Jasoda Tara Kanuda Ne.......
જશોદા તારા કા ડુ ા ને સાદ કરને વારર ,જશોદા તારા કા ડુ ા ને સાદ કરને વારર ,
અવડ  ૂમ મચાવે જમાં નહ કોઇ ુછ
ં ણ હારર ,
ુ ા ને સાદ કરને વારર ,જશોદા તારા કા ડુ ા ને સાદ કરને વારર ,
જશોદા તારા કા ડ
અવડ  ૂમ મચાવે જમાં નહ કોઇ ુછ
ં ણ હારર ,જશોદા તારા કા ડુ ા ને…………………………..,
િસ ુ તોડ!ુ ગોરસ ધોઙ!ુ ઉઘાઙ ને વારર ,િસ ુ તોડ!ુ ગોરસ ધોઙ!ુ ઉઘાઙ ને વારર ,
માખન ખાુ વેર નાં(!ુ, માખન ખાુ વેર નાં(!ુ,)મ ક દુ, આગાર ર ..................................,
ખાનખા ખોરા કરતો હ+ઙ, િવહ નહ લગાર ર ,ખાનખા ખોરા કરતો હ+ઙ, િવહ નહ લગાર ર ,
મહ મતવાની ખોઙ ખોઙ,
ખોઙ મહ મતવાની ખોઙ ખોઙ,આશા
ખોઙ આશા કરએ લાડ ર ................................,
વાર વાર ક/ુ ં 0 તમને હવે ના રા1ુ બહાર ર ,વાર વાર ક/ુ ં 0 તમને હવે ના રા1ુ બહાર ર ,
િનત ઉઠને કટ6ું સહયે, િનત ઉઠને કટ6ું સહયે,ર હ8ુ ં ના કર8ુ ં )ર ર ...................................,
મારો કાન9 ઘરમાં /ત
ુ ો :ાર દઠો બહાર ર ,મારો કાન9 ઘરમાં /ત
ુ ો :ાર દઠો બહાર ર ,
દહ ;ુધ ના માટ ભરયા પણ,
પણ દહ ;ુધ ના માટ ભરયા પણ,ચાખે
પણ ચાખે ના લગાર ર .........................,
શૌર કરં તી ભલે સ/ુ આવી,
આવી તોડ વડ દશવાર ર , શૌર કરં તી ભલે સ/ુ આવી,
આવી તોડ વડ દશવાર ર ,
નરસ?યાનો @વાિમ સાચો,
સાચો નરસ?યાનો @વાિમ સાચો,A
સાચો AુBી જ ની નાર ર ....................................,

Jevi Kadamb Keri Chaaya,Aevi Shreenathji ni Maya
Cવી કંદમ ક ર છાયા એવી Dીનાથ9 ની માયા,
માયા,Cવી કંદમ ક ર છાયા એવી Dીનાથ9 ની માયા_____(2)
માયા
Cવી મોગરા ની માળા એવા Dીનાથ9 Gુપાળા,
ાળા,Cવા જHુના9 ના પાણી એવી Dીનાથ9 ની વાણી___(2)
વાણી
C8ુ ં Iુરજ નભ માં રાC એવા Dીનાથ9 JબરાC,
JબરાC,Cવી કંદમ ક ર છાયા એવી Dીનાથ9 ની માયા
Cવા વરસા જગને રં ગે એવા Dીનાથ9 સૌઉ સંગ_
ે ___(2)
Cવા Kુષાર Jબ+;ુ ચમક એવા Dીનાથ9 તો દમક,Cવી Mલતણી Mલવાડ એવા Dીનાથ9 Iુખકાર
કાર__(2)
ુ સતરં ગી એવા Dીનાથ9 મનરં ગી,
C8ુ ં ઇ+N ધ ષ
ી,Cવી કંદમ કર છાયા એવી Dીનાથ9 ની માયા
Cવા ક સરયા કIરુ ા એવા Dીનાથ9 છે Gુડાા_______(2)
Cવી ઝરમર ઝરમર હલી એવી Dીનાથ9 હવેલી,
ી,Cવી ચ+N ક રણ ની સાતા એવા Dીનાથ9 છે દાતા_(2)
દાતા
Cવા નટખટ નંદના લાલા એવા Dીનાથ9 સૌઉના Pહાલા,
Pહાલા,Cવી કંદમ ક ર છાયા એવી Dીનાથ9 ની માયા
Cવા કલકલ કરતા ઝરણા એવા Dીનાથ9 ;ુ :ખ
ખ હરણા_(2)
હરણા
Cવા ધરતી ઉપર તરણા,
તરણા એવા Dીનાથ9 Iુખ કરણા,
કરણા,Cવા Qલતા ર ડોલરયા એવી Dી9 ની મોરલીયા_(2)
મોરલીયા
Cવા તોરણીયે ગલગોટા એવા Dી9ના Rપ મોટા,
મોટા,Cવી કંદમ કર છાયા એવી Dીનાથ9 ની માયા
ું
Cવા પરણ ુ ંIબને
સંગે એવા યHુના9 છે સંગ_
ે ____(2)
Cવી જની તા રાવાલી એવી Dી9 ની સેજ Iુવાડ
ાડ,,Cવા આસોપાલવ ડોલે એવા Dી9 Qલા Qલે___(2)
Cવી 9વન રસના ગાથા એવી Dી9 ની ગાથા,
ગાથા,Cવી કંદમ ક ર છાયા એવી Dીનાથ9 ની માયા____(2)
માયા

Mara Ghat Ma Birajata.............
મારા ઘટમાં Jબરાજતા Dીનાથ9 DીયHુના9 DીમહાSTુ9,
માGંુ મનUુ છે ગો ુ ળ વનરાવન,
વનરાવન માGું મનUુ છે ગો ુ ળ વનરાવન
મારા તનના VગJણયામાં, Kુલસી ના વન,
વન,મારા Sાણ9વન…………………........,
Sાણ9વન
હ, મારા ઘટમાં Jબરાજતા Dીનાથ9 DીયHુના9 DીમહાSTુ9
હ,મારા ઘટમાં Jબરાજતા Dીનાથ9 DીયHુના9 DીમહાSTુ9
મારા આતમના Vગણે Dી મહા ૃXણ9
ણ9, મારા આતમના Vગણે Dી મહા ૃXણ9
માર Vખો િવષે Jગરધાર ર ધાર,
ધાર માર Vખો િવષે Jગરધાર ર ધાર,
ધાર
માGુ તન મન ગ!ુ,Cને વાર ર વાર,મારા
ાર…….........,
માGુ તન મન ગ!ુ………માG
વાર મારા Yયામ Hુરાર
મારા Sાણ થક મને વૈXણવ Pહાલા,
Pહાલા મારા Sાણ થક મને વૈXણવ Pહાલા,
Pહાલા
નીત કરતા Dીનાથ9ને કાલા ર Pહાલા,
Pહાલા નીત કરતા Dીનાથ9ને કાલા ર Pહાલા,
Pહાલા
મૈ તૌ વ[લભ STુ9ના કધા ર દશ\ન માGુ મોહ લીુ મન…………….............,
મન
/ુ તૌ િન]ય િવ^ુલવરની સેવા ર કGુ, /ુ ં તૌ િન]ય િવ^ુલવરની સેવા ર કGુ /ુ ં
/ુ તૌ આઠ સમા કર ઝાંખી ર કGુ, /ુ તૌ આઠ સમા કર ઝાંખી ર કGુ,
મ_ તૌ ચ`તUુ……….. મ_ તૌ ચ`તUુ Dીનાથ9ને ચરને ધ!ુ,\ 9વન સaળ કર!ુ…………………,
હ મે તૌ ભbcત માઞઁ ક રો સંગ ર સાfયો,
સાfયો હ મે તૌ ભbcત માઞઁ ક રો સંગ ર સાfયો.
સાfયો
મે તૌ ર ુgXટમાઞઁ ક રો સંગ ર સાfયો,
સાfયો મે તૌ ર ુgXટમાઞઁ ક રો સંગ ર સાfયો.
સાfયો
મને ઢોળ કતઁન કરો રં ગ ર લાiયો,
લાiયો મને ઢોળ કતઁન ક રો રં ગ ર લાiયો.
લાiયો
મ_ તૌ લાલાની લાલી કરો નંગ ર માંjયો,
યો હરલો હાથ લાiયો………………..…,
લાiયો

આવો 9વનમા લાહવો aર કદ ના મળે ,આવો 9વન મા લાહવો aર કદ ના મળે
વાર વાર માનવદ /્ કદના મડ, વાર વાર માનવદ /્ કદના મડ,
aરો લખ ર …… aરો લખ ર ૮૪ નો માળો ર aર ,મને મોહન મળે …………………………,
હ માર nત સમય કર Iુનો ર અર9,
અર9 હ માર nત સમય ક ર Iુનો ર અર9,
અર9
લેજો Dી9બાવા શરણોમાં દયા ર કર,
કર લેજો Dી9બાવા શરણોમાં લેજો દયા ર કર
મને તેડા………….
મને તેડા ર યમ કરા કદ ના આવે. મારો નાથ તેડાવે……,
ા
માGંુ મનUુ છે ગો ુ ળ વનરાવન,
વનરાવન માGું મનUુ છે ગો ુ ળ વનરાવન
મારા તનના VગJણયામાં, Kુલસી ના વન,મારા
વન મારા Sાણ9વન………………….............,
Sાણ9વન
Dીનાથ9 બોલો DીયHુના9 બોલો
Dીનાથ9 બોલો DીયHુના9 બોલો
Dીનાથ9 બોલો DીયHુના9 બોલો
Dીનાથ9 બોલો DીયHુના9 બોલો

Mara Shreenathji Ne Sona Ni Ghanti..........
મારા Dીનાથ9 ને સોનાની ઘંટ,
 મારા Dીનાથ9 ને સોનાની ઘંટ
એમાં દડાય નહ બાજર ને બંટ,
 એમાં દડાય નહ બાજર ને બંટ,

9oુ દUુ તો ઉઙ ઉઙ )ય ક સર દUુ તો સામpી થાય,9oુ
થાય 9oુ દUુ તો ઉઙ ઉઙ )ય કસર દUુ તો સામpી થાય…..
થાય
માળ તારા કાન ને તો એવી ર ટવ, માળ તારા કાનને તો એવી ર ટવ
અમાર વાહ aરતો ને ર હતો,
તો અમાર વાહ aરતો ને ર હતો
aરતો )ય ને વરતો )ય ગોપીઓ ના મટકા aોડતો )ય,
)ય,aરતો )ય ને વરતો )ય ગોપીઓ ના મટકા aોડતો
)ય…..
)ય
ધીર આવીને એતો માખ ણ માગે, ધીર આવીને એતો માખ ણ માગે
માખ ણ આપો ]યાર િમિD ર માગે, માખ ણ આપો ]યાર િમિD ર માગે,
ખાતો )ય ખવઙાવતો )ય માકડા ને ઘર માં ઘાલતો )ય,
)ય,ખાતો
ખાતો )ય ખવઙાવતો )ય માકડા ને ઘર માં
ઘાલતો )ય………
)ય
૨-૪
૪ ગોવાઙયા ને સાથે લઇને, ૨-૪
૪ ગોવાઙયા ને સાથે લઇને
વનમાં )ય એતો મ@તાનો થઇને, વનમાં )ય એતો મ@તાનો થઇને,
કાળ કાળ કામળ ઓઢતો )ય કાળ ધોડ પાઘઙ ચઢાવતો )ય,કાળ
)ય કાળ કાળ કામળ ઓઢતો )ય કાળ ધોડ
પાઘઙ ચઢાવતો )ય…………
)ય
સ]સંગ હોય ]યાં આવીને બેસ,ે સ]સંગ હોય ]યાં આવીને બેસે
કોઇ ના )ને એવા 0પાઇ બેસે, કોઇ ના )ને એવા 0પાઇ બેસે,
Aુ લતો )ય Aુલાવતો )ય,
)ય વૈXણવોને દશ\ન દ તો )ય,A
)ય Aુ લતો )ય Aુલાવતો )ય વૈXણવોને દશ\ન દ તો
)ય…………
)ય
એમાં દડાય નહ બાજર ને બંટ,
 એમાં દડાય નહ બાજર ને બંટ……………………..,


Ati Re Aanand Bharyo..................................
અતી ર આનંદ ભરયા,
ભરયા આવો માર nગે
Yયામ Iુદર
ં
વર બેઠા છો સંગે
અતી ર આનંદ ભરયા,
ભરયા આવો માર nગે
Yયામ Iુદર
ં
વર બેઠા છો સંગે
HુખUુ ર જોયા િવના પાણીના પી8ુ ર
રિસક Iુદર
ં
વર જોઇ જોઇ 98ુ ર
રિસક Iુદર
ં
વર Dી રઢ લાગી જનમો જનમ માર aાગટ aાંગી
સગપણ તો શામળયા

ુ ં સાsુ ં બાક સરવે દસે છે કાsુ,

Hુજનેના વારસ માર ર માર દશઁન કરવા /ુ )ઇશ તાણી
કહસે ર તેને ક હવા ર દઇtુ આપણ સવu સાંભળ લઇtુ
નંદના ુ ંવર તમે ન કરો બડાઇ મોટા થયા માGુ માખણ ખાઇ
નંદના ુ ંવર તમે બ/ુ રં ગ દાણી વાટ vયાતા માર sુદ
ં ડ તાણી
નંદના ુ ંવર તમે બ/ુ રં ગ રિસયા અમાર ર કારણે જમાં વ@યા
અતી ર આનંદ ભરયો નંદ ઘેર જઇtુ દશ\ન કરને IુJખયા ર થઇtુ
ઘણા ર દવસ ના વરદાન ર મwયા વ[લભ STુ Dી ગોવઁધન મwયા
વ[લભ STુ Dી ગોવઁધન મwયા વ[લભ STુ Dી ગોવઁધન મwયા

O Shreenathji Aavajo Tame:
ઓ Dીનાથ9 આવજો તમે વાટ જોઈ રyા :ારના અમે
અનેક જ+મથી 9વ આથડ આપ શરણની ખબર ના પડ
આપ શરણ તો Gુદયા િવશે DીમહાSTુ9 િવના :ાંથી દસીએ
ચરણ શરણ તો આપ ુ ં ખGું જ+મ મરણ ુ ં ;ુઃખ તો ગ!ુ ં
ઓ Dીનાથ9 આવજો તમે વાટ જોઈ રyા :ારના અમે
દાસ આ{ના જો હશે ખરા જ+મ |ુ]!ુથી તે તર જશે
દાસ ભાવથી સ/ુ તર જશે દાસ આપના જો ખરા હશે
ઓ Dીનાથ9 આવજો તમે વાટ જોઈ રyા :ારના અમે
દાસ હોય તો કદ ન િવસર ભય ]ય9ને સવ\દા ફર
દાસ િવ~લેશ િવનંતી વદ ઓ Dીનાથ9 આવજો તમે.......................................
ઓ Dીનાથ9 આવજો તમે વાટ જોઈ રyા :ારના અમે
વાટ જોઈ રyા :ારના અમે, વાટ જોઈ રyા :ારના અમે

Shreeji Bawa Din Dayada.................

Dી9 બાવા દન દયાળા ભકત તમારો )ણજો
હરુણ ગાતાં દોષ પડ તો સેવા અમાર માનજો
/ુ ં અપરાધી કાંઇ ન સમજયો નામ તમારાં અપાર છે
દાસ ઉપર દયા કરો તો ુણ તમારા ગાય છે
ઓ દન બં ુ ઓ ર દયા Sાથઁના કGું કરઞર
દાસ ઉપર દયા કરો તો aર જ+મના ધGું aર
ગૌલોકવાસી વૈ ુ ંઠવાસી ુfધ અમાર Iુધારજો
જ+મ મરણનાં બંધન ટ એવી ભbcત અમને આપજો
nત સમયે STુ દયા કરને દશઁન દ વા આવજો
દાસ ઉપર દયા કરને ચરણ કમળમાં રાખજો

Vanke Ambode Shree Nathaji............
વાંક nબોડ Dીનાથ9ને, Iુદર
ં Yયામ @વGુપ ,
Dીવ[લભIુત સેવા કર , એ Dી ગો ુ લના T ૂપ ૧
પાઘ બાંધે વહાલો જરકસીને, Iુદ
ં ર વાઘા સાર ,
પટકા તે છે પંચરં ગના,
ના સ9આ તે સોળ

ગાર..........
ું
૨
ગાર

કશર િતલક સોહામણાં, નાિસકા િવવા ધાર,
ધાર
Jચુકની અિત કાંિત છે , કંઠ મોતીના હાર,
હાર

૩

હડપચીએ હરલો જગમગે, તેના તેજ તણો નહ પાર ,
અધર Jબબ એ રિસક છે , જળક છે vયોત Sકાશ...........
૪
Sકાશ
બાંહ બાAુબધ
ં બેરખા,
ખા હરના ખીળયાળા કશ,
િનર(યાને વળ િનરખtુ,ં એમનો પાર ન પામે શેષ

૫

ડાબી બાAુએ Jગરવર ધય,
ધય જમણે કિત મfય ભાગ,
ભાગ
પા કરો Dીનાથ9,
Dીનાથ9 મારાં હયાં તે ટાઢા થાય.........
થાય

૬

પાયે ુઘર રણજણે, મોજડએ મોતીના હાર,
હાર
પા કરો Dીનાથ9,
Dીનાથ9 બJલહાર તે માધવદાસ

૭

માધવદાસ કહ હર મહાGું, માi!ુ ં આપોને મહારાજ,
મહારાજ
લળ લળ કGું િવનંતી,
ી Hુને દજો જમાં વાસ
લળ લળ કGું િવનંતી,
ી Hુને દજો જમાં વાસ ,
લળ લળ કGું િવનંતી,
ી Hુને દજો જમાં વાસ

૮

Jawadoji Nauka Kinare Kinare................
જવા દો 9 નૌકા કનાર કનાર પડલા મહાSTુ9 તમાર પનાર
/ુ ં જો િવસાGું તો તમો ના િવસારો તમો જો િવસારો તો /ુ ં ના િવસાGું
તમાGંુ અમાGું બ+!ુ ં મજયાGું……..
જવા દો 9
હ)રો નડયા છે ને નડશે ુધે માયા\ પાણી Aુદા
ં કમ પડશે
હમે દ ખનારા તમે માહર Vખો અમે Sેમ પંખી તમે માર પાંખો…..
ો
જવા દો 9
હમો મોર કોયલ તમો ધો9 ટૌકા અમારા 9વનની તમો છો9 નૌકા
તમો Iુખ િસુ ં સHુN હમારા હમો મર9વા STુ9 તમારા
જવા દો 9
તમો છો ારકાધીશ /ુ ં 0ં Iુદામો હમારા તમોને હ)રો Sણામો
હ)રો ુ+હા છે STુ9 હમારા હમોને શરણમાં તમો રાખનારા
જવા દો 9

Hai Bansidhar Krishna Murari........
हे बंसीधर

ण मरु ार हो गयी मज
ु पे

पा त
ु हार

हे बंसीधर

ण मरु ार हो गयी मज
ु पे

पा त
ु हार

वती क मोर टे क राख ल,
ल वती क मोर टे क राख ल
हे यदन
ं न बाके $बहार………………………
$बहार
ु द
भ& जनो के दख
ु डे सारे पल म( हरनेवाले तम
ु ्
परमानंद हो क*णाकार मंगलकरने वाले तम
ु ्
तार गयी +भु म( दख
यार तार गयी +भु म( दख
ु यार,
ु यार
हे यदन
ं न बाके $बहार………………………
$बहार
ु द
स,चे मन से जो भी .याये परम धाम को जाता हे
िजसको लगन लगी हो तेर तेरे दशँन पाता हे
कह ना जाये म2हमा भार,
भार कह ना जाये म2हमा भार
हे यदन
ं न बाके $बहार………………………
$बहार
ु द

Shreenathji Dekhu......
Vખ માર ઉધડ ]યાં Dી9બાવા દ 1 ું
ું ………….(3)
ધ+ય માGું 9વન પા એની દ 1…
Yયામ Iુદર
ં
STુની Hુરત Gુપાળ,
ાળ Yયામ Iુદર
ં
STુની Hુરત Gુ પાળ
Dી9ને િનરખી ને )8ુ ં બJલહાર,
બJલહાર Dી9ને િનરખી ને )8ુ ં બJલહાર.
બJલહાર
હાથ Gુપાળાને બાયે બાAુબધ
ં પર માર દઠ વહાલે HુરJલ મ)ની
Vખ માર ઉધડ ]યાં Dી9બાવા દ 1 ું
ું ………….(2)
ધ+ય માGું 9વન પા એની દ 1…
Dી9બાવા Dી9વબાવા રટણ ઉતાGુ Dી9બાવા Dી9વબાવા રટણ ઉતાGુ
Dી9નો આનંદ મારા ઉરમાને આુ ં Dી9નો આનંદ મારા ઉરમાને આુ ં
યHુનાXટક ૃXણાXતક મારા nતર ને આુ ં STુ તે આપી છે મને ઉડવાને પાંખો
Vખ માર ઉધડ ]યાં Dી9બાવા દ 1 ું
ું ………….(2)
ધ+ય માGું 9વન પા એની દ 1…
તરગો તમને નવર]ન માGુ અઢડક ના ુ ં
રાતદન ગા8 ં ૂ માર Dીનાથ9 ુ ગાંo ુ રાતદન ગા8 ં ૂ માર Dીનાથ9 ુ ગાંo ુ
૨૫૨ વૈXણવ મારા સગાને સંબિધ 0ટમાયા 0ટ માર માયા ની pંથી
Vખ માર ઉધડ ]યાં Dી9બાવા દ 1 ું
ું ………….(2)
ધ+ય માGું 9વન પા એની દ 1…
ુXટ ભbcત વધો માર ુણમા દ વી

Dી વ[લભSTુ અમને આિશષ દ જો એની Dી વ[લભSTુ અમને આિશષ દ જો એની
જગતના તાત મારા Gુદયામાં લેજો િન]ય િન]ય નાથ મને દશઁન દ જો
Vખ માર ઉધડ ]યાં Dી9બાવા દ 1 ું
ું ………….(2)
ધ+ય માGું 9વન પા એની દ 1…
ધ+ય માGું 9વન પા એની દ 1 ું ધ+ય માGું 9વન પા એની દ 1 ું
Maa Ka kanaiya,Pyara Kanaiya:
मां का कनैया 4यारा कनैया
गोकूल म( सबका 4यारा कनैया
ठुमक ठुमक नाचे कनैया
प( ज7नया छम छम बाजे रे
छम छम काना के संग सार दन
ु ीया नाचे रे ,
सार दन
ु ीया नाचे रे ……..
ु ीया नाचे रे , सार दन
न:ृ य दे खके मनमोहन का सार सृ ; जुम,े
ममता रस म( डुबी म<या ,काहा
काहा का मख
ु चुम(
काहा का मख
थी घुघ* मोती *म-ज
*म जुम बाजे रे …………....
ु चुम(, उमर गणी थी,
नाच उठा प@
कण कण प( ज7नया क छम छम से
ृ वी का कण-कण
नभ म( दे व-अ4सरा
अ4सरा नाचे $बजल नाच उठB घन म( ,
$बजल नाच उठB घन म( ,मीठB मीठB मC
ु काने सबके मख
ु पे साजी रे ……......

Manmohan Kanha Binti
मनमोहन काहा बीती क* 2दनरे न
मनमोहन काहा बीती क* 2दनरे न
राह तके मेरे न<न, राह तके मेरे न<न
अब तो दशDन दे दो कंु ज$बहार मनवा है बेचन
े ,
मनमोहन काहा बीती क* 2दनरे न
नेह क डोर तुमसंग जोडी हमसे तो ना जायेगी तोडी
हे मरु लधर

णमरु ार,
ार हे मरु लधर

णमरु ार

त7नक ना आवे चेन राह तके मेरे नैन, राह तके मेरे नैन
अब तो दशDन दे दो कंु ज$बहार मनवा है बेचन
े
मनमोहन काहा बीती क* 2दनरे न
मनमोहन काहा बीती क* 2दनरे न
जनम जनम से पंथ 7नहा*,बोलो
7नहा* बोलो कसवथ तुको $बसा*
है नटनागर है Fगरधार,
Fगरधार है नटनागर है Fगरधार,
Fगरधार आह ना पावे पैर
राह तके मेरे न<न , राह तके मेरे न<न
अब तो दशDन दे दो कंु ज$बहार मनवा है बेचन
े

O Kanha Ab To Murli Ki Madhur Suna Do Taan

ओ काहा अब तो मरु लक मधरु सुना दो तान
ओ काहा अब तो मुर लक मधरु सुना दो तान
म( हू तेर +ेम 2दवानी मुजको तु पेहचान,
चान मधरु सुना दो तान
जब से तुम संग म( ने अ4ने नैना जोड लये है ,
Hया म<या Hया बाबुल सIसे रCते तोड लये है
तेरे मलन को Jयाकुल है ये कबसे मेरे +ाण,
+ाण मधरु सुना दो तान
ओ काहा अब तो मुर लक मधरु सुना दो तान
सागर से भ गेहर मेर +ेम क गेहराई
लोक लाज कुल क मयाँदा तुज पर म( तो हो आइ
मेर +ती से ओ 7नरमो2ह अब ना बनो अजान,मध
अजान मधरु सुना दो तान
म( हू तेर +ेम 2दवानी मुजको तु पेहचान,
चान मधरु सुना दो तान
मधरु सुना दो तान,
तान मधरु सुना दो तान

