१
आज घर घरमं आनंद वयना,
ु ा जलमं वयना
वयना, आज आमना येसन
आज घर घरमं आनंद वयना,
ु ा जलमं वयना
वयना, आज आमना येसन
१. पुरवं बाजुना ताराला दखा, जो चमकय आकासमं दखा
मागी लोकसला वाट तो दखाडना, आज आमना येसु …
२. सोरगना दुत हाई गोट सांगना, मुकतीना राजा हाई जगमं वना
जगना लोकसला तारन देवाला, आज आमना येस…
ु
३. जगमं शांतीना राजा वईनं, तो वना सोरगला सोडीसनं

कर तुज तारन आमना, ना कोनी सय…
४
१. आतं परमे वरना आतमा माला भेटना सय
मी तुती करय आनंदमं
तुती करय, तुती करय, तुती करय आनंदमं (२)
२. आतं परमे वरना आतमा माला भेटना सय
मी नाचय आनंदमं
मी नाचय, मी नाचय, मी नाचय आनंदमं (२)

आमला दया नं मया कराला, आज आमना येस…
ु

३. आतं परमे वरना आतमा माला भेटना सय
मी उपकार मानय आनंदमं
उपकार मानय, उपकार मानय, उपकार मानय आनंदमं (२)

२
आज येसु देव मना हातला धर,
धर, सोडु नोको माला रं देव

४. आतं परमे वरना आतमा माला भेटना सय
मी टा या वाजय आनंदमं
टा या वाजय, टा या वाजय, टा या वाजय आनंदमं (२)

१. सोरगना देव रं मना, शांतीना देव रं मना
२. शकतीवान देव रं मना, पवी देव रं मना
३. तुतीना देव रं मना, आनंदना देव रं मना
३
आजारपनमं ना कोना धीर,
धीर, ना कोनी सय आधार
येसु ये रं ये तु चांगला कर
१. दुखना ड गर मोठा मावर वजा जशा डोकावर
तुज दुख दुर करनार मना, ना कोनी सय…
२. तुज आमला समाळनार सय तुज आमला जीवन देनार सय

५. आतं परमे वरना आतमा माला भेटना सय
मी गाना हनय आनंदमं
गाना हनय, गाना हनय, गाना हनय आनंदमं (२)
५
आनंद वयना आज जलमं दीवसना
नाचीनं लावुत आज येसु राजाला
१. आनंद वयना आज जगला, सोरगनं दुत वनत गाना लावाला
आमं लावुत आज तुती क त
२. येसु राजा जलमं लीना, पुरवं वाजुला तारा चमकना
धाकलं, मोठलं आपुन आज गाना लावुत
३. हाई मन, धन येसु तुना, आयक ले हाई मनी पराथना
तुनी सेवा कायम क दे माला

६
आनंद वयना,
ु ा
वयना, आनंद वयना,
ना, आनंद पुरा वयना,
वयना, हालेलय
येसु माला वाचाडना,
वाचाडना, मना पाप धवना,
धवना, आनंद पुरा वयना

१. तोज आपला माफ देनार सय (२)
२. तोज आपला जीवन देनार सय (२)
३. तोज आपला शांती देनार सय (२)

१. वाट चुकायनं मी फ रना, आंधारामं मी चालना
तरी येसु सोडना ना, सोता ईसनं वाचाडना (२)
ईतला चांगला येसु मना सोता वना
२. पापमं रहनारं , आंधारमं चालनारं
मी सोरगमं नवा गाना लावुसु (२)
आतं परन समाळना चांगला येसु

४. तोज आपला आतमा देनार सय (२)
५. तोज आपला सोरगं देनार सय (२)
९
आपुन भुलु नोका रं येसल
ु ा,
ु ा
ा, आपुन भुलु नोका रं येसल
१. तोज आपुनला जीवन देनार सय (२)

७
आपला गावमं येसु वनारं भाऊ

२. तोज आपुनला माफ देनार सय (२)

येसल
ु ा मानी या,
ु ा मानी या
या, ओ… परभु येसल

४. तोज आपुनला मुकती देनार सय (२)

३. तोज आपुनला शांती देनार सय (२)
५. तोज आपुनला सोरगं देनार सय (२)

१. येसु वना रं मुकती लयना रं
तुमं मुकतीला मीळाडी ली या रं भाऊ, येसल
ु ा मानी या…
२. येसु वना रं तारन लयना रं
तुमं तारनला मीळाडी ली या रं भाऊ, येसुला मानी या…
३. येसु वना रं शांती लयना रे
तुमं शांतीला मीळाडी ली या रं भाऊ, येसुला मानी या…
४. येसु वना रं जीवन लयना रे
तुमं जीवनला मीळाडी ली या रं भाऊ, येसुला मानी या…
८
आपला मनमं येसल
ु ा जागा देवाना सय
आपला मनमं येसल
ु ा जागा देवाना सय

१०
आपुन येसन
ु ा भजन आज
ु ं टीक रवु
आज क त, आपुन येसम
रवुत
आपुन येसन
ु ा भजन आज
आज क त
१. आखी दुनीया आपुनला वाईट बोली
आखी दुनीया आपुनवरं टीका करी, तरी आपुन मांग ना फ त
२. आखी दुनीया आपुनला ईरपद करी
आखी दुनीया आपुनला क या करी, तरी वीसवासमं आपुन टीक रवुत
३. जरी आजार आपुनवर येई तरी
जरी सैतान आपुनला घेरी तरी, तरी येसुनी संग आपुन रवुत

१३
११
आभार तुतीना गाना लाव येसल
ु ा,
ा, मन पईन देवना गाना लाव
आभार तुतीना गाना लाव येसल
ु ा,
ा, मन पईन देवना गाना लाव
१. चांगला शकतीवान ध य परभु देव (२), जीवनना झीरा खरा परभु देव (२)
२. सैतान माला आटकाडी तरी (२), येसु राजा मदत करय रे (२)
३. भीवु नोको भुलावु नोको (२), तुती करीनं पुडं पुडं जा रे (२)
४. दुखना ड गर येई तरी (२), वीसवास पईन मांग नोको जावु रे (२)
५. गाना लावुत तुती क त (२), जीवननी वाट सापडी जाई रे (२)
१२
आभारं मानुत हाऊ खरा येसु राजाला
आभारं मानुत हाऊ खरा येसु राजाला

१. आमना सोरगना बाप येस,ु आमं तुनी तुती करत (२)
आमं तुनी तुती करत (२)
२. आमना सोरगना बाप येस,ु आमं तुनी भकती करत (२)
आमं तुनी भकती करत (२)
३. आमना सोरगना बाप येस,ु आमं तुना गाना लावत (२)
आमं तुना गाना लावत (२)
४. आमना सोरगना बाप येस,ु आमं तुना वचन वाचत (२)
आमं तुना वचन वाचत (२)
५. आमना सोरगना बाप येस,ु आमं तुना वचन पाळत (२)
आमं तुना वचन पाळत (२)
१४
आमं चालसुत ऊजाळामं, ऊजाळामं, ऊजाळामं
आमं चालसुत ऊजाळामं तेना ऊजाळामं

१. येसु राजा देव हाऊ येसु राजा देव
येसु राजा देव तो येसु राजा देव

१. येसुनी घर मी जासु ऊजाळामं, ऊजाळामं

२. पापनी माफ देय तो येसु राजा देव
येसु राजा देव तो येसु राजा देव

२. पापीसला माफ मीळी, ऊजाळामं, ऊजाळामं

३. नवा जीवन देय तो येसु राजा देव
येसु राजा देव तो येसु राजा देव
४. जीवन भाकर देय तो येसु राजा देव
येसु राजा देव तो येसु राजा देव

तेनी संग मी रहसु, तेना ऊजाळामं
आखं पाप मी सोडसु, तेना ऊजाळामं
३. सेवा तेनी मी करसु, ऊजाळामं, ऊजाळामं
तेनया गोसटी मी सांगसु, तेना ऊजाळामं

५. पवी आतमा देय तो येसु राजा देव
येसु राजा देव तो येसु राजा देव

४. भुत काय करी, ऊजाळामं, ऊजाळामं

६. सोरगं जीवन देय तो येसु राजा देव
येसु राजा देव तो येसु राजा देव

५. येसुनी घर मी जासु ऊजाळामं, ऊजाळामं

आखी येळ जीक जासु, तेना ऊजाळामं
सुखमं कायम मी रहसु तेना ऊजाळामं

१५
आरपन कराला आमं वनत रे
आमना आरपन परभु वीकारी ले (२)
१. आमना दय तुला आरपन कराला (२)
२. मन, धन तुला आरपन कराला (२)
३. आमना जीवन तुला आरपन कराला (२)
४. गरीबना दान तुला आरपन कराला (२)
५. आमना पयला भाग आरपन कराला (२)

१७
आरे मना येसु देव कसातरी येवु
वु तुना
ना गावला
आरे मना येसु देव कसातरी येवु
वु तुना गावला
१. पुडं दखवा तं ऊचा कडा रं, मागं दखवा तं खोलं दरी रं (२)
वाट माला सापडय बी ना, सापडय बी ना, कसातरी येवु….
२. पापना डोहमं आटक गया सय,

सनना जाळामं फसी गया सय (२)

वाट माला सापडय बी ना, सापडय बी ना, कसातरी येवु….
३. पुरवं बाजुला तारा चमकना, मागी लोकसला दरशन वयना
तारा वाट काडी दीना, काडी दीना, कसातरी येवु….
४. बाईबल वाचीनं स य समजना, बापतीसम लीना तारन वयना

१६
आरपन कराला जाय रे मी तं, आरपन कराला जाय रे
आरपन कराला जाय रे मी तं, आरपन कराला जाय रे
१. आज मना जीव खुब चांगला (२)
देवला आरपनं करय रे मी तं, देवला आरपन करय रे
२. आज मना जीव खुब चांगला (२)
जीवन आरपन करय रे मी तं, जीवन आरपन करय रे
३. आज मना जीव खुब चांगला (२)
दय आरपन करय रे मी तं, दय आरपन करय रं
४. आज मना जीव खुब चांगला (२)
येसुला आरपन करय रे मी तं, येसुला आरपन करय रे

वाट माला सापडी गयी, सापडी गयी, आशातरी येवु….
१८
आरे मानुस सोड सैतानला,
ानला, शेवट तुला काय भेटनार सय
सोरगना जीवन धवडायसी
धवडायसी
१. जलमं लीनं काय ली वना?
येक दीवस जाना सय, काय ली जावाना?
जा सय तुना आठीज रयी जावाला काय
तुनी आठी रवाला
२. हाई जगमं पापज पाप सय
जगनी वाटवर नास वनार सय
पाप सोडसी तं जीवन भेटनार सय
सोरगमं तु जाशी
३. आखसवर तुमं मया कर या
येसु परभुनी मया तुमं दी या

येसुवर तुमं वीसवास ठे व या
तो तुमला तारन देनार सय
१९
ओ मना येसु तु खुब चांगला,
ला, येसु मना मयाळु देव तु
ओ मना येसु तु खुब चांगला,
ला, येसु मना मयाळु देव तु
१. आधंळा मानुसला दखता तु करना (२), ओ मना येसु तु…
२. बयरया मानुसला आयकता तु करना (२), ओ मना येसु तु…
३. लंगडा मानुसला चालता तु करना (२), ओ मना येसु तु…
४. कोडी मानुसला बरा तु करना (२), ओ मना येसु तु…
५. मरे ल मानुसला जीवता तु करना (२), ओ मना येसु तु…
२०
करा जय जय परभु येसु ऊठना,
ठना, करा जय जय परभु येसु ऊठना
मरे लवरं जीवत वयना
१. कई आखं पाप बसनत दडपाई, पळना सैतान कई आतं?
२. कई तो आंधारा कई तेनी ताकत, जगमं ऊजाळा पुरा दाटना

१. डोकाना रंगत वई माला तारन भेटना
२. हातना रं गत वई माला तारन भेटना
३. पायना रं गत वई माला तारन भेटना
४. कु खीना रं गत वई माला तारन भेटना
२२
कशा करी वीस मना देवला
कशा करी वीस मना देवला
१. पापनी माफ दे रं मना येसुज देव रं (२)
२. नवा जीवन दे रं मना येसुज देव रं (२)
३. सुख शांती दे रं मना येसुज देव रं (२)
४. आतमीक जीवन दे रं मना येसज
ु देव रं (२)
५. पवी आतमा दे रं मना येसुज देव रं (२)
६. सरग राजम ले रं मना येसुज देव रं (२)
२३
कसांडी लीनं डोकावर,
डोकावर, आतं जाऊ कसाला यहरवर
यहरवर रे बा यहरवर

३. गया कई आतं न दा करनार त ड, कबरना दगड बाजुला वताल
४. कई जुना जीवन वयना नवा तो, वयना तारन पुरा जगना
५. जीकना जीकना दय जीकना, करा जय जय मोठा आवाजमं
२१
कलवरी कु सवर माला तारन भेटना,
ना, कलवरी कु सवर
तारन भेटना पवी वयना (२)

१. याकोबनी यहरवर येसु माला भेटना
तीस वताल येसु पानी मांगय पेवाला
शमरोनीसना ईट वताल य दी लोकसला
पानी कशी देवु तेला च ता पडनी माला
तेला दखीनं धडका भरना माला, आतं जाऊ कसाला…
२. मनना वीचारनी मायती तेला पडनी
पाच नवरं वतलत माला मायती तेला पडनी

आयका सांगय मी तुमला गोट खरी, आतं जाऊ कसाला…
३. देव वना सय जगमं खीरी त वईनं
सोरगं सुखं सोडना तो मानुस वईनं
तुती करा तेनी तुमं दय तेला दीनं
मना आतमानी तीस भागनी खरी, आतं जाऊ कसाला…
२४
कायम मी तुती करसु, कायम मी सेवा करसु

२. दुनीया जाई रयनी सय पापनी दरीमं
दुनीया चेटी रई ईसतुना जाळामं
आरे भाऊ येसु पन ये मंग तु वाची जासी
३. वीसवास करनारं तारनला मीळाडीत
वाईट सवयवालं सैताननं वई जाईत
आरे भाऊ त ड आरसामं दख मंग सुजरी जासी
४. आरे माटीना पुतळा सय तु माटीमं जासी
जशा जगमं वना तशा तु न गी जासी
आरे भाऊ येसुवर वीसवास कर मंग सुजरी जासी

येसु वाचाडना माला,
माला, कायम मी तुती करसु
१. माला वाचाडाला वना जवं मी पापमं वताल
सोरगला सोडीसनं जगमं वना माला वाचाडी लीना
२. जवं मी नीरासमं वताल तो माला आसा दीना
जगमं वना जीवन दीना पवी करना माला
३. मया करनार येसु वाचाडना तोज माला
आरपन करय मी मना जीवन पुरा आनंदमं
४. देवसना देव सय तो, राजसना राजा तो
तुती महीमा कायम मी करसु, ऊपकार मी तेना मानसु
२५
काय लीनं वना भाऊ काय लीनं जासी
जशा वना तशा तु नीगी जाशी (२)
१. तुला वळख ना माय आनं बापनी
तुला वळख ना बईन आनं भाऊनी
आरे भाऊ पाप करनार कवं तु सुजरसी

२६
क तली ताकत सय ध य परभु तुला रे , मोठी नवल वाटय माला रे
क तली ताकत सय ध य पर
परभु
भु तुला रे , मोठी नवल वाटय माला रे
१. येसु काना गावमं गया, मरीया वतील ता लगीनला
ा रस तं सरना (२), तो पापीना ा रस करना रे , मोठी नवल….
२. आडोतीस वरीसना आजारी, पडेल वताल खांट वर
तेला ताकत ना वतील खरं (२), खाटं उचलीनं चाल बोलना रे , मोठी
नवल….
३. येक जलमंना मांगतारा, बसेल वताल वाटवरं
तेला नजर ना वतील खरं (२), चीख या लाईनं तेला नजर दीना रे , मोठी
नवल….
४. येसु जंगलमं गया रे, लोक वतलतं ती जागाला
तेनी गोट आयकाला रे (२), पाच भाकरी पाच हाजारसला रे , मोठी
नवल….
५. करना प का चमतकार, गरीबसवर ऊपकार

जीव दीना खांबवरं (२), तारन करीनं सोरगमं तो गया रे , मोठी नवल….

२९
गाना हनसुत तुती करसुत, पसतावा कराना दीन आज सय
काय करसी
करसी,
सी, तु काय करसी
करसी (२)

२७
क तली मया करना आ…
आ…हा…
हा…हा (२)
जीव सोताना दीना आ…
आ…हा…
हा…हा
१. माला गरीबला पापी मानुसला (२)
कवटाई धरना आ…हा…हा
२. आशी मया ना भेटनी (२)
कोनी ना मावर करना आ…हा…हा
३. तुला सोडीनं मी कईज ना जासु (२)
जीव जरी गया आ…हा…हा
२८
गाना नं तुती येसु देवनी लावुत आनंदमं नाचीनं (२)
हालेलय
ु ा……
ु ा,
ु ा…
ु ा (२)
ा……हाले
……हालेलय
ा, हालेलय
ा…हालेलय

१. दा ताडी पेवाना सोड, आ या येसुपन ना चालावु
जशा करसी तशा भरसी (२)
२. कु टयाळ चुगली कराना सोड, आ या येसुपन ना चालावु
जशा करसी तशा भरसी (२)
३. बीडी काडी वडाना सोड, आ या येसुपन ना चालावु
जशा करसी तशा भरसी (२)
३०
गाव गाव,
गाव, शेहरे शेहरे , ड गर ड गरमं
येसन
ु ा वचन सांगसु ओ…
ओ…ओ…ओ येसन
ु ा वचन सांगसु
१. हाई मना मन धन येसन
ु ा सय, तेमं जीवन माला भेटेल सय
मी तेना (२) भजन कायम करसु, येसुना वचन सांगसु……
२. हाई मना जीवन येसुना सय, जो परभु येसु माला दीना सय
तेना गाना (२) भजन कायम सांगसु, येसन
ु ा वचन सांगसु……

१. आपुनवर येसु मया करना, आपली करता तो सोरगं सोडना (२)
हालेलुया……हालेलुया, हालेलय
ु ा…हालेलुया (२)
२. येसुना रं गत क तला शकतीवान आपला आखा पाप धवय तो (२)
हालेलुया……हालेलुया, हालेलय
ु ा…हालेलुया (२)
३. येसु सय क तला ताकतवान, सैतानना हातमई सोडय तो (२)
हालेलुया……हालेलुया, हालेलय
ु ा…हालेलुया (२)

३. हाई जगमं आखा तेना सय, तेनी दया भरपुर सय
येसुना (२) नावमं सेवा मी करसु, येसुना वचन सांगसु……
३१
खुब मोठा
मोठा मोठा
मोठा सय आपला परभु
खुब मोठा
मोठा मोठा
मोठा सय आपला परभु
१. तेनी रं सारका कोनीज ना सय (२)
२. आकास धरती तोज बनाडना (२)

३. सुय चं ला तोज बनाडना (२)
४. दीवस नं रात तोज बनाडना (२)
५. नद नं समुंदर तोज बनाडना (२)
६. खेती बाडीला तोज बनाडना (२)
७. चीडी मुग ला तोज बनाडना (२)

३. मया करनार येसु देव, बरा करनार येसु देव
तो येसु देवनी तुती कराला
३४
चाला येसु देवपन जावु
ु ी तुती कराला
जावुत आपुन आज येसन
चाला येसु देवपन जावु
ु ी तुती कराला
जावुत आपुन आज येसन

८. जीव जंतुला तोज वनाडना (२)
९. मानुस जातला तोज वनाडना (२)

१.

तुती कराला, भकती कराला (२)
चाला येसु देवपन जावुत आपुन आज येसुनी भकती कराला

२. भकती कराला, सेवा कराला (२)

३२
१. चाला मनी संग येसुना घर, येसन
ु ा घर, येसुना घर
तई आनंद आनंद सय
२. भीती ना सय येसुना घर, येसुना घर, येसन
ु ा घर
तई आनंद आनंद सय
३. दुख ना सय येसुना घर, येसुना घर, येसुना घर
तई आनंद आनंद सय
४. आजार ना सय येसुना घर, येसन
ु ा घर, येसुना घर
तई आनंद आनंद सय
३३
चाला मंडळीमं
ळीमं जावु
जावुत, राजा येसुनी तुती कराला
चाला मंडळीमं
ळीमं जावु
जावुत, राजा येसुनी तुती कराला
१. मुकती देनार येसु देव, शांती देनार येसु देव
तो येसु देवनी तुती कराला (२)
२. दया करनार येसु देव, दुखमं समाळनार येसु देव
तो येसु देवनी तुती कराला

चाला येसु देवपन जावुत आपुन आज येसुनी सेवा कराला
३. सेवा कराला, पुजा कराला (२)
चाला येसु देवपन जावुत आपुन आज येसुनी पुजा कराला
४. पुजा कराला, उपकार मनाला (२)
चाला येसु देवपन जावुत आपुन आज येसुना ऊपकार मनाला
५. ऊपकार मनाला, गाना लावाला (२)
चाला येसु देवपन जावुत आपुन आज येसुना गाना लावाला
३५
चाली जाना सय दुरथीन दुर परन
लीनं येसुना पवी नाव,
नाव, तो नाव पवी नाव (२)
१. जा नावमं आपुनला मुकती भेटनी
जा नावमं आपुनला शांती भेटनी, तो नाव पवी नाव (२)
२. जा नावमं आंधळा दखु लागना
जा नावमं लंगडा चालु लागना, तो नाव पवी नाव (२)

आंधळाला सांगय दखु तु लाग रे

३. जा नावमं आपुनला आनंद भेटना

वीसवास येसुवर क त रे, आमं क त रे

जा नावमं आपला तारन वयना, तो नाव पवी नाव (२)
३६
च ता नोको कर या रे, रे भाऊ
च ता नोको कर या रे
१. रोज दखा तुं आकासमं चीडसला
रोज पुरा पाडय येसु देव आखसला
२. रोज दखा तुमं जमीनवर मुंगीसला
रोज पुरा पाडय येसु देव आखसला
३. रोज दखा तुमं वावरमं फु लसला
रोज पुरा पाडय येसु देव आखसला
४. मानुसना जातला येसु देव बनाडना
रोज पुरा पाडय येसु देव आखसला

येसुनी मांग मांग चालुत रे
३. जगना सुखं पापना जाळा सय
पापनी सजा मरन दंड सय
येसु पापनी माफ देनार सय
येसुला दयमं ठे वुत रे, आमं ठे वुत रे
येसुनी मांग मांग चालुत रे
३८
जग बनाडनार परभु मनी संग संग सय
याकोबना परमे वर आपला ऊचा गड सय
१. जो हाई आकास बनाडना, जो हाई धरती बनाडना
तो आपला शकतीवान देव सय, तो योहवा मनी संग संग सय
२. समु मं रसता तो काडना, जंगलमं रसता दखाडना

३७
चेला येसन
ु ं आपु
आपुन बनसुत रे, आपुन बनुत रे
येसन
ु ी मांग मांग चालु
चालुत रे
१. पापना बंधनमई आपुनला काडना
मरनना बंधनमई आपुनला वाचाडना
येसु सोरगना राज आपुनला दीना
पवी जीवन आपुन जगुत रे, आपुन जगुत रे
येसुनी मांग मांग चालुत रे
२. आजारला सांगय न गी तु जा रे
लंगडाला सांगय चालु तु लाग रे

तो तेना वचन पुरा करय, तो योहवा मनी संग संग सय
३. लाजरसला जीवत तो करना, ज कयला पापमई वाचाडना
जो आखा जगना तारन करनार, तो येसु मनी संग संग सय
३९
जगमं वयना सैतान राजा (२), सैतान घेरीलीना (२)
हाई पापीसना हाल दखीनं देव जगमं उतरना (२)
१. कशा जगवा कशा जगवा वीचार वताल मानुसना
हाई पापीसना हाल दखीनं देव जगमं उतरना

२. पापीसना दंड येसु भरना, तो कु सवर मरना
हाई पापीसना हाल दखीनं देव जगमं उतरना
३. आतं पापी येवा येसुला माना, तो मुकती देनार सय
हाई पापीसना हाल दखीनं देव जगमं उतरना
४०
जय बोला तुमं जय बोला,
बोला, येसु देवनी जय बोला
जय बोला तुमं जय बोला,
बोला, येसु देवनी जय बोला

४२
जागं रह या आनंद मनाड या
राजा येसु ई रयना सय,
सय, ई रयना सय
१. कोटी कोटी दुतसनी संग राजा येसु राज करी
गरीब, दुखी, दुखनावालं येसु खीरी तमं आनंद करीत
नवी दुनीया बनी, जग चमकाला लागी, शांतीना राज चाली
२. येसु पईन दुर रहनारं सात वाटा पळत दखाईत
ड गर सांगी दपु नोको आठी, समुंदर बोली येवु नोको आठी

१. आकास, सोरगं, जग बनाडनार, येसु देवनी जय बोला
२. पापनी माफ देनारनी रे, येसु देवनी जय बोला
३. नवा जीवन देनारनी रे , येसु देवनी जय बोला
४. सुखं शांती देनारनी रे, येसु देवनी जय बोला
५. जीवननी भाकर देनारनी रे , येसु देवनी जय बोला
६. सोरगनी वाट देनारनी रे , येसु देवनी जय बोला
४१
जागता रा आपुन जागता र , येसन
ु ा येवाना समय जवळ सय
हालेलय
ु ा……
ु ा……
ु ा……
ा…… हालेलय
ा…… हालेलय
ा……
१. तयारी क सोरगं जावाना सय, सोरगना बापला मीळाना सय
दुनीयाना दुख आपुन दुनीयाला सोडु , या आपुन खुशी खुशीमं रा
२. कमाई क सोरगं जीवन जगु, पाप पईन दुर रहसु दुनीयावर
आपुन दया क त आखसला खुशी देता र त
३. डोळा ऊघाडीनं तुमं जागता र या, राजा येसु येनार तुमं जागत र या
झोपेल लोकं ासमं रयीत जागत लोकसला तो ली जाई

नवी दुनीया वनी, जगं चमकाला लागी, शांतीना राज चाली
४३
जीतला जेना जीवनमं लीखेल, तीतलाज भेटनार सय
मना येसन
ु ी पुडं आखासला बं रयना सय
१. धनी गरीबना, सुखी दुखीना, येसु येकच देव
तोज येक तारन देनार, मोठा देव सय, मना येसन
ु ी पुड…
ं
२. सुय, चं , आकास, धरती तोज बनाडना सय
देवसमं तो देव मोठा, सोरगना राजा सय, मना येसन
ु ी पुड…
ं
३. आ या समजीले मानुस तु सय दोन रोजना पावना
क तलं ईनं न गी गयं सत, तुला बी जाना सय, मना येसन
ु ी पुड…
ं
४. आज येसु तुला बलावय येसुपन तु ये
जीवनमं आखं पाप सोडीनं सोरगमं जाना सय, मना येसुनी पुड…
ं

शांती मुकती तो दीना सय मना येसु परभु
४४
जीवता देव काय सांगु तुला
परभु रे नवलज वाटय माला,
माला, येसु रे नवलज वाटय माला
१. सोरगं सोडीनं येसु धरतीवर वना
पापी जगला तारन शांती देवाला
पापी मानुसना दंड सोता भोगना, परभु रे नवलज…
२. जगमं ईसनं मोठा चमतकार करना
मरे लला बी मसान मईन जीवता करना
आपना वयरी सैतानला हाराय दीना, परभु रे नवलज…
३. आपली करता तो सोताना जीव दीना
तीसरा दीवस मरे लवर जीवता वयना
आशीरवाद करीनं तो सोरगं गया, परभु रे नवलज…
४५
जीव दीना कु रसवर मना येसु परभु
जीव दीना कु रसवर मना येसु परभु

४६
जीवनभर संग सय,
सय, येसु आमना (२)
१. आकास बी बनाडना तो, धरती बी बनाडना
तेसमं रवाला तो जनावर बनाडना
२. ड गर बी बनाडना तो दरी बी बनाडना
तेसमं ऊगाला तो झाड बी बनाडना
३. सुय बी बनाडना तो चं बी बनाडना
आकासमं चमकनार तारा बी बनाडना
४. आदामला बनाडना तो, हवाला बनाडना
पानीमं रवाला मासं बी बनाडना
४७
जीवन मना बदली गया,
ुवर वीसवास ठे वना
गया, जवं येसवर
जीवन मना बदली गया,
ु र वीसवास ठे वना
गया, जवं येसव
१. वाईट सवय मी सोडी दीना, जवं येसुवर वीसवास ठे वना

१. येसु कु रसवर चढना मना पापनी करता
तो दीना जीवन मना पापनी करता
जगमं येकज सय मना परभु येसु

२. मुरती पुजाला मी सोडी दीना, जवं येसुवर वीसवास ठे वना

२. तुना मना पापनी ब ल येसु
आखां दुख लीसनं आमवर
ईतला मया करना मना येसु परभु

५. पाप कराना मी सोडी दीना, जवं येसुवर वीसवास ठे वना

३. येसु तुना रं गतघाई माला माफ भेटनी
पाप पईन मी दुर रहसु तं माला भेटी जाई

३. दा ताडी मी सोडी दीना, जवं येसुवर वीसवास ठे वना
४. काजी तंबाखु मी सोडी दीना, जवं येसुवर वीसवास ठे वना

४८
जीवन तुना खुब भारी सय,
सय, भाऊ जीवनला तु कजं बीगडावय
येसन
ु ा सेवा करजी रं भाऊ पापमं तु कजं पडय

२. जगमं तुना जलमं वयना (२), कु सवर तु मरना (२)
१. हाई जगमं काही फायदा ना सय
या गोसटी दुखमं पाडत तेनी मांग तु कजं लागय
तेनी याद कजं तु करय
२.

३.

या गोसटी आपुनला सोरगमं ली जाईत
या गोसटी आपुनना मनमं तु राख
वीसवास कर तु येसुवर तेना काम करजी पुरा
या गोसटी आपुनना जीवनला नास करत
आशा गोसटी तु कजं करय
या गोसटी आपुनना जीवनला सुजारी तेनी याद तु कर

४९
जुग धरती बनाडनार परभु, जीवनमं शांती दीना तु
१. पयला तु शबदं वताल परभु तु, शबदंमं देव वताल तु
२. सोरगना सुख सोडी दीना परभु, जलमं लीना बेथलेम
३. दुखी लोकं वनत परभु तुपन, दुखला चांगला करना तु
४. येवडा मोठा काम करना परभु, जीव दीना खांबावर

३. मावर बी येसु मया करजी (२), मी मोठा पापी सय(२)
४. आमना आखं पाप धवाला (२), सोताना जीव दीना (२)
५. मरे लवर येसु जीवत वयना (२), देवाला कायम जीवन दान (२)
६. आखं आजारी येसुपन या (२), तो तुमला बरा करी (२)
५१
तारनारं तारनारं तारनारं , येसु खरा तारनारं
तारनारं तारनारं तारनारं , येसु खरा तारनारं
१. खरी वाट तो दखाडी रयना सय
वाटवर उजाळा पाडी रयना सय
२. जीवनना पानी तो पाजी रयना सय
जीवननी भाकर तो दी रयना सय
३. खरा आनंद तो दी रयना सय
खरी शांती तो दी रयना सय
४. आजार पईन बरा करी रयना सय
सैतानना हातमई सोडी लीना सय

५. तीन दीवस वताल परभु, कबरमं तीसरा दीवसमं उठना तु
६. सैतानला जीक लीना परभु तु, वीजय वयना परभु तु

५२
तारनार तो शकतीवान
शकतीवान तो,
तो, येसु देव पवी सय (२)

५०
तारन देय येसु नाव,
नाव, शांती देय येसु नाव
तारन देय येसु नाव,
नाव, शांती देय येसु नाव
१. येसु दया करनारं देव सय (२), येसु मोठा देव सय (२)

हा…
ु ा,
हा…हा…
हा… हा…
हा…हा…
हा… हालेलय
ा, हो…
हो…हो…
हो…हो…
हो…हो होसा ा
हालेलय
ु ा…
ा… हालेलय
ु ा…
ा… हालेलय
ु ा (२)
१. हाऊ दीवस परभुना सय, आपुन खुशी नं आनंद क त (२)
क तला तो मोठा देव, ब ाज आपुनला दीना

२. चालारे आतं तेकडं महीमा नं तुती क त (२)
सोरगना देवला आशाज गाना लावुत

२. बायबल वाचीनं वचन समजीनं, दयमं जागा दीजे वचनला
३. येसुना नावमं पराथना करीनं, दयमं जागा दीजे येसल
ु ा

३. तेना अनुभव या तो क तला चांगला सय (२)
सैतानना हात मईन आपुनला सोडय तो
५३
तारनारं देव आज दुनीयामं वना,
े गावमं वना वना रे
वना, बेथल
आनंद आनंद आज दुनीयामं
१. देवदुत सोरगमं आनंद करना रे
नीरोप देवाला तो सोरगमं वना रे
ठे लारसला सांगना तारनार वना रे
बेथेल गावमं वना वना रे, आनंद आनंद आज….
२. गरीब लोकं गयत दरशन कराला रे
धनी लोकं गयत दरशन कराला रे
दरशन करीनं नमन करनत रे
सोना, ऊद आनं गंधरस दीनत रे , आनंद आनंद आज….
३. जीवन देवाला हाई जगमं तो वना रे
शांतीना राजा वईनं जगमं तो वना रे
चाला आपुन बी तेला नमन क त रे
जगना राजा जलमं वयना रे , आनंद आनंद आज….
५४
तुना तुना वाईट जीवनला बदलना पडी रे
तुना तुना वाईट जीवनला
१. देवुळमं जाईनं वचन आयक नं, दयमं जागा दीजे वचनला

५५
तु बाप मी पोरया रे परभु देव तुला कशा वीस
वीस
तु बाप मी पोरया रे परभु देव तुला कशा वीस
वीस
१. पानी बीगर मासा जशा, तडपय जीव मना तशा
क तला मी धीर धरसु, रे परभु देव…
२. जगना तु तारन करय, मी पापीला वाट दखाडय
सांग मी कशा सोडसु, रे परभु देव…
३. जगमं माला जागा ना सय, आठी मना कोनी ना सय
तुपन मी ईसु, रे परभु देव…
५६
तुला सोडीनं येसु मी जाऊ कई
तुना बीगर येसु माला सुना सुना लागय
१. तु सांगय तं पापनी माफ मी देय रं
परभु येसु तु माला माफ दे रं
२. तु सांगय तं सोरगनी वाट मी सय रं
तुना सोरगमं येसु मला ले रं
३. तु सांगय तं स य मी सय रं
तुना स यमं येसु माला ले रं
४. तु सांगय तं जीवन मी सय रं
तुना जीवनमं येसु माला ले रं

५. तु सांगय तं तारन मी देय रं
तुना तारन येसु माला दे रं
५७
###तु
###तु सोरगं सोडना परभु धरतीवर वना
परभु मानव वयना
वयना तु माला वाचाडाला
माला वाचाडला माला वाचाडला
१. जगमं कई बी ना सय शांती, परभु येसुपन या तुमला शांती
येसु येसु मना दीलमं ईजा तु, माला वाचाडाला
२. दुनीयामं ना कोनी, पापना कारन सय दुशमनी
येसु येसु मना दीलमं ईजा तु, माला वाचाडाला
३. पापी दुनीयामं माला, सहारा परभु येसुपन या तु माला
सहारा येसु येसु मना दीलमं ईजा तु, माला वाचाडला

५९
दखा जगमं पापी जगमं, परभु येसुना जलमं वयना
जलमं वयना,
वयना, जलमं वयना
१. तारा चमकना येसु जलमंना, आखा जगमं आनंद वयना
सोरगमं दुत खुसीमं नाचीनं गाना हनत येसु राजाना
येसु राजाना, येसु राजाना, येसु राजाना, येसु राजाना
२. ठे लारी लोकसला दरशन दीनं, दुतं खुशीनी गोट सांगना
मुकती देनार, तारन देनार, आमला वाचाडनार जलमं वयना
जलमं वयना, जलमं वयना, जलमं वयना, जलमं वयना
३. पुरबं वाजुला तारा दखीनं, मागी लोक वीचार करनत
परभु येसु राजा जगना तारनारं , जगमं जलमंमा सोरगं सोडीनं
सोरगं सोडीनं, सोरगं सोडीनं, सोरगं सोडीनं, सोरगं सोडीनं

५८
थोडा दीवसना जीवन सय,
सय, हाई जगमं मानुसना (२)
१. जग आपुनला सोडना पडी रे, येक दीवस आपुनला जाना पडी रे
भाऊ नं बईन समजी ली या रे
२. चीडा येक दीवस ऊडी जाई रे, तशा येक दीवस जाना पडी रे
भाऊ नं बईनं समजी ली या रे
३. भुलाई नोको जा या तुमं जगमं, हाई जीवन नास वनार सय
भाऊ नं बईन समजी ली या रे
४. येसु राजानी पुडं बा रहसुत रे, येसु देव आपला याय करी रे
भाऊ नं बईनं समजी ली या रे

६०
दगडना देव बनाडना तेमं मानुस पापमं फसी गया
पवी देव सोरगना,
सोरगना, तेला मानुस भुलाई गया
१. सोना चांदीना देव बनाडना (२)
तेना बाप सोनार वयना, तेला बी चोर चोरी लीना
आतं देव सांगसुत कोनला, तेमं मानुस पापमं…
२. लोखंडना देव बनाडना (२)
तेना बाप लोहार वयना, तो बी जंग लागीनं चुरा वयना
आतं देव सांगसुत कोनला, तेमं मानुस पापमं…

३. माटी, चीखुलना देव बनाडना (२)
तेना बाप कु मार वयना, तो बी पानीमं मुराई गया
आतं देव सांगसुत कोनला, तेमं मानुस पापमं…
६१
दावीदनी सारका नाची नाचीनं परभुनी तुती करसु
काय बी हवु दे, कशा बी हवु दे, परभुनी तुती करसु
हं… परभु तुती होवो,
होवो, हं… परभु तुती होवो

६३
दुनीया दुनीया तुमं हाई गोसटं आयका
आयका रे
येसु देव तो तुमवर मया करय रे (२)
१. बीडी काडी तुमं आखा सोडी दी या रं (२)
येसु देव तो तुमवर……
२. दा ताडी तुमं आखा सोडी दी या रं (२)
येसु देव तो तुमवर……

१. टा या वाजीनं ढोलगी वाजीनं, परभुनी तुती करसु (२)
हं… परभु तुती होवो, हं… परभु तुती होवो

३. स ा जुगार तुमं आखा सोडी दी या रं (२)

२. पवी आतमामं पुरा वईसनं, परभुनी तुती करसु (२)
हं… परभु तुती होवो, हं… परभु तुती होवो

४. चोरी खुन तुमं आखा सोडी दी या रं (२)

३. परभु येसु माला वाचाडना सय, परभुनी तुती करसु (२)
हं… परभु तुती होवो, हं… परभु तुती होवो
६२
दील मना येसु मं दर तुना,
ा, मना दील मं दर यीनं तु बस
१. दुनीयाना धन दुनीयामं रयी, दुनीयाना सगसाई दुनीयामं रयी
कोनी ना मनी संगं रयना मना येसु मना येसु
२. बायको नं पोरे मनी सगं ना येवावु, दुनीयानी ताकत संगं ना येवावु
तु तं मनी सगं सय मना येसु मना येसु
३. सरगना राजा परभु तु, सरगना ार बी तु सय
येसु तुनी वाटला चालाड माला मना येसु मना येसु

येसु देव तो तुमवर……
येसु देव तो तुमवर……
५. पाप कराना तुमं आखा सोडी दी या रं (२)
येसु देव तो तुमवर……
६४
दुनीयाना सुख सोडीनं येक दीवस
दीवस जासु मी देवनी घर
आनंदमं करसु तई तुती,
ती, संकटवर वीजय वईनं
ती
१. दुनीयाना सुख ना पायजे, पया पयसा ना पायजे
चालाना सय माला येसन
ु ी मांगं
ब ाज करय तुला आरपन मी परभु येसु तुला
२. जगमं ना कोनी मना, आखं सत माला परकं
येसु सय मना तो येक आधार
मना येसुनी संग मी रहसु कायम तेना सोरगमं

३. जग आनं आखा आकास, ता दीवस खरज बदली
जवं भेटसु मी मना येसल
ु ा
जासु मी चीडानी सारका उडीनं येसन
ु ी संग सोरगमं
६५
दुनीया बोलय तो बोलु दे, आपुन परभुना भजन करसुत

६७
धड धड पडी जाई हाऊ माटीना बंगला तुना
येसु नाव ले रे मनमं तुला शांती मीळी जाई
येसु नाव लेरे मनमं तुला तारन मीळी जाई
१. शेती मनी नं बाडी मनी (२), शेती नं बाडी आठीज रयी जाई (२)
२. बंगला मना नं गाडी मनी (२), बंगला नं गाडी आठीज रयी जाई (२)

१. जीवन देनारना भजन करा रं (२)

३. बायको मनी नं पो ये मनं (२), बायको नं पो ये आठीज रयी जाई (२)

२. तारन देनारना भजन करा रं (२)

४. हा या मनी नं म या मनी (२), हा या नं म या आठीज रयी जाई (२)

३. आनंद देनारना भजन करा रं (२)

५. बँका मना नं पैसा मना (२), बँका नं पैसा आठीज रही जाई (२)

४. शांती देनारना भजन करा रं (२)
५. सोरगं देनारना भजन करा रं (२)
६६
देव तुनी संग माला रवाना सय
देव तुनी संग माला चाला
चालाना
लाना सय
१. तुज आमला सुख शांती देनार सय (२)
२. तुज आमला जीवन भाकर देनार सय (२)
३. तुज आमला जीवन पानी देनार सय (२)
४. तुज आमला पापनी माफ देनार सय (२)
५. तुज आमला नवा जीवन देनार सय (२)
६. तुज आमला सोरग राजमं लेनार सय (२)

६८
ध यवाद करय मी परभु, तुती मी करय परभु
ध य येसु राजा,
राजा, ध य येसु राजा
१. आतं परन समाळना, ध य राजा
नवा दीवस दखाडना, ध य राजा
२. माला तो शांती देय, ध य राजा
जीवनना मुगुट देई, ध य राजा
३. दुखम समाळना, ध य राजा
चमतकार करना, ध य राजा
४. आशीरवाद दीना, ध य राजा
चांगला करना, ध य राजा
५. मना तो सोपती वयना, ध य राजा

१. धीर धीर जमाना बदली रयना, आमनं पोरेसोरेसना राजमं

मावर मया करना, ध य राजा

२. धीर धीर जमाना बदली रयना, आमना महारा रा ये येसुना येवाना
समयमं जमाना

६९
१. ध यवाद येसन
ु ा, ध यवाद येसुना (हालेलुया)
राजासना राजाला, परभुना परभुला, ध यवाद येसुना
२.

तुती ा तेला, तुती ा तेला (हालेलुया)
राजासना राजाला, परभुना परभुला, तुती

ा तेला

३. गाना लावुत येसुना, गाना लावुत येसुना (हालेलुया)
राजासना राजाला, परभुसना परभुला, गाना लावुत येसन
ु ा
७०
धरतीवर वना येसु देव माला
येसल
ु ा भेटला जावाना सय
१. येसुला भेटाला जावाना सय माला
पापनी माफ मांगाना सय (२)
२. येसुला भेटाला जावाना सय माला
सुख शांती मांगाना यस (२)
३. येसुला भेटाला जावाना सय माला
पवी आतमा मांगाना सय (२)
४. येसुला भेटाला जावाना सय माला
सरगना जीवन मांगाना सय
७१
धीर धीर जमाना बदली रयना,
ु ा येवानी समयमं
रयना, परभु येसन
जमाना बदली रयना

३. धीर धीर जमाना बदली रयना, गुजरात रा येमं येसुना येवाना समयमं
जमाना
४. धीर धीर जमाना बदली रयना, ओरीसाना रा येमं येसुना येवाना समयमं
जमाना
७२
नमन करत येसु तुला आमनी करता जलमं लीना
नमन करत येसु तुला आमनी करता जलमं लीना
१. आकासमं तारा दखीनं आनंद वयना मागी लोकसला
चमक नं सांगय तारा जगला तुमनी करता जलमं लीना
२. जंगलमं बसनत ठे लारी लोकं नीरोप सांगना देवदुत
गोठामं जलमं लीना येसु तुमनी करता जलमं लीना
३. आरपन करत आमना जीवन तुती करत गाना लाईनं
येसु वना शांती लीनं आपली करता जलमं लीना
४.

दयमं जागा देवुत आपुन आनंद क त आखा मीळीनं
सुखना जावो हाऊ नाताळ, आपली करता जलमं लीना

७३
नाव सय नाव,
नाव, नाव येसु देव
घरमं मना खुब भारी नाव तो येसु गु देव
१. पाप पईन सोडवनारं मुकती माला देनारं
कशा मी तुला वीस रं येसु गु देव

२. सोना सारका नाव तुना मनी घरम खुब भारी
रात दीवस क तुनी याद येसु गु देव
३. दुख ई जाई तरी तुना नाव लीसु
तुज सय मना राखनारं येसु गु देव
४. चारीमेर फ री वना तरी सुख ना मीळय
तुज सय मना तारनार येसु गु देव
७४
परभु तुना आसरा वना,
वना, ईजत आमनी राखी तुनं
१. दुनीयामं वना परभु वचन शीकाडना
वचन शीकाडाला मदत करना
दयावाला परभु तु देव ईजत आमनी राखी तुनं
२. येसु वना माला मुकती बी लईना
मुकती देवाला संगत बी दीना
ेम परभु येसु तु करना ईजत आमनी राखी तुनं
३. परभु येसुनं माला जीवन बी दीना
जीवन देवाला ु सवर चढना ही मत वाला
येसु तु देव आमनी ईजत राखी तुनं
४. ब ा लोकसना येसु राजा तु सय
नवा कायदा बी तुनी हातमं सय
या आपुन तुती करा ईजत आमनी राखी तुनं
७५
परभु तुना नावमं तारन वयना,
वयना, तुना नावमं आनंद वयना
परभु तुना नावमं तारन वयना,
वयना, तुना नावमं आनंद वयना

मननी ईशा पुरी करना, तुनी दया मावरं करना, तुना नावमं…
२. टा या वाजीनं तुती मी करय, नाचीनं गाना मी तुना हनय
तुती मी तुना नावनी करय, वाट चांगली माला दखाडना, तुना नावमं…
३. जगना आखा सुख मी सोडना, तुनी मांग आतं मी चालना
सुख दुखमं तु समाळ माला, जीवन मना मी तुला दीना, तुना नावमं…
७६
परभु तुना योना चेला पळी
पळी गया रं
जहाजमं
हाजमं बसीनं पळी
पळी गया रं
१. परभु तुना योनाला धाडय का ना रं
नीनवे शेहरे मं कोन जाई रं
२. परभु तुना योनाला धाडय का ना रं
सुवारता सांगला कोनी ना सय रं
३. परभु तुना योनाला धाडय का ना रं
पापनी माफ कोन देई रं
४. परभु तुना योनाला धाडय का ना रं
बायबल सी न कोन देई रं
५. परभु तुना योनाला धाडय का ना रं
सोरगनी वाट कोन दखाडी रं
७७
परभुना देवु
वळं
ळ
ु ं म ई या रे तुमं आखं, गाना लावुत आपुन देवना रे
परभुना देवु
वळं
ळ
ु ं म ई या रे तुमं आखं, उपकार मानुत आपुन देवना रे
१. देवसना देव येकच देव (२)

१. परभु मी तुना घरमं वना, आयक लीना मनी पराथना

हाई जगाला बनाडनार येसु देवा, गाना लावुत……

२. देवसना देव येकच देव (२)

२. बेथलेहम
े मं गायना गोठामं

वारा, पानी, ऊजाळा देनारं येसु देव, गाना लावुत……

जलमं लीना गरीब वयना (२)

३. देवसना देव येकच देव (२)
पापीला माफ देनारं येसु देव, गाना लावुत……
४. देवसना देव येकच देव

तो नावनी तुती करा, तो तारन देनार नाव
३. आजार तेना नावमं वरा वय
सैतान तेना नावमं पळय
तो नावनी तुती करा, तो तारन देनार नाव

सोरगं राजमं लेनारं येसु देव, गाना लावुत……
७८
परभुना वचन
वचन सय मनमं, सरगमं जावना सय मना यानमं

८०
परभु मना जीवनला तयार कर,
कर, तयार कर तु देव
परभु मना जीवनला तयार कर,
कर, तयार कर तु देव

१. येसु दया वाला मावर दया करना, येसुनी महीमा क मी जगमं,
सरगमं जावाना सय मना यानम
२. तई भुक ना सय तई तीस ना सय, आनंद जीवन येसुना नावमं
सरगमं जावाना सय मना यानमं
३. तई शांती बी सय तई आनंद बी सय, शांतीना राजमं जावु येसन
ु ा नावमं
सरगमं जावाना सय मना यानमं
४. सदा सुख बी सय देव बापनी घरमं, पवी जीवन जगु मी जगमं
सरगमं जावाना सय मना यानमं
७९
परभु नाव पवी नाव
पापीला तो तारन देनार नाव
१. सोरगं सोडीनं जगमं वना
देव वताल पन मानुस वयना (२)
तो नावमं तुती करा, तो तारन देनार नाव

१. पसतावा करीनं मी पापनी माफ मागंय
तयार कर तु देव, तयार कर तु देव
२. वाची समजीनं बापतीसम लेवाला
तयार कर तु देव, तयार कर तु देव
३. देवना वचन शीकाला देवना राजमं जावाला
तयार कर तु देव, तयार कर तु देव
४. पवी आतमा दीजे सोरग राजमं येवाला
तयार कर तु देव, तयार कर तु देव
८१
परभु परभु करीनं सोरगं ना भेटावु
जवय मी परभुना वचन पाळसु, तवं माला सोरगं भेटी
१. देवुळमं जाईसनं सोरगं ना भेटावु
जवं मी परभुना वचन पाळसु, तवं माला सोरगं भेटी

२. पराथना करीनं ऊतर ना भेटावु
जवं मी येसुवर वीसवास ठे वसु, तवं माला ऊतर भेटी
३. तारन तारन करीनं तारन ना भेटावु
जवं मी येसुवर वीसवास ठे वसु, तवं माला तारन भेटी
८२
परभु परभु माला सांगतं रे, पन मना कोनी ना आयकय
येसु देव सांगय रे
१. जो मनी गोट आयकय रे, जीवननी गोटवर जगय
येसु देव सांगय रे
२. तो मानुस आ या सय, खडकवर बांधेल घर जशा
येसु देव सांगय रे
३. वारा, पानी आनं वावधन येय, तरी बी तो घर पडय ना
येसु देव सांगय रे
४. जो मनी गोट ना आयकय रे, वाळु वर बांधेल घर जशा
येसु देव सांगय रे
५. वारा, पानी आनं वावधन येय, तो लगेज पडी जाय
येसु देव सांगय रे
६. खडकवर बांधेल घर जशा, कायम टीक रह या तुमं
येसु देव सांगय रे
७. पुरा वीसवास ठे वा मावरं, सोरगमं जीवन भेटी रे
येसु देव सांगय रे

८३
परभु येसन
ु ी तुती करा,
करा, तेनी मया मोठी सय
तो माफ देनार सय,
सय, तो दया करनार सय
१. आपुन पापी मानुस तरी (२), तो आपुनला सोडय ना
जीतला पुरवं पईन प ीम सय (२), तीतला आमवरं मया करना
२. कवंज आपुनला सोडय ना (२), कवंज आपुनला भुलाय ना
जशा धरती पईन आकास सय (२), तशा तेना आशीरवाद सय
३. परभु आपुनवर दया करय (२), तो वीसवासीवर दया करय
कारन आपुन तेनं पोरये सत (२), आपुन तेनं वीसवासी सत
४. मानुसना जीवन फु ल सारका सय (२), तो लवकर कोमाळी जाय
पन परभु येसुनी दया तेना लोकसवर कायम सय
५. आमना देवना आशीरवाद (२), कायम आपुनवरं सय
तेमज मना हाई दय हालेलुया आमेन सांगय
८४
परभु येसल
ु ा क सवर टांगना,
ना, रे मना परभुला कु सवर टांगना
य दा तेला कु सवर टांगना
१. परभु येसुला तो ना वळखना, पयसानी करता धरी तो दीना
तारन देनारला तो ना वळखना, माफ देनारला धरी तो दीना
२. मना पापनी करता रं गत दीना, मना पापनी माफ तो दीना
मावर क तली मोठी मया करना, मावर मया करनार देव वयना

८५
परभु सांगना मनी सेवा करा
परभु सांगना तुमं मनी सेवा करा
१. देव तेना वचन आपुनला दीना
तेना वचन तुमं आयक लेवा
२. येई तं आडचन तेनी सेवामं
तरी तुमं मांग नोको फ रा
३. येसुनी मया तुमं जगमं सांगा
येसुनी सा ी तुमं जगमं दीया
४. देवना वचन तुमं आयका नं पाळा
तो वचन तुमं दयमं ठे वा
८६
पापना जाळामं आटक गया,
गया, दवडाई रं गया दवडाई रं गया
मडरा दवडाईना मडरा दवडाईना (२)
१. मनना वीचारमं पडत मोह, समजय ना समोर दरी
मोहमं फसना पापमं पडना, दवडाई रं गया दवडाई रं गया
२. मडरा गया पापनी वाटमं, सापडाई काडना येसु राजा
करना पसतावा पाप मु त वयना, मडरा सापडना मडरा सापडना
८७
पापनी मांग तु जावु नोको रे, जीवना नास तु क नोको रे
१. पापमं तु तुना जीव नास करसी, येसु पईन दुर तु न गी जासी
पापनी गडयारमं फशु नोको रे, जीवना नास तु क नोको रे

२. पाप करीनं सैतानना तु हसी, खरी वाट तु भुलाई जासी
खरी वाट तु भुलावु नोको रे , जीवनना नास तु क नोको रे
३. येसु तुला बलाई रयना सय, तो पाप पईन माफ देनार सय
पापनी माफ तु मांगी लीजी रे, जीवनना नास तु क नोको रे
४. तुनी करता येसु जगमं वना, तुना पापनी करता तो जीव दीना
येसुवर तु वीसवास ठे वजी रे, जीवनना नास तु क नोको रे
८८
पापमं शापमं मी तं आटक गयाल
परभु येसु माला ते मईन काडना
मी तं आटक गयाल,
गयाल, आरे…आ मी तं आटक गयाल
१. सैताननी मुरतीमं मी तं आटक गयाल
परभु येसु माला ते मईन काडना
मी तं आटक गयाल, आरे…आ मी तं आटक गयाल
२. पापनी दरीमं मी तं फसी गयाल
परभु येसु माला ते मईन काडना
मी तं आटक गयाल, आरे…आ मी तं आटक गयाल
३. संकटमं दुखमं मी तं फसी गयाल
परभु येसु माला ते मईन काडना
मी तं आटक गयाल, आरे…आ मी तं आटक गयाल
४. आंधारामं मी तं फसी गयाल
परभु येसु माला तेम ईन काडना
मी तं आटक गयाल, आरे…आ मी तं आटक गयाल

८९
बईन जरा समाळीनं चाल,
चाल, समय नजीक वना सय
भाऊ जरा समाळीनं चाल,
चाल, समय नजीक वना सय
१. पुडं वताल मी जग या गोसटीसमं, आतं वना मी परभु येसम
ु ं
२. पुडं वताल मी वाईट

सनमं, आतं वना मी परभु येसम
ु ं

३. पुडं वताल मी क या भानगडमं, आतं वना मी परभु येसम
ु ं
४. पुडं वताल मी तपक र काजीम, आतं वना मी परभु येसम
ु ं
५. पुडं वताल मी पुडी तंबाखुमं, आतं वना मी परभु येसम
ु ं
६. पुड वताल मी खोटी लबाडीमं, आतं वना मी परभु येसम
ु ं
९०
बेथानी गावमं येसु वना,
वना, सांगु कोनला आनंद वयना
१. बेथानीना लाजारस मरना, मरे ल वताल तो चार दीवसना
चार दीवस नंतर येसु वना, सांगु कोनला…
२. मरीया, माथावर येसु क व करना, तेसना दुख दखीनं तो रडना
चाला जाईनं दखुत भाऊला, सांगु कोनला…
३. आखं मीळीनं वनत कबरपन, माथा सांगय वास येय तेना
वीसवास ठे वा येसु सांगना, सांगु कोनला…
४. येसु लाजरसला बलावना, जीवता वईनं तो बाहेर वना
आखं लोकसला हाई नवल वाटना, सांगु कोनला…
९१
बोला जय संग जय,
ु ी जय (२)
जय, बोला जय येसन
बोला जय जय जय

१. तु मया करनार देव सय, तुनी मया मोठी सय
तुनी मयाना गाना लावत, तुनी मयाना गाना लावत
२. कु सवर तुना रं गत दीना, मी पापीला माफ दीना
मन मना तु बोल कायम, मन मना तु बोल कायम
३. आमनी करता जगमं वना, मी पापीला वचाडी लीना
मननी ईशा तु पुरी कर, मननी ईशा तु पुरी कर
४. तुनी सेवा मी कायम करसु, तुना पवी वचन सांगसु
भारतमं तुना नाव रहो, भारतमं तुना नाव रहो
९२
भजन क त येसु नावना रे भाऊ
तुती क त येसु नावमं
१. जगनं आखं लोकं येसप
ु न येवा
आंधळे , पांगळे , लंगडे, आजारी येवा
चांगला वई तुमना दुखना रं भाऊ, तुती क त…
२. येसुला जवं तुमं सोडी दीसात
दा नी मांग तुमं चाली रहसात
सैतान तुमना नास करी रं भाऊ, तुती क त
३. तुमना जीवनमं वीचार कर या
येसुवर तुमं वीसवास ठे व या
चांगला वई तुमना जीवनना रं भाऊ, तुती क त
४. येसु खीरी त शकतीवान देव सय
सैताननी शकतीला जीक लीना सय
आखं पापीसला वाचाडना रं भाऊ, तुती क त

९३
भारी परभु माला चांगला करना,
करना, तारन आमला मीळना
भारी परभु माला चांगला करना,
करना, तारन आमला मीळना
१. पापी दुनीयानी करता येसु जलमं लीना
मरीया कु वारीना पोरया वई वना
गाय वाडामं रयना, तई नीजना, तारन आमला…
२. चांदनी रातमं दुत सांगना
नीरोप आयक नं ठे लारा ऊठना
काठी हातमं लीना घ गडी झटकना
ठे लारसना वयना भनाना, चांगला करना तारना आमला…
३. पुरवं बाजुला तारा दखायना
मागी लोकसला दरशन वयना
बईलना वाडा आज दखाना, थेट जवाना, तारन आमला…
४. सोरगमं करत परभु दुत तुती तुनी
जगमं करतं परभु आमं भकती तुनी
सुखना ठे वना जगमं आमला, गरीब समजना, तारन आमला…
९४
भुलाय गयत,
गयत, भुलाय गयत,
गयत, भुलाय गयत
येसु तुना लोकं तुला भुलाय गयत
१.

तुती कराला भुलाय गयत (२)

२. पराथना कराला भुलाय गयत (२)
३. गाना लावाला भुलाय गयत (२)
४. बायबल वाचाला भुलात गयत (२)
५. सा ी सांगाला भुलाय गयत (२)

६. मीट ग कराला भुलाय गयत (२)
९५
####मना
####मना जीवनना मालक तु सय परभु येसु
मना जीवन समाळनार तु सय परभु
१. आखी दुनीयाना तु राजा सय
मना येसु आमं तुना शीवाय काय ना जीवन जगाय
तु तं आमना राजा परभु सय आमं तुनं तं पोरे सत
२. जो सोरगं राज तु बनाडना
मना येसु हाई धरती तुनी शबदनी बनाडना
मना येसु जे डोगर दरीया तुनी तं महीमा करत
तुज आमना मालक परभु आमं तुनज पोरे सत
३. तु आमनी करता दुनीयामं वना येसु
आमना जीवनला तुना नाव बनाडना मना येसु
मना जीवनमं खुशी खुब दीना
तुज तं आमना राजा परभु येसु आमं तुनज पोरे सत
९६
मना जीवनमं ईजी येसु देव, मना जीवनमं ईजी येसु देव
मना जीवनमं ईजी येसु देव, मना जीवनमं ईजी येसु देव
१. मना जीवनमं येसु ये, तुना वचन माला तु दे
२. मना जीवनमं येसु ये, पापनी माफ मला तु दे
३. मना जीवनमं येसु ये, सुखं शांती माला तु दे
४. मना जीवनमं येसु ये, नवा जीवन मला तु दे
५. मना जीवनमं येसु ये, जीवन भाकर मला तु दे

६. मना जीवनमं येसु ये, जीवन पानी मला तु दे

९९

७. मना जीवनमं येसु ये, पवी आतमा मला तु दे

मना परभु येसु जवं जगमं वताल,
वताल, तो चांगला,
ला, चांगला काम करना

८. मना जीवनमं येसु ये, सोरगं राजमं मला तु ले

लोकसला जेवाडना,
ाडना, मरे लला ऊठाडना
ऊठाडना आनं आजारी बरा कराना

९७
###मना
###मना जीवनमं
जीवनमं वना येसु देव
माला ताराला मना जीवनला
१. हो… हो… हो… हो…, माला जीवन बी दीना येसु देव
दया तुनी बी मावर करना माला, माफ बी दीना मना जीवनला
२. हो… हो… हो… हो…, माला जीवन बी दीना येसु देव
सा ी देवाला येसु देवनी,
३. हो… हो… हो… हो…, सेवा क मी तुनी येसु देव
माला शांती बी दीना मना जीवनाला
४. हो… हो… हो… हो…, तुती क मी तुनी येसु देव
माला आतमा बी दीना सरग जावाला
९८
मना दोसती
दोसतीदार
सतीदार येस,ु कोनी
कोनी ना दोसती
दोसतीदार
सतीदार येसु
१. हरे क समयमं मनी संग, जो बी मांगय पुरा करय
मना राजा मना येसु सय
२. हरे क समयमं मनी संग, येसु खुशी करय माला
मना जीवन मना येसु सय
३. हरे क दुखमं मनी संग, येसु म
े करय मावर
ेमना माला समजाई

जय जयकार,
ु ी जय जयकार
जयकार, जय जयकार येसन
१. लोकं बरज वतलत ते भुके वतलत, तेसला जेवाला ना वताल
पाच भाकरी, दोन मास लीनं येक पोरया वना
येसु लोकसला जेवाडी दीना, जय जयकार…
२. चार दीवसना मरे ल मसानमं वताल, लोकसला ना वताल वीसवास
येसु तेला बलावना, लाजरस जीवत वयना
तो बाहेर न गी वना, जय जयकार…
३. आपुन आखं वीसवासी जगना ऊजाळा, तेना वचन आपुन सांगत
ु
जरी खुसी, जरी दुखी
तेनी संग आमं रहसुत, जय जयकार…
१००
मना यहोवा
ु ा
होवा घडी घडी येय रं , मी तं आरपन करय दय येसल
मना यहोवा
ु ा
होवा घडी घडी येय रं , मी तं आरपन करय दय येसल
१. येसु देव वना पापनी माफ दीना (२)
२. येसु देव वना नवा जीवन दीना (२)
३. येसु देव वना सुखं शांती दीना (२)
४. येसु देव वना जीवन भाकर दीना (२)
५. येसु देव वना जीवन पानी दीना (२)

६. येसु देव वना सोरगमं लीना (२)

पापीनी करता जीवन देनारं (२)
४. तो जगना पाप दुर करनारं

१०१
१. मना येसु ड गरवर बसीनं जीवन गोट सांगय रं
२. मना येसु जीवन वाला देव रं जीवन दीनं गया रं
३. मना येसु शांती वाला देव रं शांती दीनं गया रं
४. मना येसु तारन वाला देव रं तारन दीनं गया रं
५. मना येसु मुकती वाला देव रं मुकती दीनं गया रं

तो दुखीना दुख दुर करनारं (२)
५. मना वीसवास येसुवर सय रं
येसु खीरी त खरा तारनारं (२)
६. येसु पापीला माफ करनारं
तो आजार चांगला करनारं (२)

६. मना येसु आनंद वाला देव रं आनंद दीनं गया रं
१०२
मना येसु देव काय पाप करना,
करना, य दा तेला कु सवर टांगना
१. मना डोळा रे ता पाप करना, मना पापना दंड तो भोगना
२. मना त ड रे ता पाप करना, मना पापना दंड तो भोगना
३. मना हात रे ता पाप करना, मना पापना दंड तो भोगना
४. मना पाय रे ता पाप करना, मना पापना दंड तो भोगना
१०३
मना येसु देव पवी सय रं , तो मावर मया करनारं
१. तो करना प का उपकार
मोठी दया करना मावरं (२)
२. तो पवी नं सु करनारं
सुखं शांती आमला देनारं (२)
३. तो चांगली गोसटं सांगनारं

१०४
मना येसु देव, मना येस,ु आयक लीजी तु मनी पराथना
तु मना आनं मी तुना (२)
१. हाई दुनीया येक सपन सय, आठी कोनी ना आमना सय
मी तुना पोरया, तु मना बाप (२)
२. मना वीसवास तुवर सय, तुना वचनवर चालना सय
तुना आशीरवाद माला तु दे (२)
३. पवी आतमानी शकती माला दे, पवी जीवन माला जगु दे
वाट दखाड तु वाट दखाड (२)
४. मना दय तुना मंदीर सय, मना जीवन तुना हातमं सय
तुनी सेवा तु मला क दे (२)

१. दुर करना तो पाप मना, दीना पापनी माफ माला
१०५
मना येसु देव वना,
वना, जीवन देवाला वना
मना येसु देव वना,
वना, जीवन देवाला वना

जवं माला येसु भेटना, मना जीवनना तारन…
२. येसु मावर मया करना, मनी करता तो जीव दीना
क तली मावर दया करना, मना जीवनना तारन…
३. दुखमं नीरासमं तो संग सय, मावर तो प का उपकार करय

१. येसु नावमं मुकती भेटय, येसु नावमं शांती भेटय (२)
२. येसु नावमं आनंद भेटय, येसु नावमं जीवन भेटय (२)
३. येसु नावमं आंधळा दखय, येसु नावमं लंगडा चालय (२)
४. येसु नावमं मुकया बोलय, येसु नावमं बयरा आयकय (२)
१०६
मना दयमं ईजी तु रं येसु देव, ईजी तु
दय तुना मंदीर सय
१. कायम तु आमनी संग रहनार
सुख शांती देनार देव रं येसु देव, ईजी तु
२. आमं पापीसला माफ देनार
नवा जीवन देनार देव रं येसु देव, ईजी तु
३. सैतानना हात मईन वाचाडनार
सोरगना राजमं लेनार देव रं येसु देव, ईजी तु
१०७
मना दयमं येसु वना,
वना, मना जीवनना
जीवनना तारन वयना
मना दयमं येसु वना,
वना, मना जीवनना
जीवनना तारन वयना

येसु माला शांती दीना, मना जीवनना तारन…
१०८
मनी करता जीव दीना रे
येसु तुनी मया मी जगला सांगसु (२)
१. मनी करता कु स खांबवर चढना
येसु तुनी दया मी जगला सांगसु (२)
२. मनी करता तुना वचन पुरा करना
येसु तुना वचन मी जगला जांगसु (२)
३. सोरगमं माला जागा दीना रे
येसु तुना वचनवर मी चालसु (२)
१०९
मानुस जलमं लीनं वना रे , तेवर काय करना रे मानुस
१. आठ वरीसना धाकल पनमं, रवामं गयात दीवस वाया रे
२. सोळा वरीसना जुवान पनमं, म या मारामं गयात वाया रे
३. तीस वरीसना नी मी वयमं, जगना सुखमं गया वाया रे
४. साठ वरीसना धयड पनमं, डळमळ करय आंग तुना रे

५. हाऊ मानुसना जीवनमं तु, परभु येसुवर ठे व वीसवास रे
११०
मरीयाना पोरया येसु राजा,
राजा, दया करजी तु आमंवर
मरीयाना पोरया येसु राजा,
राजा, दया करजी तु आमंवर
१. आंधळसला तु डोळा दीना, दया करजी तु आमंवर (२)

२. माला पराथना कराना सय
येसुना येवाना समय सय
३. माला गाना लावाना सय
येसुना येवाना समय सय
११३
मी तं तुती करय परभुनी,
ी, तो मावर मया करनार सय
तो मावर मया करनार सय (२)

२. मुकयासला तु बोलता करना, दया करजी तु आमंवर (२)

१. येसु तु माला तारन देनार सय, येसु तु मना सोपती सय (२)

३. लंगडयासला तु चालता करना, दया करजी तु आमंवर (२)

२. येसु तु मना राजा सय, येसु तु मना परभु सय (२)

४. बयरसला आयकनारं करना, दया करजी तु आमंवर (२)

३. येसु तु मना देव बाप सय, येसु तु मला वाचाडनार सय (२)

५. मरे लसला तु जीवता करना, दया करजी तु आमंवर (२)

४. येसु तु माला शांती देनार सय, येसु तु माला मुकती देनार सय (२)

६. पापीसला तु माफ दीना, दया करजी तु आमंवर (२)
१११
माला जावु दे कनान देश, परभु येसु देव
माला जावु दे कनान देश, परभु येसु देव
१. माला पापनी माफ दे, परभु येसु देव

११४
मी वना सय जगना सुखं सोडीनं येसु
मी वना सय जगना सुखं सोडीनं येसु
१. पापी सवय पईन माला वाचाडजी येसु (२)
२. चोरीना काम पईन माला वाचाडजी येसु (२)

२. माला नवा जीवन दे, परभु येसु देव

३. लालुसना जीवन पईन माला वाचाडजी येसु (२)

३. माला पवी आतमा दे, परभु येसु देव

४. सैतानना हात मईन माला वाचाडजी येसु (२)

४. माला सुख नं शांती दे, परभु येसु देव

५. वाईट सोपती पईन माला वाचाडजी येसु (२)

५. माला सोरगी राज दे, परभु येसु देव
११२
१. माला मंदीरम जावाना सय
येसुना येवाना समय सय

११५
मोठा आनंद आमला वयना रे
आमला पाप मईन
मईन येसु देव काडी लीना रे

११७
यहोवा माला तारन देनार,
ार, यहोवा माला शांती देनार
दुखमं माला समाळ
समाळनार,
नार, कायम करसु मी तेनी तुती

१. आमनी पापनी माफ आमला मीळनी रे
काळा भुतडाना ताबा मईन काडी लीना रे

१. येसु माला जीवन दीना सय, येसु माला आनंद दीना सय

२. कसानाज धाक ना आमला रयना रे
आमला जीवननी वाट तो दखाडना रे

३. पवी आतमानी शकती दीना सय, पवी जीवन माला दीना सय

३. जीवता देवनं आमं पोरये वयनत रे
आमला सोरगना जीवन मीळना रे
११६
यहोवानी तुती करा रे, तेनी तुती करा रे
यहोवानी तुती करा रे, तेनी तुती करा रे

२. येसु माला शांती दीना सय, येसु माला मुकती दीना सय
४. येसु माला आशीरवाद दीना सय, येसु सोरगनी वाट दखाडना सय
११८
येई रे येई रे, मना येसु जगमं येई रे
येई रं येई रं मना येसु जगमं येई रे
१. जगमं आशा मी दखसु रे, जागं जागं दुसकाळ पडी रे

१. सकाळ पईन सं याकाळ परन
परभुनी तुती करा रे, तेनी तुती करा रं (२)
२. पवी मंदीरमं, पवी

दयमं

परभुनी तुती करा रे, तेनी तुती करा रं (२)
३. टाळया वाजीनं, गाना हनीनं
परभुनी तुती करा रे, तेनी तुती करा रे
४. ढोलगी वाजीनं, नाची नाचीनं
परभुनी तुती करा रे, तेनी तुती करा रे
५. आनंद दयमं आखा मीळीनं
परभुनी तुती करा रे, तेनी तुती करा रे

२. आकासमं आशा मी दखसु रे, चं , सुय काळे पडीत रे
३. जगमं आशा मी दखसु रे, रा य रा यमं लढाई वई रे
४. आकासमं आशा मी दखसु रे, आभुट वर बसीनं येई रे
११९
येक दीन जावुत परभुना सोरगमं
वीसवासवर चालुत जगमं
१. सोरगं मईन येक दीन परभु येनार सय
आपुनला संग तो ली जानार सय (२)
२. हाई वचन तं येसु देव सांगना सय
तो वचन पुरा करनार सय (२)

३. आपला जीवनना हीसोब लेनार सय

३. बायबलनी गोट वई पुरी, ना भुक ना तीस लागी
आमला आनंदना जीवन भेटी, दखनार सय….

आपला याय तो करनार सय (२)
४. जगमं आपला जीतला बी धन सय
ता आखा नास वनार सय (२)
५. आखं वीसवासी आयक

या तुमं

रह या परभुना वीसवासमं (२)
१२०
ये जुवान तुनी जुवानीमं
परमे वरनी तु याद कर जुवानीना
ानीना ज दगीमं त न सय
परभु देवनी तु याद कर

१२२
ये रं पवी आतमा तु, मना जीवनला ऊजाळा दे
१. पराथना कराला शीकाडी दे, वीसवासमं रवाला शीकाडी दे
२. वचन वाचाला शीकाडी दे, समज बुधी बी शीकाडी दे
३. गाना लावाला शीकाडी दे, आराधना कराला शीकाडी दे
४.

तुती कराला शीकाडी दे, मया कराला शीकाडी दे

१२३
१. जीवननी गाडीना डायवर सय, पराथनामं कमी हसी नोको
पाप तो मा करना परभु देवनी महीमा तु कर

१. येळनी मांग येळ न गी चालनी, आपला जीवन कवं बदलाई

२. दुनीयाना सुख सय दोन दीवसना, आपली ज दगानी कमाईलेय जीवन
लेवाना सय
येसुनी मागं जावाना सय

३. मयनानी मांग मयना न गी चालना, आपला जीवन कवं बदलाई

१२१
येनार सय येनार सय मना येसु
सु देव
दखनार सय दखनार सय आखा जग
१. येसु लवकर येनार सय, सोरगथीन येनार सय
तेनं वीसवासीसला सोरगमं लेनार सय, दखनार सय….
२. आमं तेनी संग जासुत, तेनी जय जय करसुत
सोरगमं तेनी संग आमं रहसुत, दखनार सय….

२. दीवसनी मांग दीवस न गी चालना, आपला जीवन कवं बदलाई
४. वरीसनी मांग वरीस न गी चालना, आपला जीवन कवं बदलाई
५. येसु देव आपली करता वना, आपली करता तो जीव दीना
६. जवं येसुवर वीसवास ठे वुत, तवं आपला जीवन बदली जाई
१२४
ये येसु माला ना जावाना नरकमं रे
ये परभु माला ना जावाना नरकमं रे
मना जीवना वई हाल रं (२)
१. जगमं ईसनं पापमं पडना (२)
ना वनी माला तवं तुनी याद रे

ओ… मना जीवना वई हाल रे
२. सैतान मावर फास लयना (२)
पापमं पडीनं मी पापी वईना रे
ओ… मना जीवना वई हाल रे
३. वीसवासमं माला तु टीकाडी राखजी (२)
वचन पाळाना तु माला सीकाड रे
ओ… मना जीवना वई हाल रे
१२५
येसु जगमं येनार सय हो भाऊ बईन सारे लोकं हो
येसु जगमं येनार सय
१. चांद सुय बी तुटनार हो, भाऊ बईन जगमं आंधारा वनार
येसु जगमं येनार
२. बादल कबर बी खुलनार हो, भाऊ बईन येसु जय कराला
येसु जगमं येनार
३. जगनी काय हाल वनार हो, भाऊ बईन आगनी धरतीवर चेटनार
येसु जगमं येनार
४. पापी लोकसना यायला येसु देव खरज नरकमं टाकाला
येसु जगमं येनार
१२६
येसु तुनी मया माला वचाडी लीनी
येसु तुनी मया माला वचाडी लीनी
१. तु सोडना सोरगं मोठी मया करना (२)

२. भुकया तीसया फ री चागंली गोसटं सांगना (२)
३. दीना डोळा आंधळसला, मरे ल जीवता करना (२)
४. कु सवर जीव दीना, परत जीवत वयना (२)
५. भेट दीनं चेलसला परत सोरगमं गया (२)
६. आमला लेवाला तो येई तेनी तुती क त (२)
१२७
येसु तुनी महीमा जगमं चारीमेर
१. जो करत भरोसा तुवर, तो कधी ना भीवावु
२. दुख येई ास येई येसु ना दखय तेनी कडं, तो कधी ना दखय
३. रडामं जो भीवाई धरती मं तेला मी जवळ करय, मी कधीना भीवावु
१२८
येसु देव तारन देनारं, देनारं
तेनी मांग मी चालनारं
१. रोज देवनी पुडं मी
गुडगं टेक नं सांगय मी
२. जवं दुखमं पडय मी
तेला पराथना करय मी
३. पापना पसतावा करय मी
दयमं तेला जागा देय मी
४. जगना सुखला सोडसु मी
सोरगना बापला दखसु मी

१२९
येसु देवनी तुती करा रे , देवनी तुती करा
जीवन देवारनी तुती करा रे, जीवन भर तुती करा
१. आखा जगना मालक परभु, तेनी सोरगमं जय जय वय
आखा सोरगमं रयनार दुतं कायम तेनीज जय जय करत
आखं वीसवासी आपुन आनंदमं देवनी तुती क त
२. मुकती देनारं येसु देवनी, माफ देनारं येसु देवनी
मया करनारं येसु देवनी, शांती देनारं येसु देवनी
आखं वीसवासी आपुन आनंदमं देवनी तुती क त
३. जगं बनाडनार येसु देवनी, शकती देनार येसु देवनी
ही मत देनार पवी देवनी, आसा देनार पवी देवनी
आखं वीसवासी आपुन आनंदमं देवनी तुती क त
१३०
येसु देव मना परभु, येसु देव मना परभु
परभु, परभु, परभु, परभु, परभु
मया तु मावर करना रे करना
१. तुना वचननी आवड लागनी
आ…आ…आ…आ… देव आवड लागनी
२. तुनी पराथनानी आवड लागनी
आ…आ…आ…आ… देव आवड लागनी
३. तुनी सेवानी माला आवड लागनी
आ…आ…आ…आ… देव आवड लागनी

१३१
येसु देवं तुना रं नावमं आमं आखं गोळा वयनत रं
येसु देवं तुना रं नावमं आमं आखं गोळा वयनत रं
१. गोळा वईसनं पराथना कराला रं (२)
येसु देव तुना रं नावमं आमं आखं गोळा वनत रं
२. गोळा वईसनं गाना मनाला रं (२)
येसु देव तुना रं नावमं आमं आखं गोळा वनत रं
३. गोळा वईसनं तुती कराला रं (२)
येसु देव तुना रं नावमं आमं आखं गोळा वनत रं
४. गोळा वईसनं वचन आयकाला रं (२)
येसु देव तुना रं नावमं आमं आखं गोळा वनत रं
१३२
येसु देव तु मना तारन देनार,
ार, तुती कराना मन माला दे
येसु देव तु मना तारन देनार,
ार, तुती कराना मन माला दे
१. पापनी माफ येसु तु मला दे, मन तु मना पवी करजे (२)
२. मना दयला पवी करजे, दयमं मना कायम तु रहजे (२)
३. जीवन मना तु पवी करजे, पराथना कराना जीवन तु दीजे (२)
४. पवी आतमानी शकती तु दीजे, शांती आनंदना जीवन तु दीजे (२)
५. तुना वचननी शकती माला दीजे, वचनवर चालाना जीवन तु दीजे (२)
६. तुना वचन सांगय दान माला तु दीजे, दान देवाना मन माला दीजे (२)

१३३
येसु देव वना खुब भारी सय मना येसु राजा
१. आंधळाला बी डोळा दीना सय, मना येसु राजा
२. लंगडाला बी चालता करना सय, मना येसु राजा
३. दुखी लोकसला चांगला करना सय, मना येसु राजा
४. पापी लोकसना पाप धवाला वना सय, मना येसु राजा
५. मला नवा जीवन बी दीना सय, मना येसु राजा
१३४
येसु देव शांती दीना आमला,
आमला, तुती करय मी तेला
येसु देव शांती दीना आमला,
आमला, तुती करय मी तेला
१. जय बापनी, जय येसुनी, जय आतमानी (२)
दीना आशीरवाद आमला, तुती करय मी तेला
२. भजन करत आज आमं येसुना (२)
तारन दीना तो आमला, तुती मी करय तेला
३. वचन सागुंत आज आमं येसुना (२)
जीव दीना मुकती देवाला, तुती मी करय तेला
१३५
येसु देव देवसना देव रे , कशा क मी तेनी तुती रे
येसु देव देवसना देव रे , कशा क मी तेनी तुती रे

पाप मना दुर तो करना (२), दीना माला सोरगना जीवन रे
२. मावर क तली मया करना, मरन मईन तो वाचाडना
परभु येसु जगमं वना (२), माला मरनना दुख मईन वाचाडना रे
३. माला तेना पोरया तो करना, मायनी सारका मया तो करना
जगना ऊजाळा माला करना (२), माला सोरगना वारीस करना रे
१३६
येसु देव सांगी दीना जीवन बदली टाकजी (२)
येसु बीगर जीवन तुना सुना सुना लागय रे
१. बीडी-काडी सोडी दे नं येसुनी मांग चालजी (२)
२. दा ताडी सोडी दे नं येसन
ु ी मांग चालजी (२)
३. चोरी खुन सोडी दे नं येसुनी मांग चालजी (२)
४. स ा जुगार सोडी दे नं येसुनी मांग चालजी (२)
१३७
येसन
ु ा नाव तारन देनार,
ार, तुती करा तेनी
हाई जीवन दोन दीवसना (२)
१. हाई जीवन सय माटीना पुतळा
पानी लागी तं मुराय जाई, तुती करा तेनी…
२. हाई जीवन सय चंदनना लाकु ड
ईसतु लागी तं चेटी जाई, तुती करा तेनी…
३. हाई जीवन सय चारानी सारका

१. जवं येसुनी जोडं मी वना, सुख शांतीना जीवन मीळना

ऊन लागी तं कोमाळी जाई, तुती करा तेनी…

४. हाई जीवन सय कागदना तुकडा
वारा लागी तं ऊडी जाई, तुती करा तेनी…
१३८
येसन
ु ा नाव सय खुब मोठा,
मोठा, मनी करता चागला नाव सय

सोरगं राजमं लेनार येसु हालेलय
ु ा
१४०
१. येसुनी मांग मी आतं चालना (३), ना फ रसु, ना फरसु (२)
२. जर कोनी मनी संग ना येई (३), ना फ रसु, ना फरसु (२)
३. जगला सोडीनं, कु स मी ऊचलीनं (३), पुडं जासु, पुडं जासु (२)

१. पापीवर दया करना पापीसला तारन करना
धरतीवर येकज नाव सय बीगर पापना जीवनमं
जीवननी वाट दखाडय तो मोठा देव येसु नाव सय
२. पापना वाईट पईन माला सोडना, जीवनमं शांती दीना
मरनना भीवु मना जीवन पईन दुर करना
क तला तो चागला नाव सय
३. आखां दुख पईन सैताननी ताकत पईन आमला सोडी लीना
पापीसला तारन करना, दुखीसला शांती दीना
दुनीयामं येकज नाव सय
१३९
येसु
सु नावमं तारन आमला हालेलय
ु ा
परभु येसु नावमं सोरगं जीवन हालेलय
ु ा
१. राजसना तो राजा येसु हालेलुया
परभुसना तो परभु येसु हालेलुया
२. चांगला करनारं येसु हालेलुया
पापनी माफ देनार येसु हालेलय
ु ा
३. चमतकार करनार येसु हालेलुया
शांती जीवन देनार येसु हालेलय
ु ा
४. मुकती आमला देनार येसु हालेलुया

१४१
येसु मना जीवनमं जलमं लीना परभु मना जीवनमं
येसु मना जीवनमं जलमं लीना परभु मना जीवनमं
१. नवा जीवन आमला दीना
येसु मना जीवनमं, परभु मना जीवनमं
२. पवी आतमा आमला दीना
येसु मना जीवनमं, परभु मना जीवनमं
३. सुखं नं शांती आमला दीना
येसु मना जीवनमं, परभु मना जीवनमं
४. पापनी माफ आमला दीना
येसु मना जीवनमं, परभु मना जीवनमं
५. जीवन पानी आमला दीना
येसु मना जीवनमं, परभु मना जीवनमं
६. जीवन भाकर आमला दीना
येसु मना जीवनमं, परभु मना जीवनमं
७. सोरगं रा य आमला दीना
येसु मना जीवनमं, परभु मना जीवनमं

१४२
येसु मना तारनारं, मावर मया करनारं
येसु मना तारनारं, मावर मया करनारं

१४४
येसु
सु मनी संग सय मी ना भीवावु
भीवावु
येसु मनी जोडं सय मीना भीवावु
भीवावु
हालेलय
ु ा सांगसु हालेलय
ु ा (२)1

१. जवं जवं येय दुख,ं जवं जवं येय दुखं
जवं जवं येय दुख,ं तो माला देय सुखं
२. क तली मया तो करना, क तली मया तो करना
क तली मया तो करना, पापी जगला तारन दीना
३. मायनी सारका तो समाळय, मायनी सारका तो समाळय
मायनी सारका तो समाळय, जीवन भर शांती देय
४. कशा सांगु तेनी मया, कशा सांगु तेनी मया
कशा सांगु तेनी मया, करय घडी घडी दया

१. दुखना येळमं येसु मनी संग सय
दुखना येळमं परभु मनी जोडं सय
हालेलुया सांगसु हालेलुया (२)
२. संकटना येळमं येसु मनी संग सय
संकटना येळमं परभु मनी जोडं सय
हालेलुया सांगसु हालेलुया (२)
३. आजारपनमं येसु मनी संग सय
आजारपनमं परभु मनी जोडं सय
हालेलुया सांगसु हालेलुया (२)

१४३
येसु मना येनार,
ार, सोरग मईन
मईन येनार सय
हालेलय
ु ा,
ु ा,
ु ा,
ु ा (२)
ा, हालेलय
ा, हालेलय
ा, हालेलय
१. मनी करता कु सवर चढना, क तला दुख तेला वयना
तो दुख झेलना, तो जीवन दीना, तो जीवन देनार देव सय
२. मरे लवर जीवत वयना, चेलसला दरशन दीना
आशीरवाद दीना, सोरगमं तो चढना, तो आमना जीवत देव सय
३. ढगवर बसीनं येनार सय, आखसला याय करनार सय
वीसवासमं टीकनारसला, जीवन मुगुट तो देवाला, कायमना जीवन देनार
देव सय

१४५
येसु
सु मंडळीमं भाऊ आनं बईन येक सत,
सत, आमं ब येक सत
१. ना कोनी मोठा ना कोनी धाकला
ना कोनी गोरा नं काळा, आमं ब येक सत
२. ना कोनी मेथाडी ट ना कोनी बापटी ट
ना कोनी पे टीकाँ टलवाला, आमं ब येक सत
३. ना कोनी पंजाबी ना कोनी बंगाली
ना कोनी महारा वाला, आमं ब ं येक सत
४. ना कोनी गुजराती ना कोनी मराठी
ना कोनी इं ेजीवाला, आमं ब ं येक सत

मनी पराथना तो आयकना

१४६
येसु मी तुवर वीसवास करना,
करना, जीवन मना मी तुला दीना
येसु मी तुवर वीसवास करना,
करना, जीवन मना मी तुला दीना
१. पापीला तु माफ करना, क तला मोठी मया तु करना
२. पोरयेसला बी आशीरवाद दीना, क तली मोठी मया तु करना
३. आंधळसला तु डोळा दीना, क तली मोठी मया तु करना
४. लंगडसला तु चालता करना, क तली मोठी मया तु करना
१४७
१. येसुनी मया प क मोठी सय, येसुनी मया प क मोठी सय
तुती मी करसु उपकार मी मानसु, तेनी मया प क मोठी सय
२. हात मी ऊचलसु तेना नाव धरी, हात मी उचलसु तेना नाव धरी
तुती मी करसु उपकार मी मानसु, तेनी मया प क मोठी सय
१४८
येसु माला तारन दीना,
दीना, मना दयमं आनंद वईना
हालेलय
ु ा…
ा… हालेलय
ु ा…
ा… हालेलय
ु ा…
ा…
हालेलय
ु ा…
ु ा
ा… हालेलय
१. येसु मना दयमं वना, दुखं दुर तो करना
सैतानना हातमई माला सोडना
२.

दयथीन येसुनी तुती करा, तेनी जय जयकार करा
तो माला नवा जीवन दीना

३. उपकार येसु मावर करना, आशीरवाद तो माला दीना

१४९
१. येसु माला बरा करना, येसु माला बरा करना
तुती मी करसु आखसला सांगसु, येसु खरा जीवता देव सय
हालेलुया आमेन हालेलुया, हालेलुया आमेन हालेलुया (२)
२. येसु माला जीवन दीना सय, येसु माला जीवन दीना सय
तुती मी करसु……
३. येसु माला आनंद दीना सय, येसु माला आनंद दीना सय
तुती मी करसु……
४. येसु माला शांती दीना सय, येसु माला शांती दीना सय
तुती मी करसु……
५. येसु मावर मया करना सय, येसु मावर मया करना सय
तुती मी करसु……
६. येसु माला तारन दीना सय, येसु माला तारन दीना सय
तुती मी करसु……
७. येसु खरा आतमा दीना सय, येसु खरा आतमा दीना सय
तुती मी करसु……
१५०
येसु माला वाचाडनारं, नवा जीवन तो देनारं
येसु माला वाचाडनारं, नवा जीवन तो देनारं
१. जवं दुखमं मी पडय माला शांती देनारं
माला शांती देनारं, माला शांती देनारं
२. क तला येसु गरीब वयना मनी करता जगमं वना

मनी करता जगमं वना, मनी करता जगमं वना
३. मनी करता फटकं खाना, आजार मना चांगला करना
आजार मना चांगला करना, आजार मना चांगला करना
४. येसुवर मी वीसवास करय आतं मांग ना फ रसु
आतं मांग ना फ रसु, आतं मांग ना फ रसु

१. तो सोताना सोरगं सोडीनं हाई जगवर वना
कु सवर जीव दीना, ऊठना तारन देवाला
२. तो राजासना राजा येसु मालक हाई जगना
अदभुत मं ी, देव समथ बाप कायम आमना
३. भुकेसनी तो भुक मीटाडय, तीसेसनी तीस भागाडय

१५१

भटके सला तो रसता दखाडय, नवा जीवन तो देय

येसु येसु येसु नाव गोडं सय (२)
तारनारं माला कवंज ना सोडनार सय
ना सोडनार सय,
सय, ना सोडनार सय (२)
तारनारं माला कवज ना सोडनार सय
१. शरनमं वना येसु राजाला
दयमं सु वयना जीवनना झीरा
२. भय धरा धरा येसु राजाला
येसु वरना वीसवासमं तारन वयना
१५२
येसु येसु येसु येसु
स,ु तुनी महीमा तुनी तुती हो
१. तु मना जीवन तु मनी संग, तुना हातमं जीवन सय आमना
२. तु मना राजा तु मना परभु, तुनी तुती करत आमं
१५३
येसु राजा तारनार सय,
सय, जीवन देनार सय
तेपन या तुमं तुती कराला,
कराला, तो शांती देनारं सय

१५४
येसु राजा देव मना येसु राजा देव
जीवन देनार देव मना जीवन देनार देव
१. सोरगं सुखं सोडना गरीब तो वयना
पापीला तारन देवाला सोताना जीव दीना
वाचाडनार देव मना वाचाडनार देव
जीवन देनार देव मना जीवन देनार देव
२. कु सवरं चडना सोताना रं गत दीना
जीवत तो वयना सोरगमं तो गया
जीवता जागता देव मना जीवता जागता देव
जीवन देनार देव मना जीवन देनार देव
३. सोता दंड भोगना माला सुटका दीना
देवना पोरया करना, सोरगं सुखं दीना
सोरगमं जासु मी सोरगमं जासु
जीवन देनार देव मना जीवन देनार देव
४. तेनी सेवा करसु तेनी सा ी सांगसु
दयमं मी ठे वसु मना जीवन दीसु
जीवनभर तेना मी वचन सांगसु

जीवन देनार देव मना जीवन देनार देव

२. येसु सांगय रं मनी शांती मी तुला देवाला वना सय
आशी दुनीया ना देवु शकय

१५५
येसु
सव
ु र वीसवास ठे व या,
या, तेला नोको भुलाय
ाय या
आखा जगना नास हनार सय,
सय, मीटी जाई आखा आवसान
१. वरीस मांग वरीस चालना, पीढी मांग पीढी (२)
मीटनार सय आखा जग (२), तु कई जाशी (२)
२.

आशी दुनीया ना देवु शकय

३. येसु सांगय रं मना वचन मी तुला देवाला वना सय
आशी दुनीया ना देवु शकय
४. येसु सांगय रं मना आतमा मी तुला देवाला वना सय
आशी दुनीया ना देवु शकय
५. येसु सांगय रं मना सोरगं मी तुला देवाला वना सय
आशी दुनीया ना देवु शकय

याय जगना वनार सय, पापी नरकमं जाई (२)
वीसवासीसला सोरगं भेटनार सय (२), काय तुला भेटी (२)

१५६
####ये
####येसु वायदा वाला देव सय,
सय,
माला वायदा बी दीनं गया सय
१. येसु दुनीयामं परत येनार सय, दुनीयामं आंदाधुंदी चालनार सय
स यला दुनीया ना माननार सय, माला वायदा बी दीनं गया सय
२. येसु जगमं परत येनार सय, काळवं काळ पडनार सय
दुनीयामं लढाई वनार सय, माला वायदा बी दीनं गया सय

१५८
१. रयवारना दीवस पवी सय रे
तेनी तुती करा, तेनी तुती करा
हालेलुया…लुया, हालेलुया… लुया (२)
२. रयवारना दीवस तुमं देवुळमं चाला
तेनी तुती करा….
३. बाक दीवस तुमं तुमना कामं करा
तेनी तुती करा….
४. देवना वचन आपुनला हाई गोट सांगय
तेनी तुती करा….

३. येसु जगमं परत येनार सय, धरती नं आकास हालनार सय
माला वायदा बी दीनं गया सय

१५९

४. येसु धरतीवर परत येनार सय, तेनी संगं लोकसला लेनार सय
माला वायदा बी दीनं गया सय

आनंद करा,
करा, आनंद करा च ता सोडा तुती करा

१५७
१. येसु सांगय रं मनी संगती मी तुला देवाला वना सय

राजा येसु वना सय,
सय, तेनी तुती करसुत तेना गाना हनसुत (२)

१. तुमं मांगा तो आयक , कमी वई तं तो पुरा करी (२)
मनथी मांगनारनी ईशा पुरी करी तो, आनंद करा…

२. दया तो करनार सय, माफ तो देनार सय (२)
मया तुवरं करय तो तु बी मया कर, आनंद करा…
३. तुमना दुख दुर करी तुमना आजार बरा करी (२)
दयनी ब ी आशा पुरी करी तो, आनंद करा…
४. आंधळसला डोळा देय, लंगडसला चालता करय (२)
सैतान बी भीवय येसन
ु ा नावमं, आनंद करा…
१६०
राजा येसु वना,
वना, राजा येसु वना
सैतानला जीकाला राजा येसु वना
१. पाप आनं आजार दुर आपला करना
पुरी शांती देवाला राजा येसु वना
२. देवनी दयातीन तारन आपला वयना
माला जीवन देवाला राजा येसु वना
३. कु स खांबवर जीव तेना दीना
आखा जगना बाप वयना राजा येसु वना
४. राजासना तो राजा परभुसना तो परभु
बोला ब जय जय बोला राजा येसु वना
१६१
ले मना जीवन येसु तुला देय मी पुरा
तुनी महीमा मी करय मना पुरा जीवन
१. ले मना हात तुनी सेवा कराला
ले मना पाय तुनी वाटला चालाला

२. ले मना आवाज गाना लावाला
गाना लाईसनं तुनी महीमा कराला
३. ले मना जीवन कायम तु चांगला राखजी
पापम कधी ना जावावु ना आशा तु राखजी
१६२
वना जगमं वना हाई जगला जो बनाडना
वना जगमं वना हाई जगला जो बनाडना
१. सोडीनं सोरगं सुखं देवदुत देवलोक
वयना गरीव वयना हाई जगला जो बनाडना
२. येसु नाव तेना जगना राजा जो वयना
जगला तारन दीना हाई जगला जो बनाडना
३. लीना जलमं वाडामं बेथलेहम
े गावमं
ई मानुयल
े वना हाई जगला जो बनाडना
४. वई जगमं शांती लोकसवर दयाती
तुती परभु येसल
ु ा हाई जगला जो बनाडना
५. पापना आंधारा दाट पापीला दखाडना वाट
ऊजाळा देवाला वना हाई जगला जो बनाडना
६. जय येसु बोला जगना तारन हवाला
वना जगमं वना हाई जगला जो बनाडना
१६३
वना वना येसु दुनीयामं रे
जीवनमं तुमं जागा दी या,
या, हो…
हो…. जीवनमं तुमं जागा दी या
१. मनमं रे तुमं वीचार कर या, येसुला तुमना दय दी या

येसु देवला येना सय जीवनमं रे, जीवनमं तुम…
ं
२. देवना वचन आयक रे ली या, दयमं तुमं जगा रे दी या
वचन सांगय तशा आपुन चालवा रे, जीवनमं तुम…
ं
३. दुनीयाना पाप पईन दुर आपुन रहवा, परभुना वचन आपुनला सांगय
देवना वचन आपुन मानी चालुत रे, जीवनमं तुम…
ं
४. येसु सांगय मी तं जीवन भाकर सय रे , येसु सांगय मी तं जीवन पानी सय रे
सोरगनी वाट मी सय रे, जीवनमं तुमं …
५. सेवटला दीवस जोडं वनत, पापनारं तुमं पसतावा कर या
येसुनी संग आपुन जावाला रे, जीवनमं तुम…
ं
१६४
वना वना रे आज नाताळ वना
तुतीना
तीना गाना लावुत येसु राजाना
१. गायना वाडामं जलम वयना
नमन, भजन, तुती क त येसु राजाला
२. आनंदना वचन हाई येसु राजाना
हाई जगमं सांगुत आखं लोकसला
३. सोना, ऊद, गंधरस येसु राजाना
आपुन काय देवुत येसु राजाला
४.

दयमं जागा देवुत येसु राजाला
दय मना देय येसु राजाला

१६५
वाचाडा
वाचाडाला
डाला माला ये रे येसु देव, वाचाडाला माला ये
वाचाडा
वाचाडाला
डाला माला ये रे येसु देव, वाचाडाला माला ये

१. मना डोकावर पापना वजा (२)
तेमज दावाय गया रे येसु देव, वाचाडाला माला ये
२. भगत भगत भलता दखी टाकना (२)
भलता पैसा घालना रे येसु देव, वाचाडाला माला ये
३. सैतानना आयक नं पापमं मी फसना (२)
सैतान वचाडना ना रे येसु देव, वाचाडाला माला ये
४. जगमं कई बी ना सय शांती (२)
तेमज फसी गया रे येसु देव, वाचाडाला माला ये
१६६
वाजा तुमं टाळी वाजा टाळी,
टाळी, वाजा तुमं टाळी वाजा टाळी
१. टाळी कसानी देव बापानी, करी तो हळी आखं पापसनी
२. टाळी कसानी देवना पोरयानी, करी तो हळी आखं पापसनी
३. टाळी कसानी देवना आतमानी, करी तो हळी आखं पापसनी
४. टाळी कसानी क
े देवनी, करी तो हळी आखं पापसनी
१६७
वाढत जासुत जगमं आमं येसु तुना वचनमं
वाढत जासुत जगमं आमं येसु तुना वचनमं
१. धीर आमला दे तु येस,ु वीसवासमं आमला वाढना सय
२. जई तुना आनंद सय, आमला बी तई रवाना सय
३. जई तुना वचन सय, आमला तो वचन आयकना सय

४. जई तुनी मंडळी सय, आमला तुना गाना लावाना सय
१६८
वीसवासी लोक ई या आखासला सलाम कर या
येसन
ु ी तुती कर या जगला तेनी मया दी या
वीसवासी लोक ई या…
या…
होसा ा सांगा होसा ा,
ा, होसा ा सांगा होसा
होसा ा (२)
हालेलय
ु ा सांगा हालेलय
ु ा,
ु ा सांगा हालेलय
ु ा (२)
ा, हालेलय
१. ढगवर बसीनं येसु लवकर जगमं ई रयना सय
सोरगना दुतसनी संग राजा येसु ई रयना सय
तयारी तुमं कर या याय करनार ई रयना सय

येसु जीवत सय……
३. आनंद देनार परभु येसुना कोटी कोटी ध यवाद (२)
येसु जीवत सय……
४. शांती देनार परभु येसुना कोटी कोटी ध यवाद (२)
येसु जीवत सय……
५. जीवन देनार परभु येसन
ु ा कोटी कोटी ध यवाद (२)
येसु जीवत सय……
१७०
शांतीना जीवन आनंदना जीवन
आमला येसु दीना,
दीना, आमला येसु दीना

होसा ा सांगा होसा ा, होसा ा सांगा होसा ा (२)
हालेलुया सांगा हालेलुया, हालेलुया सांगा हालेलुया (२)
२. दुखमं पडेल लोकसला आनंदना दीन येनार सय
वीसवासमं टीकनार लोकसला खुसीना दीन येनार सय
तयार तुमं रहवा येसु राजा ई रयना सय
होसा ा सांगा होसा ा, होसा ा सांगा होसा ा (२)
हालेलुया सांगा हालेलुया, हालेलुया सांगा हालेलुया (२)
१६९
१. शकती देनार परभु येसुना कोटी कोटी ध यवाद (२)
येसु जीवत सय, तो परत येनार सय (२)
हालेलुया, हालेलुया येसल
ु ा, हालेलुया, हालेलुया येसल
ु ा (२)
२. चागंला करनार परभु येसन
ु ा कोटी कोटी ध यवाद (२)

१. जो येसुवर वीसवास ठे वना (२)
तेना जीवन बदलना (२)
२. जो येसल
ु ा वळखी लीना (२)
तेना जीवन बदलना (२)
३. जेला येसुना आतमा भेटना (२)
तो सोरगना वारीस वयना (२)
१७१
समजी ली या,
या, समजी ली या भाऊ नं बईन
जावान सय आपुनला देवना घरमं
१. दोन दीवसना आपला जीवन सय

कव न गी जासुत भरोसा ना सय
२. दुनीयामं कायम ना रवाना सय
येक दीवस आपुनला न गी जावाना सय
३. तो दीवस आपुन आखा वीसवासीला
परभुपन आपुनला जाना पडी रे
४. परभुला आपला आखा जीवनना
येक दीवस हीसोव देना पडी रे
५. सोरगना राजमं सुखना जीवन सय
सैतानना राजमं दुखना जीवन सय
६. परभु येसुला वळखी ली या रे
तोज आपला जीवत देव सय
७. सुजरी जा या भाऊ नं बईन
सोरगमं आमला न क जावाना सय
१७२
समाळ
समाळ आतं माला रे येसु देव, समाळ आतं माला
समाळ आतं माला रे येसु देव, समाळ आतं माला
१. सकासला ऊठीनं पराथना मी करय
तुती मी करय तुला रे येसु देव, समाळ आतं माला
२. तुला सोडीनं पाप मी करना
सैतानना जाळामं फसना रे येसु देव, समाळ आतं माला
३. सोरगमं जावाला कठीन वयना
हात मी जोडय तुला रे येसु देव, समाळ आतं माला
४. पाप करीनं पापी मी वयना
कशा मी जावु सोरगला रे येसु देव, समाळ आतं माला
५. पाप करीनं माला पसतावा वयना

तारन दे तु माला रे येसु देव, समाळ आतं माला
६. पराथना मनी आज तु आयक
माला बी ले सोरगला रे येसु देव, समाळ आतं माला
१७३
सोरगना
ु ा येसु हालेलय
ु ा
सोरगना येसु राजा येनार सय,
सय, हालेलय
हालेलय
ु ा,
ु ा हनुत आपुन हालेलय
ु ा
ा, हालेलय
१. शांती आपुनला देनार सय, हालेलुया येसु हालेलुया
मुकती आपुनला देनार सय, हालेलुया येसु हालेलुया
हालेलुया, हालेलुया हनुत आपुन हालेलय
ु ा
२. बुधी आपुनला देनार सय, हालेलुया येसु हालेलुया
शकती आपुनला देनार सय, हालेलुया येसु हालेलुया
हालेलुया, हालेलुया हनुत आपुन हालेलय
ु ा
३. मया आपुनवर करनार सय, हालेलुया येसु हालेलुया
आनंद आपुनला देनार सय, हालेलुया येसु हालेलुया
हालेलुया, हालेलुया हनुत आपुना हालेलुया
४. तारन आपुनला देनार सय, हालेलुया येसु हालेलुया
जीवन आपुनला देनार सय, हालेलुया येसु हालेलुया
हालेलुया, हालेलुया हनुत आपुन हालेलय
ु ा
१७४
सोरगं पवी जागा सय,
ु ा घर सय
सय, येसन
हालेलय
ु ा,
ु ा मना येसन
ु ा घर सय
ा, हालेलय

जरी मावर दुख येई, सैतानला हारावसु…
१. पाप ना सय तई शाप ना सय (२), हालेलुया, हालेलुया….

२. जाना सय माला सोरगमं, परभु येसु रहय तई
येसुनी संग मी आनंद करसु, सैतानला हारावसु…

२. दुखं ना सय तई आजार ना सय (२), हालेलुया, हालेलुया….
३. भुक ना सय तई तीस ना सय (२), हालेलुया, हालेलुया….
४. शांती बी सय तई आनंद बी सय (२), हालेलुया, हालेलुया….
१७५
सैतान तुवर फासा टाकना (२), आतं नीजी रयना सय कजं
आरे नीजानी येळ न गी गई,
गई, ऊठानी येळ वनी
१. आपला देशमं क तला लोकं सत

१७७
तुती करत देव तुला,
ा, तुती करत येसु तुला
तु तारन दे आमला
१. नाव येसुना गोड मनला, तुती करत आमं येसल
ु ा
आज मांगत आमं तुला (२), तु तारन दे आमला
२. नाव येसुना सांगुत लोकसला, परभु येसु येकज तारनारं
आमना पापनी सुटका हवाला (२), तु तारन दे आमला

दा नी मांग गयत, आरे नीजानी येळ…
२. भाऊ भाऊमं लडाई वयनी

३. सोरगं सुखना आनंद तु सोडना, शांती देवाला तु जगमं वना
उपकार मानुत येसु तुना (२), तु तारन दे आमला

भाऊ भाऊला वळखय ना, आरे नीजानी येळ…
३. सासु वऊसमं क या वयनी
सासु वऊसला वळखय ना, आरे नीजानी येळ…
४. परभु येसुवर ठे वा वीसवास

१७८
१.

तुती करा, तुती करा, तुती करा

तो येकच जीवता देव, आरे नीजानी येळ…
२.
३.

परभु येसन
ु ी ताकतमं मी सैतानला हारावसु

तुती करा कायम पवी देवनी, तुती करा मना पवी आतमानी
तुती करा, तुती करा, तुती करा

४.
१. तेना वचन पाळसु, वीसवासमं पुडं चालसु

तुती करा कायम पवी देवनी, तुती करा मना देव बापनी
तुती करा, तुती करा, तुती करा

१७६
सैतानला हारवसु, सैतानला हारावसु

तुती करा कायम पवी देवनी, तुती करा मना परभु येसुनी

तुती करा कायम पवी देवनी, तुती करा मना क
े देवनी
तुती करा, तुती करा, तुती करा

१७९
तुती मी करय,
करय, तुती मी करय
जीवन देनारनी तुती करय
१. शांती देनारनी तुती मी करय
मुकती देनारनी तुती मी करय
२. पवी मनथी तुती मी करय
गाना हनीनं तुती मी करय
३. तारन देनारनी तुती मी करय
आनंद देनारनी तुती मी करय
४. दुतसनी संग तुती मी करय
सोरगना देवनी तुती मी करय
१८०
तुती मी तुनी करय रं येसु देव, महीमा मी तुनी करय
१. माला माफ बी तु दीना येसु देव, मना पापला तु दुर करना
मुकती माला देनार येसु देव, महीमा बी तुनी करय रं
२. मना जीवनमं सय तुना वचन, तुना वचनमं सय मना जीवन
ध यवाद तुला करय रं येसु देव, महीमा बी तुनी करय रं
३. माला जीवन बी तु दीना येसु देव, क महीमा मी तुनी रं येसु देव
आनंद मी करय र येसु देव, महीमा मी तुनी करय रं
१८१
तुती हो तुनी परभु, जय जयकार तुनी परभु
महीमा तुनी हत रवो,
रवो, कायम महीमा भेटाता रवो

१. ओबेदनगला ईसतु मईन वाचाडी लीना
श क, मेशकला ईसतु मईन वाचडी लीना
मोसेला ईसतु मईन दरशन दीना, फारोनी समोर बा करना
२. कारन तु मोठं मोठं काम करना
दानीयेलला सी वस पईन वाचाडी लीना
ना चुकु शकना योना सेवक, मासाना पोट मईन बलाई लीना
१८२
हाई जीवन दोन दीवसना,
दीवसना, परभुला याद करीले
१. तोज आमला नवा जीवन देनार सय (२)
२. तोज आमला जीवन भाकर देना सय (२)
३. तोज आमला जीवन पानी देनार सय (२)
४. तोज आमला पवी आतमा देनार सय (२)
५. तोज आमला सोरगं राजमं लेनार सय (२)
१८३
हाई मना जीवन येसु तुला दीना
आतं तुनी सेवा करसु मी तुनी सेवा
१. पाप मी करीनं तु पईन दुर गया (२)
मना पाप आखा तु दुर करजी, आ…आ…आ
२. पापी बाईनी सेवा तु कबुल करना (२)
तशी मनी बी सेवा तु कबुल करजी, आ…आ…आ
३. कायम तु संग रयीनं वचन दीना (२)
रात दीन मनी संग तु रहजी, आ…आ…आ

१८४

१८६

हा…
ु ा,
ु ा
हा… हालेलय
ा, हा…
हा…हालेलय

हो जय जय हो,
ु ा होसा ा,
लय
ु ा होसा ा
हो, हालेलय
ा, हो जय जय हो,
हो, हालेलु

टीक रहसु मी,
ु ं टीक रहसु
मी, टीक रहसु मी,
मी, येसम
दयथी
ु ं टीक रहसु
दयथीन
थीन हनसु आनंदमं नाचसु (२) येसम
१. जशा मासा पानी बीगर (२) जीवत ना रवु शकय
तशा वीसवासी येसु बीगर (२) येसु बीगर मरेल सय
आनंदना जीवन भेटाला (२) येसम
ु ं टीक रहसु
२. जो झाड कायम फळ देनार सय (२) येसुला ता आवडय
जो येसुवर मया करय (२) तो तेना वचन पाळय
दयतीन येसुनी सेवा कराला (२) येसम
ु ं टीक रहसु
३. येक दुसरावर मया करा (२) वचन येसुना सय
तुमनी संग मी कायम सय (२) वचन येसुना सय
परभु येसुना आशीरवाद भेटाला (२) वीसवासमं टीक रहसु
१८५
हीरा मोतीना
मोतीना सारका,
सारका, राज हीरा सारका
१. राईना दानानी सारका, सोरगी राज राईना दानानी सारका
२. देवनी सारका सय सोरगी राज, देवनी सारका सय
३. धन दौलतनी सारका सोरगी राज, धन दौलतनी सारका सय
४. आपुनना हक तई सय, सोरगी राज आपुनना तई सय

१. जगना याय कराला येसु देव, ढगसवर बसीनं येनार सय
जो तेवर वीसवास ठे वना सय, तो तेनी संग जानार सय
२. जा मांगसात ता देनार सय, ठोकसात तं गाडनार सय
कारन तो हाई सांगना सय, सोरगमं आपुनला ली जानार सय
३.

याय आपला खरज हनार सय, बरा वाईटला आलग करनार सय
जो तेनी ईशा पुरी करय, तेनी पराथना तो आयकय

