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અખડં વરને વર
અખડં વરને વર
અખડં વરને વર
અખડં વરને વર
  

અખડં વરને વર
 સાહ�લી, �ુ ંતો અખડં વરને વર
. 

ભવસાગરમા ંમહા�ુઃખ પામી, લખ ચોરાસી ફર
 ... સાહ�લી �ુ.ં 

સસંાર સવ� ભયકંર કાળો, તે દ�ખી થરથર
.  

$ુ%ંુબ સહોદર 'વાથ( સવ�, )પચંને પરહર
 ... સાહ�લી �ુ.ં 

જનમ ધર
ને સતંાપ વેઠ-ા, ઘરનો તે ધધંો કર
, 

સતંજગતમા ંમહા/ખુ પામી, બેઠ
 ઠ�કાણે ઠર
 ... સાહ�લી �ુ.ં 

સ123ુુની 4રૂણ $ૃપાથી, ભવસાગર �ુ ંતર
, 

બાઈ મીરા ંકહ� )8 ુ9ગ:રધર નાગર, સતંોના ચરણે પડ
 ... સાહ�લી �ુ ં

- મીરાંમીરાંમીરાંમીરાબંાઈબાઈબાઈબાઈ 
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અબ તેરો દાવ લગો હ;અબ તેરો દાવ લગો હ;અબ તેરો દાવ લગો હ;અબ તેરો દાવ લગો હ;  

અબ તેરો દાવ લગો હ;,  

ભજ લે /ુદંર<યામ ... અબ તેરો 

ગ9ણકા તારણ, િવષ ઓધારણ,  

સબક� 4રૂણ કામ ... અબ તેરો. 

)8ભુજન મ@ િનશ:દન રાચી,  

પલ પલ ક3ંુ )ણામ ... અબ તેરો. 

ગાય ગાય )8 ુકો મB :રઝાD,  

EFૃય કરત ઘન<યામ ... અબ તેરો. 

મીરા ંકહ� )8 ુ9ગ:રધર નાગર,  

ચરણકમળ િનજધામ ... અબ તેરો. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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અબ મોહ� Gુ ંતરસાવૌઅબ મોહ� Gુ ંતરસાવૌઅબ મોહ� Gુ ંતરસાવૌઅબ મોહ� Gુ ંતરસાવૌ  

Iમુર� કારણ સબ /ખુ છોડ-ા,  

અબ મોહ� Gુ ંતરસાવૌ હૌ. 

િવરહ-Lયથા લાગી ઉર Nતર,  

સો Iમુ આય Pઝુાવૌ હૌ. 

અબ છોડત નહQ બન:હ )8Rુ,  

હસંકર Iરુત Pલુાવૌ હૌ. 

મીરા ંદાસી જનમ-જનમક
,  

Nગ સે Nગ લગાવૌ હૌ. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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અરજ કર� છે મીરા ંરાકંડ
અરજ કર� છે મીરા ંરાકંડ
અરજ કર� છે મીરા ંરાકંડ
અરજ કર� છે મીરા ંરાકંડ
  

અરજ કર� છે મીરા ંરાકંડ
 ર�, ઊભી ઊભી. 

Tિુનવર 'વામી મારા મ:ંદર� પધારો વહાલા, 

સેવા કર
શ :દન-રાતડ
 ર� ... ઊભી ઊભી. 

Uલના હાર વહાલા, Uલના ગજરા ક3ંુ, 

Uલના તોરા Uલ પાખંડ
 ર� ... ઊભી ઊભી. 

બાઈ મીરા ંકહ� )8 ુ9ગરધરના 2ણુ વહાલા, 

તમને જોઈ ઠર� માર
 Vખડ
 ર� ... ઊભી ઊભી. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 

    

    

    

    

    

    

    



 
https://okanha.wordpress.com Page 6 

આજ માર� ઘેર આવના મહારાજઆજ માર� ઘેર આવના મહારાજઆજ માર� ઘેર આવના મહારાજઆજ માર� ઘેર આવના મહારાજ  

આજ માર
 િમજમાની છે રાજ,  

માર� ઘેર આવના મહારાજ. 

Wચા સે બાજોઠ ઢળાYુ,ં  

અપને હાથ સે Zાસ ભરાYુ,ં 

ઠંડા જળ ઝાર
 ભર
 લાYુ,ં  

3ુ9ચ 3ુ9ચ પાવના મહારાજ. ... આજ માર� ઘેર. 

Pહુ મેવા પકવાન મીઠાઈ,  

શાક છ[ીસે \ુગતે બનાઈ, 

ઊભી ઊભી ચામર ઢો]ં રાજ,  

લાગો /હુામણા મહારાજ. ... આજ માર� ઘેર. 

ડોડા એલચી લિવ_ગ સોપાર
,  

કાથા `નૂા પાન 9બચ ડાર
, 

અપને હાથસે બીડ
 બનાD,  

Tખુસે ચાવના મહારાજ. ... આજ માર� ઘેર. 

મોર T$ુુટ પીતાબંર સોહ�,  

/રુન:ર Tિુનજન ક; મન મોહ�, 

મીરા ંક� )8 ુ9ગરધરલાલ,  

:દલ બીચ ભરના મહારાજ. ... આજ માર� ઘેર. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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આવો તો રામરસ પીRએઆવો તો રામરસ પીRએઆવો તો રામરસ પીRએઆવો તો રામરસ પીRએ  

આવો તો રામરસ પીRએ  

હો ભાbયશાળ
, આવો તો રામરસ પીRએ. 

તR �ુઃસગં સFસગંમા ંબેસી,  

હ:ર2ણુ ગાઈ લહાવો લીRએ ... હો ભાbયશાળ
. 

મમતાને મોહજcંળ જગ ક�ર
,  

9ચ[ થક
 �ૂર કર
 દ
Rએ ... હો ભાbયશાળ
. 

દ�વોને �ુલdભ દ�હ મeયો આ,  

તેને સફળ આજ ક
Rએ ... હો ભાbયશાળ
. 

રામનામ ર
ઝીએ, આનદં લીRએ,  

�ુfિનયાથંી ન gહ
Rએ ... હો ભાbયશાળ
. 

મીરા ંકહ� )8 ુ9ગ:રધરના 2ણુ,  

હ�તે હ:રરંગ ભQRએ ... હો ભાbયશાળ
. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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એ ર
 મB તો )ેમ:દવાનીએ ર
 મB તો )ેમ:દવાનીએ ર
 મB તો )ેમ:દવાનીએ ર
 મB તો )ેમ:દવાની  

એ ર
 મB તો )ેમ:દવાની 

મેરો દદd  ના cણે કોઈ ... એ ર
 મB તો )ેમ:દવાની. 

hળૂ
 ઉપર સેજ હમાર
,  

:કસ 9બધ સોના હોય, 

ગગન મડંલ પર સેજ િપયા ક
 

:કસ 9બધ િમલના હોય ... એ ર
 મB તો )ેમ:દવાની. 

ઘાયલ ક
 ગત ઘાયલ cને,  

ઔર ન cને કોય, 

જૌહર
 ક
 ગતી જૌહર
 cણે,  

ક
 jજન જૌહર હોય ... એ ર
 મB તો )ેમ:દવાની. 

દરદ ક
 માર
 વન વન ભટ$ૂઁ 

વૈm િમnયા નહQ કોય 

મીરા ંક
 )8 ુપીડ િમટ�ગી 

જબ વૈm સાવં:રયો હોય ... એ ર
 મB તો )ેમ:દવાની. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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ઓધા નહQ ર�ઓધા નહQ ર�ઓધા નહQ ર�ઓધા નહQ ર�    આYુંઆYુંઆYુંઆYુ ં 

કામ છે, કામ છે, કામ છે, ર� 

ઓધા નહQ ર� આYુ ંમાર� કામ છે. 

શામ9ળયા ભીને વાન છે ર�, 

ઓધા નહQ ર� આYુ ંમાર� કામ છે. 

આણી તીર� ગગંા ને પેલી તીર� જમના,  

વચમા ંગો$ુ9ળoુ ંગામ છે ર� ... ઓધા નહQ ર� આYુ.ં 

સોEુ ંp4ુ ંમાર� કામ ન આવે,  

Iલુસી િતલક પર qયાન છે ર� ... ઓધા નહQ ર� આYુ.ં 

આગલી પરસાળે મારો સસરાR પોઢ�,  

પાછલી પરસાળે /ુદંર<યામ છે ર� ... ઓધા નહQ ર� આYુ.ં 

મીરાબંાઈ ક� )8 ુ9ગ:રધર નાગર,  

ચરણકમળમા ંમારો િવrામ છે ર� ... ઓધા નહQ ર� આYુ.ં 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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કબ�ુ ંિમલૈ િપયા મેરાકબ�ુ ંિમલૈ િપયા મેરાકબ�ુ ંિમલૈ િપયા મેરાકબ�ુ ંિમલૈ િપયા મેરા  

ગોિવ_દ, કબ�ુ ંિમલૈ િપયા મેરા. 

ચરણ-કવલં કો હસં-હસં દ�s ૂ ં 

રાs ૂ ંનૈણા ંનેરા, 

િનરખણ$ૂં મો:હ ચાવ ઘણેરો  

કબ દ�sુ ંTખુ તેરા ... કબ�ુ ંિમલૈ. 

Lયા$ુલ )ાણ ધરત નહQ ધીરજ,  

િમલ I ૂ ંમીત સવેરા, 

મીરા ંક� )8 ુ9ગ:રધર નાગર,  

તાપ તપન બ�ુ તેરા ... કબ�ુ ંિમલૈ. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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કરના ફક
ર
 તબ tા :દલગીર
કરના ફક
ર
 તબ tા :દલગીર
કરના ફક
ર
 તબ tા :દલગીર
કરના ફક
ર
 તબ tા :દલગીર
?  

કરના ફક
ર
 તબ tા :દલગીર
?  

સદા મગનમ@ રહ�ના R ... કરના ફક
ર
. 

કોઈ :દન ગાડ
 ને કોઈ :દન બગંલા,  

કોઈ :દન જગંલ બસના R ... કરના. 

કોઈ :દન હાથી ને કોઈ :દન ઘોડા,  

કોઈ :દન પાવં પે ચલના R ... કરના ફક
ર
. 

કોઈ :દન ખાcં ને કોઈ :દન લાuુ,  

કોઈ :દન ફાકમફાકા R ... કરના ફક
ર
. 

કોઈ :દન ઢો9લયા, કોઈ :દન તલાઈ,  

કોઈ :દન ભvય પે લેટના R ... કરના ફક
ર
. 

મીરા ંકહ� )8 ુ9ગ:રધરના 2ણુ,  

જો આન પડ� સો સહના R ... કરના ફક
ર
. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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કમdનો સગંાથી કોઈ નથીકમdનો સગંાથી કોઈ નથીકમdનો સગંાથી કોઈ નથીકમdનો સગંાથી કોઈ નથી  

હ� R ર� કમdનો સગંાથી, રાણા મા3ંુ કોઈ નથી. 

હ� R ર� કમdનો સગંાથી, હ:ર િવણ કોઈ નથી. 

હો એક ર� ગાયના ંદો-દો વાછ3ંુ, 

લwયા ંએના ં\ુદા ં\ુદા ંલેખ, 

એક ર� બxયો િશવRનો પો:ઠયો, 

બીજો ઘાચંીડાને ઘેર ... હ� R ર� કમdનો સગંાથી. 

હો એક ર� માતાના ંદો-દો દ
કરા, 

લwયા ંએના ં\ુદા ં\ુદા ંલેખ, 

એકને માથે ર� છ[ર 9બરાy, 

બીજો ભારા વેચી ખાય ... હ� R ર� કમdનો સગંાથી. 

હો એક ર� માટ
ના ંદો-દો મો:રયા, 

લwયા ંએના ં\ુદા ં\ુદા ંલેખ, 

એક ર� મો:રયો િશવRની ગળતી, 

બીજો મસાણે Tકૂાય ... હ� R ર� કમdનો સગંાથી. 

હો એક ર� પFથરના ંદો-દો %ુકડા, 

લwયા ંએના ં\ુદા ં\ુદા ંલેખ, 

એક ર� બxયો િશવRની Tિૂતz, 

બીજો ગગંાRને ઘાટ ... હ� R ર� કમdનો સગંાથી 

હો એક ર� વેલાના દો દો I ુબંડા,ં 

લwયા ંએના ં\ુદા \ુદા લેખ, 

એક ર� I ુબંuુ ંસા{નુા હાથમા,ં  

બી\ુ ંરાવ9ળયાને ઘેર ... હ� R ર� કમdનો સગંાથી. 
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હો એક ર� વાસંની દો દો વાસંળ
, 

લwયા ંએના ં\ુદા \ુદા લેખ, 

એક ર� વાસંળ
 કાન$ંુવરની,  

બીR વાગે વાદ
ડાને ર� ઘેર ... હ� R ર� કમdનો સગંાથી. 

હો એક ર� માતને દો દો બેટડા, 

લwયા ંએના \ુદા \ુદા લેખ, 

એક ર� બેટો ચોરાશી {ણૂી તપે,  

બીજો લખચોરાશી મા|ં .... 

હ� R રોહ
દાસ ચરણે મીરાબંાઈ બોલીયા, 

દ�જો અમને સતં ચરણે વાસ ... હ� R ર� કમdનો સગંાથી. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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કાEડુો માbંયો દ�ને જશોદા મૈયાકાEડુો માbંયો દ�ને જશોદા મૈયાકાEડુો માbંયો દ�ને જશોદા મૈયાકાEડુો માbંયો દ�ને જશોદા મૈયા  

કાEડુો માbંયો દ�ને જશોદા મૈયા 

કાEડુો માbંયો દ�ને. 

આજની રાત અમે રંગ ભર
 રમhુ ં

પરભાતે પાછા ંમાગંી nયોને જશોદા મૈયા ...કાEડુો માbંયો 

રિત ભર�ય અમે ઓ} ંનવ કર
એ 

~ાજવડ� તોળ
 તોળ
 nયોને જશોદા મૈયા ... કાEડુો માbંયો 

હાથી ઘોડા ને આ માલ ખcના 

મેnoુ ંસRને તમે nયોને જશોદા મૈયા ... કાEડુો માbંયો 

બાઈ મીરા ંક� )8 ુ9ગ:રધર નાગર 

ચરણ કમળ મને દોને જશોદા મૈયા ... કાEડુો માbંયો 

 - મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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કાEડુો hુ ંcણે માર
 પીડકાEડુો hુ ંcણે માર
 પીડકાEડુો hુ ંcણે માર
 પીડકાEડુો hુ ંcણે માર
 પીડ  

કાEડુો hુ ંcણે માર
 પીડ? 

બાઈ અમે બાળ $ંુવારા ર�...કાEડુો hુ ંcણે. 

 

જળ ર� જTનુાના અમે ભરવાને bયા’તા વા’લા, 

કાEડુ� ઉડાડયા આછા ંનીર, ઉડયા ફરરરર ર�... કાEડુો hુ ંcણે. 

 

Y ૃદંા ર� વનમા ંLહાલે રાસ ર�યો ને, 

સોળસે ગોપીના તા�યા ચીર, ફાટ�ા ંચરરરર ર�... કાEડુો hુ ંcણે. 

 

જTનુાને કાઠં� Lહાલો ગોધણ ચાર� ર�, 

વાસંળ
 વગાડ
, ભાbયા ઢોર, ભાbયા ંહરરરર ર�... કાEડુો hુ ંcણે. 

 

�ુ ંવૈરાગી કાના તમારા ર� નામની ર�, 

કાEડુ� માયા� છે અમને તીર, વાbયા ંઅરરરર ર�... કાEડુો hુ ંcણે. 

 

બાઈ મીરા ંક� )8 ુ9ગ:રધર નાગર, 

કાEડુ� બાળ
ને ક
ધા ખાખ, રાખ ઉડ
 ખરરરર ર�... કાEડુો hુ ંcણે. 

 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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$ૃ�ણ કરો યજમાન$ૃ�ણ કરો યજમાન$ૃ�ણ કરો યજમાન$ૃ�ણ કરો યજમાન  

$ૃ�ણ કરો યજમાન. 

અબ Iમુ, $ૃ�ણ કરો યજમાન. 

cક
 ક
રત વેદ બખાતન,  

સાખી દ�ત 4રુાતન. ... અબ Iમુ. 

મોર, T$ુુટ, પીતાબંર સોહત,  

$ંુડળ ઝળકત કાન. ... અબ Iમુ. 

મીરા ંક� )8 ુ9ગ:રધર નાગર,  

દો દશdન કો દાન. ... અબ Iમુ. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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ક� દાક� દાક� દાક� દા’ડ� મળશે Tુનેં કાડ� મળશે Tુનેં કાડ� મળશે Tુનેં કાડ� મળશે Tુનેં કા’નનનન  

જોશીડા જોશ \ુવોને,  

ક� દા’ડ� મળશે Tુનેં કા’ન ર�? 

�ુઃખડાની માર
 વા’લા �ૂબળ
 થઈ },ં  

પચીપચી થઈ } ંપીળ
 પાન ર� ... ક� દા’ડ� મળશે. 

�ુઃખડા ંમારા ંuુગંર yવડા,ં  

/ખુડા ંછે મે3ંુ સમાન ર�. ... ક� દા’ડ� મળશે. 

)ીત કર
ને વા’લે પાગંળા ંક
ધા,ં  

બાણે વQqયા છે મારા )ાણ ર�. ... ક� દા’ડ� મળશે. 

બાઈ મીરા ંકહ� )8 ુ9ગ:રધરના 2ણુ,  

ચરણકમળ 9ચ[ qયાD ર�. ... ક� દા’ડ� મળશે. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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કોઈ ક} કહ; મન લાગાકોઈ ક} કહ; મન લાગાકોઈ ક} કહ; મન લાગાકોઈ ક} કહ; મન લાગા  

કોઈ ક} કહ; મન લાગા. 

ઐસી )ીિત લાગી મન મોહન,  

જસ સોને મ@ /હુાગા; 

જનમ જનમ કા સોવે યે મનવા,  

સ123ુુ શgદ /િુન cગા. ... કોઈ ક} ંકહ;. 

માત, તાત, /તુ, $ુ%ંુબ-કબીલા,  

Iટૂ ગયા �સે ધાગા; 

મીરા ંક� )8 ુ9ગરધર નાગર,  

ભાbય હમારા cગા. ... કોઈ ક} ંકહ;. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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ગોિવ_દના 2ણુ ગાhુંગોિવ_દના 2ણુ ગાhુંગોિવ_દના 2ણુ ગાhુંગોિવ_દના 2ણુ ગાhુ ં 

ગોિવ_દના 2ણુ ગાhુ,ં 

રાણાR, અમે ગોિવ_દના 2ણુ ગાhુ.ં 

ચરણાTતૃનો િનયમ હમાર�,  

િનFય ઊઠ
 મ:ંદર chુ ં... રાણાR અમે. 

રાણોR pઠશે તો રાજ તcવશે,  

)8Rુ pઠ� ર� મર
 chુ ં... રાણાR અમે. 

િવષના �યાલા રાણાRએ મોકnયા,  

ચરણાTતૃ કર
 લેhુ ં... રાણાR અમે. 

બાઈ મીરા ંકહ� )8 ુ9ગ:રધર નાગર,  

ચરણકમળ પર વાર
 chુ ં... રાણાR અમે. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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ગોિવ_દો )ાણ અમારોગોિવ_દો )ાણ અમારોગોિવ_દો )ાણ અમારોગોિવ_દો )ાણ અમારો  

ગોિવ_દો )ાણ અમારો ર�, મને જગ લાbયો ખારો ર�; 

મને મારો રામR ભાવે ર�, બીજો માર
 નજર� ન આવે ર�. 

મીરાબંાઈના મહ�લમા ંર�, હ:રસતંનો વાસ; 

કપટ
થી હ:ર �ૂર વસે, મારા સતંન ક�ર
 પાસ…ગોિવ_દો… 

રાણોR કાગળ મોકલે ર�, દો રાણી મીરાનેં હાથ; 

સા{નુી સગંત છોડ
 દો, તમે વસોને અમાર� સાથ… ગોિવ_દો… 

મીરાબંાઈ કાગળ મોકલે ર�, દ�જો રાણાRને હાથ; 

રાજપાટ તમે છોડ
 રાણાR, વસો સા{નેુ સાથ… ગોિવ_દો…. 

િવષનો �યાલો રાણે મોકnયો ર�, દ�જો મીરાનેં હાથ; 

અTતૃ cણી મીરા ંપી ગયા,ં yને સહાય rીિવ�નો નાથ… ગોિવ_દો… 

સાઢંવાળા સાઢં શણગારy ર�, cYુ ંસો સો ર� કોશ; 

રાણાRના દ�શમા ંમાર�, જળ ર� પીવાનો દોષ… ગોિવ_દો… 

ડાબો મેnયો મેવાડ ર�, મીરા ંગઈ પિ�મમાયં; 

સરવ છોડ
ને મીરા ંનીસયા�, yEુ ંમાયામા ંમનuુ ંન કાયં…ગોિવ_દો…. 

સા/ ુઅમાર
 /�ુમુણા ર�, સસરો )ેમ-સતંોષ; 

yઠ જગRવન જગતમા,ં મારો નાવ9લયો િનદ�ષ…. ગોિવ_દો…. 

` ૂદંડ
 ઓ�ું Fયાર� રંગ `વેૂ ર�, રંગબેરંગી હોય; 

ઓ�ું �ુ ંકાળો કામળો, �ુજો ડાઘ ન લાગે કોય…. ગોિવ_દો… 

મીરા ંહ:રની લાડણી ર�, રહ�તી સતં-હ\ૂર; 

સા{ ુસગંાતે 'નેહ ઘણો, પેલા કપટ
થી :દલ �ૂર… ગોિવ_દો…            - મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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ઘડ
 એક નહQ cય ર�ઘડ
 એક નહQ cય ર�ઘડ
 એક નહQ cય ર�ઘડ
 એક નહQ cય ર�  

ઘડ
 એક નહQ cય ર�, Iમુ દરસન 9બન મોય, 

Iમુ હો મેર� )ાણR, કા/ ૂ ંRવણ હોય. 

ધાન ન ભાવૈ, નQદ ન આવૈ, 9બરહ સતાવૈ મોય, 

ઘાયલ સી �મૂત :ફ3ંુ ર�, મેરો દરદ ન cણે કોય. 

:દવસ તો ખાય ગવાઈયો ર�, ર;ણ ગવાઈ સોય, 

)ાણ ગવાયા ઝરતા ંર�, નૈન ગવાયા રોય. 

જો મB ઐસી cણતી ર�, )ીિત :કયા ં�ુઃખ હોય, 

નગર ઢંઢ�રા ફ�રતી ર�, )ીિત કરો મત કોય. 

પથં િનહા3ંુ, ડગર Pહુા3ંુ, ઊભી મારગ જોય, 

મીરા ંક� )8 ુકબ ર� િમલોગે, Iમુ િમ9લયા ં/ખુ હોય. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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ઘેલા ંઅમે ભલે થયા ંર�ઘેલા ંઅમે ભલે થયા ંર�ઘેલા ંઅમે ભલે થયા ંર�ઘેલા ંઅમે ભલે થયા ંર�  

ઘેલા ંઅમે ભલે થયા ંર�, બાઈ માર� ઘેલામા ં2ણુ લાqયો. 

આટલા :દવસ હ:ર c�યા િવનાEુ,ં મન માયામા ંબાqંoુ,ં 

ભવસાગરમા ં8લૂા ંપડ-ા ંFયાર�, મારગ મ9ળયા સા{ ુ... ઘેલા. 

ઘેલા ંતો અમે હ:રના ંઘેલા,ં િન2ુdણ ક
ધા ંનાથે,  

4વૂdજxમની )ીત હતી, Fયાર� હ:રએ ઝાnયા ંહાથે ... ઘેલા.ં 

ઘેલાનંી વાતો ઘેલા ંજ cણે, ને �ુિનયા hુ ંcણે વળ
 ? 

y રસ તો દ�વતાને �ુલdભ, તે રસ ઘેલા ંમાણે જર
 ... ઘેલા.ં 

ઘેલા ંમટ
 અમે ડા|ા ન થઈએ, ને સતંના શરણા ંલીધા,ં 

બાઈ મીરા ંકહ� )8 ુ9ગ:રધર નાગર, કારજ સઘળા ંસીqયા ં... ઘેલા.ં 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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ચલો મન ગગંાચલો મન ગગંાચલો મન ગગંાચલો મન ગગંા----જTનુા તીરજTનુા તીરજTનુા તીરજTનુા તીર  

ચલો મન ગગંા-જTનુા તીર. 

ગગંા જમના િનરમલ પાણી  

શીતલ હોત શર
ર, 

બસંી બcવત ગાવત કાxહો,  

સગં 9લયે બલવીર ... ચલો મન. 

મોર T2ુટુ પીતાબંર સોહ�  

$ંુડલ ઝળકત હ
ર, 

મીરા ંક� )8 ુ9ગ:રધર નાગર  

ચરણકમલ પર શીર ... ચલો મન. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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9ચ[ડા ંચોરાણા ંતેને hુ ંર� ક3ંુ9ચ[ડા ંચોરાણા ંતેને hુ ંર� ક3ંુ9ચ[ડા ંચોરાણા ંતેને hુ ંર� ક3ંુ9ચ[ડા ંચોરાણા ંતેને hુ ંર� ક3ંુ?  

hુ ંક3ંુ રાજ તારા ં? hુ ંક3ંુ પાટ તારા ં? 

9ચ[ડા ંચોરાણા ંતેને hુ ંર� ક3ંુ? રાણા hુ ંર� ક3ંુ ? 

8લૂી 8લૂી �ુ ંતો ઘર ક�રા ંકામ ... રાણા, 9ચતડા ંચોરાણા ં

અ�ડા ંન ભાવે, નેણે િન�ા ન આવે, 

9ગ:રધરલાલ િવના ઘડ
 ન આરામ ... રાણા, 9ચતડા ંચોરાણા ં

9ચ[ોડગઢમા ંરાણી, ચોર�ચૌટ� વાતો થાય, 

માનો મીરા,ં આ તો RLoુ ંન cય ... રાણા, 9ચતડા ંચોરાણા ં

ઊભી બcર� રાણા, ગજ ચાnયો cય છે, 

�ાન ભસે તેને લ�c નવ થાય ... રાણા, 9ચતડા ંચોરાણા ં

િન_દા કર� રાણા, તારા નગરના લોક એ, 

ભજન 8�ૂુ ંતો મારો ફ�રો થાય ફોક ... રાણા, 9ચતડા ંચોરાણા ં

મનમા ંભજો મીરા,ં નારાયણ નામને, 

)ગટ ભજો તો મારા ંછોડ
 જજો ગામ ... રાણા, 9ચતડા ંચોરાણા ં

નગર
ના લોકો રાણા, મીરાનેં મનાવે સૌ, 

માનો માનો, ને કંઈ છોડો, એવી ચાલ ... રાણા, 9ચતડા ંચોરાણા ં

બાઈ મીરા ંકહ� )8 ુ9ગ:રધરના 2ણુ વા’લા, 

હ:રને ભRને �ુ ંતો થઈ હવે xયાલ ... રાણા, 9ચતડા ંચોરાણા ં

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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જલદ
 ખબર લેનાજલદ
 ખબર લેનાજલદ
 ખબર લેનાજલદ
 ખબર લેના  

જલદ
 ખબર લેના મેહરમ મેર
. 

જલ િવના મીન મર� એક �ણ મ@, 

એવે અTતૃ પાઓ તોય ઝેર
 ઝેર
 ... જલદ
 ખબર લેના. 

બહોત :દનv કા 9બછોહ ઘડા હ;, 

અબ તો રાખો નેડ
 નેડ
 ... જલદ
 ખબર લેના. 

ચકોર કો qયાન લગો ચદંવા/ુ,ં 

નટવા કો qયાન લગો ડોર
 ડોર
 ... જલદ
 ખબર લેના. 

સતં કો qયાન લbયો રામ �યાર�, 

Tરૂખ કો qયાન મેર
 મેર
 ... જલદ
 ખબર લેના. 

મીરા ંક� )8 ુ9ગ:રધર નાગર, 

Iમુ પર /રૂત મેર
 ઠ�ર
 ઠ�ર
 ... જલદ
 ખબર લેના. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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cગો બસંીવાલેcગો બસંીવાલેcગો બસંીવાલેcગો બસંીવાલે  

cગો બસંીવાલે લલના, cગો મોર� �યાર�. 

રજની બીતી ભોર ભયો હ;  

ઘરઘર sલેુ :ક_વાર�, 

ગોપી દહQ મથત /િુનયત હ;  

કંગના ક� ઝનકાર� ... cગો બસંીવાલે. 

ઊઠો લાલR ભોર ભયો હ;  

/રુ નર ઠાઢ� �ાર�, 

bવાલબાલ સબ કરત કોલાહલ  

જય જય સબદ ઉ�ચાર� ... cગો બસંીવાલે. 

માખન રોટ
 હાથ મ@ લીની  

ગઉવનક� રખવાર�, 

મીરા ંક� )8 ુ9ગ:રધર નાગર  

શરણ આયા $ૂં તાર� ... cગો બસંીવાલે. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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cગો ર� અલબેલા કાcગો ર� અલબેલા કાcગો ર� અલબેલા કાcગો ર� અલબેલા કા’નાનાનાના  

cગો ર� અલબેલા કા’ના મોટા T$ુુટધાર
 ર�, 

સ�ુ �ુિનયા તો /તૂી cગી, )8 ુતમાર
 િન�ા ભાર
 ર� ... cગો ર�. 

ગો$ુળ ગામની ગાયો �ટ
, વણજ કર� વેપાર
 ર�, 

દાતણ કરો તમો આદ� દ�વા, Tખુ {ઓુ મોરા:ર ર� ... cગો ર�. 

ભાતભાતના ંભોજન નીપાયા,ં ભર
 /વુણdથાળ
 ર�, 

લવગં, સોપાર
 ને એલચી, )8 ુપાનની બીડ
 વાળ
 ર� ... cગો ર�. 

)ીત કર
 ખાઓ 43ુુષો[મ, ખવડાવે �જની નાર
 ર�, 

કંસની તમે વશં કાઢ
, માસી 4તૂના માર
 ર� ... cગો ર�. 

પાતાળે જઈ કાળ
નાગ ના�યો, અવળ
 કર
 અસવાર
 ર�, 

મીરા ંક� )8 ુ9ગ:રધર નાગર, �ુ ં} ંદાસી તમાર
 ર� ... cગો ર�. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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\ૂEુ ંતો થoુ ંર� દ�વળ\ૂEુ ંતો થoુ ંર� દ�વળ\ૂEુ ંતો થoુ ંર� દ�વળ\ૂEુ ંતો થoુ ંર� દ�વળ  

\ૂEુ ંતો થoુ ંર� દ�વળ \ૂEુ ંતો થoુ,ં 

મારો હસંલો નાનો ને દ�વળ \ૂEુ ંતો થoુ.ં 

આર� કાયા ર� હસંા, ડોલવાને લાગી ર�, 

પડ
 ગયા ંદાતં, માયંલી ર�sુ ંતો ર�ુ ં... મારો હસંલો 

તાર� ને માર� હસંા )ીFoુ ંબધંાણી ર�, 

ઉડ
 ગયો હસં પQજર પડ
 તો ર�ુ ં... મારો હસંલો 

બાઇ મીરા ંકહ� )8 ુ9ગ:રધરના ં2ણુ, 

)ેમનો �યાલો તમને પાD ને પીD ... મારો હસંલો 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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�ાનકટાર
 માર
 અમને�ાનકટાર
 માર
 અમને�ાનકટાર
 માર
 અમને�ાનકટાર
 માર
 અમને  

�ાનકટાર
 માર
, અમને )ેમકટાર
 માર
. 

માર� Vગણે ર� તપસીઓ તાપે ર�,  

કાને $ંુડળ જટાધાર
 ર� ... રાણાR, અમને. 

મકનોસો હાથી, લાલ Nબાડ
 ર�,  

N$ુશ દઈ દઈ હાર
 ર� ... રાણાR, અમને. 

ખારા સT�ુમા ંઅTતૃEુ ંવહ�9ળoુ ંર�,  

એવી છે ભ��ત અમાર
 ર� ... રાણાR, અમને. 

બાઈ મીરા ંક� )8 ુ9ગરધાર નાગર,  

ચરણકમળ બ9લહાર
 ર� ... રાણાR, અમને. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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ઝેર તો પીધા cણી cણીઝેર તો પીધા cણી cણીઝેર તો પીધા cણી cણીઝેર તો પીધા cણી cણી  

નથી ર� પીધા ંઅણcણી ર�, 

મેવાડના રાણા, ઝેર તો પીધા cણી cણી. 

કોયલ ને કાગ રાણા, એક જ વરણા ંર�; 

કડવી લાગે છે કાગવાણી ર�, 

મેવાડના રાણા, ઝેર તો પીધા ંcણી cણી. 

ઝેરના કટોરા �યાર� રાણાR મોકલે ર�; 

તેના ંબનાLયા ં�ૂધ પાણી ર�, 

મેવાડના રાણા, ઝેર તો પીધા ંcણી cણી. 

ર
સ કર
ને રાણો ~ાસ 2cુર�; 

�ોધ pપે દશાdણી ર�, 

મેવાડના રાણા, ઝેર તો પીધા ંcણી cણી. 

સા{નુો સગં મીરા ંછોડ
 :દયો ર�; 

તમને બનાYુ ંરાજરાણી ર�, 

મેવાડના રાણા, ઝેર તો પીધા ંcણી cણી. 

સા{ડુાનો સગં રાણા ન:હ �ટ� અમથો ર�; 

જનમોજનમની બધંાણી ર�, 

મેવાડના રાણા, ઝેર તો પીધા ંcણી cણી. 

સતંો છે માત રાણા, સતંો િપતા મારા; 

સતંોની સગેં �ુ ંલોભાણી ર�, 

મેવાડના રાણા, ઝેર તો પીધા ંcણી cણી. 
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બાઈ મીરા ંકહ� )8 ુ9ગરધર નાગર; 

તમને ભRને �ુ ંવેચાણી ર�, 

મેવાડના રાણા, ઝેર તો પીધા ંcણી cણી. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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ડાર
 ગયો મનમોહનડાર
 ગયો મનમોહનડાર
 ગયો મનમોહનડાર
 ગયો મનમોહન  

ડાર
 ગયો મનમોહન પાસી. 

Vબા ક
 ડાળ કોયલ ઈક બોલૈ,  

મેરો મરણ અ3ુ જગ ક�ર
 હાસંી ... ડાર
 ગયો મનમોહન. 

9બરહ ક
 માર
 મB બન-બન ડો� ૂ,ં  

)ાણ ત\ૂ,ં કરવત no ૂ ંકાશી ... ડાર
 ગયો મનમોહન. 

મીરા ંક� )8 ુહ:ર અિવનાશી,  

Iમુ મેર� ઠા$ુર, મ@ તેર
 દાસી ... ડાર
 ગયો મનમોહન. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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તને કાઈં કાઈં બોલ /ણુાવાતને કાઈં કાઈં બોલ /ણુાવાતને કાઈં કાઈં બોલ /ણુાવાતને કાઈં કાઈં બોલ /ણુાવા  

તને કાઈં કાઈં બોલ /ણુાવા 

મારા સાવંરા 9ગ:રધાર
, 

4રૂવ જનમની )ીત 4રુાણી 

આવને 9ગરધાર
 ... મારા સાવંરા 

/ુદંર વદન જોYુ ંસાજન,  

તાર
 છબી બ9લહાર
, 

મારા Vગણમા ં<યામ પધારો, 

મગંલ ગાYુ ંનાર
 ... મારા સાવંરા 

મોતી ચોક 4રૂાLયા છે ને 

તન મન દ
ધા વાર
, 

ચરણ કમળની દાસી મીરા ં

જનમ જનમની $ંુવાર
 ... મારા સાવંરા 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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તમે પધારો વનમાળ
 ર�તમે પધારો વનમાળ
 ર�તમે પધારો વનમાળ
 ર�તમે પધારો વનમાળ
 ર�  

હા ંર� મ@ તો ક
ધી છે ઠાકોર થાળ
 ર�,  

હવે તમે પધારો વનમાળ
 ર� ... હા ંર� મ@ તો. 

)8 ુસાકર �ા� ખ\ૂર
, માહં� નથી બા/ુદં
 ક� 4રૂ
, 

માર� સા/ ુનણદ
 છે hળૂ
 ... પધારો વનમાળ
 ર�. 

)8 ુભાતભાતના લાYુ ંમેવા, તમે પધારો વા/દુ�વા, 

માર� 8વુનમા ંરજની રહ�વા ... પધારો વનમાળ
 ર�. 

)8 ુકંગાલ તોર
 દાસી, )8 ુ)ેમના છો તમે �યાસી, 

દાસીની 4રૂજો આશી ... પધારો વનમાળ
 ર�. 

હારં� મ@ તો તR છે લોકની શકંા, )ીતમ કા ઘર હ; બકંા, 

બાઈ મીરાએં દ
ધા ડકંા ... પધારો વનમાળ
 ર�. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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I ુ ંસFસગંનો રસ ચાખI ુ ંસFસગંનો રસ ચાખI ુ ંસFસગંનો રસ ચાખI ુ ંસFસગંનો રસ ચાખ  

સFસગંનો રસ ચાખ, )ાણી.  

Iુ ંસFસગંનો રસ ચાખ. 

)થમ લાગે તીખો ને કડવો,  

પછ
 Vબા ક�ર
 શાખ ... )ાણી, Iુ.ં 

આ ર� કાયાનો ગવd ન ક
y,  

Nતે થવાની છે ખાખ. ... )ાણી, Iુ.ં 

હ�'ત ને ઘોડ
, માલ ખcના,  

કાઈં ન આવે સાથ. ... )ાણી, Iુ.ં 

સFસગંથી બે ઘડ
મા ંT�ુ�ત,  

વેદ 4રૂ� છે સાખ. ... )ાણી, Iુ.ં 

બાઈ મીરા ંકહ� )8 ુ9ગ:રધરનાગર,  

હ:રચરણે 9ચ[ રાખ. ... )ાણી, Iુ.ં 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 

    

    

    

    



 
https://okanha.wordpress.com Page 36 

Iમુ ઘર આ�યો હોIમુ ઘર આ�યો હોIમુ ઘર આ�યો હોIમુ ઘર આ�યો હો  

ભગવન, પિત, Iમુ ઘર આ�યો હો ! 

Lયથા લગી તન મ:ંહન,  

�હાર
 તપત Pઝુા�યો હો ... Iમુ ઘર આ�યો 

રોવત-રોવત ડોલતા,  

સબ ર;ણ 9બઝાવૈ હો, 

8ખૂ ગઈ, િન_દરા ગઈ,  

પાપી Rવ ન cવૈ હો ... Iમુ ઘર આ�યો 

�ુ9ખયા ં$ ૂ/9ુખયા કરો,  

મો:હ દરશન દ
� હો, 

મીરા ંLયા$ુલ 9બરહણી,  

અબ િવલબં ન ક
� હો ... Iમુ ઘર આ�યો 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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Iમુ 9બન ર|ો ન cયIમુ 9બન ર|ો ન cયIમુ 9બન ર|ો ન cયIમુ 9બન ર|ો ન cય  

�યાર� દરસન દ
�યો આય,  

Iમુ 9બન ર|ો ન cય. 

જળ 9બન કમલ, ચદં 9બન રજની,  

ઐસે Iમુ દ�wયા 9બન સજની, 

આ$ુળ Lયા$ુળ :ફર;  ર;ન :દન,  

9બરહ કલેજો ખાય ... Iમુ 9બન. 

:દવસ ન 8ખૂ નQદ નહQ ર;ના,  

Tખુ/ ૂ ંકહત ન આવે બૈના, 

કહા ક� ૂ ંક} કહત ન આવે,  

િમલકર તપત Pઝુાય ... Iમુ 9બન. 

કoુ ંતરસાવો Nતરcમી  

આન િમલો :કરપા કર 'વામી, 

મીરા ંદાસી જનમ જનમક
,  

પડ
 I�ુહાર� પાય ... Iમુ 9બન. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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તેને ઘેતેને ઘેતેને ઘેતેને ઘેર શીદ જઈએ ર શીદ જઈએ ર શીદ જઈએ ર શીદ જઈએ ?  

yને મારા )8Rુની ભ��ત ના ભાવે ર�, તેને ઘેર શીદ જઈએ? 

yને ઘેર સતં )ા�ુણો ના આવે ર�, તેને ઘેર શીદ જઈએ? 

સસરો અમારો અ�bનનો ભડકો, સા/ ુસદાની hળૂ
 ર�, 

એની )Fયે મા3ંુ કાઈં ના ચાલે ર�, એને Vગ9ણયે નાsુ ં4ળૂ
 ર� ... તેને. 

yઠાણી અમાર
 ભમરાEુ ંc]ં, દ�રાણી તો :દલમા ંદાઝી ર�, 

નાની નણદં તો મv મચકોડ�, તે ભાbય અમાર� કમ� પાR ર� ... તેને. 

નાની નણદં તો મv મચકોડ�, બળતામા ંનાખે છે વા:ર ર�, 

મારા ઘર પછવાડ� શીદ પડ
 છે? બાઈ I ુ ંRતી ને �ુ ંહાર
 ર� ... તેને. 

તેને sણેૂ બેસીને મ@ તો ઝી�ુ ંકાFંo ુ,ં તે નથી રાwoુ ંકાઈં કા`ુ ંર�, 

બાઈ મીરા ં9ગ:રધર 2ણુ ગાવે, તારા Vગ9ણયામા ંથેઈ થેઈ ના`ુ ંર� ... તેને 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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તેરો કોઈ નહQ રોકણહારતેરો કોઈ નહQ રોકણહારતેરો કોઈ નહQ રોકણહારતેરો કોઈ નહQ રોકણહાર  

તેરો કોઈ નહQ રોકણહાર મગન �ુઈ મીરા ંચલી 

લાજ શરમ $ુલ ક
 મયાdદા િશર સે �ૂર કર
; 

માન અપમાન દોઉ ધર પટક� િનકસી �ાન ગલી. 

Wચી અટર
યા ંલાલ :ક_વડ
યા, િન2ુdણ સેજ બીછ
 

પચરંગી ઝાલર hભુ સોહ�,  લન  લ કલી. 

બા\ુબધં કuલૂા સોહ�, િસ_�ૂર માગં ભર
, 

/િુમરન થાળ હાથ મ@ લીxહો, શોભા અિધક ખર
. 

સેજ /ષુમણા મીરા ંસોહ�, hભુ હ; આજ ધડ
, 

Iમુ cઓ રાણા ઘર અપને, મેર
 થાર
 નહQ સર
. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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દવદવદવદવ    તો લાગેલ uુગંર મ@તો લાગેલ uુગંર મ@તો લાગેલ uુગંર મ@તો લાગેલ uુગંર મ@  

દવ તો લાગેલ uુગંર મ@,  

કહોને ઓઘાR, હવે ક�મ કર
એ? 

ક�મ તે કર
એ? અમે ક�મ તે કર
એ? 

હાલવા જઈએ તો વહાલા હાલી ન શક
એ,  

બેસી રહ
એ તો અમે બળ
 મર
એ ર�..કહોને. 

આર� વરતીએ નથી ઠ�કા�ુ ંર� વહાલા,  

પર વરતીની પાખેં અમે ફર
એ ર�...કહોને. 

સસંારસાગર મહાજળ ભ:રયા વહાલા,  

બાહં�ડ
 ઝાલો નીકર Pડૂ
 મર
એ ર�..કહોને. 

બાઈ મીરા ંક� )8 ુ9ગરધાર નાગર,  

23ુુR તારો તો અમે તર
એ ર�...કહોને. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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િધ$્ હ; જગમ@ Rવનિધ$્ હ; જગમ@ Rવનિધ$્ હ; જગમ@ Rવનિધ$્ હ; જગમ@ Rવન  

િધ$્ હ; જગમ@ Rવન cકો, ભજન 9બના દ�હ ધર
. 

જબ માતા ક
 $ખૂ જx�યો, આનદં હરષ ઉ�ચાર
, 

જગમ@ આય ભજન ના ક
xહો, જનની કો ભાર� માર
 ... િધ$્ હ;. 

કાગ કોયલ તો સબ રંગ એક�, કોઈ ગોર
 કોઈ કાર
, 

વો બોલે તક તીરજ માર�, વો બોલે જગ �યાર
 ... િધ$્ હ; 

વાગલ તો િશર Wધે ¢લે, વાક
 કોન િવચાર
, 

$લૂ સબ કોઈ કરણી કા ચાખે, માનો બાત હમાર
 ... િધ$્ હ;. 

\ૂની સી નાવ, િમલા ખેવ:ટયા, ભવસાગર બ�ુ ભાર
, 

મીરા ંકહ� )8 ુ9ગ:રધરના 2ણુ, )8 ુમોહ� પાર ઉતાર
 ... િધ$્ હ;. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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qયાન ધણી ક�3ંુ ધરYુંqયાન ધણી ક�3ંુ ધરYુંqયાન ધણી ક�3ંુ ધરYુંqયાન ધણી ક�3ંુ ધરYુ ં 

qયાન ધણી ક�3ંુ ધરYુ,ં બી\ુ ંમાર� hુ ંકરYુ ંર�? 

hુ ંકરYુ ંર� / ુદંર<યામ, બીcને માર� hુ ંકરYુ ંર� ? 

િનFય ઊઠ
ને અમે નાહ
એ ને ધોઈએ ર�,  

qયાન ધણીત�ુ ંધર
એ ર�; 

સસંારસાગર મહાજળ ભ:રયો ર� વા’લા,  

તારા ભ3ંુસે અમે તર
એ ર�...બી\ુ.ં 

સા{જુનને ભોજન જમાડ
એ વા’લા,  

\ૂ£ું વધે તે અમે જમીએ ર�; 

Y ૃદંા તે વનમા ંરાસ ર�યો ર� વા’લા,  

રાસમડંળમા ંતો અમે રમીએ ર�...બી\ુ.ં 

હ
ર ને ચીર મને કામ ન આવે વા’લા,  

ભગવા ંપહ�ર
ને અમે ભમીએ ર�; 

બાઈ મીરા ંક� )8 ુ9ગરધર નાગર,  

ચરણકમળ 9ચ[ ધર
એ ર�...બી\ુ.ં 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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નદંલાલ ન:હ ર� આYુંનદંલાલ ન:હ ર� આYુંનદંલાલ ન:હ ર� આYુંનદંલાલ ન:હ ર� આYુ ં 

નદંલાલ ન:હ ર� આYુ,ં ઘર� કામ છે,  

Iલુસીની માળામા ં<યામ છે; 

Y ૃદંા તે વનને મારગ cતા,ં  

રાધા ગોર
 ને કાન <યામ છે ... નદંલાલ. 

Y ૃદંા તે વનમા ંરાસ ર�યો છે,  

સહ¤ ગોપી ને એક કહાન છે; 

Y ૃદંા તે વનને મારગ cતા,ં  

દાણ આ�યાની ઘણી હામ છે ... નદંલાલ. 

Y ૃદંા તે વનની $ંુજ ગલીમા,ં  

ઘેર ઘેર ગોપીઓના ંઠામ છે; 

આણી તીર� ગગંા પેલી તીર� જTનુા,  

વચમા ંગો$ુ9ળoુ ંગામ છે ... નદંલાલ. 

ગામના ંવલોણા ંમાર� મહ
ના ંવલોણા,ં  

મહ
ડા ં��ૂયાની ઘણી હામ છે; 

બાઈ મીરા ંક� )8 ુ9ગ:રધર નાગર,  

ચરણકમળ /ખુધામ છે ... નદંલાલ. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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ન:હ ર� િવસા3ંુ હ:રન:હ ર� િવસા3ંુ હ:રન:હ ર� િવસા3ંુ હ:રન:હ ર� િવસા3ંુ હ:ર  

ન:હ ર� િવસા3ંુ હ:ર, 

Nતરમાથંી ન:હ ર� િવસા3ંુ હ:ર. 

જલ જTનુાના ંપાણી ર� cતા ં

િશર પર મટક
 ધર
; 

આવતા ંને cતા ંમારગ વ�ચે 

અTલૂખ વ'I ુજડ
 ... અતરંમાથંી 

આવતા ંને cતા ંYxૃદા ર� વનમા ં 

ચરણ તમાર� પડ
; 

પીળા ંિપતાબંર જરકશી cમા, 

ક�સર આડ કર
 ... Nતરમાથંી 

મોરTગુટ ને કાને ર� $ંુડલ, 

Tખુ પર મોરલી ધર
; 

બાઇ મીરા ંકહ� )8 ુ9ગરધરના ં2ણુ, 

િવ¥લ વરને વર
 ... Nતરમાથંી 

 - મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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નાખેલ )ેનાખેલ )ેનાખેલ )ેનાખેલ )ેમની દોર
મની દોર
મની દોર
મની દોર
  

નાખેલ )ેમની દોર
,  

ગળામા ંઅમને નાખેલ )ેમની દોર
. 

આની કોર� ગગંા વા’લા! પેલી કોર� યTનુા !  

વચમા ંકાEડુો નાખે ફ�ર
 ર� ... ગળામા ંઅમને. 

Y ૃદંા ર� વનમા ંવા’લે ધેE ુચરાવી,  

વાસંળ
 વગાડ� ઘેર
 ઘેર
 ... ગળામા ંઅમને. 

જળ ર� જTનુાના ંઅમે પાણીડા ંbયા’ંતા,ં  

ભર
 ગાગર નાખી ઢોળ
 ... ગળામા ંઅમને. 

Y ૃદંા ર� વનમા ંવા’લે રાસ ર�યો ર�,  

કા’ન કાળો ને રાધા ગોર
 ... ગળામા ંઅમને. 

બાઈ મીરા ંકહ� )8 ુ9ગ:રધરના 2ણુ વા’લા,  

ચરણોની દાસી િપયા તોર
 ... ગળામા ંઅમને. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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નાગર નદંા ર�નાગર નદંા ર�નાગર નદંા ર�નાગર નદંા ર�  

નાગર નદંા ર�,  

T2ુટુ પર વાર
 cD, નાગર નદંા. 

વન'પિત મ@ Iલુસી બડ
 હ¦,  

ન:દયનમ@ બડ
 ગગંા; 

સબ દ�વનમ@ િશવR બડ� હ¦,  

તારનમ@ બડા ચદંા. ... નાગર નદંા. 

સબ ભ�તમ@ ભરથર
 બડ� હ¦,  

શરણ રાખો ગોિવ_દા; 

મીરા ંક� )8 ુ9ગ:રધરના 2ણુ,  

ચરણકમળ 9ચ[ ફંદા ... નાગર નદંા. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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નાથ Iમુ cનાથ Iમુ cનાથ Iમુ cનાથ Iમુ cનત હો સબ ઘટક
નત હો સબ ઘટક
નત હો સબ ઘટક
નત હો સબ ઘટક
  

નાથ Iમુ cનત હો સબ ઘટક
,  

મીરા ંભ��ત કર� પરગટ ()ગટ)ક
. 

રામમ:ંદર મ@ મીરાબંાઈ નાચે, તાલ વગાડ� ચપટ
, 

પાવં મ@ �ઘૂરા pમ¢મ બાy, લાજ શરમ સબ પટક
 ... નાથ Iમુ. 

નાહ
ઘોઈને મીરા ંમાળા ફ�ર�, સેવા કર� ર�વુરક
, 

શા9લZામ કો ચદંન ચડાવૈ, ભાલ િતલક બીચ ટપક
 ... નાથ Iમુ. 

િવષ કા �યાલા રાણાRને ભેc સા{ ુસગંત મીરા ંઅટક
, 

કર ચરણાTતૃ પી ગઈ મીરા,ં �સે રામરસ ક
 કટક
 ... નાથ Iમુ. 

ક� /રુતી દોર લગી એક ધારા, �સે ઘડા પર મટક
, 

બાઈ મીરા ંકહ� )8 ુ9ગ:રધરના 2ણુ, /રૂતી લગી �સી નટક
 ... નાથ Iમુ. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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પગેપગેપગેપગે    �ુઘં3ંુ બાધંી�ુઘં3ંુ બાધંી�ુઘં3ંુ બાધંી�ુઘં3ંુ બાધંી  

પગે �ુઘં3ંુ બાધંી મીરા ંનાચી ર� ... ટ�ક 

મB તો મેર� નારાયણ ક
, 

આપ હ
 હો ગઇ દાસી ર� ... પગ 

લોગ કહ� મીરા ંભયી બાવંર
, 

xયાત કહ� $ુલ નાસી ર� ... પગ 

િવષ કા �યાલા રાણાRને ભે�યા, 

પીવત મીરા ંહાસંી ર� ... પગ 

મીરા ંક� )8 ુ9ગ:રધર નાગર, 

સહજ િમલે અિવનાશી ર� ... પગ 

 - મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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પાયોR મBને રામપાયોR મBને રામપાયોR મBને રામપાયોR મBને રામ----રતનરતનરતનરતન  

પાયોR મBને રામ-રતન ધન પાયો. 

વ'I ુઅTલુખ દ
 મેર� સત2pુ, 

:કરપા કર અપનાયો ... પાયોR મBને 

જનમ જનમક
 4 ૂRં પાઇ, 

જગમ@ સભી ખોવાયો ... પાયોR મBને 

ખરચૈ ન sટૂ�, ચોર ન �ટૂ�, 

:દન :દન બઢત સવાયો ... પાયોR મBને 

સતક
 નાવ, ખેવ:ટયા સત2pુ, 

ભવ-સાગર તર આયો ... પાયોR મBને 

મીરા ંક� )8 ુ9ગ:રધર નાગર, 

હરખ હરખ જશ ગાયો ... પાયોR મBને 

 - મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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િપય 9બન /નૂો �હારો દ�શિપય 9બન /નૂો �હારો દ�શિપય 9બન /નૂો �હારો દ�શિપય 9બન /નૂો �હારો દ�શ  

િપય 9બન /નૂો છે R �હારો દ�શ. 

એસો હ; કોઈ િપય સે િમલાવૈ?  

તન મન ક3ંુ સબ પેશ, 

તેર� કારણ બનબન ડો�ુ ં 

કરક� જોગણ વેશ ... િપય 9બન /નૂો 

અવિધ બીતી અજ�ુ ંન આયે,  

પડંર કો ગયા ક�સ, 

મીરા ંક� )8 ુકબ ર� િમલોગે?  

તજ :દયો નગર ન ર�સ ... િપય 9બન /નૂો 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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િપયા કારણ ર� પીળ
 ભઈ ર�િપયા કારણ ર� પીળ
 ભઈ ર�િપયા કારણ ર� પીળ
 ભઈ ર�િપયા કારણ ર� પીળ
 ભઈ ર�  

િપયા કારણ ર� પીળ
 ભઈ ર�, લોક cણે ઘટરોગ, 

છપછપલા ંમ@ કંઈ મોઈ િપoનેુ િમલન 9લયો જોગ ર�. 

નાડ
 વૈm તેડાિવયા ર�, પકડ ઢંઢોળે મોર
 બાહં, 

એ ર� પીડા પરખે નહQ, મોરા દરદ કાળજડાની મા|ં ર�. 

cઓ ર� વૈm ઘેર આપને ર�, મા3ંુ નામ ના લેશ, 

�ુ ંર� ઘાયલ હ:ર નામની ર�, માઈ ક�ડો લઈ ઓષધના દ�શ ર�. 

અધર/ધુા રસગાગર
 ર�, અધરરસ ગોરસ લેશ, 

બાઈ મીરા ંક� )8 ુ9ગરધર નાગર, ફર
ને અમીરસ પીવેશ ર�. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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)8Rુ મન માને જબ તાર)8Rુ મન માને જબ તાર)8Rુ મન માને જબ તાર)8Rુ મન માને જબ તાર  

)8Rુ મન માને જબ તાર. 

ન:દયા ંગ:હર� નાવ 4રુાને,  

અબ ક;સે ઊત3ંુ પાર ? ... )8Rુ મન માને. 

વેદ 4રુાના ંસબ $ુછ દ�ખે,  

Nત ન લાગે પાર ... )8Rુ મન માને. 

મીરા ંક� )8 ુ9ગરધર નાગર,  

નામ િનરંતર સાર ... )8Rુ મન માને. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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)ાણRવન )8 ુમારા)ાણRવન )8 ુમારા)ાણRવન )8 ુમારા)ાણRવન )8 ુમારા  

તમે અબોલા શીદ nયો છો રાજ, )ાણRવન )8 ુમારા? 

અમને �ુઃખડા ંશીદ mો છો રાજ, )ાણRવન )8 ુમારા? 

તમે અમારા, અમે તમારા,  

ટાળ
 hુ ંmો છો રાજ? ... )ાણRવન. 

Wડ� $વેૂ ઊતયાd છે વહાલા,  

છેહ આમ hુ ંmો છો રાજ? ... )ાણRવન. 

મીરા ંકહ� )8 ુ9ગ:રધરના 2ણુ,  

©દયકમલમા ંરહો છો રાજ ... )ાણRવન. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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)ેમ થક
 અમને )8Rુ મeયા)ેમ થક
 અમને )8Rુ મeયા)ેમ થક
 અમને )8Rુ મeયા)ેમ થક
 અમને )8Rુ મeયા  

િનFય િનFય ભRએ તા3ંુ નામ, તા3ંુ નામ, 

)ેમ થક
 અમને )8Rુ મeયા હો R. 

આણી તીર� ગગંા Lહાલા! પેલી તીર� જમના, 

વચમા ંગો$ુ9ળoુ ંpuુ ંગામ ર� ... )ેમ થક
. 

Y ૃદંા તે વનના ચોક� રાસ ર�યો છે, Lહાલા! 

સોળસે ગોપીમા ંઘેલો કાન ર� ... )ેમ થક
. 

અ� ન ભાવે, નયણે િન_�ા ન આવે, વહાલા! 

સે’y પધારો /ુદંર<યામ ર� ... )ેમ થક
. 

બાઈ મીરા ંક� )8!ુ 9ગ:રધરના 2ણુ વહાલા! 

છેnલી ઘડ
ના રામોરામ ર� ... )ેમ થક
. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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)ેમની)ેમની)ેમની)ેમની, )ેમની)ેમની)ેમની)ેમની, )ેમની ર�)ેમની ર�)ેમની ર�)ેમની ર� 

)ેમની, )ેમની, )ેમની ર�; 

Tનેુ લાગી કટાર
 )ેમની ર� ... ટ�ક 

જળ જTનુાના ંભરવા ગયા'તા;ં 

હતી ગાગર માથે હ�મની ર�... મને લાગી કટાર
 

કાચે તે તાતંણે હ:રRએ બાધંી; 

yમ ખ@ચે તેમ તેમની ર�... Tનેુ લાગી કટાર
 

બાઈ મીરા ંકહ� )8 ુ9ગરધર નાગર; 

શામળ
 /રૂત hભુ એમની ર�... Tનેુ લાગી કટાર
 

 - મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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ફા2નુ ક� :દન ચારફા2નુ ક� :દન ચારફા2નુ ક� :દન ચારફા2નુ ક� :દન ચાર  

ફા2નુ ક� :દન ચાર હોલી ખેલ મના ર� 

9બન કરતાલ પખાવજ બા�  

અનહદક
 ઝનકાર ર� 

9બન /રુ રાગ છતી/ ૂ ંગાવૈ  

રોમ રોમ રણકાર ર� ... ફા2નુ ક� :દન 

શીલ સતંોષ ક
 ક�સર ઘોલી  

)ેમ )ીત િપચકાર ર�, 

ઉડત 2લુાલ લાલ ભયો Nબર,  

બરસત રંગ અપાર ર� ...  ફા2નુ ક� :દન 

ઘટક� સબ પટ ખોલ :દયે હª  

લોકલાજ સબ ડાર ર�, 

મીરા ંક� )8 ુ9ગરધર નાગર  

ચરણકમલ બ9લહાર ર� ... ફા2નુ ક� :દન 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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બસંીવાલા આજો મોર� દ�શબસંીવાલા આજો મોર� દ�શબસંીવાલા આજો મોર� દ�શબસંીવાલા આજો મોર� દ�શ  

બસંીવાલા આજો મોર� દ�શ. 

આજો મોર� દ�શ, હો બસંીવાલા આજો મોર� દ�શ; 

તોર
 શામળ
 /રૂત હદ વેશ ... બસંીવાલા આજો. 

આવન આવન ક�હ ગયો, કર ગયો કોલ અનેક; 

ગણતા ંગણતા ંઘસ ગઈ Rભા, હાર
 Vગળ
ઓની ર�ખ ... બસંીવાલે આજો 

એક બન �ૂંઢ
, સકલ બન �ૂંઢ
, �ૂંઢો સારો દ�શ; 

તોર� કારણ જોગન હોDગી, ક3ંુગી ભગવો વેશ ... બસંીવાલે આજો 

કાગદ ના:હ માર� 'યા:હ ના:હ, કલમ ન:હ લવલેશ; 

પખંીEુ ંપરમેશ ન:હ, :કન સગં લsુ ંસદં�શ ? ... બસંીવાલે આજો 

મોર T2ુટુ િશર છ~ 9બરાy, �ુઘંરવાળા ક�શ; 

મીરા ંક� )8 ુ9ગરધરના 2ણુ, આવોની એણે વેશ ... બસંીવાલે આજો 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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બસંીવાલા આજો �હાર� દ�શબસંીવાલા આજો �હાર� દ�શબસંીવાલા આજો �હાર� દ�શબસંીવાલા આજો �હાર� દ�શ  

બસંીવાલા આજો �હાર� દ�શ,  

Fહાર
 સાવંર
 /રૂત Lહાલો વેશ. 

આD-આD કર ગયા સાવંરા, કર ગયા કોલ અનેક, 

9ગનત-9ગનત ઘસ ગઈ, �હાર
 Vગ9ળયારં
 ર�ખ. 

મB બૈરાગન આ:દક
 R થારં�, �હાર� કદકો સનેસ, 

9બન પાણી, 9બન સાPનુ, સાવંરા હોઈ ગઈ ધોઈ સફ�દ. 

જોગણ હોઈ જગંલ સબ હ�3ંુ, તેરા નામ ન પાયા ભેસ. 

તેર
 /રૂત ક� કારણે, �હ¦ ધર 9લયા ભગવા વેશ. 

મોર-મ2ટુ પીતાબંર સોહ;, � ૂઘંરવાળા ક�શ, 

મીરા ંક� )8 ુ9ગ:રધર િમ9લયા,ં �ૂનો બઢ; સનેસ. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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બસંીવાલે સાવં:રયાબસંીવાલે સાવં:રયાબસંીવાલે સાવં:રયાબસંીવાલે સાવં:રયા, I ૂઆ cI ૂઆ cI ૂઆ cI ૂઆ c  

બસંીવાલે સાવં:રયા, I ૂઆ c ર�. 

9બન દ�ખે નહQ ચેન પડત હ;,  

ચ�ંસા Tખુડા :દખા c ર� ... બસંીવાલે. 

દહQ માખન ઘર મ@ બ�ુ મેર�,  

:દલ ચાહ� સોઈ ખા c ર� ... બસંીવાલે 

મોર T$ુુટ પીતાબંર સોહ�,  

Tરુલી ક
 ટ�ર /નુા c ર� ... બસંીવાલે. 

મીરા ંકહ� )8 ુ9ગ:રધર નાગર,  

મોહની Tરૂત :દખા c ર� ... બસંીવાલે. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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બરસે બદ:રયા સાવન ક
બરસે બદ:રયા સાવન ક
બરસે બદ:રયા સાવન ક
બરસે બદ:રયા સાવન ક
  

બરસે બદ:રયા સાવન ક
,  

સાવન ક
 મનભાવન ક
. 

સાવન મ@ ઉમbયો મેરો મનવા,  

ભનક /નુી હ:ર આવન ક
. 

ઉમડ�મુડ ચ�ુ ં:દિસસે આયો,  

દામણ દમક� ઝર લાવન ક
 ... બરસે બદ:રયા 

નાની નાની P ૂદંન મેહા બરસે,  

શીતલ પવન સોહાવન ક
, 

મીરા ંક� )8 ુ9ગ:રધર નાગર,  

આનદં મગંલ ગાવન ક
 ... બરસે બદ:રયા 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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બસો મોર� નૈનનમ@ નદંલાલબસો મોર� નૈનનમ@ નદંલાલબસો મોર� નૈનનમ@ નદંલાલબસો મોર� નૈનનમ@ નદંલાલ  

બસો મોર� નૈનનમ@ નદંલાલ. 

મોહની Tરૂત સાવંર
 /રૂત  

નૈણા બને 9બસાલ, 

અધર /ધુારસ Tરુલી રાજત  

ઉર વૈજતંી-માલ ... બસો મોર�. 

}� ઘ:ંટકા ક:ટ તટ શો9ભત  

E4ૂરુ સબદ રસાલ, 

મીરા ં)8 ુસતંન /ખુદાયી 

ભ�તવFસલ ગોપાલ ... બસો મોર�. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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બાહં Zહ� ક
 લાજબાહં Zહ� ક
 લાજબાહં Zહ� ક
 લાજબાહં Zહ� ક
 લાજ  

અબ તો િનભાયા ંપડ�ગા,  

બાહં Zહ� ક
 લાજ. 

સમરથ શરણ I�ુહાર
 સૈયા,ં  

સરબ /ધુારણ કાજ. 

ભવસાગર સસંાર અપરબલ,  

cમ@ Iમુ હો જહાજ! 

િનરધારા ંઆધાર જગત-23ુુ,  

Iમુ 9બન હોય અકાજ ... બાહં Zહ� 

\ુગ\ુગ ભીર હર
 ભગતન ક
,  

દ
ની મો� સમાજ, 

મીરા ંશરણ Zહ
 ચરણન ક
,  

લાજ રખો મતરાજ ... બાહં Zહ� 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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બાલ મ@ વૈરાગણ �ૂગંીબાલ મ@ વૈરાગણ �ૂગંીબાલ મ@ વૈરાગણ �ૂગંીબાલ મ@ વૈરાગણ �ૂગંી  

બાલ મ@ વૈરાગણ �ૂગંી. 

jજન ભેષા �હારો સા:હબ ર
ઝે, સો હ
 ભેષ ધ3ંુગી. 

શીલ સતંોષ ધ3ંુ ઘટ ભીતર, સમતા ંપકડ ર�ૂગંી, 

cકો નામ િનરંજન ક:હયે, તાકો qયાન ધ3ંુગી. 

23ુુ ક� bયાન રં2 ૂ ંતન કપડા,ં મન T�ુા પહ�3ંુગી, 

)ેમ-)ીત/ ૂહ:ર2ણુ ગાD, ચરણન 9લપટ ર�ૂગંી. 

યા તનક
 મB ક3ંુ ક
ગર
, રસના નામ ક�ૂગંી, 

મીરા ંક� )8 ુ9ગ:રધર નાગર, સા{ ૂસગં ર�ૂગંી. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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બોલ મા બોલ માબોલ મા બોલ માબોલ મા બોલ માબોલ મા બોલ મા  

બોલ મા, બોલ મા, બોલ મા ર�, 

રાધા $ૃ�ણ િવના બી\ુ ંબોલ મા ... રાધા 

સાકર શેલડ
નો 'વાદ તRને, 

કડવો તે લીમડો ઘોળ મા ર� ... રાધા 

ચાદંા /રૂજEુ ંતેજ તRને, 

આ9ગયા સગંાથે )ીત જોડ મા ર� ... રાધા 

હ
રા ર� માણેક ઝવેર તRને, 

કથીર સગંાથે મ9ણ તોલ મા ર� ... રાધા 

મીરા ંકહ� )8 ુ9ગ:રધર નાગર, 

શર
ર આ�oુ ંસમતોલમા ંર� ... રાધા 

 - મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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બોલે ઝીણા ંમોરબોલે ઝીણા ંમોરબોલે ઝીણા ંમોરબોલે ઝીણા ંમોર  

બોલે ઝીણા મોર, બોલે ઝીણા ંમોર 

રાધે! તારા uુગં:રયા પર બોલે ઝીણા મોર. 

મોર હ
 બોલે, બપૈયા હ
 બોલે,  

કોયલ કરત કલશોર ... રાધે! તારા uુગં:રયા પર 

કાલી બદ:રયા મ@ વીજળ
 ચમક�, 

મેઘ �ુઆ ઘનઘોર ... રાધે! તારા uુગં:રયા પર 

ઝરમર ઝરમર મે�ુલો વરસે, 

ભQy મારા સા]ડાની કોર ... રાધે! તારા uુગં:રયા પર 

બાઈ મીરા ંક� )8 ુ9ગ:રધર નાગર, 

Iુ ંતો મારા 9ચ[ડાનો ચોર ... રાધે! તારા uુગં:રયા પર 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ  
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ભજ લે ર� મભજ લે ર� મભજ લે ર� મભજ લે ર� મન ગોિવ_દ 2ણુાન ગોિવ_દ 2ણુાન ગોિવ_દ 2ણુાન ગોિવ_દ 2ણુા  

ભજ લે ર� મન ગોિવ_દ 2ણુા. 

ગોિવ_દ 2ણુા, ગોપાલ 2ણુા, ભજ લે ર� મન ગોિવ_દ 2ણુા 

અધમ તર� અિધકાર ભજન સો, જોઈ આયે હ:રશરણા,  

ના િવ�ાસ તો સા�ી બતાD, અcમીલ ગ9ણકા સદના ... ભજ લે ર� મન. 

જો $ૃપા] તન, મન, ધન દ
xહો, નયન-નાિસકા-Tખુ-રસના, 

cકો રચત માસ દશ લાગે, તા:હ ન /િુમરો એક �ણા ... ભજ લે ર� મન. 

બાલપન સબ ખેલ ગવંાયો, ત3ુણ ભયા તબ pપધના,  

Y«ૃ ભયો તબ આલસ ઊપ�યો, માયા મોહ ભયો મગના ... ભજ લે ર� મન. 

ગજ અ3ુ ગીધ તર� ભજનv સે, કોઈ તય� ન:હ ભજન 9બના  

ધના ભગત પીપાTિુન શબર
, મીરા ંક
 કર તામે ગણના ... ભજ લે ર� મન. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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મત c મત c મત c જોગીમત c મત c મત c જોગીમત c મત c મત c જોગીમત c મત c મત c જોગી  

મત c, મત c મત c 

ઓ જોગી, પાવં પuૂ ંમB તોર
 ... જોગી મત c 

)ેમભ��ત કો પથં હ
 xયારો 

હમ કો �ાન બતા c 

ચદંન ક
 મB 9ચતા રચાD 

અપને હાથ જલા c ... જોગી મત c 

જલ જલ ભયી ભ'મ ક
 ઢ�ર
,  

અપને Nગ લગા c, 

મીરા ંક� )8 ુ9ગ:રધર નાગર, 

�યોત મ@ �યોત િમલા c ... જોગી મત c 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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મન ભR લે મોહન �યારાનેમન ભR લે મોહન �યારાનેમન ભR લે મોહન �યારાનેમન ભR લે મોહન �યારાને  

મન ભR લે મોહન �યારાને,  

�યારાને મોરલીવાળાને ... મન ભR લે. 

સાત સમદંર તર
 તર
 આLયો,  

uબૂી મર મત આરા મ@. ... મન ભR લે. 

મEષુા દ�હ મળેલો �ટવા,  

hુ ં8nૂયો ભમે ઘરબારામ@ ? ... મન ભR લે. 

મીરા ંકહ� )8 ુ9ગ:રધરના 2ણુ,  

હ:ર ભR લે યે વારામ@. ... મન ભR લે. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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મનuુ ંિવ_ધા�ુ ંરાણામનuુ ંિવ_ધા�ુ ંરાણામનuુ ંિવ_ધા�ુ ંરાણામનuુ ંિવ_ધા�ુ ંરાણા  

મનuુ ંિવ_ધા�ુ ંરાણા, મનuુ ંિવ_ધા�ુ;ં 

9ચ[uુ ંચોરા�ુ ંરાણા, hુ ંર� ક3ંુ ? 

િવષ પીધે રાણા ના ર� મ3ંુ...મા3ંુ મનuુ ંિવ_ધા�ુ.ં 

િન_દા કર� છે માર
 નગર
ના લોક રાણા; 

તાર
 શીખામણ હવે માર� મન ફોક રાણા; 

9ચ[uુ ંચોરા�ુ ંરાણા, hુ ંર� ક3ંુ ? 

િવષ પીધે રાણા ના ર� મ3ંુ ... મા3ંુ મનuુ ંિવ_ધા�ુ ં

ભર
 બcરમાથંી હાથી હાnયો cયે રાણા; 

�ાન ભસે છે તેમા ંહાથીન ેhુ ંથાયે રાણા; 

9ચ[uુ ંચોરા�ુ ંરાણા, hુ ંર� ક3ંુ ? 

િવષ પીધે રાણા ના ર� મ3ંુ ... મા3ંુ મનuુ ંિવ_ધા�ુ ં

8લૂી ર� 8લૂી �ુ ંતો ઘરના ર� કામ રાણા; 

ભોજન ના ભાવે નૈણે િન_દ હરામ રાણા; 

9ચ[uુ ંચોરા�ુ ંરાણા, hુ ંર� ક3ંુ ? 

િવષ પીધે રાણા ના ર� મ3ંુ ... મા3ંુ મનuુ ંિવ_ધા�ુ ં

બાઇ મીરા ંકહ� )¬ ુ9ગર
ધરના 2ણુ Lહાલા; 

)8 ુને ભRને �ુ ંતો થઇ ગઇ xયાલ રાણા; 

9ચ[uુ ંચોરા�ુ ંરાણા, hુ ંર� ક3ંુ ? 

િવષ પીધે રાણા ના ર� મ3ંુ ...મા3ંુ મનuુ ંિવ_ધા�ુ ં

 - મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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મનવા રામનામ રસ પી�મનવા રામનામ રસ પી�મનવા રામનામ રસ પી�મનવા રામનામ રસ પી�  

રામનામ રસ પી�,  

મનવા, રામનામ રસ પી�. 

તજ $ુસગં સતસગં બૈઠ િનત,  

હ:રચરચા /િુન લી� ... મનવા. 

કામ �ોધ મદ લોભ મોહ$ૂં,  

બહા 9ચ[સે દ
� ... મનવા. 

મીરા ંક� )8 ુ9ગ:રધર નાગર,  

તા:હક� રંગમ@ ભQ� ... મનવા. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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મને $ૃ�ણ કનૈયાની મોરલી ગમેમને $ૃ�ણ કનૈયાની મોરલી ગમેમને $ૃ�ણ કનૈયાની મોરલી ગમેમને $ૃ�ણ કનૈયાની મોરલી ગમે  

મને $ૃ�ણ કનૈયાની મોરલી ગમે, 

મને જશોદાના લાલની મોરલી ગમે. 

મને $ૃ�ણ કનૈયાની ... 

રાત-:દવસ મારા મનમા ંવસી, 

રાત-:દવસ મારા :દલમા ંવસી, 

મને $ૃ�ણ કનૈયાની ... 

વા’લા વનમા ંત@ મોરલી વગાડ
 હતી, 

તમે /તુી ગોપીને જગાડ
 હતી, 

મને $ૃ�ણ કનૈયાની ... 

વા’લા મોરલીમા ંઆYુ ંhુ ંc�ુ કoુ�, 

તમે સા3ંુ ગો$ુળ
oુ ંઘે�ુ ંકoુ�, 

મને $ૃ�ણ કનૈયાની ... 

મીરા ંમ'ત બની છે સા{-ુસતંમા ંર�, 

એ તો વહ
 ગઈ રણછોડRના ંNગમા ંર�, 

મને $ૃ�ણ કનૈયાની ... 

 - મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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મર
 cYુ ંમાયાને મેલીમર
 cYુ ંમાયાને મેલીમર
 cYુ ંમાયાને મેલીમર
 cYુ ંમાયાને મેલી  

મર
 cYુ ંમાયાને મેલી ર�,  

મર
 cYુ ંમાયાને મેલી. 

કોઈ બનાવે બાગબગીચા,  

કોઈ બનાવે હવેલી, 

ધાઈ-{તૂી ધન ભે]ં કર� કોઈ,  

પાચં-પ�ચીસની થેલી ર� ... મર
 cYુ.ં 

ક�સરવણ( કાય /ુદંર,  

માહં
 ઊગી િવષવેલી, 

મીરા ંકહ� )8 ુ9ગ:રધરના 2ણુ,  

પાળ બાધં પાણી પહ�લી ર� ... મર
 cYુ.ં 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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મeયો જટાધાર
 જોગે�રમeયો જટાધાર
 જોગે�રમeયો જટાધાર
 જોગે�રમeયો જટાધાર
 જોગે�ર  

મeયો જટાધાર
 જોગે�ર બાવો,  

મeયો ર� જટાધાર
 બાવો. 

હાથમા ંઝાર
, �ુ ંતો બાળ$ંુવાર
 વા’લા,  

દ�વળ 4જૂવા ચાલી ... મeયો ર� જટાધાર
. 

સાડ
 ફાડ
 મ@ કફની ક
ધી વા’લા,  

Nગ પર ભ8િૂત લગાડ
 ... મeયો ર� જટાધાર
. 

આસન વાળ
 બાવો મઢ
મા ંબેઠો વા’લા,  

ઘેર ઘેર અલખ લગાડ
 ... મeયો ર� જટાધાર
. 

મીરા ંક� )8 ુ9ગ:રધરના 2ણુ વા’લા,  

)ેમની કટાર
 Tુનેં માર
 ... મeયો ર� જટાધાર
. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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માઈમાઈમાઈમાઈ મોર�મોર�મોર�મોર� નયનનયનનયનનયન બસેબસેબસેબસે ર�બુીરર�બુીરર�બુીરર�બુીર  

માઈ મોર� નયન બસે ર�બુીર. 

કર સર ચાપ $ુ/મુ સર લોચન,  

ઠાડ� મયે મન ધીર ... માઈ મોર�. 

લ9લત લવગં લતા નાગર લીલા,  

જબ પેખો તબ રણબીર ... માઈ મોર�. 

મીરા ંક� )8 ુ9ગરધર નાગર,  

બરસત કાચંન નીર ... માઈ મોર�. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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માઈમાઈમાઈમાઈ, મનેમનેમનેમને મ9ળયામ9ળયામ9ળયામ9ળયા િમ~િમ~િમ~િમ~ ગોપાલગોપાલગોપાલગોપાલ  

માઈ, મને મ9ળયા િમ~ ગોપાલ, નહQ cD સાસર�. 

સસંાર મા3ંુ સાસ3ંુ ને મ:હયેર વૈ$ંુઠ વાસ, 

લખચોરાસી ફ�રા હતો તે, Ttૂો મ@ મોહન પાસ ... નહQ cD. 

સા/ ુમાર
 /$ૃુત કહ
એ, સસરો )ેમ /cુણ, 

નાવ9લયો અિવનાશી િવ�ભંર, પામી �ુ ંRવન)ાણ. ... નહQ cD. 

સાથી અમારા સતં સા{,ુ સાધન ધીરજ qયાન, 

કર જોડ
 મીરા ંવીનવે, હવે પાTુ ંન ગભાdધાન. ... નહQ cD. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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મારાંમારાંમારાંમારા ંભાbયભાbયભાbયભાbય ફeયાંફeયાંફeયાંફeયા ંર�ર�ર�ર�  

આજ માર� સા{જુનોનો સગં ર� રાણા,  

મારા ંભાbય ફeયા ંર� આજ ... (ટ�ક) 

સા{જુનોનો સગં જો કર
એ િપયાR,  

ચડ� તે ચોગણો રંગ ર� ... મારા ંભાbય ફeયા.ં 

સા$ુટ જનનો સગં ન કર
એ િપયાR 

એ તો પાડ� ભજનમા ંભગં ર� ... મારા ંભાbય ફeયા.ં 

અડસઠ તીરથ સતંોને ચરણે િપયાR,  

કો:ટ કાશી ને કો:ટ ગગં ર� ... મારા ંભાbય ફeયા.ં 

િન_દા કરશે તે તો નકdમા ંcશે િપયાR,  

થાશે Vધળા ંઅપગં ર� ... મારા ંભાbય ફeયા.ં 

મીરા ંકહ� 9ગ:રધરના 2ણુ ગાયો િપયાR,  

સતંોની રજમા ંિશર સગં ર� ... મારા ંભાbય ફeયા.ં 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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માર
માર
માર
માર
 વાડ
નાવાડ
નાવાડ
નાવાડ
ના ભમરાભમરાભમરાભમરા  

માર
 વાડ
ના ભમરા, વાડ
 માર
 વેડ
શ મા, 

વાડ
 વેડ
શ મા, Uલડા ંતોડ
શ મા. 

માર
 વાડ
મા,ં વહાલા પવનપાદંડ
ઓ, 

ધીરજ ધરy, મન! Iુ ંદોડ
શ મા. 

માર
 વાડ
મા ંવહાલા, ચપંો ને મરવો, 

વાસ લેy Iુ,ં Uલ તોડ
શ મા. 

માર
 વાડ
મા ંવહાલા, Vબો ર� મોય�,  

પાકા લેy, કાચા તોડ
શ મા. 

માર
 વાડ
મા ંવહાલા, િ~કમ ટોયો, 

ગોફણ લેy, ગોળો છોડ
શ મા. 

બાઈ મીરા ંકહ�, )8 ુ9ગ:રધર નાગર, 

ચરણકમલ 9ચ[ છોડ
શ મા. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 

    

    

    

    



 
https://okanha.wordpress.com Page 78 

માર�માર�માર�માર� cYુંcYુંcYુંcYુ ંહ:રહ:રહ:રહ:ર મળવાનેમળવાનેમળવાનેમળવાને  

માછ
ડા હોડ
 હકંાર, માર� cYુ ંહ:ર મળવાને,  

હ:ર મળવાને, )8 ુમળવાને ... માછ
ડા હોડ
 હકંાર. 

તાર
 હોડ
ને હ
રલે જડાYુ,ં ફરતી TકુાYુ ં�ઘૂરમાળ, 

સોનૈયા આ4ુ,ં pપૈયા આ4ુ,ં આ4ુ ંહ;યા ક�રો હાર ... માર� cYુ.ં 

આણી તીર ગગંા ને પેલી તીર જમના, વચમા ંવસે નદંલાલ, 

કાલદં
ને ર� તીર� ધેE ુચરાવે, Lહાલો બની ગોવાળ ... માર� cYુ.ં 

Y ૃદંાવનની $ંુજગલીનમા,ં ગોપી સગં રાસ રમનાર, 

બાઈ મીરા ંકહ� 9ગ:રધર નાગર, $ૃ�ણ ઉતારો પેલે પાર ... માર� cYુ.ં 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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માર�માર�માર�માર� વરવરવરવર તોતોતોતો 9ગ:રધરને9ગ:રધરને9ગ:રધરને9ગ:રધરને વરYુંવરYુંવરYુંવરYુ ંછેછેછેછે  

માર� વર તો 9ગ:રધરને વરYુ ંછે, 

હા ંર� બીcને માર� hુ ંકરYુ ંછે? ર� ... માર� વર તો. 

નદંના $ંુવર સાથે નેડલો બધંાણો ર�,  

હા ંર� માર� qયાન ધણીEુ ંધરYુ ંછે ર� ... માર� વર તો. 

અવર 43ુુષની માર� આશ ન કરવી ર�,  

હા ંર� માર� છેડલો ઝાલીને ફરYુ ંછે ર� ... માર� વર તો. 

સસંારસાગર મોહcળ ભ:રયો ર�,  

હા ંર� માર� તાર� ભરોસ@ તરYુ ંછે ર� ... માર� વર તો. 

બાઈ મીરા ંકહ� )8 ુ9ગ:રધર નાગર!  

હા ંર� માર� રાસમડંળમા ંરમYુ ંછે ર� ... માર� વર તો. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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માયાdમાયાdમાયાdમાયાd ર�ર�ર�ર� મોહનાંમોહનાંમોહનાંમોહના ંબાણબાણબાણબાણ  

માયાd ર� મોહના ંબાણ, {તુાર�  

મને માયાd મોહના બાણ. 

વુને માયાd, )હલાદને માયાd,  

તે ઠર
 ના બેઠા ઠામ; 

hકુદ�વને ગભdવાસમા ંમાયાd,  

તે ચાર� oગુમા ંપરમાણ ... માયાd ર� મોહના.ં 

:હર�યક<યપ માર
 વા’લે ઉગાય� )હલાદ 

દ;Fયનો ફ�ડ-ો છે ઠામ; 

સાયર પાજ બાધંી વા’લે સેના ઉતાર
,  

રાવણ હ�યો એક બાણ ... માયાd ર� મોહના.ં 

મીરા ંક� )8 ુ9ગ:રધર નાગર,  

અમને પાર ઉતારો <યામ ... માયાd ર� મોહના.ં 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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TુનેંTુનેંTુનેંTુનેં લહ�રલહ�રલહ�રલહ�ર ર�ર�ર�ર� લાગીલાગીલાગીલાગી  

Tુનેં લહ�ર ર� લાગી હ:રના નામની ર�,  

�ુ ંતો ટળ
 ર� સસંાર
યાના કામની ર� ... Tુનેં. 

ચોટ લાગી તે ટાળ
 કદ
 નહQ ટળે ર�,  

ભલે કો:ટ )યFન �ુfન કર� ર� ... Tુનેં. 

�ુ ંતો બાવર
 ફ3ંુ } ંમારા ©દયમા ંર�,  

માર
 /રૂતી શામ9ળયાના પદમા ંર� ... Tુનેં 

મહામ~ં /ણુાLયો મારા કાનમા ંર�,  

�ુ ંતો સમR મોહનRને સાનમા ંર� ... Tુનેં 

મીરાબંાઈને 23ુુR મeયા વાટમા ંર�,  

એણે છોડ
 દ
ધેલ રાજ પાટના ર� ... Tુનેં 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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TખુડાનીTખુડાનીTખુડાનીTખુડાની માયામાયામાયામાયા લાગીલાગીલાગીલાગી ર�ર�ર�ર�  

Tખુડાની માયા લાગી ર�, મોહન �યારા 

Tખુuુ ંમ@ જોoુ ંતા3ંુ, સવd જગ થoુ ંખા3ંુ 

મન મા3ંુ ર�ુ ંxયા3ંુ ર� ... મોહન �યારા 

સસંાર
Eુ ં/ખુ એYુ ંઝાઝંવાના નીર yYુ,ં 

તેને I�ુછ કર
 ફર
એ ર� ... મોહન �યારા 

મીરાબંાઇ બ9લહા:ર, આશા મને એક તાર
, 

હવે �ુ ંતો બડભાગી ર� ... મોહન �યારા 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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TજુTજુTજુTજુ અબળાનેઅબળાનેઅબળાનેઅબળાને મોટ
મોટ
મોટ
મોટ
 િમરાતિમરાતિમરાતિમરાત  

Tજુ અબળાને મોટ
 િમરાત બાઈ; 

શામળો ઘર��ુ ંમા3ંુ સા`ુ ંર�. 

વાળ
 ઘડાYુ ંિવ¥લવર ક�ર
; 

હાર હ:રનો માર� હ;યે ર�. 

9ચ[માળા ચIરુ8જૂ `ડૂલો; 

શીદ સોની ઘેર જઈએ ર�. 

ઝાઝં:રયા ંજગRવન ક�રા;ં 

$ૃ�ણR કnલા ંને રાબંી ર�. 

િવ_}વા �ઘૂરા રામ નારાયણના; 

અણવટ Nતરcમી ર�. 

પેટ
 ઘડાYુ ં43ુુષો[મ ક�ર
; 

િ~કમ નામEુ ંતા]ં ર�. 

$ૂંચી કરાYુ ંક3ુણાનદં ક�ર
; 

તેમા ંઘર��ુ ંમા3ંુ ઘા�ુ ંર�. 

સાસરવાસો સRને બેઠ
; 

હવે નથી કંઈ કા`ુ ંર�. 

બાઈ મીરા ંકહ� )8 ુ9ગરધર નાગર; 

હ:રને ચરણે c`ુ ંર�. 

 - મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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TરુલીયાંTરુલીયાંTરુલીયાંTરુલીયા ંબાyબાyબાyબાy જTનુાજTનુાજTનુાજTનુા તીરતીરતીરતીર  

Tરુલીયા ંબાy જTનુા તીર 

બાy જTનુા તીર ... Tરુલીયા ં

Tરુલીએ મા3ંુ મન હર
 લી{ુ ં

9ચ[ ધર� નહQ ધીર ... Tરુલીયા ં

<યામ કxહ;યા, <યામ કમર
યા ં

<યામ જTનુા નીર ... Tરુલીયા ં

{નૂ Tરુલી /ણુી /ધુPધુ િવસર
, 

િવસર
 મા3ંુ શર
ર ... Tરુલીયા ં

મીરા ંક� )8 ુ9ગ:રધર નાગર 

ચરણ કમળ પર િશર ... Tરુલીયા ં

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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મ@મ@મ@મ@ તોતોતોતો કાયાકાયાકાયાકાયા કારણકારણકારણકારણ ભેખભેખભેખભેખ લીધાલીધાલીધાલીધા  

કાયા કારણ ભેખ લીધા, રાણાR!  

મ@ તો કાયા કારણ ભેખ લીધા. 

રમતા ને ભમતા જોગી આLયા Vગ9ણયે માર�,  

દાસી cણીને દ3્શન દ
ધા ં... રાણાR. 

9ગ:રધરલાલ િવના ઘડ
 ન ગોઠ� રાણા!  

હ:રરસ ઘોળ
 ઘોળ
 પીધા ં... રાણાR. 

મોહને મોહ કયાd કારમા અિતશે, રાણા,  

કંથા પહ�ર
ન ેનેડા ક
ધા ... રાણાR. 

બાઈ મીરા ંકહ� )8 ુ9ગ:રધરના 2ણુ વહાલા,  

જગંલે જઈને ડ�રા દ
ધા ... રાણાR. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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મ@ મ@ મ@ મ@ તો છાડં
 $ુલ ક
 લાજતો છાડં
 $ુલ ક
 લાજતો છાડં
 $ુલ ક
 લાજતો છાડં
 $ુલ ક
 લાજ  

મ@ તો છાડં
 $ુલ ક
 લાજ,  

રંગીલો રાણો કાઈં કરશ,ે મહારાજ ! 

પાવં મ@ બા{ ૂગંી મB �ઘૂરા, હાથ મ@ � ૂગંી િસતાર; 

હ:ર ક� ચરEુ ંઆગે નાચતી ર�, કાઈં ર
ઝેગો :કરતાર. ... મB તો છાડં
. 

ઝેર કો �યાલો રાણાR ભે�યો, ધ:રયો મીરાબંાઈ હાથ; 

કર
 ચરણાTતૃ પી ગઈ ર�, rી ઠા$ુર કો પરસાદ ... મB તો છાડં
. 

રાણાRએ ર
સ કર
 ભે�યો, ઝેર
 નાગ અસાર; 

પકડ ગલે 9બચ ડા9લયો, કાઈં હોય ગયો ચદંનહાર. ... મB તો છાડં
. 

મીરા ંક� 9ગરધાર
 િમ9લયા, જનમ જનમ ભરથાર; 

મ@ તો દાસી જનમ જનમ ક
, $ૃ�ણ કંથ સરદાર. ... મB તો છાડં
. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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મ@ તો ©દયમા ંઓળwયા રામમ@ તો ©દયમા ંઓળwયા રામમ@ તો ©દયમા ંઓળwયા રામમ@ તો ©દયમા ંઓળwયા રામ  

મ@ તો ©દયમા ંઓળwયા રામ, રાણા ઘર� નહQ ર� આYુ.ં 

મીરાબંાઈ મહ�લમા ંર�, હ:ર સતંનનો વાસ, 

કપટ
થી હ:ર �ૂર વસે, મારા સતંન ક�રા પાસ ... રાણા. 

રાણાR કાગળ મોકલે ર�, દો રાણી મીરાનેં હાથ, 

સા{નુી સગંત છોડ
 દો, તમે વસો અમાર
 સાથ ... રાણા. 

મીરાબંાઈ કાગળ મોકલે ર�, દો રાણાRને હાથ,  

રાજપાટ તમે છોડ
, રાણાR, વસો સા{ ુસગંાથ ... રાણા. 

િવષનો �યાલો રાણે મોકnયો ર�, દ�જો મીરાનેં હાથ, 

અTતૃ cણી મીરા ંપી ગયા,ં yને સહાય rીિવ�નો નાથ ... રાણા. 

સાઢંણીવાળા સાઢંણી શણગારy ર�, cYુ ંસો સો ર� કોશ, 

રાણાRના રાજમા ંમાર�, જળ પીવાનો દોષ ... રાણા. 

ડાબો મેnયો મેવાડ ર�, મીરા ંગઈ પિ�મની મા|ં, 

સવd છોડ
 મીરા ંનીસયા�, yEુ ંમાયામા ંમનuુ ંન tાયં ... રાણા. 

સા/ ુઅમાર
 ર� /�ુમુણા ર�, સસરો )ેમ સતંોષ, 

yઠ જગRવન જગતમા ંમારો, નાવ9લયો િનદ�ષ ... રાણા. 

` ૂદંડ
 ઓ�ું Fયાર� રંગ `વેૂ ર�, રંગબેરંગી હોય, 

ઓ�ું �ુ ંકાળો કમળો, �ૂજો ડાઘ ન લાગે કોય ... રાણા. 

મીરા ંહ:રની લાડક
 ર�, રહ�તી સતં હ\ૂર, 

સા{ ુસગંાથે 'નેહ ઘણો, પેલા કપટ
થી :દલ �ૂર ... રાણા. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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મેર� તો 9ગ:રધર ગોપાલમેર� તો 9ગ:રધર ગોપાલમેર� તો 9ગ:રધર ગોપાલમેર� તો 9ગ:રધર ગોપાલ  

મેર� તો 9ગ:રધર ગોપાલ, �ૂસરા ન કોઇ;  

�ૂસરા ન કોઇ, સાધો, સકલ લોક જોઇ ... મેર� તો 

ભાઇ છોડ-ા બ{ં ુછોડ-ા, છોડ-ા સગા સોઇ; 

સા{ ુસગં બૈઠ બૈઠ લોક-લાજ ખોઇ ... મેર� તો 

ભગત દ�ખ રાR �ુઇ, જગત દ�ખ રોઇ; 

N/અુન જલ િસ_ચ િસ_ચ )ેમ-બેલી બોઇ ... મેર� તો 

દિધ મથ �તૃ કા:ઢ 9લયો, ડાર દઇ છોઇ; 

રાણા િવષ કો �યાલો ભે�યો, પીય મગન હોઇ ... મેર� તો 

અબ તો બાત ફ;લ પડ
, cણે સબ કોઇ; 

મીરા ંઐસી લગન લાગી હોની હો સો હોઇ ... મેર� તો 

 - મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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મેરો બેડો લગા�યો પારમેરો બેડો લગા�યો પારમેરો બેડો લગા�યો પારમેરો બેડો લગા�યો પાર  

)8Rુ મB અરજ ક3ંુ } ં 

મેરો બેડો લગા�યો પાર. 

ઈન ભવમ@ �ુઃખ બ�ુ પાયો  

સસંા – શોક – િનવાર. 

અ�ટ કરમ ક
 તલબ લગી હ;  

�ૂર કરો �ુઃખ-ભાર ... મેરો બેડો. 

યv સસંાર સબ બ|ો cત હ;  

લખ ચૌરાસી ર
 ધાર. 

મીરા ંક� )8 ુ9ગ:રધર નાગર  

આવાગમન િનવાર ... મેરો બેડો. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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મBને ગોિવ_દ લીxહો મોલમBને ગોિવ_દ લીxહો મોલમBને ગોિવ_દ લીxહો મોલમBને ગોિવ_દ લીxહો મોલ  

માઈ, મBને ગોિવ_દ લીxહો મોલ. 

કોઈ કહ� હલકા કોઈ કહ� ભાર�,  

9લયા તરા\ુ તોલ, 

કોઈ કહ� સ'તા, કોઈ કહ� મહ¦ગા,  

કોઈ કહ� અનમોલ. ... માઈ મBને. 

/રુ નર Tિુન cકો પાર ન પાવૈ 

ઢક :દયા )ેમ પટોલ 

Y ૃદંાવન ક
 $ંુજગલીન મ@,  

લીxહો બcક� ઢોલ. ... માઈ મBને. 

ઝહર િપયાલા રાણાR ભે�યા ં

િપયા મB અTતૃ ઘોલ 

મીરા ંક� )8 ુદશdન દ
�યો,  

4રૂવ જનમ કા કોલ. ... માઈ મBને. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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મોહન લાગત �યારામોહન લાગત �યારામોહન લાગત �યારામોહન લાગત �યારા  

મોહન લાગત �યારા રાણાR, મોહન લાગત �યારા. 

jજનક
 કલા સે હાલત ચાલત, બોલત )ાણ આધારા, 

નેન ક
 કલા મ@ સબ \ુગ 8nૂયો, યે હ
 43ુુષ હય xયારા ... રાણાR. 

Iમુ ભી \ૂઠ�, હમ ભી \ૂઠ�, \ૂઠા હ; સબ સસંારા, 

¤ી 43ુુષ ક� સબંધં \ૂઠ�, તો Uટ�ા હ;યા Iમુારા ... રાણાR. 

Iમુ હ
 કહો અરધગંા હમાર
, હમ$ંુ લગાયો કારા, 

કો:ટ ®¯ાડં મે Lયાપી ર|ો હય, સો િનજ વર હમારા ... રાણાR. 

પી] પીતાબંર મોિતન ક
 માળા, લેઈ Nગન મ@ જલાયા,  

છાપ િતલક Iલુસી ક
 માલા, સા{ ુસગં િન'તારા ... રાણાR. 

મીરાબંાઈ કહ� )8 ુ9ગ:રધર નાગર, શરણ 9બરદ સભંારા, 

હ:ર ભજન 9બના y :દન ખોયે, િધ$્ મEષુા જનમારા ... રાણાR. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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મોહ� લાગી લટક 23ુુ ચરનનક
મોહ� લાગી લટક 23ુુ ચરનનક
મોહ� લાગી લટક 23ુુ ચરનનક
મોહ� લાગી લટક 23ુુ ચરનનક
  

મોહ� લાગી લટક 23ુુ ચરનનક
. 

ચરન 9બના Tઝેુ ક} ન:હ ભાવે, 

\ૂઠ માયા સબ સપનનક
 ... મોહ� લાગી 

ભવસાગર સબ /ખૂ ગયા હ�, 

:ફકર નહQ Tખેુ તરનનક
 ... મોહ� લાગી 

મીરા ંકહ� )8 ુ9ગ:રધર નાગર, 

ઉલટ ભઇ મોર� નયનનક
 ... મોહ� લાગી 

 - મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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ય�ુવર લાગત હ; મોહ� �યારોય�ુવર લાગત હ; મોહ� �યારોય�ુવર લાગત હ; મોહ� �યારોય�ુવર લાગત હ; મોહ� �યારો  

ય�ુવર લાગત હ; મોહ� �યારો. 

મ°રુા મ@ હ:ર જનમ 9લયો હ;, ગો$ુલ મ@ પગ ધારો, 

જxમત :હ 4તૂના ગિત દ
xહ
, અધમ ઉ«ારણ હારો ... ય�ુવર. 

યTનુા ક� તીર ધેE ુચરાવે, ઓઢ� કામળો કાળો. 

/ુદંર વન કમલદલ લોચન, પીતાબંર પટવારો ... ય�ુવર. 

મોર T$ુુટ મકરા$ૃત $ંુડલ, કર મ@ Tરુલી ધારો, 

શખં ચ� ગદા પ± 9બરા�, સતંન ક� રખવારો ... ય�ુવર. 

જલ Pડૂત ગજ રા9ખ 9લયો હ;, કર પર 9ગ:રવર ધારો, 

મીરા ંક� )8 ુ9ગ:રધર નાગર! Rવન )ાણ હમારો ... ય�ુવર. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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યTનુામ@ $ૂદ પડ-ો કનૈયોયTનુામ@ $ૂદ પડ-ો કનૈયોયTનુામ@ $ૂદ પડ-ો કનૈયોયTનુામ@ $ૂદ પડ-ો કનૈયો  

યTનુામ@ $દૂ પડ-ો, કનૈયો  

તેરો યTનુા મ@ $દૂ પડ-ો ... કનૈયો 

પેસી પૈયાર� કા9લનાગ ના�યો,  

ફન પર િનરત કય� ... કનૈયો. 

નદંબાવા ઘર નોબત બાy,  

કંસરાય દ�ડક� ડય� ... કનૈયો. 

માત યશોદા 3ુદન કરત હ;,  

નૈનો મ@ નીર ઝય� ... કનૈયો. 

ટચલી Vગળ
એ ગોવધdન તોય�,  

ઈx� નો માન હય� ... કનૈયો. 

બાઈ મીરા ંકહ� )8 ુ9ગ:રધરના 2ણુ,  

મ°રુા મ@ વાસ કય� ... કનૈયો. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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રાણાRરાણાRરાણાRરાણાR, તB ઝહર :દયો મB cનીતB ઝહર :દયો મB cનીતB ઝહર :દયો મB cનીતB ઝહર :દયો મB cની  

રાણાR, તB ઝહર :દયો મB cની. 

જબ લગ કંચન કિસયે નાહ
,  

હોત ના બારા પાની; 

લોકલાજ $ુલ કાન જગતક
,  

બહાય દ
ની �સે પાની. ... રાણાR. 

અપને ઘરકા પરદા કર લે,  

મB અબલા બૌરાની; 

તરકસ તીર લbયો મેર� :હયર�,  

ગરક ગયો સનકાની ... રાણાR. 

મીરા ં)8 ુક� આગે નાચી,  

ચરણકમલ લપટાની ... રાણાR. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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રાણાRરાણાRરાણાRરાણાR, મB તો ગોિવ_દ ક� 2ણુ ગાhુંમB તો ગોિવ_દ ક� 2ણુ ગાhુંમB તો ગોિવ_દ ક� 2ણુ ગાhુંમB તો ગોિવ_દ ક� 2ણુ ગાhુ ં 

રાણાR, મB તો ગોિવ_દ ક� 2ણુ ગાhુ.ં 

રાc 3ુઠ� નગર
 રાખે, 

હ:ર 3ુઠ-ા ંકહા ંchુ ં.... રાણાR 

હ:રમ:ંદર મ@ િનરત કરાhુ,ં  

�ઘૂ:રયા ંઘમકાhુ ં.... રાણાR. 

રામ-નામકા cપ ચલાhુ,ં  

ભવસાગર તર chુ ં... રાણાR. 

યહ સસંાર બાડ કા કાટંા,  

�યા ંસગંત નહQ chુ ં... રાણાR. 

મીરા ંકહ� )8 ુ9ગ:રધર નાગર,  

િનત ઉઠ દરશન પા/ુ ં.... રાણાR. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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રામ છે રામ છેરામ છે રામ છેરામ છે રામ છેરામ છે રામ છે  

રામ છે રામ છે રામ છે ર�,  

મારા ©દયમા ંવા’લો રામ છે! 

આ ર� મ:ંદર� માર
 સા/ ુને સસરો,  

સામે મ:ંદ:રયે <યામ છે ર� ... મારા. 

સા/ ુ\ૂઠ
 ને માર
 નણદ
 હઠ
લી,  

xહાનો :દય:રયો નકામ છે ર� ... મારા. 

બાઈ મીરા ંકહ� )8 ુ9ગ:રધરના 2ણુ,  

વચમા ંગો$ુ9ળoુ ંગામ છે ર� ... મારા. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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રામ રમકuુ ંજ:ડoુ ંર�રામ રમકuુ ંજ:ડoુ ંર�રામ રમકuુ ંજ:ડoુ ંર�રામ રમકuુ ંજ:ડoુ ંર�  

રામ રમકuુ ંજ:ડoુ ંર�, રાણાR; 

મને રામ રમકuુ ંજ:ડoુ.ં 

pમ¢મ કરI ુ ંમાર� મ:ંદર� પધાoુ�; 

ન:હ કોઈના હાથે ઘ:ડoુ ંર�; 

મને રામ રમકuુ ંજ:ડoુ.ં 

મોટા મોટા Tિુનવર મથી મથી થાtા; 

કોઈ એક િવરલાને હાથે ચ:ડoુ ંર�; 

મને રામ રમકuુ ંજ:ડoુ.ં 

/નૂા િશખરના ઘાટથી ઉપર; 

અગમ અગોચર નામ પ:ડoુ ંર�; 

મને રામ રમકuુ ંજ:ડoુ.ં 

બાઈ મીરા ંકહ� )8 ુ9ગરધર નાગર; 

મન મા3ંુ શામ9ળયા સગં જ:ડoુ ંર�; 

મને રામ રમકuુ ંજ:ડoુ.ં 

 - મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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રામ રાખે તેમ રહ
એરામ રાખે તેમ રહ
એરામ રાખે તેમ રહ
એરામ રાખે તેમ રહ
એ  

રામ રાખે તેમ રહ
એ,  

ઓધવR રામ રાખે તેમ રહ
એ.. 

હ� આપણે ચી¥ીના ચાકર છૈએ,  

ઓધવR રામ રાખે તેમ રહ
એ… 

કોઇ :દન પહ�રણ :હર ને ચીર  

તો કોઇ :દન સાદા ફર
એ, 

કોઇ :દન ભોજન િશરો ને 4રૂ
  

તો કોઇ :દન 8wુયા ંરહ
એ, 

ઓધવR, રામ રાખે તેમ રહ
એ… 

કોઇ :દન રહ�વાને બાગ-બગીચા  

તો કોઇ :દન જગંલ રહ
એ, 

કોઇ :દન /વુાને ગાદ
 ને તક
યા  

તો કોઇ :દન ભvય પર /ઇુએ, 

ઓધવR, રામ રાખે તેમ રહ
એ… 

બાઇ મીરા ંકહ� )8 ુ9ગ:રધરના 2ણુ  

/ખુ-�ુ:ખ સવ� સહ
એ 

હ� આપણે ચી¥ીના ચાકર છૈએ. 

ઓધવR, રામ રાખે તેમ રહ
એ… 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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રામનામ સાકર કટકારામનામ સાકર કટકારામનામ સાકર કટકારામનામ સાકર કટકા  

રામનામ સાકર કટકા,  

હારં� Tખુ આવે અમીરસ ઘટકા; 

હારં� yને રામ ભજન )ીત થોડ
,  

તેની Rભલડ
 nયોને તોડ
. 

હારં� yણે રામ તણા 2ણુ ગાયા,  

તેણે જમ ના માર ન ખાયા; 

હારં� 2ણુ ગાય છે મીરાબંાઈ,  

તમે હ:રચરણે cઓ ઘાઈ. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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લ�c મોર
 રાખો <યામ હ:રલ�c મોર
 રાખો <યામ હ:રલ�c મોર
 રાખો <યામ હ:રલ�c મોર
 રાખો <યામ હ:ર  

રાખો ર� <યામ હ:ર,  

લ�c મોર
 રાખો <યામ હ:ર. 

ભીમ હ
 બેઠ�, અ\ુ dન હ
 બેઠ�,  

તેણે માર
 ગરજ ન સર
 ... લ�c. 

�ુ�ટ �ુય�ધન ચીરને ખ@ચાવે,  

સભા બીચ ખડ
 ર� કર
 ... લ�c. 

ગ3ુડ ચડ
ને ગોિવ_દR ર� આLયા,  

ચીરના ંતો વા’ણ ભર
 ... લ�c. 

બાઈ મીરા ંક� )8 ુ9ગ:રધરના 2ણુ,  

ચરણે આવી તો ઊગર
 ... લ�c. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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લેને તાર
 લાકડ
લેને તાર
 લાકડ
લેને તાર
 લાકડ
લેને તાર
 લાકડ
  

લેને તાર
 લાકડ
 ર�,  

લેને તાર
 કામલી,  

ગાયો ચરાવવા ન:હ cD માવલડ
 ... લેને. 

માખણ તો બલભ�ને ખાયો.  

હમને પાયો ખાટ
 હો ર� છાશલડ
 ... લેને. 

Y ૃદંાવનને મારગ cતા,ં  

પાવંમ@ s ૂચેં ઝીણી કાકંલડ
 ... લેને. 

મીરા ંક� )8 ુ9ગ:રધર નાગર,  

ચરણકમલ 9ચ[ રાખલડ
 ર� ... લેને. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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વર તો 9ગ:રધરવરને વર
એવર તો 9ગ:રધરવરને વર
એવર તો 9ગ:રધરવરને વર
એવર તો 9ગ:રધરવરને વર
એ  

વરમાળા ધર
 9ગ:રધર વરની, �ટ� છેડ� ફર
એ ર�, રાણાR!  

વર તો 9ગ:રધરવરને વર
એ ર�. 

વર તો 9ગ:રધર વરને વર
એ, /ણુોને લાજ કોની ધર
એ! 

લાજ કોની ધર
એ, રાણા! કોના મલાc કર
એ ર�? ... રાણાR! વર. 

કાગડાની P³ુ« કાઢ
 નાખી, માણેક મોતી ચર
એ ર�,  

સોના pપા સઘળા ંતRએ, ધોળા ંNગે ધર
એ ર� ... રાણાR! વર. 

ચીરપટોળા ંસઘળા ંતRએ, િતલક-Iલુસી ધર
એ ર�, 

શા9લZામની સેવા કર
એ, સતંસમાગમ કર
એ ર� ... રાણાR! વર. 

હરતાફંરતા,ં 'મરણ કર
એ, સતંસગંતમા ંફર
એ ર�,  

બાઈ મીરા ંકહ� )8 ુ9ગ:રધર નાગર, ચરણકમલ 9ચ[ ધર
એ ર� ... રાણાR! વર. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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વાટ \ુએ છે મીરા ંરાકંડ
વાટ \ુએ છે મીરા ંરાકંડ
વાટ \ુએ છે મીરા ંરાકંડ
વાટ \ુએ છે મીરા ંરાકંડ
  

વાટ \ુએ છે મીરા ંરાકંડ
 ર�,  

ઊભી ઊભી અરજ કર� છે દ
નાનાથની. 

Tિુનવર 'વામી, માર� મ:ંદર પધારો ર�,  

સેવા કર
શ :દન-રાતડ
 ર�...ઊભી. 

Uલના તે હાર ને Uલના ગજરા ર�,  

Uલના તોરા ને Uલ-પાખંડ
 ર�...ઊભી. 

પય પકવાન વા’લા, મીઠાઈ ને મેવા ર�,  

ઘેબર જલેબી તલ-સાકંળ
 ર�..ઊભી. 

લિવ_ગ સોપાર
 ને પાનના ંબીડલા ંર�,  

એલચી દોડા ને તજ પાખંડ
 ર�..ઊભી 

સાવ સોનાના ંવા’લા, સોગઠા ંઢળાYુ ંર�,  

રમવા આવો તો cય રાતડ
 ર�...ઊભી. 

બાઈ મીરા ંક� )8 ુ9ગરધર નાગર,  

જોતા ંઠર� છે માર
 Vખડ
 ર�..ઊભી. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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Y ૃદંાવન મોરલી વાગે છેY ૃદંાવન મોરલી વાગે છેY ૃદંાવન મોરલી વાગે છેY ૃદંાવન મોરલી વાગે છે  

વાગે છે ર� વાગે છે,  

Y ૃદંાવન મોરલી વાગે છે ... ટ�ક 

તેનો શgદ ગગનમા ંગાy છે 

Y ૃદંાવન મોરલી વાગે છે ... Y ૃદંાવન 

Y ૃદંા તે વનને મારગ cતા,ં  

વા’લો દાણ દિધના ંમાગે છે. ... Y ૃદંાવન 

Y ૃદંા તે વનમા ંરાસ ર�યો છે,  

વા’લો રાસમડંળમા ં9બરાy છે. ... Y ૃદંાવન 

પીળા ંપીતાબંર જરકસી cમા,  

હાથે પીળો પટકો 9બરાy છે. ... Y ૃદંાવન 

કાને તે $ંુડળ માથે Tગુટ ને,  

Tખુ પર મોરલી 9બરાy છે. ... Y ૃદંાવન 

Y ૃદંા તે વનની $ંુજગલીનમા,ં  

વા’લો થનક થૈ થૈ નાચે છે. ... Y ૃદંાવન 

બાઈ મીરા ંક� )8 ુ9ગરધર નાગર,  

દશdનથી �ુઃખડા ંભાગેં છે. ... Y ૃદંાવન 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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<યામ મને ચાકર રાખોR<યામ મને ચાકર રાખોR<યામ મને ચાકર રાખોR<યામ મને ચાકર રાખોR  

<યામ, મને ચાકર રાખોR,  

9ગરધાર
 લાલ, ચાકર રાખોR ... ટ�ક 

ચાકર રહ/ ૂ,ં બાગ લગા/ ૂ,ં િનત ઉઠ દરસન પા/ ૂ;ં 

Y ૃદંાવનક
 $ૂંજ ગ9લનમ@, ગોિવ_દ લીલા ગા/ ૂ ં... મને ચાકર 

ચાકર
 મ@ દરસન પાD, /િુમરન પાW ખરચી; 

ભાવ ભગિત cગીર
 પાW, તીનv બાતા સરસી ... મને ચાકર 

મોર T$ુુટ પીતાબંર સોહ�, ગલે બૈજતંી માલા, 

Y ૃદંાવનમ@ ધેEુ ંચરાવે, મોહન Tરુલીવાલા ... મને ચાકર 

Wચે Wચે મહલ બનાW 9બચ 9બચ રsુ ંબાર
, 

સાવં:રયા ંક� દરસન પાW, પ:હર $ુ/�ુબી સાર
 ... મને ચાકર 

જોગી આયા જોગ કરન$ૂં, તપ કરને સxંયાસી; 

હ:ર-ભજન$ ૂસા{ ુઆયે, Y ૃદંાવન ક� વાસી ... મને ચાકર 

મીરા ંક� )8 ુગ:હર ગભંીરા ©દ� રહો R ધીરા; 

આધી રાત )8 ુદરસન દ
xહv, જTનુાR ક� તીરા ... મને ચાકર 

  - મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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<યામ/ુદંર પર વાર<યામ/ુદંર પર વાર<યામ/ુદંર પર વાર<યામ/ુદંર પર વાર  

<યામ/ુદંર પર વાર,  

Rવડો મB વાર ડા3ંુગી હા.ં 

તેર� કારણ જોગ ધારણા,  

લોકલાજ $ુળ ડાર, 

Iમુ દ�wયા ં9બન કલ ન પડત હ;,  

નૈન ચલત દોઉ બાર ... <યામ/ુદંર પર વાર. 

કહા ક3ંુ, :કત cઉ મોર
 સજની,  

ક:ઠન 9બરહ ક
 ધાર, 

મીરા ંકહ� )8 ુકબ ર� િમલોગે?  

Iમુ ચરણા આધાર ... <યામ/ુદંર પર વાર. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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સT�ુ સર
ખા મારા વીરાસT�ુ સર
ખા મારા વીરાસT�ુ સર
ખા મારા વીરાસT�ુ સર
ખા મારા વીરા  

તમે cણી nયો સT�ુ સર
ખા મારા વીરા ર�,  

આ :દલ તો ખોલીને દ
વો કરો ર� હોR. ... મારા. 

આ ર� કાયામા ંછે વાડ
ઓ ર� હોR,  

માહં� મોર કર� છે ઝQગોરા ર� ... મારા. 

આ ર� કાયામા ંછે સરોવર ર� હોR,  

માહં� હસં તો કર� છે કnલોલા ર� ... મારા. 

આ ર� કાયામા ંછે હાટડા ંર� હોR,  

તમે વણજવેપાર કરોને અપરંપારા ર� ... મારા. 

બાઈ મીરા ંકહ� )8 ુ9ગરધારના 2ણુ હોR,  

દ�જો અમને સતંચરણે વાસેરા ર� ... મારા. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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સાવંર� રંગ રાચીસાવંર� રંગ રાચીસાવંર� રંગ રાચીસાવંર� રંગ રાચી  

સાવંર� રંગ રાચી 

રાણા, મB તો સાવંર� રંગ રાચી. 

હ:ર ક� આગે નાચી, 

રાણા, મB તો સાવંર� રંગ રાચી. 

એક િનરખત હ;, એક પરખત હ;, 

એક કરત મોર
 હાસંી, 

ઔર લોગ માર
 કાઈં કરત હ;, 

�ૂ ંતો મારા )8Rુની દાસી ... સાવંર� રંગ 

રાણો િવષ કો �યાલો ભે�યો, 

�ૂ ંતો :હ�મત ક
 કાચી, 

મીરા ંચરણ નાગરની દાસી 

સાવંર� રંગ રાચી ... સાવંર� રંગ 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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સા{ ુતે જનનો સગંસા{ ુતે જનનો સગંસા{ ુતે જનનો સગંસા{ ુતે જનનો સગં  

સા{ ુતે જનનો સગં,  

બાઈ માર� ભાbયે મeયો છે. 

મોટા 43ુુષનો સગં,  

બાઈ માર� ભાbયે મeયો છે ! 

મોટા 43ુુષના દશdન કરતા,ં  

ચડ� છે ચોગમો રંગ ... બાઈ. 

અડસઠ તીરથ સતંોને ચરણે,  

કો:ટ કાશી ને કો:ટ ગગં, 

�ુરજન લોકોનો સગં ન કર
યે,  

પાડ� ભજનમા ંભગં ... બાઈ. 

િન_દાના કરનાર નરક� ર� cશે,  

ભોગવશે થઈ ભો:ર_ગ, 

મીરા ંકહ� બાઈ, સતં ચરણરજ,  

ઊડ
ને લાbયો માર� Nગ ... બાઈ. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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/ુદંર<યામ/ુદંર<યામ/ુદંર<યામ/ુદંર<યામ, તR હો અમનેતR હો અમનેતR હો અમનેતR હો અમને  

બ9લહાર
 રિસયા 9ગ:રધાર
, 

/ુદંર<યામ, તR હો અમને, મ°રુાના વાસી ન બનીએR. 

વાસંલડ
 વાગી એવા ભણકારા વાગે છે,  

�જ-વાટ લાગે હવે ખાર
 ... /ુદંર<યામ. 

જTનુાનો કાઠંો વા’લા, ખાવાને દોડ� છે,  

અકળાવી દ� છે હવે ભાર
 ... /ુદંર<યામ. 

Y ૃદંાવન ક�ર
 શોભા તમ િવણ અમને તો,  

નજર� દ
ઠ
 નવ લાગે સાર
 ... /ુદંર<યામ. 

ગોવધdન તોeયો વા’લા, ટચલી Vગળ
એ ર�,  

અમ પર ઢોeયો 9ગરધાર
 ... /ુદંર<યામ. 

બાઈ મીરા ંકહ� છે )8,ુ 9ગ:રધર નાગર,  

સહાય કર
 લેજો h«ુ માર
 ... /ુદંર<યામ. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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/ખુ છે ત/ખુ છે ત/ખુ છે ત/ખુ છે તમારા શરણમાંમારા શરણમાંમારા શરણમાંમારા શરણમા ં 

)8 ુિવના બીy tાયેં /ખુ નથી, હો શામ9ળયાR 

/ખુ છે તમારા શરણમા.ં 

/ખુ છે તમારા શરણમા,ં 

એ મારા 23ુુ એ ક�ુ ંકરણમા ં... હો શામ9ળયાR! 

જપતપ તીરથ માર� ચાર� પદારથ,  

એ સૌ આપના છે ચરણમા ં... હો શામ9ળયાR. 

)ેમ કર
ને ©દયમ:ંદર�, પધારો - Lહાલા!  

ન જોશો cત $ુળ વરણમા ં... હો શામ9ળયાR. 

બાઈ મીરા ંક� )8 ુ9ગ:રધરના 2ણુ Lહાલા!  

આડ� આવજો મારા મરણમા ં... હો શામ9ળયાR. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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/ણુ લેજો 9બનતી મોર
/ણુ લેજો 9બનતી મોર
/ણુ લેજો 9બનતી મોર
/ણુ લેજો 9બનતી મોર
  

/ણુ લેજો 9બનતી મોર
, મB શરણ Zહ
 )8 ુતોર
. 

Iમુ (તો) પિતત અનેક ઉધાર�, ભવસાગર સે તાર�, 

મB સબ કા તો નામ ન cE,ૂ કોઈ કોઈ નામ ઉચાર�. 

અ�બર
ષ, /દુામા, નામા, Iમુ પ�ુચંાયે િનજ ધામા, 

વુ જો પાચં વષd ક� બાલક, Iમુ દરસ :દયે ધન<યામા. 

ધના ભ�ત કા ખેત જમાયા, કબીરા કા બૈલ ચરાયા, 

શબર
 કા \ૂઠા ફલ ખાયા, Iમુ કાજ :કયે મન ભાયા. 

સદના ઔર સેના નાઈ કો, Iમુ ક
xહા અપનાઈ, 

કરમા ક
 ખીચડ
 ખાઈ, Iમુ ગ9ણકા પાર લગાઈ. 

મીરા ંક� )8 ુIમુર� રંગ રાતી, યા cનત સબ �ુિનયાઈ. 

/નુ લેજો 9બનતી મોર
, મB શરણ Zહ
 )8 ુતોર
. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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/નુી મB હ:ર/નુી મB હ:ર/નુી મB હ:ર/નુી મB હ:ર----આવન ક
 અવાજઆવન ક
 અવાજઆવન ક
 અવાજઆવન ક
 અવાજ  

/નુી હો મB હ:ર-આવન ક
 અવાજ. 

મહલ ચઢ-ચઢ જોD મેર
 સજની,  

કબ આવૈ મહારાજ, 

દાદર મોર બપૈયા બોલૈ,  

કોયલ મ{રુ� સાજ ... /નુી હો મB. 

ઊમbયો ´� ચ�ુ ં:દશ બરસૈ,  

દામણી છોડ
 લાજ, 

ધરતી pપ નવા ધ:રયા હ;,  

´� િમલન ક� કાજ ... /નુી હો મB. 

મીરા ંક� )8 ુહ:ર અિવનાશી,  

બેગ િમલો િસરરાજ ... /નુી હો મB. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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'વામી સબ સસંાર ક�'વામી સબ સસંાર ક�'વામી સબ સસંાર ક�'વામી સબ સસંાર ક�  

'વામી સબ સસંાર ક� સાચેં rી ભગવાન. 

'થાવર જગંમ પાવક પાણી ધરતી બીજ સમાન. 

સબમ@ મ:હમા થારં
(તાર
) દ�ખી $ુદરત ક� કરબાન. 

િવ) /દુામા કો દાળદ(દા:ર�) ખોયો, બાલે ક
 પહચાન. 

દો T¥ુી તા�ુંલ ક
 ચાબી, દ
xહv �Lય મહાન. 

ભારત મ@ અ\ુ dન ક� આગે, આપ ભયા રથવાન. 

અ\ુ dન $ુળ કા લોગ િનહાયાd, �ટ ગયા તીર કમાન. 

ના કો માર� ના કોઈ મરતો, તેરો યે અbયાન. 

ચેતન Rવ તો અજર અમર હ;, યે ગીતા કા bયાન. 

મેર� પર )8 ુ:કરપા ક
જૌ, બાદં
 આપણી cન. 

મીરા ંક� )8 ુ9ગ:રધર નાગર ચરણકમલ મ@ qયાન. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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હ:ર હ:ર હ:ર હ:ર ! ! ! ! Iમુ હરો જનક
 ભીરIમુ હરો જનક
 ભીરIમુ હરો જનક
 ભીરIમુ હરો જનક
 ભીર  

હ:ર ! Iમુ હરો જનક
 ભીર ... ટ�ક 

�ૌપદ
 ક
 લાજ રાખી, 

Iમુ બઢાયો ચીર .... હ:ર 

ભ�ત કારન pપ નરહ:ર, 

ધય� આપ શર
ર ... હ:ર 

હ:રન ક<યપ માર 9લxહો, 

ધય� ના:હન ધીર ... હ:ર 

Pડૂતે ગજરાજ રાwયો, 

:કયો બા:હર નીર ... હ:ર 

દાસ મીરા ંલાલ 9ગ:રધર, 

�ુઃખ જહા ંતહા ંપીર ... હ:ર 

 - મીરાંમીરાંમીરાંમીરાબંાઈબાઈબાઈબાઈ 
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હ:ર મને પાર ઉતારહ:ર મને પાર ઉતારહ:ર મને પાર ઉતારહ:ર મને પાર ઉતાર  

હ:ર મને પાર ઉતાર  

નમી નમી િવનતી ક3ંુ }.ં 

જગતમા ંજxમીને બ�ુ �ુઃખ દ�wયા,ં  

સસંારશોક િનવાર ... નમી નમી.   

ક�ટ આપે મને કમdના ંબધંન,  

�ૂર I ુ ંકર :કરતાર ... નમી નમી. 

આ સસંાર વ|ો વ|ો cય છે,  

લ� ચોરાશી ધાર ... નમી નમી. 

મીરા ંકહ� )8 ુ9ગ:રધર નાગર,  

આવાગમન િનવાર ... નમી નમી. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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હ:ર વસે છે હ:રના જનમાંહ:ર વસે છે હ:રના જનમાંહ:ર વસે છે હ:રના જનમાંહ:ર વસે છે હ:રના જનમા ં 

હા ંર� હ:ર વસે હ:રના જનમા ં 

હા ંર� તમે hુ ંકરશો જઈ વનમા ંર�? હ:ર. 

ભેખ ધર
ને તમે શીદ ભટકો છો?  

)8 ુનથી વન ક� અર�યમા ંર� ... હ:ર. 

કાશી cઓ ને તમે ગગંાR xહાવો,  

)8 ુનથી પાણી પવનમા ંર� ... હ:ર. 

જોગ કરો ને ભલે જગન કરાવો,  

)8 ુનથી હોમ હવનમા ંર� ... હ:ર. 

બાઈ મીરા ંકહ� )8 ુ9ગ:રધર નાગર,  

હ:ર વસે છે હ:રના જનમા ંર� ... હ:ર. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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હ:રચરણ 9ચ[ દ
જોRહ:રચરણ 9ચ[ દ
જોRહ:રચરણ 9ચ[ દ
જોRહ:રચરણ 9ચ[ દ
જોR  

�હાર
 /ધુ �o ૂ ંcનો Fo ૂ ંલીજોR. 

પલ પલ ઊભી પથં િનહા3ંુ,  

દરસન �હાને દ
જોR. 

મB તો � ૂ ંબ�ુ અવ2ણુવાળ
,  

અવ2ણુ 9ચ[ મ[ લી�યોR. 

મB તો દાસી Fહાર� ચરણકમલ ક
,  

િમલ 9બછડન મત ક
જોR. 

મીરા ંક� )8 ુ9ગ:રધર નાગર  

હ:રચરણ 9ચ[ દ
જોR. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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હ:રવર Ttૂો ક�મ cયહ:રવર Ttૂો ક�મ cયહ:રવર Ttૂો ક�મ cયહ:રવર Ttૂો ક�મ cય?  

હ:રવર Ttૂો ક�મ cય? સાહ�લી, હવે હ:રવર Ttૂો ક�મ cય? 

નદં$ંુવર સાથે નેડલો બધંાયો, )ાણ ગયે ન }ટાય ... સાહ�લી હવે. 

ઘેલી ક
ધી મને ગો$ુળના નાથે, મોરલીના શgદ /ણુાય, 

બાલા ર� પણથી )ીિત બધંાઈ, હ;યાથી ક�મ િવસરાય? ... સાહ�લી હવે. 

મૈયર ત�oુ ંને ત�oુ ંસાસ:રoુ,ં Fયાbયા ંછે સવd સગાયં, 

બા|ં Z|ાની લાજ રાખજો દયા], 'નેહ
ને �ુઃખ ન દ�વાય. ... સાહ�લી હવે. 

આ અવસર હ:ર આવી મળો, તો �ેહનો અ�bન ઓલાય, 

બાઈ મીરા ંકહ� )8 ુ9ગ:રધર નાગર, દશdન mો �જરાય. ... સાહ�લી હવે. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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હા ંર� કોઈ માધવ nયોહા ંર� કોઈ માધવ nયોહા ંર� કોઈ માધવ nયોહા ંર� કોઈ માધવ nયો  

હા ંર� કોઈ માધવ nયો, માધવ nયો,  

વેચતંી �જનાર
 ર� ... હા ંર� કોઈ માધવ nયો 

માધવને મ%ુક
મા ંઘાલી,  

ગોપી લટક� લટક� ચાલી ર�,  

હા ંર� ગોપી ઘે�ુ ંhુ ંબોલતી cય,  

મ%ુક
મા ંન સમાય ર� .. હા ંર� કોઈ માધવ nયો 

નવ માનો તો \ુઓ ઉતાર
,  

માહં
 \ુઓ તો $ંુજ9બહાર
 ર�, 

Y ૃદંાવનમા ંcતા દહાડ
,  

વા’લો ગૌ ચાર� છે 9ગરધાર
 ર� ... હા ંર� કોઈ માધવ nયો 

ગોપી ચાલી Y ૃદંાવન વાટ�,  

સૌ �જની ગોપીઓ સાથ ર�,  

મીરા ંકહ� )8 ુ9ગરધર નાગર,  

yના ંચરણકમલ /ખુસાગર ર� .. હા ંર� કોઈ માધવ nયો 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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હા ંર� ચાલો ડાકોરહા ંર� ચાલો ડાકોરહા ંર� ચાલો ડાકોરહા ંર� ચાલો ડાકોર  

હા ંર� ચાલો ડાકોર જઈ વિસયે,  

હા ંર� મને લેહ લગાડ
 રંગરિસયે ર� ... ચાલો. 

હા ંર� )ભાતના પહોરમા ંનોબત વાy,  

હા ંર� અમે દરશન કરવા જઈએ ર� ... ચાલો. 

હા ંર� અટપટ
 પાઘ ક�સ:રયો વાઘો,  

હા ંર� કાને $ંુડળ સોઈયે ર� ... ચાલો. 

હા ંર� પીળા પીતાબંર જરકશી cમો,  

હા ંર� મોતીન માળાથી મો:હયે ર� ... ચાલો. 

હા ંર� ચ�ંબદન અ9ણયાલી Vખો,  

હા ંર� Tખુuુ ં/ ુદંર સોઈયે ર� ... ચાલો. 

હા ંર� 3ુમ¢મ 3ુમ¢મ ને4રૂ બાy,  

હા ંર� મન મો�ુ ંમા3ંુ મોરલીએ ર� ... ચાલો. 

હા ંર� મીરાબંાઈ કહ� )8 ુ9ગ:રધર નાગર,  

હા ંર� NગોNગ જઈ મ9ળયે ર� ... ચાલો. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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હ
રા માણેકને માર� hુ ંકરYુંહ
રા માણેકને માર� hુ ંકરYુંહ
રા માણેકને માર� hુ ંકરYુંહ
રા માણેકને માર� hુ ંકરYુ?ં  

hુ ંકરYુ,ં માર� hુ ંકરYુ ંછે ર�?  

હ
રા માણેકને માર�, hુ ંકરYુ?ં 

મોતીની માળા રાણા, hુ ંકરવી છે?  

Iલુસીની માળા લઈને )8નેુ ભજYુ ંછે ર� ... માર� હ
રા. 

હ
રના ચીર રાણા, hુ ંર� કરવા છે?  

ભગવી ચQથર
ઓ �હ�ર
 માર� ફરYુ ંછે ર� ... માર� હ
રા. 

મહ�લ ને માળા રાણા, hુ ંર� કરવા છે ર�?  

જગંલ ¢પંડ
એ જઈને માર� વસYુ ંછે ર� ... માર� હ
રા. 

બાઈ મીરા ંકહ� )8,ુ 9ગરધર નાગર,  

અમર `ડૂલો લઈને માર� ફરYુ ંછે ર� ... માર� હ
રા. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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�ુ ંતો 9ગ:રધરને મન ભાવી�ુ ંતો 9ગ:રધરને મન ભાવી�ુ ંતો 9ગ:રધરને મન ભાવી�ુ ંતો 9ગ:રધરને મન ભાવી  

રાણાR, �ુ ંતો 9ગ:રધરને મન ભાવી. 

4વૂd જxમની �ુ ં�જતણી ગોપી,  

`કૂ થતા ંઅહQ આવી ર� ... રાણાR �ુ.ં 

જxમ લીધો Eપૃ જયમલ ઘેર�,  

તમ સગેં પરણાવી ર� ... રાણાR �ુ.ં 

9ગ:રધર નામ �ુ ંતો ઘડ
 નવ છોuુ,ં  

ઝેર દઈ નાખે મરાવી ર� ... રાણાR �ુ.ં 

મીરા ંકહ� )8 ુ9ગ:રધર નાગર !  

હ:રસગેં લગની લગાવી ર� ... રાણાR �ુ.ં 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 

    

    

    

    

    

    



 
https://okanha.wordpress.com Page 125 

�ુ ંતો પરણી )ીતમ�ુ ંતો પરણી )ીતમ�ુ ંતો પરણી )ીતમ�ુ ંતો પરણી )ીતમની સગંાથની સગંાથની સગંાથની સગંાથ  

�ુ ંતો પરણી )ીતમની સગંાથ, વહાલમR. 

બીcના ંમQઢળ નહQ ર� બા{ં ુ... �ુ ંતો પરણી. 

ચાર ચાર \ુગની ચોતર
ઓ 9ચતરાવી ર� વહાલમR,  

�ુ ંતો મગંળ વરતી } ંબે ને ચાર ... બીcના ંમQઢળ. 

રાજસી ભોજન જમવા ંનથી ર�, વહાલમR,  

અમે )ેમના %ુકડા માગી ખાhુ ંર� ... બીcના ંમQઢળ. 

મોતીની માળા કામ ન આવે ર� વહાલમR,  

અમે Iલુસીની માળા પહ�ર
 રહ
hુ ંર� ... બીcના ંમQઢળ. 

હ
ર તણા ંચીર કામ ન આવે ર� વહાલમR,  

અમે ભગવા પહ�ર
ને િનFય ફરhુ ંર� ... બીcના ંમQઢળ. 

બાઈ મીરા ંકહ� )8 ુ9ગ:રધર નાગર વહાલા,  

�ુ ંતો )8નેુ ભRને થઈ } ંxયાલ ર� ... બીcના ંમQઢળ. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 
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�ુ ંરોઈ રોઈ અ9ખયા ંરાતી ક3ંુ�ુ ંરોઈ રોઈ અ9ખયા ંરાતી ક3ંુ�ુ ંરોઈ રોઈ અ9ખયા ંરાતી ક3ંુ�ુ ંરોઈ રોઈ અ9ખયા ંરાતી ક3ંુ  

�ુ ંરોઈ રોઈ અ9ખયા ંરાતી ક3ંુ,  

રાતી ક3ંુ, ગીત ગાતી ફ3ંુ ... �ુ ંરોઈ રોઈ. 

અxય કોઈ માર
 નજર� ન આવે,  

વર તો એક 9ગ:રધાર
 વ3ંુ ... �ુ ંરોઈ રોઈ. 

સેવા ને 'મરણ એEુ ંજ િનશ:દન,  

©દયકમળમા ંqયાન ધ3ંુ ... �ુ ંરોઈ રોઈ. 

મીરા ંકહ� )8 ુ9ગ:રધર નાગર,  

ગગંા-જમનામા ંxહાતી ફ3ંુ ... �ુ ંરોઈ રોઈ. 

- મીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈમીરાબંાઈ 

 

 


