
 
 
 
 

વલપરુ એભ દેવાઇ – desaivm50@yahoo.com 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/ 
 

ભાલજીબાઈ મુુંફઈલાાએ ગજુયાતની જનતાની વેલાભાું બક્તત ગીતોનુું ફીજુ ું નજયાણુું આપ્ુું છે. ભાલજીબાઈના 
વાબાય વાથે એભનો વુંગ્રશ અશી યજુ કરુું  છું. 
 

ગજુયાતી બાાના વૌથી શરેા કવલ કોણ એવુું કોઈ પછેૂ તો ફધાુંની જીબે નયવવિંશ ભશતેાનુું નાભ તયુુંત આલે. બતત 
નયવૈંમાની કવલતાઓ વેંકડો લયવથી ઘયે ઘયે ગલામ છે. ગજુયાતી કવલતાએ આજે બરે જભાનાને અનરુૂ અનેકવલધ 
નલા નલા રૂ ધાયણ કમાાં શોમ ણ એક જભાનાભાું તો કવલતા એટરે પતત બક્તત ગીત એવુું લાતાલયણ શત ુું. આજે 
ણ બક્તત ગીતોનો ભહશભા જયા મ ઘટયો નથી. ભાલજીબાઈને લાુંચલા અને વાુંબલા ગભતા કેટરાુંક બક્તત ગીતો 
અશીં આપમા છે: 
 

ખાવ નોંધ: શરેા આ ગીતો રખેરા છે અને જો તભાયે તે વાુંબલા શોમ તો ગીતની 
નીચે આેરી રીંક ક્તરક કયલાથી આ ગીતની ઓહડમો વાુંબલા ભળે. જમાયે 
ઓહડમો ખરેુ ત્માયે એભાુંનો ડાફી ફાજુએ સ્ીકયના ચચત્રની ફાજુભાું આેરો એયો 
ક્તરક કયલાથી ઓહડમો ઓન થળે. 
 

    

૧ 

આદ્ય કવલ નયવ િંહ ભહતેાના ૧૧ બક્તત ગીતો  
 

       ૧. જકભ છાાંડી જાને ફાા   ૨. જાગને જાદલા 
 ૩. અખિર બ્રહ્ાાંડભાાં   ૪. ભતુર બક્તત દાયથ   ૫. જે 
ગભે જગત ગરુુ   ૬. ધ્માન ધય હરય તણુાં  ૭. જમાાં 
રગી આત્ભા  ૮. સિુદુુઃિ ભનભાાં ન આણીએ  ૯. એલા 
યે અભો એલા   ૧૦. નીયિને ગગનભાાં  ૧૧. બોી યે 
બયલાડણ 

૨ ભીયાાંફાઈના ૭ બક્તત ગીતો  
 

http://www.mavjibhai.com/Bhajan/Narsinh-Mehta-Eleven.htm
http://www.mavjibhai.com/Bhajan/Mirabai.htm


       ૧. મિુડાની ભામા રાગી યે  ૨. ભાયો હાં રો નાનો   
૩. યાભ યભકડુાં જરડયુાં યે   ૪. નાંદરાર નરહ યે 
આવુાં   ૫. ભને રાગી કટાયી પે્રભની   ૬. મજુ અફાને 
ભોટી ભીયાત   ૭. ઝેય તો ીધાાં છે જાણી જાણી 

૩ 
ભનજી ! મ ુાપય યે ! ચરો વનજ દેળ બણી ! 

યચના: દમાયાભ 

૪ 

નાવલકની બક્તત 

યચના: બારણ 

૫ 

હરયને બજતાાં હજી કોઈની 

યચના: ગેભર 

૬ 

જીબરડી યે ! તને હરયગણુ ગાતાાં 

યચના: પ્રીતભ 

૭ 

યે વળય  ાટે નટલયને લયીએ 

યચના: બ્રહ્ાનાંદ 

૮ 

ત્માગ ન ટકે યે લૈયાગ વલના 

યચના: વનષ્કુાનાંદ 

૯ 

ફાંગરાનો ફાાંધનાય 

યચના: દા ી જીલણ 

૧૦ 

ભેરુ તો ડગે 

યચના: ગાંગા તી 

http://www.mavjibhai.com/Bhajan/manjimusafar.htm
http://www.mavjibhai.com/bhajan/navik.htm
http://www.mavjibhai.com/bhajan/harinebhajata.htm
http://www.mavjibhai.com/bhajan/jibhaladi.htm
http://www.mavjibhai.com/bhajan/shirsate.htm
http://www.mavjibhai.com/bhajan/tyagnatake.htm
http://www.mavjibhai.com/bhajan/bunglow.htm
http://www.mavjibhai.com/bhajan/merutodage.htm


૧૧ 
કાચફા-કાચફીનુાં બજન 

યચના: બોજો બગત 

૧૨ 
લડરો કહ ેછે ભાયી લનયાયુાં  ગી 

યચના: દુરા બામા 'કાગ' 

૧૩ 
હુાં ને ભીયા ભથયુાભાાં ગ્મા'તાાં 

યચના: ઈન્દુરાર ગાાંધી 

૧૪ 

એકરાાં જ આવ્મા ભનલા, એકરાાં જલાના 

યચના: ફયકત વલયાણી ‘ફેપાભ’ 

૧૫ 

યાંગાઈ જાને યાંગભાાં 

યચના: ફાફા આનાંદ 

૧૬ 

ભાયા યાભના યિલાા ઓછા હોમ નરહ 

યચના: અવલનાળ વ્મા  

૧૭ 

જનભનો  ાંગાથી કુાંબા યાણા કોઈ નથી 

યચના: ભીયાફાઈ 

૧૮ 

લીજીને ચભકાયે ભોતી યોલો ાનફાઈ 

યચના: ગાંગા તી 

૧૯ 

 ભમ ભાયો  ાધજે વ્હારા 

યચના:  ાંત પવુનત 

૨૦ હ ેનાથ જોડી હાથ 

http://www.mavjibhai.com/bhajan/kachbakachbi.htm
http://www.mavjibhai.com/bhajan/Vadlo.htm
http://www.mavjibhai.com/bhajan/ekwarhun.htm
http://www.mavjibhai.com/bhajan/eklajavana.htm
http://www.mavjibhai.com/bhajan/rangaijane.htm
http://www.mavjibhai.com/bhajan/mararamna.htm
http://www.mavjibhai.com/bhajan/Janamno.htm
http://www.mavjibhai.com/bhajan/vijaline.htm
http://www.mavjibhai.com/bhajan/samaymaro.htm
http://www.mavjibhai.com/bhajan/henathjodihath.htm


યચના: શ્રી ભોટા 

૨૧ 
ઓ નાથ તભે તુ ીના ાાંદડે તોરાણા 

યચના: ાયાંરયક 

૨૨ 
વ કાંદયના ચાય પયભાન 

યચના: ાયાંરયક 

૨૩ 
પ્રભ ુભાયે ત ુાં યાિે તેભ યહવે ુાં 

યચના: અવલનાળ વ્મા  

૨૪ 

ભા ફાને ભરૂળો નરહ 

યચના:  ાંત પવુનત 

૨૫ 

ગ ધોલા દ્યો યઘયુામ 

યચના: દુરા બામા ‘કાગ’ 

૨૬ 

હ ેકરુણાના કયનાયા 

યચના: ાયાંરયક 

૨૭ 

બાલે બજી લ્મો બગલાન 

યચના: ાયાંરયક 

૨૮ 

આ દુવનમા દુકાનદાયી 

યચના: અવલનાળ વ્મા  

૨૯ લીયા તાયે હીયાનો લેાય 

http://www.mavjibhai.com/bhajan/tulasina.htm
http://www.mavjibhai.com/bhajan/sikandar.htm
http://www.mavjibhai.com/bhajan/prabhumare.htm
http://www.mavjibhai.com/bhajan/maabaap.htm
http://www.mavjibhai.com/bhajan/pagmane.htm
http://www.mavjibhai.com/bhajan/karunana.htm
http://www.mavjibhai.com/bhajan/bhavebhajilyo.htm
http://www.mavjibhai.com/bhajan/aaduniya.htm
http://www.mavjibhai.com/bhajan/veeratare.htm


યચના: દુરા બામા ‘કાગ’ 

૩૦ 

ભાયા નમણાાંની આ  યે હરયને ન વનયખ્મા જયી 

યચના: ભહાકવલ નાનારાર 

 
 

ભાલજીબાઈ મુુંફઈલાાનો પયી એકલાય ખફુ ખફુ આબાય.  

વલપરુ એભ દે ાઇ  - desaivm50@yahoo.com 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/ 

http://www.mavjibhai.com/bhajan/maranayanani.htm
mailto:desaivm50@yahoo.com

