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પરથમ ગણેશ બેસાડો ર� Ð ૧  

પરથમ ગણેશ બેસાડો ર� મારા ગણેશ �ંુદાળા 

ગણેશ �ંુદાળા ને મોટ� ફાદંાળા 

ગણેશ� વરદાન દ�જો ર� હો… મારા ગણેશ �ંુદાળા 

ગણેશ �ંુદાળા ને ફાદં� �પાળા 

તે!ીસ કરોડ દ�વતા સીમડ�એ આ&યા 

હર(યા ંછે ગૌર�ના મન ર� હો મારા ગણેશ �ંુદાળા 

હર(યા ંછે માવડ�ના મન ર� હો મારા ગણશે �ંુદાળા 

ઊઠો ગણેશ ને ઊઠો પરમેશ 

તમે આ&યે માર� રંગ રહ�શે ર� મારા ગણેશ �ંુદાળા 

િવવાહ ઘરણી ને જગન જનોઇ 

પરથમ ગણેશ બેસાડો ર� મારા ગણેશ �ંુદાળા 
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પરથમ ગણેશ બેસાડો ર� Ð ૨  

પરથમ ગણશે બસેાડો ર� મારા ગણશે �ંુદાળા 

ગણશે �ંુદાળા ને મોટ� ફાદંાળા 

ગણશે� વરદાન દ�જો ર� મારા ગણશે �ંુદાળા 

1ૃ3ણની 4ને �ડા ઘોડલા શણગારો 

ઘોડલ ેિપ67ળયા ંપલાણ ર� મારા ગણેશ �ંુદાળા 

1ૃ3ણની 4ને �ડા હાથીડા શણગારો 

હાથીડ� લાલ 8બાડ� ર� મારા ગણશે �ંુદાળા 

1ૃ3ણની 4ને �ડા 4નીડા શણગારો 

4નડ� લાલ 9લુાલ ર� મારા ગણશે �ંુદાળા 

1ૃ3ણની 4ને �ડા ધોર�ડા ંશણગારો 

ધોર�ડ� બ;બ ેરા<ુ ંર� મારા ગણશે �ંુદાળા 

1ૃ3ણની 4ને �ડ� વેલ=ડ>ુ ંશણગારો 

વેલ=ડયે દશ ?ટા ર� મારા ગણશે �ંુદાળા 

વાવ7લયા વા&યા ને મે@લુા ધACૂા 

રણ ર� વગડામા ંરથ થDંયા ર� મારા ગણશે �ંુદાળા 

EટૂFા તળાવ ને Eટૂ� પGજ7ણ>ુ ં

ધોર�ડ� Eટૂ� બવેડ રા<ુ ંર� મારા ગણેશ �ંુદાળા 

ઊઠો ગણશે ને ઊઠો પરમેશ 

તમે આ&યે રંગ રહ�શે ર� મારા ગણશે �ંુદાળા 

અમે ર� �ંુદાળા ને અમે ર� ફાદંાળા 

અમ આ&યે તમે લાજો ર� મારા ગણશે �ંુદાળા 

અમાર� જોશે સવા મણનો ર� લાAુ 

અમે આ&યે વેવાઈ ભડક� ર� મારા ગણશે �ંુદાળા 

વીવા, અઘરણી ને જગવને જનોઈ 

પરથમ ગણશે બસેાAુ ંર� મારા ગણશે �ંુદાળા 
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પરથમ ગણેશ બેસાડો ર� Ð ૩  

પરથમ ગણેશ બેસાડો ર� મારા ગણેશ �ંુદાળા 

ગણેશની Lથાપના કરાવો ર� મારા ગણેશ M ૂઢંાળા 

તે!ીસ કરોડ દ�વતા સીમડ�એ આ&યા 

હર(યા ંગોવા7ળયાના ંમન ર�, મારા ગણેશ �ંુદાળા 

તે!ીસ કરોડ દ�વતા વાડ�એ પધાયાO 

હર(યા ંમાળ�ડાના ંમન ર�, મારા ગણેશ �ંુદાળા 

તે!ીસ કરોડ દ�વતા સરોવર પધાયાO 

હર(યા પા7ણયાર�ઓના ંમન ર�, મારા ગણેશ �ંુદાળા 

તે!ીસ કરોડ દ�વતા શેર�એ પધાયાO 

હર(યા પાડોશીઓના ંમન ર�, મારા ગણેશ �ંુદાળા 

તે!ીસ કરોડ દ�વતા તોરણે પધાયાO 

હર(યા સાજિનયાનંા ંમન ર�, મારા ગણેશ �ંુદાળા 

તે!ીસ કરોડ દ�વતા માડંવે પધાયાO 

હર(યા માતા�ના ંમન ર�, મારા ગણેશ �ંુદાળા 

તે!ીસ કરોડ દ�વતા માયર� પધાયાO 

હર(યા વરકQયાના ંમન ર�, મારા ગણેશ �ંુદાળા 
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કં1ુ છાટં� કંકોતર� મોકલી 

( માણેકથભં રોપતી વખતે) 
 

કં1ુ છાટ� કંકોતર� મોકલી 

એમા ંલ7ખ>ુ ંલાડકડ�Tુ ંનામ ર� 

માણેકથભં રોિપયો 

ક�સર છાટ� કંકોતર� મોકલી 

એમા ંલ7ખ>ુ ંલાડકડાTુ ંનામ ર� 

માણેકથભં રોિપયો 

પહ�લી કંકોતર� કાકા ઘરે મોકલી 

કાકા હUશે ભિ!� પરણાવો ર� 

માણેકથભં રોિપયો 

બી� કંકોતર� મામા ઘરે મોકલી 

મામા હUશે મોસાV લઈ આવો ર� 

માણેકથભં રોિપયો 

કં1ુ છાટ� કંકોતર� મોકલી 

ક�સર છાટ� કંકોતર� મોકલી 

કં1ુ છાટ� કંકોતર� મોકલી 
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કં1ુ છાટં� કંકોતર� મોકલો 

( લગન લખતી વખતે) 
 
 

કં1ુ છાટં� કંકોતર� મોકલો 

એમા ંલખજો અમીબેનના ંનામ ર� 

લગન આ&યા ંWકૂડા ં
 

બેનના દાદા આ&યા ને દાદ� આવશે 

બેનના માતાનો હરખ ન માય ર� 

લગન આ&યા ંWકૂડા ં
 

બેનના કાકા આ&યા ને કાક� આવશે 

બેનના ફXબાનો હરખ ન માય ર� 

લગન આ&યા ંWકૂડા ં
 

બેનના મામા આ&યા ને મામી આવશે 

બેનના માસીબાનો હરખ ન માય ર� 

લગન આ&યા ંWકૂડા ં
  

બેનના વીરા આ&યા ને ભાભી આવશે 

બેનની બેનીનો હરખ ન માય ર� 

લગન આ&યા ંWકૂડા ં
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ઢોલ ઢમCા ને 

 

ઢોલ ઢમCા ને વરવ@ુના હાથ મYયા 

વા4 વાZયા ને વરવ@ુના હાથ મYયા 

હXયા ંહર(યા ને વરવ@ુના હાથ મYયા 

[ેમે નીર(યા ને વરવ@ુના હાથ મYયા 

4ણે ઈ\ર ને પારવતી સાથ મYયા 

]મ નદ� ને સરવરના જળ મYયા 

એમ વર ને કQયાના હાથ મYયા 

]મ �ૂધમા ં4ય સાકર ભળ� 

એમ વર ને કQયાની જોડ મળ� 

]મ શોભે લહ�રો સાગરમા ં

એમ શોભે વર-કQયા માયરામા ં

]મ ઈQ_ - ઈQ_ાણીની જોડ ઠર� 

એમ વર ને કQયાની જોડ મળ� 

(હLતમેળાપ - વરપa) 
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આ દશ આ દશ પીપળો 

 

આ દશ આ દશ પીપળો 

આ દશ દાદાના ંખેતર 

દાદા કાન�ભાઈ વળામણે 

=દકર� ડાbા ંથઈને રહ�જો 

cલૂજો અમ ક�ર� માયા 

મનડા ંવાળ�ને રહ�જો 

સસરાના લાબંા d ૂઘંટા 

સાMનેુ પાહોલે પડજો 

]ઠ દ�ખીને ઝીણા ંબોલજો 

]ઠાણીના વાદ ન વદજો 

નાનો દ�ર�ડો લાડકો 

એના ંતે હસવા ંખમજો 

નાની નણદં 4શે સાસર� 

એના ંમાથા ંર� 9 ૂથંજો 

માથા ં9 ૂથંીને સfથા ંgરૂજો 

એને સાસર� વળાવજો 

આ દશ આ દશ પીપળો 

આ દશ દાદાના ંખેતર 

માતા કાશીબેન વળામણે 

=દકર� ડાbા ંથઈને રહ�જો 
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આજ વગડાવો વગડાવો 

 

આજ વગડાવો વગડાવો �ડા ંશરણા>ુ ંને ઢોલ 

હ� શરણા>ુ ંને ઢોલ નગારા, શરણા>ુ ંને ઢોલ. 

આજ અજવાળ� અજવાળ� �ડ� રાતડ� ર�, 

સખી, ર=ઢયાળ� ર=ઢયાળ� કહો વાતડ� ર�; 

મને ?ખડ�મા ંદ�ધા ંijુલા જQમોના ંકોડ, 

વગડાવો વગડાવો �ડા ંશરણા>ુ ંને ઢોલ… આજ o 

આજ નાચે ર� ઉમગં 8ગ 8ગમા ંર�. 

@ુ ંક� ‘દ� રંગાણી એના રંગમા ંર�.. 

@ુ ંતો બધંાણી સખી એની નજ>ુm ને દોર.. 

વગડાવો વગડાવો �ડા ંશરણા>ુ ંને ઢોલ… આજ o 
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કોયલ બેઠ� ?બ7લયાની ડાળ 

 

કોયલ બેઠ� ?બ7લયાની ડાળ 

મોર7લયો બેઠો ર� ગઢને કાગંર� 

હUશીલા વીરા કોયલને ઉડાડો ર� આપણે દ�શ 

કોડ�લા વીરા કોયલને ઉડાડો ર� આપણે દ�શ 

કોયલ માગેં કડલાનંી જોડ 

મોર7લયો માગેં ર� લાડણ લાડલી 

કોયલને ઉડાડો આપણે દ�શ 

મોર7લયો માગેં ર� લાડણ લાડલી 

કોયલ માગેં nડૂલાની જોડ 

મોર7લયો માગેં ર� લાડણ લાડલી 

કોયલ માગેં oમખાની જોડ 

મોર7લયો માગેં ર� લાડણ લાડલી 

કોયલ માગેં નથડ�ની જોડ 

મોર7લયો માગેં ર� લાડણ લાડલી 

કોયલ માગેં હારલાની જોડ 

મોર7લયો માગેં ર� લાડણ લાડલી 
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ગોર લટપ=ટયા 

 

ગોર કરોને ઉક�લ ગોર લટપ=ટયા 

માર� છેટાનંી છે 4ન ગોર લટપ=ટયા 

 

માર� થાય છે અ@રૂ ગોર લટપ=ટયા 

ગોરને હાડંા ]વAુ ંમાpુ ંગોર લટપ=ટયા 

 

ગોરને ન7ળયા ]વAું નાક ગોર લટપ=ટયા 

ગોરને કોડા ં]વડ� ?(>ુ ંગોર લટપ=ટયા 

 

ગોરને કો=ડયા ં]વડા કાન ગોર લટપ=ટયા 

ગોરને Mપૂડા ં]વા હોઠ ગોર લટપ=ટયા 

 

ગોરને ફ7ળયા ]વડ� ફાદં ગોર લટપ=ટયા 

ગોર કરોને ઉક�લ ગોર લટપ=ટયા 
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ચાલોને આપણે ઘરે ર� 
 

ચાલો લાડ�લી તમે આપણ ેતો ઘેર ર� 

ચાલો લાડ�લી તમે આપણ ેતો ઘેર ર� 

મ=હયરની મમતા qકૂોને 

મ=હયરની મમતા qકૂોને 

ચાલોને આપણ ેઘેર ર� 

ચાલોને આપણ ેઘેર ર� 

બાgનુી માયા તો તમે qકૂોને 

બાgનુી માયા તો તમે qકૂોને 

સસરાની હવેલી બતાr ુ ંર� 

સસરાની હવેલી બતાr ુ ંર� 

ચાલોને આપણ ેઘેર ર� 

ચાલોને આપણ ેઘેર ર� 

માડ�ની માયા તો તમે qકૂોને 

માડ�ની માયા તો તમે qકૂોને 

સાM�ુના હ�ત બતાrુ ંર� 

સાM�ુના હ�ત બતાrુ ંર� 

ચાલોને આપણ ેઘેર ર� 

ચાલોને આપણ ેઘેર ર� 

ભાAુંની માયા તો તમે qકૂોને 

ભાAુંની માયા તો તમે qકૂોને 

બતાrુ ંદ�યર ને નણદંને 

બતાrુ ંદ�યર ને નદઁને 

ચાલોને આપણ ેઘેર ર� 

ચાલોને આપણ ેઘેર ર� 

સૈયરનો Lનેહ તો તમે qકૂોને 

સૈયરનો Lનેહ તો તમે qકૂોને 

દ�ખાAુ ં@ુ ં[ીત તારા કંથની 

દ�ખાAુ ં@ુ ં[ીત તારા કંથની 

ચાલોને આપણ ેઘેર ર� 

ચાલોને આપણ ેઘેર ર� 

ચાલો લાડ�લી તમે આપણ ેતો ઘેર ર� 

ચાલો લાડ�લી તમે આપણ ેતો ઘેર ર� 
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છોરો ક�’દાડાTુ ં‘પૈuુ ંપૈuુ’ં કરતો’તો 

(વરપa તરફથી) 

છોડ� ક�’દાડાTુ ં‘પૈuુ ંપૈuુ’ં કરતી’તી, 

અમાર� ભાગોળે આવી ભમતી’તી, 

અમાર� શેર�ઓમા ંઅટવાતી’તી, 

તને પરણવાની ઘણી હUશ ર� આટvુ ંMણુી લે] ! 

મારા ભઈલાન ેભાવતા ભોજન જો’શે, 

એને નીત નવી વાનગી ખવડાવવી પડશ,ે 

અલી, આટલી આવડત રાખ], આટvુ ંMણુી લે] ! 

છોડ� ક�’દાડાTુ ં‘પૈuુ ંપૈuુ’ં કરતી’તી, 

અમાર� ભાગોળે આવી ભમતી’તી. 

(કQયાપa તરફથી) 

જમાઈ ક�’દાડાTુ ં‘પૈuુ ંપૈuુ’ં કરતા’તા, 

માર� ભાગોળે આવી ભમતા’તા, 

માર� શેર�ઓમા ંઅટવાતા’તા, 

તમને પરણવાની ઘણી હUશ ર� આટvુ ંMણુી લેજો ! 

માર� બેનીને ર�’વા મોટા બગંલા જો’શે, 

એને ફરવા નીત નવી ગાડ� જો’શે, 

એને પે’રવા નીત નવી સાડ� જો’શે, 

તમે આટલી !ેવડ રાખજો આટvુ ંMણુી લેજો ! 

(વરપa તરફથી) 

છોડ� ક�’દાડાTુ ં‘પૈuુ ંપૈuુ’ં કરતી’તી, 

અમાર� ભાગોળે આવી ભમતી’તી, 

અમાર� શેર�ઓમા ંઅટવાતી’તી, 

તને પરણવાની ઘણી હUશ ર� આટvુ ંMણુી લે]. 

તાર� સાMનુી ચાકર� કરવી પડશે, 

એના ંપડwા ંબોલ તાર� ઝીલવા પડશે, 

તાર� સસરા�ને માનપાન આપવા પડશે, 

અલી, આટલો િવવેક રાખ], આટvુ ંMણુી લે] ! 

(કQયાપa તરફથી) 

જમાઈ ક�’દાડાTુ ં‘પૈuુ ંપૈuુ’ં કરતા’તા, 

માર� બેનીના ંકોડ gરૂા કરવા પડશે, 

એને ફરવા ફોર�ન લઈ 4વી પડશે, 

એને ઓx જરા ના આવે એટvુ ંજોતા 4જો. 

જમાઈ ક�’દાડાTુ ં‘પૈuુ ંપૈuુ’ં કરતા’તા… 

છોડ� ક�’દાડાTુ ં‘પૈuુ ંપૈuુ’ં કરતી’તી… 
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ધીમી ધીમી મોટર હાકંો 

તમે ધીમી ધીમી મોટર હાકંો વરરા4 

ધીમી ધીમી મોટર હાકંો ર� 

રાજકોટ શહ�રના ચાર દરવા4 

પહ�લે દરવા] ઊભી રાખો ર� 

પહ�લે દરવા] કMુબંીના હાટ છે 

ઘરચોળા મોલવીને આવો ને 

તમે ધીમી ધીમી મોટર હાકંો વરરા4 

ધીમી ધીમી મોટર હાકંો ર� 

રાજકોટ શહ�રના ચાર દરવા4 

બી] દરવા] ઊભી રાખો ર� 

બી] દરવા] મ7ણયારાના હાટ છે 

nડૂલો મોલવીને વેલા આવો ર� 

તમે ધીમી ધીમી મોટર હાકંો વરરા4 

ધીમી ધીમી મોટર હાકંો ર� 

રાજકોટ શહ�રના ચાર દરવા4 

!ી] દરવા] ઊભી રાખો ર� 

!ી] દરવા] સોનીડાના હાટ છે 

પહUચો મોલવીને વેલા આવો ર� 

તમે ધીમી ધીમી મોટર હાકંો વરરા4 

ધીમી ધીમી મોટર હાકંો ર� 

રાજકોટ શહ�રના ચાર દરવા4 

ચોથે દરવા] ઊભી રાખો ર� 

ચોથે દરવા] સસરા� ઊભા 

લાડ� પરણીને વેલા આવોને 

તમે ધીમી ધીમી મોટર હાકંો વરરા4 

ધીમી ધીમી મોટર હાકંો ર� 
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નદ�ને =કનાર� રાયવર પતગં ઉડાડ�  

નદ�ને =કનાર� રાયવર પતગં ઉડાડ�  

આ&યો વાયરાનો ઝોલો 

EટૂFો પતગંનો દોરો 

દોરો સધંાવીને રાયવર પતગં ઉડાડ�  

નદ�ને =કનાર� રાયવર પતગં ઉડાડ�  

દોશીડાને હાટ� વીરો n ૂદં=ડ>ુ ંqલૂવે 

પહ�રો નાની વ@રુાણી 

લા&યો તમારો Lવામી 

દોરો સધંાવીને રાયવર પતગં ઉડાડ�  

નદ�ને =કનાર� રાયવર પતગં ઉડાડ�  

મણીયારાને હાટ� વીરો nડુલો qલૂવે 

પહ�રો નાની વ@રુાણી 

લા&યો તમારો Lવામી 

દોરો સધંાવીને રાયવર પતગં ઉડાડ�  

નદ�ને =કનાર� રાયવર પતગં ઉડાડ�  

સોનીડાને હાટ� વીરો હારલા qલૂવે 

પહ�રો નાની વ@રુાણી 

લા&યો તમારો Lવામી 

દોરો સધંાવીને રાયવર પતગં ઉડાડ�  

નદ�ને =કનાર� રાયવર પતગં ઉડાડ�  

કડ� ક�સરનો વીરો કડલો તે qલૂવે 

પહ�રો નાની વ@રુાણી 

લા&યો તમારો Lવામી 

દોરો સધંાવીને રાયવર પતગં ઉડાડ�  

નદ�ને =કનાર� રાયવર પતગં ઉડાડ�  

આ&યો વાયરાનો ઝોલો 

EટૂFો પતગંનો દોરો 

દોરો સધંાવીને રાયવર પતગં ઉડાડ�  

નદ�ને =કનાર� રાયવર પતગં ઉડાડ�  
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નાણાવટ� ર� સાજન બyંુે માડંવે 

નાણાવટ� ર� સાજન બyંુે માડંવે 

લાખોપિત ર� સાજન બેyંુ માડંવે 

]વા ભર� સભાના રા4 

એવા �ગરભાઈના દાદા 

નાણાવટ� ર� સાજન બyંુે માડંવે 

લાખોપિત ર� સાજન બેyંુ માડંવે 

]વી zલ=ડયાનંી વાડ� 

એવી �ગરભાઈની માડ� 

નાણાવટ� ર� સાજન બyંુે માડંવે 

લાખોપિત ર� સાજન બેyંુ માડંવે 

]વા અતલસના તાકા 

એવા �ગરભાઈના કાકા 

નાણાવટ� ર� સાજન બyંુે માડંવે 

લાખોપિત ર� સાજન બેyંુ માડંવે 

]વા લીvડુા ંવનના ?બા 

એવા �ગરભાઈના મામા 

નાણાવટ� ર� સાજન બyંુે માડંવે 

લાખોપિત ર� સાજન બેyંુ માડંવે 

]વા હાર ક�રા હ�રા 

એવા �ગરભાઈના વીરા 

નાણાવટ� ર� સાજન બyંુે માડંવે 

લાખોપિત ર� સાજન બેyંુ માડંવે 

]વી zલ=ડયાનંી વેલી 

એવી �ગરભાઈની બેની 

નાણાવટ� ર� સાજન બyંુે માડંવે 

લાખોપિત ર� સાજન બેyંુ માડંવે 
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પર{યા એટલે |યારા લાડ� 

પર{યા એટલે |યારા લાડ� 

ચાલો આપણા ઘરે ર� 

ઊભા રહો તો મા9ં ુમારા 

દાદા પાસે શીખ ર� 

હવે ક�વી શીખ ર� લાડ� 

હવે ક�વા બોલ ર� 

પર{યા એટલે |યારા લાડ� 

ચાલો આપણા ઘરે ર� 

ઊભા રહો તો મા9ં ુમાર� 

માડ� પાસે શીખ ર� 

હવે ક�વી શીખ ર� લાડ� 

હવે ક�વા બોલ ર� 

પર{યા એટલે |યારા લાડ� 

ચાલો આપણા ઘરે ર� 

ઊભા રહો તો મા9ં ુમારા 

વીરા પાસે શીખ ર� 

હવે ક�વી શીખ ર� લાડ� 

હવે ક�વા બોલ ર� 

પચાલો આપણા ઘરે ર� 

ઢોલીડા ંઢVCા ર� લાડ� 

ચડ� બેસો ગાડ� ર� 
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પરદ�શી પોપટો 

એક આ&યો'તો પરદ�શી પોપટો 

બેની રમતા'તા માડંવ હ�ઠ ક� }તુારો }તૂી ગયો 

બેની રમતા'તા માડંવ હ�ઠ ક� }તુારો }તૂી ગયો 

એક આ&યો'તો પરદ�શી પોપટો 

બેની રમતા'તા માડંવ હ�ઠ ક� }તુારો }તૂી ગયો 

બેની રમતા'તા માડંવ હ�ઠ ક� }તુારો }તૂી ગયો 

બેને મેjયા ઢGગલા ને મેjયા પોિતયા ં

બેને મેjયો સૈય~ંુનો સાથ ક� }તુારો }તૂી ગયો 

એક આ&યો'તો પરદ�શી પોપટો 

બેની રમતા'તા માડંવ હ�ઠ ક� }તુારો }તૂી ગયો 

બેની રમતા'તા માડંવ હ�ઠ ક� }તુારો }તૂી ગયો 

બેની જમતા'તા ને મેjયા કો7ળયા 

બેનીએ પકડ� સાસરવાટ ક� }તુારો }તૂી ગયો 

બેની રમતા'તા માડંવ હ�ઠ ક� }તુારો }તૂી ગયો 

માર� સાર� સૈયર ચાલી સાસર� 

વાસેં રડતા મેjયા એના �ાત ર� 

બેની રમતા'તા માડંવ હ�ઠ ક� }તુારો }તૂી ગયો 

એક આ&યો'તો પરદ�શી પોપટો 

બેની રમતા'તા માડંવ હ�ઠ ક� }તુારો }તૂી ગયો 

બેની રમતા'તા માડંવ હ�ઠ ક� }તુારો }તૂી ગયો 
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પહ�vુ ંપહ�vુ ંમગં7ળ>ુ ંવરતાય ર� 

પહ�vુ ંપહ�vુ ંમગં7ળ>ુ ંવરતાય ર�, 

પહ�લે મગંળ ગાયોના ંદાન દ�વાય ર�, 

અ�Zનદ�વીની સાaીએ ફ�રા ફરાય ર�, 

સૌને હXયે આનદં અિત ઉભરાય ર�. 

બી�ુ ંબી�ુ ંમગં7ળ>ુ ંવરતાય ર�, 

બી] મગંળ �પાનંા ંદાન દ�વાય ર�, 

માડંવડામા ંમગંળગીતો ગવાય ર�, 

<ભુ=દન આ] <કુનનો કહ�વાય ર�. 

અ�Zનદ�વીની સાaીએ ફ�રા ફરાય ર� 

સૌને હXયે આનદં અિત ઊભરાય ર� 

!ી�ુ ં!ી�ુ ંમગં7ળ>ુ ંવરતાય ર�, 

!ી] મગંળ સોનાનંા ંદાન દ�વાય ર�, 

zલડા ંક�ર� ફોરમ બધે [સરાય ર�, 

બ�ે પaે આનદં અિત ઉભરાય ર�. 

ચોpુ ંચોpુ ંમગં7ળ>ુ ંવરતાય ર�, 

ચોથે મગંળ કQયાના ંદાન દ�વાય ર�, 

અ�Zનદ�વીની સાaીએ ફ�રા ફરાય ર�, 

માડંવડામા ંમગંળગીતો ગવાય ર�… 
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પીઠ� ચોળો ર� પીતરાણી 

 

પીઠ� પીઠ� ચોળો ર� પીતરાણી ર� 

હાથ પગ ચોળે ર� વીરની ભાભી ર� 

 

qખુડા ંનીહાળે ર� વીરની માતા ર� 

પીઠ� ચડશે ર� �યાવરને ર� 

 

કાકા તેલ ચોળશે ર� મારા વીરને 

કાચા તેલ ચડશે ર� પેલી છોડ�ને 

 

પાટ�થી ઉતારશે વીરના મામા ર� 

કાજળ ?જશે ર� વીરના મામી ર� 

 

પીઠ� પીઠ� ચોળો ર� પીતરાણી ર� 

પીઠ� પીઠ� ચોળો ર� પીતરાણી ર� 
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પીઠ� ચોળોને પચંકjયાણી 

પીઠ� ચોળોને પચં કjયાણી 

પીઠ� =કયા ર� qલુકથી આણી 

પીઠ� Mરુત શહ�રથી આણી 

પીઠ� વડોદરામા ંવખણાણી 

પીઠ� qુબંઈમા ંર� ગવાણી 

પીઠ� પાવલાની પાશેર પીઠ� અડધાની 

અ�છેર પીઠ� પોણાની પોણો શેર 

પીઠ� �પૈયાની શેર 

પીઠ� �પલા વાટકડ� ઘોળાય ર� 

પીઠ� �ગરભાઈને 8ગે ચોળાય ર� 

પીઠ� મામા ને મામી ર� લાવે 

પીઠ� �ગરભાઈ હUશે ચોળાવે 

પીઠ� જોવાને સ@ુ ર� આવે 
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મારા નખના પરવાળા ]વી 

મારા નખના પરવાળા ]વી n ૂદંડ� 

માર� nુદંડ�નો રંગ રાતો હો લાડલી 

ઓઢોને સાહ�બ4દ� n ૂદંડ� 

@ુ ંતો ક�મ કર� ઓWું ર� સાયબા n ૂદંડ� 

મારા દાદા� દ�ખે માતા� દ�ખે 

ક�મ ર� ઓWંુ ર� સોરંગ n ૂદંડ� 

તમારા દાદાના તેડwા ંઅમે આવ<ુ ં

તમાર� માતાના મન મોહશે હો લાડલી 

ઓઢોને લાડકવાયી n ૂદંડ� 

@ુ ંતો ક�મ કર� ઓWું ર� સાયબા n ૂદંડ� 

મારા વીરો� દ�ખે ભાભી દ�ખે 

ક�મ ર� ઓWંુ ર� સોરંગ n ૂદંડ� 

તમારા વીરાના તેડwા ંઅમે આવ<ુ ં

તમાર� ભાભીના 9ણુલા ંગા<ુ ંહો લાડલી 

ઓઢોને સાહ�બ4દ� n ૂદંડ� 
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ર�લગાડ� આવી 

ર�લગાડ� આવી qુબંઈનો માલ લાવી 

માર� બાઈ>ુ-ંબેનડ�>ુ ંઆ ર�લગાડ� આવી 

ર�લમા ંભયાm રGગણા, 4નૈયા બધા ંઠGગણા 

માર� બાઈ>ુ-ંબેનડ�>ુ ંઆ ર�લગાડ� આવી 

ર�લગાડ� આવી qુબંઈનો માલ લાવી 

માર� બાઈ>ુ-ંબેનડ�>ુ ંઆ ર�લગાડ� આવી 

ર�લમા ંભયાm લોટા, 4નૈયા સાવ ખોટા ં

માર� બાઈ>ુ-ંબેનડ�>ુ ંઆ ર�લગાડ� આવી 

ર�લમા ંભયાm ચોખા, 4નૈયા બધા ંબોખા 

માર� બાઈ>ુ-ંબેનડ�>ુ ંઆ ર�લગાડ� આવી 

ર�લમા ંભયાm લાકડા,ં 4નૈયા બધા ંમાકંડા 

માર� બાઈ>ુ-ંબેનડ�>ુ ંઆ ર�લગાડ� આવી 

ર�લગાડ� આવી qુબંઈનો માલ લાવી 

માર� બાઈ>ુ-ંબેનડ�>ુ ંઆ ર�લગાડ� આવી. 
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લાડો લાડ� જમે ર� કંસાર, કંસાર ક�વો ગYયો લાગે ર� 

 

લાડો લાડ� જમે ર� કંસાર, કંસાર ક�વો ગYયો લાગે ર� 

લાડો લાડ� જમે ર� કંસાર, કંસાર ક�વો ગYયો લાગે ર� 

નાખે મહG ઘી ક�ર� ધાર, સસંાર પાયો ગYયો લાગે ર� 

લાડો લાડ� જમે ર� કંસાર, કંસાર ક�વો ગYયો લાગે ર� 

સાM�ુ <ભુ સ� શણગાર, પીરસવાને આિવયા ંર� 

ભીની વડ� સાકર તૈયાર, ઝાર� ભર�ને લાિવયા ંર� 

પીરસતા ંમન મલકાય, આનદં 8ગ 8ગમા ંર� 

ભેગા બેસી જમે વરકQયાય અિધક �ચા રંગમા ંર� 

પાસે બેઠ� સૈયરો બે-ચાર તપાસ રાખે તે તણી ર� 

ર�ને જડwો બાજોઠ િવશાળ qકૂ� છે qખુ આગળ ર� 

લાડો લાડ� જમે ર� કંસાર, આનદં આજ અિતઘણો ર� 

લાડો લાડ� જમે ર� કંસાર, કંસાર ક�વો ગYયો લાગે ર� 

લાડો લાડ� જમે ર� કંસાર, કંસાર ક�વો ગYયો લાગે ર� 
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લાલ મોટર આવી 

લાલ મોટર આવી 9લુાબી ગજરો લાવી 

મારા બેની સાસ=રયે લીલા લહ�ર છે 

દશરથ ]વા સસરા તમને ન=હ દ� કાઢવા કચરા 

મારા બેની સાસ=રયે લીલા લહ�ર છે 

કૌશjયા ]વા સાM ુતમને ન=હ પડાવે ?M ુ

મારા બેની સાસ=રયે લીલા લહ�ર છે 

રામચ_ં ]વા ]ઠ તમને ન=હ કરવા દ� વેઠ 

મારા બેની સાસ=રયે લીલા લહ�ર છે 

લ�મણ ]વા =દયર તમને ન=હ જવાદ� િપયર 

મારા બેની સાસ=રયે લીલા લહ�ર છે 

Mભુ_ા ]વી નણદ� તમને કામ કરાવશે જલદ� 

મારા બેની સાસ=રયે લીલા લહ�ર છે. 
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લીલા માડંવા રોપાવો 

લીલા માડંવા રોપાવો 

લીલા ચોક સ4વો માણારાજ 

લીલા વાસં વઢાવો 

�ડા ંમાડંવા બધંાવો માણારાજ 

લાડ�કોડ� લીલાબેન પરણાવો માણારાજ 

લીલા માડંવા રોપાવો 

લીલા ચોક સ4વો માણારાજ 

એમના કાકાને તેડાવો 

એમની કાક�ને તેડાવો માણારાજ 

લાડ�કોડ� ભિ!� પરણાવો માણારાજ 

લીલા માડંવા રોપાવો 

લીલા ચોક સ4વો માણારાજ 

લીલા વાસં વઢાવો 

�ડા ંમાડંવા બધંાવો માણારાજ 

લાડ�કોડ� િનશાબેન પરણાવો માણારાજ 

લીલા માડંવા રોપાવો 

લીલા ચોક સ4વો માણારાજ 

એમના નાનાને તેડાવો 

એમની નાનીને તેડાવો માણારાજ 

લાડ�કોડ� દ�કર� પરણાવો માણારાજ 

લીલા માડંવા રોપાવો 

લીલા ચોક સ4વો માણારાજ 
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લીvડુા વનનો પોપટો 

માર� તે ?ગણે ?બો �હો=રયો 

?બ7લયાના બહોળા તે પાન 

ક� લીvડુા વનનો પોપટો 

�યા ંબસેી પોપટ રાણો ટ@=ૂકયા 

જગાડwા !ણ ેય વીર 

ક� લીvડુા વનનો પોપટો 

મે=ડ>ુ ંમાયલા મોટાભાઈ 47ગયા 

અમાર� મોટ� તે વ@નુા કંથ 

ક� લીvડુા વનનો પોપટો 

ઓરડા માયલા વચેટભાઈ 47ગયા 

અમાર� વચલી તે વ@નુા કંથ 

ક� લીvડુા વનનો પોપટો 

ઓસર� માયલા નાનાભાઈ 47ગયા 

અમાર� નાની તે વ@ુના કંથ 

ક� લીvડુા વનનો પોપટો 

!ણે એ તો 4ગીને <ુ ંકર�>ુ ં? 

રા(યો મારા માડંવડાનો રંગ 

ક� લીvડુા વનનો પોપટો 

માર� તે ?ગણે લીમડો ફા7લયો 

લીમડાના પાખંેરા પાન 

ક� લીvડુા વનનો કાગડો ! 

�યા ંબસેીને કાગો રાણો કળકYયા 

ઓટલે Mતેૂલ જમાઈ 47ગયા 

ક� લીvડુા વનનો કાગડો ! 

4ગીને જમાઈએ <ુ ંકર�>ુ ં? 

4ગીને ઠાલા ંફડાકા મા=રયા 

ક� લીvડુા વનનો કાગડો ! 
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વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ� ચડજો 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ� ચડજો 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ� ચડજો 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ� ચડજો 

શકિનયો છે જોશીડાનો બેટો 

ચોઘ=ડયા જોઈ જોઈ સામો જ=ડયો 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ� ચડજો 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ� ચડજો 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ� ચડજો 

શકિનયો છે કMુબંીનો બેટો 

ઘરચોળા લઈ લઈ સામો જ=ડયો 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ� ચડજો 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ� ચડજો 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ� ચડજો 

શકિનયો છે મ7ણયારાનો બેટો 

ઘરચોળા લઈ લઈ સામો જ=ડયો 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ� ચડજો 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ� ચડજો 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ� ચડજો 

શકિનયો છે સોનીડાનો બેટો 

હાર7લયો લઈ લઈ સામો જ=ડયો 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ� ચડજો 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ� ચડજો 
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વીરો મારો ઝગમગ ઝગમગ થાય 

�ચા �ચા બગંલા બધંાવો 

એમા ંકાચની બાર�ઓ મેલાવો 

ક� વીરો મારો ઝગમગ થાય 

�ગરભાઈ માર� મનડાનંા મીઠા 

એના દાદાને દરબારમા ંદ�ઠા 

ક� વીરો મારો ઝગમગ થાય 

�ગરભાઈ માર� મનડાનંા મીઠા ં

એના કાકાને કચેર�મા ંદ�ઠા 

ક� વીરો મારો ઝગમગ થાય 

�ગરભાઈ માર� મનડાના ંમીઠા ં

એના મામાને મહોલાE ુમંા ંદ�ઠા 

ક� વીરો મારો ઝગમગ થાય 

�ગરભાઈ માર� મનડાનંા મીઠા ં

એના વીરાને વા=ડ>ુમંા ંદ�ઠા 

ક� વીરો મારો ઝગમગ થાય 
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<કુન જોઈ ને સચંરજો ર� 

<કુન જોઈ ને સચંરજો ર� 

સામો મYયો છે જોશીડો ર� 

જોશ જોઈ પાછો વળ�યો 

<કુન જોઈ ને સચંરજો ર� 

સામો મYયો છે માળ�ડો ર� 

zલગજરા આપી પાછો વળ�યો ર� 

<કુન જોઈ ને સચંરજો ર� 

સામો મYયો છે દોશીડો ર� 

n ૂદંડ� આપી પાછો વળ�યો ર� 

<કુન જોઈ ને સચંરજો ર� 

સામો મYયો છે સોનીડો ર� 

કડલા ંઆપી પાછો વળ�યો ર� 

<કુન જોઈ ને સચંરજો ર� 

સામો મYયો છે મણીયારો ર� 

nડુલા ંઆપી પાછો વળ�યો ર� 

<કુન જોઈ ને સચંરજો ર� 

જોઈશે લીલેરા શા વાના ર� 

જડશે ગો1ુળમાના કાના ર� 

<કુન જોઈ ને સચંરજો ર� 
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સાઈકલની સીટ� વાગી વરરા4 

સાઈકલની સીટ� વાગી વરરા4 

આટલી શી હઠ છોડો ને 

તમે પહUચી પર ઘડ�યાળ માગંી વરરા4 

આટલી શી હઠ છોડો ને 

તમે ચેન ઉપર ઉરમાળા માગંી વરરા4 

આટલી શી હઠ છોડો ને 

સાઈકલની સીટ� વાગી વરરા4 

આટલી શી હઠ છોડો ને 

તમે Mટૂ ઉપર ટાઈ માગંી વરરા4 

આટલી શી હઠ છોડો ને 

તમે �ટૂ ઉપર મોજડ� માગંી વરરા4 

આટલી શી હઠ છોડો ને 

સાઈકલની સીટ� વાગી વરરા4 

આટલી શી હઠ છોડો ને 
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સીતાને તોરણ રામ પધાયાm 

સીતાને તોરણ રામ પધાયાm 

લે] પનોતી પહ�vુ ંપUખuુ ં

પUખતાને વરની ભમર ફરક� 

?ખલડ� રતને જડ� 

રવાઈએ વર પUખો પનોતા 

રવાઈએ ગોર� સોહામણા 

સીતાને તોરણ રામ પધાયાm 

લે] પનોતી બી�ુ ંપોખuુ ં

ધUસ=રયે વર પUખો પનોતા 

ધUસ=રયે ગોર� સોહામણા 

સીતાને તોરણ રામ પધાયાm 

લે] પનોતી !ી�ુ ંપોખuુ ં

!ાકં� વર પUખો પનોતા 

!ાકં� ર�=ટયા ંસોહામણા 

સીતાને તોરણ રામ પધાયાm 

લે] પનોતી ચોpુ ંપોખuુ ં

પGડ�એ વર પUખો પનોતા 

પGડ�એ હાથ સોહામણા 
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સોના વાટકડ�મા ંકં1ુ ઘોળાવો 

સોના વાટકડ�મા ંકં1ુ ઘોળાવો નર ને નાર ર� 

ઊડતો ઊડતો �યાવર પોપટ બેઠો તોરણે 

સજ જો ર� ઘરની મેનાને શણગાર ર� 

ઊડતો ઊડતો �યાવર પોપટ બેઠો તોરણે 

સોના વાટકડ�મા ંકં1ુ ઘોળાવો નર ને નાર ર� 

ઊડતો ઊડતો �યાવર પોપટ બેઠો તોરણે 

અaર અaર પરોવતા મગંળતા કોતર� 

કં1ુ છાટં�ને આજ લખી ર� કંકોતર� 

તેડાવો ર� મગંલ ગીતો ગાતા ંનર ને નારને 

ઊડતો ઊડતો �યાવર પોપટ બેઠો તોરણે 

કં1ુને પગલે પગલે [cતુા પગ માડંશે 

�વનના સાિથયામા ંઈQ_ધT ુ4ગશે 

ર�લાવો ર� રંગોળ�મા ંરંગ ધાર ર� 

ઊડતો ઊડતો �યાવર પોપટ બેઠો તોરણે 

સોના વાટકડ�મા ંકં1ુ ઘોળાવો નર ને નાર ર� 

ઊડતો ઊડતો �યાવર પોપટ બેઠો તોરણે 
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હ�તે લ7ખયે કંકોતર� ર� લોલ 

હ�તે લ7ખયે કંકોતર� ર� લોલ 

હ�તે લ7ખયે કંકોતર� ર� લોલ 

લ7ખયે �ડા ં1ુળદ�વીના નામ ક� 

1ુળદ�વી માત વેલા આવજો ર� લોલ 

હ� તમે 1ુળદ�વી માત વેલા આવજો ર� લોલ 

અવસર આ&યો છે �ડો ?ગણે ર� લોલ 

લગનના કંઈ વાગે �ડા ઢોલ જો 

1ુળદ�વી માત વેલા આવજો ર� લોલ 

હ� તમે 1ુળદ�વી માત વેલા આવજો ર� 

લોલ Mખુડના મડંપ રોપાિવયા ર� લોલ 

બા�ંયા બા�ંયા લીvડુા તોરણ જો 

1ુળદ�વી માત વેલા આવજો ર� લોલ 

હ� તમે 1ુળદ�વી માત વેલા આવજો ર� લોલ 

આવીને અવસર ઉ4ળજો ર� લોલ 

બાvડુાને આપજો આિશષ ક� 

1ુળદ�વી માત વેલા આવજો ર� લોલ 

હ� તમે 1ુળદ�વી માત વેલા આવજો ર� લોલ 
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હાથ કQયાનો હ�તે ઝાલો વરરા4 Ð ૧  

 

હાથ કQયાનો હ�તે ઝાલો વરરા4 

ઉ6મ1ુળની છે કQયા વરરા4… હાથ o 

દ�કર� ઉછેર� �ડ� ર�તે વરરા4, 

િશખામણ ભેળ� આપી સાથે વરરાજ… હાથ o 

િવયોગ વેઠwો નથી કદ�યે વરરા4 

આજ િવયોગ અમને સાલે વરરા4… હાથ o 

સપંી રહ�જો સસંાર� શાણા વરકQયા ! 

Mખુ�ુ:ખમા ંભાગ લેજો &હાલા વરકQયા… હાથ o 

અમ ઘરની શોભા તમને સUપી વરરા4, 

અમ ઘરTુ ંqલૂ તમને સU|>ુ ંવરરા4… હાથ o 

�_-�_ાણી ]વા શોભો વરકQયા, 

રાધા ને 1ૃ3ણ ]વા દ�પો વરકQયા… હાથ o 
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હાથ કQયાનો હ�તે ઝાલો વરરા4 Ð ૨  

 

હાથ કQયાનો હ�તે ઝાલો વરરા4 

ઉ6મ 1ુળની છે કQયા વરરા4 

ઈશવર પારવતીની જોડ વરરા4 

અમ ઘરની શોભા તમને સUપી વરરા4 

એ શોભાથી તમ ઘર દ�પશે વરરા4 

હાથ કQયાનો હ�તે ઝાલો વરરા4 

રામ સીતાની જોડ વરરા4 

અમા~ંુ રતન તમને સU|>ુ ંવરરા4 

તેTુ ંકરજો જતન વરરા4 

હાથ કQયાનો હ�તે ઝાલો વરરા4 

ઈQ_-ઈQ_ાણીની જોડ વરરા4 

[ીતે જોડો હાથ પચં સામે વરરા4 

અમાર� બેની તમને સU|યા વરરા4 

હાથ કQયાનો હ�તે ઝાલો વરરા4 

1ૃ3ણ-�ખમણીની જોડ વરરા4 

�ુગ �ુગ �વો તમાર� જોડ વરરા4 

માડ�ના હ�ત તમને સU|યા વરરા4 

હાથ કQયાનો હ�તે ઝાલો વરરા4 

આિશષ દઈએ અમે આજ વરરા4 

gરૂા થાઓ તમારા સૌ કોડ વરરા4 

હાથ કQયાનો હ�તે ઝાલો વરરા4 

ઉ6મ 1ુળની છે કQયા વરરા4 
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હળવે હળવે પUખજો 

હળવે હળવે પUખજો ર� લટકાળ� 

હળવે હળવે પUખજો ર� કામણધGગી 

એ વર છે વેવાઈનો લાડકડો 

કોકનો nડૂલો પહ�ર�ને 

જમાઈ પUખવા ચાલી 

�ૂઓ ર� જમાઈરાજ સાM�ુનો લટકો 

લટકો ને મટકો ચડ� 4શે ચટકો 

હળવે હળવે પUખજો ર� લટકાળ� 

માZંયો સાડલો પહ�ર� 

જમાઈ પUખવા ચાલી 

�ૂઓ ર� જમાઈરાજ સાM�ુનો લટકો 

લટકો ને મટકો ચડ� 4શે ચટકો 

હળવે હળવે પUખજો ર� કામણધGગી 
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એક �ચો તે વર ના જોશો ર� દાદા 
 
 

એક તે રાજને �ાર� રમતંા બેનીબા 

 દાદ� તે હસીને બોલાિવયા ં
 

કા ંકા ંર� દ�કર� તમાર� દ�હ જ �ુબળ� 

 આખલંડ� ર� જળે તે ભર� 
 

નથી નથી દાદા માર� દ�હ જ �ુબળ� 

 નથી ર� ?ખલડ� જળે ભર� 
 

એક �ચો તે વર ના જોશો ર� દાદા 

 �ચો તો િન�ય નેવા ંભાગંશે 

 

એક નીચો તે વર ના જોશો ર� દાદા 

 નીચો તો િન�ય ઠ�બે આવશે 

 

એક ધોળો તે વર ના જોશો ર� દાદા 

 ધોળો  તે  આપ  વખાણશે 

 

એક કાળો તે વર ના જોશો  ર� દાદા 

 કાળો  તે 1ુ�ુ�બ  લ4વશે 

 

એક ક�ડ� પાત7ળયો ને qખેુ ર� શામ7ળયો 

 તે માર� સૈયર�  વખા7ણયો 
 

એક પાણી ભરતી તે પાણીઆર�એ વખા{યો 

 ભલો તે વખા{યો માર� ભાભીએ 
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હ�તે લ7ખયે કંકોતર� ર� લોલ 

( 1ુળદ�વીને િનમ!ંણ) 
 

હ�તે લ7ખયે કંકોતર� ર� લોલ 

હ�તે લ7ખયે કંકોતર� ર� લોલ 

 

લ7ખયે �ડા ં1ુળદ�વીના નામ ક� 

1ુળદ�વી માત વેલા આવજો ર� લોલ 

હ� તમે 1ુળદ�વી માત વેલા આવજો ર� લોલ 

 

અવસર આ&યો છે  �ડો ?ગણે ર� લોલ 

લગનના કંઈ વાગે �ડા ઢોલ જો 

1ુળદ�વી માત વેલા આવજો ર� લોલ 

હ� તમે 1ુળદ�વી માત વેલા આવજો ર� લોલ 

 

Mખુડના મડંપ રોપાિવયા ર� લોલ 

બા�ંયા બા�ંયા લીvડુા તોરણ જો 

1ુળદ�વી માત વેલા આવજો ર� લોલ 

હ� તમે 1ુળદ�વી માત વેલા આવજો ર� લોલ 

 

આવીને અવસર ઉ4ળજો ર� લોલ 

બાvડુાને આપજો આિશષ ક� 

1ુળદ�વી માત વેલા આવજો ર� લોલ 

હ� તમે 1ુળદ�વી માત વેલા આવજો ર� લોલ 
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મોટા માડંવડા રોપાવો 

( મડંપ qરૂત) 
 

મોટા માડંવડા રોપાવો 

ઝીણી છાજલીએ છવરાવો માણારાજ 

માડંવડ� માણેકથભં રોપાવો માણારાજ 

 

વીરના દાદાને તેડાવો 

વીરની માતાને તેડાવો માણારાજ 

માણેકથભં મોતીડ� વધાવો માણારાજ 

હUશો મોભી પરણાવો માણારાજ 

 

મોટા માડંવડા રોપાવો 

ઝીણી છાજલીએ છવરાવો માણારાજ 

માડંવડ� માણેકથભં રોપાવો માણારાજ 

 

વીરના વીરાને તેડાવો 

વીરની ભાભીને તેડાવો માણારાજ 

હUશે બાધંવ પરણાવો માણારાજ 

માણેકથભં મોતીડ� વધાવો માણારાજ 

હરખે માડંવડો વધાવો માણારાજ 

 

વીરના મામાને તેડાવો 

વીરની મામીને તેડાવો માણારાજ 

હUશે ભાણેજ પરણાવો માણારાજ 

માણેકથભં મોતીડ� વધાવો માણારાજ 

હરખે માડંવડો વધાવો માણારાજ 
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વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ� ચડજો 

( 4ન [Lથાન) 
 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ� ચડજો 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ� ચડજો 
 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ� ચડજો 

શકિનયો છે જોશીડાનો બેટો 

ચોઘ=ડયા જોઈ જોઈ સામો જ=ડયો 
 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ� ચડજો 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ� ચડજો 
 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ� ચડજો 

શકિનયો છે કMુબંીનો બેટો 

ઘરચોળા લઈ લઈ સામો જ=ડયો 
 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ� ચડજો 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ� ચડજો 
 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ� ચડજો 

શકિનયો છે મ7ણયારાનો બેટો 

ઘરચોળા લઈ લઈ સામો જ=ડયો 
 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ� ચડજો 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ� ચડજો 
 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ� ચડજો 

શકિનયો છે સોનીડાનો બેટો 

હાર7લયો લઈ લઈ સામો જ=ડયો 
 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ� ચડજો 

વીરા શકન જોઈ જોઈ ઘોડ� ચડજો 
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ક�' �ુના કાલાવંાલા ં

( માડંવામા ંગાવાTુ ંફટાuુ)ં 
 

તમે ક�' �ુના કાલાવંાલા ંકરતા' તા 

તમે qુબંઈ ને મહ�સાણા ફરતા' તા 

તમે ઝાઝી તે વાતો મેલો મારા વેવાઈ 

તમે ક�' �ુના કાલાવંાલા ંકરતા' તા  

 

તમે અમીબેનને જોઈ ગયા 

મારા નવલા જમાઈ મોહ� ગયા 

તમે ક�' �ુના કાલાવંાલા ંકરતા' તા 
 

તમે છગનભાઈને ભોળવી ગયા 

તમે સિવતાબેનને ભોળવી ગયા 

તમે ક�' �ુના કાલાવંાલા ંકરતા' તા 
 

વરતેજથી વાકંાનેર ફરતા' તા 

તમે ફ�શનની ફ�િશયાર� મેલો મારા વેવાઈ 

તમે ક�' �ુના કાલાવંાલા ંકરતા' તા 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


