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અબ મ" રામ ક# $ુણ ગા%
અબ મ" રામ ક# $ુણ ગા%,
રામ ક# $ુણ ગા% અપને &યામ ક# $ુણ ગા% ... અબ મ"
ગંગા નહા% ન જ(ુના નહા%, ના કોઈ તીરથ )%
અડસઠ તીરથ હ, ઘટમાંહ., કાહ# મ" મલ મ/ નહા% ... અબ મ".
ડાલી ન તો0ુ ,ં પાતી ન તો0ુ ,ં ના કોઈ 1વ સતા%
પાત પાત મ/ રામ બસત હ,, વહ2 કો શીશ નમા% ... અબ મ"
યોગી ન હો%, ન જટા રખા%, ના 5ગ ભ6 ૂત લગા%,
જો રં ગ રં ગા આપ િવધાતા, ઓર <ા રં ગ ચઢા% ... અબ મ"
)ન ુ>હાડા કસ કસ માર શબદ કમાન ચઢાઉ
પાંચો ચોર બસે ઘટ માંહ. વહ2 કો માર ભગા% ... અબ મ"
ચાંદ A ૂયB દોનC સમ કર )Dુ,ં Eેમ ક. સેજ Fબછા%,
કહત કબીર Aુનો ભાઈ સાધો, આવાગમન મીટાઉ ... અબ મ"
- સંત કબીર
EHIુત પદમાં કબીર સાહ#બ હJરHમરણને ઉKમ સાધન બતાવી E6ુના $ુણ ગાવાDું કહ# છે . તેઓ
કહ# છે ક# ગંગા ક# ય(ુનામાં નહાવાની ક# તીથBયાLા કરવા જવાની માર# કોઈ આવ&યકતા નથી
કારણ ક# અડસઠ તીથM આ માનવદ# હમાં જ વસેલા છે તો એની જ યાLા શા માટ# ન કNું ? શા માટ#
બહાર જઈ એ તીથMના મFલન પાણીમાં Hનાન કNું ? O ૂ)િવિધ માટ# Pલ, પણM તોડવાની પણ માર#
કોઈ જQર નથી, ક# નથી જQર કોઈ િવિધિવધાન ક# બFલદાન આપી 1વોને પીડા પહCચાડવાની. કણ
કણમાં અને EાણીમાLમાં E6ુ વસી જ રRો છે . તો પછ. એને જ શા માટ# નમન ન કNું ? એ જ ર.તે
યોગી થઈને જટા રાખવાની, 5ગે ભ6 ૂત લગાવવાની પણ માર# જQર નથી. S Qપરં ગ ભગવાને
આTUુ ં છે તે યોVય જ છે . એને બાR પદાથMથી બદલવાની માર# જQર નથી. ખર# ખર S કરવા SWુ ં
છે તે તો આ છે - પંચમહા6 ૂતના શર.રમાં S કામYોધાJદ િવકારો રહ#લા છે તેને Zાન વડ# [ૂ ર કNું.
Eાણનો સંયમ કNું - A ૂયB અને ચં\ નાડ.ને સમ કર. E6ુD ુ ં આરાધન કNું. અને એમ કર. સદ# હ# જ
(ુ]^તનો અDુભવ કNું. એમ કર. આ જ_મ મરણના ચYમાંથી `ટ. )%.
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અવa ૂ મેરા મન મતવારા
અવa ૂ મેરા મન મતવારા (૨)
ઉનમિન ચઢા ગગન રસ પીવૈ, િL6ુવન ભયા ઉfજયારા… અવg ૂ મેરા
$ુડકર Zાન hયાન કર મiુવા, ભવ ભાઠ. કJર ભારા,
Aુષમન નાડ. સહજ સમાની, પીવૈ પીવન હારા… અવa ૂ મેરા
દોઈ Oુર જોJર Fચનગાર. ભાઠ., kુવા મહારસ ભાર.,
કામ Yોધ દોઈ Jકયા બનીતા, `ટ. ગઈ સંસાર.… અવa ૂ મેરા
Aુિન મંડલમ" મંદલા બાl, તહાં મેરા મન નાચૈ,
$ુQEસાJદ અ( ૃતફલ પાયા, સહજ Aુષમના કાછૈ … અવa ૂ મેરા
O ૂરા િમલા તબૈ Aુખ ઉપoયૌ, તન ક. તપન pુઝાની,
કહ, કબીર ભવબંધન `ટ# , oયોિત Jહ oયોિત સમાની… અવa ૂ મેરા
- સંત કબીર
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અવસર બાર બાર નહ2 આવૈ
અવસર બાર બાર નJહr આવૈ…
જો ચાહો કJર લેવ ભલાઈ, જનમ જનમ Aુખ પાવૈ… અવસર
તન મન ધન મ/ નJહr કs અપના, છાંડ. પલક મ/ )વૈ
તન `ટ# ધન કૌન કામ ક#, ૃિપન કાહ# કો કહાવૈ… અવસર
Aુિમરન ભજન કરો સાહબ કો, )સે 1વ Aુખ પાવૈ,
કહત કબીર પગ ધર# પંથ પર, યમ ક# ગણ ન સતાવૈ… અવસર.
- સંત કબીર
EHIુત પદમાં કબીર સાહ#બ માનવ 1વનની મહKા ગાય છે . તેઓ કહ# છે ક# આ માનવજ_મ [ુલભ
B
છે , વારં વાર મળતો નથી. એથી E6ુને ભ1 લો તો જ_મોજ_મDુ ં Aુખ મેળવી લેશો. તન, મન, ધન
કuુ ં જ આપvુ ં નથી, તેને તો ( ૃwUુ આવતાં પળમાં wયાગીને જતા રહ#W ુ ં પડશે. S છોડ.ને જIુ ં
રહ#વાDુ ં છે તેને માટ# uુ ં કામ મમતા કરવી, શા માટ# ૃપણ કહ#વડાWુ ં ? એથી કબીર સાહ#બ કહ# છે ક#
Sનાથી સાkુ ં Aુખ મળે છે તે ભગવાનDુ ં ભજન કરો. જો એમ કરશો તો ( ૃwUુ પણ તમાNું કંઈ
બગાડ. નહ2 શક# . યમના [ૂ તો તમને નહ2 સતાવે. તમે 1વતાં જ ( ૃwUુ પર િવજય મેળવી શકશો.
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આવે ન )વે મર# નJહ જનમે
દર Jદવાર દપBણ ભયો, 1સ દ# x ું િતસ તોય,
કંકર પwથર Jકrકર., સબ ભયો આરસી મોય…
આવે ન )વે મર# નJહ જનમે, સોJહ નીજ પીવ હમાર હો…
ના Eથમ જનમીને જન(ુ,ં ના કોઈ િસરજનહારા હો… આવે ન )વે
સાધનિસyz (ુની ના તપસી, ના કોઈ કરત આચારા હો,
ના ખટ દશBન ચાર બરનમ/, ના આ{મ |યવહારા હો… આવે ન )વે
ના Lીદ# વા સોહમ શ]^ત, િનરાકારસે પારા હો,
શદ અતીત અચલ અિવનાશી, }રા}રસે _યારા હો… આવે ન )વે
oયોિત HવQપ િનરં જન નાJહ, ના ઓમ ઓમકારા હો,
ધરતી ન ગગન પવન ન પાની, ના રિવ ચંદા તારા હો… આવે ન )વે
હ, Eગટ પર Jદસત નાJહ, સદ$ુQ સેન સહારા હો,
કહ# કબીર સરવહ. સાહ#બ, પરખો પરખનહારા હો… આવે ન )વે
- સંત કબીર
EHIુત પદમાં કબીર સાહ#બ પોતે િનરાકારની ઉપાસના કર# છે અને Sને ભS છે તે કોઈ ધમB,
નાત)ત, આકાર, Qપ ક# શદથી પર છે એWુ ં બતાવે છે . તેઓ એના લ}ણ બતાવતાં કહ# છે ક# એ
સવB|યાપી છે . દપBણમાં પણ છે , Jદવાલમાં પણ છે અને કાંકર.માં પણ છે . oયાં ~ુ ઓ wયાં સવBL
Fબરાજમાન છે . એનો જ_મ થતો નથી, એDુ ં ( ૃwUુ થIુ ં નથી, એને બનાવનાર પણ કોઈ નથી કારણ
એ પોતે જ સનહાર છે . એ સાધક નથી, િસz નથી, (ુિન, તપસી ક# આ{મમાં રહ#નાર પણ નથી.
એ ન તો Lણ દ# વોમાંથી કોઈ છે , એ તો શ]^ત છે , િનરાકાર છે , શદથી પર, અિવચલ, અિવનાશી
અને }ર-અ}રથી પણ પર છે . એ oયોિત HવQપ પણ નથી, િનરં જન પણ નથી, ન તો એ ઓમકાર
HવQપ છે . ન તો એ ધરતી, ગગન, પવન પાણી ક# A ૂયB ચં\ છે . એ બધે જ Eગટ છે પણ કોઈને
દ# ખાતો નથી. કબીર સાહ#બ કહ# છે ક# આવા મારા આરાhય સાહ#બ છે . S એને પરખી શક# તે પરખો.
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એ Jદલ ગાJફલ,
ગાJફલ ગફલત મત કર
અર# Jદલ ગાJફલ ગફલત મત કર, એક Jદન જમ તેર# આવેગા.
ં લાયા ( ૂલ ગંવાયા,
સૌદા કરન કો યહ જગ આયા, Oુ1
Eેમ ડગર કા 5શ ન પાયા, oUુ ં આયા wUુ ં )વેગા… અર# Jદલ
Aુન મેર# સાજન Aુન મેર# મીતા, યહ 1વનમ/ <ા <ા બીતા,
િશર પાહન કા બો) લીતા, આગે કૌન sડાવેગા… અર# Jદલ
પર લે પાર મેરા મીતા ખડ.યા, ઉસ િમલને કા hયાન ન ધJરયા,
I ૂટ. નાવ ઉપર ) બૈઠા, ગાJફલ ગોથા ખાવેગા… અર# Jદલ
દાસ કબીર કહ# સમ)ઈ, 5ત કાલ તેરો કૌન સહાય,
ચલા અક#લા સંગ ન Hથાઈ, Jકયા આપ ના પાવેગા…અર# Jદલ.
- સંત કબીર
EHIુત પદમાં કબીર સાહ#બ 1વને ચેતવણી આપે છે ક# એક Jદવસ તાર# યમદ# વને ઘર# બaુ ં છોડ.ને
ં ૂ લઈને આ|યો હતો તે તો બધી |યથB
જWુ ં પડશે. Iુ ં માનવદ# હ ધર.ને અહ2 આ|યો. S O1
સાંસાJરક |યવહારો અને Y.ડામાં $ુમાવી દ.ધી. E6ુના Eેમનો 5શ પણ એના વડ# ન મેળ|યો. ત/
ુ દ# હQપી Iુટ#લી
અwયાર# S [ુ_યવી બોજો િશર પર લીધેલો છે એને હવે કોણ છોડાવશે ? Iુ ં }ણભં$ર
નાવ પર બેઠ#લો છે અને િનિત ગોથાં ખાવાનો છે . એથી જ કબીર સાહ#બ સમ)વે છે ક# તારો
5તઃકાળ આવશે wયાર# તાર. સાથે કોઈ આવવાDુ ં નથી, તાર# એકલા જ ચાલવાDુ ં છે . તાNું કUુ
કાર|Uુ ં બaુ ં અહ2 જ રહ2 જવાDું છે . એથી ઓ Jદલ, ગાફ#લ રહ.ને ગફલત ન કર, હ1 પણ સમય
છે . ચેતી ).
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ઐસી Jદવાની [ુિનયા
ઐસી Jદવાની [ુિનયા.
ઐસી Jદવાની [ુિનયા, ભ]^તભાવ નJહ p ૂઝે1…ઐસી Jદવાની
કોઈ આવૈ તો બેટા માંગ,ે યહ. $ુસાંઈ દ.l 1,
કોઈ આવૈ [ુ ઃખકા મારા, હમ પર Jકરપા ક.l 1… ઐસી Jદવાની
કોઈ આવૈ તો દૌલત માંગ,ૈ ભેટ Qપૈયા લીl 1,
કોઈ કરાવૈ યાહ સગાઈ, Aુનત $ુસાંઈ ર.ઝૈ 1… ઐસી Jદવાની
સાંચેકા કોઈ ાહક નાJહr,

ઠ# જગતપિત l 1,

કહત કબીરા Aુનો ભાઈ સાધો, અZાનીકો <ા ક.l 1… ઐસી Jદવાની.
- સંત કબીર
EHIુત પદમાં કબીર સાહ#બ સાંસાJરક િવષયોમાં રયાપયા લોકો પર આકરા Eહારો કર# છે . તેઓ
કહ# છે ક# આવા લોકોમાં ભ]^તભાવનો છાંટો હોતો નથી છતાં તેઓ મંJદરોમાં ક# મ]Hજદોમાં )ય છે ,
સંતો ક# ફક.રો પાસે જઈને માુ ં નમાવે છે . પણ તેમ કરવાનો હ#I ુ [ુ_યવી જ હોય છે . કોઈને OુL
થાય એ માટ# આશીવાBદ જોઈતા હોય છે , કોઈ પોતાના [ુઃખમાંથી (ુ]^તની કામના લઈને આ|યા
હોય છે . કોઈને ધનવૈભવમાં રસ હોય છે , તો કોઈને શાદ. િવવાહ Sવા Eસંગો સરળતાથી ઉક# લાઈ
)ય તેની મહ#છા હોય છે . ખર# ખર ઈરમાં રસ ધરાવનાર, તેના સાચા ભ^ત કોઈ હોતા નથી.
તેઓ તો માL પોતાDું ધાUુ પાર પડ# તે માટ# જયજયકાર કરતા હોય છે . કબીર સાહ#બ ખેદ સાથે
જણાવે છે ક# આવા અZાનીઓDુ ં uુ ં કરWુ ં ?
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કર સાહબ સે Eીત
કર સાહબ સે Eીત, ર# મન, કર સાહબ સે Eીત
ઐસા સમય બiુJર નહ2 પૈહો ગઈ હ, અવસર બીત
ં છબી દ# ખ ન 6 ૂલો યે બાલC ક. ર.ત ... ર# મન
તન Aુદર
Aુખ સંપિK સપને ક. બતીયાં lસે I ૃણ પર તીત
)હ. કમB પરમ પદ પાવૈ, સોઈ કમB કર મીત ... ર# મન
સરન આયે સો સબ હ. ઉગાર# યહ. સાJહબ ક. ર.ત,
કહત કબીર Aુનો ભાઈ સાધો, ચલી હો ભવજલ ગીત ... ર# મન
- સંત કબીર
EHIુત પદમાં કબીર સાહ#બ E6ુ સાથે Eીત કરવાDુ ં કહ# છે . તેઓ કહ# છે ક# હ~ુ પણ મો0ું નથી
ં
થUુ.ં આ [ુલBભ માનવજ_મ મયો છે તો E6ુને ભ1 લે. આ Aુદર
શર.રમાં મોહાતો નહ2. કારણ ક#
એ નાશ પામનાNું છે . Aુખ સંપિK પણ HવTનમાં દ# ખાતી વHIુઓ સમાન છે . Sવી ર.તે ઘાસ પર
1વ0ું બેું હોય તો દ# ખાIુ ં નથી. બંને એકાકાર લાગે છે પણ સમય આવતાં ઘાસ એમ જ રહ. )ય
છે અને ક.ટ ઉડ. )ય છે . તેવી જ ર.તે આ શર.રમાં રહ#લો આwમા સમય આવતાં જતો રહ#શે અને
આ નર દ# હ અહ2 જ રહ. જશે. એથી હ# 1વ, Iુ ં ચેત અને E6ુના શરણમાં ). S એDુ ં શરણ લે
છે તેને તે ઉગાર# છે . એ એની ર.ત છે . તો આ ભવજળને પાર કરવા Iુ ં એDુ ં શરણ લઈ લે.
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કાહ# ન મંગલ ગાવે, જશોદા મૈયા
કાહ# ન મંગલ ગાવે જશોદા મૈયા, કાહ# ન મંગલ ગાવે
Oુરણ  સકલ અિવનાશી તેર. ધેD ુ ચરાવે ... જશોદા મૈયા
કોJટ કોJટ ાંડ ક# કતાB જપ તપ hયાન ન આવે,
ના )Dુ ં યહ કૌન Oુ_ય સે તાકો ગોદ Fખલાવે .... જશોદા મૈયા
ાJદક ઈ_\ાJદ શંકર િનગમ નેિત કર. ગાવે,
શેષ સહ (ુખ રટત િનરં તર, તાકો પાર ન આવે ... જશોદા મૈયા
ં વદન કમલદલ લોચન, ગૌધન ક# સંગ આવે,
Aુદર
માત જશોદા કરત આરતી, કબીરા દશBન પાવે ... જશોદા મૈયા
- સંત કબીર
EHIુત પદમાં કબીર સાહ#બ પોતાની ૃણ અને યશોદાના દશBનની અDુ6 ૂિતને વણBવે છે . O ૂણB
અવતાર. અખંડ ને અિવનાશી પરમાwમા )તે જ તાર. ગાયોને ચરાવતા હોય તો હ# જશોદા મૈયા,
તને પરમ આનંદ ક#મ ન થાય ? અને તારાથી મંગલ ગીતો ગાઈ એ આનંદની અFભ|ય]^ત કયાB
િવના ક#મ રહ#વાય ? કરોડો ાંડોના સક જપ ને તપ વડ# EાTત થઈ શકતા નથી તે કયા Oુયને
Eતાપે તાર. ગોદમાં ખેલી રRા છે તે મને સમ)Iુ ં નથી. તેના $ુણગાન ા, િવvુ, મહ#શ, ઈ_\
આJદ દ# વતાઓ અને સવ શાો નેિત નેિત કર.ને ગાય છે એટું જ નહ2 પણ xુદ શેષ ભગવાન
પોતાના હ)ર મોઢાથી સતત એમના નામના )પ જTયા કર# છે . છતાં તેનો પાર પામી શકતા
ં
નથી. Sની ખો અને મોુ ં કમળ સમાન Aુદર
છે એવા E6ુને ગોવાFળયા Qપે ગાયોનાં ટોળાં સાથે
આવતા જોઈને મા જશોદા EેમO ૂવBક આરતી ઉતાર# છે તેW ુ ં દશBન પામી કબીર ધ_યતાનો અDુભવ
કર# છે .
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ગગન ક. ઓટ િનશાના હ,
ગગન ક. ઓટ િનશાના હ,
દાJહને A ૂર ચં\મા બાંયે
તીન ક# બીચ િછપાના હ,
તનક. કમાન Aુરત કા રદા,
શબદ બાણ લે તાના હ,
મારત બાણ Fબધા તન હ. તન
સત$ુNુ કા પરવાના હ,
માયM બાણ ઘાવ નહ2 તન મ/
fજન લાગા િતન )ના હ,
કહ# કબીર Aુનો ભાઈ સાધો,
fજન )ના િતન માના હ,
- સંત કબીર
EHIુત ભજનમાં કબીર સાહ#બ કહ# છે ક# પરમ તwવ તો આસમાનથી પણ પર છે . એની ડાબી
બા~ુ એ A ૂયB અને જમણી બા~ુ એ ચં\ છે . તેની વચે એ sપાયેલ છે . (એના $ ૂઢાથB એવો પણ લઈ
શકાય ક# આપણી ડાબી નાડ. A ૂયB નાડ. અને જમણી નાડ. ચં\ નાડ. છે અને એ બંનેની મhયમાં
Aુુ ણા નાડ. રહ#લી છે wયાં hયાન ક# _\ત કરવાથી એનો સા}ાwકાર કર. શકાય છે .) શર.રQપી
ધDુય છે , \ટQપી Ewયંચા ખ/ચેલી છે , અને શદોDુ ં બાણ લઈને તાકવાDું છે . (અથાBI ્ બે મરની
મhયમાં \ટને ]Hથર કર.ને સોહમમાં hયાન ક#_\ત કરવાDુ ં છે ) એ શદોDુ ં બાણ સદ$ુNુના કRા
(ુજબ શર.રને છોડ.ને તાકવાDું છે . એ બાણ એWુ ં છે ક# સામા_ય બાણની Sમ એનો ઘાવ દ# ખાતો
નથી પણ Sને એ લાગે છે તેને જ તેD ુ ં Zાન થાય છે . કબીર સાહ#બ કહ# છે ક# આWુ ં બાણ Sને લાગી
ગUુ ં છે તેD ુ ં 1વન યથાથB છે , તેને અDુસરવામાં ભલાઈ છે .
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ચલના હ, [ૂર (ુસાJફર
ચલના હ, [ૂ ર (ુસાJફર, કાહ# સોવે ર# …
ચેત અચેત નર સોચ બાવર# , બiુત ન2દ મત સોવે ર# ,
કામ Yોધ મદ લોભ મ/ ફંસકર, ઉમર.યા કાહ# ખોવે ર# … ચલના હ,
િશર પર માયા મોહ ક. ગઠર., સંગ [ૂ ત તેર# હોવે ર# ,
ં ૂ પકડ. કહાં રોવે ર# … ચલના હ,
સો ગઠર. તેર. Fબચમ/ િછન ગઈ, (ઢ
રHતા તો વો [ૂ ર કJઠન હ,, ચલ બસ અક# લા હોવે ર# ,
સંગ સાથ તેર# કોઈ ના ચલેગા, કાક# ડગર.યા જોવે ર# … ચલના હ,
નJદયા ગહર. નાવ Oુરાની, ક#Jહ િવધી પાર Iુ ં હોવે ર# ,
કહ# કબીર Aુનો ભાઈ સાaુ, |યાજ ધોક# ( ૂલ મત ખોવે ર# … ચલના હ,
- સંત કબીર
EHIુત પદમાં કબીર સાહ#બ માનવને )$ ૃત થવાનો સંદ#શ આપે છે . તેઓ માનવને કહ# છે ક# હ#
માનવ, ઈરને મેળવવા માટ# લાંબો પંથ કાપવાનો છે , એથી 1વનની પળે પળનો ઉપયોગ કર.ને
આગળ વધી લે. કામ, Yોધ, લોભ અને મદ-મwસરમાં ફસાઈને Iુ ં તારા Jકમતી 1વનને બરબાદ
કર. રRો છે . તાર. આ મોહિનr\ામાંથી )ગી ). હ# માનવ, સાંસાJરક મોહમાયામાં Iુ ં ફસાયેલો રRો.
હવે તાર. માયાની ગઠર. Iુટ. wયાર# Iુ ં uુ ં કામ રડ# છે . તને ખબર નથી ક# તાર# એકલા આવી અને
એકલા જ જવાDુ ં છે . 5િતમ સમયે કોઈ તને સાથ આપવાDુ ં નથી. તાર# હ1 તો ઘણી મજલ
કાપવાની છે , તો હવે Iુ ં કોની રાહ ~ુ એ છે . આ ભવસાગર તરવો [ુ કર છે અને તાર. કાયાQપી
નાવ જJરત થઈ ગઈ છે . Iુ ં ક#વી ર.તે એને પાર કર. શક.શ. હ1 પણ મો0ું નથી થUુ.ં Iુ ં ઈરDુ ં
Hમરણ કરવા માંડ નહ2તર એWુ ં થશે ક# તને માનવદ# હ Qપી S ( ૂડ. E6ુએ આપેલી હતી તેને ખોઈ
બેસીશ.
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જનમ તેરા બાતC હ. બીત ગયો
જનમ તેરા બાતC હ. બીત ગયો…
Iુને કબiુ ન રામ કRો, Iુને કબiુ ન ૃણ કRો… જનમ તેરા
પાંચ બરસકા ભોલા ભાલા, અબ તો બીસ ભયો,
મકર પચીસી માયા કારન, દ# શ િવદ# શ ગયો… જનમ તેરા
Lીસ બરસ ક. જબ મિત ઉપ1, િનત િનત લોભ નયો,
માયા જોર. લાખ કરોર., અજiુ ન Eીત ભયો…જનમ તેરા
W ૃz ભયો તબ આલસ ઉપ1, કફ નીત કંઠ રRો,
સંગિત કબiુ નાJહ ક._હ, Fબરથા જનમ ગયો… જનમ તેરા
યહ સંસાર મતલબ કા લોભી, ~ુ ઠા ઠાઠ રયો,
કહત કબીર સમજ મન (ુરખ, Iુ ં <C 6 ૂલ ગયો… જનમ તેરા.
- સંત કબીર
EHIુત પદમાં કબીર સાહ#બ મDુયજ_મની મહKા બતાવતાં એને |યથB ન $ુમાવવાની વાત કહ#
છે . માનવ oયાર# W ૃzાવHથામાં પહCચે છે wયાર# એને ભાન થાય છે ક# એDુ ં 1વન તો |યથB જ વહ.
ગUુ,ં એણે ભગવાનDુ ં Hમરણ-મનન-િનJદhયાસન ન કUુ. પાંચ વરસનો હોય છે wયાર# નાનો અને
ભોળો હતો. wયાર# ભગવાનDુ ં ભજન કરવાની A ૂઝ ન હતી. oયાર# વીસ વરસનો Uુવાન થયો તો
દ# શિવદ# શ અયાસ ક# નોકર. અથ ગયો. Lીસ વરસનો થયો wયાર# લાખ કરોડ કમાવાના લોભમાં
ભગવાન માટ# સમય જ ન રRો. W ૃz થયો wયાર# હJરHમરણની ઈછા થઈ તો આળસ આવી,
શર.રDુ ં HવાHય સાNું ન રુ,ં કંઠમાં કફ થયો - એમ કોઈ ને કોઈ કારણસર સwસંગ ન થયો અને
આxુ ં 1વન એમ જ |યિતત થઈ ગUુ.ં આ સંસાર તો માયાનો ખેલ છે , એમાં દ# ખાનારા પદાથM
ુ છે . એથી હ# ( ૂખB મન, Iુ ં હવે તો સમ1 ) અને E6ુD ુ ં Hમરણ કરવા માંડ.
િવનાશી અને }ણભં$ર
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ઝીની ઝીની બીની ચદJરયા
ઝીની ઝીની બીની ચદJરયા
કાહ ક# તાના કાહ ક# ભરની, કૌન તાર સે બીની ચદJરયા,
ગલા િપrગલા તાના ભરની, Aુષમન તાર સે બીની ચદJરયા.
અટ કમલદલ ચરખા ડોલૈ, પાંચ તwવ $ુણ તીની ચદJરયા,
સાંઈ કો િસયત માસ દશ લાગે, ઠોક ઠાક ક# બીની ચદJરયા.
સો ચાદર Aુર નર (ુિન ઓJઢન, ઓJઢ ક# મૈલી ક.ની ચદJરયા,
દાસ કબીર યતન સે ઓJઢન, oયC ક. wયC ધર દ.ની ચદJરયા..
- સંત કબીર
આ પદમાં કબીર સાહ#બ માનવદ# હDુ ં મહwવ અને એને ક#વી ર.તે વાપરવો તેની વાત કર# છે .
કબીર1 પોતે |યવસાયે વણકર હતા. એથી મDુય દ# હની સરખામણી ચાદર સાથે કર# છે . આ
દ# હQપી ચાદર શેની બનેલી છે , એના તાણાંવાણા શેનાથી બંધાયેલા છે એવો E કર. એના
જવાબમાં કબીર સાહ#બ કહ# છે ક# ઈડા અને િપrગલા નાડ.ઓના તારથી આ દ# હ વણાયેલો છે . Sમ
ચરખા પર એક (ુય તાર હોય તેમ $ુદાના ારથી લઈ માથાના ઉપરના ભાગમાં આવેલ રં ¡
ં ાયેલો છે . Aુુ ણા નાડ. વડ# એમાં ુંડFલનીDું વહન થાય છે . O ૃવી, જળ,
Aુધી આ નાડ.સ(ુહ $ુથ
વાUુ, તેજ અને આકાશ એમ પંચમહા6 ૂત તwવો અને સwવ, રજ તથા તમ - એ Lણ $ુણ એમ ુલ
મળ. આઠ પાંખડ.ઓવાળા કમળ વડ# આ H ૂળ દ# હની રચના કરવામાં આવી. માતાના ગભમ
B ાં આ
મDુજદ# હને તૈયાર થતાં નવ-દસ માસનો સમય લાગે છે . એ દ# હને Aુર, નર, (ુિન ધારણ કર# છે .
કોઈ એને ધન વડ#, કોઈ અહંકાર વડ#, કોઈ કામ અને Yોધ વડ#, તો કોઈ મદ, મમતા, મwસર
િવગેર#થી એને મેલો કર# છે . કબીર સાહ#બ કહ# છે , ક# એમણે આ મDુયદ# હનો સવMKમ સ[ુપયોગ
કયM અને Sવો િનમBળ અને િવuુz દ# હ મયો હતો તેવો જ પાછો ઈરને ધર. દ.ધો. એને પોતે
કોઈ Eકારના ખરાબ કમMથી ગંદો ન કયM.
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ન2દ સે અબ )ગ બ_દ#
િનrદ િનશાની મોત ક., ઉઠ કબીરા )ગ,
ઓર રસાયન છાંડ. ક#, નામ રસાયન લાગ…
િનrદ સે અબ )ગ બંદ#, રામમ/ અબ મન રમા,
િનર$ુના સે લાગ બંદ#, હ, વહ. પરમાwમા… િનrદ સે
હો ગઈ હ, ભોર કબ સે, Zાન કા A ૂરજ ઉગા,
) રહ. હર સાંસ Fબરથા, સાંઈ Aુિમરન મ/ લગા… િનrદ સે
Jફર ન પાયેગા Iુ ં અવસર, કર લે અપના Iુ ં ભલા,
HવTન ક# બંધન હ, ~ુ ઠ#, મોહસે મનકો છોડા… િનrદ સે
ધારલે સતનામ સાથી, બ_દગી કરલે જરા,
નૈન જો ઉલટ# કબીરા, સાંઈ તો સ_(ુખ ખડા… િનrદ સે
- સંત કબીર
EHIુત પદમાં કબીર સાહ#બ નામHમરણનો મJહમા ગાય છે . તેઓ કહ# છે ક# માયાની િનr\ામાં Iુ ં Aુઈ
ુ અને નાશવંત પદાથM તરફ લઈ જશે અને તારો િવનાશ નCતરશે.
રRો છે તે તો તને }ણભં$ર
માટ# એમાંથી )ગી ). બી) બધા કામ છોડ.ને પરમાwમામાં તાNું મન જોડ, તેD ુ ં નામ Hમરણ કર.
એક વાર Zાનનો A ૂરજ ઉદય થઈ ગયો પછ. તારો Ewયેક ાસ પરમાwમાDું નામ લેવા માટ#
વપરાવો જોઈએ. એ િસવાયDુ ં 1વન |યથB છે . આ માનવ1વન તને મUુ ં છે તે અણમોલ છે . એ
તને વાર# વાર# નથી મળવાDુ ં એથી Iુ ં બધા જ બંધનોથી અને િવષયોના મોહથી તારા મનને (ુ^ત
કર. પરમાwમાDુ ં ભજન કર. છે . જો તો ખરો પરમાwમા તારાથી [ૂ ર નથી અથાBI ્ તે તાર. સામે જ
ઊભા છે .
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નૈહરવા હમકા ન ભાવે
નૈહરવા હમ કા ન ભાવે, ન ભાવે ર#
ં
સાંઈ ક. નગર. પરમ અિત Aુદર,
જહાં કોઈ )એ ના આવે,
ં ૂ ાવે,
ચાંદ A ૂરજ જહાં, પવન ન પાની, કોન સંદ#શ પiચ
દરદ યહ સાંઈ કો Aુનાવે ... નૈહરવા
આગે ચું પંથ નહ2 A ૂઝે, પીછે દોષ લગાવૈ,
ક#Jહ Fબિધ સAુર# )% મોર. સજની, Fબરહા જોર જરાવે,
િવષય રસ નાચ નચાવે .... નૈહરવા
Fબન સત$ુNુ અપનો નહ2 કોઈ, જો યહ રાહ બતાવૈ,
કહત કબીર Aુનો ભાઈ સાધો, સપને મ/ Eીતમ આવે,
તપન યહ fજયા ક. pુઝાવૈ ... નૈહરવા.
- સંત કબીર
EHIુત પદમાં કબીર સાહ#બ પરમાwમાથી િવx ૂટા પડ#લ 1વની |યથાને વાચા આપે છે . નૈહરવાનો
ં
અથB Jહrદ.માં િપયર ક# િપતાDુ ં ઘર થાય છે . પરમાwમાની નગર. અિત Aુદર
છે , પણ wયાં ગયા પછ.
કોઈ આવી શકIુ ં નથી. wયાં ચં\ ક# A ૂરજ પહCચી શકતા ક# નથી પવન ક# પાણી wયાં સંદ#શ પહCચાડ.
શકતા. એના િવિવધ અથB કાઢ. શકાય - એમ કહ. શકાય ક# સદ# હ# wયાં જWુ ં અશ< છે (કારણ
શર.ર પંચ 6 ૂતોનો બનેલ છે અને પવન, પાણી, O ૃવી ક# તેજ ારા wયાં જઈ શકાIુ ં નથી) અથવા
તો

1વ

પોતાના

OુNુષાથBથી

wયાં જઈ

શકતો

નથી

તે

માટ#

$ુNુની

જQર

પડ#

છે .

વળ. 1વની [ુ િવધા એક પર.Fણતા ી Sવી છે , S ગમIું હોવા છતાં ન તો િપયરમાં રહ. શક# છે ક#
ન તો પોતાના પિતના ઘર# ઈછાથી જવા માગે છે . એટલે ક# 1વની ઈછા પરમાwમા તરફ જવાની
હોવા

છતાં

િવષયોનો

રસ

એના

મનને

ખ/ચે

છે ,

ઈર

તરફ

જતાં

રોક#

છે .

5તે કબીર સાહ#બ પરમાwમાની લગનીની તી£તા બતાવતા કહ# છે ક# HવTનમાં પણ પરમાwમા આવે
છે . 5તરમાં લાગેલ પરમાwમદશBનની આ Tયાસને કોણ pુઝાવે ? આ ]Hથિતમાં તો ક# વળ એક
સદ$ુNુ જ એવા છે S પરમાwમા Aુધી જવાનો રHતો બતાવી શક#.
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પાની મ/ મીન િપયાસી
પાની મ/ મીન િપયાસી, મોJહ Aુન Aુન આવત હાંસી.
આતમ Zાન Fબના નર ભટક# , કોઈ મુરા કોઈ કાશી,
lસે ( ૃગા નાFભ કHIુર., બન બન Jફરત ઉદાસી … પાની મ/
જલ Fબચ કમલ, કમલ Fબચ કFલયાં, તા પર ભંવર િનવાસી,
સો મન બસ િLલોક ભયો હ,, યતી સતી સં_યાસી … પાની મ/
)કો hયાન ધર# િવિધ હJરહર, (ુિનજન સહસ અઠાસી,
સો તેર# ઘટમાંહ. FબરાS, પરમ OુQષ અિવનાશી … પાની મ/
હ, હાfજર તોJહ [ૂ ર Jદખાવે, [ૂ રક. બાત િનરાસી,
કહ# કબીર Aુનો ભાઈ સાધો, $ુQ Fબન ભરમ ન )સી … પાની મ/
- સંત કબીર
EHIુત પદમાં કબીર સાહ#બ કહ# છે ક# માછલી પાણીમાં રહ#તી હોવા છતાં તરસી છે એ વાત
સાંભળ.ને Sમ હસWુ ં આવે એવી જ ર.તે 1વ પરમાwમાનો 5શ હોવા છતાં, ઘટ ઘટમાં રમી રહ#લ
પરમાwમાને પામી શકતો નથી અને સાંસાJરક િવષયોમાં ફસાય છે એ જોઈ મને હસWુ ં આવે છે . Sમ
ં
( ૃગની નાFભમાં કHI ૂર. હોય છે પણ તે આખા જગલમાં
દોડ. દોડ.ને તેને શોધે છે તેમ HવQપની
અDુ6 ૂિત ન હોવાથી માનવ પણ કાશી મુરા Sવા તીથBHથાનોમાં તેની ખોજ કર# છે . જળની વચે
કમળ ઊગે છે અને તેની પર મર ફર# છે તેવી જ ર.તે આ િLલોકમાં વસીને માનવ - પછ. તે
યિત હોય, સતી હોય ક# સં_યાસી હોય, એDુ ં hયાન ધર# છે . ા, િવvુ મહ#શ તથા અગFણત
(ુિનજનો Sને સેવે છે તે અિવનાશી પરમાwમા તો આપણા ¤દયમાં િવરાજમાન છે . તેને
ઓળખવાની કોિશશ કરો. એ ન1ક હોવા છતાં [ૂ ર મા ૂમ પડ# છે , અને [ૂ ર હોવાની વાતને
કારણે માનવને એની શોધમાં િનરાશા સાંપડ# છે . 5તે કબીર સાહ#બ કહ# છે ક# ઈર પોતાના
5તરમાં િવરાSલ છે , અને તેના Aુધી સરળતાથી પહCચવાનો માગB $ુNુ િવના મળવો (ુ&ક#લ છે .
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બરસન લાVયો રં ગ
બરસન લાVયો રં ગ શબદ ચઢ લાVયો ર.
જનમ મરણ ક. [ુિવધા ભાર.,
સમરથ નામ ભજન લત લાગી
મેર# સત$ુNુ દ._હ2 સૈન સwય કર પા ગયો ર. ... બરસન લાVયો
ચઢ. A ૂરજ પિમ દરવા),
¥ુુJટ મહ#લ OુNુષ એક રા)
અનહદ ક. ઝંકાર બS વહાં બા) ર. ... બરસન લાVયો
અપને િપયા સંગ )કર સોઈ,
સંશય શોક રહા નહ2 કોઈ,
કટ ગયે કરમ કલેશ, ભરમ ભય ભાગા ર. ... બરસન લાVયો રં ગ
શબદ િવહંગમ ચાલ હમાર.
કહ કબીર સત$ુNુ દઈ તાર.
JરમFઝમ JરમFઝમ હોય તાલ બસ આઈ ગયો ર. ... બરસન લાVયો રં ગ.
- સંત કબીર
EHIુત પદમાં કબીર સાહ#બ પોતાની અDુ6 ૂિતDુ ં વણBન કર# છે . જ_મ મરણના ચYમાં ફસાયેલ
1વને સદ$ુNુD ુ ં શરણ અને મંગલ માગBદશBન મળે અને એ Eમાણે એ ચાલે તો એનો બેડો પાર
ં
થઈ )ય. કબીર સાહ#બ યોગના $ુઢ Zાનને પોતાના ભજનમાં Aુદર
ર.તે EHPJટત કરતાં કહ# છે ક#
ુંડFલની )ત થતાં Eાણ કરોડર¦~ુ ના માગ પાછળના દરવાSથી ઉપર ચઢ. મર મhયે પહCચે
છે oયાં આwમદ# વ િવરાS છે . એમ થવાથી સમાિધ દશાનો અDુભવ થાય છે . અનાહત નાદ
સંભળાય છે . oયાર# આવો અDુભવ થાય છે wયાર# કોઈ સંશય રહ#તા નથી, ભયનો નાશ થાય છે
અને માયાનો પડદો હટ. જતાં બધા જ મ ભાંગી )ય છે . કમMના બંધન અને ^લેશનો નાશ થાય
છે . કબીર સાહ#બ કહ# છે ક# સદ$ુNુએ મને આ માગB બતા|યો અને ભવબંધનમાંથી તાર. લીધો. હવે
એ પથ પર iુ ં આનંદ આનંદનો અDુભવ કરતાં ચાલી રRો sં.
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બીત ગયે Jદન ભજન Fબના
બીત ગયે Jદન ભજન Fબના ર#
ભજન Fબના ર# ભજન Fબના ર# .
બાલ અવHથા ખેલ ગવાઁઈ
જબ યૌવન તબ માન ધના ર# ... બીત ગયે Jદન
લાહ# કારણ ( ૂલ ગવાંયો,
અજiુ ં ન ગઈ મન ક. I ૃણા ર# ... બીત ગયે Jદન
કહત કબીર Aુનો ભાઈ સાધો,
પાર ઉતર ગયે સંત જના ર# ... બીત ગયે Jદન
- સંત કબીર
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ભજન કર મન1 રામ
ભજન કર મન1 રામ થોડ. જ2દગાની
ઈસ માયા કા ગવB ન કર.યે, 5ત સંગ નહ2 આની
ઈસ દ# હ. કા માન ન કર.યે, યહ. ખાક હો )ની ... ભજન કર
ભાઈ બંa ુ તેર# ુ¨ુંબ કબીલા, કર રહ# ખ/ચાતાની
કહત કબીર Aુનો ભાઈ સાધો, રહ )ય અમર િનશાની .. ભજન કર.
- સંત કબીર
EHIુત પદમાં કબીર સાહ#બ મન1રામને ભજન કરવાનો સંદ#શ આપે છે . તેઓ માનવ મનને
ુ છે , <ાર# સમાTત થઈ જશે તે કહ. શકાય તેW ું નથી.
સમ)વતાં કહ# છે ક# માનવ1વન }ણભં$ર
S વHIુઓ પર માનવ ગવB કર# છે તે બધા જ પદાથM એની સાથે આવવાના નથી. એનો દ# હ પણ
એની સાથે આવવાનો નથી, એ તો બળ.ને ભHમ થવાનો છે . એથી નર દ# હ અને નાશ પામનાર
પદાથM પર ગવB કરવાનો કોઈ અથB નથી. ઉલ¨ું, માનવે આખી fજrદગી દરયાન જહ#મતથી ભેગી
કર# લ બધી સંપિK ( ૃwUુ બાદ એના ુ¨ુંબ કબીલામાં અશાંિતDુ ં કારણ બનવાની છે . એના ભાગલા
પાડવા માટ# ખ/ચતાણ થવાની છે . એના કરતાં શા માટ# કોઈ દ, વી સંપિK ન કમાવી ક# Sની મહ#ક
માનવના ( ૃwUુ પછ. પણ Uુગો Uુગો Aુધી Eેરણા ધર# ?
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ભજો ર# ભૈયા રામ ગોિવrદ હJર
ભજો ર# ભૈયા રામ ગોિવrદ હJર,
રામ ગોિવrદ હJર ... ભજો ર# ભૈયા
જપ તપ સાધન કs નહ2 લાગત,
ખરચત નહ2 ગઠર. ... ભજો ર# ભૈયા
સંતત સંપત Aુખ ક# કારન,
)સે 6 ૂલ પર. ... ભજો ર# ભૈયા
કહત કબીર ) (ુખ રામ નાહ2
તા (ુખ a ૂલ ભર. ... ભજો ર# ભૈયા.
- સંત કબીર
EHIુત પદમાં કબીર સાહ#બ કહ# છે ક# ઈરDુ ં Hમરણ કરો. જપ, તપ વગેર# સાધનો એવા છે ક# Sમાં
કોઈ )તનો ખચB નથી કરવો પડતો. એટલે ધની હોય ક# િનધBન - કોઈ પણ એનો આધાર લઈ શક#
છે . વળ. સંતિત અને સંપિK એ બે વHIુ એવી છે ક# Sને કારણે માનવને બહારથી Aુખનો અDુભવ
થતો લાગે છે પણ એમ માનવામાં 6 ૂલ રહ#લી છે . S મયાB પછ. સાથે નથી આવવાની એવી
ં ો અહ2 જ છોડ.ને જતા રહ#W ુ ં પડવાDુ ં છે એને માટ# સમય બગાડવા
[ુ_યવી સંપિK અને S સંબધ
Sવો નથી, ઈરDુ ં Hમરણ જ સાથે આવવાDુ ં છે . માટ# હ# માનવ, Iુ ં રામ ક# ગોિવrદને ભજ. 5તે
કબીર સાહ#બ કહ# છે S આ Eમાણે નથી ચાલતો, માનવદ# હ મેળવીને પણ E6ુના $ુણાDુવાદ નથી
ગાતો, તેD ુ ં 1વન િનરથBક છે . Sના (ુખમાં રામ નથી તે (ુખમાં a ૂળ પડ#લી )ણજો.
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મત કર મોહ I ુ
મત કર મોહ Iુ, હJરભજન કો માન ર# .
નયન Jદયે દરશન કરને કો,
{વણ Jદયે Aુન Zાન ર# ... મત કર
વદન Jદયા હJર$ુણ ગાને કો,
હાથ Jદયે કર દાન ર# ... મત કર
કહત કબીર Aુનો ભાઈ સાધો,
કંચન િનપજત ખાન ર# ... મત કર
- સંત કબીર

EHIુત પદમાં કબીર સાહ#બ હJરભજન કરવાનો સંદ#શ આપે છે . તેઓ કહ# છે ક# આ સંસારમાં મોહ
કરવા SWુ ં કuુ ં નથી. ી, ઘર, સંતાન, ધન વગેર#ની માયા કરવી નકામી છે . 5ત સમયે માL
હJરભજન જ કામ આવવાDુ ં છે . તેઓ મDુયને કહ# છે ક# ભગવાને તને ખો E6ુના દશBન કરવા
માટ# આપેલી છે , કાન E6ુD ુ ં નામ સાંભળવા માટ# આપેલા છે , વાણી હJરના $ુણગાન ગાવા માટ#
અને હાથ સwકમM કરવા માટ# આપેલા છે . oયાં Aુધી તારા શર.રમાં Eાણ છે wયાં Aુધી Iુ ં આ બધી
ઈ_\યો વડ# એ કામ કર. લે. એક વાર Eાણ શર.રમાંથી નીકળ. ગયા પછ. કuુ ં જ થઈ શકવાDુ ં
નથી. Sમ ખાણમાંથી ખોદ.ને તારવીને સોDુ ં EાTત કરવામાં આવે છે એવી જ ર.તે આ મDુય દ# હ
એક ખાણ સમાન છે . એમાં Iુ ં હJરનામDુ ં કંચન EાTત કર. લે. આwમ તwવની અDુ6 ૂિત કર. લે.
ઈરને EાTત કર. લે.
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મન Iુમ ભજન કરો
મન Iુમ ભજન કરો જગ આઈક, .
[ુલBભ સાજ (ુ]^ત દ# હ., 6 ૂલે માયા પાઈક, ,
લગી હાટ સૌદા કબ કJરહૌ, કા કJરહૌ ઘર )ઈક, … મન Iુમ
ચIુર ચIુર સબ સૌદા ક._હા, ( ૂરખ ( ૂલ ગંવાઈક, ,
કહ, કબીર Aુનો ભાઈ સાધો, $ુQક# ચરણ Fચત લાઈક, …મન Iુમ.
- સંત કબીર
EHIુત પદમાં કબીર સાહ#બ સંસારને એક હાટડ.ની ઉપમા આપે છે અને માનવને એક ાહકની
ઉપમા આપી કહ# છે ક# હ# માનવ, Iુ ં આ બ)રમાં આ|યો છે , oયાં અનેક હાટડ.ઓ લાગેલી છે . એમાં
માયા પણ મળે છે ને (ુ]^ત પણ મળે છે . Iુ ં સમજદાર.થી સોદો કર અને (ુ]^ત મેળવી લે. જો Iુ ં
નાશવંત સાંસાJરક પદાથM પાછળ પડશે અને એને મેળવવા માટ#ના Eયwન કરશે તો તારા Sવો
(ુરખ બીજો નહ2 હોય. કારણ આ માનવ જ_મ O ૂરો થયા પછ. Iુ ં પાછો તાર# ઘેર પાછો ફરશે તો
wયાં તારાથી (ુ]^ત માટ#ના Eયwનો નહ2 કરાય. એથી સમજદાર. એમાં છે ક# Iું $ુNુના ચરણમાં FચK
લગાવીને (ુ]^તનો સોદો કર. લે.
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મન તોહ# ક#Jહ Fબધ કર સમ)%
મન તોહ# ક#Jહ Fબધ કર સમ)% ?
સોના હોય તો Aુહાગ મંગાઉ, બંકનાલ રસ લા%,
Vયાન શદ ક. ©ંક ચલા%, પાની કર િપઘલા% ... મન તોહ#
ઘોડા હોય તો લગામ મંગા%, ઉપર 1ન કસા%,
હોય સવાર તેર# પર બૈું, ચાp ૂક દ# ક# ચલા% ... મન તોહ#
હાથ હોય તો ઝંઝીર ચઢા%, ચારો પૈર બંધા%,
હોય મહાવત તેર# પર બૈું, 5ુ શ લેક# ચલા% ... મન તોહ#
ં ન aુવ
ં ા%,
લોહા હોય તો એરણ મંગા%, ઉપર aુવ
ં તાર Fખrચા% ... મન તોહ#
aુવન ક. ઘનઘોર મચા%, જતર
Vયાની હોય તો Zાન િશખા%, સwય ક. રાહ ચલા%,
ં ા% ... મન તોહ#
કહ#ત કબીર Aુનો ભાઈ સાધો, અમરાOુર પiુચ
- સંત કબીર
EHIુત

પદમાં

કબીર

સાહ#બ

કહ#

છે

ક#

હ#

મન, તને

ક#વી

ર.તે

સમ)વી

શું

?

Iુ ં જો AુવણB સમાન હોય તો તને Aુહાગમાં ( ૂક. અ_ય રસ ભેળવી વાંક. નળ.થી ©ંક માર. માર.ને
પાણીની Sમ તને પીગળાવી શું અને ધાયM આકાર પણ આપી શું. Iુ ં જો ઘોડા SWું હોય તો
લગામ લગાવી, પીઠ પર 1ન સ)વી તારા પર સવાર થઈને ચાp ૂકથી વશ કર.ને તને ધાર# લા
માગ ચલાવી શું.Iુ ં જો હાથી હોય તો તેરા પર ઝંઝીર ચઢાવી દ% ને તારા ચાર# પગોને બંધાવી
દ% ને પછ. મહાવતની Sમ તારા પર બેસીને 5ુશ વડ# તને ધાર# લા માગ દોડાવી શું.Iુ ં જો
લોઢા SWુ ં હોય તો ધમણ

ારા અ]Vનમાં તપાવી તપાવીને લાલચોળ કર. દ% અને પછ. એરણ

મંગાવી તેના પર ટ.પી ટ.પીને યંLના તારની Sમ ધાયM આકાર પણ આપી શુ ં.Iુ ં જો Zાની હોય
તો તને Zાન શીખવી શું અને સwયના માગ ચલાવી શું. કબીર કહ# છે ક# Zાન

ારા જ તને

અમરાOુરમાં પહCચાડ. શકાય.
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મન ના રં ગાયે જોગી
તનકો જોગી સબ કર, મનકો કર# ન કોઈ,
સહS સબ િસyz પાઈયે, જો મન જોગી હોઈ.
હમ તો જોગી મનહ. ક#, તનક# હય તે ઓર,
મનકો જોગ લગાવતાં, દશા ભઈ કs ઓર.
મન ના રં ગાયે જોગી કપડા રં ગાયે,
મન ના Jફરાયે જોગી મનકા Jફરાયે.
આસન માર $ ૂફામ/ બૈઠ#, મનવા ચiુ Jદશ )યે,
ભવસાગર ઘટ Fબચ FબરાS, ખોજન િતરથ )યે… મન ના
પોથી બાંચે યાદ કરાવે, ભ]^ત કs નJહr પાયે,
મનકા મન કા Jફર# નાJહ, Iુલસી માલા Jફરાયે… મન ના
જોગી હોક# )ગા નાJહ, ચોરાસી ભરમાયે,
જોગ ~ુ ગત સો દાસ કબીરા, અલખ િનરં જન પાયે… મન ના
- સંત કબીર
EHIુત પદમાં કબીર સાહ#બ સં_યાસ ધારણ કર# લા સાaુઓને )$ ૃત કરતા કહ# છે ક# ક#વળ કપડાંનો
રં ગ બદલવાથી અને ઘરનો wયાગ કર.ને બહાર ફરવાથી સાaુ થવાIુ ં નથી. એને માટ# તો મનને
ફ#રવWુ ં પડ# છે . $ુફામાં જઈને આસન પર બેસો પણ મન ચાર# Jદશામાં ભટકIુ ં હોય તો એનો કશો
અથB નથી. વળ. આwમદ# વ તો પોતાની 5દર િવરાS છે . એને શોધવા તીથBમાં જવાની જQર નથી.
શાોના પાઠ કરો પણ મનમાં કોઈ પJરવતBન ન આવે તો એવી ર.તે વાંચેલ પોથીપાઠ અને
ફ#રવેલ માળાના મણકા નકામા છે . સં_યાસ હણ કર.ને સાચા અથBમાં જોગી ન થયા તો ચોયાBસી
લાખ યોિનમાં ફરવાનો વારો આવશે. પણ જો સાચી સમજ સાથે યોગનો આધાર લેશો તો
પરમચૈત_ય સમાન પરમાwમાને પામી જશો.
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મન મHત iઆ
ુ
મન મHત iુઆ તબ <C બોલે.
હ.રા પાયો ગાંઠ ગJઠયાયો, બાર બાર વાંકો <C ખોલે.
હલક. થી તબ ચડ. તરા~ુ , O ૂર. ભઈ અબ <C તોલે ?
Aુરત કલાર. ભઈ મતવાર., મધવા પી ગઈ Fબન તોલે.
તેરા સાJહબ હ, ઘટમાંહ., બાહર નૈનાં <C ખોલે ?
હંસા પાયો માનસરોવર, તાલ તલૈયાં <ાં ખોS ?
કહત કબીરા Aુનો ભાઈ સાધો, સાJહબ િમલ ગયે િતલ ઓલે.
- સંત કબીર
EHIુત પદમાં કબીર સાહ#બ કહ# છે ક# oયાર# મન પરમાwમાના Eેમરસમાં 0ૂબીને મHત બની ગUુ ં છે
તો પછ. બોલવાDુ ં <ાં બાક. રું ? હ.રો મળ. ગયા પછ. એને ગાંઠ બાંધીને સલામત જVયાએ
(ુક. દ.ધો. હવે વાર# વાર# ગાંઠ ખોલીને એને જોયા કરવાની શી જQર છે ? મયાBદાની બહાર મªપાન
કરવામાં આવે તો મિત માર. )ય છે , એની િનણBયશ]^ત નાશ પામે છે . એવી જ ર.તે oયાર# વHIુ
હલક. (અO ૂણB) હોય છે wયાર# એને Lાજવે ચઢાવી તોલવામાં આવે છે . પણ oયાર# એ O ૂણB થઈ
)ય છે પછ. તેને કોણ ને ક# વી ર.તે તોલે ? હ# સાધક, તારો સાહ#બ (પરમાwમા) તારા શર.રની
5દર છે . એમને અવલોકવા \ટને બJહ(ુખ
B શા માટ# કર# છે ? રાજહંસને માનસરોવર મળ. )ય
પછ. તે તળાવ તથા સરોવરને શા માટ# શોધે ? અથાBI ્ આwમાએ એના ( ૂળ સનાતન સ«ચદાનંદ
HવQપમાં ]Hથિત કર. લીધી પછ. તે [ુ _યવી વHIુઓમાં ફાંફા શા માટ# માર# . કબીર કહ# છે ક# હ#
સાaુOQુ ષ, સાંભળો, Sમ તલમાં તેલ હોય છે તેમ તમાર. 5દર જ આwમા િવરા1 રRો છે . એને
પામી લો, પછ. કuુ ં પામવાDુ ં બાક. નહ. રહ#.
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મન લાગો મેરો યાર ફક.ર. મ/
મન લાગો મેરો યાર ફક.ર. મ/.
જો Aુખ પાયો રામ ભજન મ/, સો Aુખ નાJહr અમીર. મ/,
ભલા pુરા સબકા Aુન લીl, કર $ુજરાન ગર.બી મ/ ... મન લાગો
Eેમ નગર મ/ રહની હમાર., ભલી બની આઈ સp ૂર. મ/,
હાથ મ/ ુ ંડ. બગલ મ/ સોટા, ચારC Jદશા )ગીર. મ/ ... મન લાગો
આFખર યે તન ખાક િમલેગા, કહાં Jફરત મગQર. મ/,
કહત કબીર Aુનો ભાઈ સાધો, સાહબ િમલે સp ૂર. મ/ ... મન લાગો.
- સંત કબીર
EHIુત પદમાં કબીર સાહ#બ કહ# છે ક# S Aુખ ઈરના Hમરણ મનનમાં મળે છે તે સંપિK ક# લૌJકક
વૈભવથી નથી મળIુ.ં એથી જ ફક.ર થઈને ગર.બીમાં $ુજરાન કરWુ ં અને માનાપમાનથી રJહત
થઈ લોકોની HIુિત અને િનrદાને અવગણીને રહ#તા શીખWુ ં જોઈએ. ફક.ર પોતે બધી વHIુઓનો
wયાગ કર.ને નીકળ. પડ# છે . માL કહ#વા O ૂરIુ ં એક હાથમાં Fભ}ાપાL અને બી) હાથમાં દં ડ હોય
છે . અને તે છતાં તે )ણે આખી O ૃવીનો માFલક હોય એમ િવહર# છે . આમ પણ આ પંચમહા6 ૂતDુ ં
બને ું શર.ર ભHમ થવાDું છે . એથી ગવB કરવાની જQર નથી. પદના 5તમાં કબીર સાહ#બ કહ# છે ક#
પરમાwમાને EાTત કરવા એ કાંઈ ખાવાનો ખેલ નથી, એને માટ# ધીરજની આવ&યકતા છે .
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મેર. Aુરતી Aુહાગન )ગ ર#
મેર. Aુરતી Aુહાગન )ગ ર# .
<ા Iુ ં સોવે મોહિનrદમ/, ઉઠક# ભજન Fબચ લાગ ર# ,
અનહદ શબદ Aુનો FચK દ# ક# , ઉઠત મa ૂર a ૂન રાગ ર# …
ચરન િશશ ધર Fબનતી કJરયો, પાવેગે અચલ Aુહાગ ર# ,
કહત કબીર Aુનો ભાઈ સાaુ, જગત પીઠ દ# ભાગ ર# …
- સંત કબીર
EHIુત પદમાં કબીર સાહ#બ પોતાના માંRલાને જગાડતા કહ# છે ક# )ગી ). મોહિનr\ામાં uું કામ
Aુતો છે ? )ગ અને ભગવાનના ભજનમાં લાગી ). 5દરથી આવતા અનાહત નાદમાં hયાન
લગાડ અને એ મaુર aુનમાં પોતાનો રાગ જોડ. દ# . E6ુના ચરણમાં hયાન લગાવવાથી નટ ન
થાય તેW ું Aુખ મળશે, અખંડ Aુહાગની Eા¬Tત થશે. એટલા માટ# સંસારના પદાથM તરફ S hયાન છે
તેનાથી પીઠ કર. પાછો ફર અને E6ુD ુ ં નામ લેવા માંડ.
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ૂ # ર# બ_દ#
મો કો કહાં ંઢ
મો કો કહાં ૂંઢ# ર# બ_દ# , મ" તો તેર# પાસ મ/
ના તીરથ મ/, ના ( ૂરત મ/, ના એકા_ત િનવાસ મ/
ના મ_દર મ/ ના મ]Hજદ મ/, ના કાબા ક, લાસ મ/
ના મ" જપ મ/ ના મ" તપ મ/, ના મ" બરત ઉપવાસ મ/
ના મ" JYયા કમB મ/ રહતા, નહ2 યોગ સ_યાસ મ/
નહ2 Eાણ મ/, નહ2 િપrડ મ/, ન ાંડ આકાશ મ/
ના મ" ¥ુુટ. ભઁવર$ુફા મ/, સબ ાસન ક. ાસ મ/
ખોoયો હોય Iુરત િમલી )% પલભર ક. તલાશ મ/
કહત કબીર Aુનો ભાઈ સાધો, મ" તો iઁ ૂ િવાસ મ/.
- સંત કબીર
EHIુત પદમાં કબીર સાહ#બ કહ# છે ક# Iુ ં પરમાwમાને <ાં શોધે છે ? એ તો તાર. પાસે જ છે , તારા
¤દયમાં જ િવરાSલા છે . એ તીથBHથાનોમાં ફરવાથી નથી મળતા ક# નથી મળતા એકાંત સેવનથી.
એ નથી રહ#તા મંJદરમાં ક# નથી રહ#તા મ]Hજદમાં, ન તો એ મળે છે કાબા ક# ક, લાસમાં. બiુ જપ-તપ
કરનારાને, ક# £ત ઉપવાસ કરનારાને પણ એ EાTત થતા નથી. એનો િનવાસ શર.રની 5દર Eાણ ક# િપrડમાં નથી અને બાR આકાશમાં પણ નથી. ન તો એ શામાં કRા (ુજબ મરમhયે
િનવાસ કરતો. પણ ખર# ખર તો એ દર# કમાં િવરાજમાન છે અને સા}ીભાવે Ewયેક ાસોાસને ~ુ એ
છે . તો પછ. એ આwમા ક# પરમાwમાને ક#વી ર.તે શોધવો ? કબીર1 એનો જવાબ આપતા કહ# છે ક#
S {zા અને િવાસથી સંપ બની મને શોધશે એવા ખરા fજZાAુને તો એ પળભરમાં મળ. જશે.
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રામ રહ.મ એક હ, ર#
રામ રહ.મ એક હ, ર# , કાહ# કરો લડાઈ,
વહ િન$ુBનીયા અગમ અપારા, તીનો લોક સહાઈ… રામ
વેદ પઢંતે પંJડત હો ગયે, સwય નામ નJહr )ના,
કહ# કબીરા hયાન ભજનસે, પાયા પદ િનરવાના… રામ
એક હ. માટ. ક. સબ કાયા, ®ચ નીચ કો નાંJહ,
એક હ. oયોત ભર# કબીરા, સબ ઘટ 5તરમાંJહ… રામ
યહ. અનમોલક 1વન પાક#, સદ$ુQ શબદ hયાવો,
કહ#ત કબીરા ફલક મ/ સાર., એક અલખ દરશાવો… રામ
- સંત કબીર
આ પદમાં કબીર સાહ#બ ભેદભાવોને [ૂ ર કર.ને ઈરDુ ં Hમરણ કરવાDુ ં કહ# છે . તેઓ કહ# છે ક#
Jહr[ુઓ રામને માને છે , (ુ]Hલમો રહ.મને O ૂS છે પણ હક.કતમાં તો બંને એક છે તો પછ. લડાઈ
કરવાની શી જQર છે . કારણ S પરમ તwવ છે તે તો અગમ અને અપાર છે અને તે Lણે 6ુવનમાં
|યાTત છે . એવી ર.તે સાધનાપંથે જનારા લોકોમાંથી અ(ુક માL ZાનમાગBનો મJહમા ગાય છે .
તેઓ શાોનો પાઠ કર.ને પંJડત તો થયા છે , પણ સwયને )Uુ ં નથી તેમને કબીર સાહ#બ કહ# છે ક#
hયાન ભજન કરવાથી પણ િનવાBણ મળે છે . એવી જ ર.તે ®ચનીચના ભેદ જોતાં લોકોને તેઓ કહ#
છે ક# બધાDુ ં શર.ર તો પંચમહા6 ૂતમાંથી જ બને ું છે , અને એમાં વસનાર આwમાની oયોિત પણ
એક જ છે તો પછ. ભેદભાવ શા માટ# ? આ અણમોલ માનવ 1વન મUુ ં છે તો સદ$ુNુએ આપેલ
Zાનને 1વનમાં ઉતાર. સમ A ૃટમાં |યાTત એક ઈર ક# અલખના દશBન કર. લો.
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સંતન ક# સંગ લાગ ર#
સંતન ક# સંગ લાગ ર# ,
તેર. ભલી બનેગી ... સંતન ક# સંગ
હંસન ક. ગિત હંસ Jહ )નૈ,
<ા )ને કોઈ કાગ ર# ... સંતન ક# સંગ
સંતન ક# સંગ O ૂણB કમાઈ,
હોય બડો તેર# ભાગ ર# … સંતન ક# સંગ
¯ુવ ક. બની E°ાદ ક. બન ગઈ,
$ુQ Aુિમરન બૈરાગ ર# ... સંતન ક# સંગ
કહત કબીરા Aુનો ભાઈ સાધો,
રામ ભજનમ/ લાગ ર# … સંતન ક# સંગ.
- સંત કબીર
EHIુત પદમાં કબીર સાહ#બ સwસંગનો મJહમા ગાય છે . તેઓ માનવને કહ# છે ક# Iુ ં સંતોનો સંગ કર
તો તાNું ભું થશે. સંસારમાં બંને Eકારના માણસો છે - સ¦જનો અને [ુનો. સ¦જનો ક# સwOુNુષો
હંસ Sવા છે , નીર}ીર િવવેકવાળા છે , oયાર# [ુનો ક# [ુOુNુષો કાગડા Sવા છે . તેઓ પોતે તો
પોતાનો ઉhધાર નહ2 સાધી શક# સાથે સાથે તને પણ pુરા માગ દોરશે. સંતોની સાથે રહ.શ તો
સારા કામો કર.શ, અને Oુય કમાઈશ. ¯ુવ અને E°ાદ# સwOુNુષોનો સંગ કયM અને એમના માગ
ચાલીને એમDુ ં આwમક>યાણ કUુ. એથી હ# માનવ, Iુ ં પણ કોઈ સwOુNુષનો સંગ સાધી એમના
પથEદશBન Eમાણે ભગવાનના ભજનમાં લાગી ).
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સંતો 1વત હ. કરો આશા
સંતો 1વત હ. કરો આશા,
(ુએ (ુ]^ત, કહ# $ુQ લોભી, ~ૂઠા દ, િવાસા… સંતો
મન હ. બંધન, મન સે (ુ]^ત, મન કા સકલ િવલાસા,
જો મન ભયો 1યત વશ નાહ. તો દ# વે બiુ Eાસા ... સંતો
જો અબ હ, તો તબiુ િમલી હ, જો HવTને જગ ભાષા
જહાં આશા તહાં વાસા હોયે મનકા યહ. તમાશા ...સંતો
1વત હોવે દયા સત$ુNુ ક. ઘટમ/ Zાન Eકાશા,
કહત કબીર (ુ]^ત Iુમ લેવો, 1વત હ. ધમBદાસા ... સંતો
- સંત કબીર
EHIુત પદમાં કબીર સાહ#બ ધમBદાસને સંબોધી સૌને 1વતા 1વત S કંઈ સાધનભજન કરવાDુ ં છે
તે કર. લેવાDુ ં કહ# છે . તેઓ કહ# છે ક# મયાB પછ. (ુ]^ત મળશે એમ કહ#નારા લોભી $ુNુઓની વાત
ન માનશો. એ બaુ ં ~ૂઠાvુ ં છે . ખ xુ>લી હોય wયાર# S પામી શકાય તે જ સwય માનો. (ુ]^ત
વેચનારા દં ભી અને પાખંડ. $ુNુથી ચેતવતા કબીર સાહ#બ કહ# છે ક# મન જ બંધન અને (ુ]^તDુ ં
કારણ છે . જો મનને વશ કરવામાં નહ2 આવે તો પછ. xુબ (ુ&ક#લી પડશે. દં ભી લોકો HવTનો
બતાવે છે અને કહ# છે ક# અહ2 અમને પૈસા આપો, િવિધ િવધાનો કરાવો તો મયાB પછ. તમને HવગB
મળશે, (ુ]^ત મળશે. માનવDુ ં મન પણ એWુ ં છે ક# oયાં આશા દ# ખાય wયાં મન ભરોસો કર. લે છે .
એ જ તો મનનો ખેલ છે . પણ હ# ધમBદાસ, સાચી વાત તો એ છે ક# oયાં Aુધી દ# હમાં Eાણ છે wયાં
Aુધી તમે સદ$ુNુના માગBદશBન પર ચાલીને Zાનનો Eકાશ મેળવી લો અને 1વતા 1વત જ
(ુ]^ત મેળવી લો.
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સwયનામ કા Aુિમરન કર લે
સwય નામ કા Aુિમરન કર લે, કલ )ને <ા હોય,
)ગ )ગ નર િનજ પાAુન મ/, કાહ# Fબરથા સોય … સwય નામ
ં કમB કમાયા,
યેહ. કારન Iુ ં જગમ/ આયા, વો નJહr Iુને
મન મૈલા થા મૈલા તેરા, કાયા મલ મલ ધોય … સwય નામ
દો Jદનકા હ, ર, ન બસેરા, કોન હ, મેરા કોન હ, તેરા,
iુવા સવેરા ચલે (ુસાફ.ર, અબ <ા નયન Fભગોય … સwય નામ
$ુQ કા શબદ જગા લે મનમ/, ચૌરાસી સે `ટ# }ન મ/,
યે તન બારબાર નJહr પાવે, uુભ અવસર ±ુ ં ખોય … સwય નામ
યે [ુિનયા હ, એક તમાશા, કર નJહr બંદ# ક.સી ક. આશા,
કહ# કબીરા Aુનો ભાઈ સાધો, સાંઈ ભS Aુખ હોય … સwય નામ
- સંત કબીર
EHIુત પદમાં કબીર સાહ#બ મDુયને હJરHમરણ કર. લેવાDું કહ# છે કારણ ક# કાલનો કોઈ ભરોસો
નથી. તેઓ કહ# છે ક# હ# માનવ, Iુ ં Aુઈ ક# મ રRો છે . Iુ ં આ સંસારમાં એટલા માટ# જ આ|યો છે . તાNું
મન મે ું છે એને ધોવાને બદલે Iું તારા મલમલ Sવા બદનને ધોઈ રRો છે . આ સંસાર તો એક
ધમBશાળા SWુ ં છે . એમાં કોઈ તાNું નથી. સવાર પડતાં Sમ ધમBશાળામાંથી (ુસાફરો પોતપોતાના
ં ીઓ માટ# ક#મ Aુ સાર#
રHતે ચાલી નીકળે છે તેવી ર.તે તાર# પણ નીકળWુ ં પડશે. તો સગાસંબધ
છે . ખર# ખર કરવાDુ ં કામ તો હJરDુ ં Hમરણ છે , તો Iુ ં આ ભવના બંધનો અને જ_મમરણના ફ#રામાંથી
(ુ^ત થશે. આ મDુયજ_મ [ુલBભ છે અને વાર# વાર# નથી મળIુ.ં એથી Iુ ં બી) કોઈની આશા છોડ.,
ુ )ણી હJરHમરણ કર.
સંસારને |યથB અને }ણભં$ર
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સાંઈ ક. નગJરયાં )ના હ,
સાંઈ ક. નગJરયાં )ના હ, ર# બંદ#,
જગ નાJહr અપના, બેગાના હ, ર# બંદ# ...

સાંઈ ક.

પKા I ૂટા ડાલસે, લે ગઈ પવન ઉડાય,
અબક# Fબsડ# ના િમલે, [ૂ ર પડ²ગે )ય…

સાંઈ ક.

માલી આવત દ# ખક# , કFલયન કર# O ૂકાર,
Pલી Pલી k ૂન લીયે, કાલ હમાર. બાર…

સાંઈ ક.

ચલતી ચ³. દ# ખ કર, દ.યા કબીરા રોય,
[ુઈ પાટનક# બીચમ/, સાp ૂત બચા ન કોય… સાંઈ ક.
ટં ૂ શક# તો ટં ૂ લે, સwય નામક. ટં ૂ ,
પાછે Jફર પછતાઓગે, Eાણ )વે જબ `ટ… સાંઈ ક.
માટ. કહ# ુંભારસે, Iુ ં <C Qંઢ# મોય,
એક Jદન ઐસા હોયેગા, મ/ Nું[ુંગી તોય…

સાંઈ ક.

લકડ. કહ# ુહારસે, I ં ૂ મત )રો મોહ#,
એક Jદન ઐસા હોયેગા, મ/ )Qંગી તોહ#…

સાંઈ ક.

બંદ# Iુ ં કર બંદગી, તો પાવે Jદદાર,
અવસર માDુષ જ_મકા, બiુર. ન બારં બાર… સાંઈ ક.
કબીરા સોયા <ા કર# , )ગન જપે (ુરાJર,
એક Jદન હ, સોવના, લંબે પાંવ પસાર.…

સાંઈ ક.

- સંત કબીર
ુ પદમાં કબીર સાહ#બ િશખામણ આપે છે ક# આ શર.રને છોડ.ને એક Jદવસ જવાDુ ં છે તે યાદ રાખ. Sવી ર.તે
EHIત
W ૃ} પરથી પણB ખર. પડ# છે તેવી જ ર.તે આ દ# હને છોડ.ને તાર# જવાDુ ં છે . બાગમાં માળ. આવીને Pલને kટં ૂ # છે એ
સમયે કળ.ઓ પણ સમS છે ક# કાલે આપણો વારો આવવાનો જ છે . તો હ# 1વ I ું પણ સમજ ક# કાળ એક Jદવસ તને
પણ લેવા આવવાનો જ છે . જ_મ-મરણના એ ચYમાંથી કોઈ બચવાDુ ં નથી. એથી oયાં Aુધી દ# હમાં Eાણ છે wયાં Aુધી
I ું હJરનામ લઈ લે. oયાર# ુ ંભાર માટ.ને ટ.પી ટ.પીને િવિવધ Eકારના આકારવાળા સાધનો બનાવે છે wયાર# માટ.
ુ ંભારને કહ# છે ક# અwયાર# I ું ભલે મને ટ.પે છે , પણ oયાર# તારો દ# હ પડ. જશે અને Iું ભHમ થઈ જઈશ wયાર# માર. Sમ
I ું પણ માટ.માં રગદોળાવાનો છે તેનો યાલ કરS. મDુય જ_મ [ુ લBભ છે , અને એ વારં વાર મળતો નથી. એથી એમાં
ૃ છે અને પોતાની
I ું થાય એટું E6ુD ુ ં Hમરણ કર. લે. કબીર સાહ#બ 5તે પોતાની વાત કરતા કહ# છે ક# કબીર )$ત
}ણે}ણને ઈરHમરણમાં િવતાવે છે . કારણ એને ખબર છે ક# એક Jદવસ તો પગ લાંબા કર. કાયમ માટ# િનરાંતે
A ૂવાનો વખત આવવાનો જ છે .
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સાંઈ સે લગન કJઠન હ,
સાંઈ સે લગન કJઠન હ, ભાઈ…
લગન લગે FબDુ કાજ ન સJરહ´, 1વ પરલય હોય )ઈ … સાંઈ સે
ં
Hવાિત pુદકો
રટ# પપીહા, િપયા િપયા રટ લાઈ,
Tયાસે Eાણ )ત હ, અબહ2, ઔર નીર નJહr ભાઈ … સાંઈ સે
ત1 ઘર ાર સતી હોય િનકલી, સwય કરનકો )ઈ,
પાવક દ# Fખ ડર# નJહr તિનકો, ૂJદ પર# હરખાઈ … સાંઈ સે
દો દલ આઈ ~ુ ડ# રણ સ_(ુખ,uુરા લેત લડાઈ,
¨ૂક ¨ૂક હોય Fગર# ધરિનપે, ખેત છાંJડ નJહr )ઈ … સાંઈ સે
િમરગા નાદ શદક# ભેદ., શદ Aુનનકો )ઈ,
સોઈ સદ Aુિન Eાણદાન દ# , નેક ન મનJહr ડરાઈ … સાંઈ સે
છોડiુ અપની તનક. આશા, િનભBય હોય $ુણ ગાય,
કહત કબીર Aુનો ભાઈ સાધો, નJહr તો જનમ નસાઈ … સાંઈ સે
- સંત કબીર
EHI ુત પદમાં કબીર સાહ#બ કહ# છે ક# $ુNુ સાથે લગની લાગવી અિત (ુ&ક#લ છે . લગની એવી લાગવી
જોઈએ ક# $ુNુ િસવાય બી~ુ કાંઈ જ ન દ# ખાય, કોઈપણ વHIુમાં FચK ન લાગે. ભલે ને પછ. શર.રમાંથી
Eાણ ક#મ ન નીકળ. )ય. કબીર સાહ#બ આ તડપન અને તરસની EબળતાDું ઉદાહરણ આપતાં કહ# છે ક#
Sવી ર.તે ચાતક પ}ી Hવાિત ન}Lમાં પડ#લા વરસાદDું પાણી જ પીએ છે , તે િસવાય બી~ુ ં કંઈ હણ નથી
કરIુ,ં ભલેને તરસને લીધે Eાણ નીકળ. )ય - એવી તરસ ઈરના દશBનને માટ# લાગવી જોઈએ. સતી
થવા નીકળે લી ી પોતાના ઘરબાર ક# OુLાJદની Fચrતા નથી કરતી પરં I ુ પોતાના પિતની Fચતા પર હષBથી
ૂદ.ને 1વન સમાTત કર# છે . લડાઈના મેદાનમાં બે દળો આપસમાં Uુz કરતા હોય wયાર# u ૂરવીર પોતાના
શર.રના ¨ુકડા થઈ જવાની Fચrતા ન કરતાં બહા[ુર.થી Uુz કર# છે . ( ૃગને સંગીતની a ૂન એવી મHત કર. દ#
ં
છે ક# એ જગલમાં
િસrહ, વાઘ તેને માર. નાખશે એવા ડર વગર એ શદ સાંભળવા નીકળ. પડ# છે અને
પોતાનો )ન $ુમાવે છે . એવી જ ર.તે હ# 1વ, I ું શર.રની આશા છોડ.ને , િનભય
B થઈને ક#વળ રામનામDું
Hમરણ કર. જો I ું એમ કર.શ તો તને એ દશBન આપશે અને તારો જ_મ સફળ થશે.
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સાહબ હ, રં ગર# જ
સાહબ હ, રં ગર# જ, kુનJર મોJર રં ગ ડાર..
Hયાહ. રં ગ sડાય ક# ર# , Jદયો મ1ઠા રં ગ
ધોવે સે `ટ# નJહr ર# , Jદન Jદન હોત Aુ-રં ગ ... સાહબ હ,
ભાવ ક# ુડ નેહ ક# જલ મ/, Eેમ રં ગ દઈ બોર,
[ુઃખ દ# ઈ મૈલ ુટાય દ# ર# , xુબ રં ગી ઝકઝોર ... સાહબ હ,
સાહબને kુનર. રં ગી ર# , Eીતમ ચIુર Aુ)ન,
સબ ુ છ ઉન પર બાર [ુ ઁ ર# , તન મન ધન ઔર Eાણ ... સાહબ હ,
કહ´ કબીર રં ગર# જ િપયાર# , (ુઝ પર iુઆ દયાલ,
શીતલ kુનJર ઓJઢ ક# ર# , ભઈ હ મગન િનહાલ ... સાહબ હ,.
- સંત કબીર
EHIુત પદમાં કબીર સાહ#બ કહ# છે ક# મારો સાહ#બ રં ગર# જ એટલે ક# કપડાં રં ગવાવાળો છે , Sણે
ં
માર. શર.રQપી kુદડ.
રં ગી નાખી. મોહ, માયા, મમતાQપી શાહ.નો રં ગ હઠાવીને મ1ઠાનો રં ગ
ં
(એક Eકારની વેલ Sમાંથી Aુદર
લાલ રં ગ નીકળે ) લગા|યો. અને એ પણ એવો છે ક# ધોવાથી sટ#
ં ડ. ઈરના Eેમમાં _હાઈને અને
નહ2 અને Jદવસે Jદવસે ગાઢ થતો )ય. માર. શર.રQપી kુદ
EેમQપી રં ગથી બોળાવાથી [ુઃખદાયી મેલથી (ુ^ત થઈ છે . મારા $ુQ (સાહબ), Sમણે આ કUુ એના
પર iુ ં માNું તન, મન, ધન સવBHવ અપBણ કર. દ%. કબીર સાહ#બ કહ# છે ક# મારા સાહ#બે માર. પર
ં
ૃપા કર., મને પોતાના HવQપનો HવાDુભવ કરા|યો એથી iુ ં હવે ZાનQપી શીતળ kુદડ.
ઓઢ.ને
સવB બંધનોથી (ુ^ત થઈ ગયો, મગન અને _યાલ થઈ ગયો.
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હમકો ઓઢાવે ચદJરયા
હમકો ઓઢાવે ચદJરયા ર# ,
ચલત બેર.યા ચલત બેર.યા … હમકો ઓઢાવે
Eાણ રામ જબ િનકસન લાગે,
ઉલટ ગઈ દો નૈન OુતJરયા … હમકો ઓઢાવે
Fભતરસે જબ બાJહર લાયે,
I ૂટ ગઈ સબ મહ#લ અટJરયા … હમકો ઓઢાવે
ચાર જન/ િમલ હાથ ઉઠાઈન,
રોવત લે ચલે ડગર ડગJરયા … હમકો ઓઢાવે
કહત કબીરા Aુનો ભાઈ સાaુ,
સંગ જલી વો તો I ૂટ. લકJરયા … હમકો ઓઢાવે
- સંત કબીર
ુ તાDુ ં વેધક વણન
EHIુત પદમાં કબીર સાહ#બ શર.રની }ણભં$ર
B કર# છે . ( ૃwUુ પાયા પછ. દ# હDુ ં
uુ ં થાય છે એ બધાને ખબર જ છે . શર.રની ઉપર ચાદર ઓઢાવી દ# વામાં આવે છે , અને શર.રને
ં
દોરડાથી બાંધી દ# વામાં આવે છે . શર.રમાંથી Eાણ જતા રહ# છે wયાર# Aુદર
દ# ખાતી ખની ક.ક.ઓ
સાવ િનYય થઈ )ય છે . ઘરમાંથી શર.રને oયાર# બાળવા માટ# બહાર લઈ જવામાં આવે છે , તે
સમયે ધનદૌલત, મકાન, િમલકત બaુ ં જ `ટ. )ય છે . એને પાછળ ( ૂક.ને 1વે એકું નીકળWુ ં
પડ# છે . ચાર |ય]^તઓ ( ૃત શર.રને %ચક.ને રડતા રડતાં Hમશાને લઈ )ય છે . અને 5તે તો A ૂકાં
લાકડાંની ભાર. જ શર.રના બળવાના કામમાં આવે છે . એથી જ કબીર સાહ#બ કહ# છે ક# Iુ ં S
ુ તાનો િવચાર
શર.રમાં આસ^ત છે , Sનો Iુ ં ગવB કર. રRો છે તે દ# હ તો નાશવંત છે , એની }ણભં$ર
કર. એની આસ]^ત ( ૂક. ઈરDુ ં ભજન કર. તે જ કરવા SWુ ં છે .
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હમાર# $ુNુ િમલે Zાની
હમાર# $ુQ િમલે Zાની, પાઈ અમર િનશાની.
કાગ પલટ $ુQ હંસા Jક_હ#, Jદની નામ િનશાની,
ં ે Aુખ સાગર પર, (ુ]^ત ભર# જહાં પાની … હમાર# $ુNુ
હંસા પiુચ
જલ બીચ ુંભ ુંભ બીચ જલ હ,, બાહર Fભતર પાની,
નીકHયો ુંભ જલ જલહ. સમાના, યે ગિત િવરલેને )ની … હમાર# $ુNુ
હ, અથાગ થા સંતનમ/, દJરયા લહર સમાની,
1વર )લ ડાલકા તર. હ,, જબ મીન Fબખલ ભય પાની … હમાર# $ુNુ
અDુભવકા Zાન ઉજલત ક. વાની, સો હ, અકથ કહાની,
ં ેક. સેના, 1ન )ની ઉન માની … હમાર# $ુNુ.
કહત કબીર $ુગ
- સંત કબીર
EHIુત પદમાં કબીર સાહ#બ Zાની મહાOુNુષના સંગDુ ં પJરણામ બતાવે છે . કબીર સાહ#બ કહ# છે
ક# Zાની $ુNુ મળવાથી 1વનમાં અમર અને અિવનાશી એWુ ં પJરવતBન થUુ.ં $ુNુએ કાગડાને
પલટાવી હંસ કર. દ.ધો અથાBI ્ માર. િવષયવતી W ૃિKઓને ઈર તરફ વાળ. દ.ધી. માNું મનQપી
હંસ હવે Aુખસાગરમાં Hનાન કર# છે , Sની આગળ (ુ]^ત પણ પાણી ભર# છે . ((ુ]^તની પણ િવશેષ
મહKા નથી.) પાણીની વચે ઘડો હોય, અને ઘડાની 5દર પાણી ભર#  ું હોય એવી ]Hથિતમાં બહાર
અને 5દર બધે જ પાણી હોય છે . એ જ ર.તે $ુNુની ૃપાથી માર. 5દર અને બહાર મને
પરમાwમાનો Eકાશ દ# ખાઈ રRો છે . આ ]Hથિત ક#વળ અDુભવ વડ# જ સમ1 શકાય તેવી છે . Sમ
દJરયામાં લહ#ર સમાયેલી હોય છે તેવી જ ર.તે સંતOુNુષમાં પરમાwમાનો Eકાશ પથરાયેલો છે . $ુNુ
ારા |ય^ત થIુ ં અDુભવDુ ં Zાન એ પરમાwમાની વાણી જ છે . Sણે એને માણી છે તે જ એને )ણે
છે .

https://okanha.wordpress.com

Page 37

