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મા ંઆનદં નો ગરબો – ૧ 

આજ 5નુ ેઆનદં વા^યો અિત ઘણો મા ં, 

ગાવા ગરબો છદં બ?ચુર માત તણો મા.ં..           1) 

અલવ ેઆલ પપંાળ આપbેા આણી મા ં, 

છો ઈcછા dિતપાલ દો અ5તૃ વાણી મા.ં..           ૨) 

fવગF 5=ૃg ુપાતાળ વાસ સકલ તારો મા ં, 

બાલ કર� સભંાળ કર ઝાલો મારો મા.ં....             ૩) 

તોતલા 5ખુ તન તો તો  તોય કહ& મા ં, 

અરભક માગંે અZ િનજ માતા મન લ ેમા.ં..          ૪) 

ન�હ સJય અપસJય ક�હ કોય નJય Shુ ંમા ં, 

કલી  કહાવા કJય મન માતા આhુમંા.ં.......          ૫) 

Aુલજ Aુપાi Aુશીલ કમF અકમF ભયj મા ં, 

5રુખમા ંબ ેિમલ રસ રટવા િવચયj મા.ં....           6) 

5ઢૂ dૌઢ ગિત મ=ય મન િમmયા માપી મા ં, 

કવણ લહ& ઉતપ=ય િવn રoા Jયાપી મા.ં..           ૭) 

dા�મ dબલ dચડં dબલ નબલ પીp ંમા ં, 

Mરુણ dગટ અખડં અq થકો ઈcp ંમા.ં..             ૮) 

અરણવ ઓછે પાi અકલે કર� આhુ ંમા ં,  

પા5ુ ંન�હ પલ માi મન Srયે Shુ ંમા.ં..           ૯) 

રસના gTુમ હSર ત ેરsત ેહાયj મા ં, 

ઈશ ે�શ લગાર લઇ મનમથ માયj મા.ં..           ૧૦) 

મારકંડ મ�હમાય 5ખુ મા=યમ ભાugુ ંમા ં, 

જય5નુી ઋિષ <વાય ઉર �તર રાugુ ંમા.ં....       ૧૧) 

અણગણગણ ગિત ગો=ય ખેલ ખરો xયારો મા,ં 

માત Sગતી yયોત જલહલતો પારો મા.ં...          ૧૨) 

જશ irય વરણ zણુ ગાથા ક{ક |ડલ zુડંલ મા ં, 

ભરવા }~ુ� બ ેહાથ ઓધામા ં�ડલ મા.ં...           ૧૩) 

પાય નમા�ુ ંશીશ ક?ુ ંઘ7ે ુ ંગાIું ંમા ં, 

માત ન ધરશો ર�સ છો ખો7ુ ંખાIું ંમા.ં..             ૧૪) 

આધ િનરંજન એક અલખ અકલ રાની મા ં, 

3જુથી અવર અનકે િવfતરતા Sની મા.ં..           ૧૫) 

શ��ત સમજવા ��ેઠ સyેય �ધુાવ ેઅલપ મા ં, 

�ક��ચત કYુણા ��ટ �ત �ત કો�ટ કલપ મા.ં...        ૧૬) 

માતગંી મન 5�ુત રમવા મન ક��ુ ંમા ં, 

જોવા �ુ�ત અ�ુકત રચીયા ચૌદ �વુનમા.ં...        ૧૭) 

નીર ગગન � ુતજે હ&ત કર� હ�યાF મા ં, 

5તૃ વીય< <હ ભાડં કર� ભ�યાF મા.ં...               ૧૮) 

ત=bણ તમથી દ&હ irય કર� પદેા મા ં, 

ભવ Aૃત કરતા <હ �જૃક પલ છેધા ંમા.ં...           ૧૯) 

dથમ કયj ઉcચાર વદે ચાર વાયક મા ં, 

ધમF સમfત dકાશ �ભૂરવા લાયક મા.ં...            ૨૦) 

dગટ પચંમહા�તૂ અવર સવર < કોઈ મા ં, 

શ�=ય સરવ સgં�ુત શ�=ય િવના ન�હ કોઈ મા.ં..         ૨૧) 

5લૂ મહ� મડંાણ મહમંાહ&nર� મા ં, 

�ુગ સચરાચર જન જય િવnnેર� મા.ં..                  ૨૨) 

જલ મ^ય ેજલ શાઈ પોઢ�ા જગUવન મા ં, 

બેઠા �તર�b આઈ ખોલે રાખી તન મા.ં..                ૨૩) 

Jયોમ િવમાનની વાટ ઠાઠ ઠઠયો આછો મા ં, 

ઘટ ઘટ સરખો ઘાટ કાછ બxયો કાછો મા.ં...              ૨૪) 

જxમ મરણ અવતાર આકાર& Sણી મા ં, 

િનિમ�ત �હત નરનાર નખશીખ નારાયણી મા.ં...           ૨૫) 

પZગ પ� ુપાખંીય Mથૃક Mથૃક dાણી મા ં, 

�ુગ �ુગમા ંજખંીય %પ ેYુ�ાણી મા.ં..                     ૨૬) 

ચ� ુન ેચેતxય વચચાસન ટ�ક�મા ં, 

Sણવા �ુગ મxય મ^ય માતા ક�ક� મા.ં...               ૨૭) 

અનચર iણચર વાય 3 ુ ંવાર� ચારતા મા ં, 

ઉદર ઉદર વર આય 3 ુ ંભવન ેભરતા મા…ં..                      ૨૮) 

રજો તમો ન ેસ=વ િizણુા�=મક iાતા મા ં, 

િi�વુન તારણી ત=વ જ�ત તણી Sતા મા…ં.                   ૨૯) 

yયા ંyયમ =યા ં=યમ %પ ેત� જ ધયાF સઘલ ેમા ં, 

કો�ટક કર& fવ%પ કોઈ 3જુન ેન કલેમા...                            ૩૦) 

મેYુ િશખર મા ંવાસ ધોલાગઢ પાસમેા ં, 

બાલી બૌચર વાસ આધ વસ ેવસમેા.ં.                         ૩૧) 

ન લહ& ��ા ભેદ zણુગ=ય તાહ&ર� મા ં, 

વાણી વખાણ ેવદે િશમતી માહં&ર� મા.ં..                   ૩૨) 

િવ�h ુિવમાશી મxય ધxય ઈમ ઓચર& મા ં, 

અવર ન 3જુથી અxય બળ� બ?ચુાર& મા.ં..               ૩૩) 

માણ ેમન માહ&શ માત મયા ક�ધે મા ં, 

Sણ ે�રુપિત શેષ સૌ તાર& લીધે મા.ં...                   ૩૪) 

સહ� ફણાધર શષે શકત સબલ સાધી મા ં, 

નામ ધgુ� નાગશે ક�િત� તો વાધી મા.ં..                    ૩૫) 

મcછ કcછ વારાહ નરિસહ વામન થઇ મા ં, 

અવતારો તારહ ત ેત ે3 ુ ંમઈ મા.ં..                       ૩૬) 

પર�રુામ �ી રામ રામ બલી બલ< મા ં, 

}�ુ કલકં� નામ દશિવિધ ધાર� દ&હમા...                  ૩૭) 

મ^ય મ�રુાથી બળ ગોAુલ તો પો3 ુ ંમા ં, 

તે નાખી મોહSળ બી�ુ ંકોઈ નો3 ુ ંમા.ં..                  ૩૮) 

Aૃ�ણા Aૃ�ણ અવતાર કલીકારણ ક��ુ ંમા ં, 

ભ��ત 5�ુ�ત દાતાર થઇ દશFન દ��ુ ંમા.ં..                ૩૯) 

િવxદલ વMચુકનાર ન�હ MYુુષ પાખંોમા ં, 

અચરજ એ સસંાર �િુત f5િૃત ભાખ ેમા.ં..                ૪૦) 

Sણ ેિવxદલ કાય �ુ�ત કહ& અ�ુગત મા ં, 
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માત મોટ& મ�હમાય ન લહ& ઇx� ઉગત મા.ં..          ૪૧) 

મરેામણ થી મરે ક�ધો રવયૈો �fથર મા ં, 

આકરષણ એક તરે વસગંીન ેતર મા.ં.                ૪૨) 

�રુ સકંટ હરનાર શવેક ન ેસાિન^ય મા ં, 

અિવગતી અગમ અપાર આનદં� ર�^ય સી^ય મા.ં..   ૪૩) 

સનકા�દક 5નુી સાથ સવેી િવધ વ�ધે મા ં, 

આરાધી નવનાથ ચોરાશી િસ�ધે મા.ં.                  ૪૪) 

આવી અયો^યા ઈશ નામી શીશવPયા મા ં, 

દશ મfતક �જુ િવશ છેદ� શીત મ�યા મા.ં.          ૪૫) 

�પૃ ભીમક& ની Aુમાર� તમ Myૂય ેપામી મા ં, 

Yુકમણી રમણ 5રુાર� મન માxયો fવામી મા.ં.        ૪૬) 

રાuયા પાIુંAુમાર છાના �ી સગંે મા ં, 

સવં=સર એક બાર વા�યા તમ �ગે મા.ં..             ૪૭) 

બાં̂ યો તન d��ુન pટ�ો ન�હ કોઇથી મા ં, 

સમર�Mરૂ� સનખન yયો કારાzહૃ થી મા.ં...           ૪૮) 

વદે Mરુાણ dમાણ શા� સબલ સાખી મા ં, 

શ��ત સકલ મડંાણ િવn રoા રાખી મા.ં...            ૪૯) 

< < જગયાય ેજો| =યા ં=યા ં3 ુ ંતેવી મા ં, 

સમ િવ�મ માિત ખો| ક{ ન શAંુ ક&વી મા.ં..           ૫૦) 

�તૂ ભિવ�ય વતFમાન ભગવતી ભવાની મા ં, 

આ�દ મ^ય અવસાન આકાર& અવની મા.ં..            ૫૧) 

િતિમર હરણ શિશ�રુ ત ેતારો ધોખો મા ં, 

અિમ અ�Tન ભરMરુ થઇ શોખો પોખો મા.ં..            ૫૨) 

ષટ%3 ુષટરસ માસ Nાદશ dિતબધંે મા ં, 

�ધકાર ઉSસ અ��ુમ ેઅ�સુધંે મા.ં..                ૫૩) 

ધરતી 3 ુ ંધન ધxય ધાxય ધરાવાવ ેમા ં, 

પાલણ dS d�xય અણ �ચતવ ેઆવ ેમા.ં...          ૫૪) 

સકલ ��ૃટ �ખુદાઈ પય દધી �તૃ માઈ મા ં, 

fનહે સરસ સરસાઈ 3 ુ ંિવના ન�હ કાઈ મા.ં..          ૫૫) 

�ખુ Xુઃખ બ ેસસંાર તારા ઉપાયા મા ં, 

}~ુ� બળ ન ેબલહાર ઘhુ ંડાયા વાયા મા.ં...          ૫૬) 

�ધુા 3ષૃા ની�ાય લR ુજોબન ��ૃા મા ં, 

શાિંત �રુન ેbમાય 3 ુ ંસઘળ� �^ધા મા.ં...            ૫૭) 

કામ �ોધ મોહ લોભ મદ મcછર મમતા મા ં, 

3�ૃણા થઈ �fથર થોભ તનમનન ેસમતા મા.ં..         ૫૮) 

અથF ધમF ન ેકામ મોb મોહમાયા મા ં, 

તનતનનો િવ�ામ ઉર �તર છાયા મા.ં..              ૫૯) 

ઉદો ઉદારણ અfત આધ અનાધની મા ં, 

ભાષા �રૂ સમfત વાક િવવાધની મા.ં..                ૬૦) 

હષF હાસ ઉપહાસ કાJય કિવત વીત3 ુ ંમા ં, 

ભાવ ભેદ િનજ ભાસ �ાિંત બલે �ચત3 ુ ંમા.ં..           ૬૧) 

ગીત �=ૃય વા�જ�i તાલ તાન માન ેમા ં, 

વાણી િવિવધ િવ�ચi zણુ અગ�ણત ગણ ેમા.ં..          ૬૨) 

રતીરસ વીલસ િવલાસ આશ સકલ જગની મા ં, 

તાલમાન મ^યવાસ મ?ુમંાયા મગની મા.ં...              ૬૩) 

Sણ ેઅSણે જ�ત બે બાધં ેSણ ેમા ં, 

Uવ સકલ આસ�ત સૌ સર ુ ંમાણે મા.ં..                ૬૪) 

િવધિવધ ભોગ ¡Sદ જગદાugુ ંચાugુ ંમા ં, 

�તૃ �રુતા ન ેfવા¢પદ પોત ેરાugુ ંમા.ં..                ૬૫) 

જડ થડ શાખ પi M�ુપ £લે ફલતી મા ં, 

પરમાhુ ંએક માi રસબસ િવચરતી મા.ં..               ૬૬) 

િનપટ અટપટ� વાત નામ ક?ુ ંકો�ુ ંમા ં, 

સરU સાત ેઘાત માત અિધક સો�ુ ંમા.ં..                ૬૭) 

ર=નમણી માણકે નાગ5ગુીયા 5કુતા મા ં, 

ઉભા અિધક અટ&ક અxય ન સgં�ુતા મા.ં...               ૬૮) 

નીલપીત આર�ત શામ fવતે સરખી મા ં, 

ઉભય ેJય�તા Jય�ત yકત જશી િનરખી મા.ં..            ૬૯) 

નગ< અ�sAુલ આઠ હ&માચલ આઘ ેમા ં, 

પવન ગવન ગિત ઠાઠ ચ�ચ¤ત 3 ુ ંમ^ય ેમા.ં..            ૭૦) 

Aુપ વાJય તલાવ 3 ુ ંસ�રતા િસ�� ુમા ં, 

જલ ત%ણી < નાવ3 ુ ંતારણી બ�ં ુમા.ં.                  ૭૧) 

�bૃ ભાર અઢાર � ુઉપર ઉભા મા ં, 

�ત �ત 3 ુ ં�કરતાર �ોશ િવધા Aંુભા મા.ં..                ૭૨) 

જડ ચતૈ� ્અ�ભધાન �ગા �શ ધાર� મા ં, 

માનવી માટ& માન ત ેકરણી તાર� મા.ં..                  ૭૩) 

વરણ cયાર િનજ કમF ધમF સમfત થાપી મા ં, 

બન ેબાર અપમF અ�ચુર વાર આપી મા.ં..              ૭૪) 

વાડવ વ¦xહવાસ 5ખુ માતા પોતા મા ં, 

જ§ત ેતપત ેઆશ માત જગન જોતા મા.ં..               ૭૫) 

લb ચોરાશી જતં સૌ તારા ક�ધા મા ં, 

આણી અ�રુ નો �ત દંડ ભલા દ�ધા મા.ં..              ૭૬) 

Xુ�ટ દ�યા ક{વાર દાYુણ Xુઃખ દ&તા ં મા ં, 

દ{=ય કયાF સહંાર ભાગ જગન લેતા ંમા.ં..                 ૭૭) 

��ુ કરણ સસંાર કર િi�લુ લી�ુ ંમા ં, 

�િૂમ તણ ેિશરભાર હરવા મન ક��ુ ંમા.ં..                ૭૮) 

બ?ચુર }~ુ� ઉદાર ખળ ખોળ� ખાવા મા ં, 

સતં કરણ ભવપાર સાધક ન ેસહવા મા.ં..               ૭૯) 

અધમ ઉ^ધારણ હાર આસાનથી ઉઠ� મા ં, 

રાખણ �ુગ વહ&વાર બધં બાધંી 5ુ̈ ી મા.ં.                ૮૦) 

આણી મન આનદં મા ંમાડં& પગલા મા ં, 

તેજ Mુજં રિવ ચદં દ& નાના ડગલા મા.ં..                 ૮૧) 

ભયાF કદમ બ ેચાર મદમાતી મદભર મા ં, 
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મનમા ંકર� િવચાર તડેાJયો અ�ચુર મા.ં..              ૮૨) 

©ર Aુટ� કર� આરોહ કYુણા કર ચાલી મા ં, 

નગ પખંી ન ેનીહોર પગ Mmૃવી હાલી મા.ં..             ૮૩) 

ઉડ�ન ેઆકાશ થઈ અદ�તુ આJયો મા ં, 

અધbણ મા ંએક nાસ અવનીતલ લાJયો મા.ં..         ૮૪) 

પાપી કરણ નીપાત Mmૃવી પડ માહ�મા ં, 

ગોઠgુ ંમન zજુરાત ભીલા ભડ મ�હમા...                ૮૫) 

ભોલી ભવાની માય ભાવ ભયાF ભાલેમા ં, 

ક�ધો કર� ��પાય �ુવંાલે આલે મા.ં..                    ૮૬) 

નવખડં xયાલી નટે નજર વજર દ�ઠો મા,ં 

irય ગામ તરભેટ ઠ&ઠ આડ� બઠે� મા.ં..                 ૮૭) 

સવેક સારણ કાજ સનખન Mરુ શઢે& મા ં, 

ઉઠBો એક અવાજ ડ&ડાણા નઢે& મા.ં..                     ૮૮) 

આJયા અશરણ શણF અિત આનદં ભયj મા ં, 

ઉ�દત 5�ુદત રિવ કણF દશ �દશ જશ પસયjમા.ં..        ૮૯) 

સકલ સ5~ૃ� �ખુ માત બઠેા �ચત �fથર થ ૈમા ં, 

વ�ધુા મ^ય િવuયાત વાત વાgિુવધ ગૈ મા.ં..           ૯૦) 

Sણી પવન જગ જોર જગ જ�નુી જોખમેા ં, 

અિધક ઉડાડBો સોર વાસ કર� ગોખે મા.ં...               ૯૧) 

ચાર  ુટં ચોખાrય ચરચાએ ચાલીમા ં, 

જનજન 5ખુ d=યવાrય બ?ચુર બ?લુાલી મા.ં..         ૯૨) 

ઉદો ઉદો <કાર ક�ધા નવ ખડં& મા ં, 

મગંલ વ=યાF cયાર ચૌદ& ��ાડં& મા.ં...                   ૯૩) 

ગાyયા સાગર સાત Xુધે મ� ઉઠા મા ં, 

અધમF ધમF ઉતપાત ત ેક�ધા �ુઠા મા.ં..                 ૯૪) 

હરuયા �રુ નર નાગ 5ખુ જોઈ મા�ુ ંમા ં, 

અિવલો�કક અ�રુાગ મન 5નુીસર ખા�ુ ંમા.ં..           ૯૫) 

નવ ªહ નમવા પાય પાTય પલી આJયા મા ં, 

ઉપર ઉતારવાય મણી 5કુતા લાJયા મા.ં..               ૯૬) 

દશ �દશ ના �દગપાલ દ&ખી Xુઃખ વા�યા મા ં, 

જનમ મરણ જSંલ Uતી �ખુ પા�યા મા.ં..              ૯૭) 

zણુ ગાધંવ જશ ગાન �=ૃય કર& રંભા મા ં, 

�રુ fવર �ણુતા કાન ગ=ય થ ૈ�fથર થ«ંયા મા.ં..         ૯૮) 

zણુ ની^ય ગરબો એ બ?ચુર મા ંક&રો મા ં, 

કર& ધાર� ન ેદ&હ સફળ કર& ફ&ર& ફ&રો મા.ં..                  ૯૯) 

પામ ેપદારથ પાચં પોત ેસભંાળતા મા ં, 

નાવ ેઉની ¬ચ દાવાનલ બલતા મા.ં..                 ૧૦૦) 

અ� ન અડક& �ગ આધ શ��ત રાખે મા ં, 

િનશદ�ન નવલ ેરંગ સમ દમ �મ પાખે મા.ં..           ૧૦૧) 

જલન ેઅનલ અઘાત ઉતાર& બેડ& મા ં, 

bણ bણ િનશ�દન dાત સકંટવત ફ&ડ& મા.ં..             ૧૦૨) 

�તૂ dતે S}ુકં વતૈરડા ક&ણી મા ં, 

નાવ ેઆIુ ંઅ�કૂ સx5ખુ શક&ણી મા.ં...                  ૧૦૩) 

ચરણ કરણ ગિત ભગં ખગં પગં ચાલે મા ં, 

zુગં 5ુગં 5ખુ �ગ બ� બા�ા ટાલેમા.ં....               ૧૦૪) 

સેન િવહોણા નણે લઇ નણેા ંઆપ ેમા ં, 

Miુ િવહોણા ક&ણ ક{ મણેા કાપ ેમા.ં...                    ૧૦૫) 

કલી કPપ ત% ઝાડ < Sણ ેતેન ેમા ં, 

ભ�ત લડાJયા લાડ પાડ િવનાકોન ેમા.ં...               ૧૦૬) 

dગટ Mરુણ MYુુષાઈ 3 ુ ંઆપ ેપલમા મા ં, 

ઠાલા ઘરે ઠકરાઈ દ& દલ હલ ભલતા મા.ં..             ૧૦૭) 

િનરધનન ેધન પાi 3 ુ ંકરતા �ુ ંછે મા ં, 

રોગ દોષ Xુઃખ માi 3 ુ ંહરતા �ુ ંછે મા.ં...              ૧૦૮) 

હય ગજરથ �ખુપાલ આલ િવના અજર& મા ં, 

બરદ& બ?ુચર બાલ xયાલ કરો નજર& મા.ં...             ૧૦૯) 

ધમF ધS ધન ધાન નટલ ેધામ થાક� મા ં, 

મહ�પિત 5ખુ દ& માન માના નામ થક� મા.ં..            ૧૧૦) 

નરનાર� મલી નહે < તમન ેગાશ ેમા ં, 

Aુમિત �ત કમF નહે થ ૈઉડ� Sશ ેમા.ં..                  ૧૧૧) 

ભગવતી ગીત ચ�રi < �ણુશ ેકાન ેમા ં, 

થૈ Aુલ સ�હત પિવi ચડશ ેવમૈાનં ેમા.ં...               ૧૧૨) 

3જુથી નથી ત ેવfત ત ે3જુન ેતરMુ ંમા ં, 

dગટ Mરુણ પરશfતશી ઉપમા અરMુ ંમા.ં...            ૧૧૩) 

વારમ વાર dણામ કરજોડ� ક�< મા ં, 

િનમFલ િનલ નામ જન નીશ�દન લી< મા.ં..          ૧૧૪) 

નમો નમો જગ માત સહ� નામ તારા મા ં, 

માત તાત ન ે�ાત 3 ુ ંસવ® મારામા.ં..                   ૧૧૫) 

સવતં દશ ન ેસાત નઉે ફાPzનુ �ુ̂ ધ ેમા ં, 

િતથી 3તૃીય િવuયાત અિત વાસર }�ેુ મા.ં..           ૧૧૬) 

રાyનª િનજધામ નવાMરુા મ^ય ેમા ં, 

આઈ આધ િવ�ામ Sણે જગ બધ ેમા.ં.                ૧૧૭) 

કહ& Xુલભ �લુભ ર?ુ p ંછેવાડો મા ં, 

કરજોડ� વPલભ ક& ભટ મવેાડો મા.ં..                   ૧૧૮) 
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ગરબા - ૨ 

આસમાની રંગની �ુદંડ� ર& 

આસમાની રંગની �ુદંડ� ર&, 

%ડ� �ુદંડ� ર&,માની �ુદંડ� લહ&રાય. 

�ુદંડ� ચમક& તારલા ર& ,   %ડા તારલા ર&, 

માની �ુદંડ� લહ&રાય. 

નવરંગ ેરંગી �ુદંડ� ર& ,     %ડ� �ુદંડ� ર&, 

માની �ુદંડ� લહ&રાય. 

�ુદંડ�મા ંચમક& હ�રલા ર&,   %ડા હ�રલા ર&, 

માની �ુદંડ� લહ&રાય. 

શોભ ેમSની �ુદંડ� ર& ,     %ડ� �ુદંડ� ર&, 

માની �ુદંડ� લહ&રાય. 

�ુદંડ�મા ંચમક& 5ખુIુ ંર& ,    %Iુ ં5ખુIુ ંર& , 

માની �ુદંડ� લહ&રાય. 

�ગ ેદ�પ ેછે �ુદંડ� ર& ,     %ડ� �ુદંડ� ર& , 

માની �ુદંડ� લહ&રાય. 

પહ&ર� ફર& ફ&ર £દડ� ર& ,     ફ&ર £દડ� ર& , 

માની �ુદંડ� લહ&રાય. 

લહ&ર& પવન ઉડ& �ુદંડ� ર& ,  %ડ� �ુદંડ� ર& , 

માની �ુદંડ� લહ&રાય. 

આસમાની રંગની �ુદંડ� ર& , %ડ� �ુદંડ� ર& , 

માની �ુદંડ� લહ&રાય. 

ગરબો – ૩ 

�બા માના ઉચા મ�ંદર નીચા મોલ , 

ઝ%ખડ& દ�વા બળે ર& લોલ ....     �બા માના .. 

�બા માના ગોખ ગKબર અણમોલ ક& , 

િશખર& શોભા ઘણી ર& લોલ ....     �બા માના .. 

આવી આવી નવરાiી ની રાતો ક& , 

બાળકો રાસ રમ ેર& લોલ ...      �બા માના .. 

�બ ેમા ંગરબે રમવા આવો ક& , 

બાળ તારા િવનવ ેર& લોલ ....    �બા માના .. 

�બા માન ેશોભે છે શણગાર ક& , 

પગલ ેAુમAુમ ઝર& ર& લોલ ....    �બા માના .. 

રાદંલમા ંગરબે રમવાન ેઆવો ક& , 

5ખુડ& £લડા ંઝર& ર& લોલ ...       �બા માના .. 

ખોડ�યાર મા ંગરબ ેરમવા ન ેઆવો ક& ,  

¬ખો થી અિમ ઝર& ર& લોલ ...    �બા માના .. 

મા ંતાYંુ �દJય અ�પુમ તજે ક& , 

જોઈ માર� ¬ખો ઠર& ર& લોલ ...   �બા માના .. 

ગરબો તારા બાળકો ગવરાવ ેક& , 

મfતાન તાર& પાય ેપડ& ર& લોલ ... �બા માના .. 

ગરબો -૪ 

�બા આવો તો રમીએ  

          અમન ેરમતા ના આવડ&  

          અમન ેરમી ન ેબતલાવો  

    �ુદંડ� ની જોડ છે , મહ� મારો ભાગ છે  

    મ ૈબોલાવી ક&મ ના આવ ે, એટલો મારો વાક છે . 

ખોડ�યારમા ંઆવો તો રમીએ  

           અમન ેરમતા ના આવડ&  

           અમન ેરમી ન ેબતલાવો  

    નથડ� ની જોડ છે , મહ� મારો ભાગ છે  

    મ ૈબોલાવી ક&મ ના આવ ે, એટલો મારો વાક છે . 

બ?ચુરમા ંઆવો તો રમીએ  

           અમન ેરમતા ના આવડ&  

           અમન ેરમી ન ેબતલાવો  

     કડલા ની જોડ છે , મહ� મારો ભાગ છે  

     મ ૈબોલાવી ક&મ ના આવ ે, એટલો મારો વાક છે . 

મહાકાળ�મા ંઆવો તો રમીએ  

           અમન ેરમતા ના આવડ&  

           અમન ેરમી ન ેબતલાવો  

     ઝાઝંર ની જોડ છે , મહ� મારો ભાગ છે  

     મ ૈબોલાવી ક&મ ના આવ ે, એટલો મારો વાક છે . 

}ટુભવાનીમા ંઆવો તો રમીએ  

           અમન ેરમતા ના આવડ&  

           અમન ેરમી ન ેબતલાવો  

     એ�ર�ગ ની જોડ છે , મહ� મારો ભાગ છે  

     મ ૈબોલાવી ક&મ ના આવ ે, એટલો મારો વાક છે . 

ગરબો – ૫ 

હો %ડ& ગરબે રમ ેછે દ&વી ��બકા ર& ... 

હ& પાય વાગે છે Rઘૂર� ના ખ�કા ર& ... 

                            હો %ડ& ગરબે રમ ેછે ...  

હ& ��હલોક માથંી ��ા જોવા આિવયા ર& , 

હ& સાથ ેદ&વી ��હાણી ન ેલાવીયા ર&  

                            હો %ડ& ગરબે રમ ેછે ...  

હ& િવ�hલુોક માથંી િવ�h ુજોવા આિવયા ર& , 

હ& સાથ ેદ&વી લ°મીU ન ેલાવીયા ર&  

                            હો %ડ& ગરબે રમ ેછે ...  

હ& ક{લાશ માથંી મહાદ&વ જોવા આિવયા ર& , 

હ& સાથ ેદ&વી પાવFતીU ને લાવીયા ર&  

                            હો %ડ& ગરબે રમ ેછે ...  

હ& નાગલોક માથંી નાગદ&વ જોવા આિવયા ર& , 

હ& સાથ ેસવ® નાગણીઓ ન ેલાવીયા ર&  હ& %ડ& ગરબ ેરમ ે... 
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ગરબો -૧૦ 

એક વણઝાર� :લણા :લતી’ તી , 

માર� �બમેાના :લણા :લતી ‘તી . 

મા ંએ પહ&લે પગથી ય ેપગ 5¶ુો , 

માની પાની સામણા નીર મોર� માત ; 

             વણઝાર� :લણા :લતી’ તી... , 

મા ંએ બી<  પગથી ય ેપગ 5¶ુો , 

માની Rટુણ સામણા નીર મોર� માત ; 

             વણઝાર� :લણા :લતી’ તી... , 

મા ંએ iી<  પગથી ય ેપગ 5¶ુો , 

માની ઢ�ચણ સામણા નીર મોર� માત ; 

             વણઝાર� :લણા :લતી’ તી... , 

મા ંએ ચોથ ેપગથી ય ેપગ 5¶ુો , 

માની સાથળ સામણા નીર મોર� માત ; 

             વણઝાર� :લણા :લતી’ તી... , 

મા ંએ પાચંમ ેપગથી ય ેપગ 5¶ુો , 

માની ક&ડ સામણા નીર મોર� માત ; 

             વણઝાર� :લણા :લતી’ તી... , 

ગરબો -૧૧ 

એક& છદં& બી< છદં& ,iી< છદં& દોર� , 

ચોથ ેછદં& રમ ે, રાની રાદંલ ગોર� , 

રાદંલ માવડ� ક& ‘ છે માર& બાજોટ ના કોડ , 

Sવ ન ેજગાડો ઓPયા �તુાર� નો બટેો , 

�તુાર� નો બટેો આઈ ન ેદશમસ Xુઝ ે, 

ઉડલો �ડૂલો રણજણ ભમર� , મડંપ નો છાયંો , 

આઈ ની ઉજળ� ર& નગર� મા ંરમ ેરાની રાદંલ ગોર� , 

                 એક& છદં& બી< છદં& ,iી< છદં& દોર� , 

                  ચોથ ેછદં& રમ ે, રાની રાદંલ ગોર� , 

રાદંલ માવડ� ક& ‘ છે માર& �ુદંડ� ના કોડ , 

Sવ ન ેજગાડો ઓPયા કાપ�ડયા નો બટેો , 

કાપ�ડયા નો બટેો આઈ ન ેદશમસ Xુઝે , 

ઉડલો �ડૂલો રણજણ ભમર� , મડંપ નો છાયંો , 

આઈ ની ઉજળ� ર& નગર� મા ંરમ ેરાની રાદંલ ગોર� , 

                 એક& છદં& બી< છદં& ,iી< છદં& દોર� , 

                  ચોથ ેછદં& રમ ે, રાની રાદંલ ગોર� , 

રાદંલ માવડ� ક& ‘ છે માર& ટોટ�gુ ંના કોડ , 

Sવ ન ેજગાડો ઓPયા સોનીડા નો બેટો , 

સોનીડા નો બટેો આઈ ન ેદશમસ Xુઝે , 

ઉડલો �ડૂલો રણજણ ભમર� , મડંપ નો છાયંો , 

આઈ ની ઉજળ� ર& નગર� મા ંરમ ેરાની રાદંલ ગોર� , 

                 એક& છદં& બી< છદં& ,iી< છદં& દોર� , 

                  ચોથ ેછદં& રમ ે, રાની રાદંલ ગોર� , 

રાદંલ માવડ� ક& ‘ છે માર& વેણીgુ ંના કોડ , 

Sવ ન ેજગાડો ઓPયા મળ�ડા નો બટેો , 

મળ�ડા નો બટેો આઈ ન ેદશમસ Xુઝ ે, 

ઉડલો �ડૂલો રણજણ ભમર� , મડંપ નો છાયંો , 

આઈ ની ઉજળ� ર& નગર� મા ંરમ ેરાની રાદંલ ગોર� , 

                 એક& છદં& બી< છદં& ,iી< છદં& દોર� , 

                  ચોથ ેછદં& રમ ે, રાની રાદંલ ગોર� , 

રાદંલ માવડ� ક& ‘ છે માર& �ીફળ ના કોડ , 

Sવ ન ેજગાડો ઓPયા ગાધંીડા નો બટેો , 

ગાધંીડા નો બટેો આઈ ન ેદશમસ Xુઝ ે, 

ઉડલો �ડૂલો રણજણ ભમર� , મડંપ નો છાયંો , 

આઈ ની ઉજળ� ર& નગર� મા ંરમ ેરાની રાદંલ ગોર� , 

                 એક& છદં& બી< છદં& ,iી< છદં& દોર� , 

                  ચોથ ેછદં& રમ ે, રાની રાદંલ ગોર� , 

ગરબો – ૧૨  

�બા માના ઉચા મ�ંદર નીચા મોલ , 

                            ઝ%ખડ& દ�વા બળે ર& લોલ .. 

�બા મા ંના ગોખા ગKબર અણમોલ , 

                          ક& િશખર& શોભા ઘણી ર& લોલ .. 

આવી આવી નવરાiી ની રાત ર& , 

                          ક& બાળ સૌ રાસ રમ ેર& લોલ ... 

�બે મા ંગરબ ેરમવા ન ેઆવો , 

                          ક& બાળ તારા િવનવ ેર& લોલ .. 

ગરબો -૧૩  

સાચી ર& માર� સ=ય ર& ભવાની મા ં�બા ભવાની મા ં, 

                   ?ુ ંતો તાર� સવેા કર�શ મયૈાલાલ , 

નવ નવ રાત ના નોરતા કર�શ મા ં,MSૂઓ કર�શ મા ં, 

ગરબો િવરાટ નો ઝીલીશ મયૈાલાલ , 

સાચી ર& માર� સ=ય ર& ભવાની મા ં�બા ભવાની મા ં, 

                   ?ુ ંતો તાર� સવેા કર�શ મયૈાલાલ , 

yયોિત મા ંએક તાર� છે yયોિત ,તારા સત �ુ ંચમક& ર& મોતી  

��ા વાળા ન ેતાYંુ મોતી મળે ર& મા ં,  માડ� ર& ... 

તાર� ભ��ત ભવાની મા ંરાણી ભવાની મા ં, 

                   ?ુ ંતો તારા પગલા �મુીશ મયૈાલાલ , 

સાચી ર& માર� સ=ય ર& ભવાની મા ં�બા ભવાની મા ં, 

                   ?ુ ંતો તાર� સવેા કર�શ મયૈાલાલ , 

3 ુ ંતરનાર ની તારણહાર� ,દ{=યો ન ેત ેદ�ધા સહંાર� , 

શ��ત શાળ� ન ે3 ુ ંતો જગની જનતેા મા ં.., માડ� ર&... 

માર� શ��ત ભવાની મા ંભોલી ભવાની મા ં, 

                    ?ુ ંતો તારા વારણા લઈશ મયૈાલાલ , 
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સાચી ર& માર� સ=ય ર& ભવાની મા ં�બા ભવાની મા ં, 

                   ?ુ ંતો તાર� સવેા કર�શ મયૈાલાલ , 

જગ માથ ેએક માયા રચાવી દશFન દ& 3 ુ ંસામ ેર& આવી , 

�નુા �નુા ર& મારા મ�ંદર ના ચોક મા ં,...  માડ� ર& ... 

આવ રમવા ભવાની મા ં%ડ� ર& ભવાની મા ં, 

                   ?ુ ંતો તાર& ગરબે Rમૂીશ મયૈાલાલ , 

સાચી ર& માર� સ=ય ર& ભવાની મા ં�બા ભવાની મા ં, 

                   ?ુ ંતો તાર� સવેા કર�શ મયૈાલાલ , 

ગરબો – ૧૪  

?ુ ંતો ગઇ’તી મળેે ... 

મન મળ� ગgુ ંએની મળેે ...મેળા મા ં, 

હ{gુ ંહણાઈ ન ેગgુ ંતણાઈ ... 

જોબન ના ર&લમા ં,  મળેા મા ં....મળેા મા ં 

?ુ ંતો ગઇ’તી મળેે ... 

મળેે મળેાવનારો મળેો , રંગ ર&લાવનાર મળેો , 

5લુે 5લુાવનાર મળેો , �લૂ ે�લુાવનાર મળેો , 

�ચતIુ ંચકડોળ માYંુ આમ તમે Rમૂ3 ુ.ં.. 

              ન ે¬ખ લડ� ગઈ અલબેલા મા ં, 

હ{gુ ંહણાઈ ન ેગgુ ંતણાઈ ... 

જોબન ના ર&લમા ં,  મળેા મા ં....મળેા મા ં 

?ુ ંતો ગઇ’તી મળેે ... 

મળેા મા ં¬ખ ના ઉલાળા , મેળા મા ંપાયલ ઝણકાર , 

કોઈના Sણ ે=યાર& લાગ ે, કાળજડ& ¬ugુ ંના માર , 

                           હ&લાતા રંગ ેર&લમા ં, 

હ{gુ ંહણાઈ ન ેગgુ ંતણાઈ ... 

જોબન ના ર&લમા ં,  મળેા મા ં....મળેા મા ં 

?ુ ંતો ગઇ’તી મળેે ... 

ગરબો – ૧૫  

Aુમ Aુમ ના પગલા પડBા માડ� ના હ&ત ઢ�યા , 

                         જોવા લોક ટોળે વ�યા ર& ..... 

               મડ� તારા આવવા ના ¸ધાણ થયા ... 

મડ� 3જુો પધાર સU સોળે શણગાર , 

આવી માર& ર& Nાર , કર< પાવન પગથાર .. (૨) 

દ�પ ેદરબાર ,ર&લે રંગ ની રસધાર , 

ગરબો ગોળ ગોળ Rમૂતો , થાય ેસાકાર ...   (૩) 

ચાચર ના ચોક& ચTયા , દ�વાડ�યા yયોત ેઝTયા , 

                         મનંડા હારો હાર હાPયા ર& ... 

               મડ� તારા આવવા ના ¸ધાણ થયા ... 

Aુમ Aુમ ના પગલા પડBા માડ� ના હ&ત ઢ�યા , 

                         જોવા લોક ટોળે વ�યા ર& ..... 

               મડ� તારા આવવા ના ¸ધાણ થયા ... 

મા ં3 ુ ંતજે નો �બાર , મા ં3 ુ ંzણુ નો ભડંાર , 

મા3 ુદશFન દ&શ ેતો થશ ે, આનદં અપાર ...(૨) 

ભવો ભવનો આધાર , દયા દાખવી દાતાર , 

Aૃપા કર< અમ રંક પર થોડ� લગાર ...(૩) 

�રુજ ના તજે ત§યા , ચ�ં �કરણ હ{ય ેવfયા , 

                         તાર�લયા ટમ ટ�યા ર&.... 

               મડ� તારા આવવા ના ¸ધાણ થયા ... 

Aુમ Aુમ ના પગલા પડBા માડ� ના હ&ત ઢ�યા , 

                         જોવા લોક ટોળે વ�યા ર& ..... 

               મડ� તારા આવવા ના ¸ધાણ થયા ... 

તારો Iુગંર& આવાસ , બાણે બાણ ેતારો વાસ , 

તારા મ�ંદર�ય ેજોગણીgુ ંરમ ે%ડા રાસ , 

પરચો દ&< હ& માત , કર< સૌ ન ેસહાય ...(૨) 

મળ� ?ુ ંp ંતારો દાસ , તારા zણુ નો ?ુ ંદાસ ..(૩) 

મળ� તારા નામ ઢ�યા પરચા તારા ખલક& ચડBા , 

                          દશFન થી પાવન થયા ર& .... 

               મડ� તારા આવવા ના ¸ધાણ થયા ... 

Aુમ Aુમ ના પગલા પડBા માડ� ના હ&ત ઢ�યા , 

                         જોવા લોક ટોળે વ�યા ર& ..... 

               મડ� તારા આવવા ના ¸ધાણ થયા ... 

એક તારો આધાર ,તારો �દJય અવતાર , 

સ?ુ માનવ તણા , માડ� ભાવ 3 ુ ં�ધુાર , 

તારા zણુલા આપર , 3 ુ ંછો સૌ ની તારણ હાર ,(૨) 

કર�શ સૌ �ુ ંકPયાણ , માત સૌ નો બેડો પાર ....(૩) 

માડ� તન ેઅરU કYંુ , £લડા ંતારા ચરણે ધYંુ , 

                            નમી નમી પાય ેપIુ ંર& ... 

               મડ� તારા આવવા ના ¸ધાણ થયા ... 

Aુમ Aુમ ના પગલા પડBા માડ� ના હ&ત ઢ�યા , 

                         જોવા લોક ટોળે વ�યા ર& ..... 

               મડ� તારા આવવા ના ¸ધાણ થયા ... 

ગરબો – ૧૬ 

સોનલ ગરબો િશર& �બ ેમા ંચાલો ધીર& ધીર& .., 

          ચાલો ધીર& ધીર& , ચાલો ધીર& ધીર& ,  

          ચાલો ધીર& ધીર& ,  ધીર& .... 

લટક& ન ેમટક& રસ રમે છે ,દ�bણી ના તીર& .. 

                             �બે મા ંચાલો ધીર& ... 

સખીઓ સગં ેક&વા દ�સ ેછે ,ફરર £દડ� ફર& ..... 

                             �બે મા ંચાલો ધીર& ... 

�ુદંડ� ચટક& , 5ખુIુ ંમલક& ,હાર ગળા મા ંહ�ર& ... 

                             �બે મા ંચાલો ધીર& ... 
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ગરબો – ૧૭  

ઢોલીડા ઢોલ 3 ુ ંધીમો વગાડ ના ,ધીમો વગાડ ના , 

  ર�ઢયાળ� રાતડ� નો , જો< રંગ Sય ના , ...(૨) 

º<ુ ના ધરતી તો રમઝટ કહ&વાય ના ,......(૨) 

  ર�ઢયાળ� રાતડ� નો , જો< રંગ Sય ના , ...(૨) 

Mનૂમ ની રાતડ� ન ે¬ખડ� ઘરેાય ના ં,.......(૨) 

  ર�ઢયાળ� રાતડ� નો , જો< રંગ Sય ના , ...(૨) 

        હો... ચકમકતી ચાલ અન ેRઘૂર� ઘમકાર , 

        હો... �Mૂરુ ના નાદ સાથ ેતાળ�ઓ ના તાલ , 

ગરબામા ંRમૂતા મા ંન ેકોઇથી પહોચાય ના ,....(૨) 

   ર�ઢયાળ� રાતડ� નો , જો< રંગ Sય ના , ...(૨) 

        હો... વાકં�ડયા વાળ અન ેટ�લડ� લલાટ , 

        હો.... મોગરાની વણેી મા ંશોભ ેzલુાબ , 

નીરખી નીરખી ન ેમાYંુ મનIુ ંધરાય ના ,....(૨) 

   ર�ઢયાળ� રાતડ� નો , જો< રંગ Sય ના , ...(૨) 

       હો....સોળે શણગાર સU , %પનો �બાર બની , 

       હો... dેમ�ુ ં¬જણ ¬U , આવી છે માડ� માર� , 

આછ� આછ� ઓઢણી મા ં%પ મા�ુ ંમાયન�હ ...(૨) 

ઢોલીડા ઢોલ 3 ુ ંધીમો વગાડ ના ,ધીમો વગાડ ના , 

  ર�ઢયાળ� રાતડ� નો , જો< રંગ Sય ના , ...(૨) 

ગરબો – ૧૮  

ઝીણો ઝીણો મા ંઝી»વો ર& , ઝીણી િશયાળા ની રાત , 

�બા 3 ુ ંમોર� માવડ� ર& , રમવા આવોન ેરાસ . 

આસોના ઉજળા દા’ડા આયા , મડ� ના રથડા ઓરા આયા  

વલેેરા આવ મોર� મા ં, ¬ગણે પધારો મોર� મા ં. 

િસ�હની સવાર�એ માડં� આJયા,ચોસઠ જોગણી સગંે લાJયા  

ભલ ેપધાયાF મોર� મા ં, ખ�મા પધાયાF મોર� મા ં 

આરાત ે�રુના ચોક& આયા ,આકાશદ&વ સ? ુજોવા આયા  

ભલ ેરમ ેમોર� મા ં, અમન ેગમ ેમોર� મા ં 

ગરબો – ૧૯  

મા ંપાવા ત ેગઢથી ઉતયાF , મા ંકાલી ર& , 

વસાJgુ ંચાપંા નરે , પાવાગઢ વાળ� ર& , 

મા ંચાપા ત ેનરેના ચાર ચ³ટા , મા ંકાલી ર&  

સોનીડ& માડંBા હાટ , પાવાગઢ વળ� ર& , 

મા ંસોનીડો લાવ ે%ડા :મણા , મા ંકાલી ર&  

માર�  �બ ેમાન ેકાજ , પાવાગઢ વળ� ર&  

         મા ંપાવા ત ેગઢથી ઉતયાF , મા ંકાલી ર& 

મા ંમાળ�ડો આવ ેમલપતો , મા ંકાલી ર&  

એ લાવ ેગજરા ની જોડ , પાવાગઢ વળ� ર&  

         મા ંપાવા ત ેગઢથી ઉતયાF , મા ંકાલી ર& 

મા ંAંુભાર� આવ ેમલપતો , મા ંકાલી ર&  

એ લાવ ેગરબા ની જોડ , પાવાગઢ વળ� ર&  

         મા ંપાવા ત ેગઢથી ઉતયાF , મા ંકાલી ર& 

મા ં�થુાર� આવ ેમલપતો , મા ંકાલી ર&  

એ લાવ ેબાજોઠ ની જોડ , પાવાગઢ વળ� ર&  

         મા ંપાવા ત ેગઢથી ઉતયાF , મા ંકાલી ર& 

ગરબો – ૨૦ 

હ& માર& મહ�સાગર ન ેઆર& ઢોલ વાગ ેસ ે, 

              વાગે સ ેર& , ઢોલ વાગ ેસ ે... 

હ& માર& મહ�સાગર ન ેઆર& ઢોલ વાગ ેસ ે, 

ગામ ેગામ ના સોનીડા આવ ેસ ે, આવ ેસ ે� ુ� ુલાવ ેસ ે? 

મારા માની નથણીgુ ંલાવ ેસ ે, માર& મહ�સાગર ની .... 

ગામ ેગામ ના �થુાર� આવ ેસે , આવ ેસ ે� ુ� ુલાવ ેસ ે? 

મારા માનો બાજોઠ�યો લાવ ેસ ે, માર& મહ�સાગર ની .... 

ગામ ેગામ ના દોશીડા આવ ેસ ે, આવ ેસ ે� ુ� ુલાવ ેસ ે? 

મારા માની �ુદંડ�gુ ં લાવ ેસ ે, માર& મહ�સાગર ની .... 

ગરબો – ૨૧ 

માનો ગરબો ર&, રમ ેરાજ ન ેદરબાર  

રમતો ભમતો ર& આJયો Aંુભાર� ને Nાર  

અલી Aંુભાર� ની નાર 3 ુ ંતો �તુી હો તો Sગ , 

માના ગરબે ર& , %ડા કો�ડયા મલેાવ , 

માનો ગરબો ર&, રમ ેરાજ ન ેદરબાર  

રમતો ભમતો ર& આJયો સોનીડા ન ેNાર  

અલી સોનીડા ની નાર 3 ુ ંતો �તુી હો તો Sગ , 

માના ગરબે ર& , %ડા S�ળયા મલેાવ , 

માનો ગરબો ર&, રમ ેરાજ ન ેદરબાર  

રમતો ભમતો ર& આJયો ઘાચીડા ન ેNાર  

અલી ઘાચીડા ની નાર 3 ુ ંતો �તુી હો તો Sગ , 

માના ગરબે ર& , %ડા �દવલેીયા Mરુાવ , 

માનો ગરબો ર&, રમ ેરાજ ન ેદરબાર  

ગરબો – ૨૨ 

મારો સોનાનો ,ઘIુલો ર& ... 

હા,પાણીડા છલક& છે       હા, પાણીડા ંછલક& છે , 

  R ૂઘંટ ની ઓરકોર પાલવ ની ઓરકોર  

ગોYંુ 5ખુલIુ ંમલક& છે     હા, પાણીડા ંછલક& છે , 

હ& પચરંગી પાઘડ� વા’લા ન ેબ? ુશોભે રાજ ... 

હ& નવરંગી �ુદંડ� ચટક& ને મન મોહ& રાજ ... 

  R ૂઘંટ ની ઓરકોર પાલવ ની ઓરકોર  

ગોYંુ 5ખુલIુ ંમલક& છે      હા, પાણીડા ંછલક& છે, 

હ& �ગે �ગર ુ ંવા’લા ન ેબ? ુશોભે રાજ ... 

હ& ર&શમનો ચ�ણયો ચટક& ન ેમન મોહ& રાજ ... 

  R ૂઘંટ ની ઓરકોર પાલવ ની ઓરકોર  

D
o

w
n

lo
a
d

 F
ro

m
: 
a
a
k
a
sh

k
a
v
a
iy

a
.b

lo
g

sp
o

t.
c
o

m

https://aakashkavaiya.blogspot.com
https://aakashkavaiya.blogspot.com
https://aakashkavaiya.blogspot.com/
https://ebookservice.in/download-gujarati-garba-pdf/


ગોYંુ 5ખુલIુ ંમલક& છે      હા, પાણીડા ંછલક& છે, 

હ& માથંડ�ય ે±લફા વા’લા ન ેબ? ુશોભે રાજ ... 

હ& �બોડ& £લડા ંચટક& ન ેમન મોહ& રાજ ... 

  R ૂઘંટ ની ઓરકોર પાલવ ની ઓરકોર  

ગોYંુ 5ખુલIુ ંમલક& છે      હા, પાણીડા ંછલક& છે, 

ગરબો – ૨૩ 

ઉચી તલાવડ� ની કોર પાણી Tયાતા પાણી , 

ભરતા ર& જોયો સાoબો ... 

બોલે અષાઢ�નો મોર પાણી Tયાતા પાણી , 

ભરતા ર& જોયો સાoબો ... 

ગગંા જમની બડે7ુ ંન ે�કનખાબી ½ઢોણી , 

નજ% ઢાળ� હા7ુ ંતો’ય ેલાગી નજ% કોની , 

વગડ& ગા< 5રુલી ના શોર , પાણી Tયાતા .. 

ઉચી તલાવડ� ની કોર પાણી Tયાતા પાણી , 

ભરતા ર& જોયો સાoબો ... 

ઉચી તલાવડ� ની કોર પાણી Tયાતા પાણી , 

ભરતા ર& જોયો સાoબો ... 

ગરબો – ૨૪ 

માએ ગરબો કોરાJયો ગગન ગોખમા ંર& , 

સU સોળ ર& શણગાર , મલેી દ�વડા ક&ર� હાર , 

માએ ગરબો કોરાJયો ગગન ગોખમા ંર& , 

ગાગર ની લઇ માડંવી માથ ેRમૂતી મોર� માત , 

� ૂદંલડ� મા ંચાદં છે સાથ ે%પલ ેમઢ� રાત , 

જોગમાયા ન ેસગં દ�રયો નીતર& ઉમગં , 

તમ ેજોગણીઓ સગં .. 

ક& માએ પાથયj dકાશ ચૌદ લોકમા ંર& .... 

માએ ગરબો કોરાJયો ગગન ગોખમા ંર& , 

ચાર& �ુગના �ડૂલા મારો સોળે કલાનો વાન  

�બા ના અણસારા િવના હાલે ન�હ પાન  

માના %પના ન�હ જોડ એન ેરમવા ના છે કોડ  

માની ગરબા ક&ર� કોર ... 

ક& માએ ગરબો ચગાJયો ચાચર ચોકમા ંર& .. 

માએ ગરબો કોરાJયો ગગન ગોખમા ંર& , 

ગરબો – ૨૫ 

તાલીઓ ના તળે ગોર� ગરબે Rમૂી ગાય ર& , 

Mનૂમ ની રાત ...ઉગી Mનૂમ ની રાત ... 

આસમાની  � ૂદંલડ� મા ંલહ&રણીય લહ&રાય ર& , 

Mનૂમ ની રાત ...ઉગી Mનૂમ ની રાત ... 

ગોરો ગોરો ચદંલીઓ ન ે�દલ ડોલાવ ેનાવલીઓ , 

કહ& મન ની વાત ર& ... 

Mનૂમ ની રાત ...ઉગી Mનૂમ ની રાત ... 

ઓર� ઓર� આવ ગોર� , ઓર� ઓર� , 

ચદંલીઓ �હચોળે તારા હ{યા ક&ર� દોર� , 

રાતલડ� ર�ળયાત ર& .... 

Mનૂમ ની રાત ...ઉગી Mનૂમ ની રાત ... 

તાલીઓ ના તળે ગોર� ગરબે Rમૂી ગાય ર& , 

Mનૂમ ની રાત ...ઉગી Mનૂમ ની રાત ... 

ગરબ ેRમૂો , ગોર� ગરબ ેRમૂો , 

%મો :મો ,ગોર� %મો :મો , 

રાસ રમ ેSણ ેશામ�ળયો , 

જ5નુાU ન ેઘાટ ર& ... 

Mનૂમ ની રાત ...ઉગી Mનૂમ ની રાત ... 

તાલીઓ ના તળે ગોર� ગરબે Rમૂી ગાય ર& , 

Mનૂમ ની રાત ...ઉગી Mનૂમ ની રાત ... 

ગરબો – ૨૬ 

હવ ેમ�ંદરના ંબારણા ઉઘાડો મોર� માત , 

ગગન ક&ર& ઘાટ આવી નોરતા ની રાત ,   

                આવી નોરતા ની રાત , 

ચ�ંમા ં�ુ ંચદંન અન ે�રુજ �ુ ંક&સર ...(૨) 

આસમાની ઓઢની મા ંટપક�યાળ� ભાત , 

ગગન ક&ર& ઘાટ આવી નોરતા ની રાત , (૨) 

ક& નભ ના તાર�લયા તાર� આરતી ઉતાર& , 

ને સમીરની શરણાઈ ગાઈ 3જુન ેસ=કાર& , 

આ< માવડ� ના િમલનીએ STgુ ંઆ િવરાટ , 

ગગન ક&ર& ઘાટ આવી નોરતા ની રાત ,  (૨) 

ગરબો -૨૭ 

સાથીયા Mરુાવો Nાર& , દ�વડા dગટાવો રાજ , 

આજ માર& ¬ગણે , પધારશે મા ંપાવા વળ� , 

જય �બે મા ં, જય �બે મા ં,  જય જય �બ ે, 

વાઝંીયા �ુ ંમhેુ ંટાળ� રમવા રાજAુમાર દ& મા ં, 

                          ખોળા નો  ુદંનાર દ& , 

Aંુવાર� કxયા ન ેમાડ� મનગમતો ભરથાર દ& મા ં, 

                         dીતમU નો §યાર દ& , 

િનધFન ન ેધન ધાન આપ ે,રાખે માડ� સ?નુી લાજ , 

આજ માર& ¬ગણે પધારશ ેમા ંપાવાવાળ� ..... 

Aુમ Aુમ પગલા ભરશ ે, મડ� સાત ેપઢે� તરશ ે,(૨) 

આધશ�કત મા ંપાવાવાળ� જનમ જનમ હરશ ેપીડા ,(૨) 

દ{ દ{ તાળ� ગાઓ આજ વા�જ�iો વગડાવો રાજ , 

આજ માર& ¬ગણે , પધારશે મા ંપાવાવાળ� ,... 

           જય  �ી  ખોડ�યાર મા ં 
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ગરબો – ૨૮ 

આજનો ચદંલીઓ માન ેલાગ ેબ?ુ Jહાલો , 

કહ� દો  �રુજ ન ેક& ઉગે ન�હ ઠાલો , 

તારા ર& નામનો છેડBો એક તારો , 

?ુ ંતાર� મીર 3 ુ ં�ગરધાર મારો , 

આજ માર& પીવો છે ,dીિત નો §યાલો  

કહ� દો �રુજ ન ેક& ઉગે ન�હ ઠાલો , 

આપણ બે અણSrયા પરદ&શી પખંી , 

આજ મ�યા �ુગ �ુગ નો સથવારો ઝખંી , 

જો < િવખાય ન�હ શમણા નો માળો , 

કહ� દો  �રુજ ન ેક& ઉગે ન�હ ઠાલો , 

દો રંગી Xુિનયા ની ક&ડ� કાટંાળ� , 

વસમી છે વાટ ક&મ ચા7 ુસભંાળ�  

લાગે ના ઠોકર જો હાથ તમ ેઝાલો , 

કહ�દો �રુજ ન ેક& ઉગે ન�હ ઠાલો  

ગરબો – ૨૯ 

Aુમ Aુમ ક&રા રપગલે મળ� ગરબે રમવા આવ , 

                   ક& માડ� ઘણી ખ�મા ,ખ�મા ... 

ચાચર ક&રા ચોક& માડ� ગરબે ગરબે રમવા આવ , 

                   ક& માડ� ઘણી ખ�મા ,ખ�મા ... 

ચાલો સ�હયર જઈએ ચાચર ચો�મા ર& લોલ  

�દવડો dગટાવવી માના ગોખમા ંર& લોલ , 

આરા�રુ� માત આJયા ¬ગણે ર& લોલ , 

સામgૈુ ંત ેમા�ુ ંકર�એ તોરણે ર& લોલ , 

જય ભવાની જય ભવાની બોલીએ ર& લોલ , 

Jહાલ ના વાદળમાથંી 3 ુ ંdમે સદા વરસાવ , 

                    ક& માડ� ઘણી ખ�મા ,ખ�મા ... 

Aુમ Aુમ ક&રા રપગલે મળ� ગરબે રમવા આવ , 

ઢમ ઢમ ઢોલીડા તાલ દ&જો ર& લોલ , 

Rમૂી Rમૂી ગરબો સૌએ લેજોર& લોલ , 

સાથીયા Mરુાવો ઘરન ેઆગન ેર& લોલ , 

અસવાર� ત ેમાની વઘ ેશોભતી ર& લોલ , 

જય ભવાની જય ભવાની બોલીએ ર& લોલ , 

ઘરના ¬ગણીયા મા ંઆવી મ�ંદર 3 ુ ંસSFવ , 

                    ક& માડ� ઘણી ખ�મા ,ખ�મા ... 

Aુમ Aુમ ક&રા રપગલે મળ� ગરબે રમવા આવ , 

                   ક& માડ� ઘણી ખ�મા ,ખ�મા ... 
 

             જય મા ં�બા ભવાની  
 

 

ગરબો – ૩૦ 

મેડ�એ મPેયો સોનાનો બાજોઠ�યો , 

મા ંતારો સોના %પા નો બાજોઠ�યો , 

પહ&લી તે પોળમા ંપસેતા ર& સમા સોનીડાના હાટ જો , 

સોનીડો લાવ ે%ડા :મણા ંર& માર� ¬બામા ંન ેકાજ જો , 

��બકા તારા ત ેચોકમા ંઉડ& અબીલ zલુાલ ... 

           મડે�એ મPેયો સોનાનો બાજોઠ�યો ,... 

બીU ત ેપોળમા ંપસેતા ર& સમા વાણીડાના હાટ જો , 

વાણીડો લાવ ે%ડા �ુદંડ� ર& માર� ખોડ�યાર મા ંન ેકાજ જો , 

ખોડ�યાર મા ંતારા ત ેચોકમા ંઉડ& અબીલ zલુાલ ... 

           મડે�એ મPેયો સોનાનો બાજોઠ�યો ,... 

iીU ત ેપોળમા ંપસેતા ર& સમા માણંીયારા ના હાટ જો , 

મ�ણયારો લાવ ે%ડા �ડૂલા ર& માર� કલકામા ંન ેકાજ જો , 

કાળકા મા ંતારા ત ેચોકમા ંઉડ& અબીલ zલુાલ ... 

           મડે�એ મPેયો સોનાનો બાજોઠ�યો ,... 

ચોથી ત ેપોળમા ંપસેતા ર& સમા મળ�ડા હાટ જો , 

મળ�ડો લાવ ે%ડા :મણા ંર& માર� રાદંલ મા ંન ેકાજ જો , 

રાદંલ મા ંતારા ત ેચોકમા ંઉડ& અબીલ zલુાલ ... 

           મડે�એ મPેયો સોનાનો બાજોઠ�યો ,... 

ગરબો -૩૧ 

ખોડ�યાર છે જોગમાયા મામંડ�યા ની , 

ખોડ�યાર છે જોગમાયા ... 

રાyપર& આઈ ખોડ�યાર �બરાજતા , પરચા અનરેા દ&તા , 

              મામડ�યા ની ખોડ�યાર છે જોગ માયા .... 

માU ન ેપાર& માનતાઓ આવતી , ઘી લાપસી ના ખાણા , 

              મામડ�યા ની ખોડ�યાર છે જોગ માયા .... 

માU ન ેપાર& વાઝંીયાઓ આવતા , વાઝંીયા ન ેMiુ દ&નાર� , 

              મામડ�યા ની ખોડ�યાર છે જોગ માયા .... 

માU ન ેપાર& નીધFનીયા આવતા , િનધFન ન ેધન દ&નાર� , 

              મામડ�યા ની ખોડ�યાર છે જોગ માયા .... 

માU ન ેપાર& ¬ધળાઓ આવતા , ¬ધળાન ેઆખો દ&નાર� , 

              મામડ�યા ની ખોડ�યાર છે જોગ માયા .... 

માU ન ેપાર& પાગંળાઓ આવતા , પાગંળા ન ેપગ દ&નાર� , 

              મામડ�યા ની ખોડ�યાર છે જોગ માયા .... 

માU ન ેપાર& કો�ઢયાઓ આવતા , કો�ઢયા ન ેકાયા દ&નાર� , 

              મામડ�યા ની ખોડ�યાર છે જોગ માયા .... 

માU ન ેપાર& Xુ�ખયા ઓ આવતા , Xુ�ખયા ના Xુઃખ હરનાર� , 

              મામડ�યા ની ખોડ�યાર છે જોગ માયા .... 

માU ન ેપાર& બાળકો ર& આવતા , બાળકો ન ેદશFન દ&નાર� , 

              મામડ�યા ની ખોડ�યાર છે જોગ માયા .... 
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ગરબો – ૩૨ 

3 ુ ંકાળ� ન ેકPયાણી ર& મા ં, yયા ંજો�ુ ં=યા ંજોગમાયા  

3 ુ ંચાર& gગુ મા ંગાવાની ર& મા ં, yયા ંજો�ુ ં=યા ંજોગમાયા, 

તન ેપહ&લા ત ેgગુ મા ંSણી ર& મા ં, yયા ંજો�ુ ં=યા ંજોગમાયા, 

3 ુ ંશકંર ની પટરાણી ર& મા ં, yયા ંજો�ુ ં=યા ંજોગમાયા, 

3 ુ ંભfમા�રુ હરનાર� ર& મા ં, yયા ંજો�ુ ં=યા ંજોગમાયા, 

તન ેબીS ત ેgગુ મા ંSણી ર& મા ં, yયા ંજો�ુ ં=યા ંજોગમાયા, 

3 ુ ંહ�ર�ં ઘરે પટરાણી ર& મા ં, yયા ંજો�ુ ં=યા ંજોગમાયા, 

તન ેiીS ત ેgગુ મા ંSણી ર& મા ં, yયા ંજો�ુ ં=યા ંજોગમાયા, 

3 ુ ંરામચ�ં ઘરે પટરાણી ર& મા ં, yયા ંજો�ુ ં=યા ંજોગમાયા, 

3 ુ ંરાવણ ન ેહરનાર� ર& મા ં, yયા ંજો�ુ ં=યા ંજોગમાયા, 

તન ેચોથા તે gગુમા ંSણી ર& મા ં, yયા ંજો�ુ ં=યા ંજોગમાયા 

3 ુ ંપાડંવ ઘરે પટરાણી ર& મા ં, yયા ંજો�ુ ં=યા ંજોગમાયા, 

3 ુ ંકૌરવAુળ હણનાર� ર& મા ં, yયા ંજો�ુ ં=યા ંજોગમાયા 

3 ુ ંકાળ� ન ેકPયાણી ર& મા ં, yયા ંજો�ુ ં=યા ંજોગમાયા  

ગરબો – ૩૩ 

રંગે રમ ેઆનદં& રમ ેર& , આજ નવXુગાF રંગ ેરમ ે, 

આ�દ=ય ેઆિવયા અલબેલી , મડંપ મા ંમતવાલા ર& ભમ ે, 

રંગે રમ ેઆનદં& રમ ેર& , આજ નવXુગાF રંગ ેરમ ે, 

સોળ શણગાર માન ે�ગે �હુાવ ે, હ�રલા રતન માન ે�ગે સમ ે, 

                          આજ નવXુગાF રંગ ેરમ ે, 

મગંળવાર& માU છે ઉમગંમા ં, ચાચર આવીન ેગરબે રમ ે, 

                          આજ નવXુગાF રંગ ેરમ ે, 

}ધુવાર& માU બેઠા િવરા< ,રસ િવલાસ માએ ગયો છે , 

                          આજ નવXુગાF રંગ ેરમ ે, 

zYુુવાર& મા ંગરબ ેરમ ેછે , ચદંન  M�ુપ ત ેમાન ેગમ ે, 

                          આજ નવXુગાF રંગ ેરમ ે, 

��ુવાર& માU ભાવ ધાર� ન ે, હ&ત ેરમ ેત ેમાન ેગમ ે, 

                          આજ નવXુગાF રંગ ેરમ ે, 

શિનવાર& મહાકાળ� થયા છે , ભ�ત ભોજન માન ેગમતા જમ ે, 

                          આજ નવXુગાF રંગ ેરમ ે, 

વPલભ કહ& માન ેભાવ ેભજો , ન ેરાસ િવલાસ ગયો  સૌએ અમ ે 

                          આજ નવXુગાF રંગ ેરમ ે, 
 

ગરબો – ૩૪ 

�ચા નીચા ર¾ માડ� તારા Iુગંરા ર& લોલ , 

ક& Iુગંર ઉપર ટ?ુક& ઝીણા મોર , 

ક& ગરબે રમવા આવજો ર& લોલ , �ચા નીચા ... 

પહ&લો પi ર& પાવાગઢ મોકPયો ર& લોલ ... 

ક& દ&જો માર� કાળકા માનં ેહાથ ,  

ક& ગરબે રમવા આવજો ર& લોલ , �ચા નીચા ... 

બીજો પi ર& આ}ગુઢ મોકPયો ર& લોલ ... 

ક& દ&જો માર� �બા માનં ેહાથ ,  

ક& ગરબે રમવા આવજો ર& લોલ , �ચા નીચા ... 

iીજો પi ર& શખંલMરુ મોકPયો ર& લોલ ... 

ક& દ&જો માર� બ?ુચર માનં ેહાથ ,  

ક& ગરબે રમવા આવજો ર& લોલ , �ચા નીચા ... 

ચોથો પi ર& આરા�રુ મોકPયો ર& લોલ ... 

ક& દ&જો માર� આરા�રુ� માનં ેહાથ ,  

ક& ગરબે રમવા આવજો ર& લોલ , �ચા નીચા ... 

પાચંમો પi ર& ભ�કાલી માન ેમોકPયો ર& લોલ ... 

ક& દ&જો માર� ભ�કાલી માનં ેહાથ ,  

ક& ગરબે રમવા આવજો ર& લોલ , �ચા નીચા ... 

ગરબો – ૩૫ 

ગરબો Rમુતો Sય ,        આજ માનો ગરબો Rમુતો Sય , 

Rમુતો Rમુતો Sય ,        આજ માનો ગરબો Rમુતો Sય , 

પહ&લ ેત ેગરબે �બમેા ંનીસયાF ,  

લળ� , લળ� ,ગરબા ગાય , આજ માનો ગરબો Rમુતો Sય , 

બી< તે ગરબે બ?ચુરમા ંનીસયાF ,  

સાથ ેછે સાખીઓ નો સાથ , આજ માનો ગરબો Rમુતો Sય , 

iણ �વુન મા ંગરબા ન ેજોતા , 

દ&વો હ{ય ેહરખાય ,          આજ માનો ગરબો Rમુતો Sય , 

ગરબા ન ેજોતા બાળકડા આ< , 

ગાડંા ઘલેા થઈ Sય ,      આજ માનો ગરબો Rમૂતો Sય , 

ગરબા ન ેદ�વડ& �રુજ ન ેચ�ં , 

�બેમા ંફર� ફર� ગાય ,     આજ માનો ગરબો Rમૂતો Sય , 

ક&શવ ભવાની મા ંNાર& પધાયાF , 

અભાગી zણુલા ગાય ,      આજ માનો ગરબો Rમૂતો Sય , 

ગરબો Rમુતો Sય ,         આજ માનો ગરબો Rમુતો Sય , 

ગરબો – ૩૬ 

ક&સ�રયો રંગ તન ેલાTયો અPયા ગરબા ,  

ક&સ�રયો રંગ તન ેલાTયો ર& લોલ . 

આસો ના નવરાiા આJયા અPયા ગરબા ,....       (૨) 

ઝીણા ઝીણા S�ળયા 5કુાJયા અPયા ગરબા ,.......  (૨) 

કંAુના સાથીયા MરુાJયા અPયા ગરબા , ......        (૨) 

કોના કોના માથ ેફયj અPયા ગરબા , .....           (૨) 

નાની નાની બેનડ� ના માથ ેઅPયા ગરબા ,...       (૨) 

ક&સ�રયો રંગ તન ેલાTયો અPયા ગરબા , ......       (૨) 

Rમૂતો Rમૂતો આJયો અPયા ગરબા ,...              (૨) 

હરતો ન ેફરતો આJયો આરા�રુ ,....                 (૨) 

મા ં�બા એ તન ેવધાJયો અPયા ગરબા ,...         (૨) 

હરતો ન ેફરતો આJયો પાવાગઢ ,....                 (૨) 
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મા ંકાળ� એ તન ેવધાJયો અPયા ગરબા ,...         (૨) 

હરતો ન ેફરતો આJયો માટ&લગામ  ,...              (૨) 

મા ંખોડ�યાર& તન ેવધાJયો અPયા ગરબા ,....        (૨) 

હરતો ન ેફરતો આJયો શખંલMરુ ,....                (૨) 

મા ંબ?ુચાર& તન ેવધાJયો અPયા ગરબા ,...          (૨) 

ક&સ�રયો રંગ તન ેલાTયો અPયા ગરબા , ....         (૨) 

ગરબો – ૩૭ 

છેલાU ર& ... માર& હાVુ પાટણ થી પટોળા મ³ઘા લાવજો , 

એમા ં%ડા ર& મોર�લયા �ચતરાવજો , પાટણ થી પટોળા .. 

છેલાU ર& ... માર& હાVુ પાટણ થી પટોળા મ³ઘા લાવજો , 

રંગ ર3ુબંલ કોર ક�ુબંલ , પાલવ dાણ �બછવજો ર& ... 

છેલાU ર& ... માર& હાVુ પાટણ થી પટોળા મ³ઘા લાવજો , 

ઓPયા પાટણ શ’ેર ની ર& , માર& થા�ુ ંપદમણી નાર , 

ઓઢ� �ગ પટો¿ં ર& , એની ર&લા�ુ ંરંગધાર , 

હ�ર& મઢ&લા �ડૂલાની જોડ મોઘી મઢાવજો ર& , પાટણ ... 

છેલાU ર& ... માર& હાVુ પાટણ થી પટોળા મ³ઘા લાવજો , 

ઓલી રંગ નીતરતી ર& માન ેપામર� ગમતી ર& , 

એન ેપહ&રતા પગ મા ર& , પાયલ છમછમતી ર& , 

નથણી લિવ�ગીયા ન ે±મખામા ંમ³ઘા મોતી મઢાવજો ર& ,.. 

છેલાU ર& ... માર& હાVુ પાટણ થી પટોળા મ³ઘા લાવજો , 

ગરબો – ૩૮ 

તારા િવના Wયામ મન ેએકલIુ ંલાગ ે,  

                      રાસ રમવા ન ેવહ&લો આવ< ,...(૨) 

તારા િવના Wયામ .... 

શરદMનૂમ ની રાતડ� , ચાદંની ખીલી છે ભલીભાત ની , 

3 ુ ંન આવ ેતો Wયામ , રાસ Sમ ેન Wયામ , 

રાસ રમવાન ેવહ&લો    આવ .. આવ .. આવ .. Wયામ  

તારા િવના Wયામ .... 

તારા િવના Wયામ મન ેએકલIુ ંલાગ ે,  

                      રાસ રમવા ન ેવહ&લો આવ< ,...(૨) 

ગરબ ેRમૂતી ગોપીઓ ,�નુી છે ગોAુળ ની શરે� ઓ , 

�નુી �નુી શરે�ઓ મા ં, ગોAુળ ની ગલીઓ મા ં, 

રાસ રમવાન ેવહ&લો    આવ .. આવ .. આવ .. Wયામ  

તારા િવના Wયામ .... 

તારા િવના Wયામ મન ેએકલIુ ંલાગ ે,  

                      રાસ રમવા ન ેવહ&લો આવ< ,...(૨) 

�ગ �ગ રંગ છે અનગં નો , રંગ ક&મ Sય તારા સગં નો , 

3 ુ ંન આવ ેતો Wયામ , રાસ Sમ ેન Wયામ , 

રાસ રમવાન ેવહ&લો    આવ .. આવ .. આવ .. Wયામ  

તારા િવના Wયામ .... 

તારા િવના Wયામ મન ેએકલIુ ંલાગ ે, રાસ રમવા ન ેવહ&લો... 

ગરબો – ૩૯ 

Xુધે ત ેભર� તલાવડ� ન ેમોતીડ& બધંી પાળ ર& , 

     Uલણ Uલવા Tયા’તા , ક& ગરબે Rમુવા Tયા’તા... 

હ& વાટક� <વડ� વાવાલડ� ન ેમ’ઈ ખોબલો પાણી માઈ ર& ,                   

     Uલણ Uલવા Tયા’તા , ક& ગરબે Rમુવા Tયા’તા... 

હ& Xુધ ેત ેભર� તલાવડ� ન ેમોતીડ& બધંી પાળ ર& , 

ગરબો માથ ેકો�રયો મા ંએ ઝબક દ�વડો થાય માર� માડ� , 

ગરબો %ડો ડોલ�રયો એ તો ઘ�મર ઘ�મર Rમૂ ેમાર� માડ� , 

હ& તાળ�ઓ ની રમઝટ , પગે પડ& ન ે=યા ંધરણી ધમધમ થાય ર& 

     Uલણ Uલવા Tયા’તા , ક& ગરબે Rમુવા Tયા’તા... 

હ& Xુધ ેત ેભર� તલાવડ� ન ેમોતીડ& બધંી પાળ ર& , 

હળવ ેહા7ુ ંતો ક&ર ચહ� Sય , હા7ુ ંઉતાવળે તો પગ લcકાય , 

સા¿ સકંોYંુતો વાયર& ઉડ� Sય , ધÀકંતો છેડલો સર� સર� Sય  

હ& પગન ેઠ&ક& �ળૂની ડમર� ગગન મા ંછવાઈ ર& ... 

     Uલણ Uલવા Tયા’તા , ક& ગરબે Rમુવા Tયા’તા... 

હ& Xુધ ેત ેભર� તલાવડ� ન ેમોતીડ& બધંી પાળ ર& , 

cયમ S| ઘર ¬ગણીય ે, આજ ગરબો રંગ ેચTયો મારા Jહાલા 

થઇ Sવ ?ુ ંતો ઘલેી ઘલેી હ{યા �હલોળા ખાય મારા Jહાલા , 

હ& સરખ ેસરખી સાહ&લી ઓ ટોળે ઝટપટ ઝટપટ Sય ર& ,... 

     Uલણ Uલવા Tયા’તા , ક& ગરબે Rમુવા Tયા’તા... 

હ& Xુધ ેત ેભર� તલાવડ� ન ેમોતીડ& બધંી પાળ ર& , 

ગરબો – ૪૦ 

હ& મા ંતારો ગરબો ઝાકમઝોળ , Rમૂ ેગોળ ગોળ ,  

                           પાવાગઢ ની પોળ મા ંર& લોલ , 

મા ંતાર� �ુદંડ� રાતીચોળ , ઉડ& રંગચોળ ,  

                           પાવાગઢ ની પોળ મા ંર& લોલ , 

હ& માડ� ગરબે Rમૂ ે, હ& સU સોળ શણગાર , 

માડં� તારા ચારણો મા ંપાવન પગથાર , 

મા ંતાર& ગરબે £લનો �હ�ડોળ , મ³ઘો અણમોલ , 

                           પાવાગઢ ની પોળ મા ંર& લોલ , 

હ& મા ંતારો ગરબો ઝાકમઝોળ , Rમૂ ેગોળ ગોળ ,  

                           પાવાગઢ ની પોળ મા ંર& લોલ , 

મા ંતાર� �ુદંડ� રાતીચોળ , ઉડ& રંગચોળ ,  

                           પાવાગઢ ની પોળ મા ંર& લોલ , 
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ગરબો – ૪૧ 

બ?ુ રંગ ઉમગંમા ંપીછ પસાર�ન ે, બાદલ� ુિનજ નનેન ધાર�ન ે 

મઘે મલાર ઉચાર� ન ેઆAુલ dાણ કોન ેકલ-સાદ કર& , 

માYંુ મન મોર બની થનગાટ કર& ... 

ઘર ઘરર ઘરર મઘેઘટા ગગન ેગગન ેગરSટ ભાર& ... 

zમુર� zમુર� ગરSટ ભાર& ... 

માYંુ મન મોર બની થનગાટ કર& ... 

નવ ેધાનભર� માર� સીમ :લ ે, નવ �દન કપોત ની પાખં  લુે , 

મધરા મધરા મલકઐન ેમ�ડક મહે� ુ ંનહે�ુ ંબાત કર&  

ગગન ેગગન ેzમુારંાઈન ેપાગલ મઘેઘટા ગરSટ ભાર& ... 

નવ મઘે તણ ેનીલ ¬જણીય ેમારા ઘRેરુ નનૈ ઝગાટ કર&  

મારા લોચનમા ંમદઘને ભાર& માર� આતમ લે’ર �બછાત કર&  

સચરાચર Wયામલ ભટ ધર&  

મારો dાણ કર� Mલુકાટ ગયો પથરાઈ સાર� વનરાઈ પર&  

ઓ ર& ! મઘે અષાઢ�લો આજ માર& દોય નનેનીલાજંન ધેન ભર&  

માYંુ મન મોર બની થનગાટ કર& ... 

ઓલી કોણ કર� લત મોક�ળgુ ંખડ� આભ મહોલ અટાર� પર&  

ઉચી મઘે મહોલ અટાર� પર& , અન ેચાકમ �રુ બે ઉર પર&  

પચરંગીન બાદલ પાલવડ& , કર� આડશ કોણ ઉભેલ અર& , 

ઓલી વીજ કર& �જવાસ નવેસર રાસ જોવ �કલાશ ચડ&  

ઓલી કોણ પયોધર સઘંરતી વીખર&લ લટ& ખડ� મ�’લ પર&  

માYંુ મન મોર બની થનગાટ કર& ... 

નદ� તીર ક&રા Aુણા ઘાસ પર& પનીહાર એ કોણ િવચાર કર&  

પટ-Aુળ નાવ ેપાણી-ઘાટ પર& , એની �નુમા ંમીટ મડંાઈ રહ�  

એની ગાગર નીર તણાઈ રહ� , એન ેઘર જવા દરકાર ન�હ  

5ખુ માલતી £લની Aુપળ ચાવતી કોણ બીS ક&Yંુ ^યાન ધાર&  

પિનહાર નવ ેશણગાર નદ� ક&ર& તીર ગભંીર િવચાર કર&  

માYંુ મન મોર બની થનગાટ કર& ... 

ઓલી કોણ �હ�ડોળ ચગાવત એકલ £લ બAુક ની ડાળ પર&  

ચક�રૂ બની £લ-ડાળ પર& , વીખર&લ �બોડાના વાળ :લે  

�દય ેદ&હ-ન�ડોળ ન ેડાળ હાલ ે, િશર ઉપર £લ ઝકોળ ઝર&  

એની ઘાયલ દ&હના છાયલ-છેડલા આભ ઉડ� ફરકાટ કર&  

ઓલી કોણ ફંગોળ લગાવત એકલ £લ બAુલ ની ડાળ પર&  

માYંુ મન મોર બની થનગાટ કર& ... 

    જય �ી ખોડ�યાર મા ં 

 

ગરબો – ૪૨ 

�બા આવો તો રમી એ , અમન ેરમતા ના આવડ&  

                                 અમન ેરમી ન ેબતલાવો ,  

�ુદંડ� ની જોડ છે , મહ� મારો ભાગ છે ,  

મ� બોલાવી ક&મના આવ ે, ક&ટલો મારો વાક છે ... 

બ?ચુર આવો તો રમી એ , અમન ેરમતા ના આવડ&  

                                 અમન ેરમી ન ેબતલાવો ,  

કડલા ની જોડ છે , મહ� મારો ભાગ છે ,  

મ� બોલાવી ક&મના આવ ે, ક&ટલો મારો વાક છે ... 

ખોડ�યાર આવો તો રમી એ , અમન ેરમતા ના આવડ&  

                                 અમન ેરમી ન ેબતલાવો ,  

નથડ� ની જોડ છે , મહ� મારો ભાગ છે ,  

મ� બોલાવી ક&મના આવ ે, ક&ટલો મારો વાક છે ... 

મહાકાળ� આવો તો રમી એ , અમન ેરમતા ના આવડ&  

                                 અમન ેરમી ન ેબતલાવો ,  

ઝાઝંર ની જોડ છે , મહ� મારો ભાગ છે ,  

મ� બોલાવી ક&મના આવ ે, ક&ટલો મારો વાક છે ... 

ભ�કાલી આવો તો રમી એ , અમન ેરમતા ના આવડ&  

                                 અમન ેરમી ન ેબતલાવો ,  

એ�ર�ગ ની જોડ છે , મહ� મારો ભાગ છે ,  

મ� બોલાવી ક&મના આવ ે, ક&ટલો મારો વાક છે ... 

ગરબો – ૪૩ 

હ& એવા વદંન વદંન આશાMરુા માત ન ે, 

હ& એવા વદંન વદંન આશાMરુા માત ન ે, 

હ& એિશયાની દ&વી દ&શ િવદ&શ િવuયાત કcછ દ&શ ના દ&વી  

એવો આશરો ર& માzુ ંઆશાMરુા માતનો , 

હ& એવો આશરો ર& માzુ ંઆશાMરુા માતનો , 

હર& Aુળ દ&વી 3 ુ ંછે કcછ રાજ ની ... (૨) 

હ& આઈ  કર& છે દ&શ ની તણી આણ ર& કcછ દ&શ ના દ&વી  

એવો આશરો ર& માzુ ંઆશાMરુા માતનો , 

હ& એવો આશરો ર& માzુ ંઆશાMરુા માતનો , 

હ& એવા વદંન વદંન આશાMરુા માત ન ે, 

 

   જય �ી આશાMરુા મા ં 
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ગરબો – ૪૪ 

માયા �ુ ંમડંાણ મા ંજોગણી ,  

જોગણી એ જગ માડંBો હો Uર& Uર& ....      (૨) 

માયા �ુ ંમડંાણ મા ંજોગણી ,  

પહ&લા ત ેgગુમા ં માતા પાવFતીU કહ&વાયા , 

િશવ-શકંર ઘર& નાર� હો Uર& Uર& ....         (૨) 

માયા �ુ ંમડંાણ મા ંજોગણી ,  

અમર�યા દ{=ય ન ેમા ંત ેસહંાયj ,  

તોય ે3 ુ ંબાળ Aુમાર� હો Uર& Uર& ....          (૨) 

માયા �ુ ંમડંાણ મા ંજોગણી ,  

બીS ત ેgગુમા ં માતા સીતાU કહ&વાયા , 

રામચ�ં ઘર& નાર� હો Uર& Uર& .. .             (૨) 

માયા �ુ ંમડંાણ મા ંજોગણી ,  

રાS રાવણ  ન ેમા ંત ેસહંાયj ,  

તોય ે3 ુ ંબાળ Aુમાર� હો Uર& Uર&....          (૨) 

માયા �ુ ંમડંાણ મા ંજોગણી ,  

માયા �ુ ંમડંાણ મા ંજોગણી ,  

iીS ત ેgગુમા ં માતા �ોપદ� કહ&વાયા , 

પાચં પાડંવ ઘર& નાર� હો Uર& Uર& ..          (૨) 

માયા �ુ ંમડંાણ મા ંજોગણી ,  

રાS Xુયjધન ન ેમા ંત ેસહંાયj ,  

તોય ે3 ુ ંબાળ Aુમાર� હો Uર& Uર& .....          (૨) 

માયા �ુ ંમડંાણ મા ંજોગણી ,  

માયા �ુ ંમડંાણ મા ંજોગણી ,  

ચોથા ત ેgગુમા ં માતા મહાકાળ� કહ&વાયા , 

પાવાગઢ dગટાણી  હો Uર& Uર& ..             (૨) 

માયા �ુ ંમડંાણ મા ંજોગણી ,  

રાS પતઈ ન ેમા ંત ેસહંાયj ,  

તોય ે3 ુ ંબાળ Aુમાર� હો Uર& Uર& ....           (૨) 

માયા �ુ ંમડંાણ મા ંજોગણી ,  

              

 

ગરબો – ૪૫ 

�બા અભય પદ દાિયની ર& , 

Wયામા સાભંળજો સાદ ભીડ ભજંની , �બા અભય પદ ... 

હ&મ �હ�ડોળે હ�ચક& ર&,�હચક& આરા�રુ� માત ભીડ ભજંની,�બા .. 

સખીઓ સગંાથે કર& ગોઠડ� ર& , આવ ેઆઠમની રાત ભીડ ભજંની 

સવ® આરા�રુ ચોકા મા ંર& , આવો તો રમીએ રાસ ભીડ ભજંની .. 

એવ ેસમે આકાશ થી ર& , આJયો કYુણ પોકાર ભીડ ભજંની ,.. 

કોણ ેબોલાવી 5જુન ેર& , કોણે કયj મન ેસાદ ભીડ ભજંની ,.. 

મધ દ�રયો તોફાન મા ંર& , મડ� Iૂબ ેમાYંુ વહાણ ભીડ ભજંની,.. 

વાg ુભયકંર £ંકતો ર& , વરે� થયો વરસાદ ભીડ ભજંની ,.. 

પાણી ભરાણા વહાણ મા ંર& , એ ક&મ કાઢ�ા Sય ભીડ ભજંની .. 

આશા ભયj ?ુ ંઆવીયો ર& , Jહાલા જોતા હશ ેવાટ ભીડ ભજંની . 

હ{gુ ંરહ& ન�હ હાથ મા ંર& , દ�રય ેવા�યો દાત ભીડ ભજંની ,... 

માર& તમારો આશરો ર& , ધાઓ ધાઓ માર� માત ભીડ ભજંની ,.. 

�બા �હ�ડોળે થી ઉતયાF ર& , ઉઠBા આરા�રુ� માત ભીડ ભજંની .. 

સખીઓ ત ેલાગી Mછૂવા ર& , ¶ા ંક�ધા dયાણ ભીડ ભજંની ,.. 

વાત વ� ુપછ� Mછૂજો ર& , બાળ મારો ગભરાય ભીડ ભજંની ,.. 

ભ�ત મારો ભીડ& પડBો ર& , ?ુ ંથી ક&મ સહ&વાય ભીડ ભજંની ,.. 

એમ કહ� નારાયણી ર& , િસ�હ& થયા અસવાર ભીડ ભજંની ,.. 

િi�લુ લી�ુ ંહાથ મા ંર& , તાgુ� વ�ણક �ુ ંવહાણ ભીડ ભજંની ,.. 

ધxય જનતેા આપન ેર& , ધxય દયાના િનધન ભીડ ભજંની ,.. 

dગટ પરચો આપનો ર& , દયા કPયાણ કોઈ ગાય ભીડ ભજંની ,. 

ભીડ બધી તનેી ભાગંજો ર& , સમય ેકરજો સહાય ભીડ ભજંની ,.. 

�બા અભય પદ દાયની ર& , Wયામા સાભંળજો સાદ ભીડ ભજંની 

ગરબો – ૪૬ 

લાવો કxAુડ�યા ન ેચોખ�લયા િપલાવો ર& , 

એ ર& ચોખ�લયા આરા�રુ મોકલાવો ર& , 

આરા�રુ થી �બે મા ંવહ&લા આવો ર& , 

નહ�ર& આવો તો માડં� જશ ેતમાર� લાજ ર& , 

લાવો કxAુડ�યા ન ેચોખ�લયા િપલાવો ર& , 

એ ર& ચોખ�લયા રાજપરા મોકલાવો ર& , 

રાજપરા થી ખોડ�યાર મા ંવહ&લા આવો ર& , 

નહ�ર& આવો તો માડં� જશ ેતમાર� લાજ ર& , 

લાવો કxAુડ�યા ન ેચોખ�લયા િપલાવો ર& ,  

એ ર& ચોખ�લયા પાવાગઢ મોકલાવો ર& , 
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પાવાગઢ થી મહાકાળ� મા ંવહ&લા આવો ર& , 

નહ�ર& આવો તો માડં� જશ ેતમાર� લાજ ર& , 

લાવો કxAુડ�યા ન ેચોખ�લયા િપલાવો ર& , 

ગરબો – ૪૭ 

પીળ� મVુડ� લાવીયા ન ેકઈ બા ં̂ યો પાવાગઢ ર& મા ં, 

કાગંર& , કાગંર& દ�વા બળે =યા ંદ�ઠો કાળો નાગ ર& મા ં, 

નાગન ેપાછો વાળ ર& મા ં,તન ેછતર ચઢા�ુ ંજોડા જોડ ર& મા ં, 

પીળ� મVુડ� લાવીયા ન ેકઈ બા ં̂ યો પાવાગઢ ર& મા ં, 

કાગંર& , કાગંર& દ�વા બળે =યા ંદ�ઠો વાઘ દ�પડો  ર& મા ં, 

તારા વાઘન ેપાછોવાળ ર& મા,ંતન ે�ીફળ ચઢા�ુ ંજોડાજોડ ર& મા ં

પીળ� મVુડ� લાવીયા ન ેકઈ બા ં̂ યો પાવાગઢ ર& મા ં, 

ગરબો – ૪૮ 

ઘોર �ધાર� ર& રાતલડ� મા ંનીક�યા ચાર અસવાર ,... (૨) 

લીલે ઘોડ& ર& કોણ ચડ& મા ંરાદંલ નો અસવાર , 

રાદંલ માવડ� ર& રણે ચડBા મા ંસોળે સU શણગાર , 

સવા મણ �ુ ંર& �ખુાલIુ ંમા ંઅધમણ ની Aુલરે , 

રમજો રમજો ર& ગોરણીgુ ંતમ ેરમજો માજમ રાત , 

ઘોર �ધાર� ર& રાતલડ� મા ંનીક�યા ચાર અસવાર , 

કાળે ઘોડ& ર& કોણ ચડ& મા ંકાળકા નો અસવાર , 

કાળકા માવડ� ર& રણ ેચડBા મા ંસોળે સU શણગાર , 

સવા મણ �ુ ંર& �ખુાલIુ ંમા ંઅધમણ ની Aુલરે , 

રમજો રમજો ર& ગોરણીgુ ંતમ ેરમજો માજમ રાત , 

ઘોર �ધાર� ર& રાતલડ� મા ંનીક�યા ચાર અસવાર , 

ધોળે ઘોડ& ર& કોણ ચડ& મા ંબ?ચુર નો અસવાર , 

બ?ચુર માવડ� ર& રણે ચડBા મા ંસોળે સU શણગાર , 

સવા મણ �ુ ંર& �ખુાલIુ ંમા ંઅધમણ ની Aુલરે , 

રમજો રમજો ર& ગોરણીgુ ંતમ ેરમજો માજમ રાત , 

ઘોર �ધાર� ર& રાતલડ� મા ંનીક�યા ચાર અસવાર , 

રાત ેઘોડ& ર& કોણ ચડ& મા ંખોડ�યાર નો અસવાર , 

ખોડ�યાર માવડ� ર& રણે ચડBા મા ંસોળે સU શણગાર , 

સવા મણ �ુ ંર& �ખુાલIુ ંમા ંઅધમણ ની Aુલરે , 

રમજો રમજો ર& ગોરણીgુ ંતમ ેરમજો માજમ રાત , 

ઘોર �ધાર� ર& રાતલડ� મા ંનીક�યા ચાર અસવાર , 

      આઈ �ી ખોડ�યાર મા ં    

 

ગરબો – ૪૯ 

મા ંશખંલ ત ેMરુ ના ચોક મા ં,     દ&વી અZMણૂાF  

એ માય ેસોળે લીધો શણગાર ર& ,   દ&વી અZMણૂાF  

એ માન ેકડલા કાબંીઓ શોભતા ,   દ&વી અZMણૂાF  

એ માન ેહાર એકાવન શોભતા ,     દ&વી અZMણૂાF  

એ માન ેહારલ ેરતન જડ&લા ર& ,     દ&વી અZMણૂાF  

એ માન ેભલે ત ેટ�લડ� શોભતી ર& ,  દ&વી અZMણૂાF  

એ માન ેનાથાડ�એ રતન જડ&લ ર& ,  દ&વી અZMણૂાF  

ગરબો – ૫૦ 

હ& જગ જનની હ& જગ દંબા , માત ભવાની શરણે લે< , ..(૨) 

આ²શ��ત મા ંઆ�દ અનાદ� , અરU માર� ઉરમા ંધર< ,. .હ& .. 

કોઈના તીર �ુ ંિનશાન બનીન ે, �દલ માYંુ 3 ુ ંવ�ધાવા દ&< ,.હ& . 

ઘા સહ� લ| ઘા કYુ નહ� કોઈન ે, એવી �બા શ��ત દ&< ,. હ& . 

હોઈ ભલે Xુઃખ મYુે સર�ખા , રંજ એનો ના થાવા દ&< ,..    હ&.. 

રાજ સર� ુ ંXુઃખ જોઈ બીS�ુ ં, રોવાના બે ¬� ુદ&< ,..   હ&... 

આ=મા કોઈનો આનદં પામતેો,ભલ ેસતંાપી લ ે5જુ આતમન ેહ& . 

આનદં એનો અખડં રહ&જો , કંટક દ& મન ેએન ેM�ુપો દ&< .... હ&.. 

�પૂ બ�ુ ં?ુ ં�ગુધં 3 ુ ંલે< , રાખ બની મન ેઉડ� Sવા દ&< ..હ&.. 

બ¿ં ભલે ?ુ ંબાળ ન�હ કોઈન ે, Uવન માYંુ �ગુિંધત કર< ..હ&.. 

અ5તૃ મળે ક& ના મળે 5જુન ે, આિશષ અ5તૃ 3 ુ ંત ેદ& < ...હ&.. 

ઝેર Uવન ના પી ?ુ ંShુ ં, પચાવવા ની 3 ુ ંમા ંશ��ત દ&< .હ&.. 

શ��ત દ& મા ંભ��ત દ& મા ં, આ Xુનીયા ના Xુઃખ સહ&વા દ&< ..હ&.. 

હ& જગ જનની હ& જગ દંબા , માત ભવાની શરણે લે< , ..(૨) 
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