
 

યશો-વંદના અષ્ટક (૧) 

(મૈત્રી ભાવન ું પવવત્ર ઝરણ ું – એ રાગ) 

 

ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવવજયજી વજનવર શાસનના શણગાર, 

ધૈયય ક્ષમા ને ગુંભીરતાવિ અનેક ગ ણ ગ ણના ભુંડાર; 

જ્ઞાનયોગને વસદ્ધ કરીને ખૂબ બઢાવી શાસન શાન, 

વુંિન કરીએ વત્રવવધે તમને િેજો અમને સાચ ું જ્ઞાન. ૧ 

 

ધન્ય કનોડા ધન સોભાગિે ધન નારાયણ ધમયશૂરા, 

ધન સ હગ રુ શ્રી નયવવજયજી ધન ધન એ ધનજી શૂરા; 

ધન વસુંહસૂવરજી જણેે વહતવશક્ષાનાું િીધાું િાન, 

વુંિન કરીએ વત્રવવધે તમને િેજો અમને સાચ ું જ્ઞાન. ૨ 

 

ભર ચોમાસે મૂશળધાર ેવરસે પાણી વિવસ ને રાત, 

‘ભક્તામર’ની શ્રવણપ્રવતજ્ઞા કારણ ત્રણ ઉપવાસી માત; 

સાત વરસના આપે ત્યાર ેસુંભળાવય ું એ સ્તોત્ર મહાન, 

વુંિન કરીએ વત્રવવધે તમને િેજો અમને સાચ ું જ્ઞાન. ૩ 

 

કાશીતલ વહેતી ગુંગાના કાુંઠે વનશ્ચલ ધ્યાન ધરી, 

ભગવતી િેવી સરસ્વતીને રીઝવીને વરિાન વરી; 

ગ રુવરચરણપસાયે સહેજ ેલાધ્ય ું આતમ અન ભવ જ્ઞાન, 

વુંિન કરીએ વત્રવવધે તમને િેજો અમને સાચ ું જ્ઞાન. ૪ 

 

વવક્રમસુંવત સત્તર િશમાું પોષમાસે પાટણમાું, 

ગ રુવર શ્રીનયવવજયજી સાથે િ લયભ ગ્રુંથો વલવપ કરતાું; 

પુંિર વિનમાું સાત મ વનએ ગ્રુંથ લખ્યો નયચક્ર નામ, 

વુંિન કરીએ વત્રવવધે તમને િેજો અમને સાચ ું જ્ઞાન. પ 

 



 

યશો-વંદના અષ્ટક (૨) 
 

 

ઉપાધ્યાય શ્રી વવનયવવજયજી શ્રીપાલરાસને શરૂ કર,ે 

રાુંિેરસુંધનો પૂવતય આગ્રહ વાચક જસ સ્વીકાર કર;ે 

સાધય સપ્તશત ગાથા પછીન ું પૂણય કય ું એ રાસન ું ગાન, 

વુંિન કરીએ વત્રવવધે તમને િેજો અમને સાચ ું જ્ઞાન. ૬ 

 

સત્તર તેંતાલીસ ડભોઈતીથે ચરમ ચોમાસ ું આપ રહ્યા, 

વરસ પુંચાવન વનમયળ સુંયમ પાળી યશથી અમર થયા; 

વહેલા વહેલા વશવપ ર જાવા કય ું આપે શ ું શ ભપ્રસ્થાન, 

વુંિન કરીએ વત્રવવધે તમને િેજો અમને સાચ ું જ્ઞાન, ૭ 

 

પ્રભ ની આણા ગૌણ બની ને જ્ઞાનનો મારગ વવરલ બન્યો, 

‘શાસન મારુું  હ ું  શાસનનો' એવો અુંતનાયિ ઘટ્યો; 

એવા ટાણે આપના ગ્રુંથો ટાળે સુંઘન ું વતવમર તમામ, 

વુંિન કરીએ વત્રવવધે તમને િેજો અમને સાચ ું જ્ઞાન. ૮ 

 

પ્રશસ્તિ 

ન્યાયાચાયય ને ન્યાયવવશારિ યશોવવજયજી વાચક રાજ, 

વરસ વીત્યાું છે ત્રણસો પૂરાું# સ્મરણ અુંજવલ િઈએ આજ; 

િેવ હેમનો સેવક ભાવે સકલ સુંઘ સાથે પ્રણમે, 

ચૈત્રી પૂનમ વિન ચરણવુંિના કરીને જીવન ધન્ય ગણે. ૯ 

 

# વવ. સ. ૨૦૪૩ 

 

- પ. પૂ. આચાયય શ્રી પ્રદ્યુમ્ન સૂસ્િ મહાિાજ 

  



 

હંસને 
 

છોડી િે ને મવલન જળથી પૂણય કાસાર કાળ ું, 

તાર ેર‘ેવા સ્થળ ઉવચત એ ન્હોય વહાલા નઠારુું . 

 

જોને પાસે અધમ વવહુંગો ધૃષ્ટ કેવાું ફર ેછે, 

િેખી તારુું  ધવલ તન હા ! હુંસ હાુંસી કર ેછે. 

 

ત ું તો જન્્યો વવમલ ક લના માનસે ્હાલવાને, 

ને સદ્દગુંધે કમલવનની સ્વાન્ત સુંતોષવાને. 

 

જ્ાું ખેલે છે અવમત પ્રણયી રાજહુંસો રૂપાળા, 

મીઠા બોલા મૃિ લમનના તે સજાતીય તારા. 

 

વૃવત્ત એવી સરસ સરમાું રાખીને ઊડ ઊું ચે, 

તો િેખાશે સ્થળ વનકટ એ યત્નને િૂર શ ું છે ? 

 

વૃક્ષો વેલા વવમલ ઝરણાું આમ્રક ુંજો હજારો, 

એકી સાથે જરૂર કરશે સવય સત્કાર તારો. 

 

ક્ષ દ્રો પાસે વનજ હૃિયની જ ેમહત્તા જણાય, 

તે તે વહાલા, અધમ પથનો મ ખ્ય હેત  મનાય. 

 

ને એ સુંગે સમય વધતાું ડૂબી જ્ાર ેજવાય, 

ત્યાર ેવહાલા, અમર-પથની કૈં  ન આશા રખાય. 
 

- કસ્વ શ્રી દામોદિ ખુશાલદાસ બોટાદકિ  



 

 

 

(૩) શ્રી સભંવનાથ સ્જન તિવન 
 

(મન મધ કર મોહી રહ્યો - એ િેશી) 

 

સુંભવવજનવર વવનવત, અવધારો ગ ણજ્ઞાતા ર;ે 

ખામી નવહ મ જ વખજમતે, કવિય હોશ્યો ફળિાતા ર.ે 

સુંભવવજનવર વવનવત, અવધારો ગ ણજ્ઞાતા ર.ે ૧ 

 

કર જોડી ઊભો રહ ું , રાત વિવસ ત મ ધ્યાને ર;ે 

જો મનમાું આણો નવહ, તો શ ું કવહયે થાુંને ર.ે 

સુંભવવજનવર વવનવત, અવધારો ગ ણજ્ઞાતા ર.ે ૨ 

 

ખોટ ખજાને કો નવહ, િીજ ેવુંવછત િાનો ર;ે 

કરૂણાનજર પ્રભ જી તણી, વાધે સવેક વાનો ર.ે 

સુંભવવજનવર વવનવત, અવધારો ગ ણજ્ઞાતા ર.ે ૩ 

 

કાળલવધધ મ જ મવત ગણો, ભાવલવધધ ત મ હાથે ર;ે 

લડથડત ું પણ ગજબચચ ું, ગાજ ેગજવર સાથે ર.ે 

સુંભવવજનવર વવનવત, અવધારો ગ ણજ્ઞાતા ર.ે ૪ 

 

િેશ્યો તો ત મહી ભલા, બીજા તો નવવ યાચ ું ર;ે 

વાચક જશ કહે સાુંઈશ ું, ફળશે એ મ જ સાચ ું ર.ે 

સુંભવવજનવર વવનવત, અવધારો ગ ણજ્ઞાતા ર.ે પ 

 

  



 

(૩) શ્રી સભંવનાથ સ્જન તિવનનો અથય 
 

હે ગ ણના જ્ઞાતા શ્રી સુંભવનાથ વજનેશ્વર િેવ ! મારી એક 

અરજ સાુંભળો, આપની સેવા ચાકરી જ ેહ ું  કરુું  છ ું  તેમાું કોઈ 

ખામી નથી તો આપ ક્યાર ેફળ આપનારા થશો ? ૧ 

 

હ ું  વિવસ અને રાત બે હાથ જોડીને આપના ધ્યાનમાું ઊભો 

છ ું , એ હકીકત આપ ધ્યાન પર ન લો, તો આપને માર ેશ ું 

કહેવ ું ? ૨ 

 

આપના ખજાનામાું કોઈ જાતની ખોટ નથી, તો ઈવચછત 

વસ્ત ન ું િાન આપો. જો પ્રભ ની કૃપાદૃવષ્ટ હોય તો જ સેવકનો 

વાન - આવિક તેજ વધે છે, એવો વનયમ છે. ૩ 

 

હે નાથ ! અત્યાર ે "કાળલવધધ" (મોક્ષગમનને ચોગ્ય કાળ) 

નથી, એમ તમે ન ગણશો, કેમ કે "ભાવલવધધ" (મોક્ષગમન 

યોગ્ય આિશવક્ત આપને પ્રગટ થયેલી છે એમાુંથી જરૂર 

જટેલી શવક્ત મને આપવી તે) આપના હાથમાું છે. અથવા 

કાળલવધધનો પવરપાક આપની ભવક્તને આધીન છે. મોટો 

હાથી સાથે હોય છે તો માુંડમાુંડ ચાલી શકત ું હાથીન ું બચચ ું 

પણ ગજબન ું જોર બતાવત ું હોય છે. ૪ 

 

હે કૃપાવનધાન ! હ ું  જ ેયાચ ું છ ું , તે જો આપ આપશો તો જ 

માર ેજોઈએ છે. પણ બીજા પાસે હ ું  તેની યાચના કરવાનો 

નથી. પૂજ્ ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવવજયજી કહે છે કે આપ 

જરૂર આપશો જ એવો મારો વનશ્ચય છે અને તે ખરખેર 

ફળશે જ એમાું મને લેશ પણ શુંકા નથી. ૫ 

 


