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Swaramna-22   (1) આપ કહો આવો, તમેાાં કપૃા આપની વતાાય     (19-3-2019) 

 

આપ કહો ‘આવો’, તેમાાં કૃપા આપની વતાાય  

આપ કહો ‘આવો’, તેમાાં કૃપા આપની વતાાય  

આપ કહો ‘જાઓ’, તેમાાં અપાર કરુણા છલકાય… અપાર કરુણા છલકાય. 

                                      

આપની અકળ કળા, બુદ્ધિથી કદિ ના ઉકેલાય,  

આપની અકળ કળા, બુદ્ધિથી કદિ ના ઉકેલાય,  

નાવ આખી ડૂબી ગઈ જયાાં, હલેસાને મારવા કયાાં જાય !...   

હલેસાને મારવા કયાાં જાય !... 

આપ કહો ‘આવો’, તેમાાં કૃપા આપની વતાાય  

 

આપની કવદ્િત ટકોરથી કાંઈ, કેટલાય રોગ કપાય, 

મોક્ષમાગાની બાિક વાતો, સાનમાાં સમજાવી જાય. 

આપની ટકોરમાાં તો, બ્રહ્ાાંડી વજન તોલાય, 

પછી આપ કહો કે, મારાથી કોઈને ના વઢાય !...કોઈને ના વઢાય !.   

આપ કહો ‘આવો’, તેમાાં કૃપા આપની વતાાય  

આપની એક ટકોરથી તો, વર્ષોના વર્ષો અાંતર ખોિાય ! 

કેવુાં અક્રમનુાં દિલીંગ મશીન,મોક્ષમાગા મોકળો મૂકાય ! 

હે િાિા ! આપની આ અગાિ શદ્કત, સીદ્મત ના કરાય, 

વહાવો, પૂગાડો, જગત ખૂણે ખૂણે, ભવો ભવો કપાય... ભવો ભવો કપાય..   

આપ કહો ‘આવો’, તેમાાં કૃપા આપની વતાાય  

 

આપ તો બસ આપ જ છો ! આપ જેવો નહીં કોઈ કયાાંયે, 

આપે તો આપોપુાં ત્યજી, આપના કીિા અાંતર સહુનાય. 

જુઓ પરમાત્મા પિાયાા આપના, પરમાત્મ પ્રેમમાાં િેખાય ! 

એ, પ્રેમના તાાંતણે જ આ ગાાંડા ઘેલા મૂરખ આત્મજ્ઞાની થઈ જાય... આત્મજ્ઞાની થઈ જાય..  

આપ કહો ‘આવો’, તેમાાં કૃપા આપની વતાાય  
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આપનુાં સાાંદ્નધ્ય ઝાંખે હૃિય પણ, દ્વરહોમાાં એક ક્ષણ િૂર ના જાય, 

છતાાં પ્રભુ ! આ નાજુક હૃિયથી, દ્વરહો હવે એક ક્ષણ ના ખમાય. 

આપ પાસે છો છતાાં િૂર છો, િરૂ છો છતાાં પાસ વતાાય, 

આપ કયાાં િૂર છો ?  આપ તો છો મુજ હૃિયમાાં...  મુજ હૃિયમાાં...    

આપ કહો ‘આવો’, તેમાાં કૃપા આપની વતાાય  

 

આપના દ્વરહોમાાં ક્ષણ ક્ષણ મરણ સમ વેિાય 

છતાાં શ્વાસ વહ્યા જાય છે એય, આશ્િયા લેખાય ! 

આપના દ્વરહોમાાં તો મન-બુદ્ધિ-દ્િત્ત-અહાંકાર આપમાાં જ ઝલાય, 

એક પલ માટે પણ આપથી એ, આઘાપાછા જ ના થાય.... આઘાપાછા જ ના થાય. 

  આપ કહો ‘આવો’, તેમાાં કૃપા આપની વતાાય  

 

આપ કહો ‘જાઓ’, તેમાાં અપાર કરુણા છલકાય….(s) 

અપાર કરુણા છલકાય..(s) 

આપની અકળ કળા, બુદ્ધિથી કદિ ના ઉકેલાય,(s) 

આપની અકળ કળા, બુદ્ધિથી કદિ ના ઉકેલાય.(s) 

નાવ આખી ડૂબી ગઈ જયાાં, હલેસાને મારવા કયાાં જાય !....(s)  

હલેસાને મારવા કયાાં જાય !....(s)  

 

આપ કહો ‘આવો’, તેમાાં કૃપા આપની વતાાય  

આપ કહો ‘આવો’, તેમાાં કૃપા આપની વતાાય  

આપ કહો ‘આવો’, તેમાાં કૃપા આપની વતાાય        

 

*** 
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Swaraman 26 (2) િાિાનુાં અક્રમ, જ્ઞાન અપવૂા, આજ જગત કલ્યાણન ેભાવ ેરે, 

 

િાિાનુાં અક્રમ, જ્ઞાન અપૂવા, આજ જગત કલ્યાણને ભાવે રે, (GAP) 

િાિાનુાં અક્રમ, જ્ઞાન અપૂવા, આજ જગત કલ્યાણને ભાવે રે,  

સ્વિોર્ષ દ્નહાળી, દ્નિોર્ષ થઈને, જગ દ્નિોદ્ર્ષત ભાળે રે.  

મન-વિન-કાયા ફાઈલો જાણી, સમભાવે દ્નકાલ કરે જે, (GAP) 

મન-વિન-કાયા ફાઈલો જાણી, સમભાવે દ્નકાલ કરે જે,  

શુધિાત્મા છુાં, લક્ષ-અનુભવ-પ્રતીદ્ત ના જાયે રે.  

શુધિાત્મા છુાં, લક્ષ-અનુભવ-પ્રતીદ્ત ના જાયે રે.   

 

િાિાનુાં અક્રમ, જ્ઞાન અપૂવા, આજ જગત કલ્યાણને ભાવે રે,     

સ્વિોર્ષ દ્નહાળી, દ્નિોર્ષ થઈને, જગ દ્નિોદ્ર્ષત ભાળે રે.  

 

િાંિળ અવસ્થા ને અિળ પોતે, જોઈ-જાણી શુધિ ઉપયોગે રે, (GAP) 

િાંિળ અવસ્થા ને અિળ પોતે, જોઈ-જાણી શુધિ ઉપયોગે રે,  

શુધિ દ્િત્ત, શધુિ જ્ઞાન, િાદરત્ર શુધિ,(alap) જયાાં પરમાત્મા િેહિારી રે. 

જયાાં પરમાત્મા િેહિારી રે. (GAP) 

િાિાનુાં અક્રમ, જ્ઞાન અપૂવા, આજ જગત કલ્યાણને ભાવે રે,  

સ્વિોર્ષ દ્નહાળી, દ્નિોર્ષ થઈને, જગ દ્નિોદ્ર્ષત ભાળે રે.  

   

પરક્ષેત્રે ઉપલક, સ્વક્ષેત્રે િોકકસ, જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા-પરમાનાંિી રે, (GAP) 

પરક્ષેત્રે ઉપલક, સ્વક્ષેત્રે િોકકસ, જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા-પરમાનાંિી રે,  

કરુણાનો એદ્સડ, પ્રેમનાાં પુષ્પો, વેરાયા ત્યાાં તો પ્રસાિી રે. 

વેરાયા ત્યાાં તો પ્રસાિી રે. (GAP) 

 

િાિાનુાં અક્રમ, જ્ઞાન અપૂવા, આજ જગત કલ્યાણને ભાવે રે,     

સ્વિોર્ષ દ્નહાળી, દ્નિોર્ષ થઈને, જગ દ્નિોદ્ર્ષત ભાળે રે. 
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પરમ દ્વનય ન,ે ‘હુાં કાંઈ જ જાણાં નહીં’, બે જ પુષ્પો િઢાવી રે, (GAP) 

પરમ દ્વનય ન,ે ‘હુાં કાંઈ જ જાણાં નહીં’, બે જ પુષ્પો િઢાવી રે, 

િરણ િરી, સાિા ઉરે કહો, (alap) િાિા અમે માથે પડ્યા તમારી રે. 

અમે માથે પડ્યા તમારી રે. (GAP) 

 

િાિાનુાં અક્રમ, જ્ઞાન અપૂવા, આજ જગત કલ્યાણને ભાવે રે,    

સ્વિોર્ષ દ્નહાળી, દ્નિોર્ષ થઈને, જગ દ્નિોદ્ર્ષત ભાળે રે.  

 

બ્રહ્ાાંડ ધ્રુજાવે, શુાં ના કરી શકે, માગો તો મોક્ષ મોક્ષાથી રે, (GAP) 

બ્રહ્ાાંડ ધ્રુજાવે, શુાં ના કરી શકે, માગો તો મોક્ષ મોક્ષાથી રે,  

રોકડો જ મોક્ષ જયાાં, કલાકે હાથમાાં, નહીં ક્ષણની ઉિારી રે.  

નહીં ક્ષણની ઉિારી રે. (GAP) 

   

િાિાનુાં અક્રમ, જ્ઞાન અપૂવા, આજ જગત કલ્યાણને ભાવે રે,  

સ્વિોર્ષ દ્નહાળી, દ્નિોર્ષ થઈને, જગ દ્નિોદ્ર્ષત ભાળે રે.  

 

જો ના સમજયો િાિાના િશાન, આરો નહીં તારો ભવોભવ રે, (GAP) 

જો ના સમજયો િાિાના િશાન, આરો નહીં તારો ભવોભવ રે,  

‘પોતે’ પોતાને સ્વગૃહે આજે, (alap) િાિાથી જ આત્મ અનુભવે રે.  

     િાિાથી જ આત્મ અનુભવે રે. (GAP) 

િાિાનુાં અક્રમ, જ્ઞાન અપૂવા, આજ જગત કલ્યાણને ભાવે રે,  

સ્વિોર્ષ દ્નહાળી, દ્નિોર્ષ થઈને, જગ દ્નિોદ્ર્ષત ભાળે રે.  
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મન-વિન-કાયા ફાઈલો જાણી, સમભાવે દ્નકાલ કરે જે, 

શુધિાત્મા છુાં, લક્ષ-અનુભવ-પ્રતીદ્ત ના જાયે રે. (S-2) 

િાિાનુાં અક્રમ, જ્ઞાન અપૂવા, આજ જગત કલ્યાણને ભાવે રે,  

સ્વિોર્ષ દ્નહાળી, દ્નિોર્ષ થઈને, જગ દ્નિોદ્ર્ષત ભાળે રે.  

િાિાનુાં અક્રમ, જ્ઞાન અપૂવા, આજ જગત કલ્યાણને ભાવે રે,    

સ્વિોર્ષ દ્નહાળી, દ્નિોર્ષ થઈને, જગ દ્નિોદ્ર્ષત ભાળે રે.  

િાિાનુાં અક્રમ, જ્ઞાન અપૂવા, આજ જગત કલ્યાણને ભાવે રે,     

સ્વિોર્ષ દ્નહાળી, દ્નિોર્ષ થઈને, જગ દ્નિોદ્ર્ષત ભાળે રે.  
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Swaraman 25 (3) અહો અહો એ મહાવીરન.ે.. 

 

અહો અહો એ મહાવીરને, (GAP) 

અહો અહો એ મહાવીરને, વીતરાગ વત્યાા તેજો લેશ્યા.  

અહો અહો એ મહાવીરને, વીતરાગ વત્યાા તેજો લેશ્યા.  

દ્નિોર્ષ ભાળયુાં જગતન,ે દ્નિોર્ષ વત્યાા સદ્ત વેશ્યા.     

અહો અહો એ મહાવીરને…. 

 

વીતરાગ ટાાંકણે ઘડયો ગોશાલક,…ઘડયો ગોશાલક,   

િુગ્િ અમી એ પોષ્યુાં બાળક,… પોષ્યુાં બાળક. 

છતાાં ઉપસગે વત્યો વીતરાગ,… છતાાં ઉપસગે વત્યો વીતરાગ, 

િન્ય તીથંકરી કરુણાળ !...િન્ય તીથંકરી કરુણાળ !   

અહો અહો એ મહાવીરને… 

 

મહાવીર ને મલ્યો એક ગોશાલક,… એક ગોશાલક,  

િાિા તુન ેમલ્યા… મલ્યા અનેક,… મલ્યા અનેક. 

એ વીતરાગતા આજ મેં િાખી,… એ વીતરાગતા આજ મેં િાખી,  

હુાં-તુાં-તીથંકર બન્યા અભેિ...હુાં-તુાં-તીથંકર બન્યા અભેિ. 

અહો અહો એ મહાવીરને… 

 

જે પિ પામ્યા સવાજ્ઞ આજ,… સવાજ્ઞ આજ.  

દ્નશ્િે પામીશ હુાં તે કાલ… હુાં તે કાલ. 

તીથંકર બની સમથા બનુાં,… તીથંકર બની સમથા બનુાં  

જગકલ્યાણ, એ જ મુજ એકમેવ સવાલ ?   

જગકલ્યાણ, એ જ મુજ એકમેવ સવાલ ? 

અહો અહો એ મહાવીરને… 
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િન્ય િન્ય આજ નીરુ તન,ે… નીરુ તન,ે  

ભરી સભામાાં ઝાલ્યો તેં હાથ,… ઝાલ્યો તેં હાથ. 

આવો િીંગિણી ન મલ્યો કોઈ િી’,… આવો િીંગિણી ન મલ્યો કોઈ િી’. 

આ પામર પર અહો ઉપકાર.  આ પામર પર અહો ઉપકાર. 

અહો અહો એ મહાવીરને… 

 

મલ્યુાં રાજ બ્રહ્ાાંડનુાં આજ,… બ્રહ્ાાંડનુાં આજ,  

ભયો ભયો આ ભવ… પૂણાકામ,… પૂણાકામ. 

િન્ય િન્ય નયન મુજ છલકાય,… િન્ય િન્ય નયન મુજ છલકાય,  

િૌિલોકી નાથ એ જ મુજ નાથ,… િૌિલોકી નાથ એ જ મુજ નાથ.  

અહો અહો એ મહાવીરને… 

 

િાિા ! સવાથા અસમથા પ્રદ્ત ઉપકાર,… અસમથા પ્રદ્ત ઉપકાર.  

વતુા ભવોભવ આજ્ઞાિીન,… આજ્ઞાિીન. 

સેવક સેવ્ય અભેિ કરુણાળ,… સેવક સેવ્ય અભેિ કરુણાળ, 

તીથંકરી નૂર આજ પ્રમાણ!... તીથંકરી નૂર આજ પ્રમાણ. 

 

અહો અહો એ મહાવીરને ,વીતરાગ વત્યાા તેજો લેશ્યા, 

અહો અહો એ મહાવીરને, વીતરાગ વત્યાા તેજો લેશ્યા, 

દ્નિોર્ષ ભાળયુાં જગતન,ે દ્નિોર્ષ વત્યાા સદ્ત વેશ્યા. 

 

અહો અહો એ મહાવીરને  

અહો અહો એ મહાવીરને  

અહો અહો એ મહાવીરને  
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Swaramna-24 (4) કયાાંય ન પામ્યો સખુ પ્રભ ુ! 

 

કયાાંય ન પામ્યો સુખ પ્રભુ ! આ નશ્વર સાંબાંિોમાાં, 

સપડાયો ભવ પયંત, આ િુદ્નયાના પ્રબાંિોમાાં,  

કયાાંય ન પામ્યો સુખ પ્રભુ ! આ નશ્વર સાંબાંિોમાાં, 

સપડાયો ભવ પયંત, આ િુદ્નયાના પ્રબાંિોમાાં,  

મુકત પાંખી પાાંખ વીંિી, હાય, છોડ્યો એકલ ગગનમાાં, 

મુકત પાંખી પાાંખ વીંિી, હાય, છોડ્યો એકલ ગગનમાાં,  

કયાાં દ્વસામો, કયાાં સહારો, સપડાયેલ આાંિી-તોફાનોમાાં.   

                             કયાાંક ન પામ્યો સુખ પ્રભુ ! આ નશ્વર સાંબાંિોમાાં, 

સપડાયો ભાવ પયંત, આ િુદ્નયાના પ્રબાંિોમાાં… 

 

ગાંિાતા કાિવમાાં સુમાંગલ કમલ, કોણ િરે િાિા િરણ ? 

ગાંિાતા કાિવમાાં સુમાંગલ કમલ, કોણ િરે િાિા િરણ ?  

જો િરે િાિા િરણ, તો દ્નશ્િે પામે સવોચ્િ બ્રમ્હાાંડ, 

જો િરે િાિા િરણ, તો દ્નશ્િે પામે સવોચ્િ બ્રમ્હાાંડ, 

ફગાવી િ ેજગનો િગો, પામી જ તુ જ સાિો સગો, 

શુધિ સાંબાંિ 'િાિા'નો શાશ્વત, નદ્હ તો ભટકણ િતુર્ પગો...   

                             કયાાંક ન પામ્યો સુખ પ્રભુ ! આ નશ્વર સાંબાંિોમાાં, 

સપડાયો ભાવ પયંત, આ િુદ્નયાના પ્રબાંિોમાાં… 

 

શુાં રહ્યુાં છે બાકી હજી, રાગ-ધવરે્ષ તરછોડમાાં?  

શુાં રહ્યુાં છે બાકી હજી, રાગ-ધવરે્ષ તરછોડમાાં?  

પામ અમૃત સસાંિુ દ્બન્િુ શીિ, મારે ફાાંફા ભાવ ગટરમાાં ?  

પામ અમૃત સસાંિુ દ્બન્િુ શીિ, મારે ફાાંફા ભાવ ગટરમાાં ?  

કયાાં કતાાપણાં, કયાાં ભોકતાપણાં ? જગ કોયડો છે આપ ખુિ, 

વસ્તુના સાંમેલન દ્વસજાનથી, રિાયુાં દ્નયમે વ્યવદ્સ્થત...  

                             કયાાંક ન પામ્યો સુખ પ્રભુ ! આ નશ્વર સાંબાંિોમાાં, 
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સપડાયો ભાવ પયંત, આ િુદ્નયાના પ્રબાંિોમાાં… 

મુકત પાંખી પાાંખ વીંિી, છોડ્યો એકલ ગગનમાાં, 

મુકત પાંખી પાાંખ વીંિી, હાય, છોડ્યો એકલ ગગનમાાં,  

કયાાં દ્વસામો, કયાાં સહારો, સપડાયેલ આાંિી-તોફાનોમાાં. 

 

કયાાંક ન પામ્યો સુખ પ્રભુ ! આ નશ્વર સાંબાંિોમાાં, 

કયાાંક ન પામ્યો સુખ પ્રભુ ! આ નશ્વર સાંબાંિોમાાં, 
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Swaramna-24 (5) મરેુ સમાન અિલ અડગ 

  

મેરુ સમાન અિલ અડગ, િરતી ખોળે દિસે કોણ આ ? 

મેરુ સમાન અિલ અડગ, િરતી ખોળે દિસે કોણ આ ?  

એ તો મારો િાિો ભગવન,્ બીજા કોઈનુાં ગજુાં ના. 

એ તો મારો િાિો ભગવન,્ બીજા કોઈનુાં ગજુાં ના.   

મેરુ સમાન અિલ અડગ, િરતી ખોળે દિસે કોણ આ ? 

મેરુ સમાન અિલ અડગ, િરતી ખોળે દિસે કોણ આ ?  

ગાાંદ્ભયા સાગર સમ, જે કદિ માઝા ન્ મૂકે પ્રલયમાાં, 

એવો બીજો કોઈ હોઈ શકે ? અક્રમ જ્ઞાની િાિા દ્વણ. 

ગાાંદ્ભયા સાગર સમ, જે કદિ માઝા ન્ મૂકે પ્રલયમાાં, 

એવો બીજો કોઈ હોઈ શકે ? અક્રમ જ્ઞાની િાિા દ્વણ 

સદ્વતા સમાન પ્રતાપી ને વળી િાંિા સમ શીતળ કોણ ?  

સદ્વતા સમાન પ્રતાપી ને વળી િાંિા સમ શીતળ કોણ ? 

બેઉ ગુણ પ્રગટ્યા જેને, એ િાિા દ્વણ બીજુાં કોઈ ના. 

બેઉ ગુણ પ્રગટ્યા જેને, એ િાિા દ્વણ બીજુાં કોઈ ના.  

મેરુ સમાન અિલ અડગ, િરતી ખોળે દિસે કોણ આ ? 

મેરુ સમાન અિલ અડગ, િરતી ખોળે દિસે કોણ આ ?  

ખટપદટયો સવાજ્ઞ વીતરાગ, પુરાણ પુરુર્ષ કદ્લયુગે, 

આશ્િયા અલૌદકક અદ્ગયાર, ઝળકયુાં િસ લાખ વરસે. 

ખટપદટયો સવાજ્ઞ વીતરાગ, પુરાણ પુરુર્ષ કદ્લયુગે, 

આશ્િયા અલૌદકક અદ્ગયાર, ઝળકયુાં િસ લાખ વરસે. 

હજારો આત્મજ્ઞાનીના જ્ઞાનિાતા ત્રૈલોકયના,  

હજારો આત્મજ્ઞાનીના જ્ઞાનિાતા ત્રૈલોકયના, 

સમસ્ત કલ્યાણ દ્વશ્વ તણાં, દ્નદ્મત્ત સજાન િાિા હાથ.  

સમસ્ત કલ્યાણ દ્વશ્વ તણાં, દ્નદ્મત્ત સજાન િાિા હાથ. 

મેરુ સમાન અિલ અડગ, િરતી ખોળે દિસે કોણ આ ? 
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મેરુ સમાન અિલ અડગ, િરતી ખોળે દિસે કોણ આ ?  

 

વાંિન હો, વાંિન હો, એ લીફ્ટમાગી સત્ પુરુર્ષને, 

અક્રમ મોક્ષના ભોદ્મયા, ભગવાનના યે ઉપરીને. 

વાંિન હો, વાંિન હો, એ લીફ્ટમાગી સત્ પુરુર્ષને, 

અક્રમ મોક્ષના ભોદ્મયા, ભગવાનના યે ઉપરીને. 

બાપો કોઈ જગકતાા નથી, િેલેન્જ કોણે ફેંકી આ ?  

બાપો કોઈ જગકતાા નથી, િેલેન્જ કોણે ફેંકી આ ?  

પરમાણાં પરમાણાં એ ફરનાર, સૂક્ષ્મતમ દ્વણ કોઈ ના. 

પરમાણાં પરમાણાં એ ફરનાર, સૂક્ષ્મતમ દ્વણ કોઈ ના. 

     મેરુ સમાન અિલ અડગ, િરતી ખોળે દિસે કોણ આ ? 

મેરુ સમાન અિલ અડગ, િરતી ખોળે દિસે કોણ આ ?  

 

   

 

એ તો મારો િાિો ભગવન,્ બીજા કોઈનુાં ગજુાં ના 

એ તો મારો િાિો ભગવન,્ બીજા કોઈનુાં ગજુાં ના 

મેરુ સમાન અિલ અડગ, િરતી ખોળે દિસે કોણ આ ? 

મેરુ સમાન અિલ અડગ, િરતી ખોળે દિસે કોણ આ ?  

એ તો મારો િાિો ભગવન,્ બીજા કોઈનુાં ગજુાં ના 

િાિા ભગવન દ્વણ કોણ આપે, પલમાાં છટકણ ! 

એ તો મારો િાિો ભગવન,્ બીજા કોઈનુાં ગજુાં ના. 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Swaramna-23  (6) િતગુાદ્ત ભાંગજાળ ભ્ાાંદ્તથી 

 

િાિા ભગવાનના અસીમ જય જય કાર હો.  
િાિા ભગવાનના અસીમ જય જય કાર હો.   

િાિા ભગવાનના અસીમ જય જય કાર હો.   

  

િતુગાદ્ત ભાંગજાળ ભ્ાાંદ્તથી, આજ િાિાએ છોડાવીયો, 

િતુગાદ્ત ભાંગજાળ ભ્ાાંદ્તથી, આજ િાિાએ છોડાવીયો  

અસમથા સિાકાળનો હુાં, મહા સમથા કરાવીયો. 

અસમથા સિાકાળનો હુાં, મહા સમથા કરાવીયો.   

િતુગાદ્ત ભાંગજાળ ભ્ાાંદ્તથી, આજ િાિાએ છોડાવીયો, 

િતુગાદ્ત ભાંગજાળ ભ્ાાંદ્તથી, આજ િાિાએ છોડાવીયો, 

અસમથા સિાકાળનો હુાં, મહા સમથા કરાવીયો. 

અસમથા સિાકાળનો હુાં, મહા સમથા કરાવીયો. 

િતુગાદ્ત ભાંગજાળ ભ્ાાંદ્તથી, આજ િાિાએ છોડાવીયો, 

િતુગાદ્ત ભાંગજાળ ભ્ાાંદ્તથી.. 

 

રહ્યુાં નથી મુજ પાસ કાાંઈ, સવા તો તુજ િીિેલુાં, 

સમપું સવાસ્વ િરણે, કાય મન વાિ વેલુાં. 

રહ્યુાં નથી મુજ પાસ કાાંઈ, સવા તો તુજ િીિેલુાં, 

સમપું સવાસ્વ િરણે, કાય મન વાિ વેલુાં 

મન-બુદ્ધિ-દ્િત્ત-અહાંકાર, પ્રદ્તદ્િતના સવા પેિ, 

રહો સુસ્થાને સિા, લબાડો દિનરાત ખેંિ.   

િતુગાદ્ત ભાંગજાળ ભ્ાાંદ્તથી, આજ િાિાએ છોડાવીયો  

અસમથા સિાકાળનો હુાં, મહા સમથા કરાવીયો…. 

                                            િતુગાદ્ત ભાંગજાળ ભ્ાાંદ્તથી. 

 

િીિુાં કેવળજ્ઞાન આપે, હુાં મૂરખ નાસમજ હજી, 

કકકો યે જાણાં ના હુાં, માથે પડ્યો આપ એકલજી. 
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િીિુાં કેવળજ્ઞાન આપે, હુાં મૂરખ નાસમજ હજી, 

કકકો યે જાણાં ના હુાં, માથે પડ્યો આપ એકલજી. 

 

ભયાંકર તરછોડ પામે છતાાં, ન છોડુાં કદિ સુિરણ, 

મોક્ષ મારો દ્સ્થત સિાકાળ, ના સહી શકે દ્વરહણ.  

િતુગાદ્ત ભાંગજાળ ભ્ાાંદ્તથી, આજ િાિાએ છોડાવીયો  

અસમથા સિાકાળનો હુાં, મહા સમથા કરાવીયો…. 

                                            િતુગાદ્ત ભાંગજાળ ભ્ાાંદ્તથી… 

 

દ્નશ્િયવ્યવહાર બેઉ પાાંખો, આપના બે પાિ નદ્લન, 

દ્વણ એકે કહો કેમ કરી, ઊડે મોક્ષે અભાદ્ગન ? 

દ્નશ્િયવ્યવહાર બેઉ પાાંખો, આપના બે પાિ નદ્લન, 

દ્વણ એકે કહો કેમ કરી, ઊડે મોક્ષે અભાદ્ગન ? 

આપનો દ્વરહ એ જ દ્નશ્િે, સ્વ થકી જ દ્વયોગ, 

સાંયોગદ્વયોગ જાણાં ના બીજા, એ અવસ્થા દ્ત્રયોગ.  

િતુગાદ્ત ભાંગજાળ ભ્ાાંદ્તથી, આજ િાિાએ છોડાવીયો  

અસમથા સિાકાળનો હુાં, મહા સમથા કરાવીયો…. 

                                            િતુગાદ્ત ભાંગજાળ ભ્ાાંદ્તથી… 

 

‘હુ િાિો’ જયાાં વાત ખરી, ક્ષણ ભાંગુર િરણે આપ, 

એટલી જ જાણાં હુાં વાત, માથે પડ્યા, બાપ રે બાપ. 

‘હુ િાિો’ જયાાં વાત ખરી, ક્ષણ ભાંગુર િરણે આપ, 

એટલી જ જાણાં હુાં વાત, માથ ેપડ્યા, બાપ ર ેબાપ….(S) 

િતુગાદ્ત ભાંગજાળ ભ્ાાંદ્તથી, આજ િાિાએ છોડાવીયો  

અસમથા સિાકાળનો હુાં, મહા સમથા કરાવીયો                                  

  િતુગાદ્ત ભાંગજાળ ભ્ાાંદ્તથી,  

                   આજ િાિાએ છોડાવીયો  
આજ િાિાએ છોડાવીયો  

આજ િાિાએ છોડાવીયો (S-1)  
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Swaramna-26  (7) થાઓ ગલન હ ેપરમાણઓુ 

 

થાઓ ગલન હ ેપરમાણઓુ, થાઓ ગલન, 

મકુ્તાત્માને મકુ્ત કરો, તોડો હવે સવવ બધંન. 

થાઓ ગલન હ ેપરમાણઓુ, થાઓ ગલન, 

મકુ્તાત્માને મકુ્ત કરો, તોડો હવે સવવ બધંન. 

 

ખણૂે ખણૂે ખળભળતા,ં ભાળ્ા ંમેં તમને, 
ખણૂે ખણૂે ખળભળતા,ં ભાળ્ા ંમેં તમને, 
 

‘હુ ંવીતરાગ’ ‘તમ વીતરાગ’,  

હુ ંવીતરાગ’ ‘તમ વીતરાગ’ પછી શુ ંવળગે ?   પછી શુ ંવળગે ? 

થાઓ ગલન હ ેપરમાણઓુ, થાઓ ગલન, 

મકુ્તાત્માને મકુ્ત કરો, તોડો હવે સવવ બધંન. 

 

કે’ ભવે કરી ન્હોતી, આપની મેં સ્વાગતા ? 

ધરાઓ હવે, લ્્ો વવદા્ી મજુથી શાશ્વતા, 
વવનવુ,ં શ્રદ્ાજંલલ કરંુ સવવને અપવણ, 

જોવા મખુ ફરી અહીં ,નહીં મલે દપવણ.   નહીં મલે દપવણ. 

થાઓ ગલન હ ેપરમાણઓુ, થાઓ ગલન, 

મકુ્તાત્માને મકુ્ત કરો, તોડો હવે સવવ બધંન. 

 

‘સવવજ્ઞ’ની વનશ્રામા,ં રલિત સમકકતી ‘હુ’ં, 
સીમધંરી કલ્્ાણી વમશનમા,ં અપીત ‘હુ’ં, 
શુ ંમજાલ, હ ેવમશ્ર પરમાણઓુ તજુ હવે ? 

ત્્ક્તને શુ ંગ્રહ,ે હ ેપદુગલ શાને સતવે ?   હ ેપદુગલ શાને સતવે ?. 

થાઓ ગલન હ ેપરમાણઓુ, થાઓ ગલન, 

મકુ્તાત્માને મકુ્ત કરો, તોડો હવે સવવ બધંન. 
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શાને છછેંડે, છ ં‘વીતરાગ’ તેથી મને ? 

જો ‘હુ’ં વવફરંુ, બાપો્ બચાવે નહીં કોઈ તને, 
અનતં શક્ક્ત લેશ્્ા, ્જ્ઞ મહા સમભાવ, 

એ મજુ શસ્ત્રથી, છેદીશ પદુ્ગલ પ્રાણ.    છેદીશ પદુ્ગલ પ્રાણ. 

થાઓ ગલન હ ેપરમાણઓુ, થાઓ ગલન, 

મકુ્તાત્માને મકુ્ત કરો, તોડો હવે સવવ બધંન. 

 

સમજી જા સાનમા,ં ‘સવવજ્ઞ’ના માનમા,ં 
‘તુ’ં ‘હુ’ં રહો   વનજ - વનજ સ્વભાવ તાનમા,ં 
અલવવદા, પદુગલ પરમાણનેુ સદા, 
દાદાનુ ંહૃદ્ કંુજ, એ જ મારી અદા.    એ જ મારી અદા. 

થાઓ ગલન હ ેપરમાણઓુ, થાઓ ગલન, 

મકુ્તાત્માને મકુ્ત કરો, તોડો હવે સવવ બધંન. 

 

ખણૂે ખણૂે ખળભળતા,ં ભાળ્ા ંમેં તમને, 
ખણૂે ખણૂે ખળભળતા,ં ભાળ્ા ંમેં તમને, 
 

‘હુ ંવીતરાગ’ ‘તમ વીતરાગ’,  

હુ ંવીતરાગ’ ‘તમ વીતરાગ’ પછી શુ ંવળગે ?   પછી શુ ંવળગે ? 

થાઓ ગલન હ ેપરમાણઓુ, થાઓ ગલન, 

મકુ્તાત્માને મકુ્ત કરો, તોડો હવે સવવ બધંન. 
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Swaramna-22  (8) રાંગ લાગ્યો મન,ે રાંગ લાગ્યો... 
આલાપ.... 

હે રાંગ લાગ્યો મન,ે રાંગ લાગ્યો 

હે િાિા ભગવાનનો રાંગ લાગ્યો 

હે મને, િાિાના નામનો રાંગ લાગ્યો. 

કહ્યુાં કહેવાય નહીં, સહ્યુાં સહેવાય નહીં,  

કહ્યુાં કહેવાય નહીં, સહ્યુાં સહેવાય નહીં,  

િાિાના નામનો રાંગ લાગ્યો…. 

રાંગ લાગ્યો મન,ે રાંગ લાગ્યો 

હે િાિા ભગવાનનો રાંગ લાગ્યો... 

 

જયાાં જોઉં ત્યાાં તુજ રૂપો િેખાય છે 
જયાાં જોઉં ત્યાાં તુજ રૂપો િેખાય છે 

 

શમણામાાં માાંહ્યલો જાગતો જણાય છે 
શમણામાાં માાંહ્યલો જાગતો જણાય છે 
દિવ્ય દિવ્ય દિવ્ય મારા લોિદ્નયા થાય... 

મન,ે િાિાના નામનો રાંગ લાગ્યો....   

રાંગ લાગ્યો મન,ે રાંગ લાગ્યો 

હે િાિા ભગવાનનો રાંગ લાગ્યો... 

 

તારી દકરપા રાતિાડો વતાાય છે 
તારી દકરપા રાતિાડો વતાાય છે 

 

હલેસા દ્બન િદરયો તુજથી તરાય છે 
હલેસા દ્બન િદરયો તુજથી તરાય છે 

હે મારા નાવના ખેવૈયા, દકનારો િેખાય... 

મન,ે િાિાના નામનો રાંગ લાગ્યો....   

રાંગ લાગ્યો મન,ે રાંગ લાગ્યો 

હે િાિા ભગવાનનો રાંગ લાગ્યો... 
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તારો રાંગાયો, ના િૂજો િઢે રાંગ 

તારો રાંગાયો, ના િૂજો િઢે રાંગ 

તારા જ રાંગે, આજ બન્યો હુાં અસાંગ 

તારા જ રાંગે, આજ બન્યો હુાં અસાંગ 

હે મહેર અસાંગની, કેમ રે બોલાય... 

મન,ે િાિા ભગવાનનો રાંગ લાગ્યો...   

રાંગ લાગ્યો મન,ે રાંગ લાગ્યો 

હે િાિા ભગવાનનો રાંગ લાગ્યો 

 

અનાંત ગુણલા, પણ મુજથી ગવાય નહીં, 

અનાંત ગુણલા, પણ મુજથી ગવાય નહીં, 

હતુાં તે િરણે િયુ,ં હવે મુજથી કાંઈ થાય નહીં, 

હતુાં તે િરણે િયુ,ં હવે મુજથી કાંઈ થાય નહીં, 

હે તારુાં નામ લેતા કાંઠ મારો ગધગિ્ થઈ જાય... 

મન,ે િાિા ભગવાનનો રાંગ લાગ્યો.  

રાંગ લાગ્યો મન,ે રાંગ લાગ્યો 

હે િાિા ભગવાનનો રાંગ લાગ્યો  

 

દિનરાત બળુાં છતાાં રાખોડી થવાય નહીં, 

દિનરાત બળુાં છતાાં રાખોડી થવાય નહીં 

કોયલો િગિગતો, છેડો ઝલાય નહીં, 

કોયલો િગિગતો, છેડો ઝલાય નહીં 

કોયડાને તારા દ્વના કેમ ઉકેલાય ?... 

મન,ે િાિા ભગવાનનો રાંગ લાગ્યો... 

રાંગ લાગ્યો મન,ે રાંગ લાગ્યો … 

હ ેમને િાિા ભગવાનનો રાંગ લાગ્યો  

 

કહ્યુાં કહેવાય નહીં, સહ્યુાં સહેવાય નહીં, (2) 

િાિાના નામનો રાંગ લાગ્યો.  
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 રાંગ લાગ્યો મન,ે રાંગ લાગ્યો  

હે િાિા ભગવાનનો રાંગ લાગ્યો 

હે રાંગ લાગ્યો મન,ે રાંગ લાગ્યો 

હે મને, િાિાના નામનો રાંગ લાગ્યો. 

હે િાિા ભગવાનનો રાંગ લાગ્યો 

હે રાંગ લાગ્યો મન,ે રાંગ લાગ્યો 

હે િાિા ભગવાનનો રાંગ લાગ્યો   
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Swaramna-25 (9) િાિાજી છે મારા હૃિયમાાં હૃિયમાાં... 

 

િાિાજી છે મારા હૃિયમાાં હૃિયમાાં, 

હુાં છુાં િાિાજીના હૃિયમાાં હૃિયમાાં. 

               િાિાજી છે મારા હૃિયમાાં .. 

અભેિ આત્મતત્ત્વ, જુિાઈ કીંહાથી,…(2) 

હુાં હી હુાં હી જીવે જોઉં જીંહાથી. ,…(2) 

અહોહો પરમતત્ત્વ, િાિા િીવ્યદ્રદ્ષ્ટ, 

ન ભૂતો ન ભાદ્વ કૃપાકારુણ વૃદ્ષ્ટ. 

િાિાજી છે મારા હૃિયમાાં હૃિયમાાં, 

હુાં છુાં િાિાજીના હૃિયમાાં હૃિયમાાં. 

               િાિાજી છે મારા હૃિયમાાં .. 

ઈદ્તહાસ િસ લખનો, ભૂગોળ બ્રહ્ાાંડી, …(2) 

િાિા ! િાિા ! િાિા ! ઉગાયાા અનાડી,…(2) 

દક્રયાકાાંડ તપ જપ, ત્યાગાત્યાગ દ્વના, 

સરળ સહજ મોક્ષ સખુ, લક્ષ વીતરાગીના. 

િાિાજી છે મારા હૃિયમાાં હૃિયમાાં, 

હુાં છુાં િાિાજીના હૃિયમાાં હૃિયમાાં. 

               િાિાજી છે મારા હૃિયમાાં .. 
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સ્વયાં બુધિ દ્નલેપ, દ્નરાગી દ્નર્વાકાર, 

અનાંત િશી જ્ઞાની, પ્રકાશક દ્ત્રલોકી. 

શુધિ બુધિ અસાંગી, સિા બ્રહ્િારી, 

શુધિ આતમા છુાં, પ્રપ્રયોગે અયોગી. 

િાિાજી છે મારા હૃિયમાાં હૃિયમાાં, 

હુાં છુાં િાિાજીના હૃિયમાાં હૃિયમાાં. 

િાિાજી છે મારા હૃિયમાાં હૃિયમાાં, 

હુાં છુાં િાિાજીના હૃિયમાાં હૃિયમાાં. 

               િાિાજી છે મારા હૃિયમાાં હૃિયમાાં, 

હુાં છુાં િાિાજીના હૃિયમાાં હૃિયમાાં. 

               િાિાજી છે મારા હૃિયમાાં .. 
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Swaraman 23 (10) અહો ! અહો ! આ િાિા મહાત્માઓન,ે 

 

અહો !  અહો !  આ  િાિા  મહાત્માઓન,ે 

મહાદ્વિેહના  દ્વઝા  પામેલા  પુણ્યાત્માઓને. 

નથી  રુિતુાં  ભરતક્ષેત્રે  પલ  હવે, 

મહાદ્વિેહ  પુગવા,  પરાણે  સહુ  જીવ.ે 

 

હૃિય  આતુર, નયન પ્યાસા, સ્વામી િશાને,   

છીપાવો પ્યાસ, છૂટી આશ આલાંબને; 

પ્રભુ ! પ્રેમે બાાંધ્યા ન છૂટે કદિ, 

લજવાશે તીથંકરો, ન ખેંચ્યા અમને યદિ. 

 

િાિાએ પકડાવ્યા પ્રભુિરણો ભાવથી, 

હવે રહ્યુાં પ્રત્યક્ષ િશાન દ્રવ્યથી; 

એક અણ પણ ન આઘા હૃિયથી, 

લાખો જોજન િૂર વસો નજરુાંથી.   હૃિય આતુર...  

 

સ્વીકારો ભદ્કત, સુભાવો, સ્વાત્મા, 

અપાણ સવા આપને પ્રગટ પરમાત્મા; 

જન્મ કલ્યાણકે અન્ય કશુાં નથી િરવાને, 

ગાાંડાઘેલા જીવી રહ્યા સ્વામી મળવાને !   હૃિય આતુર...  
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Swaraman 26 (11) જગત કલ્યાણનો લીિો છે ભખે, (Chorus - Full Song) 

 

જગત કલ્યાણનો લીિો છે ભેખ, (2) 

છેલ્લો શ્વાસ િાિા કાજનો છે ટેક. (2)   

જગત કલ્યાણનો લીિો છે ભેખ, (2) 

 

િાિાઈ કલ્યાણ યજ્ઞમાાં ખિાાઉ, (૨) 

તો ખરો જ્ઞાતપુત્ર હુાં મનાઉં. (૨)  

જગત કલ્યાણનો લીિો છે ભેખ, (૨)(GAP) 

 િાિા ભગવાનના અસીમ જય જાય કર હો..(૨)  
 

 

ફાઈલો-ફાઈલો કરી કયો બિાવ ! (૨) 

િાિાએ કયાાં કદિ રાખ્યો લગાવ ? (૨) 

જગત કલ્યાણનો લીિો છે ભેખ, (૨) 

  

હવે પડો જાંગે જગત માાંડે મીંટ, (૨) 

અક્રમનો ઢાંઢેરો ખૂણે ખૂણે પીટ. (૨) 

 જગત કલ્યાણનો લીિો છે ભેખ, (૨) 

છેલ્લો શ્વાસ િાિા કાજનો છે ટેક. (૨)   

જગત કલ્યાણનો લીિો છે ભેખ, (૨) આઆઆઆઆ...... 

***** 
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Swaraman 27 (12-Pujyashree) વારસ અહો ! િાિાના, પ્રમે ઝરણાં વહાવજો; 

 

વારસ અહો ! િાિાના, પ્રેમ ઝરણાં વહાવજો;  

વારસ અહો ! િાિાના, પ્રેમ ઝરણાં વહાવજો;  

વારસ અહો ! િાિાના, પ્રેમ ઝરણાં વહાવજો;  

વારસ અહો ! િાિાના, પ્રેમ ઝરણાં વહાવજો;  

સહાંસા-અસહાંસાના સૂત્રો, કયાાં સુિી ગાયા કરશો ?        

સહાંસા-અસહાંસાના સૂત્રો, કયાાં સુિી ગાયા કરશો ? 

વારસ અહો ! િાિાના, પ્રેમ ઝરણાં વહાવજો;  

વારસ અહો ! િાિાના, પ્રેમ ઝરણાં વહાવજો;  

   

સહાંસા-અસહાંસા ધવાંધવ ગુણો, જગત ના જીતી શક;ે 

સહાંસા-અસહાંસા ધવાંધવ ગુણો, જગત ના જીતી શક;ે 

શુધિ પ્રેમ એક ભાવ, આત્મબાંિે જીતાડશે.         

શુધિ પ્રેમ એક ભાવ, આત્મબાંિે જીતાડશે.  

વારસ અહો ! િાિાના, પ્રેમ ઝરણાં વહાવજો;  

વારસ અહો ! િાિાના, પ્રેમ ઝરણાં વહાવજો;  

     

યુગ યુગના ભ્ષ્ટાિાર, દ્વશ્વ ટોિે દ્બરાજયા જો; 

યુગ યુગના ભ્ષ્ટાિાર, દ્વશ્વ ટોિે દ્બરાજયા જો; 

અણહકકના દ્વર્ષયો-લક્ષ્મી, લૂાંટી, આવ્યો કાળ જો.  

અણહકકના દ્વર્ષયો-લક્ષ્મી, લૂાંટી, આવ્યો કાળ જો.  

વારસ અહો ! િાિાના, પ્રેમ ઝરણાં વહાવજો;  

વારસ અહો ! િાિાના, પ્રેમ ઝરણાં વહાવજો;  
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િરતી કયાાં સુિી ઝીલશે ભાર, િીરો હૃિયે મા ભારતી; 

િરતી કયાાં સુિી ઝીલશે ભાર, િીરો હૃિયે મા ભારતી; 

િમાિક્ર સુિશાન જાગ્યો, કૃષ્ણ-મહાવીર-રામ જો.        

િમાિક્ર સુિશાન જાગ્યો, કૃષ્ણ-મહાવીર-રામ જો.  

વારસ અહો ! િાિાના, પ્રેમ ઝરણાં વહાવજો;  

વારસ અહો ! િાિાના, પ્રેમ ઝરણાં વહાવજો;  

   

ઋદ્ર્ષ-મુદ્નના અમે સાંતાન, ભાદ્વ મહાવીર-કૃષ્ણ જો; 

ઋદ્ર્ષ-મુદ્નના અમે સાંતાન, ભાદ્વ મહાવીર-કૃષ્ણ જો; 

કેમ સાાંખે ભ્ષ્ટાિાર, િુરાિાર-કુદ્વિાર જો.   

કેમ સાાંખે ભ્ષ્ટાિાર, િુરાિાર-કુદ્વિાર જો.     

વારસ અહો ! િાિાના, પ્રેમ ઝરણાં વહાવજો;  

વારસ અહો ! િાિાના, પ્રેમ ઝરણાં વહાવજો;  

 

જાગો બાળ-યુવા-વૃધિો, િમાયજ્ઞ આજ રે; 

જાગો બાળ-યુવા-વૃધિો, િમાયજ્ઞ આજ રે; 

િેતો-િેતવો ‘ખીણ છે’, અનન્ય શરણે લાજ રે.   

િેતો-િેતવો ‘ખીણ છે’, અનન્ય શરણે લાજ રે.     

વારસ અહો ! િાિાના, પ્રેમ ઝરણાં વહાવજો;  

વારસ અહો ! િાિાના, પ્રેમ ઝરણાં વહાવજો;  

 

યજ્ઞ આહુદ્ત કુદ્વિાર, આદ્શર્ષ િેવ ને િેવીઓ; 

યજ્ઞ આહુદ્ત કુદ્વિાર, આદ્શર્ષ િેવ ને િેવીઓ; 

સ્વિમે િાિા સાક્ષી, કૃપા સીમાંિર સ્વામી જો.   

સ્વિમે િાિા સાક્ષી, કૃપા સીમાંિર સ્વામી જો.     

વારસ અહો ! િાિાના, પ્રેમ ઝરણાં વહાવજો;  

વારસ અહો ! િાિાના, પ્રેમ ઝરણાં વહાવજો;  
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મન-વિન-કાયાની સહાંસા, િાલી રહી છે ઠેર ઠેર; 

મન-વિન-કાયાની સહાંસા, િાલી રહી છે ઠેર ઠેર; 

અસહાંસા સૂત્રો શુાં કરે ? જયાાં જગત કોયડો ગહન.        

અસહાંસા સૂત્રો શુાં કરે ? જયાાં જગત કોયડો ગહન.     

વારસ અહો ! િાિાના, પ્રેમ ઝરણાં વહાવજો;  

વારસ અહો ! િાિાના, પ્રેમ ઝરણાં વહાવજો;  

 

રાગ-ધવેર્ષવાળી સહાંસા, થઈ રહી છે ઘેર-ઘેર; 

રાગ-ધવેર્ષવાળી સહાંસા, થઈ રહી છે ઘેર-ઘેર; 

માત્ર દ્નસ્પૃહ પ્રેમ છોળે, કરુણાથી જીતાય જગત.        

માત્ર દ્નસ્પૃહ પ્રેમ છોળે, કરુણાથી જીતાય જગત.   

વારસ અહો ! િાિાના, પ્રેમ ઝરણાં વહાવજો;  

વારસ અહો ! િાિાના, પ્રેમ ઝરણાં વહાવજો;  

 

પ્રેમથી જીતો-જીતાડો, હાયો તે જીત્યો જગત; 

પ્રેમથી જીતો-જીતાડો, હાયો તે જીત્યો જગત; 

દ્વશ્વ પ્રેમ ભાવ માત્રથી, પલટાશે યુગના વહન.        

દ્વશ્વ પ્રેમ ભાવ માત્રથી, પલટાશે યુગના વહન.   

વારસ અહો ! િાિાના, પ્રેમ ઝરણાં વહાવજો;  

વારસ અહો ! િાિાના, પ્રેમ ઝરણાં વહાવજો;  

 

વારસ અહો ! િાિાના, પ્રેમ ઝરણાં વહાવજો;  

વારસ અહો ! િાિાના, પ્રેમ ઝરણાં વહાવજો;  

સ્વિમે િાિા સાક્ષી, કૃપા સીમાંિર સ્વામી જો.  

સ્વિમે િાિા સાક્ષી, કૃપા સીમાંિર સ્વામી જો. (3) 
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દુન્યવી સબંધેં સખુ ખોળતા, વ્યાકુળ હરણા કદી ન પામતા, 
કસ્તરુી નાભિ મધ્યે, દેખાડનારા દુલલિ પાકતા (૨)... 

 
 
 

ગહન કોયડો ઉકેલ, કલાકમા ંપામ સવલજ્ઞ દાદા કને, 

ખદુને પીછાની ખદુમા ંજ સ્સ્થત, ખદુા દાદા કરે કલ્યાણ. 

 


