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क्युं न हो सयनाई साई, ऐसा गयन्हा क्ा किया ? 

औरोिी सयनाई जावे, मेरी बारी नाही ुं आवे; 

तयम कबन िौन मेरा, मयजे क्युं भूला किया; 

क्युं न हो सयनाई साई, ऐसा गयन्हा क्ा किया ? १ 
 

भक्त जनोुं तार िीया, तारनेिा िाम किया; 

कबन भकितवाला मोुं पे, पक्षपात क्युं िीया.  

क्युं न हो सयनाई साई, ऐसा गयन्हा क्ा किया ? २ 
 

राय रुंि एि जानो, मेरा तेरा नाही ुं मानो; 

तरन तारन ऐसा, कबरुि धार क्युं कलया.  

क्युं न हो सयनाई साई, ऐसा गयन्हा क्ा किया ? ३ 
 

गयन्हा मेरा बक्ष िीजे, मोुं पे अकत रहेम िीजे; 

पक्का ही भरोुंसा तेरा, किलोमें जमा कलया. 

क्युं न हो सयनाई साई, ऐसा गयन्हा क्ा किया ? ४ 
 

तयुंही एि अुंतरजामी, सयनो श्री सयपास स्वामी; 

अब तो आशा पूरो मेरी, िहेना सो तो िह किया. 

क्युं न हो सयनाई साई, ऐसा गयन्हा क्ा किया ? ५ 
 

शहेर अुंबाले भेटी, प्रभयजीिा मयख िेखी; 

मनयष्यजनमिा ल्हावा, लेना सो तो ले लीया. 

क्युं न हो सयनाई साई, ऐसा गयन्हा क्ा किया ? ६ 
 

उकिसो छासठ छबीला, िीपमाला किन रुंगीला; 

िहे वीरकवजय प्रभय, भक्तक्त में जमा लीया. 

क्युं न हो सयनाई साई, ऐसा गयन्हा क्ा किया ? ७ 
 

- મુનિશ્રી વીરનવજયજી (શ્રી આત્મ-કમલ-વીર-દાન-પે્રમસૂરિ)   



 

 

 

 

(૬) શ્રી પદ્મપ્રભ નજિ સ્તવિ 
 

(સહજ સલુણા હો સાધજુી - એ દેશી) 

 

પદ્મપ્રભ રજન જઈ અલગા િહ્યા, રજહાાંથી નાવે લેખોજી; 

કાગળ ને મસી રજહાાં નરવ સાંપજ,ે ન ચલે વાટ રવશેષોજી. 

સુગુણ સનેહા િ ેકરદય ન રવસિ.ે ૧ 

 

ઈહાાંથી રિહાાં જઈ કોઈ આવે નરહ, જહે કહે સાંદેશોજી; 

જહેનુાં રમલવુાં િ ેદોરહલુાં િેહશુાં, નેહ િે આપ રકલેશોજી. 

સુગુણ સનેહા િ ેકરદય ન રવસિ.ે ૨ 

 

વીિિાગશુાં િ ેિાગ િે એકપખો, કીજ ેકવણ પ્રકાિોજી; 

ઘોડો દોડે િ ેસારહબ વાજમાાં, મન નાણે અસવાિોજી. 

સુગુણ સનેહા િ ેકરદય ન રવસિ.ે ૩ 

 

સાચી ભરિ િ ેભાવનિસ કહ્યો, િસ હોયેં રિહાાં દોય િીઝેજી; 

હોડાહોડે િ ેરબહુાં  િસિીઝથી, મનના મનોિથ સીઝેજી. 

સુગુણ સનેહા િ ેકરદય ન રવસિ.ે ૪ 

 

પણ ગુણવાંિા િ ેગોઠે ગાજીએ, મોટા િે રવશ્રામજી; 

વાચક જશ કહે એક જ આસિ,ે સુખ લહુાં  ઠામોઠામજી. 

સુગુણ સનેહા િ ેકરદય ન રવસિ.ે પ 

 

  



 

(૬) શ્રી પદ્મપ્રભ નજિ સ્તવિિો અર્થ 
 

શ્રી પદ્મપ્રભ રજનેશ્વિદેવ અહીાંથી દૂિ જઈને વસ્યા છે. તયાાંથી પત્ર આવિો 

નથી, કાગળ અને શાહી તયાાં મળિા નથી. સીધા તયાાં જવા માટે અહીાં 

વિતમાનકાળે કોઈ રવરશષ્ટ માગત પણ નથી. આ િીિે સ્નેહીજનો દૂિ િહ્યા 

હોય િો પણ સુાંદિ ગુણોવાળા એ સ્નેહીજનો ક્યાિયે પણ રવસિાિા નથી. 

મનથી ભૂલાિા નથી. ૧ 

 

અહીાંથી તયાાં જઈને કોઈ પાછુાં  આવિુાં નથી, કે જ ેતયાાંના સમાચાિ આપી 

શકે. જમેનો મેળાપ થવો દુલતભ છે, િેમની સાથે સ્નેહ િાખવો િે પોિાને 

દુુઃખરૂપ છે. ૨ 

 

શ્રી વીિિાગ પિમાત્મા સાથે એકપક્ષીય િાગ કેવી િીિે કિવો? મારલકની 

લગામ અનુસાિ ઘોડો વેગમાાં દોડ્યા કિ,ે પણ િેના ઉપિ સવાિી કિનાિ િે 

વાિ મનમાાંયે ન લાવે. (એ કેવુાં? ) ૩ 

 

પ્રભુના સ્વરૂપની રવચાિણારૂપ ભાવના િસને જ સાચી ભરિ કહી છે. 

જ્ાાં િસ હોય તયાાં બાંને િીઝે છે. (એટલે હુાં  િીઝુાં અને પ્રભુ ન િીઝે એમ ન 

થવુાં જોઈએ) એવી સ્પધાતથી જ, એકબીજાના િસની િીઝથી જ મનના 

મનોિથો રસદ્ધ થાય છે. ૪ 

 

પણ ગુણવાનની સોબિથી હુાં  ગાજુાં  છુાં  કાિણ કે મહાપુરુષો રવશ્રાાંરિના 

સ્થાનરૂપ હોય છે. પૂ. શ્રી યશોરવજયજી ઉપાધ્યાય કહે છે કે એ જ પ્રભુના 

આશ્રયથી હુાં  ઠેિ-ઠેિ સુખ અનુભવુાં છુાં . ૫ 


