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નુક્રભણણકા
પ્રક

વલમ

યણ

ેજ

દુઅ ળા ભાટે ભાંગલી જોઇએ ? | 23
લ્રાશ ઝઝ લ જલ્ર (ઇજ્જજત
1

ને જરારલાા)ના લખાણથી
દોઅની ળફૃઅત.

52

લ્રાશના લખાણ છી યસ ૂરે
2

ખુદા

(વલ્રલ્રાશો

રય્શે

લ

અરેશી લવલ્રભ) ઈય વરલાત
ભાટે તેભની દુઅ.

67
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ળશ ઈાડનાયા તથા ફીા ફધા
3

લ્રાશના

ભાનીતા

પદયશ્તાઓ

ભાટે તેભની દુઅ.

74

મગમ્ફય (વલ્રલ્રાશો રય્શે
4

લ

અરેશી

લવલ્રભ)ના

નુમામીઓ ને તેભના વાથીઓ
ભાટે તેભની દુઅ.

5

6

ોતાના

ભાટે

85
ને

ોતાના

નુમામીઓ ભાટે તેભની દુઅ.

94

યોજ વલાય ને વાંજની તેભની
દુઅ.

104
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કોઇ
7

ગત્મની

થલા

કોઇ

ણગયફ્તાય

થલા

ફાફત

ભાટે

કસ્ભાતભાં
લખતે

ત્મંત

દુ:ખના વભમે તેભની દુઅ.
ફદીઓથી,

નીવતથી

119
ને

વાાત્ર કામોથી નાશ ભાંગલા

8

ભાટે તેભની દુઅ.
ઈત્વાશની

વાથે

124
લ્રાશ

તઅરાની ભગપેયત ભાગલા ભાટે

9

તેભની દુઅ.
10

લ્રાશ

તઅરાની

129
ફાયગાશભાં

134
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યક્ષણ ભાંગલા ભાટે તેભની દુઅ.
11

જીલનના વંતોકાયક અંત ભાટે
તેભની દુઅ.
લ્રાશ

12

139

તઅરાની

ફાયગાશભાં

ગુનાશોની કબ ૂરાત ને તૌફાની
તરફ ભાટે તેભની દુઅ.
જફૃયતના

13

વભમે

તઅરાની

143
લ્રાશ

ફાયગાશભાં

તેભની

દુઅ.
14

કોઇના

156
ગેયલતશન

થલા

કોઇ

ાણરભના જુરભ વભમે તેભની

166
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દુઅ.
15

ફીભાયી, ઈદાવી ને મુવીફતના
વભમે તેભની દુઅ.
ગુનાશો

16

તથા

175
ખાભીઓની

(ભ ૂરોની) ભગપેયત તરફ કયલા
ભાટે તેભની (અજીજીબયી) દુઅ.

17

180

ળૈતાનની દાલત ને પયે ફથી
નાશ ભાંગલા ભાટે તેભની દુઅ.

198

કોઇ વખત મુવીફત ટી જલા
18

વભમે થલા દુઅ જરદી કબ ૂર
થઇ શોમ તે વભમે તેભની દુઅ.

209
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(શુક ગુાયી ભાટે )
19

20

દુકા છી લયવાદ ભાટે તેભની
દુઅ.

212

શ્રેષ્ઠ ખ્રાક (વાયા ચારચરણ)
ભાટે તેભની દુઅ.

217

કોઇ યં જના વભમે થલા કોઇ
21

ભ ૂરના કાયણે ઈદાવીના વભમે
તેભની દુઅ.

22
23

દુ:ખ,

મુવીફત

247
ને

વખત

મુશ્કેરીના વભમે તેભની દુઅ.

260

સુયક્ષા ભાગલા ભાટે ને શુક્ર

274

HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-8 | VISIT US

દા કયલા ભાટે તેભની દુઅ.
24

તેભના લારેદૈન (રય્ય્શસ્વરાભ)
ભાટે તેભની દુઅ.

283

25

તેભની ઓરાદ ભાટે તેભની દુઅ.

297

26

તેભના ડોળીઓ તથા વભત્રો ભાટે

27

તેભની દુઅ.
વયશદના

ચોકીદાય

વવાશીઓ

ભાટે તેભની દુઅ.
લ્રાશ

28

311

ઝઝ

316
લ

જલ્ર

(ઇજજત-જરારલાા)ની
ફાયગાશભાં

ફૃદન

કયી

ભદદ

336
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તરફ કયલા ભાટે તેભની દુઅ.
29

30

31

યોજી તંગ થઆ ામ ત્માયે તેભની
દુઅ

342

ફૃણ ચ ૂકલલાભાં ભદદ ભાટે તેભની
દુઅ.

346

ગુનાશોથી તોફા ને ભગપેયત
ભાટે તેભની દુઅ.

352

યાવત્રની ઇફાદત (ાગયણ) છી
32

લ્રાશ
ગુનાશોની

તઅરાની

ફાયગાશભાં

કબ ૂરાત

ભગપેયત) ભાટે તેભની દુઅ.

(તથા
375
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33

ભશત્લની

ફાફતોભાં

તઅરાની

ભદદ

લ્રાશ

ભાટે

તેભની

દુઅ. (આસ્તેખાયાશ જોલા શેરા)
ગુનાશોના
34

કાયણે

દુ:ખ

થલાના

વભમે થલા કોઇને દુ:ખી થતા
જુએ તે વભમે તેભની દુઅ.
દુવનમાની

35

વનશાીને

રોકોની
ોતાના

402
શારત
ભાટે

લ્રાશના હક
ુ ભનો સ્લીકાય ને
શુક્ર ભાટે તેભની દુઅ

36

398

લાદા

દે ખામ,

લીજી

407
ચભકે

412

HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-11 | VISIT US

ને

ગર્જના

વંબામ

ત્માયે

તેભની દુઅ.
લ્રાશ તઅરાનો  ૂયી યીતે શુક્ર
37

દા

ન

કયી

ળકમા

શોલાની

કબ ૂરાત ભાટે તેભની દુઅ.

418

કોઆણ ફંદા તયપ કંઇ ભ ૂર થઆ
શોમ થલા તેભનો શક દા
38

કયલાભાં ખાભી યશી ગઇ શોમ તો
તે ભાટે દદરગીયી વ્મક્ત કયલા
ને જશન્નભની અગથી નાશ
ભાંગલા ભાટે તેભની દુઅ.

432
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39

લ્રાશ તઅરાની યશેભત ને
ભગપેયત ભાટે તેભની દુઅ.
કોઇની

40

મ ૃત્યુની

ખફય

436
વાંબે

થલા ભોતનો ણઝક્ર થામ તે
વભમે તેભની દુઅ.

41

42

43

449

વંબા ને સુયક્ષા ભાટે તેભની
દુઅ.

454

જમાયે કુયઅને ભજીદની વતરાલત
 ૂયી કયતા તે છી તેભની દુઅ.

458

જમાયે તેઓ ચાંદ (ફીજ) જોતા તે
વભમે તેભની દુઅ.

481
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44

ભાશે યભઝાન મુફાયકની ળફૃઅત
વભમે તેભની દુઅ.

488

જમાયે ભાશે મુફાયક યભઝાનને
45

વલદામ કયતા તે વભમે તેભની
દુઅ.
ઇદુર

46

509
દપત્રના

દદલવે

ઇફાદત

છી દકફરા તયપ ઉબા યશી
તથા જુભાના દદલવે તેભની દુઅ.

548

47

યપાતના દદલવે તેભની દુઅ.

562

48

આદુઝઝોશા! ને જુભાના દદલવે
તેભની દુઅ.

633
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દુશ્ભનોના પેયફદર દૂય કયલા
49

ને

તેઓના

ઝુલ્ભને

નાબ ૂદ

કયલા ભાટે તેભની દુઅ.
(તકલાની
50

વ ૃદ્ધિ

ભાટે )

660
લ્રાશ

તઅરાનો ખોપ ાશેય કયલા ભાટે
તેભની દુઅ.
લ્રાશ

51

તઅરાની

675
ફાયગાશભાં

ખોપ ને નમ્રતા ાશેય કયલા
ભાટે તેભની દુઅ.

52

લ્રાશ

તઅરની

682
ફાયગાશભાં

દુઅ તાત્કાણરક કબ ૂર થામ તે

695
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ભાટે ની દુઅ.
53

ઇજજત

ને

જરારલાા

લ્રાશની

ફાયગાશભાં

ઝરીર

(ત ુચ્છ) ફનીને તેભની દુઅ.

706

ં ને
ણચંતા (ફેચેની, યં જ, જો
54

સ્લસ્થતા)

દૂય

કયલા

ભાટે

તેભની દુઅ.
55

56

712

લ્રાશ તઅરાની તવફીશ ભાટે
તેભની દુઅ.
લ્રાશ

તઅરાની

720
તવફીશ,

શમ્દો-વના તથા તેભની દુઅ.

725
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લ્રાશ
57

તઅરાની

ફાયગાશભાં

ત ુચ્છતા ાશેય કયલા ભાટે તભની
દુઅ.
અરે

58

732
ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો

રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ)ના
ઝાદકયની તેભની દુઅ.
શઝયત

59

અદભ

રય્ય્શસ્વરાભ

ઈય યશેભત નાણઝર કયલા ભાટે
તેભની દુઅ.

.60

737

740

દુ:ખ ને સ્લસ્થતાના વભમે
તેભની દુઅ.

744
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જમાયે
61

તેઓ

કોઇ

મુવીફતભાં

અલી ડે ને ફીક રાગતી શોમ
તે વભમે તેભની દુઅ.

752

62

યવલલાયના દદલવે તેભની દુઅ.

758

63

વોભલાયના દદલવે તેભની દોઅ.

764

64

ભંગલાયના દદલવે તેભની દુઅ.

772

65

બુધલાયના દદલવે તેભની દુઅ.

777

66

ગુફૃલાયના દદલવે તેભની દુઅ.

782

67

શુક્રલાયના દદલવે તેભની દુઅ.

788

68

ળવનલાયના દદલવે તેભની દુઅ.

794

69

મુનાાત

798

શેરી

:

તોફા
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કયલાલાાઓની મુનાાત.
70

71

72

73

74

ફીજી

મુનાાત

:

વળકામત

કયલાલાાઓની મુનાાત.

805

ત્રીજી મુનાાત : ડયનાયાઓની
મુનાાત.

809

ચોથી મુનાાત : અળાલાદીઓની
મુનાાત.

814

ાંચભી મુનાાત : ધ્માનીઓની
મુનાાત.
છઠી

મુનાાત

(કૃતજ્ઞ)ની મુનાાત.

819
:

ળાકેયીન
825
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75

76

77

78

79
80

વાતલી મુનાાત : તાફેદાયોની
મુનાાત.
અઠલી

831
મુનાાત

:

મુયીદોની

મુનાાત.
નલભી

835
મુનાાત

:

દોસ્તોની

મુનાાત.

841

દવભી

મુનાાત

:

લવીરાલાાઓની મુનાાત.
ણગમાયભી

મુનાાત

847
:

વનયાધાયોની મુનાાત.
ફાયભી

મુનાાત

:

851
અદયપોની

856
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મુનાાત.
81

82

83

મુનાાત

તેયભી

:

ણઝક

કયલાલાાઓની મુનાાત.

861

મુનાાત ચૌદભી : અવશ્રતોની
મુનાાત.

866

મુનાાત

ંદયભી

:

યશેઝગાયોની મુનાાત.

870

84

બરાઇ ભાંગલાની મુનાાત.

874

85

ગુનાશોથી ભાપીની મુનાાત.

878

86

મુનાાત
મુનાાત.

ત્રીજી

:

મુવાપયીની
883
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87

યોજી ભાગલાની મુનાાત.

887

88

યક્ષણ ભાંગલાની મુનાાત.

892

89

તૌફા ભાગલાની મુનાાત.

896

90

શજની ભાંગણી ભાટે મુનાાત.

900

91

જુલ્ભથી છૂટકાયાની મુનાાત.

904

92

ખુદાનો શુક્ર કયલાની મુનાાત.

908

93

શાજતો ભાંગલાની મુનાાત.

912
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દુઅ ળા ભાટે ભાંગલી જોઇએ ?
દુવનમા વાશલલાનો શેત ુ તેના વર્જનશાયે
કુયઅને ળયીપભાં ાશેય કયી દીધો છે : “લભા
ખરકત ુર જજન્ન લર આન્વ આલ્રા રે મફોદુન
– જજન્નાત ને આન્વાનને પક્ત ભાયી ઇફાદત
કયલા ભાટે જ ેદા કયે ર છે ,” ને વાથો વાથ
તેણે

ઇફાદતના

તયીકા

(નભાઝ,

યોઝા,

ઇત્માદી)નુ ં વળક્ષણ ણ અપ્યુ.ં
શલે જો જયા સ ૂક્ષ્ભ દ્રય્ષ્ટએ જોશુ ં તો
નભાઝ લગેયે અ’ભારભાં તેની ાવે દુઅ
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ભંગામ છે . તો અણે એ લાત વલના વંકોચે
કશી ળકીશુ ં કે દુઅ ઇફાદતનો એક પ્રકાય છે .
કાયણ દે ખીત ું છે કોઇ ણ મુયાદ ભાટે,
કોઇ ણ નેક કાભને ભાટે, કોઇ અપત દૂય
થલા ભાટે દુઅ ભાંગતી લખતે તે ભાણરકના
નાભનો દુઅ કયનાયની ઝફાન ય વલદશ શોમ
છે ને તેના નાભના વલદશને શુ ં અણે
ઇફાદત નશં કશીએ ? તે વવલામ નભાઝના
થશ ન ાણતા બાઇઓ ને ફશેનો દુઅ (જે
તેઓની બાાભાં ફોરાઇ યશી છે )ને વભજી
ળકે છે તેથી તેન ુ ં દદર કઈંક લધાયે ખુદાભમ
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ફંને છે , ખુદાના ખૌપથી તેની આંખોભાંથી
આંસુઓ લશે છે , તેનો વલાફ ધ્માન લગય
ડાએરી સુન્નત નભાઝોની શાયો યકાતો
કયતા ણ લધુ છે .
ને ભા’સ ૂભીન રય્શેમસ્ુ વરાભની દે લડી
ઈયથી અણને એલી દોઅઓ ભી છે કે,
જેના વદકાથી મુવીફતોના લત
શ ો અણે
ખવેડી ળકીએ છીએ. પોરાદથી લધુ કઠણ દદર
યાખતા ઝાણરભોનાં દદર ણ ીગીને ાણી
થઆ ામ છે . કેટરીમ દુઅ એલી છે કે શઝાયો
ગુનાશ ભાપ થઆ ામ છે .
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દુઅ ભાંગલી તે નકાભી થલા જેભાં કાઇ
રાબ ન શોમ તેલી ભશેનત નથી ણ દુઅ
ભાંગલી તે ભશાન ઇફાદત શોલા ઈયાંત જેના
દયણાભભાં પામદાઓની કઇ શુભાયી નથી
એવું કામશ છે . જેલી યીતે તદફીયને તકદીય
કચડી નાખે છે ને દયણાભ શ ૂન્મ થલા
ધામાશથી ઈરટું અલે છે તેથી ણ ફેલડી
તાકાતથી દુઅ તકદીયને રટાલી દે છે .
યં ત ુ એ

દુઅ

અંત:કયણ ૂલશક

થલી

જોઇએ. દુઅ કયતી લખતે ફધુ ધ્માન તે
ભાણરકભાં જ યોલી દે વ ું ઘટે, તો જ દુઅ
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-26 | VISIT US

કબ ૂરીમતને દયજે શંચી ળકે છે . લો સુધી
ફેદદરીથી કયે રી દુઅ વનષ્પ ામ છે , ત્માયે
થોડીક વભનીટો દદરથી કયે રી દુઅ ઘણી જ
જલ્દી

કબ ૂર

થામ

છે .

તે

વલેનો

એક

આવતશાવવક પ્રવંગ અરેખી રઉં.
ઇયાનના ળાશ નાવેરુદ્દીન ળાશ શઝયત
રી

રય્ય્શસ્વરાભની

ણઝમાયત

ભાટે

નજપભાં અવ્મા ને તેઓ યોઝએ ક્દવના
દયલાા ાવે શોચ્માં ત્માં એક આંધાને
જોમો. તેભણે તેને  ૂછયુ:ં “ત ું શં કેભ ઈબો
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છે ?” તેણે કહ્યુ:ં “એક લથ
શ ી ભાયી આંખોની
ણફનાઇ ભાટે ભૌરાના દયફાયભાં કયગરંુ છું.”
“શુ ં ત ું ફાય ભદશનાથી દુઅ કયે છે ને
તે શજુ સુધી કબ ૂરાઇ નથી ! તે ણ ભાયા
ભૌરાના દયફાયભાં ! ભૌરાના દયફાયભાં
ભાંગનાયને જયીએ ખોટીો નથી થતો, ણ
તાયી વનય્મત નાાક શોલી જોઇએ, ત ું શં
દુઅ ભાંગલાનુ ં ફશાનુ ં કયી બીખ ભાંગલા જ
ઈબો રાગે છે , જો હુ ં ણઝમાયત કયીને ાછો પરંુ
ત્માં સુધીભાં તાયો આંખો દે ખતી ન થઆ તો હુ ં
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તને કત્ર કયાલીળ,” એટું કશી નાવેરુદ્દીન
અંદય ગમા.
ેરો અંધ એ ધભકી વાંબી શેફત ખાઇ
ગમો. તે ડયી ગમો કે આંખો દે ખતી ન થઆ તો
ભારંુ

અલી

ફન્યુ.ં

જીલનનો

રોબ

ફધા

રોબથી ચઢીમાતો છે , તેણે ોતાના દદરભાંથી
એકેક ઇચ્છા, એકેક લાતને ખંખેયી નાખી,
ત્માયે તો તેના દદરભાં એક જ લાત શતી
ને તેની જીબથી તે નીકી યશી શતી,
“ભલરા ! ભને ાન ફક્ષી અો, ભાયી
આંખોભાં ફીનાઇ અો.” એ એકનીએક લાત
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તેના દદરભાંથી ળબ્દો થઇને નીકતી શતી,
તેની આંખોભાંથી આંસુઓ લશી યહ્યા શતા.
દોઅ કબ ૂર થઆ, તેની આંખોનો અંધાો
ગમો. આંખોભાં ન ૂય અલી ગયુ,ં દુવનમા એની
આંખોને દે ખાલા રાગી.
એ રક્ષભાં યશે કે આન્વાનનુ ં તકદીય ફે
યીતે ઘડાઇ છે , એક તો એ કે તેના દકસ્ભતભાં
રખાએર અયાભ, સુખ, મુવીફત પય શોમ
છે . તેભાં ગભે તે થામ ણ કળો પેયપાય થતો
નથી.
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ફીજુ ં એલી યીતે કે

તેભાં રખાએરી

મુવીફતો, અપતો ઇત્માદદને આન્વાન ફદ
કામોને ોતાના સુકામોથી ફદરી ળકે છે , તે
લાતને

ુય્ષ્ટ

અતી

શઝયત

આવા

રય્ય્શસ્વરાભના ઝભાનાની એક દશકામત
ત્રે ેળ કરંુ છું.
એક નલી દુલ્શન વમયથી વાવયે જઇ
યશી શતી. ઇવા (રય્ય્શસ્વરાભ)એ તેના ભાટે
બવલષ્મલાણી કશી, “અ છોકયીને અજે વશ
કયડળે ને તેણી ભાયી જળે.” યં ત ુ શઝયતે
કશે ું થયુ ં નશી, તેથી અ તેણીના ઘયે ગમા
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ને  ૂછયું કે, “કારે યાત્રે તેણીથી કાંઇ નેક
કાભ થએું ?”
તેણીને  ૂછતા કહ્યુ:ં “ભાયા વમયભાં યોજ
એક પકીયને ખાણું ભત ું ણ યભ દદલવ
યાતના ફધા ળાદીની ધભારભાં શોઇ પકીયનો
લાઝ કોઇએ વંબાળ્મો નશં, ભાયા કાનભાં
વાઇરનો અલાઝ અલલાથી હુ ં છુી યીતે
તેને ખાણું અી અલી.”
શઝયતે તેની લાત વંબાળ્મા છી કહ્યુ:ં
“ઈઠ, ને તાયા કડા ખંખેય.”
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તેણીએ ત ુયત જ ઈબા થઆ કડાં ખંખેમાશ.
જેલા કડાં ખંખેમાશ તેલો જ એક ઝેયી વશ
નીચે ડયો, તે વશના ભંભાં કોઇએ ડુચો દઇ
દીધો શતો.
“જો અ વશ તાયો કા થઇને અવ્મો
શતો, એનો એક જ દં ળ તાફૃં ભયણ નીાલત.
ણ ફાઇ ! તે જે ેરા પકીયને ખાણું અપ્યુ,ં
જે

વદકો

અપ્મો

તેણે

તાયી

તકદીયને

ં
રટાલી દીધુ.”
કશેલાનુ ં તાત્મશ એટું જ કે એક એવું
તકદીય છે કે જે તકદીય દુઅ ભાંગલાથી,
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વદકો અલાથી, ખમયાત ઇત્માદદ સુકભોથી
ફદરી ળકામ છે . ણ જો એભ ન કયે તો એ
તકદીયભાં રખાએરા દુ:ખો, મુવીફતો ને
અપતો વેશલા જ ડળે.
એનો કોઇને આન્કાય જ ન શોઇ ળકે કે ખુદા
યોઝી અલા ભાટે ફંધાએરો છે . છતાં એ
યોઝી

અલાનો

ઝાભીન

થઆ

અણને

યોઝીની તરાળ (કાભ-ધંધો ઇત્માદદ) કયલાનો
હક
ુ ભ અેર છે ને જો એ ન કયે તો
ગુનેશગાય ને નાપયભાન છે . એ જ યીતે તેણે
દયે ક ફરા ફીભાયી, મુવીફતો લગેયેથી યક્ષણ
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ભેલલા ને મુયાદો  ૂયી થલા ભાટે ણ
કાભ ધંધો એટરે દુઅ ભાંગલાનુ ં પયભાન
કયે  ું છે ને દુઅ ન કયનાયની ણબભાનીભાં
ગણના થામ છે .
દુઅ ળા ભાટે ભાંગલી જોઇએ ? એ પ્રશ્નના
ઈત્તયભાં કયે રો ખુરાવો  ૂયતો છે . શલે ઘણી
ૂ ો ણ
લાય દુઅ કબ ૂર નથી થતી તે વલે ટંક
અલશ્મક ખુરાવો કયી, દુઅ ભાંગલા ભાટે
ખુદા, યસ ૂર (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી
લવલ્રભ) ને ઇભાભો (રય્ય્શસ્વરાભ)ના
ૂ ભાં શં યજૂ કયે ર છે .
પયભાનો શુ ં છે ? તે ટંક
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ઘણીલાય આન્વાન દુઅ ભાંગે છે ણ
કબ ૂર થતી નથી, તેભાં ખુદાની કોઇ ક
ભવરેશત વભામેરી છે . થોડીલાય ભાટે તો તે
વનયાળ થઆ ામ છે . ણ એ ન ભ ૂરવું જોઇએ
કે અંતયભાંથી નીકે રો લાઝ કોઇ દદલવ
ણ વનષ્પ નથી જતો. અજે એ દુઅ વનષ્પ
ગમેરી રાગે છે . અજે ઇચ્ચ્છત પની પ્રાચ્પ્ત
એ દુઅ થકી ન થામ, તો ણ આન્વાનને તેથી
વનયાળ થવું ન જોઇએ. કાયણ કે વંબવલત છે કે
એ દુઅથી અજે દુવનમાભાં ઇચ્ચ્છત પની
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પ્રાચ્પ્ત નથી થઆ ળકી એ ન થઆ ળકલાના
કાયણભાં આન્વાનની બરાઇ શોમ.
વાચા દદરથી ખુદા ઈય વં ૂણશ શ્રિા
યાખનાયની દુઅ કબ ૂર થઆ કે નશં, તેની ાણ
તો કમાભતના દદલવે થળે કે ખુદાએ તઅરા
ોતાના ફંદાને કશેતો શળે કે, ભાયા ફંદા ! તે
ભાંગ્યુ ં ને ભં ન અપ્યુ.ં તેનો થશ એ નથી કે
હુ ં અલા ળક્ત શતો થલા ભાયી ાવે
તાયી કદય ન શતી ણ તાયી દુઅ કબ ૂર ન
કયલાભાં તાયી જ ફેશતયી શતી.
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ખુદાએ તઅરા કુયઅને ળયીપભાં પયભાલે
છે : “લકાર યબ્ફોકો ઈદઈની સ્તજીફ રકુભ,
આન્નલ્રઝીન

મસ્તકફેફૃન

ન

એફાદતી

વમદખોુન જશન્નભ દાખેયીન – તભાયો યફ
પયભાન કયે છે કે તભો દુઅ ભાંગો (ભવરેશત
શોમ) તો હુ ં કબ ૂર કફૃં (ણ) જે રોકો ભાયી
ઇફાદત કયલા ભાટે તકબ્બુય કયે છે , તેઓને
નજીકભાં ફૃવલા કયીને જશન્નભભાં શોભી દઇળ.”
અ સ્થે

તપવીયકાયોએ ઇફાદતના થશ

દુઅ ફતાલેર છે .
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શઝયતે યસ ૂરે ખુદા (વલ્રલ્રાશો રય્શે
લ અરેશી લવલ્રભ)એ પયભાવ્યુ,ં “હુ ં તભોને
એક એવું ળસ્ત્ર ફતાવું કે જે તભાયા દુશ્ભનોથી
તભાફૃં યક્ષણ કયે ને તભાયી યોઝીભાં ણ
લધાયો કયે ?”
“મા યસુરીલ્રાશ ભોને એવું ળસ્ત્ર જફૃય
દે ખાડો” સ્શાફોએ ઝશ કયી.
એ ળસ્ત્ર એ છે કે યલયદદગાયની હઝૂ
ુ યભાં
યાત ને દદલવ દુઅ ભાંગ્મા કયલી, શઝયતે
ભશાન ળસ્ત્ર ફતાવ્યુ.ં
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તેભણે

જે

પયભાલે ું

છે

કે

તભાયા

ભયીઝોનો ઇરાજ વદકો અીને કમાશ કયજો.
ફરાઓને દુઅથી દપે કયજો.
શઝયત રી રય્ય્શસ્વરાભ પયભાલે છે
કે દુઅ ભોવભનો ભાટે ળસ્ત્રની ગયજ વાયે છે
ને તે ળસ્ત્રથી તેઓ વલજમ ભેલે છે .
શઝયત

ઇભાભે

ાપયે

વાદદક

(રય્ય્શસ્વરાભ)એ પયભાવ્યુ,ં “ઓ ભમવય !
દુઅ કયીને એભ ન કશો કે તકદીયભાં શળે તે
થઆ યશેળ,ે ખુદા ાવે એક એલી ણ કદય છે ,
એક એલો ણ દયજો છે જે દુઅ થકી જ ભી
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ળકે છે . જો તભો જીબ ફંધ કયી ફેવી યશેળો
તો કાંઇ નશં ભે , ણ નક્કી ભાનજો જે
દયલાજો વતત ખખડાલલાભાં અલે છે તે
દયલાજો એક દદલવ ઈઘડલાનો જ.”
વન:ળક દુઅ ને ઇફાદત ખુદા તયપથી
એક ણભોર નેભત છે . જો દોઅભાં
અટરા ફધા કે જે કલ્નાથી ય છે તે
પામદા ન શોમ ને ઇફાદત લાજજફ કયી ન
શોત તો આન્વાનનો ભોટો બાગ ખુદાને ભ ૂરથી
ણ માદ ન કયત, તેના દયફાયથી ાણ
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-41 | VISIT US

યશેત, તેની ભોશબ્ફતથી તેઓનાં દદર ખારી
યશેત.
અણા

વાચા

શાદીઓ

ઇમ્ભએ

ભા’સુભીન (રય્શેમસ્ુ વરાભ)એ વવપશ અણને
જ દુઅ ભાંગલાનો ફોધ નથી અપ્મો ણ
તેઓએ ોતે ણ ભર કયીને ફતાલી
અપ્યુ ં છે કે જુઓ ભો કોઇ ચીઝના ભોશતાજ
નથી. ભાયા ત ુપેરથી તો કાએનાત વાશઇ
છે , છતાં ભો ણ તેના દયફાયભાં માચક
થઇને ઈબા યશીએ છીએ. ભો ણ તેની
ાવે અજીઝી ને રાચાયી કયીને દુઅ
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ભાંગીએ છીએ વાથો વાથ તેના દયફાયભાં
જલાના વલલેકનો ણ ફોધ અી દીધો છે .
શઝયત

ઇભાભે

રય્ય્શસ્વરાભની

ઝમનુર

દુઅના

વશીપા

અફેદીન
જોનાય

અશ્ચમશથી દદગ્મ ૂઢ થઆ ામ છે ને વલચાયભાં
ડી ામ છે કે અ ઇભાભ (રય્ય્શસ્વરાભ)
કેલી અજીઝી, કેલી રાચાયીથી દુઅ ગુઝાયે છે
કે જેની કળી શદ નથી. ત્માયે અણે કે જે
કદભે કદભે ગુનાશના અંફાય ખડકે જઇએ
છીએ છતાં ખુદાની ફાયગાશભાં રીન નથી
ફની જતાં, અજીઝી નથી કયતાં, કયગયતા
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નથી, કાકુદી નથી કયતાં ને એ ભાટે
લકાળ જ ક્યાં ભે છે !! એના ભાટે ણ
વભમ ક્યાં છે ! ફળેય ેટનો ખાડો ુયલા ભાટે
એક ળેય ાય કે ફાજયો ને એક ળેય
ાણીની જફૃયત છે . તેભાંમ ાણી તો જ્માં
ને જમાયે જુઓ ત્માયે લગય મ ૂરે ભી યશે
છે . યશી એક ળેય ાય કે ફાજયી તેના ભાટે
ભનુષ્મ કેલાં કાા કભો કયે છે કે લ્રાશની
નાશ ! ને તે ણ ાણલા છતાં કે તેના
ભાટે તે ભાણરક ફંધામેર છે .
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ખેય, અણે ક્યાંક વલમાંતય કયી દે શ.ુ ં
ઇભાભે ઝમનુર અફેદીન રય્ય્શસ્વરાભ તે
ભાણરકની જફાનભાં કેલા દદર શચભચાલી
નાખે એલા ળબ્દોભાં માચના-દુઅ કયે છે તે
વાંબી રો“શે ભાયા ભૌરા ! ભાયી સ્સ્થવત એલી
ફનાલી દે કે જફૃયત લખતે તાયી વશામથી
હભ
ુ રો કફૃં, શાજત લેા તાયી ાવે માચુ,
રાચાયીભાં તાયી ાવે કયગફૃં. શે ભબ ૂદ !
એવું ન કયજે કે તને મ ૂકીને ફીાને ભાથુ ં
નભાવુ,ં ફીાના ાવે શાથ રાંફો કફૃં, ફીાની
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ફૃફફૃ કયગફૃં. ભાણરક ! એવું ન કયતો. જો હુ ં
એલો થઆ જઇળ તો હુ ં તાયી દયગાશને કાણફર
નશં યહ,ુ ં તાયી ફણક્ષળોને રામક નશં યહ!ુ ં ”
ફીજી એક દુઅભાં અ કશે છે કે : શે
ભાયા ભાબ ૂદ ! જ્માયે વલયોધી દકન્નાખોયી
યાખે ત્માયે ભાયા દદરભાં ભોશબ્ફત અજે, તે
ઇાશ કયે ત્માયે ભાયા દદરભાં તેના ભાટે
વશાનુભ ૂવત પ્રેયજે. જ્માયે તે બ ૂયાઇ કયે ત્માયે
ભને બરાઇ કયલાની તૌપીક ફક્ષજે. જ્માયે તે
ફદગુભાની કયે ત્માયે ભાયા દદરને ળંકાઓથી
વનભ
શ યાખજે. તે ભાયો વશામક ન થામ તો
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ણ તેના વશામક થલાની ભને પ્રેયણા દે જે.
ઝાણરભોના

બમથી

કડલાટને

ફદરે

બમતાની ભીઠાળ અ.
દુઅઓ કબ ૂર ન થલાથી કંટાવું નશં,
યં ત ુ દુઅ ળા ભાટે કબ ૂર નથી થતી તેન ુ ં
કાયણ ળોધવુ,ં ને અણી જ કોઇ ભ ૂરના
કાયણે જો દુઅ કબ ૂર ન થતી શોમ તો તે
ભ ૂરને

સુધાયલી, શઝયત

ઇભાભે

ાપયે

વાદદક રય્ય્શસ્વરાભની ણખદભતભાં એક જણે
યજ કયી: “મા ભૌરા ભાયી દુઅઓ કબ ૂર
નથી થતી, તેન ુ ં શુ ં કાયણ ?”
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અે પયભાવ્યુ:ં ખુદાએ તઅરા પયભાલે
છે કે, “લ લફુ ફેશદી ઈપે ફેશદે કુભ”
તભોએ ભાયી વાથે જે લામદો કયે ર છે . તે  ૂયો
કયો તો હુ ં ણ તભાયી વાથેનો લામદો  ૂયો
કફૃં. તો તભાયી દુઅ કબ ૂર ન થલાનુ ં એક
કાયણ છે કે તભો લામદો  ૂયો કયતા નથી,
થાંત તેઓએ જે લાજેફાત ફાલી રાલલા
લચન અપ્યુ ં છે તેન ુ ં ારન કયતા નથી, ને
જે કામશથી દૂય યશેલા પ્રવતજ્ઞા કયી શતી, તે
કામો ણ તભો કયો છો. ખુદાની કવભ, જો
તભો તેની વાથેનો લામદો  ૂયો કયળો તો તે
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તભાયી દોઅઓ કબ ૂર કયી ોતાનો લામદો
 ૂયો કયળે.
દુઅ કબ ૂર ન થલાનુ ં ફીજુ ં કાયણ એ ણ
છે કે તેભાં એ ળયત છે કે સુકામો કયીને દુઅ
કયો. શઝયત યસ ૂરે ખુદા (વલ્રલ્રાશો રય્શે
લ અરેશી લવલ્રભ)એ પયભાવ્યુ ં કે: “શે
ફાઝય ! નેક કામો કયીને જો દુઅ કયે તો
અટાભાં નભક જેટરી દુઅ ફવ છે ને નેક
ભર વલના દુઅ કયલી તે ધનુષ્મ લગય
ફાણ પંકલા વભાન છે ,” શાથથી પેકાએું તીય
ચ ૂકતાથી વનળાન લંધી ળકત ું નથી. એ જ
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યીતે નેક ભર લગય દુઅ કયલાથી ધાયી
વય ઈાલી ળકાતી નથી.
ૂ ભાં દુઅ કયલાની પ્રત્મેકને જફૃયત ડે
ટંક
છે . બરેને ખુદાની ભશેયફાનીથી ભાર, ઔરાદ,
અફફૃ શોલા છતાં ણ તેની દયગાશભાં દુઅ
કમાશ

જ

કયલી

જોઇએ.

શઝયત

રી

રય્ય્શસ્વરાભ પયભાલે છે કે “શાજત શોમ કે
ન શોમ ણ દુઅ તો કયલી રાણઝભ છે .”
શાજતલાાઓ ભાટે તો જફૃયી છે જ, યં ત ુ
શાજત

ન

શોમ

તેભણે

ણ

બવલષ્મની

ફરાઓથી ફચલા ભાટે દુઅ કયલી જોઇએ,
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કાયણ કે એભ કયલાથી અલનાયી ફરા ટકે
છે ને ભે રી નેભતો ફાકી યશે છે .
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૧-લ્રાશ ઝઝ લ જલ્ર (ઇજ્જજત ને
જરારલાા)ના લખાણથી દોઅની ળફૃઅત
વલે લખાણ તે લ્રાશ ભાટે છે જે શેરો છે
ને તેના શેરા કોઇ જ નથી ને તે છે લ્રો છે
જેના

છી

કોઇ

જ

યશેલાનુ ં

નથી,

નીયખલાલાાની આંખો તેને જોલા ભાટે ળક્ત
છે , તેના લખાણ કયનાયના વલચાયો તેના  ૂયતા
લખાણ નથી કયી ળકતા, ોતાની ળસ્ક્ત લડે
તેણે કાએનાતની કુર ભખ્ ૂકને ખલ્ક કયી ને
ોતાની ભયજીથી દયે કને ઘાટ તા કમાશ.
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ત્માયછી તેણે કુર ભખ્ ૂકને દશદામત
તા કયી ને ોતાની ભશોબ્ફતની યાશ ઈય
ચરાવ્મા, તે જેને અગ લધાયે છે તે ીછે શઠ
કયલાભાં ળક્ત છે ને જેને ાછ યાખ્મા છે
તે અગ લધલા ભાટે ળક્ત છે . તેણે તા
કયે રી યોજીભાંથી દયે ક ફૃશ ોતાના ભાટે વનણીત
યોજી ાભે છે ; તેભાં કોઇ ણ લધાયો કે ઘટાડો
નથી કયી ળકત.ું તેણે દયે ક ફૃશ ભાટે જીલનની
એક મુદ્દત નક્કી કયી છે જેના તયપ અગ લધી
તે ફૃશ તે મુદ્દત  ૂયી કયે છે ને ોતાના
સ્સ્તત્લના અંત સુધી શોચે છે . અ (દયે ક) ફૃશ,
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ોતાના ભરો વાથે, જીલન  ૂફૃં કમાશ છી,
લ્રાશની તયપ પ્રમાણ કયે છે ને લ્રાશની
ફાયગાશભાં તેને નેકીનો ફદરો ને ફદીની
વા ભળે. ‘લ્રાશ (ોતાના) આન્વાપ થકી
ફદકાયોને તેભના કુકભોની વા અળે ને
નેક રોકોને તેભના નેક ને વાયા ભરો ભાટે
જઝા (આનાભ) અળે.’ ાક છે વલે નાભો
ુ ાય છે .
લ્રાશના ને તેની નેભતો ફેશભ
વલે લખાણ લ્રાશના, જે ભખ્ ૂકને જો લખાણ
કયલાથી યોકી રે તે તો તેઓ તેની નેભતો તો
જફૃય ાભતે ને ભાણતે ણ તેનો શુક્ર દા ન
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-54 | VISIT US

કયી ળકતે. ને જો તેઓ અભ ન કયી ળકતે તો
આન્વાવનમતની શદ લટાલીને તેઓની ગણતયી
ાનલયોભાં થતે. તેઓ વાણફત કયી અતે, જે
ફમાન ાક દકતાફભાં (કુયઅન ભજીદભાં)
કયલાભાં અવ્યુ ં છે ‘તેઓ ાનલય જેલા નશં તો
ફીજુ ં શુ ં છે (ને) તેથી ણ લધાયે ખયાફ,
વીધી યાશથી બટકેરા?’
લ્રાશના લખાણ કે તેણે ભને ોતાની
ઓખાણ

(ભયે પત)

ળીખલી

ને

શુક્ર

કયલાની તૌપીક તા કયી, ઇલ્ભના દયલાા
ઈઘાડા કમાશ ને (ોતાની) તૌશીદ તયપ
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દશદામત કયી, કુફ્ર કયલાથી ફચાવ્મા ને તેના
શેકાભોભાં ળક કયલાથી ણ.
લ્રાશના લખાણ, એલા કે ભે લખાણ
કયનાયાઓની વાથે યશી ળકીએ ને લ્રાશની
ખુળી તથા ભગપેયત ભાટે ફીાથી અગ લધી
જઇએ; જે લખાણ થકી ભાયી ફયઝખનો
વભમ (મ ૃત્યુથી રઆ કમાભત સુધીનો વભમ)
ઈજ્જજલ ને ન ૂયાની ફને તથા શળય (પયી
ાછા વજીલન થવુ)ં વશેરાઇથી થામ; જેથી, તે
વભમે ભરોના ગલાશોની શાજયીભાં ભાયો
દયજ્જજો ઊંચો થામ જે વભમે ‘વૌને ોતાના
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કભોની વા-જઝા ાળે ને કોઇ વાથે ણ
ન્મામ નદશં થામ;’ ‘એ દદલવે કોઇ દોસ્ત
ોતાના દોસ્તને યાશત નદશં અી ળકે ને
કોઇ ભદદ ણ નદશં ભે .’ એલા લખાણ, જે
ભાયા થકી વલોચ્ચ જન્નત સુધી શોચે ને
એલા કે જે ખાવ દકતાફભાં (પ્રકાવળત) છે ને
તેના ગલાશ તેઓ છે જેઓ લ્રાશની નજીક છે .
એલા લખાણ, જેનાથી ભાયી આંખને ઠંડક,
પ્રાપ્ત થામ ને ફીાઓની આંખ અંાઇ ામ.
એલા લખાણ, જેના થકી ભે લ્રાશની
દુખ:દામી અગની વાથી નાત ાભીએ ને
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તેની યશેભતભાં દાખર થઇએ. એલા લખાણ,
જેના થકી પદયશ્તાઓ લ્રાશની નજીક થઆ
ભાયા ભાટે યશેભતની બરાભણ કયે ને ભે
લ્રાશના મગમ્ફયો વાથે સ્થાન ભેલીએ,
એલા ભકાભ ઈય જે શંભેળા ભાટે છે ને તેન ુ ં
તન નથી તથા લ્રાશની નજીક તેભાં પેયપાય
નથી.
ં
લ્રાશના લખાણ, તેણે ભાયા ભાટે સુદય
ંૂ
ભખ્ ૂક ચટીને
ખલ્ક કયી, ાક-વાપ યોજી તા
કયી ને એભને કુર ભખ્ ૂક ઈય વલોયીતા
ણ
શ કયી જેથી લ્રાશના હક
ુ ભથી તે ભાયા
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તાફેદાય ફની ને લ્રાશના હક
ુ ભથી તેણે
ભને વેલા અી. લ્રાશના લખાણ, લ્રાશ
વવલામ ભે કોઇના ભોશતાજ નથી થમા; તેથી,
ભે વં ૂણશ યીતે લ્રાશના લખાણ કયલા ભાટે
ળક્ત છીએ ને કેભ કયીને વં ૂણશ યીતે શુક્ર
ણ દા કયી ળકીએ? ભે ળક્ત છીએ.
લ્રાશના લખાણ, તેણે ભને પેરાઇ ળકે
એલા ને વંકુણચત થઆ ળકે એલા લમલો
તા કમાશ, જીલનના તત્લો ઇનામત કમાશ ને
કાભ કયલા ભાટે શાથ-ગ તા કમાશ. વં ૂણશ
યોજી તા કયી; ભને સ્લતંત્ર ફનાવ્મા ને
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ોતાની કૃા તથા દમા થકી નેભતો તા
કયી. ત્માય છી ભાયા ભાટે હક
ુ ભો ભોકરાવ્મા
કે ભને શુ ં શુ ં કયવું જોઇએ, જેથી ોતાના
તયપથી ‘ઇનામત’ અંગે ભાયી યીક્ષા થઆ
ળકે ને મુક કામોની ભનાઇ પયભાલી કે જેથી
તેને શુક્રગુાયી કયનાયા યખી ળકામ. ણ
ભે લ્રાશના હક
ુ ભોની નાપયભાની કયી
ગુભયાશ થમા જે તેના ક્રોધને ાત્ર છે . છતાં તેણે
દયણાભ વનણીત કયી વા અલાભાં ઈતાલ
ન કયતાં ોતાની કૃાથી વનણશમ મુરત્લી
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યાખ્મો, ને ોતાની દમાથી તેણે ભાયી યાશ
જોઇ કે ભે અજ્ઞાંદકત થઆ જઇએ.
લ્રાશના લખાણ, તેણે ોતાની કૃાથી
ભાયી શ્ચાતા તયપ દશદામત કયી. જો તેની
પક્ત અ જ નેભતનો દશવાફ કયલા જઇએ તો
તે પ્રળંવાાત્ર છે ને તેનો વલોત્તભ ઈકાય
ગણામ કાયણ કે ભાયી ાછનાઓ ભાટે
શ્ચાતાની ફાફતભાં અલો વનમભ ન શતો.
શા, તેણે ભાયા ઈયથી એલી યીતે ફોજ શરકો
કમો કે જે ભાટે ભાયી ળસ્ક્ત ન શતી. તેણે
ભાયા ભાટે એલા હક
ુ ભો નથી નીમ્મા કે જે ભાટે
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ભાયી ળસ્ક્ત ન શતી. તેણે ભાયા ભાટે એલા
હક
ુ ભો નથી નીમ્મા કે જે ભાટે ભાયી ળસ્ક્ત ન
શોમ ને એલા જ હક
ુ ભો યશેલા દીધા કે જે
ભાયા ભાટે વશેરા શોમ. અભ તેણે ભાયા
થકી (ભોશમ્ભદ-અરે ભોશમ્ભદ વલ્રલ્રાશો
રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ થકી) ોતાની
નાપયભાનીનુ ં કોઇ કાયણ ફાકી નથી યશેલા
દીધુ.ં અ છી વનષ્પ છે એ રોકો જેઓ હક
ુ ભો
ફાલી રાલલાભાં નાપયભાની કયે છે ને
વપ છે એ રોકો જેઓ લ્રાશની તયપ
અગેકૂચ કયે છે .
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લ્લ્રાશના લખાણ, તેની તવફીશની વાથે
જે તેના ભાનીતા પદયશ્તાઓ કયે છે , જે તેની
આજ્જજતદાય ભખ્ ૂક કયે છે ને એલા ણ કયે છે
જે તેની કુદયતને નીયખલાલાા છે તથા
લ્રાશના ભાનીતા ણ છે . લ્રાશના લખાણ,
જે વલોચ્ચ લખાણ શોમ, જેલી યીતે તે ોતાની
ભખ્ ૂકભાંથી મ ૂકને વલોચ્ચ ફનાલે છે .
ત્માયછી લ્રાશના લખાણ, તેની ભાયા
ભાટે ની દયે ક નેભતો ભાટે ને એ નેભતો
ભાટે ણ જે તેણે ભાયી ાછનાઓ તથા
અગનાઓ ભાટે તા કયી; ને એટરા
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લખાણ જે તેના આલ્ભભાં જેટરી ભખ્ ૂક શોમ
તેની ફયાફય; ને દયે ક નેભતો ભાટે એટરા
લખાણ જે વલોચ્ચ થતા યશે, લધતા યશે, પ્રગવત
ાભતા યશે ને કમાભતના દદલવ સુધી
વભાપ્ત ન થામ;
ને એટરા લખાણ, જે ાય શોમ ને
જેનો દશવાફ ન થઆ ળકે, તેનો છે ડો ન શોમ ને
કોઇ ણ વભમે  ૂણશ ન થઆ ળકે .
ભે લ્રાશના એલા લખાણ કયીએ છીએ
જે ભાયી આફાદતભાં ભગપેયતનુ ં કાયણ ફને,
તેની ખુળીનો વફફ ફને, તેના થકી ભગપેયત
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પ્રાપ્ત થામ, તેની જન્નતની યાશ ફને, તેની
વાથી મુસ્ક્ત ભે , તેના ક્રોધથી વરાભત
યશીએ, તેની આફાદતભાં ભદદફૃ થામ, તેની
નાપયભાનીથી ફચીએ ને ભાયી ઈયના
તેના એશવાનોનો ફદરો ચ ૂકલલાભાં ભદદફૃ
થામ. લ્રાશના લખાણ એલા જે થકી ભે
ંૂ
તેના ચટાએરા
ફંદાઓની જેભ ભાનીતા થઇએ
ને તેના એ ળશીદોની કતાયભાં વભાઇ જઇએ
જેઓ

લ્રાશના

દુશ્ભનની

તરલાયથી

ળશાદતનો દયજ્જજો ામ્મા. શા, વન:ળંક, લ્રાશ
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ભાણરક છે , લખાણને ાત્ર છે . તાયી યશેભતની
વાથે,
મ યશેભ કયનાયાઓભાંથી વૌથી લધાયે
યશેભ કયનાય !
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૨-લ્રાશના લખાણ છી યસ ૂરે ખુદા
(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ)
ઈય વરલાત ભાટે તેભની દુઅ
વલે લખાણ લ્રાશના, જેણે અગરી
ઈમ્ભતો ને અગરા વભમની વયખાભણીભાં
ભાયા વભમભાં ને ભાયા ભાટે શઝયત
ભોશમ્ભદ મુસ્તપા (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ
ંૂ
અરેશી લવલ્રભ) ને નફી તયીકે ચટીને
ભોકલ્મા. અભ તેણે ોતાની એલી કુદયતથી
કયું જે કુદયત કોઇ દદલવ ણ કોઇ ણ કાભભાં
વનષ્પ નથી, બરે છી તે કાભ કેટું ણ
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ઘરંુ શોમ ને તેની કુદયતથી કઇ ણ છૂુ ં
નથી બરે છી તે જયાક એવું ણ શોમ.
અભ તેણે ભને અખયી ઈમ્ભત નીભી
ને ફીા કુફ્ર કયલાલાાઓ વભક્ષ ભને
ગલાશ યાખ્મા, ોતાની ભશેયફાનીથી કુર
વંખ્માભાં ભને વલોયીતા તા કયી.
મ લ્રાશ ! ત ું શઝયત ભોશમ્ભદ મુસ્ત ુપા
(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) તથા
તેભની ાક-તાશીય અર ઈય યશેભત નાણઝર
કય જેઓ તાયી લશીના ભાનતદાય શતા, તાયી
ભખ્ ૂકભાં શ્રેષ્ઠ

શતાં, તાયા

ફંદાઓભાંથી
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ં ૂ રા શતાં, યશભથી બયુય શતાં, નમ્રતા
ચટામે
ભાટે વયદાય શતાં, ભશત્લના લવીરા ને તાયા
હક
ુ ભોનુ ં ારન કયનાયા શતાં. તેભણે તાયી યાશ
ઈય રોકોને ફોરાલલાભાં ોતાનુ ં જીલન
વલતાલી નાખ્યુ;ં તાયી ખુળનુદી પ્રાપ્ત કયલા
ોતાની કોભ વાથે રડત કયી; ભઝશફ સ્થાલા
ભાટે વગાવફંધીનો ક્ષાત નથી યાખ્મો; કુફ્ર
કયનાયા વગાને ત્મજી દીધા ને ભોભીનો વાથે
ાણ્મા શોલા છતાં વફંધ કામભ કમાશ. તેભણે
તાયો ૈગાભ શોચાડલા ભાટે મુવીફતો લેઠી,
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રોકોને વીધી યાશ ઈય રાલલા ભાટે ભશેનત
કયી ને રામક ભોભીનોને અભંવત્રત કમાશ.
તેભણે ાણ્મા ળશેય તયપ દશજયત કયી જે
ોતાના લતનથી દૂય શત;ું એ લતન જ્માં તેઓ
લવેરા શતાં, ત્માં જન્ભ ાભેરા શતાં ને
ોતાના લતનથી ભશોબ્ફત ધયાલતા શતાં,
પક્ત એ જ ધ્મેમ વાથે કે તાયા ભઝશફની
સ્થાના થઆ ળકે . તેઓ ભદદની ળોધભાં યહ્યા,
ત્માં સુધી કે દુશ્ભનો વાભે ોતાનો ધ્મેમ વપ
થમો ને ોતાના દોસ્તો ભાટે ની તેભની
ઇચ્છાઓ વપતા ાભી.
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છી તેઓ નફા શોલા છતાં વલજમની
અળા ભાટે તાયી ભદદથી દુશ્ભનોનો વાભનો
કયી તેઓ વાથે તેભના લતનભાં તથા ભેદાનભાં
રડયા, ત્માં સુધી કે તાયો ૈગાભ ાશેય થમો
ને તાયો કરાભ વલોચ્ચ થમો, જો કે
મુળદયકોએ તેનાથી ણગભો યાખ્મો.
તેથી, મ લ્રાશ ! તાયી યાશભાં ઘયો
જેશાદ કયલા ભાટે

એભનો દયજ્જજો તાયી

જન્નતભાં એલો વલોચ્ચ કયાય અ કે તેભની
ફયાફયનુ ં કોઇ ન શોમ, તેભની ઇજ્જજતનો કોઇ
શયીપ ન શોમ ને તાયા કોઇ ભાનીતા પદયશ્તા
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થલા નફી ણ તેભનાથી લધાયે તાયી નજીક
ન શોમ.
મ લામદાના  ૂયા કયનાય ! ત ુએ તેભની
ાક-તાશીય અર તથા વાચા ભોભીનો વલે
વયકાયક લવીરાની ફાફત જે લામદો કમો
છે , તે લામદો ઘણી જ વશેરાઇની વાથે  ૂયો કય,
મ લામદાના લપા કયનાય !
મ ફદીને નેકીઓભાં લધાયો કયી ફદરી
અનાય ! ત ું નેભતોનો તા કયનાય છે , ત ું
વખી છે , ત ું કયીભ છે . તાયી યશેભતની વાથે.
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મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
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૩-ળશ ઈાડનાયા તથા ફીા ફધા
લ્રાશના ભાનીતા પદયશ્તાઓ ભાટે તેભની
દુઅ
મ લ્રાશ ! તાયા ળશને ઝારનાયા
પદયશ્તા,

આવયાપીર

સ ૂય

ફૂંકનાય

જે

કબ્રલાવીઓને ચેતલણી અલા ભાટે તત્ય છે
ને તાયા હક
ુ ભ યલાનગીની યાશ જુએ છે ,
ભીકાઇર જે તાયી ફાયગાશભાં ભાનનીમ છે ને
તાયા વેલકોભાં ઈચ્ચ શોદ્દો ધયાલે છે , જજબ્રઇર જે
તાયી લશીના ભાનતાય છે , તાયા અવભાનના
યશેલાવીઓ તેના હક
ુ ભના તાફેદાય છે , તાયી
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વભક્ષ ભાનનીમ છે તથા તાયી નજીક છે , ફૃશ જે
પદયશ્તાઓ શોજેફ ઈય હક
ુ ભ વાથે ગોઠલામેરા
છે ને તે ફૃશ જે તાયા હક
ુ ભથી નાણઝર થઆ
અગ લધે છે , કદી તાયા નાભની તવફીશથી
થાકતા

નથી,

તાયી

ાકીઝગીના

લખાણ

કયલાથી કંટાતા નથી, તાયી આફાદતથી
શ્રભનો

નુબલ

નથી

કયતાં ને

તાયી

ભોશબ્ફતભાં શંભેળા તાયા હક
ુ ભોનુ ં ારન
કયલાની

 ૂયતી

કોવળભાં

યશે

છે

તથા

ગપરતથી ફચે છે .
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તેથી, તેઓ વૌ ઈય તાયી યશેભત નાણઝર
કય ને તેભના વવલામ ફીા પદયશ્તાઓ ઈય
જેઓ તાયા અવભાનના યશેલાવીઓ છે , તાયા
ૈગાભના ભાનતદાય છે , જેઓ ઈય થાકકંટાાની તોશભત નથી, જેઓ થાકતા નથી
તથા શ્રભની તેભના ઈય કોઇ ભાઠી વય
થતી નથી.
તેઓની કોઇ ભનોકાભના તેઓને તાયા
નાભની તવફીશ કયલાભાં ડચણફૃ નથી,
તેઓ તાયી ઇફાદત કયલાનુ ં ભ ૂરતા નથી ને
એભ કયલાભાં તેઓ ફેદયકાય ણ નથી. તાયી
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ફાયગાશભાં તેઓ નજયો ઊંચી ન કયતા શંભેળા
તેને ઝૂકાલેરી યાખે છે ને તેઓના ચેશયા
નભેરા શોમ છે . તેઓએ તાયી નેભતોની
રાગણીઓને રાંફા વભમથી ભનભાં લવાલી છે
ને તાયા એહ્વાનોનો શુક્ર દા કયલા ભાટે
તેઓ શંભેળા અત ુય છે .
તેઓ

તાયી

ભશાનતા

ને

ાશોજરારીલાી ફાયગાશભાં નમ્રતાની વાથે
યજૂ થામ છે ને જ્માયે મુજયીભો ભાટે તૈમાય
કયલાભાં અલેરી બડકતી જશન્નભને વનશાે છે
ત્માયે કશે છે , “ત ું ભશાન છે ! ભે એલી ઇફાદત
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નથી કયી ળક્યા જેલી યીતે થલી જોઇએ; તેથી,
તેભના

ઈય તથા

તાયા

પદયશ્તાઓભાંના

ફૃશાનીયુન ઈય યશેભત નાણઝર કય.”
તાયી નજીક શોલાની રામકાત ધયાલલાા,
તાયા તયપથી તાયા યસ ૂરો (વલ્રલ્રાશો રય્શે
લ અરેશી લવલ્રભ) ભાટે ખુળખફયીઓ રઆ
જનાયા તથા તાયી લશીના ભાનતદાયો ઈય
યશેભત નાણઝર કય.
ને એ પદયશ્તાઓ ઈય યશેભત નાણઝર
ું તાયી ભાટે ખાવ નીમ્મા છે ને
કય જેઓને તએ
ખાલા-ીલાની

ફાફતભાં

તેઓને

સ્લતંત્ર
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ફનાલી

(તાયી

ઇફાદત

ભાટે )

તાયા

અવભાનના યશેઠાણોભાં લવાવ્મા છે .
ને તેઓ ઈય જેઓ તાયો લામદો  ૂયો
કયલા ભાટે તાયા હક
ુ ભની યાશ જોલાભાં સ્થામી
છે .
ને તેઓ ઈય જેઓ લયવાદના વંગ્રશના
યખેલા છે ને લાદાઓને ચરાલે છે . ને
તેઓ ઈય જેના ક્રોધથી તોપાની તથા લીજી
ચભકાલનાયા લાદા ગર્જના કયી ઈઠે છે . ને
તેભના ઈય જેઓ ફયપ તથા ઝાક વાથે છે
ને તેઓ ઈય જેઓ લયવાદના ણફંદુઓ વાથે
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જભીન ઈય ટકે છે . ને તેઓ ઈય જેઓ
શાડો ઈય વનમત છે તથા ોતાની જગાએથી
ું
ખવતા નથી. ને તેઓ ઈય જેઓનુ ં તએ
લયવાદ લયવાલલાનુ ં ભા-લજન વોપ્યુ ં છે .
ું વંદેળાઓના
ને તેઓ ઈય જેઓને તએ
ભાનતદાય નીમ્મા છે જે વંદેળાઓ ઝાફમુવીફતના શોમ છે થલા ખૈયો-ફયકતના શોમ
છે . ને તેઓ ઈય જેઓ આજ્જજતદાય તથા નેક
વંદેળલાશક છે . ને તેઓ ઈય જેઓ ભાનનીમ
તથા દશવાફ રખનાય છે . ને તેઓ ઈય જેઓ
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ભોતના પદયશ્તા છે તથા તેભના વશકામક
શ યો
ઈય ણ.
કબ્રભાં

ભડદાઓનો

દશવાફ

રેનાય

પદયશ્તાઓ મુન્કય, નકીય ને ફૃભાન ઈય તથા
તેઓ ઈય જેઓ ફૈત ુર-ભામુયનો તલાપ
કયતા યશે છે . ભણરક ઈય જે જશન્નભના
ચોકીદાય છે , દયઝલાન ઈય જે જન્નતભાં
યખેલા છે ને તેઓ ઈય જેઓ લ્રાશનો
હક
ુ ભ ફાલી રાલલાભાં નાપયભાની નથી કયતાં
તથા લ્રાશના હક
ુ ભ મુજફ લતે છે . ને તેઓ
ઈય જેઓ કશે છે , “તભાયી વફયના કાયણે
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તભાયા ઈય વરાભ; જુઓ તભાયી અખેયતની
ં
દુવનમાનુ ં યશેઠાણ કેવ ું સુદય
છે !” ચોકીદાય
પદયશ્તાઓ ઈય, જ્માયે તેભને કશેલાભાં અલે
છે , “કડો, ફાંધો ને નાખો તેને જશન્નભભાં”
ત્માયે તેઓ મુજદયભ તયપ જરદીથી અગ લધે
છે ને છુટકાયાની તક નથી અતા.
તે પદયશ્તાઓ ઈય યશેભત નાણઝર કય
જેઓને ભે લણશલતા ચ ૂકી ગમા શોઇએ ને
જેઓનો શોદ્દો ભે તાયા તયપથી ળીખ્મા નથી કે
ું તેઓને કઇ ફાફત અંગે નીમ્મા છે .
તએ
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શલા, જભીન ને ાણીના પદયશ્તાઓ ઈય
યશેભત નાણઝર કય ને તેઓ ઈય જેઓ તાયી
દયે ક જીવલત ભખ્ ૂક ઈય વનભામેરા છે .
ફવ, તેઓ વલશ ઈય યશેભત નાણઝર કય જે
દદલવે ફધા નફ્વને તેઓના દોયનાયા ને
ગલાશ વાથે તાયી ફાયગાશભાં શાજય કયલાભાં
અલળે.
મ લ્રાશ ! ત ું જ્માયે તાયા પદયશ્તાઓ
ઈય ને તાયા યસ ૂરો ઈય યશેભત નાણઝર
કયી ચ ૂકે ને તેભના ઈય યશેભત નાણઝર
થલાની ભાયી દુઅ કબ ૂર પયભાલે ત્માયે
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ભને

દુઅ

કયલાની

તૌપીક

અલાના

દયણાભફૃે તેભના ઈય યશભતભાં લધાયો કય.
ફેળક ! ત ું જલાદુન કયીભ છે ! તાયી
યશેભતની વાથે.
મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
… Kitab Downloaded from …

www.hajinaji.com

• Like us on Facebook •
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૪-મગમ્ફય (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ
અરેશી લવલ્રભ)ના નુમામીઓ ને
તેભના વાથીઓ ભાટે તેભની દુઅ.
મ લ્રાશ ! ત ું મગમ્ફય, તેભના
નુમામીઓ તથા તેભના વાથીઓ ઈય જેઓ
જભીનના યશેલાવી છે ને ગેફ ઈય ઇભાન
યાખે છે , ગેફથી યશેભત નાણઝર કય; ને એ
લખતે ણ જ્માયે તેભના વલયોધીઓ તેભને ન
ું
ભાને, તેભના દુશ્ભનો તેભને જૂઠરાલે તએ
શઝયત અદભ (રય્ય્શસ્વરાભ)થી શઝયત
ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-85 | VISIT US

લવલ્રભ) સુધી એક છી એક મગમ્ફયો તથા
ંૂ
યસ ૂરો ચટીને
ભોકલ્મા ને ત્માયછી ઇભાભો
(રય્ય્શસ્વરાભ)ને ભોકલ્મા, જેઓ વાચા તથા
યશેઝગાય શતા, કે તેઓ રોકોની દશદામત કયે ,
તો ત ું તેઓ વલેનો ઝીકય તાયી ભગપેયત તથા
ખુળી વાથે ફાકી તથા કામભ યાખ.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ)ના
વાથીઓ ઈય ખાવ કયીને યશેભત નાણઝર કય
જેઓ તેભના ભોશવીન વાથીઓ શતા, જેઓ
તેભના ભાટે રડાઇભાં રડયા તથા તેભની ભદદ
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કયી, તેભના શેત ુભાં વશામફૃ ફન્મા, તેભની
દાલતના જલાફભાં અગ અવ્મા તેભની
દીની તફરીગની દરીરો ત ુયં ત ભાન્મ યાખી,
દીનની તફરીગ (પ્રચાય) ભાટે જેઓ ોતાની
ત્નીઓ તથા ઓરાદથી છૂટા ડયા ને
તેભનો વાથ અપ્મો, જેઓ તેભની વચ્ચાઇ
વાણફત કયલા ભાટે ોતાના વતા તથા ુત્રો
ં કયી ને જેઓએ તેભની  ૂયતી ભદદ
વાથે જગ
કયી.
તેઓ ઈય યશેભત નાણઝર કય જેઓ
તેભની ભોશબ્ફત ધયાલતા શતા ને તેભના
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પ્રેભ થકી એલો નપો આચ્છતા શતા કે જે કદી ણ
ફયફાદ નદશ થામ.
તેઓ ઈય યશેભત નાણઝર કય જેઓને
તેભના ોતાના રોકોએ તેભને નુવયલાના
કાયણે તયછોડી મ ૂક્યા.
તેઓ ઈય યશેભત નાણઝર કય જેઓને
તેભના ોતાના કુટુંફીજનોએ તેભની વોફતભાં
જોડાલાના કાયણે ત્મજી દીધા.
મ લ્રાશ ! તાયી યાશભાં ભાયા દીન ભાટે
તેઓની કુયફાનીઓને ન ભ ૂર. તાયી ભખ્ ૂકને
તાયા દીનની યાશ ઈય વાથે રાલલા ભાટે ને
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તાયા યસ ૂર (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી
લવલ્રભ)ના શેત ુ વાફૃ કામશગ્રસ્ત થલા ભાટે
તેભને તાયી પ્રવન્નતા થકી ખુળ કય. તાયી
યાશભાં લતન મ ૂકી દશજયત કયલા ફદર, એળઅયાભ ત્મજી તંગી લેઠલા ફદર ને તાયા
દીનની કાભમાફી ખાતય જુરભ વશન કયલા
ફદર તેઓને ત ું જ્ર તા કય.
મ લ્રાશ ! જેઓ તેભને વચ્ચાઇની
વાથે નુવયનાયા શતા તેભને ણ વલોત્તભ
જ્ર તા કય જેઓ દુઅ કયતા શતા, “મ
ભાયા યબ્ફ ! ભને ભગપેયત તા કય ને
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ભાયા ણફયાદયોને ણ જેઓ ઇભાનભાં ભાયા
શેરા શતાં.” ને તેઓ ઈય યશેભત નાણઝર
કય જેઓ તેભની દશદામત કબ ૂર કયલા ભાટે
ભક્કભ

થમા,

તેભની

યાશ

તથા

લતાશલ

નાવ્મા, તેભની વચ્ચાઇભાં ન તો કઇ ળક
કમો કે ન તો તેભની યાશ ઈય તેઓ ડગ્મા,
તેભની દશદામત નુવયલાથી ીઠ ન પેયલી
ણ તેભની દશંભત લધાયી, તેભની ભદદ કયી,
ઇભાનની તાણરભ મુજફ લતાશલ કમો, દશદામત
મુજફ અગ લધ્મા ને તેભની લાતો ળંકાવંદેશ લગય ળીખ્મા. મ લ્રાશ ! અજના
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દદલવથી દશવાફ-દકતાફના (અખેયતના) દદલવ
સુધી સ્શાફોના નુમામીઓ ઈય યશેભત
નાણઝર કય ને તેભની ત્નીઓ તથા કુટુંફ
ઈય ણ જેઓ તાયા હક
ુ ભના તાફેદાય શતા, એ
યીતે કે તેઓ તાયી નાપયભાનીથી વરાભત યશે.
તેઓ ભાટે તાયી જન્નતને વલળા ફનાલ,
તેઓને ળૈતાનના ળયથી (ખયાફીથી) દશપાઝત
તા કય, વાયા કાભોભાં તાયી તાયી ફાયગાશભાં
તાયી ભદદ ભાટે તેઓની દુઅ કબ ૂર કય,
તેઓને યાત ને દદલવના (ખયાફ) વંજોગોથી
વરાભત યાખ વવલામ કે રાબદામી વંજોગ શો,
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તેઓને તાયાથી ઈભેદો શોમ તથા તાયી ાવે જે
કઇ છે તેની જ તેઓ અળા યાખે, તાયી
ભખ્ ૂકના કફાભાં જે કઇ છે તે ભાટે તાયી
ભશોબ્ફતભાં તથા તાયા ખોપના કાયણે તેઓને
તોશભત ન અે, તેઓને દુન્મલી ભોશથી
યશેઝગાયી તા કય ને બવલષ્મ ભાટે કાભ
કયલાની તૌપીક તા કય જેથી તેઓ મ ૃત્યુ છી
કાભભાં અલે એવું (અખેયતનુ)ં બાથુ ં તૈમાય કયે .
તેઓની એ મુશ્કેરીને વશેરી કય જે દદલવે
ળયીયભાંથી જીલ નીકલાનો શોમ. તેઓને એ
યીક્ષાભાં ભાન અ જ્માયે અગની તકરીપ
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તથા તેભાં શંભેળા યશેલાના ખોપભાંથી વાય
થવું ડે. તેઓને એ અયાભની જગાભાં વગલડ
તા કય જે કુકભોથી યશેઝ કયનાયાઓ ભાટે
છે .
તાયી

યશભતની

વાથે,

મ

યશેભ

કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ કયનાય !
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૫-ોતાના ભાટે ને ોતાના નુમામીઓ
ભાટે તેભની દુઅ
મ ત ું ! જેની ાશોજરારીની ામફીઓ
ખ ૂટતી નથી, શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો
રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર
ઈય યશેભત નાણઝર કય ને તાયી ભશાનતાના
આન્કાયથી ભને નાશ તા કય. મ ત ું !
જેની ફાદળાશતની મુદ્દત ક્યાયે ણ વભાપ્ત
થલાની નથી, શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો
રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર
ઈય યશેભત નાણઝર કય ને ભને તાયી
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વાથી મુસ્ક્ત તા કય. મ ત ું ! જેની
યશભતના બંડાય ક્યાયે ણ ખ ૂટતા નથી, શઝયત
ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી
લવલ્રભ) ને તેભની અર ઈય યશેભત
નાણઝર કય ને તાયી યશભતભાં દાખર કય.
મ ત ું ! જેને જોનાયા જોલાથી ળક્ત છે ,
શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ
અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર ઈય
યશેભત નાણઝર કય ને તાયી ફાયગાશભાં
ભને તાયી નજીક જગા તા કય. મ ત ું !
જેની ળાન વભક્ષ ફીાઓની ળાન ધ્રુજી ઈઠે છે ,
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શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ
અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર ઈય
યશેભત નાણઝર કય ને તાયી ફાયગાશભાં
ભાયો દયજ્જજો ઈચ્ચ કય. મ ત ું ! જે છુા
બેદોને ાણે છે , શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો
રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર
ઈય યશેભત નાણઝર કય ને ભાયા બેદો
તથા ખાભીઓ ાશેય ન કય.
મ યફ ! તાયા કયભ થકી ફીા જફૃયત
 ૂયી કયલાલાાઓથી ભને સ્લતંત્ર ફનાલી
દે , જેના વાથ વલના એકરતાનો નુબલ થામ
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એલા રોકોથી ભને ફચાલ ને એલા રોકોથી
ણ જેઓ કુફ્ર કયે છે , જેથી, ભે તાયા કયભ થકી
તાયા વવલામ ફીા કોઇ તયપ યગફત ન કયીએ
(અગ ન લધીએ) ને તાયા એશવાનો થકી
ફીા કોઇનો ખોપ ન યાખીએ.
મ યફ ! શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો
રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર
ઈય યશેભત નાણઝર કય; ભાયા ભાટે વાયી
મોજનાઓ ઘડ, ભાયી વલફૃધ્ધ ન ઘડ, ભાયા
ભાટે એલી વ્મલસ્થાઓ કય જે ભને શાનીકાયક
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ન શોમ ને ભને ફીાઓ ઈય વલોયીતા
તા કય.
મ યફ ! શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો
રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ)ને તેની અર
ઈય યશેભત નાણઝર કય; તાયા ક્રોધથી ભને
નાશ તા કય ને તાયી ભશેયફાની થકી
ભને દશપાઝત તા કય; તાયી તયપ યગફત
તા કય ને તાયાથી ભને દૂય ન કય;
વન:ળક, જેને ત ું ફચાલે છે તે સુયણક્ષત (ભશેફૂઝ)
છે , જેની ત ું દશદામત કયે તે વાચી દશદામત
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ાભેરો છે ને જેને ત ું કુયફત (નજીકી) તા
કયે તે તાયી યશભતભાં દાખર થમેરો છે .
મ યફ ! શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો
રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને તેની અર
ઈય યશેભત નાણઝર કય; વભમના નુકવાનકતાશ
વંજોગોને ભાયાથી દૂય કય ને ળૈતાનના
ળયશથી (ખયાફીથી) તથા ાણરભ શાકીભોના
ફૃઅફથી ભને ફચાલ.
મ યફ ! સ્લતંત્ર રોકો તાયી કુદયતના
એશવાનોના કાયણે સ્લતંત્રતા ાભે છે ને
વન:ળંક, વખીઓ વખાલત નથી કયી ળક્યા
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ું જે કઇ
વવલામ કે તાયા કયભથી તેઓને તએ
તા કયું છે તેભાંથી; તેથી, શઝયત ભોશમ્ભદ
(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય ને
ભાયા ઈય તાયી યશેભત નાણઝર કય.
મ યફ ! દશદામત ાભેરાઓ તાયી
યશેભતના ન ૂયથી દશદામત ાભે છે ; તેથી,
શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ
અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર ઈય
યશેભત નાણઝર કય.
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ું જેઓની ભદદ કયી તેઓ
મ યફ ! તએ
ારીભોના જુરભથી ભઝ ૂભ નથી યહ્યા, જેના
ું યશેભત નાણઝર કયી તેઓએ ફીાઓ
ઈય તએ
ું
થકી નુકવાની નથી બોગલી ને જેઓને તએ
યાશ ફતાલી તેઓ ગુભયાશ કયલાલાાઓ થકી
ગુભયાશ નથી થમા; તેથી શઝયત ભોશમ્ભદ
(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય; તાયી
ફાદળાશતભાં ભને ફીાના ભોશતાજ ન કય
ને તાયી ફતાલેરી યાશ (દશદામત) થકી ભને
વચ્ચાઇના ભાગશ ઈય ચરાલ.
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મ યફ ! શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો
રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને તેની અર
ઈય યશેભત નાણઝર કય; તાયી ભશાનતાની
માદ થકી ભાયા દદરોને દશપાઝત તા કય,
જેથી ભે તાયી નેભતોનો શુક્ર દા કયી
વંતો ાભીએ ને ભાયી જીબ ય તાયા
એશવાનોના લખાણ શોમ.
મ યફ ! શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો
રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને તેની અર
ઈય યશેભત નાણઝર કય; રોકોને તાયી તયપ
દાલત અનાયાઓભાંથી ભને કયાય અ,
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રોકો સુધી તાયી દશદામત શોચાડલાલાા
શાદી ફનાલ ને તાયી ફાયગાશભાં વલોચ્ચ
રોકોભાં ભને ભાન્મતા તા કય, મ વૌથી
લધાયે યશેભ કયનાય ! તાયી યશેભત થકી.
મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
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૬-યોજ વલાય ને વાંજની તેભની દુઅ
વલે લખાણ લ્રાશ તઅરાના જેણે
ોતાની કુદયતથી યાત ને દદલવ ખલ્ક કમાશ,
ોતાની ળસ્ક્તથી ફેઈભાં પયક નીમ્મો ને ફેઈ
ભાટે શદ તથા વભમની ભમાશદાઓ નક્કી કયી. તે
એકને ફીાભાં દાખર કયે છે ને ોતાની
ભખ્ ૂકની વ ૃદ્ધિ તથા ુય્ષ્ટ ભાટે ફેઈનો ભા
વભમ નક્કી કયે છે .
તેથી તેણે યાતને ખલ્ક કયી કે રોકો તેભાં
દયશ્રભ ને થાકના કાયણે અયાભ રઆ ળકે.
તેણે યાતને અયાભ ને નંદયનો ોળાક
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ફનાવ્મો જેથી તેઓનો થાક ઈતયે , તંદુયસ્ત
ફને, અનંદ ાભે ને પયી કાભ કયલા
ળસ્ક્તભાન ફને.
તેણે તેઓ ભાટે દદલવ ખલ્ક કમો કે જે
પ્રકાવળત શોમ છે જેથી તેભાં તેઓ લ્રાશ
તઅરાની નેભતો ળોધી ળકે, તેણે ેરી
યોજી ાભી ળકે, જભીનભાં શયી પયી ળકે ને
દુવનમાની બરાઇ તથા મ ૃત્યુ છીની જજંદગી
થે વપતા ભાટે તૈમાયી કયી ળકે.
અભ તેણે ભનુષ્મ ાવતની શારત સુધાયી
જેથી તે તેઓના ભરોની યીક્ષા રઆ ળકે,
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ઇફાદતગાશોભાં તેભની ઇફાદતનો લતાશલ
જૂએ, તેઓ થકી ોતાના હક
ુ ભોનુ ં ારન
(પયભાની-નાપયભાની)

જુએ

ને

તેના

દયણાભફૃે ગુનેશગાયોને તેભના ગુનાશોથી
વા કયે તથા નેક રોકોને ઈદાયતાથી જ્ર
તા કયે .
મ યફ ! ત ું જ વલે લખાણને રામક છે
ું ભાયા ભાટે પ્રબાત પાડયુ,ં ભને
કાયણ કે તએ
દદલવનુ ં જલાફૄં તા કયુ,ં યોજી ાભલાની
જગાઓ સુધી ભાયી દશદામત કયી ને
મુવીફતોભાં મ ૂકાઇ જલાથી ભને ફચાવ્મા.
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ભાયો ને ફધી લસ્ત ુઓનો ભાણરક ત ું જ છે .
જભીન ને અવભાનો તાયા જ છે . જે કઇ ણ
ું પેરાવ્યુ ં છે , સ્સ્થય લસ્ત ુઓ ને
તેભાં છે તે તએ
શયતી પયતી લસ્ત ુઓ, જે કઇ ણ શલાભાં ઊંચે
ચડે છે ને જે કઇ ણ જભીનની અંદય
છુામે ું છે . ભે તાયી કુદયતના કફાભાં
છીએ, તાયી ફાદળાશત તથા કુદયતથી ભે
ઘેયામેરા

છીએ

ને

તાયી

ફાયગાશભાં

બયણોણના ભોશતાજ છીએ, ભાફૃ લતશન
તાયા હક
ુ ભો મુજફ છે ને તાયા અમોજન
મુજફ ભાયાભાં પેયફદર થતી યશે છે . ભાયી
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ું
વેલાભાં કોઇ જ લસ્ત ુ નથી વવલામ કે જે તએ
તા કયી છે ને કોઇ વાયી લસ્ત ુ (ભાયા
ું તાયી ભશેયફાનીથી
ભાટે ) નથી ણ એ કે તએ
શણ કયી છે .
અજનો અ નલો ને અનંદદત દદલવ
ભાયા કામો ભાટે શાજય ગલાશ છે . જો ભે
વાયા કામો કમાશ શળે તો તે વલદામ વભમે
ભાયી પ્રળંવા કયળે ને જો ભાયા કુકભો શળે
તો તે વધક્કાય (ક્રોધ)ની વાથે છૂટો ડળે.
મ યફ ! શઝયત ભોશમ્ભદ મુસ્તપા
(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
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તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. ભને
તેભની અરના વાથીઓભાંથી શોલાનો રાબ
તા કય, ને ભાયા નાના થલા ભોટા
ગુનાશોના કાયણે તેભના વાથ ભાટે લંણચત યશી
જલાથી ફચાલ, તેભના થકી ભાયી નેકીઓભાં
લધાયો કય, તેભના થકી ભને કુકભોથી ફચાલ
ને વભમના ફે છે ડા (ળફૃઅત ને વભાચ્પ્ત)
લચ્ચેની જગા ભાયા ભાટે તાયા લખાણ, શુક્ર
આનાભ, વાયી લસ્ત ુઓ, ભશેયફાની તથા તાયા
એશવાનોથી બયી દે .
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મ લ્રાશ ! દશવાફ દકતાફ યાખનાય
પદયશ્તાઓ ભાટે ભાયા ભરો નંધલાનુ ં કાભ
વશે ું કય ને ભાયા ભરોના દશવાફની
દકતાફ વદ્કભો (નેકીઓ)થી બયી દે તથા
તેભની વભક્ષ ભાયા કુકભોના કાયણે ભને
ઝરીર (ફેઇજ્જજત) ન કય (ને ભગપેયત તા
કય).
મ લ્રાશ ! દદલવની દયે ક ોભાં ભે
તાયી ઇફાદત કયનાયાઓભાં દશસ્વેદાય ફનાલ,
તાયો શુક્ર કયનાયાઓભાં દશસ્વેદાય ને તાયા
પદયશ્તાઓભાં વાચા ગલાશ. મ લ્રાશ !
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શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ
અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર ઈય
યશેભત નાણઝર પયભાલ. વાભેથી, ાછથી,
જભણી ફાજુએથી તથા ડાફી ફાજુએથી ભાયી
દશપાઝત કય, ફધી ફાજુએથી; ભને નુકવાન
ન શોચે એલી દશપાઝત તા કય, જેથી ભે
તાયી નાપયભાનીથી ફચીએ ને તાયી ઇફાદત
તયપ દોયલાઇએ તથા તાયી ભોશબ્ફત (તથા
પ્રવન્નતા) ાભલા ભાટે કોવળળો કયીએ.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-111 | VISIT US

તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય ને
અજના દદલવે, અજની યાતે તથા ફધા
દદલવોભાં ભાયી દશદામત કય, નેકીઓ ફાલી
રાલલા ભાટે , ગુનાશોથી ફચલા ભાટે, તાયી
નેભતોનો શુક્ર કયલા ભાટે , તાયા હક
ુ ભોનુ ં
ારન કયલા ભાટે , ભઝશફભાં પેયપાય નાભંજૂય
કયલા ભાટે , નેકીઓનો હક
ુ ભ (મ્ર ફીર ભફૃપ)
કયલા ભાટે તથા ગુનાશોથી યોકલા (નહ્ય નીર
મુન્કય) ભાટે, આસ્રાભને ફચાલલા ભાટે (જેશાદ),
જૂઠનો વાથ ન અલા ભાટે તથા જૂઠને શરકું
વાણફત કયલા ભાટે , વચ્ચાઇનો વાથ અી તેન ુ ં
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ભાન ાલલા ભાટે, ગુભયાશને યાશ ફતાલલા
ભાટે,

નફાની

ભદદ

કયલા

ભાટે

ને

ભઝ ૂભને તેનો શક અલા ભાટે .
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. અ
દદલવને

ભાયી

જજંદગીનો

વૌથી

લધાયે

ફયકતલાો દદલવ કયાય અ જે ભાયી
જજંદગીનો વલોત્તભ વાથી શોમ ને ભાયા
સ્સ્તત્લનો વલોત્તભ વભમ શોમ. જેઓએ
જભીન ઈય દદલવો ને યાતો વલતાલી છે ,
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તાયા એ ફંદાઓભાંથી વૌથી લધાયે ભને
ખુળખુળાર ફનાલ ને જે તાયી નેભતો
ું તા કયી છે તે ભાટે વૌથી લધાયે
ભને તએ
શુક્રગુાય, ભને તાયા વનમભોનુ ં (હક
ુ ભોનુ)ં
વખત યીતે ારન કયનાય ફનાલ ને તાયી
ભનાઇ

કયે રી

લસ્ત ુઓથી

(તથા

કાભોથી)

વંબા ૂલશક યશેઝ કયનાય.
મ લ્રાશ ! હુ ં તને વાક્ષી યાખું છું ને
ને વાક્ષી તયીકે ત ું  ૂયતો છે ; હુ ં વાક્ષી યાખું છું
ું જે પદયશ્તાઓ
તાયા અવભાનોને, તેભાં તએ
સ્થામી કમાશ છે

તેભને, તાયી જ્જન્મ્સ ૃય્ષ્ટને
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(ભખ્ ૂકને) ને ભાયા અજના દદલવે, ભાયી
શભણાની ઘડીએ, ભાયી અ યાતભાં ને ભાયી
અ જગાએ હુ ં ભાયી ભાન્મતા ાશેય કરંુ છું કે ત ું
લ્રાશ છે જેના વવલામ ફીજો કોઇ લ્રાશ
નથી,

તાયી

ભખ્ ૂક

તયપ

બરો,

તાયી

ફાદળાશતભાં ન્મામ ૂણશ, તાયા ફંદાઓ પ્રત્મે
ભશેયફાન, સ ૃય્ષ્ટનો (કાએનાતનો) ભાણરક ને
કુર ભખ્ ૂક ઈય યશેભ કયનાય.
ને હુ ં ભાયી ભાન્મતા ાશેય કરંુ છું કે
શઝયત ભોશમ્ભદ મુસ્તપા (વલ્રલ્રાશો રય્શે
લ અરેશી લવલ્રભ) તાયા ફંદા શતા ને
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ું તેભને ખાવ ચટેં ૂ ર શતા.
ભનુષ્માવતભાંથી તએ
ું તાયો ૈગાભ ભનુષ્માવતને શંચાડલાનો
તએ
તેભને હક
ુ ભ કમો ને તેભને તેભ કયુ.ં તાયી
સ ૂચનાઓ (એશકાભો) તેભની ઈમ્ભત સુધી
ું તેભને પયભાન કયું ને
શંચાડલાનુ ં તએ
તેભણે તાયા પયભાન મુજફ ભર કમો.
મ લ્રાશ ! ભનુષ્માતભાં શઝયત
ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી
લવલ્રભ) ને તેભની અર ઈય વૌથી લધાયે
ું જે
યશેભત નાણઝર કય ને ભનુષ્માવતને તએ
નેભતો તા કયી છે તેભાં વૌથી લધાયે તેભને
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તા કય. તાયા નફીઓને તેભના નુમામીઓ
ું જે તા કયું છે તેનાથી લધાયે
લતી તએ
ભાયા લતી ત ું તેભને તા કય ને તેભને
ઈચ્ચ કોટીના આનાભ શણ કય. વન:ળક, ત ું
ફેશતયીન નેભતોનો તા કયનાય છે ને
ગુનાશે કફીયાનો ભાપ કયનાય છે ; ભશેયફાની
કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે

ત ું ભશેયફાની

કયનાય છે .
તેથી, મ લ્રાશ ! શઝયત ભોશમ્ભદ
(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
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તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય જેઓ
ાક, તાશીય, નેક ને આજ્જજતદાય શતા.
તાયી

યશભતની

વાથે,

મ

યશેભ

કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ કયનાય !
… Kitab Downloaded from …

www.hajinaji.com

• Like us on Facebook •
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૭-કોઇ ગત્મની ફાફત ભાટે થલા કોઇ
કસ્ભાતભાં ણગયફ્તાય થલા લખતે ત્મંત
દુ:ખના વભમે તેભની દુઅ.
મ ત ું ! જેના થકી મુશ્કેરીઓના ઈામ
પ્રાપ્ત થામ છે !
મ ત ું ! જેના થકી મુવીફતોની વખતી
ઓછી થામ છે !
મ

ત ું

!

ભે

જેની

ફાયગાશભાં

મુશ્કેરીઓથી છુટકાયો તથા દુ:ખના વભમભાં
નાત ઇચ્છીએ છીએ, જેની કુદયતથી દયે ક
ફાફત વશેરી ફને છે , જેની ભશેયફાનીથી દયે ક
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ઇરાજ વયકાયક નીલડે છે , જેના હક
ુ ભથી
પેવરાઓ ામ છે ને જેની આચ્છાથી મુશ્કેર
કાભો દયણાભ ાભે છે ! ત ું તેભને કઇ કશેતો
નથી છતાં તેઓ તાયી ઇચ્છા મુજફ લતે છે ને
ત ું કઇ ાશેય નથી કયતો છતાં તાયા ઇયાદા
મુજફ તેઓ થંબી ામ છે . ત ું જ એક છે જેને
ભે મુવીફતના વભમે ુકાયીએ છીએ, ભાયા
દુ:ખના વભમભાં ત ું જ એક વશાયો છે , તાયા દૂય
કમાશ લગય કોઇ મુશ્કેરી દૂય થતી નથી ને
કોઇ કઇ છીનલી નથી ળકત ું વવલામ કે ત ું તેને
ાછું રઆ રે.
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વન:ળંક, મ યફ ! ભાયા ઈય મુવીફત
અલી ડી છે ને ફોજ ઝીરલા ભાટે હુ ં ળક્ત
છું. વહ્ય છે એલી શારતભાં હુ ં ણગયફ્તાય છું.
ું ભાયા ઈય અ ફોજ નાખ્મો
તાયી ળસ્ક્તથી તએ
ું તેને ભાયી તયપ દોયું છે .
છે . તાયી વત્તાથી તએ
ું જે કઇ કયું છે તેને કોઇ વભટાલી નથી ળકત,ું
તએ
ું જે કઇ ણ મુશ્કેર ફનાવ્યુ ં છે તેને કોઇ
તએ
વશે ું નથી કયી ળકત ું ને ત ું જેને ત્મજી દે તેની
કોઇ ભદદ નથી કયી ળકત.ું
તેથી,

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો

રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર
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ઈય

યશેભત

નાણઝર

કય

ને

તાયી

ભશેયફાનીથી ભાયી નાતના ભાગશ ભોકા કય.
તાયી ળસ્ક્તથી ભાયી ભાનવવક વભત ુરા દૂય
કય ને ભં જે પદયમાદો યજૂ કયી છે તેના ઈય
વનગાશે કયભ પયભાલ. ભં જે કઇ ણ ભાંગ્યુ ં છે
તે ફાફત અંગે તાયા વદલતશનની ભીઠાળ ભને
તા

કય

ને

તાયી

ભશેયફાનીથી

ભને

મુવીફતોથી છૂટકાયો તા કય. તાયી નીભેરી
પયજો ફાલલાથી તથા તાયા હક
ુ ભોનુ ં ારન
કયલાથી ભને ભાયી ભાનવવક વભત ુરા ન યોકે
એલી તૌપીક ભને તા કય.
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વન:ળંક,

હુ ં

મુશ્કેરીઓભાં

ફહુ

જ

યે ળાનશાર છું ને જે અપત ભાયા ઈય
અલી ડી છે તેના કાયણે હુ ં ફહુ જ દુ:ખી છું. હુ ં
જે મુવીફતભાં ણગયફ્તાય છું તેને દૂય કયલાની
ળસ્ક્ત તથા ભાયો ફોજ શરકો કયલાની કુદયત ત ું
જ ધયાલે છે . તેથી, જો અ એશવાનને રામક હુ ં
ન ણ શોઉં તો ભાયા ઈય અ એશવાન કય,
મ વલોત્તભ વવંશાવને ણફયાજભાન !
તાયી

યશભતની

વાથે,

મ

યશેભ

કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ કયનાય !
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૮-ફદીઓથી, નીવતથી ને વાાત્ર
કામોથી નાશ ભાંગલા ભાટે તેભની દુઅ.
મ લ્રાશ ! હુ ં તાયી નાશ ભાંગ ુ છું
રારચની ઈશ્કેયણીથી, ક્રોધભાં કામશને દયણાભ
અલાથી, ધીયાઇથી, વંતોથી વભ્મતા
ત્મજી દે લાથી, રાગણીના અગ્રશથી, લધાયે
ડતા ઈત્વાશથી, આચ્છાઓની તાફેદાયીથી,
શકના વલયોધથી, ફેદયકાયી તથા અવથી,
મુવીફતોભાં મ ૂકાઇ જલાથી, શકના ફદરે નાશક
વંદ

કયલાથી,

ગુનાશોને

શંભેળા

કયતા

યશેલાથી, ભ ૂરોને નજીલી વભજલાથી, ોતાના
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કામોને
ભીયીના

(ઇફાદતને)
ઘભંડથી,

મ ૂકલાથી, શાથની

ભશાન

વભજલાથી,

ગયીફોને

નીચેનાઓ

તયછોડી

ઈય

હક
ુ ભ

ચરાલલાથી, ભઝ ૂભને ભદદશીન યાખલાથી,
ભાયો વધકાય નથી એ ફાફત (થલા
લસ્ત)ુ ની

ઇચ્છા

કયલાથી

ને

ભશત્લની

ફાફતભાં જ્ઞાન ન શોલા છતાં ડશાણ કયલાથી.
ભે તાયી નાશ ભાંગીએ છીએ ફીાઓની
નફાઇઓને ભશત્લ અલાથી, ભાયા વાયા
કાભો ભાટે ણબભાની થલાથી ને મુશ્કેર
ઇચ્છાઓ  ૂયી કયલાની કોવળળ કયલાથી.
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મ લ્રાશ ! ભે તાયી ફાયગાશભાં
દશપાઝત ભાટે શાજય થમા છીએ ભાયી
અંદયની ખયાફીથી, ભાયા નાના ગુનાશોને
નજીલા વભજલાથી, ભાયા ઈય ળૈતાનની
વત્તા વલજમી થઆ જલાથી (ગરફાથી), વંજોગ
નુવાય ભાયા ઈય અપત અલી ડલાથી
ને

સુરતાનના

જુરભથી.

ભે

તાયી

ફાયગાશભાં દશપાઝત ભાટે શાજય થમા છીએ
અદતો ડી જલાથી ને જીલનવનલાશશની
તંગીથી. ભે તાયી ફાયગાશભાં વરાભતી
ભાંગીએ છીએ દુશ્ભનોની ભશ્કયીથી, ભાયા
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જેલા ાવે ભાંગલાથી, દુઃખી જજંદગીથી ને
તૈમાયી લગયના મ ૃત્યુથી. ભે તાયી દશપાજતની
ઇચ્છા કયીએ છીએ લધાયે ડતી દદરગીયીથી,
ભોટી

અપતોથી,

બમંકય

કભનવીફીથી,

ણફનવરાભત અશ્રમથી, વલાફના લંણચત યશી
જલાથી ને વા ાભલાથી.
મ

લ્રાશ

ભોશમ્ભદ(વલ્રલ્રાશો

શઝયત

!
રય્શે

લ

અરેશી

લવલ્રભ) ને તેભની અર ઈય યશેભત
નાણઝર કય ને ભાફૃં તથા ઓયતો ને
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ભદોભાંથી ફધા ભોભીનોનુ,ં યશેભ પયભાલીને
યક્ષણ કય;
મ, વૌથી લધાયે યશેભ કયનાય ! તાયી
યશભતની વાથે.
મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
… Kitab Downloaded from …
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૯-ઈત્વાશની વાથે લ્રાશ તઅરાની
ભગપેયત ભાગલા ભાટે તેભની દુઅ.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય ને
ભને એલી તૌફાની (આસ્તેગ્પાયની) તૌપીક
તા કય જે તને વંદ શોમ તથા ભને
ગુનાશોથી એલી યીતે ફચાલ કે ભે લાયં લાય
ગુનાશો ન કયતા યશીએ જે તાયી નાખુળીનુ ં
કાયણ છે .
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મ લ્રાશ ! જ્માયે ભે ફે મુવીફતોભાં
ણગયફ્તાય થઆ જઇએ, એક ઇભાન વફંધી ને
ફીજી દુન્મલી ફાફત અંગેની, તો ભને એ
મુવીફતભાંથી વાય કય જે જલ્દીથી વાય થઆ
ામ ને એ મુવીફતથી ફચાલ જેભાં ભે
રાંફો વભમ વડામેરા યશીએ. ને ભે
જ્માયે ફે લસ્ત ુઓ નક્કી કયી રઇએ, એક
જેનાથી ત ું યાજી થઇળ તથા ફીજી એ જેનાથી
ભે તાયા ક્રોધને ાત્ર ફનશુ,ં તો ભને એવું
લરણ નાલલાની તૌપીક તા કય જેનાથી
ત ું યાજી થઇળ ને ભને એ ફાફત અંગે
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ળક્ત ફનાલી દે જેના કાયણે ભે તાયા ક્રોધને
ાત્ર ઠયશુ.ં
ને મ લ્રાશ ! ભાયા નપવને
ોતાની ઇચ્છા મુજફ વંદગી કયલા ન અ
કાયણ કે, વન:ળંક, તે ખયાફીને જ વંદ કયળે
વવલામ કે ત ું યશેભ કયે ; તે બ ૂયાઇઓનો જ હક
ુ ભ
કયળે વવલામ કે ત ું યશેભ પયભાલે. ને મ
ું ભને નફા ખલ્ક કમાશ
લ્રાશ ! વન:ળંક, તએ
છે , ભક્કભ ન થઆ ળકીએ એલી ભાયી સ્થાના
ું ભને
થઆ છે ને ત ુચ્છ પ્રલાશીભાંથી તએ
ઈત્ન્ન કમાશ છે , જેથી ભાયાભાં ળસ્ક્ત નથી
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વવલામ કે તાયા તયપથી શોમ ને ભે નફા
છીએ વવલામ કે ત ું ભદદ કયે . તેથી, તાયા પઝર
થકી ભાયી ભદદ કય, તાયી દશદામત થકી
ભાયી દશદામત કય, ભાયી ભાનવવક દ્રય્ષ્ટને
એ તયપ જોલાથી ફંધ કયી દે જે તાયી ખુળીની
વલફૃધ્ધ શોમ ને એલા કાભોથી ભાયા
શાથગને યોકી રે જેભાં તાયી નાપયભાની શોમ.
ને મ લ્રાશ ! શઝયત ભોશમ્ભદ
(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. ભાયા
દદરોની

ખાનગી

લાતો, ભાયા

ળયીયના
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લમલોનુ ં શરનચરન, ભાયી આંખોનુ ં જોવું
ને ભાયી જફાનથી નીકતા ઈચ્ચાય, અ
ફધું એ દદળા તયપ શોમ જેના દયણાભે ભે
તાફૃં આનાભ પ્રાપ્ત કયી ળકીએ, ત્માં સુધી કે ભે
તાયા આનાભને રામક ફની જઇએ ને
ભાયાભાં કોઇ ખાભી-ખયાફી ન યશે જેના કાયણે
ભને તાયી વાને ાત્ર ઠયલાનો બમ યશે.
તાયી યશેભતની વાથે.
મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-133 | VISIT US

૧૦-લ્રાશ તઅરાની ફાયગાશભાં યક્ષણ
ભાંગલા ભાટે તેભની દુઅ.
મ લ્રાશ ! ત ું ઇચ્છે તો તાયા પઝર
થકી ભાયા ગુનાશોને ત ું ભાપ કયી ળકે છે ને
ત ું ઇચ્છે તો તાયા આન્વાપ થકી ભને ત ું વા
કયી ળકે છે . તેથી, ત ું તાયી ભશેયફાની થકી તાયી
ભગપેયત ભાયા ભાટે વશેરી ફનાલી દે ને
તાયી ભગપેયત થકી ભને તાયી વાથી નાત
તા કય કાયણ કે તાયા આન્વાપ વભક્ષ ભે
ળક્ત છીએ. ભને કોઇને ણ નાત નથી
વવલામ કે તાયી ભગપેયત થકી, મ ગની ! શા,
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ભે તાયા ફંદાઓ તાયી ફાયગાશભાં શાજય
થમા છીએ ને, વન:ળંક, ભે તાયી ફાયગાશભાં
શાજતભંદ છીએ. તેથી, તાયી વલળા (ાય)
યશેભત થકી ત ું ભાયી શાજતો  ૂયી કય ને
તાયી નાભંજૂયી થકી ભને વનયાળ ન કય. જો ત ું
એભ કયીળ તો જે તાયી ફાયગાશભાં ખુળશારીનો
શાજતભંદ છે તે કભનવીફ નીલડળે ને જે
તાયી નેભતોનો આચ્છુક છે તે વનયાળ થઆ જળે
તેથી, અલા વભમે તને મ ૂકીને ભે કોનાથી
અળા કયી ળકશુ?ં તારંુ ફાયણું મ ૂકીને ભે કઇ
યાશ નાલી ળકશુ?ં
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-135 | VISIT US

મ ાક-ઝાત ! ભે નફા છીએ તથા
ે ગાયોની દુઅ કબ ૂર
ભદદશીન છીએ. ગુનશ
ું લામદો કમો
કયીને નાત તા કયલાનો તએ
છે . ભે મુવીફતભાં છીએ ને મુવીફતથી
ું લામદો કમો છે . જે
છૂટકાયો તા કયલાનો તએ
તાયી યશેભતનો તરફગાય શોમ તેના ઈય
યશેભ કયલો તે તાયી ઇચ્છા મુજફ જ છે ને
તાયી ફાદળાશતભાં વલોત્તભ નેભત ણ એ
જ છે . તાયી ફાયગાશભાં જે દુઅગીય છે તેની
દુઅ ત ું જફૃય કબ ૂર કયે છે . તેથી, યશેભ
પયભાલીને ત ું ભાયી દુઅ કબ ૂર કય ને ભે
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તાયી ફાયગાશભાં શાજય થમા છીએ તો ભાયી
મુશ્કેરીઓ દૂય કય.
મ લ્રાશ ! તાયી નાપયભાની કયી ભે
ળૈતાનની ફતાલેરી યાશ ઈય ચાલ્મા તો તેણે
ભને ભાવનત કમાશ. તેથી, શઝયત ભોશમ્ભદ
(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય તથા
તાયા ભાટે તેને ત્મજી દીધા છી ને તેનાથી
ભોઢું પેયલી તાયી ફાયગાશભાં શાજય થમા છી
ત ું ભને તેના ભાનથી મુસ્ક્ત તા કય.
તાયી યશભતની વાથે.
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મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
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૧૧-જીલનના વંતોકાયક અંત ભાટે તેભની
દુઅ.
મ ત ું ! જેની માદ, માદ કયનાયાઓ ભાટે
ગલશ છે !
મ ત ું ! જેનો શુક્ર કયલો, શુક્ર કયનાયાઓ
ભાટે પ્રવતષ્ઠાનુ ં કાયણ છે !
મ ત ું ! જેની તાફેદાયી અજ્ઞાંદકતો ભાટે
નાત છે !
(મ

લ્રાશ

!)

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય ને
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ભાયા દદરોને તાયી માદ વવલામ ફીજી ફધી
લસ્ત ુઓ તયપથી પેયલી રે, ભાયી જફાનને
તાયો શુક્ર કયલા વવલામ ફીા ફધાના એશવાનો
ભાનલાથી યોકી રે તથા ભાયા શાથગ ફીજુ ં
ફધું કાભ મ ૂકીને તાયી પયભાફયદાયી કયે તેલી
તૌપીક તા કય. જો ત ું દયશ્રભથી ભને મુસ્ક્ત
તા કયે તો ભાયો અયાભ ળાંવત ૂલક
શ શોમ,
તેન ુ ં કોઇ ખયાફ દયણાભ ન અલે ને ભને
કોઇ યં જ ન શંચે, ત્માં સુધી કે જેઓ ભાયા
કામોની નંધ રે છે તેઓ ભાયા તયપથી તાયી
ફાયગાશભાં શંચે તો ભાયા કામોનુ ં રખાણ
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ગુનાશોથી મુક્ત શોમ ને જેઓ ભાયા વાયા
કાભોની નંધ રે છે તેઓ વાયા કાભોના કાયણે
યાજી થઇને ભાયાથી જુદા ડે.
જ્માયે ભાયા જીલનનો અંત અલે, ભાફૃં
સ્સ્તત્લ વભાપ્ત થામ ને તારંુ તેડું અલે જે
વનલામશ છે તથા તેની નાપયભાની ળક્ય
છે ,ત્માયે શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે
લ અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર ઈય
યશેભત નાણઝર કય. ભાયાથી થમેરા ગુનાશો
જેને રખનાયા નંધે છે તેના (વરલાતના)
દયણાભફૃે ભાયી તૌફા કબ ૂર કય, જેથી તે
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ગુનાશોના કાયણે થલા ભાયી કોઇ ભ ૂરના
કાયણે તાયી ફાયગાશભાં ભાયી ટકામત ન
થામ. જે દદલવે તાયા ફંદાઓના ભરોનુ ં
દપતય ઈઘાડી તાવલાભાં અલળે એ દદલવે
ું
રોકોના વમ ૂશ વભક્ષ તએ
ઢાંકેરા ભાયા
બેદોને ખુલ્રા ન કય.
વન:ળંક, જે તાયી ફાયગાશભાં દુઅ કયે છે
તેના ઈય ત ું યશેભ પયભાલે છે ને જે તને
ોકાયે છે તેને ત ું વાંબનાય છે .
તાયી

યશેભતની

વાથે,

મ

યશેભ

કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ કયનાય !
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૧૨-લ્રાશ તઅરાની ફાયગાશભાં
ગુનાશોની કબ ૂરાત ને તૌફાની તરફ ભાટે
તેભની દુઅ.
મ લ્રાશ ! ભને ત્રણ લસ્ત ુઓ તાયી
ફાયગાશભાં દુઅ કયલાભાં ડચણફૃ છે ને
એક લસ્ત ુ ભને દુઅ કયલાની પ્રેયણા અે છે .
તાયા હક
ુ ભ મુજફ ભર કયલાભાં ઢીર
કયલાથી ળયભના કાયણે દુઅ કયતા હુ ં ચકાઉં
ું ભનાઇ પયભાલી છે
છું, એ લસ્ત ુ કે જેની તએ
ને તેની તયપ ભં ઈતાલ કયી તેથી હુ ં
ચકાઉં છું તથા એ કાયણથી ણ ચકાઉં છું કે
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ું ભને નેભતો તા કયી ને હુ ં તેનો શુક્ર
તએ
કયલાભાં વનષ્પ યહ્યો; એ લસ્ત ુ જે ભને તાયી
ફાયગાશભાં દુઅ કયલાની પ્રેયણા અે છે તે
તાયી ભશેયફાની છે જે ત ું એના ઈય કયે છે જેણે
તાયી તયપ યજૂ થમો (જે તાયી તયપ પમો) ને
તાયી ફાયગાશભાં અળાલાદી થઇને શાજય થમો
કાયણ કે તાયી નેભત તાયી ભશેયફાની છે એ
તાયી દયે ક નેભત ભાયા ઈય તાયો એશવાન
છે (નદશં કે ભાયા શકનો ફદરો થલા આનાભ
છે .)
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તેથી, મ યબ્ફ ! ત ું ભાયી તયપ વનગાશે
કયભ કય કાયણ કે

હુ ં તાયી ફાદળાશતના

દયલાા ઈય અલીને ઈબો છું, એલી યીતે કે જે
અજ્ઞાધીન થઇને ધ્રુજે છે , તને અજીજી કયે છે ,
ળભવ
શ ાય છે , ગયીફી તથા ભોશતાજીની રાગણી
વાથ સ્લીકાય કયે છે કે તેણે કોઇ દદલવ તાયી
નેભતોનો ઈકાય વ્મક્ત નથી કમો વવલામ કે
તાયી ભાવીમતો (નાપયભાની) જ ળોધી
ળોધીને કયતો યહ્યો ને ોતાની દયે ક શારતભાં
તાયી નેભતોથી લંણચત ન શતો. તો શુ ં મ
લ્રાશ

!

હએ
ું

જે

કઇ

ખયાફીઓ
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(નાપયભાનીઓ) કયી છે તે વલેની ભાયી
કબ ૂરાત તાયી ફાયગાશભાં ભને કઇ નપો
શોચાડળે ? હુ ં જે કઇ ખયાફીઓ કયી છે એનો
એકયાય કયવું શુ ં ભને તાયા ક્રોધથી નાત
ું
અળે ? થલા છી ભાયી અ શારતભાં તએ
તાયો ક્રોધ ભાયા ઈય કોઆણ પેયફદર લગય
વનણીત કયી દીધો છે ? દુઅ કયતી લખતે શુ ં હુ ં
તાયી નાયાજીથી ઘેયામેરો જ છું?
મ ાક-ઝાત ! હુ ં તાયી યશેભતથી
ું ભાયા ભાટે
નાઈભેદ નથી થતો જ્માયે કે તએ
તોફાના દ્વાય ઈઘાડા મ ૂક્યા છે . શા, હુ ં એક ત ુચ્છ
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ફંદા તયીકે ભાયા ળબ્દો ઈચ્ચાફૃં છું જેણે ોતાના
નપવ ઈય જુરભ કમો છે , જેણે ોતાના યફની
 ૂયતી કદય કયી નથી, જેના ગુનાશો ભોટા છે
તથા લધતા ામ છે , જેના દદલવો લીતી ગમા
છે તથા જીલન વભાપ્ત થયુ ં છે ત્માં સુધી કે તેની
નેકીઓ કયલાની તકો ચારી ગઇ છે ને તેના
જીલનનુ ં અયુષ્મ  ૂરંુ થયુ ં છે તથા તેણે ખાતયી
થઆ છે કે તાયી ફાયગાશભાં તેના ભાટે નથી કોઇ
છૂટકાયો કે નથી કોઇ ફીજો વશાયો. ત્માયે તે
તાયી ફાયગાશભાં શાજય થમો છે , ોતાને ફદરી
દઇને, શુિ

બાલનાઓ

વાથે

ને

તાયી
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ફાયગાશભાં તોફા કયી, અભ તેણે તાયી
ફાયગાશભાં શુિ ને વાચા દદરથી, ધીભા ને
ચકાતા લાજ વાથે દુઅ કયી.
વન:ળંક, તે તાયી ફાયગાશભાં નભી ગમો
એટરે સુધી કે તે લાંકો લી ગમો ને ોતાનુ ં
ભાથુ ં ઝૂકાલી દીધું એટરે સુધી કે તે ફેલડો લી
ગમો. વન:ળંક, (ોતાના ગુનાશોના કાયણે) ડયથી
તેના ગો ઘ્રુજે છે ને તેના ગારો ઈય
આંસુઓની ધાયા લશે છે . તે તને ોકાયે છે ને
દુઅ કયે છે , (મ લ્રાશ !) મ વૌથી લધાયે
યશેભ કયનાય ! મ વૌથી લધાયે ભશેયફાન !
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જેની ાવે યશેભની અળા રઆને રોકો અલતાં
જ યશે છે . મ વૌથી લધાયે દમાફૄ ! જેની
ફાયગાશભાં ભગપેયત તરફ કયનાયા શંચે છે .
મ ત ું ! જેની ભગપેયત તેની વા કયતા લધાયે
વ્માક છે . મ ત ું ! જેણે તાયા ફંદાઓની
ભ ૂરોને જતી કયી ને તેભના ઈય ભશેયફાની
કયી. મ ત ું ! જેણે જેણે તાયા ફંદાઓને ળીખવ્યુ ં
કે ત ું તેભની તૌફા કબ ૂર કયે છે (એલી યીતે કે
તેઓ પયી ાછા ગુનાશો ન કયે ને વાયા કાભો
કયે ). મ ત ું ! જેણે તેઓને તૌફા થકી સુધામાશ.
મ ત ું ! જે તેઓના થોડા એલા વાયા કાભોથી
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યાજી થમો. મ ત ું ! જેણે તેઓના વાભાન્મ
કાભોની ગણના કયી. મ ત ું ! જેણે દુઅ કબ ૂર
કયલાની તેઓને ખાતયી અી. મ ત ું ! જેણે
ં
ોતાની ભશેયફાની તથા લચન થકી સુદય
આનાભો શણ કયલાનો તેઓને લામદો કમો.
હુ ં એલા રોકોભાંથી વૌથી લધાયે ગુનેશગાય
ું
નથી જેઓએ તાયી નાપયભાની કયી ને તએ
તેઓને ભાપ કમાશ. હુ ં એલા રોકોભાંથી વૌથી
લધાયે દોવત નથી જેઓએ તૌફા કયી ને
ું
તએ
તેઓની તૌફા કબ ૂર કયી. હુ ં એલા
રોકોભાંથી વૌથી લધાયે ન્મામી નથી જેઓએ
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ું તેઓના
તાયી ફાયગાશભાં તૌફા કયી ને તએ
ઈય એશવાન કયી ફતાવ્યુ.ં
હુ ં ભાયી અ શારતભાં તાયી ફાયગાશભાં
તૌફા કરંુ છું જે ોતાની પયજો ફાલલા તયપ
ફેદયકાય યહ્યો શોલાના કાયણે ળભશવાય છે ,
બમબીત છે એના કાયણે જે કંઇ ણ તેણે
ોતાની વલફૃધ્ધ જભા કયું છે , પ્રભાણણકણે
દદરગીય છે એ ભાટે જેભાં તે ણગયફ્તાય થમો છે ,
ખફયદાય થઇને કે ગુનાશોની ભગપેયત કયલી
તાયા ભાટે કોઇ ભોટું કાભ નથી કે નથી ફહુ
મુશ્કેર ને (રોકોની) વતળમ નાપયભાની
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લેઠલી તાયા ભાટે વખત નથી. તાયો જે ફંદો
ણબભાન ત્મજી દે છે , ગુનાશોને પયીલાય
કયલાથી યશેઝ કયે છે ને ભગપેયત તરફ
કયતો યશે છે , તે તાયો વૌથી વપ્રમ ફંદો છે . હુ ં
તાયી ફાયગાશભાં ોતાને ણબભાનથી મુક્ત કરંુ
છું, ગુનાશોને પયીલાય ન કફૃં એ ભાટે તાયી નાશ
ભાંગ ુ છું, ભાયી વનષ્પતા ભાટે તાયી ભગપેયત
ચાહુ ં છું ને જે કંઇ કયલા ભાટે હુ ં નફો છું તે
ભાટે તાયી ભદદ તરફ કફૃં છું.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
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તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય, તાયા
હક
ુ ભોની નાપયભાની ભાટે ભાયી ભગપેયત કય,
તાયી ફાયગાશભાં હુ ં જે વાને રામક છું તેનાથી
ભને નાત તા કય ને ફદકાયોને જેલી વા
ભલી જોઇએ તેલી વાથી ભને વરાભતી
તા કય; વન:ળંક, ત ું ફહુ જ ભાપ કયનાય છે .
તાયી ફાયગાશભાં ભગપેયતની અળા વેલામ છે ,
ભ ૂરોને નજય અંદાજ કયલા ભાટે (જતી કયલા
ભાટે ) ત ું પ્રખ્માત છે , તાયા વવલામ ફીજુ ં કોઇ
નથી જેની ાવે ઇચ્છાઓ  ૂયી કયલાની દુઅ
કયી ળકામ છે ને તાયા વવલામ ગુનાશોની
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ભગપેયત કયનાય ફીજુ ં કોઇ નથી. ભને કોઇ ડય
નથી કે ભાયા નપવને કઇ થઆ જળે વવલામ કે
તાયા તયપથી. વન:ળંક, ત ું જ રામક છે જેનાથી
ડયવું જોઇએ ને ત ું જ ગુનાશોની ભગપેયત
કયલા ભાટે ળસ્ક્તળાી છે .
(મ

લ્રાશ

!)

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય, ભાયી
શાજત  ૂયી કય, ભાયી દુઅ કબ ૂર કય, ભાયા
ગુનાશોની ભગપેયત કય ને ભાયા નપવના
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બમને નાબ ૂદ કય; વન:ળંક, ત ું દયે ક લસ્ત ુ ઈય
કુદયત ધયાલે છે ને અ તાયા ભાટે વશે ું છે .
અભીન ! મ  ૂયી ‘કાએનાત’ ના યફ !
તાયી યશેભતની વાથે.
મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
… Kitab Downloaded from …

www.hajinaji.com

• Like us on Facebook •
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૧૩-જફૃયતના વભમે લ્રાશ તઅરાની
ફાયગાશભાં તેભની દુઅ.
મ લ્રાશ ! ત ું છે , છે લટે, જે ભાયી
જફૃયત  ૂયી કયે છે . ત ું છે , જેની ફાયગાશભાં
દુઅઓની વપતા છે , જે ોતાની નેભતો
કોઇ દકંભત રઆ લેચતો નથી ને જેની
નેભતો વાથે ણગભો નથી શોતો; જેની થકી
સ્લતંત્રતા પ્રાપ્ત કયી ળકામ છે ને જેનાથી
કોઇ સ્લાધીન નથી યશી ળકત,ું જેના તયપ રોકો
પ્રમાણ કયે છે (યગફત કયે છે ) ને તેનાથી કોઇ
ભોઢું પેયલી નથી ળકત,ું તા કયલાથી જેના
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ખાના ખ ૂટતા નથી ને કોઇ ણ યીતે તેની
શીકભતભાં પેય ડતો નથી તથા જફૃયતભંદોની
શાજતો જેની ફાયગાશભાં નાભંજૂય નથી યશેતી
ને જે દુઅ કયનાયાઓના ભાંગલાથી કદી
થાકતો નથી. તાયી ભખ્ ૂકથી ત ું સ્લાધીન છે તે
તાફૃં ગલશ છે ને ત ું તેભનાથી સ્લાધીન શોલાને
ું તેભને શાજતભંદ કહ્યા
ળસ્ક્તળાી છે તથા તએ
છે ને તેઓ તાયી ફાયગાશભાં શાજતભંદ છે .
તેથી, તાયી ફાયગાશભાં જેણે ોતાની
શાજત  ૂયી કયલાની અળા કયી ને ઇચ્છયુ ં કે
ત ું જ તેની શાજત  ૂયી કયે તો તેણે ખયી જગાએ
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ોતાની શાજત તરફ કયી; વનળંક, તેણે ોતાની
શાજત ખયી યીતે તરફ કયી. જેણે ોતાની
શાજત તાયા વવલામ ફીજી કોઇ ભખ્ ૂક ાવે
યજૂ કયી થલા તેની ાવે શાજત  ૂયી થલાની
અળા યાખી તો તે વનયાળ જ થળે; વન:ળંક, તે
તાયા શવાનોનો રામક જ નથી.
ને મ લ્રાશ ! તાયી ફાયગાશભાં ભાયી
એક શાજત છે .
ભાયી કોવળળો વનષ્પ યશી, ભાયી ઇચ્છાઓ
નકાભી નીલડી, ભાયા નપવે ભાયી શાજત  ૂયી
કયલા ભાટે ભને તેની ાવે ઈત્વાશીત કમો જે
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તાયાથી સ્લતંત્ર નથી ને ોતાની શાજતો
તાયી ફાયગાશભાં યજૂ કયે છે . યાશથી બટકેરાની
અ એક ધ્માનચ ૂક શતી ને ગુનેશગાયોની
ભ ૂરોભાંની એક ભ ૂર શતી. ત્માયે તાયી ચેતલણી
ભને ભાયી જ્ઞાનતાભાંથી જગાડયો ને તાયી
દમાથી હુ ં ભાયા છાટભાંથી ઉબો થમો તથા
તાયી ફાયગાશભાં ાછો પમો. તાયી ભદદથી હએ
ું
ભાયા છફયડાને સુધામો ને ોકાય કમો, ાક
છે ભાયો યફ !
એક શાજતભંદ આન્વાન ફીા આન્વાન ાવે
કેભ કયીને શાજત  ૂયી થલાની તરફ કયે જમાયે
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કે તે ોતે જ ફીાનો ભોશતાજ શોમ ? એક
નભારો

ફીા

નભારા

ાવે

કેભ

કયીને

અકાશમ ? તેથી, હુ ં વદબાલ વાથે તથા તાયા
ઈય  ૂયો વલશ્વાવ કયીને તાયી ફાયગાશભાં
ાછો પમો ને તાયી વભક્ષ ભાયી શાજત યજૂ
કયી. હુ ં ભકકભ શતો કે તાયી ફાયગાશભાં હુ ં જેટું
ણ ભાંગીળ તે તાયા ખાનાની વયખાભણીભાં
નજીવું છ, હુ ં તાયી ફાયગાશભાં જેટરી ણ અળા
કયી તે તાયી ગુણલતાની વાભે ત ુચ્છ છે , કોઇની
ણ દુઅ તાયી નેભતોના વલસ્તાયને ધેયી
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નથી ળકતી ને તા કયલાભાં તાયો શાથ
(કુદયત) ફીાના શાથ કયતા વલોચ્ચ છે .
મ લ્રાશ ! તેથી, શઝયત ભોશમ્ભદ
(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય ને
તાયા યશેભ થકી ભાયી વાથે નમ્ર લતાશલ કય;
ભાયી રામકાત મુજફ ભને આન્વાપ થકી તાયો
ન્મામ (વા) ન અ કાયણ કે હુ ં શેરો જ એલો
દુઅગીય નથી જેણે તાયી ફાયગાશભાં દુઅ કયી;
તેથી, ત ું ભાયો દુઅ કબ ૂર કય જો તે યદ કયી
નાખલાને રામક જ છે . હુ ં એલો શેરો જ
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ભાંગનાય નથી જેણે તાયી ફાયગાશભાં ોતાની
શાજત તરફ કયી; તેથી, ભાયા ઈય એશવાન
કય જો કે હુ ં તાયી નાભંજુયીને રામક જ છું.
મ લ્રાશ ! તેથી, શઝયત ભોશમ્ભદ
(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય, ભાયી
દોઅને ભંજૂય તા કય, ભાયો ંકાય વાંબ,
ભાયી દુઅ વાંબ, ભાયો લાજ વાંબ, તાયી
ફાયગાશભાં ભને વનયાળ ન કય, તાયા વાથે ના
ં યદ ન કય ને અ તથા ભાયી
ભાયા વંફધ
ફીજી જફૃયતો ભાટે હુ ં તાયા વવલામ ફીા કોઇ
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તયપ ફૃજૂ ન કફૃં એલી તૌપીક તા કય. ભાયી
દુઅને વાફૃં દયણાભ તા કય, ભાયી જફૃયતો
 ૂયી કય તથા ભાયી દુઅ કબ ૂર કય એ શેરાં કે
હુ ં ભાયી અ જગાએથી ઉબો થાઉં ને એલી
યીતે કે
ભાયા ભાટે જે મુશ્કેર શોમ તેને વશે ું કયી દે
તથા દયે ક ફાફતભાં ભને તાયો શ્રેષ્ઠ પેવરો
તા કય.
ને શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે
લ અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર ઈય
યશેભત નાણઝર કય, એલી યશેભત જે શંભેળા ભાટે
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શોમ, લધતી જતી શોમ, વભમના અંતની
(ભમાશદાની) ાફંદી લગયની શોમ ને તેના
વલસ્તાયનો કોઇ છે ડો ન શોમ; તેને ભાયા ભાટે
ભદદફૃ પયભાલ ને ભાયી દુઅ કબ ૂર થલાનુ ં
કાયણ. વન:ળંક, ત ું ભશેયફાન ને દમાફૄ છે !
ને ભાયી દુઅ મ લ્રાશ ! એ છે જે
(વજદાભાં દુઅ ભાગલી) તાયી યશેભતથી ભને
વંતો તા કમો ને તાયી ભશેયફાનીથી ભને
વીધી યાશ ભી.
હુ ં દુઅ કફૃં છું કે તને તાયા શકના તથા
શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ
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અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અરના લાવતા
અીને, જેભના ઈય તાયી યશેભત નાણઝર
થામ, કે ભને તાયી ફાયગાશભાં વનયાળ થમેરો ન
કાઢી મ ૂક.
તાયી

યશેભતની

વાથે,

મ

યશેભ

કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ કયનાય !
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૧૪-કોઇના ગેયલતશન થલા કોઇ ાણરભના
જુરભ વભમે તેભની દુઅ.
મ ત ું ! જેનાથી પદયમાદીઓની ખફયો
છુામેરી નથી; મ ત ું જેને ! તેઓની પદયમાદ
ભાટે વાક્ષીઓનો ુયાલાની જફૃય નથી; મ ત ું !
જેની ભદદ ભઝુભો ભાટે છે ; મ ત ું ! જે
ાણરભોની વશામ કયતો નથી; વન:ળંક, ત ું ાણે
છે , મ ભાયા યફ ! ફુરાં આબ્ને ફુરાં (પરાણા)
ું
થકી ભાયી ઈય શુ ં લીત્યુ ં છે , એ જે કયલાની તએ
ું તેને
ભનાઇ કયી શતી; જે કાંઇ કયલાથી તએ
યોકમો શતો તે કયલાના કાયણે તેણે ભાયા ઈય
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ું તા
વત્તા ભેલી છે કાયણ કે જે નેભતો તએ
કયી છે તેના ઈય તે ણબભાવન થમો ને તાયા
(ભનાઇ કયે રા) હક
ુ ભોની ગણના ન કયી.
તેથી,

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો

રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર
ઈય યશેભત નાણઝર કય; તાયી ળસ્ક્તથી ભાયા
દુશ્ભન તથા ભાયા ઈય જુરભ કયનાયને ભાયા
ઈય પતેશ ાભલાથી યોકી રે, તાયી ળસ્ક્તથી
તેણે વખતીથી ભાયાથી દૂય કયી દે , જે કંઇ
ફાફતો તેની નજીકભાં છે તેભાં તેભાં તેને યચ્મોHOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-167 | VISIT US

ચ્મો યશેલા દે ને જુરભ કયલાની ફાફતભાં
તેને ળકત ફનાલી દે .
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય; ભાયા
દુશ્ભનનો જુરભ વાંખી ન રે, તેના ઈય પતેશ
ાભલાભાં ભને ભદદ તા કય, તેના ભરો
જેલા ભરોથી ભને દશપાઝત તા કય ને તે
જેલા વજોગોભાં ભને ણગપયતાય ન થલા દે .
મ યફ ! શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો
રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર
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ઈય યશેભત નાણઝર કય; ભાયા દુશ્ભન વલફૃધ્ધ
ભને તાત્કાણરક ભદદ તા કય જેથી તેની
તયપથી ભાયી ધુણાનો અંત અલે ને તેના
વલયફૃધ્ધ વતયસ્કાયથી ભને વંતો તા કય,
મ લ્રાશ ! તાયો વનમભ (હક
ુ ં ભ) છે કે
ભાયા ઈય જુરભ થલો હુ ં કબ ૂર ન કફૃં, તેથી, હુ ં
ફીા ઈય જૂરભ ન કફૃં એલી તૌપીક ભને તા
કય
મ લ્રાશ ! તાયા વવલામ ફીા કોઇ
ાવે પદયમાદ કયલાની ભને યા ન દે , તાયા
વવલામ ફીા કોઇ શાદકભથી ભદદ ભાંગલા ન દે
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ને તેભ કયવું ભાયા ભાટે ળકમ શોમ. તેથી,
શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ
અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર ઈય
યશેભત નાણઝર કય; ભાયી દુઅ તાયી ભંજૂયી
વાથે કબ ૂર કય ને ભાયી પદયમાદને મુશ્કેરી
દૂય થલાનુ ં ફૃ તા કય.
મ લ્રાશ ! તાયા આન્વાપ થકી ભાયી
નાકાભમાફીની યીક્ષા ન કય; તાયા તયપથી
તેને (ાણરભને) વા અલાભાં ઢીર ન કય
જેના કાયણે એ ભાયા ઈય જુરભ કયતો જ યશે
ું ાણરભોને
ને ભાયો શક ભને ન શોચાડે; તએ
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જે વાથી ચેતવ્મા છે તેનાથી તેને જરદી
ખફયદાય

કય

ભઝ ૂભોને

ને

ું
તએ

જે

છુટકાયાનો લામદો કમો છે તે ભને જરદીથી
આનામત કય.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
ું જે
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય; તએ
કાંઇ ભાયા ભાટે વનણીત કયું છે તથા જે કંઇ ભાયા
ભાટે નથી તે કબ ૂર યાખલાની ભને તૌપીક તા
ું ભાયી ાવેથી જે કંઇ રઇ રીધું છે
કય, તએ
તેનાથી ભને યાજી યાખ ને વીધી યાશ તયપ
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-171 | VISIT US

ભાયી દશદામત કય તથા એલા કામોભાં ભને ભગ્ન
યાખ જે વરાભત શોમ.
મ લ્રાશ ! ભાયા ઈય જેણે જુરભ કમો
છે તેની ધયકડ કયલાનુ ં ને તેને તેનો ફદરો
અલાનુ ં કમાભતના દદલવ સુધી મુરત્લી
યાખવું જમાયે વલે દુશ્ભનોને બેગા કયી શાજય
કયલાભાં અલળે, તાયા પેવરા મુજફ જો ભાયા
દશતભાં ફેશતય શોમ, તો શઝયત ભોશમ્ભદ
(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય ને ભને
વાચી વનમત ને દાએભી વફય (ધીયજ) તા
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કયી ભાયી ભદદ કય. રારચુ રોકોના (રોણબમા
રોકોના) વંતોથી ને તેઓની ખયાફ
ું તાયી
વનષ્ઠાઓથી ભને વરાભતી તા કય. તએ
જે જઝા ભાયા ભાટે વનણીત કયું છે તેની કલ્ના
(તવવ્વુય) ભાયા દદરભાં નાખી દે ; તેને ભાયા
ું જે કંઇ પેવરો
વંતોનુ કાયણ ફનાલ જેથી તએ
ું જે કંઇ નક્કી કયું છે તેના ઈય
કમો છે ને તએ
ભને  ૂયો વલશ્વાવ થઇ ામ.
અભીન, મ કાએનાતના યફ ! (ભાયી
દુઅ કબ ૂર કય) ત ું ફશોા પઝરો કયભનો
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-173 | VISIT US

ભાણરક છે , ત ું દયે ક લસ્ત ુ ઈય કુદયત
ધયાલનાય છે !
તાયી

યશભતની

વાથે,

મ

યશેભ

કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ કયનાય !
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૧૫-ફીભાયી, ઈદાવી ને મુવીફતના વભમે
તેભની દુઅ.
મ લ્રાશ ! હુ ં તંદુયસ્ત ળયીય થકી શફૃ
પફૃં છું તો વલે લખાણને ાત્ર ત ું છે ને ભાયા
ું ફીભાયી થલા દીધી તો ણ વલે
ળયીયભાં તએ
લાખાણને ાત્ર ત ું જ છે , કાયણ કે હુ ં નથી
ાણતો, મ ભાયા ભાબ ૂદ ! કે અ ફે
શારતોભાંથી ભાયી કઇ શારત તાયો શુક્ર કયલા
ભાટે લધાયે નુકૂ છે ને અ ફે વભમોભાંથી
કમો વભમ તાયા લખાણ કયલા ભાટે આચ્છનીમ
છે .
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એ તંદુયસ્તીનો વભમ જેભાં ાક-વાપ યોજી
ું ભાયી વશામ કયી જેથી તાયી ખુળી
થકી તએ
ું ભને વંતો તા
તથા નેભત ાભલાભાં તએ
કમો ને તાયી ઇફાદત કયલા ભાટે ભને
ળસ્ક્તળાી ફનાવ્મો તથા જે ઇફાદત કયલાની
ું
તએ
ભને તૌપીક તા કયી ? થલા એ
ું ભાયી શારત
ફીભાયીનો વભમ જેના થકી તએ
સુધાયી, હુ ં જે ન્મામભાં ડી ગમો શતો તેનાથી
નાત તા કયલાના ફૃે, ગુનાશોની તાત્કાણક
તોફા કયલા ભાટે ની ચેતલણી ફૃે ને શદ
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ઓંગી જલાના ભાયા ભરને નાબ ૂદ કયલાની
કોવળળ ભાટે ની પ્રેયણા ફૃે ?
અ ફધું તાયી દાએભી નેભત થકી શત ું
ું યશેભ પયભાવ્મો શતો
ને ભાયા ઈય તએ
કાયણ કે ભાયી ીઠ ઈયનો ભાયા ગુનાશોનો
ફોજ શરકો થઇ ામ; જે કંઇ વાયા ભરો
ભાયા ખાતે નોધ્મા જેનો કોઇ વલચાય ણ ન કયી
ળકે, ન કોઇ લણન
શ કયી ળકે ને ન કોઇના શાથ
ગ એ કાભો કયી ળકે, તે તાયા તયપથી ભાયા
ઈય એશવાન શત ું ને ભાયા ભાટે તાયી દમાફૄ
નેભત.
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મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય; ભાયા
ું જે કંઇ વનણીત કયું છે તેનાથી યાજી
ભાટે તએ
યશેલાની ભને તૌપીક તા કય. ભાયા ઈય જે
કંઇ લીતી યહ્યું છે તેને વશે ું ફનાલી દે . ભને એ
ગુનાશના ધબ્ફાથી ાક કય જે

ભાયાથી

ઈતાલભાં થઇ ગમો. હએ
ુ ં જે કંઇ કયું છે તેના
ખયાફ દયણાભને નાબ ૂદ કયી દે . ભને ળયીયની
વાયી તંદુયસ્તી આનામત પયભાલ. ભને વરાભતી
(ભધુય) ઠંડકનો નુબલ તા કય.
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ભને ફીભાયીથી ળપાતની વાથે તાયી
ભગપેયત તા કય. ભાયી ભ ૂરનો સુધાયો તાયી
ભગપેયત ાભલા ભાટે શોમ એલી તૌપીક તા
કય. ભાયી ઈદાવ શારતથી છુટકાયો તા કયી
ભને ળાંવત આનામત પયભાલ. ને તાયી નાત
થકી ભને અ મુવીફતોથી નાશ તા કય.
વન:ળંક, ત ું ધણો જ ભશેયફાન, ભશાન
દમાફૄ, લશશાબુર કયીભ ને વલોચ્ચતા તથા
ઈદાયતા ધયાલનાય છે .
તાયી

યશેભતની

વાથે,

મ

યશેભ

કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ કયનાય !
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૧૬-ગુનાશો તથા ખાભીઓની (ભ ૂરોની)
ભગપેયત તરફ કયલા ભાટે તેભની
(અજીજીબયી) દુઅ.
મ લ્રાશ ! ત ું છે જેની યશેભત થકી
ગુનેશગાયો ળપાત (ભગપેયત)ની દુઅ કયે છે !
ત ું છે જેના એશવાનોની અળા યાખીને દુ:ખી
નાશ ભાંગે છે ! ત ું છે જેના ખૌપથી ગુનેશગાયો
ધ્રુવકે ધ્રુવકે યડે છે !
મ દયે ક ઈદાવ ાણ્મા ભાટે દદરાવો !
મ દયે ક દુ:ખી દદરની અળાની દકયણ ! મ
એકરા ડી ગમેરા તથા તયછોડામેરાની
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શારત સુધાયનાય ! મ જફૃયતભંદના તથા દૂય
દે ળ-ાય થમેરાના ભદદગાય જેણે આલ્ભ ને
યશેભત થકી ફધી લસ્ત ુઓને ધેયી રીધી છે .
ત ું

છે

જેણે

દયે ક

ભખ્ ૂકને

તાયી

નેભતોભાંથી દશસ્વો તા કમો છે ! ત ું છે જેની
વા કયતા ભગપેયત વલોયી છે ! ત ું છે જેના
ક્રોધ કયતા યશેભત શેર કયે છે ! ત ું છે જેની
ઈદાયતા ભનાઇ કયતા લધાયે પ્રચણરત છે ! ત ું
છે જેની ળસ્ક્ત તથા ગુણલતા કુર ભખ્ ૂકને ધેયી
લે રી છે ! ત ું છે જે કોઇને ોતાની નેભતો
તા કમાં છી તેનાથી એશવાનનો ફદરો
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નથી ઇચ્છતો ! ત ું છે જે તાયા કોઇ ફંદાને તાયી
નાપયભાની વા અલાભાં લધાયે ડત ું નથી
કયતો !
ને હ,ુ ં મ લ્રાશ ! તાયો ફંદો છુ જેને
ું દુઅ કયલાનો હક
તએ
ુ ભ કમો છે ને હુ ં શાજય
થમો છુ; હુ ં તાયા હક
ુ ભને ભાનલા ભાટે તત્ય છું,
હુ ં તાયા હક
ુ ભ મુજફ શી શાજય છું; ભાયી તયપ
વનગાશે કયભ કય, મ લ્રાશ ! હુ ં તાયી
ફાયગાશભાં નભી ગમો છું, ને હુ ં છું જેની
ીઠનો ફોજ ગુનાશોથી લધી ગમો છે , ને હુ ં છું
જેની જજંદગી ગુનાશોભાં લેડપાઇ ગઇ છે ને એ
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હુ ં

છું

જેણે

જ્ઞાનતાથી

તાયા

હક
ુ ભની

નાપયભાની કયી, જો કે ભાયાથી એભ થામ તેને
રામક ત ું ન શતો.
શુ ં ત,ું મ લ્રાશ ! એના ઈય દમા નદશ
કયે જે તાયી ફાયગાશભાં દુઅ કયે ? તો હુ ં તાયી
ફાયગાશભાં ભાયી શાજતો ભાટે દુઅ કયી ળકું.
થલા શુ ં ત,ું મ લ્રાશ ! એની ભગપેયત
નદશં પયભાલે જે તને ોકાયે ? તો હુ ં તને
ોકાયલાભાં જરદી કયી ળકું. થલા શુ ં ત ું , મ
લ્રાશ ! એ આન્વાન ઈય યશેભ નદશં કયે જે
તાયી ફાયગાશભાં જભીન ઈય કા ટે કલીને
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 ૂયા એકયાયની વાથે નભી ગમો શોમ ? થલા
શુ ં ત,ું મ લ્રાશ ? એને ગની નદશં ફનાલે
જેણે ખાનગીભાં તાયી ફાયગાશભાં દદયદ્રતાના
કાયણે પદયમાદ કયી શોમ ?
મ લ્રાશ ! એને નાયાજ ન કય જેણે
વંતો અનાયો ફીજો કોઇ નથી તથા એને
ઈદાવ ન કય જેને તાયા વવલામ ફીજો કોઇ નથી
તથા એને ઈદાવ ન કય જેને તાયા વવલામ ફીજો
કોઇ નથી જડતો જેને તે ભદદ ભાટે ોકાયી ળકે.
તેથી, મ લ્રાશ ! શઝયત ભોશમ્ભદ
(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
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તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. ભાયાથી
ભોઢું ન પેયલ જમાયે હુ ં તાયી ફાયગાશભાં શાજય
થમો છું. ભને નાયાજ ન કય જમાયે હુ ં તાયી
ફાયગાશભાં અળાલાદી થઇને અવ્મો છું. ભાયા
મુખની શાજતને યદમો ન અ જમાયે હુ ં તાયી
ફાયગાશભાં અલી ગમો છું. એ ત ું છે જેણે
યશભતનો ોતાનો ગુણ ાશેય કમો છે . તેથી
શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ
અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર ઈય
યશેભત નાણઝર કય. ને ભાયા ઈય યશેભ
પયભાલ. ત ું છે જેણે ોતાને યશીભ (ભગપેયત
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કયનાય) તયીકે ઓખાવ્મો છે , તેથી, ત ું ભાયી
ભગપેયત કય.
વન:ળંક,

તાયા

ખોપના

કાયણે

ભાયી

આંસુઓની ધાયા, તાયી ફીકના કાયણે ભાયા
શદમના ધફકાયા ને શૈફતના કાયણે ભાયા
શાથ ગની ધ્રુાયી ત ું જોઇ યહ્યો છે . ભાયા
ગુનાશોથી હુ ં એટરો ળયવભંદા છું જેનુ ં અ
દયણાભ અવ્યુ ં છે . અજ કાયણે ભાયો કંઠ
ળોાઇ ગમો છે ને હુ ં તને ોકાયી નથી કયી
ળકતો. તેથી, વલે લખાણને રામક ત ું છે , મ
લ્રાશ !
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ું ભાયી ધણી ખાભીઓ છુાલી ને ભને
તએ
ળયવભંદા ન થલા દીધો. ભાયાથી થમેરા ધણા
ું છુાવ્મા ને ભને ફદનાભ ન
ગુનાશોને તએ
ું
થલા દીધો. ભાયી. ધણી એલી ભ ૂરોને તએ
છુાલી જે ભાટે હુ ં દોવત શતો ને તેની ખયાફ
વયના

દયણાભ

ાભલાથી

ું
તએ

ભને

ફચાવ્મો. તેને (ભાયી ભુરો તથા ખયાફ
ું ભાયા એલા વંફધ
ં ીઓ ઈય
વયનો) તએ
ાશેય ન થલા દીધી જેઓ ભાયો લાંકો ળોધતા
યહ્યા છે ને તાયી એ નેભતોની ઇાશ કયે છે જે
ું ભને તા કયી છે . તાયી અટરી ભશેયફાની
તએ
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શોલા છતાં હુ ં ગુભયાશી તયપ દોડયો જેનાથી
ું ભાયાથી શદ રીધો શતો.
યશેઝ કયલાનો તએ
તો મ લ્રાશ ! ોતાના રાબ વલે જ્ઞાન
ભાયાથી

લધાયે

કોણ

શળે

ને

ોતાની

બરાઇના શક વલે ફેદયકાય ભાયાથી લધાયે
કોણ શળે ? ોતાના નપવની પ્રગવતથી દૂય
ું ભને તા
ભાયાથી લધાયે કોણ શળે જમાયે તએ
કયે રી યોજી હુ ં ગુનાશોભાં લાયી યહ્યો છું જેની
ું ભનાઇ પયભાલી છે ? ને ખોટું કયલાભાં
તએ
તલ્રીન તથા ગુનાશો કયલાભાં શેર કયનાયો
ભાયાથી લધાયે કોણ શળે જમાયે તાયી દાલત
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ને ળૈતાનની દાલત દયવભમાન હુ ં ઉબો શતો
તો હએ
ુ ં ળૈતાનની દાલત કબ ૂર કયી જો કે હુ ં
આંધો નથી ને તેને  ૂયી યીતે ઓખું છું,
તેના વલે કંઇ ણ ભ ૂરી ગમા લગય ને વાથે
એથી ણ ભાદશતગાય કે તાયી દાલત જન્નત
તયપ દોયે છે ને તેની દાલત જશન્નભ તયપ
રઇ જનાય છે ?
ત ું ાક છે ! કેટરી ખુળીની લાત છે કે ભાયા
નપવની વલફૃધ્ધ હુ ં ોતે વાક્ષી છું ને તેને ભાયી
અંગત ખાનગી ફાફત વભજુ ં છું. તેથી લધાયે
ખુળીની

લાત

છે

ભને

વાનુ ં દયણાભ
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ું
અલાભાં તાયી વશનળીરતા (તએ

તેભ

કયલાભાં ઈદાયતાથી ઢીર કયી) ને અ એના
કાયણે નથી કે તાયી ફાયગાશભાં હુ ં કંઇ રામકાત
ધયાવું છું ણ એ કાયણથી કે ભાયાથી થમેરી
તાયા હક
ુ ભની નાપયભાનીના દયણાભભાં તાયો
ું ઈદાય થઇને ઢીર મ ૂકી
ક્રોધ શોલા છતાં તએ
તથા ભાયા ઈય ભોશબ્ફતથી ભશેયફાની કયી
જેથી હુ ં તાયા ક્રોધથી નાત ાભી ળકું,
ળભશજનક ગુનાશોથી હુ ં યશેઝ કફૃં ને કાયણ કે
ભને વા કયલા કયતા ભગપેયત તા કયલી
તને લધાયે વંદ છે .
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નદશં, ભાયા યફ ! હુ ં ગુનાશોથી એટરો ફધો
ખયડામરો છું કે હુ ં કઠોય ફની ગમો શતો,
ફદકાય ફની ગમો શતો, ખયાફ કાભો હુ ં
નીડયતાથી કયતો શતો, તાયી ઇફાદતની
ાફંદી

પ્રત્મે

નફો

શતો

ને

તાયી

ચેતલણીઓ તથા ધભકીઓ પ્રત્મે ફેદયકાય
શતો. ભાયા અ ફધા યાધોની હુ ં ગણતયી
ભાયા નપવને અ ફાફતો અંગે હુ ં દોવત ગણું છું
ને તાયી ભશેયફાનીની આચ્છા હુ ં ન કયી ળકું જો
કે એભ કયલાભાં જ ગુનેશગાયોની બરાઇ
વભામેરી છે , થલા તાયી યશેભતની અળા હુ ં
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ન કયી ળકું જો કે એભ કયલાભાં જ ગુનેશગાયોની
નાત વભામેરી છે .
મ લ્રાશ ! ભાયી ગયદનભાં ગુનાશોની
બાયે તોક રટકી યશી છે , તેથી, ત ુ ભાયા ઈય
વનગાશે કયભ કય ને શઝયત ભોશમ્ભદ
(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) તથા
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કયી. તાયી
ભગપેયત તા કયી ભને નાત તા કય. ભાયી
ીઠ ઈય ફહુ જ લજનદાય ગુનાશોનો ફોજ છે ,
તેથી શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ
અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર ઈય
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યશેભત નાણઝર કય ને તાયા એશવાન થકી તે
ફોજને શલો ફનાલી દે .
મ લ્રાશ ! જો હુ ં તાયી ફાયગાશભાં
એટરો યડું કે ભાયી આંખની ાંણો ખયી ડે,
એટરા ભોટા લાજે યડું કે ભાયો લાજ ફંધ
થઇ ામ, તાયી ઇફાદત એલી યીતે ઉબો યહુ ં કે
ભાયા ગ વોજી ામ, એલી યીતે નમું કે ભાયી
કેડ લાંકી લી ામ, જભીન ઈય કા ટે કીને
એટરા વજદા કફૃં કે ભાયી આંખના ડોા રટકી
ડે, અખી જજંદગી જભીનની ભોટી પાકતો યહ,ુ ં
ભાયી જજંદગીના અંવતભ દદલવો સુધી ડશોફૄં
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ાણી ીતો યહુ ં તથા તાયો એટરો ણઝક્ર કયતો
યહુ ં કે ભાયી જફાન ફંધ થઇ ામ ને ાછી
તાયી ફાયગાશભાં ળયભના કાયણે ણક્ષવતજ તયપ
ભાયી આંખો ણ ઊંચી ન કફૃં, તો ણ ભાયા
ફધા ગુનાશોભાંથી એક ગુનાશની ણ ભગપેયત
ાભલાને રામક હુ ં નદશ યહ.ુ ં ને જો ત ું ભને
ભગપેયત તા કયીળ જમાયે હુ ં તાયી ભગપેયતને
ાત્ર શોઉં ને ભને ભાપ કયે જમાયે હુ ં ભાપ
થલાને રામક શોઉં, તો તે એ કાયણે નદશં શળે કે
હુ ં ભગપેયતને રામક શતો થલા ભને ભગપેયત
ભેલલાનો શક શતો, કાયણ કે તાયા હક
ુ ભની
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ભાયી નાપયભાની વા તો શેરેથી જ જશન્નભ
ું ભાયી
છે ને જો ત ું ભને વા કયે તો જફૃય તએ
વાથે ન્મામ નદશં કમો શોમ.
ું ભાયા ગુનાશોને
ભાયા યફ ! જમાયે તએ
છુાવ્મા ને ભને નાયાજ નથી કમો, તાયી
ભશેયફાનીથી ભાયી પ્રત્મે નમ્ર યહ્યો ને ભને
વા

અલભાં જરદી

નથી

કયી, તાયી

ભશેયફાનીથી ભાયી પ્રત્મે વશનળીર યહ્યો ને
ભાયે ભાટે ની તાયી નેભતોભાં પેયપાય નથી કમો
તથા તાયા એશવાન થકી ભને તેનાથી નાયાજ
થલા નથી દીધો, તો ભાયી રાંફી દુઅ, ભાયી
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જફૃયતની ભશત્તા ને ખયાફ વંજોગો ઈય
યશેભ પયભાલ.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. ભને
ગુનાશોથી નાશ તા કય, ભને નેક ફનાલ,
ં
ભને સુદય
દયલતશન તા કય, પ્રભાણણકતાભાં
ભાયી ભદદ કય, ભને વંતોકાયક પ્રગવત
ં
આનામત પયભાલ, તાયી ભગપેયતનો સુદય
નુબલ ભને તા કય, તાયી ભગપેયત થકી
ભને સ્લતંત્ર ફનાલ, તાયી યશેભત થકી ભને
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અઝાદ કય ને તાયા ક્રોધથી ભને નાત તા
કય. એલી જ યીતે બવલષ્મના વાયા વભાચાયની
વાથે

અ

દુવનમાભાં

ણ

ભને

ફળાયત

(ખુળખફયી) આનામત કય જેને હુ ં ઓખી ળકું
ને કોઇ એલી વનળાની તા કય જે હુ ં વભજી
ળકત.ું
વન:ળંક તાયી ળસ્ક્ત મુજફ અ જયા ણ
મુશ્કેર નથી ને તાયી ફુયદત ભાટે ણફરકુર
ધફૃં નથી. વન:ળંક, ત ું દયે ક લસ્ત ુ ઈય કુદયત
ધયાલનાય છે ! તાયી યશેભતની વાથે, મ યશેભ
કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ કયનાય !
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૧૭-ળૈતાનની દાલત ને પયે ફથી નાશ
ભાંગલા ભાટે તેભની દુઅ.
મ લ્રાશ ! એ ળૈતાન ‘રઇન’થી ભે
તાયી

નાશ

ભાંગીએ

છીએ

જેને

તાયી

ફાયગશભાંથી કાઢી મ ૂકલાભાં અવ્મો શતો. ભે
તાયી નાશ ભાંગીએ છીએ પયે ફ અનાય તેની
ગુવુવથી, તેના જૂઠાણાં ઈય બયોવો કયલાથી,
તેના ખોટા લચનોથી, તેના દગાઓથી, તેની
ચારાકીથી; તાયી ઇફાદતથી ગુભયાશ કયલાની
તથા

તાયી

નાપયભાની

કયાલી

ભને

ભાવનત કયલાની તેના નપવની ઇચ્છાથી
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ને તેને વાફૃં વભજલાથી જેને તે વાફૃં કયીને
ફતાલે તથા તેને મુશ્કેર વભજલાથી જેને તે
મુશ્કેર કયીને ભને ફતાલે.
મ લ્રાશ ! ભે તાયી જે ઇફાદત
કયીએ છીએ તેના થકી ત ું તેને ભાયાથી દૂય
કયી દે ને ભે તાયાથી જે ભોશબ્ફત કયીએ
છીએ તેના થકી ત ું તેને દૂય બગાલી દે . ભાયા
ને તેના દયવભમાન એક ડદો નાખી દે જેને
તે ચીયી ન ળકે તથા એક ભજબ ૂત દીલાર ઉબી
કયી દે જેને તે તોડી ન ળકે .
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મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય.
ભાયાથી દૂય તાયા કોઇ દુશ્ભનોભાં તેને
(ળૈતાનને) કામશગ્રસ્ત યાખ ને તાયી વખત
દે ખયે ખ થકી ભને તેનાથી વરાભતી તા
કય. તેના પયે ફ વલરુદ્વ ભાયી ભદદ કય, ભાયી
તયપ તેની ીઠ કયી દે ને ભાયા ઈય થઇ
ળકે એલી તેની દયે ક વયને દૂય કયી દે .
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
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તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય.
ળૈતાનના પયે ફ વલફૃધ્ધ ભાયી દશદામત કય,
તેની ગુભયાશીથી યે શઝ કયલાભાં ભાયી ભદદ
કય ને તફાશ કયનાયી તેની ગુભયાશી વલફૃધ્ધ
ભને નેકીની યાશ ઈય ચરાલ.
મ લ્રાશ ! તેને ભાયા દદરોભાં દાખર
થલા ન દે તથા ભાયી નજીક તેને લવલાટ ન
કયલા દે , જે ખયાફી તયપ તે ભને રરચાલે છે
તેભનાથી ભને ખફયદાય કય, જમાયે ત ું ભને
તેની ાણ કયે ત્માયે તેનાથી યક્ષણ તા કયી
ભાયા ઈય એશવાન પયભાલ, તેની વલફૃધ્ધ
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મોજના ધડીએ એલી યાશ ભને ફતાલ, તેના
ભાટે જે તૈમાયી કયલાની શોમ તેની ભને વભજ
તા પયભાલ, તેની (ળૈતાનની) તયપ ભાફૃં
ધ્માન કયલાના કાયણે ભે જે ગપરતભાં ડી
ગમા છીએ તે ગપરતભાં ડી ગમા છીએ તે
ગપરતની ઊંધભાંથી ભને ાગ ૃત કય ને
તાયા એશવાન થકી તેની વલફૃધ્ધ ભને ભદદ
તા કય.
મ લ્રાશ ! તેના ભરોને યદદમો
અલાની ભાયા દદરોને તૌપીક તા કય
ને તેની ભક્કાયીઓ તથા દાલતને નાબ ૂદ
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કયલાની

ભાયા

ઈય

ભશેયફાની

કય.

ળૈતાનની તાકતને ભાયા તયપથી દૂય કયી દે ,
ભાયાથી તેની ઈભેદને નાકાભ કય ને ભને
ગુભયાશ કયલાથી તેને યોકી રે.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. ભાયા
લારેદૈનને,
ં ીઓને,
વગાવંફધ
ભોભેનીન

કુટુંફીજનોને,

ઓરાદને,
ાડોળીઓને

ભોભેનાતને

તથા

એક

કુર

ભજબ ૂત

દકલ્રાભાં, એક સુયણક્ષત ભકાભભાં ને એક
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સુયણક્ષત ગુપાભાં ળૈતાનથી નાશ તા કય.
તેઓ (ભોભીનો)ને સુયણક્ષત ઢાર થકી તેના
(ળૈતાન)થી ફચાલ ને તેની વલરુધ્ધ તેઓની
તીવ્ર શવથમાયો તા કય.
મ લ્રાશ ! જેણે તાયી યોબુણફય્મતની
ગલાશી

અી

છે ,

તાયી

લશદાવનય્મતને

પ્રભાણણકતા વાથે સ્લીકાયી છે , તાયી ખયી
આફાદતને દયણાભ અલા ભાટે ળૈતાનથી
દુશ્ભનાલટ કયી છે ને તેની વલફૃધ્ધ ઇલ્ભે
યબ્ફાની ળીખલાભાં તાયી ભદદ ભાટે દુઅ કયી
છે તેને ણ ભાયી અ દુઅનો રાબ તા કય.
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મ લ્રાશ ! તેના રશ્કયને ઈથરાલી
નાખ, તેના ફ્રયે ફને નાબ ૂદ કય, તેના દકલ્રાને
તફાશ કયી નાખ ને તેને ભાવનત કય.
મ લ્રાશ ! ભને તેના દુશ્ભનોના
લગશભાં (ટોાભાં) દાખર કય, તેના દોસ્તોથી
ભને જુદા કયી દે , જમાયે તે ભને રરચાલે
ત્માયે તેન ુ ં કહ્યું ભે ન ભાનીએ ને જમાયે તે
ભને દાલત અે ત્માયે તેને ભે જલાફ ન
દઇએ (એલી તૌપીક ભને તા કય), તથા
તેને (ળૈતાનને) ત્મજી દે લા ભાટે જેઓ ભાયો
હક
ુ ભ ભાને છે તેઓને ભે હક
ુ ભ કયી ળકીએ
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ને તેન ુ ં (ળૈતાનનુ) કહ્યું ન ભાનલા ભાટે જેઓ
ભાયી વરાશ વાંબે છે તેને ભે ચેતાલણી
અી ળકીએ (એલી તૌપીક ભને તા કય).
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. જેઓ
વલે મગંફયોથી છે લ્રા મગમ્ફય છે ને
યસ ૂરોના વયદાય છે તથા એભની અર ઈય
યશેભત નાણઝર કય જેઓ ાક ને તાશીય છે .
ભને, ભાયા કુટુંફીજનોને, ણફયાદયોને તથા
કુર ભોભેનીન ભોભેનાતને એ ળૈતાનના
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ળયશથી (ખયાફીથી) ફચાલ જેનાથી ભે તાયી
નાશ ભાંગીએ છીએ, ભને એલી લસ્ત ુઓથી
નાત તા કય જેનાથી નાત ભાટે ભે તાયી
ફાયગાશભાં દુઅ કયીએ છીએ, ભે તાયી
ફાયગાશભાં જે લસ્ત ુઓ ભાટે દુઅ કયી છે તે
ભને તા કય, જે લસ્ત ુ ભાંગલા ભાટે ભાયી
ગપરત થઇ છે તે ણ ને તે લસ્ત ુઓ ણ જે
ભે ભ ૂરી ગમા છીએ.
અ દુઅ કબ ૂર કયલાની વાથે, ભને તાયા
વારેશ ફંદાઓભાં ને ભોભીનોભાં દાખર
કય.
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મ ‘કાએનાત’ના યફ !
ભાયી દુઅ કબ ૂર ફ્રયભાલ.
તાયી યશેભતની વાથે,
મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
… Kitab Downloaded from …
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૧૮-કોઇ વખત મુવીફત ટી જલા વભમે
થલા દુઅ જરદી કબ ૂર થઇ શોમ તે
વભમે તેભની દુઅ. (શુક ગુાયી ભાટે )
તાયા લખાણ છે મ લ્રાશ ! તાયા
ું ભાયા ઈયથી બાયે
વાયા હક
ુ ભ ભાટે ને તએ
અપત ટાી નાખી તે ભાટે . તેથી, તાયી
ું
દશપાઝત થકી તએ
ભને જે તા કયલાભાં
જરદી કયી, તાયી તે નેભત ભાયા ભાટે એલી
જ શોમ જે ભાયી વંદગીથી ાભલાભાં હુ ં
કભનવીફ નીલડું ને ફીા કોઇ ભાયી
નાવંદગીથી તે ાભલાભાં નવીફદાય નીલડે.
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ું
ને જો કોઇ દદલવ થલા યાતે તએ
ૂ વભમ ભાટે ) તા
ભને એલી દશપાઝત (ટંક
કયી જે છી ભાયા ઈય કોઇ ાય મુવીફતો
અલલાની શોમ ને તે વીવભત વા શોમ
તો ભને તે દશપાઝત ત ું જરદી તા કય જે
ું ભાયા ભાટે મુરતલી યાખી છે ને અ
તએ
દશપાજતને મુરત્લી કયી યાખ જે તા કયલાભાં
ું જરદી કયી છે કાયણ કે જે પના થઇ
તએ
જનાય છે તે વધક નથી ને જે ફાકી
યશેનાય છે તે ઓછું નથી.
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ને

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો

રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) તથા તેભની
અર ઈય યશેભત નાણઝર કય તાયી (ાય)
યશેભત થકી.
મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે
યશેભ કયનાય !
… Kitab Downloaded from …
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૧૯-દુકા છી લયવાદ ભાટે તેભની દુઅ.
મ લ્રાશ ! લો થકી ભને વંતો
તા કય, લયવતા લાદા થકી ફધી જગાએ
ુષ્ક લયવાદ લયવાલી ભાયા ઈય તાયી
યશભતનો લયવાદ લયવાલ જેથી ફધી જગાએ
જભીન રીરીછભ થઇ ામ, ફધા ળશેયોભાં
જભીન પદ્ર ુ ફને ને અંકુયો ફૂટી નીકે
તથા પફૂર ાકલા ભાંડે એવું એશવાન તાયા
ફંદાઓ ઈય આનામત પયભાલ. તાયા ભાનનીમ
પદયશ્તાઓ નાણઝર કય જેઓ લયવાદના લાદા
થકી શંભેળા ુષ્ક તથા રાબદામી લયવાદના
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ઝાટા જરદીથી લયવાલે જેથી મ ૃત જભીન
વજીલન થામ, ખોલામે ું ાછું ભે ને નાજ
ઉગલા ભાંડે, અભ ભાયી યોજી ફશોી કય.
એલા લાદા (ભોકર) જે ઘેયા શોમ, વં ૂણશ તથા
ભનગભતા શોમ, એક ઈય એક ફાઝેરા શોમ
ને દૂય સુધી વલસ્ત ૃત શોમ; તેભાં શાવન વલનાની
લીજી ચભકતી શોમ ને ુષ્ક લયવાદના
ઝાટાઓથી બયે રા શોમ.
મ લ્રાશ ! ભને એલો લયવાદ તા
કય જેથી જભીનભાં પફૂર, નાજ લગેયે ઉગી
નીકે જે વંતો ાભનાફૃં, રાબદામી, ુષ્ક
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ં ભ ઘાવ ઉગી નીકે
ને વલસ્ત ૃત શોમ; રીુછ
ને સ ૂકી જભીન રીરીછભ ફને.
મ લ્રાશ ! ભને એલો લયવાદ
ઇનામત પયભાલ જેથી શાડોભાંથી ધોધભાય
ાણી ઈતયે , કૂલાઓ છરકામ, નદીઓ લશે, વ ૃક્ષો
ઉગે, દયે ક દે ળોભાં ભંઘલાયી ઘટે ને પ્રાણીઓ
તથા ફીજી ભખ્ ૂક પીભ ૂત થામ. અભ ભને
વાપ ફશોી યોજી તા કય, ખેડેરા ખેતયો થકી
ભને નાજ તા કય, અચોને દૂધથી બયી
દે ને ભાયી ળસ્ક્તભાં લધાયો કય.
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મ

લ્રાશ

!

તેના

(લયવાદના)

ઝાટાઓથી ભે શાવન ન થલા દે , તેની ઠંડી
ભને ામભાર કયનાયી ન શોમ, તેની લાશ
ભાયા ઈય તોપાની ન શોમ ને તેન ુ ં ાણી
ભને કડવું ણ ન રાગે.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય ભાયા
ઈય જભીન ને અવભાનોથી યશેભત નાણઝર
કય.
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વન:ળંક

ત ું દયે ક

લસ્ત ુ ઈય

કુદયત

ધયાલનાય છે !
તાયી યશેભત થકી.
મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
… Kitab Downloaded from …
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૨૦-શ્રેષ્ઠ ખ્રાક (વાયા ચારચરણ) ભાટે
તેભની દુઅ.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય, ભાયી
શ્રિા (ઇભાન)ને વં ૂણશતા તયપ પ્રગવત શણ
કય, ભાયી ભાન્મતાને વલશ્ર
શ ેષ્ઠ ભાન્મતા ફનાલ,
ભાયી વનમતને વાયી વનમતોભાંથી શ્રેષ્ઠ ને
ફેશતયીન ભરોને ભાફૃં ચારચરણ ફનાલ.
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મ લ્રાશ ! ભાયી વાયી વનમતોભાંથી
લધાયો તા કય, તાયા ઈય ભાયી શ્રિાને દ્રઢ
ફનાલ ને ભાયાભાં જે ખયાફીઓ (નફાઇ)
અલી ગઇ છે તેભાં તાયી કુદયતથી સુધાયો તા
કય.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. જે
લસ્ત ુની (લાતની) ભને વંબા રેતા યશેલી ડે
છે તેભાં તેની વરાભતી તા કય, ભને એ જ
ભર ફાલી રાલલાની તૌપીક તા કય જેના
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વલે કારે (અખેયતભાં) ત ું ભને વલાર  ૂછીળ
ને ભાયા દદલવો એલા જ કાભોભાં વાય થામ
ું
જેના ભાટે તએ
ભને ખલ્ક કમો છે (તાયી
ઇફાદત ભાટે ). ભને સ્લતંત્રતા તા કય ને
ભાયી યોજી ફશોી કય. (શ્રીભંતાઇના કાયણે)
શંકાયથી ભને લંણચત યાખ ને હુ ં રારચુ ન
ફની ાઉં એલી તૌપીક તા કય તથા ભને
અફફૃદાય ફનાલ ણ ભાયાભાં ધભંડ ન અલે.
ભને તાયી ઇફાદત કયલાની તૌપીક તા કય
ને ભાયી એ આફાદતને જૂઠા દે ખાલથી
(ઈજફથી) ફચાલ.ભાયા ભરો રોકોની બરાઇ
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ભાટે શોમ ને બરાઇ વાથે (ભૌણખક થલા
ળાયીદયક) ઇા શોચાડીને તે ભર ઈય
ાણી ન પયી લે . ભને વલશશ્રેષ્ઠ લતશન તા
કય ને ણબભાનીથી નાશ તા કય.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. વીધી
યાશ ઈય ભાયી દશદામત કય જેને હુ ં ફદરી ન
કફૃં, એ શક યાશ ય જેના ઈય હુ ં ગુભયાશ ન
થઆ ળકું ને એલી વનમત વાથે જેના વલે ભને
ળંકા ન ઈજે. ભાયી  ૂયી જજંદગી તાયી
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આફાદતભાં વલતાલલાની તૌપીક તા કય.
જમાયે ભાયી જજંદગી ળૈતાન કામશગ્રસ્ત ફને ત્માયે
ભને ત ું તાયી ફાયગાશભાં ફોરાલી રે એ શેરાં
કે ત ું ભાયા ઈય કોધામભાન ફને થલા તાયો
ગઝફ ભાયા ઈય ઈતયે . ભાયી કોઇ એલી
કુટેલને સુધામાશ લગયની ન યાખ જે દોને ાત્ર
શોમ ને એલી ખાભી ણ દૂય કમાં લગયની ન
યાખ જે દોને ાત્ર શોમ. ભાયા વદગુણોલાા
અચયણની વં ૂણશતા તયપ દોયલણી કય.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
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તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય.
ાણરભોની દુળભનાલટને ભાયા ભાટે પ્રેભભાં,
ફલાખોયોની ઇાશને વભત્રતાભાં, વજજનો
ં ીઓ
પ્રત્મેના વલશ્વલાવને શ્રદ્ઘાભાં ને વંફધ
પ્રત્મેના વતયસ્કાયને પ્રેભભાં, દયલતન
શ તા
કય. કુટુંફીજનોના વશકાય તયપ નમ્રતા,
વભત્રોની ફેલપાઇ પ્રત્મે ભદદફૃ, થવુ,ં નમ્રતા
તથા વલલેકથી લતાશલ કયનાયાઓના પ્રેભ ભાટે
રાગણી બયે રો અદય, વશ કામશકયોના ત ુચ્છ
લતશન વભક્ષ વદલતન
શ ને ાણરભના બમની
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કડલાળના ફદરે ળાંવતની ભીઠાળ આનામત
પયભાલ.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય.જેણે
ભાયી વાથે ઝધડો ન કમો શોમ તેના કયતા
લધાયે ળસ્ક્ત ભને તા કય ને જે ભાયી
વનષ્પતા ઇચ્છતો શોમ તેના ઈય ભને
વપતા (વલજમ) તા કય. જેણે ભાયી વાથે
દગો કમો શોમ તેની વલફૃધ્ધ ભને ચતા તા
કય ને જે ભાયી વલફૃધ્ધ દાલેચ યચતો શોમ
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-223 | VISIT US

તેની વલફૃધ્ધ ભને ળસ્ક્તળાી ફનાલ. જેણે ભાયા
ઈય તોશભત નાખી શોમ તેને જૂઠો વાણફત કય
ને જેણે ભને ધભકી અી શોમ તેનાથી ભને
નાત તા કય. જેણે વીધી યાશ તયપ ભાયી
દોયલણી કયી તેન ુ ં કહ્યું ભાનલાની ભને તૌપીક
તા કય ને જેણે ભને શકની નવીશત કયી
તેના કહ્યા મુજફ ભર કયલાની ભને તૌપીક
તા કય.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. જેનો
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લતાશલ ભાયી પ્રત્મે પ્રભાણણક શતો તેની પ્રત્મે
વદલતશન કયલાની ભને તૌપીક તા કય, જેણે
ભને ત્મજી દીધો શોમ તેને નેકી આનામત કય
ને જેણે ભાયાભાં જુદાઇ નાખી છે તેને
વભરન તા કય. જે ભાયી ગીફત કયતો શોમ
તેના વલે ભને વાફૃં ફોરલાની તૌપીક તા કય,
કોઇએ

ભાયા

ઈય

કયે રી

ભશેયફાનીના

ફદરાભાં તેન ુ ં એશવાન ભાનલાની ભને તૌપીક
તા કય ને કોઇએ ભાયી પ્રત્મે કયે રી ખયાફી
તયપ ધ્માન ન અલાની ભને તૌપીક તા કય.
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મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. ભને
વારેશ ફંદાઓના ગુણો તા કય ને ‘તકલાં ોળાક તા કય જેથી હુ ં
યશેઝગાયી’ નો સુદય
ન્મામ વાથે લતી ળકું, ક્રોધને કાબ ૂભાં યાખી ળકું,
નકાયાત્ભક આચ્છાઓને દાફી ળકું, વલખ ૂટા ડી
ગમેરાઓનો ભેા કયાલી ળકું, રોકોભાંથી
જુદાઇને નાબ ૂદ કયી ળકું, વલનમથી લતી ળકું,
રોકો વાથે નમ્રતા તથા અદય કેલી ળકું,
ચારચરણ સુધાયી ળકું, (રોકોભાં) ભનગભતા
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વ્મલશાય થઇ ળકે, વલોયીતા તયપ પ્રગવત થઆ
ળકે, ઈદાયતાને નાલી ળકું, ભાન વશન
કયી ળકું, વાભાન્મ ભનુષ્મ પ્રત્મે ણ નેકી
દાખલી ળકું, મુશ્કેરીભાં ણ વચ્ચાઇને લગી
યહ,ુ ં ોતાની નેકીને ત ુચ્છ વભજુ ં બરે છી તે
ભશામ ૂલ્મ શોમ, ળબ્દોભાં કે ભરભાં, ને
ોતાની ખયાફી ને (ફદીને) વધક વભજુ ં બરે
છી તે કેટરી ણ વભાન્મ શોમ, ળબ્દોભાં કે
ભરભાં.
તાયી ઇફાદત શંભેળા કયતો યહુ ં એલી
તૌપીકની દુઅ વાથે ભાયી અ શાજતોની દુઅ
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કબ ૂર પયભાલી ભને તે તા કય, ભોભીનોની
કોભભાં ભાયી

ગણતયી

કય

ને

દીનભાં

પેયફદર (ણફદત) કયનાયા તથા ોતાની
ઇચ્છા (યામ) પ્રભાણે લતાશલ કયનાયાથી દૂય
ખવી જલાની ભને તૌપીક તા કય.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. ભાયા
ઘડણ લખતે ભને યોજીભાં ફયકતો વુવત
તા કય ને જમાયે ભને ફહુ જ થાક શોમ
ત્માયે તાયી ફશોી ળસ્ક્ત થકી તાયી ળસ્ક્તભાં
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લધાયો કય, ભને એલી તૌપીક તા કય કે તાયી
ઇફાદત કયલાભાં હુ ં અવ ન કફૃં તાયી શક યાશ
પ્રત્મે આંધો ન ફની ાઉં, તાયી ભોશબ્ફતની
વલફૃધ્ધ કોઇ કામશભાં ભગ્ન ન ફનુ,ં જે તાયી
યાશથી ગુભયાશ શોમ તેનો વાથી ન ફનુ,ં જે તાયી
શક યાશ ઈય શોમ તેનાથી વલમુખ ન યહ,ુ ં
જફૃયત વભમે ભાયી આચ્છાઓ તાયી ફાયગાશભાં
 ૂયી થામ, શાજત વભમે તાયી ફાયગાશભાં
તરફ કફૃં ને દદયદ્રતા વભમે તાયી ફાયગાશભાં
દુઅ કફૃં, મ યફ !
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ભાયા ઈય મુવીફતના વભમે તાયા વવલામ
ફીા કોઇથી હુ ં ભદદ તરફ ન કફૃં એલી તૌપીક
ભને તા કય, જફૃયતના વભમે તાયા વવલામ
ફીા કોઇથી શાજત તરફ ન કફૃં ને ખોપના
વભમે ણ તાયા વવલામ ફીજ કોઇથી દુઅ ન
કફૃં, જેથી તાયી ફાયગાશભાં હુ ં તાયા યદદમા,
તાયી ભનાઇ તથા તાયી નાયાજી (કયાશત)ને
રામક ન ફનુ,ં મ વૌથી લધાયે યશેભ કયનાય !
મ લ્રાશ ! ભાયા દદરભાં ળૈતાન જે
અળાઓ, ળંકાઓ તથા ઇાશ નાખે છે તેને તાયી
ઝભતના ણઝક્રનુ ં કાયણ ફનાલ જેથી તાયી
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ાય કુદયત ઈય વલચાય-વલભળશ કયી ળકું
તથા તાયા દુશ્ભન વલફૃધ્ધ મોજનાઓ ઘડી ળકું.
તે

ભને

ફણગાઓ,

ભાયી

જફાનથી

ખુળભતો,

જે

ળબ્દો,

ઝઘડાખોયી,

જૂઠી

ગલાશીઓ, કોઇ વાચા ભોભીનની ગીફતો
થલા કોઇનુ ં ભાન કયવું તથા એલા ફીા
વંલાદો ફોરલા ભાટે ઈવાલે છે તેને તાયી
શમ્દોવના,

તાયી

ફાદળાશતના

ગયકાલ

યશેલાભાં,

તાયી

લખાણભાં
નેભતની

શુકગુાયીભાં, તાયી ભશેયફાનીઓનો અબાય
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ભાનલાભાં ને તાયી નેભતો ભાણલાભાં
પેયલી નાખલાની તૌપીક તા કય.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. ભાયા
ઈય ત્મચાય ન થલા દે જમાયે કે ભાયી
મુવીફત દૂય કયલા ભાટે ત ું ળસ્ક્ત ધયાલે છે , ભને
એલી તૌપીક તા કય કે હુ ં જુરભગાય (ાણરભ)
ન ફનુ ં જમાયે કે ભને એભ કયતા યોકી ળકલા
ભાટે ત ું ળસ્ક્તભાન છે , હુ ં ગુભયાશ ન થઆ ાઉં
જમાયે કે ભાયી દશદામત કયનાય ત ું છે , હુ ં ગયીફ
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ન થઇ ાઉં જમાયે કે ત ું ભને ગવન ફનાલી ળકે
છે ને હુ ં ફલાખોય ણ ન ફનુ ં જમાયે કે
ભાયા સ્સ્તત્લનો ત ું ભાણરક છે .
મ લ્રાશ ! હુ ં તાયી ફાયગાશભાં
ભગપેયત તરફ કયતો શાજય થમો છું, તાયી
ભગપેયત ભાટે દયશ્રભ (કસ્દ) કયી યહ્યો છું, હુ ં
તાયી વશનળીરતાની અળા યાખું છું ને તાયી
ઈદાયતા ઈય શ્રિા ધયાવું છું.ભાયી એલી કોઇ
રામકાત નથી જેથી હુ ં તાયી ભગપેયતને રામક
ફનુ ં ને નથી ભાયા કોઇ એલા ભરો જેના
થકી હુ ં તાયી ભગપેયને રામક ફનુ.ં જો હુ ં ોતે
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ભાયા નપવના દયણાભનો વનણમ
શ રઉં તો ભાયી
ાવે તાયા પઝરની અળા વવલામ ફીજુ ં કંઇ જ
નથી. તેથી, મ લ્રાશ ! શઝયત ભોશમ્ભદ
(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય ને ભને
તાયા પઝરો-કયભ આનામત પયભાલ.
મ લ્રાશ ! ભને શક લાત કયલાની
દશદામત તા કય, યશેઝગાયીની (તકલાની)
પ્રેયણા તા કય, વલત્રતાની (તઝકીમાની)
તૌપીક તા કય ને ત ું જેલા ભરોથી યાજી
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-234 | VISIT US

શોમ તેલા ભરો ફાલી રાલલાની તૌપીક
તા કય.
મ લ્રાશ ! ભને એલી યાશ ઈય ચરાલ
જે એક શ્રેષ્ઠ નમ ૂનો ફને ને ભાયા જીલનભાં
તથા મ ૃત્યુ વભમે ભને તાયા દીન ઈય ભક્કભ
(વાણફત કદભ) યશેલાની તૌપીક તા કય.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. ભને
કયકવય (આકતેવાદ) કયવું આનામત પયભાલ.
વજજનોભાં

વમ ૂશભાં,

નેકીની

દશદામત
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કયનાયાઓભાં ને વારેશ ફંદાઓભાં ભને
દાખર કય. કમાભતના દદલવે ભને વપતા
આનામત પયભાલ ને અંવતભ દયણાભ વભમે
ભને વરાભતી તા કય.
મ લ્રાશ ! જમાયે હુ ં ગભગીન થાઉં છું
ત્માયે ત ું ભાયી નાશ છે , જમાયે હુ ં જફૃયતભંદ
શોઉં છું ત્માયે ત ું ભાયો ભદદગાય છે ને જમાયે હુ ં
વખત મુવીફતભાં શોઉં છું ત્માયે હુ ં તને ોકાફૃં
છું. જે કંઇ ખોલામે ું છે તે પ્રાપ્મ થવુ,ં પવાદ
થમો શોમ તો તેની સુરેશ થલી ને ત ું જે યદ
કયે છે તેભાં પેયફદર થલી તાયી ફાયગાશભાં
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થઆ ળકે છે . તેથી, ત ું ભને અપત અલલા શેરાં
વરાભતી, ભાંગલા શેરાં તે નેભત ને
ગુભયાશ થલા શેરાં દશદામત તા કય.
વનદાખોયોના ત્માચાયથી ભને નાશ તા
કય, કમાભતના દદલવની ભાન તા કય ને
ભને શ્રેષ્ઠ દશદામત આનામત પયભાલ.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. તાયી
ભશેયાફની થકી ભાયાભાંથી ખયાફીઓ દૂય કય,
તાયી યશેભત થકી ભને ુય્ષ્ટ તા કય, તાયા
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એશવાન થકી ભને સુધાયો તા કય, તાયી
બરાઇ થકી ભને શુદ્ધિ તા કય, તાયી યશેભતના
દકલ્રાભાં ભને નાશ તા કય, તાયી ખુળીનો
ોળાક આનામત પયભાલ, વનણશમ રેલા જમાયે
ભાયા ભાટે મુશ્કેર થઆ ડે ત્માયે ભાયી નેક
દશદામત કય, કામો દયણાભ અલા જમાયે
ભાયા ભાટે ળંકાસ્દ ફને ત્માયે તેભાંથી નેક
(વાયા) ભરો દયણાભ અલાની ભને તૌપીક
તા કય ને જમાયે મુરકી પવાદ થામ ત્માયે
વત્મલાદીઓનો વાથ અલાની ભને તૌપીક
તા કય.
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મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. ભને
દકપામતી (વાદગી ને ભધ્મભતા) નો તાજ
શેયાલ, તાયી ભોશબ્ફતની ભશેયફાનીઓનો
ળણગાય તા કય, ભાયી નેક દશદામત કય,
ગુણલતા થકી ભાયી યીક્ષા ન કય, ભને
અયાભની ખ ૂફસ ૂયતી તા કય તથા ભાફૃં
જીલન બય ૂય યીક્ષાઓ લાફૄં ન ફનાલ ને
ભાયી દુઅને યદદમો અી નાભંજૂય ન કય કાયણ
કે હુ ં ફીા કોઇને તાયો શયીપ નથી વભજતો
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-239 | VISIT US

તથા એભ ણ નથી ાણતો થલા કશેતો કે
તાયી ફયાફયીનો ફીજો કોઇ છે .
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. ભને
ફુજૂરખચીથી (આવયાપથી) ફચાલ, ભાયી યોજી
લેડપાઇ જલાથી ફચાલ, ભાયી વભરકતભાં
ફયકત તા કયી લધાયો કય ને હુ ં જે કંઇ ણ
ખચશ કફૃં તે તાયી નેક યાશભાં તથા બરાઇની
વાથે શોમ એલી તૌપીક તા કય.
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મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. યોજી
કભાલલાની વખત ભશેનત ભાયા ભાટે વશેરી
કય ને ભને ફેદશવાફ યોજી તા કય જેથી
યોજી ક્ભાલલની રારચ ભને તાયી આફાદતથી
ગાપેર ન કયી દે તથા પ્રભાણણકતાથી ધન
કભાલલાના વખત દયણાભ ભને બોગલલા ન
ડે. મ યફ ! તાયી કુદયતથી ભાયી શાજત
 ૂયી કય ને જે ડય છે તેનાથી તાયી આજજત
થકી ભને નાશ તા કય.
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મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. ભને
ગુણલતા તા કયી ભાયી અફફૃની વંબા રે
ને ભાયી ખ્માવતને ગયીફી થકી ઈદાવ ન કય
જેથી ભને એ રોકો ાવે ભાંગલાની જફૃયત ન
ડે જેઓને ત ું યોજી તા કયે છે થલા ભને
કોઇ દુર્જનનો ઈકાય ભેલલો ન ડે નદશં તો
ભાયા ઈય એશવાન કયનાયાના ભને લખાણ
કયલા ડળે તથા તેની વલફૃધ્ધ ખયાફ ફોરવું
ડળે જેણે ભને ભદદ ભાટે ભનાઇ કયી શળે
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જમાયે કે તેઓ વૌ કયતા લધાયે તા કયનાય
તથા ભનાઇ પયભાલનાય ભાણરક ત ું છે .
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. ભને
ભાયી ખયી તથા વં ૂણશ ઇફાદત કયલાની તૌપીક
તા કય. યશેઝગાયીભાં અનંદ, આલ્ભ વાથે ના
ભરો ને વલત્રતા વાથે બરાઇ તા કય.
મ યફ ! ભાયા અયુષ્મને તાયી ભગપેયત વાથે
વભાપ્ત કય તથા તાયી યશેભત ભાટે ની ભાયી
અળાને

વત્મનુ ં (શકીકતનુ)ં

સ્લફૃ

તા
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કય.તાયી ખુળી ભેલલી ભાયા ભાટે વશેરી
ફનાલ ને દયે ક વંજોગોભાં ભરે-ખૈય ફાલી
રાલલની તૌપીક પયભાલ.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય.
ભાયી ગપરતના વભમે ભને તાયો ણઝક્ર
કયલાની તૌપીક તા કય, નલયાળના વભમે
ભને તાયી આફાદતભાં ભગ્ન યશેલાની તૌપીક
તા કય ને તાયી ભોશબ્ફત પ્રત્મેની એલી
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નેક યાશ ઈય ભાયી દશદામત કય કે હુ ં દુવનમા
તથા અખેયતની બરાઇ ાભી ળકું.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. એલી
યશેભત જે તેભનાથી શેરાના તાયા ફંદાઓ
ઈયની યશેભત કયતા લધાયે શોમ ને એના
કયતા ણ લધાયે શોમ જે ત ું તેભના છી
કોઇના ઈય બવલષ્મભાં નાણઝર કયનાય છે .
મ ભાયા યબ્ફ ! ભને અ દુવનમાની
તથા ખેયતની નેકીઓ તા કય ને તાયી
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યશેભત થકી જશન્નભની અગના નાશ તા
કય.
તાયી યશેભતની વાથે.
મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
… Kitab Downloaded from …
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૨૧-કોઇ યં જના વભમે થલા કોઇ ભ ૂરના
કાયણે ઈદાવીના વભમે તેભની દુઅ.
મ લ્રાશ ! મ ળક્ત ભનુષ્મના
યક્ષણશાય ! બમંકય લસ્ત ુઓ વલફૃધ્ધ ત ું યક્ષણ
તા કયનાય છે . ભને ભાયી ભ ૂરોએ એકરો કયી
દીધો છે , ભાયો કોઇ વાથીદાય નથી, તાયા
ક્રોધથી હુ ં નફો થઇ ગમો છું ને ભાયો કોઇ
ભદદગાય નથી. તાયી (વનવશ્વત) મુરાકાતના
બમથી હુ ં રાગણીલળ ફની ગમો છું, ભાયી
નફાઇને વયબય કયનાફૃં કોઇ નથી, (તાયા
વવલામ ફીજુ)ં નથી કોઇ જે ભાયા બમને ટાી
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ું ભને એકરો ફનાલી દીધો છે
ળકે જમાયે તએ
ને જમાયે ભને ળક્ત ફનાલી દીધો છે તો
કોણ છે જે ભને ળસ્ક્તળાી ફનાલી ળકે ?
મ લ્રાશ ! કોઇ નથી જે ભખ્ ૂકને
નાશ અી ળકે વવલામ ખાણરક, કોઇ નથી જે
ળકતની યક્ષા કયી ળકે વવલામ ળસ્ક્તળાી
ને કોઇ નથી જે ભતરફ ળોધનાયની ભદદ
કયે વવલામ ભતરફનો ાણનાય. તાયા શાથભાં
છે મ યફ ! અ વલે વશામતા કયલાનો ભાગશ,
તાયી જ ફાયગાશભાં નાશ ને યક્ષણ છે . તેથી,
શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ
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અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર ઈય
યશેભત નાણઝર કય, ભાયી નાવબાગભાંથી ભને
ફચાલ ને ભાયી ઇચ્છાઓ  ૂયી કય.
મ લ્રાશ! જો ત ું ભાયાથી વનગાશે કયભ
પેયલી રઆળ ને તાયી ફશોી યશેભતને
ભાયાથી યોકી રઆળ થલા તાયી ફશોી
યોજીથી ભને લંણચત યાખીળ થલા ભાયી વાથે
ં તોડી નાખીળ તો ભાયી ઇચ્છાઓ
નો તાયો વંફધ
 ૂયી કયલા ભાટે ભને તાયા વવલામ ફીજુ ં કોઇ
નદશં જડે. તાયી ાવે જે કંઇ છે તેના ઈય હુ ં
ણફરકુર કુદયત નથી ધયાલતો ને ફીા
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કોઇની ભદદ થકી ણ નદશં વવલામ ત.ું ફવ હુ ં
તાયો ફંદો છું ને તાયા તાફાભાં છું. ભાયી
ણગયપતાયી તાયા શાથભાં છે , તાયા હક
ુ ભની વાભે
ભાયો હક
ુ ભ નથી ચારતો, ભાયા ઈય તાયો હક
ુ ભ
ં ી તાયો પેવરો ન્મામ ૂણશ છે ,
ચારે છે , ભાયા વંફધ
તાયી ફાદળાશતભાંથી નાવી જલાની ભાયાભાં
ળસ્ક્ત નથી થલા નથી તાયી વત્તાથી હુ ં
અગ લધી ળકતો, તાયી ભોશબ્ફતને હુ ં
અકી નથી ળકતો થલા નથી તાયી ખુળી
ભેલી ળકતો થલા નથી તાયી નેભતો
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ભેલી ળકતો વવલામ તાયી ઇફાદત થકી તથા
તાયી ફશોો (લવી) યશેભત થકી.
મ ભાયા યફ ! હુ ં લશેરી વલાયે ઉઠયો
ને દદલવના અંત સુધી તાયા નભણા ફંદા
તયીકે

યહ્યો.

ભાયા

નપવને

નપો-નુકવાન

શોચાડલાની ભાયાભાં કોઇ ળસ્ક્ત નથી. ને
તાયા થકી ભાયા નપવ વલફૃધ્ધ હુ ં અ ગલાશી
અુ ં છું, ભાયી નફાઇને કબ ૂર કફૃં છું તથા
ું ભને જે
ભાયી રાચાયી વ્મક્ત કફૃં છું, તેથી, તએ
ું ભને જે તા
લામદો અપ્મો છે તે  ૂયો કય, તએ
કયું છે તેને વં ૂણતા તા કય કાયણ કે હુ ં તાયો
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વભસ્કીન (ગયીફ), નભણો, નફો, શતાળ,
વધક્કાયને ાત્ર, ત્મજી દે લાને ાત્ર, મ ૂલ્મશીન,
જફૃયતભંદ, બમબીત ને યક્ષણમાચક ફંદો છું.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય, ભને
ું ભને જે કંઇ નેભતો
તૌપીક તા કય કે તએ
તા કયી છે તેના કાયણે તાયો ણઝક્ર હુ ં ભ ૂરી ન
ું ભાયા ઈય જે એશવાનો કમાં છે
ાઉં ને તએ
તેનાથી ગાપેર ન થઇ ાઉં. ભાયી દોઅની
ભંજૂયીની ફાફત અંગે ભને નાઈભેદ ન કય બરે
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છી ભાયી ભદદ કયલાભાં ત ું વલરંફ કયે ને
બરે

છી

હુ ં

શ્રીભંત

શોઉં

કે

ગયીફ,

મુળકેરીઓભાં શોઉં કે અયાભભાં, વરાભતીભાં
શોઉંકે મુવીફતભાં, ખાનગીભાં શોઉં કે ાશેયભાં,
તલંગય શોઉં કે જફૃયતભંદ થલા ઈદાવ શોઉં કે
ખુળશાર.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય, ભને
તૌપીક તા કય કે દયે ક વંજોગોભાં હુ ં તાયી
પ્રળંવા કફૃં, તાયા લખાણ કફૃં ને તાયો શુક્ર કફૃં
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ું ભને તા કયું છે તેના
જેથી જે કંઇ ણ તએ
કાયણે ભને ધભંડ ન અલી ામ ને ન તો
ું ભને તા
એનાથી હુ ં ઈદાવ થઇ ાઉં જે તએ
નથી કયુ.ં ભાયા દદરભાં તાયા ખોપની રાગણી
નાખ ને એલી તૌપીક તા કય કે હુ ં ભાયા
ળયીયનો ઈમોગ એલા જ કામોભાં કફૃં જે
કામોને ત ું કબ ૂર કયે છે . ભને જે કંઇ ણ થામ
તેની તયપ ધ્માન અતાં ભાયા નપવને તાયી
ઇફાદતભાં ભગ્ન યશેલાની તૌપીક તા કય
જેથી હુ ં એલી કોઇ લસ્ત ુને વંદ ન કફૃં જેને ત ું
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વંદ નથી કયતો ને એલી કોઇ લસ્ત ુને
નાવંદ ન કફૃં જેને ત ું વંદ કયે છે .
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. ભાયા
દદરભાં તાયી બય ૂય ભોશબ્ફત તા કય, તેને
તાયો ણઝક્ર કયલાભાં ભગ્ન યાખ, તેભાં તાયો ખોપ
લધાયીને શંભેળા તેને ભાયાથી બમબીત યાખ,
તાયી

તયપ

અગ

લધલાની

(યગફત

કયલાની) ળસ્ક્ત તા કયી તેને ભજબ ૂત કય,
તેને તાયી આતાત (હક
ુ ભોની પયભાફયદાયી)
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ની પ્રેયણા તા કય, તેને એલી યાશ ઈય
ચારલાની તૌપીક તા કય જેને ત ું ફહજ
ુ વંદ
કયે છે ને ભાયી વં ૂણશ જજંદગીભાં તેને એ ભાટે
આચ્છુક યાખ જે તાયી જ ફાયગાશભાં પ્રાપ્ત થઇ
ળકે છે .
અ દુવનમાથી વપય કયતી લખતે તાયા
ખોપને (તકલાને) ભાફૃં બાથુ ં કયાય અ, ભાયી
વલદામ તાયી યશેભત તયપ શોમ ને તાયી
ખુળીભાં ભાફૃં દાખર થલાનુ ં શોમ. ભને તાયી
જન્નતભાં યશેઠાણ તા કય, ભને ળસ્ક્ત તા કય
કે હુ ં તાયી વં ૂણશ ખુળીનો ફોજ ઈાડી ળકું, ભાયી
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નાવબાગ તાયી તયપ શોમ ને હુ ં એનો જ
આચ્છુક યહુ ં જે તાયી ફાયગાશભાં છે . દુર્જનોથી
છે ટે યશેલા ભાટે નો ભાયા દદરને ોળાક તા કય
ને

ભને

(લણરમાઓની)

તાયી,
તથા

તાયા
તાયા

દોસ્તોની
નેક

(પયભાફયદાય) ફંદાઓની ભોશબ્ફત તા કય.
કોઇ ફદકાય થલા કાપયના ઈકાયના
ફોજ શેઠ દફાઇ જલાથી ભને નાશ તા કય;
ન હુ ં એલા કોઇ ઈય ઈકાય કફૃં થલા ન તો
ભને તેની કોઇ જફૃયત ડે, ફરકે ભાયા દદરની
ળાંવત, ભાયા નફ્વને ચેન, ભાયી સ્લતંત્રતા ને
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ભાફૃં સ્લાલરંફન તાયા તયપથી શોમ તથા તાયા
નેક ફંદાઓના કાયણે શોમ.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય, તેભના
વાથીઓભાં ભાયો શુભાય કય, ભને તેભનો
વશામક ફનાલ ને તાયો જ ઇચ્છું યહુ ં એલી
તૌપીક તા કય. ભને એલા કામો કયલાની
તૌપીક તા કય જે તને વંદ છે ને જેને ત ું
કબ ૂર યાખે છે .
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વન:ળંક, ત ું દયે ક લસ્ત ુ ઈય કુદયત
ધયાલનાય છે ને અ તાયા ભાટે વશે ું છે .
તાયી યશેભતની વાથે.
મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
… Kitab Downloaded from …
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૨૨-દુ:ખ, મુવીફત ને વખત મુશ્કેરીના
વભમે તેભની દુઅ.
ું ભાયા ઈય જે ભર
મ લ્રાશ ! તએ
પયજજમાત કમો છે તે ભાટે ભાયા નપવ કયતા ત ું
લધાયે કુદયત ધયાલે છે . તેના ઈય તથા ભાયા
ઈય ભાયા કયતા લધાયે તાયી વત્તા છે . તેથી,
ભાયા નફ્વને એલી તૌપીક તા કય જેનાથી ત ું
યાજી યશે. ભાયા નપવ થકી ળાંવત-સુયક્ષા વાથે
એલા કાભો દયણાભ અ જેનાથી તને વંતો
થામ (ત ું યાજી યશે).
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મ લ્રાશ ! ભાયાભાં મુવીફતો લેઠલાની
ળસ્ક્ત નથી થલા દુ:ખના વભમે ભાયાભાં
ધીયજ ને ગયીફી વશન કયલાની તાકત ણ
નથી, તેથી, ભને યોજીથી ત ું લંણચત ન યાખ, ત ું
ભાયા ભાટે કાપી થઇને ભાયા ઈય વનગાશે-કયભ
કય તથા દયે ક ફાફતભાં ભાયી વંબા રે કાયણ
કે જો ત ું ભને ભાયા અંત:કયણ (નપવના) અધાયે
મ ૂકી દઆળ તો જફૃય ભને તેનાથી વનયાળ જ
પ્રાપ્ત થળે ને હુ ં એ કાભ કયલાભાં વનષ્પ
જઆળ જેભાં તેની બરાઇ વભામેરી શળે.
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જો ત ું ભને તાયી ભખ્ ૂકના અધાય મ ૂકી
દઆળ તો તેઓ ભાયી તયપ ધ ૃણાની નજયથી
ં ીઓને અધાયે મ ૂકી
જોળે. જો ત ું ભને ભાયા વંફધ
દઆળ તો તેઓ ભને વનયાળ જ કયળે. જો તેઓ
ભને કંઇ અળે તો તે થોડું જ (શળે) અળે,
ચકાઇને અળે, ભને દોવત ગણળે ને
રાંફા વભમ ભાયી ટીકા કયળે. તેથી, તાયા
ફ્ઝરો-કયભ થકી ભને સ્લતંત્ર ફનાલ, તાયી
ફાદળાશત થકી ભને પ્રગવતળીર ફનાલ, તાયી
ળસ્ક્ત થકી ભને તલંગય ફનાલ ને તાયી
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ફાયગાશભાં જે કંઇ છે તેના થકી ભાયી જફૃયતો
 ૂયી કય.
.

મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. ભને
ઇાશથી નાશ તા કય, ભને ગુનાશોથી ફચાલ
ને ભને શયાભ કાભોથી યશેઝ કયલાની તૌપીક
તા કય; હુ ં તાયી નાપયભાની કયલાભાં ઈતેજજત
ન થાઉં, હુ ં તાયાથી જે અળા યાખું ને જે કંઇ
ું ભને તા કયું છે . તેનાથી હુ ં વંતો
ણ તએ
ામુ.ં ત ું જે કંઇ યોજી તા કય છે તેભાંથી જે કંઇ
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ભાયા ભાટે નીમ્યુ ં છે તેભાં ને જે કંઇ નેભતો
ભને તા કય છે તેભાં ફયકત (વં ૂણશ તથા
વંતો) તા કય. દયે ક શારતભાં ભને સુયક્ષા,
વરાભતી, ફચાલ, દશપાઝત, ભાન ને નાશ
તા કય.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
ું
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય તએ
ભાયા ઈય જે કંઇ પયજજમાત કયું છે તે ફાલી
રાલલાભાં ને તાયી આતાતભાં (હક
ુ ભની
પયભાફયદાયીભાં) તથા તાયી કોઇ ભખ્ ૂકને
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ભદદફૃ થલાભાં ભાયી ભદદ કય. જો એભ
કયલાભાં ળાયીદયક યીતે હુ ં ળક્ત શોઉં, તે ભાટે
ભાયાભાં તાકાત ન શોમ, તે  ૂફૃં કયલાભાં ભને
વનષ્પતા ભતી શોમ ને ભાયો ભાર તથા
વભરકત ભને તેભાં ઓછા ડતા શોમ, ચાશે તે
ભને માદ શોમ કે ભ ૂરી ગમો શોઉં ને એ એવું
ું ભાયા ભાટે ન જ વનમ્યુ ં શોમ તથા
શોમ જેને તએ
ભાયા નફ્વે તેભાં ગપરત કયી શોમ, તો તાયા
ફશોા કયભ થકી ને ાય ળસ્ક્ત થકી તે
ફાલી રાલલાની ભને ળસ્ક્ત તથા તૌપીક તા
કય. વન:ળંક, તાયી ફાયગાશભાં જે છે તે ુષ્ક છે
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ને ત ું લવીઓ-કયીભ (લાવેઈન કયીભ) છે .
જમાયે હુ ં કમાભતના દદલવે તાયી ફાયગાશભાં
શાજય થાઉં ત્માયે ભાયાભાં એવું કંઇ ફાકી ન યશે
જેના કાયણે ત ું ભાયી નેકીઓભાં ઘટાડો કયે
થલા ગુનાશોભાં લધાયો કયે , મ ારનશાય !
મ

લ્રાશ!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. તાયી
ખુળી ભાટે તથા ભાયી અખેયત (ના વાયા
દયણાભ) ભાટે ભને વાયો કાભો કયલાની પ્રેયણા
તા કય, ત્માં સુધી કે તેની વચ્ચાઇનો ભાયા
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દદરને

વલશ્વાવ

થઆ

ામ, ભાયી

દુન્મલી

જજંદગીભાં યશેઝગાયી (ઝોશદ) સ્થાવત થઆ
ામ, હુ ં સ્લેછાથી વાયા કાભો કફૃં ને તાયા ખોપ
તથા ડયના કાયણે ખયાફ કાભોથી યશેઝ કફૃં.
ને ભને ઇભાનની (શ્રિાની) યોળની તા કય
જેના થકી હુ ં રોકોભાં લવી ળકું, મુશ્કેરીના વભમે
દશદામત ાભી ળકું ને ભાયા કાભોભાં અડે
અલતી ળંકા તથા વનવશ્વતતાને દૂય કયી ળકું.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. જે
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ું ચેતલણી અી છે તેનો ખોપ તા
વાની તએ
કય, ત્માં સુધી કે શેરાથી જ ભને તેની વચ્ચાઇ
વલે ાણ થઆ ામ ને તેભનાથી હુ ં નાશ
ું જે ઇનાભનો લામદો કમો છે
ભાગું છું. ને તએ
તેની ભને તીવ્ર ઇચ્છા તા કય, ત્માં સુધી કે
શેરેથી જ ભને તેના રાબ વલે ાણ થઆ ામ
ને તે ભાટે હુ ં તાયી ફાયગાશભાં દુઅ કફૃં છું.
મ લ્રાશ! વન:ળંક, અ દુવનમા તથા
ં ભાં ભાયા ભાટે જે મોગ્મ છે તે
અખેયતના વંફધ
ત ું જ ાણે છે . તેથી, ભાયી જફૃયતો  ૂયી કય.
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મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય.
તલંગયી, ગયીફી, ફીભાયી, ને તંદયસ્તીના
ું ભને જે નેભતો તા કયી તેનો
વભમે. તએ
 ૂયતો શુક્ર કયલાભાં જો હુ ં વનષ્પ થાઉં તો ભને
એ તા કય જે ત ું મોગ્મ ાણે છે , ત્મા સુધી કે
તાયી ખુળી થકી ભને ળાંવત ભે તથા ખોપ,
ળાંવત, ખુળી, ક્રોધ ને દયે ક રાબ-નુકવાનના
વભમે તાયા તયપથી ભાયી પયજ (ઇફાદત) થકી
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ભાયા નપવભાં ભાયી વદબુચ્ધ્ધનો હુ ં વંતો
ામુ.ં
મ

લ્રાશ!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. ભાયા
દદરને ઇાશથી સ્લતંત્રતા તા કય, ત્માં સુધી કે
ું તા કયે રા કોઇ ણ
તાયી ભખ્ ૂકને તએ
પઝરની હુ ં ઇાશ ન કફૃં ને દુવનમા થલા
ું
અખેયતની ફાફતભાં તાયી ભખ્ ૂકને તએ
તા કયે રી કોઆણ નેભત તયપ હુ ં નજય ન
કફૃં, બરે છી તે નેભત બરાઇની શોમ કે
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વલત્રતાની, તલંગયી શોમ કે અયાભની. ને
ભાયા ભાટે તેનાથી લધાયે વાયી નેભતોની
શુબેચ્છા તાયા થકી તથા તાયી ફાયગાશભાં હુ ં
યાખુ.ં ત ું એક છે તથા તાયો કોઇ ળયીક
(બાગીદાય) નથી.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. ભને
ખાભીઓથી દશપાઝત તા કય. અ દુવનમા ને
અખયે તભાં તથા સુખ ને દુ:ખભાં ભને ભ ૂરોથી
યક્ષણ તા કય, ત્માં સુધી કે ભને કંઇ ણ થામ
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તો હુ ં ભાયી સ ૂઝભાં યહ,ુ ં તાયી ફ્રયભાફયદાયી
(આતાત) કયતો યહ,ુ ં ભાયા દોસ્તો તથા દુશ્ભનો
વાથે લતાશલભાં ફધી જ ફાફતો ઈય તાયી
ખુળીને વલોયી ાણું જેથી ભાયો દુશ્ભન ભાયા
જુરભ તથા ત્માચાયથી સુયણક્ષત યશે તથા
ભાયા દોસ્તો ભાયાથી ક્ષાત તથા ભાયા
નપવની નફાઆના ઇચ્છુક ન યશે.
જે યીતે મુવીફતોભાં વડામેરા તાયી
ફાયગાશભાં દુઅ કયે છે તે જ યીતે સુખના
વભમભાં ણ તાયી ફાયગાશભાં સુવનષ્ઠાથી
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દુઅ કયનાયા તાયા નેક ફંદાઓભાં ભાયો શુભાય
કય. વન:ળંક, ત ું લખાણને રામક ને ભશાન છે !
તાયી યશેભતની વાથે.
મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
… Kitab Downloaded from …

www.hajinaji.com

• Like us on Facebook •
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૨૩-સુયક્ષા ભાગલા ભાટે ને શુક્ર દા
કયલા ભાટે તેભની દુઅ.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. ભને
તાયી સુયક્ષાનો ોળાક તા કય, ભને તાયી
સુયક્ષા થકી વન્ભાવનત કય, તાયી સુયક્ષા થકી
ભાયી દશપાઝત કય, તાયી સુયક્ષા થકી ભને
સ્લતંત્ર ફનાલ, તાયી સુયક્ષા ભને વદકાભાં તા
કય, ભને તાયી સુયક્ષા તા કયી ભાયા ઈય
એશવાન કય, તાયી સુયક્ષા ભાયા ભાટે વલસ્ત ૃત
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કય, તાયી સુયક્ષા ભાયા ભાટે મોગ્મ ફનાલ ને
તેની તથા ભાયી લચ્ચે કોઇ અંતય ન યાખ, અ
દુવનમાભાં ને અખેયતભાં ણ.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય.
ભને એલી સુયક્ષા તા કય જે  ૂયતી શોમ,
ળપાત અનાયી શોમ, વલોચ્ચ શોમ, વ ૃદ્ધિ
ાભનાયી શોમ ને એલી સુયક્ષા શોમ જે ભાયા
ળયીયભાં ણ સુયક્ષા ઈત્ન્ન કયે , અ દુવનમાની
સુયક્ષા ને અખેયતની ણ.
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ભને તંદુયસ્તી, ઇભાન, ળયીયની વરાભતી
ને ળાંવત તા કય. ભને દદરભાં વાચી યાશ
(ફવીયત), ભાયી કાયદકદીભાં વપતા, તાયો
ખોપ તથા ડય, ને ત ુએ હક
ુ ભ કયે ર કાભો ય
ું ભનાઇ
ભર કયલાની તોપીક તા કય, તએ
પયભાલેરી લસ્ત ુઓ તથા કાભોથી યશેઝ
કયલાની આસ્ભત તા કય.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય.
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ભને શજ તથા ઈભયા ફાલી રાલલાની
તૌપીક તા કય, તાયા યસુર (વલ્રલ્રાશો
રય્શે

લ

અરેશી

લવલ્રભ)ની

કફયે

મુફાયકની ણઝમાયત કયલાની તૌપીક તા કય,
તેભના ઈય તથા તેભની અર ઈય તાયી
યશેભતો-ફયકત નાણઝર કય ને તેભની અર
(રય્ય્શસ્વરાભ)ની કફયે મુફાયકની ણઝમાયત
કયલાની તૌપીક તા કય, અ લે બવલષ્મના
દયે ક લોભાં, જમાં સુધી હુ ં જીવલત યહ.ુ ં ને
ભાયાથી અ ઇફાદતને તાયી ફાયગાશભાં કબ ૂર
કય, ભંજૂયીને રામક ફનાલ ને તેને ભાયા
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ભરનાભાના દશવાફભાં તાયી ફાયગાશભાં
જભા કય તથા માદીભાં વરાભત યાખ.
ભાયી જીબને તાયા લખાણ કયલાની, તાયો
શુક્ર દા કયલાની, તાયો ણઝક્ર કયલાની ને
તાયી શમ્દો-વના કયલાની તૌપીક તા કય.
તાયી તા કયે રી ઇભાનની દશદામત થકી ભાયા
દદરને ફશોફૄં કય ને ભને તથા ભાયી
ઓરાદને એ ળૈતાનથી નાશ તા કય જેને
તાયી

ફાયગાશભાંથી

થ્થયો

ભાયી

શાંકી

કાઢલાભાં અવ્મો શતો. તાયી ઝેયી તથા
ડંખનાયી, ફીબત્વ

તથા

કટી

ભખ્ ૂકની
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ખયાફીથી ભને નાશ તા કય, દયે ક ભાથા
બાયે ળૈતાનની ખયાફીથી નાશ તા કય, દયે ક
જુરભી ફાદળાશની ખયાફીથી ભને નાશ તા
કય ને દયે ક ઇાશફૄ તથા ધંભડી શ્રીભંતોની
ખયાફીથી ભને નાશ તા કય.
દયે ક

નફા

તથા

ળસ્ક્તળાીની

ખયાફીથી, દયે ક ઈચ્ચ તથા નીચ રોકોની
ખયાફીથી, દયે ક નાના તથા ભોટા રોકોની
ખયાફીથી, દયે ક નજીકના તથા દૂયના રોકોની
ખયાફીથી ને દયે ક ભનુષ્મ તથા જજનોની
ખયાફીથી ભને નાશ તા કય જેઓ તાયા
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યસ ૂર

(વલ્રલ્રાશો

રય્શે

લ

અરેશી

લવલ્રભ) તથા તેભની અરના દુશ્ભન ને
ં કયનાયા શતા.  ૃથ્લી ઈય
તેભની વાથે જગ
ચારનાયી દયે ક ભખ્ ૂકની ખયાફીથી તથા
જેઓની કડ તાયા કફાભાં છે તેઓની
ખયાફીથી ભને નાશ તા કય. વન:ળંક, ત ું
વાચી યાશ ઈય છે .
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. જે કોઇ
ં ી ભાયી ખયાફી ઇચ્છે છે તેને
ણ ભાયા વંફધ
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ં ી તેની ુચ્ચાઇને
ભાયાથી દૂય કય, ભાયા વંફધ
નાબ ૂદ કય, તેની ખયાફીને ભાયાથી દૂય કય,
તેના ફ્રયે ફને તેના જ ગા પયતો નાખી દે , તેની
વભક્ષ એક દીલાર ઉબી કયી દે જેથી તે
આંધો ફની ામ તથા ભને જોઇ ન ળકે, તેને
ફશેયો ફનલી દે જેથી ભાયા વલે તે કંઇ વાંબી
ન ળકે, તેના દદર ઈય ભોશય રગાલી દે જેથી
ં ી તે કંઇણ વલચાય ન કયી ળકે, તેને
ભાયા વંફધ
ં ૂ ો ફનાલી દે જેથી તેની જીબ ભાયા વલે
મગ
કંઇણ ફોરી ન ળકે, તેન ુ ં ભાથુ ં કડી તેને ફે
આજજત કયી દે , તેભાં ઘભંડને તોડી નાખ તથા
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તેની ગયદન નભાલી દે , તેની ફડાઇનો નાળ
કય

ને

તેની

દયે ક

ખયાફીઓથી,

ફદકાયીઓથી, વનંદાઓથી, પલાઓથી, ભને
ફદનાભ

કયલાની

કોવળળોથી,

પયે ફોથી,

શવથમાયોથી, પંદાઓથી ને તેના વવાશીઓ
તથા રશ્કયથી ભને સુયક્ષા તા કય.
વન:ળંક, ત ું ળસ્ક્તળાી ને (દયે ક લસ્ત ુ
ઈય) કુદયત ધયાલનાય છે !
તાયી યશેભત થકી.
મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
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૨૪-તેભના લારેદૈન (રય્ય્શસ્વરાભ) ભાટે
તેભની દુઅ.
મ લ્રાશ ! તાયા ફંદા તથા યસ ૂર
શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ
અરેશી લવલ્રભ) ને તેભના કુટુંફીજનો ઈય
યશેભત નાણઝર કય. તાયા વલોતભ એશવાનો,
યશેભત, ફયકતો ને તાયી વરાભતી થકી
તેભણે વન્ભાવનત કય. મ લ્રાશ ! તાયી
ફાયગાશભાં ભાયા લારેદૈનને શ્રેષ્ઠતા ને તાયી
ખાવ યશેભતથી વન્ભાવનત કય, મ વૌથી
લધાયે યશેભ કયનાય !
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મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. ભને
તાયી પ્રેયણા થકી ભાયા લારેદૈન પ્રત્મેની ભાયી
પયજો વલે આલ્ભ તા કય; અ વલે ભને વં ૂણશ
આલ્ભ એકવત્રત યીતે તા કય તથા ભને તાયી
પ્રેયણા મુજફ ભર કયલાની તૌપીક તા કય
ને ભને એલી તૌપીક તા કયે કે હુ ં અ આલ્ભ
વં ૂણશ યીતે વભજી ળકું તથા કોઇ ણ
ું જે ળીખવ્યુ ં છે તે મુજફ ભર
વંજોગોભાં તએ
ું ભને જે
કયલાનુ ં હુ ં ચ ૂકી ન ાઉં થલા તએ
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પ્રેયણા તા કયી છે તે મુજફ ભર કયલાભાં
ભાયા શાથગ બાયે થઆ અવ ન કયી ામ.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. જેભના
ું તાયી ભખ્ ૂક ઈય ભને વધકાય
કાયણે તએ
તા કમો છે . ભાયા લારેદૈનનો ભને એલો ખોપ
તા કય જેલી યીતે હુ ં એક ક્રૂય ફાદળાશથી ડફૃં
ને તેભની એલી ભોશબ્ફત તા કય જેલી યીતે
એક યશેભદદર ભાનો શેત. તેભની પયભાફયદાયી
(આતાત) કયલી તથા તેભના વાથે બરાઇ
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(નેકી) કયલી ભાયા ભાટે અકક
શ ફનાલ જેલી
યીતે એક વનદ્રાધીન ભાટે વનદ્રા શોમ છે , ને
એલી શૈમાધાયણ ફનાલ જેલી યીતે એક તયસ્મા
ભાટે ાણી શોમ છે , ત્માં સુધી કે હુ ં ભાયી
ઇચ્છાઓ ઈય તેભની ઇચ્છાઓ શેરે વંદગી
અુ ં તથા ભાયી જફૃયતો શેરા તેભની જફૃયતો
 ૂયી કફૃં. ભાયી વાથે તેભની થોડી એલી બરાઇ
ણ હુ ં ઘણી વભજુ ં ને તેભના વાથે ભાયી ભોટી
બરાઇને ણ થોડી એલી વભજુ.ં
મ લ્રાશ ! ને ભને તૌપીક તા કય કે
તેભની વભક્ષ ભાયો લાજ હુ ં ધીભો યાખું તથા
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ભાયી લાણી તેભને મોગ્મ રાગે તેલી શોમ,
તેભની વાથે ભાયો લતાશલ નમ્ર યાખલાની તૌપીક
તા કય તથા ભાયા દદરને તેભના ભાટે
ભશેયફાન ફનાલ ને તેઓ ફન્ને વાથે ભને
નભણો તથા વલનમ્ર ફનલાની તૌપીક તા કય.
મ લ્રાશ ! ભને ઈછે યીને ભોટો કયલા
ફદર તેઓને આનાભ તા કય, ભને શેત કયલા
ફદર તેભને તેનો ફદરો તા કય તેઓની
દશપાઝત કય જેલી યીતે ભાયા ફાણભાં
તેઓએ ભાયી દશપાઝત કયી.
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મ લ્રાશ ! ભાયા તયપથી તેઓને જેટરી
તકરીપો શોચી શોમ, ભાયા કાયણે તેઓને
જેટરી ણ નાયાજી થઆ શોમ થલા તેભના
પ્રત્મેની ભાયી કોઆ ણ પયજભાં ખાભી યશી ગઇ
શોમ તો તેના થકી ત ું તેભના ગુનાશોની
ભગપેયત કય, તાયી ફાયગાશભાં તેભનો દયજ્જજો
લધાય ને તેભના ભરે ખૈયભાં વ ૃદ્ધિ કય, મ
ત ું ! જે ફદ ભરોને ભરે ખૈયભાં લધાયો
શણ કયી પેયલી નાખનાય છે .
મ લ્રાશ ! ને તેઓ ભને કંઇ લધાયે
ડત ું ફોલ્મા શોમ થલા ભાયે વાથે એલો
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લતાશલ શોમ જે લધાયે ડતો શોમ થલા ભાયો
કોઇ વધકાય અલાનુ ં તેઓ ચુકી ગમા શોમ
થલા એલી કોઇ ભાયા પ્રત્મેની પયજ જે તેઓ
 ૂયી ન કયી ળક્યા શોમ. તો, વન:ળંક હુ ં તેઓને
દયગુજય કફૃં છું ને તેઓની તયપદાયી ભાટે
યાજી છું. હુ ં તાયી ફાયગાશભાં દુઅ કફૃં છું કે
અલી કોઇ ફાફત ભાટે તેઓને ત ું વાાત્ર ન
કયાય પયભાલ કાયણ કે, વન:ળંક, તેઓએ ાણી
જોઇને ભને દુ:ખ શોચાડમાનો દો હુ ં તેભને
નથી અતો હુ ં એભ ણ નથી ભાનતો કે
તેઓએ ભાયી વાથે બરાઇ કયલાભાં કોઇ ખાભી
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-289 | VISIT US

યાખી શોમ ને તેઓએ ભાયી જે વંબા રીધી
છે તેને હુ ં નજીલી ણ નથી વભજતો; ને
કાયણ કે, મ લ્રાશ ! તેઓના ભાયા ઈય
ભશત્લના શકો એટરા છે , ભાયી વાથે ની તેઓની
બરાઇઓ એટરી વલોચ્ચ છે ને હુ ં તેઓનો
એટરો એશવાનભંદ છું કે નથી હુ ં તેને શોચી
ળકતો ને નથી તેનો  ૂયી યીતે ફદરો ચ ૂકલી
ળકતો.
મ ભાયા યફ ! ભને ઈછે યલાભાં તેઓએ જે
દુ:ખ લેઠમા છે , ભાયી દશપાઝત ભાટે જે વખત
ભશેનતો કયી છે ને ભને અયાભ તથા સુખ
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અલા ભાટે તેઓએ ોતાનો જે અયાભ ત્મજી
દીધો છે , તે વલે એશવાનોનો ફદરો હુ ં કેલી યીતે
ચ ૂકલી ળકું ? પવોવ ! પવોવ ! (હુ ં તેભ કયી
ળકું એ ળક્ય જ નથી.) તેભના શક ભાયાથી દા
નથી થઇ ળકતા, તેઓના ભાયા ઈયના શકો હુ ં
 ૂયી યીતે વભજી ણ નથી ળકતો ને તેભની
 ૂયી વેલા કયલા ભાટે ણ હુ ં ળકત છું.
તેથી, મ લ્રાશ ! શઝયત ભોશમ્ભદ
(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય ને
ભાયી ભદદ કય, મ જઓથી વશામની વલનંતી
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કયી ળકામ તેઓભાં વલોતભ વશામ કયનાય !
ભને

તૌપીક

તા

કય,

મ

દશદામત

કયનાયાઓભાં વલશશ્રેઠ, જેની તયપ રોકો (ફૃજૂ
થઇ) ઘવીને અલે છે ! ને ભાયો શુભાય એ
દદલવે ભા-ફાે અક કયે રાઓભાં ન કય જે
દદલવે દયે ક નપવને એ જ ફદરો અલાભાં
અલળે જે એણે ક્ભાવ્યુ ં છે ને તેઓ વાથે
ન્મામ કયલાભાં નદશં અલે.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. તથા
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તેભના લંળભાંથી તેભની ઓરાદો ઈય યશેભત
નાણઝર કય. તાયા ભોભીન ફંદાઓના ભા-ફાને
ું જે ખાવ દયજ્જજો તા કયી વન્ભાવનત કમો
તએ
છે તેવ ું જ ખાવ ને શ્રેષ્ઠ વન્ભાન ભાયા
લારેદૈનને ણ તા કય, મ વૌથી લધાયે
યશેભ કયનાય ! મ લ્રાશ ! ભને એલી તૌપીક
તા કય કે ભાયી દયે ક નભાઝ છી, દયે ક
યાતના વભમોભાં તથા દયયોજ દયે ક કરાકોભાં
ભાયા લારેદૈનનો ણઝક્ર કયલાનુ ં હુ ં ભ ૂરી ન ાઉં.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-293 | VISIT US

તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. ભાયા
લારેદૈન ભાટે ની ભાયી દુઅ કબ ૂર કય તથા
તેભની ભગપેયત કય, તેઓની ભાયા ઈય
યશેભદદરીના કાયણે તેભને ત ું જફૃય ભગપેયત
તા કય, તેઓ ભાટે ભાયી ભધ્મસ્થીના કાયણે ત ું
તેઓથી  ૂયી યીતે યાજી થલાનુ ં ભાયા ઈય
એશવાન કય ને તાયી યશેભત થકી તેઓનો
દયજજો

ઈચ્ચ

પયભાલી

તેઓને

તાયી

ફાયગાશભાં વરાભતીનુ ં ઠેકાણું તા કય.
મ લ્રાશ ! ભાયી દોઅના શેરા જો
તેઓ તાયી ભગપેયત ભેલી ચુક્યા શોમ તો
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તેઓને ભાયી ળપાત કયનાય (ભાયા ભાટે
ભધ્મસ્થી કયનાય) કયાય અ ને જો તાયી
ફાયગાશભાં તેભના કયતા શેરા ભાયી ભગપેયત
થઆ ગઇ શોમ તો ભને તેભના ભાટે ભધ્મસ્થી
કયલાની તક તા કય, જેથી તાયી યશેભત થકી
તાયી

ફાયગાશભાં

તાયી

ભગપેયત

ને

યશભતથી બયુય શોમ એલી જગાએ ભે બેગા
ભી જઇએ. વન:ળંક, તાયી ઈદાયતા ભશાન છે ,
તાયી ભશેયફાનીઓ ાય છે ને ત ું વૌથી
લધાયે યશેભ કયનાય છે .
તાયી યશેભત થકી.
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મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
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૨૫-તેભની ઓરાદ ભાટે તેભની દુઅ.
મ લ્રાશ ! ભાયી ઓરાદને ભાયી વાથે
સુરેશ-ળાંવતથી યશેલાની તૌપીક તા કય, તાયી
યશેભત થકી ભને તેભનો વાથ તા કય ને
તેઓને ફાકી યાખલાનુ ં ભાયા ઈય એશવાન કય.
ભાયા યફ ! ભાયા ભાટે તેઓનુ ં અયુષ્મ
રાંબ ુ કય, તેઓની શમાતીની મુદ્દતભાં લધાયો
કય ને નાનણના નાજુક લોભાં ભાયા ભાટે
તેભનુ ં

ારનોણ

કય.

તેઓભાંના

નફાઓને ળસ્ક્ત તા કય ને તેઓના
ળયીય,

ઇભાન-શ્રિા

તથા

નીવત-વનમભોને
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તંદુયસ્તી તા કય; તેઓની અત્ભા ને
ં ી દયે ક એલી લસ્ત ુઓને
ળયીયને તથા તેના વંફધ
વરાભતી તા કય જેના વલે હુ ં ણચંતાત ુય છું
ને તેઓનુ ં બયણોણ કયલા ભાટે ભાયા
શાથોને ળસ્ક્ત તા કય. તેઓને તૌપીક તા
કય કે તેઓ વદગુણી (નેક) ફને, ધાવભિક યશે,
જોઇ ળકે તથા વાંબી ળકે, તાયી પયભાફયદાયી
(આતાત) કયે , તને ચાશે, તાયા દોસ્તોના
ૂ
શુબેચ્છક યશે ને તાયા દુશ્ભનોના પ્રવતક
(વલયોધી) યશે તથા તેભના વાથે કઠોય ફને;
અભીન.
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મ લ્રાશ ! તેઓ થકી ભાયા શાથને
ભજબ ૂત ફનાલ ને તેઓ થકી ભાયી કભય
વીધી કય. તેઓ થકી ભાયો લંળ લધાય ને
વભાજભાં તેઓને ભાયા લંળની ળોબ ફનાલ.
તેઓ થકી ભાયી માદળસ્ક્તને પ્રગવતળીર
ફનાલ ને ભાયી ગેયશાજયીભાં તેઓ ભાયા
કાભોની વંબા રઇ ળકે તેલી તેઓને તૌપીક
તા કય.
તેઓ ભાયાથી ભોશબ્ફત યાખે, ભાયી વાથે
બરાઇ કયે , નુકૂ યશે (વાથ અે), લપાદાય
યશે, અજ્ઞાદકત યશે, નાપયભાની ન કયે , દુયાચાયી
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ન ફને, પ્રવતકૂ (વલયોધી) ન ફને ને ાી ન
ફને એલી તૌપીક તા કય.
તેઓને ઈછે યલાભાં, વળક્ષણ અલાભાં ને
તેઓની વાથે બરાઇ કયલાભાં ભાયી ભદદ કય,
તાયી ફાયગાશભાં તેઓની વાથે ભને (ફીા)
દીકયાઓ તા કય ને એ ભાયા ભાટે
રાબદામી ફનાલ. હુ ં તાયી ફાયગાશભાં જે
કંઇણ વલારો કફૃં છું તેભાં ભને ભદદફૃ થામ
એલી તૌપીક તા કય.
ભને ને ભાયી ઓરાદને એ ળૈતાનથી
નાશ તા કય જેને તાયી ફાયગાશભાંથી
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થ્થયો લયવાલી કાઢી મ ૂકલાભાં અવ્મો શતો
(કાયણ કે, તેણે તાયા હક
ુ ભની નાપયભાની કયી
શતી તથા ણબભાની થમો શતો ને) કાયણ કે
ું ભને ખલ્ક કમાં, ભને હક
તએ
ુ ભ પયભાવ્મો,
ભાયા ભાટે ભનાઇની ાફંદીઓ પયભાલી ને
તાયા હક
ુ ભોની પયભાફયદાયી (આતાત) ભાટે
આનાભોનો લામદો કયી ભને અકષ્માશ તથા
ભાયી નાપયભાની (ને ળૈતાનના હક
ુ ભોની
ફ્રયફયદાયી) ભાયા ભાટે વાાત્ર નીલડળે
એલી ચેતલણીથી ભાદશતગાય કમાં.
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ું તેને ભાયો દુશ્ભન કયાય અપ્મો
તએ
ું તેને
કાયણ કે તેણે ભને ફ્રયે ફભાં નાખ્મા, તએ
ભાયાભાંથી કેટરામ ઈય વત્તા અી છે ને
ભને તેના રોકોભાંથી કેટરાક ઈય વત્તા નથી
ું તેને ભાયા દદરો ને રોશીની
અી, તએ
યગો સુધી શોચલાની ળસ્ક્ત તા કયી છે , ભે
ફેદયકાય (ગાપીર) થઆ જઇએ છીએ ણ તે
જયા ણ ગપરત નથી કયતો ને ભે ભ ૂરી
જઇએ છીએ ણ તે જયા ણ નથી ભ ૂરતો. તે
ભને તાયી વાથી (ઝાફથી) વરાભત
શોલાની ખોટી શૈમાધાયણ અે છે ને તાયા
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વવલામ ફીા કોઇની વાથી ભને ડયાલે છે
(ધભકીઓ અે છે ). જો ભે કોઇ સ્ષ્ટ
ગુનાશનો ઇયાદો કયીએ છીએ તો તે ભાટે ભને
તે ઈતેજન અે છે ને જો ભે કોઇ નેકીનો
ઇયાદો કયીએ છીએ તો તે ભને તેનાથી યોકે
છે . તે ભાયા દદરભાં તે ઘણી ફધી ળંકાઓ
ઉબી કયે છે . જો તે ભને લામદાઓ કયે છે તો
તે જૂઠાં શોમ છે ને જો અળાઓ ફંધાલે છે તો
તે ભને વનયાળ જ કયે છે . તેના ફ્રયે ફને જો ત ું
ભાયાથી દૂય નદશં કયે તો જફૃય તે ભાયી
ગેયદોયલણી જ કયળે ને તેની ખયાફીથી જો ત ું
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ભને વરાભતી નદશં તા કયે તો તે જફૃય
ભને ગુભયાશ જ કયળે.
મ લ્રાશ ! તેથી, તાયી ફાયગાશભાં
ભાયી ખંતીરી ઇફાદત ને દુઅના વફફથી
ભાયા ઈયની તેની વત્તાને તાયી ળસ્ક્ત લડે
પગાલી દે , ત્માં સુધી કે ત ું તેને ભાયા લતી
વં ૂણશ અંકુળભાં રઇ રે, જેથી ભે તેના વખત
પયે ફભાંથી

નીકી

જઇ

તાયા

યશેગાય,

વરાભત તથા વલત્ર ફંદાઓના ટોાભાં
દાખર થઆ જઇએ.
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મ લ્રાશ ! ભાયા દયે ક વલારોને  ૂયા
કય, ભાયી દયે ક જફૃયતો  ૂયી કય ને ભાયી દુઅ
ું દુઅ કબ ૂર કયલાનો
યદ ન કય કાયણ કે તએ
ું દુઅ કયલાનો
લામદો કમો છે . ને જમાયે તએ
હક
ુ ભ પયભાવ્મો છે તો ભાયી દોઅને તાયા સુધી
શોચાલાથી લંણચત ન પયભાલ. તાયી જે
નેભતો અ દુવનમાભાં ભાયી બરાઇ ભાટે શોમ
ને અખેયતભભાં ણ, જે લસ્ત ુઓ ભાટે દુઅ
કયલાનુ ં ભને માદ યહ્યું શોમ ને જે લસ્ત ુઓ
(નેભતો) ણ જે ભાટે દુઅ કયલાનુ ં હુ ં ભ ૂરી
ગમો શોઉં, જે ભં ાશેય કયું શોમ ને જે ભં
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છુાવ્યુ ં શોમ ,જે લસ્ત ુઓ (નેભતો) ભાટે હએ
ું
દુઅ કયી શોમ, ને જે લસ્ત ુઓ ભાટે હએ
ુ ં દુઅ
ન કયી શોમ, તે વલે (નેભતો) ભને તા કય.
ભને એલી તૌપીક તા કય કે (તાયી
ફાયગાશભાં ઇફાદત તથા દુઅઓ થકી) હુ ં
વદાચાય (નેક) રોકોભાં શુભાય થાઉં ને એ
રોકોભાંથી જેઓને તાયી ફાયગાશભાં દુઅઓની
વપતા પ્રાપ્ત થઆ છે ; એ રોકોભાંથી જેઓ
તાયા ઈય શ્રિા ધયાલનાય કાયણે કોઇ ણ
નેભતથી લંણચત નથી ને રોકોભાંથી જેઓ
તાયી વાથે તેાયત (લેાય) કયલભાં રાબભાં
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યહ્યા છે ; એ રોકોભાંથી જેઓ તાયી ફાયગાશભાં
નાશ રે છે ને એ રોકોભાંથી જે રોકો તાયી
ઘણી જ ભશેયફાનીઓ થકી, દમા તથા ઈદાયતા
થકી તા થમેરી ઢક શરાર યોજીના
ભાણરક છે ; એ રોકોભાંથી જેઓ તાયા ન્મામ
(દર) થકી થતી વાથી (તાયી ફાયગાશભાં)
વંયક્ષણની માચના કયે છે ને એ રોકોભાંથી
જેઓ તાયી ુષ્ક દોરત થકી ગયીફીભાંથી
નીકી તલંગય થમા છે ને એ રોકોભાંથી
જેઓ તાયા ખોપ થકી ગુનાશોથી, ભ ૂરોથી તથા
ગુભયાશીથી સુયણક્ષત છે ; એ રોકોભાંથી જેઓ
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તાયી પયભાફયદાયી (ઇતાત) થકી બરાઆ
કયલા ભાટે નમ્ર છે , નેક તથા પ્રભાણણક છે ને
એ રોકોભાંથી જેઓના તથા ગુનાશોના લચભાં
તાયી ળસ્ક્ત થકી એક દીલાર છે ; એ રોકોભાંથી
જેઓ તભાભ ગુનાશોથી યશેઝ કયે છે ને એ
રોકોભાંથી જેઓ તાયી નજીક (કુયફત) ધયાલે
છે . મ લ્રાશ ! તાયી ભશેયફાની ને યશેભત
થકી ભને અ ફધું જ તા કય. ભને
જશન્નભની અગના ઝાફથી નાશ તા કય.
અ દુવનમાભાં તથા શલે છી બવલષ્મભાં
(અખેયતભાં) દયે ક મુવરભાન સ્ત્રી-ુફૃોને,
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દયે ક ભોભીન ણફયાદયને તથા ભોભીન ઓયતને
અ ફધી નેભતો તા કય જેની દુઅ હએ
ું
ભાયા ભાટે ને ભાયી ઓરાદ ભાટે તાયી
ફાયગાશભાં ગુાયી છે .
વન:ળંક, ત ું નજીક (કયીફ) છે , જલાફ
અનાય છે , વાંબનાય છે , ાણનાય છે , જત ું
કયનાય છે , ક્ષભા કયનાય છે (ભગપેયત તા
કયનાય છે ), કૃાફૄ તથા યશેભ કયનાય છે .
ભને અ દુવનમાની તથા અખેયતની
નેકીઓ તા કય ને જશન્નભની અગના
ઝાફથી નાશ તા કય.
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તાયી યશેભત થકી.
મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય!
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૨૬-તેભના ડોળીઓ તથા વભત્રો ભાટે
તેભની દુઅ.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. ભાયા
ાડોળીઓ તથા વભત્રો જેઓ ભાયા વધકાયોને
ાણે છે તથા ભાયા દુશ્ભનોને ત્મજી દે છે તેઓ
ને ભાયી લચ્ચે તાયી વલોચ્ચ દે ખયે ખ થકી
ું ભાયો યક્ષક ફનલાનુ ં એશવાન કય.
તએ
તેઓની તાયી સુન્નત કામભ કયલાની ને
તેઓભાં જેઓ નફા છે તેઓની પ્રત્મે તાયો
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નંત લતાશલ નાલીને ભશેયફાન યશેલાની
તૌપીક તા કય જેથી તેઓ તેભની જફૃયતો  ૂયી
કયે , તેઓભાંના ફીભાયોની ખફય-અંતય યાખે,
તેઓભાંના જેઓ ઈામો ળોધતા શોમ તેભનુ ં
તેઓ ભાગશદળન
શ કયે , ભત  ૂછનાયાઓને તેઓ
નવીશત અે, તેઓભાંના ભશેભાનોનુ ં તેઓ
સ્લાગત કયે , તેઓના બેદો છુાલે, તેઓની ભ ૂરો
(તથા ખાભીઓ) ઢાંકે, તેઓભાંના ભઝ ૂભોની
તેઓ ભદદ કયે , ભદદ કયલાભાં તેઓ પ્રત્મે ખયી
વશાનુભ ૂવત દળાશલ,ે તેઓ વાથે ભશેયફાની તથા
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ઈદાયતાથી બરાઇ કયે ને તેઓની વલનંવત
શેરા તેઓના વધકાયો તેભને શોચતા કયે .
મ લ્રાશ ! બ ૂફૃં (ખયાફ) કયનાય વાથે
હુ ં બરાઇથી લત,ં ુ તેઓના ન્મામને દયગુજય
કયી જતો કફૃં, વાભાન્મ યીતે તેઓ ભાટે ભાયો
ણબપ્રામ વેવ,ું વાભાન્મ યીતે તેભની બરાઇ
કફૃં, વલત્ર યશી તેભની તયપ (ખયાફ) નજય ન
કફૃં, તેઓ વાથે નમ્રતાથી લત,ં ુ તેઓભાંના
દુણખમાયાઓ પ્રત્મે યશેભદદરીની વાથે નમ્ર યહુ ં
(નભણો ફનુ),ં તેઓની ગેયશાજયીભાં તેઓ ભાયા
વભત્રો શોલાનુ ં ાશેય કફૃં, પ્રભાણણકતાથી તેઓની
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-313 | VISIT US

પ્રગવત (વ ૃદ્ધિ) ઇચ્છું, જે કાભનો ભાયા કુટુંફીજનો
ભાટે કયવું ભાયી પયજ વભજુ ં તેલા જ કાભોને
તેભના ભાટે ણ ભાયી પયજ વભજુ ં ને જે ભાન
હુ ં ભાયા અંગતનાઓનુ ં ાવું છું તેવ ું જ ભાન
તેઓનુ ં ણ ાવું એલી તૌપીક ભને તા કય.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય.
તેભનાથી ભને ણ અવું જ લતશન પ્રાપ્ત થામ
ને તેઓ ાવે જે કંઇ છે તેભાં ભાયો ણ ઘણો
દશસ્વો શોમ એલી (ભને) તૌપીક તા કય.
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ભાયા વધકાયો ને ભાયા અદય વલે તેઓને
લધાયે આલ્ભ તા કય જેથી તેઓ ભાયા થકી
બાગ્મળાી ફને ને હુ ં તેભના થકી., ભાયી
દુઅ કબ ૂર કય, મ અરભીનના યબ્ફ ! તાયી
યશેભતની વાથે.
મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
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૨૭-વયશદના ચોકીદાય વવાશીઓ ભાટે
તેભની દુઅ.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય.
તાયી ફાદળાશત થકી મુવરભાન દે ળની
વયશદોને

(દુશ્ભનોના

અક્રભણ

વલરુધ્ધ)

ભજબ ૂતી તા કય, તાયી ળસ્ક્ત થકી તેના
યખેલાોની ભદદ કય ને તાયી યશેભત થકી
તેઓને તાયી બય ૂય નેભત તા કય.
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મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. તેઓની
વંખ્માભાં વ ૃદ્ધિ તા કય, તેઓના શથીમાયોને
તીક્ષ્ણ ફનાલ, તેઓની ચોતયપ દે ખયે ખ કય,
તેઓના વલસ્તાયની સુયક્ષા પયભાલ, તેઓના
જૂથભાં વં તા કય, તેઓના કાયોફાયને
વ્મલસ્સ્થત કય તેઓની જરુયતો  ૂયી થતી યશે
તથા ડચણો લગેયે દૂય થતી યશે ને ત ું જ
એકરો તેઓના કાયોફાયની દે ખયે ખ ફ્રયભાલ.
જીત થકી તેઓની ળસ્ક્તભાં લધાયો કય, તેઓને
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ધીયજ તા કયીને તેભની ભદદ કય ને
યુસ્ક્તઓ ધડલાભાં તેઓને શોવળમાય તા કય.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. તેઓ જે
નથી ાણતા તેની ાણકાયી તેઓને તા કય,
જે આલ્ભ તેઓ ાવે નથી તે આલ્ભ તેઓને તા
કય ને તેઓ જે ાયખી નથી ળકતા તે
ાયખલાની ળસ્ક્ત તેઓને તા કય.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
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તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. જમાયે
તેઓનો વાભનો દુશ્ભનોથી થામ ત્માયે પયે ફ
અનાયી તથા નકાભી દુવનમાદાયી વલેની
માદથી ગાપીર થઇ જલાની તેઓને તૌપીક
તા કય, તેઓના દદરોભાંથી ધનદોરતની
રારવાનો નાળ કયી નજય વભક્ષ જન્નત
યાખલાની તેઓને તૌપીક તા કય ને તેભાં
ું જે કંઇ તા કયું છે તેના દ્રશ્મો તેભની
તએ
ં અફાદ
નજય વભક્ષ સુળોણબત કય જેભકે સુદય
ભશેરો, અફાદીલાા યશેઠાણો, ફૃાી હયૂ ો,
નદીઓ જેભાં ાતાતના સ્લાદદષ્ટ ીણાં
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લશેતા શોમ તથા ાતાતના પોથી બય ૂય
ં
વ ૃક્ષો, જેથી તેઓભાંથી કોઆણ જગભાં
થી ાછા
પયલાની ઇચ્છા ન કયે થલા ન તો તેઓના
નપવ તેભને દુશ્ભનથી ીઠ પેયલલાનુ ં ઈત્તેજન
અે.
મ લ્રાશ ! અ થકી તેઓના દુશ્ભનોને
શાય નવીફ કય, તેઓના કાડાં કાઇ ામ, તેઓ
ોતાના શવથમાય ખોઇ ફેવ,ે તેઓના દદરોભાંથી
દશંભતનો નાળ થામ, તેઓની જફૃયતો  ૂયી થલી
ં ૂ ાઆ
તેભના ભાટે ધયી ફને, તેઓ યાશ ઈય મઝ
ામ, વીધી યાશથી બટકી ામ, લધાયાની ભદદ
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ભલાથી તેઓ લંણચત યશે, તેઓની વંખ્માભાં
ઘટાડો થામ, તેઓના દદર ડયોક ફની ામ,
ંૂ ા
તેઓની શોચ વલસ્ત ૃત થતા ટકે, તેઓ મગ
ફની ામ, તેઓની (નફી) શારત થકી તેભની
ાછનાઓ લીખયાઇ ામ, તેઓ છીના વા
ાભે ને તેઓ છીનાઓને તેભની નાભોળી
થકી વનયાળા વાંડે.
મ લ્રાશ ! તેઓની સ્ત્રીઓ લાંઝણી
ફની ામ, તેઓના ુફૃો વનલળ
શ ફની ામ,
તેઓના શુઓ તથા ઢોયોનો ઈછે ય થોબી ામ
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ને તેઓ ભાટે લયવાદ ન લયવે તથા ન તો
તેઓની ધયતીભાં નાજ ાકે .
ને મ લ્રાશ ! અ થકી મુવરભાનો
ળસ્ક્તલાન ફને, તેઓના ળશેયો અફાદ ફને,
તેઓની

વભરકતભાં

લધાયો

થામ,

તાયી

ઇફાદતભાં તેઓને રડાઇથી નાત ભે (જેથી
તાયી ઇફાદત કયી ળકે, વંયક્ષણની પયજોથી
છુટકાયો

ભે

જેથી

એકરતાભાં

તાયી

ફાયગાશભાં દુઅઓ કયી ળકે તથા ધયતી ઈય
તાયી ઇફાદત વવલામ ફીા કોઇની ઇફાદત ન
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થામ ને તાયી ફાયગાશ વવલામ ફીા કોઇ
વભક્ષ તેઓનુ ં વળય ન નભે.
મ લ્રાશ ! મુસ્સ્રભ પ્રદે ળોની દયે ક
વયશદ પયતે જેટરા ણ મ ૂવતિ ૂજકો (મુળયે કીન)
ં કયલાની (મુસ્સ્રભોને)
લવે છે તેઓ વાથે જગ
તૌપીક તા કય ને પદયશ્તાઓના જૂથથી
તેભની ળસ્ક્તભાં લધાયો કય જેથી કાપયોને (તથા
મુળયીકોને) ધયતીના છે ડા સુધી પગાલી દઇ
ળકામ થલા તેઓને કતર કયી નાખલાભાં
અલે થલા કેદી ફનાલી રેલામ થલા તેઓ
ઇભાન કબ ૂર કયે કે ત ું લ્રાશ છે , ઇફાદતને
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રામક, તથા તાયા વવલામ ફીજો કોઇ આફાદતને
રામક નથી ને તાયો કોઇ ળયીક (બાગીદાય)
નથી.
મ લ્રાશ ! અભાં (દુઅભાં) તાયા એ
દુશ્ભનોનો ણ શુભાય કય જેઓ દશન્દુસ્તાન,
યોભ, ત ુકશસ્તાન, ખર્જ, એફેવીવનમા, નુફીમા,
ઝંજીફાય, વવવીરી તથા દરામભભાં લવેરા છે
ને તેઓ ણ જે એલા કાપય દે ળોભાં છે જેના
નાભો તથા વલગતોથી ભે ાણ છીએ ને
તાયા વલસ્ત ૃત ઇલ્ભભાં તેઓનો વભાલેળ છે તથા
તાયી ળસ્ક્ત થકી ત ું તેઓને ાણે છે .
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મ લ્રાશ ! મુળયે કીનોને મુળયે કીન વાથે
જ ભળગ ૂર યાખ જેથી તેઓ મુસ્સ્રભ દે ળોની
વયશદો લટાલી તેઓના વંકશભાં ન અલી ળકે,
તેઓની વંખ્માભાં ઘટાડો કય જેથી તેઓ
મુસ્સ્રભોને ઇા ન શોચાડી ળકે ને કાપયોભાં
ક્ષાત થકી તેઓને મુસ્સ્રભ વલફૃધ્ધ એક
થલાથી યોકી રે.
મ લ્રાશ ! તેઓના દદરોને સુયણક્ષત
ફનાલ તથા તેઓના ળયીય નફા કય, તેઓના
દદરોને ચારાકીઓથી ગાદપર કય ને તેઓના
શાથગ

ળકત

કયી

નાખ

જેથી

તેઓ
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ગાા રશ્કયથી રડી ન ળકે . તેઓને ડયોક
ફનાલ

જેથી

વાભનો

ન

ફશાદુય

તેઓ
કયી

ળકે

વવાશીઓનો

ને

તેઓ

ઈય

પદયશ્તાઓનુ ં એક જૂથ નાણઝર કય જે તેભના
ઈય એભાંનો એક ઝાફ કયે જેલો ઝાફ
ું જગે
ં ફદયભાં તેઓ થકી નાણઝર કમાં શતો.
તએ
અ થકી તેઓના મ ૂનો નાળ કય, તેઓની
ાશોજરારીને

નાબ ૂદ

કય

ને

તેઓની

એકતાને વલખેયી નાખ.
મ

લ્રાશ

!

તેઓના

જાળમોને

જીલજતં ુઓથી બયી દે , તેઓના ખાણાને ફીભાયી
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પેરાલનાય ફનાલ, તેઓના ળશેયોની જભીનને
ોચી ફનાલ, તેઓ ઈય મુવીફતોની લાશ
લયવાલ, તેઓને દુકાો થકી ઝાફ કય, તાયી
ધયતીના વૌથી ઈજજડ તથા લેયાન બાગોભાં
તેભની યોજી વનણીત કય, ધયતીના વૌથી
ઈજજડ તથા લેયાન બાગોભાં તેભની યોજી
વનણીત કય,ધયતીના વૌથી દૂયના બાગો તેભની
વભક્ષ ધયી દે તથા ન શોચી ળકામ તેલા
ધયતીના બાગો તેભની વભક્ષ ધયી દે ને
તેઓને શંભેળા ભ ૂખ થકી તંગ યાખ તથા
દુ:ખદામક ફીભાયીઓભાં તેઓને ીદડત કય.
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મ લ્રાશ ! ને જો કોઇ ભોભીન
વવાશી (મુાશીદ) તેભની વાથે રડે થલા જો
ં
કોઇ મુાશીદોભાંનો રડલૈમો તેભની વાથે જગ
ં કયી ળકે તો
કયે જેથી તાયા દીનનો ઝંડો બુરદ
તાયા

રશ્કયને

ળસ્ક્તલાન

ફનાલ,

તાયા

દશસ્વાભાં લધાયો કય, તે છી તેને વશેરાઇ
તા કયલાની ભશેયફાની કય, તેને વફાફ
(નેભતો) તા કય, તેને વપતા તા કય,
ં ા વાથીઓ તા કય, તેન ુ ં ીઠફ
તેને ચુનદ
ભજબ ૂત

ફનાલ,

તેને

તાયી

નેભતોથી

ભારાભાર કય, તેને ખુળશારી તા કય, તેના
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-328 | VISIT US

દદરભાંથી દુન્મલી રારવાની અગને ઠાયી
નાખ, એકરલામા જીલનની ઈદાવીથી તેને
નાત તા કય, તેને દયલાય તથા ઓરાદની
ં કયતી લખતે) ભુરાલી દે , તેને વાચી
માદ (જગ
વનય્મત કયલાની તૌપીક તા કય, ળાંવતને તેનો
વાથી ફનાલ, ડયોક ફનલાથી તેને સુયણક્ષત
યાખ, તેઓને દશંભત થકી પ્રેયણા તા કય, તેને
ળસ્ક્ત તા કય, વલજમ થકી તેની ભદદ કય,
તેને વીધી યાશ તથા વાયી અદતોનુ ં આલ્ભ તા
કય, હક
ુ ભ કયતી લખતે તેને દશદામત કય, તેના
ભરો દે ખાલ ભાટે ન શોમ તથા ોતાના નેક
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ભરો ાશેય કયલાની વ ૃવતથી તેને નાત
તા કય ને તેના અચાય-વલચાય, તેના લેણ,
તેન ુ ં શરનચરન તથા તેન ુ ં જીલન તાયાભાં તથા
તાયા ભાટે શોમ એલી તેને તૌપીક તા કય.
જમાયે તે તાયા ોતાના દુશ્ભનો વભક્ષ
અલે ત્માયે તેઓને તેની નજયભાં ઓછા દે ખાડ,
તેઓના પ્રબાલને તેની નજયભાં ત ુચ્છ કયી
નાખ, તેઓ ઈય તેને વત્તા તા કય તથા તેઓ
તેના ઈય વત્તાલાન ન ફને; તેન ુ ં બવલષ્મ જો
ત ુ ખુળશારીભાં દયણાભ અે તથા તેને
ળશાદતનો દયજજો તા કયે તો તે ત્માયે શોમ
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જમાયે તેણે તાયા દુશ્ભનોને કતર કયી યાજજત
કમાં શોમ, તેઓને કેદ કયલાની તેની કોવળશ્
વપ થઆ શોમ, મુસ્સ્રભ દે ળોની વયશદો
સુયણક્ષત થઆ ગઇ શોમ ને તેના દુશ્ભનો ીઠ
પેયલી નાવી ગમા શોમ તથા શાયી ગમા શોમ.
મ લ્રાશ ! ને જે કોઇ મુસ્સ્રભ એક
વવાશીનો તેની ગેયશાજયીભાં લરી ફને, તેના
ઘયનુ ં વંયક્ષણ વંબાે , તેના ફીા કુટુંફીજનોની
દે ખયે ખ વંબાે ને ોતાની વભરકતભાંથી
તેઓની ભદદ કયે થલા જફૃયી ચીજલસ્ત ુઓથી
તેભની વશામ કયે થલા શક ભાટે રડત કયલા
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તેભને ઈતેજન અે ને તેભને નુવયીને
ફીાઓને ણ રડાઇભાં જોડાલા અભંત્રણ
અે

થલા

તેની

ગેયશાજયીભાં તેઓની

દશપાઝત કયે તો તેને એ જ વવાશી (મુાશીદ)
જેલો જ્ર તા કય, બાયોબાય, તેની જ વંખ્મા
જેટરો; ને તેના ભરોને તેને તાત્કાણરક
જ્ર તા કય જેથી તેણે જે બાગે અેર છે
તેનો તાત્કાણરક રાબ તે ાભી ળકે તથા તેણે જે
ભરો ફાવ્મા છે તેનો અનંદ ભાણી ળકે, ત્માં
ું તેના ભાટે જે
સુધી કે તાયી યશેભત થકી તએ
ું તેના
તૈમાય યાખ્યુ ં છે તથા તાયો કયભ થકી તએ
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ભાટે જે નીમ્યુ ં છે તેના સુધી વભમ તેને શોચત ું
કયે .
મ લ્રાશ ! જે કોઇ મુસ્સ્રભ આસ્રાભના
અદળશ તથા તેના નુમામીઓ ભાટે દદરગીય
થમો

શોમ,

તેભના

વલફૃધ્ધ

મુળાયે કીનના

(દુશ્ભનના) ભોયચાના કાયણે તેને દુ:ખ થયુ ં શોમ
તથા રડત કયલાની વનય્મત કયી શોમ થલા
ં (જેશાદ) અદયલા ભાટે તૈમાય થમો
ધાવભિક જગ
શોમ ણ તેની નફાઆને તેણે ફેવી જલા ભાટે
ભજબ ૂય કમો શોમ થલા ગયીફીએ તેને ભોડું
કયાવ્યુ ં શોમ થલા કોઇ વંજોગો તેને તેભ
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કયલાથી ટકાવ્મો શોમ થલા તેના વનણમ
શ ની
વાથે તેને કોઇ ડચણ અલીને ઉબી શોમ તો
તેન ુ ં નાભ તાયા અફીદ (ઇફાદતગુાય)
ફંદાઓભાં શુભાય કય, તેને તે જ જયનો
ું
શકદાય કયાય અ જે જ્ર તએ
તાયા
મુાશીદોને તા કમો છે ને તેને ળશીદો તથા
વારેશ ફંદાઓના જૂથભાં જગા તા કય.
મ લ્રાશ ! તાયા ફંદા ને તાયા યસ ૂર
શઝયત ભોશમ્ભદ મુસ્તપા (વલ્રલ્રાશો રય્શે
લ અરેશી લવલ્રભ) તથા તેભની અર ઈય
એલી યશેભત નાણઝર કય જે ફીજી યશેભતો
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કયતા ઘણી જ ઈચ્ચ શોમ, શુબેચ્છાઓ કયતા
વલોયી શોમ જેના વભમની શદ ન શોમ, જેની
વંખ્માનો અંત ન શોમ ને તાયા લરીમા
ઈય તાયા વં ૂણશ એશવાનો જેલી શોમ.
વન:ળંક, ત ુ લખાણ રામક, તા કયનાય,
ાછું પેયલનાય (ફદરો તા કયનાય) ને
તાયી આચ્છા મુજફ વલોતભ ભર કયનાય છે .
તાયી યશેભત થકી.
મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
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૨૮-લ્રાશ ઝઝ લ જલ્ર (ઇજજતજરારલાા)ની ફાયગાશભાં ફૃદન કયી ભદદ
તરફ કયલા ભાટે તેભની દુઅ.
મ લ્રાશ ! હુ ં ભાયા ોતાને ફીાઓથી
વલમુખ કયી તાયી ફાયગાશભાં ફૃજુ થમો છું
(શાજય થમો છું), તાયી ફાયગાશભાં તનભન વાથે
(પ્રભાણીકતાથી) શાજય છું, જે તાયી યશેભતને
અધીન છે તેનાથી વલમુખ થમો છું, તેનાથી
વલનંતી ાછી ખંચી રીધી છે જે તાયા એશવાન
લગય સ્લતંત્ર નથી, શક ભાયી વભજભાં અલી
ગયુ ં છે કે એક જફૃયતભંદની ફીા જફૃયતભંદ
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ાવે યજ કયલી નયી મ ૂખાશઇ તથા વભજની
ભ ૂર છે કાયણ કે હએ
ુ ં એલા ભાણવો જોમા છે
મ લ્રાશ ! જેણે તાયા વવલામ ફીાથી
આજજત તરફ કયી તો તેઓને વનયાળા જ
વાંડી, તાયા વવલામ ફીાથી પ્રગવતની અળા
યાખી તો તેઓ પકીય જ (ભોશતાજ) થમા ને
(ફીાની ભદદ થકી) ઊંચાઇએ ચઢલાની
ભશેનત કયી તો તેભનુ ં તન જ થયુ,ં અભ, એક
ચેતી

ગમેરો

(શોવળમાય)

ભાણવ

તેઓનુ ં

ઈદાશયણ રઇ ોતાને સુધાયે છે ને ઈદાશયણ
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ં
રેવ ું તેને રાબદામી ણ છે તથા તેની ચુટણી
તેને વીધી યાશ તયપ દોયે છે .
ત ું જ છે , મ ભાયા ભાણરક ! જેની
ફાયગાશભાં એશવાન ભાટે હુ ં વલનંતી કફૃં છું,
ફીાની વયખાભણીભાં જેની ફાયગાશભાં યજો
કયી ળકામ છે ને જેઓ વભક્ષ રોકો દુઅ કયે
છે તેભાંથી ત ું જ જફૃયત  ૂયી કયે છે . ફીા ફધા
જેઓથી

દુઅ

કયી

ળકામ

છે

તેઓની

વયખાભણીભાં ભાયી શાજત તો હુ ં ખાવ તાયી
ફાયગાશભાં જ તરફ કફૃં છું. ભાયી અળાઓ
તાયાથી જ યાખું છું ને તેભાં તાયી વાથે કોઇને
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ળયીક નથી કયતો. ભાયી દુઅભાં તાયી વાથે
કોઇને ણ હુ ં તાયો જોડીદાય નથી ફનાલતો
ને ન તો ભાયી ોકાયભાં તાયા વવલામ ફીજો
કોઇ વભામેરો છે .
ત ું જ એક છે , મ ભાયા યફ ! જે
લશદાવનય્મનો ભાણરક છે , વનણશમાત્ભક વત્તાનો
કાબ ૂ ધયાલનાય છે ને કુદયતની વલોચ્ચતા,
ળસ્ક્ત, વલોયીતાનો દયજ્જજો તથા ભોબાનો
ભાણરક છે . તાયા વવલામ ફીા ફધા ોતાના
 ૂયા

જીલનભાં દમાને

ાત્ર

છે , કોઆણ

ફાફતને અધીન છે , ોતાની શારત મુજફ
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-339 | VISIT US

પ્રાની શ્રેણીભાં છે , વંજોગ પ્રભાણે પેયફદરને
અધીન છે

ને ગુણોભાં પેયફદર વાથે

લતશનાયા છે . ણ તાયી ઝાત એટરી વલોચ્ચ છે
જેનુ ં કોઇ ઈદાશયણ નથી, જેનો વલયોધી કોઇ
નથી ને એટરી ાશોજરારી લાી ઝાત છે
જેના ભાટે કોઇ ગોદી-રંગય નથી થલા નથી
કોઇ (તાયી) ફયાફય. તેથી, ત ું જ ાક છે ને
તાયા વવલામ ફીજો કોઇ લ્રાશ નથી જેની
ઇફાદત થઇ ળકે .
તાયી યશેભત થકી.
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મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
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૨૯-યોજી તંગ થઆ ામ ત્માયે તેભની દુઅ
મ

લ્રાશ

!

વન:ળંક,

ભાયા

ું ભાયી યીક્ષા
જીલનવનલાશશની ફાફતભાં તએ
કયી જમાયે ભાયી ભોટી ઇચ્છાઓ બયે રી
જજંદગીભાં તાયા ઈય વલશ્વાવ કયલાભાં ભે
વનષ્પ નીલડમા, ત્માં સુધી કે ભે તાયી યોજી,
યોજીના ભેલનાય ાવે તરફ કયી ને
ભાયા ણબરાાઓએ તેઓની ઉંભયની અળા
કયી જેઓએ રાંફી ઉંભય તા થઆ છે .
તેથી,

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો

રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર
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ઈય યશેભત નાણઝર કય. ભને ખાણરવ
(પ્રભાણણક)

ઇભાન

તા

કય

જેથી

યોજી

કભાલલાની વખત ભશેનતથી ભને નાત
ભે

ને ભને વાચા (ઇભાનની તથા)

વલશ્વાવની પ્રેયણા તા કય જેથી થાકની
મુવીફતથી ભે યક્ષણ ાભીએ. તાયી કવભ
વાથે, તાયી દકતાફભાં, તાયી લશીઓ ભાયપતે
ું જે તાયા લામદાનુ ં લણન
તએ
શ કયું છે કે યોજી
તા કયલાની જલાફદાયી તાયા વળયે છે તેના
થકી યોજી ભાટે ની ભાયી ઈત્સુકતાને નષ્ટ કય.
ભને એ ભેલતા યશેલાની તથા વંબા રેતા
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યશેલાની જલાફદાયીથી મુક્ત કય જે  ૂયતી
ું ખાતયી અી છે , કાયણ કે તએ
ું
શોલાની તએ
પયભાવ્યુ ં છે , ‘ને અવભાનભાં તભાયી યોજી છે
ને એ, જેનો ણ તભને લામદો કયલાભાં
ું પયભાવ્યુ ં છે , ‘ને
અવ્મો છે ,’ ને લધુભાં તએ
અવભાન ને જભીનના યબ્ફની કવભ; એ
એટું જ શક છે જેટું કે તભે તભાયા ભોઢાથી
ફોરો છો; તાફૃં પયભાલવું શક છે તથા વાચી
ક્વભની વાથે પયભાલલાભાં અવ્યુ ં છે ને તાયી
કવભ વાચી તથા વં ૂણશ યીતે  ૂયી થનાય છે .
તાયી યશેભતની વાથે.
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૩૦-ફૃણ ચ ૂકલલાભાં ભદદ ભાટે તેભની દુઅ.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. ભને એ
ફૃણથી વરાભતી તા કય જેના કાયણે ભાયા
ં ૂ ાઆ
ચશેયાનો યં ગ ડી ગમો છે , ભાયી ભવત મઝ
ગઇ છે , ભાયી બુચ્ધ્ધ ભ્રષ્ટ થઇ ગઇ છે ને અ
યીતે શંભેળા થતા યશેલાથી ભને રાંફો વભમ
ભશેનત કયલી ડે છે . હુ ં તાયી નાશ તરફ કફૃં
છું મ લ્રાશ ફૃણના કાયણે થતી ઈદાવીથી
તથા તેની ણચંતા કયલાથી ને ફૃણના કાયણે
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થતી

ફેચેનેથી

તથા

તેના

થકી

થતા

ઈાગયાથી; તેથી શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો
રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર
ઈય યશેભત નાણઝર કય. વલોતભ પ્રગવત ને
 ૂયતી થઆ ામ એલી નેભતો થકી ભને
તેનાથી નાત તા કય. અ જજંદગીભાં ફૃણના
કાયણે થતી ફેઆજજતીથી ને મ ૃત્યુ છી તેના
કાયણે થતી વાથી હુ ં તાયી ફાયગાશભાં જ
નાત તરફ કફૃં છું; તેથી શઝયત ભોશમ્ભદ
(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
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તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. ભને
તેનાથી સુયક્ષા તા કય.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. ભાયી
ફુજુર ખચી તથા લધાયાને કાબ ૂભાં યાખલાની
ભને તૌપીક તા કય, કયકવય ને ઈદાયતા
થકી ભાયી સુધાયણા કય, ભને વભાનતાનુ ં આલ્ભ
તા કય, લેડપી નાખલાથી ભને ટકાલલાની
ભાયા ઈય ભશેયફાની કય, હુ ં ભાયી યોજી
પ્રભાણણકણે (શરાર યીતે) ભેવું એલી તૌપીક
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ભને તા કય, નેક યાશ ઈય ખચશ કયલાભાં
ભાયી દશદામત કય ને ભને એલો દોરત ન
તા કય જેના કાયણે ભાયાભાં ધંભડ અલી ામ
થલા હુ ં કઠોય ફની જઇ વત્તાને ડકાફૃં
થલા જુરભી ફની ાઉં.
મ લ્રાશ ! ભને ગયીફો પ્રત્મે ભોશબ્ફત
તા કય ને ફહુ જ ધીયજથી તેભની વાથે
બી જલાભાં ભાયી ભદદ કય. અ પાની
ું ભાયા ભાટે
દુવનમાની જે કંઇ નેભતો તએ
વનણીત નથી કયી તેને તાયા ખ ૂટ ખાનાભાં
ભાયા ભાટે વંબાી યાખલાનુ ં ભાયા ઈય
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એશવાન કય ને દુવનમાની જે કંઇ નજીલી
ું ભને જે તા
લસ્ત ુઓ તથા તેના ભારભાંથી તએ
કયું છે તેને તાયી નજીક થલા ભાટે (તાયી કુયફત
ભાટે ) ભદદફૃ ફનાલ, તાયી દદળાભાં અગ
લધલાનુ ં ગું ફનાલ તથા તાયી જન્નતભાં
દાખર થલા ભાટે ન ુ ં કાયણ ફને એલી તૌપીક
તા કય.
વન:ળંક,

ત ું

ભશાન

‘કયભો’ની

વત્તા

ધયાલનાય છે , ત ું ભશાન કૃા કયનાય ને
દમાફૄં છે .
તાયી યશેભત થકી.
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-350 | VISIT US

મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !

… Kitab Downloaded from …

www.hajinaji.com

• Like us on Facebook •

HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-351 | VISIT US

૩૧-ગુનાશોથી તોફા ને ભગપેયત ભાટે
તેભની દુઅ.
મ લ્રાશ ! મ ત ુ ! લખાણ કયનાયાના
લખાણ જેનુ ં લણન
શ નથી કયી ળકતા. મ ત ુ !
ઇચ્છા કયનાયાઓની ઇચ્છાઓ જેનાથી દૂય નથી
જઇ ળકતી. મ ત ુ ! જેની ફાયગાશભાં નેકી
કયનાયાની જઝા લેડપાઇ નથી જતી. મ ત ુ !
જે નેક ફંદાઓના ખોપનુ ં કાયણ છે . મ ત ુ ! જે
મુત્તકી (યશેઝગાય) ફંદાઓ ભાટે વલોચ્ચ બમ
છે .
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-352 | VISIT US

અ શારત એક એલા આન્વાનની છે જેને
ચાનક ગુનાશોના શાથોએ જકડી રીધો છે , જે
ભ ૂરોની રગાભથી તણાઇ ગમો છે ને જેના
ઈય ળૈતાન છલાઇ ગમો છે , તેથી, તેણે તાયા
હક
ુ ભની નાપયભાની કયી ને તાયા હક
ુ ભ મુજફ
ભર કયલાભાં તે વનષ્પ નીલડમો છે . જે
ોતાના ઈય તાયી ળસ્ક્તથી ાણ શોમ તેની
ું
જેભ તએ
ભનાઇ પયભાલેરી ફાફતોભાં તે
અનંદદત યશી ભગ્ન યહ્યો ને એના જેભ યહ્યો
જેણે

ોતાના

ઈય

તાયી

ભશત્લની

ભશેયફાનીઓને જૂઠરાલી, ત્માં સુધી કે તેના
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ભાટે દશદામતની આંખો ઈધડી, તેની વાભેથી
અંધાાના ઘનઘોય લાદા લીખયાઇ ગમા ને
તેને  ૂયી યીતે વભજભાં અવ્યુ ં કે તેણે ોતાના
અંત:કયણ (નપવ) વાથે કેલો ન્મામ કમો છે
તથા તે ફાફતો ઈય વલચાય કમો જેભાં તેણે
ોતાના વર્જનશાય (ખાણરક) નો વલયોધ કમો છે .
છી તેણે ોતાના ગુનાશોની ગંબીયતાને
ધ્રુણાથી જોઇ ને ોતાના વલયોધની વં ૂણશ
ભશત્તાને  ૂયી યીતે જોઇ.
તેથી, તાયા એશવાનની ઈભેદના તથા
ળભવ
શ ાય ફનીને, ોતાના લરણને તાયી તયપ
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દોયીને તથા પ્રભાણણકતાથી તાયા ઈય વલશ્વાવ
યાખીને, તાયાથી ઇચ્છાઓ યાખલાના શેત ુ વાથે
તથા તાયી તયપ ાછા પયલાના કાયણે બમબીત
ફનીને, તાયી ઇચ્છા વવલામ ફીજી ફધી
ઇચ્છાઓને ત્મજી દઇને તથા તાયા વવલામ
ફીજી ફધી લસ્ત ુઓના બમથી મુક્ત થઇને તે
તાયી તયપ પમાશ ને તાયી ફાયગાશભાં દુઅ
કયતા ઉબો યહ્યો. તેણે જભીન તયપ ોતાની
આંખોને ળયભથી ઝૂકાલી, તાયી ફાદળાશત
વભક્ષ નમ્રતાથી ોતાનુ ં ભાથુ ં નભાવ્યુ,ં ળભશવાય
ફની

ોતાની

ખાનગી

ફાફતોની

તાયી
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ફાયગાશભાં (વાચા દદરથી) કબ ૂરાત કયી જે
તેના કયતા લધાયે વાયી યીતે ત ુ ાણે છે ને
નમ્રતાની વાથે ોતાના ગુનાશોની ગણતયી કયી
જેનો દશવાફ તાયી ાવે છે . તાયા આલ્ભ મુજફ જે
ભોટો ગુનાશો છે જેભાં તે ણગયપતાય યહ્યો ને
તાયા હક
ુ ભ મુજફ જે વૌથી ખયાફ ગુનાશો છે
જેના કાયણે તે ફેઅફફૃ થમો, તેનાથી તેણે તાયી
ભગપેયત તરફ કયી, જે ગુનાશોના અનંદનો તો
અંત અવ્મો ને ભા ચારી ગઇ ણ તેની
વા ફાકી યશી ને શંભેળા ભાટે ની થઆ ગઇ.
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તાયા ન્મામને તે જૂઠરાલતો નથી. મ
લ્રાશ ! જો ત ું તેને વા કયે , જો ત ું તેને ભાપ
કયે ને તેના ઈય યશેભ કયે તો તાફૃં ભગપેયત
કયવું તાયા ભાટે તે કોઇ ભોટી લાત નથી ગણતો
કાયણ કે ત ું એલા કયભોનો ભાણરક છે જે ભોટા
ગુનાશોની ભગપેયત કયલી કોઇ મુશ્કેર લાત
નથી ાણતો.
તેથી, ભાયી તયપ જો, મ લ્રાશ ! હુ ં શી
શાજય છું, તાયા હક
ુ ભની પયભાફયદાયી કયીને હુ ં
તાયી ફાયગાશભાં દુઅ કયતો શાજય થમો છું,
તાયા લામદાની  ૂયા થલાની આચ્છા રઇને જેલી
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ું દુઅનો જલાફ અલાનો લામદો
યીતે તએ
કમો છે તથા ઇયળાદ પયભાવ્મો છે , ‘ભને ોકાયો
(ભાયાથી દુઅ કયો), હુ ં તભાયી દુઅનો જલાફ
અનાય

છું.’

તેથી,

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. જમાયે
તાયી ફાયગાશભાં હુ ં ભાયા ગુનાશોની કબ ૂરાત
કયી શાજય થમો છું તો ભને તાયી ભગપેયત તા
કય. જમાયે હુ ં તાયી ફાયગાશભાં ભાયા ભનને રઆ
નમ્રતા

વાથે

શાજય

થમો

છું

તો

ભને

ગુનાશોલાી રવણી જભીન ઈયથી ઉઠાલી
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ું ભને વા કયલાભાં ઢીર કયી છે
રે. જમયે તએ
તો તાયી યદાોળી થકી ભને છુાલી રે.
મ લ્રાશ ! તાયા હક
ુ ભો ભાનલાની ભાયી
વનય્મતને ભજબ ૂત ફનાલ, તાયી ઇફાદત
કયલાભાં ભાયા અંત:કયણને ળસ્ક્ત તા કય,
ભને એલા ભરો ફાલી રાલલાની તૌપીક
તા કય જેના થકી ભાયા ાછરા ગુનાશો ભાપ
થઆ ામ ને જમાયે ભને મ ૃત્યુ તા કય ત્માયે
હુ ં તાયા દીન ઈય (તાયી ભીલ્રત ઈય) તથા
તાયા

નફી

શઝયત

ભોશમ્ભદ

મુસ્તપા
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(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ના
દીન ઈય શોઉં એલી તૌપીક તા કય.
મ લ્રાશ ! ભાયી અ શારતભાં હુ ં તાયી
ફાયગાશભાં ભાયા ભોટા ગુનાશોની તથા નાના
ગુનાશોની તોફા કફૃં છું, ભાયી ખુલ્રી (ાશેય)
ખયાફીની ને ખાનગી ખયાફીની ણ તોફા
તથા ાછરી ભ ૂરોની ને એ ગુનાશોની ણ
તોફા જે ભાયાથી શારભાં જ થઆ ગમા છે . હુ ં
એલા આન્વાનની તોફા જેલી તોફા કફૃં છું જે
ોતાના નપવ વાથે તાયી નાપયભાનીનો લાતો
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-360 | VISIT US

જ ન કયતો શોમ તથા ન તો ગુનાશો તયપ ાછા
પયલાનો વલચાય સુધ્ધા કયતો શોમ.
વન:ળંક,

ું
તએ

તાયી

ભશાન

દકતાફભાં

ઇયળાદ પયભાવ્મો છે , મ લ્રાશ ! કે ત ું તાયી
ભખ્ ૂકની દુઅ કબ ૂર પયભાલે છે , ગુનાશની
ભગપેયત તા કયે છે ને એ કે ગુનાશોની
તોફા કયનાયને ત ું વંદ કયે છે . તેથી, તાયા
લામદા મુજફ ભાયી તોફા કબ ૂર કય, તાયી
ખાતયી મુજફ ભને ભાયા ગુનાશોની ભગપેયત
તા કય ને તાયી ભંજૂયી મુજફ ભને તાયી
ભોશબ્ફત તા કય. હુ ં તને લામદો કફૃં છું, મ
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લ્રાશ ! હુ ં એ તયપ ાછો નદશં પફૃં જેને ત ું
નાવંદ કયે છે , હુ ં તને ખાતયી અુ ં છું કે હુ ં એ
ું ભનાઇ પયભાલી
તયપ ાછો નદશં ાઉં જેની તએ
છે ને હુ ં તાયી ફાયગાશભાં શદ કફૃં છું કે તાયી
નાપયભાનીના ફધા ભરોને હુ ં ત્મજી દઇળ.
મ લ્રાશ ! વન:ળંક, ત ું ફેશતય ાણે છે કે
ભં શુ ં શુ ં કયું છે . તેથી, જે કંઇ ત ું ાણે છે તેની
ભને ભગપેયત તા કય ને તાયી ળસ્ક્ત થકી
ભને એ દદળાભાં પેયલી નાખ જેને ત ું વંદ કયે
છે .
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મ લ્રાશ ! હુ ં ઘણા રોકોના ઈકાયોથી
દફામેરો છું જેભાંથી થોડા ભને માદ નથી ને
થોડા હુ ં ભ ૂરી ગમો છું, ણ એ ફધાં તાયી ન
ઊંઘનાયી નજય વભક્ષ છે ને તાયા ન ભ ૂરનાય
ઇલ્ભભાં છે . તેથી, ત ું તેઓને ભાયા તયપથી
ઈકાયનો ફદરો તા કય જેઓ તેને રામક છે .
અ ઈકાયોના ફોજથી ભને નાત તા કય,
ભાયા ઈયથી તેન ુ ં લજન ઓછું કય ને પયી
ાછા તેલા ઈકાયો ભાયા ભાથા ઈય ન રઉં
તેલી ભને તૌપીક તા કય.
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મ લ્રાશ ! વન:ળંક, હુ ં ભાયી તોફાને
લપાદાય નથી યશી ળકતો વવલામ કે તાયી નાશ
શોમ

ને

નથી

ભાયા

ોતાને

હુ ં

શદ

ઓગલાથી ફચાલી ળકતો વવલામ કે ત ું ળસ્ક્ત
તા કયે . તેથી,  ૂયી ળસ્ક્ત તા કયીને ભને
ળસ્ક્તલાન ફનાલ ને વયકાયક નાશ થકી
ભને ફચાલ.
મ લ્રાશ ! જે કોઇ તાયી ભખ્ ૂક તાયી
ફાયગાશભાં તોફા કયે છે ને તાયા બેદી આલ્ભ
મુજફ નક્કી જ છે કે તે ોતાની તોફાને
લપાદાય નથી યશેલાનો તથા ગુનાશ ને શદ
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ફશાય જલા તયપ ાછો પયલાનો જ છે તો હુ ં
તેના જેલો થલાથી તાયી નાશ તરફ કફૃં છું.
તેથી, ભાયી અ તોફાને એલી તોફા કયાય
પયભાલ કે તે છી ભને તોફા કયલાની જફૃયત
ન યશે ને એલી તોફા કે જે ભ ૂતકાને બુઝાલી
નાખે તથા ફાકી જજંદગી છે તેભાં વરાભતી યશે.
મ લ્રાશ ! તાયી ફાયગાશભાં હુ ં ભાયી
જ્ઞાનતાની ક્ષભા ઇચ્છું છું ને ભાયા કુકભોની
ભગપેયત તરફ કફૃં છું. તેથી, તાયા એશવાન
થકી તાયી યશેભતની સુયક્ષાભાં ભને દાખર કય
ને તાયી ભશેયફાની થકી તાયી વરાભતીની
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ભને ચાદય ઓઢાડી દે . હુ ં તાયી ફાયગાશભાં એ
વલે ફાફતોની તોફા કફૃં છું જે તાયી ભયજી
વલફૃધ્ધ છે ને ભાયા દદરના એ વલચાયોની જે
તાયી ભોશબ્ફતને નાબ ૂદ કયતા શતા, ભાયી
નજયના ઇળાયાઓની ને ભાયી જીબના
ઈચ્ચાયોની, એલી તોફા જેના થકી ભાયા
ળયીયના દયે ક લમલો તાયી વાથી વરાભત
યશે ને શદ ઓંગનાયાઓ તાયા જે દુ:ખદામક
ક્રોધથી બમબીત યશે છે તે ક્રોધથી સુયણક્ષત યશે.
તેથી, મ લ્રાશ ! તાયી ફાયગાશભાં
ભાયી ત ુચ્છતા ઈય યશેભ કય,ભાયા દદર ઈય
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યશેભ કય જે તાયા ખોપના કાયણે ઝડી ધફકાયા
ભાયે છે ને શાથગ ઈય ણ જે તાયા બમથી
ધ્રુજી યહ્યા છે , કાયણ કે, વન:ળંક, મ ભાયા
ારનશાય ! તાયી ફાયગાશભાં ભાયા ગુનાશોએ
ભને એલી દયસ્સ્થવતભાં મ ૂકી દીધો છે કે જો હુ ં
ચ ૂ યહુ ં તો ભાયા લતી કોઇ ફોરલાલાફૄં નથી
ને જો હુ ં કોઇની ભધ્મસ્થી ઇચ્છું તો હુ ં તેને
રામક નથી.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. તાયા
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કયભને ભાયી ભ ૂરો ભાટે ભધ્મસ્થી કયાય પયભાલ,
ભાયી ખયાફીઓને તાયી ભગપેયતની નજયોથી
જો, હુ ં તાયી જે વાને રામક છું તે દયણાભ ભને
ન અ, ભાયા ઈય તાયી દમા પેરાલી દે ને
તાયા યદા થકી ભને ઢાંકી દે . ભાયી વાથે લો
લતાશલ કય જેલો એક અદયણીમ ભાણરક દમાફૄ
ફની એક ત ુચ્છ નોકય વાથે કયે છે જમાયે તે
નોકય દમાની બીખ ભાંગે છે થલા જેલો
લતાશલ એક શ્રીભંત ભાણવ એક જફૃયતભંદની
જફૃયત  ૂયી કયલા ભાટે કયે છે જમાયે કે તે
જફૃયતભંદ તેની ાવે જફૃયત રઇને અલે છે .
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મ લ્રાશ ! એવું કોઇ નથી જે ભને
તાયાથી ફચાલી ળકે, તેથી, તાયી ફાદળાશતે
ભને સુયક્ષા અલી જોઇએ ને એવું કોઇ નથી
જે તાયી ફાયગાશભાં ભાયા ,ભાટે ભધ્મસ્થી કયે ,
તેથી, તાયી ભશેયફાનીએ ભાયા ભાટે ભધ્મસ્થી
કયલી જોઇએ. વન:ળંક, ભાયી ભ ૂરોએ ભને
બમબીત કયી મ ૂકમો છે ; તેથી, તાયી ભગપેયત
ભને ખાતયી અલી જોઇએ કાયણ કે હએ
ુ ં જે
કંઇ ણ કહ્યું છે તે ભાયા કુકભો ભ ૂરી જઇને નદશં
થલા ભાયા દોવત ચારચરણને ણ ભ ૂરીને
નદશં ણ એ અળા વાથે કે તાયી જન્નત તથા
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તેભાં જે રોકો છે તેઓ ને તાયી જભીન તથા
તેના ઈય જે રોકો છે તેઓ તાયી ફાયગાશભાં
ભાયી તોફા જે હએ
ુ ં તાયી નાશ ભાંગલા ભાટે
ાશેય કયી છે તે વાંબે ને ભાયી ભગપેયત
ભાટે દુઅ કયે . ને, કદાચ, તેઓભાંથી કોઇને
તાયા એશવાન થકી તયવ અલે તથા તેઓ
ાવેથી ભને એલી દુઅ ભે જે ભાયી દુઅ
કયતા લધાયે જરદી કબ ૂર થલાને રામક શોમ
થલા

એલી

ભધ્મસ્થી

ભે

જે

ભાયી

ભગપેયતની તરફ કયતા લધાયે વયકાયક
શોમ ને તે ભને તાયા ક્રોધથી નાત ાભલાનુ ં
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તથા તાયી ભંજૂયી (ખુળી) ાભલાભાં ભાયા ભાટે
વપતાનુ ં કાયણ ફને.
મ લ્રાશ ! જો તોફા કયલી તાયી
નજયભાં ખયી તોફા છે તો, વન:ળંક, હુ ં એ તોફા
કયલાલાાભાંથી છું જેઓ ખયી તોફા કયે છે ; જો
તાયી નાપયભાની ત્મજી દે લી રટો છે તો
ફદરી જનાયાઓભાંથી વૌથી શેરો હુ ં ફદરી
જનાય છું ને જો તાયી ભગપેયત તરફ કયલી
ગુનાશોને ધોઇ નાખે છે

તો, વન:ળંક, હુ ં

તેઓભાંથી છું જેઓ તાયી ફાયગાશભાં તાયી
ભગપેયત ભાટે દુઅ કયે છે .
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ું ભને તોફા કયલાનો
મ લ્રાશ ! તએ
હક
ુ ભ કમો છે , તોફા કબ ૂર કયલાની ખાતયી
અી છે , દુઅ કયલા ભાટે ઈત્તેજન અપ્યુ ં છે
ને જલાફ દે લાનો લામદો કમો છે ; તેથી,
શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ
અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર ઈય
યશેભત નાણઝર કય. તાયી યશભતથી ઈદાવ કયી
ાછો ન પેયલ; વન:ળંક, ત ું ગુનેશગાયોની
તોફાનો

કબ ૂર

કયનાય

છે

ને

તાયી

ફાયગાશભાં જેઓ ાછા પયે છે તેઓના ઈય ત ું
દમા કયનાય છે .
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મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય કાયણ કે
ું ભાયી દશદામત કયી છે ;
તેભના થકી તએ
શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ
અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર ઈય
ું
યશેભત નાણઝર કય કાયણ કે તેભના થકી તએ
ભને નાત તા કયી છે ; શઝયત ભોશમ્ભદ
(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય જે તાયી
ફાયગાશભાં કમાભતના દદલવે તથા જફૃયતના
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(પાકાના) દદલવે ભાયા ભાટે ભધ્મસ્થી કયનાય
શોમ.
વન:ળંક, ત ું દયે ક લસ્ત ુ ઈય ળસ્ક્ત (કુદયત)
ધયાલનાય છે ને તાયા ભાટે દયે ક લસ્ત ુ વશેરી
છે .
તાયી યશેભતની વાથે.
મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !

HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-374 | VISIT US

૩૨-યાવત્રની ઇફાદત (ાગયણ) છી
લ્રાશ તઅરાની ફાયગાશભાં ગુનાશોની
કબ ૂરાત (તથા ભગપેયત) ભાટે તેભની દુઅ.
મ લ્રાશ ! મ નંત ફાદળાશતના
ભાણરક ! રશ્કય થલા ફીજી કોઇ વશામતા
લગય વત્તાના ભાણરક ! યુગો લીતલા છતાં,
યં યાઓથી, દદલવો તથા જભાના લીત્મા
ાછી ણ ગૌયલના ભાણરક ! તાયી વત્તા
પ્રાફલ્મ (ળસ્ક્ત) વાથે છલામેરી છે જેની
ળફૃઅતની કોઇ શદ નથી ને અંતનો કોઇ છે ડો
નથી. તાયી ફાદળાશત લખાણને ાત્ર તથા
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એટરી ઈચ્ચ છે જેની વલોચ્ચ સુધી શોચલા
ભાટે ફધી લસ્ત ુઓ ળક્ત છે ને જે તાયી
ું ોતાને ઓખાવ્મો
થોડી વલોચ્ચતા થકી તએ
છે તેને લખાણ કયનાયાના લખાણ શંચી નથી
ં ૂ ામ છે . તાફૃં લણશન
ળકતા. તાયા ભાટે ગુણો મઝ
ળક્ય ફને છે ને તાયી ફાદળાશત વભક્ષ
વલચાયળસ્ક્ત ળક્ત ફને છે એલો છે ત ું મ
લ્રાશ ! તાયી વલે પ્રવવચ્ધ્ધભાં ત ું શેરાથી
શ્રેષ્ઠ છે ને શંભેળા ત ું વલના તન એભ જ
યશીળ.
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હુ ં ભરે-ખૈયની દ્રય્ષ્ટએ નફો તથા લધાયે
ઇચ્છાઓ ધયાલનાય તાયો ફંદો છું. તાયી
ું જે કંઇ તા કયું છે તે
ભશેયફાની થકી તએ
વવલામ ભાયી ઇચ્છાઓ  ૂયી કયલા ભાટે ભાયી
ાવે કોઇ વાધન નથી, ભાયી ળાઓની દોયી
કાઇ ગઇ છે વવલામ કે તાયી ભગપેયત ઈય
બયોવો કફૃં, ભાયી ાવે ફહુ જ થોડું છે જેને તાયી
ઇફાદતને રામક વભજી ળકું ને ભાયી વલફૃધ્ધ
ધણી ફાફતો છે જેને હુ ં તાયી નાપયભાની તયીકે
કબ ૂર કફૃં છું. અભ છતાં તાયો ફંદો કેટરો ત ુચ્છ
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શોમ, તેને ભગપેયત તા કયવું તાયા ભાટે
મુશ્કેર નથી. તેથી, ભને ભગપેયત તા કય.
મ લ્રાશ ! ખાનગી કામોને ણ તાફૃં
આલ્ભ ાણી ળકે છે , છુામેર લસ્ત ુ ણ તાયી
નજય વભક્ષ ઈધાડી થઆ ામ છે , ઝીણી-ઝીણી
ફાફતો ણ તાયાથી છૂી નથી ને વતળમ
છુા બેદોથી ણ ત ું ાણ નથી. ‘વન:ળંક,
તાયા દુશ્ભને ભાયા ઈય કાબ ૂ ભેલી રીધો છે
જેણે ભને ગુભયાશ કયલા ભાટે તાયી ફાયગાશભાં
કમાભત સુધીની મુદ્દત ભાંગી છે ને તેણે જે
ું યલાનગી અી એટરે ભને
ભાંગ્યુ ં તેની તએ
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ગુભયાશ કયલા ભાટે કમાભત સુધીની, મુદ્દત.
ું તેને મુદ્દત તા કયી ને તેણે ભને જકડી
તએ
રીધો છે .વન:ળંક, હુ ં ભાયા નાના ગુનાશોને કાયણે
જે શાવનકતાશ છે ને ભોટા ગુનાશોના કાયણે જે
નાળકતાશ છે તાયી ફાયગાશભાં નાવીને અવ્મો
છું.
હએ
ુ ં જમાયે તાયી નાપયભાની કયી (ને શદ
ઓંગી ગમો) તથા ભાયા ખયાફ ચારચરણના
કાયણે તાયા ક્રોધને રામક ઠમો ત્માયે તેણે (તાયા
દુશ્ભન ળૈતાન) તેની દગાખોય રગાભ ભાયા
ઈયથી ાછી ખેચી રીધી, નાસ્સ્તક લચનો
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ફોરતો ભાયી વભક્ષ ઉબો યહ્યો, જુદા ડલાની
વનષ્ઠા વ્મકત કયી ને ભાયાથી ોતાનુ ં ભોઢું
પેયલી રીધુ.ં અભ તેણે ભને તાયા ક્રોધના લનભાં
એકરો ત્મજી દીધો ને ભાયો સ્લીકાય કયી
તાયી વાના વલસ્તાયભાં (યખડતો) ધકેરી દીધો
જમાં ન કોઇ તાયી ફાયગાશભાં ભાયા ભાટે
ભધ્મસ્થી કયનાય છે , ન તાયી ફાયગાશભાં કોઇ
યક્ષણ કયી ભને ફચાલનાય છે , ન કોઇ એલી
દકલ્રો છે જેભાં હુ ં તાયાથી છુાઇ ળકું થલા ન
તો કોઇ નાશ છે જેભાં તાયા (ક્રોધ) થી નાશ
રઆ ળકું.
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એલી છે , તેથી એની શારત જે તાયા
યક્ષણની તરાળ કયે છે ને એલી છે એની
દયસ્સ્થત

જે

તાયી

ફાયગાશભાં

ોતાની

કબ ૂરાત કયે છે . તો ભાયા ઈયથી તાયી
ભશેયફાની ાછી ન રઇ રે, ભાયી ફાફતભાં
તાયી ભગપેયતની શદ ન કયાય અ, તાયા
ગુનેશગાય ફંદાઓભાં ભને વૌથી લધાયે વનયાળ
ન કય ને ન તો ભને એ રોકોભાંથી વૌથી
લધાયે નાઈભેદ કય જે રોકો તાયી ફાયગાશભાં
(વપતાની) યાશ જોઇ યહ્યા છે . ભને ભગપેયત
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તા કય કાયણ કે ભગપેયત તા કયનાયાઓભાં
ત ું શ્રેષ્ઠ છે .
ું ભને હક
મ લ્રાશ ! વન:ળંક, તએ
ુ ભ કમો
ને હુ ં (ફ્રયભાફયદાયી કયલાભાં) વનષ્પ યહ્યો,
ું ભને ભનાઇ પયભાલી ને હુ ં અગ લધ્મો
તએ
તથા ખયાફ વલચાયો ભાયી ભ ૂરોને ળોબા
અતા શતા ને હુ ં તેને અલકાયતો શતો. કોઇ
ણ દદલવને હએ
ુ ં ભાયા યોઝાનો વાક્ષી નથી
ફનાવ્મો, નથી કોઇ યાતને ભાયા ાગયણનો
વાથી (ાડોળ) ફનાવ્મો, કોઇ ણ વાયી
અદતોએ ભાયા લખાણ નથી કમાં કે ોતે ભાયા
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કાયણે વજીલન યશી ને તાયા તયપથી
ફ્રયભાલાભાં અલેરી પયજો વલે તો કશુ ં
કશેલાણું જ નથી જેને ત્મજી દે નાય તફાશીને જ
લયે છે .
હુ ં તાયી ફાયગાશભાં ભાયી કોઇ નાપેરા
આફાદતની શ્રેષ્ઠતા થકી લવીરો નથી તરાળ
કયતો જમાયે કે તાયા તયપથી વનભામેરી તથા
વનણીત કયલાભાં અલેરી પયજો પ્રત્મે હુ ં
ફેદયકાય યહ્યો છું. તાયા તયપથી નીભલાભાં
અલેરી

શદો

ઓંગીને

ભનાઇ

કયામેરી

લસ્ત ુઓભાં વંડોલાઇ ગમો છું ને જે બમંકય
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ગુનાશો

હએ
ું

કમાં

છે

તેના

થકી

થતી

ફેઇજજતીથી ભને ફચલા ભાટે તાયા યક્ષણ
વવલામ કોઇ ડદો નથી.અ શારત છે એની જે
ોતાના નપવના કાયણે તાયી ફાયગાશભાં
ળયવભિદા છે , તેનાથી ક્રોવધત છે ને તાયી વભક્ષ
વંત ુષ્ટ છે .
તેથી તે, નમ્ર અત્ભાની વાથે, ગયદન
ઝૂકાલીને, તાયાથી ઈભેદલાય થઇને તાયાથી
ડયીને તાયી તયપ લળ્મો ને તેની ીઠ ભ ૂરોથી
રદામેરી છે . જેના ઈય ભે બયોવો કયીએ
છીએ તેભાં વૌથી લધાયે બયોવાને ાત્ર ત ું જ છે
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ને તેઓભાંથી વૌથી લધાયે રામક ત ું જ છે
જેનાથી ફીવું તથા ધ્રુજવું જોઇએ. તેથી, ભને એ
તા કય, મ લ્રાશ ! જે હુ ં ઇચ્છું છું, જેનાથી
ડફૃં છું તેનાથી ભને યક્ષણ તા કય ને તાયી
યશેભતનો તોશપો ભને તા કય. વન:ળંક,
જેઓથી વલાર કયલાભાં અલે છે તેઓભાં ત ું
વૌથી લધાયે કયીભ (ઈદાય) છે .
ું ભને ભાયી
મ લ્રાશ ! જમાયે તએ
ભગપેયત થકી ઢાંકી દીધો છે ને અ પાની
દુવનમાભાં ભાયી ફયાફયનાઓની શાજયીભાં ભને
તાયી ભશેયફાનીની મ્માનભાં વભાલી દીધો છે
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તો તાયા વપ્રમ પદયશ્તા, ભાનનીમ મગંફયો,
ળશીદો

તથા

ભાયા

ાડોળીઓભાથી

નેક

ફંદાઓની શાજયીભાં જેનાથી હુ ં ભાયી ખયાફીઓ
છુાલતો શતો ને ભાયા નજીકનાઓભાંથી
એની શાજયીભાં જેની વભક્ષ હુ ં ભાયા ખાનગી
કામોને કાયણ ળયવભિદા શતો, ભને શંભેળના
યશેઠાણભાં ફદનાભીથી નાત તા કય. હએ
ું
તેભના ઈય કદી વલશ્વાવ નથી કમો મ ભાયા
ારનશાય ! કે તેઓ ભાયા બેદ છુાલળે ને
તાયા ઈય વલશ્વાવ કયી ળકામ તેઓભાં વૌથી
લધાયે બયોવાાત્ર ત ું છે , જેઓથી દુઅ થઆ શ્કે
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છે તેઓભાં વૌથી લધાયે બયોવાાત્ર ત ું છે ,
જેઓથી દુઅ થઆ ળકે છે તેઓભાં વૌથી લધાયે
નજીક તથા તા કયનાય ત ું છે ને જેઓથી
યશેભની અળા યખામ તેઓભાં વૌથી લધાયે
યશેભ કયનાય ત ું છે તેથી, ભાયા ઈય યશેભ કય.
ું ભને કયોડયજજુ તથા
મ લ્રાશ ! તએ
ફીજી વાંકડી નીઓભાંથી લશેતા પ્રલાશી તયીકે
લશાલીને વાંકડા ગબાશળમભાં અશ્રમ અપ્મો,
જમાં ભાયા પયતે ડ ઈય ડ ચઢાલીને ભાયી
એક છી એક શારતો ફદરી, એટરે સુધી કે
ું ભને એક ખાવ ધાટભાં ઘડીને તૈમાય કમો
તએ
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ને ભાયા અંદય જુદા જુદા લમલો ઈત્ન્ન
ું તાયી ખાવ દકતાફભાં
કમાં, જેનુ ં લણશન તએ
(કુયઅને-ભજીદભાં) કયું છે : એક લીમશન ુ ં ફીજ
(નુતપો), છી જથ્થો, છી ભાંવનો રોદો, છી
ું શાડકાં ઈય ભાંવ
શાડકાનુ ં ચોકઠું, છી તએ
ું તાયી ઇચ્છા પ્રભાણે ભને એક
ચઢાવ્યુ ં છી તએ
વં ૂણશ પ્રાણી તયીકે ખલ્ક કમો.
જમાં સુધી ભને તાયી તા કયે રી ુય્ષ્ટની
જફૃયત શતી ને સ્લતંત્ર યીતે હુ ં તાયી નેભતો
ું ભને ુય્ષ્ટ
ભેલલા ભાટે ળકત શતો, તએ
 ૂયી ાડી, ઈત્તભ ખાણુ-ં ીણું તાયી એ કનીઝ(ના
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ું ભાયા ભાટે લશાવ્યુ ં જેના ેટભાં
સ્તન) દ્વાયા તએ
ું ભાયો વશલાવ નીમ્મો શતો તથા જેના
તએ
ું ભને લવાવ્મો શતો. એ
ગબાશળમની અંદય તએ
ું ભને
વજોગોભાં, મ ભાયા ારનશાય ! જો તએ
ભાયી ળસ્ક્તના અધાયે મ ૂકી દીધો શોત થલા
ભાયા ફ ઈય યશેલાની ભાયા ઈય પયજ
ાડી શોત તો ભાયી ળસ્ક્ત ભાયો વાથ છોડી દે તે
ને ભાફૃં ફ ભાયા ભાટે ુફૃં જ ન ડતે. તેથી,
ું
તાયા એશવાન થકી તએ
ભને વં ૂણશ તથા
કોભ ુય્ષ્ટ (યોજી) શંચતી કયી. અ તાયી
ભશેયફાની ત ું એક કયભ તયીકે અજ દદલવ
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સુધી

ભાયા

ઈય

કયી

યહ્યો

છે

તાયી

ભશેયફાનીભાં ઓછ નથી ને ન તો ભાયા
ઈય તાયી યશભતભાં ઢીર થામ છે .
અભ છતાં ભાયો વલશ્વાવ ભક્કભ ન યહ્યો કે હુ ં
ભાયા ોતાને એ કાભોભાં ભગ્ન યાખલાની
કોવળ કફૃં જે તાયી નજયભાં ભને રાબદામી છે
ને વન:ળંક, ભાયી ળંકાઓ તથા ઇભાનની
નફાઇના કાયણે ળૈતાને ભાયી રગાભ ઈય
કાબ ૂ ભેવ્મો. હુ ં તાયી ફાયગાશભાં પદયમાદ કફૃં
છું તેના બ ૂયા વંગાથની તથા ભાયા નપવને તેના
અજ્ઞાદકતણાની ને તાફૃં યક્ષણ ભાંગ ું છું તેની
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વત્તા વલરુધ્ધ તથા તને નમ્ર વલનંવત કફૃં છું કે
ભાયી યોજી ભેલલા ભાયા ભાટે વશેર પયભાલ.
ને, ફધાં લખાણ ાત્ર ત ું જ છે જેણે વૌથી
શેરે ભને બવ્મ નેભત તા કયી ને છી
તાયા યશેભો-કયભનો શુક્ર કયલાની પ્રેયણા તા
કયી. તેથી, શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો
રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર
ઈય યશેભત નાણઝર કય. ને યોજી ભેલવું
ભાયા ભાટે વશેર પયભાલ. ભાયા ભાટે તાયો
વનણમ
શ જે ણ શોમ તેના ઈય ભને વંત ુષ્ટ
ું જે કંઇ ભને
યશેલાની તૌપીક તા કય, તએ
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તા કયું છે ભાયા તે દશસ્વાથી ભને વંતો તા
કય ને જે ણ કાભોભાં ભાયી ઉંભય લીતી છે
તથા ભાફૃં ળયીય લયાયુ ં છે તેને તાયી
આફાદતની યાશભાં શુભાય કય. વન:ળંક, ત ું
વલશશ્રેષ્ઠ યોજીનો તા કયનાય છે .
મ લ્રાશ ! હુ ં તાયી નાશ રઉં છું એ
અગથી જે ત ું તાયા હક
ુ ભોને ન ભાનનાયા ઈય
(ઝાફ તયીકે) લયવાલે છે ને જેના થકી ત ું
એ રોકોને ડયાલે છે જેઓ તાયી ઇચ્છા વલફૃધ્ધ
ગુભયાશ ફને છે ; એ અગથી જેના બડકાઓ
અંધાદયમા છે , જેનો શરકાભાં શરકો દશસ્વો ણ
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દુ:ખદામી છે ને જેનુ ં દૂયનુ ં અંતય ણ નજીક
છે ; એ અગથી જેનો દશસ્વો ફીા દશસ્વા ઈય
હભ
ુ રો કયે છે ને કોઇ દશસ્વો ફીા દશસ્વાને
ચાલી ાડે છે ; એ અગથી જે શાડકાઓ
ફાીને

યાખ

કયી

નાખે

છે

ને

તેના

વશલાવીઓને ઈકત ું ાણી ામ છે ; એ
અગથી જે એને ણ નથી મ ૂકતી જેઓ તેની
ાવે અજીજી કયે છે , એના ઈય યશેભ નથી
કયતો જે તેની વભક્ષ બરાઇ ભાટે દુઅ કયે છે
તેના ઈય ઝાફ ઓછો કયલાની તેને વત્તા
નથી. તે ોતાના વશલાવીઓને ોતાની વૌથી
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ગયભ દુ:ખદામી ઝાફ એને વખત ીડા
અીને લતે છે .
હુ ં તાયી નાશ તરફ કફૃં છું તેભાં યશેનાય
ખુલ્રા ભોઢાલાા લીછુઓથી, એ વાોથી જે
ોતાના પેણ ફુરાલી ડંખલા ભાટે તૈમાય છે , એ
ીણાથી

જેના

થકી

તેભાં

યશેનાયાઓના

આંતયડા તથા દદર ચીયાઇ ામ છે એને
તેઓના દદરોને જે પાડી નાખે છે . હુ ં તાયી
ફાયગાશભાં તે યાશની બીખ ભાંગ ું છું જે ભને અ
અગથી દૂય યાખે એને ભને તેનાથી ફચાલે.
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મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય ને
તાયા વલોતભ એશવાન થકી ભને તેનાથી (તે
અગથી) ફચાલ. તાયી ઈદાય ભગપેયત થકી
ભાયી ભ ૂરોને જતી કય એને ભને ફદનાભ ન કય,
મ યક્ષણ કયનાયાઓભાં વલશશ્રેષ્ઠ ! કાયણ કે ત ું
ખયાફીઓને દૂય કયે છે એને વાફૃં તા કયે છે , ત ું
તાયી ઇચ્છા મુજફ લતે છે ને ત ું દયે ક લસ્ત ુ
ઈય કુદયત (વત્તા) ધયાલે છે .
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મ લ્રાશ ! જમાયે ણ નેક રોકોને માદ
કયલાભાં અલે છે ત્માયે મ લ્રાશ ! શઝયત
ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી
લવલ્રભ) ને તેભની અર ઈય યશેભત
નાણઝર કય. જમાં સુધી યાત ને દદલવ તાયી
યશેભત થકી ફદલ્મા કયે છે ત્માં સુધી શઝયત
ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી
લવલ્રભ) ને તેભની અર ઈય યશેભત
નાણઝર કય, એલી યશેભત જે નાણઝર થતી ટકે
નદશં તથા તેની ગણતયી ણ ન થઆ ળકે, એલી
યશેભત કે જે લાતાલયણભાં છલાઇ ામ તથા
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જભીન ને અકાળ તેનાથી બય ૂય થઆ ામ.
ત્માં સુધી લ્રાશ તેભના ઈય તથા તેભની
અર ઈય યશેભત નાણઝર કયે જમાં સુધી તેઓ
વંતો ન ાભે ને તેભના વંતો છી
લ્રાશ તેભને ને તેભની અરને એલી
નેભત તા કયે જેનો કોઇ અંત થલા છે ડો
ન શોમ, મ વૌથી લધાયે યશેભ કયનાયા !
તાયી યશેભતની વાથે.
મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
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૩૩-ભશત્લની ફાફતોભાં લ્રાશ તઅરાની
ભદદ ભાટે તેભની દુઅ. (આસ્તેખાયાશ જોલા
શેરા)
મ લ્રાશ ! હુ ં તાયા આલ્ભ થકી ભાયી
બરાઇ ભાટે તાયી વરાશ (ભદદ) ઇચ્છું છું.
તેથી, શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ
અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર ઈય
યશેભત નાણઝર કય ને ભને એલી અજ્ઞા અ
ંૂ
જે ભાયા ભાટે વાયી શોમ. ભને ચટણી
કયી
ું ભાયા ભાટે જે
ળકલાની પ્રેયણા તા કય, તએ
ું
વનણીત કયું છે તેને સ્લીકાયલા ભાટેન ુ ં ને તએ
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ભને જે હક
ુ ભ કમો છે તેની તાફેદાયી ભાટે ન ુ ં
વાધન ફનાલ ને એના થકી ભને ળંકાઓની
ં ૂ લણથી નાત તા કય. વત્મલાદીઓની
મઝ
ભક્કભતા જેલી ભક્કભતા થકી ભાયી ભદદ
ું ભાયા ભાટે જે ચટયુ
ં ૂ ં છે તે વભજલા
કય. તએ
ભાટે ભે ળક્ત શોઇએ એવું ફને, નદશં તો
ભે તાયા હક
ુ ભને શરકો (વલના ભશત્લનો)
વભજી ફેવશુ,ં તાયી ભંજૂયી (વંભવત)ના પ્રવંગને
નાવંદ કયી ફેવશુ ં ને એ દદળાભાં પયી જશુ ં
જે

વનણશમની

ગુણલતા

દૂય

છે

તથા

વરાભતીની નજીક છે .
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તાયા હક
ુ ભ વલે ભને જે નાવંદ છે તે
વંદ કયલાની (ભાન્મ યાખલાની) તૌપીક તા
કય, તાયા હક
ુ ભની જે ફાફત ભે મુશ્કેર
વભજતા શોઇએ તેને ભાયા ભાટે વશેર ફનાલ
ું જે કંઇ ભને તા
ને તાયી ઇચ્છાથી તએ
કયું છે (ને કયે છે ) તેને સ્લીકાયી રેલાની
પ્રેયણા તા કય, જેથી, એ ફાફતભાં ભે ઢીર
ન ઇચ્છીએ જેભાં ત ું જરદી કયે છે , એ ફાફત
જેભાં ત ું ઢીર કયે છે તે જરદીથી  ૂયી થલાની
અળા ન કયીએ, ત ું જે વંદ કયે છે તેને ભે
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ંૂ
નાવંદ ન કયીએ ને ન તો ભે ચટીએ
જે ત ું
નાવંદ કયે છે .
ભાયા
ફનાલ

ને

જીલનના
તાયી

અંતને
તયપ

પ્રળંવાાત્ર

ાછા

પયલાને

ભાનનીમ ફનાલ, વન:ળંક, ત ું બવ્મ પામદાઓ
તા કયે છે ને તાયા તોશપા વલોતભ શોમ છે .
ત ું જે ઇચ્છે તે ત ું કયે છે ને દયે ક લસ્ત ુ ઈય ત ું
કુદયત ધયાલે છે .
તાયી યશેભતની વાથે.
મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
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૩૪-ગુનાશોના કાયણે દુ:ખ થલાના વભમે
થલા કોઇને દુ:ખી થતા જુએ તે વભમે
તેભની દુઅ.
મ લ્રાશ ! વલે લખાણ તાયા ભાટે છે કે
ું
તએ
ભાયા ગુનાશોને ાણ્મા ને તેને
ું
છુાવ્મા તથા તને ખફય થઆ ને તએ
(ગુનેશગાયોને) વરાભતી તા કયી, કાયણ કે,
વન:ળંક,

ભાયાભાંથી

ફધાં

જ

ગુનાશોની

ું કોઇને ણ ઈધાડો નથી
ખયડામેરા છે ણ તએ
ું તેને
ાડયા. તેણે બમંકય ભુરો કયી ણ તએ
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(ફદનાભ) નથી થલા દીધા ને તેણે ખાનગીભાં
ું તેણે કંઇ જ ન કહ્યું
ખયાફ કાભો કમાશ ણ તએ
ું ભનાઇ પયભાલેર કેટરામે કાભો
(કે કયુ)ં . તએ
ું
ભે કમાં તથા તાયા કેટરામ હક
ુ ભોની તએ
ભને ાણ કયી ને ભે તેન ુ ં ારન ન કયુ;ં
કેટરીમ ભ ૂરો તથા કેટરામે ગુનાશો ભે કયી
નાખ્મા ને તેને ાણલાલાફૄં કોઇ ન શત ું છતાં
ત ું ફધું ાણતો શતો તથા ત ું તેને ાશેય કયલાની
વત્તા ધયાલતો શતો, ફીા વત્તાધાયીઓથી
ું ભને જે વરાભતી તા કયી તે
ઈચ્ચ. તએ
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ભાયા ભાટે તેઓની નજય વભક્ષ એક ડદો
શતો ને તેઓના કાનોને ડચણ શતી.
ું જે ભાયા ખાનગી ભ ૂરો ઢાંકી છે
તેથી, તએ
ને ખાભીઓ છુાલી છે તેને ભાયા ભાટે
ચેતલણીનુ ં ફૃ અ, જેથી ભે ખયાફ
ચારચરણ તથા ગુનાશો કયલાથી ફચીએ ને
ભને તોફાની પ્રેયણા ભે

જેના કાયણે

ગુનાશોની ભગપેયત પ્રાપ્ત થામ છે તથા તાયી
ફતાલેરી વીધી યાશ ઈય ચારી ળકામ છે . અ
વનણમ
શ દયણાભ અલાભાં જરદી કયલાની
ભશેયફાની કય ને તાયા તયપથી તેભાં ઢીર ન
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કય. વન:ળંક, ભે તાયી તયપ ાછા પયલાની
ઇચ્છા ધયાલીએ છીએ ને ભાયા ગુનાશોની
તોફા કયીએ છીએ.
ને યશેભત નાણઝર કય, મ લ્રાશ !
ં ૂ રા ફંદા શઝયત
તાયી ભખ્ ૂકભાં તાયા ચટામે
ભોશમ્ભદ ને તેભની અર ઈય જેઓ તાયી
ભખ્ ૂકભાંથી ખાવ વનભામેરા ને ાક (તાશીય)
છે . તેઓની દશદામત વાંબલાની ને તાયા
હક
ુ ભોની આતાત (ારન) કયલાની ભને
તૌપીક તા કય.
તાયી યશેભતની વાથે.
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મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !

… Kitab Downloaded from …
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૩૫-દુવનમાની રોકોની શારત વનશાીને
ોતાના ભાટે લ્રાશના હક
ુ ભનો સ્લીકાય
ને શુક્ર ભાટે તેભની દુઅ.
લ્રાશના હક
ુ ભની તાફેદાયી થકી વલો
લખાણ લ્રાશ ભાટે છે . હુ ં ગલાશી અુ ં છું કે
લ્રાશ એ ોતાના ફંદાઓ ભાટે આન્વાપ વાથે
યોજીની લશેચણી કયી છે ને ોતાની કુર
ભખ્ ૂક ઈય તેની ભશેયફાનીઓ (યશભત)
છલામેરી છે .
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
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તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય ને
ું તેઓને (દુવનમાલાાઓને) જે કંઇ તા
તએ
કયું છે તેની તયપ ભને અકવિત ન કય (ભાયી
ું
યીક્ષા ન કય) તથા જે કંઇ નેભતોભાંથી તએ
લંણચત યાખ્મા છે તેના થકી તેઓની ણ યીક્ષા
ન કય જેથી હુ ં તાયી ભખ્ ૂકની ઇાશ (શવદ) ન
કયી ફેસ ું ને તાયા હક
ુ ભની વંત ુષ્ટ ન ફની
ાઉં.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય ને
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ભાયા નપવને તાયા હક
ુ ભ ઈય યાજી યાખ, તાયા
હક
ુ ભોના પ્રવંગો ભાયા શૈમાને વલસ્ત ૃત કય ને
ભને શ્રિા (ઇભાન) તા કય જેથી હુ ં સ્લીકાય કફૃં
કે તાયો હક
ુ ભ વાય જ નથી થતા વવલામ કે
તેભાં (ભાયી) બરાઇ જ શોમ. ભને એલી
ું ભને જે નેભતોભાંથી
તૌપીક તા કય કે તએ
લંણચત યાખ્મા છે તેના ભાટે હુ ં તાયો લધાયે શુક્ર
ું ભને
ગુાય ફનુ ં એના કયતા કે જે નભતો તએ
તા કયી છે તે ભાટે .
ભને એલી વલચાયવયણીથી વરાભતી તા
કય કે હુ ં ગયીફને ત ુચ્છ વભજુ ં ને શ્રીભંતને
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ભાનનીમ વભજુ ં કાયણ કે, વન:ળંક, શ્રીભંત એ છે
જે તાયી ઇફાદત થકી શ્રીભંત ફન્મો શોમ ને
ભાનનીમ એ છે જેને તાયી આફદતો થકી પ્રાપ્ત
થયુ ં શોમ.
તેથી,

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો

રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર
ઈય યશેભત નાણઝર કય ને ભને એલી
ગુણલતા તા કયે જે ફયફાદ ન થામ, ભને
એવું ભાન ભેલલાની તૌપીક તા કય જે કમાયે
ધટે નદશં તથા ભને તાયા નશદ યાજમભાં
મુકાભ તા કય.
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વન:ળંક, ત ું એક છે , પકત એક, સ્લાધીન
(શભેળાથી છે તથા શંભેળા યશેનાય છે ), જે કોઇને
જન્ભ નથી અતો ને જેણે કોઇએ જન્ભ નથી
અપ્મો ને તેના જેલો ફીજો કોઇ નથી (તેના
ફયાફયનુ ં કોઇ નથી).
તાયી યશભતની વાથે.
મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
… Kitab Downloaded from …
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૩૬-લાદા દે ખામ, લીજી ચભકે ને
ગર્જના વંબામ ત્માયે તેભની દુઅ.
મ લ્રાશ ! તાયી વનળાનીઓભાંથી અ
ફે વનળાનીઓ છે (લાદા ને લીજી તથા
ગર્જના).
તાયા વશામકોભાં (વેલકોભાં) અ ફે તાયી
આતાતભાં વનમવભત છે જે (તાયા હક
ુ ભ મુજફ)
રાબદામી થઆ ભશેયફાન યશે છે થલા વખત
વા કયે છે તેથી, તેઓ થકી ભાયા ઈય
ખયાફ લાશ ન લયવાલ ને તેઓ થકી ભને
અપતો-મુવીફતો ોળાક ન શેયાલ.
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મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય ને
ભાયા ઈય અ લાદોની તથા તેની
ફયકતોનો રાબ લયવાલ. તેના થકી નુકવાની
તથા ઇાને ભાયાથી દૂય કય, તેના થકી
ભાયા ઈય અપતો ન ભોકર ને તેના થકી
ભાયા જીલનવનલાશશની લસ્ત ુઓનો નાળ ન કય.
ું વાફૃે લાદા
મ લ્રાશ ! જો તએ
તૈમાય કમાં શોમ ને તાયી નાયાજીના કાયણે
ભોકલ્મા શોમ તો, વન:ળંક, તાયા ક્રોધથી ભે
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તાફૃં યક્ષણ તરફ કયીએ છીએ ને તાયી
ભગપેયત તરફ કયલા ભાટે તાયી ફાયગાશભાં
દુઅ કયીએ છીએ. તેથી, તાયા ક્રોધને મુળદયકો
તયપ પેયલી નાખ ને તાયી વખત વા કાપયો
ભાટે કાયગત ફનાલ.
મ લ્રાશ ! તાયી લાશ થકી ભાયા
ળશેયોની સ ૂક દૂય કય ને તાયા તયપથી ભને
યોજી  ૂયી ાડીને ભાયા શૈમાની ળંકાઓને દૂય
કય. ભને તાયાથી દૂય ન કય જેથી ભે તાયા
વવલામ ફીા કોઇની નજીક ન થઆ જઇએ ને
તાયી ભશેયફાનીઓના કાયણે અ લાદોને
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ભાયા ઈયથી લયસ્મા વલના દૂય ન કય, કાયણ
કે વન:ળંક, શ્રીભંત (ગની) એ છે જેને ત ું શ્રીભંત
ફનાલે છે ને જેને ત ું વરાભતી તા કયે છે તે
સુયણક્ષત છે . કોઇનો ણ યક્ષણશાય તાયા વવલામ
ફીા કોઇ નથી ને કોઇ તાયા ક્રોધને યોકી
નથી ળકત.ું ત ું તાયી ઇચ્છા મુજફ જેને ચાશે છે
તેને હક
ુ ભ કયે છે ને જનો ભાટે ચાશે છે તેના
ભાટે નક્કી કયીને ત ું વનણશમ વાય કયે છે .
ું ભાફૃં યક્ષણ
તેથી, જે કોઇ ફરાથી તએ
કયું છે તે વાફૃ વલે લખાણ તાયા ભાટે જ છે તથા
ું જે કંઇ ણ
તાયી નેભતોભાંથી ભને તએ
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તા કયું છે તે ભાટે તાયો જ શુક્ર થલા રામક
છે , એલા લખાણ જે ફીા લખાણ કયનાયાઓના
લખાણથી લધી ામ તથા એલા લખાણ જેનાથી
જભીન ને અકાળ બયુય બયાઇ ામ.
ં
વન:ળંક, ત ું વત સુદય
નેભતોનો તા
કયનાય છે , ઈતભ ભશેયફાનીઓ કયનાય છે ,
થોડા લખાણ ણ કબ ૂર કયનાય છે , ઓછા
શુક્રનો ણ ફદરો તા કયનાય છે , ઈદાય
ારનશાય છે , વખાલતનો ભાણરક છે , તાયા
વવલામ ફીજો કોઇ ઇફાદતને રામક નથી ને
તાયી તયપ ભાફૃં ાછા પયલાનુ ં છે .
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તાયી યશેભતની વાથે.
મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
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૩૭-લ્રાશ તઅરાનો  ૂયી યીતે શુક્ર દા
ન કયી ળકમા શોલાની કબ ૂરાત ભાટે તેભની
દુઅ.
મ લ્રાશ ! વન: ળંક, કોઆણ તાયો શુક્ર
દા કયલાનુ ં  ૂફૃં નથી કયી ળકતો એ શેરા તો
તાયા એશવાન થકી તે ફીજી નેભતો ાભે છે
જે ભાટે લધાયે શુક્ર દા કયવું તેના ભાટે
પયજજમાત થઆ ામ છે . તાયી આતાત કોઇ
ણ વં ૂણશ યીતે દયણાભ નથી અી ળકતો જો
કે તે શ્રેષ્ઠ યીતે  ૂયતી કોવળળ કયે છે ને છે લટે,
તાયા

પઝરના

કાયણે

તાયા

વધકાયની
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વયખાભણી તે નફી જ (ખાભીઓ બયે રી)
 ૂયલાય થામ છે .
તેથી, તાયી ફાયગાશભાં તાયા ફંદાઓભાં
વૌથી લધાયે તાયો શુક્રગુાય ફંદો એ છે જે
(ાણે કે ોતે) તાયો  ૂયી યીતે શુક્ર દા નથી
કયી

ળકતો,

તેઓભાં

વૌથી

લધાયે

ઇફાદતગુાય ફંદો એ છે કે જે વાયી યીતે વભજે
છે કે તાયી આતાત  ૂયી યીતે કયલાભાં તે
નફો છે ને કોઇને એ વધકાય નથી કે તેને
તેના દયજાના કાયણે ત ું ભગફ્રેયત તા કયે
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તથા તેની રામકાતના કાયણે ત ું તેનાથી યાજી
યશે.
તેથી, જે કોઇને ણ ત ું ભગપેયત તા કયે
છે તે તાયી ઈદાયતા થકી છે ને જે કોઇથી ણ
ત ું યાજી યશે છે તે તાયી ભશેયફાની થકી છે , તાયો
થોડાભાં થોડો શુક્ર દા કયલા ભાટે ણ ત ું
તેભને આનાભ શણ કયે છે ને થોડી એલી
ણ તાયી આતાત કયનાયને ત ું તેનો ફદરો
તા કયે છે એટરે સુધી કે તાયા ફંદાઓને જે
શુક્રગુાયી ભાટે ત ું તેભને આનાભને ાત્ર ફનાલે
ું તેઓનો ફદરો લધાયી
છે તથા જેના કાયણે તએ
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દીધો છે તે તો ાણે તેભની તાયા પ્રત્મેની પયજ
જ ન શતી (ને ાણે તેઓએ લધાયાની નેકીઓ
કયી છે ) ને તેઓને ત ું આનાભ તા કયે છે ,
થલા તેઓનુ ં તેભ કયલાના કાયણો તાયા
કફાભાં ન શતા ને (તેભ કયલા ભાટે ) તેભનુ ં
ું ફદરો તા કમો છે .
તએ
નદશં, તાયી ઇફાદત કયલા ભાટે તેઓ
ળસ્ક્તલાન ફન્મા તે શેરાથી ત ું તેભની દયે ક
ફાફતો ઈય વત્તા (કુદયત) ધયાલતો શતો ને
તેઓએ તાયી આતાત કયલી ળફૃ કયી તે શેરાં
ું તેભનો ફદરો તા કયી દીધો છે (ને
તએ
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લધાયે તા કયતો યશે છે ). અનુ ં કાયણ એ છે કે
તે તાયી સુન્નત (તાયો વનમભ) પઝર તા
કયલાની છે , તાયી અદત એશવાન કયલાની છે
ને તાયી યાશ ભગપેયત કયલાની છે .
તેથી, તાયી ભખ્ ૂક સ્લીકાય કયે છે કે જેને ત ું
વા કયે છે તે તેની વાથે તાયો ન્મામ નથી
ને ગલાશી અે છે કે જેને ત ું વરાભતી તા
ું તાયો પઝર તા કમો છે . દયે ક
કયે છે તને તએ
જણ ોતાની વલફૃધ્ધ ોતાની વનષ્પતા કબ ૂર
કયે છે કે તે એ નથી કયી ળકમો જે તેને તાયી
પ્રત્મે કયવું જોઇત ું શત ું ને જો ળૈતાન રોકોની
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ગેયદોયલણી ન કયી શોત તો કોઇ ગુનાશગાયે
તાયી નાપયભાની ન કયી શોત તથા જો તેભના
ખોટા (ખયાફ) કાભોને તેણે તેભને વાચા (વાયા)
જેલા કયીને જ ન દે ખાડમા શોત તો કોઇ ગુભયાશ
(નપવ) તાયી યાશથી ગુભયાશ ન થમો શોત.
તેથી, ત ું ાક છે ! તાયી આતાત કયનાયા
થલા તાયી નાપયભાની કયનાયા ઈય તાયો જ
કયભ છે તે કેટરો ખુલ્રી યીતે ુયલાય થમેરો છે
! તાયી આતાત કયનાયા ઈય તાયી વત્તા (ને
તાયી પ્રત્મે તેભની પયઝ) શોલા છતાં તાયી
આતાત કયલા ભાટે ત ું તેભને આનાભ તા કયે
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છે ને ગુનેશગાયની વાથે વશનળીર યશી ત ું
તેને મુદ્દત તા કયે છે , જો કે તેને તયત જ વા
કયલાની ત ું વત્તા ધયાલે છે અ ફેઈને ત ું એ તા
કયે છે જેના રામક તેઓ નથી ને દયે ક તાયા
પઝર થકી ત ું એ તા કયે છે જે ભાટે તેઓના
કામોભાં તો (એટરો ફદરો ભેલલા ભાટે )
ખાભીઓ શતી જ. ને તાયી આતાત કયનાયનો
જો ત ું એ યીતે ફદરો ગણતે જે યીતે ગણતયી
કયલાન ત ું વત્તા ધયાલે છે (ને જે યીતે તાયા
ન્મામ મુજફ ગણતયી થલી જોઇએ) તો, વન:ળંક,
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તાફૃં આનાભ તો તે ખોઇ જ ફેવે તથા તાયી
(ફીજી) નેભતોથી ણ લંણચત જ યશે.
ણ તાયા (પઝર ને) કયભ થકી તેની
થોડી એલી પાની મુદ્દત(ની આતાત) ભાટે તેને
ું
તએ
નશદ રાંફા વભમનુ ં (ખુળશારીનુ)ં
આનાભ ણ
શ કયું ને નજીકની જરદી વાય
થઆ

જનાયી

(જજંદગી)ના

ફદરાભાં રાંફી

મુદ્દતની (શભેળાની જજંદગી) તા કયી. તેથી
લધાયે એ ણ કે તાયી તા કયે રી યોજીભાંથી
ું તેને અબાયી ણ
તેણે જે કંઇ ખાધું તે ભાટે તએ
ન ગણ્મો જેના થકી તેને તાયી આતાત
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કયલાની ળસ્ક્ત પ્રાપ્ત થઆ તથા તેના (ળયીયના)
લમલોનો ણ દશવાફ ન  ૂછમો જેના થકી તે
તાયી ભગફ્રેયત ાભલાની કોવળળ કયતો યહ્યો.
જો ત ું એભ કયતે તો, વન:ળંક, તેણે જે ભાટે
અટરી ફધી ભશેનત કયી તે ફધું જ ખોઇ
ફેવતે ને એ ફધું ણ જે ભાટે તેની  ૂયી
કોવળ શતી જેનો ફદરો તાફૃં થોડું એવું આનાભ
થલા ઓછાભાં ઓછી નેભત શોઇ ળકે ને
તાયી ફીજી ફધી નેભતો ભાટે એ તાયો
અબાયી ફની ામ. તો છી તાયા આનાભોભાંથી
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કળાનો ણ તે શકદાય કેલી યીતે થઆ ળકે ? નદશં,
કમાયે મ નદશં !
અલી છે શારત, મ લ્રાશ ! એની જે
તાયી આતાત કયે છે ને એનુ ં બવલષ્મ જે તાયી
ઇફાદત કયે છે . ણ, તેના વલે જે તાયા
હક
ુ ભની નાપયભાની કયે છે ને તાયી ભનાઇ
પયભાલેરી લસ્ત ુઓ દયણાભ અે છે ? ત ું તેને
તાયી વા કયલાભાં જરદી નથી કયતો જેથી,
કદાચ, તે ોતાની ગુનાશોની વ ૃવત ફદરીને
તાયી ઇતાત કયલાની વ ૃવત નાલી રે.
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વન:ળંક, તાયી નાપયભાનીભાં તેણે જે કંઇ
ણ દયણાભ અપ્યુ ં તે ભાટે તે તાયી એ  ૂયી
ું તાયી કુર
વાને રામક શતો જે વા તએ
ભખ્ ૂક ભાટે શેરેથી જ વનણીત કયી છે . તેથી,
તેને તાયી વા કયલાભાં ત ુએ જે ઢીર કયી છે
ું તેનાથી દૂય
ને તાયી વળક્ષા તથા ીડા જે તએ
યાખી છે તે તાયા તયપથી વત્તાનો ઈમોગ
ું એ લરણ નાવ્યુ ં
કયામો ન શતો ને તએ
શત ું જે લરણ નાલવું (તાયા ભાટે ) લાજજફ ન
શત.ું
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તો તાયાથી લધાયે એશવાન કયનાય (કયીભ)
કોણ શોઇ ળકે, મ લ્રાશ ! ને તેનાથી
લધાયે કભનવીફ કોણ શોઇ ળકે જે (તાયી ઇચ્છા
વલફૃધ્ધ) શરાક (તફાશ) થામ ? કોઇ જ નદશં !
તેથી,

તાયી

ભશાનતાના

(કીબ્રીમાઇ,

ઝભતના) તો લખાણ થઆ જ નથી ળકતા
વવલામ

તાયા

એશવાન

થકી

ને

તાયી

ઈદાયતાના કાયણે કોઇ ણ લસ્ત ુથી ડયલાનુ ં
નથી

વવલામ

તાયા

ન્મામથી.

જે

તાયી

નાપયભાની કયે તેના ઈય જુરભ થળે એલી તો
ફીક જ નથી ને જે તાયી ખુળી ભેલળે તેને
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આનાભ તા કયલાનુ ં ત ું ચ ૂકી જઇળ એલો ણ
કોઇ બમ નથી.
તેથી,

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો

રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર
ઈય યશેભત નાણઝર કય; ને ભાયી આચ્છા  ૂયી
કય. ભાયા ભાટે તાયી દશદામતભાં લધાયો કય
જેથી ભને ભાયા (નેક) કામો કયલાની નેક તૌપીક
ભે ને હુ ં તાયી ભશેયફાનીઓ (નેભતો)
પ્રાપ્ત કયી ળકું.
વન:ળંક, ત ું વૌથી લધાયે ભશેયફાન ને
ઈદાય (કયીભ) છે .
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તાયી યશેભતની વાથે.
મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
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૩૮-કોઆણ ફંદા તયપ કંઇ ભ ૂર થઆ શોમ
થલા તેભનો શક દા કયલાભાં ખાભી યશી
ગઇ શોમ તો તે ભાટે દદરગીયી વ્મક્ત કયલા
ને જશન્નભની અગથી નાશ ભાંગલા ભાટે
તેભની દુઅ.
મ લ્રાશ ! હુ ં તાયી ફાયગાશભાં ભાપી
ભાંગ ું છું એની કે કોઇ ભઝ ૂભ ઈય ભાયી
શાજયીભાં જુરભ થમો શોમ ને હએ
ુ ં તેની ભદદ
ન કયી શોમ, ભાયી વાથે કોઇએ નેકી કયી શોમ
ને હએ
ુ ં તેનો અબાય ન ભાન્મો શોમ, કોઇએ
ભાયી વાથે ખયાફી કયીને ભાપી ભાંગી શોમ ને
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તેને હએ
ુ ં કબ ૂર ન કયી શોમ, કોઇ જફૃયતભંદને
યાશત ન શોચાડી ળકમો શોઉં જમાયે તેણે ભદદ
ભાંગી શોમ, કોઇ રામક ભોભીનને તેનો શક
શોચાડલાભાં વનષ્પ થમો શોઉં જે ભાયા ઈય
પયજજમાત શત,ું કોઇ વાચા ભોભીનની ખાભીની
ભને ાણ થઆ ને હએ
ુ ં તે છુાલી નદશં તથા
દયે ક એ ગુનાશની ભાપી જે ભને સ ૂઝમા ને હુ ં
તે કયી ળકમો નદશં.
હુ ં તાયી ફાયગાશભાં ભાપી ભાંગ ું છું, મ
લ્રાશ ! તે (ગુનાશો) ભાટે તથા તેના જેલા
ફીા (ગુનાશો) ભાટે ણ, વાચા દદરની ભાપી જે
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ભાયી વભક્ષની એના જેલી ફીજી લસ્ત ુઓથી
ફચલા ભાટે ભને ચેતલણી અે.
તેથી, શઝયત ભોશમ્ભદ ને તેભની અર
ઈય યશેભત નાણઝર કય ને જે ભ ૂરો થઆ ચ ૂકી
છે તેના સ્તાલા થકી (ને તાયી ભગપેયત
થકી) તથા ભાયી વભક્ષ જે ણ ખયાફી અલે
તેનાથી ફચલાની વનષ્ઠા થકી (ાકા વનણમ
શ
થકી) ભને તાયી ભોશબ્ફતનો શકદાય ફનલાની
તૌપીક તા કય, મ ભાપી ભાંગનાયાઓથી
ભોશબ્ફત યાખનાય !
તાયી યશેભતની વાથે.
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મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
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૩૯-લ્રાશ તઅરાની યશેભત ને
ભગપેયત ભાટે તેભની દુઅ.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. દયે ક
ભનાઇ પયભાલાભાં અલેરી લસ્ત ુઓ ભાટે ની
ભાયી અળાને નાબ ૂદ કય, દયે ક ગુનાશોની ભાયી
ઇચ્છાને દૂય કય ને કોઆણ ભોભીન થલા
ભોભેના, મુસ્સ્રભ થલા મુસ્રેભાને હુ ં ઇા ન
શંચાડું એલી ભને તૌપીક તા કય.
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મ લ્રાશ ! ને જે કોઇ તાયો ફંદો
ભાયા ઈય તોશભત નાખે (ભને ફદનાભ કયે ) જે
ું ગેયકામદે વય (નાાએઝ) કયાય
તેના ભાટે તએ
અપ્યુ ં છે , થલા તે ભાફૃં ભાન કયે જેથી
ું તેને ભનાઇ પયભાલેરી છે ને તે મ ૃત્યુ
તએ
ાભે થલા તેના વલફૃધ્ધની ભાયી પદયમાદ
વાથે ગુજયી ામ થલા તેની વલફૃધ્ધ ભાયી
ાવે કોઇ પદયમાદનુ ં કાયણ શોમ જમાયે તે
જીવલત શોમ, તો ભાયા કાયણે તેને જે વા
બોગલલાની છે તે ત ું તેને ભાપ કયી દે લાની
ભશેયફાની કય ને ઇા શોચાડલાના તેના
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ગુનાશની તેને ભગપેયત તા કય. ભાયી વલફૃધ્ધ
તેણે જે કંઇ કયું શોમ તેને તેની ાણ ન થલા દે
ને તેણે ભાયી પ્રત્મે જે કંઇ ખયાફી કયી છે તેને
તેની વભક્ષ ઈધાડી ન થલા દે . તેને ભાપ
કયલાની ભાયી બરભનવાઇ (નેકી) ને તેને
બેટ કયામું ભાફૃં સ્લૈછીક દાન ભાફૃં ચોખ્ખું
(ખાણરવ) દાન શોમ ને તાયા ભાનનીમ
ફંદાઓના વલોચ્ચ એશવાનોભાનુ ં વલોતભ
એશવાન (દાન) શોમ એલી ભને તૌપીક તા
કય. ભાયા તેઓને ભાપ કયી દે લાના ફદરાભાં
ભને તાયી ભગપેયત તા કય ને તેઓ ભાટે ની
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ભાયી દુઅના ફદરાભાં ભને તાયી ભશેયફાની
તા કય. ત્માં સુધી કે ભાયાભાંના દયે ક તાયા
એશવાન થકી નાત ાભે.
મ લ્રાશ ! ને તાયા ફંદાઓભાંથી જે
કોઇને ણ ભાયા તયપથી ઇા શોચી શોમ
થલા ભાયા કાયણે તેને કંઇ દુ:ખ શોચ્યુ ં શોમ
થલા ભાયા થકી કે ભાયા કાયણે તેન ુ ં કંઇ દુ:ખ
શોચ્યુ ં શોમ થલા ભાયા થકી કે ભાયા કાયણે
તેન ુ ં કંઇ નુકવાન થયુ ં શોમ ને તેનો શક દા
કયલાભાં હુ ં વનષ્પ થમો શોઉં થલા તેની
પદયમાદ તયપ હએ
ુ ં ધ્માન ન અપ્યુ ં શોમ, તો
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શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ
અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર ઈય
યશેભત નાણઝર કય ને તાયા એશવાન થકી ત ું
તેને ભાયાથી યાજી કય તથા ત ું ોતે તેનો શક
દા

કય. ત્માયછી, ભને

એ

ફાફતની

વરાભતી તા કય. જેના કાયણે તને ભાયી
વલફૃધ્ધ હક
ુ ભ વાય કયલો ડે. તાયા ન્મામ
મુજફ જે પેવરો થામ તેનાથી ભને છુટકાયો
તા કય કાયણ કે તાયી વા વશન કયલા
જેટરી ળસ્ક્ત ભાયાભાં નથી ને તાયો ક્રોધ
લેઠલાની ભાયાભાં તાકત નથી. ને, વન:ળંક, જો
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ત ું ભાયી વાથે ન્મામથી લતીળ તો ત ું ભને શરાક
(તફાશ) કયી નાખીળ ને જો ત ું ભાયા ઈય
યશેભ નદશં કયીળ તો ત ું ભને ફયફાદ કયી
નાખીળ.
મ લ્રાશ ! વન:ળંક, હુ ં તાયી ફાયગાશભાં
તરફ કફૃં છું મ ભાયા યલયદદગાય ! એ
લસ્ત ુની જેના ખચશથી તાયા ખાનાભાં ઓછું નદશં
થામ ને હુ ં તને એ વશન કયલાની વલનંતી કફૃં
છું જે વશન કયવું તાયા ભાટે ફોજફૃ નથી. ભાયા
નપવને ભાપ કયી દે લાની હુ ં તને વલનંતી કફૃં છું
ું એ ભાટે ખલ્ક નથી કમો કે તે તાયા
જેને તએ
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ભાટે કોઇ ખયાફીને યોકે થલા તને રાબ
ું
શોચાડલાનો કોઇ ભાગશ ળોધી કાઢે ણ તએ
તેને તે ભાટે ખલ્ક કમો છે કે તેના થકી તેના
જેલા ફીા ઈય તાયી ળસ્ક્ત ુયલાય થામ ને
તેના જેલી ફીજી ભખ્ ૂક ભાટે તે હજ
ુ જત કયાય
ાભે.
હુ ં તાયી ફાયગાશભાં દુઅ કફૃં છું કે ભાયા
ઈયથી એ ગુનાશોનો ફોજ શરકો કય જેનો
ફોજ વશન કયવું ભાયા ભાટે ફહુ જ બાયે છે ને
એ ફોજ શટાલલાભાં તાયી ભદદ ચાહુ ં છું જેના
શેઠ હુ ં દફાઇ ગમો છું.
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તેથી,

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો

રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર
ઈય યશેભત નાણઝર કય. ભાયા નપવે તેના
ોતાના ઈય જુરભ કમો છે છતાં તેને ત ું
ભગપેયત તા કય ને ભાયા ઈયથી બાયે
ફોજ ઈઠાલી રેલા વાફૃ તાયી યશેભત નાણઝર
કય, કાયણ કે, વન:ળંક, ઘણી લખત ગુનેશગાયને
તાયા એશવાનનો રાબ પ્રાપ્ત થમો છે ને
ઘણી લખત ફદકાયને તાયા ભગપેયત થકી
ભદદ તા થઆ છે .
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મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. જે
ગુભયાશ રોકોના ગફડતા ટોાને ત ું તાયી
ભગપેયત થકી ફચાલી રે છે ને જેઓને
ગુનેશગાયોના લભભાંથી તાયી ભશેયફાની થકી
નાત તા કયે છે તેઓભાંથી વૌથી શેરે ભને
તક તા કય જેથી તાયી ભગપેયત થકી હુ ં તાયા
ક્રોધના ફંધનથી છુટી એક સ્લતંત્ર ફંદો ફની
ળકું ને તાયી બરાઇ થકી હુ ં તાયા ન્મામની
ફેડીઓભાંથી છુટકાયો ભેલી એક અઝાદ
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થમેરો ગુરાભ કયાય ામુ.ં વન:ળંક, જો ત ું અભ
કયીળ મ લ્રાશ ! તો તાયો અ લતાશલ તેની
વાથે શળે જે તાયી વાના ન્મામનો સ્લીકાય
નથી કયતો ને તે ોતાને એભ ણ નથી
વભજતો કે તે તાયી વળક્ષાને (વાને) રામક
નથી. ત ું અ લતાશલ તેની વાથે કયીળ મ
લ્રાશ ! જેને તાયાથી ઇચ્છાઓ જેટરી છે તેના
કયતા લધાયે તેને તાયો ખોપ છે ને તેને તાયી
ફાયગાશભાં નાત ાભલાની અળા કયતા
લધાયે તાયી ભગપેયત પ્રાપ્ત કયલાની નાઈભેદી
દ્રઢ છે , એભ નદશં કે તેની નાઈભેદીથી તે શતાળ
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થઆ ગમો શોમ થલા તેની અળાઓ કોઇ ખોટી
ભાન્મતા ગ્રશણ કયી શોમ ણ કાયણ કે તેના
ગુનાશોથી બયે રા ભરોભાં નેકીઓ ફહુ જ
ઓછી છે ને તેના ફધા જ ગુનાશો ભાટેની
હજ
ુ જત (દરીરો) બુશ જ નફી છે .
ણ ત,ું મ લ્રાશ ! એ છે જેની
ફાયગાશભાં વાચા ફંદાઓ વનયાળ થલા નથી
ાભતા ને ગુનેશગાયો તાયી ફાયગાશભાં
નાઈભેદ નથી થતા કાયણ કે ત ું એલા ભશાન
ારનશાય છે જે ોતાની ભશેયફાનીથી કોઇને
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લંણચત નથી યાખતો ને કોઇથી ણ  ૂયા
ફદરાનો આચ્છુક નથી થતો.
જેઓને માદ કયલાભાં અલે છે તેઓભાં
તાયો ણઝક્ર વલોચ્ચ છે ને જેઓના વદગુણોના
લણશન થમા છે તેઓભાં તાયા નાભો વૌથી લધાયે
ાક છે . તાયી નેભતો તાયી કુર ભખ્ ૂક લચ્ચે
લશેચામેરી છે ને એ ભાટે ત ું વલે લખાણને
ાત્ર છે , મ દુવનમાઓના (અરભીનના)
ારનશાય !
તાયી યશેભતની વાથે.
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વમ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે
યશેભ કયનાય !
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૪૦-કોઇની મ ૃત્યુની ખફય વાંબે થલા
ભોતનો ણઝક્ર થામ તે વભમે તેભની દુઅ.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. ભને
રાંફી (ભોટી) અળાઓથી ફચાલ ને ભે જે
નેકીઓ પ્રભાણણકતથી દયણાભ અી છે તેના
કાયણે તેને ટુંકાલી નાખ, જેથી ભે એ કરાક
છીનો કરાક ણ  ૂયો થલાની અળા ન
કયીએ, એ દદલવ છીના દદલવને ણ વં ૂણશ
યીતે ગુાયલાની, એ શ્વાવ છીના ફીા શ્વાવને
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ણ વાથે જોડલાની ને એ કદભ છી ફીજો
કદભ અગ લધાયલાની ણ અળા ન કયીએ.
ભને તેના દં બથી (ભ્રભથી) ફચાલ ને તેની
ખયાફીઓથી ભને સુયક્ષા તા કય.
ભાયી

નજય

વભક્ષ

ભોતને

કામભ

પયભાલ. ભે તેને વભમનો અંતય યાખીને માદ
ન કયીએ (ને શંભેળા માદ કયીએ), ભાયી
આફાદતભાં ભરે વારેશ (નેકીઓ) શોમ જેથી
તાયી તયપ જરદી ાછા પયલાની ભે અળા
કયીએ ને તેના કાયણે તાયી મુરાકાત
તાત્કાણરક કયલાની ભે ઇચ્છા ધયાલીએ એલી
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ભને તૌપીક તા થામ, એટરે સુધી કે ભોત
ભાયો વાથી ફની ામ ને તેના થકી ભે
યાશત નુબલીએ તથા તે ભને ગભી ામ
જેથી ભે તેની ઇચ્છા કયીએ ને તે ભાયી
ં ી ફની ામ જેથી તેની નજીક યશેવ ું ભે
વંફધ
વંદ કયીએ.
જમાયે ત ું તેને ભાયા ઈય ભોકરે તથા
તેને ભાયી ાવે રઆ અલે ત્માયે તેને એક
ભશેભાન તયીકે ને એક ઓખીતા મુરાકાત
રેનાય તયીકે અલકાયલાની ભને ખુળનવીફી
તા કય. તેની ભશેભાની કયલાભાં ભને
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કભનવીફીની રાગણી ન શોમ ને તેની
મુરાકાત લખતે ભને નાયાજ ન કય. ભાયા
ભાટે તાયી ભગપેયત ાભલાની તેને એક
પ્રલેળદ્વાય ને તાયી યશેભતની ચાલીઓભાંથી
એક ચાલી ફનાલ.
ભને દશદામત ાભેરાઓની ભોત તા
કય

ને

નદશં

કે

ગુભયાશ

થમેરાઓની,

અજ્ઞાદકતોની ને નદશં કે નાપયભાન ફંદાઓની
તથા

તોફા

ગુનેશગાયોની

કયનાયાની
થલા

ને

ગુનાશોભાં

નદશં

કે

લધાયો

કયનાયાની, મ નેક ફંદાઓને જ્ર અલા
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ભાટે ના ાભીન, મ પવાદીઓના ભરોની
આવરાશ કયનાય (સુધાયો ફ્રયભાલનાય) !
તાયી યશેભતની વાથે.
મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
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૪૧-વંબા ને સુયક્ષા ભાટે તેભની દુઅ.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય; ને
ભાયા ભાટે તાયા કયભનુ ં ણફછાનુ ં ાથય; ને
તાયી યશેભત(ની નદીના)ના દકનાયા તયપ ભાયી
દોયલણી કય; ને તાયી જન્નતની લસ્તીભાં ભને
દાખર કય; ને તાયા તયપથી યદદમા થકી ભને
વનયાળ ન કય; ને તાયા તયપથી કભનવીફી
થકી ભને ઈદાવ ન કય; ને હએ
ુ ં જે કંઇ ણ
(ખયાફ) કયું છે તે ભાટે ભને વા ન અ; ને
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હએ
ુ ં જે કંઇ (ભાયા નફા ભરો થકી) કભાણી
કયી છે તેને ભાયા (દયણાભ) ભાટે દરીર ન
ફનાલ; ને ભાયી ખાનગી લાતો ાશેય ન કય;
ને ભાયો બેદો (ખાનગી ભરો) ની કોઇને
ાણ ન થલા દે ; ને ભાયા ભરોને ન્મામના
ત્રાજલા ઈય ન તો; ને રોકોની નજય
વભક્ષ ભાયી સ્સ્થવત ઈધાડી ન થલા દે ; ને
રોકોથી ભાયી એ લસ્ત ુ (લાત) છૂી યાખ જે
ઈધાડી ડલાથી ભાયી ફદનાભી થામ; ને
રોકોથી ભાયી એ ફાફત ણ ખાનગી યાખ જેના
થકી તાયી નજયભાં ભાયી નાભોળી થામ.
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તાયી ખુળી થકી ભાયો દયજ્જજો લધાયી દે
ને તાયી ભગપેયત થકી ભાયી અફફૃ વં ૂણશ
પયભાલ; ને તાયા જભણા શાથની ફાજુલાા
ફંદાઓભાં ભાયો શુભાય કય; ને જે રોકીને
તાયી ભાન ભી છે તેઓ તયપ ભાયી દોયલણી
કય; ને વપતા ાભેરાઓના ટોાભાં ભાયી
ગણતયી કય; ને નેક ફંદાઓના જૂથોનો ભને
એક વભ્મ ફનાલ. ભાયી અ દુઅ કબ ૂર
પયભાલ,

મ

દુવનમાઓના

(અરભીનના)

ારનશાય ! તાયી યશેભતની વાથે.
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મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
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૪૨-જમાયે કુયઅને ભજીદની વતરાલત  ૂયી
કયતા તે છી તેભની દુઅ.
ું તાયી દકતાફ
મ લ્રાશ ! વન:ળંક, તએ
(કુયઅને ભજીદની વતરાલત)  ૂયી કયલાભાં
ું એક ન ૂય તયીકે
ભાયી ભદદ પયભાલી જેને તએ
ું ફીજી દકતાફો ભાટે, જે
નાણઝર કયી છે , જેને તએ
ું (તે શેરા) નાણઝર કયી શતી, એક વાક્ષી
તએ
ું તાયી લણશન કયે રી
તયીકે નીભેરી છે ; જેને તએ
વલે શદીવોભાં વલોયીતા ણ
શ કયી છે તથા
(ભાયા ભાટે ) એક વનમભોથી ને જેના થકી
ું શરાર તથા શયાભ લચ્ચે પયક ફતાવ્મો છે .
તએ
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(અ) એક કુયઅન (છે ) જેના થકી તાયી
ું ાશેયાત
ળયીતના એશકાભો (ની યીતની) તએ
ું તાયા ફંદાઓ ભાટે ફધું લણશન
કયી, જેભાં તએ
ું
ઊંડાણથી કયું ને (અ) એક લશી (છે ) જે તએ
તાયા નફી શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો
રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ઈય યશેભત
નાણઝર કયી જે યીતે નાણઝર થલાનો શક શતો.
ું એક ન ૂય (પ્રકાળ) તયીકે નીભી છે જેને
તેને તએ
નુવયલાથી ભે ખયાફી ને જ્ઞાનતાના
અંધકાયભાં દશદામત ાભી ળકીએ છીએ; જે કોઇ
તેને પ્રભાણણક વભજ વાથે વાંબે તેના ભાટે
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ખયો ઈામ છે , એક વાચું ત્રાજવું છે જેની
બાાનુ ં લ્ું વચ્ચાઇ (ના લ્રા) વાભે નભત ું
નથી, એક

દશદામતનુ ં ન ૂય

છે

જે

ળોધ

કયનાયાઓથી છુુ ં નથી, એક નાતનુ ં રભ
(ઝંડો) છે

જે વીધી યાશના તરફગયોની

ગેયદોયલણી કયત ું નથી ને જે કોઇ તેના
શાથોને

ભજબ ૂતીથી

કડી

યાખે

છે

તેને

શરાકતના શાથો શંચી ળકતા નથી.
મ લ્રાશ ! જમાયે તાયા એશવાન થકી
ું ભાયી ભદદ
તેની વતરાલત કયલાભાં તએ
પયભાલી છે ને ભાયી જીબના ઈચ્ચાયોભાં
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બાલ છતાં તેની વતરાલતની ખુફસ ૂયતી
ભાયા ભાટે વશેરી કયી દીધી છે , તો ભને
એલી તૌપીક તા કય કે ભે તેના વનમભોનુ ં
વં ૂણશ યીતે ારન કયીએ, તેની અમતોને
ઇભાનની વાથે તવરીભ કયી તાયા દીન ઈય
કામભ (વાણફત કદભ) યશીએ ને તેની
ભોતળાફેશ

(ઊંડા

થશલાી)

અમતોની

ભાન્મતા તથા ભોશકાભ (ખુલ્રા-સ્ષ્ટ થશ
લાી) અમતોના થશ થકી તાયી નાશ તરફ
કયીએ.
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ું તાયા નફી શઝયત
મ લ્રાશ ! તએ
ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી
ું તેભને
લવલ્રભ) ઈય તે નાણઝર કયી, તએ
તેની વં ૂણશ ામફીના જ્ઞાનની પ્રેયણા ણ
શ
કયી ને જેઓ તેના ઇલ્ભથી જ્ઞાન છે તેઓ
ઈય ભને (એશરેફૈત રય્ય્શસ્વરાભને)
વલોયી

ણ
શ

કયી

તેભના

લાયવદાય

ું તેના થકી ભને ળસ્ક્ત ણ
ફનાવ્મા; તએ
શ
કયી કાયણ કે તેથી ભાયો એ રોકો ઈય
દયજજો લધે જે રોકો તેને વભજલા ભાટે
ળસ્ક્તભાન નથી. તેથી, મ લ્રાશ ! જમાયે
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ું ભાયા દદરોને તે વભજલાની ળસ્ક્ત તા
તએ
કયી તાયા એશવાન થકી ભને તેની ભશત્તાનુ ં
જ્ઞાન તા કયુ,ં તો તેના પ્રચાયક શઝયત
ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી
લવલ્રભ) ઈય યશેભત નાણઝર કયલાની
ભશેયફાની કયતથા તેભની અર ઈય ણ,
જેઓ તેની દશપાઝત કયનાયા શતા. ભને એલી
તૌપીક તા કય જેના થકી ભે એ રોકોભાંથી
થઇએ જેઓ ઇભાન યાખતા શોમ કે તે તાયા
તયપથીજ છે , ત્માં સુધી કે તેની વચ્ચાઇ કબ ૂર
કયલાભાં ભાયા વલચાયોભાં જયાણ ળંકા ન યશે
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ને કોઆણ અળંકા ભને તેની વીધી યાશ
ઈયથી ગુભયાશ ન કયી ળકે .
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. ભને
તૌપીક તા કય કે ભે એ રોકોભાંથી થઇએ
જેઓ તે યસ્વીને ભજબ ૂતીથી કડી યાખે છે ,
તેની

ભોતળાફેશાતથી

(ઊંડા

થશ

લાી

ં ૂ લણથી) ફચીને તેની ખુલ્રી
અમતોની મઝ
ફાફતોભાં (ભોશકભ અમતોભાં) નાશ રે છે ,
તેની ાંખોની છત્રછામાભાં ળાંવત ળોધે છે , તેના
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ન ૂયથી દશદામતની યોળની ભેલે છે , તેના
પ્રકાળની ચભકને (યોળનીને) નુવયે છે , તેના
પ્રકાવળત દીલા થકી પ્રકાળ ભેલે છે ને તેના
વવલામ ફીજી લસ્ત ુનુ ં નુવયણ કયતા નથી.
મ લ્રાશ ! જમાયે

ું
તએ
શઝયત

ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી
લવલ્રભ) ને તેના થકી દશદામતનો ઝંડો
(રભ) ફનાવ્મા છે જે તાયી દદળાભાં દશદામત
કયે છે ને તેભની (ાક) અર થકી તાયી
ખુળીની દદળાના યસ્તા ખુલ્રા કમાં, તો શઝયત
ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી
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લવલ્રભ) ને તેભની અર ઈય યશેભત
નાણઝર કય. કુયઅને ભજીદને ભાયા ભાટે
આજજતના વલોતભ દયજા ઈય શોચલાનો
લવીરો કયાય અ, એક વનવયણી જેના થકી
ભે ળાંવતના યશેઠાણ તયપ ચઢી ળકીએ, એક
કાયણ જેના થકી ભને કમાભતના ભેદાનભાં
ભગપેયત વાથે નાત પ્રાપ્ત થઇ ળકે ને એક
વાધન જેના થકી ભે શંભેળાના ખુળશારીલાા
મુકાભ તયપ અગ લધી ળકીએ.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
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તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય.
કુયઅન-ભજીદ થકી ભાયા ગુનાશોના ફોજને
ભાયા ઈયથી ઈતાયી નાખ, ભને નેક
રોકોની વાયી અદતો તા કય ને ભને એ
રોકોનો ભાગશ નુવયલાની તૌપીક તા કય
જેઓ યાતના લખતભાં તાયી ખુળી ભાટે તેની
વતરાલત કયે છે તથા દદલવના બાગોભાં ણ,
ત્માં સુધી કે ત ું ભને તેની તશાયત થકી દયે ક
ધબ્ફાથી ાક કય. ભને એલી તૌપીક તા
થામ કે ભે એ રોકોના ભાગશને નુવયીએ
જેઓએ તેના નુયથી પ્રકાળ પ્રાપ્ત કમો ને
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જેઓ (ોતાની) ઇચ્છાઓ વલફૃધ્ધ વાયા કાભો
કયલાથી યોકામા નદશં, નદશં તો તેઓ ભ્રભભાં
પવાઇને વાયા કાભો કયલાથી લંણચત જ યશેતે.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય.
કુયઅન-ભજીદ થકી ભાયા ાશેયી લતાશલભાં
(ચારચરણભાં) શંભેળા ભાટે સુધાયો તા કય,
તેના

થકી

ભને

ભાયા

અંત:કયણની

તંદુયસ્તીભાં ખયાફ વલચાયો ઈત્ન્ન થલાથી દૂય
યાખ, તેના થકી ભાયા દદરોની ગંદકી તથા
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ગુનાશોના ડાધ ધોઇ નાખ ને તેના થકી
ભાયા વ્મલસ્સ્થત કાયોફયને વ્મલસ્સ્થત કય.
જમાયે ભને તાયી ફાયગાશભાં શાજય કયલાભાં
અલે ત્માયે તેના થકી ભાયી કડક ધ ૂની
તયવને ત ૃચ્પ્ત તા કય ને ભને કમાભતના
બમાનક

દદલવે

તેના

થકી

વરાભતીનો

(ભનનો) ોળાક તા કય.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય.
કુયઅન-ભજીદ થકી ભાયી ભોશતાજીને નાબ ૂદ
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પયભાલી ગયીફી દૂય કય, તેના થકી ભને
ં
ખુળશારીની સુદયતા
તથા બય ૂય ગુણલત્તા
તા કય, તેના થકી ભને દોાત્ર અદતો
તથા ફદખરાકીને (ખયાફ ચારચરણને)
દાફભાં યાખલાની તૌપીક તા કય ને તેના
થકી

ભને

કુફ્ની

ખાઇ

તથા

વનપાકના

પ્રવંગોથી ફચાલ, ત્માં સુધી કે કમાભતના
દદલવે તે તાયી ખુળી તથા તાયી જન્નત તયપ
દોયલા ભાટે ભાફૃં શાદી (યે શફય) ફની ામ,
દુવનમાભાં તાયા ક્રોધને ાત્ર ન ફનીએ તથા
તાયી શદો ઓંગી જઇએ તે ભાટે ચેતલણી
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અનાય ફની ામ ને તાયી ફાયગાશભાં
ભે

શરાર

કાભોની

(તાયા

હક
ુ ભોની)

પયભાફયદાયી કમાં શોલાનુ ં તથા શયાભથી
ફચ્ચા શોલા ભાટે ન ુ ં વાક્ષી ફની ામ.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય.
કુયઅન-ભજીદ

થકી

ભાયા

મ ૃત્યુ વભમે

ળયીયથી ફૃશ જુદા થલાની મુશ્કેરી જમાયે શ્વાવ
ગા સુધી શોચીને ટકે છે , શાંપની મુશ્કેરી
ને શીચકીઓની મુશ્કેરી વશેર કય, જમાયે એક
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ં ળે, કોણ છે ળસ્ક્તભાન જે તેને (અ
લાજ ગુજ
મુવીફતથી) ફચાલી ળકે ? ને ભોતનો પદયશ્તો
બેદી યદાની ાછથી દે ખાળે, તેને (ફૃશને)
ક્બ્ઝ કયળે, ભોતના ફાણભાંથી બમાનક (ફૃશને)
જુદા કયનાયા તીયો વલઝળે ને તેના ભાટે
જીલતયના વલભાંની એક ઝેયીરા સ્લાદનો
બય ૂય પ્મારો તૈમાય કયળે; તૈમાય થઇને ફીજી
દુવનમા ભાટે વલદામ થલાનો ભાયો વભમ
અલો શોચળે, ભાયા ભરો ભાયા ગાની
તોક ફનેરા શળે ને દશવાફ દકતાફના દદલવ
સુધી અયાભ કયલાની ભાયી જગા કફય શળે.
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મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. એલા
યશેઠાણભાં જમાં ભાફૃં ળયીય વડી જલાનુ ં છે
તથા રાંફો વભમ ભાટીની થયભાં લવલાનુ ં છે
ત્માં ભાયા (શાર) ઈય યશેભત નાણઝર કય;
દુવનમાને છોડી દીધા છી કફયને ભાફૃં
વલોતભ યશેઠાણ કયાય અ, તાયી યશેભત થકી
ભાયી કફયની વંકડાળને શોી કય ને
કમાભતના દદલવે જે રોકો શાજય શળે તેઓ
લચ્ચે ભાયા બમંકય ગુનાશોના કાયણે ભને
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ફેઇઝ્ઝત
ફાયગાશભાં

ન

કય.

શાજય

જમાયે

ભને

તાયી

કયલાભાં

અલે

ત્માયે

કુયઅન-ભજીદના લવીરા થકી ભાયી નાભોળી
બયે રી શારત ઈય યશેભ કય, જશન્નભ ઈયના
ુર ઈય ચારતા વભમે ભાયા ધ્રુજતા
ગરાઓને સ્સ્થયતા તા કય ને ભને
કમાભતના દદલવની દયે ક મુવીફત તથા
શળયના (પયી વજીલન થલાના) દદલવની
બમાનક વખતીથી નાત તા કય. જે દદલવે
સ્તાલા તથા ળયભના કાયણે ગુનેશગાયના
ચશેયા કાા ડેરા શળે એ દદલવે ભાયા ચશેયા
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યોળન કય. વાચા ભોભીનોના દદરોભાં ભાયા
ભાટે ભોશબ્ફત તા કય. ભાયી જજંદગી
ભાયા ભાટે દુ:ખદામી ન ફને એલી ભને
તૌપીક તા કય.
મ લ્રાશ ! તાયા ફંદા તથા તાયા યસ ૂર
શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ
અરેશી લવલ્રભ) ઈય યશેભત નાણઝર કય
જેભણે તાયો ૈગાભ શોચાડમો, તાયા એશકાભો
ાશેય કમાં ને તાયા ફંદાઓને નવીશત
પયભાલી.
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મ લ્રાશ ! ભાયા નફી (વલ્રલ્રાશો
રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ)ને ળપાતની
ફાફતભાં તાયી ફાયગાશભાં વૌથી લધાયે
વયકાયક ફનાલ જેભનો દયજજો તાયી નજીક
કમાભતના દદલવે તાયા ફીા નફીઓ કયતા
વૌથી લધાયે (નજીક) છે . જેઓ તાયી નજીક છે
તેઓભાં ઇજજતની દ્રય્ષ્ટએ તેભને વલોચ્ચ
કયાય

અ

ને

જેઓ

તાયી

નજયભાં

ઇજજતદાય છે તેઓભાં ભોબાની દ્રય્ષ્ટએ તેભને
વૌથી લધાયે ઇજજતદાય કયાય અ.
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મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. તેભના
(આસ્રાભના) ામાનો દયજજો ઊંચો કય, તેભની
વાણફતીને

(કુયઅન-ભજીદનો)

સ ૂક્ષ્ભદળક
શ

ફનાલ, તેભના ભીઝાનના (ભરે ખૈયના)
લ્રાને

લજનદાય

કય,

તેભની

ળપાત

(ભધ્મસ્થા) કબ ૂર કય, ને તાયી નજીકના
ં ભાં લધાયો કય. તેભના ચશેયાને
તેભના વંફધ
ન ૂયાની ફનાલ, તેભના ન ૂયને વં ૂણશ પયભાલ,
તેભના દયજાભાં લધાયો કય, તેભની સુન્નત
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મુજફ જીલલાની ભને તૌપીક તા કય,
તેભની ઈમ્ભત (ના ટોા)ભાં ભાયો અંત અલે
તથા ભને તેભની ફતાલેરી યાશત ઈય
(વાણફત કદભ) યાખ, તેભની ફતાલેરી યાશ
ઈય ભને ચરાલ, તેભની ઇતાત કયલાની
ભને તૌપીક તા કય, તેભની ઈમ્ભત વાથે
ભાયો શળય (પયી વજીલન થવુ)ં કયાય અ
ને તેભના શોજ (શૌઝે-કૌવય) તયપ ભને રઇ
ચાર તથા તેભના પ્મારાભાંથી ભને ીણું
તા કય.
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મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. ને
તેભના ઈય એલો એશવાન કય જે તાયી
બરાઇ, યશેભ ને કયભ થકી શ્રેષ્ઠ શોમ તથા
જેની તેઓએ અળા કયી શોમ. વન:ળંક, ત ું ાય
યશેભત ને ઈદાય પઝરોકયભનો ભાણરક છે .
મ લ્રાશ ! તાયા ૈગાભો શોચાડલા ફદર,
તાયી અમતો દોશયાલલા (લાંચી વંબાલલા)
ફદર, તાયા ફંદાઓને નવીશતો કયલા ફદર
ને તાયી યાશભાં જેશાદ (ભશેનત-ભળકકત)
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-479 | VISIT US

કયલા ફદર તેભને એવું શ્રેષ્ઠ આનાભ તા કય
ું તાયા કોઇ ભાનનીમ પદયશ્તાને
જેવું આનાભ તએ
થલા તાયા ચટેં ૂ રા નફીઓ કે યસ ૂરોભાંથી
કોઇને ણ કમાયે તા ન કયું શોમ. તેભના
ઈય ને તેભની ાક તથા તાશીય અર ઈય
વરાભ થામ ને લ્રાશ તઅરાની યશેભતો
ફયકતો નાણઝર થામ.
તાયી

યશભતની

વાથે,

મ

યશેભ

કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ કયનાય !
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૪૩-જમાયે તેઓ ચાંદ (ફીજ) જોતા તે
વભમે તેભની દુઅ.
મ તું ! જે અજ્ઞાદકત, ભશેનત ું ને
ઝડી

ભખ્ ૂક

છે ,

જે

વનધાશદયત

તફક્કાઓભાંથી વાય થામ છે ને વનવભિત
ચક્કયોભાં પયતો યશે છે , હુ ં તેના ઈય (લ્રાશ
ઈય) ઇભાન યાખું છું જેણે અંધાયાને તાયા
થકી પ્રકાવળત કમાં, સ્ષ્ટને તાયા થકી
તેજસ્લી કયુ,ં તને તેની ફાદળાશતની એક
વનળાની ફનાલી ને તને વત્તાનુ ં એક પ્રતીક
ફનાવ્યુ.ં

તેણે

તને

લધલા-ધટલા

ભાટે ,
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ઉગલા-અથભલા ભાટે , પ્રકાવળત થલા ભાટે
ને ગ્રશણ રાગલા ભાટે કામશગ્રસ્ત કમો. અ
ફધી ફાફતોભાં તું તેનો અજ્ઞાદકત છે ને
તેની ઇચ્છાનુ ં ારન કયનાય છે .
ાક છે તે (ઝાત) કેટરી અશ્વમજ
શ નક
વ્મલસ્થા કયી છે તેણે તાયી ફાફતભાં ! કે ટરી
ઈદાય વ્મલસ્થા છે જે તેણે તાયા ભાટે કયી છે !
તેણે તને નલા ભદશનાની ળફૃઅત ભાટે ચાલી
ને નલા ભાભરાઓ ભાટે નલી ળફૃઅત
તયીકે નીમ્મો છે .
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તેથી, હુ ં લ્રાશ સુબ્શાનહુ લ તઅરાની
ફાયગાશભાં દુઅ કફૃં છું જે ભાયો ારનશાય છે
ને તાયો, ભાયો ભાણરક (વર્જનશાય) છે ને
તાયો તથા ભાયી તકદીયનો ભાણરક છે ને
તાયી, ભાયી સ ૂયત ફનાલનાય ને તાયી, કે તે
શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ
અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર ઈય
યશેભત નાણઝર કયે . તને ગુણલત્તાનો ઈદમ
કયાય અે જેને દદલવો ઓછી ન કયી ળકે
ને તશાયતનો (ાકીઝગીનો) ઈદમ કયાય
અે જેને ગુનાશોના ધબ્ફા રાગલા ન ાભે,
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વરાભતનો ઈદમ જે મુવીફતોથી વરાભત
શોમ ને સુયક્ષાનો ઈદમ જે નુકવાનીથી
(ખયાફીથી) ફચેરો શોમ, શુકવનમાનો ઈદમ
જેભાં કભનવીફી ન શોમ ને ફયકતોનો
ઈદમ જેભાં ઈદાવી ન શોમ, પ્રગવતનો ઈદમ
જેભાં ઢીર ન શોમ ને બરાઇનો ઈદમ જેભાં
ખયાફી ન શોમ તથા મ્ન (વરાભતી),
ઇભાન,

યશેભત,

નેભતો,

ળાંવત

ને

આસ્રાભનો ઈદમ.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ)
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ને તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય.
જે રોકો ઈય તે ઈદમ થમો છે તે રોકોભાંથી
ભને વૌથી લધાયે ખુળશાર કયાય અ, જે
રોકોએ તેને જોમા શોમ તે રોકોભાંથી વૌથી
લધાયે ાક ને તેના ઈદમ લખતે જે રોકોએ
તાયી ઇફાદત કયી શોમ તે રોકોભાંથી વૌથી
લધાયે નવીફદાય. તેના ઈદમ લખતે ભને
તોફા કયલાની તૌપીક તા કય, ભ ૂરોથી
ફચાલી યાખ, તાયી નાપયભાની કયલાથી
ભને ફચાલી યાખ, તાયો શુક્ર કયલાની
તૌપીક ઇનામત કય, તેના થકી ભને
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વરાભતી (ની ઢીર)નો ોળાક તા કય, ને
તાયા હક
ુ ભોનુ ં ારન કયલાની ભને તૌપીક
તા પયભાલીને (ભાયી પ્રત્મે) તાયી બરાઇ
 ૂણશ પયભાલ. વન:ળંક, ત ું વૌથી લધાયે ઈદાય
ને લખાણને ાત્ર છે .
શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ
અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની ાક ને
તાશીય અર ઈય લ્રાશ તઅરાની યશેભત
નાણઝર થામ. તાયી યશેભતની વાથે.
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મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે
યશેભ કયનાય !

… Kitab Downloaded from …

www.hajinaji.com

• Like us on Facebook •
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-487 | VISIT US

૪૪-ભાશે યભઝાન મુફાયકની ળફૃઅત વભમે
તેભની દુઅ.
વલે લખાણ લ્રાશના છે જેણે ભને તેના
લખાણ કયલાની તૌપીક તા કયી, ભને એ
રામક ફનાવ્મા (કે ભે તેના લખાણ કયી
ળકીએ) જેથી ભે તેની અ બરાઇ ભાટે તેના
શુક્રગુાય થઆએ ને જેથી ભને નેક રોકોના
જેલો ફદરો (આનાભ) તે આનામત પયભાલે.
વલે લખાણ લ્રાશના છે જેણે ભને તેનો
દીન

ણ
શ

કમો, ભને

તેની

ભીલ્રત

(ળયીત) થકી વલોયીતાની ઓખાણ તા
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કયી ને ભને તેની બરાઇની યાશ ઈય
ચરાવ્મા જેથી ભે તેના એશવાન થકી તેની
ખુળીની યાશ તયપ ચારી ળકીએ, એલા લખાણ
જે ભાયા તયપથી તે કબ ૂર કયે તથા તેના
કાયણે તે ભાયાથી યાજી યશે.
ને લ્રાશના લખાણ છે જેણે તેના ભાશે
યભઝાન મુફાયક ભદશનાને યોઝાનો ભદશનો,
આસ્રાભનો

ભદશનો,

ાકીઝગીનો

ભદશનો,

શુદ્ધિકયણનો ભદશનો ને ઇફાદતનો ભદશનો
કયાય અપ્મો જેભાં તેણે કુયઅન-ભજીદ નાણઝર
કયું જે ભનુષ્માવત ભાટે દશદામત (દોયલણી) છે
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તથા જેભાં ખુલ્રી સ ૂચનાઓ (એશકાભો) તથા
(વાફૃં ને ખયાફ લચ્ચે) તપાલત (વભજલાભા
અવ્મો) છે , ને બય ૂય અદય (એશતેયાભ)
તથા પ્રખ્માત પઝીરતો (ખ ૂફીઓ) થકી ફીા
ભદશના ઈય તેણે તેની શ્રેષ્ઠતા ાશેય કયી છે .
અભ

તેણે

ફીા

ભદશનાઓભાં

જે

યલાનગીઓ અી શતી (શરાર કયું શત)ું
તેની ભાશે યભઝાન મુફયકભાં ભનાઇ પયભાલી
(શયાભ કયુ)ં જેથી તેનો દયજજો લધે ને તેની
ઇજજતભાં લધાયો કયલા વાફૃ તેના (દદલવો)ભાં
ખાલા-ીલાની ભનાઇ પયભાલી. તેભાં તેણે ખાવ
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વભમ નક્કી કમો જે વભમ શેરાં (લ્રાશ)
વલોચ્ચ ને જરીર ન તો ઇચ્છા કયલાની
યલાનગી અે છે ને ન તો તેના વભમથી
ભોડું કયવું તે કબ ૂર કયે છે . છી, તેની એક
યાવત્રને તેણે એક શાય ભદશના કયતા ફેશતય
કયાય અી ને તેણે ળફે-કદ્રનુ ં નાભ અપ્યુ,ં
જેભાં પદયશ્તા તથા ફૃશ નાણઝર થામ છે તેભના
યલયદીગાયની અજ્ઞા વાથે, દયે ક ફાફતો
ભાટે, ને પ્રબાલ (લશેરી વલાય) સુધી તેના એ
ફંદાઓ ઈય ાય યશેભતબયી વરાભતી
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નાણઝર કયે છે જેના ઈય તે (લ્રાશ) ચાશે છે
ને જેના ભાટે તેણે વનણીત કયું છે .
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશંભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. ભને
તેની (ભાશે મુફાયક યભઝાન તથા ળફે-ક્દ્રની)
પઝીરત (ભશત્તા) ાણલાની ને તેનો ભોબો
ભેલલાની પ્રેયણા તા કય ને ભાયા શાથ
ગોને તાયી નાપયભાની કયલાથી અંકુળભા
યાખી યોઝા યાખલાભાં ભાયી ભદદ કય તથા
તેને એલા કાભોભાં ઈમોગભાં રેલાભાં અલે
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-492 | VISIT US

જેનાથી ત ું યાજી યશે, જેથી નકાભી લાતો
વાંબલાભાં ભાટે ભે કાન ન દઇએ તથા
ખેર-તભાળા જોલા ભાટે ભાયી આંખોને ન
દોયીએ, શયાભ તયપ ભે ભાયા શાથ ન
રંફાલીએ તથા ભનાઇ પયભાલેરી કોઇ ણ
લસ્ત ુ તયપ ભાયા કદભોને અગ ન લધાયીએ
,ભે કોઇ લસ્ત ુથી ભાફૃં ેટ ન બયીએ વવલામ
ું શરાર કયું છે તેનાથી તથા ભાયી જીબ
જે તએ
ું અજ્ઞા
ફીજુ ં કશુ ં ન ઈચ્ચાયે વવલામ જેની તએ
અી છે ને ભે ોતાને શ્રભ કયલાથી
યોકીએ વવલામ તે જે ભને તાયી જઝા (આનાભ)
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ભેલલા ભાટે કયલો ડે તથા ફીજુ ં ફધું
કયલાથી ભે યશેઝ કયીએ વવલામ જે ભને
તાયી વાથી ફચાલે.
છી, ભને અ ફધું કયલાથી દયમાથી
(રોકોને દે ખાડલા ભાટે ના બકાથી) ાક કય
જેને દે ખાલ (બકો) કયનાયા વંદ કયે છે ને
જેની

ઇચ્છા

રોકોના

લખાણ

આચ્છનાયા

પ્રખ્માવતની રારચથી કયે છે , જેથી ભે તાયી
ઇફાદતભાં તાયા વવલામ ફીા કોઇને ળયીક ન
કયીએ ને તેભાં તાયા વવલામ ફીજુ ં કંઇ ણ ન
આચ્છીએ.
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મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશંભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય.
ભને તેભાં (ભાશે મુફયાકભાં) તૌપીક તા
કય કે ભે (દયયોજ) ાંચ લખતની નભાઝ
કામભ કયીએ, તેના વનમભોની શદ ાલીએ જે
ું કયાય અી છે , ભાયી પયજો ફાલી
તએ
ું પયજજમાત કયી છે તથા જે યીતે
રાલીએ જે તએ
ું
તએ
ફાલી રાલલાનુ ં ળીખવ્યુ ં છે

ને

ું
વનમવભત વભમ પ્રભાણે દા કયીએ જે તએ
નક્કી કમો છે . અ ફાફતભાં ભાયો દયજજો એ
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રોકો જેટરો ઈચ્ચ પયભાલ જેઓ તેને (નભાઝ
તથા પયજો) વપતાથી ફાલી રાવ્મા, જેઓએ
તેની દયે ક ભશત્લની ફાફતો ઈય ભર કમો
ને જેઓ તેને તેના વનમવભત વભમ મુજફ,
ાકીઝગીની વાથે તથા વં ૂણશ યીતે, સ્લેચ્છા
ને નમ્રતાની વાથે, તાયા ફંદા તથા યસ ૂર
(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) થકી
નક્કી કયે રા વભમ નુવાય, ફૃકુઓ તથા
વજદાઓની ફાફતભાં, ફીા ફધાં ભરોની
ફાફતભાં, વલોચ્ચ તથા વં ૂણશ ાકીઝગી વાથે
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ને ચોખ્ખી તથા શ્રેષ્ઠ ભંજૂયી-ાત્ર નમ્રતા
વાથે ફાલી રાલે છે .
મ લ્રાશ ! અ ભદશનાભાં ભને તૌપીક
ં ીઓ વાથે
તા કયે કે ભે ભાયા વગાવંફધ
બરાઇ કયીએ તથા તેભની વાથે વાયી યીતે
યશીએ, ભે બરાઇ તથા ઈદાયતાની વાથે
ભાયા ાડોળીની વંબા રીએ, ભે ભાયા
ભારભાંથી લાજજફ શકો દા કયીને તેને ાક
કયીએ ,ને પયજ જકાત દા કયીને તેને શુિ
ફનાલીએ, જેણે ભને ત્મજી દીધા છે તેને ભે
ાછા ફોરાલીએ, જેણે ભાયા વાથે ન્મામ
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કમો છે તેની વાથે ભે ન્મામનુ ં લતન
શ કયીએ
ને જેણે ભાયી વાથે પવાદ (ઝઘડો) કમો છે
તેની વાથે ભે વભાધાન (સુરેશ) કયીએ ણ
ં સુધાયીએ જ નદશં જેની
તેની વાથે તો વંફધ
દુશ્ભન તાયા ભાટે થલા તાયા કાયણે થઆ છે
કાયણ કે, વન:ળંક, તે (ખુલ્રો) દુશ્ભન છે , તેને
ભે કમાયે ણ દોસ્ત નદશં ફનાલીએ ને તે
એ રોકોભાંનો છે જેઓની વાથે ભે કમાયે ણ
ં નદશં યાખશુ.ં
વાયા વંફધ
અ ભદશનાભાં (ભાયા) નેક ભરો થકી
ભને તાયી ફાયગાશભાં શાજય થલાની તૌપીક
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તા કય તથા ભને ગુનાશોથી ાક કય ને
અ ભદશનાભાં ભને પયીથી ખયાફ લાતોભાં
(ગુનાશોભાં) ડી જલાથી ફચાલ, જેથી તાયા
કોઇ ણ પદયશ્તાને તાયી ફાયગાશભાં ભાયો
એલો કોઇ દશવાફ રઇને અલલાની તક ન ભે
જે તાયી પયભાફયદાયી તયીકે ન રેખામ ને જે
તાયી નજીક (કુયફત) ાભલા ભાટે ન શોમ.
મ લ્રાશ ! હુ ં તાયી ફાયગાશભાં વલાર
કફૃં છું અ ભદશનાનો લાસ્તો અીને તથા તેનો
લાસ્તો અીને જેણે તેની ળફૃઅતથી રઇને
તેના અંત સુધી તાયી આફાદતો કયી બરે છી
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ું તાયી
તે પદયશ્તાની શ્રેણીભાંથી શોમ જેઓને તએ
નજીક (કુયફત) તા કયી છે થલા તાયા
ું
યસ ૂરોભાંથી શોમ જેઓને તએ
ભોકલ્મા છે
થલા તાયા નેક ફંદાઓભાંથી શોમ જેઓને
ું
તએ
ખાવ નીમ્મા છે , કે શઝયત ભોશંભદ
(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય.
અ ભદશનાભાં ભને એના (આનાભના)
ું તાયા કયભ થકી તાયા
રામક ફનાલ જેનો તએ
દોસ્તોને

લામદો

કમો

છે ,

ભને

એના

(આનાભના) શકદાય કયાય અ જેના શકદાય
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ું એ રોકોને કયાય અપ્મા છે જેઓ તાયી
તએ
આતાઅતભાં (તથા આફાદતભાં) ફહુ જ શ્રભ
કયનાયા છે ને ભને એ રોકોની શ્રેણીભાં
શુભાય કે જે રોકો તાયી યશેભત થકી ઈચ્ચ તથા
ભાનનીમ દયજાને ાત્ર (ફન્મા) છે .
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશંભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. તાયી
લશદાવનય્મતભાં (તૌશીદભાં) ન ભાનલાથી, તાયા
લખાણ કયલાભાં ઓછથી, તાયા દીનભાં
ળંકાઓને સ્થાન અલાથી, તાયી યાશ પ્રત્મે
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આંધા

ફની

જલાથી, તાયા

એશકાભોભાં

ગપરત કયલાથી ને જે તાયો દુશ્ભન તથા
તાયી ફાયગાશભાંથી શાંકી કાઢલાભાં અલેરો છે
તે ળૈતાનના પયે ફભાં અલી જલાથી ભને
ફચાલ.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશંભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. જમાયે
ત ું અ ભદશનાની દયે ક યાવત્રઓભાં થોડા રોકો
(ની ગયદન) ને તાયી ભગપેયત થકી અઝાદ કયે
છે ને થોડા રોકોને તાયી વશનળીરતા થકી ત ું
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ભાપ કયે છે , તો ભને ણ એ રોકોભાં શુભાય
કય ને ભાયા અ ભદશના પ્રત્મે ભને
વજજનતા તથા વાથ તા કય.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશંભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. અ
ભદશનાની ફીજ સ્ત ાભતાની વાથે ભાયા
ગુનાશોને છુાલી (બુઝાલી) નાખ ને તેના
દદલવો વભાપ્ત થતાની વાથે ભાયા ઈયથી
ભાયી વા શટાલી રે જેથી અ ભદશનો એલી
ું
યીતે વાય થામ જેભાં તએ
ભાયી ભ ૂરો
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સુધાયી શોમ તથા ભને ગુનાશોથી ાક કમાં
શોમ.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશંભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. જો ભે
અ ભદશનાભાં (યાશથી) બટકી જઇએ તો ભને
વીધી યાશ ઈય રાલ, જો ભે ભક્કભ ન યશી
ળકીએ તો ત ું ભને ભક્કભ ફનાલ ને જો
તાયો દુશ્ભન ળૈતાન ભને ફેશકાલી (પયે ફભાં)
નાખે તો તેનાથી નાત તા કય.
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મ લ્રાશ ! અ ભદશનાને ભાયા થકી
પકત તાયી આફાદતોથી બય ૂય પયભાલ; તેની
દયે ક ક્ષણોને ભાયા થકી તાયી આતાતથી
બયી દે ; દદલવના વભમભાં યોઝો યાખલાભાં;
યાતના વભમભાં તાયી ઇફાદત કયલાભાં તથા
તાયી ફાયગાશભાં દુઅ કયલાભાં ને તાયી
ફાયગાશભાં નમ્ર થલાભાં તથા તાયી ફાયગાશભાં
ત ુચ્છ ફની શાજય થલાભાં ભાયી ભદદ કય,
જેથી ન તો તેના દદલવો ભાયી વલફૃધ્ધ ગલાશી
અે કે ભે તેભાં ગાદપર શતાં ને ન તો
યાવત્રઓ ણ કે ભે કંઇ ચ ૂકી ગમા.
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મ લ્રાશ ! જમાં સુધી ત ું ભને જીવલત
યાખે ત્માં સુધી ફધાં જ ભદશનાભાં ને ફધા જ
દદલવોભાં ભે અલી જ યીતે તેલી તૌપીક
ભને તા કય. ભને તાયા એ ફંદાઓભાંથી
કયાય અ જેઓ તાયી જન્નતના લાયવદાય
ફનળે જમાં તેઓ શંભેળા ભાટે યશેળે. ભને
તેઓભાંથી કયાય અ જેઓ જમાયે કંઇ અે છે
(દાનભાં) ત્માયે બમબીત દદરથી અે છે કાયણ
કે, વન: ળંક, તેઓ ોતાના યબ્ફની તયપ ાછા
પયલાના છે ને જેઓ વનમવભત ખૈયાત (દાન)
કયે છે તથા તેભાં પ્રગવત ળોધે છે .
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મ લ્રાશ ! દયે ક વભમે, દયે ક ઘડીએ
ને દયે ક શારભાં શઝયત ભોશંભદ (વલ્રલ્રાશો
રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર
ઈય યશેભત નાણઝર કય, એટરી યશેભત કે
ું કોઇના ઈય
જેટરી યશેભત ત્માય સુધી તએ
ણ (લધાયે ભાં લધાયે ) નાણઝર કયી શોમ ને તે
વૌ કયતા ણ ઘણી ઘણી જ લધાયે , જેનો
દશવાફ તાયા વવલામ કોઆણ કષ્ટ કયનાય કયી
જ ળકે .
વન:ળંક, ત ું જે ચાશે છે તે કયલાભાં ત ું જ શ્રેષ્ઠ
કતાશશતાશ છે .
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-507 | VISIT US

તાયી યશેભતની વાથે.
મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
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૪૫-જમાયે ભાશે મુફાયક યભઝાનને વલદામ
કયતા તે વભમે તેભની દુઅ.
મ લ્રાશ ! મ ત,ું જે નેભતો તા
કયલા ફદર ફદરો નથી ઇચ્છતો ને તા
કયીને છી ત ું સ્તાલો નથી કયતો. મ ત,ું જે
તાયા ફંદાઓ પ્રત્મે ન્મામ ફાફતભાં વખતી
નથી કયતો તથા તાયી ઈદાયતા ળફૃઅતથી જ
છે , તાયી ભગપેયત પઝર (ઈદાયતા) છે , તાયી
વા ન્મામ ૂણશ છે ને તાયો હક
ુ ભ વય
(વશેરો ને ઈદાય) છે . જમાયે ત ું તા કયે છે
તો તે નેભતોભાં ખાભી નથી શોતી ને જમાયે
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ું લંણચત યાખ્મા તો તે
(કોઇ નેભતથી) તએ
ન્મામના કાયણે નદશં. જે તાયો શુક્ર દા કયે છે
તેને ત ું જઝા (આનાભ) તા કયે છે જો કે તેને શુક્ર
ું જ ણ
દા કયલાની પ્રેયણા તએ
શ કયી છે
ને જે તાયા લખાણ કયે છે તેને ત ું ફદરો તા
ું જ તેને તાયા લખાણ
કયે છે જમાયે કે તએ
કયલાનુ ં ળીખવ્યુ ં છે . તેના ઈય યદો ઢાંકે છે
જેને ત ું ઇચ્છે તો ફદનાભ કયી ળકે ને તેના
ઈય ત ું એશવાન કયે છે જેને ત ું ધાયે તો ભનાઇ
પયભાલી ળકે છે જો કે અ ફેઈ તાયી ફાયગાશભાં
તો ફદનાભી ને ભનાઇને રામક જ છે . ણ
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તાયા વનણશમ શંભેળા બરાઇ (પઝર)ની જ
દ્રય્ષ્ટએ

શોમ

છે , તાયી

વત્તાનો

ઈમોગ

ભગપેયતની દદળાભાં જ શોમ છે ને તાયી
નાપયભાની કયનાયા વાથે ત ું નયભીથી જ લતે
છે . જે ોતાના નપવ ઈય જુરભ અદયે છે તેને
ત ું (સુધાયલની) ભોશરત અે છે , તાયી
વશનળીરતા થકી ત ું યાશ જુએ છે કે તેઓ યાશ
ઈય ાછા પયે ને વા અલાભાં જરદી
કયવું ત ું ત્મજી દે છે કે તેઓ સ્તાલો (તોફા) કયે
કાયણ કે જેઓ ફયફાદ થલાને રામક છે તેઓ
તાયી ઇચ્છા વલફૃધ્ધ ફયફાદ ન થઆ ામ,
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તેઓભાંથી

કોઇ

કભનવીફ

(એશવનની)

નેભત થકી રાંફી ભોશરતથી લંણચત ન યશી
ામ ને જેથી તેના ભાટે કોઇ હજ
ુ જત (દરીર)
ફાકી ન યશે.
લાયં લાય

ચેતલણી

છી

ણ

મ

ભશેયફાન ને કયીભ ભાણરક ! ત ું જ છે જેણે
તાયી ભગપેયતના એશવાન થકી ને તારંુ
યશેભતની ઈદાયતા થકી તાયા ફંદાઓ ભાટે
તાયી ભગપેયતના દ્વાય ઈધાડા મ ૂકમા છે ને
તેને તોફનુ ં નાભ અપ્યુ ં છે . તાયી લશીઓભાંથી
ું અ દ્વાયની દદળાભાં
એક લશી (અમત) તએ
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દશદામત તયીકે નાણઝર કયી છે જેથી તેઓ તેની
ું
યાશથી બટકી ન ામ, ને તએ
આયળાદ
પયભાવ્મો છે -તાફૃં નાભ ફયકતો લાફૄં છે -:
“લ્રાશની

ફાયગાશભાં

તોફા

કયો

જે

અંત:કયણથી શોમ; થઆ ળકે છે તભાયો યફ
તભાયા કુકભો (ફદભરોને) ભાપ કયે ને
તભને જન્નતભાં દાખર કયે જેના નીચે નદીઓ
લશે છે ; એ દદલવે લ્રાશ નફીને શઝયત
ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી
લવલ્રભ)ને ળયવભંદા નદશં કયે ને એ રોકોને
ણ નદશં જેઓએ તેભની વાથે ઇભાન કબ ૂર કયું
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શત;ું તેઓનુ ં ન ૂય તેભની વાભે ને જભણા શાથ
તયપથી ચભકત ું શળે; તેઓ કશેળ,ે મ ભાયા
યફ ! ભાયા ન ૂયને વં ૂણશ પયભાલ ને ભને
ભગપેયત તા પયભાલ; વન:ળંક, ત ું દયે ક લસ્ત ુ
ઈય કુદયત ધયાલે છે .”
તેથી, તેભાં ભાટે શુ ં દરીર શોઇ ળકે જે અ
યશેઠાણભાં દાખર થલાથી ગાદપર યહ્યો જો કે
તેના ભાટે દ્વાય ખુલ્રાં મ ૂકામા શતાં ને ચોખ્ખી
દશદામત (દોયલણી) ાઇ શતી ?
ને ત ું જ છે જેણે તાયી ોતાની વલફૃધ્ધ
તાયા ફંદાઓનો રાબ લધાયી દીધો છે ને
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ઇચ્છે છે કે તેઓ તાયા વાથેની તેાયતભાં
(ફશોો) નપો કયે , તાયી ફાયગાશભાં વપતા
ાભે ને તાયી ફાયાગાશભાં ુષ્ક (નપો)
ું ઇયળાદ પયભાવ્મો છે -તાફૃં
ભેલે, કાયણ કે તએ
નાભ

ાક,

ફયકતોલાફૄં

ને

વલોચ્ચ

(અરા) છે -”જે કોઇ વાયા ભરો રઇ (તાયી
ફાયગાશભાં) શાજય થળે તેનો દવો ગણો લધાયે
ફદરો ભળે ને જે કોઇ ણ ખયાફ કાભો
રઇ (તાયી ફાયગાશભાં) શાજય થળે તેને એટરી
જ વા ભળે, તેના વવલામ (ઓછું-લધાયે )
ું ઇયળાદ પયભાવ્મો
ફીજુ ં કંઇ જ નદશં.” ને તએ
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છે , “જે રોકો ોતાનો ભાર લ્રાશની યાશભાં
ખચશ કયે છે તેન ુ ં ઈદાશયણ એવું છે કે ાણે એક
દાણો શોમ જેભાંથી વાત ડાખીઓ ઉગી નીકે
છે ને દયે ક ડાખીભાં વો દાણા શોમ છે ને
લ્રાશ જેને ઇચ્છે છે લધાયે તા પયભાલે છે . “
ું આયળાદ પયભાવ્મો છે , :કોણ છે જે
ને તએ
લ્રાશને કયજે શવના અે જેથી (લ્રાશ)
તેને ફભણું કયીને લાયં લાય ાછું લાે .” ને
વાયા (નેક) ભરોના ુષ્ક ફદરા (આનાભ)
ું કુયઅનં ી અલી ફીજી અમતો તએ
વંફધ
ભજીદભાં નાણઝર કયી છે .
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ને ત ું જ છે જેણે તાયા ગેફી ઇલ્ભના કશેણ
થકી ને તાયી તા કયે રી પ્રેયણા થકી, જેભાં
તાયા ફંદાઓની બરાઇ વભામેરી છે , તેઓની
ું એભનાથી
એ તયપ દશદામત કયી જેને જો તએ
છુાલી શોત તો તેઓની આંખો તેભે ળોધી ન
ળકતે, તેઓના કાનોએ તે કમાયે વાંબી ન શોત
ને તેભના વલચાયો તેના સુધી શોચી ન
ું ઇયળાદ પયભાવ્મો છે ,
ળકમા શોત. તેથી, તએ
“ભને માદ ક્રયો, હુ તભને માદ કયીળ ને ભાયો
શુક્ર દા કયો તથા કુફ્ર (નાશુકી) ન કયો, ને
ું ઈભેયં ુ છે , “જો તભે શુક્ર કયળો તો હુ ં તભને
તએ
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લધાયે ને લધાયે તા પયભાલીળ, ણ જો તભે
કુફ્ર (નાશુકી) કયળો તો, વન:ળંક, ભાયી વા ફહુ
ું ઈભેયં ુ છે , “ભને
જ વખત છે .” ને લધુભાં તએ
ોકાયો (ભાયી ફાયગાશભાં દુઅ કયો) હુ ં તભાયી
દુઅઓનો જલાફ અીળ, ણ જેઓ ભાયી
ઇફાદત વલફૃધ્ધ ણબભાની ફને છે તેઓ
ભાવનત થઆ જશન્નભભાં દાખર થળે.”
અભ તાયી ફાયગાશભાં દુઅ કયલાનુ ં નાભ
ું ઇફાદત યાખ્યુ ં છે , તેને ત્મજી દે વ ું ધભંડ
તએ
ું
(તકબ્બુય) છે ને તેને ત્મજી દે લા ફદર તએ
ભાવનત કયી જશન્નભભાં દાખર કયલાનો
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લામદો કમો છે (ચેતલણી અી છે ).તેથી, તાયી
ઈદાયતા ભાટે તેઓએ તને માદ કમો, તાયા
એશવાનો ફદર તાયો શુક્ર દા કમો, તાયા
હક
ુ ભની તાફેદાયી કયીને તે મુજફ તાયા હક
ુ ભનુ ં
ારન કયું (તાયી ફાયગાશભાં દુઅ કયી) ને
તાયી યાશભાં ખૈયાત કયી દાન અપ્યુ ં (વદકા
અપ્મા) જેથી તાયી ફાયગાશભાંથી તેઓ લધાયે
ભેલી ળકે ને તેભા જ તાયા ગઝફથી
(ક્રોધથી) તેઓની નાત શતી તથા તાયી ખુળી
પ્રાપ્ત કયલાની વપતા. જો કોઇ ભખ્ ૂક
ોતાની ભેે ફીજી કોઇ ભખ્ ૂકની એલી
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ું તાયા વંફધ
ં ી તાયા
દશદામત કયી શોત જેલી તએ
ફંદાઓની દશદામત કયી છે તો જફૃય દયે ક
જફાનથી તેના લખાણ થમા શોત (તથા ગુણ
ગલામા શોત). તેથી, દયે ક લખાણ તાયા ભાટે છે
જમાં સુધી લખાણ કયલાની કોઇ યીત ફાકી છે ,
જમાં સુધી લખાણ કયલાના લેણ ફાકી યશે છે
જેના થકી તાયા લખાણ થઆ ળકે થલા એવું
કંઇ ાશેય કયવું (ફાકી યશે) જેઓ થશ તાયા
ં ી કયી ળકામ.
લખાણ વંફધ
મ ત ું ! જેણે ોતાની ભશેયફાની ને
ઈદાયતા થકી ોતાના ફંદાઓ ઈય એશવાન
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કમો ને તેભના ઈય બરાઇ તથા યશેભત
પેરાલી દીધી. તાયી નેભતો ભાયા લચ્ચે
કેટરી સ્ષ્ટ છે ! ભાયા ઈય તાયા એશવાનો
ું
કેટરા  ૂણશ છે ! ને કેટરી શદ સુધી તએ
ભાયા ઈય તાયા પઝર (ઈદાયતા) થકી
એશવાન કયું છે !
ું ભાયા ભાટે ચટેં ૂ રા છે તાયા
જે દીનને તએ
ું ભાયી દશદામત કયી તથા
એ દીન તયપ તએ
ું તાયી ખુળી
તાયી ભીલ્રતની તયપ જેને તએ
ું
તા કયી છે ને તાયી યાશની તયપ જેણે તએ
વય ફનાલી છે . તાયા સુધી શોચલાની યાશ
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ું
ને તાયો કયભ પ્રાપ્ત કયલાના લવીરા તએ
ભને ફતાવ્મો છે .
મ લ્રાશ ! અ ફધી પયજો ભાશે
ું ખાવ
યભઝાન મુફાયકને (તેની પયજને) તએ
ચટેં ૂ રા તયીકે કયાય અપ્મો છે ને ફધી
આફાદતોભાંથી તેની ઇફાદતને એક ફહજ
ુ
ભશત્લની ઇફાદત કયાય અી છે . ફીા ફધા
ું જુદી પ્રવતષ્ઠા ણ
ભદશનાઓ કયતા તેને તએ
શ
કયી છે , ફીજી ફધી ભોવભોભાંથી તથા (ફીા
ું ખાવ ચટેં ૂ ર છે ને
ફધા) વભમભાંથી તેને તએ
ું તેને
લન
શ ા ફધા વભમ કયતા લધાયે તએ
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ું
ગત્મતા ણ
શ કયી છે , કાયણ કે તેભાં તએ
કુયઅન-ભજીદ તથા ન ૂય (દશદામત) નાણઝર
કમાં છે , તેભાં ઇભાનનો લધાયો (તા) કમાં છે ,
તેભાં યોઝા યાખલાનુ ં પયજજમાત કયું છે , યાતના
વભમોભાં ભને આફદતો ભાટે ઉબા યશેલાની
પ્રેયણા તા કયી છે ને તેભાં જ (ફયકતલાી)
ળફે કદ્ર ણ કયાય અી છે જે એક શાય
ભદશના કયતા ફશેતય છે .
ું ફીજી
ફીજુ,ં અ ભદશના થકી ભને તએ
ઈમ્ભતો ઈય વલોયીતા તા કયી છે ને
ું ફીજી વભલ્રતો
તેના પઝર થકી ભને તએ
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ઈય (ફીજી કોભોભાંથી) ખાવ ચટેં ૂ રા છે . તેથી,
તાયા હક
ુ ભની પયભાફયદાયી ફૃે તેના દદલવોભાં
ભે યોઝા યાખ્મા ને તાયી ભદદ થકી તેની
યાતોભાં ભે તાયી ઇફાદત ભાટે ઉબા યહ્યા,
તેભાં યાખેરા યોઝા તથા તેભાં કયે રી આફાદતો
થકી ભે તાયી ફાયાગાશભા એ ભેલલા ભાટે
ું તાયી યશેભત થકી તા
શાજય થમા જે તએ
કયલાનુ ં કબ ૂર પયભાવ્યુ ં શત ું ને એ જઝા
(આનાભ) ભાટે જે ભે અ લવીરા થકી પ્રાપ્ત
કયી ળકીએ. તાયી ફાયગાશભાં જેની ઇચ્છા
ાશેય કયલાભાં અલે તે છે તે તા કયલા ભાટે
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ત ું ળસ્ક્તળાી છે , તાયા પઝર થકી જે કંઇ ણ
ભાંગલાભાં અલે તે તા કયલા ભાટે ત ું
ઈદાયતાથી તા કયનાય છે ને જે તાયી નજીક
થલા ઇચ્છે તેના ભાટે ત ું નજીક છે .
વન:ળંક, અ ભદશનો ભાયી લચ્ચે એલો
યહ્યો જે લખાણને ાત્ર છે . તેણે ભને વાયો
વાથ અપ્મો ને કાએનાતના વલોતભ રાબ
શોચાડમા. ત્માય છી વન:ળંક, તેનો વભમ
 ૂયો થતાં, તેની મુદ્દત વભાપ્ત થતાં ને તેના
દદલવો  ૂયા કમાં છી તે ભાયાથી વલદામ
થમો. તેથી, ભે તેને એલી યીતે વલદામ કયીએ
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છીએ જેને વલદામ કયવું ભને ફહુ જ ધફૃં
રાગે છે તથા (તેની જુદાઇ) ભને ઈદાવ કયી
મ ૂકે છે , જેના ભાયી લચ્ચેથી ચાલ્મા જલાથી
ભને એકરતાની રાગણીનો નુબલ થામ છે
ને જેની પ્રત્મે ભાયી કંઇક જલાફદાયી છે જે
ભને  ૂયી કયલી ાઇએ તથા તેનો શક છે જે
ભને દા કયલો જોઇએ.
તેથી, ભે કશીએ છીએ, મ લ્રાશના
ભશાન ભદશના ! મ તેના (લ્રાશ ના)
દોસ્તોના ભશાન તશેલાય (ઇદ)! તાયા ઈય
વરાભ ! તાયા ઈય વરાભ ! મ (મુફાયક)
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ભદશના. જેભાં અળાઓ  ૂયી થલાની ળકમતા
લધી ને નેક ભરોભાં લધાયો થમો. તાયા
ઈય વરાભ ! જેની શાજયી એક ફહજ
ુ
અદયણીમ વંગાથ શતો ને જેની વલદામ થમા
છી તેની ગેયશાજયી ઈય ળોક વ્મકત થમો.
તાયા ઈય વરાભ ! મ ઈભેદ ( ૂયા થલા)ના
વાધન, જેની જુદાઇથી યં જ થમો. તાયા ઈય
વરાભ ! મ દોસ્ત જે અગભન થતાં જ દોસ્ત
ફની ગમો તથા ભને ખુળી ઈાલી ને
જેની વલદામ
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લખત

ભને

એકરતાની

રાગણીનો

નુબલ થતો તથા ભે દદરગીયી થમાં. તાયા
ઈય વરાભ ! મ ાડોળ, જેની નજીક દદરો
નમ્ર ફન્મા ને જેની નજીક ગુનાશો ઓછા
થમા. તાયા ઈય વરાભ ! મ ભદદગાય, જેણે
ળૈતાન વલફૃધ્ધ (ભાયી) ભદદ કયી ને મ
વાથી, જેણે નેકીની યાશો વય ફનાલી. તાયા
ઈય વરાભ ! તાયા વભમ દયવભમાન લ્રાશ
તઅરા એ અઝાદ કયે રા ફંદાઓ કેટરા ફધા
શતા ! તે કેટરો નવીફદાય છે જેણે તાફૃં ભાન
ાવ્યુ ં !
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તાયા ઈય વરાભ ! ગુનાશોને વભટાલનાય
ત ું ભશાન શતો ને કેટરીમે ખાભીઓને ત ું
છુાલનાય શતો ! તાયા ઈય વરાભ !
ગુનેશગાયો ભાટે તો ત ું ફહુ જ નઆચ્છનીમ
(ફોજફૃ) શતો, ણ ભોવભનોના દદરો ભાટે ત ું
અળાભમ શતો ! તાયા ઈય વરાભ ! મ
(મુફાયક) ભદશના, જેની વયખાભણીભાં ફીા
દદલવો નથી અલી ળકતા ! તાયા ઈય વરાભ
! મ (મુફાયક) ભદશના, જેભાં દયે ક ફાફતભાં
ળાંવત (વરાભતી) શતી ! તાયા ઈય વરાભ !
જેનો વાથ વંતોજનક શતો ને વશલાવ
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લખાણાત્ર શતો ! તાયા ઈય વરાભ ! ત ું
ભાયી ાવે ફયકતો (યશભત) રઇને અવ્મો
ને ભાયી ભ ૂરોની ગંદકીને ધોઇ નાખી !
તાયા ઈય વરાભ ! જેને ભે એ ભાટે વલદામ
નથી કયતા કે તેનાથી ભે ધયાઇ ગમા છીએ
ને એ ભાટે યોઝા યાખલાનુ ં નથી છોડી દે તા કે
તે ફોજફૃ (નઇછનીમ) ઇચ્છા છે ! તાયા
ઈય વરાભ ! તાયા અગભનના વભમ શેરા
(તાયા અલલાની) ઇચ્છા કયામ છે ને તાયી
વલદામના વભમ શેરા (તાયી વલદામનો) યં જ
થામ છે ! તાયા ઈય વરાભ ! તાયા કાયણે
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કેટરી ખયાફીઓ ભાયાથી દૂય કયલાભાં અલી
છે ને ભાયા ઈય કેટરી ફયકતો (યશભત)
નાણઝર કયલાભાં અલી છે ! તાયા ઈય વરાભ
! ને ળફે-કદ્ર ઈય ણ જે એક શાય ભદશના
કયતા ફેશતય છે ! તાયા ઈય વરાભ ! ગઇ
કારે ભે તાયા (અગભન) ભાટે કેટરા ઈત્સુક
શતા ને અલતી કાર તાયા (અલતા લન
શ ા
અગભન) ભાટે ભાયી અત ુયતા કેટરી તીવ્ર
શળે ! તાયા ઈય વરાભ ! ને તાયા પઝર
ઈય જેનાથી ભે લંણચત થઆ યહ્યા છીએ ને
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તાયી ભ ૂતકાની યશેભતો ઈય જે ભે ખોઇ
ફેઠા છીએ !
મ લ્રાશ ! ભે અ ભદશનાના રોકો
ું ભાફૃં વન્ભાન કયું છે ને
છીએ જેના થકી તએ
ું તાયી બરાઇ થકી ભને તૌપીક
જેના ભાટે તએ
તા કયી જમાયે કભનવીફ રોકોએ તેના
વભમની

ગણના

ન

કયી

ને

તેભની

કભનવીફીના કાયણે તેઓ તેના પઝરથી
ું ભને
લંણચત યહ્યા. ત ું જ ળસ્ક્તળાી છે કે તએ
તેન ુ ં (ભાશે મુફાયક યભઝાનનુ)ં આલ્ભ તા કયુ,ં
તેની સુન્નત (ઈય અભ કયલા) ભાટે ભાયી
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દશદામત કયી ને, વન:ળંક, તાયી તા કયે રી
તૌપીક થકી ભે તેના યોઝા યાખી ળક્યા તથા
(તેની યાવત્રઓભાં) ઇફાદત કયી ળકમા જો કે
વં ૂણશ યીતે તો નદશં જ (નથી કયી ળક્યા) ને
તેભાં ઘણું ફધું ફાલી રાલલા જેવું શત ું જેભાંથી
ભે થોડું જ ફાલી ળક્યા.
તેથી, તાયી શમ્દો-વના ભે કયીએ છીએ,
મ લ્રાશ ! ભાયા ખયાફ ભરોનો
ઇકયાય કયીને ને એ કબ ૂરાત કયીને કે ભે
તક લેડપી નાખી, તાયી ફાયગાશભાં ભાયો
દદરથી વખત સ્તાલો છે

ને ભાયી
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જફાનથી પ્રભાણણક દદરગીયી છે . તેથી, તેભાં
યશી ગમેરી ભાયા ભરોની ખાભીઓ ભાટે
ભને જ્ર તા કય જે જ્ર થકી ભે તાયી
ફાયગાશભાં ઇચ્છા કયે રા પઝર ભેલી ળકીએ
ને

તાયી

ખાનાભાંથી

નેક
ફદરો

ાતની
(આનાભ)

યશેભતના
પ્રાપ્ત

કયી

ળકીએ.
તાયા

શકોની

ફાલણીભાં

ભાયી

વનષ્પતા ભાટે ભને તાયી ભગપેયત (ક્ષભા)ને
રામક કયાય અ. ભાયી ફાકી જજંદગી જે
ભાયી વભક્ષ છે તેને અલતા (બવલષ્મના) ભાશે
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મુફાયક યભઝાન કયતા લધાયે (રાંફી) કયાય
અ ને જમાયે ત ું ભને તે (વભમ) સુધી
શોચાડે તો ભાયી ભદદ કય જેથી ભે તાયી
ઇફાદત એલી યીતે કયીએ જે યીતે થલી જોઇએ
તથા તાયી આતાત એલી યીતે કયલાની તૌપીક
તા કય જેલી યીતે (આતાત) કયલાનો તાયો
શક છે . ભાયા થકી એલા ભરે-વારેશ
દયણાભ અ જેના થકી અ વભમના ફધા
ભદશનાભાંથી અ ફે ભદશનાનો (અ વલદામ
થમેરો ને અલતો ભાશે યભઝાન મુફાયક)
તાયો શક  ૂણશ યીતે દા થઆ ામ.
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મ લ્રાશ ! જે કોઇ ણ નાના થલા
ભોટા ગુનાશ ભે કમાં શોમ થલા જે કંઇ ણ
ફદકામો ભાયાથી થઇ ગયુ ં શોમ થલા અ
ભદશનાભાં ભાયી ોતાની સ્લેચ્છાએ થલા
ાણતાભાં ભાયાથી એલી કોઇ ભ ૂર થઆ
ગઇ શોમ જેના થકી ભે ભાયા નપવને ઇા
શોચાડી શોમ થલા ભાયાભાંના રોકો
વવલામ ફીા ભાન કયું શોમ તો શઝયત
ભોશંભદ

(વલ્રલ્રાશો

રય્શે

લ

અરેશી

લવલ્રભ) ને તેભની અર ઈય યશેભત
નાણઝર કય. તાયા યદા થકી ભને ઢાંકી દે
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ને તાયી ભગપેયત થકી ભાયી ભગપેયત કય.
તેના કાયણે
ઠકો અનાયાઓની આંખો વભક્ષ ભને
ઈધાડા ન ાડ, કઠોય ફદનાભ કયનાયાઓની
જીબને ભાયી વલફૃધ્ધ કશુ ં ણ ઈચ્ચાયલા ન
અ ને ભને એલા ભરો દયણાભ
અલાની તૌપીક તા કય જેના કાયણે ભાયી
એ ફાફતો (ખાભીઓ) તાયી ાય ભશેયફાની
તથા ખ ૂટ ઈદાયતા થકી દૂય થઇ ામ ને એ
ું તેભાં (અ
ફાફતો ભાટે કફ્પાયો ફને જેને તએ
ભદશનાભાં) નાભંજૂય કયી શતી.
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મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશંભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય.
અ ભદશના થકી ભાયા યં જ(ની મુવીફત)
ને દૂય કય ને ભાયા અ (આદના) તશેલાયના
ભાયા અ આદુર દપત્રના દદલવે ભાયા ઈય
ફયકતો નાણઝર કય. અ દદલવને ભાયા ભાટે
વલોતભ વાય થમેરો દદલવ, ભગપેયતનો
ભશાન અકશનાય (દદલવ) ને ગુનાશોના
ભશાન નાબ ૂદ કયનાય (દદલવ) કયાય અ.
ભાયા ખુલ્રા ને છુામેરા (ાણી જોઇને
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કયે રા ને ાણતાથી થમેરા) ગુનાશોની
ભને ભગપેયત તા કય.
મ લ્રાશ ! અ ભદશનાની વભાચ્પ્ત
સુધીભાં ભને ભાયી ભ ૂરોનુ ં શુદ્ધિકયણ તા
કય ને તેના અંત થલા સુધીભાં ભને ભાયા
કુક્ર્ભોભાંથી ફશાય કાઢી નાત તા કય. તેના
(ઈય ઇભાન યાખનાયા) રોકોભાં ભને તેના
થકી વૌથી લધાયે નવીફદાય, તેભાં (ફૃશાની)
રાબની દ્રય્ષ્ટએ એ રોકોભાંથી વૌથી લધાયે
સુખી ને તેની ફયકતોના દશસ્વાની દ્રય્ષ્ટએ એ
રોકોભાં વૌથી લધાયે શ્રીભંત કયાય અ.
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મ લ્રાશ ! જે કોઇએ ણ અ ભદશનો
એલી યીતે (લ્રાશની આફાદતો-આતાઅતભાં)
વાય કમો જેલી યીતે વાય કયલો જોઇએ, તેન ુ ં
ભાન ાવ્યુ ં જેલી યીતે ાલવું જોઇએ, તેના
વનમભો મુજફ ચાલ્મા જે પ્રભાણે ચારવું જોઇએ,
ગુનાશોથી ફચ્ચા જેલી યીતે ફચવું જોઇએ ને
મોગ્મ યીતે (લવીરા થકી) તાયી ફાયગાશભાં
ું
શાજય થમાં તો તએ
તેને તાયી ખુળીનો
(ભંજૂયીનો) શકદાય ફનાવ્મો ને તેના ઈય
ું તાયી યશેભત નાણઝર કયી; તેથી, ભને
તએ
તાયા ખાનાભાંથી એલી જ જઝા તા કયે ને
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તાયા પઝર થકી તેને ફશોી કયીને તા કય,
કાયણ કે, વન:ળંક, તાયો પઝર કમાયે ણ ધટતો
નથી ને તાયા ખાનાભાંથી કમાયે ણ ઓછું
ત ુ નથી-નદશં, તેભાંથી તા થત ુ જ યશે છે . વન:
ળંક , તાયા એશવાનનોની ખાણો કમાયે ણ
ખ ૂટતી નથી ને, વન:વંદેશ, તાયી તા કયે રી
(નેભતો) વૌથી વાયી (ભનને) ગભે એલી
નેભતો છે .
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશંભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. ભાયા
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ભાટે ત ું એલો જ જ્ર નંધી રે જેલો જ્ર
કમાભતના દદલવ સુધી એ રોકને ભળે
જેઓએ ભાશે મુફાયક યભઝાનભાં યોઝા યાખ્મા
ને તેભાં તાયી ઇફાદત દયણાભ અી.
મ લ્રાશ ! વન:ળંક, તાયી ફાયગાશભાં
ભે તોફા કયીએ છીએ, ભાયા એ (આદુર)
ું
દપત્રના દદલવે જેને તએ
ભોભીન ભાટે ઇદ
(તશેલાય) ને ખુળી (નો દદલવ) કયાય અપ્મો
છે , તાયી વભલ્રતના રોકો ભાટે બેગા ભી એક
જભાત થલાના (ઇફાદત કયલાના) દદલવે
,ભાયા દયે ક ગુનાશોની (તોફા) જે ભે કમાં છે
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ને કુકભોની (તોફા) જે ભે ભ ૂતકાભાં
દયણાભ અપ્મા છે ને ભાયા ખયાફ
વલચાયોની (તોફા) જેને ભે વંતોષ્મા છે ; ને
એલા (ભનુષ્મ)ની તોફા જે ગુનાશ કયલાની
ખાનગી આચ્છા ધયાલતો નથી ને જે અજ
છી કોઆણ ગુનાશ તયપ કમાયે ણ ાછો
નદશં પયે -વાચી તોફા જે ભક્કભ છે ને
ળંકાયદશત છે . તેથી, ભાયી અ તોફા કબ ૂર
કય, ભાયાથી યાજી યશે ને અ (તોફા) ઈય
ભને ભક્કભ યાખ
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મ લ્રાશ ! જે વાની ભને ચેતલણી
ું
ાઇ છે તેનો ભને ખોપ તા કય ને તએ
જે જઝાની (વલાફનો) લામદા કમો છે તેની
ઇચ્છા કયલાની તૌપીક તા કય, ત્માં સુધી કે
ભને તેનો શેરેથી સ્લાદ ચાખલા ભે જેની
ભે તાયી ફાયગાશભાં દુઅ કયીએ છીએ ને
તે વાનો ણ જેનાથી ભે તાયી નાશ
ભાંગીએ છીએ. ભે તાયી નજયભાં એ રોકો
જેલા થઇ જઇએ જેઓ (તાયી ફાયગાશભાં)
ું
તોફા કયનાયા છે ને જેઓને તએ
તાયી
ભોશબ્ફત તા કયી તથા તાયી આતાતભાં
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ું કબ ૂર કયુ,ં મ શ્રેષ્ઠ
તેઓનુ ં ાછું પયવું તએ
ન્મામ કયનાય !
મ લ્રાશ ! ભાયા લારેદૈન, ભાયા
દીનના વલે રોકો જેઓ ગુજયી ગમા છે ને
કમાભત સુધી જેટરા રોકો (દીની ણફયાદયો)
ણ અલનાય છે તે ફધાને ત ું ભગપેયત તા
કય.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ),
ભાયા નફી, ને તેભની અર ઈય યશેભત
નાણઝર

કય,

જેલી

યીતે

ું
તએ

ભાનનીમ
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(નજીકના) પદયશ્તાઓ ઈય યશેભત નાણઝર કયી
શતી. તેના ઈય ને તેભની અર ઈય
ું
યશેભત નાણઝર કય જેલી યીતે તએ
તાયા
નફીઓ ઈય યશેભત નાણઝર કયી શતી જેઓને
ું દુવનમાભાં ભોકલ્મા શતા. તેભના ઈય ને
તએ
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય જેલી
ું તાયા નેક (ને ખાવ) ફંદાઓ ઈય
યીતે તએ
યશેભત નાણઝર કયી શતી. (તેભના ઈય ને
તેભની અર ઈય) અથી ણ લધાયે યશેભત
નાણઝર કય, મ અરભીનના ભે ણ ભેલી
ળકીએ ને જેના કાયણે ભાયી દોઅઓ કબ ૂર
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થામ. વન:ળંક, ત ું એલો કયીભ છે જેનાથી દુઅ
કયી ળકામ છે ને એલો તા કયનાય છે જેના
પઝરોકયભ થકી ભાંગી ળકામ છે તથા ત ું દયે ક
લસ્ત ુ ઈય કુદયત ધયાલે છે .
તાયી યશેભતની વાથે.
મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
… Kitab Downloaded from …

www.hajinaji.com

• Like us on Facebook •
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૪૬-ઇદુર દપત્રના દદલવે ઇફાદત છી
દકફરા તયપ ઉબા યશી તથા જુભાના દદલવે
તેભની દુઅ.
મ ત ું ! જે તેના ઈય ણ યશેભ કયે છે
જેના ઈય તાયા ફંદા દમા નથી કયતા.
મ ત ું ! જે તેને કબ ૂર કયે છે જેને કોઆ ગાભ
(કે દે ળ) કબ ૂર કયલા તૈમાય નથી.
મ ત ું ! જે તેની ફાયગાશભાં શાજતભંદોને
વધક્કાયતો નથી.
મ ત ું ! જે એ રોકોને વનયાળ નથી કયતો
જેઓ તેને ોકાયે છે .
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મ ત ું ! તેના ઈય વલશ્વાવ યાખનાયને યદ
નથી કયતો.
મ ત ું ! જે તેની ફાયગાશભાં ધયે રા નાના
એલા તોશપાને ણ કબ ૂર કયે છે ને તેની થોડી
એલી આફાદત કયલાનો ણ જ્ર તા કયે છે .
મ ત ું ! જે તેની ઓછાભાં ઓછી
પયભાફદાયી ભાટે ણ શુક્રગુાય છે ને
ફદરાભાં ભોટી જઝા (આનાભ) તા કયે છે .
મ ત ું ! જે તેનાથી નજીક થલાની કોવળળ
કયનાયની નજીક જફૃય ામ છે .
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મ ત ું ! જે તેની યશેભત યોકતો નથી ને
વા કયલભાં જરદી કયતો નથી.
મ ત ું ! જે નેક ભરને પદામી કયાય
ૂ ફને ને ખયાફ
અે છે જેથી તે પદ્ર
કાભોને જતા કયે છે જેથી ોતાની ભગપેયત
તા કયે .
તાયી ઈદાયતા (કયભ) ના શોજ ાવેથી
ઈભેદો વંતો ાભીને ાછી પયે છે , તાયી
વખાલતના

પૈ ઝથી (ફુલાયાથી) તરફોના

(વલનંવતઓના) ઠાભ છરકાઆ ામ છે ને ગુણો
તાયા લખાણ કયલાભાં વનષ્ફ્ નીલડે છે .
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તેથી, દયે ક ઊંચાઇઓ કયતા વલોચ્ચ
દયજાનો

ત ું જ

ભાણરક

છે

ને

દયે ક

ાશોજરારીથી લધાયે વલોત્તભ ાશોજરારીનો
ણ. દયે ક ભશાન તાયી વભક્ષ નાનો છે , દયે ક
ભોબો ધયાલનાય તાયા ભોબાની ડખે ત ુચ્છ છે
ને તાયા વવલામ ફીાની ફાયગાશભાં જનાયા
વનયાળ થમા. તે રોકો જે ફીા કોઇની વભક્ષ
(શાજત રઇને) શાજય થમા તેઓ નુકવાનીભાં
યહ્યા વવલામ એ રોકો જેઓ તાયી ફયગાશભાં
શાજય થમા. તાયા મુરાકાતીઓ વવલામ ફીા
મુરાકાતીઓ ફધાં જ બટકી ગમા. જે રોકો
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રાબ ળોધતા શતા તેઓ દુકાભાં પવામા
વવલામ કે જેણે તાયા પઝરથી રાબની અળા
યાખી. જેઓ તાયી ફાયગાશભાં ઈભેદ યાખે છે
તેઓ ભાટે તાયા દ્વાય ઈધાડા જ છે ને
ભાંગલાલાા ભાટે તાયી યશેભતના ખાના
ખુલ્રા છે . જેઓ (મુવીફતભાં) ભદદ ઇચ્છે છે
તેઓ ભાટે તાયી ભદદ નજીક છે , ઈભેદલાયો
તાયી ફાયગાશભાં વનયાળ નથી થતાં ને તાયી
ફાયગાશભાં

શાજત

તરફ

કયનાયા

તાયી

યશેભતથી નાઈભેદ નથી થતા. જે રોકો તાયી
ભગપેયત તરફ કયે છે તેઓ તાયી વાથી
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ફચલાભાં કભનવીફ નથી નીલડતા. જે તાયી
નાપયભાની કયે છે તેને ણ તાયી યોજી તા
થામ છે ને તાયી વશનળીરતા એના ભાટે ણ
છે જે તાયા હક
ુ ભોનુ ં ારન નથી કયતો. ખયાફ
કામો કયનાયા વાથે બરાઇથી લતવ
શ ું એ તાયી
અદત

છે

ને શદ ઓંગી જનાયાને

(ગુનાશાગાયોને) વશન કયવું ને તાયી સુન્નત
(યીત) છે એટરે સુધી કે તાયી વશનળીરતા
તેઓને
ફેદયકાય

તાયી

ફાયગાશભાં તોફા

ફનાલી

દે

છે

ને

કયલાથી
તાયી

વશનળીરતાના કાયણે તેઓ ગુનાશ કયલા ત્મજી
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ું વશન કયું છે
ણ નથી દે તા. ણ, વન:ળંક તએ
ને તાયી નંત વતા થકી (સુધાયલાની)
ભોશરત તા કયી છે એ ભાટે કે તેઓ તાયી
ઇફાદત તયપ ાછા પયે .
તેથી, જેઓ ખુળનવીફ શતા તેઓ (તાયી
ું
યાશ તયપ ાછા પયી) નેક થમા તથા તએ
તેઓને કબ ૂર કમાશ ને કભનવીફ શતા તેઓ
જેઓ (તાયી યાશ તયપ) ાછા ન પયલાના કાયણે
તાયી ફાયગાશભાં ઝરીર (નાઈભેદ) થમા. તેઓ
ફધાને તાયા જ પેવરા તયપ અગ લધલાનુ ં
છે ને તેઓ ફધાના જ ભાભરાઓ તાયા હક
ુ ભ
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(ન્મામ) ભાટે તાયી ફાયગશભાં જ ાછા પયલાના
છે . તેઓની વાની મુદ્દત રાંફી કયી અલાથી
તાયી વતા નફી નથી ડતી તથા તેઓની
વાની મુદ્દતભાં ઢીર કયલાથી તાયી હજ્જ
ુ જત
ણફનવયકાયક નથી નીલડતી. તાયી વાક્ષી
એલી ભક્કભ છે જે નકાભી ન નીલડી ળકે ને
તાયી વત્તા એટરી ભજબ ૂત છે જેનુ ં કમાયે ણ
તન નથી તેથી, વધક્કાય છે એના ઈય જે
તાયી ફાયગાશથી વલમુખ થમો (ભોઢું પેયવ્યુ)ં
ું
ને જેને તએ
નાભંજૂય કમાશ તેના ભાટે
ભાનબયી

વનષ્પતા

છે .

જેણે

તાયી
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ફાયગાશભાં

ણબભાનથી

લતાશલ

કમો

તે

વતળમ ફદનવીફ છે .
કેટરી અકયી છે તાયી વાની લેદના ને
કેટરી રાંફી છે તેની તે ીડાની મુદ્દત ! કેટરો
દૂય છે તેનો (વાથી) નાત ાભલાનો વભમ
ને ફચલાની અળાઓ કેટરી ઓછી છે ! અ
ફધું તાયા ન્મામ ૂણશ પેવરાના કાયણ છે જેભાં ત ું
જુરભ નથી કયતો ને તાયા આન્વાપના હક
ુ ભ
મુજફ છે જેભાં ત ું ત્માચાય નથી કયતો, કાયણ
ું ખુલ્રી ાશેય કયી દીધી છે
કે તાયી હજ
ુ જતો તએ
ને ત્માય છી કોઇ કાયણ ફાકી નથી યશેત,ું
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ું શેરાથી ચેતલણીઓ ઈચ્ચાયી
વન:ળંક, તએ
દીધી છે , તાયી ભશેયફાનીઓ થકી પ્રેયણા ણ
અી છે , ઈદાશયણો ણ ટાંકમા છે ને
મુદ્દતભાં લધાયો ણ કમો છે . (વા કયલાભાં)
ું ઢીર મ ૂકી છે જમાયે જરદી કયલાને ત ું
તએ
ું મુદ્દતો વાય કયી જમાયે
વત્તધીળ છે ને તએ
કે જરદી કયલાને ત ું ળસ્ક્તળાી છે . ઢીર કયવું
તાયી ળસ્ક્તના કાયણે ન શત ું તથા તાફૃં
મુદ્દતભાં લધાયો કયવું તાયી નફાઇના કાયણે
ન શત.ું તાયી વશનાળીરતા તાયી ફેદયકાયીના
કાયણે ન શતી ને ન તો તાયી ધીયજભાં (તાયો)
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કોઇ સ્લાથશ શતો નદશ, અ ફધું એટરા ભાટે શત ું
કે તાયી હજ
ુ જત ખુલ્રી યીતે વનણશમાત્ભક થઆ
ામ, તાયી ઈદાયતા વં ૂણશ થઇ ામ, તાયા
એશવાન બય ૂય યશે ને તાયી નેભત  ૂણશ
થઇ ામ. અ ફધું શત ું જ ને કમાયે ણ
યોકાયુ ં નદશં તથા એ ફધું યશેળે ને ક્યાયે ણ
યોકાળે નદશં
તાયી હજ્જ
ુ જત એટરી ઈચ્ચ દયજ્જાની છે
જેનુ ં વં ૂણશ યીતે લણશન નથી થઇ ળકત,ું તાયી
ફાદળાશત એટરી વલોચ્ચ છે જેનુ ં વ્માખ્માન
નથી થઇ ળકત,ું તાયી નેભતો એટરી ફધી છે
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જનો  ૂયી યીતે દશવાફ નથી થઇ ળકતો ને
તાયા એશાવન એટરા ફધા છે કે તેભાંથી જે
વૌથી ઓછાભાં ઓછું છે તેનો ણ શુક્ર દા
નથી થઇ ળકતો.
વન:ળંક, ચુકીદીએ ભને લખાણ કયલા ભાટે
ળકત કયી દીધો છે તથા ધગળની ઓછે
ભને તાયા ગુણ ગાલાથી મ ૂક ફનાલી દીધો છે .
લધાયે ભાં લધાયે હુ ં એટું જ કશી ળકું છું કે ભાયી
રાચાયી ને દદરગીયી ાશેય કયી ળકું છું, ભાયી
સ્લેચ્છાએ નદશ, મ ભાયા યફ ! ણ ભાયી
ળસ્ક્તના કાયણે.
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તેથી, ભાયા ઈય વનગાશે-કયભ કય જે તાયી
ફાયગાશભાં શાજય થલા ઇચ્છે છે ને હુ ં તાયી
શ્રેષ્ઠ વશામતા ભાંગ ું છું. તેથી, શઝયત ભોશંભદ
(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. ભાયી
છૂી લાત વાંબ ને ભાયી દુઅ કબ ૂર કય,
ભાયા દદલવને વનયાળાભાં વભાપ્ત ન થલા દે
ને ભાયી વલનંવતને યદ કયી ઠુકયાલી ન દે તથા
તાયી ફાયગાશભાંથી ભાફૃં ાછું પયવું ને પયી
ાછું તાયી ફયગાશભાં શાજય થવું ભાયા ભાટે
સુખભમ કયાય અ.
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વન:ળંક, જે કઇ ત ું ઇયાદો કયે છે તેને ત ું
વીવભત નથી યાખતો, તાયી ફયગાશભાં જે કંઆ
ણ વલાર કયલાભાં અલે છે તેને તા કયલા
ભાટે ત ું ળક્ત નથી ને દયે ક લસ્ત ુ ઈય ત ું
કુદયત ધયાલે છે . કોઇ વત્તા નથી કે નથી કોઇ
ળસ્ક્ત વવલામ લ્રાશની, જે વલોચ્ચ ને
ભશાન છે .
તાયી યશેભતની વાથે.
મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
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૪૭-યપાતના દદલવે તેભની દુઅ.
લ્રાશના ભાટે લખાણ છે જે અરભીનનો
ારનશાય છે . મ લ્રાશ ! મ જભીન ને
અવભાનના વર્જનશાય ! તાયી શમ્દો વના છે ,
ઇજજત ને ાશોજરારીના ભાણરક ! જે
ભા’બ ૂદોની ઇફાદત કયલાભાં અલે છે તેઓનો
ણ

ભા’બ ૂદ,

દયે ક

લસ્ત ુઓનો

લ્રાશ

(ભા’બ ૂદ), દયે ક ભખ્ ૂકનો ખાણરક (વર્જનશાય)
ને દયે ક લસ્ત ુઓનો લાયીવ ! તાયા જેવું ફીજુ ં
કોઇ નથી, તાયાથી કોઇ આલ્ભ છુુ ં નથી, દયે ક
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લસ્ત ુઓ તાયા (આલ્ભ)થી ધેયામેરી છે ને દયે ક
લસ્ત ુ ઈય તાયી દે ખયે ખ છે .
ત ું લ્રાશ છે , નથી કોઇ લ્રાશ તાયા
વવલામ; એક (શદ), સ્લંમ (ભોતલશશેદ),
એકરો (પદશ), જોડ (ભોતયપશદ) ! ત ું લ્રાશ
છે , તાયા વવલામ કોઇ ભા’બ ૂદ નથી; ભશેયફાન
(કફીય), પ્રળંવનીમ (ભોતકબ્ફેય) ! ત ું લ્રાશ
છે , તાયા વવલામ કોઇ ભા’બ ૂદ નથી; વલોયી
(રીય્મો),

પ્રળસ્મ

(ભોતઅર),

વં ૂણશ

વત્તાધીળ (ળદીદુર-ભેશાર) ! ત ું લ્રાશ છે ,
તાયા વવલામ કોઇ ભા’બ ૂદ નથી; ભામાફૄ
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(યશેભાન), દમાફૄ (યશીભ), જ્ઞાની (રીભ) તથા
બુદ્ધિળાી (શકીભ) ! ત ું લ્રાશ છે , તાયા વવલામ
કોઇ ભા’બ ૂદ નથી; વાંબાનાય (વભી),
જોનાય

(ફવીય),

ળાશ્વત

(કદીભ),

વં ૂણશ

ભાદશતગાય (ખફીય) ! ત ું લ્રાશ છે , તાયા
વવલામ કોઇ ભા’બ ૂદ નથી; વખીઓનો વખી
ે ા યશેનાયાઓભાં નંત
(કયીમુર-કયભ), શંભળ
(દાએમુર-દલભ) ! ત ું લ્રાશ છે , તાયા
વવલામ કોઇ ભા’બ ૂદ નથી; દયે ક શેરાથી
શેરો ને દયે ક છે લ્રાથી છે લ્રો ! ત ું લ્રાશ
છે , તાયા વવલામ કોઇ ભા’બ ૂદ નથી; તાયી
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વલોચ્ચતાભાં દ્રશ્મ ને તાયી નજીકભાં ણ
ત ું દ્રશ્મ ! ત ું લ્રાશ છે , તાયા વવલામ કોઇ
ં
ભા’બ ૂદ નથી; ફધી સુદયતાનો
ભશાનતાનો ને
ાશોજરારીનો ભાણરક તથા પ્રળંવાાત્ર ! ત ું
લ્રાશ છે , તાયા વવલામ કોઇ ભા’બ ૂદ નથી;
જેણે દયે ક લસ્ત ુઓને મ ૂ લગય ખલ્ક કયી, જેના
ું ધાટ ઘડયા તે નમ ૂના લગય ધડમા
ભાટે તએ
ને જે ણ નલી લસ્ત ુઓની ળફૃઅત કયી
(ળોધ કયી) તે કોઇણ ઈદાશયણની નુવયીને
નદશં !
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તે ત ું છે જેણે દયે ક લસ્ત ુને ભાતોરથી
વનભાશણ કયી, દયે ક લસ્ત ુને વશેરાઇ પ્રભાણે
ું ોતે
અવાન ફનાલી ને દયે ક લસ્ત ુની તએ
તેને રગતી વંબા રીધી ! તે ત ું છે જેનો ખલ્ક
કયલાભાં કોઇ જોડીદાય ન શતો થલા તાયા
ભાભરાભાં તાયો કોઇ ભદદગાય ન શતો તથા ન
તો કોઇ તાયી વભક્ષ ગલાશ કે જોનાયો શતો ! તે
ું જે કંઆ ણ
ત ું છે જેણે ઇયાદો કમો ને તએ
ું વનણશમ વાય
ઇયાદો કમો તે ભક્કભ શતો ! તએ
કમો ને જે કંઇ ણ હક
ુ ભ કમો તે ન્મામ ૂણશ
ુ ં હક
શતો ! તએ
ુ ં ભ કમો ને જે કંઇ ણ હક
ુ ભ
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કમો તે આન્વાપ ઈય શતો ! તે ત ું છે જેને જગાની
અલશ્મકતા નથી, તાયી ફાદળાશતને કોઇ
ફાદળાશ ડકાયી નથી ળકતો ને નથી કોઇ
દરીર થલા લણન
શ તાયી વભક્ષ ટકી ળકત ું !
ું
તે ત ું છે જેની ગણતયીભાં દયે ક લસ્ત ુ છે , તએ
ું
દયે ક લસ્ત ુની મુદ્દત નક્કી કયે ર છે ને તએ
દયે ક લસ્ત ુઓનો  ૂયતા પ્રભાણભાં ભા નક્કી
કમાશ છે ! તે ત ું છે જેની ઝાતને ઓખલાભાં
વલચાયો વનષ્પ

છે , જેના ગુણો તાવલાભાં

વભજ વનષ્પ છે ને આંખો તાયા સ્સ્તત્લને
કમાયે ગ્રશણ નથી કયી ળકી ! તે ત ું છે જેની
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વ્માખ્માનુ ં  ૂણશ યીતે લણન
શ નથી ાઇ ળકત,ું
નદશં તો ત ું વીવભત થઆ ામ; તાયો કોઇ દાખરો
નથી ાઇ ળકતો, નદશં તો તે ગ્રશણ કયી
ું કોઇને જન્ભ નથી અપ્મો, નદશં તો
ળકાતે; તએ
તને ણ કોઇ જન્ભ અનાય શોત ! તે ત ું છે
જેનો કોઇ વલયોધી નથી જે તને શયાલી ળકે ને
તાયા જેલો કોઇ ળસ્ક્તળાી નથી જે તને
ડકાયી કયી ળકે ! તે ત ું છે જેણે ળફૃઅત કયી,
ળોધ કયી, વર્જન કયું સ્સ્તત્લભાં રાવ્યુ ં ને જે
ું ખલ્ક કયુશ તે સુદય
ં
કંઇ ણ તએ
(શ્રેષ્ઠ) યીતે
ખલ્ક કયું !
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તાયી ઝાત (સ્સ્તત્લ) ાક છે , તાયો ભોબો
ં છે ! ફધી જગ્માઓભાં
(દયજજો) કેટરો બુરદ
તાફૃં સ્થાન કેટું વલોચ્ચ છે ! તાયો ાશેય કયે રો
તપાલત (ફુયકાન –કુયઅને ભજીદ) વચ્ચાઇની
કેટરી (ને કેલી) ચોખ્ખી ાશેયાત છે !
તાયી ઝાત ાક છે , મ ભશેયફાન, ત ું
કેટરો ઈદાય છે ! મ કુાફૄં, ત ું કેટરો કૃાફૄ છે
! મ શકીભ, ત ું કેટરો જ્ઞાની છે !
તાયી ઝાત ાક છે , મ ફાદળાશ (ભાણરક),
ત ું કેટરો ળસ્ક્તળાી છે ! મ વખી, તાયી
વખાલત કેટરી ફધી છે ! મ વલોચ્ચ, ત ું
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ં
કેટરો પ્રળંવનીમ છે ! સુદયતા,
ભશાનતા,
ાશોજરારી ને લખાણના ભાણરક !
ું
તાયી ઝાત ાક છે , વખાલત ભાટે તએ
તાયા શાથ રંફાલી દીધા છે ને દશદામત તાયી
ફાયગાશભાંથી પ્રાપ્ત થઆ ળકે છે , તેથી, જે
કોઇણ ોતાની દીની થલા દુન્મલી ફાફત
ભાટે તાયી ફાયગાશભાં શાજય થમો તેણે ોતાની
શાજત ભેલી !
તાયી ઝાત ાક છે , તાયા આલ્ભભાં જે કંઇ
ણ સ્સ્તત્લ ાભે ું છે તેણે તાયી ફાયગાશભાં
વળય ઝૂકાવ્યુ,ં જે કંઆ ણ તાયા ળશ (વત્તા) તે
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છે તેણે તાયી ફાદળાશતભાં નમ્રતા ગ્રશણ કયી
ને તાયી કુર ભખ્ ૂક તાયી અજ્ઞાદકત ફની !
તાયી ઝાત ાક છે , તને, જોઇ ને વભજી
નથી ળકાતો (ગ્રશણ નથી કયી ળકાતો), ળોધી
નથી ળકાતો, ડી નથી ળકાતો ત ું નજીક નથી
રાલી ળકાતો ખવેડી નથી ળકાતો, દૂય નથી કયી
ળકાતો, તાયાથી દરીર નથી કયી ળકાતી, તાયા
ઈય જુરભ નથી કયી ળકાતો, તાયાથી રડી
નથી ળકાત ું તાયા ઈય દફાણ નથી રાલી
ળકાત ું કે નથી તાયાથી દગો કયી ળકાતો !
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તાયી ઝાત ાક છે , તાયી યાશ વીધી છે ,
તાયો હક
ુ ભ વચ્ચાઇ છે , ત ું જીવલત છે તથા
સ્લાધીન છે !
તાયી

ઝાત

વનળાનીઓના

ાક

ભાણરક

છે ,
!

મ

અવભાનો

ખુલ્રી
ને

જીલતયના વર્જનશાય !
તાયા લખાણ છે જમાં સુધી તાફૃં સ્સ્તત્લ છે
ત્માં સુધી. તાયા લખાણ છે તાયી તા થતી
નેભત જેટરા, તાયી કાને ળોધે તેલા લખાણ.
તાયા લખાણ છે , એલા લખાણ જે તાયી ખુળીભાં
લધાયો કયે . તાયા લખાણ છે . એલા લખાણ જે
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દયે ક લખાણ કયનાયાઓના લખાણને લધી ામ
ને (તાયો) એલો શુક્ર જે દયે ક શુક્રગુાયના
શુકથી લધી ામ. એલા લખાણ, જેલા લખાણને
ાત્ર ત ું જ છે ને જેના થકી તાયા વવલામ ફીા
કોઇનો વંકશ વાધી નથી ળકાતો. એલા લખાણ
જેના થકી નેભતોનુ ં તા થવું ચાુ જ યશે
ને જેના થકી બવલષ્મની નેભતો શંભેળાં
ભેલતા યશીએ એલી દુઅ કયી ળકામ. એલા
લખાણ જે વભમના યુગો લીતલા વાથે લધતા
જ યશે તથા લધાયો થતો જ ને લધતા યશે.
એલા લખાણ જેની દશવાફ યાખનાયા ગણતયી ન
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કયી ળકે ને જે તાયી દકતાફભાં દશવાફ
રખનાયાના દશવાફથી લધી ામ. એલા લખાણ
જે તાયા વલોચ્મ વવંશાવનને રામક શોમ ને જે
તાયા ગયખા ફની યશે. એલા લખાણ જેના
ભાટે તાયી જઝા વં ૂણશ શોમ ને જેની જઝા
ફીજી જઝાથી ફેશતય શમ. એલા લખાણ જેનો
ાશેયી દે ખાલ તેના અંત:કયણ વાથેના બાલ
વાથે બે રો શોમ ને તેના અંત:કયણનો બાલ
તેના ાછ યશેરી તેની વનય્મતને નુવયીને
જ શોમ. એલા લખાણ જેલા કોઇ ભખ્ ૂકે ત્માય
ં
સુધી કમાશ ન શોમ ને જેના પઝર (સુદયતા
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ને દકંભત)ની તાયા વવલામ કોઇને ાણ નથી.
એલા લખાણ જેને કોઇ જો ગણલાની કોવળશ્ કયે
તો તેની ભદદ થામ ને તેનો દશવાફ
વભજલાની જો કોઇ ફનતી કોવળ કયે તો તેને
ું ખલ્ક
વશામતા ભે . એલા લખાણ જેભાં તએ
કયે રા ફધા જ લખાણ વભામેરા છે ને જેભાં
એ લખાણ ણ યોલાઇ જળે જે ત ું (શલે છી)
ખલ્ક કયનાયા છે . ફીજી કોઇ ાતના લખાણથી
જુદા, તાયા કશેણ (કુયઅને ભજીદ) મુજફના
લખાણ ને તાયા લખાણ કયનાયથી ભોટો ફીજો
કોઇ લખાણ કયનાય નથી. એલા લખાણ જેના
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-575 | VISIT US

થકી લખાણ કયનાયા તાયા કાભ થકી લધાયે
જઝાના શકદાય ફને છે એભાં ણ ત ું તાયી
ઈદાયતા થકી લધાયો તા કયે છે . એલા લખાણ
જે તાયા ભોબાનુ ં ભાન ફને ને તાયી
ફાદળાશતની ાશોજરારીને મોગ્મ શોમ.
મ લ્રાશ !શઝયત ભોશંમ્ભદ ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય, જેઓ
ંૂ
ખાવ છે , ચટાએરા
છે , તાયી નજીક શોલાના
કાયણે ભાનનીમ છે

ને તાયી વલોતભ

નેભતો ધયાલલાલાા છે . તેભની તાયી વં ૂણશ
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ફયકતો (નેભતો) તા કય ને ફેશતયીન
યશભતો તેભન ઈય નાણઝર કય.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશંમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય, એલી
ાક યશેભત જેનાથી લધાયે ાક ફીજી કોઇ ણ
યશેભત ન

શોમ. તેભના

ઈય ને તેભની

અર ઈય પદ્ર ુ યશેભત નાણઝર કય, એલી
પદ્ર ુ યશેભત જેનાથી લધાયે કુળ ફીજી કોઇ
યશેભત ન શોમ. તેભના ઈય ને તેભની અર
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ઈય વંતોજનક યશેભત નાણઝર કય જેનાથી
લધીને ફીજી કોઇ યશેભત ફેશતય ન શોમ
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય, લી
યશેભત જેનાથી તેઓ યાજી થઇ ામ ને
તેભની ખુળીભાં લધાયો કય. તેભના ઈય ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય જેનાથી
ત ું યાજી યશે ને તેભાં ભાટે તાયી ખુળીભાં ણ
લધાયો થામ. તેભના ઈય ને તેભની અર
ઈય યશેભત નાણઝર કય જેલી યશેભત તેભના
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વવલામ ફીા કોઇ ઈય નાણઝર ન કયી શોમ
ને તાયી નજયભાં એલી યશેભતને રામક
તેભના વવલામ ફીજુ ં કોઇ ન શોમ.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશંમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય, એલી
યશેભત જે તાયી ખુળીના કાયણથી લધીને શોમ,
જેનો પ્રલાશ તાયા નંત સ્સ્તત્લના અધાય
ઈય શોમ ને જે કમાયે ણ નાળ ન ાભે
જેલી યીતે તાયા કશેણ નાળ નથી ાભતા.
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મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય, એલી
યશેભત જેલી ત ું તાયા પદયશ્તાઓ ઈય, તાયા
નફીઓ ઈય તાયા યસ ૂરો ઈય ને તાયી
આતાત કયનાયા ઈય નાણઝર કયે છે ; એલી
યશેભત જે ત ું તાયા એ ફંદાઓ ઈય નાણઝર કયે
છે જેઓ જજન્નો-આન્વભાંથી છે ને જેઓ તાયા
જલાફને રામક છે ; ને એલી યશેભત જે ત ું
તાયી એ ભખ્ ૂકની દયે ક ાવત ઈય નાણઝર કયે
ું ખલ્ક કયી સ્સ્તત્લભાં રાલી છે .
છે જેને તએ
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મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય, એલી
ું  ૂયા ભ ૂતકાભાં નાણઝર કયી છે
યશેભત જે તએ
ને બવલષ્મભાં નાણઝર કયનાય છે . તેભના
ઈય ને તેભની અર ઈય એલી યશેભત
નાણઝર કય જેનાથી ત ું તથા તાયા વવલામ ફીા
ફધાં યાજી શોમ. ને તાયી લધાયાની નેભતો
તા કયીને અ યશેભતભાં વ ૃદ્ધિ કય, અ જ
વભમે તથા જેભ દદલવ લીતતા ામ ને તેભાં
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વ ૃદ્ધિ કયીને એટરો લધાયો કય જેની તાયા
વવલામ કોઇ ગણતયી ન કયી ળકે.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય જેભને
ું તાયા વંદેળા ભાટે ખાવ ચટયા
ંૂ
તએ
છે , જેભને
ું
તએ
તાયા ઇલ્ભના ખાનથી ફનાવ્મા છે
(ભાનતદાય ફનાવ્મા છે ), તાયા દીનની સુયક્ષા
કયનાય નીમ્મા છે , તાયી જભીનના ખરીપા
નીમ્મા છે તે તાયી ભખ્ ૂક વભક્ષ તાયી
હજ્જ
ુ જત (દરીર) તયીકે ભોકલ્મા છે ; તાયી
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-582 | VISIT US

ું
આચ્છાથી તએ
તેઓને દયે ક નાવત તથા
ખાભીઓથી વં ૂણશ યીતે ાક યાખ્મા છે ને
તાયા સુધી શોચલા ભાટે તેઓને ભાધ્મભ કયાય
અપ્મા છે તથા તાયી જન્નત (ભેલલા) ભાટે
શાદી (યે શફય) ફનાવ્મા છે .
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય, એલી
યશેભત જેના થકી તેઓ ભાટે ત ું તાયી જઝા તથા
કયભભાં લધાયો કયે ; તાયા તોશપાઓ તથા
લધાયાની નેભતો થકી તેભના ભાટે તાયી
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યશેભત વં ૂણશ યીતે તા કય ને તેઓને
આનાભો તથા પામદાઓનો દશસ્વો ફશોો કય.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય, એલી
યશેભત જેની ળફૃઅતની શદ ન શોમ, જેની
મુદ્દતનો કોઇ ભમાશદદત વભમ ન શોમ ને તેના
પ્રલાશનો કોઇ અંત ન શોમ.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય જે તાયા
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ળશ (વવંશાવન) તથા તેના નીચે જે કંઇ ણ છે
તેની દકંભતની ફયાફય શોમ, અવભાનો તથા
તેના ઈય જે કંઆ ણ છે તે બયાઇ ામ એટરી
શોમ, તાયી જભીન તથા તેના નીચે જે કંઆ ણ
છે તેના બાયોબાય શોમ, એલી યશેભત જે તેઓની
તાયી નજીક રઇ અલે તથા તાયા ને તેભના
ભાટે વંતોજનક શોમ ને તે યશેભત વાથે
ફીજી યશેભતો જોડામેરી શોમ.
મ લ્રાશ ! દયે ક યુગભાં ત ુએ તાયા
ું
દીનની એક ઇભાભ થકી ભદદ કયી છે જેને તએ
તાયા ફંદાઓ ભાટે વનળાની (રભ) તયીકે
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વનભણુક કયી છે ને તાયા મુરકભાં પ્રકાળના
ું
વભનાયા કયાય અપ્મા છે . ને જમાયે તએ
તેભનાથી લામદો (શદ) નક્કી કયી રીધો તો
ું તાયા ખુળી ભાટે લવીરો કયાય
તેભને તએ
અપ્મો ને તેભની આતાત (રોકો ઈય)
પયજજમાત (લાજજફ) કયાય અી તથા તેભની
નાપયભાની ન

કયલાની

રોકોને

ચેતલણી

ું (રોકોને)
અી.તેભનો હક
ુ ભ ભાનલાની તએ
હક
ુ ભ કમો તથા તેભની ભનાઇ પયભાલેરી
લસ્ત ુઓથી ફચલાનો ને એ કે પ્રગવત કયલાભાં
તેભની અગ લધલાની કોઇ કોવળળ ન કયે
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તથા અગ લધનાયા તેભની ફહુ ાછ ન
યશી ામ. તેથી, છાંમો ળોધનાયા ભાટે તે
છત્રછામા છે , વાચા ભોભીનોના તે યક્ષક છે , નેક
ફંદાઓના તે ભદદગાય છે ને જગતના રોકો
ભાટે ન ૂય (પ્રકાળ-દશદામત) છે .
ું
મ લ્રાશ ! તેથી, તેભના થકી તએ
ભને જે નેભતો તા કયી છે તેના ભાટે તાયા
લરી (ઇભાભ રય્ય્શસ્વરાભ) ઈય શુક્રની
તૌપીક નાણઝર કય ને તેલો જ શુક્ર દા
કયલાની પ્રેયણા ભને ણ તા કય, કાયણ કે
તેઓ ભાયા ઇભાભ છે . તાયી ફાયગશાભાંથી
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તેભની વત્તાને ભદદ તા કય, તેભના ભાટે
વલજમ ભેલલો વશેર કયે , ફહુ જ અદયણીમ
ભદદથી તેભની વશામતા કય, તેભની ીઠ
ભજબ ૂત ફનાલ, તેભના ફાલડાઓને ળસ્ક્ત
તા કય, તાયી નજય થકી તેભની વંબા રે,
તાયી સુયક્ષા થકી તેભની દે ખયે ખ કય, તાયા
પદયશ્તાઓ થકી તેભની ભદદ કય ને તાયા
વલોતભ વલજમી રશ્કય થકી તેભની ભદદ કય.
તેભના થકી તાયી દકતાફ, તાયી ળયીત, તાયી
શદો તથા તાયા યસ ૂર (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ
અરેશી લવલ્રભ)ની સુન્નતો કામભ કય.
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મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય, તેભના
થકી તાયા દીનની વનળાનીઓને વજીલન કય
જેને જુરભગાયોએ નાબ ૂદ કયી નાખી શતી, તાયી
યાશ ઈય ચડી ગમેરા કાટને તેભના થકી દૂય
કય, તેભના થકી યાશ ઈયની મુશ્કેરીઓ દૂય
કય, તેભના થકી તાયી યાશ ઈયથી ગુભયાશ થઇ
ગમેરાને દૂય કય, જે રોકો તાયી યાશ ઈય
ચારલાભાં વલયોધ કયે છે તેઓને તેભના થકી
નાળ કય; તાયા દોસ્તો ભાટે તેભનુ ં દદર નમ્ર
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ફનાલ, તાયા દુશ્ભન વલફૃધ્ધ તેભને શાથ
ઈગાભલાની તૌપીક તા કય ને ભાયા ઈય
તેભને ભશેયફાન, નમ્ર ખુળ ને દમાફૄ થલાની
તૌપીક

તા

વાંબલાની

કય.
તથા

ભને

તેભની

ભાનલાની

લાત

(આતાત

કયલાની) તૌપીક તા કય, ભને તેભની ખુળી
ભેલલા ભાટે કોવળળ કયલાની તૌપીક તા કય
જેથી તાયી ફાયગાશભાં ભે શોચી ળકીએ ને
તાયા યસ ૂર (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી
લવલ્રભ) વભક્ષ શાજય થઇ ળકીએ.
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મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અરના દોસ્તો ઈય યશેભત નાણઝર કય
જેઓ તેભના દયજાને ઓખે છે (ભાને છે ),
તેઓની યાશ ઈય ચારે છે , તેઓને ભાગશ ઈય
અગ

લધે

રય્ય્શસ્વરાભ)ને

છે ,

તેભને

લગેરા

છે ,

(ઇભાભ
તેભની

દોસ્તોથી ફંધાઇ ગમા છે , તેભની ઇભાભતને
નુવયે છે , તેભના હક
ુ ભોનુ ં ારન કયે છે ,
તેભની આતાત કયલાની કોવળળભાં (શંભેળા) યશે
છે , તેભના હક
ુ ભની યાશ જોતા શોમ છે ને
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તેભની તયપ તેઓની આંખોની ભીટ ભંડામેરી
શોમ છે ,એલી યશેભત જે પદ્ર ુ, ાક,વ ૃદ્ધિ
ાભનાયી તથા વલાય-વાંજ એક છી એક
અલનાયી શોમ, ને તેભને તથા તેભની ફૃશોને
વરાભતી તા કય. તેઓના ઇયાદાઓને
યશેઝગાયીભાં ભક્કભ કયાય અ, તેઓની
શારતભાં રાબદામી સુધાયો તા કય ને
તેઓની તોફા કબ ૂર કય. વન:ળક, ત ું તૌફાનો
ભશાન કબ ૂર કયનાય છે , યશીભ છે ને
ભગપેયતનો શ્રેષ્ઠ તા કયનાય છે . તાયી યશેભત
થકી ભને તેભની વાથે વરાભતીના યશેઠાણભાં
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જગા આનામત પયભાલ, મ વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
મ લ્રાશ ! અજ યપાતનો દીલવ છે ,
ું ભાનનીમ, અદયણીમ
એ દદલવ કે જેને તએ
ું તાયી
ને વલોચ્ચ કયાય અપ્મો છે જેભાં તએ
યશેભત પેરાલી દીધી છે , જેભાં ત ું ભગપેયત તા
ં નેભતો તા કયે છે
કયે છે , જેભાં ત ું તાયી સુદય
ને તાયા ફંદાઓ ઈય તાયા પઝરો-કયભ
તા કયે છે .
મ લ્રાશ ! હુ ં તાયો એ ફંદો છું જેને
ું ખલ્ક કમાશ શેરા તાયી નેભતો તા કયી
તએ
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ું તેને એલો
ને ખલ્ક કમાં છી ણ; અભ તએ
ું તાયા દીનની તયપ દશદામત
ફનાવ્મો જેની તએ
કયી, તાયા હક
ુ ભની પયભાફયદાયી કયલાની
ું
તૌપીક તા કયી, તાયી સુયક્ષા થકી તેને તએ
યક્ષણ તા કયુ,ં તાયા રશ્કયભાં તેનો શુભાય
કમો ને તાયા દોસ્તોથી ભોશબ્ફત કયલાની
તથા તાયા દુશ્ભનોથી નપયત કયલાની તૌપીક
તા કયી.
ું તેને હક
ત્માય ાછી, તએ
ુ ભ પયભાવ્મો ને
ું
તેણે નાપયભાની કયી, તએ
તેને ભનાઇઓ
પયભાલી ને તે ટકમો નશં, તાયા હક
ુ ભની
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ું તેને ભનાઇ પયભાલી
નાપયભાની કયલાની તએ
ને તે ટકમો નદશં, તાયા હક
ુ ભની નાપયભાની
ું તેને ભનાઇ પયભાલી ને તેણે
કયલાની તએ
તાયા હક
ુ ભની નાપયભાની કયી તથા એ જ કયું
ું ભનાઇ પયભાલી શતી, એ યીતે નદશં કે
જેની તએ
તેણે તને દુશ્ભન ાણ્મો તથા એભ ણ નદશં કે
ું
એ તાયી વલફૃધ્ધ શતો ણ કાયણ કે તેને તએ
ું તેને
જેનાથી યોકમો શતો તથા જેના વલે તએ
ચેતલણી અી શતી તે ભાટે તેની આચ્છાઓએ
તેને અભંવત્રત કામો તથા તાયા ને તેના
દુશ્ભને (ળેતાને) તેભાં તેની ભદદ કયી ને તેણે
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-595 | VISIT US

તે કયલાની કોવળળ કયી, જો કે તે તાયી ચેતલણી
(લામદો) ાણતો શતો ણ તાયી ભગપેયતનો
અળાલાદી શતો ને તાયી ભગપેયત ઈય
ું તેને તાયી જ નેભતો
વલશ્વાવ કયી ફેઠો. તએ
તા કયી છે એ દ્રય્ષ્ટએ તેને એ જ છાજત ું શત ું કે
તેણે તેભ ન કયું શોત.
ભાયી તયપ જો, હુ ં શી તાયી ફાયગાશભાં
શાજય છું, નમ્ર, ત ુચ્છ, દુઅગીય ફૃદદત તથા
બમબીત ને ભાયા બમંકય ગુનાશોની કબ ૂરાત
કયતો જેનો ભાયા ઈય ફોજ છે તથા એ ભ ૂરોની
જે ભં કયી છે ; તાયી ફાયગાશભાં ભગપેયત
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ળોધતો, તાયી યશેભતભાં ળયણ ભાટે ોતાને
શાજય કયલા, એજ વલશ્વાવ યાખીને કે તાયાથી
ભને કોઇ ફચાલનાય ફચાલી નદશં ળકે ને
તાયી ફાયગાશભાં (તાયા વવલામ) કોઇ યક્ષણશાય
ભાફૃં યક્ષણ નદશં કયી ળકે . તેથી, ભને એ યક્ષણ
તા કય જે યક્ષણ ત ું તાયી ફાયગાશભાં શાથ
ઉચા કયનાયને તા કયે છે . ભને એલી
ભગપેયત તા કય જેલી ભગપેયત તાયાથી
અળા યાખનાયા ભાટે તા કયલી ત ું કંઆ જ
ધફૃં નથી ાણતો.
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અ દદલવે એ દશસ્વો તા કય જેના થકી હુ ં
તાયી ખુળીનો ભાયો દશસ્વો પ્રાપ્ત કયી ળકું ને
ભને તાયી ફાયગાશભાં એ તા કમો લગય
ાછો ન જલા દે જે ત ું તાયા એલા ફંદાઓને
તા કયે છે જેઓ તાયા મુતીઓ-પયભાફયદાય
ફંદાઓ છે . વન: ળંક, હુ ં તાયી ફાયગાશભાં એલા
વાયા ભરો રઇને શાજય નથી થમો જેલા
વાયા ભરો તેઓ રઇ અવ્મા છે , છતાં

હુ ં

પક્ત તાયી તૌશીદ, તાયો કોઇ વલયોધી નથી,
તાયી ફયાફય ને તાયા જેલો ફીજો કોઇ નથી,
એ ભાન્મતા રઇને શાજય થમો છું. તથા એ
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ભાગશથી જે ભાગશ થકી તાયી ાવે શોચલાનો
ુ ં હક
તએ
ુ ભ કમો છે . હુ ં તાયી ફાયગાશભાં એ
રઇને શાજય થમો છું જેના લગય તાયા સુધી
શોચી નથી ળકાત ું ને છી એભાં તાયી
ફાયગાશભાં ભાયી તોફા, ભાયી નમ્રતા તથા
ત ુચ્છતા ને તાયા વલે વાયો ભત તથા તાયી
ાવે જે કંઆ છે તેના ઈય ભાયો વલશ્વાવ ણ છે .
અ ફધું હએ
ુ ં ભાયી અળાભાં યોલીને યાખ્યુ ં છે
ને જે કોઇ એભ કયે છે તે તાયી ફાયગાશભાં
કદાણચત જ વનયાળ થામ છે .
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હુ ં તાયી ફાયગાશભાં એ (ભનુષ્મ-ફંદા)ના
જેલી દુઅ કફૃં છું જે વતયસ્કાયને રામક છે ,
ફદનાભ છે , કંગા છે , ભોશતાજ છે , ડયોક છે
ને અશ્રમ ળોધી યહ્યો છે ; ને એલી યીતે દુઅ
કફૃ છું કે હુ ં બમબીત છું, નમ્ર છું, વંયક્ષણની
તરફ કફૃ છું ને અશ્રમ ભાટે વલનંતી કફૃ છું;
(ભાયી અ દોઅભાં) ધંભડીઓના ણબભાનનુ ં
વભશ્રણ નથી, મુતી-પયભાફયદાયોનો ગલશ
વભામેરો નથી ભે ભધ્મસ્થી કયનાયાઓની
ભધ્મસ્થીના કાયણે દાલેદાય ણ નથી.
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છે લટે, નાનાઓભાં હુ ં વૌથી નાનો છું, ત ુચ્છ
રોકોભાંથી વૌથી લધાયે ત ુચ્છ ને એક ણુ
જેલો થલા તેનાથી ણ લધાયે શરકો છું.
તેથી, મ ત ું ! જે ફદકાયોને વા કયલાભાં
જરદી નથી કયતો ને જેઓ વંતોવત છે તેને
તાયી નેભતો તા કયલાનુ ં યોકતો ણ નથી.
મ ત ું ! જે ભ ૂર કયનાયને ભગપેયત તા કયે
છે ને ગુનેશગાયોને (સુધાયલાની) ભોશરત
તા કયે છે , હુ ં કબ ૂર કફૃ છુ કે હુ ં એ ફદકાયી કયી
છે , હએ
ુ ં ગુનાશ કમાં છે , હએ
ુ ં ભ ૂરો કયી છે હુ ં એ છું
જેણે તાયા હક
ુ ભની વાશવવક યીતે નાપયભાની
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કયલાની કોવળળ કયી છે , હુ ં એ છું જેણે ાણી
જોઇને તાયા હક
ુ ભનુ ં રાન નથી કયુ.ં હુ ં એ
ફંદો છું જેણે તાયા ફંદાઓથી (ોતાની ભ ૂરો
તથા ગુનાશ) ખાનગી યાખ્મા તથા તાયી નજય
વભક્ષ દયણાભ અપ્મા, હુ ં એ છું જેણે તાયા
ફંદાઓની ફીક યાખી તથા તાયાથી ોતાને
સુયણક્ષત વભજી ફેઠો ને હુ ં એ ફંદો છું જેણે
તાયી ળસ્ક્તનો ડય ન યાખ્મો તથા તાયા ક્રોધથી
બમબીત ન યહ્યો. ભાયા નપવ ભાટે હુ ં જ દોવત
છું, ભાયી વાનો જલાફદાય ણ હુ ં જ છું, હુ ં ફહુ
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જ થોડી ળસ્ક્તનો ધયાલનાય તથા વતળમ
દુ:ખનો ભામો છું.
ું
હુ ં તને તેભના લાસ્તા અુ ં છે જેને તએ
ંૂ
તાયી ભખ્ ૂકભાંથી ખાવ ચટયા
છે , તેભના
ું તાયા ભાટે ખાવ ચટયા
ંૂ
લાસ્તા જેભને તએ
છે ,
ું તાયી ભખ્ ૂકભાંથી
તેભને લાસ્તા જેભને તએ
ું તાયા વંદેળ
ખાવ નીમ્મા છે ને જેભને તએ
ભાટે વંદ કમો છે ; તને હુ ં તેભના લાસ્તા અુ ં
ું તાયી
છું જેભના હક
ુ ભની પયભાફયદાયી તએ
પયભાફયદાયીની ફયાફય રેખી છે , તેભના
લાસ્તા

જેભની

નાપયભાની

ું
તએ

તાયી
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નાપયભાનીની ફયાફય કયાય અી છે , તેભના
લાસ્તા જેભની ભોશબ્ફત થકી તાયી નજીક
(કુયફત) ાભી ળકામ છે ને તેભના લાસ્તા
જેભની દુશ્ભની તાયાથી દુશ્ભની કયલા ફયાફય
છે કે ભાયા જીલનના અ દદલવે ભને સુયક્ષા
તા કય, એલી જ યીતે જેલી યીતે ત ું એને સુયક્ષા
તા કયે છે જે તને ોકાયે છે , એભ કશીને કે શલે
તે ગુનાશોથી યશેઝ કયળે ને તોફા કયીને
ભગપેયતની તરફ થકી તાયી સુયક્ષા ઇચ્છે છે .
ભાયી વાથે એલો લતાશલ કય જેલો લતાશલ ત ું
તાયા મુતીઓ-પયભાફયદાય ફંદાઓ વાથે કયે છે
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તથા એ ફંદાઓ વાથે જેઓ તાયી નજીક છે ને
જેઓ તાયી નજયભાં ઈચ્ચ દયજજો ધયાલે
છે .ભને એલો દયજજો તા કય જેલો દયજજો ત ું
તાયા એ ફંદાઓને તા કયે છે જેઓએ તાયા
હક
ુ ભનુ ં ારન કયુ,ં પકત તાયી યાશભાં તાયી જ
પયભાફયદાયી કયી ને ાતે તાયી ખુળી ભાટે
જેશાદ કમાં.
તાયી ઇફાદત કયલાભાં ભાયી ખાભીઓ ભાટે
ભાયી  ૂછયછ ન કય, તાયી શદો ઓંગી જલા
ફદર ને તાયા હક
ુ ભોનુ ં ારન ન કયલા
ફદર ણ. ભને તાયી બય ૂય નેભતો તા
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કયીને ભાયી એ યીતે ધયકડ ન કય જેલી યીતે
ત ું એ ફંદાની ધયકડ કયે છે જેણે તાયી તા
થમેરી નેભતોનો ભને રાબ ન શોચાડયો
ને તાયી નેભતો જમાયે ભાયા ઈય નાણઝર
થઇ ત્માયે તેણે ોતાની નેભતો થકી તાયા
કામભ
શ ાં ભાયી વાથે જોડામો નદશં. ભને ગાદપરોની
નંદયભાંથી જગાડ, ખચાશની ઊંધભાંથી ને
એલી ફેશદ્ધુ િભાંથી જે ફેશદ્ધુ િલાાને ત ું તયછોડી
મ ૂકે છે . ભાયા દદરની એ તયપ દશદામત
ું તાયી આફાદત
(દોયલણી) કય જે તયપ તએ
કયલાલાાઓની દશદામત કયી ને એલી
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ઇફાદત કયલાની તૌપીક તા કય જેલી
ઇફાદત તાયા નેક ફંદાઓ કયે છે તથા જેલી
ઇફાદત થકી ત ું અસુ (ફેદયકાય) રોકોને
ફચાલી રે છે . ભને એ (કમો)થી સુયક્ષા (નાશ)
તા કય જેના થકી તાયાથી દૂય થઇ જલામ છે .
તાયી ફાયગાશભાંથી ભાયા ભાટે જે દશસ્વો
વનભાશણ થમો છે તેના ને ભાયા લચ્ચે ત ું
ભધ્મસ્થી કય. ભાયી(ભાયા નપવની) નાાએઝ
ઇચ્છાઓ તાયી ફયગાશભાં તરફ કયલાથી ભને
યોકી રે. તાયી ફાયગાશભાં નેક ફનીને શાજય
થલાભાં ને તાયા હક
ુ ભ પ્રભાણે નેકીઓભાં
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શયીપાઇ કયી અગ થલાભાં તથા તાયી ઇચ્છા
મુજફ તે ફાફતભાં  ૂયતી કોવળળ કયલાભાં
ભાયી ભદદ કય. ભને એલા રોકોની જેભ તફાશ
ન કય જે રોકો તાયી ચેતલણી કંઇ ગણના નથી
ું તેઓને તફાશ કયલાને હક
કયતા ને તએ
ુ ભ
વનણશમ કમો છે . ભને એલા રોકો જેભ શરાક ન
કય જેઓએ ોતાને તાયા કોધભાં વડાવ્મા
ું તેઓને શરાક કયલાનો વનણશમ કમો.
ને તએ
ભને તે રોકોની વાથે નાબ ૂદ ન કય જેઓ
ું
તાયી યાશથી વલમુખ થમા ને તેઓએ તએ
નાબ ૂદ કયલાનુ ં ઠયાવ્યુ,ં ભને રારચના (તથા
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પવાદના) ંાભાંથી નાત તા કય, ભને
મુવીફતના ભોઢાભાંથી છોડાલ ને બય ૂય
નેભતો તા કયીને ભાયી ધયકડ થલાથી
ભને ફચાલ. ભાયા ને ભાયા એ દુશ્ભન લચ્ચે
ભધ્મસ્થી કય જે ભને ગુભયાશ કયી ળકે છે , એ
શલવ લચ્ચે જે ભને તફાશ કયી ળકે ને એ
ખાભી (ભ ૂર) લચ્ચે જે ભને નફો કયી નાખે છે .
ભાયાથી ત ું એલી યીતે વલમુખ ન થઇ ામ
જેલી યીતે ત ું તેનાથી વલમુખ થઇ જનાય છે જેના
ઈય તાયા ક્રોધના કાયણે તેનાથી ત ું યાજી
થનાય નથી. ભને તાયી ફયગાશભાં નાઈભેદ ન
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કય જેથી તાયી યશેભત ભેલલાની નાઈભેદી
ભને ળક્ત ન ફનાલી દે (ભાયા ઈય ગાણરફ
ન થઇ ામ).ભને તાયી એલી નેભત ન તા
કય જેનો બાય ઉાડલાની ભાયાભાં ળસ્ક્ત ન
શોમ કાયણ કે નદશં તો તાયી લધાયે ડતી
ભોશબ્ફત થકી તાયી તા થમેરી નેભતો
તે હુ ં કચડાઇ જઆળ. ભાયાથી તાયો શાથ એલી
યીતે ન છોડાલી રે જેલી યીતે ત ું એનાથી શાથ
છોડાલે છે જેનાભાં કંઇ જ વાય નથી, જેની તને
જફૃય નથી ને જેના ભાટે તોફા છે જ નદશં. ભને
ત ું એલી યીતે યદ ન કય જેલી યીતે ત ું એને યદ
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કયે છે . જે તાયી નજયભાંથી ડી ગમો છે ને
ું તેને ઝરીર (ફદનાભ) કમો છે . નદશં, ત ું
તએ
ભાયો શાથ એલી યીતે ઝારી રે જેથી હુ ં તફાશ
થનાયાઓની જેભ તફાશ થતાં ફચી ાઉં,
ગુભયાશ રોકોની જેભ ફેદયકાય ન ફનુ,ં
ધભંડીઓ જેલી ભ ૂર ન કફૃ ને શરાક
થનાયાઓના નવીફ જેલા નવીફથી ફચી ાઉં.
ભને એ લસ્ત ુથી સુયક્ષા તા કય જેના થકી
ત ું તાયા ફંદાઓની તથા જુદી-જુદી ાવતઓભાં
સ્ત્રી-ુફૃોની યીક્ષા કયે છે . ભને એ રોકોની
ભંણઝર સુધી શંચલાની તૌપીક તા કય
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ું ચટયા
ંૂ
જેઓને તએ
છે , તેભને તાયી નેભતો
તા કયી છે ને જેઓથી ત ું યાજી થમો છે જેથી
તેઓ પ્રળંવાાત્ર જીલન વલતાલી ળકામ ને
તેઓ બાગ્મળાી ફનીને મુત્યુ ામ્મા. ભાયા
ગાભાં યશેઝગાયીની તોક શેયાલ જેના થકી
વાયા ભરો યદ થતા ફચી ળકે ને ફયકતો
છીનલી રેલાભાં ન અલે. ભાયા દદરની દશદામત
કય જેથી તે ફદકાયીની ખયાફીથી તથા
ગુનાશોની ફદનાભીથી યશેઝ કયે . ભને એલી
વપતા

ભેલલાભાં

ભગ્ન

યશેલાથી

યશેઝગાયી તા કય જે તાયી ફાયગાશ વવલામ
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-612 | VISIT US

ફીા કોઇ ાવેથી ભેલલાની શોમ જેથી
કમાયે ક હુ ં એ ણ ત્મજી ન દઉં જેના વવલામ
ફીજી કોઇ વપતા થકી તને ભાયાથી યાજી
નથી કયી ળકાત.ું
ભાયા દદરભાંથી અ ત ુચ્છ દુવનમાનો ભોશ
નાબ ૂદ કય જે ભને એ ાભલાભાં ફૃકાલટ ફને છે
જે તાયી ફયગાશભાં પ્રાપ્ત થઇ ળકે છે ને
તાયી નજીક (કુયફત) ાભલાથી દૂય યાખે છે
તથા તાયી નજીક થલાનુ ં ભ ૂરાલી દે છે . ભને
એકરતાભાં

તાયી

ફાયગાશભાં

મુનાાત

કયલાની શોળ તા કય, ભને દદલવ ને યાતે
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એલી વલત્રતા આનામત પયભાલ જેના થકી
તાયો ક્રોધ શંભેળા ધ્માનભાં યશે, ભને ભોટા
ગુનાશોની કડભાંથી મુસ્ક્ત તા કય, ભને
નાપયભાનીના

ધબ્ફાથી

શુદ્ધિ

તા

કય,

ભાયાભાંથી ભ ૂરોની ખયાફીઓને દૂય કય, તાયી
સુયક્ષાની ચાદયથી ભને ઢાંકી દે , તાયી વત
વં ૂણશ નેભતોનો ોળાક ભને શેયાલ ને
ભને તાયી બરાઇ થકી ળસ્ક્ત તા કય.
તાયી યશેભત ને દશદામત થકી ભાયી ભદદ
કય; વાયી વનય્મતો યાખલાભાં, વત્મ ફોરલાભાં
ને વાયા કામો કયલાભાં ભાયી ભદદ કય. તાયી
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વત્તા તથા ળસ્ક્તના અધાયના ફદરે ત ું ભને
ભાયો ોતાની વત્તા તથ ળસ્ક્તના અધાયે ન
મ ૂકી દે . તાયી ફાયગાશભાં જે દદલવે ત ું ભને પયી
વજીલન કયે ત્માયે ભને નાભોળ ન કય, તાયા
દોસ્તો વભક્ષ ભને ળયભજનક દયસ્સ્થવતભાં ન
મ ૂક ને એલી તૌપીક તા કય જેથી હુ ં તને
ભ ૂરી ન ાઉં તથા તાયો શુક્ર દા કયલાનુ ં ત્મજી
ન દઉં તથા ભ ૂરી ન ાઉં તથા તાયો શુક્ર દા
કફૃં જમાયે ક ગાદપર યશેનાય જ્ઞાની રોકો તાયા
ું ભને જે કંઆ તા
એશવાનોને ભ ૂરી ામ છે . તએ
કયું છે તેના ભાટે ને ભાયા ઈય જે યશેભ
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પયભાવ્મો તે ફદર તાયા લખાણ કયલાની ભને
પ્રેયણા તા કય. તાયી પ્રત્મે ભાયી ભોશબ્ફતને
ફીા ભોશબ્ફત કયનાયાની ભોશબ્ફત કયતા
ને (ભાયા તયપથી) તાયા લખાણ ફીા લખાણ
કયનાયના લખાણ કયતા ઈચ્ચ કયાય અ.
જમાયે ભને તાયી ભદદની જફૃય શોમ તે
પ્રવંગે ભને ત્મજી ન દે ને ભં જે કંઆ ણ તાયી
નાપયભાની કયી છે તે ફદર તાયી ફાયગાશભાં
ભને શરાક ન કય; ભને ભાયા ભોઢા ઈય થપ્ડ
ન

રગાલ

જેલી

યીતે

તાયી

ફાયગાશભાં

ફલાખોયોને થપ્ડ રાગે છે કાયણ કે હુ ં તાયી
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ફાયગાશભાં આસ્રાભ તવરીભ કફૃં છું, હએ
ુ ં ાણી
રીધું છે કે હજ
ુ જત તાયી તયપેણભાં છે ને ત ું જ
શ્રેષ્ઠ પઝર તા કયનાય તથા લાયં લાય
એશવાનો કયનાય છે . ત ું એ ળસ્ક્ત છે જેનો ડય
યાખલો જોઇએ ને ત ું જ ભગપેયત તા
કયનાય છે . ત ું લધાયે કયીને (ભ ૂરોને) છુાલનાય
છે એના કયતા કે ત ું તેની ાશેયાત કયે .
તેથી, ભને

એલી

જ

વલત્ર

જજંદગી

જીલલાની તૌપીક તા કય જેભાં ભાયી ફધી
ઇચ્છાઓ વભામેરી શોમ ને ભને જે ગભે છે તે
હુ ં ભેલી ળકું, એલી યીતે કે હુ ં એલા કાભો ન કફૃં
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જેને ત ું નાવંદ કયે છે એલા કાભો ણ ન કફૃં
ું ભનાઇ કયી છે . ભને એલા ભનુષ્મની
જેની તએ
મ ૃત્યુ જેલી મ ૃત્યુ ઇનામત પયભાલ જેણે પ્રકાળ
તેની અગ ને તેના જભણા શાથ તયપ
પ્રવયે રો શોમ છે .
તાયી ફાયગાશભાં ભને નમ્રતા તા કય,
તાયી ભખ્ ૂક વભક્ષ ભને ઇજજત તા કય,
જમાયે ણ તાયી ફાયગાશ હુ ં એકરો શોઉં ત્માયે
ભને ત ુચ્છ ફનલાની તૌપીક તા કય એ તાયા
ફંદાઓ લચ્ચે ભાયો દયજજો ઈચ્ચ કયાય
અ.ભને એનાથી વનયાધાય ફનાલ જે ભાયાથી
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વનયાધાય (ણ તાયાથી વનયાધાય નથી) ને
તાયી

ફાયગાશભાં

ભાયી

જફૃયતો

તથા

અલશ્મકતાઓભાં લધાયો કય. ભને દુશ્ભનોની
ધભકીઓથી, મુવીફતોભાં ણગયપતાય થલાથી,
ફદનાભી ને દુ:ખથી નાશ તા કય. ભાયા
ચારચરણની ફાફતભાં, જે ત ું ાણે છે ,ભને
એલા ડદાથી છુાલી દે જે ડદાની વાથે
ધયકડની ણ ળકમતા છે જો હુ ં વશનળીર ન
ફનુ ં ને ગુનાશ કયલાભાં ઈતાલ કયી શોમ તો
ભાયી ધયકડ થઇ ળકે છે (એલો બમ ણ યશે).
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હુ ં તાયી નાશ તરફ કફૃં છું કે જમાયે ત ું
કોઇ કોભની યીક્ષા કયે થલા વા કયે ત્માયે
ું ભને અ દુવનમાભાં
ભને ફચાલ. જમાયે તએ
નાભોળી બયી દયસ્સ્થવતભાં ણગયપતાય નથી કમો
તો અખેયતભાં ણ ભને તેલી દયસ્સ્થવતભાં ન
ું ત્માય સુધી જે એશવાન
મ ૂક. ભાયી ઈય તએ
કમો છે તેલાજ લાયં લાયના એશવાનો ને
શેરાની યશેભતો જેલી નલી યશેભતો ભાયા ભાટે
ફભણી કય.
ભાયા ઈય ણચંતાનો ફોજ એટરો ન લધાય
કે ભાફૃં દદર કઠોય ફની ામ, ભને એલી
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મુવીફતભાં ણગયફ્તાય ન કય જેના થકી ભાફૃં
ભાન ધટી ામ, ભને એલી ફદનાભીભાં
ણગયફ્તાય ન કય જેના થકી ભાયી ઇજ્જજત જતી
યશે ને એલો કરંક ન રગાલ જેના કયણે ભને
(રોકો થકી) તયછોડલાભાં અલે. ભાયા ઈય
તાયો એલો ગઝફ (ઝાફ) નાણઝર ન કય જે
ભને નાઈભેદ કયી મ ૂકે ને એલો ડય ણ નદશં
જે ભને (ફેશદ) બમબીત કયી મ ૂકે .
ભને તાયી ચેતલણીથી બમબીત ફનાલ,
તાયી હજ
શ ા ને ચેતલણીની ફીક
ુ જતની વં ૂણત
તા કય તથા તાયી અમતોની વતરાલત થકી
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ડય તા કય, હુ ં યાતના વભમોભાં ાગ ૃત યશીને
તાયી ઇફાદતભાં ભગ્ન યહુ ં તથા એકરો શોઉં
ત્માયે તાયી ફાયગાશભાં દુઅ કફૃં, ભાયી જફૃયતો
તાયી ફાયગાશભાં યજૂ કફૃં ને તાયી અગથી
ભાયી ગયદનને નાત તા કયલા ભાટે તાયી
ફાયગાશભાં દુઅ કયતો યહુ ં એલી તૌપીક તા
કય તથા તાયી એ વાથી ભને ફચાલ જે વા
જશન્નભી રોકો બોગલે છે .
ભાયી જલાફદાયીભાં હુ ં આંધો ન ફની
ાઉં ને ભયણ ામું ત્માં સુધી (તાયાથી ને
રોકોથી) ગો ન ડી ાઉં. જેઓ ચેતલા
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ઇચ્છે છે તેઓ ભાટે ભને ચેતલણીનો નમ ૂનો
કયાય ન અ, જેઓ (તાયી વાથી) વાલચેત
યશે છે તેઓ ભાટે ભને વાઓનુ ં ઈદાશયણ કયાય
ન અ તથા ભ્માવ કયનાયાઓ ભાટે ભને
અકણ
શ કયાય ન અ. ત ું જેઓને ફેદયકાય
છોડી મ ૂકે છે તેઓના જેલો ફેદયકાય ભને ન
ફનાલ, ભાયા સ્થાને ફીાની વનભણ ૂક ન કય,
ભાફૃં નાભ ન ફદર, ભાયા ળયીયભાં (ફીભાયી
થકી) પેયફદર ન કય, તાયી ભખ્ ૂક વભક્ષ ભાયી
ભશ્કયી ન થલા ાભે, તાયી ફાયગાશભાં ભને
ભાવનત ન કય, તાયી ઇચ્છા વલફૃધ્ધ ભને
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કોઇણ ફીજી લસ્ત ુનુ ં નુવયણ કયનાય ન
ફનાલ તથા તાયી યાશભાં ફદરો રેલા વવલામ
ભને ફીા કોઇ ણ કાભભાં કામશગ્રસ્ત ન
ફનાલ.
ભને તાયી ભગપેયત રાગણી અંત:કયણથી
ઠંડક તા કય; તાયી યશેભતની ભીઠાળ, તાયા
તયપથી

સુખ,તાયો

દદરાવો

ને

તાયી

નેભતોનો ફાગ તા કય તાયા ખ ૂટ
ખાનાભાંથી ભને ણચંતાથી મ ૂસ્ક્તનો સ્લાદ તા
કય જેથી હુ ં એલા કાભભાં ભગ્ન યહુ ં જે તને વંદ
છે ને ભાયી કોવળળો એલી શોમ જે ભને તાયી
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નજીક રઇ અલે તથા ભને તાયી ફાયગાશ સુધી
શોચાડે.
ભને તાયા તોશપાઓભાંથી તોશપો તા કય,
ભાયી વતાયતને નપાકાયક ફનાલ ને ભાયા
નપાને નુકવાન લગયનુ ં ફનાલ. ભને તાયી
વત્તાનો ડય તા કય ને તાયી મુરાકાત ભાટે
ઈત્સુક ફનાલ. ભાયી તોફને પ્રભાણણકતા તા
કય ને તાયી ફાયગાશભાં તે કબ ૂર કય જેથી ત ું
ભાયા કોઇ નાના કે ભોટા ગુનાશને ભાપ કમાં
લગયનો ન યશેલા દે તથા જેના થકી ત ું ભાયી
દયે ક ાશેય તથા છૂી ખયાફીઓને દૂય કયે .
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ભાયા

શૈમાભાંથી

વાચા

ભોભીનો

પ્રત્મેની

નપયતને નાબ ૂદ કય ને નમ્ર રોકો પ્રત્મે ભાયા
દદરને કોભ ફનાલ તથા ભાયી વાથે એલો
લતાશલ કય જેલો લતાશલ ત ું નેક રોકો વાથે કયે
છે . ભને વારેશ ફંદાઓનો ળણગાય તા કય,
વત્મલાદી ગુજયી જનાયાઓભાં ભાયો શુભાય કય
ને અલતી ેઢી ભાટે ભાયી માદ કામભ કય
તથા ાછના નેક રોકોભાં ભાયો શુભાય કય.
ભાયા ઈય તાયી નેભતો વં ૂણશ કય, તેના
રાબો ભને શંભેળા તા કય, તાયા તયપથી
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-626 | VISIT US

પામદાઓ થકી ભાયા ફંને શાથ બયી દે ને
ં બેટોને ભાયી દદળાભાં ભોકર.
તાયી સુદય
ભને એ જન્નતભાં તાયા વૌથી વલત્ર
ું તાયા ખાવ
દોસ્તોનો ાડોળ ફનાલ જેને તએ
ચટેં ૂ રા ફંદાઓ ભાટે ળણગાયી છે ને ભને તાયા
દોસ્તો ભાટે પાલલાભાં અલેરા યશેઠાણભાં
ભાનનીમ તોશપાઓનો ોળાક તા કય. તાયી
નજીક ભને એલો અયાભગ ૃશ તા કય જેભાં હુ ં
વંતો ાભીને વનવ ૃત થઇ ળકું ને એલો
વલયાભગ ૃશ (તા કય) જેભાં હુ ં અયાભ કયી ળકુ
તથા ભાયી આંખોને ઠંડી કયી ળકું. ભાયા ભોટા
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-627 | VISIT US

ગુનાશો થકી ભાયી ગણના ન કય ને ભને એ
દદલવે શરાક ન કય જમાયે ખાનગી કામો
તાવલાભાં

અલે,

દયે ક

વંદેશ

ને

વનવશ્ચતતાથી ભને ફચાલ (ભાયાથી દૂય કય)
ને તાયી યશેભત થકી દયે ક દદળોઓથી
વચ્ચાઇ તયપ ભાયો ભાગશ વશેરો ફનાલ. તાયી
બરાઇ (દમા) થકી ભાયા ભાટે નેભતોના
દશસ્વાભાં લધાયો તા કય ને તાયી ઈદાયતા
થકી ભાયા ભાટે એશવાનોના પાાને દકંભતી
ફનાલ. તાયી ાવે જે કંઆ છે તેના ઈય જ ભાફૃં
દદર અધાય યાખે એલી તૌપીક તા કય ને
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તને જે ંવદ છે તે ફાલી રાલલાથી ભને
ણચંતા મુક્ત ફનાલ તથા ભને એ કામોભાં ભગ્ન
યશેલાની તૌપીક તા કય જેભાં તાયા ચટેં ૂ રા
ફંદાઓ ભગ્ન યશે છે . ભાયી ભગજળસ્ક્ત
જમાયે ગપરત કયે ત્માયે ભાયા દદરને તાયા
હક
ુ ભોની માદથી બયી દે ને ભને ગુણલતા,
વલત્રતા,

અયાભ,

વરાભતી,

તંદુયસ્તી,

તલંગયી, ળાંવત ને સુયક્ષા તા કય. ભાયા નેક
ભરોને તેની વાથે તાયા હક
ુ ભોની નાપયભાની
બયે રા કૃત્મો શોલાને કાયણે યદ ન કય. ને
તાયી યીક્ષા તયીકે ભાયા એકાંતના વભમભાં
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અલતા ખયાફ વલચાયો થકી ભાફૃં નુકળાન ન
કય.
દુવનમાના

રોકોભાંથી

કોઇ

ાવે

ણ

ભાગલાથી ભાયા સ્લભાનને ફચાલ ને દુર્જન
રોકો ાવેથી ભાયી શાજત તરફ કયલાથી ભને
યોકી રે. તાયી દકતાફને યદ કયલાભાં હુ ં
જુરભગાયોનો તયપદાય (ભદદગાય) ન ફનુ,ં
તેભનો વશામક ન ફનુ ને તેભની ભદદ ન કફૃં
(એલી ભને તૌપીક તા કય).
ભને એલી શદોથી વાંકી રે જે હુ ં ન ાણતો
શોઉં ને ભને (તાયા તયપથી) ભાયી સુયક્ષા
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તા થામ. તાયી ફયગાશભાં ભાયા ભાટે તોફના
તથા તાયી યશેભતના, તાયા એશવાનના તથા
બય ૂય યોજીના દ્વાય ઈધાડા કય ભાયા ભાટે તાયી
જઝા (આનાભ) વં ૂણશ કય વન:ળંક, ત ું જઝાનો
શ્રેષ્ઠ તા કયનાય છે .
ભને તાયી ખુળી ભાટે ભાયી બવલષ્મવન
જજંદગીભાં શજ ને ઈભયા ફાલી રાલલાની
તૌપીક ઇનામત પયભાલ, મ કાએનાતના યફ
(ભાણરક) ! શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો
રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર
ઈય યશેભત નાણઝર કય; તેભના ઈય ને
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તેભની અર ઈય શંભેળાં ભાટે વરાભતી
નાણઝર થામ.તાયી યશભતની વાથે,
મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
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HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-632 | VISIT US

૪૮-આદુઝઝોશા! ને જુભાના દદલવે તેભની
દુઅ.
મ લ્રાશ ! અ એક મુફાયક દદલવ છે
ને તાયી જભીનના (જુદા જુદા) વલસ્તાયોભાં
મુવરભાનો બેગા થામ છે , એલા કે જેઓને દુઅ
કયલી છે , એલા કે જેઓને શાજત તરફ કયલી
છે , એલા કે જેઓ (તાયી ફાયગાશભાંથી) કંઆ ણ
વંદ કયળે ને એલા જેઓ બમબીત છે ; તેઓ
ફધા શાજય છે ને ત ું તેઓની જફૃયત જોનાય
છે . તેથી તાયી ફાયગાશભાં હુ ં તાયી ઈદાયતા
ને ભશેયફાનીની યજ કફૃં છું ને ભાયી
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યજ ભંજૂય કયલી તાયા ભાટે વશે ું શોલાને
કાયણે યજ કફૃં છું કે શઝયત ભોશમ્ભદ
(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય.
હુ ં તાયી ફાયગાશભાં યજ કફૃં છું મ
ું
લ્રાશ ! મ ભાયા ારન શય ! કે તએ
તાયા ભોભીન ફંદાઓને જે કંઇણ તા કયું છે ,
નેકીઓભાંથી,થલા

સુયક્ષાભાંથી,

થલા

ફયકતભાંથી, થલા દશદામતભાંથી, થલા
તાયી આતાત કયલાની તૌપીક્ભાંથી, થલા
તાયી ફાયગાશભાં તેઓના દયજાની દ્રય્ષ્ટએ
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તેઓને જે ફીા કોઇ રાબ તા કમો શોમ કે ત ું
કયે છે તેભાંથી થલા તેના થકી દુવનમાની તથા
અખેયતની કોઇ નેકી ત ું તા કયે છે તેભાંથી
ભાયા દશસ્વાભાં વ ૃદ્ધિ કય કાયણ કે  ૂયી વત્તા તથા
વં ૂણશ લખાણનો ત ું ભાણરક છે ; ફીા કોઇ
લ્રાશ નથી તાયા વવલામ, વશનળીર, ઈદાય,
ભશેયફાન, તા કયનાય, ાશોજરારી તથા
વખાલતલાો;

ને

અવભાનોનો

તથા

જભીનને ત ું વર્જનશાય છે .
હુ ં તાયી ફાયગાશભાં યજ કફૃં છું મ
લ્રાશ ! કાયણ કે  ૂયી વત્તા તથા લખાણ તાયા
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ભાટે છે તથા નથી કોઇ ફીજો લ્રાશ તાયા
વવલામ, કે

શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો

રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર
ઈય યશેભત નાણઝર કય જેઓ તાયા ફંદા છે ,
તાયા યસ ૂર છે , તાયા દોસ્ત છે , તાયા નીભેરા છે
તથા તાયી ભખ્ ૂકભાંથી ખાવ તાયા ચટેં ૂ રા છે ;
ને શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ
અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર ઈય
યશેભત નાણઝર કય જેઓ યશેઝગાય, ાક તથા
નેક છે ; એલી યશેભત નાણઝર કય જેનો દશવાફ
તાયા વવલામ કોઇ ણ ન કયી ળકે . ભાયો
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શુભાય તાયા યશેઝગાય ભોભીનોભાંથી એ
વારેશ ફંદાઓભાં કય જેઓ અજના દદલવે તાયી
ફાયગાશભાં દુઅ કયે છે , મ અરભીનના
ારનશાય ! ને ભાયી તથા તેઓની
ભગપેયત કય; વન:ળંક, ત ું દયે ક લસ્ત ુ ઈય
કુદયત ધયાલનાય છે .
મ લ્રાશ ! તાયી ફાયગાશભાં યજ
કયલાનુ ં હએ
ુ ં નક્કી કયી રીધું છે ને અજના
દદલવે તાયી વભક્ષ ભાયી શાજત, ભાયી જફૃયત
ને ભાયી ગયીફી યજૂ કયી છે . વન:ળંક, ભાયા
(નેક) ભરો કયતા લધાયે ભને તાયી ભગપેયત
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ને તાયી યશેભત ઈય વલશ્વાવ છે . વન:ળંક
ભાયા ગુનાશો કયતા તાયી ભગપેયત ને તાયી
યશેભત ઘણી લધાયે છે . તેથી, શઝયત ભોશમ્ભદ
(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની ર ઈય યશેભત નાણઝર કય.
ભાયી દયે ક શાજતોને  ૂયી કય કાયણ કે તેભ
કયલાની ત ું કુદયત ધયાલે છે , ને ભાયી શાજતો
 ૂયી કયલી તાયા ભાટે વશે ું છે કાયણ કે ભને
તાયી ફાયગાશભાં ભાયી શાજતની તરફ છે તથા
તને ભાયાથી કોઇ શાજત નથી. વન:ળંક, ભને
કોઇ ણ નેકી કમાયે મ તા નથી થઇ વવલામ
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કે તાયી ફાયગાશભાંથી, તાયા વવલામ કોઇએ
ણ ક્યાયે મ ભાયાથી કોઇ ણ ખયાફી દૂય નથી
કયી ને અ દુવનમાની તથા અખેયતની
કોઆણ નેકીની ભાયા ભાટે ની અળા હુ ં તાયા
વવલામ ફીા કોઇ ાવેથી નથી ઇચ્છતો.
મ લ્રાશ ! કોઇએ કંઇણ વનણમ
શ
રીધો શોમ, નક્કી કયું શોમ, તૈમાયી કયી શોમ
ને કોઇ ભખ્ ૂક ાવે તેની ભશેયફાની, તેની
દમા, તેના એશવાનની ળોધભાં તથા તેનાથી
જઝા (જય) ની અળા યાખીને જલા ભાટે
તૈમાય થમો શોમ, ણ મ ભાયા યફ ! અજે
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ભાયી ભક્કભતા તથા ભાયી તૈમાયી તાયી
ભગપેયત ને તાયા એશવાનની અળાભાં
અગ લધલાની છે તથા ભશેયફાની ને જઝા
(જય) ની ભાયી ળોધ તાયી ફાયગાશભાં છે .
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. અજ
દદલવે (તાયી ફાયગાશભાં) ભને તાયી અળાથી
વનયાળ ન કય, મ ત ું ! જેને કોઇણ યજ
(તા કયલાથી) યોકી નથી ળકતી ને કોઆણ
એશવાન કયલાથી જેને ખોટ નથી જતી કાયણ કે,
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વન:ળંક, તાયી ફાયગાશભાં ભાયા ભાટે હુ ં કોઇણ
એલા વાયા (નેક) કાભો રઇને શાજય નથી થમો
કે ભે ભાયા ભ ૂતકાભાં અંાભ અપ્મા શોમ કે
નથી કોઇ ભખ્ ૂકની (ફંદાની) ભધ્મસ્થીની
અળા વાથે રઇને વવલામ શઝયત ભોશમ્ભદ
(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભના

એશરેફમત(રય્ય્શસ્વરાભ)

ની,

તેભના ઈય તથા તેઓ ઈય તાયા તયપથી
વરાભતી નાણઝર થામ.
હુ ં

તાયી

ફાયગાશભાં ભાયા

ગુનાશોની

કબ ૂરાત રઇને શાજય થમો છું ને કબ ૂર કફૃં છું
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કે હએ
ુ ં ભાયા નપવ વાથે ખયાફી કયી છે . હુ ં તાયી
ફાયગાશભાં તાયી ભશાન ભગપેયતની અળા
વાથે શાજય થમો છું જેના થકી ત ું ખતાકાયોને
(મુજયીભોને) ભાપ કયે છે ને લધાયે ભાં, તેઓનુ ં
ભોટા ગુનાશો કયતા યશેવ ું તેઓને પયીથી તાયી
યશેભત તથા ભગપેયત તા કયલાથી તને યોકી
નથી ળક્યુ.ં
તેથી મ ત ું ! યશેભત ાય છે ને જેની
ભગપેયત ભશાન છે , મ ભશાન ! મ ભશાન !
મ વખી ! મ વખી ! શઝયત ભોશમ્ભદ
(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
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તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. પયીથી
ભને તાયી યશેભત તા કય, તાયી ઈદાયતા થકી
ભાયી વાથે બરાઇ કય ને તાયી ભગપેયત ભને
તા કય.
મ લ્રાશ ! વન:ળંક, અ દયજજો તાયા
ખરીપાઓ ને તાયા ખાવ ચટેં ૂ રા ફંદાઓનો છે
તથા

અ

સ્થાન

તાયા

ખાવ

ભીન

(ભાનાદાય) ફંદાઓનુ ં છે જેઓ ઉચા દયજ્જા
ું
ઈય (કાભમાફ) છે જેના થકી તેઓને તએ
ખાવ કયાય અપ્મા છે .રોકોએ તેભના અ
ું ણ તાયો
દયજ્જજો ાવ્મો નદશં ને તએ
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વનણમ
શ અભ જ (થલા ભાટે ) નક્કી કમો શતો. જે
ું વનવશ્ચત કયું છે ને જે કંઇ ણ
યીતે ણ તએ
ું વનવશ્ચત કયું છે , તાયા હક
તએ
ુ ભને યદ નથી કયી
ળકાતો

ને

તાયી

વનધાશદયત

વ્મલસ્થાથી

છુટકાયો નથી ભેલી ળકાતો.
અ ફાફત તને વાયી યીતે આલ્ભ શત ું ણ
તાયી (ચટેં ૂ રી) ભખ્ ૂક ને તાયા ઇયાદાને
તોશભત ન શતી જમાયે તાયા ખાવ ચટેં ૂ રા
ફંદાઓ ને તાયા ખરીપાઓ કચડી નખમા,
શયાલલાભાં અવ્મા ને તેઓના વધકાયો
છીનલી

રેલામા.

તેઓએ

તાયા

હક
ુ ભોભાં
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પેયફદર થતા જોમા, તાયી દકતાફને ત્મજી
દે લાતી જોઇ, તાયા તયપથી વનભામેરી પયજોના
સ્લફૃ ફગાડી નખામેરા જોમા ને તાયા યસ ૂર
(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ)ની
સુન્નતને ત્મજી દે લાતી જોઇ (તેભાં પેયપાય થતા
જોમા).
મ લ્રાશ ! ગુજયી ગમેરી તથા
અલનાયી ેઢીઓભાંથી તેઓના (એશરેફૈત
રય્ય્શસ્વરાભના) દુશ્ભનોને તાયી યશભતથી
લંણચત યાખ ને તેઓને ણ જેઓ દુશ્ભનોના
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કાભથી યાજી શતા ને તેઓને ણ જેઓ
દુશ્ભનોને ભાનનાયા તથા નુવયનાયા છે .
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય; વન:ળંક,
ત ું વલે લખાણ તથા ાશોજરારીને રામક
(શકદાય) છે , એલી યશેભત જે તાયી ફીજી
યશેભતો જેલી, તાયા એશવાનો જેલી ને તાયા
ચટેં ૂ રા ફંદાઓ ભાટે તાયી શુબેચ્છાઓ જેલી, જે
શઝયત ઇબ્રાશીભ અ.વ ને શઝયત ઇબ્રાશીભ
રય્ય્શસ્વરાભ ની અર ઈય નાણઝર કયી
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શતી.

તેઓને

જરદીથી

યાશત,

અયાભ,

વશામતા, ળસ્ક્ત ને ભદદ તા કય.
મ

લ્રાશ

ગુાયોભાંથી

!

કયાય

ભને

એક
અ;

ભાબ ૂદની
તને

ભાંનનાયાઓભાંથી ને તેઓભાંથી જેઓ તાયા
યસ ૂર

(વલ્રલ્રાશો

રય્શે

લ

અરેશી

લવલ્રભ) તથા ઇભાભો (રય્ય્શસ્વરાભ)ની
તસ્દીક કયે છે (શક ભાને છે ) જેભની આતાત
ું પયજજમાત કયાય અી છે
(ફ્રયભાફયદાયી) તએ
અ (ઇફાદતો) ચાલ્મા જ કયે છે ; ભાયી અ દુઅ
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કબ ૂર કય, મ અરભીનના (કાએનાતના)
ારનશાય !
મ લ્રાશ ! તાયા ક્રોધને કોઆણ
ટકાલી

નથી

ળકત ું

વવલામ

તાયી

વશનળીરતા,તાયી નાયાજીને કોઇણ દૂય નથી
કયી ળકત ું વવલામ તાયી ભગપેયત, તાયી વાથી
કોઇ ફચાલી નથી ળકત ું વવલામ તાયી યશેભત,
તાયી ફાયગાશભાં ઝાફથી નાત પ્રાપ્ત નથી
થઇ ળકતી વવલામ તાયી ફાયગાશભાં દુઅ
ગુાયલાથી ને તે ણ તાયી વભક્ષ (તાયી
ફાયગાશભાં)

જ.

તેથી,

શઝયત

ભોશમ્ભદ
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(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. મ
લ્રાશ ! તાયી ફાયગાશભાં ભને તાયી ળસ્ક્ત
થકી યાશત તા કય જેલી ળસ્ક્ત થકી ત ું મ ૃતને
વજીલન કયે છે ને ઈજ્જજડ ળશેયોને અફાદ કયે
છે .
મ લ્રાશ ! ત ું ભને દુ:ખી મ ૃત્યુ તા ન
કય વવલામ કે ભાયી દુઅ કબ ૂર કમાં છી તથા
ભને ાણ થમા છી જ કે ભાયી દુઅ તાયી
ફાયગાશભાં કબ ૂર થઇ છે . ભાયી જજંદગીના
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અંવતભ વભમ સુધી ભને તાયી સુયક્ષાની ભા
ભાણલા દે ; ભાયા દુશ્ભન ભાયા ઈય શવે એલો
પ્રવંગ ન અલે, તેને ભાયી ગયદન ઈય
વત્તાલન ન

ફનાલ ને તેને ભાયા ઈય

વત્તાધાયી ન થલા દે .
મ લ્રાશ ! જો ત ું ભાયો દયજ્જજો ઈચ્ચ
કયે તો કોણ છે જે તેને નીચો ાડી ળકે ? જો ત ું
ભાયો દયજ્જજો નીચે કયે તો કોણ છે જે તેણે ઈચ્ચ
કયી ળકે ? જો ત ું ભને આજજત તા કયે તો કોણ
છે જે ભને ઝરીર કયી ળકે ? જો ત ું ભને ઝરીર
કય તો કોણ છે જે ભને આજજત અી ળકે ? જો
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ત ું ભને વા કયે તો કોણ છે જે ભાયા ઈય દમા
કયે ? જો ત ું ભને શરાક કયે તો કોણ છે જે તાયા
ફંદાની ફાફતભાં તાયો વલયોધ કયી ળકે થલા
તેના ભાભરાભાં કંઆણ વલાર કયી ળકે ?
હુ ં એ તો નક્કી ાણું છું કે તાયા પેવરાભાં
ન્મામ નથી ને વા કયલાભાં તાયી
ઈતાલ નથી. ઈતાલો એ શોમ છે જેને
વનષ્પતાની ફીક શોમ છે . વન:ળંક, નફો એ છે
જેને ન્મામનો વશાયો રેલો ડે છે , જમાયે
તાયી ઝાત અથી ધણી જ વલોચ્ચ (ને ાક)
છે .
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મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય. ભને
મુવીફતોનો વનળાન ન ફનાલ, ભાયાથી તાયા
ફદરાની (ને વા કયલાની) બાલનાને દૂય
કય, ભને ભોશરત તા કય, ભાફૃં દુ:ખ દૂય કય
ને ભાયી ભ ૂર ભાપ કય.ભને એક છી એક
મુવીફતોભાં ણગયપતાય ન કય કાયણ કે ત ું ભાયી
નફાઆને, ભાયી જફૃયત ને તાયી ફાયગાશભાં
ભાયી ત ુચ્છતાને ાણે છે .
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મ લ્રાશ ! હુ ં તાયા ક્રોધથી નાશ
ભાગલા ભાટે અજે તાયી ફાયગાશભાં શાજય થમો
છું, તેથી, શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે
લ અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર ઈય
યશેભત નાણઝર કય.
હુ ં અજે તાયી નાયાજીથી તાયી નાશ ભાંગ ું
છું. તેથી, શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે
લ અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર ઈય
યશેભત નાણઝર કય, ને ભને નાશ તા કય.
હુ ં તાયી વાથી તાયી ફાયગાશભાં તાયી
વરાભતી ભાંગ ું છું તેથી, શઝયત ભોશમ્ભદ
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(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય, ને
ભને વરાભતી તા કય.
હુ ં તાયી ફાયગાશ દશદામત તરફ કફૃં છું.
તેથી, શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ
અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર ઈય
યશેભત નાણઝર કય, ને ભાયી દશંદામત કય.
હુ ં તાયી ફાયગાશ ભદદ ભાંગ ું છું, તેથી,
શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ
અરેશી લવલ્રભ)ને તેભની અર ઈય
યશેભત નાણઝર કય, ને ભાયી ભદદ કય.
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હુ ં તાયી યશભતનો તરફગાય છું, તેથી,
શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ
અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર ઈય
યશેભત નાણઝર કય, ને ભાયા ઈય યશેભ કય.
હુ ં તાયી ફાયગાશભાં યોજી તરફ કફૃં છું,
તેથી, શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ
અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર ઈય
યશેભત નાણઝર કય, ને ભને યોજી તા કય.
હુ ં તાયી ફાયગાશભાં ભદદ ભાટે દુઅ કફૃં છું.
તેથી, શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ
અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર ઈય
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યશેભત નાણઝર કય, ને ભાયી દુઅ કબ ૂર કયી
ભાયી ભદદ કય.
હુ ં તાયી ફાયગાશભાં ભાયાથી થઇ ગમેરા
ગુનાશોની ભગપેયત તરફ કફૃં છું. તેથી, શઝયત
ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી
લવલ્રભ) ને તેભની અર ઈય યશેભત
નાણઝર કય, ને ભને ભગપેયત તા કય.
હુ ં તાયી ફાયગાશભાં યશેઝગાયી તરફ કફૃં
છું, તેથી, શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે
લ અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર ઈય
યશેભત નાણઝર કય, ને ભને ગુનાશોથી ફચાલ
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કાયણ કે વન:ળંક, જો ત ું ચાશે તો હુ ં કદાવ એ
તયપ ાછો નદશં પફૃં જે તને ભાયાથી નાયાજ કયે .
મ યફ ! મ યફ ! મ વખી ! મ
વખી ! મ ફાદળાશત તથા ાશોજરારીના
ભાણરક ! શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે
લ અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર ઈય
યશેભત નાણઝર કય. ભને એ વલે તા કય જે
હએ
ુ ં તાયી ફાયગાશભાં તરફ કયું છે , જે ભાટે
હએ
ુ ં તાયી ફાયગાશભાં દુઅ કયી છે ને તાયી
ફાયગાશભાં ભં જે ઈભેદો યાખી છે .ત ું વનણીત કય,
ું
વનણમ
શ વાય કય, હક
ુ ભ કય ને તા કય. તએ
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જે કંઇણ વનણશમ વાય કમો છે તેના થકી
ભાયા ઈય એશવાન કય ને ત ું ભને જે કંઇણ
તા કયે છે તેના થકી ભને ખુળનવીફ ફનાલ.
તાયી યશેભત થકી તાયા ખાનાભાં જે
કંઇણ છે તેભાંથી ભને લધાયે તા કય ને
તેને અખેયતની બરાઇ તથા નેભતો ભાટે
વાંકી (જોડી) રે, કાયણ કે, વન:ળંક, ત ું લવી
(ાય) ખાનાનો ભાણરક છે (તા કયનાય
છે ), ઈદાય છે ,મ વૌથી લધાયે યશેભ કયનાય !
તાયી યશભતની વાથે.
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મ યશેભ કયનાયોભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
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૪૯-દુશ્ભનોના પેયફદર દૂય કયલા ને
તેઓના ઝુલ્ભને નાબ ૂદ કયલા ભાટે તેભની
દુઅ.
ું જફૃય ભાયી દશદામત
મ લ્રાશ ! તએ
ું જફૃય ભને વાયી
કયી ણ હુ ં ફેદયકાય યહ્યો,તએ
વરાશ તા કયી ણ ભાફૃં દદર કઠોય ફન્યુ ં
ું જફૃય ભને સુદય
ં
ને તએ
નેભતો તા કયી
ણ હએ
ુ ં (તાયી) નાપયભાની કયી. ત્માય છી
ું એ તયપ ભાફૃં ધ્માન દોયું તો ભને
જમાયે તએ
વભજભાં અવ્યુ ં કે હુ ં શુ ં કયી ફેઠો; તેથી હએ
ું
તાયી ફાયગાશભાં ભગપેયતની તરફ (દુઅ)
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ું ભને ભગપેયત તા કયી.છી
કયી ને તએ
ું તેણે
પયી ાછો હુ ં ભ ૂર કયતો યહ્યો ને તએ
છુાલી; તેથી મ ભાયા યફ ! વલે લખાણ
તાયી ભાટે જ છે ; હએ
તફાશીની ખાઇભાં
ું
ઝંરાવ્યુ ં ને ફયફાદીની ખાડાભાં અગ
લધતો યહ્યો જમાં ભને તાયા ક્રોધનો વાભનો
કયલો ડયો ને તેભાં દાખર થઇને હુ ં તાયી
વાને ાત્ર રેખામો.
તાયી ફાયગાશભાં ભાયી ાવે બરાભણ
પકત એ જ છે કે હુ ં તને એક ભાનુ ં છું (તાયી
તૌશીદભાં ભાનુ ં છું) ને ભાયા વાફૃં ભધ્મસ્થી
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ભાટે તાયી વભક્ષ એ જ છે કે હએ
ુ ં ફીા કોઇને
ણ તાયી બાગીદાય (ળયીક,જોડીદાય) કયાય
નથી અપ્મો તથા તાયા વવલામ કોઇ ફીાને
લ્રાશ (ભા’બુદ) નથી વભજ્મો. વન:ળંક, ભાયા
નપવને ભાયી વાથે રઇ હુ ં દોડીને તાયી
ફાયગાશભાં શાજય થમો છું. ગુનેશગાયોનો
છુટકાયો તથા જેણે ોતાનુ ં જીલન લેડપી નાખ્યુ ં
છે ને છત્રછામાની ળોધભાં છે તેના ભાટે
નાશ તાયી ફાયગાશભાં જ છે .
અભ ધણા દુશ્ભનોએ ોતાની ળત્રુતાની
તરલાય ભાયી વાભે ઈગાભી, ભાયી વલફૃધ્ધ
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ોતાની છયીને ધાયદાય ફનાલી,તેની ધાય
ભાયી વલફૃધ્ધ તીક્ષ્ણ ફનાલી, તેને કાવતર
(જીલરેણ) ઝેયભાં રાી યાખી, ોતાના ચ ૂક
તીયનો ભને વનળાન ફનાવ્મો, તેની વાગ
આંખો ભાયી ચોકીદાયી કયલાનુ ં કમાયે ણ ચુકી
નદશં, તેણે ભને ઇા (તથા શાની) શોચાડલાનુ ં
તથા તેનો ઝેયીરો પ્મારો ભને ાલાનુ ં નક્કી
ું મ ભાયા યફ ! ભાયી અ
કયી રીધું ને તએ,
બાયે મુવીફતોને લેઠલા ભાટે ની નફાઇ જોઇ,
જેણે ોતાના જુરભનો ભને વનળાન ફનાવ્મો
તેનાથી ફદરો રેલાની ભાયી ળસ્ક્તને જોઇ
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ને તેન ુ ં રશ્કય જે ભાયા ઈય જુરભ કયલાની
વ ૃવત ધયાલત ું શત ું તથા હએ
ુ ં ન ધયે રી એલી
ઇા (તથા શાવન) ભને શોચાડલાની તાકભાં
શત ું તેના વલફૃધ્ધ ભાયી એકરતાને જોઇ. તેથી,
ું ભાયી ભદદ કયલાભાં શેર કયી ને તાયી
તએ
(ાય) ળસ્ક્ત લડે ભને ભજબુતી તા કયી.
ું
છી, તેની ભાયા વલફૃધ્ધની તીવ્રતાને તએ
ઝાખી ાડી દીધી, ધણી ફધી ળસ્ક્ત ધયાલતો
ું નફી ફનાલી
શોલા છતા તેની ળસ્ક્તને તએ
દીધી, તેના ઈય ભને વલજમી ફનાવ્મો ને જે
પયે ફ તેણે ભાયી વલફૃધ્ધ તૈમાય કમો શતો તેને
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ું ાછો પેયલી દીધો. અભ,
તેની તયપ જ તએ
ું તેને તેના લેયને વતોષ્મા લગય ને તેના
તએ
ાછો ળાંવતની શારતભાં જ દપે કમો. વન:ળંક,
તે ોતાના અગ કયડતે યહ્યો તથા ીછે શઠ
સ્લીકાયી જમાયે તેન ુ ં રશ્કય તેને ત્મજીને જત ું
યહ્યુ.ં
ઘણા દગાખોયોભાંથી કોઇએ ભાયી વલફૃધ્ધ
પયે ફની મોજના ધડી, ભને પવાલલા વાફૃ ા
ણફછાલી, ભાયી તાકભાં ચોકવાઇબયી નજય
ં
યાખી ને જેલી યીતે જગરી
જનાલય ોતાના
વળકાયની તાકભાં શોમ છે તેલી યીતે ભાયી
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તાકભાં ઝાડીભાં વંતાઇ
ઝડલાની

યહ્યો

જેથી

ભને

તક પ્રાપ્ત થામ ને તેણે ભાયી

ખુળાભત કયીને જૂઠો અનંદ વ્મક્ત કમો ણ
તેની વ ૃવત ભાયા ભાટે લેયથી બેયરી શતી. મ
ભાયા યફ ! તાયી ઝાત ાક ને વલોચ્ચ છે !
ું તેના સ્લબાલભાં દગો જોમો ને જે
જમાયે તએ
ું
પયે ફ તેણે તૈમાય કમો શતો તે જોમો ત્માયે તએ
તેને ઊંધે ભાથે તેના જ ખાડાભાં છાડયો ને
તેની ોતાની જ ઊંડી ખીણભાં તેને પગાલી
દીધો અભ, ોતાની શઠ છી તે ોતેજ

એ

ાભાં પવામો જેભાં તે ભને પવાલલા ઇચ્છતો
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શતો ને જો ત ું ભાયા ઈય યશેભ ન કયતે તો જે
મુવીફતોભાં

તે

ણગયપતાય

થમો

છે

તે

મુવીફતોભાં હુ ં જ મ ૂકાઇ જલાની તૈમાયીભાં
શતો..
ઘણા ઇાશફૄઓભાંથી કોઇ ભાયા ઈય
એટરો ક્રોવધત શતો કે ભાયા ઈય તેના ક્રોધના
કાયણે તેન ુ ં ગફૄ ફૃંધાઇ ગયુ ં શત,ું ભાયા ઈય
ં ાઇ ગમો,
તેના ગુસ્વાના કાયણે તેઓ શ્વાવ ગુગ
તેની જીબની કડલાળે ભને ઇા શોચાડી શતી,
તેણે ભાયા ઈય ફદનાભીની તોશભતો નાખી
શતી ભાયી ઇજજતને ોતાના તીયોનો વનળાન
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ફનાવ્મો શતો, ભાયી ગયદન ઈય એલા અક્ષેો
નાખ્મા શતા જે છે લટે તેને જ લગમા શતા,
ોતાના ફ્રયે ફથી ભને જખભી કયી નાખ્મો શતો
ને ોતાના દગાનો ભને શેત ુ ફનાવ્મો
શતો.ત્માયે તને ોકાયી ઉઠયો, મ ભાયા યફ!
તાયી ફાયગાશભાં પદયમાદ કયી ને તાયી
ફાયગાશભાં તેના તાત્કાણક જલાફની અળા
કયી, એ ાણીને કે જેણે તાયી સુયક્ષાની નાશ
રીધે તેના ઈય જુરભ ન થઇ ળકે ને તાયા
દકલ્રાભાં (વરાભતી ભાટે ) નાશ રીધી તેને
કળી ણ ફીક ન શોમ. તેથી, તાયી ળસ્ક્ત થકી
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ું તેના જુરભ વલફૃધ્ધ ભાફૃં યક્ષણ કયુ,ં ભાયા
તએ
ઈય તાયી નેભતોના લાદ લયવાવ્મા ને
ભાયા ભાટે તાયી યશભતની નદીઓ લશાલી
દીધી.
ું ભને વરાભતીનો ોળાક શેયાવ્મો,
તએ
કસ્ભાતની આંખોને આંધી ફનાલી દીધી,
દુ:ખનો ડદો શઠાલી દીધો, ભાયી ઘણી ફધી
ઈભેદો  ૂયી કયી ને ભાયી ધણી જફૃયતો  ૂયી
ું ભાયા જેલા એક કંગાને
કયી જેના થકી તએ
યાશત તા કયી ને ભાયી દદયદ્રતાને દૂય કયી.
ું અ ફધું તાયા એશવાનોના ને તાયી
તએ
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ઈદાયતા ફૃે તા કયુ,ં નદશં તો અ  ૂયા વભમ
દયવભમાન હુ ં તો તાયી નાપયભાનીનો જ અગ્રશ
ું
કયતો યહ્યો. તાયા એશવાનો  ૂયા કયલાભાં તએ
ભાયા દુયાચયણ તયપ જયા ણ ધ્માન ન અપ્યુ ં
ને અટું શોલા છતાં હુ ં એ (કામો)થી ન
યોકામો જેનાથી તને નપયત શતી.
ત ું જે કંઆ કયે છે તેના વલે તને વલાર નથી
કયી ળકાતો. વન:ળંક, તાયી ફાયગાશભાં વલનંતી
(દોઅ) કયલાભાં અલે છે ને ત ું તા કયે છે ,
જો તાયી ફાયગાશભાં વલનંવત (દુઅ) ન ણ થઇ
શોમ તો ણ ત ું તા કયે છે ને તાયા પઝર
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ું (તા
થકી જમાયે ભાંગલાભાં અવ્યુ ં ત્માયે તએ
કયાલાભાં) શદ ન ફાંધી (ને લધાયે જ તા
ું મ ભાયા યફ (ભૌરા) ! એશવાનો
કયુ)ં . તએ,
તથા ઈદાયતા ને બરાઇ તથા નેભતો તા
કયલા વવલામ ફીજુ ં કશુ ં કયું જ નથી, છતાં, હએ
ું
તાયા ભનાઇ પયભાલેર કામો તયપ ઝંરાવ્મા
વવલામ ફીજુ ં કશુ ં કયું જ નદશં. હુ ં તાયી નીભેરી
શદો

ઓંગી

ગમો

ને

તાયા

લામદો

(ચેતલણી) પ્રત્મે ફેદયકાય યહ્યો.
તેથી, વલે લખાણ તાયા ભાટે જ છે , મ
ળસ્ક્તળાી ! જેને ભાત નથી કયી ળકાતો, મ
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વબ્રના ભાણરક ! જે ઈતાલ નથી કયતો. અ છે
શારત તાયા એ ફંદાની જે તાયી નેભતો
બય ૂય શોલાનુ ં કબ ૂર કયે છે ને એ ણ કે તેણે
ફદરાભાં તાયી નાપયભાની જ તા કયી તથા
ોતાની વલફૃધ્ધ વાક્ષી ફને છે કે તેણે તેનેણે
(નેભતો) લેડપી નાખી.
તેથી, મ લ્રાશ ! શઝયત ભોશમ્ભદ
(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) જેલી
ઈચ્ચ શસ્તીના લવીરા થકી ને ભૌરા રી આબ્ને
ફી

તારીફ

(રય્ય્શસ્વરાભ)ના

 ૂયન ૂય

ઇભાનના લવીરા થકી તાયી ફાયગાશભાં હુ ં
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શાજય થમો છું. તેભના લવીરા થકી તાયી
ફાયગાશભાં પરાણા (શી દુશ્ભનનુ ં (ાણરભનુ)ં
નાભ રેવ.ું ) ની ધભતાથી નાશ ભાટે દુઅ કફૃં
છું કાયણ કે તાયી વલવાતભાં તાયા ભાટે અ જ
જયામ મુશ્કેર નથી ને તાયી ળસ્ક્ત પ્રભાણે અ
તાયા ભાટે જયામ ઘફૃં નથી તથા ત ું દયે ક લસ્ત ુ
ઈય કુદયત ધયાલનાય છે .
તેથી, મ ભાયા લ્રાશ ! (મ ભાયા
ભા’બ ૂદ !) તાયી યશેભત થકી તથા તાયી નંત
તૌપીક થકી ભને અ (ભાયી દુઅ) તા પયભાલ
જેને હુ ં ભજબ ૂત વીડી વભજી લગેરો યહ,ુ ં તાયી
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ખુળી પ્રાપ્ત કયલા ભાટે તેના ઈય ચડતો યહુ ં
ને તેના થકી તાયી વાથી વરાભત યહ,ુ ં મ
વૌથી લધાય યશેભ કયનાય !
તાયી યશેભતની વાથે.
મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
… Kitab Downloaded from …
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૫૦-(તકલાની વ ૃદ્ધિ ભાટે ) લ્રાશ
તઅરાનો ખોપ ાશેય કયલા ભાટે તેભની
દુઅ
ું ભને વં ૂણશ ખલ્ક કમો
મ લ્રાશ ! તએ
ને ભાયા ફાણભાં ત ુએ ભાફૃં ારન ોણ
કયું તથા ભને  ૂયતી યોજી તા કયી.
ું જે દકતાફ નાણઝર કયી
મ લ્રાશ ! તએ
ું
છે તેભાં ભને ાણલા ભળ્યુ ં ને જેના થકી તએ
ું
તાયા ફંદાઓને ખુળખફયી ાઠલી તથા તએ
પયભાવ્યુ,ં “મ

ભાયા

ફંદાઓ

જેણે

શદ

ઓંગીને ોતાના નપવ ઈય જુરભ કમો છે ,
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-675 | VISIT US

લ્રાશની યશેભતથી નાઈભેદ (વનયાળ) ન
થાઓ કાયણ કે લ્રાશ ફધા ગુનાશોને ભાપ
પયભાલે છે .”
વન:ળંક, અજ શેરા હએ
ુ ં એલા કામો કમાશ
છે જે ત ું ાણે છે તથા તેની ભાયી કયતા લધાયે
વાયી યીતે તને ખફય છે ને એ ણ કે જે તાયી
દકતાફભાં ભાયી વલફૃધ્ધ નોધે ું છે તેના કાયણે હુ ં
ફદનાભ છું, જો તાયી ફાયગાશભાં તાયી
ભગપેયતની તકો ભને અળાલાદી ન ફનાલતે જે
દયે ક લસ્ત ુ ભાટે ઈરબ્ધ છે તો હુ ં જફૃય ભાયા
શાથે તફાશીની ખાડીભાં પંકાઇ ગમો શતો. જો
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કોઇ ોતાના ખાણરક (વર્જનશાય)થી દૂય બાગી
છુટી ળકતો શોત તો વૌથી લધાયે તાયી
ફાયગાશભાંથી બાગી છુટલાને રામક હુ ં જ શોત.
ત ું તે શસ્તી છે જેનાથી કોઇ બેદ છુામેરા
નથી, નદશં જભીનભાં કે ન તો અવભાંનોભાં, ણ
ત ું તે ાણી રે છે ને જઝા (જય) તા કયલા
ભાટે ત ું કાપી છે તથા દશવાફ રેલા ભાટે ણ ત ું
કાપી છે .
મ લ્રાશ ! જો હુ ં બાગી છુટું તો ત ું ભને
ળોધી કાઢે ને જો હુ ં દોડલા ભાંડું તો ભને
ઝડી રઇ ળકે . તેથી, ભાયી તયપ જો, હએ
ુ ં શી
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તાયી વભક્ષ (તાયી ફાયગાશભાં) નમ્રતા ને
ત ુચ્છતા વાથે શાજય થઇ વજદાભાં ભાફૃં વળય
ઝુકાવ્યુ ં છે . જો ત ું ભને વા કયે તો હુ ં જફૃય એ જ
રામક છું ને તાયી વા ભાટે ન્મામ જ રેખાળે.
મ યફ ! જો ત ું ભને ભગપેયત તા પયભાલે
તો જફૃય (ભાયા ભાટે ) તાયી ભગફ્રેયતનો
લામદો તો શંભેળા ભાટે છે જ (ને શંભેળા લાયં લાય
ું ભને તાયી
ભગફ્રેયત તા જ કયે છે જ). તએ
સુયક્ષાનો ોળાક શંભેળાં આનામત પયભાવ્મો છે .
તેથી, હુ ં તાયી ફાયગાશભાં દુઅ કફૃં છું મ
લ્રાશ ! તાયે એ (ાક) નાભોના લાસ્તાથી જે
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તાયા ખાનાભાં વંઘયે રા છે ને તાયી એ
ાશોજરારીના લાસ્તાથી જે ડદા ાછ
વંતામેરી છે , કે ભાયા ધીયા નપવ ઈય યશેભ
કય ને ભાયા નફા ડી જતા તથા ધ્રુજતા
શાડકા ઈય ણ કાયણ કે જે તાયા સ ૂયજની
ઈષ્ણતા વશન નથી ળકતા તે તાયી (જશન્નભની)
અગની ઈષ્ણતા કેલી યીતે ખભી ળકળે ? જે
તાયી ગર્જનાની ચીવ ખભી નથી ળકતા તે તાયો
ક્રોધ કેલી યીતે વશન કયી ળકળે ? તેથી, ભાયા
(શાર) ઈય યશેભ કય મ લ્રાશ ! કાયણ કે હુ ં
એક ભામ ૂરી આન્વાન છું જેની દકંભત નજીલી છે .
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એભ ણ નથી કે ભને વા કયવું તાયી
ફાદળાશતભાં જયા ણ લધાયો કયળે; જો તાયા
તયપથી ભને વા થલાથી તાયી ફાદળાશતભાં
લધાયો થતો શોત તો જફૃય હુ ં તાયી ફાયગાશભાં
તે ખભલા વાફૃ ધીયજ ભાટે દુઅ કયતે ને જફૃય
વંદ કયતે ત ું ભને વાાત્ર ફનાલી વા કય.
ણ તાયી વત્તા મ લ્રાશ ! એટરી ભશાન છે
ને તાયી ફાદળાશત એટરી વશનળીર છે કે
પયભાફયદાય ફંદાઓની ઇફાદત થકી નથી
તેભાં લધાયો થતો કે ન તો ગુનેશગાયોની
નાપયભાનીથી તેભાં જયાણ ધટાડો થામ છે .
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તેથી, ભાયા ઈય યશેભ કય, મ વૌથી
લધાયે યશેભ કયનાય ! ભને ભગપેયત તા કય,
મ ફાદળાશત ને ાશોજરારીના ભાણરક !
ભાયી તોફા કબ ૂર કય, વન:ળંક, ત ું તોફનો કબ ૂર
કયનાય ‘તવ્લાબુય યશીભ’ (લાયં લાય ભગફ્રેયત
તા કયનાય) છે .
તાયી યશેભત વાથે.
મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
… Kitab Downloaded from …
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૫૧-લ્રાશ તઅરાની ફાયગાશભાં ખોપ
ને નમ્રતા ાશેય કયલા ભાટે તેભની દુઅ.
મ ભાયા ભા’બ ૂદ ! હુ ં તાયી શમ્દં-વના
(લખાણ) કફૃં છું ને ભાયા ઈય એશવાનો
કયલા ફદર ત ું જ શમ્દો-વનાને રામક છે , કાયણ
ું ભને તાયી નેભતો તા કયી છે તથા
કે તએ
ું તા
ભાયી ાવે જે કંઇ ણ છે તે ફધું જ તએ
ું
કયું છે ; ને કાયણે કે તાયી યશેભત થકી તએ
ભાયા ઈય તાયો પઝર પયભાવ્મો છે ; ને
ું ભાયા ઈય જે એશાવનો
કાયણ કે વન: ળંક, તએ
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કમાં છે તેના ભાટે હુ ં તાયો શુક્ર ફાલી રાલલા
ભાટે ળકત છું.
જો ભાયા ઈય તાયા એશવાનો ન શોત ને
તાયી નેભતો ભને વં ૂણશ યીતે તા ન થઇ
શોત તો હુ ં ભાયા નવીફનો દશસ્વો ન ભેલી
ળકમો શોત ને ભાયી અત્ભ-શુદ્ધિ ન કયી ળકમો
ું ભાયી વાથે બરાઇથી લતલ
શોત, ણ તએ
શ ાની
શેર કયી, ભાયા ભાભરાઓભાં ભાયી ભદદ કયી,
ભાયા ઈયથી મુવીફતોની કડલાળ દૂય કયી
ને ભને બમંકય દયણાભથી મુસ્ક્ત તા કયી.
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ું
મ ભાયા ભા’બ ૂદ ! અભ તએ
ભાયા
ઈયથી ઘણીએ બાયે મુવીફતો દૂય કયી તથા
ભાયા ઈય તાયી વ ૂણશ નેભતો તા કયી
જેના થકી ભાયી આંખોને ઠંડક પ્રાપ્ત થઇ ને
ં
તેથી, હુ ં તાયા તયપથી તા થમેરી ઘણી સુદય
નેભતો ધયાલનાય છું. ને તે ત ું છે જ ભાયી
ભજબ ૂયીના વભમે ભાયી દુઅ વાંબે છે , જમાયે
ભાયી ભ ૂર થઇ છે ત્માયે ભાયી ભ ૂરને ભાપ કયે છે
ને ભાયા દુશ્ભનોએ ભાયા ઈય કયે રા
જુરભનો (ભાયી લતી) ફદરો રે.
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મ ભાયા ભા’બ ૂદ ! હએ
ુ ં જમાયે ણ તાયી
ફાયગાશભાં વલાર કમો છે ત્માયે કદી ણ તને
કંજૂવ (ફખીર) નથી જોમો ને એ ણ કે
જમાયે ણ હએ
ુ ં તાયી ફાયગાશભાં દુઅ કયલાનુ ં
નક્કી કયું છે ત્માયે તને નાયાજ (ણગભો
દળાશલતો) નથી જોમો; નદશં, તને હએ
ુ ં શંભેળાં
ભાયી દુઅઓનો વાંબનાય જોમો છે ને ભાયી
વલનંવતઓ તા કયનાય જોમો છે . ભાયી દયે ક
દયસ્સ્થવતભાં ને ભાયા જીલનની દયે ક ોભાં
ભને તાયી નેભતો વં ૂણશ યીતે તા થમેરી
ભી છે . તેથી, ભાયી ભાન્મતા મુજફ ત ું શમ્દોHOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-685 | VISIT US

વનાને રામક છે ને ભાયા ઈય તાયા
ગણણત એશવાનો છે (જેના

ભાટે ભે તાયા

લખાણ કયીએ છીએ)
ભાયી અત્ભા, ભાયી જીબ ને ભાયી બુય્ધ્દ્ર
(હજ
ુ જત) તાયી શમ્દો-વના કયે ર છે , એલી શમ્દોવના જે લપાદાયી તથા શાદદિ ક શુક્ર ાશેય કયે છે ,
એલી શમ્દો-વના જે ભાયા ભાટે ખુળી ભેલી
ળકલાને રામક શોમ. તેથી, ભને તાયા ક્રોધથી
નાત તા કય મ ભાયા યક્ષણશાય ! જમાયે હુ ં
ં ૂ લાઇ ગમો શોઉં. મ ભાયી
યસ્તાઓ લચ્ચે ગચ
ભ ૂરોને ભાપ કયનાય ! જો ત ું ભાયી ફદનાભીને ન
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ઢાંકતે તો હુ ં જફૃય ફદકાય રોકોભાં શુભાય થઇ
ગમો શોત. મ ોતાની ભદદ લડે ભાયી ભદદ
કયનાય ! જો ભાયા ભાટે તાયી ભદદ ન શોત તો હુ ં
જફૃય વનષ્પ થમો શોત.
મ ત ું ! જેની ફાયગાશભાં યાાઓ ણ
ોતાના ગાાભાં નમ્રતાની તોક શેયી વળય
ઝૂકાલે છે તથા તેના ક્રોધથી બમબીત થમેરા
શોમ છે . મ તકલાના કબ ૂર કયનાય ! મ
ં
વત સુદય
નાભોના ભાણરક ! હુ ં તાયી
ફાયગાશભાં વલાર કફૃં છું કે ભને ભાપ પયભાલ
ને ભને ભગપેયત તા કય, કાયણ કે હુ ં વનદો
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નથી કે દરીર (હજ
ુ જત) કયી ળકું, નથી હુ ં
ળસ્ક્તળાી કે ભાયી સુધાયણા ોતે જ કયી ળકું
ભાયી ાવે ફચલાની કોઇ યાસ્તો નથી કે હુ ં
બાગી છૂટું.
હુ ં તાયી ફાયગાશભાં ભાયી એ ભ ૂરોની
ભગપેયત તરફ કફૃં છું ને હુ ં તાયી ફાયગાશભાં
ભાયા એ ગુનાશોની ભાપી તરફ કફૃં છું જેના થકી
ભાયી દુદશળા થઇ છે , હુ ં ઘેયાઇ ગમો છું ને
શરાક્તની દયસ્સ્થવતભાં મ ૂકાઇ ગમો છું. મ
લ્રાશ ! અ વલેથી બાગી છૂટીને તથા
તોફાનો વશાયો રઇને હુ ં તાયી ફાયગાશભાં
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શાજય થમો છું. તેથી ભાયી તોફા કબ ૂર કય. હુ ં
તાયી સુયક્ષા ળોધું છું; તેથી, ભને સુયક્ષા તા
કય. હુ ં તાયી નાશ ઇચ્છું છું; તેથી, ભને મ ૂકી ન
દે હુ ં તાયી ફાયગાશભાં વલાર કફૃં છું; તેથી, ભને
વનયાળ ન કય. હુ ં તાયી દશપાઝત ળોધું છું; તેથી,
ભને ત્મજી ન દે . હુ ં તાયી ફાયગાશભાં દુઅ કફૃં
છું; તેથી, ભને નાઈમ્ભેદ ાછો ન કય. હુ ં તને
ોકાફૃં

છું

મ

લ્રાશ

!

ભાયા

ઈય

મુવીફતના વભમે ને નમ્રતાની વાથે; હુ ં
બમબીત, ફીકણ ને ડયોક થઇ ગમો છું તથા
પકીયીની દળાભાં છું.
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ભાયી ભજબ ૂય શારતભાં તાયી તયપ પમો છું
ને હુ ં તાયી ફાયગાશભાં. પદયમાદ કફૃં છું મ
ભાયા ભા’બ ૂદ ! કે ભાયો નપવ ફહુ જ નફો છે
એ

પ્રાપ્ત

કયલા

ભાટે

જેનો

ું
તએ

તાયા

લણરમાઓને (દોસ્તોને) લામદો કમો છે ને
ું
તેનાથી ફચલા ભાટે જેનાથી ફચલા ભાટે તએ
તાયા દુશ્ભનોને ચેતવ્મા છે . હુ ં ભાયા નપવની
ઘણી ફધી અત ુયતા ને ખાભીઓની વાથે
તાયી ફાયગાશભાં પદયમાદ કફૃં છું.
મ

ભાયા

ભા’બ ૂદ

!

ભાયી

ખાનગી

ું ભને વનયાળ નથી
વલચાયવયણીના કાયણે તએ
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ું
કમો ને ભાયા શદ ઓંગી જલાના કાયણે તએ
ભને શરાક નથી કમો. હુ ં તાયી ફાયગાશભાં દુઅ
કફૃં છું ને ત ું જફૃય કબ ૂર કયે છે જો કે હુ ં ફહુ જ
ધીભેથી અગ લધું છું જમાયે ત ું ભને ફોરાલે
છે , ણ ભાયી ફધી જ જફૃયતો ભાટે હુ ં તાયી
ફાયગાશભાં જ વલાર કફૃં છું. હુ ં જ્માં ણ શોઉં
ભાયો બેદ હુ ં તાયી વભક્ષ જ ાશેય કફૃં છું કાયણ
કે હુ ં તાયા વવલામ ફીા કોઇથી દુઅ નથી
કયતો ને નથી તાયા વવલામ ફીા કોઇથી
અળા યાખતો.
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હુ ં શાજય છું, તાયા ફોરાલલા પ્રભાણે હુ ં
શાજય છુ ! તાયી ફાયગાશભાં જે કોઇ ણ
પદયમાદ કયે છે તેને ત ું વાંબે છે , જે તાયા ઈય
વલશ્વાવ યાખે છે તેની તયપ ત ું નજય કયે છે , જે
તાયી ફાયગાશભાં દશપાઝત ળોધે છે તેને ત ું
સુયક્ષા તા કયે છે ને જે તાયી ફાયગાશભાં
વંયક્ષણની દુઅ કયે છે તેનાથી ત ું ખયાફીઓ દૂય
કયે છે . મ ભાયા યફ ! તેથી, તાયો શુક્ર
કયલાભાં ભાયી

નફાઇના

કાયણે

ભને

અખેયતની તથા તે શેરાની બરાઇથી લંણચત
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ું નંધ્મા છે તેની
ન કય ભાયા જે ગુનાશોને તએ
ભને ભગપેયત તા કય.
જો ત ું ભને વા (ઝાફ) કયે તો હુ ં કબ ૂર
કફૃં છુ કે હએ
ુ ં ન્મામ કમો છે , ભ ૂરો કયી ફેઠો છુ,
હએ
ુ ં ભાયી ળસ્ક્ત લેડપી નાખી છે , હુ ં ગુનેશગાય
છુ,

હએ
ું

નાપયભાની

કયી

છે ,

હુ ં

તાયી

પયભાફયદાયીભાં નફો યહ્યો છુ ને ભાયા
નપવના રાબ પ્રત્મે ફેદયકાય યહ્યો છુ. ને જો
ત ું ભને ભગપેયત તા કયે તો વન:ળંક, ત ું વૌથી
લધાયે યશેભ કયનાય છે .
તાયી યશેભતની વાથે.
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મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
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૫૨-લ્રાશ તઅરની ફાયગાશભાં દુઅ
તાત્કાણરક કબ ૂર થામ તે ભાટે ની દુઅ
મ લ્રાશ ! જેનાથી કોઇ લસ્ત ુ છૂી
નથી, ન જભીનભાં કે ન અવભાનભાં; ને તે
તાયાથી કેભ છૂી યશી ળકે મ ભાયા ભા’બ ૂદ !
ું જ તેણે ખલ્ક કયી છે ? ને તેનો
જમાયે કે તએ
ું જ
દશવાફ તાયી ાવે કેભ ન શોમ જમાયે કે તએ
તેને ફનાલી (વજી) છે ? ને તે તાયી વાભેથી
ગામફ કેભ થઇ ળકે જમાયે કે ત ું જ તેની વંબા
રેનાય છે ? ને તે તાયી ફાયગાશભાંથી કેલી
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યીતે બાગી છુટી ળકે છે જમાયે કે તેનાભાં જીલ જ
નથી વવલામ કે ત ું તેને યોજી તા કયે ? ને તે
તાયાથી ોતાને કેભ ફચાલી ળકે જમાયે કે તેની
ાવે કોઇ ભાગશ જ નથી વવલામ કે તાયી
ફાદળાશતભાં (મુરકભાં) જ શોમ ?
ાક છે ત ું ! તાયા ભખ્ ૂકભાંથી જે તાયો
વૌથી ખોપ યાખે છે તે તને વૌથી લધાયે ઓખે
છે , તાયી ફાયગાશભાં વૌથી લધાયે નમ્ર એ છે જે
વૌથી લધાયે તાયી આતાત (પયભાફયદાયી) કયે
છે ને તાયી ફાયગાશભાં વૌથી લધાયે વધક્કાયે ને
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ાત્ર એ છે જેને યોજી તો ત ું તા કયે છે ણ તે
તાયા વવલામ ફીાની ઇફાદત કયે છે .
ાક છે ત ું ! જે તાયો ળયીક (બાગીદાય)
ઠેયાલે છે ને તાયા યસ ૂર (વલ્રલ્રાશો રય્શે
લ અરેશી લવલ્રભ) ને જૂઠરાલે છે તે તાયી
વત્તાભાં ઘટાડો નથી કયી ળકતો, જે તાયી કઝા
(પેવરા) ઈય નાયાજ છે તે તાયા મ્ર (હક
ુ ભને)
ને (ફાજુએ) નથી શટાલી ળકતો, જે તાયી
ળસ્ક્તને નથી ભાનતો (ને જૂઠરાલે છે ) તે
તાયાથી ફચી નથી ળકતો, જે (તાયા વવલામ)
ફીાની ઇફાદત કયે છે તે તાયાથી બાગી
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છૂટીને ફચી નથી ળકતો ને જે (અખેયતભાં)
તાયી મુરાકાતને જૂઠરાલે છે (ને નપયત કયે
છે ) તે શંભેળા ભાટે દુવનમાભાં જીલી નથી ળકતો.
ાક છે ત ું ! કેટરો ભશાન છે તાયો ભાબો !
કેટરી ળસ્ક્તળાી છે તાયી વત્તા ! કેટરી પ્રફ
છે તાયી ળસ્ક્ત ! ને કેટરો વયકાયક છે તાયો
હક
ુ ભ!
ું તાયી કુર ભખ્ ૂક ભાટે
ાક છે ત ું ! તએ
મ ૃત્યુ વનભાશણ કયું છે , જે તાયી તૌશીદભાં ભાને છે
તેના ભાટે ણ ને જે તાયા ઈય ઇભાન નથી
યાખતો તેના ભાટે ણ તથા દયે કને મ ૃત્યુનો
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સ્લાદ ચાખલાની છે ને દયે કને તાયી તયપ
ાછા પયલાનુ ં છે . ફવ ત ું ફયકતલાો છે તથા
ત ું જ વલોચ્ચ છે ને કોઇ લ્રાશ નથી
વવલામ ત ું તથા તાયો કોઇ ળયીક નથી. હુ ં તાયા
ઈય ઇભાન યાખું છુ, તાયા યસ ૂર (વલ્રલ્રાશો
રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ)ની તવદીક કફૃં છું
(વાચા ભાનુ ં છું) તાયી દકતાફને ભાન્મ યાખું છું,
તાયી ઇફાદત વવલામ ફીજી ફધી આફાદતની
યીતનો સ્લીકાય કફૃં છું ને હુ ં ભાયા ોતાને
તેનાથી રગ કફૃં છું જે તાયા વવલામ ફીાની
(ફીા ભા’બ ૂદની) ઇફાદત કયે છે .
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મ લ્રાશ ! હુ ં વલાયના લશેરો ઉઠું છું
ને જમાયે દદલવ  ૂયો કફૃં છું ત્માયે એલી
રાગણીની કબ ૂરાત કફૃં છું કે હએ
ુ ં વં ૂણશ યીતે
તાયી ઇફાદત દયણાભ નથી કયી; ફવ, હુ ં ભાયા
ગુનાશ કબ ૂર કફૃં છું ને ભાયી ભ ૂરની ણ
કબ ૂરાત કફૃં છું. હુ ં ભાયા નપવ ઈય ોતે જુરભ
કયલાના કાયણે ફદનાભ થમો છું, ભાયા કુક્ર્ભોએ
ભને શરાક કમો છે , ભાયી લાવનાએ ભને
ામભાર કયી નાખ્મો છે ને ભાયી ફૃણચએ ભને
ટં ૂ ી રીધો છે .
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તેથી, હુ ં તાયી ફાયગાશભાં વલાર કફૃં છું
મ ભાયા ભૌરા ! એના જેભ જેનો નપવ
ોતાની રાંફી ઇચ્છાઓના કાયણે ફેદયકાય
થઇ ગમો શોમ,જેનુ ં ળયીય તેની યગો સ ૂભ થઇ
જલાના કાયણે ફેબાન થઇ ગયુ ં શોમ, જેના ઈય
ધણી ફધી નેભતો તા થઇ શોલાને કાયણે
ં ૂ ાઇ ગયુ ં શોમ તથા જે તેના
તેન ુ ં દદર તેભાં જ ગથ
ખયા અળમ તયપ થોડું જ ધ્માન અે છે (જમાં
તેને ાછા પયલાનુ ં છે ). હુ ં તાયી ફાયગાશભાં
એનો જેભ વલાર કફૃં છું જેને આચ્છાઓએ ધેયી
રીધો છે , જે લાવનાથી અકાશઇ ગમો છે , જેને
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દુવનમાએ દફાલી દીધો છે તથા જેના ભાથા
ઈય ભોત વલાય છે . હુ ં તાયી ફાયગાશભાં એના
જેભ વલાર કફૃં છું જેના ગુનાશો ગણણત છે
ને જેણે ોતાની ભ ૂરોની કબ ૂરાત કયી છે . હુ ં
તાયી ફાયગાશભાં એના જેભ વલાર કફૃં છું જેનો
યફ તાયા વવલામ ફોજો કોઇ નથી ને જેનો
અશ્ચમદાતા તાયા વવલામ ફીજો કોઇ નથી તથા
તાયાથી તેને ફચાલનાય કોઇ નથી ને તેના
ભાટે તાયાથી બાગી છૂટલાનો કોઇ ભાગશ નથી
વવલામ કે તે તાયી તયપ જ (ાછો) પયે .
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મ લ્રાશ ! હુ ં તાયી ફાયગાશભાં વલાર
ું
કફૃં છું, તાયી ભખ્ ૂક ઈય તએ
લાજજફ
પયભાલેરા તાયા શકોના લાસ્તા અીને, તાયા
ું
ભશાન નાભોના લાસ્તા અીને જેના થકી તએ
તને માદ કયલાનો તાયા યસ ૂર (વલ્રલ્રાશો
રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ)ને હક
ુ ભ પયભાલેર
છે

ને

તાયા

પ્રળંવાાત્ર

સ્સ્તત્લની

આજજતના લાસ્તા અીને જેનો ન તો ક્યાયે
અંત છે , ન તેભાં કોઇ પેયફદર છે , ન જેભાં કોઇ
પેયપાય છે તથા જે કદીણ પના થનાય નથી, કે
શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ
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અરેશી લવલ્રભ) ને શઝયત ભોશમ્ભદ
(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ની
અર ઈય યશેભત નાણઝર કય, તાયી ઇફાદત
થકી ભને દયે ક લસ્ત ુની જફૃયતથી સ્લતંત્ર
(ફેયલા) ફનાલી દે ને ભને તાયો ખોપ તા
કયીને ભાયા દદરને દુવનમાના ભોશથી દૂય કય.
તાયી યશેભત થકી ભાયા ઈય બય ૂય કયભ
કય કાયણ કે હુ ં તાયી તયપ દોડીને (તાયી
ફાયગાશભાં) શાજય થમો છું; ભને તાયો ખોપ છે ,
તાયાથી હુ ં ઈામ તરફ કફૃં છું, હુ ં તાયાથી ઈભેદ
યાખું છું, તાયી ફાયગાશભાં દુઅ કફૃં છું, તાયી
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ફાયગાશભાં નાશ ભાટે દોડીને અવ્મો છું, તાયા
ઈય વલશ્વાવ યાખું છું, હુ ં તાયાથી ભદદ ભાંગ ું છું,
તાયા ઈય ઇભાન યાખું છું, હએ
ુ ં તાયા ઈય
બયોવો કમો છે ને હુ ં તાયા યશેભો-કયભનો
અધાય યાખું છું.
તાયી યશેભતની વાથે.
મ યશેભ કયનાયઓભા વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
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૫૩-ઇજજત ને જરારલાા લ્રાશની
ફાયગાશભાં ઝરીર (તચ્ુ છ) ફનીને તેભની
દુઅ.
મ ભાયા યફ ! ભાયા ગુનાશોએ ભને ચ ૂ
કયી દીધો છે ને ભાયી ાવે કોઇ હજ
ુ જત
(દરીર) ન શોલાથી ભાયો લાજ ફૃંધાઇ ગમો
છે , હુ ં ભાયી મુવીફતભાં ણગયપતાય થઇ ગમો છું,
હુ ં ભાયા ભરોના કાયણે ઝકડાઇ ગમો છું ને
હુ ં ભાયા યાધનો વળકાય ફની ગમો છું, ને હુ ં
એ છું જે ોતાની વીધી યાશથી બટકી ગમો છે
ને (ોતાના ટોાથી) ાછ યશી ગમો છે .
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વન:ળંક,

હએ
ું

ભાયા

ોતાને

ફદનાભ

ગુનેશગાયોની સ્સ્થવતભાં ને એલા કભનવીફ
રોકોની શયોભાં મ ૂકી દીધો છે જેઓ તાયો
વલફૃધ્ધ લતશનાયા શતા ને તાયા લામદાની
લગણના કયતા શતા. ાક છે ત ું ! તાયા
(હક
ુ ભ) વલફૃધ્ધ હએ
ુ ં કેટરી લગણના કયી છે !
હએ
ુ ં ભાયા નપવ વાથે કેટરી ુચ્ચાઇથી દગો
કમો છે !
મ ભાયા ભૌરા ! ભાયા ઊંધે ભોઢે ડી
જલા ઈય તથા ભાયા ગ રવી જલા ઈય
યશેભ કય, તાયી વશનળીરતા થકી ભાયી
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જ્ઞાનતા ઈય તથા તાયી બરાઇ થકી ભાયા
કુકભો ઈય યશેભ કય કાયણ કે હુ ં ભાયા ગુનાશ
કબ ૂર કફૃં છું ને ભાયી ભ ૂરોનો સ્લીકાય કફૃં છું.
હુ ં ભાયા અ શાથ ને કાને તાયી
ફાયગાશભાં (જભીન ઈય) ટે કું છું જેથી ત ું ચાશે
તો ભને વા કયી ળકે; (ણ) ત ું ભાયા ધડણ
ઈય, ભાયા દદલવો  ૂયો થલા ઈય, મ ૃત્યુ ભાયી
નજીક શોચી ગમા ઈય, ભાયી નફાઇ ઈય,
ભાયી દદયદ્રતા ઈય ને ભાયી ાવે તકો ઓંછી
શોલા ઈય યશેભ કય.
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મ ભાયા ભૌરા ! જમાયે દુવનમાભાંથી ભાયી
વનળાની દ્રશ્મ થઇ ામ, રોકો લચ્ચેથી ભાયી
માદ ભુરાઇ ામ ને હુ ં એલી યીતે ભુરાઇ
ગમો શોઉં જેભ કોઇ વં ૂણશ યીતે ભુરાઇ ામ છે
ત્માયે ભાયા ઈય યશેભ કય.
મ ભાયા ભૌરા ! જમાયે ભાફૃં (ળયીયનુ)ં
ધડતય તથા શારત ફદરામ ને (મ ૃત્યુ છી)
ભાફૃં ળયીય વડલા ભાંડે, ભાયા શાથગ ળયીયથી
જુદા ડે ને (શાડકાના) વાંધાઓ છૂટા ડે
ત્માયે ભાયા ઈય યશેભ કય. પવોવ ! ભાયી
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ગપરત ઈય જેની (વાયા ભરોની) ભને જફૃય
ડલાની છે .
મ ભાયા ભૌરા ! ભાયા પયી ાછા વજીલન
થલા વભમે ને (કફયભાંથી) ઉઠીને અગ
અલી શાજય થલા વભમે ભાયા ઈય યશેભ કય;
તે દદલવે ભને તાયા લણરમાઓ (દોસ્તો)નો
વાથ તા કય. ભાયી વલદામ તાયા દશબ્ફાઓ
(જેઓથી ત ું ભોશબ્ફત કયે છે તેભની) વાથે
પયભાલ ને તાયા ાડોળભા યશેઠાણ તા કય,
મ ભાયા અરભીન (કાએનાત)ના યફ !
તાયી યશેભતની વાથે.
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મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
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ં ને
૫૪-ણચંતા (ફેચેની, યં જ, જો
સ્લસ્થતા) દૂય કયલા ભાટે તેભની દુઅ.
ં ને
મ ણચંતાના (ફેચેની, યં જ, જો
સ્લસ્થતા)

દૂય

કયનાય

ને

ઈદાવીથી

ળપાત તા કયનાય ! મ યશભાન અ
દુવનમા તથા અખેયત ભાટે ને મ યશીભ
ફંને વભમે ! શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો
રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર
ઈય યશેભત નાણઝર કય, ભાયી ણચંતા (ફેચેની,
ં ને સ્લસ્થતાને) દૂય કય ને
યં જ, જો
ભને ઈદાવીથી ળપાત તા કય.
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મ એક (લાશેદ) ! મ એકરા (શદ) !
મ ફેનીમાઝ (વભદ) ! મ ત ું જે કોઇને જન્ભ
અતો નથી ને જેને કોઇએ જન્ભ નથી
અપ્મો તથા તાયી ફયાફયનુ ં કોઇ જ નથી !
ભાયી દશપાઝત કય, ભને વલત્ર ફનાલ ને
ભાયા દુ:ખને દૂય કય.
(અ છી અમત ુર કુયવી તથા કુયઅને
ભજીદના છે લ્રા ત્રણ સ ૂયાની વતરાલત કયલી
ને કશેવ.ું ..)
મ લ્રાશ ! હુ ં તો તાયી ફાયગાશભાં
એના જેભ વલાર કફૃં છું જેની જફૃયત તીવ્ર ફની
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ગઇ છે , જેને ળસ્ક્ત ઘટી ગઇ છે ને જેના
ગુનાશો ગણણત છે ; હુ ં તાયી ફાયગાશભાં એના
જેભ વલાર કફૃં છું જેને ોતાની જફૃયત  ૂયી
કયનાય તાયા વવલામ કોઇ જડત ું નથી, જેની
નફાઇના વભમે દશંભત (તથા ળસ્ક્ત) તા
કયનાય તાયા વવલામ કોઇ નથી ને જેના
ગુનાશોની ભગપેયત કયનાય તાયા વવલામ કોઇ
નથી. મ ાશોજરારી ને કયભોના ભાણરક !
હુ ં તાયી ફાયગાશભાં વલાર કફૃં છું કે ભને એવું
કાભ તા કય જેને ભર કયનાયા વંદ છે
ને એલી શ્રધ્ધા તા કય જેના થકી તાયા
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એશકાભો ાયી થમાની જેને શ્રધ્ધા ાપ્ત થઇ
ામ.
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર કય, ભને શક
(વચ્ચાઇ)

વાથે

મ ૃત્યુ

ાભલાની

તૌપીક

ઇનામત પયભાલ, ભાયા ભનભાંથી અ દુવનમાના
ભોશને દૂય કય, તાયા ઈય પ્રભાણણકણે અધાય
યાખલાની તૌપીક આનામત પયભાલ ને તાયી
ાવે જે છે તેની ભોશબ્ફત (તથા યગફત) તા
કય જેથી તાયી મુરાકાત ભાટે હુ ં અત ુય ફનુ,ં હુ ં
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તાયી ફાયગાશભાં વલાર કફૃં છું કે ભાયા ાછરા
વાયા ભરોની (ભાયા અભારની) દકતાફભાં
નંધ રેલામ ને તેભાં ભાયા ાછરા કુકભોથી
(ખયાફ કામોથી તથા ગુનાશોથી) ભને તાયી
સુયક્ષા પ્રાપ્ત થામ.
હુ ં તાયી ફાયગાશભાં વલાર કફૃં છું કે ભને
એલો ખોપ તા કય જેલો ખોપ તાયા ઇફાદત
ગુાય ફંદાઓ યાખે છે , એલી ઇફાદત તૌપીક
તા કય જેલી ઇફાદત તાયો ખોપ યાખનાય
ફંદાઓ કયે છે , એલી શ્રધ્ધા તા કય જેલી
શ્રધ્ધા તાયા ઈય અધાય (તલક્કુર) યાખનાય
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યાખે છે ને એલો વલશ્વાવ તા કય જેલો
વલશ્વાવ તાયા ભોભીન ફંદાઓ યાખે છે .
મ લ્રાશ ! તાયી ફાયગાશભાં ભાયા
પ્રભાણણકણે

વલાર

લણરમાઓ

(દોસ્તો)

કયલાનુ ં
તાયી

તાયા

ફાયગાશભાં

પ્રભાણણકણે વલાર કયે છે તેવ ું કયાય અ,
ભાયા ખોપને તાયા લણરમાઓના ખોપ જેલો
કયાય અ ને તાયી ખુળી ભાટે ભને એલા
ભરો કયલાની તૌપીક તા કય જેભાં તાયા
દીનના

કોઇણ

ભરને

તાયી

કોઇણ

ભખ્ ૂકની ડયના કાયણે હુ ં ત્મજી ન દઉં.
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મ લ્રાશ ! અ ભાયી શાજત છે ; તેથી
તેભાં ભાયી પ્રભાણણકતાભાં વ ૃદ્ધિ તા કય ને
તેભાં ભાયી ભાપી ાશેય કય; તેના થકી ભને ભાયી
દરીર (હજ
ુ જત) નુ ં જ્ઞાન તા કય ને તેના
થકી ભને તંદુયસ્તી તા કય.
મ લ્રાશ ! ઘણા એલા છે જેઓ
વલાયભાં લશેરા ઉઠે છે તો તેઓને અધાય ને
તેઓની ઈભેદો તાયા વવલામ ફીા કોઇથી શોમ
છે ણ, વન:ળંક, હુ ં વલાયભાં લશેરો ઉઠું છું તો
ભાયો અધાય ને ભાયા દયે ક ભાભરાભાં ઈભેદો
તાયાથી જ શોમ છે , તેથી, ભાયા ભાટે એલા
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ભાભરા વનધાશદયત કય જે દયણાભની દ્રય્ષ્ટએ
વાયા

શોમ.

ભને

ગેયદોયલણી

કયનાયી

રારચોથી નાત તા કય. ભાયા વયદાય
ને તાયા ખાવ ચટેં ૂ રા ફંદા શઝયત ભોશમ્ભદ
(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર થામ.
તાયી યશેભતની વાથે.
મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
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૫૫-લ્રાશ તઅરાની તવફીશ ભાટે
તેભની દુઅ.
ાક છે ત ું ! હુ ં તાયી ફાયગાશભાં દુઅ કફૃં છું
ને તાયા કયભની અળા યાખું છું.
ાક છે ત ું ! હુ ં તાયી ફાયગાશભાં દુઅ કફૃં છું
ને ત ું વલોચ્ચ છે .
ાક છે ત ું ! હુ ં તાયી ફાયગાશભાં દુઅ કફૃં છું
ને ઇજજત તાયો ોળાક છે .
ાક છે ત ું ! હુ ં તાયી ફાયગાશભાં દુઅ કફૃં છું
ને ને ભશાનતા તાયી ચાદય છે .
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ાક છે ત ું ! હુ ં તાયી ફાયગાશભાં દુઅ કફૃં છું
ને ગલશ તાયી ાશોજરારી છે .
!

ાક છે ત ું ! તાયી ભશાનતા કેટરી ભશાન છે
ાક છે ત ું ! ઊંચાઆ ઈય જેટરા છે તાયી

તવફીશ કયે છે ને જભીનની નીચે જે કંઇ ણ
છે તે ને ત ું વાંબાે છે ને જુએ છે .
ાક છે ત ું ! વલે ખાનગી લાતો ઈય ત ું
વાક્ષી છે .
ાક છે ત ું ! ભાયી ફધી ળંકાઓ તાયા થકી
જ દૂય થામ છે .
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ાક છે ત ું ! વલે ભાભરાઓભાં ત ું (શંભેળાં)
શાજય છે .
ાક છે ત ું ! (ભોટી) અળાઓ પક્ત તાયાથી
જ યાખી ળકામ છે .
ાક છે ત ું ! ાણીના ઊંડાણભા જે કંઇ છે તે
ત ું જુએ છે .
ાક છે

ત ું ! દદયમાઓના ઊંડાણભાં

ભાછરીઓના શ્વાવોચ્છલાવના લાજને ણ ત ું
વાંબે છે .
ાક છે ત ું ! ત ું અવાભનોના લજનને ાણે
છે .
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ાક છે ત ું ! ત ું જભીનના લજનને ાણે છે .
ાક છે ત ું ! ત ું સ ૂયજ ને ચાંદના લજનને
ાણે છે .
ાક છે ત ું ! ત ું અંધાયા ને જલાાના
પ્રભાણ-લજનને ાણે છે .
ાક છે ત ું ! ત ું છામા-ભોવભના ભાલજનને ાણે છે .
ાક છે ત ું ! ત ું શલાના લજનને ાણે છે
એટરે સુધી કે તેના ણુભાત્ર લજનને ણ
ાણે છે .
ાક છે ત ું ! ાક છે , ાક છે , ાક છે ત ું !
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ાક છે ત ું ! કેટું જફ છે કે જે તને
ાણતો શોલા છતાં તાયો ખોપ નથી યાખતો ?
ાક છે ત ું ! હુ ં તાયી ફાયગાશભાં દુઅ કફૃં છું
ને તાયા લખાણની વાથે.
ાક છે ત ું ! ત ું લ્રાશ છે , વલોચ્ચ છે ,
ભશાન છે !
તાયી યશેભતની વાથે.
મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
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૫૬-લ્રાશ તઅરાની તવફીશ, શમ્દો-વના
તથા તેભની દુઅ.
વલે લખાણ લ્રાશ ભાટે છે જે (ોતાની)
ભશાનતા

થકી

દદરો

ભાટે

ાશેય

થમો;

ને(ોતાની) ઇજજત થકી આંખોથી દ્રશ્મ
યહ્યો; ને (ોતાની) ળસ્ક્ત થકી દયે ક લસ્ત ુઓ
ઈય કુદયત (વત્તા) ધયાલે છે .
ને તેને જોલા ભાટે આંખો સ્સ્થય જ નથી
યશી ળસ્ક્ત જો તેને આંખો જોઇ ળકતી શોત; ને
વલચાયો (વભજ-ળસ્ક્ત) તેની ભશાનતાના ઊંડાણ
સુધી શોચી જ નથી ળકતા.
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ત ું

તાયી

ભશાનતા

ને

ગલશ

થકી

ળસ્ક્તળાી છે ; ને આજજત, બરાઇ તથા
ં
ાશોજરારી તાયો ોળાક છે ; ને ત ું સુદયતા
તથા કા (શોવળમાયી) વાથે ાક છે ; ને ત ું
ભોબા તથા ભશેયફાનીઓ થકી ભશાન છે ; ને
તાયી ભશાનતા તથા નેભતો તા કયલા થકી
તાયી

ાશોજરારી

છે ; ને

પ્રકાળ

તથ

ું ભાયા ભાટે ખાવ કયાય અપ્મા
જલાાને તએ
છે .
ત ું એલો ખાણરક (વર્જનશાય) છે જેની
ફયાફયીનો કોઇ નથી; ને ત ું એલો એક છે
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જેનો કોઇ વાથી નથી; ને ત ું એલો એકરો છે
જેનો કોઇ વલયોધી નથી; ને ત ું એલો સ્લાધીન
છે જેની કોઇ વાથે વયખાભણી નથી થઇ ળકતી;
ને ત ું એલો વર્જનશાય છે જેનો કોઇ ળયીક
(બાગીદાય) નથી; ને ત ું એલો ારનશાય છે
જેને કોઇની ભદદની જફૃય નથી.
ને ત ું શેરો છે , તને તન નથી; ત ું વનત્મ
(ળાશ્વત) છે , પના (નાળ) થનાય નથી; ત ું શંભેળા
છે , તને દુ:ખ નથી; ત ું ાય શ્રિાનો ભાણરક છે ,
તાયા ભાટે શદ નથી; ત ું વર્જનશાય છે , કોઇ ણ
અધાય (કે ફંધન) વલના; ત ું નશદ બરાઇ
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કયનાય છે ; ત ું ારનશાય છે , તાયો કોઇ
બાગીદાય નથી; ત ું ીડા કયનાય છે , તને
કોઇણ ડચણ નથી (તથા તાયાભાં પેયપાય
નથી); ને ત ું દયે ક લસ્ત ુને દયણાભ અનાય
છે , ત ું ળકત નથી.
ત ું એલો છે જેના ભાટે જગ્મા અલશ્મકતા
નથી; ને (તાયા ભાટે ) જભાનાની શદ નથી; ત ું
નાળ ાભનાય નથી, તાયો કોઇ નાળ કયનાય
નથી ને તાયો નાળ થઇ ળકતો નથી; એભ ત ું
શંભેળા છે જે ભાબુદ (ઇફાદતને રામક) છે ,
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જીવલત છે , (શભેળાથી છે ને) શંભેળા યશેનાય છે ,
વનત્મ છે , ળસ્ક્તળાી છે તથા વત્તાધીળ છે .
મ ભાયા યફ ! હુ ં તાયી ફાયગાશભાં (તાયો
ત ુચ્છ ફંદો છું ને) દુઅ કફૃં છું ને તાયા
હક
ુ ભથી પના થનાય છું; હુ ં તાયી ફાયગાશભાં
વલાર કફૃં છું ને તાયા હક
ુ ભથી પના થનાય છું
ને ત્રીજુ ં એ કે હુ ં તાયી ફાયગાશભાં પકીય છું
(શાજતોનો તરફગાય છું) ને તાયા હક
ુ ભથી
પના થનાય છું.
મ ભાયા યફ ! જે રોકો બમબીત છે તેઓ
તાયા ખોપ યાખે છે , જેઓ તાયી ઇફાદત કયનાયા
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છે તેઓ તાયા ખોપના કાયણે તાયી ફાયગાશભાં
પ્રભાણણક છે ને ભગપેયતની અળા (તથા
દુઅ) કયનાય છે .
મ ત ું ! જે ખયો ભા’બ ૂદ છે , તાયી
ફાયગાશભાં ફૃદન વાથે દુઅ કયનાયાઓ ઈય
યશેભ કય, ગાદપરોના (ગુનેશગાયોના) ગુનાશોને
ત ું ભાપ કય ને તોફા કયનાયાઓ જે દદલવે
તાયી ફાયગાશભાં શાજય કયલાભાં અલે (તે
દદલવે) તેઓ ઈય એશવાનો કયલાભાં વ ૃદ્ધિ કય.
મ કયભ પયભાલનાય ! તાયી યશેભતની
વાથે.
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મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
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૫૭-લ્રાશ તઅરાની ફાયગાશભાં તચ્ુ છતા
ાશેય કયલા ભાટે તભની દુઅ.
મ ભાયા ભાણરક ! મ ભાયા ભાણરક ! ત ું
ારનશાય છે ને હુ ં એક ફંદો છું; ને ફંદા
ઈય કોણ યશેભ પયભાલળે વવલામ ારનશાય;
મ ભાયા ભાણરક ! મ ભાયા ભાણરક ! ત ું
ળસ્ક્તળાી છે ને હુ ં ત ુચ્છ છું; ને ત ુચ્છ ઈય
કોણ યશેભ પયભાલળે વવલામ ળસ્ક્તળાી;
મ ભાયા ભાણરક ! મ ભાયા ભાણરક ! ત ું
વર્જનશાય છે ને હુ ં વજર્જત છું; ને વજર્જત
ઈય કોણ યશેભ પયભાલળે વવલામ વર્જનશાય;
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-732 | VISIT US

મ ભાયા ભાણરક ! મ ભાયા ભાણરક ! ત ું
તા કયનાય છે ને હુ ં ભાંગનાય છું; ને
ભાંગનાય ઈય કોણ યશેભ પયભાલળે વવલામ
તા કયનાય;
મ ભાયા ભાણરક ! મ ભાયા ભાણરક ! ત ું
ભદદગાય છે ને હુ ં જફૃયતભંદ છું; ને
જફૃયતભંદ ઈય કોણ યશેભ પયભાલળે વવલામ
તા કયનાય;
મ ભાયા ભાણરક ! મ ભાયા ભાણરક ! ત ું
નંત છે ને હુ ં નાળલંત છું; (પાની છું) ને
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નાળલંત

ઈય કોણ યશેભ પયભાલળે વવલામ

નંત;
મ ભાયા ભાણરક ! મ ભાયા ભાણરક ! ત ું
શભેળા છે ને હુ ં પના થનાય છું; ને પના
થનાય ઈય કોણ યશેભ પયભાલળે વવલામ એ જે
શંભેળા છે ;
મ ભાયા ભાણરક ! મ ભાયા ભાણરક ! ત ું
જીલંત છે ને હુ ં મ ૃત છું; ને મ ૃત ઈય કોણ
યશેભ પયભાલળે વવલામ જીલંત;
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-734 | VISIT US

મ ભાયા ભાણરક ! મ ભાયા ભાણરક ! ત ું
તાકતલય છે ને હુ ં વનફશ છું; ને વનફ
શ
ઈય કોણ યશેભ પયભાલળે વવલામ તાકતલય;
મ ભાયા ભાણરક ! મ ભાયા ભાણરક ! ત ું
તલંગય છે ને હુ ં કંગા છું; ને કંગા ઈય
કોણ યશેભ પયભાલળે વવલામ તલંગય;
મ ભાયા ભાણરક ! મ ભાયા ભાણરક ! ત ું
ભશાન છે ને હુ ં ત ુચ્છ છું; ને ત ુચ્છ ઈય કોણ
યશેભ પયભાલળે વવલામ ભશાન;
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મ ભાયા ભાણરક ! મ ભાયા ભાણરક ! ત ું
ભાણરક છે ને હુ ં વેલક છું; ને વેલક ઈય
કોણ યશેભ પયભાલળે વવલામ ભાણરક;
તાયી યશેભતની વાથે.
મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
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૫૮-અરે ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ
અરેશી લવલ્રભ)ના ઝાદકયની તેભની દુઅ.
મ લ્રાશ ! જેણે શઝયત ભોશમ્ભદ
(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
ંૂ
તેભની અરને શ્રેષ્ઠતા તા કયીને ચટમા,
તેભને

દયવારતની

જલાફદાયી

વંી,

લવીરાના શક તા કમાં, નફીઓના લાયવદાય
ફનાલી ભોકલ્મા ને તેભના ઈય દીનની
લીયાવત તથા વંબાની જલાફદાયી વં ૂણશ
કયી; જેણે તેભને બવલષ્મનુ ં ને ભ ૂતકાનુ ં ફધું
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જ આલ્ભ તા કયુ;ં જેણે ભનુષ્માવતને તેભની
તયપ અકવિત કમાં !
મ

લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) તથા
તેભની અર ઈય, જેઓ ાક છે , યશેભત
નાણઝર કય ને ભાયી વાથે દુવનમા ને
અખેયતભાં એલો લતાશલ કય જેલો લતાશલ ત ું જ
કયી ળકે . વન:ળંક, ત ું દયે ક લસ્ત ુઓ ઈય ળસ્ક્ત
ધયલનાય છે !
તાયી યશેભતની વાથે.
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મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
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૫૯-શઝયત અદભ રય્ય્શસ્વરાભ ઈય
યશેભત નાણઝર કયલા ભાટે તેભની દુઅ.
મ

લ્રાશ

(રય્ય્શસ્વરાભ)

!

તાયી

શઝયત
ભખ્ ૂકભાંથી

અદભ
એક

ભખ્ ૂક છે ; ને ભાટીભાંની ભખ્ ૂકભાંથી વૌથી
શેરા તાયી યબ્ફાનીય્મતને ઓખલાલાા
(તથા ભાનલાલાા) શતા; ને તાયા ફંદાઓ
તથા તાયી ભખ્ ૂક ભાટે શેરી હજ
ુ જત (દરીર)
શતા;

ને

તાયા

ભગપેયત

થકી

તાયી

(નાપાયભાનીની) વાથી સુયક્ષા ભેલલા ભાટે
દોયલણી (દશદામત) કયનાય શતા; ને તાયી
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ફાયગાશભાં વૌથી લધાયે તોફા કયનાયા શતા;
ને તાયી ભખ્ ૂક ભાટે તાયી ઓખાણ પ્રાપ્ત
કયલા વાફૃ લવીરો શતા.
ને તેઓ તે શતા જેભણે એ ાશેય કયું જેના
કાયણે ત ું તેભનાથી તાયી ઈદાયતા ને યશેભત
થકી યાજી થમો.
ને તેઓ તાયી તયપ એલી યીતે ધ્માન
કયનાય

(ફૃજૂ

કયનાય)

શતા

કે

તાયો

નાપયભાની કમાયે ણ અગ્રશ નથી યાખ્મો,
ને તેઓ તાયા શયભભાં ભાથુ ં મડં ૂ ી ોતાને
ત ુચ્છ ાશેય કયીને તાયી ફાયગાશભાં શાજય
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થનાયાઓભાં વૌથી અગ લધી જનાય શતા;
ને (કોઇ થકી ણ) તાયી નાપયભાની થઇ
ગમા છી તાયી પયભાફદાયી થકી તાયી
ભગપેયત પ્રાપ્ત કયલા ભાટે તેઓ લવીરો કયાય
ાભેરા શતા; ને તેઓ વલે નફીઓના વતા
શતા જેઓએ તાયી યાશભાં જેશાદ ભાટે મુવીફતો
લેઠી; ને જભીનના યશેલાવીઓભાંથી તાયી
પયભાફદાયી કયનાયાઓભાં વૌથી ભોખયે શતા.
તેથી, મ ત,ું જે યશેભાન છે ! તેભના ઈય
તથા તાયા પદયશ્તાઓ ઈય ને અવભાનો
તથા જભીનોના યશેલાવીઓ ઈય યશેભત
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નાણઝર કય, જેલી યીતે તેઓએ તાયી વનધાશદયત
કયે રી શદો ાલી ને તાયી ખુળી પ્રાપ્ત
કયનાયી યાશ ઈય દોયલણી (દશદામત) કયી,
મ વૌથી લધાયે યશેભ કયનાય !
તાયી યશેભત વાથે.
મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
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૬૦-દુ:ખ ને સ્લસ્થતાના વભમે તેભની
દુઅ.
મ ભાયા યફ ! ભને ભાયા દુશ્ભનો ભાટે
ભશ્કયીનુ ં કાયણ ન ફનાલ; ને ભાયા કાયણે
ભાયા વાથીઓ તથા દોસ્તોની રાગણી ન
દુબાલ.
મ ભાયા યફ ! તાયી બરાઇ થકી ભાયા
ઈય એશવાન કય જેથી ભાયા ઈય જે કંઇ ણ
દુ:ખ ડયું છે તે ભાયાથી દૂય થામ, પયી ભને
ં
તાયી સુદય
છત્રછામાભા વભાલી દે જેનાથી હુ ં
ટે લામેરો છું ને ભાયી દુઅ કબ ૂર કય જે તાયી
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ફાયગાશભાં પ્રભાણણકણે દુઅ કયનાય જેલી છે
કાયણ કે શલે તો ભાયી ળસ્ક્ત નફી ડી ગઇ છે
ને ભાયી ાવે વગલડો ધટી ગઇ છે , ભાયી
શારત તંગ થઇ ચ ૂકી છે ને તાયી ભખ્ ૂક ાવે
જે કંઇ છે તેનાથી હુ ં નાઈભેદ થઇ ગમો છું; તેથી,
શલે ,ભાયી ાવે જે કંઇ ફાકી છે તે પક્ત એ જ છે
કે હુ ં ભાયા ભાટે તાયાથી જ અળા યાખું છું.
મ ભાયા યફ ! હુ ં જે (દુ:ખ) ભાં અલી
ડયો છું તેને દૂય કયલા ભાટે, વન:ળંક, ત ું
ળસ્ક્તળાી છે જેલી યીતે ત ું ભને તેભાં ધેયી રેલા
ભાટે ળસ્ક્તળાી શતો; ને વન:ળંક, ભાયા ઈય
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તાયા

(શેરાના)

એશવાનોની

માદ

ભને

યલાનગી નથી અતી કે હુ ં તાયાથી નાઈભેદ
થઇ ાઉં; ને તાયી નેભતો તથા ઈદાયતાની
ઈભેદ ભાયી દશંભતભાં લધાયો કયે છે કાયણ કે
ું ભને ખલ્ક કમો છે ત્માયથી હુ ં
જ્માયથી તએ
ક્યાયે ણ તાયી નેભતોથી લંણચત નથી યહ્યો.
ને ત,ું મ ભાયા યફ ! ત ું ભાયી નાશ
ને ત ું ભાયો યક્ષક છે ; ત ું ભાયી દશપાઝત કયનાય
ને ત ું ભાફૃં દુ:ખ દૂય કયનાય છે ;
ત ું ભાયી વાથે બરાઇ કયનાય તથા ત ું ભાયા
ઈય યશેભ કયનાય છે ; ત ું યોજીની ાભીન (તા
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કયનાય) છે ; જે કંઇ ભાયી શારત થઇ ગઇ છે તે
તાયા હક
ુ ભ (વનણશમ) મુજફ શતી; ને જમાં સુધી
ણ હુ ં શોચ્મો છું તે ફધું તાયા આલ્ભ થકી છે .
તેથી, મ ભાયા ભાણરક ને ભાયા વયદાય
ું ભાયા ભાટે વનધાશદયત ને વનવશ્ચત
! જે કંઇ તએ
કયું છે તે ભને તા કય ને એલી ભાયી
ું વનવશ્ચત કયી શોમ તથા
વરાભતી શોમ જે તએ
જેભાં ભાયા ભાભરાઓનો સુધાય શોમ ને જે
કંઇ દુ:ખ ભાયા ઈય ડયું છે તેનો અંત અલે;
કાયણ કે, વન:ળંક, તેનો નાળ થલાની તાયા
વવલામ ફીા કોઇથી હુ ં અળા નથી યાખતો ને
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તે વલે તાયા વવલામ હુ ં કોઇની ઈય વલશ્વાવ
નથી કયતો.
તેથી, મ ાશોજરારી તથા ઈદાયતાના
ભાણરક ! હએ
ુ ં તાયા વલે જે વાયા વલચાયો યાખ્મા
છે તેનો હક
ુ ભ કય ને ભાયી નફાઇ તથા
વગલડોનો ઓછ ઈય યશેભ કય; ને ભાયા
દુ:ખને દૂય કય; ને ભાયી દુઅ કબ ૂર કય; ને
ભાયી ભ ૂરોને ભાપ કય; ને ભને અ ફધું તા
કય તથા તેઓને ણ જેઓ તાયી ફાયગાશભાં
ું ભને દુઅ
દુઅ કયે છે . મ ભાયા વયદાય ! તએ
કયલાનો હક
ુ ભ પયભાવ્મો છે ને તે કબ ૂર થલા
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ભાટે ત ું ાભીન છે ; ને તાયો લામદો વાચો છે
જેભાં કોઇ વલયોધ નથી થઇ ળકતો કે ન તો તેભાં
કોઇ પેયપાય થઇ (કયી) ળકનાય છે ;
તેથી, તાયા નફી તથા તાયા ફંદા શઝયત
ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી
લવલ્રભ) ને તેભના શરેફૈત તથા ાક
અર ય યશેભત નાણઝર કય ને ભાયી ભદદ
કય, કાયણ કે, ત ું વન:ળંક, ત ું એલો ભદદગાય છે
જેને કોઇ ભદદગાયની જફૃયત નથી એ ત ું એલો
યક્ષક છે જેને ફીાની સુયક્ષાની જફૃય નથી; ને
હુ ં તાયો એલો ફંદો છું જેની દુઅ કબ ૂર કયવું
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ું
તથા તેન ુ ં જે કંઇ દુ:ખ છે તેને દૂય કયવું તએ
તાયા ભાટે લાજજફ કયું છે .
તેથી, ભાયી દુઅ કબ ૂર કય તથા ભાફૃં દુ:ખ
દૂય કય; ને ભાયી મુવીફતોનો નાળ કય; ને
જે શારતભાં હુ ં છું તેભાંથી ભને કાઢી ભાયી
શારતને વાયી કય; ને ભને રામકાતના ધોયણે
જઝા (ફદરો) ન તા કય ણ તાયી યશેભત
થકી (જઝા) તા કય જે યશેભત વલે લસ્ત ુઓ
ઈય છલામેરી છે , મ ાશોજરારી ને
ઈદાયતાના

ભાણરક

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
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શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ
અરેશી લવલ્રભ)ની અર ઈય (લ્રાશ
તઅરાની) યશેભત નાણઝર થામ; ને (ભાયી
દુઅ) વાંબ; ને (ભાયી દુઅ) કબ ૂર કય, મ
(ત ું !) ળસ્ક્તળાી !
તાયી યશેભત વાથે.
મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
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૬૧-જમાયે તેઓ કોઇ મુવીફતભાં અલી ડે
ને ફીક રાગતી શોમ તે વભમે તેભની
દુઅ.
મ ભાયા લ્રાશ ! તાયા ક્રોધને યોકી નથી
ળકત ું વવલામ તાયી વશનળીરતા; ને તાયી
વાથી કોઇ નાત ાલી નથી ળકત ું વવલામ
તાયી ભગપેયત; ને તાયી ફાયગાશભાં કોઇ
ફચી નથી ળકત ું વવલામ તાયી યશેભત થકી
તથા તાયી ફાયગાશભાં દુઅ કયલા થકી;
તેથી, મ ભાયા લ્રાશ ! તાયી એ કુદયત
(ળસ્ક્ત) થકી ભને યાશત તા કય જેના થકી ત ું
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ઈજ્જજડ ળશેયોને અફાદ કયે છે ને જેના થકી ત ું
મ ૃત અત્ભાને પયી વજીલન કયે છે ; ને ત ું ભને
શરાક ન કય; ને મ યબ્ફ ! ભાયી દુઅ કબ ૂર
થલાની ભને ાણ કય; ને ભાયો દયજ્જજો ત ું
ઊંચો કય તથા ભને ઝરીર ન થલા દે ; ને
ભાયી ભદદ કય; ને ભને યોજી તા કય તથા
અપતો-ફરાથી ભને વરાભતી તા કય.
મ લ્રાશ ! જો ત ું ભાયો દયજ્જજો ઊંચો
કયે તો કોણ છે જે ભને નીચો ાડી ળકે ? ને જો
ત ું ભને ઝરીર કયી મ ૂકે તો કોણ છે જે ભાયો
દયજ્જજો ઊંચો કયી ળકે ? ને હુ ં એ તો નક્કી
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ાણું છું કે તાયા પેવરાભાં ન્મામ નથી તથા
વા કયલભાં ત ું જરદી નથી કયતો; ને જરદી
એ જ કયે છે જેને વનષ્પતાનો બમ શોમ તથા
નફો એ છે જેને ન્મામની વશામતા રેલી
ડે; ને તાયી ઝાત તો અથી ઘણી જ વલોચ્ચ
છે (ને ાક છે )
મ ભાયા વયદાય !
યફ ! ભને મુવીફતોનો વનળાન ન ફનાલ,
ભને તાયી વાનો વનળાનો ન ફનાલ ને ભને
ભોશરત (મુદ્દત) તા કય; ને ભાફૃં દુ:ખ દૂય
કય; ને ભાયી ભ ૂરોને ભાપ કય; ને ભને એક
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છી એક મુવીફતોભાં ણગયફ્તાય ન કય; કાયણ
કે ત ું ભાયી નફાઇ તથા વગલડોની ઓછાને
જુએ છે ; ને ભને ધીયજ તા કય, કાયણ કે હ,ુ ં
મ લ્રાશ ! ઘણો જ નફો છું ને તાયી
ફાયગાશભાં ત ુચ્છ ફની દુઅ કફૃં છું.
મ લ્રાશ ! ને હુ ં તાયી ફાયગાશભાં
તાયી નાશ ચાહુ ં છું; તેથી ભને નાશ તા કય.
ને

દયે ક

અપતો-ફરાથી

તાયી

ફાયગાશભાં હુ ં વરાભતી ભાંગ ું છું; તેથી, ભને
વરાભતી તા કય.
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ને હુ ં તાયા દકલ્રાભાં નાશ ભાંગ ુ છું તેથી,
ભને તાયા દકલ્રાભાં નાશ તા કય મ (યફ !
) ભાયા વયદાય ! દયે ક એ લસ્ત ુથી જેની ભને
ફીક છે ને દયે ક એ લસ્ત ુથી જે ભને બમબીત
કયી મ ૂકે છે ;
ને ત ું એલો ભશાન છે જે વલે ભશાનથી
ણ ભશાન છે !
તાયા જ, તાયા જ, તાયા જ દકલ્રાભાં હુ ં
નાશ ભાંગ ું છું !
મ લ્રાશ ! મ લ્રાશ ! મ
લ્રાશ ! મ લ્રાશ ! મ લ્રાશ ! મ
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લ્રાશ ! મ લ્રાશ ! મ લ્રાશ ! મ
લ્રાશ

!

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો

રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર
ઈય યશેભત નાણઝર થામ.
તાયી યશેભત વાથે.
મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
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૬૨-યવલલાયના દદલવે તેભની દુઅ.
ળફૃ કરંુ છું લ્રાશના નાભથી જેના પઝર
વવલામ હુ ં કોઇથી ઈભેદ નથી યાખતો, જેના
ન્મામ વવલામ હુ ં કોઇનો ખોપ નથી યાખતો, જેના
કશેણ (કૌર) વવલામ હુ ં કોઇના ઈય વલશ્વાવ
નથી કયતો ને જેની યસ્વી વવલામ હુ ં કોઇને
ભજબ ૂત નથી કડતો.
હુ ં તાયી જ ફાયગાશભાં ભદદ તરફ કફૃં છું,
મ ભગપેયતના તથા ખુળીના ભાણરક !
જભાનાના, ખયાફીથી તથા તેની ફદરાતી જતી
ધભતાથી,

લાયં લાય

મુવીફતો

અલી
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ડલાથી,

કસ્ભાતોના

અંધકાયથી

ને

વભમનો એ શેરા અંત અલી જલાથી જે વભમ
દયવભમાન જફૃયી યોજી (બાથુ)ં પ્રાપ્ત કયી
ળકામ.
હુ ં તાયી ફાયગાશભાં એલા કામોની પ્રેયણા
ભાટે વલનંવત કફૃં છું જેભાં ઈન્નવત તથા વપતા
શોમ; ને હુ ં તાયી ફાયગાશભાં એ ફાફતની
વશામતા ભાંગ ું છું જેભાં સુધાયો તથા પ્રગવત થઇ
ળકે; ને હુ ં તાયી ફાયગાશભાં નમ્ર અજીજી કફૃં
છું ભને તાયી સુયક્ષાનો વં ૂણશ ોળાક તા કય
તથા દયે ક વભમે તાયા તયપથી વરાભતી તા
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કય; ને હુ ં તાયી ફાયગાશભાં દુઅ કફૃં છું કે ભને
ળૈતાનોની રારચ (અકશણ) થી ફચાલ તથા
તાયી ફાદળાશત થકી ભને યાાઓના જુરભથી
નાશ તા કય.
ફવ, ત ું ભાયી ઇફાદત (નભાઝો) તથા
યોઝાઓને કબ ૂર કય ને ભાયી અલતી કાર
તથા તેના છીના દદલવોને અ  તથા
અજના દદલવ કયતા ફેશતય કયાય અ; ભાયા
કુટુંફભાં તથા ભાયી કોભભાં ભને ઇજજત તા
કય ને ભાયા ાગયણભાં તથા ભાયી ઊંધભાં ત ું
ભને દશપાઝત તા કય કાયણ કે ત ું લ્રાશ છે ,
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વલશશ્રેષ્ડ દશપાઝત તા કયનાય છે ને ત ું
ભગપેયત તા કયનાય યશીભ (દમાફૄ) છે .
મ લ્રાશ ! હુ ં તાયી તયપ ફૃજૂ કફૃં છું
અજના યવલલાયના દદલવે તથા અલતા ફીા
ફધા યવલલાયના દદલવોએ ને તાયી નાશ
ભાંગ ું છું વળકશથી તથા શદો ઓંગી જલાથી; ને
હુ ં તાયી ફાયગાશભાં પ્રભાણણકતાની વાથે તથા
અળાઓ  ૂયી થલાની ઇચ્છા વાથે દુઅ કફૃં છું.
તેથી,

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો

રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર
ઈય

યશેભત

નાણઝર

કય

જેઓ

તાયી
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ભખ્ ૂકભાંથી વલશશ્રેષ્ડ છે તથા ભને વચ્ચાઇ
તયપ અભંત્રણ અનાયા શતા; ભને તાયી
ાશોજરારી થકી એલી ઇજજત તા કય જેને
કમાયે મ આંચ ન અલી ળકે, તાયી વનદ્રાશીન
આંખો થકી ભાયી દશપાઝત કય, તાયી દે ખયે ખ
શેઠ ભાયા ભાભરાને વં ૂણશતા તથા વાફૃં
દયણાભ તા કય ને તાયી ભગપેયત વાથે
ભાયા જીલનનો અંત કયાય અ; વન:ળંક, ત ું
ભગપેયત તા કયનાય યશીભ (દમાફૄ) છે .
તાયી યશેભત વાથે.
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મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
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૬૩-વોભલાયના દદલવે તેભની દોઅ.
વલે લખાણ લ્રાશ ભાટે છે જેણે જભીન
ને અવભાન ખલ્ક કયતી લખતે કોઇને વાથી
નથી ફનાવ્મો ને જમાયે ોતાની ભખ્ ૂક કયી
ત્માયે તેને કોઇની ભદદની જફૃય ન શતી; તેના
વવલામ ફીજો કોઇ ભા’બ ૂદ નથી ને તેની
એકરતાભાં કોઇ બાગીદાય નથી.
તેના ગુણોનુ ં વં ૂણશ લણશન કયલાભાં ફધી
જફાનો વનષ્પ છે ને વલે બુદ્ધિઓ તેની  ૂયી
યીતે ઓખાણ પ્રાપ્ત નથી કયી ળકતી તથા
તેભ કયલા જતા થાકી ામ છે ; દયે ક ળસ્ક્તલાન
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વ્મદકત તેની ફાયગાશભાં તેના ખોપથી નમ્ર ફને
છે

ને તેની ફીકથી ચશેયાઓ

(નજયો)

જભીનથી ઊંચા નથી થઇ ળકતા; તથા દયે ક
ભશાુફૃ તેની ફાદળાશતનો અજ્ઞાદકત છે .
વન:ળંક, વલે લખાણ લ્રાશ ભાટે છે , એક
છી એક, લાયાપયતી તથા ક્રભથી, એકફીા
વાથે વંકામેરા; ને તેની યશેભત નાણઝર
થામ તેના યસ ૂર (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ
અરેશી લવલ્રભ) ઈય દયે ક વભમે, તેની
વરાભતી યશે તેભના ઈય દયે ક વભમે તથા
શંભેળા.
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મ

લ્રાશ

!

ભાયા

અ

દદલવની

ળફૃઅતના દશસ્વાભાં ભને ળાંવત તા કય, તેના
લચરા દશસ્વાભાં વપતા ને તેના છે લ્રા
દશસ્વાભાં ભને વંતો (તથા તાયી ખુળી) તા
કય, ને અ દદલવની ળફૃઅતના દશસ્વાભાં ભને
તેના બમથી ફચાલ, તેના લચરા દશસ્વાભાં ભને
તેની ળાંવતથી ફચાલ ને તેના અંવતભ
દશસ્વાભાં દુ:ખબમાશ દયણાભથી ફચાલ.
મ લ્રાશ ! હુ ં તાયી ભગપેયત તરફ કફૃં
છું ભાયી કુર ભન્નતો ભાટે જે ભન્નતો (નઝય) હુ ં એ
ભાની છે , કુર લચનો ભાટે જે લચનો હએ
ુ ં અપ્મા
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છે તથા કુર કવભો (વોગંદો) જે કવભો હએ
ું
રીધા છે ને હુ ં તેને (તાયી ખુળી ભાટે )  ૂયા
નથી કયી ળક્યો.
ને હુ ં તાયી ફાયગાશભાં વલાર કફૃં છું કે
ભાયા વંકશભાં અલેરા તાયા કોઇ ફંદા ઈય જો
હએ
ું

જુરભ

કમો

શોમ,

થલા

તાયા

ફંદાઓભાંથી કોઇ ફંદા વાથે થલા તાયી
કનીઝોભાંથી કોઇ કનીઝ વાથે હએ
ુ ં ન્મામ
કમો શોમ, થલા તેઓભાંથી કોઇ વાથે ણ
હએ
ગેયલતશણ ૂક કયી શોમ, થલા તેઓના
ું
ભારનુ ં (ભાયા શાથે) નુકવાન થયુ ં શોમ,થલા
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ં ી કે તેભના દીકયા ઈય હએ
તેભના કોઇ વંફધ
ું
જુરભ કમો શોમ, થલા તેઓભાંથી કોઇની ણ
હએ
વનંદા કયી શોમ, થલા ભાયા નપવની
ું
ખયાફી, સ્લાથ,શ નપયત કે સ્લભાનના કાયણે
થલા

બકા

કે

બેદબાલના

કાયણે

હુ ં

તેભનાભાંથી કોઇને ણ નુકવાન શોચાડલાનુ ં
કાયણ ફન્મો શોઉં, તેભની શાજયીભાં કે તેભની
ગેયશાજયીભાં, તેભના જીલન દયવભમાન કે
તેભના મ ૃત્યુ છી ને તેભનુ ં તે નુકવાન
ૂ ા શાથ તથા ભાયી
બયાઇ કયલાભાં ભાયા ટંક
નફી ળસ્ક્ત વનષ્પ નીલડમાં શોમ ને
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તેભનાથી ભાપી ભાંગલાનુ ં હુ ં ચ ૂકી ગમો શોઉં, તો
હુ ં તાયી ફયગાશભા શાજત તરફ કફૃં છું કે
શઝયત ભોશમ્ભદ ને તેભની અર ઈય
યશેભત નાણઝર કય ને ભાયા ઈય ત ું યશેભ કય
કાયણ કે તાયા ભગપેયત કયલાથી તને કંઇ ઓછું
નથી થત ું તથા ત ું તા કયે તો તને કંઇ
નુકવાન.નથી શોચત,ું મ ત ું જે શાજતોનો
(તા કયનાય) ભાણરક છે , જેની ઇચ્છા પ્રભાણે
જ શાજતો  ૂયી થામ છે ને દયે ક શાજતો તેની
ભયજી તયપ વં ૂણશ થલા અગ લધતી યશે છે ,
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મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
મ લ્રાશ ! દયે ક ઠલાદડમાના ફીા
દદલવે (વોભલાય) ભને ત ું તાયી ફે નેભતો
તા કય. શેરી એ કે દદલવની ળફૃઅત
દશસ્વાભાં ભને ત ું તાયી આતાત સ્લેચ્છાથી
કયલાની પ્રેયણા (નેક તૌપીક) તા કય ને
ફીજી એ કે દદલવના અંવતભ દશસ્વાભાં ભને તાયી
ભગપેયત નેભત તા કય, મ ત ું ! ઇફાદત
પક્ત જેની કયલાભાં અલે છે ને જેના વવલામ
ગુનાશોની ભગપેયત તા કયનાય કોઇ નથી.
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તાયી યશેભત વાથે.
મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
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૬૪-ભંગલાયના દદલવે તેભની દુઅ.
વલે લખાણ લ્રાશ ભાટે છે ને લખાણ
પક્ત લ્રાશ ભાટે છે ને એટરા લખાણ
જેટરા લખાણ થલાનો તેનો શક છે ; ને હુ ં ભાયા
નફ્વની ખયાફીથી નાશ ભાંગ ું છું કાયણ કે,
વન:ળંક, (આન્વાનનો) નપવ ખયાફીનો જ હક
ુ ભ
કયે છે વવલામ કે ભાયો યફ યશેભ પયભાલે; ને હુ ં
તેની નાશ ભાગું છું ળૈતાનની ખયાફીથી જે
ભાયા ગુનાશોભાં ગુનાશો લધાયતો જ યશે છે ; ને
દયે ક ળસ્ક્તળાી દુર્જનથી (ગુનેશગાયથી), દયે ક
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ફાદળાશથી તથા દયે ક તાકતલય દુશ્ભનીથી
તેન ુ ં વંયક્ષણ ઇચ્છું છું.
મ લ્રાશ ! ભને તાયા રશ્કયભાં શુભાય
કય, કાયણ કે, વન:ળંક, તાફૃં રશ્કય વદા વલજમી
છે ; ભને તાયા ટોાભાં શુભાય કય, કાયણ કે,
વન:ળંક, તાફૃં જ ટોફૄં વપતાને લયે છે ; ને
ભને તાયા દોસ્તભાં શુભાય કય, કાયણ કે, વન:ળંક,
તાયા દોસ્તો એ છે જેને કોઇ ખોપ નથી (તાયા
વવલામ) કે નથી તેભને કોઇ યં જ થનાય.
મ લ્રાશ ! ભાયા દીનને (ધભશને) ભાયા
ભાટે વં ૂણશ પયભાલ, કાયણ કે વન:ળંક, તેના થકી
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ભાયા દયે ક ભાભરા સુયણક્ષત યશેળ;ે ને ભાયી
અખેયતને ભાયા ભાટે વં ૂણશ પયભાલ, કાયણ કે
વન:ળંક, તે ભાફૃં શંભેળાનુ ં યશેઠાણ છે તથા ત્માં જ
ભને દુર્જનોના ત્રાવથી યાશત પ્રાપ્ત થળે; ને
ભને એલી નેક તૌપીક તા કય કે હુ ં ભાયા નેક
ભરોભાં લધાયો કયતો યહ;ુ ં ને ભને એવું
મ ૃત્યુ તા કય જે ભાયા ભાટે દયે ક ખયાફીઓથી
(છુટકાયો તથા) યાશત ફની ામ.
મ લ્રાશ ! શઝયત ભોશમ્ભદ ઈય
યશેભત નાણઝર કે જેઓ તાયા અખયી નફી શતા
તથા તેભની થકી યસુરોની ગણતયી  ૂયી થઇ;
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ને તેભની ાક-તાશીય અર ઈય યશેભત
નાણઝર કય જેઓ તેભના લેણને નુવાયનાયા
શતા; ને દયે ક ઠલાદડમાના ત્રીા દદલવે
(ભંગલાય) ભને (તાયી યશેભત થકી) ત્રણ
લસ્ત ુઓ તા કય.
ભાયા કોઇ ગુનાશને ‘ભગપેયત’ તા કમાં
લગયનો ન યશેલા દે , ભાયા કોઇ દુ:ખને દૂય કમાં
લગયનુ ં ન યશેલા દે ને ભાયા કોઇ દુશ્ભનને
દૂય કયી નાળ કમાં લગયનો ન યશેલા દે .
હુ ં એ લ્રાશના નાભથી દુઅ કફૃં છું કે જેના
ં
સુદય
નાભો છે ને જે જભીન-અવભાનોનો
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ારનશાય છે કે હુ ં દયે ક ખયાફીને ત્મજી દઉં
જેની ળફૃઅત તેની ખુળી છે .
તેથી, ભાયો અંત (મ ૃત્યુ) તાયી ભગપેયત
વાથે પયભાલ,મ એશવાનોનુ ં તા કયવું વંદ
કયનાય!
તાયી યશેભત વાથે.
મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
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૬૫-બુધલાયના દદલવે તેભની દુઅ
વલે લખાણ લ્રાશના ભાટે છે જેણે યાતને
ોળાક ફનાલી, ઊંધને અયાભ ભાટે ખલ્ક કયી
ને દદલવને યોજી ખોલા ભાટે પ્રકાવળત કમો.
તાયા જ ભાટે વલે લખાણ છે જેણે ભને ઊંધભાંથી
જગાડમો ને જો ત ું ચાશતે તો હુ ં શંભેળા ઊંધભાં
જ ડયો યશેતે; એલા લખાણ જે શંભેળા ભાટે શોમ
તથા તેનો ક્યાયે ણ અંત ન શોમ ને કુર
ભખ્ ૂકભાંથી તેની કોઇ ગણતયી ન કયી ળકે .
મ લ્રાશ ! વલે લખાણ તાયા ભાટે છે .
ું (ભખ્ ૂકને) ખલ્ક કયુ,ં છી તએ
ું ઘાટ
તએ
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ું વનણણિત કયુ,ં છી તએ
ું તેને
ઘડયો, છી તએ
ું તેની ભંજજર નક્કી
યોજી નક્કી કયી, છી તએ
ું તેને વજીલન કયી, છી તએ
ું
કયી, છી તએ
ું તેને
તેની જર (મ ૃત્યુ) નક્કી કયી, છી તએ
ું તેને વાજી કયી, છી
ફીભાય કયી, છી તએ
ું તેને વરાભતી તા કયી, છી તએ
ું તેને
તએ
કામશગ્રસ્ત ફનાલી; ને છી ત ું વવશાવન ઈય
ણફયાજભાન થમો ને મુલ્ક ઈય વત્તા
છલામેરી છે .
હુ ં તાયી ફાયગાશભાં એના જેભ દુઅ કફૃં છું
જેનો લવીરો નફો થઇ ગમો છે , જેની દશંભત
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તથા ળસ્ક્ત ડી બાંગી છે , જેની જર (મ ૃત્યુ)
નજીક અલી શોચી છે , જેની દુન્મલી આચ્છાઓ
લધી યશી છે , જે ોતાની જફૃયતોના કાયણે તાયી
યશેભતનો વખત ભોશતાજ થઇ ગમો છે , જેના
વાયા ભરો ઓછા શોલાના કાયણે તેની ઈભેદો
તીવ્ર ફની ગઇ છે , જેની ગપરતો તથા ભ ૂર
ગણણત

છે

ને

તે

તાયી

ફાયગાશભાં

પ્રભાણણકતાની વાથે તોફા કયે છે .
તેથી,

શઝયત

ભોશમ્ભદ

(વલ્રલ્રાશો

રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ઈય જેઓ તાયા
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તાશીય અર ઈય યશેભત નાણઝર કય ને
શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ
અરેશી લવલ્રભ)ની ભને ળપાત (ભધ્મસ્થી)
તા કય તથા (અખેયતભાં) તેભના વાથથી
ભને લંણચત ન કય; વન:ળંક, યશેભ કયનાયાઓભાં
ત ું વૌથી લધાયે યશેભ કયનાય છે .
મ લ્રાશ! દયે ક ઠલાદડમાના ચોથા
દદલવે (બુધલાય) ભાયા ભાટે ચાય લસ્ત ુઓ
વનધાશદયત પયભાલ. તાયી આતાત ભાટે ભને
ળસ્ક્ત તા કય, ભને તાયી આફાદતભાં ભળગ ૂર
પયભાલ, તાયી જઝા (આનાભ) તયપ અગ
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લધલાની નેક તૌપીક તા કય ને દયે ક એ
લસ્ત ુથી ફચાલ જેના કાયણે તાયો બમંકય
ઝાફ બોગલલો ડે; વન:ળંક, ત ું જેના વાથે
ચાશે તેના વાથે બરાઇ કયનાય છે .
તાયી યશેભત વાથે.
મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
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૬૬-ગુફૃલાયના દદલવે તેભની દુઅ
વલે લખાણ લ્રાશ ભાટે છે જેણે ોતાની
કુદયતથી

યાતને

ખવેડી

ને

ોતાની

યશેભતફૃે દદલવને પ્રકાવળત કમો જેથી તેભાં
ફધું જોઇ ળકામ તથા તેનો પ્રકાળ ભને
ઓઢાડમો ને ભને ોતાનો નેભતો તા
કયી.
ું ભને અજના
મ લ્રાશ ! જેલી યીતે તએ
દદલવે ભને ફાકી (વરાભત) યાખ્મો છે તેલી
ભાયા ફાકીના (ફીા) દદલવો ભાટે ણ ભને
ફાકી (વરાભત) યાખ; ને શઝયત ભોશમ્ભદ
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(વલ્રલ્રાશો રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને
તેભની અર ઈય યશેભત નાણઝર થામ; ને
અ દદલવભાં ને ફીા દદલવોભાં તથા
યાતોભાં ભને શયાભ કાભો ને ગુનાશો કયી દુ:ખી
થલાથી ફચાલ; ને ભને અજના દદલવની
દયે ક વાયી લસ્ત ુઓ તા કય, જે કંઇ ણ તેભાં
વાફૃં છે ને તેના છીના દદલવોભાં જે કંઇ ણ
વાફૃં છે તે તા કય ને અજના દદલવની
ખયાફી ને જે કાંઇ ણ તેભાં ખયાફ છે ને જે
કંઇ ણ ખયાફી તેના છીના દદલવોભાં છે
તેનાથી ફચાલ.
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મ

લ્રાશ

!

(ભઝશફે)

આસ્રાભી

જલાફદાયી વાથે હુ ં તાયી ફાયગાશભાં તલસ્સુર
કફૃં

છું

ને

કુયઅન-ભજીદની

ાકીઝગી

(હય
ુ ભત) થકી તાયા ઈય વલશ્વાવ કફૃં છું; ને
શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ
અરેશી લવલ્રભ) થકી, જેઓ તાયા ચટેં ૂ રા ફંદા
ને તેના ઈય તથા તેભની અર ઈય
લ્રાશની યશેભત નાણઝર થામ, ળપાત ઇચ્છું
છું; ને ફવ, ત ું ભને ભાયી જલાફદાયીઓની
 ૂયી ાણકાયી (આલ્ભ) તા કય જેને ફાલી
રાલલાના કાયણે તાયી ફાયગાશભાં શાજત  ૂયી
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થલાની અળા યાખું છું. મ યશેભ કયનાયાઓભાં
વૌથી લધાયે યશેભ કયનાય !
મ લ્રાશ ! દયે ક ઠલાદડમાના ાંચભા
દદલવે (ગુરુલાયે ) ત ું ભને ાંચ લસ્ત ુઓ તા કય
જે તાયા કયભ વવલામ કમાંમથી ણ તા નથી
થઇ ળકતી ને જે તાયી નેભતો વવલામ તા
નથી થઇ ળકતી. તાયી વરાભતી વાથે ભને
ળસ્ક્ત તા કય જેથી હુ ં તાયી આતાત કયી ળકું;
ને એલી ઇફાદત કયલાની તૌપીક તા કય
ં
જેથી હુ ં તાયી સુદય
જઝાને (વલાફને) રામક
ફનુ;ં ને ભને શરાર યોજી તા કયીને ભાયી
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શારતભાં પ્રગવત (સુધાય) તા કય; ને તાયી
સુયક્ષા થકી ભને દયે ક બમના પ્રવંગો તાયી
ભાન (વરાભતી) તા કય; ને ભને દયે ક
મુવીફત ને દુ:ખના (યજના) અંધાયાભાંથી
ફશાય કાઢી તાયા સુયણક્ષત દકલ્રાભાં નાશ
તા કય ને શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો
રય્શે લ અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર
ઈય

યશેભત

નાણઝર

કય

તથા

તેના

(વરલાતના) થકી કમાભતના દદલવે ભાયી
ળપાત કયીને રાબ શોચાડે વન:ળંક, યશેભ
કયનાયાઓભાં ત ું વૌથી લધાયે યશેભ કયનાય છે .
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-786 | VISIT US

તાયી યશેભત વાથે.
મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
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૬૭-શુક્રલાયના દદલવે તેભની દુઅ
વલે લખાણ લ્રાશ ભાટે છે જે દયે ક
લસ્ત ુને ખલ્ક કયલા ને દયે ક જીલતયને
વજીલન કયલા શેરાં ણ સ્સ્તત્લભાં શતો;
ને દયે ક ભખ્ ૂક પના (નાળ) થમા છી ણ
તેન ુ ં સ્સ્તત્લ ફાકી યશેળે; જે એલો જ્ઞાની છે કે
કમાયે ણ એને નથી ભ ૂરતો જે તેને માદ કયે
છે , એને નુકવાનભાં નથી યશેલા દે તો જે તેના
શુક્ર દા કયે છે , એને તા કયલાભાં કંઇ
ઓછ નથી યાખતો જે તેની ફાયગાશભાં દુઅ
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કયે છે ને એ અળા કયનાયને વનયાળ નથી
કયતો જે તેનાથી અળાઓ યાખે છે .
મ લ્રાશ ! હુ ં તને ગલાશ ફનાવું ને
ગલાશી ભાટે , વન:ળંક ત ું જ કાપી છે ; ને હુ ં
ગલાશ ફનાવું છું ફધા પદયશ્તાઓને, ફધા
અવભાનના યશેલાવીઓને, તાયા વવંશાવનનો
બાય ઝારનાય ફધા પદયશ્તાઓને ને જેટરા
ું (જભીન
ણ નફીઓને તથા યસ ૂરોને તએ
ઈય)

ભોકલ્મા

છે

તેઓને

તથા

તાયી

ું જીલન ણ
ભખ્ ૂકભાંથી જેટરાને ણ તએ
શ
કયી ખલ્ક કમાં છે તેઓને ને હુ ં ગલાશી અુ ં
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-789 | VISIT US

છું કે ત ું લ્રાશ છે , તાયા વવલામ કોઇ ભા’બ ૂદ
નથી (ઇફાદતને રામક નથી), ત ું એક છે , તાયો
કોઇ ળયીક નથી (બાગીદાય નથી), તાયા જેલો
ફીજો કોઇ નથી ને તાયા કશેણભાં કોઇ
વલફૃધ્ધતા નથી કે નથી તેભાં કોઇ પેયફદર,
ને શઝયત ભોશમ્ભદ, તેભના ઈય તથા
તેભની અર ઈય લ્રાશની યશેભત નાણઝર
થામ, જેઓ તાયા ફંદા ને તાયા યસ ૂર છે ,
તેભણે તાયા ફંદાઓ સુધી તે  ૂફૃં શોચાડયુ ં જે
ું તેભને વોપ્યુ ં શત;ું ને તેભણે
શોચાડલાનુ ં તએ
લ્રાશની યાશભાં  ૂયતો જેશાદ કમાં જેલી યીતે
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જેશાદ થલો જોઇએ; ને તેભણે રોકોને
ફળાયત (ખુળખફયી) અી વલાફની (વાયા
ભરોના વાયા ફદરાની) જે વત્મ છે ને
રોકોને ખયાફ કાભોની વા ભાટે (ઝાફની)
ચેતલણી અીને ડયાવ્મા, જે ણ વત્મ છે .
ું
મ લ્રાશ ! ભાયી જજંદગી જેટરી તએ
ફાકી યાખી છે તેભાં ભને તાયા દીન ઈય ભક્કભ
ું ભાયી દશદામત
યશેલાની તૌપીક તા કય; તએ
કમાં છી ભાયા દદરને પેયલી ન નાખ; ને
તાયી યશેભત થકી ભાયા ઈય યશેભ કય; વન:ળંક,
ત ું ઘણું તા કયનાય છે !
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ને શઝયત ભોશમ્ભદ ને તેભની અર
ઈય યશેભત નાણઝર કય ને ભને તેભના
વાથીઓ તથા તેભના દોસ્તોભાં શુભાય પયભાલ
ને અખેયતભાં ભાયો શશ્ર (પયી વજીલન થવુ)ં
તેભના ટોાભાં પયભાલ; ને ભને તૌપીક તા
કય કે હુ ં ભાયી જુભાના દદલવની પયજોને દા
કયી ળકું, ભાયી લાજજફ પયજોની પયભાફયદાયી
કયી ળકું ને હુ ં એ જઝાને (આનાભને) રામક
ફની ળકું જે જઝા ત ું કમાભતના દદલવે તેભ
કયનાયાઓને તા કયનાય છે , વન:ળંક, ત ું
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ળસ્ક્તળાી, દશકભતલાો (ફાદળાશ, ભાણરક)
છે !
તાયી

યશેભતની

વાથે

મ

યશેભ

કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ કયનાય !
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૬૮-ળવનલાયના દદલવે તેભની દુઅ.
ણફસ્ભીલ્રાદશય

યશભાવનય

યશીભ.

અ

કરેભાત (મુફાયક ળબ્દો) તેઓના છે જેઓ
વરાભતીની દુઅ કયનાય છે ને ને તેભની
ચચાશના વલમ છે જેઓ સુયક્ષાની ઇચ્છા કયે છે ;
ને હુ ં લ્રાશ તઅરાની નાશ ચાહુ ં છું
ળસ્ક્તલાનોની

ફજફયીથી,

ઇાશફૄઓના

દાલેચથી ને જુરભગાયોની ખયાફીથી; ને
વલે લખાણ કયનાયાઓના લખાણથી લધાયે
(ને શેર)ે હુ ં તેના ધણા લખાણ કફૃં છું.
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મ લ્રાશ ! ત ું કોઇ ળયીક (બાગીદાય)
લગયનો એક છે , કોઇએ ચટેં ૂ રા લગયનો
(ફાદળાશ) છે ને તાયા હક
ુ ભની વલફૃધ્ધતા
નથી કે નથી તાયી વત્તા કોઇ તાયો વાભનો
કયનાય; હુ ં તાયી ફાયગાશભાં વલાર કફૃં છું કે
શઝયત ભોશમ્ભદ (વલ્રલ્રાશો રય્શે લ
અરેશી લવલ્રભ) ને તેભની અર ઈય
યશેભત નાણઝર કય, જેઓ તાયા ફંદા ને યસ ૂર
છે ; ને ભને તાયી નેભતો તા થલા ઈય
તાયો શુક્ર કયલાની નેક તૌપીક તા કય જેના
થકી હુ ં તાયી ખુળી પ્રાપ્ત કયી ળકું; તાયી
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આતાત કયલાભાં તથા તાયી ખંતીરી ઇફાદત
કયલાભાં ભાયી ભદદ કય; ને તાયી કોભ
દે ખયે ખ શેઠ ભને તાયા વલાફને (આનાભને)
રામક ફનાલ; ને ભાયા ઈય યશેભ કય તથા
ું ભાયી ભાયી જજંદગી ફાકી યાખી
જમાં સુધી તએ
છે ત્માં સુધી ભને તાયી નાપયભાની કયલાથી
ફચાલ; ને ભાયી જજંદગીનો જેટરો વભમ
ફાકી છે તેભાં ભને એલી નેક તૌપીક તા કય કે
તેનાથી ભને રાબ શોચે; ને ભને તાયી
દકતાફ (કુયઅન-ભજીદ) થકી ભાનવવક યાશત
તા કય; ને તેની વતરાલત થકી ભાયા
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(ગુનાશોના) ફોજને શરકો કય; ને ભને ભાયા
દીનભાં તથા ભાયા નફ્વભાં વરાભતી તા કય;
ં ીઓને ભાયાથી બમબીત ન કય;
ને ભાયા વંફધ
ને ભાયી જજંદગી જેટરી ફાકી છે તેભાં ભાયા
ઈય એશવાનો વં ૂણશ કય જેલી યીતે જજંદગીના
ું ભાયા ઈય એશવાનો
લીતેરા લખતભાં તએ
પયભાવ્મા છે , મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી
લધાયે યશેભ કયનાય ! તાયી યશેભતની વાથે.
મ યશેભ કયનાયાઓભાં વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય !
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૬૯-મુનાાત શેરી :
તોફા કયલાલાાઓની મુનાાત
મ ભબ ૂદ ! ગુનાશોએ ભને ભાન
લસ્ત્રો શેયાલી દીધા. તાયાથી દૂય શોલાના કાયણે
રાચાયીએ

ભને

ઢાંકી

દીધો.

ભોટા

ભોટા

ગુનાશોએ ભાયા દદરને મ ૃત ફનાલી દીધુ.ં એટરે
પ્રામવશ્વતની વદબુચ્ધ્ધ અી તેને વજીલન કયી
દે .
મ ભાયી અળા ! મ ભાયી ભાગ ! મ
ભાયી ચાશના ! મ ભાયી અયઝુ ! ભને તાયી
ઇજજતની કવભ કે તાયા વવલામ કોઇ ભાયા
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ગુનાશો ભાપ કયનાય નથી, ને તાયા વવલામ
કોઇને ભાયી ખોડ  ૂયી કયનાય જોતો નથી. હુ ં
તાયી વભી નભીને તૌફા ને આસ્તેગ્પાય કફૃં
છું. ને રોથોથ થઇને તાયી વભક્ષ અલી
ડમો છું. જો ત ું ભને તાયા દયફાયભાંથી કાઢી
મ ૂકે તો હુ ં કોનો અળયો રઆળ ? ને જો તે ભને
તાયી ચોખટે થી ધુત્કાયી દીધો તો કોનાથી
અશ્રમ રઆળ ? એટરે ત ૂપ છે ભાયી ળયભવાયી
ને ફૃસ્લાઇ ય, ને ધણો પવોવ ભાયી અ
કુકભી દુણતા ય.
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હુ ં વલાર કફૃં છું તાયાથી, મ ભોટા
ગુનાશોને ભાપ કયનાય ને ત ૂટે રા શાડકાં
જોડનાય, કે ભાયા વખ્ત ગુનાશોને ફક્ષી દે ને
શડધ ૂત કયનાય બેદોને ઢાંકી દે . કમાભતના
ભંદાનભાં ભને તાયી ક્ષભા ને ભાપીથી લંણચત
ન યાખજે. ને તાયા શ્રેષ્ઢ ઢાંકવછોડા ને
ઈેક્ષાથી લંણચત ન કયજે.
મ ભબ ૂદ ! ભાયા ગુનાશો ય તાયા
યશેભતના લાદનો છાંમો નાખી દે . ને ભાયી
ખાભીઓ ય તાયી ભશેયફાનીના લાશ કય. મ
ભાબ ૂદ ! બાગેરો ગુરાભ ોતાના અકા
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-800 | VISIT US

વવલામ કોણી ાવે ાછો પયે છે ? થલા એ કે
અકાના નાયાજ થલા ય તેના વવલામ કોઇ
ન્મ તેને અળયો અી ળકે છે ?
ભાયા ભાબ ૂદ ! જો ગુનાશના પ્રામવશ્વતનો
થશ તૌફા છે તો ભને તાયી ઇજજતની કવભ કે
હુ ં સ્તાલો કયનાયભાંથી છું. ને જો ખતાની
ભાપી ભાંગલાથી ખતા ભાપ થઇ ામ તો ફેળક
હુ ં તાયાથી ભાપી ભાગનાયાઓભાંથી છું. તાયો
ચોખટ ય છું ત્માં સુધી કે ત ું યાજી થઇ ામ.
મ ભાબ ૂદ ! તાયી કુદયતથી ભાયી તૌફા
કબ ૂર કયી રે. ને તાયા ભામાણાથી ભને ભાપ
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ં ભાં તાયા ઇલ્ભથી ભાયા
કયી દે . ને ભાયા વંફધ
ય ભશેયફાની કય.
મ ભાબ ૂદ ! ત ું એ છે કે જેણે ોતાના
ફંદાઓ ભાટે ભાપી દે લાના દયલાા ખોલ્મા છે
જેને તં તૌફાનુ ં નાભ અપ્યુ ં તે જ પયભાવ્યુ ં કે
ખુદાની વાભે તૌફા કયો શુધ્ધ અંતયની તૌફા.
એટરે તેના ભાટે શુ ં ફચાલ છે જે ઈધાડા
દયલાજેથી દાખર થલાભાં ાછી ાની કયે .
મ ભાબ ૂદ ! જો તાયા ફંદાથી ગુનાશ
થઇ જલા બ ૂયી લાત છે તો તાયા તયફ્થી ભાપી
ભી જલી તો વાયી લાત છે ને ! મ ભાબ ૂદ
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! હુ ં એ જ શેરો નાપયભાન છું જેની તૌફા તે
કબ ૂર કયી શોમ ને તે તાયા ઈકાયનો લાંચ્છુ
થમો તો તેના ય તં તા કયી શોમ. એ
ણચંતાત ૂયની દુઅ કબ ૂર કયલાલાા. એ વખ્તી
ટાલાલાા મ ઘણા ઈકાયો કયનાય, મ
ગુપ્ત લાતોનો ાણકાય, મ શ્રેષ્ઠ ઢાંકવછોડો
કયનાય, હુ ં તાયી વભી તાયી ફણક્ષળ ને તાયા
એશવાનને બરાભણકાય ફનવું છું. ને તાયી
વાભે તાયી ઝાત ને તાયી દમાને લવીરો
ફનાવું છું એટરે ભાયી દુઅ કબ ૂર પયભાલ ને
તાયાથી ભને જે અળા છે તેને ન તોડ. ભાયી
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તૌફા કબ ૂર કયી રે ને તાયી કૃા ને દમાથી
ભાયી ભ ૂરો ભાપ કયી દે .
મ વૌથી લધાયે યશેભ કયલાલાા.
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૭૦-ફીજી મુનાાત :
વળકામત કયલાલાાઓની મુનાાત
ળફૃ

લ્રાશના

નાભથી

જે

ઘણો

જ

ભશેયફાન ત્મંત યશેભલાો છે .
મ ભાબ ૂદ ! હુ ં તને ભાયા અત્ભા
(નપવ)ની વળકામત કફૃં છું, જે બુયાઇ ય
ઈત્તેજનાય ને તાયી ખતા કયલા ય ઝડથી
અગ લધનાય છે , તે તાયી નાપયભાનીનો
ળોખીન ને તાયી નાયાજીથી ટક્કય રે છે . તે
ભને તફાશીના ંથે રઇ ામ છે ને તેણે ભને
તાયી વાભે શડધ ૂત ને તફાશ શાર કયી દીધો
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છે .

અ

ભોટો

ફશાનાફાજ

ને

રાંફી

અળાઓલાો છે . જો તેને વડા થામ છે તો
ચીખે છે ને જો અયાભ ભે તો ચ ૂ યશે છે . તે
ખેરકૂદ તયપ લધાયે લે રો છે ને ભ ૂરચ ૂકથી
બયે રો ડમો છે . ભને ઝડથી ગુનાશો તયપ
રઇ ામ છે ને તૌફા કયલાભાં ઢીર કયે છે .
ભાયા ભાબ ૂદ ! તાયાથી વળકામત કફૃં છું એ
દુશ્ભનની જે ગુભયાશ કયે છે ને ળમતાનની જે
ફશેકાલે છે તેણે ભાયી છાતીને બ ૂયા વલચાયોથી
બયી દીધી છે . તેની ઇચ્છાઓએ ભાયા દદરને
ધેયી રીધું છે . બ ૂયી ઇચ્છાઓભાં ભદદ કયે છે ,
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ને દુવનમાના ભોશને વાયો કયી દે ખાડે છે . તે
ભાયી ને તાયી ફંદગી લચ્ચે ફૃકાલટ ફની
ગમો છે .
મ ભાબ ૂદ ! હુ ં તાયાથી કાા દદરની
વળકામત કફૃં છું ને ફદરતા વલચાયોની
વળકામત કફૃં છું. જે યં ગ ને વતવભયતાથી
કુવત છે . અ આંખની વળકામત કફૃં છું, જે
તાયા ખોપભાં યડતી નથી. ને જે લસ્ત ુ વાયી
રાગે તેનાથી ખુળ છે .
મ ભાબ ૂદ ! ન ભાફૃં શરન ચરન ન
ળસ્ક્ત છે ણ તાયી કુદયતથી ભે ભે છે . હુ ં
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ફચી નથી ળકતો દુવનમાના દૂણોથી ણ ભાત્ર
તાયી યખે-લાાથી. એટરે તાયાથી વલાર કફૃં
છું. તાયી ગ ૂઢ દશકભત ને તાયી  ૂય થનાયી
ભયજીના લાસ્તાથી કે ભને તાયી ફણક્ષળ વવલામ
કોઇ ફાજૂ ન જલા દે . ને ભને દપત્નાઓનુ ં
રક્ષ્મ ન ફનલા દે . ને દુશ્ભનોની વાભે ભાયો
ભદદગાય

ફની

ા.ભાયી

ખાભીઓ

ને

ફૃસ્લાઆઓને ઢાંકી દે . ભાયાથી વંકટો દૂય કય ને
ગુનાશોથી ફચાલી યાખ, તાયી યશેભત ને
નલાજજળથી
મ વૌથી લધાયે યશેભ કયલાલાા.
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૭૧-ત્રીજી મુનાાત :
ડયનાયાઓની મુનાાત
ળફૃ

લ્રાશના

નાભથી

જે

ઘણો

જ

ભશેયફાન ત્મંત યશેભલાો છે
ભાયા ભાબ ૂદ ! શુ ં તને એલો વભજુ ં કે
ઇભાન યાખલા છતાં ભાયા ય ઝાફ કયળે ?
થલા તને ભશોબ્ફત કફૃં તો ણ ભને દૂય
કયળે ? થલા તાયી દમા ને ઢાંકવ છોડાની
અળા યાખું તો ણ ભને લંણચત કયી દે ળે.
થલા તાયી ભાપીનો અળયો રઉં તો ણ મ ૂકી
દે ળે ? નશં તાયી કૃાફૄ ઝાતથી એ વંણબલત
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છે કે ભને વનયાળ કયે . કાળ હુ ં ાણી ળકત કે
ભાયી ભાએ ભને દુબાશગી જણ્મો થલા દૂ:ખ
ભાટે ાળ્મો કાળ એ ભને ન જણત ને ભને ન
ાત ને કાળ ભને એ આલ્ભ શોત કે શુ ં તે ભને
વદબાગી ફનાવ્મો છે ને વનકટતા તથા
વભીતા ભાટે વલળે કમાં છે તો તેનાથી ભાયી
આંખો યોળન ને દદર વંત ુષ્ઠ થઇ ાત.
ભાયા ભાબ ૂદ ! શુ ં ત ું એ લદનોને કાા
કયી દે ળે, જે તાયી ભોટાઇને વવજદા કયે છે ,
ં ૂ ી ફનાલળે જે તાયી ઊંચી
થલા એ જીબોને મગ
કીવતિ ને ભાનના લખાણ કયનાય છે . થલા એ
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દદરો ય વીર રગાલી દે ળે જે ોતાની અંદય
તાયી ભોશબ્ફત ધયાલે છે થલા એ કાનોને
ફશેયા કયી દે ળે જે તાયો ણઝક્ર વાંબલાનુ ં ભાને
ભેલે છે . થલા એ શાથોને ફાંધી દે ળ,ે જેને
તાયી

યશેભતની

અળાઓએ

તાયી

વભક્ષ

પેરાવ્મા છે . થલા એ ળયીયોને ઝાફ અળે
? જેણે તાયી તાફેદાયી કયી ત્માં સુધી કે અ
પ્રમત્નોભાં દૂફા થઇ ગમા. થલા અ ગોને
ઝાફ કયળે જે ઇફાદત કયલા દોડે છે .
ભાયા ભાબ ૂદ ! જે તાયી તલશીદના
યસ્તાય છે તેઓ ય યશેભતના દયલાા ફંધ
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ન કયજે. ને તાયા દળશનની અળા યાખે છે
તેઓને તાયી તજલ્રીઓ ય નજય કયલાથી
લંણચત ન યાખજે.
ભાયા ભાબ ૂદ ! જે ાનને તં ોતાની
તલશીદ ય આભાનનુ ં ભાન અપ્યુ,ં તેને કઇ યીતે
દૂયીના ભાનથી શડધ ૂત કયળે. ને જે
દદરભાં તાયો પ્રેભ વભાએરો છે , તેને તાયી
અગના તાભાં કેલી યીતે ફળે.
ભાયા ભાબ ૂદ ! ભને દદશનાક કો ને
વખ્ત

નાયાજીથી

ભશોબ્ફતલાા,

મ

ફચાલજે.

મ

એશવાનલાા,

મ
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ભશેયફાન, મ યશેભલાા, મ જફયદસ્ત,
મ વલોયી, મ ફક્ષનાય, મ ઢાંકવછોડો
કયનાય,
ઝાફથી

ભને

તાયી
નાત

યશેભતથી

જશન્નભના

અ.

ફૃસ્લાઆની

ળયવભંદગીથી ફચાલ, જમાયે નેક રોકો રગ
શળે બ ૂયા રોકોથી, જમાયે દયસ્સ્થવત રટાએરી
શળે ને બમ ને ખતયા ઘેયી રેળે. વાયા
રોકોને વનકટ કયલાભાં અલળે ને બ ૂયા રોકોને
દૂય કયલાભાં અલળે ને દયે ક જીલે જે કંઇ કયું
છે તે બોગલળે ને તે તેઓ ય જુલ્ભ નશં કયે .
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૭૨-ચોથી મુનાાત :
અળાલાદીઓની મુનાાત
ળફૃ લ્રાશના નાભથી જે ઘણો ભશેયફાન
ત્મંત યશેભલાો છે
મ તે જે ફંદો વલાર કયે તો તેને અે છે .
ને જમાયે તે કોઇ ચીઝની અળા યાખે તો તેની
અયઝૂ  ૂયી કયે છે . જમાયે તે તેની તયપ અગ
લધે તો તેને વનકટ કયી રે છે . જમાયે તે ખ ૂલ્રી
નાપયભાની કયે તો તેના ગુનાશ ય દો નાખી
ઢાંકી દે છે . ને જમાયે તે તેના ય વલશ્વાવ કયે
તો તેની જફૃયત  ૂયી કયે છે .
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ભાયા ભાબ ૂદ ! કોણ છે

જે

તાયી

ફાયગાશભાં ભશેભાન થલા ભાંગતો શોમ તો ત ું
તેની ભશેભાની નથી કયતો ? કોણ છે જે
ફણક્ષળની અળા રઇ તાયા દયલાા ય અલે
તો ત ું તેના ય ઈકાય નથી કયતો ? શુ ં એ
ઈણચત છે કે ? હુ ં તાયા દયલાજેથી વનયાળ ાછો
પફૃં ? જમાયે કે તાયા વવલામ કોઇ ભલરા નથી
જોતો, જે ઈકાય ને ભશેયફાની કયલાલાા
શોમ, છી ળા ભાટે તાયા વવલામ કોઇ ફીાથી
અળા યાખું ? જમાયે દયે ક બરાઇ તાયા શાથભાં
છે તો ળા ભાટે તાયા વવલામ કોઇથી અયઝૂ કફૃં.
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જમાયે ત ું વર્જન ને હક
ુ ભનો ભાણરક છે તો શુ ં
તાયાથી અળા છોડી દઉં. જમાયે ત ું ભને લગય
ભાંગે જ ોતાની કૃાથી દયે ક લસ્ત ુ શણ કયે
છે તો શુ ં ત ું ભાયા જેલા ળખ્વને ભોશતાજ કયળે.
જમાયે કે ભં તાયો ારલ કડયો છે .
મ તે જેણે ોતાની યશેભતથી ઇયાદો
કયનાયાઓ બરાઇ અી ને જે ભાપી
ભાગનાયાઓને ોતાના લેયથી તંગ નથી કયતો.
તને કેભ ભ ૂરી ાઉં, જમાયે તાયી માદભાં
યચ્મોચ્મો યહુ ં છું. કેભ તાયાથી ગાદપર યહુ ં ?
કેભકે ત ું ભાયો યખેલા છે .
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ભાયા ભાબ ૂદ ! ભં ોતાના શાથ તાયી
કૃાના ારલથી રગાડી યાખ્મા છે ને તાયી
તાઓની અળા યાખેર છું, તો ભને તાયી
તલશીદ વાચી ભાનલાલાાઓભાં ળાવભર કયી
રે. ને ભને તાયા ચુટેં રા ફંદાઓભાં ગણી રે.
મ તે દયે ક બાગનાય તેનો અળયો રે છે
ને દયે ક ભાંગનાય જેનાથી અળા યાખે છે . મ
શ્રેષ્ઠ

અળાઓ

 ૂયી

કયનાય, મ

શ્રેષ્ઠ

ુકાયલાભાં અલનાય, મ જે ભાંગનાયને
ધ ૂત્કાયતો નથી, ને જે અળાલાનને વનયાળ
નથી કયતો.
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મ તે જેનો દયલાજો ોકાયનાયાના ભાટે
ઈધાડો છે , ને ઈમ્ભીદલાય ભાટે

યદો

ઊંચકેરો છે . હુ ં તાયી કૃાના લાસ્તાથી વલાર
કફૃં છું કે ભાયા ય તાયી તાથી એલા એશવાન
કય જેનાથી ભાયી આંખો ઠંડી થઇ ામ ને
એલી અળા અ જેનાથી ભને ચેન અલી ામ.
એવું મકીન અ કે જેનાથી દુવનમાની મુવીફતો
ભાયા ભાટે શલી થઇ ામ. ને ભાયી
વભજબ ૂજ યથી મ ૂખાશઇ ડદા દૂય થઇ ામ,
તાયી યશેભતના વાથે,
મ વૌથી લધાયે યશેભ કયલાલાા.
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૭૩-ાંચભી મુનાાત :
ધ્માનીઓની મુનાાત
ળફૃ

લ્રાશના

નાભથી

જે

ઘણો

જ

ભશેયફાન ત્મંત યશેભલાો છે
ભાયા ભાબ ૂદ ! જો તાયા ભાગશ ય પ્રલાવ
કયલાભાં ભાયી લાટખચી ઓછી છે તો ણ ભને
તાયા ય જે બયોવો છે તેના કાયણે હુ ં અળાલંત
છું. ને જો ભાયો ગુનો ભને તાયી તયપથી
વાનો ડય દે ખાડે છે તો ણ તાયાથી ભાયી
અળા ભને

તાયા આન્તેકાભથી ફચી જલાની

ખુળખફયી અે છે . ને જો ભાયો ગુનો ભને
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તાયી તયપના ઝાફની વાભે રઇ અવ્મો છે ,
યં ત ુ તાયા ય ભાયો બયોવો તાયા વલાફથી
અગાશ કયે છે . જો ગપરતે ભને તાયી મુરાકાત
રામક નથી યશેલા દીધો, યં ત ુ તાયી ઈદાયતા
ને તાયી નેભતોથી ાણકાયીએ ભને ાગ ૃત
કયી દીધો છે . ને જો ભાયા ને તાયા લચ્ચે
ભાયા ગુનાશો ને નાપયભાનીઓને અંતય નાખી
દીધું

છે ,

તો

ણ

તાયી

ફણક્ષળ

ને

ભશેયફાનીની ખુળખફયીએ ભને તાયાથી શેલામો
કયી દીધો છે .
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હુ ં વલાર કફૃં છું તાયાથી, તાયી ઝાતની
વલત્રતાઓને ને તાયા ન ૂયોના પ્રકાળોના
લાસ્તાથી ને તાયી વભી કલ્ાંત કફૃં છું,
તાયી

યશેભતની

નમ્રતાઓ,

એશવાનની

ફાયીકીઓના લડે કે ભાયા વલચાયોને સ્સ્થય કયી
દે , એ ય જેની અયઝૂ કફૃં છું તાયા ભોટા
ઈકાયો ને ંવદ કયે રા આનાભોભાંથી કે હુ ં
તાયી વનકટ થઇ ાઉં ને તાયી ાવે થઇ ાઉં
ને તાયા અસ્તાના ય નજય નાખુ.ં
ને શા, શલે હુ ં તાયી યાશતની ઠંડી રશેયો
ને તાયી ભશેયફાનીનો તાણરફ છું. ને તાયી
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ફણક્ષળો ને ભશેયફાનીની લાશનો તરફગાય
છું. હુ ં તાયી નાયાજીથી તાયી યા તયપ દોડનાયો
છું. તાયાથી તાયા તયપ જ બાગનાય છું, જે તાયે
ત્માં શ્રેષ્ઠ છે તે ચીઝની. ભને તાયા અલા ય
બયોવો છે ને હુ ં તાયી દયઅમતનો ભોશતાજ
છું.
ભાયા ભાબ ૂદ ! તં જે ભશેયફાનીનો અયં બ
કમો છે તેને  ૂયી કયી દે . ને તં ઈદાયતાથી
ભને જેં કંઇ અપ્યુ ં છે તેને છીનલી ન રે. ને
તાયી ભશેયફાનીથી જે ઢાંકવછોડો કમો છે તેને
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ઈધાડા ન કય. ભાયા જે બ ૂયા કાભોને ત ું ાણે છે ,
તેઓને ભાપ કયી દે .
ભાયા ભાબ ૂદ ! હુ ં તાયી વભી તાયાથીજ
ળપાત કયવું છું ને તાયાથી તાયીજ ઝાતનો
અળયો રઉં છું હુ ં તાયા એશવાનની ઇચ્છાભાં
તાયી ાવે અવ્મો છું, તાયી ફણક્ષળની અળા
યાખું છું. હુ ં તાયા વલળેદાનના લાદોથી તાયા
દાનના લયવાદનો તરફગાય છું. તાયો યાજીો
ચાહુ ં છું. તાયી તયપ પયનાયો છું. તાયા સ્લીકાયના
ઘાટ ય અવ્મો છું તાયાથી યોળન બરાઇઓ
ં
ભાગલા શાજય છું. તાયી વભક્ષ તાયી સુદયતાભાં
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તાયી ઝાતના ભાટે શાજય થમો છું. તાયા દ્વાય
ખટખટાવું છું, તાયી ભોટાઇ ને બુઝુગીના વાભે
વલનમ્ર છું. એટરે ભાયા ય એ લતાશલ કય જે
તને ળોબે છે તે છે ફણક્ષળ ને ભશેયફાની. ને
ભાયા વાથે એ લતાશલ ન કય જેને ાત્ર હુ ં છું. જે
ઝાફ ને ગુનાશોની વઝા છે .
તાયી યશેભતનો લાસ્તો એ વૌથી લધાયે
યશેભ કયનાય.
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૭૪-છઠી મુનાાત :
ળાકેયીન (કૃતજ્ઞ)ની મુનાાત
ળફૃ

લ્રાશના

નાભથી

જે

ઘણો

જ

ભશેયફાન ત્મંત યશેભલાો છે
ભાયા ભાબ ૂદ ! તાયી વનયં તય ફણક્ષળોએ
ભને તાયો અબાય ભાનલાથી ગાદપર કયી દીધો
છે . ને તાયા ઈયાઈયી વલળે ઈકાયે ભને
તાયા લખાણનુ ં નુભાન કયલાથી રાચાય કયી
દીધો છે . ને તાયી એક છી એક થલાલાી
ભશેયફાનીઓને

ભને

તાયી

તાયીપોના

ફમાનથી ફેધ્માન કયી દીધો ને તાયી ક્રભળ
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નેભતોએ ભને તાયા એશવાનોના ણઝક્રથી
થકલી દીધો છે .
ને સ્થાન છે

એ ળખ્વનુ ં જે તાયી

નેભતોને સ્લીકાયે છે . ને તેનો શુક્ર દા
કયલાથી ધ ૂયો યહ્યો. તે ોતાની અ ફેધ્માની
ને ફેદપકયીનો ોતેજ વાક્ષી છે . ને ત ું જ એ
ળયીપ, ભશેયફાન, નેકનાભ વખી છે , જે તાયી
ફાયગાશનો ઇયાદો કયનાયને વનયાળ નથી
કયતો. ને અયઝૂલાાઓને તાયી ચોખટથી
દૂય નથી કયતો. તાયા જ દ્વાયે ઈમ્ભીદલાયોના
વાભાન ઉતયે છે ને તાયા જ ભમદાનભાં
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નેભતના ઇચ્છુકોની અળાઓને સ્થાન ભે
છે . એટરે ભાયી ચાશતોના વાભે વનયાળા ને
શતાળ ન દે . ને ભને વનયાળા ને
ળેભાનીનુ ં લસ્ત્ર ન શેયાલ.
ભાયા

ભાબ ૂદ

!

તાયી

ભશાનતય

નેભતોની વાભે ભાફૃં અબાય પ્રદળશન ને
સ્ત ુવત ત ુચ્છ છે . તાયી ભોટાઇઓની વાભે ભાયી
જીબ તાયી પ્રળંવા ને ણઝક્રની શુ ં વલવાત. તાયી
નેભતોને ભને ઇભાનના ન ૂયાની લસ્ત્રોભાંથી
ઢાંકી દીધો. ને તાયી અલકાયદામક બરાઇએ
ભને ઇજજતનો તાજ શેયાવ્મો છે . તં ભને
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-827 | VISIT US

ગૌયલના એ શાય શેયાવ્મા છે જે ઈતયતા નથી.
ને ગાભાં એ તોક નાખ્મા છે જે ત ૂટતો નથી.
તાયી ભશેયફાનીઓ લધાયે છે ભાયી જીબ તેની
ગણત્રી

કયલાથી

રાચાય

છે .

ને

તાયી

નેભતો વંખ્મ છે . ભાયી વભજબુચ્ધ્ધ તેને
વભજી નથી ળકતી, તેની ગણત્રી તો એક કોય.
તો છી હુ ં ક્યાંથી ખયો અબાય વ્મકત કયી ળકું.
કેભકે

ભાયો

અબાય

ભાનલો

ણ

તાયા

ઈકાયનોજ ભોશતાજ છે . તો જમાયે હુ ં કહુ ં કે
તાયા ભાટે શમ્દ (તભાભ પ્રળંવા) છે એના ભાટે
ભાયા ય લાજજફ છે કે હુ ં કહુ ં તાયા ભાટે શમ્દ છે .
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તો જેલી યીતે તં ભને તાયી ભશેયફાનીથી
ખોયાક અપ્મો, ને તાયા એશવાનથી ારન
કયુ,ં તો ભાયા ય તાયી  ૂલશ નેભતો ણ
વં ૂણશ કય. ને

ઝાફની વખ્તીઓ ણ

ભાયાથી દૂય કયી દે .ને ભને દુવનમાભાં
ને અખેયતભાં ફેશતય ને લધાયે દશસ્વો
તા કય. ત્માયે ણ ને ત્માયે ણ, તાયા
ભાટે શમ્દ છે . તાયી શ્રેષ્ઠ કવોટી ને વંખ્મ
નેભતો ય એલી શમ્દ જે તાયી ભયજી પ્રભાણે
શોમ. ને તાયા ભશાન એશવાન ને ફણક્ષળને
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ભેલે. મ ભશાન, મ કૃાફૄં તાયી યશેભતનો
લાસ્તો.
મ વૌથી લધાયે યશેભ કયલાલાા.
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૭૫-વાતલી મુનાાત :
તાફેદાયોની મુનાાત
મ

ભાબ ૂદ

!

ભને

તાયી

પયભાંફયદાયીની તારીભ અ. ને તાયી
નાપયભાંનીથી ફચાલી યાખ. ભાયા ભાટે એ
ણબરાાઓ સુધી શોચવું વય કયી દે જે
તાયી યઝા ભેલલાનુ ં વાધન શોમ. ભને તાયી
જન્નતના ભધ્મભાં જગ્મા દે . ભાયી આંખો
યથી ળંકાના લાદો શઠાલી દે . ભાયા
અંતયોભાંથી લશેભો વંદેશોની ફૃકાલટો શઠાલી દે ,
ને ભાયા ભનભાં ફાવતરને વભટાલી દે .
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ભાયા અંતયભાં શકને સ્થાવ કયી દે કેભકે ળંકા
ને વંદેશો દપત્નો ઉબો કયે છે . ને ફણક્ષળ
તથા એશવાનોનો ચટકા ય ધબ્ફો રગાલે
છે .
મ ભાબ ૂદ ! ભને નાતના લશાણોભાં
જગ્મા દે . તાયી વભી કયગયલાની ભીઠાળ
નવીફ કય. ભને તાયી દોસ્તીના કુંડોભાં
દાખર

કય.

ને

તાયી

ભશોબ્ફત

ને

વનકટતાની ભીઠાળ ચખાડ. ભાયો જેશાદ
(મત્નો)

તાયી

યાશભાં

ઠેયલ.

ને

તાયી

તાફેદાયીની શીમ્ભત અ. તાયી વાથેના
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ભાભરાઓભાં ભાયી વનય્મતોને ખાણરવ કયી
દે . કેભકે ભે તાયી વાથે ને તાયા ભાટે છીએ.
તાયી ફાયગાશભાં ભાયી બરાભણ કયનાય કોઇ
નથી, ણ ભાત્ર ત ું જ છે .
મ ભાબ ૂદ ! ભને લયાએરા થોડા નેક
રોકભાં ગણી રે. ને ભને નેકૂકાય, વલત્ર
હૃદમી, રોકોભાં ળાવભર કયી દે . જેઓ ખ ૂફીઓભાં
અગ લધનાય, ને નેકીઓભાં ઈતાલ
કયનાય છે . જેઓ વાયા અવાય ય ભર
કયલાલાા, ઊંચા સ્થાનો ય શોચલાના
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પ્રમત્નો કયી યહ્યા છે . ફેળક ત ું શય ચીઝ ય
કુદયત યાખે છે . ને કબ ૂર કયલાલાો છે .
તાયી યશેભતનો લાસ્તો મ વૌથી લધાયે
યશેભ કયનાય.
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૭૬-અઠલી મુનાાત :
મુયીદોની મુનાાત
ળફૃ

લ્રાશના

નાભથી

જે

ઘણો

જ

ભશેયફાન ત્મંત યશેભલાો છે
ત ું વલત્ર છે ! કેટરા વંકુણચત છે એ રોકોના
ભાગો જેના ભાગશ દળશક ત ું ન શોમ. ને તેઓ
ભાટે શક કેટું યોળન છે જેને ત ું ભાગશ ફતાલે.
ભાયા ભાબ ૂદ ! ભને તાયા દયફાય સુધી
શોચાડનાયા ભાગો ય ચરાલ. ને ભને
તાયી તયપ રઇ ાલાલાા વૌથી વનકટ ભાગો
ય ચરાલે યાખ. જે દૂય છે તેને ભાયી નજીક
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રઇ અલ ને જે કઠણ ને ધયા છે તેને
ભાયા ભાટે વય ફનાલી દે . ભને તાયા એ
ફંદોઓભાં બેલી રે જે તાયી તયપ અગ
લધલાભાં ઈતાલા છે . ને તાયી યશેભતના
દયલાાને વદા ખટખટાલતા યશે છે . યાત
દદલવ તાયી પ્રાથન
શ ાભાં પ્રવ ૃત યશે છે ને તાયા
પ્રબાલથી બમબીત ને ડયતા યશે છે તેઓ એજ
છે જેઓના ધાટોને તં સ્લચ્છ કમાં. ને તેઓને
તેઓની ચાશતો સુધી શોચાડમા. તેઓના
ઈદ્દે ળોભાં વપ ફનાવ્મા. ને ોતાની કૃાથી
તેઓની શાજતો  ૂયી કયી. તેઓના દદરોને
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ોતાની ભશોબ્ફતથી વબય કયી દીધા. ને
તેઓને સ્લચ્છ ઘાટથી ત ૃપ્ત કમાં. તેઓ તાયાથી
કયગયલાની ભાથી તાયી ફાયગાશ સુધી
શોચ્મા છે . ને તાયાથી તેઓએ ોતાના ફધા
શેત ુઓ વવધ્ધ કમાં છે .
એટરે મ તે જે તાયી તયપ ફૃખ કયે તેની
પ્રવત ધ્માન અે છે . ને ોતાની કૃાથી તેને
વનયં તય નેભતો અનાય ને ફક્ષલાલાો
છે . ને તાયા ણઝક્રભાં ચ ૂક કયનાયાઓ ય નમ્ર
ને ભામાફૄં છે .
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હુ ં તાયાથી વલા કફૃં છું કે ભને એ રોકોભાં
યાખ જેઓ તાયે ત્માં લધાયે બાગ યાખે છે . તાયી
વભક્ષ તેઓનુ ં સ્થાન ઉચ્ચ છે ને તેઓએ
તાયી યશેભતનો લધાયે બાગ ભેવ્મો છે . ને તે
તાયી ભયે પતભાં લધાયે બાગ્મલાન છે . એટરે
ભાયી દશમ્ભત તાયા સુધી અલી ત ૂટી ચ ૂકી છે
ને ભં ભાફૃં લરણ તાયી તયપ પેયલી દીધું છે . ત ું
જ છે કે તાયા વવલામ ભાયો કોઇ અળમ નથી.
ભાફૃં સ ૂવું ને ાગવું તાયા ભાટે છે , કોઇ ન્મ
ભાટે નશી. તાયી મુરાકાત ભાયી આંખોની ઠંડક
ને તને ભવું ભાયી અંતયે ચ્છા છે . ભને તાયો
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જ ળોખ છે ને તાયા જ પ્માયનુ ં ભને ધે ું રાગ્યુ ં
છે . તાયી ચાશત ભાયો ઇશ્ક છે . ને તાયો
યાજીો ભાયો ઈદ્દે ળ. તાયા દીદાય જ ભાયી
જફૃયત છે ને તાયો વાથ ભાયી ભાંગ છે . તાયી
વનકટતા ભાયી અંવતભ ઇચ્છા છે ને તાયાથી
યાઝો વનમાઝ ભાયો અનંદ ને પ્રભોદ છે . ત ું જ
ભાયી ફીભાયી ને યોગની દલા, ભાયા દદરના
ઝખ્ભનો ઇરાજ ને કરેાની ઠંડક છે . ને
ભાયા અ કાયણોનુ ં દૂય થવુ.ં
એટરે ત ું ભાયા એંકાતનો વાથી ફની ા.
ભાયી ભ ૂરોને ભાપ કયી દે નાયો, ઈણોને
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દયગુજય કયનાયો, ભાયી તૌફા કબ ૂર કયનનાયો,
ભાયી દુઅ સ્લીકાયનાયો, ભાયી યખેલાીનો
ણઝમ્ભેદાય, ને ખોડને દૂય કયનાયો ફની ા.
ભને ોતાથી રગ ન કે ને ન તાયાથી દૂય
શટાલ. મ ભાયા ભાટે નેભત, મ ભાયી
જન્નત, મ ભાયી દુવનમા ને અખેયત, મ
વૌથી લધુ યશેભ કયલાલાા.
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૭૭-નલભી મુનાાત : દોસ્તોની મુનાાત
ળફૃ

લ્રાશના

નાભથી

જે

ઘણો

છે

જે

જ

ભશેયફાન ત્મંત યશેભલાો છે
ભાયા

ભબ ૂદ

!

કોણ

તાયી

ભોશબ્ફતની ભીઠાળ ચાખે ને છી તેભાં
પેયપાયની ઇચ્છા કયે ! ને કોણ છે જે તાયી
વનકટતાનો શેલામો થઇ ામ ને છી તેનાથી
દૂયી ળોધે !
ભાયા ભબ ૂદ ! ભને એ રોકોભાં ગણી રે,
જેને તં વનકટતા ને દોસ્તી ભાટે વંદ કમાં છે .
ને જેને ભાટે ોતાની ચાશના ને પ્માયભાં
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વનખારવ કમાં છે . જેને ોતાની મુરાકાતનો
ળોખ ાવ્મો છે . ને જેને તાયા વનભાશણ ય
યાજી કમાં છે . ને તાયી ાતના દળશન કયલાનો
ળયપ ફક્ષમો છે . જેને ોતાની યાથી નલાજમા
છે . ોતાથી દૂયી ને વલખ ૂટણાથી નાશભાં
યાખ્મા છે , ને ોતાના યાજીાના સ્થાનથી
વનકટ

યાખ્મા

ભાયે ફ્ત

ભાટે

છે .

ને

ખાવ

તેઓને
કમાં

છે ,

ોતાની
ોતાની

આફાદતને રામક ફનાવ્મા છે . તેઓના દદરોભાં
ોતાની કીદત ેદા કયી. ને તેઓને
ંૂ
ોતાના જલ્લાઓના લરોકન ભાટે ચટી
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રીધા.

તેઓના

લદનોને

ોતાની

વાભે

નભાવ્મા. તેઓના દદરોને ોતાની ભશોબ્ફત
ભાટે ખારી કમાં, ને જે કંઇ તાયી ાવે છે એની
ચાશના

અી.

તેઓને

ોતાનો

ણઝક્ર

વળખલાડમો, તેઓને ોતાનો શુક્રની વદબુચ્ધ્ધ
અી ને ોતાની પયભાંફયદાયીભાં પ્રવુત
કમાં, તેઓને નેક રોકોભાં ગણાવ્મા, ને તેઓને
ંૂ
ોતાની વાભે કયગયલા ભાટે ચટયા,
તં તેઓથી
એ ફધી લસ્ત ુ રગ કયી દીધી જે તેઓને
તાયાથી જુદા કયી ળકતી શતી.
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મ ભાબ ૂદ ! ભાયી એ રોકોભાં ગણત્રી
કય, જેઓ તાયા દયફાયભાં ળોખ ને ખુળદદરી
યાખે છે . જેની ણઝંદગી યોકક છે . તેઓના
રરાટ તાયી ભોટાઇ અગ ઝૂકેરા છે . તેઓની
આંખો તાયા વભક્ષ ાગ ૃત યશે છે , તાયા ખોફ્ભાં
તેઓના આંસુ લશી યહ્યા છે . તેઓના દદર તાયી
ભશોબ્ફતભાં યચ્મા ચ્મા છે . તેઓના બીતય
તાયા યોફથી ીગી ગમા છે .
મ

તે

જેની

વલત્રતાના

પ્રકાળો

ભોદશબ્ફોને વાયા રાગે છે . ને તેની ઝાતના
જલ્લા

અદયપોના દદરોને ખોરનાય છે . મ
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ળોખ

યાખલાલાા

દદરોની

અયઝૂ,

મ

ભોદશબ્ફોના યભાનોની વીભા, હુ ં તાયાથી તાયી
ભોશબ્ફત

ને

તાયાથી

ભશોબ્ફત

યાખલાલાાઓની ભશોબ્ફત ભાગું છું. ને
દયે ક એ ભરની ભશોબ્ફત જે ભને તાયી વનકટ
કયલાલાી છે . હુ ં ચાહુ ં છું કે ફીાઓથી લધાયે
તાયી ઝાતને ભાયી પ્માયી ફનાલ. ને એ કે હુ ં
જે તાયાથી પ્માય કફૃં છું તેને ભાયા ભાટે જન્નતભાં
પ્રલેળલાનુ ં વાધન ફનાલ. ને તાયા ભાટે જે
ભાયો ળોખ છે તેને નાપયભાનીઓ ભાટે ફૃકાલટ
ફનાલી દે . ને તાયી કૃા દ્રય્ષ્ટથી ભાયા ય
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એશવાન કય, ભને નયભી ને ભોશબ્ફતની
નજયે જો ને ભાયા યથી તાફૃં ધ્માન શટાલી ન
રે.

ભને

તાયી

રાબલંતાઓભાં

વભક્ષ
ગણ.

બાગ્મળાી
મ

દુઅ

ને
કબ ૂર

કયલાલાા. મ વૌથી લધાયે યશેભ કયનાય.
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૭૮-દવભી મુનાાત :
લવીરાલાાઓની મુનાાત
ળફૃ

લ્રાશના

નાભથી

જે

ઘણો

જ

ભશેયફાન ત્મંત યશેભલાો છે
ભાયા ભાબ ૂદ ! તાયા દયફાય સુધી ભાયો
કોઇ લવીરો નથી, ણ તાયી કૃા ને
ભશેયફાની, ને તાયા સુધી શોચલાનો ભાયો
કોઇ ઝયીઓ નથી, ણ તાયી યશેભત ને
એશવાન, ને તાયા યશેભતલાા નફીની
ળપાત. જેઓ ઈમ્ભતને ગુભયાશીથી નાત
અનાય છે . એ ફંને ભાયા ભાટે ફણક્ષળ પ્રાપ્ત
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કયલાનો ઝયીઓ ફનાલ ને એ જ ફંનને ભાયા
ભાટે તાયી યઝા સુધી શોચલાનુ ં વાધન ઠયાલ.
ભાયી ઈમ્ભીદો તાયી કૃાફૄ ફાયગાશથી રાગેરી
છે . ને ભાયી ઇચ્છા ભને દાનની ચોખટે રાલી
છે . તો ભાયી ઈમ્ભીદો  ૂયી કય. ભાયા ભરનો
વાયો અંત રાલ. ભને ચટેં ૂ રા ફંદાઓભાં ગણી રે
જેને તં જન્નતની લચ્ચો લચ્ચે જગ્મા અી છે .
ને તેઓને ોતાના કૃા લાા ઘયભાં યાખ્મા.
તં મુરાકાતના દદલવે ોતાની ફાયગાશની
તયપ દ્રય્ષ્ટ કયલાથી તેઓની આંખોની પ્રકાવળત
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કયી

ને

તેઓને

ોતાના

વાંવનધ્મભાં

વચ્ચાઆની ભંણઝરોના લાયવદાય ફનાવ્મા.
મ તે કે ઉતાયનાયા તેનાથી લધાયે
કૃાફૄને ત્માં ઉતયતા નથી. ને ન ઇયાદો
કયનાય તેનાથી લધાયે દમાફૄ કોઇને જુએ છે .
મ એ ફધાથી શ્રેષ્ઠ જેનાથી એકાંત ભલાભાં
અલે. મ ઘણો ભશેયફાન કે દયે ક દૂય કયે રો
તાયા જ વલળા ારલભાં યક્ષણ ભેલે છે . ભં
ભાયો શાથ પેરાવ્મો ને તાયી ઈદાયતાના
ારલને ભાયી શથેીભાં કડી રીધો. એટરે
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ભને વનયાળ ન કય. ને ભને ફૃસ્લાઇ ને
ખોટભાં ન નાખ.
મ દુઅ વાંબનાયા, મ વૌથી લધાયે
યશેભત કયનાય.
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૭૯-ણગમાયભી મુનાાત :
વનયાધાયોની મુનાાત
ળફૃ

લ્રાશના

નાભથી

જે

ઘણો

જ

ભશેયફાન ત્મંત યશેભલાો છે
ભાયા ભાબ ૂદ ! કોઇ ભાયી ખોટ  ૂયી નથી
ળકતો ણ તાયી કૃા ને ભશેયફાની. ને
ભને ભોશતાજીભાંથી કોઇ નથી કાઢી ળકત ું ણ
તાયી નલાજજળ ને એશવાન. કોઇ ભાયા બમને
ળાંવતભાં નથી પેયલી ળકતો ણ તાયો અળયો.
ભાયા ભાન તે ભાનભાં નથી ફદરી ળકતો
ણ તાયી ળસ્ક્ત. ભાયા ણબરા  ૂયી નથી
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થઇ ળકતી ણ તાયી તીકૃાથી. ભાયી
શાજતો  ૂયી નથી થતી ણ તાયી ફણક્ષળથી.
તાયી વવલામ કોઇ ભાયી જફૃયત  ૂયી નથી કયત.ું
ત ું જમાં સુધી દમા ન દાખલે ભાયા વંકટો દૂય
નથી થતા. તાયી ભશેયફાની લગય ભાફૃં
ણફચાયાણું દૂય નથી થત.ું ભાયા દદરની
ફતયાને તાયો જ વભરા ઠંડો કયી ળકે છે .
ભાયા દદરના ઝખભને તાયી મુરાકાત જ
ઠાયી ળકે છે . ભાયા ળોખને તાયા જલ્લા જ  ૂયો
કયી ળકે છે . તાયા વાંવનધ્મ વલના ભને ળાતા
નથી લી ળકતી. ભાયા દુ:ખ દદશને તાયી
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ખુળન ૂદી જ વભટાલી ળકે છે . ને ભાયી ફીભાયી
તાયી દલા વલના દૂય નથી થાતી. ભાયો ગભ
તાયી વનકટતા વલના ાતો નથી. તાયા આંખ
ભીચાભણા ભાયા ઝખભને વાયા કયી ળકે છે ,
તાયો દયગુઝય જ ભાયા દદરના ભેરને વાપ કયી
ળકે છે . તાયા જ હક
ુ ભથી ભાયા ભનનો લશેભ દૂય
થઇ ળકે છે .
તો મ ઈમ્ભીદ કયલાલાાઓની ઈમ્ભીદનુ ં
છે લટ, મ વલારીઓના વલારની છે લટ, એ
તરફગાયોની અંવતભ તરફ, મ અવકતોની
અવદકતથી

ઈચ્ચતય,

મ

નેક

રોકોના
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વયયસ્ત, મ

બમબીતોનો અળયો, મ

વ્માકુોની માચના કબ ૂર કયલાલાા, મ
નાદાયોની મ ૂડી, મ ીદડતોના ખાના, મ
ન્મામ ભાંગનાયાઓને ન્મામ અનાય. મ
પકીયો ને વનયાવશ્રતોની શાજતો  ૂયી કયનાયા,
મ આઝઝતદાયોભાં ભોટા આઝઝતદાય, મ
વૌથી લધાયે યશેભ કયનાયા, તાયી અગ
કયગફૃં છું ને તાયાથી જ ભાંગ ું છું તાયી જ વાભે
વળકામત ને કલ્ાંત કફૃં છું.
હુ ં ભાંગણી કફૃં છું તાયી યઝાની રશેયની
ભાયા સુધી શોચાડી દે . ને વદા ભાયા ય
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ઈકાય ને કૃા કય. શા, શલે તાયી ઈદાયતા ના
દ્વાયે અલી ઉબો છું. ને તાયી શ્રેષ્ઠ બેટોની
અળા યાખું છું ને તાયી ભજબ ૂત યસ્વીને કડી
ઉબો છું. ને તાયી ત ૂટ દોયી થાભી રીધી છે .
ભાયા ભાબ ૂદ ! તાયા અ વતત ફંદા ય દમા
ં ૂ ી ને ભર થોડા છે . તેના
કય, જેની જીબ મગ
ય તાયી વલળા વખાલતથી એશવાન કય,
ને તાયા ઉચ્ચતય છાંમાભાં અળયો દે . મ
કયીભ, મ જભીર, મ વૌથી લધાયે યશેભ
કયનાય.
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૮૦-ફાયભી મુનાાત : અદયપોની મુનાાત
ળફૃ

લ્રાશના

નાભથી

જે

ઘણો

જ

ભશેયફાન ત્મંત યશેભલાો છે
ં ળાનને
ભાયા ભાબ ૂદ ! તાયી કીવતિલત
રામક તાયી પ્રળંવા કયલાથી જીબો લાચક છે .
ને તાયા વંદમન
શ ી શકીકતને વભજલાભાં
રોકોની બુચ્ધ્ધઓ ફશેય ભાયી ગઇ છે . તાયી
ઝાતની તેજસ્સ્લતા તયપ દ્રય્ષ્ટ કયલાથી આંખો
ળકત છે રોકો ભાટે તાયી ભાયે પતની પ્રાચ્પ્ત
ભાત્ર એટરી જ છે કે તે ભયે પતભાં ધ ૂયી છે .
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ભાયા ભાબ ૂદ ! ભાયી ગણત્રી એ રોકોભાં
કય જેઓની હ્રદમ લાદટકાભાં ળોખના વ ૃક્ષો જડ
કડી ચ ૂકમા છે . ને તાયી ભોશબ્ફતના દદોએ
તેઓના દદરોને ઘેયી રીધા છે , શલે તેઓએ
માદોના ભાાઓભાં અળયો રોધેર છે , ને
તાયા વાંવનધ્મ ને જલ્લાના ફાગોભાં વેય કયી
યહ્યા છે . ને તાયા પ્માયના ઝયણાઓભાંથી
પ્રેભના ાભોના ઘટં ૂ ી યહ્યો. ને સ્લચ્છ,
વનભશ ઘાટો ય ઉતમાશ છે , તેઓની આંખોથી
યદા ઊંચકાઇ ગમા છે . ને ળંકાની કાણરભ
તેઓની અસ્થાઓ ને દદભાગોભાંથી ધોલાઇ
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ગઇ છે , તેઓના દદરો ને અંતયોથી વંદેશોની
ં ૂ ાઇ ચ ૂકી છે .
વયો ભવ
વાચી ભયે પત પ્રાપ્ત થલાથી તેઓની
છાતી

ખ ૂરી

ગઇ

છે .

વદબાગ્મ

ભાટે

યશેઝગાયીભાં તેઓની દશમ્ભતો ઊંચી થઇ ગઇ
છે . ચાદયત્ર્મના ઝયણાભાં તેઓનુ ં ીણું ભધ ૂફૃં છે .
રાગણી ને લશારની ભશેદપરોભાં અંતય શુધ્ધ
છે , બમજનક જગ્માઓ ય તેઓને લગશ નણચંત
છે , ને ાલાલાાઓના ાલાલાા તયપ
યાલતન
શ ભાં તેઓના

અત્ભાં વંતોી

છે .

તેઓની ફૃશોને ફણક્ષળ ને વપતાનુ ં મકીન છે .
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તેઓની

આંખો

ભશેબ ૂફના

દદદાયથી

ઠંડક

નભુલે છે . તેઓને શાજતો  ૂયી થલા ને
અળાઓ  ૂયી થલાથી ધયત છે .
અખેયતના ભાટે દુવનમા લેચલાભાં તેઓના
વોદો નપો અનાય છે .
ભાયા ભાબ ૂદ ! એ કલ્નાઓભાં કેલી ભા
છે જે તાયા ણઝકથી દદરભાં અલે છે . ને કેટરો
ભધુયો છે એ પ્રલાવ જે ખુદના વલચાયે ગુપ્ત
ભાગો ય ચાુ છે . ને કેટરો વયવ છે તાયા
પ્રેભનો સ્લાદ ને કેટું ભીઠું છે

તાયા

વાંવનધ્મનુ ં ળયફત તો ભને તાયા ાવેથી
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શાંકી કાઢલાથી ફચાલી રે. ને તાયાથી દૂય ન
કય. ભને ગણી રે ોતાના ખાવ અદયપો ને
વૌથી લધાયે નેક ફંદાઓભાં ને ોતાના વાચા
પયભાંફયદાયો ને ખયા ઇફાદત કયનાયાઓભાં
યાખ. મ ભશાનતા લાા, મ પ્રબાલળાી,
મ ભશેયફાન, મ શણ કયનાયા તને તાયી
યશેભત ને એશવાનનો લાસ્તો મ વૌથી
લધાયે યશેભ કયનાય.
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૮૧-મુનાાત તેયભી :
ણઝક કયલાલાાઓની મુનાાત
ળફૃ

લ્રાશના

નાભથી

જે

ઘણો

જ

ભશેયફાન ત્મંત યશેભલાો છે
ભાયા ભાબ ૂદ ! જો તાયો હક
ુ ભ ભાનલો
લાજજફ ન શોત તો હુ ં તાયો ણઝક ોતાની જીબે ન
રાલત. કેભકે હુ ં તાયો જે ણઝક્રક કફૃં છું તે ભાયા
નુભાન પ્રભાણે છે , ન તો તાયી ળાનને રામક,
ને ભાફૃં શુ ં ગજુ ં કે, હુ ં તાયી વલત્રતા ને
ાકીઝગી ગાલાને રામક ફની ળકું. અ લાત
તાયી ભાયા ય ભશાન નેભતોભાંથી છે કે
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તાયો ણઝક્ર ભાયે જીબે થઇ યહ્યો છે . ને ભને
તાયાથી દુઅ ભાંગલા ને તાયી વલત્રતા
ફમાન કયલાની છૂટ છે .
ભાયા ભાબ ૂદ ! ભને તાયો ણઝક્ર
કયલાની વદબુચ્ધ્ધ દે , કે ભે છાના ને છતાં,
યાત ને દદલવ, અળકાય ને ગુપ્ત ને
ખુળી ને ગભભાં તાયો ણઝક કયતા યશીએ.
ભને તાયા છુા ણઝક્રથી શેલામા કયી દે . ને
વલત્ર કાભ ને ગભતી કોવળળભાં રગાલ. ને
 ૂયા ભાથી ભને લતય અ.
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ભાયા ભાબ ૂદ ! પ્માય બમાશ અંતય તાયાથી
રગાલ યાખેર છે . તાયી ભયે પતભાં વલવલધ
કરો એકભત ધયાલે છે એટરે દદરને ળાતા
નથી લતી તાયા ણઝક વલના. ને તાયી ઝાત
ય શ્રધ્ધા યાખલાથી અત્ભાઓને ળાંવત ભે છે .
તાયી તસ્ફીશ શય જગા થઇ યશી છે . ને દયે ક
યુગભાં તાયી ઇફાદત થઇ યશી છે . ને ત ું શય
લખત શય જગ્માએ ભોજૂદ શોમ છે ને દયે ક
બાાભાં તને ોકાયલાભાં અલે છે , ને દયે ક
દદરભાં તાયી ભશત્તા સ્થાવત છે . હુ ં ભાપી ભાંગ ું
છું તાયાથી તાયા ણઝક્ર વવલામ દયે ક ણરજજતથી,
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તાયી ભશોબ્ફત વવલામ દયે ક યાશતથી, તાયા
વાંવનધ્મ વવલામ દયે ક આંનદ ય, ને ભાપી
ચાહુ ં છું, તાયાથી તાયી મયલી વવલામ દયે ક
કાભથી.
ભાયા ભાબ ૂદ ! તં જ કહ્યું છે ને તાફૃં
કશેવ ું વાચું છે કે મ ઇભાન રાલલાલાાઓના
ણઝક કયો લ્રાશનો ઘણો ઘણો ણઝક્ર ને વલાય
વાંજ તેની વલત્રતા ફમાન કયો. લી તં જ
કહ્યું છે ને તાફૃં કશેવ ું ખફૃં છે કે, તભે ભને માદ
કયો હુ ં તભને માદ કયીળ. તં ભને માદ
કયલાનો હક
ુ ભ અપ્મો ને ભને લચન અપ્યુ ં
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કે ત ું ણ ભને માદ યાખળે. અ ભાયા ભાટે
વદબાગ્મ છે , ભાન છે ભોટાઇ છે . એટરે શલે ભે
તને માદ કયી યહ્યા છીએ જેલો તં હક
ુ ભ અપ્મો
છે એટરે ત ું ણ ભને અેર લચન  ૂફૃં કય
મ માદ કયલાલાાઓને માદ કયલાલાા
ને એ વૌથી લધાયે યશેભ કયનાય.
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૮૨-મુનાાત ચૌદભી : અવશ્રતોની મુનાાત
ળફૃ

લ્રાશના

નાભથી

જે

ઘણો

જ

ભશેયફાન ત્મંત યશેભલાો છે
ભાયા

ભાબ ૂદ

!

મ

અળયો

નાયાઓના ળયા,એ અશ્રમ રેનાયાઓના
અશ્રમ સ્થાન, મ શરાકતલાાઓના નાત
દે લાલાા, મ વનયાધાયોના અધાય, મ
ફેકવો ય દમા કયનાય, મ યે ળાનોની દુઅ
કબ ૂર કયનાય, મ ભોશતાજોના ખાના, મ
ત ૂટે રાઓને જોડનાયા, એ ફેધયોના અળયા,
ને

ળકતોની

ભદદ

કયલાલાા, મ
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બમબીતોના
પદયમાદે

અળયા,

મ

શોચલાલાા,

એ

દુણખમાઓની
અશ્રમ

ઢૂંઢ

નાયાઓની ભજબ ૂત નાશગાશ, જો હુ ં તાયી
ઇઝઝતનો અળયો ન રઉં તો કોનુ ં ળયણ રઉં,
ને જો તાયી કુદયતથી માચના ન કફૃં તો કોનુ ં
માચું ? ભાયા ગુનાશોએ ભને ભજબ ૂય કયી દીધો
છે કે હુ ં તાયા ક્ષભાના ારલને કડી રઉં ને
ભાયી

ભ ૂરોને

ભને

તાયી

ઈેક્ષાના

દ્વાયો

ઈધાડલાની લાટ જોનાયો ફનાલી દીધો છે . ભાયા
કુકભોએ ભને તાયી ઇઝઝતની ચોખટ ય
ડાલ નાખલાનુ ં કહ્યું છે . ને તાયા ઝાફના
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બમે ભને તાયી ભશેયફાનીની દોયી કડી રેલા
ય તૈમાય કયી દીધો છે . ને વાચું એ છે કે જે
તાયી યસ્વી કડી રે તેને ફૃસ્લા ન કયલાભાં
અલે ને એ મોગ્મ નથી કે જે તાયી આઝઝતનો
અળયો રે તેને વનયાધાય છોડી દે લાભાં અલે.
ભાયા ભાબ ૂદ ! ભને તાયી દશભામત
લગય ન છોડજે ને ભને તાયી નજયથી
લંણચત ન યાખ, ને ભને ધાતક જગ્માઓથી
દૂય યાખ. કેભકે ભે તાયી નજય વભક્ષ ને
તાયા ળયણભાં છીએ, હુ ં તાયી ભખ્ ૂકભાં નેક
ફંદાઓનો લાસ્તો દઇ તાયાથી વલાર કફૃં છું કે
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ભાયા ય એલી ઢાર નાખી દે જે ભને
નાળથી ફચાલે ને અપતોથી વરાભત યાખે.
ને ત ું ભને ભોટી મુવીફતોથી મુસ્ક્ત અ. હુ ં
ચાહુ ં છું કે ત ું ભાયા ય તાયા તયપથી તવલ્રી
ઈતાય ને ભાયા લદનોને તાયી ભશોબ્ફતોના
ન ૂયથી ઘેયી રે. ભને તાયા ભજબ ૂત ને
વધ્ધય સ્તંબથી ટે કો અ ને તાયી આસ્ભતની
છાંમભાં રઇ રે લાસ્તો તાયી યશેભત ને
ભામાફૄણાનો,

મ

વૌથી

લધાયે

યશેભ

કયનાય.
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૮૩-મુનાાત ંદયભી :
યશેઝગાયોની મુનાાત
ળફૃ

લ્રાશના

નાભથી

જે

ઘણો

જ

ભશેયફાન ત્મંત યશેભલાો છે
ભાયા ભાબ ૂદ ! તં ભને એલા ઘયભાં
યાખ્મા જેને એના પ્રંચોની કોદાીએ ભાયા
ભાટે ખોદયુ ં છે . ને તં ભને અયઝુઓના શાથે
તેની પયે ફની ાભાં જકડી રીધો છે . એટરે
ભે અ દુવનમાના પ્રંચો ને ધોકાઓથી
તાયી નાશ ભાંગીએ છીએ. ને તેના જૂઠા
ભોબાથી ફચલા ભાટે તાયો ભજબ ૂત દાભન
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કડીએ છીએ. કેભકે તે ોતાના લાંચ્છુઓને
શરાક કયલાલાી, શં અલલાલાાઓનો
નાળ

કયનાયી,

અપતોથી,

બયે રી,

ફદશારીઓથી બય ૂય છે .
ભાયા ભાબ ૂદ ! ભને એભાં વંમભ તા
કય. ને તાયી ભદદ ને દશપાઝત વાથે
તેનાથી ફચાલી યાખ. તાયી વલફૃધ્ધતાના
અલયણો ભાયાથી જુદા કયી દે . તાયી
ફેશતયીન

દકપામતથી

ભાયા

કામોની

વયયસ્તી કય. ભાયા ભાટે તાયી વલળા
યશેભતો ઘણી લધાયે કયી દે . તાયી તાઓના
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પમઝથી ભને શ્રેષ્ઠ ફદરાઓ દે . ભાયા
દદરોભાં તાયી ભોશબ્ફતના વ ૃક્ષો ભીઠાળ ઈગાડી
દે . ભને તાયી ભાયે પતના પ્રકાળો ણ
શ કય.
ને તાયી ક્ષભાની ભીઠાળ ને ફણક્ષળની
ણરજજતનો સ્લાદ ચખાડ. તાયી મુરાકાતના
દદલવે તાયા વૌદમથ
શ ી ભાયી આંખોને ઠંડી કયી
દે . ને ભાયા દદરોભાંથી દુવનમાની ભશોબ્ફત
કાઢી નાખ, જેભ તં તાયા ખાવ નેકુકાયો ને
તાયા ચટેં ૂ રા બરા ચાદયત્ર્મલાનો ભાટે કયુ.ં તને
લાસ્તો તાયી યે શભતનો મ વૌથી લધાયે
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યશેભત કયલાલાા. ને મ વૌથી લધયે
કૃાફૄં.
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૮૪-બરાઇ ભાંગલાની મુનાાત
મ ભાબ ૂદ ! તાયી વંદ એ છે કે, જે
કાભ ભાટે ભં બરાઇ તાયાથી ભાંગી તો ત ું
અયઝૂઓ સુધી શોચાડી દે છે . ભોટી ભોટી
તાઓ કયે ર છે , શેત ુઓભાં વવચ્ધ્ધ અે છે .
કાયોફાયને ાક ક્રયી દે છે . શ્રેષ્ઠ ભાગશ ય
ચરાલે છે . પ્રળંવનીમ અંાભ સુધી રઇ ામ
છે . ને ખતયનાક વંકટોથી ફચાલે છે .
મ ભાબ ૂદ ! તાયાથી એ કાભભાં બરાઇ
ઇચ્છું છું, જેનો ભં ઇયાદો કમો ને ભાયી બુચ્ધ્ધ
ત્માં સુધી રઇ ગઇ. મ ભાબ ૂદ, અભાં જે
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મુશ્કેર શોમ તેને અવન કયી દે , જે દુષ્કય છે તેને
વભતોર કયી દે , વખ્ત કાભભાં ભાયી ભદદ કય.
બ ૂયા દયણાભથી ફચાલી રે. ને મ
યલયદદગાય ! તેન ુ ં દયણાભ વાફૃં કયી દે .
ખતયાભાં વરાભતી અ. દૂયને વનકટ ને
તંગીને અવાનીભાં ફદરી નાખ.
મ ભાબ ૂદ ! ભાયી દુઅ કબ ૂર કય. ભાયી
ઇચ્છા  ૂયી કયી દે . ભાયી શાજત  ૂયી કય. અ
કાભની વલકટતા ભાયા ભાટે દૂય કય. તેની
બ ૂયાઇઓને દૂય કય. ને
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મ ભાબ ૂદ ! એભાં ભને વપતાનો
યચભ અ. એ બરાઇ દે જે તાયાથી ભાંગી
છે . જે દુઅ ભાગી છે તેભાં લધાયે બાગ દે . એ
રાબ અ જેની તાયાથી અળા ફાંધી છે . અ
ભકવદભાં વપતા અ. તેભાં લધાયે વાફૃં કય.
તેભાં ભને ખુળીના વાધનો લધાયે અળકાય કયી
દે ખાડ. કે તેભાં વપતાના વનળાન વાપ શોમ.
તેભાં ક્ઠણાઆના

ભાગો

ફંધ

કયી

દે .તેને

અવાનીની વનકટ કયી દે . તેભાં ભાધ્મભ લસ્ત ુને
પ્રકાવળત કયી દે . તેભાં ફંધાએરને છોડી દે . તેનો
ામો ભજબ ૂત ફનાલ કે ભને વાફૃં જ વાફૃં પ્રાપ્ત
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થામ, જેભાં રાબો શોમ, નુકવાનને શટાલી દે ,
નપો તા કય. ભરભાં ાકીઝગી દે , કેભકે ત ું
લધાયે

દે લાલાો

ને

અલાભાં

શેર

કયનાયો છે .

… Kitab Downloaded from …

www.hajinaji.com

• Like us on Facebook •
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-877 | VISIT US

૮૫-ગુનાશોથી ભાપીની મુનાાત
મ

ભાબ ૂદ

!

તાયી

યશેભતની

વલળાતાએ ભને ગુનાશોની ભાપી ભાગલાની
દશમ્ભત અી છે . તાયા તયપથી ભશેતર ને
નયભીની અળાએ ભને તાયો અળયો રેલા ને
ભાપી ભાગલાનો શોવરો અપ્મો છે .
મ યલયદદગાય ! ભાયા ગુનાશ એલા છે
જેની વાભે લેયનુ ં મુખ છે . ભાયી એલી ખતાઓ
છે , જે ઊંચકી રેલાને રામક છે જેના કાયણે હુ ં
તાયા ન્મામને રક્ષભાં રેતા વખ્ત ઝાફને
ાત્ર છું. ને તાયા તયપથી અકયી વઝાને
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મોગ્મ ફની ચ ૂક્યો છું. ભને ડય છે કે, અ દુઅના
સ્લીકાયભાં વલરંફ કયાલળે ને શાજતો  ૂયી
થલાભાં ફૃકાલટ ફનળે. એનુ ં કાયણ ભાફૃં ભાગવુ,ં
રાબ ઈાડલો ને ભાયા ળોખને ઓછો કયલો
છે . કેભકે ગુનાશો ને ખતાના ફોાઓ ભાયી
કભયલાી નાખી છે ને હુ ં ભજબ ૂયીથી તેનો
ફોજ ઈાડેર છું.યં ત ુ મ યલયદદગાય,
જમાયે ભં ખતાકાયોથી તાયી નયભી, ગુનેશગાયો
વલળે

તાયી

ભાપી,

ને

દયગુઝય,

ને

નાપયભાનો ય તાયી ભશેયફાનીને જોઇ તો હુ ં
તાયા ય બયોવાની વાથે તાયી તયપ લધ્મો
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ને ોતાને તાયી ચોખટે નાખી દીધો. તને
ોતાના દદરનુ ં દદશ કશેતા એલી ચીઝનો વલાર
કમાં જેનો હુ ં ાત્ર નથી, થાશત લશેભો
ટાલાના ને જેનો શકદાય નથી, થાશત ગભ
દૂય કયલા ભાટે તાયી દયગુઝયનો તાણરફ છું.
ભાયા ભૌરા ભને તાયા ય બયોવો છે .
મ ભાબ ૂદ ! ભાયા ય એશવાન
પયભાલી

સુખ

દે .

વંકટોભાંથી

અવાનીથી

વનકા. તાયી ભશેયફાનીથી ભાફૃં ભાગશદળશન કય
વીધા ભાગશની તયપ. ને તાયી કુદયતથી ભને
ગુભયાશીના

ભાગશથી

શટાલી

રે.

તાયી
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દયગુઝયથી કાભ રઇ ભને દુ:ખોની કેદથી
છોડાલી રે. તાયી યશેભતથી ભાયી જેર વભાપ્ત
કય. તાયો યાજીો તા કય ભાયા ય તાયા
એશવાન ને કૃા કય. ભાયા ગુનાશ ફક્ષી દે .
વંકટ દૂય કયી દે . ભાયી યોકક ય દમા કય.
ભાયી દુઅની ઈેક્ષા ન કય ભને ભાપી દઇને
ળસ્ક્તલાન ફનાલી દે , તેનાથી ભાયી કભય
ભજબ ૂત કય, તેનાથી ભાયા કાભ વાયા કયી દે .
તેનાથી ભાયી ઈમ્રભાં લધાયો કય. દશવાફના
દદલવે ને કફયભાંથી ઉબા થલા ટાણે દમા
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કય,

ફેળક

ત ું ઈદાય

તા

કયલાલાો,

ફક્ષલાલાો ભશેયફાન છે .
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૮૬- મુવાપયીની મુનાાત
મ ભાબ ૂદ ! ભં મુવાપયોની ઇયાદો કમો
છે . તેભાં વાય ેદા કય, તેભાં ભાયા ભાટે ાકા
ઇયાદાની યાશ ખોરી દે . ને વભાલી દે . તેભાં
ભાયા ભાટે વાણફત કદભ યશેલાનો યસ્તો ખોરી
દે . ભને અ વપયભાં વરાભતી અ. ભને ધણી
લધાયે અલક ને આઝઝત તા કય. ભને તાયી
શ્રેષ્ઠ દશપાઝત ને યખેલાીભાં યાખ.
મ ભાબ ૂદ ! ભને પ્રલાવના દયશ્રભથી
ં
યણક્ષત યાખ. જગરોની
વખ્તીઓ ભાયા ભાટે
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અવાન કયી દે . દૂયની ભંણઝરોને ભાયા ભાટે
વંકોચી રે. ાણીના દૂયના ઘાટ ભાયા ભાટે
વનકટ

કયી

દે .

વપય

દયવભમાન

બાય

ખેચનાયાઓના ગરા ભોટા કયી દે ત્માં સુધી કે
ં
દૂયના અંતય વનકટ ને જગરોની
વખ્તીઓ
અવાન થઇ ામ. ને
મ ભાબ ૂદ ! અ વપયભાં ફયકતલાા
ંખીઓને ભાયી વાથે કયી દે . તેભાં વરાભતી
રબ્ધ કય. ડગતાને યખેલા ફનાલ. ને
ભાગશના ખતયાઓ ભાટે ભાગશદળક
શ . ઘણા ફધા
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-884 | VISIT US

રાબોનુ ં વાધન ને દે ખબાર કયનાય યક્ષક
તા કય.
મ

ભાબ ૂદ

!

ભાયા

પ્રલાવને

વરાભતીલાો રાબદામક ફનાલ. યાત ભાયા
ભાટે અપતોથી ફચલાની ઓથ ને દદલવને
ખતયાઓ યોકલાનુ ં વાધન ફનાલી દે . તાયી
કુદયતથી ડાકુઓને ટોાઓને ભાયાથી શટાલી
યાખ. તાયી તાકતથી ભને બક્ષક પ્રાણીઓથી
ફચાલી યાખ ત્માં સુધી કે તેભાં વરાભતી ભાયી
વંગાથી ને યક્ષણ ભાયી વાથે યશે. ફયકત
ભાયી ાછ અવાની ભાયી શભવપય, તંગી
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ભાયાથી દૂય, વપતા ભાયી વાથે ને ભન
ભાયો વાથી શોમ.
ફેળક ત ું ફણક્ષળ ને એશવાનનો ધણી ને
ફ તથા ળસ્ક્તલાો છે . ત ું જ દયે ક ચીઝ ય
કુદયત યાખે છે . ને ોતાના ફંદાઓને જોલે,
ાણે છે .
… Kitab Downloaded from …

www.hajinaji.com

• Like us on Facebook •
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-886 | VISIT US

૮૭-યોજી ભાગલાની મુનાાત
મ ભાબ ૂદ ! ભાયા ય તાયી યોજીની
વનયં તય લાશ કય. ભાયા ય તાયી કૃા ભામાનો
ધોધભાય લયવાદ લયવાલ. ભાયા ય તાયી
બેટોની ઈય ઈયી લાશ કય. જફૃયત ઈયાંત
લધાયાની નેભતોનો છાંમો કયી દે . તાયી
વખાલતથી ભને તાયો જ ભોશતાજ યાખ. ભને એ
ળખ્વથી ફેયલા કયી દે જે તાયાથી ભાંગે છે .
તાયા પજર (વતદાન) ને ભાયી નાદાયીની દલા
ફનાલ. તાયી તાથી ભાયી શાજતોને ાગ ૃત
કય. ભાયી તંગદસ્તીને તાયી ઘણી તાઓને
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-887 | VISIT US

ને ભાયી વનયાધાયતાને તાયી ફણક્ષળનો વદકો
દે .
મ યલયદદગાય ! ભાયા ભાટે યોજીનો
ભાગશ વય કયી દે . ભાયા ભાટે તેનો મ ૂો
ભજબ ૂત કયી દે . તાયી યશેભતથી ભાયા ભાટે
વલુરતાના

લશેણો

ાયી

કયી

દે .

તાયી

ભશેયફાનીથી ભાયા જીલનભાં ખુળીઓની નશેયો
ચાુ કયી દે . ભાયી વનધશનતાની જભીનને લેયાન
કયી દે . ભાયી ફદશારીના દુષ્કાને શદયમાીભાં
પેયલી નાખ. ભાયી યોજીભાં જે ફૃકાલટો છે તે દૂય
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ં ૂ ી નાખ.
કયી દે . ભાયાથી તંગીના વનળાનો ભવ
ને ભને યોજીની વલળાતાનુ ં રક્ષ્મ ફનાલ.
મ ભાબ ૂદ ! યોજીની ફોછાય કયી દે .
ભાયા જીલનને વદા લધાયે ભાં લધાયે અનંદભમ
ફનાલ. ને મ ભાબ ૂદ ! ભને ઈદાયતાના
લસ્ત્રો શેયાલ ને ખુળીના ચાદય ઓઢાડી દે .
એટરે મ યલયદદગાય ! હુ ં લાટ જોઉં છું
કે તંગી દૂય થઇ ામ, ને તાયી નેભતો
નવીફ થામ, ને તાયી તા ભી ામ,
યોજીની તંગી દૂય થામ, ને ત ું પજરથી ન્માર
કયી દે . ભાફૃં વગણ તાયી કૃા વાથે જોડામ,
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ને વયતા નવીફ થામ, ને લયવાલી દે
મ ભાબ ૂદ ! યોજીના અકાળથી રગાતાય
લયવાદ, ભને નેભતોભાં ુષ્ક બાગ દે .
ભખ્ ૂકથી ફે યલા કયી દે , ભાયી નાદાયીનુ ં ગફૄં
ટુંાલી નાખ, ભાયી તંગી દૂય કયી દે , તેનો ફોજ
ઝડી લાશનો ય નાખી દે , ભાયી યં કતાના ગા
ય નાબ ૂદીની તરલાય ચરાલી દે .
મ

યલયદદગાય

!

ભને

વલળા

નેભતોની બેટ શણ કય, ને ભારભાં
લધાયાથી ભાયી વશામ કય, ભને વનધશનતાની
વડાથી વરાભત યાખ, ને દુકાની માતના
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ભાયાથી દૂય યાખ. ભાયા ભાટે નેભતોની ચાદય
ાથયી દે . ને ભને તાયી યોજીના અલ્શાદક
ાણીથી ત ૃપ્ત કય. ભાયા ભાટે તાયી વાભાન્મ
ફણક્ષળ દયલાા ઈધાડી નાખ. ભને ણધાયી
દોરત આનામત કય. ને તેના દ્વાય ભને
તંગદસ્તીભાંથી ફશાય કાઢ. વલાયના વભમે
ભાયી ભદદ કય. ને વાયા દદલવોનો ધણી
ફનાલી દે . ફેળક ત ું ઘણી ભોટી ફણક્ષળ,
વાભાન્મ ભામા ને કૃા, મ ૂલ્મ એશવાનનો
ભાણરક ને ત્મંત ઈદાય દાતા છે .
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૮૮-યક્ષણ ભાંગલાની મુનાાત
મ ભબ ૂદ ! હુ ં તાફૃં યક્ષણ રઉં છું,
ઈતયનાયી ફરાઓના ઉતયલા ને ભોટી ભોટી
તકરીપોની

માતનાઓથી,

ારણશાય

ભને

ળયણ

તો
દે

મ

ભાયા

વનયાધાયતાના

અકયણોથી, ભને અવત્તઓના અક્રભણથી
ફચાલી રે. ણધામાશ ઝાફથી મુસ્ક્ત અ.
નેભતોથી ડતી ને ગોના ડગભગલાથી
ફચાલી રે.
ભને ધયત અ, મ ભબ ૂદ, તાયી
ઇજજતના આંગણાભાં ને ફચાલના યક્ષણભાં
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ણધાયી

અવત્તઓથી,

ને

ઈતાલે

અલનાયી યે ળાનીઓથી.
મ ભબ ૂદ ! મ ારણશાય ! ત ું
અપતોની
કઠણાઆઓના
મુવીફતના

ધયતીને

નીચે

ભેદાનોને
સ ૂયજને

ગ્રશણ

ધવાલી
ઉખેડી
રગાલી

દે ,
નાખ,
દે .

બ ૂયાઇઓના શાડોને તોડી નાખ, જભાનાના
દુ:ખને દૂય કયી દે . કામોની ફૃકાલાટોને શટાલી દે .
ભને વરાભતીના દકનાયે શોચાડી દે . ભને
અફફૃના લાશનો ય વલાય કયી દે . ગુનાશોથી
ફચલભાં ભને વાથ અ. ભને ઢાંકવછોડાભાં
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ળાવભર કયી રે. ભાયા ય ઈદાયતા કય, મ
ારણશાય, તાયી નેભતોની, ફરાઓ દૂય
કયલાની, ને તાયી વખ્તીઓ દૂય યાખલાની,
ભાયા યથી તાયો ઝાફ ટાી દે . તાયી અકયી
વઝાઓનુ ં ફૃખ પેયલી નાખ, ભને જભાનાની
ફદશારીઓથી યક્ષણ અ. ભને દયે ક કાભના
બ ૂયા અંાભથી નાત દે . દયે ક ખતયાથી ભાફૃં
યક્ષણ કય, ભાયા ભાભરાભાં

દયે ક વંકટનો

ત્થય તોડી નાખ. ને જમાં સુધી જીવું તેઓના
શાથ કડાલી દે . ફેળક ત ું ારણશાય છે ,
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-894 | VISIT US

બુઝુગીલાો, અયં બ કયનાય, ાછું પેયલનાય, જે
ચાશે તે કયનાય.
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૮૯-તૌફા ભાગલાની મુનાાત
મ ભબ ૂદ ! ભં વાચા દદરથી ાકી તૌફા
કયલા ભાટે તાયી તયપ ફૃખ કયુ;ં ાકું લચન
ફાંધલા દુ:ખી દદરે ોકાયલા, ને ખુલ્રી લાત
કયલા ભાટે .
મ ભાબ ૂદ ! ભાયાથી સ્લીકાયી રે
વનખારવ તૌફા, જરદી વીધા થઇ જલાનુ ં
લચન ને ગુનાશોના ડયથી ડી જલાને. મ
ારણશાય, ભાયી તૌફા કબ ૂર કય, ઘણા ભોટા
વલાફ, વયવ યાલતશનની વાથે ઝાફની
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ભાપી,

વઝાભાં

દયગુઝય,

ાછા

પયલાની

વદબુચ્ધ્ધ ને ગુનાશોની યદાોળી કય, ને
મ ભાબ ૂદ ! ભાયા જે ગુનાશો તં રખ્મા
ં ૂ ી નાખ, ભાયી તૌફા કબ ૂર કયી ભાયા
તે ભવ
ગુનાશો ધોઇ નાખ. અ તૌફાને ભાયા દદરને
ઉજફૄ કયનાયી,ભાયા બુચ્ધ્ધને દીધશદ્રય્ષ્ટનુ ં સ્થાન
અનાયી, ભાયા ભનના ભેરને દૂય કયનાયી,
ભાયા ળયીયભાંથી વલત્રતા દૂય કયનાયી,
ભાયા દદર દદભાગને વીધા કયલાલાી, ભાયી
ક્કર

ને

વભજને

દીધશદ્રય્ષ્ટની

વનકટ

કયનાયી,ફનાલી દે . મ ારણશાય ! ભાયી
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તૌફા કબ ૂર કય કે અ ભાયી વનખારવ વનય્મત
,ને વભજબ ૂજની વાથે થઇ યશી છે . ભાયા
અંતયના દયે ક ખ ૂણાથી થઇ યશી છે , દદરના
ગુપ્ત બાગોના રક્ષથી થઇ યશી છે . તાયી વભક્ષ
ભાફૃં યાલતશન ને તાયા હક
ુ ભ ય ત્લદયત
ભરના વાથે થઇ યશી છે .
મ ભાબ ૂદ ! અ તૌફા દ્વાયા ભાયાથી
ગુનાશો ય શઠાગ્રશનુ ં અંધાફૃં દૂય કયી દે . ને
અ શેરા જે ગુનાશો કયી ચ ૂક્યો છું તેણે વભટાલી
દે . ભને યશેઝગાયીના કડાં શેયાલ. ને
દશદામતની ચાદય ઓઢાડી દે . કેભકે ભં ભાયા
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યથી ગુનાશોની ખેવ ઈતાયી નાખી છે , ને
ખતાઓનો અબો ળયીય યથી કાી પેકી દીધો
છે .
મ યલયદદગાય ! ભં ભાયા નફ્વની
વલફૃધ્ધ તાયી કુદયતનો અધાય રીધો છે . તાયી
ઇજજતથી ભદદ ભેલી ને ભાયી તૌફાને
ફચાલલા ભાટે તને વંી યહ્યો છું. તેને
ફૃસ્લાઆથી યણક્ષત યાખલા તાયી દે ખયે ખભા અી
યહ્યો છું એભ કશીને કે નથી કોઇ ગવત કે ળસ્ક્ત
ણ તાયાથી.
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૯૦-શજની ભાંગણી ભાટે મુનાાત
મ ભાબ ૂદ ! ભને એ શજ તા કય, જે તં
એ રોકો ય લાજજફ કયી છે જેઓ અલલા
જલાનો ખચો ઈાડી ળકતા શોમ, તેભાં ભાયી
દશદામતનો લવીરો ફનાલ, તેની તયપ ભાફૃં
ભાગશદળશન કય, ને દૂયના ભાગો ભાયા ભાટે
નજદીક કયી દે . શજના અભાર દા કયલાભાં
ભાયી વશામ કય, ભાયા એશયાભ ફાંધલાથી ભાયા
ય અગને શયાભ કયી દે . વપય કયલભાં ભાયી
દશમ્ભત ને ળસ્ક્ત લધાયી દે .
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મ ભાબ ૂદ ! ત ું ભને તાયી વભી ઉબો
યશેલાની ને ત્માં સુધી અલલાની ક્ષભતા
અ. તેભાં ભને ઘણા રાબો ને વપતા
અ. ને મ યલયદદગાય ! ભને શજજે
કફયના વુકૂકૂથી ભળયભા વનકટના સ્થાને
શોચાડી દે . જેઓ મુઝદરપાભાં છે તાયી
યશેભતથી નજીક ને તાયી જન્નતભાં જલાનો
ઈામ ફને. ભને ભળફૃર શયાભની જગ્મા ને
શયાભના વુકૂપના સ્થે ઉબો કય. ભને એ
ાત્રતા દે કે શજના અભાર ફાલી રાવુ.ં ને
ંૂ
ભાટી ખધલાા,
ઉછતા ખ ૂનલાા, ને લશેત ું
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યકત ધયાલતી નવોલાા ઊંટોને ઝબ્શ કયી
ઘણી કુયફાનીઓ અુ.ં ને તેઓની ધોયી
નવો કાુ.ં તાયા હક
ુ ભ પ્રભાણે અ કતશવ્મ
ફાલી રાવું જે તં લાજજફ કયું છે .
મ ભાબ ૂદ ! ભને વદબુચ્ધ્ધ દે કે ઇદની
નભાઝ ઢું તાયા લામદાની વં ૂણશ અળાભાં
ને તાયી ધભકીથી ડયીને, ોતાના ભાથાના
લાો મડં ૂ ાલીને થલા ઓછા કયીને, તાયી
પયભાંફયદાયીની કોવળળ ભાટે કભય કવીને,
જભયાઓને વાત વાત ત્થયો ભાયીને તાયો
હક
ુ ભ ફાલી રાવુ.ં
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ને ભને દાખર કય મ ભાબ ૂદ ! તાયા
ઘયના આંગણાભાં જે ભનની જગ્મા ને તાયો
કાફા છે . ભને તાયા ભોશતાજો, વલારીઓ ને
ભાંગનાયાઓભાં યાખ.
મ ભાબ ૂદ ! ભને ઘણો ઘણો જ્ર દે
ભાયા ાછા પયલા ને કુચ કયલા ય ને
વં ૂણશ કય, મ ભાબ ૂદ ! ભાયા શજના
અભારોને, ને ક્રયગયલાને કબ ૂર કય, તાયી
ફાયગાશથી આનામત કયીને મ વૌથી લધાયે
યશેભ કયનાય.
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૯૧-જુલ્ભથી છૂટકાયાની મુનાાત
મ ભબ ૂદ ! તાયા ળશેયોભાં તાયા કેટરાક
ફંદાઓના જુલ્ભ એટરા પેરાઇ ગમા છે કે તેના
કાયણે ન્મામ ખતભ થઇ ગમો, યસ્તા કાઇ
ગમા, શક વભટાઇ ગમો, વાચ ખોટું થઇ ગયુ ં છે ,
નેકી ઝાંખી ડી ગઇ છે , બ ૂયાઇ વાભે અલી ગઇ
છે , યશેઝગાયી ખરાવ, ને દશદામત નદશલત
થઇ ગઇ છે વાય નાળ ાભી, બ ૂયાઇ ઉબયી
અલી, ફગાડો લધી ગમો, દુશ્ભની વાભાન્મ
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-904 | VISIT US

ફની ગઇ, જુલ્ભ પેરાઇ ગમો, ને વતચાય
શદથી લધી ગમો છે .
મ ભબ ૂદ ! મ ારણશાય ! તેણે કોઇ
દૂય નથી કયી ળકત ું ણ તાયી ળસ્ક્ત, તેને કોઇ
ફચાલી નથી ળકત ુ ણ તાયો એશવાન.
મ ભાબ ૂદ ! મ ભાયા ારણશાય !
જુલ્ભના મ ૂ કાી નાખ, વવતભના શાો તોડી
ાડ, ફદીનો ફાય ઠંડો ાડી દે , ને જે
જુલ્ભને

યોકે

તેને

ફ

અ,

જુલ્ભ

કયલાલાાના ફાલડા બાંગી નાખ. તેઓને
વલખેયીને ણચંતાભા નાખી દે . ને
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-905 | VISIT US

મ

ભાબ ૂદ

!

તેઓ

ય

ફણમા

દુશ્ભનોને ચડાલી દે , જેઓ તેઓના શાથગ
કાી નાખે, બ ૂયાઇની ભોશરત ખતભ કયી નાખે
જેથી ડયે રા રોકો ળાંવત ાભે, ભઝ ૂભોને યાશત
ભે , ભ ૂખ્માઓને ખાલાનુ ં ભે , ઈજડેરા રોકો
અફાદ થામ, ફેલતનોને અળયો ભે , બાગેરા
રોકો ાછા પયે , વાથી લગયનાઓને વાથી ભે ,
ને નાશ રેલા લાો નાશ ાભે, લદડરોની
ઇજજત થામ, ને નાનાઓને પ્માય ભે ,
ભઝ ૂભને ળસ્ક્ત ભે , ાણરભ શેઠે ડે, ગભ
ં ૂ ખતભ થઇ
ખાધેરાઓનો ગભ ભટે . અંધાધધી
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ં નાળ ાભે.
ામ, ફલો ળભી ામ, ને કુવ
આલ્ભનો વલકાવ થામ, વરાભતી વાભાન્મ થઇ
ામ, ણબન્નતા દૂય થઇ ામ. ઇભાનને ઈત્તેજન
ભે , ને કુયઅન ઢલાભાં અલે. ફેળક ત ું
જઝા દે લાલાો, નેભત અલાલાો ને
ઈકાય કયનાયો છે .
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૯૨-ખુદાનો શુક્ર કયલાની મુનાાત
મ ભાબ ૂદ ! વઘી સ્ત ુવત તાયા ભાટે છે ,
અલનાયી અવત્તઓને ટાલા ય, કદઠન
વંકટો શટાલલા ય, વાભે અલનાય ખતયાઓને
ટાલા ય, ને ઈયા ઈયી નેભતો ફક્ષલા
ય, સ્ત ુવત ભાત્ર તાયા ભાટે છે , તાયી શ્રેષ્ઠ બેટો
ં
ય, તાયી સુદયતભ
કવોટીઓ ય, ને તાયી
ળાનદાય નેભતો ય. ને તાયા ભાટે શમ્દ છે ,
તાયા વતળમ ઈકાયો ય, તાયી પ્માયી
બરાઇઓ ય, તાયા તયપથી અવાન પયજો ય
ને તંગીને દૂય યાખલા ય.
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મ ારણશાય ! તાયી વધી પ્રળંવાઓ કે
ત ું લ્ અબાય ભાનલા ય ફ્ અે છે . તાયી
શમ્દ છે કે, લધાયે ફદરો અે છે . ગુનાશોનો
ફોજ ઈતાયી દે છે , જુગતા ફશાના ણ કબ ૂર
કયી રે છે , ત ું વખ્ત પયજોનો ફોજ ઉતાયી દે છે ,
દુળલાયીના સ્થોને અવાન કયી અે છે , ને
હ્રદમદ્રાલક કાભોને યોકી યાખેર છે .
તાયા જ ભાટે શમ્દ છે , જે ફરાઓ ટી ગઇ
તેના ય, નેકીભાં લધાયા ય, ડય દૂય થલા ય,
ને ફંડખોયી ળભાલી દે લા ય. તાયી શમ્દ
કયીએ છીએ, પયજો ઓછી નાખલા ય, ને
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તેભાં લધાયે કભી કયલા ય, કભજોયને ફ
અલા

ય,

ને

રાચાયોની

પદયમાદો

વાંબલા ય, ને તાયી સ્ત ુવત કયીએ છીએ,
રાંફી ભોશરત દે લા ય વદા નેભતો અલા
ય, ઝાફ ટાી દે લા ય, તાયા વાયા વાયા
કાભો ય, ને તાયી વનયં તય ફણક્ષળો ય.
ને શમ્દ છે તાયા ભાટે , ઝાફની જરદીને
વલરંફભાં નાખલા ય, ને ઝાફભાંજરદી ન
કયલા ય, તૌફાનો ભાગશ વય કયલા ય ને
યશેભતની ઘટાથી લયવાદ લયવાલલા ય.
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ફેળક ત ું એશવાન કયલાલાો, તા કયલાલાો
છે .
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૯૩-શાજતો ભાંગલાની મુનાાત
જેને તં દુઅનો હક
ુ ભ અપ્મો, તે તને
ોકાયલાનો શકદાય છે . જેનાથી તં સ્લીકાયલાનો
લામદો કમો, તે તાયાથી અળા યાખી ળકે છે ને
મ ભાબ ૂદ ! ભાયી મુક જફૃયતો છે ને
તેભાં ભાયી દશમ્ભત જલાફ દઇ ગઇ, ભાયી
તાકત નફી ડી ગઇ, તેને પ્રાપ્ત કયલાભાં
ભાયી ળસ્ક્ત ઢીરી ડી ગઇ. ભને ઈશ્કેયનાયા
નફ્વે બ ૂયાઇને ભાયા ભાટે વાલી, ને પ્રંચી
દુશ્ભને, જેના વાણવાભાં હુ ં છું તાયી તયપ
અલલાથી યોકી યાખેર છે .
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મ ભાબ ૂદ ! ભાયા નપવને ભન વાથે
વપતા અ, તેને નાત ભેલલાનો યસ્તો
ફતાડી દે , ભાયી છાતીને અ જફૃયતો  ૂયી
થાલાની

અળાથી

વલળા

કયી

દે ,

ભને

ફેશતયીન વાધનો તા કય, ને એ અયઝુ
સુધી શોચલાની સ ૂયત ેદા કયી દે . ને એ
ચીઝ ભેલી રઉં જેની અળા કયી છે .
મ ભાબ ૂદ ! શાજતો  ૂયી થલાભાં ભાયી
ભદદ કય, ભાયા ળોખને વાચો  ૂયલાય કય, ને
મ ભાબ ૂદ ! ભને તાયી ભશેયફાનીથી
ફચાલી રે એ લાતથી કે વનષ્પતા, વનયાળા,
HOME | વશીપએ વજ્જાદીય્માશ-913 | VISIT US

વલરંફ, ને શ્રભભાં ડી ાઉં. મ ભાબ ૂદ !
ફેળક ત ું ધણી ભોટી તાઓનો ધણી ને તા
કયલાલાો છે . ત ું જ છે જે દયે ક લસ્ત ુ ય
ળસ્ક્તભાન છે , ત ું તાયા ફંદાઓને વનશાે ને
જુએ છે .

લ અણખયો દલાના વનર શમ્દો ણરલ્રાશે
યબ્બ્ફર અરભીન.
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