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અબ મ� રામ ક� �ણુ ગા�,  

રામ ક� �ણુ ગા� અપને �યામ ક� �ણુ ગા� ... અબ મ� 
 

ગગંા નહા� ન જ#નુા નહા�, ના કોઈ તીરથ (� 

અડસઠ તીરથ હ, ઘટમાહં/, કાહ� મ� મલ મ0 નહા� ... અબ મ�. 
 

ડાલી ન તો1ુ,ં પાતી ન તો1ુ,ં ના કોઈ 2વ સતા� 

પાત પાત મ0 રામ બસત હ,, વહ4 કો શીશ નમા� ... અબ મ� 
 

યોગી ન હો�, ન જટા રખા�, ના 7ગ ભ8તૂ લગા�, 

જો રંગ રંગા આપ િવધાતા, ઓર =ા રંગ ચઢા� ... અબ મ� 
 

(ન ?ુ@હાડા કસ કસ માર શબદ કમાન ચઢાઉ 

પાચંો ચોર બસે ઘટ માહં/ વહ4 કો માર ભગા� ... અબ મ� 
 

ચાદં CયૂD દોનE સમ કર (Fુ,ં Gેમ ક/ સેજ Hબછા�, 

કહત કબીર Cનુો ભાઈ સાધો, આવાગમન મીટાઉ ... અબ મ� 

- ��� к
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GJKતુ પદમા ંકબીર સાહ�બ હLરJમરણને ઉMમ સાધન બતાવી G8નુા �ણુ ગાવાFુ ંકહ� છે. તેઓ 

કહ� છે ક� ગગંા ક� ય#નુામા ં નહાવાની ક� તીથDયાNા કરવા જવાની માર� કોઈ આવ�યકતા નથી 

કારણ ક� અડસઠ તીથO આ માનવદ�હમા ંજ વસેલા છે તો એની જ યાNા શા માટ� ન કPંુ ? શા માટ� 

બહાર જઈ એ તીથOના મHલન પાણીમા ંJનાન કPંુ ? Q(ૂિવિધ માટ� Rલ, પણO તોડવાની પણ માર� 

કોઈ જSર નથી, ક� નથી જSર કોઈ િવિધિવધાન ક� બHલદાન આપી 2વોને પીડા પહEચાડવાની. કણ 

કણમા ંઅને GાણીમાNમા ંG8 ુવસી જ રTો છે. તો પછ/ એને જ શા માટ� નમન ન કPંુ ? એ જ ર/તે 

યોગી થઈને જટા રાખવાની, 7ગે ભ8તૂ લગાવવાની પણ માર� જSર નથી. U Sપરંગ ભગવાને 

આVWુ ંછે તે યોXય જ છે. એને બાT પદાથOથી બદલવાની માર� જSર નથી. ખર�ખર U કરવા UYુ ં

છે તે તો આ છે - પચંમહા8તૂના શર/રમા ંU કામZોધાLદ િવકારો રહ�લા છે તેને [ાન વડ� \ૂર કPંુ. 

Gાણનો સયંમ કPંુ - CયૂD અને ચ]ં નાડ/ને સમ કર/ G8Fુુ ંઆરાધન કPંુ. અને એમ કર/ સદ�હ� જ 

#ુ̂ _તનો અFભુવ કPંુ. એમ કર/ આ જ�મ મરણના ચZમાથંી `ટ/ (�. 
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અવa ૂમેરા મન મતવારા (૨) 

ઉનમિન ચઢા ગગન રસ પીવૈ, િN8વુન ભયા ઉdજયારા… અવe ૂમેરા 

�ડુકર [ાન fયાન કર મgુવા, ભવ ભાઠ/ કLર ભારા, 

Cષુમન નાડ/ સહજ સમાની, પીવૈ પીવન હારા… અવa ૂમેરા 

દોઈ Qરુ જોLર Hચનગાર/ ભાઠ/, iવુા મહારસ ભાર/, 

કામ Zોધ દોઈ Lકયા બનીતા, ̀ ટ/ ગઈ સસંાર/… અવa ૂમેરા 

Cિુન મડંલમ� મદંલા બાj, તહા ંમેરા મન નાચ,ૈ 

�SુGસાLદ અ#તૃફલ પાયા, સહજ Cષુમના કાછૈ… અવa ૂમેરા 

Qરૂા િમલા તબૈ Cખુ ઉપmયૌ, તન ક/ તપન nઝુાની, 

કહ, કબીર ભવબધંન `ટ�, mયોિત Lહ mયોિત સમાની… અવa ૂમેરા 

- ��� к
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અવસર બાર બાર નLહp આવૈ… 

જો ચાહો કLર લેવ ભલાઈ, જનમ જનમ Cખુ પાવૈ… અવસર 

 

તન મન ધન મ0 નLહp કq અપના, છાડં/ પલક મ0 (વૈ 

તન `ટ� ધન કૌન કામ ક�, ?ૃિપન કાહ� કો કહાવૈ… અવસર 

 

Cિુમરન ભજન કરો સાહબ કો, (સે 2વ Cખુ પાવૈ, 

કહત કબીર પગ ધર� પથં પર, યમ ક� ગણ ન સતાવૈ… અવસર. 

- ��� к
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GJKતુ પદમા ંકબીર સાહ�બ માનવ 2વનની મહMા ગાય છે. તેઓ કહ� છે ક� આ માનવજ�મ \ુલDભ 

છે, વારંવાર મળતો નથી. એથી G8નેુ ભ2 લો તો જ�મોજ�મFુ ંCખુ મેળવી લેશો. તન, મન, ધન 

કsુ ં જ આપtુ ંનથી, તેને તો #uૃW ુ આવતા ં પળમા ં uયાગીને જતા રહ�Yુ ં પડશે. U છોડ/ને જKુ ં

રહ�વાFુ ંછે તેને માટ� sુ ંકામ મમતા કરવી, શા માટ� ?ૃપણ કહ�વડાYુ ં? એથી કબીર સાહ�બ કહ� છે ક� 

Uનાથી સાiુ ં Cખુ મળે છે તે ભગવાનFુ ં ભજન કરો. જો એમ કરશો તો #uૃW ુ પણ તમાPંુ કંઈ 

બગાડ/ નહ4 શક�. યમના \ૂતો તમને નહ4 સતાવે. તમે 2વતા ંજ #uૃW ુપર િવજય મેળવી શકશો. 
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દર Lદવાર દપDણ ભયો, 2સ દ�vુ ંિતસ તોય, 

કંકર પuથર Lકpકર/, સબ ભયો આરસી મોય…  

 

આવે ન (વે મર� નLહ જનમે, સોLહ નીજ પીવ હમાર હો… 

ના Gથમ જનમીને જન#ુ,ં ના કોઈ િસરજનહારા હો… આવે ન (વે 

 

સાધનિસwx #નુી ના તપસી, ના કોઈ કરત આચારા હો, 

ના ખટ દશDન ચાર બરનમ0, ના આyમ zયવહારા હો… આવે ન (વે 

 

ના Nીદ�વા સોહમ શ^_ત, િનરાકારસે પારા હો, 

શ{દ અતીત અચલ અિવનાશી, |રા|રસે �યારા હો… આવે ન (વે 

 

mયોિત JવSપ િનરંજન નાLહ, ના ઓમ ઓમકારા હો, 

ધરતી ન ગગન પવન ન પાની, ના રિવ ચદંા તારા હો… આવે ન (વે 

 

હ, Gગટ પર Lદસત નાLહ, સદ�Sુ સેન સહારા હો, 

કહ� કબીર સરવહ/ સાહ�બ, પરખો પરખનહારા હો… આવે ન (વે 

- ��� к
�� 

GJKતુ પદમા ં કબીર સાહ�બ પોતે િનરાકારની ઉપાસના કર� છે અને Uને ભU છે તે કોઈ ધમD, 

નાત(ત, આકાર, Sપ ક� શ{દથી પર છે એYુ ંબતાવે છે. તેઓ એના લ|ણ બતાવતા ંકહ� છે ક� એ 

સવDzયાપી છે. દપDણમા ંપણ છે, Lદવાલમા ંપણ છે અને કાકંર/મા ંપણ છે. mયા ં }ુઓ uયા ંસવDN 

Hબરાજમાન છે. એનો જ�મ થતો નથી, એFુ ં#uૃW ુથKુ ંનથી, એને બનાવનાર પણ કોઈ નથી કારણ 

એ પોતે જ સ~નહાર છે. એ સાધક નથી, િસx નથી, #િુન, તપસી ક� આyમમા ંરહ�નાર પણ નથી. 

એ ન તો Nણ દ�વોમાથંી કોઈ છે, એ તો શ^_ત છે, િનરાકાર છે, શ{દથી પર, અિવચલ, અિવનાશી 

અને |ર-અ|રથી પણ પર છે. એ mયોિત JવSપ પણ નથી, િનરંજન પણ નથી, ન તો એ ઓમકાર 

JવSપ છે. ન તો એ ધરતી, ગગન, પવન પાણી ક� CયૂD ચ]ં છે. એ બધે જ Gગટ છે પણ કોઈને 

દ�ખાતો નથી. કબીર સાહ�બ કહ� છે ક� આવા મારા આરાfય સાહ�બ છે. U એને પરખી શક� તે પરખો. 
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અર� Lદલ ગાLફલ ગફલત મત કર, એક Lદન જમ તેર� આવેગા. 
 

સૌદા કરન કો યહ જગ આયા, Qુ2ં લાયા #લૂ ગવંાયા, 

Gેમ ડગર કા 7શ ન પાયા, mWુ ંઆયા uWુ ં(વેગા… અર� Lદલ 

 

Cનુ મેર� સાજન Cનુ મેર� મીતા, યહ 2વનમ0 =ા =ા બીતા, 

િશર પાહન કા બો( લીતા, આગે કૌન qડાવેગા… અર� Lદલ 

 

પર લે પાર મેરા મીતા ખડ/યા, ઉસ િમલને કા fયાન ન ધLરયા, 

Kટૂ/ નાવ ઉપર ( બૈઠા, ગાLફલ ગોથા ખાવેગા… અર� Lદલ 

 

દાસ કબીર કહ� સમ(ઈ, 7ત કાલ તેરો કૌન સહાય, 

ચલા અક�લા સગં ન Jથાઈ, Lકયા આપ ના પાવેગા…અર� Lદલ. 

- ��� к
�� 

GJKતુ પદમા ંકબીર સાહ�બ 2વને ચેતવણી આપે છે ક� એક Lદવસ તાર� યમદ�વને ઘર� બaુ ંછોડ/ને 

જYુ ં પડશે. K ુ ં માનવદ�હ ધર/ને અહ4 આzયો. U Q ૂ2ં લઈને આzયો હતો તે તો બધી zયથD 

સાસંાLરક zયવહારો અને Z/ડામા ં�મુાવી દ/ધી. G8નુા Gેમનો 7શ પણ એના વડ� ન મેળzયો. ત0 

અuયાર� U \ુ�યવી બોજો િશર પર લીધેલો છે એને હવે કોણ છોડાવશે ? Kુ ં|ણભ�ંરુ દ�હSપી Kટુ�લી 

નાવ પર બેઠ�લો છે અને િનિ�ત ગોથા ંખાવાનો છે. એથી જ કબીર સાહ�બ સમ(વે છે ક� તારો 

7તઃકાળ આવશે uયાર� તાર/ સાથે કોઈ આવવાFુ ં નથી, તાર� એકલા જ ચાલવાFુ ં છે. તાPંુ કWુ� 

કારzWુ ંબaુ ંઅહ4 જ રહ4 જવાFુ ંછે. એથી ઓ Lદલ, ગાફ�લ રહ/ને ગફલત ન કર, હ2 પણ સમય 

છે. ચેતી (. 
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ઐસી Lદવાની \ુિનયા. 

ઐસી Lદવાની \ુિનયા, ભ^_તભાવ નLહ nઝેૂ2…ઐસી Lદવાની 
 

કોઈ આવૈ તો બેટા માગં,ે યહ/ �સુાઈં દ/j 2, 

કોઈ આવૈ \ુઃખકા મારા, હમ પર Lકરપા ક/j 2… ઐસી Lદવાની 
 

કોઈ આવૈ તો દૌલત માગૈં, ભેટ Sપૈયા લીj 2, 

કોઈ કરાવૈ {યાહ સગાઈ, Cનુત �સુાઈં ર/ઝૈ 2… ઐસી Lદવાની 
 

સાચેંકા કોઈ �ાહક નાLહp, �ઠ� જગતપિત j 2, 

કહત કબીરા Cનુો ભાઈ સાધો, અ[ાનીકો =ા ક/j 2… ઐસી Lદવાની. 

- ��� к
�� 

GJKતુ પદમા ંકબીર સાહ�બ સાસંાLરક િવષયોમા ંર�યાપ�યા લોકો પર આકરા Gહારો કર� છે. તેઓ 

કહ� છે ક� આવા લોકોમા ંભ^_તભાવનો છાટંો હોતો નથી છતા ંતેઓ મLંદરોમા ંક� મ^Jજદોમા ં(ય છે, 

સતંો ક� ફક/રો પાસે જઈને મા�ુ ંનમાવે છે. પણ તેમ કરવાનો હ�K ુ\ુ�યવી જ હોય છે. કોઈને QNુ 

થાય એ માટ� આશીવાDદ જોઈતા હોય છે, કોઈ પોતાના \ુઃખમાથંી #ુ̂ _તની કામના લઈને આzયા 

હોય છે. કોઈને ધનવૈભવમા ંરસ હોય છે, તો કોઈને શાદ/ િવવાહ Uવા Gસગંો સરળતાથી ઉક�લાઈ 

(ય તેની મહ��છા હોય છે. ખર�ખર ઈ�રમા ં રસ ધરાવનાર, તેના સાચા ભ_ત કોઈ હોતા નથી. 

તેઓ તો માN પોતાFુ ંધાWુ� પાર પડ� તે માટ� જયજયકાર કરતા હોય છે. કબીર સાહ�બ ખદે સાથે 

જણાવે છે ક� આવા અ[ાનીઓFુ ંsુ ંકરYુ ં? 
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કર સાહબ સે Gીત, ર� મન, કર સાહબ સે Gીત 

 

ઐસા સમય બgુLર નહ4 પૈહો ગઈ હ, અવસર બીત 

તન Cુદંર છબી દ�ખ ન 8લૂો યે બાલE ક/ ર/ત ... ર� મન 

 

Cખુ સપંિM સપને ક/ બતીયા ંjસે Kણૃ પર તીત 

(હ/ કમD પરમ પદ પાવૈ, સોઈ કમD કર મીત ... ર� મન 

 

સરન આયે સો સબ હ/ ઉગાર� યહ/ સાLહબ ક/ ર/ત, 

કહત કબીર Cનુો ભાઈ સાધો, ચલી હો ભવજલ ગીત ... ર� મન 

- ��� к
�� 

GJKતુ પદમા ંકબીર સાહ�બ G8 ુસાથે Gીત કરવાFુ ંકહ� છે. તેઓ કહ� છે ક� હ}ુ પણ મો1ુ ંનથી 

થWુ.ં આ \ુલDભ માનવજ�મ મ�યો છે તો G8નેુ ભ2 લે. આ Cુદંર શર/રમા ંમોહાતો નહ4. કારણ ક� 

એ નાશ પામનાPંુ છે. Cખુ સપંિM પણ JવVનમા ંદ�ખાતી વJKઓુ સમાન છે. Uવી ર/તે ઘાસ પર 

2વ1ું બે�ંુ હોય તો દ�ખાK ુ ંનથી. બનેં એકાકાર લાગે છે પણ સમય આવતા ંઘાસ એમ જ રહ/ (ય 

છે અને ક/ટ ઉડ/ (ય છે. તેવી જ ર/તે આ શર/રમા ંરહ�લો આuમા સમય આવતા ંજતો રહ�શે અને 

આ ન�ર દ�હ અહ4 જ રહ/ જશે. એથી હ� 2વ, Kુ ંચેત અને G8નુા શરણમા ં(. U એFુ ંશરણ લે 

છે તેને તે ઉગાર� છે. એ એની ર/ત છે. તો આ ભવજળને પાર કરવા K ુ ંએFુ ંશરણ લઈ લે. 
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કાહ� ન મગંલ ગાવે જશોદા મૈયા, કાહ� ન મગંલ ગાવે 

Qરુણ �� સકલ અિવનાશી તેર/ ધેF ુચરાવે ... જશોદા મૈયા 
 

કોLટ કોLટ ��ાડં ક� કતાD જપ તપ fયાન ન આવે, 

ના (Fુ ંયહ કૌન Q�ુય સે તાકો ગોદ Hખલાવે .... જશોદા મૈયા 
 

��ાLદક ઈ�]ાLદ શકંર િનગમ નેિત કર/ ગાવે, 

શેષ સહ� #ખુ રટત િનરંતર, તાકો પાર ન આવે ... જશોદા મૈયા 
 

Cુદંર વદન કમલદલ લોચન, ગૌધન ક� સગં આવે, 

માત જશોદા કરત આરતી, કબીરા દશDન પાવે ... જશોદા મૈયા 

- ��� к
�� 

GJKતુ પદમા ં કબીર સાહ�બ પોતાની ?ૃ�ણ અને યશોદાના દશDનની અF8ુિૂતને વણDવે છે. QણૂD 

અવતાર/ અખડં ને અિવનાશી પરમાuમા (તે જ તાર/ ગાયોને ચરાવતા હોય તો હ� જશોદા મૈયા, 

તને પરમ આનદં ક�મ ન થાય ? અને તારાથી મગંલ ગીતો ગાઈ એ આનદંની અHભzય^_ત કયાD 

િવના ક�મ રહ�વાય ? કરોડો ��ાડંોના સ~ક જપ ને તપ વડ� GાVત થઈ શકતા નથી તે કયા Q�ુયને 

Gતાપે તાર/ ગોદમા ંખેલી રTા છે તે મને સમ(Kુ ંનથી. તેના �ણુગાન ��ા, િવ�t,ુ મહ�શ, ઈ�] 

આLદ દ�વતાઓ અને સવ� શા�ો નેિત નેિત કર/ને ગાય છે એટ�ુ ંજ નહ4 પણ vદુ શેષ ભગવાન 

પોતાના હ(ર મોઢાથી સતત એમના નામના (પ જVયા કર� છે. છતા ં તેનો પાર પામી શકતા 

નથી. Uની �ખો અને મો�ંુ કમળ સમાન Cુદંર છે એવા G8નેુ ગોવાHળયા Sપે ગાયોના ંટોળા ંસાથે 

આવતા જોઈને મા જશોદા GેમQવૂDક આરતી ઉતાર� છે તેYુ ંદશDન પામી કબીર ધ�યતાનો અFભુવ 

કર� છે. 
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ગગન ક/ ઓટ િનશાના હ, 

દાLહને Cરૂ ચ]ંમા બાયેં  

તીન ક� બીચ િછપાના હ, 

તનક/ કમાન Cરુત કા ર�દા,  

શબદ બાણ લે તાના હ, 

મારત બાણ Hબધા તન હ/ તન  

સત�Pુુ કા પરવાના હ, 

માયO બાણ ઘાવ નહ4 તન મ0  

dજન લાગા િતન (ના હ, 

કહ� કબીર Cનુો ભાઈ સાધો,  

dજન (ના િતન માના હ, 

- ��� к
�� 

GJKતુ ભજનમા ં કબીર સાહ�બ કહ� છે ક� પરમ તuવ તો આસમાનથી પણ પર છે. એની ડાબી 

બા}ુએ CયૂD અને જમણી બા}ુએ ચ]ં છે. તેની વ�ચે એ qપાયેલ છે. (એના �ઢૂાથD એવો પણ લઈ 

શકાય ક� આપણી ડાબી નાડ/ CયૂD નાડ/ અને જમણી નાડ/ ચ]ં નાડ/ છે અને એ બનેંની મfયમા ં

C�ુ�ુણા નાડ/ રહ�લી છે uયા ં fયાન ક���]ત કરવાથી એનો સા|ાuકાર કર/ શકાય છે.) શર/રSપી 

ધF�ુય છે, ]��ટSપી Guયચંા ખ0ચેલી છે, અને શ{દોFુ ંબાણ લઈને તાકવાFુ ંછે. (અથાDK ્બે �મરની 

મfયમા ં]��ટને ^Jથર કર/ને સોહમમા ંfયાન ક���]ત કરવાFુ ંછે) એ શ{દોFુ ંબાણ સદ�Pુુના કTા 

#જુબ શર/રને છોડ/ને તાકવાFુ ં છે. એ બાણ એYુ ં છે ક� સામા�ય બાણની Uમ એનો ઘાવ દ�ખાતો 

નથી પણ Uને એ લાગે છે તેને જ તેFુ ં[ાન થાય છે. કબીર સાહ�બ કહ� છે ક� આYુ ંબાણ Uને લાગી 

ગWુ ંછે તેFુ ં2વન યથાથD છે, તેને અFસુરવામા ંભલાઈ છે. 
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ચલના હ, \ૂર #સુાLફર, કાહ� સોવે ર�… 

 

ચેત અચેત નર સોચ બાવર�, બgુત ન4દ મત સોવે ર�, 

કામ Zોધ મદ લોભ મ0 ફંસકર, ઉમર/યા કાહ� ખોવે ર�… ચલના હ, 
 

િશર પર માયા મોહ ક/ ગઠર/, સગં \ૂત તેર� હોવે ર�, 

સો ગઠર/ તેર/ Hબચમ0 િછન ગઈ, # ૂઢં પકડ/ કહા ંરોવે ર�… ચલના હ, 
 

રJતા તો વો \ૂર કLઠન હ,, ચલ બસ અક�લા હોવે ર�, 

સગં સાથ તેર� કોઈ ના ચલેગા, કાક� ડગર/યા જોવે ર�… ચલના હ,  
 

નLદયા ગહર/ નાવ Qરુાની, ક�Lહ િવધી પાર K ુ ંહોવે ર�, 

કહ� કબીર Cનુો ભાઈ સાa,ુ zયાજ ધોક� #લૂ મત ખોવે ર�… ચલના હ, 

- ��� к
�� 

GJKતુ પદમા ંકબીર સાહ�બ માનવને (�તૃ થવાનો સદં�શ આપે છે. તેઓ માનવને કહ� છે ક� હ� 

માનવ, ઈ�રને મેળવવા માટ� લાબંો પથં કાપવાનો છે, એથી 2વનની પળેપળનો ઉપયોગ કર/ને 

આગળ વધી લે. કામ, Zોધ, લોભ અને મદ-મuસરમા ંફસાઈને Kુ ંતારા Lકમતી 2વનને બરબાદ 

કર/ રTો છે. તાર/ આ મોહિનp]ામાથંી (ગી (. હ� માનવ, સાસંાLરક મોહમાયામા ંK ુ ંફસાયેલો રTો. 

હવે તાર/ માયાની ગઠર/ Kટુ/ uયાર� K ુ ંsુ ંકામ રડ� છે. તને ખબર નથી ક� તાર� એકલા આવી અને 

એકલા જ જવાFુ ં છે. 7િતમ સમયે કોઈ તને સાથ આપવાFુ ં નથી. તાર� હ2 તો ઘણી મજલ 

કાપવાની છે, તો હવે K ુ ં કોની રાહ }ુએ છે. આ ભવસાગર તરવો \ુ�કર છે અને તાર/ કાયાSપી 

નાવ જ~Lરત થઈ ગઈ છે. K ુ ંક�વી ર/તે એને પાર કર/ શક/શ. હ2 પણ મો1ંુ નથી થWુ.ં K ુ ંઈ�રFુ ં

Jમરણ કરવા માડં નહ4તર એYુ ંથશે ક� તને માનવદ�હ Sપી U #ડૂ/ G8એુ આપેલી હતી તેને ખોઈ 

બેસીશ. 
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જનમ તેરા બાતE હ/ બીત ગયો… 

Kનેુ કબgુ ન રામ કTો, Kનેુ કબgુ ન ?ૃ�ણ કTો… જનમ તેરા 
 

પાચં બરસકા ભોલા ભાલા, અબ તો બીસ ભયો, 

મકર પચીસી માયા કારન, દ�શ િવદ�શ ગયો… જનમ તેરા 
 

Nીસ બરસ ક/ જબ મિત ઉપ2, િનત િનત લોભ નયો, 

માયા જોર/ લાખ કરોર/, અજgુ ન Gીત ભયો…જનમ તેરા 
 

Yxૃ ભયો તબ આલસ ઉપ2, કફ નીત કંઠ રTો, 

સગંિત કબgુ નાLહ ક/��હ, Hબરથા જનમ ગયો… જનમ તેરા 
 

યહ સસંાર મતલબ કા લોભી, }ુઠા ઠાઠ ર�યો, 

કહત કબીર સમજ મન #રુખ, Kુ ં=E 8લૂ ગયો… જનમ તેરા. 

- ��� к
�� 

GJKતુ પદમા ંકબીર સાહ�બ મF�ુયજ�મની મહMા બતાવતા ંએને zયથD ન �મુાવવાની વાત કહ� 

છે. માનવ mયાર� YxૃાવJથામા ંપહEચે છે uયાર� એને ભાન થાય છે ક� એFુ ં2વન તો zયથD જ વહ/ 

ગWુ,ં એણ ેભગવાનFુ ં Jમરણ-મનન-િનLદfયાસન ન કWુ�. પાચં વરસનો હોય છે uયાર� નાનો અને 

ભોળો હતો. uયાર� ભગવાનFુ ંભજન કરવાની Cઝૂ ન હતી. mયાર� વીસ વરસનો Wવુાન થયો તો 

દ�શિવદ�શ અ�યાસ ક� નોકર/ અથ� ગયો. Nીસ વરસનો થયો uયાર� લાખ કરોડ કમાવાના લોભમા ં

ભગવાન માટ� સમય જ ન રTો. Yxૃ થયો uયાર� હLરJમરણની ઈ�છા થઈ તો આળસ આવી, 

શર/રFુ ંJવાJ�ય સાPંુ ન ર�ુ,ં કંઠમા ંકફ થયો - એમ કોઈ ને કોઈ કારણસર સuસગં ન થયો અને 

આvુ ં2વન એમ જ zયિતત થઈ ગWુ.ં આ સસંાર તો માયાનો ખલે છે, એમા ંદ�ખાનારા પદાથO 

િવનાશી અને |ણભ�ંરુ છે. એથી હ� #ખૂD મન, Kુ ંહવે તો સમ2 ( અને G8Fુુ ંJમરણ કરવા માડં. 
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ઝીની ઝીની બીની ચદLરયા 

કાહ ક� તાના કાહ ક� ભરની, કૌન તાર સે બીની ચદLરયા, 

�ગલા િપpગલા તાના ભરની, Cષુમન તાર સે બીની ચદLરયા. 

અ�ટ કમલદલ ચરખા ડોલૈ, પાચં તuવ �ણુ તીની ચદLરયા, 

સાઈં કો િસયત માસ દશ લાગે, ઠોક ઠાક ક� બીની ચદLરયા. 

સો ચાદર Cરુ નર #િુન ઓLઢન, ઓLઢ ક� મૈલી ક/ની ચદLરયા, 

દાસ કબીર યતન સે ઓLઢન, mયE ક/ uયE ધર દ/ની ચદLરયા.. 

- ��� к
�� 

આ પદમા ં કબીર સાહ�બ માનવદ�હFુ ં મહuવ અને એને ક�વી ર/તે વાપરવો તેની વાત કર� છે. 

કબીર2 પોતે zયવસાયે વણકર હતા. એથી મF�ુય દ�હની સરખામણી ચાદર સાથે કર� છે. આ 

દ�હSપી ચાદર શેની બનેલી છે, એના તાણાવંાણા શેનાથી બધંાયેલા છે એવો G� કર/ એના 

જવાબમા ંકબીર સાહ�બ કહ� છે ક� ઈડા અને િપpગલા નાડ/ઓના તારથી આ દ�હ વણાયેલો છે. Uમ 

ચરખા પર એક #�ુય તાર હોય તેમ �દુાના �ારથી લઈ માથાના ઉપરના ભાગમા ંઆવેલ ��રં  

Cધુી આ નાડ/સ#હુ �ુથંાયેલો છે. C�ુ�ુણા નાડ/ વડ� એમા ં ?ંુડHલનીFુ ંવહન થાય છે. Q�ૃવી, જળ, 

વાW,ુ તેજ અને આકાશ એમ પચંમહા8તૂ તuવો અને સuવ, રજ તથા તમ - એ Nણ �ણુ એમ ?ુલ 

મળ/ આઠ પાખંડ/ઓવાળા કમળ વડ� આ J�ળૂ દ�હની રચના કરવામા ંઆવી. માતાના ગભDમા ંઆ 

મFજુદ�હને તૈયાર થતા ંનવ-દસ માસનો સમય લાગે છે. એ દ�હને Cરુ, નર, #િુન ધારણ કર� છે. 

કોઈ એને ધન વડ�, કોઈ અહકંાર વડ�, કોઈ કામ અને Zોધ વડ�, તો કોઈ મદ, મમતા, મuસર 

િવગેર�થી એને મેલો કર� છે. કબીર સાહ�બ કહ� છે, ક� એમણે આ મF�ુયદ�હનો સવOMમ સ\ુપયોગ 

કયO અને Uવો િનમDળ અને િવsxુ દ�હ મ�યો હતો તેવો જ પાછો ઈ�રને ધર/ દ/ધો. એને પોતે 

કોઈ Gકારના ખરાબ કમOથી ગદંો ન કયO. 
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િનpદ િનશાની મોત ક/, ઉઠ કબીરા (ગ, 

ઓર રસાયન છાડં/ ક�, નામ રસાયન લાગ… 

 

િનpદ સે અબ (ગ બદં�, રામમ0 અબ મન રમા, 

િનર�નુા સે લાગ બદં�, હ, વહ/ પરમાuમા… િનpદ સે 

 

હો ગઈ હ, ભોર કબ સે, [ાન કા Cરૂજ ઉગા, 

( રહ/ હર સાસં Hબરથા, સાઈં Cિુમરન મ0 લગા… િનpદ સે 

 

Lફર ન પાયેગા Kુ ંઅવસર, કર લે અપના K ુ ંભલા, 

JવVન ક� બધંન હ, }ુઠ�, મોહસે મનકો છોડા… િનpદ સે 

 

ધારલે સતનામ સાથી, બ�દગી કરલે જરા, 

નૈન જો ઉલટ� કબીરા, સાઈં તો સ�#ખુ ખડા… િનpદ સે 

- ��� к
�� 

GJKતુ પદમા ંકબીર સાહ�બ નામJમરણનો મLહમા ગાય છે. તેઓ કહ� છે ક� માયાની િનp]ામા ંK ુ ંCઈુ 

રTો છે તે તો તને |ણભ�ંરુ અને નાશવતં પદાથO તરફ લઈ જશે અને તારો િવનાશ નEતરશે. 

માટ� એમાથંી (ગી (. બી( બધા કામ છોડ/ને પરમાuમામા ંતાPંુ મન જોડ, તેFુ ંનામ Jમરણ કર. 

એક વાર [ાનનો Cરૂજ ઉદય થઈ ગયો પછ/ તારો Guયેક �ાસ પરમાuમાFુ ં નામ લેવા માટ� 

વપરાવો જોઈએ. એ િસવાયFુ ં2વન zયથD છે. આ માનવ2વન તને મ�Wુ ંછે તે અણમોલ છે. એ 

તને વાર� વાર� નથી મળવાFુ ંએથી K ુ ંબધા જ બધંનોથી અને િવષયોના મોહથી તારા મનને #_ુત 

કર. પરમાuમાFુ ંભજન કર/ છે. જો તો ખરો પરમાuમા તારાથી \ૂર નથી અથાDK ્તે તાર/ સામે જ 

ઊભા છે. 
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નૈહરવા હમ કા ન ભાવે, ન ભાવે ર� 

સાઈં ક/ નગર/ પરમ અિત Cુદંર, જહા ંકોઈ (એ ના આવે, 

ચાદં Cરૂજ જહા,ં પવન ન પાની, કોન સદં�શ પgૂચંાવે, 

દરદ યહ સાઈં કો Cનુાવે ... નૈહરવા 

આગે ચ�ુ ંપથં નહ4 Cઝેૂ, પીછે દોષ લગાવૈ, 

ક�Lહ Hબિધ સCરુ� (� મોર/ સજની, Hબરહા જોર જરાવે, 

િવષય રસ નાચ નચાવે .... નૈહરવા 

Hબન સત�Pુુ અપનો નહ4 કોઈ, જો યહ રાહ બતાવૈ, 

કહત કબીર Cનુો ભાઈ સાધો, સપને મ0 Gીતમ આવે, 

તપન યહ dજયા ક/ nઝુાવૈ ... નૈહરવા. 

 - ��� к
�� 

GJKતુ પદમા ંકબીર સાહ�બ પરમાuમાથી િવvટૂા પડ�લ 2વની zયથાને વાચા આપે છે. નૈહરવાનો 

અથD Lહpદ/મા ંિપયર ક� િપતાFુ ંઘર થાય છે. પરમાuમાની નગર/ અિત Cુદંર છે, પણ uયા ંગયા પછ/ 

કોઈ આવી શકKુ ંનથી. uયા ંચ]ં ક� Cરૂજ પહEચી શકતા ક� નથી પવન ક� પાણી uયા ંસદં�શ પહEચાડ/ 

શકતા. એના િવિવધ અથD કાઢ/ શકાય - એમ કહ/ શકાય ક� સદ�હ� uયા ંજYુ ંઅશ= છે (કારણ 

શર/ર પચં 8તૂોનો બનેલ છે અને પવન, પાણી, Q�ૃવી ક� તેજ �ારા uયા ંજઈ શકાK ુ ંનથી) અથવા 

તો 2વ પોતાના QPુુષાથDથી uયા ં જઈ શકતો નથી તે માટ� �Pુુની જSર પડ� છે. 

વળ/ 2વની \ુિવધા એક પર/Hણતા �ી Uવી છે, U ગમKુ ંહોવા છતા ંન તો િપયરમા ંરહ/ શક� છે ક� 

ન તો પોતાના પિતના ઘર� ઈ�છાથી જવા માગે છે. એટલે ક� 2વની ઈ�છા પરમાuમા તરફ જવાની 

હોવા છતા ં િવષયોનો રસ એના મનને ખ0ચે છે, ઈ�ર તરફ જતા ં રોક� છે. 

7તે કબીર સાહ�બ પરમાuમાની લગનીની તી¢તા બતાવતા કહ� છે ક� JવVનમા ંપણ પરમાuમા આવે 

છે. 7તરમા ં લાગેલ પરમાuમદશDનની આ Vયાસને કોણ nઝુાવે ? આ ^Jથિતમા ં તો ક�વળ એક 

સદ�Pુુ જ એવા છે U પરમાuમા Cધુી જવાનો રJતો બતાવી શક�. 
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પાની મ0 મીન િપયાસી, મોLહ Cનુ Cનુ આવત હાસંી. 
 

આતમ [ાન Hબના નર ભટક�, કોઈ મ�રુા કોઈ કાશી, 

jસે #ગૃા નાHભ કJKરુ/, બન બન Lફરત ઉદાસી … પાની મ0 
 

જલ Hબચ કમલ, કમલ Hબચ કHલયા,ં તા પર ભવંર િનવાસી, 

સો મન બસ િNલોક ભયો હ,, યતી સતી સ�ંયાસી … પાની મ0  
 

(કો fયાન ધર� િવિધ હLરહર, #િુનજન સહસ અઠાસી, 

સો તેર� ઘટમાહં/ HબરાU, પરમ QSુષ અિવનાશી … પાની મ0 
 

હ, હાdજર તોLહ \ૂર Lદખાવે, \ૂરક/ બાત િનરાસી, 

કહ� કબીર Cનુો ભાઈ સાધો, �Sુ Hબન ભરમ ન (સી … પાની મ0 

- ��� к
�� 

GJKતુ પદમા ં કબીર સાહ�બ કહ� છે ક� માછલી પાણીમા ં રહ�તી હોવા છતા ં તરસી છે એ વાત 

સાભંળ/ને Uમ હસYુ ંઆવે એવી જ ર/તે 2વ પરમાuમાનો 7શ હોવા છતા,ં ઘટ ઘટમા ંરમી રહ�લ 

પરમાuમાને પામી શકતો નથી અને સાસંાLરક િવષયોમા ંફસાય છે એ જોઈ મને હસYુ ંઆવે છે. Uમ 

#ગૃની નાHભમા ંકJKરૂ/ હોય છે પણ તે આખા જગંલમા ંદોડ/ દોડ/ને તેને શોધે છે તેમ JવSપની 

અF8ુિૂત ન હોવાથી માનવ પણ કાશી મ�રુા Uવા તીથDJથાનોમા ંતેની ખોજ કર� છે. જળની વ�ચે 

કમળ ઊગે છે અને તેની પર �મર ફર� છે તેવી જ ર/તે આ િNલોકમા ંવસીને માનવ - પછ/ તે 

યિત હોય, સતી હોય ક� સ�ંયાસી હોય, એFુ ં fયાન ધર� છે. ��ા, િવ�t ુ મહ�શ તથા અગHણત 

#િુનજનો Uને સેવે છે તે અિવનાશી પરમાuમા તો આપણા £દયમા ં િવરાજમાન છે. તેને 

ઓળખવાની કોિશશ કરો. એ ન2ક હોવા છતા ં \ૂર મા�મૂ પડ� છે, અને \ૂર હોવાની વાતને 

કારણે  માનવને એની શોધમા ં િનરાશા સાપંડ� છે. 7તે કબીર સાહ�બ કહ� છે ક� ઈ�ર પોતાના 

7તરમા ંિવરાUલ છે, અને તેના Cધુી સરળતાથી પહEચવાનો માગD �Pુુ િવના મળવો #�ુક�લ છે. 
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બરસન લાXયો રંગ શબદ ચઢ લાXયો ર/ 
 

જનમ મરણ ક/ \ુિવધા ભાર/,  

સમરથ નામ ભજન લત લાગી 

મેર� સત�Pુુ દ/�હ4 સૈન સuય કર પા ગયો ર/ ... બરસન લાXયો 
 

ચઢ/ Cરૂજ પિ�મ દરવા(,  

¤?ુુLટ મહ�લ QPુુષ એક રા( 

અનહદ ક/ ઝકંાર બU વહા ંબા( ર/ ... બરસન લાXયો 
 

અપને િપયા સગં (કર સોઈ,  

સશંય શોક રહા નહ4 કોઈ, 

કટ ગયે કરમ કલેશ, ભરમ ભય ભાગા ર/ ... બરસન લાXયો રંગ 

 

શબદ િવહગંમ ચાલ હમાર/ 

કહ કબીર સત�Pુુ દઈ તાર/ 

LરમHઝમ LરમHઝમ હોય તાલ બસ આઈ ગયો ર/ ... બરસન લાXયો રંગ. 

- ��� к
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GJKતુ પદમા ં કબીર સાહ�બ પોતાની અF8ુિૂતFુ ં વણDન કર� છે. જ�મ મરણના ચZમા ં ફસાયેલ 

2વને સદ�PુુFુ ંશરણ અને મગંલ માગDદશDન મળે અને એ Gમાણે એ ચાલે તો એનો બેડો પાર 

થઈ (ય. કબીર સાહ�બ યોગના �ઢુ [ાનને પોતાના ભજનમા ંCુદંર ર/તે GJRLટત કરતા ંકહ� છે ક� 

?ંુડHલની (�ત થતા ંGાણ કરોડર¥}ુના માગ� પાછળના દરવાUથી ઉપર ચઢ/ �મર મfયે પહEચે 

છે mયા ં આuમદ�વ િવરાU છે. એમ થવાથી સમાિધ દશાનો અFભુવ થાય છે. અનાહત નાદ 

સભંળાય છે. mયાર� આવો અFભુવ થાય છે uયાર� કોઈ સશંય રહ�તા નથી, ભયનો નાશ થાય છે 

અને માયાનો પડદો હટ/ જતા ંબધા જ �મ ભાગંી (ય છે. કમOના બધંન અને _લેશનો નાશ થાય 

છે. કબીર સાહ�બ કહ� છે ક� સદ�Pુુએ મને આ માગD બતાzયો અને ભવબધંનમાથંી તાર/ લીધો. હવે 

એ પથ પર gુ ંઆનદં આનદંનો અFભુવ કરતા ંચાલી રTો q.ં 
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બીત ગયે Lદન ભજન Hબના ર� 

ભજન Hબના ર� ભજન Hબના ર�. 
 

બાલ અવJથા ખેલ ગવાઈઁ 

જબ યૌવન તબ માન ધના ર� ... બીત ગયે Lદન 

 

લાહ� કારણ #લૂ ગવાયંો, 

અજgુ ંન ગઈ મન ક/ K�ૃણા ર� ... બીત ગયે Lદન 

 

કહત કબીર Cનુો ભાઈ સાધો, 

પાર ઉતર ગયે સતં જના ર� ... બીત ગયે Lદન 

- ��� к
�� 
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ભજન કર મન2 રામ થોડ/ જ4દગાની 
 

ઈસ માયા કા ગવD ન કર/યે, 7ત સગં નહ4 આની 

ઈસ દ�હ/ કા માન ન કર/યે, યહ/ ખાક હો (ની ... ભજન કર 

 

ભાઈ બaં ુતેર� ?ુ§ંુબ કબીલા, કર રહ� ખ0ચાતાની 

કહત કબીર Cનુો ભાઈ સાધો, રહ (ય અમર િનશાની .. ભજન કર. 

- ��� к
�� 

GJKતુ પદમા ં કબીર સાહ�બ મન2રામને ભજન કરવાનો સદં�શ આપે છે. તેઓ માનવ મનને 

સમ(વતા ંકહ� છે ક� માનવ2વન |ણભ�ંરુ છે, =ાર� સમાVત થઈ જશે તે કહ/ શકાય તેYુ ંનથી. 

U વJKઓુ પર માનવ ગવD કર� છે તે બધા જ પદાથO એની સાથે આવવાના નથી. એનો દ�હ પણ 

એની સાથે આવવાનો નથી, એ તો બળ/ને ભJમ થવાનો છે. એથી ન�ર દ�હ અને નાશ પામનાર 

પદાથO પર ગવD કરવાનો કોઈ અથD નથી. ઉલ§ંુ, માનવે આખી dજpદગી દર�યાન જહ�મતથી ભેગી 

કર�લ બધી સપંિM #uૃW ુબાદ એના ?ુ§ંુબ કબીલામા ંઅશાિંતFુ ંકારણ બનવાની છે. એના ભાગલા 

પાડવા માટ� ખ0ચતાણ થવાની છે. એના કરતા ંશા માટ� કોઈ દ,વી સપંિM ન કમાવી ક� Uની મહ�ક 

માનવના #uૃW ુપછ/ પણ Wગુો Wગુો Cધુી Gેરણા ધર� ? 
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ભજો ર� ભૈયા રામ ગોિવpદ હLર, 

રામ ગોિવpદ હLર ... ભજો ર� ભયૈા 

જપ તપ સાધન કq નહ4 લાગત, 

ખરચત નહ4 ગઠર/ ... ભજો ર� ભયૈા 

સતંત સપંત Cખુ ક� કારન, 

(સે 8લૂ પર/ ... ભજો ર� ભયૈા 

કહત કબીર ( #ખુ રામ નાહ4 

તા #ખુ aલૂ ભર/ ... ભજો ર� ભયૈા. 

- ��� к
�� 

GJKતુ પદમા ંકબીર સાહ�બ કહ� છે ક� ઈ�રFુ ંJમરણ કરો. જપ, તપ વગેર� સાધનો એવા છે ક� Uમા ં

કોઈ (તનો ખચD નથી કરવો પડતો. એટલે ધની હોય ક� િનધDન - કોઈ પણ એનો આધાર લઈ શક� 

છે. વળ/ સતંિત અને સપંિM એ બે વJK ુએવી છે ક� Uને કારણે માનવને બહારથી Cખુનો અFભુવ 

થતો લાગે છે પણ એમ માનવામા ં 8લૂ રહ�લી છે. U મયાD પછ/ સાથે નથી આવવાની એવી 

\ુ�યવી સપંિM અને U સબંધંો અહ4 જ છોડ/ને જતા રહ�Yુ ંપડવાFુ ં છે એને માટ� સમય બગાડવા 

Uવો નથી, ઈ�રFુ ં Jમરણ જ સાથે આવવાFુ ંછે. માટ� હ� માનવ, Kુ ં રામ ક� ગોિવpદને ભજ. 7તે 

કબીર સાહ�બ કહ� છે U આ Gમાણે નથી ચાલતો, માનવદ�હ મેળવીને પણ G8નુા �ણુાFવુાદ નથી 

ગાતો, તેFુ ં2વન િનરથDક છે. Uના #ખુમા ંરામ નથી તે #ખુમા ંaળૂ પડ�લી (ણજો. 
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મત કર મોહ K,ુ હLરભજન કો માન ર�. 

 

નયન Lદયે દરશન કરને કો, 

yવણ Lદયે Cનુ [ાન ર� ... મત કર 

 

વદન Lદયા હLર�ણુ ગાને કો, 

હાથ Lદયે કર દાન ર� ... મત કર 

 

કહત કબીર Cનુો ભાઈ સાધો, 

કંચન િનપજત ખાન ર� ... મત કર 

 

- ��� к
�� 

 

 

GJKતુ પદમા ંકબીર સાહ�બ હLરભજન કરવાનો સદં�શ આપે છે. તેઓ કહ� છે ક� આ સસંારમા ં મોહ 

કરવા UYુ ં કsુ ં નથી. �ી, ઘર, સતંાન, ધન વગેર�ની માયા કરવી નકામી છે. 7ત સમયે માN 

હLરભજન જ કામ આવવાFુ ંછે. તેઓ મF�ુયને કહ� છે ક� ભગવાને તને �ખો G8નુા દશDન કરવા 

માટ� આપેલી છે, કાન G8Fુુ ંનામ સાભંળવા માટ� આપેલા છે, વાણી હLરના �ણુગાન ગાવા માટ� 

અને હાથ સuકમO કરવા માટ� આપેલા છે. mયા ંCધુી તારા શર/રમા ંGાણ છે uયા ંCધુી K ુ ંઆ બધી 

ઈ��]યો વડ� એ કામ કર/ લે. એક વાર Gાણ શર/રમાથંી નીકળ/ ગયા પછ/ કsુ ંજ થઈ શકવાFુ ં

નથી. Uમ ખાણમાથંી ખોદ/ને તારવીને સોFુ ંGાVત કરવામા ંઆવે છે એવી જ ર/તે આ મF�ુય દ�હ 

એક ખાણ સમાન છે. એમા ંK ુ ં હLરનામFુ ં કંચન GાVત કર/ લે. આuમ તuવની અF8ુિૂત કર/ લે. 

ઈ�રને GાVત કર/ લે. 
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મન Kમુ ભજન કરો જગ આઈક,. 
 

\ુલDભ સાજ #ુ̂ _ત દ�હ/, 8લેૂ માયા પાઈક,, 

લગી હાટ સૌદા કબ કLરહૌ, કા કLરહૌ ઘર (ઈક,… મન Kમુ 

 

ચKરુ ચKરુ સબ સૌદા ક/�હા, #રૂખ #લૂ ગવંાઈક,, 

કહ, કબીર Cનુો ભાઈ સાધો, �Sુક� ચરણ Hચત લાઈક,…મન Kમુ. 

- ��� к
�� 

GJKતુ પદમા ં કબીર સાહ�બ સસંારને એક હાટડ/ની ઉપમા આપે છે અને માનવને એક �ાહકની 

ઉપમા આપી કહ� છે ક� હ� માનવ, Kુ ંઆ બ(રમા ંઆzયો છે, mયા ંઅનેક હાટડ/ઓ લાગેલી છે. એમા ં

માયા પણ મળે છે ને #ુ̂ _ત પણ મળે છે. K ુ ંસમજદાર/થી સોદો કર અને #ુ̂ _ત મેળવી લે. જો K ુ ં

નાશવતં સાસંાLરક પદાથO પાછળ પડશે અને એને મેળવવા માટ�ના Gયuન કરશે તો તારા Uવો 

#રુખ બીજો નહ4 હોય. કારણ આ માનવ જ�મ Qરૂો થયા પછ/ K ુ ંપાછો તાર� ઘરે પાછો ફરશે તો 

uયા ંતારાથી #ુ̂ _ત માટ�ના Gયuનો નહ4 કરાય. એથી સમજદાર/ એમા ંછે ક� K ુ ં�Pુુના ચરણમા ંHચM 

લગાવીને #ુ̂ _તનો સોદો કર/ લે. 
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મન તોહ� ક�Lહ Hબધ કર સમ(� ? 

સોના હોય તો Cહુાગ મગંાઉ, બકંનાલ રસ લા�, 

Xયાન શ{દ ક/ ¨ંક ચલા�, પાની કર િપઘલા� ... મન તોહ� 

ઘોડા હોય તો લગામ મગંા�, ઉપર 2ન કસા�, 

હોય સવાર તેર� પર બૈ�ંુ, ચાnકૂ દ�ક� ચલા� ... મન તોહ� 

હાથ હોય તો ઝઝંીર ચઢા�, ચારો પૈર બધંા�, 

હોય મહાવત તેર� પર બૈ�ંુ, 7?ુશ લેક� ચલા� ... મન તોહ� 

લોહા હોય તો એરણ મગંા�, ઉપર aુવંન aુવંા�, 

aવુન ક/ ઘનઘોર મચા�, જતંર તાર Hખpચા� ... મન તોહ� 

Xયાની હોય તો [ાન િશખા�, સuય ક/ રાહ ચલા�, 

કહ�ત કબીર Cનુો ભાઈ સાધો, અમરાQરુ પgુચંા� ... મન તોહ� 

- ��� к
�� 

GJKતુ પદમા ં કબીર સાહ�બ કહ� છે ક� હ� મન, તને ક�વી ર/તે સમ(વી શ?ંુ ?  

Kુ ંજો CવુણD સમાન હોય તો તને Cહુાગમા ં#કૂ/ અ�ય રસ ભેળવી વાકં/ નળ/થી ¨ંક માર/ માર/ને 

પાણીની Uમ તને પીગળાવી શ?ંુ અને ધાયO આકાર પણ આપી શ?ંુ. K ુ ંજો ઘોડા UYુ ં હોય તો 

લગામ લગાવી, પીઠ પર 2ન સ(વી તારા પર સવાર થઈને ચાnકૂથી વશ કર/ને તને ધાર�લા 

માગ� ચલાવી શ?ંુ.K ુ ંજો હાથી હોય તો તેરા પર ઝઝંીર ચઢાવી દ� ને તારા ચાર� પગોને બધંાવી 

દ� ને પછ/ મહાવતની Uમ તારા પર બેસીને 7?ુશ વડ� તને ધાર�લા માગ� દોડાવી શ?ંુ.K ુ ં જો 

લોઢા UYુ ં હોય તો ધમણ �ારા અ^Xનમા ંતપાવી તપાવીને લાલચોળ કર/ દ� અને પછ/ એરણ 

મગંાવી તેના પર ટ/પી ટ/પીને યNંના તારની Uમ ધાયO આકાર પણ આપી શ?ંુ.K ુ ંજો [ાની હોય 

તો તને [ાન શીખવી શ?ંુ અને સuયના માગ� ચલાવી શ?ંુ. કબીર કહ� છે ક� [ાન �ારા જ તને 

અમરાQરુમા ંપહEચાડ/ શકાય. 
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તનકો જોગી સબ કર, મનકો કર� ન કોઈ, 

સહU સબ િસwx પાઈયે, જો મન જોગી હોઈ. 

હમ તો જોગી મનહ/ ક�, તનક� હય તે ઓર, 

મનકો જોગ લગાવતા,ં દશા ભઈ કq ઓર. 
 

મન ના રંગાયે જોગી કપડા રંગાયે,  

મન ના Lફરાયે જોગી મનકા Lફરાયે. 
 

આસન માર �ફૂામ0 બૈઠ�, મનવા ચgુ Lદશ (યે, 

ભવસાગર ઘટ Hબચ HબરાU, ખોજન િતરથ (યે… મન ના 
 

પોથી બાચેં યાદ કરાવે, ભ^_ત કq નLહp પાયે, 

મનકા મન કા Lફર� નાLહ, Kલુસી માલા Lફરાયે… મન ના 
 

જોગી હોક� (ગા નાLહ, ચોરાસી ભરમાયે, 

જોગ }ુગત સો દાસ કબીરા, અલખ િનરંજન પાયે… મન ના 

- ��� к
�� 

GJKતુ પદમા ંકબીર સાહ�બ સ�ંયાસ ધારણ કર�લા સાaઓુને (�તૃ કરતા કહ� છે ક� ક�વળ કપડાનંો 

રંગ બદલવાથી અને ઘરનો uયાગ કર/ને બહાર ફરવાથી સાa ુથવાK ુ ંનથી. એને માટ� તો મનને 

ફ�રવYુ ંપડ� છે. �ફુામા ંજઈને આસન પર બેસો પણ મન ચાર� Lદશામા ંભટકKુ ંહોય તો એનો કશો 

અથD નથી. વળ/ આuમદ�વ તો પોતાની 7દર િવરાU છે. એને શોધવા તીથDમા ંજવાની જSર નથી. 

શા�ોના પાઠ કરો પણ મનમા ં કોઈ પLરવતDન ન આવે તો એવી ર/તે વાચેંલ પોથીપાઠ અને 

ફ�રવેલ માળાના મણકા નકામા છે. સ�ંયાસ �હણ કર/ને સાચા અથDમા ંજોગી ન થયા તો ચોયાDસી 

લાખ યોિનમા ં ફરવાનો વારો આવશે. પણ જો સાચી સમજ સાથે યોગનો આધાર લેશો તો 

પરમચૈત�ય સમાન પરમાuમાને પામી જશો. 
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મન મJત gુઆ તબ =E બોલે. 
 

હ/રા પાયો ગાઠં ગLઠયાયો, બાર બાર વાકંો =E ખોલે. 

હલક/ થી તબ ચડ/ તરા}ુ, Qરૂ/ ભઈ અબ =E તોલ ે? 

 

Cરુત કલાર/ ભઈ મતવાર/, મધવા પી ગઈ Hબન તોલે. 

તેરા સાLહબ હ, ઘટમાહં/, બાહર નૈના ં=E ખોલ ે? 

 

હસંા પાયો માનસરોવર, તાલ તલૈયા ં=ા ંખોU ? 

કહત કબીરા Cનુો ભાઈ સાધો, સાLહબ િમલ ગયે િતલ ઓલે. 

- ��� к
�� 

GJKતુ પદમા ંકબીર સાહ�બ કહ� છે ક� mયાર� મન પરમાuમાના Gેમરસમા ં1બૂીને મJત બની ગWુ ંછે 

તો પછ/ બોલવાFુ ં=ા ંબાક/ ર�ુ ં?  હ/રો મળ/ ગયા પછ/ એને ગાઠં બાધંીને સલામત જXયાએ 

#કુ/ દ/ધો. હવે વાર� વાર� ગાઠં ખોલીને એને જોયા કરવાની શી જSર છે ? મયાDદાની બહાર મ©પાન 

કરવામા ંઆવે તો મિત માર/ (ય છે,  એની િનણDયશ^_ત નાશ પામે છે. એવી જ ર/તે mયાર� વJK ુ

હલક/ (અQણૂD) હોય છે uયાર� એને Nાજવે ચઢાવી તોલવામા ંઆવે છે. પણ mયાર� એ QણૂD થઈ 

(ય છે પછ/ તેને કોણ ને ક�વી ર/તે તોલે ? હ� સાધક, તારો સાહ�બ (પરમાuમા) તારા શર/રની 

7દર છે. એમને અવલોકવા ]��ટને બLહ#ુDખ શા માટ� કર� છે ? રાજહસંને માનસરોવર મળ/  (ય 

પછ/ તે  તળાવ તથા સરોવરને શા માટ� શોધે ? અથાDK ્આuમાએ એના #ળૂ સનાતન સª�ચદાનદં 

JવSપમા ં ^Jથિત કર/ લીધી પછ/ તે \ુ�યવી વJKઓુમા ં ફાફંા શા માટ� માર�.  કબીર કહ� છે ક� હ� 

સાaQુSુષ, સાભંળો, Uમ તલમા ં તેલ હોય છે તેમ તમાર/ 7દર જ આuમા િવરા2 રTો છે. એને 

પામી લો, પછ/ કsુ ંપામવાFુ ંબાક/ નહ/ રહ�. 
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મન લાગો મેરો યાર ફક/ર/ મ0. 
 

જો Cખુ પાયો રામ ભજન મ0, સો Cખુ નાLહp અમીર/ મ0, 

ભલા nરુા સબકા Cનુ લીj, કર �જુરાન ગર/બી મ0 ... મન લાગો 
 

Gેમ નગર મ0 રહની હમાર/, ભલી બની આઈ સnરૂ/ મ0, 

હાથ મ0 ?ંુડ/ બગલ મ0 સોટા, ચારE Lદશા (ગીર/ મ0 ... મન લાગો 
 

આHખર યે તન ખાક િમલેગા, કહા ંLફરત મગSર/ મ0, 

કહત કબીર Cનુો ભાઈ સાધો, સાહબ િમલે સnરૂ/ મ0 ... મન લાગો. 

- ��� к
�� 

GJKતુ પદમા ંકબીર સાહ�બ કહ� છે ક� U Cખુ ઈ�રના Jમરણ મનનમા ંમળે છે તે સપંિM ક� લૌLકક 

વૈભવથી નથી મળKુ.ં એથી જ ફક/ર થઈને ગર/બીમા ં�જુરાન કરYુ ંઅને માનાપમાનથી રLહત 

થઈ લોકોની JKિુત અને િનpદાને અવગણીને રહ�તા શીખYુ ં જોઈએ. ફક/ર પોતે બધી વJKઓુનો 

uયાગ કર/ને નીકળ/ પડ� છે. માN કહ�વા QરૂK ુ ંએક હાથમા ંHભ|ાપાN અને બી( હાથમા ંદંડ હોય 

છે. અને તે છતા ંતે (ણે આખી Q�ૃવીનો માHલક હોય એમ િવહર� છે. આમ પણ આ પચંમહા8તૂFુ ં

બને�ુ ંશર/ર ભJમ થવાFુ ંછે. એથી ગવD કરવાની જSર નથી. પદના 7તમા ંકબીર સાહ�બ કહ� છે ક� 

પરમાuમાને GાVત કરવા એ કાઈં ખાવાનો ખેલ નથી, એને માટ� ધીરજની આવ�યકતા છે. 
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મેર/ Cરુતી Cહુાગન (ગ ર�. 
 

=ા Kુ ંસોવે મોહિનpદમ0, ઉઠક� ભજન Hબચ લાગ ર�, 

અનહદ શબદ Cનુો HચM દ� ક�, ઉઠત મaરૂ aનૂ રાગ ર�… 

 

ચરન િશશ ધર Hબનતી કLરયો, પાવેગે અચલ Cહુાગ ર�, 

કહત કબીર Cનુો ભાઈ સાa,ુ જગત પીઠ દ� ભાગ ર�… 

- ��� к
�� 

GJKતુ પદમા ંકબીર સાહ�બ પોતાના માTંલાને જગાડતા કહ� છે ક� (ગી (. મોહિનp]ામા ંsુ ંકામ 

Cતુો છે ? (ગ અને ભગવાનના ભજનમા ં લાગી (. 7દરથી આવતા અનાહત નાદમા ં fયાન 

લગાડ અને એ મaરુ aનુમા ંપોતાનો રાગ જોડ/ દ�. G8નુા ચરણમા ંfયાન લગાવવાથી ન�ટ ન 

થાય તેYુ ંCખુ મળશે, અખડં Cહુાગની Gા«Vત થશે. એટલા માટ� સસંારના પદાથO તરફ U fયાન છે 

તેનાથી પીઠ કર/ પાછો ફર અને G8Fુુ ંનામ લેવા માડં. 
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મો કો કહા ં�ૂંઢ� ર� બ�દ�, મ� તો તેર� પાસ મ0 

ના તીરથ મ0, ના #રૂત મ0, ના એકા�ત િનવાસ મ0 

ના મ��દર મ0 ના મ^Jજદ મ0, ના કાબા ક,લાસ મ0 

ના મ� જપ મ0 ના મ� તપ મ0, ના મ� બરત ઉપવાસ મ0 

ના મ� LZયા કમD મ0 રહતા, નહ4 યોગ સ�યાસ મ0 

નહ4 Gાણ મ0, નહ4 િપpડ મ0, ન ��ાડં આકાશ મ0 

ના મ� ¤?ુુટ/ ભવઁર�ફુા મ0, સબ �ાસન ક/ �ાસ મ0 

ખોmયો હોય Kરુત િમલી (� પલભર ક/ તલાશ મ0 

કહત કબીર Cનુો ભાઈ સાધો, મ� તો gૂ ઁિવ�ાસ મ0. 

 - ��� к
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GJKતુ પદમા ંકબીર સાહ�બ કહ� છે ક� K ુ ંપરમાuમાને =ા ંશોધે છે ? એ તો તાર/ પાસે જ છે, તારા 

£દયમા ંજ િવરાUલા છે. એ તીથDJથાનોમા ંફરવાથી નથી મળતા ક� નથી મળતા એકાતં સેવનથી. 

એ નથી રહ�તા મLંદરમા ંક� નથી રહ�તા મ^Jજદમા,ં ન તો એ મળે છે કાબા ક� ક,લાસમા.ં બgુ જપ-તપ 

કરનારાન,ે ક� ¢ત ઉપવાસ કરનારાને પણ એ GાVત થતા નથી. એનો િનવાસ શર/રની 7દર - 

Gાણ ક� િપpડમા ંનથી અને બાT આકાશમા ંપણ નથી. ન તો એ શા�મા ંકTા #જુબ �મરમfયે 

િનવાસ કરતો. પણ ખર�ખર તો એ  દર�કમા ંિવરાજમાન છે અને સા|ીભાવે Guયેક �ાસો�ાસને }ુએ 

છે. તો પછ/ એ આuમા ક� પરમાuમાને ક�વી ર/તે શોધવો ? કબીર2 એનો જવાબ આપતા કહ� છે ક� 

U yxા અને િવ�ાસથી સપં¬ બની મને શોધશે એવા ખરા dજ[ાCનેુ તો એ પળભરમા ંમળ/ જશે. 
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રામ રહ/મ એક હ, ર�, કાહ� કરો લડાઈ, 

વહ િન�ુDનીયા અગમ અપારા, તીનો લોક સહાઈ… રામ 

 

વેદ પઢંતે પLંડત હો ગયે, સuય નામ નLહp (ના, 

કહ� કબીરા fયાન ભજનસે, પાયા પદ િનરવાના… રામ 

 

એક હ/ માટ/ ક/ સબ કાયા, ચ નીચ કો નાLંહ, 

એક હ/ mયોત ભર� કબીરા, સબ ઘટ 7તરમાLંહ… રામ  

 

યહ/ અનમોલક 2વન પાક�, સદ�Sુ શબદ fયાવો, 

કહ�ત કબીરા ફલક મ0 સાર/, એક અલખ દરશાવો… રામ 

- ��� к
�� 

આ પદમા ં કબીર સાહ�બ ભેદભાવોને \ૂર કર/ને ઈ�રFુ ં Jમરણ કરવાFુ ં કહ� છે. તેઓ કહ� છે ક� 

Lહp\ુઓ રામને માને છે, #ુ̂ Jલમો રહ/મને QUૂ છે પણ હક/કતમા ંતો બનેં એક છે તો પછ/ લડાઈ 

કરવાની શી જSર છે. કારણ U પરમ તuવ છે તે તો અગમ અને અપાર છે અને તે Nણે 8વુનમા ં

zયાVત છે. એવી ર/તે સાધનાપથેં જનારા લોકોમાથંી અ#કુ માN [ાનમાગDનો મLહમા ગાય છે. 

તેઓ શા�ોનો પાઠ કર/ને પLંડત તો થયા છે, પણ સuયને (�Wુ ંનથી તેમને કબીર સાહ�બ કહ� છે ક� 

fયાન ભજન કરવાથી પણ િનવાDણ મળે છે. એવી જ ર/તે ચનીચના ભેદ જોતા ંલોકોને તેઓ કહ� 

છે ક� બધાFુ ંશર/ર તો પચંમહા8તૂમાથંી જ બને�ુ ં છે, અને એમા ંવસનાર આuમાની mયોિત પણ 

એક જ છે તો પછ/ ભેદભાવ શા માટ� ? આ અણમોલ માનવ 2વન મ�Wુ ંછે તો સદ�Pુુએ આપેલ 

[ાનને 2વનમા ંઉતાર/ સમ� C�ૃ�ટમા ંzયાVત એક ઈ�ર ક� અલખના દશDન કર/ લો. 
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સતંન ક� સગં લાગ ર�,  

તેર/ ભલી બનેગી ... સતંન ક� સગં 

 

હસંન ક/ ગિત હસં Lહ (નૈ,  

=ા (ને કોઈ કાગ ર� ... સતંન ક� સગં 

 

સતંન ક� સગં QણૂD કમાઈ,  

હોય બડો તેર� ભાગ ર�… સતંન ક� સગં 

 

®વુ ક/ બની G¯ાદ ક/ બન ગઈ,  

�Sુ Cિુમરન બૈરાગ ર� ... સતંન ક� સગં 

 

કહત કબીરા Cનુો ભાઈ સાધો,  

રામ ભજનમ0 લાગ ર�… સતંન ક� સગં. 

- ��� к
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GJKતુ પદમા ંકબીર સાહ�બ સuસગંનો મLહમા ગાય છે. તેઓ માનવને કહ� છે ક� K ુ ંસતંોનો સગં કર 

તો તાPંુ ભ�ુ ંથશે. સસંારમા ંબનેં Gકારના માણસો છે - સ¥જનો અને \ુ~નો. સ¥જનો ક� સuQPુુષો 

હસં Uવા છે, નીર|ીર િવવેકવાળા છે, mયાર� \ુ~નો ક� \ુ�QPુુષો કાગડા Uવા છે. તેઓ પોતે તો 

પોતાનો ઉfધાર નહ4 સાધી શક� સાથે સાથે તને પણ nરુા માગ� દોરશે. સતંોની સાથે રહ/શ તો 

સારા કામો કર/શ, અને Q�ુય કમાઈશ. ®વુ અને G¯ાદ� સuQPુુષોનો સગં કયO અને એમના માગ� 

ચાલીને એમFુ ં આuમક@યાણ કWુ�. એથી હ� માનવ, Kુ ં પણ કોઈ સuQPુુષનો સગં સાધી એમના 

પથGદશDન Gમાણે ભગવાનના ભજનમા ંલાગી (. 

 

 

 

 



 
��� ��. ����� ( -к�"��)  Page 31 

���� A	� �9 к�� -ш�  

સતંો 2વત હ/ કરો આશા, 

#એુ #ુ̂ _ત, કહ� �Sુ લોભી, }ૂઠા દ, િવ�ાસા… સતંો 
 

મન હ/ બધંન, મન સે #ુ̂ _ત, મન કા સકલ િવલાસા, 

જો મન ભયો 2યત વશ નાહ/ તો દ�વે બgુ Gાસા ... સતંો 
 

જો અબ હ, તો તબgુ િમલી હ, જો JવVને જગ ભાષા 

જહા ંઆશા તહા ંવાસા હોયે મનકા યહ/ તમાશા ...સતંો 
 

2વત હોવે દયા સત�Pુુ ક/ ઘટમ0 [ાન Gકાશા, 

કહત કબીર #ુ̂ _ત Kમુ લેવો, 2વત હ/ ધમDદાસા ... સતંો 

- ��� к
�� 

GJKતુ પદમા ંકબીર સાહ�બ ધમDદાસને સબંોધી સૌને 2વતા 2વત U કંઈ સાધનભજન કરવાFુ ંછે 

તે કર/ લેવાFુ ંકહ� છે. તેઓ કહ� છે ક� મયાD પછ/ #ુ̂ _ત મળશે એમ કહ�નારા લોભી �Pુુઓની વાત 

ન માનશો. એ બaુ ં }ૂઠાtુ ં છે. �ખ v@ુલી હોય uયાર� U પામી શકાય તે જ સuય માનો. #ુ̂ _ત 

વેચનારા દંભી અને પાખડં/ �Pુુથી ચેતવતા કબીર સાહ�બ કહ� છે ક� મન જ બધંન અને #ુ̂ _તFુ ં

કારણ છે. જો મનને વશ કરવામા ં નહ4 આવે તો પછ/ vબુ #�ુક�લી પડશે. દંભી લોકો JવVનો 

બતાવે છે અને કહ� છે ક� અહ4 અમને પૈસા આપો, િવિધ િવધાનો કરાવો તો મયાD પછ/ તમને JવગD 

મળશે, #ુ̂ _ત મળશે. માનવFુ ંમન પણ એYુ ંછે ક� mયા ંઆશા દ�ખાય uયા ંમન ભરોસો કર/ લે છે. 

એ જ તો મનનો ખેલ છે. પણ હ� ધમDદાસ, સાચી વાત તો એ છે ક� mયા ંCધુી દ�હમા ંGાણ છે uયા ં

Cધુી તમે સદ�Pુુના માગDદશDન પર ચાલીને [ાનનો Gકાશ મેળવી લો અને 2વતા 2વત જ 

#ુ̂ _ત મેળવી લો. 
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સuય નામ કા Cિુમરન કર લે, કલ (ને =ા હોય,  

(ગ (ગ નર િનજ પાCનુ મ0, કાહ� Hબરથા સોય … સuય નામ 

 

યેહ/ કારન K ુ ંજગમ0 આયા, વો નLહp K ુનેં કમD કમાયા, 

મન મૈલા થા મૈલા તેરા, કાયા મલ મલ ધોય … સuય નામ 

 

દો Lદનકા હ, ર,ન બસેરા, કોન હ, મેરા કોન હ, તેરા, 

gુવા સવેરા ચલે #સુાફ/ર, અબ =ા નયન Hભગોય … સuય નામ 

 

�Sુ કા શબદ જગા લે મનમ0, ચૌરાસી સે `ટ� |ન મ0, 

યે તન બારબાર નLહp પાવે, sભુ અવસર °ુ ંખોય … સuય નામ 

 

યે \ુિનયા હ, એક તમાશા, કર નLહp બદં� ક/સી ક/ આશા, 

કહ� કબીરા Cનુો ભાઈ સાધો, સાઈં ભU Cખુ હોય … સuય નામ 

- ��� к
�� 

GJKતુ પદમા ંકબીર સાહ�બ મF�ુયને હLરJમરણ કર/ લેવાFુ ંકહ� છે કારણ ક� કાલનો કોઈ ભરોસો 

નથી. તેઓ કહ� છે ક� હ� માનવ, Kુ ંCઈુ ક�મ રTો છે. K ુ ંઆ સસંારમા ંએટલા માટ� જ આzયો છે. તાPંુ 

મન મે�ુ ંછે એને ધોવાને બદલે K ુ ંતારા મલમલ Uવા બદનને ધોઈ રTો છે. આ સસંાર તો એક 

ધમDશાળા UYુ ં છે. એમા ંકોઈ તાPંુ નથી. સવાર પડતા ંUમ ધમDશાળામાથંી #સુાફરો પોતપોતાના 

રJતે ચાલી નીકળે છે તેવી ર/તે તાર� પણ નીકળYુ ંપડશે. તો સગાસબંધંીઓ માટ� ક�મ �C ુસાર� 

છે. ખર�ખર કરવાFુ ંકામ તો હLરFુ ંJમરણ છે, તો K ુ ંઆ ભવના બધંનો અને જ�મમરણના ફ�રામાથંી 

#_ુત થશે. આ મF�ુયજ�મ \ુલDભ છે અને વાર�વાર� નથી મળKુ.ં એથી Kુ ંબી( કોઈની આશા છોડ/, 

સસંારને zયથD અને |ણભ�ંરુ (ણી હLરJમરણ કર. 
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સાઈં ક/ નગLરયા ં(ના હ, ર� બદં�, 

જગ નાLહp અપના, બેગાના હ, ર� બદં� ...  સાઈં ક/ 

પMા Kટૂા ડાલસે, લે ગઈ પવન ઉડાય, 

અબક� Hબqડ� ના િમલે, \ૂર પડ±ગે (ય…  સાઈં ક/   

માલી આવત દ�ખક�, કHલયન કર� Qકૂાર,  

Rલી Rલી iનૂ લીયે, કાલ હમાર/ બાર…  સાઈં ક/ 

ચલતી ચ²/ દ�ખ કર, દ/યા કબીરા રોય, 

\ુઈ પાટનક� બીચમ0, સાnતૂ બચા ન કોય…  સાઈં ક/ 

� ૂટં શક� તો � ૂટં લે, સuય નામક/ � ૂટં, 

પાછે Lફર પછતાઓગે, Gાણ (વે જબ `ટ…  સાઈં ક/ 

માટ/ કહ� ?ંુભારસે, Kુ ં=E Sઢં� મોય, 

એક Lદન ઐસા હોયેગા, મ0 Pંુ\ંુગી તોય…  સાઈં ક/ 

લકડ/ કહ� �હુારસે, K ૂ ંમત (રો મોહ�, 

એક Lદન ઐસા હોયેગા, મ0 (Sગંી તોહ�…  સાઈં ક/ 

બદં� K ુ ંકર બદંગી, તો પાવે Lદદાર, 

અવસર માFષુ જ�મકા, બgુર/ ન બારંબાર…  સાઈં ક/ 

કબીરા સોયા =ા કર�, (ગન જપે #રુાLર, 

એક Lદન હ, સોવના, લબેં પાવં પસાર/…  સાઈં ક/ 

- ��� к
�� 

GJKતુ પદમા ંકબીર સાહ�બ િશખામણ આપે છે ક� આ શર/રને છોડ/ને એક Lદવસ જવાFુ ંછે તે યાદ રાખ. Uવી ર/તે 

Y|ૃ પરથી પણD ખર/ પડ� છે તેવી જ ર/તે આ દ�હને છોડ/ને તાર� જવાFુ ંછે. બાગમા ંમાળ/ આવીને Rલને i ૂટં� છે એ 

સમયે કળ/ઓ પણ સમU છે ક� કાલે આપણો વારો આવવાનો જ છે. તો હ� 2વ K ુ ંપણ સમજ ક� કાળ એક Lદવસ તન ે

પણ લેવા આવવાનો જ છે. જ�મ-મરણના એ ચZમાથંી કોઈ બચવાFુ ંનથી. એથી mયા ંCધુી દ�હમા ંGાણ છે uયા ંCધુી 

K ુ ં હLરનામ લઈ લે. mયાર� ?ંુભાર માટ/ને ટ/પી ટ/પીને િવિવધ Gકારના આકારવાળા સાધનો બનાવે છે uયાર� માટ/ 

?ંુભારને કહ� છે ક� અuયાર� K ુ ંભલે મને ટ/પ ેછે, પણ mયાર� તારો દ�હ પડ/ જશે અને K ુ ંભJમ થઈ જઈશ uયાર� માર/ Uમ 

K ુ ંપણ માટ/મા ંરગદોળાવાનો છે તેનો �યાલ કરU. મF�ુય જ�મ \ુલDભ છે, અને એ વારંવાર મળતો નથી. એથી એમા ં

K ુ ંથાય એટ�ુ ંG8Fુુ ંJમરણ કર/ લે. કબીર સાહ�બ 7તે પોતાની વાત કરતા કહ� છે ક� કબીર (�તૃ છે અને પોતાની 

|ણે|ણને ઈ�રJમરણમા ં િવતાવે છે. કારણ એને ખબર છે ક� એક Lદવસ તો પગ લાબંા કર/ કાયમ માટ� િનરાતંે 

Cવૂાનો વખત આવવાનો જ છે. 
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સાઈં સે લગન કLઠન હ, ભાઈ… 

લગન લગે HબF ુકાજ ન સLરહ³, 2વ પરલય હોય (ઈ … સાઈં સે 

 

Jવાિત nુદંકો રટ� પપીહા, િપયા િપયા રટ લાઈ, 

Vયાસે Gાણ (ત હ, અબહ4, ઔર નીર નLહp ભાઈ … સાઈં સે 

 

ત2 ઘર�ાર સતી હોય િનકલી, સuય કરનકો (ઈ, 

પાવક દ�Hખ ડર� નLહp તિનકો, ?Lૂદ પર� હરખાઈ … સાઈં સે 

 

દો દલ આઈ }ુડ� રણ સ�#ખુ,sરુા લેત લડાઈ, 

§કૂ §કૂ હોય Hગર� ધરિનપે, ખેત છાLંડ નLહp (ઈ … સાઈં સે 

 

િમરગા નાદ શ{દક� ભેદ/, શ{દ Cનુનકો (ઈ, 

સોઈ સ{દ Cિુન Gાણદાન દ�, નેક ન મનLહp ડરાઈ … સાઈં સે 

 

છોડgુ અપની તનક/ આશા, િનભDય હોય �ણુ ગાય, 

કહત કબીર Cનુો ભાઈ સાધો, નLહp તો જનમ નસાઈ … સાઈં સે 

- ��� к
�� 

GJKતુ પદમા ં કબીર સાહ�બ કહ� છે ક� �Pુુ સાથે લગની લાગવી અિત #�ુક�લ છે. લગની એવી લાગવી 

જોઈએ ક� �Pુુ િસવાય બી}ુ કાઈં જ ન દ�ખાય, કોઈપણ વJKમુા ં HચM ન લાગ.ે ભલે ને પછ/ શર/રમાથંી 

Gાણ ક�મ ન નીકળ/ (ય. કબીર સાહ�બ આ તડપન અને તરસની GબળતાFુ ંઉદાહરણ આપતા ંકહ� છે ક� 

Uવી ર/તે ચાતક પ|ી Jવાિત ન|Nમા ંપડ�લા વરસાદFુ ંપાણી જ પીએ છે, તે િસવાય બી}ુ ંકંઈ �હણ નથી 

કરK ુ,ં ભલનેે તરસને લીધે Gાણ નીકળ/ (ય - એવી તરસ ઈ�રના દશDનને માટ� લાગવી જોઈએ. સતી 

થવા નીકળેલી �ી પોતાના ઘરબાર ક� QNુાLદની Hચpતા નથી કરતી પરંK ુપોતાના પિતની Hચતા પર હષDથી 

?ૂદ/ને 2વન સમાVત કર� છે. લડાઈના મેદાનમા ંબ ેદળો આપસમા ંWxુ કરતા હોય uયાર� sરૂવીર પોતાના 

શર/રના §ુકડા થઈ જવાની Hચpતા ન કરતા ંબહા\ુર/થી Wxુ કર� છે. #ગૃને સગંીતની aનૂ એવી મJત કર/ દ� 

છે ક� એ જગંલમા ં િસpહ, વાઘ તેને માર/ નાખશે એવા ડર વગર એ શ{દ સાભંળવા નીકળ/ પડ� છે અને 

પોતાનો (ન �મુાવે છે. એવી જ ર/તે હ� 2વ, Kુ ંશર/રની આશા છોડ/ને ,  િનભDય થઈને ક�વળ રામનામFુ ં

Jમરણ કર. જો K ુ ંએમ કર/શ તો તને એ દશDન આપશે અને તારો જ�મ સફળ થશે. 
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સાહબ હ, રંગર�જ, iનુLર મોLર રંગ ડાર/. 

Jયાહ/ રંગ qડાય ક� ર�, Lદયો મ2ઠા રંગ 

ધોવે સે `ટ� નLહp ર�, Lદન Lદન હોત C-ુરંગ ... સાહબ હ, 

ભાવ ક� ?ુ�ડ નેહ ક� જલ મ0, Gેમ રંગ દઈ બોર, 

\ુઃખ દ�ઈ મૈલ �ટુાય દ� ર�, vબુ રંગી ઝકઝોર ... સાહબ હ, 

સાહબને iનુર/ રંગી ર�, Gીતમ ચKરુ C(ુન, 

સબ ?ુછ ઉન પર બાર \ઁુ ર�, તન મન ધન ઔર Gાણ ... સાહબ હ, 

કહ³ કબીર રંગર�જ િપયાર�, #ઝુ પર gુઆ દયાલ, 

શીતલ iનુLર ઓLઢ ક� ર�, ભઈ હ� મગન િનહાલ ... સાહબ હ,. 

- ��� к
�� 

GJKતુ પદમા ં કબીર સાહ�બ કહ� છે ક� મારો સાહ�બ રંગર�જ એટલે ક� કપડા ં રંગવાવાળો છે, Uણે 

માર/ શર/રSપી iુદંડ/ રંગી નાખી. મોહ, માયા, મમતાSપી શાહ/નો રંગ હઠાવીને મ2ઠાનો રંગ 

(એક Gકારની વેલ Uમાથંી Cુદંર લાલ રંગ નીકળે) લગાzયો. અને એ પણ એવો છે ક� ધોવાથી qટ� 

નહ4 અને Lદવસે Lદવસે ગાઢ થતો (ય. માર/ શર/રSપી iુદંડ/ ઈ�રના Gેમમા ં�હાઈને અને 

GેમSપી રંગથી બોળાવાથી \ુઃખદાયી મેલથી #_ુત થઈ છે. મારા �Sુ (સાહબ), Uમણે આ કWુ� એના 

પર gુ ંમાPંુ તન, મન, ધન સવDJવ અપDણ કર/ દ�. કબીર સાહ�બ કહ� છે ક� મારા સાહ�બે માર/ પર 

?ૃપા કર/, મને પોતાના JવSપનો JવાFભુવ કરાzયો એથી gુ ં હવે [ાનSપી શીતળ iુદંડ/ ઓઢ/ને 

સવD બધંનોથી #_ુત થઈ ગયો, મગન અને �યાલ થઈ ગયો. 

 

 

 

 



 
��� ��. ����� ( -к�"��)  Page 36 

�$к�  I�	� �10�6�  

હમકો ઓઢાવે ચદLરયા ર�,  

ચલત બેર/યા ચલત બેર/યા … હમકો ઓઢાવે  

 

Gાણ રામ જબ િનકસન લાગે,  

ઉલટ ગઈ દો નૈન QતુLરયા … હમકો ઓઢાવે 

 

Hભતરસે જબ બાLહર લાયે,  

Kટૂ ગઈ સબ મહ�લ અટLરયા … હમકો ઓઢાવે 

 

ચાર જન0 િમલ હાથ ઉઠાઈન,  

રોવત લે ચલે ડગર ડગLરયા … હમકો ઓઢાવે 

 

કહત કબીરા Cનુો ભાઈ સાa,ુ  

સગં જલી વો તો Kટૂ/ લકLરયા … હમકો ઓઢાવે 

- ��� к
�� 

GJKતુ પદમા ંકબીર સાહ�બ શર/રની |ણભ�ંરુતાFુ ં વેધક વણDન કર� છે. #uૃW ુપા�યા પછ/ દ�હFુ ં

sુ ંથાય છે એ બધાને ખબર જ છે. શર/રની ઉપર ચાદર ઓઢાવી દ�વામા ંઆવે છે, અને શર/રને 

દોરડાથી બાધંી દ�વામા ંઆવે છે. શર/રમાથંી Gાણ જતા રહ� છે uયાર� Cુદંર દ�ખાતી �ખની ક/ક/ઓ 

સાવ િન��Zય થઈ (ય છે. ઘરમાથંી શર/રને mયાર� બાળવા માટ� બહાર લઈ જવામા ંઆવે છે, તે 

સમયે ધનદૌલત, મકાન, િમલકત બaુ ંજ `ટ/ (ય છે. એને પાછળ #કૂ/ને 2વે એક�ુ ંનીકળYુ ં

પડ� છે. ચાર zય^_તઓ #તૃ શર/રને �ચક/ને રડતા રડતા ંJમશાને લઈ (ય છે. અને 7તે તો Cકૂા ં

લાકડાનંી ભાર/ જ શર/રના બળવાના કામમા ંઆવે છે. એથી જ કબીર સાહ�બ કહ� છે ક� K ુ ં U 

શર/રમા ંઆસ_ત છે, Uનો K ુ ંગવD કર/ રTો છે તે દ�હ તો નાશવતં છે, એની |ણભ�ંરુતાનો િવચાર 

કર. એની આસ^_ત #કૂ/ ઈ�રFુ ંભજન કર. તે જ કરવા UYુ ંછે. 
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હમાર� �Sુ િમલે ��[ાની, પાઈ અમર િનશાની. 

કાગ પલટ �Sુ હસંા Lક�હ�, Lદની નામ િનશાની, 

હસંા પgુચેં Cખુ સાગર પર, #ુ̂ _ત ભર� જહા ંપાની … હમાર� �Pુુ 

જલ બીચ ?ંુભ ?ંુભ બીચ જલ હ,, બાહર Hભતર પાની, 

નીકJયો ?ંુભ જલ જલહ/ સમાના, યે ગિત િવરલેને (ની … હમાર� �Pુુ 

હ, અથાગ થા સતંનમ0, દLરયા લહર સમાની, 

2વર (લ ડાલકા તર/ હ,, જબ મીન Hબખલ ભય પાની … હમાર� �Pુુ 

અFભુવકા [ાન ઉજલત ક/ વાની, સો હ, અકથ કહાની, 

કહત કબીર �ુગેંક/ સેના, 2ન (ની ઉન માની … હમાર� �Pુુ. 

- ��� к
�� 

GJKતુ પદમા ંકબીર સાહ�બ ��[ાની મહાQPુુષના સગંFુ ંપLરણામ બતાવે છે. કબીર સાહ�બ કહ� છે 

ક�  ��[ાની �Pુુ મળવાથી 2વનમા ંઅમર અને અિવનાશી એYુ ંપLરવતDન થWુ.ં �Pુુએ કાગડાને 

પલટાવી હસં કર/ દ/ધો અથાDK ્માર/ િવષયવતી YિૃMઓને ઈ�ર તરફ વાળ/ દ/ધી. માPંુ મનSપી 

હસં હવે Cખુસાગરમા ંJનાન કર� છે, Uની આગળ #ુ̂ _ત પણ પાણી ભર� છે. (#ુ̂ _તની પણ િવશેષ 

મહMા નથી.) પાણીની વ�ચે ઘડો હોય, અને ઘડાની 7દર પાણી ભર��ુ ંહોય એવી ^Jથિતમા ંબહાર 

અને 7દર બધે જ પાણી હોય છે. એ જ ર/તે �Pુુની ?ૃપાથી માર/ 7દર અને બહાર મને 

પરમાuમાનો Gકાશ દ�ખાઈ રTો છે. આ ^Jથિત ક�વળ અFભુવ વડ� જ સમ2 શકાય તેવી છે. Uમ 

દLરયામા ંલહ�ર સમાયેલી હોય છે તેવી જ ર/તે સતંQPુુષમા ંપરમાuમાનો Gકાશ પથરાયેલો છે. �Pુુ 

�ારા zય_ત થKુ ંઅFભુવFુ ં[ાન એ પરમાuમાની વાણી જ છે. Uણે એને માણી છે તે જ એને (ણે 

છે. 

 


