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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 

 ********* 
 

   

 

 

 

 




