ગંગા સતીનાં કાવ્યો
1.
મેરુ તો ડગે પણ જેનાાં મન ના ડગે,
ભાાંગી રે પડે ભરમાાંડ રે ,
વિપત પડે પણ િણસે નહીં,
ઈ તો હરરજનનાાં પરમાણ રે .
હરખ ને શોકની ના'િે જેને હેડકી ને,
શીશ તો કર્ાાં કુ રબાન રે .

સતગુરુ િચનમાાં શ ૂરા થઈ ચાલે,
જેણે મેલર્ાાં અંતરના માન રે .
વનત્ર્ રહેવ ુાં સતસાંગમાાં ને
જેને આઠે પો'ર આનાંદ રે
સાંકલપ વિકલપ એકે નરહ ઉરમાાં
જેણે તોડી નાાંખ્ર્ો માર્ા કેરો ફાંદ રે
ભક્તત કરો તો એિી કરજો પાનબાઈ
રાખજો િચનુમાાં
ાં વિશ્વાસ રે
ગાંગા રે સતી એમ બોલલર્ા

તમે થાજો સતગુરુજીના દાસ રે

2.
િીજળીને ચમકારે મોતીડાાં પરોિો રે , પાનબાઇ !
નરહતર અચાનક અંધારા થાશે જી,
જોત રે જોતાાંમાાં રદિસો િહી જશે પાનબાઇ !
એકિીસ હજાર છસોને કાળ ખાશે જી.
જાણ્ર્ા રે જેિી આ તો અજાણ છે , પાનબાઇ !
અધ ૂરરર્ાને નો કે’િાર્ જી,
ગુપત રસનો આ ખેલ છે અટપટો,
આંટી મેલો તો પ ૂરણ સમજાર્ જી.
મન રે મ ૂકીને તમે આિો મેદાનમાાં, પાનબાઇ !
જાણી લીર્ો જીિ કેરી જાત જી;

સજાવત વિજાવતની જુ ગવત બતાવુાં ને,
બીબે પાડી દઉં બીજી ભાત જી.
વપિંડ રે બ્રહ્ાાંડથી પર છે ગુરુ, પાનબાઇ !
તેનો રે દે ખાડુ ાં તમને દે શજી,
ગાંગા રે સતી એમ બોલલર્ાાં,
ત્ર્ાાં નરહ માર્ાનો જરીએ લેશ જી.

3.
ભક્તત કરિી એને રાાંક થઈને રહેવ ુાં ને,
મેલવુાં અંતરનુ ાં અલભમાન રે ,
સતગુરુ ચરણમાાં શીશ નમાિી,
કર જોડી લાગવુાં પાર્ રે .
જાવતપણુાં છોડીને અજાવત થાવુાં ને
કાઢિો િણણ વિકાર રે ,
જાવત ને ભ્ાાંવત નહીં અહીંના દે શમાાં,
એિી રીતે રહેવ ુાં વનમાણન રે .
પારકા અિગુણ કોઈના જુ એ નહીં ને,
એને કહીએ હરર કેરા દાસ રે ,
આશા ને ત ૃષ્ણા એકે નહીં ઉરમાાં,
એનો દૃ ઢ રે કરિો વિશ્વાસ રે .
ભક્તત કરો તો એિી રીતે કરજો
રાખજો િચનમાાં વિશ્વાસ રે ,
ગાંગા રે સતી એમ બોલલર્ાાં,
એને કહીએ હરર કેરા દાસ રે .

4.
જીિ ને વશિની થઈ એકતા ને,
પછી કહેવ ુાં નથી રહ્ુાં કાાંઈ રે ,
દ્વાદશ પીધો જેણે પ્રેમથી તે,
સમાઈ રહ્યો સુનની માાંર્ રે .
તમે હરર હિે ભરપ ૂર ભાળ્ર્ા ને,

િરતો કાર્મ વિગુણથી પાર રે ,
રમો સદા એના સાંગમાાં
ને સુરતા લગાડો બાિન બાર રે .
મ ૂળ પ્રકૃવતથી પાર થઇ ગર્ા ને,
ત ૂટી ગઈ સઘળી ભ્ાાંત રે ,
તમારુાં સ્િરૂપ તમે જોઈ લીધુ,ાં
ને જર્ાાં િરસો સદા સ્િાાંત રે .
સદા આનાંદ હરરના સ્િરૂપમાાં જે
જર્ાાં મટી મનની તાણાિાણ રે ,

ગાંગા રે સતી એમ બોલલર્ાાં,
તમે પદ પામ્ર્ા વનિાણણ રે .

