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વીર સંવત ૨૫૪૨, ભાદરવો વદ ૧; તા. ૧૭-૯-૨૦૧૬ 
ક્ષમાવણી પવવ-૨૦૧૬ 

 

૧. શ્રી સીમધંરનાથ સ્તતુિ 
pUvR&   Ke   g`\ro    p/wupadpÍe, 

svR&  kevzI  F`a  p/wuna inim¿e¸     

  AaTm&  sHtg`na  ñdyex SvamI, 

sImH\ra¦ nmuH tne ixr namI namI. 

શ્રી સીમધંરનાથ ભક્તિ 
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૨. શ્રી શાતંિનાથ સ્તતુિ 

 
શ્રી શાતંિનાથ ભક્તિ 

नाथ तुम्हारी पूजा में सब, स्वाहा करने में आया-2 । 
तुम ही जैसा बन जाने को, शरण तुम्हारी मैं आया ।। 
नाथ तुम्हारी पूजा में सब, स्वाहा करने में आया ।।टेक।। 
 
पंचेन्द्रिय का लक्ष्य करूँ  मैं, इस अन्द्नन में ये स्वाहा-2 । 
इरि नरेरिों के वैभव की, चाह करूँ  मैं ये स्वाहा-2 ।। 
तेरी साक्षी से अनुपम मैं, यज्ञ रचाने मैं आया, 
नाथ........................।।1।। 
 
जग की मान प्रततष्ठा को भी, करना मुझको ये स्वाहा-2 । 
मूल्य नहीं इस मरद भाव का, व्रत तप आदद ये स्वाहा-2 ।। 
वीतराग के पथ चलने का, ये प्रण लेकर मैं आया, 
नाथ........................।।2।। 
 
जग के सारे अपशब्दों को, करना मुझको ये स्वाहा-2 । 
पर लक्षी सब ही वतृ्ति को, करना मुझको ये स्वाहा-2 ।। 
अक्षय तनरंकुश पद पाने और, पुण्य लुटाने मैं आया, 
नाथ........................।।3।। 
 
तुम हो पूज्य पुजारी मैं यह, भेद करूँ गा ये स्वाहा-2 । 
बस अभेद में तरमय होना, और सभी कुछ ये स्वाहा-2 ।। 
अब पामर भगवान बने यह, सीख सीखने मैं आया, 
नाथ........................।।4।। 
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૩. શ્રી મહાવીર પ્રભ ુસ્તતુિ 

 
શ્રી મહાવીર પ્રભ ુભક્તિ 

આવો આવો હે વીરસ્વામી મારા અતંરમાં.... 
અષાઢ શુક્લા છઠ્ઠી દદને, ઉજાળી ક ૂંખ ત્રિશલા માત, 
છપ્પન કુમારીકા સેવા કરે, થાય ેતત્ત્વની વાત......આવો0 
 
ત્રિશલાનંદન મહાવીર પ્રભુજી, તારક જગના નાથ, 
સસદ્ધારથના લાડીલા તમે, જનમ્યા કુૂં ડલપુર ધામ....આવો0 
 
ચૈિ સુદ તેરસને દદવસે, થઈ આ ભ ત્રમ પાવન, 
દેવોએ આવી મહોત્સવ કરીયો, ઘર ઘર જયજયકાર.....આવો0 
 
િીસ વષવની કુમાર વયે, જાગ્યો અંતર વૈરાગ્ય, 
મુત્રનપદ ધારી સન્મત્રતદેવે, કયો આતમરસ પાન.....આવો0 
 
બાર વષવ ધ્યાનધારા ધખાવી, આવ્યા ઋજુવાસલકા, 
ક્ષપકશ્રેણી પર આરૂઢ થઈને, પામ્યા કેવળજ્ઞાન....આવો0 
 
ત્રવપુલાચલે દદવ્યધારા વહાવી, તાયાવ ભવ્ય અપાર, 
ઇન્રભ ત્રત વીરવાણી સણુીને, થયા ગૌતમ મહાન....આવો0 
 
િીસ વરસ ત્રવહાર કરીને, પહોંચ્યા પાવાપુરી ધામ, 
કાર્તિક અમાવસ મંગલ દદને, થયા સસદ્ધ ભગવાન....આવો0 
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તુજ શાસનમાં વધવમાનજી, જાગ્યા કુૂં દ કહાન, 
જ્ઞાનધારાને વહેતી રાખી, કયો પરમ ઉપકાર.....આવો0 
 
જય જય થાઓ, જય જય થાઓ, વ્હાલા વીર પ્રભુનો, 
જય જય થાઓ, જય જય થાઓ, વ્હાલા કુૂં દકુૂં દદેવનો, 
જય જય થાઓ, જય જય થાઓ, વ્હાલા કહાનગુરુનો, 
જય જય થાઓ, જય જય થાઓ, વ્હાલા ભગવતી માતનો, 
ભક્તો સહુ સગં સાથે મળીને, કરીએ વંદન હજાર.....આવો0 

 

૪. શ્રી સરૂ્યકીતિિનાથ સ્તતુિ 
deqI  mUitR  sUyRkIitR  ijnnI ne5 maraH @re Ke, 

ne  hEyuH  Aa  frI  frI  p/wu |yan  tenuH \re Ke¸ 

AaTma  maro  p/wu  tuj kne Aavva _Llse Ke, 

Aapo  AevuH  bz  ñdymaH  mahrI  Aax Ae Ke 
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શ્રી સરૂ્યકીતિિનાથ ભક્તિ

 
 

૫. શ્રી બાહબુલી મતુનરાજ સ્તતુિ 
AhRNto  wgvHt  èãmihta:  isâaü isâI¬ra:, 

AacayaR ijnxasnoþitkra: pUßya _pa|yayka:¸ 

]I  isâaNtsupa@ka  muinvra  rTn5yara\ka:, 

pHcEte  prmei¤n:  p/itidnH  kuvRNtu  vo  mHglmŸ. 
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શ્રી બાહબુલી મતુનરાજ ભક્તિ 

બાહુબલી છે આનંદકારી.... 
આનંદકારી ને મંગલકારી; 
મંગલકારી ને કલ્યાણકારી; 
કલ્યાણકારી ને ઉત્તમકારી; 
ઉત્તમકારી ને આનંદકારી.....૧. 
 
બાહુબલી સદા અમ આંગણે બીરાજો, 
આત્મધ્યાનની પ્રેરણા આપો; 
સુનંદાનંદન જય જય હોજો, 
ઉપાસનાનંુ સ્મરણ કરાવો,....૨. 
આરાધનાની ત્રવત્રધ બતાવો....૨. 
 
વન જૂંગલમાં આપ ત્રવચરતા, 
ઉપસગોને સહેજે જીતતા; 
પદરષહથી જરા ન ડગતા, 
કૃપા કરી અમને પાવન કરો....૩. 
 
ધ્યાનમાં તુજને વેલડીઓ વવિટાણી, 
છતાં અડગ ધ્યાનમાં ઊભા; 
ધન્ય ધન્ય અચલ મુરાધારી, 
ચરણકમળમાં કરીએ વંદન....૪. 

 

૬. શ્રી જજનવાણી સ્તતુિ 
’kar ibNdusHyuÉtH, inTyH |yayÂNt yoign:¸ 

kamdH  mo"adH   cEv,   ’karay   nmo   nm: 
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શ્રી જજનવાણી ભક્તિ 
તીથંકર પ્રભુકી દદવ્યધ્વત્રન, જજનવાણી મા શત શત વંદન; 
હે દ્વાદશાગં અમૃતવાણી, મેટો જગકા સારા ક્રૂં દન.... તીથંકર.... 
 
ત્રમથ્યાત્વ મહા વૈરી જગકા, જજસને ભવભ્રમણ કરાયા હૈ; 
મમતાકે ઝ ઠે સપનોંને, દુુઃખોંકા જાલ જબછાયા હૈ; 
ઈસ ત્રમથ્યા ભ્રમકા નાશ કરો, સારા જગ કરતાં અજભવંદન.... તીથંકર....૧. 
 
ત્રવષયોંકી ભીષણ જ્વાલામેં, દુત્રનયા કે પ્રાણી ઝ લસ રહે; 
અપનેકો કભી ના પત્રહચાના, માયા કે જાલમેં ઉલઝ રહે; 
અબ શરણ તુમ્હારી આયે હૈ, મેટો હમ સબકા ભવબંધન.... તીથંકર....૨. 

 

૭. શ્રી કંુદકંુદાચાર્ય સ્તતુિ 
Aa  Ùe5na  crm  ijn t`a supu5,  

ivdehna  Ý=m  ijn  t`a  suw›¸  

wvmaH wUlel wiv Òv t`a suim5,  

vHduH   tne   frI   frI  muin   kuHdkuHd.  

શ્રી કંુદકંુદાચાર્ય ભક્તિ 
ક ું દક ું દ તેરી કૃપાસે, ગ્રંથાધિરાજ ધિલા હૈ; 
મ ધિવર તેરી કૃપાસ,ે સિયસાર મ જે ધિલા હૈ…. 
 
પાિર િહીં પ્રભ  િૈં હ ું , યહ બાત સ િાઇ; 
સિશ્રણેી િેં બબરાજ , યહ ભાવિા જગાઈ; 
હે એલાચાયય ! મ જ પર, તેરા પરિ ઉપકાર હૈ…. ક ું દક ું દ….૧. 
 
અરહુંતોકો િૈં જાન ં, ધ્ર વ અચલ કો િૈં ધ્યાવ ;ં 
સબ સસદ્ધોંકો િિિ કર, અન પિ ગધત કો પાઉં; 
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હે પદ્મિંદી ગ રુવર ! ત િ ેકકયા કિાલ હૈ…. ક ું દક ું દ….૨. 
 
દુંસણ મ લો િમ્િો, દર્યિ સહજ કો પાઉં; 
વથ્થ  સહાવો િમ્િો, ધિજ જ્ઞાિસ યય કો પ્રગટાઉં; 
ચાકરત્ત ંખલ  િમ્િો, સમ્યક્ચકરત્ર કો િારુું ; 
હે વક્રગ્રીવાચાયય ! ત મ્હે કોટી કોટી પ્રણાિ હૈ…. ક ું દક ું દ….૩. 
 
સાક્ષાત ્શ્રી સીિંિરકી, ધ્વધિ હૈ બજિિે પાઇ; 
લીપીબદ્ધ જો કી વાણી, જિજિકે િિ સિાઈ; 
હે ગૃદ્ધપીચ્છ ઋધિવર ! ત મ્હે વંદિા સત ્વાર હૈ…. ક ું દક ું દ….૪. 

 

૮. શ્રી ગરુુદેવ સ્તતુિ 
inTye su\aJr` cHã¦ tne  nmuH  huH,  

kru`a Akar` smuã¦  tne  nmuH huH¸  

he  &anpo*ak  sumeF ¦ tne nmuH huH,  

Aa dasna ÒvnixLpI¦ tne nmuH huH.  

શ્રી ગરુુદેવ ભક્તિ 
ગ રુ અિારા અણિોલા છે, જગિા ંજડે િહીં જોડ રે; 

 કરુણા ધિિાિ…. કરુણા ધિિાિ…. 
 

સીિંિરપ્રભ િા લાડકવાયા, સીિિંર વારસદાર; 
કદવ્યધ્વધિિો િોિ વહાવી, કયાય જયજયકાર; 
કરુણામ ર્તિ કરુણા સાગર (૨), વંદિ વારુંવાર રે…. કરુણા ધિિાિ….૧. 

 
ભગવાિ કહીિે સહ િે બોલાવે, પાિરતા છોડાવે; 
ગ ણ અિારા પાવિ ગ રુિા, કહેતા પાર િ આવે; 
ગ ણીયલ ગ રુિા ચરણકિળિા ં(૨), કોટી કોટી પ્રણાિ રે…. કરુણા ધિિાિ….૨. 
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જૈિિિયિા રક્ષણહારા, ર્ાસિિા સમ્રાટ; 
ભવ્ય જીવોિા તારણહારા, ભાધવિા ભગવાિ; 

સ યયકીર્તિિાથ પ્રભ િ ે(૨), ભક્તતભાવે પ્રણાિ રે…. કરુણા ધિિાિ….૩. 
 

વરસાવી ધિજ અન ભવ વાણી, આપ્  ં અલૌકકક ભાિ; 
ગ રુવાણીન  ંિિિ કરી હ ું , પામ  ંઆતિ જ્ઞાિ; 
રત્િત્રયિે હ ું આરાધ ં (૨), પામ  ંકેવળજ્ઞાિ રે…. કરુણા ધિિાિ….૪. 

ગરુુદેવની ક્ષમાપના સ્તતુિ 
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૯. શ્રી ભગવિીમાિા સ્તતુિ 
krI  bazvye  bhu  jor, Aatm|yan \yuÅ¸  

saH\I   Aara\ndor,   sMykŸ  tÀv  læuH,  

mI@I  mI@I  ivdehnI  vat  tare _r wrI¸  

Am   AaTm   _jaznhar,  \mRp/kaxkrI.  

sImH\r - g`\r - sHtnaH,  tme stŸsHgI¸  

Am  pamr  tar`  kaj p\ayaÅ kÌ`aHgI.  

tuj  &an - |yanno rHg Am AadxR rho¸  

ho ixvpd tk tuj sHg, mata ¦ ha= g/ho. 
શ્રી ભગવિીમાિા ભક્તિ 
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૧૦. શ્રી સવય જ્ઞાનીઓની ભક્તિ 

 
૧૧. શક્તિની ભક્તિ 

મારી જીવત્વ પદરણત્રત મને જીવતો રાખે, ભાવપ્રાણને ધારે....હાૂં.... ભાવપ્રાણને ધારે.... 
મારી ચતેન પદરણત્રત ત્રનજને ચેતે, મહા મહોત્સવ રચાવો....હાૂં મહા મહોત્સવ રચાવો.... 
મારી જ્ઞાન પદરણત્રત આતમ જાણે, ઉત્સવ આજ મનાવો....હાૂં.... 
મારી સખુ પદરણત્રત અનાકુળતા  આપે, ભવદુુઃખ છ ટી જાવો....હાૂં.... 
મારી શ્રદ્ધા પદરણત્રત જ્ઞાયક શ્રદે્ધ, મગંલનાદ કરાવો...હાૂં.... 
મારી ચાદરિ પદરણત્રત આતમ ધ્યાવે, જયજયકાર ગજાવો....હાૂં.... 
મારી વૈરાગ્ય પદરણત્રત ત્રનજઘર આવે, નૃત્યગાન કરાવો....હાૂં.... 
મારી વીયવ પદરણત્રત સ્વરૂપ રચે, આનંદે સહુ નાચો....હાૂં.... 
મારી પ્રભતુા પદરણત્રત પામરતા છોડે, પરમાત્મા થઈ જાવો....હાૂં.... 
મારી ત્રવભુ પદરણત્રત સ્વભાવે વ્યાપે, પરમ ત્રવભુ થઈ જાઓ....હાૂં.... 
મારી સવવજ્ઞ પદરણત્રત લોકાલોક જાણે, આત્મજ્ઞાન ન છ ટે....હાૂં.... 
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મારી સ્વચ્છ પદરણત્રતમા ંત્રવશ્વ પ્રકાશે, ત્રનમવળતાને પામો....હાૂં.... 
મારી પ્રકાશ પદરણત્રત ત્રનજને વેદે, પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન પ્રગટો....હાૂં.... 
અસંકુસચત પદરણત્રત ઓછપ ન રાખે, બેહદરૂપ પદરણમો....હાૂં.... 
અકાયવકારણ પદરણત્રત કોઈથી ન થાય, કરે ન કોઈનંુ કાૂંઈ....હાૂં.... 
ત્યાગ ઉપાદાન શ ન્યત્વ પદરણત્રત, પ ણવતા બતાવે હાૂં....અપ ણવતાને હવ ેભ લો.... 
મારી અગુરુલઘુ પદરણત્રત હાત્રનવૃસદ્ધ થાય, છતા ંવધઘટ ન થાય....હાૂં.... 
ઉત્પાદવ્યયધ્રુવત્વ પદરણત્રત, ક્રમ અક્રમ બતાવે, હાૂં.... બહાર ક્ાંય ન જાઓ.... 
મારી પદરણામ પદરણત્રત અસ્સ્તત્વ બતાવે, બીજે લક્ષ ન કરો....હાૂં.... 
મારી અકતાવ પદરણત્રત રાગ ન કરે, અકતાવ થઈ જાઓ....હાૂં.... 
મારી અભોક્તા પદરણત્રત દુુઃખ ન વેદે, આકુળતાને છોડો....હાૂં.... 
મારી ત્રનષ્કૂંપ પદરણત્રત કૂંપન ત્રમટાવે, અયોગી થઈ જાઓ....હાૂં.... 
અનંતધમવત્વ પદરણત્રત ભંડાર બતાવે, પામરતાને ટાળે....હાૂં.... 
તત્ત્વ પદરણત્રત મુજને ત્રનજરૂપે રાખે, અન્ય ત્રવકલ્પ મટાડે....હાૂં.... 
અતત્ત્વ પદરણત્રત અન્યરૂપ ન થવા દે, એકત્વબુસદ્ધ છોડાવે....હાૂં.... 
ભાવ પદરણત્રત શદુ્ધદશા બતાવે, કતાવનો ત્રવકલ્પ છ ટે....હાૂં.... 
અભાવ પદરણત્રત અશદુ્ધ અભાવ બતાવે, છોડવાનો ભાવ છોડો....હાૂં.... 
ભાવ-અભાવ પદરણત્રત અપ ણવતા છોડાવે, આનંદમંગલ મનાવો....હાૂં.... 
અભાવ-ભાવ પદરણત્રત શુસદ્ધ વધારે, મંગલ ઉત્સવ ઉજવો....હાૂં.... 
ભાવ-ભાવ પદરણત્રત ત્રનત્ય પ ણવતા બતાવે, સાધ્યસસદ્ધપદ પામો....હાૂં.... 
અભાવ-અભાવ પદરણત્રત સદા મસલનતા રત્રહત, આરાધ્ય થઈ જાઓ....હાૂં.... 

૧૨. આરાધના પવય…. 
આરાધના પવવ ભક્તો ઉજવે, પાલાવપુરી મોઝાર, 
હે મુત્રનવર ! તજુ ચરણકમળમાં, વંદન વારૂંવાર.... 
 
મંગળ અવસર ગુરુજી પ્રતાપે, પાલાવપુરીમાં આજ; 
ભાગ્ય ખીલ્યા છે ભવ્યતણા, તમે છો સાચા સકુાન....૧. 
 
ઉત્તમ ક્ષમા ધમવના ધારી, અહો ! મહા મુત્રનરાજ; 
ચૈતન્યરસમાં લીન ગુરુવર, રત્રહત માન કષાય....૨. 
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ધન્ય ધન્ય હે મહામુત્રનરાયા, આજજવ ધમવ ધરનાર; 
સત્યધમવમાં ઝ લતા મુત્રનવર, દશવન દ્યો સખુકાર....૩. 
 
શૌચધમવની પત્રવિતા થઇ, ત્રનજ આતમ માયં; 
સંયમ કેરી અખંડધારા, વતે ત્રનત્ય સદાય....૪. 
 
ઇચ્છા રત્રહત તપના ધારક, છ ટ્યો છે સંસાર; 
ત્યાગમ ર્તિ વીતરાગી સતં, રહીએ સદા તુજ પાસ....૫. 
 
પદરગ્રહ રત્રહત આકકિચન્ય છો, અનંત ગુણ ભંડાર; 
ઉત્તમ બ્રહ્મચયવથી શોજભત, સાચા તારણહાર....૬. 
 
વીતરાગી ધારા છે આપની, કદાત્રપ નહીં ફરનાર; 
સુપાિ જીવને પ્રેરણા દેતી, ખોલે આતમ દ્વાર....૭. 
 
આરાધનાની પ ણવતા કરવા, તારો છે અવતાર; 
જય જય હોજો સસદ્ધપદ સાધક, મુત્રનવર સંત મહાન...૮. 

 

૧૩. શ્રી કૃપાળુદેવ અને જ્ઞાની સ્તતુિ 
(svEya) 

wediv&an jGyaE ijNhke F!, 

sItl ict wyaE ijm cHdn. 

keil krE isv margmEH, 

jg maihH ijnesurke lFu nHdn.. 

sTys$p sda ijNhkE, 

Ýg!–aE Avdat im+yatinkHdn. 

saHtdsa itNhkI pihcain, 

krE kr joir bnaris vHdn.. 6.. 
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(svEya OktIsa) 

Svar=ke sace prmar=ke sace ict, 

sace sace bEn khEH sace jEnmtI hEH. 

kahUke ivÌiâ naih prjay-buiâ naih, 

AatmgveØI n g<hS= hEH n jtI hEH.. 

isiâ iriâ v<iâ dIse F!mEH Ýg! sda, 

AHtrkI liCKsÕ AjacI lCKptI hEH. 

das wgvNtke _das rhEH jgtsÕ, 

suiqya sdEv Oese jIv smiktI hEH.. 7.. 

 

(svEya OktIsa) 

jakE F! Ýg! ivvek g`\rkaEsaE, 

ihrdE hriq mhamohkÕ hrtu hE. 

sacaE suq manE injmihma ADaEl jane, 

AapuhImHE AapnaE suwa_ le \rtu hEH.. 

jEsEH jl-kdRm ktkfl iwþ krE, 

tEsEH jIv AjIv ivlKnu krtu hE. 

Aatm skit sa\E GyankaE _daE Aara\E, 

so{ smiktI wvsagr trtu hE.. 8.. 

 

૧૪. અનભુતૂિ-ભાવના… 
ચાલિે ભાઈ એકવાર આત્િા િળવા જઈએ, 
કરી એિી ઓળખાણ હવે (૨), શ દ્ધ પ્રતીધત કરીએ…ચાલિે…૧. 

 
ગ રુવર િારા રૂડાું ફરિાવે, લક્ષણથી જાણજે આતિા; 
ચિયચક્ષ  બંિ કરીિે (૨), અંતરથી ઓળખજે આતિા…ચાલિે…૨. 

 
સંયોગથી જ દો સ્વભાવિય, દેખાય તે જાણ આતિા; 
દેહથી બભન્ન અરૂપી એવો (૨), સ્વરૂપવાિ આ આતિા…ચાલિે…૩. 



15 
 

 
જગતથી દ રે આિંદિા ંિહાલતો, ત ેધિર્ાિી આતિા; 
જ્ઞાિવંત િે ધ્યાિવંત (૨), જણાય તે જ છે આતિા…ચાલિે…૪. 

 
ઇંકિય-પ્રાણ િે રાગથી અછ તો, ચેતિવંત ત ેઆતિા; 
ધિજ વીયયથી સ્વરૂપિ ેરચતો (૨), પ રુિાથી ત ેઆતિા…ચાલિે…૫. 

 
અખંડ પ્રતાપથી જે છે ર્ોભતો, એવો પ્રભ  તે આતિા; 
િ થાય િોટો િ થાય િાિો (૨), પ રણ રૂપ ત ેઆતિા…ચાલિે…૬. 

 
અિંતગ ણિો સાગર એવો, ગ ણીયલ િાથ ત ેઆતિા; 
અણગિતો ગ ણ એકે િ ભાળ ં (૨), ચોક્કસ જાણ ંઆ આતિા… 

    ભાઈ ! િિ ેગમ્યો છે આવો આ આતિા…૭. 
 

 ગ રુકૃપાએ પ્રીધત લગાવ ,ં અવસર િ ચ કી જાઉં; 
 િાથ ધિરુંજિ ધિરખી ધિરખી (૨), અંતરે િેહ અધત લાઉં… ભાઈ ! િિે…૮. 
 

િધહિાવંતિો િધહિા લાવી, મ ક્તતપ ર પહોંચી જાઉં; 
પ ણાયિંદિા િાથિે વરીિે (૨), પરઘર કદી િ આવ ં… ભાઈ ! િિ…ે૯. 
 
ગિતાિા ંએકાકાર થઈિે, ર્ાશ્વતિાિ બીરાજ ું; સ્વદેર્િા ંબીરાજ ું ; 
સદા આતિિાંહી બીરાજી (૨), ભવવિિાં િ ભટક ું… ભાઈ ! િિ…ે૧૦. 

આિંદ િોજ િિાવ ં… ભાઈ ! િિ…ે૧૦. 
  

૧૫. ભાવના… 
ચાલો રે સૌ સાિિી, િંગળ ભાવિા કરીએ રે; 
ગ રુરાજ પ્રતાપ,ે જીવિ ઉજ્જવળ કરીએ રે….૧. 
 
વહેલા પ્રભાત ેઉઠી, આત્િચચિતિ કરીએ; 
ઊંડી ઊંડી ચૈતન્યિી, બજજ્ઞાસા કરીએ રે….૨. 
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દેવ-ર્ાસ્ત્ર-ગ રુિા, દર્યિ-પ જિ કરીએ; 
આતિદેવિે, અંતરિા ંિરીએ રે….૩. 
દેવ-ગ રુ-િિયિી, િધહિા િરીએ રે….૩. 
 
િહા િોંઘેરા, ગ રુરાજ િળીયા; 
ગ રુ ચરણ ેરહી, જીવિ સફલ કરીએ રે….૪. 
 
અન પિ અદ્ભ ત, ગ રુવાણી સ ણીએ; 
સ્વાન ભ ધતિા, પાત્ર જ બિીએ રે….૫. 
 
ગ રુવાણી ધવચારી, ઓગાળી અંતરિા;ં 
ગ રુિાગ ેચાલી, આત્િકલ્યાણ કરીએ રે….૬. 
 
સાિિી સંગ દેખી, હૈડ ું િારુું  હરખ;ે 
હળીિળી સહ , ધિજ ધહત કરીએ રે….૭. 
 
સાચ  ંસગપણ ભાઈ ! સાિિી તણ;ં 
દેવ-ગ રુ-િિયિી, પ્રભાવિા કરીએ રે….૮. 
જ્ઞાયકભાવિી, સાિિા કરીએ રે….૮. 
ચૈતન્યસ્વરૂપન ,ં સ્િરણ ધિત કરીએ રે….૮. 

 

૧૬. ભાવના… 

dp¡n‘yfu“p ‘r’L$ A¡hp dydyny hl¡gp AphÅ¡... 

v$¡hNy{“p v$i®“ L$fu“¡, S>¥“ ^fd ip¡cphÅ¡... 

d“d„qv$fdp„’u L$Qfp¡ L$pY$u“¡, Ny{v$¡h “pd v$u‘phÅ¡... 

ip”“p¡ õhpÝepe L$fu“¡, Ny{“y„ “pd ip¡cphÅ¡... 

rdÕepÐhcph“p¡ “pi L$fu“¡, kdqL$s ‘v$“¡ ‘pdÅ¡... 
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õh‘f“y„ c¡v$op“ L$fu“¡, ApÐdL$ëepZ L$fÅ¡... 

Ap“„v$fk“y„ ‘p“ L$fu“¡, ch’u ‘pf DsfÅ¡... 

Q¥sÞefkdp„ f„NpC S>C“¡, Apsd cph“p S>NphÅ¡... 

Apsd cph“p cphsp„ cphsp „, õhcphdp„ [õ’f ’pÅ¡... 

fpN-Ü¡j“p¡ ÐepN L$fu“¡, kdsp cph kp¡lphÅ¡... 

dp¡ldlpsd “pi L$fu“¡, Apsdv$¡h AS>hpmÅ¡... 

S>e Æ“¡ÞÖ, S>e Æ“¡ÞÖ, L$pg¡ hl¡gp AphÅ¡... 

Adpfp klº“¡ S>e Æ“¡ÞÖ, L$pg¡ hl¡gp AphÅ¡... 

 

હે ક્ષમાધમવ !   હુૂં  ત્રમથ્યાત્વથી–અનંત ક્રોધથી ઘેરાયેલો છુૂં , પીદડત છુૂં . મને આ દુુઃખથી 
મુક્ત કર....મારા ઉપર કૃપારત્રિ કર.... મને માફ કર.... 

હે માદજ વધમવ !  હુૂં  માનરૂપી મહેલમાં અજભમાનથી પહોળો થઈને ફયો. જે જે શરીરાદદ 
નવા-નવા સંયોગો પ્રાપ્ત થયા તેનુ ં સન્માન-બહુમાન-અજભમાન કરીને 
સ્વભાવનંુ અપમાન કર્ું. હવ ે મને ત્રનમાવનતાના વૈભવથી ભરપ ર 
સ્વમહેલમાં લઈ જા... 

હે આજજવધમવ !  હુૂં  શબ્દોમાં તો એમ કહુૂં  છુૂં  કે ‘અત્યારે જ આ શરીરથી હુૂં  જુદો છુૂં ’ 
છતાં પદરણમનમાં તો શરીર સાથે એકતાબુસદ્ધ પડી જ છે.—આવો હુૂં  
માયાવી છુૂં  અને સ્વચ્છૂંદપણે વતી રહ્યો છુૂં . હવે મને મારા સરળ, 
અતીજન્રય, શાંતસ્વરૂપમાં લઈ જા.... 

હે શૌચધમવ !  ધન શરીર, પદરવાર વગરેે સાથ ેમૈિી કરીને—તેમાં મોત્રહત થઈને—તેમા ં
જ રત થયો અને લોભરોગથી પીદડત થઈન ે મસલન થયો. હવે મન ે
પત્રવિ-ત્રનમવળ-શુદ્ધ-ઉજ્જવળ બનવાનો લાભ (-અવસર) આપ, 
લોભી થવાનો નહીં. 

હે સત્યધમવ !  અનાદદથી માંડીને આજ સધુી જ ઠી (-નાશવાન) પરચીજમાં જ 
મારાપણ ંમાન્ર્ું છે. હવે મને ત્રિકાળી ‘સત્’ના દશવન કરાવ.... 
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હે સયંમધમવ !  પાંચ ઇજન્રયોના ફેલાવથી ઉત્પન્ન થયેલા રાગ-દે્વષથી રૂંગાયલેા 
પદરણામથી બસ થાવ....બસ થાવ, પ્રમાદ છ ટી સમભાવ પ્રગટ થાય 
એ જ અજભલાષા છે. 

હે તપધમવ !   મ ઢપણે, ઇચ્છાનો ત્રનરોધ કરવાને બદલે ઇચ્છાને દબાવીને તેમજ  
શરીરને ક્ષીણ કરીને તપધમવ કયાવનું અજભમાન કર્ું છે. આજે જગતથી 
ગુપ્ત થઈને અનંત જ્ઞાનાનંદના દદરયામાં ડ બકી મારી ત્રનજ આત્માને 
દેદીપ્યમાન-શોભાયમાન કરુૂં  એ જ ભાવના... 

હે ત્યાગધમવ !  રાગ-દે્વષ કષાય સમય-ેસમયે થાય છે ને જાય છે, પરૂંતુ તેનો ત્યાગ થતો 
નથી. કેમકે રાગાદદનંુ એકત્વ-સ્વામીત્વ-મમત્વ ક્ાં છ ટે છે? ખરેખર તો 
હીનબુસદ્ધથી પાપનો ત્યાગ કરીને અને પુણ્યને ગ્રહણ કરીને અથાવત ્
આસ્રવભાવનો પલટો કરીને ત્યાગધમવ માન્યો છે. ત્યાગવાયોગ્ય 
ત્રવભાવને પોતાના માની ગ્રહણ કયાવ છે અને ગ્રહણ કરવાયોગ્ય 
સ્વભાવનો રત્રિમાંથી ત્યાગ કયો છે. આજે ત્યાગ-ગ્રહણ રત્રહત પ ણવ 
ચૈતન્યતત્ત્વનો આશ્રય લઈ ત્યાગ-ગ્રહણના ત્રવકલ્પો છોડી રત્નિયને 
પ્રગટ કરુૂં  એ જ પ્રાથવના છે. 

હે આકકિચન્યધમવ !  કમોદયે સયંોગ સાથનેો એકકે્ષિાવગાહસંબંધ છ ટતાં મેં માન્ર્ુ ં કે 
આકકિચન્ય ધમવ પ્રગટ થયો. પણ આ મ રખ એટલુ ં પણ શાતંભાવે 
ત્રવચારતો નથી કે સયંોગ-પદરગ્રહ તો પુણ્ય-પાપનના ઉદયને આધીન 
છે. એ તો આવે ને જાય. જો તેનંુ દ ર થવંુ માિ ધમવ હોય તો, મરણકાળે 
શરીર પણ છ ટી જાય છે. તો શુ ં એ કાળે ધમવ થાય છે? 
ના...ના...ના....બસ, આજે એટલુ ંજ માગું છુૂં  કે મારા અનંત-અનંત 
ગુણરૂપી ધનનંુ-ત્રનધાનનંુ-પદરગ્રહનું દાન દે... 

હે બ્રહ્મચયવધમવ!  પરરવ્યનું સેવન-સંયોગ કરીને અબ્રહ્મસ્વરૂપ ત્રમથ્યાત્વ-રાગાદદ 
પદરણામો વડે મથૈુનભાવથી મેં મારા આત્માને મસલન કયો છે, ત્રનજ 
શીલસ્વભાવને કીચડ-કાદવ જેવો કયો છે. પણ હવે આજે 
પરમબ્રહ્મસ્વરૂપ શદુ્ધાત્મા જ મારુૂં  સ્વ છે અને હુૂં  તેનો સ્વામી છુૂં  એવા 
ભાવ વડે તેમાં સમાવી દે....લીન કરી દે...ગુપ્ત કરી દે...સ્સ્થર કરી દે. 

 


