ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી દ્વારા રચિત
અમ ૃતિેલની સજ્ઝાય

િેતન ! જ્ઞાન અજિાળીએ, ટાળીએ મોહ સંતાપ રે ;
ચિત ડમડોલત ું િાળીએ, પાળીએ સહજગુણ આપ રે . 1
ુ ગાનરે ;
ઉપશમઅમ ૃતરસ પીજીયે,કીજીએ સાધુગણ
અધમિયણે નવિ ખીજીયે, દીજીએ સજ્જનને માન રે …2
ં નવિ રાખીએ, ભાખીયે િયણ મુખ સાિ રે ;
ક્રોધ અનુબધ
સમકકતરત્ન રુચિ જોડીયે, છોડીયે કુમવત-મવત-કાિ રે …3
શુદ્ઘ પકરણામના કારણે, િારના શરણ ધરે ચિત્ત રે ,
પ્રથમ વતહાં શરણ અકરહંતનુ,ં જેહ જગદીશ જગવમત્ત રે …4
જે સમિસરણમાં રાજતા, ભાંજતા ભવિક સંદેહ રે ,
ધમમનાં િિન િરસે સદા, પુષ્કરાિતમ જેમ મેહ રે … 5
શરણ બીજુ ં ભજે વસદ્ઘનુ,ં જે કરે કમમ િકચ ૂર રે ;
ભોગિે રાજ વશિનગરનુ,ં જ્ઞાન આનંદ ભરપુર રે … 6
સાધુન ું શરણ ત્રીજુ ં ઘરે , જેહ સાધે વશિપંથ રે ;
મ ૂળ-ઉત્તર ગુણે જે િયામ, ભિ તયામ, ભાિ વનર્ગ્મન્થ રે …7
શરણ િોથું ઘરે ધમમન,ું જેહમાં િર દયાભાિ રે ;
જે સુખ હેત ુ જજનિર કહ્યો પાપજળ તરિા નાિ રે … 8
િારનાં શરણ એ પકડિજે, િળી ભજે ભાિના શુદ્ઘ રે …
દુકરત સવિ આપણા વનંદીયે, જેમ હોય સંિરવ ૃકિ રે ... 9
ઇહભિ પરભિ આિયામ, પાપ અવધકરણ વમથ્યાત રે ;
જે જજનાશાતનાકદક ઘણા, વનન્દીયે તેહ ગુણ ઘાત રે ... 10
ં ૂ ીયા આપ-મતજાળ રે ;
ગુરુ તણાં િિન તે અિગણી, ગથ
ં
બહુ ં પરે લોકને ભોળવ્યા, વનંદીયે તેહ જજાળ
રે ... 11
ૃ ાિાદ રે ,
જેહ કહંસા કરી આકરી, જેહ બોલ્યા મષ
જેહ પરધન હરી હરચખયા, કીધલો કામઉન્માદ રે .. 12
જેહ ધનધાન્ય મ ૂછામ કરી, સેવિયા િાર કષાય રે ,
રાગ ને દ્ઘે ષને િશ હુઆ, જે કકયો કલહ ઉપાય રે ... 13
જૂઠ જે આળ પરને દીયા, જે કયામ વપશુનતા પાપ રે :

રવત-અરવત,વનંદ-માયા-મ ૃષા,િળીય વમથ્યાત્િ સંતાપ રે 14
પાપ જે એહિા સેવિયાં તેહ વનંકદએ વત્રહુ ં કાળ રે
સુકૃતઅનુમોદના કીજજયે, જજમ હોય કમમ વિસરાલ રે ... 15
વિશ્વઉપકાર જે જજન કરે , સાર જજનનામ સંયોગ રે ;
ં શુભ યોગ રે ... 16
તે ગુણ તાસ અનુમોકદયે, પુણ્યઅનુબધ
વસદ્ઘની વસદ્ઘતા કમમના, ક્ષય થકી ઉપની જેહ રે ;
જેહ આિાર આિાયામનો, િરણ િન સંિિા મેહ રે ... 17
જેહ ઉિજ્ઝાયનો ગુણ ભલો, સ ૂત્ર-સજ્ઝાય પકરણામ રે ;
સાઘુની જે િળી સાધુતા, મ ૂળ-ઉત્તર ગુણધામ રે ... 18
જેહ વિરવત-દે શ શ્રાિક તણી, જે સમકકત સદાિાર રે ;
સમકકતદ્રષ્ષ્ટ સુર નર તણો, તેહ અનુમોદીયે સાર રે ...19
અન્યમાં પણ દયાકદક ગુણો, જેહ જજનિિન અનુસાર રે ,
સિમ તે ચિત્ત અનુમોકદએ, સમકકતબીજ વનરધાર રે ... 20
પાપ નવિ તીવ્ર ભાિે કરે , જેહને નવિ ભિરાગ રે ,
ઉચિત સ્થથવત જેહ સેિે સદા, તેહ અનુમોદિા લાગ રે ...21
થોડલો પણ ગુણ પર તણો, સાંભળી હરમ્ મન આણ રે ;
દોષ લિ પણ વનજ દે ખતાં, વનગુણ
મ વનજાતમા જાણ રે ... 22
ઉચિત વ્યિહાર અિલંબને, એમ કરી સ્થથર પકરણામ રે ;
ભાવિયે શુદ્ઘ નયભાિના, પાિનાશય તણુ ં ઠામ રે ... 23
ુ રૂપ રે ;
દે હ મન િિન પુદગલ થકી, કમમથી ચભન્ન તજ
અક્ષય અકલંક છે જીિનુ,ં જ્ઞાન-આનંદ-થિરૂપ રે ... 24
કમમથી કલ્પના ઉપજે, પિનથી જેમ જલવધ િેલ રે ;
રૂપ પ્રગટે સહજ આપણુ,ં દે ખતાં દ્રષ્ષ્ટ સ્થથર મેલ રે ...25
ધારતાં ધમન
મ ી ધારણા, મારતાં મોહ િડ િોર રે ;
જ્ઞાન રૂવપ-વ઼ેલ વિથતારતાં, િારતાં કમમન ુ ં જોર રે … 26
રાગવિષ-દોષ ઉતરતાં, ઝારતાં દ્વેષરસ શુષ રે ,
પ ૂિમ મુવનિિન સંભારતાં, િારતાં કમમ વન:શેષ રે ...27
દે ચખયે માગમ વશિનગરીના, જે ઉદાસીન પકરણામ રે ...
તેહ અણછોડતાં િાચલયે, પામીયે જેમ પરમધામ રે ... 28
શ્રી નયવિનય ગુરુ વશષ્યની, શીખડી અમ ૃતિેલ રે ;
એહ જે િતુર નર આદરે , તે લહે સુજસ રં ગરે લ રે ...29

