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Song 1 
 
 

સમય ળર્તીને યાદ કોઅરે્ત, ઊઠના ળેલા આમી હરે્તી.... 
               જીળના રૈ્તયારી કોઅરે્ત,નાયે મીલે.... (2)   નાયે મીલે સમય.... 

 
 

૧.  દેળા આજ્ઞા હરે્તી, પવળત્ર દીહીરા પાલરે્ત., 
                દેળાલે આપા જારે્ત, ઈસરુાાં ચોરણે બોહરે્ત....(૨) 

 ખુી.. ખુી..ઈસ ુગીરે્ત આખરે્ત., 
                            મહહમા આપે પ્રભુ દેરે્ત..(૨)  જીળન રૈ્તયારી કોઅરે્ત.. 
 
 

૨.  આત્મમક રોટી દેળા, પવળત્ર ળચન હરે્તા, 
              આપેહ ેઆમમા હાટી, ખોરાાં જીળન હરે્તા.... (૨) 

 દેળા ળચન પાલરે્ત રોરે્ત, 
                           હારાાં જીળન જીળરે્ત આપે.... (૨) જીળન રૈ્તયારી કોઅરે્ત.. 
 
 
                      ૩.  ઈસળુા કોઅા ઉપકાર, આપા નાાંય વળહરાય જારે્ત.... 

                  દેળા દેની સેળા, ખોરાાં મોનેરાાં કોઅરે્ત.... (૨) 
 આત્મમક ડોગે પોળી ેરે્ત, 
                           પવળત્ર આમમા મેલળી ેરે્ત. (૨) જીળન રૈ્તયારી કોઅરે્ત.. 

 

 



Song 2 

 

આપહ ેજાયના હૈય, દેળા ગો જાયના હયે... 

         આપહ ેદુર જાયના હયે, આપહ ેસ્ળગગ જાયના હયે... 

1.  ાાંવર્તમાાંય રોજા આનાંદમાાંય રોજા 

આપેહ ેદુર જાયના હૈય.... 

2. ળચનમાાંય રોજા સાંગવર્તમાાંય રોજા 

આપેહ ેદુર જાયના હૈય.... 

3. પ્રાર્ગનામાાંય રોજા જીળનમાાંય રોજા 

      આપેહ ેદુર જાયના હૈય.... 

4. પે્રમમાાંય રોજા ર્તારણમાાંય રોજા 

આપેહ ેદુર જાયના હૈય.... 

5. મકુ્તર્તમાાંય રોજા સહારામાાંય રોજા 

આપેહ ેદુર જાયના હૈય.... 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Song 3. 

 
આય ર્તો સ્તવુર્ત કહુાં હદન રાર્ત 

કાહાકા ત ુાં માઆ દેળ હૈય...(2) 

1. ઈસ ુત ુાં માઆ પ્રભ ુહૈય 

          ઈસ ુત ુાં માઆ આબોહો હૈય.... 

       2. ઈસ ુત ુાં માઆ મકુ્તર્તદાર્તા હૈય 

            ઈસ ુત ુાં માઆ ાાંવર્તદાર્તા હૈય.... 

    3. ઈસ ુત ુાં માઆ ર્તારનારો હૈય 

             ઈસ ુત ુાં માઆ બચાળાનારો હૈય.... 

 4. ઈસ ુત ુાં માઆ સહારો હૈય 

      ઈસ ુત ુાં માઆ જીળન હૈય.... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Song 4 

 
ઓ ઈસ ુદેળા ર્તો માંહદરે આમા 

ભક્તર્ત કોઅરા યેને હ ેરા ને 

કોા હારા ાગે હૈ ઈસ ુર્તો ગોઠયો 

ઓ ઈસ ુદેળા ર્તો માંહદરે આમા 

 પ્રાર્ગના કોરા યેને હ ેરે ના 

          ઓ ઈસ ુદેળા ર્તો માંહદરે આમા 

    સ્તવુર્ત કોરા યેને હ ેરા ને 

ઓ ઈસ ુદેળા ર્તો માંહદરે આમા 

 સાક્ષી દાઆ યેને હ ેરા ને 

            ઓ ઈસ ુદેળા ર્તો માંહદરે આમા 

            પાપાહા માફી ા યેને હ ેરા ને 

ઓ ઈસ ુદેળા ર્તો માંહદરે આમા 

 ગીરે્ત આખા યેને હ ેરા ને 

           ઓ ઈસ ુદેળા ર્તો માંહદરે આમા 

        ળચન ળોનાયા યેને હ ેરા ને 
 

 

 

 

 



Song 5 

 
દેળ બાપા ર્તોઓ મોઠી દયા આમ્હાળે જાયી, આમ્હાળે જાયી... 

1.  આમ્હાે ર્તારાાં ઈસુ દોળાડયો, 

 મયાાંય યેયને ોય ળોળાડયો 

  ડોંડ બોઅયો ડોંડ બોઅયો.... 

 2. પાપહા ગુામીમેને કાડયેં, 

બરુ્તા ર્તાબામાને કાડય ે

સટેુ કોઅયે સટેુ કોઅયે 

        આમાહાે દેળા પોયરે કોઅયે 

3. હોરગા રાજા ળર્તનદાર કોઅયેં, 

   નળા રાજા ળર્તનદાર કોઅયેં 

  રાજાહા રાજા પોયરે કોઅયે 

    પોયરેં કોઅયે પોયરે કોઅયે.... 

4. હોના મેહેા ભાગીદાર કોઅયેં, 

      જામ જુગ્યા રાજા પોયરેં કોઅયે 

  નળી દુન્યા ભાગીદાર કોઅયેં 

        ભાગીદાર કોઅયે ભાગીદાર કોઅયેં. 


