
         
                 

                                                  દ�બલ� ભ�ષ� ભક�� ગ��� 
                          

                                                               ગ�� ન�   -  ૧ 
                                                 આવ�� ક�હ�ર� ર� ઈસ� આવ� ક�હ� ર� | 
                                                વ�દલ� સવ�ર� ક�ન� ઈસ� આવ� ક�હ�ર� 
                                               

                                               ૧ મ�ન� લ�જ ર� ત �મ� મ�ન� લ�જ ર� |
                                                        પ�વ�હ� � બ#અય�હ� ત �મ� મ�ન� લ�જ ર� 
                                               

                                               ૨ હ#ર# સ#ડ� ર� ત �મ� ��ડ� સ#ડ� ર� |
                                                     પ�વ� બ#અય)હ# ત �મ� હ#ર# સ#ડ� ર� 
                                               

                                               ૩ ઈસ� આવ� ર� પ�વ�હ� � નય�ય ક�ર� ર� | 
                                                     ઈસ� આગલ� આપ�� ક�ય આખ�હ�� 
                                              

                                               ૪ મ�ન� લ�જ ર� ત �મ� મ�ન� લ�જ ર� |
                                                      ઈસ� દ�વ�લ ત �મ� મ�ન� લ�જ ર� 
                                              

                                               ૫  ન#હ� ક�ળ�મ ન#હ� ગ#ઠ3� આખ�ર� |
                                                       ગ#ઠ3� આખ�ર� લ#ક ન��ય ઉન�ય� 
                                              

                                               ૬ ન��ય ઉન�ય� લ#ક ન�ય ઉન�ય� |
                                                       ન��ય ઉન�ય� ર�લ�મ� બ 8ડ� મ#ય�ર� 

                                                     
                                                        



                                                      

                                                                      ગ�� ન� ૨ 
                                         મ�નવ� અવ��ર લ�ન� હ#રગય) સ �ખ સ#ળ�ન� |
                                                પ�પય��હ�લ��ર� આલ#ર� મ��અ મ#ય�લ# દ�વ 
                                               

                                               ૧ દ#ય�;મ�ન� ન�ગય# વ�દલ# |��ય�ય ધ#મક�વય# |
                                                     વ�દલ) ઠ�ક) ર�ય#ર� | મ��અ મ#ય�લ# દ�વ 
                                                 

                                              ૨ ચ�ર દ�હ�� મ �રદ) | મ�રદ�લ ��ય�ય જવ�વય) 
                                                      જવ�# ક�ઈન વ�ચ�વય# | મ��અ મ#ય�લ# દ�વ 
                                               

                                              ૩ પ��ચ મ��ડ� બ�ન મ�સ� | પ��ચ હજર લ#ક�હ�લ� |

                                                      ખ�વ�વ�ન� વ�ટ� લ�ગવય� | મ��અ મ#ય�લ# દ�વ 
                                               

                                              ૪ ઓત� મ#ડ� ક�મ� ક�ઈન� | ફ�ચ� ખ��બ�વ� ગ�ય#ર� |
                                                      આમ� પ�પય�હ�� ખ��#ર� | મ��અ મ#ય�લ# દ�વ 
                                               

                                               ૫ આમ� પ�પય�હ�� ખ��#ર� | મ��હણ�મE પ�ર�ય ગ�ય#ર� |
                                                      ઈસ� જવ�# વ�ઈન ઉઠ3# ર� | મ��અ મ#ય�લ# દ�વ 
                                               

                                                ૬ ચ�લ�હ� દ�હ�ક� ઈસ� | હ#રગ�મ નFગ� ગ�ય#ર� |
                                                      નય�ય ક�ર�� ફ�ચ� આવ� ર� | મ��અ મ#ય�લ# દ�વ 
                                                             
                                              

                                               



                                                                         ગ�� ન� ૩ 
                                          ઈસ� ર�જ હ�ર� ગ#ઠ ઈય� દ�ન�ય�લ� આખ�હ�� ક� ?|

                                          હ�લ�લ�ય� હ�લ�લ 8ય� દદન� ત �મ� ક�અહ� ક� ?|
                                              

                                         ૧ પવવત શ�સ આર� લ�ઈન� | પવવત આતમ� ગ#�� લ�ઈન� 
                                                    ર�જહ�� ર�જ ઈસ� દ�વ� સ�ક� ત �મ� દ�હ� ક� ?
                                              

                                         ૨ વ�જ# ��બલ� આર� લ�ઈન� ઝ��જ ચ�પતય� આર� લ�ઈન� |
                                                     ��રન�ર� ઈસ� ગ�ર� સ�દ� સત �વ� ક�હ�� ક� ?
                                              

                                          ૩ પ�પય�હ�� વ�ચ�વન�ર# ઈસ� હ�ય | ગ�ન�હ�� મ�ફ� ઈસ� દ�ન�ર# હ�ય 
                                                    શ��વ� દ�ન�ર� ઈસ� ગ�ર� દદન� ત �મ� સ�ક� દ�હ� ક� ? 
                                             
                                      

                                          ૪ હ�લ� ખ��બ�વ� ઈસ� ચ#ડ3# | પવવત લ#ય ઈસ�ય પ�ળય# |
                                                    પ�પ�હ�� ડ)ડ પ#અન�ર� ઈસ� ગ#ઠ ત �મ� આખ�હ�� ક� 
                                            

                                          ૫ મ�હણ�મ�ન� ઈસ� ઉઠ3# | હ#ગ�; ક#ળ� ઈસ� ચ#ડ3# |
                                                    સ�દ� જવ�# ઈસ� ર�જ સ�દ� સ�ક� દય�હ�� ક� ?

                                                                
                                            

    
                                              



                                           

                                                         

                                                                 ગ�� ન�   -   ૪ 
                                                     

                                                       ઈસ� દ�વ� �#અ સત �વ� ક�હ�� 
                                                       સ�વ� ક�હ�� �#અ સ�વટ લ�ગ�� 
                                                        અપ;ણ ક�અય# જવન�� ખ��#ર� 
                                                        હ#રગ� વ�ર�સ ક�અય) મ�ન� 
                                                   

                                              ૧  મ��અ ખ��ર સ#ડ3# હ#રગય# સ �ખ 
                                                    જનમ# લ�દ# ત �ય �� ગર�બ� ક#અ 
                                                                      મ��અ પ�પ બ�દ� ઉપ� લ�દ� 
                                                                      મ��અ ખ��#ર� વશક� સહન ક�ય� 
                                                     

                                               ૨ આય ત �લ ક�દ�હ� સ#ળન�ર# ન�ય 
                                                    વ�યદ# દ�દ# ત �ય �� મ�ન� 
                                                                     ભટ� સ�રખ� મ#ડ� દ� Vખ� વ�લ� 
                                                                     આર� ર�ન� મ�ન� શક�� દ�દ� 
                                                     

                                                  ૩ જગ# ��ય�ર ક�ર�� ગ�ય#હ# ત � 
                                                      મ��ન  હ�દ� ફ�ચ# આવ#હ# 
                                                                     ર�જહ�� ર�જ ઈસ� ત �� 
                                                                     મ�હ�ર�જ આવજ �#ર��પ� 

   

                                                                 



                                                                   

                                                                    ગ�� ન�   -   ૫ 
                                          

                                            ત��જ ખ�ર# જવ�# દ�વ�ર� ઈસ� મ�ન� લ�દ#ર� 
                                            ત��જ ખ�ર# મ#ય�વ�લ#ર� ઈસ� મ�ન� લ�દ#ર� 
                                                         

                                            ૧ ર#ગય� દ� Vખય� મ��અહ� �#અ પ�હ� આલ�ર�ન� -૨ 
                                               ઓહ�� ર#વ�E ગ�યE �#અ ગ��� આખ��ર�ન� -૨    
                                                   

                                            ૨ લ�લE લEગડ� મ��અહY �#અ પ�હ� આલ�ર�ન� -૨      
                                                ન�ચ�� ક�દ�� ગ�યE �#અ ભજન આખ�Eર�ન� -૨
                                                   

                                            ૩  આદલ� ડ#આ મ��અહY �#અ પ�હ� આલ�ર�ન� -૨
                                                  દ�ખ�� વ�ન� ગ�યE �#અ સત �વ� ક��ર�ન� -૨
                                                 

                                            ૪ મ�કY બ�રY મ��અહY �#અ પ�હ� આલ�ર�ન� -૨
                                                ગ#ઠ ઉન��� ગ�યE �#અ ભક�� ક�અ� ર�ન� 

                                                            

        

  



                                                                  ગ�� ન�   -   ૬ 
                                                  

                                                        મ�ન� �# મ�ય� લ�ગ� ર� ઈસ� 
                                                        મ�ન� �#  મ�ય� લ�ગ� 
                                                                  ર)ગ�ય� �#અ પ�મ �મ� ર� ઈસ� 
                                                                  હ�લ�લ�� ... હ�લ�લ�� .... હ�લ�લ�ય�હ ........
                                                           

                                                   ૧ ભક�� ક�અ�E આમ� આલEર� ઈસ�
                                                                 સત �વ� ક�અ�E આમ� આલ�ર� ઈસ� 
                                                                 મ�ય� ત �� દ�ન�ર# શ��વ� ત �� દ�ન�ર) 
                                                                 એહ�ડ� મ�ય� �#અ પભ� 
                                                           

                                                 ૨ ભ#રસ# ર�ખ�ન આમ� આલ�ર� ઈસ� 
                                                                ગ��E આખ�� આમ� આલE ર� ઈસ� 
                                                                મ�ફ� ત �� દ�ન�ર# મ�ક�� ત �� દ�ન�ર# 
                                                                એહ�ડ� �#અ મ�ય� પભ� 
                                                         

                                                    ૩ ત �લ વમલ� આમ� આલE ર� ઈસ� 
                                                                આશ� ર�ખ�ન આમ� આલ�ર� ઈસ� 
                                                                જવન ત �� દ�ન�ર# ��રણ ત �� દ�ન�ર# 
                                                                એહ�ડ� �#અ મ�ય� પભ� 
                                                             

                                                   ૪ આમ�� દદલ��મ �#અ પ�મ હ�ય�ર� ઈસ� 
                                                                 આમ� બ�દ� �#અ પ�મ �મ� જવ��હYર� ઈસ� 
                                                                 જ�વ�નય�ર� ડ�અય� �#અ પ�મ �મ� ર)ગ�ય� 
                                                                 એહ�ડ� �#અ મ�ય� પભ� 

                                                                   



      ગ�� ન�   -   ૭ 
                                                     ઈસ� દ�વ �� પ�વ�� ભક�� ક�ઈલય� 
                                                    ભક�� વ�ચ� પ�વ�� સ �ખ� ન�હ�ર� 
                                                               

                                                    ૧ ઈસ� દ�વ� હ�ય જવન દ�ન�ર# 
                                                                    નવ) જવન પ�વ� હ#દ� વ�ર��� 
                                                                   ઈસ� દ�વ �� પ�વ�� ભક�� ક�ઈલય� 
                                                            
                                                            

                                                    ૨ ઈસ� દ�વ� હ�ય મ�ફ� દ�ન�ર) 
                                                                  મ�ફ� દ�ન�ર�લ� હ#દ� વ�ર��� 
                                                                  ઈસ� દ�વ �� પ�વ�� ભક�� ક�ઈલય� 
                                                            

                                                    ૩ ઈસ� દ�વ� હ�ય શ��વ� દ�ન�ર) 
                                                                  શ��વ� દ�ન�ર�લ� હ#દ� વ�ર��� 
                                                                  ઈસ� દ�વ �� પ�વ�� ભક�� ક�ઈલય� 
                                                              

                                                   ૪ ઈસ� દ�વ� હ�ય હ#ગ�;મ ર�ન�ર) 
                                                                  હ#ગ�; સ �ખ પ�વ�� હ#દ� વ�ર��� 
                                                                  ઈસ� દ�વ �� પ�વ�� ભક�� ક�ઈલય�  
 
                                                              



                                                               ગ�� ન� ૮ 
                                           

                                             ચ�લ� આવ� ચ�લ� આવ� મ��અ ઈસ� ત �� ચ�લ� આવ� 
                                             મ#ન�� મ�દદર ખ�લ) હ�ય ..............
                                             

                                            ૧ ર�� દદહ� આમ�� આર� ર�ન�ર# 
                                                 સ�ખ શ��વ� દ�ન�ર) દ�વ .... મ�� ઈસ� ......
                                           

                                            ૨ આમ�� પ�પ�હ� � મ�ફ� દ�ન�ર# 
                                              નવ# જવન દ�ન�ર) દ�વ .....મ�� ઈસ� ......
                                          

                                             ૩ સd��ન�� આથ��મ�ન� ક�ડ� લ�ન�ર# 
                                                હ#ગ�; ર�જ�મ લ�ન�ર# દ�વ .... મ��અ ઈસ� ......

                                                          

                                                          



                                                                     ગ�� ન� ૯ 
                                                         
    

                                                        પ�વ�� બ#હF ઈસ�લ� મ�ન� લય� 
                                                         ઇ જવન થ#ડ# હ�ય� 
                                                         ત��મ �� આતમ� કલય�ણ ક� લય� 
                                                         ઇ જવન થ#ડ# હ�યE 
                                                     

                                                 ૧ ઈસ� દ�વ �� વચન ત �મ� વવહ�ર�ય ગ�યE 
                                                          ત��મ�� સd��ન�� આથ�મ પ#ળ� ગ�યE 
                                                          આમ� જવન ઈસ�લ હ#પ� દય� 
                                                           ઇ જવન થ#ળ# હ�યE 
                                                 

                                                  ૨  હ�ન� દ�ખ �� જ�વ�ન�મ� જવન ગ�ય) 
                                                          આમ� ભક�� મ�ગ; ત �મ �હ� �ય �Eય) ન�હ�� 
                                                          આમ� ઈસ� દ�વ�લ� મ�ન� લય�� 
                                                           ઇ જવન થ#ળ) હ�યE 
                                                   

                                                    ૩ ડ�ય� વ�ન� ભક�� આપન�હ� ક�ર�ય ન��ય                       
                                                          ધન દ#વલ� ક)અ બ� આપન�હ�લ સ#ળ�ય ન��ય 
                                                            આવ� આજ ભક�� મE લ�ગ� જ 
                                                            ઇ જવન થ#ળ) હ�ય 
                                                  

                                                    ૪ પ�વ�હ� � આલ�હ�ય મ��અ ક�હ�� ક�મ ��મ� 
                                                             અચ�નક ઈસ� દ�વ આવ� જય 
                                                            ��હ�� શરણ મE જ પ#ળ� આપન�હ�લ 
                                                             ઇ જવન થ#ળ) હ�યE 

                                                 
                                 
                                               
                                                   


