સંધ્યા આરતી
જય સ્વામિનારાયણ, જય અક્ષરપુરુષોત્તિ,
અક્ષરપુરુષોત્તિ જય, દર્શન સવોત્તિ... જય સ્વામિનારાયણ....ટેક
િુક્ત અનંત સુપૂમજત, સુંદર સાકારિ્,
સવોપરી કરુણાકર, િાનવ તનુધારિ્... જય સ્વામિનારાયણ....1.
પુરુષોત્તિ પરબ્રહ્મ, શ્રીહરર સહજાનંદ,
અક્ષરબ્રહ્મ અનારદ, ગુણાતીતાનંદ... જય સ્વામિનારાયણ....2.
પ્રકટ સદા સવશકતાશ, પરિ િુમક્તદાતા,
ધિશ એકાંમતક સ્થાપક, ભમક્ત પરરત્રાતા... જય સ્વામિનારાયણ....3.
દાસભાવ રદવ્યતા સહ, બ્રહ્મરૂપે પ્રીમત,
સુહૃદભાવ અલૌરકક, સ્થામપત ર્ુભ રીમત... જય સ્વામિનારાયણ....4.
ધન્ય ધન્ય િિ જીવન, તવ ર્રણે સુફલિ્,
યજ્ઞપુરુષ પ્રવર્તતત મસદ્ધાન્તં સુખદિ્... જય સ્વામિનારાયણ, જય અક્ષરપુરુષોત્તિ,
જય સ્વામિનારાયણ....5.

ધૂન
રાિકૃષ્ણ ગોવવદ, જય જય ગોવવદ !
હરે રાિ ગોવવદ, જય જય ગોવવદ !

॥1॥

નારાયણ હરે, સ્વામિનારાયણ હરે !
સ્વામિનારાયણ હરે, સ્વામિનારાયણ હરે !

॥2॥

કૃષ્ણદેવ હરે, જય જય કૃષ્ણદેવ હરે !
જય જય કૃષ્ણદેવ હરે, જય જય કૃષ્ણદેવ હરે !

॥3॥

વાસુદેવ હરે, જય જય વાસુદેવ હરે !
જય જય વાસુદેવ હરે, જય જય વાસુદેવ હરે !

॥4॥

વાસુદેવ ગોવવદ જય જય વાસુદેવ ગોવવદ !
જય જય વાસુદેવ ગોવવદ, જય જય વાસુદેવ ગોવવદ !

॥5॥

રાધે ગોવવદ, જય રાધે ગોવવદ !
વૃંદાવનચંદ્ર, જય રાધે ગોવવદ !

॥6॥

િાધવ િુકુંદ, જય િાધવ િુકુંદ !
આનંદકંદ જય િાધવ િુકુંદ !

॥7॥

સ્વામિનારાયણ ! સ્વામિનારાયણ !
સ્વામિનારાયણ ! સ્વામિનારાયણ !
સ્વામિનારાયણ ! સ્વામિનારાયણ ! સ્વામિનારાયણ !

અષ્ટક
અનન્ત-કોટીન્દુ-રમવપ્રકાર્ે,
ધામ્ન્યક્ષરે િૂર્તતિતાક્ષરેણ ।
સાધું મસ્થતં િુક્તગણાવૃતં ચ,
શ્રીસ્વામિનારાયણિાનિામિ ॥1॥
બ્રહ્મારદ-સંપ્રાથશનયા પૃમથવ્યાં,

જાતં સિુક્તં ચ સહાક્ષરં ચ ।
સવાશવતારેષ્વવતારરણં ત્વાં,
શ્રીસ્વામિનારાયણિાનિામિ ॥2॥
દુષ્પ્રાપ્યિન્યૈૈઃ કરઠનૈરુપાયૈૈઃ,
સિામધસૌખ્યં હઠયોગિુખ્યૈૈઃ ।
મનજામશ્રતેભ્યો દદતં દયાલુ,ં
શ્રીસ્વામિનારાયણિાનિામિ ॥3॥
લોકોત્તરૈભશક્તજનાંશ્ચરરત્રૈ,
રાહ્ લાદયન્તં ચ ભુમવ ભ્રિન્તિ્ ।
યજ્ઞાંશ્ચ તન્વાનિપારસત્ત્વં,
શ્રીસ્વામિનારાયણિાનિામિ ॥4॥
એકામન્તકં સ્થાપમયતું ધરાયાં,
ધિું પ્રકુવશન્તિિૂલ્યવાતાશૈઃ ।
વચૈઃસુધાશ્ચ પ્રરકરન્તિૂવ્યાશિ્,
શ્રીસ્વામિનારાયણિાનિામિ ॥5॥
મવશ્વેર્ભવક્ત સુકરાં મવધાતું,
બૃહમન્ત રમ્યામણ િહીતલેમસ્િન્ ।
દેવાલયાન્યાર્ુ મવમનર્તિિાણં,
શ્રીસ્વામિનારાયણિાનિામિ ॥6॥
મવનાર્કં સંસૃમતબન્ધનાનાં,
િનુષ્યકલ્યાણકરં િમહષ્ઠિ્ ।

પ્રવતશયન્તં ભુમવ સમ્પ્રદાયં,
શ્રીસ્વામિનારાયણિાનિામિ ॥7॥
સદૈવ સારંગપુરસ્ય રમ્યે,
સુિમન્દરે હ્યક્ષરધાિતુલ્યે ।
સહાક્ષરં િુક્તયુતં વસન્તં,
શ્રીસ્વામિનારાયણિાનિામિ ॥8॥

પ્રાથશના
મનર્તવકલ્પ ઉત્તિ અમત, મનશ્ચય તવ ઘનશ્યાિ;
િાહાત્મ્યજ્ઞાન યુત ભમક્ત તવ, એકાંમતક સુખધાિ. °1
િોમહિેં તવ ભક્તપનો, તાિેં કોઈ પ્રકાર;
દોષ ન રહે કોઈ જાતકો, સુમનયો ધિશકુિાર.

°2

તુમ્હારો તવ હરરભક્તકો, દ્રોહ કબુ નમહ હોય;
એકાંમતક તવ દાસકો, દીજે સિાગિ િોય.

°3

નાથ મનરંતર દર્શ તવ, તવ દાસનકો દાસ;
એમહ િાગું કરી મવનય હરર, સદા રામખયો પાસ. °4
હે કૃપાલો ! હે ભક્તપતે ! ભક્તવત્સલ ! સુનો બાત;
દયાવસધો ! સ્તવન કરી, િાગું વસ્તુ સાત.

°5

સહજાનંદ િહારાજ કે’, સબ સત્સંગી સુજાણ;
તાકું હોય દૃઢ વતશનો, મર્ક્ષાપત્રી પ્રિાણ.

°6

સો પત્રીિેં અમત બડે, મનયિ એકાદર્ જોય;
તાકી મવમક્ત કરત હુ ,ં સુમનયો સબ મચત્ત પ્રૅય.

°7

વહસા ન કરની જન્તુકી, પરમત્રયા સંગકો ત્યાગ;
િાંસ ન ખાવત િદ્યકું, પીવત નમહ બડભાગ્ય.

°8

મવધવાકું સ્પર્શત નમહ, કરત ન આત્િઘાત;
ચોરી ન કરની કાહુ ં કી, કલંક ન કોઈકું લગાત.

°9

વનદત નમહ કોય દેવકું, મબન ખપતો નમહ ખાત;
મવિુખ જીવકે વદનસે, કથા સુની નમહ જાત.

°10

એહી ધિશકે મનયિ િેં, બરતો સબ હરરદાસ;
ભજો શ્રીસહજાનંદ પદ, છોડી ઓર સબ આસ. °11
રહી એકાદર્ મનયિિેં, કરો શ્રી હરરપદ પ્રીત;
પ્રેિાનંદ કહે ધાિિેં, જાઓ મનૈઃર્ંક જગજીત. °12
શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય,
અક્ષરપુરુષોત્તિ િહારાજની જય,
ગુણાતીતાનંદ સ્વાિી િહારાજની જય,
ભગતજી િહારાજની જય,
ર્ાસ્ત્રીજી િહારાજની જય,
યોગીજી િહારાજની જય,
પ્રિુખસ્વાિી િહારાજની જય,
િહંત સ્વાિી િહારાજની જય...

દંડવત્ કરતી વખતે બોલવાના શ્લોકો
કૃપા કરો િુજ ઉપરે, સુખમનમધ સહજાનંદ;
ગુણ તિારા ગાવવા, બુમદ્ધ આપજો સુખકંદ.

°1

અક્ષરપુરુષોત્તિ અહીં, પૃથ્વી ઉપર પધારરયા;
અનેક જીવ ઉદ્ધારવા, િનુષ્યતન ધારી રહ્યા.

°2

ઇષ્ટદેવ અને ગુરુપરંપરાની વંદના-સ્તુમત
આવ્યા અક્ષરધાિથી અવમનિાં, ઐશ્વયશ િુક્તો લઈ,
ર્ોભે અક્ષર સાથ સુંદર છબી, લાવણ્ય તેજોિયી;
કતાશ રદવ્ય સદા રહે પ્રગટ જે , સાકાર સવોપરી,
સહજાનંદ કૃપાળુને મનત નિું, સવાશવતારી હરર.
જે છે અક્ષરધાિ રદવ્ય હરરનું, િુક્તો-હરર જયાં વસે,
િાયાપાર કરે અનંત જીવને, જે િોક્ષનું દ્વાર છે ;
બ્રહ્માંડો અણુતુલ્ય રોિ રદસતાં, સેવે પરબ્રહ્મને,
એ િૂલાક્ષર િૂર્તતને નિું સદા, ગુણાતીતાનંદને.
શ્રીિમન્નગુશણ-િૂર્તત સુંદર તનૂ, જે જ્ઞાનવાતાશ કથે,
જે સવશજ્ઞ, સિસ્ત સાધુગુણ છે , િાયા થકી િુક્ત છે ;
સવૈશ્વયશથી પૂણ,શ આમશ્રતજનોના દોષ ટાળે સદા,
એવા પ્રાગજી ભક્તરાજ ગુરુને, પ્રેિે નિું સવશદા.

જે નું નાિ રટ્યા થકી િમલન સંકલ્પો સિૂળા ગયા,
જે ને ર્રણ થયા પછી ભવતણા, ફેરા મવરાિી ગયા;
જે નું ગાન દર્ો રદર્ે હરરજનો, ગાયે અમત હષશથી,
એવા યજ્ઞપુરુષદાસ તિને, પાયે નિું પ્રીતથી.
વાણી અિૃતથી ભરી િધુસિી, સંજીવની લોકિાં,
દૃમષ્ટિાં ભરી રદવ્યતા મનરખતા, સુરદવ્ય ભક્તો બધા;
હૈયે હેત ભયુું િીઠું જનનીર્ું, ને હાસ્ય િુખે વસ્યુ,ં
તે શ્રી જ્ઞાનજી યોગીરાજ ગુરુને, મનત્યે નિું ભાવર્ુ.ં
ર્ોભો સાધુગુણે સદા સરળ ને, જક્તે અનાસક્ત છો,
ર્ાસ્ત્રીજી ગુરુ યોગીજી ઉભયની, કૃપાતણું પાત્ર છો;
ધારી ધિશધુરા સિુદ્ર સરખા, ગંભીર જ્ઞાને જ છો,
નારાયણસ્વરૂપદાસ ગુણીને, સ્નેહે જ વંદું અહો.
ર્ોભે સૌમ્ય િુખારવવદ હસતું, નેણે અિી વષશતાં,
વાણી છે િમહિાભરી િૃદુ વળી, હૈયે હરર ધારતા;
યોગીરાજ પ્રિુખજી હૃદયથી, જે ના ગુણે રીઝતા,
વંદું સંત િહંત સ્વાિી ગુરુને, કલ્યાણકારી સદા.
બ્રહ્મરૂપે શ્રીહરરનાં ચરણિાં અનુરાગીએ,
એવી જ આમર્ષ દાસભાવે હસ્ત જોડી િાગીએ.

