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મ� �જૂતી � ં �જનકો, �તર ક� આતમા સે;ૂ

ુવ ે સામને �બરા�, મેર� ��ુ હ� મેર�, વ ે િસ� બનનેવાલે....મ � �જૂતી... 

ુ��ુ સ�ચા િમલે �જસકો, બડા ��ુયવાન હોતા હ�;

ુ��ુ કો સહ� પહચાને, વો ભવ સે પાર હોતા હ�;

નહ� રાગ-�ષે મનમ� (૨), �મુ સમતા ભાવવાલે....મ� �જૂતી..... (૧)

ઘના �ધકાર છાયા હ�, નહ� �દખતા �કનારા હ�;

યહા ંમતલબ કા નાતા હ�, એક �ાયક બતાયા હ�;

ુ ુમ� ભ��તભાવ સે વ�ંં (૨), ભવ�:ખ િમટાનેવાલે....મ� �જૂતી..... (૨)

ુ��ુ મો�માગ� સાધક હો, સદા આનદંદાયક હો;

િવજય અ�ાન પે પાયી, ��ુહ� સ�ચે હો �ાનધાર�;

ુહ � ઉપકાર� ��ુવર! (૨), આતમ �દખાનેવાલે....મ� �જૂતી..... (૩)

ુયે �વન હ� �લ�ભ િમલા, નહ� િવષયો મ� � ંુરમના;

અબ આતમ કો �નો, બસ ઉસકો હ� અપનાઓ;

ુહ� મોડ પર ખડ� હમ (૨), ��ુ રાહ બતાનેવાલે....મ� �જૂતી..... (૪)

ુજો ��ુ�ત પથ પર ચલતે, કભી ના વ ેકહ� �કતે;

ધ�ય �વન ��ુહારા હ�, વહ� આદશ � હમારા હ�;

મ� ર� ં તેર� પાસ (૨), સદા શરણ દ�નેવાલે....મ� �જૂતી..... (૫)ુ

ુ��ુ અ�રદ�હ િમલા, માનો સા�ા� પધાર� હો;્

ુ��ુ-વાણી કા �ચ�તન હો, સદા ઉસકા હ� મનન હો;

ભેદ�ાન �યોિત �ગટો (૨), ��ુહ� તારનેવાલે....મ� �જૂતી..... (૬)
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ુઅકારણ ક�ણા વરસાવી વ�� ુ �વ�પની સાચી 

સમજણ �દાન કરનાર, ��ુધા�મસાધનાની િવિધના �કાશક, 

ૃઅ�યા�મ�ગુ��ટા, �પાિનધાન ��ૂયવર �ી કહાન 

��ુદ�વ�ીના ંપાવન હ�તા�ર એટલે

D\U, V1ZN[C 

�વૂ � �કાિશત  D\U, V1ZN[C  , ��ૂય 

�ુ દ�વ�ીએ �વયનંા �ચ�તન-મનન માટ� �ી મો�માગ��કાશક, �

�ી નાટક સમયસાર, �ી અ�ભુવ�કાશ તેમ જ �ીમ�્ રાજચ�ં 

એ �થંોમાથંી  �વહ�તા�ર� લખેલા ંઅવતરણોનો સ�ંહ છે. 

તેવી જ ર�તે આ ��ુ�તકા  - ðð    D\U, V1ZN[C  EFU Z
ુ ુ ૃ��ુષાથ�� િૂત�, વીતરાગી દ�વ-શા�-��ુના ંપરમ ઉપાસક �પા� 

�ુ દ�વ�ીએ પોતાની ભાવનાને �ઢ કરવા માટ� �ટૂં�લા ં�તવન �

તથા પદોનો સ�ંહ છે.
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 D\U, V1ZN[C  EFU Z   એટલે �ાની-ધમા��માની  -

સવ��  પરમા�મા ��યેની ભ��ત અને અ�યા�મ���ટની ઝલક, 

વીતરાગરસ� ંુઝર�,ંુ �તરમા ંવ���ુવ�પ� ંુયથાથ � ��ાન 

અને બા� િવષયો ��યે સહજ ઉપે�ા�િૃ�.

આ ��ુ�તકાના સકંલન દર�યાન સતત એવો 

અહોભાવ �ગતો ક� ��ૂય ��ુદ�વ�ીએ આ �તવન તથા પદોમા ં

ક�વા અ�્�તુ ભાવો જોયા ંહશ!ે પોતાની આ�મભાવના ક�વી �ટંુ� 

હશ!ે �તરમા ંભ��તભાવનો તો સ��ુ જ ઉછ�યો હશ.ે ધ�ય છે 

તે ��ુ�ુઓુ ક� �મણે વરૈા�ય�િૂત� કહાન ��ુદ�વ�ીના ં��ય� 

દશન�  કયા� છે, તેઓ�ીની દ�શના �વણ કર� છે, તેઓ�ીની 

સાચા દ�વ-શા�-��ુ ��યેની ભ��ત િનહાળ� છે. અમને 

તેઓ�ીના ં��ય� દશન� , દ�શના આ�દનો યોગ નથી મ�યો, 

છતા ંપણ  D\U, V1ZN[C  ના સકંલન �ારા �ણે ક� ��ૂય 

ુ��ુદ�વ�ી� ંુસાિ��ય ��ય� મ�� ંુહોય તેમ અ�ભુવાય છે અને 

તે અમારા પરમ પરમ સ�્ભા�ય છે. આ ��ુ�તકાના 

અ�યયનથી અહો! અ�યા�મરસના રસીલા, પરમ ઉપકાર�, 

વહાલા કહાન ��ુદ�વ�ી �ણે �વય ંઆપણને વીતરાગરસ�પી 

અ�તૃ� ંુપાન કરાવતા હોય તેવી ધ�યતા અ�ભુવાય છે.
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G[ò   એ� ંુભાન કરાવી પામરતામાથંી ��તુા તરફ હાથ 
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પકડ�ને લઈ જનાર ઉપકાર� ધમા��મા કહાન ��ુદ�વ�ીનો 

�વિનદ�હ  D\U,   આખા િવ�મા ં��ંુ રહ� છે અને JF6L
લાખો �વોના આ�મક�યાણ� ંુકારણ બની રહ� છે. તેવી જ ર�તે 

આ  D\U, V1ZN[C   સવ � ભ�ય �વોના �ચ�તન-મનન 

અને સાધના� ંુિનિમ� બને તેવી પિવ� ભાવના ભાવીએ છ�એ.

T\] l+SF/ JLTZFU :J~5 KM એ� ંુ ભાન 

કરાવીને સવ � ��ુ�ુઓુના વીય�ને ઉ�લિસત કરનાર, અમ 

બાળકોને    એમ કહ�ને આ�મ�હતની   CJ[ JLTZFU YF
ુ�ેરણા આપનાર ક�ણાિનધાન કહાન ��ુદ�વનો જય હો.

- આપ�ીની શીતલ છાયંડ� ઝખંતા

આપના બાળકો....
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    GM\Wo

��ૂય ��ુુદ�વશ્રીના ંસ્વહસ્તાક્ષરમા ંલખાયેલી ભ�ક્ત 
��ૂય ��ુુદ�વશ્રીના ંમગંલ સ્વરમા ંસાભંળવા માટ� 
આ �ચહ્ન(Icon) �યા ં�યા ંછે તેના પર �ક્લક કરો.
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ૃ૨. �ી આનદંઘન� �ત પદ

૧. �ી આનદંઘન� ચોવીસી

૧ �ી ઋષભ �જન �તવન ૭ �ી િવમલનાથ �જન �તવન

૨ �ી અ�જતનાથ �જન �તવન ૮ �ી અનતંનાથ �જન �તવન

૩ �ી સભંવનાથ �જન �તવન ૯ �ી શાિંતનાથ �જન �તવન

૪ �ી ચ�ં�ભ �જન �તવન ૧૦ �ી અરનાથ �જન �તવન

૫ �ી �યેાસંનાથ �જન �તવન ૧૧ �ી �િુન��ુતનાથ �જન �તવન

૬ �ી વા��ુ�ૂય �જન �તવન ૧૨ �ી નિમનાથ �જન �તવન

૧ �ા સોવ ે ઉઠ �ગ બાઉ ર� ૧૦ મેર� ઘટ �યાન ભા�ુ

૨ �હુાગણ ! �ગી અ�ભુવ ૧૧ િનશ�દન જો� તાર� વાટડ�

૩ અબ� ુનટ નાગરક� બા� ૧૨ અબ� ુઆજ �હુાગન નાર�

૪ આતમ અ�ભુવ રિસક કો ૧૩ િનશાની કહા બતા� ંુર�

૫ અબ� ુ�ા સોવ ે તન મઠમ� ૧૪ િવચાર� કહા િવચાર� ર�

૬ ુઆતમ અ�ભુવ �લક� ૧૫ અબ� ુઅ�ભુવ ક�લકા 

૭ આતમ અ�ભુવ ર�િત ૧૬ �ાર� �નેુ િમલસે

૮ ખેલે ચ�ગુ�િત ચૌપર ૧૭ અબ� ુ�ા મા�ં ુ�નુ હ�ના 

૯ અ�ભુવ � ંુહ� હ��  ુહમારો ૧૮ અબ� ુરામ રામ જગ ગાવે

પાના ન.ં ૧

પાના ન.ં ૭



૧ �ુર કા ં�� ુદોડ � ંુ ૫ લાય ઘરોઘર લાગી

૨ હોડ� �ટૂ� હોય તોય ૬ મરણની બીક શા માટ�?

૩ િસકંદર� ંુફરમાન ૭ અ�ય પદ

૪ સમય બદલાય છે �યાર�

૩. અ�ય  �તવન તથા પદ

 

પાના ન.ં ૩૫

૧૯ આશા ઔરનક� �ા �ક� ૩૦ અબ મેર� પિત ગિત દ�વ

૨૦ અબ� ુનામ હમારા રાખે ૩૧ રામ કહો રહમ� ાન કહો કોઉ

૨૧ િમલાપી આન િમલાવો ર� ૩૨ સા�સુગંિત �બ� ુક�સ� પૈય�

૨૨ તા જોગે �ચ� �યા� ૩૩ �� ુતો સમ અવર  

૨૩ મીઠડો લાગે કંતડો ને ૩૪ િન��હૃ દ�શ સોહામણો

૨૪ અબ હમ અમર ભએ ૩૫ લાગી લગન હમાર�

૨૫ મેર� � ંુમેર� � ંુકાહ � ડર�ર� ૩૬ �યામ મને િનરાધાર ક�મ �કૂ� 

૨૬ તેર� � ંતેર� � ંએતી ક�રં�ુ ુ ુ ૩૭ �યા ��ુગલકા �ા િવસવાસા

૨૭ માયડ� �નેુ િનરપખ �કણહ� ૩૮ અબ� ુસો જોગી ��ુ મેરા

૨૮ મેર� �ાન આનદંઘન ૩૯ અબ� ુએસો �ાન િવચાર�

૨૯ દ�ખો એક અ�રૂવ ખેલા ૪૦ માયા ત�ય ન �ય
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D\U, V1ZN[C

�ી અ�જતનાથ  �તવન�જન

(ર�, નયણ તે �દ�ય િવચાર.)

�ી સભંવનાથ  �તવન�જન

Z

https://www.vitragvani.com/uploads/bhaktigeet/8/39/mp3/683_g.mp3


�ી ચ�ં�ભ �જન �તવન
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D\U, V1ZN[C

�ી વા��ુ�ૂય �જન �તવન

(બી� તો ��ય�લ�ગી ર�;)

�ી િવમલનાથ �જન �તવન

(�ખુસપંદ � ંુભેટ;)

( ર�, પા�યો પરમ ઉદાર;)

$



�ી અનતંનાથ �જન �તવન

(દોહલી, ચઉદમા �જનતણી ચરણસેવા;)

(�ક�રયા કર�, ફલ અનેકાતં લોચન ન દ�ખે;)

(ક�મ રહ,�  ક�મ રહ � ��ુ ��ા ન આણો;)

(ભાષણ �જ�યો, ધમ� નહ� કોઈ જગ ��ૂ સર�ખો;)

�ી શાિંતનાથ �જન �તવન

(ક�,ં નમો �જુ નમો �જુ ર�;)ુ

zL VFG\N3G RMJL;L 5



�ી અરનાથ �જન �તવન

D\U, V1ZN[C

(કાઈં ન આવ ે હાથ ર�;)

�ી �િુન��ુતનાથ �જન �તવન

�ી નાથ  �તવનનિમ �જન

(કોઉ, સો �ફર ઇણમ� નાવ;ે )

^
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D\U, V1ZN[C*



(zL VFG\N3G_ S'T 5N



D\U, V1ZN[C!)
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D\U, V1ZN[C!Z
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D\U, V1ZN[C!$



!5zL VFG\N3G_ S'T 5N

https://www.vitragvani.com/uploads/bhaktigeet/8/39/mp3/677_g.mp3
https://www.vitragvani.com/uploads/bhaktigeet/8/39/mp3/678_g.mp3
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https://www.vitragvani.com/uploads/bhaktigeet/8/39/mp3/681_g.mp3
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D\U, V1ZN[CZ$
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D\U, V1ZN[CZ*



Z(zL VFG\N3G_ S'T 5N

https://www.vitragvani.com/uploads/bhaktigeet/8/39/mp3/679_g.mp3
https://www.vitragvani.com/uploads/bhaktigeet/8/39/mp3/680_g.mp3
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D\U, V1ZN[C#Z

https://www.vitragvani.com/uploads/bhaktigeet/8/39/mp3/675_g.mp3
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https://www.vitragvani.com/uploads/bhaktigeet/8/39/mp3/676_g.mp3


#$ D\U, V1ZN[C

*

એ હ� = *



#5

*િવરહ વદેના*



#^ D\U, V1ZN[C

*િવચારણા*

 



#&

*િસકંદર� ંુફરમાન*

(િવકરાળ) ( )છોડાવી



#* D\U, V1ZN[C



#(



$) D\U, V1ZN[C



$!

(ર�);

(ર�).

(ર�);

(ર�);

(ર�).



$Z D\U, V1ZN[C



$#



$$ D\U, V1ZN[C



$5

(પાગલ)



$^ D\U, V1ZN[C



$&

(�વુડ)
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