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રંગાઈ �ને રંગમા ં
 

 

રંગાઈ �ને રંગમા,ં �ુ ંરંગાઈ �ને રંગમા ં

મહાવીર પ્ર�નુા ંરંગમા,ં અ�રહતં ક�રા રંગમા ં

રંગાઈ �ને રંગમા,ં �ુ ંરંગાઈ �ને રંગમા ં
 

 

આ� ભજ�ુ,ં કાલે ભજ�ુ,ં વીતી ઉમર તમા … મ,  

�ાર� લઈ�ુ ંવીર�ુ ંના … મ ? 

આ� ભજ�ુ,ં કાલે ભજ�ુ,ં વીતી ઉમર તમા … મ,  

�ાર� લઈ�ુ ંવીર�ુ ંના … મ ? 

�ાસ �ટૂશે, નાડ� �ટૂશે (૨), પ્રાણ નહ� રહ� �ગમા ં
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ઘડપણ આવશે, ત્યાર� ભજ�ુ,ં પહ�લા કામ તમા … મ 

પછ� ફર��ુ ંતીરથ ધા … મ 

ઘડપણ આવશે, ત્યાર� ભજ�ુ,ં પહ�લા કામ તમા … મ 

પછ� ફર��ુ ંતીરથ ધા … મ 

આતમ એક �દન ઉડ� �શે (૨), શર�ર �યે ના સગંમા ં

રંગાઈ �ને રંગમા,ં �ુ ંરંગાઈ �ને રંગમા ં

મહાવીર પ્ર�નુા ંરંગમા,ં અ�રહતં ક�રા રંગમા ં

રંગાઈ �ને રંગમા,ં �ુ ંરંગાઈ �ને રંગમા ં
 

�વ �ણતો, ઝા� ં�વ�ુ,ં મા�ંુ છે આ તમા … મ 

પહ�લા અમર કર� લ� ના … મ 

�વ �ણતો, ઝા� ં�વ�ુ,ં મા�ંુ છે આ તમા … મ 

પહ�લા અમર કર� લ� ના … મ 

તે�ુ ંઆવશે જમ�ુ ંત્યાર� (૨), ��ુ ંપડશે સગંમા ં

રંગાઈ �ને રંગમા,ં �ુ ંરંગાઈ �ને રંગમા ં

મહાવીર પ્ર�નુા ંરંગમા,ં અ�રહતં ક�રા રંગમા ં

રંગાઈ �ને રંગમા,ં �ુ ંરંગાઈ �ને રંગમા ં 
 



 
Page 3 of 3 

 

સ� ુ�વ કહ�તા, પછ� જપી�ુ,ં મેળવી લો ને દા … મ 

રહ�વાના કર� લો ઠા … મ 

સ� ુ�વ કહ�તા, પછ� જપી�ુ,ં મેળવી લો ને દા … મ 

રહ�વાના કર� લો ઠા … મ 

પ્ર� ુપડયો છે �ા ંરસ્તામા ં(૨), સ� ુજન કહ�તા ંવ્યગંમા ં

રંગાઈ �ને રંગમા,ં �ુ ંરંગાઈ �ને રંગમા ં

મહાવીર પ્ર�નુા ંરંગમા,ં અ�રહતં ક�રા રંગમા ં
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https://www.youtube.com/watch?v=_nXC0xzCpQo&t=143s 

 


