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(રાગ: શામ ઢલ ેજ�નુા �કનાર�, �કનાર�) 
 
 

મે�ુ િશખર નવ્હરાવે નવ્હરાવે, મે�ુ િશખર નવ્હરાવે (૨) 

જન્મકાળ �નવર�કો �ણી, પચં�પ કર� આવે...  

હો મે�ુ િશખર નવ્હરાવે નવ્હરાવે, મે�ુ િશખર નવ્હરાવે (૨) 
 
 
રત્નપ્ર�ખુ અડ�િતના કલશા, ઔષધી �રૂણ િમલાવે  

ક્ષીરસ�દુ્ર તીથ�દક આણી, સ્નાત્ર કર� �ણુ ગાવે..  

હો મે�ુ િશખર નવ્હરાવે નવ્હરાવે, મે�ુ િશખર નવ્હરાવે (૨) 
 
 
એણી પર� �જન પ્રતીમાકંો નહવણ કર�, બોિધબીજ મા�ુ ંવાવે  

અ�કુ્રમે �ણુ રત્નાકર ફરસી, �જન ઉ�મ પદ પાવે...  

હો મે�ુ િશખર નવ્હરાવે નવ્હરાવે, મે�ુ િશખર નવ્હરાવે (૨) 
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ઋષભ �લે મ�ુદ�વી �લા..વે �લા..વે 

ધીર� ધીર� મીઠા ંમીઠા ંગીત �ણુાવે (૨) 
 

પારસ �લે વામા �લા..વે �લા..વે 

ધીર� ધીર� મીઠા ંમીઠા ંગીત �ણુાવે (૨) 
 

વીર �લે િત્રશલા �લા..વે �લા..વે 

ધીર� ધીર� મીઠા ંમીઠા ંગીત �ણુાવે (૨) 
 

માતા હરખાતી, મનમા ંમલકાતી  (૨) 

�ખુ�ુ ંદ�ખીને, મમતા છલકાતી     (૨) 
 

ખોળે લઇ વહાલ કર�, બન ેઘેલી ઘેલી 

હ��ુ ંવરસાવે, હ�તની હ�લી 

સ્નેહભયાર્ (૨) નયણે િનહા..ળે, િનહા..ળે 

ધીર� ધીર� મીઠા ંમીઠા ંગીત �ણુાવે (૨) 
===== 
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તારા ંિવના નાથ મને એકલ�ુ ંલાગે  

દશર્ન દ�વાને વહ�લો આવ� (૨) 

તારા ંિવના નાથ મને એકલ�ુ ંલાગે  

દશર્ન દ�વાને વહ�લો આવ� (૨) 
 
 

મારા ંજન્મોજનમના ંફ�રા પ્ર�,ુ  

એમાથંી �ાર� છોડાવશો  

મારા ંજન્મોજનમના ંફ�રા પ્ર� ુ 

એમાથંી �ાર� છોડાવશો  
 
 

તારા ંિવના નાથ મને એકલ�ુ ંલાગે  

દશર્ન દ�વાને વહ�લો આવ� (૨) 

તારા ંિવના નાથ મને એકલ�ુ ંલાગે  

દશર્ન દ�વાને વહ�લો આવ� (૨) 
===== 
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સ્નેહ િનતરતી �ખડ� ને, અધર� અ�તૃ ધા.....ર 

ભ�ક્ત કરતા ંકરતા ંથાયે  

બેડો મારો પા...ર (૨) 
 
 

આવ�ુ ંછે માર�... દાદા દશર્ન કરવાન…ે 

��ૂ કરવાને.. દાદા તાર� ભ�ક્ત કરવાન ે… 

દાદા દશર્ન કરવાન…ે 
 
 

આવ�ુ ંછે માર�... દાદા દશર્ન કરવાન…ે 

��ૂ કરવાને.. દાદા તાર� ભ�ક્ત કરવાન ે… 

દાદા દશર્ન કરવાન…ે 
 
 
 

અલબેલા તમે દ�વ અનેરા 

આ�દ�ર છે ના..મ   (૨) 

�ચા �ચા �ુગંર�યામા ં

દાદા તમારા ંધા..મ  (૨) 
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હ�.... તને જોઇને હરખાઈ �� �ુ ં

કર� નવ્વા�ુ ંપાવન થા� �ુ ં

પા�લતાણા ંને ગા..મ, શ�ેુજંય ને ધા..મ..  

આવ�ુ ંછે માર�... દાદા દશર્ન કરવાન…ે 

��ૂ કરવાને.. દાદા તાર� ભ�ક્ત કરવાન ે… 

દાદા દશર્ન કરવાન…ે 
 
 

કલીકાળનો કલ્પત�ુ �ુ ં

પારસનાથ તા�ંુ ના...મ   (૨) 

મ�હમા તારો અપરંપાર છે  

પાવનકાર� તારા ધા...મ   (૨) 
 

હ�.... તને જોઇને હરખાઈ �� �ુ ં(૨) 

શખેં�રને ગા..મ, સમ્મેતશીખરન ેધા..મ 
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આવ�ુ ંછે માર�... દાદા દશર્ન કરવાન…ે 

��ૂ કરવાને.. દાદા તાર� ભ�ક્ત કરવાન ે… 

દાદા દશર્ન કરવાન…ે 
 
 

ચોવીસમા ંતીથ�કર તમે 

મહાવીર સ્વામી તા�ંુ ના..મ   (૨) 

અ�હ�સાનો ધમર્ બતાવ્યો 

વહા�ુ ંલાગે તા�ંુ ના..મ     (૨) 
 

હ�.... તને જોઇને હરખાઈ �� �ુ ં(૨) 

પાવા�રુ�ન ેધા..મ, ક્ષિત્રય�ંુડ ને ગા..મ 

આવ�ુ ંછે માર�... દાદા દશર્ન કરવાન…ે 

��ૂ કરવાને.. દાદા તાર� ભ�ક્ત કરવાન ે… 

દાદા દશર્ન કરવાન…ે 
===== 
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ચપટ� ભર� ચોખા ને ઘીનો છે �દવડો (૪) 

શ્રીફળની જોડ લઈને ર� (૨) 

હાલો હાલો પા�લતાણા ંજઈએ ર� (૨) 
 
 

ચપટ� ભર� ચોખા ને ઘીનો છે �દવડો (૪) 

શ્રીફળની જોડ લઈને ર� (૨) 

હાલો હાલો શખેં�ર જઈએ ર� (૨) 
 
 

ચપટ� ભર� ચોખા ને ઘીનો છે �દવડો (૪) 

શ્રીફળની જોડ લઈને ર� (૨) 

હાલો હાલો પાવા�રુ� જઈએ ર� (૨) 
 
 

સામેની પોળેથી સોનીડો આવે (૨) 

હારલાનંી જોડ લઈને ર�  (૨) 

હાલો હાલો પા�લતાણા ંજઈએ ર� (૨) 
===== 
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હ� ... પા�લતાણાનંો રા�જયો ને, આદ��ર તા�ંુ નામ 

ક� હોવે હોવ.ે. આદ��ર તા�ંુ નામ 

ક� �ુ ંતો તને ભજવાન ેઆવીયો આજ 

ક� �ુ ંતો તને.... ભેટવાને આવીયો આજ 
 
 

હ� ... રત્ન�રુ�નો રા�જયો ને, ધમર્નાથ તા�ંુ નામ 

ક� હોવે હોવ.ે. ધમર્નાથ તા�ંુ નામ 

ક� �ુ ંતો તને ભજવાન ેઆવીયો આજ 

ક� �ુ ંતો તને.... ભેટવાને આવીયો આજ 
 
 

હ� ... હ�સ્તના�રુનો રા�જયો ને, શાિંતનાથ તા�ંુ નામ 

ક� હોવે હોવ.ે. શાિંતનાથ તા�ંુ નામ 

ક� �ુ ંતો તને ભજવાન ેઆવીયો આજ 

ક� �ુ ંતો તને.... ભેટવાને આવીયો આજ 
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હ� ... શખેં�રનો રા�જયો ને, પારસનાથ તા�ંુ નામ 

ક� હોવે હોવ.ે. પારસનાથ તા�ંુ નામ 

ક� �ુ ંતો તને ભજવાન ેઆવીયો આજ 

ક� �ુ ંતો તને.... ભેટવાને આવીયો આજ  
 
 

દાદા તા�ંુ �ખુ�ુ ંચમક� (૨)  �ણે �નુમનો ચાદં 

ક� હોવે હોવ.ે.. �ણે �નુમનો ચાદં 

ક� જોતા મારા �ચ�ડ� શાતા થાય 

ક� દાદા તન ેનીર�ુ ંવારંવાર … 
 
 

હ� ... પાવા�રુ�નો રા�જયો ને, મહાવીર તા�ંુ નામ 

ક� હોવે હોવ.ે. મહાવીર તા�ંુ નામ 

ક� �ુ ંતો તને ભજવાન ેઆવીયો આજ 

ક� �ુ ંતો તને.... ભેટવાને આવીઓ આજ 
 
 
 

===== 
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�ચા �ચા ર� દાદા તારા �ુગંરા ર� લોલ (૨) 

હ� �ુગંર ઉપર બોલે ઝીણા મોર, 

�જૂનમા ંવહેલા આવજો ર� લોલ 

હ� �ુગંર ઉપર બોલે ઝીણા મોર, 

�જૂનમા ંવહેલા આવજો ર� લોલ 
 
 
 

પહ�લો કાગળ ર� પા�લતાણા ંમોકલો ર� લોલ (૨) 

ક� દ�જો મારા (૨) આ�દનાથને હાથ  

�જૂનમા ંવહેલા આવજો ર� લોલ 
 
 

ક� દ�જો મારા આ�દનાથને હાથ  

�જૂનમા ંવહેલા આવજો ર� લોલ 
 

�ચા �ચા ર� દાદા તારા �ુગંરા ર� લોલ (૨) 
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બીજો કાગળ ર� શખેં�ર મોકલો ર� લોલ (૨) 

હ� દ�જો મારા (૨) પારસનાથને હાથ  

�જૂનમા ંવહેલા આવજો ર� લોલ 
 

હ� દ�જો મારા પારસ નાથને હાથ  

�જૂનમા ંવહેલા આવજો ર� લોલ  

�ચા �ચા ર� દાદા તારા �ુગંરા ર� લોલ (૨) 

 
 

ત્રીજો કાગળ ર� પાવા�રુ� મોકલો ર� લોલ (૨) 

હ� દ�જો મારા (૨) વીર�ને હાથ  

�જૂનમા ંવહેલા આવજો ર� લોલ 
 

હ� દ�જો મારા વીર�ને હાથ  

�જૂનમા ંવહેલા આવજો ર� લોલ 
 

�ચા �ચા ર� દાદા તારા �ુગંરા ર� લોલ (૨) 
===== 
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ભ�ક્તમા ંભ��ણા ંપ્ર��ુ અમે ભ�ક્તમા ંભ��ણા ં(૪) 
 
 

શાિંતના ંસાગર� દ�ધી છે �ૂબક� (૪)  

હ�... જયાર� મીઠા ંભજન સભંળાણા ં  

પ્ર��ુ અમે ભ�ક્તમા ંભ��ણા ં
 

હો હો  

ભ�ક્તમા ંભ��ણા ંપ્ર��ુ અમે ભ�ક્તમા ંભ��ણા ં(૪) 
 
 

હ�ય્યાના ંહોડલા માડં�ા �હન્ડોળવા (૪) 

હ�.. જયાર� ભાવોના ંનીર ઊભરાણા ંર�  

પ્ર��ુ અમે ભ�ક્તમા ંભ��ણા ં
 

હો હો  

ભ�ક્તમા ંભ��ણા ંપ્ર��ુ અમે ભ�ક્તમા ંભ��ણા ં(૪) 
 

===== 
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મારા દાદાના ંદરબાર� ઢોલ વાગે છે (૪) 

વાગે છે ઢોલ વાગે છે (૨)  

મારા દાદાના ંદરબાર� ઢોલ વાગે છે (૨) 
 
 

શ્રાવક શ્રાિવકાઓ આવ ેછે (૨) 

આવ ેછે �ુ ં�ુ ંભાવ ેછે ? (૨) 

સાચા �તરથી ભાવના ભાવ ેછે (૨)  

મારા દાદાના ંદરબાર� ઢોલ વાગે છે (૨) 
 
 

સાન ડ�એગો�ુ ંમડંળ આવે છે (૨) 

આવ ેછે �ુ ં�ુ ંગાવ ેછે ? (૨) 

ભ�ક્તના ંગીતડા ંગાવે છે (૨) 

ભાવનાઓમા ંરંગત લાવે છે  (૨) 

એ તો પ્ર��ુની ��ૂ ભણાવે છે (૨) 

હ� મારા દાદાના ંદરબાર� ઢોલ વાગે છે (૨) 
===== 
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એક વાર એક વાર પા�ર્ પ્ર��ુ, માર� મ�ંદર�યે આવોને(૨) 
 

આત્માના ં�ષુ્પથી તમને વધાવ�ુ ં(૪) 

લેવો અ�લુખ લહાવો ર�.. 

એક વાર એક વાર પા�ર્ પ્ર��ુ, માર� મ�ંદર�યે આવોને(૨) 
 

માર� મ�ંદર�યે આવો મારા ંવહાલા  (૨) 

આવો મારા ંવહાલા �ુ ંતો ક�ંુ કાલાવાલા  (૨) 

હ� મારા ં�ગ�ણયા શોભાવો ને .. 

એક વાર એક વાર પા�ર્ પ્ર��ુ, માર� મ�ંદર�યે આવોને(૨) 
 

નાની શી �પંડ� ને મન મારા ંમોટા  (4) 

એમા ં�ુ ંતમને સમા�ુ ંર�.. 

એક વાર એક વાર પા�ર્ પ્ર��ુ, માર� મ�ંદર�યે આવોને(૨) 
 
 

===== 
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ઋષભ તાર� �િૂત� જો�ને ગમી �ય (૪) 

મારા મનડામા ંમાય, મારા હ�યા હરખાય (૨) 

તારા દશર્નથી પાપ ધોવાય..  

ઋષભ તાર� �િૂત� જો�ને ગમી �ય 
 

ઓ.. ર�, ઓ... ર�, માતા મ�ુદ�વીના ંનદં  

હોવે હોવે હોવ ેહોવે તારો નદં, તારો નદં 
 

ઓ.. ર�, ઓ... ર�,  માતા મ�ુદ�વીના ંનદં  

હોવે હોવે હોવ ેહોવે તારો નદં, તારો નદં 
 

તાર� �ગી રચાય, તારા �ણુલા ંગવાય  

તાર� ભ�ક્તમા ંસૌ રંગાય  

ઋષભ તાર� �િૂત� જો�ને ગમી �ય 
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હ� પા�ર્ તાર� �િૂત� જો�ને ગમી �ય (૪) 

મારા મનડામા ંમાય, મારા હ�યા હરખાય (૨) 

તારા દશર્નથી પાપ ધોવાય..  

પા�ર્ તાર� �િૂત� જો�ને ગમી �ય 
 

ઓ.. ર�, ઓ... ર�, માતા વામાના ં�યા નદં  

હોવે હોવે હોવ ેહોવે તારો નદં, તારો નદં 
 

ઓ.. ર�, ઓ... ર�,  માતા વામાના ં�યા નદં  

હોવે હોવે હોવ ેહોવે તારો નદં, તારો નદં 
 

તાર� �ગી રચાય, તારા �ણુલા ંગવાય  

તાર� ભ�ક્તમા ંસૌ રંગાય  

હ� પા�ર્ તાર� �િૂત� જો�ને ગમી �ય 
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હ� વીર તાર� �િૂત� જો�ને ગમી �ય (૪) 

મારા મનડામા ંમાય, મારા હ�યા હરખાય (૨) 

તારા દશર્નથી પાપ ધોવાય..  

વીર તાર� �િૂત� જો�ને ગમી �ય 
 

ઓ.. ર�, ઓ... ર�,  

માતા િત્રશલાના ં�યા નદં  

હોવે હોવે હોવ ેહોવે તારો નદં, તારો નદં 
 

ઓ.. ર�, ઓ... ર�,  માતા િત્રશલાના ં�યા નદં  

હોવે હોવે હોવ ેહોવે તારો નદં, તારો નદં 
 

તાર� �ગી રચાય, તારા �ણુલા ંગવાય  

તાર� ભ�ક્તમા ંસૌ રંગાય  

હ� વીર તાર� �િૂત� જો�ને ગમી �ય 
 

===== 
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અમે ગ્યાતા દ�ર�, મન .... મળ� ગ�ુ ંપ્ર� ુહાર� દ�રામા ં 

હ��ુ ંહરખા�ુ ંને મન�ુ ંમલકા�ુ ં

ભ�ક્તના ંર�લામા,ં દ�રામા,ં દ�રામા ં 
 

દશર્ન કરાવનાર દ��ંુ, શાિંત અપાવનાર દ��ંુ 

કમ� ખપાવનાર દ��ંુ, ભાવના જગાડનાર દ��ંુ 
 

દશર્ન કરાવનાર દ��ંુ, શાિંત અપાવનાર દ��ંુ 

કમ� ખપાવનાર દ��ંુ, ભાવના જગાડનાર દ��ંુ 
 
 

હ� �ુ�દયાના ંનાથ મારા ં�તરના ંપ્રાણ  

તાર� ઝખંના ઝ�ંુ ં� ં�ુ ંદ�રામા.ં. 
 

હ� �ુ�દયાના ંનાથ મારા ં�તરના ંપ્રાણ  

તાર� ઝખંના ઝ�ંુ ં� ં�ુ ંદ�રામા.ં. 

હ��ુ ંહરખા�ુ ંને મન�ુ ંમલકા�ુ ં

ભ�ક્તના ંર�લામા,ં દ�રામા,ં દ�રામા ં
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નયનોમા ંઅમીરસ ધારા, વરસાવ ેપાવન ધારા 

ભક્તોના ંતારણહારા, સૌ ભક્તોમા ંછો તમે પ્યારા 

નયનોમા ંઅમીરસ ધારા, વરસાવ ેપાવન ધારા 

ભક્તોના ંતારણહારા, સૌ ભક્તોમા ંછો તમે પ્યારા 
 
 

હ�ડાના ંહાર, મારા આતમના ંતાર,  

તારા ંદશર્ન ેઆવ્યો � ંદ�રામા ં

હ��ુ ંહરખા�ુ ંને મન�ુ ંમલકા�ુ ં

ભ�ક્તના ંર�લામા,ં દ�રામા,ં દ�રામા ં
 

અમે ગ્યાતા દ�ર�, મન .... મળ� ગ�ુ ંપ્ર� ુહાર� દ�રામા ં 

હ��ુ ંહરખા�ુ ંને મન�ુ ંમલકા�ુ ં

ભ�ક્તના ંર�લામા,ં દ�રામા,ં દ�રામા ં 
 
 

===== 
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હ�.. ગાન તમારા ગાતા ંગાતા ં 

અમે સમય�ુ ંભાન �લૂ્યા ં(૨) 

હ� ખા�ુ ં�લૂ્યા,ં પી�ુ ં�લૂ્યા ં 

�ઘ અને આરામ �લૂ્યા ંર� ભાઈ  

�ઘ અને આરામ �લૂ્યા ં
 
 

હ�.. રાગ �લૂ્યા ંને દ્વષે �લૂ્યા ંવળ�  

પાપ તણો વ્યાપાર �લૂ્યા ં(૨) 

હ� એવા એકાકાર બન્યા ક�  

સળગેલો સસંાર �લૂ્યા ંર� ભાઈ  

સળગેલો સસંાર �લૂ્યા ં
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હ�.. નવકાર મતં્રનો મ�હમા મોટો (૨) 

�ણુજો નર ને નાર (૨) 

હ� �દય તાક� જો રટણ કર� તો  

થાયે બેડો પાર � ર� વહાલા ંથાયે બેડો પાર 
 
 

હ�.. ઘનન ઘનન ઘન ઘટં બ� ન ે(૨) 

થનન થનન થનકાર કર�  

ઘમ ઘમ ઘમ ઘમ �ઘૂર� બા� (૨) 

હ�ડ� ભ�ક્ત ભાવ ચઢ� ર� � ર� હ�ડ� ભ�ક્ત ભાવ ચઢ� 
 
 

હ�.. ફરર ફરર ફર ફરક� ધ�ઓ (૨) 

મ�ંદર તાર� શોભા ઘણી 

ટ��ુકં ટ��ુકં તારા મ�ંદર િશખર� (૨) 

મોર�લયો ટ�કુાર કર� વહાલા ંમોર�લયો ટ�કુાર કર� 
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પ્ર��ુ તારા ં(૨) �ણુલા ંગા�  

ક� તીરથ ધામ ે�� 
 

પ્ર��ુ તારા ં�ણુલા ંગા�  

ક� તીરથ ધામ ે�� 


