
 

 

ભગવાન શ્રી સ્વામીનારાયણ આરતી-ભજન-ધનૂ  
વવપલુ એમ દેસાઈ 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/ 
 

જગદગરુુ શ્રી સ્વામીનારાયણની આરતી 
 
બાપ્સ સ્વામીનારાયણ આરતી 
 
ઓરીજીનલ સ્વામીનારાયણ આરતી 
 
શણગાર આરતી - વડતાલ 

 
તારી મવૂતિ છે જો નૈનોનો શણગાર 

 
વદું સહજાનદં રસ રૂપ 

 
ઘણુ ંજીવો હો જીવન આધાર 

 
ધન્ય ઓરડાની ઓસરી જો 
 
Swaminarayan Akshardham - Dedication Ceremony 
 
પ્રથમ શ્રી હરીને ચરણે શીશ નમાવુ ં
 
સ્વામી નારાયણ નમો નમઃ ધનૂ 

 
અમી ભરેલી નજરંુ રાખો નારાયણ 

 
મોગરાના ફૂલ સખી 
 

http://suratiundhiyu.wordpress.com/
http://www.youtube.com/watch?v=D93jiKAYekI
http://www.youtube.com/watch?v=PZrf9FSLwbQ
http://www.youtube.com/watch?v=W3L2KfgjU4o
http://www.youtube.com/watch?v=HWeoLbAnrcM
http://www.youtube.com/watch?v=_ei2hpQipVQ&list=PLEC620DEC86749703
http://www.youtube.com/watch?v=1hK4N7UbW3s&list=PLEC620DEC86749703
http://www.youtube.com/watch?v=Sh_7J3WVJ0g&list=PLEC620DEC86749703
http://www.youtube.com/watch?v=6gyt98xNoLE&list=PLEC620DEC86749703
http://www.youtube.com/watch?v=6gyt98xNoLE&list=PLEC620DEC86749703
http://www.youtube.com/watch?v=82FtCvjMqFM
http://www.youtube.com/watch?v=9KNo5XI81pU
http://www.youtube.com/watch?v=9KNo5XI81pU
http://www.youtube.com/watch?v=LPMCTQozPzs


 

 

રામ કૃષ્ણ ગોવવિંદ-નારાયણ નમો નમામી 
 
પ્રીત પરુવની શામળિયા 
 
સ્વામી નારાયણ આરતી - કાલપુરુ 

 
આજ મારે ઓરડે રે આવ્યા 
 
મહા બિવતં માયા તમારી 
 
સ્વામીનારાયણ કીતતન - ૩  
 
ગરુુદેવ તમુ્હારે ચરણ કમલ મેં 
 
શ્રી હરરની સ્વાભાવવક ચેષ્ટા 
 
શોભે શોભે રવસક વર છેલ રે 

 
હરીવર હીરલો રે 

 
માણસનો અવતાર મોંઘો 
 
સુદંર શ્રી ઘનશ્યામ 

 
આજ મારે ઘેર - બાપ્સ 

 
વડતાલ ગામેં ફૂલવાડી એ રહિંડોિો આંબાની ડાિ 

 
આજ મારે ઓરડે ભાગ ૧ 

 
જય અક્ષરપતી પરુષોત્તમ જય જય સ્વામી 

http://www.youtube.com/watch?v=i6ySZXJBLIc
http://www.youtube.com/watch?v=AAKIBgMHlJ8&list=PLE4B01B6CBEA2E394
http://www.youtube.com/watch?v=0eBENIWrCY4
http://www.youtube.com/watch?v=8cQ6Be8qU9g
http://www.youtube.com/watch?v=lz6TVcyfbyE
http://www.youtube.com/watch?v=vqIhkBVWzgU
http://www.youtube.com/watch?v=nXrln5wy-uk
http://www.youtube.com/watch?v=n2TJMqsoiW0
http://www.youtube.com/watch?v=Anus-oL0NyQ
http://www.youtube.com/watch?v=BwmFq3xwNEY
http://www.youtube.com/watch?v=YwjIRV1Yi6Y
http://www.youtube.com/watch?v=cLMtrrpCCgM
http://www.youtube.com/watch?v=5XXk7_csFeg
http://www.youtube.com/watch?v=8W6MaiIHOms
http://www.youtube.com/watch?v=JnFofMQPLyo
http://www.youtube.com/watch?v=Dg6SPnCbDyw


 

 

ફૂલની બાધંી રે પોંચી 
 
નીર વવકલ અને કૃપા કરો 
 
સ્વામી જીવન મગંલ થાજો ભજન ભાગ ૧ 

 
વ્હાલા તારી મવૂતિન ુ ંબધંન તે એવુ ં
 
આપ વચનના મેઘ મલ્હારે 

 
પ્રમખુ સ્વામી મહારાજની લાઈફ સ્ટાઈલ-બાપ્સ 

 
હ ેપરમેશ્વર તજુ રચના કા કોઈ ના પાવે પાર 

 
જે સ્વામીનારાયણ નામ લેશે 

 
કથા કહું એક યગુ પરુુષની 
 
શયન દશતન પ્રમખુ સ્વામી મહારાજ 

 
માણકી એ ચઢ્યા રે મોહન 

 
છેલ છોગાિો રે મીઠી મોરલીવાિો-ભજન 

 
પ્રભાતના નોન સ્ટોપ ભજન 

 
તમે પ્રગટ થયા ને-પ્રમખુ સ્વામી મહારાજ 

 
જીવુ ંછં રસીલા તારા મખુડાને જોવા 
 
યોગીજી તમારા દશતનથી 

http://www.youtube.com/watch?v=iffLDAfbN8o
http://www.youtube.com/watch?v=N9Me7U8406A
http://www.youtube.com/watch?v=krlu3qtigOI
http://www.youtube.com/watch?v=Cc28uhEeBU4
http://www.youtube.com/watch?v=Jcxz16PAt1g
http://www.youtube.com/watch?v=kezfWTJsBJ8
http://www.youtube.com/watch?v=Bz-5Qy7jQYU
http://www.youtube.com/watch?v=mQARrz3jQHg
http://www.youtube.com/watch?v=ZitIPKg6jIk
http://www.youtube.com/watch?v=oxyx68tM98Q
http://www.youtube.com/watch?v=Vh6_60xs-F0
http://www.youtube.com/watch?v=N1tk45_WhZ0
http://www.youtube.com/watch?v=1p7l3V_TpBU
http://www.youtube.com/watch?v=BGoFW-iV0_Y
http://www.youtube.com/watch?v=adL8WttaCFk
http://www.youtube.com/watch?v=syKD4MEY-C0


 

 

તમારી મવૂતિ વવના મારા નાથ રે 

 
પ્રમખુ સ્વામી એવો તારો સ્નેહ છે અમી 
 
જનમગંલ નામાવલી 
 
આજ આનદં મારા ઉર મા ંમિી મને 

 
શ્યામ હમારે નયન કે તારે 

 
આજ સખી આનદંની હલેી-૧૨ 

 
અવસર આવ્યો રે કે તમને ભજવાનો 
 
હ ેધન્ય ધન્ય ઘડી છે આજની રે 

 
સવાર દરબાર જાસ ુસવારમા ંવનત ઉઠીને 

 
સ્વામી નારાયણ નોન સ્ટોપ દારંડયા રાસ 

 
સ્વામીનારાયણ મહામતં્ર ધનૂ 

 
સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ મધરુ ધનૂ 

 
સવે સખી જીવન જોવાને ચાલો રે 

 
ગરુુ ઋણ અદા-બાપ્સ 

 
હો રવસયા મેં તો શરણ વતહારી 
 
આજે યજ્ઞ પરુુષને દ્વારે 

http://www.youtube.com/watch?v=CQBAmkN8la0
http://www.youtube.com/watch?v=kUMcSBqkCA4
http://www.youtube.com/watch?v=Jhedr0i1QUM
http://www.youtube.com/watch?v=9FHIyF340KQ
http://www.youtube.com/watch?v=KQWcZ-AVCJw
http://www.youtube.com/watch?v=1uv4qX5TzSA
http://www.youtube.com/watch?v=2WABavenJyo
http://www.youtube.com/watch?v=8sAoXk8G4gE
http://www.youtube.com/watch?v=wVyHJeX3GQU
http://www.youtube.com/watch?v=hRhdmQLpON8
http://www.youtube.com/watch?v=ZlpK-dy_f7g
http://www.youtube.com/watch?v=qw219aFfi50
http://www.youtube.com/watch?v=n4A_oT1Em3c
http://www.youtube.com/watch?v=Byl5ifE3fNU&list=PL151DA9764CFB1428
http://www.youtube.com/watch?v=vWxBN0DIBKc&list=PL151DA9764CFB1428
http://www.youtube.com/watch?v=bv770YZKTkA

