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અ%ખલ '(ાડંમા ંએક * ુંઅ%ખલ '(ાડંમા ંએક * ુંઅ%ખલ '(ાડંમા ંએક * ુંઅ%ખલ '(ાડંમા ંએક * ુ ં 

અ%ખલ '(ાડંમા ંએક *ુ ં+ીહ,ર, 

-ૂજવે /પે અનતં ભાસે; 

દ�હમા ંદ�વ * ુ,ં તેજમા ંત1વ * ુ,ં 

23ૂયમા ંશ�દ થઈ વેદ વાસે ... અ%ખલ '(ાડંમા.ં 

પવન *ુ,ં પાણી * ુ,ં 6િૂમ * ુ,ં 6ધૂરા ! 

9;ૃ થઈ <લી ર=ો આકાશે; 

િવિવધ રચના કર? અનેક રસ લેવાને, 

િશવ થક? @વ થયો એ જ આશે ... અ%ખલ '(ાડંમા.ં 

વેદ તો એમ વદ�, Aિુત-CDિૃત શાખ દ�, 

કનક �ંુડલ િવષે ભેદ ન હોયે; 

ઘાટ ઘ,ડયા પછ? નામ/પ -ૂજવા,ં 

Hતે તો હ�મIુ ંહ�મ હોયે ... અ%ખલ '(ાડંમા.ં 

Jથં ગરબડ કર?, વાત નવ કર? ખર?, 

Kહને K ગમે તેને LKૂ 

મન-વચન-કમMથી આપ માની લહ�, 

સ1ય છે એ જ મન એમ Nઝેૂ ... અ%ખલ '(ાડંમા.ં 

9;ૃમા ંબીજ * ુ,ં બીજમા ં9;ૃ * ુ,ં 

જોP પટંતરો એ જ પાસે; 

ભણે નરસQયો એ મન તણી શોધના, 

Rીત કSંુ, Rેમથી Rગટ થાશે ... અ%ખલ '(ાડંમા.ં 

 - નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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અમે મ,હયારા ર�અમે મ,હયારા ર�અમે મ,હયારા ર�અમે મ,હયારા ર�  

અમે મ,હયારા ંર�, ગો�ુળ ગામના ં

માર� મહ? વેચવાને Uવા ં

મ,હયારા ર�… ગો�ુળ ગામના ં

મVરુાની વાટ મહW વેચવાને નીસર? 

નટખટ એ નદં,કશોર માગે છે દાણ @ 

હ�… માર� દાણ દ�વા, નહW લેવા, મ,હયારા ર�… ગો�ુળ ગામના 

યDનુાને તીર વા’લો વાસંળ? વગાડતો 

6લુાવી ભાન સાન Pઘતી જગાડતો 

હ�… માર� Uગી જો9ુ ંને U9ુ.ં મ,હયારા ર�… ગો�ુળ ગામના ં

માવડ? જશોદા@ કાન@ને વારો 

Xુ:ખડા હUર ,દયે નદં@નો લાલો 

હ�… માર� Xુ:ખ સહ�વા, નહW કહ�વા,મ,હયારા ર�… ગો�ુળ ગામના ં

નરિસ�હનો નદં,કશોર લાડકડો કાન@ 

ઉતાર� આતમથી ભવ-ભવનો ભાર @ 

િનમMળ હZયાનંી વાત કહ�તા, મ,હયારા ર�… ગો�ુળ ગામના ં

 - નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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આ શેર? વળાવીઆ શેર? વળાવીઆ શેર? વળાવીઆ શેર? વળાવી  

આ શેર? વળાવી સ[જ કSંુ, ઘર� આવો ને ! 

\ગ%ણયે પથરા9ુ ં<લ, વાલમ ઘર� આવો ને. 

આ ઉતારા દ�2ુ,ં ઓરડા ઘર� આવો ને; 

દ�2ુ ંદ�2ુ ંમેડ?ના મોલ, માર� ઘર� આવો ને… શેર?.. 

આ દાતણ દ�2ુ ંદાડમી ઘર� આવો ને 

દ�2ુ ંકણેર? કાબં, માર� ઘર� આવો ને… શેર?.. 

આ નાવણ દ�2ુ ં�ંુ,ડ^ુ ંઘર� આવો ને, 

દ�2ુ ંદ�2ુ ંજમના@ના નીર માર� ઘર� આવો ને… શેર?.. 

આ ભોજન દ�2ુ ંલાપશી ઘર� આવો ને ! 

દ�2ુ ંદ�2ુ ંસાક,રયો કંસાર, માર� ઘર� આવો ને… શેર?.. 

આ રમત-દ�2ુ ંસોગઠ? ઘર� આવોને, 

દ�2ુ ંદ�2ુ ંપાસાની જોડ, માર� ઘર� આવો ને… શેર?.. 

આ પોઢણ દ�2ુ ંઢા%લયા, ઘર� આવોને, 

દ�2ુ ંદ�2ુ ં,હ�ડોળા ખાટ, માર� ઘર� આવો ને… શેર?.. 

આ મહ�તા નરસૈયાના Cવામી શામ%ળયા, 

હા ંર� અમને તેડ? રમાડbા રાસ, માર� ઘરે આવો ને… શેર?.. 

- નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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આજ મારા ંનયણા ંસફળ થયાંઆજ મારા ંનયણા ંસફળ થયાંઆજ મારા ંનયણા ંસફળ થયાંઆજ મારા ંનયણા ંસફળ થયા ં 

આજ મારા ંનયણા ંસફળ થયા ંનાથને નીરખી, 

Nુદંર વદન િનહાળ?ને મારા હZયામા ંહરખી. 

K ર� મારા મનમા ંહ* ુ ંતે વહાલાએ ક?dુ;ં 

Rીતે R6@ુ પધા,રયા, આવી આ%લ�ગન દ?dુ.ં 

વહાલો મારો િવહાર?લો, તેહને Uવા ન દ?K; 

હાથ થક? નવ Dકૂ?એ, Hતરગત લીK. 

કા%લ�eીને કાઠંડ�, હ,ર નાચે ને ગાયે, 

Cવર Lરૂ� સવM Nુદંર?, અિત આનદં થાયે. 

ધ3ય જDનુાનો તટ, ધ3ય fજનો ર� વાસ; 

ધ3યભાgય આ 6િૂમના,ં વહાલો hયા ંરiયા રાસ. 

Hત,ર;થી દ�વતા સjુ શોભા જોવાને આવે; 

Lkુપ9lૃkટ તાહંા ંથઈ રહ?, નરસQયો વધાવે. 

- નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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આજ 9 ૃદંાવન આનદંસાગરઆજ 9 ૃદંાવન આનદંસાગરઆજ 9 ૃદંાવન આનદંસાગરઆજ 9 ૃદંાવન આનદંસાગર  

આજ 9 ૃદંાવન આનદંસાગર,  

શામ%ળયો રંગે રાસ રમે; 

નટવર-વેશે વેણ વUડ�,  

ગોપી મન ગોપાળ ગમે. 

એક એક ગોપી સાથે માધવ,  

કર Jહ? મડંળ માહં� ભમે; 

તા થૈ તા થૈ તાન િમલાવે,  

રાગ-રાગણી માહં� mમેૂ. 

સોળ કલાનો શિશયર િશર પર,  

ઉnુગણ સ,હત '(ાડં ભમે; 

ધીર સમીર� જDનુાતીર�  

તનના તાપ િoિવધ શમે. 

હરpયા Nરુનર દ�વ Dિુનજન  

Lkુપ9lૃkટ કર�, ચરણ નમે; 

ભણે નરસQયો ધ3ય fજનાર?,  

એને કાK K દ�હ દમે. 

- નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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આજની ઘડ? ર%ળયામણીઆજની ઘડ? ર%ળયામણીઆજની ઘડ? ર%ળયામણીઆજની ઘડ? ર%ળયામણી 

આજની ઘડ? તે ર%ળયામણી, 

હા ંર� ! મારો qહાલો@ આqયાની વધામણી @ ર�…..આજની ઘડ? 

@ ર� ત,રયા તોરણ તે બધંાિવયા, 

હ� મારા qહાલા@ને મોતીડ� વધાિવયા @ ર�…. આજની ઘડ?. 

@ ર� લીrડુા ંવાસં વઢાિવયા, 

હ� મારા qહાલા@નો મડંપ રચાિવયે @ ર�…. આજની ઘડ?. 

@ ર� Lરૂો સોહાગણ સાિથયો, 

હ� મારો qહાલો આવે મલપતો હાિથયો @ ર�…. આજની ઘડ?. 

@ ર� જDનુાના નીર મગંાિવયે, 

હ� મારા qહાલા@ના ચરણ પખા%ળયે @ ર�… આજની ઘડ?. 

@ ર� સjુ સખીઓ મળ?ને વધાિવયે, 

હ� મારા qહાલા@ની આરતી ઉતા,રયે @ ર�… આજની ઘડ?. 

@ ર� તન-મન-ધન, ઓવા,રયે, 

હ� મારા qહાલા@ની આરતી ઉતા,રયે @ ર�… આજની ઘડ?. 

@ ર� રસ વાsયો છે અિત મીઠડો, 

હ� મે’તા નરિસ�હનો Cવામી દ?ઠડો @ ર�….આજની ઘડ?. 

 - નરિસ�હ મહ�નરિસ�હ મહ�નરિસ�હ મહ�નરિસ�હ મહ�તાતાતાતા 
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આશા ભયાM તે અમે આિવયાંઆશા ભયાM તે અમે આિવયાંઆશા ભયાM તે અમે આિવયાંઆશા ભયાM તે અમે આિવયા ં 

આશા ભયાM તે અમે આિવયા ં

ને માર� વાલે રમાડbા રાસ ર�, 

આવેલ આશા ભયાM…… (૨) 

શરદLનૂમની રાતડ? ને 

કાઈં ચાદંો ચડbો આકાશ ર�…. આવેલ 

9 ૃદંા તે વનના ચોકમા ં

કાઈં નામે નટવરલાલ ર�…. આવેલ 

જોતા ંતે વળતા ંથ%ંભયા ં

ઓvયા ન,દ^ુ ંક�રા નીર ર�…. આવેલ 

અkટ�ુળ પવMત ડો%લયા ને 

ઓvયા ડોvયા નવ�ુળ નાગ ર�…. આવેલ 

મે’તા નરસૈયાના Cવામી શામ%ળયા 

સદા રાખો ચરણની પાસ ર�…. આવેલ 

- નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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wચી મેડ? તે મારા સતંનીwચી મેડ? તે મારા સતંનીwચી મેડ? તે મારા સતંનીwચી મેડ? તે મારા સતંની  

wચી મેડ? તે મારા સતંની ર�,  

મx તો મા’લી ન Uણી રામ.. હો રામ.. 

wચી મેડ? તે મારા સતંની ર�. 

અમને તે તેડા ંશીદ મોyvયા,ં  

ક� મારો પWડ છે કાચો રામ, 

મzઘા Dલૂની માર? {ુદંડ?,  

મx તો મા’લી ન Uણી રામ.. હો રામ.. 

wચી મેડ? તે મારા સતંની ર�…. 

અડધા ંપેહયા| અડધા ંપાથયા|,  

અડધા ંઉપર ઓઢાડbા ંરામ 

ચાર� છેડ� ચાર� જણા,ં  

તોયે ડગમગ થાયે રામ.. હો રામ.. 

wચી મેડ? તે મારા સતંની ર�…. 

નથી તરાપો, નથી * ુબંરા,  

નથી ઉતયાMનો આરો રામ 

નરિસ�હ મહ�તાના Cવામી શામળા,  

R6 ુપાર ઉતારો રામ.. હો રામ.. 

wચી મેડ? તે મારા સતંની ર�…. 

 - નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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એવા ર� અમો એવાએવા ર� અમો એવાએવા ર� અમો એવાએવા ર� અમો એવા  

એવા ર� અમો એવા ર� એવા 

તમે કહો છો વળ? તેવા ર� 

ભ}yત કરતા ંજો ~kટ કહ�શો 

તો કર2ુ ંદામોદરની સેવા ર�. 

KIુ ંમન K સાથે બાsં^ુ ં

પહ�rુ ંહ* ુ ંઘર-રા* ુ ંર�, 

હવે થ^ુ ંછે હ,રરસ-મા* ુ ં

ઘરે ઘરે હWડ� છે ગા* ુ ંર� . 

કમM-ધમMની વાત છે Kટલી 

તે Dજુને નવ ભાવે ર�, 

સઘળા પદારથ K થક? પાiયો 

તે મારા R6@ુની તોલે ના'વે ર�. 

સઘળા સસંારમા ંએક jુ ં6 ૂડંો 

6 ૂડંાથી વળ? 6 ૂડંો ર�, 

તમાર� મન માને તે કહ�જો 

નેહ લાgયો છે મને wડો ર�. 

હળવા કરમનો jુ ંનરસQયો 

Dજુને તો વૈkણવ વહાલા ર�, 

હ,રજનથી K Hતર ગણશે 

તેના ફોગટ ફ�રા ઠાલા ર�. 

 - નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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કાન@ તાર? મા કહ�શેકાન@ તાર? મા કહ�શેકાન@ તાર? મા કહ�શેકાન@ તાર? મા કહ�શે  

કાન@ તાર? મા કહ�શે પણ અમે કાIડુો કહ�2ુ ંર�... 

એટrુ ંકહ�તા નહ? માને તો ગો�ુળ મેલી દ�2ુ ંર�... કાન@. 

માખણ ખાતા ંનહો* ુ ંઆવડ*ુ ંDખુ હ* ુ ંતા/ ં��ુ ર�... 

ગોપીઓએ તાSંુ ઘર ક�રા� ુજઈ �ણુામા ંપે�ંુ ર�... કાન@. 

�લણ પહ�રતા ંનહો*ુ ંઆવડ*ુ ંઅમે તે દ?' પહ�રાવતા ંર�... 

ભરવાડોની ગા�^ુ ંખાતો અમે તે ,દ' છોડાવતા ંર�... કાન@. 

કાલો ઘલેો તારા માત-િપતાનો અમને શેના કોડ ર�... 

કરમ સજંોગે આવી ભરાણા \ગણા ંજોડાજોડ ર�... કાન@. 

mટૂણીયા ભેર હાલતો ચાલતો બોલતો કાrુ ંઘrે ુ ંર�... 

ભલે મvયા મહ�તા નરિસ�હના Cવામી Rેમ ભ}yતમા ંર�rુ ંર�...કાન@. 

 - નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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ક�સરભીના કાન@ક�સરભીના કાન@ક�સરભીના કાન@ક�સરભીના કાન@ 

ક�સરભીના ંકાન@, 

કNુબેં ભીની નાર; 

લોચન ભીના ંભાવ2ુ,ં 

ઊભા ં�ંુજને �ાર ... ક�સરભીના ંકાન@ 

બેમા ંNુદંર કોને કહ?એ, 

વિનતા ક� fજનાથ; 

િનર�ુ ંપર�ુ ંLSુુષો�મને, 

માણેકડા ંબેjુ હાથ ... ક�સરભીના ંકાન@ 

વેગે �ંુજ પધા,રયા,  

લચક� થઈ ઝકઝોળ; 

નરસQયાનો Cવામી ભલે મ�યો, 

રંગ તણા ંબjુ રોળ ... ક�સરભીના ંકાન@ 

 - નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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%ગર? તળેટ? ન ે�ંુડ દામોદર%ગર? તળેટ? ન ે�ંુડ દામોદર%ગર? તળેટ? ન ે�ંુડ દામોદર%ગર? તળેટ? ન ે�ંુડ દામોદર  

%ગ,ર તળેટ? ને �ંુડ દામોદર. 1યા ંમેહતા@ 3હાવા Uયઃ 

ઢ�ઢ વરણમા ંeઢ હર?ભ}yત, તે Rેમ ભર?ને લાgયા પાય... %ગ,ર 

 

કર જોડ?ને RાથMના ક?ધી, િવનિતતણા બjુ વ�ા ર� વચનઃ 

મહાLSુુષ અમ અરજ એટલી, અમાર� \ગણે કરો ર� ક?તMન... %ગ,ર 

 

Rેમ પદારથ અમો પાિમયે, વામીયે જનમ મરણ જUંળઃ 

કર જોડતા કSુણા ઉપ@, મહ�તા@ વૈkણવ પરમ દયાળ... %ગ,ર 

 

પ;ાપ;ી 1યા ંન,હ� પરમે�ર, સમelkટ ને સવM સમાનઃ 

ગૌDoુ *લુસી 9;ૃ કર? લીપજો, એ9ુ ંવૈkણવને આ�^ુ ંવરદાન... %ગ,ર 

 

મહ�તા@ િનશાળે આqયા, લાqયા Rસાદ ને કય� ઓ�છવ; 

ભોર થયા લગી ભજન ક?d,ુ સતંોષ પાiયા સૌ વૈkણવ... %ગ,ર 

 

ધેર પધાયાM હ,રજશ ગાતા,ં વાજતા ંતાલ ને શખં-Dદંૃગ 

હસી હસી નાગરો તાળ?યો લે છે, આ શા ર� 'ા(ણના ઢંગ?... %ગ,ર 

 

મૌન Jહ?ને મહ�તા@ ચાvયા, અધવધરાને 2ુ ંઉ�ર દ�ઉ ? 

Ugયા લોક નરનાર? Lછેુ, મહ�તા@ તમે એવા 2ુ ં?... %ગ,ર 

 

નાત ન Uણો ને Uત ન Uણો, ના Uણો કંઈ િવવેકિવચાર; 

કર જોડ? કહ� નરસૈયો, વૈkણવ તણો મને છે આધાર ... %ગ,ર 

- નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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ગોર? તારા ંનLેરુગોર? તારા ંનLેરુગોર? તારા ંનLેરુગોર? તારા ંનLેરુ  

ગોર? તારા ંનેLરુ રણઝણ વાજણા ંર�, 

વાhયા ંકાઈં માઝમ રાત મોUર; 

N*ૂ ુ ંનગર બdુ ંજગા,ડ^ુ ં

તે તો તાહરા ંઝાઝંરનો ઝમકાર. 

સેજલડ? ઢંઢોળ? jુ ંપાછ? ફર? ર�, 

િપ^ડુો તે પોઢ�ો પાડોશણ પાસ; 

એક ને અનેક વહાલો મારો ભોગવે ર�, 

અમને ન,હ અમારાની આશ ! 

�ૂવો હોયે તો ઢાકં?ને Dકૂ?એ ર�, 

સૈયર ઢા�ંો �મ Uય ? 

મનનો મા3યો હોય તો કાઢ? Dકૂ?એ ર�, 

પર�યો કાઢ? �મ Dકૂાય ? 

માર� \ગણે \બો મહો,રયો ર�, 

ગળવા લાગી છે કાઈં સાખ; 

ઊઠો ને આરોગો, R6@ુ પાતળા ર� ! 

jુ ંર� વે-ુ ંને * ુ ંર� ચાખ. 

માર� \ગણે eા;, %બજોરડ? ર�, 

%બચ %બચ રોપી છે નાગરવેલ; 

નરસQયાનો Cવામી મ,ંદર પધા,રયો ર�, 

હZ^ુ ંથ^ુ ંછે કોમળ ગેહ�લ. 

- નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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ગોર? તાર� oા-ૂડ�ગોર? તાર� oા-ૂડ�ગોર? તાર� oા-ૂડ�ગોર? તાર� oા-ૂડ�  

ગોર? તાર� oા-ૂડ� ર�, 

મો=ા મો=ા Dિુનવર રાયા ર�; 

/પ Cવ/પ ક�^ુ ંનવ Uયે, 

કોઈ દ?સે છે ઈ�ર? માયા ર�. 

Sુમ�મ Sુમ�મ નેLરૂ વાK, 

ગોફણે mઘૂર? ઘમક� ર�; 

શીશ દામણી એણી પેર સોહ�, 

Kમ ગગન વીજળ? ચમક� ર�. 

િનલવટ આડ કર? ક�સરની, 

માહં� Dગૃમદની ટ?લી ર�; 

\ખલડ? Uણે પાખંલડ?, 

હ?ડ� લીલાએ લાડગહ�લી ર�. 

આ કંચવો તમે �ા ંિસવડાqયો, 

શણગટ વા�યો 2ુ ંધાર? ર� ? 

આ વેણી તમે �ા ંર� � ૂથંાવી 

Kણે મોહ? fજની નાર? ર� ? 

ચચંલ Xૃlkટ ચjુ,દશ િનહાળે, 

માહં� મદનનો ચાળો ર�; 

નરસQયાનો Cવામી જોવા સરખો, 

કોઈ એ Nુદંર?Iુ ંવદન િનહાળો ર�. 

- નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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ચાદંની રાત ક�સ,રયા તારાચાદંની રાત ક�સ,રયા તારાચાદંની રાત ક�સ,રયા તારાચાદંની રાત ક�સ,રયા તારા  

ચાદંની રાત ક�સ,રયા તારા ર� 

પોઠ? ભર? ચાvયા વણઝારા ર�. 

વણઝાર� આડત ક?ધી ર�, 

કાયાનગર? ઈUર� લીધી ર�. 

દાણી દાણ ઘટ� તે લેજો ર�, 

પોઠ? અમાર? Uવા દ�જો ર�. 

Kવા વાડ?ના �ુમળા મરવા ર�, 

તેવા પોઠ? અમાર� ભરવા ર�. 

ભલે મ%ળયા ભલે મ%ળયા ર�, 

તારા �ણુ નવ Uય ક%ળયા ર�. 

મહ�તા નરસQયાના Cવામી ર�, 

સવ� ગોપી આનદં પામી ર�. 

- નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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ચાલ રમીએ સ,હચાલ રમીએ સ,હચાલ રમીએ સ,હચાલ રમીએ સ,હ  

ચાલ રમીએ સ,હ ! મેલ મથ9ુ ંમહ?, 

વસતં આqયો વનવેલ <લી; 

iહો,રયા Hબ, કો,કલ લવે કદંબ, 

�ુNમુ-�ુNમુ ર=ા ~મર �લી. 

પહ�ર શણગાર ને હાર, ગજગાિમની, 

�ારની કjુ ં� ંK ચાલ ઊઠ?; 

રિસક Dખુ {ુબંીએ, વળગીએ, �બંીએ, 

આજ તો લાજની Xુહાઈ �ટ?. 

હ�તે હ,ર વશ કર? vહાવો લે ઉર ધર?, 

કર Jહ? �ૃkણ@ Rીતે પળશે; 

નરસQયો રંગમા ંHગ ઉ3મત થયો, 

ખોયેલા ,દવસનો ખગં વળશે. 

- નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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જળકમળ છાડં? Uને બાળાજળકમળ છાડં? Uને બાળાજળકમળ છાડં? Uને બાળાજળકમળ છાડં? Uને બાળા  

જળકમળ છાડં? Uને બાળા, Cવામી અમારો Uગશ ે

Uગશે, તને મારશે, મને બાળહ1યા લાગશે … જળકમળ 

કહ� ર� બાળક * ુ ંમારગ 6vૂયો? ક� તારા વેર?એ વળાવીયો? 

િન� ેતારો કાળ જ �ટૂ�ો, અહWયા તે શીદ આિવયો? … જળકમળ 

નથી નાગણ jુ ંમારગ 6vૂયો, ક� મારા વેર?એ વળાિવયો, 

મVરુા નગર?મા ં-ુગ�ુ રમતા ંનાગIુ ંશીશ હા,રયો … જળકમળ 

રંગે /ડો, /પે Lરુો, દ?સતંો કો,ડલો કોડામણો, 

તાર? માતાએ ક�ટલા જનiયા,ં તેમા ં* ુ ંઅળખામણો … જળકમળ 

માર? માતાએ બેઉ જનiયા,ં તમેા ંjુ ંનટવર નાનડો, 

જગાડ તારા નાગન,ે માSંુ નામ �ૃkણ કાIડુો … જળકમળ 

લાખ સવાનો મારો હાર આLુ,ં આLુ ંjુ ં*જુને દો,રયો, 

એટrુ ંમારા નાગથી છાIુ,ં આLુ ં*જુને ચો,રયો … જળકમળ 

2ુ ંકSંુ નાગણ હાર તારો ? 2ુ ંકSંુ તારો દો,રયો ? 

શાને કાK નાગણ તાર� કરવી ઘરમા ંચોર?ઓ ? …જળકમળ 

ચરણ ચાપંી, Dછૂ મરડ?, નાગણે નાગ જગા,ડયો, 

ઉઠોને બળવતં કોઇ, બારણે બાળક આિવયો … જળકમળ 

બેઉ બ%ળયા બાથે વળgયા,ં �ૃkણે કાળ?નાગ નાિથયો, 

સહ� ફ�ણ �ંફવે, Kમ ગગન ગાK હાિથયો … જળકમળ 

નાગણ સj ુિવલાપ કર� છે, નાગને બj ુXુ:ખ આપશે, 

મVરુા નગર?મા ંલઇ જશે, પછ? નાગIુ ંશીશ કાપશે … જળકમળ 

બેઉ કર જોડ? િવનવે, Cવામી ! Dકુો અમારા કંથને, 

અમે અપરાધી કાઇં ન સમhયા,ં ન ઓળpયા ંભગવતંને … જળકમળ 

થાળ ભર?ને નાગણ સવ�, મોતીડ� �ૃkણ વધાિવયો, 

નરસQયાના નાથ પાસેથી, નાગણે નાગ છોડાિવયો … જળકમળ              - નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા                 
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જશોદા તારાજશોદા તારાજશોદા તારાજશોદા તારા    કાIડુાનેકાIડુાનેકાIડુાનેકાIડુાને  

ગોપીઃ 

જશોદા ! તારા કાIડુાને સાદ કર?ને વાર ર�; 

આવડ? dમૂ મચાવે fજમા ંકોઇ ન,હ Lછૂણહાર ર�. ... જશોદા. 

શી�ંુ તોડ�ુ,ં ગોરસ ઢો�^ુ,ં ઉઘાડ?ને �હાર ર�, 

માખણ ખાdુ,ં વેર? નાpં^ુ,ં Uન ક?dુ ંઆ વાર ર� ... જશોદા. 

ખાખંાખંોળા ંકરતા ંહWડ�, બીએ નહW લગાર ર�, 

મહW મથવાની ગોળ? ફોડ?, આ શા ંકહ?એ લાડ ર� .... જશોદા. 

વાર� વાર� કjુ ં� ંતમને હવે ન રા�ુ ંભાર ર�, 

િનત ઊઠ?ને ક�ટrુ ંસહ?એ, રહ�9ુ ંનગર મોઝાર ર� ... જશોદા. 

જશોદાઃ 

આડ?-અવળ? વાત તમાર?, jુ ંન,હ સાભંળનાર ર�; 

ડા=ો ડમરો લાડકો મારો, કદ? ન એમ કરનાર ર� ... જશોદા. 

મારો કાન@ ઘરમા ંNતૂો, �ાર� દ?ઠો �હાર ર�, 

દહW Xૂધના ંતો માટ ભયા|, પણ ચાખે ન લગાર ર� ... જશોદા. 

શોર કરંતી ભલે સjુ આવી, ટોળ? વળ? દસ-બાર ર�, 

નરસQયાનો Cવામી સાચો, -ૂઠ? fજની નાર ર� .... જશોદા. 

- નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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Uગને UદવાUગને UદવાUગને UદવાUગને Uદવા  

Uગને Uદવા �ૃkણ ગોવા%ળયા 

*જુ િવના ધેનમા ંકોણ Uશે ? 

oણસx ને સાઠ ગોવાળ ટોળે મ�યા 

વડો ર� ગોવા%ળયો કોણ થાશે ? … Uગને 

દહWતણા દહWથરા, ઘી તણા ંઘબેરા ં

ક,ઢયેલ Xૂધ તે કોણ પીશે ? 

હ,ર મારો હાિથયો, કાળ? નાગ નાિથયો 

6િૂમનો ભાર તે કોણ લેશે ? … Uગને 

જDનુાને તીર� ગૌધણ ચરાવતા ં

મdરુ? શી મોરલી કોણ વાહશે ? 

ભણે નરસQયો તારા �ણુ ગાઇ ,રઝીએ 

�ડૂતા ંબાયંડ? કોણ સાહશે ? … Uગને 

 - નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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Uગીને જોP તોUગીને જોP તોUગીને જોP તોUગીને જોP તો  

Uગીને જોP તો જગત દ?સે ન,હ, 

wઘમા ંઅટપટા ભોગ ભાસે; 

%ચ� ચૈત3ય િવલાસ ત�પુ છે, 

'( લટકા ંકર� '( પાસે ... Uગીને 

પચં મહા6તૂ પર'( િવશે ઉપhયા,ં 

અ� ુઅ�મુાહંW ર=ા ંર� વળગી; 

<લ ને ફળ તે તો 9;ૃના ંUણવા,ં 

થડ થક? ડાળ નવ હોય અળગી ... Uગીને 

વેદ તો એમ વદ�, Aિુત-CDિૃત શાખ દ� 

કનક �ંુડલ િવશે ભેદ 3હોયે; 

ઘાટ ઘ,ડયા ંપછ? નામ/પ -ૂજવા ં

Hતે તો હ�મIુ ંહ�મ હોયે ... Uગીને 

@વ ને િશવ તો આપ ઇ�છાએ થયા 

રચી Rપચં ચૌદ લોક ક?ધા; 

ભણે નરસQયો એ 'તે જ * ુ'ં, 'તે જ * ુ'ં 

એને સમયા|થી ક� સતં સીsયા ... Uગીને 

 - નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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Uગો ર� જશોદાના �ંુવરUગો ર� જશોદાના �ંુવરUગો ર� જશોદાના �ંુવરUગો ર� જશોદાના �ંુવર 

Uગો ર�, જશોદાના �ંુવર ! વહાણલા ંવાયા, 

તમાર� ઓશીક� મારા ંચીર ચપંાયા. 

પાNુ ંમરડો તો વહાલા ! ચીર લPે તાણી, 

સરખી-સમાણી સૈયરો સાથે U9ુ ંછે પાણી. 

પખંીડા ંબોલે ર�, વહાલા ! રજની રહ? થોડ?, 

સેજલડ?થી ઊઠો, વહાલા ! આળસડ? મોડ?. 

સાદ પાnુ ંતો qહાલા ! લોક,ડયા ંUગે, 

H�ઠૂો મરnુ ંતો પગના ંmઘૂરા વાગે. 

Kને Kવો ભાવ હોય તેને તે9ુ ંથાયે, 

નરસQયાનો Cવામી િવના રખે વહાણrુ ંવાયે. 

- નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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K ગમે જગતK ગમે જગતK ગમે જગતK ગમે જગત  

K ગમે જગત �/ુદ�વ જગદ?શને, 

તે તણો ખરખરો ફોક કરવો; 

આપણો %ચ�તqયો અથM કંઈ નવ સર�, 

ઊગર� એ જ ઉ�ગે ધરવો ... K ગમે. 

jુ ંકSંુ, jુ ંકSંુ, એ જ અ�ાનતા, 

શકટનો ભાર Kમ �ાન તાણે; 

Nlૃkટ મડંાણ છે સવM એણી પેર�, 

જોગી જોગે�રા કો'ક Uણે ... K ગમે. 

નીપK નરથી તો કોઈ નવ રહ� Xુઃખી, 

શ  ુમાર?ને સૌ િમo રાખે; 

રાય ને રંક કોઇ ekટ� આવે ન,હ, 

ભવન પર ભવન પર છo દાખે ... K ગમે. 

ઋ*-ુલતા પo-ફળ-<લ આપે યથા, 

માનવી DખૂM મન qયથM શોચે; 

Kહના ભાgયમા ંK સમે K લp^ુ,ં 

તેહને તે સમે તે જ પહzચે ... K ગમે. 

Jથેં ગરબડ કર?, વાત ન કર? ખર?, 

Kહને K ગમે તેને LKૂ, 

મન કમM વચનથી આપ માની લહ� 

સ1ય છે એ જ મન એમ Nઝેૂ ... K ગમે. 

Nખુ સસંાર? િમ¢યા કર? માનજો, 

�ૃkણ િવના બી-ુ ંસવM કા{ુ;ં 

-ુગલ કર જોડ? કર? નરસQયો એમ કહ�, 

જ3મ- Rિત જ3મ હ,રને જ U{ુ ં... K ગમે.     - નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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hયા ંલગી આ1મા ત1વhયા ંલગી આ1મા ત1વhયા ંલગી આ1મા ત1વhયા ંલગી આ1મા ત1વ  

hયા ંલગી આ1મા ત1વ ચી3યો ન,હ, 

1યા ંલગી સાધના સવM -ૂઠ?, 

મIkુય-દ�હ તારો એમ એળે ગયો 

માવઠાની Kમ 9lૃkટ -ૂઠ?. 

2 ુથ^ુ ંCનાન, સsંયા ને LUૂ થક? 

2ુ ંથ^ુ ંઘરે રહ? દાન દ?ધે ? 

2 ુથ^ુ ંધર? જટા ભCમ લેપન કય�, 

2ુ ંથ^ુ ંવાળ rુચંન ક?ધે ? 

2ુ ંથ^ુ ંતપ ને તીરથ ક?ધા થક?, 

2ુ ંથ^ુ ંમાળ Jહ? નામ લીધે ? 

2ુ ંથ^ુ ંિતલક ને *લુસી ધાયાM થક?, 

2ુ ંથ^ુ ંગગંાજલ પાન ક?ધે ? 

2ુ ંથ^ુ ંવેદ qયાકરણ વાણી વ�ે, 

2ુ ંથ^ુ ંરાગ ને રંગ મા�યે ? 

2ુ ંથ^ુ ંખટ દશMન ભેદ સેqયા થક?, 

2ુ ંથ^ુ ંવરણના ભેદ આ�યે ? 

એ છે Rપચં સjુ પેટ ભરવા તણા, 

hયા ંલગી પરમ પર'( ન જોયો; 

ભણે નરસQયો ક� ત1વદશMન િવના, 

ર1ન-%ચ�તામ%ણ જ3મ ખોયો. 

 - નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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તમારો ભરોસો મને ભાર?તમારો ભરોસો મને ભાર?તમારો ભરોસો મને ભાર?તમારો ભરોસો મને ભાર?  

તમારો ભરોસો મને ભાર?, 

સીતાના Cવામી, તમારો ભરોસો મને ભાર?. 

રંક ઉપર qહાલો ચiમર ઢોળાવે, 

6પૂને ક?ધા ભીખાર?, સીતાના Cવામી ... તમારો ભરોસો. 

નખ વધાર? ,હર�યક£યપ માય�, 

R¤ાદ લીધો ઉગાર?, સીતાના Cવામી ... તમારો ભરોસો. 

ભલે મ�યો મહ�તા નરસQયાનો Cવામી, 

નામ ઉપર UP વાર?, સીતાના Cવામી ... તમારો ભરોસો. 

- નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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sયાન ધર હ,રત�ુંsયાન ધર હ,રત�ુંsયાન ધર હ,રત�ુંsયાન ધર હ,રત�ુ ં 

sયાન ધર હ,રત�ુ,ં અvપમિત આળN,ુ 

K થક? જ3મના ંXુઃખ Uયે; 

અવળ ધધંો કર�, અરથ કાઈં નવ સર� 

માયા દ�ખાડ?ને D1ૃ^ ુવહાયે. 

સકળ કvયાણ +ી�ૃkણના ચરણમા,ં 

શરણ આવે Nખુ પાર 3હોયે; 

અવળ વેપાર * ુ,ં મેલ િમ¢યા કર?, 

�ૃkણIુ ંનામ *ુ ંરાખ મzએ. 

પટક માયા પર?, અટક ચરણે હ,ર, 

વટક મા વાત Nણુતા ંજ સાચી; 

આશIુ ંભવન આકાશ Nધુી ર�^ુ,ં 

Dઢૂ એ Dળૂથી ભWત કાચી. 

Hગ-જોબન ગ^ુ,ં પ%લત િપ�જર થ^ુ,ં 

તોય નથી લેતો +ી�ૃkણ કહ�9ુ;ં 

ચેત ર� ચેત, ,દન ચાર છે લાભના, 

લW� ુલહ�કાવતા ંરાજ લે9ુ.ં 

સરસ �ણુ હ,રતણા, K જનો અIસુયાM, 

તે તણા Nજુશ તો જગત બોલે; 

નરસQયા રંકને, Rીત R6-ુ2ુ ંઘણી, 

અવર વેપાર નહW ભજન તોલે. 

 - નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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sયાન ધરsયાન ધરsયાન ધરsયાન ધર, sયાન ધરsયાન ધરsયાન ધરsયાન ધર  

sયાન ધર, sયાન ધર, નેoમા ંનાથ છે, 

Hતર ભાળની એક Nરુિત; 

દ�હ?મા ંદરસશે, Rેમથી પરસશે, 

અજબ અIપુમ અધર Dરૂિત ... sયાન ધર 

મન પરસન થશે, કયા| કમM નાસશે, 

ભાસશે 6િૂમ fજ વન વેલી; 

�ંુજ લ%લત માહં� �ૃkણ ¥?ડા કર�, 

નીરખતી નૌતમ સગં સહ�લી ... sયાન ધર 

મોરલીના નાદમા,ં +વણના સાદમા,ં 

ઝાઝંર? ઝાલર? ઝમક વાK; 

તાલ Dદંૃગ ને ચગં ઉપમા ઘણી, 

ભેર? શરણાઈમા ં'( ગાK ... sયાન ધર 

Nરુત સJંામ િવશે નાથ બjુ િવલસે, 

દરસશે દ�હ?થી ભજન કરતા;ં 

નરસQયાનો Cવામી સવM Nખુ આપશે 

કાપશે Xુ,¥ત sયાન ધરતા ં... sયાન ધર. 

 - નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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નાગર નદં@ના લાલનાગર નદં@ના લાલનાગર નદં@ના લાલનાગર નદં@ના લાલ  

નાગર નદં@ના લાલ ! 

રાસ રમતંા માર? નથડ? ખોવાણી. 

કાના ! જડ? હોય તો આલ 

રાસ રમતંા માર? નથડ? ખોવાણી... નાગર નદં@ના લાલ ! 

નાની નાની નથણી ને માહં? જડ�લા મોતી, 

નથણી કારણ િન1ય ફSંુ જોતી જોતી ... નાગર નદં@ના લાલ ! 

નાની નાની નથણી ને માહં? જડ�લા હ?રા, 

નથણી આપો ને મારા Nભુeાના વીરા... નાગર નદં@ના લાલ ! 

નાનેર? પહ�Sંુ તો માર� નાક� ના સોહાય, 

મોટ�ર? પહ�Sંુ તો મારા Dખુ પર ઝોલા ંખાય... નાગર નદં@ના લાલ ! 

\બે બોલે કોયલડ? ને વનમા ંબોલે મોર 

રાધા@ની નથણીનો શામ%ળયો છે ચોર... નાગર નદં@ના લાલ ! 

નથણી કારણે મx તો ¦ૂંઢ§ુ ંછે 9 ૃદંાવન, 

નથણી આપો ને મારા તમે Rાણ@વન ... નાગર નદં@ના લાલ ! 

નથણી આપોને R6 ુનદંના �ુમાર, 

નરસQયાના Cવામી ઉપર UP બ%લહાર... નાગર નદં@ના લાલ ! 

 - નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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નાચતા ંનાચતા ંનયન નયણાંનાચતા ંનાચતા ંનયન નયણાંનાચતા ંનાચતા ંનયન નયણાંનાચતા ંનાચતા ંનયન નયણા ં 

નાચતા ંનાચતા ંનયન-નયણા ંમ�યા,ં 

મદભયાM નાથને બાથ ભરતા,ં 

ઝમકતે ઝાઝંર� તાળ? દ� તાSુણી 

કાિમની �ૃkણ-2ુ ંક�%લ કરતા.ં 

Rેમદા Rેમ2ુ ંઅધર {ુબંન કર�, 

િપ^-ુસગં પરવર? સબળ બાળા, 

તાલ-D ૃદંગ મsય ઘમઘમે mઘૂર?, 

£યામ-£યામા કર� ચપળ ચાળા. 

ઉર-2ુ ંઉર ધર�, નાથ રંગે રમે, 

Kહને hયમ ગમે 1યમ રમતા,ં 

ભણે નરસQયો રંગર�લ-ઝકોળ 1યા,ં 

રણ ઠય� સ�ત Cવર ગાન કરતા.ં 

- નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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નાથન ેનીરખીનાથન ેનીરખીનાથન ેનીરખીનાથન ેનીરખી  

આજ મારા ંનયણા ંસફળ થયા ંનાથને નીરખી, 

Nુદંર વદન િનહાળ?ને મારા હZયામા ંહરખી. 

K ર� મારા મનમા ંjુ* ુ ંતે વહાલાએ ક?dુ;ં 

Rીતે-2ુ ંR6@ુ પધા,રયા, આવી આ%લ�ગન દ?dુ.ં 

વહાલો મારો િવહાર?લો, તેહને Uવા ન દ?K; 

હાથ થક? નવ Dકૂ?એ, Hતરગત લીK. 

કા%લ�દ?ને કાઠંડ�, હ,ર નાચે ને ગાયે, 

Cવર Lરૂ� સરવ Nુદંર?, અિત આનદં થાયે. 

ધ3ય જDનુાના તટને, ધ3ય fજનો ર� વાસ; 

ધ3યભાgય આ 6િૂમના,ં વહાલો રiયા છે રાસ. 

અમરલોક Hત,ર;થી શોભા જોવાને આવે; 

Lkુપ9lૃkટ તાહંા ંથઈ રહ?, નરસQયો વધાવે. 

 - નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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નાIુ ંસર�ુ ંગો�ુ%ળ^ુંનાIુ ંસર�ુ ંગો�ુ%ળ^ુંનાIુ ંસર�ુ ંગો�ુ%ળ^ુંનાIુ ંસર�ુ ંગો�ુ%ળ^ુ ં 

નાIુ ંસર�ુ ંગો�ુ%ળ^ુ ં 

માર� qહાલે વૈ�ંુઠ ક?dુ ંર�, 

ભyતજનોને લાડ લડાવી 

ગોપીઓને Nખુ દ?dુ ંર�. 

ખટદશMને ખો�યો ન લાધે, 

Dિુનજનને sયાન ના'વે ર� 

છાશ વલોવે નદં ઘરે qહાલો 

9 ૃદંાવન ધેI ુચરાવે ર�. 

વણક?ધે વહાલો વાતા ંકર�, 

Lરૂણ '( અિવનાશી ર�, 

માખણ કાજ મ,હયાર? આગળ 

ઊભો વદન િવકાર? ર�. 

'(ા,દક Kનો પાર ન પામે, 

શકંર કર� ખવાસી ર�, 

નરસQયાનો Cવામી ભyત તણે વશ, 

D}ુyત સર?ખી દાસી ર�. 

- નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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નારાયણIુ ંનામ જ લતેાંનારાયણIુ ંનામ જ લતેાંનારાયણIુ ંનામ જ લતેાંનારાયણIુ ંનામ જ લતેા ં 

નારાયણIુ ંનામ જ લેતા,ં વાર� તેને ત@યે ર�; 

મનસા વાચા કમMણા કર?ને, લ¨મીવરને ભ@યે ર�. 

�ુળને ત@યે, �ુ�ંુબને ત@યે, ત@યે મા ને બાપ ર�; 

ભ%ગની-Nતુ-દારાને ત@યે, Kમ તK કં{કુ? સાપ ર� ... નારાયણIુ ંનામ. 

Rથમ િપતા Rહલાદ� ત@યો, નવ ત@^ુ ંહ,રIુ ંનામ ર�; 

ભરત શ ©ુને ત@ જનેતા, નવ ત@યા +ીરામ ર� ... નારાયણIુ ંનામ. 

ઋિષપª1નએ +ીહ,ર કાK, ત@યા િનજ ભરથાર ર�; 

તેમા ંતેIુ ંકાઈંયે ન ગ^ુ,ં પામી પદારથ ચાર ર� ... નારાયણIુ ંનામ. 

fજવિનતા િવ«લને કાK, સવM ત@ વન ચાલી ર�; 

ભણે ‘નરસQયો’ 9 ૃદંાવનમા,ં મોહન સાથે iહાલી ર� ... નારાયણIુ ંનામ. 

 - નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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િનરખને ગગનમાંિનરખને ગગનમાંિનરખને ગગનમાંિનરખને ગગનમા ં 

િનરખને ગગનમા ંકોણ mમૂી ર=ો 

'તે જ jુ'ં, 'તે જ jુ'ં, શ�દ બોલે; 

£યામના ચરણમા ંઈ�� ં� ંમરણ, 

અહWયા કો નથી �ૃkણ તોલે. 

£યામ-શોભા ઘણી, �¬ુ નવ શક� કળ?, 

અનતં ઓ�છવમા ંપથં 6લૂી; 

જડ ને ચૈત3ય રસ કર? Uણવો 

પકડ? Rેમે સ@ંવન-Dળૂ?. 

ઝળહળ hયોત ઉ�ોગ રિવ કોટમા,ં 

હ�મની કોર hયા ંનીસર� તોલે; 

સ®�ચદાનદં આનદં-¥?ડા કર�, 

સોનાના પારણા માહં? �લે. 

બ�ી િવણ, તેલ િવણ, Noૂ િવણ જો વળ?, 

અચળ ઝળક� સદા િવમળ દ?વો; 

નેo િવણ િનરખવો, /પ િવણ પરખવો, 

વણ ªજ¯ાએ રસ સરસ પીવો. 

અકળ અિવનાશી એ, નવ Uયે ક�યો, 

અરધ-ઊરધની મsયે મહાલે; 

નરસQયાચો Cવામી સકળ qયાપી ર=ો, 

Rેમના તતંમા ંસતં ઝાલે. 

 - નરિસ�નરિસ�નરિસ�નરિસ�હ મહ�તાહ મહ�તાહ મહ�તાહ મહ�તા 
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પઢો ર� પોપટ રાU રામનાપઢો ર� પોપટ રાU રામનાપઢો ર� પોપટ રાU રામનાપઢો ર� પોપટ રાU રામના  

પઢો ર� પોપટ રાU રામના, સતી સીતા@ પઢાવે, 

પાસે ર� બધંાવી /nુ ંપાજંSુ, Dખુ થી રામ જપાવે. 

હ�@ વાલા, પઢો ર� પોપટ રાU રામના.... 

પોપટ તાર� કારણે, લીલા વાસં વઢા9ુ,ં 

એIુ ંર� ઘડા9ુ ંપોપટ પાજંSુ હ?રલા રતને જડા9ુ.ં  

હ�@ વાલા, પઢો ર� પોપટ રાU રામના.... 

પોપટ તાર� કારણે શી શી રસોઇ રંધા9ુ,ં 

સાકરના ંકર? {રુમા, ઉપર ઘી િપરસા9ુ.ં  

હ�@ વાલા, પઢો ર� પોપટ રાU રામના.... 

પાખં પીળ? ને પગ પાnુંરા, કોટ� કાઠંલો કાળો, 

નરસૈયાના Cવામીને ભજો રાગ તાણી /પાળો. 

હ�@ વાલા, પઢો ર� પોપટ રાU રામના.... 

 - નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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પાછલી રાતના નાથ પાછા વ�યાપાછલી રાતના નાથ પાછા વ�યાપાછલી રાતના નાથ પાછા વ�યાપાછલી રાતના નાથ પાછા વ�યા  

પાછલી રાતના નાથ પાછા વ�યા, 

2ુ ંકSંુ ર� સખી ? jુ ંન Uગી; 

નીરખતા ંનીરખતા ંિનeા આવી ગઈ 

વહાલો@ દઈ ગયા વાચ, રાખી. 

�ૃkણ@ �ા ંહશે ? શો� Nણુશે હવે ? 

પરથમ જઈ એને પાય લા�ુ;ં 

સરસ છે શામળો, મેલશે આમળો 

જઈ ર� qહાલા કને માન મા�ંુ.ં 

‘ઊઠ આળસ ત@, નાથ નથી ગયા હ@, 

�ાર ઊભા હ,ર હ�ત જોવા;’ 

ધ3ય ર� ધ3ય નરસQયાના નાથ ને 

અ-Nરૂ થાશે માર� ધેન દોહવા. 

- નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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Rાણ થક? મને વૈkણવ qહાલાRાણ થક? મને વૈkણવ qહાલાRાણ થક? મને વૈkણવ qહાલાRાણ થક? મને વૈkણવ qહાલા  

Rાણ થક? મને વૈkણવ qહાલા 

હરિનશ એને sયા9ુ ંર�, 

તપ તીરથ વૈ�ંુઠ-Nખુ મેલી, 

મારા વૈkણવ હોય 1યા ંU9ુ ંર� ... Rાણ થક? 

Hબ,રષ (રાU) Dજુને અિતઘણો qહાલો, 

XુવાMસાએ માનભગં ક?ધો ર�, 

મx માSંુ અ%ભમાન ત@ન,ે 

દશ વાર અવતાર લીધો ર� ... Rાણ થક? 

ગજને માટ� jુ ંગS઼ુડ� ચઢ? પ%ળયો, 

મારા સેવકની Nધુ લેવા ર�, 

wચ-નીચ jુ ંકાઈં નવ U�ુ,ં 

મને ભK તે Dજુ Kવા ર� ... Rાણ થક? 

લ¨મી@ અધા|ગના માર?, 

તે મારા સતંની દાસી ર�, 

અડસઠ તીરથ મારા સતંને ચરણે, 

કો,ટ ગગંા, કો,ટ કાશી ર� ... Rાણ થક? 

સતં ચાલે 1યા ંjુ ંઆગળ ચાrુ,ં 

સતં Nએૂ તો jુ ંU�ુ ંર�, 

K મારા સતંની િન�દા કર�, 

તેને �ુળ સ,હત jુ ંભા�ં ુર� ... Rાણ થક? 

મારા ર� બાsંયા વૈkણવ છોડાવ,ે 

વૈkણવે બાsંયા નવ �ટ� ર�, 

એક વાર વૈkણવ Dજુને બાધં,ે 

તે બધંન નવ *ટૂ� ર� ... Rાણ થક? 

બેઠો ગાવે 1યા ંjુ ંઉભો સાભં²ં, 

ઉભા ગાવે 1યા ંjુ ંના{ુ ંર�, 

વૈkણવ જનથી ;ણ નહW અળગો, 

ભણ ેનરસૈયા સા{ુ ંર� ... Rાણ થક?                         - નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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Rાતઃ હ9ુ ંRાણપિતRાતઃ હ9ુ ંRાણપિતRાતઃ હ9ુ ંRાણપિતRાતઃ હ9ુ ંRાણપિત  

Rાતઃ હ9ુ ંRાણપિત ! ³Xુ ગયો આથમી, 

કા ંર=ો બાહંોડ? કંઠ ઘાલી ? 

નાથ ! મેલો હવે બાથ માહં� થક? 

2ુ ંકરશો હ� બાહં ઝાલી ? 

અSુણ ઉદ� હવો Lરૂવ ,દશા થક?, 

તેજ તારા ત�ુ ં;ીણ દ?સે; 

દ?પક-hયોત તે ;ીણ થઈ Uદવા, 

વ�છ ધવરાવવા ધેન હ?સે. 

લ%લત અિત Nુદંર? લ%લત આલાપતી 

દિધમથંન ઘોષ ઘરે ધાયૈ; 

શ�દ સોહામણા ંસાવUં અિત કર�, 

Nરુ%ભત શીતલ પવન વાયે. 

કમળ િવકસી ર=ા, મdપુ ઊડ? ગયા,ં 

�ુ´ુટા બોલે, િપ^ ુ! પાય લા�ુ;ં 

રિવ ર� ઉગતા ંલા@ એ ઘેર જતો, 

નરસQયાના Cવામી ! માન મા�ંુ.ં 

- નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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Rેમરસ પાનેRેમરસ પાનેRેમરસ પાનેRેમરસ પાન ે 

Rેમરસ પાને, *ુ ંમોરના િપ�છધર ! 

ત1વIુ ં�ૂંપ�ુ ં*�ુછ લાગે; 

Xૂબળા ઢોરIુ ં�ુશક� મન ચળે, 

ચ*રુધા D}ુyત તેઓ ન માગે. 

Rેમની વાત પર?%;ત Rીછ�ો ન,હ, 

2કુ@એ સમ@ રસ સતંાડbો; 

�ાન વૈરાgય કર?, Jથં Lરૂો કય�, 

D}ુyતનો માગM Nધૂો દ�ખાડbો. 

માર?ને D}ુyત આપી ઘણા દZ 1યને, 

�ાની, િવ�ાની, બjુ Dિુન ર� જોગી; 

Rેમને વશ થઈ fજ તણી ગોિપકા, 

અવર િવરલા કોઈ ભyત ભોગી. 

Rીતની ર?ત તો પરમ વvલભ સદા, 

હ�તના @વ તે હ�તે *ઠૂ�; 

જનમોજનમ લીલારસ ગાવતા,ં 

લહાણના ંવહાણ તે �ાર �ટ�. 

મx J=ો હાથ ગોપીનાથ ગરવા તણો, 

વાત બી@ નવ લાગે મીઠ?; 

નરસQયો Uચે છે ર?િત-મિત Rેમની, 

જિત સતીને તો સપને ન આવે. 

 - નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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બાપ@ પાપ મxબાપ@ પાપ મxબાપ@ પાપ મxબાપ@ પાપ મx  

બાપ@ પાપ મx કવણ ક?ધા ંહશે, 

નામ લેતા ંતાSંુ િન�eા આવે; 

Pઘ આળસ આહાર મx આદયા|, 

લાભ િવના લવ કરવી ભાવે ... બાપ@ 

,દન Lઠૂ� ,દન તો વહ? Uય છે, 

XુમMિતના ંમx ભયા| ર� ડાળા;ં 

ભ}yત 6તૂળ િવશે નવ કર? તાહર?, 

ખાડંbા ંસસંારના ંથોથા ંઠાલા ં... બાપ@ 

દ�હ છે -ૂઠડ?, કરમ છે -ૂઠડા,ં 

ભીડ-ભજંન તાSંુ નામ સા{ુ;ં 

ફર? ફર? વણM9ુ,ં +ી હ,ર *જુને 

પિતત-પાવન તાSંુ નામ સા{ુ ં.... બાપ@ 

તાર? કSુણા િવના �ૃkણ કોડામણા 

કળ અને અકળIુ ંબળ ન ફાવે; 

નરસQયા રંકને ઝખંના તાહર?, 

હ�ડ બેડ? ભાgયો શરણ આવે ... બાપ@ 

 - નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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6તૂળ ભ}yત પદારથ6તૂળ ભ}yત પદારથ6તૂળ ભ}yત પદારથ6તૂળ ભ}yત પદારથ  

6તૂળ ભ}yત પદારથ મો�ંુ, '( લોકમા ંનાહW ર�, 

L�ુય કર? અમરાLરુ? પાiયા, Hતે ચોરાસી માહં? ર� 

હ,રના જન તો D}ુyત ન માગે, માગે જનમોજનમ અવતાર ર�, 

િન1ય સેવા, િન1ય ક?તMન-ઓ�છવ, નીરખવા નદં�ુમાર ર� ... 6તૂળ ભ}yત. 

ભરત ખડં 6તૂળમા ંજ3મી Kણે ગોિવ�દના �ણુ ગાયા ર�, 

ધ3ય ધ3ય એના માતિપતાને, સફળ કર? Kણે કાયા ર� ... 6તૂળ ભ}yત. 

ધ3ય 9 ૃદંાવન, ધ3ય એ લીલા, ધ3ય એ fજના વાસી ર�, 

અkટ મહાિસ¬ \ગ%ણયે ઉભી, D}ુyત થઈ એની દાસી ર� ... 6તૂળ ભ}yત. 

એ રસનો Cવાદ શકંર Uણે, ક� Uણે 2કુ જોગી ર�, 

કાઈં એક Uણે પેલી fજની ગોપી, ભણે નરસQયો ભોગી ર� ... 6તૂળ ભ}yત. 

 - નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 

 

 

 

 

 

 

 



 
https://okanha.wordpress.com Page 42 

ભોળ? ર� ભરવાડણભોળ? ર� ભરવાડણભોળ? ર� ભરવાડણભોળ? ર� ભરવાડણ  

ભોળ? ર� ભરવાડણ હ,રને વેચવાને ચાલી ર�,  

સોળ સહ� ગોપીનો qહાલો, મ�ુક?મા ંઘાલી ર� ... ભોળ? 

શેર?એ શેર?એ સાદ પાડ�, કોઇને લેવા Dરુા,ર ર�, 

અનાથના નાથને વેચે, આ,હરની નાર? ર� ... ભોળ? 

fજનાર? Lછેૂ 2ુ ંછે માહં?, મdરુ? મોરલી વાગી ર�; 

મ�ુક? ઉતાર? માહં� જોતા,ં DછૂાM સૌને લાગી ર� ... ભોળ? 

'(ા,દક ઇ3eા,દક સરખા, કૌ*કુ ઉભા પેખે ર�; 

ચૌદ લોકના નાથને કાઈં મ�ુક?મા ંબેઠા દ�ખે ર� ... ભોળ? 

ભyતજનોના ભાgયે fજમા,ં Rગટ�ા HતરUમી ર�; 

દાસલડાનેં લાડ લડાવે, નરસQયાનો Cવામી ર� ... ભોળ? 

 - નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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માર? j ૂડં? Cવીકારો માર? j ૂડં? Cવીકારો માર? j ૂડં? Cવીકારો માર? j ૂડં? Cવીકારો મહારાજમહારાજમહારાજમહારાજ  

માર? j ૂડં? Cવીકારો મહારાજ ર�, શામળા %ગરધાર? 

માર? j ૂડં? શામ%ળયાને હાથ ર� , શામળા %ગરધાર? 

રાણા@એ રઢ કર?, વળ? મીરા ક�ર� કાજ 

ઝેરના �યાલા મોકvયા ંર�, qહાલો ઝેરના Uરણહાર ર� 

શામળા %ગરધાર? ! માર? j ૂડં? Cવીકારો મહારાજ ર� 

Cથભં થક? R6 ુRગટ?યા, વળ? ધ,રયા ંનરિસ�હ /પ 

Rહલાદને ઉગા,રયો ર�, qહાલ ેમાય� હરણાકંસ 6પૂ ર�; 

શામળા %ગરધાર? ! માર? j ૂડં? Cવીકારો મહારાજ ર� 

ગજને qહાલે ઉગા,રયો, વળ? Nદુામાની ભાગંી 6ખૂ 

સાચી વેળાના મારા qહાલમા ર�, તમે ભyતોને આ�યા ંઘણા ંNખુ ર�; 

શામળા %ગરધાર? ! માર? j ૂડં? Cવીકારો મહારાજ ર� 

પાડંવની Rિત�ા પાળ?, વળ? eૌપદ?ના ંLયૂા| ચીર, 

નરિસ�હ મહ�તાની j ૂડં? Cવીકારજો ર�, તમે Nભુeાબાઈના વીર ર�; 

શામળા %ગરધાર? ! માર? j ૂડં? Cવીકારો મહારાજ ર� 

ચાર જણા તીરથવાસી ને, વળ? /િપયા સો સાત, 

વહ�લા પધારજો �ા,રકા ર�, એને ગોમતી ના=ાની ખાતં ર�; 

શામળા %ગરધાર? ! માર? j ૂડં? Cવીકારો મહારાજ ર� 

રહ�વાને નથી �પંnું, વળ? જમવા નથી -ુવાર, 

બેટો બેટ? વળાિવયા ંર�, મx તો વળાવી ઘર ક�ર? નાર ર�; 

શામળા %ગરધાર? ! માર? j ૂડં? Cવીકારો મહારાજ ર� 
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ગરથ માSંુ ગોપીચદંન, વળ? *લુસી હ�મનો હાર, 

સા{ુ ંના�ુ ંમારો શામળો ર�, માર� દોલતમા ંઝાઝંપખાજ ર�; 

શામળા %ગરધાર? ! માર? j ૂડં? Cવીકારો મહારાજ ર� 

તીરથવાસી સૌ ચા%લયા, વળ? આqયા નગરની મા=ં, 

આ શહ�રમા ંએ9ુ ંકોણ છે ર�, KIુ ંશામળશા એ9ુ ંનામ 

શામળા %ગરધાર? ! માર? j ૂડં? Cવીકારો મહારાજ ર� 

નથી 'ા(ણ નથી વા%ણયો, નથી ચારણ નથી ભાટ, 

લોક કર� ઠ�કડ?, નથી શામળશા શેઠ એ9ુ ંનામ ર� 

શામળા %ગરધાર? ! માર? j ૂડં? Cવીકારો મહારાજ ર� 

તીરથવાસી સૌ ચાલીયા, વળ? આqયા નગરની બહાર, 

વેશ લીધો વ%ણકનો ર�, માSંુ શામળશા શેઠ એ9ુ ંનામ ર� 

શામળા %ગરધાર? ! માર? j ૂડં? Cવીકારો મહારાજ ર� 

jૂડં? લાવો હાથમા,ં વળ? આLુ ંLરૂા દામ, 

/િપયા આLુ ંરોકડા ર�, માSંુ શામળશા એ9ુ ંનામ ર�; 

શામળા %ગરધાર? ! માર? j ૂડં? Cવીકારો મહારાજ ર� 

jુડં? Cવીકાર? qહાલે શામળે, વળ? અરK ક?ધા કામ 

મહ�તા@ ફર? લખજો, Dજુ વાણોતર સરખા ંકાજ ર�; 

શામળા %ગરધાર? ! માર? j ૂડં? Cવીકારો મહારાજ ર� 

- નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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માલણ લાવે મોગરો ર�માલણ લાવે મોગરો ર�માલણ લાવે મોગરો ર�માલણ લાવે મોગરો ર�  

માલણ લાવે મોગરો ર�,  

કાચી કળ?નો હાર; 

આવતા ંભWK { ૂદંડ?,  

રણ મેઘ ન પડ� ધાર. 

/પલા ક�ર? wઢાલણી ર�, 

સોના ક�ર? થાળ; 

પીરસે પિµની પાતળ? ર�, 

તમે આરોગો નદંલાલ. 

ચeં િવના શી ચાદંની ર�, 

દ?વડા િવના શી રાત; 

હર@ િવના શી ગોઠડ?, 

માર� જ9ુ ંશામ%ળયા સાથ. 

પાચંસાત ગોપીઓ ટોળે મળ? ર�, 

ઊભી ચાપં%લયા હ�ઠ; 

છેલ કાIડુો આવશે, 

પેલી પાતલડ?ને ઘરે. 

\�ડુો વાવે મલ�ગુડો, 

Uં�ડુો લહર� ર� Uય; 

ભલે મ�યો મહ�તા નરસQનો Cવામી 

માર? ¶દયા ટાઢ? થાય. 

- નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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મેjુલો ગાK ને માધવ નાચેમેjુલો ગાK ને માધવ નાચેમેjુલો ગાK ને માધવ નાચેમેjુલો ગાK ને માધવ નાચે  

મેjુલો ગાK ને માધવ નાચે, 

/મ�મ વાગે પાયે mઘુરડ? ર�, 

તાલ પખાજ વUડ� ર� ગોપી, 

વહાલો વUડ� વે� ુવાસંલડ? ર�. 

પહ�રણ ચીર, ચરણા ને ચોળ?, 

ઓઢણ આછ? લોબરડ? ર�; 

દાXુર, મોર, બપૈયા બોલે, 

મdરુ? શી બોલે કોયલડ? ર�. 

ધ3ય બસંીવટ, ધ3ય જDનુાતટ, 

ધ3ય 9 ૃદંાવનમા ંઅવતાર ર�; 

ધ3ય નરસૈયાની @ભલડ?ને, 

Kણે ગાયો રાગ મvહાર ર�.. 

 - નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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રાત રહ� Uહર�રાત રહ� Uહર�રાત રહ� Uહર�રાત રહ� Uહર�  

રાત રહ� Uહર� પાછલી ખટઘડ? 

સાd ુLSુુષને Nઇૂ ન રહ�9ુ;ં 

િનeાને પરહર?, સમરવા +ી હ,ર, 

‘એક *ુ’ં ‘ એક *ુ’ં એમ કહ�9ુ ં… રાત 

જો%ગયા હોય તેણે જોગ સભંાળવા, 

ભો%ગયા હોય તેણે ભોગ તજવા; 

વે,દયા હોય તેણે વેદ િવચારવા, 

વૈkણવ હોય તેણે �ૃkણ ભજવા … રાત 

Nકુિવ હોય તેણે સદJથં બાધંવા, 

દાતાર હોય તેણે દાન કર9ુ;ં 

પિતfતા નાર?એ કંથને Lછૂ9ુ,ં 

કંથ કહ� તે તો %ચ� ધર9ુ ં… રાત 

આ પેર� આપણા ધમM સભંાળવા, 

કમMનો મમM લેવો િવચાર?; 

નરસQના Cવામીને Cનેહથી સમરતા ં

ફર? નવ અવતર� નર ને નાર? … રાત 

 - નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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રામસભામા ંઅમ ેરમવાનેરામસભામા ંઅમ ેરમવાનેરામસભામા ંઅમ ેરમવાનેરામસભામા ંઅમ ેરમવાન ે 

રામ સભામા ંઅમે રમવાને gયા’ંતા ં

પસલી ભર?ને રસ પીધો ર�, હ,રનો રસ Lરુણ પાયો. 

પહ�લો િપયાલો મારા સદ�/ુએ પાયો, 

બીK િપયાલે રંગની હ�લી ર�, 

oીજો િપયાલો મારા ંરોમે-રોમે qયો�યો, 

ચોથે િપયાલે થઈ � ંઘલેી ર� …રામ સભામા ં

રસ બસ એક/પ રિસયા સાથે, 

વાત ન Nઝેુ બી@ વાટ� ર�, 

મોટા જોગે�ર Kને Cવ�ને ન આવે 

તે મારા મ,ંદર?યામા ંiહાલે ર� … રામ સભામા ં

અખડં હ�વાતણ મારા સદ�/ુએ દ?ધા ં

અખડં સૌભાગી અમને ક?ધા ંર�, 

ભલે મ�યા મહ�તા નરિસ�હના Cવામી 

દાસી પરમ Nખુ પામી ર� … રામ સભામા ં

 - નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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Sુમ�મ Sુમ�મ નેLરૂ વાગેSુમ�મ Sુમ�મ નેLરૂ વાગેSુમ�મ Sુમ�મ નેLરૂ વાગેSુમ�મ Sુમ�મ નેLરૂ વાગ ે 

Sુમ�મ Sુમ�મ નેLરૂ વાK,  

તાળ? ને વળ? તાલ ર�; 

નાચતંા શામ%ળયો-£યામા,  

વાsયો રંગ રસાળ ર� ... Sુમ�મ Sુમ�મ 

ઝાલ ઝ�કૂ� રાખલડ? ર�,  

મોર-Dગુટ િશર સોહ� ર�; 

થેઈ થેઈ થેઈ તહા ંકરતી કામા,  

મરકલડ� મન મોહ� ર� ... Sુમ�મ Sુમ�મ 

કો,ટકલા તહા ંRગટ�ો શિશયર,  

Uણે ,દનકર ઉ,દયો ર�; 

ભણે નરસQયો મહારસ ઝીલે,  

માિનની ને મહાબ%ળયો ર� ... Sુમ�મ Sુમ�મ 

- નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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વહાલા મારા 9 ૃદંાવનને ચોકવહાલા મારા 9 ૃદંાવનને ચોકવહાલા મારા 9 ૃદંાવનને ચોકવહાલા મારા 9 ૃદંાવનને ચોક  

વહાલા મારા ! 9 ૃદંાવનને ચોક ક� વહ�લા પધારજો ર� લોલ; 

ગો�ુળ ગામ તણી fજનાર ક� વેગે બોલાવજો ર� લોલ. 

અમને રાસ રiયાના કોડ ક� નાથ-સગં બેલડ? ર� લોલ; 

લેવા Dખુડાના મકરંદ ક� મળ? તેવતવડ? ર� લોલ. 

/nુ ંજમના@ ક�Sંુ નીર ક� તટ ર%ળયામણો ર� લોલ; 

/ડો બસંીવટનો ચોક ક� ચeં સોહામણો ર� લોલ. 

મ%ળયો fજવિનતાનો સાથ ક� તાળ? હાથ 2ુ ંર� લોલ; 

માિનની મદમ� ભીડ� બાથ ક� કોમળ ગાત 2ુ ંર� લોલ. 

ફરતી ગાન કર� fજનાર ક� વચમા ં+ીહ,ર ર� લોલ; 

કંકણ-ઝાઝંરનો ઝમકરા ક� ઘમક� mઘૂર? ર� લોલ. 

જોવા મ%ળયા ચૌદ� લોક ક� ઈ3e 1યહા ંઆિવયા ર� લોલ; 

/ડા ંપા,રUતકના Lkુપે ક� R6નેુ વધાિવયા ંર� લોલ; 

'(ા Sુe ધર� એIુ ંsયાન ક� પાર પામે નહW ર� લોલ; 

નાચે નરસQયો રસમgન ક� જોઈ લીલા નાથની ર� લોલ. 

- નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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વા વાયા ને વાદળ ઉમટ�ાવા વાયા ને વાદળ ઉમટ�ાવા વાયા ને વાદળ ઉમટ�ાવા વાયા ને વાદળ ઉમટ�ા  

વા વાયા ને વાદળ ઊમટ�ા,ં 

ગો�ુળમા ંટjુ�ા મોર, 

મળવા આવો Nુદં?રવર શામ%ળયા. 

તમે મળવા તે ના’વો શા માટ� 

નહW આવો તો નદં@ની આણ ... મળવા. 

તમે ગો�ુળમા ંગોધન ચોરંતા, 

તમે છો ર� સદાના ચોર ... મળવા. 

તમે કાળ? તે કામળ? ઓઢંતા, 

તમે ભરવાડના ભાણેજ ... મળવા. 

તમે fજમા ંતે વાસંળ? વાજતંા, 

તમે ગોપીઓના %ચ�ના ચોર ... મળવા. 

મહ�તા નરિસ�હના Cવામી શામ%ળયા, 

એમને તેડ? રમાડbા રાસ ... મળવા. 

- નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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વાર? UPવાર? UPવાર? UPવાર? UP    ર� Nુદંર £યામર� Nુદંર £યામર� Nુદંર £યામર� Nુદંર £યામ  

વાર? UP ર� Nુદંર £યામ તમારા લટકાને. 

લટક� ગો�ુળ ગૌ ચાર?ને, લટક� વાયો વસં ર�, 

લટક� જઈ દાવાનળ પીધો, લટક� માય� કંસ ર� ... વાર? UP. 

લટક� જઈ ગોવધMન ધ,રયો, લટક� પલવટ વાળ? ર�, 

લટક� જઈ જDનુામા ંપેસી, લટક� ના¢યો કાળ? ર� ... વાર? UP. 

લટક� વામન /પ ધર?ને, આqયા બ%લને �ાર ર�, 

ઉઠ કદંબ અવની માગી, બ%લ ચા�ંયો પાતાળે ર� ... વાર? UP. 

લટક� રmપુિત /પ ધર?ને, તાતની આ�ા પાળ? ર�, 

લટક� રાવણ રણ માર?ને, લટક� સીતા વાળ? ર� ... વાર? UP. 

એવા લટકા છે ઘણેરા, લટકા લાખ કરોડ ર�, 

લટક� મળે નરસQના Cવામી, હWડ� મોડામોડ ર� ... વાર? UP. 

- નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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વૈkણવ જન તોવૈkણવ જન તોવૈkણવ જન તોવૈkણવ જન તો  

વૈkણવ જન તો તેને ર� કહ?એ K પીડ પરાઈ Uણે ર�, 

પર Xુઃખે ઉપકાર કર� તોયે મન અ%ભમાન ન આણે ર�. 

સકળ લોકમા ંસjુને વદં�, િન�દા ન કર� ક�ની ર�, 

વાચ કાછ મન િન�લ રાખે, ધન ધન જનની તેની ર� ... વૈkણવજન 

સમ elkટ ને *kૃણા 1યાગી, પર�ી Kને માત ર�, 

ªજ¯ા થક? અસ1ય ન બોલે, પરધન નવ ઝાલે હાથ ર� ... વૈkણવજન 

મોહ માયા qયાપે ન,હ Kને, Xૃઢ વૈરાgય Kના મનમા ંર�, 

રામનામ 2ુ ંતાળ? ર� લાગી, સકળ તીરથ તેના તનમા ંર� ... વૈkણવજન 

વણલોભી ને કપટર,હત છે, કામ-¥ોધ િનવાયાM ર�, 

ભણે નરસQયો તેIુ ંદશMન કરતા ં�ુળ ઈકોતેર તાયાM ર� ... વૈkણવજન 

 - નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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સમરને +ી હ,રસમરને +ી હ,રસમરને +ી હ,રસમરને +ી હ,ર  

સમરને +ી હ,ર, મેલ મમતા પર?,  

જોને િવચાર?ને Dળુ તાSંુ; 

*ુ ંઅvયા કોણ ને કોને વળગી ર=ો,  

વગર સમK કહ� માSંુ માSંુ ... સમરને 

દ�હ તારો નથી જો * ુ ં-ુગતે કર?,  

રાખતા નવ રહ� િન� ેUયે, 

દ�હ સબંધ તK નવ નવા બjુ થશે,  

Loુ કલo પ,રવાર વહાવે ... સમરને 

ધન ત�ુ ંsયાન * ુ ંઅહોિનશ આદર�,  

એ જ તાર� Hતરાય મોટ?, 

પાસે છે િપ^ ુઅvયા ક�મ ગયો િવસર?,  

હાથથી બા@ ગઇ થયા ર� ખોટ? ... સમરને 

ભરિન�eા ભય�, Sંુધી ઘયે� ઘણો,  

સતંના શ�દ Nણુી કા ંન Uગે, 

ન Uગતા નરસQયો લાજ છે અિત ઘણી,  

જ3મોજનમ તાર? ખાતં ભાગેં ... સમરને 

 - નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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NખુXુઃખ મનમા ંન આણીએNખુXુઃખ મનમા ંન આણીએNખુXુઃખ મનમા ંન આણીએNખુXુઃખ મનમા ંન આણીએ  

NખુXુઃખ મનમા ંન આણીએ, ઘટ સાથે ર� ઘ,ડયા,ં 

ટા�યા ંતે કોઇના ંનવ ટળે, રmનુાથના ંજ,ડયા ં... NખુXુઃખ 

નળ રાU સરખો નર નહW, Kની દમયતંી રાણી; 

અધ� વ� વનમા ંભiયા,ં ન મ�યા ંઅ· ને પાણી ... NખુXુઃખ 

પાચં પાડંવ સરખા ંબધંવા, Kને eૌપદ? રાણી; 

બાર વરસ વન ભોગqયા,ં નયણે િન�eા ન આણી ... NખુXુઃખ 

સીતા સરખી સતી નહW, Kના રામ@ Cવામી; 

રાવણ તેને હર? ગયો, સતી મહાXુઃખ પામી ... NખુXુઃખ 

રાવણ સરખો રાªજયો, Kની મદંોદર? રાણી; 

દશ મCતક છેદાઇ ગયા,ં બધી લકંા r ૂટંાણી ... NખુXુઃખ 

હ,ર�eં રાય સતવા,દયો, Kની તારામતી રાણી; 

તેને િવપિ� બjુ પડ?, ભયા| નીચ ઘરે પાણી ... NખુXુઃખ 

િશવ@ સરખા સાd ુનહW, Kની પાવMતી રાણી; 

ભોળવાયા ભીલડ? થક?, તપમા ંખામી ગણાણી ... NખુXુઃખ 

એ િવચાર? હ,રને ભજો, તે સહાય જ કરશે; 

-ુઓ આગે સહાય ઘણી કર?, તેથી અથM જ સરશે ... NખુXુઃખ 

સવM કોઇને hયાર� ભીડ પડ?, સમયાM Hતરયામી; 

ભાવટ ભાગંી 6ધૂર�, મહ�તા નરસૈયાના Cવામી ... NખુXુઃખ 

 - નરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તાનરિસ�હ મહ�તા 
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હળવે હળવે હળવે હળવે હળવે હળવે હળવે હળવે હળવે હળવે હળવે હળવે હ,ર@હ,ર@હ,ર@હ,ર@  

હળવે હળવે હળવે હ,ર@ માર� મ,ંદર આqયા ર�; 

મોટ� મોટ� મોટ� મx તો મોતીડ� વધાqયા ર�. 

ક?dુ ંક?dુ ંક?dુ ંDનેુ કાઇંક કામણ ક?dુ ંર�, 

લીdુ ંલીdુ ંલીdુ ંમાSંુ મન હર?ને લીdુ ંર� . 

6લૂી 6લૂી 6લૂી jુ ંતો ઘરનો ધધંો 6લૂી ર�, 

<લી <લી <લી jુ ંતો હ,રDખુ જોઇ <લી ર�, 

ભાગંી ભાગંી ભાગંી મારા ભવની ભાવટ ભાગંી ર�, 

Uગી Uગી Uગી jુ ંતો હ,રને સગેં Uગી ર�. 

પામી પામી પામી jુ ંતો Lરૂણ વરને પામી ર�, 

મ%ળયો મ%ળયો મ%ળયો, મહ�તા નરસQયાનો Cવામી ર�. 
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હા ંર� દાણ માગે કાIડુોહા ંર� દાણ માગે કાIડુોહા ંર� દાણ માગે કાIડુોહા ંર� દાણ માગે કાIડુો  

હા ંર� દાણ માગેં કાIડુો દાણ માગેં 

હા ંર� તાર? મોરલીના બોલ વાગે ... કાનો દાણ માગેં. 

હા ંર� કાન ,કયા Dલુકનો Nબૂો, 

હા ંર� મારા મારગ વ�ચે ઊભો ... કાનો દાણ માગં ે

હા ંર� કાન ,કયા Dલુકનો રિસયો, 

હા ંર� મારા મારગ વ�ચે વિસયો ... કાનો દાણ માગં ે

હા ંર� કાન ,કયા Dલુકનો દાણી, 

હા ંર� માર? નવરંગ {ુદંડ? તાણી ... કાનો દાણ માગં ે

હા ંર� કાન ,કયા Dલુકનો મહ�તો, 

હા ંર� મારા મારગ વ�ચે રહ�તો ... કાનો દાણ માગેં 

હા ંર� કાન જળ જDનુાને આર�, 

હા ંર� એમા ંકોણ @તે કોણ હાર� ... કાનો દાણ માગં ે

હા ંર� કાન નથી સાકર નથી મેવા, 

હા ંર� ખાટ? છાશમા ં2ુ ંઆqયો લેવા ... કાનો દાણ માગં ે

હા ંર� મહ�તા નરિસ�હના Cવામી Dરુા,ર, 

હા ંર� તમે r ૂટંો મા દા’ડ? દા’ડ? ... કાનો દાણ માગં ે
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