
भजन 

 

 

 

गीतहरूले श्रोतालाई सिद्धान्त प्रत्यारोपण गने 

क्षमता राख्छ किनभने िंगीत किमागमा पुग्छ  

र हृियमा लंगर बनाउछ। ियौं वर्षिो गलत 

भजन गाएर हाम्रा मण्डलीहरूलाई गलत 

सिद्धान्त सििाएिो छ। हामीलाई िसह सिद्धान्त 

प्रिर्षन गने थप भजनहरू चासहन्छ (िलस्िी 

३:१६)। 
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१               भजौं मीठो नाम 
 

िोुः भजौं मीठो नाम, प्रभ ुयरे्ू नाम, प्यारो प्रभ ुयरे्लूाई, गरौं 

आिर मान,…भजौं मीठो नाम 

१. िारा भूलोि भरिा पापीहरुलाई, येर्ूमात्र छन् र्ुद्ध गनषलाई 

उनिो मीठो वाणी िुन मन लगाई चढाउॅं िै उनलाई 

२. येर्ू हाम्रो लासग िंिारमा आए, हाम्रो आतेमालाई असत प्रेम गरे 

कु्रिमा िोिाबाट रगत बगाए, िंिारलाई समलाप गराए 

३. नरिभन्िा ठूलो िण्ड िेही छैन, जहााँ िधैं आगो गन्धि सनभ्िैन 

फिो आज िबै चढाऔं िीष्टलाई मन, रमाउॅं िै गरौं उनिो भजन 

                    
 

 

 

२       सिष्ट मरेो मसुििाता हुन ्
 

िोुः सिष्ट मेरो मसुििाता हुन,् उनी हुन ्प्रभ ुहाम्रो 

ििा स्तसुत होि ्प्रभिुो, आिर मसहमा उनिैो । 

१. येर्ू िंिारिो ज्योसत हुन्, येर्ू स्वगषिो बाटो हुन् 

येर्ू तारणहार हुन्, िन्तिो िेवल िहारा हुन् (२) 

२. त्याग ेयेर्ूले स्वगष-िुि, उठाउन िंिारिा िुुःि 

किए येर्ूले कु्रिमा प्राण, गराउन पापीहरुिो त्राण (२) 

 

 

 

३      यरे्िूो नाम छ िारा ििंारमा   
 

िोुः यरे्िूो नाम छ िारा ििंारमा िबलैाई गनष उद्धार । 

१. हामी पापी छाँिै, कु्रिैमा चढी िेिाए आफ्नो सपयार 

आत्मा बचाउन, र्ासन्त किन येर्ू भए बसलिान । 

२. स्वगषिो मुसन मान्छेिो बीचमा िुनै अरू नामै छैन 

येर्ू नाम मात्र िबै िसुनयााँमा पापीलाई गनष उद्धार 

          



४     यरे् ूबरिानिो मलू-धारा 
 

१. येर्ू बरिानिो मूल-धारा, गरौं योग्य प्रर्ंिा 

िया- िोला लगातार बसगरहछे ममा । 

स्तुसत गनष किनोि् मलाई स्वगषितूले गरे झैं 

प्रभु िीष्टिो प्रेम र भलाई छ अगाध अपार िधैं । 

२. येतींजेल मेरो उद्धारि तपाई हुनुभो आफैं  

रािी “ एबेन्एजर” स्मारि असि बढ्छु स्वगषमै । 

पापी छाँिै हाम्रो सनसतत प्राण किए येर्ूले 

नार्िेसि बचाउन आफ्नो अमोल रगत बगाई । 

३. िीष्टिो अनुग्रह हेरी ऋणी आफूलाई ठान्छु 

त्यो अनुग्रह िांगलािरी बांधोि् चंचल मन मेरो । 

आफ्नै िुरमा जान िोज्ने मन छ मेरो, छैन सस्थर 

सलनोि् मन, ह ेसलनोि् प्रभु स्वगषिो लासग राख्नोि् िढृ । 

 

 

 

५           हा…हा…हल्ललेयूाह 
 

िोुः हा…हा…हल्ललेयूाह, समली हामी भजौं, भजन प्रभजु्यिुो (२) 

१. उनी प्रभुहरुिा प्रभु, उनिो बचन हरेौं (२) 

उनिो स्तुसत गाऔं, उनिो मसहमा गरौं (२) 

तन-मन िाथ उनलाई भजौं ।  

२. हामी पापी छाँिै प्राण किए, तेस्रो किनमा बौररउठे (२) 

उनमा सवश्वाि गरौं, उनिो अनुग्रहद्वारा 

पाउॅंछौं मूसििान सित्तैमा हामीले आऔं । 

३. जासतजासतिा मासनि आऔं, प्रभु येर्ूिो गुण गाऔं (२) 

उनले पापी मनमा भछषन र्ासन्त पूरा (२) 

उनले पापीलाई किन्छन् जीवन । 
 

 

 

 



६      स्तसुत होि ्प्रभ ुिीष्टिो 
 

िोुः स्तसुत होि ्प्रभ ुिीष्टिो, आिर र प्रर्िंा 

मसहमा उनिैो, होि ्ििा-िबषिा (२) 

१. पुरानो मासनि सबगतिो किनमा, िीष्टमा म नया बनेिो छु 

अनुग्रह िीष्टमा पाए मैले (२) बचनद्वारा थाहा गछुष 

औधी रमाउॅं िै पूणष ह्रियले, िीष्टिो म बढाइ गछुष (२) 

२. अत्यन्त प्रेमी, अग्िोर िामथी, िीष्टमा छन् मेरो मुसि (२) 

मेरो सवश्वाि अगासड (२) िीष्ट सथयो सवश्वाियोग्य 

यििारण भन्छु, जय हल्लेलुयाह, धन्यवाि चढाउॅं छु (२) । 

३. सनरार्मा आर्ा, िुुःिमा र्ासन्त, उहााँिो अनुग्रह पयाषप्त छ (२) 

प्रभुहरुिा प्रभु िीष्ट येर्ू (२) मेरो मुसििाता 

जय पेरभु येर्ू, जय मुसििाता, जयजय हाल्लेलूयाह (२) 

 

  

 

७         चढाउॅं छु प्रभ ुधन्यवाि आज 
 

िो: चढाउॅं छु प्रभ ुधन्यवाि आज, कु्रििो त्यो प्रमेिो सनसतत 

थुिाइ र िुटाइ िहनभुो जसत, ती िब सथए मेरै सनसतत। (२) 

१. िााँडे मुिुट पसहरी सर्रमा, हात-पाउलाई जडी कु्रिमा (२) 

हुनुभो बसल मेरो नै सनसतत, छाँिा म पापी नै। (२) 

२. पीडा तपाईलाई र्ासन्त मलाई, कु्रि तपाईिो मुसि मेरो। (२) 

मृत्यु तपाईलाई, जीवन मलाई, प्रेम मलाई किन यस्तो ? (२) 

३. िेख्छु मसहसमत स्वगष मेरो, तर होइन िमाइ मेरो (२) 

हर्ाषकु्षष झािै प्रर्ंिा गछुष, यो ता हो िान तपाईिो। (२) 

 

 

 

 



८     िीष्टिो त्यो सपयार सभत्र 
 

िोुः िीष्टिो त्यो सपयार सभत्र, बासच रहेछु म 

उन्िै पसबत्र मायामा, म त सजई रहछुे (२) 

िीष्टिो त्यो सपयार सभत्र, बासच रहछुे म 

१. चाहन्न मलाई िंिारिो जसय, जसय छु म िीष्टमै (२) 

म त बासच रहछुे िीष्टिो िरररमा (२) 

उहााँिो अनुग्रहद्वारा, पयाषप्त छ म मा  

२. मेरो जीवनिो धेरै िडीमा, ित्य ईश्वरलाई िोजे (२) 

मेरो उद्धारिरता प्रभु येर्ूमा (२)  

अनुग्रह र र्ासन्त पाए (२) 
 

 

 

 

९      ह्रियिो मरेो प्रभ ुयरे्लूाई  
 

िोुः ह्रियिो मरेो प्रभ ुयरे्लूाई धरैे न ैमाया छ 

उहााँिो चोिो प्रमेिेसि मलाई (िेल ेपो छुडाउॅं छ) (२) 

१. किनकिनिो मेरो जीवनमा, िीष्टिो ग्यानमा बढ्िछु (२) 

हरेि क्षण िीष्टिो अनुग्रहमा बासच रहेछु (२) 

२. उजाडस्थानमा सपए त्यो मण्डलीले, पानी िनातन चट्टानिो (२) 

िीष्ट मनुषभयो हामी पापी छिै, बौररउठनुभयो  

       

 

 

१०    जय होि ्यरे् ूप्रभिुो,मसुििातािो 
 

िो: जय होि् यरे् ूप्रभिुो,मसुििातािो, उद्धारिताषिो (२) 

१. उनले हामीलाई प्रेम गरी कु्रििो िबै िुुःि भोग्नुभो 

हर पापिो बन्धनलाई तोडी हामीलाई स्वतन्त्र गनुषभो। 

२. पुरानो मासनि कु्रिमा झंुडे, िीष्टमा नया भई सजउिैछु 

िीष्टिो र्रररिो प्रसतज्ञालाई ितझी अनु्ग्रह र र्ासन्तमा बाचेिो 

छु। 



११       महान ्प्रभ ुअसत उच्चमा 
 

िो: महान ्प्रभ ुअसत उच्चमा ितूगणल ेगछषन मसहमा 

हे प्रभ,ु तपाईिो मण्डली आराधना गछौं तपाईलाई। 

१. आउनुभो प्रभु हाम्रो माझमा, धोइएिो मन मसन्िरमा (२) 

भरपूर छु भररइरहन्छु तपाईिो ज्ञानमा बिषछु (२) 

२. प्रेमिो ठूलो रहस्यलाई, प्रित गनुषभो हामीलाई (२) 

तपाईिो कु्रिमा िमण् ड गछुष, िवाांग तपाईलाई अपषन्छु(२) 

३. मसहमा, आिर र धन्यवाि िवषिा गिषछु िण्डवत् (२) 

पसवत्र आत्माद्वारा तपाईिो गतभीर िुराहरू बुजे म (२) 
 

 

 

 

१२      िुुःसित मासनि िस्तो नाम 
 

१. िुुःसित मासनि िस्तो नाम, येर्ू छोडी स्वगष धाम 

सतरे पापिो मुसि िाम, हल्लेलूयाह, मुसििाता। 

२. भोगे सनन्िा, लाज, हरैान मेरो िट्टा किए ज्यान 

रगतद्वारा क्षमािान, हल्लेलूयाह, मुसििाता। 

३. िोर्ी, नीच, अनाथ हामी बसल ईश्वरिो उनी 

पूरा मेल-समलाप असन, हल्लेलूयाह, मुसििाता। 

४.कु्रस्मा माररएिा सथए, तेस्रो किनमा बौररउठे 

उद्धार पाए सवश्वार गनेले, हल्लेलूयाह, मुसििाता। 

५. येर्ूिो मसहसमत उपसस्थसत आर्ा छ हामीलाई 

लैजानुहुन्छ स्वगष िर, हल्लेलूयाह, मुसििाता। 

 

 

१३    बोररउठे प्रभ ुहाम्रो जयजय गाऔं 
 

िो: बोररउठे प्रभ ुहाम्रो जयजय गाऔं उनिो 

र्तैानमासथ जयवन्त हुाँिा उद्धार भो सवश्वाि गनहेरुिो 

१. मृत्यु बन्धन तोडी उनले उद्धार गराए (२) 



हाम्रो पापिो िाग मेटाउन (२) कु्रिमा प्राण त्यागे (२) 

िंिार भररिा मासनिलाई मुसििो िुिमाचार प्रिट गरे। 

२. तेस्रो किनमा बौररउठिा उनिा र्त्रु लजाए (२) 

असवश्वािी सवश्वािी गिै (२) मुसििान पाए (२) 

ित्य-उद्धारि येर्ू भन्िै िीष्ट येर्ूमा रमाए। 

३. ईश्वर प्रेमी पुत्र किने िे चढाउने उनैलाई (२) 

उहािो ईच्छा पुरा गिै (२) समसल हामी िबैले (२) 

धन्यवाि चढाऊॅं  िीष्ट येर्ूलाई उहॅंाामा पुनष भई। 
 

 

 

१४        गाऊ िीष्टिो झणु्ड 
 

िो: गाऊ िीष्टिो झणु्ड, िब ैसमली, प्रभिुो स्तसुत। 

१. ह्रिय सवणािो तार बजाई (२) स्तुसत-मसहमा िेऊ 

मुसििातालाई, आफ्नो िृजनहारलाई (जयजयिार गरौं, िोरमा 

िोर समलाई) २ 

२. ईर्षयाष र द्वेर्िो जाल फााँडी (२) िंिारलाई एितामा रािे, 

समलापिो िेविाई किई (िरठनाइलाई पर िारी) (२) 

३. अन्धिार यो जगिा ज्योसत असन (२) हाम्रो हृियमा ज्योसत 

बसन 

हामी ज्योसत बसन, (कु्रिमा गौवष गरौं िीष्टिो िाम हरेर) 

 

          

 

१५         िनुरे मनमा गनु न  
 

िो: िनुरे मनमा गनु न, येर्मूा सवश्वाि गर न (२) 

१. िुन नाम छ िााँचो स्वगषिो मुसन मासनिलाई बचाउने (२) 

सवर्वाि गरौं िुनेर वचन उहााँले किए प्राण, हाम्रो पापिो सनसतत। 

२. पृथवी टल्छ स्वगषलोि टल्छ टल्िैन त्यो वचन (२) 

ईश्वरिो वचन मासनििो लासग बचाउन अमोल प्राण। 

३. जीवनिो आर्ा स्वगषमा छ सवश्वािीहरूलाई (२) 

स्वगीय िरमा जाने छ िबै िीष्टिॅंग बस्नलाई। 

४. येर्ूिो सवश्वािमा न्याय छ हामी सवश्वाि गनेिो (२) 



बचाएिो मासनि छोड्िैनन् उनले कु्रिमा किनेिो। 

५. सवश्वाि छ हाम्रो िीष्ट येर्ूमासथ असि नै बढ्िछौं (२) 

सवश्वाि गछौं स्वगषिो लासग हामी जानेछौं 
 

 

१६      िोल िोल ढोिा 
 

िो: िोल िोल ढोिा, िोल्िैनौ किन नी 

प्रभ ुआए सतमीलाई मसुििान किन नी। 

१. मन कफराउ, नया होउौं, पूरानो िोच नगर (२) 

प्रभु िीष्टले सतनूषभयो सवश्वािीिो पापिो ज्यालालाई। 

२. बुसद्धमानी म छु ज्ञानी भन्छन िबै िंिार (२) 

अनुग्रहद्वारा, र्ासन्त किए, किए मुसि िीष्ट येर्ूले। 

३. मुसििाता आउनुभयो िंिारमा ज्योसत बनेर (२) 

िाज-ुभाइ, कििी-बसहनी आऊ न िबै सवश्वाि गरेर। 

४. कु्रिमा चढ्नुभयो प्रभु येर्ू हाम्रो पाप बोिेर (२) 

स्तुसत गछुष, येर्ु िीष्टमा रमाउॅं िै स्वगषिो िर हरेेर। 

५. िाज-ुभाइ, कििी-बसहनी बस्छौ किन र्ान्त भएर (२) 

बेला छैन सबसतगयो सवश्वाि गर िीष्टिो बसलिानमा। 
 

 

 

१७          यरे्मूा सवश्वाि गर 
 

१. येर्ूिो बसलिान िबैले ितझ, हाम्रो पापिो भार बोिेर 

कििैछन् धार्मषिा िबैलाई सवश्वाि उनमा गरन। 

िो: यरे्ूमा सवश्वाि गर, गरेर नौ जीवन पाउनछैौ 

येर्िूो बसलिान हाम्रो पापिो भार बोिेर। 

२. पापिो बोझालाई उतानेछन् अनन्त जीवन पाउनेछौ 

मृत्यु निीिेसि तानेछन् येर्ूमा सवश्वाि गरन। 

३. िबरिेसि प्रभु बौरेछन् गरौं सवश्वाि जब बेला छ। 

उनिो र्सिले बौररनेछौं येर्ूमा सवश्वाि गरन। 

४. स्वगषपूरीमा पमेश्वर बस्िछन् स्िारलाई समलाप गिषछन् 

अनुग्रहले हामी बाचेिो छौ येर्ूमा सवश्वाि गरन। 

 



१८    िीष्ट यरे् ूछन ्िीष्ट यरे् ूछन ्
 

१. जगत िंिार िेही पसन छैन िुन िाजु-भाई (२) 

सवश्वाि गरौं हामी िबैले, मुसि पाउनलाई (२) 

िो: िीष्ट यरे् ूछन ्िीष्ट यरे् ूछन्, िीष्ट यरे् ूछन ्तयार मसुि 

किनलाई।  

२. लोभै गछौ, लालच गछौ िंिारिो थोिलाई (२) 

यी िबै थोि िेही पसन होइन, िाथमा जानलाई (२) 

३. आऊ िबै कफक्री गरौं, मुसि पाउनलाई (२) 

येर्ूबाहेि अरू छैन, छैन िेही उपाय (२) 

४. आऊ िबै िाजु-भाई हो िुन मन लगाई (२) 

िीष्ट येर्ू तारणाहारिो सनसतत छ िबलाई (२) 

 

 

 

१९       समत्र सतमीलाई, यो िबर छ 

 

िो: समत्र सतमीलाई, यो िबर छ चाडै न ैप्रभ ुआउनहुुन्छ 

ििुमाचार िनुी राि आफ्नो आत्मालाई बचाऊ आज। 

१. सतमी भन्छौ िमय छ मेरो (२) तर िमय चैं सबसतिक्यो 

प्रभुिो बसलिानमा सवश्वाि गर, नत्र अन्तमा रूनु पलाष (२) 

२. असहले िुनी मन कफराउ (२) िुिमाचार यो मनैमा गुन 

सभत्री मासनिलाई जीसवत पािै आफ्नो आत्मालाई बचाऊ आज(२)                                                                  

३. समत्र, प्रभुमा सवश्वाि गर (२) उनिै ज्ञानमा असि बढ 

सतम्रा पापलाई धोइएिो छ, उनिै िन्तान पसन बनाईएिो छ (२) 

 

 

२०    लौ िनु िासथ, ित्यिो वाणी 
 

िो: लौ िनु िासथ, ित्यिो वाणी, यो सतम्र ैलासग हो, 

गरीब-धसन िबिैो लासग, जीवनिो पानी हो। 



ईश्वरिो पतु्र आएथ ेधरती, िोहील ेसचनने 

पापीलाई नसुि िान किन मरे, यो िूरा बुझ लौ। 

१. माया र मोह बाचूाँन्जेलितम, िंिारमा िईु किनिो, 

धमष र िमष, िबै व्यथष छन्, यो सतमी बुझ लौ, 

सर्रमा मुिुट िााँडािो लाई, झुसण्डए कु्रिमा 

पापीलाई मुसि िान किन मरे, यो िुरा बुझ लौ 

२. बाच्नलाई मान्छे िधैं नै िोज्छ, जीवनिो िहारा 

पापिो वर्मा डुबेिो मान्छे, एउटै छ किनारा, 

बाटो र ित्य, जीवन छ है, िीष्ट येर्ु प्रभमा 

सवश्वाि गरी, ह ेमेरा िाथी, जीवन लेऊ उनैमा। 

 

 

 

२१      जीवनिो यात्रामा 
 

िो: जीवनिो यात्रामा, डोयाषउनुभो मलाई 

तपाईिो बाटोमा, धन्यवाि प्रभलुाई। 

१. म अधमी पापी चुन्नुभो प्रभु नयााँ िृसष्ट बनाउनुभो (२) 

तपाईिो सनसतत चुन्नुभो प्रभु (२) तपाईिो उदे्दश्य पुनषहोि् (२) 

२. तपाईिो गसहरो वचनिो अथष मलाई सििाउनुहोि् (२) 

ज्ञान, बुसद्ध, सववेि पसवत्रआत्मा (२) िान मलाई किनुहोि् (२) 

 

२२.        मलाई नसजि, नसजि 

 

१. म तपाईिो हुाँ, िसत प्यार मलाई प्रभु िीष्ट िर्ाषउनुभो 

तर सवश्वािद्वारा तपाईिो छेउ आउने तृर्षणा ििषछु। 

िो: मलाई नसजि, नसजि ह ेप्रभ ुल्याउनोि ्आफ्नो कु्रििो छेउ 

मलाई (नसजि) ३ ह ेप्रभ,ु आफ्नो कु्रििो छेउ। 

२. तपाईिो अनुग्रहिो र्सिले म प्रभुिो िाम गछुष 

इच्छा तपाईिो मेरो सजवनमा पुणष होि् प्रभु। 
 



२३        स्वगषिो िरैमा जााँनछुे म   
 

१. स्वगषिो िरैमा जााँनेछु म, मेरो िीष्ट प्रभुिंग बसे्नछु म 

स्तुसत म गछुष प्रभु येर्ू िीष्टिो, स्वगषिो िरैमा जााँनेछु म 

२.स्वगषलोिमा उचाल्नु हुन्छ पाउनेछु म वहााँ अनन्त िर 

ितूभन्िा क्ष्रेष्ठ हुन्छु िीष्ट येर्ूमा, स्वगषिो िरैमा जााँनेछु म 

३. िुुःि, र्ोिलाई त्यागेर, र्ान्त भएर, चतिाँ िै रहन्छु वहााँ गएर 

र्ोि हुाँिैन िाथमा स्वगषिो िरैमा, स्वगषिो िरैमा जााँनेछु म 

 

  

              

२४        हाम्रो यो जीवन 
 

िो: हाम्रो यो जीवन िाम-छाया मात्र हो,  

हाम्रो यो जीवन बगिेो िोला हो 

फिेर आउाँ िैन सबतेिो जीवन यो, रोएर कफिैन गएिो यौवन यो। 

१. समलेरजुलेर िबैले जयजयिार मनाऔं 

हााँिेर गाएर िबैले प्रभुिो वचन िुनाऔं। 

२. आजलाई असन भोसललाई िीष्टिो राजितू बनाऔं 

ितझाउाँ िै-बुझाउाँ िै अरुलाई ित्यिो ज्ञानमा लेआउाँ । 

 

२५.      मलै ेसनश्चय गरेिो छु 
 

िो: मैले सनश्चय गरेिो छु रमाउन येर्ूमा 

मैले सनश्चय गरेिो छु सवश्वाि गनष उनैमा (२) 

१. चाह ेिाििो बोचमा िुनै फल नफलोि् 

चाह ेमेरो जीवनमा िुनै िुधार नहोि् (२) 

२. चाह ेहााँस्न परोि्, चाह ेरुन परोि् 

चाह ेबााँच्न परोि्, चाह ेमनष परोि् (२) 

 

 

 

 



२६   िारा िसृष्टिो मासलि तपाईलाई 
 

ह ह ह हल्लेलुयाह (७) आमेन 

िो: िारा िसृष्टिो मासलि तपाईलाई, िारा िृष्टिो रक्षि 

तपाईलाई 

हाम्रो ह्रियिमतेल ेआिर-प्रणाम ििैव होि ्तपाईिो गुणगान, 

ह ह ह हल्ललेयुाह (७) आमने 

१. िब िंिार टलेर जानेछ, टल्नेछैन तपाईिो वचन 

सबतेर जानेछ यो जीवन तर सवश्वािी मिैन िसहले (२) 

२. नयााँ िंिार र स्वगष हुनेछ सवश्वाि गने िबैिो सनसतत  

प्रर्ंिा, आिर हुनेछ त्याहााँ, हाम्रो िीष्ट मुसििातालाई (२) 

 

 

 

 

२७        महान ्प्रभलुाई मसहमा 
 

िो: महान् प्रभुलाई मसहमा, परमप्रभुलाई प्रर्ंिा (२) 

यो मेरो जीवनिो चाहना हल्लेलुयाह होर्न्ना (२) 

१. वतषमान जीवन तपाईिो हातमा, भसवर्षय पसन तपाईिो 

िाथमा (२) 

आनसन्ित छु, र्ासन्तमा छु, प्रभुहरुिा प्रभुमा (२) 

२.िवाांग मेरो तपाईिो हातमा, अपषण गछुष धन्यवाि िाथमा (२) 

सनसश्चत छु, सनधषक्क छु, िीष्ट मुसििातामा (२) 

 

 

 

२८            हे िारा पथृ्वीिा मासनि हो 
 

िो: ह ेिारा पृथ्वीिा मासनि हो, परमप्रभिुो जयजयिार मनाऔं 

आनन्ििाथ उनिो िवेा गर, भजन गाएर उनिो िामन ेआओ। 

१. परप्रभु नै परमेश्वर हुन्, उहााँले हासमलाई बनाउनुभयो (२) 

हामी उहााँिा िन्तहरु असन उहााँिा राजितूहरु हौं (२) 

२. धन्यवाििाथ र प्रर्ंिा गिै उहााँिा ज्ञानमा बढ़िै बढ़िै जाऔं 



उहााँलाई धन्यवाि चढाऔं, उहााँिो कु्रिमा िमण्ड गर (२) 

३. परमप्रभु भलो हुनुहुन्छ, उहााँिो अनुग्रह िधै ाँभरर छ (२) 

असन पबन्ििो पुणषतामा िबै थोिहरु उहााँमा हुन्छ (२) 

 

 

२९     िब थोि सजत्छु 
 

१. येर्ूमा म िब थोि सजत्छु, िबै थोिमा म सबजयी छु 

प्रसत किन उहााँिो िाथ प्रेम र सवश्वािमा बढ्छु। 

िो: िब थोि सजत्छु, म िब थोि सजत्छु 

मुसििाता िीष्ट यरे्ूमा म िब थोि सजत्छु। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



िोरि 
 

 

१          हल्ललेयूाह स्तसुत-मसहमा 
 

हल्लेलूयाह स्तुसत-मसहमा िवषिा येर्ू प्रभुलाई किन्छौं (२) 

हा….. हल्लेलूयाह (३) हा….. हल्लेलूयाह (३)  

१. कु्रििो बसलिानमा रगत बहाउनूभयो (२) 

पापलाई हटाई र्ुध्ि गराई हामीलाई बचाउनुभयो (२) 

२. उहॉंिो पुनरुत्थानमा अन्नत सवजय सलई आउनुभो (२) 

आज सतमी-हामीलाई यही सवजय किनलाई उहॉं बसल हुनुभो (२) 
 

 

 

२     प्रभमुा िधै ाँ आनन्ि गर 

प्रभुमा िधै ाँ आनन्ि गर, फेरर पसन भन्िछु 

आनन्ि गर, आनन्ि गर फेरर पसन भन्िछु (२) 

प्रभुमा िधै ाँ आनन्ि गर, फेरर पसन भन्िछु 

 

 

 

३        चढ़ाउाँछौ ाँ जीसवत बसलिान 

 

सलनोि् तन, अपषन्छौ ाँ सलनोि् मन, 

चढ़ाउाँछौ ाँ जीसवत बसलिान, सपता (तपाईंिै हौ ाँ) (२) 

तपाईंिै र्ुरु िेसि छानेिा, तपाईंिै िीष्टिो रगतले किनेिा 

तपाईंिै आत्मािो छाप लागेिा, (तपाईंिै हौ ाँ) (२) 

सलनोि् तन, अपषन्छौ ाँ सलनोि् मन, 

चढ़ाउाँछौ ाँ जीसवत बसलिान, सपता (तपाईंिै हौ ाँ) (२) 

 

 

 



४            धन्यवाि यरे् ू
 

धन्यवाि येर्ू (२) धन्यवाि येर्ू मेरो मनिेसि (२) 

स्तुसत होि् प्रभु (२) स्तुसत होि् प्रभु मेरो मनिेसि (२) 

हल्लेलुयाह येर्ू (२) हल्लेलुयाह येर्ू मेरो मनिेसि (२) 

प्रर्ंिा होि् प्रभु (२) प्रर्ंिा होि् प्रभु मेरो मनिेसि (२) 

जयजयिार होि् प्रभु (२) जयजयिार होि् प्रभु मेरो मनिेसि (२) 
 

 

 

५         ख़ुर्ी-ख़ुर्ी मनाऔ ाँ 
 

ख़ुर्ी-ख़ुर्ी मनाऔाँ, ख़ुर्ी-ख़ुर्ी मनाऔाँ (२) 

भन-भन, प्रभु येर्ू िीष्टिो जय (२) 

मेरो लासग आए, मेरो लासग सजए (२) 

मेरो लासग माररएथे, मेरो लासग गासडएथे (२) 

मेरो लासग बौरीउठे, मेरा हुन् येर्ू (२) 

म येर्ूिो हुाँ, हामी येर्ूिा हौ ाँ।  

ख़ुर्ी-ख़ुर्ी मनाऔाँ, ख़ुर्ी-ख़ुर्ी मनाऔाँ (२) 

भन-भन, प्रभु येर्ू िीष्टिो जय (२) 

 

 

६       होिन्ना यरे् ूप्रभलुाई 
 

१. होिन्ना, होिन्ना, होिन्ना येर्ू प्रभुलाई (२) 

उहॉंिो नाउाँ  उचालौ ाँ र प्रर्ंिा चढ़ाऔ 

हाम्रो प्रभलाई स्तुसत होि्, होिन्ना येर्ू प्रभुलाई। 

२. मसहमा, मसहमा, मसहमा येर्ू प्रभुलाई (२) 

उहॉंिो नाउाँ  उचालौ ाँ र प्रर्ंिा चढ़ाऔ 

हाम्रो प्रभलाई स्तुसत होि्, मसहमा येर्ू प्रभुलाई। 

३. प्रर्ंिा, प्रर्ंिा, प्रर्ंिा येर्ू प्रभुलाई 

उहॉंिो नाउाँ  उचालौ ाँ र प्रर्ंिा चढ़ाऔ 

हाम्रो प्रभलाई स्तुसत होि्, प्रर्ंिा येर्ू प्रभुलाई। 



७       धन्य होि ्प्रभ ुयरे्िूो नाउाँ  
 

धन्य होि् प्रभु येर्ूिो नाउाँ , उनी छसव प्रर्ंिा भसििा योग्य  

यिैले उचालौ एि िाथ हाम्रा हात गाउाँ िै, धन्य होि् त्यो नाउाँ ,  

धन्य होि् त्यों नाउाँ   

धन्य होि् प्रभु येर्ूिो नाउाँ । 

 

 

८     गाऊाँ  हल्ललेयूाह प्रभलुाई 
 

१. (गाऊाँ  हल्लेलूयाह प्रभुलाई) २, (गाऊाँ  हल्लेलूयाह) (२) 

गाऊाँ  हल्लेलूयाह प्रभुलाई। 

२. (येर्ू िंिारिो ज्योसत हुन्) २, (येर्ू िंिारिो) २, 

(येर्ू िंिारिो ज्योसत हुन्) 

३. (हामीलाई सलन आउनुहुनेछ) २, (सलन आउनुहुनेछ) २, 

हामीलाई सलन आउनुहुनेछ। 
 

 

 

९         ियूोियिेसि 
 

िूयोियिेसि िूयाषस्तितम प्रभुिो प्रर्ंिा हुनुपछष (२) 

प्रर्ंिा गर उनिा िबै िन्तहरु हो 

उनिो नाउाँिो प्रर्ंिा, उनिो नाउाँ  धन्यिो होि् 

असहलेिेसि ििािवषिा। 

 

 

 

 

 

                        अरु चाडै आउिैछ......! 

 


