


મગંલમય કહાન 
 

ઓ ીનો જ મ ભરતકે્ષત્રના ભ ય ભક્તોના જ મ-મરણના  અભાવનુ ં
કારણ બ યો છે એવા ં વાનભુિૂતિવભિૂષત, પ્રાતઃ મરણીય, પરમ તારણહાર, 

મગંલમય, કહાન ગરુુદેવ ીનો પણૂર્તાને લકે્ષ શ આત કરવાની પે્રરણા આપતો 
ક યાણકારી ઉપદેશ આપણે સૌ અંતરના ભિક્તભાવભીના ં ઉ લાસ-ઉમગં-
ઉ સાહથી સાભંળીએ છીએ અને સાધનાના પથેં અગ્રસર થવા પ્રય નશીલ છીએ. 
તેઓ ીનો આ, તેમ જ અ ય અનતં અનપુમ ઉપકારો છે. તે વાણીથી કેમ વણર્વી 
શકાય? છતા ંભિક્તગીતો ારા તેઓ ીના ંઅલૌિકક ઉપકારો અને અનકુરણીય 
ગણુગીતો ગાવાનો તેમજ તેઓ ીના ં આદશર્મય જીવનગાથા વણર્વાનો િવનમ્ર 
પ્રયાસ કરીએ છીએ,  વડે તેઓ ીના ં પાવન ચરણકમળમા ં ભાવનાથી 
રંગાયેલા, ભિક્તથી ભીંજાયેલા ભાવપુ પોને અપર્ણ કરીએ છીએ. 

           તો તુ છે ભ તગીત:   મગંલમય કહાન  

ભાિવના ભગવાન એવા પરમ કૃપા  ગરુુદેવ ીએ આ કાળમા,ં આ કે્ષતે્ર, 

જ્ઞાનની આ રેલમછેલ કઈ રીતે કરી ? જ્ઞાનનો ભડંાર ક્યાથંી લા યા કે થી 
આ મવૈભવ ખુ લો કય  ? તુલિ ઘવતં ગરુુદેવ ીના ંગરુુ કોણ હતા ં ? આવી 
િજજ્ઞાસા જો થતી હોય તો તેનુ ંસમાધાન એ છે કે પ ૂ ય ગરુુદેવ ી ભતૂકાળના 
ભવમા ં મહાિવદેહકે્ષત્રમા ં રાજકુમાર તરીકે હતા.ં યા ં તેઓ ી િનયિમતપણે 
જીવતં વામી ી સીમધંરભગવાનની વાણી સણુવા જતા ં હતા ં અને યાથંી 
જ્ઞાનનો ભડંાર િનજ અંતર આ મામા ં ભરીને અહીં આ યા હતા ં ને જ્ઞાનની 
રેલમછેલ કરી, જ્ઞાનવૈભવ ખો યો. આ રીતે હાલા િવદેહનાથ ી 
સીમધંરભગવાન ગરુુદેવ ીના ં ગરુુ છે. તો ચાલો, આપણે સૌ ગરુુદેવ ીની 
ભિક્ત- તિુત કરીએ તે પહલેા ં ગરુુના ં પણ ગરુુ એવા ી સીમધંરનાથનુ ં 
આનદંકારી મરણ કરીએ. 
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પરમોપકારી કહાન ગરુુદેવ ી તથા પ્રશમમિૂતર્ ભગવતીમાતાની 
સાધનાભિૂમ સવુણર્પરુીધામના િજનમિંદરમા ં િબરાજમાન 
કેવળજ્ઞાનસપુ્રભાત વ પ ી સીમધંરપ્રભનુા ંદશર્ન કરતા ંજ રોમાચં ખડા થઈ 

જાય છે, ભાવના ઉ લસીત થાય છે અને ભિક્ત ઉછળે છે : હ ેનાથ !  આપ ીએ 
કેવી આ મ યાનની ધનૂ જગાવી છે !  જગતમા ંક્યાયં પિરભ્રમણ કરવા વુ ં
નથી એવુ ં જાણી પ ાસને િબરાજમાન છો. કરવાયોગ્ય કાઈં હોય તો 
આ મસાધના છે, તે િસવાય બીજુ ંકાઈં કરવા વુ ંનથી. આમ માની આપ ીએ 
હાથ ઉપર હાથ ધય  છે. આપ ીની નાસાગ્ર દ્રિ ટ એમ જાહરે કરે છે કે િવ મા ં
જોવા-જાણવા વો જો કોઈ હોય તો તે છે આનદંમિૂતર્ િનજ શુ ા મા. તથા 
આપ ીએ શુ ધોપયોગ પી અિગ્નમા ંરાગ- ષે પી ઇંધણને બાળી નાખ્યા છે. હ ે
પ્રભો !  આપ ીના ંચરણોમા ંસિવનય વદંન કરંુ .ં 

           દેખોજી      સીમધંર વામી,      કૈસા      યાન     લગાયા   હૈ; 
કર ઉપર કર સભુગ  િવરા ,     આસન   િથર   ઠહરાયા  હૈ... દેખોજી .. ટેક 

 

જગતિવભિૂત ભિૂતસમ તજકર,   િનજાનદં  પદ    યાયા હૈ; 
સરુિભત    ાસા    આશાવાસા,    નાસા  દ્રિ ટ    સહુાયા  હૈ ... દેખોજી .. ૧ 

 

કંચન વરન ચલૈ મન રંચ  ન,   સરુિગિર  ય  િથર થાયા હૈ; 
જાસપાસ  અિહ મોર  મગૃી હિર,   જાિત િવરોધ  નશાયા   હૈ … દેખોજી .. ૨ 

 

સધુ ઉપયોગ હતુાસનમેં િજન, વસિુવિધ સિમધ જલાયા હૈ; 
યામિલ  અિલકાવિલ   િસર સોહૈ,   માનો   ધઆૂં ઉડાયા હૈ... દેખોજી .. ૩ 

 

જીવન મરન અલાભ લાભ િજન,  સબકો  નાશ  બનાયા  હૈ; 
સરુનરનાગ નમિહં   પદ  જાકે,   'દૌલ'  તાસ જસ  ગાયા હૈ... દેખોજી .. ૪ 

                                    *** 
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 જીવતં વામી   િવ માન    િનજ   દ્ર ય‐કે્ષત્ર‐કાળ‐ભાવની   સીમા  ધરનાર 
ી  સીમધંરદેવનુ ં મરણ  કયુર્ં.  હવે  આપણે  જોઈએ  કે  પ ૂ ય  ગરુુદેવ ી  અહીંયા 

ભરતકે્ષત્રમા ંપધાયાર્ં   યારે અહીંની પિરિ થિત કેવી હતી, આ ભારતવષર્મા ંચારે બાજુ 
શુ ંનજરે પડતુ ંહત ુ,ં શુ ંસાભંળવા મળતુ ં હત ુ.ં 

 

યા ં જોઉં  યા ં નજર પડતા,ં  રાગ ને ષે  હા !  હા !  

યા ં જોઉં  યા ં વણ પડતી,   પુ ય  ને પાપ  ગાથા. 
િજજ્ઞાસનેુ  શરણ   થળ ક્યા ં? ત વની  વાત ક્યા ંછે ? 

પછેૂ   કોને  પથ  પિથક યા,ં   આંધળા   સવર્   પાસે. 
એવા  એ  કિળકાળમા ં જગતના,ં  કંઈ પુ ય બાકી હતા;ં 
િજજ્ઞાસ ુ દયો   હતા ં   તલસતા,ં  સદ ્વ તનેુ  ભેટવા. 
એવા કંઈક પ્રભાવથી ગગનથી,  ઓ કહાન !  તુ ં ઊતરે; 
અંધારે   ડબૂતા   અખડં    સ ને્,     તુ ં પ્રાણવતં ુ ં કરે. 

 

*** 
 

ઉપકારી ગરુુદેવ ીએ આ ભરતભિૂમને પાવન કરી  તે અરસામા ંચારે  િદશામા ં
યા ંજોઈએ  યા,ં આ માનુ ંઅ યતં બરંુૂ કરનાર હોવા છતા,ં કામભોગસબંધંી  કથા જ 
અથાર્ત ્ રાગ‐ ષે  કરવા  અને  તેના  ફળ પ  હષર્‐શોક  ભોગવવા  એવી  વાત  જ 
સાભંળવા મળતી હતી. જીવોને  તેનો જ પિરચય હતો અને  િનરંતર આકુળતાનો જ 
અનભુવ  કરતા ં હતા.ં  યારે સસંાર પી સાગર તરવા માટે  િજનવાણી પી નૌકા તો 
હતી, પણ નાવના સાચા સકુાની ક્યા ંહતા ં? િજજ્ઞાસનેુ શરણ મળે એવુ ંકોઈ  થળ પણ 

ન હત ુ ંઅને કોઈની પાસે સખુની પ્રાિ ત કરાવે એવી ત વની વાત પણ ન હતી. બધા 
જ  અજ્ઞાનથી  અંધ  હતા.ં  આવા  સમયમા ં આપણા  કોઈ  મહાન  પુ યોદયે  અને 
સ પ્રાિ તની અંદરમા ંઝખંના‐તલસાટ‐ધગશ‐િજજ્ઞાસા હતી તેના કારણે, ભરતકે્ષત્રના 
આયર્ખડંના  ભારતદેશના  ઉમરાળાધામે કહાન ગરુુદેવ ી પધાયાર્ં. 
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પખંી   ઉડતા’તા ં હતી  એક  આશડી,   તર યુ ં  છીપે  જો  મળે   મીઠી    વીરડી… ૧ 

ઝાઝંવાના જળથી  છીપી નિહ  તરસડી, એવા િમ યા નીરની  યારે  ખબરંુ  પડી...૨ 

તર યા  જીવોને  સ ય  વાટ  સાપંડી,  કે   ખારા   સમદુ્ર ે  એ  છે  મીઠી    વીરડી... ૩ 

આ મધમર્   બો યો   છીપાવી  તરસડી,   અજ્ઞાન  સમદુ્ર ે છો  કહાન  જ્ઞાન  વીરડી...૪ 

                                     *** 

 સાચા  ત વજ્ઞાનના  િપપાસ ુ  જીવોને એક આશા  હતી  કે  જો  જ્ઞાનની  મીઠી 
વીરડી મળે તો અમારી તરસ છીપે. પણ ચારે બાજુ— યા ંનજર નાખીએ  યા—ં 

ઝાઝંવાના જળ સમાન  િમ યા વ જ છવાયેલુ ંદેખાત ુ ંહત ુ ંઅને અજ્ઞાનનો ખારો સમદુ્ર 
ફેલાયેલો  જણાતો  હતો.  તેવામા ં અજ્ઞાનના  ખારા  સમદુ્ર  વ ચે  એક જ્ઞાનવીરડી 
દેખાણી,   ણે  આ મજ્ઞાન  વડે  ત વિપપાસ ુ  જીવોની  તરસ  છીપાવી.  એ  કહાન 
જ્ઞાનવીરડીનુ ં ભરતકે્ષત્રમા ં અવતરણ  થતા,ં  તેના  મગંલકારી–આનદંકારી 
પધરામણીના સચૂક મગંલ મીઠા ં   વ ના ં  પણ માતા ઉજમબાને  આવવા લાગ્યા.ં  
ઉજમબા  માતા ક્યારેક ઝબકીને જાગી જતા ં ને  િવચારે ચડી જતા ં કે એવા  તે  કેવા 
મહા મા  કંુખે આ યા  છે,  નાથી અમારો જ મ‐અવતાર સફળ થયો  !  આવી સુદંર 
ભાવના અને  િવચારોમા ંઆનદંમય  િદવસો પસાર થાય  છે અને એક  િદવસ  િવક્રમ 
સવંત  ૧૯૪૬  ના  વૈશાખ  સદુ  બીજ ને  રિવવારે  િપતા  મોતીચદંભાઈનુ ં આંગણુ ં
પાવન‐પિવત્ર બને છે, ઘરમા ંિદ ય પ્રકાશ થાય છે, આકાશમા ંદંુદુિભ વાગવા લાગે છે 
અને.. 

માતાને  વ ના ંલા યા ંને ઝબકીને જાગ્યા ંઉજમબા, 
વ ના ંએ મીઠડા ંલાગ્યા ંને દંુદુિભ વાગ્યા ં ઉજમબા...  માતાને..  ૧  

 

જોયુ ં  દયમા ં જાગી  ને  નીંદડી   યાગી   ઉજમબા, 
કંુખે આ યા છે  બડભાગી ને  ભાવઠ  ભાગંી ઉજમબા...  માતાને..  ૨  
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માતાને ઉછરંગ આ યો ને સદેંશો સણુા યો ઉજમબા, 
માતાિપતાને હષર્ ન માયો, જોષીને તેડા યો ઉજમબા... માતાને.. ૩ 

  

જોષીએ જોષ એમ જોયા ને મનડા ં મો ા ં ઉજમબા, 
કા ંકોઈ નગરીનો રાયા કે  જગતારણહારો  ઉજમબા... માતાને..  ૪ 

 

મીઠડા ંફળ એમ સુ યા ંને  ઉછરંગ આ યા  ઉજમબા, 
પરમ પરુુષ એ જ યા ંને તેજ   ઉભરાણા ં ઉજમબા...  માતાને.. ૫ 

      *** 

  

 પનૂમના  પણૂર્ ચદં્રમા  સમાન  શીતળ અને  સયૂર્ના  તેજ  સમાન  દૈદી યમાન 
તેજ વી બાળકની મખુમદુ્રા જોતા ંજ માતા‐િપતાનો હષર્ સમાતો નથી, ઉભરાય  છે. 
ઉભરાય જ ને !  અજ્ઞાન‐અંધકારને ભેદીને  ઓ ીના ંજ્ઞાનિકરણો  આખા િવ ભરમા ં
ફેલાવાના  છે,  ભવવનમા ં  ભલૂા  પડેલા‐ભટકતા  ભરતકે્ષત્રના  ભ ય  ભક્તો  માટે 
ઓ ી ભોિમયા સમાન  છે એવા મહાપરુુષનુ ંઆગમન થતા ં  કયા  માતા‐િપતાને 

હષર્ ન થાય  !    તેના ફળ  વ પે તરંુત  જોષીને બોલાવવામા ંઆવે  છે. જોષી  જોષ 
જોઈને  જાહરે  કરે છે:  આ  કોઈ  સામા ય  બાળક  નથી,  અલૌિકક  બાળક છે.  તે 
ભિવ યમા ં કા ં તો  કોઈ  મહાનગરીનો  રાજા  થશે  અથવા  જગતનો  તારણહાર 
મહાધમાર્ મા-જ્ઞાની થશે. 

 જોષીની આનદંભરી મગંલ  જાહરેાત સાભંળી  માતા‐  િપતા તેમ જ કુટંુબીજનો 
તો ઉ લાસથી નાચી ઉઠયા,ં ઉમરાળાના  નગરજનો  પણ હષર્િવભોર થઈ ગયા.ં અરે!  
વૈશાખ મિહનાનો ધોમધખતો  તાપ હોવા છતા ંકુદરત પણ આનદંથી ડોલવા લાગી. 
હ ેધમર્ધરંુધર ગરુુદેવ !  ધ ય છે આપ ીના ંમાતાિપતા!  ધ ય છે તે ઉમરાળા ગામ કે 
યા ં આપ ીના ંપદપકંજ  પડયા ં!  અહો !  આપ ીના ંપાદથી  પશર્ પામેલી ધળૂ પણ 

ધ ય છે. 
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ધ ય ધ ય ી ઉમરાળા ગામ, પ્રગટયા  ધમર્ધરંુધર કહાન; 
તારા ં શા ં શા ંકરંુ સ માન,    જગમા ં સ ય   પ્રકાશનહાર…  

 

ઓગણીસ   છેંતાલીસ    વરસે ,     વૈશાખ      બીજ      રિવવારે;   
ઝળહળ  જગમા ં ભાનપુ્રકાશ , જ યા    કહાનકંુવર      ગરુુરાજ …  ધ ય… 

માતા   ઉજમબા    કંુખ  નદં,     જ યા      ભારતના    આ    ચદં …  ધ ય…  

 

શોભે     જ મભિૂમના ં    થાન,    જ યા    લાડીલા      ગરુુકહાન …  ધ ય…   

ધ ય ધ ય માતિપતા કુળ  જાત,   જ યા   જગના  તારણહાર …  ધ ય… 

મારા     આતમના     આધાર,      જ યા     જગના    તારણહાર …  ધ ય… 

 

સીમધંર-સતુ        જ યા,         ગગને       વાિજતં્રો    વાગ્યા;  

ઇ દ્રો    આનદંમગંળ  ગાય,  જ યા   કહાનકંુવર ગરુુરાજ …  ધ ય… 

માતા  ઉજમબાના  લાલ,  જય   જયકાર  જગતમા ં આજ …  ધ ય… 
                                 *** 

કોઈ અવતારી મહા સ પરુુષનો જ મ આપણા ગામમા ંથયો છે એવી વાત  મ 
મ  ઉમરાળામા ં ફેલાવા  લાગી  તેમ  તેમ  લોકોના ં ટોળેટોળા ં  વધામણા  લઈને  
મવધાઈના ંગીતો ગાતા ંગાતા ંમોતીચદં શેઠની ડેલીએ આવે છે. ચાલો, આપણે  સૌ 

પણ હ શે – હ શે જ મ વધામણા કરીએ…  

આજ  મગંળ વધાઈ વાગતી રે,  કહાન  કંુવર જ યા  અહો  આજ.. 
         આજ ગરુુજી પધાયાર્ં  ભરતમા ંરે.. 

ધ ય  ધ ય   ઉમરાળા  ગામને રે,    ધ ય   ધ ય   ઉજમબા  માત.. આજ ગરુુજી….૧ 
ધ ય માત િપતા  કુળ જાતને રે,    ને  આંગણ જ યા બાળ કહાન.. આજ ગરુુજી….૨ 

આજ  તેજ   થયા  જ મધામમા ં  રે,    એના    ભરતખડંમા ં   પ્રકાશ.. આજ ગરુુજી….૩ 

આજ આનદં મગંળ ઘેર ઘરે થયા રે, ઠેર ઠેર અહો! લીલા લહરે..આજ ગરુુજી.…૪ 
 

                 ***   



મગંલમય કહાન 
 

7	

વૈશાખ સદુ  બીજ ને વાર,  ઉજમબા  ઘેર  કહાન   પધાયાર્ં... 
ગ યાર્   દંુદુિભના  નાદ,  ઉમરાળા  ગામે  કહાન   પધાયાર્ં... 
ન માય આનદં કુટંુબીજન હૈયે,  ભાગ્યવાન   મોતીચદંભાઈ…  ઉજમબા..૧ 

         કહાનકંુવરનો    જ મ   જ   થતા,ં  ગધંોદક  વિૃ ટ  થાય…  ઉજમબા..૨ 

કહાનકંુવરનો   જ મ જ  થતા,ં   મનવાિંછત  કુદરત થાય…   ઉજમબા..૩ 

કહાન  જનમતા ં ભરતખડં  ડો યુ,ં જ યા અનપુમ  કહાન…   ઉજમબા..૪ 

મોતીચદંભાઈ ઘેર ન ૃ ય આજ થાય છે, ઘેર ઘેર મગંલ થાય…   ઉજમબા..૫ 

દેવ દેવે દ્રો મગંલ આજ ગાય છે,  ભરતખડંમા ં ડકંા  થાય…   ઉજમબા..૬ 

   

                           *** 
 

જ્ઞાન     :  ભાઈ વૈરાગ્ય !  એ અલૌિકક બાળકનુ ંશુ ંનામ રાખવામા ંઆ યુ ં? 

વૈરાગ્ય      : બધં ુજ્ઞાન  !    તે બાળકંુવરની  ઉગતા  રિવ સમાન  તેજ વી અને 
સાગર   સમાન ગભંીર મખુમદુ્રા જોઈને   ‘કાનજી' નામ રાખવામા ં
આ યુ.ં એ બાળ કાનજી જ્ઞાનકંુજમા ંરમનારા બાળ મહા મા હતા.ં 

જ્ઞાન   : પછી માતાના લાડીલા બાળ  કાનજી મોટા થતા ંભણવા ગયા હશે    
ને ? 

     વૈરાગ્ય       : હા,  હા. તેણે લૌિકક અ યાસ  તો  કય , પણ  ન  પાઠશાળાનો   
અ યાસ  છોડીને નહીં હ .  પછી શુ ંથયુ ંતેની તને ખબર છે ? 

જ્ઞાન      : હા  ભાઈ  !    કેમ  નહીં  ?  તેર  વષર્ની  ઉંમર સધુી  જ મધામ 
ઉમરાળામા ંર ા.ં પછી િપતાજી સાથે પાલેજ આ યા.ં  યા ંનવ વષર્ 
ર ા,ં    દર યાન પાચં વષર્ પોતે   દુકાન ચલાવી અને   તે પણ 

પ્રમાિણકપણે.  યારબાદ ૨૪ વષર્ની ઉંમરે આ મિહતની ભાવનાથી 
વૈરાગ્યપવૂર્ક  થાનકવાસી  સપં્રદાયમા ંદીક્ષા લીધી. 
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    તેજ દેખીને માત મો ા ંને , કહાન  નામ  રાખ્યા  ઉજમબા; 
         માતને કાનડુા  યારા કે,   અજબ  બાળ લીલા ઉજમબા...      

 

*** 
 

          પ્રભ ુ   િનમર્ળ    બાળ લીલાએ ,  તુ ં વધીયો  િવવેક  ભાવે; 
          રહતેો   અંતરથી   ઉદાસ,    અદ્  ભતુ   એવી   તારી  વાત... 

ધ ય ધ ય ી ઉમરાળા ગામ, પ્રગટયા  ધમર્ધરંુધર કહાન... 
 

*** 

   બાળકંુવર  કહાન  જુદા હતા ંકોઈ,   ખેલતા 'તા   જ્ઞાનકંુજ  માહંી…     

                           ઉજમબા ઘેર કહાન પધાયાર્ં… 

   વી યા વી યા તે કાઈં બાળકાળ વી યા, લાગી ધનૂ આ માની માહંી… 

                  ઉજમબા ઘેર કહાન પધાયાર્ં… 

     વૈરાગી   કહાને    યાગ   જ   લીધો,  કાઢ ુ ં  અલૌિકક  કાઈં…  

                        ઉજમબા ઘેર કહાન પધાયાર્ં…   
             *** 

 

બાળ  કંુવર  કહાન  એ  લાડીલા  રે,  માત પરેૂ  કંુવરના  કોડ... 
               કહાન ગરુુજી પધાયાર્ં ભરતમા ંરે… 

પ્રભ ુપારણેથી આ મનાદ  ગાજતા રે, એની મદુ્રા  અહો  અ ્ભતુ...  કહાન... 
કંુવર કહાને અપવૂર્ સત ્શોિધયુ ંરે, એના વૈરાગ્ય તણો નહીં પાર...  કહાન... 
 

                  *** 
 

વૈરાગ્ય     :  પણ બધં ુ!  તેઓ ીને સ ય કેવી રીતે પ્રા ત થયુ ં? 

  જ્ઞાન      :  સાભંળ વૈરાગ્ય !  દીક્ષા લીધા પછી આઠ વષર્ બાદ એ સ યશોધક 
આ માને  મહા  સમથર્  િદગબંર  આચાયર્  ી  કંુદકંુદાચાયર્  રિચત 
સમયસાર  પરમાગમ  હાથમા ં આ યુ.ં  તેના  ઊંડા  અ યાસથી 



મગંલમય કહાન 
 

9	

િનગ્રર્ંથ વીતરાગ સનાતન  િદગબંર  નધમર્ જ સાચો માગર્  છે એ 

યથાથર્ સ યનો વીકાર થયો અને  ૪૫ વષર્ની વયે સોનગઢ  – 
સવુણર્પરુીમા ં મહાવીર  જયિંતના  મગંલકારી  િદવસે  સપં્રદાય 
પિરવતર્ન કયુર્ં. 

બ ે સાથે :  ધ ય હો તેઓ ીના ંપરુુષાથર્ને  !  ધ ય હો મગંલ પિરવતર્નને !  
વીતરાગ માગર્પ્રા ત કહાન ગરુુદેવનો જય હો... 

 

એણે  યાગ કય   સસંારનો   રે,  પ્રકા યા  મિુક્ત  કેરા પથં... 
    આજ વદંન કરંુ ગરુુરાજને રે...   

કહાનગરુુએ હલા યા િહંદને રે,અહો !  મલા યો જ્ઞાયકદેવ…  આજ...    

  ધમર્ચક્રી   ભરતમા ં  ઊતયાર્ં  રે, અહો   ધમાર્વતારી  પરુુષ…  આજ... 
જ્ઞાન  અવતારી  અહો  આિવયા  રે,  પધાયાર્ં સીમધંર‐સતુ… આજ... 
ગરુુદેવના ં  ગણુને  શુ ં કથુ ં રે,  પ્રભ ુ સેવક  તણા  શણગાર… આજ...   
 

            ***   
કંુદામતૃ      પાન    પીધા,ં    િનજ     આતમ    કાજ     કીધા;ં 
િજનની    સાચી   રાખી   ટેક,   જાગ્યો    સ ય  સકુાની  એક.... ધ ય…. 
તારી    મિહમા   અપરંપાર,   તારા ં  શા ં  કરી એ  સ માન.... ધ ય…. 
ધ ય ધ ય  ી ઉમરાળા ગામ,  ગટ ા ધમ રંુધર કહાન...........  

પ્રભ ુજ્ઞાન  ખજાના   ખી યા,ં   તજુ   આતમમાહંી  પ્રકા યા;ં 
દીપે    બા ાતંર   ગરુુરાજ,    જગમા ં   સ ય   પ્રકાશનહાર…. ધ ય….   

        જગમા ં  બહ ુ  હતા ં  અંધારા,   સઝેૂ   નિહ   માગર્   લગારા; 
      સાથી   સાચો   જાગ્યો   કહાન,   જગમા ંસ ય પ્રકાશનહાર ….  ધ ય…. 

*** 
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        ભાગ – 2 

પ ૂ ય ગરુુદેવ ી આજ મ વૈરાગી હતા.ં બચપણથી જ કોઈપણ અનકૂુળ કે 
પ્રિતકૂળ લૌિકક પ્રસગંોએ સસંાર – સયંોગ પ્રિત સદા ઉપેક્ષા રહતેી. તેઓ ી 
યાય િવના પરાણે કોઈ વાત વીકારતા નહીં. દરેક સમયે િવિચક્ષણ  િનરીક્ષણ 
એ ખાસ ગણુ હતો. નાનીવયથી જ તેઓ ીને િનરંતર સ યની શોધ રહતેી અને  
એ વાતની ખટક રહતેી કે હુ ં ની શોધમા ં  ં તે મ યુ ંનથી અને  મ યુ ં છે 
તેમા ંમને સ ય દેખાત ુ ંનથી. આ ભવમા ંમારે મારા આ માનુ ં િહત કરી લેવુ ં છે 
એવી ધનૂ પણ સદા રહતેી. સયંોગો પ્ર યે ઉપેક્ષાવિૃ , સ યની શોધ અને 
આ મિહતની ધનૂના કારણે તેઓ ીને અલૌિકક ત વ હાથમા ંઆ યુ ંઅને તેની 
મીઠી–મધરુી બસંરી સવુણર્પરુીમા ંએવી તો વગાડી કે દેવોને પણ આ યર્ થયુ.ં 
ભિવક લોકોના ં ટોળેટોળા ંઆ અ યા મ બસંરીના સરૂ સાભંળી ડોલવા લાગ્યા. 
ચાલો, આપણે સૌ પણ એ સરૂ સાભંળવા જઈએ... 

 
 

કહાને એવી બસંરી બજાવી કે, આ મનાદ ગજા યા ઉજમબા; 
થયો   ધમર્ધરંુધર   ધોરી   ને   જગતારણહારો   ઉજમબા…. 
 

*** 

કહાન    ગરુુએ  બસંરી   બજાવી,   મીઠા ં  એ   બસંરીના  સરુ...  
                                         સવુણર્પરેુ કહાન પધાયાર્ં...  
મીઠા ંઆ સરૂ અહીં આ યા છે ક્યાથંી, જાગ્યો  છે એક  કોઈ  સતં...  સવુણર્પરેુ...૧ 

ચાલો   સહ ુ એ  સણુવા  જઈએ,   મીઠા ં  આ    બસંરીના  સરૂ...  સવુણર્પરેુ...૨    
અવધતૂ  અલખ  જગાડનાર  સતં  આ,  દેવોને   આ યર્   થાય... સવુણર્પરેુ...૩    
અ યા મરસનો  રસીલો  સતં  આ,   તુસાગર  ઊછ યા મહાન... સવુણર્પરેુ...૪    
પાક્યા   છે   યગુપ્રધાની  સતં  આ,   સેવકને   હરખ  ન  માય... સવુણર્પરેુ...૫   
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એવા    સતંની   ચરણસેવાથી,       ભવના    આવે   છે  અંત...  સવુણર્પરેુ...૬ 

પચંમકાળે    અહોભાગ્ય    ખી યા ં  છે,  વદંન   હોજો   અનતં...  સવુણર્પરેુ...૭      

*** 

અવિન      ઉ ારવા,      ભ યોને    તારવા,      તારો    અવતાર... 
                    કહાન તારી બસંીમા,ં ડોલે નરનાર... 

સ યને થાપવા, અસ યને ઉથાપવા;   થયો  ભરતમા ંતારો  અવતાર... કહાન...૧ 

આ મ  ઉ ારવા,  ભવસાગર   તારવા;    િજજ્ઞાસ ુ  જીવનો   સાચો   સરદાર... કહાન…૨ 

અજ્ઞાન િમટાવવા,  યોિત પ્રગટાવવા;   જ્ઞાનામતૃ  સીંચી   જીવન    દેનાર... કહાન…૩ 

આ મદ્રિ ટ  આપતો, જડતા ઉથાપતો;   અજ્ઞાની   અમ પર તારા  ઉપકાર... કહાન…૪ 

આ મ વ પે લીન,  જગથી   ઉદાસીન;   સાચુ ં  પિવત્ર તુ ંજીવન  જીવનાર... કહાન…૫ 

િજનશાસન    કાજ,    ધમર્ ઉ ારવા  જ;   ડકંો    વગાડયો   તેં  ભરત મોઝાર... કહાન…૬ 
                                  *** 

આ પ્રકારે એક આ માથર્સાધક સતં ભ યોને તારવા સવુણર્પરુીમા ંપધારે છે અને 
આ માની અલખ જગાડી ભ ય જીવોને મોહ  િનદ્રામાથંી જગાડે છે. તેઓ ીના ંપાવન 
ચરણોથી સવુણર્પરુી પિવત્ર અઘ્યા મ તીથર્ધામ બને છે. સવર્ના િહતની વાત 
તેઓ ીની વાણીમા ંએવી તો આવે છે કે જાણે અમતૃની ધાર !  

તેઓ ીના ંદશર્નમાત્રથી સપુાત્ર જીવોને સ ન્ી રુિચ જાગે છે અને વાણીથી 
તો દય પલટો થઈ જાય  છે.  મેઘગ ના સમાન વાણીથી વ‐પરનુ ં ભેદજ્ઞાન 
કરવાની િવિધ બતાવી અને ક્રમબ ના િસ ાતં ારા આ માનુ ંઅકતાર્–જ્ઞાતા વ પ 
સમજા યુ.ં  

હ ેપરમોપકારી  !    અમે અમારંુ સવર્ વ —તન, મન, ધન, બધુયં—અપર્ણ 
કરીએ તો પણ આપ ીના ંઉપકારોનો બદલો વાળી શકીએ એમ નથી. વીતરાગ 
સવર્જ્ઞ પરમા માનો મળૂધમર્–માગર્ આપ ીએ અમોને આ યો–બતા યો છે તેનો 
પ્રિત‐ઉપકાર વાળવા અમો સવર્થા અસમથર્ છીએ. 
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સવુણર્પરેુ  વ યા  એક   સતં,     પધાયાર્ં    ભ યોને  તારવા... 
ના ં પગલાથંી   કણ  કણ  પાવન,   બ યુ ં સવુણર્ તીથર્ધામ... પધાયાર્ં...૧ 

અપવૂર્ અલખ કોઈ એણે જગાડયો,   જગાડયા ંઅનેક ભ ય જીવ... પધાયાર્ં...૨  

સોળ   કળાએ   જ્ઞાનસયૂર્  પ્રકા યો,       પ્રકા યો  ચૈત યરાજ...પધાયાર્ં... ૩ 

ની   મદુ્રામા ં શાતંરસ  છવાણા,     વાણીમા ં અમીરસ  ધાર... પધાયાર્ં...૪ 

અંતરપટમા ં    ગઢૂતા    ભરી   છે,   કળવી    મહા   મુ કેલ... પધાયાર્ં...૫ 

અંતર દયમા ં  કરુણાનો   િપંડ  છે,      દ્રઢતાનો   નિહ  પાર... પધાયાર્ં...૬ 

દશર્નથી   સત ્  રુિચ  જાગે   છે,   વાણીથી   અંતર  પલટાય... પધાયાર્ં...૭ 

સદ્ ગરુુદેવા   અમતૃ   પીરસતા,ં    સેવક   વારી   વારી  જાય... પધાયાર્ં...૮  

િસંહકેસરીના     િસંહનાદેથી,      હલા યુ ં   છે   આખુ ં   િહંદ...  પધાયાર્ં...૯ 

સવુણર્પરુીમા ં િન ય  િન ય   ગાજતા,ં   આ મબસંી  કેરા   સરૂ... પધાયાર્ં...૧૦ 

જ્ઞાતા–અકતાર્ન ુ ં વ પ  સમજાવે,    વ–પરનો  બતાવે  ભેદ... પધાયાર્ં...૧૧ 

ક પવકૃ્ષ    અમ    આંગણે    ફિળયુ,ં     મનવાિંછત   દાતાર... પધાયાર્ં...૧૨ 
ી ગરુુદેવની     ચરણસેવાથી,      ભવના  આવે   છે   અંત... પધાયાર્ં...૧૩ 

તન‐મન‐ધન    પ્રભ ુ  ચરણે  અપુર્ં,    તોયે  પરંુૂ   નવ  થાય... પધાયાર્ં...૧૪ 

*** 

સવુણર્પરુીના સતેં સવુણર્પરુીમા ંપધારી ભક્તોના આંગણા ંતો પાવન કયાર્ં, 
પરંત ુક્યા ંિબરાજમાન થયા ? અદ્ તુ યોગીરાજનુ ંસાધના થાન કયુ ંહત ુ ં? તેનુ ં
નામ શુ ંહત ુ ં? તેઓ ીએ યા ં િબરાજીને શુ ંકયુર્ં ? ચાલો, આ પ્ર ોનુ ંસમાધાન 
કરીએ.  

જ્ઞાનામતૃ ભરપરૂ અને શરૂવીર બ્ર ચારી કહાન ગરુુદેવ ીએ સવુણર્પરુીમા ં
યા ં િબરાજીને વા યાય અને આરાધના કરી તે સાધનાધામનુ ં નામ છે 

“ વા યાય મિંદર”. અહો !  નામ પણ કેવ ુ ંસાથર્ક છે !  કેમ  કે તેઓ ીએ યા ં
િબરાજીને િનરંતર સાધના અને શા  વા યાય જ કય . તેમ જ સવાર‐બપોરના 
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પ્રવચનો ારા ભેદજ્ઞાનની વીણા વગાડી, દરેક દ્ર યની વતતં્રતાનો શખં કં્યો 
અને જ્ઞાનના ં વાજાં વગાડયા.ં  તીથર્ંકરની િદ ય વિનના અવયવ પ તથા 
અમતૃમય મેઘસમાન તે પ્રવચનો સાભંળતા ંજ ભ યમયરૂ આનદંથી નાચી ઉઠયા ં
અને ભક્તોના દયસરોવરમા ંજ્ઞાનકમળ ખીલવા લાગ્યા.ં 

હ ેઅિચં ય પ્રજ્ઞાવતં ગરુુદેવ ી !  અમે અ પ મિતવતં આપ ીની મિહમા શુ ં
કરીએ ? આપ ીએ અમારા જ્ઞાતા વભાવમા ંજ આનદં, જ્ઞાન, વીયર્ આિદ સવર્ 
ક યાણકારી ભાવો પડયા છે એમ ા‐પ્રતીત કરાવીને તેમ  જ સવર્ જીવોનો 
અકતાર્ વભાવ છે એમ િવ ાસ જગાડીને કતાર્પણાના–કત ુર્ વબિુ ના–અિભમાનના 
ચરેૂચરૂા કરી દીધા ં છે. આપ ીએ અનતંા તીથર્ંકરો અને આચાય –જ્ઞાનીઓના ં
માગર્નો ઉ ોત કરીને તેઓ ીના ંકુળને િદપા યુ ંછે. આપ ીએ તીથર્ંકરોના ંકુળની 
વટ યથાથર્પણે સાચવી રાખી છે, અકબધં રાખી છે. હ ે સવ કૃ ટ ઉપકારી !  
આપ ી જગતિશરોમિણ છો, જગ પ ૂ ય વદંનીક છો, સીમધંરદુત અને  
વીરલઘનુદંન છો તથા કંુદકંુદદેવના ં પરમ ભક્ત છો. આપ ી સદા જયવતં  
વત  !  િવજયવતં રહો  !    આપ ીના ં ીમખેુથી િનજ જ્ઞાયક વ પ સણુીને અમે 
સવર્ ભક્તો અમારંુ જીવન કૃતાથર્ કરીશુ,ં પિવત્ર–પાવન–િનમર્ળ ને શુ  કરીશુ.ં 

 

વાગે   છે  જ્ઞાનવાજા,ં   ગરુુરાજના ં  મિંદરીયે…  

ગરુુરાજના ં   મિંદરીયે,  વા યાય   સમુિંદરીયે… વાગે છે  જ્ઞાનવાજા…ં૧  

પ્રભ ુ સવુણર્પરુીમાહંી,  અિચં ય  જ્ઞાન ખીલવી;   

સ ૂ મ  યાયો  પ્રકાશી,  જ્ઞાન યોિતને જગાવી... વાગે છે  જ્ઞાનવાજાં…૨ 

મખુથી  ટે  છે વિન,  અમતૃ સમી એ વાણી; 
સણુતા ં આનદં  થાયે,  દય  િવકિસત  થાયે... વાગે છે  જ્ઞાનવાજા…ં૩  

િદ ય વિનનો નાદ ટયો, ચારે િદશાએ પ્રસય ; 

મિહમા  કરંુ  શી  તેરી ? અ પ  મિત  છે મેરી… વાગે છે  જ્ઞાનવાજા…ં૪ 
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ી   તીથર્ધામ  માહંી,   જયકાર   નાદ  ગા ; 

અનભુવ  પ્રકાશી  આ ,  સત ્ વ તનેુ બતાવે... વાગે છે  જ્ઞાનવાજાં…૫ 
શુ જ્ઞાન  જ્ઞાતા  માહંી,  ા   પ્રતીત  કરાવે; 
અકતાર્પણુ ં  છે   તારંુ,    એ  વાતને  મલાવે... વાગે છે  જ્ઞાનવાજા…ં૬ 
ભગવાન  કંુદકંુદનુ,ં   શાસન  વતેર્ છે જયવતં; 
તજુ કુળને  િદપા યુ,ં ગરુુ કહાનદેવ િવજયવતં... વાગે છે  જ્ઞાનવાજા…ં૭ 

જગતિશરોમિણ  છો,  જગપ ૂ ય   વદંનીક  છો; 
વીતરાગદેવ  વીરના,ં  ગરુુ આપ લઘનુદંન છો... વાગે છે  જ્ઞાનવાજા…ં૮ 

ઈ દ્રો  અને નરે દ્રો,  માહંો   માહં ે વાત કરતા;  

આ  ભરતકે્ષત્ર  માહંી,  એ  વીર  કોણ જાગ્યો ?... વાગે છે  જ્ઞાનવાજા…ં૯ 
ચાલો   સહ ુ   મળીને,    સવુણર્પરુી     જઈએ; 

જ્ઞાયક વ પ   સણુીને,   જીવન  કૃતાથર્  કરીએ... વાગે છે  જ્ઞાનવાજા…ં૧૦ 

ભિક્ત  કરવાને  તારી,  શરણે  આ યો  હુ ંવારી; 
દીનહાથ   ગ્રહો   કૃપા ,   મજુ   રંકને  ઉગારી… વાગે છે  જ્ઞાનવાજા…ં૧૧ 

 

                      *** 

 હ ેઅનપુમ સાધક !  આપ ીનુ ંજીવન કેવ ુ ંઅલૌિકક અ ્ભતુ  હત ુ ં !  
આપ ીના ં િનરંતર જ્ઞાન–વૈરાગ્યે રંગાયેલા અને અતીિ દ્રય સખુના રસપાન 
કરનારા સખુરિસયા હતા.ં ભેદિવજ્ઞાનના અપવૂર્ પરુુષાથર્ વડે સહજ વ પને 
પા યા ં હતા.ં આવા િવરલ ગરુુદેવ ીને અમો પવૂર્ના મહાપુ યે પામીને ધ ય 
બ યા છીએ. બસ, હવે એક જ ભાવના છે કે આપ ીની ક યાણકારી વાણી 
સાભંળી, િનજ યેય ત વને બીજાથી જુદો જાણી, આ ભવસમદુ્રમાથંી અમારા 
આ માને ઉગારી લઈએ. આપ ીએ આ મસાધનાના ંઅજર-અમર યાલા પીધા ં
છે અને અમોને પણ પીવડા યા ં છે. અમારી પયાર્યે‐પયાર્યે યાપેલા આપ ીના ં
આ ઉપકારો ક્યારેય િવ મતૃ થવાના નથી, થઈ શકે તેમ નથી. અમ વા પામર 
જીવોને ઉગારવા આપ ી િનરંતર મીઠા ં મગંલ આિશષ આપતા ં રહો, સદા 
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િન કારણ કરુણાનો ધોધ વરસાવતા ંરહો અને અમ ભક્તો ઉપર િન ય અમીદ્રિ ટ 
રહ ેએ જ પ્રાથર્ના છે. 

 

ગરુુ મારો  જ્ઞાન વૈરાગ્યે રંગ્યો  રે, ચૈત ય સખુનો રિસયો... ગરુુ... 
ઉ મ    સં કારોને   કારણે,    સહજ   વ પે   ઠય   રે; 
ભેદ  િવજ્ઞાને   અજોડ   પરુુષાથેર્,   કેવો  મ ત  બ યો રે... ગરુુ... ૧ 

મહા  પવૂર્  પુ યના  ઉદયે, આવો   િવરલો ગરુુ મળીયો રે; 
એની   વાણીથી   યેય   સમજી,  િનજ આ મ લઉં ઉગારી... ગરુુ...૨ 

બાળબ્ર ચારી   સ યક્   ધારી ,    જ્ઞાન  દશાએ ખી યો રે; 
અજર  યાલા  પીવે  પીવડાવે, િજને દ્ર ભિક્તમા ંભીં યો રે... ગરુુ...૩ 

મીઠા ં   મીઠા ં   આિશષ    દેજો,   અમ  વાને  ઉગારવા; 
આતમલ મીનો લાભ કરાવી, આ કાફલો િસ પરુ પહ ચાડજો...ગરુુ...૪ 

 

               *** 

 

હ ે જગતારણહાર  !   આપ ીની ભક્તોને િનભર્ય‐નીડર બનાવતી પિવત્ર 
વાણી પ્રચરુ પ્રીિત સિહત સાભંળી, મનન કરી, અતીિ દ્રય અલૌિકક આ મજ્ઞાન 
પામીએ અને પછી િનજ જ્ઞાયક વ પમા ંપણૂર્ લીનતા કરી કેવળજ્ઞાન પામીએ એ 
જ અિભલાષા છે. 

હ ેગરુુરાજ !  આપ ી જ્ઞાનના ંસમદુ્ર અને સમતાના ંસાગર છો. આપ ીના ં
ઉપકારોની યાદી કેટલી બનાવીએ ? પ ૃ વી ટલો કાગળ લઈએ, વનના ંવકૃ્ષોની 
કલમો   બનાવીએ અને  સમદુ્રોના ં  નીરની શાહી  બનાવીએ તો  પણ 
 આપ ીના ંગણુો-ઉપકારો વણર્વી શકાય એમ નથી. બસ, લાખો વાર, ક્રોડો વાર, 
અનતં વાર વદંન… પ્રણમન… અિભવદંન... 
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સખુશાિંત  પ્રદાતા,  જગના ત્રાતા, કહાન ગરુુ મહારાજ; 
જનભ્રાિંત િવઘાતા, ત વોના જ્ઞાતા, નમન કરંુ  ંઆજ... 

જડતાનો  આ  ધરણી  ઉપર,   હતો  પ્રબળ  અિધકાર; 
કય  ઉપકાર અપાર પ્રભ ુ!  તેં,  પ્રકા યા  શા  ઉદાર રે...  સખુ.. ૧   

વરસાવી  િનજ  વચન   સધુારસ,  કય  સુ઼શીતલ લોક; 
સમયસારનુ ં  પાન  કરીને,   ગયો  માનિસક  શોક  રે...  સખુ..૨ 

 

ગરુુવાણીનુ ં  મનન  કરીને,   પામુ ં  અલૌિકક   ભાન; 
ક્ષણે   ક્ષણે   હુ ં  જ્ઞાયક   સમરંુ,  પામુ ં કેવળજ્ઞાન રે...  સખુ..૩ 

 

તારંુ   દય  ગરુુ !   જ્ઞાન–સમતાનુ,ં ર ુ ંિનરંતર ધામ; 
ઉપકારોની  િવમલ   યાદીમા,ં  લાખો  વાર  પ્રણામ રે...  સખુ..૪ 

      *** 

હ ેમગંલકારી ગરુુદેવ ી !  આપ ીએ દૂર...દૂર...દૂરના દેશે િવહાર કય  છે, 
પણ અમ અંતરમાથંી એક સમયમાત્ર પણ દૂર નથી ગયા – ખ યા નથી. અમારા 
દયિસંહાસને આપ ીને િબરાજમાન કયાર્ં છે યાથંી આપ ી કેમ કરીને દૂર જઈ 
શકશો ? ભાવના ભયાર્ં ભક્તોને કઈ રીતે તરછોડી શકશો ? અહોરાત્ર િનરંતર 
અમો આપ ીના ંપાવન દશર્ન અને ચરણસેવાની વાટ જોઈએ છીએ. આશા જ 
નહીં, અંતરનો દ્રઢ િવ ાસ છે કે એક િદવસ તો મગંલમય દશર્ન દેવા અને 
વાનભુવસભર વાણી વરસાવવા ંઆપ ી પનુઃ અહીંયા પધારશો….. પધારશો….. 
અને પધારશો જ..... 

િવદેહવાસી  કહાનગરુુ  ભરતે  પધારો રે... 
સવુણર્પરુીમા ંિન યે ચૈત યરસ વરસાવો રે... 
િનશિદન   ગરુુજીની   વાટ   અમે  જોતા,ં   
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અમ     અંતિરયામા ં   દશર્નની   આશા; 
સવુણેર્   પધારો   પનુઃ   કૃપા દેવા      રે... 
અનભુવવાણી     ને    દશર્ન   દેવા     રે... 
ભવ   ભવ   હોજો   ગરુુચરણોની સેવા રે... 

*** 

 હ ે ચાદંિલયા !  અમ ભક્તોનો એક ભાવના ભય  સદેંશ ગરુુદેવ ીને 
પહ ચાડીશને ? અમારા એટલા પુ ય નથી કે પ્ર યક્ષ સમાગમ થાય–મળવાનો 
યોગ બને અને દેવયોગે પાખં મળી નથી કે થી ઉડીને તેઓ ીના ં
ચરણકમળમા ંપહ ચીએ. તેથી અમ સેવકોની પે્રમભરી િવનતંી સભંળાવ . 

ચદં્રમા પ્ર  પછેૂ છે :  શાસનશણગાર ગરુુદેવ ી ક્યા ંિબરાજમાન હશે ?  

  ઉ ર :  હ ેશિશયર !  ઇ દ્ર સમાન શોભતા એ દેવ વગર્પરુીના 
વૈમાિનક વગર્મા ં િબરા  છે. કદાચ યા ં ન મળે તો 
જબં ૂ ીપના પવૂર્ િવદેહકે્ષત્રમા ં જ . ી સીમધંર 
ભગવાનના ંસમવસરણમા ં યા ંવૈમાિનક દેવોની સભા છે 
યા ંઅમારા તારણહાર ગરુુદેવ ીના ંબેસણા ંહશે. 

       પ્ર  :  ગરુુદેવ ીને ઓળખવા કઈ રીતે ? 

   ઉ ર : ઓ ીને સીમધંરપ્રભનુા ંદશર્નથી અપાર તિૃ ત થઈ છે 
અને ઓ ી પ્રભનુી િદ ય વિનની અમતૃધાર 
ભાવિવભોર થઈને, ભાવનાથી ભીંજાઈને ઝીલે છે તે  જ 
અમારા ગરુુવર. 

                પ્ર  : પણ સદેંશો શુ ંઆપવો છે ?  

   ઉ ર : હ ેઆદશર્ સાધક ગણુમિૂતર્ ગરુુવર !  આપ ી સેવકોને 
છોડીને ચા યા ંગયા ંછો – નયનોથી દૂર થયા ંછો, પણ 
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અમ અંતરમા ંતો હજુ પણ િન ય િબરાજી ર ા ંછો. અમો 
સવેર્ અમારા જ્ઞાનનયન વડે આપ ીના ં દશર્ન િનરંતર 
કરીએ છીએ.  કાઈં હવે અ પ ભવ બાકી છે તેમા ં
આપ ીનુ ં સાિ ઘ્ય–શરણ હો, આપ ીની િન ા હો, 
આપ ીના ં ચરણકમળની સેવના હો અને આપ ીની 
ક પવકૃ્ષ સમાન શીતળ છાયમા ંઆ મસાધના–આરાધના–
ઉપાસના હો. હ ેઅનતં ઉપકારી ભાિવ ભગવતં !  અમે સૌ 
આપ ીના ં બાળકો–ભક્તજનો િનિ તપણે, ચોક્કસપણે, 
અવ ય આપ ીએ બતાવેલ િનજ પરમ 
પાિરણાિમકભાવની – પચંમભાવની – શુ ા માની – 
સાધના સાધીને સાિદ‐અનતંકાળ િસ ાલયમા ંઆપ ીની 
સાથે અને આપ ીની પાસે અનતં–અનતં સમાિધસખુને 
અનભુવશુ.ં 

ચાદંિલયા !    સદેંશ  દે    ગરુુદેવને, 
વસી ર ા ંછે    વગર્પરુીને ધામ  જો; 
વૈમાિનક વગેર્  મજુ ગરુુજી િબરાજતા,ં 
ઇ દ્ર  સરીખા  શોભી  ર ા ંએ દેવ જો... ચાદંિલયા…૧   

િવદેહમા ં  વગેર્થી    ગરુુજી પધારતા,ં 
સીમધંરદશર્નથી   તિૃ ત   અપાર  જો; 
વૈમાિનક   પિરષદમા ં ગરુુવર  બેસણા,ં 
ભાવભીના ં ઝીલે  વિન અમતૃધાર જો... ચાદંિલયા…૨   

ગરુુજી !  તારા પડયા િવરહ વસમા ઘણા, 
તારણહાર   થયા ં  નયનોથી   દૂર જો; 
સેવકને   છોડી   ગરુુજી   ચા યા ંગયા,ં 
અંતરમા ં તો  િન ય િબરાજો નાથ !  જો... ચાદંિલયા…૩   
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ભવભવમા ં હો   તજુ ચરણોની સેવના, 
અનતં   ઉપકારી  ભાવી  ભગવતં  જો; 
શુ ા માના     શરણે   સાધી   સાધના, 
િન યે    રહશેુ ં  દેવ–ગરુુની  સાથ  જો... ચાદંિલયા… ૪  

*** 

હ ેવહાલા કહાનગરુુદેવ !  આપ ી તો તીથર્ંકરો અને ગણધરોના દેશના ં
વસનારા ં હતા.ં અમારા ઉપર પરમ કરુણા કરી અમ વા રંક–પામરના આંગણે 
પધાયાર્ં હતા.ં છતા ંન તો અમે મન–વચન–કાય વડે પણૂર્ અપર્ણતા કરી કે ન તો 
આપ ીની િન કારણ કરુણાનો લાભ લીધો. આ દોષની ક્ષમા કરી આપ ી પનુઃ 
પધારો એવી િવનવણી કરીએ છીએ. હ ેઅ યા મક પવકૃ્ષ  !   ચૈત યિચંતામિણ !  
આપ ીના ંગણુો શુ ંગાઈએ ? અરે !  આ કાળે આપ ીના ંદશર્ન મળવા પણ દુલર્ભ 
હતા,ં છતા ં આપ ીએ આ પચંમકાળે અિતશય ઊંડા અને ગભંીર રહ યમય 
સ યવાણીની અમતૃવષાર્ વરસાવી હતી. આપ ી તો િજનવાણી માતના ંઅણમોલા 
પતુ્ર હતા ંને આ માથીર્ જીવોના ંઅનપુમ નેત્ર હતા.ં આપ ી પનુઃ ફરીને અમતૃવાણી 
વરસાવવા ંને દશર્ન આપવા ંપધારો..પધારો..પધારો... 

કહાનગરુુજી !  વહાલા પનુઃ પધારજો ! .... 
સીમધંર–ગણધરના ં   સ સગંી   તમે, 
આ યા ં રંકઘરે   શો  પુ યપ્રભાવ જો; 
અપર્ણતા પરૂી  ના    અમને  આવડી, 
લેશ  ન લીધો  ઉરકરુણાનો  લાવ જો... કહાનગરુુજી..૧ 

સ યામતૃ  વરસા યા ં આ  કાળે  તમે, 
આશય  અિતશય  ઊંડા ને ગભંીર જો; 
નદંનવન  સમ શીતળ છાયં પ્રસારતા,ં 
જ્ઞાનપ્રભાકર પ્રગટી  યોત અપાર જો...કહાનગરુુજી..૨ 
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અણમલૂા    સતુનઓુ   શાસનદેવીના,ં 
આ માથીર્ની  એક  અનપુમ  આંખ જો; 
સતં સલ ૂણ્ા !   ક પવકૃ્ષ !  િચંતામિણ !  

પચંમ  કાળે  દુલર્ભ  તવ  િદદાર  જો...કહાનગરુુજી..૩ 

 *** 

 ગણુસાગર ગરુુદેવ ીના ં ગણુોની ગાથા કઈ રીતે લખી શકાય  ?   કહી  
શકાય ? વણર્વી શકાય ? અક્ષર થોડા ંછે, કાળ અ પ છે, મિત યનુ છે અને ગણુ 
અનતં–બેહદ–અપાર–અપિરિમત છે. તેથી તેઓ ીના ંગણુો મખુથી કહી શકવા 
યોગ્ય નથી તેમ જ અક્ષર વડે લખી શકાય એમ નથી. એ તો ની હોનહાર 
ઉ વળ છે તે જ મગંલકારી ગરુુદેવ ીનુ ંનામ એકાગ્ર િચ  થઈને લે છે અને 
તેઓ ીના ંપિવત્ર ગણુોનુ ં યાન કરે છે તથા તેને જ તે ગણુો અંતરમા ંઓળખાય 
છે ને પ્રા ત થાય છે. ફરી ફરીને પ ૂ ય ગરુુદેવ ીને ભક્તો િવનતંી કરે છે કે હ ે
તારણહાર !  મારી આ મપિરણિત પી શુ  શેરીમા ંઆપ ી પધારો. હુ ંઆપ ીની 
વાટ જોઉં .ં હુ ં હવે વ છદંતા છોડી આપ ીના ંચરણકમળમા ંમારંુ સવર્ વ 
અપર્ણ કરંુ .ં આપ ીના ં િવરહની વેદના મારાથી સહન થઈ શકતી નથી. 
આપ ીના ં િવરહમા ં મારે એક ઘડી તો એક યગુ વી થઈ પડી છે. હ ે
સેવકશણગાર !  હ ેજ્ઞાનિનિધ !   જ્ઞાન પ્રગટાવવા, મને પાવન કરવા અને િત્રિવધ 
તાપને ટાળવા માટે વરાથી શીઘ્ર અમ આંગિણયે સવુર્ણપરુીમા ં
પધારો..પધારો..પધારો. 

મારા  જીવન તણી શુ  શેરીએ ગરુુ  આવોને, 
હુ ંતો જોઉં વાલમની વાટ મારા ઘેર  આવોને... ૧ 

 

મારા  ચદંનના  િચ   ચોકમા ં ગરુુ  આવોને, 
મારા આતમ સરોવર ઘાટ મારા ઘેર  આવોને...૨ 
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મેં  છોડી  વ છદંતા  માહરી   ગરુુ  આવોને, 
ગરુુ  ચરણે  કયુર્ં િદલ ડુલ મારા ઘેર  આવોને...૩ 

મને યાપી િવરહ  તણી વેદના ગરુુ  આવોને, 
મારાથી ખમી  ન  ખમાય મારા ઘેર  આવોને...૪ 

મારે  એક  ઘડી  એક યગુ થઈ ગરુુ  આવોને, 
ગરુુ દરશન દેવાને દયાળ મારા ઘેર  આવોને...૫ 

જ્ઞાનિનિધ  જ્ઞાન  પ્રગટાવવા   ગરુુ   આવોને, 
મને પાવન કરો ધરી પાદ મારા ઘેર  આવોને…૬ 

તમે  મારા  નયનના ં તારલા  ગરુુ   આવોને, 
મારા હૈયાના અણમલૂા હાર મારા ઘરે આવોને...૭ 

આ   િત્રિવધ   તાપને   ટાળવા ગરુુ  આવોને, 
સતં  સેવક  તણા  શણગાર મારા ઘરે આવોને...૮ 

 ********* 
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