
પ્ર� ુ�ુ ંતો મારો છે �વન આધાર 
(રાગઃ  જમાનેક�  દ�ખે  હ�  રંગ  હ�ર) 

 

પ્ર� ુ�ુ ંતો મારો છે �વન આધાર, નથી કોઇ તારા િવના (૨) 

પ્ર� ુ�જુને પામી થયો �ુ ંસનાથ, નથી કોઇ તારા િવના (૨) 
 

િનગોદ� ને નરક� રહયા એક સાથે 

ને ભીષણ આ ભવમા ંભમ્યા એક સાથે 

િનગોદ� ને નરક� રહયા એક સાથે 

ને ભીષણ આ ભવમા ંભમ્યા એક સાથે 

ગયા ક�મ �કુતે છોડ� �જુને નાથ, નથી કોઇ તારા િવના 

પ્ર� ુ�જુને પામી થયો �ુ ંસનાથ, નથી કોઇ તારા િવના 

પ્ર� ુ�ુ ંતો મારો છે �વન આધાર, નથી કોઇ તારા િવના 
 

તાર� વાત �લૂ્યો, ન પાપોથી અટકયો  

િવરહ તારો �જુને ન �દલમાયંે ખટકયો 

તાર� વાત �લૂ્યો, ન પાપોથી અટકયો  

િવરહ તારો �જુને ન �દલમાયંે ખટકયો 

ભવોભવ �ુ ંભટકયો બનીને અનાથ, નથી કોઇ તારા િવના 

પ્ર� ુ�જુને પામી થયો �ુ ંસનાથ, નથી કોઇ તારા િવના 

પ્ર� ુ�ુ ંતો મારો છે �વન આધાર, નથી કોઇ તારા િવના  
 



 
 
 

તાર� આણને મ� ન �દલમા ંહ� ધાર�  

િવષય�ખુ માટ� બન્યો �ુ ં�ભખાર� 

તાર� આણને મ� ન �દલમા ંહ� ધાર�  

િવષય�ખુ માટ� બન્યો �ુ ં�ભખાર� 

�ુ:ખો પામ્યો ભાર� તે બદલે �ુ ંનાથ, નથી કોઇ તારા િવના 

પ્ર� ુ�જુને પામી થયો �ુ ંસનાથ, નથી કોઇ તારા િવના 

પ્ર� ુ�ુ ંતો મારો છે �વન આધાર, નથી કોઇ તારા િવના 
 
 
 
ધમર્�ુ ંફળ મા�ં,ુ ધમર્થી �ુ ંભા�ુ ં

ને પાપ પ્રસગેં �ુ ંિનશ�દન ��ુ ં

ધમર્�ુ ંફળ મા�ં,ુ ધમર્થી �ુ ંભા�ુ ં

ને પાપ પ્રસગેં �ુ ંિનશ�દન ��ુ ં 

ક�ણ છે કહાણી આ માર� ઓ નાથ, નથી કોઇ તારા િવના 

પ્ર� ુ�જુને પામી થયો �ુ ંસનાથ, નથી કોઇ તારા િવના 

પ્ર� ુ�ુ ંતો મારો છે �વન આધાર, નથી કોઇ તારા િવના 
 
 
 
 
 



 

પ્ર� ુમાર� �ણુ� �ુ ં�તર અવાજ 

ક�ંુ �ુ ંિવનતંી તાર� પાસે આજ 

પ્ર� ુમાર� �ણુ� �ુ ં�તર અવાજ 

ક�ંુ �ુ ંિવનતંી તાર� પાસે આજ 

ભવોભવ �જુને મળે તારો સાથ, નથી કોઇ તારા િવના 

પ્ર� ુ�જુને પામી થયો �ુ ંસનાથ, નથી કોઇ તારા િવના 

પ્ર� ુ�ુ ંતો મારો છે �વન આધાર, નથી કોઇ તારા િવના 
 

તાર� વાત સમ�ુ ંસમજ એવી દ�� 

તને ઓળ�ુ ંએવી શ�કત �ુ ંદ�� 

તાર� વાત સમ�ુ ંસમજ એવી દ�� 

તને ઓળ�ુ ંએવી શ�કત �ુ ંદ�� 

આતમ�ણુી ર�શ્મમા ં“હ�ર” દ�નાર, નથી કોઇ તારા િવના 

પ્ર� ુ�જુને પામી થયો �ુ ંસનાથ, નથી કોઇ તારા િવના 

પ્ર� ુ�ુ ંતો મારો છે �વન આધાર, નથી કોઇ તારા િવના 

નથી કોઇ તારા િવના, નથી કોઇ તારા િવના,  

નથી કોઇ તારા િવના, નથી કોઇ તારા િવના 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LBcHsArKQao&feature=youtu.be 
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