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૫ �ુલાઈ ૨૦૧૬

રચના - આશા ભક્ત

સદ્ગુ� �વનગાથા
( રાગ – મહાભારત વૈશમ્પાયે એણીપેર બોલ્યા)

શત શત વંદન, સ�્ �ુ� ચરણે કર�એ ભાવ ધર�ને
સ�્ �ુ�ુની �વન ગાથાને, સ્મર�એ પ્રેમ કર�ને
...૧
જન્મ �ુ�ુનો કોઈ નવ �ણે, પ્રગટ�ા લહર સરોવર
િન� િનમાએ જોયા કમલ પર, તેજોમય એક બાળક
...૨
ચારો �દશામાં જોઈ � ૂછ�ું કો�ુ ં છે આ બાળક?
કોઈ ના મળ્�ુ તો ધીમેથી ગોદમાં લઇ લી�ુ પ્રેમે.
...૩
બાળકને લઇ ઘર� આવ્યા, િવચાર� નામકરણ કા�
બોલાવ્યા પં�ડત કા�ને, બંનેને એક જ નામ દ� ખા�ું
...૪
વારં વાર, બંનેની �ખો, એક જ નામ પર અટક�
નાનકડો એ બાળક બોલ્યો “�ુ ં તો કબીર �ં”
...૫
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બાલ કબીરની મ�ુર� વાણી,�ુણી �ુલ્લા, પં�ડત મૌન
�ત પાત �ચ નીચ ના માને, ના કોઈ ભેદ કર� �ાંયે
...૬
વાત િનરાલી, તકર્ અનોખો સાંભળ�ને બધા મૌન
એક ઈ�રના સૌ સંતાનો, ભેદભાવ નથી �ાંયે
...૭
અિતશય ગહર� �ુબ અનોખી, વાતો બાળ કબીરની
સાંભળ�ને સૌ મો�હત થાતા, સત્ય સમત્વની વાતો
...૮
�ુ� િવના�ુ ં જ્ઞાન નકા�ુ, કહ�વા લાગ્યા લોકો
કબીર કહ� છે મારા �ુ� તો રામાનંદ� પોતે
...૯
અચરજથી સૌ જોવા માંડ�ા, �ુદ રામાનંદ� ચ�ક�
�ાર� આપી દ�ક્ષા અમે તને, યાદ અમને નથી કાંઈ
...૧૦
ઘાટની વાતો યાદ કરાવી, ત્યાર� રામાનંદ� બોલે
એ તો નાનો બાળક હતો, કબીર �ાંથી કહાવે?
...૧૧
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તરત પ્રગટાવ્�ુ નાનક�ુ �પ, બી� �પમાં કબીર
રામાનંદ� �પકો સમ�, લોકો અચરજ પામે
...૧૨
�ુબ અનો�ુ અિતશય ઉજ્જવલ તેજસ્વી �પ કબીર�ુ ં
ગહર� �ુઢ િનભર્ક વાણી સમ� લોક અવાચક
...૧૩
બાદશાહ િસકંદરને �ુબ અગન તન ને મનમાં
વૈદ હક�મ ના કર� શ�ા ઈલાજથી એને સારો
...૧૪
કબીરને બોલાવ્યા થાક�ને, �ુ� પહ�ચ્યા દરબાર
એકજ સ્પશર્થી મટાડ� દ�ધી, શર�રની અગન અપાર
...૧૫
બાદશાહ� માન્યા �ુ�ુને ઉપદ� શ માટ� મહ�લ બોલાવે
એકજ પરમિપતા રહ� સૌમાં, રામ, રહ�મ, ક�રમા
...૧૬
મરમ અનોખા જો �ુ� બોલે, પીર શેખતક� કો ન ભાવે
�ુ�ુની પાછળ પાગલ હાથીને, છોડ� દ�ધો એણે
...૧૭

3

સદ્ગુ� �વનગાથા

કબીર સાહ�બે પણ પોતાની, આ�ુબા�ુ બે િસ�હ બેસાડ�ા
પાગલ હાથી િસ�હને જોઇને, ઉલટા પગલે ભાગ્યો
...૧૮
�ધશ્રદ્ધાનો એ �ુગ હતો ત્યાં પ્રગટ�ા શ્રી �ુ�દ� વ
સાથે લાવ્યા હતાં અનોખી યોગની શ�ક્ત અપાર
...૧૯
એક સાં� ગંગા �કનાર� , ફર� બાદશાહ ને કબીર
બંનેએ જો�ુ ક� એક શબ, વહ�� ું આવે જળ માંહ�
...૨૦
દ્ર�ષ્ટથી શબને ન�ક બોલાવ્�ુ, િશર પર હાથ ધય�
પલમાં એ બાલક બે�ું થા� ુ, બોલ્યા બાદશાહ કમાલ �કયા
...૨૧
એ બાળક કહ�વાયો કમાલ, �ુ�દ� વ સાથે રહ�તો
�ુ�ુવર આપે જ્ઞાન અનો�ુ, �દગ્� ૂઢ લોક બની રહ�તા
...૨૨
�ુ�દ� વનો તો વેશ અનોખો, �ુરણ બ્રહ્મની શ�ક્ત
િવચરણ કરતાં સઘળ� �દશાએ, ભ્રમ �ૂર કરતાં રહ�તા
...૨૩
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(� ૂનનો રાગ)
જય જય સ�્ �ુ�ુ દ� વ કબીર
અ�ુપમ અલખ િનરં જન દ� વ
�દવ્ય શ�ક્તથી ભર� ૂર કબીર
જય જય સ�્ �ુ�ુ દ� વ કબીર
િવચરણ કર� �ુ� દશ �દશામાં, ઉડ�સા ઇન્દ્ર દમન દ્વાર� પહ�ચ્યા
રા� સપનાની વાત કર� , મં�દર બાંધતા કષ્ટ નડ�.
...૨૪
પ્રચંડ સ�ુદ્રની લહરોએ, ત્રણવાર મં�દર નષ્ટ ક�ુ�
િનમાર્ ણ હવે છે બંધ ક�ુ,� �ૃપા �ુ�દ� વ તમે કંઇક કરો
...૨૫
�ુ�ુવર બેઠા સ�ુદ્રની પાસ, બાંધી દ�ધો એને દ્ર�ષ્ટથી
આ� પણ �ુર�માં મં�દર, �બરા�, ભગવાન જગ�ાથ
...૨૬
અ�્ � ૂત કાય� �ુ�દ� વના, પારખી જનમન નમન કર�
�ધશ્રધ્ધાનો કાળ �ુ�, િનમર્ળ સધ� કરતા રહ�
...૨૭
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સાદગીમય િનમર્ળ �વન, સહજયોગ શીખવે સૌને
ુ ેથી સત્ય વરસે, જ્ઞાનનાં અજવાળા ચાર� કોર
�ુ�ુ�ખ
...૨૮
ઈબ્રાહ�મ �ુલતાન ઈચ્છે , દ�દાર અલ્લાહનો કરવા
સા�ુ દ� ખીને બોલાવે, કહ� ક� દશર્ન કરાવો �ુજને
...૨૯
દશર્ન એમના કરાવી શકાય, તો સઘળા સા�ુને �લ � ૂર�
બનાવી બંદ� ચ�� પીસાવે, સંત જનોને �ુઃખ દ� અપાર
...૩૦
�ણી વાત કબીર પહ�ચ્યા, બલખ શહર �ુલતાનને મળ્યા
સમ�વે સંતોને �ુક્ત કરો, માને ના �ુલતાન જર�
...૩૧
�લમાં પ્રગટ�ા કબીર�, સા�ુઓને કહ�વા લાગ્યા
ચ�� પીસવા�ુ ં કામ નથી, હ�રનામ લો ને મસ્ત રહો
...૩૨
ચ��ને સ્પશર્ કર� �ુ�દ� વ, ફરવા લાગી એ અપને આપ
સા�ુઓ હ�રનામ જપે, અચરજ જોતાં ચોક�દાર
...૩૩
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સાંભળ� વાત �ુલતાન દોડ�ો, �લમાં જો�ુ કૌ� ુક ભાર�
માફ� માંગી લીધી તત્કાલ, સંત જનોને �ુક્ત કયાર્
...૩૪
સાખી
|| બંદ� છોડ કહાઈયા, બલખ શહર મૌઝાર
�ટ� બંધન ભેખકા, ધન ધન કટ� સંસાર ||
બલખ �ુખારાથી, મ�ા પહ�ચ્યા, થા�ા હતાં �ુબ �ુતા ત્યાં
લાંબા પગ કર� કાબા પાસે, િવશ્રામ કબીર� કરતા ત્યાં
...૩૫
એક કા�એ દ્રશ્ય આ જો�ુ, દરવેશ �ુતા ખોટ� ર�તે
ક્રોધવશ કા� દોડ�ા, કહ�વા લાગ્યા ઉઠો અહ�થી
...૩૬
�ુઓ તમે તો પગ રાખ્યા, પિવત્ર કાબાની સામે
બી� �દશામાં જઈ �ુઓ, �દશા નથી આ સાચી તમાર�
...૩૭
કબીર કહ� �ુ ં �ુબ થા�ો, પગ પકડ� મને ફ�રવી દો
�યાં ના વસતા હો અલ્લાહ ત્યાં, મારા પગને �ુક� દો
...૩૮
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વાત ગહર� ન કા� સમ� પગને ફ�રવવા માંડયો
ચ�કત થઇ જોવા માંડ�ો, પગ સામે કાબા �દસતા
...૩૯
�યાં પગ ફ�રવે કાબા ફર� , અચરજથી લોક જોયા કર�
કા� કબીરના ચરણે નમે, સાચા જ્ઞાનનો મમર્ ગ્રહ�
...૪૦
સાખી
|| �ુદ હ� કમર્ �કયા કરો, ભાગ્ય �ુદ બના લો
સત્�ુ�ષક� શીખપે, ભ્રાંિત મીટ� તત્કાલ

||

(કબીરા)
ભેદ માનવમાં નથી કાંઈ, સ�મ
ુ ાં એકજ રામ �બરા�
સમન્વય સંવાદ શીખવાડ�, ધમર્� ુ ં �ુ�ું �પ પરખાવે
...૪૧
સાહ�બ સમદશ� �હતકાર�, �તી વણર્થી પર �ુ� જ્ઞાની
સંત સમાજમાં પણ �ુ�ટ, માન-અ�ભમાન �તા�તની �બમાર�
...૪૨
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ભોજન િનમંત્રણ રામાનંદને, મઠાિધપિતએ છે આપ્�ુ
મંડળ સાથે સાહ�બ પધાર� , આચાયર્ને �ચ�તા થઇ ભાર�
...૪૩
ક�મ કર� ભોજન સાથે લેવાય,એક પં�ક્તમાં ક�મ બેસાય
�ુિવધામાં ફસાયા સવ�, ચચાર્ કર�ને કાઢ�ો તોડ
...૪૪
� ભણે સ્વ સ્વર� વેદ મંત્ર, તેજ બેસે ભોજનમાં સાથે
કબીર સમ� ગયા એ વાત, ગવર્ ઓગાળવા�ુ ં િવચાર�
...૪૫
સાંભળો સવ� માર� વાત, મેરા ભૈસા પઢ�ગા વેદ મંત્ર
સ્પશર્ ભૈસાને કર� કબીર�, બોલવા માંડયો મંત્ર તત્કાલ
...૪૬
સવ� મઠાિધપિત શરમાયા, શબ્દો �ુઝ�ા ન માફ� માટ�
પ્રેમે ભોજન લો ભૈસા સાથે, વેદ મંત્ર તો એ પણ બોલે.
...૪૭
�ુ�ુએ પાઠ ભણાવ્યો સાચો, અહંકારનો ઉડાડ�ો છે દ
�તપાતમાં ના અટવાઓ, સમભાવ સદા હ�યે રાખો
...૪૮
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જયજયકાર કર� બધા લોક, સંત સમાજ પણ હામી ભર�
�ુધાર� જનમનને કબીર, િવચરણ �ુ� �યાં �યાંથી કર�
...૪૯
એક �દવસ ગંગા�માં અ�્ � ૂત ઘટના ઘટ� રહ�
આવો સાથે માણીએ, �ુ�ુની અલૌ�કક વાતોને
...૫૦
એક પં�ડત કરાવતા િપ� ૃઓને િપ�ડદાન
પ�ડ પર પાણી ચઢાવતા િપ�ુઓની શાંિત કા�
...૫૧
કબીર પણ ગંગા�માં ઉભા રહ્યા કાંઠ� છાંટ� નીર
બંને હાથો વડ� જળને �કનાર� ફ�ક� વારં વાર
...૫૨
પં�ડત અચરજથી �ુએ આમ કરો તમે ક�મ કબીર
મારો બાગ �ુકો છે ત્યાં �ુ ં પાણી છાં�ુ �ં આ
...૫૩
સાંભળ� હસવા લાગ્યા સૌ કહ� ક� પાગલ થયા કબીર
તમે તો ગંગા�માં ઉભા બાગ તમારો �ુર ઘર� રહ્યો
...૫૪
10

સદ્ગુ� �વનગાથા

મારો બાગ તો અહ� જ છે પણ પં�ડત � ું તો કમાલ કર�
ખબર તને �ુ ં િપ� ૃઓની તે � ું જળ ચઢાવે શાંિત માટ� ?
...૫૫
�ુબ જ સીધી સત્યમયી મમર્ભર� જ્ઞાની વાણી
�ુયર્ �વી સ્પષ્ટ વાત �ધા�ું ના રહ� અજ્ઞાન�ુ ં
...૫૬
યોગી ગોરખનાથને, િસ�ધ્ધ પ્રાપ્ત અનેક થઇ હતી
પંથ પ્રચારને કા� ફરતા �ુબ અહંકાર ધર� �તે
...૫૭
પરાસ્ત કરતાં શા�ાથર્થી સામાને પલમાં ઢ�ર કર�
કંઠ� િતલક છોડાવીને, �ુબ અપમાન કર� જન�ુ ં
...૫૮
ગોરખનાથને એકવાર �ુ� � ૂછે છે વાત ખર�
ગવર્ શાને કરો આટલો નાશવંત િસ�દ્ધઓનો ક�મ ?
...૫૯
વાત સાંભળ� િત્ર�ુળ ઉપર બેઠા ગોરખનાથ� ત્યાં સત્વર
પહ�લા માર� સમકક્ષ, થાઓ પછ� માર� સાથે વાત કરો
...૬૦
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સાંભળ� �ુ�ુએ દોરાને ફ��ો આકાશે અધ્ધર ઉપર
એક છે ડ� આસન લઇ, બોલ્યા હવે શા�ાથર્ કરો �ુજ સાથ
...૬૧
� ૂિમ આધાર િત્ર�ુળને તો, �ુઓ અમે બેઠા અધ્ધર આકાશે
�ણી ગયા �ુ�ુશ�ક્તને પણ, શરત રાખે એક ગોરખનાથ
...૬૨
શરત હાર� તે બને િશષ્ય, �તે તેનો સદા માટ�
એમ કહ� ગંગા�માં �પાય ગયા એક મચ્છ બનીને
...૬૩
પળમાં શોધ્યો મચ્છને �ુ�ુએ, બોલ્યા હવે વારો મારો
કહ� ગંગાજળમાં જઈને બની ગયા જલસ્વ�પ �ુ�
...૬૪
શોધી ના શ�ા કબીરને, હાર માની લીધી પોતાની
પકડ�ા �ુ�ુચરણોને, માની ગયા �ુ�ુની શ�ક્તને
...૬૫
ગોરખનાથે �ુ�ુ�ને એક ભેટ ધર� દ�ધી માળા પોતાની
એક હ�રને આઠ મણકાની �ુદ્રાક્ષની એ િવજયી �ુદર
ં માળા
...૬૬
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મરમની વાત �ુ�ુ� કરતા, ગવર્ કદ� ના કરો િસ�ધ્ધનો
સંતોને �ુઃખ નાં આપ�ું કદ�, નાં કર�ું અપમાન કદ�
...૬૭
ગોરખનાથની એ માળા હ� પણ સાક્ષી�પે ત્યાં
કાશી કબીર મં�દરમાં દશર્ન કર� શકાય માળાના
...૬૮
સવાર્નદ
ં જ્ઞાન ચચાર્ �તી. પં�ડત સવાર્ �ત બન્યા
દ�ક્ષણમાં દબદબો ઘણો એનો, ગવર્ �ુબ કર� જ્ઞાનનો એતો
...૬૯
માતા કહ� સવાર્�તને, કબીરને મળ� લો એકવાર
પછ� ગવર્ કર� ભલે તારા જ્ઞાન અને િસ�ધ્ધ ઉપર
...૭૦
પહ�ચ્યા કાશી સવાર્�ત, જ્ઞાન ચચાર્ માટ� તૈયાર
�ુતને એમણે મોકલ્યો, જળભર� � ું પાત્ર લઇ
...૭૧
�ૂતને આપી દ�ધી � ૂચના, કંઇ પણ ના બોલીશ � ું ત્યાં
પાત્ર આપ� કબીરને હાથ, જવાબ લઈને �રુ ં ત આવ
...૭૨
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�ૂત પહ�ચ્યો કબીરને દ્વાર, �ુ�ુને આપ્�ું પાત્ર હાથોમાં
ક�ું પં�ડતે મોક્લાવ્�ુ, આપને માટ� પાત્ર જળભર� � ું
...૭૩
પાત્ર �ુક�ને ભીતર ગયા કબીર, ધાર� મૌન રહ્યા
હાથમાં લાવ્યા એક સોય, જળના પાત્રમાં �ુક� દ�ધી
...૭૪
પાત્ર �ુતને સ�પી દ��ું ના બોલ્યા કાંઈ કબીર
�ૂત પાત્ર લઈને પહ�ચ્યો સવાર્�તની પાસે �ુ� ું
...૭૫
� ૂછે સવાર્�ત �ુતને, ક�ું �ું કબીર� તને
�ૂતે ક�ું ક� કાંઈ નહ�, માત્ર પાત્રમાં સોય �ુક�
...૭૬
�ુબ િવચા�ુ� અથર્ �ુ,ં હોઈએ શક� એનો ગહ�રો
મરમ નાં પારખી શ�ા ત્યાર� ચાલ્યા �ુ�ુને મળવા કાજ
...૭૭
કબીર કહો મને મમર્ �ુ?ં પાત્રમાં સોયનો થાય કહો
�ુ ં ક�ું પણ સમ�યો નહ� માટ� દોડ�ો આવ્યો
...૭૮
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જળ ભર� � ું પાત્ર તમે ક�મ મોકલાવ્�ુ ? કહો �ુજને
તમે જણાવો પહ�લાં મને, તમારા મનની વાત બધી
...૭૯
છલોછલ જ્ઞાનભય� �ં �ુ ં જ્ઞાનથી પ�ર� ૂણર્ � ૂરો
એ�ુ ં કહ�વા માટ� મ� ભ�ુ� પાત્ર મોકલ્�ુ જળ�ુ ં
...૮૦
સાંભળ� વચન �ુ� બોલ્યા, મમર્ ભર� વાણી મીઠ�
સોય રાખવાથી નથી છલકા�ું જળપાત્ર તમા�ં એમ ર�ુ
...૮૧
તમાર� �દર છે � જ્ઞાન તેમાં સમાય મા�ું અ�ુ� ૂિત જ્ઞાન
અ�ુભવ અ�ુ� ૂિતનો કરવાનો બાક� છે હ� જ્ઞાન અ� ૂ�ું
...૮૨
જ્ઞાનનો ગવર્ કદ� નહ� કર�એ, આ જગમાં નમ્ર ભાવે રહ�એ
િવનમ્રતા જ આપી શક� શ્રેષ્ઠતા આ જગમાં સ�ન
ુ ે
...૮૩
સવાર્ �તે �ુ�ુચરણમાં સાષ્ટાંગ કયાર્ પ્રણામ સત્વર
બન્યા િશષ્ય કબીરના ત્યાં �ુિત ગોપાલ નામ ધ�ુ�
...૮૪
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રાગ: ર�ુપિત રાઘવ રા�રામ
સહજયોગી કબીર પોતે, જ્ઞાનની ફરતી પાઠશાળા
પ્રભાવ અનોખો પ્રિતભાનો, જોડાતાં ગયા સૌ લોક સાથે
...૮૫
�યાં પણ �યે કમાલ કર� �ધશ્રધ્ધાનો છે દ કર�
ભ્રમણાઓ સૌ �ૂર કર� , સત્યની સ્થાપના કરતા રહ�
...૮૬
વૈષ્ણવધમ�, ધમર્દાસ� િવચરણ તીથ�માં કરતા રહ�
સ્વયંપાક� �ુબ જ ધમ�, ભક્ત�દય સરળ પોતે
...૮૭
એક �દવસ � ૂલાપર ખીચડ� ચઢાવે ભોજન કા�
લાકડ� પર છે ધ્યાન ગ�ુ બળતી જોઈ ક�ડ�ઓની હાર
...૮૮
આ ભોજન ક�મ ભોગ ધરાય, ભક્ત �દય બળવા માંડ�ું
હ� પ્ર�ુ આ થ�ું ક�� ું પાપ? આ અ��ુ ં હવે �ુ ં થાય?
...૮૯
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આ�ુબા�ુ જો�ુ ચાર� તરફ �ુર � ૃક્ષ નીચે એક ફક�ર દ�ઠા
પાસે જઈને બોલાવ્યા હાથ જોડ� બોલે ભોજન કરો
...૯૦
મારો તો કાંઈ વાંક નથી, પાપમાં ભાગીદાર ક�મ કરો?
સાંભળ� ચ�કત ધરમદાસ�, ક�મ કર� �ણે વાત ફક�ર?
...૯૧
મંદ મંદ �ુસ્કાયે ફક�ર, �વતી ક�ડ�ઓને બહાર ક�ધી
ધમર્દાસ� શીશ �કાવી, નમી રહ્યા �ુ�ુનાં ચરણે
...૯૨
�ુ�ુની શ�ક્ત અને જ્ઞાન પ્રવાહ િનરં તર વહ�તો ચાર� કોર
છત્રછાયામાં �ુ�ુવરની અનેકો પ્રવાહો ભેગા થયા
...૯૩
�જ્ઞા�ુઓની જ્ઞાનિપપાસા, સંતોષાતી કબીરને દ્વાર
કબીર�ની પ્રિતભા િવરાટ, લોકો માનવા લાગ્યા �ુ�
...૯૪
અ�હ�સા, ક્ષમા, સત્સંગ, દયા, સત્ય ધમર્ ક�ુણાનો પ્રવાહ
સવર્ ધમર્ ને એક જ વાત, મ�ુષ્યમાં ના ભેદ લગાર
...૯૫
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રોજ સાં� કાશીમાં કબીર, ચૌરાહ� બેસી વહ�ચે જ્ઞાન
સત્સંગની છે ભાષા અનોખી, જનમનને એ �ુબ ગમે
...૯૬
કબીર પાસે નાં �િતભેદ, ના કોઈ રા� ના કોઈ રં ક
જનમેળો �મે ત્યાં રોજ, જ્ઞાનની પરબ અનોખી કબીર
...૯૭
પરમ �ુ�ષ કબીર પોતે, સતસંગ ક�ુણા છે �નો ધમર્
નાં કોઈ ભેદ ઈ�ર દરબાર, સઘળા �વો એક સમાન
...૯૮
ઈ�ર ભેદ કર� જો કદ�, �ુ�ત સાથે �ુલ્લા જન્મે
પં�ડત જન્મે િતલકની સાથ, એ�ું નથી તો સૌ કોઈ છે સમાન
...૯૯
�ુ� ખોલે છે સઘળા ભેદ, �તરમનમાં લગાવી છે દ
આતમરામથી પ�રચય કરાવી, સત્યની રાહ પરખાવે સ�ન
ુ ે
...૧૦૦
�ુપાત્ર િશષ્ય ધરમદાસ�, જ્ઞાનચચાર્ ગ્રહ� �દવ્ય ઉપદ� શ
સાર, શબદ, �ુરિત યોગ અનેક પ્ર�ો �ુઢ ગહ�રા
...૧૦૧
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�ુ� િશષ્યનો આ સંવાદ કરતો માનવ�ુ ં કલ્યાણ
સત્યજ્ઞાન અષ્ટાંગયોગને, નવધાભ�ક્ત ચૌદ રતન
...૧૦૨
જ્ઞાન ચચાર્ લખી લીધી તે, ભ્રમથી �ુક્ત કરાવે �વને
“બ્રહ્મિન�પણ” નામક ગ્રંથ, જ્ઞાન ખ�નો હ� �વંત
...૧૦૩
દ્વારકા�ુર� સાલ ૧૫૦૫ બેસી ગોમતી સંગમે રોજ
વહાવી જ્ઞાનની વાણી �ુ�ુએ “કબીર કોઠા” સ્થાન એ કહ�વા�ુ
...૧૦૪
સ�ુદ્રની લહ�રોથી �ુર�ક્ષત આ� પણ એ સ્થાન છે ત્યાં
દ્વારકા�ુ ં એ મનોહર સ્થાન, શોભે �ુદર
ં મંગલ ધામ
...૧૦૫
સાહ�બના બધા ઉપદ� શ, શબદ રમૈની અને સાખી
શબ્દાવલી ને સાખી ગ્રંથ, અ�ુરાગ સાગરમાં લીપી બધ્ધ
...૧૦૬
બીજકગ્રંથ ઉપદ� શોની ખાણ, વાંચે તે પામે આત્માધન
રહસ્યમયી જ્ઞાની વાણી, �ુ��ૃપાથી જ સમ�તી
...૧૦૭
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સાખી
|| �બજક બતાવે િવ�કો, જો િવ� �ુપ્ત હોય
શબદ લખાવે �વકો, �ુઝે િવરલા કોઈ ||
(કબીરા)
ચચાર્ થઇ ૧૫૭૫માં, કાશી કહાવે મોક્ષદાયી નગર�
મરણ પામે � કાશીમાં, સ્વગર્ પામી લે એ �વ સદા
...૧૦૮
અને પ્રાણ ત� � મગહરમાં, જન્મે તે �વ ગધેડો બનીને
પં�ડતો ચચાર્ કર� િવષયોની, મતમતાંતર �ુબ નડ�
...૧૦૯
કબીર બોલ્યા સત્ય વચન, બધા જ સ્થળ છે એક સમાન
પોતાના કમર્ અને ભ�કતથી જ પામે મ�ુષ્ય મોક્ષનાં ધામ
...૧૧૦
બધી જ � ૂિમ એક સમાન, �ું મગહર �ું કાશીધામ
વાત સમ�વવાને કા�, મગહર કરતાં પ્રસ્થાન �ુ�
...૧૧૧
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િશષ્યો બધા લાખોની સંખ્યામાં વસવા લાગ્યા �ુ�ુની સાથ
આમી નદ�ને �વંત કર�ને મગહરને લી�ુછમ કર� દ��ું
...૧૧૨
સાદગી ભર� � ું સરળ �વન, �દવ્યજ્ઞાન ને અલૌ�કક �પ
કબીરના વચનો �ણે �હરલામોતીનો છલકાતો ભંડાર
...૧૧૩
માગશર �ુદ એકાદશીના �દને, િશષ્યોને બોલાવ્યા પાસે
�હ��ુ �ુસલમાન સૌને આપ્યો, �ુ�ુએ �દવ્ય જ્ઞાન સંદ�શ
...૧૧૪

(ચોપાઈ રાગ)
સંદ�શો � ૂરો કહ�ને, સ�્ �ુ�દ� વ િવશ્રામ ધર�
િશષ્યોએ ઓઢાડ� ચાદર, દ્વાર બંધ કર� સૌ આવ્યા બહાર
...૧૧૫
�ુ�ટરમાં કબીર િવશ્રામ કર� િશષ્યો સંદ�શા�ુ ં મનન કર�
હળ�મળ�ને સદા રહ��,ું સ્નેહ ને માનવતાથી જગે
...૧૧૬
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છતમાંથી નીકળ્યો તેજનો �ુજ,
ં િવલીન થયો એ આકાશે
િશષ્યોએ જો�ુ અિત �ુ� ુ�લ
ુ થી, િવચાર કરવા લાગ્યા સૌ
...૧૧૭
િશષ્યો સૌ િવચાર કર� , �ુ�દ� વ�ુ ં જ આ �પ હશે
શાયદ �ુ�ુએ લીધી િવદાય, ઉદાસ �ચ� િશષ્યોનાં થયા
...૧૧૮
િશષ્યો સૌ કહ�વા લાગ્યા, અમે કર��ું અ�ગ્નસંસ્કાર
�ુસલમાન કહ� દફ્નાવી�ુ,ં ઉગ્ર ચચાર્ કરવા લાગ્યા
...૧૧૯
� ૂલ્યા �િતમ �ુ� સંદ�શ, �ુ�ના વચનો ન યાદ રહ્યા
સૌ િશષ્યો પોતાની વાતોને, સાચી ઠ�રવવા મથતા રહ્યા
...૧૨૦
આકાશેથી વાણી સંભળાઈ, સાંભળ� િશષ્યો સૌ સ્તબ્ધ થયા
ખોલો ચાદર ત્યાં નથી કોઈ, િમથ્યા ચચાર્ તમે કરવા લાગ્યા
...૧૨૧
સાંભળ�ને સૌ �ુ�ટરમાં ગયા, ખસેડ� ચાદરને જો�ુ
સ�્ �ુ�ુ� ુ ં તો ના શર�ર દ� ખા�ું , �લોનો ઢગલો દ� ખાઈ રહ્યો
...૧૨૨
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કમલ�ુષ્પ પર પ્રગટ�ા �ુ�ુ�, �ુષ્પ �ુક�ને િવદાય થયા
માનવતાની મ્હ�ક �ુદર
ં �ુગધ
ં ધરા પર વહ�તી કર�
...૧૨૩
જ્ઞાન પ્રેમથી � ૂણર્ આ પથ, હરદમ મનની સફાઈ કર�
સત્ય સમ� એકવાર જન �, માયામલમાં નાં પડ� છે તે
...૧૨૪
�ુ� આપણા � ૂન્ય િશખર પર, સત્ય લોક િનવાસી કબીર
� ૂણર્ જ્ઞાનની છ�બ કબીર, જય જય જય સ�્ �ુ� કબીર
...૧૨૫
આપણા સૌ પર �ુ��ુ ં ઋણ � ૂલીએ નહ� માનવતાને
�ુક્ત થ�ું �ણીને જ્ઞાન, પોથીમાં છે ભ�ુ� ભર� ૂર
...૧૨૬
અ�ુપમ અણમોલ જ્ઞાનની ખાણ, � �ણે તેના બંધન �ટ�
અવાગમનથી �ુક્ત તે થાય, આતમ અજવાળા પરખાય
...૧૨૭
�ુ�ુએ �વનમાં � ક�ું ને ક�ુ,� શબ્દોમાં નાં કહ� શકાય
મ�હમા � ૂરો નાં �ણી શ�ુ, વંદન, વંદન �ુ ં તો ક�
...૧૨૮
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ઉપદ� શોનાં અ�ુલખ જ્ઞાન વડ� ઉક�લીએ �ુચ
ં �વનની
શબ્દો�ુ ં � ઉજ્જવલ �પ સમાવીએ �તરની માંય
...૧૨૯
ભક્ત સમાજનાં �ુ� કબીર, �ધ શ્રધ્ધાનો ના ભય એને
�ુઠાબંધન �ટ� સઘળા, જ્ઞાનથી પારખો પોતા�ુ ં �પ
...૧૩૦
જય જય �ુ�દ� વ કબીર સત્ય જ્ઞાન�ુ ં � ૂળ કબીર
આતમને ઓળખાવે કબીર જન્મ મરણને ટાળે કબીર
...૧૩૧
૫ �ુ લાઈ ૨૦૧૬
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