


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 
 

                 ***   
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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 
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િ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…. 

*** 

  




