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"ત"ત"ત"ત:કરણથીકરણથીકરણથીકરણથી #%ૂવાની#%ૂવાની#%ૂવાની#%ૂવાની આશાઆશાઆશાઆશા  

"ત:કરણથી #%ૂવાની આશા રાખે  

ને એને ક)મ લાગે હ*રનો સગં ર), 

િશ,ય કરવા ન*હ એવા .ને  

#રૂો ચડ0ો ન હોય રંગ ર) ... "તઃકરણથી. 

"તર નથી .2ુ ંઉજ4ં,  

ને .ને મોટાપ5ુ ંમનમાયં ર), 

તેને બોધ નવ દ89એ  

ને .ની :િૃ< હોય =યને >યાયં ર) ... "તઃકરણથી. 

શઠ નવ સમ. સાનમા ં 

ને ભલે કો*ટ ઉપાય કર), 

સકં@પ િવક@પ .ને વધતા %ય  

ને એવાની "તે ફ.તી થાય ર) ... "તઃકરણથી. 

એવાને ઉપદ)શ કદ8 નવ દ)વો  

ને ઊલટ8 ઉપાિધ વધતી %ય ર), 

ગગંા ર) સતી એમ બોCલયા ંર),  

એવાનો કરવો ન*હ ઈતબાર ર) ... "તઃકરણથી. 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી 
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અDયાસઅDયાસઅDયાસઅDયાસ %Eયા%Eયા%Eયા%Eયા પછ8પછ8પછ8પછ8 ભમ:ુંભમ:ુંભમ:ુંભમ:ુ ંનહGનહGનહGનહG 

અDયાસ %Eયા પછ8 બHુ ભમ:ુ ંનહG  

ને ન રહ):ુ ંભેદવાદ8ની સાથ ર) 

કાયમ રહ):ુ ંએકાતંમા ં 

ને માથે સદIJુુ9નો હાથ ર) ... અDયાસ %Eયા પછ8 

તીરથ Kત પછ8 કરવા નહG  

ને ન કરવા સદIJુુના કરમ ર), 

એવી ર) ખટપટ છોડ8 દ)વી 

Lયાર) જણાય માMંલાનો મરમ ... અDયાસ %Eયા પછ8 

હ*રમય Lયાર) આ જગતને %NOુ ં

>યાર) Pપચંથી રહ):ુ ંQુર ર), 

મોહ સઘળો પછ8 છોડ8 દ)વો 

ને હ*રને ભાળવા ભર#રૂ ર) ... અDયાસ %Eયા પછ8 

મડંપ ને મેળા પછ8 કરવા નહG   

એ છે અT*ૂરયાના ંકામ ર), 

ગગંા સતી એમ બોCલયા પાનબાઈ 

ભાળવા હોય પ*ર#ણૂU રામ ર) .... અDયાસ %Eયા પછ8 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી 
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અસલીઅસલીઅસલીઅસલી .... સતંસતંસતંસતં હોયહોયહોયહોય તેતતેેતે  

અસલી . સતં હોય તે ચળે નહG કોઈ *દ 

કપટ નહG મન માMં 9, 

IJુુ9ના વચનોને પ*ર#ણૂU સમ.  

PVી #Jુુષ કહ)વાય 9. 

દ)હ ર) Xકૂ) પણ વચન Yટૂ) નહG ને 

IJુુ9ના વેચાયે વેચાય 9 

Z[ા*દક આવી .ના પારખા ંર) લેવે તોયે 

આ મર9વા 9વી %ય 9 ... અસલી . સતં 

અમર8યા બની . િનતિનત ખેલે ર) 

મર:ુ ંતો આળપપંાળ 9 

િ\િવિધના ંતાપમા ંજગત બળે છે પણ 

એને લાગે નહG જર8 જોને ઝાળ ર) ... અસલી સતં. 

9વનમરણની ફ)Oુ ̂.ણે ટા_Oુ ંને 

લાભ ને હાિન મટ8 %ય 9, 

આશા ને Y,ૃણા .ને એક) નહG ઉરમા ં

ભ`ત પરમ એ કહ)વાય 9 ... અસલી સતં 

મનથી ર) રા9 તમે એમ જ રહ)જો 

તો ર8ઝે સદા નકળંક રાય9 

ગગંાસતી એમ બોCલયા ર) પાનબાઈ 

અસલી ર) સતં ઈ ગણાય 9 ... અસલી . સતં 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી 
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આ*દઆ*દઆ*દઆ*દ અના*દઅના*દઅના*દઅના*દ છેછેછેછે વચનવચનવચનવચન પ*ર#ણૂUપ*ર#ણૂUપ*ર#ણૂUપ*ર#ણૂU  

આ*દ અના*દ છે વચન પ*ર#ણૂU 

વચનથી અિધક નહG કાઈં ર), 

વચન %Nયા થક8 abુ Pેમ %ગે 

ને cરુતા િનIુUણમા ંસમાય ર) ... આ*દ અના*દ 

 

કમUકાડં એને નડ) નહG 

.ને આdયો વચનનો િવeાસ ર), 

પગfુ ંભર) પણ વચન તપાસે ને 

થઈ રહ) IJુુ9ના દાસ ર) ... આ*દ અના*દ 

 

જનક િવદ)હ8 gલૂી ગયો ને 

દ8ધો .ણે પેઘડ) પાવ ર), 

એક વરસ તેમા ંરMો પોતે 

પછ8 બદ@યો વચનનો ભાવ ર) ... આ*દ અના*દ 

 

દ)હ છતા ંતેને િવદ)હ8 ક8ધો, 

એ વચન તણો Pતાપ ર), 

ગગંાસતી એમ બોCલયા ંપાનબાઈ, 

.ને નહG િ\િવધનો તાપ ર) ... આ*દ અના*દ 

 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી    
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ઊલટઊલટઊલટઊલટ સમાdયોસમાdયોસમાdયોસમાdયો cલૂટમાંcલૂટમાંcલૂટમાંcલૂટમા ં*  

ઊલટ સમાdયો cલૂટમા ં 

ને cરૂતા ગઈ cનૂ માયં ર), 

ભાળ8 hવામીની ભોમકા  

ને હ*ર જોયા અખડં cનુ માયં ર) ... ઉલટ. 

આવરણ મટ8 ગયા  

ને હવે થયો છે આનદં ર), 

Z[ ભા_યા એક તારમા ં 

ને Yટૂiો Pપચંનો ફંદ ર) ... ઉલટ. 

અિવનાશી મj અખડં જોયા  

ને Lયા ંનામ kપનો નાશ ર), 

સlmચદાનદં #રુણ સદા hવામી  

ને તેને જોઈ @યો ઉ@લાસ ર) ... ઉલટ. 

અવાચ પદ અખડં અનામી  

ને તેને જોઈ થયો ઉ@લાસ ર), 

ગગંા ર) સતી Pતાપે પાનબાઈ બો@યા ં 

ને ક8ધો Xળુ અિવnાનો નાશ ર) ... ઉલટ. 

- ??? 
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એકાoએકાoએકાoએકાo Cચ<Cચ<Cચ<Cચ< કર8કર8કર8કર8 સાભંળોસાભંળોસાભંળોસાભંળો  

એકાo Cચ< કર8 સાભંળો ર) પાનબાઈ, 

મોટો કHુ ંp ંઇિતહાસ ર), 

એ ઇિતહાસ સાભંળશો >યાર) 

Pગટશે #ણૂU િવeાસ ર) ... એકાo 

 

મનવાણીથી પરની :િૃ< .ણે, 

મોહ9ત એ:ુ ંએ2ુ ંનામ ર), 

ભજન કર) આઠ) rહોર હ*ર2ુ,ં 

લે છે િનરંતર નામ ર) ... એકાo 

 

વેદ કર) છે .ના ંવખાણ ને 

. ખોLયો ન આવે હાથ ર), 

બેહદની .ણે ભs`ત ક8ધી ર), 

એ રમી રMો તેની સાથ ર) ... એકાo 

 

મળિવtેપ .ના મટ8 ગયા ર), 

ટળ8 ગયા Qૂબ%ના ડાઘ ર), 

ગગંા સતી એમ બોCલયા ર) પાનબાઈ, 

એવાને Pકટ) વૈરાEય ર) ... એકાo 

 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી    
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એટલીએટલીએટલીએટલી િશખામણિશખામણિશખામણિશખામણ દઈદઈદઈદઈ * 

એટલી િશખામણ દઈ Cચ< સકં)@Oુ,ં  

ને વા_Oુ ંસતીએ પvાસન ર), 

મન વચનને shથર કર8 દ8Tુ ં 

ને "તર .2ુ ંછે Pસw ર)...એટલી. 

Cચ< સવેંદન સવx મટાડ8 દ8Tુ ં 

ને લાગી સમાિધ અખડં ર), 

મહાદશ Pગટાવી તે ઘડ8  

ને એકાo થયા પડં Z[ાડં ર)...એટલી. 

Z[ kપ .ની :િૃ< બની ગઈ  

ને "તર રyુ ંન*હ લગાર ર), 

cરુતાએ cનુમા ંજઈ વાસ ક8ધો,  

ને અરસપરસ થયા એકતાર ર)..એટલી. 

નામ ને kપની મટ8 ગઈ ઉપાિધ  

ને :િૃ< લાગી પGડની પાર ર), 

ગગંા સતી2ુ ંશર8ર પડ8 ગOુ,ં  

ને મળ8 ગયો હ*રમા ંતાર ર)...એટલી. 

- ??? 
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કળzુગકળzુગકળzુગકળzુગ આdયોઆdયોઆdયોઆdયો હવેહવેહવેહવે કારમોકારમોકારમોકારમો  

કળzુગ આdયો હવે કારમો ર),  

તમે cણુજો નર ને નાર, 

ભs`ત ધરમ તે માહં) લોપાશે,  

રહ)શે ન*હ તેની મયાUદ .... કળzુગ. 

IJુુ9ના ક8ધા ંચેલો નહG માને  

ને ઘરેઘરે જગાવશે Lયોત 

નર ને નાર8 મળ8 એકાતેં બેસશે,  

ને રહ)શે ન*હ આ>મ ઓળખાણ ... કળzુગ. 

િવષયના વેપારમા ંIJુુ9ને વામશે,  

zૂઠા ંહશે નર ને નાર, 

આડ ધરમની ઓથ લેશે,  

પણ રાખે ન*હ અલખ ઓળખાણ ... કળzુગ. 

એક બી%ના અવIણુ જોવાશે  

ને કરશે તાણવાણ ર), 

ક9યા કલેશની :|ૃb થાશે >યાર),  

ન*હ આવે ધણી મારો }ાર .... કળzુગ. 

સાચા મારા ભઈલા અલખ આરાધે 

ને ધણી પધાર) એને }ાર ર), 

ગગંા ર) સતી એમ બોCલયા ંર),  

તમે કરજો સાચાનો સગં ... કળzુગ. 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી 
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કળzુગમાંકળzુગમાંકળzુગમાંકળzુગમા ંજિતજિતજિતજિત સતીસતીસતીસતી  

કળzુગમા ંજિત સતી સતંાશ ેને 

કરશે એકાતંમા ંવાસ ર), 

�ુડા ન ેકપટ8 IJુુ ન ેચેલા  

પરhપર નહG િવeાસ ર) ... કળzુગમા ં

 

Iણુી IJુુ ન ેચYરુ ચેલો પણ 

બેયમા ંચાલશ ેતાણાવાણ ર), 

IJુુના અવIણુ ગોતવા માડંશે ને 

ગાદ8ના ચાલશે ઘમસાણ ર) ... કળzુગમા ં

 

ચેલકો બી% ચેલા પર મોહશે ન ે

પોત ેIJુુ9 થઈન ેબેસે ર), 

IJુુની *દtા લઈ િશtા ન માન ે 

Vાન ક) ગમ નહG લેશ ર) ... કળzુગમા ં

 

ચેલો ચેલા કર8 કંઠ8ઓ બાધંશ ેને 

બોધમા ંકરશે બકવાદ ર), 

પેટને પોષવા ભીખીન ેખાશે ને 

#JુુષાથUમા ંપરમાદ ર) ... કળzુગમા ં

 

ધનન ેહરવા છળ કરશે ન ે

િનતનવા ગોતશ ેલાગ ર), 

આસન ઉથાપી કરશે ઉતારા ને 

િવષયમા ંએને અ2રુાગ ર) ... કળzુગમા ં

 

વાદિવવાદ ને ધરમકરમમા ં

~કૂશે નહG કરતા એ હાણ ર), 

ગગંાસતી કહ) એવાથી ચેતજો 

કલzુગના %ણી પરમાણ ર) ... કળzુગમા ં

 

- ગગંાસતીગગંાસતીગગંાસતીગગંાસતી    
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કાળધમUકાળધમUકાળધમUકાળધમU નેનનેેને hવભાવનેhવભાવનેhવભાવનેhવભાવન ે9તવો9તવો9તવો9તવો  

કાળધમU ને hવભાવને 9તવો,  

રાખવો ન*હ "તરમા ં�ોધ ર) 

સમાનપણેથી સવxમા ંવતU:ુ,ં  

ને ટાળ8 દ)વો મનનો િવરોધ ર) ... કાળધમU. 

િનમUળ થઈને કામને 9તવો,  

ને રાખવો "તરમા ંવૈરાગ ર), 

જગતના વૈભવને િમ�યા %ણી,  

ને ટાળ8 દ)વો Qુબ%નો ડાઘ ર) ... કાળધમU. 

આલોક પરલોકની આશા તજવી,  

ને રાખ:ુ ંઅDયાસમા ં�યાન ર), 

તરણા સમાન સHુ િસ|bઓને ગણવી,  

ને મેલ:ુ ં"તર2ુ ંમાન ર) ... કાળધમU. 

IJુુXખુી હોય તેણે એમ જ રહ):ુ,ં  

ને વતU:ુ ંવચનની માયં ર), 

ગગંા સતી એમ બોCલયા ંર),  

એને નડ) ન*હ જગતમા ંકાઈં ર) ... કાળધમU. 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી 
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�ુપા\ની�ુપા\ની�ુપા\ની�ુપા\ની પાસેપાસેપાસેપાસ ેવhYુવhY ુવhY ુવhY ુનાનાનાના વાવીએવાવીએવાવીએવાવીએ  

�ુપા\ની પાસે વhY ુના વાવીએ ર), 

ને સમ9ને રહ8એ ~પુ ર), 

લાલચ આપે ને �dય કર) ઢગલા ર), 

ભલે હોય �ીમતં ક) gપૂ ર) …. �ુપા\ની પાસે .. 

ભજની જનોએ ભs`તમા ંર)’:ુ ંને, 

કરવો hમરણ િનરધાર ર)…. 

અVાની આગળ નવ ઉmચર:ુ ંને, 

બાધંવા cરૂતા ક)રા તાર ર) … �ુપા\ની પાસે 

ઉપદ)શ દ)વા તો Pથમ ભs`ત દ)ખાડવી 

ને ગાળ8 દ)વો તેનો મોહ ર), 

દયા કર8ને તેને પા\ બનાવો >યાર), 

રાખવો ર) એમા ંઘણો hનેહ ર) … �ુપા\ની પાસે 

સશંય ટળે ને મન�ુ ંગળે ને  

રાખે નહG કોઈના પર }ષે ર), 

ગગંા ર) સતી એમ બોCલયા ં 

એવાને દ)ખાડવો હ*રનો દ)શ ર) … �ુપા\ની પાસે 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી 
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ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી Lયાર)Lયાર)Lયાર)Lયાર) hવધામhવધામhવધામhવધામ ગયાગયાગયાગયા *  

ગગંા સતી Lયાર) hવધામ ગયા >યાર)  

પાનબાઈને થયો અફસોસ ર), 

વhYનેુ િવચારતા ંઆનદં ઉપLયો 

ને મટ8 ગયો મનનો સવx શોક ર) ... ગગંા સતી 

"તરમા ંબદ@Oુ ંને િનમUળ થઈને બેઠા ં

સકં@પ સમJંુ Cચ<માહં8 ર), 

હાણ ને લાભની મટ8 ગઈ ક@પના 

Z[ાનદં ખીલી ગયો Cચ<માMં ર) ... ગગંા સતી 

Lયા ંર) જોવે >યા ંહ*ર હ*ર ભાળ8યા ને 

રસ તો પીધો અગમ અપાર ર), 

એક નવધા ભs`તને સાધતા,ં 

મળ8 ગયો Y*ુરયામા ંતાર ર) .... ગગંા સતી 

>યા ંતો એટલામા ંઅzુભા આdયા 

તેને કરાdયો સ>સગં ર), 

ગગંા સતી Pતાપે પાનબાઈ બોCલયા ર) 

હવે કોણ ચડાવે #રુણ રંગ ર) ... ગગંા સતી 

- ??? 
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IપુતIપુતIપુતIપુત રસરસરસરસ આઆઆઆ %ણી%ણી%ણી%ણી લેજોલેજોલેજોલેજો  

Iપુત રસ આ %ણી લેજો પાનબાઈ!  

.થી %ણ:ુ ંરહ) ન*હ કાઈં, 

ઓઘ ર) આનદંના કાયમ રહ),  

ને સે. સશંય બધા મટ8 %ય ... Iપુત. 

aરુવીર થૈને સoંામે ચડ:ુ ંપાનબાઈ,  

માયfુ ંમન ફર8 ઊgુ ંન થાય; 

ક)વળ ભs`તને તમે એમ પામો પાનબાઈ,  

.થી જનમ મરણ સહ). મટ8 %ય ... Iપુત. 

પરપચંના ંતોડ8 નાખો પડલ પાનબાઈ,  

તો તો પચરંગી પાર જણાય; 

જથારથ પદને %Nયા પછ8 પાનબાઈ,  

ભાવ કભાવ મનમા ંન*હ થાય ... Iપુત. 

મેદાનમા ંહવે મામલો મચાવો પાનબાઈ,  

ભજન કરો ભર#રૂ, 

ગગંા ર) સતી એમ બોCલયા ંર),  

વરસાવો િનમUળ નર ... Iપુત. 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી 
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ચ�ુચ�ુચ�ુચ� ુબદલાણીબદલાણીબદલાણીબદલાણી નેનનેેને  

ચ� ુબદલાણી ને cવુાતં વરસી,  

ને ફળ8 ગઈ #રૂવની Pીત ર). 

ટળ8 ગઈ "તરની આપદા,  

ને પાળ8 સાગંોપાગં kડ8 ર8ત ર) ... ચ�.ુ 

નાCભકમળમાથંી પવન ઉલટાdયો,  

ને ગયો પિ�મ *દશામાMં ર), 

chુતી ચડ8 ગઈ cનૂમા,ં  

ને Cચ< માહં8 #kુષ ભા_યા >યાયં ર) ... ચ�.ુ 

અિવગત અલખ અખડં અિવનાશી ર)  

અdયકતા #kુષ અિવનાશી ર), 

બાળ8ને cરુતા એમા ંલય થઈ ગઈ,  

હવે મટ8 ગયો જ�મનો ભાસ ર) ... ચ�.ુ 

ઉપદ)શ મળ8 ગયો  

ને કરાdયો પ*ર#રૂણ અDયાસ ર), 

ગગંા ર) સતી એમ બોCલયા ં 

ને આdયો પ*ર#રૂણ િવeાસ ર) ... ચ�.ુ 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી 
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�ટાં�ટાં�ટાં�ટા ં�ટા�ટા�ટા�ટા તીરતીરતીરતીર અમનેઅમનેઅમનેઅમન ેમારોમારોમારોમારો મામામામા  

�ટા ં�ટા તીર અમને મારો મા ર) બાઈ9 

Xજુથી સMા ંનવ %ય ર)  

કલે% અમારા એણે વGધી ના�યા ંબાઈ9 

છાતી માર8 ફા�ંુ ફા�ંુ થાય ર) .... �ટા ં�ટા ંતીર 

બાણ ર) વાEયા ને Jંુવાડા વGધાણા 

Xખુથી નવ સહ)વાય ર) 

આપોને વhY ુઅમને લાભ જ લેવા 

પ*ર#ણૂU કરોને કાય ર) ...  �ટા ં�ટા ંતીર 

બાણ તમને હ9 નથી લાEયા ંપાનબાઈ 

બાણ ર) વાEયા ંને ઘણી વાર ર), 

બાણ ર) વાEયાથી cરુતા ચઢ) આસમાનમા ં

ને દ)હની દશા મટ8 %ય ર) .... �ટા ં�ટા ંતીર 

બાણ ર) વાEયા ંહોય તો બોલાય નહG પાનબાઈ 

પ*ર#ણૂU વચનમા ંવતાUય જો, 

ગગંા સતી ર) એમ જ બોCલયા 

#ણૂU અિધકાર8 કહ)વાય જો .... �ટા ં�ટા ંતીર 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી 
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9વ9વ9વ9વ નેનનેેને િશવનીિશવનીિશવનીિશવની થઈથઈથઈથઈ એકતાએકતાએકતાએકતા  

9વ ને િશવની થઈ એકતા  

ને પછ8 કહ):ુ ંનથી રyુ ંકાઈં ર), 

}ાદશ પીધો .ણે Pેમથી ને તે  

સમાઈ રMો cનુની માયં ર) ... 9વ ને. 

તમે હ*ર હવે ભર#રૂ ભા_યા  

ને વરતો કાયમ િ\Iણુથી પાર ર), 

રમો સદા એના સગંમા ં 

ને cરુતા લગાડો બાવન બાર ર) ... 9વ ને. 

Xળૂ P�ૃિતથી �ટ8 ગયા  

ને Yટૂ8 ગઈ સઘળ8 �ાતં ર), 

તમાJંુ hવkપ તમે જોઈ લીTુ,ં  

ને Lયા ંવરસો સદા hવાતં ર) ... 9વ ને. 

સદા આનદં હ*રના hવkપમા ં.  

Lયા ંમટ8 મનની તાણા વાણ ર); 

ગગંા ર) સતી એમ બોCલયા ંર),  

તમે પદ પા�યા િનવાUણ ર) ... 9વ ને. 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી 
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zુગતીનેzુગતીનેzુગતીનેzુગતીન ેતમેતમેતમેતમ ે%ણી%ણી%ણી%ણી લજેોલજેોલજેોલજેો  

zુગતીને તમે %ણી લેજો પાનબાઈ, 

મેળવી વચનનો તાર ર), 

વચનkપી દોરામા ંcરુતાને બાધંો 

>યાર) મટ8 જશે જમના માર ર) ... zુગતી 

 

zુગતી %Nયા િવના ભs`ત ન શોભે  

ને મયાUદા લોપાઈ %ય ર), 

ધરમ અના*દનો zુગતીથી ખેલો તો 

zુગતીથી અલખ જણાય ર) ... zુગતી 

 

zુગતીથી સહ). IJુુપદ જડ) ને, 

zુગતીથી તાર બધંાય ર), 

zુગતીથી \ણ Iણુ નડ) નહG ને 

zુગતી %Nયેથી પાર જવાય ર) ... zુગતી 

 

zુગતી %ણે તેને રોક) નહG કોઈ 

તે તો હ*ર સમ બની %ય ર), 

ગગંા સતી એમ બોCલયા ંર) પાનબાઈ, 

તેને નમે જગના ંનરનાર ર) ...zુગતી 

 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી    
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LયાંLયાંLયાંLયા ંલગીલગીલગીલગી લાEયાનોલાEયાનોલાEયાનોલાEયાનો ભયભયભયભય  

Lયા ંલગી લાEયાનો ભય રહ) મનમા,ં 

>યા ંલગી ભગિત ન થાય ર), 

શર8ર પડ) વાકો ધડ લડ), 

સોઈ મર9વા કહ)વાય ર) ... Lયા ંલગી  

 

પોતા2ુ ંશર8ર માને નહG મન2ુ,ં 

શર8રના ધણી મટ8 %ય ર), 

સદIJુુ ચરણમા ંશીશ નમાવે  

>યાર) #રૂણ િન%ર8 કહ)વાય ર) ... Lયા ંલગી 

 

નવધા ભs`તમા ંનીમUળ રહ):ુ ંને 

મેલી દ)વી મનની તાણાતાણ ર), 

પtાપtી નહG હ*ર ક)રા દ)શમા ં 

એ2ુ ંનામ જ પદની ઓળખાણ ર) ... Lયા ંલગી 

 

અટપટો ખેલ આ ઝટપટ સમ%ય ના  

એ તો %ણવા .વી છે વાત ર), 

ગગંા સતી એમ બોCલયા પાનબાઈ, 

>યાર) મટ8 %યે સાચે %ત ર) ... Lયા ંલગી 

 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી    
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ઝીલવોઝીલવોઝીલવોઝીલવો જજજજ હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો રસરસરસરસ  

ઝીલવો જ હોય તો રસ ઝીલી લેજો પાનબાઈ,  

પછ8 પhતાવો થાશે ર); 

અગમ અગોચર રસ2ુ ંનામ છે,  

એ તો #રુણ અિધકાર8ન ેઠ)રાશે ... ઝીલવો જ હોય 

માન ર) મે@યા પછ8 રસ તમને મળશે પાનબાઈ!  

zુઓને િવચાર8 તમે મનમા ંર), 

Qૃ�ય પદારથ નથી ર) 'વાના પાનબાઈ,  

cણુો Cચ< દઈને વચનમા ંર)... ઝીલવો જ હોય. 

આ તો Iુ%ંનો લાડવો પાનબાઈ,  

અહભંાવ ગયા િવના ન ખવાય ર). 

કો*ટ જનમની મટાડો ઝખંના >યાર),  

%િત ર) પ5ુ ંવOુ ં%ય ... ઝીલવો જ હોય. 

Qૃ�,ટ રાખો Iપુત ચાખો પાનબાઈ,  

તો તો સહ). આનદં વરતાય ર), 

ગગંા સતી એમ બોCલયા ંર) પાનબાઈ,  

આપમા ંઆપ મળ8 %ય ... ઝીલવો જ હોય. 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી 
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દળ8દળ8દળ8દળ8 દળ8નેદળ8નેદળ8નેદળ8ન ેઢાકંણીમાંઢાકંણીમાંઢાકંણીમાંઢાકંણીમા ંઉઘરાવ:ુંઉઘરાવ:ુંઉઘરાવ:ુંઉઘરાવ:ુ ં 

દળ8 દળ8ને ઢાકંણીમા ંઉઘરાવ:ુ ં 

ને એ:ુ ંકર:ુ ંન*હ કામ ર), 

આપણી વhY ુન %ય અવhથા  

ને એ જવા2ુ ંલે:ુ ંન*હ નામ ર) ... દળ8 દળ8ને. 

સેવા કરવી છે@લા જનમવાળાની  

ને ભજનમા ંજોવા સhંકાર ર), 

જોવા #રૂવ2ુ ં#kુષારથ હોય એહ2ુ ં 

ને તો મેળવવો વાતનો એકતાર ર) .... દળ8 દળ8ને. 

િવષયવાળાને આ વાત ન કહ)વી,  

ને એથી રાખ:ુ ંઅલોપ ર), 

દ)ખાદ)ખી એ મરને કંઠ8 બધંાવે,  

ને abુ રંગનો ચડ) ના ઓપ ર) ... દળ8 દળ8ને. 

ઉ<મ જો કમU કર) ફળની આશાએ  

ને એવાને ન લાગે હ*રનો લેશ ર), 

ગગંા ર) સતી એમ બોCલયા ંર)  

એઓ �ાથંી ભાળે અખડં દ)શ ર) ... દળ8 દળ8ને. 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી 
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�યાન�યાન�યાન�યાન ધારણાધારણાધારણાધારણા કાયમકાયમકાયમકાયમ રાખવીરાખવીરાખવીરાખવી  

�યાન ધારણા કાયમ રાખવી,  

ને કાયમ કરવો અDયાસ ર), 

ભાળ8 ગયા પછ8 Yપૃત ન થા:ુ,ં  

ને િવશેષ રાખવો ઉ@લાસ ર) ... �યાન. 

IJુુના વચનમા ંસાગંોપાગં ઊતર:ુ;ં  

ને કાયમ કર:ુ ંભજન ર), 

આળસ કર8ને cઈુ નવ રહ):ુ,ં  

ભલે કબ. કOુ ̂પોતા2ુ ંમન ર) ... �યાન. 

આઠ) પહોર ર) ':ુ ંઆનદંમા,ં  

.થી વT ુને વT ુ%ગે Pેમ ર); 

હમેંશા અDયાસ Xકૂવો ન*હ,  

ને છોડ8 દ):ુ ંન*હ નેમ ર) ... �યાન. 

િન>ય પવન ઊલટાવવો,  

ને રમ:ુ ંસદા હ*રની સગં ર), 

ગગંાસતી એમ બોCલયા ંર),  

પછ8 ચડ) ન*હ Qૂજો રંગ ર) ... �યાન. 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી 
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નવધાનવધાનવધાનવધા ભs`તમાંભs`તમાંભs`તમાંભs`તમા ંિનમUળિનમUળિનમUળિનમUળ રહ):ુંરહ):ુંરહ):ુંરહ):ુ ં 

નવધા ભs`તમા ંિનમUળ રહ):ુ ં 

ને રાખવો વચનનો િવeાસ ર) 

સતIJુુને #છૂ8ને પગલા ંર) ભરવા ં 

ને થઈને રહ):ુ ંએના દાસ ર) ... નવધા ભs`તમા ં

રંગ ને kપમા ંરમ:ુ ંનહG  

ને કરવો ભજનનો અDયાસ ર), 

સતIJુુ સગેં નીમUળ રહ):ુ ં 

ને ત9 દ)વી ફળ ક)ર8 આશ ર) .... નવધા ભs`તમા ં

દાતા ને ભો`તા હ*ર એમ કહ):ુ ં 

ને રાખ:ુ ંનીમUળ �યાન ર), 

સતIJુુ ચરણમા ંશીશ ર) નમાવ:ુ ં 

ને ધર:ુ ંIJુુ92ુ ં�યાન ર) ... નવધા ભs`તમા ં

અDયાસીને એવી ર8તે રહ):ુ ં 

ને %ણવો વચનનો મરમ ર) 

ગગંા સતી એમ બોCલયા પાનબાઈ,  

છોડ8 દ)વા ંઅa�ુધ કરમ ર) .. નવધા ભs`તમા ં

-  ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી 
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પદમાવતીનાપદમાવતીનાપદમાવતીનાપદમાવતીના જયદ)વજયદ)વજયદ)વજયદ)વ hવામીhવામીhવામીhવામી  

પદમાવતીના જયદ)વ hવામી 

તેનો પ*ર#ણૂU કHુ ંઈિતહાસ ર), 

એકાo Cચ< ેતમે સાભંળજો પાનબાઈ,  

એ તો થયા ંહ*રના ંદાસ9 ... પvાવતીના. 

ગીત ગોિવ�દ2ુ ંજયદ)વે ક8Tુ,ં  

.2ુ ંનામ અ,ટપદ8 કહ)વાય9, 

પદ પદ Pતે ભs`તરસ Pગટiો,  

.થી પદમાવતી સ9વ થાય9 ... પvાવતીના. 

ગોપીOુ ંને �ૃ,ણની લીલા લખતા,ં  

જયદ)વ રMા જોને સમાય 9, 

hવહhતે આવીને ગોિવ�દ લખી ગયા,  

P>યt હhતPત માMં9 ... પvાવતીના. 

ભs`ત એવી પરમ પદદાિયની  

તમને કHુ ંp,ં સમ%ય9, 

ગગંા સતી એમ બોCલયા ંર) પાનબાઈ,  

તો 9વ મટ8ને િશવ થાય9 .... પvાવતીના. 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી 
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પ*ર#ણૂUપ*ર#ણૂUપ*ર#ણૂUપ*ર#ણૂU સતસગંસતસગંસતસગંસતસગં હવેહવેહવેહવે તમનેતમનેતમનેતમન ેકરા:ુંકરા:ુંકરા:ુંકરા:ુ ં 

પ*ર#ણૂU સતસગં હવે તમને કરા:ુ,ં  

ને આ#ુ ંજોને િનમUળ Vાન ર), 

જનમવા મરવા2ુ ંતમાJંુ મટાડ8ને  

ધરા:ુ ંઅિવનાશી2ુ ં�યાન ર) ... પ*ર#ણૂU. 

નામkપને િમ�યા %ણો ને  

મેલી દ)જો મનની તાણાવાણ ર), 

આવો બેસો એકાતંમા ંને તમને,  

પદ આ#ુ ંિનવાUણ ર) ... પ*ર#ણૂU. 

સદા રહો સતસગંમા ંને  

કરો અગમની ઓળખાણ ર), 

2રુત cરુતથી િનજ નામ પકડ8ને  

.થી થાય હ*રની %ણ ર) ... પ*ર#ણૂU. 

મેલ ટળે ને વાસના ગળે,  

ન કરો #રુણનો અCભયાસ ર), 

ગગંા ર) સતી એમ બોCલયા,ં  

થાય Xળૂ P�ૃિતનો નાશ ર) ... પ*ર#ણૂU. 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી 
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પાકોપાકોપાકોપાકો PેમPેમPેમPેમ Lયાર)Lયાર)Lયાર)Lયાર) "ગમાં"ગમાં"ગમાં"ગમા ંઆવેઆવેઆવેઆવ ે 

પાકો Pેમ Lયાર) "ગમા ંઆવે, 

>યાર) સાધના સવU શમી %ય ર), 

કર:ુ ંએને કાઈં નવ પડ) ને 

સહજ સમાિધ એને થાય ર) ... પાકો Pેમ 

 

કતાUપ5ુ ંસવx મટ8 %ય >યાર), 

જગત zૂ�ું %NOુ ંગણાય ર), 

"તઃકરણમા ંભs`ત આવે િનમUળ  

>યાર) ખર8 Qૃઢતા બધંાય ર) ... પાકો Pેમ 

 

કોઈ Pપચં એને નડ) નહG, 

.ના મટ8 ગયા #ણૂU િવકાર ર), 

"તરમાથંી .ણે મયાUદા >યાગી, 

અટક) નહG જગત dયવહાર ર) ... પાકો Pેમ 

 

abુ વચનમા ંcરુતા બધંાણી ને 

મટ8 ગયા વાદિવવાદ ર), 

ગગંાસતી એમ બોCલયા ંપાનબાઈ, 

એને આવે cખુ hવાદ ર) ... પાકો Pેમ 

 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી    
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પીપીપીપી લવેોલવેોલવેોલવેો હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો રસરસરસરસ પીપીપીપી લજેોલજેોલજેોલજેો  

પી લેવો હોય તો રસ પી લેજો પાનબાઈ 

િપયાલો આdયો ભ`તો કાળનો 

વખત વીતી ગયા પછ8 પhતાવો થાશે ને 

અચાનક ખાશે તમને કાળ ર) .... પી લેવો હોય 

%ણવી ર) હોય તો વhY ુ%ણી લેજો પાનબાઈ 

ન*હ�તર જમીનમા ંવhY ુ%શે ર), 

નખશીખ IJુુ9ને �દયમા ંભર8એ ર) 

ઠાલવવા2ુ ંઠ)કા5ુ ંકહ)વાશે ર) ... પી લેવો હોય 

આપ ર) Xવૂા િવના "ત નહG આવે ને 

IJુુ Vાન િવના ગોથા ંખાશે ર), 

ખોળામા ંબેસાડ8 તમને વhY ુઆ#ુ ં

આપવાપ5ુ ંતરત જડ8 %વે ર) .... પી લેવો હોય 

વખત આdયો છે તમાર) ચેતવાનો પાનબાઈ 

મન મેલીને થાઓ હ�િશયાર ર), 

ગગંા સતી એમ બોCલયા ર) 

હ)તના બાધંો હિથયાર ર) .... પી લેવો હોય 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી 
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#�ૃરુાજ#�ૃરુાજ#�ૃરુાજ#�ૃરુાજ ચા@યાચા@યાચા@યાચા@યા hવધામhવધામhવધામhવધામ >યાર)>યાર)>યાર)>યાર)  

#�ૃરુાજ ચા@યા hવધામ >યાર) 

સનકા*દક આdયા તેને }ાર ર), 

રાજયોગનો અDયાસ બતાdયો  

.થી rહ�ચી ગયા પરાને પાર ર) ... #�ૃરુાજ 

 

ઉ�ધવે �ૃ,ણ સાથે સવંાદ ક8ધો  

બતાdOુ ંPણવ ક)Jંુ �યાન ર), 

Pણવ 9>યા ને પરમગિત પા�યા 

.થી Pગટ�ુ ંિનમUળ Vાન ર) ... #�ૃરુાજ 

 

પાચં Pાણની ગિત એણે %ણી ર), 

ભા_યા િ\Iણુાતીત અિવનાશ ર), 

�ૃ,ણાકાર સવx જગત જણાOુ ં 

.નો રોમેરોમમા ંવાસ ર) ... #�ૃરુાજ 

 

એકાo Cચ< કર8 અDયાસ આદરો 

તો લાગે િ\Iણુાતીતમા ંતાર ર), 

ગગંાસતી એમ ર) બોCલયા ંર), પાનબાઈ 

તમે ભાળો એને િનધાUર ર) ... #�ૃરુાજ 

 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી    
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PેમલtણાPેમલtણાPેમલtણાPેમલtણા ભs`તભs`તભs`તભs`ત .ને.ને.ને.ન ેPગટ8Pગટ8Pગટ8Pગટ8  

Pેમલtણા ભs`ત .ને Pગટ8  

તેને કર:ુ ંપડ) નહG કાઈં ર), 

સદIJુુ વચનની છાયા પડ8 ગઈ  

તેને અઢળક Pેમ ઉરમાયં ર) ... Pેમલtણા 

 

Pેમલtણા ભs`ત શબર8એ ક8ધી ને 

હ*રએ આરોEયા ં�ઠા બોર ર), 

આવરણ "તરમા ંએક) નહG આdOુ ંને 

ચા@Oુ ંનહG >યા ંયમ2ુ ંજોર ર) ... Pેમલtણા 

 

Pેમ Pગટiો િવQુરની નાર8 ને 

gલૂી ગઈ દ)હ ક)Jંુ ભાન ર), 

ક)ળાની છાલમા ંહ*રને ર8ઝdયા ંને 

�ટ�ુ ં"તર2ુ ંએ2ુ ંમાન ર) ... Pેમલtણા 

 

એવો ર) Pેમ .ને Pગ*ટયો, 

તે hહ). હ*રભેગો થાય ર), 

ગગંા સતી એમ બોCલયા ર) પાનબાઈ, 

તેથી યમરાજ Qૂર %ય ર) ... Pેમલtણા 

 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી    
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ભs`તભs`તભs`તભs`ત ર)ર)ર)ર) કરવીકરવીકરવીકરવી એણેએણેએણેએણ ેરાકંરાકંરાકંરાકં થઈનેથઈનેથઈનેથઈન ેરહ):ુંરહ):ુંરહ):ુંરહ):ુ ં 

ભs`ત ર) કરવી એણે રાકં થઈને રહ):ુ ંપાનબાઈ 

મેલ:ુ ં"તર2ુ ંઅCભમાન ર), 

સતIJુુ ચરણમા ંશીશ નમાવીને 

કર જોડ8 લાગ:ુ ંપાય ર) .... ભs`ત ર) કરવી એણે 

%િતપ5ુ ંછોડ8ને અ%િત થા:ુ ંને 

કાઢવો વણU િવકાર ર), 

%િત ને �ાિંત નહG હ*ર ક)રા દ)શમા ં

એવી ર8તે રહ):ુ ંિનમાUન ર) ... ભs`ત ર) કરવી એણે 

પારકા અવIણુ કોઈના zુએ નહG, 

એને કહ8એ હ*ર ક)રા દાસ ર), 

આશા ને Y,ૃણા નહG એક)ય .ના ઉરમા ંર) 

એનો Qૃઢ ર) કરવો િવeાસ ર) ... ભs`ત ર) કરવી એણે 

ભs`ત કરો તો એવી ર8તે કરજો પાનબાઈ 

રાખજો વચનમા ંિવeાસ ર), 

ગગંા સતી એમ બોCલયા ર) પાનબાઈ 

હ*રજન હ*ર ક)રા દાસ ર) .... ભs`ત ર) કરવી એણે 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી 
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ભs`તભs`તભs`તભs`ત હ*રનીહ*રનીહ*રનીહ*રની પદમણીપદમણીપદમણીપદમણી PેમદાPેમદાPેમદાPેમદા  

ભs`ત હ*રની પદમણી Pેમદા પાનબાઈ, 

રહ) છે હ*ર એની પાસ ર), 

એવી ર) ભs`ત �ાર) ઉરમા ંઆવે, 

Lયાર) થાવ સદIJુુના દાસ ર) ... ભs`ત હ*રની 
 

અભયભાવના લtણ બતા:ુ ંતે, 

cણુો તમે એકાoCચ< ર), 

એના ંર) લtણ સાભંળતા પાનબાઈ, 

અભયભાવ Cચ<મા ંPગટાય ર) ... ભs`ત હ*રની 
 

સદIJુુ વચનમા ંcરુતાને રાખો, 

તો Hુ ંને માJંુ મટ8 %ય ર), 

િન�દા ને hYિુત Lયાર) સમY@ુય ભાસે, 

>યાર) અભયભાવ થયો ક)વાય ર) ... ભs`ત હ*રની 
 

અભયભાવ િવના ભs`ત ન આવે, 

મરને કો*ટ કરો ઉપાય ર), 

ગગંાસતી એમ બોCલયા પાનબાઈ, 

તે િવના 9વપ5ુ ંન %ય ર) ... ભs`ત હ*રની 
 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી 
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મનમનમનમન :િૃ<:િૃ<:િૃ<:િૃ< .ની.ની.ની.ની સદાયસદાયસદાયસદાય િનમUળિનમUળિનમUળિનમUળ 

મન :િૃ< .ની સદાય િનમUળ  

પડ) નહG ભવસાગર માMં ર), 

સદIkુના ચરણમા ંCચ< મળ8 ગOુ ં

લાગે નહG માયા ક)ર8 છાયં ર) .... 

િપY ૃoહ દ)વતા કોઈ નડ) નહG 

.2ુ ંબધંા5ુ ંવચનમા ંCચ< ર) 

આવરણ એને એક) નહG આવે 

િવપ*રત નથી .2ુ ંમન ર) .... મન :િૃત .ની 

"તરની આપદા સવx મટ8 ગઈ 

.ને સદIJુુ થયા મહ)રબાન ર) 

મન કમU થક8 .ણે વચન પા_Oુ ં

મેલી દ8Tુ ં"તર ક)Jંુ માન .... મન :િૃત .ની 

હાિન ને લાભ એક) નહG .ને ઉરમા ં

.ને માથે સદIJુુનો હાથ ર), 

ગગંાસતી એમ બોCલયા, પાનબાઈ 

ટળ8 ગયા િ\િવધના ંતાપ ર) .... મન :િૃ< .ની 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી 
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મનડાનેમનડાનેમનડાનેમનડાને shથરshથરshથરshથર કર8કર8કર8કર8 આવોઆવોઆવોઆવો ર)ર)ર)ર) મેદાનમાંમેદાનમાંમેદાનમાંમેદાનમા ં 

મનડાને shથર કર8 આવો ર) મેદાનમા,ં  

દ)ખા�ું હ*ર ક)રો દ)શ ર), 

હ*રનો દ)શ તમને એવો દ)ખા�ંુ,  

Lયા ંનહG વણU ને નહG વેશ 9 ... મનડાને. 

c�ુમ c:ૂુ ંને c�ુમ ચાલ:ુ ં  

c�ુમ કરવો વે'વાર ર), 

શર8રની shથરતામા ંCચ< .2ુ ંકાયમ,  

ને :િૃ< ન ડોલે લગાર 9 ... મનડાને. 

�ુ�|ુbવાળાનો સગં નવ કરવો  

રહ):ુ ંએકાતેં અસગં ર), 

�ૂંચી બતા:ુ ંએનો અDયાસ કરવો,  

િન>ય ર) ચડાવવો નવો રંગ 9 ... મનડાને. 

Cચ<ને િવષયમાથંી ખjચી લે:ુ ં 

ર):ુ ંસદાય ઈ���ય-9ત ર), 

ગગંા સતી એમ બોCલયા ંપાનબાઈ,  

તો િવપર8ત થાશે નહG Cચ< 9 ... મનને. 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી 
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મનડાનેમનડાનેમનડાનેમનડાને shથરshથરshથરshથર કર)કર)કર)કર) %ગીને%ગીને%ગીને%ગીન ે%ણે%ણે%ણે%ણ ે

મનડાને shથર કર) %ગીને %ણે ભલે 

વતx ઈ સસંાર વહ)વાર માMં ર) 

ભીતર જગાડ0ા .ણે માMંલાને માNયો એણે 

માયા કર) નહG કાઈં ર) ... મનડાને. 

અDયાસ આદય� ને �મણાઓ ભાગંી 

આનદં ઉપLયો અપાર ર) 

આઠ)ય પહોર એ તો મhત થઈને રહ) 

સાધી સાહ)બ સાથે તાર ર)... 

સત વhYમુા ં.2ુ ંCચત�ંુ બળ8 ગOુ ંને 

ચાર) વાણીથી એ પાર 9 

સપનાનો મોહ આવા Iણુીજન કર) નહG 

હરદમ ભજનમા ંહ�િશયાર 9 

વાસના બળ8 ગઈ, Y,ૃણા ટળ8 ગઈ ને 

મોહની મટ8 ગઈ તાણાવાણ 9 

ગગંા સતી ર) એમ બોCલયા ર) પાનબાઈ 

સાચા સાTનુી ઓળખાણ 9 .... મનડાને shથર 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી 
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માણવોમાણવોમાણવોમાણવો હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો રસરસરસરસ  

માણવો હોય તો રસ માણી લેજો પાનબાઈ!  

હવે આવી ~�ૂો િપયાલો, 

ક)':ુ ંહYુ ંતે કહ8 દ8Tુ ંપાનબાઈ!  

હવે ર) 'ણી પાળવા હ)તથી હાલો ... માણવો. 

ર) 'ણી થક8 જોને રામ ર8ઝે પાનબાઈ!  

ર) 'ણી થક8 રોમરોમ ભG%ય, 

ર) 'ણી થક8 રસ શર8રમા ંપરવર),  

ર) 'ણી થક8 ઉગાવો જોને થાય ... માણવો. 

ર) 'ણી થક8 IJુુ9 સાનમા ંસમ%વે,  

ર) 'ણી થક8 અમર જોને થવાય, 

ર) 'ણી થક8 અbર ઉતારા પાનબાઈ!  

ર) 'ણી થક8 પાર પોગી જોને જવાય ... માણવો. 

ર) 'ણી તે સરવથી મોટ8 પાનબાઈ!  

ર) 'ણીથી મર9વા બની જોને %ય; 

ગગંા ર) સતી એમ બોCલયા ંર),  

ર) 'ણી પા_યેથી આનદં વરતાય ... માણવો. 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી 
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મેદાનમાંમેદાનમાંમેદાનમાંમેદાનમા ં.ણે.ણે.ણે.ણ ેમોરચોમોરચોમોરચોમોરચો માડં0ોમાડં0ોમાડં0ોમાડં0ો  

મેદાનમા ં.ણે મોરચો માડં0ો ને 

પકડ0ો વચનનો િવeાસ ર), 

ચૌદ લોકમા ંકોઈથી બીએ નહG  

થઈ બેઠા ંસદIJુુના દાસ ર) ... મેદાનમા ં

 

સાન સદIJુુની . નર સમLયો, 

તે અટક) નહG માયા માMં ર), 

રંગkપમા ંલપટાય નહG  

.ને મળ8 ગઈ વચનની છાયં ર) ... મેદાનમા ં

 

રહ)ણીકરણી એની અચળ કહ8એ  

એ તો ડગે નહGય જરાય ર), 

વચન સમજવામા ંસદાય પ*ર#ણુU 

તેને કાળ કદ8 નવ ખાય ર) ... મેદાનમા ં

 

સોઈ વચન સદIJુુ9ના ઘરના, 

ગમ િવના ગોથા ંખાય ર), 

ગગંાસતી એમ બોCલયા ંર) પાનબાઈ, 

વચન ન સમLયા નરક) %ય ર) ... મેદાનમા ં

 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી    
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મેJુમેJુમેJુમેJુ તોતોતોતો ડગેડગેડગેડગ ે.નાં.નાં.નાં.ના ંમનમનમનમન નાનાનાના ડગેડગેડગેડગે  

મેJુ તો ડગે .ના ંમન નવ ડગે, પાનબાઈ 

મરને ભાગંી પડ) Z[ાડં9; 

િવપિ< પડ) તોય વણસે નહG; 

સોઈ હ*રજનના ંPમાણ9. 

Cચ<ની :િૃત .ની સદા રહ) િનમUળ8, 

ને કર) નહG કોઈની આશ9; 

દાન દ)વે પણ રહ) અ%ચી, 

રાખે વચનમા ંિવeાસ 9 – મેJુ. 

હરખ ને શોકની આવે નહ8 હ)ડક8, 

આઠ) પહોર રહ) આનદં9, 

િન>ય રહ) સ>સગંમા ંને 

તોડ) માયા ક)રા ફંદ9 – મેJુ. 

તન મન ધન .ણે IJુુને અrયા̂, 

તે2ુ ંનામ િન%ર8 નર ને નાર9, 

એકાતેં બેસીને અલખ આરાધે તો, 

અલખ પધાર) એને }ાર9 – મેJુ. 

સતIJુુ વચનમા ંaરૂા થઈ ચાલે, 

શીશ તો કયા̂ �ુરબાન ર), 

સકં@પ િવક@પ એક) ન*હ ઉરમા,ં 

.ણે મે@યા ં"તરના ંમાન ર) – મેJુ. 

સગંત કરો તો એવાની કરજો, 

. ભજનમા ંરહ) ભર#રુ9, 

ગગંા સતી એમ બોCલયા,ં પાનબાઈ 

.ના ંનેણોમા ંવરસે ઝાઝા ં2રૂ9 – મેJુ.     - ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી 
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યોગીયોગીયોગીયોગી થ:ુંથ:ુંથ:ુંથ:ુ ંહોયહોયહોયહોય તોતોતોતો સકં@પનેસકં@પનેસકં@પનેસકં@પન ે>યાગો>યાગો>યાગો>યાગો  

યોગી થ:ુ ંહોય તો સકં@પને >યાગો,  

ને આદરો તમે અDયાસ ર), 

હ*ર ભાળવા હોય તો *હ�મત રાખો,  

.નો પ*ર#ણૂU સવUમા ંવાસ ર) ... યોગી. 

રજોIણુી તમોIણુી આહાર ન કરવો,  

ને hવrને ન કરવી આશ ર), 

સ>વIણુી આહાર કાયમ કરવો .થી,  

થાય બેઉ Iણુનો નાશ ર) ... યોગી. 

સ>વIણુમા ંભેદ છે મોટો,  

એક abુ, બીજો મCલન ક)'વાય ર), 

મCલન Iણુોનો >યાગ કરવો 

.થી પ*ર#ણૂU યોગી થવાય ર) ... યોગી. 

િવદ)હદશા તેહની Pગટ), 

. \ણે Iણુથી થયો પાર ર); 

ગગંાસતી એમ જ બોCલયા ંર),  

.નો લાEયો Y*ૂરયામા ંતાર ર) ... યોગી. 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી 
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રમીએરમીએરમીએરમીએ તોતોતોતો રંગમાંરંગમાંરંગમાંરંગમા ંરમીએરમીએરમીએરમીએ  

રમીએ તો રંગમા ંરમીએ પાનબાઈ, 

મેલી દઈ લોકની મર%દ ર), 

હ*રના દ)શમા ંિ\Iણુ નવ મળે, 

ન હોય >યા ંવાદિવવાદ ર) ... રમીએ 

 

કતાUપ5ુ ંકોર) Xકૂ8ને રમતા ં

આવશે પરપચંનો "ત ર), 

નવધા ભs`તમા ંિનમUળ રહ):ુ ં

એમ કહ) છે વેદ ને સતં ર) ... રમીએ 

 

સાગંોપાગં એકરંગ થઈને રમો 

લાગે નવ બીજો રંગ ર), 

સાચાની સગેં કાયમ રમતા ં

કરવી ભs`ત અભગં ર) ... રમીએ 

 

િ\Iણુર*હત થઈ કર) િનત કરમ 

એને લાગે નહG કતાUપણાનો ડાઘ ર), 

ગગંા સતી એમ બોCલયા ંપાનબાઈ 

તેને નડ) નહG કરમનો ભાગ ર) ... રમીએ 

 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી    
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લાભલાભલાભલાભ જજજજ લવેોલવેોલવેોલવેો હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો 

લાભ જ લેવો હોય તો બેસોને એકાતંમા ં 

�ૂંચી ર) બતા:ુ ંઅપાર ર), 

એ �ૂંચીથી Z[ના ંતાળા ંઉઘડ) 

ને લાગે ભજનમા ંએક તાર ર) .... લાભ જ લેવો હોય તો 

Pથમ X�ુય ધારણ રાખો ને  

દશાને રાખો ગભંીર ર), 

િનયમ બાJુ બોલ:ુ ંનહG ને 

ધારણા રાખવી ધીર ર) .... લાભ જ લેવો હોય તો 

આહાર તો સવU સ>વIણુી કરવો  

ને kડ8 પાળવી ર8ત ર), 

Ikુ9ના વચનને Xકૂ:ુ ંનહG  

ને રાખવી પ*ર#ણૂU Pીત ર) ... લાભ જ લેવો હોય તો 

ખટમાસ એકાતેં આસન 9ત:ુ ં 

>યાર) અધ� યોગ �યો કહ)વાય ર), 

ગગંા સતી એમ ર) બોCલયા 

પછ8 અDયાસ વધતો જોને %ય ર) .... લાભ જ લેવો હોય તો 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી 

  

    

    

    



 
https://Edusafar.com Page 41 

વચનવચનવચનવચન િવવેક8િવવેક8િવવેક8િવવેક8 .... નરનાર8નરનાર8નરનાર8નરનાર8 

વચન િવવેક8 . નરનાર8 પાનબાઈ,  

Z[ા*દક લાગે તેને પાય ર), 

યથાથU વચનની સાન .ણે %ણી  

એને કર:ુ ંપડ) નહG બીzુ ંકાઈં ર) … વચન િવવેક8. 

વચનમા ંસમ. તેને મહાcખુ ઉપ.,  

એ તો ગત ગગંા9 કહ)વાય ર), 

એકમના થઈને આરાધ કર) તો,  

નકલકં Pસw થાય ર)... વચન િવવેક8. 

વચને થાપન ને વચને ઉથાપન !  

વચને મડંાય Pgનુો પાઠ ર), 

વચનના #રૂા એ તો ન*હ ર) અTરૂા,  

વચનો લા'વે જોને ઠાઠ ર) ... વચન િવવેક8. 

વhY ુવચનમા ંછે પ*ર#રૂણ પાનબાઈ!  

વચન છે ભs`ત2ુ ં"ગ ર), 

ગગંા સતી એમ બોCલયા ંર) પાનબાઈ  

કરવો વચનવાળાનો સગં ર) ... વચન િવવેક8. 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી 
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વચનવચનવચનવચન cણુીનેcણુીનેcણુીનેcણુીન ેબેઠાંબેઠાંબેઠાંબેઠા ંએકાતંમાંએકાતંમાંએકાતંમાંએકાતંમા ં 

વચન cણુીને બેઠા ંએકાતંમા,ં  

ને cરુતા લગાવી \ાટક માયં ર); 

સકં@પ િવક@પ સવx pટ8 ગયા,  

ને Cચ< લાEOુ ંવચ2ુનંી માયં ર) ... વચન. 

ખાનપાનની *�યા abુ પાળે,  

ને જમાવી આસન એકાતં માયં, 

%િત અCભમાનનો ભેદ મટ8 ગયો,  

ને વરતે છે એવા ંKતમાન ર) ... વચન. 

ચ�ં cરૂજની નાડ8 . કહ8એ,  

ને તે2ુ ંપાળે છે Kતમાન ર), 

Cચ<મા ંમા\ . વચન Xકૂ), 

*�યા abુ થઈ >યાર) અDયાસ %Eયો,  

ને Pકટ�ુ ંિનમUળ Vાન ર) 

ગગંા ર) સતી એમ બોCલયા ંર),  

ક8ધો વાસનાનો સવU >યાગ ર) ... વચન. 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી 
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વhY ુવhY ુવhY ુવhY ુિવચાર8નેિવચાર8નેિવચાર8નેિવચાર8ને દ89એદ89એદ89એદ89એ  

વhY ુિવચાર8ને દ89એ  

જોજો તમે cપુા\ ર), 

વરસા cધુી અિધકાર8પ5ુ ંજો:ુ ં 

ને ફ)ર ન રહ) અ5મુા\ ર) ... વhY.ુ 

IJુુને �ોધ થયો એ:ુ ંલાગી %ણે,  

ને >યા ંલગી abુ અિધકાર8 ન કહ)વાય ર), 

IJુુ9ના વચનમા ંઆનદં પામે  

. આવી લાગે એને પાય ર) ... વhY.ુ 

એવા abુ અિધકાર8 .ને ભાળો,  

ને તેને કરજો ઉપદ)શ ર), 

ગગંા ર) સતી એમ બોCલયા ંર)  

એને વાગે ન*હ કઠણ વચનો લેશ ર) ... વhY.ુ 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી 
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િવવેકિવવેકિવવેકિવવેક રાખોરાખોરાખોરાખો તમેતમેતમેતમે સમ9સમ9સમ9સમ9 ચાલોચાલોચાલોચાલો  

િવવેક રાખો તમે સમ9 ચાલો,  

ને વhY ુરાખો Iપુત ર) 

Xખુના મીઠા ને "તરના ખોટા,  

ને એવાની સાથે ન થાજો f�ુધ ર) ... િવવેક. 

અજડ અિવવેક8 IJુુથી િવXખુ રહ):ુ,ં  

.ને ર) 'ણી નહG લગાર ર), 

વચન લપંટ ને િવષય ભર)લા  

ને એવાની સાથે મેળવવો ન*હ તાર ર) ... િવવેક. 

અહતંા મમતા આશા ને અ�યાય  

ને ઈષાU ઘણી ઉરમાયં ર), 

એવા માણસને અVાની ગNયા,  

ને પોતાની ફ.તી થાય ર) .... િવવેક. 

દાઝના ભર)લા ન Qુબ%મા ં#રુા,  

ને ન*હ વચનમા ંિવeાસ ર) 

ગગંા ર) સતી એમ બો@યા ં 

ને તમે એવાથી પામજો \ાસ ર) ... િવવેક. 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી 
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વીજળ8નેવીજળ8નેવીજળ8નેવીજળ8ને ચમકાર)ચમકાર)ચમકાર)ચમકાર) મોતીડાંમોતીડાંમોતીડાંમોતીડા ંપરોવોપરોવોપરોવોપરોવો  

વીજળ8ને ચમકાર) મોતીડા ંપરોવો ર) પાનબાઇ ! 

ન*હતર અચાનક "ધારા થાશે 9; 

જોત ર) જોતામંા ં*દવસો વહ8 જશે પાનબાઇ ! 

એકવીસ હ%ર છસોને કાળ ખાશે 9 … વીજળ8ને ચમકાર) 

%Nયા ર) .વી આ તો અ%ણ છે ર) વhY ુપાનબાઇ ! 

અT*ૂરયાને નો ક)’વાય 9, 

Iપુત રસનો આ ખેલ છે અટપટો, 

=ટ8 મેલો તો સમ%ય 9 … વીજળ8ને ચમકાર) 

મન ર) Xકૂ8ને તમે આવો ર) મેદાનમા ંપાનબાઇ ! 

%ણી લીયો 9વ ક)ર8 %ત 9; 

સ%િત િવ%િતની zુગિત બતા:ુ ંને, 

બીબે પાડ8 દ� બી9 ભાત 9 … વીજળ8ને ચમકાર) 

િપ�ડ ર) Z[ાડંથી પર છે IJુુ પાનબાઇ ! 

તેનો ર) દ)ખા�ંુ તમને દ)શ9, 

ગગંા ર) સતી એમ બોCલયા ંર) સતંો, 

>યા ંન*હ માયાનો જર8યે લેશ 9 … વીજળ8ને ચમકાર) 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી 
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વીણવોવીણવોવીણવોવીણવો હોયહોયહોયહોય તોતોતોતો રસરસરસરસ  

વીણવો હોય તો રસ વીણી લેજો પાનબાઈ!  

હવે આdયો બરાબર વખત; 

ઊભા ંર) થાવ પાનબાઈ! aરૂવીરપ5ુ ંરાખો,  

હવે લાબંો નથી કાઈં પથં ... વીણવો. 

આ રસ-પા\ અગમ અપાર છે પાનબાઈ,  

કોઈને કMો નવ %ય; 

એ રસ Hુ ંતમને બતા:ુ ંપાનબાઈ!  

માર8 #રૂણ થઈ છે દયાય .... વીણવો. 

આ અજર રસ કોઈથી જર) ન*હ પાનબાઈ!  

અTરૂાને આrયે ઢોળાઈ %ય, 

પીઓને િપયાલો Pેમ કર8 પાનબાઈ!  

>યાર) લેર સમાય ... વીણવો. 

આrયો રસ ને ખોળામા ંબેસાડ0ા,ં  

X�ૂો ર) મhતક ઉપર હાથ, 

ગગંા ર) સતી એમ બોCલયા ંર), >યા ંતો  

િનર�યા િ\gવુનનાથ ... વીણવો. 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી 
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શીલવતંશીલવતંશીલવતંશીલવતં સાTનુેસાTનુેસાTનુેસાTનુ ેવાર)વાર)વાર)વાર) વાર)વાર)વાર)વાર) નમીએનમીએનમીએનમીએ  

શીલવતં સાTનેુ વાર) વાર) નમીએ પાનબાઈ 

.ના બદલે નહG Kતમાન ર) 

Cચ<ની :િૃ< .ની સદા રહ) નીમUળ8 ર) 

.ને મહારાજ થયા ંમહ)રબાન ર) .... શીલવતં સાTનેુ 

શ� ુને િમ\ .ને એક)ય નહG ઉરમા ંને 

પરમારથમા ં.ને ઝાઝી Pીત ર), 

મન કમU વાણીએ એ તો વચનમા ંચાલે 

એવી kડ8 પાળે જોને ર8ત ર) .... શીલવતં સાTનેુ 

આઠ) પહોર એ તો મhત થઈને રહ) ને 

એના ં%ગી ગયો Y*ુરયનો તાર ર), 

નામ ને kપ .ણે િમ�યા કર8 મા�Oુ ંને 

સદાય ભજનનો .ને આરત ર) ... શીલવતં સાTનેુ 

સગંત તમે Lયાર) એવાની કરશો  

>યાર) ઉતરશો ભવ પાર ર), 

ગગંા સતી એમ બોCલયા ંર) પાનબાઈ 

દ)ખાડ) હ*ર ક)રા }ાર .... શીલવતં સાTનેુ 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી 
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સ>યસ>યસ>યસ>ય વhYમુાંવhYમુાંવhYમુાંવhYમુા ં.2ું.2ું.2ું.2ુ ંCચ<Cચ<Cચ<Cચ<  

સ>ય વhYમુા ં.2ુ ંCચ< ભળ8 ગOુ ં

એ ચાર) વાણી થક8 પાર ર), 

hવrનમા ંપણ . ચળે નહG 

એ તો િનભUય નર ને નાર ર) ... સ>ય વhYમુા ં

 

ભેદવાણીપણાનો સશંય ટળ8 ગયો ને 

મટ8 ગયો વણUિવકાર ર), 

તનમનધન .ણે પોતા2ુ ંમા�Oુ ંના 

સતIJુુ સાથે . એકતાર ર) ... સ>ય વhYમુા ં

 

એવાને ઉપદ)શ Yરુત જ લાગે  

.ણે પા_યો સાગંોપાગ અિધકાર ર), 

અલૌ*કક વhY ુઆ એવાને કહ)જો  

નહG તો રહ)શે ના કંઈ સાર ર) ... સ>ય વhYમુા ં

 

હ*ર IJુુ સતંને એક kપ %ણજો  

ને રહ)જો hવkપમા ંલીન ર), 

ગગંાસતી એમ બોCલયા ંર) પાનબાઈ 

સમzુ તમે છો મહાપરવીણ ર) ... સ>ય વhY ુ

 

- ગગંાસતીગગંાસતીગગંાસતીગગંાસતી    
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સદIJુુનાસદIJુુનાસદIJુુનાસદIJુુના વચનનાવચનનાવચનનાવચનના થાવથાવથાવથાવ અિધકાર8અિધકાર8અિધકાર8અિધકાર8  

સદIJુુ વચનના થાવ અિધકાર8  

મેલી દો "તર2ુ ંઅCભમાન, 

માન મેલીને તમે આવો મેદાનમા,ં  

સમજો IJુુ9ની શાન ર) ... સદIJુુના. 

"તર ભાEંયા િવના ઉભરો નૈ આવે  

નહG થાય સાચેસાચી વાત, 

=ટ8 �ટ) Lયાર) "તર તણી, >યાર)  

Pg9ુ દ)ખાય સાtાત ર) ... સદIJુુના. 

સ>સગં રસ તો અગમ અપાર છે,  

એ તો પીવે કોઈ પીવનહાર, 

તનમન ક)ર8 Lયાર) cધુ�ધુ gલૂાશે  

>યાર) અરસપરસ મળશે એકતાર ર) ... સદIJુુના. 

ધડની ઉપર .ને શીશ મળે મહG  

એવો ખેલ છે આ ખાડંાની ધાર ર), 

એમ ર) તમાJંુ તમે શીશ ઉતારો  

તો તમને રમા�ુ ંબાવન વાર ર) ... સદIJુુના. 

Hુ ંઅને માJંુ એ મન2ુ ંકારણ પાનબાઈ!  

એ મન Lયાર) મટ8 %ય ર), 

ગગંા સતી એમ બોCલયા,ં પાનબાઈ,  

>યાર) "તરમા ંઅલખ દ)ખાય ર) ... સદIJુુના. 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી 
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સરળસરળસરળસરળ Cચ<Cચ<Cચ<Cચ< રાખીનેરાખીનેરાખીનેરાખીને િનમUળિનમUળિનમUળિનમUળ રહ):ુંરહ):ુંરહ):ુંરહ):ુ ં

સરળ Cચ< રાખીને િનમUળ રહ):ુ ં 

ને આણ:ુ ંનહG "તરમા ંઅCભમાન ર), 

Pાણી મા\મા ંસમQૃ�,ટ રાખવી  

ને અDયાસે 9તવો અપાન ર) .... સરળ Cચ< રાખી 

રજ કમUથી સદા Qૂર રહ):ુ ં 

ને કાયમ કરવો અDયાસ ર), 

પાચેંય Pાણને એક ઘર) લાવવા ં 

ને શીખવો વચનનો િવeાસ ર) .... સરળ Cચ< રાખી 

ડાબી �ગલા ને જમણી િપ�ગલા 

ને રાખ:ુ ંhવરભેદમા ં�યાન ર), 

cયૂUમા ંખા:ુ ંને ચ�ંમા ંજળ પી:ુ ં

ને કાયમ રહ):ુ ંKતમાન ર) .... સરળ Cચ< રાખી 

નાડ8 abુ થયા ંપછ8 અDયાસ %ગે  

એમ ન�8 %ણ:ુ ંિનરધાર ર), 

ગગંાસતી એમ ર) બોCલયા ર) 

ખેલ છે અગમ અપાર ર) .... સરળ Cચ< રાખી 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી 
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સવUસવUસવUસવU ઈિતહાસનોઈિતહાસનોઈિતહાસનોઈિતહાસનો િસbાતંિસbાતંિસbાતંિસbાતં એકએકએકએક છેછેછેછે 

સવU ઈિતહાસનો િસbાતં એક છે 

સમજવી સદIJુુ ક)ર8 શાન ર), 

િવપિ< આવે પણ :િૃત ન ડગાવવી 

મેલી દ):ુ ં"તર2ુ ંમાન ર) .... સવU ઈિતહાસનો 

P�યાિત તો પાનબાઈ એવાની થઈ છે  

.ણે શીશને કયાU �ુરબાન ર), 

િવપિ< તો એના ઉરમા ંન આવે 

.ને મહારાજ થયા મહ)રબાન ર) ... સવU ઈિતહાસનો 

શીશ તો પડ) .ના, ધડ નવ રહ) 

.ણે સાચો ર) માડં0ો સoંામ ર), 

પોતા2ુ ંશર8ર .ણે dહાfુ ંનવ ક8Tુ,ં 

>યાર) ર8ઝે આતમરામ ર) .... સવU ઈિતહાસનો 

ભs`ત િવના ભગવાન ર8ઝે નહG 

ભલે કો*ટ કર) ઉપાય ર), 

ગગંા સતી એમ ર) બોCલયા, પાનબાઈ 

આપદા ભs`ત િવના નવ %ય ર) ... સવU ઈિતહાસનો 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી 
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સાનમાંસાનમાંસાનમાંસાનમા ંર)ર)ર)ર) શાનશાનશાનશાન તમનેતમનેતમનેતમન ેIJુુ9નીIJુુ9નીIJુુ9નીIJુુ9ની કHુંકHુ ંકHુ ંકHુ ં

સાનમા ંર) શાન તમને IJુુ9ની કHુ ંપાનબાઈ 

ઉપ. આનદં ક)રા ઓઘ ર),  

િસb અ2ભુવ .ના ઉરમા ંPગટ)  

ને મટ8 %ય માયા ક)રો tોભ ર) ... સાનમા ંર) 

ચૌદ લોકથી વચન છે �યાJંુ પાનબાઈ 

એની તો કર8 લો ઓળખાણ ર), 

યથાથU બોધ વચનનો cણુો પાનબાઈ 

મટ8 %ય મનની તાણવાણ ર) ... સાનમા ંર) 

વચન થક8 ચૌદ લોક રચાણા ંને, 

વચન થક8 ચદંા ને cરૂજ ર), 

વચન થક8 ર) માયા ને મેદની 

વચન થક8 વરસે સાચા 2રૂ ર) .... સાનમા ંર) 

વચન %NOુ ંએણે સવx %NOુ ંપાનબાઈ 

ભણ:ુ ંપડ) નહG બીzુ ંકાઈં ર), 

ગગંા સતી એમ કર8 બો@યા ંર) 

નડ) નહG માયા ક)ર8 છાયં ર) .... સાનમા ંર) 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી 
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shથરતાએshથરતાએshથરતાએshથરતાએ રહ)જોરહ)જોરહ)જોરહ)જો નેનનેેને વચનમાંવચનમાંવચનમાંવચનમા ંચાલજોચાલજોચાલજોચાલજો  

shથરતાએ રહ)જો ને વચનમા ંચાલજો,  

ને રાખજો kડ8 ર8ત ર), 

અ%Nયા સાથે વાત નવ કરજો,  

ને .2ુ ંમન સદા િવપર8ત ર) ... shથરતાએ. 

આગળ ઘણા ંમહા>મા થઈ ગયા  

ને તેણે �ુપા\નો કય� િનષેધ ર), 

એક આ>મા %ણીને અVાની Pબોિધયો  

ને ઉપ%વે "તરમા ંખેદ ર) ... shથરતાએ 

Cલ�ગ વાસનામા ં.2ુ ંCચ< લાEOુ,ં  

ને આસ`ત છે િવષયમાયં ર), 

એવાને ઉપદ)શ કદ8 નવ કરવો  

ને .ને લાગે ન*હ લેશ ઉરમાયં ર) ... shથરતાએ. 

ઉપાિધ થક8 આપણે િનમUળ રહ):ુ ં 

ને ~કુવો ન*હ અDયાસ ર), 

ગગંા સતી ર) એમ બોCલયા ંર),  

>યા ંટક) ન*હ Qુરજનનો વાસ ર) ... shથરતાએ. 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી 
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હ)ઠાહ)ઠાહ)ઠાહ)ઠા ઊતર8નેઊતર8નેઊતર8નેઊતર8ને પાયપાયપાયપાય લાEયાલાEયાલાEયાલાEયા  

હ)ઠા ઊતર8ને પાય લાEયા 

ને ઘણો છે એનો ઉપકાર ર), 

અમાપક �|ુb થઈ ગઈ છે માર8,  

ને લાEયો અકતાU #kુષમા ંતાર ર) … હ)ઠા. 

અખડં અમર અિવનાશી ભા_યા,  

ને વhY ુછે અગમ અપાર ર), 

દયા કર8ને Xજુને દરસાdયા  

ને અનામ એક િનરધાર ર) … હ)ઠા. 

સમ9ને વાસના સમાઈ ગઈ,  

ને અ2પુમ છે એક kપ ર), 

આતમને Cભw નવ %ણો,  

ને એ તો છે abુ િનરંજન gપુ ર) … હ)ઠા. 

સરવેની સાથે િમ\તા રાખજો,  

ને ન*હ Pીત ન*હ વેર ર), 

ગગંા ર) સતી Pતાપે પાનબાઈ બોCલયા ંર),  

એ:ુ ંસમ9ને કરવી લે'ર ર) … હ)ઠા. 

- ગગંાગગંાગગંાગગંા સતીસતીસતીસતી 

 


