડ સુ'દિર વરને નિરખવા રે !' 
“ કિચા ભાઈના સામાસામા ઓરડા ? કિયા ભાઈની સૂરજસામી પોળ? 
વીરમલ્લ ! વારી નાઉ !--ના હાથી ઝૂલે ખાગમાં.” 

“ માતા ! રહો, રહે ર, તમને કિયા ભાઈ મનાવે ?” 
“ અલબેલા લાલ ! દેખો ૨ ગુલાબી વાડી ચમકે છે. 
ધોડી ચમકે છે, ચમકાવે છે, એને। જીવ જતનસે' રાખા ૨ ! અલબેલા.” 

“ ર'ગરસ ર'ગરસ ર'ગરસ તાજે તોળાચ.' 
“ હા રૈ મારા ચતુર સુગ્તણ્ ! તારી બોલી પ્યારી લાગે ૨8% !' 
“ લીલુડા વાંસની વાંસળી રે આડી રોરીએ વાગતી ન્નય.' 
' તારે દારડીએ દસ ગાંઠ કે લાડી ! દોરડા નવ ફટે.' 
“ લીમડે દોર ન'ખાવે!, ભ્રાગા રૂસણાં; 
-વહૂને ઊંચાં ખ'ધાવોા, ભાગે રૂસણું.' 
“ સેધાંડખર ગાજે.' : 
' ન્રાંબાફ'ડી તે નગરસોહામણી. ઈ 
“ એઓરસિયે। મડી લાવ રે આરસપહુાણને।.' 
“કફ છાંટી ક'કોતરી મેોકલે.' 
“વડુ' ૨ પાટણુ, વડું ધેદેળફ, કોઈ સાળવે કચ રે.' 

આપણાં લમગીતાં તો વિવિધ હાળાનોં જતેતોજેવાં પ્રભંબસ્થાન છે. 
ગરબા-ગર્બને જચિત ઢાળા આપણા ખરશિ'હ સહેતાએ યે બેષનાં 

સ'ખ્યાબધ ગીધ અને પદોદ્દારા આપણુને આપ્યા છે:-- 



નરસિંહ મહેતા 
“સાત સમુદરની બ્હાલે ગોળી રે છીધી, સેરપવત રવેચો રે લોલ ! 

આજ મારે વલેોણાવાર છે.' 
“વા વાચા ને વાદળ ઊમટયાં, ગે॥ફળમાં ટહુક્યા મોર, રમવા આવે 

સુ'દિર વર ! ૨૫મળિચા !' 
“ વાસ નહીં ન્યાં વૈષ્યુવકેરો ત્યાં નન વસિચે વાસડિયાં !' 
“ ચાલી જૃ'દાવનને ચોક કે ચાલી મહી વેચવા રે લોલ !' 

“ શામસભામાં અમે રમવાને ગ્યાંતાં.' 
“ આરાભર્યા' તે અમે આવિયાં, મારે ન્હાલે રમાડયાં રાસ ર, આવેલ 

આશાભર્યાં રે !' 
“ ભોળી રે ભરવાડણ હરિને વેચવા ચાલી ૨ !!' 
“ મેહુલો ગાજે ને માધવ નાચે, રૂમઝુમ વાગે પાયે ધ્ઘરડી રે !' 
“ નાગર ન_'દજના લાલ ! રાસ રમન્તાં મારી નથની ખોવાઈ !' 
“ ૪સેોદા ! તારા કાતુડાને સાદ કરીને વાર રે !' 
“ આજની ષડી રળિયામણી! હાં રે મારો બ્હાલોજી આવ્યાની વધામણી ! 

હા જીરે! આજની.' 
“ ગેો॥ફળ વહેલા પધારન્ને રે.' 
“ સથુરા નનએઓ તો મારા સમ હો લાલ !' 
“ જગે રે ગેપવિદરામ ! તમને વિસાયાં રે.' 
' નચ છે જવાની, તારી જય છે જીવાની, હરિના ભજન વિના ન્તય છે જુવાની.' 
“ નહીં આપુ હો નંદના લાલ ! મહીડાં મારાં રે !' 
“ મારી ઠુંડી સ્વીકારો સહારાજ ર ! શામળા ગિરધારી !' 
“ મારો ન॥પથ ન બોલે રે ! અબોલ્યાં મરિથે રે !' 
* ધન્ય ગોપીઓને! રાસ રે !' 
“ જ્હાલે કોણ વેળા , કોણુ વાર, કામણ કીધુ” રે ? 
વ્હાલે વાઈ વેણુ રસાળ મન હરી લીધુ રૈ !' 
' લાવ, લાવ રે માળણુ ! વેલમરવે।.' 

મારે પૂજવા છે ગોઉપીને। નાથ ગર્વે।.' 
“ કાંઈ ઝાંઝરિયાં ઝમકે ને ધમકે ધઘરિથે। કાંઈ કરતી, હીંચે હરિને ' 
' લે।ક લડાવે છે છેકરડાંને, મારે તો છેલછખબીલે રે !ઃ 
જૂના કવિકાવિદ ને રસિકશિરેોમણિ આપણુ ભાલણે પણુ આપણુને 

ક'ઈક'ઈ ઢાળ એમનાં “દૃશમસ્કધ' અને “કાદંબરી દ્દારા તેમ જ છૂટક 
પદોદ્દારા પૂરા પાડયા છે:-- 



કપ 

ભાલણ 
“ સખી હું જું કરુ રે ? ધડી યૅ ન રહે ઘેર રે !' 
“ મોરલી વાય છે જશૃ'દાવનમાં શ્રીગોપાળ, શેરલ સાંભળવા જઇએ ! ' 
અને સીરાંબાઇએ--મેવાડનાં એ વિધવા યુવરાજ્ીએ-રાસેશ્વર કૃષ્ણુનાં 

એકતિછ ભક્ત બતી વિવિધ હઢાળસામમ્રી આપતી પદાવલિઓના ગુજરાતમાં 
ચોક પૂર્યા છે. અલબત્ત, મીરાંતાં અસલ પદ કયાં અને અન્યનાં નકલી કયાં 
એ નેવાનું તો રહે છે જઃ-- 

સીરાંબાઈ 
“ પ્રેમની, પેમની, પ્રેમની રે મને લાગી કટારી પ્રેમની !' 
“હારે કોઈ સાધવ લે!, સપ્ધવ લે! !' 
“ ઝૃમકહાર શીદ તે।ડયે। હો રાજ ! મારો ઝૂમકહાર શીદ તોડયો ?' 
“ન'દલાલ ! નહં રે આવું ઘરે કામ છે, તુલસીની માળા શ્યામ છે, વ્હાલા ! 

નહોં રે.' 
“ વાગે છે રૈ, વાગે છે જૃ'દાવન મોરલ વાગે છે !' 
 રાન્ત ! તારા ડુ'ગરિયા પર બોલે કીણુ। મોર.' 
“ નણ્યું નનણ્યું હેત તમારું જ્તદવા ! રે લોલ.' 
“ ક્યાં ગયો પેલો સેોમરલીવાળોા અમારા ઘૂ'ધટ ખોલી રે ?' 
“ કાંકરી મારે ધુતારો। કહાન, પાણીડાં ક્રેમ કરી જઇએ ?' 
“ કહાનેો માગ્યો દે ! ધુતારે! માગ્યો દે ! વર તે! રાધાનો! મને કહાનેા 

માગ્યો દે !' 
“ બોલ મા, બોલ મા, બોલ મા રૈ, રાધાકૃષ્ણ વિનતા બીજી બોલ મા !' 
“ કયાં ગયો તે પેલે! મોરલીવાળે। અમને રાસ રમાડી રે ? 
“ કાલે પરણાવજું ગેપપી ઝુ'વરને, કાલે--' 
“ હાં રે કોઈ સાધવ લે!.' 
“ હુમણા।ં વેણુ સમારી સૂતી, પહેરી કસુ'ખી ચોળા રે.” 
“ અજખ સલૂણી પ્યારી મૃગયાનેણી ! તે' સેપ્હન વરા કીધે ર્.” 
“ કઠણ થયા રે સાધવ સયુરા જઈ, કાગળ ન લખ્યો કટકે રે !' 
“ કાળી કુબ્ન ને અગે છે ફૂબડી-એ શું કરી ન્નણુ લટકે। રે ? 
એ ૪ કાળે ને તે છે ફૂખડી, રગે ર'ગ બન્યો ચટકો રે !” 

“ પૂતમકેરા પ્રેમચદ્ર છે, રાસ રમે ન'દલાલે। રે !' 
“ આતુર થઈશું મુખ ન્તેવાને, ધેર આવે।, ન'દલાલા રે !' 
“નહીં *ઉં રે #મતા પાણીડાં !' 



૪૬ 

“ હાં ર એ જાએ રે જીવણુ ! જૂઠડા !' 
“હાં રે ચાલે ડાકોરમાં જઈ વસીએ. ? 
“ માણીગર સ્વામી ! મારે મ'દિર પધારો.” 
“ એડ્વાર ગેપ્ફળ આવીએ ગેપ્રવિંદજી ! એક--” 
“ વાછરડી હારેડી હો! લાલ ! તારી વાછરડી રે !' 
“ પ્રીત પૂરવની, શું કર' રાણાજી ?' 
“ શાને રોકે છે વાટમાં ? જવા દો મને, રાને રક છે।--' 
“ ન'દલાલ ! નહીં રે આલું મજ ધેર કામ છે.' 
“ ગામનાં વલેણાં, મારે મહીનાં વલોણું, મહીડાં ધૂમ્યાની યણી હામ છે.' 
“ વાટ જીએ છે સરાં રાંકડી રે € ભી ઊભી.' 
“ હાં ૨ સે' તો »ીધી છે ઠપ્કોર ! થાળી, પધારે! વનમાળી !' 
“ મને મળિયા છે મિત્ર ગેદપાળ, નહીં નનઉં સાસરીએ.' 

રપ્મકૃષ્ણ્ 

“ લાવે લાવે લટકતી નજની નાર કે મેવા મીઠડા રૈ લાલ !' 

ટ્ષેવીભડત વલ્લભધેળેા 
“ ગાળા ફેડી, મારી ગોળી ફોડી, જુઓ, જ સોદા ! ગાળી ફેડી !' 
“ રગમાં રંગમાં ર ગમાં રે ખાળી બહુચરમા ખેલે ર ગમાં !' 

“અ'ામાતા ! મા ! વીનવું, લ બોદર ! લાઝુ પાચ.' 
“આઈ! અ'ખબિકા રે! મા!--' 
' સદ ! ડું પાવાની પટરાણી કે કાળી કાળકા રે લે!લ ! 
સદ ! તારો ડુ'ગરડે છે વાસ કે ચડગુ દોલ્ઇુ રે લે!લ !' 

1નષ્કુળાન'દ 
* શ્ચામસલૂણા। કુ'વર ! નંદના રે હે ર્ લોલ ! તે' મને નાંખી છે ફ'દમાં રે લોલ !!' 
“ લટ્કાળા લટક'તે। આવે સોમ્હન મોરલી વાતે રે ! 
સખીની સે અતિઊછર'ગે ગીત મધુરાં ગાતે। રે 

પ્રીતમ 
“ આન'દે આવો રૈ જીવન ! જમવાને, ખહુ પાક બના રે ગિરધર ! ગમવાને.' 

ક્રપ્રકે। 
* માજ મારે આંગણીએ પેલે ન'દને। કુ વર બે જો! 
હું ગઈ'તી 9##સુના જળ ભરવા, છાને। ધરમાં પેઠે] ને !” 

“ પાલવ વળગ્ચાં છ !' 



૪છ 

રણછોડ અને બીના કવિઓ 
“ સોકહહન ૨! મોહી તારે લટકે !' 
“ આવોને ન'દલાલ ! રમવા આવોને રે !' 
' લાલજી ! કારતકમહિને રથ જાદવરાથે તે।તર્યા હે લાલ ! નબ્હેલા આવને 

હો લાલ !' 
“ સાંભળ સહિયર ! સુરતા ધરીને આજ મે એને દીઠે। રે.' 
“હાં રે દાણ માગે રે, દાણ માગે--"” 

“હાં રે સખી! દીડેો ડોલરિયો કાલ'દરડીને કાંઠે ઊભે! રે. 
“ આખા આંબલામાં એક ડાળ મોડુ* હો રણછોડ ર'ગીલા !' 
“ લોકડિયાં દેખે છે લાલ ! આંખોમાં ભર્યો ગુલાલ ! મુખડાની ગારો! ગાળ, 

આતેશું ક્યુ ?* 
' છોગાળા છખીલા છેલ ! રણુછોડ ! ર'ગીલા રે, કરી બેપડાણા ઉપર મહેર, 

છે મોરલીવાળા.' 

આમ ગુજરાતમાં પ્રચલિત રાગરાગણીએઓના, તેમનાં મિશ્રિત રાગ- 
રાગણીઓના, તેમની મિશ્રિત રાગરાગણીઓના ટાળના, આપણી દેશીઓના, 
આપણા પ્રાચીન પ્રકાશન પામેલ અતે નહીં પામેલ સાહિત્યમાં સ'ખ્યાબધ 
નામનિદેષ્શ કરવામાં આવેલા છે. આપણું અને આપણા જેનબધુઓએનું એવું 
સાહિત્ય વિપુલ છે અને તેમાંથી આપણુને બહુ જ વિવિધ ઢાળા સ ખ્યાબંધ મળી 
આવે છે. જેનસાધુએ ઝુજરાતમાં જ માત્ર નહીં રહેતાં ન્યાંજયાં જેનો વસી 
રહ્યા છે ત્યાંત્યાં સિધ, રાજપૂતાના, દૃક્ષિણુ, મદ્રાસ, મષ્યપ્રાં, બ'ગાળા 
આદિમાં ઘૂમ્યા છે ને તેમણે પ્રત્યેક સ્થાતિક દેશીમાં ગાયું છે. અહીં તો 
માત્ર વાનગીશપે જેનસાહિત્યમાંથી થોડાક ઢાળ આપી સ'તોધ માનીશુ:-- 

જેનસાહિત્યમાથી થોડાક દાળ 
“ કૂતમલ ! પાણીડાં ગઇ'તી તળાવ, લશ્કર આયો હાડારાયરો !' 
“ તે તરિયા રે ભાઈ ! તે તરિયા !' 
“ આ ચિત્રસાલી, આ સુખસન્યા રે રે, ને મન માને તે! કરો લન્ન્નત રે.” 
“ રામ સીતાને દ્રિજ કરાવે રે, ત્રણુસે' હાથ ખાઈ ખણાવે રે.' 
“ સીતા તે શ્પે રડી, «ણે આંખાડાળે સૂડી ! હો ! સીતા અતિ સોહે.' 
“ ઢોલે છે સુખ વારુ રે, એહુની આંખાડેયે ઝળકયો છે દાર્ રે, માસ ધણુ 

ર્ સવાઈ રે લેલા !” 



ક 

“કપૂર હોયે અતિ €જળેો રે.' 
“ કાબિલરેો। પાણી લાગણે।, કાખિલ મત ચાલે !' 
“ ઈડર આંબાઆંખલી રે, ઈડેર દાડિમ પ્રાખ.' 
' ફૂલડી તે કાજળ સારે, એ તે! ભમરનન્નરાં મારે, ૨જ ! એ તો કૂલડીને 

રૂપર'ગ ન્તેજે !' 
“ વીરવખાણી રાણી શેલણાજ.' 
“ હુમિરિયા ! તારા ને મારા રોડિયા ચરતા એકલ નાલ. 
હુમિરિયા ! મત લાગ્યો.” 

“ રગમોલમાં ર્પ્ધિકા મુખકમલ નિહાલે, દર્પણુ લેઈ મુખ દેખતી 
સિણુગાર સ'ભાળે !' 

“ લાખ ચોરાસી રથ ભલા એ તેહુના વૃષભ ધેરી સુકમલા.' 
“ તુમે પીતાંબર પહેરી આવ્યા જી મુખને મરકલડે.' 
“ડત! તમાકુ પરહરેો.” 
“ રાણુકપુર રલિયામણે! રે લોલ !' 
“ એણે પુર ક'બલ કોઈ ન લેરિ, ફેર ચાલ્યા પરદેશી.' 
“ છીસકે ચેલે ીસકે પૂત ? આતમ એછ્ઠીલા હે અખધૂત !' 
“ સાહેખા ! મોતી ઘા, હમારો મોહના મોતી ઘે। !' 
“ દિલ લગા રે વાદલવરણી.' 
“ કકણુ મોલ લિયો !' 
“ ખાવા દકેસનપુરી ! તુમ બિના મહિયા ઉજડ પડી.' 
“ચરણુાલો ચામુડા રણ ચઢે.” 
“ ઊભી ખાવાજીરી પોલ, દેવર્ આણે આવિયો રે લોલ !' 
“ ઘડીએક ઘાને રાણી ! સુ'બરે।, સુ'બરે। દરિયે ૨ ન ન્નય.' 
“ટૂક ને ટોડા વચ્ચે રે મે'ીના હોય રેખ, મે'દી રગ લાગ્યો !' 
“ પ્રીતડી ન કીજે રે નારી ! પરદેરિયા ર !' 
“ધણુ સમરથ, પિયુ નાનડે। !' 
“ બેડલે ભાર ધણેુ। છે ર્પજ !' 

“ આજ હઃન્નરી દોલે। પ્રાહુણે। ! 
“ આંગણુ વાવું એલચી ર પડાળે નાગરવેલ ધણુરા હોલા !' 
“ ઊઠ કલાલણી ! ભર ઘડે! રે !' 
“રૈ નયા! તુજ વિણુ ઘડી ય ન ન્તય.' 
“નમણી, ખમણી ને ગયગમણી.' 
' સુડલા ! સ'દેરે। કહે મારા પૂનત્યતે રે, માનીશ તુજ ઉપગાર રે.” 



જલ 

જેનસાહિત્યમાં તો બહુ જ વિવિધતાભરી દેશીઓ-છે-નણુદલની, 
કડ'ખાની, ન્નટણુની, બ'ગાળીની, બિ'દલીની, વગેરે. 

આ પછી આપણા નવીન યુગના આધ્ય યુગલકવિએ-દૃલપતરામ અને 
નમ'*દ-તો એમના બોધનાં, જ્ઞાનનાં તે નીતનાં ગર્બીગરબાઓ સ'ખ્યાબ'ધ 
આપી ગયા છે. એમના ઢાળ પણુ બહુ જ જણીતા છે, અતે લોકપ્રિય થઈ 
ક'ઠસ્થ થઈ ગયા છે. 

વળી ત્રઠપષિરાજે-વરસોડાના હુરજવને-પણુ લોકપ્રિય પદો-ગીતો ને 
ગરબીઓ આલેખ્યાં છેઃ- 

“ હાં રે કાળન્તની વાત કેને કહેયે ! ગાવાળિયે ઘેલાં કીધાં રે ?' 

આમ નરસિ'હયુગથી તે છેલ્લા દરયારામયુગ સુધી આપણે ત્યાં યુગવાર 
આ ગીતોના-હાળેના-પ્રવાહુ ચાલુ ઊભરાતા ર્યા છે. શાઆજ કેશવરામ 
આ અખર1ડેત તે સવ'વ્યાપક ગીતોની નોંધ લે છે અને દૃયારામભાઈ એ આ 
સખે સાધેલા મહાભારતકાયે” ગીર્તાવેકાસના પ્તિહાસમાં કેટલું બધુ' કયુ” 
છે તે અભિમાનપૂવ'ક જણાવે છે:-- 

“ જેમ આપણુ આ બાજૂ આવતા ્જ્ધ એ છીએ તેમ ગીતાના વાહત 
તરીકે વપરાયલા ૭'દોની વિવિધતા વધતી આવે છે. જયદેવ અને વિલ્યા- 
પતિના કૃતિઓમાં, કે નરસિ'હભાલણનાં પદ્યોમાં જે સ્વલ્પતા હતી તે ૧૬ મા 
શતકમાં ટળી નય છે. ત્રજભાષાના અટ્ઠાપ વગેરે કવિએએ જે 
અસાધારણુ વિવિધતા સાધી છે તે ૭'દદોના ધતિહાસમાં અદૂભુત છે, આ 
પૂવે" બતાવ્યું છે તેમ શુદ્ધ વણુ'મેળ કવિતજેવા ૭"“દો પણુ છૂટે હાથે 
પ્રયોજનયા છે. ગુજરાતી દેશીબધમાં સવૈયા-હરિગીત-રાળા-ચરણાકુલ- 
ચોપાઈ-દોહરા-સોરઠા-ઝૂલણા-પ્લવ' ગમ-વગેરેતો સવ'સામાન્ય પ્રયોગ છેક 
આચાય' હિમચદ્રના સમયથી ચાલુ રશ્લે છે અતે રાસપ્રખધેો, કડવાખદ્ધ 
આખ્યાનો અને ગેય પદો--કીત'નો--માં એ અબાધિત ચાલ્યો આવ્યો છે 
દૃયારામે આજ દિવસ સુધીના ૪'દોના પતિહાસમાં કદી ન બતેલુ એવું 
અદ્ભુત તત્ત્વ સાધી આપી જે વિવિધતા દેશીબ'ધતે આપી છે, તે આશ્રય 
ઊપજવે તેવી છે. એણે પદો અને ગરખીઓમાં પ્રસિદ્ધઅપ્રસિદ્ધ પ્રકારની 
સે'કડો ચાલો આપી છે. એની રસિક શક્તિએ એણે ઊપન્નવેલા નવા પ્રયોગે 
પણુ એતી ગરખીઓમાં સ્વાભાવિકતા પામી ગયા છે. કાવ્ય અને સ ગીતની 

૪ 



પ૭ 

તેના ઢાબેલા દેશી ઢાળમાં તેણે અદૂશુત મિલાવટ કરી આપી છે, જેનો 
ગુજરાતમાં બીજને જનેટો થયો જ નથી.'૨૫ 

૧૩૭ 
માયામાં નૃત્ય 

ભારતીય નૃત્યના સ્વરૂપનું નિરૂષણુ રાસાય માંડી આપણા 
પ્રાચીન અન્ય શાસ્રકારોએ બહુ જ સૂટ્મતાપૂવક કયુ” છે :--- 

(૧) 
“ ર્વફ્રયા કવીતોયલ્તાજતાનરશાત્રય: । * 
સવિનાલાંચવિક્ષેવો રત્યસિત્યુર્યતે ॥ ' 

--દેવરુ્રચેને અનુકૂલ, તાલમાનથી યુક્ત, રસિક, વિલાસયુક્ત અને 
અ'ગવિક્ષેપ જેમાં હોય તે નૃત્ય કહેવાય છે.૨ * 

(૨) 
“ છૂીસૃત્ગ છાલ્યતાલ્યાતં વુંગૃત્યં લારુવ દલ । '' 

--સ્રીનૃત્ય લાસ્ય અને પુરુષનૃત્ય તાંડવ કહેવાય છે.૨૭ 
ગરબાગરખીમાં જે ત્યના આશ્રય લેવામાં આવે છે તે રૃત્યતે। પ્રકાર 

બહુ સાદો છે. તેના સાદા સ્વરૂપમાં ચે આપણા તાંડવ ને લાસ્યના પ્રકારો 
પર્પરાથી ગરખાગરખી ગાનારાંમાં પ્રચલિત છે. સઔૌપુરુતોના મિશ્રરાસમાં 
તેમ જ એકલી સ્્રીઓનાં ગરખાગરખીમાં તે સચવાયા છે. આપણા 
ગરબારૃત્યની કલાના એક આધુનિક વિવેચક કહે છે:-- 

“ ઝુજરાતના પ્રચલિત જત્યાનું સ્વરૂપ લાસ્યૂ_ છે. 7: % નૃત્યનું વિશેષ 
7 લોકપ્રિય સ્વરૂપ ગરખો છે. સ“સ્કૃત પ્રથામાં “ હલ્ીશક ' નામક એક ઉપરપકનું 
વણુ'ન છે. તેની વ્યાખ્યા બીજા લેખકા કરતાં હેમચ'દ્રાચાયે" વધારે 
સ્પટ્ટતાથી આપી છે અતે તેને નત્ય તરીકે વણુ'વ્યું છે. “ હલ્ીશક'ની વ્યાખ્યા 
ગરબાને મળતી આવે છે અને તેનું સયોજન ખધની ગૂફાઓમાં ભીત્તિ- 

હરા સસ દદો 

 શપજુઓ શ્રીકેથવરામ ક્ષાસ્રી: ગુજરાત સાહિત્યસભા, અમદાવાદ, 
ફાયવહી ૫૯૪૬-૪૨: દેશી હાળનાં ગીતો-પદો-કડવાનાં સૂળ : પૃણ ૪૨-9. 

૨૧ જીઓ “ સ'ગીતદામોદર .' 

રછ જુઓ ' સ 'ગીતનારાયણુ.' 



મ્ 

ચિત્રોમાં આલેખાયલું છે. % 2 રાસ,'હીંચ, હમચી, પ્ત્યાદિ અન્ય સ્વરૂપોની 
પ્રાપ્તિ વૈષ્યુવસ પ્રદાયથી થઈ છે.''૨ ૮ 
ગરબાગરખબ વિષે પ્રાચીન ઉલ્લેખે॥ 

સિદ્દરાજ જયસિ હદેવકાલીન શ્રીહેમચદ્રાચાય* રાસ ( સસક ) વિષે 

' મ્ય રોમ્વિજા-માળ-વ્રલ્થાત-શિટ્મવ-માળિચ-પેરળ-રાયાગર-શછીસવ 
-રાલક-શોઈી-શ્રીસહિત-રાથજાય્યારિ, '૨* 

વળી રાસ-રાસક-ના લક્ટણુસબધી એજ આચાય5ત્રી તેમ જ 
એમણે. ઊતારેલાં વાગ્ભટનાં મ'તવ્યો જ્નેવા જેવાં છે. 

છહિમચદ્રાચાય'જ એક અવતરણુ આપે છે:-- 
(૧) “ અનેજ્નર્સમીયો્ં ચિત્રતાજઝચાસ્વિતમ્ । 

આત્તુ:ષષિયુગત્ાસર્ષ? તજળોટ્સે ॥' 
(નત'“%ઝીઓ અનેક હોય, જેમાં અનેક પ્રકારના તાલ અતે લય હોય, 

જેમાં ૬૪ સુધીનાં યુગલ હોય તેવું કોમળ અને ઉદ્ધત જે ગેય રૂપક 
તે દ ફાસક, 7 

(૨) “ છોમ્લિજ-માળ-ત્રસ્થાન-માળિજા - બેરળ-ફિટ્ગજ-રાતાત્રમટ-- 
દુછિસજ -શ્રમહિત-રાલજ-મોછી.' 

--વાગ્ભટ 
“ તાલારસ ' અને “ લકુટારસ ' એ રાસનૃત્યના ખે ભેદ પણુ ઉલ્લેખાયા 

છે. રાસનૃત્યના એક ભેદ તાલારસમાં ગાળ કુ'ડાળે તાળીએથી તાલ આપી 
સગીતપૂવ'ક પગના ઠડેકા સાથે ફરવામાં આવતું. લમુટારસમાં બબ્ખે 
દાંડિયાથી આ પ્રમાણે જ ફરવામાં આવતું. એનું વણુન જાઓઃ-- 

“બધસઇ સહૂઇ શ્રમણુસધ સ્રાવય ગુણુવ તા, 
જનેયઇ! ઉચ્ઠવુ [જિનહ ભુવણિ મનિ હરષ ધરતાં. 
તીછે તાલાર્સ પડ૪ઇ બહુ ભાટ પરતા, 
અત૪ લકુટાર્સ ન્નેઈ# ખેલ નાચતા. 

ર ૬૪? ઉળત્નામાર-નીલિર 9 “9૦-૦૦૦-૮” પલ. (૧૦૫૦-૦૬ મક?! 9/૧૦ ૪ શ--- "ન #& ઇદ -૭૦--.:૨૦કાભ ૦૦--૦૮--૪ત૭૯ઉ,વ ઉત જગન -૦૦તાનયયુ ભજી ] 247 ૧૦૧૨સરનતનતન-પ?”- જમ.ક.૦૦-૦-૨૧-૧૬૧૦૬ અન નના તબાઇનાભ્રન્માકાનના 7 .રન ૪નમ-.-:૦-૦૭સ*#- #શનજ*-નર 

૨૬ જીઓ ડે. રી. જી. બ્યાસઃ ગુજરાતી સાહિત્યપરિષદ સ મેલનના 
ફેલાવિભાગના પ્રસુખપદદેથી ૫૧૪૪૧. 

૨૪ જઓ કાહેમચ'દ્રાચાચ. 
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સવિહ ' સરીષા સિણુમાર સવિ તેવતેવડા, 
નાચઇ ધામીય રગભરે તઉ ભાવઇ રૂડા. 
સુલલિત વાણી મધુરિ સાદિ [જિણુગુણુ ગાય તા, 
તાલ માતુ ૭૬ ગીત મેલુ વાજિ'ત્ર વાજ'તા.' 
--સમક્ષેત્રિરાસ (ર. સ. ૧૩૨૭ ): પ્રાચીન ગુજરાતી કાવ્યસ મહ : 

( ગાયકવાડ એારિય'ટલ માળા ) પૃ. પર. 
ગર્બાગરખીના નૃત્યના અને તેના પ્રકારસ બધી આથી વધુ વિગતમાં 

ઊતરવાની અહીં જરૂર્ નથી. નૃત્યરસિકો માટે ભરતમુનિની નાટયરાસ્ત્રાં- 
તગ'ત નૃત્યકલા હુવે ખહુ જ રસપૂવ"ક ગુજરાતમાં આજકાલ અભ્યાસનું 
ક્ષેત્ર થઈ રહી છે. 

ઉ*૪ 

ગરખીમાં તાલ, હીંચ 
તાલ અને સ્વર એ સ'ગીતકલાના પ્રધાન સ્ત'ભોા છે. આ ખે સ્ત'ભો 

ઉપર જ સમતોલ રહી ગર્ખી એનું પૂર્ણાંગ અનુપમ સૌન્દય* પ્રગટ કરે છે. 
સર વિના-સુસ્વર વિના-સ'ગીત સભવતું નથી. બસ્ રું એ સગીત નથી જ, 
તેમ જ તાલ--ભાર--એ તો ગરબીનો એક પ્રધાન સ્ત'ભ છે--એને એ 
આત્મા છે. “ગરખીનું બધારણુ તેમ જ ગરખે કૂરવાની પદ્ધતિ તાલને 
આત્મારૂપ સ્થાન આપી આપોઆપ તાલસાચવણી માગી જ લે છે.'૩૦ 

દૃયારામભાઈ “ ગરખે શ્મવાતે ' એ ગીતમાં ગરખીમાં રહેલા તાલસ્વરનાં 
રસિક દશન કરાવે છે:-- 

“ ગરબે રમવાતે ગોરી નીસર્યા' રે લોલ.' 
--એમાં વણુ'વ્યા મ્રમાણે ત્રજવાસિની ગોરીઓતું સખીમ ડળ ગરખે 

રમવા નીસયુ” છે, અને એમાં 

“ વિવિધનાં વાજિત્ર વાજે છ'દમાં રે લેલલ, 
તાલસ્વરે સળી કરે ગાત નજ. તાળી. 
“લાલ કહેતાં અરણુ અધર આપતા રે લોલ, 
લટકે સળી સેળવે સહુ માન ગજ. તાળી. 

શમાં મમયૂ/નડાબારસરારં:,મવરાણ/: -/198 દખણુનઇ- શપૂજનજ, 

5૦ જુઓ શ્રીનરસિ'હરાવ દીવેટિયાઃ ક્ષાંતિખહેન અરરીવાળાસ'પાદિતિ 
“ રાસકુ'જની સરિંગમ'ની પ્રસ્તાવના : પછ ૨-1૪ : ગીત ન'. ર૫ : પૃછ ૨૧, 
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હયારામભાઈ અહીં ગરબીસ્વરૂપમાં અ'તગ'ત રહેલા તાલ અને સ્વરનું “--* 
ખહુ જ રસિકતાથી દશ'ન કરાવે છે. ગરબીમાં જરૂર તાલ પ્રધાનતાએ હોય છે. 
તાલક્ષતિ કે તાલભ'ગ ગરખીના સ્વરૂપને ખ'ડિત કરે છે અને રસભ'ગ ઊપજવે 
છે. ગરબીની અખડ મૂતિ* જ તાલ અતે સુસ્વરથી-સારામીઠા સૂરથી-“૪ * 
ઘડાઈ છે અને આ ધટક તત્ત્વોથી જ એનું સમમ્ર સ્વરપદશ'ન યોગ્યતાથી 7 
અને પૂર્ણા'શે એ કરાવે છે. 

દયારામભાઈના આ અથ'ધનત વિધાન ઉપરથી શ્રીનરસિ'હરવભાઈ આ 
ગરખીમાંના તાલસ્ત્રર ઉપરાંત આ્રીઓના દેહનમનના અભિનય પરત્વે અને 
એના ગુણુદોષ પરત્વે રસિક ટીકા કરે છે:-- 

“ ઉપર કહેલી તાલક્ષતિ ઉપરાંત આધુનિક ગરબઆસમાર ભોમાં. વિરલ 
વ્યક્તઓને અપવાદરૂપ ગણી બાતલ કરીશું તો બીજી એક અર્સચિકર 
રસહાનિ જવામાં આવે છે. “ લટ્કે મળી મેળવે સહુ માન ' એ વચનમાં 
દૃયારામભાઈએ જેયેલું' લટકાનું નમન બહુધા અદૃશ્ય | થઈ ગયું છે. મારા 
ય દીઠેલી રસિક નમનલીલા હવે જણાતી નથી તેથી ઊનતા લાગે 

, એટલુ' જ નહીં, ક્ષતિ લાગે છે. જનેઈ એ તેટલે! નમવાને। શ્રમ ન લેતાં, 
લગભગ અક્ડડ જ રહીને તાળીઓ પાડતી યુવતીઓનું દશન હાલમાં થાય 
છે. ગરખીના તાલસ્વરૂપને "ખરા નમનથી જે રસપોષણુ મળે છે તે સાથે 
તાલયોજના પૂણુ'તા પામે છે, તે વાત એ યુવતીઓ ધ્યાનમાં રાખશે તો 
મારી ટીકાનું રહસ્ય સમઝાશે.”3*% 

આમ ઔશચિત્યપુરઃસર યોજ્યલું' લલિત શ્ખ્દાવલિભર ગીત, તેની -- 
ગેયક્ષમતા, તેની સ'ગીતાત્મક સ્વરાવલિ, પ્રમાણુપુર:સર તાલખદ્ધતા અને 
તેને દેહત્રીના નમનના લલિત લટકાથી ગાધ્તે સાદા નત'તથી ધૃમી બતાવનાર . . 
લલનાઓની ગરખી એ આપણી ગરવી ગરખી છે. 

આ ગરખીના આત્માર્પે રહેલા સ'ગીતાત્મક તાલતા સ્ત્રરૂપ વિષે 
આપણે ક'પકિ વધુ દશ'ત કરી લઈએ. 
“ૂકન--5૦--_- ઈન્અુફીનાંમતતોસઇનકાત ળાટડસકાઇસન્સીનનાગ :ત.-.ર૯મતત૦ ક સાઇતઇપતતાઇઅ#જનીમાકનીસઇાતળ, ક સયૂ. --:ક----ઝન ક ૦૭-૦-- ---કત૭૦૦.૦-? 

૩3૬ જુઓ ક્રીનરસિ'હરાવ દીવેટિયા : સે. કતિ ૦ બરરીવાળાસ' “પાદિત 
“ રાસફ'જ 'ની સરિગમ : પ્રસ્તાવના : પૃણ મા 
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સ'ગૌતનાં ગીતો મૃદંગ અથવા તબલાના સહકાય" સંગે અને જુદાજુદા 
તાલોમાં ગવાય છે. આ તાલ વિક્ષિષ્ટ માત્રાએના વિરિષ્ટ હગમાં બેસાડેલા 
સમહ છે. ગીતના લય સાથે તાલને સ'બ'ધ હોય છે. ગીતનો જે લય હેય 
તે લયને અનુસરીને તાલ વગાડવામાં આવે છે. લયની ત્રણુ નનત હોય છે- 
દત, મધ્ય ને વિલ બિત. તાલ પણુ ધણા તે વિવિધ હોય છે. તાલના મુખ્ય 
સ્થાનને અવસાન ને સમ કહેવામાં આવે છે. નીચેના તાલે તેમનાં માત્રાઓ, 

ફ્ક્્ન્ અ, 

અડ અને તાલીએ। સહિત આપણે ત્યાં પ્રસિદ્ધ છે:-- 

 જુુમાળી, ૨ કેરવા, ૩ તીનતાલ, ૪ ઝપતાલ, પ સુરફાફતા, ૬ ડ્ુત 
ગએેકતાલ, ૭ તેરત્રા, ૮ રૂપક, € દાદરા, ૧૦ ચૈૌતાલ, ૧૧ ધમાર, ૧૨ આડા- 
ચૈૌતાલ, ૧૩ ઝુમરા, ૧૪ સવારી અને ૧૫ ટપ્પા. ડુમરી, ખ્યાલને ઠેકે, 

, પન્નખબી ઠેકે।, વગેરે તીનતાલના જ મપ્રકારે। છે.૩૨ 

“ દઇ હીંચ' એ પણુ એક જતને તાલ છે. એનાં લક્ષણુ શાસ્ત્રીય પહ્તિએ | 
નોંધવામાં આવ્યાં જણાતાં નથી. સૈ. શાંતિખહેન અરફીવાળાએ સ્વગ'સ્થ 

1 

થહૃવે“ના અભિપ્રાયતી આ સ'બ'ધે નોંધ લીધી છે.૨૭ 

આપણી કચ્છીકાદિયાવાડી અને ગુજરાતી બાળાઓને અને સ્્રીઓને 
હીંચે રમતી જેવાનું પ્રત્યક્ષ દશન નરસિહ મહેતાની તેમ જ સ્વગ'વાસી 
દામોદરદાસ બોટાદકરનતી નીચેની ગરઓીઓને ગીતસ્થાને રાખી તેએ ધૃમતી 
હોય છે ત્યારે યથાથ'તાથી પમાય છે. એમાં દુત ગતિમાં ધૂમતી અને ગાતી 
લલનાઓ જ્યારે પૂર્ણાત્સાહે રસે ચડે છે ત્યારે સરસ અને ભવ્ય શ્રાવ્ય અને 
દૃશ્ય તાદશતાથી ખડુ થાય છે:--- 

-ક કનક ર૦૦૦ ૦0ન,! 3 ટન? #*.ન્૯-ન ૦-૦૪ 204: ૧.૪. #જજી -હાાકન--........ઇ.સાનજ- “૧. મ ૦કા્રીના૦તન.ક....,.તનાા. છ... & ફર, દર શાકનમઈનનજ-જનુ૦૦ન૦૮-૦----૦-..-4....૦૯% --. ૫૦૪૪૪ 

૩ર તલેક તાલનાં માત્રા, ખડ જ , તાળીઓ, ખાલી તાળીઓ, વગેરેનું વિગતવાર 

જ્ઞાન ગરખીની સગીતરસિકાઓ સ'ગીતવિષચક રાશ્રીય પુસ્તકોમાંથી લાભપૂર્જ ક 
મેળવી લેશે. ભરતઝુનિ એમન! “ નપ્ટયરાસ્ર'માં ૨૨૦ પ્રકારના તાલની નૅૉંધ લે છે. 

૩૩ જાઓ ક્રીશાંતિબહેન બરદ્દીવાળાસ'પાદિત “ રાસકુ'જની સરિંગમ '- 

ની પાદટિપ્પણી : શ્રીબર્વેફૃત . ગાયનમાદન 'પામાથા પુસ્તક ૨, વિજ્ઞાગ ૨ 
ખૂ. ૨૨૭-૨૧૮. ુ 

" - -સ:*નઇનગનામાનાસણરાસદદદદદે.. - ---નાતપાણાસણસરનણન્ભ્જરરન-----.-...- -..... - 



પષ 

હીંચના તાલમાં 
(૧) 

“કચાં નતઉં રે વેરણ રાતમહીં? 
ઝરમર ઝરમર મેહુલો વરસે, 

ચમકચમક થાયે વીજલડી !,..ક્યાં, 
રાત અધારી ને વાદળ કાળુ, 

સમી રે સ“યાની મારી આંખ મળી...કયાં, 
મોર મુગટ પીતાંબરવાળા 

કાને કુંડળ લળી લળી રે !...કયાં. 
નરસેંચાતા સવામી ! મારે મ'દિર પધારે, 

પાચે લાગુ હું તે! વળી વળી રે !...કયાં.' 
--તરસિ'હ મહેતા 

(ર) _ 
“ તનીની ન્તેડ સખી ! નહીં જડે રે લોલ !' 

--દામેોદરદાસ બેદટાદકર 
ઉપ 

શાસગરખાગરખીમાં અઆભનય 
રાસગરખાગરખીના સ્વરૂપમાં એક પ્રકારનું દશ'ન તેમાંના અભિનયમાં 

કરી શકાય છે. શ્રીનાનાલાલ કવિ એમાંના એ અભિનયના તત્ત્વને ઉદ્દેરીને 
કહે છે :-- 

“ ગીત, વાધ અને નૃત્ય ઉપરાંત સૌંદય*તું એક ચોથું રસતત્ત્વ રાશ- 
કલામાં હમણાંહમણાં અધિકુ' ખીલતું પેખાય છે: અને તે રાસ ઝીલનારી- 
એના અ'ગમરેડનું વિધલિધનું કલાદશ'ન. સૈ કલાએઓનું એક આનન્્તર્ તત્ત્વ 
છે સયમ. અને સયમમાં રહીને આ અગમરેડનું કલાતત્ત્ત ખીલાવાશે તેટલું 
તે રસને અલ કારરૂપ યશે.”ડ૪* ' 

સ'ગીતનાં ત્રણુ અ ગો સાથે--ગીત, વાઘ અને નૃત્ય ઉપરાંત---અભિનય 
પણુ એક સહચારી અગ છે અને તે અગ પણુ ગરખીના સ'પૂણુ* અંગનું પોષક "- 
છે. આપણા “ ભરતનાટયશાસ્્ર 'અનુસાર બ્રહ્મા અને ભરતમુંનિતી વિનતીથી 
શિવજઝએ ત'“ડુને તેના શિષ્યા આગળ નૃત્યતી કલાનું રહસ્ય પ્રકટ કરવા 
આત્તા કરી, તડુએ ૩ર અ'ગહાર, ૧૦૮ કરણુ અને ૪ રૈમકનું વિગતે વણુ'ન 

સટ. ૧ઇ૦જાઉ અકા#'ગણ# -ઝ.-કતના૦ન૦૦૦ન્૭-ન૦ન૦ડ તા. ૦/૪ ---/-**--4- & 143 ૯ “ક નનન ૨ પનજ... _*-&- 4 _2#. સ -૦--૭ સમન 8૪૦0૪... કનસ .જન-ન.... ૬ ક(00/ પિ -૭-૦કનયન-તઝકના૦૧ 'છ૦---મા૦૯ન્નશ# 

૩૪ જુએ થીૌનાનાલાલ કવિકૂત “ નાનાતાના શાસ' : ભાગ ત્રીજે : 
ગ્રર્તાવનાઃ 1૬૯૭86. 

દુ પ. 



પદ 

કયુ”, પછી તેણું «ત્યના નિયમો અને તે સાથે બનનવવાનાં વાલેોનું નિરૂપણુ 
કયુ". અભિનયને ભરતમુનિ ચાર વિભાગોમાં નિરપે છે:--(૧) આંગિક, 
(૨) વાચિક, (૩) આહાય? અને (૪) સાસ્વિક, 

પહેલે વિભાગ અ“ગોાને વિવિધ મરોડ સમઝાવે છે ; બીન્ને વાચાના 
સ'સ્કારી ઉચ્ચારોનાં વિવિધ અ'ગા સમજાવે છે; ત્રીજ્ને પોષાક, શણુગાર અને 
નૃત્યને લગતાં સાધનોની માહિતી આપે છે, અને ચોથો મનની વિવિધ 
સ્થિતિનાં, ભાવનાં અને વિભાવનાં દશ'ન કરાવે છે. 

આંગિક અભિનયના શારીર ( શરીર અને તેના અવયવો ), મુખખજ 
(મુખના ભાવ ) અને ચેણા ( ગતિવિષયક ) એમ ત્રણુ વિભાગ કરવામાં 
આવે છે.. 

શારીર આંગિકમાં મસ્તક, છાતી, હાથ, પડખાં, કમ્મર અને પગનાં 
વિવિધ સ્થાનકોને! સમાવેશ થાય છે. અભિનયની પારિભાષિક ભાષામાં આ 
છ ઇંદ્રિયોને અ*ગ ( મોટા અવયવો ) કહેવામાં આવે છે. અગોને અમુક 
ઉપાંગ અથવા પ્રત્યગો હેય છે. ભરતે એમના શાસ્રમાં આ અગૉોપાંગોનાં 
ર્થાનકોનું બહુ જ સૂછ્મતાથી ને સચોટતાથી વણુ'ન કયુ” છે. 

ભરત તેમના નાટયશાસ્રના આઠમા અપ્યાયમાં માથાનાં તેર સ્થાનકે, 
દૃષ્રિના છત્રીસ પ્રેકારના ક્ષેપ, આંખની નવ ગપ્રકારતી ગતિ, આંખનાં 
પોપચાંતી નવ પ્રકારતી ગતિ અતે સાત પ્રકારની ભ્રની ગતિ, સાત પ્રકારની 
નાકની ગતિ, ગાલની ૭ ગતિ અને અધરની, હડપચીની અને મુખની દરેકની 
૭ છ અતે ચાર પ્રકારતી મુખજ સ્થિતિ-ગતિનું--નિરૂપણુ કરે છે. સુખનાં 
સ્થાનકમાં તેના ર'ગકરણુના--]/ત1₹€ ૫[૦-ને! સમાવેશ થાય છે. 

ડેકને ભરતસુનિ અગ તરીકે નહીં, પણુ માથાના પ્રત્યગ તરીકે ગણે 
છે. ડેકતાં એ નવ સ્થાનકે! ગણાવે છે. 

એકે હાથની ( અસ યુતની ) ચોવીસ મુદ્રાઓ, ખે હાથની ( સ'યુતની ) 
તેર મુદ્રાએ। તથા નૃત્તના સત્તાવીશ, હસ્ત ને છાતી, પેટ, પડખાં, કમ્મર, 
નિતબ, ઘૂંટણુ, સાથળ, અને પગના જુદાજુદા પ્રકારનાં સ્થાનકે! વણુ'વવામાં 
આવ્યાં છે. આ પછી પગનાં જમીન પરનાં અને જમીનથી અહદર સ્થાનકે, 
એનાં સખ્યાબધ સ'મિલન, જુદાજુદા ગ્રકારતી . ગતિઓ તેમ જ શરીરનાં 
સ્થાનકમાં ખે પગ વચ્ચે કેટલું છેટું રાખવું એ બછું વિગતે વણુ વાયું છે, 



પૃછ 

અગેપાંગનાં સ્થાનકો અને ્ગાતિઓનું ભારતીય નૃત્યમાં બહુ જ 
વિગતવાર અને સૂટ્ટમ પૃથકરણુ કરવામાં આવ્યું છે. ભારતીય નૃત્યકલા 
નએ આમ બહુ જ વ્યવસ્થિત કલા છે. એમાં તાત્કાલિક કલ્પના કે આવેશને 
કે નત'કનતિ'કાના મનસ્વી તર'ગોને સ્થાન નથી. અભિનેતા અને નત'ક 
ઉપર જ નહીં, પણુ તેમનાં અભિનય, નૃત્તતી જ ક્રિયા ઉપર જ બધે 
ઝોક હોય છે. સામાન્ય રસિક ( 4111૯૫1 )તે ભારતીય નૃત્યકલામાં 
અને રંગભૂમિ પર સ્થાન નથી જ. એમાં તો કલાના અને તપના પરમ 
ઉપાસકેના પરિશીલનને જ સ્થાન છે.૩૫ 

અભિનવરસિક નત*કીનાં સ્વરૂપલક્ષણ 
“ નતી ધણી સુંદર હોવી જેઈએ. યુવતી, વિકસિત ગોળ સ્તનવાળી 

આત્મવિશ્વાસુ, મોહક, સાનુકૂળ, વિવેચનરરસિક, ચતુર, પગલાં ભરવામાં ને 
શરીરના ડોલનમાં ઝુશલ, ર'ગભૂમિ ઉપર સ્વસ્થ, અભિનયવિશારદ, પહોળી, 
પ્રજુલ્લ આંખોવાળી, ગાન, વાઘ અતે તાલને અનુસરી નૃત્ય કરે એવી* 
કીમતી આભૂષણુ।થી વિભૂષિત, મોહક સુખવાળી, નહીં બહુ જડી, નહીં 
ખહુ પાતળી, નહોં તેમ બહુ ઠીંગણી, એવી જ્નેઇએ.”* ૬ 

અગે અને પ્રત્યગોની ગતિ સમઝયા પછી કરણુ અને અગહારની 
વ્યાખ્યાઓ સહેલાઈથી સમઝાય એવી છે. ધણાંએક અ ગાના અને પ્રત્ય ગાના 
મરેોડથી કરણુ ઉત્પન્ન થાય છે. ધણાંએક કરણ્।ના સરમિલનથી અગહાર 
ઉત્પન્ન થાય છે. ભરતસુનિ કહે છેઃ અમુક સ્થિતિ ( સ્થાનક ), ગતિ ( ચારિ ), 
અને હસ્તમુદ્રાના ( «ત્તહસ્તના ) સમિલનથી ફરણુ બને છે, ( નાટયશાસ્ત્ર 
અપ્યાય ૪: પ૯ ). રત્યમાં કરણુ એ હાથ અને પગતા હુલનચલનની 
એકતાનતા-સ'વાદ્તા-છે, ( અષ્યાય ૪ : ૧૭૩ ). આદિ અને નૃત્તહસ્ત એ 
પ્રાથમિક એકસ છે અને એમાંથી કરણુ ઉત્પન્ન થાય છે, (અપ્યાય ૪ : ૧%૩). 
ક્રિયાનો એક એકમ ખે કરણુનો ખને છે. આમાંના ખે ત્રણુ ચારના સમિલનથી 
અગહારની ઉત્પત્તિ થાય છે, ( અધ્યાય ૪ : ૩૧ ). કરણુમાં આખુ યે 

૩૫ જુએ એ.કે. ઝુમારસ્વામી: “ (સિરર એવ જેસ્ચ્ધોર,' પછ ૨. 
૩૬ જએ સ.કે. કુમારસ્વામી? “ રર ઔવ જેસ્ચ્યોર : મારો લેખ ' 

ભારતીય નૃત્મકલા શી. ફદ. ઝુ. સભામહોત્સવઞ'થ : ૨૯૪૦ માં અ'તર્ગત. 
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શ્ષરીર એક નિયત સ્થાનકમાં રહે છે. અ'ગદારમાં 9* સ્માનક વારવાર 
બદલાય છે. ' ક બ 

' સેયાદ રાખવાનું છે કે કરણુ અને અગહાર એ તો માત્ર મૂળ 
છ સ્થાનકો છે અને તે ધણાં સૂટ્મ છે.' અસુક વસ્તુવિષયવું નિરૂપણુ 
કરવામાં જે નૃત્યપ્રયાગ કરવાનો હોય તેના નિયષમાતે ચોકસાઈ અને 
ચિવ્વટાઈથી અનુસરે એવી ક્લાકુશલ નત" હોય તે કરણુ અને અ'ગહારને 
સફલતાથી પ્રકટ કરે છે. એ નત'જી ખેસીને લાસ્યનૃત્ય કરે અથવા ઊભીઊભી 
અભિનય કરી તાંડવનૃત્ય કરે, એમાં તેતે સ્થાનકો એ પોતાતી કલાથી 
પ્રત્યક્ષ રીતે પ્રકટ કરે છે. ”૩૬ 

શદ 
ગરખાનૃત્યનાં ઓના આતુષ'ગિક અ'ગે 

ન ગુજરાતી રાસ-ગરબા-ગરખી ગાનારી ગુજ્રાતણાના સ ગીતવિધાનમાં 
તેમનો વસ્રાલ'કારવિધિ પણુ એક ઉચિત અ'ગ છે. રસપ્રસ'ગના સમાર'ભના 
નૃત્યના ઉત્સાહ અને ઊમ'ગને ગીતની સરાવલિની હલક અને હીંચને ઝુજરાતી 
સ્રીઓનાં સુધડ વસ્ત્રપરિધાન અતે સાદો અલ કારવિધિ પણુ સુદરતાભર્યો 
અનુફૂલ ને અનુપમ છે. શ્રીનાનાલાલ કવિએ ગુજરાતની આતી સુશ્લિજ 
દહશ્રીતી મ્રતિ'નું. જીવન્ત, સુ'દર અને કવિત્વમય વણુ'ન કયુ" છે:-- 

“ ચોળી ચણિયો પાટલનોા ઘેર, 

સે'થલે સાછીની સોનલ સેર, 
છેડલે આચ્છાદી ઊરભાવ, 

લલિત લન્નને। વદન જમાવ; 
અ'ગ આખે ચે નિજ અલબેલ, 
સાળુમાં ઢાંકતી રૂપની વેલ; 

સતપ 0? ડે... નાકર “યયા નક સકી નાઈ-૦-૫-0ન ફર? ઇજુ#ર કાટ તી પતર. _૦ દતક... .8 હમઉ-નમઉટાશઅમ#- 

. ૩9 જીઓ અ'ગહારના અથ માટે. અમરસિ'હફત “ અમરકોરા ': 
“* અંમરારોડ્જાવિકેષો ગ્યંગમનથી તમો ક 

અહીં કોશકાર અ'ગહારની ચોકસ વ્યાખ્યા આપે છે. કાંડ ૨ : ૪૫. અ'ગહાર 
એ રારીરની વિવિધ ગતિસ્થિતિ છે. ટીકાકાર અભિનવ ગુધાાચાર્યય કહે છે : 
અ'ગહારમાં શરીરના વિવિધ અવયવોને અમુક અતુફૂળ સ્થિતિમાં ગેઠવવા. હર- 
હિવ-ઉપરથી હાર ' શબ્દ બ્યુત્પ્ત થયો છે, એમ અભિનવ ગુપ્નાચાર્ચ કહે છે. 

૭૮ જુએ મારે લેખ: શર્તીય મૃત્યલા : શ્રીફૉબ્સં શુનરાતી સભા 

પ 
“૦ ન્રૂ૦-૨-૦૦૦૬૦૪ન્ડપા #ઉ-૦જ .૩૪૦૧૦૬૧ કા. કરછ ત... તસ. નહ-કનરાઈ તઇ-ઇ--૦-૦--ઝઆઓઈીન.. ન્ય નમ. ન૪નજછનજઇફરઆ-જનબ્ાબબ્નખામઇ' ૯૨૧૫૦૫૪૧) ળથનલ#પર૦જન નરકે. # કા . .-- --૦૯ઉ૪ 

મહેત્સવગ્રય : ૨૪૪૬. 
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શણુક્તનયા ભાવરોાભના, 
સુ'દરતાનો શું છેડ ! 
 આચસુદરી! નથી અવનીમાં 
તુજ ફૂપગુણુની ન્તેડ; 
ભાલ ફફ'મ, કર કંકણુસાર, 
ક'થના સશ્યા લેજમણગાર.” 

ર --શ્રીતાતાલાલ કવિ : એક એતિહાસિક કાવ્ય. 
. ગસરઆનૃત્ય કરતી સુજ'ર સુ'દરી પોતાના વિશિષ્ઠ પોષાકવિધિનો જૂને 
૧ તવો વિધિ પણુ પૂણુ" રસિકતાથી કરી લે છે. રાસરમણીઓને શે।ભતા 
ગાપસુ'દરીએના ઘેરાળા મેધધનુષ્યર'ગી કે ખાપભર્યા ચણિયાઓ, વિવિધર'ગી 
ચોળી અતે સાળુએ, જૂના કાળનાં હોચલાં કરકકણે। કૈ નવીન કાળની સુકોમળ 
ખ'ગડીઓ-કરકાવલીઓ પણેરી, કાઈ કોઈ વાર ષહાંચાધડિયાળા બાંધી, ગરખે 
ધૂમે છે. પ્રકાશના પલટાના વિવિધ રંગો પણુ આ દેહછટાના ને ભાવના 
સૈન્દય'ને નવાંનવાં ને વિવિધ તેનજ્નેથી રગે છે. એમના ભાલવ્યોમના લાલ 
'ૃ તેજસ્વી સોનેરીશ્પેરી ચ'કો-ચાંલ્લા-ઘુતિ ચમકાવે છે, અને હીરાની શ્રેત 
કિરણાવલિ એમની નાસિકાને પડખેથી તેજરેખાઓ પ્રસારે છે. કાનનાં 
ભેળિયાંનાં અનુકરણુ કરતી શ્રવણુકડિયો “કે કણુ'લોલકે કે કણુ'પુષ્પાો એમની 
ગોળ રમાતી નૃત્યક્રીડામાં નૃત્ય કરવામાં એમની સાથે હરિફાઈ કરે છે ને સે 
એકખીન્ન ઉપર તેજછાયાના લોલવિલોલ રંગોની ર'ગાવલિઓ પૂરે છે. ગાળ 
ફરતું, રમતું, નતાંગલીલા કરતું આ અનુપમ દશ્ય છે. તે ઉપર શ્રોતાદ્રણા- 
ઓનાં ચિત્ત અને નયનો સમાધિલીન થઈ ઠરી રહે છે. વિરલ નૃત્યચેક, 
ખુલ્લું મેદાન ને ઉપરની આભછટા--કોાઈવાર સૂય'ના, કોઈવાર સધ્યાના, 
જાધવાર રાત્રિના કે કોઈવાર કમતીય ચ“દ્રની કોમૃદીના--ઘેરાઘેરા તે ભવ્ય 
વાતાવરણુથી ભર્યા ભર્યા લાગે છે. એમાં ગીતનાં સસ્વરેો, તાલ, *ત્યલીલા, 
વાદનનાં સહચાય” સાધી જમે છે, ડોલે છે અને થનગનતા દેહાત્માની 
વેલ્લીઓ તાલબદ્ધ થતગનથનગન કરી રહે છે.” 

ઉછ 
ગંરબકલાતુ ભાવ ર ર 

છેક વેદકાલથી-મહાભારતકાલથી-તેમ જ કવિકુલચુરુ કાલિદાસ ને 
નાટયકલામીમાંસક ભરતમુનિના કાલથી આરાધાતી આપણી પુરાણી તેંટલી ૦૪ 
નવીન આ રાશગ્ગરલા-ગરબીની કલા આપણી છે, ઝુજરાતના સુંદરીસમાજે 
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એને અપનાવી છે, એને એ ખીલવે છે. એના ઉપર આપણુ આદ કવિવર 
નરસિ'હના અને તેમના યુગનાં પહેલાનાં અને પછીના યુગાનાં મીરાં, ભાલણ, 
્રેમાનદ અને દયારામભાઈજેવા અસ'ખ્ય રસલીલાના કવિઓનાં ગુજરાતી 
'હેદયોએ આશીર્વાદ વર્ષાવ્યા છે. દલપતનમ'દાદિનાં અને ગોવધ'તરાસયુગના 
કવિકાવિદોનાં અને તે પછી નાનાલાલયુગની યુગમૂતિ' *દ્ધ છતાં નવયોવન મહા- 
ગરખાકાર શ્રીનાનાલાલભાઈનાં એમાં રસસિ'ચન ભળ્યાં છે, આપણા કાવ્ય- 
સાહિત્યના નવીન ભકતો હજી એને ગુજર સુ'દરીઓને ઈટ્ટ ઉચિત ગીત પૂરાં 
પાડી ખીલવી રહ્યા છે. કેણુ એવે! ગુજરાતી હશે ને તે નહીં કહેશે કે આ 
સંદર કલાનું ભાવિ ઉજ્જવળ નથી ? આજે આ અમર કલા તેના દિશદિશના 
પુનરૃદ્દાર સાથે, પુનજ'વન સાથે, બીજી પુનરુદ્ધાર પામતી લલિત કલાઓ સાથે, 
અ'ગોપાંગ ખીલવા માંડી છે. આજે ત્રામોના, નગરોના આર્યા-અનાર્યોના- 
રસવિનેોદાથે* થતા સ'ગીતસમાર'ભા સાથે આ કલા ખીલવા માંડી છે. ગઝુજ- 
રાતની આર્ય ને અનાર્ય કલાએ-રાસગરબાગરખીની કલા-નૃત્યકલા-ગરાસિયા 
કોળી, ભીલ, ઠાકરડા, રાતીપરજ વગેરેની એ કલા-સમભાવથી સ'શોધાય 
છે, અને ખીલવાય છે. એટલે એ સાથે આપણી આ સ સ્કારી કલાએ ભક્તિની, 
પૂજનની, ત્રતની, ન્નગરણુની, લોકમ્રશ્નાની, ધમની, સમાજજીવનની, દુઃખખ- 
સુખની એતિહાસિક કહાણીઓની, રાસ-ગરખા-ગરખીની નૃત્યકલા ઉચ્ચ ને 
સસ્કારી કુડુંબામાં વધુ આદર પામી છે. શાળાકૉલેજ્નેએ પણુ નના ચો ખલિયા- 
વેડા કોરે મૂછી આ કલાનો એમનાં સત્રો ઊજવવામાં, એમનાં સ્નેહસ મેલને 
ભરવામાં ઉદ્દાર કરવા માંડયો છે. નૃત્ય જેનું પ્રધાન અગ છે એવાં નૃત્યગીતો, 
અભિનયગીતો, સ'ગીતવાદનો, નાટયપ્રયોગોએ પણુ જ્યાંત્યાં આદર પામી 
નવીન પ્રજના સ'*સ્કાર ધડવા માંડયા છે. આપણાં નાટયગૃહો, ચલચ્ચિત્ર- 
ગૃહે નવીન પ્રચોગોાનાં સહચારી અગોજેવાં નૃત્યને, સ ગીતને, અભિનયને 
ખેડવા મ'ડી પડયાં છે. ગરખીકલાજેવી સે!મ્ય, સ યામિત અતે ભવ્ય નૃત્યક્લા 
માટે આ એક પ્રેરક, સુંદર ને ભવ્ય ભાવિ છે. શરીર, મન, આત્મા, ધમ, 
સસ્કાર ને સસ્કૃતિને શોભાવે એવી આ નિમ'લ દિવ્યકલા આપણી 
ભ્રારતીય ગુજરાતી પ્રજ્નના ધમ”, અથ' તે કામતે। પૂર્ણાંગ પુનરુદ્ધાર કરી 
સ્વાત'ત્ય, શાંતિ સાધી એના આપ્યાત્મિક સેન્દય'તું સદા રસપાન કરે! !'”'૨૭ 

નોમુમભ-યાહન્ય નુ.-જુનકરનાકતઇ સકારાન્-નાઇન-વતાસમણન્યમ--ન બઈપતારસમાઇનતાતતોડ-હ-કસઇન-તર- તાઈ સાર... સતડનરતેનઇ-.-2ઈ:૨/સટ તક... ૦"? દ ૧૮ -જલતદથાસાવા#મમાુનાજજડરમા#બાવ્રખ-ઇમાઉ*સખતર#નમામનારમનરભનમ્રઇન'માણન્મનનરતતઉટન# વોટર, ર (મત રઉલટ ર૨૬૭, તપ: તાશવગત/#મ/૫સ% 7૪%") ૨/૦. "૫ ફરવછબળ ર૦ન૦,"ફ૫ઇમભા00૦વાન(ઉ-: ૦૧” (૨/૧ જ :૭* હા#૧૫%-૭૬ ઇડા 1,' લમા ધઈરજભનઇ૦નન૬-/*:4૦%૪ ૦ «યુકન 

૩૭ જુએ મારો લેખ : ભારતીય નૃત્યકલા : સહેજ ફેરફાર સાથે ઉદ્ધત. 



દય 

ઉત 

ક (૧) 
ઉપસ'હાર 

દયારામભાઈનાં આ ગીતોના સ'મહમાં મે' એક'દરે . 
( ૧ ) સશોધન કરી ખને તેટલી વાણીશુદ્ધિ આણી છે અને પાઠો નકી 

કર્યા છે, બીજી આજત્તિનો પ્રસંગ થતાં વધારે સશોધન કરીને હશે તેટલાં 
પાઠાન્તરા નોંધવા આશા રાખી છે. 

(૨ ) ગ્રત્યેક ગીતને શીષ'ક આપી કવિશ્રીની રાસિફેતાની રસાળ 
,વિવિધતાનું બને તેટલું સમથ'ક દશન કરાવ્યું છે. 

( ૩ ) ગીતોના ઢાળની પ્રથમ પક્તિ લઈ તેમનાં પ્રકાર, રાગરાગિણી, 
તાલ, ઢાળ, વગેરે આપ્યાં છે અને નથી આપ્યાં ત્યાં તે પૂર્વા "ખાલી જગા 
રાખી છે. 

આપણે ત્યાં આવાં ગૌતોનાં રાગરાગિણી આપવામાં ખે મત ગ્રવતે” 
છે--એક તો ગીતોનાં રાગરાગિણીઢાળ ન આપવાં ને અધિકારી ગાનારાંની 
ધચ્છા પર્ જ છોડવું; અથવા તેએ આ ગીતો ગમે તેમ ગાય નહીં, ગમે તેમ 
હાળને લય ખેસાડી ભાષાના, શ્રબ્દોના, રાગરાગિણીના નેસગિક ને શુદ્ધ 
પ્રવાહને ડોળી નાંખે નહોં, તાણીતૂસીને ખેસાડે નહીં ને યથેચ્છ મનસ્વી રીતે 
વર્તે નહીં, માટે આ સૂચન આપવાં એ જરૂરી છે એવો ખીન્ને મત છે. આ 
સ્થિતિમાં મે' મારા અલ્પ અભ્યાસના પરિણામે કહીંક સૂચને। કર્યા' છે, કહીંક 
નથી કર્યા, ને સાહસ ખેડતાં કહીંક સ કોચ પણુ અનુભવ્યો છે. આપણા રાસિક- 
વિદ્ધાનામાંઘી આ કાય'ને માટે કોઈ ભાતખ'ડેએ ઊગશે જ એવી હું શ્રદ્ધા 
સેવી રજ્નો છું અને આ પ્રદેશની નિયમખદ્ધતાને વાંછી રજના છું. આ પ્રદેશની 
ખહુ જ અભ્યાસ કરી તેતે શાસ્્રીયતા ઉપર મૂકવા માટે એક જીવનયાત્રા 
જેટલી રસિકતાનું વધુ બાલેદાન તે માગી રહી છે. મારા મિત્રો શ્રીડિશવરામ 
શાસ્રીજએ તેમ જ શ્રીરામનારાયણુભાઈ પાઠકે આ પ્રયત્નો આદરી દીધા છે. 

દૃયારામભાઈનાં ગીતોના ઢાળ આપવામાં એમનાથી જૂના કવિઓના 
ઢાળ આપવા એ જ ઉચિત છે. મે' તેમ કરવા પ્રેયત્ન કર્યા છે ને ઢાળની 
વિવિધતા લગભગ ૬૨ જેટલી નસ્રભાવે સૂચવી છે. કોકે સ્થલે કદાચ દયારામઃ 
ભાઈ પછીના પણુ આપ્યા હરો તો તે માટે જૂતાનું સૂચન કરવા હું મારા રસિક 



૬૨ 

સિત્રેને વીનવું છું. નરસિ'હયુગ પહેલાંથી માંડી, એટલું જ નહીં, આપણા 
સહાસ રકત (વૈદિકિસ સ્કૃત ), સ'સ્કૃત, મ્ાકૂત, અપભ્ર શ ને આપણા પ્રાચીન, 
સખષ્યકાલીન અને આધુનિક ગુજરાતી સાહિત્યમાં સ ખ્યાબધ ઢાળ-ચાલ- 
માલમ પડશે. એ હાળા આપણા ગેમ દોહરા, દુહા, ચોપાઈ, વગેરે છ દોની 
સ્વરાલિઓનાં એકમો ઉપરથી લેવાઈ એમાં સ્વરોને વધતાઓખા કરી એમાં 
1નિયમવશ સં્ગીતપદ્ધતિપૂર્વક વિવિધતાભર વિકાસક્રમ થયો છે. પણુ તેમાં વચ્ચે 
વહેતો તે! ગેયતાનો અમર આત્મા છે. ગેય સાખીઓને સ્થાને આપણા આધુનિક 
ભહાગરખીકાર શ્રોનાનાલાલ કવિએ વસંતતિલકા, શાદૃષ્લવિક્રીડિત વગેરે જૃત્તાના 
નવીન આદેશે ને સૂચના પણુ નવીનતાથી પ્રેરાધ્ને કર્યા' છે. પણુ આપણા 
ગીતકારો હવે તેમ ભ્રય્રુ ભૂલી એટલું સ્વીકારતા થયા છે કે રાસગરબાગરખીને 
તેમતાં સ્વરૂપ લુ8 કરાવી સંગીતમાં નહીં ખેચી જવાં, તેમ જ જ૬ત્તાને ભત્તા 
જ રહેવા દઈ તેમને ઉસ્તાદી સ ગીતમાં ખેચી તેમને સ્થાન%્ણ ન કરતાં 
નૃત્તને ૬ૃત્ત જ રહેવા દેવાં, ગરબીને ગરખી જ રહેવા દેવી, અને સ'ગીતને 
સગીત જ રાખવું. એમાં જ તેમનું શાસ્ત્રીય ઓઆચિત્ય અને અકબધ 
સ્વરૂપ અખ ડતાથી સચવાઈ રહેશે. 

પ્રોચીનોના આ છેલ્લા મહાગરખીકાર દૃયારામભાધનાં આ વિવિધ 
હાળવાળાં ગીતો ગરખીરસિક મારી ઝુજરાતી ખહેતોના કરકમલમાં 
મૂકવાની ધણાં વર્ષાની મારી ઈચ્છા આજે સફલ કરતાં મતે સહજ આન ૬ 
થાય જ. સાથેસાથે જેટલુ' આ ગ્રકારતું સાહિત્ય જૂનુંનનું જેવા જાણુવાનું મને 
પ્રાત થઈ શકયું તેને દિગ્દશ'નરૂપે વિસ્તૃત પ્રસ્તાવનામાં રજૂ કરતાં પણુ મને 
તેટલો જ આન'દ થાય છે. આ એકત્રિત ર્સસામત્રીથી પ્રેરાઈ આ દિશામાં 
જે પારાવાર કર્તવ્ય પડયું છે તેને હાથ ધરવાની શરુઆત આપણાં ગરખબીરસિક 
ખહેનો ક બધુઓમાંથી કોઈ કરશે તો વળી મને એથી યે વધુ આનદ 
થશે. આપણા ગુજરાતની આ આગવી રસસ'પત્તિ જેને વધુ પ્રિય છે, જેએ 
ગરખીરસિક જ છે તે ખહેતો આપણા વિવિધ લયવાળા ઢાળોને શોધી- 
શ'શોધી-વિકસાવી-વધુ વિવિધતાભર કરી ગુજરાતના સ્્રીસમાજના 
ચેરધેર પાઠવશે એ પણુ મારી ઇહ છે. રસિક ગુજરાતણાની આ સ સ્થા 
જે, એ એમતું જ રસિક સઆ્ીધન છે અને એને બહલાવવાતી પુરુષસમાજ 



દ્ટ 

કરતાં વધુ શક્તિ એ ધરાવે છે એમ હું માતું છું. આપણી ' અન્ય  ભ્ારત- 
ભઊંગિતીએ। કરતાં શોભાગ્યે ક્રુજરાતી બહેનોના શિક્ષણના સ રકાર એક દરે 
નુ પ્રમાણમાં છે. ભાગી ને દેશીય સ'ગીત માટે એમને વ્યવસ્થિત અભ્યાસ 
ને પ્રેમ વધવા માંડમાં છે. હૃત્ય, અભિનય પણુ એમને ભંરતનાટયશાસ્ઝઠ્ાશ 
ને તેતી વિવિધદેશીય પદ્ધતિઅનુસાર ' આકષ'વા લાગ્યાં છે. લલિત કલાઓને 
ખીલવી પોતાની ફરવાના એમને ઉત્કટ કોડ જગ્યા છે, આથી આ ગરખા, 
ગરખી અને રાસની આ લલિતકલાના વિકાસ એ બહેનો જ વધુ કરી શકરો 
એવાં સુભગ ચિહ્નો મને તો અહીંતહીં જણાય છે જ. 

(૨) 
ઉપકાર્ટશ'ન 

આ સંગ્રહને આ રૃપે ને તેની સહસામત્રી સાથે પ્રસિદ્ધ કરવામાં 
સીધી ને ખીજ રીતે મારા સાહિત્યકારમિત્રો તરફથી મને જેજે કઈ 
સાહાથ*્ય મળ્યું છે તેતે માટે તેમનો હું ઉપકાર માનું છું: છાપખાના 
માટેતી નકલે। મારા ચિ. પુત્રો શ્રીસનત્કુમાર ને વિષ્સુપ્રસાદે મોટે ભાગે 
કરી છે. શ્રીભાનુભાઈ વ્યાસે પહેલેથી છેલ્લે સુધી બધું જ જેઈ જઇ કેટલીક 
અમલ્ય સૂચનાઓ કરવામાં મદદ કરી છે. દૃયારામભાધના શિષ્યોના વશજ 
શ્રીજવનલાલ જેષીની સહાયતાની નૉંધ મે આગળ લીધી છે. તે ઉપરાંત 
ટલાક ઢાળાનાં મૂળ ઓળખાવવામાં મને તેમણે પત્રથી પણુ મદદ આપી છે. 

પ્રાચીત સાહિત્યના ખ'તીલા સ શોધક મારા મિત્ર શ્રીકેશવરામ શાસ્ત્રીજએ 
પત્રદ્દારા આ સાહિત્ય સંબંધી મારાં કેટલાંક મંતવ્યોને પ્રકાશ આપ્યો છે. મારા 
જૂના શિષ્ય અને મિત્ર ભાઈ શ્રીરમણીકલાલ સુખડીઆએ ગરબાગરખીઓને 
ગાઈ બન્નવી તેમાંના સ'ગીતનાં રાગરાગિણીતાલ મારી આગળ સાકાર કર્યા” 
છે. ભાઈ શ્રીમધુકર રાંદેરીઆએ અને શ્રીમોટનલાલ સૂચકે પ્રસ્તાવના માટે 
જેપતી કેટલીક સામત્રી અને પુસ્તકે વગેરે પૂરાં પાડ્યાં છે. 

ભાવનગરરાજ્યના અધિકારી મારા મિત્ર શ્રીનટવરલાલભાઈ સુરતીએ 
પણુ દૃયારામભાઈ અને વૈષ્ણવ સાહિત્યનો મને વાતો ને પત્રોદ્દારા વધુ 
પરિચય કરાવ્યો છે; તેમ જ શ્રૌધીરજલાલભાઈ સાકળિયાએ. 



૬૪ 

| શસગરબાગરખીના જૂનાનવા ઢાળાના લયોને ગાઈ બતાવનાર બહેનોની 
સહાયતા પણું સુભાગ્યે મને મળો છે. તેમાંનાં સૈ, શ્રીશારવીબહેન મહેતાનો 
અને તેમનાં પુત્રી ચિ. ઈલાખહેનનો પણુ મારા ઉપર ઉપકાર થયે છે. 
સાઠોદરા નાગરેનાં લમગીતોનાં--જેમાંધી ઘયારામભાઇએ ધણુાએક ઢાળે 
યોજ્યા છે એનાં--એ બહેન રસિક નનણુકાર છે. ર 

પણુ ગરબાગરખી ને લોકગીત ગાધગાઈ તેનું રસદર્શન મને કરાવનાર 
મારાં પત્તી સે, કમળાતું તો મારા આવા પ્રકારના પુસ્તકના પ્રસિદ્ધિપ્રસ'ગે 
કરુણુભ્ાવે માત્ર સ્મરણુ જ કરવાનું રહે છે. 

હૃયારામભાઈની છબિ ખ્લૌક કરાવવા આપવા માટે મારા જૂના 
પ્રકાશકમિત્ર શ્રીનારાયણુદાસ ડભોઇવાળાનો તેમ જ શ્રીમદ્વલ્લભાચાય' ને 
શ્રીગાસાંઇજ ભહારાજશ્રીઓતી ૭બિઓના ખ્લીક ઉપયોગ કરવા આપનાર 
રેઠ શ્રીકિસતદાસ સુગ'ધીનેો પણુ હું ઉપકાર માનું છું. 

શ્રીત્રિપાડી અને ક'પતી લિમિટેડના ઉત્સાહી વ્યવસ્થાપક મારા મિત્ર 
શ્રીપરમસુખભાઈ પંડયાએ પણુ ખાસ પક્ષપાત કરી પુસ્તકની દેહશ્રીને 
વસ્રાલકારવિધિ સ”્નવી તેનું સુશોભન કયું છે. 

અને જગતયુહ્ધની આપણા પર આવી પડેલી આ કારી મોંઘવારીના 
સમયમાં સંપાદનને જેધતી બધી જ આથિ*ક મદદ ઉદારભાવે આપવા બદલ 
શેઠ થ્રીઠબીલદાસ દેસાઈ અને શ્રીરામલાલભાઈ સુરતીને ઉપકાર તો છે જ. 

ભાદ્રપદ શુડ્લપકહ્ષ, 
પિ 

યારામજયંતીદિન, 
સ. ૧૯૯૯. 
ક ?/777#*દ ૨€??/00/6 7/૬૮ 
હુરગોાવિદ્ દેસાધનાં 
ક'દોરી બિહિ્ડિગ્ઝ, 

સુ'બાઇ, ૪. 
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દચારાસમ-રસસુધા 

[ ગરબીઓ અને બીનં કાવ્યો ] 

ઊભા રહે તો કહું-- 
ઊભા રહો તો કર્હં વાતડી ખિહારીલાલ ! 
તમ માટે ગાળી છે મે “તડી ખિહારીલાલ ! 
જે દહાડે મળ્યા'તા જ્*દાવનમાં ખિહાારીલાલ ! 
તે દહાડાની તાલાવેલી તનમાં ખિહારીલાલ ! 
વેદના વિરહની તે કયાં ભાખિયે ખિહારીલાલ ? 
ભીતરનો! ભડકે તે કયાં દાત્િયે હિહારીલાલ ? 
ફટકારીસરખી હું ફરું વનમાં, ખિહારીલાલ ! 
કળ ના પડે રજનીદનમાં ખિહારીલાલ ! 
ઘેલી ઠેરી છું સૈ। ગામમાં બિહારીલાલ ! 
ચિત્ત ચૉંટતું નથી ધરકામમાં ખ્પિઠારીલાલ ! 
કેમ કહેવાય જેવું દુ:ખ મનમાં બિહારીલાલ ? 
તાલાવેલી લાગી મારા તનમાં બિહારીલાલ 1 
હ્ણેહ્ષણુ ભણુકારા પડે કાનમાં [બહારીલાલ ! 
ગ્રાણુ પ્રોવાયા તમારા તાનમાં અિહારીલાલ ! 
વિકળતાની વાત કહે ના બણે બિહારીલાલ ! 
ધરમાં જ્નઉં ને આવું આંગણે બિહારીલાલ ! 
આતુરતા એવી તે કયાં લગી સહું ખિહારીલાલ ? 
છો ચતુરશિરોમણિ તો શું કહું ખિહારીલાલ ? 
પ્રીતડી કીધી તો હવે પાળીએ બખિહારીલાલ ! 
આતુર શરણુ આવ્યાને ન ટાળીએ બિહારીલાલ ! 
તમારે હુંસરખી હનરો હરે બખિહારીલાલ | 
મારા તો પ્રાણુ તમ વિના જશે અિહારીલાલ ! 



જ્ 

ખોલ્યું પણુ બીજનું ગમે નહીં બિહારીલાલ ! 
લાલચ લાગ્યાં નયણાં તો જઈ એ કહીં બિહારીલાલ? 
નખશિખ લગી છે। સુરૂપ, ગુણુભર્યા [િહારીલાલ ! 
આવડા રૂપાળા તે 'ોણે કર્યા બિહારીલાલ ? 
હસો છે મધુર વાંકુ જેઈ ને અિહારીલાલ | 
કટાક્ષકટારીએ નાંખ્યાં પ્રોઈ ને ખિહારીલાલ ! 
વાંસળી વધારે છે તેમાં ત્ેહે બિહારીલાલ ! 
અખબળાનો નેતાં વિવેક કેમ રહે [બિહારીલાલ ? 
દરદી હોય તે જાણે એ દદ*માં ખિહારીલાલ ! 
અવર દુઃખ એની આગળ ગદ'માં ખિહારીલાલ ! 
કહેનારાં કહેશે પણુ છે! તમે ધણી ખિહારીલાલ ! 
દયાના પ્રીતમ ! હું દાસી તમતણી ખિહારીલાલ ! 

6 

જ્ 

ત્રજ પધારે રે એકવાર ! 
વ્હાલાજતે કહેજો મધુત્રત | મારા સમ છે, ત્રજ પધારે રે એકવાર, 

મુખડું તીરૂખીએ છો લાલ! 
વ્હાલાજતે ગમશે તહિ એકલડાં કહેજે, લાવે સગ કુબજનાર્, 

તીરખીને હરખીએ હે લાલ | મુખડુ . 

વ્હાલાજને કહેજો રાખે ડર રખે, ગોકુળ ગમાર ગોપતી સણ, 

રાણીજીતે ઓઝલ પડદે આંહે રાખીશ જેમ ર્નાહે લાગે દણ. મુખડું. 

વ્હાલા ! તમો ગુણુનિધિ સુરૂપસાગર, મલ્યા જેઈ કુબજાગુણુઅગ; 
બ્ય્રાલાજી રે | તેની ઝાંખી અમતે કરાવો, થાયે જન્મ સફળ સગ. સુખડુ. 

વ્ઠાલાજી રૈ | માતીતીતી મરજ જેઈ અમો કરશું આપની ટહેલ; 
વ્હાલા | મત ઊઠે તો મધુપુર જન્ે રે, રહેશે તો ન્યારા કરાવીશું મહેલ. મુખડું. 
વ્હાલાજી રૈ | ધર દહાડેથી જાણ્યું નહિ તે થયો અતિશે અનથ*; 
વ્હાલાજી રે | હાવાં 'ખરખરે ત્યાં શે। ? વીત્યા ત્રજવસ્યા દિન વ્યર્થ. મુખડું. 



ડર 

સધુકર ! કુબજતે પણુ કહેને, પિયુને ધણાં લડાવે લાડ; 
અલી! એ રત્નને જેટલું જત્ન કરીશ તે અમે માનીશું પાડ. મુખડું , 
મધુફર ! દયાપ્રીતમતે કહેજે, એ સુખ સૂણી .હરખ ન માય; 
પણુ અમો અલ્પભાગ્ય આહીરણી, બ સુખ જેવા નહિ અવાય. મુખડું. 

૩ 

મારા જીવન પ્રાણુજીવન ! 
મોહતલાલજ રે ! મારા જીવન પ્રાણુજીવન, હું બલિહારી રાજ ! ધણી ખમા | 
દાસી તમતણી રે, તમને સપયું તનમનધન. હું બલિહારી રાજ ! 
મનના માન્યા છો રે, જવું છું હું શ્રીમુખ જ્નેઈ; 
પિયરસાસરે રે વ્હાલું મરી નથી કાપ. હું બલિહારી રાજ | 
ચકોર ચ'દ્રને રે ધચ્છે ત્યમ તમને મુજ નેણુ; 

જવા વ્હાલા છો રૈ, કહેતાં આવડતું નથી વેણુ. હું બલિહારી રાજ ! 

રસિયા! રૂપાળા છો રે નટવર નદકશેર; 
સદગુણુસાગર છે! રે, મીઠડાબોલા ચિત્તના ચોર્. હું બલિહારી રાજ | 
એકોાવિધ એષા રહો રે તો કાંઈએક વાળું મન; 
પૂરણ સૈ! વાતે રે, કહો કેમ છૂટે લાલ ! લગન ? હં બલિહારી રાજ 
સૂતો હું દેખુ રે પિયુજી ! તમ વણુ સા સસાર; 
પ્યાલો ઝેરને રૈ પાઓ તોયે તમથીન ખસે પ્યાર. હું બલિહારી રાજ 
હરખું છું ધણી રે, મારો હુરજ ! ઝાલે! હાથ; 

પ્રીત નિભાવક્ને રે નિત્ય, ન માગુ બીજુ નાથ ! હું બલિહારી રાજ 1! 
ટાઢક અતરની રૈ મારા પ્રાણુજીવન આધાર્! 

પ્રીતમ ! દયાતણા રે મારા લોચનતના શણુગાર ! હું બલિહારી રાજ ! 
ગ 

હ 

પનવટ પર 

આઠ ફૂવા તે નવ વાવડી રે લોલ, સોળસે' પનિહારીની _ હાર; 
મારા વ્હાલાજ ! હો હાવાં નહિ જાઉં મહી વેચવા રે લોલ, 



૪ 

સોના તે કેરું મારું ખેડલું રે લોલ, ઉદેણી રત્તજડાવ, મારાન 
જડ મરડીને ધડો મે' ભર્યા રે લોલ, તૂટયો મારો નવસર હાર. મારા. 

કાંઠે તે ઊભો કંહાનછી શે લોલ, ભાઈ મને ધડુલેો ચડાવ.' મારાં. 

“હું તુતે બદલો ચડાવું રે લોલ, થાય મારા ધરકેરી નાર.' મારા. 
“ તુજ્સરખા ગોવાળિયા રે લોલ, તે તો મારા ખાપના ગુલામ” મારા. 
“ તુજ્સરખી ગોવાળણી રે લોલ, તે તો મારા પગતી પેજ્ર.' મારા. 

દયાના પ્રીતમ પ્રભુ પાતળા રે લોલ, ના તો મારા પ્રાણુતા આધાર. મારા. 

ઝૈ 
પ 

ઝૂલવાને આવો રાજ ! 
ઝૂલવાને આવે! રાજ ! 

ચ%્રભાગાજના ખાગમાં. જ ર ઝૂલવા. 
ધારો છે તે વાત આજ લાગમાં જી રે ઝૂલવા. 

મળ્યાં રાધિકા ને ચ'દ્રાવળી જી રે ઝૂલવા. 
મસલત ફીધી છે ખેઠાં મળી જ રે ઝૂલવા. 
ર્સબસ થયાં સ્નેહરગમાં જ રે ઝૂલવા. 
રેષતણા લેશ નહીં મનમાં જ રૈ ઝૂલવા. 

7 ચ'્રાવળીજ પાયે લાગીઆં જ રૈ ઝૂલવા. 
મારે ધેર પધારો વચન માગીઆં જ રૈ ઝૂલવા. 
વાટિકામાંહે હિડાળા બ'ધાવીએ જ રૈ ઝૂલવા. 
ત્યાં પ્રાણુછબન પધરાવીએ જ રૅ ઝૂલવા. 

ધમ્મરધટા છે ધણી શક્તી જી રે ઝૂલવા. 

ન્યૂનતા નથી ત્યાં એકે પક્ષતી જ રે ઝૂલવા. 

7 

(૨ 
7 ન્શઈ 

7 

7 

ત્રિવિધ પવન લલિત કુજે છે જ રે ઝૂલવા. 
પુખ્પતતા ઝૂલે, અલિ ગુજે છે છ રૈ ઝૂલવા. 
મધુરી સખી, પક્ષીનો નિવાસ છે જ રૈ ઝ્લવા. 
અવસર અદ્ભુત શ્રાવણુમાસ છે ૨ ણે ઝૂલવા. 



પ્ 

જુગલકિશોર ત્યાં ઝૂલીએ જી રે ઝૂલવા. 
ઝુલાવી તમોને અમો પૂલીએ જ રે ઝૂલવા. 
વચન દીધું હા કહી કીરતીલલી જી રે ઝૂલવા. 
ર!જ્તે ખોલાવા મુને મોકલી જી રે ઝૂલવા, 
લલિતાનાં વચન સૂણી છેલડો જ રે ઝૂલવા. 
તત્ક્ષણુ પધાર્યો અલખેલડેો જ રે ફૂલવા. 
ધારી તે વિધિ સૈ સહજ થઈ જી રે ઝૂલવા. 
તે સમાની પલક પરમ સુખ લઈ જી રે ઝૂલવા. 
હિ'ડાળે ખેઠાં ખન્નો ખેલડી જી રે ઝૂલવા. 
ઝૂલે ઝુલાવે સાહેલડી જી રે ઝૂલવા. 
વિવિધનાં વાજિત્ર વામા વાય છે જી રે ઝૂલવા. 
નવનવાઈ ધોળ નારી ગાય છે જી રે ઝૂલવા. 
હિ'ડોેળા જડિત્ર કનક ને મણિ જી રે ઝૂલવા. 
ઝૂલે જગલરૂપ ખહુ બણીઠણી જ રે ઝૂલવા. 
રસતણા સમુદ્ર લહેરો ખાય છે જ રે ઝૂળવા. 
તેમાં દાસદયો! ઝીલી ગુણુ ગાય છે જ રૈ ઝૂલવા. 

ઝૈ 

દ 
વિસારી મેલ્યા ! 

ખો ઉદહ્દવજ! વ્હાલે તો વિસારી અમને મેલ્યાં! 
અમા શું કહિયે? રાસ રમાડી તેડીને તરછેડયાં | 
પ્હેલવ્હેલી પ્રીત અમશુ' કીધી, મોરલીમાં એણે વશ કરી લીધી, 

ગોપી સૌને વિહ્વળ કરી દીધી. એ. 
પ્રીતલડી તો કરતાં પહેલી, પ્રભુ દેખીને થઈ છું ધેલી, 

મળે સૈન | અમને મન મેલી. એ. 

એણે હેડાનાં તો હીર્ લીધાં, કાનુડે તો કામણુ કીધાં, 
ઘેરધેરે દધીમાખણુ પીધાં. એઓ. 



દ 

એ કાનુડો કામણુગારો, એની આંખડલીનાો છે ચાળો, 
પ્રીતિવ'તશું' પ્રીતિથી નિહાળો. એ. 

પેલી કુબજા તો કામણુગારી, તેની સાથે લાગી બહુ તાળી, 
એણુ વશ કીધા છે વનમાળી, એ. 

અમે શ્ઞામળિયાતી સ'ગે રમતાં, ત્રજવનવનમાં પૂ'ઠેળ ભમતાં, 
અમે ભેળાં ખેસીને ભાજન જમતાં, એ. 

સથુરામાં જઈ એણે કસ રેળ્યો, એક આંગળીએ ગોવધ'ન તોળ્યો, 
સત્યવાચી અન્યોક્તિ ખોલ્યો. એ. 

દૃયારામના સ્વામીને કહેજ્ને, મથુરા મૂકી દઈ ગે।કુલ રહેજ્ને, 
સૈ ગેોપિકાને દશ'ત દેન્ને. એ. 

" 

ણ 

મનની વાતડી 

મારા સોાહનલાલ ! આવો તો કહું મારા મનની વાતડી, 
મારા પ્રાણુપ્યારા! તમ માટે મેં તો ગાળી છે જાતડી. 
નાણું છું જે જગમાં છે ડાલા, એવું જાણીને જેડી માયા, 

હુવે મુજ ઉપર ક આણે દયા. મારા. 
વ્હાલા | રૂપ તમારું જેઈને, મારું મનડું રહ્યુ' છે મોહીને, 

ડિ નિશદિન ન્નયે છે રાઈ મેઃ મારા. 
મે' તો તનમન સૉંપ્યું છે તમને, કોઈની ન ખીક ધરશે! મનપે', 

હવે મહેર કરો સોહત ! અમને. મારા. 
પ્રભુ | પ્રીત જુએને તપાસી, કુબજ્ન તો. ક'સતણી દાસી, 

તેની તો ચાલી જગમાં હાંસી. મારા. 
હરિ ! આવડા હઠીલા ના થઈએ, ન'દલાલ ! નમેરા ના રહીએ, 

સુખદુઃખ અમો કોને ફહીએ ? મારા. 
મારે સાસુસસરાની બીક કશી, મારા હૃદયકમળમાં રહયા છે! વસી, 

દયાના સવામી વિણુ બીજથી દૂર ખસી. મારા. 
ઝી 



૫ 

હ 

વાસલડીને શબ્ટે 
મારું મન મેલ્યું વાંસલડીને શખ્દે કાનડ ! કાળા, 
હું તો ધેલી થઈ, મારા ધરમાં નથી ગમતું મારા જ્હુાલા ! 
તુજ અધર ઉપર એ વાજે છે, સૂણી અ'તર મારું દાઝે છે, 

એના શખ્દ ગગનમાં ગાજે છે. 
એ વનમાં જ્યારે વાગે છે, મુને બાણુસરીખી લાગે છે, 

મુતે ત્રેહતી વેદના જગે છે. 
હું તો દો'તાં દાણી ભૂલી છું, વળી જમતાં અધૂરી ઝૂલી છું, 

તારું મુખ જ્નેઈન્નેઈ હું ફ્લી છું. 
એણે તપની સાધના કીધી છે, કૃષ્ણે કૃપાસાષ્ય કરી દીધી છે, 

માટે દ્ૃયાપ્રીતમે કર લીધી છે. 
ન 

હ 

મુજને અડશે મા ! 
' મુજને અડશે। મા ! આધા રહો અલખેલા છેલા ! અડશે મા ! 
મકે ભર્યાતા સમ ખાએ તો અધરતણે રસ પાઉં; 
!છાનમુવર ! કાળા છો, અડતાં હું કાળી થઈ નનઉં !”' 
' તું મુજને અડતાં શ્યામ થઈશ તો હં કયમ નહિ થાઉં ગોરે ? 
રી મળતાં રગ અદલાખદલી, મુજ મોરે, તુજ તોરે |” 

'કાળી થયાનું કામ નથી, પણુ લગ્ન લોકમાં ઠૅરશે; 
[ધુ વયમાં લાંછન લાગ્યાથી બીજે વર કયમ વરશે ?” 
'તારે ખીન્ન વરતું કામ શુ છે? હું વર, ડું વહુ ધન્ય! 

નું લાંછન તેતે વરિયે, તો તો માન મળે અનન્ય.” 
[ણી એમ હુરિવદતી હસી ભેટયાં, પ્રતિઉત્તર ના દીધો; 
ળીની હાંસીમિશે દૃયાપ્રીતમ બેએ આન'દરસ લીધે. 

ન 

મારુ. 

મારું. 

મારુ. 

મારુ. 



રદ 

૧૭ 

રાધાના વખાણુ 
તમે ઊભા રહેની અલબેલા હો લાલ! 
સઝા જેબનમદના છેલા હો લાલ! 
એક વાત કહું અતિ મીઠડી રે લાલ! 
ચડે આજ કે કાલ અગે પીડી રે લાલ! 
તમે તે દહાડે જે નિહાળી રૈ લાલ! 
મુતે કહ્યુ ધણી એ છે રૂપાળી રે લાલ ! 
હું તો તે જ દિવસની જાણું રે લાલ ! 
તમારું મન તેમાં લેભાણું રે લાલ ! 
તે વાત પડ્ડી છે ઠેકાણે રે લાલ! 
હું આજ ગઈ'તી બરસાણે રે લાલ ! 
નિશ્ચે કીધું જૃષભાનદુલારી રૈ લાલ ! 
નથી પરણી હજી છે કુમારી રૈ લાલ | 
ગુણુરૂપ મે જેયું છે અગાધ હો લાલ ! 
પૂઠ્યું નામ છે તેનું શ્રીરાધા હો લાલ ! 
તેને પણુ તમારી રટ લાગી છો લાલ! 
ભ્નેતાં તેનકટારી ઊર્ લાગી રે લાલ ! 
તેણે અવર્ વર્યાતી લીધી બાધા રે લાલ ! 
તમને વરવા એણે સાચા સમ ખાધા રે લાલ ! 
એવું લાડલીનું મત ન્ણી રે લાલ! 
તેની સખી સૈ ખોલી એવી વાણી રૈ લાલ ! 
કાલે બ્ર'દ્વા વનમાંહીં જશ હે લાલ ! 
નિશ્ચે ન'દકુવર ભેળાં થઈશું હો લાલ ! 
તેશુ' તુંતે પરણાવીશું છાતી રે લાલ ! 
એવું સણી શ્યામા હરખી વાત માની રે લાલ ! 
ખરી ખબર છે, ન્નેઈ ને હું આવી રે લાલ ! 
કહેતાં લાલજી એ હદે લપટાવી રૈ લાલ ! 

ત્ય્# 

ત્વ્# 



લ 

આપ્યો હાર હેયાના ઊતારી હો લાલ ! 
ખોલ્યા : તું મુને પ્રાણુથકી પ્યારી રૈ લાલ !. 
ખીજે દિવસે થયું તે જ રીતે હો લાલ ! 
ફાધાકૃષ્યુ પરણ્યાં ખેઉ ગ્રીતે હો લાલ | 
સેને આનદ ઊર ના સમાયે હો લાલ! 
તેતો દુાસદ્યો યશ ગાયે હો લાલ! 

જ 

વૃ 
રાસમ ડળને દશ ને 

બેવા રાસમડળ મારે હોય રે આન'દ, 
પ્રેમપરાક્રમતું બળ ભારે, ઊભરે પરમાન'દ. જ્ેવા રાસમડળ. 

એક સમય વનમાં ગયા હરિ, મોહન વાઈ વ'શ, 
વેણે વીંધી ગોવાળણી, એણે હરીને લીધા અશ. જેવા રાસમ ડળ. 
જે જ્યમ તે ત્યમ નીસર્યાં' રૈ ધરકારજ છેડી, 
“કાડ પૂર્વા કહાનજવ્ડાલે રમતડી માંડી. જ્ેવા શાસમ ડળ. 
પીતાંબર કરકે પ્રભુતે, પાયે ધધરડી ધમકે, 
ચૂંદડી ચળકે નારશું, પાયે નેપૃરિયાં ઠેમકે. જેવા રાસમ ડળ. 

ખે પાસે ખે સુંદરી ને વચમાં વતમાળી, 
નાચેખૂદે નેહશું, પડદે લે તાળી. જેવા રાસમડળ. 
એકની છૂટી વેણુ, ખીલી અેડાવાળી, 
એકને આડી આંખ કરી નાચતાં નિહાળી. ન્નેવા રાસમડળ. 
એકતે નખ દે નાથજી રે અવળે મોઢે અગ, 
છાશપ્યારી પ્રીતડી એણે સારા કીધા ઢગ. જેવા રાસમ ડળ. 
રાતે દાંતે હુસે ધણું રે, હાર્ હેયે લળકે, 
ફેર ફરતાં ફૂદડી કાને ઝરમરિયાં ઝળકે. જેવા રાસમડળ. 
એક લસડતી ખાંધે વળગી, શીત વળ્યાં ગાલે, 
સુખડુ' લૂએ માવજી એને હેત કર્યાં વ્હાલે. જેવા રાસમ ડળ. 
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એક ઠૅમડકતી આવીને ખેડી મોઢું મચકોડી, 
સમ ખાયે તો સાંભળે, એને રમવા ઉઠાડી. જેવા રાસમ'ડળ. 
ચારુ ચંદ્રિકા શોભતી રે, કરેણુરૂલ કાને, 
સેથો પૂરી ઝધમધે એના સંગીતને તાને. જેવા રાસમડળ.. 

એક આવી હષ'ભરી રે હું હારભરી હેરું, 
નેંપૂર ગયાં રે જ્યારે નીસરી હું વાળીને પહેરું. જેવા રાસમડળ. 
એક આવી આરતભરી રે એ વરસે છે નાની, 
નટવર નાચે પ્રેમરું, કર કોમળ, પગ પાની. જેવા રાસમડળ. 

એક ફણે, એને અલ્પ આહાર ને આવડુ' બળ કયાંથી? 
માસી મારી પૂતના, એણે જન્મ ધર્યો ત્યાંથી. નેવા રાસમડળ. 

એક કહે, નામીએ જીવણુજી! ઝાઝું, 
ચીર અમારાં ખસી જશે, હું સહિયરમાં લાજું. જેવા રાસમ ડળ. 
એક કહે, ઊઠો અલખેલા ! જમુનાને આરે, 
આપણુ ખેઉ જણુ ઝૂમીએ તેમાં કેણુ જતે ને હારે ? જેવા રાસમ ડળ. 
એક કહે, ઊભા રહો તો કોઈ તમતે વરશે, 
એ સહિયરનું અગ ભારે ત્યાં ઢીમચડાં ૮ળરો. નવા રાસમ'ડળ. 
મન્મથમન્મથ નટવરજી પર ફૂ્લાડિયાં વરખે, 
નાકે મોતી નાથજી તે નજેધજ્ેઈ મન હરખે. જેવા રાસમ'ડળ. 
ગિરિધિરગોપી એકરૂપ છે હુરિતાદાત્મ્ય વિચારી, 
વિશુદ્ હુરિર્સ અ'તર દરતાં ભાવપ્રીત બલિહારી ! જેવા રાસમ ડળ. 
ભક્તમતોરથ પૂરણુ કરવા હુરિએ લીધો અવતાર, 
જન્મકમ* સૈ દિવ્યપણામાં ગીતામાં નિર્ધાર. જેવા રાસમ ડળ. 
ધન્ય %'દાવનવેલડી રે | ધન્ય યમુતાત્રટ સાર ! 
ધન્ય કન્યા આહીરતી ! ધન્ય કુખ્ણુતણા અવતાર ! જવા રાસમ ડળ. 
રસ પ્રગટે છે રસિક હદેમાં, રાસિકમત આનદ, 
રસાત્મક રસર્પ થયેથી પ્રગટે પૂરણાન'૬દ. જેવા રાસમ'ડળ. 
રસનું દાત કરે છે વ્હાલે શ્રી?દાવનચ'દ, 

૧% 

એક જ ખહુ રંપો તે ધારે રસસાગર ગોવિંદ. જેવા રસમ ડળ. 
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વેણગીતે ભાવ પ્રકાસ્યો, શ્રીવક્રભની વાણી, 
શ્રીગુરુમુખથી શ્રવણુ કરીને અ'તરમાંહે આણી. જ્નેવા રાસમ'ડળ. 
બહૃવિધ ગોાષીએ પૂર્વમાં મેળવિયાં વરદાન, 
તે સૈ। પૂરણુસિદ્ધ જ કરવા પ્રગટિયા ભગવાન. ન્નેવા રાસમ ડળ. 
ગોપીગોવિદની ગત ન્યારી, પૂણુ” અલૈકિક રીત, 
સદાન'દ રસરૂષપણાતી પૂરણુ ઝળ%ી પ્રીત. જેવા રાસમ ડળ. 
રાસમડળનો ગરખો જે કો પ્રેમ ધરીને ગાશે, 
સૂણશે, ભણુરે, અતર ધરશે, હુરિર્ગે રગાથે. જેવા રસમ'ડળ. 
રસિકરૂપે રસભાવ માણુતાં આનદહેલી થાશે, 
દાસદ્યો કહે, વણશ્રમ તે જન પરમાન'દપદે જશે. જેવા રાસમ ડળ. 

ઝી 

ર૨ 

સામુ જે 
સામુ જો ન'દનતા છેગાળા! મારું ચિત્ત ચોરણુવાળા. 
ન'દના છોગાળા કામણુગારા! મોહ્યું તે બાળારદ રે. વ્હાલમ | સામુ. 
તારી હસણી મ'દના કદમાં ધેરી માર્યા નેનતણા તે ભાલા રે, વ્હાલમ ! 
દીનદયાળ પુરાણા! પૃકારે, પેલા પુરાણી ટલા રે. વ્હાલમ ! સામુ. 
મુને જખમી કરીને ઝૂલતી મેલી, ન ન્નણ્યું જે જવશે કયમ રે ? વ્હાલમ ! 
મારી તો મુખ દેખાડતો જન, તુંને મારા ગળાના સમ રે. વ્હાલમ | સામુ. 

મારો ચ% તે ચોથો જપતા નહીં, વણુનનેયે મુખ ચ*4 રે. વ્હાલમ ! 
ચેન નહિ કૅયહું, ભાવે ના ભાજન, રેન ન નેનમાં નિ'દ રૈ. વ્હાલમ ! સામુ. 
મારા કાળજાનું દુ:ખ કોઈ ન જણે, જાણુ જેને વીતતું હોય રે. વ્હાલમ ! 
જણાવેથી જ જાળ વધે, પત જય, કો પીડ ન ખોય રે. વ્હાલમ ! સામુ. 
મારી આંખના ભાવ્યા, મનના માન્યા, મારા કાળજડાની કેર ર૨ | વ્હાલમ ! 
હે પીડની મારી પેકારું દયાપ્રભુ, બીજું રુ' મારું જેરરે ? વ્હાલમ ! સામુ. 

જ 



૧૨ 

૧ડુ 

પાએ ગ્ેમરસ 
પાઓ પ્રેમરસ પ્રાણુજવન રે! દીન થઈ જુ ર; 

* મુક્તિમારગીને આપળ્ને જ્ઞાન રે, હું તો નવ રાચુ' રે. 
રીઝે રાબડીથકી તો ગરીબ લેક ર, ભોગીને ના ભાવે ર; 
અમો ર્ાજનાં ખાસાં ખવાસ રે, મુક્તિ મન ના'વે રે. 
નિત નીરખીએ નટવરરૂપ રે, હંસ મનમાંથી ર; 
મનમાન્યું મળે સો સુખ રે, એકતામાં કયાંથી રે? 
દુષ્ટ જવને તો કહે છે બ્રહ્મ રે, બ્રહ્મ જવ લેખે રે; 
૭તે સ્વામીએ સૌભ્ાગ્યનું સુખ રે સ્વપ્ને ન દેખે રે. 
દિવ્વરવૂપ છે સદા સાકાર રે આન'દના રાશિ ૨! 
ખોલે અનુચિત માયિક મુગ્ધ રે તે નરકનિવાસી રે, 
આપ સ્વામી, સદા હું દાસ રે, નાતો એ નિભાવો રે; 
રુચે આપને કરાવો તેવી કૃતિ રે, અન્ય રખે લાવો રે. 
વિના લાલચતું લાલ ! મુને વ્હાલ રે અચલિત આપો રે; 
વિષયવાસના પ્રપ'ચની પ્રીત રે શ્રીકૃષ્ણુ | મારી કાપો રે. 
અનન્ય સેવા, અખડ સત્સગ રે મતેોહર | માગું રે; 
દયાપ્રીતમજ ! આપો મુતે એહ રે, પાયે લળી લાગુ રે. 

ઝૈ 

૬૪ 

મહીઆરીઓ 
મહીઆરી મળી ચાલી મહી વેચવા, મધ્ય શ્રીરાધા રૂપતણા ભડાર જને; 
ગાોપીજન કોણુકોણુ સગે હતાં? તેનાં કઈએક નામ કરું ઉચ્ચાર જે. 

મહીઆરી. 
લલિતાજ, ચ'સભાગા, ચ%ાવળી, ચ'પકલતા, વિશાખા, વિરજા, જદા નને; 
રતનપ્રભા, વિમળા તે ત્રજમ'ગળા, નૃત્યકળા, રત્ના, નાગરી ને નદા નને. 

મહીઆરી. 
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રતિકળા, રસિકા, ર્સલીના, રમા, ભદ્દા, શ્યામા, કાવેરી ને હીરા ન્ને.. 
છબીધામા, કલહસા, સધુમાધવી, માલતી, સૈહતી, કેતકી ને ર્તિધીરા નને. 

મહીઆરી. 
સુચરિતા, જુષ્ણા, કમળા, સોરભા, ચિ'તામણિ, કુંડલા, સુ'દરી, ર'ગા જે 
કુયુદિતી, હુ'સા, લીલા, મતેોરમા, મધુરેક્ષણા, પ્રવીણા, પ્રેમદા, ગ'ગા જને. 

મહીઆરી. 
--એ આદિ સખી ચાલી સૈ। સમઝણી, મનમાં સાહન મળવાતણે વિચાર ન્ને; 
હો સજતી ! ક્યમ કરવું ? કયહાં ચાલવું ? કહો, આજ કયાં મળશે ન _દકુમાર ને? 

મહીઆરી. 
જાઈ કહે, દાણુધાટીમાં દેખશુ', કોઈ કહે, કદમખડીમાં ભેળાં થઈશું ન્ને;. 
“રાઈ કહે, શ્યામધાટ હશે શામળો, કોઈ કહે બ'સીખટમાં જપશેુ' જે. 

મહીઆરી. 
એવામાં શ્રીગોવરધનની તળેટીમાં અ'તરનામીએ કીધે મોર્લીનાદ નને; 
ગાયમિશે ગિરિ ચડી ગોપાળજી સમઝણુ પડવા લાંખો કીધો સાદ ને. 

મહીઆરી. 

દૂર્થકી સૂણી વ્હાલમની વાંસળી લાગી તાલાવેલી, ટળ્યું સૈ! ભાન જે; 
સવ સખી નમી રે ગાવધ'ન ભણી, મનમાં આતુરતા ને પ્રગટયું ગુમાન નને. 

મહીઆરી. 
આવી ત્યાં જ્યાં અલખમેલેોજ હતા, સામાસામી મળ્યાં નેહુનાં તેણુ જો; 
મ'દ હસે, મન મોહ્યું બનેતણું, રસ વધવાને ખોલ્યાં વાંકાં વેણુ જે. 

મહીઆરી. 
પ્રણુ ખોલ્યા: સાંભળન્ને સે। ગો1પિકા ! સાંભળ શ્રોરખભાનસુતા ! અલખેલી નને; 
રહો ઊભી, દાણુ લાગે અહીં દધીતણું, ન્નએ ધસી શું ન્નેબનમદે છકેલી નને ? 

મહીઆરી. 
એમ સૂણીને લલના ખોલી લાલશુ', ગુમાને ગળ્યા છેક છકયા શુ' ચાલે। ને ? 
વાત કરો આધા રહી અલખેલડા | પાસે આવી પાલવડે મા ઝાલો નને. 

મહીઆરી. 
કહાન કહે, તું સાહા મારો છેડલો, હું મૂકું તો યે તું ના મૂકેશ ને; 
હું અડકયો સાટે અડ તું મુજતે, હું હાર્યો રાધા ! તું જીતી ઠરેશ ને. 

મહીઆરી. 
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મમ'તણી વાણી સૂણી કહે સ્વામિની, ભલી ખતાવી હારજીતની ચાલ નો; 
અહુ ભોળા | કહીને નેન નચાવિયાં, અધર ડસીને ચોંટી દીધી ગાલ ને. 

મહીઆરી. 

હરિ હસીતે કર સાલો સ્યામાતણીા, આપ દાણુ, મહી વેચે તો લે મૂલ્ય નને; 
ગેપ લહી પાય મફત ને માનુની ! તો આ ત્રજમાં નહીં કેઈ તુજ તુલ્ય જે. 

મહીઆરી, 
કહે ૨ાધા : કર મૂકે! કહું ક્યારની, વનમાં આ રોકો એ ખોટું કાજ નને ! 
યાઓ ડાલ્યા, લાલ | હુવે મોટા થયા, નથી લહેતા તમે। કપરું ક'સનું રાજ નને. 

મહીઆરી. 
મુષ્ણુ કહેઃ કસતું અહાં શું ઊપજે ? બ્ર'દાવનમાં રાજા મદનનરેશ નને; 
રહો ઊભાં, આણુ તમોને તેતણી, રીઝવશે મુજને તો જવા દેશ નને. 

મહોઆરી. 

એમ કરી ૭ડ્ડી આડી ધરી છેલડે, રસ્તો રોકી ઊભા નટવરતાગર નને; 
ફાધાજ હાવાં તો ઉત્તર આપશે, સૂણુશે પ્રીતમ દયારામ સુખસાગર નને. 

મહીઆરી. 
ઝૂ 

જપ 
કહાનગોાષી 

ગાપી:-- “સારગડો મકો રે સોહનલાલજી! 
આધા રહરે।, અલખેલા !ન કરો આળ ને, 
વારું છું હું સખણા રહેજે શામળા ! 
નહિતર મારા મુખની ખાશે! ગાળ જે.” મારગે. 

કહાન :-- હરિખોલ્યા : ““ અબળા !|થા મા આકળી, 
ચાખ'તામાં ચમકી શું થાય લાલ નને ? 
ખોલ ખરું વું, ગોરસતું શું થાય છે ? 
મૂલ આપીને લેઈશેં તારો માલ નને.” હુરિ બોલ્યા. 

ગાપી:-- “ના રહોને શાણુપણુ સમઝું સૌ, 
કાંળજડામાં કપટવચન તો ઠીક જે. 



કહાન :--- 

ગાપી :-- 

ડહાન .-- 

ગાપી:-- 

કહાન .-- 

૧૫ 

કહોને, શાને મુખ લોહ્યું ઝ્ુજ છેડલે ? 
જુએ।, લાગી ₹ંગ તખોળની પીક જે.” મારગડેો. 

“સૂણુ શ્યામા ! સે'જે રગ લાગ્યો હશે, 
કપટ અમારું એમાં શું દેખાય નને ? 
આ લે તું ખા ખીડી પ્યારી ! પાનની, 
સાટે મારે મુખડૅ રંગ લગાડ ને.” હુરિ ખોલ્યા. 

એમ સણીને ફધા ખોલ્યાં રીસમાં, 
ભ્રમુટીમાં રુચિ હાસ્ય મધુરું ભાસે જે, 
“ આધા રહા, અડશેો મા મુજ ઉરમાળને, 
મૂકો મટુકી મહી મારું ઢોળાશે જે.” મારગડેો. 

કહાન કહે છે : “દધી મૉંધુ' તે કેટલું 
મુખડે માગીશ એટલું આપું ધન જને. 
% મુજતે લે ખાધે મહીમૂલમાં, 
પણુ ગોરસ પર લલચાયું મુજ મત જને.” હુરિ ખોલ્યા. 

એમ સૂણીને લટકે ખોલ્યાં લાડણી, 
“ વ્હાલાજ ! વેચાવું છે નહીં સહેલ ન્ને. 
મહી પીતામાં શૈહન ! થાશે! માહરા, 
કરીશ ગમે તેમ રાખીશ મારે મહેલ જે. મારગડેો. 

સમ સાચા ખાતાં સાક્ષી કેણુ હરે ? 
ગોરસ માટે ગિરધારી થયા મારા નને.” 

હુરિ ખોલ્યા : “ સાખી ત્રજમ ડળ સૌ, 
ગોધણુના સમ હું તારે સૂણુ દારા ! જે.” હુરિ ખોલ્યા. 

--સણી એવી વાણી રીઝયાં જ્ાધિકા, 
મનગમતું ગોરસ ગેોવિ'દને પાયું જ્ને. 
ખાલિહારી દૃયા ! એ જુગલસ્વરૂપતી; 
પર્મ પવિત્ર ચરિત્ર મે' પ્રિયનું ગાયું નને, મારગડે. 

4 



દો. 

વદ 

ગ્રેસની પીડા 
પ્રેમતી પીડા તે કૌને કહિયે રે ? હો મધુકર ! પ્રેમતી પીડા. 
થાતાં ન જણી પ્રીત, જાતાં પ્રાણુ જયે; 
હાથનાં કર્યાં તે વાગ્યાં હૈયે રૈ, હે મધુકર! 

જેને કહિયે તે તો સર્વે કહે મૂરખ; 
પસ્તાવો પામીને સહી રહિયે રે. હો મધુકર! 

ધીકીએ ઢાંકયાં રાતદિવસ અ'તરમાં; 
ભૂખ નિદ્રામાં નવ લંહિષે રે. હો મધુકર | 
હું અહીં દુઃખી તે વ્હાલો સુખમાંહે મહાલે; 
પણુ સમોવડે કાંઈ ટાઢાં થઈએ રે. હ્ો મધુકર! 
દાઝ્યા ઉપર લૂણુ દીધું એ દામે[દરે; 
પેલી શેોકલડી સૂણીને કાળજ દહિયે રૈ. હે મધુકર! 
અખબળાનો અવતાર તે પરાધીન; 
રક કલ્પીએ પણુ કયાં જઈએ રે? હે મધુકર! 

| સ્નેહના દઝાડ ધણુ મરણુથ#ી માઠો; 
શુ' કરિયે? વાયાં તેને વહિયે રે. હે મધુકર! 
દૃયાપ્રભબુ આવે તો તો સઘ સુખ થાયે; 
મુતે દુઃખ દીધું એ ન'દજતે છૈયે રે. હો મધુકર! 

ઉ 

ઉઠ્ઠ 

પ્રીતડીની રીત 
પ્રીતડીની રીત અતિ અટપટી, ઓધવજી |! છે પ્રીતડડીની રીત અતિ અટપટી, 
ચાવાનાો ઉપાય પણુ નવાનો જડે નહીં, વજીરહેણે જહી તે જડી. 

ઓધવજી ! 
પ્રીત નતા કહેવાય તે તો સ્વાર્થ સમઝવો, ચાર દિવસ પ્રગટીને મટી. 

અએધવજી ! 



૧૭ 

પીડાની ભરેલી પ્રીત તો યે કરે પડિત, દુઃખ પામે તો ય ચ્હાય ના ધટી. 
ઓધવજી |! 

શ્ષત્ુથી સ'તાપ ધણો સ્તેહથી મળે પણુ તે જ માંહીં સૈ મરે મટી. 
ઓધવજી ! 

કલ્રાસમઝયામાં ન આવે એ વસ્તુ, જાણે જેને હોય વીતતી વટી. 
ઓધવજી | 

દયાના પ્રીતમ વિના પ્રીત તે જ પીડા, ધમ'લાજ ખોઈને મરે ખટી. 
ઓધવજી | 

ણ. હ 

૧૮ 

૨ચયામ ૨ગ 

શ્યામ રગ સમીપે ન જાવું, મારે આજથ૪ી કયામ રગ-- 
જેમાં કાળાશ તે તો સો એકસરખું, સવ*માં કપટ હશે આવું. મારે, 
કસ્તુરીકેરી બિ'દી તો કરું નહીં, કાજળ ના આંખમાં અ'જવું. મારે. 
ક્રાકિલાનો શખ્દ હું સૂણું નહીં કાને, કાગવાણી શકૃનમાં ન લાવું. મારે. 
તીલાંબર કાળી કચુકી ન પહેરું, જમનાનાં નીરમાં ન ન્હાવું, મારે. 
મરકતમણિ ને મેધ દખ્ટે ના જેવા, ”ખુવ'ત્યાક ના ખાવું. મારે, 
દયાના પ્રીતમ સાથે મુખે નીમ લીધો, મન કહે જે “ પલક ના નિભાવું !' મારે. 

ન 

૧૯ 

મોહુનમાં મોહિની 
કિયે ઠામે મોહતી ન જણી રે સોહનજમાં કિયે ડમે મોહતી ન જાણી ?# 
ભ્રકુટીની મટકમાં કે ભ્ાળવાતી લટકમાં કે સું મોહતીભરેલી વાણી રે ? 

મોહનજમાં. 
ખીર્થળયાળા કેશમાં કે મદનમોહન વેશ્ચમાં કે મોરલી શોહનની પીછાણીં રે ? 

સોહતજમાં. 
શુ' મુખારવિ'દમાં કે મ'દહાસ્યફ'દમાં કે કટાણે મોહતી વખાણી રે ? 

મોહતજમાં. 
જ 
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કે શુ અગેઅગગમાં કે લલિત ત્રિભ'ગમાં કે શું અગધેલી કરે શાણી રે ? 
સોહનજમાં. 

સી નેનમાં કૈ છાનીછાની સેનમાં કે નેબનતું રૂપ કરે પાણી રે ? 
સોહતજમાં. 

દયાના પ્રીતમ પોતે સોહતીસ્વર્પ છે, તનમતધતે હં લૂંટાણી રે ! 
સોલનજમાં. 

જ 

૨૦ 

શ્યામની શોભા 
રોભા સલૂણા શ્યામની તું “નેને સખી ! શેભા સલૂષા શ્યામની. 
જાઢિ કં'દપ'ને લજ્નવે એનું મુખડું, ફીકી પડે છે કળા કામની. તું શેને. 
સદ્ગુણુસાગર નટવરનાગર ! બલિહારી હું એના નામની! તું શેને. 
કટિ આભૂષણુનું એ રે ભૂષણ, સીમા તું છે એ અભિરામની. તું નેને. 
જે ઓળખે તેતે તો છે સાર્ સવનો, ખીજ વસ્તુ નથી કામતી. તું નેને. 
અનુપમ એ અલખેલેો રસિયો જવનમૂળી દયારામતી. વું નેને. 

ઝી 

નો 

મારામાં શું દીઠું ? 
હં શુ' જાણું જે વ્હાલે મુજમાં શુ' દીડુ' ? 
વારેવારે સામું ભાળે, મુખ લાગે મીઠું 1 ડું શુ' જનણું જે. 
હું ”ળનતઉં જળ ભરવા ત્યાં પૂ'ઠેપૂ'ડે આવે; 
વગર ખેોલાવ્યો વ્હાલે ખેડલું ચડાવે, હું શું જાણું જે. 
વટું ને તરછોડ તો યે રીસ ન લાવે; 
કાંધકાંઈ મિશે મારે ધેર આવી બોલાવે. હું શું જણું જે. 
દૂરથી દેખીને મને દોડયો આવે દોટે; 
પોતાની માળા કાટી પહેરાવે મારી કોટે. હું શુ' જાણું જે. 
એકલડી દેખે ત્યાં મુતે પાવલે રૈ લાગે; 
રક થઈને કાંઈકાંધ મારી પાસે માગે. હું શું જાણું જે. 
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જયાંજ્યાં જાતી જણે ત્યાંત્યાં એ આડો આવી હકે; 
બહેની | દૃયાતો પ્રોતમ મારી કેડ નવ મૂકે, હું શુ' ણુ જે. 

ર 
૨૧ 

સાસુજીની શીખ 
શીખ સાસુજ દે છે રે, “વહૂજી | રહો ૮ગે; 
આવડો શે આસગો રે શ્યામળિયાતી સંગે? 
વાટે ને ધાટે રે વળગોા છેો વાતે; 
કહ્યુ' કોઈનું ન માન્યું રે, દીડું મારી નાતે. 
વહુઆરૂુંમાણુસ રે! ડાહ્યાં બહુ થાશે! મા; 
જળ ભરવા એકલડાં રે આજ પછી જશે મા. 
અલખેલે। આ શેરીએ રે આવે વહુ | તમ માટે; 
તમો તેતે કાજે રે નએ જમતાધાટે. 
ચતુરાઈએ તમારી રે સવે હું જાણું છું; 
કા દહાડો નથી કહેતી રે આજ મુખે આણું છું. 
સાસરિયામાં રહેવું રે ત્યારે એમ નવ કરીએ; 
તમે। તો થયાં નિલ'જજ રે, અમો લાજી મરિયે. 
હું તો સુખ પર કહું છું રે, લોકો પૂ'ઠળ કહે છે; 
આડેોસી ને પાડોેસી રે મસે મેણાં દે છે. 
વિવેકવાત કરતાં રે વહૂજી ! દુ:ખ નવ ધરશે; 
દૃયાના પ્રભુકેરી રે સંગત છાવાં નવ કરશે.” 

ઝી 

૨૩ 

વહુજીનો જવાબ 
--એવાં વચન સૂણીને રે વદા વળતાં વહૂજી : 
“ગ'ગાજળસરખાં રે સાંભળાો સાસુજી! 
જેના મનમાં જેવું રે તેવું તે સો દેખે; 
સારાંનરતાં સોતે રે પેોતાસરખાં પેખે. 



ક્ટ 

કહે છે તેવાં હોશે રૈ ત્યારે એમ સૂઝે છે; 
દાષ પ્રજુતો શે દીઠો રે જેતે જગ પૂજે છે? 
હાવાં વાંક નહિ મારો રે, કઠ છું કલ્યા પી; 
એમાં કાંધ નથી સાચુ” ર, એ જુગતી સરવે જૂઠી. 
જેમ ખૂધાં ખમું છુ રૈ, નચાવી નાચું છું; 
તો થે પૂ'ઠ ના મેલી રે ત્યારે નનએ, સાચુ છે. 
હાવાં તો નિત્ય જધ્શિં' રે શ્યામળિયાની સગે; 
જૃ'દાવનધાટ રે સદા રમીશું રગે. 
મન ભાવે તે ખોલનજ્ે ર, સહેવાયે તો સહેન્ને; 
ચાલે તે કરજે રૈ, ગમે તેવું કહેન્ને. 
તમારા કલ્યા ઉપર રે હાવાં મારે એ કરવું; 
દયાનો પ્રણ ભજવા રે, કોઈથી નવ ડરવું.” 

2૪ 
ન'દનો ન'દન 

ન'દતો ન'દન હ૭બીલેો છેમાળેા ૨ | 
સખી રે! એની અણિયાળી આંખ કાળજકાર રે! ન'દનો. 
મારું મન મોલ છે એ અલથખેલે રે, 
ટં બલિહારી ખમા જ, ખમા જી, ખમા! 
વારી તુંતે ખમાં જ, ખમા છ, ખમા; 
ચિત્ત મારું ચોયુ” છે એ પાતળીએ રે , એ શ્યામળીએ રે ન'દતે. 
નટવરનાગર સલૃણ્ શ્યામળિયો જ મી 

સખી! એનું હસવું છે મદ જુલમી નેર રે. ન'દતો, 
અંગાઅંગ માધુરી મનોહર સૌહતમાં ર; 
કહેતી, કેમ વીસરે એ ન'દતો કિશોર રૈ? ન'દતેો 
ત્રજ્પાતે વ્હાલો નથી એ જે જતને 
સખી! તેનું વજથકી કાળજ કહાર 
સખી! મુને વિકળ કરી છે એની વાંસળીએ 
ખુખી એતી ખસતી નથી નિશભોર 

શ્ર 

ષક 
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૨૧ 

આવડો રૂપાળા સખી ! એને કોણે કીધે હશે 
નેણાં મારાં એના મુખચદ્રનાં ચકોર 

નેહના નિભાવણુ એ પ્રીતમ પાતળીઓ 
હું તો એને જણું છું જીવનની દોર 

રે 
૨, ન'દતે. 
જ 

જ; 

૨. ન'દનો. 

યાતો પ્રીતમ હવે અખ'ડ મારે કાળજે ચડયે। ર; 
૨૯, 

૨! ન'દને. સખી! એ તો ચતુરાના ચિત્તડાના ચોર 

ઝી 

કપ 

ગરબે રમવાને 
ગરખે રમવાને ગેરી નીસર્યાં રે લોલ! 
રાધિકા રંગીલી જેનું તામ અભિરામ, ત્રજવાસણી | રે લોલ ! 
તાળી દેતાં વાગે ઝાંઝરઝૂમખાં રે લેલ! 
સગે સાહેલી ખીજ છે ધણી રે લેલ! 
કાંઈએક હું કહું તેનાં નામ, ત્રજવાસણી |! રે લોલ ! 
તાળી દેતાં વાગે ઝાંઝરઝૃમખાં રે લોલ! 
ગિડ ગિડ તોમ છમ છમ છ્ુમ વાજે ઘૂધરા રે લોલ. તાળી. 
ચ'દ્રભાગા ને ચદ“્રવળી રે લોલ, 
જ“પકલતા છે ચારુરૂપ. ત્રજ. તાળી. 
લલિતા, વિશાખા, ત્રજમગળા રે લોલ, 
માધવી ને સાલતી અનુપ. ત્રજ. તાળી. 
મન્્મથમોદા ને મનઆતુરી ર લોલ, 
હુ'સા, હર્ષા ને હીરા તામ. વ્રજ. તાળી. 
“તકી, પ્રેગલ્ભા, પ્રેમમજરી રે લેલ, 
--એ આદે સખી સો સુખધામ. ત્રજ. તાળી. 
'વિવિધનાં વાજિત્ર વાજે ૭'દમાં રે લોલ, 
'તાલસ્વરે મળી કરે ગાન. ત્રજ. તાળી. 
“લોલ ' કહેતાં અરૃણુ અધર ઓપતા રે લોલ, 
લટકે નમી મેળવે સહુ તાન. ન્રજ. તાળી, 



ર્ર 

ખેલ મમ્યા તે વૃ*દાવનમાં રે લોલ, 
*સીબટચોક રસરૂપ. ત્રજ. તાળી. 
ગરખો નનેવાને ગિરધર આવિયા રે લોલ, 
માથા ન્નેઈ ફ્યામાનું સ્વરૂપ. વ્રજ. તાળી. 
તે પ્રમાણે મોદ્યાં શ્યામા ર્યામને રે લોલ, 
વ્યાપ્યા ખેઉ અંગમાં અનગ. ત્રજ. તાળી. 
લલિતાએ લઈ મેળવ્યાં નિકુ'જમાં રે લોલ, 
રસભર્યા' ર્માડયાં રતિરગ. ત્રજ. તાળી. 
આન'દસાગર ત્યહાં ઊછળ્યો રે લોલ, 
મગન થયાં લાડલી ને લાલ. ત્રજ. તાળો. 
પરમપવિત્ર એ ચરિત્રને રે લોલ 
દરાસદઃયોળ ગાઈ થયો ન્યાલ ! ત્રજ. તાળો. 

ઝી 

યો 

માનીતી વાસલડીને 
માનીતી તું છે સોહનતણી હો વાંસલડી! 
હો જ તુને વ્હાલમ કરે છે ધણું વ્હાલ રે હો વાંસલડી ! 
મીઠો આવડા શે શેર? મોલો ન'દતો કિશોર, 
તારું આવડું શું ન્નેર ? ભૂહડી | કાળજુ મા કેર રે હો વાંસલડી ! 
પીએ અધરામૃત પિયુતણું તું વાંસલડી ! 
અમારે શેોકયસરીખું તું સાલ રે હે! વાંસલડી ! માક. 
વાજ્વાજ તે વિકળ કર્યાં હો વાંસલડી ! 
વું તો પીડે અમારા પ્રાણુ ૨ હો વાંસલડી ! 
સૂણુતાં પડે છે હદે સોંસરાં હો વાંસલડી ! 
તારા ટોકારાથી મોહખાણુ રે હો વાંસલડી ! મીડ. 
ઝેર ઘણું છે તારી ઝપટમાં હો વાંસલડી ! 
ભલાં તુંથી લાલાતલવાર રે હો વાંસલડી ! 
એકઝીવારે જ તું હણી નાંખની, હો વાંસલડી ! 
આઓ ભૂંડી થેડેથાડે મા માર રૈ હો વાંસલડી ! માટે. 



ને ડે 

પાતિત્રતાનાં પણુ તે મુકાવિયાં હો વાંસલડી ! 
તે' તા છેડાવ્યાં સતીઓનાં સત્ય રૈ હો વાંસલડી ] 
વનવન કઝુ'જેમુ'જે ફેર્વ્યાં તે હો વાંસલડી ! 
તે' તો સોની કરી છે એવી ગત્ય રૈ હો વાંસલડી | મીઠો. 
ગરજે ગુમાનભરી આવડી શું હો વાંસલડી ? 
તું તો નેની વિચારી તારી ન્નત રૈ હો વાંસલડી ! 

જતાં તું તો કાઇઈકેરો કરકડો હો વાંસલડી ! 
તુંતે આજ મળી છે ઠડ્કરાત રે હો વાંસલડી | મીઠો. 
તે 

અ 

તે તો નાક ધસાન્યાં સૈ। નારનાં હો વાંસલડી ! 
તે' તો લગાડયું લાલશું લગન રે હો વાંસલડી ! 
ચોરતી સંગે શીખી તું ચોરવા હો વાંસલડી ! 
વ્હાલે માખણ ચોયુ" ને તે તો મન રે હો વાંસલડી! માડો. 
માન ન રાખ્યું માનનીતણું તે' હો વાંસલડી ! 
તે તો સૈને કર્યાં પાયનામ ૨ હો વાંસલડી ! 

. દૃયાના પ્રભુની દૂતી તું ખરી હો વાંસલડી ! 

સૈને તેડે તું ખેડી ઠામ ૨ર હો વાંસલડી ! મીંડા. 
જ 

૨૭ 

વાસલડીના વાક 

ઓ વાંસલડી | વેરણુ થઈ લાગી ર ત્રજતી નારતે; 
શૈ શેર કરે? ન્નતલડી તારી તું મન વિચારને. 
તું જગલકાષ્ઠતણુ કટકો, ર'ગરસિયે કીધો રગચટકે, 
અલી! તે પર આવડે શૈ લટકે? એ વાંસલડી ! 
તને કહાનવર તે કરમાં રાખે, તું અધરતણો। રસ નિત્ય ચાખે, 
તું તો અમને દુઃખડાં બહુ દાખે. ઓ વાંસલડી ! 
તું સાહનના સુખ પર મ્હાલે, તુજ વિના નાથતે નવ થાલે, 
તું તો શેોકય થઈ અમને સાલે. ઓ વાંસલડી ! 
તુંતે હરિએ હાથ ગ્રહી લીધી, તુંને સૌમાં શિરોર્માણુ કીધી, 
ક્ષણ સુખથી [નવ મૂકી વ્હીલી. ઓ વાંસલડી ! 



૨૪ 

હં તુજને આવી નવ જણુતી, નહિ તે। તુજ પર મ્હેર ન આણતી, 
તારાં ડાળ સાહીને મૂળ તાણુતી. ઓ વાંસલડી ! 
દ્યાપ્રીતમને પૂરણુ પ્યારી, તુંતે અળગી ન મૂકે મૂરારિ, 
તારા બ્ેદમુણુ દીસે ભારી! એ વાંસલડી! 

૨૮ 

વાસલડીનો ઉત્તર 
ઓ ત્રજ્નારી! શા માટે તું અમને આળ ચડાવે? 
પુણ્ય પૂર્વતણાં, તેથી પાતળિયો અમને લાડ લડાવે. 
મે' પૂરણ તપ સાષ્યાં વનમાં, મે' ટાઢતડકા વેઠયાં તનમાં, 
ત્યારે સોાહને મ્હેર આણી મનમાં. ઓ વ્રજનારી |! 
હું ચોમાસે ચાચર રહેતી, ધણી મેધઝડી શરીરે સહેતી, 
સુખદુઃખ કાંઈ દિલમાં નવ લ્હૅતી. એ ન્રજનારી ! 
મારે અગે વાઢ વઢાવિયા, વળી તે સ'ધાડે ચડાવિયા, 
તે ઉપર છેદ પડાવિયા. ઓ ત્રજનારી ! 
ત્યારે હુરિએ હાથ કરી લીધી, સૈકામાં શિરોમણિ કીધી, 
દેદુ અર્પી અધર અગે દીધી. ઓ ત્રજનારી ! 
માટે દૃયાડ્રિતમને છું પ્યારી, નિત્ય સુખથી વગાડૅ સૃરારિ, 
મારા ભેદગુણુ દીસે ભારી ! ઓ વ્રજનારી ! 

ઇં 

રહ 
વેણુ મા વાશે। મારે આંગણે ! 

વેણુ મા વાશે। મારૈ આંગણે, વારું છું જ્હાલમ ! વળીવળી હો જી રે ! 
વેણુ મા વાશે મારે આંગણે. 

મારી સાસુ કહે છે, “ જાએ વહુ | વેણુ વાગી,” 
અને દેરાણીજેઠાણી વાંકું શજ્ષણણે. હો જી રે! વેણુ. 
નિલ'#જ હેય તેને લાજ નવ લાગે, 
પણુ મુજને તો લેક ધેલામાં ગણે. હો જી ૨ર ! વેણુ. 



રપ 

ખીજવે છે સવ' મુતે “કાશન આવ્યો? કહી, 
મારો ભાર ગયો સગ તમતણે. હો જ રે! વેણુ. 
દાસદયાના પ્રીતમ | પ્રીત છે તમારે માર, 
એમ કરે ત્યારે તો તે કેમ ખણે? હો જ ૨! વેણુ. 

ઝી 

૩૦ 

સાને સમઝાવ્યા 
વળતાં વ્હાલમાં રે નચાવ્યાં લલયાવ્યાં લોચન | 
પરખી આંખડી રે હજુ હરિ મળવાનું છે મન. 
નયણે નેોતર્યા રે સાને સમઝાવ્યા સૌ પેર; 
રમીશું' રાતડી રે, આવન્ને, આવન્ને, અલખેલાજી ! ઘેર. 
કહેન્ને માતને રૈ, “ગાય એક ખોવાણી છે આજ; 
ન્નઉં છું શોધવા રે,” બાંધને પાણી પહેલાં પાજ. 
સાસરિયાથઝી રે મારો અવાસ છે એકાંત; 
સચરને સુખે રે, રખે કઈ ભય ધરતા ભગવ'ત ! 
વહેલા પધારન્ને રે, બેઠી ન્નેઈશ તમારો પથ; 
રખે કઈ અટકતા રે મારા કામણગારા કથ! 
રાખીશ દીવડે રે, માણીશું મનમાની મોજ; 
ન્તનશે જીવડો રે જીવણુ! જૂઠા પડશો તો. જ. 
સુખ ત્યારે થશે રે ન્યારે ઊર લપટાવી લપટાપશિ; 
જીવ્યું સકૂળ થશે રે જ્યારે હું અધરાષ્ૃત પી પાધશ, 
--એમ કહી કામની રે હરખી આવી પોતાને ધામ; 
પ્રીતમ દૃયાતણા રૈ ક મળિયા પૂરણુકામ 1 

૩૧ 
સંરેશે 

ઉદ્ધવ ! નદનેો છોરો તે નમેરેો થયો ન્ને; 
સુતે એકલી મૂકીને સથુરા ગયો ન્ને. ઉદ્ધવ ! 



રદ્ 

એને મૂજી જાતાં દયા નવ ઊપતી ન્ને; 
મુતે ભ્રાંતિ પડી છે એના રૂપની ન્ને. ઉદ્ધવ ! 
ક્રાઇએ કામણ કયુ” ક ક્ટકાર્યો ફરે જને; 
કમ દિલ એનું મુજ ઉપર ના &રે જે? ઉદ્ધવ ! 
ઉદ્ધવ ! સ'દેશે। કહીને વહેલા આવળને ભ્ને; 
સાથે દયાના પ્રીતમને તેડી લાવજ્ને ને. ઉદ્ધવ ! 

હ 

૩૧ 

એટલું કહેન્ને 
ઉદ્ધવજ | સાધવને ડહેજ્ને એટલું; 
શા માટે તમો પાડો છો વિજ્ેેગ જી? 
નિદ્રા રે દિવસ એકે નથી આવતી, 
ગોપીજનને પ્રગટ્યો છે કાંઈ રેગ જે. ઉદ્ધવજી ! 
જમુનાની તીરે રે ન્હાવા અમે ગયાં, 
ઓચિ'તા ત્યાં આવ્યા શ્યામશરીર ને, 
વસ્ર વેગળાં મૂકી અમો નહાતાં હતાં, 
ઠાનાંમાનાં ચોરી લીધાં ચીર નજ્ને. ઉદ્ધવજી ! 
વલવલવા લાગી રે સે ગેોપાંગના, 
કદમખ'ડીમાં સ'તાયા શ્રીનાથ નને. 
શામળિયો શેોષ્યો રે અમને જડયો નહોં, 
રુદન કરી ન્નેડાવ્યા એણે હાથ ને. ઉદ્ધવજી ! 
કહીએ, નાનપણાના દિવસ ભૂલી ગયા, 
તરછોડા છો શાને શ્રીજદુરાય ! ન્નેઃ 
અમા અખળા કી વળગી ર૨લ્યાં, 
ન્નેરે અમારું જેખબનિયાનું ન્નય નને. ઉદ્વજ ! 
મારા સમ દ નને તમો જપ્ને કણે, 

એક વાર તો . આવો ગોામુળગામ જે. 
કામાસિ લાગ્યો આવીને હેોલવોા 
વહેલા વળજે દ્રયાપ્રિતમના શ્યામ જે. ઉદ્વજ ! 

ન” 



ર૭ 

૩૩ 

ચાંદલિયાને 
ચાંદલિયા રે ! ચાલીશ મા અતિ ઉતાવળે, 
વ્હાણું વાયાની કરજે ધડી ખેચાર્ જ્ને, 
ધણે રે દહાડે ગિરધારી ધેર આવિયા, 
રથ ચલાવતાં કરજે ઝાઝી વાર જે. ચાદલિયા રે ! 
ઝાઝા રૈ દિવસની દાઝો ભાગરશે, 
ધણે દ્વિસે મને મળિયા જસોદાના કહાન જ્ને. 
આજે રે આનદ મારે આંતિે ધણો, 
ધણું કહી મે રાખ્યા દેઈ ને માન ને. ચાંદાલિયા રે ! 
થ્હયાદિકને સાષ્યા એ તો નવ મળે 
તે પ્રભુ મારે મદિર, લીલાલહેર ને ! 
એચિતા કયાંથી ર આજે આવિયા? 
પધાર્યા છે પ્રભુ મારે ઘેર જે. ચાદાલિયા રે ! 
ધણા રે દિવસથી વાયદા વ્હાય છે, 
ધરમાં મારે સાસુડીનું સાલ નને, 
દિયરજેદકેરી રે લન્/ક% આણુતી, 
પરણ્યો મારે વીખડાકેરું ઝાડ જે. ચાદલિયા રે ! 
નાની ર નણુદી રૅ મેણાં મારતી, 
જેઠાણી પણુ જુઠાં ચડાવે આળ નને. 
સાસુડી પણ નિત્યે મુજને શારતી. 
પરણ્યો આવે ઘરમાં દેતો ગાળ જે. ચાર્દાલયા રે! 
એવાં રે દુ:ખડાં રે મારે અતિ ધણાં, 
પણુ માન્યું મારે સોહન સાથે મન જે. 
આજને રે એકાંતે મુજને પ્રભુ મળ્યા, 
હરિને જેધ્તે શીતળ થયું મારું તન ને. ચાં્દાલેયા રે ! 
આજની રજની રે મારે આંગણે 
પહોંચાડી મારા મનકાકેરી હામ ને. 
માટે ચાંદલિયા ! રખે તું ચૂકતા, 
હેત કરીને ગાયે દયારામ ને. ચાદલિયા રે! 

જ 



ન 

૩૪ 

“ નેેઇને ચાલે 
“વાંકા રે વાંકા શું રે હોંડે છો ₹ આવકું શું રે ગુમાન જી? 
પરનારીની સ'ગે રમતાં નથી વળી કાંઈ સાન, જેઇને ચાલો જી.” 
“તું તારા મનમાં વિમળ છે, હું છું નાનું બાળ નને; 
ઉમ કરી મુને મોટો જ્નણે ? નૂઠાં શીદ ચડાવે આળ ?” નન્ેપ્તને. 
“નાના છે પણ્ ગુણુ મોટાના, નારી વિના “કાણુ ન્નણે જી ? 
અ'ગોાઅ'ગથી વિટ્વળ કાધાં, માર્યા લોચનનાં બાણુ.” જેધ્ને. 
“નારી તો પુરુષથી અળગી, અળગી વળગી ચાલે જી; 
દયારામના પ્રીતમ હસીને ખોલ્યા : “વે મળીશુ' કાલે.” નનેપ્તે. 

3 
૩૫ 

રાધાવશ પ્રભુ 
રાધે !તું પ્યારી જ, બીજું અવર ન _કાઈ, 
જેને જગ્ત મોહ્યુ' તે તો તુંને રલો મોહી. રાધે ! 
ગાકુલની ગોરી સો એની પૂ'ઠે ભમે છે, 
તે રે વ્હાલાને તારી ગાળા ગમે છે. રશ્ાધે ! 
વ્રજ્વામા સૌને એ નાક ધસાવે, 
તે રે વ્હાલે તારે ધેર વણુતેડયો આવે. રાધે ! 
હું પણુ નણ એનું મળવું ક્યાંથી? 
ક્ષણું એક અળગો ન થાય તારે ત્યાંથી. શાધે ! 
તે વશ કઝીધો રાધે ! દૃયાતો પ્રભુજી, 
હું નવ નણં તે તે કેઈ ગેર પૂજી? રાધે! 

જ 

૩૬ 

સાંઝે વાંસલડી વગાડને ! 
વાંસલડી વાજ્ને, સાંઝે આજ વાંસલડી વાનને. 
વાત મારી ભૂલી મા જન્ને, સાંઝે આજ વાંસલડી વાન્ને. 



જલ 

જે જયમ કરવું હોય જે રીતે તે તો ગીત વિષે ગાન્ને. સાંઝે. 
"રાઈ ને ના કહેશે, કદી કોઈ પૂછે તો સમ જુગતે ખાનને. સાંઝે. 
ન'દજસોદાજી તો છે ભોળાં, તેમને વિવેકે વ્હાજ્ને. સાંઝે. 
આપ તો સદા સુખી છે પણુ આજ સુખ મારું ચ્હાજે. સાંઝે. 
મારા દોષ ન વિચારશે વ્હાલમ ! દીનબધુ થાજ્ને સાંઝે. 
દયાના પ્મીતમ ! જણી દાસી પોતાની પ્રેમ પૂરણુ પાજ્ને, સાંઝે. 

નૈ 

૩૭ 

ફલી અલબેલી ! 
ફૂલી અલખેલી, આવ્યા વ્હાલે ફૂલી અલમખેલી ! 
ત્રેહે દુઃખ નાંખ્યું છે રેલી, આવ્યા વ્હાલે દૂલી અલખેલી ' 
શ્યામસુંદર વરનું મુખ નીરખી ગોાપિકા થઈ વેલી. આવ્યા. 
વિરહુઅગ્નિ હોલાના અંતરનો થઈ આન'દહેલી. આવ્યા. 
તેમ ફૂલી જેમ પામે રક મહારત્નમણિ થેલી. આવ્યા. 
મહાલદ્મીને દુલ'ભ વસ્તુ તે પ્રેમે થઈ સહેલી. આવ્યા. 
દૃયાના પ્રીતમજની સગે રમતાં વાધી વ્ઠાલતણી વેલી. આવ્યા. 

ઉં 

૩૮ 

માણીગર ! મારે મ્હાલે આવો 
માણીગર ! આવો, મારે મ્હાલે, માણીગર | આવે-- 
વ્હાલા ! શાને લોચન લલચાવે ? મારે મ્હાલે માણીગર ! આવે. 
ધણા દિવસની ગવાઉં છું જૂડી તે આજ લઇએ લ્હાવો. મારે. 
ના નવ કહેશે, કયાં કહો મળશે ફરી અવસર આવો ? મારે. 
મનમાની મોજે માણીશું, ફરી તો નહીં ફાવો. મારે. 
જ્યારેત્યારે પણુ હું છું તમારી, શીદને તરસાવો ? મારે. 
અધરસુધારસ સુખના સાગર્ આજ પીઓ ને પાએ. મારે. 
રાસિકરાય છે દૃયાના પ્રીતમ ! માટે મારે દાવો. મારે. 

ર %% 
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૩૦ 

“ સમો સમઝેો 
મો સમો તમો સમઝેો નહીં ને કરતા હીંડા આળ જી; 
।ક શું જણે જે ટેવ પડી છે? મૂકે માથે ગાળ. પેર ન ન્નણેો જી. 
।સુ અમારી સાંભળતાં મુતે શીદ કરો છે સાદ જી? 
પણુ બેને ખોલતાં દેખી મારો પરણ્યો કરે છે વખવાદ. પેર ન જાણે જી. 
।રા આંગણુલા સામુ આવીને કાલે શાને કીધી સાન જી? 
[રી નણુદી મમ'નાં વચન ખોલી, “ભાભી !ન્ન્નઓ તેડે છે કહાન !” પેર ન નનન 
1તુર જન તો દીઠો અતિ પણુ તમથી આડે આંક જી; 
વા સરખું આપણુ કરિયે ત્યારે દુરિજનનો શે। વાંક ? પેર ન જનણો। જી. 
ળ પોતાને ખૂણે ખાધએ, કરીએ દીઠો અદીઠો જ; 
મટ કરી બન્નરે ખેઠદાં શું લાગે છે અતિ મીકો? પેર ન જણે જી. 
દહાડાથી પ્રીત બંધાણી તે દહાડાની ચરણે વળગી જી; 
સદયાના પ્રભુ ! મનમાં સમઝો હું ક તમથી અળગી. પેર ન નનણેો। જી. 

૪૦ 

આવેોની મારે ધેર માણવા 
વોની મારે ધેર માણુવા હો જી રાજ ! આવો મારે ધેર માણુવા. 
4રસ પ્યાલો! તે પીવાને પાવા, ન્નેબતતૂરીને પલાણવા. હો જી રાજ ! 
તી રાતે પધારજે પ્રીતમ ! કેઈ નથી ખેડુ' જણુવા. હો જી ફ્ાજ ! 
રી શેરીના છે_ સ'તસાધુ, પરતી ન વાત ખેસે છાણુવા. હો જી શાજ |! 
1તે જાતાં કોઈ પૃછશે તો કહીશું, તેડયા'તા વલોણં તાણુવા. હો જ રાજ ! 
* તજે પણુ સમો સ'ભાળે રસિયા તે પરમાણુવા. હો જી રાજ | 
જની રૂપાળી છખે મિત્ત મારું ચેર્યું, હી નથી વખાણવા. હે જી રાજ! 

૪૧ 

કોની સંગે? 
લડી કોની સે ન્નગ્યા ? ધાયલ છે! જ, નેનબાણુ “કદનાં વાગ્યાં ? 
લડુ' તમ સાસુ કઇએ જ્યું ? મોહન છે, કેઈ મોહિનતીએ મન મોહુ' ? 



૩૧ 

“૫પ્રાણુપ્યારી કરી ચિત્ત પ્રોયું ? 
ભલા ભગવત ! વચનના સાચા, કહોની કાલે કેવી વધ્યા'તા વાચા ? 
તુરતના તુરત દેખાયા કાચા! 
જૂઠાશુ' ત'ત ન કરવે। ઝાક, ખોલ ખોલી શ્ઞકતા નથી કાંઈ સાન્ને, 
જૂઠા સમ ખાતાં લગાર ન લાને. 
હારનાં ચિદ્દ દે છે ઊર દેખા, અધર્ પર દીસે છે અ જનરેખા, 
મળીમળી નજય છે નેત્રની મેખા. 
જેરુ' રમ્યા રજની લાગી તે અમોલી, ભૂલે તેનું નામ જવાય છે ખોલી, 
તેના સમ તમને, કહો દિલ ખોલી. 
શ્રામત છો આવે લગારૅક પોરો, પળાડું પાયે, મટે શ્રમ પોઢે, 
આંગણુલે ઊભા આળસ શીદ મોડો ? 
રાખ્યું મુખ પ્રસન્ન હદેમાં દાધી, જશે ખસી વસ્તુ અમૂલિક લાધી, 
સમઝણી સ્યામા લીધું કામ સાધી. 
સામાસામી નેન નેહ્નાં મળિયાં, હૂટયું માન સુખસિધુમાં મળિયાં, 
દયાના પ્રીતમ ખેઉ પલ'ગે હળિયા 

ઝૂ 
તજ 

“હુવે હું નહીં બોલ 
હાવાં હું સખી | નહીં ખોલું રે ન'દકુવરની સગે; 

રાતલડી. 

રાતલડી. 

રાતલડી. 

રાતલડી. 

રાતલડી 

રાતલડીઃ* 

રાતલડી. 

રાતલડ્ીી. 

મુને “શશીવદની' કહી છે રે ત્યારની દાઝ લાગી છે અગે. ઢાવાં. 
ચ્રબિ' ખમાં લાંછન છે, વળી રાહ ગળે ખટ માસે રે; 
પક્ષે વધે ને પક્ષે ધટે, કળાપૂરણુ | નિત્ય તે તે નવ પ્રકાશે. હાવાં. 
તે કરતાં “ચ” દ્રવદની” કહીતે તો કર્યા હું ને ચ'દ્ર એક રાસે રે; 

નહીં તો શિવતે સમીપ રાખશે ને ભાલે ચ“ દેખાશે ર 
 ત્યારેમુજ મુખ પાખે શુ' અટક્યું છે? જોરો ચ'દ્ર આકાશે. ઢાવાં. 

પ્રસન્ન થઈ પાસે રહેશે, નહિ તો કહેવાય નહીં નિજ દાસે. હાવાં. . 
એવડો શ્રમ પણુ શીદ કરે ? જુઓ, ચ'દ્ર પોતાની પાસે ર; 
વામ ચરણુમાં ઈદુ અચળ છે, રદ રહે અન્યની આશે ? હાવાં. 
દયાના પ્રીતમને કહે સખી, જુઓ શશીમુખ સરખુ' સુખ પાસે રે; 
કાટિ પ્રકારે હું નહીં આવું એવા પુર્ષતી અડાસે. હાવાં, 

ઝી 



૩ર્ 

૪ડ 

બ'સીબટને ચોક 
બ્રન્દાવનમાં ૨ અબંસીબટને ચોક મનના માન્યા રાજ મુને મળ્યા દૂરથી દેખી રે, 

બળવા લાગી શેોકય. મન. 
સગ'કાઈ ન હોતું રે, આસપાસ નહીં કોઈ, ભરજ્ેબનમાં રે 

જીવણે મુજને ન્નેઈ. મન. 
મુજને પૂછ્યું ૨, “ એકલડી કેમ આજ?” હેં નવ ખોલી રે 

કરી ધુ'ધટ ધરી લાજ, મન. 
હઠીલે હસીને રે ઝાલ્યો મારો હાથ, “ના, ના,' કહેતાં રે 

બળીએ ભીડી બાથ. મન. 
૨ કયું અધરામૃતપાન, થઈ હું પરવશ રે, 

ગઈ મારી સુધ ને સાન. મન. 
રસિક રૂપાળા રે નટવર ન'દકૃમાર, મીડુ ખોલી રે 

ઘણુ દેખાડયો પ્યાર. મન. 
મ'દ હુસીને રે માર્યાં લેોચનખાણ, તે સમાતું રૈ 

સુખદુઃખ પ્રીછે પ્રાણુ. મન. 
નખશીખ વાપ્યો ર ભન્મથ, કપે કાય, મુખડે ના કહું રે 

મન તો મળવા ચ્હાય. મન. 
“હા,ના' કરતાં રે ભરી અલખેલે અક, અદર ઊઠાવી રૅ 

લાવ્યા ઝુ'જ નિઃશ ક. મન. 
કુવલયદલની રે સિદ્ધ હતી પર્યક, તે હું પામી રૅ 

જેમ રિક્ધિ પામે રક. મન. 
સુંદર વરની રે સગે રમી ત્યાં રંગ, બહુ સુખ પામી રે 

ન્ત્યિ અજિત અન ગ. મન. 
પ્રથમ સમાગમ રે પ્રાણજવનની સાથ, તન ધેર આવ્યું રે, 

મન રહ્યું મોહન સાથ. મન. 
તેહ દિવસથી રે કાળજ કકોર્યું કહાન, દયાપ્રીતમને રૈ 

મળવા નિશદિન પ્યાન. મન. 

ચુંબન કરીને 

મ 



૩ડે 

૪૪ 

રીસાચેો। શે રસિયે। ? 
સખી ! પૂછી જે, અલી | પૂછી નને, શે રસિયો રીસાવ્યો રે? 
મનથી રીસાણુ। છે ? ક શેકયે સમઝાવ્યો રે ? સખી ! 
સાન કરી તેડયાો મારી પાસે ના આવ્યો રે, 
સામુ થે ન ન્નેયું, ધાધ્ને મે હદયે લપટાવ્યો રે, સખી ! 
સણ મારી સજની! શે વાંક હશે મારે રે ? 
આટલા વનામાં કિયો ? કાઢ નિસ્તારો રે! સખી ! 
વાંકલડુ જેતામાં શુ' આંખ લડીને ખૂણો ખૂંચ્યો રે ? 
અધર પીતાં શુ હહદેને શ્રમ પહોંચ્યો રે? સખી ! 
ભુજ પાસે બીતાં ક'કણુકણુ ગાડિયાં રે? 
% શુ' એને કાળજડે કઠોર કુચ નાડિયાં ર? સખી ! 
કે શું કટિ કુશ અ'ક ભરતાં ન કાવી રે? 
ક શું મોરી મતમાની નાની નજરે હું ના આવી રે? સખી ! 
કાચના ફાનસમાં દીપક જેવો ચળકે રે, 
સુ'દરીનાં વેણમાં તેવો રતિરસ ચળકે રે! સખી । 
સણી એવું આવી ભેટ્યા *ૃસિકબિહારી રે, 
“વચને વેચાતો તે' લીધે મુને પ્રાણુપ્યારી રે !' સખી ! 
દયાનો પ્રીતમ પ્યારા પ્રેમરસભોગી રૈ, 
તેને વશ કયમ કરે જ્તાનતી મુનિ નનેગી રે? સખી ! 

જ 

૪૫ 

કેમ રીસાઈ? 

શ્યામા! તું તો શીદ રીસાવી રે? કાંઈ એક કારણુ મુજને કહેની. 
શીદ સેન મ્રહીને રહી છે રે? ઉત્તરનો પ્રતિઉત્તરે દેતી. શ્યામા 
રીસે નેત્ર થયાં છે રાતાં ને અધર ડસે છે દત રે; 
ભ્રુટી કમાનસમાન કરી છે કોધ ધરીને અનત'ત. શ્યામા! 

ડે 



૩૪ 

૧ કાંઈ વાંકુ' વેણુ કહ્યુ? કે કાંઈ કીધી સમોવડ તારી રે ? 
આવડે રોષ ધરી શીદ ખેડી? સત્ય કહેની સખી | મારી. શ્યામા ! 
શુ બ્હાલે તુજથી વ્હાલ ઊતાયુ”? કે પ્રીત અવરશુ' જીધી રે ? 
૧ કાંઈ તારું વચન ઊથાપ્યું જે આવડી હઠ તે' લીધી? શ્યામા ! 
પાણુ જેડી પરણામ કરીને કહાવ્યું છે તારે કથે રે. 
ને તમો દુઃખે અમારે દાઝો તો પગ ધરન્ને આ પશથે. શ્યામા ! 
નયણે તીર ભરે છે નટવર, મુખે જપે ર્્ાધાજનપ રે; 
ટયાના પ્રીતમતે મળતી માનતી | શમશે સૈ પરિતાપ. શ્યામા !" 

” 
૪૬ 

દાણુલીલા 
મારગ મકેોની કહું છું કહાના ! કયારતી જે, 
મતે રે૪ી રાખી છે કાણુ વારની જે? મારગ. 
મારે માથે મટકી મહીતણી તપે જે, 
વેળા વીત્યા પછી ગોરસ મારું નહીં ખપે જે. મારગ. 
મને એકલી ન્નણીને ધેરી છે અહીં નને, 
તારા મતતણા વિચાર હું જાણું સહી જને. મારગ. 

જ 

આડુ અવળુ હેરો છે તે હું જાણું સહુ ને, 
મે' તો તમસરીખા ઠંગણા દીઠા છે ધણું જે. મારગ, 
ચાળા મનના મૂકી હુંથી રહેજ્ને પાંસરા જ્ને, 
મારે પાલવડે ન વળગે પ્રીતમ ! રહે પરા જે. મારગ. 
આધા રહો, અડશે। મા, ગિરધારી ! ધેલા મા થશે। ન્ને, 
જે કાંઈ ભાળા છો તે અથ'* નહીં સરે કશે! જે. મારગ. 
મે' તો સાંભળ્યું હતું જે ડાલા છે ઘણું ન્ને, 
તેવું ડહાપણુ મે' તો દીઠું આજ તમતણું ને. મારગ. 
માણુસ હોય તે તો માને જે કરીએ મને ન્ને, 
નિલ'જજ હોય તે તો ના કહેતાં આવે કને જે. મારગ. 
નિલ'જજ ટેવ તે તો તમમાં દીસે શ્યામળા ! નને, 
ધણી આવડે છે અબળા ધૃત્યાની કળા ન્ને, મારગ. 
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.આળ પરનારીશું કરશે તે ક્યમ ૭ાજશે ને ? 
મારો મા કાંકરી મટૂકી મારી ભાગરે જે. 
ડરાવી ડરશે તમારી તે કા ખીજ હશે જે, 
ચાળા હુંથી કીધે ન્નેવાસરીખુ' થશે ન્ને. 
લાડકવાયા હરશે તો તમારા ન'દતે ને, 
અહીં ક સાંખશે નહીં તમારા ફેદને નને. 

'દાણુ મહીનું મહીમડળમાં હોયે નહીં નને, 
એ તો રીત અમે આજ નવાપની લહી નને. 
પ્રીતડ્[ીતી રીતે કહે તો પાઉં મહી નને, 
દાણનો કરીને દોકડો આપું નહીં જે. 
છુજી પ્રીતડીતી રીત નથી આવડી ને, 
રહો ગોાવાળામાં ચારી જણે ગાવડી જે. 

પ્રીતરીત એ તો (નગમ ચારમાં નથી નને, 
વ્હાલા લાગે છે તે માટ કાંપકે કહં કથી નને. 
સ્તેહશાઅમાં એક ત્રજતી સ્ત્રી સુન્નણુ છે નને, 
મોટા પડિતપુરાણી તે અજણુ છે ને. 
આતુર થઈ ને મારી પાસે ઊભા રહો હુરિ | નને, 
પાથી પ્રેમતી તે પલ્વી શીખવું ખરી ને. 
ગ્રીત કરવી ત્યારે રીસ તો ન રાખવી નને, 
વેળાએ નનેઇએ તે વિધિએ વાણી ભાખવી નને. 
વદી વાણીનો નિભાવ કરી જે શકે નને, 
વિકટ દુધ'ટ પ્રેમપંથ વિષે તે ટકે નને. 
સદા સવર્'દા સતેજ રહેવું શ્યામળા | નને, 
સુરતસ્રામ જીતવાની આરત એ કળા ને. 
પ્રગટ પ્રીતડી નત કરીએ આ સસારમાં જે, 
વાત કરવી તે તો આંખના અણસારમાં નને. 
નેહ નેણુના કટાક્ષમાં જણાવીએ નને, 
દુરિજન દેખતાં વ્હાલાને ન બોલાવીએ નને, 

મારગ. 

મારગ. 

મારગ. 

મારગ. 

મારગ. 

મારગ. 

મારગ. 

મારગ. 

મારગ. 

મારગ. 

મારગ. 

મારગ 

મારગ 
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ઓખા માણુસ સાથે સ દેશો ન કહાવીએ બન્ને, 
વાંકુ' ખોલે તેથી વઢતાં નવ કફાવીએ નને. 
સાસુ જ્નેતાં સ્નેહ પરખી લીને નેણુમાં બન્ને, 
વાત અ'તરની તે સમઝી લીજે વેણુમાં ન્ને. 
પ્રથમ પહેલે! તો સ્વભાવ તેનો પરખીએ નને, 
તે પ્રમાણું વચનરૂપી જળ વરખીએ 
જેસું કામ તેની મરજી માફક ચાલીએ નને 

[7ર 
જક 

એ રીતે તો પક્ષી ગગનતણાં ઝાલીએ નને. 
“હાજ, હા જી 'સરપખી મોહની એકા નહીં ન્ને, 
અમૃતશક'રારસ રસના સપષ્ય છે સહી નને 
પ્રીતડીનું કામ રીઝવ્યે થકી થરશે નને, 
ખીજ્વાથી તા સમૂળગુ ભાગી જશે નને. 
પાજી પ્રીત બાઝયા વિનાન રીસાવીએ જે, 
દાષ દેખીએ પણુ મુખે નહોં લાવાએ નને. 
જેમતેમ કહ્યુ કોનું હદે ન આણીએ ન્ને, 
દૃખ્ટે દીડ' તે પણુ વિચારી મમાણીએ નને. 
જે કાઈ ખોલે તેનું હાદ સમઝી લીજએ ન્ને, 
વિવેક વિચારી ધટે તે ઉત્તર દીજઞએ નને. 
એથજા વચને તે કર્દાપે નવ ખોલીએ નને, 
છિદ્ર કો સમાનું તે સમે ના ખોલીએ નને. 
વિના વિચારે એક ડગલું તો ના દીજએ નને, 
સમે! પડયે કાચું હદે નવ કીજીએ નને. 
વિના વિચારે નને સુહૃદ સંગે વઢે નને, 
નિશ્ચે તેને પાછળથી પસ્તાવું પડે નને. 
સ્નેહીઅ'ગે ઝાઝું ખે'ચી નવ ઝાલીઓએ નને, 
સમા હોય તે વિધિએ માફક ચાલીએ ન્ને. 
કુટિલ આગળ આપ આતુરતા ન દાખીએ ન્ને, 
સામું હોય તેવી રીતે રીત રાખાએ નને. 
માટે મીઠું બોલે તેથી નવ ક નને, 
સાચા સ્નેઢ વિના મનર ના દીજએ નને. 

મારગ. 

મારગ.. 
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લોભે લલચાઈએ નહીં નાઠાખારી રાખીએ નને, 
પાકા પ્રેમીને તો પ્રાણ માગ્યો આપીએ નને. 
કપટી હોય તેથી સાચુ નવ ભાખીએ નને, 
જ્ઠા સંગે કરાં વચન આલાપીએ નને 
જૂઠાસાચાની પરીક્ષા પ્રથમ કીજીએ ન્ને, 
સાચુ નીવક્યા પછી દગે નહોં દીજુએ નને 
સ્નેહી સંગે ઝાઝી મોટાઈ નવરાખીએ નને, 
છોડું હોય તા પણુ સમોવડતા દાખીએ નને. 
સમા પ્રમાણે વિવેકમાં ન ચૂકીએ નને, 
રેક પોતાની તે અ'“તરથી ન મઝીગએ નને. 
સાત ગળાણે ગળ્યા પછી ખોલ ખોલીએ ન્ને, 
ખોલ ખોલ્યા પછી દુ:ખ થયે ન ડેલીએ ન્ને. 
વખત વીત્યા પછી વેચાતી મળે નહીં નને, 
પય ન થાય કદાપિ જે થઈ ગચું મહી નને. 
પીત કોઈથઝી કદાપિ નવ ન્નેરીએ ન્ને, 
બની ભવિષ્યથી તે પ્રાણુ ગયે ન તાોરીએ નને. 
'રસ પ્રેમનો તે શીષ સાટે માણવો ન્ને, 
ગરજ રાખે તેનો દોષ નવ આણવોૉ નને. 
સાવધાન પ્રીત પાળક્ને કહે કથી નને, 
મનમાોતી ને કાચ સ'ધાતાં નથી નને 
પારાસરખો પ્રેમ જુગતે ઝાલવો નને, 

'વી"ખરતાં ન લાગે વાર ચેતી ચાલવો નને. 
પ્રીતરીત છે એ લાગે તો લેખ નહીં નને, 
તૂટે પળમાં પછી સાંષયું દીસે નહીં કહીં નને. 
કાળી કસ્તુરી પણુ ગણુ ગ્રહોએ સદા ન્ને, 
રાતાં ખછ્વેવરણાંથી ન મોહીંએ કદ્દા નને. 
સત્ય, સ્નેહ, સેવા, દઢતા ને સતોષ છે નને, 
---વશીકરણુવિદ્ઞાતણા એ કેશ છે ન્ન. 
ખોલતામાં મૂલ્ય મનુષ્યતજી ૪ીજગઞ નને, 
મુખે કહીએ નહીં ચિત્તમાં ચેતી લીજીએ બળ્ને. 
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ખુહદ્દિ પ્રમાણે વચન સૈ! પડે બકી નને, 
દુઃખ માનીએ ન, ખીજુ લાવે કયાં થકી ને ? મારગ. 
પ્રીતી ન પાકે આતિ ઉતાવળપણે શે, 
ધીરજ રાખીએ તો કારણુ સૌ આવી ખણે ને. મારગ. 
વિવેક્વ તને તો. દૂધદૉણી--ખે રહે ને, 
ગાળ ચોરી ખાઈએ પોતાનો, પર શું લહે નને? મારગ. 
સમો સમઝી ચપળ થપને ચોદિશા કરે નને, 
દુરિજન લોક ઠગારા તેને શુ' કરે નને? મારગ. 
ચતુર આગળ દુષ્ટ ચુગલનું ચાલે નહોં જે, 
પવન સહુને ડોલાવે, ગિરિ હાલે નહીં નને. મારગ. 
ડાહ્યા હોય તેનું એટલું ડાલ્માપણું ન્ને, 
લક્ષણુવત લહે થોડામાં કહ્યું ધણું નને. માર્ગ. 
મારા સમ, જને સુજ વચનથી રીસાવતા ન્ને, 
હ્મણું એક નહીં ચાલે, ઘણું છે ભાવતા “તે. મારગ. 
દધીના દાણુમાં વેચાણુ હું છું તમતણી નને, 
હું તો જનણ છું જગજવન ! માથાના મણિ નને. મારગ. 
અખળા આતુર વચન મુખેથી નવ કાઢીએ ન્ને, 
હેડુ દેખાડાતું હોય તો દેખાડીએ નને. મારગ. 
આસ ગા વિના કા આવડું ખોલે નહીં નને, 
આસ' ગા તો પ્રીત વિના ન હોયે કહીં શ્ને. મારગ. 
મીત બાંધી અતિશે જ લુખ્ધ થઈ રહો ન્ને, 
દયાપ્રીતમજશું દાણુચાતુરી કહી નને, મારગ. 

જ 

૪૭ 
કૃષ્ણના ઉત્તર 

સાંભળ વચન મારું કૃષ્ણુ કહે, “ કામની ! જે, 
તે' પણુ ભ્રમિત ક્યુ” મન મારું ભામની! નને. સાંભળ. 
શેષશ કરનજેવાને વશ નવ થયો નને, 

હા. 

તે હું તારા પ્રેમથકી મો'વાઈ ગયો ન્ને. સાંભળ. 
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બધી વિશ્વને નમાવે છે તું માહરી નને, 
મને પીડે પ્રીતફ્ેપી માયા તાણરી ન્ને. સાંભળા. 
તારા સ્નેહ આગળ તું મારો દેખે નહીં નને, 
જેમ શરા સામા શરાને લેખે નહીં ન્ને. સાંભળ. 
મને રાતદિવસ તું પણુ વીસરતી નથી ન્ને, 
હેત હેયાનું કહેની, કહેવાય કેમ કથી નને? સાંભળ. 
સેજ નિદ્રા ન આવે, ભોજન નથી ભાવતું નને, 
દુઃખ કાણુ આગે પ્રેમતું કરું ૭તું જે. સાંભળ. 
માતા જસેોદા કહે, “તું જમતો નથી ન્ને, 
બાપ! શુ' છે દુ:ખ તને? મને કહે કથી ન્ને.' સાંભળ . 
--એમ સણીને હું નીચુ' ન્નેપઇને રહું જને, 
મુજ માત આગે હૅતઢાદ' કેમ કહું જે? સાંભળ. 
મને પૂણુ' પ્યારી લાગે છે તું પ્રેમદા જને, 
જરા જુદાઈ ન ન્નણુ, તારો છું સદા જ્ને. સાંભળ. 
“હું' ને “તું તે એકરૂપ નિશ્ચે ન્નણુન જ્ને, 
દેહ ખે ને એક પ્રાણુ છે પ્રમાણને જને.” સાંભળ. 
--એવાં વચન સણી વ્હાલનાં ગોપી હસી ન્ને, 
હૃયાના પ્રીતમની પ્રીત સાચી મન વસી ન્ને. સાંભળ. 

ણુ 

૪૮ 

ગાષપીનેો ઉત્તર 
“સણા શામળા! હું તમ માટે ઘેલી થઈ નને, 
માણુસકેરી ઓળમાંથી ટળી ગઈ નને. સણેા. 
મનવિચારમાં કફ્ટકારી થઈને ફરું નને, 
ખોલુ'ચાલુ' તેમાં કાંઈ ન મળે પાધરું જ. સૂરો. 
સાસરેથી પિયર, પિયરથી ન્નઉં સાસરે ન્ને, 
ચેટક વળગ્યું હોય ત્યમ ચિત્ત કયાંહીં નવ £રે ને. સૂણોા. 
ગવી થઈ છ૪ું પણુ તમારા લેખામાં નથી નજ્ને, 
એક ઓળખે ન, એક તો મરે સથી જને. સણી. 
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આવા નમેરા થતાં શુ નથી લાજ્તા નને ? 
ચડયું બહુ ગુમાન | આગળ આવા ન હતા નને. સૂણુ।. 
ન'દજ્સોદાને પખે તો નથી ગયા નને, 
કાણુ ન્નણે, એવા કોાણસરખા થયા નને ? સૂણેા. 
આગળ કહેતા'તા જે “ તું તો મારે મ્રાણુ છે નને,” 
કહાન ! વિચારોને ખોલનાર કોણુ છે નને ? સણોા. 
હું તો ન્નાણ છું [ગિરધારી ! ગરજી છે! ધણા ન્ને, 
સ્વાથ' સાધતાં તો રાખતા નથી મણા નને. સણે. 
પારકી શી પીચા અથ' આપણો સર્ચ જે? 
વીતી વેદના તે વૈદતે પરે કર્યોય નને. સૂણે. 
વિધાતામાં પણુ વિવેક કશે। નહીં ઠર્યા નને, 
આપી રૂપગષુભ'ડાર આવો ઠગ કરવા નને ! સૂણો. 
પરમેશ્વરથકી કાંધ્કે ખીને ચાલીએ નને, 
મોટા થઇતે આવડી તે ક્યમ ઝાલીએ ન્ને ? સણે!. 
હું રીસાવું છું, પણુ મન નથી રીસાવતું નને, 
માટે તમ સાથે વઢતાં તે નથી ફાવતું નને. સૂણો. 
હોય મારવી તો મુને મારો હાથથી ન્ને, 
ત્રેહબામેએ બાળા તે ધટતું નથી નને.” સૂણે. 
--રસિક વચન સણી મદનમોહનજી હસ્યા નને, 
અબળા આતુર દેખી હદે ભીડવા ધસ્યા નને. સૂણો. 
આવ્યું સુખ, પહેલુ દુ:ખ તે ટળી ગયું નને, 
એવાં વચન સણી ગેોપીમન મળી ગયું નને. સૂરે. 
ઇઈચ્છા--એથી અધીક સુખખ મળ્યું, પાચે નમી નને, 
દયાના સ્વામી પરસન થયા ! હવે શી કમી ને ? સણે. 

ઝન 

હલ 

ર્ષાળી રાધે ! 
જાધે | રૂપાળી રસીલી તારી આંખડી નને; 
ન્નેડી કૃષ્યુસમાન છબખી કાંકડી નને ! રાધે | રૂપાળો. 
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ઉપમાએ અધિક નહિ તુંથી મૃગલોચની નને, 
વિના અજન સમનર જન બભવમસોચની નને. શાધે ! રૂપાળી. 
તારું ચ'દ્રવદન કહેતાં લાજ તારુણી | નને, 
એક તો કલ'કી વિષબિ'દુ વારુણી ન્ને. રાધે ! રૂપાળી. 
વેણુ વાસુકી, જાંડેત્રરત્નરાખડી નને; 
તને ન્નેતાં બીજ જેવાની થાય આખડી નને. રાધે ! રૂપાળી. 
જાતિ રૃપતણા ગવ' મૂઝીને ખસી નને; 
રસિકરાયના હદેમાં તું સદા વસી ન્ને. રાધે ! રૂપાળી. 
સદનમોહનનું મન હર તું મનમોહની! નને; 
નથી વિર'ચિએ રચી તુજ ૭ખી સોહની નને. રાધે ! રૂપાળી. 
સકળ ભૂપમાં ન્નેતાં તું લાષ્યો શ્રીહરિ નને; 
ઉસા, રમા ને સાવિત્રી શ્રીપર'દરી નને. રાધે ! રૂપાળી. 
તારી ઉપમાસરખુ' ખજુ કરાઈ નથી ન્ને; 
થાક્યા ઉત્તમ ડવિ વે વેદ સ્મૃતિને મથી નને. રાધે ! રૂપાળી. 
રસિકરૂપ જુગલ ! વસે હદેમાં ઠરી નને; 
દ્રાસદયાને સુખદાતા એક જિ હારે ! નને. રાધે ! રૂપાળી. 

પ૦ 

ઓરા આવને 
“ એરો આવને સલૃણા હુરિ | સ્યામળા નને, 
શીખ્યો આવડી કયાં સ્નેહશાસ્રની કળા નેને ? ઓરે. 
મ'ત્ર મોહનીના રાખ્યા છાના નેણુમાં ન્ને, 
વશીકરણવિધા વસાવી છે વેણુમાં જને. ઓરે. 
ભૂરી નાંખવાની વિધિ ભ્રકટીમાં ભરી ન્ને, 
તારી કટાક્ષકટારી પડે છે સાસરી નને 1 ઓરે. 
સદ હસવું તારું કામણુટ્મણુનું ભયુ ન્ને, 
ચેટકવાળી તારી ચાલે મારું મન હયુ” નને. ઓરે. 
જુલમી ન્નદુવાછી રૂષ રસિક તાહડું નને, 
નિરખે શીતળ થાય અગોઅ'ગ માદર નને. ઓરો. 
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મારો મ્રાણુ તુંમાં પ્રોવાયો નિશદિન રહે નને, 
મારા કાળજડાનું દદ* તું કાંઈ નવ લહે જે. ઓરે. 
મારા સમ ન્ને તુને દેખું ત્યારે જવતી નને, 
તારે વિન્નેગે ભાન ના મુને રહે રતિ નને. ઓરે. 
એથી અધીક તુંને હવે તે હું શુ કહું નને ? 
મારું ચાલે તો હું મ'દિરમાં રાખી રહું જને. ઓરે. 
અબળા આતુર ખોલે રાખી રસરીતને ન્ને, 
ચતુર હોય તે તો! પળમાં પરખે પ્રીતને નને. ઓરે. 
પીત વાધે ત્યારે પલટે લોક પાઘડી ન્ને, 
તું કહે તો પ્રાણુ પલટીએએ ખે આપણુ આ ધડી નને. ઓરે. 
આપણુ સમાણાં તે સ'દેહ ના'વે “કાઇને નને, 
ચાલતા લગી તે! ડગલુ* ભરીએ ન્નેપને નને. ઓરે. 

તું થા મારા પ્રીતમ, હું થઈ તાહરી નને, 
બ્હાલા ! વાત ગએ થવા ન દેશો જ્નહરી નને. ઓરે. 

અભિલાખ એવે ઊપને છે મુજને નને, 
નવલ :્નેબન આ લે અરપ્યું મે" તો તુજને નને.” ઓરે. 
--રસિક વચન સણી પ્રગટયેો પ્રેમ નાથમાં નને, 
નેત્ર નચવી હસી તાળી દીધી હાથમાં નને. ઓરે. 

“હું પણુ તું માટે તલખુ છુ' સદા સુ'દરી ! કને, 
તું તા પ્રાણુપ્યારી, ચિતા મારી તે' હરી નને.” ઓરે. 
પરસ્પર બ'નો આતુર મળ્યાં હર"ખ્યાં ધણાં જ્ને, 
જુગલરપનાં લે દ્દરાસદયો ભામણાં જે. આરે. 

ન 

પજ 

સાચું માનજે 
સાસુ માનજે રૂપાળીશી શાધિકા! ન્ને, 
સકળ સદ્ચુણુનું ધામ ! રહિત બાધિકા નને. સાચુ. 
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તારા કલ્યા પછી કહું છું મનની વાતડી નને, 
મારે ઠરવાને મ ઠામ તારી ન્નતડી નને. 
મારી રસના ર્ાધારટણુ મૂકતી નથી ન્ને, 
તારે રૂપે મારું મનડું લીધુ' છે મથી ન્ને. 
તારું સવ* મોડું લાગે મને માનની! નને, 
જગજવનતું જીવન સુતા અખુભાનની નને. 
પીત વરણુ તારે માટે પીતાંબર ધરું નને, 
શ્યામ તે માટે તુજ અ*જનનું ચિ'તન કરું જને. 
કમળ ધારું તારું મુખ્મડું' થવા ધ્યાનને જ્ને, 
રાખુ' વાંસળી તારા કરવા ગુણુગાનને જ્ને. 
નેત્ર સમઝે તુંને નિરખવાના સુખને બ્ને, 
પણુ સ્ુખ્મ નેનને ન, નેન નથી મુખને જને. 
મકરકુ*“ડળ ચપળ કાંપએક તારાં નેત્રશાં જને, 
શ'“ખચક્રગદાક જ કી કર્ જસાં નને. 
“દવી વ્હાલી છે તું !' કહેતાં આવડતું નથી નને, 
વાણી કાળજડાને હોય તા તે કહે કથી ન્ને. 
સવ* વસ્તુ ધન્ય પ્રાણાપ્રિયા | માહરી નને, 
એ જ પચ્છા મુને હેલ કરું તાહરી ન્ને. 
એવો દુલ'ભ ષ૪ું મળતો નથી 'કાપ્ને નને, 
તે હું છું તારે આધીન જીવું ન્નેદ/ને નને. 
સદતસમનેોહર હ, સુજ ચિત્ત તું ચોર છે નને, 
લોચન તારા વદનચદ્રનાં ચકોર છે ન્ને. 
“તુંતેહું'ને“હું તે તું, '-એમાં સ'દેહ નહીં નને, 
અસિન્ત્વાળા ખે જેમ એક વસ્તુતા સહી ન્ને. 
તારોમારો બે મળીને એક પ્રાણ છે ન્ને, 
જૂઠું કહેતો નથી વેદમાં પ્રમાણુ છે ન્ને. 
ભૃષણુ જગતનું હું, મારે। તું શણુગાર છે નને, 
આપણુ ખેનેો દાસદયાને આધાર છે નને. 

રે 

સાચુ .. 

સાચુ. 

સાચુ . 

સાચુ. 

સાચુ. 

સાચુ. 

સાસુ. 

સાચુ. 

સાચુ. 

સાચુ. 

સાસુ. 

સાચુ . 

સાચુ. 
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પ૨ 

હઠીલીની હડ 
લલિતા કહે, “ સૂણા સ્વામી રે ! હડીલી હઠ ના તને, હું હારી ! 
કહ્યું એ તો કોપ્નિં ન માને રે, આપ મનાવો પોતાની પ્યારી. લલિતા. 
સામદ્દામવિધિભેદ વ્હાલા ! મે* વિવિધ પ્રકારના »ીધા ર; 
એકે વિધિ મારી નવ ચાલી ત્યારે પગ પાછા સે' દીધા. લલિતા. 
હૈ પાય પડી તૃણુ દત ધરીને, “ હુરિ હાર્યા,” કહ્યુ મે' ન્યારે ૨, 
વાંકું વદન કરી વામાએ વચન કહ્યુ' એક ક લલિતા. 
“યય “દ્રમુખી મુને શીદ કહી? કમ ચ'દ્રસમોવડ ન્નણી રે 
ન્ને ”નણી તો શીદ ઝૂરો છો ? ચ-દ્રથી લે સુખ માણી. ું ! લલિતા. 
“કહેતામાં કારણુ મે ન્નખ્યું, માનનો મમ જ એહ ર; 
ચતુરશિરામણિ ! એની ઉપર કરીએ ઘરે કઈ નેણ. લલિતા. 
કહ્યુ" કોઈનું એ નહીં માને ઢાવાં કોટિ પ્રકારે ૨; 
દયાના ત્રીતમ ! મને એમ સૂઝે છે-થાગે કારજ આપ પધાર્યે.” લલિતા. 

ના 

પડ 

પ્યારીને મનાવા 
મપ્યારીને મનાવાને કારણુ રે શોહતે મનમાં મત્ય વિચારી. 
પ્રભુજી પોતે પધાર્યા રે સુદર રપ સુ'દરીનું ધારી. ષ્યારીને. 
નવસપ્ત વરસનાં નાતમજેબન સ્વરૃપતણોા ભડાર ર; 
અ'ગઅ'ગ પ્રાત અમિત માધુરી, શું વર્ણું' શણુગાર ? ષ્યારીને. 
પીળી પટોળી પહેરી પ્રેમદા, માંલ ક'“ચુઝી કાળી ર; 
મુનિજનને મન મોહ ઉપન્નવે એવી આંજ આંખ અણિયાળી. પ્યારીને. 
નખશિખ શોભા કયાંલગી વણું' ? આભરણુનોા અહીં અ'ત રે; 
અનુપમની ઉપમા શી આપુ? પાર ન પામે અનત. ષ્યારીને. 
એવે અદ્ભુત વેરો રામા રાધા સમીપે આવ્યાં ર; 
'ચક્તિ થઈ અખુભાનનદિની ભાવ સહિત ખોલાવ્યાં. પ્યારીને. 



૪પ 

“કયાંરહો છે ? સખી ! કયાં ન્નવું છે ? શું છે તમારુંનામ રે? 
ભૂલ્યાંસરીખાં શ્વં શોધો છો? કહો, કોનું છે કામ ?” ષ્યારીને.. 
* ફ્યામળી સખી !છે નામ અમારું, વાસિચે અમે ન'દગામ રે 
નજ્નેવાને અથે* ન્નશ્વું અમો નટવર સુ'દરસ્યામ.” ય્યારીને. 
કામની કહે, “ કાઈ કપટે હું ખાળુ' નહીં તો એ નિશ્ચે ન્નશે ર૨; 
સુજ કરતાં રૂપે છે રૂડી, દેખતાં લાલ લોભાશે.' પ્યારીને. 
શ્યામા કહે, “સખી ! એ કારજ તમો ભૂલે કદાપિન કરશે ૨; 
મળતાં સોહન ભૂરઝી નાંખરે તે પૂડેપૂ'ટૅ ફરશો રે. પ્યારીને. 
આપણુ સાચો સ્નેહ જીજિયે, લીજિયે પરસ્પર કોલ રે 
તમા કહો તે અમો કરું, તમો પાળા અમારા ખોલ.” પ્યારીને. 
ફરી ખોલ્યાના સમ ખાધા ને વચન પરસ્પર લીધુ રે 
પોતપષાતાનાં મનમાં ફૂલે ને “ચતુરપણું મે* કીધું !' પ્યારીને. 
ક્ાધા કહે, “સખી ! માગુ--તમેો ફ્યામ સમીપે ન ન્નશેો। ર; 
સખી કહે, “ હું પણુ એ માચ'-- તમો તે ઉપર મા રીસાશો.' ષ્યારીને. 
ફૂરી ખાલ્યાના સમ ખાધા ને પાળ્યાં વચન થઈ રાજ રે 
વળતી વહાલે નિજ રૂપ પ્રકાસ્યું ! “નેતાં જ્વતી લાજી ! ષ્યારીને. 
પભુએ પ્રેસદા મસન્ન કરીને પ્રેમે આલિ ગન દીધું ર; 
વિષ્રોગતાપ ટાળ્યા, અધરામષ્ટઠત બત્તે પરસ્પર પીધું. પ્યારીને. 
છટયું માન, એકર્સ થઈ પોઢયાં, આનદ ઊર ન સમાય રે ! 
એ દ૬'પતીનીા દાસી થાવાને દયાસદયો ગુણ ગાય. ષ્યારીને. 

ક 

પ૪ 

વાકુ' મા ન્નેરે। ! 
વાંકુ' મા જેશે વરણાાગિયા ! જનેતાં કાળજડામાં કાંધઈકાંઈ થાય છે ! 

હોજર! વાંષું. 
અણ્યાળી આંખે વ્હાલમ ! પ્રાણુ મારા પ્રોયા છે; 
મોહન મુખડું જનેઈ મન મારું મોહાય છે, હો જ રે ! વાંકુ. 
મ'દમીઠી હસણી તે તો મોહનીનો ફદ છે; 
તેમાં પડયા પછી કેણું નીકળાય છે? હો ૬% ૨ર! વાંકુ. 



જદ 

નખશિખ રૂપ રાસક, સધુર, મનેહર; 
જ્યા નનેઉં ત્યાં આંખ દરી ન્નય છે! હો જી રે! વાંકુ. 
-નાસિકાનું મોતી ઝૂમી રહ્યું છે અધર પર; 
તેમ મન મારું હાં ૨ ઝોલા ખાય છે! હો જ રે! વાંકુ. 
અખળાજ્ન મોહાય તેમાં કોતક કહેવાય નહીં; 
મોટા કામજેવા ફૂટડા વ્હુવાય છે! હો જી રે! વાંકુ. 
આતુરતા આગે અ'તર દોષ ૬૬5 છે; 
તે પર આધીન થઝી સહેવાય છે, હો જ ૨! વાંકુ. 
નટવર નાગર રસિક મુગટમણિ; 
જગમાષન રૂપ શાસ્્ર ગાય છે, હો જ ર! વાંકુ. 
"હ્રયાના પ્રોતમની મીડી મોરલી સણી જેણે 
તે તો વણમૂલે સવ* વેચાય છે! હો જી રૅ! વાંકું. 

ઝૂ 
પપ 

વશકમણી વાસળી 
વશકરણ્ી છે તારી વાંસળી, ન્નેતાં વશ કરી છે ત્રજ્નારને, 

હે! જી રે ! વશકરણી. 
સ્વર સૂણીને હું તો શદ્ધબુદ્ધ વીસરી, 
દરદમાં ગરદ ગઈ છે મળી, હો જી રે ! વરાકરણી. 
સુધાથઝી રે સ્વાદ એમાં છે ધણો, 
મુને સાકર કરતાં લાગે છે ધણી ગળી, હો જ રે | વશકરણી. 
ચટકો લાગ્યો રે ઝેરી ડ'ખથી ના ઊતરે, જી 
કેરી ઝાઝી છે તે કરતાં વળી, હો જી રે ! વશકરણી. 
બરકેરાં કામકાજ કાંઈ નવ સઝે, 
હવે લોક કહે, એ તા ચિત્તથકી ચળી, હો જ રે! વશકરણી. 
દૃપ્સદયાનેો પ્રીતમ પ્રેમનો પયોધિ મળ્યો, 
પ્રીતલડી પૂવ'તતણી એ ફળી, હો જ રે ! વશકરણી. 

જ 



૪૫ 

પદ 

નદકુ'વરનું સવ સ્વ 
ન'દમુ'વરજનું પ્રાણુજીવનધન ફ્ાધા ર'ગીલી મૃગયાનેણી રે લોલ ! 
અખિલાન'દદાયક અલખેલે છેલો, તું તો તેને સુખદેણી રે લોલ ! ન'દકુવરજનું. 
કીરતીમુમારી ! બુખુભાનદુલારી, પ્યારી શેષમહેશની માતા રે લોલ ! 
તૈેગિરધર તારાચરણુ સેવે છે, જેના સેવે ચરણુ શિવધાતારે લોલ. નંદકુ'વરજીનું. 
શ્રીમહાલટ્મીજીતી અ[શવિભૂતિ, જગસુ'દરી શિવાદિક નારી રે લોલ; 
કયાં લગી વર્ણુ' રૂપ રૂપાળી રાધા ? કમળા તે કળા તારી રે લોલ ! નેદકુવરજીનું. 
સેદસરીખા જેનો ભેદ ન ન્નણે, મોટા મુનિવર વાંછે પદરેણુ રે લોલ ! 
ત્તેણે તુંને કરી હાર હૈયાનો, મણિમુકુટ લોચનનું ઘરેણું રે લોલ. ન'દરુવરજીનું. 

ચકોરચદ્ર ફૂણીમણિ, જખજલ, ઉપમા શું દઉં? પડયું કાચું રે લોલ; 
પાસે ખેડી છે પિયુ પ્રતીત ન માને, જાણે સ્વમ હશે કે આ તે સાચુ' રે લોલ ! 

ન દકવરજનું. 

જેવી પ્રીતમજને પ્યારી પ્રિયાજી, તેવા પ્રીતમજ છે તુંને પ્યારા રે લોલ ! 

અક્રેકનાં છો તમો પ્રાણુ પરસ્પર, નેનણુલીના તારા રે લોલ ! ન'દકુવરજીનું. 

અમૃતથી અધિકી રાસક્રીડી સદા જ્ર'દાવનમાં કરિયે રે લોલ |! 

ભામણાં લઈલલિતાદિક કહે છે, અમો રસ હદયામાં ભરિયેરે લોલ ! નેદકવરજનું. 

અખ'ડ અવિચળ રાજને આ ન્નેડી ! અમા જવિચે જેઈ નિશદહાડે રે લોલ ! 
નિજબળથી નિજ જાણી દૃયાતે આપા પ્રેમ જીગલપદ ધાડા રે લોલ ! 

ન'દજુ'વર્જીનું. 

છં 

પદ 

મ્હાલે પધારે 
મ્હોલે પધારો મારા રાજ | માણીગર ! મ્હાલે પધારો; 
વ્હાલ વધારો ત્રજરાજ ! માણીગર ! મ્હોલે પધારે, 
કરી રાખી છે એકડી, ધણા દિવસની ગોઠ; 

૨ાજ મળે તો છીજએ, આવી રહી છે મારે ઓઠ. માણીગર | 



૪૮ 

હું પણુ દાસી રાવરી, બાંભ્મ ગ્રલ્માની લાજ; 
નેબન લ્હેરે ન્નય છે, માણોાને મારા ૨1જ ! ભાણીગર ! 
હેસરખી બહુ આપને, મારે તો એક આપ; 

રહેવાતું નથી ૨ાજ વણુ, કેને કહુ પરિતાપ ? માણીગર ! 
સેજ સમારી ફૂલડે, આનદ ઊર્ ન માય; 
પ્રાણુજીવન | ત્યહાં પોહશે।, હું તો તળાંસીશ પાય. ભાણીગર ! 

પ્રીતમ! દાસદયાતણા શ્રૌત્રજરાજકુમાર ! 
ધણા દિવસની હોસ છે, પૂરે પ્રાણુઆધાર ! માણીગર ! 

ઝી 

પદ 

અગમ ગ્રેમપથ 

સૂણા ઓધવજી ! પ્રેમતણા પથ અગમ તમો શું જણે? 
સ્તેહુસાગરનું નથી પીધું પય ત્યાં લગી ન્નેગ વખાણે. 

જઓ ગ્રતિપદ્ઠ યશ જેનો મીઠો, તે પુરૃષ અમે માણ્યો ને દીઠો; 
કયાં ચોગ ઠરે તે ઊર ખેડે ? સૂણા। ઓધવજી | 

ખીજ વાવ્યું સ્તેહનું સુખ છે જ્નણી, ઊગ્યું આનદભક્ષ સિ'ચ્યે વ્રેહપાણી; 

ફળ્યું ત્યારે લણ્યું કુબ્કનરાણી ! સૂણા ઓધવજ ! 

ત્રીજ ગત્ય મારી તનથી એવી, એ કપરી કથે જીધી જેવી; 

મળી કિકરી ક*સતણી તેવી. સણી! ઓધવજી ! 

ચતુર્થી ચતુર હું એને લડતી, નામ સુધડ જેહ સવે કહેતી; 
પ્રજુ તે ચતુરાઈ મેલી વહેતી. સ્ણો એઓધવજ ! 

પચ મિથ્યા નવ કહે આજ લલ્યુ, પ્રીત ના કરિયે કયું સવે કહ્યુ; 
અમો ના માન્યું તે દુ:ખ સલ્યુ . સૂણા ઓધવજી ! 

ષષ્ઠી સહુને સુખમાં સેો'વું, અમારે ભાગ્યે આવ્યું રનું; 

શોક્યને વાટે પાતિસુખ હોવું. સૂણે! ઓધવજી ! 

સપ્ત મિથ્યા હુરિના આજ લહું, તમને તજ ક્યહું નહિ જઇએ કહ્યુ, 
એમનું કહ્યુ' એમની પાસ રહ્યુ. સૂણા। ઓધવજી ! 



૪૯ 

અજ મિલાપ હઠાવાં નથી થાવે, દાસીના સ'ગીથી શે દાવો? 
ભલું અમને દુઃખ |! એને લ્હાવો ! સગો! એ।ાધવજી ! 
નોમે તે નેઠુ નથી એને, અમો સ્નેહુવાળાં પડયાં વશ તેહને; 
નહિ જ્નણિયે વિયોગ પીડે શેને ! સૂરે! ઓધવજી ! 
દસમી અમો ન્નણી સરસ સાધી, તેતું ફળ આ ત્રેહતી પીડ લાધી; 
તેની ઝાળે નિશદિન દેહ દાધી. સૂગ એધવજી ! 
એકાદશી શ્રીકૃષ્ણુ અમો સેવું, અન્ય કેથકી નથી લેવુંદેવું; 
અમને નિશ્ચે સૂઝે એવું. સૂણે ઓધવજી ! 
દ્રાદશે માસ સુખ દીધું શ્રીજ, તેમાં શરદત્રક્તુતી ગત ખીજ; 
રતિર્સમાં ભીંજવીને ભીંજ. સણોા ઓધવજી ! 

તેરશ હાવાં અમો કયાં મળિયે? ક્ષણુંક્ષણું સુખ સાંભરે ને બળિયે; 

ખાધી સાકર, લૂણ કહે કેયમ ગળિને ? સૂણા ઓધવજી | 

ચૌદશ જેનું ન્યાં ચિત્ત ભમે, તે યોગ સાષ્યે તે શાનું ' શમે ? 
અમારું મન સદા શ્રીહરિમાં રમે. સૂગે। ઓધવજી |! 

પુણ્યે મે* ૪ીધું પણુ નહિ પૂરું, મળ્યું રત્ત અમલ્ય ગયું દૂરું; 
પહેલું સુખ પામી ઢાવાં ઝુૂરું. સૂગ એધવજી ! 

એમાં સવે* તિથિ સોળે આવી, તેહે વિયોગરસ ભરી નિત્ય ગાવી; 
તેથી દૃયાનેો પ્રીતમ વસે ઊર આવી. સૂણે ઓધવજી ! 

ન્ટ 
પ૯ 

મધુપદૂત 
પડવે પ્રાણુજવન પાખે કૈ ધીરજ નવ રહે રાખે; 
અનુભવી લહે ન બણે ભાખ્યે, મધુપ ! શ્રીમાધવને કહેન્ને. 
ખઓજે સછુ ખ્રીજની બાળી તલખે ત્રિભ'ગલલિતે ટાળી; 
પ્રીત કરી દીધી પાળી, મધુપ ! શ્રીમાધવને કહેન્ને. 
ત્રીજે તાપ ધણો તનમાં, વેહજ્વાળા પ્રગટી મનમાં; 
કળ ન પડે રજતીદનમાં, મધુપ ! શ્રીમાધવને કહેન્ને. 
ચોથે ચિત્ત ભૂધરમાંહોં ભમે, અન્યનું ખોલ્યું પણુ ન ગમે; 
એ દુઃખ ઓસડથી ન શમે, મધુપ ! શ્રીમાધવને કહેન્ને. 



૫૦ 

પ'ચમી પેર ન સૂઝે કશી, ઝેરી તે નટવરનાગે ડસી; 
લહેર મદન રોમરોમ વસી, મધુપ ! શ્રીમાધવને કહેન્ને. 
૭ઠ્ટે ૭ળ છખીલે ફીધો, મતલબ સાધી દગો દીધો; 
પારધીની પેરે પ્રાણુ લીધો, મધુપ ! શ્રીમાધવને કહેન્ને. 
સાતમે શેોડ્યલડી સગે નિત્યે રમે રસિયો રગે; 
તે અથિ લાગે અગે, મધુપ ! શ્રીમાધવને કહેને. 
અણમી અ'તર દુઃખ સાલે, કોનું ધન, કોઈ સુખ મહાલે; 
રહિયે બળી ! કાંઈ નવ ચાલે, મધુપ ! શ્રીમાધવને કહેન્ને. 
નોમે ન“દૃકુવર્ ના'વ્યા, ન્નેગના સ'દેશા કહાવ્યા; 
ભોગ તો કુબજને ભાવ્યા, મધુપ ! શ્રીમાધવને કહેન્ને. 
દશમે દાવાનળ પ્રગટયા, વાયદાકેરા દિન વટયે; 
ના આવ્યો, એ લાલ લટયે।, મધુપ ! શ્રીમાધવને કહેળ્ને. 
એકાદશી એક દિન હતી પાસે હતા જ્યારે પ્રાણુપતિ; 
કયમ પ્રગટ કરું ગૂઢ ગતિ ? સધુપ ! શ્રીમાધવને કહેન્ને. 
દાદશ સૂરજતણ્ા તડકો તે ત્રેહતાપતણા કડક; 
તેથી અધિક મુજ ઊર ભડકે, મધુપ ! શ્રીમાધવને કહેને. 
તેર્શ રીત કયહાં હાવાં કુંજ સ કેત કરી જવાં ? 
કયાં તે અધરામૃત પાવાં ? મધુપ ! શ્રીમાધવને કહેન્ને. 
ચોદશ સુખ ને'તું લેખું, તે તે દિશા દુઃખડુ દેખુ' 
કારણુ ? એ પિયુ નવ પેખું, મધુપ ! શ્રીમાધવને કહેન્ને. 
શરદપૂનમ આવી સુખરાશે, વ્હેલા આવોની ઘેર ત્રજવાસી ! 
રાસ રમે સંગ લર્ષ દાસી, મધુપ ! શ્રીમાધવને કહેન્ને. 
એ પદર તિથિ તે વરણી પ્રીતે, સ્તેહસ'દેશાની રીતે; 
દવાસદયે ગાઈ તે ગીતે, મધુપ! શ્રીમાધવને કહેન્ને. 

ન 

૬્ઠ 

રાધાવિરણહ 
કારતકમાસે મૂકી ગયા કં'થ રે સખી ! મુને, 
હું તો નેઉં છુ પિયુજતો પ'થ રે પળેપળે, 



પ૧ 

'્રદ વાધે ગાતાં ગુણુત્રથ રે રાધા કહે, 
“સહિયર | મારી રે, જ્હાલમજ ધેર ના આવ્યા જ. 
'સાગસરમાસે મદિર "ખાવા ધાય રે સખી ! મુને, 

મુતે કયહું યે કશું ન સોહાય રે વ્હાલા વિના, 
મારે પલક કલ્પસમ થાય રે, કોને કહું ? 
'પોષમાસે પિયુજી પરદેશ રે, સખી ! મારા, 
હં તો એકલડી કયમ રહેશ રે આ રતમાં? 
મારું ન્નેબન ખાળે વેશ રે ફૂહ્યું ન્નેતી. 
માહે મન મળવા અકળાય ર અલખેલાને, 
ઢાંકયું ધીખે કાળજ, ના કહેવાય રે દુ:ખ કેને, 
મારે રાતદિવસ રેતાં ન્નય ૨ વ્હાલા વિના. 
ક્ાગણુ અબિલગુલાલે ૨ગરોળી રે કેસર ઊડે, 
શામળિયા વિના સૂતી પડી ટોળી રે સાહેલીની, 
મારે રૈયે પ્રગટી છે હોળી રે ત્રેહે અસિની. 
ચૈત્રે ચ'દ્રચદ્રિકા ફૂલી રે જ્ર'દાવનમાં, 
વેલશૃક્ષલતા રહી ઝલી રે જમુનાજમ, 
મારે ન્નેવાનું સુખ ગયું ઊલી ર પ્રીતમ પાખે. 

વૈશાખે ત્રજ સૂનું સો લાગે રે જ્હાલમ વિના, 
મુને ત્રેહનાં બાણુ ઊર વાગે રૈ, કેને કહું ? 
મારું એ દુઃખ “કોઈથી ન ભાગે રૈ કૃષ્ણુ વિના. 
જદમાસે જ્વાળા ધણી લાગી રે કાળજડામાં, 

સખી! 

સખી! 

સખી! 

સખી! 

સખી! 

સખી! 

સખી! 

બ્હાલાજીએ શેકય કરી છે સુભાગી રે સૂણુતાં સખી ! 
આપણે સવર્* ઠર્યા” નિર્ભાગી રે નટવર વિના. 
અપાડમાસે ગગને ધન ગાજે રે સખી | સણો, 
સે!હન પાખે મારું મત દાઝે રે, કોને કહું ? 
હું પીડાઉં પ્રણુ નવ લાજે રે વર્ષાત્રડતુ. 
શ્રાવણુમાસ સરવડે વરસે રે, સખી |! મારું 
મન મળવાતે ધણું તરસે રે સોહહનજને, 

“રાદશ ન્યાળુ%, કયહું નવ દરસે રે દામોદરજ. 

સખી! 

સખી! 

સખી? 



પર્ 

ભાદરવે ભલી વીજળી ચળકે રે, સખી ! ન્નેની, 
શોભા ન્નેતાં આંખે આંસુડાં ઢળકે ૨, કાળજ ધીખે, 

ન્નણે ગ્રેજુનું પીતાંબર ઝળકે રે એવું દીસે ! સખી !' 

અ1શ્ચિનમાસે તો રમવાને રાસ રે વ્હાલે આવ્યા, 
વ્હાલે પૂરી સહુ પ્રેમદાની આશ રે, આનંદ વષ્યે।, 
ગુણુ ગાય «થો કૃષ્ણુના દાસ રે ન્નેડી કર, 
સહિયર |! મારી રે વ્હાલમજ ધેર આવ્યા જી ! 

ન 

૬ 

ર રાસલીલા 
વાગે જ્ર'દાવનમાં વાંસળી ર, ઊભેો।ઊભો વગાડે કહાન; 
નાદે વેધી મુનિવરપાંસળી રે, નવ રહી કેને સાન. 
તરુની શાખાઓ ઝૂમી રહી રે ચરણે નમવાને કાજ; 
વેલી ભરક્ષ સાથે ઝ્યી રહી રે, ભાગ્ય અમારાં આજ. 

જમનાનીર ચાલે નહીં 3, મગને મન મોહ થાય; 
પ'ખી માળામાં મહાલે નહીં રે રે, નાદ સૂણી ન રહેવાય ! 
વાઠરું કાન ૬ને સાંભળે રે, કરે નહોં પયપાન, 
ગાયો ગાળા તોડી ત્યહાં પળે રે નાદ સણવાને કાન. 
ફૂલ્યાં કમળ, જળ ટાટડી રે, દીસે ઊદિયો છે ભાણું ! 
શ'કર સમાધ મેલી રહ્યા રે, થયું જગતને ન્નણ. 
કાને પાડિયો તે ત્રજની નારને રે વ્હાલાજનો રે નાદ; 
તારું પદ પામે નિજ ધામને રે, ધાઈ ગયાં સૌ સાદ. 

એકે નેપૂર કાને ધાલિયું રે, ચરણે પહેરી છે ઝાલ, 
એકે ક'કણુ માથે ધાલિયું રે, એવી થઈ છે ખેહાલ. 

એકે કુમકુમ કાજળ રેળિયું રે, ટપકું કીધું છે ગાલ, 
એકે ખાવું ધાલ્યું અચળે રે ન્નેવા રીનદયાળ. 
એકના કરમાં કાળિયો રે, પીતી ચાલી એક નીર; 
ગમેક છોરું રડતાં .મેલી ગઈ ૨, ચાલી જમનાતે તીર. 

સખી! 

વાગે. 

વાગે, 

વાગે. 

વાગ. 

વાગૅ, 

વાગે. 

વાગે. 

વાગે. 

વાગે. 



પડ 

એકના સ્વામીને મત આમળે રે, નનવા દીધી નહીં નાર; 
કર ન્નેડી કહે છે કામની રે, “ મને નનવા દો નિરધાર. 
સ'ગમાંની પો'તી સવે* ભામની રૈ, પછી ખેઠો ધસવા હાથ; 
રીસ તજને રીસાળવે રે દીન થઈ શીનાનાથ. 
સવે' પહેલી જઈ તે મળી રૅ, તેની દેહુ પડી ધરમાંલ્; 
મોાહનજના અંગમાં જઈ મળી રે, થાય અચરજ સહ ત્યાંય. ૧ 
કુળનો ધમ” નથી ઓ નારીઓ ! ન્નએઓ પોતાને ઠામ, 
ધન્ય ! ધન્ય ! તમારી રીતને રે, મેલ્યાં ધરનાં તે કામ ! 
આપણા ધરનાં તે કાજ ન મૂશીએ રે, આવી કરીશું કાલ; 
વચન વ્હાલાજનું સાંભળી રે, ગોપી મોલ્યાં સહુ વ્હાલ. 
“ હાવાં કેમ જઇએ મદિર ફરી રે? અમે તજશું તન; 
દેખી ગેપીજનની મ્રીંતશું' રે હરખ્યા શ્રીભગવન. 
હાવાં આવો આપણુ સહુ મળી રે રમીએ ર્ડેરો રાસ. 
એકએક ગોપી વચ્ચે નાથને રે નિરખે રૂડી પેરે પાસ. 
માંહામાંહે ભરાવી બાથને રે કહો કેમ જએ ધેર ? 
વચમાં લીધા વળી નાથને ર, રૂપ જએ રડી પેર. 
વિમાસે શ્યામ તે શ્યામની રૅ, ઊરતી ત્રૂટી છે માળ. 
વાધી શરદપૂનમની રાતડી ર૨ ઝીધી શ્રી રે ગો।પાળ. 
લીલા દેખી ઝ્ુ'જ્ધામની રે પવન થયો ગતિભ'ગ. 
રવતા ભણિ કરે પ્રસન્ન થઈ રે દેખી શ્રજને। ઊમ'ગ. 
ખ્રહ્માદિક જ્નણે ન્નેઇએ જઈ રે લીલા ગોાકુળચ'દ 
જેમ અભ્ર વિષે ઓપાઈ છે ર, તારા વચ્ચે જેમ ઈંદુ. 
--એ શ્ાસલીલા જે ગાયે ને સાંભળે રે તે પામે નિજ્ધામ. 
પાતક સવે શમાવનને રે કહે જનદ્યારામ. 

ઇં 

4ૃક્ 

હરિની બાળલીલા 

વાગે. 

વાગે. 

વાગે. 

વાગે. 

વાગે. 

વાગે. 

વાગે. 

વાગે. 

વાગે. 

સન્જન | સાંભળા ર, હરિની ખળલીલા કાંઈ ગાશું, 
“પટિક કલ્પના રે પતિતપણાથી પાવન થાશુ. 



પ૪ 

ઈશ્વર અખિલતણા રે, નેનું કરે શેષશિવ વ'દન,. 
ભક્તવત્સલ પ્રભુ રે માટે થયા નદના નદન.. 

ગાફુળગામમાં રે નિત્ય યશે।મતીધેર આન 'દહેલી.. 
કાલાંતાતલાં રે સુતનાં વચન સૂણી થાય ધેલી. 
માોહનત મરતી રે સહેજે દીઠેથી મોહ લાગે, 
તે હરિ હઠ કરી રે, “મા ! મા !' કડીને માખણુ માગે. 
પાગે લ'ગરી રે, ૭મ૭મ કરતો ૪૭ખીલો ચાલે, 
લટકે લાડકા રે રગત લાકડલી કર ઝાલે. 
કટિ ક'દોરડો રે ચરણુ ધરતાં ખમખમ બેલે, 
લટ્કે ફૂમતું ર, શોભા નહિ કોઈ તેની તોલે. 
પાંચાંસાંકળાં રે કરમાં ફકચનક*કણુ શોભે, 
પાંચી બહેરખાં રે બાજુબધે બહુ સન લેભે. 
ઊર પર સાંગલું રે, સિઢ્તખ રભે સોત્રણુમઢિયો, 
મણિમુક્તાતણી રે માળાઓ જઈ નાભી અડીએ।. 
મોહન મુખડું રે શરદપૂનમશરીથઝી ખહુ સારું, 
નિમ'ળ નાસિકા રે મોતી લળકે, મોહ્યું મન સારું. 
લીલવટ લાલનું રે શેોભે ક્રમકુમબિંદુ દીછૅ, 
આંજી આંખડી રે માજી ગાલનર્જારેયું કીધુ. 
કુંડળ કાનમાં રે પડયાં પ્રતિબિબ કપેોળે ઝળકે, 
ઝૃમણુવેળિયું રે મોતીભરિયું લટકે લળકે. 
મુખ પર ઝૂમતા રે હુરિતે ખિટલિયાળા કશ, 
છબિ ધનશ્યામ છે રે, મનમોહન પ્રજુ બાળકવેશ. 
મુખ દધી લેપિયું રે, નિરખે ઊર ભરી આવે વ્હાલ, 
પરમ આન'દનો રૈ સાગર શ્રીનવનીતપ્રિય ન'દલાલ. 
એવો લાડિલો રે &મકે ચાલ ઠડેમકતી ચાલે, 
મહીડુ' વલેોવતાં રૈ ગેપવિ'દ ગાળી ને રવી ઝાલે. 
બોલે તોતલુ' ર, દણુઠેણુતા કાનડ થાય કાલે, 
“ સાડી ! ધવડાવની રૈ, ' હુઠે કરી કહેતાં લાગે વ્હાલે. 



પપ 

પાનો ઊભર્યો. ર૨, કાકા દપઇતે ૩% લપટાવે, 
શિર સુ"'ઘી કરી રે લધ્તે ઊછ'ગે ધવરાવે. 
ગોાવિ'દ ઘૃટડે રે દૂધ પીએ, જસેોદા સુખ ન્નેય, 
પુચકારી કરી રે જતુતી આંખનાં આંસુ લ્હાય. 
તૃ થયા પછે રે માજ વિવિધ રમકડાં આપે, 
ખેલે આંગણે રે, ગોાપીજન લઈ ઢૃદયા ચાંપે." 
બાળકવેશ છે રે પણુ સુખ છાનું સધળુ' આપે, 
જકાઇને કહે નહીં રે, અબળા અતિ આન'દ ઊર વ્યાપે. 
લેતી ભામણાં ર, નિરભે શિશુ માટે મુખ ચૂમે, 
ઘેર જ્વાય નહોં ર, લલસ્યું લાલ વિષે મત ઘૂમે. 
રમતાં આંગણે રે કદ'મ વળગ્યો છે શ્રીઅગે, 
બહેક ખરાસની ૨ર ઝાઝી ફેલી છે હુરિસગે. 
--એવા રજ્ભર્યા રે વ૭નું પૂ*'૭ ગ્રહી ફરે પહે, 
પડ્ડી જવાય છે ર, ગોપી હસી પડે વળી ઊઠે. 
વ્રજની સુ'દરી રે લાલચ માખણુતણી બતાવે, 
અ'તર પ્રેમથી રે પ્રભુને થેધથે,ઇ થનક નચાવે! 
બાળચરિત્રના રે આનદ એવો ત્રજજન માણે, 
ત્રજ્વાસીતણા રે ભાગ્યતણો કેઈ પાર ન જણે. 
“ તેતિ ' નિગમ કહે રે, અગમ અગોચર સૈથી અળગે।, 
તે પ્રભુ પ્રેમથી રે આહીરડાંને આવી વળગ્યો. 
ક્રીડાઅવતાર ધણા ર, શિરોમણિ ત્રજલીલા ન્રજરાણુ।; 
દ્રાસદયાતણા રે પ્રાણુજવનધન એ ઝકલભુ નરણે. 

ઝં 

«૩ 

ગોપીઓની ફરિયાદ 
£ મુ'વરને વારેની રે ત્રજરાણી !' 
સહુ ત્રજ્નાર મળોને આવી, શ્રીયશોદાજ્ને ધામ રૈ; 
“લાડકવાયો પુત્ર કર્યો કઝયમ? વસિયથે ગેોકુળગામ.' ઝુ'વરને., 



પદ 

એક કહે, “ જળ ભરવા જઉં ત્યારે ધરમાં પેસે ગિરધારી રે; 
માનશે નહિ, પણુ માડી ! કહં, તમે સાંભળાને ગતિ મારી. 
સાંચ્યુંસતાડયું હોય જે મારું તે ક્ષણમાં એ શોધી કાઢે રે; 
પહોંચે નહિ તો પિ'ડા માંડે તે, તે ન પહોંચે તો પાડે! 
ત્યારે માતાજ એમ ખોલ્યાં, “તમે ચતુર થઈ કાં ચૂકા રે? 
જ્યાં એની દરષ્ટે પડે નહે વસ્તુ ત્યાં અધારે મૂકે. 

એક કહે, “મે' એ પણ ડરી ન્નેયું, મૂક્યું અધારામાંહે ૨; 
એને શી ચિતા? થાય અજવાળું જઈ ઊભો રહે ન્નહે.” 
જુષ્ગુમાત ત્યારે એણી પેરે ખોલ્યાં, “ તું ધેલી ગોપી ! શીદ શેચે રે ? 
મહીમાખખણુ ઊંચુ' શીકે મેલે, ત્યાં એ બાળક નહિ પહેંચે.” 

તવ ખોલી એક ખાળા, “આવો, છું શીકાની ગત દેખાડું ૨; 
શાણા સુતનાં જુઓ પરાક્ર, થાયે અ'તર ટાઢું. 
લાકડી લેઈ ચડે અનુખળ પર, શીકેથી લઈ સહુ ખાય રે; 
સખાને આપે ને તેથી વધે તે માંકલડાંને પાય. 

માતા કહે, “ અનુખળથી ન પહોંચે એવું ઊંચુ તમે બાંધો ૨; 
સઢૂકીતણું મુખ વન્તે વીંટીને સોયદોરડે લઈ સાંધે. 
“હજ તમો પણ્ લક્ષણુ લાડકવાયાનાં ન ન્નણો માતા રે! 
ધરમાં ગરીબ અને બારણે ખીન્ને, વીતે તે જણે વાત, 
એક સખાની ખાંધે ચડીને અતિ ઊંચુ' પણુ ચાખે રૈ; 
તેથી ન ફાવે તો દોૉંણી કરે કાણી, ધાર તળે મુખ રાખે. 
ત્યારે માજી કહે, “એ ખાળકને હું કઈ રીતે ખાળું રે? 
મહીમાખણુને મનૂસમાં મેલી દોની ત્રિયા! ત્યહાં તાળુ. 
એક કહે, “માડી! એમ કરે તો થાય છે બમણું જાન રૈ; 
ખાવા ના પામે ત્યાં ખીજ દે ગાળા, ભાંજે પાત્ર બહુ કહાન. 
કાંઈ ન ચાલે તો છેડે વાછરડાં, વેળા વિના ધવર્ાવે રૈ; 
સૂતાં બાળકને જતે જગાડે, ચૉંટિયો દેઇતે રડાવે. 
એવું સાંભળીને કહે રાણીજ, “દેશ શિખામણુ ખાઇ ૨! 
સ'દિરમાં પેઠો તમો દેખો તો. લાવન્ને 

મુવરને. 

કુ.વરને. 

ઝુવરતે. 

કુવરને. 

એને સાહી.' ઝુવરને. 



પછ 

“અરે માત! મે' એક દદાડે સ'તાઈ આવતો હેર્યો ૨; 
પેસી સદનમાં ખાવા વળુ'પ્યો એટલે જપતે મે ઘેર્યો. 
મે' કહ્યું, ચોર | આવ્યો આજ દાવે, નહિ નનવા દઉં, ગ્રહેશ રે;' 
મરડી મૂછ એણે કહ્યુ મુજને, “ હું ન્નશ, તું ન્નેપ્ને રહેશ.” 
કરી કળા એક મહી ભર્યું મુખમાં એટલે જપ્ને મે' ઝાલ્યો! રે; 
કર્યો કોગળા મારી આંખમાં, હું ચોળવા રહી, એ ચાલ્યો |' 
એક કહે, “મે ઝાલ્યો હુતો આજ, તોપણુ એ નવ ગાંઠે ૨; 
ત્રાડી મુજ મુક્તાકૂળમાળા, હું વીણુવા રહી, વ્હાલે નાઠો !' 
એટલામાં એક અબળાએ આવી કહ્યુ, “ જીઓ, લાવી છું ઝાલી રે;' 
છેડે ઊધાડે તો પુત્ર પોતાનો! લજવાણી, પડી ડ્રાલી! 
એવું જેઈ જસોદાજ ખોલ્યાં, “આવાં સાચાં સહ હોશે રે; 
મારો લાલ મારા ભવનમાં પોઢયો, આવશે નનગી તો ન્નેશે.' 
--એવું કહેતાં પ્રભુ આંગણે આવ્યા નિદ્રામાંથી ઊડી રૈ; 

કુ'વરને. 

મુ'વરને. 

મુ'વરને. 

મુ'વરને. 

મુવરને. 

મુ'વરને. 

જસેોમતી કહે, “ જીએ આ મારે બાળક, યુવતી ! સવ તમે નડી !' કુંવરને. 
પ્રેમકટાક્ષે કરી સહુ કામતી સામું શ્રીકૃષ્ણે જ્નેયું રે; 
લોટપોટ થઈ ગઈ સહુ લલના, ગપ્રીંતમમાં મન પ્રેયુ. 
સામાસામી લોચન મળતાં કરી સસસ્યા છાની ર; 
સરવે કહ્યુ, “ આવન્ને મારે મ'દિર,' સૈ।હતે લીધું તે માની. 
ગાપીગોવિ'દતણી ગત ન્યારી! શું જણે સસાર રે? 
હૈયે હેત ને વઢે વદનથી, કોણ લહે તેનો પાર? 
શીખે, સાંભળે, ગાય એ ગરખો શ્રીકૃષ્ણુબાળચરિત્ર ર; 
કહે દૃથો, “પ્રભુ પ્રસન્ન થાય તેને, પાતિત થાય પવિત્ર. 

જ 
૬૪ 

વિરહવિલાસ 

કુ'વરને. 

જુ'વરને. 

મુ'વરને. 

ઝુ'વરને. 

આપવ ! અલખેલાને કહેજ્ને કે જ્યમ અમો કહાવિયે રે લોલ |! 
હાવાં તો હદ થઈ છે નાથ! કે ગોકળ આવિચે રે લોલ ! 
કાટિ કલ્પસમી પળ નય કે દિન કેવડો કહું રે લોલ ? 
માસવરસ એમ વીતે વ્હાલમ ! દુઃખ કેટલું સહુ' રે લોલ ? 



પદ 

હાવાં નથી રહેવાતું નાથ! ક કહું છું કરગરી રે લોલ; 
પાયે પડુ' છું પ્રાણુજીવન | કે પાલવ પાથરી રે લોલ. 
તાલાવેલી લાગી તન કે મન તમમાં ભમે રે લોલ; 
ખોલ્યું વેણુ ખીન્ન કોનું પણુ અમને ના ગમે રૈ લોલ. 
નથી મુને ખાનપાનતું ભાન “કે નિદ્રા ના મળે રૅ લોલ; 
આઠે પહોર વિચારે ન્ય કે કાળજ્ડુ' બળે રે લોલ. 
વ્યાકુળ થઈ છું પ્રીતમ પાખી “કે કળ ના પડે ક્ષણું રે લોલ;. 
એ દુઃખ કોઇને ના કહેવાય કે અકળાઇએ ધણું રે લોલ. 
અનુભવી ન્ણે એ દુ:ખ, બાકી સૈ ઘેલાં કહે રે લોલ; 
પીડા પ્રીતતણી ન્યાં વ્યાપી ડહાપણુ ના રહે રે લોલ. 
કાનુડે કાળજડુ' કોર્યું ક્ર કાંઈ સૂઝે નહીં રે લોલ; 
પ્રેમસટારીના ધા પાક ચડયો રૂઝે નહીં રે લોલ. 
હ્રણંક્ષણું વેહુખાણે ષહુંદાય કે રૂઝ, કહો, કયમ વળે રે લોલ ? 
મલમ મળે ને સોહનમેળાપ કે દુઃખ સધળાં ટળે રે લોલ. 
ઓધવ ! નિકુજનું સુખ સધળુ' કયમ શકીએ કથી રે લોલ ? 
પળપળ લીલા પ્રગટ કરી કાંઇકે કહેવાતી નથી રે લે।લ. 
અબળા અંતરની અભિલાખા ના*વે કહેણુમાં રે લોલ; 
[પિયુજી પૂરણુ કરતા નેહ | શુ' વરણું વેણુમાં રે લોલ ? 
ઓધવ | સ્નેહતણું દુ:ખ સગપણુથી અધિકુ ધણું રે લોલ; 
અનુભવીનું અ'તર જાણે કે સુખડે શું ભણું રે લોલ? 
અણુમળતાં શુ' એકાંગી રતિ કે નજ્નેખમ જવતું રે લોલ; 
કોને કહિયે? થયું અમારે કરતવ રૈવનું રે લોલ ? 
ઓધવ ! આ દુઃખથી ધણું સારું મરણુ આવે ખણી રે લોલ; 
જવ તો જાય તરત પણુ અટકે, આશ આવ્યા તણી રે લોલ. 
આગળથી નવ સમઝયાં એમ જે પીડા પ્રીતમાં રે લોલ; 
આ તો સુખ સાટે ઉદ્દેગ કે દીઠો રતિરીતમાં રે લોલ. 
નથી એ કછટતણોા ઉપાય ક વ્હાલાજી વિના રે લોલ; 
માટે કહેન્ને જ્યમત્યમ આવે હુરિ ભૂલી ગુના રૅ લેલ. 



પ૯ 

અબળાજન અમો અવગુણુખાણુ, શુ' તમો! નથી ન્નણુતા રે લોલ ? 
ગુણુસાગર છો ગિરધરલાલ | રખે ઊર આણુતા રે લોલ. 
હેૅયાનું હાર્દ સમઝેો છે, શુ' કહિયે કથી રે લોલ? 
નનણીતા થપષ્ને દુઃખ દો છો એ ધટતું નથી રે લોલ. 
પ્રેમતણી પોથીનો પાર ઉદ્ધવજી ! ના મળે રે લોલ; 
માટે કરજો એ જ ઉપાય “કે વ્હાલમજી વળે રે લોલ. 
સ'દેશામાં શી શી વાત કહો અમે કહાવિયે રૈ લોલ ? 
માટે દ્રાસદયાના પ્રીતમ ! નિજ ધઘેર્ આવિચે રે લોલ, 

જ 

૬પ 

મહિચારીને 
એ મહિયારી ! મોટા માણુસની લનન્ન હું લેઉં છું. 
%ઓ વિચારી, આ મારગડે તુજને નનવા દેઉં છું. 
તારો કં'સરાય તે કૂણુ છે ? મારે મત આટઢટામાં લૂણુ છે, 
તે મારે મત એક તૃણુ છે. એ સહિયારી ! 
તમે કહ્યું કરોની કામિતી | જક ઝાલે તે શા કામની ? 
નહોં જવા દેઉં હું “જમની, ઓ મંહિયારી ! 
તારું મુખ દેખી સુખ થાય છે, દુ:ખડાં સૈ દૂર પળાય છે, 
માટે દ્યાપ્રીતમ તને ચ્હાય છે. એ મહિયારી ! 

જ 

દરદ 

મારે આંગણે આવે 
આવોને અલખેલા | મારે આંગણે, 
નવ દીઠે મુને થાય ધણા સતાપ ને, 

સ્રોહનજ | મહેલમાં નિશ્ચે આવને, 
હેડા મધ્યે જુઓ વિચારી આપ જે. આવેને. 
રાસ રમતાં ખોલ્યા તે તો પાળીએ, 
શીદને જૂડું આપ્યું સુતે વચન જે ? 



૬૦ 

વચન આપેલું વેચી આવા “કમ થયા? 
ચથમ ન્નણ્યે સાૉપત નહીં તનમન ન્ને. આવોને. 
પીતલડી જીધી તો તે ઢવે પાળીએ, 
વચન ખોલ્યા તે સિશ્યા કાંઈ નવ ન્નય નને. 
સમઝાવી શીખામણુ દેઉં શ્યાસળા ! 
વાયદા દપ/ને શીદ અમને તું વ્હાય નને? આવોને. 
કામણગારા ! કલ્યાં અમારાં સમાનીગ્એ, 
કહ્યા વિના તો મુજથી નવ રહેવાય ન્ને. 
મનમાં અકળાઉં પણુ ન્નતે ષ૭ું માનની, 
શ્રીવિટલવર 1 કરન્ને મારી સા'ય નને, આવોને. 
આજ એકાંતે આપણુ મળીએ આ સ્થળે, 
રસ્તે દુરિજન દેખી કરશે વાત ન્ને, 
હૃયાપ્રીતમના સ્વામી ! શરણે રાખન્ને, 

'તરછોડીને શીદ કરો છો ઘાત નને? આવોને. 
ઝવ 

૬દ્૭ 

રાધાના મનામણ્ા 
૨ાધે ! કહ્યું માનની તું મારું ર, 
એમાં સુખ છે તેનું ને તારું. ૨શપધે! 
શાની રીસ આવડલી આવી રે? 

નથી મૂકતી સાન મુકાવી રૅ, 
તેનું કારણુ દેની બતાવી. રાધે! 
૨રૃવિ પમ્ગટ થશે ધડી ખેમાં ર, 
પછી દિવસ જશે ક્યમ ત્રેહેમાં ર? 
તેનું ન્નેની વિચારી હદેમાં. રાધે ! 
શૈ મને મનસૂબો આવે ર? 
પ્રતિઉત્તર કાંઈ ના બતાવે રૅ, 
કહે તો તે નમી પાય મનાવે. જશ્ાધે! 



દ૧ 

ભબામે શયનઆસન ક્યુ” છે ર૨, 
આ શું નેત્રમાં નીર ભયુ” છે ૨? 
દુઃખ આવડું શાને ધયુ” છે? રાધે! 
ખુદ્દ ક્યાં ગઈ સહુ તારી રે? 
ખેડી પિયુ સંગે રોષ વધારી રે, 
એ તો ખઅત્નેને દુઃખકારી! રાધે! 
ગુરુ થઈ સહુને શીખ દેતી રે, 
તે તું કયમ થઈ છે અલેતીરે ? 
તેનું કારણુ ક્યમ નથી કહેતી? શ્ાધે 1! 
“ શું કરશે હાવાં મુજને ખોલાવી રે ? 
રાખી મુગરમાં મનની ભાવી રે 
--દીધું માનનું મૂળ બતાવી. શાધે ! 
એમ સણી સખી કહે, તું તે! ધેલી ર, 
એ તો તારું પ્ાતિબિ'બ એલી રે! 
કરી દેખાડું ચાલ સાહેલી! રપે! 
એસ સણી શ્યામા અઢળક ઢળિયાં રે, 
જને પ્રાણકીતસજયું મળિયાં રે, 
બન્તા સુખસ'ધુમાં ભળયાં. શાધે ! 
સાત વાર ને માનચરિત્ર રૈ 
સ્રણુતાં સાકાધઈ્ડ થાય પવિત્ર રે, 
દૃયાત્રીતમની લીલા વિચત્ર ! રાધે! 

ણે 

હત 

આંખનાં કામણુ 
કામણુ દીસે છે અલખેલા ! તારી આંખમાં રે! 
ભાળું ભાખ મા રે ! કામણુ દીસે છે અલખેલા ! 
સદ હસીને ચિત્તડું ચોર્યું, ઝુટિલ કટાજ્લે કાળજ 'કોયુ”; 
અદપડિયાળી આંખે ઝીણં ઝાંખ મા રે, ભોળું ભાખ. કાસણુ. 



દ્ 

નખખશિખરપ ધણું રહિયાળુ', લટકુ' સધળુ' કાસણુગારું; 
'છાનાં 'ખ'જન રાખે પક્જ પાંખમાં રે, ભોળુ' ભાખખ. કામણુ. 

બ્હાલભરી રસવરણી વાણી, તારુણીનું સન ૯ લે છે તાણી; 
ભ્રકુટીમાં મટકાવી ભૂરકી નાંખ મા રે, ભાળું ભાખ. કામણુ. 

દૃયાપ્રીતમ નિર"ખ્યે જે થાયે તે મે” સુખડૅ નવ કહેવાચે; 
-આ વિનતી આતુરતા, આવડું સાંખ મા રે, ભોળું ભાખ. કામણુ.- 

ન 

હહ 

ઘટયટમાં ધર જીધુ' 
તે તો ધટધટમાં ધર »ીધું, જ્હાલમ | વરણુાગિયા રે ! 
કાળજ કારાણું, કદ્રપનાં શર્ વાગિયાં રે. તે. 
રામરામ રસિયો તું વસિયો, ભવવૈભવ સ્હેજે તું ખસિયો, 
વિરહના અ'ગારા અ'ગે ન્નાગેયા ર. તે. 
માર્તાપિતા મહિયર સ'તાપે, સાસરિયાં અતિ આરત આપે; 
દુરિજન દુસ્મન સહકા પૂ“ઠે લાગિયાં રે. તે. 
કઢાન! કટાક્ષ કરી તું ભાળે, તેમાંનું કઈ નહિ હસી વાળે, 
તે સાચુ' સમઝી પીડે લોક અભાગિયા રે. તે”. 
દૃયાપ્રીતમપ્રીત કરી ન ફાવી, વણુવેપારે જને'ખમ આવી, 
કહ્યુ' ના માને પ્રાણુ થયા અનુરાંગિયા રે. તે. 

દે 

૫૭૦ 

રૂડા દીસો છે। રાજેશ્વર ! 
રૂડા દીસો છો શ્્ાન્ઝેશ્વર ! મદિર આવતા રે. રડા. 
જરકસી ન્નમો સુંદર ષ્હેરી, માથે બાંધી પાધ સુનેરી, 
રૂડા રેટા ઓઢી મન લલચાવતા રે. રૂડા. 

ન્હૈયે હાર ગુલાબી ફેરે, ચિત્તડુ' રોકી રાખ્યું ચોરે, 
'ગજરાકાજીઆનજૂ સુજ ભન લાવતા રે. રૂડા. 



દડ 

કનક૭ડી સુંદર કર લઇને, ગજગતિ ચાલે। હળવા રહીને, 
ચિત્તડુઃ ચોરી મીઠડુ'મીટુ ગાવતા રે. રૂડા. 
દૃયાપ્રીતમના નાથ ! વિહારી, ન્નઉં વદનકમળ પર વારી, 
હેતે શું બોલાવી તાપ શમાવતા રે. રૂડા. 

જ 

છ્જૃ 

કુજમા વાય છે વાસળી ! 
બ્હાલેો મારો ઝુ'જમાં વાય છે વાંસળી રે લોલ ! નાદે વેધી છે મારી 

પાંસળી રે લોલ ! 
હું તો સૂણુતાં ભૂલી સહુ ચાતુરી રે લોલ ! મળવા થઈ છું અતિ આતુરી રે લોલ ! 
તાલાવેલી લાગી છે મારા તનમાં રે લોલ ! ગોઠતું નથી ક'ઈ ભુવનમાં રે લોલ ! 
મારું ચિત્ત ચોંટે નહીં ધરકામમાં રે લોલ ! પેઠુ' છૈ મન ઘનસ્યામમાં રે લોલ ! 
સખી! મુને મોહન લાગે છે ધણા મીઠડો રે લોલ ! અવર એવે! તે નથી 

દીઠેડો રે લોલ 1! 
સખી! હાવાં તો મળી સુખ મહાલીએ રે લોલ ! મહીડું' વેચ્યાને મસે 

ચાલીએ રે લોલ ! 
ધન્ય દહાડો તે અવતાર મારે રે લોલ ! રમીએ શ્રીન'દમુમારમાં રે લોલ ! 
વ્હાલો મળતાં સહુ સુખ આપશે રે લોલ ! સહેજે સ'તાપ સહુ કાપશે રે લોલ ! 
ફ્યામળા સાગર ઉલ્લાસનો રે લોલ ! પ્રાણુજવન દૃયાદાસનેો રે લોલ ! 

છે હ 

કજ 

માને તમારું તે ધેલડી ! 
માને તમારું તે ધેલડી છખીલા ! કહ્યુ માને તમારું તે ધેલડી | 
શાને કાજે મને કહાવ્યું દૂતી સાથે રોધવી હતી જ્યારે છેલડી ? છખીલા ! 
હું શું નનણું જે મોહે મીઠા, હેચે જૂઠા ? ન્નણે જે હોય મનમેલડી. છખીલા ! 
ખરે પ્રભાતે મારે દ્દાર શીદ ઊભા ? આધા રહો દેખશે સાહેલડી. છખીલા | 
વૃણુજ વિના ન્નેખમ શીદ ન્નેઇએ ? ન્નઓ જ્યાં કીધી રંગરૅલડી ! છખીલા ! 



દ૪ 

અધધડીનાો પણુ અ'તર પડશે, વળગાડી લાવરે। ન ખેલડી, છખીલા ! 
સિચવી નો'તી ત્યારે રોપી શીદ રસિયા ! ગ્રથમથકી વ્હાલવેલડી ? છખીલા ! 
આજ પછી કાંઈ કહેવું નથી મારે, સુખે કરો કલોલકેલડી. છખીલા | 
દયાના ક્રીતમ ! ધણા કહાવો ચતુર, પણુ પરખા ન એર'ડો કે શેલડી | છખીલા ! 

હ 

૩ 

આવોને લાલ ! વરણાગિયા 
આવોને લાલ! વરણાગીઆ જી રે! ઓરા આવોતે લાલ! 
રાતાંરાતાં લોચન દીસે રૈ રસીલાં, કેઈ સોહાગણુ સાથે જનગીઆ ? જી રે ! 
મનની માનેલીને મળી આવ્યા, નેનશર તેતણાં વાગીઆં, જ રે ! 
માન સુકાવ્યું છે પાગે પડીને, તેના અળતાના ડાધ ભાલે લાગીઆ, જ રે ! 
એથી ધાયલની પેડે ઘૂમો છો, આજ થયા છો સોહાગીઆ. જીરે ! 
દયાના પ્રોતમ ! મારા મતના રે સંદેહ ખરેખરા આજ ભાગીઆ,. ૪ રૈ ! 

ન 

15૪ 

મે જ રૂ ૦ તારે પ્રેમે હું મોદલ્યો : 
માનની! તારે પ્રેમે હું મોલ ! તુજ સમે પ્રેમ કહોં ન મેં ન્નેયો. 
હૈતુ વણ હેતરસ તારો મે' પીધો, અજિત છું તદપિ તે જીતી લીધો, 
અન્ય હતી પણુ અથ” કોનો ન સીધષ્યેો. સાનની! 
રૂપ સારું ન્નેગીહદે નથી વસતું, મારું ચિત્ત તુજમાંથઇ નથી ખસતું, 
મોટું સુખ દેખું વદન તારું છસતું. ભસાનની! 
કલ્રામાં ન આવે રૂપ પ્યારી! તારું, જેના પર કાટિ રૃતિરૂપ વારું, 
તારે રૂપે લોભી રહ્યુ સન મારું. ભાનની! 
આંખ અણીઆળી તારી ઊર સળકે, કાળજુ" કોરાયું વચનને ભલકે, 
સુખદ અતિ સધુર તારું મુખ મલકે. માનતી! 
શેોચના શાને કરે છે તું ઠાલી? ગોપી સૌ તારે સખ'ધે વ્હાલી, 
તારે મહેલે તેડયા : વિના આવું ચાલી. માનની! 



દપ 

અન'ગવિષ સુજ તુજ સ'ગ હરે છે, લોચન મારાં તુજ મુખ દેખી ઠરે છે, 
સ્મરણુ તારું મન મારું ન વીસરે છે. માનની! 
ફાધે |! “રાધે !'--અચળ જપે મુજ વાણી, આતુરતા અ'તરની ન ન્નય વખાણી, 
“જવી વ્હાલી છે? -ક્રોેથી ન જ્ય જણી. સાનની! 

“તુંતે હું' ને “હું તેતું'--વેદમાં વાણી, મોટા ભાગ્યવાળા શકે કોઈ ન્નણી, 
જીગલ૭બિ દાસદયે ઊર આણી. માનતી! 

જ 

5૭૫ 

કેઈ સાથે? 
વ્હાલમજી | કેઈ સાથે લપટાણા ? સાચુ' કહોને, કેઈની સંગ રંગ માણ્યા? 

વ્હાલમજ ! 

આજે કાંઈ નેન ઉજ્નગરાં દીસે, થયા છો લંપટ લાલ ! અતિશે, 
ધણું કાંઈ સૂતા છો ભારે રીસે. વબ્હાલમજી! 
હારનાં ચિહ્ન દીસે કાંઈ અગે, રમ્યા રાતલડી પેલીની સગગે, 
મારા સામું જ્ેપને હસોને ઉમંગે. વ્હાલમજી! 
મોટા થયા મનમાં જુઓને વિચારી, ધૂતર્પવેદ્યા ન્નણી મે' સવ* તમારી, 
કરી વશ ગ્યાકુળ થઈ વ્રજનારી. વ્હાલમજી! 
નિત્ય ઊઠી ખોલ કોનાકોના સહિયે? ઘણું વ્રજના લોક કહે, શુ કહિયે ? 
કહે છે, “ઝુળ લનજ્વ્યું ન'દતે છેયે.' વ્હાલમજી! 
ગરજ જ્યારે હેય તમારે અમારી ત્યારે ધાઈ આવો મદિર ગિરધારી ! 
અમારી તે એકરે ગરજ નવ સારી1 બ્હાલમજા! 
કદી હાવે તમ સાથે નવ ખોલું, અતરની વાત કદાપિ ન ખેલું, 
નાથ! રખે જાણતા મત મારું ભોળું. વ્હાલમજ! 
સાન કરી ફ્યામ ! તમોને ખોલાવું, કોની સગ વારેવારે હું કહાવું ? 
વ્હાલા! માત આવડું ડ્યાંથી આવ્યું? બ્હાલમજી! 
જઓ પેલી વાટ તો જ્નેતી ફરે છે, એથી મુજ અતર આગ ઝરે છે, 
ઉત્તર દૃયારામને પ્રભુ કરે છે. બ્હ્પલમજી 1! 

ક 



દદ 

૭૬ 
કડણુ વચન કાં બોલે! ? 

€ સાનીતી !કઠેણુવચન કેમ ખોલે! ? અ'તરની વાત કદાપિ ન ખોલો. માનીતી ! 
મદિર હું તો કોઈતિણે નથી જાતો, દુરિજન છોને કરતાં વાતો, 
તારે મન તોલ કરૈ નથી થાતો. સાનીતી ! 

જેથી તારા મનમાં સશય આવે, માટે આડુ' ખોલી તું મુજને દખાવે, 

વારેવારે તું મુજને સમઝાવે. માનીતી ! 

શાને મુને રૂડાં તે આળ ચડાવે? જણી ન્નેઇને વ્રજના લોક હસાવે, 

સાચુ'જૂ ડું કાઈ કહે દિલદાવે. માનીતી ! 
આજ પછી નામ ન દેઈશ મારું, એમાં કાંઈ માન વધે નહોં તારું, 

સાંભળતામાં નેત્ર તીચાં હુ ઢાળી.” માનીતી ! 

'--ગદૂગદૂ ક'ઠે થઈ કર ન્નેડી, “ નાથની મમતા હોય જ થીડી ! 

ધણી થઈ! શુ છેક નાંખ્યાં તરછોડી?” માનીતી! 

--હસીને કર સાજ્લો કુ'જબિહારી, “ તું તો મારા પ્રાણુથથી ધણી પ્યારી,” 

--ખોભા એમ મુૃખથછી વાણી રસાળી. માતીતી! 

પ્રભુ દયારામના કહે સમ ખાઈ, “તારા સમ ! તુજથી નથી રે જુદાઈ, 

તારેમારે અ'તઃકરણુતી સગાઈ” માનીતી ! 
ઝૂ 

૭૭ 

નહીં જવા રેઉં ! 
નાથ ! તમને નહીં હું તો નનવા દેઉં, તમારી સગે રેણી રમીને રસ લેઉં. નાથ ! 

ભાગ્ય ધન્ય ! મુજ વનિતાધેર આવ્યા, પ્રેમ કરી હદ્યાની સાથે દખાવ્યા, 

આદર દેઈ સિંહાસને પધરાવ્યા. નાથ! 

અગે ચ પેલ ફ્લેલ લગાવું, ઊઠો, રૂડી રીતે સ્નાન કરાવું, 

અલકાર વસ્ર સાહેત પ્હેરાવું. નાથ ! 

આપણે ખન્ના જણુ ભોજન કરીએ, ખીડી એકએકના મુખમાં ધરીએ, 

લેકલજળ્નમરજદા પરહરીએ. નાથ! 



ર૭ 

ધડી ખે ચેોસરનો રંગ રમીએ, હારજીત હોડ કરીતે ગમીએ, 
જિતા તમે, દાસ થઈ અસા નમીએ, નાથ ! 
જ્િત્તિં હું તમ સંગાથે જ્યારે, નિત્ય હૈં તો મદિર રાખું મારે, 
પછી નહીં નનવા દેઉં કાપપને દરે. નાથ! 
જાઈજૂઈ ચ'પેલી પુષ્પ મગાવું, રૂડી રીતે સુદિર્ સેજ ખીછાવું, 
પ્રેસ ધરી રગતી રાત રપમાવું. નાથ! 
--ત્રેહે વ્યાકુળ બખુભાનદુલારી ધેલી થઈ તનતી સુધ વિસારી, 
જઈ કર ઝાલ્યો તે કું'જબિહારી. નાથ! 
અહીંઆં થકી કેમ કરીને તમે નશો? તરછોડી પાછળથી પસ્તાશેા, 
પ્રભુ ! દયારામના માન ગમાશે।. નાથ! 

હ 

ર્ન 

વેરણુ વાસલડી 
ઉસ વાંસલડી વાગી !ને હું તો “નગી ! સખી ! એ વેણુ વેરણુ થઈ લાગી |! છુ યુ વર્ણુ 

વાંસલડી. 
એના સ્વરે મુજ ઊર આવી વીષ્યું, તજી લોકલાજ કારજ સવર" સીધ્યું, 
કામણુ મને ફાનુડાએ કીધે ! વાંસલડી. 
વાંસલડી તો વાંસતણોા છે કટકો, લાગ્યો મુતે અતર એને! ચટકો, 
મોહી હું તા સાહનને। ન્નેઈ લટકે ! વાંસલડી. 
મોહી હું તો સોહનનું મુખ નનેઈ, વ્હાલું રે મુતે લાગે ન બીજુ' કેઈ, 
જવું હું તો જીવનજને ન્નેપ્. વાંસલડી. 
ધરમાં મૃતે કામ ન સૂઝે કાંઈ, અદેખા લેક કરે અદેખાઈ, 
વ્હાલા મારા ખળીભદ્રના ભાઈ. વાંસલડી. 
સાસરીઆમાં સાસુજી ઠપકો આલે, નણુદી મારી ખોલેમાલે ધણું ખાળે, 
મારે મારા પ્રભુજી વિના નવ ચાલે ! વાંસલડી. 
મ'ત્ર ભણી સોહને મોરલી વગાડી, વ્હાલે મારે વેરીની ગરજ સારી, 
ઘેલી કરી સજસારમાંથ#ી કાઢી. વાંસલડી. 
આ ન્નેને, ખ્હેની ! જમુનાજને ધાટે, સોહન મે તો દીઠા હતા મધરાતે, 
મીઠી મોરલી વગાડી ૨ીનાનાથે. વાંસલડી. 



૬૮ 

પીળાં પીતાંબર પહેર્યાં કહાને, મુડળ કાંઈ ઝળકે હરિને કાને, 

ભૂધરજી શેભે છે ભીને વાને. વાંસલડી. 

વાંસલડી ૬ૃયાના ખ્રીતમની પ્યારી, વાગી એ તો ત્રણુ લોકમાં ન્યારી, 

વ્યાકુળ કરી દીધી સકળ ત્રજનારી. વાંસલડી. 

વર્ર્સલડી તો હેત કરી કોઈ ગાશે, તેની તો ભવની ભાવટ ભ્રાગી જશે, 

હૃયાના પ્રીતમ આવ્યે સુખ થારે. વાંસલડી. 

જ 

૭૯ 

રાધાનાં રીસામણા 

રીસાયાં ર્સિક સ'ગાથે શાધા, ખોલું નહીં શ્યામસુંદર સાથે બાધા. રીસાયાં. 

સખી રે! હું તો ભોળપણે ભોળવાઈ) ખ્હેની! હું તો પ્રીત કરી પરતાપ, 

ખોલું નહીં ખેઠી હૈયે સમ ખાધ. રીસાયાં. 

સખી રે ! મારે કાળજે કાંઈકાંઈ થાયે, આ ને ખ્હેની ! જુલમ કર્યા જદુરાયે, 

તારા સમ ! મારાથી નવ સહેવાગે ! ર્ીસાયાં. 

સખી! મારા મનડાકેરી વાત, ખોલું રે નહીં શ્યામળીઆની સાથ, 

સખી ! મેં તાોવચન આપ્યાં તેને હાથ. રીસાયાં. 

વ્હાલે રે મારે હસીને તે આપી તાળી, કહેતા હતા, “ રાધા ધણી મુતે વ્હાલી !” 

--જેઈ ઠેકરાઈ બ્હાલાતણી ઠાલી ! રીસાયાં. 

સખી રે ! મુતે ભુધરે ભૂરકી નાંખી, આ જેને બ્હેતી | કેટલુંક રહીએ સાંખી ₹ 

મારાથષી વ્હાલી મુગટમાં રાખી. રીસાયાં. 

વ્હાલે રે મારે મુગટમાં જ્યું ધારી, દીઠી એક ન્નેબનનોતમ નારી, 

તેણે રે પહેરી મારા સરખી સાડી. રીસાયાં. 
વ્હુપ્લે રૈ પહેરી જરકસી કસુંબા સાડી, જ્ાધા કહે છે મુગટમાં રાખી નારી, 

બન્યા ડીકઠીક | બન્યા ગિરધારી ! રીસાયાં. 

સખી રે !હુંતોજમુનાજી ગઈ'તી પાણી, ખહેની રે ! એક વાત વ્હાલાની જણી, 
મતે મૂકી તેને કરી પટરાણી. રીસાયાં. 
સખી રે! મે' તો ધરમાં નવ રહૈવાય ! ખ્હેની રૈ ! દુ:ખ કોને નવ કહેવાય, 
દયાના ક્રીતમ આવ્યે સુખ થાય. રીસાયાં. 

જ 



૬૯ 
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નવી પ્રીત 
પ્રીતલડી જીવણુજ ! તોડી, નટવર ! નવલી કોની સંગાથે જેડી ? પ્રીતલડી. 
નેણુમાંથી નાથજ | નીર સકાણાં, હેયામાંથી હેતલડાં રે ચોરાણાં, 
'જશવરાય | મનજ કયાં રે પોરાણાં ? પ્રીતલડી. 
ચતુર હોય તે ચતુરાઈ જણાવે, ઉપરથી વાત મીઠી રે બતાવે, 
હેયામાંનું તુરત જણાયામાં આવે. પ્રીતલડી. 
શાને કાજે શ્યામ ! થાએ ઓશિયાળા ? અમે નથી કહેતાં “ ગોરા કે કાળા !' 
જેવાં ખીખાં હોય તેવા પડે છાપા. પ્રીતલડી. 
“નણા છો જી જીવણુ | રસની રીતિ, પરાણે ન થાય મોહી તમ પ્રીતિ, 
ટ્ડયાપ્રીતમત ભણે નિત્ય નિંતિ. પ્રીતલડી. 

જ 

૮% 

કયાં ૨મી આવ્યા? 
૨ગીલા | રગભેર કયાં રમી આવ્યા? લાલ! કોની માળા ચોરી લાવ્યા? 

૨'ગીલા ! 

તમારી વાટ હું નિત્ય ન્નેતી, તમારું મુખજું જેઈ મત મ્હોતી, 
હવે મુતે શીદ મૂકો છો રોતી? ૨ગીલા ! 

તમને કઈ મેોહી'તી નારી? ક સાથે રમી આવ્યા ગિરિધારી? 
કાળી કુખ્નન છે કામણુગારી ! જ્'ગીલા ! 
વ્હાલા! મૂકો બાળપણાને ચાળા, તમ વીણુ ખીન્ને પદારથ દાલો, 
હવે મુને અગહદય શીદ ખાળોા? ૨'ગીલા ! 
વ્હાલા! મારા કુ””ન તે કામણગારી, તેની સાથે પ્રીત કરો છે! દાલી, 
મારે મ્હોેલે પધારોને વનમાળી ! ૨'ગીલા ! 
વાયક સુણી પ્રજનુ થયા પરસન, ઊપન્યું અબળા ઉપર સનત, 
દયાના પ્રભુએ દીધું આલિ'ગન. ૨'ગીલા ! 

જ 
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છમકલું નવ કીજે ! 
એ છખીલાજ! છમકલૅ નવ જીજે વાટેધાટે! 
દિન દોલલા છે ત્રિકમજ | હૈં કહું છું એટલા માટે. 
કાંઈ ત્રજનારીનાં કહ્યાં કરો, કાંઈ વ્રજદાસી પર મ્હેર ધરો, 
કાંઈ બઅખુભાનકેરી કુવરી વરો. એ છખીલાજી ! 
પાતળિયા | પ્રીતે ખોલાવો, કાંઈ મારગડામાં સમઝાવેો, 
નિત્ય ઠાલી કુખ્ન્ને ધેર જાએ. એ છખીલાજ |! 
કાંઈ દાસી ઉપર મ્હેર કરો, એટલે વિવેક હૈયામાં ધરે, 
ધણું કહીએ જે કુખ્”ને વીસરો. ઓ ઇછખીલાજી ! 
દૃયાપ્રીતમનો સ્વામી છે રસિયો, મહી ખાવાને આવે ધસિયો; 
ધન્ય ભાગ્ય અમારાં જે ત્રજ વસિથો ! એ! છખીલાજ ! 

ન 

૮૩ 

તરછે।ડો છે। શા માટે? 
મારા પાતળિયા! પ્રત કરી તરછેોડો છે શા માટે? 
મુને મળતા નથી, નિત્ય જળ ભરવા જઉં છષું જમુનાધાટૅ. 
મારી માને ધેર રહું તમ સારુ, હેરાફ્રેરા ખાધતે મન મારું, 
નિત્ય દીવા પાઠળ અધારું ! મારા પાતળિયા ! 
મારી સહિયર મુને ખ્હાવરી કહે છે, સાસુનણદી તો મેણાં દે છે, 
પરણ્યો પિયુડે મારા પ્રાણુ લે છે. મારા પાતળિયા ! 
વ્હાલા ! સ્નેહુતણું દુઃખ વાષ્યું બહુ, મારી અ'તર આગ જઈ કોને કહું ? 
હું મૂગાની પેંઠે સમી રહું. મારા પાતળિયા ! 
અમે આવડા ઢગ ન્હોતા જાણ્યા, તારાં મીઠેડાં વચન મનથી માણ્યાં, 
હુવે સારી પેઠે નટવર ! નાણ્યા ! મારા પાતળિયા! 
દુનિયા પૂંઠળ સૈ! વાત કરે, મારું મન તમ વિનતા નાહીં ઠરે, 
જ"ખ મારે છે લેક, શું' ય કરે ? મારા પાતળિયા ! 
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મારો જીવવ તો તમ પૂ'&ળ ભમે, મુતે ધરતો ધધો નવ ગમે, 
તું તો કુખ્નન સાથે રગ રમે. મારા પાતળિયા ! 
અમો અખળાતણું હુરિ ! શુ' રે ગજ? હવે મળશે નહીં તો પ્રાણુ તજું, 
રૃવઝીના જાયા | થાઓ સમઝ. મારા પાતળિયા! 
દયારામના પ્રોતમ છો વ્હાલા ! તુને ગાોપીએ કરે છે કાલાવાલા, 
ઘેર આવોને સોરલીવાળા ! મારા પાતળિયા ! 

ઝૂ 
ત્ન્ 

માર્ મહી ઢળશે ! 
મારું મહી હળશે ! લડસડતા છખીલા ! રગના રાતા! 
કહાન | પરા રહે | અડયાઅડયા શુ' આવો મદના માતા ? 
મુને એકલી આંહીં જાણીને, મારો પાલવ સાહે તાણીને, 
નહો આપું ગોરસ આણીને. સારું. 
પેલાં દુરજનીઆં બહુ દાઝે છે, જેની સગ થઇને ગાજે છે, 
તમો નિલ'ન્જ્ને શી લાજે છે? મારું. 
તારું ઝુખ દેખી સુખ થાયે છે, તેણ દુઃખડાં મારાં ન્નયે છે, 
મુજ મન ટઢદ્દયાપ્રભુતે ચાહે છે. મારે. 

ઝૈ 

ત્પ 

અમૂરજીને 
ઓ અગૂરજી ! ગોકુળમાં તમે થ્વરા કારણે આવ્યા? 
મારાં સુખડાં લઈ દુઃખના દરિયા શું કરવાને લાવ્યા ? 
તમે માતપિતાઃ! કહું તે કરજ્ને, આ વચન અમારાં હદે ધરજ્ને, 
મને મારીને ડગલાં ભરતને. એ અફરજછ | 
અહીંઆં શુ' કામ છે તમારું? ઘણું ચિત્ત કલપે છે અમારું, 
આ ન'દજસોદા કહે, “સારું. એ અરજ! 
આ વિનતી તો કેતે કહીએ? હૈયામાં સમઝીને રહીએ, 
ધણું નિલ'જજ ડર્યા ન'દતે છેયે! એ અકૂરજ ! 



'ડવ્ 

મારે ઝાકે હેતે હળવું છે, કુખ્ન્નને ભાગ્યે ભળવું છે, 
મારા મામાજીતે મળવું છે. અ અફરજ! 
તમે કારજ કરીને આવન્ને, સુખે તેને તેડી લાવને, 
તમે ૬ૃયાસ'ખીને મન લાવને. એ અકૂરજ ! 

૪ 

૮૬ 

મમનાં વચન શાને બોલે ? 
મમ'તાં વચન શાને ખોલે હો માતની! તું મમ'નાં વચન શાતે ખોલે ? 
મારે તો આ ગોકુળીઆમાં કોઈ નથી તારી તોલે. હો માનતી ! 
જાણી ન્નેપ્રને વાંકાં વચન કહીને મારું કોમળ કાળજ શાને છોલે ? હે માનની ! 
મન મારું તુજ વિના ત્રિભુવન વિષે કોઇને દેખીને નવ ડોલે. હો માનની ! 
રીસની ભરેલી તારી આંખડી દેખીને પ્રાણુ મુજ ચડી ન્નય ઝોલે, હે માનની ! 
દયાને પ્રીતમ કહે, “ હું તારો, તું મારી,' હાવાં અ'તરને પ્રેમ શે ન ખોલે ? 

હો માનની ! 
7 

૮૭ 

હડ મૂકને 
મૂકને મારા સમ માનતી! હવણાં હઠે મૂક્ને, મારા સમ માનની! 
તું મારો ગ્રાણુ ને તું મારું જવન, સાંભળ સુતા ! બ્રષભાનની. હવણાં. 
માગું કૃપા તારો જચક થઇને, એ જ પૃચ્છા છે મને દાનની. ઢવણાં. 
તે જ સાચું તે તારી નજરે જેશે જૂડી વાતો જે સણી કાનતી. હવણાં. 
દયાનો પ્રીતમ કહે, “હું શરણે આવ્યો, તું જ વસ્તુ છે મારા પ્યાનની.' હુવણાં. 

ઝી 

૮૮ ર 

જ્મુનાજીના ઘાટમાં 
શ્રીજમુનાજના ઘાટમાં રે લોલ ! રોજી રાખી છે સુતે વાટમાં રે લોલ | 
નણુદલસહિયરના સાથમાં રે લોલ ! તાળી મા દેશો મારા હાથમાં રે લોલ ! 
મારો પાલવ પ્રાણ ! શું સાહે છે રે લોલ ? ડાલા થઈ કાં ધેલા થાઓ છે રે લોલ ? 



૫૪૭ 

૦્હાલા !વાત કહં તે ધરે ધ્યાનમાં રે લોલ ! સમઝી જાએ પ્રભુ સાનમાં રે લોલ ! 
વાટમાં વાત નહીં કીજીએ રે લોલ ! દુરિજન લોકથી બજએ રે લોલ ! 
સહિયરસાથ સૈ। ન્નય છે રે લોલ ! મૂકે બ્હાલાજ | વિલ'બ થાય છે રે લોલ ! 
મારો પ્રીતમ ! પાલવ મૃ્્ીએ રે લોલ ! ચતુર થધ્તતે કયમ ચૂજીએ રે લોલ ? 
સાસુજી મારી જણશે રે લોલ! ભવનું તે મેણું મુતે થશે રે લોલ ! 
બએલખાણુ જેઠાણી મુને મારશે ર્ લોલ ! શત્રુનું કામ પિયુ સારશે રે લોલ ! 
દાસદ્યાના પ્રભુ | નરહરિ ! રે લોલ | તનમનથી હું તમને વરી રે લોલ ! 

ન 

ત્લ 

ઝઘડા લેોચનમનને 
લોચનમનનેો રે! % ઝગડા લોચનમનતો ! 
રસિયા તે જનતતેો। રે! ક ઝધડેોા લેોચનમનને ! 
પ્રીત પ્રથમ કોણે કરી ન'દકુવરની સાથ? 
મન કહે, “ લોચન ! તે' કરી,' લોચન કહે, “ તારે હાથ.' ઝગડો. 
(નટવર નિરખ્યા નેન |] તે, સુખ આવ્યું તુજ ભાગ; 
પછી ખધાવ્યું મુજને, લગન લગાડી આગ! ઝગડે. 
સૂણુ ચક્ષુ! હું પાંગળુ, તું મારું વાહન. 
નિગમઅગમ કહ્યું સાંભળ્યું, દીઠા વિના ગયું મત. ઝગડો. 
“ભલું કરાવ્યું મે તતે સુ'દરવરસ-્નેગ. 
મને તજી તું તિત મળે, હું રહું દુઃખવિન્નેગ !' ઝગડો. 
“વનમાં વજ્હાલાજ કને હું ય વસું છું નેન! 
પણુ તુંતે નવ મેળવે, હું નવ ભેગવું ચેન !' ઝગડો. 
“ચેન નથી મન! ક્યમ તને ભેટયે ફ્યામશરીર્ ? 
દુ:ખ મારું જણે જગત, રાર્તાદ્વસ વહે નીર !' ઝગડો. 
મન કહે, “ધીખું હદે, ધુમ પ્રગટ ત્યાં હોય. 
તે તુજને લાગે રૈ નેન! તેહથકી તું રોય.' ઝગડો. 
એ ખેઉ આવ્યાં ખુદ્ધિ કને, તેણે ચૂકવ્યો ન્યાય : 
“સન | લોચનનેો પ્રાણ તું, લોચન ! તું મન કાય. ઝગડો. 

જ જડ, સુખથી સુખ, દુઃખ દુઃખથી મનલોચન |! એ રીત. 
દ્યા પ્રીતમ શ્રીરૃષ્યુશું ખેઉે વડેથી પ્રીત.' ઝગડો. 

જી 



૭૪ 

હ૦ 

કહાન બોલાવે ! 
ચાલ વ્હેલી, અલખેલી પ્યારી રાધે! 
તતે તારે કહુા'ન બોલાવે, તને ધનસ્યામ ખોલાવે; 
તને તારો પિયુ બોલાવે, સરસ સમય સાધે, સાધે. પ્યારી રાધે ! 
નથી તુજ સમાં અખિલ વિશ્વમાં શચીસાવિત્રીઉમા રામા; 
--તે પણુ નહિ સમોવડ ! અવર કોણુ કામા? 
તારી તુલના, તારી તુલના એક તું ક બત્રજભૂપ. 
તું તદ્રપ, ગુણુ સ્વર્પ, વાસર્પ, અખ્ય યૂપ; 

સુહૃદરૂપ, ખેઉ અનુપ, ગતિ અગાધે ! અગાધે ! પ્યારી શાધે ! 
કેસરી આમસિષ તજી તૃણુ કેમ ખાય? 
સ્વાતિસલિલ વણુ ન ચાતકતરસ જાય; 
વન વિશાખા અમગ્રન્ન જ સીપ ચ્હાય. 
એ દહષ્રાંતત એ દણંત, અથ આણ  પ્યાનમાં; 
મૂકી માન પ્રીતમ ! કહાન ! દે રસદાન, અધરપાન; 
ભાગ્યવાન ન કો આજ, તું સમાન સુતા! ભાન; 
તજી ઉપાધે ઉપાધે, પ્યારી રાધે ! ચાલ વ્હેલી અલખેલી. 
સાલિલહીન મીન જીવે ન કોઈ, ઝષવિહીન થયું બગડે તે તોય; 
તડિત મેધ, મેધ તડિત વણુ ન સોય, 
કરી જે વિચાર, કરી જેને વિચાર વારવાર, એ જ સાર; 
માર્યા માર, ધાર ધાર સહુ જૈ ગાર, મ કર વાર નન્દકુમાર ! 
પ્રાણુ આધાર ને ઉરહાર કર અખાધે, અખાધે ! 
એમ કહી પાતેિ આંતિ રતિસ્મ્ીતિ કરાવી; 
સન્નવ્યા શૃગાર જેમતેમ સમગગઝાવી; 
લાવી લલિતા પટરાણીને પધરાવી; 
સોંપી શ્યામ, સૉંપી શ્યામ, સુ'દર્ સ્યામ કરી પ્રણામ, વળી વાસ; 
મુ'જ્ધામ, પૂરણુકામ, નિગમયામ શે વિશ્રામ તે ગુણુમ્રામ; 
કથે આમ દયારામ: હષ' વાધે, વાધે, પ્યારી રાધે |! ચાલ વ્હેલી. 

ન 



૭ષ 

લર 

ગ્રેસસમાધિ 

માન્યો મનનો શૈૌહનવર પામિયાં જે રે ! અમો વેદના ત્રેહેતી સહુ વામીઆં 
૨ ! સાન્યે. 

ર'ગરસિયો છખીલેો છેલડે રે ને રે! નાગર ન'દનો કિશોર અલખેલડે 
જે રે ! માન્યો. 

જેને જેવા ન્નેગેશ્વર દેહુ દમે જે રે! તે તો અમશું અખડ રગ રમે 
જે રે ! માન્યો. 

જેને નિર્ખી મન્મથ મૂછિ'ત થયો જે રે ! લાલ તે અમ ક ર્ લુ થઈ રશ 
ને રે ! માન્યો. 

જ્ 

અન'ત કોટિ ખહ્માંડનો જે રાજિયો જે રે ! કેશ કામિતીના ગૂથતાં ન લાજિયો 
ને રે 1 માન્યો. 

વશ શેષમહેશ જે ના'વિયો જો રે! અમો અબળા તે નાચ નચાવિયો 
જે રે ! માન્યો. 

જેનું દશ'ન જ્ઞાન સ્વપ્ન નવ લલ્યુ' જને રે ! તેણે “ત્રડણી છું તમારે' અમને કહ્યુ 
જે રે ? માન્યો. 

અમારું પદ કે ન પાળ્યું કોટિલાખમાં નને રે ! અમારે ઓછું ર્યું શુંઅભિલાખમાં 
જે રે ? માન્યો. 

જવન જગનું અમ પાસે આપોઆપ છે નને રે | કેવળ ખ્રેમપુરુષના પ્રતાપ છે 
નતે રે ! માન્યો. 

મૂકી અમને આઓધવ ! કયહું નય ના ને રે ! ખોલ્યું અમારું તમો પરખાય ન 
ન્તે રે ! માનવો. 

અમો જેને વિયોગે આંસુ પાડિયે નને રે ! ઓધવ ! કહો તે તો તે પુરુષ દખાડીએ 
નને રે ! માન્યો. 

ધડી ખેમાં વાંસલડી વાગશે જને રે ! વ્હાલે અમ પાસે આવી કાંઈ માગશે 
જે રે | માન્યો. 

--એમ કહેતાં સૈ મને મગ્ન થઈ ગઈ ન્ને રે ! ઉદ્દવ જુએ છે ને પ્રેમસરમાધિ 
થઈ ગઈ ને ર 1 માન્યો... 



૭૬ 

“ સિથ્યા શીદ હું ॥ૂલું છું સ્ાનગાથમાં જે રે ? હુરિ દીસે છે હૈયાના હાથમાં 
નને રે ! માન્યો. 

પરમ પ્રેમપ્યારી એ જવિનાશની ન્ને રે ! એ છે સવ' સ્વામિનીઓ દૃયાદાસની 
નને રે ! માન્યો. 

ન” 

લ્૨ 

લાડલી લાવુ' ! 
આંખ ભરો મા અલખેલડા રે! લાડલી લાવું. 
એક મુહુત' પ્હેલી મહારાજ ! શીદ સ'તાપ કરો છે ? લાડલી લાવું. 
વાંક તમારી હોય તો ચે લાડલી લાવું. 
નહીં તો નામ ધરું ન લલિતા ય, શીદ સ'તાપ કરો છે ? લાડલી લાવું. 
લાલ લોચન શીદને ભરો છો? લાડલી લાવું. 
ઊંડા નીસાસા મૂકરો। મા નાથ ! ૨1૬ સ'તાપ કરો છે! ? લાડલી લાવું. 
એક વાતડીમાં વિહ્વલ કરીને લાડલી લાવું. 
સે|પું હાથ તમારો એને હાથ, શીદ સતાપ કરે છે! ? લાડલી લાવું. 
લટ્ટુ કરી લગા લત લાલજી રે! લાડલી લાવું. 
એક ખુટી સુ'ધાડું બુદ્ધરૂપ, શીદ સંતાપ કરે છે? લાડલી લાવું. 
સઘળે કાજળ કાઢી કાળજતણે। રે લાડલી લાવું. 
એવું કારજ કરું છું અનુપ, શીદ સ'તાપ કરે છે? લાડલી લાવું. 
મમ* માલમ છે મુતે માનનો રે લાડલી લાવું. 
વિના કલે સવ ત્રજરાય ! શીદ સતાપ કરો છે।? લાડલી લાવું. 
--એમ કહીને સખી સ'ચરી રે-- લાડલી લાવું. 
--લાગી દૃયાપ્રીતમજને પાય, શીદ સ'તાપ કરે છે ? લાડલી લાવું. 

ડી 

લ્૩ 
માનુની મનાવ્યા ! 

લલિતાજ આવ્યાં પ્રેર્યા લાલનાં રે ! માતુતી મનાવ્યાં ! 
આવી પાગ કર્યો છે પરણામ વિનયવિવેકશુ' રે | માનુતી મનાવ્યાં ! 
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કાણુ જણે શુ કહ્યુ' કાનમાં રે ? માનુની મનાવ્યાં ! 
જેથી રેષનું રહ્યુ” નહોં નામ, વિનયવિવેકશુ' રે ! માનુની મનાવ્યાં ! 
શ્રમ પડયો નહીં, સ્વલ્પમાં રે ! માનુની મનાવ્યાં ! 
ક્ષણમાં ક્ષીણુ કયુ” છે ગુરુ માન. વિનયવિવેકશુ' રે ! માનુની મનાવ્યાં ! 
જગવી આતુરતા ઊલટી ર૨! માનુતી મનાવ્યાં ! 
લાગી લાલલક્ષ ટળ્યું બીજ ભાન, વિનયવિવેકશુ' રે ! માનુની મનાવ્યાં ! 
પધરાવી લાવ્યાં પ્રેમે કરી રે માનુની મનાવ્યાં ! 
પ્રિયા ખેસાડયાં પ્રીતમજી પાસ, વિનયવિવેકશુ' ર ! માનુની મનાવ્યાં ! 
આન'દસાગર ઊછબળ્યો રે! માનુની મનાવ્ાં ! 
વાષ્યું સુખ, થયું દુ:ખ નાશ, વિનયવિવેકશુ' રે ! માનુની મનાવ્યાં | 
હળ્યાંમળ્યાં હરખ્યાં ઘણાં રે! માનુની મનાવ્યાં | 
જેમ રિહ્ પામે મહાર ક, વિનયવિવેકશું રે ! માનુની મનાવ્યાં | 
દ્રાસદયાને ત્રોતમ પરસન થયે રે ! માનુતી મનાવ્યાં ! 
પછી રતિરસે પેોઢ્યાં પર્ય'ક, વિનયવિવેકશુ' રૈ ! માનુની મનાવ્યાં ! 

જી 

લન 

નદકુવરશ]' નેહું ! 
સૂણુ સાહેલડી રે! મારે ન'દઝુવરશું નેહ! 
ઝાઝું શું કહું રે? મારે પ્રાણુજવનધન તેહ ! 
હાર હેૈયાતણા રે | મારા કાળજડાની કોર ! 
મસ્તકના મણિ ર! મારા ચિત્તડાકેરા ચોર ! 
ઉર્ લપટાવીએ રે ! એ પર આવે એવું વ્હાલ ! 
સહિયર ! શુ' કરું રે? મોડું સાસરિયાંનું સાલ ! 
આજ મુને એકલો રે મારગ નનતાં મળિયો કા'ન. 
મુખ ખોલ્યો નહોં રે ! કીધી આંખલડીમાં સાન ! 
હૈ સમષ્ી ગઈ રે! મુતે તેડી વૃ'દાવન. 
કહે, સખી ! કેમ કરું રે? તાલાવેલી લાગી તન ! 
શા મશે સચરું રે? મુજને સૂઝે નહીં કઈ પેર ! 
નનઉં જે વણુકહે રૈ આવી ઉત્તર દઉં રો ધેર ? 



19૮ 

એક ઉપાય છે રે નેને તું આવે મુજ સ'ગ, 
જઇએ મહીં વેચવા રે, રમીએ રૃસિયાજશુ' રગ | 
એકખે અન્યોન્ય મળી રે ચાલ્યાં સહિયરકેરે સાથ, 
હૉસ હેયાંતણી રે પહાંચી--મળ્યા દયાના નાથ ! 

જ 

હષ 

આંખ તમારી ! 
ઘણી ગજખી રે ! ગિરધારી ! ઘર માર્યુ' રે આંખ તમારી ! 
સામુ' જતામાં કાળજ કયું, મારી રે મદનકટારી. ઘણી. 
હું તો આજલગી મન પર ધરતી, સૈ ચતુરાની ચેછા કરતી, 
મને આજલગી જેતી ધરતી. ધણી. 
હું તો નથી સમઅતી મન મોલ્રામાં, એ ન્નદુ તમારા ન્નેયામાં, 
મુને નાંખી છે દુઃખદરિયામાં ! ધણી. 
હેવે તમ પાખે કયમ સ્હેવાશે ? ઢાંકયાં ધીખ્યાં કયમ રહેવારે ? 
મે એ દુઃખ કોને કહેવાશે ? ધણી. 
એવું સૂણી દશા દીડી બીજી, આ દયાના પ્રીતમ ઉપર રીઝી, 
પ્રેમાનદમગન થયે! ખીજ. ધણી. 

૪ 

કદ 

કાળજ કોયું તે કોને કહીએ ? 
કાળજ કયુ” તે કોને કહીએ રે ઓધવ! છેલ૭ખીલડે ? 
વેરી હોય તો વઢતાં રે ફાવીએ, પણુ પ્રાણુથી પ્યારો એને લહીએ રે | એ।ધવ ! 
ધીર્ખીએ ઢાંકયાં તે કલ્લે નવ શૈભીએ, ડાલ્યાં શુ' વાલ્યાં નાને છેયે ૨ | એ।ધવ ! 
સોડને। ધાવ માર્યો સ્નેહી શામળિચે | કિયા રાજાને રાવે જઇએ રે ! અએ।ધવ ! 
કળ ન પડે, કાંઈ પેર ન સૂઝે ! રાતદિવસ ઘેલાં રહીએ રે ! એઓ ધવ ! 
કાંઈ વસ્તુમાં હ્ષણુ ચિત્ત ન ચોંટે ! અલખેલે! આવી ખેડે હેયે રે | અધવ | 
દયાના પ્રોતમજીને એટલું જઈ કહેન્ને: કયાં સુધી આવાં દુઃખ સહીએ રે ? 

ઓધવ ! 
કં 
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ક્સિયાજી | તમે કયાં રમી આવ્યા રાસ? તમારાં નિદ્રાભરિયાં નેણુ છે જી ! 
કઈ વિનતાએ કર્યા તમારા વાસ? કે એવાં મીઠડાં કોનાં વેણુ છે જી ? 
જાને મદિર તમે જઈ આપ્યાં સુખ ? 'કે કાણે આલિગન દીધાં વ્હાલમાં જી ? 
પ્રજુ! કપાળે કજળીનાં નિશાન કે ટપકું તખોલનું ગાલમાં જી! - 
અગરચ'દન પ્રભુ ! રેલાયાં લલાટ, અવળાંસવળાં આભ્રણુ પહેરિયાં જી ! 
પીતાંબર પ્રભુ | પલટી લાવ્યા છો ક્યાંયે? “નાં એઢી લાવ્યા છેો 

લ્હેરિયાં જી? 
મુજ પર ફજીધાં શેકયલડીનાં સાલ કે ચૌટે વાતો ચાલશે જ! 
દૃયાપ્રીતમ કર જેડી ખાય છે સમ--૨્ાધા ! તમથી વ્હાલું ખીજુ' કે થશે જી? 

ઝૈ 

લ્૮ 
સાભળ સહી ! મારી 

ન'દત'દનત અલખેલડેો રે ! એનાં વ્હાલાં લાગે છે વેણુ, સાંભળ સહી ! મારી. 
ઘેલું કીધું ગોફળિયું રે! એનાં કામણગારાં નેણુ | સાંભળ સહી ! મારી. 
નટવર સુ'દરશામળે રે! મતગમતોા સોહન લાલ; 
હદયસરસે! લેઈ લપટાવું !---મુતે એવું લાગે છે વ્હાલ | સાંભળ. 
તાલાવેલી લાગી તનમાં રે ! ત્રેહવટ્નિ દહે મારી દેહ ! 
જાતી આગળ કહીએ જઈ રે ઊંડું અ/તરતનું દુઃખ એહ ? સાંભળ. 
ભૂલી વિધાતા ચતુર થઈ “કે ? મારા કમતણે। છે વાંક ? 
ન'દકુવર મારા ક'થ થવાતો એણે રૈ ના લખીએ ટાંક ? સાંભળ. 
મુખડે કહેતાં લાઝએ રે બાઈ! છેડે પૂરું હેત; 
એ નટવર હોત નાવલો રે તો મનગમતું સુખ લેત ! સાંભળ. 
કાણુ ઉપાય કર્યાથકી રે મારું એ કારજ સિદ્ધ થાય ? 
કયા દેવને સેવ્યાથકી રે ખ્હેની! પુરૃષાત્તમ પરણાય ? સાંભળ. 
કુવારેો છે હજી કાનકુ'વર રૈ--મુને એટલડી છે આશ; 
પાયે લાગું સખી! તાહુરે રે! તું તો ળન મુજ માતા પાસ. સાંભળ. 
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વાત વિવેકે પ્રીઠવી રે રડો વિટ્ઠલવર તું બતાવ | 
કહેજે સુંદદ એ શામળો રૈ, સાટે તું પુત્રી પરેણાવ. સાંભળ. 

જે પરણાવશે પાતળિયો રે ઇચ્ઠિત વર એ અવિનાશ; 
પ્રસન્ન થશે પરમેશ્વર ખાઈ| તારી હું વણમૂલે દાસ ! સાંભળ. 

ઝી 

લ્લ 
કહુ' એક વાત 

ઊભા રહો તો કહું એક વાત, મરડી નાઓ છો શાને મુખ રે જી? 
વચન દીધું તે પળ્યું નથી ર વ્હાલા | હું નાણું છું લાગ્યું તેનું દુ:ખ રે જી ! 
મારી અરજ સૂણે। તે। કહું એક મારા જહાલા ! વિચારો નથી મારે વાંક રે જી ! 
હું વટુઆરુ બાળે વેશ મારા વ્હાલા | અબળા માણુસ ઘણું રાંક રે જી ! 
સાસરિયાં મુને સૌ સાચવે રે વ્હાલા ! પરણ્યો ન મૂકે મારી પૂ રે જ ! 
કે સાસુડી ધણી શૈતાન મારા *હાલા | નણુદી આગળ ન નભે જૂડૅ રે જ! 
જળ જઉં તો। જનેડે થાય મારા વ્હાલા | ગોરસ વેચતાં સહિયરથોક રે જી ! 
માટે ટાઢું નાંખ્યું છે તક વિના રે બ્હાલા ! આપણે ડરવું રે ! દુરિજન લોક જી રે ! 
હુરિ ! તુજ ર્પનું ગુમાન રખે ન્નણુતા રે વ્હાલા ! તે આપની આગળ તો 

નથી તેહ રે જ ! 
તનમન સૉંપ્યું છે તે દિવસનું રે વ્હાલા ! દીધી છે નજર નેહ રે જી ! 
ભ્રાણેૅ ભાજન નથી ભાવતું રે વ્હાલા ! નિદ્રા ન આવે કયે સેન રે જી ! 
હૈ ઢાંકી ધીખું છું રાતદિવસ મારા વ્હાલા ! આપને વિયોગે નથી ચેન ૨ જી 
ખીજ કસર તો કાંઈ નથી રે વ્હાલા ! સમો જે મળે તો સુખ થાય રે જી! 
એ જ વિચાર આહે પહોર મારા વ્હાલા ! મનડુ' મારું ન કહ્યું' જનય રે જી ! 
પણુ તે તો આવી છે તક આજ મારા વ્હાલા! પિયુડે પહોંચે છે 

પરગામ રે જ! 

મારી નણુદી વળાવી આજ સાસરે રે વ્હાલા | ગોરસ વેચ્યાનું અગત્ય 
કામ રે! 

માટે સ'યાએ વ્હેલા આવન્ને રે વ્હાલા | આપણુ મળીશું બ'સીબટ- 
ચોક રજી! 



૮૧ 

સગેસખાન કાઈ લાવશે ૨ વ્હાલા! હું પણુ નહીં લાવું ્સાહેયર-- 
શોક્ય રે જી? 

તૈ જ પ્રમાણે મળ્યાં ખેઉ જણાં રે વ્હાલા ! પૂરણુ અભિલાખ રમ્યાં રગ રે! 
મ્રસન્ન થયા રે જીવન દયાતણા રે વ્હાલા! જતીએ અજિત જે 

અનગરૅેજી! 
ન 

૧૦૦ 

પાધરે પથે જ ! 
“નેણુ નચાવતા ન'દનતા કુ'વર] પાધરે પથે ના! 
સુંદરી સામુ' જેઈ વિઠ્ઠલ !વાંસલડી મા વા ! ગુમાની ! પાધરે પંથે ન્ન! 
બ્હાલા | તારું નિલ"ન્જ ધીટમાં નામ પડયું, તું કાંઈ ડાલ્યો થા; 
કાણુ પુત્રી પરણાવશે તારાં દેખી લક્ષણુ આ? ગુમાની ! 
પનધટ ઉપર પાલવ સાહે છે એ તે કયાંતો ન્યાય ? 
કામનીમાં શું કામ? આજથી અવિવેક તે શા?” ગુમાની | 
હળવા રહી હસી ખોલ્યા, “તારું અધરામૃત પા 
તો મારું મન માને શ્યામા ! એકવાર કહે * હા.'” ગુમાની | 
“ આવ ઓરે એક વાત કહું તુંને કાનમાં કાનુડા | 
શીદ હુડીલા! અટકે? હું તો તારી છું સદા.” ગુમાની! 

જ 

૧૦૧ 
આવે અલબેલા રે વ્હાલા ! 

આવે અલખેલા ૨ર! વ્હાલા | કહોને તમે કયાં ગયા'તા ન'દલાલા ? 
સાચુ' કહેની રે અમતે, અધરા સમ શામળિયા | તમને. આવે. 
કહોને, કોની સંગે રજની રમી આવ્યા છો રગે? આવે. 
સ'ગી થયા છો ૨ કહાના! દેખી મુતે “નએ છે છાના, આવે. 
ઊંઘે ઘેરાણા રે ડોલે સોહન ! ખોલાવ્યા નવ ખોલો. આવો, 
લોચતે જવાય છે ર મીંચી, નનેઇને રહા છો દષ્ટે નીચી. આવે. 

દુ 



ક્રેશ લપટાણા 
રાતી રેખ ડપેળે શી છે 

“હારના ચિદ્ધ હદેમાં પડયાં છે 

એક 

હોજ રે! જુગલકિશોરચારિત્ર 
ઊદિયો, સોળ કળા 

લૃ'દાવનમાંહે 

જરી 

૨ લાલે, 

૮્જ્ 

કાજળ કયાં 

ઝી 

૧૬૮૨ 

મારા રાજ 

નિમુ'જના 
પ્રેમરસ 

દૂલી રહી જમની 

લાગ્યું છે ગાલે? 
? શીદ લાજ્ને છે? ખહુ શોભી છે, 

કકણુના રલ દીસે પાઠ, શીદ સતાડોા? 
, કયમ ઢાંકયાં રહે? તનમાં જડયાં છે. 

સાચા હ્વાણેક્ષણે કયાં થાશે! ? ડગલેડગલે સમ શા ખાશે? 
સજ્જન હરો તે રાખરે છાનું, લોક તો કહેશે મનનું માન્યું. 
જગત રહે નહીં નનેરે બાંધ્યું, ફાટ્યું ગગન કયમ રહેશે સાંષ્યું ? 
આલમ! માનો કે ના માનો, એને હું મમ” લહું છું' છાનો. 
સુખ દેખો ત્યાં સુખીઆ થાન્ને, તમારું મન માને ત્યાં જતન્ને. 
વાતડી ગઈ છું રે પામી! કહો તો કહું દાસદયાના સ્વામી ! 

આનદ થાય છે 

મહેલમાં 
ગેલમાં 

હોજ રે!નેડે રહી સખી જુએ લંલિતાદિક કામની 
એક સજનનમાં ખેઉ જણાં રગભર્ રશજિયાં 

હો જ રે ! શેભાતણે નથી પાર, કામર્રાતે બિરાજિયાં 
કરવા માંડયા છે શણગાર પરસ્પરપે' નવા 

હો જ રે ! શધા થયા ન'દલાલ, શેોહતજ રાધા થયાં 
સાડીચોળી પહેરી શામળે, તે મન લેોભીઓ 

હો જી રે | પહેયું' પીતાંબર પાગ, શ્યામાશિરપેચશે।ભિયે 
સે થે, આડ, શીશકૂલ, દામે।દર દામણી 

હો જી રે! તિલક તોરાશિર્પેચ ધરે ખાળા બહુ ખણી 
નટવર નથને એકત્ર જુકે રેપ ગોરિયું 

હો જી રે! હેમતી તે હાંસડી હુરિતે હૉંસે ધરી 
નેપૂર 
હોજર! 

અણુવટ વિછ્ઠુઆ પિયુજના 
કટિમેખલા વેળિયું 

પાગમાં 

રાગમાં 

આવે. 
બે 

આવે. 
આવે. 

ખૂ 
આવે. 

હો. 

આવે. 
૧૫૫ 

આવે. 
હા 

આવે. 
આવે. 
આવે. 

આવો. 

છે દીડે. 

મારા શજ! 

મારા કાજ! 

મારા શેૌજ ! 

મારા ૨1જ! 

મારા રાજ ! 

મારા ૨%! 

મારા ર1૦૪ ! 

મારા ૨શાજ! 

સારા જાજ ! 
મારા જા”! 

મારા શાજ! 

મારા રાજ)! 

મારા રાજ! 
મારા કાજ! 

મારા ૨્ાજ ! 
મારા ૨1જ! 



૮૩ 

અદલબદલ પત્યાદિક આભૂષણુ અખબાર જઝીધલા મારા રાજ ! 
હોજર! વિવિધ માણ્યો રસ, આલિગન દીધલાં મારા શાજ ! 
શ્રીરાધારૂપે પર્યું' માન, સોહન પાગે લાગિયા મારા રાજ ! 
હો જ રે! હસતાં પરસ્પર જ્ય, સ'દેહ મનના ભાગીઆ મારા રાજ ! 
“વિપરીત ર્મણુ રંડી રીતે મન ભરી માણિયાં મારા રાજ ! 
હો જ રે ! આવ્યું અક્રેકને સુખ, હાશ વીત્યેથી નનણિયાં મારા રાજ ! 
પ્રેમે ભર્યા ખેઉએ પોઢિયાં અતિશે આન'દ ઊરમાં થયો મારા રાજ ! 
હો જી રે! ગુણુ ગાઈ સુખરૂપ દયો બલિહારી ગયો મારા રાજ ! 

ઇં. ઉં 

૧૦૩ 

ચાલ, ચપળા બખુભાનની દુલારી : 
ચાલ, ચપળા બુખુભાનની દુલારી ! 

તુંતે ઘનશ્યામ ખોલાવે, તુંને પ્યારો લાલ ખોલાવે ! 
તુંતે તારે। પિયુ ખોલાવે, પ્રાણુકેરી ષ્યારી | ષ્યારી ! ચાલ. 
હેદ્યા ત-ત્રદોષ વિપ્ર છે શા માટે? 
નહીં ત્રિયા વષ' માસ રણે ઊચાટે. 
હરેરિપુપાતો જુએ છે તારી વાટે. 
તે માટે ચાલ, શ્યામા! ગુણગ્રામ, બહુનામ, સ્નેહરામ, 
મતકામ, ગ્રીત વિચારી વિચારી. ચાલ. 
ન, સખી! હાવાં નહીં ખોલું તુજ સાથે, 
“ચ'્રમુખી' કલક દીધું મારે માથે, 
એવા નાથને ક્યમ ભોડું ભરી ખાથે? 
ક સણુ સુતા ! ભાણ, વાળી વાન, અતિ ધ્યાન, 
મૂ માન, કર હદે વારી વારી. ચાલ. 
એમ કહી કરી જેમતેમ સમઝાવી 
સન્નવ્યા શ ગાર, કન્યુષ્ી કાળી, 
કટાક્ષમાત્ર્માં પુરૃષ નાંખે ઢાળી 
"% એટલુ જનેઈ પ્રકાશ, તુજ આશ, કુ'જ અવાસ, 
દ્રાસદયાના મોરારિ! સોરારિ | ચાલ. 

જ 



"૮૪ 

૧૦૪ 

ઘેલી સુને કીધી ! 

ઘેલી સુને કીધી શ્રીન'દછના ન'દે! ઘેલી મુતે જીધા. 

સખી રે !હુંતોજમનાજ ગઈ હતી પાણી, ત્યાં મે' ન'દમુવર દીઠો ને લોભાણી, 
એ પણુ મારા અતરની વાત ગયો જણી. ઘેલી. 
વ્હાલાજી હુંપે' વાંકી નજર વડે જ્યું, સાહેલી ! મારું ત્યારે તો અધિક મન મોલ્યુ', 
કાળજ મારું ઝજીટિલ કટાક્ષે પ્રોયું. ઘેલી. 
વ્હાલવશીકરણુભરી મીઠી વાણી, સૂણી હું તો મૂલ વિના રૅ વેચાણી, 
ન્નણું મન પ્રીતપીડા “નય ના વખાણી! ઘેલી. 

સખી રે | એની અલબેલી આંખ અણિયાળી, રૂપરસર ગતી ભરેલી રતનાળી, 
ભૂરકીતી ભરી વાંકી ભ્રકુટિ મે ભાળી. ઘેલી. 

સખી ! એનું મુખડું મદનમોણકારી, અગોાઅ ગ માધુરી મનોહર ભારી, 
મ'દમ'દ મધુરે હસી મુને મારી! ઘેલી. 

નટવર એ નખરિખ કામણે ભર્યો છે, આવડો રૂપાળા એને કણે કર્યો છે ? 
મે તો મારા મનથ#ી એને વર્ષો છે ! ઘેલી. 

સખી ! એની મોરલીમાં મોહતી ભરી છે, તેણે મુને ધણી તવ્રેહવિકળ કરી છે, 
સખી! મારી સુધઞુધ એણે હરી છે! ઘેલી. 

કાળજનું દદ નથી “કોઇને કહેવાતું, લાગી લાહ રોમરોમ ! નથી મે' રહેવાતું ! 
કર્ કશે ઉપાય, હવે નથી મે સ્હેવાતું ! ઘેલી. 

તાલાવેલી લાગી, તરકયું છુ, મે' મરાશે, કેમ કરી મેળવ્યે સોહન સુખ થાશે. 
લાજને લગાડ પરી! જવ મારે જશે! ઘેલી. 

વિરહ્વજ્િંમાં બળે છે સમઝી ગઈ સાહેલી, ખાનપાનભાન કશું નથી, લાજ મેલી ! 
રખે એની થાય અવસ્થા છેદી! ઘેલી. 

એવે સમે ૬યાના પ્રીતમજી પધાર્યા, અક ભરી કુ'જસદનમાં સધાર્યા, 
આપ્યો આન'દ, તેહતાપ સ નિવાર્યા! ઘેલી. 

ઉ 



૮પ 

૧૦૫ 
પાણીડાં કેમ ભરીએ ? 

શોકયો પનધટ ર્સિયારાજ ! પાણીડાં કેમ ભરીએ ? 
પીડે લેકડિયાંતી ધણી લાજ, પાણીડાં કેમ ભરીએ? 
આજ ચિત્તની ચેતવણી છે, બીજ મુને ભાસે મારા ર્ાજ ! પાણીડાં. 
મારા અગ ઉપર નાચે નેણુ ! પાણીડાં કમ ભરીએ ? 
કરે ચ*ચળ ચેોરવાનું ચિત્ત! મુતે ભાસે મારા ૨ાજ ! પાણીડાં. 
કવેળામાં નાનકડી નાર, પાણીડાં કૈમ ભરીએ? 
આવે ઓચિ'તાં દુરિજન કોઈ--ધણું ખોટાં મારા રાજ ! પાણીડાં. 
ઘેલાં કાઢયાની તમને છે ટેવ, પાણીડાં કેમ ભરીએ ? 
હજી છોકરવાદી નથી છૂટી, થયા મોટા મારા રાજ ! પાણીડાં. 
ધાયુ” થાશે ધીરજ રાખો આપ, પાણીડાં કેમ ભરીએ ? 
સમો સાંપડયે સૌ સુખ હોશે, ધીરજ રાખે! મારા રાજ ! પાણીડાં. 
તો! પણુ લાજ આજ તજને કહીએ જ, પાણીડાં કેમ ભરીએ ? 
અમો સરવે છૈએ તમારી દાસી, રખે તરસે! મારા સજ ! પાણીડાં. 
માખાપે અવર કર આપી જી, પાણીડાં કેમ ભરીએ ? 
અમો મનથકી નિશ્ચે તમને પરણી, એમ ન્નણે। મારા જજ ! પાણીડાં. 
આજ કાળજ્ડાતું કહી નાંખ્યું જ, પાણીડાં કેમ ભરીએ ? 
હાવાં રાજને રુચે એમ રંગરસ માણા મારા જાજ! પાણીડાં. 
રીઝયો દ્રાસદયાનેો સ્વામી સૂણુતાં જ, પાણીડાં કેમ ભરીએ ? 
થૈયે હેતના સાગર ઊછળ્યો ઊર્ ચાંપી મારા જ્જ! પાણીડાં. 

જ 

૧૦૬ 

ડહાપણુ રાખો જી! : 
મોાપી:-“ શ્યામ ! સલક્ષણા રહો કહું છું, શીખામણુ લે માની જી; 

મારગડે જતાં મુજ શ્રવણે વાત રહી શીદ છાની ? ડહાપણુ રાખો જી!” 
જુષ્ણુ:-“ અવળી રે અબળા! અવળુ' શુ' બોલે ન્નતાં સીધી વાટ જી ? 

કરણુફૂલ તારું નવીન દેખી સહેજ મે'ન્નેયો ધાટ. સૂલડું ભાખોા જી !” 
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ગાપી$-” કરણફૂલ ન્નેયું તે શું કહો છે ? અવર કોઈ ક્યમ માને જ? 
પુરુષને શું કામ સ્રીઅગે ₹ સમજાવો છે કોને ? ડહાપણુ રાખો જ !” 

જુષ્ગુ:-“ જેના મનમાં કપટ હોય તે કપટતણી ગત જાણે ૪; 
જતાં જનન ગયું શું તારું જે આવડી વાત વખાણે? સૂલડું ભાખે જ !” 

ગાપી:-”“ છાના રહો, સાધુ છે હું જણું, સાચાં ખોલે છે! વેણુ જ; 
સાધુપણાની સા"ખ પૂરે છે નાચ'તાં ખેઉ નેણુ ! ડહાપણુ રાખે। જી !” 

છુષ્ગુ:-“નાચ'તાં કે વણુનાચતાં તે મેણું શીદ દીધું 9? 
જેવાં છે તેવાં અમ પાસે, કહે, તારું શું લીધું ! સૂલડું ભાખે જી !” 

ગા'ી:-“વ્હાલા ! મારું તો સવ*સ્વ લીધું છે, હું અબળા કહેતી લાજી જી; 
તનમનધન લૂ'ટીને લીધું ! હાવાં શુ' લેશે। ઝાઝું ? ડહાપણુ રાખો જી !” 

જ્ઠુષ્ણ:-“હું તો બાળક! કાંઈ ન સમજુ કેવું હોય તનમનધન ૬7; 
કયમ કહ્યો તે' મુજને મોટો ?”--એમ ખોલ્યા જગજવન. સૂલડું. 

ગા'ી:-” તમો ન'દકુવર | મેં નિરખ્યા નાના | ગુણુ મોટા, ગભીર જી ! 
વડા બાણુથી વધતો! પીડે જેમ નાનો નાયકવીર. ડહાપણુ રાખે। જી !” 

શુષ્ણુ:-“ કાયર થઈ એમ કપે છે ને ગાત શરાની વ'ખાણે જી; 
નાયકબાણતણી ગત ન્યારી, તું તો વણુદીઠે કૈમ જણે ? સૂલડું ભાખે જી ! 

ગે।પી:-દાસદયાના પ્રેજુ ! દુઃખ રખે ધરતા, હું હરિજન માટે કહું છું જ; 
એ સુખડાંને કાજે હુરિ ! હું ખાલ લોકના સદ છુ. ડહાપણુ રાખે! છ ! 

જ 

૧૦૪ 

ગુલાલે મારી આંખ ભરી ! 
“સખી ! આ ન્નેની, ગાપાળે ગુલાલે મારી આંખ ભરી ! 
આંખ ભરી . મે નવ ન્નેવાયું ત્યારે રહી હૈ ડરીને; 
મનમાન્યું તે કીધું એણે, વળગ્યા ઝૂમી કરીને. સખી ! 
મે' વાર્યા, વ્હાલમે ન માન્યું, સમજ્ઠી રસ ન લીધે; 
એક દિવસમાં સો સુખ સાંત્યું જગતભવાડા ઝીધે. સખી ! 
ઉરમુખ હાંકયું કયાં લગી રહેશે ? દુરિજન, ગુરુજન જ્નેશે; 
કાલે રમવા નહીં જવાય મે' ત્યારે શી ગતિ હોશે ?” સખી! 
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સખી કહે, “ચિ'તા તજ ચિત્તથી, આપણુ નિશ્ચે જઈશું; 
કહેનારાં કહીને શુ' કહેશે ? નફટનિલ'જજ થષરે'. સખી ! 
જે સુખને પદ્મા તરસે છે તે તું સ્હેજે પામી; 
જખ મારે છે જગત, માણુ દ દ્ાસદયાના સ્વામી.” સખી! 

૧૦૮ 

મીઠો મોહનવર 
ખોલી એમ ક્રીતિ*કુમારી રે, “ છાની એક વાત છે મારી રે. બોલી. 
સાંભળ લલિતા ! સાહેલી રે ! કહું તુંતે લન્ન્ન મેલી રે. બોલી. 
બ'સીબટચોકમાં દીઠો રે, મોણુનવર લાગ્યો છે મીઠો રે. ખોલી. 
સ'યાના સમયમાં ખેઠ્ઠો ર, ન્નેતામાં કાળજડામાં પેઠો ૨. ખોલી. 
રસિક છે રગીલેો રૂપાળા રે, ચિત્ત મારું ચોરણુવાળા રે. બોલી. 
મદ હસી મુજ સામુ જ્નેયું રે, કગાહ્થી કાળજ પ્રોચું રે. ખોલી. 
ત્યારની હું થઈ છુ' ધેલી રે, તેને મુતે મેળવ સાહેલી રે ! ખોલી. 
સહિયર ! તારે પાગે લાગુ રે, માહનજીનું મળવું માગું રે.” ખોલી. 
લલિતા કહે છે, “ સણુ સાહેલી રે ! બણીઠણી તું થા અલખેલી રે. બોલી. 
ચાલ, ઊઠે, તું મારી સ'ગે રે, રમાકું રૂપાળાશું રગે રે. ખોલી. 
દયાપ્રભુશું' જઈ મળીએ રે, બત્નો સુખસિધુમાં ભળિયે રે ! બોલી. 

ઇં. 6 

૬૦૯ 

નાડ જુઓ 
“ ઊભા રહો અલખેલા ! ક્ષણું સજેગ, ડાલા છો પૃછ્ુ' એક વાતડી જી. 
મારા તનમાં ચેટક કે ક'ઈ રોગ? કેમ ગળે છે મારી જતરી જી? 
સમા વિના કેમ પૂછું ન'દકુમાર? વિચાર મુતે બહુ દિનના રહે જી. 
નિજ નટવર |! હું નાનકડીશી તાર, કોઈ એક તમને કાંઈ ઘેલું કહે જી 
માટે સોહન ! મળ્યા એકલા આજ, લૃ'દાવનમાં કોઈ ખીજુ' નથી જી 
હુ પણુ કહું છું મૂજી મતની લાજ મારું અતર દુઃખ સધળું કથી જી 
વ્હાલા ! એ મુને ન્હોતો પહેલે રોગ, હવડાં પ્રગટ્યો દિત દસખારમાં જ 
નિદ્રા ના'વે, ભાવે નહીં ૩'ઈ ભોગ, કયહું પડે નહીં કળ મનવિચારમાં %. 

જ 

છઠ 

હહ 
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શૂટકેમ્ટક કાળજડુ મારું થાય ! રાતદ્વિસ તન ધીખધીખતું રહે જી ! 
ઊંડુ' દુઃખ અતિશે પણુ નવ સમઝાય, કોઈ વૈદ એ દુઃખમાં નવ લહે જી. 
તેમાં એક વળી અચરજ સૂણુજે આજ. મુજને તો કાંઈ કારણુ ના જડે જી. 
તમ મુખ દેખું ત્યાંલગી નહોં સ તાપ, કયમ હશૅ એ ? સમઝણુ ના પડે જી ! 
“નાણું છુ” સુજ ચિત્તનું ચેટક જેહ તમને દેખીને નિશ્ચે ઠરું જી. 
માટે રાજ! સટાડયું મટશે તેહ હા, દેશો ભરૉસો મન ધરું જી. 
એ દુઃખ ટાળા કહો તે કરું ઉપાય, નાડ જુઓ કે નયણું પારખો જી. 
સુધડશિરોમણિ છો તમે રૃસિયારાય ! મારા સમ ને ના ભખો છી.” 
-વચન સૂણીને સમઝયા સુ'દરશ્યામ, કર સહી નાડી જેઈ નારીતણી જી. 
મુષ્ણુ અડયે કર ગ્રગટયો પૂરણુ કામ જ્યમ હાંડી જેઈ પ્રેત પડે ધૂણી ૬૭. 
ચચયું રોમાંચિત, થરથર ક'પે કાય--એવી દેહદશા ન્નેઈ છેલડે જી. 
અતિ આતુર મનમુખથી નવ કહેવાય--સમઝી અ'”ક ભરી અલખેલડૅ ૪. 
ઇચ્છયું સુખ આપ્યું, અધરામૃત પાન જ્સિથે, કાંઈ મણા રાખી નહીં ૭૭. 
દયાપ્રીતમઈઝ આપ્યું જીવતદાન, ત્રેહવેદના નાસી ગઈ કહીં ૪! 

જ 

૬૨૦ 

મને ધેલી કીધી ગોવાળિયે ! 
ન'દલાલ સાથે લાગ્યું છે લગન ન્ને, ધેલી કીધી સને ગોવાળિયે જે. 
એની કટાક્ષે કોર્યું' મારું કાળજ નને, કામણુગાર।| રસિક રત્નમય લોચન જ્ને. ઘેલી. 
જાઢિ ક'દપ'સરીખી ૭બિ શોભતી જે, કોટિ હરે શશીતેજ તે વદન જે. ધેલી. 
એનું સવ' સારું લાગે શું વખાણીએ નને ? પૂણુ' પ્રેમરસમય એનું તન નને. ધેલી. 
વશીકરણુવિઘ્યાભરી એની વાંસળી જે ચોરે થાય વ્યાકુળ મુજ મન નેને. ધેલી. 
મુને ગિરધારી વણુ ગમતું નથી નને, ફોને દાખુ' અ'તરની અગન નને ? ઘેલી. 
મારી સહિયરો કહેતી તે હું ન માનતી જે, એ તો મોહતીસ્વરૂપ છે ક 

લી. 
હૈ તો સાસરેથી પિયર, ત્યાંથી સાસરે જે, ક'ઈ કળ ન પામે સોહન કા 

ઘેલી. 
લાગી તાલાવેલી ફટકારી સરખી ફરું નને, ના'વે નિદ્રા, કાંઈ ભાવે આ ક 

- વેલી. 
હું તો પાયે લાગીને પાલવ પાથરું જે, મેળવ દાસદયાના સ્વામિત ન્ને. ધેલી. 

% 
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૬૨૧૬ 

વિવેક વગરના ! 
આ તે શુ' અલખેલા |! છેક ? કાંઈ નથી ધરતા વિવેક ! 
આવડા શે કરો અવિવેક?--ગોકુળમાં રહેવું. આ તે. 
એમ કોધત્તો ના લીજે અ'ત, કાંઈ એક ડહાપણ રાખે ચંત, 
સદાકાળ સહી નહીં રહે વસ'ત--સ'ભારી લેવું. આ તે. 
શીદ કરો છે! આવડાં વાનાં ? હાવાં ક'ઈ છે નહીં નાના, 
આવનજ્ને સદિર છાનામાના--છે કાંઈ કહેવું. આ 
હેતે ન હોત આંખલડી દીઠી, વાત કહી તે લાગી મીઠડી, 
દયાપ્રીતમ મૂકી વસીડી--લેવું ને દેવું ! આ તે. 

ઝી 

૧૬૨ 

એ વર 
માડી! ન'દને કુવર મારી કેડે પડયો રે ! માડી ! 
મુજ મુખ દેખી વ્હાલો નેન નચાવે, 
મિશેમિશે આવે મારે અગે અયડયેો. માડી! 
મુને પણુ એ વિના ખીન્ને નનેવો ગમે નહીં, 
નિશદિન આવે મારે કાળજે ચડયો. માડી! 
મને એમ સૂઝે માડી! એને વરું તો, 
નનેડુ શોભે જણે માણું કુ'દતે જડયો ! માડી ! 
દૃયાપ્રીતમ તો મારી પ્રીત પૂર્વ જણે, 
એ માડી ! એ વર વિધાતાએ મારે માટે ઘડયો. માડી ! 

ઝૂ 

૧૨૩ 

કાત્યાયનીત્રત 

તે. 

જી રે એક સમે ત્રજકન્યકાજી મોહી જેઈ કુષ્યુસ્વરૂપ જ; 
મન પ્રચ્છા સહુને ઊપની જ--વરવો વર એ અતુપ જી. 



6૦ 

કાંઈ સાધન સખળુ' કીજીએ જ તો એ કથ પમાય જી; 
--કહો કાત્યાયનીવરત આચયું' જી વરવા શ્રીત્રજરાય જી. 
માગશીષ માસ પ્રતિપદા જી ત્રતઆરભતો દિત જી; 
સહુ પ્રાતઃકાળ કુમારિકા જ ઊડી, આનદ મન જી. 
સામમી પૂજનની ગ્રહી જી, કરતી હુરિગુણુગાન ૬૪; 
સખી ટાળે મળી સહુ સ'ચરી જી કરવા જમુનાસ્નાન જ. 

શ્રીમહારાણીજમાં ન્હાપ્ને જી પહેર્યા' પવિત્ર પટકુળ જ; 
કરી વેળુકાની દેવી પ્રતિમા જી કાલિ'દીને કૂલ જી. 

જળ, કુકુમ, અખીલ, ગુલાલ જી પુષ્પમાળ ધરી માથ જ; 
ધૂપ દીપ ભોગ તોળ અરપિયાં જી, પ્રેમે લાગ્યાં પાય %. 
કર જેડી કહે સહુ કન્યકા જ, “ સૂણોા, કાત્યાયતીમાત ! જી; 
મહાયોગેશરી | સુત ન'દના જ સ્ુજ પતિ કરે। સાક્ષાત જી.' 
કરે જાપ સવ* એ મ-ત્રતો જ, વળતાં આવે ધામ ૬: 
હુવિષ્યાસ જમે, અવની સૂએ જ, પ્યાન સદા ઘનશ્યામ જ. 
એમ એક માસ પૂરો થયો જ, આવ્યો છેલ્લો દિન જી; 
રત ફળ પામ્યાંકેરી થઈ ૯, એવું જ્નણ્યુ જુગજીવન જી. 
ગોઉપસ'ગે ગાયો કરી ચાલતી ૭૭ પ્રભુ આવ્યા જમુનાતીર જી; 
જળકીડા કરે નમ કન્યકા જી, હરિ ચડયા કદમ લઈ ચીર જ 
અખળા અંબર દીઠાં નહિ જી, ચમ૪ી ઊંચું ભાળ્યું જ; 
દીઠાં વસ્ત્ર %હ્ષની ડાળમાં જ, પાસે નટવરરૂપ નિહાળ્યું જ. 
ખાંહે જેડી બાળા કરગરે જ, “પ્રભુ ! ટાઢે કપે તન જી; 
અમો સવ* તમારી કિ'કરી જી, પટ આપે પ્રાણુજીવનજી !' 
શ્રીકૃષ્ણુ કહે, “ સૂણે। સુંદરી જ ! તમે। નિરાવરણુ કયમ ન્હાયાં જી ? 
ત્રત ભ'ગ થયું, ફળ શુ' મળે જી ? ઊલટાં દોષે ભરાયાં જી. 
ને ફળા ઇચ્છો પાપ ટાળીને જી તો આવો સવે* બહાર જી; 

સૈ। લજ્જા મૂકી દો મનથકી જ, કરો સૂયનતે નમસ્કાર જી. 
જેમ નાથે કહ્યુ' ત્યમમ સહુ કર્યું' જ ફળા પામવાની આશે જ; 
જેઈ પ્રેમ પ્રસન્ન પ્રભુજી થયા જ, વર આપ્યો કૃપાનિવાસે જઃ 



હ૧ 

“ નએ, રાસ રમશે સજ સ'ગમાં જ, પતિ તમારે થાશ જીઃ 
--એમ કહીસહુ અ'બર આપિયાં જી, પૂરી અબળાની આશ્ઞ જી.' 
--એમ કહી કૃષ્ણુ ગ ચારવા ગયા છ, ગોપી આવી સહુ ધેર જી; 
જે ગાય શીખે ને સાંભળે જ તેને દયાને ત્રોતમ કરે મહેર જ. 

ઝૈ 

૧૧૪ 

પરો આશ ! 
શ્રીગરુગાવિ દને રે પાથે લાગું, “પૂરો આશ.' 
ધેમપરિતાપને રે વચને ગાશું બારે માસ. 
કહે સખી ! કયમ કરું રૈ? કારતકમાસે મૂજી કથ. 
કાં'/ સૂઝે નહોં રે, નિશદિન જેઉં પ્રભુજીને પથ. 
માગસરે મારું રે મત સહન મળવા અકળાય, 
હાંકયાં ધીખિયે રે, કોઇને પીડા નવ કહેવાય ! 
પોષે પ્રભુ વિના રે મારે મુખડે પડિયા શેષ; 
[ડં સમઝું નહીં રૈ, મૂકી ! શા દીઠા સુજ દોષ ? 
માહે મહામોડું રે મારે મન વ્યાપ્યું ત્રેહદુ:ખ; 
તાતાં તેલમાં રે જ્યમ જળ ત્યમ પ્રભુ પાખે સુખ, 
ફાગણુ ફાલયાં રે કૈસુ, ઊડે અખીલગુલાલ; 
ઊલટું અગ બળે રે નેધ્ને વિના શ્રોગિરધરલાલ. 
ચૈત્રે ચિત્તડુ રે ચૉંટયું ચરણુ શ્રીગે।કુળરાય; 
પ્રેમજડીએ જડયું રે, નહિ ઊખડે એ કોઈ ઉપાય. 
વેશાખે મુતે રે ત્રજ્પુર લાગે વસતું વન; 
શહેરસરીખડુરે વન લાગે હોય જગજવન. 
જ્યેષ્ઠ» ઝાળ પડી રે, તાપે તલખે છે સહકાય; 
મુજ તેહતાપનાો રે કાઢટિમો એ અ'શ ન હોય! 
આશ અસાડનીદે હતી, પણુ ના'વ્યા અવિનાશ; 
સહુ પ્રેમદાતણા રે પિયુ ધેર આવ્યા ચાતુર્માસ. 
શ્રાવણુ સરવડે રે વરસે, શ૨ૃજ્લે વળગી વેલ, 
રસિયે વ્હાલમે ર ત્રોડી બાળપણામાં ખેલ ! 



હર્ 

થ્રુરુષાત્તમમાસે રે પુરૃષાત્તમ ભનયાનેો ભાવ 
કયાંથી કાઢિચે રે? તે તો શેોકયલડી લે લ્હાવ. 
ભાદરવો ભલો રે વરસે ખોલે ચાત્રકમેોરર; 
ન'દકજુવર વિના રે લાગે ખાણુસરીખા રોર. 
આસોમાસસાં રે રાસ રમવાનું બહુ મન, 
પ્રભુજી પધારિયા રે, સણ સખી ! આનંદ ઊલટયો મન. 
પીડા ગ્રીતની રે વરણી ગાયા તેરે માસ; 
દ્રાસદયાતણી રે દશન દઈ પ્રભુ ! પૂરો આશ! 

ઝી 

શ્૧૫ 

પારણુ 
ભાતા જસેદા ઝૂલાવે પુત્ર પારણે, 
ઝુલે લાડકડા પુરુષોત્તમ આન'દભેર; 
'ઘરખી નિરખીને ગોા।પીજન ન્નયે વારણે, 
અતિ આન'દ શ્રીન'દાજને ધેર. માતા. 

હારેના મુખડા ઉપર વારું કારટિક ચદ્રમા, 
પકજ્લોચન સુંદર વિશાળ કપોળ; 
દીપક શિખાસરખો દીપે નિમ'ળ નાસિકા, 
"કોમળ અધર અરુણ છે રાતાચોળ. માતા. 

મેધસ્યામ કાંતિ ભ્રમુટી છે વાંકડી, 
ખીટળિયાળા બ્રાલ ઉપર ઝુમે કેશ; 
'હુસતાં દ'તૂડી દીસે ખેઉ હીરાકણી. 
ન્નેતાં લાજે “કાટિક મદનમનેોહર વેશ. સાતા. 
સિ હનખે મઢેલું શોભે સોત્રણુ સાંગલું, 
નાજુક આભ્રણુ સધળાં ક ચન, મોતીહાર; 
ચરણુઅ ગૂડ ધાવે હુરિ બે હાથે મહી, 
“દાઈ ખોલાવે તો કરે કિલકાર. સાતા. 



૯૩ 

લાલે લલારે કીધો છે કુમકુમચાંદલે 
શૈભે જાડેત્ર નજનણેૅ મરકતમણિમાં લાલ; 
જનની જુગતે આંને આણુયાળી ખેઉ આંખડી, 
સુંદર કાજળકેરું ટપજુ કીધું ગાલ. 

સાવ સોનાનું જાડેત્ર મણિમય પારણું, 
ઝૂલવે ઝણુણુણુ ખોલે ઘ્ધરીનો બમકાર; 
માતા વિવિધ વચને હરખે ગાયે હાલડાં, 
ખે'ચે ડૂમતિયાળી રૅશમદોરી સાર. 

હસકાર'ડવ ને 'કાકિલપેોપટ પારણે, 
બષૈયા ને સારસચકોારમેનામેર; 
મૂક્યાં રમકડાં રમવા શ્રીમોહનલાલને, 
ધમધમ ઘવ્રધરડોા વનજ્નડે ન'દકેશોર. 

મારા કહઠાનાને સમાણી કન્યા લાવશું, 
મારા લાલને પરણુાવીશ મોટે ઘેર; 
મારો ન્નયો વરરાન્ન થઈ લોડે ખેસશે, 
મારા ડહાાનેો કરશે સદા ય લીલાલ્હેર. 

મારે લાડકવાયો સખા સ'ગ રમવા જશે, 
સારી સુખલડી હું આપીશ હુરિને હાથ; 
જમવાવેળા રૂમઝૂમ કરતો ઘરમાં આવશે, 
હૈં તો ધાધ/ને ભીડીશ હદયા સાથ. 

જેનો શ'કરરશેપસરીખા પાર પામે નહીં, 
“તેતિ, નેતિ, ' કહે છે [નિગમ વારવાર; 
તેને ન*દરાણી હલરાવી ગાયે છઢાલડાં, 
નથી, નથી, એના ભાગ્યતણો કઈ પાર! 

ત્રજ્વાસી સા સવ'થી સુભાગી ઘણાં, 
તેથી ન'દજ્સોદાકેરું ભાગ્ય વિશેષ; 
તે સવે'થી ગા।પીજનનું ભાગ્ય અતિવઘણું, 
જેની કરે પ્રશ'સા બબહ્ાશિત ને રેપ. 

આતા. 

આતા. 

માતા. 

આતા. 

આાતા. 

માતા. 

માતા. 



હ્૪ 

ધન્ય ! ધન્ય ! ત્રજ્વાસી ગોાપીજનન'દજસેોમતી ! 
ધન્ય | ધન્ય ! જૃ*દાવન હુરિકેરો ન્ન્યાં છે વાસ; 
સદા જગલકિશોાર ન્યહાં લીલા કરે, 
સદા બલિહારી નયે દયોદાસ ! સાતા. 

ગ 

૨૧૬૨૬ 

શ્રીકૃષ્ણાવતાર 
આ્રીગરુગોાવિ'દને રે પ્રથમે પાચે લાગ ! 
પ્રાગટય હરિનું રે ગાવાને મતિ માઝુ. 
પરીક્ષતે પૂછ્યું રે શ્ુકજને રિર નામી: 
“ કુષગુ કેમ જનમ્યા રે તે મુજને કહો સ્વામી !' 
'ધન્ય|ધન્ય!' કહીને રે બોલ્યા ૨કજ વાણી : 
“સાંભળ, જાયજી રે ! હુારેગુણુ કહું વખાણી; 
કારણુ કહું છું રે પૃથ્વી પીડા પામી, 

'ભાર વધ્યો બહુ રે કહ્યુ' બ્રહ્માએ શિર નામી. 
સુર સહુ સાથે [વિધિ છ્ઞીરસાગર આવ્યા; 
નારાયણને ર સ્તુતિ કરીને રીઝાવ્યા. 
હરિએ જણાવ્યું રે, “ભૂમિનો ભાર હરીશું, 
પણુ'પુરુષાત્તમ રે ત્રજમ'ડળે અવતરીશું. 
સહુ સામર્ગ્રી ર સિદ્ધ કરે! તમે પહેલી; 
પ્રગટ થવાની રે ઇચ્છા છે મને વહેલી. 
--સણી એમ ખઠદ્મા રે ખ્હ્મલોકમાં પરવર્યા; 
દેવો સવે* ર ગે।પ થઈ ને અવતર્યા. 
દ્રાોણસ્રત તે રે ન'દરાય થયા ન્ણે; 
પત્તી તે કેરી ૨ યશોદા પરમાણે. 
ક'સને જણાવી ર આકાશવાણી ઘેરી : 
“ગભ'* રટૃવકીનેો ૨ આઠમો તારો વેરી. 
--એમ સણીને થઈ રે ચિ'તા ક'સહદેમાં; 
અહેન ને બનેવી ર નાંખ્યાં કારાગૃહમાં. 



લ્પ 

ચોકી મૂઝી રૈ મૃત્યુતણા ભય ન્નણી; 
ખટ સુત માર્યા રે! દુષ્ટે દયા ન આણી. 

પછે પ્રભુએ રે મહામાયાને ખોલાવી; 
કર બ્નેડીને રૈ ઊભી રહી આવી. 
આત્તા આપી રે, “એટલું કારજ કરજે, 

રવજીઉદરથી રે શેષ રોહિણીગભ'* ધરન્ે; 
પછી અવતરને ર તું ન'દન'દિની થઇતે. 
તે જ ગ્રમાણે રે કયુ" રેવીએ જઇને. 
મ્રભુજ પધાર્યા ૨ 'રદૃવક%ીઉદર આનદે; 
ગભ”"સ્તુતિ કીધી રે બ્રહ્માદિ શ્રતિ*૭ દે. 
તેજ ઘણું આવ્યું રે દીન રૃવક૪ીતનમાં; 
તે અવલોઝી રે કસ બળે બહુ મનમાં. 
સેવક શીખવ્યા રૈ, સૈ સાવધ થપ રહેન્ને; 
પ્રસવ થતામાં રે મુને આવીને કહેન્ને.' 

તાલાવેલી રે લાગી ક્ષણુ નવ જપે; 
પળપળ પૂછે રે કાળના ભયથી ક૩'પે. 

એમ કરતાં રે શ્રાવણુ આવિયો સાર; 
કુ'ણુપક્ષમાં રે અછણમા ને બુધવાર. 

નક્ષત્ર રોહિણી રે અધર્નિશા ગઈ ન્ન્યારે 
કળા સોળ પૂરણુ રે શ્રીકૃષ્ણુ પ્રગટયા ત્યારે. 
્હારેજન હર'ખ્યા રે ષ્હ્મસ્ાની મન લાન્ન્યાં; 
શિવવિધિ ફૂલ્યા રે દેવદુદુભી ગાન્યાં. 
અદભુત ખાળક રે કમળનયન સુખકારી; 
રૂપ ચતુભુજ રે ગદાશ ખચક્રધારી. 
પદ્મા પીતાંબર રે કિરીટ કુંડળ શોભે; 
શ્રીવત્સ લદ્દમી રૈ ચિહ્ન કોસ્તુભ સન લોભે. 
મેધવણુ" વપુ ર, કશ શકુ ચિત્ત રાજે, 
કક્ણુ કરમાં રે ખાજીબધ વિરાજે. 



લદ 

ન'ખશિખ સુંદર ર, તિલક કેસરી કીધું; 
માતપિતાને રે એવું દશન દીધુ. 
રૃવષીવસુદેવ ૨ સ્તુતિ કરી સ્નેહ આણી; 
શ્રવણુ કરીને રે શ્રીહરિ ખોલ્યા વાણી : 
આ જ પ્રમાણે ર ત્રણ જન્મ મે લીધા; 
પુત્ર થઈને રે પૂણુ મનોરથ કીધા. 

--પત્યાદિક સહુ રૈ પૂવર" કથા સ'ભળાવી; 
વ્રજ ન્નવાની રે વિધિ સહ જ્હાાલે બતાવી. 
અમને વ્રજમાં રે ન'દને ધેર પધરાવો; 
ત્યાં પ્રગટી છે રે કન્યા એક તે લાવે. 

ચિતા ન કરશે રે સુખે સવળું થાશે; 
અમ પ૧સ્૭ાએ રૅ વિધ્ષ વેગળાં ન્નશે. 
ખાળકરપે રૈ થયા પ્રભુ એવું કહીને, 
વસુદેવ ઊઠયા રે ખેડી પડી દૂર જઇ ને. 

દ્ારનાં તાળાં રે સહેજે સવ* ઊધાડિયાં, 
સેવક સૂતા રે નિદ્રાઘેર્ણુમાં પડિયાં. 
લાલજને લીધા રે વસુદેવ ચાલ્યા હરખે; 
હત્ર જીધું શેષે રે ઝરમર મેહુલો વરસે. 
આવી પહોંચ્યા રે શ્રીજુમનાજ માંહે; 
સ્પશ*વા પ્રભૃપદ રે ચડયાં કાલિ'દી ત્યાંહે. 

વસદેવવાર્તા રે હુરિએ સવે* ન્નણી; 
ચરણ વધાર્યો ૨ સ્પશ* કરતાં ધટયાં પાણી. 

વળતા વસુદેવ ર શ્રીગોકુળમાં આવ્યા; 
જસોદા પાસે રૈ પ્રાણુજીવન પધરાવ્યા. 
પુત્રી લઈ ને રે ભથુરા આવ્યા નિજ સ્થળમાં; 
જે જેમ હતું રે તે તેમ થયું અધ પળમાં. 

આળી રોઈ રે ક'સને ખખર પમાડી. 
' આવ્યો તત્ક્ષણ ૨ દવ%ીએ સુતા દેખાડી. 



હક 

“ના, ના કહેતાં ૨ દુષ્ટે ખૂંચી લીધી; 
જેવી પષ્ાડી રે ગઈ વછટી તે ઊંચી ! 
ખાળા ખોલી રૅ, “સૂણુ મૂરખ ! સુજ વાણી; 
શત્ન તારો ૨ પ્રગટ્યા કહું લે તું ન્નણી.' 
એમ સજીને રે આશ્રય*' મનમાં લાવ્યેઃ 
“નૂ ડુ" ખોલી રે રદૃવે મને ભમાવ્યો. 
વસુદેવરૃવજઝી ર કારા%ઝહથજકી કાઢ્યાં; 
મે વણરવાંકે રે તમને ક્લેશ પમાડયાં.' 
--એ જ કથા તો રે એટલે રહી એમ લહીએ; 
હાવાં ગોકુળમાં રે કેમ થયું તે કહીએ. 
પુત્રનું પ્રાકટય રૈ પ્રાત:સમે સહ ન્નણી; 
ન'દયરોદાને રે સુખ થયું, કહું શું વખાણી? 
ત્રજપતિને ધેર રૈ નિભ'ય નોબત વાજ; 
સછી સજ્જનનાં રે ચિત્ત થયાં બહુ રાઈ. 

ગાપીન્ન સહન રે સજ સુંદર શણુગાર 
ન'દધેર આવ્યાં રે નિરખ્યા પ્રાણાધાર. 
મોતીડે વધાવ્યા ૨ ગાતાં મગળ ગોતેઃ 
“ઘણુ ધાઝીં જવો રૈ !' આશીષ દીધી પ્રીતે. 
ગોપ સજ આવ્યા રે ગોરસ સીકાં ભરીને; 
ન'દન નવરાવ્યા રે પૂરણ બૈમ ધરીને. 

દવીહળધનેો રે જીચડ આંગણે શેણે; 
આન'દઉત્સવ રે નિરખી સહ જન મોહે. 
પૂરણુ નાલ્યા રે નદન શાસ્ત્રની રીતે; 
દાન બહ દીધાં રે 1હ્રજને પૂરણ પ્રીતે. 

બંદીજનને રૈ અતિ ધન દેઈ સ'તોખ્યા; 
પૂન્યા સહુને રે પ્રેમ ધરીને પોખ્યા. 
શ્રીમહાલદ્ટમી રે ત્રજ્ઝપુર વસિયાં વાસે: 
આન'દસાગર રે ઊલટયો ન'દઅવાસે. 



૯૮ 

શૈભા સધળી ર કેમ મુખ ન્નય વખાણી? 
સહુ સુખસ'પત્તિ રે શ્રીગોકુળ લો ન્નણી. 
પરજ પ્રગટયાનો રે ગરખેો જે કોઈ ગાયે; 
સ્નેહથી સૂણુતાં ૨ મનવાંષિત કળ થાયે. 
પચાવન પદમાં ર સૂષ્રમ રીતે સમાચો; 
કુષ્ણુજન્મનો રે ટાસદ્રયે જશ ગાથે. 

૨૧૨૭ 

મોટાના વચન જ 
સોટાનું વચન સુખધામ, ફાતિ રીતે ફકીરિયે; 
તે કરે ચહાય તે કામ, આપણુ તેો સરિચે. 
પરનારીક્રીડા કરી જુષ્ણે તે તો આપણે ક્યમ થાય રે? 
ઊષ્વ"રેત અસિ પીવો, ગોવધ'ન કેમ ધરાય? 
શિવ અર્ધાગે ઊમિયા રાખે, પણુ આપણુને ખીવું રે; 
ત્યમ કરીએ નને કામ બાળિચે, ક્યમ બને હળાહળ પીવું? 
'સાધિરમાંસને ભોગે ભવાની, આપણુ હઠીએ ત્યાંથી રે; 
સિહ ચડીને દાનવ દળવા કાઢહિયે તે બળ ક્યાંથી? : 
ખરુંખાઢટું પણુ પુત્રીલાંછઠત ક્રહ્માને કહેવાય ર; 
તે જેઈને ત્યમ કરિયે પણુ આ સ્છિ કૈમ રચાય? 
ચ*દરઈદ્ર ઝુરુપત્તી રમિયા, ત્યમ કરવું તો સુલભ રે; 
અ ડપ્રકાશ, અમીર#જિ, નગપાંખોછેદન દુલભ. 
અંગિ ભક્ષણુ સવ” કરે પણુ કોક કહે નહિ મેલો ર; 
તે નજેપને તું: તેમ કરીશ તો સવે'* કહેશે વેલે. 
ડ્લેશશ્રિય નારદને ન્નેઈ રખે તું ઘેલાં કાઢે ૨; 

૫ 

તેના સંગ ભવભયભ જન ને તારો સંગ લવ પાડે. 
અસુરપ્રાતિમ્રફ, સુરાપાને શકાચાય" નવ ન્નેશે રે; 
દેવ્ય દાતિ મૃતસ જવનવિધાવેળા પછી રોશે. 
ગગા સધ્યે સુનિ પરાશર ઢીમરકન્યા ભોગી રે; 
વ્યાસ પ્રગટ, મહગધા ઝ૪ૃગમદગધા કરી એ યોગી. કૃતિ. 



લ્લ 

ઝુ'તાજુષ્ણા પચ પતિ પણુ સતીશિરોમણિ કહાવે ૨; 
તેનું નનેઈ આરી અન્ય કરે તો નિશ્ચે નરકમાં જયે. કૃતિ. 
શકરસ્વામીનું જેઈ શિષ્યે શ્રપચના ટૂકડા ખાધા રે; 
સીસું નવ પીવાયું સ'ગે, થયા બહિમુ"ખખ બાધા. કૃતિ. 
પુત્રતણી ખે પુત્રી કશ્યપ થઈને પિતામહ વરિયા ર; 
તેના દોષ આપણે ના ન્નેવો, તે ધર હુરિ અવતરિયા. કૃતિ. 
જવની રાખી જગન્ાથર્પડિતે તે તો સહજ બની આવે ર; 
બાવન સીઢી ગ'ગા ચડાવી, તે તો વેવલાં વીણાવે! કૃતિ. 
સહેતે અનામિકને ધેર ઓચ્છવ જીધે। તે આપણે નવ જઇએ રે; 
હરિએ હાર મહેતાને આપ્યો તે વેળા પત ખોઈએ. કૃતિ. 
મારે પ્રમાણુવાટે ચાલવું, ભજવા ગિરિવરધારી રે; 
મોટાની ગતિ મોટા જણે, દૃયા! દીનતા સારી. કૃતિ. 

ઉ 

૧૧૮ 

સવના શિરોમણિ 
સવ'તા શિરોમણિ શ્રીનાથજી રે લોલ ! 
આપના સ્વરૂપ વિષે સવ', મારા વ્હાલાજ હો! સવે* સેવાયું તમોને 

સેવતાં રે લોલ ! 
સગે કો ભૂષણુ આયુધ છે રે લોલ? સેવામાં રહું તજ ગવ*. મારા. 
અ્રહાલોક મુગટ મહારાજને રે લોલ | સાંખ્યન્નેગ કુંડળ ખેઉ કરણુ. મારા. 
હત્ર છે વૈકુંઠ, ચમર ધમ છે રે લોલ ! વિજન જસરૂપ ગિરિધરણુ. મારા. 
ચક્ષુ સૂરજ્ચ"મા છે મન વિષે રે લોલ ! ભ્રકુટી યમરાજકેરું એન. મારા. 
ઊપ્વ'અધે। અધર લનળય છે રે લોલ | દ'તકાંતિ તત્ત્ત કમળનેન. મારા. 
માયા વનમાળા હાસ્યને વિષે રે લોલ ! વૈજય'તી ભકિતનો નિવાસ. મારા. 
જશ મેધ દિશા શ્રવણુને વિષે રૈ લોલ ! વદન વજ્સિ, નાસા વાયુવાસ. મારા. 
પ્રણુવ તો જતોઈ પ્રાણુનાથજ રે લોલ ! પીતાંબર સ્વર ૭૬ સાત. મારા. 
શ્રીવત્સલાંછન મહાલદ્દમીજ રે લોલ ! જીવનતત્ત્વ કે।સ્તુભ સાક્ષાત. મારા. 
તદ ત્રણુ તત્ત્વ છે ગરુડજી રે લોલ |! શેષ શય્યારૂ્પે કરે સેવ. મારા. 
કેડેઝુદ?ી ગદા મહાકાળ છે રે લોલ ! મોરલીનું સ્વરૂપ મહાદેવ. મારા. 
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છે ખટ એશ્વય' કળા કમળમાં રે લોલ ! સૃદ્રિકા છે અભય વરદાન. મારા. 
ચક તેજસાર, સલિલ શખ છે રે લોલ ! કમળ વિશ્વ ધનુષ્ય કાળસ્થાન, મારા. 
હા જેષ્ઠિકા ને શુંગી ઇંદ્ર છે રે લોલ | તિલક શુહ્ધ સ્નેહનું સ્વરૂપ. મારા. 
નખશિખ આભૂષણ સહુ ભકત છે રે લોલ ! વનસ્પતિ રે।માવલીરૂપ. મારા. 
વીય'* છે સમુદ્ર, નદી નાડિયા રે લોલ ! પવત છે પતિધર અસ્ત. મારા. 
અગણિત બ્રહ્માંડ રોમકૂપમાં રે લોલ ! ઉદર વિષે જગત છે સમસ્ત. મારા. 
શુદ્ધ ભકિતરૂપ રાણી શઞાધિકા રે લોલ ! જસોમતી મુકિત મૃતિ*માન. મારા. 
ગોપી ત્ડચા, વેદમ'ત્ર ગોપ છે રે લોલ | રામશેષ, શાસ્ત્ર કરે ગાન. મારા. 
નિગમ વસદેવજને જાણીએ રે લોલ ! બ્રહાવિદ્યા હેવઝીજીમાત. મારા. 
--પત્યાદિક સકળ સહિત શ્રીહરે રે લોલ ! દાસદયાના પ્રભુ વિખ્યાત. મારા. 

ઉ 

ઉજ 

દશન રોની રે! 
દશ'ત દોની રે દાસને મારા ગુણુનિધિ ગિરિધરલાલ ! 
નાથ ! નિવારે રે ત્રાસને, આપા આપ ઉપર અતિવ્હાલ. દશ'ન. 
શ્રીનટવર! ન'દન રૈ! ન'દના ભાવે મુને મદનમનેોહર રૂપ; 
ચિત્ત ના ચોંટે રે માહરું અનુભવવ્યાપક હમ અનુપ. દશ'ન. 
જપું નહીં અજપા રે જપને, ન ગમે સૂણુવો અનહદ નાદ; 
યસ્તસમાધિ રે ના ગમે, ન ગમે સ્વગ'મૃક્તિના સ્વાદ. દશ'ન. 
અન્ય ઉપાસના રે ના ગમે વિના એક પૂરણપુરુષાત્તમ; 
જીકાં લાગે રૈ સાધન સહુ, પડી મુને પ્રેમભકિતમાં ગમ, દશન. 
શ્રીવલભસૃત રે ઝુર્ ગમ્યા, સહુ વિધિ શ્રીકૃષ્ણુજીસમાન; 
જીવનાં સાધન રે ના જએ, જ્હાલે। નિજ બળે કરે નિન્નનદદાન. દશ'ન, 
સવ તપાસ્યુ રે ફરીફરી, કિચિત ક્યહું ના દીઠો સાર; 
સુખ એક દીદું રે સવ'થી--સેવાસમરણુ ન“દમુમાર, દરા'ન. 
શ્રોમહાપ્રભૃતી રે કહેણીથી મુન્ટ પર રીઝો શ્ાધાનાથ ! 
સમૂળ અવિદ્યા રે તો ટળે હુરિજ ! ઝાલે! જે મુજ હાથ. દશન. 
શ્રી#'દાવનતી રૈ કુ'જમાં જ્યાં કરો જગલકિશે।ર | વિલાસ; 
દાસદયાની રે વિનતી--દાસી કરી રાખો નિજ પાસ. દશ'ન. 

જ 
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ગ્રેમપરીક્ષા 
ઉદ્વવજ ! અળગી ૨ વાત એક પ્રેમતણી ! 
જાઈ અનુભવી ન્ણેં રે, કહેતાં તો ન આવે બણી. 
પ્રસૂતાતી પીડા રે વ્યા તે શું ન્નણે? 
જાણ્યું કેમ આવે રે માણ્યાને પરમાણે ? 
મૂગે સાકર ખાધી રે, ગૂગાને સ્વપ્ન થયું, 
સરવે મન જણે રે, ખીનનને નવ જય કહ્યું. 
ધાયલના દુઃખને રે કાયર તે તા શું પ્રીછે ? 
અન્નાની લહે નહીં રે રતિની ગતિ શી છે. 
નેમ સધળા નાસે ર પ્રેમ તે જ્યારે વ્યાપે, 
જેને નિદ્રાઆવી રૈ તે ઉત્તર ક્યમ આપે? 
આશક માશુકમાં રે રૃપગુણુ સહ' દેખે, 
જેવું ભાસે છે તેને રે અવર તેવું નવ પેખે. 
જેનું ચિત્ત ન્યાં ચૉટયું રે તેને તેથી સુખ થાયે, 
સ્વાદ શે। છે અસિમાં રે ? ચકોર ભાવે ખાયે. 
રીત પ્રીતની એવી રે તેનું સુખ તે જણે, 
અનુભવથી અજણ્યો ર તેના અવગણુ આણે. 
નેહ સુખથી ન વાધે રે, દેખી દુઃખ નવ ધટે, 
જેમ ૨ક્ષનતે વળગી રે વેલી તો ફરી ના લટે. 
શીખ્યેસાંભળ્યે ન આવે રે ઉદ્ધવ ! ગતિ પ્રેમતણી, 
કરવી નથી પડતી રે, એની મેળે આવે બણી. 
પ્રીત ખાઝે તો સ્હેજે રે, હટે ના પછી છોડી, 
મચ્હતે દુ:ખ દે છે રે ગળ્યા પછી અ'કોડી. 
સાચી પ્રીત તો પ્રાણુ લે રૈ, સાધારણુ થાય પરી, 
દાદૂર જળવણુ જીવે રૈ, માછલડાં તો! જાય મરી. 
મોટી મનની મોહિની રે પ્રીતથી ખીજ ન મળે, 
જડ પણુ જુઓ લોઢું રે ચમકને દેખી ચળે. 
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છીપ રહે સાગરમાં રૈ, પસ્છા સ્વાતિખુ'દતણી, 
જાઓ ૧૯૪િ ચકોરની રે અચળ રહે છે છંદુ ભણી. 
લન્ન્નસુધઝુધસામથ્ય' ૨ પ્રેમીજ્નમાં ન ટકે, 
મધુકર વાંસ કારે ર, કમળ નવ ભેદી રાક્રે. 

મૃગ સ્હેજે મરે છે રે પલાયનઅભ્યાસી, 
રાગઅનુરાગપારો રે બાંષ્યું ન શકે નાસી. 

દૃણિપ્રીતનો માર્યો રે પતગ દીપકમાં બળે, 
જાય પ્રાણુ પોતાનો ર તો યે સ્તેહીને રે મળે. 
રહે ચાતક તરસ્યો ર સદા બાર માસ લગી, 
પીએ સ્વાતિનું વારિ રૈ અવર સ્પશે* ન ડગી. 

વિખના વ્યસનીને રે સાકર પણુ સુખ ના કરે, 
પય પાણીથી ઉત્તમ રે, મીન તેમાં નાંખ્યે મરે. 

જેનું મન જેશું માન્યુ રે તેને સુખ તેથી મળે, 
તે વિના તેથી સારું રે ના'વે તેની આંખ તળે. 
ખે વેરાટનાં લોચન રે ઇંદુભાનુ, ભેદ કશો? 
કજ કરમાય ચ“દ્રે રે, ફૂલે ર્વિનેહવસ્વો. 
કઠે વળગી ના હૂટે ૨ એ પ્રેમતણી ફાંસી, 
કાચો હોય તો તૂટે રે સણી જગની હાંસી. 
છે અગસ પથ સ્નેહનો રે ઉદ્દવજ ! તે નથી દોઢ 
ત્યાંલગી સતાન ગોઠે ર, ન્નતેગ પણુ લાગે મીંઠો. 
ન્નેગ તો તેને જેઈએ રે જેનું મન જગમાં ભમે, 
તે તો ચ'ચળ અમારું રૈ ચિત્ત જરૃસિયામાં રમે. 
જેનું મન માને ૨ર ન્નેગ તે સુખે ગ્રહો! 
અમો તો એહ માગુ ર: “ પ્રીતમજસા/ં પ્રીત રહે ! 
તમારા હરિ સધળે રે, અમારા તો એક સ્થળે, 
તમો રીઝો ચાદરણે- રે; અમો રીઝુ ચદ મળ્યે. 
ઈંદુને અવલેજી થા ચકેોરનું ચિત્ત ડરે, 
તે પ્રકારને પેખી રે કહો શં સતોષ ધરે? 
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--એવાં વચન સણીને ર ઉદ્ધવજની ભ્રાંતિ ટળી, 
ન્નેગજ'ન્નળ છૂટી રે, ગયું મન સ્નેહે સળી. 
અભિમાન મૂઝીને રે ઉદ્ધવ ગેો।પીપાય પડયા ! 
“કહુ, દૃયાપ્રીતમજી રે નિશ્રય એક તમને જડયા.' 

જ 

૧ર 

હૈ! ૨ ગરસિયાલ્ઝ ! 
શ્રીગુરવલ્ભદેવને ચરણે લાગું રે ફ્્સિયાજ? 
તેર માસ હુરિગુણુ ગાવા મતિ માગું હો ૨્ગરસિયાજી ! 
કારતકમાસે કૈમ ગયા છો. મૂઝી રે રસિયાજી? 
પ્રાણુજીવનપ્રજુ ! શી વાતે હું ચૂકી હો ૨'ગરસિયાજી? 
ચૂકી છું, પણુ દાસીદોબ સમાવો રે કસિયાજ! 
મારા સમ, જેને મનમાં કાંપ્કિ લાવો હો ૨ગરસિયાજી ! 
અખળાજ્ન અમા અવગણુકેરી ખાણું રે રસિયાજી! 
તા પણુ નાથ ! નિભાવો, ઝાલો પાણુ હો રગરસિયાજી ! 
જેવીતેવો કિ'કર્ી કહાવે તમારી રે ર૨સિયાજ! 
દ્દાસદયાના ક્રીતમ ! લો શુદ્દ મારી હો ૨'ગરાસિયાજ ! 

(૨) 
ભમાગસરમાસે મન મળવા અકળાય રે ર૨રેસિયાજ! 
મૌતતણી પીયા તે કયાં કહેવાય હો ર૨્ગરાસિયાજી ? 
ખીડયુંસીડયું અતર અજક્કે લાગે રે શજ્સિયાજી! 
કાળજ છેદે, ક'૬દપ“નાં રાર વાગે હો ૨'ગરસિયાજી! 
દુઃખદાવાનળ પ્રગટ્યો કેમ સહેવાય રે રસિયાજી? 
ધીરજ રાખુ, પણુ કયાં લગી રહેવાય હો ર્ંગરસિયાજી ? 
ત્રેહે વિકળ થઈ ! કળ ન પડે નિશદનમાં રે રૃસિયાજ ! 
તાલાવેલી લાગી મારા તનમાં હો ર્ગરસિયાજી! 
નિશ્ચે પ્રાણુ જશે તલખી, અહીં આવો ૨ ૨ૃસિયાશ! 
દ્રાસદયાના પ્રીતમ ! પ્રાણુ બચાવો ! હો ૨'ગરસિયાજ 1 



૧૦૪ 

(૩) 
પોસમાસે રોષ હદે મા મૂકો રે શસિયાજી! 
અખળાના આધાર |! ન અવસર ચૂંકો હો ૨*ગરસિયાજી ! 
ઘણું પ્રગટ શું કહિયે? સમઝી લેન્ને રે રસિયાજી ! 
વિન્નેગ પાખી ૬“ ખીન્ને કાંઈ દેન્ને હો ૨'ગરાસિયાજી ! 
સ્ત્રીને તે દુઃખ નહોં પતિ શસ્્રે મારે રે રસિયાજી ! 
તેથી કજ ઘણું પિયુ મન ઊતારે હો ૨'ગરસિયાજી ! 
એથી અધીક%ુ ઢાર્વાં તે શું કહીએ રે કજ્સિયાજી? 
ચતુરશિરોમણિ ! ચતુરાનું દુઃખ લહીએ હો ૨'ગરસિયાજ ! 
ભેબનઆંખો મ્હોર્યો, શેોક્ય સુખ માણે રે રસિયાજી! 
દાસદ્યાના પ્રીતમજી તક ન્નણે હો ૨ ગરસિયાજી! 

(૪) 
સહામાસે તો મારા સમ, ધેર આવો ૨ ર૨્સિયાજછ! 
આ ત્રડતુમાં તો દ પતી લે સુખલ્હાવો હો ૨ગરસિયાડ» ! 
આગળથી અમો એમાં કાંઈ નવ લ્હૅતાં રે રસિયાજી! 
શીખવીસમઝાવી શું મેલ્યાં વહેતાં હો ૨'ગરાસયાજ ? 
વ્હાલા થઇને વેર શું પોષ્યું આવું રે ક્સિયાજી? 
આવડું શીદ કર્યું જ્યારે હતું ન્નવું હો રગરસિયાજ ? 
પ્રેમપથમાં કટક પટ નહીં સારા રે રસિયા?! 
ત્રેથમથઝી પાખી ઢાવાં શુ સારો હો ર૨'ગરસિયાજી? 
ત્રેહવહુનિમાં ધીખુ' છું નિશદહાડેો રે જૃસિયાજી! 
દ્રાસદયાના મીતમ ! મુજને કાઢો હો ૨'ગરાસિયાજી ! 

(પ૫) 
જ્ાગણુ કેશુ ફૂલ્યો! હું કરમાથ્ણી રે જ્સિયાજી! 
વનમાળા ! પિયુ  સિચ્યું ન પૂરં પાણી હો ૨'ગરસિયાજ ! 
વસ'તત્ડતુ વ્હાલી સહુને લાગે રે ૨સિયાજ! 
તમ પાખી સુને ખાણુ હદમાં વાગે હો ર૨'ગરસિયાજી ! 
અખીલગુલાલ ઊડે, કેસરરંગ ધોળી ર જ્સિયાજ! 
વિલસે સવ* પરસ્પર ! ઝ્રેજ ઊર હોળી હો ૨'ગરસિયાજી ! 
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આ સુખની ત્રડતુ શોક્યની સ'રે શોહીએ રે રસિયાજી? 
પધ્રસકલડે રોવું તે અમારે ન્નેઈએ હો ૨ગરાસિયાજી ? 
મથમથઝી પ્રભુ! શે' નવ નાંખ્યાં મારી ૨ રસિયાજ? 
'દ્રાસદયાના પ્રીતમ | આ ગતિ ધારી હો ૨*ગરસિયાજી ! 

શ ($) 
ચૅત્રે ચ'દ્રકેરણા સૌને સુખકારી ર રસિયાજી! 
મુજ ગએકલડીને લાગે એ જ કટારી હો ર*ગરસિયાજ |! 
સુખકારી હુતાં તે સૌ દુઃખ દે છે રે રસિયાજી! 
બ્નેઈ જ્નેઈ સ ભારી સુખખ આંસુ વહે છે હો ૨*ગરસિયાજી ! 
કરે કાઈ શું? કમ'તણા એ દોષ ર શ૨્સિયાજ! 
વક વદન નિજ, દપ'ણુ પર શો રોષ હો જગરાસયાજ ? 
આ દહાડા કયાં મૂક્યા હતા સ'તાડી રે જસિયાજી ? 
ન્તેબનઅવસર આવ્યે આપ્યા કાઢી હો ૨*ગરાસિયાજી ! 
“જે કહેતા તે અમો ન્નણતાં સાચુ રે રસિયાજી! 
'દ્રાાસદયાના પ્રીતમ! કીધું કાસું ! હો જંગરસિયાજી ! 

(૭) 
સૈશાખે ત્રજ્ન સધળું સૂનું દીસે રે રસિયાજી! 
જન ઝાઝા પણુ કાને જેઈ મન હીસે હો ૨*ગરસિયાજ ? 
સવ* સરોવર સૂકાં ચાતક લેખે રે રસિયાજી ! 
ચકોર ચ'દ્રવિના જગ ઉન્તજ્ડ દેખે હો ૨*ગરાસયાજી ! 
વીત્યું હોય તે સાચું એ પરમાણે રે શસિયાજી ! 
પીડા પ્રસવતણી વઝા શું ન્નણે હો ૨'ગરાસિયાજી ? 
ત્રેહવેદના ધણી કઠણુ સૌ દુઃખથી રે રસિયાજી! 
વેઠે તે ન્નણે, કહેવાય નહીં મુખથી હો ર્ગરાસિયાજી ! 
સ્નેઢુતણા ધા સલસમથજી ના રુઝાય ર શ૨સિયાજી ! 
“દ્રાસદયાના પ્રોતમથી સુખ થાય હો ૨'ગરાસિયાજી ! 

(૮) 
જેષ્ઠે સધળાં સરોવર સૂક્યાં કહે છે રે રસિયાજી! 
સુજ લોચનધાર ન સૂજી! વહે છે હો રગરસિયાજી ! 
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શ્રીખ્મગડ્તુના તાષે સૌ અકળાય રે રસિયાજી! 
પત્રનજીવારાથી તે સદ્ય શમાય હો જ્ગરસિયાજ ! 
ત્રીખ્મની ગરમી શીત વાયુથી વામે રે જ્સિયાજી! 
મુજ ત્રેડ્વજ્તિ પ્રેમે ર્દ્ધ પામે હો ૨'ગરસિયાજી! 
પય લઊલર્યું રે છાંટયે નીર શમાચે રે ૨સિયાજછ! 
તાતું તેલ મળ્યે જળ ભડકા થાયે હો રગરાસિયાજ ! 
પ્રેમપાવકની પીડા સૌ દુ:ખથી અળગી ર *ૃસિયાજી |. 
દ્રાસદયાના ક્દીતમ ! તમને વળગી હો ૨ગરસિયાજી ! 

(૯) 
ગખાપાઢમાસે આંતિઊડુ દુઃખ સાલે રે રસિયાજી! 
પ'ખીડાં પણુ મળી જૂથ માળા ધાલે હો ૨ગરસિયાજી | 
કાને કહીએ? કલે અદેખાં ઠરીએ રે રસિયાજી! 
અ'તરઆગે ઢાંકી ધીખી મરીએ ઢો ૨'ગરસિયાજી !' 
૪ીટ કાઇ નેમ ખોખુ' કરે ખાઈ બાધું રે રસિયાજી! 
તેમ ત્રેહઝીડે કાળજ કારી ખાધુ હો ર૨'ગરાસિયાજી ! 
ઉપરથી તન સાસરું સહુકો દેખે રે જ્સિયાજ! 
ભીતર બભક્કો પ્રાણુ પોતાનો પેખે હો ર૨'ગરસિયાજી ! 
જે ન્ણે તે મૂરખ કહે એ વાતે રે રસિયાજ! 
દમ્સદયાના પ્રીતમ | દુઃખ સૈ ભાતે હો ૨'ગર્રાસયાજી ! 

(૧૦) 
શ્રાવણુ સરવડે વરસે, તલસે મન રે ફ#સિયાજ ! 
પાઉસત્રડતુરોલા થઈ જૃ'દાવન હો ર૨'ગર્રાસયાજી ! 
જક્ષે વળગી વેલ છૂટે નવ છોડી ર ર્ાસિયાજ ! 
રૃવે મારી ખેલ તો નાંખી તોડી હો જ્ગરસિયાજી ! 
એક દિવસ આપણુ ત્યાં વાતે વળગ્યાં રે રસિયાજી ! 
ઘન વરસ્ચો, ભીંન્ન્યાં, પણુ ન થયાં અળગાં હો રગરાસયાજ ! 
મે' પછી શીત _ સ્હેવાઈ_ નહીં, ધણું કાંપી ર રસિયાજી ! 
ત્યારે મુજને લેઈ હદિયાશુ' ચાંપી હો ર૨*ગરાસયાજી ! 
સંભારી તે સુખ કાળજ્ડું ફૂટે રે રસિયાઝ! 
દ્ાસદાયાના 'પ્રોતમ | તજ શા માટે હો રગરસિયાજ # 
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(૧૧) 
પુરૃષાોત્તમમાસે તો આશ અમારી રે રસિયાજી !--- 
પૂરો, પુણ્ય થરો, મન જુઓ વિચારી હો ૨ગરસિયા૭ ! 
આતુર જન સ'તોાખો દઈ સન્માન રે રસિયાજી! 
અધરાષ્ત પાઈ આપો જવતદાન હો ૨'ગરસિયાજ ! 
એક માસ આ પુણ્યદાનનાો દહાડો રે ૨સિયાજી! 
પભુ! પધારો | સેવી કરું કર ટારો હો ર્ગરસિયાજી !' 
અન્ય દેવ સેવ્યાની શ્રદ્ધા છે નહીં રે રસિયાજી! 
પુરૃષાત્તમ પરણીને અવર ધટે નહીં હો ૨₹ગરસિયાજી ! 
મ્રાણુ જશે પણુ તમો વિના નહોં ભન્તટિ રે રસિયાજી !' 
દ્રાસદયાના ક્ીતમ ! અમો એ સમજીએ હો ર૨*ગરસિયાજી ! 

(૧૨) 
ભાદરવો ભર ગાજે, ચપળા ચમકે રે રસિયાજ!' 
એક સમે હું આવી, નેપૂર ઝમકે હો ર્'ગરસિયાજી ! 
હં ખીની સણી ધન ગરનનયો! આકાશે રે રસિયાજી! 
પીતાંબર ઓઢાડી લીધી પાસે હો ૨'ગરસિયાજી !' 
સધળું સુખ કાંઈ પ્રગટ નથી ડહેવાતું રે રસિયાજી! 
વિકળપણે કાંઈ કહું છું--નથી રહેવાતું! હો ૨'ગરાસિયાજી !' 
પાલવ પાથરી કાલાવાલા ફરીને રે રસિયાજી! 
પાગે લાગી કહું છું હું ફરીફરીને હો ૨'ગરસિયાજી ! 
ત્રેહદુઃખ નથી સ્હેવાતું ! હદ થઈ આવો રે રસિયાજી ! 
દ્રાસદયાના પ્રીતમ ! શું તલસાવો? હો ર્'ગરાસિયાજી ! 

(૧૩) 
અશ્વિન આવ્યો શરદમાસ સુખકારી રે ૨સિયા૭! 
વામ આંખલડી પણુ કરકે છે મારી હો ર્ગરસિયાન્ ! 
રાસ રમ્યાની ત્રડતુ આવી તમે ન્નણોા રૅ રૃસિયાજ! 
લાલ |! ઉખહારી |: લલનાશું રગ માણો હે! ૨ગરસિયાક ! 
રારદપૂનમનો સ'પૃણું' ચ'દ્ર પ્રગટશે રે રસિયાજી! 
તમશુ' રમતાં સૈ! દુઃખ મારાં મટશે હો ર₹ગરસિયાઝ ! 
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કરુણાનિધિ છો માટે 'કરૃણા કરશો રે રસિયાજ! 
વ્હાલાંની વિનતી તો હદયે ધરશે હો ર૨'ગરસિયાજ! 
આનદ ઊપન્ચો ઊરમાં, જ્હુઉલમ વળિયા રે જ૨સિયાજી ! 
“દાસદયાના મ્રીતમજ મુતે મળિયા! હો ર૨'ગરસિયાજઝ ! 

5 

૧૨૨ 
વ્યવહારચાતુરી 

સવે* કામ છોડીને પ્રથમ ઝુરુગાવિદનતે ભજીએ જ, 
'સકળ કામના જેથી સિદ્ધિ, વારે તેને તજિયે. શિક્ષા શાણાને. 
મૂળથી મોરી સંગત કરિયે, નીચસ'ગત પરણીરિયે જ, 
સ'ગત તેને વશ મન રહે છે નથી તરિયેમરિયે. શિક્ષા શ્રાણાને. 
હરપ્રકારે પ્રીત %દુ વાણી મોટા જન તે જણે ૪%, 
'નિદ'ય આપસ્વારથી જૂઠા તે નીચા પરમાણે. શિક્ષા શાણાને. 
“ખરી મહેનતનું દ્રવ્ય ન્નેડિયે, નીચ નજર ના કરિયે જ, 
પાછળથી પસ્તાવો ઊપન્ટે, ઢાંસીથી તો ડરિયે. શિક્ષા. 
સાહસકમ” ન કરિયે કદ્દાપિ, ડરિયે હુરિજગતને મારે જી, 
ઊતરેલું જળ મોતીનું ન ચડે વળતું કાટિ પ્રકારે. શિક્ષા. 
રીતે ચાલતાં દુ:ખ પડે તો ભલું, સુખ અનીતે ફૂડુ જ, 
બેસી નાવ ખૂડૅ નહીં કહેવત, તરી ઊતરો તો ય ભૂંડ. શિક્ષા. 
વિનાવિચારે કામ કરે તે પાછળથી પસ્તાયે જી, 
“બગડી ખુ'દ જે હોય ન સુધરે, મળે ન જે તક જયે. શિક્ષા. 
“જાનું કાઢીને ખરચ ન કરિયે, દાટી ના સહિયે દુઃખ જ, 
જેવી સ“પત તેવું ભોજન, સદા પામિચે સુખ. શિક્ષા. 
પૂવે* વૈર ત્યાં સ્તેઠ ન કરિયે, પૂવે" શિત્રશું વેર જ, 
મિત્ર કા દિન ગુલ્ય પ્રકાશે, શત્રુનાં છૂટે ઝેર. શિક્ષા. 
આપવખાણુ, અવરની નિદા, પરપત્નીશું હાસ્ય જી, 
અતિભાષણુ, કટુ જભ ચલાવ્યે મોટમપણુનો નાશ. શિક્ષા. 
'સુખ આવ્યે છા૪ી નવ જપ એ, દુઃખ આવ્યે નવ ડરિયે ૬», 
આપણુથી અધીકાને ન્નેઇને ગવ“કલેશને હરિયે. શિક્ષા 
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લોભી જન ધનવડે સાધિચે ગરવા ન્નેડી પાણુ છ, 
મૂરખનું મનગમતું કરિયે, પડિત સાચી વાણુ. શિક્ષા. 
હુરિચરુસાહેબથી સાચા રહીએ, સ્મીશું જૂડું કહિચે જ, 
ઞોટા આગળ કાઈ સમે પણુ મુખે મોટા નવ થઈ એ. શિક્ષા. 

રીત નભે નહીોં ર'દાકેરી, વાંસલે વરવું થાય જી, 
કરવતની કક્ષા ગ્રહી રાખો, ઊભે લોક સુખદાય. શિક્ષા. 
કેવળ સ્વારથરફાતેિ વાંસલાની, સહુ પરમારથ રદો જી, 
કરવત ખે પાસ સરખું છાંડે, રહે ધર, રહે હુરિબ'દો. શિહ્ના. 
લાખ ગમસાવી સાપખ્મ રાખન્ન, સાખે સમળરેો લાખજર#&,. 
લાખ '“ખરચતાં સાખ નવ સળે, સાખ ગયે સહ ખાખ. શિક્ષા. 
મળી સ્હેજે પાળી નવ તન્ન્યે દૂર મોદિક અભિલાષ જી, 
ઊ''ગસુત અળગો કમ કરિયે ઉદરગભ'નતી આશે ? શિક્ષા. 
સામાને શોભા આપ્યેથી આપણે શોભા આવે જી, 
પતિ સુખશેોભા સ્તરને કરે *?મ સ્્રૌને પતિ દરશાવે. શિક્ઞા. 
ન્ટ કરતાં પરિણામે હાનિ તે કારજ ના કરવું છ, 
આપણી પહાંચ પ્રમાણુ સધળે સસઝી ડગલું ભરવું. શિક્ષા. 
જેથી પ્રીત વષ્યાની ઈચ્છા તે ધર ત્રણથી ડરીએ જ, 
[વેવાદ ધન વહેવાર પરેક્ષં વામા વાત ના કરિયે. શિક્ષા. 
માર્તાપેતાશું' હેત ધરીએ, કદા ન ધરિયે દોષ જી, 
નાગરવેલ વણુસે નટેમ દળ વણુશે 7? પહોંચ્યું શતકોશ. શિક્ષા. 
છુખ્ણુ વિના કોઈથકા કદાપિ ન્નરપ્રીત ના કરિચે છ, 
ગળે પડી જ્ૂટે નહોં કેમે, પાપતાપ પચી મરિથે. શિક્ષા. 
થોડું ખોલ્યામાં સુખશેાભા છે, બહુ ખોલ્ચે પત ન્નયે જી, 
ચાકોડીનો ચાંલ્લો ભાળ્યે સત ના પાઠળ થાયે. શિક્ષા. 
કામ વિવેકે કરિયે કદાપિ કછ પડયું તેમાંહે જી,. 
તે પછી હરિધચ્છા એમ લ્હૅવું, હરબડતું નહીં ત્યાંહે. શિક્ષા. 
પાખુવાણ્ણ્ી ને ૬દિ ૬૯૯ ન સધળે જ્પએ 27, 
ભાટમ આવે, માન પાંમિયે, કહોં દુઃખિયાં નવ થઈ એ. શિક્ષા. 
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“જે ભાવે જે પૂછે તેને તેવો ઉત્તર દપએ જ, 
'ભાષણુમાં ભીતરનું હારદ સ્હેન્ટે સમઝી લઈ એ. શિક્ષા. 
જે વિના ચાલે ના તેની સરજી રાખી રહેવું ૭૭, 
સમો આપણે સમઝી લેવો, ભૂલવું બગડ્યું સહેવું. શિક્ષા. 
તનમનવસન સુવિસળ રાખિચે, આળસ ક્રેધ ન કરવે। જી, 
'પરદુ:ખ દેખી પ્રસન્ન ન થાવું, પાખડધસમ" ન ધરવો. શિક્ષા. 
મોટાજનની અદબ રાખવી, ખાળને શિક્ષા દેવી જી, 
ગુરુજનસેવા, દયા દીનશુ', સ્ત્રીને વશ કરી લેવી. શિક્ષા. 
દિવસે વાત વિચારી કરીએ, નિશ વિવેકે છાની જી, 
“કાઈ સમે કોઈ કહેનું સાંભળે, ઊપજે મોરી હાનિ. શિક્ષા. 
મોટા સાથ્રે નવ ખઅગાડવું, નીચ ભલાઈ ન સારી જી, 
નૃપચોગીનો નહોં આસ”ગેો, ક્ષણુમાં કરે ખુઆરી. શિક્ષા. 
નમી ભીંત પર ના લો બારી, નવ દઠરવું તે હેઠ જ, 
'ભગિનિ ભ્રણ્ૃતન, કળી પસ્તાવો વણુસ્વારથની વેઠ. શિક્ષા. 
“તર જુગારી તસ્કર વ્યસની વિશ્વાસે નવ રહેવું જ, 
વહેવારે વેપારે લન્ટ્ન્ન નવ ધરવી, સટ કહેવું. શિક્ષા. 
હુરિ વિના ક્યહું લુખ્ધાઝ ન ન્નવું, જૂ ઠું સવ" સમઝનવું જી, 
કાળઝષેટો પચક લાગશે,. ભગવતભજન ન તજનું. શિક્ષા. 
જેજે વાતે મીદુંકડ્વું આપણુને નેમ લાગે ૭ 
તે જ પ્રમાણે સમજી લેતું, સહુને સખદુઃપખ ન્નગે. શિક્ષા. 
દપતી વચ્ચે દૂત ના થાતું, ફૂડી સાખ ન ભરવી ૭», 
ના કરીએ અરિકેરી ચૂગલી, અધમ'“પક્ષ ન કરવી. શિક્ષા. 
માણુસ જ્નેઈને કામ પાડીએ, મૂરખ મિત્ર ન કરિયે જી, 
હઠે ના કરવી ખોરી વાતે, ક્રરને દ્રેષે મરિયે. શિક્ષા 
'દીન સગાંને દઈ ન માગવું, દે ઘણું માગે વાળી જી, 
દાનો દુશ્મન ચુણુ મારીએ, શકે ન ઊંચુ' ભાળી. રિક્ષા. 
“મરમ વચન કોઇને નવ કહિચે, સૂણુતાં તે સ કાચ ૭, 
“વાટે જતાનું કછ કાપિયે ન્યાંલગી આપણી પહોંચ. શિક્ષા. ' 
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મધુરી વાણી વદિચે સહુથી, ઊદર રાખીગએ ઊંડુ' ૬. 
મળ્યા મનુષ્યને પ્રાણુ આપીએ, 'કાનું ન કરિયે ભૂ'ડુ'. શિક્ષા. 
કુત ઉપકાર ના ભૂલી જઈએ, ચુણુ સધળેથી લેવે। ૭, 
અન્નદાતાને આધીન રહેવું, લાલચદગે। ન દેવે. શિક્ષા. 
મહામોડું કાંઈ સ'કટ આવે શ્રીહરિશરણે જ્નવું ૭૭, 
હિમત રાખી ઉપાય કરવો, પ્રાણુમુકત ના થાવું. શિક્ષા. 
મૂરખથી કહીં મમત ન કરવો, ગાંઠ ગેોદડે દેવી જી, 
અણી ચૂકાવી કામ કાઢવું, આગળ વણુશે કેવી ? શિક્ષા. 
કદળી ઢોલ કુટિલ જન કાંટી ફૂટ્યાવણુ ફળ ના'પે જી, 
દુણ્તી સામા સાધુ ન થાવું, થાતાં આતે સ'તાપે. શિક્ષા. 
કામ કગેચું કાંઈક આવે, ધીરા થાવું ન્નણી જી, 
જ્લદ્ટ થયાથી ન્નેખમ લાગે, પથ્થર ઉપર પાણી! રિક્ષા. 
જેવો સમા વિધિ પણુ તેવી કરતાં કારન થાય ૭, 
એક રીતે અટ૪ી નવ રહેવું, રોગ પ્રમાણે ઉપાય. શિક્ષા. 
અગમ વિચારી સવે* કરવું, ગફલતે ક્હોં ન રહેવું ૦, 
સહુનું વચન વિચારી ન્નેવું, રોમરોમ ચિત્ત દેવું. શિક્ષા. 
ગઝુણ્વ'તને ઈતરાઈ ના કરવી, જ૬ૃદ્ધપણે લાલાઈ ૨૬», 
ગુમાન ગરજસમે નવ ધરવું, ભાંગી ન્નયે ભલાઈ. શિક્ષા. 
'પરધર જને દુઃખ ના રેવું, કોઈ ન થાયે વિભાગી જ», 
પાછળથી પસ્તાવો ઊપને, ભાર ન્નય સહ ભાગી. રિક્ષા. 
પર્ધરમાં અચાનક ન ન્નવું, વાત કરી નવ હસવું 2, 
ગુ'જ કરતાં હોય ખે જણાં ત્યાં વણુતેડયાં નવ ધસવું. શિક્ષા. 
કોતકમાં કુમક વણુ સનજન, દુરિજ્ન સાથ નવ વઢવું જી, 
ગજ ગ્રહેવાનો સામાન લઇને બકરીબ'ધ ન સડવું. શિક્ષા. 
રીતે પણુ ખોટાની સાથે વાદ ન કરવો વાતે ૭૪; 
"મરાબ ઠાસે પથ્થર નાંખી ૭૪ ટાવું નિજ છઢાથે ! શિક્ષા. 
ઊલટી કૃતિ ધેલાની ત્રહીએ, દાસ દક્ષ ના થઈએ ૬. 
સવ* દામથી ગુણુ ત્રહી લેવો--એમ ચતુરતા લહિયે. શિક્ષા. 
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ક્લેશની ઉપર કલેશ રાખવે, ક્રોધની ઉપર ક્ઢોેધ જી, 
મન મોહ મદ મચ્છર ના ધરવો, મનને કરવો ખોધ. શિક્ષા. 
આ વ્હેવારચાતુરીની શિક્ષા ધરશે ઊરમાં રાખી ૭૦,. 
ભવસુખ્મ હુરિપદ શુભ જીતિ* આખર્ના અભિલાખી. શિક્ષા. 
પચ્ચીસપચાસનું ખત ના લખિયે, અ'તે આવે એક ૭5, 
ગળે પડે કાઈ ગુલામ માણુસ, હાનિ વાત વિવેક. શિક્ષા. 
સકળ ચાતુરી એક વચનમાં કહું છું સહુ | સાંભળજ્ને ૭૭, 
હુરિઝર્ હરિજન સેવીસમરી જન્મમરણુથી ટળન્ને. શિક્ષા. 
આશ્રમ ચાર વિષે ઝહસ્થાશ્રમ એક વાતથી મોટો ૭૭, 
શ્રીહરિની સેવા બની આવે, માટે નહિ તે ખોટો. શિક્ષા. 
મન ભાવે તે આક્રમ માંડો, મારે નહિ લેવાદેવા «૭, 
દયો કહે, “ મારે તે મોટો, કરે જુખ્ણુની સેવા.' શિક્ષા શાણાને. 

વુ 
૧૨૩ ન 

હે!ળીને ટાણે 
લોકડિયાં દેખે છે લાલ! આંખોમાં ઊડે ગુલાલ ! 
મુખડાની ખાશે ગાળ, આ તે શું ઝૂયુ? 
આડે દહાડે ન્નેર ન ફાવ્યું, આજ હોળીનું ટાણું; 
ઘણા દિવસની સ રીસની આજ ઊકેલે। ન્નણું ! લાલ ! 
જે કહેશો તે “હા'જ ઢાવાં, નવ માનતું તે ચૂકી: 
--ઓરા આવો, કે કાનમાં, “ મારા સમ દો મૂકી !' લાલ ! 

શું કરું જને? આવી સાંકડે, મારું ન્નેર્ ન પ્રાચ્યું; 
ટયાપ્રીતમ ! સુને કાયર કરીને તોબાપખ્મત લખા વ્યું! લાલ! 

જ 
૧૪ 

“અકળી કળા 
હરે! તારી અકળ કળા ન કળાય રે! 
મોટા સમરથ નમાં વ્હવાય ૨ર! હરિ! 

મૂલ્યા હળધર તાલી ગણુતાં રે, દાપ્મી લીલા તે ન બણે ભણુતાં રે, 
વરવું દીસે છે ઝાઝું છણુતાં. હરિ! 
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ભૂલ્યાં લદ્દમી આપ અર્ધાંગ રૅ, »૭ળ્યાં રૂપ દેખી નરસધ રે, 
કળે કાણુ નવા નિત્યે રગ? હુરિ! 
છ૭ળ્યા શ'કર સાહની એ છેક રે, ન રહ્યુ--જ્તાન ધીરજ વિવેક રે, 
તારી માયાથી ખચ્યો તું એક! હુરિ! 
ભૂલ્યાં ઊમિયા જામલીલા ન્નેઈ રૅ, ખ્રહ્મભામની શોધે ન રેપ રે, 
સીતારપ ધરી પત ખોઈ! હરિ! 
સુરાસુર મળી સિધુ વલોવ્યો રે ત્યારે ગણેશમદ્રાચલ ખોલ્યો રે, 
પ્રીકા પડિયા, ક્રચ્છપરૂપે તોળ્યેો. હુરિ ! 
પ્રગટાવ્યા છે પ્રાથના કરીને રે, વળી ગભ*સ્તુતિ કરી ફરીને રે, 
તે ખ્રહ્મા ગયા વાછરૂ હરીને. હુર! 
ભૂલ્યા નારદ નેછિક બહ્મચારી ૨, હુરિરૂપે વરવા સાગ્યું નારી રે, 
જાની પામ્યા ત્યાં શાપ્યા સરારે. હુરિ ! 
ભૂલ્યા ગરુડ નાગપાશ લાવી રૅ, ભૂષ'ડીએ ભ્રમણા ટાળી રે, 
કલો સોહત પોતાનો વાલી. હરિ! 
ભૂલ્યા જનકવસિઇ મહાસ્ાની રે, મુઆ શાપી પરસ્પર પ્યાની રે, 
જુઓ, દ્રેત દર્યું, કયાં હાનિ? હુરિ ! 
શિક્ષા પામ્યો છે ધન વરસાવી રે, માગ્યું પારિન્નત ના આપ્યું લાવી રે, 
પ્રહાર પામ્યો ત્યારે શુદ્ધિ આવી ! હુરિ ! 
ભૂલ્યા ૨]ક્રચારજ થઈ શાણા રે, હરે ન્નણી ભૂલ્યા ગત વ્હાણા રૈ, 
ધમ'*રાધ કર્યે થયા કાણા! હુરિ ! 
અન્નમેલવેળા કહી દીન વાણી રે, ઝરુસુત ન આપ્યો આણી રે, 
જમને ઝૂડયે। ત્યારે ન્નેડયા પાણિ ! હરિ! 
રામાનુજ ભૂલ્યા ઈશ વખાણી રે, અટકયા સ્વામીથી હઠી વેદ વાણી રે, 
નાંખ્યાં દૂર કમ ઝટ ન્નણી. હારે ! 
ઝાઝું ૭ણતાં તો નિદા ભાખે ર, અન્યાશ્રિતને અવળું ભાસે રે, 
સુધું સમઝતાં સ'દેહ નાસે. હરિ! 
તારી માયાનું ખળ છે અપાર ર, કોને કહિયે? ભૂલ્યો સસાર રે, 
તારે શરણે આવ્યો નિસ્તાર. હરિ! 
હુરિજન માયાથી ન મેોઢહાય રે, અહકારેથી આખાડિયું ખાય રે, 
દયો દીનતાએ હુરિ ગાય. હારે ! 

ગ 
હ 
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જ૨્પય 

રાધાનું મિથ્યાલમ્ન 
એક સમે ત્રજકન્યકા મારા રાજ ! હો જી રે શ્રીરાધાજ છે માંહે. 

--3 હું ખલિહારી રે મારા ૨1જ ! 
રમતાં આવે બૃ'દાવનમાં મારા રાજ! હો જ રે શ્રીકૃષ્ણુ ખેલે છે ત્યાંહે-કે હું. 
હુરિએ દડ્લે। દોટાવિચો મારા જઞાજ ! હો જી રે આવ્યો રાધાજને હાથ-કે હું. 
માગે ગોવિદ, ગોપી ના કહે, મારા ૨જ ! પામો જે રમો અમ સાથ-કે ડું. 
ખોલી લલિતા લાલશું મારા ૨જ! હે જી રે રમિયે વે'વાનો ખેલ-કે હું. 
કન્યા ર|ગીલી શ્ાધિકા, મારા રાજ ! હો છી રે વર થઈ કરો તમો કેલ-કે હું. 
સૂણુતાં એાહનમન માન્યું મારા રાજ | હો જી રે સવે" થયાં રસર્પ-કે હં. 
સમછી સખા સરકી ગયા મારા જજ! હો જ રે સખીઓએ માંડી ધામધૂમ-કે હું. 
મનોહર મ'પ ખબાંધિયો મારા રાજ ! હો જી રે રચ્યો વેવાઈ નો ધામ-કે હુ. 
જાઈ ક્રીરત વૃખભામ થઈ મારા રાજ! હો જી રે કોઈ જસોદાન'દ નામ-ડે હુ. 
ગણેશગોત્રને ખેસાડિયાં મારા રાજ ! હો છ રે કરી સો લમની રીત-3 હું. 
કટલીક તો તરુણી જદરણી મારા રાજ ! ગીતો ગાયે ધરી પ્રીત-૩ હું. 
પીઠી ચોળી વરકન્યા મારા રાજ ! હો જ રે ખેઉને સજવ્યા શણુગાર-કે હું. 
દેવકલૂવે। દારા કરે મારા શાજ ! હો જી રે સાસુએ પૉંખ્યા સોરરાર-3 હું. 
વર્વહુ પધરાવ્યાં માંહ્મરામાંહે મારા રાજ! હે જી રે ચોરી રચી નવરગ-કે હું. 
આ્રાહ્મણુ થઈ ભણે ફૂલી મારા રાજ! હો જી રે આનદ બહુ સૌઅગ-કે હુ. 
શુભ લસધડી મુહ્રતસમે મારા જઞાજ |! હે! જ રે થયો જગલહસ્તમેળાપ-કે હું. 
મ'ગળડ્રેરા દપત ફર્યા” મારા રાજ! હો જી રે મીટયા સવે* પરિતાપ-ક હું. 
જઞાધિકાકુખ્યુ આરેગિયાં મારા જાજ ! હો જી રે કોડે કરી ક'સાર-કે હું. 
રીતભાતે કીધે ચાંદલો મારા રાજ ! હો જી રે વામા વધાવાતે ચાર-ડે હું. 
લાડી વળાવ્યાં સાસરે મારા રાજ! હો જ રે કીધી રતિરસકેલી-કે હું. 
આન'દસાગર ઊછળ્યા મારા ૨1જ | હો જી રે વળી છે મહાર ગરેલી-કે હું. 
હળીમળી પૂછે સાહેલીએ મારા રાજ ! “ હો જી રે કહેની ગમ્યો વર એહ ?-ક હં. 
શ્યામા સૃશીી નીચુ' જેઈ હસ્યાં મારા રાજ | હો જી રે પ્રગટ કલે શું ઊપન્યો 

નેહ :-8 હું. 
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કુળની રીતે છોડયા દોરડા મારા જઞાજ | હે જી રે ગાયાં વાંકાં રસગીત-ક હું. 
ક્ષણુક્ષણુ હેત હૈયે વસે મારા શ્ઞાજ | હો જી રે ચોરે પરસ્પર ચિત્ત-કે હું. 
--એમ સદા જ'દાવનમાં મારા રાજ ! હો જી રે ખેલે જુગલસ્વરૂપ-કે હું. 
એ છે પ્રાણુજ્વન દૃયાદાસના મારા રાજ | હે જ રે આન'દમગળરૂપ-કે હું. 

જ 

૨૨૬ 
કામણુગારી તારી વાંસળી ! 

કામણુગારી તારી વાંસળી, કામણુ કીધુ છે ભારી રે ! કામણુગારી. 
મોરલીને નાદે મન મોહી લીધુ છે મારું ગિરિવરધારી રે ! 
ધરધ'ધો ગમતો નથી, મુને લહે લાગી છે તારી રૈ. કામણગારી. 
મોર્મુકુટ શિર શૈભિતો, ઝુંડળતી ૭બિ ન્યારી રે, 
ચતુરા ચપળ ચૂજઝી, ધણુંધણું મોહી શાધેપ્યારી રૈ. કામણગારી. 
મુર્લીનાદ મધુરો સૂણી ચૂકયા સમાધિ ત્રિપુરારિ રે, 
સુરનરમુનિજન મોહી રહ્યા | કાણુ માત્ર ત્રજતારી રે ? કામણુગારી. 
તનમનધન અપ'ણુ કરું ચરણે કુ'જબિહારી ૨! 
યાના સ્વામી ! તમો શામળા ! જીત્યા ને અમો હારી રે ! કામણગારી. 

છું 

૧૨૭ 
સાચુ બોલે! જી ! 

“સાંભળ રૅ તું સજની મારી, રજની કયાં રમી આવી જી? 

પરસેવે! તને કયાં વળ્યો તારી ભમ્મર કયાં ભીંજ્નણી ? સાચુ' ખોલે! જી.” 
“વનમાં હુ તો ભૂલી પડી તે અતિશે મૂઝાણી જ; 
પરસેવે! મને ત્યાં વળ્યો મારી ભમ્મર ત્યાં ભીન્નણી. સાંભળ સજની જી !” 
“ કાલ મેં તારી વેણુ ગૂથી'તી, છૂટી કયાં વિખરાણી જી? 
એવડી ઊતાવળ શી પડી જે ઝૂલડી નવ બ'ધાણી? સાચુ' બોલે જી.” 
“ કાળો તે ભમરે। શિર પર ખેઠો, ઊરાડતાં સેર છૂટી જી, 
#યમત્યમ કરીને ખાંધતાં વચમાંથી નાડી તૂટી. સાંભળ સજની જી !'' 
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“ આ ચોળી અતલસની પહેરી, સહિયરે વખાણી ૭૪, 
ચોળીની કસ કયાં તૂટી ? તું આવડી કયાં ચોળાણી ? સાચુ' ખોલે! ૪.” 
“ હૈયું મારું દુ:ખવા આવ્યું, વાએ કરીને કાંપ્યું ઝ, 
પીડા ટાળવા કારણે મેં કળે કરીને દાખ્યું. સાંભળ સજની જ |!” 
“ આવડાં પુખ્પ કયાંથી વાટે તુજને કોણે આપ્યાં જી ? 
એવે! ર્'ગરસિયો કોણુ મળિયો ? પ્રેમે કરીને થાપ્યાં. સાચુ' ખોલે। જ.” 
“ સૂરજકળાએ હું જતી હુતી, વાટે મળ્યા વનમાળી જી, 
સમ ખાપ્તને મુને તેણે આપ્યાં, તેની પ્રતિત્ઞા પાળી. સાંભળ સજની જી !” 
“ અવળો ચણિચો કેમ પહેર્યો છે ? જેમતેમ વીંટી સાડી ૪, 
સજક થઇતે સુંદરી ! હાવાં વસ્ર પહેરેની વાળી. સાચુ ખોલે। છ.” 
“ સાથ ના સહિયરે કીધો, ઊતાવળી વેગે ચાલી જ, 
અવળો ચણિયો પહેરી દીધો, હવે વસ્ર પહેરીશું વાળી. સાંભળ સજની જ !” 
“ તીકળી હતી તું સાથી પહેલી સાથ અમારે મેલી જી, 
પૃઠવાડેથી કયાંથી અર્બિકા! જપ્તને તું ખેડી? સાચુ ખે 

“ તીકળી હતી હું સૌથી પહેલી સાથ સાહેરનો મેલી જ, 
વાટે હું ભૂલી પડી ગઈ, ત્યહાં જઈ ખેડી વ્હેલી. સાંભળ સજની જ !”” 

“ કસ્તુરી અગે બ્હેકે છે, આ વનમાં કાણુ આવે જી ? 
સવ* શરીરે તારે વ્યાપી રહી છે તે કેમ જ્નયે ઢાંકી ? સાચુ ખોલે। છી.” 
“ મૃગશલ્યાએ મૃગલે ખેઠ્ઠો તેને મેં જઈ ઝાલ્યો જી, 
તેની વાસના મારા અ'તરમાં પેડી, તે નથી રહેતી ઢાંકી. સાંભળ સજની ૬૪ !” 

“ અધર ૬'ત ખેઠા દીસે છે, છાતીએ નખ વાગ્યા જી, 
તારુણી ! તારા તનડામાં પેસી કામબાણુ કયાં વાગ્યાં ? સાચુ' ખોલે જ 
“ મધુરાં વાયક પોપટ ખોલ્યો, તેને મૅ જઈ ઝાલ્યો જી, 
ચંચળ ચાંચ ભરીને નાઠો, તત્હ્માગુ ત્યાંથી છટયો. સાંભળ સજતી જ !” 

“ શ્યામસુંદર તને મળ્યા દીસે છે તે અંગેતું પસરાધ જ, 
જેજે પૂષ્ું તેના ઉત્તર આપે એ ખધી તુજ ચતુરાઈ! સાચુ ખોલો હ.” 
“ જે વાટે હરિ મળિયા હોયે તે વાટે નવ ન્નઉં જી, 
આ વાટે હુરિ મળિયા હોય તો કહે તેવા સમ ખાઉં, સાંભળ સજની છ !” 

27 
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“મારે એવી પ્રતિજ્ઞા જે પરપુરૃષ ભાઈનાપ જી, 
દ્રાસદ્યાના સ્વામીતે ભજતાં ભવની ભાવટ ન્નય. સાંભ્રળ સજની જી !” 

ન” 

૧૨૮ 

૨ાસનૃત્ય 

હાં રે જુ'દ6ાવનતમાં થનકકાર થે થૈ! 
રાધાકૃષ્ણુ રમે રાસ, ગો।પી લહી, લહી, લહી ૨ 
ખીજુ' નહીં, નહીં, નહીં રે! જુ'દાવનમાં. 
હાં રે નૂપુર ચરણુ કનકવરણુ ઝાંઝરન્નેડો, 
હાં રે ધુધરીઆળા ઓપે અકે તોડો, 
હાં રે મેોરમુકુટ મણિ વાંકડો અખબખોઠડે, 
હાં રે ફુડલ કાન, ભ્રષ્ુટી બાન, તિલક તાન, 
નેનખાન ક*પમાન, કૂકા ફેઈ ફેઈ ફેઈ ફેઈ રે! જ્'દાવનમાં. 
હાં રે વાગે તાલ તે કરતાલ મૃદંગ તાલી, 
હાં રે કાઈ ત'ખુરો ને કોઈ મૃદગવાળી, 
હાં રે સોળ સહસ્ર ગોપિકા છે એક ખાળી, 
હાં રે સર સળકે, સર સળકે, ધધરી ધમકે, નાચે થનક, 
થનક બલ ખલ ખલ ગેોપી લઈ, લઈ, લઈ, લઈ, રે. જ'દાવનમાં. 
"' કર્ કટિએ દીધો છે વક વાળી, 
મદનગાન મુખ્ય ગાય છે વતમાળી, 
“% ખેલે ખેન, ખોલે ખેન, અમૃત ચેન, સુધાસેન, મોહનનેન, 
પ્રકટ ચેત, થાકે નહિ હદય દઈ દઈ દઈ રે! જૃદાવનમાં. 
હાં રે મુક્ટમાંહે રૂપ દોડું છે રાધાએ, 
હાં રે મનમાં માનની વિમાસણુ થાયે, 
હાં ર હુંથી છાની રાખી છે સુમૃુટમાંહે, 
હાં રે તે બહુ વ્હાલી હઠે ઝાલી ખેઠી બાળી, ઊડી ચાલી, 
ઘ્રધરવાળી, ભટ ભાળી, દૃયાપ્રભજુ જે જે જે જે ૨ ! વૃ'દાવનમાં. 

ઉ 



૧૧૮ 

૧૨૯ 

શ્રીનાથજી ! 

મોહન, સધુરાકૃત શ્રીનાથછ ! નટવર! નદકુૃમાર! 
મોહ પામે સોની મતિ શ્રીતાયજ | નિજજતપ્રાણાધાર ! 
મોરમુગટ મણિએ જડયો શ્રીનાથજ | કુંડળ લળકે કાન, 
મનોહર મોતી વેસરતણુ શ્રીનાથજી ! શોભે છે ભીને વાન. 
મનમોહન મધુરામૃતિ શ્રીનાથછ ! નટવર ન'દકેશોર, 
માહ પામે સાની મતિ શ્રીનાથજ ! ચતુર ચિત્તના ચોર. 

લલિતત્રિભ'ગી છેલડા શ્રીનાથજી | મદનમનોાહર રૂપ, 
આન'દધન અલખેલડા શ્રીનાથછ ! અખિલ ભોવનના ભૂપ. 
જીવન ગ્ઞાપીજનતણું શ્રીનાથછ ! રસિયા જનના ર્ાય. 
નિરખ્યે સુખ પામે ઘણું શ્રીનાથછ ! મન મારું લેોભાય. 
મોરમુગટ મણિએ જડયો શ્રીનાથજી ! પ્રભા લનનવે હંસ, 
હળકે કુટિલ ભ્રકૂટી અડયા શ્રીનાથજી ! મુકતાફીળ અવતસ. 
તિલક સુભ્રગ કેસરતણું શ્રીનાથ ! પાદાકૃતિ શોભે છે ભાલ, 
મનોહર મોતી વેસરતણું શ્રીનાથછ ! સુ'દર્ શિરપેચ લાલ. 
શોભા સલૂણા વારિજવદનની શ્રીનાથજ ! વારું શરદશશી કેડ, 
કાંતિ લન્નવે કોટિ મદનની શ્રીનાથજી ! નહિ જુગમાં “રાઈ ન્નેડ. 
તે ઉપર લટકે લટ અલકની શ્રીનાથજ ! મહાસરોજ રઅલિબળ, 
મોહની ધણી છે મધુર મલકતી શ્રીનાથજી | અધર અરુણુ છે રસાળ. 
બ્રકુટી કમાન, બાણુ નેન છે શ્રીનાથજી ! માહ પામે ર્તિરાજ, 
કિ વા સારંગ રસ અત્ય છે શ્રીનાથજી ! પામે કમળદળ લાજ. 
નિમ'ળ કાંતિ કપાળમાં શ્રીનાથજી | ઝુડલનાં પ્રતિબિબ, 
દશ્નનવસન લાલ ચેોળમાં શ્રીનાથજી ! અડી બન્યું મુકતાફળ બિબ. 
કીરચચુસમ નાસિકા શ્રીનાથજ ! ભ્રમે ગ્રહુ જણે ભક્ષ! 
હીરાફણી ચિણુકતી વાસિકા શ્રીનાથજી ! ઉશના ઊઘો પ્રત્યક્ષ, 
દતપ ગત ઝુ'દનતી કળી શ્રીનાથજ | તાંણુળ કોઈ એક અરણુ, 
કઠ કખુશી રેખાવળી શ્રીતાથજ | ચિત્ત ચળાવતી નિપુણુ. 
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૧૧૯ 

હસવું મદ મદતફ'દ છે શ્રીનાથછ! રસિયાજનચિત્તચેર, 
મધુર વચન મેહુફદ છે શ્રીનાથછ | હરે મદ ધીરજ ન્નેર. 
કહે કોસ્તુભમણિદ્યતિ ધણી શ્રીનાથજ ! ઊર ભૃગુલાંછન વામ, 
કચનમાળ મોતી અતિ ખતી શ્રીનાથજી ! વૃ'દાવન અભિરામ. 

પીતાંબર કટીમેખળા શ્રીનાથજી |! શોભા નહિ કેઈ તુલ્ય, 
વલય અગદમણિ નિમજોા શ્રીનાથજી ! મૃદ્રિકા જડિત્ર અમૂલ્ય. 
મોહન મોરલી કર ગ્રહી શ્રીનાથછ ! તીલ કમળ એક «સ્ત, 
ત્રજ્વનિતા મોહાઈ રહી શ્રીનાથજી | સ્વરંપાનદ મનમસ્ત. 

નેપૂર ચારુ ચપળ ચરણમાં શ્રીનાથજી ! ઘૃધરીનો ધમકાર, 
લાભ ધણા છે એના શરણુમાં શ્રીનાથજી | પરમાન દ ભડાર. 

ખટ્દશ ચિજ્ભ પાયતળ વિખે શ્રીનાથજી ! પ્રગટ કહું, સૂણે। નામ, 
બિરાજે ચિત્ત નિમ'ળ વિખે શ્રૌનાથછ! જનતમનપૂરણુકામ. 
સ્વસ્તિ અછકોણુ જ્નખુ જ્વ પવિ શ્રીનાથજી ! ઊર્ધરેખા દેખાય, 
પ્વજ અ'કુશ કમળ કવિ કહે શ્રીનાથછ ! એ નવ દક્વિણુ પાય. 

મચ્છ ત્રિકેણુ ધનુષ્ય દંદ્રિનું શ્રીનાથજી ! કમળ આકાશ અભિરામ, 
ધઘેતુપદ ખિબ ચ“દરનું શ્રીતાથછ! એ સાતે પદ વામ. 

ન્નમા જરી પટકો પામરી શ્રીનાથજ ! આભરણુ અતિઅનુપ, 
પ્રતિઅગે અતિમાધુરી ઠેરી શ્રીનાથજી ! સુરૂપતણું જ સુરૃપ. 
તેવાં વામઅ'ગે ભાતુતદિતી શ્રીનાથજ ! શ્રીરાધા રાભ નામ, 
વસ્તુતઃ: જુષ્યુ ચારુ ચ દની શ્રોનાથજ ! સદ્ગુણુસ્વરૂપનું ધામ. 
વલ્લભ શ્રીવલ્લભતણા શ્રીનાથછ ! શ્રીવિટઠલ પ્રિયપ્રાણુ, 
પુષ્રિસૃણ્તિતે પ્રિય ધણા શ્રીનાથજી! જેમ શેતિને પચખાણુ. 

નિત્ય કરે મન નિમ'ળ શ્રીતાથજ ! ચિ'તન ચદ્રિકાનું ગાન, 
તેતે વિનાશ્રમે પળે શ્રીનાથજ | સદા રહે ઊર ધ્યાન. 

પાપપરિતાપને પ્રલે કરે શ્રીનાથજછ | પૂણુ" કરે મતકામ, 
અખલ અસ ગળતે હરે શ્રીનાથછ ! વસવા રટે નિજ ધામ, 

જ 
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મોહિનીસ્વરૃષ 
અકળ કળા શ્રીઅવિનાશની રે તેનો પાર ન પામે કો ય, 
શિવસરખા જેમાં ભૂલા પડયા રે, તેથી કાણુ વડેરું હોય ? 
એક સમે શ્રોમહાદેવજ રે આવ્યા વૈકુ'ડ વિષ્ણુની પાસ, 
દશ'ન કરી હુરિનાં હુર બોલિયા રે, “ એક ચરિત્ર જેવા ચિત્ત આશ.” 
વાત મિરેમિશે કાઢી મહારૂદ્રજ રે, “ પ્રજુ ! સમુદ્ર મથાવ્યો જે વાર, 
ત્યાં તમો સાહતીરપ કહો, કયમ ધયું' રે? સુરઅસુર છળ્યા શે પ્રકાર ? 
એ જ ઇચ્છા છે મારે બહુ દિનની રે, મૃતે રૃખાડોને તે સ્વરૂપ.” 
--એવાં વચન શિવજીતણાં સાંભળી રે વળતા ખોલ્યા ત્રિભાવનભૂપઃ 
“ સાંભળો, શ'કર્ !વાત વિવેકની રે, તે છે મોાહિતીમાયાનું અગ, 
તે નિરખ્યાની ઈચ્છા રખે રાખતા રે, તે તો પ્યાનધીરજ કરે ભગ.” 
ત્યારે ઉમાધવે માધવને કહ્યુ રે, “ ના, ના, હું નહોં ચળું' લગાર, 
જાણું છું માટે કદાપિ નહિ ભૂલું રે, દેખાડો, મુતે હાંશ અપાર.” 
એવું કહ્યુ' શિવે ત્યારે હસ્યા હુરિ રે, “ ભલું, દેખાડીશું કોઈ દિન.” 
એમ પરસ્પર ખેઉ જણા ખોલતા રે, ત્રીજી રૂપ ધયું મોહન. 
એક અનુપમ પુષ્પની વાટિકા રે, તેની મષ્યે દીઠી એક નાર, 
સુંદર સોળ વરસતી સુંદરી રે, શ્યામા સ્વર્પતણે ભડાર. 
ચપકવરણું તન ને ચપળ ધણી ર, સામુદ્રિક લહ્ષણુ પૃણુ, 
ગુણુગભીર ગોરી ગવે* ભરી રે, કરે મહામુનિનાં મન ચૂણુ*. 
જરકસી કારનો સુંદર સાલૂડો રે, જેનો ઝીણા કસુંબલ રગ, 
અનુપમ રીતે ઓઢયો અલખેલીએ રે, જેમાં ભાસે ગોરું સહુ અ'ગ 
વેણી લાંબી શીષ શેષસરીખડી રે, ફેણુમણુ ન્નણે શીશકૂલ ! 
સે'થા સિ*દૂરે પૂર્યો છે સોહામણો રે, ઉપર દામણી દીપે અમૂલ, 
મોતીજાડિત્ર મતોહર ચોટણું રે, મૃગમદતી ટીલી ચિત્તચેોર, 
સુંદર ભાલ વિશાળ બિરાજતુ રૈ, મદમાતીનું ન્નેબનન્નેર. 
ભ્રકુટી કમાનસમાન છખીલડી રે, રત્નાળાં લોચન રસકૂપ, 
દીધ* અણિયાળાં ચપળથી મન હર્યું' ર, છે ફટાક્ષ કટારીનું રૂપ. 

અકળ. 

અકળ. 

અકળ. 

અકળ. 

અકળ. 

અકળ. 

અકળી. 

અકળ. 

અકળ. 

અકળ. 

અકળ. 

અકળ. 

અકળ. 
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વાળી ઝૂમણુ ઝૂમે ઝમખે રૈ, વેસરમુકતા છે લાંબુ સૂ'હાળ, 
અર્ણુ અધરની ઉપર સુંદર લળકતું રે, નનેતાં “નેગી ચળે તત્કાળ. 
મદ મધુર મધુરું હાસ્ય કરે ર, ઝળકે દાડમખીજ્શા દત, 
જુ'દનરેખા ખે દ'તમાં દીપતી રે, ચળકારામાં ચોરે ચત. 

ચારુ ચિષ્ુક સષ્યે છે હરું ટબકલું ૨, બીજી ગાલે, ત્રીજુ' અદભાલ, 
ત્રણુ બિ'દુની શોભા શી કહું રે? ત્રાન્નૂડુ' ત્રિલોકી મનન્નળ. 
ઝૂલ જુગલ મણિંર્જાડેત્ર કનકતણાં રે, કણુ'ફૂલ પાંદડીઓને ઝુમ, 
ચોટલો ગોક્ણા ગોરીનો ધમકતો રે, ધણો ધૂધરીકેરો ધચૂમ. 
“ટિ સૂરજશથશી વદને ઓવારિયે રે, સુંદર મુખડુ' સ્વરૂપનિધાન, 
અલકની લટ ઝકી રહી ગંડપે રૈ, સધુરુંમધુરું કરતી ગાન. 

રગ તખોળ ચૉંટ્યો મુખે ચોળશે! રે, મૃગનેણીનો વાંકે મોડ, 
જરકસી બુટ્દાની છે કાળી કચુજી રે, કસકસતી પહેરી ડરી કોડ. 
તુશા તનમનિયાં કહે હેમહાંસડી ર, માર્દળિયાં અરીસે। ચિનમાળ, 
ચપકળી ચ દનતહાર ચેોસેરતેો રે, મુક્તાફળમાળા વિશાળ. 
“ક'કણુ સહિત કનક કર્ ચૂડલે। રે, મતગઠે જવ તે બન્નેઠાતી સાથ, 
વાંક વીંટી બાજબધ ખેરખા રે, ૭લ્લાઆરસી રહી સહી હાથ. 

સિ'ધસમાન કટિએ કટિમેખળા રૅ, પાયે નેપૂરનો ઝણુકાર, 
સાંકળાં કહ્યાં કાંબી અણુવટ વીંછિયા રે, નહિ નખશિખ શેભાને પાર. 
અલખેલી આંખ આંજી અનુપમ ખતી રૅ, પુષ્પહાર ક ઠે, ગજરા પાણુ, 
ભાલે ગુલાલ ખે'દો મહાવર પાતીએ રે, મે'દી મરદી હથેળીમાં જાણુ. 
ફ્રીડાક'દૂક કર કુસુમનો કામતી રે મ્રહી લીલા કરે તેની સગ, 

ઝાલે ઊછાળે પૃ'ઠે કૂરે પ્રેમદા રે, તેને મિશે નચાવે છે અગ. 
મ'દ સુગ'ધી સમીર શીત વહે રે, શશી ઊદિયો, રવિ પામ્યો અસ્ત, 
તે સમે શિવજીએ દીડી એ સુંદરી રે, ચાલ્યા હુરિથી છોડાવીને હસ્ત. 
સાહની નેતાં માલા મહાદેવજ રે, પૂછયું નહિ પ્રભુને જે છે એ કોણુ, 
ભૂલી ગયા શુદ્ધણુધ શ્વરીરતી રે, લાગ્યાં નેનકટાક્ષ મોહુબાણુ. 
સસમઝયા નહીં જે મેં કહી તે એ મોહની રે, એવો વ્યાપ્યો છે અંગ અનંગ, 
પુષ્પના બાગમાં પેઠા બળે કરી રે, લજન મૂકી દોડયા કરવા સગ. 

અકળ. 

અકળ. 

અકળ. 

અકળ. 

અકળ. 

અકળ. 

અકળ. 

અકળ. 

અકળ. 

અકળ. 

અકળ. 
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એવામાં વાયુ વાયો ત્યાં વેગે કરી રે, ઊડયું વસ્ર, દીડું' સહુ શરીર, 
ત્યારે તો આતુર અતિ મળવા થયા રે, રૂપ નેતાં રહી નહીં ધીર, અકળ. 

દોડતાં અગનું અ*બર રહ્યું કયહું રે, તથી તોપણુ શરીરનું જ્ાન, 
એમ વિકળ ત્વેહવિટ્વળ થઈ ગયા રૈ, લાગ્યું સાહની મળવાનું તાન. અકળ. 

જેર કરે તો યે જુવતી ઝલાય નહીં રે, કાઢે હુંડી તો યે આવે ન હાથ, 
પાસ દેખે પણુ સ્પશ* થતો નથી રે, ખહુ શ્રામત થયા સ્ત્રીની સાથ. અકળ. 

એવામાં આવી ગઈ ઘટા શૃક્ષની રે, તેવામાં આવ્યો વળી પવન, 

વિનતાનાં વસ્ત ગયાં સહુ તીસરી રે, અતિલન્ન્ન પામી સ્ત્રીજન, અકળ. 

વામા ત્યારે શૃહ્નએથે ઊભી રહી રે, શ'કર સમીપે આવ્યા ભરવા બાથ, 

ભાવશું ભેટતાં રૂપ પ્રગટ કયુ" રે, મુખ જ્યું તો વૈકુનાથ ! અકળ. 

માધવ જણી ઉમાપતિ લાજ્વયા રે, હુરિ ખોલ્યા હસીને વચન: 

“ સોહતીરૂપ જેયું મહાદેવજી રે ?” સૂણી શિવે કયુ” નીચુ' વદન. અકળ. 

વળતી તો ્તાન આણી ભોળે ભાળ્યું રે, “ પ્રજુ ! માયા તમારી અપાર, 

અકળ ગતિ તમારી તે તો તમો લહે રે, બાફી કોઈ ન પામે પાર.” અકળ. 

ગરખો એ ગાય, શીખે ને સાંભળે રે તેને માયા ન પીડે કે! વાર, 
વલ્મભી વૈષ્ણુવજન ૬યાશ'કરે રૈ ગાયા જશ જગદીશના સાર્. અફળ. 

જ્ 

૧૩૬ 

ત્રજમહિમા 

ત્રજતી શોભા અપાર નઉં બલિટ્ઠારી જે | છે ઈંદ્િપુરી આવાસ, શોભા સારી જને ! 

ઘેરઘેર આનદ અપાર, ઉત્સવ થાયે જે, ગોપી ઓપી મનમાંદ્ય ગુણુલા ગાયે જે. 

દામોદર દીનદયાળ પ્રેકટયા જ્યારે જને, ત્યાં રહ્યું ન બાકી કાંય, નનઉં બલિહારે જ્ને | 

દદ્ેપરીની માંલ્મ નાચે ગણિકા ને, કરે ગેપપી થેઈથેઈ કાર ! વાજે મણિકા જે. 

ઇંદ્દેપેરીની માંલ ત્રરષિઓ ખેસે નને, હુરિનાં કરવા દરીન મુનિ મઠ પેસે જે. 

દંદ્પિરીની માંલ ગુણિયલ ગાયે જ્ને, ગાન કરે છે ગોપ, સુખી બહુ ચાયથે જે. 

દદ્દેપુરીની માંલ વીણા વાગે ને, મુરલીના થાયે નાદ, ભ્રમણા ભાગે જે. 

ઇદ્દપૅરીની માંલ નોતમ નારી જે, ગોપિકા સજી શૃંગાર ખેઠી અટારી જે. 
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ઇંદ્પુરીની માંલ્ય બાહ્માણુ ભણુતા જને, કરી વેદત્રદચાઉચ્ચાર ગુણુ હુરિ ગણુતા ને.. 
દદ્દપુરીની માંલ છે સિંહાસન નને, ત્રજમાં તેનો છે વિલાસ, શ્યામસુખાસન જે. 
ઇંદ્રેપરીની માંલ સુરતરુ સારું જને, ત્રજમાંહીં કદબ રસાળ તેથકી ચારુ નને. 
સુરપુરીની માંલ સુરભિ સાચી જે, શો।કૃુળની ગૈ સાથ થાય તે કાચી ન્ને. 
સુરપુરીની માંજ્લ સરિતા કયાંથી નને ? પીએ જમુનાતું કયાં વાર જય ન ત્યાંથીન્ને.. 
સુરપુરીની માંદ્ય સુર તેત્રીસકોઢટિ જો, અહીં ગોપી ને ગાપસ'ખ્યા મોટી જે. 
સુરપુરીની માંલ્ય નહિં કાંઈ ખાવા જને, વ્રજમાં છે રગવિલાસ સુખ ઊપજવા બન્ને. 
સુરપુરીની માં સગપણુ રૈનું નને! અહીં છે લીલાલ્હેર તેનું એનું જે. 

દદ્િપુરીની માંહ્ય નાયક ઇદ્દે જે, ગોકુળ નિશિદિન પવિત્ર ચારુ ચદ જને. 
સ્ુરપુરીની માંલ દ્દદશ સૂરજ જે, વૃષભાનાદિક છે બાર, કિરણુ સૂરજ જને. 
સુરપુરીની માં અમૃત વાર જે, વજ્હાલાજીનું વર સુખ, એ પર વારું ને. 
સુરપુરીતી માંજ્મ અમૃત કારણુ જો સાચવવા ખેઠા નાગ નાંખી ધારણુ જે. 
નહિ ગોકુળમાં ક૧/ તેમ અમૃત ભરિયું જે, મુકતદ્દાર મહારાજ અમૃત ધરિયું જને. 
સુરપુરીની માંલ્ય છે શાચિ નારી નને, છે યશેમતી રૂપરસાળ તેથ%ી ભારી નને. 
સુરપુરીની માંથ સુત જય'તો જે, વ્રજમાં વિટ્લવર સાર છે જયવ તો! જે. 
સુરપુરીની માંદ્મ [કિન્નર વસતા કેને, નહિ સ્થળ તેની ખોટ, પરા નહિ ખસતા નને. 
સુરપુરીની માંલ્ય સુખનું શમણું જો, અહીં અહોનિશ તે સાર બમણુંતમણું ન્ને. 
છે સુરતગરની માંલ પડવુંચડવું જને, નહિ તેમાંનું કઈ આંહીં ધટવુંધડવું જને. 
જુરનગરની માંલ અસરે આવે નને, અરિ આવે છે આંહોં, દુઃખડાં લાવે નને. 
ઈંદ્દે નય અવિધાર બ્રહ્મા પાસે જે, તે નાસે ત્યાંથી નિર્ધાર શ'કરવાસે નને. 
તે સહુ મળી જયે ન્નણુ, ક્ષીરનિધિતીરે નને, થાયે ત્યાંથી ઉચ્ચાર ધીરેધીરે નને. 
જે સૂણી સુર સૈ શાંત થપ/ને આવે નને, દુ:ખ દૂર કરવાનું મન હુરિને ભાવે નને. 
ધરી પછે અવતાર અરિને મારે નને, અહીં તેથી લીલાલ્હેર ! કયહું ન ઊગારે જે. 
છે સુરપુરીની માંલ કૂડી દણિ નને, વળી કારજ કરવું નિર્ધાર, કરવી ૨ૃદિ જ્ને. 
અહી તેમાંનું નહિ કાંઈ સૈ। સમર્ઘદ્ટે જને, કારજ છે એક રસાળ અમતદગલ૬ૃછિ જને. 
સુરપુરીની માંજ એરાવતહાથી ન્ને, છે ગેવવદ્ધ'ન ગુણુરસાળ તેનો સાથી ન્ને. 
તે મત્ત માતંગ જ થાય આ રૂપ એકે જે, હુરિજન મન કરે વિચાર ધરી વિવેકે જને.. 
છે વજનામ આયુધ ઈંદ્રેને નગરે નને, જે કરે હુરિજનની સેવ, દુષ્શું બગડે ન્તે. 
અહીં હુરિરૂપછે વજ, વિડારણુ કારણુ જને, નહીં બ્રહ્મહત્યા લગાર લાગ્યું ધારણુ જે. 
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તહીં વિષ્યુ છદ્દેતે અંશ વસિયા મોટા જે અહીં તે વિષ્ણુસ્વર્યરૂપપડયા વિખૂટા જે. 
“તયાં પુષ્યશાળી નૃપલેક આશા તોડે જે, અહીં તેવા નૃપતિઅપાર આશા ન્નેડે જને. 
લાં થાયે નહિ અભિમાન, અહીં છે પૂરણુ નને, કાં કે છે કેશવ કૃપાળ, છે ચિ'તા 

ચૂરણુ શે. 
ત્યાં ગુરુબુહસ્પતિ ન્નણુ, અહીં ગર્ગાચારજ જ્ને, જાણે બહુશાઅ પ્રેમાણુ કાઢયો 

સાર જ જે. 
ત્યાં નિશદિન યત્ન અપાર શતક્તુ કરતો જે, અહીં કરે ખ્રહ્મા તે કામ, મનમાં 

ડરતો! જને" 
એમ ઇંદ્પુરીસમાન સવે* સારું નને, અધિક એક છે અત્ર, જેહ ઊચારું નને. 
સૂણુજો થઈ એકે કાન સ્ત્રગ'થી સારું ન્તે, ત્રિભુવનપતિનાં દશન અહીં 

_ આવિધારું જે. 
'ઘવે જેપએ ખ્રહ્મસદન, ત્યાં શું સારું જે ? હેતુપુર:સર સાર અમો વિચાર જને. 
ખ્રહ્મસદનતી માંહ્ય છ્સ રૂપાળા ને, વળી માનસરોવર સાર મુક્તામાળા જે. 
સભા ધણી રસાળ ન્નેવા લાયક નને, જ્યાં ચતુરાનન છે દેવ સે।ના નાયક નને. 
છે સાવિત્રીજ સાર સતીમાં સાચાં નને, સરસ્વતી ગુણુભ ડાર નહિ ત્યાં કાચાં જે 
વિમાને જેડયા હસ ધોળા દીસે નને, સૃછિપૂતળાં સાર્, મનમાં હીસે જે. 
ઠમહા ઘડે ખેઠા તેહ, વારુ લાગે નને, કરે રે દ્રાતવઆદિક સે સેવ, દુ:ખડાં ભ્રાગે નને. 
સોની છે વ્રત્તિ શાંત, દુઃખને ત્યાગ્યાં જ, તે સુખને કહે 'ધન્યધન્ય ' જન 

અનુરાગ્યાં નને. 
ચાર મુખથી વેદ બ્રહ્મા ભણુતા ને, તેમાં ઈશ્વરના ગુણુ સારા ગણુતા નને. 
ટિ તેત્રીસ જ દેવ સેવા સાલે જે, દંદ્રાદિક જઈ પાસ વિધિ આરાધે ને. 
દઈઆવી વરદાન બ્રહમા ભટકે જે, આ કરી આવ્યા શું કામ ? મનમાં ખટકે નને. 
વાર્લાખિલ્યાદિકમુનિ ધનિ કરતા જે, ડગમગ ભરતા ડગ ન્નેઈ ડરતાડર્તા બને, 
કરે બ્રહ્મા ફૂડી દછ તીથે* નયે જને, થાઉં કેમ જ હું પવિત્ર ? દુઃખડાં ગાયે જે. 
સરસ્વતી દેતી શાપ, ખ્રહ્મા ભાગે ને, જ્નગેલે અતનુતાપ ખ્રહ્મા ત્યાગે જે. 
સુરનું કરતા ઈદ્કૃત્ય ખ્રહ્મા દીસે જને, સમાધાન સમક્ષ કરતા મિશે નને જો. 
શમાવે શ'કર કોધ મોટા સાથી જ્ને, રીઝવે સુરમુનનિ તમામ ડરતા બહુથી નને. 
એવા ખ્રહ્માભગવાન સુરગણુ માને જે, હુવે કડું ત્રજજનની વાત, સને 

સાને નને 
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ત્રજમાં છે હંસ અપાર રૂપે રસિયા જને, માનસસરથી રસાળ યમુના વસિયા જ્ને. 
સમ્યક સભ્રાના ધાટ કુ'જનિમુ'જે જે, નાયકનાયિકા રોજ ખટપદ ગૂ'જે ને. 
સતીરેહિણી વસેરસાળ ગે।કુલગામે જને, સરસ્વતી રાધારામ મહાગુણુ ધામે ને.. 
શકટે જેડયા સાંઢ હસથી મોટા જને, અધિકીધરી લૃધરમાળ, કથું કયમ જ્નેડા ન્ને ? 
વિધિ ધડે પૂતળાં જેહ તે નિજ'વાં જને, અહીં ફરે અતિશે સાર જેઉં સજીવાં નને. 
થાય અસરાદદિકતી સેવ કેશવકરથી નને, વસે વૈકુ'ઠમાં જઈ તેહ, ભત્તિ વરતી જે. 
અહોં આન'દધન રેલાય, શાંતિ સતી જે, સહસ્ત્ર મુખ વેદ ભણાય, ખાંપણ 

ખૂંતી નને. 
હાસર્ટકાગિથી અધિક હુરજી ભજતા જે, સુરનાયક આવે રોજ હૃરિનેયજતા જે. 
દે યદુપતિ વરદાન, નહિ રજ ચિ'તા નને, આન'દે હુરિ અપાર દાનદયિતા ને. 
અહીં વાળ ખીલ્યા અપાર તરૃણીકેરા જને, ડગ ભરતી ડગમગ જ્નેઈટાળ્યા ફેરા જે. 
અહીં કૂડી દજિ જેહ રેડી થાયે નને, કર્યે યમૃતામષ્યે સ્નાન અધ સહુ જ્નયે નને. 
રાધિકા દેતી શાપ શ્યામસુહાગી નને, વિતનુ વધતો અપાર, આરત જગી ન્ને. 
ત્રજજનનું ટાળે દુ:પમ દેવ દયાળોા નને, સમદદછિ રાખે સાફ, આવી ભાળે ને. 
અઠીં થાય ન શ'કરકોધ, મોદે નાચે જે, સુરનરમુનિકીટપત'ગ અહિયાં રાચે ન્ને. 
માનવદાનવ ને દેવ હરિ વખાણે નને, ત્રજ ખહ્મસદનથી ચડે હુરિજન ન્નણે નને.. 
સમ્યક શ'કરતે। દેશ છે કૈલાસે નને, ત્યાં વિધવિધની છે વસ્ત, વાર્ વિલ્રાસે નને. 
તે ન્નેઇએ આપણ આજ વ્રજથીખોડુન્ને,તવ ખોાડું કહીએ તોયનહિ કંધમોડુંન્ને. 
ત્યાંવાર વસતિ, વેલ તેવી કુ'જે નને, ત્યાં ખટપદ ભમતા સાર તેહ નિકુ જે ન્ને. 
ત્યાં ફૂલતણોા નહિ પાર,અહીં અપારી ન્ને,ખાં આમ્રતર રસાળ,અહીંપણભારીન્ને. 
ત્યાં અઢાર ભારે સાર્ ખીલી રેતી જેતે, અહીં પ્રષ્લ્લિત થાય તેહ ચૂ ટો કે'તી નને. 

ત્યાં મદસુગધિત વાયુ શીતળ સારે નને, અહીં કરૈ હરિની સેવ,ચાર નવ ધારે નને. 
ત્યાં પંચાનન પાસ પ ચાનન ગાજે નને, અહે થોવન હરી અપાર હુંરિથી લાજે નને. 
ત્યાં વનપશુ કરતાં શે।ર ભય મન લાગે નને,અહીં સુસ્વરલાગે સર્વ દુઃખડાં ભાગેન્ને. 
કરેલાસિરિ દેખાય દૂરથી સારે નને, ગોવધ*નાગિરે લ્હેવાય 1નેકટથી ન્યારે। નને. 
ત્યાં દાનવ પામે સુખ વર વરદાને નને, અહીં ટાળે તે સુખદુઃખ, તરે વર્ વાને જને. 

ત્યાં નાચે ભૈરવભૂત હા ! હા ! કરતાં નને, અહીં પણ તેવાં છે તૂત હુરિને વરતાં નને. 
દેખાય ભૂત સમક્ષ શ'કર પાસે જે, અહીં ભૂત માંહી તે ભૂત આવે આશે નને. 

ત્યાં ગણુ હુરનતા ગુણુ ગાય ગાજગાજજે, અહીં ગેપ કરે કીત્તન રાજીરાજી જ. 
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«યાં નૈદી મહાબળવાન ર્શેંકરકેરો જે, અહીં નદી છે ધેરધેર વસમે। વેરો ન્ને. 
«યાં મંગળકારી ટૃવગજનનન ખેઠોજે,અહીં ધર્ધરપ્રાતે તમામ જપ નનેધ ભેટૉન્ને 
ત્યાં વસે એક હુનુમાન મુખથી કાળાન્ને,અહીંધણા વસે હનુમાન દુઃખ દૂર ટાળોન્ને 

«યાં પાર્વતી વસતાં પ્રાહ સતીમાં શરાંન્ને, છે રીસાળવાંભરપૂર,કયહું ન અધુરાં નને. 
અહીં રાધારાણી તેમ નિહાળી જેજે જે, સવ'ગુણુસ'પન્ન, સશય ખોન્ને નને. 
«યાં શોળેોશ ભુદેવ, ચક્ષુ રાતી નને, અહીં બળભદ્રભગવાન, આંખ છે રાતી નને. 
દિગ'બરી મહાદેવ સવે" જાણે નને, અ'બરધર ગિરિધરદેવ શકર માણે નને. 
હાવાં ત્રજમાં એક અધિક સોને દાખુ ને, શ્રીહરિશ્રીવિટલરેપ કઈ પેર ભાખું નને? 
જેતી નનેડી નહિ જુગમાંલ્ દેવમરારિ જે, શંકરવિધિ જેને ગાય વાત વિચારી નને. 
પુર"દર કરે પ્રણામ, વિષ્ણુ વહ વ્હાલા નને, સૂય'ધનદધરણીશ છોગાંવાળા નને. 
સૈ સાધે હુરિ બળપૂર મોટા ન્નણી ન્ને, તેને તો કરી હું કેમ શકુ' વખાણી નને ? 
ખ્ુદ્ધિમાને બળહીન વાણીથી વરણું નને, થઈ સખીરૂપ રસાળ વિટ્ટલ પરણું ને. 
ગુણિયલ ગુજર શુભ દેશ્ઞ ત્યાંનો વતની ન્ને,દર્ભાવતીમાં કરી સેવ વલ્ષભમતનીન્ને. 
ચ'ડીપુરી મહાપાવન જન્મની ભૂમિ નને, નમ'દાતદી પવિત્ર ધૃરકીઘૂમી નને. 
પ્રભાશ'કરતો સુત, સાઠોદરી નાતે નને, દયાશ'કર છે નામ, જગ વિખ્યાતે ન્ને. 
આ નગ્ર ધમ રસાળ ન્નણી ધાર્યો જો, વલભકળમણિમહાકેત પાર્ ઊતાર્યો નને. 
શ્રાતાવકતા સહુ જન ! હુરિગુણુ ગાજે, જે તરવું ભવજળપાર વૈષ્ણુવ થાને નને. 



ભસક્તિપોષણુ 

# ચ'દ્રાવળાછદ : 

શ્રીગુરુવલભદેવતે હું પ્રથમ કરું પ્રણામ, 
શ્રોવિટ્લ શ્રોકૃષ્ણુ, શ્રીયસુતે, મહાપૂરણુકામ, 
પૂણુકામ દામોદરદાસ, અણસખા, પૂરો ઊર વાસ, 
શુભ મતિ દો અતિપરમપવિત્ર, ભક્તિસુપોષણુ ગાઉં ચરિત્ર. 

સેવા શ્રીકૃષ્ણુ કૃપાળ ! 
ચાર વેદ, ષટ શાઅનેો વારેવારે કર્યો રે વિચાર, 
ઉપનિષદના અથ'નો શૈધતાં નીકળ્યો એ સાર, 
--નીકળ્યો સાર શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ, સત્સ ગમાં કરવી આસક્તિ, 
શ્રોપૂણ'પુરુષાત્તમને ચુગલચરણે સવ* સસર્પીને રહેવું શરણે. 

નહીં કાઈ જેતી સમોવડી, કોઈ ઈશ નહીં જેને શીષ, 
સવ* વસ્તુ જેથકી થઈ, જેકોઈ કહાવે સવ'તા અધીશ, 
સર્વાધીશ વદે સહુ જેને, [નિગમ “ નેતિ, નેતિ, ' કહે છે તેને, 
શેપમહેશવિધિથી અગમ્ય તેને કહીએ પૂણુ*પુરુષોત્તમ. 
શ્રીપુરૃષાત્તમને પરહરી જેનું અન્ય અમર મન મોહે, 
કામદુધા મળી મૂકીને મંહિષીપુત્રતું પય દોહછે, 

સ મુછ. 

દાહે ગાય મૂકી મૂઢ પાડો, તરસ્યો ગ'ગાતીરે ખોદે છે ખાડે, 
તેમ પૂણુ“ તજી અવર આરાધે, મહેનત માથે પડે, કાંઈ ન લાધે. સે 
રાખી ભરોંસો અન્યનો ન કરે આશ્રય અવિનાશ, 
દચ્છિ અખિલ દુ:ખ વામવા, વળી શ્રેય થવા મત આશ, 
આશ કરે તરવા દધિપૂર, શ્વાનતું હાથ મ્રહી લગૂર, 
તે જેવો પામશે સાગરપાર તરશે તેવો હુરિવિમુખ સસાર. 
'દાડી ઉપાસન મલિનનું, જનતું તામ્રમુદ્રાસમ જણે, 
રૂપૈચો સુરસેવના, વ્યૂહ ક'ચનમહેર પ્રમાણે, 
ક'ચન મહોર, વ્યૂહ હુરિહીરા એમ અ'શઅ'શી સમઝી રહો. 

ય 

સવ* એ દ્રય હીરાથી થાય, હીરે કર્યો કોઈ એ નવ કહેવાય. 

૦. ૬૫ 

નવા. 

સેવે. 

સેવો. 
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જગત જક્ષ, તેનું મૂળી હરિ, મૂળ પોષખ્યે જક્ષ પોષાયે, 
પ્રતિશાખા જળ સિ'ચીએ તેથી તરુતૃપ્તિ નવ થાયે. 
તૃમિ ન થાય, ૬થા શ્રમ પહોંચે, સમઝણુ આવે ત્યારે પછી શોચે, 
મુખદાારા સહુ ઈ ન્દ્રિય સ તોષે, ભોજન અગ લેપ્યું કોધતે ન પોષે. સેવે।. 
%એ! સ્વભાવ શ્રીકૃષ્ણુનો, જનના અવગુણુ પણુ ગુણુ જણે, 
અવળુ પડે અન્ય દેવને, સામુ' દે દુઃખ શત્રુ પ્રમાણે, 
પ્રમાણુ નહિ, ફળ દેતો ય જય, હુરિનું આપ્યું કદિ નાશ ન થાય, 
અમર અલ્પ વર, અધિક પ્રયત્ન, પ્રભુ કોડી સાટે દે છે રત્ન. સેવે. 

વેળુ પીલતાં જો તેલ નીકળે, જળ સથ્યે નવનીત હોય, 
મૃગજળથી ન્ને તૃષા ટળે તો ય ભક્તિ વિના ભદ્ર ન હોય, 
ભદ્ર ન હોય હુરિવિના કદાપિ, અભય હુરિવિના કે ન શકે આપી, 
હં નથી કહેતે, પોકારે છે વેદ, સ્મરે શ્રીકૃષ્યુ, ટળે સહુ ખેદ. સેવે।. 

મ'ત્રઆધીન સહુ દેવતા, યોગે વિરાટ પણુ વશ થાય, 
સાની અક્ષરને જઈ મળે, પુરૃષાત્તમ પ્રેમે પમાય, 
પ્રેમભક્તિવશ પૂર્ણાત'દ, એ ન પડે અન્ય સાધનફ્'દ, 
શ્રીમૃખે ભાખ્યું શ્રીગીતામાંહે, ના માતો તો ન્નેજને ત્યાંહે. સેવો. 

શ્રવણુછીત'નત શ્રીકૃપ્ણુનું, સ્મરણુ, સેવન, અચ“ન, 
વ'દન, દાસત્વ, સખ્ય ને વળી આત્માનિવેદન, 
આત્મનિવેદન નવધા કહિયે, પ્રેમલક્ષણા દસમી લહિયે, 
એ ભક્તિ સહ સાધનતાજ, જે પામે વશ થાય શ્રજરાજ. સેવો, 
શ્રવણુ પરીક્ષિતફુક કરી, કજીત'નસ્મરણુ પ્રિટૂલાદ, 
શ્રીસેવનત પ્ૂરજ્ન પથુ, વંદન અકર આઢહ્લાદ, 
આઢ્લાદ માન્યો કપીશ કિ"કરતા, સખ્યર્ભાક્ત સુભદ્રાભર્તા, 
આત્મનિવેદન બલિએ ૪ીધી, ગોાપીજને પ્રેમલક્ષણા લીધી. સેવો. 
નામ ફેશવનું કાનમાં પડતાં સહુ થાયે પવિત્ર, 
શરદત્રદતુતા સંગથી જેમ નિમ'ળ નીર વિચિત્ર, 
વિચિત્ર જળ તેમ જતિ જ્નણે,, સવ* શુચિ સદ્ય નામે પ્રમાણો, 
શુદ્ધ સુવણુ* જેવું અમિએ થાય, માંજ્યેઓપ્યે તેવો મેલ ન જાય. સેવો. 
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નામમીત*'નત શ્રીકૃષ્ણુનું કળિમાં સહુ સાધનતાજ, 
ભવસાગર તરવાતણી સહુને એ સુખપથપાજ, 
પાજ પ્રગટ,શ્રમ નહિ,ધણું સહેલું, દામવિના ફળ થાય સહુ પહેલું, 
સવે* અવસ્થામાં, સહુ ઠોર, અધમઉત્તમ સહુને અધિકાર. સે 

સતયુગે જે ડૂળ ધ્યાનથી થાતું, ત્રેતામાં યત્તથી જેહ, 
હ્ાપરે પૂજ્ને પામતા, સદ કળી હ્હુરિકીત*ને તેહ, 
તેથી અધિક પણુ ફલ ગણુ ગાતાં, તો શું થયું તપતીરથ નહાતાં ? 
મણિ મળ્યો તે શોધે શીદ કોડી ? વિનાવિચારે મરે મૂઢ દોડી. 

કુળારૂપી અશૈચમાં કાઈ કમ'તો નહીં અધિકાર, 
અડે ના સૂતક નામતે, નિભ'ય નિત્ય કરીએ ઉચ્ચાર, 
ઉચ્ચાર્માત્રે અભયપદ આપે, સકળ પાપસ'તાપને કાપે, 
વેદશાસ્ર સહુ ષુરાણુ પુકારે, તો “ હરિ ! હુરિ !' તું શે ના ઊચ્ચારે? ર 

નામે અનજમેલ ઊદહ્્યો, નામે શિવે તાર્યા બહુ પાપી, 
અવળે નામે વાલ્મીકિ તાર્યો, અધે* ઝુણિકાને ગતિ આપા, 
આપી ગાંતિ પર્ત્યાદિક બહને જેણે કરનો આશ્રય તે સહને, 
ખે અક્ષરમાં બાધો સાર, જેણુ લલ્લો તે પામ્યો પાર. સે 

સ્નેહુ સહિત શ્રીકૃષ્ણનું કથાીત'ન ન્યાં નિત્ય થાય, 
કરાઢિ તીથ” આવી ત્યાં વસે, જેનું ભાગ્ય હોય તે ન્હાય, 
ન્હાવા તેમાં તે પવિત્ર પ્રમ!ણો, તાવેના સવ'ને સૂતકી જાણો, 
“હવતા શબસરખા સછુ તેહ, ભૂતળે ભાર કર્યો ધરી દેહ. 

નટવર૭બે ન'દલાલની, એનું ચિંતન કરે ચિત્તમાંલ્ય, 
મોરમૂગટ શિર, તિલક, ઝુડળ, નકવેસર ચિબ્ુક સોહાય, 
સોહે કોસ્તુભમુક્તાવનમાળ, કિકણી। કર ગ્રહી મુરલી રસાળ, 
પીતાંબર કટિ મેખલા, સોહે નેપૂર, નખાશેખ છબિ મન મોહે. સે 
સોળ ચિહ્્ત પદપ'કને, દહ્્િણે નવ, વામે સાત, 
સ્વસ્તિ અજુકોણુ જ'બુફળ જવપવિ પ્વજ ઊષ્વ'રેખ વિખ્યાત, 
ખ્યાત અ'કુશ અ'ખ્રુજ સચ્છ વ્યોમ, કળશ ઇદ્ધધનુ ને અધ સામ, 
ત્રિકાણુ ગોપદ ષટદશ પષ્યાન નિત્ય કરે નિભ'ય પદદાન. 
હ 
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જેમ નટની દ૬ૃજિ દોરમાં, પનિહારીની ખેડલામાંહે, 
ચિત્ત પરસ્પર નરનું વળગ્યું રહે ત્યાં ને ત્યાંહે, 
ત્યાં તેમ મન પ્રભુમાં નિત્ય દેવું, સ'સારમાં સાક્ષીવત રહેવું, 
જગત ન્ણે ને એ છે જ'જળી, રાખે હદે ત્રિકમશું' તાળી. 

કૅ'સશિશુપાળકુખ્જાદિકે વૈરેકામે સમર્યા શ્યામ, 
એવિના નાનાભાવથી સ્મયે* સર્યાં સવ'નાં કામ, 
કામ થયાં તુચ્છ ભાવે જ્યારે શું કહેવું સ્નેહે સ્મરે પછી ત્યારે ? 
ચિત્ત અચળ જેનું શુષ્ણુમાં લાગ્યું જાવસ'કટ સહુ તેતું ભાગ્યું. 

અન્ય સાધને શ્રેય આપણં, પણુ શ્રીહરિને શું સુખ ? 
સેવામાં આનદ ઉભયતે, માટે ભજનાન'દ તે જ મુખ્ય, 
મુખ્ય સેવન તે સુખી પ્રભુ કરવા, લોકવેદનાભય નવ ધરવા, 
પૂજન તે કહીએ ચાલે શ્રૃતિપ્રમાણુ, સેવા તે જેમાં સ્નેહબ'ધાણુ. 

એકવાર આખા જન્મમાં શ્રીકૃષ્ણુચરણુ સ્મરાય 
તો દશન યમદૂતનું કદી સ્વષ્ને પણુ નવ થાય, 
થાય જે ભાવ સહિત નિત્ય ધ્યાન તો પછી શુ' કહું ભાગ્યનું માન ? 
ઊર હરિ નહીં તો તપે શુ' થાય? જને છે તો કરે કણ બલા ય. 

આપ્યું ઊરસ્થળ મૂકીને રમા ચરણસેવા નવ ચૂકે, 
હદે રહિત કદા હુરિ કરે, પણુ પદઆ શ્રિત નહીં મડે, 
મૂકે ના અ'ઘિ, છે ભક્તિનિવાસ, માટે અવલ'ખે સહુ દાસ, 
એ ભક્તિ છે અતિશે દુલ'ભ, પ્રાતત થયે સવે" પદ સુલભ. ટે 

હુરિ વ્યાપક લહી સવ'5માં નવ આણુવો કોઈનો દેોપ, 
મનકમ'વચને જેમ બતે તેમ કરવો સવ'તો સતોપ, 
સ'તોષ્યે પ્રાણી પ્રેજુ પ્રસન્ન, તેથી સુખી પોષ્યે (હરિજન, 
સઘળે દયા ! એ પૂન્ન પ્રજુકેરી, દેહીને દૂભવે તે જુષ્ણુના વેરી. ર 
એક પણુ પ્રણામ શ્રીકૃષ્યુને જન્મ ધરી જેણે કીધો 
અશ્ચવમેધ દસ અવભૃથના ફળ ઉપર પગ તેણે દીધો, 
દીધો પગ શા માટે કહેવાય ? યસ્ત કરે તો થે જન્મ તો! થાય, 
મુખ્ણુ પ્રણામીને નહિ દેહ, મખથી અધિકતા એમાં એહ. સે 

સેવે. 
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નમન કયું ન'દલાલને સ્તેહે મનકમ'વચને જેણે 
ધમ'સાધન પૂણુ સહુ કર્યાં નિશ્ચે જાણુનને તેણે, 
તેણે કયુ” હુરિપિદ અનુકૂળ, દુઃખ પાપનું ટાળ્યું મૂળી, 
'દીનભાવે કર્યું વ'દદન હુરિને તે જનનીગભ* ન આવે ફરીને. સેવે. 

દાસપણામાં સૌભાગ્ય છે પતિ પુરષોત્તમ જેને સાથે, 
ધણી ૭તાં વિધવાપણું બ્રહ્મસાની એ માન્યું મન સાથે, 
મન સાથે માને જે હું ભૂપ, જગત પૂજે જણી રાણીનું ફપ, 
પણુ પતિસુખ સ્વપ્ને નહીં એને, એળે અથડાઈ મરે તું શેને ? 

દાસપણે આનદ છે તે નથી મળ્યે જગદીશ, 
સાનીનું સુખ એવું ન્નણુજ્ને, પાધઆશે છેદાવે શષ, 
શીધ છેધ્યા પછી મુગટ કયાં ધારે ? સહુ મૂર્ખ,કોધ મનમાં ન વિચારે. 
જળને શે જળપાનનો સ્વાદ ? જન જુદો રહી પામે આહ્લાદ. સેવે. 

જવ બ્રહ્મ થાયે નહીં, થાય તો બ્રહ્માન'દ કહેતે, 
ભોક્તાપણું જો માનશે તો જવ ટળ્યો કહો શાને? 
શાને કહે ન્યારે। નથી બહા નામી? કયમ ખોલ્યો જતક સાયુજ્યતા પામી ? 
ખોલે તે બીજને કહેવાય, ઈશ્વર જવ કદી નવ થાય. સેવે, 

અહે ભ્રાગ્ય ! અહો ભાગ્ય | ધન્ય ! ત્રજજન પરમ પવિત્ર ! 
પૃણુ'ભ્રહ્મ સનાતન પરમાન'દ થયા જેના મિત્ર, 
મિત્ર થઈ સવે' સુખ દીધું, સવર ભાવે કારજ બહુ કીધું, 
શેષમહેશવિધિથી અલભ્ય તે ક્ળ શ્રીગોપીજનલભ્ય. સેવો. 

દેહ, પ્રાણુ, ઈદ્રિય, અ'તઃકરણુ, ધમ', દારા, ગૃહ, ધન, 
પુત્ર, આપત, આત્મા સહ સવ સમગર્પી જગજવન, 
જગજીવન સર્વાત્મભાવે સેવા કરે સદા સહજ સ્વભાવે, 
તે જ ગમે પ્રભુ જ્યમ સુખી થાય, આત્મનિવેદન એ કહેવાય. સેવે. 

સવ'* વસ્તુ છે શ્રીકૃષ્ણુની, જેની છે તેને શે ન સમપે*? 
આત્મા સહિત અપ''શુ કરી હરિદાસ થાની, શીદ ડરપે ? 
ડરપે છે કાળથી, રહે છે ઊચાટે, પરનું માન્યું પોતાનું તે માટે, 
જેથી ખ'ધાયો તે વસ્તુ દે મૂજી, તારી મા ન્નણીશ એ રાડ ચૂકી. સેવે. 
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રૂપગુણુદ્રવ્ય--ત્રણુ એ કારણુ પ્રીતિ થવાનાં કહાવે, 
એ ત્રણુ વિકારરહિત સહજ સ્તેઠ તે કૃષ્ણુને ભાવે, 
ભાવે પ્રેમે ત્રેહાળા વશ થાય, તેને મૂકી હ્ષણુ દૂર ન નય. 
તે જને સુખ માન્યુ મત એહ જ્યમત્યમ થાય સુખી પ્રભુ તેહ. 

પ્રેમ, આસક્તિ, વ્યસન--એ ત્રણુ રૂપ સ્નેહનાં લહિયે, 
તે ઉપર્ ચોથી તન્સમયતા, તેથકી કાંઈ ના કંહિવે, 
કહીએ પ્રેમનું લક્ષણુ એહ, જ્યારે મળે ત્યારે તેતો તે સ્નેહ, 
વિયોગ થાય ત્યારે તપે તન, ત્યાંનું ત્યાંહી વળગ્યું રહે મન. 

એકવાર આખા દિવસમાં મળ્યાવિના નવ ર્ણેવાય, 
ન્ને ના મળે તો વિકળ, થાય મન, આર્સાકેત એ તે! કહેવાય, 
કહેવાયે વ્યસન આવું જ્યારે થાય સામાસામી હદય વિધાય, 
તન્મયતા તે મૃત્યુસમાન--એ ચારે આવ્યે આપે હરિ દાન, 

પ્રેમલક્ષણા, વળી ૬ગર્સ્ઞચિ, સ્ક્ત, અભિલાપા, ઉદ્દેગ-- ચાર, 
વ્યાધિ, પ્રલાપ ને ઉન્માદ--ત્રણે આસક્તિના પ્રકાર, 
પ્રકાર વ્યસતતણ્ા ખે કહીએ---જડતા ને વળી મૂર્છા લહીએ, 
તન્સયતાનું લક્ષણુ એક---મૃત્યુસાદસ્ય પણુ મરણ ન છેક. 

ન્નતિ જએ તો આહીરની, તેમાં અબળા અધમ અવતાર, 
એ વેદાદિ નહોતી ભણી, નહોતો ઉત્તમ કમ'અધિકાર, 
અધિકારવણુ એક પ્રેમપ્રતાપ, કર્યા આધીન શ્રીકૃષ્ણુછ આપ, 
તે ગોપીની પદરજ વદે ઇશ, પ્રેમલલ્રણા તે સહતને રષ. 

સેવાસંગત હરિભક્તની કયે* પ્રેમર્ભાક્ત ઉત્પન્ન, 
તે કરે કૃતાથ* એકલી, નવ જેઈએ કેઈ સાધન, 
ન્તવેઈએ ન વયવિદ્યાવિત્તવણુ”, રૂપપરાક્રેમ, પવિત્રાચરણુ, 
કહેશે! ન્નેયાં નથી, કફ કિયે ઠામ ? તો સુણે, પ્રગટ બતાવું નામ:- 

ધ્રૃુવઃઝતે કયાં વય છતું? કયાં હતું સુદામાને ધન ? 
કુબ્જને હતું રૂપ કયાં ય? ઉગ્રસેનને શું' પુરુષાતન ? 
પુરુષાતન નહોતું ઉમ્રરાય, ગજને કયાં હતી વિદ્યા ય? 
પારધિમાં કયાં શુભ આચરણુ? કેવળ ભકત પામ્યા ગિરિધરણુ, સે 

મવે!.. 

સવો. 

સેવા. 
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દ્રાદશગુણુસ*યુક્ત છે દ્વિજ પડિતસરખેસ કકોય, 
પદ્મનાભ પદવિમુખ છે તેથી શ્વપચ લલેરોા સોય, 
શ્રપચ ભલે જેને છુષ્ણુઆસક્તિ, મનકમ'વચને કરે હુરિભાક્તિ, 
કુલ સહિત શ્રેય પામ્યો તેહ, વિપ્ર રકે ન કરી શુચિ દેહ. 

શ્રીકૃપ્ણુતી ભક્તિ અક છે, બીન્ન સાધન સવે શ્ય, 
અ'કવિતા સવે અષ્ળ છે, સહ શતન્ય, શન્ય દ૬સગુણ્ય, 
દસગણાં બિ'દુ, આધ અ'ક એક, અ'ક વિના શું શન્ય અનેક ? 
ભાક્ત કરી તેણે સર્વકાંઈ કીધું, ભક્તિવિના બીજી કાંઈ ન સીધું. 

નૃગભૂપે ગાદાન કર્યાં” કેટલાં ? કાંઈ ગણુતાં ન આવે પાર, 
એક દિવસ અણુ દોષ પડયો, જુક્લાશ થયો અવતાર, 
અવતાર અધમ, થઈ જગ ઢાંસી, ગાદાનપુણ્ય ગયું કયાં નાસી ? 
દાન કર્યાં' તો ય પામ્યો દુ:ખ, શા માટે? હતો ભક્તિવિમુખ. 

પ્રાચીન ખબહિષભૂપ તે જુએ, છીધા યનસ અપાર, 
ઉર્વી મખાંકિત સહુ કરી, તો થે કાંઈ ન દીઠી સાર, 
સાર ભાળ્યો એ, જેજે પશુ પાડ્યા તે હણવા નારદે દેખાડયા, 
ભય દેખી લીધુ' સુરત્્કાપિશરણુ, ભક્તિ કરીને પામ્યો હુરિચરણુ- 

ભાક્ત તારે ચાંડાળને, જેમાં કાઈ ન થુભ આચરણુ, 
શું' પછી કહેવું તેહતું? ઉદ્ધારે અધમ અન્ય વણુ, 
વણુ' સવે* ઉદ્ધારે જગ્ત, નીચઉચ્ચ જે નિજઆસક્ત, 
અએકઅગ ભાકેત ભદ્રા ય, અચરજ શુ? પૂણુ શ્રેય થાય. 
ભક્તિનાોકા તારે સવ*ને, જેકોઈ શરણે આવે શુચિપાપી, 
અન્ય સાધન દારુતુંબિકા ગ્રહ્મે સભય તરે કા કદાપિ, 
તરે કદા વચે કામાદિ ત્રહ્યાથી, સમથ* નહિ અણુ તારવા સાથી. 
વિષુધ ! વિચારી જુએ નિજમન, ભક્ત ભલી કે સાધન અન્ય ? 
ભાક્તિમણિ જ્ઞાનદીપ છે, ટાળે ઉભય ખરો અ'ધકાર, 
મણિ અભય, ઘુંતિ અચળ છે, દીપકને તો ભય છે અપાર, 
અપાર ભય વાયુથી વામે, તેલપાત્ર બત્તીવણુ લય પામે, 

સે 
કટ 
ના 

સાન સભય તો અન્ય કોણુ માત્ર ?નિભ'ય ભક્તિ સકળ સુપ્મપાત્ર. સેવે. 
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ભક્ત તો. ભકિતિસ્વશ્પ છે, તેતે માયા ના પીડે લેશ, 
સ્રીથશી સ્રી મોહાય નહીં, મોહ પામે પુરુષને વેશ, 
પુરુષ તાન, વૈરાગ્ય ને યોગ, તેને પીડે અનરૂપિયો રોગ, 
તે કારણુ ભ્રણ થાય છે તેહ, ભકતને અચળ હુરિશુ' સ્તેહ. સેવે. 

નિરખે નેત્ર ન'દલાલને, શ્રુતિ કથા, રટે સુખ નામ, 
નાસિકા સધે પ્રેમશું, પ્રસાદી તુળસીપુષ્પદામ, 
દામ થહણુ કરે, કરે હુરિસેવા, દોડે ચરણુ પ્રભુદશ*ન લેવા, 
મતે પ્યાન નટવર૭બિ શ્યામ, સર્વાગે કરે દડપ્રણામ. સેવે. 

ભકિતવિના કેવળ કૃતિ કયે" કૂળ પરલોક ન થાય, 
મણિધર્ પવનભક્ષી રહે, જુઓ, મચ્છ તીથ*જળ ન્હાય, 
મીન તીથ*, ભીલ મૃગવનવાસી, અ'ધ ગ્રહે દડ, કાસદ જાય કાશી, 
સપ'દ'ડવનનટસિહ્ધવવેશ, દરસ તષોાધન ભાવના લેશ. સેવે. 

શ્રીકૃપ્યુ, શ્રીગઞુરુ ભગવદી--એ ત્રણે એક સ્વરૂપ, 
ત્રયધારા ન્યમ સુરર્સારે, તેમાં ભેદ નહોં તદ્દષ, 
ભેદ નહીં ત્રણુ નામ જ માત્ર, ન્નેતાં વિચારી એક જ ગાત્ર 
સ્નેહુવિવેકે સેવો, સરે અથ5, અવસર અમૂલ્ય ખુઓ શીદ વ્યથ*? સેવે।. 

સત્સંગ સવ'નો સાર છે, તેનો મૂઢ ન ન્ણે મમ”, 
આ દીપ દીપ મળ્યે થયો, દીપસમતા મળી વણુશ્રમ, 
શ્રમવિના શ્રીનાથ મિલાવે, કલ્પનું કામ તે પલકે સરાવે, 
નીચ નીર મળતાં ગ'ગમાં ગ'ગ, એમ સમોવડી દે સત્સગ. સેવે. 

લવ હુરિસ'ગીની સંગ ના, સુખની સમતા નહીં કેય, 
સ્બગ' તથા અપવગ'નું સુખ પણુ સમોવડ નવ હોય, 
નવ હોય સમતા, મોક્ષાન દ તે। ક્યાં જનધ્ચ્ઠિત સુખ મદ? 
અણુઅનુભવીને આશ્ચય* થાય, પણુ અણુ સદેહ છે નહિ રાય. સેવો. 
શ્રીગગાજ હરે પાપને, શશી તાપ હરે ગયે શરણુ, 
દારિદ્રય ટાળે સુરતરુ, મળી ત્રણે કરે ત્રણુ હરણ, 
હરણુ કરે ત્રણુ તે તત્કાળ મળતામાં હરિજન દયાળ, 
સાને તાપ હરે, દશ'ને દોષ, દેન્ય ટાળે ઊપન્નવી સ'તોષ. સેવે. 
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યોગ યસ્ત જપ તપ વ્રતો બહુ કીધે કખ્ટે કમ”, 
સાન ષ્યાન અતિદાનથી તીથ' આચરતા ધસ”, 
ધર્માષ્યયનવેદશાસ્ત્રષ્રુરાણુ કોતિ સાધનથી ન પરમ કલ્યાણુ, 
શ્રેય ન થાય ઉપાય અનેક વિના મહદ પદરજ અભિષેક. 
હુારેજન તે હુરિરૂપ છે તેતે મૂરખ નિજ્સમ જણે, 
જેમ શ્ષશી સાગરમાં હતો માન્યો મીને મીન પ્રિમાણે, 
મીન પ્રમાણે થયો નહીં સે।મ, મકર રલ્યો જળ તે વસ્ચો વ્યોમ, 
તેમ વૈષ્ણુવ વૈકુ ઠે નનશે, અધમ તે અહીંના અહીં અથડાશે. 

ચાર વણુ'માં શ્રેઇ સવ'થી બ્રાહ્મણવણ” વિખ્યાત, 
તે સહુના પણુ કહાવે શિરોમણિ મોટા _ શ્ુનિવર સાત, 
તે સાતે કરે ત્રવની પરિક્રમા, ધ્રવસુત ક્ષત્રી ને તે સુત બ્રહ્મા, 
વિખુધ ! વિચાર કરા તમો એહ, ભક્ત મોટા કે બ્રાહાણદેહ ? 

ઠ્રહમાદદિક ત્રજભકતની પદરજ વ'દે ગણધામ, 
દુર્વાસાત્રકપિએ દીન થઈ કર્યો અ'બરીષને પ્રણામ, 
કર્યો પ્રણામ જ્યારે અથડાયા, વળી શાબરીંપદજળ [દ્રજ ન્હાયા, 
હુરિજનથી મોડે નહીં કેય, દુભવે તે દુઃખ પામે, પત ખોય. 
સત સેવ્યે નારદ થયા, જુઓ દાસીસુત હહરિમન, 
તે સુરત્રધષિનતા સંગથી શમી વ્યાસના ઊરની અગન, 
અગન મટી સમઝાવ્યા મમ”, શ્રોભાગવત રચ્યું છાંડીને કમ, 
કલેશ ટળે કયે" પ્રભુજનપ્રીત, દુભવેથી શાને સુકરીત ? 

ચોગી તરે કદા એકલો, હુરિજન તારે સહુ સગી, 
સદ્ધ ઉદાસી રહે સદા, હોય સત સદા રસર ગી, 
રગે રસિક સેવે, ગુણુ ગાય, પોતે પીએ સુધા, સામાને પાય, 
ભક્તસ્તેદી સાનું સારે કામ, ધ્યાની સાથે કાર્ધ નો નહિ ઠામ. 

સવ* પ્રાણી ઉપર દયા, આણુવા નહે કોઈનો દોષ; 
વશ કરવી દઈદ્રેય સહ, યથેચ્છા લાભ સતોષ, 
સતોષ ધરી વદવી સત્ય વાણી, દઢ આશ્રય પ્રભુ દીનતા આણી, 
દુષણ સંગથી રહેવું દૂર, વસવું સદા હુરેજન હજુર. 

સેવો. 

સેવે. 

સેવે. 

સેવો. 

સેવે।. 

સેવે. 

સેવે. 



૧૩૬ 

દુછ્ટ સ'ગત તેને ન્નણીએ જે ભૂલાવે ભ્રગવ'ત, 
સ્તેહ કરાવે શ્રીકૃપ્ણુશું તેને રકહેયોે સાચા સત, 
સ'ત સાચા તેની સ'ગત કરીએ, અસમપિ*ત અન્યાશ્રયથી ડરિયે, 
હું હરિનો, હુરિ મારા નાથ--એ નિશ્ચે કરવું મત સાથ. 
અન્યાશ્રય અસમપિ'ત એ ખે મોટા દુસ્તર રોગ, 
સવ* વસ્તુ શ્રીનાથને અર્પી ઉચ્ઠિછજ્ કરવો ભોગ, 
ઉચ્ઠિણ ભોગ કરવે। હરિભક્તની સ'ગે,એક જ શ્રીકૃષ્ણુ સેવવા રંગે, 
દઢ આશ્રય ઝુરદેવનો ધરવે।, ગોવત્સપદવત ભવોદધિ તરવેો. 
ગુણુની ઉપર ગુણ કરે એ તેો રીત જગતમાં પ્રકારા, 
અવગુણુ સામો ગણુ કરૈ તે મોટા હરિના દાસ, 
દાસ દોષ સહના સ'તાડે, ગૃણુ હોય અલ્પ તે અધિક દેખાડે, 
સાગરલાંઠન વિષ શિવે પીધું, શશીયશ પ્રગટ લલાટે લીધું. ર 

વિશ્વ ભર વશ તેહને જેનું ચિત્ત સદા પ્રભુ પાસ, 
હિત ઇચ્છે સહુ જગતનું, નવ ધરે કોધની આશ, 
આશ ધરે એક શ્રીગોપાળ, વ્યતીત કરે હુરિસેવામાં કાળ, 
એવા ગુરનો લષઇ્અએ ઉપદેશ, ધરિયે સાચો વૈષ્ણ્વનો વેશ. ૨ 

ધ્યાન મૂળે રૂપ શ્રીગર, પૂજનનું મ્રળ ઝુરૃપાય, 
મ'ત્ર મછી ઝુર્વાકય છે, મૂળ મોક્ષનું ઝુરપ્પા ય, 
ગુરુઝુપા વાંછઠિત ફળ થાય, હુરે રુઠે તો ઝર કરે સહાય, 
ઝુરુ કાપે કયાંહી નહીં ઠેકાણું, અધિક આચાય'થી કો નવ નનણું. 

કોધી ગુરુ તો નરસિ'હજ, કામી હોય તો શ્રીકૃપ્ણ કહિયે, 
લોભ દાખે તો વામનજી, પણુ હુરિ સાચા એમ લહિયે, 
લહિયે એ પાખે દાખે ન્ને દુષ્કૃત્ય તોપણુ માનીએ તેનાથી ગત્ય, 
જેણુ સાંપી આપ્યા જગદીશ તેને ત્રડણી છે સદા તે રિષ્ય. 

ભોજનવસનની ચિ'તા કરી વૈષ્ણુવે ના થાવું ઉદાસ, 
(િશ્વભર પૃરે વિશ્વને તે કમ ભૂલે નિજ દાસ? 
આશ પૂરે સહુ વણુમાગ્યે, વણુકલે સા'ય કરે અનુરાગે, 

સેવે. 

સેવે।. 

સેવે. 

(હરે ભજતાં કાંઈ નવ રહે ખામી, નથી અજણ્યા *મ'તરનનમી. સેવે।* 
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અજબ ગુલમ્હેરી વસે, પક્ષિણી રટે મુખ હરિનામ, 
ખાનપાન માટે નવ ફરે, છૂટે મુખથી સ્ુ'દરસ્યામ, 

શ્યામે વિચારી કર્યું તેહને સુખ્ખ, ચરણુ ચરવા કર્યાં” મોરનાં મુખ, 
પૂ'છે વદન કર્યું ઊંટતી ગ્રીવા, શ્રીહરિયુકેત કરી જળ પીવા. 
અજગરને અનાયાસ હુરિ આપે આહાર આનનમાં લાવી, 
સકરખોારતે સાકર સાગરખેટમાં દે છે સિલાવી, 
મેળવે ચાતકને જળ સ્વાતિ, ગિરિરગ ૬ક્ષ પોષે કોઈ ભાતી, 
સ્ત્રીસ્તને પય કર્યું પોષવા બાળ, તે તુંને નહીં ભૂલે, ભજ ગે।પાળ. 

ભક્તસનેરથ સવે" પૂરે પ્રભૂ, કઠિન, સરલ, ગુરુ, નાના, 
પૂર્યા જેહનાં તેહનાં નામ કહં, તું પૂછે, કોનાં, કોનાં? 
કહાન ગયા કુખ્ક્નપતિ થાવા, પારથપત્ની થયા જળે પાવા, 
પૃરી પુત્ર થઈ અરદિતેની આશ, પાંડવકાય* કર્યા થઈ દાસ. 

૭ડીદાર ઉમ્રસેનના થયા, ઘદ્રારપાળ બંલિભૂષપ, 
નરસેયાના બાપનું શ્રાદ્ધ સાયું, સેના સાટે નાપિકરંપ, 
રૂપ મહાર દદામાજ સારુ, નામાનું છાપરું છાયું ચારુ, 
વારિ વલ્યુ ત્રિલોચનધેર, સીરાંબાપ્નું પીધું ઝેર. સે 
“ઇચ્છે રુ પ્રણુ જગતનું, કેમ કરે રૂડું નિજ દાસ? 
જે કરશે હુરિ તે ભલું તારું, તું ધર ૬૯ વિશ્ચાસ, 
વિશ્વાસ રાખ, કલ્પના મૂક, સેવાસમરણુમાં નવ ચૂક, 
નહીં મળે ફરી અવસર આવે, હુરિ ભજી લે મનુષાદેહ લ્હાવે।. 

દુઃખ થાયે હુરિ સેવતાં તે સુધાસમું પ્રમાણો, 
વિષય ભોગવતાં સુખ છે તે વિષસરખું સહ ન્નણો, 
શળણુ। જેમ ખસ 'ખણતાં મીડી, હ્ષણુ પછી આગ ઊઠે અ ગીડી, 
એસડ પીતાં કટુ તત' લાગે, રીંગ ગયા પછી આનદ જ્નગે. 

શ્રીગિરિવરધર સેવતાં ભય રાખવે ભૂ્પાતિસમાન, 
ખાળકસમ વાત્સલ્યને ધરવું, સ્નેહ તે ન્નરસમાન, 
ન્નર્સમાન પ્રિય પ્રભુ લાગે તો દુઃખ જન્મજન્મનાં ભાગે, 
પ્રેમપીયૂષ પીધું તે ન્નણૅ, નથી સ્વાદ કોઈ એહ પ્રમાણે. 

સેવે. 

સેવે. 

સેવે. 

સેવો. 



૧૩૮ 

જે પ્રતિકૂળ પ્રભુ સેવતાં તેને તજીએ, ના વળગીએ વ્યથ', 
જનની, જનક, પતિ, પુત્ર, ભ્રાત, ગુરુ છોડવા, યર્ઘાપે સમથ”, 
સમરથ તાત તન્યો પ્રહ્લાદે, ભરતે માત મૂકી હુરિસ્વાદે, 
પતિ ત્રડષિપત્ની, વિભીષણુ ભ્રાત, ગુરુ ના ગણ્યા ખલીએ સાક્ષાત. સેવે।. 
દૈવપિતૃ ને સનુષ્યત્રકણુ ત્યાંલગી માણુસને કણેવાય 
જ્યાંલગી સર્વાત્માભાવે શ્રીકૃષ્યુને શરણે ન ન્નય, 
શરણું ગયે સરવે ત્રદણુ છૂટે, ચિત્રચુપ્તનું લેખુ' ત્રૂટે, 
કાળકમ'નો ભય નહીં તેને શીષ ધણી સમથ* હરિ જેને. સેવો. 
“કર્તું, અકહું, અન્યથા કર્તું' સમથ શ્રીહીરેરાય, 
ના થાવાનો ફરે પદારથ, થનારો મરી જય, 
મરી ગયું જને વસિષ્ઠે વિચાર્યું, તે સમે વન જે સમે રાજ ધાયુ, 
ખ્રહ્માના સુત એ ત્રિકાળના સાની ઇચ્છાએ વચન તેનું પણુ હાનિ. સેવે. 
સહત્તભુજ્નપાતિ રાખશે તેને હણુશે શું ખે ભુજવાળા? 
તે જ પુરુષ ન્યારે મારરે ત્યારે કોઈ નથી રખવાળો, 
રખવાળોરિપુ છે નહિ કોઈ, સધળી વન્્તુ શ્રીકૃખ્યુથી હોઈ, 
કર્તાહર્તા એક શ્રીત્રજરાય, એના કર્યાવિના કાંઈ ન થાય. સેવો. 

કયુ થાય શ્રીયૃષ્ણુનું, કોથી ધટવધ નહિ લવલેશ, 
તે જ પ્રમાણે સુખદુઃખ, લાભાલાભ, ન સશય લેશ, 
લેશ રહે નહીં તે સમે શુદ્ધિ, જેવું થનાર તેવી થાય ખુદ્ધિ, 
થનાર તે તો. સ્હેજે પણુ થાય, કર્ત્તા નથી શીદ તું પસ્તાય ? સેવે. 

હરિ જંત્રી, તું જત્ર છે, જેમ વાજે વન્નડે તેમ, 
કાઇપુતળી નૃત્ય કરે સૂતઞધાર નચાવે નઝમ, 
તેમ વિધિનિષેધ સહુ હૃરિહાથે, તું મૂર્ખ ! તાણી લે શીદ માથે ? 
વિચારી નને જવનું કર્યું હોય તો દુઃખી જગતમાં થાય ન કોય. સેવે. 

જેની રચના ન્નેઈને ધણા મોહ ઊપજે છે મન 
તે કર્તામાં કમી શી હશે? તું જેને વિચારી જન ! 
જન 1 થશે પૂણુ'મનોરથ તારે, ઘાટે શું મોહ્નો જે ધડનારોા ? 
તેને મળ્યે પૂર્ણાન'દ થારો, ભવવેભવતૃષ્ણા ટળી જશે. સેવે. 



૧૩૯ 

કરવા પ્રસન્ન ચાહે રૃષ્ણુને તો અભિમાન અળગુ' નાંખ, 
રીધ્ર દયા કેશવતણી ઇચ્છે તો દીનતા રાખ, 
રાખ દીનતા એક જ કરીને, કરવા કૃપા મન થાશે હરિને, 
ખોતેર કોટિએ ના સરયુ કામ, દીનતા એક બ'ધાયા દામ. 

શિલાઞુદ્ધિ શાલિત્રામમાં, હુરિસ્વરૂપ તે ધાતુ પ્રમાણે, 
મનુષ્ય લહે ગુરૃદેવને, ન્નતિભાવ વૈષ્ણુવમાં આણે, 
આણે મહાપ્રસાદે મતિ અન્ન, હુરિચરણુાદદક ન પ્રીછે જન, 
અન્ય વણુ'સમ લહે હરિનામ, પ્રત્યાદિકનો નરકમાં ઠામ. 

નિગમ ચાર, પટ શાસ્ત્ર, અષ્રાદશ પુરાણ, ચાદ વિદ્યા ય, 
વ્યાકરણુ નવ, બત્રીસે લક્ષણ, ન્નણે ચોસઠે ય કળા ય, 
કળા રાગ છત્રીસે ગાય, વિશદ જતિ", ચક્રવર્તી ર્ાય, 
પણુ તથી ભકિત જે ન'દમુમાર તો સહુ ધૂળ મળ્યું, ધિકાર ! 
શ્રમ કરી સહુ વિધા ભણે, મહાપડિત કહાવે જકત, 
પણુ તેનો સાર સમઝયો નહિ, ન થયા ભગવ'તને ભક્ત, 
ભક્તિવિના શ્રમ અફળ સાર, જેમ ૬ૃષભ વહે ચંદનભાર, 
જમ અહિમણિ ઘુતિ મેળવે, આહાર તેમ તે ઊદર ભરે, ધિકાર ! 

સ્પશ*મણિના પુર વિષે રસ્યું ચિ'તામણિમય ધામ, 
કલ્પજ્ૃહ્મની વાડ, ગાય ધેર્ કામદુધા જેનું નામ, 
કામદુધા અક્ષયપાત્ર અતુલ, નવનિધિ અટણટમહાસિદ્ધિ અનુકૂળ, 
પણુ નથી વલ્ષભ શ્રીતવ્રજનાથ તો એટલું મળ્યે વસવા ણાથ, 

કુષ્ણુઝીત"ન નહિ કણમાં તે શ્રવણુ રાફડા ર્કહિયે, 
નિરખ્યા નહિ જેણે નેત્રે હારે કેકીપી૭ચાંદલા તે 

#ૃક્ષજ્વનશ્રાસતમણસમાન, ગ્રામશકરસમ છે ખાનપાન. 

જગદપરણુ ન્નેનાર તું, સામું' દીસે જેવું તુજ પાસે, 
દુણ્ધે દુણ્ટ સાધુને સાધુ લવઆદશ*માં ભાસે, 
ભાસે તે સહુ નિજમાં છે જણે, દોપરહિત દુનિયા પરમાણુ, 
એવે વિવેકે ને રહેવાય, રાગઠ્ઠેધ નહિ કાથ%ી થાય. 

તે લહિયે, 
લહિયે દાદૂર જીવ હુરિ નવ ખોલે, કરપદ સેવાર્રહિત શબ તોલે, 

ક્મજ્્ 
સવા. 

સેવે. 

સેવો. 



૧૪૦ 

જવ સવ* હુરિઅશ છે, તેના વિચિત્રન્નતિ સ્વભાવ, 
સવર્થી હળીમળી ચાલિયે, એ તો છે સ'જેગ નદીનાવ, 
નાવ, તરંગ નદી એમ ન્નણે।, કાથી ના બગાડીશ, ખે દિવસને પરેણે।, 
સહુને સદા એક સ્થળ નથી રહેવું, કટુ વચન માટે કોઈને ન કહેવું. સેવે. 
કાંઈ પ્રભુ પાસે ન માગીએ, માગ્યે પસ્તાવો થાય, 
ઉદાસી આવે નાથતે, વ્યાપારસરીખું જણાય, 
જણાય એવું માટે રખે જ્નચો, શ્રીકૃષ્ણુ ધરી સ્નેહ સાચો, 
વણમાગ્યે સઠુ આપે એ સ્વામી, નથી અન્નણ્યા અ'તરનનમી. સેવો. 

દાસીસુતના સહુ પિતા, રાણીસુતનો તો એક ર્ાય, 
ભાક્તઅ'શ શ્રીકૃખ્ણુ જ સેવે ને માયિક સવ'ને પ્રાય, 
ધાયે તોયે કર સાહે ન “કાય, કામ પડે ત્યારે અ'તે રોય, 
“આવાગમનમાં સદા અથડાય, કે કાળ હર્રાવેના ગાતે ન થાય. સેવો. 

“નાનો પદાથ” મોટા ટ્ેેખાડે ને પાકાને દાખે કાચો, 
ઉત્ર હોય તેને અણુ બતાવે ને ન્નૂડો મનાવે સાચો, 
સાચા ભાસે એ જ માયાનું રૂ૫, એણે કીધા વશ રક ને ભૂપ, 
એને જીત્યાનો છે એક ઉપાય---સાચું શરણ લે શ્રીત્રજરાય. સેવે. 
માયા છે ધટી, ખીલડા હારે, તેમાં જીવ સચરાચર અન્ન, 
જે પડયું તે પીસાય છે, તું નેને પ્રગટ લોચન, 
લોચન નને એક બચે છે તેહ ખીલ સમીપે રહે છે જેહ, 
જે અણુ ત્યાંથી ખસ્યો! કણુ આધે તે તત્કાળ દળાવા લાગ્યો. સેવે. 

પરવારી સહુ કામથી કાઈ મૃત્યુ ન પામ્યા જત, 
આ કીધું, આ કરવું છે--એમ કરતાં આવશે અત, 
અત આવ્યો, હરિ કયારે ગાશ ? ચેતચેત ! નહીં તો પસ્તાશ, 
મરણુ નહિ આવે કાનમાં કહીને, થશે ઓચિ'તું અધારું થધને. સેવો. 
ઉત્તર વચન તે માનવું, પૂવ'નું નહિ પ્રમાણુ, 
છેલ્લું રચ્યું શ્રોભાગવત, સહુ પહેલાં રચ્યાં અન્ય પુરાણ, 
પુરાણુ પૃથકપૃથક કર્યાં” વ્યાસે તો થે રહેતું ઊર ભર્યું' ઊદાસે, 
મસમ' બતાવ્યો નારર્દામેત્ર, “ સુખ થાશે, રચો ભક્તિચરિત્ર.' સેવે।. 



૧૪૧ 

પુણ્િપ્થપ્રણુ શ્રીવલ્ષભકૂળ, જઈએ તેને શરણુ, 
નામનિવેદનમર્યાદા ધરી સેવીએ શ્રીગિરિધરણુ, 
શ્રીગિરિધરગરુ, વૈષ્ણુવપ્યાર ધરી ગતિ કરે માગ'અનુસાર, 
મનુષ્યજન્મનેો એ છે સાર, જે માતે તે પામે પાર. 

મહામ'*દમતિ જીવ કાલિના સર્વ શ્રાસ્ત્ર કયાં ખોળે? 
માટે સકળ સિહ્યાંતસાર તે શેધી કીધો છે રોળે, 
રળે કર્યા, પ્રજુ મતિ દીધી, નિજજન ન્નણીને કરુણા જીધી, 
ભક્તપોાષણુ ધયુ ગ્રંથનું નામ, કચ્યેસૃણ્યે સરે સવ*નું કામ 

એકસો ને એક ચદ્રાવળા એ ગ્રથતણા છે સાર, 
પ્રતિપદ શુભ સિદ્ધાંતભયુ” છે, વાંચીને કરને વિચાર. 
વિચારતાં વલ્લભ હરિ થાશે, સવે* ક્લેશ સમૂળા ન્નશે, 
આચરણુ કરતાં આન'દતી હેલી, ભાક્ત શ્રીકૃખ્ણુની કરન્ને વ્હેલી. 

સેવે 

47 

મહાનદી નસ -દાતટે ચ'ડીપુરમાં ધામ, 
સાતિ નાગર સાઠડેોદરા રજ ભરા દૃયાર'કર નાસ, 
નામ વલભી વૈષ્ણુવદાસ, ગુરુ પ્રતાપે ત્રથ કર્યા પ્રકાશ, 
શીખેસાંભળે નટે જન ગાય તેને મનવાંષઝિત ફળ થાય. 

5 

ર્ 
હુરિનામાવલિે 

“ સ્તવન : સવેયા એકત્રીસાછદ : 

શ્રીઝરુ, ગો1વિ'દ, કૃપાનોધે, કેશવ, કમળાનાથ, કૃપાળ, 
કમળનયન, કરુણાસાગર, શ્રીકૃપ્ણુ | હરે ગે।પાળ! 
ગોઉપીજનવલ્લભ, ગિરિધારી, ગોપીનાથ, ગેવિદ, 
ગોકુલેશ , ગરુડપ્વજ્, ગોવધ'નધારી, ત્રજ્ચ'દ ! 
ગાકળચ'દ, ગદાધર, શ્રીગોમતીપ્રિય, રમેશ; 
નારાયગ્ુ, નરસિહ, નિરંજન, નિરાકાર, નરેશ, 
નરફાંતક, નરવીર, નરેત્તમ, ન'દલાલ, નરરૂપ, 

જગન્નાથ, જળશાયી, જનતાદન, જ્યૉદતિરૂપ, જગભૂપ ! 
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“જગદાધાર, જસોદાન'દત, જગજવન, જગતેશ, 
શ્રીજ્મુનાવલ્લભ, જગવ'"દન, જગદીશ્વર, જમુનેશ, 
ચકપાણિ, ચતુભુ'જ, અચ્યુત, [ચદાન'દ, ફ્ભક૬, 
ચતુર્બાહુ, ચાણ્રતનમદ'ન, શ્રીધર, પરમાન'દ, 
'હૃયાસિ'ધુ, દામોદર, દિનપતિ, લશીનાનાથ, દયાળ, 
રીનબધુ, પ્રભુ, રદેવકીન'દન. નરપતિ, સુરપ્રતિપાળ, 
શ્રીપતિ, પદ્માપતિ, શ્ઞાધાપતિ, કમળાપતિ, ભવેશ, 
'દૃધિન્નપતિ, જકિમણિપતિ, સાગરસુતારપાતિ, હુષીકેર ! 
પદ્મનાભ, પુરુષોત્તમ, પરબ્ાહ્મ, પરમપુરુષ, પરમેશ, 
પુષ્કરાહ્#, પરમાક્ષ,૪ પરમગ્રભુ, સધુસદન, સુરેશ, 

ધરણીધર, અવનીધર, ભૂધર, વસુમતીધર, સહોીધારી, 
ફે।સ્તુભધર, પીતાંબરધર, બ'સીધર, કુ'જવિહારી ! 
માધવ, મૂરમદન, મધુમદ'ન, ભતિવિક્રમ, સુખધામ, 
સુકુદ, સેધવણું, મહાબાહ, જદુર્પાતિ, સ્ઝુ'દરસ્યામ, 
રામચ%, પ્રેભુ, દરારથન'દન, દર્યાસસિધુ, ભગવ'ત, 
“માં પાહિ, માં પાહિ, પાહિ માં, પૂર્ણાનદ, અનત ! 
અષ્ટૉત્તરશત નામ કૃષ્યુનાં ગણીંગણી જે જન ગાય, 
રગ દોષ દુઃખ કલેશ જશે, વળી પળમાં પાપ પળાય, 
મનવાંછિત ફળ તેને મળશે, દયો કહે ધવ વાણી: 
“'રાટિક કારજ તજીને ભજિયે દઢ કરી સાર ગપાણિ. 

જ 

ઝૈ 

પૂવ ની પ્રીત 
પદ : રાગ: ધનાશ્રી : 

મારા નેહ લાગ્યો રે સખી ! શાર્માળિયા સાથે ! 
મારો નેહ લાગ્યો રે એ પાતળિયા સાથે! સખા! 

સાંભરી આવે મને પ્રીત પૂરવની, એ અનુભવ આજ જ્ગ્યા રે એ શામળિયા 
સાથે. સખી! 
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મનને માન્યો, અ'તરનેો ઈચ્છયો વર મળિયો છે મુખમાગ્યાો રે, એ શામળિયા 
સાથે. સખી ! 

દયાના પ્રીતમની સ ગે તિ્શદિન રમતાં આ ભવને તે ભય આજ ભાગ્યો રે, 
એ શામળિયા સાથે. સખી ! 

ઝી 

હ 
* અ. "ક ચિત્ત મારું ચોરે રે ત્રજરાજ ! 

પદ: રાગ: સોરઠ : 
સિત્ત મારું ચોરે રે વ્રજરાજ ! હું તો ખીજુ' કાંઈ યે ન માગુ' ભહારાજ ! ચિત્ત. 
એવી રીતે ચોરે જે કેયહું એ ન ન્નય, ન્નરથષી તુજમાં આધેક લેભાય, 
છૂટવાનો ના રહે એકે ઉપાય. ચિત્ત. 
તસ્કર ઉપર ઈને ન પ્યાર, દેખી મુખ દંડનો ઊપજે વિચાર, 
હં તો મારા પ્રાણુ ડરું બલહાર ! ચિત્ત. 
માગુ નહિ ચક્રવતિ'પદ, સવગ”, માગું નહિ યોગસિદ્ધિ, અપવગ', 
માગું નહિ બ્રહ્મસદનપદભર્ગ. ચિત્ત. 
અલખેલાજી ! પૂરોનતે મતડાની આશ, નિજબળે રાખો પોતાની પાસ, 
દાસી-દાસી કરી--એ દયાને અભિલાષ. ચિત્ત. 

ઇં 
પ 

વણુસમઝયે શી રેવી રે શીખ ! 
“પદ: રાગ: સારંગ: 

ઉદ્ધવજી ! વિચારો રે અતર આપણે, વણુસમઝયે શી દેવી રે શાખ ? 
જેવા કરક'કણુ જએ શીદ આરસી ? હોય વિચાર તો પાસે પરીખ. ઉદ્ધવજી ! 
તમારે તો હરિ વ્યાપક સવ'ત્ર છે ત્યારે કહો, અધિક ને આછા કયાં ય ? 
નિત્ય ઊઠી જઉં છું શીદ કરી રહ્યા (એવડું શું દાટયું છે મધુપુરીમાંલ્ય ? ઉદ્ધવજ ! 
ભમર છે લોભી ગ'ધ કમળ ને કેતષી, દૂર્થકી લાવે છે સુગ'ધી ત્રહી વાય, 
તેટલેથી હૃદયર'જન ન થાતું હોય તો શીદને ધેરાય ? શીદ ક'ટફમાં નય ? 

ઉદ્દવજી | 
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દસે દિશા દીસે ઉદ્વોત ઇંદુતણે, પણુ ન્યાંલગી અભ્રને ઓથે ચ'દ, 
સાગરકુમાદાદિક ફૂલે તો ફૂલજે, પણુ ચિત્ત ચકોરને ન ઊપજે આન'દ. ઉદ્ધવજી ! 
વિચારો તો મનને સ્હેજ રઢ રૂપતી, કોણુ જણે-વદન વપુને શું વેર ? 
વ્યાપકની સાથે કરી કહે કોણે વાતડી ? વાતડી વિના તે શી સુખની લ્હેૅર્ ? 

ઉદ્ધવજી ! 
ત્યારલગી દૃયાના પ્રીતમ નથી ઓળખ્યા ન્યારલગી સત્ય નથી સાફાર, 
રૂપરસપ્રેમની પીડા તે ત્યારે પ્રીઠશે, અનુભવ થાશે ઓધવ ! કોઈવાર, ઉદ્ધવજી ! 

ઝી 

દુ 

રાધાસૌદ્ય 
: પદ: રાગ: કાકી : 

રૂપાળી રાધા | તારું તન રૅ સ્હેજે તે સુંદરતાનું ભયું છે. રૂપાળી. 
વિના અજન દીસે આંખડલી આંજ રે સલૂણી શ્યામા ! 
ર્ગ્યાવિના રકત દશનવસન, રે બાળબિ'બ સુધાપાનનું ભર્યું છે. રૂપાળી. 
વિના સુગધ ખ્હેકે શ્રીઅ'ગ તારું રૈ સલૃણી શ્યામા ! 
વિના સકળ ગુણુરૂપનિધાન રે અનુપમ કાંઈ ચેતડુ ઠેયું છે. રૂપાળી. 
વિના અગરગ દીસે કનકલતાશું રે સલૃણી શ્યામા ! 
વિના મહાવર ચરણુ અરણુ રે, બિ'દુ કપાળે અજખ કયુ છે. રૂપાળી. 
દયાનો પ્રોતમ પ્યારો વિશ્વનો મોહન રે સલૃણી શ્યામા ! 
તે મોલ્લેમોાલ્ે મદનગે।પાળ રે ! લર્દ કરીતે મનડું હ્યું છે. રૂપાળી. 

જ 

છઠ 

કામણુગારેો કાનુડો 
:૫૬: રાગ: કાફી: * 

કાનુડો કામણગારો રે ! સાહેલી ! આ તો કાનુડે કામણગારો ! 

કાનુડા કામણગારો, ર્સભર્યાં ને રૂપાળો, 
આખ શું આંખડલીનો ચાળો રે? સાહેલી ! આ તો કાનુડે. 
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રગરાતો, મદમાતો, વાંસલડીમાં ગીત ગાતો, 
નેણાંશું ડરે છે વાતો રે! સાહેલી! આ તો કાનુડો. 
ભરવા હું ગઈ'તી પાણી, પ્રેમપીડા ભરી આણી, 
ઘેલી થઈ હું આવી શાણી રે ! સાહેલી ! આ તો કાનુડે. . 
તે કહ્યુ' તે મે' ના માન્યું, આજે મારી નાતે નાણ્યું, 
આવડું મે' નો'તું ન્નણ્યું રે! સાહેલી! આ તો કાનુડો. 
ખહેની ! તારે પાયે લાઝું, વજ્હાલાવિના ધેલું લાગ્યું, 
દયાનો પ્રીતમ માગું રે ! સાહેલી! આ તો કાનુડો. 

ઇં 

૮ 

સ્નેહનાં દુઃખ 
પદ: રાગઃ કાલિગડે : 

સખા! હું તો નણુતી જે ગઝુખ હશે સ્નેહમાં. સખી | 
હું તે ચુંજનણુંજે પ્રાણુ પરવશ પડશે ? અસિ ઊઠશે આખા દેહમાં? સખી?! 
પ પામે રૈ, પરો થવો નવ ભાવે, જનદુડો એવો! જે કાંઈ એહમાં ! સખી ! 

રૂપ ને ગુણુ સહુ તે તેમાં દેખે મન માન્યું જેનું જેહમાં ! સખી ! 

સ્વાધીનને પરાધીન કરી નાંખે નેર્હાવેના એહ બળ કહમાં? સખી! 

હ્દુ ન અહીંને વ્હાલે વિકળ ત્યહો છે, સુખી ના મળે કેઈ ખેયમાં. સખી! 

દ્રય નો પ્રોતમ સદા સમીપ વસે તો ભીંજ રહું આન' દૃમેહમાં ! સખી! 

ડી 

ઉ 
પ 

જ ગભયા આવ ? 

ય ખે? જાગ . સાજકેઠે * 

રગભર્ષા આવ સલૂણા છેલ ! પ્રીતે પધરાવું મારે મહેલ. 
એક તુંતે આપું અનુપમ વસ્ત, નથી નજેતી ઉપર કેઈ નો દસ્ત 
તે ચાખ્યે તું ચતુર ! થાશ મદમસ્ત. ર'ગભર્યો. 

જેથી તું અજિત તો યે જતાશ, આત્મારામ પણુ મારે વશ થાશ, 
એવે મીઠો અદ્ભુત રસ તુંને પાશ. ' ર'ગભર્યે. 

૧૦ 
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નથી દીઠો જ્ઞાનીવૈેરાગીમુનિન્નેગી, સર્વકાઈએ રસના છે વિયોગી, 
એક તું જ ભાળ્યો મે તે રસભોગી. રગભર્યે. 
જે પીતાં ન ઓછો રહે એકે અભિલાખ, ષ્રીકા બીન્ન લાગશે રસ લાખોલાખ, 
તે વેળાનાં સુખમાં મન તારું સાખ. રસભર્યે. 
જેની ઉપર વારું અમૃતસુખ સવગ”, ઓવારીને નાંખું' આનદ અપવગ', 
જેને ન અનુભવ્યા બ્રહ્માદિક ભગ". ર ગભર્યે. 
જેને મન કામના કશી નહીં નર્મ, એક તું જ વ્હાલે છે બ્હાલા ! મારા પર્મ, 
દૃયાપ્રીતમનેો વિરલા જણે એ મર્મ. રંગભર્યો. 

નિ 
૧૦ 

ને. ચ ક્યમ ભરિચે રે જળજમનાનાં નીર ? 
: પટ્ટ: રાગ: વસંત : 

કયમ ભરિયે રે ? કયમ ભરિયે જળજમનાનું નીર ? ન*દકુંવર કેડે પડયે! ! ડયમ. 
હું તો એથાં લઈ આથી રહૂં, સામા આવે-- 
સામો આવે રે--સામાં આવે ન'દાજનો લાલ. ન'દમુવર. ક્યમ. 
ઢાં રે બ્હાલો પાકી મારે પીચકારીએ, આવી વાગે--આવી વાગે રે-- 
આવી વાગે--આવી વાગે--મારા તનડામાં તીર! ન'દકુવર. ક્યમ. 
કે મુને રેળીચાળી ગુલાલમાં, વણુસાડયાં--- 
વણુસાડયાં--રે વણુસાડયાં મારાં ચોળીને ચીર! ન દમુવર. ફયમ. 
હાવાં હરાયા તે દિન હેા।ળીતણા, એ હરાયા-- 
એ ઢહરાયા--રે એ હરાયા નદજનો રે લાલ | ન'દકુવર. ક્યમ. 
કે મુતે દાસદ્યાના સ્વામી મળ્યા, તેણે દીધાં-- 
તેણે દીધાં--ૈ તેણે દીધાં મુને ધારણુધીર. ન'દમકુવર. ક્યમ. 

ઉ 

૧૨ 

કુષ્ણાચિતન 
: પદ: રાગ: રાસકલી : 

ઝર ચિત્ત ! ચિન્તન કોઈ પ્રકારે સદાન'દ શ્રીકૃષ્ણુતણું રે, 
પર્માન'દ ઉદય થાય અ'તર, ન રહે પાપસ'તાપ અણુ રે. 
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સુંદર ખાળકરૂપ રસાળું, ચરણુ લગરી વાગે રે, 
ડેણુઠણુતો જસેોદાપાલવ મહી, હઠે કરી માખણુ માગે રે. 
નાકે મોતી ને લટે લટ્રી સુંદર સુખ પર ઝૂમે રે, 
હૈયે હેત વધ્યું ન્નેઈ જસોમતી લઈલઈ શ્રીસુખ ચૂમે રે. 
સુંદર મુખખ પર દધિ લપટાણું, નિસ્ખ્યે લાગે વ્હાલું રે, 
“નહિ ખાઉં, બાખો ધાવીશ માડી !” ખોલે તોતલુંકાલું રે. 
કયહું એક ગુલ્ય કરે કામિતીશું, દુછ્ટ દછિ બચાવે રે, 
ક વાંસલડી વાતો શ્રીવિડઠલ ગો ચારી વેર આવે રે. 
શ્રીગોપીજનના ધરમાંહે મનગમતું સુખ મહાલે રે, 
ઉકાઈ સમે ચોરી મહી નાસે, કદી ગેોપિકા કાલે રે. 
શ્રીટન્દાવનરાસમ'ડળમાં નાચે જુગલકિશોર રે, 
₹ત્યાદિક લીલા ધર ધ્યાને, દૃયા ! તું નિશ્દિનભેર રે. 

ઝે 

શ 
૨૩. 

સોથી પર 
:પદ: રાગ: કલ્યાણ : 

સેવની શ્રીકૃષ્ણ રસિક રાધિકાપતિ, રાધિકાપતિ, ગોવિ'દ, ગોપિકાપતિ. 
મહાવાકય “તત્ત્તમાસિ', મર્મી તેતણા મુનીદ્ર, 
લીન જેહમાં સ્વરૂપ, તેથી પર અતિ. 
અહ્માવિષ્ષભવઅન'ત અત ના લહે અચિ'ત્ય, 
અથ'સાધને ન સાધ્ય, યોગી ન તું યતિ. 
આત્મારામ પૂણુકામ, ધામધામ વામમ્રામ, 
શ્રેયસ, નામ શ્યામ ખઅદ્ભુતાકૃતિ. 
સ્વય'ભૂ સ્વત-ત્ર, મહી શકે ન કોઈ, મત્રત'ત્ર- 
પ્રામ, શુદ્ધ પ્રેમ, અનન્ય ભક્તિ, દીન મતિ. 
લલિતષબિ, ત્રિભ'ગી લાલ, મદનમોહન અતિકૃપાલ, 
જેહતે નિરખી તૃપ્તિ દ્રયાતે નથી થતી. 

જ 

સેવની. 

સેવની. 

સેવની. 

સેવની. 

સેવની. 

સેવનતી. 
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૧૩ 
ર. 

એક વચે! ગોપીજનવલ્લભ ! 
ક કુ પદ; 

એક વર્ષા ગેોપીજનવલ્ભ, નહીં સ્વામાં ખીન્ે, 

નહીં સ્વામી ખીન્ને રે, મારૈ નહીં સ્વામી ખીને. 
અવર કોઈનું કામ ન મારે, રીઝો કે ખીન્ન! 
કષ્યુ કરે તે પ્રમાણુ, કારજ વણુસો કે સીને! 
પ્રાણુ જય પણુ અન્ય ૂતિમાં મત રખે ભીન્ન. 
સુખીદુઃખી જેમ ગમે તેમ રાખે, એના ગુણુ ગાઉં, 
વિનામૂલનો ધરતા ગુલામ, . વેચે ત્યાં વેચાઉં, 
ગે જ ગમ્યો, એથી મન માન્યું, ખીન્ને નવ ચાહું, 
એના અતિ અવતાર, ઠું કોઈનો દાસ ન કહેવાઉં. 
કૃખ્ગુવિના શિર અવર નમે તો છેદનતો ૬, 
ન'દકુવર્વણુ નામ જપ તો જણા કરું શતખડ, 

અવર દેવની આશ કવે' અધ ભજે, વળી બ્રહ્માંડ 
અન્ય અમરદશ'તે દોડે પગ તો પાડું પિ. 

હું જખ, હરિ વારિ, 
હું હારીલ, કાડી હુરિ, દતવત ધારી તે ધારી, 
અનન્ય પંતિત્રત જેતે નહોં તે કહીએ વ્યભિચારી, 

હું ચાતક, જળ સ્વાતિ શ્રીજી, હું 

શ્રીગુરુદેવ | નભવજે, કછે દયા, સદા ટેક મારી. 

5 

૧૪ 
શૂ 

પ્રેમ 
: પદ : 

જે કોઈ પ્રેમઅશ અવતરે પ્રેમરસ તેના ઊરમાં ડરે. 
સિહણુકેરું દૂધ | હોય .તે શસિહણુસુતનતે જરે, 

૯, 

એક. દ્ય્જ 

મક. 

શ 

દુર 

કનકપાત્ર પાખે સહુ ધાતુ ફાડીને નીસરે, પ્રેમરસ. 
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સકરખોરનું . સાકર જીવંત, ખરના પ્રાણુ જ હરે, 
ક્ષાર સિધુનું માછલડું જેમ મીઠા જળમાં મરે, પ્રેમરસ. 
સોમવેલી રસપાન શુદ્ધ જે બ્રાહ્મણુ હોય. તે કરે, 
વગળવ'શીને વમન કરાવે, વેદવાણી ઊચરે. પ્રેમરસ. 
ઉત્તમ વસ્તુ અધિકારવિના મળે, તદપિ અથ* ના સરે, 
મત્સ્યભોગી ખગલે। મુક્તાફળ દેખી ચચુ ના ભરે. પ્રેમરસ. 
એમ કોટિ સાધને પ્રેમવિના પુરુષોત્તમ પૂંદ ના ફરે, 
દયાપ્રીતમ શ્રીગોવધ'નધરવર પ્રેમભાક્તએ વરે. પ્રેમરસ. 

જ 

ઉપ 

વૃદાવનમા 
(પદ : ગરખી : 

શ્રી?'દાવન સુખકારી રે ! સમયે નાસે સહુ પીડા! 
જ્યાં શ્રીર્પ્ધાગિરિધારી રે સદા કરે છે રસકીડા ! 
જ્યાં રસમય ગિરિગાવધ*ન રે, રસમય શ્રીયસુનારાણી, 
રસરૂપ શક્ષ ને વેલો રે, પૃથ્વા રસમય લે ન્નણી, 
રસરૂપ ચ'દ્રમા અચલિત રે, રસમય છે દિવસરેણી, 
રસરૂપ સવ સામમ્રી રે યુગલરૂપને સુખદેણી. 
જ્યાં ખટત્રડતુ સદા વસે છે રે જે મન ઇચ્છે તે થાયે, 
છે સવ સમય હુરિસ્વાધીન રૈ, દિવસ રાત પણુ થઈ જ્નયે. 
જયાં પ્રવેશ નહિ કોઈ પરતો રે, નવ ચાલે કોાધની માયા, 
ગોપી પણુ તે સઠ ગાવિદ રે ! જેમ કાંઈ સ્વરૂપ ને છાયા. 
જ્યાં પુરુષ એક પુરુષોત્તમ રે, બાકી સરવે વ્રજનારી, 
તેમાં લલિતામુખ્ય સખી છે રે મપ્ય ખેઉનતી અધિકારી. 
જ્યાં જુગલકિરશૈ।ર રમે છે રે નવરસલીલા નિત્ય નવી, 
અનુભવીનું અ'તર્ નણે રે, શકે વણુ'વી કેમ કવિ? 
સાનીની ગમાતિ નવ પહોંચે રે, પ્રેમરસ પ્રેમીને જ જરે, 
જ્યમ દૂધ સિહણીકેરું રે. સિહણુસુત હોય તો જ દરે. 
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એ પ્રેમ પરમ આન'દરસ રે! રખે વિષયરસસમ આણે,. 
એમાં શુકમુનિ ને શિવ છાકયા રે! તે શું કામીજન જાણે ? 
જેણે કામતે મોહ પમાડયો રે તે પ્રણુ કામવશ કેમ થાયે ? 
શ્રીકૃપ્ણુરસક્રીડા ગાતાં રે કામરેોગ ઊર્થી જાયે. 
મહાઅધમને ઉદ્ધાર કરવા રે ભૂતળ લીલા કરી નાથે. 
જેમ લત વિષ જવરવાળાને રે તે જ અમૃત ઔષધ સાથે. 
હોય જીવતી અવળી ખુહદ્દિ રે, માટે એ શિક્ષા ભાખી, 
સમઝી અનુભવતાં નિમ'ળ રે થાશે! શ્રીભાગવત સાખી. 
એ ભાવે હરિરસ ગાતાં રે સૂણુતાં હુરિ બ્હાલા થાશે, 
ભન્ને દ્રાસદયાના પ્રીતમ રે, સહુ સુખ સ્હેજે થઈ જાશે. 

૧ 

શદ 

રાધાકૃષ્ણુની એકતા 
: પદ: ગરખી : 

શ્રીમદ્રાધિકા શ્રીકૃષ્યુ વસ્તુ એક છે નને ! 
દેવા ભક્તને સુખ યુગલવપુ વિવેક છે નને 1 શ્રીમદ્. 
આઘે એકરૂપ બ્રહ્મ શ્રુતિ ગાય છે ન્ન, 
તે એ ખે મળીને એક કહેવાય છે ને. શ્રીમદ્. 
એમાં અનુભવીને તો સુધી સમઝણુ પડે જ્ને, 
તા પણુ અજણ્યાને મત આશ્રય અડે જે. શ્રીમદ્. 
તે માટે કહું દણ્ાંત યુક્તિ ન્નેડીને ને, 
સાંભળતામાં સદ્ય સશય નાંખ તોડીને જે. શ્રીમદ્. 
ત્વચાસડ ચણે। જેમ એક ભાષ્યમાન છે ન્ને, 
અતરમાં સમાન દ્દદિલ વિઘમાન છે જે. શ્રીમદ્. 
હવે કહું પૃથક પ્રકટ થવાતણી વિધિ ન્ને, 
ઘતસ્યામથકી શ્યામા આન'દનાં નિધિ જે. શ્રીમદ્. 
શ્રીજી સાગર ને લહરી ભાનુ દની જ્ને, 
છેંદુ અલખેલે, અલખેલી ચારુ ચદિતી જે. શ્રીમદ્. 
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વિડ્ઠ વદ્ધિ તે કરીતિ'કન્યા જ્વાલિકા જને, 
સૂરજ શ્રીત્રજેશ, કાન્તિ ર્ાધાબાલિકા જ્ે. 
રૂપ ર્સિકવર, છખીલી છાયા તેતણી નને, 
પુરુષ પુરુષોત્તમ, રામા રાધિકા બની જને. 
કુષ્યુઆત્મા રાધા, રાધા મૃષ્ણુનો સહી જે, 
એમાં અધિકન્યૂન કોઈ કહેવાયે નહીં જ્ને. 
પરસ્પર શૈભા એકએકની ભણું જે, 
એકલાં ન શેભે કહું દષ્ટાંત તેતણું જ્ને. 
પ્રસરી અરણ્ય જેમ, ચ% જગિની જે, 
શષ કેશ, દેહી દેહ, મેધ દામિની જને. 
પરસ્પર ઉભય અકેકમાં વ્યાપી રહ્યાં નને, 
“પ્રોતમપ્રિયા પ્રિયાપ્રીતમ' સ'ભવે કાં નને. 
અનલ દહનતા, જેમ ઘટા વિષે નાદ છે જે, 
સલિલ શીતલતા, સુધા વિષે જેમ સ્વાદ છે નને. 
એ વિધે સ્વરૂપ લાલલાડીલીતણું જ્ને, 
એ ખેથજી લીલા સવ' અપર નહિ અણુ ન્ને. 
સદા રસમય સભોગી રસ રાસના ને, 
ચુગલરૂપ એ સવ'સ્વ દ્યાદાસનાં જે ! 

જ 

ઉછ 

૨સિયે વજનડી ૨ગવાસળી ! 
“પદ: રાગ: બીલાવલ 

રૃસિયે વજ્નડી રગવાંસળી | પાંસળી મારી પ્રોઈ! 
વિકળા કરી મુતે વ્હાલમે વાંકી ૬છ્ે રે જેઈ! 
સખી પનધટ ઉપર હં પડી, મારી કાયા રે કાંપે ! 

શ્રીમદ્. 

હ! 

ભેદ ન સમઝે કો ભામની ! લેઈ લેઈ હૃદિયાશું' ચાંપે ! ર 
કાઈ કહે, “અખેતર તો અડયું !' કેઈ કહે, “કાળે રે કરડી !' 
એક સખી સમજી ગઈ--“લાલલ્હેરે રે મરડી !' રસિયે. 
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તેણે કહ્યું, “સરકો સહુ | એક. સત્ર હું પાસે, 
સ'ભળાવું એના શ્રવણુમાં, વીખ ઊતરી જાશે. શૃસિયે. 
તેણુ કહ્યું મારા કાનમાં, “હું છું શ્યામની સગી, 
નિશ્ચે હું તેને મેળવું,--સૂણી ઊડી ઉમગી. ર્સિયે. 
સવે" વખાણી તે ત્રિયા, “વીખડું તેં વાળ્યું !' 
દયાના પ્રીતમ તેણે મેળવ્યા ! મારું તેઠદુ:ખ ટાળ્યું ! ર્સિયે. 

ઝૈ 

૬૧૮ 
જૂ. કે 

ગમ્રમસ તોષ 

:પદ: ગરખી: 
મારા વ્હાલા રે ! લાગો છે વ્હાલા ! પિયુ, પ્રાણુજ્વન, ન'દના લાલા ! 
ખીન્ન વ્હાલા તે કહેવાના ઠાલા ! મારા. 

વ્હાલા | વ્હાલસરીખું નથી કાંઈ મીઠુ, અમૃત પણ્ એવું નવ દીઠું, 
હેત સ્વાર્થનું તે તો અજીડું'! મારા. 
મીડી વસ્તુ સધળી પ્રેમ તળે, તેને ભોગવ્યા પછી સતોષ વળે, 
પ્રેમરસ પીતાં તૃષ્મા ન તળે. મારા. 

સાનાદિકે તમે વશ ન થાએ, મોક્યાદિકે દેહે અળગા થાઓ, 
વ્હાલા! વ્હાલથકી તમે ખ'ધાએ। ! મારા. 
પ્રીતરીતમાં પંડિત શું નનણે! અનુભવથી અન્નણ્યા અવગુણુ આણે, 
એને જે જાણે તે નિત્ય માણે! મારા. 
મુખ દીઠે મારી આંખ ડૅરે, તે મનડું ધીરજ નવ ધરે, 
ડુબી જળ માછલડી તરસે મરે! મારા. 

તન થાકે, કોઈ મન રખે થાકે, નાથ ! સુખી કરવા નિત્ય ચિત્ત તાકે, 
નિત્ય નિરખુ, પણુ તૃપ્તિ નહીં આંકે ! મારા. 

મારું મત રહેજે તમશું લાગ્યું! મારું તતમન રહેજે તમ પાસ માગુ, 
--દૃયાપ્રીતમછ ! દેશને એ માગુ! મારા. 

2% 



શહ 

જાએ, જએ, જડા ! 
4 વૃંદ, જાગ, ખટ & 

નએ જ ! ન્નએઓ છી ! જીવણુ ! જૂઠા છે, મે' જાણ્યા, કાલે શું ખોલ્યા ? ને 
શું કીધું રે? “નએ. 

આખી રાતની ઊજગરી રાખી ! મારું તતમન શીદતે સ'તાપ્યું રે ? 
દાઝયા ઉપર લૂણુ દેવાને મુતે આ દશન શીદ આપ્યું રે ? નએ. 
આજ પળે મારું નામ ના લેશે, જ્નએઓ, મન માને ત્યાં મહાલે રે 
મોટે રે પ્રભ્માતે મારૈ દાર શીદ ઊભા ? ન્નએ, શે। ગે।ર'ભે। ઠાલે। રે ? ન્નએ. 
વણુજવિના નજ્નેખમ શીદ જેઈ એ ? ચાલે, ઊભા ના રહેશે મારી પાસે રે ! 
દયાના પ્રીતમ વ્હાલા ! મનમાં વિચારો-જૂડું ખાય તે મીઠાની આશે રે ! જાએ. 

કેદ 
૨૦ 

તમારે ! 
4 ખદ , 

“તમારો! તમારો પ્યારી! મત માતે તે કહોતી ! 
નથી ચૂકયો, પણુ ચૂકયો છું, મુને દડ ગમે તે દોની ! તમારે ! 
ગુનેગાર જાણી મુજને ખે ભુજપાશે બાંધો રે | 
તેથી અધિક કરા તો મુજ પર નેનબાણુ મે સાંધો રે ! તમારે ! 
નાસી જઈશ જણે તો મુજને ઉરંકિલ્લે ચડાવો રે ! 
કહો તો ધીજપતીજ કરું, [શિવપિ'ડી હાથ ધરાવે। રે ! તમારે ! 
કહો તો અધરા સમ ખાઉં, ષ્યારી ! શીદ કરે સ'તાપ રે? 
સાચો છઉં, સાચા છઉં, જૂદું ખાલૂ તો ખે બાપ રે 1” તમારો ! 
--એમ સૂણી હસી ખોલ્યાં શ્યામા, “આવડુ કયાં ભણી આવ્યા રે ?” 
--હેત ધરી હેડાશું લીધા, મ'દિરેમાં પધરાવ્યા ર. તમારે ! 
પ્રેસસહિત પર્યેકે પોલ્યાં, ઊમ ગ્યો રતિરસ ભારી રે, 
એ જુગલરૂપતણી લીલા પર જય દયો! બલિહારી રે ! તમારે ! 

" 
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ક્ર 

ધુધટડામાથી 
: પદ: રાગ: રાસડલી : 

જળ ન્નતાં આજ લુધટડામાં શોહનનું મુખ દીડું રે! 
અમૃતરસ પણુ એથકી ષીકે। બાઈ ! એવું લાગ્યું છે સુને મીઠુ રે ! 

એતે પણુ કાંઈ નથી રે અજંણ્યું, મુતે સાન કરી સમઝાવી રે, 
ચાંપી હદે કરી હેત જણાવ્યું મુતે સામાં તે નેન નચાવી રે! 

શું કહું સુખદુઃખ તે જ સમાનું ? શ્ર સ્તેહતણાં ઊર્ વાગ્યાં રે ! 
મનમાં આવે તેમ મુખે કેમ કહેવું ! પેલા દુરિજન દૈત્યશા લાગ્યા રે ! 
રસિયો ર્પાળે ચતુર કે। એવો નથી અવર-મે' નિશ્ચે ભાળ્યું રે, 
ધન્ય ભાગ્ય જેણે દયાના પ્રીતમ સગ મનગમતું સુખ મહાલ્યું રે ! 

હ 

*્જ્ 

સ્નેહનું' વશીકરણ 
: પદ: રાગ: રામકલી : 

તારા સમ જે તારણી | તું મતે સૈથી લાગે વ્હાલી 
વણુતેડયો તારા મંદિરમાં, જે, હું આવું ચાલી 
બ્હાલવિના વિખાણુ કરું ગમે નહીં મુને દીડુ' 
પ્રીતલડીનું વાંકુ] વચન તે લાગે મુજને મીડુ 
પ્રેમતે પાશે બાયો! કેમ શકું હું નાસી 
નાચું હું નચાવ્યો તારો, સહું વેદની હાંસી 
જોગીજનના ઊરમાં હું તો જાઉં ને ના નઉં રે, 
ચિત્ત ચોયુ” તે ત્રેમદા | તે આધે! કયાંથઝી થાઉં રે ? 
સ્નેહસરખું' વશીકરણુ મળે નહીં કાંઈ ખીજુ રે! 
દ્રાસદયાનો પ્રોતમ કહે, “હં એક હેતથી રીઝુ રે !' 

ક 

| 

7 
દે ! 

નપ ક ક બ ના લં 

ટ 

ફે! 

જળી. 

6૪૦ 1. 

જળી. 

જળ. 

તારા, 

તારા. 

તાશ્ા. 

તારા. 

તાર્ા. 
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૨૩ 

માડી ! મને નદનો કુવર પરણુાવ ! 
(પદ: રાગ: સિધભેરવી : 

“નદતે કુ'વર જેમા રે હો માડી! મુને ન'દના કુવર પરણાવ ! 
વ્હેલી થા, નહીં તો કોઈ વેવા કરી જશે, મારી સખીઓની સાથે કાંઈ 

કહવ રે ! હો માડી ! 
મારા પિતાને કહી કુમકુમ કચોળે ભરે વહેલોવહેલે। વિપ્રને ખોલાવ રે હે માડી ! 
રૂપવ'તો। ને ગુણુવ'તો ન એવે! કેઈ, તુંને દાખું જે ગોકુળિયામાં આવ રે! 

હો માડી! 
અખ'ડ હેવાતન વેથી મારા જન્માક્ષર ન્નેવરાવ રે !” હો માડી ! 
--શ્રીરાધાનાં વચન સણી કીરતીજએ હદે ચાંપી : “ એમ જ કરીશ, ખેટા ! 

આવ રે ! હો માડી ! 
મે' પણ દયાને પ્રભુ તારે! વર ધાર્યો, બહેની ! તું કાંઈ એક ધીરજ મનમાં 

લાવ રે !” હો શાડી ! 
ઝી 

ર૪ 

પ્રીતના મેણા 
"પદ: રાગ: રામકલી : 

એરા આવોની, ઊંચુ ભાળાની ર ગીલા ! રસમાતા ! 
૭બતાછબતા શાને પિયુજ | ન્નએ લજવાતા રે? ગરા. 

ખીતા શીદ ખેલે? કાંઈ કહેવું નથી મારે, 

હું તો ધણી રાજી--જેમાં સુખ છે તમારે! ઓરા. 

પર દુઃખે જગ્યા છે પિયુજી! પરઉપકારી ! 
ક શે હું પાડ માનું જે સતાોખી શેકય મારી? ઓરા. 

શેોકયલડી મારી નણી તમે ધણા રીઝો, 
એથકઝી આનદ મારે હાવાં કિયો ખીજે? ઓરા. 
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“ઈને આ સુખ ઊર હરખ ન સસાયે, 
પણુ ભાગ્ય ઓછું | માટે જ્નેવા નહીં જીવાયે | એરા. 
--સૂણી' એવી વાણી વ્હાલે હદે ભીડી ધાઈ, 
દયાના પ્રીતમતે ઊર પ્રીત ઊભરાઈ! ઓરા. 

જી 

શષ 
એ તો સ્વપ્ન! 

:પદ: રાગ: રામકલી : 
કયાંથીને પધાર્યા પ્રીતમ ! પાછલીને રાતે રે? 
કહ્યું નથી કોર્ધ એ પણુ દીઠું મારી ન્નતે રે ! કયાંથીને. 
પાછલીને રાતે પધાર્યા તે પણુ હું જાણુ રે 
સાથે એક સખી હતી-સમઝયાનું ઠેકાણું રૈ. કયાંથીને. 
જ્યારે તમે આવ્યા ત્યારે જસોદાજી ન્નગ્યાં રે, 
જૂઠા નેત્ર મીચ્યાં! માતા મુખડું જેવા લાગ્યાં રે ! કયાંથીને. 
“-સણી એમ હસી ખોલ્યા દયા પ્રીતમ કેવું ર!-- 
--“સખી! એ તે! સ્વપ્ન થયું ! ભાન રહ્યું એવું રે !” કયાંથીને. 

૪ 

*૬ 

મનામણા 
પદ: રાગ: જ'ગલે : 

એટલું મારું કહ્રુ માન હો પ્યારી જી ! એટલું તું મારું કહ્યુ માત! 
તેડે ગિશ્ધારી તને ક્'જ્નો ખિહારી. હો પ્યારી જ !- 
આતુર છે ધણા અલખેલોજી ઊભા ઝુંજમાં પથ પેખે, 
હો પ્યારી વિવિધ કુસુમ તારી સેજડી સમારી. હે પ્યારી જી ! 
દૃયાના પ્રીતમજને પ્રાણુપ્યારી નથી કાઈ પ્યારી હો તુજ્સરખી, 
હો પ્યારી! સાચું કહું, કર જેડી, પાલવ સાહી. હો પ્યારી જ |! 

જ 
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ક્ન્ટુ 

મુને માયા લગાડી! 
; પદ: રાગ: ખિહાગ : 

હો મોહના રે ! મુતે માયા લગાડી ! મન મોહ્યુ' ગગરિવરધારી લાલ ! 
મોહની મોરલીએ ચિત્ત ચોરી લીધું _માડું, મુને સૂતી જગાડી. મુતે. 
અલખેલી આંખની અણીએ પ્રાણુ પ્રોયા, કીધી ધાયલ ઘાડી! મુને. 
કાળજ કારી લીધું કામણુગારા! તેહતેન દેખાડી. મુને. 

વૈદ વ્હાલાજ ! મારા રોગનો તું છે, કોને દેખાડું નાડી? મુને. 

ઢાંકી ધીખું' છું તારા વિરહની આગે ! પ્રોતમ ! પાડની ટાઢી! મુતે. 

મનમધુકર મારે મૂકતો છે નહીં તારા રૂપની વાડી! મુત. 

દૃયાપ્રીતમ ! મીદ્' ખોલી, મદ હસી મોહના કદમાં પાડી! મુતે. 
જ 

જ 

બઅબાલડા 

: પદ: રાગ: રામકલી : 

ગરજસવાદી ના થમ એ મારા વ્હાલા ! ગરજસવાદી નતા થઇ એ! 
શરણાગતકર ગ્રહિયે મારા વ્હાલા! ગરજસવાદી ના થઈએ ! 

તમ માટે લાજ તજ લેકેમાં ગવાણી, વ્હાલાં તે વેરીડાં કીધાં, 
તેનું સહ્યાભાડુ સબળુ' આપ્યું રૈ | વણુવાંકે અખોલડા ,લીધા | મારા. 

સગાં રે સબધી મુને પેર્પર પાડે, સબળ સ'તાપે પિયુડો સારે, 
દુઃખડું હું ના ગણું ને હોય મીટમેળાવો તમારે. મારા. 

જે તમ માટે મે* સહકાઈ મૂક્યું તે જ તમે મુતે મૂકી! 

તે અગન અધીકાો મારે અગે! વ્હાલવંલડી સકી ! મારા. 

તે કાંરા ઊર અતર સળકે છે, દેખી મુને ચીતવો છો આડ ! 

દૃયાતા પ્રીતમ | હું કઈ પેર જીવું! પેલી શોકયલરીનું હેત ગાઢુ' ! મારાઃ 

આ, 
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ફેક 

માતાની ફરિયાદ 
: પદ: રાગ: કાલિગડો : 

રાંક મારી શાધાને દગો એણે દીધો રે! રાંક. 

ફ્રાંદામાં નાંખીને એણે ફાંસી રે દીધી, 
પાર્ધીતી પેરે ધીરવીને જીવ લીધો રે! રાંક. 

મ'દ હસીને વ્હાલે વક વિલેષી, 
પ્રાણુ ષ્યારીજીનો પોતાતે વશ ૪ીધેો રે. રાંક. 

દુઃખે દાધાં કહિયે, એતું પણુ રાધા લોચન-- 
--બાણુ ભવોભવ કાળજડુ' વિધા રે! રાંક. 

દયાના પ્રીતમ ! એવા તો એવા રહેન્ને રે, 
કપટ કરીને એણે પ્રેમરસ પીધો રે! રંક. 

ઝી 

૩૦ 

વસ તમા 
"પદ: રાગ: વસ'ત : 

નવ ઝીજે, રે નવ ઝીજે, નવ જીજે રે આમ! 

મારા તે મુખની માવજી | ખરી ખાશે ગળી ખાંડશી ગાળ ! નવ. 

જ્યમન્યમ વારું વિઠ્ઠલા | ત્યમત્યમ તમને બહ્ તાન! 
વેચાતાં લીધાં વસ'તમાં અતિ કરવા અમારાં અપમાન ! 

છેલ૭ખીલા ! ન'દના. નવ. 

જ્યાંલગી શામળા! સાંખી રાખું છું, રાખું છું રે લાજ, 
આજ આવ્યું તુંતે આવડું ગાવાળા--ગેો1વાળિઆને રાજ |! છેલછખીલા ! 
હાં રે હાલા | સાસુડીની સળી, ધણે। નણુદીના--નણુદીને ત્રાસ, 
માથે તે મેણાં લેોકનાં, રહેવું પરણ્યાની રે પાસ. છેલછખબીલા | 
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મફત ગુલાલ મળ્યું તને કેસુડી--કેસુડીનો રગ, 
હગ વિના ધાઇધાઇને અરક્ને છો અબળાતું અગ. છેલછખબીલા ! 
અમો અખબળાનાં ભલાં નથી,સબળા છે --સબળા છો રેશ્યામ ! 
દ્રયાતણા પ્રભુ શામળા! સમઝયાનું એ છે કામ. છેલખ૭ખબીલા ! 

જ 

૩૧ 
મોહનને એટલુ કહેને ! 

* વદ - 

સધુત્રત ! કહેજે રે મોહનને એટલું: “સૃણ્યું તે દિવિસનો હરખ ન માય, 
ભાગ્ય મોડું કન્યા પામ્યા કં'સતી કિ'કરી, પૂણુ પૃણ્યાવિના એનું કોને નવ થાય. 

સધુત્રત ! 

૨ મભથુરાનાં વાસી સહુ કુખજના સગાં, કિ'કરીનું કુળ મોટું કહેવાય, 
પરખ્યા પહેલાં ધોબીએ પહેરાવી પહેરામણી,દરજભમાળી ફૂલ્યા તે સબ'ધી એના 

થાય. મધણત્રત ! 
૧ ૪ જ ક ૬. ૧૧૧૫ દિ આ [રેયે હ ક ક 

બેનું મન માન્યું ત્યાં તો વેદવિધિ થઈ ઝે, સાસરિયે પધાર્યા રે સુ'દરસ્યામ, 
ઉદ્ધવજી અણુવરિયું થઈ પૂડૈ રે ગયા, રસિયોજી રીઝયા જનેઈ રૂપનું ધામ. 

મધુત્રત ! 
હા ક / ય અ ૬ ક પે ! કફ ૧” કે જૂ. ક 

એ શું? બ્હાલે રે અમનેન લખી ક કોતરી ! રે ભલું એક ગામ વસ્યાનો વહેવાર, 
ટયાપ્રેભુને કરવો ધટે અમારે ચાંદલે।, તે મોકલવાને પ્રાણુ કર્યા છે તેયાર !” 

સધુત્રત ! 
જ 

૩૨ 
પ્રીત કરી તે નિભાવી લે 
“પદ: રાગ: ખમાયચી : 

[ગિરધારિયા ! ગુમાની રે વ્હાલાજી |! તે' તો મતે મારી રે-- 
મ'દહસણી તારી વ'કવિલેકણી ! તેથી કાંઈ સારી છે કટારી રૈ ! ગિરધારિયા ! 
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ધૈય'વિવેક હરે સરવેનાં આંખ એવી છે કામણુગારી ! ગિરધારિયા !' 
કળ ન પડે રે મતે કોઈ રે ઠેકાણે ! શા વલે થશે હાવાં મારી રે ? ગિરધારિયા ! 
હું વહુઆરુ સાસરિયાવેશ | શા ગતિ તે' તો મારી ધારી રે ? ગગિર્ધારિયા | 
મોહતી મૂરત તારી ચિતડામાં ચોંટી, વિસરે નહીં તે વિસારી રે! ગિરધારિયા 1. 
દૃયાના પ્રીતમ ! પ્રીત કરી તે નિભાવી લો, લાજ તજી કહું છું હું તો તારી રે ! 

ગિરધારિયા ! 

૩૩ 

લેહ લાગી તમારી ! 
: પદ: રગ: હુલારી : 

“ લાડીલા લાલ ખિહારી જ ! મતે લેહ લાગી તમારી જી ! 
રાજ! મોહનસુખ જેઈને કાળજમાં કઈક થાય! 
મારા ચિત્તની ચેતવણી મેં મુખડે નવ કહેવાય ! લાડીલા, 
છેલ, ૭ખીલા, છોગાળા જી નટવર ન'દકુમાર ! 

વાંજું જોતાં અલખેલી આં ખતી અણીઓ કાળજપાર ! લાડીલા. 
હું નાતકડી કહેતાં ન ફાવું મુખડે મોટા ખોલ ! 
રાજ | છો ચતુર મારા દદ'નું કરત્ને નેનનમાં તોલ. લાડીલા. 
દો દકાર દુ:ખ વસી મન મધ્યે પ્રવીણુ પ્રાણાધાર ! 
આપ લકાર લખો તમે ટાળી, નહીં તા લખેશ રકાર.” લાડીલા. 
--સૂણી આતુરતા ત્રજવાનિતાની દૃયાપ્રીતમે રસપુંજ--- 
રતિરસસાગરમાં લેઈ ખોળી બ્'દાવનતી કૂ'જ | લાડીલા. 

ઝી 

૩૪ 
જે 

ત્રજ બહાલુ ૨ે 

* પદ ફાગ' સારગ: 

તજ વ્હાલું રે ! વૈકુ' તહિ -આવું, મતે ન ગમે ચતુભુ'જ યાવું, 
ત્યાં શ્રીન'દઝુવરં કયાંથી .લાવુ?# . . ત્રજ વ્હાલું રે | 
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જેઈએ લલિતત્રિભ'ગી મારે ગિરિધારી, સ'ગે જેઈ એ શ્રીરાધે પ્યારી, 
તેવિના નવ આંખ ઠરે મારી. ત્રજ વ્હાલું રે ! 
ત્યાં શ્રીજમુના ગિરિવર છે નાહિ, મુતે આસક્તિ છે ધણી એ ખેની, 
તેવિના મારો પ્રાણુ પ્રસન્ન રહે નહિ. ત્રજ વ્હાલું રે | 
ત્યાં શ્રીરદાવનરાસ નથી, વ્રજવનિતા સંગ વિલાસ નથી, 
વષ્ણુ વેણ વાયાનો અભ્યાસ નથી. શત્રજ વ્હાલું રે ! 
જ્યાં જૃક્ષેશ્ક્ષે વેણ ના ધારી, પત્રેપત્રે છે હરિ ભુજ્ચારી, 
એક કશ્રજરજ ચોમુક્તિ વારી. ત્રજ વ્હાલું રે! 
જ્યાં વસવાને [શિવ સખારૂપ થયા, હજુ અજ વ્રજરજને તરસતા રલ, 
ઉદ્ધવસરખા તે તૃણુ કૃષ્ણુ થયા. ત્રજ વ્હાલું રે! 

સુખ સ્વગ'તું શૃષ્ણુવિના કડવું, મને ન ગમે બ્રહ્મસદન અડવું, 
ધિક સુખ | નેને પામી પાછું પડવું ! ત્રજ વ્હાલું રે! 
શું કરું શ્રીજ ! હું સાયુજ્ય પામી ? એકતામાં તમો ના રહો સ્વામી ! 
મારે દાસપણૂમાં રહે શી ખામી? ત્રજ વ્હાલું રે ! 
ત્રજ્જન વૈકુ'ઠેસુખ જેઈ વળ્યાં, ના ગમ્યું ત્યારે બ્રહ્માન'દમાં ભળ્યાં, 
ઘેર્ સ્વરૂપાનદ સુખ આંતિશે ગળ્યાં, ત્રજ વ્હાલું રે! 
ગુરુબળે ગોકુળવાસી થાશું, શ્રીવહ્રભશરણે નિત્ય જશું, 
ટૃયાપ્રીતમ સેવી રસજ્શ ગાશું, ત્રજ વ્હાલું રે ! 

દં 

૩૫ 

મારું ઢણુકતું ઢોર 
:પદ: રાગ: કેદારો : 

મારું હણુકતું ઢોર ઢણુકે છે સહુ નગ્રમાં, સીમખેતરપ્મળુ' કાંઈ ન મૂકે, 
ના જવું ન્ય ત્યાં, ના ખાવું ખાય તે, રખડવું નિત્ય તેમાં ન ચૂકે. માર્. 
વાળી લાવું ધેર ને ગેતું માંડુ' ગળ્યું, લીલું તીરું ૭ પણુ તે ન સે, 
કોલલાં રાડાં, ધાસ, કયહું કુસકા, માર્ ખાઈને પણુ તે જ ડૂંગે. મારું. 
હેડલેો હોડેરડો મોરો માન્યો નહીં, થયું હરાયું, હાવાં હું તો હાર્યો ! 
વશ મારે નથી તદપિ મારું કહાવ્યું માટે રહું છું ભયભીત ચિ'તાને માર્યો. મારું. 

૧૧ 
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હે ઝુરું! ગોપાળ ! મેં અરપ્યું એ આપને, વશ્ચ કરી રાખો નિજપાસ માગું, 
સાધુપણું શીખવી જ'દાવત ચારજે, કલેશ મારા ટળે, પાય લાગું. મારું. 
હે ત્રષીકેશ ! એ કલેશ મુજ મનતણા આપ ટાળો, કરો શુદ્ધ સાચુ, 
સ્મરણુસેવન બને અર્હાને'શ આપતું, અચળ આન'દ માણે એહ જુ. મારું. 
મનમતિ બગડતાં સવ* કાંઈ બગડિયું, ડરવું બહુ નાથજી ! દયા આણે, 
જનદયાના પ્રીતમ શ્રીગોવર્ધનધરણુ ! કરુણુદખ્ટે જીઓ, નિજનો જણે. મારં. 

6 

૩૬ 

નિશ્ચયના મહેલમાં વસે મારો બ્હાલમો ! 
ન પૂંદ , 

નિશ્ષયના મહેલમાં વસે મારો વ્હાલમો, વસે ત્રજલાડીલે રે ! 
જે રે જયે તે ઝાંખી પામે જ રે! 
ભૂલા ભમે તે બીશ્ન સદનમાં શેધે રે, હુરિ ના મળે એકે ઠ્ામે રે ! 
સત્સગદેશમાં ભક્તિનગર છે રે, પ્રેમતી પોળ પૂછી ન્ન્ને રે! 
વિરહતાપપોળીઆને મળી મહેલે પેસને રે, સેવાસીડી ચડી ભેળા થાને રે 1 
દીનતાપાત્રમાં મનર્માણુ મૂકીને ભેટ ભ્રગવતજીતે ફરજો રે! 
હુભાવપુંભાવ નોછાવર્ કરીને રૈ શ્રોગિરિધરવર તમે વરત્ને રે ! 
એ રે મડાણુનું મૂળ હુરિઇચ્છા રે, કૃરપાવિના સિદ્ધિ ન થાયે રે! 
શ્રીવલ્રભશરણુથકી સહુ પડે સહેલું રે, દેવી જન પ્રતિ દૃયો ગાયે રે! 

૩૭ 

પ્રાણાધાર ! 
' ધોળી : 

અલખેલાજી ! પ્રાણુઆધાર રે! તમ પર વારી રૈ! 
તમારે નમતે શ્રીનદપૃમાર રૈ ! મોહી ત્રજનારી રે ! 
તમ સ'ગે રગીલા લાલ ૨! લાગ્યો છે નેડે રે! 
નહીં મેલું શ્રોતટવર ન'દ રે! કહાન ! તારે છેડે! રે | 
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છોગાવાળા મનોહર છેલ રે ! ન'દજતા લાલા રે ! 
ગુણુવ'તા ! આવોને મારા ધેર રે ત્રજપતિ ! વ્હાલા રે | 
છબિ જેઈ ને અલેકિક શ્યામ રે! મોહ્યું” મન મારું રે ! 
દૃયાપ્રીતમતા તનમનધન રે ! તમ પર વારું રે! 

૮ 
૩૮ 

કાલિ દીતીરે 
' ધોળ : 

આજ ગઈ'તી કાલિ'દીને તીર રે ભરવાને પાણી રે 
તીરે ઊભા શ્રીહલધરવીર રે સાર ગપાણિ રે! 
શોભે ફૂલડાંના તોરા શીષ રે, કસુંબલ ફેટા રે! 
ઊભો ડોલરિયો દિલદાર રૈ, રંગીલો ઓઢો રેટ રે! 
કયાં તિલક કેસરનાં ભાલ રે, ફૂલડાંની માળા રે! 
વ્હાલે! ચાલે છે હ'સગતિચાલ ર, લાગે રૂપાળા રે ! 
શોભે સવે' ગોવાળિયાની સાથ રે ઊભો અલખેલે રે ! 
જેણે જેયો દૃયાનો નાથ રૅ-રસરૂપ રેલે રે ! 

જ 

૩૨ 

મારા જન્મસ ગાથી 
ધોળ: 

મારા જન્મસ'ગાથી જદુરાય રે ! ગિરિવરધારી રે ! 
તારી મૂતિ* વસી છે ઊરમાંલ્મ રે, ન મેલું ધડી ન્યારી રે ! 
તમ સગે રંગીલા લાલ રે! બાંધી છે વેલી રે! 
હવે હેતે ઝાલ્યો છે મારો હાથ રૅ-મા દેશે મેલી રે! 
મારા પ્રોતમ | જીવનપ્રાણુ રે ! જવું છું ન્નેઈ ને રે | 
'તમ સગે કરી છે ઓળખાણુ રે લોકલાજ ખો ને રે! 
રસિયા | મારે ધેર રાત રે આવીને રહેન્ને રે ! 
ડયાક્ઠીતમના દિલડાની ક ન ર એકાંતે આવી કહેન્ને રે 1 
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7૪૦ 

આસમણહ 
(પદ: રાગ: કાફી: 

હાવાં નહીં મૂકું રે! સશેોહતજ! માતો ખરી! 
કયાંથી મળા છેોછા રે! એ અલખેલાજી! ડરી? 
ધણુ દહાડે મારે હાથે ચડયા, મનગમતું સુખ લેશ, 
ખટપટ મૂકી દો, ખુશ થઈને ગમશે ત્યારે જવા દેશ, 
જે જેર કરી નનશે રે હું તત્હ્વયાણુ જઈશે મરી ! હાવાં. 
જે કહું તે જગજીવન છો, મારે નથી અન્યનું કામ, 
પ્રેમપયોધિ પાતળિયા! મારા ત્રેહદુઃખના વિશ્રામ ! 
ઝાઝું કહેનું શાને રે? ન્નજે તતતાપ હરી ! હાવાં, 
તનસન મારું તમશું બાંપ્યું પ્રભુ ! હાવાં શું કહું વિશેખ ? 
મારા ભાયેગમાં છે! તમે ભૂધર !--એ લખ્યા વિધાતાએ લેખ, 
ડરું ન દુર્જિનથી રે ! લજ્જા મે' તો મૂકી પરી! હાવાં. 
આતુર જનતી આશ પૂરવી--ચતુરનું લક્ષણુ એહ, 
હ્રાસદયાના પ્રજુ | હું છું તમારી, મે' તો તમતે સોંપી દેહ, 
પૂરા કોડ મનના રે અમ પર મહેર કરી! હાવાં. 

૪૨ 

મનવા ! શ્રીહરિશરણે રહેજે ! 
"પદ: રાગ: ખમાજ : 

હો મનવા ! શ્રીહારિશરણે રહેજે ! 
અવર ઉપાય નથી ક'ઈ બીન્ને, “ કૃષ્ણુ કુષ્ણુ' મુખ કહેજે! હો સનવા ! 
અકળા અવિધ્યાની જાળમાં રે પડિયા પંડિત, શર, 
સાની, વેરાગી, જેગી, ર્જાતે રે ચાવી કર્યા ચકચૂર ! હો મનવા |! 
સ્રીએ જ મોટી મોહિતી રે, ખીજુ' સહુ એની હેઠ, 
પહેોંચેલાને પણુ પાડે પલકમાં છેહ્દી સીડી લગી ઠેઠ |! હો શનવા ! 
સાનવૈરાગ્ય ગોઠે નહીં રે, ન ઊપજે હુરિશું હિત, 
જાય વિવેક, વિકળ રહે ૨ ન્યારૈ ચતુરા ચોરે ચિત્ત. હે મનવા ! 
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દદદિચ'પારાશરમુનિ ર્ એકલશ્ૃ ગીમુન્ય, 
શિવખ્રહ્માદિક ભૂલિયા રે! એથી મોટો કોણુ અન્ય ? હો મનવા | 
મન તો ભ્રણ બધા વિશ્વનું રૈ તવ રહેવું સ્રી પાસ, 
ધીરાને ચચળ ડરે રે! ઘાલે સત્યાનાશ! હો મનવા ! 
ચતુરાઈ સૈની ચૂલે પડી રે, કોઈનું ન ચાલે નનેર, 
દયા ! જગતમાં તે બચે જેનો ફર મહે નર'દકેશોેર 1 હે મતવા ! 

જ 

નિ 

પ્રગટ મળ્યે સુખ થાય $ 
: પદ : 

પ્રગટ મળ્યે સુખ થાય, શ્રીગિરિધર પ્રગટ મળ્યે સુખ થાય ! 
અ'તર્યામી અખિલમાં છે તેથી કહો, 'ાનું દુ:ખ જાય ? શ્રીગિરિધર. 
તેલવિના સ્દૂટ તિલ પૂયે*થી દીપક કેમ પ્રગટાય ? 
પ્રગટ પાવર્કાવિના કાને ભેટયે શી પેરે શીત શમાય ? શ્રીગિરિધર. 
પૃથ્વી ચાટચે તૃષા ટળે નહિ, અ'તરજળ શ્રુતિ ગાય, 
દીવાસળીપાષાણસ્પશ'થી કે! કહે જ્વાળા જણાય ? શ્રીગિરિધર. 
સુરભિપેટમાં પય, તેમાં વૃત, તેથી પૃષ્ટ ન પામે ગાય, 
રાહીમથી માખણ તાવ્યે સાપિ'ભક્ષણુ સુખદાય. શ્રીગિર્ધિર. 
વ્યાપકથી વાતો નવ થાયે, તેવિના જવ અકળાય, 
રસિયાજનમનર જન નટવર ! દૃયાપ્રીતમ | ત્રજરાય ! શ્રીગિરિધર. 

કઝ 

કડ 

ચિતા શે'ને? 
“પદ : ગર્ખ : 

સૂણી, સહુ હુરિજન ! અત્નવસનાચિ'તા રખે હૃદયે રાખે! ! 
નિશદિન નિશ્રિન્ત થઈ સેવા શ્રીકૃષ્યુનામ નિત્ય ભાખો. 
વિશ્વ ભર શ્રીપતિ બિરદ સદા, જગપેોષષણુ જેને જેમ જદાતદા, 
તે નિજજન નહિ ભૂલે જ કદા. સૂણે।. 
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વણુઉદઘ્મ અજગર આહાર મળે, નિત્ય સાકર્ સકરખોર ગળે, 
તદપિ મન સ'દેઠ શે ન ટળે? સૂણે।. 
ગિરિરિખર જક્ષ જેન સદા હયો, હુરિવિણુ ત્યાં સિ ચન કોણે કયી ? 
સૂકે વાડી, વિટપજન પોષપ્યાં ઠર્યા. સૂણે।. 
જે સમય ન ઊતરતું અન્ન ગ્રીવા, ત્યારે ઉદય કર્યું સ્તન પય પીવા, 
આજ મુગ્ધપણે ખેહેો ખીવા. સૂરો. 
પ્રારખ્ધે આમ'ત્રણુ દીધું, જીવિતલગી નિજનિજનું લીધું, 
એમ સમષ્ઠી ભજન ન્નેઈએ કીધું. સણ, 
પહેલી ચુગણી રચી, પછી ચંચુ કરી,ધર્યું નામ સત્ય ભવભરણુ “હુરિ,' 
બળવણુ પણુ ખેસે શીદ ધરી ? સૂણે।. 
મુખ મ્હેરીઅજબગુલ રટણુ કરે,પૂ'૭ પાણી પીએ ને પગે ચારે। ચરે, 
જુક્તિ કરી હુરિ જનદુઃખ હરે. સૂણે।. 
પીએ સ્વાતિજળ ચાતક વિશ્વાસે, ભગવત ભરૉંસાથી પાસે, 
વણુપ્રતીતિભયું રહે ઊર ત્રાસે. સૂરે. 
પડી સુદઢ પ્રતીતિ દૃયાપ્રીતમતણી,ન્નણે સ્વ સાધન આવ્યાં તેથી બણી 
તેને “નણે સત સહુ મુકુટમણિુ. સૃણે. 

જ 

૪૪ 

જેને સહાય શ્રીકુષ્ણુની 
પદ: રાગ: રાસમી : 

જેતે સહાય શ્રીકૃષ્ણુની તે તો સુખમાં મહાલે, 
વૈર પડે બધા વિશ્વશું, કોઈનું કાંઈ ન ચાલે. નેને. 
દોષના ગણુ માતે હુરિ જેતે કીધો પોતાને, 
વ્હાલથી વાંક વસે નહીં--એ સ્વભાવ જ માતો. જેને. 
અવળાનું તે સહુ સવળુ' ઠરે સાધવની સહેરે, 
ભક્ત ગણે લક્ષણુવિનતા પાડવની પેરે. જેને. 
જુષ્ણુકુપા થઈ તે થઈ, ફરી જયે તા રીટી, 
જ્ઞાતી પટોળે રગચેોળની, જ્યમ કરતલ લીટી. જેતે. 
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નિજજન મતિ હરિહાથમાં, ગમતું હેય તે કરાવે, 
જત્રની જુગતિ જત્રીની જ રે, દોષ શી પેરે લાવે? જેને. 

સા વાતે સમરથ શ્રીહરિ--વાણી વેદે અલાપી, 
તર્દાપિ અહિત નિજભક્તનું હરિથી થાય ન કદાપિ. જેતે. 
સત્ય સ કલ્પી ર શ્રીપાતિ, સદા સત્ય છે વાણી, 
તર્દાપિ અગાધ ગતિ અકળ છે, કથી ન્નયે ન જણી, જેને. 
કુષ્ણુકુપા ધણી દેખીને જનને કાકી ન જનું, 
દયા! દીનતા મૂડકતાં' પડે ગેથું રે ખાવું. જેતે. 

ઉં 

૪પ 

મુજ હૃદયા વસે! ! 
: પદ: રાગ: પ્રભાત : 

શ્રીકૃષ્ણ ! રાધારમણુ ! પૃણ્પુરુષોત્તમ ! ગો।કુળાધીશ ! સુજ હદયા વાસે। ! 
શ્રીનંદનેદન નરાકૃતિધરણુ નાથજી! તમતણી ભક્તિ મુને અચળ ભાસેશ્રીકૃષ્ણુ ! 
શ્રીગુરુ ! શ્રીવલ્ષભનાથ ! શ્રીવિડ્લ ! પ્રભુ ! કરી કૃપા સુને શરણુ રાખો, 
ક્રાટિ ક'દપ*લાવણ્ય નટવરવપુ ! મદનમોહુન ! નિત્ય વદન દાખે. શ્રીકૃષ્ણુ ! 
ગો।પીપતિ !અ”સીધર ! ત્રિભ'ગલલિતાકૃતિ !તમશું મુજ મન સદા રાખો ચાહું, 
યમુનાવર ! શ્રોસુંદરસ્યામ ! સર્વે શ્રવણુ રુચો,રખે અન્ય મુને, દષે જાઉં.શ્રીકૃષ્ણુ! 
વ્યાપી વૈકુ'ઠદાયક શ્રીલીલાપતિ | અખડ લીલાનું મુને સુખ આપો, 
જ્રેશવ ! કરુણાનિધિ ! દામોદર | ર્ીનપતિ ! સદા સ્વભૃત્ય કરી મુજને થાપો.શ્રીફૂ. 
શરણુાગતવત્સલપુણ્િ ! ર્માપતિ |! તમ ચરણશું પ્રેમ અચળ જગાવો, 
હે પરમાન'દ! પરખહ્મ ! મુને તમ વિષે, આપો અનન્યતા, રખે ડગાવે. શ્રીકૃષ્ણુ ! 
--એટલી વસ્તુ મુતે શીધ્ર આપો પ્રજુ |! તમે કરો મારું જેમ શ્રેય થાય, 
શ્રીમુખે કહે મુને, “ તું છે મારે દૃયા !' હે સ્વામી ! ત્યારે મારા તાપ નય. 

શ્રીકૃષ્ણુ ! 
જ 



૧૬૮ 

૪ 
તાદશી જન તેને જણીએ રે ! 

મ પદ , 

તાદૃશી જન તેને ન્નણીએ રે જેમાં એવા ગુણુ હોય રે-- 
--ને'દાસ્તુતિ ના કરે કોધઈતી, સધળે સમર્દટિ ન્નેય રે. તાદશ।ી. 
દશન કરતાંમાત્રમાં રે ભૂલાવે પ્રપંચતું જાન રે, 
સ્મરણુ કરાવે શ્રીકૃષ્ણુનું, નસાડે અધઅતન્તાન રે. તાદશ।. 
સકળ ચરાચરને વિષે રે વસ્યા દેખે ભગવાન રે, 
શુભ પચ્છે સવ જગતનું, લેશ નહીં ' અભિમાન 
ગુણુ ગાતાં ગોવિ'દના રૈ પુલકિત તનુ થાય 
નેત્રે પ્રવાહ વહે પ્રેમના, હરખે હૃદય રંધાય 

પ્ષ્ને 

રે. તાદૃશ. 

રૈ 
૨. 

પરદુઃખે દાઝે ઘણું રે, કરે કાનો ના દ્રોહ રૈ, 
રે. 

ર્ 
રે. 

7 

તાદ. 

પેદ્રિયાજત સાચા સદા, ના પામે માયામાં મોહ તાદશા।. 

અકળ લીલા ન'દલાલતી રે, તેમાં લગ્ત જેનું મન 
મરત બહુ પરઉપકારમાં, સદા ગપ્રસન્તવદન 

નટવર ઝળકે નેત્રમાં રે, કાન્તિ કરુણા મધ્યે હોય રૈ, 
શાંત સ્વભાવ, સતોષ બહુ, દોષ કોઈના ન જોય રે. તાદશ।ી. 
વ્હાલા લાગે સ્હેજે સવ*નતે રે, અતિઉદાર્ જેનું ચિત્ત રે, 
અનન્ય ભાવે ભજે જુષ્ણુને, જેને વ્હાલું નહિ વિત્ત રે. તાદશી. 
હૃરિગુરુવૈષશુવને વિષે રે જેતે સદા અતિવ્હાલ રે, 
દદ વિશ્વાસ, અતિદીનતા, ખોલે વચન ર્સાલ રે. તાદશા. 
સેવાસ્મરણુસતસ ગમાં રે જેતી આસક્તિ આંતિ રે, 
કપટતેો લેશ નહિ હદે, હુરિચરણે સદા મતિ રે. તાદશી. 
વ્યસનાવસ્થા વિઠ્લેશશું રે, સદા મુખે જુષ્યુનામ રે, 
તે ભગવદીતણા દાસતો સદા દાસ દયારામ રે. તાદશી. 

રસ 

2 

તાદશ।. 
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વૈષ્ણુવ નથી થયે તુ રે ! 
: પ૬ : 

વૈષ્ણુવ નથી થયો તું રૈ, હુરિજન નથી થયો તું રે, શીદ ગુમાનમાં ઘૂમે ? વૈષ્ણુવ. 
હુરિજનને ન્નેઈ હેડું ન હરખે, વે. હોરેગુણુ ગાતાં, 
કામદામચટકી નથી છટઝી, ક્રેધે લેચન રાતાં. વૈષ્ણવ. 
તુજ સગે કાઈ વૈષ્ણુવ થાયે તો તું વૈષ્ણુવ સાચો, 
તારા સંગનો ૨'ગ ન લાગે ત્યાં લગી તું કાચો. વૈષ્ણુવ. 
પરદુઃખ દેખી હદે ન દાઝે, પરતિદા નથી ડરતો, 
વ્હાલ નથી વિઠ્લશું સાચુ, હર્ટ ન “હું, હું” કરતો. ધૈષ્ણુવ. 
પરોપકારે પ્રીત ન તુજને, સ્વારથ ટયો છે નર્હોં, 
કહેણી તેવી રહેણી ન મળે, “યહાં લખ્યું ? એમ કહેની. વૈષ્ગુવ. 
ભજનારૂઢ નથી સન નિશ્ચે, નથી હરિતો વિશ્વાસ, 
જગતતણી આશા છે ન્યાંલગી જગત ગુરુ, તું દાસ. વૈષ્ણવ. 
મનતણુા ગુરુ મત ડકરેશ તો સાચી વસ્તુ જડશે, 
દયા! દુઃખ કે સુખ માન, પણુ સાચું કહેવું પડશે, વૈષ્ણવ. 

જ 

૪૮ 

અનન્ય ભક્ત 

4 પદ, 

હુરિને ભજે, વળી અન્ય આરાધે, તે અનન્ય ભક્ત ન કહાવે રે, 
અ'તે તો સહાય શ્રીયૃષ્ણુ કરે પણુ આગળથી અથડાવે રે. 
ભજતાં ગોવિ'દ “કાઈ નવ રહે બાકી રે, મૂળનું પાણી સધળે પહોંચે રે, 
શાખા છાંટયે તરુ તૃપ્તિ ના પામે રે, શ્રમ પહેંચ્યે સમઝે ત્યારે શોચે રે. 
ઘેર ગોવિ દ, ન'દે અ'બા આરાપ્યાં રે, અજગરે ગળીઆ, પીડા પામ્યા રે, 
પરિણામે હૂટયા જ્યારે પ્રભુએ છોડાવ્યા, રેવીથી દુઃખ નવ વામ્યા રે, 
અભયાનો આશ્રય કીધો અ 'બરીષભરક્ત રે રે, દુર્વાસાદ્દારા દુઃ ન દીઠું રે 
રક્ષણુ સુદશ'નરૂપે કૃષ્ણે ક્યું, પણુ ક્ષુધાકટુ વષ" એક વેઠેયું રે. 
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પાંડવના ઘરમાં પ્રગટ પ્રેજુ વસ્યા,પણુ શિવાદિકને સેવ્યાની શ્રદ્ધા મનમાં રે, 
કુ'તાસબ'ધે કેશવ કષ્ટે ધાયા, વિવિધની પીડા પામ્યા વનમાં રે. 
--એવા પ્તતિહાસ ધણા સ્વલ્પમાં સમઝો રે, અન્યાશ્રય કીધે એવું થાય રે, 
બહુ ધરતો પરોણો જેમ ભૂખે મરે પણુ આળ'ભો કોઈ ને ન દેવાય રે. 
એક આસક્તિવિના ચિત્ત ના ચોરાય રે, સ શય ત્યાંલગી સિદ્ધિ શાની રે? 
કૃષ્ણુતા અશ દયો કુષ્ણુને સેવે, ખેના બાળકને આશા ખેની રે ! 

૪૯ 

 કૈતકૃત્યતા 
(પદ: ગરખી : 

જેના હદયમાં અખડ રેસિકરૂપ તેને કાંઈ નથી કરવું રે! 
પૂણુ'લીલા સહર્ાધા ત્રજભૂપ તેને બાજી નથી તરવું રે ! 
જેને દઢ આશ્રય શ્રીવલ્રભદેવ તેતે કાંઈ નથી કરવું રે ! 
વ્યસન મુષ્ણુ મુખ્ય, માનસી સેવ તેને ખાકી નથી તરવું રે ! 
લૈકિક્વૈદિક ત્યજી શુદ્ધ શ્રીજશરણુ તેને કાંધ નથી કરવું રે ! 
દીનભાવ વિરહતાપ શગિરિધરણુ તેતે બા નથી કરતું રે ! 
ભજન સર્વાત્મા હુરિગુરુસત તેને કાંઈ નથી કરવું રે | 
દઢ પ્રતીતિ ગુણુગાન ગે।પીકાંત તેને બાકી નથી તરવું રે | 
સદા સુમતિ, શ્રીકૃષ્ણુનામજપ તેને કાંઈ નથી કરવું રે ! 
ભક્તદ્દાસ, દયા જગત, અલગ પાપ તેને બાકી નથી તરવું રે ! 
પ્રપંચ વિસ્મૃતિ, મતિ કૃષ્ણાસક્ત તેને કાંઈ નથી કરવું રે ! 
ત્યાગ, તોષ, સંગરગ કૃષ્ણુભક્ત તેને બાકી નથી તરવું રે ! 
સહજે આત્મસાત કર્યો ઝુપાનાથ તેને કાંઈ નથી કરવું રે ! 
ગુરુ ભગવદીયે ઝાલ્યો હસી હાથ તેતે બાકી નથી તરવું રે ! 
આસક્ત સહજે મૃષ્ણુકુપાવડે થાય તેને કાંઈ નથી કરતું રે | 
એનો જીવ પાસે ના મળે ઉપાય તેને બાકી નથી તરવું રે ! 
સ્હેજે પ્રીતિ વિશ્વાસ પ્રભુસંગ તેને કાંઈ નથી કરવું રે ! 
દયાના પ્રીતમતે। જેતી ઉપર ૨ર“ગ તેતે બાકી નથી તરવું રે ! 

ઝી 
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પ૦ 

શું કહિચે શ્રીજી ? 
* ખદ. 

શુ કહિયે શ્રીજી? શરણુપડયાતે સ'તાપો--- 
--એ મોડું કોતક! દુષણવિમુખતે સુખ આપો ! 
ત્રજતો પરિકર અતિવલ્રભ તેને ત્રેહુમાં બાળ્યો, 
વૈષ્ણવવેરી અતિવિષયી વાસવ તેહને પાળ્યો ! 

વણુવાંકે પ્રહ્લાદને પીડયો, જક્ત તે જણે, 
અસુર પાપી કોઈ ના પીડે તે પ્રમાણે! 
પાતાના જીધા પાૉંડવ--સાધુતે સતતાપ્યા, 
અતિખળ દુર્જન ફે।ર્વને સધળા વૈભવ આપ્યા. 
હરિશ્રદ્રતે વિશ્ચામિત્રે મહાદુઃખિયો કીધો-- 
તે કોશિકને દડ તમે કશે ના દીધો! 
માધવ | તુલસીદાસદુ:ખ વ્યાધિતું ના ખોયું, 
પાપપૂતળું પારધી પામ્યો સવગ, કશું ના નેેયું 
દરશનનો લોભી અ'ગદ તેને દૂર કાઢ્યો! 
નિ'દક શતુ શિશુપાળતે વૈક) પમાડયો ! 
દાષકોશ કળીમાં તેને રાજ્યાસન દેવું ભાવ્યું ! 
ધમ'ધામ પરીક્ષિત, તેતે રાજ્ય મુકાવ્યું ! 
અજામેલગુણિકા વસ્યાં ખે વૈમૃ'કે ગમે છે! 
બ્હાલો વૈષ્ણુવ હનુમાન તે ભૂતળમાં ભમે છે! 
નિજ દુ:ખદાયક અધાસુર, તેનું તેજ પીધું, 
પિતા પોતાના દશરથ તેને ના નિજપદ દીધું ! 
પાપપૂતળી પુતના ઉપર દયાભાવ લાવ્યા! 
શુક્મુતિસરિખા સાધુ વૈકુટે ના વસાવ્યા! 
સહિતજતુ શ્વાન મુએલેો મહાપદ લીધો, 
નિજસમ ઉદ્દવ તેને ભૂતળમાં મૂકી દીધો ! 
સત પીડયાની ટેવ તમતે પડી છે! 
ક્રાણુ જણે રૂડી વસ્તુ તેમાં શી જડી છે? 

ફ 

(૪. «& 4%, 4. &%. #&. 

શું. 
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ફં. 

શું. 

શું. 



૧૭ 

તમને ઠૅપકાો દેતાં કાળજ્ડું સારું ધ્રૂજે! 
દયો કહે, “ મુને ખહુ દુઃખમાં હરિ ભજવા નવ સૂઝે !” શું. 

ન્ન 

પ૧ 

કષાસિધુ કહાવે રે ! 
(પદ: રાગ: કાકી : 

કુપાસિબુ કહાવે રૈ, કૃપા મુને કયમ ના કરો? 
આવરી શી અડખી રે રક પર શ્ાજ! ધરેો?કૃપાસિધુ. 
અનેક ભક્તના પૂર્યા મનોરથ સનપચ્છિયા તત્કાળ, 
એક મુતે ટાળ્યો તેમાંથી! તે ના ધટે ગોપાળ ! 
ખબિરદને છે ખદ્દા રે દાસને કરતાં પરો !કૃપાસિધુ. 
રોપ દયાનિધિ! કયાંલગી જશે! મારા ? ગણતાં નહિ આવે અત, 
છે સુકુમાર, શ્રામત થશે। ? માટે ભૂલી નનઓ ભગવ'ત ! 
ખ'નેને ગુણુ થાશે રે, એ જ છે ઉપાય ખરે. કૃપાસિધુ. 
મારીરે આશા પૂરણ કરતાં નાણુ નહિ ખેસે નાથ! 
છો ઉદાર આતે અ'તરનજમી! હં છું દીન અનાથ, 
સમુદ્ર નહીં ખૂટે રે ખબિ'દુ એક ફરતાં વરે. ફૃપાસિધુ. 
પ્રમાણુ મૂછી બળ પ્રેમનું ધારે। ત્યારે સીધે મારાં કાજ, 
હું કહં છું તેની કહેણુ વિચારે।, તમો મન સમઝો મહારાજ ! 
દ્યાનાં દુ:ખ કાપો રે! ટૂંગીલા ! હદયામાં ઠરે | કૃપાસિ'ધુ. 

જ 

પ૨ 

મુને અગઅગ લાગી છે લાલ્ય ! 
“પદ: 

મુને અગઅગ લાગી લાદ્નમ | ૩ઝાળજ કોઈ કાપે ૨! 
મારું ત્રેહદુઃખ સહ્યુ નવ જાય ! કાળજ 'કોઈ કાપે રે! 
સુતે રોમરોમ વિંછી વળગિયા | લાગી નખશિખ તાલાવેલ ! 
્રાણુનાથજી પ્રભાતે પધારશે, મારા હદયમાં મારી સીલ |! કાળજ. 
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પિયુજ ! પહેલાં તું તો કયમ નથી ન્નતો। રે હે મારા પાપી પ્રાણુ? 
સોાહતવર તો સધુપુરી વસશે, પછી તારે જીવન કોણુ ? કાળજ. 
અરે રેવ! મને શીદ સરજી ? શીદ આપ્યો આ અખળાને દેહ? 
શેન કરી મુને મૂરખ? થાત નહીં ન'દષ્ુવરજશું' નેહ. કાળજ. 
કયાં જઈએ સખી! કેને કહિયે ? ને કરિયે કવણુ ઉપાય ? 
પાયે પડુ' કોઈ એવું કરો રે--વ્હાલાજને વિજ્ેગ ન થાય. કાળજ. 
અરે ભદ્ધ ગો।ઉપ કોઈ કેમ નથી વારતા ? મૂઢ સરવકે અજ્નણુ ! 
અરે વિધાતા ! તું વિધન પાડ એવું જે પિયુજ ના કરે રે પ્રયાણુ- કાળજ. 
ચાલો, સખી | મરન્નદા રે મૂકી એ રોજીએ રસિયો જાય, 
તેથી ન માને તો પડા ચક્ર વચ્ચે, એ મારીને ન્નય તો જ્ય ! કાળજ. 
પ્રેમે પીડાતી ને મનઅભિલાખી ન્રજલલના વ્રજભૂપ--- 
--પરિર'ભણુ કરતાં સહુ પ્યારીને હદે રેપ્યું નિજરૂપ. કાળજ. 
હરેર્થધ્વજરજ પણુ રહી ઊડતી ! ધરણી ઢળી આજન ! 

દૃયાપ્રીતમ શ્રીગોવરધનધર ! દીધું સકળ હદે દશન. કાળજ. 
જે 

પ૩ 
તારો અમુલખ અવસર નય રે ! 

છ ૮0 શા 
છ ઇદ્ધ 

તારે અમુલખ અવસર ન્નય રે ! ગોવિ'દ ગા રે ! 
ગોાવિ ગા, ગોપાળ ગા, ગાપીજનવલભ ગા રે! 
ન્નેને ક્ષણેક્ષણે હાનિ થાય, ગિરિવરધારી ગા રે ! 
મૂરખ! તું સમઝે નહીં--આયુષ ઓછું થાય, 
જ્યમ સરોવરની માઠલી સસઝે નહોં--સલિલ સૂકાય રે. ગાવિ'દ ગા રે! 
તે ને તે ભાસે તુંને ભોારબપષોર શરીર, 
વહી ન્નતું ન્નણુ નહોં ન્યમ નદીઓકેરું નીર રે. ગાવિ'દ ગા રે! 
અમુલખ લટમુ' લાભનું ચેત્યા તે પામ્યા પાર, 
ચાર દિવસની ચાંદની ન્નતાં નહિ લાગે વાર રે. ગાવિદ ગા રે! 
માયાની સધલાળથી કાણુ ધરાયું? તું ધરાશ? 
દુગ્ધામાં બન્ને જશે, પાછળથી પસ્તાશ રે.ગોવિ'દગારે! 
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ઠાલાં થોાથાં ફૂટતાં ખૂય્યું દીપકતેલ, 
મનના મનોરથ રહી જશે, એ ચિ તો તૂટી ન્નશે ખેલ રે. ગાવિ'દગા રે! 
માયા મેવા મીઠડો ન્યમ જ્વરમાંહે ઘી જ, 
'હૃરિરસાયન ગુણુ ધણો, એષધ નણીને પી જ રે. ગોવિ'દ ગા રે 
વેભવ તુજને મૂકશે? કે તું મૂકી જશે? 
એ જૂડાકેરા સંગથી તું સાચાં ગોથાં ખાશ રે. ગાવિદગારે! 
પ્રજુ પાખે હે પ્રાણિયા ! કયહું મા પ્રીત કરીશ, 
તારુ હાંકયું અ'તર ધીખશે, ટટળીને તલખી:મરીશ રે, ગોવિ'દ ગા રે] 
અ'તે આવી પળ નહિ મળે ને ફરે કોટિ ઉપાય, 
વિચાર, વિઠ્ઠલ વણુભન્નયે «થા વશ્ચુ” સહ “નય રે. ગોવિ'દ ગા રે ! 
તને લક્ષ વાતની એક કહું સમ ખાઈ માબાપ !-- 
--દૃયા ! નામ શ્રીકૃષ્ગુથઝી શમશે સહુ પરિતાપ રે. ગોાવિ'દ ગા રે ! 

હ 

પ૪ 

દામોદર ! દુઃખયા કાપે રે ! 
. પંદ 

દામોદર ! દુઃખડાં કાપો રે ! પાવલે લાગુ'! ન'દલાલ ! નિશ્નન'દ આપો રે ! 
--એ વર માગુ! 
વ્હાલાજી! હું છું પળપળનતેો અપરાધી, ભરેલો આધિવ્યાધિ રે, 
પાવલે લાગુ ! દામે।દર ! 
“્હાલાજી ! હું તો તમારા બળથી ધણુ! ગાજી, જણે છે, કહું શું ઝાઝું રે? 
પાવલે લાગું ! દામોદર ! 
વ્હાલાજી ! હું જેવોતેવો તો યે છું તમારો, આધાર અવર નહિ મારે રે! 
પાવલે લાગું ! દ્રામોદર! 
બ્હાલાજી! મારું જેર નથી નને તરછોડો, શું રુડી કરો મ'કાડે રે ? 
પાવલે લાગુ ! દામોદર ! 
-બ્હાલાજ |! શ્રીસુખ પોતાનો કહે છો માટે લાડુ, બીજીં' બળ કયાંથી કાહુ રે? 
પાવલે લાગ ! દામોદર ! 
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બ્હાલાજ ! જનનું માન જગતમાં વધારો, ગમે તો ધરમાં મારો રે! 
પાવલે લાગુ ! દામોદર ! 
નૃપનાં ગજઘોડાં મસ્તીખોરાં ને માન મોડું, માયે" ના માતે ખોડું રે! 
પાવલે લાગું ! દામોદર ! 
હૃયાના પ્રીતમ | પાણિ ગ્રજ્નાો છે તો નિભાવો મારો દાસપણાને દાવો રે ! 
પાવલે લાગુ ! દામોદર ! 

ઇહ 

પપ 
જ અધરો દિવસ એક આવરી : 

: પદ : 
અધરો દિવસ એક આવશે | અલખેલા શ્રીજી ! 
ત્યાં શુધ લેન્તે મારી અલખેલા શ્રીજી! 
તે વેળા સગાંવ્હાલાં સદ રહેશે અળગાં! 
“યારે જમના કિર ઝપટાવશે, અલખેલા શ્રીજી! ત્યાં. 
અવસરે આવી કર સહાશે નહોં કૃષ્ણુજ ! તો 
દુશ્મનના દાવો ફાવશે અલખેલા શ્રીજી! ત્યાં. 
દોષ દેખી ન્ને લીનાનાથ! ઓસરશેો 
તે સમે કેોણુ છોડાવશે અલખેલા શ્રીજી? ત્યાં. 
મુપુત્રકેરા અવગુણુ દાંકચે શોભા પિતાની, 
પ્રકાશ્યે પોતાને લન્નવશે અલખેલા શ્રીજી! ત્યાં 
જેવાતેવો પણુ દયો કહાવ્યો તમારો પ્રભુ! 
તમવિના કોણુ નિભાવશે અલબેલા શ્રીજી? ત્યાં. 

ન 

પદ 

એક વિનવી 
“પદ: ૧૨ગઃ સારંગ: 

મારે અતસમય ગમલખેલા ! મુજને મૂકશો મા! 
મારા મદનમોહનજ ! છેલા | અવસર ચૂકશે મા |! મારે. 
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હુરિ! હું જેવોાતેવો તમારે! સ્રુજને મૂકશે મા! 
શ્રીગરુસૉપ્યો સખ'ધ વિચારો, અવસર ચૂકશો મા! મારે. 
મારા દોષકાોશ સજભારી સુજનતે મૂકશો મા! 
શરણાગતવત્સલ ગિરિધારી ! અવસર ચૂકશે। મા | 
હરિ ! મારે ધમ નથી કેઈ સાધન, સુજને મૂકશે મા ! 
નથી સત્સગ, સ્મરણુ, આરાધન, અવસર ચૂકશે। મા ! 
શ્રીપતિ ! સર્વાત્મા ! સર્વોત્તમ | મુજને મૂકરો! મા ! 
મારા પ્રાણુજવન ! પુરુષોત્તમ ! અવસર ચૂકશે। મા ! 
સમથ કરુણાસિંધુ શ્રોજ ! દયાને મૂકશો મા! 
મારે ઓથ નથી કોઈ બીજ | અવસર ચૂકશે મા ! 

પ૭ 

મનજીમુસાફરને 
(પદ: રાગ: કારી : 

મનજ! સુસાફર રે! ચાલે નિજ દેશ ભણી! 
મૂલક ધણા ન્નેયા રે! મુસાફરી થઈ છે ઘણી! 
સ્વપુર જવાતો પથ આવ્યા છે, રખ ભૂલતા ભાઈ! 
ફૂરીતે મારગ મળવો છે નહોં, એવી તો છે અવળાર્પ, 
સમઝીને ચાલો સૃધા રે! ના જાશે! ડાબા કે જમણી. 
વચ્ચે ફાંસીઆ વાટ મારવાને ખેઠા છે ખેચાર, 
માટે, વળાવા રાખો ખેત્રણેક ત્યારે તેનો નહોં ભાર, 
મળ્યો છે એક ભેદુ રૈ! બતાવી ગતિ સહુ તેતણી, 
માલ વહારે તો વહેરે। શેઠના નામતે।, થાય ના કયહું અટકાવ, 
આપણો કરતાં જોખમ આવે ને ફાવે દાણીને દાવ, 
એટલા સારુ રે! ના થાવું વહોરતના ધણી. 
જોજે, જગતથજઝી નવું છે, કરક્ને સભાળીતે કામ, 
દાસદયાને એમ ગમે છે--ાવાં જઈએ પોતાને ધામ, 
સૂઝે છે હાવાં એવું ર! ક ટો થઈ છે આપણી! 

મારે. 

મારે. 

મારે. 

મારે. 

મત?! 

મનજ! 

મનજી ! 

મનજી! 



૧૫૭૫૭ 

૫૮ 
મારો માયા ન મડે કેડો ! 

૦ ખદ . 

હરે! હું શું કરું ૨? મારો માયા ન મૂકે કેડો! 
ક્રાટિ કલ્પ લગી એણે ભમાવ્યો, ભમું હજુ, નહિ છેડો, 
મુજથી ન છૂટે, ન આપ છોડાવો, મારો કિયે કાળ નિવેડો ? હુરિ 
સેવાસમરણુ ક્યમ કરું? મારો ક્ષણુ એ ન છાંડે હેડા, 
શું ગજુ મારું જે હું જિતી અવિદ્યા કરું ચરણકમળમાં તેડો ? હરિ ! 
આપવિના એના સૌ ચેલા, તે કોને કહું ? “ દુઃખ ફેડો.' 
દાસી તમારી જય પ્રેરો ત્યાં, પાછી ફરે ન્યારે તેડે. હુરિ ! 
કરગરી કહું છું જુષ્ણુકૃપારનિધે ! ચરણુ પડયો ન ખસેડો, 
માયાકાળઅશસિથી બળે . કુષ્ણુ! ફૂપાજળ રેડો! હુરિ ! 

પલ 

જેવોાતેવો। દાસ 
* પદ * 

હુરિ ! જેવોાતેવો હું દાસ તમારો ! કરુણાસિ'ધુ ! ગ્રહો કર્ મારે! 
સાંકડાના સાથી, શામળિયા ! છે બગડયાના ખેલી, 
શરણુ પડયો ખળ અમિત કુકર્મી, તદપિ ન મૂકે ઠેલી. હરિ ! 
નિજજન જૂડાની જાતી લન્જ્ન રાખો છો શ્રીરણુછોડ ! 
શન્ય ભાગ્યતે સફળ કરે છે પૂયે" બિરદ, બળ, કોડ. હરિ! 
અવળાનું સવળું કરો સુ'દરવર ! ન્્યારે જન જય હારી, 
અયોગ્ય યોગ્ય, પતિત કરા પાવન, પ્રભુ ! દુ:ખદુષ્કૃતહારી ! હુરિ ! 
વિતતીવિના ફ્ક્ષક, નિજજનના દોષતણા ગણુ સાનો, 
સ્મરણુ કરતાં સંકટ ટાળા, ગણા ન મોટોનાનેો. હરિ ! 
વિકળ પરાધીન પીદા પ્રશ્નળળા, અ'તરનું દુઃખ જણે, 
આત'બ'ધુ, સહિષ્ણુ અભયકર ! અવગુણુ ઊર નવ આણે. હરિ ! 

| સર્વેશ્વર, સર્વાત્મા, સ્વત'ત્ર, દૃયાપ્રીતમગિરિધારી |! 
શરણાગતવત્સલ શ્રીજી ! વહાલા ! મારે મોટી છે ઓથ તમારી,હુરિ ! 

ન 
૧ર 
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૬૦ 

સાચુ સગપણ 
“પદ: રાગ: કાકી : 

સાચુ' તે સગપણુ રે સમજ મન! ફ્યામતણું! 
બાની સૈ જૂડું રે, કશું નથી કામતણું! 
માત, તાત, સુત, ભ્રાત ને ભગિની, સગાં, સહોદર સો, 
મુળકુડુંબસખાગોત્ર ને જ્તાતિ એમાં તારું તે છે નહીં કોઈ, 
સગું એ તો સરવે રે કામ તે દામતણું. સાચુ. 
જનનીજનક એમ કર્યા કેટલાં તે]? જેટલી ધરી દેહ, 
લ્હેણાદેણીનો સબધ છૂટયો ત્યારે મૂકી ગયાં સે તેહ, 
દાઈએ ના બવાવ્યું રે ઠેકાણું વિશરામતણું. સાસુ. 
જેની, આ હુરિવણુ હેત ધરીને કાણુ આપે મનુષઅવતાર્ ? 
પશુપક્ષી ફેડીને આપ્યા તને ભ્રજનતણોે અધિકાર, 
ભજે તેને આપે રે પદ નિજ્ધામતણું. સાસુ. 
અણુ આસક્તિ કયડું મા રાખીશ, માયા મનથી છેડ, 
નિશ્ચિન્ત થઈ સૈ શેક તજને પ્રીત પ્રભુજશું જ્નેડ, 

યા | દિનરજતી રૅ સ, કર ફ્ઞામતણું ! સાચુ. 

દ 

શામળિયા વ્હાલા ! 
ન પદ « 

શ્રીવહ્ભ ! શ્રીવિટ્લ ! શ્રીજ સ્વામી ! શામળિયા ! વ્હાલા ! 

સધળુ સમઝો છો અ'તરનમી ન'દલાલા રે ! શ્રોવલભ ! 
ભય તો લાગે છે મુજને ભારી શામળિયા! વ્હાલા! 
અ'તકાળે શી વલે થાશે મારી ન'દલાલા રે? શ્રીવલ્લભ |! 
સેવાસમરણુ ભાવે ના ફજીધું શામળિયા! વ્હાલા! 
રક સાધુને દુ:ખ દીધું ન'દલાલા રે! શ્રોવલભ ! 
હીણો સાધને, સૈ ધરમે શામળિયા! વ્હાલા |! 
પરિપૂરણુ ષ૭ું કુકરમે ન'દલાલા રે! શ્રીવલ્લભ |! 
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જગત જણે છે સત સાચે શામળિયા! બ્હુાલા. 
પણુ પાખ'હડી પૂરો, તમથી કાચો ન'દલાલા રે ! શ્રીવલ્લભ ! 
શ્રીઝરુ સૉંપ્યા તે વિચારી શામળિયા! વ્હાલા ! 
તે સમે લેન્ને શુદ્ધ મારી ન'દલાલા રે! શ્રીવલ્લભ ! 
ખાંથ ગ્રલ્માની લાજ ધરજે, શામળિયા! વ્હાલા ! 
પીડા ના પામું એવું કરજ્ને ન'દલાલા ર ! શ્રીવલ્લભ ! 
મારાં મત, મુખ, લોચનમાં આવી રહેજે શામળિયા ! વ્હાલા ? 
દોષ ન ન્નેશે, દશ'ન દેજેને ન'દલાલા રે ! શ્રીવલ્રભ ! 
શ્રીમુખ ખોલ્યા તે સાચું કરને શામળિયા ! વ્હાલા ! 
તે સમે દુઃખ દૃયાનાં હરજે ન'દલાલા રે ! શ્રીવલભ ! 

૪ 

4૨ 

સાક્ષાત્કારવિના 
“પદ: રાગ: કેદાર: 

ન'દનદન પ્રગટ સ્વામી સમઝયાવિના ષ્રહ્મ નિજ માન્યે સુખ સું ? વિચારે. 
નિરખી નિજરૂપ જેમ હરખે કામિની તેતે સુખ કેવું હોય ? મનમાં ધારે. 
સજળા ધત સસઝયે આનદ શે સણ્રિતે ? અન્ન તિપજે નહિ વિના ૬ૃછ્દ, 
એમ ગ'*તર્યામી ઓળખ્યે શું સર્યું ? પ્રકટ અનુભવવિના સુખ શું દૃણ્િ ? 
નાગ સ્કૂટ નિ'દીએ, રાફડો પૂજીએ, પ્રસન્ન થઈ કલ, કહો, કેોણુ આપે ? 
રાયરુઠી રાણી જગમાંલ્ય પૂન્નય પણુ કાંતવણુ કામદુ:ખ કાણ કાપે ? 
ધતવિના માખણે મોદક ચોળાય નહોં, પૂરવા દીપ નવ કામ લાગે, 
પુત્ર પ્રકટયા વિનતા વ'શબૃદ્ધિ કયહાં? ઉદરગભે' ન વ'ષ્યત્વ ભાગે. 
યાન ભોજન કર્યે ભૂખ ભાગે નહી*, કાઇ ચાંપ્યે તુતન લાલ્ય લાગે. 
સૂય'ત્રતવાળાં દિન દેખી જમતાં નથી, અભ્રેંદુ ચકોરાચિત્ત સુખ ન જગે. 
ગોાલારાણા નામ ભાટતું રાયજી, નાપિક પારેખ, ધ'તુર કનક કહાવે, 
આકડો સુય', જેમ બકરાને અજ કહે, બ્રહ્મપણું જવ તેવું શોભાવે. 
ય્હાથી ઊપજ્યો પણુ જહ થાયે ન જવ, મુક્તાફ્લજલ કદાપિ ન થાય, 
વસ પાછુ' કપાસ ન કોટિ પ્રયત્ને, ઊલટી વહી નદી મૂહીમાં ન ન્નય. 
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સનકાદિક ખ્રહામાં ભળી પાછા નીકળ્યા, ત્રજવાસી નીકળ્યાં પ્રેમ પીવા, 
ઉદ્ધવશીકદેવાશવ ભજનાન'દ ભોગિયા, બ્રહ્માન'દ ત્યાગ્યો ઊતરેલેો ગ્રણવા. 
અસુરતે મુક્તિ તેમ તાન વિરાગીમુનિ આપી લેતા નથી સેવક સાચા, 
સ્વરપાત'દ સુખ મોક્ષમાં ના યો દયો માગે ખુદ્ધિના જે કાચા. 

૬૩ 

દિલકપટીને 
. પદ: 

હરિ તુને પ્રસન્ન તે કયમ થાયે ? તારા મનનું કપટ નવ ન્નયે, 
તારા દિલને ૭ળ નવ જ્નય, પ્રભુ તને પ્રસન્ન તે કેમ થાય ? 
હુરિકીત'ન, હુરિનામરટણુમાં અતિશે આળસ તારે, 
ડાચાકૂટલવપરનિ'દામાં આખો દિવિસ નવ હારે. હુરિ. 
પ્રજુવું પૂજ્ન કરતીવેળા કાયા તારી ડ૩'પ, 
ગ જફેસોકટાં કૂટ્તાં આઠે પહોર નવ જપે. હરિ. 
પ્રણુનું ચદન નવ ધસાય, તુજ શ્રમથી શરીર બગડે, 
ફૂટી કૂદકે મરીમસાલો ભાવે ભાંગ તું રગડે. હરિ. 
એકાદશીઓચ્ઠવનું ન્નગરણુ આતિઅધરું તુને લાગે, 
ભવાઈ કે ગુણિકાનૃત્ય, નારીસ ગ નામિની આખી જાગે. હરિ. 
ખે પૈસાની ગરુ સેવા બતાવે ત્યાં ' ગણુગણતું | ખોલે, 
ઘરતી સ્ત્રી સ્હેજ માગે ધરેણું ત્યારે હરખમગન થઈ ડોલે ! હ્ુરિ. 
ખોટાં મોતી કાચકીડિયાં ભગવતભૂપણુ ઘાલે, 
સોનુંર્પુંમણિમુક્તાવિણુ સ્ત્રીસુતે ના ચાલે. હુરિ. 
હરિના ભક્તને લૂખું'સૂષુ, વેઠ વળગી હોય જણે ! 
સગાંસબ'ધી ધેર પ્રાહુણા આવે ત્યારે મિષ્ટાન્ન પ્રીસે પ્રાણે. હુરિ. 
જગ દેખે ત્યાં જપને ખેસે, બાજી ન્હાય ના ખાવા, 
ગળાં કાપે કયહું થાયે ગળગળા, એ વૈષ્ણુવતા 'વા'વા | હુરિ. 
આ કરવું, આ ના ફરવું--એમ સહુને શિક્ષા દે છે, 
તેમાંનું તું કાંઈ નથી કરતે, અતુચિત કરમ કરે છે. હુરિ. 
અતરતેાો છળ અન્ય ન લહે, પણુ જણે અ'તરનનમી, 
એ તો સાચાના સ'ગી છે--દાસદયાના સ્વામી. હરિ. 
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૬૪ 
વિરલ વેષ્ણુવ 

: પ૬: 
તે ભગવદીનાં દશન દુર્લભ ! જેનું ભાગ્ય હોય તેને તે ભેટે રૈ ! 
અવલેકનમાત્રે અધ નાસે, તાપ ત્રિવિધિના મેટે રે. 
પ્રેમભાકેતમાં પચેલા પૂરા, નિ'દા કરે નહીં કેની રે, 
અ'તરમાં અવિનાશી વસેલા, નિમ'ળ મતિ સદા જેની રે. 
સવ'“સ્વ જેનું શ્યામસુંદર તેતું નિશદિન ધ્યાન ન મૂકે રે, 
શ્વાસઉચ્છાસે શ્રીકૃષ્ણને સમરે, નિમેશેક નામ ન ચૂકે રે. 
ક્ષમાદ્યાસમદણિ જેમાં સત્ય પ્રથાએ ચાલે રે, 
સતોષી સાસ્વિક ને વિવેકી, ભજનાન'દમાં મહાલે ર. 
જેનું સવ" સમપ'ણ હરિને, સેવા કરે સ્તેહે સાચી રે, 
ટઢ વિશ્વાસ ધરે નિજ્ધણીનેો, બુદ્ધિ ન રાખે કાચી રે. 
અન્યપ્રસાદી અન્યાશ્રય વર્જે, ધણું ઝુરુવૈષ્ણુવ પર હેત રે, 
ત્રાણીમાત્ર તણું હિત પ્રચ્છે, પરગજુ સ્તેહસમેત રૅ. તે. 
ઇંદ્ર્યાજત અભિમાનરહિત, શુચિ, મોહમાયાથી રહે અળગા રે, 
સાની ત્યામી સુખદુઃખ સમ લહે, સત્સંગને રહે વળગ્યા રે. 
તે હુરિજનના દાસના દાસતો દાસ પ્રભુ ! મને કરજે રે, 

“7 :# &%&/# #/ :7 

હં 

રયો ભણે તેના ચરણની રજ મારા શિર પર સદા દરન્ને રે ! તે. 

ઝ્ 

૬પ 

ન ગાને 
ન ખંદ: 

નથી નિશ્ચે કોઈને નાથ ! ક્ષણુ પછી શું કરશે ? 
અતિઅમિત અતકય' ગાથ! શુ' કરશે? હરશે ? 
જેહ સમય રાજ્યાભિષેક ર્લુપતિ તેહ વેળાએ વન રે, 
ગ્%્રહાસનો મૃત્યુકળ તે વેળા રાન્યાસન. ક્ષણુ. 



૧૮૨ 

રૃવઝીવસદેવનો કં'સ રથ છાંકે, સ્નેહભર્યા' ભાવ્યાં રે, 
ગઈ વાત પલટાઈ પલકમાં, કારાઝૃહ પધરાવ્યાં ! હ્ષણુ- 
જતો હતો ઈંદ્રાણીમહોલે નહુષ સ્કંધ શ્ુનિ ચડિયો રે, 
તત્ક્ષણ શાપ થયો બાહ્મણુનો, સપ* થઇ ભૂમિ પડિયો. ક્ષણુ. 
પરીક્ષિતરાન્ન જળ માટે સહજે સ્ુનિઆશ્રમ પેઠો રે, 
કુમતિ યદચ્છા શાપ વિપ્ર, ઝ્રહ તજી ગ'ગાતટ ખેઠો. હ્રણુ. 
સનકાદિક હુરિદરશન ન્નતાં ભવિષ્ય જયવિજય નડિયા રે, 
શાંતથી શાપ થયો હહુરિપાષ5દ અસુર થઈ ક્ષિતિ પડિયા. હ્ષણુ. 
જનકભૂપ સુનિવસિટ બન્ને સાતીશિરોમણિ કહાવે રે, 
સહજ વાતમાં શાપ પરસ્પર, હાર્દ હદયે ન આવે. હ્વણુ. 
ક્લેશ આઅઆચિતવ્યો દેવસભામાં દૃક્ષસદારિવ સણિયો રે, 
ભાળજણુવા હુરિ ! તમે વિભુ એક, ખબીન્ને નથી કોઈબળિયો. હ્ઞણુ. 
આતિદુર્ચઃખખયા હોય પળમાં, આતિસુખિયા હોય દુર્ડખયા રે, 
નિજ્ગાતિ અકળ ફળ્યામાં ના'વે, ધચ્ઠયું કરે પ્રભુ ! મુંખિયા. હ્ષણુ. 
દયાપ્ઠીતમજ ! અટપટી લીલા ! કશુ' બને નહીં કહેતાં રે ! 
રાખો તેમ રહી પાડે તે સહી, ડહાપણુ મોન જ ગ્રહેતાં. હ્ણુ. 

” 

દદ 
ન્ડ એવા મુને વ્હાલા લાગો ત્રજભૂપ ! 

પદ 

એવા મુને વ્હાલા લાગો ત્રજભૂપ ! જેથી મારું મન થયું છે તદ્રૂપ ! 
જેવે। વ્હાલે! લાગે છે મૃગતે રાગ,જેવો વ્હાલે મણિધર સોહિયે નિજ નાગ, 
નવો વ્હાલો મધુપને પુખ્પપરાગ--એવા મુને વ્હાલા લાગો ત્રજભૂપ ! 
નેવું વ્હાલું” લાગે છે મીનને નીર, જેવું વ્હાલું લાગે માંન્નરીતે "ખીર, 
જેનું વ્હાલું લાગે છે બિ'બફળ ૪ીર--એવા મુતે વ્હાલા લાગો ત્રજભૂપ ! 

જેનું જ્ઠાલું ચાતકતે સ્વાતિજલબુ દ, જેવે। ગ્હાલો લાગે ચકોરને ચ”, 
જેવા વ્હાલા ગોા।પપીજનને ગે।વિ'દ--એવા મુને વ્હાલા લાગા તવ્રજભૂપ ! 
જેવું બ્હાલ જ્નર્ પરસ્પર હેય, જેવું વ્હાલું ભોજન ક્ષુધિતને હોય, 
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જેવું વ્હાલુ મહાતરસ્યાને તાય--એવા વ્હાલા લાગો મુતે ત્રજભૂપ |! 
જેવો! વ્હાલો આત્મા પોતાનો જક્ત, જેવા વ્હાલા તમને છે નિજભક્ત, 
દયાપ્રોતમ ! દો એવી આસક્ત !--એવા મુતે વ્ાલા લાગો ત્રજભૂપ ! 

ન 
૬૭ 

ગોપીજનવૃ દ 
: દુવેયાછ'દ : 

શ્રી લલિતા ચ'્રભાગા ચપળા ચ'દ્રકલા આન'દા 
ચિત્રા ચ'પકલતા ચ'દ્રિકા ચ'દ્રલતા સુખક'દા 
ચતુરા ચ'દ્રાનના ચિત્રલેખા ચ'દ્રાવલી ન'દા 
વિમલા વ્રજમૅગલા વિશાખા ત્રજવિલાસિની બ્ર'દા 
શુષ્ગા કુષ્ણાવેપિણી મુષ્ણાવતી કલક'ડી વામા 
કલ્યાણી કાવેરી કલહ'સી કુ'જરી કમલા શ્યામા 
કુરગાહ્લી ક્રમલાક્ષી કામલતા ક'દર્ષા ૨ગા 
કેતકી માલતી માધવી સુગ્ધા મ'જકી માનિની ગ'ગા 
મણિકુડલા માદિતી જ્ૃદુવેણી મનઆતુરી હીરા 
મધુરેણા મ'ગલા સેના મતન્મથમોદા બરા 
મનતોહરા મલિકા સોહિતી ભતોહરા છબિધામા 
સમણુરા મધુઅયતી વજૃત્નપ્રભા ર્ત્નરૂપા શમા 
રૂપવિલાસિની શૃતિકળા શતિરૂપા ગુણાભિરામા 
ર્સલીના જેસપ્રકાશિકા ર્સઅયની ગુલાખી નામા 
૨રસતર'ગિણી ર્સાત્મિકા ર્સભદ્રા હર્ષા શીલા 
ર્સાલિકા સુરસેના સૈરરભા શુભા સરોવરી લીલા 
સુવાસિની સુ'દરી સુચરિતા શુભાનના સતી રૂપા 
સુમરદિ્રા શશિકલા સુન'દા સુગધરા સુઅનુપા. 
સેમનજઈ ઈશ્વરી ઈઇંદુલેખા ઝુણુચૂડાકારિણી 
હુ'સા હુરિવદની છબિ સિધુ ત્રજવિલાસિની હુરિણી 
પ્રમદા પધા ગ્રેમમજરી પ્રિયા પ્રગલ્ભા ગ્રેમા 
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કિશોરી કતકપ્રભાવતી વનદેવી . દુર્વા ક્ષેમા 
તનમત્સ્યા તિલકરણી બ્રાહ્યી વિરનન ખહુલાશ્રની ખાલા 
નીલા નાગવેલિકા નાગરી લક્ષણી શિવા રસાલા 
ચ'ચલાક્ષી નૃત્યકલા સુ'ગધરેષા ચપલા નયની 
સુમધ્યમા વલ્ષભલા 1પ્રયતમા પદ્માવતી સુખઅયની 
--એ અખ્ટૉત્તરશત શ્રોગોપીજન નિમ'ળ નામ-- 
સવ*પાપસ'તાપહરણુ, મનવાંછિત પૂરણુકામ-- 
--ગાતાંસૂણુતાં શ્રીગોપીજનવલ્લષભ દશન આપે, 
દાસદયાના પ્રાણુજીવન નિજદાસી કરીને થાપે. 

ઝૈ 

જ 

મહામ ગલરૃપને 
: ૫૬: રાગ? કલ્યાણ : 

મહામ ગલરપ શ્વીગઝરુદેવ ! શ્રીમહાપ્રભુ ! 
“કે પદપદ્મકો પ્રથમ શિર નાઈ એ. મહામગલરૂપ. 
નામ લેત ઊદે હોત પરમ આન'દકદ, 
સકલ પાપતાપ ટરત, છખ પ્યાઈએ. ભસહામ ગલરૂપ. 
બ્રહ્માશિવવિષ્ણપરસ્હ્મ સો શ્રીઝુરુરાય, 
સકલ તીરથ આદે અ'ધ્રિર્જ નાઈએ. સહામ'ગલરૂપ. 
હયા કહે, આચારજ અધિક કે દૂજે નાહીં, 
ઝુરુસેવાચિ'તામનિ પ્ાપ્સિત ફલ પાઈ એ. મહામ ગલરૂપ. 

ષ્ટ ૭ 

ક્ 

બન જા હુરિદાસા ! હરિદાસા ! 
“ પદ: રાહુ: લાવણી : 

હુરિદાસા ! હુરિદાસા | બન જન |! હુરિદાસા ! હુરિદાસા ! 
સુધાસિધુકે સમીપ બસકે મૂઢ | રહત કયો પ્યાસા ? 
દીન હોત કયો દુઃખ પાવત હય બસત પરસકે પાસા ? ખન નન. 
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કામધેનુ, સુરડુમ, ચિ'તામનિ, ઈશ્વર અખિલનિવાસી, 
" વિનજુ છેડ ઓરઝુ પ્યાવે સો તો ૬થા પ્રયાસા ! બન ન”. 

મનસાદેહ દુલ'ભ ષિનુભ ગુર, જ્યું જળ ખીચ ખતાસા, 
અચલ સત્ય એક સેવા હુરિકી ! સબમૂ૭ તુરત તમાસા ! ખન નન. 
સરનાગતવત્સલ શ્રીવિઠ્ઠલ ! ક્યું મત રહત ઊદાસા ? 
દયારામ સદ્ગુરુ બતાયા હય મનસુબા ખાસા! બત નન. 

ન 
ન 

સખબસીરદારા 
પદ: રાહ: લાવણી : 

સખ સીરદારા, શ્રીકૃષ્ણ હમારા પ્યારા, ગો।પપાલ હમારા પ્યારા ! શ્રીકૃષ્ણુ. 
અગનિત અડકે ડરનેવારા, પાલનપોખન ફિર નિસ્તારા, 
સબમે* ઓર સખતતે' ન્યારા, કોશ ન પાવત ન્િનિકે પારા. શ્રીકૃષ્ણુ. 
મોરમુગટપીતાંબરધારા મભદનમનોહર મોરલીબારા ! 
નખશિખ નટવરર્પ અપારા ! ત્રિલોકસુંદર ભવસિનગારા ! શ્રીકૃષ્ણુ. 
પ્રપન્નપારિવ્નિત, દુ:ખહારા, અધમઉદ્દારન, દીનઉદ્ધારા, 
અનન્ય ભકતકે તારનબારા, સબ સુખદાયક અતિઊદારા. શ્રીકૃષ્ણુ. 
લલિતત્રિભગી ન'*દકુમારા, રાધાજી હય જિનજી દારા, 
નિત બ્વિદાબન કરત બિહારા ! જાન દયારામઊરણારા ! શ્રીકૃષ્ણુ. 

ન 
ન્ટ 

તેરી ચલી ચશમતલવાર ! 
પદ: રાગ: લેરવી : 

તેરી ચલી ચસ્મતલવાર | ધાયલ મોણે કર ડારી! 
પરી ને'નકટારી હિય પાર | ધાયલ મોહે કર ડારી | 
લાગે તબ ન્નને' નહીં અણોા | રસિક નેનકે બાન! 
અખ તો હિય ખીચ ગડિ ગયે', વામુ ખે'ચત નિકસે પ્રાન ! ધાયલ. 
રૂપનગરકે ખીચમે* અહો | ચલી ચસ્મતલવાર ! 
મૂરખ હય સો બચ ગયે | વહાં ચતુર ખાયો માર ! ધાયલ. 
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સહજ ગતિ સધી ચલે, તિરછે પર જન્ય લેન, 
ભયે બુદ્ધબલકે પદાતિ અહો ન'દકુવર ! તિહાારે નૈન. ધાયલ. 
લોહબાન સો। કૂઠ નહીં, વે તો સૃધો ચહાય નિસાન, 
ને'નખાન તિરછોૉં ચલે' વે તો લાગત લેવે પ્રાન | ધાયલ. 
રસિક નેનકે બાનકી અહો ! અજખબ અનોખી રીત | 
દુશ્મતકુ પરસે નહોં વે તો મારે અપનો મીંત ! ધાયલ. 
રસિક નૈનકે ખાનજ્ુ લાગત લખે' ન કોય, 
જો મારે સો ન્નનહીં કે જને લાગે સોય. ધાયલ. 
છેલઠબીલે સાંવરે! નટવર! ન'દકિશેોર ! 
મૃદુ મુસકાનિ ચિત્ત ચોર લિયો મેરો, ડાર્યો કલેન્નકોર ! ધાયલ. 
અગઅગ પ્રત સાધુરી નખશિખ છાબ અતોલ ! 
દૃયાકે પ્રીતમ ! તિહારી બાનક ઉપર બીક ગઈ બિનમોલ ! ધાયલ. 

પ 

પ 

રસિયા ! રોષ તન્ને રે ! 
“પદ: રાગ: લલિત: 

૨સિયા ! રોષ તબ્ને રે! 
મેરો જનેબનતરસ ઝલકાય ! રસિયા | રોષ તનને રે! 
પિયાજ ! મેરી સુખકી બહાર્ ખહે ન્ય, છેલાજ ! મેરી. જસિયા ! 
તુમ મધુકર, હમ કેતજી, પ્યારે ! સદા બન્યો સ'જનેગ, 
કટકદોષ બિચારિયે તા વે કેસે બને રસભોગ? રસિયા ! 
હમ કપૂર, તુમ મીરચ સોહનરાય ! તુમબિન હમ ઊડ ન્નય, 
હમબિન તો તુમ સદાસુખી પ્યારે! કહીએ સોં કહત લજ્નય. ૨સિયા | 
લલિતત્રિભ'ગી છેલ૭ખીલે ! નટવર ! ન'દકિશેર ! 
ભઈ સો। ભઈ અબ ખહોાત ન આછો, જૂવતીજન કહા જેર? રસિયા | 
પીછલી બાત પિયા !ચિત્ત ના ધરિયે!! અબલા હઠીલી હોય | 
બિનામોલકી મે દાસી તિહારી, યો કહ દિનો રોય? રસિયા ! 
દખી દીનતારતિ હદેકી પ્રસ ભયે બજરાય, 
દૃયાકે પ્રીતમ હસ દોરી અક ભરી ! અધર કપોલ ખવાય | રસિયા ! 

દુ 
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દુ 

અનમે' ગુજરિયાં લૂટી 
“પદ: તાલ: કેર્વા : 

હાં રે! બનમે' ઝુજરિયાં લૂટી રે, અહિરિયાં લૂ'ટી, અહિરિયાં લૂટી, 
હાં ૨! લુ'ટી-લૂ'ટી ન'દલાલ. ખનમે', 
હાં રે ! ક'ચનકે કલસ દોઉ લૂટે, હાં રે લૂંટી અધરકી લાલ. બનમે'. 
હાં રે ! ચિત્ત ચોર્યો, સુધબુધ લીની, કર ડારી હો ખેહાલ ! બનમે'. 
હાં રે ! નકો! નનય સો। સખ કોઉ રોવે, યા તો ભઈ હય ખુસાલ. ખનમે. 
હાંરે! દૃયાપ્રીતમ રસ પ્રેમકે લુ'ટા રે! કીની નેનનમે' ન્યાલ ! બનમે” 

ઝૈ 

પ 

ખખબસુરત સાવર? 
: પદ: રાહ : ગઝલ-રેખતા : 

એક ખૂબસુરત ગબરુ ગલઝાર સવરા ! 
તારીફ કયા કરું ઊસકી ? હે સબ ભાંતસે ભલા! 
ઈસ નગરકી ડગરમે મેરા ચિત્ત ચૂરા ચલા, 
કદતીથી સબ આલમ યે હય ન'દકો લલા. એક. 

દેખી મૂઝ નિધા કર તબસોં એ દુઃખ ફેલા, 
ચિતવનમે કહૂ ટૉનતા જકીઈ કહૂ કલા. એક. 
અન'ગઆગ લગી વે તન ન્નત હય જલા, 

સ ર 
જીય ન્નયગા જર્ર સેયાં ! સજન ર્નાહે મિલા. એક. 
ખૂઝતી નને મે એસા ૬૬ બિરહ હય બલા 
તો મેં ઉસી પલક જાય પકરતી પલા. એક. 

મિલાઓ કોઈ મહેબૂબ ! દુસરી ન હય સલા, 
દૃયાકે મ્રીતમબિના મરુંગી મે કાટકે ગલા ! ઝક. 

ઉ 
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હ 

મદનમોહન પ્યારે ! 
પદ? રાહ: ગઝલ-રેખતા 

મદનમોહન પ્યારે મહેબૂબ મેરા હય, 
દિદાર હુઆ જબસે* દિયા દ્લિમે' ડેરા હય ! મદનમોહન. 
દશ્કે જખ્મમી મારી ભઈ સય દીવાની, 
કોઈ ખેલી નહિ સાહેલી ! શેખી દિલઝી યે નનની. મદનમોહન. 
ઈશ્ક મય ઊસી પર હય, એ હી મેરા જીવન, 
હુઈ ખલ્ક સારી ખારી ! કહ લગતા હય ન મન! મદનમોહન. 
આવે યાદ મીડી બતિયાં, છતિયાં ફટ નનતી હય ! 
ક'ફૂ કહેમે' નહિ આતા, નેનાં ભરભર આતી હય! મદનમોહન. 
મતલબંકે ગરજી આલમ સખ ન્નન કહુલાતે હય ! 

દૃયાપ્રીતમ દ કહેલાતે હય ! મદનમે।હન. 

ન 

પ્રીતમકી ચાદ 
:પદ: રાહ ગઝલ-રેખતા : 

લગી હે ય!દ_ ગપ્ીતમષી, તલકકે જયા નવેગા | 
મુઝે સો કહો, સૈયાં! મેરી, મેરા જાતી કબ આવેગા? લગી. 
લગા મેરે કલેજેમે' ઈસ્કિકા જખ્મ તે જુલ્મ હ્ય! 
દ૬' મેરા મહેરમ માલુમ, આલમ સારા ખેમાલુમ હય ! લગી. 
ઊનોને મુઝે હેમક ખૂજઝી, કીધાં કીને ભરમાયા હુય, 
કહેગી કબ ઝખાં મેરી ? “હૃયાકા પ્રીતમ ધર આયા હય !' લગી. 

ઝી 
૧૦ 

નવલ સનેહી 
:પદઃ રાગઃ સેોહણી : 

નવલ સનેહી ઘનસામલડે જાદુગારો ધૂતારો કષ કર્ ગયો રે! નવલ. 
રદૈખ દિવાની, છેલ ગુમાની, વનમાલી મૂરત ઊર ધારી ગયો રે! નવલ. 
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જીવનપ્રાન સુન્નન હય હમારો! પ્રભુ વનભુવન રસ ભર ગયો રૈ! નવલ. 
કામનગારી ૭હંબિ સતવારી હસી હેત દેખાઈ ચિત્ત હર ગયો રે ! નવલ. 
દાસદયાકે પ્રાતસતેહી બ્રિજનારી સારારી બસ કર ગયે! રે | નવલ. 

નઇ 

૧૨ 

મેરા પ્રભુ કૃષ્ણુચદ્ર બકા : 
“પદ: તેોર્ા: 

મેરા પ્રભુ કૃષ્ણુચ'્ર બકા ! જગતમે' હય જિનકા ડ'કા ! 
ખ્રહારિવરેોષ શીશ તોરા, ઊસી પર નહિ કોઈક જ્નેરા ! 
શીશ પર મોરમુકુટ રાજે, મધુરધૂનિ સુખ મુરલી બાજે ! 
દેખી મુખ કામ કોટિ લાજે, ગોઓપિકા મડલમપ્ય ગાજે ! 
નામસાં પાપતાપ ન્નવે, 'યાનસોં મનખાંછિત પાવે, 
યહી ફાંકડા મેરા મારક ! દયો ઊસી પર અખડ આશુકજી! 

રટ વું હિ! તું હિ ! મેરા. 
ણે ઉં 

૬૨ 

આશીસ 
“પદ: રાહ: ગઝલ-રેખતા : 

ચિર જીયો ! સુખી રહો ! તુમ સકલ હરિજન ! 
આન'દમગલ | અખ'ડઅખ'ડ હુરિમે' રહો મત ! ચિર. 
ભક્તિપ્રેમઆસક્તિવ્યસન શ્રીબજેરા, 
ગુરુભગવદીભાવ સદા! દુ:ખ કદા ન લેશ ! ચિર. 
કરમ કાલ માયા ભય જનમ સરન ન્નએઓ ! 
શુભ મતિ રહે સતત ! મન ઝુપથ કબખૂ ન ધાઓ ! ચિર. 
સદ્ચુણુ, સતસંગ, સદા રહો પૂરનકામ ! 
એહિ આશીસ દેત દાસદયારામ. ચિર. 

ન 

: સ'પૂણ” : 



વાચકની નોધ 



થોડાક રાસસંગ્રહે 
રાસતરંગિણી (ખેોટાદકર) .-.. ૦-૧૦ 
રાસચન્દ્રિકા (ખબરદાર) ૩૦૦ પાનાં ૩-૦ 
ત્રિવેણી (સુષ્પા વકીલ) "નક જ-૦ 
રપ્સકેોસુરી કે લ ૧-૦ 

રાસ પશ્મ ક કકે ૧-૦ 

અહ 

સ્ત્રીના શણુગાર 
સમી-લે"િકાએ નત અનુભવથી લખેલું 
પુષ્કળ આકૃતિઓ સાથેનું પારસી ફ્રેશ્નનું 
શીવવા વેતરવાનું ઉપયોગી યુસ્તક રૂ* ૧-૮ 

હં 

રસેોઇનું રસાયણુ 
સુરતનાં નાગર ખ્હેન શ્રી. વન્દિતાગૌરી 
દુસાઇએ સ્વાનુભવથી ભ્ાતન્નાતનાં 
ભાજનો બનાવતાં શીખવતું સરળ 
ભ્રાાષામાં લખેલુ' અનેખુ' પુસ્તક 

જટ 
કનુ હૈસાઈ ચિત્રિત 

મીરાંબાઇ 

એમના જીવન- અને કવનનાં દસ રગ 

ચિત્રે!ઃ સુન્દર અને મનમોહક રૂપર'ગમાં 

નુ 

જગતૂધેરણા 
સ'સાર અને સ'ન્યાસને। સુન્દર સમન્વય 
૨% કરવું શ્રી. મિ કવિનું નવું નાટક 

ત્રિપાઠી : કી સુંબઇ-૨ 



પ્રેમભક્તિ મ'ધમાલા - 

કવિ શ્રી ન્હાનાલાલનાં સાહિત્યસર્જને 
ભેટ આપવા કે પુસ્તકાલયમાં વસાવવા લાયક 

મજબુત ગમને મનોહર બાંધણીમાં પહેલી જ વાર 
જ એકડા ખ'ધાવેલા મ'ધોના સેટ 

કેટલાક કાવ્યો - ન્હાના ન્હાના રાસ ઈન્દુડુમાર 
ભ્રાગ._૧-૨-૩ સાથે ભાગ ૧-૨-૩ સાથે અ'ક૧-૨-૩ સાથે 

ફૂ? ૪-૦ રામ ૪-૧૨ ફૂ* ૫-૦ 

હ ૪ ઝ 

બે સમકલેકી અનુવાદો : મૂળ સ'સ્કૃત સાથે 
શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા : ઉપનિષદ્ પંચક 
(ઈશ, કેત, કઠ, પ્રશ્ન અને મૂડક) રૂ1? ૪-૦ 

જ 
કાવ્ય પંચક મહાકવિ કાલિદાસના ખે સમક્લેકી 

પાનેતર * સોહામણું * હરિદશષન અનુવાદો શકુન્તલાનું સંભારણુ' 
લૈભુવિહાર * મહેરામણુનાં મોતી અને મેઘદૂત ( મૂળ સાથે ) 

ર*૩૦ રૂ।* ૩-૦ 

વ કં 
ક “ ભબ્રાદશાહનામું ૩-૪ 

“: શાહાનશાહુ અકબરશાહુ અને 
જહાંગીર-નૂરજહાન રૂ।* ૬-૦ 

% 

જયાજયન્ત : ગાપિફા અને કું ૨છક્ષેત્ર:મહાકાવ્ય 
વિશ્વગીતા * રૂ1. ૫-૦ સ'પૃણુ' બારે કાંડ રૂ।? ૧૦-૦ 

" હ 

ત્રિપાઠી : બુક્સેલર્સ : મસુંખાઇ-૨ 




