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રહ�ઠાણરહ�ઠાણરહ�ઠાણરહ�ઠાણ કાશી 

"ુલામ$ું"ુલામ$ું"ુલામ$ું"ુલામ$ુ ંનામનામનામનામ કબીરા 

&યવસાય&યવસાય&યવસાય&યવસાય વણકર) 

*વનસાથી*વનસાથી*વનસાથી*વનસાથી માતા લોઇ 

સતંાનસતંાનસતંાનસતંાન .0ૂ :કમાલ, .0ૂી : કમાલી 

માતામાતામાતામાતા----િપતાિપતાિપતાિપતા ની3 અને નીમા 

 

                                      સતં કબીરસતં કબીરસતં કબીરસતં કબીર (7હ�દ): कबीर, પ9ંબી: ਕਬੀਰ, ઉ:ુ; : ���� ) 

(૧૩૯૮—૧૪૪૮ ) એક મહાન સતં કિવ હતા. તેમના સા7હ�યનો �ભાવ 7હ�:ુ અન ે

�Cુલીમ ધમ;મા ંતથા E7ૂફ પથંમા ંજોવા મળે છે. કબીરનો જ�મ િવધવા IાJણીના 

ગભ;થી કાશીમા ંથયો હતો. લોકલાજને કારણે IાJણીએ એ .0ુને કાશીના લહરતારા 

Cથાને �ય* દ)ધો. �યાર� વણકર દંપતી નીKુ અને નીમાએ પાલક માતા-િપતા તર)ક� 
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કબીરનો ઉછેર કયL. તેઓ ૧૨૦ વષ;�ુ ંEદુ)ઘ; આ�Rુય ભોગવી ‘S�ુ ં7ક ��ુ ંધર દ)ની 

ચદ7રયા’ ઉUVત �માણે IJલીન થયા. 

                                     રામભકત સ�ંયાસી રામાનદં અને શેખ તક)ને પોતાના 

XKુુપદ� CથાYયા હતા. એમના ંપ�ની�ુ ં નામ લોઈ, .0ુ�ુ ંનામ કમાલ અને .0ુી�ુ ં

નામ કમાલી હ[ ુ.ં તેમના અ�યુાયીઓ કબીરપથંી તર)ક� ઓળખાય છે. ધમ;દાસ અન ે

Eરુતી ગોપાલ \ારા કબીરપથંની Cથાપના કરવામા ંઆવી હતી. 

                              અરબી ભાષામા ં કબીરનો અથ; 'મહાન' થાય છે. કબીરદાસ ભારતના ં

ભUVત કા&ય પરંપરાના ં મહાનતમ કિવઓમાનંા એક હતા.ભારતમા ં ધમ;, ભાષા ક� 

સCં ૃિત કોઇ પણની ચચા; કબીરની ચચા; િવના અ]રૂ)જ ગણાય. કબીરપથંી,એક 

ધાિમ^ક સ�દુાય _ કબીરના ંિસ`ાતંો અને ઉપદ�શોને પોતાની *વન શૈલીનો આધાર 

માને છે,તેમના મતા�સુાર કબીર નો જ�મ ૧૩૯૮ ઈસ.મા ં થયો અને તેમ�ુ ં ��ૃ� ુ

૧૫૧૮ ઈસવી મા ંથ�ુ,ં અથા;ત કબીર અસાધારણ Kુપે ૧૨૦ વષ; *&યા હતા, પરં[ ુ

પછ)ના ંઇિતહાસકારો ના ંમતા�સુાર ��ૃ� ુ૧૪૪૮ મા ંથયા�ુ ંમનાય છે. 

� 	ષફ 

                      કાશીના આ સતં કિવનો જ�મ લહરતારા પાસે સ. ૧૨૯૭ મા ં _ઠ 

માસની .નૂમના ં7દવસે થયેલ. વણકર પ7રવારમા ંપાલન પોષણ થ�ુ,ં સતં રામાનદં 

ના િશRય બ�યા અને અલખ જગાડવા લાeયા. કબીર સરળ ભાષામા ં કોઇ પણ 

સf�દાય અને 37gઓની પરવા કયા; વગર સાચી વાત કહ�તા હતા.7હh:ૂ-�સુલમાન 

બધા સમાજમા ં&યાYત 37gવાદ તથા કiરપથંનો jkુલેઆમ િવરોધ કયL. કબીર ની 

વાણી તેમના ંમૌખીક ઉપદ�શ તમેની સાખી, રમૈની, બીજક, બાવન-અmર), ઉલટબાસી 

વગેર�મા ં જોઇ શકાય છે. XKુુ oથંસાહ�બમા ં તેમના ં ૨૦૦ પદ અને ૨૫૦ સાpખઓ 

છે.કાશી મા ં �ચpલત મા�યતા છે ક� _ અહq મર� છે તેને મોm �ાYત થાય 
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છે.37ઢગતતાના ં િવરોધી કબીરને આ ક�મ મા�ય થાય? આથી કાશી છોડ) અને તેઓ 

મગહર ગયા અને �યાજં દ�હ �યાગ કયL. મગહર મા ંકબીર ની સમાિધ છે _ને 7હh:ુ 

�સુલમાન બsે ._ૂ છે. 

� રદયૉન યલૃ� 	ષફ 

                             7હhદ) સા7હ�યમા ં કબીર�ુ ં &યUVત�વ અ�પુમ છે. ગોCવામી 

[લુસીદાસ પછ) આટtુ ં મ7હમાવાન &યUVત�વ કબીર િસવાય અ�ય કોઇ�ુ ં નથી. 

કબીરના જ�મ સબંધંી અનેક વાયકાઓ છે. ક�ટલાક લોકો અ�સુાર ત ે જગદXKુુ 

રામાનદં Cવામીના ંઆશીવા;દથી કાશીની એક િવધવા IાJણી ના પેટ� ઉ�પs થયા 

હતા. IાJણી આ નવ9ત િશuનુે લહરતારા તળાવ પાસે ફvક) આવી. તેને નીKુ 

નામક એક વણકર પોતાના ઘર� લા&યો.તણેજે તેમ�ુ ંપાલન-પોષણ ક�ુw. પછ)થી આ 

જ બાળક કબીર કહ�વાયો. કિતપય કબીર પથંીઓની મા�યતા છે ક� કબીરની ઉ�પિ� 

કાશીમા ંલહરતારા તળાવમા ંકમળના ંમનોહર .Rુપ પર બાળકના ં3પમા ંથયેલ. એક 

�ાચીન oથં અ�સુાર નેઇ યોગીના ંxશ તહતો �તીિત નામની દ�વાગંના ના ગભ;થી 

ભVતરાજ �હલાદ જ સવંત ૧૪૫૫ _ઠમાસની .નૂમે કબીર ના 3પ મા ં�કટ થયા 

હતા. ક�ટલાક લોકો�ુ ંમાનyુ ં છે ક� ત ેજ�મથી �સુલમાન હતા અને �વુાવCથા મા ં

Cવામી રામાનદંના �ભાવથી તેમને 7હh:ૂ ધમ; ની બાબતમા ં 9ણકાર) મળ). એક 

7દવસ, એક �હર રાતના ં સમયે કબીર પચંગગંા ઘાટની સીડ)ઓ પર પડ) ગયા 

રામાનદં* ગગંાCનાન કરવા માટ� સીડ) ઉતર) રzા હતા ક� તેમનો પગ કબીરના ં

શર)ર પર પડ{ો,અન ેતેના ં�ખુમાથંી ત�કાલ 'રામ-રામ' શ|દ નીકળ) પડ{ો.આ રામ 

ને કબીર� દ)mા-મ�0 માની લીધો અને રામાનદં*ને પોતાના ંXKુુ Cવીકાર) લીધા. 

કબીરના ંજ શ|દોમા ં-હમ કાશી મા ં�કટ ભયે છે,રામાન�દ ચેતાયે. 
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� પર� �ુદ 

                         સા] ુ સતં}�ુ ં તો ઘરમા ં જમાવડો રહતો જ હતો. કબીર સાmર ન 

હતા-ં 'મિસ કાગદ ~વો નહq, કલમ ગહ) ન7હh હાથ' તેમણે Cવય ંoથં નથી લ�યા,ં મ} 

થી ભા�યા ં અને તમેના િશRયો એ તેને લખી લીધા ં તેમના સમCત િવચારોમા ં

રામનામનો મ7હમા �િત�વિનત થાય છે. તેઓ એક જ ઈ�ર ને માનતા હતા અને 

કમ;કાડં ના ઘોર િવરોધી હતા. અવતાર, �િૂ�^, રો�, ઈદ, મUCજદ, મ7ંદર આ7દન ેતઓે 

માનતા ન હતા. કબીરના નામથી મળેલા oથંોની સ�ંયા pભs-pભs લેખો અ�સુાર 

pભs-pભs છે. એચ.એચ. િવkસન અ�સુાર કબીર ના નામ પર આઠ oથં છે. pબશપ 

*.એચ.વેCટકૉટ કબીરના ૮૪ oથંોની Eચૂી �C[તુ કર� છે તો રામદાસ ગૌડ� '7હh:ુ�વ' 

મા ં૭૧ .Cુતકો ગણાવી છે. 

� ષીથૂ ઼અ�ઽ 

                        કબીર ની વાણી નો સoંહ 'બીજક' ના નામ થી �િસ` છે. આના 0ણ 

ભાગ છે- રમૈની, સબદ અને સાખી આ પ9ંબી, રાજCથાની, ખ�) બોલી, અવધી, 

.રૂબી, Iજભાષા આ7દ ઘણી ભાષાઓની pખચ�) છે. કબીર પરમા�માને િમ0, માતા, 

િપતા અને પિતના 3પમા ં�ુએ છે. આજ તો મ�Rુયના સવા;િધક િનકટ રહ� છે. 

તેઓ �ાર�ક કહ� છે: 

'હ7રમોર િપઉ, મ� રામ ક) બ"ુ7રયા' 

તો �ાર�ક કહ� છે: 

'હ7ર જનની મ� બાલક તોરા' 
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તે સમયે 7હh:ૂ જનતા પર �UુCલમ આતકં નો કહ�ર છવાયેલો હતો. કબીર� પોતાના 

પથંને એ ઢંગથી Eિુનયો�જત કયL _થી �UુCલમ મત તરફ �ક�લી જનતા સહજ જ 

તેમની અ�યુાયી બની ગઈ. તેમણે પોતાની ભાષા સરળ અને Eબુોધ રાખી _થી ત ે

સમા�ય માણસ Eધુી પણ પહ}ચી શક�. આથી બs ેસf�દાયોના પરCપર િમલનમા ં

Eિુવધા થઈ. તેમનો પથં �સુલમાન-સCં ૃિત અને ગોભmણ ના િવરોધી હતા.ં કબીર 

શાિંતમય *વનિ�ય હતા અને તઓે અ7હhસા,સ�ય,સદાચાર આ7દ Xણુોના �શસંક 

હતા.ં પોતાની સરળતા,સા] ુCવભાવ તથા સતં �yિૃ�ના કારણે આ_ િવદ�શોમા ંપણ 

તેમનો આદર થઈ રzો છે. 

y ૃ̀ ાવCથામા ંયશ અને ક)િ�^ની માર� તેમને jબૂ કRટ આY�ુ.ં તેજ હાલતમા ંતેમણ ે

બનારસ છોડ�ુ ંઅને આ�મિનર)mણ તથા આ�મપર)mણ કરવા માટ� દ�શના િવpભs 

ભાગો ની યા0ાઓ કર), આ �મમા ં તેઓ કાpલhજર �જkલાના િપથૌરાબાદ શહ�રમા ં

પહ}�યા. �યા ં રામ ૃRણ�ુ ં નાનક�ુ ં મ��દર હ[ ુ.ં �યાનંા સતં ભગવાન ગોCવામીના 

�જ�ાE ુસાધક હતા ંપરં[ ુતમેના તક��ુ ંહ* Eધુી .રૂ) ર)તે સમાધાન થ�ુ ંન હ[ ુ.ં 

સતં કબીર સાથે તેમનો િવચાર-િવિનમય થયો. કબીરની એક સાખીએ તેમના મન 

પર �ડ) અસર કર) 

બન તે ભાગા pબહર� પ�ાબન તે ભાગા pબહર� પ�ાબન તે ભાગા pબહર� પ�ાબન તે ભાગા pબહર� પ�ા, કરહા અપની બાન કરહા અપની બાન કરહા અપની બાન કરહા અપની બાન | 

કરહા બેકરહા બેકરહા બેકરહા બેદન કાસ} કહ�દન કાસ} કહ�દન કાસ} કહ�દન કાસ} કહ�, ને કરહા ને 9ન ને કરહા ને 9ન ને કરહા ને 9ન ને કરહા ને 9ન || 

વનથી ભાગેલો. બહ�માટા \ારા ખોદ�લા ખાડામા ં પડ�લો હાથી પોતાની &યથા કોને 

કહ�? 

સારાશં એ ક� ધમ;ની �જ�ાસાથી �ે7રત થઈ ભગવાન ગોસાઈ પોતા�ુ ં ઘર છોડ) 

બાહર તો િનકળ) આવે અને હ7ર&યાસી સf�દાયના ખાડામા ંપડ) એકલા િનવા;િસત 

થઈ અસવંા� UCથિતમા ંપડ) 9ય છે. 
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�િૂ�^ .9ૂને લ�ય કરતા ંતેમણે એક સાખી હાજર કર) 

પાહન ._ૂ હ7ર િમલ�પાહન ._ૂ હ7ર િમલ�પાહન ._ૂ હ7ર િમલ�પાહન ._ૂ હ7ર િમલ�, તો મ� .જૂ� પહાર તો મ� .જૂ� પહાર તો મ� .જૂ� પહાર તો મ� .જૂ� પહાર | 

વા તે તો ચાક) ભલીવા તે તો ચાક) ભલીવા તે તો ચાક) ભલીવા તે તો ચાક) ભલી, પીસી ખાય સસંાર પીસી ખાય સસંાર પીસી ખાય સસંાર પીસી ખાય સસંાર || 

 

� ગમૂળફી ળીર 

કબીરના રામ- તો અગમ છે અને સસંારના કણ-કણમા ં િવરા_ છે. કબીરના રામ 

ઇCલામના એક��રવાદ), એકસ�ાવાદ) jદુા પણ નથી. ઇCલામમા ંjદુા ક� અkલાહન ે

સમCત જગત તેમજ *વોથી pભs તેમજ પરમ સમથ; માનવામા ંઆવે છે. પણ 

કબીરના રામ પરમ સમથ; ભલે હોય, પણ સમCત *વો અને જગતથી pભs તો 

કદાિપ નથી. અિપ[ ુઆથી િવપર)ત તેઓ તો બધામા ં &યાYત રહ�વાવાળા રમતા 

રામ છે. તેઓ કહ� છે: 

&યાપક IJ સબ મ� એક�&યાપક IJ સબ મ� એક�&યાપક IJ સબ મ� એક�&યાપક IJ સબ મ� એક�, ને પ7ંડત ને જોગીને પ7ંડત ને જોગીને પ7ંડત ને જોગીને પ7ંડત ને જોગી| 

રાવણરાવણરાવણરાવણ----રાવ કવનE ૂ ંકવન તેઓદ ને રોગીરાવ કવનE ૂ ંકવન તેઓદ ને રોગીરાવ કવનE ૂ ંકવન તેઓદ ને રોગીરાવ કવનE ૂ ંકવન તેઓદ ને રોગી|| 

સતંૌસતંૌસતંૌસતંૌ, ધોખા કાE ૂ ંક7હયે Xનુમ� િનરXનુધોખા કાE ૂ ંક7હયે Xનુમ� િનરXનુધોખા કાE ૂ ંક7હયે Xનુમ� િનરXનુધોખા કાE ૂ ંક7હયે Xનુમ� િનરXનુ, 

િનરXનુમ� XનુિનરXનુમ� XનુિનરXનુમ� XનુિનરXનુમ� Xનુ, બાટ છા7ં� � ૂ ંબ7હસેબાટ છા7ં� � ૂ ંબ7હસેબાટ છા7ં� � ૂ ંબ7હસેબાટ છા7ં� � ૂ ંબ7હસે!!!! 
 

� ગમૂળફી ન્ઽી 

Sય} તલ મ� હ) તેલ Sય} તલ મ� હ) તેલ Sય} તલ મ� હ) તેલ Sય} તલ મ� હ) તેલ     હ�હ�હ�હ�,Sય} ચકમક મ� આગીSય} ચકમક મ� આગીSય} ચકમક મ� આગીSય} ચકમક મ� આગી.... 

તેરા સાઈ તેરા સાઈ તેરા સાઈ તેરા સાઈ     [જુ મ� હ�[જુ મ� હ�[જુ મ� હ�[જુ મ� હ�,9ગી શક� તો 9ગી શક� તો 9ગી શક� તો 9ગી શક� તો 9ગી9ગી9ગી9ગી.... 
 

_વી ર)તે તલ ની xદર તેલ �પાયtે ુ ંછે -(Sયા ંEધુી તલ િપસાય  ન7હ �યા ંEધુી 
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તેલ નીકળ[ ુ ંનથી ) 
 

_વી ર)તે ચકમક ના બે પ�થરો મા અUeન �પાયેલો છે 

 (Sયા ંEધુી સામસામા ના ઘસાય �યાEંધુી અUeન દ�ખી શકતો નથી), 
 

તેવી જ ર)ત-ે 

�� ુતાર) xદર(શર)રમા)ં �પાયલેો છે. જો તેને  તારાથી  જગાડ) શકાય તો-

જગાડ.(ખોળ) કાઢ) 
 

(શર)ર મા રહ�લા -�� ુને ખોળવાનો છે 

-_મ તલને પીસવા પડ� તો જ તેલ દ�ખાય-અને _મ પ�થર ને સામસામા ઘસવા 

પડ� તોજ અUeન દ�ખાય- 

-_મ �પાયલેી વC[ ુને ખોળવા -મહ�નત કરવી પડ� છે.તેમ -- 

�� ુને ખોળવા -કોઈ સાધન કરવા�ુ ંછે. 

�� ુતો છે જ-પણ અ�ાન ના xધારા તળે -�પાયેલો છે. મા0 �ાન �ુ ંઅજવા�ં 

થાય તો �� ુદ�ખાઈ 9ય) 

સાઈં સાઈં સાઈં સાઈં     ઇતના દ)�જયેઇતના દ)�જયેઇતના દ)�જયેઇતના દ)�જય,ે9મે  ુ�ુfબ સમાય9મે  ુ�ુfબ સમાય9મે  ુ�ુfબ સમાય9મે  ુ�ુfબ સમાય.... 

મ� ભી �ખૂા ના ંર"ુંમ� ભી �ખૂા ના ંર"ુંમ� ભી �ખૂા ના ંર"ુંમ� ભી �ખૂા ના ંર"ુ,ંસા] ુન �ખૂા 9યસા] ુન �ખૂા 9યસા] ુન �ખૂા 9યસા] ુન �ખૂા 9ય.... 
 

��*ુ પાસે કuુ ંમાગવા�ુ ંહોયજ ન7હ.uુ ંઆપyુ ંનાઆપyુ ંબ]ુ ંતે 9ણે છે. 

છતા ંમાગyુ ંહોય તો એટtુ ં માગંો.. 

 હ� ��,ુહ� ઈ�રહ� સાઈં "ુ ંતાર) પાસે મારા  ુ�ંુબ �ુ ંભરણપોષણ થાય એટtુજં માXુ ં

�.ં 

માર� �યા ંઆવેલ સા] ુ-સતં અને અિતથી ��ૂયા ન 9ય અને "ુ ં��ૂયો ના ર"ુ ં. 

એથી વ] ુઆપે તો તાર) ભUVત આપ_. 
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એસી વાણી બોલીએએસી વાણી બોલીએએસી વાણી બોલીએએસી વાણી બોલીએ,મન મન મન મન કા આપાખોયકા આપાખોયકા આપાખોયકા આપાખોય....  

ઓરન ઓરન ઓરન ઓરન     કો શીતલકર�કો શીતલકર�કો શીતલકર�કો શીતલકર�,આપ "ુ ંશીતલ હોયઆપ "ુ ંશીતલ હોયઆપ "ુ ંશીતલ હોયઆપ "ુ ંશીતલ હોય.... 

:ુખ :ુખ :ુખ :ુખ     મ� Eિુમરન સબ કર�મ� Eિુમરન સબ કર�મ� Eિુમરન સબ કર�મ� Eિુમરન સબ કર�,Eખુ મ� કર� ન કોયEખુ મ� કર� ન કોયEખુ મ� કર� ન કોયEખુ મ� કર� ન કોય.... 

જો Eખુ મ� Eિુમરન કર�જો Eખુ મ� Eિુમરન કર�જો Eખુ મ� Eિુમરન કર�જો Eખુ મ� Eિુમરન કર�,:ુખ કાહ� કો હોય:ુખ કાહ� કો હોય:ુખ કાહ� કો હોય:ુખ કાહ� કો હોય.... 
 

લાલી મેર� લાલક) �જત દ�ખ} િતત લાલલાલી મેર� લાલક) �જત દ�ખ} િતત લાલલાલી મેર� લાલક) �જત દ�ખ} િતત લાલલાલી મેર� લાલક) �જત દ�ખ} િતત લાલ, 

લાલી દ�ખન મ� ગઇ મૈ ભી હો ગઇ લાલલાલી દ�ખન મ� ગઇ મૈ ભી હો ગઇ લાલલાલી દ�ખન મ� ગઇ મૈ ભી હો ગઇ લાલલાલી દ�ખન મ� ગઇ મૈ ભી હો ગઇ લાલ.... 

મારા ��નુી લીલા એવી છે ક� "ુ ંSયા ંજો� �યા ંમને લાલ[ તેની લીલા જ ] જ 

દ�ખાય છે. આ લાલીન ે"ુ ંજોવા ગઇ તો "ુ ંપોતે લાલ થઈ ગઈ…… 

ઉલ7ટ સમાના આપ મ� �ગટ) જોિત અનતંઉલ7ટ સમાના આપ મ� �ગટ) જોિત અનતંઉલ7ટ સમાના આપ મ� �ગટ) જોિત અનતંઉલ7ટ સમાના આપ મ� �ગટ) જોિત અનતં, 

સાહબ સેવક એક સગં ખેલ� સદા બસતંસાહબ સેવક એક સગં ખેલ� સદા બસતંસાહબ સેવક એક સગં ખેલ� સદા બસતંસાહબ સેવક એક સગં ખેલ� સદા બસતં.... 

બહાર ભટકતો એવો "ુ ંઊલટો ફર)ન-ેxત�ુ;ખ થઈને Cવ-3પમા ંસમાઈ ગયો એટલે 

અનતંની 7દ&ય Sયોિત �ગટ થઈ. પછ) Cવામી અને સેવક સદાયે સાથે જ વસતં 

ખેલતા થઈ ગયા. 

જોગી "ુઆ ઝલક લગી િમ7ટ ગયા £ચાતાનજોગી "ુઆ ઝલક લગી િમ7ટ ગયા £ચાતાનજોગી "ુઆ ઝલક લગી િમ7ટ ગયા £ચાતાનજોગી "ુઆ ઝલક લગી િમ7ટ ગયા £ચાતાન, 

ઉલ7ટ સમાના આપ મ� "આૂ IJ સમાનઉલ7ટ સમાના આપ મ� "આૂ IJ સમાનઉલ7ટ સમાના આપ મ� "આૂ IJ સમાનઉલ7ટ સમાના આપ મ� "આૂ IJ સમાન.... 

પરમ ત�વની ઝાખંી મા0થી બધીય ખ�ચતાણ ટળ) ગઈ. માKંુ અUCત�વ [ અહમ ] 

ઓગળ) ગ�ુ ંએટલે અહમ પણ IJ3પ થઈ ગ�ુ.ં 

Eરુિત સમાની િનરિત મ� અજપા માહ) 9પEરુિત સમાની િનરિત મ� અજપા માહ) 9પEરુિત સમાની િનરિત મ� અજપા માહ) 9પEરુિત સમાની િનરિત મ� અજપા માહ) 9પ, 

લેખ લેખ લેખ લેખ સમાના અલખમ� આપા માહq આપસમાના અલખમ� આપા માહq આપસમાના અલખમ� આપા માહq આપસમાના અલખમ� આપા માહq આપ.... 
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Eરુિત [ આ�મા ] િનરિતમા ં[ આનદં-Cવ3પ પરમા�મા ] સમાઈ ગઈ અને C¤ળૂ 

9પ xતરમા ંચાkયા કરતા અખડં જપમા ંિવલીન થઈ ગયા. લ�યમા ંઆવ[ુ ં¥¦ય 

અલખમા ંસમાઈ ગ�ુ ંઅને \તૈની §મણા [ટૂ) અને અ\તૈ િસ` થઈ ગ�ુ.ં 

જો જન pબરહ) નામ ક� સદાજો જન pબરહ) નામ ક� સદાજો જન pબરહ) નામ ક� સદાજો જન pબરહ) નામ ક� સદા    મગન મનમા7ંહhમગન મનમા7ંહhમગન મનમા7ંહhમગન મનમા7ંહh, 

Sય} દરપન ક) Eુદંર) 7કન"ૂ ંપકડ) ના7હhSય} દરપન ક) Eુદંર) 7કન"ૂ ંપકડ) ના7હhSય} દરપન ક) Eુદંર) 7કન"ૂ ંપકડ) ના7હhSય} દરપન ક) Eુદંર) 7કન"ૂ ંપકડ) ના7હh.... 

��-ુિવયોગમા ંતડપતા સવ;કોઈ સદાય ેxત�ુ;ખ થઈને મનમા ંજ તkલીન રહ� છે. 

દપ;ણમા ંદ�ખાતી Eુદંર)ને _મ કોઈ પકડ) નથી શક[ ુ ંતેમ આવા િવરહ)ને કોઈ પામી 

નથી શક[ ુ.ં 

ચqટ) ચાવલ લૈ ચલી pબચમ� િમલ ગઈ દારચqટ) ચાવલ લૈ ચલી pબચમ� િમલ ગઈ દારચqટ) ચાવલ લૈ ચલી pબચમ� િમલ ગઈ દારચqટ) ચાવલ લૈ ચલી pબચમ� િમલ ગઈ દાર, 

કહ કબીર કહ કબીર કહ કબીર કહ કબીર દો� ના િમલૈ એક લે :ૂ* ડારદો� ના િમલૈ એક લે :ૂ* ડારદો� ના િમલૈ એક લે :ૂ* ડારદો� ના િમલૈ એક લે :ૂ* ડાર.... 

ક)ડ) [ *વ ] ચોખાનો દાણો [ આ�મત��વ ] લઈને ચાલી નીકળ). રCતામા ંએને 

દાળનો દાણો [ રંગીન સસંાર ] મળ) ગયો. કબીર કહ� છે ક� બનંેન ેએક સાથે રખાય 

તેમ નથી. એટલે એક લેyુ ંહોય તો બી�ુ ં�કૂ) દ�y ુ ંપડ�. 
 

“ મનમનમનમન    સબસબસબસબ    પરપરપરપર    અસવારઅસવારઅસવારઅસવાર    હ�હ�હ�હ�    , પીડાપીડાપીડાપીડા    કર�કર�કર�કર�    અનતંઅનતંઅનતંઅનતં, 

મનમનમનમન    હ)હ)હ)હ)    પરપરપરપર    અસવારઅસવારઅસવારઅસવાર    રહ�રહ�રહ�રહ�, કોઇકકોઇકકોઇકકોઇક    િવરલાિવરલાિવરલાિવરલા    સતંસતંસતંસતં    “  

માણસ�ુ ંમન જયાર� તેના ઉપર સવાર  થઇ 9ય છે.. �યાર� તેને પીડા િસવાય બી�ુ ંકuુ ંમળ[ુ ં

નથી.  

પરં[ ુ_ માનવી પોતે મન પર સવાર થઇ શક�, (મનનો Xલુામ નહq. 

મનનો માpલક બની શક�) 

 એવા- વીર-ક�-સતં તો કોઇ િવરલ જ હોય છે.  

 


