ભગવાન શ્રી સ્વામીનારાયણ આરતી-ભજન-ધ ૂન
ુ એમ દે સાઈ
વવપલ

http://suratiundhiyu.wordpress.com/
ુ ુ શ્રી સ્વામીનારાયણની આરતી
જગદગર
બાપ્સ સ્વામીનારાયણ આરતી
ઓરીજીનલ સ્વામીનારાયણ આરતી
શણગાર આરતી - વડતાલ
તારી મ ૂવતિ છે જો નૈનોનો શણગાર
વંદુ સહજાનંદ રસ રૂપ
ઘણંુ જીવો હો જીવન આધાર
ધન્ય ઓરડાની ઓસરી જો

Swaminarayan Akshardham - Dedication Ceremony
પ્રથમ શ્રી હરીને ચરણે શીશ નમાવ ંુ
સ્વામી નારાયણ નમો નમઃ ધ ૂન
અમી ભરે લી નજરં ુ રાખો નારાયણ
મોગરાના ફૂલ સખી

રામ કૃષ્ણ ગોવવિંદ-નારાયણ નમો નમામી
પ્રીત પરુ વની શામળિયા
ુ રુ
સ્વામી નારાયણ આરતી - કાલપ
આજ મારે ઓરડે રે આવ્યા
મહા બિવંત માયા તમારી
સ્વામીનારાયણ કીતતન - ૩
ુ ુ દેવ તમ્હારે
ુ
ગર
ચરણ કમલ મેં
શ્રી હરરની સ્વાભાવવક ચેષ્ટા
શોભે શોભે રવસક વર છે લ રે
હરીવર હીરલો રે
માણસનો અવતાર મોંઘો
સદ
ંુ ર શ્રી ઘનશ્યામ
આજ મારે ઘેર - બાપ્સ
વડતાલ ગામેં ફૂલવાડી એ રહિંડોિો આંબાની ડાિ
આજ મારે ઓરડે ભાગ ૧
જય અક્ષરપતી પરુ ષોત્તમ જય જય સ્વામી

ફૂલની બાંધી રે પોંચી
નીર વવકલ અને કૃપા કરો
સ્વામી જીવન મંગલ થાજો ભજન ભાગ ૧
વ્હાલા તારી મ ૂવતિન ંુ બંધન તે એવ ંુ
આપ વચનના મેઘ મલ્હારે
ુ સ્વામી મહારાજની લાઈફ સ્ટાઈલ-બાપ્સ
પ્રમખ
ુ રચના કા કોઈ ના પાવે પાર
હે પરમેશ્વર તજ
જે સ્વામીનારાયણ નામ લેશે
ુ પરુ ુ ષની
કથા કહું એક યગ
ુ સ્વામી મહારાજ
શયન દશતન પ્રમખ
માણકી એ ચઢ્યા રે મોહન
છે લ છોગાિો રે મીઠી મોરલીવાિો-ભજન
પ્રભાતના નોન સ્ટોપ ભજન
ુ સ્વામી મહારાજ
તમે પ્રગટ થયા ને-પ્રમખ
ુ ડાને જોવા
જીવ ંુ છં રસીલા તારા મખ
યોગીજી તમારા દશતનથી

તમારી મ ૂવતિ વવના મારા નાથ રે
ુ સ્વામી એવો તારો સ્નેહ છે અમી
પ્રમખ
જનમંગલ નામાવલી
આજ આનંદ મારા ઉર માં મિી મને
શ્યામ હમારે નયન કે તારે
આજ સખી આનંદની હેલી-૧૨
અવસર આવ્યો રે કે તમને ભજવાનો
હે ધન્ય ધન્ય ઘડી છે આજની રે
સવાર દરબાર જાસ ુ સવારમાં વનત ઉઠીને
સ્વામી નારાયણ નોન સ્ટોપ દાંરડયા રાસ
સ્વામીનારાયણ મહામંત્ર ધ ૂન
સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ મધરુ ધ ૂન
સવે સખી જીવન જોવાને ચાલો રે
ુ ુ ઋણ અદા-બાપ્સ
ગર
હો રવસયા મેં તો શરણ વતહારી
આજે યજ્ઞ પરુ ુ ષને દ્વારે

