












અનકર્મિણકાુ  / अनुबमिणका

1 मङ्गलकारी मन्ऽ
2 મહાવીર દજો દશને ર્
3 અિરહત ભજોં , અિરહત ભજોં
4 જીવન થોડ રુ ં ંુ
5 પરમ કપાૃ
6 મૈતર્ીભાવન પિવતર્ ઝરણુ ું ં
7 અિવનાશી અરજી ઉર ધરજો
8 પર્ભજીન પડદામા રાખ માુ ે ં
9 છોડીન ક્યા જઈએ અમ તને ે ેં
10 ભાવનાથી બધન બધં ં ે
11 કાળ મક કોઈનૂ ે ે
13 ઝનન ઝનન ઝનકારો રે
14 હ  અનાથું ં
15 ાનના એ દીવડાને
16 બોલ મા બોલ મા બોલ મા રે
17 દાદાજીન ભટવાે ે
18 તમ મન મકીન વર યાે ૂ ે
19 ચોવીસીની ધનુ
21 રગાઈ જા ન રગમાં ં ંે
22 પર્ભ એવ માગ ુ ુ ું ં ં ં
23 ચાર િદવસના ચાદરણાં
24 રિવવારીયો ભગત
25 એક િદન જાવું
26 ૐ નમો ી મહાવીર
27 પર્ભ તાર ગીતુ ું
28 પખીડા ત ઊડીં ંુ



29 મહાવીર સકાની થઈનુ ે
30 િવષ ભરીન િવષધર સતોે ૂ
31 ઝગમગતા તારલાનું
32 કોઈ કોઈન નથી રું ે
33 જીવનમા કટલ કમાણાં ંે ુ
34 હ તારી બોલાવ ુ ં ંુ
35 િતર્શલાનદન જયજયકારં
36 અમ ર રમકડા રે ે ેં
37 તારી ભિક્ત સાચી જાણી
38 છ મતર્ મહામગલકારીે ં ં
39 તમ આવજો ર શખ ર મકામે ે ે ેં ુ
40 ટીલડી ર મારા પર્ભજીને ેુ
41 અમ તમારા દશન કરવાે ર્
42 આવો ર આવો મહાવીર નામ લઇએે
43 પર્ભ વીરની વાણીુ
44 પર્ભ માગ તમારી માયાુ ું ં
45 એવા છ િવતરાગી જગમાે ં
46 ગણ ગર્હણ ના કરીએુ
47 વર ન ઝર ના વાયરાનાે ે ે
48 શ ર ગાવ ન શ ર બજાવુ ુ ુ ું ં ં ંે ે ે
49 મારા મનમિદરમા પધારોં ં
50 તોરણથી વર પાછો જાય રે
51 કરણાિનધાનુ , કરણાિનધાનુ
52 પર્મ ભરલ હૈયે ે ુ ું ં
53 જનાર જાય છ જીવનું ે
54 પણ્યમયી સતીઓ થકીુ
56 મારી ભિક્ત જો સાચી હો
57 હા ર હાલા અરજી અમારીં ે
58 પાપ અન પર્ાયિ તનોે



59 આંખડી મારી પર્ભ હરખાય છુ ે
60 મારો હલોે
61 િકરતાર
62 પર્ભ!ુ એવી દયા કર તું
63 િમચ્છા મી દક્કડમુ ્
64 મા બાપન ભલશો નિહે ૂ
65 શખ રના વાસીં ે
66 ઘોર અંધારી રે
67 આ વસધરામાું ં
68 તારનારો ત બઠોું ે
69 વૈ ણવજન તો તન રે ે ે
70 જન તો થય ર દવળુ ુ ું ં ે ે
71 મગલ મિદર ખોલોં ં
72 પર્ભ તારી પર્ીતુ
73 મોક્ષગામી ભવથી ઉગારજો
74 એક પખી આવીનં ે
75 ત પર્ભ મારોુ ુ , હ પર્ભ તારોુ ં ુ
76 િચંતામણી મારી િચંતા ચરુ
77 સમરો મતર્ ભલો નવકારં
78 હ કરણાના કરનારાે ુ
79 માતા મરદવીના નદુ ે ં
80 દાદા આદી રજી દરથી આ યોૂ
81 નવકાર મતર્નો મિહમાં
82 આજ મારા દરાસરમાે ં
83 એવા ી શખ ર પર્ભ નાં ે ુ
85 જીવન અંજિલ થાજો
86 અવતાર માનવીનો
87 માનવી શીદન ફર ગમાનમાે ે ુ ં
88 સણો ચદાજીુ ં



89 ગર મારા પામરનુ ુ ે
90 ગાડી ઉપડી જાય છે
91 પર્વાસી
92 માર આયખ ખટ  ઘડીએું ંુ ુ ે
93 િવભ સહમા વસલોુ ુ ં ે
94 આશા ભરીન આ યોે
95 તારણહારા
97 પર્ભ ત વસ મારા મનમાુ ુ ં ંે
98 પારિણય બધાયું ં
100 પારસ પારસ રટણ કરો
101 ઝીણો ઝીણો ઊડ ર ગલાલે ે ુ
102 હ કરણાસાગર હ જીનવરે ેુ
103 ડા રાજમહલ ન ત્યાગીે ે
104 તન મન ધન પર્ભના ચરણોમાુ ં
106 પર્ભ ત મન  આપ્ય છુ ુે ે ે
107 તન રાત િદવસે
108 મહાવીર પધારો આંગિણયે
109 ત તો માળા ર જપી લ પા નાથનીું ે ે ર્
110 અંતરજામી સણ અલવસરુ ે
111 શખ રદાદા મનં ે ે
112 ના ઘરમા ભિક્તગાનં
113 િસ ારથના ર નદને ં
114 મારો ધન્ય બન્યો
115 મારા ઘટમા િબરાજતાં
117 અમી ભરલી નજરે ું
118 નૈયા કાવી મ તોેં
119 મહાવીર પોઢ રે ે
120 કરજો કરજો નૈયા પાર
121 જય િજન રે



122 नवकार मंऽ है न्यारा
123 तेरे शरण में आये हैं
124 नाम है तेरा तारणहारा
125 महावीर तुम्हारे चरणों में
126 जब जब ूभुजी का दशर्न
127 मैं शरण में आया नाथ
128 जय जय जय जयकार परमेष्ठी
129 हम को मन की शिक्त देना
130 शंखेश्वरका नाथ हे हमारा तुम्हारा
131 क्षमा करें और क्षमा माँग लें
132 मुझे महावीर के गणु गाने दे
133 वीर भजले रे भाया
134 तु ही इश्वर
135 िजनेश्वर तेरे चरणोमें
136 महावीर जगःवामी तुम को
137 जय बोलो महावीर
138 भक्तों पे तेरी कृपा
139 लाज रख ले रे मोरी
140 अब सोंप िदया इस जीवनको
141 ूभु पाश्वर् देव चरणों में
142 नवकार मंऽ है महामंऽ
143 कभी प्यासेको पानी
145 हम सबने िमलकर आज यहाँ
147 हे वीर तुम्हारे द्वार पर
149 आयो रे आयो वीर जगत में



150 कभी वीर बन के , महावीर बन के
151 बाकी मुसीबत मे भगवान चािहए
153 यिद भला िकसी का
154 सुबह और शाम की
156 लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे
157 जरा कमर् देख कर किरये
158 जब कोई नहीं आता
159 हे देवािधदेव हे परमात्मा
160 आत्मा की पोथी
161 तुम से लागी लगन
162 तेरे पूजन को भगवान
164 ॐ मङ्गलम ्
165 हे मानव तुं मुखसे बोल
167 हे ूभु आनंददाता
168 है यह पावनभुिम
169 महावीर महावीर िकया करो
171 રત્નાકર પચ્ચીશી
177 અમ ય તત્ત્વિવચારૂ
178 क्षमापना
179 અિરહા શરણ,ં િસ ા શરણં
180 થોય તિતુ
182 पूणार्हितु
183 આરતી મગળ દીવોં
184 आरती मंगळ दीवो



मङ्गलकारी मन्ऽ

ॐ णमो अिरहंताणम ्
ॐ णमो िसद्धाणम ्
ॐ णमो आयिरयाणम ्
ॐ णमो उवज्झायाणम ्
णमो लोए सव्व साहणमू ्
एसो पञ्च णमोक्कारो
सव्व पावप्पणासणो
मङ्गलाणं च सव्वेिसम ्
पढमं हवई मङ्गलम ्

अहर्न्तो भगवन्त इन्िमिहताः, िसद्धाश्च िसिद्धिःथता,
आचायार् िजनशासनोन्नितकराः ,पूज्या उपाध्यायकाः ।
ौी िसद्धान्तसुपाठका मुिनवरा, रत्नऽयाराधकाः,
पञ्चैते परमेिष्ठनः ूितिदनं कुवर्न्तु वो मङ्गलम ।।्

चत्तािर मंगलं, अिरहंता मंगलं िसद्धा मंगलं,
साह मंगलंू , केविलपण्णत्तो धम्मो मंगलं |

चत्तािर लोगतु्तमा, अिरहंता लोगतु्तमा, िसद्धा लोगतु्तमा,
साह लोगतु्तमाू , केविलपण्णत्तो धम्मो लोगतु्तमो |

चत्तािर सरणं पव्वज्जािम, अिरहंते सरणं पव्वज्जािम,
िसदे्ध सरणं पव्वज्जािम, साह सरणं पव्वज्जािमू ,
केविलपण्णतं्त धम्मं सरणं पव्वज्जािम ||
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મહાવીર દજોે  દશનર્
(રાગઃ ઐ માિલક તરે ે બદેં હમ)

ઓ મહાવીર દજોે  દશનર્ , કર જોડી કરંુ હુ ંનમન

સનીિતથીુ  ફરંુ, દનીર્િતથીુ  ડરંુ, એવુ ંઘડજો અમારંુ જીવન 

......ઓ મહાવીર

અમો િનબળર્  છે માનવી, દયાદર્િ ટ સદા દાખવી

છો દયા  બહ,ુ પાપ હરજો સહ,ુ ઉર છલકે તમારી છડી.

નીત રાખો તમારે શરણ, િચ  સ પ્યુ ંતમારે ચરણ,

મારંુ માથુ ંઢળે, જ્યા ંજ્યા ંપગલા પડે, ધન્ય કરજો મારંુ તનમન 

......ઓ મહાવીર

કોમળ કાયા બને રાખની, હોય િમલકત ભલે લાખની

છોડી દિનયાુ  અહીં, જાવુ ંગમતુ ંનિહ,

એ તો માયા બધી આપણી

રોમે રોમે તમારંુ રટણ, લાગી ઉરમા ંઅનોખી લગન

અંતઃકાળે મનેુ, જાવુ ંહસતે મખેુ, થી સધરુ ે જીવન રે મરણ 

......ઓ મહાવીર
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અિરહતં ભજો, અિરહતં ભજો

અિરહતં ભજો, અિરહતં ભજો, અિરહતં થવા અિરહતં ભજો.

ી િસ  ભજો, ી િસ  ભજો, ી િસ  થવા ી િસ  ભજો.

આચાયર્ ભજો, આચાયર્ ભજો, આચાયર્ થવા આચાયર્ ભજો.

ઉપાધ્યાય ભજો, ઉપાધ્યાય ભજો, ઉપાધ્યાય થવા, ઉપાધ્યાય ભજો.

સાધસતુ ં  ભજો, સાધસતુ ં  ભજો, તમે સતં થવા સાધસતુ ં  ભજો.

શાિતનાથં  ભજો, શાિતનાથં  ભજો, મન શાતં થવા, શાિતનાથં  ભજો.

પારસનાથ ભજો, પારસનાથ ભજો, ભવ પાર થવા પારસનાથ ભજો.

મહાવીર ભજો, મહાવીર ભજો, મહાવીર થવા, મહાવીર ભજો.
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જીવન થોડુ ંર ું

    તમે ભાવે ભજીલો ભગવાન, જીવન થોડુ ંર ુ,ં

    કઈકં  કરજોને આત્માનુ ંક યાણ, જીવન થોડુ ંર ુ.ં

    એને દીધલાે  કૉલ તમે ભલીૂ  ગયા, જઠીૂ  માયાને મોહમા ંઘલાે  થયા,

    ચતોે  ચતોે  શુ ંભ યાૂ  છો ભાવ, જીવન થોડુ ંર ુ.ં

    બાળપણ ને જવાનીમાુ  ંઅડધુ ંગયુ,ં નિહ ભિક્તના મારગમા ંડગલ ુભયુર્ં,

    હવે બાકી છે એમા ંદો ધ્યાન, જીવન થોડુ ંર ુ.ં

    પછી ઘડપણમા ંમહાવીર ભજાશે નિહ, લોભ, વૈભવ ને ધનને તજાશે નિહ,

    બનો ભિક્તમા ંઆજથી મ તાન, જીવન થોડુ ંર ુ.ં

    જરા ચતીને ે ભિક્તનુ ંભાથ ુભરો, કઇકં  ડર તો પર્ભજીનોુ  િદલમા ંધરો,

    છીએ થોડા િદવસના મહમાને , જીવન થોડુ ંર ુ.ં

    આળસમા ંિદન બધા વીતી જાશે, પછી ઓચીંતા યમનુ ંતડે ુ થાશે,

    નિહ ચાલે તમારંુ તોફાન, જીવન થોડુ ંર ુ.ં

    એ જ કહવે ુ ંબાળકનુ ંઉરમા ંધરો, િચ  રાખી મહાવીર ને ભાવે ભજો

    ઝાલો ઝાલો ભિક્તનુ ંસકાનુ , જીવન થોડુ ંર ુ.ં
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પરમ કપાૃ

પરમ કપાૃ  દીનદયા , જીવનના આધાર પર્ભજુી,

સચરાચર જગદી ર ઇ ર, ઘટ ઘટમા ંવસનાર પર્ભજુી.

ઊિમર્ઓ શભુ જાગે મારી, ભર્મણાઓ સહ ુભાગેં મારી,

માયાનુ ંઆ ઝરે ઉતારો, અમતનાૃ  સીંચનાર પર્ભજુી.

અંધારંુ અંતર ઓરડીએ, પલ પલ માહીં  પાપે પડીએ,

ભિક્તની જ્યોિત પર્ગટાવો, પર્કાશના કરનાર પર્ભજુી.

જોગી ર નવ જાણે ભદોે , ગણલાુ  ગાતા થાકે વદોે ,

પામર ક્યાથીં  જાણે પિનતુ , ગણુ ગણનાુ  ભડારં  પર્ભજુી.

- પિનતુ  મહારાજ
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મૈતર્ીભાવનુ ંપિવતર્ ઝરણું

(સવૈયા છદં)

મૈતર્ીભાવનુ ંપિવતર્ ઝરણુ,ં મજુ હૈયામા ંવ ા કરે,

શભુ થાઓ આ સકળ િવ નુ,ં એવી ભાવના િનત્ય રહ.ે

ગણથીુ  ભરલાે  ગણીજનુ  દખીે , હૈય ુ ંમારંુ નત્યૃ  કરે,

એ સતોનાં  ચરણકમળમા,ં મજુ જીવનનુ ંઅધ્યર્ રહ.ે ...મૈતર્ી

દીન ર ને ધમિવહોણાર્ , દખીે  િદલમા ંદદર્  રહ,ે

કરણાભીનીુ  આંખોમાથીં , અ નોુ  શભુ તોતર્ વહ.ે ...મૈતર્ી

માગર્ ભલલાૂ ે  જીવન પિથકને, માગર્ ચીંધવા ઊભો રહુ,ં

કરે ઉપક્ષાે  એ મારગની, તો યે સમતા િચ  ધરંુ. ...મૈતર્ી

િચતર્ભાનનીુ  ધમભાવનાર્ , હૈયે સૌ માનવ લાવે,

વરઝરનાે ે  પાપ તજીને, મગળં  ગીતો એ ગાવે. ...મૈતર્ી
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અિવનાશી અરજી ઉર ધરજો

અિવનાશી અરજી ઉર ધરજો, કરણાસાગરુ  કરણાુ  કરજો,

દઃખીયાનાુ  દોષ ન િદલ ધરજો, કરણાસાગરુ  કરણાુ  કરજો.

દરબારે આ યો આશ ધરી, નથી ખોટ તારે ભડારં ે જરી (૨)

સખુ સપિં  ચાહુ ંન નાથ જરી, દજોે  એવુ ંકે ન આવુ ંફરી.

આશતોષુ  સતોષં  ઉરે ધરજો, કરણાસાગરુ  કરણાુ  કરજો. અિવનાશી

નથી નામ મયાર્ કદી યાદ કરી, નથી દશનર્  આ યો ભાવ ધરી (૨)

નથી યોગ કીધા ન સમાિધ ધરી, તોયે તજુ નયણે નિહ રીસ જરી

અંતરથી અળગા નવ કરજો, કરણાસાગરુ  કરણાુ  કરજો. અિવનાશી

િમથ્યા સસારં ે ન સાર જોયો, સપનાના ંસખમાહુ ં  ેમો ો (૨)

મન મલે  કદી મેં ના ધોયો, આ યો અવસર એણે ખોયો,

અણસમજ અંધારા હરજો, કરણાસાગરુ  કરણાુ  કરજો. અિવનાશી

અંતયામીર્  એવુ ંમાગં ં,ુ મોહમાયા િનદર્ાથી જાગુ ં(૨)

તવ ચરણકમળમા ંઅનરાગુ ુ,ં જપતા તજુ નામ આ તન ત્યાગુ,ં

દવે  ચરણકમળ મમ ધામ હોજો, કરણાસાગરુ  કરણાુ  કરજો. અિવનાશી
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           પર્ભજીનુ ે પડદામા ંરાખ મા

પર્ભજીનુ ે (૨) પડદામા ંરાખ મા પજારીૂ  તારા

આતમને ઓઝલમા ંરાખ મા પજારીૂ  તારા.

વાય ુવીંઝાશે ને દીવડો ઓલવાશે એની

ભીિત વટોિળયાનીં  ભાળમા ં(૨) 

આડો ઊભો તારો (૨) દહે  આ રીખવ

બળી જાશે એ તો રાખમા.ં ....પજારીૂ  તારા

ઊડી ઊડી આ યા પખીં  સીમાડથીે

થાક ભરલોે  એની પાખમાં  ં(૨)

સાત સમદરું  (૨) પાર કયાર્ તોયે

નથી રે ગમાનુ  એની આંખમા.ં ....પજારીૂ  તારા

આંખના રતન, કાયા છોને ઓલાય ભાઈ

હીરા લટાયૂં  તારા લાખના (૨)

હૈયાનો હીરો તારો (૨) નહી રે લટાયૂં  કોઈ દી'.

ખોટા હીરાને ખચીેં  રાખ મા. ....પજારીૂ  તારા
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છોડીને ક્યા ંજઈએ અમે તને 

તુ ંછે અંતયામીર્  પર્ભજુી અમે તને શુ ંકહીએ?

તજુ કહ ેકે વામી અમે તો છોડીને ક્યા ંજઈએ? (૨)

છોડીને ક્યા ંજઈએ અમે તને છોડીને ક્યા ંજઈએ?

ઠામે ઠામે ભટકીએ િકંત ુક્યાયેં ના અમે ઠરીએ. ...અમે તને છોડીને

તારા વો કોઈ ન દીઠો, મનડાને તુ ંલાગ્યો મીઠો,

કરણાસાગરુ  હ ેતીથકરર્ં  (૨) શરણુ ંતારંુ લઈએ. ...અમે તને છોડીને

તજુ મારો મિક્તદાતાુ , તાર શરણે મળતી શાતા,

નમર્ બનીને િનમળર્  થઈને, તારંુ કીતનર્  કરીએ. ...અમે તને છોડીને

હ ેપરમ રે  તુ ંવીતરાગી, તારા દશનનીર્  રટ લાગી,

શિક્ત નથી પણ વામી અમે તો, ભિક્ત તારી કરીએ ...અમે તને છોડીને
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ભાવનાથી બધનં  બધેં

ભાવનાથી બધનં  બધેં, ભાવનાથી ટે (૨)

ભાવના વગરની િકર્યા િજંદગીને લટેંુ (૨) ...ભાવનાથી

નાગ ીએ ખોટા ભાવે શાક હોરા યો (૨)

નરક ગિતમા ંજઈને જીવ રખડા યો (૨)

દર્ૌપદીના ભવમા ંએના કમબધર્ ં  તટેૂ ...ભાવનાથી

મરદવીુ ે  હાથી હો ે કવળે  પામ્યા (૨)

ભાવનાથી બધનં  તોડયા, તોડયા કમર્ જામ્યા

ભવાિદક સખનુ ે છોડી આત્મસખુ લટંેૂ ...ભાવનાથી

ગોવાળાએ ઊંચા ભાવે ખીર હોરાવી (૨)

શાિલભદર્ પે ઉપન્યા િરિ  ખબૂ પામી (૨)

આત્મપર્ીત કરનારાને શુ  ભાવ ઉલઝે ...ભાવનાથી
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કાળ મકેૂ કોઈને
       (હિરગીત)

મોતી તણી માળા ગળામા,ં મ યવતીૂ ં  મલકતી,

હીરાતણા શભુ હારથી, બહ ુકઠકાિતં ં  ઝળકતી;

આભષણોથીૂ  ઓપતા, ભાગ્યા મરણને જોઈને,

જન જાણીએ મન માનીએ, નવ કાળ મકેૂ કોઈને. ૧

મિણમય મગટુ  માથે ધરીને, કણર્ કડળુ ં  નાખતા,

કાચનં  કડા ંકરમા ંધરી, કશીએ કચાશ ન રાખતા;

પળમા ંપડયા પથ્વીપિતૃ  એ, ભાન ભતળૂ  ખોઈને,

જન જાણીએ મન માનીએ, નવ કાળ મકેૂ કોઈને. ૨

દશ આંગળીમા ંમાગિળકં  મદર્ાુ  જિડત મિણક્યથી,

 પરમ પર્મે ે પે'રતા, પ ચી કળા બારીકથી;

એ વઢે  વીંટી સવર્ છોડી , ચાિલયા મખુ ધોઈને,

જન જાણીએ મન માનીએ, નવ કાળ મકેૂ કોઈને. ૩

મછૂ વાકડીં  કરી ફાફડાં  થઈ, લીંબ ુધરતા તે પરે,

કાપલે  રાખી કાતરા, હરકોઈના ંહૈયા ંહરે;

એ સાકડીમાં  ંઆિવયા, છટક્યા તજી સૌ સોઈને,

જન જાણીએ મન માનીએ, નવ કાળ મકેૂ કોઈને. ૪
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છો ખડનાં  અિધરાજ , ચડેં કરીને નીપજ્યા,

બર્ ાડમાં  ંબળવાન થઈને, ભપૂ ભારે ઊપજ્યા;

એ ચતરુ ચકર્ી ચાિલયા, હોતા નહોતા હોઈને,

જન જાણીએ મન માનીએ, નવ કાળ મકેૂ કોઈને. ૫

 રાજનીિતિનપણતામાુ ,ં ન્યાયવતાં  નીવડયા,

અવળા કયેર્ ના બધા, સવળા સદા પાસા પડયા;

એ ભાગ્યશાળી ભાિગયા તે ખટપટો સૌ ખોઈને,

જન જાણીએ મન માનીએ, નવ કાળ મકેૂ કોઈને. ૬

તરવાર બહાદરુ  ટકે  ધારી, પણતામાૂ ર્  ંપિખયાે ,

હાથી હણે હાથે કરી એ, કસરીે  સમ દિખયાે ;

એવા ભલા ભડવીર તે, અંતે રહલાે  રોઈને,

જન જાણીએ મન માનીએ, નવ કાળ મકેૂ કોઈને. ૭
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ઝનન ઝનન ઝનકારો રે

ઝનન ઝનન ઝનકારો રે, બોલે આતમનો એક્તારો રે

હવે પર્ભજુી પાર ઉતારો

તારિલયાના તોટા નિહ, પણ સરજૂ  ચદાં  એક છે.

દવે , અનરાે  દિનયામાુ  ંપણ મારે મન તુ ંએક છે.

ઝનન ઝનન ઝનકારો રે, બોલે ઘઘરીનોુ  ઘમકારો રે ...હવે

અવિન પર આકાશ રહ ેતમે  કરજો અમ પર છાયા,

િનશિદન અંતર રમતી રહજોે  મહાવીર તારી માયા.

ચમક ચમક ચમકારો રે, તારા મખડાનોુ  મલકારો રે ...હવે

ઉષા સધ્યાનાં  રશમે  દોરે, સરજૂ  ચદાં  લે,

ચડતી ને પડતીના લે, માનવ સઘળા લે,

સનન સનન સનકારો રે, તારી વાણીનો રણકારો રે ...હવે

ત ુ ંછે માતા, તુ ંછે િપતા, તુ ંછે જગનો દીવો,

િતર્શલાના નાનકડા નદનં  જગમા ંજગુ  જગુ  જીવો,

ઝનન ઝનન ઝનકારો રે, મજુ પર્ાણ થકી તુ ંપ્યારો રે ...હવે
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હુ ં  ંઅનાથ

હુ ં  ંઅનાથ, મારો ઝાલજો રે હાથ, મારો ઝાલજો રે હાથ

િવનવુ ં  ંહ ેપર્ભ ુપારસનાથ (૨)

હુ ં  ંપર્વાસી, નથી કોઈનો સગાથં , નથી કોઈનો સગાથં

િવનવુ ં  ંહ ેપર્ભ ુપારસનાથ (૨)

સગા ંસબધીં ં  નહીઓે  સહ,ુ તોયે િનરાધાર, પર્ભ ુતોયે િનરાધાર

એકલવાયો  ંઅવિનમા,ં તારો છે આધાર, પર્ભ ુતારો છે આધાર

જાવુ ંછે દરૂ  દરૂ  દજોે  રે સાથ, પર્ભ ુદજોે  રે સાથ ...િવનવુ ં ં

ભડભડતી આગમાથીં  નાગને નીકા યો, 

નયનોથી વરસાવી નહે , નયનોથી વરસાવી નહે

સસારતાપં ે હયંુ બ ં  ંઉગારો લાવીને નહે , પર્ભ ુઉગારો લાવીને નહે

દીનબધં ુછો દીનોના નાથ, પર્ભ ુદીનોના નાથ ...િવનવુ ં ં

મિક્તુ  નગરમા ંજાવુ ંછે મારે, 

વચમા ંસાગર મોટો, પર્ભ ુવચમા ંસાગર મોટો

આગળ જાઉં ત્યા ંપાછો પડુ ં  ં

મારગ મિળયો ખોટો, હો મને મારગ મિળયો ખોટો

તારજો રે હો િતર્ભવનનાુ  નાથ, હો િતર્ભવનનાુ  નાથ ...િવનવુ ં .ં
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ાનના એ દીવડાને
      (રાગઃ રાખના રમકડા)ં

ાનના એ દીવડાને, વીરે ઝગમગ રાખ્યા રે;

તર્ણ લોકોના નાથે સૌના, િતિમર ટાળી નાિખયા રે ... ાનના

ડગલે પગલે રગરાગમાં ,ં ભાન ભલીૂ  સૌ મ્હાલે;

ષે ક્લશને ે વરે -ઝરમાે ,ં િદ ય જીવનને ગાળે રે ... ાનના

વપ્ન સરીખી જઠીૂ  માયા, રગં  પતગં િજમ કાયા માયા;

મોહ મિદર પાન કરાવી, કરમે નાચ નચાયા રે ... ાનના

માયા મમતા દરૂ  ત  તે, ચોરાશી નવ લે;

સમતામાહીં  રમતા તે તો, પરમાતમ પદ લે રે ... ાનના

કાળ અનતં હુ ંભિમયો તોયે, આશ ન પરીૂ  થઈ,

સખડાુ  ને દઃખડાનીુ  વાતો વી તવીે  રહી રે ... ાનના

િવકસે આત્મ લિબ્ધ લ મણ, કીિતર્ પર્સરે સહી

મિક્તનાુ  સખડાનીુ  મોજો, ચતને  ચાખો સહી રે ... ાનના
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બોલ મા બોલ મા બોલ મા રે

બોલ મા બોલ મા બોલ મા રે, અિરહતં િસવાય બીજુ ંબોલ મા,

સાકર વાદને છોડી દઈને, િવષના પ્યાલા તુ ંઘોળ મા રે.    ...અિરહતં

ક પવક્ષનૃ ે મકીૂ  તુ ંવગળોે , બોરડી બાવળ છોલ મા રે.    ...અિરહતં

ાન અમીરસ પર્વાહને ઢોળી, ખારંુ પાણી તુ ંખોળ મા રે.    ...અિરહતં

શુ  દવે  ગરુુ ધમર્ પામીને, કમનાર્  ઝપાટે તુ ંઝોળ મા રે.    ...અિરહતં

બાવના ચદનં  અળગુ ંકરીને, રાખ થકી મખુ ચોળ મા રે.    ...અિરહતં

કસરે  ક તરીનીુ  સગધુ ં  મકીનૂ ે, દગધીુ ર્ં  કઠીે  તુ ંખોલ મા રે.    ...અિરહતં

ાવક કહ ેખરંુ સત્ય છોડીને, ચાર અસત્યમા ંનામ તારંુ બોળ મા રે. ...અિરહતં
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દાદાજીને ભટવાે  

મારા દાદાજીને ભટવાે  રે, હૈયા મારા હલેે ચડયા (૨)

મારા પર્ભજીનુ ે ભટવાે  રે હૈયા મારા હલેે ચડયા (૨)

હુ ંતો ભવનો દિખયોુ  રે, પર્ભ ુતારે ારે આ યો

મારા ંદઃખુ  પર્ભ ુ(૨) કાપતો રે, હૈયા મારા હલેે ચડયા ...મારા

મારો આતમા જાગ્યો રે, બધનં  મારા તટીૂ  ગયા

તમે વહલાે  પર્ભ ુ(૨) આવજો રે, હૈયા મારા હલેે ચડયા ...મારા

તારી પજૂા ભણાવવા રે પર્ભ ુતારે ારે આ યો

તારી ભિક્ત કરવા (૨) રે, હૈયા મારા હલેે ચડયા ...મારા

તારી ભાવના ભાવતા રે, ભક્તો ઘણા તરી ગયા

પર્ભ ુઅમને (૨) તારજો રે, હૈયા મારા હલેે ચડયા ...મારા

મારા કમર્ ખપાવવા રે, પર્ભ ુતારે આંગણ આ યો

પર્ભ ુમોક્ષને (૨) પામવા રે, હૈયા મારા હલેે ચડયા ...મારા
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  તમે મન મકીનૂ ે વર યા

તમે મન મકીનૂ ે વર યા, અમે જનમજનમના તર યા.

તમે મશળધારુ ે વર યા, અમે જનમજનમના તર યા.

હજાર હાથે તમે દીધુ ંપણ ઝોળી અમારી ખાલી,

ાન ખજાનો તમે લટા યોૂ , અમે ર ા અ ાની.

તમે અ તુ પે વર યા, અમે જનમજનમના તર યા.

નહનીે  ગગાં  તમે વહાવી, જીવન િનમળર્  કરવા

પર્મનીે  જ્યોિત તમે જલાવી, આતમ ઉજ્વળ કરવા,

તમે સરજૂ  થઇને ચમક્યા, અમે અંધારામા ંભટક્યા

શબ્દે શબ્દે શાતા આપે એવી તમારી વાણી

એ વાણીની પાવનતાને અમે કદી ન પીછાણી

તમે સાગર થઇને ઉમટયા, અમે કાઠેં આવી અટક્યા

તમે મહરામણે  થઇને ઉમટયા, અમે કાઠેં આવી અટક્યા
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   ચોવીસીની ધનુ

પહલાે  ઋષભદવે , ઋષભદવે  બોલો

બીજા અિજતનાથ, અિજતનાથ બોલો

તર્ીજા સભવનાથં , સભવનાથં  બોલો

ચોથા અિભનદન વામીં , અિભનદન વામીં  બોલો

પાચમાં  સમિતનાથુ , સમિતનાથુ  બોલો

છ ા પ પર્ભ,ુ પ પર્ભ ુબોલો

સાતમા સપા નાથુ ર્ , સપા નાથુ ર્  બોલો

આઠમા ચદર્પર્ભં ,ુ ચદર્પર્ભં  ુબોલો

નવમા સિવિધનાથુ , સિવિધનાથુ  બોલો

દશમા શીતલનાથ, શીતલનાથ બોલો

અિગયારમા યાસનાથે ં , યાસનાથે ં  બોલો

બારમા વાસપજ્યુ ૂ , વાસપજ્યુ ૂ  બોલો

તરમાે  િવમલનાથ, િવમલનાથ બોલો

ચૌદમા અનતનાથં , અનતનાથં  બોલો

પદરમાં  ધમનાથર્ , ધમનાથર્  બોલો

સોળમા શાિતનાથં , શાિતનાથં  બોલો

સ રમા કથનાથુ ં ુ , કથનાથુ ં ુ  બોલો

અઢારમા અરનાથ, અરનાથ બોલો
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ઓગણીસમા મિ લનાથ, મિ લનાથ બોલો

વીસમા મિનસ ત વામીુ ુ , મિનસ ત વામીુ ુ  બોલો

એકવીસમા નિમનાથ, નિમનાથ બોલો

બાવીશમા નિમનાથે , નિમનાથે  બોલો

તર્વીસમાે  પા નાથર્ , પા નાથર્  બોલો (૨)

ચોવીસમા મહાવીર વામી, મહાવીર વામી બોલો (૨)

એ ચોવીસે તીથકરર્ં , તીથકરર્ં  બોલો (૨)

રોજ જપે ચોવીસીને, બડોે  પાર એનો (૨)
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રગાઈં  જા ને રગમાં ં

મહાવીર તણા સતસગમાં ,ં આિદનાથ તણા તુ ંરગમાં ં

રગાઈં  જા ને રગમાં ,ં તુ ંરગાઈં  જા ને રગમાં  ં(૨)

મહાવીર તણા સતસગમાં ,ં આિદનાથ તણા તુ ંરગમાં  ં...રગાઈં

આ  ભજશુ,ં કાલે ભજશુ,ં ભજશુ ંમહાવીર નામ, ક્યારે ભજશુ ંઅિરહતં નામ? (૨)

ાસ ખટશૂ ે, નાડી તટશૂ ે (૨) પર્ાણ નિહ રે તારા અંગમા ં...રગાઈં

સૌ જીવ કહતાે  પછી જપીશં ં ુપહલાે  મળવીે  યો ને દામ, રહવાનાે  કરી યો ધામ (૨)

પર્ભ ુપડયો છે એમ ક્યા ંર તામા?ં (૨) સૌ જન કહતાે  યગમાં  ં...રગાઈં

જીવ જાણતો ઝા  ંજીવશુ,ં મારંુ છે આ તમામ, પહલાે  અમર કરી લો નામ. (૨)

તડે ુ  ંઆવશે જમનુ ંજાણ  (૨) જાવુ ંપડશે સગમાં  ં...રગાઈં

ઘડપણ આવશે ત્યારે ભજીશુ ંપહલાે  ઘરના ંકામ તમામ, પછી ફરશુ ંતીરથધામ (૨)

આતમ એક દી' ઊડી જાશે (૨) તારંુ શરીર રહશેે પલગમાં  ં...રગાઈં

21



પર્ભ ુએવુ ંમાગં ં ુ ં

ભિક્ત કરતા ં ટે મારો પર્ાણ, પર્ભ ુએવુ ંમાગં ં ુ .ં

રહ ેજનમોજનમ તારો સાથ, પર્ભ ુએવુ ંમાગં ં ુ .ં

તારંુ મખડુ ુ  ંમનોહર જોયા કરંુ, રાત દહાડો ભજન તારંુ બો યા કરંુ,

ાસે ાસે રટંુ તારંુ નામ, પર્ભ ુએવુ ંમાગં ં ુ .ં

મારી આશા િનરાશા કરશો નિહ, મારા અવગણુ હૈયામા ંધરશો નિહ,

રહ ેઅંત સમયે તારંુ ધ્યાન, પર્ભ ુએવુ ંમાગં ં ુ .ં

મારા તાપને પાપ સમાવી લજોે , તારા બાળકને દાસ બનાવી લજોે ,

દજોે  આવીને દશનર્  દાન, પર્ભ ુએવુ ંમાગં ં ુ ં

ભિક્ત કરતા ં ટે મારો પર્ાણ, પર્ભ ુએવુ ંમાગં ં ુ ં
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   ચાર િદવસના ચાદરણાં

ચાર િદવસના ચાદરણાં  પર, જઠીુ  માયા શા માટે?

 ના'વે સગાથં ે, તનીે  માયા શા માટે?

આ વૈભવ સાથે ના આવે, પ્યારા નહીઓે  સાથે ના આવે,

ત ુખબૂ મથ્યો ને મળવવાે , આ જોબન સાથે ના આવે.

અહીંનુ ંછે તે અહીં રહવાને ુ,ં તનીે  માયા શા માટે?

 ના'વે સગાથં ે, તનીે  માયા શા માટે? .....ચાર િદવસના

મ્હેં બાધલીં ે  મ્હલાતોને ે, એ દોલતનુ ંકાલે શુ ંથાશે?

જાવુ ંપડશે જ્યારે અણધાયુર્ં, પિરવારનુ ંત્યારે શુ ંથાશે?

સહનુુ ંભાિવ, સહનીુ  સાથે, તનીે  િચંતા શા માટે?

 ના'વે સગાથં ે, તનીે  માયા શા માટે? .....ચાર િદવસના

સવાળીું  દોરીના બધનં  આ , સહ ુપર્મે  થકી બાધંે ત્યારે,

તટેૂ તતં ુજ્યારે આય યનુ ુ,ં એમા ંકોઈ ત્યારે ના સાધેં.

ભીડ પડે ત્યારે તડતડ તટેૂ, એવા બધનં  શા માટે?

 ના'વે સગાથં ે, તનીે  માયા શા માટે? .....ચાર િદવસના
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રિવવારીયો ભગત

હુ ંતને ભજુ ં  ંરિવવારે, બાકી ક્યા ંછે સમય પર્ભ ુમારે? (૨)

પૈસો મારો પરમ રે , પજુૂ ંએને હુ ંપલપલ,

તારી પજૂા કરંુ રિવવારે, બાકી ક્યા.ં....

એમ તો હમશાં ે  મિદરં ે આવુ,ં આવુ ંએવો પાછો િસધાવુ,ં

બઘડીે  બસેુ ં  ંરિવવારે, બાકી ક્યા.ં....

ગામતરે જો જાવુ ંપડે, યા મહમાનોે  આવી ચડે,

તારો વારો બીજા રિવવારે, બાકી ક્યા.ં....

ભિક્ત મારી રીઝવે તને, મળવા આવે તુ ંજો મને,

આવ  તુ ંકોઈ રિવવારે, બાકી ક્યા.ં....

ઓચ્છવ રાખો રિવવારે, ઉછામણી તો રિવવારે,

વરઘોડા તો રિવવારે, ગરજીુ ુ  આવો રિવવારે,

જાવો તો પણ રિવવારે, 

તો આ મોટા ભગત ત્યા ંપધારે,

બાકી ક્યા ંછે સમય બીજા વારે?
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એક િદન જાવું

એક િદન જાવુ ંપર્ભનાુ  ંધામમાં

ચતીને ે ચાલો સસારમાં  ં...એક

એની ખબર કે સદશં ે  નિહ આવશે

નિહ આવે તાર કે ટપાલમા ં...એક

જો જો એ િદવસ ઓિચંતો આવશે

રહવે ુ ંમહાવીરના ધ્યાનમા ં...એક

લશેે જવાબ ત્યા ંપાપ અને પણ્યનાુ

નિહ ત્યા ંકોઈ સાથમા ં...એક

ભિક્તનુ ંભાથુ ંતમે સાથે લઈ જાજો

ભલશોુ  નિહ બભાનમાે  ં...એક

ભલશોુ  નિહ િસ ાચલના વાસી

રાખોને િચ  મહાવીરમા ં...એક
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ૐ નમો ી મહાવીર
      (રાગઃ રઘપિતુ  રાઘવ)

ૐ નમો ી મહાવીર, ૐ નમો ી મહાવીર

સહ ુબોલો ી મહાવીર, સહ ુબોલો ી મહાવીર

ૐ નમો અિરહતાણં ,ં ૐ નમો વીરાણં

પાવનતારક િવ મા ંનામ, પા જીર્  તારો હ ેભગવાન

પા નર્ ુ ંનામ, પા નર્ ુ ંનામ, ભજ પ્યારે તુ ંપા નર્ ુ ંનામ ...પાવન

તુ ંગિત તુ ંમિત તુ ંિવ ામ, તહીુ  જ તારશે ગણુ આરામ

ત ુ ંકરે પામર જીવ ક યાણ, ભવ ઉ ારક સાથકર્  નામ ...પાવન

આગમ અગોચર સતનં ં ુધામ, ક્યારે પામીશ હુ ંભગવાન

ધરે ભાિવકગણ તાહરંુ ધ્યાન, કરંુ તજનુ ે િજનન્દર્ે  પર્ણામ ...પાવન

26



   પર્ભ ુતારંુ ગીત 

પર્ભ ુતારંુ ગીત મારે ગાવુ ંછે, પર્ભ ુતારંુ ગીત મારે ગાવુ ંછે.

પર્મને ુ ંઅમતૃ પીવુ ંછે, પર્મને ુ ંઅમતૃ પીવુ ંછે.

પર્ભ ુતારંુ ગીત મારે ગાવુ ંછે, પર્ભ ુતારંુ ગીત મારે ગાવુ ંછે.

આવે જીવનમા ંતડકા ને છાયાં , આવે જીવનમા ંતડકા ને છાયાં .

માગં ુ  પર્ભ ુતારી જ માયા, માગં ુ  પર્ભ ુતારી જ માયા.

ભિક્તના રસમા ંનહાવુ ંછે, ભિક્તના રસમા ંનહાવુ ંછે.

પર્ભ ુતારંુ ગીત મારે ગાવુ ંછે, પર્ભ ુતારંુ ગીત મારે ગાવુ ંછે.

ભવસાગરમા ંનૈયા કાવી, ભવસાગરમા ંનૈયા કાવી.

ત્યા ંતો અચાનક આંધી ચઢી આવી, ત્યા ંતો અચાનક આંધી ચઢી આવી

સામે િકનારે મારે જાવુ ંછે, સામે િકનારે મારે જાવુ ંછે.

પર્ભ ુતારંુ ગીત મારે ગાવુ ંછે, પર્ભ ુતારંુ ગીત મારે ગાવુ ંછે.

ત ુિવતરાગી હુ ંઅનરાગીુ , ત ુિવતરાગી હુ ંઅનરાગીુ .

તારા ભજનની રટ મને લાગી, તારા ભજનની રટ મને લાગી.

પર્ભ ુતારા વુ ંમારે થાવુ ંછે. પર્ભ ુતારા વુ ંમારે થાવુ ંછે.

પર્ભ ુતારંુ ગીત મારે ગાવુ ંછે, પર્ભ ુતારંુ ગીત મારે ગાવુ ંછે.
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પખીડા ત ઊડી ં ંુ

પખીડા ઓ પખીડાં ં , પખીડા ઓ પખીડાં ં , 
પખીડા ત ઊડી જાં ંુ , પાિલતાણા  રે,
દાદાન કહજો ક ભાવનામા આવ રે ે ે ે ેં

ગામ ગામના ે (૨), માળીડા વીરા  હલા આવો રે ે,
મારા દાદાના લડા દવા હલા આવો ર ે ે ે ,
સારા લાવો, સદર લાવોું , લડા લાવો ર ે ...દાદાને

ગામ ગામના ે (૨) સોનીડા વીરા હલા આવો રે ે, 
મારા દાદાના મગટ દવા હલા આવો રુ ે ે ે,
સારા લાવો, સદર લાવોું , મગટ લાવો રુ ે ...દાદાને

ગામ ગામના ે (૨), સવક વીરા હલા આવો રે ે ે,
મારા દાદાના ગણલા તમ સદર ગાવો રુ ુે ેં ,
સારા ગાવો, સદર ગાવોું , ગણલા ગાવો ર ુ ે ...દાદાને
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મહાવીર સકાનીુ  થઈને

મહાવીર સકાનીુ  થઈને સભાળં , નૈયા મધદિરયે ડબતીૂ  
સાચો િકનારો કઈં  છે બતાવ, તુ ંછે જીવનનો સારથી
જીવનનૈયા ભવસાગરમા ંડબતીૂ  
આશાની આગમા,ં અંધારે લતી
વાગે માયાના ંમોજંા અપાર, હાકુંં હુ ંતારા આધારથી .....મહાવીર

વૈભવના વાયરા, િદશા ભલાવતાુ
આશાના આભલા, મનને લાવતા
તોફાન જામ્યુ ંછે દિરયા મોઝાર, હોડી હલકારા મારતી .....મહાવીર

ઊંચે છે આભ ને નીચે છે ધરતી
માન્યો છે મેં એક, સાચો તુ ંસારથી
જ ોુ  જાણ્યો આ સઘળો સસારં , જીવુ ંહુ ંતારા આધારથી .....મહાવીર

કાયાની હોડીનુ ંકાચુ ંછે લાકડું
ત ુ ંછે મદારી ને હુ ં  ંતારંુ માકડં ંુ

દોરી ભિક્તની ઝાલી િકરતાર, રંુ હુ ંતારા આધારથી .....મહાવીર
તોફાની સાગરથી નૈયાને તારજો
અરજી અમારી પર્ભ ુએટલી વીકારજો

દશનર્  દજોે  વારવારં , આનદં તારા સયોગથીં .....મહાવીર
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િવષ ભરીને િવષધર સતોૂ

િવષ ભરીને િવષધર સતોૂ , 

ચડં કોિશયા નામી

મહાભયકરં  એ મારગમા,ં 

િવચરે મહાવીર વામી

જાસો મા પર્ભ ુપથં િવકટ છે

ઝરે ભય  એક નાગ િનકટ છે

હાથ જોડીને િવનવે વીરને

લોક બધા ભય પામી ...મહાભયકરં

આવી ગધં જ્યા ંમાનવ કરીે

ડખં દીધો ત્યા ંથઈને વરીે

િહંસા અને અિહંસા વચ્ચે

લડાઈ ભીષણ જામી ...મહાભયકરં

દધૂ  વ ુ ંત્યા ંપર્ભનુે ચરણે

ચડં કોિશયો આ યો શરણે

કઇકં  સમજ તુ,ં કઈકં  સમજ

એમ કહ ેકરણાુ  આણી ...મહાભયકરં

વરથીે  વરે  શમે નિહ જગમાં

પર્મથીે  પર્મે  વધે જીવનમાં

પર્મે  ધમનોર્  પિરચય પામી

નાગ ર ો િશર નામી ...મહાભયકરં
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ઝગમગતા તારલાન ંુ

ઝગમગતા તારલાન દરાસર હોજોુ ં ે
એમા મારા પર્ભજીની પર્િતમા હોજોં ુ ...ઝગમગતા

અમ અમારા પર્ભજીન મિદરમા પધરાવીશે ેુ ું ં ં
મિદર ના મળ તો અમ મનડામા પધરાવીશં ં ંે ે ુ
મનડાથી સદર ભાવ અમારા હોજોું
એમા મારા પર્ભજીની પર્િતમા હોજોં ુ ...ઝગમગતા

અમ અમારા પર્ભજીન કસરથી પજીશે ે ે ૂુ ુ ં
કસર ના મળ તો અમ ચદનથી પજીશે ે ે ૂં ંુ
ચદનથી સદર ક તરી હોજોં ંુ ુ
એમા મારા પર્ભજીની પર્િતમા હોજોં ુ ...ઝગમગતા

અમ અમારા પર્ભજીન લડાથી સજાવીશે ેુ ુ ં
લડા ના મળ તો અમ કળીઓથી સજાવીશે ે ુ ં
કળીઓથી સદર ડમરો હોજોું
એમા મારા પર્ભજીની પર્િતમા હોજોં ુ ...ઝગમગતા

અમ અમારા પર્ભજીન સોનાથી સજાવીશ ે ેુ ુ ં
સોન ના મળ તો અમ પાથી સજાવીશુ ું ંે ે
પાથી સદર હીરલા હોજોું
એમા મારા પર્ભજીની પર્િતમા હોજોં ુ ...ઝગમગતા
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કોઈ કોઈનુ ંનથી રે

કોઈ કોઈનુ ંનથી રે, કોઈ કોઈનુ ંનથી રે (૨)

નાહક મરીએ છીએ બધા મથી મથી રે ...કોઈ

જનની જનતાએે  જન્મ જ દીધો

પાળી પોષીને તને મોટો રે કીધો

પરણ્યા ંપછી માની સામ ુજોતો નથી રે. ...કોઈ

મનથી માનલે  કહ ેઆ બધાય મારા,

માની લે રે જીવડા નથી કોઈ તારા,

વાથર્ િવના પર્ીિત કોઈ કરત ુ ંનથી રે. ...કોઈ

રખડતો દીકરો ઝરે વો લાગે

કમાઉ દીકરો હાલો રે લાગે

વાથનીર્  સગાઈ એમા ંસાર નથી રે. ...કોઈ

આ મારી દીકરીને આ મારી માત છે,

આ મારી ઘરવાળી ને આ મારો બાપ છે,

મખાનીુ  સગથ્થં ે કોઈ જાતુ ંનથી રે. ...કોઈ

કઈકં  ગયા ને વળી કઈકં  જવાના

કાયમના નથી કોઈ અહીંયા રહવાનાે

ગયા તનાે  કોઈ સમાચાર નથી રે. ...કોઈ

વયપર્કાશં  કહ ેહિરને ભજી યો

માનવદહે  મ યો ફરોે  સધારીુ  યો,

પર્ભ ુિવના સાચો સગાથં  નથી રે. ...કોઈ
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જીવનમા ંકટલે ુ ંકમાણા
(રાગઃ મથરામાુ  ંખલે  ખલીે  આ યા)

જીવનમા ંકટલે ુ ંકમાણા રે, સમજુ ને સાજન શાણા

મોટર વસાવી તમે બગલાં  બધા યાં

ખબૂ કીધા ંએકઠા ંનાણા ંરે ...જીવનમાં

દશે  ફયાર્ તમે િવદશે  િવચરીયા

ટબલે  પર લીધા ંખાણા ંરે ...જીવનમાં

ઉદયથી અ ત સધીુ  ધધાનીં  ઝખનાં

આમતમે ઉથલા યા પાના ંરે ...જીવનમાં

શરબજારૅ  અને સ ાબજારની

ધમાલમા ંતમે અટવાણા રે ...જીવનમાં

લા યાતા કટલે ુ ંને લઈ જાશો કટલે ું

આખર તો લાકડાનંે છાણા ંરે ...જીવનમાં

મહાવીરના ંનામને ણે ન જાણ્યું

સરવાળે મીંડા મકાણાૂ  ંરે ...જીવનમાં
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હુ ંતારી બોલાવુ ં
 (રાગઃ બચપનકી મહબ્બતકોુ )

હુ ંતારી બોલાવુ ં , પર્ભ ુમારી ખબર તુ ંલે

આ તો તારી મારી બનીે  વાત છે, કોઈ તર્ીજો ન જાણી લે

મારી વાણી અિવચળ હ,ે જો તુ ંસગાથં ે રહે

હો જી હો... મને તારો ઈશારો છે, તારી વાત તુ ંકાને કહે

મને પાગલ બના યો તેં, તારંુ ચરણુ ં વીકાયુર્ં મેં ...હુ ંતારી

મારે જગનુ ંદવે ુ ંછે, ત સવાને ુ ંલવેુ ંછે

હો જી હો... પડે ક ટ તે હવે ુ ંછે, કોઈને નવ કહવે ુ ંછે

તારી સાથે રહવે ુ ંછે, મને ફાવે તવે ુ ંછે ...હુ ંતારી

મને પિનતુ  થાવા દે, તારા ગણલાુ  ગાવા દે

હો જી હો... મને સવાે  હાવા દે, મા ંસત્ય કમાવા દે

જ્યા ંકાવાદાવા છે, વીર ભક્ત ન જાવા દે ...હુ ંતારી
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િતર્શલાનદનં  જયજયકાર

િતર્શલાનદનં  જયજયકાર, વદનં  કરીએ િનત્ય સવાર

કયાર્ કમર્ ખપાવતા,ં મિક્તુ  માગનાર્  છો દાતા

દયા ક્ષમા ગણનાુ  ંભડારં , ટાળો જનમ-મરણ જજાળં  ...િતર્શલાનદનં

રાગ ષે સળગે સસારં , કપાૃ  કરજો નાથ અપાર

ભારત વષનાર્  છો શણગાર, શાિતં  કાજો સહનુે ારા  ...િતર્શલાનદનં

કરણાસાગરુ  િશવ હિર, નમીએ ચરણ નમાવી શીશ

વગપિતર્  છો િવ ાહાર, િનમળર્  ઊજવે નસમાજ ...િતર્શલાનદનં

સરજૂ  વદેં વારવારં , િશર કાવે વાર હજાર

ન ંજયિત શાસનમ,્ ન ંજયિત શાસનમ,્ ...િતર્શલાનદનં
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અમે રે રમકડા ંરે

અમે રે રમકડા ંરે, માયા બજારનાં
હા ંરે કાચા સતરનાુ  તાતણં ે બધાણાં  રે  ...રમકડા ંરે

કાચી માટીથી છે કાયા ઘડલીે ,

માયા - મમતાના રગં ે રગલીં ે ,

હા ંરે મારા વીરજીએ રમતા ંરાખ્યા.  ...રમકડા ંરે

માયાબજારમા ંમાયાનો માલ છે.

પૈસા અહીં રોકડા ને માલ ઉધાર છે.

હા ંરે અહીં લાખો રમકડા ંલટાણાું . ...રમકડા ંરે

નાચી કદીુ  ને ખલે ખ યાે  જગતમા.ં
આય યુ  વીતા યુ ંરમતજગતમા.ં
હા ંરે ત્યા ંતો કાળના હાણા ંવાયા.ં ...રમકડા ંરે

ચતીને ે જાગ અહીં પર્ભ ુનામ સાર છે.

વીરના ંવચન િવના જીવન બકારે  છે.

હા ંરે પર્ભ ુભિક્ત િવના બજાણા. ...રમકડા ંરે

સત્સગં િનશાળમા ંસયમનોં  િનયમ છે
સત્યની લટે ને પર્મનીે  પને  છે
હા ંરે સહ ુધ્યાનના ંઘટડાું  ઘટોું . ...રમકડા ંરે

વાણી વતનર્  શુ  રાખો યવહારમાં
નાના-મોટાના િવવકે  રાખો સસારમાં ં
હા ંરે તમે ભિક્તનુ ંભાથુ ંબાધોં . ...રમકડા ંરે
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તારી ભિક્ત સાચી જાણી

િતર્શલાનદન વામી તારી ભિક્ત સાચી જાણીં

પથ્થરન પણ કરતી પાણીે , એવી તારી વાણી ...પથ્થરને

આ સસાર સૌન ગમત એક જ નામ તમારં ં ંે ે ુ ુ

તજ ભક્તોન લાગ એ તો પર્ાણ થી અિધક પ્યારુ ે ે ું

તજ ભિક્તના ગીતો ગાતા કરતા ભિક્ત તારીુ ં ં ...પથ્થરને

પાપી તારા ચરણ આવ એ પાવન થઈ જાવે ે ે

ક ણાિસંધ િતર્શલાનદનુ ં , દિનયા તમ ગણ ગાવુ ુ ુ ે

ઓ િજનવર આ કાયા તારી ભિક્તમા રગાણીં ં ...પથ્થરને

તજ ભિક્તની મ તીમા હ મ ત બનીન ગાઉંુ ં ંુ ે

તજ ચરણોમા શીશ કાવીુ ં , ભિક્ત જ્યોત જલાવું

આ પામરન પર્ભ તારાથીે ુ , પર્ીત તો બધાણી ં ...પથ્થરને
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છ મતર્ મહામગલકારીે ં ં

છ મતર્ મહામગલકારીે ં ં , નમો અિરહતાણ નમો નમોં ં

એના જાપ જપો સૌ નર નારી, નમો અિરહતાણ નમો નમોં ં

એના જાપ સદશન શઠ જપ્યાુ ર્ ે ે , શળીએ ચઢતા એ તો ઉગયાૂ ર્.

કરી પજા ૂ (૨) પર્ભજીન પાય પડયાુ ે ે , નમો અિરહતાણ નમો નમો ં ં

યમ કબર ઇન્દર્ાિદક દવો કહ જાપ સદા જપવા વોુ ે ે ે .

ાથી (૨) અંતરમા સવોં ે , નમો અિરહતાણ નમો નમોં ં .

તપ વી મિનઓ ન ધ્યાન છુ ે ે ે, દવ દવીઓ ન માન છે ે ે ે ે.

જગ આખ ંુ(૨) ન વખાણ છે ે ે, નમો અિરહતાણ નમો નમોં ં .

એ મતર્ની િસિ  સવ ફળં ેર્ ે , વળી તન મનના સહ તપ હરં ુ ે.

છવટ ે ે (૨) ભિક્ત ન ધામ મળું ે , નમો અિરહતાણ નમો નમોં ં .

છ મતર્ સદા એ શભકારીે ં ુ , ભવસાગરથી દશ તારીે ે .

સૌ પર્મથી ે (૨) બોલો નર નારી, નમો અિરહતાણ નમો નમોં ં .
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તમેઆવજો રે શખ રં ે મકામુ ે

તમે આવજો રે શખ રં ે મકામુ ે, 

મારા પા પર્ભનાુ ધામે લખજો કાગળીયા

એમાં છાટજોં રે કસરનાે છાટણીયાં  , 

એમાં કકનાં ુ છાટણીયાં , લખજો કાગળીયા ...તમે

પા પર્ભર્ ુ ની આંગી રચજો, લઇને તાજા લ (૨)

આંગી એવી સદરું રચજો, થાય નિહ રે ભલૂ (૨)

આંગી શોભતી રે મિદરીયા શણગારોં , 

એમાં દીવડાઓ પર્ગટાઓ, લખજો કાગળીયા ...તમે

સોના પાના લડે આ પા પર્ભનર્ ુ ે વધાવો .. (૨)

સાચા દવનીે ભિક્ત કરવા, શખ રમાં ંે આવો.. (૨)

થૈ થૈ નાચજો રે, પા પર્ભર્ ુ ના ારે, 

એની ભિક્ત ના આધારે, લખજો કાગળીયા ...તમે

અવસરઆ સદરું આ યો હતથીે ઉજવજો (૨)

ન ર છે માનવતનઆવાત ના િવસરજો (૨)

ભિક્તભાવ થી રે, માનવતા મહકાવોે , 

પા પર્ભનાર્ ુ ચરણમાંઆવો, લખજો કાગળીયા ...તમે
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ટીલડી ર મારા પર્ભજીને ેુ

ટીલડી ર મારા પર્ભજીન શોભતીે ેુ
કવી મ તો ટીલડી ઘડાવી પર્ભજી મારાે ેં ુ ...

ટીલડી ઘડાવવા હ તો સોની ઘર ગ્યોતોં ંુ ે
સોનીડાએ ઘાટ ડા ઘડીયા પર્ભજી મારાુ ...

ટીલડી ઘડાવવા હ તો ઝવરી ઘર ગ્યોતોં ંુ ે ે
ઝવરીએ ઘાટ ડાે ઘડીયા પર્ભજી મારાુ ...

એવી ર ટીલડી હ તો શખ રે ેુ ં ં લા યો
શખ રા પા ન ચઢાવી પર્ભજી મારાં ે ેર્ ુ ...

દાદા તારી ટીલડીએ સૌના મન મોહયા
ભક્ત તણા અંતરીયા ખોિલયા પર્ભજી મારાુ ...
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અમ તમારા દશન કરવાે ર્

અમ તમારા દશન કરવા આ યા પર્ભજીે ર્ ુ
દધૂ પાણી લ ચોખા લા યા પર્ભજુી

દધૂ લા યા દધૂ નથી ચોખ્ખા પર્ભજુી
દધન તો વાછરડૂ ે ે અભડા યા પર્ભજુી

પાણી લા યા પાણી નથી ચોખ્ખા પર્ભજુી
પાણીન તો માછલીએ અભડા યા પર્ભજીે ુ

લ લા યા લ નથી ચોખ્ખા પર્ભજુી
લન તો ભમરાએ અભડા યા પર્ભજીે ુ

ચોખા લા યા ચોખા નથી ચોખ્ખા પર્ભજુી
ચોખાન તો ઇયળ અભડા યા પર્ભજીે ે ુ

અમ આ યા અમ નથી ચોખ્ખાે ે પર્ભજુી
અમન તો માયાએ અભડા યા પર્ભજીે ુ

અમ તમારા દશન કરવા આ યા પર્ભજીે ર્ ુ
દધૂ પાણી લ ચોખા લા યા પર્ભજુી
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આવો ર આવો મહાવીર નામ લઇએે

આવો ર આવો મહાવીર નામ લઈએે
વીર નામ લઇએ ભવ પાર તરી જઇએ...આવો

ભાગ્યવાન આપણ ન ધમ પામ્યાે ર્
એના િસ ાન્તની નાવ કરી લઈએ...આવો

વીર પર્ભ કહ છુ ે ે કે અિહંસા અપનાવો
અિહંસામાં ઓતપર્ોત બની જઈએ...આવો

વીર પર્ભ કહ કોઇન દુ ે ે ુ :ખ નવી દઈએ
સખ આપો દખ હરનાર બની જઈએુ ુ ...આવો

વીર પર્ભ કહ સહથી સમભાવ રાખવોુ ે ુ
ઉંચ શ ન નીચ બધ એક ગણી લઈએુ ું ંે ...આવો

વીર પર્ભ કહ સહથી પર્મ ભાવ રાખવોુ ે ેુ
પર્મભરી ાત સિરતા બની જઈએે ં ...આવો

વીર પર્ભ કહ કોઇથી કર્ોધ નવી કરીએુ ે
શીતળ ન શાત ચદન બની જઈએે ં ં ...આવો

વીરનો ઉપદશ  તન મનથી પાળે ે
કહ િકશોરે એના દાસ બની જઈએ...આવો
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પર્ભ ુવીરની વાણી
(રાગઃ આંધળી માનો કાગળ)

સખુ છે થોડુ ંને દઃખુ  છે ઝા ,ં એવો આ સસારં  (૨)

જીવતરમા ંજ્યારે આગ લાગે ને અંગે ઉઠે અંગાર

છાટેં ત્યારે શીતળ પાણી, એવી પર્ભ ુવીરની વાણી. (૨)

રાગ નથી એને ષે નથી, કઈં  પર્મનોે  પારાવાર (૨)

િનશિદન કણાુ  કાળ થી, વહતીે  કરણાનીુ  ધાર

શાતા પામે સઘળા પર્ાણી, એવી પર્ભ ુવીરની વાણી. (૨)

ચડકોિશનાં  ઝરે ઉતાયાર્, ઉગારી ચદનબાળાં  (૨)

ગૌતમનો પણ ગવર્ ઉતાય , વણે કહી મમાળાર્

જાણે નહનીે  સરવાણી, એવી પર્ભ ુવીરની વાણી. (૨)

દીનદઃખીનુ ે સખીુ  થવાનો મારગ એ બતલાવે (૨)

જાદુ ભરલાે  વણે  કહીને, પાપીઓને પીગળાવે

પાષાણને કરતી પાણી,એવી પર્ભ ુવીરની વાણી. (૨)

મગલકારીં  વીરની વાણી, અમતનીૃ  રસધાર (૨)

ઝીલી શકે નિહ અંતર નુ,ં એળે ગયો અવતાર

જાણી એણે મોક્ષ પર્માણી, એવી પર્ભ ુવીરની વાણી. (૨)
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   પર્ભ ુમાગં ં ુતમારી માયા

આ જીવન છે દઃખનીુ  છાયા (૨), પર્ભ ુમાગં ં ુતમારી માયા (૨)

છે કાચા આનદનીં  કાયા (૨), પર્ભ ુમાગં ં ુતમારી માયા (૨)

ાનની પજૂા ના કરીને, જીવ ર ો અ ાની (૨)

ધ્યાન ધયુર્ં નિહ આતમનુ ંને (૨), અંતર છે અિભમાની

મેં મારા જ ગણગાનુ  ગાયા (૨), પર્ભ ુમાગં ં ુતમારી માયા

સગાસબધીં ં  સાથે કો'િદ બાધીં  ના મેં પર્ીત (૨)

હાલની વીણા ભાગીં  લઈને વારથનુ ંસગીતં

બધે વરનાે  વાદળ છવાયા (૨), પર્ભ ુમાગં ં ુતમારી માયા

વામી તમારા ચરણોમા,ં કાવુ ંહુ ંશીશ (૨)

કરણાિસંધુ  ુક્ષમા કરી ો (૨), રાખજો ના કઈં  રીસ

હવે ઝખં ં ુ  ંિજનરાય (૨), પર્ભ ુમાગં ં ુતમારી માયા
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એવા છે િવતરાગી જગમાં
(રાગઃ માલક સ)

નિહ રાગ નિહ ષે લગીરે, ને સવર્ સમાન

એવા છે િવતરાગી જગમા ંિજન રે  ભગવાન

રાજપાટ ને માતિપતાની મકીૂ  દીધી છે માયા

આતમના રગં ે રગીં  છે એણે િનજની છાયા

જન્મમરણની જાળ તોડવા (૨) દીધુ ંઅનપમુ  ાન ...નિહ

વાણીમાથીં  હાલપ વરસે, પર્ાણી માતર્ મા ંપર્મે

શબ્દે શબ્દે શાતા મળતી, શીતળ ચાદનીં  મ

રોમે રોમે ગાજી રહતે ુ ં(૨) િવ  પર્મને ુ ંગાન ...નિહ

સત્ય-અિહંસાનો દીધો છે, દિનયાનુ ે સદશં ે

મગલમયં  મિક્તનોુ  ણે આપ્યો છે આદશે

સચરાચર સિ ટમાૃ  ંસૌનુ ં(૨) ચાહ ેછે ક યાણ

એવા છે િવતરાગી જગમા ંિજન રે  ભગવાન ...નિહ
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ગણુ ગર્હણ ના કરીએ
(રાગ કદારઃે  પછીં  બાવરા ચાદં સે)

ગીત તમારા ંગાઈએ પણ, ગણુ ગર્હણ ના કરીએ

નામ તમારંુ જપીએ િકંત,ુ કામ તમારંુ ના કરીએ ...ગણુ

પર્ભ ુતમારે ચરણે ધરીએ, િવધ િવધ લ સગધીુ ં

િકંત ુરાગ ને ષથીે  કરીએ, જીવનને દગધીુ ર્ં

પર્મે  કરણાનાુ  પ પોનીુ  સવાસુ  ના કદી લઈએ ...ગણુ

પર્ભ ુતમારંુ પજનૂ  કરીએ, પજ્યૂ  થવાને કા

પજ્યનૂ ે બદલે પામર રહીએ, કહતાે  મખડુ ુ  ંલા

માળાના મણકા ગણીએ પણ, મનને િ થર ના કરીએ ...ગણુ

સવેર્  જીવ કરંુ શાસન રસીયા, એવુ ંસતૂર્ અમારંુ

સાધિમર્કનુ ંદઃખુ  દખીે  ના પીગળે દય અમારંુ

સામાિયક કરીએ પણ િદલમા,ં સમતા ભાવ ન ધરીએ ...ગણુ

ધમનર્ ુ ંસાચુ ંસત્વ સમજીએ, એવી શિક્ત દજોે

ભાવ જોડીએ િકર્યાકાડમાં ,ં એવી ભિક્ત દજોે

આપજો એવુ ં ાન કે થી આત્માને ઓળખીએ ...ગણુ
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વરે  ને ઝરે  ના વાયરાના

વરે  ને ઝરે ના વાયરાના, જ્યારે વીંઝણા વીંઝાતા

િસઝાએલી આ દિનયાનુ ે, તારો સદશોં ે  આપે શાતા

પર્ગટી રહી છે િહંસાની હોળી, ભોળી પર્જા ભરમાતી

ધમનર્ ે નામે યુ ે ચઢે, સહારથીં  ના શરમાતી

માનવતાના મિદરોં  (૨) જ્યારે ખિડયરં ે  થઈ ખડકાતા ...િસઝાએલી 

િરિ ને બદલે આજ પર પર ભીિત ભરી ભીતરમાં

અંતરના અમતનૃ ે બદલે, ઝરે  ભયુર્ં જીવતરમાં

જીવન-ઝરણા િનમળર્  જળના (૨) જ્યારે સકાઈૂ  જાતા ...િસઝાએલી 

વરથીે  વરે  શમે ના કદાિપ (૨) પર્મથીે  પર્મે  જ પર્ગટે (૨)

આગથી આગ બઝાશુ ે નિહ ને, િહંસાથી િહંસા સળગે

જીવો ને જીવવા દો (૨) એવો મતંર્ ખરો શાિતદાતાં  ...િસઝાએલી 
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શુ ંરે ગાવુ ંને શુ ંરે બજાવું

શુ ંરે ગાવુ ંને શુ ંરે બજાવુ,ં 

જાણુ ંના તજનુ ે કમે  રે રીઝાવું

તનના તબરનોં ુ  તાર મળે ના (૨) 

તઈંુ તઈંુ નો રણકાર કરે ના

કયુ ંસાજ લાવુ ંને સરુ શુ ંિમલાવુ ં ...જાણુ ંના

વળવી છે આતમને એવી ઉપાિધ

સાધી શકંુ ના સરનીુ  સમાિધ

શુ ંરે આલાપુ ંને શુ ંરે િવલાપુ ં ...જાણુ ંના

મનનુ ંમદગૃ ં  મારંુ બતાલે  બોલે (૨)

જીવનનુ ંગીત ચઢ ુ ંચગડોળે

મનમા ંમઝાઉંૂં  ન ેઆંસ ુવહાવુ ં(૨) ...જાણુ ંના
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મારા મનમિદરમાં  ંપધારો
(રાગઃ એક જ દે િચનગારી)

મારા મનમિદરમાં  ંપધારો પર્ભ ુિવનતડી અવધારો (૨)

સનાુ  સનાુ  છે આંગણ મારા, િનશિદન ઝખેં પગલા ંતારા (૨)

દય િસંહાસન પર બસીને ે (૨) આિશવાદર્  ઉતારો ...મારા

જીવન વીણાના તારે તારે, તજુ શભુ નામ તણા ઝકારં ે (૨)

રોમ રોમમા ંગાજી ઉઠે (૨) એવુ ંગીત ગજાવો ...મારા
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તોરણથી વર પાછો જાય રે

તોરણથી વર પાછો જાય રે રાજલબનીુ ે  તોરણથી વર પાછો જાય
માડવથીં ે  જાન પાછી જાય રે રાજલબનીુ ે  તોરણથી વર પાછો જાય

ઘણુ ંય મના યો તોયે માને જરી ના
કટકટલે ે ુ ંકીધુ,ં કાને ધરે ના
લાખ લાખ કીધા ઉપાય રે રાજલબનીુ ે  તોરણથી વર પાછો જાય

નારીની પર્ીત એણે નિહ રે પીછાણી
નહનીે  વાતો નિહ સમજાણી
લાખણીે  પળ વીતી જાય રે રાજલબનીુ ે  તોરણથી વર પાછો જાય

જવુ ંહત ુ ંતો આ યા'તા શીદ ને
પર્મનાે  ંઅંકરુ  વા યા'તા શીદને
કમળીુ  કળી કરમાય રે રાજલબનીુ ે  તોરણથી વર પાછો જાય

પશનાુ  પોકારે કાળજુ ંકોરાયું
નારીનુ ંઅંતર નિહ ઓળખાયું
આવો અન્યાય કમે  થાય રે રાજલબનીુ ે  તોરણથી વર પાછો જાય

લગ્નતણી એણે વરમાળા તોડી
કોડભરી કન્યા તરછોડી
માડવામાં  ંદીવડા બઝાયુ  રે રાજલબનીુ ે  તોરણથી વર પાછો જાય
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કરણાિનધાનુ , કરણાિનધાનુ

તારે ારે આવીને કોઈ (૨) ખાલી હાથે જાય ના,

કરણાિનધાનુ , કરણાિનધાનુ , કરણાિનધાનુ , કરણાિનધાનુ !

આ દિનયામાુ  ંકોઈ નથી રે, તજુ સરીખો દાતાર (૨)

અપરપારં  દયા છે તારી, તારા હાથ હજાર (૨)

તારી જ્યોિત પામીને કોઈ (૨) અંધારે અટવાય ના,

કરણાિનધાનુ , કરણાિનધાનુ , કરણાિનધાનુ , કરણાિનધાનુ !

શરણે આવલાનોે  સાચો, તુ ંછે લક્ષણહાર (૨)

ડગમગતી જીવનનૈયાનો તુ ંછે તારણહાર (૨)

તારે પથેં જનારો કદીયે (૨) ભવરણમા ંઅટવાય ના,

કરણાિનધાનુ , કરણાિનધાનુ , કરણાિનધાનુ , કરણાિનધાનુ !

ખટેૂ નિહ કદાિપ એવો, તારો પર્મે  ખજાનો (૨)

મિક્તનોુ  મારગ બતલાવે, એવો પથં મજાનો (૨)

તારે શરણે  કોઈ આવે (૨) રકં  પણ રહી જાય ના,

કરણાિનધાનુ , કરણાિનધાનુ , કરણાિનધાનુ , કરણાિનધાનુ !

તારે ારે આવીને કોઈ (૨) ખાલી હાથે જાય ના,
કરણાિનધાનુ , કરણાિનધાનુ , કરણાિનધાનુ , કરણાિનધાનુ !

51



પર્મે  ભરલે ુ ંહૈયુ ં
             (રાગઃ ચાદીકીં  િદવાર ના તોડી)

પર્મે  ભરલે ુ ંહૈય ુ ંલઈને તારે ારે આ યો ં

જો તુ ંમજનુ ે તરછોડે તો દિનયામાુ  ંક્યા ંજાવુ ં ...પર્મે

જાણુ ંના હુ ંપજૂા તારી, જાણુ ંના ભિક્તની રીત

હો... કાલી ઘલીે  વાણીમા ંહુ,ં ગાતો પર્ભજુી તારા ગીત

બાળ બનીને ખોળે તારા (૨) રમવાને હુ ંઆ યો  ં ...પર્મે

સસારીનાં  સખડાુ  કરીે , વાત િવસારી મલીે  છે

હો... દીન દયાલા, હ ેજગતર્ાતા, એક હવે તુ ંબલીે  છે

જનમ જનમના પાપો મારા (૨) ધોવાને હુ ંઆ યો  ં...પર્મે 

નાનકડી આ આંખલડીથી, અ ધારાુ  વરસે છે

પર્ભજુી તારા દશનર્  કા , નૈનો મારા તરસે છે

ચાકર થઈને ચરણે તારા (૨) રહવાને ે હુ ંઆ યો  ં ...પર્મે
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જનારંુ જાય છે જીવન
              (રાગઃ તરે ે પર જાન દનકીે ે  તમ ા)

જનારંુ જાય છે જીવન, જરા િજનવરને જપતો જા

દયમા ંરાખી િજનવરને, પરાણાુ  પાપ ધોતો જા

બનલોે  પાપથી ભારે, વળી પાપો કરી શીદને

સળગતી હોળી હૈયાની, અરે જાિલમ બઝાતોુ  જા ...જનારંુ

દયાસાગર પર્ભ ુપારસ, ઉછાળે ાનની છોળો

ઉતારી વાસનાવ ો, અરે પામર તુ ંનહાતો જા ...જનારંુ

િજગરમા ંડખતાં  દઃખોુ , થયા પાપે િપછાણીને

િજણદવરં  ધ્યાનની મ તી વડે એને ઉડાતો જા ...જનારંુ

અરે આતમ બની શાણો, બતાવી શાણપણ તારંુ

હઠાવી જઠીુ  જગ માયા, ચતને  જ્યોિત જગાતો જા ...જનારંુ

ખી યા ં  લડા ંઆ , જ ર તે કાલે કરમાશે

અખડં આતમ કમલ લિબ્ધ તણી લય િદલ લગાતો જા ...જનારંુ
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પણ્યમયીુ  સતીઓ થકી

પણ્યમયીુ  સતીઓ થકી, ઉજ્જ્વલ છે ઇિતહાસ
ચદનબાળાં  સાધવી, ચદનં  સમ સવાસુ

રાજકમારીુ  એ હતી, વૈભવનો નિહ પાર
તોયે આ સસારનોં , મોહ ન એને લગાર

કમબળર્ ે બહ ુદઃખુ  સ ા,ં પલટી ગઈ ઘટમાળ
રઝળી રાજકમાિરકાુ , ર થયો રે કાળ

બાફળા વહોરાવવા, બઠીે  ઉંબર માં
િવનવે કોઈ અિતિથને, આવો આંગણ માં

આવો આવો દવે  મારા, સનાૂ  સનાૂ  ાર, મારા આંગણા ંસનાૂ
રોતી રોતી ચદનબાળાં , િવનવે છે આજ, મારા આંગણા સનાૂ

માથે મડીૂં , પગમા ંબડીે  આંખે અ ધારુ
ઉપવાસી તર્ણ તર્ણ િદનની, મખથીુ  ગણતી નવકાર ...મારા 

બાફળાના ંભોજન મિળયા,ં પણ નિહ મનડુ ંમાને
કોઈ અિતિથને ભોજન દઈને, પછી જ ખાવુ ંમારે ...મારા 

કોશાબીં  નગરીની માહીં , યોગી એક િવચરતા
પાચં માસ ને પચીસ િદનથી, િભક્ષા કા  ફરતા ...મારા

ાર ારથી એ િભક્ષા િવણ, શીદને પાછા ફરતા
કોણ હશે એ મહાતપ વી, કવોે  િન ય કરતા ...મારા 

બાળા ભોજન દે છે, ત્યા ંતો યોગી પાછા ફિરયા
અહો પર્ભ ુશુ ંઓ  ંઆ યુ ંદડદડ આંસ ુપિડયા ...મારા 
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અિભગર્હ પરણુ  જાિણ પર્ભજુી, િનજ કર પાતર્ ધરાવે
ચદનબાળાં  ભાવ ધરીને, બાફળા વહોરાવે ...મારા 

આંસડાુ  દીઠા ંકે તરતુ  જ બાફળા વહોયાર્
તે જ ક્ષણે ચમત્કાર થયો ને તટીૂ  પગની બડીે  ...મારા 

માથે સદરું  વાળ થયા ને વરસી સખનીુ  હલીે
આવો આવો વીર! હુ ં  ંક્યારની અધીર ...મારા
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મારી ભિક્ત જો સાચી હો
     (રાગઃ મરાે  ગીત અમર કર દો)

મારી ભિક્ત જો સાચી હો, તો આટલુ ંબળ દજોે
સમતાથી દદર્  સહુ,ં પર્ભ ુએવુ ંબળ દજોે  ...મારી

કોઈ ભવના ંબાધલાં ે  મારા કમ  જાગ્યા છે
કાયાના દદ પર્ ે મને પીડવા લાગ્યા છે
આ ાન રહ ેસાચુ ંએવુ ંસીંચનજળ દજોે  ...મારી

દદ  ન ેઆ પીડા, રોવાથી મટશે નિહ
ક પાતં કરંુ તોયે, આ દઃખુ  તો ઘટશે નિહ
દધ્યાનુ ર્  નથી કરવુ,ં એવુ ંિન ય બળ દજોે  ...મારી

આ કાયા અટકી છે, નથી થાતા તજુ દરશન
ના જઈ શકંુ સણવાનુ ે, ગરનીુ ુ  વાણી પાવન
ભિક્તમા ંભીંજાવાને, પર્ભ ુશિક્ત મને દજોે  ...મારી

નથી થાતી ધમર્ િકર્યા, એનો રજં  ઘણો િદલમાં
િદલડુ ંતો દોડે છે, પણ શિક્ત નથી તનમાં
મારા ભાવ પરાૂ  થાયે, એવો શભુ અવસર દજોે  ...મારી

56



હા ંરે હાલા અરજી અમારી

હા ંરે હાલા અરજી અમારી સણોુ  ી પા જીર્ , લઈ જા  તારા ધામમાં

હા ંરે હાલા અરજી અમારી સણોુ  ી પા જીર્ , લઈ જા  તારા ધામમાં

હા ંરે મારા અંત સમયના બલીે , હા ંરે હવે મલોે  નિહ હડસલીે

હા ંરે હુ ંતો આવી ઉભો તમ ારે ી પા જીર્

હા ંરે નાથ કરણાુ  તણા છો િસંધ,ુ હા ંરે હુ ંતો યાચુ ં  ંએક જ િબંદુ

હા ંરે એક િબંદમાુ  ંનિહ કાઈં ઓ  ં ી પા જીર્

હા ંરે પર્ભ ુગણસમહથીુ ુ  ભિરયો, હા ંરે હુ ંતો અવગણનોુ   ંદિરયો

હા ંરે મારા પાપોને દજોે  બાળી ી પા જીર્

હા ંરે તને સમજુ ને શુ ંસમજાવુ,ં હા ંરે કહ ેતો અંતર ખોલીને બતાવું

હા ંરે તારા બાળકને એક જ આશ ી પા જીર્
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પાપ અને પર્ાયિ તનો

રોજ કરંુ હુ ંપાપ અને રોજ કરંુ પ તાવો
પાપ અને પર્ાયિ તનો, આ કવોે  અજબ ચકરાવો

પાપ અને પર્ાયિ તનો, આ કવોે  અજબ ચકરાવો
રોજ કરંુ હુ ંપાપ અને રોજ કરંુ પ તાવો
પાપ કરતા ં(૨) પા  ંન જોવુ,ં જાણે અનરોે  હાવો ...પાપ અને

પરમ રનોે  ડર ન લાગે, ન ડર છે નરભવનો (૨)
જીવતર એળે જાતુ ંતોયે ખ્યાલ નથી પરભવનો
રગરાગનીં  (૨) પાછળ આવે છે આરો રડવાનો ...પાપ અને

ધમનર્ ે મેં તો જીવનમાથીં  જદોુ  પાડી દીધો (૨)
ધન પર્ાિપ્તમા ંનડે ના એવો સગવિડયો કરી દીધો
જીવુ ંજાણે (૨) એવી રીતે, કદીયે ના મરવાનો ...પાપ અને

કાદવમા ંખરડીને કાયા, પાછો ધોવા બસેુ ં(૨)
માયામા ંડબકીુ  મારીને પાછો રોવા બસેુ ં(૨)
ખબર નથી કે (૨) એક િદવસ ભવસાગરમા ંડબવાનોુ ...પાપ અને

નાટકીયા વુ ંછે હ ેપર્ભ ુઆખુ ંજીવન મારંુ (૨)
પોપટીયાની માફક ઉચરંુ નામ પર્ભ ુહુ ંતારંુ
જનમ મરણનો (૨) ફરોે  મારો કમે  કરી ટળવાનો ...પાપ અને
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આંખડી મારી પર્ભ ુહરખાય છે

આંખડી મારી પર્ભ ુહરખાય છે, આંખડી મારી પર્ભ ુહરખાય છે
જ્યા ંતમારા મખનાુ  દશનર્  થાય છે, જ્યા ંતમારા મખનાુ  દશનર્  થાય છે
આંખડી મારી પર્ભ ુહરખાય છે, આંખડી મારી પર્ભ ુહરખાય છે.

મન અધીરંુ દોડત ુ ંદરાસરે ે, મન અધીરંુ દોડત ુ ંદરાસરે ે
ારે પહ ચુ ંત્યા ંઅજપોં  જાય છે, ારે પહ ચુ ંત્યા ંઅજપોં  જાય છે
જ્યા ંતમારા મખનાુ  દશનર્  થાય છે...

દવને ુ ંિવમાન જાણે ઉતયુર્ં, દવને ુ ંિવમાન જાણે ઉતયુર્ં
એવુ ંમિદરં  આપનુ ંશોભાય છે, એવુ ંમિદરં  આપનુ ંશોભાય છે
જ્યા ંતમારા મખનાુ  દશનર્  થાય છે...

ચાદનીં  વી પર્િતમા આપની, ચાદનીં  વી પર્િતમા આપની
તજે  એનુ ંચોતરફ ફલાયે  છે, તજે એનુ ંચોતરફ ફલાયે  છે
જ્યા ંતમારા મખનાુ  દશનર્  થાય છે...

મખડુ ુ  ંજાણે પનમનોૂ  ચન્દર્મા, મખડુ ુ  ંજાણે પનમનોૂ  ચન્દર્મા
િદલમા ઠડકં  તો અનરીે  થાય છે, િદલમા ઠડકં  તો અનરીે  થાય છે
જ્યા ંતમારા મખનાુ  દશનર્  થાય છે...

બસ તમારા પને નીરખ્યા કરંુ, બસ તમારા પને નીરખ્યા કરંુ
લાગણી એવી દયમા ંથાય છે, લાગણી એવી દયમા ંથાય છે
જ્યા ંતમારા મખનાુ  દશનર્  થાય છે...

59



મારો હલોે  

હ.ે.. શ જયું  સમરંુ સદા, સોરઠ દશે  મોઝાર
મન યુ  જન્મ પામી કરી, વદું વારવારં
મારો હલોે  સાભળોં હો...જી, હ ેજી રે મારો હલોે  સાભળોં  

હ.ે.. શ જયનાું  રાજા, નાિભરાયાના બટાે  (૨) 
માતા મરદવીનાુ ે  નદં ...મારો હલોે  

હ.ે.. હકમુ  કરો તો દાદા, જાતર્ાએ આવુ ં(૨)
ભવોભવના કમર્ ખપાવી, મોકે્ષ ચા યો જાઉં ...મારો હલોે

હ.ે.. ઊંચા ઊંચા ડગરાુ ં  ને વસમી છે વાટ (૨)
કમે  કરીને આવુ ંદાદા, પકડો મારો હાથ ...મારો હલોે

હ.ે.. આગમમિદરં  દશનર્  કરીને, તળટીએે  શીશ નમાવુ ં(૨)
હૈયે હામ ધરીને દાદા, િગિરવર ચડવા લાગુ ં ...મારો હલોે

હ.ે.. િહંગળાજ માનો હાડોં  આ યો ત્યા,ં કડે ે હાથ દઇ ચડયો (૨)
શાસનદવીને ુ ં મરણ કરતા,ં આિદનાથ ારે આ યો ...મારો હલોે

હ.ે.. અલબલાે  આિદ ર ભટીે , જીવન સફળ બના યુ ં(૨)
મખડુ ુ  ંદખીે  પર્ભજુી તમારંુ, વારી વારી જાઉં ...મારો હલોે

હ.ે.. ચૈતર્ી, કાિતર્ક પનમૂ  યાતર્ા, િસ ાચળ  આવે
તપ જપ ધ્યાનથી પાપ જલાવે, સિચતં  કમર્ ખપાવે ...મારો હલોે

હ.ે.. કિળયગમાુ  ંએ ક પતરુ, એના મિહમાનો નિહ પાર
સવકે  હૈયે વાસ કરોને, અલબલાે  એક વાર ...મારો હલોે

60



િકરતાર

હ િકરતાર મન આધાર તારોે ે ,

જો  ના તટી જાયૂ , પર્ભ જો  ના તટી જાયુ ૂ .

હ પર્ભ તારા પર્મનો ખજાનોે ેુ ,

જો  ના ખટી જાયૂ , પર્ભ જો  ના ખટી જાયુ ૂ .

તારો આધાર મન આ અવનીમાે ં
આપ પર્કાશ જ્યોત આ રજનીમાે ં
ાથી બાધી છ ગાઠ મ નહનીં ંે ેં ે

જો  ના ટી જાય, પર્ભ જો  ના ટી જાયુ .

શિક્ત પર્માણ ભિક્ત કર ે ું ં
આ જીવન તજ ચરણ ધર ુ ે ું ં
પર્મની પ્યાલી પીવા જાઉં ત્યાે ં
જો  ના ટી જાય, પર્ભ જો  ના ટી જાયુ .્

ગાઉં  હ પર્ભ ગીત તજ પર્ીતનાં ંે ુ ુ
નહથી ભરલા સરો સગીતનાે ે ુ ં
લાખના હીરાન હાથમાથી કોઈે ં
જો  ના લટી જાયૂં , પર્ભ જો  ના લટી જાયુ ૂં .
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પર્ભ!ુ એવી દયા કર તું
   (રાગઃ જનારંુ જાય છે જીવન)

પર્ભ!ુ એવી દયા કર તુ,ં િવષય ને વાસના ટે;

િતર્ધા તાપો સિહત માયા, જરાયે ના મને જટૂ ે ...૧

પરાયા દોષ જોવાની, ન થાઓ વિૃ  કે ઇચ્છા;

સતાૂ  ંકે જાગતા ંમનમા,ં મિલન િવચાર ના ઊઠે ...૨

રહ ેનિહ વ તનીુ  મમતા, બધામા ંહો સદા સમતા;

રહ ેનિહ દભં  િદલડામા,ં િતર્ગણનીુ  શખલાૃં  તટેૂ ...૩

સદાયે ભાવના તારી, િનરતરં  ભાન હો તારંુ;

રહુ ંએકતાર તારામા,ં નિહ બીજુ ં રણ ટે ...૪

વિૃ  ને ઈંિદર્યો મારી, રહો ત લીન તારામા;ં

પર્ભ ુ'વ લભ' રહી શરણે, અલૌિકક ભિક્તરસ લટંેૂ ...૫

- વ લભજી ભાણજી મહતાે
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િમચ્છા મી દક્કડમુ ્
     (રાગઃ બહારો લ બરસાઓ - કલાવતી)

જગતમા ંસવર્ જીવોને અમારા આત્મવત માની, (૨)
પર પર  થયા ંદોષો, ખમુ ં  ંને ખમાવુ ં .ં (૨)

અનાિદકાલથી જગમા,ં રહી સવેર્ જીવો સાથે,

કરી સતાપતાં  આિદ, ખમુ ં  ંને ખમાવુ ં .ં (૨)

જીવોના સાથ આચારે, જીવોની સાથ િવચારે,

ધાયાર્  વરે  ને ક્લશોે , ખમુ ં  ંને ખમાવુ ં .ં (૨)

જીવોના સવર્ ભદોને ે, િતર્યોગે રાગ ને ષેે,

હણ્યા હણા યા ધ્વ યાં , ખમુ ં  ંને ખમાવુ ં .ં (૨)

અતીત કાલે કયાર્ ગનાુ , તણી માફી દઇ પર્મે ે,
કરી ઉદારતા મનની, ખમુ ં  ંને ખમાવુ ં .ં (૨)

િવચારે યાદ  આવે, િવચારે યાદ ન આવે,
જરા આ િચ મા ંરાખી, ખમુ ં  ંને ખમાવુ ં .ં (૨)

િવરોધીઓએ કયાર્ ગનાુ , અમારી યાદમા ંઆવે,
િવરોધી ભાવ મકીનૂ ે, ખમુ ં  ંને ખમાવુ ં .ં (૨)

ભલુ ંકરતા ંબરુુ માની, પર્િતપક્ષી બન્યા ઓ,

ચાહી માફી જ તઓનીે , ખમુ ં  ંને ખમાવુ ં .ં (૨)

રહીને િવ મા ંકીધા,ં કરા યા ંપાપ અનમો ાુ ,

"બ યિબ્ધુ " સવનીર્  સાથે, ખમુ ં  ંને ખમાવુ ં .ં (૨)
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મા બાપને ભલશોૂ  નિહ

ભલોૂ  ભલે બીજુ ંબધુ,ં મા બાપને ભલશોૂ  નિહ
અગિણત છે ઉપકાર એના, એ કદી િવસરશો નિહ

પથ્થર પજ્યાૂ  પથ્વીૃ  તણા, ત્યારે દીઠું તમ મખડુ ુ ં
એ પિનતુ  જનના ંકાળજંા, પથ્થર બની દશોં  નિહ

કાઢી મખથીુ ે  કોળીયા, મ્હ મા ંદઈ મોટા કયાર્
અમતૃ તણા ંદનારે  સામે, ઝરે  ઉગળશો નિહ

લાખો લડા યા ંલાડ તમને, કોડ સૌ પરાુ  કયાર્
એ કોડના પરનારનાુ , કોડને ભલશોૂ  નિહ

લાખો કમાતા હો ભલે, મા બાપ થી ના ઠયાર્
એ લાખ નિહં પણ રાખ છે, એ માનવુ ંભલશોૂ  નિહ

સતાનથીં  સવાે  ચાહો, સતાનં  છો સવાે  કરો
વુ ંકરો તવે ુ ંભરો, એ ભાવના ભલશોૂ  નિહ

ભીને સઈૂ પોતે અને, સકેુ સવડા યાુ  આપને
એ અમીમય આંખને, ભલીનૂ ે ભીંજવશો નિહ

પ પોુ  િબછા યા ંપર્મથીે , ણે તમારા રાહ પર
એ રાહબરના રાહ પર, કટકં  કદી બનશો નિહ

ધન ખરચતા ંમળશ ેબધુ,ં માતા િપતા મળશે નિહ
પલ પલ પિનતુ  એ ચરણની, ચાહના ભલશોૂ  નિહ.
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શખ રનાં ે  વાસી

હ ેશખ રનાં ે  વાસી, તારી ભિક્ત સાચી જાણી,

પથ્થરને પણ કરતી પાણી, એવી તારી વાણી.

આ સસારં ે સૌને ગમતુ,ં એક જ નામ તમારંુ,

તજુ ભક્તોને લાગે એ તો, પર્ાણથી પણ પ્યારંુ,

તજુ ભિક્તના ંગીતો ગાતા,ં કરતા ંભિક્ત હાણી. ...હ ેશખ રનાં ે

પાપી તારા ચરણે આવી, એ પાવન થઈ જાયે,

કરણાિસંધુ  ુપા પર્ભજીર્ ુ , દિનયાુ  તજુ ગણુ ગાયે,

હ ેિજનવર આ કાયા તારી, ભિક્તમા ંરગાણીં . ...હ ેશખ રનાં ે

તજુ ભિક્તની મ તી માહં,ે મ ત બનીને ગાઉં,

તજુ ચરણોમા ંિશશ કાવી, ભિક્ત જ્યોત જલાવુ,ં

"લાલ િદવાન" ને પર્ભ ુતારાથી, પર્ીિત તો બધાણીં  ...હ ેશખ રનાં ે
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ઘોર અંધારી રે

ઘોર અંધારી રે રાતલડીમા ંસપના દીઠા ંચાર

પહલેે સપને રે, દીઠા ંમેં તો પાવાપરીુ  ધામ

આવજો આવજો રે, સાથે મળી સહ ુપાવાપરીુ  ધામ

િદવાળી કરશુ ંરે, સાથે મળી સહ ુપાવાપરીુ  ધામ

ભટવાે  આવજો રે, પાવાપરીમાુ  ંમહાવીર વામી ભગવાન ...ઘોર

બી  સપને રે, દીઠા ંમેં તો િસ ાચલજી ધામ

આવજો આવજો રે, સાથે મળી સહ ુિસ ાચલજી ધામ

ન વાણુ ંકરશુ ંરે, સાથે મળી સહ ુિસ ાચલજી ધામ

ભટવાે  આવજો રે, િસ ાચલમા ંઆદ રે  ભગવાન ...ઘોર

તર્ી  સપને રે, દીઠા ંમેં તો શખ રજીં ે  ધામ

આવજો આવજો રે, સાથે મળી સહ ુશખ રજીં ે  ધામ

અ મ કરશુ ંરે, સાથે મળી સહ ુશખ રજીં ે  ધામ

ભટવાે  આવજો રે, શખ રમાં ંે  પા નાથર્  ભગવાન ...ઘોર

ચોથે સપને રે, દીઠા ંમેં તો િગરનારજી ધામ

આવજો આવજો રે, સાથે મળી સહ ુિગરનારજી ધામ

જાતર્ા કરશુ ંરે, સાથે મળી સહ ુિગરનારજી ધામ

ભટવાે  આવજો રે, િગરનારજીમા ંનિમનાથે  ભગવાન ...ઘોર
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આ વસધરામાું ં

આ વસધરામાું  ંએ જ પર્માણે વા યુ ંતવે ુ ંફળશે (૨)

કદરતનોુ  છે ન્યાય સનાતન (૨)

આપ્યુ ંએવુ ંમળશે ...વસધરામાું ં

પવજન્મમાૂ ર્  ંશાિલભદર્ ેદીધુ ંખીરનુ ંદાન (૨)

બીજા ભવમા ંિરિ  પામ્યા, પામ્યા સખુ મહાન (૨)

સાચી છે... (૨) કહવતે  એવી કે (૨)

ઠાયાર્ એવા ઠરશે ...વસધરામાું ં

પવૂેર્ કોઈના કાનમા ંસીસુ ંરડે ુ ંવીર ભગવાને (૨)

તથીે  તો ભરવાડે કવીે  શળોૂ  ભ કી કાને (૨)

આ ભવમા ંનિહ તો પરભવમા ં(૨)

દવે ુ ંચકવવૂ ુ ંપડશે ...વસધરામાું ં

બાવળ વાવીને કોઈ મરખૂ  કરીને ુ ંફળ માગેં (૨)

ઠરે  ઠરે  કટં  રોપીને લની આશા રાખે (૨)

ઝરે હળાહળ (૨) ઘટયાું  હશે તો (૨)

અમતૃ ક્યાથીં  મળશે ...વસધરામાું ં
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તારનારો તુ ંબઠોે

મેં તો તારંુ નામ લઈને નાવ મકીૂ  મઝધાર

તારનારો તુ ંબઠોે  પછી િફકર શી તલભાર (૨)

આંધી ભયકરં  આવે ભલે ને 

છો ને તોફાન સતાવે (૨) 

છો ને ભીષણ વાદળના દળ (૨) 

ગાજી ગાજી ગભરાવે (૨)

ઘોર અંધારા આભમા ંછો ન ે(૨) 

વીજ કરે ચમકાર ...તારનારો

મ ત બની છો ને ઉછળે મોજંા

છો ને આ સઢ ટે (૨)

છો ને ભયાનક થાય કડાકા (૨) 

નાવ ભલે ને તટેૂ (૨)

હૈયા ધારણ એટલી કે (૨) 

તારો છે આધાર ...તારનારો
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વૈ ણવજન તો તન રે ે ે

વૈ ણવજન તો તન ર કહીયે ે ે ,ે  પીડ પરાઈ જાણ રે ે.
પરદઃખ ઉપકાર કર તોયુ ે ે ે, મન અિભમાન ન આણ રે ે.

સકળ લોકમા સહન વદં ંુ ે ે, િનંદા ન કર કની રે ે ે.
વાચ કાછ મન િન લ રાખે, ધન ધન જનની તની રે ે.

સમદર્િ ટન ત ણા ત્યાગીે ૃ , પર ી ન માત રે ે.
િજ ા થકી અસત્ય ન બોલે, પરધન નવ ઝાલ હાથ રે ે.

મોહ માયા યાપ નિહ ને ે, દર્ઢ વૈરાગ્ય ના મનમા રં ે.
રામ નામ શ તાળી ર વાગીું ે , સકળ િતરથ તના તનમા રે ેં .

વણલોભી ન કપટ રિહત છે ે, કામ કર્ોધ િનવાયા રર્ ે.
ભણ નરસૈયો તન દશન કરતાે ે ુ ં ર્ , કળ ઈકોતર તાયા રુ ે ેર્ .
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જનુ ુ ંતો થયુ ંરે દવળે

જનુ ુ ંતો થયુ ંરે દવળે  જનુ ુ ંતો થયું

મારો હસલોં  નાનો ને દવળે  જનુ ુ ંતો થયું

આ રે કાયા હસાં  ડોલવાને લાગી રે (૨)

પડી ગયા દાતં મા લં ં ુરખે ુ ંતો ર ુ ં ...મારો હસલોં

તારે ને મારે હસાં  પર્ીત્યુ ંબધાણીં  રે (૨)

ઊડી ગયો હસં પીંજર પડી તો ર ુ ં ...મારો હસલોં
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મગલં  મિદરં  ખોલો

મગલં  મિદરં  ખોલો દયામય! 

મગલં  મિદરં  ખોલો. (ટકે )

જીવનવન અિત વગે ે વટા યુ ં(૨) 

ારે ઊભો િશશ ુભોળો. દયામય.....

િતિમર ગયુ ંને જ્યોિત પર્કા યો (૨) 

િશશનુે ઉરમા ં યો યો. દયામય.....

નામ મધરુ તવ રટયો િનરતરં  (૨) 

િશશસહુ  પર્મે ે બોલો. દયામય.....

િદ ય તષાતરૃ ુ  આ યો બાળક (૨) 

પર્મે ે અમીરસ ઢોળો. દયામય.....
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પર્ભુ તારી પર્ીત

પર્ભુ તારી પર્ીત માર મનડ બધાણીે ે ં
મનડ બધાણી ન તનડ ગથાણી ે ે ેં ંુ ... પર્ભુ

જીવન નૈયા સ પી તમને, પાર ઉતારો હ પર્ભ અમન ે ેુ (૨)
મધદિરય મારી નાવ અટવાણી ે ... પર્ભુ

મોહ માયાન મમતા ત્યાગીે , જીન શાસનનો બન્યો અનરાગી ુ (૨)
રાગી આ દિનયામા મિત ના મઝાણી ુ ં ં ૂ ... પર્ભુ

દય માહી છ પર્િતમા તમારીં ે , ઉરમા ધરજો ભિક્ત અમારી ં (૨)
પાત છતા તજન શક્યો ના િપછાણી ં ુ ે ... પર્ભુ

સવક જન તારા ગણલા ગાવે ેુ , પર્મ તારી ભાવના ભાવ ે ે ે (૨)
ના રહ છાની આ ભિક્ત અજાણી ે ... પર્ભુ
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મોક્ષગામી ભવથી ઉગારજો

દવી ી પા તણી મિતર્ અલબલડીે ૂ ેર્ , ઉજ્જવળ ભય  અવતાર રે
મોક્ષગામી ભવથી ઉગારજો, િશવધામી ભવથી ઉગારજો

મ તક મગટ સોહે ેુ , કાન કડળીયાે ુ ં
ગળ મોતીનો હાર રે ે, મોક્ષગામી ભવથી ઉગારજો

પગલ પગલ તારા ગણો સભારતાે ે ુ ં ,
અંતરના િવસર ઉચાટ રે ે, મોક્ષગામી ભવથી ઉગારજો

આપના દિરશન આતમા જગાડયોે ,
ાનદીપક પર્ગટાવ રે, મોક્ષગામી ભવથી ઉગારજો

આતમા અનતા પર્ભ આપ ઉગારીયાં ુ ે
તારો સવક ભવ પાર રે ે, મોક્ષગામી ભવથી ઉગારજો
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એક પખી આવીન ં ે

એક પખી આવીન ઉડી ગયં ંે ,ુ એક વાત સરસ સમજાવી ગય ંુ(૨)

આ દિનયા એક પખીનો મળોુ ં ે , કાયમ ક્યા રહવાન છં ંે ેુ ?
ખાલી હાથ આ યા એવાે , ખાલી હાથ જવાન છે ેુ ં .
ન ત તાર માન્ય ત તોે ે ેું ંુ , અહીંન અહીં સૌ રહી ગયુ ું ં ... એક પખીં

જીવન પર્ભાત જન્મ થયો ને ે, સાજ પડ ઉડી જાતં ંે ુ
સગા સબધી માયા મકીં ં ૂ , સૌ મકી અલગ થાતૂ ુ ં
એકલવાય આતમ પખીું ં , સાથ ના કઈ લઈ ગય ે ં ંુ ... એક પખીં

પાખો વાળા પખી ઊંચં ં ે, ઉડી ગયા આકાશે
ભાન ભલી ભટક ભવરણમાૂ ે ,ં માયા મગજળના આશૄ ે
જગતની આંખો જોતી રહી ને, પાખ િવના એ ઉડી ગયં ંુ ... એક પખીં

ધમ કળની લ મી ગાઠર્ ૂ ં ે, સત કરમોનો સથવારો
ભવસાગર તરવાન માટે ે, અન્ય નથી કોઈ આરો
જતા જતા પખી જીવનનોં , સાચો મમ સમજાવી ગય ર્ ુ ં ... એક પખીં
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ત પર્ભ મારોુ ુ , હ પર્ભ તારોુ ં ુ

ત પર્ભ મારોુ ુ , હ પર્ભ તારોુ ં ુ , ક્ષણ એક મજન નાિહ િવસારોુ ે
મહર કરી મજ િવનતી વીકારોે ુ ં , વામી સવક જાણી િનહાળોે

લાખ ચોરાસી ભટકી પર્ભજુી, આ યો હ તાર શરણ હો િજનજીું ે ે ,
દગિત કાપો ન િશવ સખ આપોુ ર્ ે ુ , વામી સવક જાણી િનહાળોે ...ત પર્ભુ ુ

અક્ષય ખજાનો પર્ભ તારો ભય  છુ ે, આપો કપા  મ હાથ ધય  છૃ ેં ે
વામાનદન જગ વદન પ્યારોં ં , દવ અનકોમા ત હી જ ન્યારોે ે ં ુ ...ત પર્ભુ ુ

પલ પલ સમર નાથ શખ રું ં ે , સમરથ તારક ત હી િજન રુ ે
પર્ાણ થકી ત અિધકો વહાલોુ , દયા કરી મજન નહ િનહાળોુ ે ે ે ...ત પર્ભુ ુ

ભક્ત વત્સલ તાર િબરદ જાણીુ ું , કડ ન છોડ પર્ભ લજો જાણીે ેુ ં ુ
ચરણોની સવા હ િનત્ય િનત્ય ચાહે ુ ું ,ં ઘડી ઘડી મનમા એ હ માગ ં ં ં ંુ ુ ...ત પર્ભુ ુ

ાનિવમલ તજ ભિક્ત પર્ભાવુ ે, ભવોભવના સતાપ શમાવં ે
અમીય ભરલી તારી મિતર્ િનહાળીે ૂ , પાપ અંતરના લજો પખાળીં ે ...ત પર્ભુ ુ
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િચંતામણી મારી િચંતા ચરુ

આણી શ  મન આ થાુ , દવ જહાર શા તાે ુ ું (૨)
પારસ નાથ મન-વિછત પરં ૂ , 
િચંતામણી મારી િચંતા ચરુ, શખ ર દાદા મારી િચંતા ચર ં ે ુ

અિણયારી તારી આંખડી , જાણ કમળ ની પાખડી ે ં (૨) 
સખ દીસ દખ જાય દરુ ે ેુ ૂ , 
િચંતામણી મારી િચંતા ચરુ, શખ ર દાદા મારી િચંતા ચર ં ે ુ

કો કોઈ ન કોઈ ન નમે ે ે, મારા મન મા ત જ રમ ં ંુ ે (૨) 
સદા જહાર ઉગત સરુ ું ે ૂ , 
િચંતામણી મારી િચંતા ચરુ, શખ ર દાદા મારી િચંતા ચરં ે ુ

શખ ર ના સાચા દવં ે ે , અશભ કમ ન પાછા તવુ ર્ ે ે (૨)
ત છ માર હાજરા હજરું ે ે ૂ , 
િચંતામણી મારી િચંતા ચરુ, શખ ર દાદા મારી િચંતા ચરં ે ુ

આ તોતર્  મન મા ધરં ે, તના કાજ સદાય સરે ે (૨)
આધી યાધી દખઃ જાય દરુ ે ૂ , 
િચંતામણી મારી િચંતા ચરુ, શખ ર દાદા મારી િચંતા ચરં ે ુ

મજ ન લાગી તજ સ પર્ીતુ ુ ુે , દજો કોઈ ના આવ િચતુ ે (૨)
કર મજ તજ પર્તાપ પર્ચરુ ુે , 
િચંતામણી મારી િચંતા ચરુ, શખ ર દાદા મારી િચંતા ચરં ે ુ

ભવો ભવ માગ તજ પદ સવં ંુ ુ ે , િચંતામણી અિરહતં દવે (૨)
સમય સદર કહ ગણ ભરપરુ ુ ું ે , 
િચંતામણી મારી િચંતા ચરુ, શખ ર દાદા મારીં ે િચંતા ચરુ
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સમરો મતંર્ ભલો નવકાર

સમરો મતંર્ ભલો નવકાર, એ છે ચૌદ પરવનોૂ  સાર

એના ંમિહમાનો નિહ પાર, એનો અથર્ અનતં અપાર ...સમરો

સખમાુ  ંસમરો, દઃખમાુ  ંસમરો, સમરો િદવસ ને રાત

જીવતા ંસમરો, મરતા ંસમરો, સમરો સૌ સગાથં  .........સમરો

જોગી સમરે, ભોગી સમરે, સમરે રાજા ને રકં

દવોે  સમરે, દાનવ સમરે, સમરે સૌ િનઃશકં ................સમરો

અડસઠ અક્ષર એના જાણો, અડસઠ િતરથ સાર

આઠ સપદાથીં  પરમાણો અડિસિ  દાતાર .................સમરો

નવપદ એના નવિનિધ આપે, ભવો ભવના ંદઃખુ  કાપે

વીર વચનથી દયે યાપે, પરમાતમ પદ આપે .......સમરો

77



હ ેકરણાનાુ  કરનારા

હ ેકરણાનાુ  કરનારા, તારી કરણાનોુ  કાઈં પાર નથી

હ ેસકટનાં  હરનારા, તારી કરણાનોુ  કાઈં પાર નથી

મારા પાપ ભયાર્ છે એવા, તારી ભ યોૂ  કરવી સવાે

મારી ભલોનાૂ  ભલનારાૂ , તારી કરણાનોુ  કાઈં પાર નથી

હ ેપરમકપાૃ  હાલા મે પીધા િવષના પ્યાલા

િવષને અમતૃ કરનારા, તારી કરણાનોુ  કાઈં પાર નથી

હુ ંઅંતરમા ંથઈ રાજી, ખ યોે  હુ ંઅવળી બાજી

અવળી સવળી કરનારા, તારી કરણાનોુ  કાઈં પાર નથી

મને જડતો નથી િકનારો, મારો ક્યાથીં  આવે આરો

મારા સાચા ખવણહારાે , તારી કરણાનોુ  કાઈં પાર નથી

ભલે છોરંુ કછોરંુ થાયે, ત ુમાવતર કહવાયે ે

મીઠી છાયા દનારાે , તારી કરણાનોુ  કાઈં પાર નથી

છે ભક્તનુ ંિદલ ઉદાસી, તારા ચરણે લે અિવનાશી

મારા િદલ મા હ ેરમનારા, તારી કરણાનોુ  કાઈં પાર નથી
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માતા મરદવીનાુ ે  નદં

માતા મરદવીનાુ ે  નદં, દખીે  તાહરી મિતર્ૂ ,

મારંુ મન લોભાણુ ંજી, મારંુ િદલ લોભાણુ ંજી.

કરણાનાુ  ઘટ, કરણાસાગરુ , કાયા કચનવાનં

દોરી લાચ્છનં  પાઉલે કઈં , ધનષુ પણછસે માન ...માતા 

િતર્ગડે બસીે  ધમર્ કએતા, સણેુ પાષદર્  બાદ.

યોજનગાિમની વાણી મીઠી, વરસતીં  જલધાર ...માતા 

ઉવશીર્  અડી અપછરા ને, રામા છે મનરગં .

પાયે ને ઉર રણઝણે કઈં , કરતી નાટારગં  ...માતા 

તુ ંહી બર્હમા તુ ંહી િવધાતા, તુ ંજગતારણહાર.

તજુ સરીખો નહીં દવે  જગતમા,ં અરવિડયા આધાર ...માતા 

તુ ંહી ભર્ાતા તુ ંહી તર્ાતા, તુ ંહી જગતનો દવે .

સરનરુ  િક ર વાસ ુદવાે , કરતા ંતજુ પદ લવે ...માતા 

ી િસ ાચળ તીરથ કરોે , રાજા ઋષભ િજણદં

કીિતર્ કરે માણકમિને ુ  તાહરી, ટાળો ભવ ભય ફદં ...માતા

79



દાદા આદી રજી દરથીૂ  આ યો

દાદા આદી રજી દરથીૂ  આ યો, દાદા દિરશન દીયો.

કોઈ આવે હાથી ઘોડે, કોઈ આવે પાલખી

કોઈ આવે પગપાળે, દાદાને દરબાર, હા ંહા ંદાદાને દરબાર, દાદા...

શઠે  આવે હાથી ઘોડે, રાજા આવે પાલખી,

હુ ંઆવુ ંપગપાળે, દાદાને દરબાર, હા ંહા ંદાદાને દરબાર, દાદા...

કોઈ મકેૂ સોના- પા, કોઈ મકેૂ મહોર,

કોઈ મકેૂ ચપટી ચોખા, દાદાને દરબાર, હા ંહા ંદાદાને દરબાર, દાદા...

શઠે  મકેૂ સોના- પા, રાજા મકેૂ મહોર,

હુ ંમકંુૂ ચપટી ચોખા, દાદાને દરબાર, હા ંહા ંદાદાને દરબાર, દાદા...

કોઈ માગેં કચનં  કાયા, કોઈ માગેં આંખ,

કોઇ માગેં ચરણની સવાે , દાદાને દરબાર, હા ંહા ંદાદાને દરબાર, દાદા...

કોઢીયો માગેં કચનં  કાયા, આંધળો માગેં આંખ,

હુ ંમાગં ં ુચરણની સવાે , દાદાને દરબાર, હા ંહા ંદાદાને દરબાર, દાદા...

હીરિવજય ગરુુ હીરલો ને વીર - િવજય ગણુ ગાય,

શ જયનાું  ંદશનર્  કરતા,ં આનદં અપાર, હા ંહા ંઆનદં અપાર, દાદા...
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નવકાર મતર્નોં  મિહમા
(રાગઃ મૈતર્ી ભાવનુ)ં

નવકાર મતર્નોં  મિહમા મોટો, સણજોુ  થઈ એક તાર રે
દય રાખી રટણ કરો તો સફળ બને અવતાર રે

નમો અિરહતાણં  ંનમો નમો 
નમો નમો િસ ાણ ંનમો નમો

ાને ભિક્તનો હૈયે જલતો રાખો દીવડો
મોહ-માન માયા ત્યાગીને રગં ે રગોં  જીવડો
સકટં  સમયે સહાયક થઈને ઉતારે ભવપાર રે ... દયે રાખી

નમો અિરહતાણં  ંનમો નમો 
નમો નમો િસ ાણ ંનમો નમો

અજર અમર પદ આપે એવો એક જ મતંર્ અનોખો
ઘડજો સયમં  ને સ કારં ે માનવ મનખો મ ઘો
ચૌદ પવનાૂ ર્  સાર પ એ ઉતારે ભવપાર રે  ... દયે રાખી 

નમો અિરહતાણં  ંનમો નમો 
નમો નમો િસ ાણ ંનમો નમો
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આજ મારા દરાસરમાે ં

આજ મારા દરાસરમાે ,ં મોતીડે મહે  વર યા રે

મોતીડે મહે  વર યા રે, હીરલે મહે  વર યા રે

મખડુ ુ  ંદખીે  પર્ભ ુતમારંુ, હૈયા સહનાુ  હરખ્યા રે.

ઝગમગ ઝગમગ જ્યોિત ઝલકે, વરસે અમીરસ ધાર રે (૨)

પ અનપમુ  નીરખી િવકસે, અંતર ભાવ અમારા રે. આજ.....

વીર પર્ભનીુ  માયામાથીં , ભિક્ત કરાે  રગં  જમા યા (૨)

ચરણકમળની સવાે  પામી, ભક્તે પર્ભગણુ ુ  ગાયા રે. આજ.....

ભવ અનતનાં  બધનં  તટયાુ , ભર્મણા ભાગીં  ગઈ રે (૨)

િવજય વય  િશવપરનુ ે પથેં, મતલબ પરીૂ  થઈ રે. આજ.....
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એવા ી શખ ર પર્ભ નાં ે ુ

ના મરણથી જીવનના સકટ બધા દર ટળં ૂ ે ે
ના મરણથી મન તણા વાછીત સહ આવી મળં ુ ે
ના મરણથી આિધ ન યાિધ ઉપાિધ ના ટકે ે

એવા ી શખ ર પર્ભ ના ચરણમા પર્મ નમ ં ં ંે ે ેુ ુ (૨)

િવઘ્નો તણા વાદળ ભલ ચોમર ઘરાઇ જતાે ે ે
આપિ ના કટક ભલ ચોમર વરાઇ જતાં ે ે ે
િવ ાસ છ જશ નામથી એ દર ફકાઇ જતા ે ૂ ેં
એવા ી શખ ર પર્ભ ના ચરણમા પર્મ નમ ં ં ંે ે ેુ ુ (૨)

તર્ણ કાળમા તર્ણ ભવનમા િવખ્યાત મિહમા હ નોં ંુ
અદભત છ દીદાર ના દશનીય આ દહ નોૂ ે ેર્
લાખો કરોડો સય પણ જશ આગળ ઝાખા ઠરૂ ે ેર્ ં
એવા ી શખ ર પર્ભ ના ચરણમા પર્મ નમ ં ં ંે ે ેુ ુ (૨)

ધરણન્દર્ ન પ ાવતી ની સદા સવા કરે ે ે ે
ભક્તો તણા વાછીત સઘળા ભિક્તથી પરા કરં ૂ ે
ઇન્દર્ો નરન્દર્ો ન મિનન્દર્ો જાપ કરતા હ નોે ે ુ
એવા ી શખ ર પર્ભ ના ચરણમા પર્મ નમ ં ં ંે ે ેુ ુ (૨)

ના પર્ભાવ જગતના જીવો બધા સખ પામતાે ુ
ના નમનથી જાદવો ના રોગ દર ભાગતાૂ ે
ના ચરણના પશન િનશિદન ભક્તો ઝખતાર્ ે ં

એવા ી શખ ર પર્ભ ના ચરણમા પર્મ નમ ં ં ંે ે ેુ ુ (૨)

બ કાન કડળ હના માથ મગટ િબરાજતોે ે ેુ ં ુ
આંખો મહી કરણા અન િનજ હૈય હાર િબરાજતોુ ે ે
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દશન પર્ભના પામી મનનો મોરલો મજ નાચતોર્ ુ ુ
એવા ી શખ ર પર્ભ ના ચરણમા પર્મ નમ ં ં ંે ે ેુ ુ (૨)

ૐ ીં પદોન જોડીન શખ રાન  જપે ે ે ે ેં
ધરણન્દર્ પ ાવતી સિહત શખ રાન ન  જપે ે ે ે ેં
જન્મોજનમના પાપ ન સહ અંતરાયો ટસ તટે ૂ ેુ
એવા ી શખ ર પર્ભ ના ચરણમા પર્મ નમ ં ં ંે ે ેુ ુ (૨)

કિલકાલમા હજરાહજર દવો તણા એ દવ છં ુ ે ે ે
ભક્તો તણી ભવભાવટોન ભાગનારા દવ છે ે ેં
મિક્ત િકરણની જ્યોતન પર્ગટાવનારા દવ છુ ે ે ે
એવા ી શખ ર પર્ભ ના ચરણમા પર્મ નમ ં ં ંે ે ેુ ુ (૨)
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જીવન અંજિલ થાજો

જીવન અંજિલ થાજો !
મારંુ જીવન અંજિલ થાજો !

ભખ્યાૂ  ંકા  ભોજન બનજો, તર યાનં ં ુજળ થાજો;
દીનદુ:િખયાનાં  ંઆંસ ુલો’તા ંઅંતર કદી ન ધરાજો !
મારંુ જીવન અંજિલ થાજો !

સતની કાટાળીં  કડીે  પર પ પુ  બની પથરાજો,
ઝરે જગતના ંજીરવી જીરવી અમતૃ ઉરના ંપાજો !
મારંુ જીવન અંજિલ થાજો !

વણથાક્યા ચરણો મારા િનત તારી સમીપે ધાજો;
હૈયાના પર્ત્યકે  પદનં ે તારંુ નામ રટાજો !
મારંુ જીવન અંજિલ થાજો !

વમળોની વચ્ચે નૈયા મજુ હાલકડોલક થાજો;
ા કરોે  દીપક મારો નવ કદીયે ઓલવાજો !

મારંુ જીવન અંજિલ થાજો !
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અવતાર માનવીનો

અવતાર માનવીનો ફરીને નિહ મળે

અવસર તરી જવાનો (૨) ફરીને નિહ મળે ...અવતાર (૨)

સરલોકમાુ  ંયે ના મળે ભગવાન કોઈને

અહીંયા મ યા પર્ભ ુતે (૨) ફરીને નિહ મળે ...અવતાર (૨)\

લઈ જાય પર્મથીે  તને ક યાણમારગે

સગાથં  આ ગરનોુ ુ  (૨) ફરીને નિહ મળે ...અવતાર (૨)

 ધમર્ આચરીને, કરોડો તરી ગયા

આવો ધરમ અમલોુ  (૨) ફરીને નિહ મળે ...અવતાર (૨)

'કરશુ ંધમર્ િનરાતંે' કહ ેતુ ંગમાનમાુ ં

 જાય છે ઘડી તે (૨) ફરીને નિહ મળે ...અવતાર (૨)
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માનવી શીદને ફરે ગમાનમાુ ં
(રાગઃ િદલકે અરમા ંઆંસ)ુ

માનવી શીદને ફરે ગમાનમાુ  ં(૨)
છે સમય હજી યે સમજ તુ ંસાનમા ં...માનવી

બાજી અવળી તુ ંસદા રમતો ર ો (૨)
મોહને માયા તણા મદાનમાે  ં ...છે સમય

જન્મ લઈ ભ યોુ  જનમ દનારે  ને (૨)
ને ર ો ભટકી નરકની ખાણમા ં ...છે સમય

પાછો વળી જા પાપ કરાે  પથથીં  (૨)
િચ  પરોવી દે તુ ંવીર ભગવાનમાં ...છે સમય
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સણોુ  ચદાજીં

સણોુ  ચદાજીં  ! િસમધરં  પરમાતમ પાસે જાજો. 
મજુ િવનતડી પર્મે  ધરીને એણી પરે ે તમુ સભળાવજોં .

 તર્ણ ભવનનોુ  નાયક છે, જસ ચોસઠ ઇન્દર્ પાયક છે;

ાન દિરશણ હને ખાયક છે ...સણોુ  

ની કચનવરણીં  કાયા છે જસ ધોરી લછનં  પાયા છે;

પડિરિકું  નગરીનો રાયા છે ...સણોુ

બાર પશદાર્  માહી િબરા  છે. જસ ચોતર્ીસ અિતશય છા  છે;

ગણુ પાતર્ીસ વાણીએ ગા  છે ...સણોુ

ભિવજન ને પડીબોહ ેછે, તમુ અિધક શીતલ ગણુ સોહ ેછે;

પ દખીે  ભિવજન મોહ ેછે ...સણોુ

તમુ સવાે  કરવા રિસયો ,ં પણ ભરતમા દરુ ે વિસયો ;ં

મહા મોહરાય કર ફિસયો ં ...સણોુ

પણ સાિહબ િચ મા ંધિરયો છે, તમુ આણાખડગ કર ગર્િહયો છે;

તો કાઈકં  મજથીુ  ડિરયો છે ...સણોુ

િજન ઉ મ પઠંૂ હવે પરોુ , કહ ેપ િવજય થાઉ શરોુ ;

તો વાઘે મજુ મન અિત નરોુ ...સણોુ
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ગર મારા પામરન ુ ુ ે

ટાકણાઓ મારી મારી પર્િતમા બનાવ ં ે (૨)
ગર મારા પામરન પર્ભજી બનાવ ુ ુુ ે ે (૨)

સહન  કર ત સદર બન છે ે ે ેુ ં , 

સહનશીલતા મારા પર્ભન ગમ છુ ે ે ે
ગજસકમાર મિન મરણમા આવુ ુુ ં ે ...ગરુુ

સહન  કર ત શીખર પર ચડ છે ે ે ે, 
ચડતા સમય ક ટો હજારો પડ છે ે ે
ભોિમયા બનીન ગર માગ ચડાવે ેર્ ેુ ુ ...ગરુુ

સહન કર એન સ િત મળ છે ે ે ે, 
સહન ના કર તો માતર્ નરક મળ છે ે ે
દર્ ટાતો આગમ પાન પર્ભજી બતાવં ે ેુ ...ગરુુ

સહન કર છ જીવો તનમનન માટે ે ે ે, 
નથી સહતો જીવડો આ પર્ભ આ ા માટે ેુ
પર્ાણના ભોગ મિન પક્ષી બચાવ ે ેુ ...ગરુુ

અપવ સમભાવ સહન જો કર તોૂ ે ેર્ , 

મત્યૃ ુ આવ તોય પાછી પીઠ ના કરે ે ે
ગરકપા વીરતીન વીતરાગ બનાવ ુ ુ ૃ ે ે ...ગરુુ
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    ગાડી ઉપડી જાય છે

બસવે ુ ંહોય તો બસીે  જાજો, ગાડી ઉપડી જાય છે. 

ચતવે ુ ંહોય તો ચતીે  જાજો, વખત વીતી જાય છે. 

ધરમ નીિત ના પાટા ઉપર ગાડી ચાલી જાય છે.

સત્સગ પીં  િસગ્નલ બતાવી, લાઈન ક્લીયર થાય છે

બસવે ુ ંહોય તો બસીે  જાજો, ગાડી ઉપડી જાય છે.

ભિક્તનગરના બે પાટાઓ મિક્તનગરમાુ  ંજાય છે

મિક્તનગરનીુ  િટકીટ માટે પડાપડી થાય છે

બસવે ુ ંહોય તો બસીે  જાજો, ગાડી ઉપડી જાય છે.

પહલાે  વગમાર્  ંઅિરહતં બઠાે , બીજા વગમાર્  ંગૌતમ છે

તર્ીજા વગમાર્  ંભક્તો બઠાે , ગાડી ઉપડી જાય છે

બસવે ુ ંહોય તો બસીે  જાજો, ગાડી ઉપડી જાય છે.

િટકીટ મા તરે િટકીટ તપાસી, િટકીટ ખોવાઈ જાય છે,

મહાવીર નામની િટકીટ બતાવી મફત મસાફરીુ  થાય છે.

બસવે ુ ંહોય તો બસીે  જાજો, ગાડી ઉપડી જાય છે.

ચતવે ુ ંહોય તો ચતીે  જાજો, વખત વીતી જાય છે.
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પર્વાસી

અમ પર્વાસી ર પર્ભજીના ધામના ે ે ુ (૨)
હ.ે..માર પથ લવા મહાવીરના ે ેં ...પર્વાસી રે

ચોરાસી લાખ અમ ફરા ફરી આ યાે ે
ઉ મ એવા ન ધમન પામ્યાર્ ે
હ અમ પણ્ય મન ય ભવ પાયા ે ે ેુ ુ ...પર્વાસી રે

ડી છ કાયા ન િમથ્યા છ માયાે ે ે
મોહ મઝાયા અમ લોભ લભાયાે ૂ ે ે ૂં
હો... અમ પાછળથી પ તાયા ે ...પર્વાસી રે

દવના ારમા આતમ જગાવોે ં
દાન દયા ધમ ભાવના ભાવોર્
હ.ે.. સહએ ાન દીપક પર્ગટાવો ુ ...પર્વાસી રે
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મારંુ આયખુ ંખટેુ  ઘડીએ
  (રાગઃ જરા સામને તો આઓ છિલયે)

મારંુ આયખુ ંખટેુ  ઘડીએ, ત્યારે મારા દયમા ંપધારજો

છે અરજી તમોને બસ એટલી, મારા મત્યનૃ ુ ે વામી સધારજોુ    ...મારંુ

જીવનનો ના કોઈ ભરોસો, દોડાદોડીના આ યગમાુ  ં

અંતિરયાળે જઇને પડુ ંજો, ઓિચંતા મત્યનાૃ ુ  મખમાુ ં

ત્યારે માર વજન બની આવજો, થોડા શબ્દો ધરમના સણાવજોુ  ...છે અરજી

દદ  વધ્યા છે આ દિનયામાુ  ંમારે િરબાવી િરબાવીને

એવી િબમારી જો મજનુ ે સતાવે, છ લીે  પળોમા ંરડાવીને

ત્યારે મારા મદદમા ંપધારજો, પીડા સહવાનીે  શિક્ત વધારજો   ...છે અરજી

જીવવુ ંથોડુ ને જજાળં  ઝાઝી, એવી િ થિત આ સસારનીં

ટવા દે ના મરતી વળાએે , િચંતા મને જો પિરવારની

ત્યારે દીપક તમે પર્ગટાવજો, મારા મોહિતિમરને હટાવજો   ...છે અરજી
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િવભ ુસહમાુ  ંવસલોે

િવભ ુસહમાુ  ંવસલોે  છે (૨)

દયા  દવે  મોટો છે (૨)

દીધા ંતે સાધનો સારા (૨)

સહનુે સખુ દનારાે  (૨)

જીવોને તુ ંજીવાડે છે (૨)

અમોને તુ ંરમાડે છે (૨)

મિત સારી સદા દે તુ ં(૨)

અિત આભાર માનુ ં  ં(૨)
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    આશા ભરીને આ યો..
         (આને સે ઉસકે આયે બહાર..)

આશા ભરીને આ યો વામી, ભિક્તમા ંનિહ રાખુ ંખામી

પરજોૂ  મારી આશ, ઓ મહાવીરા

રાખજો મારી લાજ, ઓ શખ રાં ે

તારો તારો પર્ભજુી, હુ ંતો વો  ંતવોે  તમારો

કોઇ નથી અહીં મારંુ, પર્ભ ુઆપી દે મજનુ ે સહારો

પાર કરો, ઉધાર કરો મજુ જીવન નૈયાને ઓ મહાવીરા

પરજોૂ  મારી આશ, ઓ મહાવીરા

રાખજો મારી લાજ, ઓ શખ રાં ે

ભાન ભલીુ  ગયો ,ં સન્મિત તુ ંમજનુ ે દે

રાહ ભલીુ  પડયો ,ં મને રાહ બતાવી દે

માયા કરીે  આ દિનયામાુ ,ં રઝળી પડયો  ંઆજઓ મહાવીરા

પરજોૂ  મારી આશ, ઓ મહાવીરા...

રાખજો મારી લાજ, ઓ શખ રાં ે ...(૨)
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તારણહારા
    (રાગઃ ત ુગગાકીં  મૌજ મૈં)

તુ ં વામી છે મારો, હુ ંસવકે   ંતારો (૨)

ઓ તારણહારા મને તારો, હો... મને તારો છે, એક સહારો પર્ભ,ુ ઓ તારણહારા

ભવના સાગરમા,ં હુ ંડબીુ  ર ો ,ં ડબીુ  ર ો ં

મોહ માયામા,ં હુ ંખપીૂં  ર ો ,ં ખપીૂં  ર ો  ં

અ ાનતાના અંધારે અટવાયો, અંધારે અટવાયો.

ચાર ગિતના, ચક્કરમા ંચકરાયો, ચક્કરમા ંચકરાયો 

પાપો કયાર્ મેં પાપો કયાર્ મેં, પાપો કરવામા ંના રાખી મણા, ઓ તારણહારા

મને તારો, હો... મને તારો છે, એક સહારો પર્ભ,ુ ઓ તારણહારા

માનવજીવન, મહા પણ્યુ ે મળે છે, પણ્યુ ે મળે છે 

એ સમજાયુ ંઆજ, હવે હૈય ુ ંરડે છે, હૈય ુ ંરડે છે 

અિરહતનાં  શરણે, હવે જાવુ ંમારે, હવે જાવુ ંમારે 

ક ણાના સાગર, સૌ જીવોને તારે, સૌ જીવોને તારે 

સમતાધારી, સમતાધારી, સમતાથી જીત્યા છે કમર્ અિર, ઓ તારણહારા

મને તારો, હો... મને તારો છે, એક સહારો પર્ભ,ુ ઓ તારણહારા
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સમતાની સાધના, કરવી છે મારે, કરવી છે મારે 

જાવુ ંછે જલદીથી, મિક્તુ  િકનારે, મિક્તુ  િકનારે 

ાના ં લડાનો, થાળ લઈ આવુ,ં થાળ લઈ આવુ ં

ભાવ ભિક્તથી, પર્ભ ુગણુ ગાવુ,ં પર્ભ ુગણુ ગાવુ ં

ઉત્સાહ છે, મને અિભલાષ છે, ધમથીર્  સદા હો જય જય જયકાર

મને તારો, હો... મને તારો છે, એક સહારો પર્ભ,ુ ઓ તારણહારા

ત ુ ં વામી છે મારો, હુ ંસવકે   ંતારો (૨) ઓ તારણહારા

મને તારો, હો... મને તારો છે, એક સહારો પર્ભ,ુ ઓ તારણહારા

તારણહારા (૨) તારણહારા (૨) તારણહારા (૨)
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પર્ભ ુતુ ંવસે મારા મનમાં
(રાગઃ રગાઈં  જા ને રગમાં )ં

પર્ભ ુતુ ંવસે મારા મનમા,ં પર્ભ ુતુ ંવસે મારા મનમાં

પર્ભ ુતુ ંવસે મારા િદલમા,ં રહ ેતુ ંસદા અંતરમા ં...પર્ભુ

તારા નામની લગની લાગી, કરંુ મરણ િદનરાત

તને િવસરંુ ના જગ તાત

ત ુ ંછે મારો અંતયામીર્  (૨) તારંુ રટણ કરંુ મનમા ં...પર્ભુ

તારી માયા, તારી કાયા, તારો છે આધાર

પર્ભ ુતુ ંછે તારણહાર

તારંુ મિદરં  સાચુ ંશરણુ ં(૨) રહવે ુ ંતારા ચરણમા ં...પર્ભુ

લાખ ચોરાશી ભવમા ંભમતા, મ યો તુ ંજગનાથ

હવે છોડુ ંનિહ તારો સાથ

હુ ંસવકે  તુ ં વામી મારો (૨) તુ ંછે મારા દયમા ં...પર્ભુ
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પારિણયુ ંબધાયં
(રાગઃ માર દીયા જાય, છોડ દીયા જાય)

પારિણયુ ંબધાયં , િતર્શલામાતા ગીત ગાય

વીર મારો પારણામા ંપર્મે ે પોઢી જાય, 

મહાવીર મારો પારણામા ંપર્મે ે પોઢી જાય

હલલલુ ુ ુ  ુહાલ, હલલલુ ુ ુ  ુહાલ, હા ...(૨)

હ ેવીર, મહાવીર કે વીર મારો પારણામા ંપર્મે ે પોઢી જાય

મહાવીર મારો પારણામા ંપર્મે ે પોઢી જાય.

હ ેપર્ભ ુમહાવીરને પારણે હલાવુ ુ,ં હુ ંતો ગીત મધરાુ  ગાવું

એને મારા હૈયામા ંસમાવુ,ં હુ ંતો એના હૈયામા ંસમાવું

એનુ ંમખડુ ુ  ંલાલમલાલ, એના ગલાબીુ  છે ગાલ, હા...

એનુ ંમખડુ ુ  ંલાલમલાલ, એના ગલાબીુ  છે ગાલ, હા...

એવો સદરું  સોહાય ...પારિણયું

સાવરં ે સોનાનુ ંપારણુ ંબના યુ,ં એને હીરા માણકથીે  મઢા યું

હો એને સદરું  શણગારે સજા યુ,ં એને લની માળાથી ગથા યુ ું ં

બાધ્યોં  હીરલા કરોે  દોર, શોભે મનાે  પોપટ મોર

જોતા મનડુ ંતો મોહાય ...પારિણયું

98



ઇંદર્ ઇંદર્ાણી મગલં  ગાવે, એને િતર્શલામા પારણુ ં લાવે

સૌ સખીઓ લાવવા આવે, મધરુ કઠથીં  હાલરડા ગાવે

સઈૂ જા સઈૂ જા મારા વીર, સૌને થાશે ત્યારે ધીર, હા...

િતર્શલામાને આનદં થાય ...પારિણયું

જ્યારે જ્યારે વીર મોટો થાશે, ન શાસનનો ઉ ાર કરશે

એ હુ ંતો મોટો કરંુ એ િવ ાસે, એનુ ંનામ અમર તો ગવાશે

બોલો વીરની જય જયકાર, થાશે સૌનો બડોે  પાર, હા...

બોલો વીરની જય જયકાર, થાશે સૌનો બડોે  પાર

ાવકજનો પર્મે ે ગાય ...પારિણયું
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પારસ પારસ રટણ કરો

પારસ પારસ રટણ કરો, સાજં સવારે મરણ કરો

હૈયાની ધડકનમાં પારસ, ાસોની સરગમમા ંપારસ

પર્ભનાુ  તનડે તનમન અપણર્  કરો, સાજં સવારે મરણ કરો

અજરામર એ અતરયાિમં , તર્ણે ભવનનોુ  એ છે વામી

પારસ નામે ભવ ભવ હરણ કરો સાજં સવારે મરણ કરો

હ ેસવ પિર ી પા ર્ પર્ભનેુ, િનરખુ ંપળ પળ નણે  ભરીને

એના વપ્નામા ંપણ દશનર્  કરો સાજં સવારે મરણ કરો

પારસ પારસ રટણ કરો સાજં સવારે મરણ કરો (૨)
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ઝીણો ઝીણો ઊડે રે ગલાલુ

ઝીણો ઝીણો ઊડે રે ગલાલુ , પર્ભજુી તારા મિદરમાં ં

લાલ લાલ ઊડે રે ગલાલુ , પર્ભજુી તને ઘણી ખમ્મા ...ઝીણો

પા િજન રર્ ે  હાલાજી મારા (૨)

પરદઃખુ  ભજનં  હાર, પર્ભજુી તને ઘણી ખમ્મા      ...ઝીણો

મોહની મરતુ  લાગે પ્યારી (૨)

તર્ણ લોકના નાથ, પર્ભજુી તને ઘણી ખમ્મા ...ઝીણો

ચરણે તારા આ યા પર્ભજુી (૨)

તારોને તારણહાર, પર્ભજુી તને ઘણી ખમ્મા     ...ઝીણો

સમવસરણમા ંઆપ િબરાજો (૨)

મિક્તનાુ  દાતાર, પર્ભજુી તને ઘણી ખમ્મા       ...ઝીણો

ઝીણો ઝીણો ઊડે રે ગલાલુ , પર્ભજુી તારા મિદરમાં ં

લાલ લાલ ઊડે રે ગલાલુ , પર્ભજુી તને ઘણી ખમ્મા
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હ ેકરણાસાગરુ  હ ેજીનવર

હ ેકરણાસાગરુ  હ ેજીનવર મને (૨) એવુ ંદે વરદાન
મારી દર્િ ટમા ંસખુ અને દઃખુ  હો (૨) બ ે એક સમાન, 

પર્ભજુી મને એવુ ંદે વરદાન, પર્ભજુી મને એવુ ંદે વરદાન

હો... મારા મનને રોજ સતાવે, જ ીુ  જગની માયા (૨)
દોલત વૈભવ ના હુ ંમાગં ં,ુ માગં ં ુતારી માયા (૨)
હો... એટલુ ંતારી પાસે માગં ં ુ(૨) ના આવે અિભમાન            

                                  ...પર્ભજુી મને (૨)

હો... ડોલી રહી છે ભવસાગરમા,ં મારી જીવન નૈયા (૨)
પાર લગાવ  નૈયા મારી, બન  તજુ ખવૈયાે  (૨)
હો... નામ ન ટે મખથીુ  તારંુ (૨) જ્યા ંલગી ઘટમા ંપર્ાણ 

                     ...પર્ભજુી મને (૨)

હો... કાચી કાયા, જઠીૂ  માયા, જઠાૂ  જગના બધનં  (૨)
મિક્તુ  સખનુ ે વરવા કા , કરીએ તમને વદનં  (૨)
હો... તજુ ભિક્તના ંગીત સદાયે (૨) ગાયે ભક્તો આજ 

                    ...પર્ભજુી મને (૨)
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ડા રાજમહલે ને ત્યાગી

ડા રાજમહલે ને ત્યાગી, પલોે  ચા યો રે જાય િવતરાગી (૨)

એનો આતમ ર ો આજ જાગી, પલોે ચા યો રે જાય િવતરાગી (૨)

નથી કોઇ એની સગાથં ે, નીચે ધરતી આભ છે માથે (૨)

એ તો નીક્ યો ખાલી હાથે

એને લગની અનરીે  લાગી, પલોે ચા યો રે જાય િવતરાગી (૨)    ... ડા

એણે મકીુ  જગની માયા, એની જવાનુ  છે હજી કાયા (૨)

એણે મિક્તનાુ  ગીતો ગાયા

એણે ભવોભવ ભર્મણા ભાગીં , પલોે ચા યો રે જાય િવતરાગી (૨)  ... ડા

એને પગલે થાય અજવાળા, એના વણે  મધરુ મમાળાર્  (૨)

એણે તારી છે ચદનબાળાં

સસારં  બન્યો બડભાગી, પલોે ચા યો રે જાય િવતરાગી (૨)       ... ડા

એનો આતમ ર ો આજ જાગી, પલોે ચા યો રે જાય િવતરાગી

ડા રાજમહલે ને ત્યાગી, પલોે  ચા યો રે જાય િવતરાગી 
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તન મન ધન પર્ભનાુ  ચરણોમાં

ીપા જી ીપા જી ીપા જી ીપા જીર્ ર્ ર્ ર્  (૩)

મન હાલ લાગ ે ેુ ં (૨), પર્ભુ તાર નામું

તન, મન, ધન પર્ભના ચરણોમા ુ ં (૨)

મન પ્યાર લાગ ે ેું (૨) દાદા તાર ધામું

તન, મન, ધન પર્ભના ચરણોમા ુ ં (૨)

મન હાલ લાગ ે ેુ ં (૨), પર્ભુ તાર નામું

તન, મન, ધન પર્ભના ચરણોમા ુ ં (૨)

પર્ભજી મારા દય રહજોુ ે ે , આવીન મારો હાથ પકડજોે

દીનજનોના નાથ તમ છોે , શાસનના રખવાળ તમ છોે

કરો કપા મજ પર ૃ ુ (૨) કરણાિનધાન ુ ...તન

કસર ચદનથી િતલક લગાવે ં ં,ુ લો સગધી ચરણ ચઢાવુ ું ંે

સોના પાથી તારી આંગી સજાવુ,ં હીરા મોતી તારા મગટ મઢાવુ ુે ં

તાર પજન કરવ ું ંૂ ુ (૨) એ જ માર કામ ું ...તન

મખડ તાર જાણ ચદર્ પનમનોુ ુ ું ં ંે ૂ , રાત િદવસ પર્ભ િનરખ તજન ુ ુ ું ે
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હ િવતરાગીે , િતર્ભવનનાયકુ , િશવસખ આપો વામી મજનુ ુ ે

મારા દય વ ય ે ુ ં (૨) પર્ભ તાર નામ ુ ું ...તન

નામ તમાર લતા લતાું ે ે , ભવસાગર દાદા તરી જઈએ

મરણ તમાર કરતા કરતા મિક્ત કરા ડગલા ભરીએું ુ ે

માગ સવા તારી ં ંુ ે (૨) ધર તાર ધ્યાન ુ ું ં ...તન

ીપા જી ીપા જી ીપા જી ીપા જીર્ ર્ ર્ ર્  (૩)
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પર્ભ ુતે મને  આપ્ય ુછે

પર્ભ ુતે મને  આપ્ય ુછે (૨) તનોે  બદલો હુ ંશે' વા ં

બસ તારી ભિક્ત કરી , મારા મનડાને વા ં (૩)

પર્ભ ુનરક્ની ગોદથી તે તાય , મને અનતં દઃખોથીુ  ઉગાય  (૨)

તારા ઉપકારો અનન્તા છે, તનોે  બદલો હુ ંશે' વા ...બસ

અહીં લગી પહ ચ્યો પર્ભ ુતારી પા, જીનશાસન પામ્યો તારી પા (૨)

ણે ધમર્ તણી બિલહારી છે, તનોે  બદલો હુ ંશ'ે વા ...બસ

પર્ભ ુમોક્ષનગરનો સથવારો, હુ ંભક્ત બન ુ વામી તારો (૨)

તુ ંભવોભવનો ઉપકારી છે, તનોે  બદલો હુ ંશે' વા ...બસ

પર્ભ ુતેં મને  આપ્યુ ંછે (૨) તનોે  બદલો હુ ંશે' વા

બસ તારી ભિક્ત કરી કરીને, મારા મનડાને વા ં (૪)
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તને રાત િદવસ

તને રાત િદવસ, હુ ંયાદ કરંુ, શખ રં ે  પારસનાથ પર્ભ ુ(૨)

તારા દશનનીર્  હુ ંઆશ કરંુ, મારા િદલની તને શુ ંવાત કરંુ   ...શખ રં ે

અંતયાિમર્  જગિવ ામી, સૌ જીવ નો તુ ંિહતકારી

કિલકાલ તણો છે ક પતરુ, િવતરાગી િવભ ુછે િવઘ્નહરુ   ...તને

મોહ ેઘયાે ર્ લોચન મારા, કીધા નિહ મેં દશનર્  તારા

એથી દઃખુ  ભયુર્ં જીવન મિળયુ,ં બહ ુપાપકમર્ મજનુ ે નિડયું   ...તને

િનરખ્યા હશે મેં ઓ પર્ભ ુતમને, સણ્યાુ  હશે વળી પજ્યાુ  હશે ને

પણ િચ મા ંધયાર્ નિહ હોય અરે, તે કારણ આપદા પમ્યો અરે ...તને

હ ેદીનબધ કરણાસાગરં ુ ુ , શરણાગતના નહે  સધાકરુ

વામી ભક્ત બની નમતો તજનુ ે, દઃખુ  મક્તુ  તરતુ  કરદે મજનુ ે ...તને
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મહાવીર પધારો આંગિણયે
(રાગઃ મન ડોલે મરાે તન ડોલે)

મન રોવે, એનું િદલ રોવે, એનું દય કરે એ પોકાર રે
એ મહાવીર પધારો આંગિણયે ...મન રોવે

ચદનબાળાં , રાજકમારીુ , ગણભરલીુ ે અલબલીે
સમય સમય બિલહારી, નીઆણે દઃખનીુ રલીે રે ની આણે દઃખનીુ રલીે
વૈભવ છોડે, મનને મોડે, દઃખડાુ સહે અપાર રે એ મહાવીર...

માથે મડનું , આંખો ભીની, પગ જજીરં ે જડલીે |

અ મ તપની, એ ઉપવાસી, કાળ વડે દરૂ ઠલીે
હૈયે બળતી, દીલમાં રોતી, આંખે અ ધારુ રે એ મહાવીર...

અડદતણા બાકળાુ મિળયા, મન અિભગર્હ એ ધારે
યોગી પરષનુ ુ ે હોરાવીને, પછી એ ખપશે મારે પર્ભજુી પછી એ ખપશે મારે
ઉંબર બઠીે , પર્ભનુે ભજતી, જએુ યોગીની વાટ રે એ મહાવીર...

વીર પર્ભજુી ફરતા ફરતા, કૌશાબીં માહીં આવે
િભક્ષા કા ઘર ઘર ફરતા, અિભગર્હ ધરતા જાવે એ તો અિભગર્હ ધરતા જાવે
માસ પાચં થયા, િદન પચ્ચીસ થયા, િભક્ષાિવણ પાછા જાય રે એ મહાવીર...

િભક્ષા કા ઘર ઘર ફરતા, પર્ભુ મહાવીર ત્યાંઆવે
ચદનનાં ં આંસું નિહ જોયા, પર્ભજુી પાછા જાવે ત્યાં તો પર્ભજુી પાછા જાવે
ચદનં રડતી રડતી બોલી, પાછા ન જાવો નાથ રે એ મહાવીર...

પાછા વળીયા િભક્ષા કા નીરખી અ ધારાુ
િભક્ષા લીધી ચદનં હાથે, તીહાં થયો ચમત્કાર રે તીહાં થયો ચમત્કાર
બડીે તટીુ , માથે ડા થયા, સદરું કશકલાપે રે એ મહાવીર...

ાવક, ાિવકા સહુ સગં ગાવે, એક છે અરજ અમારી
ચદનબાળાનીં મ પર્ભજુી, લજોે અમને ઉગારી પર્ભજુી લજોે અમને ઉગારી
દશનર્ દજોે , દઃખડાુ હરજો, જીવન ધન્ય ધન્ય થાય રે એ મહાવીર...
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તુંતો માળા રે જપી લે પા નાથનીર્

રાતે િનંદર, િદવસે કામ, ક્યારે ભજશું પારસ નામ (૨)

તારી એક એક પળજાયે લાખની, તુંતો માળા રે જપી લે પા નાથનીર્

શું લઈઆ યા શું લઇ જાશો, ખાલી આ યા ખાલી જશો

શું લઈઆ યા શું લઇ જાશો, ખાલી આ યા ખાલી જશો

ત ુંતો મકીૂ દે પચાતં સારા ગામની ...તુંતો માળા

સાચા દવે પા નાથર્ , એતો જગનાઆધાર

સાચા દવે પા નાથર્ , એતો જગનાઆધાર

મેં તો મિતર્ૂ જોઈ છે સાચા દવનીે ...તુંતો માળા

ભિક્ત ખાડા કરીે ધાર, નથી કાયરોનું કામ

ભિક્ત ખાડા કરીે ધાર, નથી કાયરોનું કામ

જીવનધન્ય બનાવો ભિક્તભાવથી ...તુંતો માળા
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અંતરજામી સણુ અલવસરે

અંતરજામી સણુ અલવસરે , મિહમા િતર્જગ તમારોુ રે
સાભળીનં ે આ યો હું તીરે, જન્મમરણ દઃખુ વારો
સવકે અરજ કરે છે રાજ અમને િશવસખુઆપો
આપોઆપોને મહારાજ અમને મોક્ષસખુઆપો

સહુ કોના મનવાિછતં પરોુ , િચંતા સહનીુ ચરોુ રે
એહવું િબરદુ છે રાજ તમારંુ, કમે રાખો છો દરુ ે ...સવકે અરજ કરે

સવકને ે વલવલતો દખીે , મનમાં મહરે ન ધરશો રે
ક ણાસાગર કમે કહવાશોે , જો ઉપકાર ન કરશો ...સવકે અરજ કરે

લટપટનું હવે કામ નિહ પર્ત્યક્ષ દિરશન દી રે
ધઆડું ે ધીજુ ંનિહ સાહબે, પટે પડયાં પિત ...સવકે અરજ કરે

ી શખ રં ે મડનં સાિહબ, િવનતડી અવધારો રે
કહે િજનહષર્ માયા કરી મજનુ ે, ભવસાગરથી તારો ...સવકે અરજ કરે
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    શખ રદાદાં ે મને

શખ રદાદાં ે મને આશરો તમારો

પારસપર્ભુઆશરો તમારો

આશરો તમારો, આશરો તમારો

પર્ક્ષાલ કરવા દાદા, જળદધુ લઈઆવું

કશરચદને ં લાવી પજૂા કરાવું

લડાનો થાળ લઈને આંગી રચાવું ...પારસપર્ભુ

ભિક્ત કરાે ભાવ તારે ચરણે ધરાવું

પર્મનોે પજારીુ થઈનેઆરતી ઉતારંુ

ભક્ત રખવાળા મારે આશરો તમારો ...પારસપર્ભુ

ધરણીધર સવાર થઈ દરશન દીપાવો

હસલાનીં આશપરીુ પાર ઉતારો

રાતિદન સમરંુ દાદા નામ તમારોુ ...પારસપર્ભુ
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ના ઘરમાં ભિક્તગાન

ના ઘરમાં ભિક્તગાન, એઘરેઆવે રે ભગવાન (૨)

જ્યાં છે સતં તણા સન્માન, એઘરઆવે રે ભગવાન (૨) ... ના

ઘરમાં સૌએ સપીં રહતાે એકબીજાને દોષ ન દતાે  ં(૨) એકબીજાને દોષ ન દતાે ં

નાના મોટા સૌએ સમાન (૨) એઘરઆવે રે ભગવાન ... ના

એકબીજાનું િહત િવચારી, મીઠી વાણીને ઉચ્ચરવી (૨) મીઠી વાણીને ઉચ્ચરવી

રાખી સધમર્ કરે ું ભાન (૨) એઘરઆવે રે ભગવાન ... ના

માતા િપતાના એ સ કારોં , ઉતરે બાળકોમાંઆચારો (૨) ઉતરે બાળકોમાંઆચારો

િવકરો કટબુ ુ ં કરોે બાગ (૨) એઘરઆવે રે ભગવાના ... ના

એની સવાસુ િવ ે યાપે, દવોે આવી થાણું થાપે (૨) દવોે આવી થાણું થાપે

મહાવીર એ ઘર વગસમાનર્  (૨) એઘરઆવે રે ભગવાન ... ના
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િસ ારથના રે નદનં

િસ ારથના રે નદનં િવનવુ,ં િવનતડી અવધાર

ભવમડપમાં ં રે નાટક નાચીયો, હવે મજુ દાન દવરાવે

તર્ણ રતન મજુઆપો તાતજી, િજમ નાવે રે સતાપં

દાન દીયતાં રે પર્ભુ કોસર કીધી, આપો પદવી રે આપ

ચરણ અંગઠેુ રે મરે ુ કપાવીયોં , મોડયા સરનાુ રે માન

અ ટકરમના રે ઝઘડા જીતવા, દીધા વરસી રે દાન

શાસનનાયક િશવસખદાયકુ , િતર્શલા કખુ ે રતન

િસ ારથરાયનો રે વશં દીપાવીઓ, પર્ભજુી તમુે ધન્ય ધન્ય

  વીરજી તમેુ ધન્ય ધન્ય

વાચકશખરે િકિતર્િવજય ગરુુ, પર્ણમું તાસ પસાય

ધરમતણા એ રે જીન ચોિવસમા, િવનય િવજય ગણુ ગાય
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મારો ધન્ય બન્યો
(રાગઃ મૈં તો ભલૂ ચલી બાબલુ)

મારો ધન્ય બન્યો આ અવતાર
કે મ યા મને પરમાત્મા
કરંુ મ ઘો ને મીઠો સત્કાર
કે મ યા મને પરમાત્મા ...મારો ધન્ય

ાના લીલડાુ તોરણ બધાવં ંુ
ભિક્તના રગોથીં આંગણું સજાવું
હો... સ હૈયુ ં(૨) સોનરીે શણગાર ...કે મ યા મને પરમાત્મા

પર્ીિતના મઘમઘતા લડે વધાવું
સ કારં ે ઝળહળતા દીવડા પર્ગટાવું
હો... કરે મનનો (૨) મોરિલયો ટહકારુ ...કે મ યા મને પરમાત્મા

ઉરના આસિનયે હુ ં પર્ભનુે પધરાવું
જીવનઆખુંએના ચરણે િબછાવું
હો... હવે થાશે (૨) આતમનો ઉ ાર ...કે મ યા મને પરમાત્મા
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મારા ઘટમાં િબરાજતા

હે મારા ઘટમાં િબરાજતા અરનાથજી, િજનવરજી, મહાવીરજી (૨)

તારા દશનર્ કરીને થયું પાવનઆ મન (૨)

તારા મખડાનુ ે જોઈ થયુંજીવન ધન્ય, મારા પા પર્ભર્ ુ

હે મારા ઘટમાં િબરાજતા અરનાથજી, િજનવરજી, મહાવીરજી (૨)

હે હુ ં તો વીરપર્ભજીનીુ ભિક્ત રે કરંુ (૨)

મારંુ જીવન પર્ભુ તારા ચરણે ધરંુ (૨)

તારી મિતર્ૂ જોઈને દાદા કરંુ રે નમન, મારંુ મોહી લીધું મન

હે મારા ઘટમાં િબરાજતા અરનાથજી, િજનવરજી, મહાવીરજી (૨)

હે હુ ં તો નામ રટણ કરંુ ઘડી રે ઘડી (૨)

હવે સાભળજોં દાદા મારે ભીડ રે પડી (૨)

તારી આંખ્યમાું ં જોઈ છે પર્મનીે ઝડી, મારા તારણતરણ

હે મારા ઘટમાં િબરાજતા અરનાથજી, િજનવરજી, મહાવીરજી (૨)

મારંુ આતમ બન્યું છે આજ બડભાગી (૨)

મારા હૈયા મ યાે છે શણગારી (૨)

તમે હલાે પધારો પરનાુ આંગણીયે ભક્તો કરે છે નમન
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હે મારા ઘટમાં િબરાજતા અરનાથજી, િજનવરજી, મહાવીરજી (૨)

તારા દશનર્ કરીને થયું પાવનઆ મન (૨)

તારા મખડાનુ ે જોઈ થયુંજીવન ધન્ય, મારા પા પર્ભર્ ુ

હે મારા ઘટમાં િબરાજતા અરનાથજી, િજનવરજી, મહાવીરજી (૨)

ીઋષભદવે બોલો, અજીતનાથજી બોલો, (૨)

સભવનાથજીં બોલો, અિભનદન વામીં બોલો, (૨)

સમિતનાથજીુ બોલો, પ પર્ભ વામીુ બોલો, (૨)

સપા નાથુ ર્ બોલો, ચન્દર્પર્ભ વામીુ બોલો, (૨)

સિવિધનાથજીુ બોલો, શીતલનાથજી બોલો, (૨)

યાસનાથજીે ં બોલો, વાસપજ્ય વામીુ ૂ બોલો, (૨)

િવમલનાથજી બોલો, અનતનાથજીં બોલો, (૨)

ધમનાથજીર્ બોલો, શાિતનાથજીં બોલો, (૨)

કથનાથજીુ ં ુ બોલો, અરનાથજી બોલો, (૨)

મિ લનાથજી બોલો, મિનસ ત વામીુ ુ બોલો, (૨)

નિમનાથજી બોલો, નિમનાથજીે બોલો, (૨)

પા નાથજીર્ બોલો, મહાવીર વામીજી બોલો. (૪)

હે મારા ઘટમાં િબરાજતા અરનાથજી, િજનવરજી, મહાવીરજી
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અમી ભરલીે નજરંુ

અમી ભરલીે નજરંુ રાખો, મહાવીર ી ભગવાન રે

દશનર્ આપો દઃખડાુ કાપો, મહાવીર ી ભગવાન રે

ચરણકમળમાં શીશ નમાવુ,ં વદનં કરુ મહાવીર રે

દયા કરીને ભિક્ત દજોે , મહાવીર ી ભગવાન રે

હુ ં દઃખીયારોુ તારે ારે, આવી ઉભો મહાવીર રે

આશીષ દજોે , ઉરમાં લજોે , મહાવીર ી ભગવાન રે

તારા ભરોસે જીવન નૈયા, હાકીં ર ો મહાવીર રે

બની સકાનીુ પાર ઉતારો, મહાવીર ી ભગવાન રે

ભક્તો તમારા કરે િવનિતં , સાભળજોં મહાવીર રે

મજુ આંગણમાં વાસ કરો ને, મહાવીર ી ભગવાન રે
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નૈયા કાવી મેં તો

નૈયા કાવી મેં તો જો ડબીુ જાય ના (૨)

ઝાખોં ઝાખોં દીવો મારો જો રે બઝાયુ ના (૨)

વારથનુંસગીતં ચારે કોર ગા  (૨)

કોઈ નથી કોઈનુંઆ દિનયામાુ ં આ  (૨)

તનનો તબરોં ુ જો બસરોે ુ થાય ના (૨) ઝાખોં .....

પાપ ને પણ્યનાુ ં ભદે રે ભલાતાુ  (૨)

રાગ ને ષે આ ઘટ ઘટ ઘટાતાું  (૨)

જો આજીવતરમાં ઝરે પર્સરાય ના (૨) ઝાખોં .....

ાના િદવડાને જલતો જ રાખ  (૨)

િનશિદન નહે કરે ું તલે એમાં નાખ  (૨)

મનનાં મિદરં ે જો અંધારંુ થાય ના (૨) ઝાખોં .....
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મહાવીર પોઢે રે
(મહાવીર વામીનું હાલરડુ)ં

િતર્શલા માતા પારણું લાવે, મહાવીર પોઢે રે
રશમે દોરે માતા હીંચોળે, મહાવીર પોઢે રે

મધરુ મધરુ હાલરડાં ગાતી, અંતર કરાે અમીરસ પાતી
િતર્શલા રાણી ગીત સણાવુ ે, હળવે હળવે રે, મહાવીર પોઢે રે ...િતર્શલા

વીર થા મારા બાળ જગતમા,ં ધીર થા મારા બાળ જગતમાં
નહે થકી ત ુંજીવન ભર , આસસારં ે રે, મહાવીર પોઢે રે ...િતર્શલા

સસારમાં ં સખુ ક્યાયં નથી રે, વરઝરથીે ે દિનયાુ ભરીએ
કામ, કર્ોધ, મદ માયા તજીને, ભવજળ તર રે, મહાવીર પોઢે રે ...િતર્શલા

દઃખુ ભરલાે જીવન જગમા,ં કરણાુ વદનાે પામે જીવનમાં
રાજવૈભવના સખુ ત્યજીને, આંસુલો' રે, મહાવીર પોઢે રે ...િતર્શલા

સસારનાં સહુ સબધં ં ત્યાગી, દીક્ષા લઈ થ સયમરાગીં
મોહ-િનંદર્ામાં સતલાૂ ે જગને, દે જગાડી રે, મહાવીર પોઢે રે ...િતર્શલા

અિહંસા પરમોધમર્ ત ું કહે , િજનશાસનની જ્યોત ત ુંબન
રાગ ષથીે જીતી જઈને, મિક્તુ વર રે, મહાવીર પોઢે રે ...િતર્શલા
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કરજો કરજો નૈયા પાર

કરજો કરજો નૈયા પાર, મહાવીર તારો છે આધાર,

માર જીવનનો ત ુંસાર, મહાવીર તારો છે આધાર ...ટકે .

જઠીુ છે આ જગની માયા, જઠીુ છે આ કાચી કાયા,

જઠોુ જાણ્યો છે સસારં , મહાવીર તારો છે આધાર ...કરજો કરજો

જીવનઆલાગે છે ખારંુ, નામ તમારંુ લાગે પ્યારંુ,

તમે છો સૌના તારણહાર, મહાવીર તારો છે આધાર ...કરજો કરજો

મારી નૈયા િનભયર્ કરજો, પર્ભુ તમે સકાનીુ બનજો,

તમે છો આશાના એકતાર, મહાવીર તારો છે આધાર ...કરજો કરજો  

મારી અરજી િદલમાં ધરજો, સકટં મારા દરુ કરજો,

હરજો અ ાનનાં અંધકાર, મહાવીર તારો છે આધાર ...કરજો કરજો

'સદરું ' ગણુ તમારા ગાવે, ભવસાગરથી તરવા માગે,

સનોુ લાગે છે સસારં , મહાવીર તારો છે આધાર ...કરજો કરજો
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જય િજન રે

જય િજન ર જય ભગવાને
િતર્શલાનદન કર ક યાણં

અિરહત અિરહત િનત સમરં ં ંુ
મન સતાપ બધા િવસરં ંુ
હર પલ હર ઘડી ધ્યાન ધરંુ
મહાવીર છ મજ પર્ાણ સમાને ુ ...જય િજન રે

લોચનીયામા આંસ ભરીં ુ
આરતનાદ સાદ કરીે
દીનના દઃખહર દઃખ લ હરી ુ ુ ે
મહાવીર દ સખના વરદાને ુ ં ...જય િજન રે

અિવરત જાપ તજ પણ નવ થાવુ ૂ ર્
મતર્ રટણ જીવનઆધારં
તજ તવન મજ તારણહારુ ુ
ગાવ સદા તારા ગણગાનુ ું ...જય િજન રે

'ચદર્ાં ' ના અંતરની આશ
તજ દશનની છ અિભલાષુ ર્ ે
અલકાપિત મજ અ પ પર્યાસ ુ
વીકાર  પર્ભ કરણાિનધાનુ ુ ...જય િજન રે
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नवकार मंऽ है न्यारा

नवकार मंऽ है न्यारा, इस ने लाखों को तारा
इस महामंऽ का जाप करो, भवजल से िमले िकनारा

णमो अिरहंताणम ्
णमो िसद्धाणम ्
णमो आयिरयाणम ्
णमो उवज्झायाणम ्
णमो लोए सव्व साहणमु ्
एसो पञ्च णमोक्कारो
सव्व पावप्पणासणो
मङ्गलाणं च सव्वेिसम ्
पढमं हवई मङ्गलम ्
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तेरे शरण में आये हैं
   (राग : होठो को छु लो तुम )

तेरे शरण में आये हैं, ूभु दरश हमें दे दो (२)

गणु गाण करे तेरा, भवपार हमें कर दो (२)

तू तारण हारा हैं , तेरे शरण आयें हैं
तेरे दशर्न को िजनवर , हम आश लगाये हैं
करूणा की नज़र हम पर , िजनराज सदा कर दो (२)

...तेरे शरण में

मूरत ूभुवर तेरी , मेरे िदलमे समायी हैं
मन झूम उठा मेरा, आतम लहराई हैं
चरणों की छाया में, ूभु शरण हमें दे दो (२)

...तेरे शरण में

तुम्हे जब भी पुकारा हैं, िमला तेरा सहारा हैं
कैसी भी हो मुिँकल , ूभु तुमने अगारा हैं
महावीर तेरे भक्तो को , भाव्चार सदा कर दो (२)

...तेरे शरण में
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नाम है तेरा तारणहारा

नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दशर्न होगा?

जीनकी ूितमा इतनी सुंदर, वह िकतना सुंदर होगा? वह िकतना सुंदर होगा?

तुमने तारे लाखो ूाणी, यह संतो की वाणी है,

तेरी छबी पर मेरे भगवंत, यह दिनयाु  िदवानी है, यह दिनयाु  िदवानी है.

भाव से तेरी पूजा रचाउं, जीवनमें मंगल होगा ...जीनकी

सुरवर मुिनवर जीनके चरणमें िनशिदन िशश झुकाते है,

जो गाते है, ूभुकी मिहमा, वह सबकुछ पा जाते है, वह सबकुछ पा जाते है.

अपने कष्ट मीटाने को तेरे, चरणो को वंदन होगा ...जीनकी

मनकी मुरादे लेकर ःवामी, तेरे चरणोमें आते है,

हम है बालक तेरे जीनवर, तेरे ही गणु गाते है, तेरे ही गणु गाते है.

भव से पार उतरने को तेरे गीतो का सरगम होगा ...जीनकी

नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दशर्न होगा?

जीनकी ूितमा इतनी सुंदर, वह िकतना सुंदर होगा? वह िकतना सुंदर होगा?
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महावीर तुम्हारे चरणों में
(राग : अब सोंप िदया )

महावीर तुम्हारे चरणों में ौद्धा के कुसुम चढ़ाए हम (२) 
ऊँचे आदशोर् को अपना, जीवन की ज्योित जगाए हम (२)

तप संयममय शुभ साधन से, आराध्य चरण आराधन से
बन मुक्त िवकारो से सहसा अब आत्म िवजय कर पाएँ हम
अब आत्म िवजय कर पाएँ हम ...महावीर तुम्हारे

िढ िनष्ठा िनयम िनभाने में, हो ूाण बिल ूण पाने में !
मजबूत मनोबल हो ऐसा कायरता कभी न लाए हम !!
कायरता कभी न लाए हम ...महावीर तुम्हारे

यश लोलुपता पद लोलुपता, न सताए कभी िनकारणता !
िनंकाम सफल कल्याण काम जीवन अपर्ण कर पाएँ हम !!
जीवन अपर्ण कर पाएँ हम ...महावीर तुम्हारे

गरुदेव शरण में लीन रहे, िनभीर्क धमर् की बात बढे !
अिवचल िदल सत्य अिहंसा का दिनया को सुपथ िदखाए हम ु !!
दिनया को सुपथ िदखाए हमु  ...महावीर तुम्हारे
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जब जब ूभुजी का दशर्न
    (राग: िझल िमल िसतारों का )

जब जब ूभुजी का दशर्न होगा
भिक्त से जीवन पावन होगा,
सारा जीवन ूभुजी को अपर्ण होगा ...जब जब

जनम जनम  का हूं, मैं तो दिखयाराु ,

दिनयाु  में ूभु िबना िकसका सहारा
तू ही मेरे जीवन क दपर्ण होगा ...भिक्त से

ूीत की अगन मेरे मन को जलाये,

प्यास ूभु दशर्न की बुझने न पाये,

तु मेरे मन का दपर्ण होगा ...भिक्त से

तेरे वचनो की मैं करंुगा ःवामी साधना
मेरे मन में बिस हैं तेरी ही आराधना ,

हर पल ही तेरा सुिमरन होगा ...भिक्त से
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मैं शरण में आया नाथ

मैं शरण में आया नाथ तेरे , मेरी तुम लाज बचा लेना
इतनी सी अरज सुन लो मेरी, भव िसन्धु से पार लगा देना ...मैं शरण 

मैं बीच भवर में आन फँसा, मेरा ूभु अब उद्धार करो (२)
ज्ञान शिक्त मुझमें भर दो, मेरा बेड़ा पार करो (२) ...मैं शरण

मैं माया में भरमाया हूँ, लाख-चौरासी  दःख पाया हँ  ु ू (२)
राह  िमली ना कहीं मुझको, अब पास मैं तेरे आया हँ ू (२) ...मैं शरण

कर दया ूभु मेरे ऊपर, मुझको अपराध िदखा देना (२)
हरख कहे  ऐ वीर ूभु , मेरी तुम बात िमटा देना (२) ...मैं शरण 
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जय जय जय जयकार परमेष्ठी

जय जय जय जयकार परमेष्ठी (३)

जय जय भिवजन बोध िवधाता (२)

जय जय आतमशुिद्ध िवधाता (२)

जय भवभंजन हार परमेष्ठी (२) ...जय जय जय

जय सब संकट चूरणकतार् (२)

जय सब आशा पूरणकतार् (२)

जय जग मंगलकार परमेष्ठी (२) ...जय जय जय

तेरा जाप िजन्हो ने िकया (२)

परमानंद उन्होने िलना (२)

कर गये खवॅा पार परमेष्टही (२) ...जय जय जय

128



हम को मन की शिक्त देना

हम को मन की शक्त देना, मन िवजय करे

दसरोंु की जय से पहले, खदु को जय करे

भेदभाव अपने िदल से साफ कर सके

दोःतों से भूल हो तो माफ कर सके

जठू से बचे रहे, सच का दम भरे ...दसरोंु की जय से

मुिँकलें पड़े तो हम पे इतना करम कर

साथ दे तो धमर् का, चले तो धमर् कर

खदु पे हौंसला रहे, बदी से ना डरे ...दसरोंु की जय से
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शंखेश्वरका नाथ हे हमारा तुम्हारा

शंखेश्वरका नाथ हे, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा (२)
इसके द्वारे आए उसको िमले ना जनम दोबारा (२) ...शंखेश्वरका

इसके पास आ कर, मन सब का ये बोले (२)
जनम जनम का साथी, सब का ॑दय ये बोले (२)
तारणहारा हमारा हे, सब ने यही िवचारा (२) ...शंखेश्वरका

इस तीरथ के कँकर, पथ्थर हम बन जाये (२)
भक्त ये हम पर चलकर, दशर्न तेरे आये (२)
सच्चे मन से ध्यान लगावे, होवे जग से न्यार (२) ...शंखेश्वरका

ऐसी सुंदर काया, मन सबका लोभाये (२)
मनहर मुिावाला, बेडा पार लगाये (२)
अिंतम इच्छा पूरी होवे, कोई ना बाकी होवे (२) ...शंखेश्वरका
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क्षमा करें और क्षमा माँग लें

क्षमा करें और क्षमा माँग लें, जीत है इसमें हार नहीं
क्षमा वीर का भूषण है, यह कायर का व्यवहार नहीं

जब तक अपने अपराधी को, क्षमा नहीं हम करते हैं
वैर-भाव की जगह ॑दय में, ूेम भाव नहीं भरते हैं
तब तक क्षमा माँगने का भी, हमको है अिधकार नहीं ...क्षमा

क्षमा करें नहीं, क्षमा न माँगे, दे्वष-भाव तब तक रहता
क्षमा-दान देने लेने से, ःनेह-सिलल िनशिदन बहता
तथ्य मनोवैज्ञािनक है यह, मन का िसफर्  िवचार नहीं ...क्षमा

लाख कलामय बात करें, मिहनों तक खावे अन्न नहीं
सुन्दर वस्तर् अलंकारों से भी, ूभु होते ूसन्न नहीं
मोक्ष द्वार तब तक न िमलेगा, मन के िमटे िवकार नहीं ...क्षमा

देश-देश को जाित-जाित को, व्यिक्त-व्यिक्त को क्षमा करें
अपने अपराधी को ढंढ ढंढ कर क्षमा करेंू ू
िवश्व-मैऽी का मूल मंऽ यह, केवल िशष्टाचार नहीं ...क्षमा
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मुझे महावीर के गुण गाने दे

मुझे महावीर के गणु गाने दे, 

मुझे महावीर के गणु गाने दे.

महावीर के गणु गाते गाते, (२) 

भवसागर तर जाने दे, 

मुझे भवसागर तर जाने दे. मुझे.....

दंभसे भरपुर यह दिनयामेंु , (२) 

भिक्तमागर् को जाने दे. 

मुझे भिक्तमागर्को जाने दे. मुझे.....

जीवनपंथ िवकट है मेरो, (२)

वीर ूभु रखवाले है, 

मेरे वीर ूभु रखवाले है. मुझे.....

पापसमुि के बीचसे मेरी, (२) 

नैया पार उतरने दे, 

मेरी नैया पार उतरने दे. मुझे.....

महावीर नामको रटते रटते, (२) 

उसकी शरणमें रहने दे. 

मुझे उसकी शरणमें रहने दे. मुझे.....

जय जय महावीर, जय गणु गभंीर, (२) 

महावीर धुन मचाने दे. 

मुझे महावीर धुन मचाने दे. मुझे.....
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वीर भजले रे भाया
(तजर् - पल्लो लटके रे थारो)

वीर भजले रे भाया वीर भजले,
जरा सो (३) केणो म्हारो मान ले तू वीर भजले.

मुठ्ठी बांध्यो आयो रे जगत में, हाथ पसायार्ँ जासी
दया धमर् री करले कमाई, आ ही आड़ी आसी ... रे भाया

मोह माया में झूम रह्यो तू, कर रह्यो थारी म्हारी
ज्ञान धमर् री बात्याँ केवे, थाने लागे खारी ... रे भाया

जवानी री अगंड़ाई में, टेड़ो मेड़ो चाले
पर थने नहीं है मालूम, काले काई होसी ... रे भाया

छोटी मोटी बनी रे हवेल्याँ, अठे पड़ी रह जासी
आिखर दो गज कफन रो टकड़ोु , थारो साथ िनभासी ... रे भाया

चार िदना रो पावणों, आिखर अठे सै जासी
काल काकाजी आवेला ने, कंठ पकड़ ले जासी ... रे भाया
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तु ही इश्वर

तु ही इश्वर, तु ही मािलक, तु ही है भगवान
हम है तेरे बंदे ूभुजी, हम को दो वरदान ...तु ही है भगवान

तु ही इश्वर, तु ही मािलक, तु ही है भगवान (२)

तु जगत का करता धरता, तेरे नाम अनेक
तेरी हम सब करे ूाथर्ना, करते है अिभषेक
ज्ञान का दीपक जला दो, गाए मंगल गान ...तु ही है भगवान

तु ही इश्वर, तु ही मािलक, तु ही है भगवान (२)

जसेै सूरज िदनमें िनकले, चांदनी की रात
हम सबो के पथ में ूभुजी, तुम करो ूभात
हम तुम्हारे अशं है ूभु, तुम को करते ध्यान...तु ही है भगवान

तु ही इश्वर, तु ही मािलक, तु ही है भगवान (२)

सत्य लीला मनमें होवे, ूेम का संसार
िदल तुम्हारे पाँव में है ूभु, तुम ही हो आधार
छोड़े हम सब दे्वष ूभुजी, त्याग सब अिभमान ...तु ही है भगवान

तु ही इश्वर, तु ही मािलक, तु ही है भगवान (४)
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िजनेश्वर तेरे चरणोमें
        (बहारो फुल बरसाओ)

िजनेश्वर तेरे चरणोमें, तेरा बनकर मैं आया हूँ (२)

तेरे दशर्न करने की, तमन्ना साथ लाया हूँ (२)

िमलाई आखँसे आखेँ, ःवरुप अपना िदखाता हूँ

ूभु तेरी ूभुता का, सहारा लेने आया हूँ ...िजनेश्वर 

अतंरमें और वाणीमें, हमारे तनमें भी तु है

ज़रा तो दशर् िदखला दो, तुम्हारा दास आया है ...िजनेश्वर 

मेरा आतम कमल खीला, जसैा तुने िखलाया है

उसी लिब्धको लेने को, िवबम िवकासी आया है ...िजनेश्वर 
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महावीर जगःवामी तुम को

महावीर जगःवामी तुम को लाखों ूणाम (२)

घट घट के अतंयार्मी तुम को लाखों ूणाम (२)

जनम िदवस आज तेरा आया (२)

सबने खशुीयोंके साथ मनाया (२)

तुम को लाखों ूणाम (२)

वनमें जाकर ध्यान लगाया (२)

ना तुं शेरो से घबराया (२)

तुम को लाखों ूणाम (२)

मुझे भी ऐसी शिक्त देना (२)

मैं तुम जसैी ही बन जाउं (२)

तुम को लाखों ूणाम (२)

महावीर जगःवामी तुम को लाखों ूणाम (२)

घट घट के अतंयार्मी तुम को लाखों ूणाम (२)
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जय बोलो महावीर

जय बोलो महावीर प्यारे की (२)

उस िऽशला राजदलारेु  की, जय बोलो (२)

हो लाख बार ूणाम तुम्हें (२)

हो महावीर भगवान तुम्हें (२)

ओ करुणासागर प्यारे की, जय बोलो...

जीसने जगतका सुधार िकया (२)

 शरण आया उसे पार िकया (२)

दःिखयोंकेु  संकट हर के, जय बोलो...

वह मोक्षनगर के वासी है (२)

वह मोक्षनगर के गामी है (२)

घट घट के अतंयार्मी है (२)

ओ दया भरे भगवान की, जय बोलो...

हम सब यही अरज करे (२)

आप वंदनापुंप ःवीकार करे (२)

भक्तों के संकट हर के, जय बोलो...
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भक्तों पे तेरी कृपा
(रागः मेरी महुब्बत जवाँ रही है)

भक्तों पे तेरी कृपा रही है, सदा रही है, सदा रहेगी (२)

तुम दीनबंधु हम दीन तेरे ...हो (२)

तेरे दरस बीन भटके घने रे (२)

अज्ञानी मनमें ज्योत जगी है, सदा जगी है, सदा जगेगी ...भक्तों पे

तुम्हारे चरणोंकी धुल हम है ...हो (२)

तुम ही हो मनमें, तुम ही हो िदल में (२)

तेरे दरशकी आश लगी है, सदा लगी है, सदा लगेगी ...भक्तों पे

अब तो कृपालु मेरी भी सुन लो ...हो (२)

मेरी अरज को तुम उरमें भर लो (२)

भक्तों की िवजय सदा रही है, सदा रही है, सदा रहेगी ...भक्तों पे

तुम मेरे ःवामी मै दास तेरा ...हो (२)

ूसन्न हो िदलमें कर लो बसेरा (२)

जनैमंडल की अरज यही है, सदा रही है, सदा रहेगी ...भक्तों पे
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लाज रख ले रे मोरी
(रागः तेरे द्वार खडा भगवान)

मैं आयो तेरे द्वार ...हो

मैं आयो तेरे द्वार, लाज रख ले रे मोरी, लाज रख ले रे मोरी

तेरा होगा बड़ा एहसान के भक्तोंका भी तो होगा कल्याण ...लाज

भटकत भटकत तेरे द्वारे बहतु  िदनोंसे आया (२)

अब तो मोहे पार करो ूभु, आन तेरा गणु गाया रे, आन तेरा गणु 
गाया

तु लेले शरण मोहे आज, सफल हो जाये मेरे काज ...लाज

देख िलया मैने इस दिनयामेंु , मतलबका सबा चारा (२)

बीना भावभिक्त के ूभुजी, मेरा धुल जमारा रे, मेरा धुल जमारा

तु कर दे तिनक सी महेर, हो जाये मेरी पलकमें खेर ...लाज

मैं अित पापी अधम नीच हुं. तु जगका रखवाला (२)

बीचधार मोरी अटकी नैया, तु ही खेवनहारा रे, तु ही खेवनहारा

सुनो कहे हरख कर जोड, तिनक तो मेरी तरफ मुंह मोड ...लाज
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अब सोंप िदया इस जीवनको

अब सोंप िदया इस जीवनको, भगवान तुम्हारे चरणोंमें

मैं हुं शरणगत ूभु तेरा, रहे ध्यान तुम्हारे चरणोंमें

मेरा िनश्चय है बस एक वही, मैं तुम चरणों का पूजारी बनंु.

अपर्ण करदं ु दिनयाु  भरका, सब प्यार तुम्हारे चरणोंमें ...अब सोंप

जो जगमें रहुं तो ऐसे रहुं, ज्यों जलमें कमलका फुल रहे

है मन वच काय ॑दय अपर्ण, भगवान तुम्हारे चरणोंमें ...अब सोंप

जहाँ तक संसारमें ॅमण करंु, तुज चरणोंमें जीवनको धरंु,

तुम ःवामी मैं सेवक तेरा, धरंु ध्यान तुम्हारे चरणोंमें,

मैं िनभर्य हुं तुज चरणोंमें, आनंद मंगल है जीवनमें,

िरिद्ध िसिद्ध और संपित्त, मील गई है ूभु तुज चरणोंमें ...अब सोंप

मेरी इच्छा है बस एक ूभु, एक बार तुझे मील जाउं मैं.

इस सेवककी एक रग रग का, हो तार तुम्हारे हाथो में ...अब सोंप
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ूभु पाश्वर् देव चरणों में

ूभु पाश्वर् देव चरणों में, शत-शत ूणाम हो
मेरे मानस के ःवामी! तुम एक धाम हो

दिनया में देव लाखोंु , है पूजे जा रहे
िजनदेव! इस रसना में, तेरा ही नाम हो

तुम से न राग रत्ती, क्यों दे्वष और से?
यह वीतरागता तेरी, मेरा िवौाम हो

उऋण बनंू मैं कैसे, उपकार से अहो
चरणों में भले पन्हैया, यह मेरी चाम हो

पा एक बार पारस, हतभाग्य जो रहा
पारस अब ःवयं बनंू मैं, बस वैसा काम हो

नस नस में बस रहे हो, रस ज्यों किवत्व में
भगवान! भक्त हम सब के तुम ही वीर हो
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नवकार मंऽ है महामंऽ

नवकार मंऽ है महामंऽ, इस मंऽ की मिहमा भारी है
आगम में कथी गरुुवर से सुनी, जीवन में िजसे उतारी है

'अिरहंताणं' पद पहला है, अिर आरित दर भगाता हैू
'िसद्धाणं' सुिमरण करने से, मन इिच्छत िसिद्ध पाता है
'आयिरयाणं' तो अष्ट िसिद्ध और नव िनिध के भंडारी है

'उवज्झायाणं' अज्ञान ितिमर हर, ज्ञान ूकाश फैलाता है
'सव्वसाहणंू ' सब सुख दाता, तन मन को ःवःथ बनाता है
पद पाँच का सुिमरण करने से, िमट जाती सकल िबमारी  है

ौीपाल सुदशर्न मेणरया, िजसने भी जपा आनंद पाया
जीवन के सूने पतझड़ में, िफर फूल िखले सौरभ छाया
मन नंदन वनमें रमण करे, यह ऐसा मंगलकारी है

िनत्य नई बधाई सुनें कान, लआमी वरमाला पहनाती
'अशोक मुिन' जय-िवजय िमले, शांित-ूसन्नता बढ़ जाती
सन्मान िमले, सत्कार िमले, भव जल से नैया तारी है
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कभी प्यासेको पानी

कभी प्यासेको पानी िपलाया नहीं
बाद अमतृ िपलाने से क्या फायदा
कभी गीरते हए को उठाया नहींु
बाद आसंु बहाने से क्या फायदा

मैं तो मंदीर गया, सेवा पूजा कीधी
पूजा करते हए ये खयाल आ गयाु
कभी मा बाप की सेवा की ही नहीं
पूजा िकतनी भी कर लुं तो क्या फायदा ... कभी प्यासे

मैं उपाौय गया, गरुुवाणी सुनी
गरुुवाणी को सुन ये खयाल आ गया
जनै कुल में जनम, जनैी बन न सका
िसफर्  जनैी कहलाने से क्या फायदा ... कभी प्यासे

कई ःनान शऽुंजय नदी में िकये
ःनान करते हए ये खयाल आ गयाु
तन को धोया मगर मन को धोया नहीं
िफर नदी में नहाने से क्या फायदा ... कभी प्यासे
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मैंने जपतप िकया दानधमर् िकया
दान करते हए ये खयाल आ गयाु
कभी भुखों को भोजन कराया नहीं
दान लाखों का कर दं तो क्या फायदा ु ... कभी प्यासे

कई मथं पढे मैंने शास्तर् पढे
उनका िचंतन िकया तो खयाल आ गया
कथनी करने में फकर्  बड़ा रह तो गया
मैं जो पंिडत बना भी तो क्या फायदा ... कभी प्यासे
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हम सबने िमलकर आज यहाँ

हम सबने िमलकर आज यहाँ, ूभु वीर तेरा गणु गाना है
चरणों में तुम्हारे बैठ के अपना, जीवन सफल बनाना है
हम सबने िमलकर आज यहाँ, ूभु वीर तेरा गणु गाना है
चरणों में तुम्हारे बैठ के अपना, जीवन सफल बनाना है

उपकार िकये जग पर तुमने, हम कैसे उन्हें भुलाएंगे
जब तक तन में श्वास चले, तेरा गणु गाए जाएंगे
उपकार िकये जग पर तुमने, हम कैसे उन्हें भुलाएंगे
जब तक तन में श्वास चले, तेरा गणु गाए जाएंगे
तेरा नाम सदा सुखदाई है, यह सवर् जगत ने जाना है
हम सबने िमलकर आज यहाँ, ूभु वीर तेरा गणु गाना है
चरणों में तुम्हारे बैठ के अपना, जीवन सफल बनाना है

िजसने तेरा जब नाम िलया, तब कष्ट िमटे उसके सारे
हम पर भी ूभु हो महर तेरी, झंझट छटे मेरे सारेू
िजसने तेरा जब नाम िलया, तब कष्ट िमटे उसके सारे
हम पर भी ूभु हो महर तेरी, झंझट छटे मेरे सारेू
ूभु देख तुम्हारी छिव को मन, आज हआ दीवाना हैु
हम सबने िमलकर आज यहाँ, ूभु वीर तेरा गणु गाना है
चरणों में तुम्हारे बैठ के अपना, जीवन सफल बनाना है
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िरँता नाता जग का झूठा, यहाँ कौन बहन और भाई है
तुम िबन इस दिनया में भगवनु , ूभु कौन हमारा सहाई है
िरँता नाता जग का झूठा, यहाँ कौन बहन और भाई है
तुम िबन इस दिनया में भगवनु , ूभु कौन हमारा सहाई है
हम सब ने अब यह जान िलया, जग अपना नहीं बेगाना है
हम सबने िमलकर आज यहाँ, ूभु वीर तेरा गणु गाना है
चरणों में तुम्हारे बैठ के अपना, जीवन सफल बनाना है

हम सबने िमलकर आज यहाँ, ूभु वीर तेरा गणु गाना है
चरणों में तुम्हारे बैठ के अपना, जीवन सफल बनाना है
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हे वीर तुम्हारे द्वार पर

हे वीर तुम्हारे द्वार पर एक दरश िभखारी आया है
ूभु दशर्न िभक्षा पाने को दो नयन कटोरे लाया है
हे वीर तुम्हारे द्वार पर एक दरश िभखारी आया है
ूभु दशर्न िभक्षा पाने को दो नयन कटोरे लाया है

नहीं दिनया में कोई मेरा हैु , आफत ने मुझको घेरा है
नहीं दिनया में कोई मेरा हैु , आफत ने मुझको घेरा है
ूभु एक सहारा तेरा है, दिनया ने मुझ को ठकराया हैु ु
हे वीर तुम्हारे द्वार पर एक दरश िभखारी आया है

धन दौलत की कुछ चाह नहीं, घर बार छटे परवाह नहींू
धन दौलत की कुछ चाह नहीं, घर बार छटे परवाह नहींू
मेरी इच्छा है तेरे दशर्न की, दिनया से िचत्त घबराया हैु
हे वीर तुम्हारे द्वार पर एक दरश िभखारी आया है

मेरी बीच भँवर में नैया है, ूभु तु ही एक िखवैया है
मेरी बीच भँवर में नैया है, ूभु तु ही एक िखवैया है
लाखों को ज्ञान तुमने, भव िसंधु से पार उतारा है
हे वीर तुम्हारे द्वार पर एक दरश िभखारी आया है

आपस में ूीित व ूेम नहीं, तुम िबन अब हमको चैन नहीं
आपस में ूीित व ूेम नहीं, तुम िबन अब हमको चैन नहीं
अब तो तुम आकर दशर्न दो, िऽलोकी नाथ अकुलाया है

147



हे वीर तुम्हारे द्वार पर एक दरश िभखारी आया है

िजन धमर् फैलाने को भगवन, कर िदया है तन मन धन अपर्ण
िजन धमर् फैलाने को भगवन, कर िदया है तन मन धन अपर्ण
नव युवक मंडल अपनाओ, सेवा का भार उठाया है
हे वीर तुम्हारे द्वार पर एक दरश िभखारी आया है
ूभु दशर्न िभक्षा पाने को दो नयन कटोरे लाया है
हे वीर तुम्हारे द्वार पर एक दरश िभखारी आया है
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आयो रे आयो वीर जगत में
(रागः पायो जी मैने राम रतन)

आयो रे आयो वीर जगत में आयो (२)

कँुडलपुरी के लाल महावीर (२)

जग में सुख ले आयो ...आयो रे आयो
जग में सुख ले आयो ...आयो रे आयो

िऽशलानंदन, भव ढखु :भंजन (२)

िसद्धारथ सुत आयो ...आयो रे आयो
िसद्धारथ सुत आयो ...आयो रे आयो

सत्य अिहंसा धमर् सुनाकर (२)

शांित राह िदखायो ...आयो रे आयो
िसद्धारथ सुत आयो ...आयो रे आयो

दीन दःखीयो का करूणा सागर ु (२)

सब के दःख िमटायोु  ...आयो रे आयो
सब के दःख िमटायोु  ...आयो रे आयो

जो भी आया, उसकी शरण में (२)

भवसागर तर जायो ...आयो रे आयो
भवसागर तर जायो ...आयो रे आयो

रीचमन्ड जनै संघ, वीर गणु गावे (२)

मन आनंद छ्वायो ...आयो रे आयो
मन आनंद छ्वायो ...आयो रे आयो
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कभी वीर बन के , महावीर बन के

कभी वीर बन के , महावीर बन के, 

चले आना, दरश मोहे दे जाना

तुम ऋषभ रूप में आना, तुम अिजत रूप में आना
संभवनाथ बन के, अिभनंदन बन के,

चले आना, दरश मोहे दे जाना ...कभी वीर बन के

तुम चंि रूप में आना, तुम िशतल रूप में आना
शांतीनाथ बन के, वासुपूज्य बन के
चले आना दरश मोहे दे जाना ...कभी वीर बन के

तुम िवमल रूप में आना, तुम अनंत रूप में आना
धमर्नाथ बन के, शांितनाथ बन के
चले आना दरश मोहे दे जाना ...कभी वीर बन के

तुम कंुथुनाथ रूप में आना, तुम अरनाथ रूप में आना
मिल्लनाथ बन के, मुिनसुोत बन के
चले आना दरश मोहे दे जाना ...कभी वीर बन के

निमनाथ रूप में आना, नेिमनाथ रूप में आना
पाश्वर्नाथ बन के, वधर्मान बन के,

चले आना दरश मोहे दे जाना ...कभी वीर बन के
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बाकी मुसीबत मे भगवान चािहए

पहेले जीव को प्यारी अपनी जान चािहए (२)

बाद में जीने का सामान चािहए (२)

माया भी हो साथ साथ मान चािहए
रोटी कपडा गाडी और मकान चािहए
बाकी मुसीबत मे भगवान चािहए, भगवान चािहए

लँकरों को देश का नुक्सान चािहए (२)

छाऽों को शोर और तुफान चािहए (२)

नेताओ ंको चंदा और वोट चािहए
ःवाध्यायों को िजनवाणी का ज्ञान चािहए ...बाकी मुसीबत

िबना बीज बोये हमें दान चािहए (२)

िबना पढ़ाई हमें नाम चािहए (२)

बैठे बैठे खाने को पकवान चािहए
आज ऐसा सबको वरदान चािहए ...बाकी मुसीबत

कोई नही कहेता की भगवान चािहए (२)

पहेले कमर् धमर् भिक्त भाव चािहए (२)

मुझे महा मंऽ नवकार चािहए
िजसे िमले िवमल मुिक्तमागर् चािहए ...बाकी मुसीबत

151



शािलभि के जसैी िरिद्ध चािहए (२)

गौतमूभु के जसैी लिब्ध चािहए (२)

महावीर ूभु के जसैी िसिद्ध चािहए
िरिद्ध, िसिद्ध, लिब्ध और मुिक्त चािहए ...बाकी मुसीबत
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यिद भला िकसी का
(लयः िदल लटूने वाले जादगरु )

यिद भला िकसी का कर न सको तो, बुरा िकसी का मत करना
अमतृ न िपलाने को घर में तो, जहर िपलाते भी डरना

यिद सत्य मधुर ना बोल सको तो, झूठ किठन भी मत बोलो
यिद मौन रखो सबसे अच्छा, कम से कम िवष तो मत घोलो
बोलो तो, पहले तुम तोलो, िफर मुख-ताला खोला करना

यिद घर ना िकसी का बांध सको तो, झोंपिडयां न जला देना
यिद मरहम-पट्टी कर न सको तो, खार नमक न लगा देना
यिद दीपक बनकर जल न सको तो, अधंकार भी मत करना

यिद फूल नहीं बन सकते तो, काँटे बनकर न िबखर जाना
मानव बनकर सहला न सको तो, िदल भी िकसी का दखाना नाु
यिद देव नहीं बन सकते तो, दानव बनकर भी मत मरना

"मुिन पुंप" अगर भगवान नहीं तो, कम से कम इन्सान बनो
िकंतु भी कभी  शैतान बनो और कभी न तुम हैवान बनो
यिद सदाचार अपना न सको तो, पापों में पग मत धरना
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सुबह और शाम की

सुबह और शाम की, ूभुजी के नाम की
फेरो एक माला हो, हो फेरो एक माला

सकल सार नवकार मंऽ है परमेष्ठी की माला
नरकािदक दगर्ित का सचमुच जड़ देती है तालाु
करमों का जाला, टटे तत्कालाू , फेरो एक माला

सेठ सुदशर्न सीताजी ने फेरी थी यह माला
सूली का िसंहासन बन गया शीतल हो गई ज्वाला 
शील िजसने पाला, सच्चा है रखवाला, फेरो एक माला

सुिमरण करके ौीमित ने नाग उठाया काला
महा भयंकर िवषधर था वो बनी पुंप की माला
धमर् का प्याला पीओ प्यारे लाला, फेरो एक माला

िौपदी का चीर बढ़ाया दःशासन मद गालाु
मैना सुंदरी ौीपाल का जीवन बना िवशाला
सुभिा थी मिहला चम्पा द्वार खोला, फेरो एक माला

राजदलारी बाल कुमारी देखो चन्दनबालाु
महाभयंकर कष्ट उठाया िशर मुंडा था मूला
तपःया का तेला सब दःख ठेलाु , फेरो एक माला
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समय बीतता जाये िमऽों जीवन सफल बनालो
सदगरुु के चरणो में आ परमेष्ठी ध्यान लगालो
गणु गावे भोला हिरऋिष बोला, फेरो एक माला 
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लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे

लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे, दादा का खजाना लुट रहा रे (२)
लुट सकेतो लुट ले बन्दे, काहे देरी करता है?
ऐसा मौका िफर ना िमलेगा, सबकी झोली भरता है
इसकी शरण में जो आया, जो कुछ भी माँगा िमल रहा रे...

हाथों हाथा िमलेगा परछा, ये दरबार िनराला है
पर घर पूजा हो कलयुग में, भक्तों का रखवाला है
दादा की शरण में जो आया, िकसमत का ताला खलु गया रे...

इसके जसैा इस दिनया मेंु , कोई भी दरबार नहीं है
ऐसा दयालु है मेरा दादा, करता है इन्कार नहीं,
कौन है ऐसा िरचमन्डमें, िजसको ये दादा न जच रहा रे ...
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जरा कमर् देख कर किरये
         (तजर् - जरा सामने तो आओ छिलये)

जरा कमर् देख कर किरये, इन कमोर् की बहत बुरी मार हैु
नहीं बचा सकेगा परमात्मा, िफर औरों का क्या एतबार है

बारह घड़ी तक बैलों को बांधा, छीका लगा िदया खाने का,
बारह मास तक ऋषभ ूभु को, आहार िमला नहीं दाने का,
इस युग के ूथम अवतार है, िबन भोग्या न छटी लार हैू

िऽपॄष्ट वासुदेव के भव में, दास के कानों में शीशा डला
कमर् िनकािचत बांधा वीर ने, तीथर्ंकर थे पर ना टला
खड़े ध्यानमें वन के मझार है, िदये कानों में कीले डार है

सौतेली माँ बन सौत के सुत िसर बािटया चढ़ा के ूाण हरा
नीनाणु लाख भवों के बाद में गजसुखमाल बन कजर् भरा
चढ़ा सौिमल को बोध अपार है, रखे िसर पे धधकते अगंार है

िकसी को मारे िकसी को लूटे काम करे अन्यायी का
जसैा करेगा वैसा भरेगा लेखा है राई राई का
नहीं छोटे बड़े की दरकार है, चाहे करले तु जतन हजार है

पग पग पे संयम रख तु वचन से बोल तु बोल भलाई का
धमर् से ूीत कर, कमोर् को जीत कर, बन जा पिथक िशवराही का
यह दःख सुख भरा संसार हैु , यहाँ कमोर् का ही व्यापार है
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जब कोई नहीं आता

जब कोई नहीं आता, मेरे दादा आते है
मेरे दःख के िदनों में वोु , बडे काम आते है

मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती
िकसी और की अब मुझको, दरकार नहीं होती
मैं डरता नहीं जग से, गरुु साथ आते है ...मेरे

कोई याद करे उनको, दःख हलका हो जायेु
कोई भिक्त करे उनकी, ये उनके हो जाये
ये िबन बोले कुछ भी, पहचान जाते है ...मेरे 

ये इतने बडे होकर, दीनों से प्यार करे
अपने भक्तों के दःख कोु , पल में ये दर करेु
सब भक्तों का कहेना, ये मान जाते है ...मेरे

मेरे मन के मंिदरमें दादा का वास रहे
कोई पास रहे ना रहे, दादा मेरे पास रहे
मेरे व्याकुल मन को, गरुु जान जाते है ...मेरे

जब कोई नहीं आता, मेरे दादा आते है
मेरे दःख के िदनों में वोु , बडे काम आते है
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हे देवािधदेव हे परमात्मा

हे देवािधदेव हे परमात्मा
आपकी भिक्त आपकी पूजा
भवो भव िमले मुजे भवो भव िमले
आपका दशर्न आपका शासन
यही हमारी अतंर की कामना

रावण अष्टापद िगिर नाच्यो
तीथर्ंकर पद पाम्यो रे
थैया थैया नाटक करता
दादा ने दरबारे हो

थाळ भरी भरी मोतीडे चढावो
रसना नो रस ले जो रे
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आत्मा की पोथी

आत्मा की पोथी पढ़ने का यह सुन्दर अवसर आया है
सोपान यही है चढ़ने का मिःतंक मनुज का पाया है
संवत्सर का संदेश सुने िनमर्ल मन िनमर्ल काया है

जीवन की पोथी के पहले, पन्ने में  मैऽी मंऽ िलखें
िसर ददर् समूल िमटाने का, यह सुन्दर अवसर आया है

भूलो भूलो उसको भूलो, जो कटता का व्यवहार हआु ु
जीवन को सरस बनाने का, यह सुन्दर अवसर आया है

खोलो अब वैर िवरोधों की गांठे जो धुलती आयी है
तन मन को ःवःथ बनाने का, यह सुन्दर अवसर आया है

सहना सीखो, कहना सीखो, रहना सीखो िदनचयार् में
मदृता की ज्योित जलाने काु , यह सुन्दर अवसर आया है

क्यों खोज शांित की बाहर में, वह अपने मन की छाया है
उपशम की शिक्त बढ़ाने का, यह सुन्दर अवसर आया है

हो वािषर्क आत्म िनरीक्षण भी, क्या खोया है क्या पाया है
आत्मा का वीयर् जगाने का, यह सुन्दर अवसर आया है

जो अन्तदर्शर्न पाएगा, वह महाूज्ञ कहलाएगा
अपनी आत्मा को पाने का, यह सुन्दर अवसर आया है
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तुम से लागी लगन

तुम से लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा! 
मेटो मेटो जी संकट हमारा.
िनशिदन तुम को जपुं, परसे नेहा तजु,ं जीवन सारा, 
तेरे चरणों में बीते हमारा.

अश्वसेन के राजदलारेु , वामादेवी के सुत ूाण प्यारे, 
सब से नेहा तोड़ा, जगसे मुखको मोड़ा, संयमधारा ...मेटो मेटो

इन्ि ओर धरणेन्ि भी आये, देवी पद्मावती मंगल गाये 
आशा पुरो सदा, द:ुख नहीं पावे कदा, सेवक थारा ...मेटो मेटो

जगके द:ुख की परवाह नहीं है, ःवगर् सुख की चाह नहीं है,
मेटो जीवन-मरण, होवे ऐसा यतन, पारस प्यारा ...मेटो मेटो

लाखो बार तुम्हें शीश नमाऊं, जगके नाथ तुम्हें कैसे पाऊं?
'सेवक' व्याकुल भया, दशर्न बीन ये जीया, लागे खारा ...मेटो मेटो

तुम से लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा! 
मेटो मेटो जी संकट हमारा.
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तेरे पूजन को भगवान

तेरे पूजन को भगवान बना मन मंिदर आिलशान

िकसने जानी तेरी माया,
िकसने भेद तुम्हारा पाया
ऋिष मुिन हारे कर ध्यान बना मन मंिदर  .........

िकसने देखी तेरी सूरत
कौन बनाये तेरी मूरत
तू है िनराकार भगवान बना मन मंिदर .........

यह संसार है तेरा मंिदर  
तू रमा उसके अन्दर 
करते ऋिष मुिन सब ध्यान बना मन मंिदर .....

तू हर गलु में तू बुलबुल में,
तू हर शाखा में, तू हर पात में
तू हर िदल में ूभु का मान बना मन मंिदर  .....

तू ही जल में तू ही थल में,
तू ही वन में तू ही मट में
तेरा रूप आनूप महान बना मन मिन्दर......

झूठे जग की झूठी माया,
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मूरख  इस में क्यों भरमाया
कर कुछ जीवन में कल्याण बना मन मंिदर .....

सत्य जगत में तू हैं आया 
मूरख क्यों माने तू माया
कर कुछ जीवन का कल्याण --- बना मन. !!
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ॐमङ्गलम ्

ॐ मङ्गलम,् ॐकार मङ्गलम ्

नमो मङ्गलं नवकार मङ्गलम ्(२)

ॐमङ्गलम,् ॐकार मङ्गलम ्

आिद मङ्गलम,् आिदनाथ मङ्गलम ्(२)

ॐमङ्गलम,् ॐकार मङ्गलम ्

पाश्वर् मङ्गलं, पाश्वर्नाथ मङ्गलम ्(२)

ॐमङ्गलम,् ॐकार मङ्गलम ्

वीर मङ्गलं, महावीर मङ्गलम ्(२)

ॐमङ्गलम,् ॐकार मङ्गलम ्

गरुु मङ्गलं, गरुुदेव मङ्गलम ्(२)
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हे मानव तंु मुखसे बोल

हे मानव तंु मुखसे बोल, ॐणमो अिरहंताणम ्

ॐ णमो अिरहंताणम ्(२)

हे जीवडा तंु मुखसे बोल, ॐणमो िसद्धाणम ्

ॐ णमो िसद्धाणम ्(२)

हे आतम तुं मुखसे बोल, ॐणमो आयिरयाणम ्

ॐ णमो आयिरयाणम ्(२)

हे ौावक तंु मुखसे बोल, ॐणमो उवज्झायाणम ्

ॐ णमो उवज्झायाणम ्(२)

हे ौािवका तुं मुखसे बोल, णमो लोए सव्व साहणमु ्

णमो लोए सव्व साहणमु  ्(२)

हे बालक तुं मुखसे बोल, एसो पञ्च णमोक्कारो

एसो पञ्च णमोक्कारो (२)

हे महानुभाव तुं मुखसे बोल, सव्व पावप्पणासणो

सव्व पावप्पणासणो (२)

हे भाग्यशाली तुं मुखसे बोल, मङ्गलाणं च सव्वेिसम ्

मङ्गलाणं च सव्वेिसं (२)
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हे चेतन तुं मुखसे बोल, पढमं हवइ मङ्गलम ्

पढमं हवइ मङ्गलम ्(२)

ॐणमो अिरहंताणम ्

ॐ णमो िसद्धाणम ्

ॐ णमो आयिरयाणम ्

ॐ णमो उवज्झायाणम ्

णमो लोए सव्व साहणमु ्

एसो पञ्च णमोक्कारो

सव्व पावप्पणासणो

मङ्गलाणं च सव्वेिसम ्

पढमं हवइ मङ्गलम ्(२)
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हे ूभु आनंददाता

हे ूभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजीए

शीय सारे दगुर्णोकोु , दरु हमसे कीजीए ...हे ूभु

लीजीए हमको शरणमें, हम सदाचारी बने (२)

शांितचाहक, कमर्रक्षक, वीर ोतधारी बने (२) ...हे ूभु

ूेमसे हम गरुुजनोकी, िनत्य ही सेवा करे (२)

सत्य बोले, जठु त्यागे, मेल आपसमें करे (२) ...हे ूभु

िनंदा कीसीकी हम कीसीसे, भूलकर भी ना करे (२)

िदव्य जीवन हो हमारा, तेरे यश गाया करे ...हे ूभु
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है यह पावनभुिम

है यह पावनभुिम, यहों बार बार आना

शांितनाथ के चरणोमें, आकर के झुक जाना ...है यह

तेरे मःतक मुगट है, तेरे कानोमें कंुडल है (२)

तु तो करुणासागर है, मुझ पर करुणा करना ...है यह

तेरा तीरथ संुदर है, तु ूाणोसे प्यारा है (२)

मेरी िबनित सुन लेना, मुझे पार लगा देना ...है यह

तेरी प्यारी सुरत है, मेरे मनको लुभाती है (२)

ूभु मेरी भिक्तका ःवीकार तु कर लेना ...है यह
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महावीर महावीर िकया करो

महावीर महावीर िकया करो (२), दःखु न िकसीको िदया करो,

जो दिनयाु का तारक है, नाम उसी का िलया करो.

महावीर महावीर हो ...(२)

अब चहेरे पर जठू सजाके (२) मीटती है सच्चाई

अब चहेरे पर जठू सजाके, मीटती है सच्चाई

जठेू को दिनयामेंु हमेशा िमलती है रुसवाई

सच की राह पर चला करो (२) दःखु न िकसीको िदया करो, 

जो दिनयाु का तारक है, नाम उसी का िलया करो.

महावीर महावीर हो ...(२)

महावीर महावीर िकया करो, कॄंणनाम जपा करो, 

रामधून मचाया करो, ईश्वर ईश्वर िकया करो

महावीर महावीर िकया करो, दःखु न िकसीको िदया करो,

जो दिनयाु का तारक है, नाम उसी का िलया करो.
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शीशा तूटकर जडू सकता है (२) िदल ना जडेू अगर तूटे

शीशा तूटकर जडू सकता है, िदल ना जडेू अगर तूटे

कैसा यह बेददर् है इन्सान, प्यार भरा िदल तोडे

ऐसा जलु्म न िकया करो (२) दःखु न िकसी को िदया करो

जो दिनयाकाु तारक है, नाम उसी का िलया करो.

महावीर महावीर हो ...(२)
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રત્નાકર પચ્ચીશી
(હરીગીત છદં)

મિદરં  છો મિક્તુ  તણા માગ યં  કર્ીડા ના પર્ભ!ુ

ને ઈંદર્ નર ને દવતાે  સવાે  કરે તારી િવભ!ુ

સવર્  છો વામી વળી િશરદાર અિતશય સવનાર્

ઘણુ ંજીવ તુ ંઘણુ ંજીવ તુ ંભડારં  ાન કળા તણા.ં ૧

તર્ણ જગતના આધારને અવતાર હ ેકરણાુ  તણાં

વળી વૈ  હ ેદવારુ ર્  આ સસારનાં  દઃખોુ  તણા

િવતરાગ વ ભ િવ ના તજુ પાસ અરજી ઉચ્ચરંુ

જાણો છતા ંપણ કહી અને આ દય હુ ંખાલી કરંુ. ૨

શુ ંબાળકો મા બાપ પાસે બાલ િકર્ડા નવ કરે?

ને મખમાથીુ ં  મ આવે તમે  નવ શુ ંઉચ્ચરે?

તમે  જ તમારી પાસ તારક આજ ભોળા ભાવ થી

વુ ંબન્યુ ંતવે ુ ંકહુ ંતમાે  ંકશુ ંખોટંુ નથી. ૩

મેં દાન તો દીધુ ંનહીં ને િશયળ પણ પા યુ ંનહીં

તપથી દમી કાયા નહી શભુ ભાવ પણ ભા યો નહીં

એ ચાર ભદેે ધમમાર્  ંથી કા6 પણ પર્ભ ુનવ કયુર્ં

મારંુ ભર્મણ ભવ સાગરે િન ફળ ગયુ ંિન ફળ ગયુ ં૪
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હુ ંકર્ોધ અિગ્ન થી બ યો વળી લોભ સપર્ ડ યો મને

ગ યો માન પી અજગરે સહુ ંકમે  કરી ધ્યાવુ ંતને

મન મારંુ માયા જાળ મા ંમોહન મહા મઝાયું  છે.

ચડી ચાર ચોરો હાથમા ંચતને  ઘણો ચગદાય છે. ૫

મેં પરભવે કે આ ભવે પણ િહત કાઈં કયુર્ં નહીં

તથીે  કરી સસારમાં  ંસખુ અ પપણ પામ્યો નહી

જન્મો અમારા જીન જી ભવ પણૂર્ કરવાને થયાં

આવલે  બાજી હાથમા ંઅ ાનથી હારી ગયા.ં ૬

અમતૃ ઝરે તજુ મખુ પ ચદર્થીં  તો પણ પર્ભુ

ભીંઝાય નહીં મજુ મન અરે રે શુ ંકરંુ હુ ંતો િવભુ

પથ્થર થકી પણ કઠણ મારંુ મન ખરે ક્યાથીં  દર્વે.

મરકટ સમા આ મન થકી હુ ંતો પર્ભ ુહાય  હવે. ૭

ભમતા મહા ભવસાગરે પામ્યો પસાયે આપના

 ાન દશનર્  ચરણ પી રત્નતર્ય દ કરુ  ઘણાં

તે પણ ગયા ંપરમાદના વશથી પર્ભ ુકહુ ં  ંખરંુ

કોની કને િકરતાર આ પોકાર હુ ંજઈને કરંુ? ૮

ઠગવા િવભ ુઆ િવ ને વૈરાગ્યના રગોં  ધયાર્
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ને ધમનોર્  ઉપયોગ રજનં  લોકને કરવા કયાર્

િવ ા ભણ્યો હુ ંબવાદ માટે હુ ંકટલીે  કથની કહું

સાધ ુથઈને બહારથી દાિભકં  અંદરથી રહુ.ં ૯

મેં મખનુ ે મલે ુ ંકયુર્ં દોષો પરાયા ગાઈને

ને નતર્ને ે િનંદીત કયાર્ં પરનારીમા ંલપટાઈને

વળી િચ ને દોિષત કયુર્ં િચંતી નઠારંુ પરતણું

હ ેનાથ મારંુ શુ ંથશે ચાલાક થઈ ચક્યોૂ  ઘણુ.ં ૧૦

કરે કાળજાને કતલ પીડા કામની િબહામણી

એ િવષયમા ંબની અંધ હુ ંિવડબનાં  પામ્યો ઘણી

તે પણ પર્કા યુ ંઆજ લાવી લાજ આપ તણી કને

જાણો સહ ુતથીે  કહુ ંકર માફ મારા વાકનં ે. ૧૧

નવકાર મતંર્ િવનાશ કીધો અન્ય મતર્ોં  જાણીને

કશા નાુ  વાક્યો વડે હણી આગમોની વાણીને

િકદવનીે  સગતં  થકી કમ  નકામા આચયાર્ં

મિતભર્મ થકી રત્નો ગમાવીુ  કાચ કટકા મેં ગર્ ા.ં ૧૨

આવલે  દર્ ટી માગમાર્  ંમકીુ  મહાવીર આપને

મેં મઢધીૂ  એ દયમા ંધ્યાયા મદનના ચાપને

નતર્ે  બાણો ને પયોધર નાિભને સદરું  કટી
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શણગાર સદરીઓું  તણા છટકલે  થઈ જોયા ંઅિત. ૧૩

મગનયનીૃ  સમ નારી તણા મખુ ચદંર્ નીરખવાવતી.

મજુ મન િવષે  રગં  લાગ્યો અ પ પણ ગઢોુ  અિત

તે તુ પ સમદર્માુ  ંધોયા છતા ંજાતો નથી

તને ુ ંકહો કારણ તમે બચુ ંકમે  હુ ંઆ પાપથી. ૧૪

સદરું  નથી આ શરીર કે સમદાયુ  ગણુ તણો નથી

ઉ મ િવલાસ કળા તણો દદીપ્યમાને  પર્ભા નથી

પર્ભતાુ  નથી તો પણ પર્ભ ુઅિભમાનથી અક્કડફરંુ

ચોપાટ ચાર ગિત તણી સસારમાં  ંખ યાે  ંકરંુ. ૧૫

આય યુ  ઘટત ુ ંજાય તો પણ પાપ બિુ  નવ ઘટે

આશા જીવનની જાય િવષયાિભલાશા નવ મટે

ઔષધ િવષે કરંુ યત્ન પણ હુ ંધમર્ ને તો નવ ઘણું

બની મોહમા ંમ તાન હુ ંપાયા િવનાના ઘર ચણુ.ં ૧૬

આત્મા નથી પર ભવ નથી વળી પણ્યુ  પાપ કશુ ંનથી

િમથ્યાત્વીની કટુ વાણી મેં ધરી કાન પીધી વાદથી

રિવ સમ હતા ં ાને કરી પર્ભ ુઆપ ી તો પણ અરે

દીવો લઈ કવૂે પડયો િધક્કાર છે મજનુ ે ખરે. ૧૭
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મેં િચ  થી નહીં દવે  ની કે પાતર્ની પજૂા ચહી

ને ાવકો કે સાધઓુ નો ધમર્ પણ પા યો નહીં

પામ્યો પર્ભ ુનરભવ છતા ંરણમા ંરડયા ં વુ ંથયું

ધોબી તણા ક ાુ  સમુ ંમમ જીવન સૈ એળે ગયુ.ં ૧૮

હુ ંકામ ધને  ુક પતરુ િચંતામણી ના પ્યારમાં

ખોટા ંછતા ંઝખ્યોં  ઘણુ ંબની લબ્ધુ  આ સસારમાં ં

 પર્કટ સખુ દનારે  તારો ધમર્ તે સ યોે  નહીં

મજુ મખૂર્ ભાવોને િનહાળી નાથ કર કરણાુ  કઈં. ૧૯

મેં ભોગ સારા િચંત યા તે રોગ સમ િચંત્યા નહીં

આગમન ઈચ્છ ુ ંધન તણુ ંપણ મત્યનૃ ુ ે પર્ીછ ુ ંનહીં

નહી િચંત યુ ંનકર્ કારાગહૃ સમી છે નારીઓ

મધ ુિબંદનીુ  આશા મહીં ભય માતર્ હુ ંભલીૂ  ગયો. ૨૦

હુ ંશુ  આચારો વડે સાધ ુ દયમા ંનવ ર ો.

કરી કામ પર ઉપકારના યશ પણ ઉપા ન નવ કયાર્

વળી તીથર્ ના ઉ ાર આિદ કોઈ કાય  નવ કયાર્ં

ફોગટ અરે આ લક્ષ ચોરાશી તણા ફરાે  ફયાર્ં. ૨૧

ગરુુ વાણી મા ંવૈરાગ્ય કરોે  રગં  લગ્યો નહીં અને

દ નુ  તણા વાક્યો મહીં શાિતં  મળે ક્યાથીં  મને
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તરંુ કમે  હુ ંસસારં  આ અ ાત્મ તો છે નહીં જરી

તટલુ ે  તળીયા નો ઘડો જળથી ભરાયે કમે  કરી. ૨૨

મેં પરભવે નથી પણ્યુ  કીધુ ંને નથી કરતો હજી

તો આવતા ભવમા ંકહો ક્યાથીં  થશે હ ેનાથજી

ભતૂ ભાવી ને સાપર્તં  તર્ણે ભવ નાથ હુ ંહારી ગયો.

વામી િતર્શકું મ હુ ંઆકાશમા ંલટકી ર ો. ૨૩

અથવા નકામુ ંઆપ પાસે નાથ શુ ંબકવુ ંઘણું

હદવતાનાે ે  પજ્યુ  આ ચાિર ય મજુ પોતા તણું

જાણો વ પતર્ણ લોકનુ ંતો માહરંુ શુ ંમાતર્ આ

જ્યા ંકર્ોડનો િહસાબ નહીં ત્યા ંપાઈની તો વાત ક્યા.ં ૨૪

     (શાદલિવકર્ીડીતૂર્ )

તારાથી ન સમથર્ અન્ય દીનનો ઉ ારનારો પર્ભુ

મારાથી નહીં અન્ય પાતર્ જગમા ંજોતા ંજડે હ ેિવભ.ુ

મિક્તુ  મગળં  થાન તોય મજનુ ે ઈચ્છા ન લ મી તણી.

આપો સમ્યક રત્ન યામ જીવને તો તિપ્તૃ  થાય ઘણી. ૨૫
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  અમ યૂ  તત્ત્વિવચાર
(હિરગીત છદં)

બહ ુપણ્યકરાુ ે  પજથીું  શભુ દહે  માનવનો મ યો,

તોયે અરે! ભવચકર્નો, આંટો નહીં એકે્ક ટ યો; 

સખુ પર્ાપ્ત કરતા ંસખુ ટળે છે, લશે  એ લકે્ષ લહો,

ક્ષણ ક્ષણ ભયકરં  ભાવમરણે, કા ંઅહો રાચી રહો ? ૧ 

લ મી અને અિધકાર વધતા,ં શુ ંવધ્યુ ંતે તો કહો? 

શુ ંકટબુ ુ ં  કે પિરવારથી, વધવાપણુ,ં એ નય ગર્હો; 

વધવાપણુ ંસસારનં ં,ુ નર દહને ે હારી જવો, 

એનો િવચાર નહીં અહોહો! એક પળ તમને હવો !!! ૨ 

િનદ ષ સખુ, િનદ ષ આનદં, યો ગમે ત્યાથીં  ભલે 

એ િદ ય શિક્તમાન થી, જજીરથીં ે  નીકળે; 

પરવ તમાુ  ંનહીં મઝવોૂં , એની દયા મજનુ ે રહી, 

એ ત્યાગવા િસ ાતં કે, પ ાત દઃખુ  તે સખુ નહીં. ૩ 

હુ ંકોણ ?ં ક્યાથીં  થયો? શુ ં વ પ છે મારંુ ખરંુ?

કોના સબધં ં ે વળગાણા છે? રાખુ ંકે એ પરહરંુ? 

એના િવચાર િવવકપવકે ૂ ર્  શાતં ભાવે જો કયાર્,

તો સવર્ આિત્મક ાનના િસ ાતતત્વં  અનભ યાુ .ં ૪

તે પર્ાપ્ત કરવા વચન કોનુ,ં સત્ય કવળે  માનવુ?ં

િનદ ષ નરનુ ંકથન માનો 'તહે ' ણે અનભ યુ ુ;ં

રે! આત્મ તારો! આત્મ તારો! શીઘર્ એને ઓળખો,

સવાત્મમાર્  ંસમદર્િ ટ ો, આ વચનને દયે લખો. ૫ 
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क्षमापना

હ ભગવાને ! હ બહ ભલી ગયોુ ું ૂ , મ તમારા અમ ય વચનો લક્ષમા લીધા નિહેં ૂ ં . મ તમારા કહલા ેં ે
અનપમ તત્ત્વનો િવચાર કય  નિહુ . તમારા પર્ણીત કરલા ઉ મ શીલન સ ય નિહે ે ે ંુ . તમારા કહલા ે
દયા, શાિતં , ક્ષમા અન પિવતર્તા મ ઓળખ્યા નિહે ેં .  હ ભગવાને ! હ ભ યોુ ં ૂ , આથડયો, રઝ યો અન ે
અનત સસારની િવટમ્બણામા પડયો ં ં ં .ં હ પાપી ુ ં .ં હ બહ મદોન્મ  અન કમ રજથી કરીન મિલન ુ ું ે ેર્
.ં હ પરમાત્માે ! તમારા કહલા તત્ત્વ િવના મારો મોક્ષ નથીે . હ િનરતર પર્પચમા પડયો ુ ં ં ં ં ,ં 

અ ાનથી અંધ થયો ;ં મારામા િવવક શિક્ત નથીં ે , અન હ મઢ ે ં ૂ ંુ , હ િનરાિ ત ુ ં ,ં અનાથ .ં
િનરાગી પરમાત્મા! હવ હ તમારે ં ંુ ુ, તમારા ધમન અન તમારા મિનન શરણ ગર્હ ર્ ુ ુ ું ે ં ં ંુ . મારા અપરાધ 
ક્ષય થઇ હ ત પાપથી મક્ત થાઉં એ મારી અિભલાષા છું ે ેુ . આગળ કરલા પાપોનો હ હવ પ ાતાપ ે ં ેુ
કર ું .ં મ મ હ સ મ િવચારથી ઊંડો ઉતર ુ ં ં ંુ ુ , તમ તમ તમારા તત્ત્વના ચમત્કારો મારા ે ે
વ પનો પર્કાશ કર છે ે. તમ િનરાગીે , િનિવર્કારી, સિચ્ચદાનદ વ પં , સહજાનદીં , અનત ાનીં , 
અનતદશીર્ અન તૈર્લોક્ય પર્કાશ છોં ે . હ માતર્ મારા િહતન અથ તમારી સાક્ષીએ ક્ષમા ચાહ ુ ું ે ેર્ ં .ં એક 
પળ પણ તમારા કહલા તત્ત્વની શકા ન થાયે ં , તમારા કહલા ર તામા અહોરાતર્ હ રહે ં ં ંુ ,ુ એ જ મારી 
આકાક્ષા અન વિ  થાઓં ે ૄ ! હ સવ  ભગવને ર્ ! તમન હ િવશષ શ કહે ં ે ં ંુ ુુ ? તમારાથી કઇ અજાણ્ય નથીં ંુ . 
માતર્ પ ાતાપથી હ કમજન્ય પાપની ક્ષમા ઇચ્  ુ ં ં ંર્ . 

हे भगवान! मैं सब कुछ भुल गया. मैने तुम्हारे अमूल्य वचन लआयमें निह िलये. मैंने तुम्हारे कहे 
हए अनुपम तत्त्वका िवचार निह िकयाु . तुम्हारे ूणीत िकये हए उत्तम शीलकी सेवना न कीु . 
तुम्हारे कहे हए दया शांित क्षमा और पिवऽता को पहचाना निहु . हे भगवान! मैं भूला हआु , 
भटकता हआ संसारकी अनंत िवटंबणाओमें फँस गया हंु ु. मैं पापी हुं, बहत अिभमानी और कुकमोर् ु
से मिलन हुं. हे परमात्मा, तुम्हारे कहे हए तत्त्वके िबना मुझे मोक्ष निह िमलेगाु . मैं सदा ूपंचमें 
पड़ा हुं; अज्ञानसे अंध हो गया हुं; मुझमें िववेकशिक्त निह है और मैं मूखर् हुं, िनरािौत हुं, अनाथ 
हुं. िनरागी परमात्मा! अब मैं तुम्हारा, तुम्हारे धमर् का और तुम्हारे मुिन का शरण महण करता 
हुं. मेरे अपराध नष्ट हो के मैं पाप से मुक्त हो जाउं ऐसी मेरी अिभलाषा है. पहले िकये हए पापों ु
का पश्चाताप करता हुं. जैसे मैं सुआम िवचारोंमें डबा जा रहा हंु ु, वैसे तुम्हारे तत्त्वका चमत्कार मेरे 
ःवरूप को ूकािशत करते है. तुम िनरागी, िनिवर्कारी, सिच्चदानंद ःवरूप, सहजानंदी, अनंतज्ञानी, 
अनंतदशीर् और ऽैलोक्य ूकाश हो. मैं िसफर्  अपने िहत के खाितर आपकी साक्षीमें क्षमा चाहता हुं. 
एक पल भी आप के कहे हए तत्त्वमें मुझे शकंा न होु , आपके बताए हए राःते में अहोराऽ मैं रहं ु ु
वही मेरी आकांक्षा और विृत्त बनो. हे सवर्ज्ञ भगवान, तुम्हें मैं िवशेष क्या कहुं? तुम से कुछ भी 
अनजान नहीं है. माऽ पश्चाताप से मैं कमर्जन्य पापों की क्षमा चाहता हुं. 

ॐ शांितः शांितः शांितः
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અિરહા શરણ,ં િસ ા શરણ,ં

અિરહા શરણ,ં િસ ા શરણ,ં સાહ ુશરણ ંવરીએ,

ધમ્મો શરણ ંપામી િવનયે, િજન આણા િશર ધરીએ.

અિરહા શરણ ંમજનુ ે હોજો, આતમ શિુ  કરવા,

િસ ા શરણ ંમજનુ ે હોજો, રાગ ષને ે હણવા.

સાહ ુશરણ ંમજનુ ે હોજો, સયમં  શરાૂ  બનવા,

ધમ્મો શરણ ંમજનુ ે હોજો, ભવોદિધથી તરવા.

મગલમયં  ચારને ુ ંશરણુ,ં સઘળી આપદા ટાળે,

સવકે  કરીે  ડબતીુ  નૈયા શા ત નગરે વાળે.

ભવોભવના ંપાતક મારા, અંતરથી હુ ંિનંદંુ ,ં

સવજીવોનાર્  ંસકતોનુ ૃ ે, અંતરથી અનમોદુ ુ ં .ં
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    થોય તિતુ

   મહાવીર વામી

મહાવીર િજણદાં , રાય િસ ાથર્ નદાં ,

લછનં મગદાૃ ેં , જાસ પાયે સોહદાં

સરનરુ વર ઈંદા, િનત્ય સવાે કરદાં

ટાળે ભવ ફદાં , સખુઆપે અમદાં

પા નાથર્

શખ રં ે પાસજી પજીએૂ , નરભવનો લાહો લીજીએ

મનવાિછતં પરણુ સરતરુ ુ, જય વામાસતુ અલવસરે ુ

આિદનાથ

આિદ જીનવર રાયા, જાસ સોવ કાયા

મરદવીુ ે માયા, ઘોરી લછનં પાયા

જગિ થિત િનપાયા, શુ ચાિરતર્ પાયા

કવલિસિરે રાયા, મોક્ષનગરે સધાયા
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સીમધરં વામી

મહાિવદહે ક્ષતર્માે ં િસમધર વામીં , સોનાનું િસંહાસનજી

પાના ત્યાં છતર્ િબરા , રત્નમિણના દીવા દીપજેી

કમકમુ ુ વરણી ત્યાં ગહલીુ ં િબરા , મોતીના અક્ષત સારજી

ત્યાં બઠાે િસમધર વામીં , બોલે મધરીુ વાણીજી

કસરચદને ં ભયાર્ કચોળા, ક તરીુ બરાસજેી

પહલીે તે પજૂા અમારી હોજો, ઉગમતે પર્ભાતજીે

શ જયું િગિર

ી શ જયું તીરથસાર, િગિરવરમાં મ મરે ુ ઉદાર, ઠાકોર રામ અપાર

મતર્માહીં ં નવકાર જ જાણુ,ં તારામાં મ ચદંર્ વખાણુ,ં જલધર જળમાં જાણું

પખીમાં ં મ ઉ મ હસં, કળમાહુ ં ે મ ઋષભનો વશં, નાિભતણો એ અંશ

ક્ષમાવતમાં ં ી અિરહતં, તપશરામાુ ં મિનવરુ મહતં, શ જયું િગિર ગણવતુ ં
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पूणार्हितु

      (ौी आिदनाथाय नमः)
आिदणं पिृथवीनाथमािदणं िनंपिरमहम ्
आिदणं तीथर्नाथं च ऋषभःवािमनेःतु वः

       (ौी पाश्वर्नाथाय नमः)
कमठे धरणेन्िे च ःवोिचतं कमर् कुवर्ित
ूभुःतुल्यमनोविृत्त पाश्वर्नाथः िौयेःतु वः 

-  हेमचन्िाचायर्

     (ौी महावीरःवामीने नमः)
वीरः सवर्सुरासुरेन्िमिहतो वीरं बुधाः संिौताः
वीरेणािभहतः ःवकमर् िनचयो वीराय िनत्यं नमः
वीराित्तथर्िमदं ूवॄत्तमतुलं वीरःय घोरं तपो
वीरे ौीधॄितकीितर्कांितिनचयः ौी वीर भिं िदश

खामेिम सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमंतु मे 
िमत्ती मे सव्व-भूएसु, वेरं मज्झं न केणइ

एवमहम ्आलोईयं िनंदीयं गरहीयं दगच्छीयं सव्वमु ्
ितिवहेण पिडक्कंतो वंदािम िजण चउिवसम ्

સવથા સહ સખી થાઓર્ ુ ુ , સમતા સહ સમાચરોુ
સવતર્ િદ યતા યાપોર્ , સવતર્ શાિત િવ તરોર્ ં

ॐ शािन्तः शािन्तः शािन्तः
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આરતી મગળ દીવોં

જય જય આરતી આિદ િજણદાં , દીવો ર દીવો પર્ભ મગિલક દીવોે ુ ં ,
નાિભરાયા મરદવી કો નદાુ ે ં . આરતી ઉતારણ બહ િચરજીવોુ ં ;

પહલી આરતી પજા કીે ૂ , સોહામાણ ઘર પવ િદવાળીુ ં ે ર્ ,
નરભવ પામીન લહાવો લીે ; અંબર ખલ અમરાવાળીે ે ;

દસરી આરતી દીનદયાળાૂ , દીપાળ ભણ એણ કળ અજવાળે ે ેુ
ધળવા મડપમા જગ અજવાળાુ ે ં ં ; ભાવ ભગત િવઘન િનવારે ે ે;

તીસરી આરતી િતર્ભવન દવાુ ે , દીપાળ ભણ એણ એ કિળકાળે ે ે ,
સર નર ઇન્દર્ કર તોરી સવાુ ે ે ; આરતી ઉતારી રાજા કમારપાળુ ે ;

ચોથી આરતી ચૌગિત ચરેૂ, અમ ઘર મગિલકે ં , તમ ઘર મગિલકુ ે ં ,
મનવાિછત ફળ િશવસખ પરં ુ ૂ ે; મગિલક ચતિવર્ધ સઘન હોજોં ંુ ે ,

પચમી આરતી પણ્ય ઉપાયોં ુ ,
મળચદ ઋષભ ગણ ગાયોૂ ેં ુ .
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  आरती मंगळ दीवो

जय जय आरती आिद िजणंदा, दीवो रे दीवो ूभु मंगिलक दीवो,
नािभराया मरुदेवी को नंदा. आरती उतारण बह िचरंजीवोु ;

पहेली आरती पूजा कीजे, सोहामाणुं घेर पवर् िदवाळी,
नरभव पामीने लहावो लीजे; अबंर खेले अमरावाळी;

दसरी आरती दीनदयाळाू , दीपाळ भणे एणे कुळ अजवाळे
धुळेवा मंडपमां जग अजवाळा; भावे भगते िवघन िनवारे;

तीसरी आरती िऽभुवन देवा, दीपाळ भणे एणे ए किळकाळे,
सुर नर इन्ि करे तोरी सेवा; आरती उतारी राजा कुमारपाळे;

चौथी आरती चौगित चूरे, अम घेर मंगिलक, तुम घेर मंगिलक,
मनवांिछत फळ िशवसुख पूरे; मंगिलक चतुिवर्ध संघने होजो,

पंचमी आरती पुण्य उपायो,
मूळचंदे ऋषभ गणु गायो.
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Name Name

Spouse Spouse

Address Address

City Richmond VA Zip 23294 City Glen Allen State Zip 23059

Phone Phone

E-Mail E-Mail

Name Name

Spouse Spouse

Address Address

City Williamsburg VA Zip 23185 City Charlotteville State Zip 22911

Phone Phone

E-Mail E-Mail

Name Name

Spouse Spouse

Address Address

City Fredericksburg Zip 22408 City Glen Allen State Zip 23060

Phone Phone

E-Mail E-Mail

Name Name

Spouse Spouse

Address Address

City Ruther Glen VA Zip 22546 City Richmond Zip 23233

Phone Phone

E-Mail E-Mail

Name Name

Spouse Spouse

Address Address

City Glen Allen Zip 23060 City Charlottesville VA Zip 22911

Phone Phone

E-Mail E-Mail

Name Name

Spouse Spouse

Address Address

City Richmond State Zip 23294 City Charlottesville VA Zip 22901

Phone Phone

E-Mail E-Mail

Name Name

Spouse Spouse

Address Address

City Richmond State Zip 23294 City Glen Allen VA Zip 23059

Phone Phone

E-Mail E-Mail

VA

804-380-1214,  312-804-3644

Alokbothra@Hotmail.Com, 

214-497-6097

Rishabhchoudhary09@Gmail.Com

Bafna Dinesh

Priya

8539 Aldeburgh Drive

State

804-334-5255

priyadineshbafna@yahoo.com

Choudhary  Rishabh

Riya

Benani Paresh

Nayna

804-665-8875  804-665-8894

Falgunibhansali1@Gmail.Com, 

Bothra  Alok

Shivani

Bhansali  Manish

Falguni

Barodia Praful

Purnima

814 CAPITOL LANDING RD

804-935-0559

Goutam.Gandhi@Gmail.Com

Dhakar Surya

Alka

11616 Old Covingtonway

VA

804-747-1025

Gita

12708 Willow Point Drive

State VA

State

Benani Chandresh

24011 Ruther Glen Rd

State

540-645-0333

3311 Sandy Spring Way, Apt M

VA

9737 Pemberton Crossing Dr

DHAKAR@HOTMAIL.COM, 

DHAKAR@GMAIL.COM

Gandhi  Goutam

Sonali

5416 Mcfall CT

State

784 Oldbrook Road

State

434-227-6078

Shefali107@Yahoo.Com

434-974-1510

CKDDOSHI2@YAHOO.COM

Doshi  Pankaj

Asha

11317 Markam Court

Spdoshi@Gmail.Com

Doshi  Hiren

Panna

Doshi  Prashant

Sweta

1759,Winterberry Court

State

Doshi  Jitendra

Kashmira

2263 Sparrow Lane

Charu

10206 Heritage Lane

VA

804-672-7227

VA

434-973-7148

Doshi  Kirit

State VA

804-747-9914

DOSHIMAILBOX@YAHOO.COMBenanip@Yahoo.Com

540-891-0029

Chanbenani@Yahoo.Com

4201 Harwin Place, #1001,

State VA

JAIN DIRECTORY



Name Name

Spouse Spouse

Address Address

City Richmond VA Zip 23294 City Richmond VA Zip 23233

Phone Phone

E-Mail E-Mail

Name Name

Spouse Spouse

Address Address

City Chester VA Zip 23836 City Glen Allen State Zip 23060

Phone Phone

E-Mail E-Mail

Name Name

Spouse Spouse

Address Address

City Glen Allen Zip 23060 City Richmond State Zip 23233

Phone Phone

E-Mail E-Mail

Name Name

Spouse Spouse

Address Address

City Henrico VA Zip 23294 City Glen Allen Zip 23059

Phone Phone

E-Mail E-Mail

Name Name

Spouse Spouse

Address Address

City Glen Allen Zip 23059 City Mechanicsville VA Zip 23116

Phone Phone

E-Mail E-Mail

Name Name

Spouse Spouse

Address Address

City Mechanicsville State Zip 23116 City Glen Allen VA Zip 23060

Phone Phone

E-Mail E-Mail

Name Name

Spouse Spouse

Address Address

City Glen Allen State Zip 23060 City Richmond VA Zip 23236

Phone Phone

E-Mail E-Mail

Gandhi  Sanjay

Manisha

203 River's Bend Circle

804-447-7175

Shilpa_Karania@Yahoo.In

Gupta  Yogesh

Lata

State VA

804-762-9666

Lokeshgolia@Hotmail.Com

Gudka  Bhavik

Shilpa

11108 Red Cedar Ter

VA

804-527-0029

804-360-3925

Purvi

9061 Brigadier Rd

VA

Jain  Amarish

11113 Chappell Ridge Ct

State VA

804-868-5060

YGUPTA01@YAHOO.COM, LGUPTA01@YAHOO.COM

Haji  Manan

8712 Aldeburgh Dr

State

4201 Harwin Pl, Apt 1006

State

732-925-7362

Findnitin.Jain@Gmail.Com, Drkjain83@Gmail.Com

Jain  Pushpa

2101 Walhala DR

State

Jain  Bipan

Kusum

7515 Studley Road

State

804-746-5103

Abhani@Aol.com

Kusumljain@Hotmail.Com, 

Bipankumarjain@Hotmail.Com

Jain  Nitin

Khushboo

804-360-1760

JLADY001@AOL.COM, JAINANILK@AOL.COM

Jain  Ashish

Vibha

6035 Renwick Dr

State VA

Priyanka

4315 Meredith Creek Dr

VA

434-973-7148

Jain  Anil

Geeta

2708 Rutgers Ct

VA

Gandhi  Jitendra

Dina

7113 Bridgeside Court

State

804-275-4249

Jain  Amit

Jain Adish

Anju

12030 Carmon St

State

JKGDJG@YAHOO.COM

State

804-530-4608

SRGANDHI@COMCAST.NET, MANISHA11@COMCAST.NET

Golia  Lokesh

Shilpi

8913 Eli PL



Name Name

Spouse Spouse

Address Address

City Glen Allen VA Zip 23059 City Henrico VA Zip 23294

Phone Phone

E-Mail E-Mail

Name Name

Spouse Spouse

Address Address

City Glen Allen VA Zip 23059 City Glen Allen VA Zip 23059

Phone Phone

E-Mail E-Mail

Name Name

Spouse Spouse

Address Address

City Glen Allen VA Zip 23059 City Glen Allen VA Zip 23059

Phone Phone

E-Mail E-Mail

Name Name

Spouse Spouse

Address Address

City Richmond VA Zip 23236 City Williamsburg VA Zip 23185

Phone Phone

E-Mail E-Mail

Name Name

Spouse Spouse

Address Address

City Chester VA Zip 23836 City Chester VA Zip 23836

Phone Phone

E-Mail E-Mail

Name Name

Spouse Spouse

Address Address

City Midlothian VA Zip 23114 City Richmond VA Zip 23233

Phone Phone

E-Mail E-Mail

Name Name

Spouse Spouse

Address Address

City Midlothian VA Zip 23113 City Disputanta VA Zip 23842

Phone Phone

E-Mail E-Mail

804-862-1974

KIRITM@AOL.COM

804-378-1636

mkosamia@aol.com hkosamia@aol.com

Panna

3229 Center Ridge Dr

State

804-364-0092

BMARFATIA@COMCAST.NET

Mehta Kirit

Jyoti

11505 Continental Forest Dr

State

757-660-4364

pravinmahetalia@gmail.com

Maniar Nilang

Nirali

12614 Inverness Pl

State

804-681-0602

nilangmaniar@yahoo.com

Marfatia Bhupendra

Sheetal

5433 Bennett Lane

State

804-747-3775

tlodha1@rediffmail.com, shital1_kothari@hotmail.com

Mahetalia Pravinchandra

Rekha

How Johnson Inn 505 York St

State

804-747-3771

ankit.ranu@yahoo.com

Kundalia Kamlesh

Rupal

11744 Norwich Pkwy. 

State

804-360-3093

kamleshkundalia@yahoo.com

Lodha Tanmay

State

804-302-4330

mskamani@gmail.com

Kosamia Mohan

Hansa

2701 Annakay Crossing

State

804-745-7698

Jain Yougesh

Neera

12136 Hogan's alley

State

Kamani Sanjay

Meeta

14731 Charters Bluff Trail

Payal

5552 Holman Dr

State

409-351-6958

shailesh037@gmail.com

Jain Ved

Chaya

2431 Camelback Rd

State

804-965-6208

JAINKID@HOTMAIL.COM

Jain Ritesh

Kumud

11504 Peavey Street

State

804-201-4328

Jain Shailesh

Jain Rajesh

Smita

5017 Chappell Ridge Place

State

Kothari Ankit

Hemanki

9400 Copper Pond Ct # D

State



Name Name

Spouse Spouse

Address Address

City Fedriksburg VA Zip 22408 City Chester VA Zip 23836

Phone Phone

E-Mail E-Mail

Name Name

Spouse Spouse

Address Address

City Midlothian VA Zip 23113 City Midlothian VA Zip 23113

Phone Phone

E-Mail E-Mail

Name Name

Spouse Spouse

Address Address

City Chester VA Zip 23836 City Richmond VA Zip 23111

Phone Phone

E-Mail E-Mail

Name Name

Spouse Spouse

Address Address

City Glen Allen VA Zip 23059 City Doswell VA Zip 23047

Phone Phone

E-Mail E-Mail

Name Name

Spouse Spouse

Address Address

City Charlottesville VA Zip 22901 City Ashland VA Zip 23005

Phone Phone

E-Mail E-Mail

Name Name

Spouse Spouse

Address Address

City Chester VA Zip 23836 City Fredericksburg VA Zip 22407

Phone Phone

E-Mail E-Mail

Name Name

Spouse Spouse

Address Address

City Blackstone VA Zip 23824 City Glen Allen VA Zip 23060

Phone Phone

E-Mail E-Mail

Parikh Mukesh Shah Chetan

Mona Vaishali

Somer Chase Ct 806 England St # 1114

Jigna Mona

5705 Creek Mill Way 16220 international st

State State

804-308-0012

getprashant4@yahoo.com

1407 Bluewater Dr 8240 Terragon Drive

State State

804-681-0112 804-730-1793

nishajason@yahoo.com BINSON11@MSN.COM

Parekh Prashant Shah Chetan

State State

804-379-3661 804-379-5225

sujimehta@yahoo.com VARDHMAN@AOL.COM

Mehta Sunil Shah Bindesh

Nisha Sonal

757-556-0707 804-681-0150

nickmehta1000@gmail.com BSHAH_H@YAHOO.COM

Mehta Rajesh Shah Bharat

Sujata Rekha

4413 Chatwell Rd 2607 Annakay Crossing

Mehta Niketan Shah Bharat

Rashmi Hina

3712 Fairway Court 12406 Hogans Alley

State State

Anna Meeta

12013 Player Ct 5316 Windbreak Dr

State State

State

434-964-1451

Patel Jayanti Shah Dishant

State

Smita Nital

412 Southmain St 9961 Racquet Club Lane Apt 3A

State State

804-530-2360 804-212-1226

jpatel4040@hotmail.com monu0717@gmail.com

Patel  Bhupendra Shah Kalpesh

434-292-7288 551-697-9711

kalpeshnshah@gmail.com



Name Name

Spouse Spouse

Address Address

City Glen Allen VA Zip 23060 City Richmond VA Zip 23294

Phone Phone

E-Mail E-Mail

Name Name

Spouse Spouse

Address Address

City Chesterfield VA Zip 23832 City Glen Allen VA Zip 23060

Phone Phone

E-Mail E-Mail

Name Name

Spouse Spouse

Address Address

City Glen Allen VA Zip 23060 City Colonial Heights VA Zip 23834

Phone Phone

E-Mail E-Mail

Name Name

Spouse Spouse

Address Address

City Glen Allen VA Zip 23059 City Charlotteville VA Zip 22911

Phone Phone

E-Mail E-Mail

Name Name

Spouse Spouse

Address Address

City Colonial Heights VA Zip 23834 City Ruther Glen VA Zip 22546

Phone Phone

E-Mail E-Mail

Name Name

Spouse Spouse

Address Address

City Glen Allen VA Zip 23059 City Ralegh VA Zip 22546

Phone Phone

E-Mail E-Mail

Name Name

Spouse Spouse

Address Address

City Petersburg VA Zip 23805 City Charlottessville VA Zip 22901

Phone Phone

E-Mail E-Mail

State State

817-992-3072

rshahs@hotmail.com

Shah Mahendra Shah Rahul

Ruchi

4207 whitford ct # 1703 8620 Eversham Rd

State State

804-454-1819 804-418-7977

formehul@hotmail.com

Shah Mehul Shah Rajesh

Avani Vilpa

9507 Spring Glen Dr 4517 Hargrave Ct

State State

804-212-2955 804-526-2996

shmitesh@yahoo.com prshah3801@gmail.com

Shah Mitesh Shah Ramesh

Phalguni Pratibha

4729 Denali Dr 3801 Orkney Rd

State State

804-205-2165 434-964-1798

nimesh_shah16@yahoo.com shahnaynarohit@gmail.com

Shah Nimesh Shah Rohit

Sonal Nayna

5412 Macalpine Cir # 1326 1055 Somer Chase Ct

State State

 804-681-0168 804-448-9315

sshah327@yahoo.com

Shah Nirav Shah Sudhir

Harshida Chetna

1230 Walthall Creek Dr 24368 Rogers Clark Blvd

State State

804-741-6853

suhas2020@yahoo.com

Shah Nitin Shah Sunil

Suhasini Jagruti

5121 Auston Healey Dr 8223 Pilots View Dr

State State

804-481-8165 434-978-7889

pareshvshah@gmail.com uday1944@gmail.com

Shah Paresh Shah Uday

Monica Vidhyut

11974 S Crater Rd 3418 Moubry Lane



Name Name

Spouse Spouse

Address Address

City Henrico VA Zip 23294 City Midlothian VA Zip 23112

Phone Phone

E-Mail E-Mail

Name Name

Spouse Spouse

Address Address

City Glen Allen VA Zip 23060 City Glen Allen VA Zip 23060

Phone Phone

E-Mail E-Mail

Name Name

Spouse Spouse

Address Address

City Charlottesville VA Zip 22901 City Ashland VA Zip 23005

Phone Phone

E-Mail E-Mail

Name Name

Spouse Spouse

Address Address

City Glen Allen VA Zip 23059 City Yorktown VA Zip 23693

Phone Phone

E-Mail E-Mail

Name Name

Spouse Spouse

Address Address

City Henrico VA Zip 23294 City Mechanicsville VA Zip 23116

Phone Phone

E-Mail E-Mail

Name

Spouse

Address

City Midlothian VA Zip 23113

Phone

E-Mail

Name

Spouse

Address

City Glen Allen VA Zip 23059

Phone

E-Mail

State State

804-300-1277 804-739-1447

vav.shah@gmail.com NAVINTEJANI@AOL.COM

Shah Vaibhav Tejani Navin

Minal Asha

8711 Pellington Pl Apt 1 5206 Watercrest Road

State State

925-895-6672

bhagyeshshah@gmail.com

Shah Bhagyesh Vora Charmi

4045 Gaelic ln Apt # E 4203 Harwin PL # 908

State State

434-227-9334

arunashahcvm@gmail.com

Shah Prakash Vora Jitendra

Aruna Rekha

1765 Weblane Lane 107 North Carter Road

State State

804-364-1428 757-234-6113

SUCHTASHETH@YAHOO.COM veervora@yahoo.com

Sheth  Navin Vora Pravinchandra

Sucheta Nina

11909 Lerade Court 102 Barrington Ln

State State

804-916-0605 804-798-2970

virral@gmail.com SJZOTA@HOTMAIL.COM

Sheth  Viral Zota Shashi

Sweta Heena

8621 Aldeburgh Dr 11269 Silver Stone Drive

State

804-378-4644

ramesh.shial@gmail.com

Shial Ramesh

Kusum

12805 Craystone Cir.

State

804-402-3913

sssinghvi@gmail.com

Singhvi Sanjay
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