ુ યાતી ગીતો – વાબાય,ભાલજીબાઈની યફ
જુના ૧૦૦ ગજ
ગીત વાાંબલા ભાટે કી ફોડડ ભાાં Ctrl દફાલીને રીંકને ક્લરક કયો-ડામયે લટ ણ થળે.
ુ ે તેભાાં શેરા ગીત રખેલ ાં ુ શળે અને છે લ્રે નીચે જે રીંક આી છે તે રીંક
જે ાન ાંુ ખર
ને ક્લરક કયો. છી જે ગીત લગાડલા ભાટેની ટ્ટીભાનો ડાફી ફાજુનો એયો
(ON/OFF) ક્લરક કયો એટરે ગીત લાગળે.
૧ તાયી ફાાંકી યે ાઘરડીન ાંુ આળા બોવરે
ુ ેળ
૨ ભાયા બોા દદરનો મક
૩ છાન ાંુ યે છન ાંુ કાં ઈ થામ નદશ આળા બોવરે
ુ ેળ
૪ ઓ નીર ગગનનાાં ાંખેરાં ુ મક
૫ ભાયી લેણીભાાં ચાય ચાય ફૂર કૃષ્ણા કલ્રે
ુ ો મક
ુ ેળ
૬ ભાશતાફ વભ ભધય
૭ એક યજકણ સ ૂયજ થલાને ળભણે રતા ભાંગેળકય
૮ ભાઝભ યાતે નીતયતી નબની ચાાંદની રતા ભાંગેળકય
૯ તાયી આંખનો અપીણી દદરી ધોકીમા
૧૦ યાખનાાં યભકડાાં ગીતા યોમ અને એઓઝા.આય.
૧૧ ઓ બાબી તભે થોડા થોડા થાલ લયણાગી ગીતા યોમ
૧૨ તારીઓના તારે ગીતા યોમ
ુ ેળ
૧૩ નજયનાાં જાભ છરકાલીને મક
૧૪ શે  ૂનભની પ્માયી પ્માયી યાત ઉા ભાંગેળકય

૧૫ ફૃરે ભઢી છે વાયી યાત રતા ભાંગેળકય
૧૬ આજનો ચાાંદલરમો ભને રાગે રતા ભાંગેળકય
૧૭ ઊંચી તરાલડીની કોય આળા બોવરે
૧૮ ઓઢણી ઓઢુાં ઓઢુાં ને ઊડી જામ અરકા માલિક અને પ્રફુલ્ર દલે
ુ ેળ
૧૯ ાંખીડાને આ ીંજરુ જૂન ાંુ જૂન ાંુ રાગે મક
૨૦ દદલવો જુદાઈના જામ છે ભશભદ યપી
૨૧ વના ફૃે મ આ ન આલો ભન્ના ડે
૨૨ ના, ના, નદશ આવ,ાંુ ભેાનો ભને થાક રાગે રતા ભાંગેળકય
ુ ેળ
૨૩ આલો તો મ વારાં ુ , ન આલો તો મ વારાં ુ મક
ુ ીફતની દળા માદ ભન્ના ડે
૨૪ યશેળે અભને ભાયી મવ
૨૫ તભાયા અશીં આજ ગરાાં થલાના શેભન્તકુ ભાય
૨૬ ઘામરને શ ાંુ થામ છે  ૂછો તો ખયા આળા બોવરે અને ફદ્રી લાય
૨૭ વાત વભન્દય તયલા ચારી ભન્ના ડે
૨૮ વાાંબ ઓ ાંછી પ્માયા અભીયફાઈ કણાડ ટકી
૨૯ શો યાજ ભને રાગ્મો કસફ
ાંુ ીનો યાં ગ શેમ ુ ગઢલી
૩૦ ભને કેય કાાંટો લાગ્મો ગીતા યોમ
૩૧ વોનાન ાંુ કે ફૃાન,ાંુ પિંજરાં ુ તે પિંજરાં ુ ભન્ના ડે
૩૨ ભા તને ખમ્ભા ખમ્ભા, ભા તને ખમ્ભા ખમ્ભા યાજકુ ભાયી
ુ ેળ
૩૩ ભને માદ પયી પયી આલે, ભાયા અંતયને યડાલે મક

૩૪ ણ્ુ મ જો ના થઈ ળકે તો ાથી ડયવ ાંુ બલ ાંુ ભન્ના ડે
૩૫ ઘઘ
ાં ૂ ટે ઢાાંક્ય ુ યે એક કોદડય ાંુ રતા ભાંગેળકય
૩૬ આલી આલી નોયતાની યાત કભર ફાયોટ
૩૭ પય ુ આલો ઉયભાાં વભાલો યાજુર ભશેતા
૩૮ વાહ્યફાની ાઘડીએ રાગ્મો કોઈ જુદો યાં ગ યાજુર ભશેતા
ુ ાવ
૩૯ ફવ એક લેા નજયથી મેશદ
૪૦ રાગી યે રગન પમા તોયી રાગી યે રગન ભન્ના ડે
૪૧ ભાયા ામરની છૂટી દોય કૃષ્ણા કલ્રે
૪૨ વાાંબયે પ્રથભ પભરનની યાત ૌયલી દે વાઈ
૪૩ આલી આલી ળયદ  ૂનભની યાત અભીયફાઈ કણાડ ટકી
૪૪ ઓ ળયદ  ૂનભની ચાંદા ભને જલાફ દે તી જા યે ખા પિલેદી
૪૫ ઓલ્મા ડુાંગયભાાં ભીઠી ભીઠી ભોયરી લાગે યે યાજકુ ભાયી
૪૬ ભીઠી ભીઠી તે વખી વ ૃજની તે લાટરડી અનયુ ાધા ૌડલાર
૪૭ દયચમ છે ભાંદદયભાાં દે લોને ભાયો ભનશય ઉધાવ
૪૮ તલાયને વરાભ પવતાયાને યાભયાભ ભન્ના ડે
ુ ાણી મક
ુ ેળ
૪૯ વજન ભાયી પ્રીતડી વદીઓ ય
૫૦ ખોલામાને ખોલા પ્રભ ુ દ્યો નમનો અભને ગીતા યોમ
૫૧ ચાંદન તરાલડીની ાે કભર ફાયોટ
૫૨ શોલે યે શોલે ઝાાંઝય ઝભકે યે વલા રાખન ાંુ ઉા ભાંગેળકય

૫૩ ડગરે ગરે બલભાાં હુાં જેનાથી બયભામો શતો ભન્ના ડે
૫૪ વભી વાાંજનો ટહુકો ભાયી ળેયીભાાં લેયામો ગામિી યાલ
૫૫ દનડાાં વાંબાયો ખમ્ભા  ૂયલ જનભના વશેલાવના શેમ ુ ગઢલી અને દીના ગાાંધલડ
ુ યાતની ફા ુ કી અભય કશાની / ભન્ના ડે ભશભદ યપી
૫૬ મળગાથા ગજ
૫૭ ઊંચેયા આબ કેયી કાી કાી લાદી યાભપ્માયી
૫૮ ઓ ાંખીડાાં જાજે, ાયે લડાાં જાજે કપલતા ૌડલાર ઉા ભાંગેળકય
૫૯ ાન રીલ ાંુ જોય ાંુ ને તભે માદ આવમાાં શાંવા દલે
ુ ેળ અને આળા બોવરે
૬૦ ગગન તો ભસ્ત છે , સ ૂયજનો અસ્ત છે મક
૬૧ નૈન ચકચ ૂય છે , ભન આતયુ છે ભશભદ યપી અને રતા ભાંગેળકય
ુ ેળ અને રતા ભાંગેળકય
૬૨ નૈને નૈન ભે જમાાં છાના, થામ ફાંને દદર દીલાના મક
૬૩ શલે વખી નદશ ફોલ,ાંુ નદશ ફોલ,ાંુ નદશ ફોલ ાંુ યે રતા ભાંગેળકય
ુ ન કલ્માણય
ુ આપળત દે વાઈ૬૪ જાઓ નદશ ફોલ ાંુ નાંદના રારા સભ
ુ ુ ચયણોની હુાં યજકણ છાં ભન્ના ડે
૬૫ ગર
ુ
૬૬ પ્રીતડી ફાાંધતા યે ફાંધામ ના રતા ભાંગેળકય અને ભશેન્દ્ર કય
૬૭ ત ાંુ ભાયો લય ને હુાં તાયી લહુ ગીતા યોમ
૬૮ ભાયા બાબી તભે યશેજો તભાયા બાયભાાં યાજકુ ભાયી
ુ ાન કયતો પાની છે જજિંદગાની તરત ભશેમદ
ુ
૬૯ ળાને ગભ
ુ શૈમાભાાં લહ્યા કયે ૧.૨ વામદુ શક સ્લયભાાં .મક
ુ ેળ
૭૦ ભૈિી બાલન ાંુ પલિ ઝયણ ાંુ મજ
૭૧ ાાંદડે ાાંદડે ખલ્ુ રા પભજાજની ભશેદપર ૌયલી દે વાઈ

૭૨ હુાં કાં ઈ ના વભજી લશારા ભનશય ઉધાવ અને આળા બોવરે
ુ ન કલ્માણય
ુ
૭૩ લાત ાંુ કોને જઈને કદયમે સભ
૭૪ હુાં તો  ૂછાં  ૂછાં ને ભ ૂરી જાઉં યે આળા બોવરે અને સયુ ે ળ લાડકય
૭૫ ત ાંુ ગયભ ભવારેદાય ખાટીભીઠી લાનગી- દકળોય કુ ભાય
ુ ેળ
૭૬ નજયને કશી દો કે પનયખે ન એવ ાંુ મક
ુ ા જોળી
૭૭ યપવરાાં પ્રેભીના શૈમાાં પ્રીતભભાાં યાત દદન યભતાાં શબ
૭૮ અભે કહ્ ાં ુ કે ક્યાયે વાજન, તભે કહ્’ાં ુ ત ાંુ શભણાાં ૌયલી દે વાઈ
૭૯ યાજાજી યે તાયા જુગ જુગ તજો યાજ આળા બોવરે
૮૦ ભને ભામાડ નેણાાંના ફાણ લારભજી લાતભ
ાંુ ાાં ગીતા યોમ
૮૧ ઓ અરક ભરકની અરફેરી ગીતા યોમ
૮૨ શ ાંુ જલ ાંુ કે કોઈની જાશોજરારી થામ છે ફેગભ અખ્તય
૮૩ ફે ઘડીની ફાદળાશી મકુ ેળ
ુ ના કોઈના જાતા નથી ભન્ના ડે
૮૪ એક વયખા દદલવ સખ
ુ ાફનો છોડ શેભા અને આપળત દે વાઈ
૮૫ વાહ્યફો ભાયો ગર
ુ રી લાગી ઉા ભાંગેળકય
૮૬ ભોશન લયની ભોશક મય
૮૭ વાપથમા  ૂયાલો દ્વાયે , દીલડાાં પ્રગટાલો યાજ ૧યાજકુ ભાયી ., ૨આળા બોવરે .
૮૮ ભારાં ુ ભન ભોહ્ ાં ુ ભોશનતાયા તદે
ુ ેળ
૮૯ શદય શલે શલે શાંકાયે , ભારાં ુ ગાડુાં બયે ર બાયે મક
૯૦ હુાં શયતી પયતી યસ્તે યઝતી લાતાડ રતા ભાંગેળકય

૯૧ ભ ૂલુાં ભ ૂતકા ગીતા યોમ
ુ ેળ
૯૨ પ્રીતડી ફાાંધતા યે ભનડાાં કયજે ખ ૂફ પલચાય મક
૯૩ ભાયા તે લચત્તનો ચોય યે ભાયો વાાંલદયમો રતા ભાંગેળકય
૯૪ નાયી નયકની ખાણ છે દકળોય કુ ભાય
૯૫ આનાંદે નાચે ભારાં ુ ભન ઉભાંગે નાચે ગીતા યોમ
૯૬ વાય આ વાંવાયભાાં ન જોમો આનાંદકુ ભાય વી.
૯૭ નાગય લેલરમો યોાલ તાયા યાજભશેરોભાાં અનયુ ાધા ૌડલાર
૯૮ ભાયે ઠાકોયજી નથી થાવ ાંુ શેભન્ત ચૌશાણ
૯૯ પળલાજીને નીંદરાં ુ ના’લે, ભાતા જજજાફાઈ ઝૂરાલે શેમ ુ ગઢલી
૧૦૦ હુ ત ૂ ત ૂ ત ૂ ત ૂ……આલી યભતની ઋત ુ ભશેન્દ્ર ક ૂય

