
મારે સોના સમો રે સરૂજ ઊગીયો રે 

મારે સોના સમો રે સરૂજ ઊગીયો રે.. 

હુ ંતો હરખે વધાઉં ગરુુદેવ..મારે.. 

ગરુુદેવે યાતર્ા કરી ભિક્તભાવથી રે..મારે.. 

સાથે સેવક સઘં અપાર રે..મારે.. 

ગરુુદેવે દેખાડયા મિુક્તધામને રે.. (૨) 

ગરુુદેવે દેખાડયા તીરથધામને રે... 

ગરુુદેવે દેખાડયા શા તધામને રે... 

ગરુુદેવે દેખાડયા તીથર્ંકરધામને રે.... 

ગરુુદેવે દેખાડયા બાહબુલીના ધામને રે.... 

ગરુુદેવે દેખાડયા રત્નોના ંિજનદેવને રે.. 

ગરુુદેવે દેખાડયા શા ોના ભડંાર રે.. 

વળી દેખાડયા મિુન રના ધામને રે.. 

આવી યાતર્ા અપવૂર્ આજ.. 

હુ ંતો ચરણોમા ંનમી નમી જાઉં..મારે.. 

મારે અંતરમા ંઆનદં આનદં થાય છે રે.. 

હુ ંતો હરખે વધાઉં ગરુુદેવ..મારે.. 

ગરુુદેવનો સાથ મળવો બહ ુદુહીલો રે..મારે.. 

સેવકના જન્મ સ-ફળ થાય..મારે.. 

પાવાપરુને રાજગહૃી રળીયામણા રે.. 

ગરુુદેવે દેખાડયા અનેક તીરથધામ..મારે.. 

મેં તો થાળ ભયાર્ રે સગ મોતીએ.. 

હુ ંતો રત્નોથી વધાઉં ગરુુદેવ.. 

મારે સલુભ કાળ ફરી આ યા રે..મારે.. 

ગરુુદેવે અિચંત્ય ભિક્ત કરાવી ભાવથી રે.. 

ગરુુદેવના દયે વસે િજનદેવ..મારે.. 

ગરુુદેવના િજનેન્દર્ અિભષેક-પજૂન દેિખયા રે.. 

વળી દેખ્યા િવધિવધ પર્સગં..મારે.. 

વળી દેખ્યા પર્ભાવી સતં..મારે.. 



હુ ંતો રત્નોથી વધાઉં ગરુુદેવને રે.. 

નગરે નગરે વાણીના પરૂ ગાિજયા રે.. 

ભ યોને દેખાડયા રમિણક ચૈતન્યધામ..મારે.. 

ભ યોને વાણી સણુી આ યર્ થાય..મારે.. 

નગરે નગરે વાગત ગરુુજીના શોભતા રે.. 

ભ યો િવધિવધ પુ પે વધાવે ગરુુદેવ..મારે.. 

હુ ંતો હરખે વધાવુ ંગરુુદેવ..મારે.. 

ગરુુદેવનુ ંદર્ ય અલૌિકક મગંલ શોભતુ ંરે.. (૨) 

એની વાણીમા ંચૈતન્ય ચમત્કાર..મારે.. 

ગરુુદેવે દેખાડયા મિુક્તના પથં.. (૨) 

થી આવે છે ભવ કેરા અંત..મારે.. 

દેવ ગરુુની મિહમા અપાર છે રે..(૨) 

ગરુુવર ચરણોમા ંવારી વારી જાઉં..મારે.. 

હુ ંતો રત્નોથી વધાઉં ગરુુદેવને રે.. 

અપવૂર્ યાતર્ા કરવી ભાવથી રે..(૨) 

આ  ગગને અમતૃ વષાર્ થાય રે..મારે.. 

મારંુ અંતર ઉછળી ઉછળી જાય રે..મારે.. 

આ  મીઠા ંસરૂ વીણાના વાગતા ંરે..(૨) 

કુમકુમ પગલે પધાયાર્ ગરુુદેવ..મારે.. 

એમના દયે વસે િજનદેવ..મારે.. 

મારા ગરુુજી મગંલમિૂતર્ મહાન છે રે..(૨) 

એ તો પરમ પર્ભાવી છે સતં..મારે.. 

ગરુુવર ચરણોની િનશિદન સેવ..મારે.. 

મેં તો થાળ ભયાર્ સગ મોતીએ રે..(૨) 

હુ ંતો રત્નોથી વધાવુ ંગરુુદેવ.. 

વળી આરતી ઉતારંુ ગરુુદેવ.. 

રત્નોથી આરતી ઉતારંુ ગરુુદેવ..મારે.. 

હુ ંતો હરખે વધાવુ ંગરુુદેવ.. 

મારે સોના સમો રે સરૂજ ઊગીયો રે.. 


