“દે હશ દાસ્મમ”્ ન ું સ્લાયસ્મ”

.બ. શ્રીલલ્રબ ાદદ્મ મભલરન્દ
સ્નેશી બાઈશ્રી, વપ્રેભ શ્રીસ્ભયણ.
સ. 10-26-38+39 ભાું “દે હશદાસ્મમ”્ “બલાનદાસ્મ:” દ્યોથી શ્રીગોીજનો દાસ્મની
પ્રાથથના કયે છે . આ ફન્ને દ્યોના સ્લાયસ્મને જાણલાની આે જીજ્ઞાવા દળાથલી. તે
મલમભાું શ્રી લાક્મતની કૃા-પ્રેયણાએ જે સ્ુયે છે તે ભાત્ર મનલેદન કળું ૃ છું.
શ્રી વ્રજયત્નાઓ દાસ્મની પ્રાથથના કયે છે . રીરા ભધ્માતી શ્રીલલ્રબ લાગધીળ ળૃથી
અથાથત યમતથના ગરૂ રૂથી શ્રીગોીજનોને લણથલી યહ્યા છે .
જે કૃમતથી મપ્રમતભને સખ થામ તેભાું જ દાસમ
્ બાલ મવદ્ધ થામ છે . અથલા દાસ્મભાું
મપ્રમતભના સખનો જ મલચાય શોમ છે . અને મપ્રમતભ તો યભણપ્રેષ્ઠ છે , અચ્યત છે ,
અભોઘ લીમથ છે . કેલર મલશાયભાું અત ૃપ્ત છે . અગલણત યવનો બોગ કયલા છતાું ત ૃપ્પ્તનો
અબાલ છે . આલા મપ્રમને સખરૂ થલામ તેવ ું દાસ્મ શ્રી ગરૂજીની પ્રેયણાએ ભાગી યહ્યા
છે . ણ આવ દાસ્મ તો મપ્રમની વભાન ઐશ્વમથ જ્માયે પ્રાપ્ત કયે ત્માયે મવદ્ધ થઇ ળકે.
મપ્રમની વભાન ઐશ્વમથ વલાથ ત્ભબાલથી મપ્રમથી તદ્ર થામ ત્માયે પ્રાપ્ત થામ છે . આ
વલાથ ત્ભબાલને મવદ્ધ કયલા ભાટે વૌબગભદના મભથી મપ્રમતભ અંતહશિત થઇ ગમા અને
મલપ્રમોગન ું દાન કય.ું મલપ્રમોગના અનબલભાું જ વલાથત્ભબાલ મવદ્ધ થામ છે . અથલા જે
દાસ્મબાલની પ્રાથથના કયે છે તેને મવદ્ધ કયલા મપ્રમતભે મલપ્રમોગન ું દાન કયું છે .
દાસ્મબાલ અને વલાથ ત્ભબાલ ફન્નેનો એક જ અથથ થામ છે . આ દાસ્મબાલ “નભામભ
હૃદમે ળે”ે કાહયકાજીભાું કહ્યા મજફનો છે .
ભેં ભેયી જ્મો રો યશે, ત્મોં રો ત નહશ દાવ, દાવ બમો જફ જાનીમે, શોમ દોઉકો નાળ.
અંતહશિત-ગોીગીત પ્રવુંગે પ્રચય મલપ્રમોગના અનબલથી શ્રી ગોીજનોને ોતાના
અસ્સ્તત્લન ું મલસ્ભયણ થઇ ગય ું છે .
તદ્મનસ્કા, સ્તદારાા, સ્તહિચેષ્ટા સ્તદાત્ત્ભકા :

તદ્ગુણાનેલ ગામન્ત્મો, નાત્ભા ગાયાલણ વસ્ભરૂ :
(સ.10-27-43)
ોતાના અસ્સ્તત્લના મલસ્ભયણથી અને યભ દૈ ન્મ પ્રાપ્ત થલાથી “તાવાભામલર્ત
ભથ
ળૌહય:” શ્રોકભાું કહ્યા મજફ મપ્રમતભન ું સ્લરૂ તેભના હ્યદમભાુંથી ફશાય પ્રગટ થય ું.
આ સ્લરૂ પ્રગટ થય ું ત્માયે શ્રીગોીજનોભાું મપ્રમ પ્રર્એ ોતાની અહયપ્ચ્છન્ન (વાકાય
વ્માક)

વત્તા

અને

ોતાનાભાું

યશેરા

અગલણત-મનયમલમધ

આનુંદનો

આ

શ્રીગોીજનોભાું પ્રલેળ કયાવ્મો, ત્માયે શ્રીગોીજનો વદાનુંદ કૃષ્ણરૂ થમાું. અથાથત
પ્રર્ વભાન ઐશ્વમથલાન ફન્માું. અશીં તેભને વલાથ ત્ભબાલ મવદ્ધ થમો, અથલા દાસ્મબાલ
પ્રાપ્ત કમો. શલે તેઓ મનયલમધ-અગલણત યવથી મપ્રમતભને કેલર મલશાયન ું સખ આીને
ોતાના દાસ્મ બાલને વપર ફનાલળે. આલો દાસ્મ બાલ તેભને મલપ્રમોગના
અનબલથી આત્ભવત્તા પ્રાપ્ત કયલાથી મવદ્ધ થમો છે .
રઘયાવભાું શ્રી ગોીજનોભાું હયપ્ચ્છન્ન (જીલવત્તા) શતી, તેથી મપ્રમતભે તેભને રઘયાવભાું કેલર મલશાયથી સ્લળૃાનુંદનો અનબલ કયાવ્મો તેભાું તેઓ ોતાને  ભણથ ભાનલા
રાગમાું, ણ મપ્રમના સ્લરૂને  ભણથ ભાનલા રાગમાું, ણ મપ્રમના સ્લળૃને  ભણથ ન
ભાન્ય ું. જેભ વમિભાું ડે ું નાન ું ભોટું ાત્ર જરથી  ભણથ થઇ જામ છે યન્ત વમિની
વભાન તે ાત્ર ફની ળક્ત ું નથી, તેભ શ્રી ગોીજનોને ોતાની હયપ્ચ્છન્ન વત્તાભાું જે
અનબલ થમો તે વમિભાું ડેરા ાત્ર જેલો શતો. મપ્રમ પ્રર્ તો ોતાની વભાન
મનયલમધ-અગલણતા-નુંદને,

ધાયણ

કયી

ળકે

તેલા

ફનાલલા

ચાશે છે .

તેથી

„વૌબગભદ‟ના મભથી મલપ્રમોગન ું દાન કય,ું અને તેથી તેભની હયપ્ચ્છન્ન (જીલ વત્તા)
દભય કયી ોતાની અહયપ્ચ્છન (વાકાય-વ્માક) વત્તા, અને અગલણત સ્લાનુંદન ું દાન
કયી ોતાની વભાન ઐશ્વમથ લાાું ફનાવ્માું. આ કથનની ષ્ષ્ટભાું “તાવાભામલર્ત
ભથ
ળૌહય:” શ્રોક ઉયના શ્રીભતી હટપ્ણીજી અને આ શ્રોક ઉયનો એક સ્લતુંત્ર રેખ કે
જે સ.તાભવ પર પ્રકયણની વુંસ્કૃત ટીકાના હયમળષટ
્ બાગભાું છામેર છે , તેન ું
અલરોકન કયવ ું.

ભશાયાવ વભમે પ્રર્એ ોતાના  ભણાથનદ
ું સ્લરૂથી ફશાય પ્રગટ સ્લળૃના વુંમોગથી,
યમત ક્રીડનથી શ્રીગોીજનોભાું  ભણાથ નદ
ું સ્લરૂન ું સ્થાન કય.ું શલે શ્રી ગોીજનોને
ફશાય પ્રગટ સ્લળૃથી વુંમોગ સખની અેક્ષા ન યશી. શ્રી ગોીજનો સ્લાધીના-સ્લતુંત્ર
બસ્ક્ત પરાન ું-બલને પ્રાપ્ત થમાું.
હૃદમભાું મનળૃદ્ધ થમે ું  ભણાથ નદ
ું સ્લળૃ મલપ્રમોગ-બાલાત્ભક કશેલામ છે . તે મ ભમતિભાન
બાલાત્ભક સ્લરૂથી અખુંડ કેલર મલશાયનો અનબલ કયે છે . વુંમોગભાું ફશાય પ્રગટ
સ્લરૂનો અનબલ ક્રીમા દ્વાયા થામ છે . હૃદમભાું મનળદ્ધ થમેર મલપ્રમોગ બાલાત્ભક
સ્લરૂનો અનબલ બાલ દ્વાયા થામ છે . કોર મલશાયના સ્લત: મવદ્ધ બાલોજ પ્રગટ થામ
છે અને તેનો અનબલ બાલ દ્વાયાજ કયે છે . આ મલપ્રમોગ-બાલાત્ભક-યવાત્ભક સ્લળૃથી
અનબલાતો આનુંદ અગલણત છે . તેથી જ તેને શ્રીભદાચામથલમે “આન્તયું ત ભશાપરમ”્
કશેર છે . આ મલપ્રમોગાત્ભક સ્લરૂના અનબલનો હયચમ, ભભથજ્ઞ મળયોભલણ શ્રી
શહયયામ પ્રર્એ મળ. 9-18 ભાું કયાવ્મો છે :
મલયશે યગત્વલથ મનજરીરાનબાલકમ ્ ।
મલયશે યગત્વલથ મનજરીરાનબાલકમ ્ ।

વાકાયાનન્દ ળૃેણ વ્રજબક્ત શહદસ્સ્થતમ ્ ।।
શ્રમતઓએ યબ્રહ્મન ું સ્લળૃ રક્ષણ “વત્મ-જ્ઞાન-અનુંત” કશેર છે . આ “અનુંત”
દલાચી યબ્રહ્મ-મનત્મ રીરાસ્થ ષ્ષ્ટ  ભણથ ળૃોત્તભ “અનુંત” રીરાઓ વહશત અને
ોતાના અહયપ્ચ્છન્ન (વાકાય-વ્માક) સ્લરૂથી વ્રજ બક્તોના હ્ય્દમભાું મનળૃદ્ધ થમેર
છે તેનો અનબલ મલયશની પરાત્ભક અલસ્થાભાું યગત-એક જ વભમે શ્રીગોીજનોને
થામ છે . એક જ વભમે પ્રર્ની વભસ્ત રીરાનો અનબલ થલાન ું કાયણ શ્રીગોીજનોએ
પ્રર્ની અહયપ્ચ્છન્ન વાકાય-વ્માક વત્તાને અને અરૌહકક વાભથ્મને પ્રાપ્ત કયે ર છે .
આ વ્માક વત્તાથી વભસ્ત રીરાનો એક જ વભમે અનબલ થામ છે .
મલષ્ણો: કભાથ લણ શ્મ ।

વ્રતામન સ્યો ઇન્િસ્મ યજમ: વખા ।

તદમલષ્ણો: યભ દું વદા શ્મસ્ન્ત : ।
હદલીલ ચયાતતમ ્
ઉયોક્ત ભુંત્ર મલદ્વન ભુંડનના મનત્મરીરા લાદ પ્રકયણભાું શ્રી મલઠ્ઠરેશ્વયે આેરો છે .
“હદલીલચયાતતમ”્ એટરે મોગ મવધ્ધ રૂને “દભયગ્રશણ” નાભની મવદ્ધદ્ધ પ્રાપ્ત થામ
છે . આ મવદ્ધદ્ધથી મોગીન ું વ્માક ફને ું ચ (નેત્ર) સ્લગથના તભાભ લૈબલોને એકજ
વભમે જોઇ ળકે છે . તેભ “સ ભયમ:” વ્રજબક્તો દભય ગ્રશણ નાભની મવદ્ધદ્ધથી પ્રર્ની વભસ્ત
રીરાઓનો એકજ વભમે અનબલ કયે છે . વલાથ ત્ભ બાલ મવદ્ધ થતાું શ્રીમમનાષ્ટકભાું
કશેરી આઠેમ મવદ્ધદ્ધઓ વલાથ ત્ભબાલી બક્તોને પ્રાપ્ત થમેરી શોમ છે . આ તો વભસ્ત
રીરાના અનબલની ચચાથ થઇ. આથી ણ મલળે અદર્ ભત ઐશ્વમથ તો એ છે કે, “આ
બક્તોએ પ્રાપ્ત કયે રા અરૌહકક વાભથ્મથથી મપ્રમતભના કોટાન કોહટ સ્લરૂોને અને
રીરાઓને ોતે જ પ્રગટ કયી તેનો “યગત”્ એક જ વભમે અનબલ કયે છે .” (આ
કથનના પ્રભાણભાું શ્રી શહયયામચયણોકત “અંતયું ગ ફહશ:યું ગ રીરા પ્રુંચમલલેક”
નાભનો ગ્રુંથ અલરોકનીમ છે .
શ્રી શહયયામ પ્રર્એ મળક્ષાણ અંમતભભાું “યવાત્ભક બાલસ્લરૂ મનરૂણ” ભાું
યવસ્લળૃના અનબલની ચાય અલસ્થાઓન ું લણથન કયે  ું છે . (1) ધભથ વુંમોગ (2)
ધભી વુંમોગ (3) ધભથ મલપ્રમોગ અને (4) ધભી મલપ્રમોગ. યવ સ્લળૃના અનબલની
આ ચાય અલસ્થાન ું તાયતત્મ શ્રીશહયયામજીની લાણીભાું જ જાણલા ભે છે . આ ચાયે ભાું
ધભી મલપ્રમોગની વલોત્કૃષ્ટતા ણ આની લાણીભાું જ જાણલા ભે છે . “શ્રી શહયયામ
લાુંગ મક્તાલરી” બાગ 1 ના અનેક ગ્રુંથોભાું આ ધભી મલપ્રમોગની યભ પરાત્ભકતા
એલું યભમનયોધાત્ભકતાન ું લણથન કયે  ું છે . તે તે ગ્રુંથો અલરોકલા. અને દ
વાહશત્મભાું “પ્રગટે ષ્ષ્ટ ભશાયવ દે ન” આ દનો બાલાથથ મલચાયલો.
જન્ભ પ્રકયણથી તાભવ પર પ્રકયણ સધીના શ્રી સફોમધનીજીભાું જે લણથન કયે  ું છે તે

શ્રી ગોીજનોની પરાલસ્થાન ું જ લણથન છે . કાયણ કે પરસ્લળૃ પ્રર્નો અનબલ તો
તેભને, પ્રર્ પ્રાગટય થતાુંની વાથે જ ળરૂ થઇ ગમો છે . યન્ત જન્ભ પ્રકયણથી રઘ
યાવ સધી તેભણે હયપ્ચ્છન્ન અલસ્થાભાું સ્લરૂાનુંદનો અનબલ કમો, અને ભશાયાવભાું
અહયપ્ચ્છન્ન અલસ્થાથી અનબલ કમો.
બસ્ક્તની ઉત્કથતા સ્લતુંત્રબસ્ક્તની પ્રાપ્પ્તભાું છે . આ “સ્લતુંત્ર બસ્ક્ત” પ્રાપ્ત કયીને શ્રી
ગોીજનોએ હદવ્મ પ્રેભ યાજ્મય મલજમ ધ્લજ પયકાવ્મો છે . એટ ું જ નશીં, ણ
યવાત્ભક વાકાય વ્માક „ર્ ભભા‟ સ્લરૂની પ્રમતષ્ઠાને શ્રી ગોીજનોએ ોતાનાભાું ધાયણ
કયીને, „ર્ ભભા‟ની પ્રમતષ્ઠા-ભહશભાના ખ્માક ફન્મા છે . આ સ્લળૃ લેદોભાું પ્રમવદ્ધ નથી,
કાયણ કે મલપ્રમોગ બાલાત્ભક સ્લરૂ તે લાણીનો મલમ નથી. ભાત્ર અનબલલેધ છે .
તેથી જ શ્રીભત્પ્રર્ ચયણોએ શ્રીહટપ્ણીજીભાું આજ્ઞા કયી છે કે વલાથત્ભબાલથી
અનબલાતા સ્લરૂન ું મનલથચન થઇ ળકત ું નથી. લી ષ્ષ્ટ ળૃોત્તભને “લેદાતીત”
ણ કશેલામ છે જ.
મહદ શ્રમતળૃા શ્રીગોીજનો ર્ ભમલભાું પ્રગટ ન થમા શોત તો યવાત્ભક „ર્ ભભા‟ સ્લળૃની
પ્રમતષ્ઠાને કોણ જાણત ? જેભ “ગોી પ્રેભકી ધ્લજા” તભ યવાત્ભક „ર્ ભભા‟ સ્લળૃની
પ્રમતષ્ઠાનો ધ્લજ ણ વાથેજ પયકાવ્મો છે . જેભની કૃમતને “વાગય” ની ઉભા અામ
છે તેલા ભશાનબાલ શ્રી સ ભયદાવજી અને શ્રી યભાનુંદ દાવજીના દોભાું ગામે ું છે કેવ્રજરીરા કોઉ ાય ન ામો ।
બ્રહ્મા ળે ભશેળ નાયામણ
ભમત શી ર્ ભરામો ।।1।।

લેદ સ્મમૃ ત સમન શહયશી મભરન,
ફહ ભાયગ ફતામો ।

ગોીજન મનજ ભાયગ „સ ભય‟,
ન્માયો હદખયામો ।।2।।

વ્રજ્જન વભ ધય ય કોઉ નાુંશી ।।

ત્જન વફ તન ભન શહય અથન કહય,
ભોશન ધયે ઉય ભાુંશી ।।1।।

વદા વુંગ ડોરત ભન ભોશન,
ગોી ધહય ઉય ધ્માન ।।

ગોી ગોી યટત મનયું તય,

ર્ ભલર ગમે વફ જ્ઞાન ।।2।।
જા ગોીકી દયજ ઉદ્વલ,
બ્રહ્માહદક વફ જાચે ।।

તા ગોીગૃશ ભાખન કાજે,

વફહદન લગયધય નાચે ।।3।।
ગોીજન ભે કોન ફતાઉં,
શહય હ ું ભ ાય ન ાલે ।

તો શોં ભન્દ બદ્ધદ્ધ કશા જાનો,

“યભાનુંદ” ગન ગાલે ।।4।।
“ન યામેશ ું મનયલદ્યવુંયજાભ સ્લભાધકૃત્મું, મલબધાયામ લ:” (સ. 10-29-22)
ઉયોક્ત શ્રોકની વુંગમત શ્રી યભાનુંદ દાવજીના દ વાથે થામ છે . ઉક્ત શ્રોકભાું
પ્રર્એ શ્રી ગોીજનોની સ્તમત કયી છે . અને વદા ળૃલણ ણ ું સ્લીકાયું છે . જે કાળ્ મ વલથ
વભથથ પ્રર્ ન કયી ળકે તેલા કામથન ું ઐશ્વમથ (વાભથ્મથ) શ્રીગોીજનોએ પ્રાપ્ત કયું છે .
ઉક્ત શ્રોકના હટપ્ણીજીભાું શ્રીગોીજનોનો ઉત્કથ મવદ્ધ કમો છે .
શલે અશીં મલચાયણીમ મલમ એ છે કે આ ભશાન અભ્યદમ શ્રી ગોીજનોએ કેલા
પ્રકાયની વાધનાથી પ્રાપ્ત કમો. જો આ વાધનાનો મલચાય ન થામ તો શ્રી ગોીજનોના
ભાગે કોઇણ વાધક ચારીજ ન ળકે. તે ભાટે અશીં વાધનોનો મલચાય કયલો આલશ્મક
છે .

શ્રી લલ્રબ સ્લરૂ ભહશભા, ભાધયી

રેખક:- શ્રી લલ્રબ ાદદ્મ મભલરન્દ.
-યાગ : આવાલયી –

શ્રીલલ્રબ તજ અનો ઠાકય કશો કોને જૈમે શો ।

વફ ગણ  ભયણ કળૃણા વાગય, જશાું ભશાયવ ૈમે શો ।।1।

સયતશી દે ખ અનુંગ મલભોહશત, તન ભન પ્રાન લફકૈ મે શો ।

યભ ઉદાય ચતય સખ વાગય, અાય વદા ગન ગૈમે શો ।।2।।
વફશીન તે અમત ઉત્તભ જાની, ચયન ય પ્રીત ફઢૈ મે શો ।

કાન ન કાહકી ભન ધયીમે, વ્રત અનન્મ એક ગશૈમે શો ।।3।।
સભય સભય ગનળૃ અનભ, બલ દ:ખ વફે મલવયૈ મે શો ।

ૃ એક ટક ીલત નાશી અધૈમે શો ।।4।।
મખ મલધ રાલણ્મ અમત
ચયન કભરકી મનળહદન વેલા. અને હૃદે લવૈમે શો ।

„યમવક‟ વદા વુંગીનવો બલોબલ ઇનકે દાવ કશૈમે શો ।।5।।
આ દભાું શ્રી શહયયામચયણ શ્રીલલ્રબચયન કભરના અનયાગી સ્લકીમોને શ્રીલલ્રબ
સ્લળૃભાું િઢાવસ્ક્ત કયાલલા ભાટે શ્રીલલ્રબ ગણ ભાધયીન ું લણથન કયે છે .
“શ્રીલલ્રબતજ અનો ઠાકય” ઇમત.
શ્રીલલ્રબ ળબ્દનો અથથ અમતળમ વ્શારા થામ છે . મનત્મ રીરા ધાભભાું અનુંત કોહટ
યગરોભાું જે હદવ્મ પ્રેભાનુંદનો ન ભતન ન ભતન મલરાવ પ્રમતક્ષણ થઇ યહ્યો છે તે તે અનુંત
કોહટ શ્રી સ્લામભનીજીઓના હદવ્મ પ્રેભાનુંદના વમ ભશાત્ભક ઘનીર્ ભત વાકાય સ્લળૃ
શ્રીલલ્રબ છે . તેથી શ્રી શહયયામજી એક દભાું કશે છે ક-“શ્રીલલ્રબ ભશામવન્ધ વભાન”।
જેભ અનેક વહયતાઓનો પ્રલાશ, વમિભાું વભાઇ જામ છે . તેભ અનુંત કોહટ
સ્લામભનીજીઓ હદવ્મ પ્રેભના વમિોનો પ્રલાશ ભશાવમિ ળૃ શ્રી લલ્રબભાું વભામલષ્ટ
થઇ જામ છે . તેથી શ્રી લલ્રબને હદવ્મ પ્રેભાનુંદના ભશાવમિ ળૃ કહ્યા. અને જેભ આ

ભશાવમિના અનુંત તયું ગો કે જે પ્રેભાનુંદળૃ છે . તેનો અનુંત બક્તો અનબલ કયે તો
ણ ભશાવમિભાું કુંઇ ન્યનતા થતી નથી. અથલા અનુંત બક્તો આ હદવ્મ પ્રેભના ભશા
વમિના તયું ગોથી સખ પ્રાપ્ત કયે છે તો ણ આ પ્રેભાનુંદનો ભશા વમિ તેટરો ને
તેટરો જ બયે રો છે . અશીં આભ વભજવ ું કે શ્રી લલ્રબ ભશામવન્ધના તયું ગોજ
સ્લામભનીજીના સ્લળૃો છે . એક એક તયું ગ શ્રી લલ્રબ ભશામવન્ધ સ્લળૃભાુંથી પ્રકટ
થામ છે તે પ્રત્મેક તયું ગ ળૃ સ્લામભનીજીઓ છે . આ શ્રી સ્લામભનીજીઓ હદવ્મ પ્રેભના
વમિ ળૃ છે . આલો કલ્નાભાું ન આલી ળકે તેલો હદવ્મ પ્રેભ ભહશભા શ્રીલલ્રબનો
શોલાથી “શ્રીલલ્રબ ભશા મવન્ધવભાન” કહ્યા. અથલા હદવ્મ પ્રેભનો ભશા મવન્ધ જેભાું
બયે રો યશે છે તે “લલ્રબ” ળબ્દનો અથથ છે . તેથી શ્રી શહયયામચયણ લલ્રબના સ્લકીમ
જનોને કશી યહ્યા છે કે આલો હદવ્મ પ્રેભનો ભશામવન્ધ જેભા બયે રો યશે છે તેલા
શ્રીલલ્રબને છોડીને કોની ાવે જૈમે. અથલા કોની આળા કયીમે ? આ શ્રી લલ્રબ
ભશાસન્ધ સ્લળૃનો હદવ્મ પ્રેભ બમો ભહશભા શ્રી લલ્રબ નાભભાું ણ યશેરો છે .
તેથી એક વાખીભાું શ્રી શહયયામ પ્રર્ કશે છે કે –
લલ્રબ નાભ અગાધ શે.
જશાું તશાું ભમત ફોર ।

જફ ગ્રાશક શહયજનમભરે
તીન આગે ત ખોર ।

શ્રી લલ્રબ નાભનો ભહશભા મલયશી જન મવલામ ફીજા કોઇ જાણી ળકતા નથી. તેથી
શ્રીલલ્રબના મલયશીજન ાવેજ શ્રી લલ્રબ નાભના અગાધ ભહશભાને ખોરલાન ું કશે છે .
આલા શ્રી લલ્રબને છોડીને કોની ાવે આનુંદની બીક્ષા ભાગલા જવ ું ? એભ કરૂણા
બમાથ હ્યદમથી શ્રી શહયયામ પ્રર્ સ્લકીમોને ઉદે ળ કયી યહ્યા છે . અનુંત શ્રી
સ્લામભનીજીઓભાું હદવ્મ પ્રેભ મલરાવની  ભણથતા ભશા મવન્ધ સ્લરૂ શ્રી લલ્રબભાુંથીજ
થામ છે . તેલા શ્રી લલ્રબલયને છોડીને કોની ાવે હદવ્મ આનુંદની બીક્ષા ભાગલી ? આ
દભાું શ્રી શહયયામપ્રર્એ હદવ્મ પ્રેભ સ્લરૂ શ્રી લલ્રબનો અકથનીમ ભહશભા જણાલેરો

છે . તે ભહશભા હદવ્મ પ્રેભ રૂજ જાણલો. જેભ ભીઠા વમિન ું જર ભીઠજ શોમ છે . તેભ
હદવ્મ પ્રેભના ભશામવન્ધ રૂ શ્રી લલ્રબનો ભહશભા હદવ્મ પ્રેભ રૂજ છે .
વફગણ  ભયણ કરૂણા વાગય
જશાું ભશા યવ ૈમે શો
ૃ તા-તારૂણ્મતા
“વફગણ ભયણ” એટરે વૌન્દમથતા–રાલણ્મતા–ભાધમથતા–સકભાયતા–મદ
આહદ હદવ્મ પ્રેભના અનુંત ગણોની વીભા શ્રીલલ્રબ સ્લરૂભાુંજ યશેરી છે . લી પ્રત્મેક
ગણ વાગય વભાન  ભણથ છે . આલા અનુંત ગણોની વીભાલાા શ્રીલલ્રબ સ્લરૂને
સ્લકીમ જન હ્યદમભાું ધાયણ કેભ કયી ળકળે ? તેલી કોઇને ળુંકા થામ ત્માું કશે છે કે –
“કરૂણા વાગય” શ્રીલલ્રબ કરૂણાના વાગય છે . “કરૂણા” એટરે લાત્વલ્મતા. ભાતાનો
લાત્વલ્મ પ્રેભ તેના ફારકભાું શોલાથી ભાતા ોતે જ ફારકન ું રારન-ારન કયે છે .
અેક્ષા યાખ્મા મલના ભાતા ોતેજ ફારકન ું રારન ારન કયે છે તેભ લાત્વલ્મ
સ્નેશના ભશાવાગય રૂ શ્રી લલ્રબ શોલાથી ોતાના અનુંત હદવ્મ ગણોને ોતાના
બક્તો ધાયણ કયી ળકે તેલી ાત્રતા ોતાના વાભથ્મથથી મવદ્ધ કયે છે . તે કેલી યીતે મવદ્ધ
કયે છે ? તેભ જાણલાની ઇચ્છા થામ ત્માું કશે છે . કે શ્રી વલોત્તભજીભાું આશ્રીન ું નાભ
“મલર્:” છે . આ નાભલાળુ આન ું સ્લરૂ સ્લકીમના હ્યદમભાું જ્માયે પ્રકટ થામ છે .
ત્માયે સ્લકીમના હ્યદમને ણ મલર્ એટરે વ્માક ધભથલાળુું મલળા ફનાલે છે . આલા
મલર્ એટરે વ્માક ફનેરા બક્તના હ્યદમભાું અનુંત હદવ્મ ગણો ધાયણ કયી ળકામ છે .
શલે “ભશાયવૈમ”ે તેભ કહ્,ું તેનો બાલાથથ એભ છે કે „યવ‟ અને „ભશાયવ‟ના
અનબલભાું આનુંદન ું તાયતમ્મ યશે ું છે , તેથી શ્રી લલ્રબ યવને “ભશાયવ” કશેલામ છે .
વુંમોગનો આનુંદ યવ કશેલામ છે . અને મલપ્રમોગના આનુંદને ભશાયવ કશેલામ છે . શ્રી
લલ્રબન ું સ્લરૂ મલપ્રમોગાત્ભક છે . તેથી આ ભશાયવ રૂ છે અથલા વુંમોગનો
આનુંદ પ્રર્ના એક સ્લરૂથી અનબલામ છે . તેથી મલપ્રમોગાત્ભક સ્લરૂ શ્રીલલ્રબને
ભશાયવરૂ કહ્યા છે .

શલે શ્રીલલ્રબ સ્લરૂની વૌન્દમથતા કેલા પ્રકાયની છે તેને કશે છે “સયત શી દે ખ અનુંગ મલભોહશત
તન ભન પ્રાન લફકૈ મે શો.”
શ્રીલલ્રબના સ્લરૂની વૌન્દમથતા દે ખીને “અનુંગ” એટરે કાભદે લ મલળેે કયીને ભોહશત
થઇ જામ છે . રીરા ધાભભાું “કાભદે લ” શ્રીજી છે . તે શ્રીજી શ્રીલલ્રબની વૌન્દમથતાના
દળથનથી મલળેે કયીને ભોહશત થઇ જામ છે . „ભોહશત‟ ળબ્દનો અથથ એ કે જેભાું ભોશ થમો
શોમ તેના મલના ફીજ ું કુંઇ જ્ઞાન ન યશે. ફીજ ું ફધમ
ું ર્ ભરામ જામ તે ભોહશત ળબ્દનો
અથથ છે . તો અશીં શ્રીલલ્રબ સ્લરૂની વૌન્દમથતા રાલણ્મતાની ભાધમથ સધાન ું ાન
ૃ યવામન” સ્તોત્રભાું એક નાભ છે કયીને શ્રીજી તેભાું મનભગન થમા છે . “પ્રેભામત

“લલ્રબ લદનામ્બોજ ભધભત્ત ભધવ્રત:” । “લલ્રલી” એટરે શ્રી સ્લામભનીબાલલાાું
શ્રી ગોીજનો તેના લદન કભરની રાલણ્મ ભધના ાનભાું જેની ભત્ત અલસ્થા કશી તો
ભત્ત શોમ તેને અન્મન ું મલસ્ભયણ શોમ છે . જેભ ભહદયા ાન કયનાયને તેના નળાભાું
ોતાન ું કે અન્મન ું જ્ઞાન યશેત ું નથી તેભ શ્રી સ્લામભનીજીના શ્રીમખ રાલણ્મ ભધન ું ાન
કયીને શ્રીજી ભત્ત થઇ ગમા છે . શ્રીલલ્રબના શ્રીમખના રાલણ્મ ભધન ું ાન કયીને
શ્રીજી ભત્ત થઈ ગમા છે . શ્રીલલ્રબના શ્રીમખના રાલણ્મ ભાધમથ ભાું તો કોટાન કોહટ શ્રી
સ્લામભનીજીઓના શ્રીમખન ું રાલણ્મ ભાધમથ એકત્રીત થમે ું છે . તેલા શ્રી લલ્રબના
શ્રીમખની વૌન્દમથતાના ાનભાું શ્રીજી મલળે ભોહશત થામ તેભાું શ ું આશ્ચમથ શોમ ? શ્રી
વલોત્તભજીભાું “મત્રરોકી ર્ ભણ” આશ્રીન ું નાભ છે . “મત્રરોકી” એટરે યાજવ-તાભવવાત્ત્લક બાલલાા કોટાન કોહટ, શ્રી સ્લામભનીજીઓભાું જે વૌંદમથતા યશેરી છે તે વલથ
વૌન્દમથતા

શ્રી

લલ્રબના

એક

સ્લરૂભાું

યશેરી

છે .

અથલા

કોટાન

કોહટ

શ્રીસ્લામભનીજીઓ હદવ્મ વૈન્દમથતા વહશત પ્રગટ થમાું છે . તેથી “મત્રરોકી ર્ ભણું” નાભ
કહ્ ું છે . આલા ભશાન વૌન્દમથતા લાા શ્રીલલ્રબના સ્લરૂભાું તન ભન પ્રાણ
ન્મોછાલય કયલા શ્રી શહયયામ પ્રર્ ઉત્વાહશત થઇ યહ્યા છે .
આવ ું ભશાન વૌન્દમથતાલાળુ શ્રીલલ્રબન ું સ્લરૂ છે કે શ્રીજી ણ તેભાું ભોહશત થમા છે .

તો આલા શ્રી લલ્રબ સ્લરૂની ર્ ભતરભાું યશેરા દૈ લી જીલોને પ્રાપ્પ્ત કેભ થામ ? આલો
પ્રશ્ન થામ ત્માું કશે છે ,
“યભ ઉદાય ચતય સખ વાગય
અાય વદા ગન ગૈમે શો”
“યભ ઉદાય” “યભ” ળબ્દનો અથથ જેનાથી કોઇ તત્લ શ્રેષ્ટ નથી. અથલા કતમ
થ ,્
અકતમ
થ ,્ અન્મથા કતમ
થ ્ વલથ કયલા વભથથ શોમ. અથલા જીલની મોગમતા અમોગમતાનો
મલચાય નશીં કયીને અદે મ પરન ું દાન કયે તેને “યભ ઉદાય” કશેલામ છે .
ભ ર
શ્રીલલ્રબથી ફીજ ું કોઇ ત્તત્લ શ્રેષ્ટ નથી. વુંવાય વાગયભાું ડફ
ે ા અને મતત થમેરા
જીલને એક કૃા િષ્ષ્ટભાુંથી ઉદ્ધાય કયી ોતાના ભશાન અરૌહકક સ્લરૂના આનુંદન ું
દાન શ્રી લલ્રબ કયે છે . ાત્ર કે અાત્રનો મલચાય કમાથ લગય ! આ જીલ ભાયો છે તેટ ું
જ મલચાયીને ોતાના અદર્ ભત વાભથ્મથથી જીલને મોગમ ાત્ર ફનાલી તેજ ક્ષણે હદવ્મ
પ્રેભ વાગયભાું મનભગન કયે છે . ચોમાવી બગલદીમોભાું શ્રીભદ દભરાજીની લાત તો
ન્માયી

છે ,

યન્ત

શ્માભદાવ સતાય,

પ્રર્દાવ જરોટાજી,

કૃષ્ણદાવભેઘનજી-

કૃષ્ણદે લયાજા ળેઠ રૂોત્તભદાવજી, કોહટભાું મલયર દ્મદાવજી અને ભશાબાગમલાન
યજોફાઇ, તરવાું રૂક્ષ્ભણીજી આહદ ફડબાગી સ્લકીમોને શ્રીલલ્રબલયે ોતાના
ભશામવન્ધ જેલા સ્લરૂાનુંદભાું મનભગન કમાથ છે . તેથી આશ્રી લલ્રબને શ્રીશહયયામ પ્રર્
„યભ ઉદાય‟ કશે છે .
શલે “ચતય સખ વાગય” આને કહ્યા. તેનો બાલાથથ આની ચાતમથતા ર્ ભતરના
બક્તોને ભશાન હદવ્મ રીરા ધાભના સ્લરૂનો અનબલ કયાલલાભાું યશેરી છે . મનત્મ
રીરા ધાભભાું લફયાજત ું પ્રર્ન ું સ્લરૂ મનત્મ મવદ્ધા શ્રી સ્લામભનીજીઓભાુંજ આવક્ત છે .
તેલી આવસ્ક્ત ર્ ભતરના બક્તોભાું પ્રર્ની થામ તેલી ચાતમથતા શ્રી લલ્રબલયભાું યશેરી
છે . ર્ ભતરના અંગીકૃત જનોને તત્સખવાગય શ્રીલલ્રબે તત્સખ પ્રેભબાલન ું દાન કયીને
શ્રીજીને ર્ ભતરના બક્તોભાું આવક્ત કમાથ છે . તેન ું કાયણ તત્સખ પ્રેભભાું ભાધમથતા યશેરી

છે . ભાધમથતા એ હદવ્મ પ્રેભનો અવાધાયણ ગણ છે . આલા ભાધમથ પ્રેભનાજ ભકયું દ બયી
વૌયબતા દભય દભયથી પ્રાપ્ત થતાું ભ્રભય સ્લમું (ખદ) ચારીને કભર ભકયું દ ાનભાું
બ્ધ થઇ જામ છે . કભર ભ્રભયને ફોરાલલાું જત ું નથી. ણ ખદ ભ્રભયજ કભર
ષ્ની ભકયું દ વૌયબતા તયપ આકાથમ છે . તેથી કહ્ ું છે કેકભર બરાલન કફ ગમે,
કફ કીનો વન્ભાન ।

નેશ મનભુંત્રણ કે વગે

„અલર અધીય ઉરટાન ।।
ભકયું દ ાનનો રોબી બોંયા સ્લમું અધીય ફનીને કભર ાવે જઇને તેના ભકયું દ ાનભાું
બ્ધ ફને છે , તેભ મનજ્જનોને શ્રી લલ્રબે તત્સખી ભાધમથ પ્રેભન ું દાન કયે  ું છે , તેથી
શ્રીજી

સ્લમું મનજ્જનોભાું હ્યદમ

કભરભાું ફુંધાઇ જામ

છે .

રૂક્ષ્ભણીજી મલના

શ્રીભદનભોશનજી એક ક્ષણ યશી ન ળકે. રૂક્ષ્ભણીજીના તત્સખી ભાધમથ પ્રેભભાું શ્રી
ભદનભોશનજી લળીર્ ભત થઇ ગમા. શ્રી ભથયે ળજી તરવાભાું આવક્ત થમાું. શ્રી
નલમનતમપ્રમાજી ગજ્જન મલના એક ક્ષણ યશી ન ળકે. નાયામણદાવ બ્રહ્મચાયીજીના
પ્રવુંગભાું શ્રી ચુંિભાજી તત્સખ વેલાથી પ્રવન્ન થઇ નાયામણદાવજીને આજ્ઞા કયી કે ત ું
ભાુંગ, હ ું તાયી ઉય પ્રવન્ન થમો છું. પ્રર્ના આલા ભધય લચનો શ્રલણ કયીને તત્સખ
પ્રેભભાું મલબોય ફનીને શ્રીનાયામણદાવજી કશે છે કે આ શ્રી ગવાુંઇજીના ઘયે ધાયો.
આલી મલનતી કયલાન ું સ્લાયસ્મ એ છે કે ભાયા મપ્રમતભને શ્રી ચુંિાલરીજી સ્લરૂથી
અનુંત સખ ભળે. શ્રી ચન્િભાજીના સખનીજ નાયામણદાવજી મલનતી કયી યહ્યા છે .
આલી તત્સખ બાલ લાી બાલનાથી શ્રી ચુંિભાજી યલળ થઇ ને નાયામણદાવજીના
ભાથે જ 50 લથ અમધક લફયાજ્મા. આવ ું તત્સખી ભાધમથ પ્રેભન ું દાન મનજ્જનોને
ચાતમથતા  ભલથક શ્રીલલ્રબે કયે  ું છે . શ્રી ભદનભોશનજી રૂક્ષ્ભણીજીના રૂલણ થઇ ગમા, તે
આ તત્સખી ભાધમથ પ્રેભના દાનભાુંજ યશેરી છે .
આ તત્સખી ભાધમથ પ્રેભ તે આ શ્રી લલ્રબન ું શ્રી સ્લામભની બાલાત્ભક સ્લરૂ છે . તે

સ્લરૂન ું દાન, શ્રી લર
્ બ અમત ઉદાયતાથી મનજ-અંતયું ગ જનોને કયે છે . જે ભન શ્રી
લલ્રબ ચયણ કભરનો જ અનન્મ આશ્રમ યાખી મતવ્રત બાલથી શ્રી લલ્રબન ું જ
બજન-વેલા કયે છે , તેલા મતવ્રતબાલી અંતયું ગ જનને જ આ ોતાના શ્રીસ્લામભની
બાલન ું દાન કયે છે .
શ્રી વલોત્તભજીભાું “અંગીકૃત્મૈલ ગોીળ લલ્રબીકૃત ભાનલ:” નાભ છે . તેનો બાલાથથ
શ્રીલલ્રબ જેનો અંગીકાય કયે છે . તેલો જન શ્રી ઠાકયજીને મપ્રમ ફને છે તેન ું કાયણ આ
જનભાું તત્સખી ભાધમથ પ્રેભન ું શ્રી લલ્રબે દાન કયે  ું છે .
શ્રી લલ્રબલયન ું મનગ ભઢ સ્લરૂ, મનગ ભઢ ચાતમથતા, મનગ ભઢ દાન, મનગ ભઢ મલરાવ, મનગ ભઢ
લાણી, આ વળ્ લ અમનલથચનીમ છે . તેનો અનબલ કોહટભાું મલયર શ્રી દ્મનાબદાવજી
જેલા અંતયું ગ અનન્મબાલી જનોજ કયી ળકે છે .
શલે આને “સખવાગય” કહ્યા તેનો બાલાથથ મલચાયીએ. વુંમોગ રીરાભાું બક્તોને
પ્રર્ના વુંમોગ છી મલમોગ દ:ખનો અનબલ કયલો ડે છે . તેવ ું દ:ખ શ્રી લલ્રબ
ચયણ કભરના આમશ્રત જનને કયવ ું ડત ું નથી. જો કે વુંમોગ છી મલમોગભાું બક્તોને
જે દ:ખ થામ છે તે રૌહકક જેવ ું નથી. મલમોગભાું ણ પ્રર્ના બાલાત્ભક સ્લરૂનો
વુંફધ
ું યશેલાથી બક્તોનો આંતય સખ યશે છે , યન્ત ફાહશય સ્લરૂની અેક્ષા યશેલાથી
દ:ખનો અનબલ થામ છે . જ્માયે શ્રી લલ્રબ જનને તો મલપ્રમોગ બાલાત્ભક સ્લરૂ
હ્યદમભાું સ્થાી મનરૂદ્ધ થલાથી અખુંડ આનુંદનો અનબલ થામ છે . એજ શેતથી
શ્રીલલ્રબના મલરાવને “તત્સખ વાગય” ન ું વુંફોધન શ્રી શહયયામ ચયણે ગ ભઢતાથી
આે ું છે . શ્રી લલ્રબના ચાતમથ  ભલથકના દાનભાું ભાધમથ પ્રેભનો મવન્ધ રશેયાતો શોમ
છે . તેથી શ્રીજી વદા શ્રીલલ્રબ જનોને લળ થઇને યહ્યા છે . શ્રીલલ્રબ આમશ્રત જનભાું
ભાધમથ પ્રેભનો મવન્ધ બયે રો યશે છે . તેભાુંથી પ્રમતક્ષણે ભધય પ્રેભના ન ભતન ન ભતન તયું ગો
પ્રગટ થતાુંજ યશે છે . તેના આસ્લાદનભાું શ્રીજી વદા અત ૃપ્ત યશે છે , અને આ સધા
ાનભાું અન્મન ું મલસ્ભયણ થમે ું છે તેથી જ બાગલતભાું પ્રર્ના લાક્યો છે કે – “હ ું
ભાયા બક્તો મલના ફીજ ું કુંઇ જાણતો અને બક્ત ભાયા મલના ફીજ ું કુંઇ જાણતા નથી.”

અભાયા ફન્નેની દનીમા મનયારી યચામ છે . શ્રીલલ્રબ લયના ભશા ઉદાય ચહયત્રભાું અને
અદે મદાનભાું આથી લધાયે ાભય રેખક શ ું કથે ? ભાધમથ પ્રેભ અાય મવન્ધ વભાન
વીભા યહશત શોલાથી તેન ું કથન લાણીભાું કેટ ું આલી ળકે ? તેથી કહ્ ું “અાય વદા
ગન ગૈમે શો” । આલા અાય હદવ્મ ગણોથી બયે રા શ્રીલલ્રબલયના સ્લરૂન ું વદા
ગાન કયવ ું.
(1) ળયણ લલ્રબ ગશાું બાગમાકો ાય નશી,
બજો “કૃષ્ણદાવ” અંતય જાભી.
(2)“યમવક” વદા ફડબાગી તે જે શ્રીલલ્રબ ગણ ગામે શો.
શ્રીલલ્રબનો જેને અનન્મ આશ્રમ છે તેના બાગમનો ાય નથી. અને શ્રીલલ્રબના
ગણ-ગાનભાું જે બક્ત આવક્ત છે તેના વભાન કોઇ ફડબાગી નથી.
શ્રીલલ્રબના ભશાન સ્લરૂન ું અશીં સધી જે લણથન કયું તે સ્લરૂનો અનબલ અનન્મતા
મલના ન થામ. તેથી દના આગની ુંસ્ક્તભાું કશે છે કે –
“વફશીન તે અમત ઉત્તભ જાની,
ચયન ય પ્રીત ફઢૈ મે શો”
શ્રીલલ્રબના મ ભ યબ્રહ્મ સ્લરૂભાુંથીજ ગોરોક ધાભની અનુંત પ્રકાયની રીરાઓ
પ્રગટ થઇ છે . ગોરોક ધાભભાું અનુંત કુંજો-મનકુંજો યશેરી છે . આ અનુંત કુંજો-મનકુંજોભાું
અનુંત શ્રી સ્લામભનીજીઓ લફયાજી યહ્યા છે . અન જેટરા શ્રી સ્લામભનીજીઓ છે તેટરાજ
તેભના બાલરૂ પ્રર્નાું સ્લરૂો દયે ક સ્લામભનીજીની મનકુંજોભાું લફયાજી યહ્યા છે , અને
હદવ્મ રીરા વાભગ્રી ણ અનુંત પ્રકાયની યશેરી છે . આ વલથ શ્રીલલ્રબના “ભશામલર્”
સ્લરૂભાુંથીજ પ્રગટ થમેર છે , અને આ વલથ શ્રીલલ્રબના વાકાય, વ્માક સ્લરૂભાુંજ
યશેર છે . તેથી શ્રી શહયયામ પ્રર્ કશે છે કે “વફશીન તે અમત ઉત્તભ જાની ચયન ય
પ્રીત ફઢૈ મે શો” । વલથથી ઉત્તભ આ શ્રીલલ્રબજ છે , જ્માયે આથી કોઇ ઉત્તભ નથી

તેભ વભજી રેલાથી ફીજા કોઇની આળા અેક્ષા યશેતી નથી, ત્માયે અનન્મ બાલ
શ્રીલલ્રબભાુંજ યશે છે . શ્રી લલ્રબન ું આવ ું ભાશાત્મ્મ વભજી રેલાથી સિઢ અને વલથથી
અમધક સ્નેશ એક શ્રીલલ્રબ સ્લરૂભાુંજ યશે છે . અથલા અનન્મ બાલ થમા છી
શ્રીલલ્રબભાુંજ સિઢ સ્નેશ પ્રકટ થામ છે . અનન્મ બાલ મલના ભશાન હદવ્મ સ્લરૂભાું
સ્નેશ ન થામ. તે ભાટે વલથથી ઉત્તભ આનેજ જાણી આન ું જ સભ
્ યણ-બજન કયવ ું.
જ્માયે શ્રીલલ્રબન ું ભાશાત્ભમ વભજામ ત્માયે આભાુંજ અનન્મ બાલ યશેતો શોલાથી
કોઇનો ડય-બમ યશેતો નથી તે વભજલા દની આગની ુંસ્ક્તભાું કશે છે .
“કાન ન કાહકી ભન ધયીમે વ્રત અનન્મ એક ગશૈમે શો” જેભ ચૌયાળી બગલદીમોભાું
યાભદાવજીને આશ્રી લલ્રબભાુંજ અનન્મ બાલ શતો. આ યાભદાવજી ભીયાુંફાઇના
યોહશત શતા. એક વભમે યાભદાવજી ભીયાુંફાઈ ાવે ગમા ત્માયે ભીયાફાઇએ કહ્ ું
પ્રર્ના ગણગાન વુંબાલો, ત્માયે યાભદાવજીએ શ્રી ભશાપ્રર્જીના મળન ું ગાન કયી
વુંબાવ્ય ું. ત્માયે ભીયાુંફાઇએ કહ્ ું કે શ્રી ઠાકયજીના મળને વુંબાલો. ભીયાફાઇને
શ્રીલલ્રબના ગણગાનભાું રૂલચ નશી થલાથી શ્રીલલ્રબનો અનાદાય થમો કશેલામ.
આલો અનાદય થલાથી યાભદાવજીને ભીયાુંફાઇ ઉય ક્રોધ થમો અને કહ્ ું કે “દાયી યાુંડ
મશ કશા તેયે ખવભકો શે” એભ ભીયાુંફાઇથી ડમાથ મલના તેન ું અભાન કયીને યાભદાવજી
ત્માુંથી ચારતા થમાું. આન ું નાભ કોઈની „કાની‟ નશી કયલી એભ કશેલામ.
આ શ્રીલલ્રબભાું અનન્મબાલ થમા છી શ ું કયવ ું તે દની આગની ુંસ્ક્તભાું કશે
છે .
“સભય સભય ગન રૂ અનભ બલ દ:ખ વફે મલવયૈ મે શો” જેની ઉભા આી ન
ળકામ તેલા આશ્રીના ગણો છે . આ ગણો હદવ્મ પ્રેભના બયે રા અનુંત છે . અને એક
એક હદવ્મ ગણ વાગય વભાન છે . આલા શ્રીલલ્રબના ગણગાનથી વુંવાયન ું દ:ખ અને
જનભ-ભયણન ું દ:ખ યશેત ું નથી. તેન ું કાયણ ગણગાન કયનાયા બક્તને ગણગાનથી
અરૌહકક દે શની પ્રાપ્પ્ત થામ છે . અને આ અરૌહકક દે શતો અજય-અભય છે . આલો દે શ
શ્રીલલ્રબના ગણગાનથી પ્રાપ્ત થતો શોલાથી બલદ:ખ યશી ળક્ત ું નથી, અને

ગણગાનભાું હદવ્મ આનુંદનો અનબલ થામ છે . કાયણ કે આના ગણો હદવ્મ
પ્રેભાનુંદથી બયે રા છે . શ્રી શહયયામપ્રર્ ફીજા દભાું કશે છે કે –
“યમવક વદા ફડબાગી તે જે શ્રીલલ્રબ ગણ ગામે” શ્રીલલ્રબના ગણગાન કયનાયાને
ફડબાગી કહ્યો છે . તેન ું યશસ્મ શ્રીલલ્રબે આ જીલને ોતાનો ભાન્મો છે . શ્રી
વલોત્તભજીભાું આશ્રીન ું નાભ “બક્તભાત્રાવક્ત:” છે . જેના ભાટે આ ર્ ભતરભાું
ધામાથ છે તે દે લી જીલ મ ભર ધાભથી મલછયે રો છે . તેભાું આશ્રી આવક્ત થામ છે .
એટરે કે તે જીલના ઉદ્ધાયની આને લચન્તા થામ છે . આ લચન્તાથી તેના ઉદ્ધાયનો આ
પ્રમત્ન કયે છે . આ પ્રમત્નભાું આ તે જીલને ગણગાનની પ્રેયણા કયે છે આ ગણગાન
દ્વાયા આ ોતાના હદવ્મ પ્રેભ રૂ અનુંત ગણો વશ તે બક્તના હ્યદમભાું પ્રલેળ કયે છે .
તેથી “સ્લમળોગાન વુંશષ્ટ હ્યદમાુંબોજ મલષ્ટય: એવ ું શ્રી વલોત્તભજીભાું આન ું નાભ છે .
અને આનો પ્રલેળ બક્ત હ્યદમભાું થતાું જ મત્રમલધ ભામાના ફુંધનભાુંથી દૈ લી જીલ
મક્ત થઇ જામ છે . બૌમતક આધ્માત્ત્ભક ભામાથી પ્રફર બગલાનની આમધદૈ મલક ભામા
મ ભર ધાભભાું દૈ લી જીલને પ્રલેળ થલાભાું આલયણ રૂ થઇને યશી છે . તે શ્રી લલ્રબની
કૃા મલના દભય થઇ ળકતી નથી. આ હ્યદમભાું પ્રકટ થલાથી આ ભામા ણ દભય થઇ
જામ છે . ત્માયે મ ભરધાભથી મલછૂયે રો આ દૈ લી જીલ મ ભરધાભભાું પ્રલેળ કયે છે .
શ્રી શહયયામચયણે આ ભામાનો વુંકેત „લૈશ્વાનયાષ્ટક‟ સ્તોત્ર શ્રોક ત્રીજાભાું કયે રો છે .
“ભશાભામા ભોશપ્રળભન ભનોદો મનચમ:” ! બગલાનની ર્ ભતરભાું પ્રલાશ અને ભમાથદા
બાલભાું રીરા કયલાની ઇચ્છાથી આ ભશાભામાએ દૈ લી જીલભાું “ભોશ” ઉત્ન્ન કમો છે .
ભોશ એટરે અજ્ઞાન. મ ભરધાભના સ્લરૂજ્ઞાનને આ ભામા ઢાુંકી દે છે . જેભ અંધકાયથી
જગત દે ખાત ું ફુંધ થામ તેભ આ ભામાના આલયણથી મ ભધાભન ું જ્ઞાન થત ું નથી. અને
તેથી મ ભધાભથી મલછયે રા દૈ લીજીલને મ ભધાભભાું પ્રલેળનો તા કરેળ થતો નથી. શ્રી
લલ્રબનો બક્ત હ્યદમભાું પ્રલેળ જ્માયે ગણગાનથી થામ છે ત્માયે ોતાના “બસ્ક્ત
ભાગાથ બ્જ ભાતુંડ” સ્લરૂથી દૈ લીજીલના ભનભાું-હ્યદમભાું પ્રકાળ કયે છે . ત્માયે
મ ભધાભના સ્લરૂન ું જ્ઞાન તે જીલને થામ છે . શ્રીલલ્રબ આમધદૈ મલક જગત એટરે

મ ભધાભના આમધદૈ મલક સ ભમથરૂ છે . તેથી ભશાભામાના ભોશને-અંધકાયને દભય કયે છે .
મ ભધાભના પ્રલેળ રૂ યભ રૂાથથને વાધનારૂું આશ્રીના ગણગાણન ું આવ ું અલચન્ત્મ
ભશત્લ અને વાભથ્મથ શ્રીલલ્રબ ચયણ કભરના આમશ્રત સ્લકીમોએ અમત મલચાયલા
મોગમ છે . આશ્રીના ગણગાનનો આલો પ્રબાલ શોલાથી શ્રીશહયયામ પ્રર્એ ગ ભઢતાથી
જતાવ્ય ું “યમવક વદા ફડબાગી તે જે શ્રીલલ્રબ ગણ ગામે” લી સ્લમું આશ્રીએ ણ
મનયોધરક્ષણનાું શ્રોક 9 ભાું આજ્ઞા કયી છે કે –
તસ્ભાત ્ વલથ હયત્મજ્મ મનરૂધ્ધૈ:વલથદા ગણા:
વદાનન્દ યૈ ગેમા:વચ્ચ્ચદાનન્દતા તત: સ્લકીમો પ્રમત આશ્રીએ ઉયોક્ત શ્રોકભાું
ગણગાનની જે આજ્ઞા કયી છે . તેન ું યશસ્મ ઉયોક્ ત કથન મજફન ું છે . અશીં
ગણગાનના અનેક યશસ્મભમ તથ્મોનો પ્રકાળ કયલાભાું રેખ મલસ્તાય થઇ જામ. અને
વલથ ધાયણા કયવ ું ણ અવુંબલ; તેથી સક્ષ્ભ મનદે ળ કમો છે .
શલે સ્નેશ વહશત ગણગાન કયલાભાું શ્રીલલ્રબના સ્લરૂનો કેલો અનબલ થામ છે તે
આગની ુંસ્ક્તભાું કશે છે .
ૃ એક ટક, ીલત નાશીં અધૈમે શો” શ્રી લલ્રબન ું શ્રીમખ
“મખ મલધ રાલણ્મ અમત
રાલણ્મ વૌન્દમથ કેલા પ્રકાયન ું છે ? અનુંત આમધદૈ મલક ચુંિભાન ું એકી ર્ ભત શ્રીમખ છે .
આમધદૈ મલક ચન્િભા એટરે શ્રી સ્લામભનીઓનાું અને શ્રી ઠાકયજીનાું શ્રીમખને આમધદૈ મલક
ચુંિભા કશેલામ છે . આલા અનુંત ચુંિભાઓન ું રાલણ્મ વૌન્દમથ શ્રીલલ્રબના એક શ્રીમખ
ચુંિભાું વભામલષ્ટ થઇ ગય ું છે . તેથી આશ્રીન ું નાભ “મત્રરોકી ર્ ભણ છે .” । “મત્રરોકી”

એટરે સ્લગથ-મત્ૃ ય ાતાર-આ મત્રરોક નશીં વભજલા, યું ત આમધદૈ મલક રીરા જગતભાું
યશેરા યાજવ-તાભવ-વાત્ત્લક એભ ત્રણ હદવ્મ ગણલાા શ્રી સ્લામભનીજીઓ વભજલા.
આલા અનુંત સ્લામભનીજીઓના વૌન્દમથ રાલણ્મથી આ ર્ ભમત છે . અથલા આ
ોતાના સ્લત: મવધ્ધ અનુંત વૌન્દમથ યક્ત વાકાય સ્લરૂભાુંથી મત્રરોકીના શ્રી
સ્લામભનીજીઓ હદવ્મ વૌન્દમથતા વહશત પ્રકટ થમા છે . આલા આના શ્રીમખ રાલણ્મ
સધા ભાધમથના ાનભાું ત ૃપ્પ્ત જ થતી નથી તેથી શ્રીશહયયામચયણ કશે છે કે, “ીલત

નાશીં અધૈમે શો” શ્રીલલ્રબ ોતાના આ ભશાન હદવ્મ ભાધમથ સધા સ્લરૂના વૌન્દમથનો
ોતે જ જે અનબલ કયે છે તેન ું શ્રી વલોત્તભજીભાું નાભ “સ્લાનુંદ તષ્ન્દર:” છે , અને
ોતાના અંતયું ગ જનોને ણ ભાધમથ સધા સ્લરૂનો અનબલ કયાલે છે . શ્રીલલ્રબન ું
આવ ું ભશાન હદવ્મ સ્લરૂ શોલાથી દની શેરી તકભાું કહ્ ું છે કે:
“શ્રીલલ્રબ તજ અનો ઠાકય કશો કોને જૈમે શો”
શલે મતવ્રત ધભથરૂ વેલાના પ્રકાયને જણાલે છે :-“ચયન કભરકી મનવહદન વેલા
અને શદે ફવૈમે શો”
શ્રી લલ્રબના ચયણ કભર રીરા ધાભ રૂ છે . અને રીરા ધાભભાું કોટાન કોહટ શ્રી
સ્લામભનીજીઓ, કોટાન કોહટ હદવ્મ કુંજો-મનકુંજો, મનર્ત મનકુંજો, અને કોટાન કોહટ હદવ્મ
રીરા વાભગ્રીઓ યશેરી છે . તેથી આના ચયનકભરની મનળહદન વેલા હ્યદમભાું
લવાલલાની આજ્ઞા શ્રી શયીયામજી કયી યહ્યા છે . શ્રીલલ્રબના અનન્મ આમશ્રત જનોને
આ ોતાના સ્લરૂભાું યશેરા રીરાધાભના અાય યવાત્ભક લૈબલના દળથન અને
જ્ઞાન કયાલે છે . અનન્મ આશ્રમ મલના આના આલા સ્લરૂના ભહશભાન ું જ્ઞાન થત ું
નથી. તેથી શ્રી વલોત્તભજીભાું આન ું નાભ “મનગ ભઢ હૃદમોનન્મ બક્તેષ જ્ઞામતાળમ”
લફયાજે છે .
અનન્મતા નો અથથ મતવ્રત બાલ થામ છે . અને આ તો મતવ્રતાના મત છે .
મતવ્રત બાલલાા શોમ તેજ શ્રી લલ્રબને મત રૂે પ્રાપ્ત કયી ળકે છે . મતવ્રતાભાું
એવ ું ઐશ્વમથ યશે ું છે કે મતના સ્લરૂને અને મતભાું યશેરા વાભથ્મથને ોતાનાભાું
ધાયણ કયી ળકે છે . શ્રીલલ્રબના સ્લરૂભાું જે ભશાન હદવ્મ રીરા ધાભનો લૈબલ યશેરો
છે તે લૈબલ વહશત શ્રીલલ્રબન ું સ્લરૂ મતવ્રત બાલલાા બક્તના હૃદમભાું વદૈ લ
લફયાજે છે . અને તેનો અનબલ ણ કયે છે . જેભકે ભશાનબાલ શ્રી દ્મનાબદાવજીનો
અનન્મ બાલ શ્રી લલ્રબના ચયણ કભરભાુંજ શોલાથી અનેક પ્રકાયની હદવ્મ
રીરાઓનો અનબલ દ્મનાબદાવજીને શ્રી લલ્રબના સ્લરૂભાુંજ થઇ યહ્યો છે . તેન ું
લણથન તેભના દોભાું કયે  ું છે . આલો અનબલ શ્રીલલ્રબ ોતાના અનન્મ મતવ્રતા

બામલ જનોને કયાલે છે . અને આલો મતવ્રત બાલ પ્રાપ્ત કયલો દરથબ શોલાથી શ્રી
ગોકરેળપ્રર્ દ્મનાબદાવજી ભાટે “કોહટભાું મલયર” એલી ઉભા આે છે . કોહટ
બક્તોભાું ણ આલો અનન્મ મતવ્રત બાલ કોઇ એકનેજ થામ છે , તેન ું કાયણ
શ્રીલલ્રબન ું સ્લરૂ ભશાન અરૌહકક શોલાથી આ સ્લરૂને ધાયણ કયનાયની ાત્રતા
મનયું તય મલયશના અનબલથી થામ છે .
શલે દની અન્તીભ તકભાું કશે છે - “યમવક વદા વુંગીન વો બલોબલ ઇનકે દાવ કશૈમે
શો” વુંગ અને વુંગીભાું બેદ છે . જે વલથ પ્રકાયની બાલનાઓથી વભાન ળીર શોમ તેને
વુંગી કશેલામ છે . વુંગીના અયવ યવના ભન એક શોમ છે . કોઇ પ્રકાયની જદાઇ ન યશે
તેને વુંગી કશેલામ છે . આલા વભાન ળીરના વુંગે બલોબલ જન્ભો જન્ભ આશ્રી
લલ્રબના ચયણ કભરન ું જ દાવત્લ ભને પ્રાપ્ત થાઓ, એભ શ્રી શહયયામ પ્રર્ ભનોયથ
કયી યહ્યા છે . અને શ્રીલલ્રબના જનને મળક્ષા ણ આે છે કે આે શ્રીલલ્રબના ચયણ
કભરના દાવત્લનીજ બલોબલ અલબરાા-કાભના કયલી. એક ભાત્ર શ્રીલલ્રબભાું જ
અનુંત યગરોન ું દાવત્લ મવદ્ધ થઇ જામ છે . તેવ ું તેન ું અલચન્ત્મ ભાશાત્મ્મ છે .
આ દભાું શ્રી શહયયામપ્રર્એ શ્રી લલ્રબના ભશાન હદવ્મ સ્લરૂન ું લણથન કયે  ું છે તે
એટરા ભાટે કે શ્રી લલ્રબના જનોને શ્રી લલ્રબ સ્લરૂનો ભહશભા વભજામ. અને તેથી
શ્રીલલ્રબભાુંજ અનન્મ બાલ થામ તો શ્રીલલ્રબના સ્લરૂનો અનબલ કયી ળકે. વુંગ
એન ું નાભ છે કે ફીજા ફધામ વુંગો-ફુંધનો પ્રરોબનભાુંથી છોડાલી દઇને એક પ્રર્ના
સ્લરૂભાુંજ િઢ અનન્મ આશ્રમ કયાલે. શ્રી લલ્રબના જનોને શ્રીશહયયામ પ્રર્ આલા
પ્રકાયે ોણ આી શ્રીલલ્રબના સ્લરૂભાુંજ િઢ આવસ્ક્ત કયાલે છે . આ દભાું
શ્રીલલ્રબ મવલામ ફધામ વુંગો છૂટી જામ અને એક શ્રીલલ્રબભાુંજ અનન્મ બાલ થામ
તેલા પ્રકાયન ું લણથન કયે  ું છે . શ્રીલલ્રબના “વલાથ જ્ઞાત” (અમત મનગ ભઢ) સ્લરૂને શ્રી
લલ્રબના મગધ જનો ણ વયરતાથી વભજી ળકે તેલા અનેક દોભાું સ્તોત્રોભાું અને
ગ્રુંથોભાું લણથન કયીને લલ્રબીમ જગતને આે ઉકાય ગ્રસ્ત ફનાલી દીધ ું છે .
શ્રી શહયયામ ચયણભાું ષ્ષ્ટ યમત થન ું યશસ્મ નખથી મળખા સધી બયે  ું છે . આની

લાણી આલા યશસ્મથી જ બયે રી છે . તેથી જ આ ષ્ષ્ટ ભાગથભાું ભભથજ્ઞ મળયોભણી
કશેલામ છે . લી શ્રી ભશાપ્રર્જીનો ભશાકારૂલણક ધભથ ણ શ્રી શહયયામચયણના
વલાથ ગભાું વ્માેરો યશે છે . તેથી આે મન:વાધન જનોનો ફહજ ક્ષાત કયે રો છે .
આલો ક્ષાત દે ભાું, સ્તોત્રોભાું, ગ્રુંથોભાું અને મલજ્ઞપ્પ્તઓભાું કયે રો છે .
શ્રી શહયયામ ચયણ ર્ ભતરભાું પ્રાદર્ત
ભથ થઇ ફાર લમથી તે ર્ ભતરભાું લફયાજ્મા ત્માું સધી
મલયશાનબલભાુંજ સ્સ્થત યહ્યા છે . મલયશનો અનબલ કયનાયની ર્ ભતરભાું લધાયે સ્સ્થમત
યશી ળક્તી નથી. છતાું આ 120 લથ ર્ ભતરભાું લફયાજ્મા તેન ું કાયણ શ્રીલલ્રબના
જનો પ્રત્મે આન ું અાય લાત્વલ્મજ વભજી ળકામ છે .
તાાત્ભક દૈ ન્મ-

-મથક
“બક્તાનાું દૈ ન્મભેલૈક શહયતોણવાધનમ”્
આશ્રીના આ લચનામ ૃતભાું મનગ ભઢ-યશસ્મ યશે ું છે . શ્રી શહયયામ પ્રર્એ આ દીનતાના
યશસ્મને ોતાના જીલનભાું ઓતપ્રોત કયે  ું છે . શ્રી શહયને પ્રવન્ન કયલાભાું વાધનરૂે
દીનતાન ું મનરૂણ કય,ું તેન ું કાયણ શહય અભોઘલીમથ છે , અચ્યત છે . એટરે કે મનયલમધઅગલણત યવનો બોગ કયલા છતાું અત ૃપ્ત સ્લબાલલાા છે . આલા શહયને ણ વુંતો
આનાય દૈ ન્મબાલી બક્તો છે . દૈ ન્મબાલી બક્તો શહયનો વુંતો આી ળકે છે તેન ું
કાયણ, આ દીનતા તત્સખના પ્રચય તાબાલલાી છે . મપ્રમપ્રર્ને અગલણત યવનો
બોગ કયાલલા છતાું આ બક્તભાું તત્સખબાલથી અત ૃપ્તતા જ યશે છે . તેને એભ થામ છે
કે ભાયાથી મપ્રમને સખદ ફનાત ું નથી. આલા તત્સખના અત ૃપ્ત બાલથી આ બક્તભાું
તત્સખબાલનો અસ્ગન પ્રફ થઇ જામ છે , ત્માયે આ અરૌહકક અસ્ગનભાુંથી કોટાનકોહટ
સ્લવભાન સ્લરૂોને પ્રકટ કયી મપ્રમતભને મલશાયન ું સખ આે છે .
અશીં એભ પ્રશ્ન થામ છે કે અરૌહકક અસ્ગનભાુંથી કોટાનકોહટ સ્લરૂો પ્રકટ કયી

મપ્રમતભને મલશાયન ું સખ આે છે . આ કથન આશ્ચમથને ઉત્ન્ન કયે છે ; તે કેલી યીતે ઘટી
ળકે ? વભાધાન એ છે કે જેભ આમધબૌમતક આકાળ આહદ ભશાર્ ભતોભાું આકાળનો ગણ
„ળબ્દ‟ છે , લાયનો ગણ સ્ળથ છે અને અસ્ગનભાુંથી રૂ પ્રકટ થામ છે . આ ક્રભ જેભ
બૌમતક સ ૃષ્ષ્ટવજૉનભાું યશેરો છે તેભ અશીં આમધદૈ મલક સ ૃષ્ષ્ટભાું ણ અરૌહકક
અસ્ગનભાુંથી જ હદવ્મસ્લરૂો પ્રકટ થામ છે .
હદવ્મ પ્રેભની ઉચ્ચ કક્ષાએ ચઢલાના ઉામો
મથક
પ્રર્ પ્રેભના મળખયે શોંચેરાના જીલન ચહયત્રોભાુંથી પ્રેયણા પ્રાપ્ત કયલી જોઇએ. ઉંચે
ચઢેરાનાું જીલન ચહયત્રો આણી વાભે યાખલાથી આણને ખ્માર આલે છે કે હ ું કઇ
સ્સ્થમતભાું છું
મતના વું ભણથ વાભથ્મથને અને મતના આત્ભ લૈબલને તેભજ મતના તેજને ોતાનાભાું
ધાયણ કયી રે તે મતવ્રતા કશેલામ છે . શલે બ્રહ્મવુંફધ
ું નો મલચાય કયીમે તો “બ્રહ્મ”
એટરે ષ્ષ્ટ પ્રર્, તેની વાથે “વુંફધ
ું ” એટરે આણી વગાઇ થઇ. અને જેની વાથે
વગાઇ થઇ તે ષ્ષ્ટ પ્રર્ને શ્રી ગરૂદે લે આણા ભાથે ધયાલી દીધા છે . તે આણા
આત્ભાના મત પ્રર્ભાું જો આણો મતવ્રત બાલ મવદ્ધ થમો શોમ તો તેના હદવ્મ પ્રેભની
અજામફી બયે રો પ્રબાલ ણ આણાુંભાું શોલો જોઇએ. (હદવ્મ પ્રેભના અજામફી
બયે રા પ્રબાલન ું લણથન લેણગીત – યગરગીતના શ્રી સફોમધનીજીભાું પ્રેભ દે લ શ્રી
લલ્રબે કયું છે . (જીજ્ઞાસઓએ તેભાું જોવ ું.) યન્ત તેવ ું આણ ું જીલન શજ ફન્ય ું નથી.
તેથી એભ ભાનવ ું ડે છે . કે આણા મતવ્રત બાલભાું શજ ઘણીજ ખાભી છે .
ચોયાવી ફવોફાલન બગલદીમો શ્રી ભશાપ્રર્જી શ્રી ગવ
ું ાઇજીને ળયણે આલતા ત્માયે
ળયણે રઇને તેભને શ્રી ઠાકયજીન ું સ્લરૂ ધયાલી આી એભ આજ્ઞા કયતા કે આ વેવ્મ
સ્લરૂ અભારૂું વલથસ્લ છે , તેને તભે વલથસ્લ ભાની વેલન કયજો. આ આજ્ઞાન ું ારન તે
બગલદીમોએ કયું તેથી વેવ્મસ્લરૂે તેભને અરૌહકક સખ આપ્ય ું છે . શ્રીભશાપ્રર્જી,
શ્રીગવાુંઇજીન ું વલથસ્લ શ્રી ઠાકયજી છે . તેજ સ્લરૂ આણા ભાથે ધયાલી આે છે છતાું

આણે આણા વેવ્મ સ્લરૂને વલથસ્લ જીલન-પ્રાણ વભાન નશી ભાનતા શોલાથી વેવ્મ
સ્લરૂથી અરૌહકક આનુંદનો અનબલ કયી ળકતા નથી. અને ભશાવાગયના જર જેલો
જેભાું અખટ, અાય હદવ્મ પ્રેભાનુંદ બયે રો છે , તેલા વેવ્મ સ્લરૂને છોડીને ફીજે આનુંદ
ભેલલા ડોરતા યશીએ છીએ. આન ું કાયણ વેવ્મ સ્લરૂને વલથસ્લ ભાન્ય ું નથી, તે
સ્લરૂન ું જ્ઞાન નથી, અને તેભાું મલશ્વાવ થતો નથી. તેથી વેવ્મ સ્લરૂથી આનુંદનો
અનબલ ણ થતો નથી. કદાચ એભ પ્રશ્ન થામ કે વેવ્મ સ્લરૂ તો પ્રગટની જેભ કુંઇ
આજ્ઞા કયતા નથી, તો તેભાું મલશ્વાવ કેભ થામ ? ઉત્તયભાું કશેલાન ું કે આલો પ્રશ્ન
ફશાયની સ્થર બદ્ધદ્ધથી થામ છે . તેથી એકુંદય ઠીક છે , યન્ત આંતયની બાલાત્ભક
િષ્ષ્ટથી તેનો જો મલચાય કયલાભાું આલે તો વભજી ળકાળે કે વેવ્મ સ્લરૂ આજ્ઞા કયે છે ,
ોતાને અયોગલાની લસ્ત ભાુંગી રે છે - આભ આણે વભજવ ું શોમ તો આંતયની
બાલાત્ભક િષ્ષ્ટથી વભજી ળકામ.
શલે બાલાત્ભક િષ્ષ્ટ એટરે શ ું ? આલો પ્રશ્ન થામ. તેના જલાફભાું પ્રર્ન ું જે વેવ્મ
સ્લરૂ ફશાય લફયાજે છે , તેજ સ્લરૂ આણા હૃદમભાું બાલાત્ભક રૂે લફયાજી યશેર છે .
તે બાલાત્ભક સ્લરૂ આણા હૃદમભાું લફયાજી પ્રેયણા કયે છે ત્માયે ફશાયના પ્રગટ
સ્લરૂની વેલાભાું-સ્ભયણભાું-ગણગાનભાું-ધ્માનભાું આણ ું ભન જોડામ છે . આલા
અરૌહકક વાધનો કયલાની જે પ્રેયણા બાલાત્ભક સ્લરૂથી થામ છે તેન ું જ નાભ વેવ્મ
સ્લરૂની આજ્ઞા થઇ યશી છે તેભ આણે મનશ્ચમ ભલથક ભાનવ ું. આ કથનન ું પ્રભાણ
િઢતાને ભાટે આ ું છું.-વલથ મનણથમ મનફુંધ કાહયકા 240 ભાું આણા સ્લાભી શ્રી
ભશાપ્રર્જી આજ્ઞા કયે છે .
મથા મથા શહય કૃષ્ણો, ભનસ્મામલળતે મનજે ।
તથા તથા વાધનેષ હયમનષ્ઠા મલલધથતે ।।

અથથ :- “જેભ જેભ શહયનો મનજ્જનોના ભનભાું આલેળ થામ છે તેભ તેભ વેલા-સ્ભયણાહદ
અરૌહકક વાધનોભાું મનષ્ઠા (બાલ) લધતો જામ છે .” આ આના શ્રીમખના
લચનામ ૃતના પ્રભાણથી જો વેવ્મ સ્લરૂ બાલાત્ભક રૂે આણા હૃદમભાું ન લફયાજતા

શોમ તો, અને હૃદમભાું યશી પ્રેયણા ન કયતા શોમ તો, વેલા સ્ભયણાહદ અરૌહકક કોઇણ
વાધનો આણે નજ કયી ળકીમે. તેથી વેવ્મ સ્લરૂ આજ્ઞા કયે છે , ફોરે છે , ભાગી
ભાગીને આયોગે છે . યન્ત ભાયી આંતય િષ્ષ્ટ નશી શોલાથી ભને વભજી ળકાત ું નથી.
આભજ આણે ભાનવ ું જોઇએ.
પ્રર્ ભાગી ભાગીને આયોગે છે , તે કેલી યીતે વભજામ ? આલો પ્રશ્ન થામ તેના
જલાફભાું- આણે ફજાયભાું ગમા, સ ુંદય પો જોમાું, તે વભમે શ્રીપ્રર્ને આયોગાલલા
ભાટે પો રેલાની જે ઇચ્છા થઇ, તે ઇચ્છા પો આયોગલાની પ્રર્એ કયી તેભ ભાનવ ું.
ફીજો પ્રકાય-મનત્મની વાભગ્રી પ્રર્ને આયોગાલલા ભાટે કયતા શોઇએ, તે વભમે કોઇ
કલાન મવદ્ધ કયલાની આણને ઇચ્છા થઇ. તે ઇચ્છા પ્રર્એજ કયી એભ વભજવ ું.
આભ પ્રર્ ભાગી ભાગીને આયોગે છે એભ આણે મનશ્ચમ ભાનવ ું.
વેવ્મ સ્લરૂનાું બાલાત્ભક સ્લરૂને વભજલા ભાટે શજી આણે એક ફીજ પ્રભાણ
મલચાયીએ. ભશાનબાલ શ્રી દ્મનાબદાવજીના એક દભાું કહ્ ું છે કે –
તફ લેણનાદ દ્વાય,
અફ શ્રીરક્ષ્ભણ બટ્ટ ર્ ભ કભાય,
કાજ અથથ ત્માગી... ।।

અલતાય રીરા વભમે શ્રમતરૂા શ્રી ગોી-જનોભાું લેણનાદ દ્વાયા “જશાાઁીડું નટલય
લ:” બાલાત્ભક સ્લરૂનો પ્રલેળ કયાવ્મો. તેભ શ્રી લલ્રબ અત્માયના દૈ લી જીલોને
બ્રહ્મવુંફધ
ું વભમે પ્રર્ના બાલાત્ભક – યવાત્ભક સ્લરૂને તેભના હ્યદમભાું ધયાલી દે
છે . આ આણા હ્યદમભાું લફયાજતા, બાલાત્ભક સ્લરૂની પ્રેયણાથીજ ફશાયના પ્રગટ
વેવ્મ સ્લરૂની વેલા સ્ભયણાહદ વાધનો થઇ ળકે છે . તેથી વેવ્મ સ્લરૂ આજ્ઞા કયે છે ,
ફોરે છે , ભાગી ભાગીને આયોગે છે , તેભ આણે મનશ્ચમ ભલથક જાણવ ું. આથી
શ્રીલલ્રબના વેલા ભાગથભાું વેવ્મ સ્લરૂભાું વાક્ષાત બાલના યાખી વેલા થામ છે . મહદ
જો વાક્ષાત અને વલથસ્લતા, આ ફે બાલનાથી વેલા થામ છે . તો વાક્ષાત જેલો જ
અનબલ કયાલે છે . પ્રર્ બાલાત્ભક શોલાથી જેલો આણો બાલ થામ છે . અશીં બાલની

જ મખ્મતા છે . જો બાલ ન શોમ તો સ્લરૂ પ્રગટ શોલા છતાું સખનો અનબલ આણે
નશીં કયી ળકીએ. તેથી બાલથીજ સખનો અન ુંબલ થતો શોલાથી વેવ્મ વાક્ષાત લફયાજે
છે તેલો બાલ યાખલો. વાક્ષાત બાલના વાથે વલથસ્લની બાલના શોલી જોઈએ. જેભ
દે શને આત્ભા ભાનનાયા જીલને દે શના દ:ખભાું દ:ખ અને સખભાું સખનો અનબલ થામ
છે , તેભ પ્રર્ ભાયા આત્ભારૂ છે , પ્રર્ જ ભાયા જીલનનો આધાય છે . આલી બાલનાથી
પ્રર્ભાું સ્નેશ થામ છે .
જગતના અને દે શના વુંફધ
ું ી વુંવાય પ્રુંચભાુંથી આણા દજૉમ ભનનો મનયોધ કયલા
ભાટે અમતળમ દમાળુ પ્રર્ શ્રભ રઇને ફશાય પ્રગટ વેવ્મ સ્લરૂે લફયાજી અને શદમભાું
બાલાત્ભક સ્લરૂથી લફયાજી વેલા-સભ
્ યણ આહદ અરૌહકક વાધનોની પ્રેયણા કયતા જ
યશેતા શોમ છે . જેભ અલતાય રીરા વભમે શ્રીગોીજનોના હૃદમભાું પ્રર્ન ું બાલાત્ભક
સ્લરૂ લફયાજત ું શત ું., તેજ સ્લરૂ નુંદારમભાું પ્રગટ લફયાજી યશેર છે . અને તે પ્રર્ના
ફશાય પ્રગટ સ્લરૂે શ્રીગોીજનોના ભનને જગત પ્રુંચભાુંથી મનવ ૃત્ત કયી ોતાના
સ્લરૂભાું મનયોધ કમો. તેજ પ્રકાયે આણા ભાટે ણ વભજવ ું.
હદવ્મ પ્રેભભાગથની ધ્લજારૂ શ્રીગોીજનોએ હદવ્મ પ્રેભ યાજ્મ ઉય જે મલજમ ભેવ્મો
તે મલયશના અનબલથીજ ભેવ્મો છે . આણે ણ આ કક્ષાએ શોંચવ ું શોમ તો મલયશ
તાાત્ભક સ્લરૂ શ્રીલલ્રબના ચયણકભરનો દ્ યઢ આશ્રમ કયી વેવ્મ સ્લરૂભાું જ
પ્રેભ-આવસ્ક્ત વ્મવન અલસ્થા મવદ્ધ કયલા પ્રમાવ કયલો જોઇએ. કૃા કયીને શ્રીગળદે લે
આણા ગૃશભાું પ્રર્ને ધયાલી આપ્મા તે સ્લરૂનો સ્લતુંત્ર ણે આણે અનબલ
કયીએ તેલો તેભાું શેત યશેરો છે . વેવ્મ સ્લરૂ ોતાનાભાું યશેરા ભશાન હદવ્મ-અગલણત
આનુંદનો અનબલ કયાલલા ભાટે જ આણા ગૃશભાું લફયાજી યહ્યા છે . અને જે સ્લરૂ
ર્ ભતરભાું આણા ભાથે લફયાજી યશેર છે . તેજ સ્લરૂ આણા ભનનો ોતાના સ્લરૂભાું
મનયોધ કયી, અરૌહકક હદવ્મ દે શ પ્રાપ્ત કયાલી, રીરા રોકભાું રઇ જઇ, ત્માું ણ
આણ ું જ વેવ્મ સ્લરૂ હદવ્મ રીરા આનુંદનો અનબલ કયાલે છે . તેથી વેવ્મ
સ્લરૂભાુંજ વલથસ્લતાનો બાલ યાખી ભાયા મપ્રમને હ ું સખરૂ ક્યાયે ફનીળ, તેલો મપ્રમના

સખ ભાટે નો તા બાલ યાખી વેવ્મ સ્લરૂભાું જ અનન્મ મતવ્રત બાલથી તેભની વેલાસ્ભયણ, ગણગાન અને આના કોહટ કન્દથ વૌન્દમથ રાલણ્મ સ્લરૂન ું મનયું તય ધ્માન
કયી, વેવ્મ સ્લરૂભાું જ આણા દૈ લી જીલનને વું ભણથ વભથણ કયીએ તો શ્રી ગોીજનો
જેલોજ આણે ણ અનબલ કયીએ.
શ્રીગોીજનોએ પ્રર્ને કેલી યીતે યીઝવ્મા ? યજોફાઇ, રૂક્ષ્ભણીજી, તરવાું, આ
ભશાબાગમલાનોએ પ્રર્ને કેલી યીતે રાડ રડાલી પ્રવન્ન કમાથ ? આ ફધો ાઠ ળીખીને
મપ્રમ પ્રર્ને યીઝલલા આણે હયતા ફઢાલલો. આન ું નાભ ષ્ષ્ટ પ્રભેમ ભાગીમ
જીલન છે . શ્રીગોીજનો જેલો જ આણે ણ અનબલ કયી ળકીએ. તેલોજ ભાગથ
કરૂણાવાગય શ્રીલલ્રબે પ્રગટ કમો છે , તે આની એક લધાઇભાું બગલદીઓએ ગામેર
છે –
પ્રગટ વ્શે ભાયગ યીત હદખાઇ ।
વેલા યીત પ્રીત બ્રજજનકી,

જન હશત જગ પ્રકટાઇ ।।1।।
આ દની ુંસ્ક્તઓનો એજ બાલાથથ છે કે જે સખનો અનબલ શ્રીગોીજનોને પ્રર્ના
સ્લરૂથી થમો તેલો જ અનબલ અત્માયના દૈ લી જીલોને કયાલલા વેલા ભાગથ પ્રકટ કયી
મનત્મ રીરાભાું લફયાજતા પ્રર્ના સ્લરૂનેજ આણા ગૃશભાું ધયાલી આેર છે . જેભ
નુંદારમભાું પ્રર્એ પ્રગટ થઇને શ્રી ગોીજનોનો મનયોધ મવદ્ધ કમો, તેભ શ્રી ગરૂદે લ
આણા ગૃશભાું પ્રર્ને ધયાલી આે છે , તે સ્લરૂેમળોદોત્વુંગ રાલરતજ ફીયાજી યશેર
છે એભ મનશ્ચમ વભજવ ું.
શલે વાયસ્લત કલ્ની અલતાય રીરા કયતાું ણ શ્રી લલ્રબના દાનની મલળેતા છે ,
તેનો અશીં મલચાય કયીશ.ું
વાયસ્લત કલ્ભાું પ્રર્એ 11 લથની રીરા કયી શ્રી ગોીજનોને ભશાયવભાું  ભણાથનદ
ું
સ્લરૂન ું દાન કય,ું અને શ્રી ગોીજનોભાું સ્લકીમા બાલ મવદ્ધ કમો. નુંદારમભાું પ્રગટ

થઇને પ્રર્એ ફાર રીરાથી શ્રી લગહયયાજ ધાયણ વભમે વાત હદલવ સધી શ્રી
ગોીજનોને ોતાના સ્લરૂ વન્મખ યાખી, સ્લરૂ રાલણ્મામ ૃતન ું ાન કયાલી ોતાના
ધભી સ્લરૂભાુંજ આવક્ત કમાથ. ત્માયછી લેણનાદ કયી વ ૃજબક્તોને મનત્મ રીરા સ્થાન
વ ૃન્દાલનભાું ફોરાવ્મા. ત્માું ભશાયાવ વભમે એક એક બક્ત વાથે યાવ કયી ોતાના
 ભણાથ નદ
ું સ્લરૂનો ફશાય યભણથી અનબલ કયાલી, શ્રી ગોીજનોભાું સ્લકીમા બાલ
(શ્રી સ્લામભની બાલ) મવદ્ધ કમો. શલે આ શ્રીગોીજનો સ્લતુંત્ર પ્રકાયે મનત્મ રીરા
ધાભભાું ોત ોતાની મનકુંજભાું પ્રર્ના સ્લરૂના હદવ્મ આનુંદનો અનબલ કયી યહ્યાું
છે . પ્રર્ એક એક બક્ત વાથે યાવ કયીને તેભનાભાું સ્લકીમા બાલ જે મવદ્ધ કમો તેને
વભજાલનાયો શ્રોક નીચે મજફ છે . –
કૃત્લા બલાતભાત્ભાનું માલતીગો મોમત: ।
યે ભેવ બગલાુંયતામન હશભાગભો મ રીમા ।।
(સ. 10-30-20)
આ શ્રોકના આળમ મજફ શ્રીગોીજનોભાું સ્લકીમા બાલ મવદ્ધ કમો. અને આ શ્રી
ગોીજનોભાું જે  ભણાથ નદ
ું સ્લરૂન ું ભશાયાવ વભમે સ્થાન કયું તે સ્લરૂ બાલાત્ભક
યવાત્ભક પ્રકાયે શ્રી ગોીજનોના હ્યદમભાું વું ભણથ રીરા વહશત લફયાજી યશેર છે . અને
શ્રી ગોીજનો જે પ્રકાયે બાલના કયે છે તેલી રીરાન ું વજૉન કયી પ્રર્ના સ્લરૂાનુંદનો
અને તેભની યવાત્ભક રીરા આનુંદનો અનબલ કયે છે . “શ્રીગોીજનો જેલી બાલના કયે
છે તેલી રીરાન ું વજૉન કયી તે રીરા આનુંદનો ોતે અનબલ કયે છે .” તેના પ્રભાણ
ભાટે શ્રી શહયયામ પ્રર્ કૃત “અંતયું ગ ફહશયું ગ રીરા પ્રુંચમલલેક” નાભનો ગ્રુંથ
અલરોકલો.
અલગમાય લથની રીરા છી શ્રીગોીજનોને પ્રર્ના યવાત્ભક બાલાત્ભક સ્લરૂન ું જે
દાન થય ું અને સ્લકીમા બાલ પ્રાપ્ત કમો, તેજ પ્રકાયે પ્રર્ન ું યવાત્ભક બાલાત્ભક
 ભણાથ નદ
ું સ્લરૂ, અને સ્લકીમા બાલ આ ફુંનેન ું દાન શ્રી ભશાપ્રર્જી ર્ ભતરના દૈ લી
જીલોને બ્રહ્મ વુંફધ
ું વભમેજ કયી દે છે . તેથી વાયસ્લત કલ્ની અલતાય રીરા કયતાું

શ્રી ભશાપ્રર્જીના દાનની મલળેતા છે . આ કથનન ું પ્રભાણ શ્રી શહયયામ પ્રર્ના એક
દભાું મલચાયીએ :પ્રગટે  ૃષ્ષ્ટ ભશાયવ દે ન ।।
શ્રીલલ્રબ શહય બાલ અસ્ગન-

મખ રૂ વભીત રેન ।।1।।
મનત્મ વુંફધ
ું કયામ બાલ દે ,
મલયશ અરૌહકક ફેન ।

મશ પ્રાગટય યશત હૃદમભેં

તીન રોક બેદનકો જેન ।।2।।
યશીમે ધ્માન વદા ઇનકે દ,
ાતક કોઉ ન રગેન ।

“યમવકન” મશ મનયધાય મનગભ ગમત,
વાધન ઓય ન શેન ।।3।।

ભશા યાવભાું શ્રી ગોીજનોને ભશા યવરૂ  ભણાથનદ
ું સ્લરૂન ું જે દાન કય,ું તેવ ું જ દાન
ર્ ભતરના સ્લકીમોને કયલા આશ્રી લલ્રબ ર્ ભતરભાું પ્રગટ થમા છે . શ્રી ભશાપ્રર્જી
બ્રહ્મ વુંફધ
ું વભમે જે સ્લરૂન ું દાન કયે છે , તે મનત્મ રીરા ધાભભાું લફયાજત ું જ સ્લરૂ
છે . તેજ સ્લરૂે વાથે દૈ લી જીલનો વુંફધ
ું જોડાલી તે સ્લરૂને બાલાત્ભક પ્રકાયે દૈ લી
જીલના હ્યદમભાું સ્થાીત કયે છે . આ બાલાત્ભક સ્લરૂ આણા હ્યદમભાું લફયાજત ું
શોલાથી “મશ પ્રાગટય યશત હ્યદમભેં તીન રોક બેદનકો જેન.” એભ શ્રી શહયયામ પ્રર્
આજ્ઞા કયે છે . આ બાલાત્ભક સ્લરૂ આણા હ્યદમભાું લફયાજી પ્રેયણા કયતા શોલાથી જ
વેલા સ્ભયણ ગણ ગાનાહદ વાધનો આણે કયી ળકીએ છીએ. જે સ્લરૂન ું બ્રહ્મવુંફધ
ું
વભમે દાન કયું છે , તે સ્લરૂ બાલાત્ભક રૂથી આણા હ્યદમભાું લફયાજે છે , અને
આણો જગત પ્રુંચભાુંથી મનયોધ કયલા ભાટે તેજ બાલાત્ભક સ્લરૂ વેલા કયલા ભાટે
ફશાય પ્રગટ ધયાલી આે છે , અને સ્લકીમા બાલન ું ણ દાન કયું છે . તેથી આણે

આણા ઘય રૂી કુંજભાું સ્લતુંત્રતાથી સ્લરૂના આનુંદનો અનબલ કયી ળકીએ તેવ ું
યશસ્મ યશે ું છે . આ પ્રકાયે મનત્મ રીરા સ્લરૂન ું જ દાન કયી સ્લકીમાબાલન ું ણ દાન
કયે  ું છે . તેને ઓખાત ું નશીં શોલાથી આણે વેવ્મ સ્લરૂને છોડીને ફીજે આનુંદ
ભેલલા પ્રમત્ન કયીએ છીએ.
શલે બ્રહ્મવુંફધ
ું વભમે મનત્મ રીરાભાું લફયાજતા  ભણાથનદ
ું અગલણતાનુંદ સ્લરૂન ું જ
આણને દાન કયું છે તેને મલચાયીએ.
નુંદારમભાું પ્રર્ન ું જે પ્રાગટય થય ું છે તે લાસદે લ વ્યશને અથલા પ્રમવદ્ધ ળોત્તભને
અમધષ્ઠાન (ાત્ર) ફનાલી તેભાું મનત્મ રીરાન ું લેદાતીત  ભણથ રૂોત્તભ યવાત્ભક
સ્લરૂ લફયાજે છે . આ સ્લરૂન ું નુંદારમભાું પ્રાગટય અધથ યામત્રએ થય ું છે . અને ભશાયાવ
વભમે શ્રી ગોીજનોને લેણનાદથી ફોરાવ્મા તે વભમ ણ અધથ યામત્રનો છે . અને શ્રી
ઠકયાણી ઘાટ ય બ્રહ્મવુંફધ
ું ની આજ્ઞા આલા પ્રર્ જે પ્રગટ થમા તે વભમ ણ અધથ
યામત્રનોજ છે . આ ત્રણે વભમની અધથ યામત્રએ જે સ્લરૂ પ્રગટ થય તે મનત્મ રીરાન ું જ
સ્લરૂ છે , અને શ્રી ભશાપ્રર્જીએ બ્રહ્મવુંફધ
ું વભમે રીરા ધાભથી મલછયે રા દૈ લી
જીલોને તેજ સ્લરૂન ું દાન કયે  ું છે . એટરે બ્રહ્મવુંફધ
ું કયાલીને મનત્મ રીરા ધાભભાું
લફયાજતા સ્લરૂ વાથેજ વુંફધ
ું જોડાલેરો છે અને તેજ સ્લરૂ વેલા કયલા ભાટે
ધયાલી આે છે . અને અમત કરૂણાથી સ્લકીમા બાલન ું ણ દાન કયું છે . શ્રી
લલ્રબના આલા ભશાન ઉદાય ચહયત્ર અને ભશા કરૂણાને આણે અલ્ બદ્ધદ્ધ જીલો
વભજતા નશી શોલાથી, ોતાનાજ ગૃશભાું લફયાજતાું હદવ્મ આનુંદના ભશાવાગય પ્રર્ને
છોડી અલ્ આનુંદની રારચભાું અન્મ સ્થાનોભાું મલચયીએ છીએ. – તેથીજ શ્રી શહયયામ
પ્રર્ આજ્ઞા કયે છે :
છાુંડ વાગય કોન મ ભયખ,
બજે લચલ્રય નીય ।

“યમવક” ભનકી ભીટી,

અમલધા યવી ચયણ વભીય ।।

જ્માું સધી આણા ભાથે લફયાજતા વેવ્મ સ્લરૂન ું,-આણા ોતાના આમધદૈ મલક
સ્લરૂન ું અને રીરાધાભના લૈબલન ું આણને જ્ઞાન અને તેનો અનબલ ન થામ ત્માું
સધી આણ ું દૈ લી જીલન વપર થય ું છે તેભ નશીં ભાનવ ું. તે ફાફતને વભજલા ભાટે ફે
લલ્રબાખ્માનની એક એક ુંસ્ક્તનો અહશિં મલચાય કયીએ –
(1)

તે દ ક્યાયે દે ખશ,ું

જે ગોધન ઠું ભ ે ધામેજી, અને ફીજી
(2)

વેલકજન દાવ મતશાયો યે ,

તેનો રૂ મલમોગ મનલાયો યે ,
શેરી ુંસ્ક્તનો બાલ આ પ્રકાયે છે કે, શ્રી ગવાુંઇજીને ગોારદાવજી મલનુંતી કયે છે કે,
વાયસ્લત કલ્ભાું નુંદારમભાું શ્રીમળોદોત્વુંગ રાલરત ભણથ રૂોત્તભ સ્લરૂે પ્રગટ થઇને
જે રીરાઓ આે કયી તે  ભણથરૂોત્તભ આન ું સ્લરૂ અને તે સ્લરૂે કયે રી રીરાના
દળથનની હ ું ચાશના કરૂું છું, તો કૃા કયીને તેનો ભને અનબલ કયાલો. ગોારદાવજીને
શ્રી ગવાુંઇજીની કૃાથી મનત્મ રીરા સ્લરૂન ું જ્ઞાન થમે ું શોલાથી મનત્મ રીરા
સ્લરૂના અને તે સ્લરૂે કયે રી રીરાના દળથનની મલનુંતી કયે છે . તેભ આણા ભાથે
લફયાજતા પ્રર્ તે મનત્મરીરાન ું જ સ્લરૂ છે તેવ ું આણને જ્ઞાન થવ ું જોઇએ, અને આ
જ્ઞાન થમા છી વેવ્મ સ્લરૂની હદવ્મ રીરાઓ જે રીરાધાભભાું થઇ યશી છે તેના
વાક્ષાત દળથનનો તા કરેળ ણ આણને થલો જોઇએ.
શલે ફીજી ુંસ્ક્તનો બાલાથથ એલો છે કે ગોારદાવજીને શ્રીગવાુંઇજીની કૃાથી ોતાના
આમધદૈ મલક રીરાભધ્મામત સ્લરૂન ું ણ જ્ઞાન થય ું છે . તેથી શ્રી ગવાુંઇજીને મલનુંતી
કયે છે કે ભાયા આમધદૈ મલક સ્લરૂનો ભને પ્રત્મક્ષ અનબલ થામ તેલી કૃા કયો. „રૂ
મલમોગ મનલાયો યે ‟ આનો એજ બાલાથથ છે કે, ભાયા આમધદૈ મલક સ્લરૂનો ભને પ્રત્મક્ષ
અનબલ નથી. અથલા તે સ્લરૂ ભને પ્રાપ્ત થય ું નથી. તો ભાયા તે સ્લરૂના મલમોગને
દભય કયી તે સ્લરૂન ું, ભને દાન કયો.
ષ્ષ્ટ બક્તોને ોતાના આમધદૈ મલક સ્લરૂન ું દાન શ્રીલલ્રબ અને શ્રીમલઠ્ઠર પ્રર્ના

શ્રીસ્લામભની બાલાત્ભક સ્લરૂની કૃાથી થામ છે , તેથી અહશિં શ્રી ગોારદાવજી શ્રી
ગવાુંઇજીને મલનુંતી કયે છે કે ભાયા તે સ્લરૂના મલમોગને દભય કયો. ોતાના આમધદૈ મલક
સ્લરૂની પ્રાપ્પ્ત ભાટે ગોારદાવજી મલનુંતી કયી યહ્યા છે તેન ું કયાણ ગોારદાવજીને
એ ણ જ્ઞાન થય ું છે કે  ભણથ રૂોત્તભન ું સ્લરૂ તો ભશાન અરૌહકક છે . તેની વાક્ષાત ્
તત્સખાત્ભક વેલા તો હ ું ભાયા આમધદૈ મલક સ્લરૂથીજ કયી ળકું, તેથી ોતાના
આમધદૈ મલક સ્લરૂની પ્રાપ્પ્ત ભાટે મલનુંતી કયે છે . તેથી કહ્ ું “રૂ મલમોગ મનલાયો યે ।

આ પ્રભાણે આણા વાથે લફયાજતા પ્રર્ના મનત્મ રીરાસ્થ સ્લરૂન ું અને આણા
આમધદૈ મલક સ્લરૂન ું જ્ઞાન થામ ત્માયે મનત્મ રીરાસ્થ પ્રર્ના વાક્ષાત સ્લરૂના
અનબલનો મલયશ ઉત્ન્ન થામ, અને આલા મલયશે કયીને આણાભાું જ્માયે
આમધદૈ મલકતા પ્રગટ થામ ત્માયે રીરા ધાભભાું મપ્રમતી વાક્ષાત તત્સખાત્ભક વેલા ભાટે
પ્રલેળ થામ, અથલા અગલણતાનુંદ પ્રર્ના સ્લરૂનો આણા આમધદૈ મલક દે શથીજ
અનબલ થામ છે . આલો જ્માયે અનબલ થામ ત્માયે જ આણા દૈ લી જીલનની વાથથકતા
થઇ કશેલામ. જેભ દ્મનાબદાવના એક દભાું લણથન કયું છે –
“મનકુંજ લૈબલ દાભોદયદાવ, દે ખી ચાશત શે,
મભલ્મો વલખમતભેં ટશર કયત હશત.”
શ્રી ભશાપ્રર્જીની કૃાથી શ્રી દભરાજીને ોતાના આમધદૈ મલક રલરતાજી સ્લરૂન ું જ્ઞાન
થય ું, અને મનત્મ રીરા ધાભ વહશત શ્રી ઠાકયજી – શ્રી સ્લામભનીજી, રીરા હયકય અને
ોતાના રલરતાજીના સ્લરૂ વહશત વાક્ષાત દળથન શ્રી ભશાપ્રર્જીએ કયાવ્માું ત્માયે શ્રી
દભરાજીને ોતાના આમધદૈ મલક રલરતાજી સ્લરૂને પ્રાપ્ત કયીને યગર સ્લરૂની
વાક્ષાત વેલા કયલાનો ભનોયથ ઉત્ન્ન થમો, અને શ્રી ભશાપ્રર્જીની કૃાએ તે ભનોયથ
મવદ્ધ ણ થમો. તે યીતે આણને આણા આમધદૈ મલક સ્લરૂન ું જ્ઞાન, મનત્મ રીરાભાું
લફયાજતા આણા વેવ્મ સ્લરૂન ું જ્ઞાન થામ અને તેના અનબલનો પ્રચ ભય તા પ્રગટ
થામ ત્માયે આણ ું દૈ લી જીલન વપર થય ું તેભ ભાનવ ું.

ષ્ષ્ટ પ્રર્ની ફે પ્રકાયની રીરા છે . એક ર્ ભતરભાું કયે છે તે મનમભત્ત રીરા કશેલામ છે ,
અને ફીજી મનત્મરીરા ધાભભાું પ્રર્ જે રીરા કયે છે તે મનત્મ રીરા કશેલામ છે . મનત્મ
રીરાનો વાક્ષાત અનબલ આણે કયી ળકતા નથી. ર્ ભતરભાું લફયાજતા ષ્ષ્ટ રીરા
વુંફધ
ું ી પ્રર્ના સ્લરૂો શ્રી ગોલધથનઘય, શ્રી નલલીત-મપ્રમાજી, આહદ અને આણા
વેવ્મ સ્લરૂનો આમધદૈ મલક પ્રકાયે અનબલ થતો નથી. તેન ું કાયણ આણને
આમધદૈ મલક અલસ્થા પ્રાપ્ત થઇ નથી. તેથી તેનો મનમભત્ત રીરાભાું પ્રલેળ થામ છે , અને
જ્માયે આણાભાું આમધદૈ મલક્તા ય
્ ગટ થામ ત્માયે ર્ ભતરભાું લફયાજતા પ્રર્ના
સ્લરૂનો અને આણા ભાથે લફયાજતા સ્લરૂનો આમધદૈ મલક પ્રકાયે જ વાક્ષાત અનબલ
થામ છે . તેથી ગોારદાવજીએ જે મલનુંતી શ્રી ગવાુંઇજીને કયી છે કે –
“વેલકજન દાવ મતશાયો યે
તેનો રૂ મલમોગ મનલાયો યે ”
આ ુંસ્ક્તન ું સ્લાયસ્મ મનત્મરીરા સ્લરૂના અનબલન ું જ છે તે પ્રકાયે આણને મનત્મ
રીરાન ું જ્ઞાન અને તેનો વાક્ષાત અનબલ થામ ત્માયે જ સ્ષ્મભાગથ વુંફધ
ું ી આણ ું દૈ લી
જીલન કૃતાથથ થય ું કશેલામ. અથાથ ત ્ આલી અલસ્થાનેજ “હદવ્મ પ્રેભની ઉંચ કક્ષા”
કશેલામ છે .
શ્રી લલ્રબ લુંળ અને શ્રી ઠાકોયજી
ૃ ભાું ચીળભો પ્રવુંગ અહશિં બાાન્તય કયીને
(શ્રી કાકાલલ્રબજીના ફાલન લચનામત
રીધેરો છે , જેભાું શ્રીલલ્રબધીળનો લુંળ અને શ્રીઠાકયજીનો વભાનતાનો વુંફધ
ું છે .
લાત્વલ્મતા-અંતયું ગતા અને મપ્રમત્લના પ્રગટ દળથન અદ્યમ કૃાાત્ર બગલદબક્તો કયે
જ છે , તેન ું તાદળ પ્રભાણ આ પ્રુંવગુંથી પ્રાપ્ત થામ છે .)
એક હદલવ આશ્રીએ આજ્ઞા કયી જે શ્રી ગવાુંઇજીના જમેષ્ઠ કભાય શ્રી લગહયધયજી
તેભને ત્રણ રારજી શતા. તેભાું છોટા શ્રી ગોીનાથજી જેભન ું ઉનાભ શ્રી દીલક્ષતજી
શત ું. (પ્રા. 1634 ો કૃષ્ણ 4) એ શ્રી દીલક્ષતજીના ચાય રારજી, તેભાું વૌથી છોટા શ્રી

યાભકૃષ્ણજી શતા. (પ્રા. વું. 1678 ચૈત્ર કૃષ્ણ 1) આ ાુંચ લથના શતા ત્માયે એક
હદલવ શ્રી નલમનત મપ્રમાજીને યાજબોગ ધયીને ભુંહદયના બાયતીમા બોગ ભુંહદયના દ્વાય
ફુંધ કયીને ફશાય આવ્મા. યું ત બીતય શ્રી યાભકૃષ્ણજી ાુંચ લથના શતા તે યશી ગમા.
દ્વાય ફુંધ જોઇને આ ડયી ગમા અને યોલા રાગમા, ત્માયે

ઠાકયજી શ્રી

નલમનતમપ્રમાજીએ આજ્ઞા કયી કે “યોઓ ભમત, મશાું આલો.” ત્માયે શ્રી યાભકૃષ્ણજી નજીક
ગમા. બોગ ઘયભાું શ્રી ઠાકયજી ાટ ઉય લફયાજેરા છે અને બોગ આયોગી યશેરા છે .
ચોકી ઉય લચ્ચે તો થા ધયે રો છે . જભણી ફાજ ખીયનો ડફયો ધયે રો છે , ડાફી ફાજ
જરના ઝાયીજી ધયે રાું શતાું. શ્રી નલમનતમપ્રમાજીએ ઝાયીને વયકાલીને શ્રી યાભકૃષ્ણને
ોતાની ફાજભાું લફયાજલાની જગમા કયી દીધી અને ાવે ફેવામાથ. ચભચો ફાલાશ્રીના
શસ્તભાું આીને આજ્ઞા કયી જે “ખીય જેભો.”
ાટ ઉય શ્રી ઠાકયજીની વાથે ફેવીને બોજન કયલાની શ્રી યાભકૃષ્ણજીએ ફહ
આનાકાની કયી અને મલનુંતી કયી કે “ભોં ય દાદાજી ફશોત ખીજેગે.” ત્માયે આે પયી
આજ્ઞા કયી અને શ્રી શસ્ત કડીને ચભચો આપ્મો અને વાથે જ બોજન કયાવ્ય ું.
બોગ વયકાલલા જ્માયે શ્રી દીલક્ષતજી બોગભુંહદયભાું ધામાથ ત્માયે ોતાના શ્રીરારજીને
પ્રર્ની વાથે બોજન કયતા જોમા. ત્માયે ફહ જ ક્રોધ કયીને ફાલાને એક તભાચો ભામો
અને ગાયી ણ દીધી. ત્માયે રારફાલાએ કહ્ ું કે “ભોકોં ફાફાજીને આજ્ઞા કયી તફ
જ ેંમો હ”ું યું ત ક્રોધાલેળભાું આે કુંઇ વાુંબળય ું નહશ. ત્માયે બીતયથી શ્રી ઠાકયજીએ
ધાયીને શ્રી દીલક્ષતજીના શ્રીશસ્ત કડી રીધા અને રારજીને દભય રઇ ગમા.
શ્રીદીલક્ષતજીને શ્રીનલમનતમપ્રમાજી વાનબાલ શતા. શ્રીઠાકયજીએ આજ્ઞા કયી જે, “તભને
તભાચો ભામો વો ભેયો ગાર સ ભઝ ગમો શે” આલા લચન શ્રી નલમનતમપ્રમાજીનાું
વાુંબીને શ્રી દીલક્ષતજીને ફહ જ શ્ચાતા થમો. ગનેગાયીથી ફોરી ગમા જે “ભશાયાજ
! ભોકોં ખફય નાહશ શતી જો આશ્રી આચામથજીકો લુંળ જાની એવી કૃા કયો શો. વો
ભેયો દો ક્ષભા કહયમો.” છી આશ્રી દીલક્ષતજીએ જઇને રારફાલા શ્રી યાભકૃષ્ણજીને
દું ડલત કમાથ. આલો અનગ્રશ શ્રી નલમનતમપ્રમાજીએ શ્રી યાભકૃષ્ણજીને કયે રો.... આ
પ્રભાણે આજ્ઞા કયી.

(તેશી એશી, એશી તેશી, કછ ન વુંદેશ.)
પ્રશ્નોતત
્ ય

ભધકય
સ્નેશી બાઇશ્રી, વપ્રેભ શ્રીસ્ભયણ.
આના પ્રશ્નોનો પ્રત્યત્તય :(1) “હદવ્મ પ્રર્ પ્રેભ કેલા પ્રકાયે હૃદમભાું પ્રગટ થામ ?” આ પ્રશ્નના જલાફભાું – શ્રી
શહયયામ પ્રર્એ “સ્લભાગીમ કતથવ્મ મન.” નાભના ગ્રુંથભાું આજ્ઞા કયી છે કે –
અનયાગમત્રધા રોકે શ્રલણાદ્ દળથનાત્તથા. ।

ધ્માનાદમ ચ ગોીનાું વ યાગ: વશજ: વદા ।।
પ્રર્ભાું પ્રેભ ત્રણ પ્રકાયે ઉત્ન્ન થામ છે . (1) શ્રલણ (2) દળથન અને (3) ધ્માનથી.
તેભાું “શ્રલણ” થી એટરે શ્રીગોીજનો વાથે મપ્રમ પ્રર્એ અનેક પ્રકાયની દાન, ભાન,
નઘટ, હશરગ, ખુંહડતા, શોયી આહદ પ્રણમ રીરાઓ કયી છે તેન ું જેભાું લણથન કયે  ું
શોમ તેલા વાહશત્મન ું જ શ્રલણ કયવ ું “દળથન” એટરે વેવ્મ સ્લરૂને નખથી મળખા મથત
સ ુંદય શ્રગાય
ુંૃ
કયી ભન લચત્તની એકાગ્રતા  ભલથક સ્લરૂ અલરોકવ ું તેને દળથન કશેલામ.
“ધ્માન” નો મલમ યોક્ષતાનો છે . “દળથન” નો મલમ પ્રત્મક્ષ સ્લરૂ છે . ણ ધ્માન
સ્લરૂની યોક્ષતાભાું થામ છે . યોક્ષ કારભાું મપ્ર.મતભના ભનશયણ સ્લરૂન ું
મલયશબાલ ભલથક નખથી મળખા મથત એકાગ્રતા ભલથક ધ્માન કયવ ું. આભ ત્રણે પ્રકાયે પ્રેભ
ઉત્ન્ન થામ છે .
(2)“પ્રણમ રીરાઓન ું શ્રલણ કયલા છતાું પ્રર્ભાું પ્રેભ ઉત્ન્ન થતો નથી તેન ું
શ ું

કાયણ ?” આ પ્રશ્નના જલાફભાું તસ્કય (કટી) ભન મપ્રમતભના ચયણકભર રૂી

ખ ુંટે ફુંધાય ું નથી. અનન્મતા મલના પ્રેભ ઉત્ન્ન ન થામ વેવ્મ સ્લરૂને વલથસ્લ જીલન
મનલાથ શક ભનામ ત્માયે તસ્કય ભન અનન્મ ફની મપ્રમતભના ચયણકભર રૂી ખ ુંટે
ફુંધામ છે .
ચર વખી ચર અશો વ્રજ ેંઠ રલગ,
જશાું લફકાત શહય પ્રેભ ।।
સ ુંઠ વોંઘો પ્રાણનકે રટે,

ઉરટ ધયો મશ નેભ ।।1।।
મપ્રમ પ્રર્ભાું પ્રાણન ું વભથણ થઇ જામ. અથલા પ્રાણરૂ – જીલનરૂ મપ્રમ સ્લરૂ જ
જ્માયે ફને ત્માયે મપ્રમ પ્રર્ભાું પ્રેભ ઉત્ન્ન થામ છે .
(3)„પ્રાણન ું વભથણ મપ્રમ પ્રર્ભાું જ થામ ત્માયે પ્રેભ ઉત્ન્ન થામ તેન ું શ ું
કાયણ ?” આ પ્રશ્નના જલાફભાું ભન પ્રાણને આધીન યશે છે . આ પ્રાણરૂ જો મપ્રમ પ્રર્
જ ફને તો ભન પ્રાણરૂ પ્રર્ને આધીન થઇ જામ છે . અને પ્રર્ તો હદવ્મ પ્રેભના વમિ
રૂ છે જ. તેથી પ્રેભ વમિભાું ડે ું ભન હદવ્મ પ્રેભભાું તયફો યશે છે .
“યભાનુંદ પ્રેભ વાગયભેં મો વો

રીન બમો.”

બસ્ક્તશુંવ

ગ્રુંથભાું

શ્રીપ્રર્ચયણોએ આજ્ઞા કયી છે કે, “પ્રર્ભાું સ્નેશ ઉત્ન્ન થમા છી ોતાના વ્મવનથી
સ્લતુંત્ર રૂાથથણાથી શ્રલણાહદક થામ છે તે ઉત્તભ ષ્ષ્ટ બસ્ક્તરૂ છે .” પ્રર્ભાું સ્નેશ
થમા છીન ું જ શ્રલણ ષ્્ ષ્ટ બસ્ક્ત શ્રલણ કશેલામ છે . કાયણકે સ્નેશ થમા છી
સ્નેશજ જીલન રૂ ફનલાથી જેભા સ્નેશની ગાથા ગલાઇ શોમ છે તેવ ું જ શ્રલણ થામ છે .
આલો સ્નેશ ઉત્ન્ન થમા મલનાન ું શ્રલણ “શસ્તી સ્નાન” જેવ ું ફની જામ છે . યવાત્ભક
વાહશત્મના શ્રલણ છી ણ જો પ્રેભ ઉત્ન્ન ન થમો તો તેને “શસ્તી સ્નાન” કશેલાભાું શ ું
અયક્ત છે ? જેભ શસ્તી (શાથી) મનભથ જાળમભાું સ્નાન કયીને ાછો ધભાું આોટે
છે , તેભ પ્રર્ભાું પ્રેભ પ્રગટ નશી થલાથી ઉન્ભત શસ્તી જેવ ું ભન બૌમતક પ્રુંચભાું મલચયે
છે . એટરે પ્રર્ભાું પ્રેભ પ્રગટ થમા મલનાન ું શ્રલણ “શસ્તી સ્નાન” જેવ ું જ ફની જામ છે .

બા. 11-11-18 ભાું ઉદ્વલજી પ્રમત બગલદ્ લાક્ય છે : “ળબ્દબ્રહ્મનો મનષ્ણાત
યબ્રહ્મભાું પ્રલેળ કયતો નથી (“લસ્તને શ ું જાણે વ્માકયણી”) તો લસકી ગમેરી ગામ
તેના ારકને જેભ ફોજરૂ જ છે , તેભ ળબ્દબ્રહ્મન ું જ્ઞાન (વાક્ષયને ુંહડતને) મનયથથક
ફને છે .” અશીં “યબ્રહ્મભાું પ્રલેળ” કથનન ું સ્લાયસ્મ, પ્રેભ સ્લરૂને જાણીને તેભાું
ભનનો પ્રલેળ કયલલાભાું યશે ું છે .
યવાત્ભક વાહશત્મ અલરોકન રૂી લરોલણભાુંથી પ્રેભ રૂી નલનીત પ્રાપ્ત કયવ ું
જોઇએ, નશીં તો શ્રલણ નીયને લરોલલા જેવ ું ફને છે .
ષ્ષ્ટભાગથભાું કુંઇ જાણલા જેવ ું શોમ તો તે હદવ્મ પ્રેભ છે . હદવ્મ પ્રેભને જેણે
જાણ્મો તેને ફીજ ું કુંઇ જાણલાન ું ફાકી યશેત ું નથી. આ મલમભાું પ્રેભ હદલાના
યવખાનજી શ ું કશી યહ્યા છે તેનો મલચાય કયીએ :જગભેં વફ જાન્મો યે , અરૂ વફ કશે કશામ,
ૈ જગદીળ અરૂ પ્રેભ મશ દોઉ અકથ રખામ.
જેશી લફન જાને કછશી નશીં જાન્મો જાત મલળે
વોઇ પ્રેભ જેશી જામનકે, યશી ન જાત કછ ળે.
“જગભાું વફ જાન્મો યે ।“ બૌમતક જગતભાું સ્થર બદ્ધદ્ધથી તીવ્ર બદ્ધદ્ધલાો ભનષ્મ
ફધ ુંમ જાણી ળકે છે યું ત “ે જગદીળ અરૂ પ્રેભ મશ દોઉ અકથ રખામ.” „જગદીળ‟
એટરે યવાત્ભક રીરા જગતભાું યશેરા “ઇળ-ષ્ષ્ટ પ્રર્,” અને પ્રર્ની લબતય િઢ રૂને
યશેર આત્ભા રૂ હદવ્મ પ્રેભ આ ફન્ને અકથનીમ છે . અભો દે શાત્ભલાદી જીલોની સ્થર
બદ્ધદ્ધ આ ફન્ને તત્લોભાું પ્રલેળ કયી ળકતી નથી. કાયણકે આ ફન્ને (ઇળ અને પ્રેભ)
“વલથજ્ઞાત” (વલથથી અજ્ઞાત) છે .
(4)ત્માયે પ્રશ્ન થામ કે આ ફુંને તત્લોભાું પ્રલેળ કેલી યીતે થામ ? અથલા આ
ફન્નેનો વાક્ષાત્કાય કેલી યીતે થામ ? વભાધાનભાું : યમવક ભશાનબાલ નુંદદાવજી ુંચ

ભુંજયી નાભના ગ્રુંથભાું તેના વાક્ષાત્કાયન ું વાધન ફતાલે છે –
જા ઘટ મલયશ અલા અનર હયક બમે સબામ
તાશી ઘટ ભધ્મ નુંદ શો, પ્રેભ અભી ઠશેયામ.
“ઘટ” ળબ્દ હ્યદમલાચક છે . હ્યદમભાું ચાય તત્લો યશેરા છે . (1) ભન (2)
બદ્ધદ્ધ (3) લચત્ત અને (4) અશુંકાય. આ ચાયે તત્લોલાળુું હ્યદમ મલયશાસ્ગનથી જ્માયે શદ્ધ
થામ છે , અથલા હૃદમભાું યશેરો બૌમતક અને આધ્માત્ત્ભક અમલદ્યા-ભામા જતીન પ્રુંચ
બસ્ભીર્ ભત થામ છે ત્માયે ષ્ષ્ટ પ્રર્ના આત્ભ સ્લરૂ હદવ્મ પ્રેભને ધાયણ કયી ળકામ છે ,
અથલા આ ફુંને તત્લો (ઇળ અને પ્રેભ)ન ું લાસ્તમલક જ્ઞાન થઇ ળકે છે . મલયશાસ્ગનથી
જેની બદ્ધદ્ધનો વુંસ્કાય થમો નથી તેલા દે શાત્ભલાદીની સ્થર બદ્ધદ્ધ આ ફન્ને તત્લોન ું જે
જ્ઞાન ભેલે છે તે તો આવભાનભાું ઉડનાય મલશુંગભ ક્ષી નબોભુંડન ું ભા જેભ તેની
ળસ્ક્ત પ્રભાણે કાઢી ળકે, તેવ ું જાણવ ું. ભતરફ કે લાસ્તમલક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કયી ળકાત ું
નથી. મલયશાનબલભાું ભન આત્ભગાભી ફને છે . એટરે કે આત્ભ પ્રદે ળ પ્રેભ યાજ્મભાું
પ્રલેળ કયે છે . ત્માયે જ ઇળ અને હદવમ
્ પ્રેભન ું લાસ્તમલક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થામ છે . “સનો
વ્રજજન ભાયગકી ફાતે” આ દભાું કહ્યા મજફન ું જ્ઞાન થામ છે .
સ. 3-9-33 ભાું બ્રહ્મા પ્રમત બગલદ્ લાક્ય છે . હ ું દે હશઓને જ્ઞાન ન થઇ ળકે
તેલો છું. “ોતાના દે શને જોનાયા અને ભને ણ જોનાયા દે શના અલબભાનીઓ, કોઇ
ણ વભમે ભને બ્રહ્મ તયીકે જાણી ળકલાના નથી. કાયણ કે કાભ યશેરો શોમ ત્માયે
કામભની (સ્ત્રી)નો સ્ળથ કાભ જાગૃત ન કયે તેવ ું ન ફને.
અશીં કાભન ું િષ્ટાુંત દે લાનો શેત „કાભ‟, આત્ભજ્ઞાનનો લેયી છે . તેની શમાતી
જ્માું સધી યશે ત્માું સધી દૈ લી જીલને ોતાના આમધદૈ મલક સ્લરૂન ું ષ્ષ્ટ પ્રર્ન ું અને
ષ્ષ્ટ પ્રર્ના આત્ભ સ્લરૂ હદવ્મ પ્રેભન ું લાસ્તમલક જ્ઞાન થવ ું ળક્ય નથી. આ „કાભ‟
મલયશાસ્ગનથી જ વલથ પ્રકાયે દગધ થામ છે , અન્મ પ્રકાયે નશીં. એટરે આત્ભાથી જ
યભાત્ભા જાણી ળકામ છે . મલયશાસ્ગનથી જ્માયે ભન, બદ્ધદ્ધ લચત્ત અને અશુંકાય પ્રાકૃત

પ્રુંચ યહશત થામ છે ત્માયે દૈ લી જીલને ોતાના આત્ભ સ્લરૂન ું જ્ઞાન થામ છે . અથલા
“સ્લરૂ મલસ્મ ૃમત” નાભન ું અમલદ્યાન ું ાુંચમ ું લથ મનવ ૃત્ત થામ છે , ત્માયે દૈ લી જીલ દે શના
વુંફધ
ું ભાુંથી છટો ડી ોતાના આત્ભ સ્લરૂભાુંજ સ્સ્થત થામ છે . આ વભમે ભન, બદ્ધદ્ધ,
લચત્ત અને અશુંકાય દે શના વુંફધ
ું યહશત આત્ભા વાથે જોડામ છે ત્માયે આત્ભ વુંફધ
ું લાા
ભન બદ્ધદ્ધ લચત્ત અશુંકાય યક્ત હ્યદમભાું હદવ્મ પ્રેભને ધાયણ કયી ળકામ છે . અથલા ષ્ષ્ટ
પ્રર્ અને તેભના આત્ભા રૂ હદવ્મ પ્રેભન ું લાસ્તમલક જ્ઞાન ભેલી ળકામ છે .
લેણગીતભાું શ્રી ગોીજનો જે સ્લરૂન ું ગણગાન કયી યહ્યા છે તે મનત્મ
રીરાસ્લ શહય છે . લેણનાદ દ્વાયા આ સ્લરૂનો અનબલ થતાું અલતાય સ્લરૂ અને
અલતાય સ્લરૂે કયે રી રીરા આ ફથી શ્રી ગોીજનો મનયેક્ષ થઈ ગમાું. આન ું નાભ
છે ષ્ષ્ટ પ્રર્ અને તેભના આત્ભ સ્લરૂ હદવ્મ પ્રેભન ું લાસ્તમલક જ્ઞાન.
ષ્ષ્ટ પ્રર્ વન્ભનષ્માકાય શોલા છતાું વાકાય વ્માક વત્તાલાા છે . અથલા
ોતાના સ્લરૂોથી અનુંત, રીરાઓથી અનુંત, યવથી અનુંત, અને અનુંત અગલણત
આનુંદરૂ છે . આલા પ્રકાયન ું જ્ઞાન લાસ્તમલક જ્ઞાન છે . આવ ું જ્ઞાન શ્રી ગોીજનોને
લેણનાદ દ્વાયા મલપ્રમોગાતભ
્ ક-બાલાત્ભક સ્લરૂની પ્રાપ્પ્તથી થય ું ત્માયે તેઓ અલતાય
સ્લરૂ કે જે વુંમોગાત્ભક અને હયપ્ચ્છન્ન આનુંદરૂ છે , તેનાથી મનયેક્ષ થઇ ગમાું
લેણનાદભાું અધય સધાનો પ્રલેળ છે . આ “સધા” ષ્ષ્ટપ્રર્ના આત્ભરૂ હદવ્મ
પ્રેભ સ્લરૂ છે . નટલય સ્લરૂ અને તેભાું યશેર હદવ્મ પ્રેભ આ ફન્નેનો વાક્ષાત્કાય અને
તેન ું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કયીને શ્રી ગોીજનો અલતાય સ્લરૂ અને આ સ્લરૂે કયે રી રીરાથી
ણ મનયેક્ષ થઇ ગમાું. આ ફન્ને તત્લો (ઇળ અને હદવ્મ પ્રેભ)ને યવખાનજી અકથનીમ
કશે છે . શ્રી ગોીજનોએ આ ફન્ને તત્લોનો જે અનબલ કમો છે તે મલયશાસ્ગનના વેલનથી
જ કયે રો છે . આ કથનની ષ્ષ્ટ નીચે મજફના શ્રોકોથી થામ છે :ગોીનાું યભાનન્દ આવીદ્ ગોમલિંદ દળથને ।

ક્ષણ યગવતમભલ માવાું મેન મલના બલત ્ ।।

(સ. 10 16 16)
જનાસ્તાું જહગોપ્મો ન કૃષ્ણ હ્યત ચેતવ: ।।
(સ. 10 17 45)
પ્રર્ના દળથન મલનાની એક ક્ષણ એકવો યગ જેલી વ્રજબક્તોને અનબલાતી
શતી, તાભવ પ્રભેમ પ્રકયણના 17ભા અધ્મામભાું ળયદન ું લણથન કયે  ું છે , તેભાું બૌમતક
અને આધ્માત્ત્ભક કારકૃત દ:ખની મનવ ૃમત્ત વ્રજના અન્મ બક્તોને થઇ, યું ત જેન ું લચત્ત
કૃષ્ણે શયે  ું છે તેલા શ્રી ગોીજનોના તાની મનવ ૃમત્ત ન થઇ. વ્રજભાું પ્રર્ન ું પ્રકટ
સ્લરૂ શોલા છતાું ક્ષણનો મલમોગ વત યગ જેલો આ શ્રી ગોીજનો અનબલતાું શતા.
આલા મલયશે કયીને તેભનાભાું મનત્મરીરાસ્થ પ્રર્ના સ્લરૂન ું અને તેભના આત્ભ સ્લરૂ
હદવ્મ પ્રેભન ું અમધષ્ઠાન મવદ્ધ થય ું. અને તેથી આ ફન્ને તત્લોને લેણગીત પ્રવુંગે
શ્રીગોીજનોએ અનબલ કમો.
મનત્મ રીરાસ્થ સ્લરૂ, તેને મલપ્રમોગ બાલાત્ભક અથલા મ ભ સ્લરૂ ણ
કશેલામ છે . આ મલપ્રમોગ બાલાત્ભક સ્લરૂ “નભામભહ્યદમેળે”ે શ્રોકભાું કહ્યા મજફ
અનુંત રીરાઓ વહશત શ્રી સ્લામભનીજીઓના હ્યદમભાું મનરૂદ્ધ થમેર શોમ છે .
અગલણતાનુંદનો અનબલ આ મલપ્રમોગ બાલાત્ભક સ્લરૂથી જ થામ છે . તેન ું અમધષ્ઠાન
મલયશાનબલથી શ્રી ગોીજનોભાું મવદ્ધ થય ું ત્માયે લેણગીત પ્રવુંગે આ સ્લરૂનો અનબલ
થમો અને ત્માયે અલતાય સ્લરૂ અને આ સ્લરૂે કયે રી રીરાના આનુંદથી
શ્રીગોીજનો મનયેક્ષ થઇ ગમાું.
મનત્મ રીરાસ્થ સ્લરૂન ું જેને જ્ઞાન થય ું છે તેલા મલયશી બક્તની અલસ્થાન ું
રક્ષણ શ્રી શહયયામપ્રર્એ મળ. 18-4 ભાું જતાલે ું છે .
મલયશેણ શહય સ્ુત્માથ વલથત્ર કરેળ બાલનાત ્ ।

રીરામતહયક્ત સ ૃષ્ટૌ હશ મનયાનન્દત્લ મનશ્ચમાત ।
મનત્મરીરાસ્થ સ્લરૂન ું જ્ઞાન ભેલીને તેની પ્રાપ્પ્ત ભાટે જે જન મલયશનો

અનબલ કયી યશેર છે તેને મનત્મરીરાસ્થ પ્રર્ સ્લરૂ અને તેનો હયકય કે જે હદવ્મ
પ્રેભાનુંદનો અનબલ કયી યશેર છે તેની મવલામ મલયશી યમવક જ્ઞાની બક્તને ર્ ભતરભાું
મનયાનુંદ ણ ું બાવે છે . આ કથનની મલળે ષ્ષ્ટ ભાટે આગના શ્રોક 14-15ભાું શ્રી
શહયયામ પ્રર્ આજ્ઞા કયે છે –
તત્લું મલહદત્લા યભું મળોદોત્વુંગ રાલરતમ ્ ।
શ્રીભદાચામથ તત્ત્રાન ્

હશત્લાસ્ભત્સ્લામભની યમ ।।14।।
તત્તલ્મ બદ્ધમાનાળ: સ્માત્વલથથેમતમલમનશ્વમ: ।
ઓતાલતી વતીમળક્ષા વુંલક્ષપ્તા
મધમતાું હ્યહદ ।।15।।

ચાય તત્લ- (1) શ્રી મળોદાત્વુંગ રાલરત (2) શ્રીભદાચામથ ચયણ (3) શ્રી
ગવાુંઇજી અને (4) શ્રી સ્લામભની વ ૃન્દ. આ ચાય તત્લની વભાન ર્ ભતરભાું કોઇને નશી
ભાનલા. તેન ું કાયણ આ ચાયે તત્લો મનત્મ રીરા વુંફધ
ું ી છે . છતાું કદાચ મગધ દળાએ
આ ચાયે તત્લોની ર્ ભતરભાું વુંબાલના અન્મત્ર ન કયે તે ભાટે “વતી મળક્ષા” કરૂણા કયીને
શ્રી શહયયામ પ્રર્ મલયશી જનને ચેતલણી આે છે .
કશેલાન ું તાત્મથ એ છે કે મનત્મરીરાસ્થ પ્રર્ સ્લરૂ અને તેભના આત્ભ સ્લરૂ હદવ્મ
પ્રેભ આ ફન્ને તત્લો દજ્ઞથમ, વલાથ જ્ઞાત, અમતગ ભઢ અકથનીમ છે . તેની પ્રાપ્પ્ત અને તેન ું
લાસ્તમલક જ્ઞાન મલયશાનબલ મલના વલથથા ળક્ય નથી.
યવાત્ભક રીરા જગતના “ઇળ” ષ્ષ્ટ પ્રર્ના હ્યદમ વુંટભાું યશેર ગ ભઢ હદવ્મ પ્રેભ તત્લ
કે જેનાથી હિધા શ્રગાય
ુંૃ
મલરાવ મવદ્ધ થામ છે . તેલા ગ ભઢ તત્લને જેણે જાણી રીધ ું છે તેને
અન્મ કુંઇ ણ જાણલાન ું ફાકી યશેત ું નથી. અને આ તત્લને ન જાણ્ય ું તો અન્મ જાણે ું
વલથ વ્મથથ જ છે . તેથી આ ષ્ષ્ટ ભાગથભાું જે કુંઇ જાણલા જેવ ું છે તે હદવ્મ પ્રેભ જ છે .
(ઓય કોઇ વભજો વો વભજે, શભકું ઇતની વભજ બરી)

બરે વ ૃથા કહય લચભયો જ્ઞાન ગૌયલ ફઢામ ।
મલના પ્રેભ પીકો રગે કોહટક કયો ઉામ ।।

ુંહડતો જ્ઞાનના ગૌયલને બરે પ્રાપ્ત કયી રે અથલા ળાસ્ત્ર ભુંથનભાુંજ બરે
લચભયે . પ્રેભીજનને આ ગૌયલ તચ્છ છે . હદવ્મ પ્રેભ મલનાના કોહટક ઉામો યવ મલહશન
પીકયાજ છે . તેથી જ તો શ્રીવ્રજમપ્રમાઓએ ળાસ્ત્રોક્ત પ્રખય જ્ઞાની શ્રીઉધ્ધલજી પ્રમત કહ્ ું
છે - “પ્રેભ મલના વફ લચભયે મલમ લાવના યોગ-વખા સન શ્માભકે”
બૌમતક મલમો તો મલ-ઝેય જેલા છે જ, યન્ત વલથત્ર વ્માક બ્રહ્મનો ઉદ્ધલજી
જે ઉદે ળ આી યહ્યા છે . આવ ું બ્રહ્મજ્ઞાન અને તેભાું યચ્માચ્મા યશેનાયાઓને પ્રેભ
મલનાના યોગીષ્ટ કહ્યા છે . હદવ્મ પ્રેભનો પ્રલાશ જેભાું લશેતો નથી તેલા રૌહકક કે
અરૌહકક મલમો પ્રેભીજનને યોગ વદ્ધળ બાવે છે . બ્રહ્મજ્ઞાનનો ઉદે ળ દે લા આલેરા
શ્રીભાન ઉદ્ધલજીને આ હદવ્મ પ્રેભનો અનબલ “પ્રેભદે લીઓ” શ્રી ગોીજનોની કૃાથી
થમો. છી તેઓ ભથયા ગમા ત્માયે શ્રી ભથયાનાથને કશે છે કે- “જીલનકો રે કશા કયે ,
જો નશીં જીલન મ ભર” વલથના આત્ભારૂ બગલાન વલથ પ્રાણી ભાત્રન ું જીલન છે . કાયણ કે
અંતયમાભી બગલાનથીજ વલથન ું જીલન “હદવ્મ પ્રેભ” છે , તેલો અનબલ શ્રી
ગોીજનોની કૃાથી શ્રી ઉદ્ધલજીને થમો. તેથી કશે છે કે- “જીલનકો રે કા કયે , જો નશીં
જીલન મ ભર” ।

શ્રી શહયયામ પ્રર્ન ું એક દ છે . તેની છે લ્રી ુંસ્ક્ત- “યમવક” ચયણ યજ વ્રજ
યલમતનકી અમત દરથબ જીમ જાન” હદવ્મ પ્રેભ મવન્ધભાું ડફેરા શ્રી વ્રજબક્તોની ચયણ
યજ કે જે હદવ્મ પ્રેભના વુંફધ
ું લાી છે , તેની પ્રાપ્પ્ત અમત દરથબ છે હદવ્મ પ્રેભને જેણે
જાણ્મો છે તેનેજ આ પ્રેભ તત્લની દરથબતાન ું જ્ઞાન થામ છે . શ્રી ઉધ્ધલજીને આ તત્લન ું
જ્ઞાન થલાથી „યજ‟ ની અલબરાાએ વ્રજની કોઇ રૂખડી થલાનો ભનોયથ કયી યહ્યા છે .
કશેલાન ું તાત્મથ એ છે કે ષ્ષ્ટ ભાગથભાું જે કુંઇ રૂાથથભાું પ્રાપ્ત કયલા જેવ ું છે તે આ
“હદવ્મ પ્રેભ” જ છે અથલા હદવ્મ પ્રેભ રૂી શ્રીલલ્રબ ચયણ યે ણ ધન જ રૂાથથ રૂ
છે . આ „યજ‟ને પ્રાપ્ત કમાથ લગય હદવ્મ પ્રેભ યાજ્મભાું પ્રલેળ થઇ ળકતો નથી. અને

તેથી દૈ લી જીલનની કુંઇ વાથથકતા થતી નથી. કાયણ કે આ યમત થભાું તો ભોક્ષ જેલા
પરની ણ તચ્છતા જ છે .
આજનો આધમનક દે શાત્ભલાદી જીલ ષ્ષ્ટ ભાગથભાું પ્રલેળ કયીને હ ું આનો પ્રેભી
અને એ ભારૂું પ્રેભી-આભ પ્રેભીના જોડકાું ફનીને ષ્ષ્ટભાગથભાું મલચયે છે , તેભનાભાું હદવ્મ
પ્રેભ નથી ણ કેલ ભોશકતા છે . કાયણકે હદવ્મ પ્રેભ ુંચલથલાી અમલદ્યા નાબદ
થમા છીજ પ્રગટ થામ છે . અથલા હદવ્મ પ્રેભની ધાયા આત્ભાુંનદ
ું વમિભાુંથી પ્રાપ્પ્ત
થામ છે , અને આત્ભાભાું પ્રલેળ મલયશાનબલ મલના થતો નથી. હદવ્મ પ્રેભ તો ોતાને
અને જગતને ર્ ભરાલી દે નાયો છે .
“યમત થ પ્રકટ કયનકું પ્રગટે, કરૂણામનમધ શ્રી લલ્રબ ર્ ભતર” અયે મથક !
આ યમત થ છે . જે ભાગથભાું ચારવ ું છે તેન ું જ્ઞાન તો શોવ ું જ જોઇએ. હદવ્મ પ્રેભન ું જ્ઞાન
ભેલીને જ હદવ્મ પ્રેભ યાજ્મભાું પ્રલેળની ભુંત્જરે ચારી ળકામ છે . આજે વુંપ્રદામભાું
અનેક મોજનાઓ ઘડામ છે . યું ત કોઇણ મોજનાભાું લાસ્તમલક તત્લ નહશ શોમ તો તે
મોજનાન ું લાશન (ગાડ)ું હદવ્મ પ્રેભ યાજ્મ સધી શોંચી ળકત ું નથી, ણ થોડે દય
ચારીને જ અટકી ડે છે . પ્રશ્ન થામ કે તેન ું શ ું કાયણ ? તેન ું એ કાયણ કે આ લાશનભાું
હદવ્મ પ્રેભની વાભગ્રી બયે રી નશી શોલાથી, અને આ લાશનભાું જોડામેરા ભન લચત્ત રૂી
ફદો- હદવ્મ પ્રેભનો આશાય નશી ભલાથી, અને હદવ્મ પ્રેભ મવલામ અન્મ મલચાય
વાભગ્રીઓનો ફોજ લધી જલાથી ભન લચત્ત રૂી ફદો કભજોય ફને છે , તેથી આગ
ગમત થઇ ળકતી નથી. આવ ું હયણાભ પ્રાપ્ત થતાું ઉભેદથી ઘડેરી મોજનાઓ
મનયાળાભાું રટાઇ જામ છે .
હદવ્મ પ્રેભના-અથાથ ત યમત થના મવધ્ધાુંતોની વાભગ્રી જેભાું બયે રી નથી તેલી
મોજનાઓથી પ્રલાશ અને ભમાથ દા સ ૃષ્ષ્ટને બરે રાબ પ્રાપ્ત થતો શોમ, યું ત યમત થ
મથકોને તેભાુંથી કુંઇ પ્રાપ્ત થામ તેભ નથી. તેથીજ ચેતલણી આી છે . “ઉરટ ફાટ
ટું ત ુંથી વફ કશીમત શોં તાતે”
જેણે આ આ યમતથ પ્રગટ કમો છે તે આમધદૈ મલક જગતના “બાન” છે . નશી કે બૌમતક

અને આધ્માત્ત્ભક જગતના. આથી ત્માયે આમધદૈ મલક મોજનાઓ ઘડાતી નથી ત્માયે આ
બાનનો પ્રકાળ પ્રાપ્ત નશીં થલાથી આલી મોજનાઓન ું લાશન પ્રમતફુંધોના ખડક વાથે
અપાઇ આગ ગમતભાું ળસ્ક્તશીન ફની જામ છે .
આ યમત થ કેલા પ્રકાયનો છે તેન ું જ્ઞાન નીચેના દભાું ભશાનબાલ શ્રી
દ્મનાબદાવજીએ કયાવ્ય ું છે :
સનો બ્રજ્જન ભાયગકી ફાતે ।
ઉરટ ફાટ ટું ત ુંથી

વફ કશીમત શોં તાતે ।।
ત્રોત્તય

રેખક : શ્રીલલ્રાદદ્મમભલરન્દ
સ્નેશી બાઇશ્રી.....વપ્રેભ શ્રી સ્ભયણ.....
આના પ્રશ્નોનો પ્રત્યત્તય નીચે મજફ
(1) “તસ્કય ભનને કાબભાું રેલા ભાટે પ્રમત્ન અને બગલદ્ કૃાને અલરુંફીને
યશેવ ું જોઇએ કે ઇત્તય વાધનો શોમ ખયાું ?”
આ પ્રશ્નના વભાધાનભાું – પ્રર્ની કૃા અવ્મક્ત છે . આ કૃાને શેરા આણે
શેચાનીએ. પ્રર્ પ્રાપ્પ્ત ભાટે જે જે વાધનો, પ્રમત્નો થઇ યહ્યા છે , તેભાું બગલદ્કૃા
વ્માપ્ત જ યશે છે . અથલા વેલા-સ્ભયણ, ગણગાન, રીરાશ્રલણ મલ. જે જે વાધનો
આણે કયીએ છીએ તે પ્રર્ કૃાની પ્રેયણાથી જ થામ છે . પ્રર્એ આણો સ્લકીમત્લે
અંગીકાય કમો છે તેન ું એજ રક્ષણ છે કે વેલા-સ્ભયણ આહદ વાધનોભાું આણી
અલફરૂચી છે , આણો જ્માયથી અંગીકાય કમો છે તેન ું એ જ રક્ષણ છે કે વેલા-સ્ભયણ
આહદ વાધનોભાું આણી અલબરૂચી છે . આણો જ્માયથી અંગીકાય કમો છે ત્માયથીજ
ોતાની કૃા ળસ્ક્તનો આણા હ્યદમભાું પ્રલેળ કયાવ્મો છે અને મપ્રમતભને મોગમ
ફનીએ તેલી ાત્રતા વેલા સ્ભયણાહદ વાધનો દ્વાયા આ કૃા ળસ્ક્ત મવદ્ધ કયી યશેર છે .
આ કથનની વુંગમતભાું મળ. 1ના શ્રોક 8-9 ફુંને અલરોકળો.

વુંવાય વાગયભાું ડેરા અને સ્લરૂથી અણ એલા જીલભાું એલી કઇ ળસ્ક્ત છે
કે પ્રર્ની કૃા લીના પ્રર્ પ્રાપ્પ્તના વાધનો કયી ળકે ? સ્લકીમત્લે આણો અંગીકાય
કયે રો શોલાથી ોતાની કૃા ળસ્ક્તનો આણા હ્યદમભાું પ્રલેળ કયાલી ોતાની પ્રાપ્પ્ત
ભાટે વાધનો કયાલી યશેર છે તેભ મનશ્ચમ અલધાયવ ું. જેભ આણા યભ મપ્રમ મભત્રે
વુંદેળો ાઠવ્મો શોમ કે આજે હ ું તભાયે ત્માું પ્રવાદ રેલા આલલાનો છું. આ વુંદેળ પ્રાપ્ત
થતાું આણે ઉત્વાશ  ભલથક વાભગ્રી મવદ્ધ કયલા તત્ય થઇ જઇએ છીએ. કાયણ કે યભ
મભત્રન ું પ્રવાદ મનમભત્તે મભરન થલાન ું છે . તેભ મનત્મ વખા મપ્રમતભ પ્રર્ આણા
હ્યદમભાું બાલાત્ભક – યવાત્ભક સ્લરૂથી ધાયલાની અથાથ ત પ્રગટ થલાની ઇચ્છા કયે
છે ત્માયે કૃા ળસ્ક્ત દ્વાયા વેલા-સ્ભયણાહદ વાધનો કયાલે છે .
નુંદારમભાું પ્રર્ પ્રગટ થમા તે અંતયું ગ મોગભામા વહશત પ્રકટ થમા છે .
અંતયું ગ મોગભામાભાું અવુંખ્મ આમધદૈ મલક સ્લરૂો યશેરા છે . પ્રર્ની રીરાને મવધ્ધ
કયલા ભાટે આ અહદદૈ મલક સ્લરૂોએ વ્રજના બક્તોભાું પ્રલેળ કમો અને શ્રી નુંદયામજી,
શ્રી મળોદાજી વ ૃદ્ધ ગો ગોીભાું લાત્વલ્મ સ્નેશ પ્રકટ કમો, વુંખ્માઓભાું પ્રલેળ કયી
વખ્મ બાલનો સ્નેશ પ્રકટ કમો, અને શ્રી ગોીજનોભાું પ્રલેળ કયી ભાધમથ કાન્તબાલનો
સ્નેશ પ્રકટ કમો. મથામધકાય સ્નેશ પ્રકટ કયીને વ્રજના બક્તોનો પ્રર્ના સ્લરૂભાું મનયોધ
મવદ્ધ કમો. આજ પ્રકાયે શ્રી ભશાપ્રર્જીના પ્રાગટય વભમે આશ્રીએ રીરાધાભથી
મલછયે રા દૈ લી જીલોભાું બ્રહ્મવુંફધ
ું વભમે જીલોના અમધકાયનવાય આમધદૈ મલક સ્લરૂોનો
પ્રલેળ કયાવ્મો છે . આ આમધદૈ મલક સ્લરૂો તે કૃાળસ્ક્તનાજ સ્લરૂો છે , અને
શ્રીશહયયામ પ્રર્ના ભુંતવ્મભાું ર્ ભતરભાું યશેરા બક્તોના રીરાધાભ વુંફધ
ું ી આ
આમધદૈ મલક સ્લરૂો છે તે બ્રહ્મવુંફધ
ું વભમે ર્ ભતરના બક્તોના બૌમતક સ્લરૂભાું પ્રલેળ
કયી વેલા સ્ભયણાહદ વાધનો દ્વાયા બૌમતકતાનો વુંસ્કાય કયીને આમધદૈ મલક્તા મવધ્ધ કયે
છે .
આણને આ આણા આમધદૈ મલક સ્લરૂન ું જ્ઞાન થવ ું અત્મુંત આલશ્મક છે . હ ું
અમકનો મતા, અમકનો ત્ર, અમકનો મત, અમકનો ફન્ધ. આલા અનેક વુંફધ
ું ોના

ફુંધનભાું ભામાના આલયણથી ફુંધામે ું આણ ું બૌમતક સ્લરૂ મભથ્મા વુંફધ
ું લાળુ છે .
જીંદગી યી થતાું સધી આ વુંફધ
ું ના ફુંધનોભાુંથી મક્ત ન થઇએ તો દૈ લી જીલનની
વ્મથથતા થઇ જામ છે .
ભશાકારૂલણક સ્લાભીએ મનલેદનના સ્ભયણની જે આજ્ઞા કયી છે તેભાું આણા આમધદૈ મલક
સ્લરૂનો મલચાય કયલાનો છે . આે મનલેદન સ્ભયણભાું “વલથથા” દ ધયું છે . “વલથથા”
એટરે અત્મુંત આલશ્મક પ્રર્ને ર્રાલી દે નાયો દે શના વુંફધ
ું લાો હયકય આત્ભાના
નાળની વેના રૂ છે એભ શ્રી ભશાપ્રર્જીએ ફીજા સ્કુંધના શ્રી સફોમધનીજીભાું આજ્ઞા કયી
છે . આ આત્ભાના નાળની વેના લચ્ચે આણે યશેવ ું છે . તે બ્રહ્મવુંફધ
ું ને મભથ્મા કયી દે ળે.
અથાથત બ્રહ્મવુંફધ
ું ને પરીત થલા નશી દે પ્રર્ ભાયા આત્ભાના મત છે , આલા પ્રર્ વાથે
નઃવુંફધ
ું અમલચર આણે જોડલો છે તે નહશ ફની ળકે. પ્રર્ વલથ વભથથ છે . આભ
પ્રર્ના વાભથ્મથનો મલચાય કયી સ્લછુંદતા યાખશ ું તો આસય બાલોનો પ્રલેળ થઇ જળે
આવ ું અમનષ્ટ આણા હ્યદમભાું ેવી ન જામ તે ભાટે ચેતલણી આનાયો “વલથથા”
ળબ્દ યાખ્મો છે .
મનત્મરીરાસ્થ સ્લરૂનો વાક્ષાત અનબલ આણા આમધદૈ મલક દે શથીજ થામ
છે . અને આ આમધદૈ મલક દે શ તા કરેળથી મવદ્ધ થામ છે . અથલા બ્રહ્મવુંફધ
ું વભમે
આણા આમધદૈ મલક સ્લરૂન ું દાન થય ું છે તેભાું પ્રલેળ તા કરેળથીજ થામ છે .
મનલેદનન ું મનયું તય સ્ભયણ તાકરેળને લધાયત ું યશે છે . આ તાકરેળથી બૌમતક પ્રુંચ
અથલા બૌમતક આધ્માત્ત્ભક અમલદ્યાની જેભ જેભ મનવ ૃમત્ત થતી જામ છે તેભ તેભ
આણા આમધદૈ મલક સ્લરૂનો પ્રકાળ થતો જામ છે , અને છે લટે જ્માયે આમધદૈ મલક
સ્લરૂભાું આણી સ્સ્થમત થામ છે , ત્માયે મનત્મ રીરાસ્થ સ્લરૂનો. મનત્મરીરા ધાભનો
અને આની રીરાઓનો વાક્ષાત્કાય થામ છે . અને ત્માયે દૈ લીજીલનની કૃતાથથતા ભાની
ળકામ છે . આ સ્સ્થમતએ શોંચલા ભાટેજ વતત મનલેદનન ું અનવુંધાન કયલાન ું છે .
વેલા-સ્ભયણ ગણગાન ધ્માન મલગેયે અરૌહકક વાધનોથી વતત વન્મખ યશેવ ું તે ણ
મનલેદનન ું સ્ભયણ છે .
શલે મલલેક ધૈમાથ શ્રમભાું પ્રર્ને પ્રાથથના નશી કયલી એલી આે આજ્ઞા કયી છે

તેન ું સ્લાયસ્મ એભ જણામ છે કે, ભાયી વાધન દળાભાું ભારૂું તસ્કય ભન ભને ઠગે નહશ.
પ્રર્ની કૃા ઉય ફધ છોડી દઇને તસ્કય ભન બગલદ્ પ્રાપ્પ્તના વાધનોભાું તત્યતા
યાખત ું નથી. આ તેની ઠગાઇ છે . તેથી જ પ્રાથથના નશીં કયલાની આજ્ઞા કયી છે . તેનો
શેત એ જ કે દાવત્લ બાલે આણે કતથવ્મ યામણ યશેવ ું. આ ભોક્ષભાગથ નથી. વાક્ષાત
સ્લરૂાનુંદના અનબલનો ભાગથ છે તેભાું સ્લસ્થતા અને સ્લછુંદતા આત્ભ રૂાથથભાું
ફાધક-ઘાતક ફને છે .
વાધન દળાભાું પ્રર્ સ્લરૂ મવલામ અન્મ પ્રુંચ ભનભાું યશેરો શો.મ છે . આ
અન્મ પ્રુંચભાું ભન જ્માું સધી રૂલચલાળુું શોમ ત્માું સધી બગલદ્ સ્લરૂભાું સ્નેશ પ્રગટ
થતો નથી. તેથી ભનભાું યશેરા અન્મ પ્રુંચ બાલોને દગધ કયલા વેલા સ્ભયણાહદ
અરૌહકક વાધનો રૂી અસ્ગનભાું તેને શદ્ધ કયતા યશેલાન ું છે .
(2) “આના ભાટે લાયું લાય બગલદ્ રીરાન ું શ્રલણ, વાધન ભાનીને કમાથ
કયવ ું હશતાલશ ગણામ ?” આ પ્રશ્નના જલાફભાું: લાયું લાય બગલદ્ રીરાન ું શ્રલણ કે
ગણગાન કયતી લખતે મપ્રમ પ્રર્ના બાલાત્ભક સ્લરૂન ું મલસ્ભયણ નશી થલા દે વ ું. રીરા
શ્રલણભાુંથી જે જે યવ બાલો પ્રગટ થામ તે તે બાલો મપ્રમતભના બાલાત્ભક સ્લરૂભાું
વભી મપ્રમતભનો વાક્ષાત અનબલ નથી તેની વ્મથાને લધાયતા જવ ું. જેભકે નલભાું
મળ.ના શેરા શ્રોકભાું „ફધ્ધફશથ મળખું નીર‟ આ લાક્યભાું શ્રી શહયયામ પ્રર્ જતાલે છે કે“મકટ ધાયણ કહયલેકો અલબપ્રામ મશ જો મકટકો શ્રગાય
ુંૃ
શ્રીસ્લામભનીજીન ું યવ દાનાથથ
ધાયણ કયત શે. વો મકટ ધાયણ તયીકે શ્રીસ્લામભનીજીકો યભ અરૌહકક કોહટ કાભ
યવરૂ શોમ, યમતયવ દાન કયત શે તેવેઇ ભોે કૃા કયી મખ્મ યવ સ્લરૂસ ું મકટ
ધાયણ કયી કફ યવદાન કયોગે. કફ દળથન દોંગે ?” આ પ્રકાયે રીરા શ્રલણના બાલો
મપ્રમ પ્રર્ના બાલાત્ભક સ્લરૂભાું વભી આના વાક્ષાત સ્લરૂના અનબલ ભાટે ની
આમતિ લધાયતા જલી. રીરા શ્રલણ આલા પ્રકાયન ું આમતિ વહશત થામ તો એક તયપ
મલજાતીમ બાલ પ્રુંચ દગઘ થતો જામ છે , અને ફીજી તયપ મપ્રમતભના યોક્ષ અને
અયોક્ષ (વેવ્મ) સ્લરૂભાું સ્નેશબાલ જાગૃત થતો જામ છે .
શ્રલણભાું ધભી સ્લરૂના ધભો યશેરા છે . તેનો વુંફધ
ું ધભી સ્લરૂ વાથે થતાું

સ્લરૂના પ્રભેમ બ્રરથી ભન તયત જ લળીર્ ભત થઇ જામ છે . જેભ કે, “ભન મ ૃગ લેધ્મો,
ભોશન નમન ફાનવો” અને ફીજા દભાું “કભરવી અખીમાું રાર મતશાયી, મતનવો તકી
તકી તીય ચરાલત લેધત છતીમાું શભાયી.” અથલા
ભન ુંખી તફ રગ ઉડે,
મલમ લાવના ભાુંશી ।
પ્રેભ ફાજકી ઝટભેં

જફરગ આમો નાશીં ।।
રીરા શ્રલણના બાલોનો ધભી સ્લરૂ વાથે વુંફધ
ું થતાું ભન સ્લરૂભાું રૂલચલાળુું
થામ છે અને મપ્રમતભની વૌંદમથતાભાું ભોહશત થઇ જામ છે . મપ્રમતભના નેત્ર કટાક્ષથી
ઘામર થમે ું ભન અન્મત્ર પ્રુંચભાું હયભ્રભણ કયલાને વભથથ યશેત ું નથી. “લૈધત
છતીમાું શભાયી” મપ્રમતભન ું નેત્રરૂી ફાણ હ્યદમને લેધીને આયાય નીકી જત ું નથી
ભ 
ણ હ્યદમભાું ખ ુંચે ું જ યશી આલે છે , અને તેની ભાધયી વ્મથાના સ્લાદભાું ભન ડફ
ે ું
યશે છે . મપ્રમતભન ું નેત્રકભર ક્ષણે ક્ષણે ન ભતન ન ભતન રાલણ્મામ ૃતને પ્રગટ કયત ું શોમ
ૃ નો મવન્ધ બયે રો શોમ છે . આ રાલણ્મામત
ૃ સધા
છે . કાયણ નેત્ર કભરભાું રાલણ્મામત
સ્લાદભાું ભન ડફે ું યશે છે . અને સધા સ્લાદભાું ત ૃપ્પ્ત નશી થલાથી નઃતે ું યશે છે .
એટરે કે ઘામર થમે ું ભન નઃ નઃ નેત્ર કટાક્ષથી ઘામર થલાની જ ચાશના કયે છે .
આ પ્રકાયે તસ્કય ભનને લળીર્ ભત કયી રેલાભાું સ્લરૂન ું અદર્ ભત પ્રભેમ ફર યશે ું છે .
તેથી શ્રલણ વભમે મપ્રમતભના બાલાત્ભક-ભાનવી સ્લરૂને ર્રવ ું નશી. મપ્રમતભના
નેત્રકટાક્ષથી ઘામર થમે ું ભન જે ભધય વ્મથાનો અનબલ કયી યહ્ ું છે તે વ્મથાની
ભૌલરકતા યમવક બક્ત યવખાનજીના હ્યદમભાું કેલા પ્રકાયની યશેરી છે , તે નીચેની
ુંસ્ક્તભાું જોઇએ :
કોઉ માશી પાુંવી કશત,
કોઉ કશત તરલાય ।

નેની બારા તીય કોઉ –

કશત અનોખી ઢાય ।।
ે ભીઠાવ મા ભાયકી,
યોભ યોભ બય ભય ।

ભયત જીમે ઝૂકતો પીયે –
ફને સ ચકનાચ ભય ।।

“મે ભીઠાવ મા ભાયકી યોભ યોભ બય ભય” મપ્રમતભના મત્રફાણના ભાયની
ભીઠાવ યોભ યોભભાું વ્માી જામ છે , અને મપ્રમ રાલણ્મામ ૃત સધા આવલત ું ાન કયી
ભત્ત ફની જામ છે . પ્રર્ જેભ વાકાય અને વ્માક છે , તેભ આનો આનુંદ ણ વ્માક
ધભથલાો છે . તેથી બક્તોના વલાુંગભાું અથલા યોભયોભભાું બગલદ આનુંદ વ્માી જામ
ૃ યવાદ્ધાથ દ્ધી કૃતાખીર ળયીયર્ ભત” આ નાભની વુંગમત થઇ ળકે. પ્રેભીજન
છે . “રીરામત
પ્રાકૃત દમનમાભાું ભયે રો અને હદવ્મ દમનમાભાું જીલતો, મપ્રમતભના રૂાવલન ું ાન કયી
ચકચ ભય ફનેરો યશે છે , અશો કેલી ભીઠાવ શળે આ “ભાય”ની ?
(3) “પ્રેભ પ્રાપ્ત થામ, અથલા પ્રેભથી વેલા સ્ભયણ કયલા ભાટે દૈ લી પ્રેભ કેલી
યીતે વધામ ? હ્યદમભાું આલેરો ઉભકો અને તેથી વુંકાત ું જોડાત ું ભન એ દૈ લી
પ્રેભની પ્રાથભીક દળા ભાની તે તયપ લરણ-ધ્મેમ યાખીએ તો પર મવદ્ધદ્ધ સધી શોંચવ ું
ળક્ય ફને ખરૂું ?” આ પ્રશ્નના જલાફભાું :
વેલા સ્ભયણાહદથી પ્રગટ થતો પ્રર્ પ્રત્મેનો પ્રેભ દૈ લી ગણામ છે , અથલા
પ્રાથભીક દળાનો ભનામ છે . આ પ્રેભને ગાઢ ફનાલલા ભાટે મપ્રમ સ્લરૂને જીલન ધ્મેમ
ફનાલીને વેલા સ્ભયણાહદભાું ભનને જોડી યાખવ ું. પ્રર્ પ્રત્મે પ્રગટ થમેરો પ્રેભબાલ
મનમધ છે અને પ્રાથમભક દળાભાું ફારક જેલો છે , તેન ું જતન કયવ ું એટરે કે પ્રેભ બાલન ું
અનવુંધાન છટી ન જામ તેલી યીતે વેલા સ્ભયણાહદભાું ભનને જોડી યાખવ ું. પ્રેભ બાલના
જતનથી ઉત્તયોત્તય પ્રેભ વ ૃદ્ધદ્ધગત થતો વ્મવન અલસ્થાએ શોંચે છે ત્માયે આ પ્રેભ
મથકન ું જીલન કૃતાથથ ફની જામ છે .
“અન્મ વુંફધ
ું ગુંધૌમ કુંધયાભેલ ફાધતે” શ્રી પ્રર્ચયણ શ્રી ગવાુંઇજી આજ્ઞા

કયે છે કે પ્રર્ પ્રેભીઓ ભાટે અન્મ વુંફધ
ું ની ગુંધ ભાત્ર ણ મત્ૃ ય વભાન ફની જામ છે .
આલો દઃવુંગ વ્મવન અલસ્થાભાું ફાધક થઇ ળકતો નથી. કાયણ કે વ્મવન
અલસ્થાભાું મલકરતા અને અસ્લસ્થતા વશજ ફની યશે છે અને આ મલકરતા અને
અસ્લસ્થતા મપ્રમતભની ભશાન ર્જા રૂ ફની પ્રેભીજનન ું ચોતયપથી યક્ષણ કયે છે .
મપ્રમ પ્રર્ભાું પ્રેભ પ્રગટ થતાુંની વાથેજ પ્રાથભીક દળાભાુંજ પ્રેભીજનોએ આ
દનીમાથી ખ ભફ વાલધાન થઇ જલાન ું છે . કાયણકે પ્રેભીઓ ભાટે આ દમનમા ટું ે યાની છે .
હદવ્મ પ્રેભરૂી ભશાન મનમધને ટું ી રે છે . ભશાનબાલ શ્રી દ્મનાબદાવજીના દભાું છે
કે,
સનો વ્રજ્જન ભાયગકી ફાતે ।।
ઉરટ ફાટ ટું ત ુંથી વફ,
કશીમત શોં તાતે ।।1।।

ટું ે યાઓથી ફચલા ભાટે પ્રર્ પ્રેભની પ્રાથભીક દળાભાુંજ મપ્રમ સ્લરૂ મવલામ
કોઇનો ણ વુંગ નશી યાખલો.
પ્રેભી હયચમ ના કયે એક શ્માભ મલન અન્મ, જગભાું સતાું જાગતાું પ્રર્ભાું
પ્રેભ અનન્મ. દઃવુંગથી ફચીને પ્રર્ પ્રેભની આ વાધનાભાું યશેરા પ્રેભી જનની
અલસ્થાન ું લચત્રણ એક યમવકે નીચે મજફ આે ું છે :
જીતે જી ભયજામ, કયે ન તનકી આવા ।
આમળક્કા હદનયાત યશે શ ભરી ે લાવા ।।

ભાન ફડાઇ ખોમ, નીંદબય નાશીન વોના ।
તીરબય યક્ત ન ભાુંવ,
નશીં આમળક્કો યોના ।।

“નશીં આળીક્કો યોના” આ કથનભાું અને “યશે શ ભરી ે લાવા” તેભાું પ્રેભ
થીકની લીયતા બયે રી છે . જેભ ભશાયથી બીષ્ભમતાભશે ફાણની ળૈમા ફનાલી, તેભ

પ્રેભ વુંગ્રાભભાું ખેરતા પ્રેભ લીયો મપ્રમ મલમોગ વ્મથાની શ ભરી ય ળમન કયતા શોમ છે .
પ્રેભીઓને નીંદ કેલી ? એક વ્રજબક્ત કશે છે કે: “નીંદ તોશી ફેચ ુંગીફીન ભોર” જો કોઇ
ખયીદનાય ભે તો મલના મ ભલ્મે તેને આી દઉં. લી એભ ણ કહ્ ું છે કે “નીંદ તો
તાશી આલે, જાશી શ્માભ ન બાલે” પ્રાકૃત ભાનલને નીંદ ન આલે તો ોતે ાગર
ફનલાના બમથી નીંદની ઔમધ વેલન કયે છે . ખયે જ પ્રેભીઓની યાશ જગત ભાનલથી
ઊરટી જ છે .
શ્રી શહયયામ પ્રર્ આજ્ઞા કયે છે કે, જેભ ભાતા ડાહકનીથી ોતાના ફારકન ું યક્ષણ
કયે છે તેભ ફારક જેલા પ્રાથમભક પ્રેભબાલન ું દઃવુંગથી યક્ષણ કયવ ું. અથલા પ્રેભીજનો
ભાટે „ભાન-ફડાઇ‟ ડાહકની જેલા જ છે , તેનાથી યક્ષણ કયવ ું.
શ્રી શહયયામ પ્રર્એ આ ધ્મેમ પ્રાપ્પ્ત ભાટે આહદથી અંત સધી લતથન કેલા
પ્રકાયન ું યાખવ ું તે શેરા મળક્ષાત્રભાું જ જતાલી દીધ ું છે . તેભજ “બાલ ોક” અને
“બાલ વાધક ફાધક” નાભના ગ્રુંથોભાું ણ જતાલે ું છે . તદનફૂર લતથન યાખલાથી
પરમવદ્ધદ્ધ સધી શોંચી ળકામ છે .
એક અમત આલશ્મક ભામભિક ફાફત અશીં જાણલા જેલી એ છે કે હદવ્મ પ્રેભ
એને જ કશેલામ છે કે જેભાું સ્લસખની ગુંધ ણ ન શોમ. જેભાું મપ્રમતભના સખનો જ
મલચાય શોમ છે તે હદવ્મ પ્રેભ છે . તત્સખી પ્રેભબાલન ું ફીજ હ્યદમભાું યોણ કયીને મપ્રમ
ભાટેની વલથ કૃમત કયલી. અથલા વેલા, સ્ભયણ, ગણગાન, રીરા-શ્રલણ મલગેયે વાધનો
મપ્રમતભને સખરૂ થલા ભાટે ની બાલનાથી કયલાું આમધદૈ મલક દે શને પ્રાપ્ત કયીને
મપ્રમતભને હ ું સખરૂ ક્યાયે ફનીળ ? આલી વ્મથા વશ વલથ કૃમત કયલી. મપ્રમથી ભને
સખ ભે આ બાલ થતાની વાથે જ હદવ્મ પ્રેભન ું રૂાન્તય થઇ જામ છે . રૂાથથના
મળખય રૂ આ તત્સખી હદવ્મ પ્રેભ, તત્સખવાગય શ્રીલલ્રબ ચયણ મનકુંજ દ્વાયે થી પ્રાપ્ત
થામ છે . શ્રીજી તો કેલ બોક્તાજ છે . આણે ર્ ભતર જીલનભાું જેલા પ્રકાયનો બાલ
મવદ્ધ કયશ ું તેલા બાલ સ્લરૂથી શ્રીજીથી રીરાધાભભાું સખાનબલ થામ છે . પ્રર્ન ું
સ્લરૂ તો બાલાત્ભક છે . એટરે આણો જેલો બાલ છે તેવ ું સ્લરૂ ધાયણ કયી આ
યવાનબલ કયાલે છે . આથી શ્રીલલ્રબ ચયણયે ણધન પ્રાપ્ત કયે રો ચતય પ્રેભી તત્સખી

પ્રેભ બાલના ફીજનજ ોતાના હ્યદમભાું યોણ કયે છે .
આ હદવ્મ પ્રેભ કે જે તત્સખી અને ભશાયાજા જેલો હદરાલય છે તે કુંઇ ણ
રેલાન ું વભજતો નથી, ણ દે લાન ું જ જાણે છે . આ તેનો નૈવગીક વશજ સ્લબાલ
ફનેરો શોમ છે . શ્રીલલ્રબ ચયણકભર અનયાગી જન ઉયોક્ત સ્લબાલથી શેચાની
ળકામ છે . “શ્રીલલ્રબ ચયણયે ણધનનો જ એલો મલરક્ષણ પ્રબાલ છે કે આ યે ણધન
પ્રાપ્ત કયે રો જન માચક નથી ફનતો ણ દાતા ફને છે .” જાચ ું જામ કોનકે ઘયે,

શ્રીલલ્રબવે ામ ધની ।। તીન રોકહ ું હપય હપય આમો, આનુંદ અલ્ ઉામધ ઘની ।।
શ્રીલલ્રબ લાક્ભાધયીની ગશનતા અલરોકીએ. બાગલતાથથ મન ભાું છઠ્ઠા સ્કુંધભાું આ
આજ્ઞા કયે છે કે-ષ્ષ્ટ (કૃા), ોતાના એટરે જીલના કામથ ભાટે જીલન ું કલ્માણ કયનાયી
છે જ્માયે બસ્ક્ત-સ્નેશ બગલાનના કામથ ભાટે ઉમોગી છે . આ ભાધયી લાણીભાું શ ું
ગશનતા યશેરી છે ? તે મલચાયીએશ્રી લલ્રબ ચયણાબ્જ યજોધન જે જને પ્રાપ્ત કયે ર છે તે પ્રર્ ાવે કૃાની
માચના ણ કયતો નથી, યું ત મપ્રમતભ ભાટે સખાનબલના અનેક ભનોયથો કયી
મપ્રમતભને મલરવાલલાન ું જ કામથ કયે છે . આ યજોધનનો અદર્ ભત પ્રબાલ છે . આ
“યજોધન” પ્રાપ્ત કમાથ છી અન્મ બક્તની મનકુંજભાું લફયાજતા મપ્રમતભને દભતી દ્વાયા
મનભુંત્રણ આલાની આલશ્મકતા નશીં યશે.
કભર બરાલન કફ ગમે, કફ કીનો વન્ભાન,
નેશ મનભુંત્રણકે વગે અલર અધીય ઉરટાન.
કભર ભ્રભયને ફોરાલતા જત ું નથી, ુંણ ભ્રભયજ કભર ભકયું દથી રોબાઇ
કભર ાવે શોંચી જામ છે . તેભ શ્રીલલ્રબ ચયણયજ જેણે પ્રાપ્ત કયી છે તેલા બક્તના
હ્યદમ કભરભાું તત્સખી ભધય પ્રેભરૂી ભકયું દ બયે રી છે . આ ભકયું દન ું ાન કયલા
મપ્રમતભન ું બોંયા (બભયા) રૂી ભન અધીય ફનીને શ્રીલલ્રબજનના હ્યદમ કભરભાું
લળીર્ત થઇ જામ છે . આ „યજ‟ ભાું તત્સખી ભધય પ્રેભની ધાયા અખુંડ લહ્યા કયે છે . તે
પ્રલાશ શ્રી લલ્રબજનના હ્યદમ વયોલયભાું વુંચીત થામ છે . અને આ વયોલય વદા

તત્સખી ભધય પ્રેભથી બયે  ું યશે છે . તેભાું તત્સખી બાલના અનેક કભરો પ્રગટ થમેરા
શોમ છે . તે કભરની ભધય ભકયું દન ું ાન કયલા મપ્રમતભના ભનરૂી ભ્રભય અધીય
થઇને ભકયું દ ાનભાું લળીર્ ભત થઇ જામ છે . શ્રી લલ્રબ દામ્બજ યજના પ્રબાલથીજ
પ્રાથમભક પ્રેભની અલસ્થાથી અજીત મપ્રમતભ પ્રર્ને લળીર્ ભત કયી રેલા સધીની પર
દળા સધી શોંચી ળકામ છે .
દરથબ અને અણભોર તત્લ

ભધકય
કોભર ફચન, દીનતા વફવોં – ફધા વાથે દીનતાબમો વ્મલશાય
યાખલો.અશીં „વફવો‟ ળબ્દનો અથથ શહય-ગરૂ-લૈષ્ણલ જાણલા. પ્રર્પ્રેભપ્રાપ્પ્તની
ઇચ્છાલાા વાધકે ોતાની વાધન દળાભાું મપ્રમ પ્રર્ને ર્રાલે તેલા ભનષ્મો વાથે, ન
છૂટકે જ લાણીનો વ્મલશાય યાખલો. અથલા ગૃશસ્થી આલશ્મક કામથભાું અને વ્માવ ૃમત્તના
આલશ્મક કામથભાું આલશ્મક શોમ તેટરો લાણીનો વ્મલશાય યાખલો, અને આલા વભમે
ણ મપ્રમ પ્રર્ના નાભન ું સ્ભયણ કયતા જ યશેવ ું. પ્રેભબાલરૂી ભશાન મનમધના યક્ષણ
ભાટે વાલધાનતાની આલશ્મક્તા જાણલી. લાણીના મનયોધથી જ વલથ મવદ્ધ થામ છે તેભ
શ્રી શહયયામપ્રર્એ શેરા મળક્ષાત્રભાું આજ્ઞા કયી છે .
દૈ ન્મ યાખલાન ું સ ભયદાવજી કશી યહ્યા છે , તેન ું કાયણ મપ્રમ પ્રર્ને પ્રવન્ન કયલાન ું
એકભાત્ર વાધન દીનતા જ છે આ દીનતાની પ્રાપ્પ્ત ભાટે જ વેલા-સ્ભયણાહદ અરૌહકક
વાધનો કયલાભાું આલે છે . એટરે કે વેલા-સ્ભયણાહદ વાધનો કયતા યશેલાથી દોોની
જ્માયે મનવ ૃમત્ત થામ ત્માયે દીનતા પ્રાપ્ત થામ છે , અને દીનતાથી પ્રર્ જ્માયે પ્રવન્ન
થામ છે ત્માયે ોતાના સ્લરૂનો અનબલ કયાલે છે . અશીં „ોતાના‟ ળબ્દને દે શયી
દીક ન્મામભાું મોજલાથી, પ્રર્ના સ્લરૂનો અને બક્તોને ોતાના આહદદૈ મલક
સ્લરૂનો એભ ઉબમ સ્લરૂનો વાક્ષાત અનબલ થામ છે . વેલા-સ્ભયણાહદના અરૌહકક
વાધનોના રૂાથથ રૂે આ દીનતા પ્રાપ્ત થતી શોલાથી દૈ ન્મ દરથબ અને અનભોર

તત્લ

છે .

તેથી

દૈ ન્મવાગય-ભભથજ્ઞમળયોભલણ

શ્રીશહયયામ

પ્રર્એ

આ

દૈ ન્મન ું

„સ્લભાગથવલથસ્લ‟ આવ ું સ ુંદય યશસ્મભમ મલળેણ આપ્ય ું છે , અને દીનતાન ું ભશત્લ
જણાવ્ય ું છે .
હદવ્મ પ્રેભથ

ભધકય
કોઉ ભયે જય યોગસ ું, કોઉ અલસ્થા ામ,
પ્રીત ીય ભે તન તજે, તે ધન્મ જગભેં આમ.
કોઇ દે શના યોગથી ભયે છે , તો કોઇ લી જીંદગી  ભયી થતાું ભયે છે . ત્માયે
જીલી જાણ્ય ું કોને કશેલામ ? આ પ્રશ્નના ઉત્તયભાું મપ્રમ પ્રર્ વાથે પ્રેભ જોડીને મપ્રમતભ
ભાટે જીલન જેણે ન્મોછાલય કયું તેણેજ જીલી જાણ્ય ું. બગલત ્ પ્રેભ મલનાન ું જીલન શ
ક્ષી કયતાું ણ લધાયે મનિંદનીમ છે . કાયણકે દૈ લી ભનષ્મ જીલન ભેલીને હદવ્મ
પ્રેભની કદય ન કયી, અને પ્રર્ પ્રેભભાું જીલન ન્મોછાલય ન કય,ું તો જન્ભ વ્મથથ છે .
બરે કદાચ પ્રર્ભાું પ્રેભ કયનાય પ્રર્ને આ જન્ભે ભેલી ન ળકે, છતાું પ્રર્ પ્રેભ ભાટે
જીંદગી શોભી દે નાયને ફીજા જન્ભે ણ પ્રર્નો પ્રેભજ લયે છે , અને ફીજા જન્ભે તે પ્રેભ
 ભય ઝડથી લધે છે , અને છે લટે પ્રેભદે લ પ્રર્ને ભેલીને જ આ પ્રેભી જ
ું રે છે .
આલા પ્રર્ ભાટે પના થઇ જનાયાએજ આ દમનમાભાું જીલી જાણ્ય ું.
પ્રર્ભાું પ્રેભ થમો તેની મનળાની શ ું ? તે નીચેના દોશાભાું કશે છે નલર રારવોં રગન કય,
મલયશની વ્માપ્મો તામ,
લફન રાગે મનકળે નહશ.
દ્ગગ અસલાું મખ શામ.
પ્રાણ લલ્રબભાું પ્રેભ થમો તેની મનળાની એજ કે મપ્રમતભના મલયશથી તે પ્રેભીજન
તપ્મો યશે છે . પ્રેભની ચોટ રાગમા મલના નેત્રોભાુંથી અશ્રની ધાયા અને મખભાુંથી

મલયશની દદથ બયી શામ કેભ મનકે ? પ્રેભ થમાની એજ મનળાની છે કે મપ્રમતભની ક્ષણ
ક્ષણની માદથી અશ્રની ધાયા નીકતી જ યશે.
પ્માયે તેયે મલયશભેં સક્ત વફ ળયીય,
દો નેનાું સક્ત નાુંહશ, બહય બહય ડાયત નીય.
મપ્રમતભના મલમોગે પ્રેભીજનના ભાુંવ-રોશી સકાઇ જામ છે . દે શ શાુંડીંજયલત ફની
ગમો શોમ છે . તેભ છતાું તેના ફે નેત્રોભાુંથી મલયશના અશ્ર સકાતાું નથી. પ્રેભી જનના
અશ્ર એ અશ્ર નથી ણ પ્રણમ જરની ધાયા છે . આ ધાયા નેત્રોથી હ્યદમ સધીની
ગરીને મલત્ર કયે છે . શ ું કાભ ? મપ્રમતભને નેત્રોના દ્વાયથી ધયાલી હ્યદમ મનકુંજભાું
લફયાજભાન કયલા છે .
“પ્માયે ઇન ગરીમનભેં આલ નેનન ભગવો ધોમ વુંલાયી, અવન અવન ધય ાલ.”
અશીં એંભ કોઇ ળુંકા કયે કે યડવ ું એતો મનફથતા છે . આભ કશેનાયન ું હ્યદમ સકા કાષ્ઠ
જેવ ું છે . પ્રેભ લસ્ત શ ું છે તેની તેને ખફય જ નથી. જેભ પ્રસમતની ીડા લાુંઝણી સ્ત્રી
જાણી ળકતી નથી, તેભ પ્રેભના મલમોગ દઃખની ચોટ રાગમા મલના તેની ખફય ડતી
નથી. આ પ્રર્ પ્રેભન ું દઃખ રૌહકક જેવ ું તો છે નશીં. પ્રેભના દઃખની ચાશના ચાય લેદોના
જાણનાયા અને ચૌદ રોકના ફનાલનાયા બ્રહ્માજી જેલા કયે છે . ણ તેને આ દઃખ ભત ું
નથી. શ્રીભાન ઉધ્ધલજી ણ ભશાજ્ઞાની અને ભમાથદા રૂોત્તભના બક્ત શતા તેભને
ણ આ હદવ્મ પ્રેભન દઃખ શ્રી ગોીજનોની કૃાથી ભળય ું છે . મપ્રમતભના મલમોગ
વમિભાું ડફેરા શ્રીગોીજનોને જોઇને શ્રી ઉદ્વલજીન ું જ્ઞાન અને ગલથ શ્રીગોીજનોના
મલમોગ અશ્રના પ્રલાશભાું તણાઇ ગય ું. પ્રર્ પ્રેભીઓના અશ્રઓની કદય ઉધ્ધલજીએ કયી
ત્માયે આલા ભધય દદથ બમાથ દઃખની કણીકાની ચાશના ઉધ્ધલજી જેલા ભશાજ્ઞાની બક્ત
કયલા રાગમા. અને શ્રી ગોીજનોની કૃાથી તે દઃખની કણીકા ભી. તેથીજ આ
પ્રેભના દઃખની ચાશનાલાા મપ્રમતભના મલમોગની “શામ” ચાશે છે . તે નીચેના દોશભાું
કશે છે -

કાહકો દીમો કછ, કાહ રુંક  ભટામ ।
ભોશી ભમા કય દીજીમે, જફ મનકવે તફ શામ.
પ્રર્ની બસ્ક્ત કયનાયને જેલી જેની ચાશના તેવ ું પર પ્રર્ આે છે , કોઇને ધનની
ચાશના, કોઇને ભોક્ષની ચાશના, અને કોઇને રૌહકક-અરૌહકક વુંવાયભાું ભાન ફડાઇની
ચાશના શોમ છે જેને જેલી ચાશના તેને તેવ ું પર બગલાન આે છે . યું ત હદવ્મ પ્રેભના
સખની અને તેના ભધય દઃખની જેને ચાશના છે , તેલો ચતય પ્રેભીજન ભાન-ફડાઇકે
ફીજી કોઇ ણ ઇચ્છા કયતો નથી. યન્ત મપ્રમતભના મલમોગ દઃખની શામ વદા
નીકળમા કયે તેજ ચાશે છે .
અહશિં કોઇ પ્રશ્ન કયે કે મપ્રમ પ્રર્થી હદવ્મ આનુંદની ચાશના નહશ કયતાું તેના
મલમોગ દઃખની ચાશના પ્રેભીજન શ ું કાભ કયતા શળે ? આના જલાફભાું : હદવ્મ પ્રેભ
કેલા પ્રકાયનો છે અને તે કેલા ાત્રભાું યશે છે તે આ દઃખની ચાશના કયનાય પ્રેભીએ
જાણી રીધેર શોમ છે . એટરે કે મપ્રમતભના મલમોગ દઃખ મલના હદવ્મ પ્રેભન ું ાત્ર ફની
ળકાત ું નથી. તેથી ચતય પ્રેભી પ્રથભ મપ્રમતભથી સખની ચાશના નહશ કયતાું દઃખની
ચાશના કયે છે .[“મનયોધ રક્ષણ” ગ્રુંથભાું પ્રેભદે લ શ્રીલલ્રબે મનજ્જનો ભાટે પ્રથભ દઃખ
દાનની પ્રાથથના કયી છે . તેનો શેત એ કે મલમોગ દઃખથીજ મનયલમધ અગલણત પ્રેભાનુંદને
ધાયણ કયલાની ાત્રતા મવદ્ધ થામ છે . તેથી પ્રથભ મલમોગ દઃખની પ્રાથથના કયી છે .]
યજના કાચા ઘડાભાું જો જર બયલાભાું આલે તો ઘડાને ઓગાીને જર ફશાય
નીકી જામ છે , તેભ હદવ્મ પ્રેભ જો દે શના, ઇષ્ન્િમોના અને અન્તઃકયણના પ્રાકૃત
અધ્માવો મનવ ૃત્ત થમા મલના પ્રાપ્ત થામ તો કાચા ઘડાની જેભ હ્યદમ ઘટભાું સ્સ્થય નશીં
યશેતા દે શ ઇષ્ન્િમાદીના પ્રાકૃત સખભાું એટરે રૌહકક-અરૌહકક વુંવાયભાું આ હદવ્મ પ્રેભ
લુંટાઇ જામ છે . આન ું નાભ જ હદવ્મ પ્રેભન ું પ્રેભીજનના હ્યદમ ઘટભાુંથી ફશાય નીકી
જવ ું કશેલામ છે . તેથીજ યમવક બક્ત શ્રીનુંદદાવજીએ „ુંચભુંજયીભાું‟ કહ્ ું છે કે-

પ્રેભ એક, એક લચત્તવો, એકશી વુંગ વભામ.
ગાુંધી કો વોદા નશી, જન જન શાટ લફકામ.
મલશદ્ધ હદવ્મ પ્રેભ મપ્રમતભના સ્લરૂ મવલામ અન્મ કોઇના ણ વુંફધ
ું ને વશન કયી
ળકતો નથી. હદવ્મ પ્રેભ ફે પ્રકાયનો છે . એક મભશ્ર, ફીજો શદ્ધ. મભશ્ર પ્રેભ સલણથ જેલો
છે , અને મલશદ્ધ પ્રેભ શીયા જેલો છે . સલણથ કવોટીભાું ઘવામ છે , જ્માયે શીયાને કવોટી
ય ચઢાલતાું કવોટીને ણ કાી નાખે છે . એટરે કે મભશ્ર પ્રેભ સલણથ જેલો શોલાથી
ફીજાભાું લુંટામ છે , જ્માયે શીયા જેલો પ્રેભ ઘનીર્ ભત શોલાથી તેભાું ફીજાનો પ્રલેળ થઇ
ળકતો નથી. અથલા સલણથભાું ફીજી ધાતન ું મભશ્રણ થઇ ળકે છે , શીયાભાું નશી. આ શીયા
જેલો ઘનીર્ ભત મલશદ્ધ પ્રેભ કેલી યીતે પ્રાપ્ત થામ છે , તે નીચેના દોશાભાું કશે છે જા ઘટ મલયશ અલા અનર,
હયક બમે સબામ ।

તાશી ઘટ ભધ્મ નુંદ શો,
પ્રેભ અભી રશેયામ ।।

મલયશની અસ્ગનથી પક્ત મપ્રમતભના સ્લરૂ મવલામનો ફીજો રૌહકક-અરૌહકક બાલ
પ્રુંચ મનવ ૃત્ત થઇ જામ છે . છીજ મલશદ્ધ પ્રેભ પ્રકટ થામ છે . મલયશની અસ્ગનથીજ
મલશદ્ધપ્રેભન ું ાત્ર મવદ્ધ થત ું શોલાથી તત્સખી ચતય પ્રેભીઓ મલયશ દઃખની ચાશના કયે
છે .
બગલાનની દૈ લી ગણભમ ભામા જ્ઞાની ચતયને ઠગી રે છે . હદવ્મ પ્રેભ ભાગથન ું
જ્ઞાન ધયાલી, વાક્ષાત મપ્રમતભના સ્લરૂને પ્રાપ્ત કયલા ભાટે પ્રમત્ન કયલો જોઇએ.
આલો પ્રમત્ન જે કયતા નથી, અને ઉદે ળક ફની ભાન-ફડાઇની જે ચાશના કયે છે તેને
બગલાનની દૈ લી ગણભમ ભામા ઠગી રે છે . એટરે હદવ્મ પ્રેભના ભાગથથી મલમખ કયી દે
છે . તેથીજ કૃષ્ણાશ્રમભાું આશ્રીએ ોતાના જનોને વાલધાન કયે ર છે કે, “રાબ  ભજાથથ
મત્નેષ કૃષ્ણ એલ ગમતભથભ” “રાબ” એટરે બૌમતક સ્લાથથ, અને “ ભજા” એટરે ભાન

અથલા ફડાઇ. આ ફન્નેનો ત્માગ કયો. એભ મનજ્જનોને આે વાલધાનતા આી છે .
રાબ- ભજાનો ત્માગ નશીં થામ તો મપ્રમતભના વાક્ષાત સ્લરૂને પ્રાપ્ત કયલાનો પ્રમત્ન
નશીં થામ ચતય પ્રેભીજન રાબ- ભજાભાું પવાતો નથી. આ પ્રેભી દૈ લી ગણભમ ભામાને
શ્રી લલ્રબ કૃાથી ઓખે છે કે- વાક્ષાત ધભી સ્લરૂથી કોઇ ણ પ્રકાયે -કાયણે મલમખ
થવ ું તે દૈ લી ગણભમ અથલા વ્માભોશ કયનાયી ભામાન ું જ કામથ છે .
જે પ્રેભીજનભાું મપ્રમતભના મલમોગની અસ્ગન વગી યશી છે , ત્માું ભામા ઠશેયી
ળક્તી નથી. આજ કાયણે ચતય પ્રેભીઓ ોતાની કાચી દળાભાું મપ્રમતભથી ોતાના
સખની ચાશના કયે છે . ભાન-ફડાઇની ચાશના કયનાયને હદવ્મ પ્રેભ ભાગથથી મલમખ
કયીને ભામા ઠગતી શોમ છે , તેની ખફય શોતી નથી. તેન ું કાયણ પ્રર્ભાું વત્મ-મનષ્કાભતત્સખી પ્રેભ આ વ્મસ્ક્તને ઉત્ન્ન થમો નથી તેથી તેલાને ભાન-ફડાઇભાું આનુંદ
અાલી ભામા પ્રેભભાગથભાું ચારલા દે તી નથી. એટરેજ આગના દોશાભાું કશે છે કે,
હદવ્મ પ્રેભનો ભાગથ કુંટક બયે રો છે યમવકન કે યસ્તા કઠીન શે.
ચરત શહયજન સય,
સનત બેદ બમ ાલશી,
કટી કામય ક્રુય.
“યમવક” ળબ્દનો અથથ : યમવક ળબ્દભાું ફે દ છે . “યવ” અને “ઇક.” વુંસ્કૃતભાું,
હશન્દીભાું અને વ્રજબાાભાું „ઇક‟ને ળેયડી કશેલામ છે . તો ળેયડી જેભ થડથી ીછા સધી
યવથીજ બયે રી શોમ છે . તેભ જેના વલાુંગભાું તત્સખી હદવ્મ પ્રેભ યવ બયે રો છે તેને
યમવક કશેલામ છે . આલા યમવકની સ્સ્થમત કેલી શોમ છે ? “યમવકનકો યવ મશ ફાતનભેં,
નેન ફશે મખ ફેન ન આલે” મપ્રમતભ શ્રી લલ્રબની ક્ષણ ક્ષણની માદથી જેના નેત્રોભાું
અમલયત અશ્રની ધાયા ચારે છે , અને લાણી જેની ફુંધ ડી ગઇ છે , તેને અહશિં „યમવક‟
કશેર છે . અથલા યમવકા કાભ લજીતા યમવકભાું સ્લસખ રૂી કાભના શોતી નથી. જ્માું
સધી દે શ, પ્રાણ, ઇષ્ન્િમો અને અન્તઃકયણના બૌમતક અધ્માવો મનવ ૃત્ત ન થામ, અથલા

બૌમતક અને આધ્માત્ત્ભક અમલદ્યાની મનવ ૃમત્ત ન થામ, ત્માું સધી „કાભ‟ન ું યાજ્મ ચારત ું
શોમ છે . આલા કાભ બાલનાથી વ્માપ્ત હ્યદમભાું હદવ્મ, તત્સખી પ્રેભ પ્રકટ થઇ ળકતો
નથી.
તાભવ પ્રભાણ પ્રકયણની ફાર રીરાથી પ્રર્એ બૌમતક અધ્માવો અથલા
બૌમતક અમલદ્યા દય કયી અને તાભવ પ્રભેમ પ્રકયણની રીરાથી આધ્માત્ત્ભક અમલદ્યા
ણ દભય કયી આ ફન્ને અમલદ્યા દભય થતાું શ્રી ગોીજનોની કેલી અલસ્થા ફની તેને
વભજલા સ.10-16-16ભાું આશ્રી આજ્ઞા કયે છે કે,
ગોીના યભાનન્દ આવીદ્ ગોમલિંદ દળથને ।

ક્ષણું યગ ળતમભલ માવાું, મેન મલના બલેત ્ ।।
પ્રેભી બક્ત મપ્રમતભ પ્રર્ના દળથનથી યભાનન્દનો અનબલ કયે છે , અને મપ્રમ મલમોગ
વભમે તેભની એક ક્ષણ વો યગો જેલી થઇ ડે છે મપ્રમ મલમોગની આલી મલયશાસ્ગનથી
તેભનાભાું યશેરો સ્લસખ બાલરૂી “કાભ” વલાથ ળે દગધ થઇ જલાથી લેણગીત પ્રવુંગે
શદ્ધ હદવ્મ પ્રેભનો અનબલ ગોીજનોને થમો.
પ્રર્થી ભને સખ ભે તેલા બાલને „કાભ‟ (સ્લાથથ) જ કશેલામ. હદવ્મ-તત્સખી મલશધ્ધ
પ્રેભ ન કશેલામ.
અહશિં પ્રેભ ળબ્દ અવાધાયણ-અમનલથચનીમ અથથને જણાલનાયો છે . જેભાું
ોતાના સખની ગુંધ ણ ન શોમ અને મનયું તય મપ્રમતભના સખનીજ બાલના યશી
આલતી શોમ તેને હદવ્મ પ્રેભ કશેલામ. મપ્રમના મલમોગની એક ક્ષણ વો યગ જેલી
વ્મથાકાયી અનબલી રીધા છી અગલણત વીભા યહશત અને અમનલથચનીમ હદવ્મ
પ્રેભની ાત્રતા શ્રી ગોીજનોભાું મવદ્ધ થઇ. આલી મોગમતા પ્રાપ્ત થામ તેને જ “યમવક”
કશેલામ છે . શ્રીશહયયામજીન ું „યમવક‟ નાભાલબધાન મલયશાસ્ગનભાું વદામ વ્માપ્ત યશેલાના
કાયણેજ સમલખ્માત છે .
મલયશાસ્ગનના વેલન મલના કાભ-ગુંધ-શ ભન્મ થઇ ળકાત ું નથી. કાભની-સ્લસખની
ગુંધ ણ યશે તો હદવ્મ પ્રેભના ાત્ર ફની ળકાત ું નથી. તેથી દોશાભાું કહ્ ું કે-“યમવકનકે

યસ્તા કઠીન, ચરત શહયજન સ ભય.‟ બૌમતક-આધ્માત્ત્ભક બાલ-પ્રુંચ અને ોતાના
સખના બાલ પ્રુંચને પ્રણમ લેદીભાું શોભી દઇ મપ્રમ મલમોગની દઃવશ વ્મથાને વશન
કયલી એ “સ ભય”થી જ ફની ળકે છે .
“સનત બેદ બમ ામકે કટી ક્રુય” યમવકનો ભાગથ આલો ત્માગનો અને વ્મથા
બયે રો છે તેભ જાણીને “કટી” એટરે ોતાના સખને ભાટે પ્રર્ભાું જે પ્રેભ દળાથ લી
યશેર છે તે અને “કામય” એટરે ોતાના સખના બાલોને દગધ કયલાભાું જે મલયશ
વ્મથાને વશન કયી ળકતો નથી તેલો કટી-કામય, ફનાલટી પ્રેભી, યમવકના ભાગે
ચારી ળકતો નથી.
અથલા મલશદ્ધ પ્રેભીઓનો ભાગથ કઠીન છે . આ પ્રેભભાગથભાું ફધામ સખોનો
ત્માગ કયલાનો શોમ છે . ાછના દોશાભાું કહ્ ું કે- દે શ, પ્રાણ, ઇષ્ન્િમો અને
અન્તઃકયણથી બોગલાતા બૌમતક સખો, અને મપ્રમ પ્રર્થી ોતાના સખ સ્લાથથને પ્રેભ
લેદીભાું આહમત દઇને પ્રર્ના મલમોગ દઃખભાું જે ડફેરા યશે છે તેલા “સ ભય” પ્રેભીઓ જ
મલશદ્ધ – તત્સખી હદવ્મ પ્રેભના ભાગે ચારી ળકે છે . આલા ત્માગરૂી કટુંકના ભાગે
ચારલાન ું વાુંબી પ્રેભદે લ પ્રર્થી સ્લાયથ યાખનાયા કટીને આ ભાગે ચારલાનો બમ
જ રાગે છે . રોકરાજનો બમ, ોતાના આત્ભાના ઉદ્ધાયનો બમ, ભાન ફડાઇ ખોલાઇ
જલાનો બમ, આલા બમો કટ યાખનાયને વતાલતા શોમ છે . જ્માું સ્લાયથ છે ત્માું
કટ ણ યશે ું છે . ઉયથી પ્રેભ ફતાલલો અને લબતય સ્લાયથ યાખલો તેન ું નાભ કટ
ૃ ર સ્લબાલી
કશેલામ છે . આલા કટભાું ક્રુયતા ણ યશેરી છે . અને પ્રેભ તો અત્મુંત મદ
ૃ ર હ્યદમભાું હદવ્મ પ્રેભ ઠશેયી ળકે છે હદવ્મ પ્રેભ ત્માગથી જ બયે રો છે . જેભ
છે . મદ
ભનષ્મની છામા ભનષ્મની વાથેજ ચારતી શોમ છે . તેભ હદવ્મ પ્રેભ અને ત્માગ વાથે જ
યશે છે . ોતાના વલથ સખોને પ્રણમ લેદીભાું શોભી દે નાયનેજ આ હદવ્મ પ્રેભ પ્રાપ્ત થામ
છે .
જેણે મપ્રમ પ્રર્ ભાટે વલથ સખોનો છોડ્ાું અને મપ્રમના સખભાુંજ ોતાન ું સખ
ભાનનાયા પ્રેભીજનને બમ જેવ ું કુંઇ જ શોત ું નથી. વલથથી લધાયે બમ મત્ૃ યનો છે . આ
મત્ૃ ય મપ્રમ મલમોગની અસ્ગનભાું ખાખ થઇ જામ છે . એટરે મલયશી જનથી ઉરટ મત્ૃ યને
બમ રાગે છે ! ખયે ખ હદવ્મ પ્રર્ પ્રેભ ભાટે કયફાન થઇ જનાયાજ વાચા લીય છે .

દનીમાભાું કુંઇ જીલી જાણ્ય છે . આલી પ્રેભીઓએ જ જીલી જાણ્ય ું છે . આલી પ્રેભીજનની
દળાન ું નીચેના દોશાભાું લણથન છે :
શામ શીમે રાગી યશે, તાકે તન નશી ભાુંવ ।

કર ન યે ર પ્રાનભે રગી પ્રેભકી પાવું ।।
પ્રર્ પ્રેભની પાુંવીભાું જે પવામો તેને એક ક્ષણ ણ મપ્રમતભના મલમોગે ચેન ડત ું નથી.
મપ્રમ મલમોગના ભધય દદથ ની શામ ક્ષણે ક્ષણે નીકતી યશે છે . તેનો બૌમતક દે શ
મલયશાસ્ગનથી સકામ ગમો શોમ છે . આવ ું કષ્ટ બોગલલા છતાું પ્રેભની પાુંવીભાુંથી
નીકલાન ું આ પ્રેભીજનન ું ભન કબર કયત ું નથી. અશો કેલી શળે આ પ્રેભની ભધય
દદથ બયી પાુંવી ! આલી પ્રેભની પાુંવીભાું જે પવામા તેલાનીજ પ્રેભી જગતભાું વયાશના
થામ છે . આલાન ું દદી ું જીલન મગધ પ્રેભીઓને ભાગથદળથક ફની જામ છે .
નાતો ફાુંધે નેશકો કયે પ્રીત શેચાન ।

એવી ળયણાગમત રશે, અમતળમ કરૂણાદાન ।।
પ્માયા પ્રાણલલ્રબથી પ્રેભનોજ નાતો ફાુંધ,ે શ્રીલલ્રબ ભશાન હદવ્મ પ્રેભન ું જ સ્લરૂ
છે , પ્રેભજ આને બાલે છે , પ્રેભજ આનો આશાય છે , અને પ્રેભથીજ આ પ્રાપ્ત થામ
છે . આલી યીતે પ્રેભને શેચાને. આણને બ્રહ્મવુંફધ
ું થય ું એથી શ્રીલલ્રબલય વાથે પ્રેભ
રગનના વુંફધ
ું ે આણે જોડામા. આથી શ્રી લલ્રબ આણા મપ્રમતભ અને આણે
તેભની મપ્રમતભા. આણો અયવ યવનો નાતો શ્રી લલ્રબલય વાથે પ્રેભનોજ થમો.
અથલા એભ વભજો કે આણા પ્રેભન ું ાત્ર શ્રીલલ્રબ. અને શ્રીલલ્રબના પ્રેભન ું ાત્ર
આણે. આભ શ્રી લલ્રબલય વાથે જોડામેરા પ્રેભના નાતાને ઓખલો જોઇએ.
ભમાથ દા ભાગથભાું જ્ઞાન મખ્મ છે . જ્માયે ષ્ષ્ટભાગથભાું પ્રેભની મખ્મતા છે . શ્રીશહયયામ પ્રર્
એક દભાું ષ્ષ્ટભાગથનો હયચમ કયાલે છે “યમત થ પ્રકટ કયનકું પ્રકટે, કરૂણામનમધ શ્રીલલ્રબ ર્ ભતર.” આ યમત થપ્રેભ થ પ્રકટ કયલા ભાટે ર્ ભતરભાું ધામાથ છે , ન કે જ્ઞાન ભાગથ. આણે જે ભાગે

ચારવ ું શોમ તેન ું જ્ઞાન તો શોવ ું જ જોઇએ. તેથી પ્રેભ ભાગથના મથકોએ પ્રેભની શેચાન
કયલી જોઇએ. શ્રીલલ્રબલય હદવ્મ તત્સખી પ્રેભના ભશામવન્ધ છે . આની વાથે તત્સખી
પ્રેભનો નાતો જોડી પ્રેભીજન પ્રેભના ભશામવન્ધભાું ડફેરો યશે છે . આલા પ્રકાયના
તત્સખી પ્રેભ બાલથી શ્રીલલ્રબને ળયણે યશેલાથી આ અમત કરૂણા કયી પ્રેભના
ભશામવન્ધ વભાન ોતાના જ સ્લરૂન ું આણને દાન કયે છે .
તત્સખી પ્રેભનીજ પ્માયા લલ્રબ વાથે નાતો જોડી આના મલમોગની વ્મથાને વશન
કયલી તે આગ કશે છે પ્રીત ીય ર વશે, આળા ઔમધ ખામ,
ડ્ો યશે લા પ્રેભભેં, ભીત મભરનકી શામ.
મપ્રમતભના મલમોગની ીડાને ક્ષણે ક્ષણે વશન કયે . પ્રેભીઓભાું આળાની અભય લેર
લલાઇ ગઇ શોમ છે , તેથી મપ્રમ મલમોગની દારૂણ દઃખદાઇ દળાભાું ણ આ પ્રેભી મનયાળ
થતો નથી. તેન ું કાયણ આળાની અભય લેરભાુંથી આળા તેને ભતી જ યશે છે . તે
આળાના ફરથી પ્રીતભના પ્રેભભાું અને પ્રીતભને ભલાની વ્મથાભાુંજ આ પ્રેભીજન
ભ ેરો યશે છે .
ડફ
શ્રીગોીજનો ઉધ્ધલજીને કશે છે કે, શે શ્માભ વખા ! ીંગરા નાભની લેશ્માએ
યરૂની આળા છોડીને કૃષ્ણની આળા કયી. અને અભને તો કૃષ્ણનીજ આળા છે , તો
કૃષ્ણની આળાને કોની આળા ય છોડીએ ? કૃષ્ણભાું અભાયી આળા અન્ત લગયની છે .
તેથી તે છૂટી ળકતી નથી. પ્રેભદે લ શ્રીલલ્રબનો પ્રેભ ભહશભા જેભ અંત લગયનો અમવભ
છે તેથી મલમોગ વભમે પ્રેભીજનોને આ આળા મનયાળ થલા દે તી નથી. “કુંઇ રાખો
મનયાળાભાું અભય આળા છાઇ છે .”
મલશદ્ધ પ્રેભી આ જગતભાું ફહ દરથબ છે . તે તો આશ્રીએ જ “ષ્ષ્ટ પ્રલાશ
ભમાથ દા” ગ્રુંથભાું જણાવ્ય ું છે -“શદ્ધા પ્રેમ્ણામત દરથબા” શદ્ધ પ્રેભને પ્રાપ્ત કયલો અમત
દરથબ છે . “દરથબ” ળબ્દનો અથથ આ પ્રેભ પ્રાપ્ત થતોજ નથી, એલો થતો નથી. યું ત
ભ ેરો યશે છે તેજ ભેલી ળકે છે . અને મલયશન ું દઃખ
મનયું તય મલયશની વ્મથાભાું જે ડફ

વશન કયનાયા કયોડોભાું કોઇક મલયર જ શોમ છે . મલયશભાું એક મપ્રમતભના સ્લરૂ
મવલામ અન્મ વલથનો ત્માગ કયલાનો શોમ છે . આલો ત્માગ કયનાયા કોહટભાું કોઇ એક જ
શોમ છે . તેથી કહ્ ું છે કેયમવક ય ભથ દે લખમત નહશ મવિંશ ટોર નહશ શોમ
મલયશલેર જશાું તશાું નહશ ઘટ ઘટ પ્રેભ ન જોમ.
જેભ મવિંશના ટોાું શોતાું નથી. તેભ યમવક કે જેનાભાું કેલ તન્સખી પ્રેભ યશેરો છે
તેલાના ટોાું નથી. આલી યમવકતા મલયશ અસ્ગનના વેલનથી જ પ્રાપ્ત થામ છે . તેથી
આલા મલયશીના ણ ટોાું શોતા નથી. અને મલયશાનબલ મલના મલશદ્ધ પ્રેભ પ્રાપ્ત થતો
નથી. તેથી આલો પ્રેભ જે મલયશન ું દઃખ વશન કયી ળકતા નથી, તેભનાભાું શોતો નથી.
આ હદવ્મ મલશદ્ધ પ્રેભ શ્રીલલ્રબાસ્ગનની અમત કૃાથી જ પ્રાપ્ત થામ છે અને આની
કૃા, આના ચયણ કભરનો જ જેણે અનન્મ મતવ્રતબાલી આશ્રમ કમો છે . તેને
પ્રાપ્ત થામ છે . આ જ્માયે કૃા કયે છે ત્માયે મલયશબાલન ું દાન કયે છે . અને આ
મલયશાનબલથી જ મલશદ્ધ પ્રેભ પ્રાપ્ત થામ છે . આ જેને મલયશન ું દાન કયે છે . તેની
કેલી સ્સ્થમત શોમ છે તેન ું નીચેના દભાું શ્રીશહયયામ પ્રર્એ લણથન કયે  ું છે .
શ્રીલલ્રબ લયકો ભાયગ ફાુંકો ।
તાભે ચરે યમવક મલયશીજન, લફચભે કઠીન
પ્રેભકો નાકો ।।1।।

ક્ષણ ક્ષણ પ્રાણ અકૌય દે તશે. તોઉ નહશ
વુંતો હશમાકો ।

“યમવકદાવ” શ્રીલલ્રબ લય, શે પરરૂ મલયશ
જીન જાકો ।।2।।

ક્ષણ ક્ષણભાું પ્રાણની ન્મોછાલયી કયે છે છતાું વુંતો થતો નથી. અથલા જેભ
ધ ૃતની અસ્ગનભાું અહમભ ત દે તાું અસ્ગન ળાુંત નથી થતો યું ત પ્રજલરીત ફનતો જામ છે .

તેભ મલયશી જનનો મલયશ પ્રજલલરત ફનતો જામ છે આલા મલયશને વશન કયનાયા
દરથબ શોલાથી મલશદ્ધ પ્રેભ વલથને પ્રાપ્ત થતો નથી. મલજ્ઞથપ્પ્તભાું શ્રીપ્રર્ચયણે આજ્ઞા
કયી છે કે : કસ્માગ્રે કથમામ્મલર, ભનો દઃખસ્મ વુંતમતમ ્ વ્રજાધીળ મલમોગાપ્બ્ધ ભગન
ભ ર
કોડમ ન િશ્મ તે ।।1।। વ્રજાધીળના મલમોગ વમિભાું ડફ
ે ો ભને કોઇ દે ખાતો નથી

ખયે જ મલશદ્ધ પ્રેભ શ્રીલલ્રબની કૃાથી જ પ્રાપ્ત થામ છે . અને યભરૂાથથ રૂ મલયશ
બાલન ું દાન ણ શ્રીલલ્રબ કૃાથીજ પ્રાપ્ત થામ છે “શ્રીલલ્રબ ળયણ થકી વહ ડે
વશે.ું ”
આમધદૈ મલક દે શની મવદ્ધદ્ધ

ભધકય
તનજા-મલત્તજા વેલા વુંમોગરૂ છે , અને પ્રર્ની યોક્ષભાું ગણગાન થામ છે તે
મલપ્રમોગરૂ છે . મલપ્રમોગભાું તાાત્ભક ગણગાનથી યવાત્ભક સ્લરૂનો આમલબાથલ થતો
શોલાથી આમધદૈ મલક દે શને વત્લયે મવદ્ધ કયે છે . વ્રજબક્તોને ણ મલયશનો અનબલ
કયાલલા પ્રર્ ગૌચાયણ કયલા ધાયે છે તે વભમે વ્રજબક્તો ગણગાન ગણગાન કયીને
કારમનલાથ શ કયે છે . તેભાું ણ આજ શેત યશેરો છે , અને તેથી જ શ્રીભદાચામથચયણે
„મન.ર.‟ ગ્રુંથભાું ગણગાનની જ આજ્ઞા કયી છે . આશ્રી સ 10-27 ની કાહયકાભાું આજ્ઞા
કયે છે - „શહયગાથનમું પ્રમ‟ શયીને યવબયું તાાત્ભક ગણગાન મપ્રમ છે . આ મપ્રમણાભાું
ણ એજ યશસ્મ યશે ું છે કે તાાત્ભક ગણગાનથી પ્રર્ની મનયલમધ યવરૂવેલાને
મોગમ આમધદૈ મલકદે શ બક્તોભાું વત્લયે મવદ્ધ થામ છે .
આ ોતાના આમધદૈ મલકસ્લરૂને પ્રાપ્ત કયવ ું તેભાું જ વલથ રૂાથોની વભાપ્પ્ત
થઇ જામ છે . પ્રેભી જનોએ આ ગઢ યશસ્મનો ખફ ગુંબીયતાથી મલચાય કયીને, અથલા
ોતાના આમધદૈ મલક સ્લરૂની પ્રાપ્પ્ત કયલી એજ ધ્મેમ યાખીને, વાધનાભાું તત્ય
યશેવ ું. કાયણ કે પ્રર્ના ણ આત્ભારૂ હદવ્મ પ્રેભનો અનબલ, આમધદૈ મલક દે શ પ્રાપ્ત
કમાથ મલના થઇ ળકતો નથી. આ આમધદૈ મલકદે શ તાાત્ભક ગણગાનથી વત્લયે મવદ્ધ
થામ છે . શ્રી શહયયામચયણ મળ. 18-8 ભાું આજ્ઞા કયે છે - “સ્લાથથત્મક્તાલખરસ્લીમ

યભામતભશોત્વલ” જે સ્લકીમો વલથસ્લાથથનો ત્માગ કયીને મલપ્રમોગનો અનબલ કયી
યહ્યા છે , તેના તાકરેળથી મપ્રમપ્રર્ને ભશા ઉત્વલ થામ છે .
પ્રર્નો કરૂણા-ધભથ

ભધકય
અમનષ્ટભેલ વલથજ્ઞો ફરાદ્ દભયીકયોમત હશ ।

ઇષ્ટામનષ્ટ મલલેકો જીલબદ્ધમા ન જામતે ।।
“આ ઇષ્ટ છે , આ અમનષ્ટ છે , એલો મલલેક જીલબદ્ધદ્ધથી થતો નથી તેથી જીલની ઇચ્છા
ન શોમ તો ણ વલથજ્ઞ પ્રર્ મનજપ્રભેમ-ફરથી-ફરાત્કાયે અમનષ્ટન ું મનલાયણ કયે છે
જ.”
આ શહયનો અમત કરૂણા ધભથ છે . મપ્રમ પ્રર્ની આલી કરૂણાનો ઉકાય સ્ભયણભાું
રાલી રોક અને ધભથ ભાગથભાુંથી ભનને મનવ ૃત્ત કયી વેલા-સ્ભયણ-ગણગાન-ધ્માન મલગેયે
અરૌહકક વાધનોભાું ભનને જોડી યાખવ ું.
અશીં એભ પ્રશ્ન થામ કે ભનના વુંકલ્-મલકલ્ તો ઉઠતાજ યશે છે તેભાુંથી
મનવ ૃત્ત કેલી યીતે થલામ ? જલાફભાું-રૌહકક અને લૈહદક-ધભથભાગથના વુંકલ્-મલકલ્ોનો
મ ભભાુંથી નાળ કયલા ભાટે જ વેલા-સ્ભયણાહદ અરૌહકક વાધનોભાું ભનને જોડલાન ું છે .
અનેક જન્ભોની એકઠી થમેરી લાવનાથી વુંકલ્-મલકલ્ ઉઠે છે . તેનો નાળ અરૌહકક
વાધનોરૂી અરૌહકક અસ્ગન જ કયી ળકે છે . જભઓ શ્રીવલોત્તભજીભાું અસ્ગનકભાય
શ્રીગવાુંઇજી આજ્ઞા કયે છે “તન્નાભાષ્ટોત્તયળતું પ્રલક્ષ્મામ્મલખરાઘહ્યત” ।।
અસ્ગનસ્લરૂ શ્રીલલ્રબ પ્રર્ના નાભો અરૌહકક અસ્ગનરૂ શોલાથી દે ખાતાું કે નહશ
દે ખાતાું અનેક જન્ભોભાું એકઠા થમેરાું કામમક-લાલચક-ભાનમવક ાોના વમ ભશનો

મ ભભાુંથી નાળ કયે છે . જેભ વાયસ્લત કલ્ભાું પ્રર્એ પ્રગટ થઇને ફારરીરાથી પ્રાયું બ
કયીને શ્રી લગહયયાજધાયણ સધીની રીરા કયી, ોતાના પ્રેભી બક્તોના બૌમતકઆધ્માત્ત્ભક-આમધદૈ મલક પ્રમતફુંધોને દય કયી, ોતાના વાક્ષાત સ્લરૂાનુંદભાું સ્સ્થત
કમાથ; તેભજ ત્રણે પ્રકાયના પ્રમતફુંધોને દય કયીને મપ્રમપ્રર્નો વાક્ષાત વુંફધ
ું કયાલલા
ભાટે જ શ્રીજીસ્લરૂ શ્રી ગવાુંઇજીએ અમતળમ કરૂણા કયી અરૌહકક અસ્ગનરૂ
શ્રીભશાપ્રર્જીનાું 108 નાભો પ્રગટ કમાથ છે .
શદ્ધા પ્રેમ્ણામતદરથબા

ભધકય
મપ્રમ પ્રર્ની તત્સખાત્ભક મનયલમધ યવવમ્મત્તયક્ત વેલા ભાટે ન્મોછાલય થઇ
જલાની જેનાભાું તભન્ના નથી અથલા વુંમોગ સધીના વલથ સખોનો ત્માગ કયીને
મપ્રમતભને સખદ ફનલા મલયશદઃખને જે વશન કયી ળકતા નથી, તેલા સ્લાથથબીરૂ-કામય
આ ભાગે ચારી ળકતા નથી. તેથી આ પ્રણમમથકને કોઇ કોઇ વભમે વુંભ્રભ થામ છે ,
તેને દય કયનાયો ઉક્ત શ્રોક છે . આ શ્રોકનો આળમ એલો ણ થઇ ળકે છે કે ભોક્ષના
ભાગે ચારનાયા તો તને રક્ષાલમધ દે ખાળે યું ત મપ્રમપ્રર્ ભાટે વલથસ્લનો ત્માગ કયનાયા
તાયા જેલા પ્રેભલીયો ચો રક્ષાલમધભાું કોઇ એક જ શોમ છે . આ કથનની વુંગમતભાું બા.
6-14-5 ભાું કહ્ ું છે કે-“શે ભશામમન ! કયોડો મક્તોભાું અને મવધ્ધોભાું ણ
નાયામણયામણ ળાુંત અન્તઃકયણલાો બક્ત ભલો દરથબ છે .” આભ શોલાથી મલશદ્ધ
પ્રેભીજનોની આ જગતભાું દરથબતા કશી છે . લી ‟-પ્ર-ભ‟ ગ્રુંથભાું ણ આશ્રી
લલ્રબે શ્રીમખથી જ આજ્ઞા કયી છે - „શદ્ધાપ્રેમ્ણામતદરથબા.‟
શ્રીકૃષ્ણદાવ ભેઘનજીની લાતાથ જી (બાલમવિંધ)

વુંકરન – „ભધકય‟
ત્માયફાદ કૃષ્ણદાવજીએ પયીને પ્રશ્ન કયતાું મલનુંતીથી  ભછ ું કે, યાજ ! લૈષ્ણલ
થઇને પ્રર્ની રીરાનો બેદ જાણતા નથી તેન ું શ ું કાયણ ? કૃષ્ણદાવજીએ  ભછે રા આ
પ્રશ્નનાું જલાફભાું શ્રીભશાપ્રર્જીએ આજ્ઞા કયી કે લૈષ્ણલો મલમધ ભલથક આત્ભ મનલેદન કયે

તો પ્રર્ની રીરાનો બેદ જાણે.
શલે શ્રીભશાપ્રર્જીએ કયે રી આ આજ્ઞાથી એ સ્ષ્ટ વભજામ છે કે જીલ વલથ
વભથણ કયીને ભાગથભાું આલેર શોલા છતાુંમ ોતાભાું યશેરી અશુંતા-ભભતાના આધાયે
ોતે ોતાન ું સ્લરૂ, બગલદબક્તન ું સ્લરૂ તેભજ શ્રીઠાકોયજીના સ્લરૂને જાણી ળક્યો
નશી. કાયણ કે મલમધ ભલથક ળયણ બાલને મલચાયતો નથી. લી ભાગથની યીતે ચારતો
નહશ શોલા છતાુંમ ોતાની મોગમતા ભાનીને સ્લભાગીમ બગલદ્ બક્તનો વુંફધ
ું કયતો
નથી અને કદાચ કુંઇણ કયતો શોમ છે તો તે અંતઃકયણ  ભલથક કયતો નથી. આ ભાગથ
દીનતાનો છે છતાુંમ જોઇએ તેલી દીનતા તેનાભાું શોતી નથી. સ્લભાગીમ વેલાનો પ્રકાય
જાણીને વેલા કયતો નથી અને કુંઇ કયે છે તે ભાગથની યીત પ્રભાણે કયતો નથી. ોતાની
ઉય ધયાલેર શ્રીઠાકોયજીનાું સ્લરૂને ર્ ભરી જઇને જ્માું ત્માું બટક્યાું કયે છે એટરે કે
ોતાની ઉય ધયાલેરા શ્રીઠાકોયજી પ્રત્મે જે “અનન્મતા” યાખલી જોઇએ તે નહશ
યાખતા અન્મને ત્માું જઇને ન કયલાન ું કયે છે તેભજ ોતાની ઉય ધયાલેર
શ્રીઠાકયજીને ોતાન ું સ્લરૂ ભાનીને ોતાનો અનન્મબાલ ટકાલી યાખતો નથી. એટરે
કે ોતાના આલા લતથનના આધાયે શ્રીઠાકોયજીની રીરાનો બેદ ક્યાુંથી જાણે ? યું ત
આવ ું કયલાને ફદરે ોતે કયે ર આત્ભમનલેદન મજફ ોતાના અંતઃકયણથી ખયે ખય
ોતાન ું દાવત્લ ભાનીને મલચાયે કે ભાયાભાું કાુંઇ નથી; હ ું તો કેલ દાવ છ,
શ્રીઠાકોયજીને આધીન છું. લી ભને જે કાુંઇ પ્રાપ્ત થય ું છે તે ભાળું નથી યું ત તે ફધમ
ું
શ્રીઠાકોયજીન ું છે . આલી યીતે મનત્મ મલચાયી મલચાયીને ોતાનાભાું ઘય કયીને ફેવી
યશેરી અશુંતા-ભભતા રૂેની ખોટી વત્તા છોડી દઇને અન્મ વૌની વાથે દીનતા યાખીને
લતે, સ્લભાગીમ ગ્રુંથો મનયું તય લાુંચીને ભનન કમાથ કયે , અને ોતાની „મોગમતા કુંઇ જ
નથી‟ એવ ું ભાનીને અનન્મતાનો પ્રબાલ ફતાલનાય બગલદ્ બક્તોના સ્લરૂ પ્રત્મે
અરૌહકક િષ્ષ્ટ યાખીને અને તેઓના જ વશલાવભાું મનયું તય યશીને મનયું તય વત્વુંગભાું
ભ મો યશે, આભ આટ ું કયે તો વભથણ કયે રા ોતાના દાથથન ું ોતાને જ્ઞાન થામ
ડબ્
છે . કે જે દ્વાયા ોતાના સ્લરૂનો મલચાય કયે કે હ ું કોણ શતો ? બગલદ્ વુંફધ
ું થમા છી
શલે હ ું કોનો થમો ? આ ભાગથભાું હ ું ળા ભાટે આવ્મો છું અને શલે ભાયે શ ું કયલાન ું છે .

આભ આલી યીતે જ્માયે ખયા અંતઃકયણથી તા કરેળ યશે ત્માયે તે જાણ્મા છી
ોતાનાભાું બગલદબાલ પ્રગટ થતાું બગલદ બક્તના સ્લરૂને જાણે એ છી તે
બગલદ્ બક્તની કૃા દ્વાયા અનન્મતા રૂેની વેલાનો પ્રકાય જાણીને ોતાના
શ્રીઠોકોયજીભાું લચત્ત યાખીને જ્માયે અનન્મતા બાલે વેલા કયે ત્માયે શ્રીઠાકોયજીના
સ્લરૂને જાણે અને ત્માયે જ રીરાનો બેદ ણ જાણે !
વેલા કયનાયાઓને ોતાની દૈ લી જીલનને વપ ફનાલલાભાું શ ું શ ું ખાભીઓ
યશેરી છે તેનો પ્રકાળ કયતો આ રેખ અલશ્મ ભનનીમ છે .
“મલમધ ભલથક” એટરે ોતે કાુંઇક લાલચક ભાનવીક જે-જે કયે તે પ્રર્ને અથણ કયે
ૃ થી જ મનલાથ શ કયલો આ વેલા
અને પ્રવાદી રૂે તે વલથ ગ્રશણ કયે , પ્રર્ના અધયામત
ભાગથન ું પ્રથભ વોાન છે , અને તે જ મલમધથી આગ ચઢી ળકામ છે .
પ્રર્ પ્રેભીઓને ચેતલણી

પ્રેક :- ભધકય
તભ લફન પ્માયે કહ ું સખ નાશી ।

બટક્યો ફહત સ્લાદ યવ રુંટ, ઠૌય ઠૌય જગભાશી ।।
પ્રથભ ચાલ કયી ફહત મપ્રમાયે , જાઇ જશાું રરચાને ।

તશાું તે હપહય એવો જીમ ઉચટત, આલત ઉરહટ ઠીકાને ।।
જીત દે ખો તીત સ્લાયથ શી કી, મનયવ યાની ફાતે ।

અમતશી ભલરન વ્મલશાય દે લખકે, મિણા આલત શે તાતે ।।
શીયા જેવે વમઝત વો મનકયત કાચો કાચ મમાયે ।

મશ વ્મલશાય નપા ાછે . મછતાનો કશત કાયે ।।

સન્દય ચતય યમવક અરૂ નેશી, જામન પ્રેભ જીત કીનો ।

મતત સ્લાયથ અરૂ કહટ લચત શભ, બરે વફહશ રલખ રીનો ।।
વફ ગણ શોમ જ ે તભ નાશી, તો લફન રોન યવોઇ ।
તાશી વો જશાજ ુંછી વભ, ગમો અશો ભન શોઇ ।।

અને ઓય યામે વફશી, જદમ નેશ અમત રાલે ।

ે મતનવો વુંતો શોત નહશ, ફહ અચયજ જીમ આલે ।।

જાનત બરૈ તમ્શાયે લફન ભ વફ, ફાહદશી(વ ૃથાશી) ફીતત શ્વાવે ।
“શહયશ્ચુંિ” નશી છટતી તોઉ મશ, કઠીન ભોશકી પાુંવે ।।

આ કાવ્મ કાળીલાા બાયતેન્દ ફાબ શ્રીશહયશ્ચુંિજીન ું છે . વાહશત્મકાયોએ તેભને બાયતના
ઇન્દની ઉભાથી લફયદાવ્મા છે . તેઓ યમવક શતા. શ્રી ગોીજનોની જેભ યમતથગાભી
શતા.
ૃ ર ફની
પ્રર્પ્રેભીઓના હ્યદમ પ્રેભાસ્દના મલમોગાસ્ગનનો અનબલ કયી અત્મુંત મદ
ગમા શોમ છે . તેઓ અન્મના દઃખને જોઇ ળકતા નથી. અયે ! વાુંબી ણ ળકતા
નથી. પ્રર્પ્રેભીઓએ રૌહકક વુંફધ
ું ના ફુંધનને તો તોડી પેંકીજ દીધે ું શોમ છે . યન્ત
પ્રર્પ્રેભીઓની વાધન દળાભાું બગલદ્ વુંફધ
ું ી અરૌહકક વુંવાયી જીલો કે જેભાું
પ્રર્પ્રેભન ું સ્થાન નથી, ભશાત્ભીક છે . ભશાત્ભીક જીલોભા સ્લાયથ મખ્મ શોચ છે . ોતાના
ઉદ્ધાયનો સ્લાયથ. આથી ણ હશન રૌહકક વુંવાય બાગને પાલ્મો ુલ્મો યાખનાયા શોમ
છે . આ ફન્ને પ્રકાયના જીલો બ્રહ્મવુંફધ
ું ી દૈ લી ગણામ છે . આલા સ્લાથી જીલો ગરૂ
ફારકોના ભશાત્ભમથી આકાથ મ છે . આકાથઇને ઉયોક્ત ઉબમ સ્લરૂોભાું બાલ
ફતાલે છે . આ જીલોના બાલથી ગરૂ ફારક અને પ્રેભી બગલદીમ તે જીલોના હશતન ું
આચયણ કયતા શોમ છે . ોતાનો અમ ભલ્મ વભમ આ સ્લાયથી જીલોભાું વ્મમ કયતા શોમ
છે . યન્ત આલા જીલોનો મલળે વુંફધ
ું યશેતા તેને ઠગ તયીકે શેચાની રે છે . આલા
ભશાત્ભીક જીલની સ ભચના શ્રીશહયયામ પ્રર્એ 18ભા મળક્ષાત્રભાું કયી છે . આ લૈષ્ણલ
લેળધાયી રોકો દવુંગરૂ છે પ્રર્ પ્રાપ્પ્ત કયલી એ તેના જીલનન ું ધ્મેમ શોત ું નથી.
રાબજા
ું ભ લા ભાટે જ તેના પ્રમત્નો શોમ છે . આલા અરૌહકક વુંફધ
ું ના સ્લાથી જીલોભાું
મગધ યમવક હ્યદમ પવાઇ જામ છે . શ્રીશહયશ્ચુંિજીએ આલો દઃખદ અનબલ કયીને બામલ,
મગધ પ્રર્ પ્રેભીઓને ચેતલણી (જાગૃમત) કાવ્મ દ્વાયા આી છે . આ કાવ્મનો જ્માયે હ ું
(ભધકય) મલચાય કરૂું છે . તો કાવ્મન ું વું ભણથ કથન જાણે ભાયી ઠગામેરી દળાન ું જ લણથન

કયત ું શોમ તેભ મનશ્ચમ વભજામ છે .
વાધન દળાલાા (મગધ) પ્રર્પ્રેભીઓએ હદવ્મ પ્રેભ બાલરૂી અમનલથચનીમ ભશાન
મનમધના યક્ષણ ભાટે કીટભ્રભય ન્મામ જેવ ું જીલન ફનાલવ ું અમત આલશ્મક છે , ભ્રભયી
પ્રથભ ભાટીન ું દય ફનાલે છે , છી ક્રીડાને કડી તે દયભાું યી દે છે . આ દય એવ ું
ફન્ય ું શોમ છે કે આજ ફાજ, ઉય નીચેન ું ક્રીડો કાુંઇ જોઇ ળકે નશી. અને દયભાુંથી
ફશાય ણ નીકી ળકે નશી તેવ ું તે દયન ું મખ ફનાવ્ય ું શોમ છે . શલે ક્રીડાને દયભાું માથ
છી લાયું લાય ભ્રભયી ડુંખ ભાયે છે આ ડુંખની લેદનાભાું કીડો ભ્રભયીન ું જ વતત ધ્માન
કયતો શોમ છે અને તેના હયણાભે કીડો થોડા વભમભાું જ ભ્રભયી ફની જામ છે . મગધ
પ્રર્ પ્રેભીજન ભાટે કીટ ભ્રભય ન્મામ જેવ ું જીલન ફનાલલા એકજ ઉામ છે :પ્રેભી હયચમ ના કયે ,

એક શ્માભ લફન અન્મ ।

જગભાું સતા જાગતા, પ્રર્ભાું પ્રેભ અનન્મ ।।
પ્રર્પ્રેભીજન જ્માયે અન્મ કોઇનો ણ વુંગ કયતા નથી અને હ ું ભાયા મનત્મ વખા
પ્રેભાસ્દ પ્રર્થી અનેક જન્ભોથી મલછમો છું, તેન ું ભનભાું દઃખ યાખી પ્રર્ના સ્લરૂન ું
મનયું તય તા બાલ  ભલથક ધ્માન કયતા યશેલાથી થોડા વભમભાુંજ પ્રેભીજન મપ્રમ
પ્રર્ભમ ફની જામ છે . અને તેલા અરૌહકક દે શથી રીરા ધાભભાું પ્રલેળ કયે છે .
પ્રર્પ્રેભીઓ ભાટે આ સ્લાથી દનીમા ટે યાની વભજલાની છે . પ્રર્ભાું વ્મવન બાલનો
પ્રેભ ન થામ અથલા પ્રર્પ્રેભ વ્મવન અલસ્થાએ ન શોંચાડે ત્માું સધી પ્રેભીજનો ભાટે
દવુંગનો બમ યશેરો છે . જ્ઞાની કયતાું ણ પ્રર્પ્રેભીજનોને દવુંગનો બમ મલળે યશેરો
છે . ભશાનબાલોએ દવુંગથી બાલ મનમધન ું યક્ષણ કયલા જે ચેતલણી આી છે . તે મગધ
પ્રેભીજનો ભાટે જ છે .
સનો વ્રજ્જન ભાયગકી ફાતે ।

ઉરટ ફાટ ટું ભ ત ુંથી,

વબ કશીમત શોં તાતે ।।
ઉયના દભાું ભશાનબાલ શ્રીદ્મનાબદાવજીએ મગઘ પ્રર્પ્રેભીજનોને વ્રજબક્તોના
ભાગથન ું જ્ઞાન કયાલી ચેતલણી આી છે . ગોીજનો જે ભાગે ચારી યહ્યા છે તે રોકાતીત
છે . રોકાતીત થઇને જે પ્રર્ની રીરાનો અનબલ કયી યહ્યા છે તેન ું લણથન દભાું
શ્રીદ્મનાબદાવજીએ કયું છે .
દે ખ દે ખ વખી ચારીએ લગહયભેં ુંથ અનેક ।
દષ્ટ જીલ કલર કારકે જો પ્રર્ યાખે ટેક ।।

સ્લેત સ્લેત વન એક શે, કશા કૌલા કો જ્ઞાન ।
નીય ક્ષીય યવ તકથ તે, શુંવ કયે શેચાન ।।

યમવક ય ભથ ફહ ના મભરે, મવિઁશ ટોર નહશ શોમ ।
મલયશ લેર જશા તશાું નહશ,
ઘટ ઘટ પ્રેભ ન જોમ ।।

ૃ વ્માવ ફાલાકૃત)
(ુંચામત
તાાત્ભક યવબમાથ ગણગાનન ું અલચન્ત્મ ભશત્લ

રેખક : શ્રીલલ્રબાદદ્મમભલરન્દ
“યાવરીરૈક તાત્મથ.”આ નાભ છી “કૃમૈ”તત્કથાપ્રદ:”નાભ છે – તેનો
બાલાથથ યાવરીરાની કથાન ું દાન આશ્રી લલ્રબ કૃાયક્ત થઇને કયે છે . પ્રથભ
હ્યદમભાું એ જટીત કયવ ું કે શ્રીલલ્રબ નાભ અને સ્લરૂ અરૌહકક આનુંદભમ અસ્ગનરૂ
છે . શ્રીવલોત્તભજીના પ્રત્મેક નાભભાું આશ્રીન ું અરૌહકક અસ્ગન સ્લરૂ વ્માપ્ત યશે ું છે .
તેથી આશ્રીની કૃાભાું ણ હદવ્મ અસ્ગન યશેરો જ છે . આ હદવ્મ અસ્ગન વહશત કથાન ું
જેને દાન કયું છે , તેલા જનો કક્ષાન ું જેભ-જેભ શ્રલણ કયળે, તેભ-તેભ પ્રર્ની હદવ્મ
રીરાઓનાું પ્રર્ના સ્લરૂનો, હદવ્મ રીરાધાભનો, ત્માુંના હદવ્મ હયકયનો વાક્ષાત

અનબલ કયલાનો તાકરેળ વ ૃદ્ધદ્ધગત થતો જામ છે . મહદ જો યવાત્ભક રીરાલાી કથા
શ્રલણભાું દે -દે તાકરેળ લધતો જતો નથી, તો કથા શ્રલણ કયનાયને શજ
આશ્રીની કૃાનો ણ અબાલ યશેરો છે , એભ મનશ્ચમ જાણવ ું. અને આલા પ્રકાયની
કૃાના અબાલે પ્રર્ની હદવ્મ રીરાઓનો અને પ્રર્ના સ્લરૂનો વાક્ષાત અનબલ ણ
થઇ ળકતો નથી. તો કથા શ્રલણન ું શ ું પર ?
ફહધા યવાત્ભક રીરા કથાન ું અને અષ્ટવખાના દોન ું શ્રલણ કયીને, ગાન
કયીને આનુંદનો અનબલ કયી રે છે , યું ત આલો આનુંદ લાસ્તમલક નથી. લાસ્તમલક
આનુંદ મતયોહશત થઇ જતો નથી. કાયણ કે આ આનુંદભાું અરૌહકક અસ્ગન વ્માપ્ત યશેતો
શોમ છે , તેથી તેના અનબલભાું ત ૃપ્તતા થતી નથી. અથલા લાસ્તમલક આનુંદ
આત્ભાનુંદ વમિભાુંથી પ્રગટ થામ છે . તેથી તેનો પ્રલાશ અખુંહડત ચારતો શોમ છે . તેભાું
તાાત્ભક સ્લરૂ યશે ું શોલાથી ત ૃપ્તતા થતી નથી. અને ક્ષણે-ક્ષણે ન ભતનતાનો
અનબલ કયાલે છે . અથલા લાસ્તમલક આનુંદ બક્તને આમધદૈ મલકતા પ્રાપ્ત થમા છી
અનબલામ છે , બૌમતક દળાભાું નશીં. બૌમતક દળાના કાયણે જ શ્રલણાહદથી પ્રાપ્ત થતો
આનુંદ મતયોહશત થઇ જામ છે . આનુંદ મતયોહશત થઇ જલાથી તેભાું કૃમત્રભતા અનબલામ
છે .
પ્રશ્ન : તો આ લાસ્તમલક આનુંદની પ્રાપ્પ્ત થામ કેલી યીતે ?
ઉત્તય : પ્રથભ અરૌહકક અસ્ગન સ્લરૂ શ્રીલલ્રબના દામ્બજનો એકાુંગી અનન્મ
આશ્રમ કયલો. એકાુંગી આશ્રમથી આશ્રીના દામ્બજનો હ્યદમભાું જ્માયે આમલબાથલ
થામ ત્માયે જ લાસ્તમલક આનુંદ કે જેના અનબલભાું ત ૃપ્તતા થતી નથી અને પ્રમતક્ષણ
લધથભાન થતો જામ છે , તેની પ્રાપ્પ્ત થામ છે . આથી કૃાાત્ર મનજ્જનોએ પ્રાયું બભાું
શ્રીવલોત્તભજીના વતત મળોગાનથી આનો એકાુંગી આશ્રમ મવદ્ધ કયલો હશતાલશ છે .
શ્ચાદ શ્રીદમાયાભબાઈના કથનાનવાય “શ્રીલલ્રબ ળયણ થકી વહ ું ડે વશે”ું થઇ
જળે. શ્રી વલોત્તભજીના મળોગાનથી પ્રર્ની અનુંત રીરાઓનો અને પ્રર્ના વાક્ષાત
સ્લરૂનો અનબલ કયલાભાું જેટરા દષ્ટ કે અદષ્ટ આલયણો (પ્રમતફુંધો) છે તેનો

મ ભભાુંથી નાળ થઇ જામ છે . શ્ચાદ આશ્રીના દામ્બજનો સ્થામી પ્રાદબાથલ થામ છે .
પ્રમતફુંધો નષ્ટ થતાું બક્તને આમધદૈ મલકતા પ્રાપ્ત થામ છે . ત્માયે આના દામ્બજ
મનજ્જનના હ્યદમભાું સ્થામી લફયાજે છે . બૌમતકતાની મનવ ૃમત્ત “હતાળ”તાાત્ભક
સ્લરૂના આશ્રમ મલના દભય થતી નથી. તેથી જ શ્રીભત્પ્રબચયણોએ હતાળની
ળયણાગમતનો ઉદે ળ (પ્રાથથના વ્માજે) શ્રીલલ્રબાષ્ટકનાું પ્રથભ શ્રોકભાું કયે રો છે .
ષ્ષ્ટભાગીમ ળયણસ્થને ષ્ષ્ટ યભ પરનો અનબલ શ્રીલલ્રબાસ્ગનના આશ્રમ મલના
વલથથા ળક્ય નથી કાયણ કે, ષ્ષ્ટભાગથના અમધષ્ઠાતા દે લ શ્રીલલ્રબ છે . અને દે લથી જ
પરની પ્રાપ્પ્ત થામ છે . તેથી વલથપ્રથભ શ્રીલલ્રબાસ્ગનનો આશ્રમ મવદ્ધ કયલો હશતાલશ
છે .
આશ્રી લલ્રબના દામ્બજ રીરા ધાભરૂ છે અને રીરાધાભભાું જ અનુંત
રીરાઓ અનુંત યગરો કયી યહ્યાું છે . અને રીરાધાભ રૂ દામ્બજ વીભા યહશત
વ્માક શોલાથી આ દામ્બજને ધાયણ કયનાયન ું હ્યદમ ણ વીભા યહશત વ્માક થવ ું
જોઇએ. તે શ્રીવલોત્તભજીના મળોગાનથી મવદ્ધ થામ છે . શ્રીવલોત્તભજીભાું આન ું નાભ
„મલર્‟છે . „મલર્‟એટરે વ્માક. આ નાભન ું સ્લરૂ વાગય વભાન ણ છે . અને વ્માક
ણ છે . શ્રીવલોત્તભજીના મળોગાન કયનાય મનજ્જનના હ્યદમને આ નાભ મલર્ એટરે
વ્માક ફનાલે છે . આ નાભની રીરા જ વ્માકતાને પ્રગટ કયનાયી છે . અશીં
વ્માકનો અથથ મનયાકાય નશીં વભજજો, ણ વાકાય વ્માકતાને પ્રગટ કયે છે તેભ
જાણવ ું. આથી શ્રીવલોત્તભજીના પ્રત્મેક નાભનો ભહશભા અમનલથચનીમ – ગ ભઢ – મનગ ભઢ
છે .
બૌમતક દળાભાું આનુંદની રારવા યાખીને બગલદ્ વુંફધ
ું ભાું જ્માું ત્માુંથી અલ્
આનુંદ ભેલી ત ૃપ્ત થઇ જામ છે . તેલાઓ મનયલમધ આનુંદ સધી શોંચી ળકતા નથી.
આલા જીલોનો પ્રલેળ કાું તો મલમાનુંદભાું થામ છે , કાું તો બ્રહ્માનુંદભાું થામ છે .
બજનાનુંદ વાક્ષાત સ્લરૂાનુંદના તેઓ અમધકાયી ફનતા નથી. મનયલમધ (અગલણત)
આનુંદને તો તે જ ભેલી ળકે છે કે જેણે તાકરળને યભમનમધ રૂ ગણેર છે . “યાજ
મશ ભાયગ તા-કરેળ કો શૈ, શાુંવી-ખેર કો નશીં શૈ ।‟‟

મશ ભાયગ તાાત્ભક સ્લરૂ શ્રીલલ્રબાસ્ગનએ પ્રકટ કમો છે , તે વાધન દળાભાું અને

પરદળાભાું ણ પ્રચય તા-કરેળથી જ બયે રો છે .
:: દ ::

શ્રીલલ્રબ લય કો ભાયગ ફાુંકો ।
તાભે ચરે યમવક મલયશી જન,
ફીચ ભેં કઠીન પ્રેભ કો નાકો.....।।1।।
ક્ષણ ક્ષણ પ્રાણ અકોય દે ત શે,
તોઉં નશીં વુંતો હશમા કો ।

„યમવકદાવ‟શ્રીલલ્રબ લય શે,
પરરૂ મલયશ ત્જન જાકો....।।2।।
ઉયોક્ત દાનવાય આશ્રીએ મલયશાત્ભક ભાગથ પ્રકટ કમો છે . પરદળાલાા
શ્રીસ્લામભજીઓને રીરા-રોકભાું અગલણત આનુંદનો જે અનબલ થામ છે , તે આશ્રીના
તાાત્ભક સ્લરૂના આશ્રમથી જ થામ છે . શલે જ્માયે પરદળાભાું ણ આશ્રીના
તાાત્ભક સ્લરૂના આશ્રમની યભ આલશ્મકતા છે , તો વાધનદળાભાું તેની અમત
જરૂય શોમ તેભાું કશેવ ું જ શ ું ? રીરા રોકની શ્રીસ્લામભનીજીઓને તાાત્ભક સ્લરૂના
આશ્રમથી જ મનયલમધ આનુંદનો અનબલ થામ છે . તેન ું પ્રભાણ શ્રીશહયયામ- ચયણોકત
“શ્રીભદાચામથ લચિંતન સ્તોત્ર ભાું, તસ્ભાત શ્રીલલ્રબાચામથ પ્રર્યે લહશ લચન્તમતામ ્ ।
વલથરીરા કૃત વલથ રીરા બોગાશ્રમ-વદા ।।

શ્રીભદ દભરાજીએ શ્રીગવાુંઇજીને મલનુંતી કયી : “યાજ ! મશ ભાયગ શાુંવી ખેર

કો નશીં તા-કરેળ કો શૈ”। શ્રીગવાુંઇજી પ્રમત આ મલનુંતી થમેરી શોલાથી શ્રીમલઠ્ઠર
કલ્દ્રભની ળાખાને (મનજલુંળને) ણ તાકરેળની આલશ્મકતા સ ભલચત થઇ જ ગઇ.
“સ્લલુંળે સ્થામતા ળે સ્લભાશાત્ભમ”„સ્લ‟એટરે અરૌહકક અસ્ગન સ્લરૂ શ્રીલલ્રબ.
આભાુંથી પ્રગટ થમેર લુંળરૂ અસ્ગનકભાય શ્રીગવાુંઇજી. અસ્ગનકભાયભાુંથી પ્રકટ
થમેર લુંળ – અસ્ગનલુંળ. તેભાું અસ્ગન જ વ્માપ્ત શોમ ને ! આ નાભભાું ઉયોક્ત પ્રકાયે

„સ્લ‟ ળબ્દ યાભળથનીમ છે .
શલે જ્માયે મનજલુંળને (ગોસ્લાભી ફારકોને) ણ શ્રીલલ્રબાસ્ગનના તાાત્ભક
સ્લરૂના આશ્રમ મલના મનત્મ રીરાસ્થ સ્લરૂના મનયલમધ આનુંદની પ્રાપ્પ્ત અવુંબમલત
છે , તો વુંવાય પ્રુંચભાું યચ્મા-ચ્મા યશેરા દૈ લીજીલ (લૈષ્ણલ સ ૃષ્ષ્ટ) ને તાાત્ભક
સ્લરૂના આશ્રમ મલના તાાત્ભક ભાગથના મનયલમધ આનુંદની પ્રાપ્પ્ત કેભ થામ ?
અધોધ તભવાવ ૃતું કલરર્જગભાવાહદતમ
ું
્।

જગત મલમ વાગયે મતતમ ્ સ્લધભે યતમ ્ ।।
ભ ેરા જીલોનો મનસ્તાય થલો ળક્ય
તાાત્ભક સ્લરૂના આશ્રમ મલના વુંવાય વાગયભાું ડફ
નથી. શ્રીલલ્રબ લડલાનર અસ્ગનરૂ છે . તેથી કૃાબયી દષ્ષ્ટ ભાત્રથી વુંવાયવાગયન ું
ળોણ કયી જીલને મનયાલયણ ફનાલી ોતાનો તાાત્ભક સ્લરૂનો આશ્રમ આી
મનયલમધ આનુંદની પ્રાપ્પ્ત કયાલે છે : “મશ ભાયગ તાકરેળ કો શૈ ।“ તેથી વેલા

સ્ભયણ ગણગાન આહદ વલથ વાધનો તાબાલ  ભળ્ લક થલા જોઇએ. અથલા તાાત્ભક
સ્લરૂના આશ્રમથી જ વેલા સ્ભયણાહદ વાધનો તાબાલ ભલથક થામ છે .
શ્રીલલ્રબ કેલા જીલોનો અંગીકાય કયે છે ? અંગીકાયભાું ભમાથદા કેલાું પ્રકાયની
છે , તેને જાણલા ભાટે શ્રીગોકરેળકૃત શ્રીવલોત્તભજીની ટીકાભાું “અંગીકૃતૌ વભમાથદા”
આ નાભ જોવ ું.
વપ્તશ્રોકીના 7 ભા શ્રોકભાું ભ સ્લધભેયતમ ્ દન ું ગ ભઢ તાત્મથ શ્રીશહયયામ
પ્રર્એ ટીકાભાું જણાવ્ય ું છે તે ણ મલચાયવ ું.
„ષ્ષ્ટ‟ ળબ્દ અનગ્રશ લાચક છે , અનગ્રશભાું ણ તાયતમ્મ છે . અનગ્રશની
અમતળમતા તાાત્ભક સ્લરૂના ધ્માનભાું છે . કાયણકે અગલણત સ્લરૂાનુંદનો અનબલ
તાાત્ભક સ્લરૂના દાનથી જ થામ છે . તાાત્ભક સ્લરૂ તે શ્રીલલ્રબાસ્ગનન ું ધમભિ
મલપ્રમોગાત્ભક સ્લરૂ છે . જેનાથી અન્મ કોઇ તત્લ ય નથી. „મનયોધરક્ષણ‟ ગ્રુંથભાું –

વલાથ નદ
ું ભમસ્મામ કૃાનુંદઃ સ દરથબ ।“ કૃાનુંદ સ્લરૂ તે ધભી મલપ્રમોગાત્ભક સ્લરૂ
છે . તેન ું દાન સદરથબ છે . અનગ્રશની અમતળમતા આ „કૃાનુંદ‟ ભાું યશેરી છે . „સદરથબ‟

એટરા ભાટે કહ્ ું કે, કાષ્ટાન્ન મલયશથી તે મવદ્ધ થામ છે . મન.ર. શ્રોક-7ભાું “હકરશ્મ

ભાનાન ્ જનાન ્ દષ્ટલા કૃાયક્તૌ મદા બલેત ્ ।“ આે આજ્ઞા કયી છે તેનો અથથ
મનયલમધ સ્લરૂાનુંદની પ્રાપ્પ્ત ભાટે (તત્સખાત્ભક વેલા ભાટે) મલયશકરેળનો જે જન
અનબલ કયી યહ્યાું છે તે જનોને જ કૃાનુંદન ું દાન થામ છે . ગોકરેળ પ્રર્એ
“દરથબાુંમિવયોળશ” નાભભાું જતાવ્ય ું છે કે, સ્લકીમોને ણ શ્રીલલ્રબ દામ્બજની
પ્રાપ્પ્ત વલથ ત્માગ ભલથક દઃવશ મલયશાનબલથી જ થામ છે . શ્રીગોીજનોએ “વુંત્મજમ
વલથ મલમાન તલ ાદ મરું પ્રાપ્તા ।‟‟ વલથનો ત્માગ કયીને યાવસ્થરીભાું ધામાથ.

શ્ચાદ પ્રર્એ રઘયાવથી સ્લરૂાનુંદનો અનબલ કયાવ્મો. આ ધભથ વુંમોગનો આનુંદ
હયપ્ચ્છન્ન છે . અહયપ્ચ્છન નથી. કાયણ કે તેભાું શ્રીલલ્રબાસ્ગનના તાાત્ભક સ્લરૂનો
પ્રલેળ નશીં શતો. ભાનભદના ભીથી મલપ્રમોગન ું દાન કય.ું આ મલપ્રમોગ દ્વાયા આના
તાાત્ભક સ્લરૂે શ્રીગોીજનોના હ્યદમભાું પ્રલેળ કમો, ત્માયે દઃવશ મલયશનો અનબલ
કયી રીધા છી શ્રીલલ્રબાસ્ગનના દરથબામિવયોરૂશને પ્રાપ્ત કમાથ. વલથ ત્માગ કયનાયા
શ્રીગોીજનોને ણ દઃવશ મલયશના અનબલ છી જ શ્રીલલ્રબ દામ્બજની પ્રાપ્પ્ત
થઇ.

અથલા

આના

તાાત્ભક

સ્લરૂને

પ્રાપ્ત

શ્રીદ્મનાબદાવજીના દભાું –
“વ ૃન્દાલન મલયશ લહશન ચયન વભી ફીન નાશીન ।

રાર પ્રાપ્પ્ત, તાકો પ્રભાણ યાવ ભુંડર ભે ાઇમત ।।“
શહયનાભ – યવામન

પ્રેક : શ્રીલલ્રબાદદ્મમભલરન્દ
(યાગ – ખ્મારની દે ળી)
શહયન ું નાભ યવામન વેલ,ે ણ જો થ્મ ામ નહશ ।

નાભ યટણન ું પ નલ ાભે, ને બલયોગ ટામ નહશ ।।

શે ું થ્મ અવત્મ ન લદવ ું, મનિંદા કોઈની થામ નહશ ।

કય.ું

આન ું

પ્રભાણ

મનજ લખાણ કયલા નહશ સણલા, વ્મળન કશમ કયામ નહશ ।।
શહયજનને દબલામ ન જયીમે, શહયજન મનિંદા થામ નહશ ।

ખર આગ શહયનાભ તણા ગણ, ર્ ભરે ણ લણથલામ નહશ ।।
શહય-ગરૂ-લૈષ્ણલભાું બેદ ગણીને, મલતકથ લાદ લદામ નહશ ।
લેદળાસ્ત્ર આચામથ લયોનાું, લચનો ઉંરઘામ નહશ ।।

નાભ તણા અતલરત ભહશભાને, વ્મથથ લખાણ ભનામ નહશ ।
છે શહયનાભ શલે ડય ળો, એભ મનજ કતથવ્મ તજામ નહશ ।।
છે શહયનાભ શલે ડય ળો, એભ જાણી ા કયામ નહશ ।

મનજ લણાથશ્રભ ધભથ વાચલી, દજૉન વુંગ વજામ નહશ ।।
યનાયી ભાતા વભ રેખી, કદી ક દષ્ષ્ટ થામ નહશ ।

ત્મભ યધન ાાણ ગણીને, ભન અલબરા ધયામ નહશ ।।
જીલ વકર શહયના જાણીને, કશમ
ું ે કષ્ટ અામ નહશ ।
ભન લાણી કામાથી કોઈન ું, હકિંલચત કડું થામ નહશ ।।

હ ું શહયનો શહય છે ભભ યક્ષક, એશ બયોવો જામ નહશ ।

જે શહય કયળે તે ભભ હશતન ું, એ મનશ્ચમ ફદરામ નહશ ।।
ઈતય નાભ વયખ ું વાધાયણ, શહયન ું નાભ ગણામ નહશ ।
રૌહકક ધભો વાથ નાભને, કદીમે વયખાલામ નહશ ।।

કયથ કરૂું છું બજન આટ,ું જ્માું ત્માું લાત કયામ નહશ ।
હ ું ભોટો મજને વૌ  ભજે, એ અલબભાન ધયામ નહશ ।।

આ વહ થ્મ હૃદમભાું યાખે, કદીમે ણ ર્ ભરામ નહશ ।
નાભ યવામન સખથી વેલ,ે તો તે એે જામ નહશ ।।

અલ્ વભમભાું મવદ્ધદ્ધ ભેલે, ત્માું વુંદેશ જયામ નહશ ।

„શ્રીશહયદાવ‟ તણાું સ્લામભને, ભતા લાય જયામ નહશ ।।

હ ું કોણ ?

વુંકરન : શ્રીલલ્રબાદદ્મમભલરન્દ
હ ું કોણ ? ક્યાુંથી આવ્મો ? ક્યાું જલાનો ? ળા ભાટે આવ્મો ? શ ું કયી યહ્યો છું ?
શ ું કયલાન ું છે ? ભાળું અહશિં કોણ છે ? શેરા કોણ શત ું ? શલે ભાળું કોણ શળે ? ભાળું
સ્લરૂ કેવ ું ?
દે શ, ઈષ્ન્િમો, બદ્ધદ્ધ, પ્રાણ મલગેયેનો વુંફધ
ું ક્યાું સધી ? કોની વાથે ?
આ ફધા પ્રશ્નોનો વાચો ઉકેર ન થામ ત્માું સધી ળાુંત લચત્તે વલાય, વાુંજ
એકાુંતભાું ફેવીને હૃદમના ઉંડાણભાું ડફકી ભાયીને ોતાના અવરી (આત્ભા) સ્લરૂનો
મલચાય કયલો. ભન, લાણી, ઈષ્ન્િમોથી ય એલા આત્ભ સ્લરૂભાું લાયું લાય સ્સ્થમત
ટકાલી યાખલાની ટે લ ાડલી. એ મનષ્કાભ જ્ઞાની બક્તન ું ન ર્રી ળકામ તેવ ું પ્રથભ
કતથવ્મ છે .
જીલનો વાચો વુંફધ
ું તો ભાત્ર એક તેના મનત્મ વખા બગલાન વાથે જ છે .
કાયણ કે એ એભનો અંળ છે . અને એ યીતે દમનમાભાું જન્ભ ધાયણ કયીને જેની વાથે
મનત્મનો – કામભનો વુંફધ
ું છે , તે વુંફધ
ું તાજો કયી સ્ભયણભાું યાખી વુંફધ
ું ને જાલી
યાખલો અને તેન ું બાન વતત યાખવ ું એ દૈ લી જીલે પ્રથભ મલચાયલાન ું છે . આથી જ
જ્ઞાની બક્તે પ્રર્ વાથેનો વુંફધ
ું સ્થામત કયલાનો છે . બગલાન વાથેનો અતટ વુંફધ
ું
સ્થામત કમાથ મલના આ દે શ છોડીને ચાલ્મા જવ ું જન્ભન ું વાથથક્ય ન ગણામ. આયષ્મ
વ ૃથા ગય ું એભ ભાનવ ું.
આયષ્મ પ્રર્ વાથેનો મોગ કયલા (મનત્મ વુંફધ
ું જોડલા) ભે  ું છે . જીલ એલો
અબાગી છે કે ોતાનો વુંફધ
ું જેની વાથે જ છે જ નહશિં તેની વાથે વુંફધ
ું ફાુંધી યહ્યો છે .
અનેક મોમનભાું સખ – દઃખના લભભાું તણાતો યશી અશીંથી તશીં લનભાું તણખરાની
ભાપક આભતેભ અથડામા કયે છે .
શ્રીભશાપ્રર્જીએ સફોધીનીજીભાું આજ્ઞા કયી છે કે બગલાનને ર્રાલે તેલો દે શના
વુંફધ
ું લાો હયલાય આત્ભાનો નાળ કયનાયો છે . આ દે શના વુંફધ
ું ી હયલાયભાું આ

ભાયા છે , તેલો વુંફધ
ું ફાુંધી દૈ લી જીલ બગલાન વાથેના વુંફધ
ું ને ર્રી દૈ લી જીલન
ફયફાદ કયી યહ્યો છે . દૈ લી જીલન ઈચ્છનાયે ક્યાુંમ ક્યાયે મ અશુંતા – ભભતા કયલાની
નથી. અશુંતા – ભભતા કયલા જેવ ું છે ણ શ ું ? દયે ક હક્રમાને કયનાય કોણ ? આ ફધ ું
કોન ું છે ? પ્રર્ મવલામ ફીજ ું છે ણ શ ું ? આણે કોણ ? આણે ક્ ું કામથ કયલાની
અશુંતા ોી ળકીએ ? ફધ ું બગલાનન ું જ છે . આલી બાલના કામભ હૃદમભાું યાખલાની
જ, તો છી ભભતા કઈ ચીજભાું યાખી ળકીએ ? આણી ભાલરકીની કોઈ લસ્ત શોમ તો
જ ભભતા વુંબલી ળકે. યું ત જે છે તે તો પ્રર્ન ું જ છે . એ જ એક તેના ભાલરક છે . તો
છી આણે ભભતા કેભ કયી ળકીએ ? અજ્ઞાનલળ જીલ અશુંતા – ભભતા કયી દઃખી
થઈ યહ્યો છે . અને આભથી તેભ યાત – હદલવ આથડે છે . અને તેથી ક્યાુંમ ળાુંમત
ાભતો નથી. જો જીલ કુંઈ કયલા ળસ્ક્તભાન નથી તો સ્લાબામલક યીતે તેનાભાું દીનતા
આલલાની જ. દીનતા એ બગલદ્ બક્તન ું મખ્મ ર્ ભણ છે . દીનતા ન યાખે તો આસયી
બાલ ઉત્ન્ન થામ છે . નોકય-દાવ ભટીને ોતે ળેઠ શોલાની બાલના ઉત્તેજીત થામ અને
આભ દીનતા અિશ્મ થામ તો જીલ સખ દઃખના ુંજાભાું વડામ જામ, બાન ર્ ભરી
જામ, પ્રર્ન ું દાવણ ું ગભાલી ફેવ.ે પ્રત્મેક પ્રવુંગે દીનતાનો આશ્રમ ત્મજલો નહશિં. શય
શુંભેળ હ ું કુંઈ નથી, ભાળું કશ ું નથી, હ ું કુંઈણ કયલા અવભથથ છું, અને ભાયાથી કુંઈ ણ
ફનત ું નથી, જે કુંઈ ફને છે તે અને શલે છી જે કુંઈ ફનળે તે કેલ પ્રર્ની
ઈચ્છાળસ્ક્તથી જ થામ છે , અને થળે. આલો બાલ યાખલો તેને દીનતા કશે છે . દીનતા
પ્રર્ને પ્રવન્ન કયલાન ું મખ્મ વાધન છે . વુંવાયભાું યશેવ ું, મલમોની ભધ્મભાું યશેવ ું છતાું
તેનાથી ન રેાવ ું, રેામા મલના યશી ળકે તેભ ભનને કેલવ ું. શહયનો આલેળ થલા
ભાટે ભનને કેલવ ું. શહયના આલેળ ભાટે લચત્તને વદામ લૈયાગમ લાળુું યાખવ ું. મલમ તો
ઝેય જેલા જ છે . તેનો ત્માગ કયલાની બાલના કેલલી.
શ્રીભશાપ્રર્જીના અનન્મ વેલક યભાનુંદદાવજી શ્રીગોીજનલલ્રબ ાવે
ભનષ્મ જન્ભની ભાુંગણી કયે છે . શ્રીશહયની વેલા કૃા કયીને આો. વ્રજભાું વદા લાવ
સરબ થામ તેલી કૃા કયો. મલળેભાું લલ્રબકનો ચેરો (દાવ) ફન ું અને તદીમ
બગલદીમોનો દાવ ફન ું. મલળે અલબરાા કયે છે કે શ્રીમમનાજીના ાન કળું અને
ભન, લચન, કભથથી શ્રીકૃષ્ણના ગણાનલાદ ગાતો યહ ું તેલી બાલના શ્રીયભાનુંદજી કયે

છે . તેભજ તેઓ મલળેભાું કશે છે કે શ્રીભદ્ બાગલતન ું શ્રલણ એકાગ્ર લચત્ત યાખીને કળું
જેથી ભાળું લચત્ત અન્મભાું જત ું વલથથા અટકે. યભાનુંદદાવજી કશે છે કે ઉય જણાલેર
બગલત વુંફધ
ું ી વેલા, સ્ભયણ, વત્વુંગ કયતા ત ૃપ્પ્ત ન થામ, તેલા જીલનની ભાુંગણી
કયે છે . ભાનલ જીલનની વાથથકતા ળાથી છે ? અને જીલનન ું મલ્મ કોને કશેલામ ?
„„જીલન કો રે કશા કયે , જો નહશિં જીલનમર.‟‟ જીલન જીવ્મા તેને કશેલામ કે જે ભાગથની
યીતભાું તત્ય યશીને શ્રીભશાપ્રર્જીનો દઢતા ભલથક અનન્મ આશ્રમ યાખલાથી આરોક
અને યરોકના ફુંને કામો શ્રીભશાપ્રર્જીની કૃાથી મવદ્ધ થામ છે . ષ્ષ્ટભાગથ કૃા
વાધ્મ છે . વાધન – વાધ્મ નથી. વાધનભાું અને પરભાું શ્રીકૃષ્ણની વેલા સ્ભયણ છે . પર
એ જ વેલા છે . અને વાધનભાું ણ વેલા છે . „„વદા – વલથદા વ્રજના અમધમત
શ્રીકૃષ્ણની વેલા અને સ્ભયણ, ગણગાન અને સ્લરૂન ું ધ્માન કયવ ું, એ જ ધભથ છે .‟‟
ળયીય યોગી ફની જામ, કોઈ ઉામ ન સ ભઝે ત્માયે મલચાય કયલો કે આણા
 ભલોાત્જૉત ા, ઋણભાુંથી મક્ત થલાનો આ વોનેયી અલવય છે . આ મલચાયથી
આણને યોગની ીડા જણાળે નહશિં. આયોગમ ભતી લખતે મલચાય કયલો કે આણા
ળયીયથી દીન – દઃખીની અને બગલાનની વેલા કયલાનો અલવય ભળમો છે .
વત્ળોનો વભાગભ થામ ત્માયે મલચાય કયો કે પ્રર્એ આ ભશાળોના
વભાગભ દ્વાયા એભના વદગણોન ું અનકયણ કયલાનો સમોગ આપ્મો છે . અને એભના
મલમોગે મલચાય કયલો કે આલા ભશાળોનો વુંગ વલથદા દરથબ છે . ભાટે એભના પ્રત્મે
પ્રેભબાલ લધાયલા ભાટે જ આણને પ્રર્એ મલમોગ આપ્મો છે . દયાચાયી ભનષ્મના
વભાગભ લખતે મલચાય કયો કે તેના દગથણો પ્રત્મક્ષ જોલાની પ્રર્એ ભને તક આી છે .
એનાથી છટા ડતી લખતે મલચાય કયો કે પ્રર્ની આ ભશાન કૃા છે કે આલા ભનષ્મના
વભાગભથી આણે દય થમા. સ્ત્રી, ત્ર, ફુંધ, મભત્રો, આહદ સ્લજનો અને ધન, ર્ ભમભ,
વત્તા, વુંમત્ત ભતી લખતે મલચાય કયો કે એ બગલદ્ ઈચ્છાથી પ્રાપ્ત થમા છે . તેભાું
ભભતા નશીં યાખતા સમલચાય અને વત્કભોભાું પ્રવ ૃમત્ત યાખલા ભાટે પ્રર્એ આણને
વાધનો આપ્માું છે અને એના મલનાળ લખતે મલચાય કયો કે આણા ભાગથભાું એ ફાધક
શતા. ભાટે પ્રર્એ આણી ાવેથી ખેંચી રીધા.
જઓ, પ્રર્ કોઈને કોઈ હદલવ દઃખ દે તા જ નથી. એ તો વલથના સહૃદ મભત્ર છે .

એભના જ લાક્ય નીચેના દભાું આ લસ્તને મવદ્ધ કયે છે .
પ્રથભ શહય ઉધ્ધોવો મોં કશીં ।
કાભ, ક્રોધ, ભદ, રોબ કું જીતે,
વો ભેયો બક્ત વશી ।।

ળત્ર, મભત્ર કો વભ કયી જાને,
ભન કી ત ૃા ગઈ ।

વદા લૈયાગમ યશે ઉય અંતય,
કાહ ું વો શાુંવી કયત નશીં ।।

મલમ લાવના યશત ન જાકે,
એશ મલચાય યશત ભશીં ।

સયદાવ શોં ફસ હૃદમ ભેં,

આનુંદ વાગય લશત તશી ।।
ટું ેયાઓની દમનમાભાું પ્રર્ પ્રેભીજનની સ્સ્થમત

- ભધકય
(કાવ્મ)
ચાશેગા યશેના અંધા, મ ભખ નશી દે ખે અલયકા ।

મનજૉન અયણ્મ લાવો, વુંગ નશી વોશાતા કીવીકા ।।
રૂચતા શે ભૌન યશેનેકા, ફાત નશી કયે ગા યવે ।

ન્મોછાલય પ્રાણકી કયકે, વુંગ નશી છોડે પ્રીતભવે ।।

તડપતા યશેતા શે, મનળહદન, તો બી સખ ચાશે સ્લાભીકા ।
ભય ભય જીનેક ળીખા, તજેગા સ્લાદ મલમકા ।।

ઓયન વે તોડેગા નાતા, વદા ધ્માન યશે લારભકા ।
મપ્રમભમ મલશ્વ ફનાકય, લશાું લાવ કયે વદાકા ।।
હદવ્મ દમનમાભેં યશેકય, આનુંદ ટું ે અનુંતકા ।

મલછયા „„ભધકય‟‟ ઈનભેં, ડફેગા જો વખા શે તીનકા ।।
બગલતી શ્રીગીતાજીભાું બગલાને પ્રમતજ્ઞા કયી છે કે જે અનન્મ બાલથી ભાળું બજન કયે
છે તેનો મોગક્ષેભ હ ું જ લશન કળું છું, અનન્મતાને ભાટે એક કમલ કશે છે કે –
કઠીન શો યમવક અનન્મતા, યશત તન ભન એક ઠોય ।
યાઈ કે વભ ચરત શી, શોત ઓય કી ઓય ।।

ગીતાજીના મલર્મત અધ્મામભાું બગલાને કહ્ ું છે કે „„દજૉમ‟‟ભાું ભન ભાયી મલર્મત છે .
એટરે ઘણા જ દખે કયીને ભન જીતી ળકામ છે . આલા દજૉમ ભનને હદવ્મ પ્રેભ એક
ક્ષણભાું જ લળ કયી રે છે . હદવ્મ પ્રેભ મલયશના અનબલથી જ પ્રાપ્ત થામ છે . કાયણ કે
હદવ્મ પ્રેભ ર્ ભરોકની લસ્ત નથી, તેભજ લૈકુંઠ સધીના દે લતાઈ રોકભાું ણ ષ્ષ્ટ પ્રર્
વુંફધ
ું ી હદવ્મ પ્રેભની લફન્દ ણ ન ભે . આ પ્રેભની લફન્દ પ્રાપ્ત કયલા ભાટે રોકાતીત
ફનવ ું ડે. રોકાતીત મલયશના અનબલથી જ થલામ છે . મલયશભાું એક મપ્રમ પ્રર્ના
સ્લરૂ મવલામ અન્મ વલથનો ત્માગ શોમ છે . મલયશની વાધનાથી પ્રાપ્ત થતો હદવ્મ પ્રેભ
તેની એક લફન્દનો પ્રબાલ કેલો મલરક્ષણ છે તે નીચેના દોશાથી વભજી ળકામ છે :
પ્રેભ પ્રગટ જફ શોમ શે, ર્ ભરે જગત કો બાન ।
ત ત ત યશી જામ શે. હ ું ભ કો ભીટે મનળાન ।।

હદવ્મ પ્રેભ યાજ્મભાુંથી મલછયે રો ર્ ભતરભાું યશેરો દૈ લીજીલ તે હદવ્મ પ્રેભના અંળરૂ છે .
તે જ હદવ્મ પ્રેભને જાણે છે અને તે જ મલયશના અનબલથી હદવ્મ પ્રેભ યાજ્મની ભુંત્જર
ય ચારીને હદવ્મ પ્રેભના યાજ્મભાું પ્રલેળ કયે છે . આલા વાધકો દરથબ શોલાથી યમવક
કમલઓ કશે છે કે –
પ્રેભ પ્રેભ વફ કોઉ કશત, પ્રેભ ન જાનત કોમ ।
જો જાને પ્રેભ તત્લ તો, શટે ન વલથસ્લ ખોમ ।।

યમવક ય ભથ ફહ ના ભીરે, મવિંશ ટોર નશી શોમ ।

મલયશ લેર જશાું તશાું નહશ, ઘટ ઘટ પ્રેભ ન જોમ ।।
પ્રેભ ુંથ અમતશી મલક્ટ, દે ખત બાગે રોગ ।

કોઈક મલયરા ચર ળકે, જીન ત્માગે વફ બોગ ।।
ળાસ્ત્રન ઢી ુંહડત બમે, કે ભૌરલી કયાન ।

જો ે પ્રેભ જાન્મો નશી, કશા કીમો યવખાન ।।
બરે વ ૃથા કયી ચીભયો, જ્ઞાન ગરૂય ફઢામ ।
મલના પ્રેભ પીક્કો રગે, કોહટક કીમે ઉામ ।।

શ્રમત યાન આગભ સ્મ ૃમત, પ્રેભ વફશી કો વાય ।

પ્રેભ મલના નશી ઉજ હશમ, પ્રેભ લફજ અંકલાય ।।
જ્ઞાન કભથ અરૂ ઉાવના, વફ અશું ભમત કો મ ભર ।
ભ ।।
િઢ મનશ્ચમ નશી શોત લફન, હકમે પ્રેભ અનકર

હદવ્મ પ્રેભ ફે પ્રકાયનો છે (1) શદ્ધ (2) મભશ્ર. શદ્ધ પ્રેભ એક જ પ્રકાયનો છે . મભશ્ર પ્રેભ
ત્રણ પ્રકાયના છે . જેનો બેદ „„ષ્ષ્ટ પ્રલાશ ભમાથદા‟‟ ગ્રુંથભાું શ્રીભશાપ્રર્જીએ ફતાવ્મો
છે . શદ્ધને ભાટે આે આજ્ઞા કયી છે . „શદ્ધા પ્રેમ્ણામત દરથબા‟ શદ્ધ પ્રેભનો અમધકાયી બક્ત
ર્ ભતરભાું અમત દરથબ છે . આલો બક્ત વદા મલયશના અનબલભાું સ્સ્થત શોમ છે , અને
મપ્રમ પ્રર્ના સ્લરૂ મવલામ અન્મ કોઈનો ણ વુંફધ
ું તેને યશી ળકતો નથી. „શદ્ધ પ્રેભ‟
એ ભશાન મનમધ છે . તેન ું યક્ષણ સ્લમું મપ્રમ પ્રર્ જ કયે છે . આ યક્ષણના રક્ષણો કાવ્મભાું
આપ્મા છે . શદ્ધ પ્રેભી બક્ત જ અનન્મતાના મળખયે શોંચેરો છે . આલી અનન્મતા વદા
મલયશના અનબલથી જ મવદ્ધ થામ છે .
આ રેખના મળથકભાું „„ટેયાઓની દમનમા‟‟ન ું સ ભચન કયું છે તે ષ્ષ્ટભાગથભાું
યશેરા ભશાત્ભીક જીલો છે . ભશાત્ભીક જીલોભાું સ્લાયથ શોમ છે . સ્લાયથી જીલભાું
આત્ભફર નશી શોલાથી પ્રર્ ભાટે ત્માગ કયી ળકતો નથી. આલો ભશાત્ભીક જીલ શદ્ધ
ષ્ષ્ટ બક્તભાું ભાશાત્ભમ બાલને આગ વખી, બાલ ફતાલી, શદ્ધ પ્રેભી બક્તની ભશાન
વાધનાભાુંથી લુંચીત કયે છે . આલા ભશાત્ભીક જીલો શદ્ધ ષ્ષ્ટ બક્તની મગધ અલસ્થાભાું

દવુંગરૂ ન ફને તે ભાટે તેના ભશાન પ્રેભમનમધન ું યક્ષણ મપ્રમતભ કયે છે . તે યક્ષણના જ
રક્ષણો કાવ્મભાું આપ્માું છે . મલયશના અનબલથી શદ્ધ પ્રેભ અંકયીત થામ છે તે મનયું તય
લધથભાન થતો જામ છે . આ પ્રેભી બક્ત વ્મવન અલસ્થાએ શોંચે છે ત્માયે તેની જે
સ્સ્થમત થામ છે તે નીચેના દોશાભાું કશે છે :
પ્રેભ પ્રગટ જફ શોમ શે, ર્ ભરે જગત કો બાન ।
ત ત ત યશી જામ શે, હ ું ભ કો ભીટે મનળાન ।।

શદ્ધ પ્રેભની એલી ભશાન પ્રફરતા છે કે તેની અંકયીત અલસ્થા જ વ્મવન બાલભાું
પ્રલેળ કયાલી દે છે . આગ તેની તન્ભમ અલસ્થા છે . આ વભમે આ પ્રેભી બક્તની
દમનમા મપ્રમ પ્રર્ભમ ફને છે . આ દમનમાભાું યશીને જે હદવ્મ પ્રેભનો અનબલ કયે છે તે
અનુંત છે . „અનુંત‟ન ું ફીજ નાભ છે „અગલણત.‟ જેભ ભશા વમિના જરનો અંત નથી,
તેનો પ્રલાશ મનયું તય લશમા કયે છે તેલા હદવ્મ પ્રેભના વમિભાું આ શદ્ધ પ્રેભી બક્ત વદા
મનભગન યશે છે . એટ ું જ નશીં ણ મપ્રમ પ્રર્ના કોટાન કોટી સ્લરૂોને પ્રક્ટ કયી
ોતાની વજૉન ળસ્ક્તનો મલસ્તાય કયે છે .
અયે મથક ! આસયી ભનને શેચાન

પ્રેક : ભધકય
ભના યે , તેં ફહ મલધ ભામા જોડી ।

શ્રીલલ્રબ કે ળયણ ન આમો, કૃષ્ણ ચયણ યમત તોયી ।।
યાજા ડુંડી ચોયન ખુંડી, ઘટત ઘટત બઈ થોયી ।

પ્રાણ ગમે કછ કાભ ન આલે, જામગો જભકી ોયી ।।
અફહ ચેત ત ું ણશયાભી, પેય ન ામે વભોયી ।

„યમવકદાવ‟ જન દમા કયેં ગ,ે લફયદ જાન અનોયી ।।
અફ કશાું વોચત ભન અજ્ઞાની ।

કેતીક લાય તોકું વભજામો, તેં ભેયી એક ન ભાની ।।

ફાર હકળોય લમ વફ ખોઈ, શોંચ્મો આમ બ ૃઢાની ।
જો જો કૃત્મ હકમે તે અને, વો વફ મભને જાની ।।

ભામા તભભેં ુંથ ન સજ્મો, બટકત પીમો ર્ ભરાની ।

જેવે ુંથીચય અલમધ મલતીતે, બોય બમે અકરાની ।।
અફહ ું ચેમત બાગમકે યે , શોત વફે સખ દાની ।

„યમવકદાવ‟ જન જાન કૃામનમધ, અને ફાુંશમ ફવાની ।।
વેલક કશામ વેલા ન કયી ।।

ફહત અયાધ કમો સ્લાભીકો, ક્ષણબય સભમો ન શહય ।।

ફડે બક્ત કશી જગત ફખાન્મો, તાતે નશીં કછ વભજ યી ।
દે ખી પ્રમતષ્ઠા ભનભેં ફૂલ્મો, બઈ ફાત વફ ફીગયી ।।

તભવો કશા કશોં કૃામનમધ, જો કછ જીમભેં શોમ ખયી ।

„યમવકદાવ‟ જન જાન આનો, બ ભડત દે ખી ફાુંશ કયી ।।
લાવનાન ું તાુંડલ ન ૃત્મ

રે. શ્રીલલ્રબાદદ્મમભલરન્દ
લાવના ભાત યે તને નલ ગજના નભસ્કાય ।

કોઈક છી ક્ષણભાું જ્ઞાનીના ઉયભાું ઉઠી તેની ત ું આફરૂ રેનાય ।।

જગભાું જોગી થઈ એકાન્તે મનલેળે તોમે તેનો ત ું ીછો કડનાય ।
જગની વેલાથે નીકે રાના ઉય ઊંડે મળ રૂે તાયો ગ ેવાય ।।

ભુંત્રના જ્ઞાતા જેઓ દે લો લળ કયલા ચાશે તેઓ ણ તજ આગ રાચાય ।
મલલેકીઓ લાણીભાુંથી તજને વભાલે તો એ અંતયભાું ઉઠલા ત ું તૈમાય ।।
બ્રહ્મના લાતોડા ણ મનજની પ્રળુંવા રૂે તજને અંતયભાું વુંઘયનાય ।

ખ્માતી પ્રમતષ્ઠા મલદ્યા ધ્માનાહદ મનમભત્તે ણ ત ું ડાશી ડભયી થઈ ેવનાય ।।
વાધ વુંતો બક્તો ને શયા ઉય ણ છી તાયી વત્તા તો ચારનાય ।
ખાલાભાું જોલાભાું ને જયા જયા ભાુંથી ઉઠી વૌન ું ત ું નાક કાનાય ।।

નાભભાું કાભભાું ગાભભાું ધાભભાું ત ું તો વહજનને મઝલનાય ।

„કોઈક અરફેરો ચેરો‟ ગરૂનો નાથેરો તાયી કાનટ્ટીઓ આંફનાય ।।
પ્રર્ની પ્રાપ્પ્તભાુંશી લેગેથી ત ું લે તો તાયો ને ભાયો ફેડો ાય ।।

„કોઈક અરફેરો ચેરો‟ આ અરફેરો ચેરો શ્રીલલ્રબબાનનો કૃાાત્ર જન છે । કોહટ
સમાથ સ્ગન વભાન જેનો પ્રકાળ છે તેલા શ્રીલલ્રબબાનના આશ્રમથી [આ બાનનો હૃદમભાું
ઉદમ થલાથી] દૈ લી જીલના હૃદમભાું અમલદ્યારૂી ગાઢ અંધકાયને પેરાલનાયી લાવનાને
શ્રીલલ્રબબાનના કૃાાત્ર જને શેચાની રીધી । આ લાવના મત્રમલધ પ્રકાયની છે (1)
બૌમતક (2) આધ્માત્ત્ભક (3) આમધદૈ મલક તે દૈ લી જીલના હૃદમભાું (લાવનાત્ભક લરિંગ
દે શભાું) સક્ષ્ભ પ્રકાયે યશીને મલમલધ પ્રકાયે ન ૃત્મ કયતી શોમ છે . તેની મલમલધતાને
(અંતયમખ થમેરા) આ અરફેરા ચેરાએ શેચાની તેનો અનબલ કયી ોતાની
લાણીભાું પ્રકાળ કમો છે તે મનજસ્લાભી શ્રીલલ્રબના મગધજનોને અને સ્લમું ોતાને
વાલધાન કયલા ભાટે છે .
આ લાવનાએ બ્રહ્મના લાતોડાને પ્રમતષ્ઠાની ભહદયા ાઈ એથી ફેશોળ ફનેરા
આ લાતોડા અમનલથચનીમ હદવ્મ પ્રેભથને ર્રી ગમા. લાવનાએ ોતાના [મલરક્ષણ]
ન ૃત્મભાું વાભેર કયી દીધા. શ્રીભદાચામથચયણે – સ. 1-7-6ભાું આજ્ઞા કયી છે કે જ્ઞાન
જેલી દે ખાતી ભામાથી ભોશ થામ છે તેથી તેભાું મલશ્વાવ યાખી ળકાતો નથી. જ્ઞાનથી જ
જીલને  ભણથ ફનાલી દે છે . હદવ્મપ્રેભ સધી ભામા જીલને શોંચલા દે તી નથી, આજ
તેની કયાભત છે . લાવનાની આ કયાભતથી વાલધાન થલા ભાટે રીરાધાભથી મલછયે રા
દૈ લી જીલોને શ્રીભદાચામથચયણે „કૃષ્ણાશ્રમ‟ભાું આજ્ઞા કયી છે – „રાબ ભજાથથમત્નેષ કૃષ્ણ
એલ ગમતભથભ.‟
શ્રીભદ્ બાગલત 11 ભા સ્કુંધભાું બગલાન ઉદ્ધલજીને આજ્ઞા કયે છે – શે ઉદ્ધલ !
ળબ્દ બ્રહ્મનો મનષ્ણાત યબ્રહ્મભાું પ્રલેળ કયતો નથી તો લસકી ગમેરી ગામ તેના
ારકને ફોજરૂ છે . તેભ ળબ્દ બ્રહ્મના મનષ્ણાતે ભેલેરી મલદ્યા [ષ્ષ્ટ પ્રેભભાગથના
મવદ્ધાુંત]ે ફોજરૂ જ છે ! બગલાનની આ આજ્ઞા રીરાધાભથી મલછયે રો દૈ લી જીલ કે જે
ળબ્દ બ્રહ્મના [જ્ઞાનીઓના] ટોાભાું બી ગમો છે તેને પ્રથક કયલા ભાટે છે ! જો આ

શેત ન શોત તો બગલાન આટરી સ્ષ્ટતાથી આજ્ઞા ન કયત !
ળબ્દબ્રહ્મ જ્ઞાનરૂ છે , અને યબ્રહ્મ પ્રેભ સ્લરૂ છે . ળબ્દ બ્રહ્મને જ પરરૂ
વભજે તો કદાચ બ્રહ્માનુંદનો અનબલ કયાલે, યું ત બજનાનુંદ-સ્લરૂાનુંદ-પ્રેભાનુંદનો
અનબલ ન થામ !
શ્રીભદાચામથળયણે શ્રીબાગલતાથથ મનફુંધના 9 ભા સ્કુંધના અંતભાું આજ્ઞા કયી છે
કે લાસ્તમલક યીતે ફધી બસ્ક્તનો ષ્ષ્ટબસ્ક્ત પ્રાપ્ત કયલાભાું જ ઉમોગ થામ છે , અને
ષ્ષ્ટબસ્ક્તભાું વાક્ષાત બજનાનુંદ-પ્રેભાનુંદ સ્લરૂ જ ઉત્તભ અલમધ છે -અથલા યભ
ળાથથ છે .
પ્રશ્ન – બ્રહ્મના લાતોડા પ્રમતષ્ઠાની ભહદયા ીને ફેશોળ ફની હદવ્મ પ્રેભથને ર્ ભરી
ગમા તેન ું ઠોવ પ્રભાણ શ ?
ઉત્તય નીચેના દોભાું –
દ – 1

કાગદ તો કયતે ન ઉઠે રેખની કે દ કોન ઉઠાલે ।
પ્રીતભ િષ્ષ્ટ યે જફ તે-

છફી છામ યશી અલખમન ઝય રાલે ।।
પ્રેભ વખી ભધકી ભખીમા-

ભન જામ પસ્મો પીય શાથ ન આલે ।।
મ ભયત શ્રીનુંદનુંદનકી રીખતે ન ફનેરખ શી (દે ખે શી) ફની આલે ।।
દ – 2
ગૌય શ્માભ લદનાયમલિંદ યજીવકો લીય મભચરતે દે ખ ।

નૈન બ્માન મસ્કમાન ભુંદ ય

ઈન કો પીય વુંબરતે ન દે ખા ।।
રલરત કીળોયી યગર ઈસ્કભેફશોતન કે ઘય ઘય ભેં દે ખાડફા પ્રેભ મવન્ધભેં કોઈ
શભને પીય ઉછરતે ન દે ખા
ષ્ષ્ટ પ્રર્કી શેચાન

વુંકરન : ભધકય
નોંધ : નીચેના દોથી યમવકો ોતાના ભનને યું જીત જ કયે તો તો ઠગાઈ ગમા
કશેલામ, ણ વ્મમથત થામ તો ર્ ભરેરા સ્થાનને પ્રાત
્ કયી ળકે. ળબ્દ યમવકો ભનન ું
યું જન કયી સ્લસ્થ થામ છે . રૂ યમવકોની વ્મથા લધતી જ જામ છે .
ચાુંત ચયણ ભોશનરાર ।

રકા ોઢી કુંલયી યાધા સ ુંદયી નલ ફાર ।।1।।

રેત કય ધહય યમવ નૈનમન, શયખી રાલત રાર ।
રાઈ યાખત હૃદમ વોં તફ,

ગનત બાગમ મલળાર ।।2।।

દે લખ મમકી અધીનતા બઈ, કૃા મવન્ધ દમાર ।
„„વ્માવ‟‟ સ્લામભની લરમે ર્જ બહય
અમત પ્રમલન કૃાર ।।3।।
♦

યાજત મનકુંજભશર ઠકયાની ।
કસભ વેજ ય ોઢી શ્માભા,

ૃ ફાની ।।1।।
યાગ સનત મદ
રલરતા ચયન રોટન રાગી,
રાર િષ્ષ્ટ રરચાની ।

ામ યત વજનીકે ભોશન,
હશત વોં શા શા ખાની ।।2।।

બઈ કૃાર રાર ય રલરતા,
દે આજ્ઞા મવકાની ।

આઓ ભોશન ચયન રોટો,
જૈવે કુંલયી ન જાની ।।3।।

વખી આજ્ઞા દઈ જાન પ્માયીને,
મખ ઉય ટ તાની ।

ફીન ફજામ ગામ કછ તાનન,
જ્મોં ઉજે સખ વાની ।।4।।

ગાલન રગે યમવક ભનભોશન,
તફ જાની ભશાયાની ।

ઉઠ ફૈહઠ „„વ્માવ‟‟ કી સ્લામભની,
વ ૃન્દાલન સખ ખાની ।।5।।
પ્રમતષ્ઠાના ચાશકોને

- પ્રેક્ષક : શ્રીલલ્રબાદદ્મમભલરન્દ
ધીક લો ખાખ પકીયી,
દીરવે ચાશ ન છટી,
ભાન ફડાઈ જફતે ાઈ,
તફતે કીસ્ભત ફૂટી.
યી મલમત્ત ભશુંતાઈ આઈ,
ભ ી,
પ્રીત શ્માભવો ટટ
ભીરે યમવક જફ નુંદ દરાયો,
વુંજીલમન યવ બટી.
♦

જીતે જીમ ભય જામ કયે ન તનકી આળા ।

આમળક કા હદન યાત યશે શ ભરી ે લાવા ।।
ભાન ફડાઈ ખોમ મનિંદબય નાશીન વોના ।

તીરબય યક્ત ન ભાવ નશી આમળક કો યોના ।।
♦

વભજ બઝ હદર ખોર પ્માયે ।
આમળક શો કે વોના ક્યા ।।
જા નેનો વે મનિંદ ગભાઈ ।

તકીમા રે ફીછોના ક્યા ।।
રૂખે સકે યાભ યવ ટકડા ।

ચીકના ઓય વરોના ક્યા ।।

„નાગયીદાવ‟ પ્રેભ કે ભાયગ ।
મળળ હદમા હપય યોના ક્યા ।।
શ્રીલલ્રબનો િઢ આશ્રમ

- રેખક : શ્રીલલ્રબાદદ્મમભલરન્દ
જે જનને શ્રીભશાપ્રર્જીનો િઢ આશ્રમ છે . તેની કોઈણ વાયી કૃમત ન શોમ
છતાું તેભને મલના શ્રભે ગોરોકધાભની હદવ્મ રીરાન ું સખ પ્રાત
્ થામ છે , અને આલા
શ્રીલલ્રબ-આમશ્રતજનને શ્રીઠાકયજી ધન્મ ભાને છે . વાયાું કાભો ન કમાથ શોમ છતાું મલના
શ્રભે ગોરોકધાભની રીરાન ું સખ પ્રાપ્ત થામ છે તે, શ્રીભશાપ્રર્જીના વેલક
શ્રીઅચ્યતદાવની લાતાથ ના પ્રવુંગથી જાણલાભાું આલે છે . આ શ્રીઅચ્યતદાવજી
શ્રીભશાપ્રર્જીને ળયણે થમા છી આે આજ્ઞા કયી કે શ્રીઠાકયજીની વેલા કયો ત્માયે
શ્રીઅચ્યતદાવજીએ મલનુંતી કયી કે ભને આ ભાનવી વેલાન ું દાન કયો કે જેથી
ભાનવીભાું રીરાનો અનબલ કરૂું. ત્માયે આ ભશાકારૂલણક શોલાથી ોતાના ભશાઉદાય
ચહયત્રનો મનજ સ ૃષ્ષ્ટને અનબલ કયાલતા તનજા મલત્તજા વેલા (શબકૃમત) કમાથ લગય
અચ્યતદાવજીને ભાનવી વેલાન ું દાન કય.ું તેથી શ્રીઅચ્યતદાવજી ભાનવીભાું

રીરાસખનો અનબલ કયલા રાગમા. આ શ્રીઅચ્યતદાવજીના નેત્રોભાું શ્રીભશાપ્રર્જી
વદૈ લ લફયાજતા શતા.
શલે ફીજી ફાફતઃ શ્રીશહય, શ્રીભશાપ્રર્જીના આમશ્રતજનને ધન્મ કેભ ભાને છે તે
પ્રવુંગ શ્રીદાભોદયદાવ શયવાનીજીના લાતાથપ્રવુંગભાું આ પ્રકાયે છે . એક વભમે
શ્રીગવાુંઈજી ફેઠકભાું લફયાજી યહ્યા શતા ત્માું શ્રીકુંબનદાવજી અને શ્રીગોમલિંદસ્લાભી આહદ
ફે ચાય બગલહદમો વાથે આ શાુંવી-ખેર કયી યહ્યા શતા. તે વભમે શ્રીદાભોદયદાવજી
ત્માું આવ્મા અને શ્રીગવાુંઈજીને બગલહદમો વાથે શાુંવી-ખેર કયતા જોઈને મલનુંતી કયી
કે „યાજ, મશ ભાયગ શાુંવી ખેરકો નાહશ શૈ તા કરેળકો શે, અથલા મશ ભાગથ મનમશ્ચિંતતા
કો નાહશ શે, અત્મુંત કષ્ટ આતયતા કો શે.‟ તફ શ્રીગવાુંઈજી સ્લરૂ શ્રીશહયએ,
શ્રીભશાપ્રર્જીના િઢ અનન્મ આમશ્રત શ્રીદાભોદયદાવજીને ધન્મ કહ્યા છે . શ્રીગવાુંઈજી
અને શ્રીનાથજી એક જ સ્લરૂ છે . તેથી શ્રીગવાુંઈજીએ જે ધન્મ કહ્યા તે શ્રીશહયએ જ
કહ્યા છે એભ જાણલાભાું આલે છે . શલે શ્રીશહય જેને ધન્મ ભાને તેભાું મનગથણ યશસ્મ યશે ું
શોમ છે . કાયણ કે વાધાયણ જનભાું શ્રીશહયને ધન્મ કશેલાન ું શોમ નશી. તો ધન્મ કશેલાભાું
કોઈ અવાધાયણતા યશેરી છે . શ્રીલલ્રબજીનો અનન્મ આશ્રમ જે કૃાાત્ર જનોને થમો
છે , તેના હૃદમભાું શ્રીલલ્રબ અનુંતરીરા વહશત સ્થામી મનલાવ કયે છે . શ્રીલલ્રબ
સ્લરૂના એક એક યોભભાું શ્રીશહય શ્રીગોલધથનધયણના કોહટ – કોહટ સ્લરૂ લફયાજી યહ્યા
છે . તેલા શ્રીલલ્રબને જેણે હૃદમભાું લવાવ્મા તેલા જનના ભહશભાન ું શ ું કશેવ ું ? એભ
મલચાયીને શ્રીશહય તેને ધન્મ ભાને છે . લી શ્રીલલ્રબભાું જે અાય યાવાહદ રીરા વમિો
છે . તે વલથ આનુંદનો અનબલ શ્રીલલ્રબનો શોલાથી તે શ્રીલલ્રબ જેના હૃદમભાું
લફયાજી યહ્યા છે તેભને શ્રીશહય ધન્મ ભાને છે . આ શ્રીલલ્રબન ું સ્લરૂ તાાત્ભક છે .
અને તાબાલાત્ભક સ્લરૂભાું જ અનુંત યાવાહદરીરા વમિો યશેરા છે . આલા તાાત્ભક
સ્લરૂનો આશ્રમ શ્રીદાભોદયદાવજીભાું શોલાથી શ્રીગવાુંઈજીએ „તભ ધન્મ શો‟ એભ
આજ્ઞા કયે છે . આવ ું શ્રીલલ્રબન ું સ્લરૂ જાણ્મા છી એલો ક્યો શીનબાગી જીલ શોમ કે
એક ક્ષણ ણ શ્રીલલ્રબન ું સ્ભયણ બજન છોડી દે ! અશીં કશેલાન ું એ છે કે આણા ભશા
બાગમે શ્રીલલ્રબન ું વેલન, સ્ભયણ, ગણગાન કયલાન ું ભે  ું છે તે શ્રીનાથજી સ્લરૂ

શ્રીગવાુંઈજીની અાય કરૂણ દમાથી જ પ્રાપ્ત થય ું છે . તેથી એક ક્ષણ ણ શ્રીલલ્રબન ું
બજન, સ્ભયણ, ગણગાન, ધ્માન, છોડવ ું નહશિં. આ જ જન્ભભાું શ્રીલલ્રબલયને પ્રાપ્ત
કયી રેલા વતત વન્મખ યશેવ ું.
શ્રીલલ્રબની આજ્ઞા મજફ શ્રીદભરાજીન ું સ્લરૂ શ્રીલલ્રબનાું સ્લરૂથી જયા
ણ ન્ય ભન નથી તેથી ફેજ વુંબાલનાઓ યશે છે . કાું તો શ્રીલલ્રબન ું સ્લરૂ અને
શ્રીદભરાજીનાું સ્લરૂભાું વામમ
્ છે . અથલા તો શ્રીદભરાજીન ું સ્લરૂ અમધક છે . જે
સ્લરૂ ોતાનાું યોભ-યોભભાું અવુંખ્મ શ્રીલલ્રબનાું સ્લરૂોને મલરવાલી ળકે છે , ત્માયે
ક્ ું સ્લરૂ અમધક તેનો ન્મામ કયલાન ું આના ય છોડું છું.
ોતાના મપ્રમ શ્રીલલ્રબનાું સખાથે વાક્ષાત મનકુંજનામક શ્રીપ્રર્ને શ્રીદભરાજી
જ યોકી ળકે તેવ ું વાભથ્મથન ું મખ્મ કાયણ ોતાના મપ્રમ શ્રીલલ્રબ પ્રત્મેનો તત્સખાત્ભક
સ્નેશબાલ છે .
શ્રીદભરાજીની લાતાથ ભાું એક પ્રશ્ન છે કે દાન ભોટું કે દાતા ? ઉત્તય ણ વશજ છે
કે દાતા શભેળા ભોટો શોમ, કાયણ કે દાન તો દાતા જ્માું આે ત્માું જામ. જે યીતે
શ્રીપ્રર્ન ું દાન શ્રીલલ્રબ કયે છે ત્મા શ્રીપ્રર્ જામ છે . તેથી જ શ્રીલલ્રબ દાતા તયીકે
ભોટા છે , તે જ યીતે શ્રીલલ્રબન ું દાન શ્રીદભરાજી કયે છે . તેથી શ્રીદભરાજી જેના ય
કૃા કયે તેને શ્રીલલ્રબ ભે છે . એટરે કે શ્રીલલ્રબ દાન છે અને શ્રીદભરા દાતા છે .
તેથી ભોટ કોણ ? અનગ્રશભાગથ અને પ્રેભભાગથભાું સ્નેશથી કયે ર વભથણ વલથશ્રેષ્ઠ છે .
તેથી વભથણ કયનાય ભશાન ગણામ છે . શ્રીલલ્રબ ોતાનાું પ્રાણમપ્રમ શ્રીપ્રર્ને
સ્નેશ ભલથક વલથ વભથણ કયે છે . તેથી જેને આ અદે મદાન દે લા ભાુંગે છે તેને ોતાનાું
પ્રાણમપ્રમ શ્રીપ્રર્ન ું દાન કયી દે છે . અને ોતે દાતા ફની ભશાન ફને છે . તે જ યીતે
શ્રીદભરાજી જેના ય કૃા કયી અદે મદાન દે લા ભાુંગે છે તેને ોતાના પ્રાણમપ્રમ
શ્રીલલ્રબન ું દાન કયે છે અને ોતે દાતા ફની જામ છે . ક્યાયે ક એવ ું ણ ફને છે કે
ોતાની સ્લતુંત્ર કૃા ળસ્ક્તથી કોઈક ફડબાગી જીલોને ોતાના મનજ સ્લરૂન ું દાન
કયી દે છે .

ષ્ષ્ટભાગથ મલરક્ષણ અને મલળદ્ધભાથ શ્રમી છે . વાભાન્મ યીતે દયે ક વુંમ્પ્રદામભાું
સ્લામભ વેલક કયતાું ચડીમાતો શોમ છે . અશી ઉલ્ટ છે . શ્રીપ્રર્ કયતા લલ્રબ અને
શ્રીલલ્રબ કયતા શ્રીદભરાજી સ્લરૂ લલ્રબીમો ચડીમાતા છે . અને તેથીજ શ્રીપ્રર્
શ્રીલલ્રબને અને શ્રીલલ્રબ દભરાજી સ્લરૂ શ્રીલલ્રબીમોને આમધન છે . આણાુંથી
જો શ્રીપ્રર્નો અયાધ થઈ જામ તો શ્રીલલ્રબ કૃા કયી તે દય કયે છે . અને
શ્રીલલ્રબનો અયાધ થામ તો શ્રીદભરાજી દય કયે છે . યું ત શ્રીદભરાજી સ્લરૂ
લલ્રબીમોનો અયાધ દય કયલાન ું વાભથ્મથ કોઈનાભાું નથી. તેથી દભરાજી સ્લરૂ
લલ્રબીમોનાું અયાધો ન થામ તે ભાટે આણે શભેળાું વાલચેત અને વજાગ યશેવ ું
જોઈએ અને તેથી જ યાભાનુંદ ુંહડત જેલાએ લલ્રબીમનો અયાધ કમો તો શ્રીલલ્રબે
વદૈ લ ભાટે તેભનો ત્માગ કમો છે . કાયણકે આ ભાગથ લલ્રબીમો ભાટે છે . અને ભાગથન ું
મર ણ લલ્રબીમો સ્લરૂે શ્રીદભરાજી છે . તેલી લલ્રબની આજ્ઞા છે .
સ્નેશભાગથભાું બગલદ્ વેલાન ું પ શ્રીલલ્રબ પ્રત્મે મપ્રતી અને શ્રીલલ્રબ વેલાન ું
પ શ્રીદભરાજી સ્લરૂ લલ્રબીમોભાું અગાધ સ્નેશ અને બાલ છે . જ્માયે શ્રીદભરાજીન ું
આસ્લરૂ વભજામ ત્માયે લલ્રબીમોની મનિંદા કે દો જેલા અયાધભાુંથી જીલ ફચી
ળકે છે . અને જ્માયે જીલથી આલા સ્લરૂની તત્સખાત્ભક મનઃસ્લાથથ વેલા થામ છે ત્માયે
શ્રીદભરાજી

અત્મુંત

પ્રવન્ન

થઈને

ષ્ષ્ટભાગથન ું અંમતભચયણ

શ્રીલલ્રબ

અને

શ્રીદભરાજીના વયવ સ્નેશ-મલરાવના અનબલન ું દાન કયે છે . તેથી જ આ ભાગથભાું
લલ્રબીમોની મનઃસ્લાથથ તત્સખાત્ભક વેલા તે પ સ્લરૂે છે . તેથી આલી મનઃસ્લાથથ
તત્સખાત્ભક વેલાઓની કાભના કયલી તે જ આ જીલન ું કતથવ્મ છે .
„„પ્રમતષ્ઠાના ચાશકોને‟‟

વુંકરન : ભધકય
ધીક લો ખાખ પકીયી,

દીરવે ચાશ ન છૂટી ।
ભાન ફડાઈ જફતે ાઈ,

તફતે કીસ્ભત ફૂટી ।।
 ભયી મલમત્ત ભશુંતાઈ આઈ,
ભ ી।
પ્રીત શ્માભ વો ટટ

ભીરે „યમવક‟ જફ નુંદદરાયો,
વુંજીલન યવ બ ભટી ।।
સલખમા ભારણ

ભથયાની „સલખમા‟ નાભની એક ભારણ કોઇ કોઇ લાય ગોકરભાું પ-ુર લેચલા ચારી
આલતી. યું ત કામથલળાત કન્શૈમાના પ્રત્મક્ષ દળથન એને થમા ન શતાું આજે એ
અનામાવે નુંદારમના પ્રાુંગણભાું આલી. પોનો ટોરો વાભે મકીને એ ત્માું ફેવી ગઇ.
પરલાીને જોઇને નાનાું નાનાું ગોફાકો ોતાના ઘયભાું જઇને એક એક ખોફો
અનાજ રાવ્મા, અને ભારણના ાવેથી એક ખોફા અનાજના ફદરાભાું પો રેલા
રાગમા !
નાનકડો નટલય ણ આંગણાભાું જ ખેરી યહ્યો શતો. એ ણ ભાતા ાવે ગમો અને
ભાનો ારલ કડીને કશેલા રાગમો: “ભા-ભા, ફધાું ફાકો પો ખામ છે , ભને અનાજ
આે, તો હ ું મે સલખમા ભારણ ાવેથી પો પઉં !”
“-અયે ભાયા રાર !” ભાતા ફોરી : “વાભેના કોઠાયભાું ધાન્મની કોઠીઓ બયી છે . એભાું
ભને  ભછલાન ું શ ું શોમ ? ખળીથી પો રઇને આયોગો”
બરા ફારકૃષ્ણનો ખેફો કેલડો ? એણે અનાજનો એક ખોફો બમો અને ભુંદગમતથી એ
ભારણ વાભે ચારલા રાગમા ! જગતના જીલોને પ આનાય-પરદાતા પ્રર્ આજે
વાભે ગરે ભારણનાું પો રેલા ચાલ્મા આલે છે ! ખોફાન ું અનાજ ફન્ને શાથની
આંગીઓની લચ્ચેથી વયકત ું ડત ું જામ છે અને આ નાનકડો નટલય ચાલ્મા આલે
છે . ભારણના વાભે ઉબો યશીને એ ફોલ્મો : “ભા ! ભને પ આો !”
નુંદનુંદજીના મખે ફોરામેરા આ ળબ્દો કેલા ભુંજર અને ભધય શતા ! પો લેંચતા

લેંચતા ભારણે એક િષ્ષ્ટથી આ ફાકના વાભે જોય ું અને ભોશનના મખડાું ય એ મગધ
ફની ગઇ ! જાણે રાુંફા વભમની તશ્ચમાથન ું પર આ સલખમાભારણને પ્રાપ્ત થઇ ગય ું
! સ્લરૂ-વૌંદમથભાું એ જાણે કે ડફી ગઇ ! ત્માું તો ભોશનનો ભનોયમ્મ સ્લય વુંબામો !
“ભા, ભને પર આો ને ?”
“આ ું છું ભાયા રાર !” સલખમાએ કહ્ ું : “ણ તાયો ખોફો ખારી કયે ત્માયે આ ું ને !”
અને નુંદરારે ભારણના ખોાભાું અનાજનો ખોફો ખારી કમો !... યન્ત આ શ.ું ..?
ધાન્મને ફદરે યત્નો ? ભારણ આજે કૃતકૃત્મ ફની ગઇ ! એનો આ રોક અને યરોક
ફન્ને વપ ફની ગમા ! તેણે કન્શૈમાના ખોાભાું પો આપ્મા. કભની ાુંખડીઓ
ભ તો ને પો
વભાન શ્રીશસ્તોથી શ્માભસ ુંદયે પો રીધા, અને ભનભોશન નાચતો-કદ
આયોગતો ત્માુંથી ાછો પમો.
સલખમા ભારણ વાધાયણ પો આીને હદવ્મ પ ભેલી ગઇ ! આ શ ું ાુંચ-દળ
પોનો ફદરો શતો કે  ભલથજન્ભની તશ્ચમાથના પર રૂે અનુંતકૃામવિંધનો એ અનગ્રશ
શતો ?
પ્રર્ તો યભ દમાળુું છે , જીલે આેરી લસ્તના વાભે જોતો નથી. એ તો જએ છે
વભથણની અંદય વભામેરા બાલને ! એ તો અંતમાથભી છે , અને
„અંતમાથ મભ વભસ્તન બાલ જાનામત કેલરમ‟્
એ આણા અંતયની ઊંડાણભાું યશેરી બાલનાને જાણે છે ઃ લસ્તનો અંગીકાય નથી,
બાલનાનો જ અંગીકાય છે .
„પીક્વ‟ન ું ખાત ું ખોરાલીએ :

- ભધકય
શ્રીશહયયામજી આજ્ઞા કયે છે કે, વેલા કયલાલાો “ભશા બાગમલાન” છે . આભ કશેલાભાું
ગ ભઢ યશસ્મ એ છે કે વેલાની ભમાથ દા શ્રીભશાપ્રર્જીએ પ્રર્ના સખની ફનાલી છે . “વેલા”
એને કશેલામ કે જેની વેલા કયીએ તેને ફધા પ્રકાયે સખ થામ. આણો સ્લાયથ યું ચક

નહશ.આલી મનઃસ્લાથથ વેલાન ું પર પીક્વના ખાતાભાું જભા થામ છે . અને પીક્વન ું ખાત ું
ગોરોકધાભભાું છે . ફેંકના ફે ખાતા પીક્વ અને વેલીંગ વેલીંગભાું મકેરી યકભ ઉાડી
ળકામ. પીક્વની યકભ મદતે ભે . સ્લાયથની વેલા કયનાયન ું બજન વેલીંગ ખાતાભાું
જભા થામ છે અને તે બજનનો ફદરો બગલાન આ જીલને ર્ ભતરભાું આતા યશે છે ,
તેભાું તેન ું બજન લયામ જામ છે . જેભ યવોઇ કયો તો બોજન ભે , ન કયો તો ન ભે .
આવ ું વેલીંગ ખાતાના બજનન ું પ છે . પ્રર્ના સખની જ વેલા કયનાયના બજનન ું પ
પીક્વભાું જભા થત ું શોલાથી, અને પીક્વન ું ખાત ું ર્ ભતરભાું નહશ ણ ગોરોકધાભભાું
શોલાથી બગલાન આલી વેલાનો અનબલ કયે છે તે વાગયના પ્રલાશની જેભ અખુંડ શોમ
છે . આ પીક્વભાું જભા કયે ર બજનન ું પર બોગલલા છતાું ઘટત ું નથી, કાયણ કે અશીં
ગોરોકધાભભાું ણ આ પ્રેભી બક્ત પ્રર્ના સખની જ અખુંડ વેલા કયતા શોમ છે , તેથી
બગલાન આલા બક્તના વદામ રૂણી ફની યશે છે . તેના બજનનો ફદરો પ્રર્ આી
ળકતા નથી. શ્રીભશાપ્રર્જીએ પ્રગટ કયે રો વેલાભાગથ આલા ભશાન પરને પ્રાપ્ત
કયાલનાય શોલાથી ભભથજ્ઞ મળયોભલણ શ્રીશહયયામજી પ્રર્ વેલા કયનાયને ભશા બાગમલાન
કશે છે .
અશુંકાય દૈ લીજીલનો જારીભ ળત્ર

રે. ભધકય
અશુંકાયથી થતાું બગલદ્ વુંફધ
ું ી વત્કભો (વેલા-સ્ભયણાહદ)નો અંગીકાય પ્રર્ કયતા
નથી અને પ્રર્ અપ્રવન્ન યશે છે , તે અશુંકાયી જીલને વભજાત ું નથી. ચોયાળી ફવો
ફાલન લૈષ્ણલોની લાતાથ ઓભાુંથી અભાયે મળક્ષા રેલાની છે કે ગોમલિંદદાવ બલ્રા
શ્રીલગહયયાજજીભાું

શ્રીજીની

વેલા

કયતા.

મનત્મ

શ્રીમમનાજીની

ગાગય

બયલા

શ્રીલગહયયાજજીથી ભથયા જતા આલતા. આલી કઠીન શ્રભલાી વેલા કયતા, ણ આ
વેલાન ું તેભનાભાું અલબભાન યશેત ું કે ફીજા વેલકો ભાયી જેલી કઠીન વેલા કયી ળકતા
નથી. આલા અશુંકાયથી શ્રીજી અપ્રવન્ન યશેતા તેથી શ્રીભશાપ્રર્જી હયક્રભાભાું લફયાજતા
શતા ત્માું શ્રીજીએ જતાવ્ય ું કે-“તભાયો વેલક ભોકું ખીજાલે શૈ.” શ્રીજીની આજ્ઞા થતાું
શ્રીભશાપ્રર્જી જમતયા ધામાથ અને ફધા વેલકોની  ભછયછ કયી અને છે લટે

ગોમલિંદદાવજીને શ્રીજીની વેલાભાુંથી દય કમાથ. આલા અશુંકાયથી ગોમલદદાવજીની
શ્રીજીની વેલા છૂટી અને ભથયા કેળલયામજીની વેલાભાું જોડામાું ષ્ષ્ટભાુંથી દય થમાું,
ભમાથ દાભાું જવ ું ડલ.ું ત્માું ણ શાકીભના ભાણવોથી ઘાત થમો. આ ફધ ું તેભની
લાતાથ થી જાણી ળકામ છે . „અશુંકાય દૈ લી જીલનો બમુંકય ળત્ર છે . દૈ લી જીલને જનભ
ભયણના પેયાભાું ટકી દે નાય અશુંકાય જ છે . જ્માયે બગલદ વુંફધ
ું ી અશુંકાય ણ જીલન ું
તન કયે છે તો રૌહકક દે શના વુંફધ
ું નો અશુંકાય ચોયાળી રાખના પેયાભાું (જન્ભ
ભયણભાું) ટકી દે તેભાું તો કશેવ ું જ શ ું ?
અશુંકાયની જડતાને કાયણે વુંવાય રૂી વ ૃક્ષ અનેક ળાખા રૂે (વગા વુંફધ
ું ી હયલાય
રૂે) પેરામેર છે . આ વ ૃક્ષ ઉય ભામાએ ભભતાની અભયલેર ફીછાલી દીધી શોલાથી
તેભાું ઉયઝામ ગમેરો જીલ ભયણમુંત ફશાય નીકી તેના મનત્મ વખા પ્રર્ ાવે જઇ
ળકતો નથી.
વત્કભોન ું અલબભાન જીલભાું ભદ ઉત્ન્ન કયે છે . „ભદ‟ જીલને ફેશોળ ફનાલે છે . જેભ
ભહદયા ીધેરો ફેશોળ ફને છે ત્માયે શ ું કરૂું છું. ક્યાું જાઉં છું તેન ું ણ બાન ર્ ભરે છે .
દૈ લી જીલ આલા ભદથી જ્માયે બાન ર્ ભરે ત્માયે પ્રર્ પ્રાપ્પ્તનો ભાગથ ચઢી જામ છે . આ
તનનો ભાગથ છે . અનેક જન્ભોથી ાછ ડેરો અશુંકાયની જડ કાઢી નાખલા ભાટે
ભશા કારૂલણક શ્રીભશાપ્રર્જીએ દૈ લી જીલ ઉય યભ કરૂણા કયી અષ્ટાક્ષય ભશાભુંત્રન ું
દાન કયું છે . આ ભુંત્રન ું વતત સ્ભયણ કયતા યશેલાથી અશુંકાય મનવ ૃત્ત થતાું ષ્ષ્ટ પ્રર્
વાથે દૈ લી જીલનો પયીને મનત્મ વુંફધ
ું જોડામ છે અને દૈ લીજીલ અરૌહકક સખનો
અનબલ કયે છે . અને પ્રર્ વાથે મનત્મ વુંફધ
ું જોડી દૈ લી જીલ બગલદ્ ધાભભાું શોંચી
જલાનો અમધકાયી ફને છે .
શ્રીભદાચામથચયણની આજ્ઞાનવાય વતત સ્ભયણ કયતા યશેલાથી અષ્ટાક્ષય જ વલથ મવદ્ધ
કયળે. અષ્ટાક્ષયના વતત સ્ભયણ કયનાયને કોઇના વુંગની ણ જરૂય યશેતી નથી.
કાયણકે જેની જેલી આલશ્મક્તા શોમ તે વલથ અષ્ટાક્ષય મવદ્ધ કયે છે . કાયણકે ળયણની
ભમાથ દા એલી છે . ઉય પ્રભાણે અષ્ટાક્ષયન ું અદર્ ભત ઐશ્વમથ શોલા છતાું અવભમિત

રેનાયભાું આસયી બાલો ઉત્ન્ન થલાનો બમ યશે છે . ભાટે આણે વૌએ અવભમિતનો
ત્માગ કયલો ખ ભફ જ આલશ્મક છે .
હદવ્મ પ્રેભકા ભશત્ત્લ

વુંકરન : ભધકય
ૃ ીમા તો ક્યા હલા ।
જીવ પ્રેભ યવ ચાખા નશી, અમત

જીવ ઇશ્કભેં મળય ના હદમા, જગ જગ જીમા તો ક્યા હલા ।।
જોગી ઓય જગભ
ું
ફને, કડા યું ગાકય શેનતે ।

લાકીપ નશી ઉવ શારવે, કડા યું ગેતે ક્યા હલા ।।
દે ખી ગલ્વતા લોશતા, ભતરફ ન ામા ળેખકા ।

વાયી કીતાફો માદ કય, ઢ ઢ મલા તો ક્યા હલા ।।
કાજી ઓય શાજી ફના, પાજીર ફના તો ક્યા હલા ।

દીરકા દીલાના ન ફના, દાની ફના તો ક્યા હલા ।।
જફ ઈસ્કકે દયીમાલ ભેં, ગયકાલ ત ું શોતા નશી ।

ગુંગા, મમના, ગોદાલયી, ન્શાતા પીયા તો ક્યા હલા ।।
કભથત્માગ અથલા શદ્ધ ષ્ષ્ટ બક્તન ું સ્લરૂ

શ્રીલલ્રબાદદ્મમભલરન્દ
(શ્રીગોકરેળ લચનામ ૃત) (ગતાુંકથી ચા)
હદવ્મપ્રેભની દમનમાના મનમભો શદ્ધ ષ્ષ્ટ બસ્ક્તના ઉાવકોએ વાયી યીતે વભજી રીધેર
છે . ભનવા, લાચા – કભથણા વું ભણથ જીલન મપ્રમ પ્રર્ના ચયણ કભરભાું વભમિત ન થામ
ત્માું સધી શદ્ધ ષ્ષ્ટભાું પ્રલેળ થઈ ળકતો નથી. આલા અમધકાયી બક્તો ભાટે શ્રીગોકરેળ
આજ્ઞા કયે છે કે તેને અન્મ કભથ કયલાનો આગ્રશ કેભ કયામ ? આલા અમધકાયલાો
બક્ત બરે મગધ શોમ છતાું ભશાળો તેના લયણની. શેચાન કયીને શદ્ધ ષ્ષ્ટ બસ્ક્ત
ભાગથનો જ ફોધ કયે છે . કાયણકે ભશાળો સ્લબાલથી જ કળણાળુ શોમ છે . લી આલા

ભશાળોન ું ર્ ભતર પ્રાગટમ રીરા ભધ્મામત મગધ જનોને મનત્મ રીરાસ્થ શહયનો
વાક્ષાત વુંફધ
ું કયાલલા ભાટે છે .
„„શ્રીભશાપ્રર્જી કો શદ્ધ ષ્ષ્ટભાગથ પ્રગટ કયલેકો આગ્રશ શે, ભમાથદા ઔય કભથભાગથ પ્રગટ
કયલેકો કછ હ પ્રમોજન મા આગ્રશ નશી શૈ‟‟
શ્રીભદાચામથચયણે ધભીભાગથ પ્રગટ કમો છે . મનત્મ રીરાત્થ મનકજનામક ગોલધથનધયને
લૈષ્ણલોના ગૃશભાું ધયાલી આી યાવસ્થબક્તોએ જે સખ રીધ ું તેલા જ સખનો
અનબલ કયાલલા ભાટે ધભી સ્લરૂન ું દાન કયે  ું છે . „„વેલા યીત મપ્રત વ્રજજનકી જન
હશત જગ પ્રગટાઈ.‟‟ આશ્રી ળાસ્ત્રાથથ મનફુંધભાું આજ્ઞા કયે છે કે – „બ્રહ્મબાલ કયતા
બગલદીમન ું ઘય ઉત્તભ છે . વલથભાું બગલાનને જોલા એલા બ્રહ્મબાલ કયતા
બગલદીમને ોતાના ગૃશભાું લફયાજતા ધભી સ્લરૂના વેલનથી સ્લરૂાનુંદનો અનબલ
થામ છે , તેથી બગલદીમના ઘયને ઉત્તભ કહ્ છે .‟
ગૃશભાું લફયાજતા ભશાન હદવ્મ સ્લરૂન ું મથાથથ જ્ઞાન નશી શોલાથી આણે હદવ્મ સખનો
અનબલ કયી ળકતા નથી. મનયલમધ સખના દાતા ોતાના ગૃશભાું જ લફયાજતા શોલા
છતાું આણે અન્મત્ર આનુંદની લબક્ષા ભાુંગીએ છીએ. ચોયાવી, ફવો ફાલને વેવ્મ
સ્લરૂભાું જ વલથસ્લતા ભાની છે . તેથી તેઓ સ્લરૂાનુંદનો અનબલ કયી ળક્યા.
આધમનકને અનબલ નથી તેન ું આ જ કાયણ શોવ ું જોઈએ. લાસ્તમલક તો આ ભાગથના
પરનો તેભને જ અનબલ થામ છે કે જેઓ રીરાધાભથી મલછયે રા છે . આ જીલો ભાટે જ
શ્રીભદાચામથ ચયણન ું ર્ ભતર પ્રાગટય થય ું છે . (શ્રીમમના ઓય પ્રાણમત, પ્રાણ ઓય
પ્રાણ સત, ચહ જન જીલ ય દમા મલચાયી) શ્રીભદાચામથચયણે દ્માયાલને
શ્રીયણછોડજી સ્લરૂે દળથન આપ્માું. કાયણકે તે ભમાથ દા જીલ શોલાથી તેભની આળસ્ક્ત
શ્રીયણછોડજીભાું શતી. આશ્રીએ બ્રહ્મવુંફધ
ું ણ યણછોડજી સ્લરૂે આપ્ય ું. અને
દ્મયાલનો પ્રલેળ દ્વાયકારીરાભાું થમો. આ દ્માયાલનો અંગીકાય કયી આશ્રીએ
એ જતાવ્ય ું કે બમલષ્મભાું ષ્ષ્ટભાગથભાું આલા ભમાથ દાજીલોની વુંખ્મા લધી જળે. વાુંપ્રત
સ્સ્થમત જોતાું ષ્ષ્ટભાગથભાું પ્રલાશી અને ભમાથ દા જીલોની વુંખ્મા ણ લધતી જામ છે .

ષ્ષ્ટ પ્રલાશ અને ષ્ષ્ટ ભમાથ દાથી ઉયોક્ત ભમાથદા અને પ્રલાશી જીલો લબન્ન છે . જેભ
સ્લગથના દે લતાઓ ણ દે લતાઓ કશેલામ છે અને તેઓ મલમાનુંદના જ બોકતા છે .
તેભ ષ્ષ્ટભાગથભાું પ્રલાશી જીલો પ્રલેળેરા છે . ષ્ષ્ટભાગીમ કશેલામ છે . યું ત ષ્ષ્ટ
પ્રર્નો વુંફધ
ું તેભને થતો નથી. આ જીલો મલમાનુંદનો જ અનબલ પ્રર્ના વુંફધ
ું ભાું
કયતા શોમ છે . કેલર ભમાથ દા જીલોભાું ષ્ષ્ટ સ્લરૂ વુંફધ
ું શોતો નથી, તેઓનો ભમાથદા
સ્લરૂ રીરાભાું પ્રલેળ થામ છે .
„„જેવો પ્રર્કો સ્લરૂ શે, તેવેશી ઉનકી સ ૃષ્ષ્ટ શૈ‟‟ જ્માું જેલી સ ૃષ્ષ્ટ ત્માું તેલી રીરા. અને
જ્માું જેલી રીરા ત્માું ત્માું તેવ ું પ્રર્ન ું સ્લરૂ શોમ છે . રીરા બેદે સ્લરૂનો બેદ થામ છે .
વ્રજ, ભથયા, દ્વાયકા ત્રણેમ સ્થાને કૃષ્ણસ્લરૂ એકજ ણ ત્રણેમ સ્થાનની રીરા જદી
જદી તેથી એક જ સ્લરૂ શોલા છતાું રીરા બેદે સ્લરૂ બેદ વભજલો. વ્રજભાું
આમધદૈ મલક, ભથયા આધ્માત્ત્ભક અને દ્વાહયકા આમધબૌમતક તથા આધ્માત્ત્ભક ઉબમમલધ.
આ યીતે જ્માું જેલી સ ૃષ્ષ્ટ ત્માું તેલી રીરા અને જ્માું જેલી રીરા ત્માું પ્રર્ન ું સ્લરૂ ણ
રીરાનવાય શોમ છે .
વ્રજભાું ણ પ્રમતફુંધોની મનવ ૃમત્ત ભાટે વ્યશ સ્લરૂથી રીરા અને વ્રજબક્તોના
અનયાગની વ ૃદ્ધદ્ધ ભાટે શદ્ધ યવાત્ભક સ્લરૂથી રીરા કયી છે . અસ્ગનકભાહયકાજીને લસ્ત્ર
દાન કમાથ ફાદ બગલાન વખાઓ વાથે લનભાું ધાયે છે ત્માું વ ૃક્ષોના લભામા વખાઓને
યભાથથ ધભથનો ઉદે ળ આે છે . ત્માુંની શ્રીસફોમધનીજીભાું આશ્રી આજ્ઞા કયે છે કે –
„દું મત વ ૃન્દાલન વે દય ચરે ગમે.‟ આન ું તાત્મથ આશ્રી જતાલે છે કે વ ૃન્દાલનસ્થ
શ્રીસ્લાભીનીજીઓ (શ્રીગોીજનો) તો એભ જ વભજે છે કે અભાળું વું ભણથ જીલન વાક્ષાત
ધભી સ્લરૂ ભાટે જ છે . અથાથત યભાથથ આ સ્લામભનીજીઓ ભાટે નથી. વખાઓને
યભાથથનો ઉદે ળ અમનરૂદ્ધ વ્યશ સ્લરૂના આલેળથી પ્રર્ કયી યહ્યા છે . આભ, વ્રજભાું
ણ વ્યશ અને શદ્ધ યવાત્ભક સ્લરૂની શેચાન ભભથજ્ઞ મળયોભણી શ્રીશહયયામ પ્રર્એ મળ.
38-9ભાું કયાલી છે કે „શ્રીકૃષ્ણસ્ત કેલર રીરાું કયોમત યવરૂીણીમ‟્ શ્રીકૃષ્ણન ું
આમધદૈ મલક સ્લરૂ તો કેલર યવરૂ જ રીરા કયે છે . „જૈવે મલપ્રમોગી વ્રજબક્તો કો

પ્રર્ન કે વાક્ષાત સ્લરૂકો વુંમોગ નશી શે. વો કશા સ્લરૂકી અપ્રાપ્પ્તકે વભમભેં અન્મ
ભમાથ દા ધભથ કે મલળે અનવયેં ગે ?
ભથયા ધામાથ શ્ચાદ્ વ્રજબક્તોને મપ્રમ પ્રર્નો વાક્ષાત ફશાય સ્લરૂનો વુંફધ
ું નથી,
તેઓ મલપ્રમોગભાું સ્સ્થત છે . તે વભમે ઉદ્ધલજી વ્રજભાું આલી બગલાન વલથત્ર વ્માક
લફયાજે છે એનો જ્ઞાનોદે ળ આે છે તોણ શ્રીવ્રજજનો આ ઉદે ળનો સ્લીકાય કયતા
નથી. આ જ આળમની વુંગમતથી શ્રીભદાચામથચયણ વુંન્માવ મનણથમભાું આજ્ઞા કયે છે કે
:

„જ્ઞામનનાભમ લાક્યેન ન બક્ત ભોશમમષ્મમત‟ મલષ્ણની ભામા જ્ઞાનીને ભોશ કયે છે યું ત
વાક્ષાત ધભી સ્લરૂભાું મનષ્ઠાલાા (આવકત) પ્રેભી બક્તોને ભોશ કયી ળકતી નથી.
(ળબ્દ બ્રહ્મના મનષ્ણાત જ્ઞાનીનો પ્રેભસ્લરૂ યબ્રહ્મભાું પ્રલેળ થતો નથી. તેલા જ્ઞાનીને
બગલતી ભામા પ્રમતષ્ઠાના પ્રરોબનથી ભોશ ઉત્ન્ન કયે છે . પ્રેભીઓ પ્રમતષ્ઠાને
સ્લીકાયતા નથી. ભોશ અંધકાયરૂ છે તેથી જ્ઞાનીને પ્રેભભાગથ સઝતો નથી.) આલા પ્રેભી
બક્તો મલપ્રમોગકારભાું ણ ભમાથદા ધભથરૂ વ્માક બ્રહ્મને ોતાના ઈષ્ટ સ્લરૂે
સ્લીકાય કયતા નથી.
શ્રીભદાચામથચયણ બાગલતાથથ મનફુંધભાું આજ્ઞા કયે છે : સ્લકીમજનો મલશ્વની ભામાને
શટાલે અને રોકોને લુંદન કયલા મોગમ બગલાનના યભ ધાભને પ્રાપ્ત કયે તે ભાટે જ
(બગલાને) ોતાના ગરૂ શ્રીશહયએ જ અશીં આ પ્રકયણ અને શેરાના ત્રણે [યાજવ –
તાભવ - વાત્ત્લક] પ્રકયણો  ભણથ કયે રા છે . (અથલા ોતાના ધાભભાું રઈ જલા ભાટે
મપ્રમ પ્રર્એ મલશ્વભામા ભોશભાુંથી મનજજનોન ું યક્ષણ કયું છે .) (બા.મન. 10-87 કા
467)

યમતથના આચામથ શ્રીભશાપ્રર્જીને જે શદ્ધાદ્વૈત બાલ અેલક્ષત છે તેન ું લણથન
લેણગીતભાું-„અક્ષણ્મલતા પરમભદુંન યભ મલદામ‟્
આ શ્રોકભાું અને ભ્રભયગીતભાું ઉદ્ધલજી અને શ્રીગોીજનોના વુંલાદભાું કયે  છે . આ

વુંલાદના આળમને ભશાનબાલ શ્રીસ ભયદાવજી એક દભાું જણાલે છે .
દ
નાશીન યહ્યો ભનભેં ઠોય ।
નુંદનુંદન ફીન કાસકય,

આનીમે લચત ઓય ।।1।।
ચરત લચત્તલત દ્યોવ જાગત,
સ્લપ્ન વોલત યાત ।

હૃદમ તે મશ ભદન મયમત,

મછન ન ઈત ઉત જાત ।।2।।
કશત ક્યા અનેક ઉધ્ધો,
રોબ રાખ હદખામ ।

કશાું કયે ઘટ પ્રેભ  ભયણ,

મવન્ધ નાશી વભામ ।।3।।
શ્માભ ગાત્ર વયોજ આનન,
ૃ શાવ ।
રલરત ગમત મદ
„„સ ભય‟‟ એવે દયળકો,

મશ ભયત રોચન પ્માવ ।।4।।
અનગ્રશ ભાગથના પ્રણેતા

વુંકરન : શ્રીલલ્રબાદદ્મમભલરન્દ
અલચન્ત્મ અનુંત ળસ્ક્તયક્ત બગલાન શ્રીકૃષ્ણની દૈ લીજન પ્રમત લાત્વલ્મ બાલેચ્છા
પ્રસ્ફૂહટત થતા મનજાનગ્રશ મલતયણ અથથ શહયલદનું લૈશ્વાનય મલર્નો પ્રાદબાથલ થમો,
એટરે કે ર્ ભતર ઉય શ્રીભદાચામથચયણનો હદવ્મજન્ભ થમો. વુંલત 1535 ના ચૈત્ર
લદી એકાદળીનો એ ભશાભુંગરભમ મલત્ર હદલવ.

કૃામનમધ શ્રીભદાચામથચયણે મનજપ્રાદબાથલાનુંતય મથોલચત પ્રાપ્ત વભમે દૈ લોદ્ધાય
પ્રમત્નાત્ભા સ્લરૂે મનજ અરૌહકક વ્મલવામનો પ્રાયું બ એલું વમદ્યભનો સભુંગર આયું બ
કમો. ભામાલાદી કયીદ્વ દથદરન  ભલથક શદ્ધાદ્વૈત બ્રહ્મલાદ સ્થાન, શ્રીવ્રજમત
શ્રીગોીજનલલ્રબના વેલા યવાપ્બ્ધન ું અને બગલદ્ ઈચ્છા અનવાય શ્રીભદ્ બાગલત
ગ ભઢાથથનો પ્રકાળ એભ મત્રમલધ મખ્મ પ્રમોજનની મવદ્ધદ્ધ સ્લરૂ ષ્ષ્ટભાગથ પ્રલતથભાન
થમો, અને ળયણ વભથણ દીક્ષા દ્વાયા દૈ લી જીલોદ્ધાયન ું યભોત્કૃષ્ટ કામથ સવુંન્ન થય ું.
રોકોત્તય એલું વલથ મલરક્ષણ એતન્નભાગથની હદવ્મ જ્મોમત વદા પ્રકામળત યશે તદથથ અને
તદ્ અનરૂ વાહશત્મન ું મનભાથ ણ અમનલામથ શોઈને દે લગીયા – વુંસ્કૃત બાાભાું આશ્રીએ
ષ્ક વાહશત્મ મનભાથ ણ કય.ું મખ્મત્લે બ્રહ્મસ ભત્ર ઉય અણબાષ્મ, ળાસ્ત્રાથથ પ્રકયણ,
વલથમનણથમ પ્રકયણ અને બાગલતાથથ પ્રકયણ એભ મત્રમલધ પ્રકયણ યક્ત વપ્રકાળ
તત્લાથથ

દીમનફુંધ

શ્રીસફોમધનીજીન ું

તથા

ણ

શ્રીભદ્
પ્રાકટય

બાગલતના
થય ું.

ગ ભઢ

શ્રીભાન

આળમને

પ્રકાળ

યસ્શ્ભકાયના

અથતા

અલબપ્રામથી

શ્રીભદાચામથચયણના આલી યીતે ક્રભળઃ આમધબૌમતક, આધ્માત્ત્ભક અને આમધદૈ મલક
ભતન ું મનદળથન ઉયોક્ત ત્રણ ગ્રુંથોથી થઈ યશે છે . તદયાુંત ોડળગ્રુંથથી પ્રાપ્ત
ક્રભાનવાય શ્રીમમનાષ્ટકથી આયું બી વેલા પર મુંતના વો ગ્રુંથો લફયાજે છે , તેભાું
આશ્રીનો મનગથણ ભત મનશીત શોલાન ું ણ શ્રીભાન યસ્શ્ભકાય જણાલે છે .
મદ્યમ જનકલ્માણ રોક મનઃશ્રેમવના ઉત્તભ શેતને મવદ્ધ કયી આતા વત્ળાસ્ત્રો અને
વન્ભાગો મલદ્યભાન શોલા છતાું આચામથચયણે સ્લતઃ કમથત, વલથથી મલરક્ષણ ષ્ષ્ટભાગથ
નાભથી સ્લવુંપ્રદામ પ્રલતથલાનો મલળે શેત શ ું શળે ? એનો ખરાવો – „„જીલા ષ્ષ્ટ
ભાગે લબન્ના એલ નું વુંળમઃ ષ્ષ્ટ કામેન મનશ્ચમ‟‟ એ આશ્રીના લાક્યથી થઈ યશે છે .
શ્રમત ઉક્ત યવૌલૈવઃ યભાત્ભાની પ્રાપ્પ્ત લયણેકરભ્મ શોલાન ું ણ બગલતી શ્રમતન ું
કથન મલચાયણીમ છે . મભે લૈવ વ ૃણ તે તેન રભ્મઃ એભ સ્ષ્ટ શ્રત્માજ્ઞા છે . અત એલ
શ્રીભદાચામથચયણે અનગ્રશઃ ષ્ષ્ટભાગે મનમાભક ઇમત સ્સ્થમતઃ એભ સ્લ મવદ્ધાુંત મલહદત
કયતા બગલાન શ્રીકૃષ્ણના અનગ્રશની મનમાભકતા પ્રમતાદન કયી બ્રહ્મ શ્રત્માહદ

દયાચયણયે ણ બગલાન શ્રીકૃષ્ણના અનગ્રશની દરથબતા દભય કયી તેને સરબ ફનાલી
આતા શ્રીભદાચામથચયણે મનજન ું ણ કૃામનમધત્લ મવદ્ધ કય.ું
આટરા ઉક્રભ છી શહય બાલાત્ભાનું તદલખિંર મલશાયાનમ ત્થા વભસ્તાું વાભગ્રી ભનજ
શક્ષી આહદ વહશતામ ્ કૃા ભાત્રેણાત્ર પ્રક્ટમમત એભ શ્રીશહયયામ ભશાપ્રર્
ષ્ષ્ટભાગથની બાલાત્ભકતા મનરૂણ કયે છે . એ જ ષ્ષ્ટભાગથન ું લૈરક્ષણ્મ બાલાત્ભા
શ્રીશહય, તેના અલખર બાલાત્ભક મલશાયો, વભસ્ત બાલાત્ભક વાભગ્રી અને તે મજફ શ
ક્ષ્માહદ વહશત કેલર કૃાભાત્રથી અત્રે પ્રક્ટ કયે છે . તે જ સ્લરૂ શ્રીભદાચામથચયણ
શ્રીભદ્ લલ્રબાધીળ ભશાપ્રર્ પ્રક્ટ થમા છે . „„પ્રક્ટ વફ રીરા હદખાલત નુંદનુંદન જે
કયી.‟‟
આ વભગ્ર ષ્ષ્ટભાગીમ પ્રકાય ળબ્દારેખનથી તેભ લાણીના મલરાવથી સગભ છે એભ
પરાત્ભક સ્સ્થમત એ ષ્ષ્ટભાગથ બજનાનુંદ યવભાગથ છે . આ હદવ્મ અરૌહકક બજનાનુંદ
યવ વશજભાું પ્રાપ્ત નથી. એ લાત „„મશ સખ યભા તનક નશીં ામો.‟‟„„સને મશ કૃા
કભરા ન ાલે.‟‟ ઈત્માહદ અષ્ટ વખાહદ ભશાનબાલોએ અનબમલત લલણિત લાણીથી મવદ્ધ
થામ છે . આ પ્રકાયના હદવ્મ સખને પ્રાપ્ત કયલાનો એકભાત્ર ઉામ શ્રીભદાચામથચયણ
ચયણનલરનનો વભાશ્રમ અને એઓશ્રીના ચયણકભરન ું આયાધન એ જ છે . અંગીકૃત
ૃ ા સ્લાદ મવદ્ધદ્ધનો ઉામ કૃામવન્ધ
ષ્ષ્ટ જીલને આ અત્મુંત દરથબ યવ કૃષ્ણાધયામત
યભદમા શ્રીભત ્ પ્રર્ચયણ આશ્રીએ મલચામો અને ઉદાયતાથી અતીલ કરૂણાલળ
થઈ ષ્ષ્ટ દૈ લી જીલોને શ્રીભદાચામથચયણ સ્લરૂ જ્ઞાન થામ અને તેથી તેઓશ્રીના
ચયણકભરન ું આયાધન કયી કૃતકૃત્મતાનો અનબલ કયે તેટરા ભાટે વૌન્દમથ દ્ય,
ૃ સ્તોત્ર પ્રક્ટ કમાથ, અને શ્રીભદાચામથચયણના
શ્રીલલ્રબાષ્ટક, સ્ફૂહયત કૃષ્ણ પ્રેભામત
ભ તા અી ષ્ષ્ટ (જનો) જીલોન ું બાગમ મવદ્ધ કયી આપ્ય ું.
વેલન આયાધન ભાટે અનક
આથી આણ ું વલથપ્રથભ કતથવ્મ ઉયોક્ત ગ્રુંથ ચતષ્ટમના વતત અધ્મમન
અનળીરનભાું લચત્તને વુંરગન કયલાન ું અને તેના જ, ાઠાહદના (શ્રીવલોત્તભજીના)
ક્રભને ભશદ્ કૃાથી જાણી રઈ તત્યામણ થલાન ું યશે છે . કાર કભાથહદના બમ-ત્રાવને

શટાલલા-મભટાલલા અને ષ્ષ્ટભાગીમ યભ પર પ્રાપ્પ્તના આ અભોઘ ઉામને
હૃદમભાું ધાયણ કયી રઈએ પ્રભેમ ફર એભાું જ મનહશત છે . „„પ્રભેમ ફરભાું વાદ્યહકભ
અવાધ્મુંતદા બલેત ્ ।‟‟ પ્રભેમ ફરની પ્રાપ્પ્ત થતાું શ ું અવાધ્મ યશે ?
હદવ્મ રીરા કતાથ શતાથ શ્રીલલ્રબ

- શ્રીલલ્રબાદદ્મમભલરન્દ
શ્રીજીના આત્ભાસ્લરૂ મખ્મ શ્રીસ્લામભનીજી શ્રીયામધકાજી છે . તે શ્રીસ્લામભનાજી સ્લરૂ
શ્રીલલ્રબ નાભથી ર્તભાું પ્રક્ટ થમા છે . આ શ્રીલલ્રબ ફશાય ળ રૂે છે , બીતય
શ્રીસ્લામભનીજી સ્લરૂે છે . શલે આન ું શ્રીલલ્રબ નાભ કેભ તે વુંફધ
ું ભાું કશે છે :
શ્રી એટરે શ્રીસ્લામભનીજી. કૃષ્ણ એટરે શ્રીઠાકયજી. આ ફુંને સ્લરૂોને ણ અત્મુંત
લશારા શ્રીલલ્રબ શોલાથી, શ્રીલલ્રબ નાભ ધયાય ું છે . ગોરોક ધાભભાું કોટાનકોહટ
બક્તો છે . કોટાનકોહટ કુંજો અને મનકુંજો છે . દયે ક બક્તની કુંજભાું બક્તના બાલાત્ભક
શ્રીઠાકયજીના સ્લરૂો ફીયાજે છે . એટરે કોટાનકોહટ બક્તો અને કોટાનકોહટ
શ્રીઠાકયજીના સ્લરૂોને ણ હદવ્મપ્રેભસધાન ું દાન કયી આનુંદ કયાલનાય શ્રીલલ્રબ
શોલાથી અમત લશારા શોમ છે . તે વલથના આત્ભારૂ શ્રીલલ્રબ છે . તેથી અમત લશારા
કહ્યા છે . અશીં શ્રીલલ્રબન ું મ સધા-સ્લરૂ કે જે વલથના આત્ભાભાું બોકતા દાતારૂે
અથલા વાક્ષી સ્લરૂે લફયાજી યશેર છે તેન ું લણથન કયે  ું છે . આ સધા સ્લરૂ શ્રીલલ્રબ
મલના બગલાન અને બક્તોની યવક્રીડા થઈ ળકતી નથી. શલે જ્માયે ગોરોક ધાભભાું
ણ બગલાન અને બક્તોને પ્રેભસધાન ું દાન કયી હદવ્મ રીરા કયાલનાય શ્રીલલ્રબ છે .
તો ર્તભાું યશેરા દૈ લીજીલોને શ્રીલલ્રબની કૃાથી પ્રેભદાન ન થામ તો બગલાનને
કેલી યીતે ભેલે અને યીઝલી ળકે ? તેથી દૈ લીજીલોને ણ જ્માયે શ્રીલલ્રબજીના
વામનધ્મથી પ્રેભદાન થામ ત્માયે જ કોહટ કાભદે લથી અમધક વૌંદમથલાા ષ્ષ્ટપ્રર્ને
દૈ લી જીલ યીઝલી ળકે છે .
શ્રીલલ્રબના વામન્નધ્મથી અથલા શ્રીલલ્રબના સ્ભયણ, બજન, ગણગાન, ધ્માનથી

દૈ લી જીલભાું બગલાનને પ્રાપ્ત કયલાને તાકરેળ પ્રગટ થામ છે . કાયણકે શ્રીલલ્રબ
તાાત્ભક સ્લરૂ છે . આ તાકરેળ જેભ જેભ લધતો જામ છે તેભ તેભ પ્રર્નો
વાક્ષાત્કાય કયલાભાું બૌમતક અને આધ્માત્ત્ભક અમલદ્યારૂ પ્રુંચ-આલયણ વલથ પ્રકાયથી
બસ્ભીર્ત થામ છે . ત્માયે દૈ લીજીલ ોતાના આમધદૈ મલક સ્લરૂભાું સ્થીત થામ છે . આ
વભમે શ્રીલલ્રબ તેને મનત્મરીરા વુંફધ
ું ી પ્રેભન ું દાન કયે છે , ત્માયે પ્રર્ને યીઝલે તેલી
વલથ પ્રકાયની હદવ્મ-વમ્મત તેને પ્રાપ્ત થામ છે . અશી „વામન્નધ્મ-ભાત્રદત્તશ્રીકૃષ્ણપ્રેભા‟
ૃ ન ું
આ નાભનો બાલાથથ મલચાયલો. આગન ું નાભ „મલમસ્ક્તદઃ છે . તેથી શ્રીકૃષ્ણપ્રેભામત
જેને શ્રીલલ્રબે દાન કયે  ું છે તેલા દૈ લીજીલનો રીરાધાભભાું પ્રલેળ થામ છે . એટરે
રીરાધાભભાું પ્રલેળ કયી મનત્મરીરા-સ્લરૂનો મનત્મ-અખુંડ આનુંદ અનબલ કયલો તેને
મલમસ્ક્ત કશેલામ છે . અથલા મલમસ્ક્તદઃનો એક અથથ એભ ણ થામ છે કે ર્તભાું
ષ્ષ્ટપ્રર્ની મનમભત્તરીરાના આનુંદભાુંથી  ૃથક કયીને મનત્મરીરાના મનયલમધ આનુંદના
અનબલભાું પ્રલેળ કયાલલો. મનમભત્ત રીરાભાું બ્રહ્મબાલથી અનબલાતો આનુંદ
ગલણતાનુંદરૂ છે , સ્લરૂાત્ભક વલાથ ત્ભબાલ મવદ્ધ થમા છી બજનાનુંદનો અનબલ છે .
તેથી અગણીતાનુંદરૂન ું દાન બક્તોને કયું તેન ું સખ બક્તોના બાલાત્ભક પ્રર્ ણ
બોગલતા શોલાથી બક્તને અને બગલાનને શ્રીલલ્રબ અતી લશારા કેભ થમા ન શોમ !
થમા જ શોમ. તેથી શ્રીદમાયાભબાઈ કશે છે કે શ્રીલલ્રબ, શ્રીસ્લાભીનીજી બાલલાા
બક્તને અને શ્રીકૃષ્ણને અતી લશારા છે . આલા દીવ્મ કતાથશતાથ શ્રીલલ્રબ છે .
પ્રેભ મલના વફ લચ ભયે , મલમ લાવના યોગ વખા સન શ્માભ કે

લાવનાની ઉયઝનબયી ભોશઝા
વુંકરન : ભધકય
લાવના ભાત યે , તને નલ ગજના નભસ્કાય ।

કોઈક છી ક્ષણભાું જ્ઞાનીના ઉયભાું ઉઠી, તેની ત ું આફરૂ રેનાય ।

જગભાું જોગી થઈ એકાન્તે મનલેળે તોમે, તેનો ત ું ીછો કડનાય ।।

જગની વેલાથે મનકે રાભાુંએ ઉય ઉંડાણે, મળ રૂે તાયો ગ ેવાય ।

ભુંત્રોના જ્ઞાતા જેઓ દે લો લળ કયલા ચાશે, તેઓ ણ તજ આગ રાચાય ।।
મલલેકીઓ લાણીભાુંથી તજને વભાલે તોએ, અંતયભાું ઉઠલા ત ું તૈમાય ।

બ્રહ્મના લાતોડા ણ મનજની પ્રળુંવા રૂે, તજને અતયભાું વુંઘયનાય ।।

ખ્માતી પ્રમતષ્ઠા મલદ્યા દમાહદ મનમભતે ણ, ત ું ડાશી ડભયી થઈ ેવનાય ।
વાધ વુંતો બક્તો ને શયા ઉય ણ, છી તાયી વત્તા તો ચારનાય ।।
ખાલાભાું જોલાભાું ને જયા જયાભાુંથી ઉઠી, વૌન ું ત ું નાક કાનાય ।
નાભભાું કાભભાું ગાભભાું ધાભભાું, ત ું તો વહ જનને મઝ
ું લનાય ।।

કોઈક અરફેરો ચેરો ગરૂનો નાથેરો, તાયી કાન ટીઓ આ ફનાય ।
પ્રર્ની પ્રાપ્પ્ત ભાુંશી જો લેગેથી ત ું લે તો, તાયો ને ભાયો ફેડો ાય ।।

ઉયોક્ત કાવ્મ ભને (વુંકરનકાય આ દાવને) કોની ાવેથી ક્યાયે પ્રાપ્ત થય ું તે તો
માદ નથી, યું ત શ્રીશહયયામચયણ „„મનજાચામાથષ્ટક‟‟ સ્તોત્રભાું આજ્ઞા કયે છે :
અસ્ભત્મતઃ સ્લ યારન દત્ત બદ્ધદ્ધ ।
યત્મન્ત વાિથહૃદમો દમમત સ્લકીમઃ ।।

ભાયા (વુંકરનકાય આ દાવના) અને રીરા ધાભથી મલછયે રા મગધ સ્લકીમજનોના
ોણ ભાટે „„દૈ લોદ્ધાય પ્રમત્નાત્ભા‟‟ શ્રીલલ્રબબાનએ આ કાવ્મ પ્રાપ્ત કયાવ્ય ું છે .
લાવના લરિંગદે શભાું યશેનાય સક્ષ્ભ તત્લ છે . અંતયમખતા અથલા રોકાતીત થમા મલના
તે વભજી ળકામ નશી શ્રીલલ્રબબાન (બસ્ક્તભાગાથબ્જભાતુંડ)ની વન્મખ યશેલાથી
અંતયભાું પ્રકાળ પ્રાપ્ત થતાું જોય ું તો ભાયા (વુંકરનકાય આ દાવના) લરિંગ દે શભાું તેની
વત્તા દે ખાણી. કેલા કેલા પ્રકાયે કોના કોના લરિંગદે શભાું વ્માેરી છે તે ણ વભજાય ું.
અને વાલધાનતા ણ આ કાવ્મથી પ્રાપ્ત થઈ.
આ કાવ્મને ભામવકભાું પ્રકામળત કયલાનો શેત જેભ મવિંશન ું ફારક તેના ભાતા મતાથી
ર્ ભ ડી ોતાના સ્લરૂને (હ ું મવિંશન ું ફારક છું તે) ર્ ભરીને ઘેટા ફકયાના ટોાભાું
બી જામ, તેભ રીરાધાભથી મલછયે રા મગધ સ્લકીમ જનને લાવનાન ું જ્ઞાન કયાલી

તેભાું પવામેરા શોમ તે વભજીને નીકી જામ ન પવામા શોમ તો તેનાથી વાલધાન યશે.
ષ્ષ્ટ થ-મથક

- ભધકય
પ્રશ્ન : લૈષ્ણલલાણી ભામવકના હદોત્વલી અંકભાું લેણગીત પ્રવુંગભાું અ. 12-16ભાું
ગોારોના મનયોધન ું લણથન શ્રી ગોીજનોના મનયોધ ભાટે કયે  ું છે . તથા યામત્ર-હદલવ
ફન્ને રીરાઓના ગાન ભાટે યાત્રે ગોારો યામત્ર રીરાન ું લણથન વભાન ળીર ગોીજનો
વાથે કયે છે તે અમત ગોપ્મ છે . તે જાણલાભાું આણો અમધકાય શોમ ળકે કે નશી ?
ઉત્તય : આ તભાયી જીજ્ઞાવાભાું મથાભમત વભાધાન એ છે કે, ગોારોનો મનયોધ
શ્રીગોીજનોના મનયોધભાું વશકાયી યશે તે ભાટે કયે રો છે . આ ગોારો અંતયું ગ છે .
ફીજા ફહશયું ગ ગોારો ગૌચાયણભાું વશકાયી છે , તેભનો અંતયું ગ રીરાભાું અંગીકાય
કમો નથી. અ. 12 થી 16ભાું અંતયું ગ ગોારોનો મનયોધ મવદ્ધ કમો તેન ું તાત્મથ આ
ગોારોભાું „„ ું‟‟ બાલને દય કયીને તેના અન્તઃકયણભાું યવરૂ „„સ્ત્રી‟‟ બાલ ઉત્ન્ન
કમો. એટરે આ અંતયું ગ ગોારો ફશાયથી ળ આકૃમતલાા છે , યું ત તેભન ું
અન્તઃકયણ (લરિંગદે શ) સ્ત્રી બાલ લાળુું છે . જો આલો સ્ત્રી બાલ તેભનાભાું ન શોમ તો
યશસ્મ રીરાભાું મલકાય ઉત્ન્ન થામ. આલો મલકાય ઉત્ન્ન ન થામ ભાટે સ્ત્રી બાલ લાળુું
અન્તઃકયણ ફનાવ્ય ું છે . પ્રર્ વાથે યશીને આ ગોારોને શ્રીમમનાજીના જરન ું ાન
કયાલે છે તે એટરા ભાટે કે આ જરાનથી તેભનાભાું સ્ત્રી બાલની ઉત્મત્ત થામ.
શ્રીમમનાજી-„„તન નલત્લન ું‟‟ દાન કયનાયા છે , તેજ બક્તોનો આમધદૈ મલક સ્ત્રી બાલ છે .
ગોારોભાું તે બાલ મવદ્ધ કયાવ્મો છે . યામત્ર રીરાભાું આ ગોારોના વશકાયીત્લન ું લણથન
શ્રીશકે બાગલતભાું કયું નથી, તેભજ શ્રીભદાચામથચયણે ણ શ્રીસફોમધનીજીભાું લણથન
કયું નથી તેને અશીં રેખનીભાું ઉતાયતા ભશત સ્લરૂોનો અમતક્રભ થામ છે . અને આ
અમતક્રભ ભશાન અયાધ રૂ શોલાથી અશીં તેન ું સ્ષ્ટીકયણ કયવ ું વલથથા મોગમ નથી.
શ્રીભદાચામથચયણની કૃાએ જ્માયે અરૌહકક સ્ત્રીબાલ પ્રાપ્ત થળે, ળ બાલની ઠવકન ું
નાભ-મનળાન નશી યશે ત્માયે યામત્ર રીરા વશજ સ્ુયીત થળે.

 ભણથગણ મલગ્રશ-ણથ મનદો પ્રર્ની રોક લેદથી મલરૂદ્ધ યવળાસ્ત્ર અનવાયી રીરાઓ
સ્લકીમોના મનયોધને મવદ્ધ કયી ોતાના સ્લરૂાનુંદના દાન ભાટે છે . દબાથગી આસયી
જીલોને પ્રર્ની આ રીરાભાું દો િષ્ષ્ટ થામ છે .
અને તેથી અંધતભ નયકભાું ાત થામ છે . આવ ું અમનષ્ટ ન થામ તે ભાટે શ્રી શકે તે
રીરાને પ્રગટ કયી નથી.
જેભ અષ્ટ વખાઓ ફશાયથી „„ળ‟‟ આકૃમતલાા છે અને તેભના અન્તઃકયણો
(લરિંગદે શો) „„સ્ત્રી‟‟ બાલલાા છે . ત્રણ જન્ભની લાતાથના બાલ પ્રકાળભાું શ્રીશહયયામ
પ્રર્એ અષ્ટ વખા તથા ચોયાળી ફવોફાલનના આમધદૈ મલક વખીબાલલાા સ્લરૂોન ું
નાભ વહશત લણથન કયે  ું છે . તેભ આ અંતયું ગ ગોારો ણ ફશાયથી ળ આકૃમત
લાા અને તેભના અન્તઃકયણ સ્ત્રી બાલ લાા છે . આ સ્ત્રીબાલલાા તેભનાું આમધદૈ મલક
સ્લરૂો બાલાત્ભક છે . અને તે બાલાત્ભક સ્લરૂો તેભની બીતય અન્તઃકયણભાું યશેર છે .
આ જ પ્રકાયે રીરાધાભથી મલછયે રા આધમનક દૈ લીજીલોના આમધદૈ મલક સ્ત્રીબાલાત્ભક
સ્લરૂોને બ્રહ્મવુંફધ
ું વભમેજ શ્રીભદાચામથચયણ કૃા િષ્ષ્ટ દ્વાયા તેભના અન્તઃકયણભાું
સ્થાીત કયે છે . બક્તોના આ આમધદૈ મલક સ્લરૂની પ્રેયણાથી જ ર્ ભતર સ્સ્થત દૈ લીજીલ
પ્રર્ના વેલા સ્ભયણાહદ પ્રહક્રમા દ્વાયા વામનધ્મતાનો અનબલ કયે છે . આધમનક દૈ લીજીલ
ોતાના જ આમધદૈ મલક સ્લરૂન ું જ્ઞાન ભેલી તે સ્લરૂભાું પ્રલેળ ન કયે ત્માું સધી
રીરા ધાભભાું તેનો પ્રલેળ થઈ ળકતો નથી.
ખયી યીતે વેલા, સ્ભયણ, ગણગાન આહદ જેટરા બગલદ્ ધભોન ું આચયણ કયલાભાું
આલે છે તે દૈ લીજીલને ોતાના મનત્મ મવદ્ધ આમધદૈ મલક સ્લરૂને પ્રાપ્ત કયલા ભાટે જ
છે . અથલા વાધનાત્ભક ળાથથની વભાપ્પ્ત આ આમધદૈ મલક સ્લરૂની પ્રાપ્પ્તભાું જ થઈ
જામ છે .
અશીં એક અમત આલશ્મક ફાફતને વભજી રઈએ કે આ પ્રર્ની યશસ્મ રીરા શ્રલણનો

અમધકાયી કોણ ? શ્રીભશાપ્રર્જી તાભવ પ્રભાણ પ્રકયણના શ્રીસફોમધનીજીભાું આજ્ઞા કયે
છે કે, જ્માું સધી અન્તઃકયણ શદ્ધ ન થામ ત્માું સધી ગોીજનો વાથેની યશસ્મ
રીરાઓન ું શ્રલણ ન કયવ ું. પ્રર્ની ફારરીરા-વખાઓ વાથેની લનભાું થતી
વખ્મરીરાઓન ું શ્રલણ કયવ ું. „„અન્તઃકયણની શદ્ધદ્ધ‟‟ એટરે પ્રર્ભાું મતબાલલાા સ્ત્રી
બાલની પ્રાપ્પ્ત. આલો સ્ત્રીબાલ શ્રલણ કયનાય ળ-દે શધાયીને ન થામ અને પ્રાકૃત
કાભન ું જોય શળે તો યશસ્મરીરાના શ્રલણથી મલકાય ઉત્ન્ન થળે અને તેથી તેન ું
ભશતઅમનષ્ટ થળે. આ શેતથી યશસ્મરીરાન ું શ્રલણ નશી કયવ ું તેલી આશ્રીએ આજ્ઞા
કયી છે .
રીરા ધાભથી મલછયે રા દૈ લીજીલોના ઉદ્ધાયની લચન્તાને હૃદમભાું ધયી ભશાકારૂલણક
સ્લાભી ર્ ભતરભાું પ્રાદર્ત
ભથ થમા છે .
આ કલરકારભાું દવુંગથી ફચલા શય રે વાલધાન યશેલાન ું છે . પ્રર્ વન્મખ યશી બાલ
રૂ મનમધ પ્રાપ્ત કયી શળે તેનો દવુંગથી નાળ થઈ જામ છે . ઘયભાું ફીયાજતા પ્રર્
આણા ઉદ્ધાયની લચન્તા રઈને લફયાજી યહ્યા છે . તે સ્લરૂભાું કુંઈ ન્યનતા નથી કે
ફીજાના વુંગની કે ફીજા કોઈ પ્રકાયની આળા કયલી ડે. વેવ્મ સ્લરૂનો આશ્રમમલશ્વાવ છટે છે અને ફીજાની આળા થામ છે ત્માયે રક્ષ્ભણ યે ખાન ું ઉરુંઘન કયી મવતાજી
યાલણને બીક્ષા દે લા ગમા અને મવતાજીને ઉાડી તે દાનલની નગયી રુંકાભાું રઈ
ગમો. દૈ લીજીલની પ્રર્ વુંફધ
ું ી બદ્ધદ્ધ વતી મવતાજી જેલી છે . તે મનજસ્લાભીનાું આશ્રમને
છોડી ફીજાની આળા કયતા આસયી બાલનો પ્રલેળ થતા હૃદમ રુંકા ફની જામ છે . અને
આસયી બાલોરૂ દાનલોથી ઘેયામેરી બગલદ્ વુંફધ
ું ી બદ્ધદ્ધ, દઃખનો અનબલ કયતી
થઈ જામ છે .
પ્રવુંગલવાત આ હશતકાયી સ ભચનોના પ્રેયક કરૂણાવાગય શ્રીભશાપ્રર્જીની પ્રેયણાને
આણા હશત ભાટે હૃદમભાું ધાયણ કયલા મોગમ છે . હદવ્મ પ્રર્ પ્રેભ પ્રાપ્પ્તભાું ઘણા
મલઘ્નો આલે છે તેથી વાલધાનતાની જરૂય છે . (ક્રભળઃ)
હદવ્મ પ્રેભની એકાુંગી વાધના

રે. „„ભધકય‟‟
શ્રી વલોત્તભજીભાું આ શ્રી લલ્રબન ું નાભ „„મનલખરેષ્ટક‟‟ છે . „„લખર‟‟ એટરે અલ્.
અને „„મનલખર‟‟ એટરે અભા અથલા અગલણત. અગલણત આનુંદરૂ પ્રર્ન ું,
ભશાકારૂલણક શ્રીલલ્રબે મનજજનોને દાન કયે  ું છે . તેજ આણા ભસ્તકે લફયાજત ું વેવ્મ
સ્લરૂ છે .
આ અગલણત આનુંદ સ્લરૂને આણે હૃદમભાું ક્યાયે ધાયણ કયી ળકીએ ? વેવ્મ
સ્લરૂભાું જ જ્માયે એકાુંગી પ્રીમત થામ તેભાુંજ આવહકત-વ્મવન અને તન્ભમ અલસ્થા
પ્રાપ્ત થમે અગલણત આનુંદ સ્લરૂને ધાયણ કયી ળકામ. એકાુંગી પ્રીમત મલના
આગની કક્ષા આવહકત, વ્મવન-તન્ભમતા મવદ્ધ થતી નથી. ચતયોની ચતયાઈ આ
એકાુંગી પ્રીમતભાું જ યશેરી છે તેભ શ્રી ગોકરેળ પ્રર્એ શ્રી વલોત્તભજીની બ્રશદ્ ટીકાભાું
„„મલબધેશ્વયઃ‟‟ નાભભાું જણાલેર છે . હશરગના દોભાું–
ૃ લેધ્મો ભોશન, નમન ફાનવો‟‟
„„ભન મગ
ૃ મપ્રમતભના યવ બમાું કટાક્ષથી લીંધાઈ ગય ું તે ફીજાના કાભનો
બરા ! જેન ું ભન-મગ
યશી ળકે ખયો ? ષ્ષ્ટ ભાગથના પ્રલેળ કયીને કુંઈ જાણલા જેવ ું અને કુંઈ પ્રાપ્ત કયલા
જેવ ું શોમ તો પ્રર્ પ્રત્મેની તત્સખાત્ભક-એકાુંગી પ્રીમત જ છે . આ પ્રીમતને જો ન જાણી તો
કુંઈજ જાણ્ય ું નથી. અને આના એક લફન્દને ણ જો પ્રાપ્ત ન કયીએ તો કુંઈજ પ્રાપ્ત
કયું નથી. હદવ્મ પ્રેભ ભાગથની ધ્લજા રૂ શ્રી ગોીજનો ભશાજ્ઞાની ઉદ્ધલજીને કશી યહ્યા
છે કે –
પ્રેભ મલના વફ લચભયે , મલમ લાવના યોગ, વખા સન શ્માભકે.
હદવ્મ પ્રેભ તો વોલ્યવન જેલો ભશાન સ્સ્નગધ છે -તેભાું ચીકે ું ભન કોહટ ઉામે છટી
ળકત ું નથી

અમત અટટો ચટટો વ્રજકો પ્રેભ વુંજોગ
અજહર
ું ો સયઝે નશી, અરૂઝે ફડે ફડે રોગ
પ્રાન લલ્રબકે પ્રેભભેં યશે મલયશી રટામ
અજહર
ું ો સયઝે નશી હદન હદન અમધક ફઢામ
આ હદવ્મ પ્રેભ પ્રાપ્પ્તની વાધના કેલા પ્રકાયની છે તે યમવક ભશાનબાલ નુંદદાવજી કશે
છે –
જા ઘટ મલયશ અલા અનર, હયક બમે સબાલ ।
તાશી ઘટ ભધ્મ નુંદશો, પ્રેભ અભી ઠશયામ ।।

હદવ્મ પ્રેભ આત્ભાના અંતઃસ્થરભા ગ ભઢ તત્લ રૂે યશેરો છે તેને પ્રાપ્ત કયલા ભાટે જેભ
ભ મલજ નીકળય ું.
ૃ ભાટે વમિન ું ભથન કય.ું તેભાું પ્રથભ તો કારકટ
દે લ દાનલોએ અમત
ૃ પ્રાપ્ત કય.ું તેભ મલયશના અનબલથી જ્માયે હૃદમન ું ભુંથન થામ છે ત્માયે
છી અમત
પ્રથભ તો મલજાતીમ બાલો રૂી મલ ફશાય નીકે છે . છીજ દરથબ હદવ્મ પ્રેભ રૂી
ૃ આત્ભાના અંતઃસ્થરભાુંથી પ્રાપ્ત થામ છે . આને જ હદવ્મ પ્રેભ વભજલો. આણા
અમત
ભનના મલરાવરૂ જલા ત્માું પ્રેભ લુંટામેરો છે તે પ્રેભ હદવ્મ નથી. હદવ્મ પ્રેભન ું એક
લફન્દ પ્રાપ્ત થતાું કેલી સ્સ્થમત થામ છે તેનો હયચમ પ્રણમ મથક નીચે મજફ કયાલે
છે –
ત ૃણ વભ વફ વ્શે જાશી પ્રર્તા સખ મત્રરોકકે
મશ આલે ભનભ શી, યું ચક ઉજે પ્રેભ જફ
પ્રેભ પ્રગટ જફ શોમ શે ર્ ભરે જગતકો બાન
ત ત ત યશી જામ શે હ ું કો ભીટે મનળાન
સ્લગથ-મત્ૃ ય-ાતાર આ ત્રણ રોક બ્રહ્માજીએ ફનાવ્મા. આ ત્રણ રોકભાું યશે સખ
હદવ્મ પ્રેભના એક લફન્દ વાભે ત ૃણ, ઘાવના તણખરા જેવ ું તચ્છ બાવે છે . અને આ

પ્રેભન ું એક લફન્દ પ્રાપ્ત થતાુંજ જગતન ું અને ોતાન બાન ર્ ભરાલી દે છે . આટજ
ું
નશી યન્ત હદવ્મ પ્રેભન ું એક લફન્દ ભેલી રીધા છી તેના અમનલથચનીમ આસ્લાદભાું
ભ મો યશે છે , અને તતો ણ યશે છે . „„હદવ્મ પ્રેભને આલા પ્રકાયનો જાણી
પ્રેભીજન ડબ્
રીધા છી વભજી ળકાળે કે આણા ભનના મલરાવ રૂે જ્માું ત્માું બટકીએ છીએ, તે
હદવ્મ પ્રેભ નથી યું ત લાવનાના મલકાયોજ છે .‟‟
હદવ્મ પ્રેભની એકાુંગી વાધનાભાું યમવક કમલઓએ ચાતકને લફયદાલેર છે . હદવમ
્ પ્રેભને
જાણી રીધા છી તેના એક લફન્દને પ્રાપ્ત કયલા જીલનને પ્રણમ લેદીભાું શોભી દે નાયા
પ્રણમ વાધક ચાતકના ભાગથનેજ અનવયનાયા શોમ છે . ચાતકની આ એકાુંગી વાધનાને
ૃ ‟‟ ગ્રુંથના „„ઘનચાતક‟‟ નાભના
વભજલાની મલર વાભગ્રી વ્માવફાલાકૃત „„ુંચામત
પ્રકયણભાું જોલા ભળે. ચાતકની પ્રમતજ્ઞા –
વફતે ભનજ મનકાવીકે રીમો અનન્મ વ્રત એક
પ્રાણ જાઓ પ્રણ ન જાઓ, મશ ચાતકકી ટેક.
દનીમાથી ફાતર થઈ જવ ું, આ હદવ્મ પ્રેભ થન ું પ્રથભ વોાન છે . કાયણ કે હદવ્મ
પ્રેભ ફીજી દમનમાની લસ્ત છે . તેથી િશ્મભાન દનીમાભાું યચ્મા ચ્મા યશેનાયને તે ન
ભે –
ૃ ીલા ચશે, કયે મલમથી નેશ ।
પ્રેભામત

મલ વ્માે ફાે હૃદમ, કયે જજૉયીત દે શ ।।
ભન મલમોભા યભી યશે, કયે પ્રેભની લાત ।

એ ભીથ્મા લાદી વદા, કયે જીલનની ઘાત ।।

બલ વાગય તયલા ચશે, ચઢે મલમની નાલ ।
ભ ે ભધ્મભાું રેળ ન રાગે દાલ ।।
વશવા ડફ

દું બી િોશી, સ્લાયથી, લાદી, ભાની, ાચ ।

એ ખર કદી ન વશી ળકે, પ્રેભ અનરકી આંચ ।।

યમત થ મથકોનો „„વલાથત્ભબાલ‟‟

- . બ. ભધકય
નાશીન યહ્યો ભનભેં ઠોય,
નુંદનુંદન લફન કાસ કય, આનીમે લચત્ત ઓય.
ચરત લચતલત દ્યોવ જાગત, સ્લપ્ન વોલત યાત,
હૃદમતે મશ ભદન મ ભયમત, મછન ન ઇત ઉત જાત.
કશત કથા અનેક ઉધો, રોબ રાખ હદખામ,
કશા કયે ઘટ પ્રેભ  ભયણ, મવન્ધ નાહશ વભામ.
ૃ શાવ,
શ્માભ ગાત વયોજ આનન, રલરત ગમત મદ
„„સ ભય‟‟ એવે દયવકો મશ, ભયત રોચન પ્માવ.
શ્રી ભદાચામથલમે વુંન્માવ મનણથમભાું આજ્ઞા કયી – „„જ્ઞામનનાભમ લાક્યેન ન બક્તું
ભોશમમષ્મમત‟‟
આશ્રીની આ આજ્ઞાભાું યશેરા યશસ્મને ભશાનબાલ શ્રી સ ભયદાવજીએ ઉયના દભાું
પ્રક્ટ કયું છે .
શ્રીભાન ઉદ્ધલજી મપ્રમતભનો વુંદેળ રઈને વ્રજભાું આવ્મા છી વ્રજલલ્રબાશ્રીગોીજનો વાથે વુંલાદ ચારે છે . શ્રી ઉદ્ધલજી જ્ઞાન ભાગીમોના મનયાકાય-વલથત્ર
આત્ભજ્મોમત રૂે યશેરા બ્રહ્મન ું અથલા મનયાકાય-વલાથત્ભબાલન ું નીચે પ્રભાણે પ્રમતાદન
કયે છે :
જાકે રૂ યે ખ કછ નાુંશી, નમન મહું દ લચતલહ લચત્ત ભાુંશી
હૃદે કભરભેં જ્મોમત લફયાજે, અનાશત નાદ મનયું તય ફાજે
ઇંડા મિંગરા સભના નાયી, સ ભન્મ વશજભેં લવે મયાહય
ભાતા મતા નહશ દાયા બાઈ, જર થર ઘટ ઘટ યશે વભાઈ

મહશ પ્રકાય બલ દસ્તય તહય શો, મોગ થ ક્રભ ક્રભ અનવહય શો
„„જાકે રૂયે ખ કછ નાશીં‟‟ આ કથનભાું મનયાકાયતા અને „„જર થર ઘટ યશે વભાઈ‟‟ આ
કથનભાું વલથત્ર આત્ભા રૂે સ્સ્થમત. આભ મનયાકાય-બ્રહ્મબાલ-વલાથત્ભ બાલન ું શ્રીઉદ્ધલજી
જ્ઞાન સ્લરૂ યબ્રહ્મન ું પ્રમતાદન કયી યહ્યા છે .
અને શ્રી ગોીજનો યમતથ મથકોના અથલા હદવ્મ પ્રેભભાગથના પ્રેભ સ્લરૂ યબ્રહ્મના
વાકાય-વલાથ ત્ભબાલન ું પ્રમતાદન કયી યહ્યા છે . જેન શ્રી સ ભયે „„નાશીન યહ્યો ભનભેં ઠોય‟‟
આ દભાું લણથન કયે  ું છે .
હદવ્મ પ્રેભ મથકોનો વલાથ ત્ભબાલ, સ્થાલય જગભભાું
ું
મપ્રમતભના સ્લરૂની બાલના
કયલી તેલો નથી. યન્ત સ્થાલય-જગભની
ું
જગમાએ અથાથ ત ્ વલથત્ર મલશ્વભાું તેભને
મપ્રમતભના બાલાત્ભક વાકાય સ્લરૂનોજ અનબલ થામ છે . અને જેભ વલથત્ર મપ્રમના
સ્લરૂનોજ અનબલ થામ છે . તેભ જાગૃત-સ્લપ્ન-સષપ્ત, આ ત્રણે અલસ્થાભાું ણ
મપ્રમના સ્લરૂનોજ અનબલ થઈ યહ્યો છે . તેથી કહ્ ું –
ચરત, લચત્તલત, દ્યોવ, જાગત, સ્લપ્ન, વોલત, યાત,
હૃદમતેં મશ ભદન મ ભયમત, મછન ન ઇત ઉન જાત.
ભતરફ કે, ત્રણે અલસ્થાભાું અને મલશ્વભાું વલથત્ર મપ્રમતભના બાલાત્ભક વાકાય
સ્લરૂનોજ અનબલ કયી યહ્યા છે . આ અલસ્થાને „„ધભીમલપ્રમોગ‟‟ કશેલામ છે .
આ ધભી મલપ્રમોગભાું મપ્રમતભના સ્લરૂનો અનબલ કેલા પ્રકાયનો થામ છે ? આ શ્રી
ગોીજનોએ મપ્રમતભના સ્લરૂથી-તદાત્ભકતા પ્રાપ્ત કયી છે અથલા મપ્રમ સ્લરૂથી
અબેદતા પ્રાપ્ત કયી છે . મલપ્રમોગનો વલાથ ત્ભ બાલ મવદ્ધ થતાું મપ્રમતભન ું યવાત્ભક,
બાલાત્ભક સ્લરૂ શ્રીગોીજનોના નખ મળખાુંત વલાુંગભાું વ્માપ્ત થઈ ગમે ું શોમ છે .
જેભ મ ભમતિભાું બગલદ્ આલેળ થતાું મ ભમતિ બગલદ્ રૂ ફને છે . મ ભમતિજ બગલદ્ રૂ
ભનામ છે . તેભ શ્રીગોીજનોના વલાું ગભાું મપ્રમન ું યવાત્ભક, બાલાત્ભક સ્લરૂ વ્માપ્ત

થમે ું શોલાથી શ્રીગોીજનોએ મપ્રમથી અબેદતા પ્રાપ્ત કયી મપ્રમ રૂજ થઈ ગમાું છે .
આ અબેદ અલસ્થાભાું મપ્રમતભના મનઃવીભ વૌન્દમથ-રાલણ્મ-ભાધમથ સધાનોજ અખુંડ
અનબલ કયી યહ્યા છે . જેભ વાગયભાું સ્લતઃ તયું ગો પ્રમતક્ષણ પ્રક્ટ થતા યશે છે તે યીતે
„આત્ભાનન્દ વમિયથ‟-સ્થામી ગ ભઢ બાલ સ્લરૂ હદવ્મ પ્રેભ વૌન્દમથના વાગયરૂ
મપ્રમતભના વૌન્દમથ ભાધમથ સધાનો, પ્રમતક્ષણ ન ભતન ન ભતન અનબલ કયે છે . આ સધા
તાાત્ભક શોલાથી તેનો અનબલ કયલા છતાું ત ૃપ્પ્તનો અબાલ યશેતો શોલાથી કહ્ ું „„સ ભય
એવે દયવકો મશ ભયત રોચન પ્માવ.‟‟ આ મલમભાું એક યમવક બક્તના સ્લાનબલની
ઉસ્ક્ત –
ીલત ીલત રૂ યવ ફઢત યશત મનત આળ,
દઈ દઈ નેશી િગન, અજફ અનોખી પ્માવ.
ભશાનબાલ યભાનુંદદાવજી કૃતહશરગના દભાું-„„કભર મખ દે ખત ત ૃપ્પ્ત ન શોમ ।‟‟
આ દની અન્તીભ ુંહકતભાું „„બજન બેદ ન્માયો „„યભાનુંદ‟‟ જાનત મલયરા કોમ ।‟‟

„„અલખરું ભધયમ‟્ ‟ મપ્રમતભના મનઃવીભ વૌન્દમથ રાલણ્મ ભાધમથ-સધાનોજ મનયું તય
અનબલ કયલો તે કોઈ મલયરાજ જાણે છે . અથલા કોઈ મલયરાજ આ યભ ળાથથના
મળખયે શોંચી ળકે છે . આ હદવ્મ પ્રેભ-સધા વૌન્દમથના અનબલની દરથબતા કથલાન ું
કાયણ –
„„મખ ળમળ કોહટ મલક્ટ ગઢ ગાઢે, ભન નશી કયત પ્રલેળ‟‟
ૃ યવામન‟ સ્તોત્રભાું „„કોહટકન્દથ રાલણ્મઃ
ઉયોક્ત ુંહકત ભરાયના દની છે . „પ્રેભામત
કોહટ ઈન્દ રલરત દ્યમત‟‟... અશીં કોહટ વુંખ્મા ઉરક્ષણ ભાત્ર છે . અવુંખ્મ કન્દથથી
ણ અમધક રાલણ્મતા. અને અવુંખ્મ ઈન્દઓની ભનોશય પ્રબાથી યક્ત ઘનીર્ ભત
મપ્રમતભના શ્રીમખની વૌન્દમથતાભાું ભનનો પ્રલેળ થઈ ળકતો નથી.
અશીં પ્રશ્ન થામ કે આ મનઃવીભ વૌન્દમથ સ્લરૂભાું ભનનો પ્રલેળ થઈ ળકતોજ નથી. તો

ઉયોક્ત કથનભાું શ્રી ગોીજનો મપ્રમતભના વૌન્દમથ સ્લરૂનો અનબલ તો કયી યહ્યા
છે , તેભાું શ ું સ્લાયસ્મ યશે ું છે ? વભાધાનભાું પ્રજલરીત અસ્ગનભાુંથી પ્રક્ટ થતી નીર
જ્મોમત-મળખા તે અસ્ગનની ત્ત્ન છે . તે અસ્ગનથી વ્માપ્તજ યશી આલે છે . તેભ મનઃવીભ
વૌન્દમથ સ્લરૂ મપ્રમતભથી શ્રીગોીજનોએ અબેદતા પ્રાપ્ત કયી છે . તેથી અનબલ કયી
ળકે છે .
શ્રીભદાચામથલમથના શદ્ધાવ્દૈ ત વાકાય બ્રહ્મલાદની વલોત્કથતા મપ્રમતભના મનઃવીભ
વૌન્દમથ સ્લરૂભાું શ્રીગોીજનોએ પ્રાપ્ત કયે રી અબેદતાભાું મલયાભે છે . અરમ ્ અમધક
કથલેભ.ેં („„ધભીવુંમોગ‟‟ એ „„બેદ વહશષ્ણ અબેદ‟‟ અલસ્થા છે . અને „„ધભીમલપ્રમોગ‟‟
એ „„કેલર અબેદ‟‟ અલસ્થા છે , આ ભાન્મતા હકિંકયની અલ્ ભમતની છે તેની મથાથથતા
મલજ્ઞ વ ૃન્દે મલચાયણીમ – રેખક)
„ચતઃશ્રોકી‟ પ્રાક્ટમ શેત

- .બ. શ્રીલલ્રબ ાદદ્મ મભલરન્દ
પ્રાક્ટમના પ્રાયું બથી ભશાયાવ સધી રીરા કયી જે સ્લરૂ શ્રી વ્રજયત્નાઓભાું મવદ્ધ થય ું,
તેજ સ્લરૂ મનજજનોભા મવદ્ધ થામ તેલો ઉદે ળ ચતઃશ્રોકીભાું આે કયે રો છે . આ
સ્લમું શ્રી સ્લાભીનીજીના બાલાત્ભક સ્લરૂથી જે યભ ળાથથનો અનબલ કયી યશેરા
છે તેજ ળાથથ મનજજનોને પ્રાપ્ત કયાલલા ચતઃશ્રોકી પ્રગટ કયે ર છે . તેભા
મનજજનોના કતથવ્મનો મનદે ળ કયે રો છે , તેભાું દ ઘયે  ું છે . „„વલથદા વલથ બાલેન
બજનીમો વ્રજાધીઃ‟‟ વલથદા મનજજનોન ું આજ કતથવ્મ છે કે મનઃવાધનના સ્લામભ પ્રર્ના
સ્લરૂન ું મનયું તય, વલથ બાલે કયીને ધ્માન કયવ ું „„મહદ શ્રી ગોકરાધીળો ધ ૃતઃ વલાથત્ભના
હૃહદ‟‟ આ ુંસ્ક્તથી મનયું તય ધ્માને કયીને પ્રર્ સ્લરૂ રૂી પરન ું સ્લામધનણ ું જતાલે ું
છે જેભ એક લચત્રકાય ધ્માન ભગન ફનીને લચત્રને તૈમાય કયે છે , તેભ ધ્માન દ્વાયા પ્રર્ન ું
સ્લરૂ હૃદમભાું અંકીત થત ું જામ છે . જ્માયે ધ્માનથી સ્લરૂ હૃદમભાું સ્થામી થામ છે
ત્માયે પરન ું સ્લામધનણ મવદ્ધ થય તેભ કશેલામ છે . મનજજનોભાું આ યભ ળાથથ કે
જે અમત દરથબ છે તેને મવદ્ધ કયલા ભાટે મનયું તય વલથ બાલે આ સ્લરૂ ધ્માનનો

ઉદે ળ કયે છે . „„અતઃ વલાથ ત્ભના ળશ્વદ્ ગોકરેશ્વય ાદમોઃ‟‟ જો વલાથ ત્ભબાલે કયીને
પ્રર્ન ું સ્લરૂ હૃદમ રૂઢ થય ું છી ફાકી પ્રાપ્ત કયલાન ું શ ું યશે છે ? આ ુંસ્ક્તથી
સ્લામધન પરના મનયું તય અનબલન સ ભચન કયે  ું છે . તાત્મથ એ છે કે, આ ચતઃશ્રોકીભાું
જણાલેરો ળાથથ, મ ભરધાભસ્થ સ્લરૂાનુંદના અનબલભા સ્સ્થમત કયાલનાયો શોલાથી
અન્તીભભાું „„સ્ભયણું બજનું ચામ નત્માજ્મમભમત ભે ભમતઃ‟‟ એભ આે આજ્ઞા કયી છે .
અનેક પ્રકાયની યવાત્ભક રીરાનો મલચાય-ભનન તે સ્ભયણરૂ છે અને કોહટકુંદૈ
રાલણ્મ પ્રર્ના સ્લરૂન ું ધ્માન એ બજનરૂ છે . આ ફન્નેનો ત્માગ નહશ કયલો એભ
મનજજનો પ્રમત, આ આજ્ઞા કયે છે . આ યીતે પ્રર્ના સ્લરૂન ું મનયું તય ધ્માન તેન ું નાભ
જ અનન્મતા છે . અનન્મતાના આગ્રશભાું શ્રીગોકરેળ પ્રર્ ચતઃશ્રોકીના પ્રથભ શ્રોકની
પ્રથભ ુંસ્ક્તનો મનજજનોને વુંકેત કયે છે . રીરા વમિના ભથનના વાયરૂે આ
ચતઃશ્રોકી પ્રક્ટ કયે ર છે . જન્ભ પ્રકયણથી રઈને ભશાયાવ સધીના રીરા વાગયન ું
દોશન કયીને જે સ્લતઃમવદ્ધ યવ પ્રક્ટ કમો છે તે આે ચતઃશ્રોકીભાું ધયી દીધેરો છે
„„શહયના શહય‟‟ થવ ું એ આ ભાગથના મળખય અમધકાય રૂ છે અને આલો મળખયનો
અમધકાય ભેલલા ભાટે ચતઃશ્રોકીના આળમને હૃદમભાું ધાયણ કયી મનયું તય સ્લરૂ
ધ્માનભાું મનજજનોએ સ્સ્થત થવ ું મોગમ છે . „„અનન્મામશ્ચન્તમન્તે‟‟ભાું મે જનાઃ
ય
થ ાવતે, તેાું મનત્માલબયક્તાનામ ્ મોગક્ષેભ ું લશામ્મશમ ્ ।।
(ગીતાજી)
કેલર ભાયા સ્લરૂનો જ આશ્રમ કયીને ભાયા સ્લરૂન ું જે લચન્તન (ધ્માન) કયે છે તેલા
અનન્મ જનને „„મોગ‟‟ એટરે ભાયા સ્લરૂની પ્રાપ્પ્તભાું જે યવાત્ભક બાલ વુંદાની
આલશ્મકતા છે તેન ું દાન હ જ કળું છું. અથલા હૃદમભાું યશીને યવાત્ભક બાલ વુંદાનો
પ્રલાશ-પ્રેયણા દ્વાયા લશેલડાલીને ભાયા સ્લરૂભાું સ્સ્થત થલા રૂી મોગ હ ું જ મવદ્ધ કળું
છું. અને આ ભશાન હદવ્મ બાલ વુંદાન ું જે હ ું દાન કળું છું તેન ું ચાયે કોયથી યક્ષણ ણ
ે યી આી યહ્યા છે છતાું આલા
હ ું જ કળું છું. અનન્મજનો ભાટે આ આટરી ફધી ફાુંશધ
પ્રર્ની આલી ભશાન કરૂણા તયપ કેભ રક્ષ નહશ અાત ું શોમ એ એક આશ્ચમથ છે ! અનુંત

ગણ ગુંબીય યભ ઉદાય ોતાના ભશાયવન ું દાન કયલા ઉત્સક, આલા પ્રર્ને છોડીને
અન્મ આનુંદની બીક્ષા ભાગલાની કેભ વ ૃત્તી થતી શળે ?
„„સ્લદાવાથથ કૃતાળે વાધનઃ‟‟ સ્લદાવના અથે સ્લમુંની પ્રાપ્પ્ત કયાલલા શ્રી લલ્રબ
વભસ્ત વાધનો કયી યશેરા છે , છી કોની આળા કયલાની યશે ? ભશાવાગયન ું જ્ઞાન
ભ , વયોલય, વહયતાની કોણ આળા કયે ? „„છાુંડ વાગય કોન મયખ, બજે
થમા છી ક
છીલ્રય નીય, યમવકભનકી ભીટી અમલદ્યા, યવ ચયણ વભીય.‟‟ યભ કારૂણીક
ભશાનબાલોએ સ્લરૂાનબલ કયીને ભાગથદળથન આે ું શોલા છતાું તે તયપ કેભ રક્ષ
શોંચત ું નથી ?
જેભ શ્રી શકે યીલક્ષતને અન્તીભ ઉદે ળભાું પ્રર્ના સ્લરૂના ધ્માનનો જ મનદે ળ કયે રો
છે , તેભ આણે ણ જે કયલાન ું છે તેના વાધનનો મનચોડ ફહજ મલચાયના ભુંથન ભલથક
અત્રે મનલેદન કયે રો છે .
મલયશબાલાત્ભક યગરોભાું મલયશબાલાત્ભક શ્રી લલ્રબનો મલરાવ છે . શ્રી લલ્રબ
મલયશાસ્ગનથી આ યગરો તદ્ર છે . મલયશબાલાત્ભક સધાનોજ અયવયવની મલયશ
અનબલ કયી યહ્યા છે તેલા યગર સ્લરૂના બાલન ું આ અષ્ટાક્ષય નાભ છે , તેલી
બાલના યાખી અષ્ટાક્ષયન ું સ્ભયણ કયવ ું તે શ્રીલલ્રબન ું જ સ્ભયણ છે !
શ્રી લલ્રબ, શ્રીજી, શ્રી મમનાજી અને જેટરા બગલદ્ સ્લરૂો લફયાજે છે તે ફધાું
યવાત્ભક જ શોલાથી યવાત્ભકણાથી લબન્નતા નથી, યું ત રીરાનો બેદ યશેરો છે , અને
આ રીરાનો બેદ મલમલધ યવના અનબલ ભાટે પ્રર્એ જ યાખેરો છે !
યવાત્ભક સ્લરૂનો આણે અનબલ કયલો શોમ તો આ સ્લરૂને ફે પ્રકાયે વભજવ ું
જોઈએ. તે એલી યીતે કે વેવ્મ સ્લરૂ „„બોક્તારૂ‟‟ છે , અને આજ વેવ્મ સ્લરૂ શ્રી
આચામથ બાલથી યવાત્ભક બાલ મવદ્ધ કયે છે . તે વેવ્મ સ્લરૂન ું જ „„મજ્ઞ કતાથ‟‟ સ્લરૂ
છે , આલી જ યીતે શ્રી લલ્રબલુંળ, યવાત્ભક વાહશત્મ, અને બગલહદમો દ્વાયા જે યવાત્ભક

બાલ પ્રાપ્ત થામ છે તે વલથભાું વેવ્મ સ્લરૂન ુંજ „„મજ્ઞકતાથ‟‟ સ્લરૂ યશે ું છે . શ્રી
મમનાજી બક્તોભાું યવાત્ભક બાલ પ્રક્ટ કયી બક્તોભાું આમધદૈ મલકતા મવદ્ધ કયનાયા
શોલાથી „„મજ્ઞકતાથ‟‟ સ્લરૂ છે .
યવ સ્લરૂ ફે પ્રકાયન ું છે . „વુંમોગાત્ભક‟ અને „મલપ્રમોગાત્ભક.‟ તેભાું „„વુંમોગાત્ભક  ુંબાલાત્ભક‟‟ સ્લરૂ શ્રી મલઠ્ઠરેળન ું, અને „„મલપ્રમોગ  ું-બાલાત્ભક‟‟ સ્લરૂ શ્રી લલ્રબન ું
છે . એટરે વેવ્મ સ્લરૂ અને શ્રી લલ્રબ-મલઠ્ઠરની લબન્નતા ન યશી. દ્ધદ્વદરાત્ભક યવાત્ભક
મલરાવના બેદે શ્રીલલ્રબ, શ્રીમલઠ્ઠર, શ્રીજી અને શ્રી નલનીતમપ્રમાજી-આલા નાભોના
બેદો યશેરા છે .
ગામત્રીબાષ્મભાું શ્રીગોકરેળ પ્રર્ આજ્ઞા કયે છે કે કૃષ્ણ સ્લરૂ ફે પ્રકાયન ું છે . એક
„„વદાનુંદરૂ‟‟, અને ફીજ ું „„વચ્ચ્ચદાનુંદાત્ભક‟‟ સ્લરૂ. ફશાય પ્રક્ટ સ્લરૂનાું જે દળથન
થામ છે તે વચ્ચ્ચદાનુંદ સ્લરૂ છે , અને તે પ્રગટ સ્લરૂોની લબતય સધા સ્લરૂે જે
લફયાજે છે તે „„વદાનુંદ‟‟ સ્લરૂ છે . આ „„વદાનુંદ‟‟ સ્લરૂ મલપ્રમોગ બાલાત્ભક શોલાથી
તેનેજ શ્રી લલ્રબ કશેલામ છે . આ સધા સ્લરૂ શ્રીલલ્રબની વચ્ચ્ચદાનુંદ સ્લરૂની
લબતય વદા સ્સ્થમત શોલાથી, વચ્ચ્ચદાનુંદ સ્લરૂનો મલરાવ મવદ્ધ થામ છે . અથલા
વચ્ચ્ચદાનુંદ સ્લરૂનો અનબલ „„ક્રીમા‟‟ દ્વાયા થામ છે , અને „વદાનુંદ‟નો અનબલ
„„બાલ‟‟ દ્વાયા થામ છે . આ યીતે રીરા રોકભાું કે ર્ ભતરભાું વચ્ચ્ચદાનુંદ સ્લરૂોભાું અને
શ્રીસ્લામભનીજીઓભાું આંતયસ્સ્થત વદાનુંદ સ્લરૂ યશે ું છે . આલી યીતે કૃષ્ણના ણ ફે
સ્લરૂ જાણલા.
મ ભર સધા સ્લરૂ શ્રી લલ્રબભાું અનુંત સ્ત્રી-બાલ અને  ું-બાલ યશેરા છે . જ્માયે આને
ફશાય મલશાય કયલાની ઇચ્છા થઈ ત્માયે ોતાના „સ્ત્રી‟ બાલભાુંથી અનત સ્લામભની
બાલાત્ભક સ્લરૂો પ્રક્ટ કમાું અને આના  ું-બાલભાુંથી અનુંત ળોત્તભ બાલાત્ભક
બગલદ્ સ્લરૂો પ્રક્ટ કમાું. આથી ફશાયનો મલરાવ મવદ્ધ થમો. આ વલથ સ્લરૂો શ્રી
લલ્રબભાુંથી જ પ્રગટ થમા છે તેથી „યવો લૈ વઃ‟ પ્રકાયે તે વલથ લલ્રબરૂ જ છે . તેભ
છતાું રૂ-નાભનો બેદ યાખેરો છે તે રીરા લૈમલધ્મતાને ભાટે.

આ વલથ ફશાય પ્રક્ટ થમેરાું શ્રીસ્લામભનીજીઓભાું અને બગલદ્ સ્લરૂોભાું શ્રી લલ્રબ
મર સધા રૂે આંતયભાું સ્સ્થત યશી યગરોભાું યવાત્ભક બાલોને પ્રક્ટ કયી મલરાવ મવદ્ધ
કયે છે ત્માયે આ મજ્ઞ કતાથ રૂે છે , અને યગરોભાું યવમલરાવ થામ છે ત્માયે તેભાું જે
સધા પ્રક્ટ થામ છે તેના „„બોક્તા‟‟ ણ શ્રી લલ્રબજ છે . આભ ઉબમ કામથ એકજ સધા
સ્લરૂ શ્રી લલ્રબથી થામ છે . આભ શ્રી લલ્રબજ આંતય અને ફશાય, અથલા વુંમોગ
અને મલપ્રમોગભાું મલરાવ મવદ્ધ કયીને તેના બોક્તા ણ ોતેજ થામ છે .
સ્લતુંત્ર પ્રભેમ ફર

- ભધયમ ્
શ્રીલલ્રબ ચાશે વોઈ કયે ।।

જો ઈનકે દ િઢ કહય કયે , ભશાયવ મવન્ધ બયે ।। 1 ।।
લેદ યાણ, સધડતા વીભા, મે ફાતન ન વયે ।।

શ્રી લલ્રબકે દયજ બજકે, બલવાગય તે તયે ।। 2 ।।
નાથકે નાથ, અનાથકે ફધ, અલગણ લચત ન ધયે ।।
ભ ત કય કયે ।। 3 ।।
„દ્મનાબકો‟ અનો જાનકે, ડફ

આ શ્રી લલ્રબ ચાશે વોઈ કયે , એભ કશેલાનો બાલાથથ એલો છે કે, આ સ્લતુંત્ર છે .
સ્લતુંત્ર શોમ તે ોતાની ઈચ્છા મજફ કયે . લેદની ભમાથદા, અથલા ષ્ષ્ટની ભમાથદાથી
ણ મલહયત કયલાભાું આને કોઈ યોકી ળકે નશીં. અથલા આ ફન્ને ભમાથદાઓભાું
આન ું સ્લતુંત્ર સ્લરૂ ફુંધામે ું નથી.
શલે લેદની ભમાથ દા બ્રહ્મબાલરૂ છે . આ બ્રહ્મબાલની ભમાથ દાન ું આ સ્લકીમોને ઉરુંઘન
કયાલે છે . તે ક્યાયે કે જ્માયે આ ોતાના સ્લરૂાનુંદના દાનની ઈચ્છા કયે ત્માયે
આની ઈચ્છા થામ તો આ ભમાથદાન ું ણ સ્લકીમોને ઉરુંઘન કયાલે છે , તેન ું પ્રભાણ
ૃ ત્મ બજનાનન્દ મોજને‟‟ શ્રી ગોીજનોને
આની જ લાણીભાું „„બ્રહ્માનન્દાત્વમદ્ધ
બ્રહ્મનુંદભાુંથી ફશાય કાઢીને ોતાના સ્લરૂાનુંદના અનબલભાું જોડમા. આ આની

લાણીન ું એક પ્રભાણ. શલે ફીજ ું પ્રભાણ બજનાનુંદનો અનબલ કયાલલાભાું ગોીજનન ું
નીચે મજફ દ છે કે :
કેવે કીજે લેદ કહ્યો ।।
શહય મખ મનયખત મલમધ મનેધકો
નાશીન ઠોય યહ્યો ।।1।।

દઃખકો મ ભર, સ્નેશ વખીયી
વો ઉય ેઠ યહ્યો ।।

„„યભાનુંદ‟‟ પ્રેભ વાગયગે,
મો વો રીન બમો ।।2।।

આ દભાું બજનાનુંદ (સ્લરૂાનુંદ)નો અનબલ કયનાય ગોીજનોએ લેદની ભમાથદાન ું
ઉરુંઘન કયે  ું છે . બ્રહ્મબાલથી ભતા આનુંદને „બ્રહ્માનુંદ‟ કશેલામ છે . આ બ્રહ્માનુંદભાું
જન્ભ-ભયણનાું દઃખની મનવ ૃમત્ત થઈ જામ છે અને વલથત્ર આત્ભ બાલના, રીરા બાલના
યશેલાથી વ્માક બ્રહ્મના આનુંદનો અનબલ થામ છે . જેભ કે ગીતાજીના એક શ્રોકભાું
આ બ્રહ્માનુંદનો હયચમ કયાવ્મો છે કે, „„બ્રહ્મર્ ભત પ્રવન્નાત્ભા ન ળોચમમત, ન કાક્ષમમત‟‟
જેને બ્રહ્મબાલ પ્રાપ્ત થામ છે તેને વુંવાયના અશુંતા ભભતાત્ભક દઃખની મનવ ૃમત્ત થલાથી
વદા પ્રવન્ન યશે છે . યું ત આલા બ્રહ્માનુંદભાું પ્રર્ના સ્લરૂનો જે અમનલથચનીમ આનુંદ
છે

તે ભતો નથી. તેથી સ્લકીમજનોને આલા બ્રહ્માનુંદભાુંથી આ કાઢીને

„બજનાનુંદ‟ભાું સ્સ્થત કયે છે . આ આના સ્લતુંત્ર પ્રભેમફરથી થામ છે . શલે ષ્ષ્ટની
ભમાથ દાન ું ણ ઉરુંઘન કયીને આ સ્લતુંત્ર પ્રભેમ ફરથી ોતાના જ સ્લરૂન ું
સ્લકીમોને દાન કયે છે , તેન ું પ્રભાણ નીચે મજફ છે ,
અચ્યતદાવજી શ્રી ભશાપ્રર્જીને ળયણે આવ્મા છી આે અચ્યતદાવજીને આજ્ઞા કયી
કે, „„બગલત્વેલા કયોઃ‟‟ ત્માયે અચ્યતદાવજીએ મલનુંતી કયી કે, „„યાજ, ભને આ કૃા
કયીને ભાનવી વેલાન ું દાન કયો‟‟ આલી મલનુંતીથી આે ોતાના સ્લતુંત્ર પ્રભેમફરથી
તેભને ભાનવી વેલાન ું દાન કય.ું શલે ષ્ષ્ટની ભમાથ દા આેજ પ્રગટ કયી છે કે તનજા

મલત્તજા વેલા કમાથ છી ભાનવી મવદ્ધ થામ. આલા પ્રકાયની ષ્ષ્ટની ભમાથ દાન ું ોતાના
સ્લતુંત્ર પ્રભેમ ફરથી ઉરુંઘન કયી, અચ્યતદાવજીને ભાનવી વેલાન ું આે દાન કય.ું
આ ફન્ને પ્રભાણોથી એ મવદ્ધ થામ છે કે, આ સ્લતુંત્ર પ્રભેમ ફરથી ચાશે તેભ કયે . તેથી
દ્મનાબદાવજી ણ કશી યહ્યા છે કે, „„શ્રીલલ્રબ ચાશે વોઈ કયે .‟‟ આવ ું આન ું
„„સ્લતુંત્ર પ્રભેમફર‟‟ મલયશી સ્લકીમાભાું આ પ્રસ્થામત કયે છે .
સ્લતુંત્ર પ્રભેમ ફરથી મનજજનોભાું કેવ ું પર મવદ્ધ કયે છે તે છીની તકભ કશે છે .
„„જો ઈનકે દ િઢ કહય કયે ભશાયવ મવન્ધ બયે ‟‟ આના દ કભરનો િઢ આશ્રમ
કયનાયભાું આ ભશા યવ-મવન્ધ બયી દે છે . „„ભશાયવ‟‟ એટરે ધભી મલપ્રમોગાત્ભક
ૃ સધાનો જ અનબલ
મલરાવ યવ. આ ધભી મલપ્રમોગાત્ભક યવભાું કેલર રાલણ્મામત
છે .
યવ ફે પ્રકાયનો છે . એક „કાભયવ‟ અને ફીજો „સ્નેશ યવ‟. દ્ધદ્વધા શ્રગાય
ુંૃ
મલરાવભાું સ્નેશ
વશ કાભ યવનો અનબલ છે , અને ધભી મલપ્રમોગભાું કેલર સ્નેશ યવનો અનબલ છે .
આ સ્નેશ યવને જ „ભશાયવ‟ કહ્યો છે . આલા સ્નેશ યવના આ „ભશામવન્ધ‟ છે . દ્ધદ્વધા
શ્રગાય
ુંૃ
મલરાવભાું પ્રર્ કોટી કન્દથની રાલણ્મતા, વૌન્દમથતાને ધાયણ કયી અનુંત શ્રી
સ્લામભનીજીઓને સખ આે છે . આલા પ્રર્નાું કોહટકન્દથ વૌન્દમથ સ્લરૂો આ
શ્રીલલ્રબના પ્રત્મેક યોભભાું લફયાજી યહ્યાું છે , તેથી આન ું સધા સ્લરૂ, શ્રીજીના અનુંત
સ્લરૂોની વૌન્દમથતાને ધાયણ કયનાળું છે . આલા ભશાયવના ભશામવન્ધ સ્લરૂની પ્રાપ્પ્ત
કેલર આના દ કભરનો િઢ અનન્મ આશ્રમ કયનાય મલયશી જનને જ થામ છે . શ્રી
દ્મનાબદાવજીને આના આલા સ્લરૂનો અનબલ શોલાથી તેઓ કશે છે કે – „„જો
ઇનકે દ િઢ કયી કયે , ભશા યવ મવન્ધ બયે .‟‟
આલા ભશાયવ સ્લરૂની પ્રાપ્પ્ત કોને થામ કે જેણે આની વેલા ભાટે વલથ સ્લાથો અને
ભોક્ષ મુંતના સખની આકાુંક્ષાઓ છોડીને કેલર શ્રીલલ્રબની તત્સખ વેલા ભાટે જે જન
મલયશના દઃખને વશન કયી યહ્યા છે તેલા મલયશી બક્તને આ આ „ભશાયવ‟ન ું દાન કયે

છે .
આલા બક્તો મલયશભાું આના સ્લરૂન ું મનયું તય ધ્માન કયે છે , આલા ધ્માનથી
મલયશીજન આના સ્લરૂભાું તદાકાય થઈ જામ છે , ત્માયે ભશાયવ સ્લરૂને ોતાનાભાું
ધાયણ કયી ળકે છે . આવ ું ભશાન પર કેલર આના દકભરનો અનન્મ અને િઢ
આશ્રમ કયલાથી જ ભેલી ળકામ છે . તેથી શ્રી દ્મનાબદાવજી કશે છે કે – „„જો ઈનકે
દ િઢ કહય કયે , ભશાયવ મવન્ધ બયે .‟‟
„„નાથકે નાથ અનાથકે ફન્ધ,
અલગણ લચત્ત ના ધયે .‟‟
„„નાથકે નાથ‟‟ એટરે શ્રીજી ષ્ષ્ટ સ ૃષ્ષ્ટના નાથ છે . વભગ્ર ષ્ષ્ટ બક્તોને શ્રીજી ોતાને
લળ યાખે છે . અથલા વલથ બક્તોને શ્રીજી અરૌહકક સખ આી ારન ોણ કયે છે .
તેથી શ્રીજી ષ્ષ્ટ સ ૃષ્ષ્ટના „નાથ‟ કશેલામ છે . „આલા શ્રીજીના ણ „નાથ‟ શ્રી લર
્ બ
પ્રર્ છે .‟‟ એટરે કે આલા શ્રીજીને ણ શ્રી લલ્રબે લળ કયી યાખ્મા છે . તેથી „„નાથકે
નાથ‟‟ તેભ કહ્.ું શ્રી લલ્રબ આલા વાભથ્મથ લાન શોલા છતાું ોતાના મલયશથી જે જનો
દીન ફન્મા છે તેલા અનાથજનોના આ „ફન્ધ‟ થઈને યશે છે , „ફન્ધ‟ ળબ્દનો અથથ
ફુંધાઈને યશેવ ું તેલો થામ છે . અથલા મલયશીજનોને હૃદમભાું આ વદા લફયાજી તેભને
હદવ્મ સખ આે છે , તેથી અનાથના ફન્ધ કહ્યા.
ભ ત કય કયે .‟‟ „„અનો જાનકે‟‟ શ્રી લલ્રબ આણને
„„દ્મનાબકો અનો જાનકે, ડફ
ોતાના ક્યાયે ભાને ? કે જ્માયે કામાથી, લાણીથી અને ભનથી, કેલર શ્રી લલ્રબનો જ
િઢ અને અનન્મ આશ્રમ શોમ, શ્રી લલ્રબની જ આણને આળા શોમ, હદવ્મ વલથ
સખને ભેલલા શ્રી લલ્રબનો જ એક મલશ્વાવ શોમ, ફીજા કોઈથી સખની આળા ન
શોમ, મતવ્રતા જેવ ું વ્રત શ્રી લલ્રબભાું શોમ, શ્રીલલ્રબની તત્સખ વેલા ભાટે ોતાના
વલથ સખો જેણે છોડમા શોમ, તેલા જનને શ્રી લલ્રબ „ોતાનો‟ કયીને જાણે છે .

ભ ત કય કયે ‟‟ એટરે આણે રીરા ધાભથી લીછમાથ ત્માયથી શ્રી લલ્રબના
શલે „„ડફ
ભશાન હદવ્મ સ્લરૂને ર્ ભરી ગમા છીએ. શ્રી લલ્રબના ભશાન હદવ્મ મલરાવને, હદવ્મ
રીરા ધાભના લૈબલને અને ખદ આણા હદવ્મ સ્લરૂને ણ આણે ર્ ભરી ગમા
છીએ, તેથી ફીજા સખોની રારચભાું અજ્ઞાનતાથી આણે પવાતા યશીએ છીએ. શ્રી
લલ્રબ આણા ભનને આ વલથ રારવાઓભાુંથી કાઢીને સ્લરૂાનુંદન ું દાન કયી
ભ ત કય કયે .‟‟
બજનાનુંદભાું મોજે છે . તેથી કહ્ ું જે, „„ડફ
બગલત ્ કૃાન ું રક્ષણ

- ભધયમ ્
બગલત ્ કૃા અવ્મક્ત છે , એટરે આણે તેને વભજીએ – ઓખીએ. પ્રર્ પ્રાપ્પ્ત
ભાટેના જે જે પ્રમત્નો થામ છે , થઈ યહ્યા છે , તેભાું બગલદ્ કૃા વ્માપ્ત જ યશે છે .
એટરે કે વેલા, સ્ભયણ, ગણગાન, રીરા-શ્રલણ મલગેયે જે જે વાધનો આણે કયીએ
છીએ તે બગલદ્ કૃાના કાયણેજ થામ છે . પ્રર્એ આણો સ્લકીમત્લે અંગીકાય કમો છે
તેન ું એજ રક્ષણ છે કે, વેલા સ્ભયણાહદ વાધનોભાું આણી લધને લધ અલબચીરૂ થતી
યશે. આણો જ્માયથી અંગીકાય કમો છે ત્માયથી જ આે ોતાની કૃા ળસ્ક્તનો
આણા હૃદમભાું પ્રલેળ કયાવ્મો છે . અને મપ્રમતભને મોગમ ફનીએ તેલી અલસ્થા,
વેલા, સ્ભયણાહદ વાધનો દ્વાયા આ કૃા ળસ્ક્ત મવદ્ધ કયી કશેર છે .
વુંવાય વાગયભાું ડેરા અને સ્લરૂથી મલમખ એલા આ જીલનભાું એલી કઈ ળસ્ક્ત છે કે
પ્રર્ની કૃા મલના પ્રર્ પ્રાપ્પ્તનાું વાધનો કયી ળકે ? સ્લકીમત્લે આણો અંગીકાય
કયે રો શોલાથી ોતાની કૃા ળસ્ક્તનો હૃદમભાું પ્રલેળ કયાલી ોતાની પ્રાપ્પ્ત ભાટે નાું
વાધનનો આ કયાલી યશેરા છે એભ મનશ્ચમાત્ભક ભાનવ ું જ. તેભજ મનત્મવખા પ્રર્
આણા હૃદમભાું બાલાત્ભક સ્લરૂથી પ્રગટ થલાની જ્માયે ઇચ્છા કયે છે ત્માયે કૃા
ળસ્ક્ત દ્વાયા વેલા-સ્ભયણ આહદ વાધનો લધને લધ પ્રભાણભાું કયાલે છે . એટરે વેલાસ્ભયણ આહદભાું રૂચી થલી એજ બગલત ્ કૃાન ું રક્ષણ છે .

અરૌહકક વાભથ્મથ

-શ્રી...ચયણ યજહકિંકય
„અરૌહકક વાભથ્મથ‟ એટરે આત્મુંમતક પરદાનની ઈચ્છા થલાભાું તા સ્લરૂ હૃદમભાું
પ્રલેળ કયે , તે સ્લરૂના મલયશનો અનબલ કયલાન ું વાભથ્મથ તે „„અરૌહકક વાભથ્મથ‟‟ છે .
આથી તેલા ળયીયની પ્રાપ્પ્તને ખોલી. તેની પ્રાપ્પ્ત શ્રી લલ્રબાચામથજીની અમત
કરૂણાથી જ થામ. વાક્ષાત ્ હતાળ દત્ત અગન્માત્ભક દે શ તેન ું અમધષ્ઠાન છે .
અનુંત શ્રી સ્લામભનીજીઓનો તા બાલરૂ, ભધય તેજ-પ્રકાળ લાા, કોહટ સ ભમથનાું
એકીર્ ભત સ્લરૂ „„હતાળ‟‟ સ્લરૂના અનબલન ું ભશાન વાભથ્મથ પ્રાપ્ત થામ છે . આલા
મખ્મ પ, „„અરૌહકક વાભથ્મથની‟‟ પ્રાપ્પ્તભાું વાધન પ્રભેમ છે . યાવસ્થ બક્તોને યાવનો
સખાનબલ વદા છે , યું ત ઉયોક્ત અરૌહકક વાભથ્મથન ું દાન તો મ ભ ધાભની પ્રાપ્પ્ત
શ્ચાતજ થામ છે . મનજધાભના બક્તોના બાલરૂ વ્રજબક્તો, જેઓ યાવરીરા છી
વ્રજભાું ાછા ધામાથ, અને ત્માું પ્રમતકૃમત રૂે સ્થામી રૂથી જેઓની સ્સ્થમત યશેરી, તે
બક્તોને ભ્રભયગીતભાું જણાવ્મા પ્રભાણે જે દાન થય ું, જે સખાનબલ થમો તેભાું ણ
તાયતમ્મ છે , યું ત „હતાળ‟ સ્લરૂ શ્રી લલ્રબની વમન્નધાનભાું તાબાલ અનબલાથથ જે
દાન થામ છે તે તો અત્મુંત વાભથ્મથલાન છે .
આ દે શદાન છી ભાનવી વેલા છટી નથી જતી. જો ભાનવી વેલા છટી જામ તો ભાનવી
પરરૂા ન કશેલામ. કેભકે પર ભરલાથી વાધન છટી જામ તે ફયોફય છે , યું ત અહશિં
તો પરની જ યું યા છે .
ભાનવી અને મલયશાનબલ આ દે શ મલના ન થઈ ળકે. કાચા યજના ઘડાને જેભ
મનિંબાડાની અસ્ગનથી કલ કયલાભાું આલે છે , તેભ મલયશ તાથી  ભલથના દે શનો રટો
કયલાભાું આલે છે . મલયશના અનબલભાું વતત સ્લરૂ-ધ્માન ફન્ય ું યશે છે , તેથી મલયશી
બક્તના દે શ, ઇષ્ન્િમો અને અન્તઃકયણ મલ ભાું „હતાળ‟ સ્લરૂન ું સ્થાન થામ છે . કીડો
જેભ ભ્રભયીના વતત ધ્માનથી ભ્રભયીરૂ ફની જામ છે , તેભ અશી વતત સ્લરૂ

બાલના કયલાથી „„હતાળ‟‟ સ્લરૂથી તાદાત્મ્મ પ્રાપ્ત થામ છે .
ઉત્તભ બક્તોને બ્રહ્મ વુંફધ
ું થતાું જ આ દાન થામ, ભધ્મભ અમધકાયીને એજ જન્ભભાું
વત્વુંગની અલબરાાથી થામ અને શીન અમધકાયીને ણ જેભ તેભ થામ આણે શીન
અમધકાયીને શજ સધી તો તેલો અનબલ નથી, તો ણ શ્રી લલ્રબબાસ્ગનનો અનન્મ-િઢ
આશ્રમ યાખી  ભણથ પ્રભેમ ફરલાી આની કૃાની યાશ જોલી અથલા આલી કૃા થલા
ભાટે અન્મ વાધનોની મનષ્ઠા છોડીને આનો જ અનન્મ આશ્રમ યાખલો, તો શીન
અમધકાયીને ણ ભશોદાય-ભશા કારૂલણક સ્લામભ ોતાના સ્લતુંત્ર પ્રભેમ ફરથી ઉયોક્ત
પરન ું દાન મનઃવુંદેશ કયળે જ.
શ્રી લલ્રબન ું અમત મનગ ભઢ સ્લરૂ

રે. . બ. શ્રી લલ્રબ ાદદ્મ મભલરન્દ
દમાયાભબાઈ ઉય અમત કૃા શ્રીજીની થઈ, અને શ્રીજીએ મખથી આજ્ઞા કયી કે, „„ત ું
તો શ્રીલલ્રબ નાભનો જ જ કય‟‟ ોતાની મપ્રમ લસ્ત ગોનજ કયલાની શોમ છે ,„„યાધા વલથસ્લ વમ્ટઃ‟‟ આ નાભ ઉબમ ક્ષભાું મોજામ છે , શ્રી મપ્રમાજીન ું વલથસ્લધન
મપ્રમતભ છે , તેભજ મપ્રમતભન ું વલથસ્લધન શ્રી મપ્રમાજી છે . તે ધન હૃદમરૂ વમ્ટભાું
ગોન કયે  ું છે . યભ કાષ્ટાન્ન આ ધનન ું જ્માું અમતળમ કૃા થામ ત્માુંજ દાન થામ
છે . તેથી દમાયાભબાઈ ભશત ્ વૌબાગમને પ્રાપ્ત થમા છે . બગલદીમોભાું ઉદાયતા અને
કારૂણ્મતા વશજ શોલાથી અસ્ભદાહદ ભાટે તે ગોનીમ ધનનો તેઓ પ્રકાળ કયી ગમા છે .
શ્રીશહયયામ ભશાપ્રર્એ તો અમતળમ કરૂણાની લાથ કયી, શ્રી લલ્રબના મનગઢ સ્લરૂનો
પ્રકાળ કમો છે . તાત્મથ શ્રીલલ્રબનાભ ગોનીમ છે , પ્રભાણ રૂે આે અષ્ટાક્ષયન ું
દાન કયે  ું છે .
ફવો ફાલનની લાતાથ ભાું એક બોી ફાઈનો પ્રવુંગ છે . તેને આ શ્રીગવાુંઈજી
અષ્ટાક્ષય આે છે , યું ત તેની જીશલા ઉય આ નાભ આલત ું નથી ત્માયે
શ્રીભત્પ્રર્ચયણ આજ્ઞા કયે છે કે, તને ભારૂું નાભ આલડે છે ? ત્માયે તે ફાઈએ શા કશી,
ત્માયે આે આજ્ઞા કયી કે ભાયા નાભન ું સ્ભયણ ત ું કયજે. છી આે ફીજા લૈષ્ણલો જે

મનકટ ઊબા શતા તેભને આજ્ઞા કયી કે, તભાયે તો અષ્ટાક્ષયન ું જ સ્ભયણ કયવ ું. આ
પ્રવુંગ ઉય શ્રી શહયયામજી બાલ પ્રકાળભાું આજ્ઞા કયે છે કે, શ્રીભત્પ્રર્ચયણોન ું નાભ
પરાત્ભક-ગ ભઢ છે . તે તો મગધજનોને જોઈને અમત કરૂણા પ્રક્ટ થઈ જલાથી ોતાના
પરાત્ભક ગોનીમ નાભન ું આ દાન કયે છે , અને પ્રભાણલાદીઓને ભાટે અષ્ટાક્ષયની
આજ્ઞા કયે છે . આ પ્રવુંગભાું તે ફાઈને અષ્ટાક્ષય ફોરતાું આલડત ું નથી તે ભાત્ર
મનમભત્તજ છે . શ્રી પ્રર્ચયણ શ્રી ગવાુંઈજીન ું આ ચહયત્ર અમત મનગઢ છે . કાયણ કે
અમતળમ કૃાથી ોતાના સ્લામભની બાલાત્ભક મનગઢ સ્લરૂનો આ પ્રવુંગે આને
પ્રકાળ કયલો છે . યન્ત આ સક્ષ્ભ અને યભ કાષ્ટાન્ન મલમને મનજજનો મલના અન્મ
કોણ વભજી ળકે ?
„„ષ્ષ્ટ થ યશસ્મ‟‟ ગ્રુંથની એક ુંસ્ક્તભાું દમાયાભબાઈ કશે છે કે શ્રીલલ્રબ શ્રીમલઠ્ઠર નાભ ગ ભઢ અમત બાખ્ય ું ।
શ્રી ગોકરેળ મનજજન પ્રમત એભ દાખ્ય ું. ।।

આ કથનથી આ શ્રી ભશાપ્રર્જીએ કૃષ્ણચન્િના સ્લરૂન ું અને તેભના નાભન ું લણથન
કયું છે . ોતાના સ્લરૂન ું અને નાભન ું દાન તો મનજજનોભાું જ પ્રકાળીત કયું છે .
„„લસ્તતઃ કૃષ્ણ એલ‟‟ એભ જે શ્રીભત્પ્રર્ચયણોએ શ્રીલલ્રબાષ્ટકભાું આજ્ઞા કયી છે તે
પ્રભાણલાદીઓને ફોધ આલા ભાટે છે . પ્રભાણલાદીઓને ળાસ્ત્રના પ્રભાણ મલના શ્રદ્ધા કે
મલશ્વાવ થતો નથી, તેથી તેલાને આન ું (શ્રીલલ્રબન ું) કૃષ્ણરૂત્લ જણાલલા „„લસ્તતઃ
કૃષ્ણ એલ‟‟ કશીને કૃષ્ણરૂત્લ મવદ્ધ કયી યહ્યા છે .
શ્રી ઠકયાણી ઘાટે બ્રહ્મવુંફધ
ું ની આજ્ઞા કયલા શ્રીજી પ્રગટ થમા તે પ્રવુંગભાું શ્રી
શહયયામચયણોન ું ભુંતવ્મ એવ ું છે કે, પ્રભાણલાદી ભશાત્ભીક જીલોને પ્રક્ટ આચામથ
સ્લરૂભાું મલશ્વાવ અને મનષ્ઠા નશી થામ તે શેતથી શ્રીલલ્રબે ોતાના સ્લરૂભાુંથી જ

શ્રીજીને પ્રક્ટ કયી બ્રહ્મવુંફધ
ું ની આજ્ઞાન ું નાટમ યચ્ય ું. [શ્રીલલ્રબફયનોં કશા ફડાઈ ।।

જાકે યાભ યોભ પ્રમત પ્રકહટત કોટી ગોલધથનયાઈ ।। ભશાનબાલ શ્રી યાભદાવજી મલયલચત

દની આ ુંસ્ક્ત અત્રે સવુંગત તેભજ મલચાયણીમ છે અને ઉયોક્ત કથનની ષ્ષ્ટ કયે
છે .] શ્રીભદ્દભરાજી ભાટે તો „આ (શ્રીલલ્રબ) કશો તેજ ભાયે વભજવ ું છે .‟
શ્રીભદદભરાજીને શ્રીજીની આજ્ઞાની આલશ્મકતા ન યશી.
શ્રીકૃષ્ણદાવજીના દભાું „„લસ્તતઃ કૃષ્ણ જો ફુંધે દાભી‟‟ આ ુંસ્ક્તન સ્લાયસ્મ ણ
પ્રભાણ આીને વભજાલલા ભાટેન ું છે , લાસ્તલીક ફહશઃ મલદ્યા શ્રીંગાય મલરાવ ણ
આનો જ છે . ફહશઃ મલરાવભાું શ્રીકૃષ્ણનાભથી આ પ્રમવદ્ધ થમા છે , આના
મ ભરમલરાવભાું લૈશ્વાનયલલ્રબ નાભ ધાયી છે , આના મ ભર સધા સ્લરૂને શ્રીશહયયામ
ચયણોએ વાત પ્રકાયે જણાલેર છે , તેભાું પ્રથભ „„મખ્મ-ળાકાય સધા‟‟ને કશેર છે , આ
સધાભાું અસ્ગન અને ભાધમથતા અનસ્ય ભત શોલાથી આ સધા લૈશ્વાનય અને લલ્રબ નાભ
ધાયી છે .
સધાસ્લરૂ શ્રીલલ્રબન ું વામ્રાજ્મ –
ફહશઃ રીરાભાું ણ આ ઉબમ નાભોનો મલરાવ યશેરો જ છે , યું ત તે ગોપ્મ છે . સધાના
અસ્તીત્લ મલના કોઈણ રીરા થઈ વકતી જ નથી, તેથી ફહશઃ રીરાભાું ણ સધા
સ્લરૂન ું જ વામ્રાજ્મ છામે ું છે . ફહશઃરીરાભાું અનેક રૂ-નાભના મલબેદે આ સધાનો જ
મલરાવ શોલાથી તે સધા સ્લરૂના મ ભર મલરાવભાું કોઈ ક્ષતી થતી નથી. „„ ભણથભાુંથી
 ભણથ રઈ રેલા છતાું  ભણથ જ યશે છે .‟‟ શ્રમતના આ કથન મજફ મ ભર મલરાવ ણ અખુંડ
જ યહ્યો છે . તેભ ન શોમ તો મ ભર મલરાવભાું અમનત્મતાની ળુંકા થામ.
સ્લાનુંદતષ્ન્દરઃ સ્લરૂની જે યવવભામધ છે તેભાું કેલર સધાન ું જ આસ્લાદન છે , હકિં
ફહના. રૂ અને નાભન ું ણ આ અલસ્થાભાું અનવુંધાન નથી, શ્રી ગોકરેળ પ્રર્ આ
અલસ્થાને „„ગશનગમત‟‟ વમ્ફોધન આે છે . યમવકબક્ત નુંદદાવજીની ઉસ્ક્ત આ
કથનભાું વુંગત થામ છે .
ર્ ભત છલે ભદીયા ીલે, તાશી શધ કછ શોમ ।

પ્રેભઅભીયવ જે ીલે, તાશી ન યશે શધ કોમ ।।
જે સધા ફહશઃરીરાભાું અનુંત યગરોભાું મલરવીને સ્લભહશભાનો પ્રકાળ કયી યશી છે ,
ૃ
અનુંત યાવાહદરીરામત
જરમધઓ જેભાુંથી પ્રક્ટ થામ છે , અને વૌન્દમાથ મ ભતસ્નેશામ ૃતની જેભાું વીભા છે તેલા „„ઘનીર્ ભત‟‟ સધા સ્લરૂની યવવભામધભાું રૂ-અને
નાભન ું અનવુંધાન ન યશે તે મોગમ જ છે . આ કથનની વુંગતીભાું દાનરીરાનો એક
શ્રોક મલચાયીએ :
ધસ્મ્ભરું લા દમધ કરમળકાું મ ભપ્ધ્ન વુંસ્થામતાું લા ।
તું ભાગું લા ગભનમ ્ લા કુંચકીભુંચરું લા ।।
ૃ ાક્ષી
દે શ ું લા સ્લગૃશજાત વખીવ ૃન્દભેા મગ

ઘોાધીળાત્ભજભમ તદા નામલદન્ભોહશતેલ ।।
„ભશાબાલ‟ન ું સ્લરૂ –
ૃ
નામક નામકાને અયવયવન ું અનવુંધાન ર્ ભરાઈ જઈને રાલણ્મામત
સધાના
આસ્લાદનભાું જે યવ વભામધ થઈ જામ છે , તેને ગામત્રીબાષ્મભાું શ્રી ગોકરેળ પ્રર્એ
„„ભશાબાલ‟‟ની વુંજ્ઞાથી હયચમ કયાવ્મો છે . „„સ્લાનુંદતષ્ન્દર‟‟ મલરાવ ઉયોક્ત કથન
મજફનો છે .

રૂ-અને

નાભની અેક્ષા „„ગશનગમત‟‟

છે .

અને „„વલાથજ્ઞાત‟‟

„„અમતભોશન‟‟ નાભની ણ ઉયોક્ત મલમભાું વુંગતી થામ છે „„સધા જ આધાય અને
સધા જ આધેમ એલા ધભીમલપ્રમોગાત્ભક મલરાવભાું „ભશાબાલ‟નો જ અનબલ છે .‟‟ આ
આના મ ભરસ્લરૂનો મલરાવ છે ધભી મલપ્રમોગની વાધન અલસ્થાભાું બાલાત્ભક
સ્લરૂની બાલ બાલનાની અેક્ષા અનીલામથ છે . યું ત આંતયભાું બાલાત્ભક સ્લરૂ મવદ્ધ
થઈ ગમા છી કેલર સધા આસ્લાદનનો જ અનબલ છે . ત્માું નામક-નામકા બાલન ું
મલસ્ભયણ જ થઈ જામ છે . યવ વભામધભાુંથી ાછ ફાહ્ય અનવુંધાન ધભી વુંમોગભાું છે ,
ધભીમલપ્રમોગભાું નશી.
શ્રી શહયયામચયણોએ સધાન ું વપ્ત પ્રકાયે જે લણથન કયું છે તેભાું પ્રથભ „„મખ્મ ળાકાય

સધા‟‟ એભ જે કહ્ ું છે તેન ું તાત્મથ „„ળાકાય‟‟ એટરે યભ ળાથથ રૂ-ળાથથની
ણ જ્માું અલમધ છે તેવ ું આન ું મ ભર સધા સ્લરૂ છે . આ સ્લરૂનો અનબલ
શ્રીભદદભરાજી, પ્રર્દાવજી, અને દ્મનાબદાવજીનો થમો છે .
આ સધા વદા આનુંદરૂ જ શોલાથી ળાસ્ત્રોક્ત બાાભાું વદાનુંદ અને કૃષ્ણનાભથી તેનો
હયચમ કયાલે છે , અને આ હયચમભાું શ્રીભત્પ્રર્ચયણ „„લસ્તતઃ કૃષ્ણ એલ‟‟ એ
પ્રભાણે આજ્ઞા કયે છે , „„ઇમતશ્રીકૃષ્ણદાવસ્મ‟‟ આ ુંસ્ક્તન ું સ્લાયસ્મ શ્રી શહયયામચયણોએ
અન્તઃકયણ પ્રફોધની ટીકાભાું જણાલે ું છે .
મનઃવાધન ધનું કૃષ્ણસ્તસ્માપ્માસ્મું યું ધનમ ્
ધનેન તેન વધનું, ભાું કયોત કૃાધન ।।
વત્વુંગ વૌયબ

. બ. શ્રી...ચયણયજ હકિંકય
મપ્રમ મભરનની વાધનભાું એકાન્ત અને લચત્તની એકાગ્રતાની અમત આલશ્મકતા છે .
આણે સ્લમું અને આણા મપ્રમતભ ઉબમ મવલામ ત્રીજાનો આ વાધનાભાું પ્રલેળ થઈ
ળકતો જ નથી આ વાધનાને વભજલા. ભાટે િષ્ટાુંત નીચે મજફ છે –
ફે સ્નેશી મભત્ર શતા. તેભાું એક લચત્રકાય શતા. તેભણે ોતાના મપ્રમ મભત્રન ું એક વભમે
લચત્ર ઉતાયવ ું ળરૂ કય.ું ઉતાયીને ોતાના મભત્રને ફતાવ્ય ું. યન્ત ભીત્રની પ્રવન્નતા ન
જોલાઈ તેન ું કાયણ લચત્તની એકાગ્રતા  ભલથક લચત્ર ઉતાયે  ું નશી શોલાથી લચત્રભાું
લચત્રકાય મભત્રન ું પ્રમતલફમ્ફ ન દે ખાય ું.
શલે લચત્રકાય મભત્રે કાજી લધાયીને પયીને લચત્ર ઉતાયવ ું ળરૂ કય.ું ઉતાયીને મભત્રને
ફતાવ્ય ું તેભાું ણ  ભયી પ્રવન્નતા ન દે ખાણી. તેન ું કાયણ લચત્રને ોતાના મભત્રને
દે ખાડલા આલલા  ભમતિ સ્મ ૃમત યશી. ોતાન ું અસ્તીત્લ ર્ ભરીને મભત્રરૂ ફની ન ગમા.
તેથી પ્રેભની મળખ કોહટ „„તન્ભમતા‟‟ભાું શજ કવય છે . તેથી મભત્રે  ભયી પ્રવન્નતા ન

ફતાલી. જેન ું લચત્ર ઉતયે છે તે મભત્ર હદવ્મ પ્રેભની વલોત્કૃષ્ટ સ્સ્થમત કે જે ોતાને ર્ ભલરને
મપ્રમફની જલામ છે એલી સ્સ્થમતએ લચત્રકાય મભત્રને શોંચાડલા ચાશે છે તેથી આ
સ્સ્થમતભાું શજ કવય શોલાથી  ભયી પ્રવન્નતા ન ફતાલી.
શલે લચત્રકાયે પયી લચત્ર ઉતાયવ ું ળરૂ કય,ું તેભણે મલચાયું કે મભત્રની પ્રવન્નતા ભેલલી
એજ પ્રણમ જીલનની ધન્મતા છે કાયણ કે લચત્રકાય મભત્ર ણ હદવ્મ પ્રેભના વલોત્કષ્ટ
(ઊંચા) મવદ્ધાુંતોને જાણતા શતા. તેથી તેભણે  ભયો ઉત્વાશ અને લચત્તની વું ભણથ એકાગ્રતા
 ભલથક લચત્ર ઉતાયવ ું ળરૂ કય.ું લચત્રકાયને ોતાના મભત્રભાું શદ્ધ પ્રેભ તો શતોજ. આ હદવ્મ
પ્રેભની વાથે વૌન્દમથતા વદામ ભે રીજ યશે છે . અથલા હદવ્મ પ્રેભની બીતય વૌન્દમથતા
છામેર યશે છે . તેથી તેભના મભત્રના લચત્રને વૌંદમથથી વજાલી દીધ ું લચત્ર રૂ થતા
તેના મખને નીશાળય. વૌંદમથના ખજાના રૂ મભત્રના મખ વૌદમથને જોઈને તેનાું વૌન્દમથ
ભ ી ગમાું. [યમવકો વૌંન્દમથ ઉાવક વૌન્દમથ ીાસ ું શોમ છે ] ોતાન ું
ાનભાું લચત્રકાય ડફ
અસ્તીત્લ ર્ ભરીને મપ્રમ મભત્રરૂ ફની ગમા જેવ ું લચત્ર અચર શત ું તેલી અચરતા
લચત્રકાય મભત્રની ફની ગઈ. ફશાય મભત્ર છે તેની સ્મમૃ ત ણ ન યશી. કાયણ કે ફશાય
મભત્ર છે તેલો ખ્માર તો ોતે ોતાના મભત્રથી જદા શોમ ત્માયે જ યશે. યન્ત ોતે તો
ોતાણ ર્ ભલર ગમા છે તેથી મભત્રને લચત્ર દે ખાડલાન ું યહ્ ું નશી આજ વભમે તેના મપ્રમ
મભત્રે લચત્રકાયને ગાઢ આલરિંગન આપ્ય ું. આ „„ગાઢ આલરિંગન‟‟નો અથથ એક એકભાું
વભામ ગમા. લચત્રકાય મભત્રરૂ ફની ગમા. અને મભત્ર લચત્રકાય રૂ ફની ગમા.
ત્રીજા વભમે લચત્રકાય જ્માયે ફશાય લચત્ર ઊતાયતા શતા, તે વભમે મભત્રન ું બાલાત્ભક
લચત્ર સ્લરૂ લચત્રકાયના અન્તઃકયણભાું ણ લચત્રાત જત ું. ફશાય લચત્ર  ભળ થય તેની
વાથે અન્તઃકયણભાું ણ  ભળ થય ું. અન્તઃકયણ મભત્રના રૂના આકાયલાળુું ફની ગય ું.
તેથી ોતાના અસ્સ્તત્લને ર્ ભરીને મભત્ર રૂ ફની ગમા. હદવ્મ પ્રેભની આ વલોત્કૃષ્ટ
અલસ્થા છે . અથલા પ્રણમ વાધનાનો આ મલજમ છે . આલા વલોત્કૃષ્ટ પ્રેભની
અલસ્થાન ું લણથન યમવક ભશાનબાલ નુંદદાવજીએ „„ુંચભુંજયી‟‟ભાું કયે  ું છે –
શ્માભા શ્માભ યટત શ્માભા શ્માભ બઈ ।

શ્માભ  ભછત અની વખીવોં શ્માભા કશાું ગઈ ।।
શ્રી સ્લામભનીજી મપ્રમતભ શ્માભના મનયમતળમ વૌન્દમથ ાનથી શ્માભ ભમ ફની ગમા.
ોતાના અસ્સ્તત્લને ર્ ભરી જલાથી અંતયું ગ વખી રલરતાજીને  ભછે છે કે „„શ્માભા કશાું
ગઈ‟‟ આ હદવ્મ પ્રેભની વલોત્કૃષ્ટ-મળખય અલસ્થા છે .
આલાજ પ્રકાયન ું લણથન પ્રેભ યવની ખાુંણવભા યમવક યવખાનજીએ „„પ્રેભલાટીકા‟‟
નાભની ોતાની કૃમતભાું કયે  ું છે –
અકથ કશાની પ્રેભકી જાનત રૈરી ખફ ।

દો તનહ જશાું એક ભન, ભન મભરાઈ ભશબફ ।।
દો ભન એક શોતે સ ભન્મો લૈ લશ પ્રેભ ન કશાહશ ।
શોમ જફે વ્દે તનશી ઈક વોઈ પ્રેભ વયાહશ ।।

હદવ્મ પ્રેભની અકથ કશાનીને યમવક યવખાનજી ગામ યહ્યા છે કે રૈરા પ્રેભ તત્લને ખ ભફ
જાણતી શતી. તેણે ભજન વાથે પ્માય જોડીને ભજનના ભનભાું ોતાના ભનને ભીરાલી
દીધ ું ફે ભન એક થઈ ગમા યન્ત યવખાનજી કશે છે કે શજ આ પ્રેભભાું કવય છે .
શલે પ્રેભની મળખય અલસ્થાને ફીજા દોશાથી જણાલે છે કે ફે પ્રેભીઓના એક દે શ ફની
જામ, ોતે ોતાને ર્ ભરીને મપ્રમ ાત્ર રૂ ફની જામ આલો પ્રેભ મળખય કોહટનો શોલાથી
યવખાનજી તેની વયાશના કયે છે .
મપ્રમ બાઈ ! ઉયોક્ત પ્રણમ વાધનાની મળખય કોહટએ શોંચલાભાું લચત્રકાયની જેભ
એકાન્ત અને એકાગ્રતાની અમત-આલશ્મકતા છે . મપ્રમતભપ્રર્ અને આણે એભ ઉબમ
મવલામ અન્મનો વુંફધ
ું કે સ્મ ૃમત આ પ્રેભની મળખય કક્ષાએ શોંચલાભાું ઘાતક ફની
જામ છે . તેથીજ એક પ્રણમી કશે છે કે –
પ્રેભી હયચમ ના કયે એક શ્માભ લફન અન્મ ।

જગભાું સતા જાગતા પ્રર્ભાું પ્રેભ અનન્મ ।।
પ્રણમની એકાુંગી વાધનાભાું મપ્રમ પ્રર્ મવલામ અન્મનો વુંફધ
ું કે સ્મમૃ ત મત્ૃ ય વભાન
દઃખદાઈ છે -તેથી ઉયના દોશાભાું મપ્રમતભ મવલામ અન્મના વુંફધ
ું નો મનેધ કયે રો છે .
શ્રીભત્પ્રર્ચયણોએ ણ મલજ્ઞપ્પ્તભાું આજ્ઞા કયી છે –
અશું કયું ગી િગ બુંગીનાુંગીકૃતોડસ્સ્ભ મત ્ ।

અન્મ વુંફધ
ું ગુંધોડમ કું ધયાભેલ ફાધતે ।।
„„શયણીના નેત્રો વભાન છે નેત્રો જેભના તેલા શ્રી વ્રજમપ્રમા ગોીજનોના વુંગી મપ્રમતભ
પ્રર્એ જ્માયથી ભાયો અંગીકાય કમો છે , ત્માયથી અન્મ વુંફધ
ું ની ગુંધથી ણ મત્ૃ ય જેવ ું
દઃખ થામ છે ‟‟ । પ્રણમ થીકો ભાટે આ સ ભચન શ્રીભત્પ્રર્ચયણોએ કયે  ું છે .

આે ત્રભાું જણાવ્ય ું કે „„શ્રી ઠાકયજી ભને ોતાનાથી દભય ને દભય કયી યહ્યા છે , અને
કયળે તેલો બમ ભને યહ્યા જ કયે છે . અને આજે ભને રાગે છે કે હ ું તેભનાથી દભય પેકાઈ
ગમો છું. આ જીલનભાું તેભને નશી પ્રાપ્ત કળું ‟‟ । આ પ્રકાયે આે ત્રભાું સ ભલચત કય.ું

તેના પ્રત્યત્તયભાું – મપ્રમના મલમોગાનબલભાું આલીજ સ્સ્થમત ફનતી શોમ છે . પ્રણમના
મલયશ વાગયભાું આળા-મનયાળાના તયું ગો ઉઠતા જ યશેતા શોમ છે . પ્રેભીન ું ભન મપ્રમ
ભ ે છે ને ફશાય આલે છે . જ્માયે ડફ
ભ ે છે ત્માયે મપ્રમથી ભનની જદાઈ
મલમોગ વમિભાું ડફ
નશી શોલાથી મલમોગ વ્મથા વતાલતી નથી. યન્ત જ્માયે ફશાય આલે છે ત્માયે મપ્રમનો
પ્રત્મક્ષ વુંફધ
ું નહશ શોલાથી અને ચોતયપ મલયશાસ્ગન વમિન ું વરીર (જર) જ દે ખાત ું
શોલાથી આ પ્રણમીને મનયાળાનો તયું ગ ઉત્ન્ન થામ છે . આભ આળા મનયાળાભાું તેન ું
પ્રણમી જીલન વ્મતીત થત ું શોમ છે . મનયાળા થલા છતાું મપ્રમ મભરનની અભય આળા
તેની હૃદમ કુંદયાભાું છામેરી શોમ છે -તેથી તેની પ્રણમ વાધના ફુંધ ડી જતી નથી.
તેથીજ કહ્ ું છે કે –
„„કઈ રાખો મનયાળાભાું અભય આળા છાઈ છે ‟‟ શ્રીભત્પ્રર્ચયણ મલજ્ઞપ્પ્તભાું આજ્ઞા કયે

છે આળાત ૃણાલરુંફેન ત્લદ્ મલમોગાપ્બ્ધ લાહયધમ ્ ।
અનગ્રશ ગહયષ્ટોડમત તયામભશ તયામ્મશમ ્ ।।
(મલ. 1-7)
„„શે ગોકરેશ્વય । આના મલમોગ વમિને આના અમતળમ અનગ્રશથી (મપ્રમ મભરન
થળેજ તેલી) આળા રૂી ત ૃણના અલરુંફને તયી યશી છું અને તયી જઈળ‟‟ । મલયશ

વમિભા મનયાળાના તયું ગ-બાલો ઉઠતા યશેતા જ શોમ છે . છતાું મપ્રમ મભરન ભાટે ની
અલ્ તણખરા જેલી આળા તેના હૃદમભાું છામેરી અભય આળાભાુંથી ભતી યશેતી
જ શોમ છે .
„શે મપ્રમ ! હ ું મનશ્ચમ ભલથક જાણ ું છું કે આન ું મભરન થળે જ છતાું આના મલમોગ
વ્મથાની કાય ફુંધ ડતી નથી.‟ આલા બાલાથથનો શ્રોક નીચે મજફ –
અંબદસ્મ સ્લબાલોડમું વભમે લાહય મચ
ું મત ।
તથામ ચાતક લખન્નો યટત્મેલ ન વુંળમ ।।
(મલ. 1-8)
ચાતક જાણે છે કે નલઘનનો એ સ્લબાલ છે કે વભમે સ્લામત જરની લાથ કયે જ છે .
છતાું મલમોગથી વ્મથીત થતો અને મપ્રમમભરન ભાટે અધીય ફનતો ચાતક મય મયની
કાય કયતો જ યશે છે . નલઘન પ્રણમ લાહય (જર)ની લાથ કયલાભાું મલરુંફ કયે છે
તેન ું કાયણ લચત્રકાયની જેભ ોતાના રૂભાું ચાતકને તન્ભમ કયી દે લો છે . આલી
ચાતકની સ્સ્થમતભાું કવય શોલાથી મભરનભાું મલરુંફ કયે છે .
ધનશી જીલન પ્રાણ ધન વો પ્રીત ધન મતલય ।

ઘનકો સભયણ ધ્માન ધન ધન યટતે ધન બમે ।।

પ્રર્ પ્રેભીઓકા વુંન્માવ

વુંકરન : મથક
ભેયો ભન ગોમલિંદ વો ભાન્મો તાતે જીમ ઓય ન બાલે ।

જાગત વોલત મશ ઉત્કુંઠા, કોઉ વ્રજ નાથ મભરાલે ।।1।।
ફાઢી પ્રીત આન ઉય અંતય, ચયણ કભર લચત દીનો ।
કૃષ્ણ મલયશ ગોકરકી ગોી, ઘયશી ભેં લન કીનો ।।2।।
છાુંડ આશાયમલશાય વફે સખ, ઓય ન ચાશત કાઉ ।

“યભાનુંદ” ફવત શે ઘયભેં, જેવે યશત ફટાઉ ।।3।।
♦

કાગદ તો કયતે ન ઉઠે; કય રેખનીકે દ કોન ઉઠાલે ।

મપ્રતભ િષ્ષ્ટ યે જફતે, છલફ છામ યશી અલખમન ઝય રાલે ।।1।।
પ્રેભ વખી ! ભધકી ભખીમાું, ભન જામ પસ્મો હપય શાથ ન આલે ।
મ ભયત શ્રીનુંદનુંદનકી, રીખતે ન ફને લરખશી ફન આલે ।।2।।
સ્નેશ – વુંફધ
ું
એવે નહશ શભ ચાશન શાયે ,
આજ તભે કર ઓય કો ચાશે.
પેકદે આંખ મનકાર કે દોઉ,
જો દળયી ઓય મનગાશ મભરાલે.
રાખ મભરે તભવે ફઢકય,
તભશી કો ચાશેગે તભશી કો વશયાશેગ.ે
પ્રાણ યશે જો રો તોંરો શભ,
નેશ કો નાતો વદામ મનબામેંગ.ે
રી. ભધકય [કાુંદીલરી લેસ્ટ મફ
ું ઈ]

તાદથ ળી બક્તનકો સ્લળ

વુંકરન : શ્રી લર
્ બ ાદથ દ્મમભલરન્દ
શ્રી મલઠ્ઠરનાથ ફવત જીમ જાકે, તાકી યીત પ્રીત છલફ ન્માયી ।

પ્રુલ્રીત લદન કાુંમત કળણાભમ, નમનનભેં ઝરકે લગહયધાયી ।।1।।
ઉગ્ર સ્લબાલ યભ યભાયથ, સ્લાયથ રેળ નહશ વુંવાયી ।।

આનુંદળ કયત એક મછનભેં, શહય જકી કથા કયત મલસ્તાયી ।।2।।
ભન લમ કભથ તાશીકો વુંગ કીજે, ાઈમત વ્રજજન સખકાયી ।।

„કૃષ્ણદાવ‟ પ્રર્ યમવક મળયોભલણ, ગણ મનધાન શ્રી ગોલધથન ધાયી ।।3।।
મા કીતથનભેં બગદીમકે સ્લળકો લણથન કયત શે. ઓય જો ઉનકો વુંગ કયે તાકો તત્કાર
આનુંદળ કયે એવો સ ભલચત બાલ જતામો શે. માતેં એવે બગલદીમકો વુંગ કયલેકી
આજ્ઞા શ્રી કૃષ્ણદાવજીકી શે. વો કશત શે :
બાલાથથ : શ્રી મલઠ્ઠરનાથ ફવત જીમ જાકે.... ઈમત. જીલ બગલદીમકે જીમભેં
(અન્ત:કયણભેં) શ્રી મલઠ્ઠરનાથ જો મન:વાધન જનકે હશત કયલે લાયે લફયાજત શે ઉનકી
યીત તથા પ્રીત અથલા છલફ કશીમે ળોબા મે વફ ન્માયી શે. અથલા રોકાતીત શે,
અથલા અરૌહકક શે. યીત શે વો દે શ ધભથ શે, ઓય પ્રીત શે વો અન્ત:કયણકો ધભથ શે.
અથાથત ્ જશાું અન્ત;કયણકે ધભથ શોમ શે લશાું દે શકી હક્રમા બી લેવી શી શોત શે, એ ફાત
વલાથ નબલ ગોચય શે, જેવે વ્મવની તથા હશિંવક, અથલા પ્રુંચી ઓય દમાલાન આહદ
કશકે ઈન વફનકી અન્ત:કયણ  ભલથક ક્રીમા શોત શે. ઓય હ ું કશત શેપ્રુલ્રીત લદન કાુંતી કળણાભમ –ઈમત. પ્રુલ્રીત માને પ્રકથ કયકે ુર યશમો શે મખ
કભર જીનકો. પ્રુલ્રીત એવે કશીલેસ ું ભકયું દકો બય સ ભલચત કીમો. ઓય ભકયું દકે બયવો
સગુંધ બી સ ભલચત શોત શે. જેવે રૌહકકભેં દ્માલતી સ્ત્રીકે ળયીયભેં કભરકી ગુંધ શોતી શે
એવો કાભ ળાસ્ત્રભેં લણથન શે, તેવે મશાું બી સગુંધ સ ભલચત શોત શે. લાભેં બી અરૌહકક
સગુંધ શે. માશી કાયણવોં બગલાન વદા ઉન બગલદીમનકે મનકટ યશત શે, ઉનકે

શદમકભરભેં વદૈ લ મનલાવ કયત શે. ક્યોંકી કભર મપ્રમ બગલાન શે. મા કાયણવો
ભ્રભયકી નાુંઈ ઉનકો વુંગ કયલેવો યવકી પ્રાપ્પ્ત શોમગી. ઓય કભર પ્રુલ્રીત શોત શે.
માતે પ્રથભ પ્રુલ્રીત દ કશમો. તાવોં યવકી પ્રાપ્પ્તકો દાન કયેં ગે મે સ ભલચત બાલ
જતામો.
“ક્રાુંમત કળણાભમ” કહશલેસ ું ઉનકે બીતય કળણાભમ સ્લળ લફયાજ યશે શે તાવોં ફશાય
બી કાુંમત કળણાભમ શી શે, એવે ુંચાધ્મામીભેં નુંદદાવજીને કશમો શે : જીશી બીતય
જગભગાત મનયું તય કુંલય કન્શાઈ” અથાથ ત ્ શેરે પ્રુલ્રીત શોમ કે ીછે કળણા યવકો
દાન કયેં ગે મે સ ભલચત બાલ જતામો. “નેનનભેં ઝરકે લગહયધાયી” કશીમે ત્જન્શે લગહયયાજ
ધાયણ કય કે વ્રજબક્તનકો દ:ખ ભીટામે કે સ્લળાવસ્ક્તકો દાન કીમો શે. ઓય
બક્તનકે બાલ કયકે ધ ૃણાથ મભાન શે નેત્ર જીનકે, લેઈ બગલાન અિશ્મ રૂવોં (બાલાત્ભક
રૂવોં) ઉનકે નેત્રભેં લફયાજ યશે શે. અથલા બગલત કય તથા બસ્ક્તયવ ઉછલરત શોમ
યહ્યો શે, તાવોં લા યવ કો ક્યોં ચામ ન ગમે, એવી ળુંકાભે કશત શે, જો દૈ ન્મ શોમ
કાટય બાલકો ત્માગ કયકે ઉનકો વુંગ કયલે આલે તાકું બગલદયવ દાન કયલેભેં આતય
શોમ નેત્ર ઉભુંગ યશે શે, તાવો નેત્ર ઝરકે શે મે સ ભલચત બાલ જતામો.
ળુંકા-ઉય કશે જો બગલદીમકો પ્રકાય કબી કબી શોતો શોમગો ? એવી ળુંકાભેં ઉનકો
સ્લબાનીક ધભથ કશત શે.
„ઉગ્ર સ્લબાલ યભ યભાયથ‟-ઈમત. ઉગ્ર શે સ્લબાલ જીનકો, ઓય યભ યભાયથ
કશે. મે યાત્ય અથથકો દે મલેલાયે મેઈ શે. માશીતેં વુંવાય-પ્રુંચકો રેળ ભાત્ર નશી શે.
અથાથત ્ પ્રુંચકી ગુંધ બી નશી શે જીનભેં એવે શે.
ળુંકા-એવે ભશાત્ભાકો તો ળાુંત સ્લબાલ ચહશિંમે ઓય મશાું તો એવે બક્તકો ઉગ્ર સ્લબાલ
શોમ શે..... વો કશા કાયણવે લણથન કીનો ? એવી ળુંકાભેં કશત શે જો ઈનકો વુંગ કયે
તાકે પ્રુંચાહદક અનેક પ્રમતફુંધક શે-જો ઉદલેગ બોગ, પ્રમતફુંધ મે જો ફાધક શે તાકો
તત્કાર નાળ કયલે કે લરમે ઉગ્ર શે સ્લબાલ જીનકો. અથાથ ત ્ યૌિ યવ કયકે પ્રુંચવો

છોડામ કે ઓય કરૂણા યવ કયકે અથથ રૂાથથ મવદ્ધ કયે શે મે સ ભલચત બાલ જતામો. ઓય
બી કશત શે-જફ અથથ રૂાથથ દાન કયે તફ લાવો જો શોત શે તાકે રક્ષણ કશત શે :
આનુંદરૂ કયત એક મછનભેં-ઈમત. વો ક્ષણ ભાત્રભેં આનુંદ રૂ કયે . અથાથ ત ્ કદામ
કારતે નાળ નશી શોમ એવે આનુંદકો દાન કયે . તા દાન કયનેકો પ્રકાય કશત શે. શહય,
જો દ:ખ કે શતાથ બગલાન, ઉનકી ગોીકાનતે લલણિત ટ ગણ યક્ત કથા જો અમ ૃત
રૂ શે તાકો મલસ્તાય અનેક પ્રકાયકે ગદ્ય દ્યાહદકનતે કશીકે એક ક્ષણભેં આનુંદરૂ કયત
શે. અફ વુંગ કોન પ્રકાય કયનો તાકો કશત શે :
„ભન-લચ કભથ તાહશકો વુંગ હકજે‟ ઈમત । મશાું દાવ ધભથ મવદ્ધ શોમલેકે રીમે તીન કાયણ
મખ્મ શે. તાવો ઉન તીન પ્રકાયવો વુંગ કયનો એવે કશત શે, ભન-લાણી ઓય કભથ.
બગલાન કથા રૂ જો ઉનકે લચન તાકું આદયવો શ્રલણ કયકે ધાયણ કયનો. જફ
લણથન કયે તફ તાશીકો આદયવો શ્રલણ કયનો. અથાથ ત ્ જફ બગલદ્ ભાશાત્ભરૂ કથા
સનલેવો જ્ઞાનકો ઉદમ શોમ તફ વુંવાયવો ભન શટકે બગલાનભેં રગે. જફ ભન રગે
તફ પ્રેભ ઉત્ન્ન શોમ, ઓય જફ પ્રેભ ઉત્નન
્ શોમ તફ બગલદ્ વેલાભેં આવસ્ક્ત
ફઢે. ઓય એવોઈ વુંગ વલથકાર યશે તો પ્રર્નભેં વ્મવન મવદ્ધ શોમ. ઓય જફ વ્મવન
મવદ્ધ શોમ તફ લાશી વભમ કૃતાથથ બમો જાનીમે. એવી બસ્ક્તભાગીમ હયાટી શે. મા
કાયણવોં ભન-લચ-કભથ કયકે બગલદીમકો વદા વુંગ અલશ્મ કયલેકી આજ્ઞા શે.
ઓય  ભણથ બગલદીમ અને આનુંદભેં ભગન યશત શે, તફ ઉનકો વુંગ ભન કયકે કયે
તફ  ભણથ બગલદીમ અને ભનકું બગલાનવોં ઈતને કાર તાુંઈ જદો કયકે વુંગ
કયલેલાયે કે ભનભેં ભન રગાલે શે. ક્યો. જો યસ્ય ભન રગામે લફના કામથ મવદ્ધ શોમ
નશી. ઓય ભન જો ઉનકે આમધન યહ્યો તો ભનકો ધભથતો વુંકલ્ મલકલ્ કયલેકો શે.
ઓય જશાું, વુંકલ્ મલકલ્ શે તશાું  ભણથત્લકો અબાલ શે. અથલા ભનકી ગણના
ઈષ્ન્િમનભેં મખ્મ શે તાવો ભનકે વુંગવો તો ઈષ્ન્િમજન્મ વુંગ બમો, હપય ભનકો વુંગ
કયલેવો બગલદીમભેં ગૌણત્લ વુંાદનકો આયો શોમ, ઓય જશાું ગૌણત્લ બમો તશાું
વ્મવનાહદક મવદ્ધદ્ધકો અબાલ બમો, તફ એવે બગલદીમકે વુંગવો મખ્મ પર કેવે

વુંાદન શોમગો ? એવી ળુંકાભેં કશત શે.
જશાું  ભણથતા શે લે અને આનુંદભેં ભગન યશત શે. ઇનકું દે શાનવુંધાન ન યશે મશ કશેનો
વત્મ શે. યું ત જફ બગલાનશી રીરાધાભવે મલછયે દૈ લી જીલ ય કરૂણા યવકો પ્રકટ
કયલેકે રીમે એવે  ભણથ બગલદીમકો દે શાનવુંધાનભેં વચેંત કયકે, ઔય ગૌણત્લ વુંાદન
કયકે વુંવાયબક્ત જો જીલ શે ઉંનકું ફોધ કયામલેકે રીમે પ્રેયણા કયત શે. વો કાશેતે ? જો
બક્તભેં  ભણથ બગલદીમ કે વુંગ લફના બગલદ્ પ્રાપ્પ્ત શોમલેકી નશી. મા કાયણવો ઉનકું
ગૌણત્લ વુંાદન કયત શે. હપય ઉનકે દ્વાયા અનેક જીલનકે કામથ મવદ્ધ કયકે ાછે હપય
ઇનકું  ભણથતા પ્રાપ્ત કયામકે બગલાન આ જેવે કય રેત શે. મે બસ્ક્તભાગીમ હયાટી
યાખલેકે રીમે મે કામથ વફ બગલાનશી કયત શે. મા કાયણવો બગલદીમકો વુંગ ભનલાણી-કભથ કયકે અલશ્મ કયનો ચહશમે મેશી અથથ શે. અફ વુંગકો પર કશતે શે.
“ાઈમત વ્રજજન સખકાયી” –ઈમત વ્રજબક્ ત જો શે ઉનકે સખ દે મલેલાયે અથલા
સખકાયી જો સખકી વીભા વો પ્રાપ્ત શોમ, અથાથ ત ્ જશાું દ:ખકો રેળભાત્ર નશી એવે સખ
દે મલેલાયે જો વદાનુંદરૂ બગલાન શ્રી કૃષ્ણ તીનકી પ્રાપ્પ્ત શોમ. “ાઈમત” કશેલેવો
મલના વાધનવો પ્રાપ્ત શોમ મતનકે ચાય મલળેણ કયકે લણથન કયત શે.
„કૃષ્ણદાવ પ્રર્ યમવક મકટ ભલણ” ઈમત. કૃષ્ણ જો વદાનુંદ (1) “પ્રર્” કશીમે વલથ
વાભથ્મથલાન, “યમવક” કશીમે બગલદ યવકે ાન કયલેલાયે જો શે ઉનકે મળયોભલણ
અથલા મકટભલણ (2) ઓય “ગણમનધાન” કહશમે ટગણ જો ઐશ્વમાથહદ કયકે વમ્ન્ન,
(3) ઓય “લગહયધાયી” કશીમે શ્રી લગહયયાજ ધાયણ કયલેલાયે (4) એવે બગલાનકે જો
દાવ શે મતનકી દાવત્લતા પ્રાપ્ત શોમ. એવે ચાય મલળેણવે ચાયી રૂાથથકે દાનકો
સલચત બાલ હદખામો. વો કશત શે :
કૃષ્ણ જો વદાનુંદ બગલાનકો દાવત્લ કયનો મશ ધભથ રૂાથથ. ઓય પ્રર્ કશીમે વલથ
વાભથ્મથલાન બગલાન યમવકનકે મળયોભલણ લોશી અથથ વુંાદન કયનો મે અથથ રૂાથથ
ઓય ટ ગણ વમ્ન્ન જો બગલાન ઉનશીકે મભરલેકી તીવ્ર ઈચ્છા કયની મહ કાભ

રૂાથથ. ઓય જીન બગલાનને શ્રી લગહયયાજ ધાયણ કયકે વ્રજબક્તનકો દ:ખ ભીટામ,
સખદાન કમો ઉનશીકે મનશ્ચે શોમ જાનો મે ભોક્ષ રૂાથથ. એવે ચાય રૂાથથ કે સલચત
બાલ જતામો. મે વફ બગલદીમકે વુંગવોશી પ્રાપ્ત શોત શે. સ્લત:ભીરને કઠીન શે. મા
કાયણવો અન્મ કે વુંગકો ત્માગ કયકે ભન-લચ-કભથ વો બગલદીમકો વુંગ અનન્મ શોમકે
કયલેકી કૃષ્ણદાવજી આજ્ઞા કયત શે. માતે જો મમક્ષ શે લેશી મશ આજ્ઞાકે ારનીમ શે
એવો બાલ શે.
. બ. દ્મનાબદાવના દની ટીકા

- શ્રીલલ્રબાદ દ્મમભલરન્દ
સનો વ્રજજન ભાયગકી ફાતેં,

ઉરટ ફાટ ટત થીક વફ, કહશમત શો જ તાતેં ।।1।।
પ્રેભ યી ય દ પ્રમત લાવો, નેશ નીવુંક દશાઇ

અબમ ધ્લજા ભશેરન ય યાજત બાલ ગેર દ્રભ છાઈ ।।2।।
ભધય ભમી પર ુર રગત તશાું રલરત રતા મનલફડાઈ
ાજ દહહદળ યાજ શુંવકી, કેરી કુંજ વઘનાઈ ।।3।।
વાયવ શુંવ ચકોય ભોય ખગ, અનચય શે અનયાગી

રગન રારસ ું વદન વદન પ્રમત, કોહકર કર યટ રાગી ।।4।।
ૃ યાજે
યવ યવાર લય ઠોય ઠોય ય, વયવ લચનામત

ઉજી ભનોશય કભર કમહદની, વરીર વકર ય ભ્રાજે ।।5।।
લેણ યું િ ભાનો ભત્ત ભધગન, ભ્રભણ કયત તશાું શેરી

ગજગમત ચરત વફ અંગન, શ્માભ રટક તરૂલેરી ।।6।।
ૃ ભાુંખનકી છીંકે છીંકે વજની
ેઠ રગત દમધ મદ

માશી બાુંતી વ્મોશાય રારવો, યત ન કફહ યજની ।।7।।
જશાું લન-ેંઠ, દશાલન-ેંઠ, સખ વમશયી ભાઈ

નઘટ-ેંઠ, શોત મભવ મભવતેં આનુંદકી અધીકાઈ ।।8।।

વીંઘોયકી ેંઠ, અટટી, રૂ યાવ દયવાઈ

“વલથસ્લ દે દે રેત ગોીકા,િગ િગ તરા તરાઈ” ।।9।।
હશરગ-ેંઠભેં વફી ફીકાની, તફ મત્રબુંગી લય ામો

એવી „ેંઠ‟ રગતશે કેઉ, મા વુંગ પ્રેભ વભામો ।।10।।
ઉજી ભીરનકી વ્રજ વ ૃન્દનકી બીય ફહત લય ઠોયે

ફાજત દું દલબ લયખી યશત સખ, કથા કુંદયા વોયે ।।11।।
પ્રથભશી જામ લવીએ લલ્રબદ, કુંજ નગયભેં ભાઈ

જશાું યાગ “દ્મનાબાહદક”,મનમધ વદાલન
ુંૃ
ાઈ ।।12।।
“સનો વ્રજજન ભાયગકી ફાતેં” વ્રજ નાભ મલશાય વમિ, તાભેંસ જન્ભે વો “વ્રજજન”
અથલા શ્રગાય
ુંૃ
યવ વમિ શ્રી સ્લામભનીજી શે વો આભેંસ અનેક વ્રજ બક્ત પ્રગટ બમેશ.ે
વો “વ્રજજન” અથલા જો મલશાય વમિ રૂશે. તાભે ક્ષણ ક્ષણ પ્રમત નલીન નલીન
આનુંદકો અનબલ શોનો મેશી મનત્મ જન્ભ રૂ નલીનતા શે, તાસ ુંવ્રજજન તાકે ભાયગકી
ફાતેં ઓય મશ ભાયગ. ભાયગ કેવો શે ? તાકું કશતશે.
ભાયગ નાભ યસ્તા, વો જા બાલસ ું વ્રજબક્તનકો વ્મલશાય પ્રર્નવોં શ. અથલા જા
યીતસ ું પ્રર્ મલે પ્રેભ-સ્નેશ તત્સખતા મલશાય આહદ શે, વો દ્મનાબદાવજી હદખાલે શે.
ૃ કો થ યું ગીરો”- ભાયગ નાભ ગમત કયનો ચરનો
„થ‟ નાભ ભાયગ,વો “નાદામત
ૃ ભેં વું ભણથ ન ૃત્મ
પ્રર્નકે વુંગ અનેક મલશાયાહદક યવગમત ક્રીમા કયની વો ભાયગ. નાદામત
ગાનાહદ તથા શ્રગાય
ુંૃ
યવ તાકો મલરાવ સ્લરૂાનબલ, વો ભાયગ. પ્રર્ ભનકો યવ સખ
દાન કયનો વો ભાયગ, વલાથ ત્ભબાલ ભલથક મનયોધ વહશત વું ભણથ ક્રીમા પ્રર્ યત્લે કયની
વો ભાયગ. અફ દ્મનાબદાવ ભાયગકો સ્લરૂ, ભાયગકી દ્ધમત, ભાયગકો મલરાવ,
ભાયગકો સ્થર તાકો સ્લરૂ તથા ભાયગકી પ્રાપ્પ્ત કેવે શોમ તાકું દૈ લી જીલ ય કૃા
મલચાયીકે કશતશે
મશ દૈ લી સ ૃષ્ષ્ટ શે વો રીરાભધ્મામતશે. પ્રર્નકી નીજ ઈચ્છાતે ફહત કારતે લીછયી
શે. તાકે રીએ શ્રીભશાપ્રર્જીકો ર્ ભતર મલે પ્રાગટય બમો શે. ઓય આને વેલા ભાગથ

વ્રજબક્તનકે બાલાત્ભક પ્રગટ કીમોશે તેવેશી દ્મનાબદાવજી હ ું કૃા કયકે વ્રજજનકે
ભાયગકી ફાત કશતશે. ઓય મશ ઉદે ળ હ ું મ ભર દૈ લી સ ૃષ્ષ્ટ કેશી રીમે શે. ક્યો જો ફશોત
કારતે પ્રર્નવોં ફીછયે શે તાકું રૌહકક અધ્માવતે પ્રર્કી દીવ્મરીરાકો ઓય હદવ્મ
રીરાધાભકે સ્લરૂકો જ્ઞાન મલસ્ભયણ શોમ ગમો શે-વો કૃા કયકે જતાલત શે-જો તભાયો
પ્રર્નસ ું મા યીતકો વ્મલશાય ઔય હદવ્મ લીરાવ શે. જેવે ગોીજનોને હદવ્મ સખકો
અનબલ. પ્રર્નસ ું કીમો તેવે તભહ ું મશ એરૌહકક સખકો પ્રાપ્ત કયે મલરવે જો પ્રાચીન
ફાત શે તાકું ઉદીન કયકે દીખાલત શે.
અથલા દૈ લીજીલ શેરે નીજધાભભે અરૌહકક વફજીલ કો અનબલ કયત શતે વો સખકો
મલસ્ભયણ ર્ ભતરભેં આમલેંસ શોમ ગમો શે તાક શી દ્મનાબદાવજી પ્રકટ કયકે દીખાલત
શે. જો તમ્શાયે ચરલેકો યસ્તાભેં કહ કાુંટે શે ઓય કહ ું નશી શે તાસ વાલધાન શોમકે સનો
! ઉરટ ફાટ ટું ત થીક વફ કશીમત શો જ તાતેં વો ઉરટ ફાટ કશા ? જ્ઞાનભાગથ,
કભથભાગથ, ઉાવના ભાગથ ઓય અનેક દે લકો બજન વેઈ ઉરટો ભાગથ શે. ઓય તાકો જો
પર બ્રહ્મરોક સ્લગથરોક આહદ શે, વો વફ રૂોત્તભકી પ્રાપ્પ્ત રૂી પરનસ ું જદો શે.
ઓય અમત તચ્છ શે ઓય કેલર શદ્ધ યવાત્ભક સ્લરૂ ઓય તાકે અગણીત આનુંદકી
પ્રાપ્પ્ત તો વ્રજજનકોશી શે તાતે વ્રજજનકે ભાયગ કો સનો !
મશ ષ્ષ્ટ સ ૃષ્ષ્ટ (રીરા ભધ્મામત. માભે ામતકો અથથ બાગીદાય અથલા લાયવકો
શક્કદાય મશ ામતકો અથથ શે. મા અથથસ ું દૈ લીજીલ પ્રર્કી દીવ્મ રીરાકે અગણીત
આનુંદકો શક્કદાય શે.) તાસ ું ઈનકશી ષ્ષ્ટ રૂોત્તભકી પ્રાપ્પ્ત રૂ ભાયગભેશી ચરનો.
તાસ ું વ્રજજનકો ભાયગ હદખાલે શે. વકર દૈ લી સ ૃષ્ષ્ટ ર્ ભતરભે સ્સ્થત શે મતનકે બગલત
વુંફધ કયામ કે ઈનકે આત્ભાકું જાગૃત કયે શ.ે કે તભાયે ચરલેકો ભાગથ ભેં કહ કટક શે,
ઓય કહ નશી શે. જીલક જન્ભ ભયણાહદક ફુંધન છટે નશી, ઓય જ ત તીયથ નેભ
ધયભ-વ્રત કયકે ભમાથ દા પર ભીરે શે. જેવે ન ૃગ યાજાને ગૈમાનકો દાન ફશોત કીમો.
યન્ત બગલાનકી વેલા માભેં નશી શતી, તાવો ગૈમાનકે દાનકો કભથ હ ું ઉરટો બમો ઓય
કયકટાકો જન્ભ રેનો મો. તાસ ું મશ વફ ભાયગકે પર પ્રર્ પ્રાપ્પ્તસ ું ફહશમખ
થ

કયલેલાયે શે. તાસ ું ઉરટે ફાટ કહ્યો ! જેવે ઉરટે યસ્તા ચરાલે લાયે ટું જામ શે તાતે
પ્રર્કે ચયણકભરકી પ્રાપ્પ્ત જાભે નશી વો ટું નાશી તો શે
ઓય દભવયે જીલ દભવરે ભાયગે ચરે વો ઈનકે રીમે ઠીક શી શે યું ત ષ્ષ્ટ સ ૃષ્ષ્ટતો
રીરા ભધ્મામતશે. ઓય ષ્ષ્ટ રૂોત્તભકે પ્રાપ્પ્ત રૂ પરકે બોગ કયલેલાયે શે તાસ
દ્મનાબદાવજી ષ્ષ્ટ સ ૃષ્ષ્ટક જાગૃત કયલેકે રીમે કશે શે, “સનો વ્રજજન ભાયગકી
ફાતે” જેવે કોઈ ર્ર યહ્યો શોમ કયકે કશતશે કે મા ભાયગ ચરેંગે તફશી પ્રર્ પ્રાપ્પ્ત
શોમગી ! “ભાયગ ફીચ ભીરે ભોશન” “કદમ્ફ ફન ફીથન કયત મલશય” ફીથનભેં
ઝકઝોય ઝકઝોયી” “ભાયગ યોકમો શઠદલાયે ” જા સ્થરે જાનો શોમ લાકો યસ્તા
ચરનેસ લશ સ્થરેં શેચ્મો જામ, અન્મથા નશી તાવો તભ મશ ભાયગ ચરો. અફ
મશ ભાયગ ચરકે કશાું જાનો શે ? લા સ્થરભેં કશા કશા યચના-તશા મલશાય-કોન યીતસ
પ્રર્કી પ્રાપ્પ્ત શે વો કશત શે.
„પ્રેભયી‟ પ્રેભરૂી જશાું નગય શે. વો વ ૃદાલન નીકુંજ દે ળ વોઈ પ્રેભ રૂ નગય શે, તાશી
અનેક બક્તજન શે વો પ્રેભકીશી મ ભમતિશ.ે અથલા “જીતને બક્તજન શે તીતને શી પ્રેભ રૂ
નગય શે !” શ્રીલલ્રબકો સ્લરૂ કેવો શે ? પ્રેભ આમલબાથ લ ર્ણ શે. પ્રેભબાલ શી જીનકે
ર્ ભણ શે. એવે પ્રેભ મ ભમતિભાન શ્રીકૃષ્ણકો સ્લરૂશે પ્રેભકે મલરાવ કે લરમે ઉબમ સ્લરૂ
ભ ,ે વો યગર સ્લરૂ પ્રેભશીકી મ ભમતિ શે તેવે અનેક બક્તકો આ દાન કયકે
ધાયણ કમ
પ્રેભકે વમિ વભાન યશકે અનેક બક્ત રૂી પ્રેભ મ ભમતિવો મલરાવ કયતે શે. “વાનીધ્મભાત્ર
દત શ્રીકૃષ્ણ પ્રેભ” “પ્રેભબાલે પ્રેભગાલે પ્રેભભે અનદીન યશે. પ્રેભ સ્નેશી પ્રેભ દે શી પ્રેભ
ફાની નીત કશે પ્રેભ વેલા કયે કયાલે.” વોઈ શ્રીલલ્રબકો મપ્રમશે. પ્રર્કે વુંગ બક્તનકી
જીતની સ્નેશકી અલસ્થા શે તાભે પ્રથભ વીડી પ્રેભકી શે. વો પ્રેભ આહદ-અત ભધ્મતી મો
અલસ્થાભે પ્રેભરૂશી શૈ આગે જીલકી અલસ્થા શૈ વો વભ પ્રેભ કી અલસ્થા શે. મશ
ભાયગભેં વેલા-ક્રીમા વફ પ્રેભભથશે. પ્રેભ વશીત પ્રર્ અંગીકાય કયતશે ગણગાનાદી વફ
પ્રેભ વહશત કયણીમશે „પ્રીતભ પ્રીત શીતે ૈમ‟ે ઓય મશ ભાયગ યમત થશે તાતે વફ
વ્મલશાય પ્રેભવે શી શે. તાશી બાુંમત વ્રજબક્તનહ ું અત્મુંત પ્રેભ વહશત પ્રર્નકું અલરોકન

કયતશે ફોરેશ,ે વોહ ું પ્રેભભમ. વ્રજબક્ત પ્રેભરૂ શીશે. તાશીતે પ્રેભકી શી મખ્મતા વફ
લસ્ત ભે યશીશે.
પ્રેભશે વો યવશે ઓય બક્ત મશ પ્રેભયવકે આધાય (ાત્ર) શે. વફકે બીતય મશ પ્રેભ
યહ્યોશે, જેવે એક સ્લેત લસ્ત્ર શે તાકે ઉય જીતને પ્રકાયકે યું ગ ચઢાલો તફ મશ રાર
શ્માભ ીયો કહ્યો જામશે. પેય લાકો સ્લેત નશી કશે યું ત બીતયતો સ્લેતશી શે. તેવે
પ્રેભકી વફ યું ગશે તાસ ું વફ મલરાવ પ્રેભકેશી બીતયશે. પ્રેભનગયકે બીતય અનેક
બક્તરૂ પ્રેભનગયશે અફ મશ પ્રેભનગયકી કશા કાયણવો જાનોશે કશા, લાુંછીતશે ? તશાું
કશતશે પ્રર્કે ચયણકભરકી પ્રાપ્પ્તરૂ લાચ્છ નહશ અથલા મશ ચયણકભર પ્રેભતેશી
શેતશે. તાસ ું પ્રેભભમ નગયભેં નીલાવ કીમે ફીના મશ ચયણકભરકી પ્રાપ્પ્ત દરથબશે.
જેવે યાવચાધ્મામભે કહ્યોશે “વુંત્મજ્મ વલથ મલમાન ્ તલ ાદ મ ભરું પ્રાપ્તા
શ્રીલલ્રબદુંકજ ભાધયી જીનવો અલરમન મશ રૂચીભાની અળે બક્તવે પ્રાથ્મથ
ચયણાબ્જ યજોધન‟....મા મલધ. અફ મ નગયભેં દશાઈ કોન્વે યાજાકી પીયતશે ? તશાું
કશત શે.
„નેશ નીળુંક દશાઈ‟ સ્નેશ રૂીયાજાકી નીળુંકદશાઈ પીયતશે. વો ર્ ભતરકી અલતાય
રીરાભેં ગોીજનકી પ્રેભ અલસ્થા ફઢકે આવસ્ક્ત બઈ. તફ પ્રર્ જા વભમ ગૌચયણકું
ફન મલે ધાયત શે તા વભમ સ્લરૂ દળથન મલના ભશા મલપ્રમોગવે ઓય મછીત શોમ
જાતે જા વભમ વામુંકારકે મલે અરકાવ ૃતશે મખ કભર જાકો એવે પ્રર્ વ્રજજનકો સખ
દાનાથથ વ્રજ મલે ધાયતાશે. તફ લા વભમ ગોીજન યવાન કયકે વીતર શોત શે.
શ્રી મખ કભરકે દળથનસ ું પેય „વકર વ્રજભાું ોઢીમા કયે મલમલધ યવ સખદાન‟ ઓય જા
વભમ મપ્રમા મપ્રમતભ ઉબમ સ્લરૂકો કહ ભીરા શોમ જાતો, તફ યસ્ય આનુંદયક્ત
શોમ જાતે. પેય જફ ઉબમ સ્લરૂ લીછયે તફ ભશાન કષ્ટ શોતો. પેય દભવયે દીના વુંકેત
ઠોય કછ ભી કયકે ધાયકે અનેક પ્રકાયકે ભનોયથ  ભયણ કયતશે
યસ્ય દે ખે ફીના તારાલેરી શોતશે. કછ ચેન નશી ડે કછ રૂચે નશીં. અન્મ લસ્તકી

ૃ ી શોમ જામશેમ મશ વફ સ્નેશકે રક્ષણ શે. અનો મપ્રમતભ પ્રાપ્ત શોમ ઈતનેશી
મલસ્મત
વભમ સખશે. લા ફીના ઓય વફ દઃખદાઈ શે ઈનશીકે ધ્માન ઈનશીકા સ્ભયણ અષ્ટ
પ્રશાય ફન્મો યશે મેશી સ્નેશકી યાકાષ્ઠા શે. મલળે કશા કશે ? પ્રર્ કેલર સ્નેશરૂ દોયવે
ફુંધેશ.ે બક્ત કશે વોઈ કયતશે. આ અને પ્રેભી બક્તનકેશી ાવ શોમ યશેશ.ે યવભે
યલવ શોમ જામશે. ચશ સ્નેશ યવકી અલમધ શૈ જીતને મલરાવ શૈ તાભે મશ સ્નેશ યવકી
પ્રાધાન્મતા શે. તાવો કશેમો “નેશ નીળુંક દશાઈ” એવે સ્નેશરૂ યાજાકી દશાઈ પ્રેભરૂ
નગયભેં પીય યશી શે. મા યાજધાની ભેં રીરા મલશાય ફીના ઓય કછ કાભ નશી શે.
“કૃષ્ણસ્ત કેલરું રીરા કયોતી યવ રૂીણી” વો કેલર બક્તનકે વુંગ અનેક પ્રકાયકો
મલરાવ કયનો મેશી સ્નેશરૂી યાજધાનીભેં કામથ શે. “અબમ ધ્લજા ભશેરન ય યાજત”
લા પ્રેભનગય કે ભશેરનય અબમ ધ્લજા પયશયામ યશી શે. લશાું કાર ભામાકો પ્રલેળ
નશી તાતે મત્ૃ યકો લશાું ડય-બમ નશી. ઓય પ્રેભનગયકે બક્તતો અજય અભયશે. કાયણકે
રીરા ધાભભેં વફ આત્ભા રૂશે, તાતે કાહ પ્રકાયકો બમ નશી શે ! અફ લા નગયમલે
ગેરશે વો બાલરૂશે, ઓય અનેક પ્રકાયકે દ્રભ છામ યશેશ.ે વોહ બાલરૂ શે જાસ ું “કહ્યો
બાલગેર દ્રભ છાઈ” ઓય રૂોત્તભહ ું બાલાત્ભકશે શ્રીસ્લામભનીજીહ ું બાલાત્ભકશે. ઓય
બાલરૂશી જશાું ક્રીમાશે. જાસ ું બાલરૂ ગેર કશી જેવે ગેરભે લસ્ત પ્રાપ્ત શોમ તેવે
બાલભેંશી પ્રાપ્પ્ત શે. તાતે એક દભેં કહ્યો શે કે „બાલનકે ગ્રશ કીમે, બાલનકે ેંડે રીમે,
ઠોય ઠોય બાલસ્થરી બાલ રટાઈ” તાસ ું બાલાત્ભક રૂોત્તભ બાલ કયકેશી વેવ્મ શે !
ઓય બાલરૂશી ર્ ભણશે જીનકે એવે શ્રીભશાપ્રર્જી શે. તાતેં આકો નાભ “ યાવસ્ત્રીબાલ
 ભહયતમલગ્રશ” શે !
એવે પ્રેભકીશી અલસ્થા ફઢતી જામશે. લશી પ્રેભ અફ બાલરૂ બમો. જાવો ભાયગકો
સ્લરૂ ફતામો કે ષ્ષ્ટકો જો ભાયગશે વો બાલકો સ્લરૂ શે.તાસ ું લા નગયભેં બાલરૂ શી
અનેક ગેરશે ઓય દ્રભ શે વોહ બાલરૂ શે અથલા અનેક બાલકી મ ભમતિરૂ વ્રજજનશી
વ ૃન્દાલન મલે દ્રભ શે તાતેં એક દભેં કહ્યો શે કે „યલતી કદમ્ફ લન ુરી‟ યલતીજન
પ્રુલ્રીત બઈ શે. ભાનો બાલશી પરાત્ભક વ ૃક્ષરૂ વ્શે યહ્યોશે પર ુરનવે વઘન શયીત
વ્શે યહ્યો શે. તાસ ું કહ્યો “બાલ દ્રભ ગેર છાઈ “બાલરૂ ગેર તાભેં અનેક બાલકી મ ભમતિ

ગોીજનશે. તથા “દ્રભ છાઈ” એવે કશેમો વો અનેક વ ૃક્ષરૂ મ ભમતિભાન અનેક
બક્તજનશે. નીકુંજભે જીતને પ્રકાયકે વ ૃક્ષશે તાભેં પર ુર કેવે રગેશ ે ? ભધય શે યવ
ૃ ભમ શોમલેસ ું પરનભેં અખુંડ યવશે વો પર કેવેશે ? ફાશીય બીતય
જાભેં ઓય અમત
એકયવ રૂશે. છીરકા ગટરીહ ું યવ રૂશે. (જેવે બૌમતક પરભેં ગટરી છીરકા ઓય યવ
પ્રથક પ્રથકશે તેવે લશાુંકે પરોભેં નશી. અથાથ ત ્ પ્રેભ નગયકે પર બી પ્રેભકે ફને બમેશ ે
ૃ યવસ ું ફાશીય બીતય એકરૂશે) તાસ ું લે પરકે સ્લાદ હ ું
ઓય પ્રેભરૂી અમત
અનીલથચનીમશે. માતે કહ્યો „ભધયભમી પર ુર રગત તશાું‟અથલા બક્તરૂ વ ૃક્ષભેં પર
જોશે વો બક્તનકે અંગરૂશે અથલા અધય યવરૂશે. જેવે વ ૃક્ષભેં અનેક પ્રકાયકે પર
ુરશે તેવે મશાું હ ું ઈનકે અંગભેં અનેક પ્રકાયકે ભધયભમ ુરશે મશ વફ અનબલ લેદ્યશે
તાસ ું અરમ ્ અફ આગે કશતશેઃ
“રલરત રતા મનલફડાઈ” વો રતા જેવે વ ૃક્ષભેં અત્મુંત ળોબામભાન શે તેવે મશાુંહ ું
બક્તરૂ રતા ઓય શ્ર ુંગાય કલ્તરૂ શ્રીરૂોત્તભ તાકે ઉય ળોબામભાન વ્શે યશીશે.
તાકી નીફીડાઈ નાભ વધનાઈ, મશ વઘનાઈ તે વ ૃક્ષભેં પેરકે શ્ર ુંગાય કલ્તરૂકો અને
અંતયર્ ભત કય રીમો શે. એવે ઉબમમલધ રતા ઓય કલ્દ્રભ યભ ળોબામભાન વ્શે
યશેશ.ે ઓય જેવે દ્રભનભેં અનેક પ્રકાયકે પર રગત શે તેવે મશાહ ું બક્તરૂી દ્રભનભેં
દું તાલરી અનાય, અધય-ઓષ્ટ વો ફીમ્ફપર, નાયું ગી આમ્ર આહદ ઉબમલગહય, ઈત્માહદ
અનેક પ્રકાયકે પર રગેશ.ે
કભર ષ્ વયીખે વલાું ગ જીનકે શે એવે ગોીજનોભેં ભધય ભકયું દ યવ બયે શે. અખુંડ
ભધયભમ શે મશ બક્તનકે અંગરૂ કભર ષ્નકી ભકયું દકો ાન બોયારૂ રૂોત્તભકું
યભ સખ ઉજાલે શે.મા પ્રકાયકે અનેક પર ુર પ્રુલ્રીત બમે શે. ગોીજનોકે વલાુંગ
યોભ યોભ હ ું કભર રૂશે. મશ કભરભેં હદવ્મ પ્રેભરૂ ભકયું દ મલધ મલધ પ્રકાયકી યશી
બઈશે. તાસ ું કહ્યોઃ “ભધયભમી ુર પર પલરતશે રલરત રતા મનલફડાઈ” જેવે નીકુંજ
મલે વઘન રતા શે તેવે મશાુંહ ું રતારૂ બક્તજન યવસ ું વઘનશે. જો બાલરૂ ગેર
(ગમત) જેવે ભાગથભેં ગમત પયી જામ તેવે મશાું જીતની ગમતશે વો યસ્ય વફ

બાલરૂશીશે, બાલકોશી વફ મલરાવશે, તાવોં કહ્યો,„બાલ ગેર દ્રભ છાઈ‟ અફ આગે
કશત શેઃ
„ાજ દશ હદળ યાજ ભાયગકી કેલરકુંજ વઘનાઈ‟ મનકુંજ મલે અનેક પ્રકાયકે યવ
મલરાવશે. તાસ ું ાજઃરૂ ધાયણ કયલેલાયે શે. વો રીરા વમિકી ાજરૂ શ્રી મમનાજી
ઓય ગોીજનશે. તાસ ું કહ્યો, „આનુંદમવિંધ ફઢયો શહય તનભેં ઈત યોક્યો મમના ઇંત
ગોી, કછ એક પેરમો ત્રીર્લનભેં‟....માતે પ્રર્નકે રીરારૂ વમિકે દોનો તટ
(હકનાયા) રૂ શ્રી મમનાજી ઓય ગોીજનશે. મશ રીરા પ્રેભ વમિકે અનબલ કયલેકો
અમધકાય ગોીજન જેવે બક્તનકોશી શે. મશ બક્તશી મશ રીરા પ્રેભ વમિકો ધાયણ કય
ળકે શે મશ પ્રેભવમિકી એક લફિંદ ત્રીર્લનભેં પેર યશીશે. ઓય એક લફિંદભેંશી ત્રીર્લનકે
રોક જીલન મનલાથ શ કયે શ.ે તાતેં રીરાધાભકો જો આનુંદશે વો ભશાનશે.
અથલા જેવે યાજભાગથકી દોનો ઓય અનેક યભણીમ સ્થર ફાગ-ફગીચા ભશેર શોમ શે
તેવે પ્રેભનગયકી યાજધાનીકે યાજભાગથ કે દોન ું ઓય “કેલર જ વઘનાઈ” અનેક પ્રકાયકી
મલધ મલધ હદવ્મ ષ્ોવે સલાવીત કુંજ અનેક પ્રકાયકે કેલર મલશાય તે વઘનશે. અથલા
કેલરકુંજ બક્તનકો શ્રીઅંગશે, તાભેં શદમરૂ વદાલનશે
ુંૃ
જશાું અનેક પ્રકાયકી કેલર કુંજશે
વો વઘનશે. યવ પ્રેભબાલ આનુંદસ ું વઘનશે.
સનો વ્રજજન ભાયગકી ફાતેં,
વીઘોયકી ેઠ, અટટી, રૂ યાવ દયવાઈ
„વલથસ્લ દે દે રેત ગોીકા, િગ િગ તરા તરાઈ‟।।9।।
હશરગ-ેઠભેં વફી ફીકાની, તફ મત્રબુંગી લય ામો

એવી „ેંઠ‟ રગત શે કેઉ, મા વુંગ પ્રેભ વભામો ।।10।।
ઉજી ભીરનકી વ્રજ વ ૃન્દનકી બીય ફહત લય ઠોયે

ફાજત દદલબ લયખી યશત સખ, કથી કુંદયા વોયે ।।11।।
પ્રથભશી જામ લવીએ લલ્રબદ, કુંજ નગયભેં ભાઈ

જશાું યાગ „દ્મનાબાહદક‟ મનમધ વદાલન
ુંૃ
ાઈ ।।12।।

વીંઘ ોયકી ેંઠ અટટી, રૂ, યાવ દયવાઈ, વલથસ્લ દે દે રેત ગોમકા િગ િગ તરા
તરાઈ” વો વીંઘ ોયેં પ્રર્ ઠાડે શે તશાું બક્તજનહ ું અનેક ધાયત શે. તશાું વ ૃદ્ધ
ૃ કો ાન ગરૂજનકી
ગરૂજનહ ું શે. તશાું પ્રર્નવોં કેવે ભીરા શોમ ? તફ યસ્ય રૂામત
િષ્ષ્ટ ફચામકે કયત શે ઓય યથેશ્વયી શ્રી પ્માયીજીને ઘઘ
ું ટ વુંલાય ભીવ અરક વુંલાયીકે
વુંકેત કીમો, ઓય „િગ િગ તરા તરાઈ” વો યસ્ય નેત્રનવો નેત્ર ભીરામે, અને
શદમકો બાલરૂ જો યવ શે વો પ્રર્નકોં દે ત શે. ઓય અનો જો આળમ શે વો પ્રર્નકું
જતાલત શે ! અથલા નેત્ર દ્વાયા અનો વલથસ્લ પ્રર્નકોં વભથણ કયતશે. ઓય પ્રર્
અને નેત્ર દ્વાયા અનો યવ બક્તનકોં દાન કયત શે જેવે વોદા રેમ શે તફ તયાજભેં
તરી જામ શે, ઓય લાકો ભોર દીમો જામ શે, વો મશાું અનો અનો બાલરૂ વોદા
નેત્રરૂી તયાજીભેં તોર તોરકેં લાકે દાભભેં યસ્ય અનો વલથસ્લ દે ત શે તાસ ું કહ્યો
“વલથસ્લ દે દે રેત ગોમકા િગ િગ તરા તરાઈ”વીંઘોયકી ેંઠ અટટી ક્યોં કશે ?
ગરૂજનભેં અનો બાલ પ્રકટ ન કયનો ઓય યસ્ય અનો બાલ જતાલનો, તાતેં
અટટી કશી ! અથલા વીંઘોકય ,વો બક્તનકો કટી દે ળ શે વોં ેંઠ અત્મુંત અટટી
શે, ભન લચન વોં અગોચય દાન કયત શે, વો નેત્ર દ્વાયાશી લાકો મલરાવ શોમ શે, આગે
કહ્યોઃ
“હશરગ ેઠભેં વફી ફીકાની, તફ મત્રબુંગી લય ામો” ઉય જીતની ેઠ કશી વો પ્રર્
બક્તનકો યવદાન કયતશે. તાભેં ઈતને પ્રકાયકી ેંઠ જયે શે વો યવદાનભેં મત્રબુંગી
સ્લરૂ શે. વો તીનો અંગનવો ટે ડો શે. ટેડે બક્તનકું યવદાન કયલેક આ યવબયે ાત્ર
શે. વો ટે ડો કયત શે. તફ બક્તનકોં દાન શોમ શે તાતે આ મત્રબુંગી શે “હશરગ ેંઠભેં
વફે ફીકાની તફ મત્રબુંગી લય ામો” અફ ઈતને પ્રકાયકી ેંઠભેં બક્તનકો મલકાવ કેવે
બમો ? ઓય મત્રબગી સ્લરૂકી પ્રાપ્પ્ત કેવે બઈ ? વો કશત શે કી શીરગ ેંઠભેં વફે
ફીકાની તફ મત્રબુંગી-લય નાભ મતકો પ્રાપ્ત બઈ
વો પ્રથભ પ્રર્નકો ભીરેલકી રગન શતી તફ મત્રબુંગીલય ામો. અફ હશરગકો સ્લરૂ
કશત શે. (હશ નીશ્ચમલાચી શે રગ નાભ રગ જાનોશે પ્રર્શી વલથસ્લ, અળ જીલનકે

આધાય રૂ-પ્રાણરૂ જફ ફને શે તફ ભનકી રગન નીશ્ચમ  ભલથક પ્રર્ભેં રગે શે.
અથલા જશાુંતક દે શાદીક અધ્માવ છટ નહશ જામ શે લશાુંતક વલથસ્લતા પ્રર્નભેં જફ
શોમ શે તફ દે શ ઓય દનીમાભેવેં પ્રેભ નીક્વ જામ શે દનીમા મલ વભાન કડમલ ન રગે
લશાુંતક અન્મભે યાગ શે લશાુંતક પ્રર્નભેં યાગ નશીં એકાુંગી પ્રીમત ફીના હદવ્મ પ્રેભ
પ્રાપ્ત નશીં શોમ શે તાસ ું પ્રાણકી ન્મોછાલયી જફ પ્રર્ભેં શોમ તફ જીલનકે આધાયરૂ
પ્રર્નકો સ્લરૂ ફને શે. મા વભમ પ્રર્ પ્રેભકો અંકય શદમભેં ય
્ ગટ શોમ શે મશ
અંકયીત પ્રર્ પ્રેભકો કેવો સ્લબાલ શે વો હશરગકે દોભેં અષ્ટ વખાને લણથન કીમો શે,
વો અફ કશત શે
“શીરગન કઠીન શે મા ભનકા ।। જાકે રીમે સનો ભેયી વજની રાજ ગઈ વફ તનકી
।।1।। રોક શવો યરોકશી જાલો, ઓય આલો પર ગાયી ! વો ક્યોં યશે તાશી શીન દે ખે

જો જાકો શીત કાયી” ।।2।। ઓય કહ્યો શે; વફ ગોકરકે રોક ચીકનીમા, ભેયેબાએ
ઘાવ-કયન દે રોગનકેં ઉશાવ.” આગે કશત શે “ભેયો ભન અરૂલા ઢે ટાકો એકભેક કયી
ભાન્મો” “કૃષ્ણ મલયશ ગોકરકી લનીતા, ઘયશીભેં લનકીનો” „ભેયોભન ભાધાુંવો ભાન્મો,
કશા કયે ગો કોમયી” ભીગી નીળાન ફજામ યી” મા યીતસ ું ગોકરભે ગ્રશ ગ્રશ પ્રીત,
હશરગકી ેંઠ રગી શે તાભેં વફ ગોીજન લફક ગઈ. કેલર પ્રર્ કોશી વ્શેગઈ તફશી
પ્રર્કી પ્રાપ્તી બઈ, ઓય મત્રબુંગી લય ામો.. (ભશાનબાલ યવીકબક્ત નુંદદાવજીને
ુંચભજયીભે કહ્યો શે કે “પ્રેભ એક એક લચત્તવોં, એકશી વગ વભામ ગાુંધીકો વોદા નશી,
જન જન શાથ ફીકામ.”
અનન્મતા ફીના પ્રર્ પ્રેભ પ્રાપ્ત નશીં શોમ વકે શે અનન્મતાકો િષ્ટાુંત કશત શે જો
શ્રીભત પ્રર્ચયણ મલપ્રમોગ વભમ જફ ચુંિવયોલય ફીયાજ યશે શતે, લા ફીયીમાું શ્રી
ગીયધયજી ઓય શ્રી ગોકરનાથજી આકે ાવ ધાયે ઓય મલનતી કયી જો કાકાજી !
આકું શ્માભ સ્લરૂ નીકુંજ નામક શ્રી ગોલથધનધયણભેં આવયતી શે. ઓય મા વભમ
શ્રીજીકો આકું મલમોગ શે વો દભવયે શ્માભ સ્લરૂ શ્રી ભથયે ળજી, શ્રી દ્વાયકાધીળજી, શ્રી
ચુંિભાજી પ્રર્મત સ્લરૂ શે, તાક ધાયામકે આ વેલન કયો. તફ શ્રીગવાુંઈજી આજ્ઞા

કયતે બમે જો “તભ શભાયે રીમે લીજાતીમ શો !” આને લીજાતીમ કશે તાસ ું એવે નશી
વભજનો કે શ્રીગીયધયજી ઓય શ્રીગોકરનાથજી આકે લીજાતી શોમગેં, યન્ત બાલીકી
ષ્ષ્ટ સ ૃષ્ષ્ટકું અનન્મતાકો સ્લરૂ હદખામલેકે રીમે શી એવી આજ્ઞા આને કયી શે ઓય
શ્રીગવાઈજી આ દોનો બૈમાનકું આજ્ઞા કયી જો “ગુંગાજી જેવે મલત્ર જરાળમ મા ર્ ભમભ
તરભેં શે, તોહ ચાતક ક્ષી લે જરાળમોકો છોડકે એક સ્લાતી જરકી આળાભે શી અને
જીલનકી આહતી દે યહ્યો શે તેવે શભાયે રીમે તો એક શ્રીગોલથધનધયણશી વલથસ્લ શે.
અફ દ્મનાબદાવજી આગે કશત શે જો એવી તો અનેક પ્રકાયકી ેંઠ રગત શે, તાભેં તે
ભેને કછક કશી શે. મશ વફ ેંઠકે બીતય પ્રેભશી વભામ યહ્યો શે વો પ્રેભકો સ્લરૂ ઉય
કશી આમે. વો બક્તજન ઓય પ્રર્નભેં અનેક પ્રકાયકી ેંઠ રગત શે તાભેં પ્રેભ
અંતયર્ ભત શે આહદ અંત ભધ્મભેં પ્રેભશી વ્મલશાય શે. આગે કશત શે. “ઉજી ભીરનકી
વ્રજ વદ
ુંૃ નકી બીય ફહત લય ઠોયે ” વો પ્રર્નકો ભીરલેકી ભનભેં ચશના પ્રકટ બઈ તાસ ું
બક્તનકે વ ૃન્દનકી ચાયો ખાડીસ ું બીય બઈ એવે નીકુંજ દે ળ મલે „ફજત દુંદબી મલમ
યહશત વખી, કથા કુંદયા વોયે ” વો લશાું દુંદબી એવી ફજ યશી શે જાભે રૌહકક મલમ
નશી શે અથલા અરૌહકક બાલયવકો મલન બક્તનભે દાન શોમ. આળમ મશ શે કે રૌહકક
મલમ યહશત મશ રીરા મનદો શે.
અથલા જીતને બક્તજન શે. વો વફ મલમ યહશત શે માતેં ગોીજનને કહ્યો શે
“વુંત્મજ્મ વલથ મલમાન ્ તલ ાદ મ ભર પ્રાપ્તા” જફ એકાદળ ઈન્િીમનકે રૌહકક વભગ્ર
મલમકો ત્માગ શોમ. તફ વાક્ષાત પ્રર્કે સ્લરૂકો અનબલ શોમ ળકે માતેં ગોીજન
ભશાયાવભેં ધાયે જફ કશી યશે શેઃ શે મપ્રમ, શભને એકાદળ ઈષ્ન્િમનકે રૌહકક મલમકું
ત્માગ કયકે વભસ્ત ઈષ્ન્િમનકે મલમ આકો સ્લરૂ ફનામો શે. તફ શભ આકે
ચયણકભરકે મ ભકભેં શોંચ ળકે શે. માતેં જશા તક રૌહકક મલમકી ગુંધભાત્રબી શે
લશાુંતક ભશાન અરૌહકક પ્રર્ સ્લરૂકો વાક્ષાત અનબલ નશી શોમ ળકે. મા રૂ દદબી
ફજ યશી શે. અથલા મશ જો રીરા શે બક્તનકે વુંગ, વો મનદો અપ્રાકૃત-અરૌહકક શે
ઓય સ્લરૂાનુંદરૂ મશ રીરા શે તાસ ું રૌહકક મલમકી ગુંધ યશીત શે. અરૌહકક રીરા

મલમકી દું દબી ફજત શે.
“વખીકુંદયા વાયે ” વો યોક્ષ વફ બક્તજન નીકુંજભેં પ્રર્નકી જો યવ કથા શે તાકો
ગાન કયત શે આકો ગણાનલાદ કયત શે ચાયો ઓય અથલા અનેક નીકુંજોભાું મા પ્રકાય
આકી કથાયવ સ્લરૂાનુંદ અનબલકી ગાથા શે યશી શે આગે કહ્યો મશ ભાયગકી પ્રાપ્પ્ત
કેવે શોમ ? વો કોટીભેં મલયર ભશાનબાલ દ્મનાબદાવજી કશત શેઃ
“પ્રથભ શી જામ લવીમ શ્રીલલ્રબદ કુંજ નગયભેં ભાઈ, જીશી યાગ દ્મનાબાહદક
મનમધ વ ૃદાલન ાઈ” વો પ્રથભ શ્રીલલ્રબકે ચયણકભરરૂ નગયભેં ફવે. તફ આકે
ચયણકભરકે પ્રતાવે મશ ભાયગ ભીરે ઓય ચયણકભરકો આશ્રમ મેશી નગયભેં લવનો
વોઈ શે વો દ્મનાબદાવજી કશત શે, જો ભોકું હ ું મશ ચયણકભરકી કૃાતે વદાલન
ુંૃ
મલમધરૂ પ્રર્નકી પ્રાપ્તી બઈ, તેવે વફ બક્તજનોકું આકી ચયણયજ કૃાતેશી પ્રાપ્તી
શે.
(અફ મશાુંય એક ળુંકા શે મ કે આકે ચયણકભરકો આશ્રમ કોન બાુંતીવો શોમ ! ઓય
આકે ચયણકભરકો સ્લરૂ જ્ઞાન મલના આશ્રમ મવદ્ધ નશી શોમ શે ઓય આકે
વાક્ષાત્વન્ભનષ્માકાય સ્લરૂકે ચયણકભરકો ભેયે જેવે મલમ વાગયભે મતત જીલનકો
વુંફધ
ું ઓય આશ્રમ ફશોત શી દરથબ શે. મશ વુંદેશરૂ દાલાનરકું કૃાિગકી મય ભ
લાથ ફીતા, કેવે બજામે જામ ? અફ ઉયોક્ત વુંદેશકી નીવ્રતીભેં આકી કૃાતે જો
સ્ુહયત શોમ શે વો મનલેદન કીમો
ભગવાનકે તીન સ્વરૂ હે

– આધધભૌધતક, આધ્યત્મમક, આધધદૈ ધવક આધધભૌધતક

જગતરૂ હે આધ્યાત્મમક અક્ષરરૂ હે, ઓર આધધદૈ વીક સાક્ષાત મ ૂધતિમાન હે તેસે હી
આકે ચરણકમ હ ું તી, પ્રકારકે (આધધભૌધત, આધ્યત્મમક, આધધદૈ વીક) હે.
આધધભૌધતક ચરણકમ શ્રીભાગવત રૂ હે. આધ્યામમીક ચરણકમ જ્ઞાન ભક્તતરૂ
હે, ઓર આધધદૈ વીક ચરણકમ સાક્ષાત હે તેસેહી શ્રીવલ્ભાધીશ કે ચરરત્રકો જામે
સ્વતુંત્ર રૂતેં ગણાનવાદ હે એસે ગ્રુંથ આકે સ્વરૂકો ધ્યાન (ચન્તવન, આકે

નામકો સ્મરણ, ઓર આકે અંતરું ગ અનન્ય ભાવવારે વલ્ભીયનકો સુંગ, યહ સબ
આકે આધધભૌધતક ચરણરૂ હે ઓર યાહીમેં ક્સ્થત રહેવેસ ું આકે આધધભૌધતક
ચરણકમકો આશ્રય પ્રાપ્ત ભયો જાનીયે
અબ આધધભૌધતક ચરણકે આશ્રયસ ું અથવા યામેં ક્સ્થત રહેવેસ ું આકે સ્વરૂકો
માહામ્યજ્ઞાન ઓર આકે સ્વરૂમેં ભક્તત (સ્નેહ) પ્રગટ હોય હે. યહ જ્ઞાન ઓર ભક્તત
મેં ક્સ્થત રહેનો સો આકે આધ્યામમીક તરણકમરૂ હે. ઓર જ્ઞાન ભક્તત તે
આધ્યામમીક ચરણકમકો આશ્રય પ્રાપ્ત ભયો જાનીયે સ્વરૂ જ્ઞાન હે સો અનન્યતા
ઓર સ્નેહકો રક્ષણ કરવે વારો હે વાસ્તવીક તો અનન્યતા બીના ભગવદ્ પ્રેમ
આકરીત હી નહી હોય હે ઓર અનન્યતા માહામ્ય જ્ઞાન ધવના ધસદ્ધ નહી હોય હે. તાસ ું
જીવકું પ્રભકે ચરણકમકો આશ્રય કરનો હી ઈષ્ટ હે
ઓર જીનકું આકે સ્વરૂમેં સહજ અનરાગ હે તાક જ્ઞાનકી અેક્ષા નહી રહે હે ઓર
સહજ સ્નેહ વારે કું પ્રાણાધાર પ્રભ સ્વરૂહી હોયવેસ જેસે ડોરસો બુંધ્યો ભયો ક્ષી
સવવત્ર ધવચરકે અને સ્થાનેહી (જીનને બાુંધ્યો હે ઈનકે ાસ) આય જાય હે, તેસે
સહજ સ્નેહ વારે કો મન પ્રભનકે સ્વરૂમેં સહજ રૂસો ક્સ્થત રહે. યા પ્રકાર
આધ્યામમીક ચરણકમકે આશ્રયતેં ભક્તતકી વ ૃદ્ધદ્ધ હોયગી. યહ ભક્તત જબ વ્યસન
અવસ્થાકો સ્વરૂ ધારણ કરે હે તબ સવાવમનભાવકું ધસદ્ધ કરે હે, ઓર આકે સાક્ષાત
દશવન હોય હે. યહ સાક્ષાત સ્વરૂકે ચરણકમ હે સો આધધદૈ વીક રૂ હે યહ
આધીદૈ વીક ચરણકી એક રાગ (રજ) કે સુંબધ
ું હોત માત્ર ીા સાગર ધારણ
કરવેકી ાત્રતા (આધીદૈ વીક સ્વરૂકી પ્રાપ્તી) હોય જાય હે, ઓર ીાધામમેં પ્રવેશ
હોય હે)
મનત્મરીરા અનબલના સ્થામીબાલન ું અમધષ્ઠાન

શ્રી લલ્રબ ાદદ્મ મભલરન્દ
આે ત્રભાું જણાવ્ય ું કે “મનત્મરીરા, મનકુંજ રીરા, વ્રજરીરા, અને આજની રીરાન ું
સ્લરૂ એક છે , પ્રકાય બીન્ન છે , એભ વભજામ છે .” આ મલમનો આ યીતે મલચાય કયલો

જોઈએ કે, વેલા પ્રણારીભાું અને ભશત ્ સ્લરૂોની લાણીભાું તેભજ અષ્ટવખાહદની
લાણીભાું આના રખલા પ્રભાણે મનત્મ રીરાનો વુંફધ
ું યશેરો છે તે ફયાફય છે . યું ત
તેનો આણને આમધદૈ લીક પ્રકાયે પ્રત્મક્ષ અનબલ નહશ શોલાથી, આ વલથરીરાઓ
મનત્મરીરાની સ્ભાયીકા ફનીને મનત્મરીરાના પ્રત્મક્ષ અનબલ ભાટે પ્રચય તાબાલને
ઉત્ન્ન કયલાના કાયણરૂ થલી જોઈએ. ઉદાશયણ રૂે, જેભકે “ભશાદાનના ભનોયથની
વજાલટભાું મનકુંજરીરાની વજાલટના દળથન કયાવ્મા,” તેભ આે જણાવ્ય ું.
આ મનકજરીરાની વજાલટભાું આમદૈ મલક મનકુંજની પ્રત્મક્ષતા, તે વભમે દાનની
માચના કયતા મપ્રમતભ, અને શ્રી સ્લામભની વ ૃન્દના આણને „પ્રત્મક્ષ‟ દળથન નથી
કેલર અરૌહકક બાલ આલા ભનોયથોભાું ઉત્ન્ન થામ છે , અને અલ્ કાલરન તેનો
બાલથી જ અનબલ અને આલેગ ણ યશે છે . યન્ત આણા ોતાભાું આમધદૈ મલકતા
મવદ્ધ થમેરી નશી શોલાથી સ્લરૂ, રીરા, અને રીરા સ્થાનનો પ્રત્મક્ષ અનબલ
આમધદૈ મલક પ્રકાયે થઈ ળકતો નથી. જેભ કૃષ્ણબટ્ટજીએ શ્રીજીને મલનુંતી કયી કે ભને
રીરાનાું દળથન કયાલો, ત્માયે શ્રીજીએ આજ્ઞા કયી કે તે તો આ દે શથી ન થામ. અરૌહકક
સ્ત્રી બાલાત્ભક દે શથી રીરાનાું પ્રત્મક્ષ દળથન થામ. છી શ્રી ગવાુંઈજીએ પ્રભેમ ફરથી
દળથન કયાવ્માું છે . તેજ પ્રભાણે રીરાનાું પ્રત્મક્ષ દળથન આણી આમધદૈ મલક અલસ્થાભાું
થામ છે તેથી ર્ ભતરની વેલા પ્રણારીભાું અને વાહશત્મભાું મનત્મ રીરાનો જે અનબલ
થામ છે તે મનત્મ રીરાનાું સ્ભાયકરૂ છે , તેભ વભજી મનત્મરીરાના પ્રત્મક્ષ અનબલ
ભાટે પ્રચ ભય તાબાલ પ્રકટ થામ તો, આ તાબાલે કયીને પ્રુંચન ું મલસ્ભયણ થતાું
આણાભાું આમધદૈ મલકતા મવધ્ધ થમે પ્રત્મક્ષ અનબલ થઈ ળકે.
આલા પ્રકાયનો મલચાય રીરા ભધ્મામત જનભાુંજ ઉત્ન્ન થામ છે , અન્મને તો
સ્લલ્કાલરન આનુંદના અનબલ છી સ્લસ્થતા જ પ્રાપ્ત થામ છે તેભાું મનત્મ રીરા
સ્લરૂના અનબલન ું અમધષ્ઠાન મવદ્ધ થત ું નથી. કાયણકે બૌમતક દળાભાું તે આનુંદનો
અનબલ કયી રીધો. આલો જીલ મનત્મરીરાનો અમધકાયી નશી શોલાથી તેનાભાું
તાબાલ ઉત્ન્ન થતો નથી. બૌમતક દળાનો આનુંદ અલ્કાલરન છે અને ભેલેરો

આનુંદ મતયોધાન ણ થઈ જામ છે . જ્માયે આમધદૈ મલક દળાભાું અનબલાતો આનુંદ
સ્થામી રૂભાું શોમ છે . કાયણકે આમધદૈ મલક અલસ્થા વલાથત્ભબાલરૂ છે , અને આત્ભા
અહયણાભી છે , એટરે કે આત્ભ-વુંઘાતથી અનબલાતો હદવ્મ આનુંદ મતયોહશત થઈ
જતો નથી યું ત તેનો આલેળ મનયું તય ફન્મો યશે છે , ઉરટ પ્રમતક્ષણ વ ૃપ્ધ્ધગત થતો
જામ છે .
શ્રી શહયયામચયણોકત, “બ્રહ્મવુંફધ
ું લાક્ય કઠીનાુંળ મલલેચન” નાભના ગ્રુંથભાું કાભબાલ
અને વલાથ ત્ભ-બાલના અનબલન ું તાયતમ્મ ફતાલલાું આ આજ્ઞા કયે છે કે, કાભથી
ઉત્ન્ન થનાયો જે ક્રેળ છે તે ઈષ્ટ લસ્ત સ્ળથથી અગય દળથન લગેયેથી ળાન્ત થઈ
જામ છે , જ્માયે વલાથ ત્ભબાલથી ઉત્ન્ન થનાયો ક્રેળ સ્ળથ લગેયેથી ફભણો, અથલા
અમધક વ ૃપ્ધ્ધગત થતો જામ છે . કાભથી ઉત્ન્ન થમેરા ક્રેળથી પ્રર્ભાું વાયજ્મ પ્રાપ્ત
થામ છે , અને વલાથ ત્ભબાલ તાાત્ભક શોલાથી તેભાું ભતાું આનુંદથી ત ૃપ્તી થલાને
ફદરે તાબાલ અને વ્માકતા લધતીજ યશે છે . વલાથ ત્ભ બાલભાું તાાત્ભક સ્લરૂન ું
સ્થામીત્લ અને ઉદફોધકત્લ શોલાથી અસ્ગનભાું ધ ૃતની આહમત દે તાું જેભ અસ્ગન
પ્રજલરીત ફનતો જામ છે , તેભ વલાથત્ભબાલની અલસ્થાનો આનુંદ વ ૃપ્ધ્ધગત જ થતો
જામ છે . અથલા આ આનુંદ અત ૃપ્ત સ્લબાલ લાો છે . અગણીતાનુંદનો અનબલ
આના તાાત્ભક સ્લરૂના દાનથી જ રભ્મ છે .
આ વલથ રખલાનો શેત એ છે કે, મનજજનોએ અલ્કારીન આનુંદભાું સ્લસ્થતાનો
અનબલ નશી કયલો જોઈએ કાભબાલથી ભતા આનુંદન ું અને વલાથત્ભ બાલથી ભતાું
આનુંદન ું તાયત્ભમ મલચાયીને વલાથ ત્ભબાલની અલસ્થાને મવધ્ધ કયલા શ્રીલલ્રબના
તાત્ભક “હતાળ” સ્લરૂની પ્રવન્નતા મનયું તય માચતા યશેવ ું. આણ ું રક્ષતાાત્ભક
સ્લરૂ શોવ ું જોઈએ જેભ શ્રગાય યવનો સ્થામી બાલ યમત છે . આ સ્થામી બાલ યમતભાુંથી
જ મલબાલ, અનબાલ અને વુંચાયી બાલોની ઉત્મત્ત થામ છે . અને તેનાથી શ્ર ુંગાય
યવનો અનબલ થામ છે . તેભ વલાથત્ભબાલનો સ્થામી બાલ તાાત્ભક યમત યક્ત છે ,
તેથી તેના અનબલાનુંદભાું ત ૃપ્તતા થતી નથી.

કૃષ્ણ નાભ જફતે શય
્ લણ સન્મોયી આરી
ર્ ભરીયી બલન શોં તો ફાલયી બઈયી
નાભના સ્ભયણ ભાત્રથી આલી દળા કેભ થઈ ? તેન ું કાયણ એભ છે કે આ ગોીજનભાું
વલાથ ત્ભબાલન ું અમધષ્ઠાન શોલાથી, નાભના શ્રલણ ભાત્રથી તાાત્ભક યમત પ્રજલરીત
થઈ ગઈ, યવાત્ભક સ્લરૂનો તેના શદમભાું પ્રાદબાથલ શોલાથી પરાત્ભક કૃષ્ણ નાભ
શ્રલણ દ્વાયા તેના ભન લચત્તભાું યવાત્ભક સ્લરૂે પ્રલેળ કમો, યવ સ્લરૂે તેનાભાું
મલકરતા ઉત્ન્ન કયી, તેથી દે શ ગેશન ું મલસ્ભણ થઈ ગય ું, નાભ સ્ભયણથી આલી દળા
થલાનો શેત ું આ ગોીજન વલાથ ત્ભબાલની અલસ્થાલાા છે , અને વલાથ ત્ભબાલ
તાાત્ભક શોલાથી કૃષ્ણ નાભ શ્રલણથી ણ આ સ્સ્થમત થઈ, તો રૂ ભાધયીના
અનબલભાું શ ું શ ું ન થામ ?
“સ્લામભન ્ શ્રીલલ્રબાગને ક્ષણભમ બલત વમન્નધાને કૃાતઃ” આ શ્ર્રોકભાું આના
તાાત્ભક (ભાધમથસધા) સ્લરૂન ું લણથન કયે  ું છે . આ સધાસ્લરૂભાું ભાધમથ આસ્લાદન
અને અસ્ગન ઉબમ ધભો એકી વાથે અનસ્ય ભત (વ્માપ્ત) યશે છે , જેભ વમિભાું આ ભાધમથ
અસ્ગન સ્લરૂના દાતા બોક્તા રૂે યશેર છે તે અસ્ગન સ્લરૂના દાનથીજ મનયલમધ
આનુંદનો અનબલ થઈ ળકતો શોલાથી શ્રીભશાપ્રર્ચયણોએ શ્રીલલ્રબાષ્ટકના પ્રથભ
શ્ર્રોકભાું„વન્ભનષ્મા કૃમત અમત કરૂણસ્થું પ્રદ્યે હતાળભ‟
આ ુંસ્ક્તથી “હતાળ” સ્લરૂની ળયણાગમતનો શ્રીલલ્રબના સ્લકીમજનોને ફોધ કયે રો
છે , તેભાું જે મનગઢ યશસ્મ યશે ું છે તે એ છે કે, જે સ્લરૂભાું ભન-લાણી શોંચી ળકતાું
નથી,

જેનો

મલરાવ

વલાથ જ્ઞાત

છે ,

અલચન્ત્મઅનુંત

આમધદૈ મલક

મનત્મમવધ્ધા

સ્લામભનીજીઓના મલરાવના જે બોક્તા છે તેલા આના મ ભર સધા સ્લરૂન ું જ રીરા
રોકભાું વલોત્કષ્ટત્લ યશે ું છે પ્રમતક્ષણ તરૂણાનુંદરૂથી શ્રી ભત્સ્લામભનીજીઓ પ્રમતક્ષણ
ન ભતન સ્લરૂાનુંદનો જે અત ૃપ્તતાએ અનબલ કયી યહ્યા છે , તે આના તાાત્ભક

સ્લરૂન ું તેભના હૃદમભાું સ્થામીત્લ શોલાથી જ થામ છે આલા પ્રકાયનો મનગ ભઢ આળમ
શોલાથી મનજજનોને “હતાળ” ની ળયણાગમતનો શ્રી ભત્પ્રર્ચયણ ફોધ કયી યહ્યા છે .
“શદ્દા પ્રેમ્ણામત દરથબા”
કેલર સ્લરૂ મનષ્ઠાનેજ શધ્ધ કશેલામ છે . આલો કેલર સ્લરૂનાજ અનબલનો જે
વલાથ ત્ભબાલ છે , તે આના તાાત્ભક સ્લરૂના દાનથીજ મવધ્ધ થામ છે .
શ્રીલલ્રબ, શ્રીલલ્રબ શ્રીલર
્ બ; દીન દ્વાયે આમો
જનભ-જનભ, ળોધ-ળોધ, ચયણ યે ણ ામો
આ દભાું, અનેક જન્ભોએ ળોધતા ળોધતા તાાત્ભક ભાધમથ સ્લરૂના ચયણ
કભરરૂી દ્વાયે શોચીને આ સ્લરૂની ચયણ-યે ણ પ્રાપ્ત કમાથન ું સ ભચન શ્રીશહયયામચયણ
કયી યહ્યા છે
શ્રી લલ્રબ ભધયાકૃમત ભેયે,
વદા ફવો ભન મશ જીલન ધન

મનજજન વોં ય કશત શોં ટે યે ।1।
અન્તીભ ુંસ્ક્તભાુંભધય ચયણ કી યે ણ મનયું તય,
જનભ જનભ ભાુંગત “શહયદાવ”આ દભાું અમત કરૂણતાથી મનજજનોને ટેયીને આ કશી યશમા છે કે, જનભ જનભ, આ
તાાત્ભક ભાધમથ સધા સ્લરૂની ચયણ યે ણની જ અલબરાા કયલી. કરૂણાયવનો જેભાું
વાગય શીરોી યશેરો છે તેલા શ્રીભત્પ્રર્ચયણ પ્રર્ ભમત સ્લરૂોએ મનજજનો ભાટે
અમતશ્રભ કયીને શ્રીલલ્રબાસ્ગન સ્લરૂન ું જ્ઞાન કયાલે તેવ ું, અને તે સ્લરૂનો આશ્રમ
મવધ્ધ કયાલે તેવ ું વાહશત્મ પ્રગટ કયું છે તેન ું અલગાશન આણે અશોમનવ કયવ ું જોઈએ.
આવસ્ક્તન ું સ્લરૂ-

રે. શ્રી લર
્ બ ાદદ્મ મભલરન્દ
લેણગીતભાું લેણજીભાુંથી જે સધા પ્રકટ થામ છે તે લેણની ઉપ્ચ્છષ્ટ સધાએ
ગોીજનોભાું પ્રલેળ નથી કમો શ્રી ગોીજનો અનન્મતાની મવદ્ધદ્ધલાા છે અને ોતાના
ૃ ને ગ્રશણ કયનાયાું છે તેભ શ્રી ભત્પ્રર્ચયણોએ તે પ્રવુંગના
મપ્રમતભનાજ અધયામત
સ્લતુંત્ર રેખભાું આજ્ઞા કયી છે . આનો અથથ એ થમો કે વેવ્મ સ્લરૂથી જ જેન ોણ
થઈ યહ્ ું છે તે વલોત્કષ્ટ અમધકાયી છે . આવસ્ક્ત અને અનન્મતા જદી ચીજ નથી.
આવસ્ક્ત કુંબનદાવજીની અને વ્મવન અલસ્થા ગજજન ધાલનજીની જ્માયે તન્ભમતા
આવકયણજીભાું મવધ્ધ થઈ છે . મપ્રમના મલમોગની એક ક્ષણ ળતયગ જેલી વ્મથા ઉત્ન્ન
કયનાયી શતી, આ છે આવસ્ક્તન ું સ્લ ભુ.
સન્દયદાવજી શ્રીભશાપ્રર્જીના વેલક શતા શ્રી લલ્રબ મલના કોઈ તત્લની સન્દયતાએ
તેભના શદમભાું સ્થાન રીધે ું નશીં. આ સન્દયદાવજીને એક વભમે શ્રીભશાપ્રર્ચયણોએ
ભશાપ્રવાદ રેલાની આજ્ઞા કયે રી, ફીજા લૈષ્ણલો વાથે સન્દયદાવજી ભશાપ્રવાદ રઈ
યહ્યા છે , તે વભમે શ્રી પ્રર્ચયણોએ આજ્ઞા કયી કે “સ ુંદયદાવજી ! ભશાપ્રવાદ કેવો શે ?”
ત્માયે સ ુંદયદાવજીએ લીનતી કયી કે “યાજ ફશોત સન્દય.” ત્માયે આે આજ્ઞા કયી કે
“સ ુંન્દયદાવ તભાયી અનન્મતા ચ ભકી ગમા “ ત્માયે સન્દયદાવે લીનતી કયી કે “યાજ,
અનન્મતા તો આ યખાલો તો યશે યન્ત ભાયી અનન્મતા કેલી યીતે હ ું ચક્યો છું તો
આ આજ્ઞા કયો તો ભાયા જાણલાભાું આલે.” ત્માયે આે આજ્ઞા કયી કે તભાયી
અનન્મતા શ્રી ભશાપ્રર્જીભાું છે , અને શ્રી ભશાપ્રર્જી મલના તભે ફીજા કોઈને
„સન્દય‟ભાનતા નથી, તો ભશાપ્રવાદને સન્દય કેભ કહ્યો ? ત્માયે સન્દયદાવે લીનતી કયી
કે યાજ, ભશાપ્રવાદભાું તો ભારૂું લચત્ત નશીં શત ું. ણ કૃષ્ણદે લયાજાની વબાભાુંથી ભાયા
પ્રાણાધાય ભુંદગમતથી ધાયી યશમા છે તે વભમના આનાું વૌન્દમથ રાલણ્મન ું હ ું ાન
કયી યહ્યો શતો. તે ધ્માનભાું જ આને કહ્ ું કે “ફશોત સન્દય.”
ૃ અને શ્રીપ્રર્ચયણ વન્મખ લફયાજી
અશી મલચાયણીમ લાત એ છે કે શ્રી પ્રર્ન ું અધયામત
યહ્યા છે આ પ્રકાયભાું સન્દયદાવજીન લચત્ત અટકે ું નથી, અને શ્રીલલ્રબના વોન્દમથ

ભ ેરા છે . તો શ ું શ્રી પ્રર્ચયણ અને પ્રર્ન ું અધયામત
ૃ એ કુંઈ ન્ય ભનતત્લ છે
ાનભાુંજ ડફ
લસ્તતઃ તેભાું ન્યનતા નથી, યું ત આવસ્ક્તન ું સ્લરૂ કેવ ું શોમ તે વભજાલલા
શ્રીભશાપ્રર્ચયણે આ ચહયત્ર યચે ું છે .
એક ડોકયી શ્રી ભદનભોશનજીન ું વેલન કયતી શતી. તેણે શ્રી ભદનભોશનજી વીલામ
ફીજા સ્લરૂને જીલનબય જોમે ું નશી. તેને ત્માું મલયક્ત લૈષ્ણલે ોતાના શ્રી
ફારકૃષ્ણજી ધયાલેરા. આ ફારકૃષ્ણજીને તે ડોકયીએ શ્રીભદનભોશનજી કયી દીધા.
ફવો ફાલન ભાું આ પ્રવુંગ છે આ ચહયત્ર ણ શ્રીભત્પ્રર્ચયણન ું જ છે , અને તે
અનન્મતાને ળીખલા ભાટે ઃ
ુંચભ ઘયના એક ફારક જમયભાું લફયાજતા શતા. તેઓશ્રીની આવસ્ક્ત શ્રી
ચુંિભાજીભાું શતી. આ ફારક એક વભમ શ્રીજીની વેલા કયલા ધામાથ યાજબોગ છી
શ્રીજીને લેણજી ધયાલે છે શ્રીજીનો એક શ્રીશસ્ત કટી ય, અને ફીજો શ્રીશસ્ત ઉંચો છે ,
તેથી શ્રી શસ્તભાું જેભ શ્રી ચુંિભાજીને લેણજી ધયામ છે તેભ ધયાલી ળકતા નથી.ત્માયે
આ ફારક મલચાયે છે કે આજ ભાયો ક્યો એલો અયાધ થમો છે કે શ્રીચુંિભાજી લેણજી
ધયતા નથી ? આભ અયાધના મલચાયે અશ્રની ધાયા ચારલા રાગી. શ્રીજીથી આ દઃખ
વશન ન થય અને શ્રીજીએ શ્રીચુંિભાજીન સ્લરૂ ધાયણ કયીને શ્રી લેણજી શ્રી શસ્તભાું
ધાયણ કયી રીધા. “આ ફારકન ું અંતઃકયણ શ્રી ચુંિભાજીના સ્લરૂની આકૃમતલાળુું થઈ
ગય ું શત ું તેથી શ્રી ચુંિભાજીના સ્લરૂ મલના ફીજા કોઈ તત્લન ું તેભને સ્ભયણ જ નહશ
શત ું.” અનન્મતાના આલા પ્રવુંગોના શ્રલણથી શદમ જો વદા ઘલામે ું યશી આલે તો
આવસ્ક્ત અને અનન્મતા મલજમની ભાાથી વત્કાય કયલા વાભે ચારીને આલળે.
શ્રીજી કાુંઈ શ્રી ચુંિભાજીથી ન્ય ભનતત્લ નથી, યું ત આવસ્ક્તન ું તત્લ એવ ું જ છે , અને
જેભાું આવસ્ક્ત છે તેભાુંજ ષ્ષ્ટના વભસ્તરીરા સ્લરૂોનો વભાલેળ છે એભ આ
પ્રવુંગથી જાણવ ું.
શ્રી દ્મનાબદાવજીનો અનન્મ બાલ શ્રીલલ્રબભાુંજ શતો, તેથી ષ્ષ્ટની દ્ધદ્વધા શ્રગાય
ુંૃ

યવાત્ભક રીરાને શ્રીલલ્રબ મલગ્રશભાુંજ નીશાી યશેરા; શ્રીલલ્રબથી જદી યીતે નશી
આલી અનન્મતાના ળીખયે શ્રીદ્મનાબદાવજી શોંચેરા શોલાથી “કોટીભાું મલયરા” એ
લફયદને પ્રાપ્ત થમા છે .
અનન્મત અથલા આવસ્ક્ત એ વાધાયણ લાત નથી. યભ કાષ્ટાન્ન વ્મથાના અનબલે
આવસ્ક્ત મવધ્ધ થામ છે . આલી આવસ્ક્ત મવધ્ધ કયલાભાું એક યમવક વ્મથા બોગલી
યશેર છે તેના આ પ્રભાણેના ળબ્દો છે કેકહઠન શે યમવક અનન્મતા,યશત તન ભન એક ઠોય, યાઈકે રભ ચરતશી શોત ઓયકી
ઓય ।। “સ ભઈભાું દોયો યોલામેરો યશે તેભ ભન જ્માયે મપ્રમતભના સ્લરૂભાું મનયું તય
યોલાઈ જામ, ત્માયે અનન્મતા મવદ્ધ થામ છે ”. મપ્રમતભના સ્લરૂભાુંથી યું ચક ણ
ભન અરગ થય ું કે અનન્મતા ચકાઈ ગઈ.
પ્રેભ એક, એક લચત્તવો, એકશી વુંગ વભામ, ગાુંધીકો વોદા નહશ, જન જન શાટ ફીકામ.
ભાયી જેલા લુંચક, મવધ્ધાુંતની ગડભથર કયનાયને પ્રેભતત્લની અમનલથચનીમ
ભાધમથતાન ું આસ્લાદ ક્યાુંથી પ્રાપ્ત થામ ? ભાયી તો જગતભાું  ભજાલાની રારવા છે ,
તેલા ાભયને આ „ભધ‟કેભ ભે ?
ચઢતો ભોભ તયું ગ ે, ચરનો ાલક ભાઉ ।
ઈવક ચભનકે ફાગભેં, એવે શોતો આઉ ।।

ભીણના અશ્વય વલાયી કયીને અગનીભાુંથી ાય જવ ું જેટ ું કઠીન છે , તેટ ું પ્રેભતત્લ
ચાલવ ું કઠીન છે . યું ત પ્રેભતત્લને ભેલલાભાું ત્માગરૂી અગનીભાું ચારનાય ભાટે
કઠીનતા ફહ ભ દભય યશે છે . જેણે વલથ સખોની રારવા છોડી, મપ્રમ મલમોગના દારૂણ દઃખને
ભ ી ડેરા લીયોએ
ૃ ગણ્ય ું, તેને ભાટે કોઈ લસ્ત અવાધ્મ નથી, પ્રેભ વુંગ્રાભભાું કદ
અમત
ત્માગના અભોધ ળસ્ત્રથી. અજીત એલા પ્રેભ દે લ ઉય મલજમ ભેલેરો છે .

શ્રીવ્રજયત્નાઓએ પ્રકટ સ્લરૂનેજ ોતાન ું વલથસ્લ ભાન્ય ું શત ું, તો પ્રકટ સ્લરૂથી જ
તેભન ોણ થય ું. ય
્ કટ સ્લરૂ જ તેભના ભાટે મજ્ઞબોક્તા અને મજ્ઞકતાથ થમે ું શત ું,
ગોીજનો વાથે યભણ વભમે „મજ્ઞબોક્તા,‟ અને લેણનાદ દ્વાયા તેભનાભાું આત્ત્ભકબાલો
પ્રકટ કયતી લખતે „મજ્ઞકતાથ‟ આભ પ્રકટ સ્લરૂથી ઉબમ પ્રકાયે શ્રી વ્રજયત્નાઓને
અનબલ થતો શતો. તેલી યીતે આણ ું વેવ્મ સ્લરૂ પ્રકટનીજ બાલનાથી લફયાજી યશેર
છે , તેભાું વલથસ્લતા થતાું ોતેજ „બોક્તારૂ‟ થળે, અને વેલા કયનાયભાું યવાત્ભક બાલ
વુંદાઓની શદમભાું પ્રેયણા કયીને ોતે જ „મજ્ઞકતાથ‟ સ્લરૂે થઈ જળે.
અશીં એક આળુંકા થામ છે કે અલતાય વભમે તો પ્રર્ વન્મષ્માકાય સ્લરૂે પ્રકટ શતા,
તેથી લેણનાદ દ્વાયા યવાત્ભક બાલો પ્રકટ કયી અનલતાયકા છે , અને વેવ્મ સ્લરૂ
વન્મષ્માકાય સ્લરૂે પ્રકટ નથી યન્ત મ ભમતિરૂે લફયાજે છે , તો વેવ્મ સ્લરૂભાું
“મજ્ઞકતાથ” કેભ ઘટી ળકે ? આ ળુંકાના વભાધાન એ યીતે છે કે, અનલતાય કાભાું
બક્ત શદમભાું લફયાજતા બાલાત્ભક સ્લરૂથી યવાત્ભક બાલોની પ્રેયણા થામ છે . આ
પ્રેયણાનેજ „લેણનાદ‟ જાણલો. તેથી આ યીતે વેવ્મભાું “મજ્ઞકતાથ”ણ ું ઘટી ળકે છે .
જ્માયે આ યીતે વેવ્મભાું વલથસ્લતાનો બાલ િઢ થમો અને વેવ્મ સ્લરૂ આ યીતે
વભજાણ ું તો છી કોની આળા કયલાની ફાકી યશે છે શ્રીવ્રજયત્નાઓ અને ચોયાવીફવોફાલનને આજ યીતે અનબલ થમો છે . ગીતાજીના ફાયભા અધ્મામભાું પ્રર્એ જે
ે યી આેરી છે તે અને “સ્લદાવાથથકૃતાળે વાધનઃ” આની વુંગતી અને બાલના
ફાુંશધ
વેવ્મ. સ્લરૂભાું કયલી.
ઘનશી જીલન પ્રાણ, ઘનવો પ્રીત, ઘન મતલય ।

ઘનકો સભયણ ધ્માન, ઘન ઘન યટતે ઘન બમે ।।
વેવ્મ સ્લરૂજ જીલનપ્રાણ. તેભાુંજ પ્રીમત, તેજ મતલય, તેની પ્રણમરીરાઓન ુંજ
સ્ભયણ અને તેભના સ્લરૂન ું જ ધ્માન થતાું. કીટ ભ્રભય ન્મામે તદ્રજ થઈ જલામ છે ,
છી કમો રૂાથથ ખોજલાનો ફાકી યશે ?
આનુંદના ભશોદમધ શ્રીલલ્રબ

રે. .બ. શ્રી... ચયણયજ હકિંકય
“દાતા બોકતા ઓય ન દજા વાચા મત્રર્લન યામ લશાું” આ ચોખયાભાું ગોારદાવજીએ
જે ગાય ું છે તેનો બાલાથથ એલો થામ છે કે. ગોરોકધાભની અનુંત પ્રકાયની રીરાઓ છે ,
અને તે રીરાઓભાું જે હદવ્મ આનુંદ યશેરો છે , તે આનુંદના દાતા શ્રીલલ્રબપ્રર્ છે .
રીરાધાભભાું કોટાનકોટી (જેની ગણત્રી ન થઈ ળકે તેટરી) હદવ્મકુંજો, મનકુંજો છે .
પ્રત્મેક કુંજ મનકુંજોભાું તેટરાજ શ્રી સ્લામભનીજીઓ લફયાજી યહ્યા છે . અને જેટરા શ્રી
સ્લામભનીજીઓ છે , તેટરાજ તેભના બાલાત્ભક મનકુંજ નામક શ્રીજીનાું સ્લરૂો છે આ
જેટરા શ્રી સ્લામભનીજીઓ, અને તેભના બાલાત્ભક શ્રીજીના સ્લરૂો છે . તે વલથને
આનુંદન ું દાન કયનાય શ્રીલલ્રબ છે . અને જેલી યીતે રીરાધાભના હયકયભાું
શ્રીલલ્રબ જ આનુંદના દાતા છે , તેભ ર્ ભતરના હયકયભાું ણ શ્રીલલ્રબજ આનુંદના
દાતા છે શ્રીલલ્રબ મલના ષ્ષ્ટ પ્રર્ની કોઈણ રીરા થઈ ળકતીજ નથી. શ્રી
વલોત્તભજીન ું પ્રથભ નાભ જે “આનુંદ”છે તે સ્લરૂભાુંથી રીરારોકના હયકયભાું આનુંદ
શોચે છે . આ આનુંદના ભશાવાગય સ્લરૂ છે , તેનો મનયું તય પ્રલાશ રીરારોકના
હયકયભાું પ્રલાહશત થઈને, વલથ હયકયને આનુંદ કયાલે છે . તેલી જ યીતે ર્ ભતરના
હયકય ભાટે વભજવ ું.
આ પ્રકાયે શ્રીલલ્રબની કૃા મલના હદવ્મ આનુંદનો અનબલ વલથથા થઈ ળકતો નશી
શોલાથી શ્રીલલ્રબનો જ અનન્મ આશ્રમ કયલા શ્રીગવાુંઈજી, શ્રીગોકરેળપ્રર્,
શ્રીશહયયામચયણ અને શ્રીદ્મનાબદાવજી, આહદ ભશાનબાલોએ અત્મુંત આગ્રશ કયે રો છે
શ્રીશહયયામચયણોએ તો મળક્ષાત્રના ાને ાને શ્રીલલ્રબ ચયણકભરનો જ િઢ આશ્રમ
યાખલા ભાટે બાય  ભલથક આગ્રશ કયે રો છે , અને “શ્રીલલ્રબાષ્ટક” નાભના સ્તોત્રભાું તો
શ્રીશહયયામચયણોએ વલથ પ્રકાયથી શ્રીલલ્રબના જ આશ્રમનો મનદે ળ કયે રો છે .
દમાયાભબાઈ ણ ભશાનબાલ શતા. શ્રીજીની અમત કૃા તેભની ઉય થઈ, અને
શ્રીલલ્રબ નાભના યટનની આજ્ઞા કયી. શ્રીલલ્રબ નાભ શ્રીજીન ણ યભ ગપ્ત ધન
છે . તે ગપ્ત ધનન ું શ્રીજીએ કૃા કયીને દમાયાભબાઈને દાન કયું છે .

જ્માયથી શ્રીજીની કૃાએ શ્રીલલ્રબ નાભ રૂી યભ ધન દમાયાભબાઈને પ્રાપ્ત થય ું,
ત્માયછી શ્રીલલ્રબના જ મળોગાનભાું દમાયાભબાઈ મનભગન યહ્યા છે . જેને શ્રીલલ્રબ
નાભની સધા પ્રાપ્ત થઈ, તેને ફીજ ફધમ પીક્કું રાગે છે . રીરા રોકભાું કોટાનકોટી
યગર સ્લરૂોભાું જે રીરા-આનુંદ-વમિો યશેરા છે , તે વલથ આનુંદ વમિોનો પ્રલાશ
ભશાવમિરૂ શ્રીલલ્રબભાું જ વભામ જામ છે , અને આ વલથ આનુંદ શ્રીલલ્રબનાભભાું
ણ વભામેરો જ છે . આલા પ્રકાયના ગ ભઢ યશસ્મથી બયે  ું શ્રીલલ્રબ નાભ શોલાથી
શ્રીજીએ અમતળમ કૃાથી દમાયાભબાઈને શ્રી લલ્રબના મળોગાનભાું મનભગન યશેલાની
આજ્ઞા કયી છે .
લેહઠમાઓનો હયચમ

- શ્રીલલ્રબાદ દ્મમભલરન્દ
એક વભમ શ્રીભદ્ ગોકરની નજીક કોઈ કુંજભાું મપ્રમતભાઓ વાથે નુંદકભાય લફયાજી
યહ્યા શતા. મપ્રમતભાઓ યામત્રના મલમોગથી મલયશતપ્ત શતાું. મપ્રમનો વુંગભ થલાથી
ૃ ાન ત ૃમત નેત્રોએ કયી યહ્યાું શતાું. મપ્રમતભ ણ ોતાન ું રાલણ્મામત
ૃ
રાલણ્મામત
ાન કયાલી આલ્શાદ અનબલતા શતા. હદવ્મપ્રેભ વદા તત્સખી શોમ છે , અયવયવના
ૃ ન ું ાન કયી સખી થઈ યહ્યાું છે ;
સખે જ સખી શોમ છે . મપ્રમતભાઓ ભાયા રાલણ્મામત
તેના સખને જોઈને મપ્રમને સખ થામ છે .
તે કુંજની નજીક ગોકરથી ભથયાનો યસ્તો જતો શતો. ભથયાભાું ુંહડતોન ું આમોજન શત ું.
ભથયાના ુંહડતોએ ગોકરના ુંહડતોને મનભુંત્રણ આે ું; તેથી ગોકરના ુંહડતો ભથયા
યસ્તે જઈ યહ્યા છે . આ યસ્તો કુંજ ાવેથી નીકતો શતો; અને ુંહડતો કોરાશર કયતા
ભથયા જઈ યહ્યા શતા. તેભનો અલાજ આ યમવકપ્રેભીઓના ભુંડર સધી શોચ્મો. તે
વભમે ભુંદકભાયે ોતાની. મપ્રમતભાઓને કહ્ ું કે, “ જઓ, આ લેહઠમાઓ જઈ યહ્યા છે .
ભેં તેભને ુંહડતાઈની લેઠે લગાડી દીધા છે ; તેભાું ભસ્ત થઈને યશે છે .”
અયે ! હદવ્મ-પ્રેભ યાજ્મના મથક ! હદવ્મ પ્રેભ અને ુંહડતાઈના બેદને વાયી યીતે

વભજી રેજે. તાયા હદવ્મ પ્રેભભમ અનભોર જીલનને ુંહડતાઈની ભોશજાભાું લેડપી ન
નાખીળ.
ળાસ્ત્ર હઢ ુંહડત બમે, કે ભૌરલી કયાન ।

જો પ્રેભ જાન્મો નશી, કશા કીમો યવખાન ।।

જગભેંવફ જાન્મો યે , અરૂ વફ કશે કશામ ।

ેજગદીળ અરૂપ્રેભ મશ, દોઉ અકથ રખામ ।।

જેશી જીન જાને કછ નશી, જાન્મો જાત મલળે ।
વોઈ પ્રેભ જેશી જાનકે, યશત નશી કછ ળે ।।
યવીક્ ભથ ફહના મભરે, મવિંશ ટોર નશીં શોમ ।

મલયશ લેર જશાું-તશાું નશી, ઘટઘટ પ્રેભ ન જોમ ।।
કૃાવોં દળા શોમ જફ પ્રેભકી ।

જ્ઞાન કભથ મલમધ લૈબલતા, વફ નહશ ઠશયત વ્રત નેભકી ।।

યશત અમધય ઢયત નૈન જર, મભટત વકર ચુંચરતા ભનકી ।
♦

યત લચત આનુંદ મવિંધભેં,

રજતજ જાત રાજ ગરૂ જનકી ।।
મનિા આહદ રગત વફ મનયવ,

ઘટત મલમ ત ૃષ્ણા વફ ઘટકી ।
યશત ભગન ઓય યવ મનવહદન,

જફ દોઉ મેશી અંલખમા અટકી ।।
રૂચત ન યવ ન સ્લાદ ટ યવકે,

અરૂ કછ શોત છીન ગમત તનકી ।
“હશત ધ્રલ”યટત એક સખ મનળ હદમન,
મછન મછન ચોં ફઢત દયળનકી ।।
♦

જફ પ્રેભ યવ ચાખા નશી,

ૃ ીમા તો કમા હલા ।
અમત
જીવ ઈશ્કભેં મળય ના હદમા,

જગ જગ જીમા તો કમા હલા ।।
જોગી ઓય જગભ
ું
ફને,

કડા યું ગાકય શને તે ।
લાકીપ નશી ઉવ શારવે,

કડા યું ગેતે કમા હલા ।।
દે ખી ગરસ્તાું લોશતા,

ભતરફ ન ામા ળેખકા ।
વાયી કીતાફો માદ કય,

ઢ ઢ મલા તો કમા હલા ।।
કાજી ઓય શાજી ફના,

પાજીર ફના તો કમા હલા ।
હદરકા હદલાના ના ફના,

દાના ફના કો કમા હલા ।।
જફ ઈશ્ક્કે દયીમાલભૈં,

ગયકાલ ત ું શોતા નશીં ।
ગુંગા મમના ગોદાલયી,

ન્શાતા પીયા તો કમા હલા ।।
શ્રીલલ્રબ નાભ બરો

વ્રજ વુંફધ
ું ી એટરે ગોરોકધાભ વુંફધ
ું ી જે અનેક હદવ્મ રીરાએ, કુંજ, મનકુંજો,
શ્રીઠાકોયજી, શ્રીસ્લામભનીજી ને કોટાનકોટી વ્રજબક્તો. આ વલથ શ્રીલલ્રબ નાભભાું યશે ું
છે . જેલી યીતે ફીજભાુંથી વ ૃક્ષ પ્રગટ થામ છે અને તે વ ૃક્ષ અનેક ળાખા,ત્ર, ષ્ અને
પોથી મલસ્તાય લાળુું શોમ છે તેભ શ્રીલલ્રબ નાભભાુંથી વ ૃક્ષ પ્રગટ થઈ જામ છે . જેભ

ફીજભાુંથી વ ૃક્ષ પ્રગટ થમા શેરા ફીજની બીતય વ ૃક્ષ સ ભક્ષ્ભ રૂે યશે ું છે , તેભ
ગોરોકધાભનો વભસ્ત રીરા હયકય શ્રીલલ્રબનાભની બીતય ણ યશેરો છે . તેથી તે
રીરાઓનો ોતાના (તહદમ) જનને અનબલ કયાલે છે . આલો શ્રીલલ્રબનાભનો
પ્રતા જાણી વતત સ્ભયણ કયવ ું.
શ્રીકૃષ્ણની કોટી કુંદથ રાલણ્મભમ છફી શદમભાું સ્થાે અને મખથી નાભ જે તો પ્રર્
પ્રવન્ન થામ. ણ અહશિં તો શ્રીલલ્રબનાભના પક્ત સ્ભયણથી જ અખુંહડત કાભ થઈ જામ
છે અને જરદી પરૂ પ્રર્નો અનબલ થામ છે . અખુંહડત કાભ થઈ જામ છે એટરે
શ્રીજીન ું સ્લરૂ શદમભાું વદા લફયાજે છે . હદવ્મ રીરાઓનો ણ અનબલ થામ છે .
શ્રીલલ્રબનાભનો આલો પ્રતા શોલાન ું કાયણ એ છે કે ગોરોકધાભનો વભસ્ત મલરાવ
બાલાત્ભક રૂે શ્રીલલ્રબનાભભાુંયશેરો છે અને શ્રી લલ્રબનાભલાળુું સ્લરૂ ણ
બાલાત્ભક જ છે . લી આ બાલાત્ભક મલરાવ અખુંહડત થતો શોમ છે , તેથી કહ્ કે,
„શ્રીલલ્રબનાભનાું સ્ભયણથી જ અખુંહડત કાભ થઈ જામ છે .‟ આલો પ્રતા
શ્રીલલ્રબનાભનો જાણીને વતત આના નાભન ું સ્ભયણ કયવ ું.
મલલેચનઃ શ્રીલલ્રબાદદ્મમભલરન્દ
પ્રર્ પ્રાગટય શેત

રેખક :- ભધકય
મલધાતા મશ હદન ફેગ હદખામો ।
જા હદનકો વફ કોઉ તયવત શે,
નુંદયાની સત જામો ।।1।।
જસભમત ચ કોટા કે લરમે,
કશા દે લ તભ ધામો ।

ભ તભ વન્મખ,
ફેગશી બઇ કખ
ભનકો લચત્મો ામો ।।2।।

પીય પીય યશમવ વ્રજ સન્દયી,
કયત આ ભન બામો ।

શ્રી મલઠ્ઠર લગહયધયન રારને,

ઉય સખ ફહત જનામો ।।3।।
પ્રશ્ન :-ઉયોક્ત લધાઇના દભાું “મલધાતા મશ હદન ફેગ હદખામો” એભ કહ્ ું તેભાું શ્રી
ગોીજનોએ તો એક કલ્ મુંત મલમોગનો અનબલ કમાથ છી પ્રર્ન ું પ્રાગટય થય ું છે ,
તેભાું ફેગ હદખામો” એભ શ્રીપ્રર્ચયણે આજ્ઞા કયી તેન ું શ ું યશસ્મ શળે ?
ઉત્તય :- શ્રી શહયયામ ચયણોકત “શ્રી ભત્પ્રર્ પ્રાગટય શેત મનણથમ”નાભના ગ્રુંથભાું આ
આજ્ઞા કયે છે કે – પ્રર્ના પ્રાગટય થલાભાું શેત બક્તોન ું દઃખ શોમ છે તે પ્રકાય નીચે
મજફ :તત્ર શેત બક્ત દઃખ રૂ મત્રમતકે શયે ઃ

અલતાયોડમ બક્તાનાું દખાદે લ શયે ભથત : ।।
પ્રર્ના ત્રણે રૂોભાું ણ પ્રર્નો અલતાય બક્તોના દઃખને કાયણે જ શોમ છે . પ્રર્
પ્રાગટયના ત્રણ પ્રકાય નીચે મજફ :(1) બક્તોને અન્મથી થત ું દઃખ દય કયલા ભાટે પ્રાગટય.
(2) પ્રર્ના દળથનાહદ ભાટે ઉત્કટ ઇચ્છા જાગે અને એ હય ભણથ કયલા પ્રર્ જે રૂથી
પ્રકટે તે ફીજા પ્રકાયન ું.
(3) વશજ સ્નેશને કાયણે પ્રર્ વુંફધ
ું ી જે દઃખ બક્તને થત ું શોમ તે દઃખ દભય કયલા પ્રર્
જે રૂથી પ્રકટે તે ત્રીજા પ્રકાયન ું પ્રાકટય.
આ ત્રણેમભાું શ્રમતરૂા ગોીજનોનો પ્રર્ભાું વશજ સ્નેશ છે . વશજ સ્નેશના કાયણે શ્રમતરૂાઓના હ્યદમભાું મ ભર મલપ્રમોગ-બાલાત્ભક સ્લરૂે પ્રાદર્ત
ભથ થમા. “વશજ સ્નેશ”
એટરે પ્રર્ શ્રમતરૂા ગોીજનોના આત્ભા રૂેજ તેભના હ્યદમભાું પ્રગટ થમેરા શોલાથી
ોતાના આત્ભાભાું વલથને વશજ સ્નેશ શોમ છે . અથલા પ્રર્ના સખનાજ બાલલાો
તત્સખી સ્નેશ તેન ું નાભ “વશજ સ્નેશ”. આ મળખ શ્રમત-ઓ છે , લેદના યશસ્મને જાણનાયી

છે તે પ્રર્ન ું બજન પ્રર્ની તત્સખ વેલા ભાટે જ શોવ ું જોઇએ. આવ ું બજન એ યભ
યશસ્મરૂ છે . પર-રૂાથથરૂ પ્રર્ને સ્લાધીન કયનાય છે . “મલધાતા મશ હદન ફેગ
હદખામો” કેભ ઘટે ? તેનો શેત જેટરો તાકરેળ અમધક તેભ પ્રર્ પ્રાગટય વત્લયે થામ
છે . (આ પ્રકાયન ું સ ભચન શ્રી શહયયામ ચયણે ુંચભ મળક્ષાત્રભાું કયે  ું છે .) આ
શ્રમતઓભાું શેરા (ગોીરૂે જન્ભ થમા શેરા) શ્રમત અલસ્થાભાું વશજ સ્નેશ નશી શતો.
યવાલેવઃ સ્લરૂન ું ગાન કયતી શતી. આ ગણગાને કયીને પ્રર્ પ્રવન્ન થમા ત્માયે
ોતાના કોહટ કન્દથ રૂના અને ોતાના હદવ્મ હયકયના દળથન કયાલી આજ્ઞા કયી
તભે કછ ભાગો. ત્માયે શ્રમતઓએ પ્રાથથના કયતા કહ્ ું કે આ પ્રવન્નતાથી લયદાન દે લા
ઇચ્છો છો તો જેવ ું આ આના હદવ્મ હયકયને સખ આો છો તેવ ું અભને આો.
શ્રમતઓની આલી ભાુંગણીભાું વકાભતા શોલાથી અને આ શ્રમતઓને તત્સખાત્ભક વશજ
સ્નેશન ું દાન કયલાન ું પ્રર્એ મલચાયે  ું શોલાથી આજ્ઞા કયી કે તભાયો ભનોયથ મવદ્ધ થલો
દરથબ છે . યન્ત તભને લયદાન આપ્ય ું છે તે વત્મ કયલા વાયસ્લત કલ્ભાું હ ું વ્રજ
ભુંડરભાું પ્રગટ થઇળ અને તભે ગોીરૂે પ્રગટ થળો ત્માયે તભાયો ભનોયથ  ભણથ કયીળ.
આ લયદાન ભેલી શ્રમતઓ ગોીરૂે વ્રજભાું થમાું, અને જે સ્લરૂના રીરા રોકભાું
દળથન કમાથ શતા તેન ું મલયશબાલ  ભલથક ધ્માન કયલા રાગમા. તાકરેળ  ભલથક્ના
ધ્માનથી તેભનો વકાભ બાલ મનવ ૃત્ત થમો ત્માયે તેભને હદવ્મ પ્રેભની ભશાનતા વભજાણી
કે હદવ્મ પ્રેભ મપ્રમતભના સખનાજ મલચાયલાો તત્સખાત્ભક શોમ છે . આ તત્સખાત્ભક
સ્નેશ તેભનાભાું પ્રગટ થઇ ગમો. આલા સ્નેશનેજ “વશજ સ્નેશ” કશેલામ છે . આલા વશજ
સ્નેશના કાયણે ોતાન ું જીલન પ્રર્ના સખભાું ઉમોગી નશી થતાું તેભને તત્સખના
પ્રચય તા યશેલાથી પ્રર્ન ું ફેગ પ્રાગટય થય ું, તેથી એક દભાું ભાત ૃચયણ
શ્રીમળોદાજી ગોીજનોને કશે છે :“તભાયે બાગમ સનો ભેયી ગોી,
એવો સત ભેને જામો શે.”
પ્રર્ના ફેગ પ્રાગટયભાું શ્રમતરૂાના વશજ તત્સખી સ્નેશથી થતો તાબાલ કાયણરૂ છે .

શલે „કલ્‟નો અથથ ભાયી અલ્ભમત અનવાય મનલેદન કરૂું છું કે- એક તો કલ્ભાું ઘણા
કાની ગણત્રી થઇ ળકે. તાની ન્યનતા આમધક્યતા એ તે કાની મનમમભતતા છે .
ફીજ ું „વાયસ્લત કલ્‟નો સક્ષભ અથથ મલચાયીમે તો વત્લ પ્રધાન હ્યદમભાું બગલાનનો
આમલબાથ લ થામ છે , આ વત્લ પ્રધાન હ્યદમ ફનલાનો જે વભમ તે “વાયસ્લતકલ્”
વત્લ અમધષ્ઠાન ફીજ ું યવાત્ભક. શ્રમતરૂાઓભાું યવાત્ભક આમધષ્ઠાન ણ ફે પ્રકાયન ું
છે .- એક અક્ષયાત્ભક ફીજ યવાત્ભક. શ્રમતરૂાઓભાું યવાત્ભક આમધષ્ઠાન ફનેર છે ,
આવ ું યવાત્ભક વત્લ અમધષ્ઠાન વશજ સ્નેશ લાા શ્રીગોીજનોભાું તત્સખના પ્રચય તાે
વત્લયે મવધ્ધ થય ું. તેથી “મલધાતા મશ હદન ફેગ હદખામો” એભ શ્રમતરૂાના
યથામધમત શ્રીભત્પ્રર્ચયણોએ તે દભાું યશસ્મ પ્રગટ કય.ું
શ્રી શહયયામ પ્રર્ના એક દભાું :જોે શ્રીલલ્રબ ચયણ ગશે ।

તો ભન વ ૃથા કયત ક્યોં લચન્તા
શહય હશમે આમ યશે ।।1।।

જનભ જનભ કે કોહટક ાતક મછનશી ભાુંજ દશે ।।
ઉયોક્ત દભાું કોહટ જન્ભોના ાોને શ્રી ભશાપ્રર્જીના તાાત્ભક સ્લરૂન ું વામનધ્મ
એક ક્ષણભાુંજ દશન કયે છે . જેભકે અંતગૃથશ ગતાના કોહટ જન્ભના ાો ક્ષણભાું બસ્ભ
કમાથ છે . ત્માું ણ આશ્રી ભશાપ્રર્જીના તાાત્ભક સ્લરૂન ુંજ અદર્ ભત કામથ છે એટરે
“ફેગ હદખામો” આ કથન તત્સખના પ્રચય તાભાું વુંગત થઇ ળકે છે . “શ્રીલલ્રબ
ળયણથકી વહ ડે વશે”ું આ ુંસ્ક્તન ું સ્લાયસ્મ ણ ઉયોક્ત તાાત્ભક સ્લરૂના
કથનભાું વુંગત થામ છે .
શ્રીશહયયામ પ્રર્ મળક્ષાત્રભાું આજ્ઞા કયે છે :
મસ્મ સ્ભયણ ભાત્રેણ વકરામત મલનાળનમ ્ ।

તત્ક્ષણાદે લ બલમત તત્સ્મમૃ તઃ હક્રમતાવદા ।। 15-8

આમતિભાત્રભતઃ

સ્થાપ્મું પ્રાથથના ન મલમધમતામ ્ ।
કૃાયે લ બમલતા મનજાતથજન ળભથદઃ 31-14
તદામતિ પ્રાપ્પ્તયે તેાું તદાચામથ વેલનાત ્ ।

તત્કૃાતસ્તદહદત લચો વ ૃન્દ મલચાયણાત ્ ।। 31-17
ભભથજ્ઞ મળયોભલણ શ્રીશહયયામ પ્રર્ના ઉયોક્ત કથનન ું ણ મનગ ભઢત્લ તાકરેળભાું જ
છે . આ તાકરેળથી જ પ્રર્ન ું અધના ણ ફેગ પ્રાગટય મલયશી સ્લકીમાના હ્યદમભાું
થામ છે . તા વત્લની શદ્ધદ્ધ વત્લયે કયે છે તે તો પ્રમવધ્ધ જ છે . અથલા તેભાું કોઇ વુંદેશ
જ નથી.
“પીય પીય યશમવ વ્રજસન્દયી કયત આ ભન બામો” આ ુંસ્ક્તન ું તાત્મથ ણ વશજ
સ્નેશલાા શ્રીગોીજનો ભાટે છે . શ્રીલલ્રબના તાાત્ભક સ્લરૂના અનન્મ આમશ્રત
સ્લકીમભાું વશજ સ્નેશનો પ્રાદબાથલ થામ છે . કાયણ કે આશ્રીન ું સ્લરૂ લચન્તન
મનજ્જનોએ કયવ ું મોગમ છે . એલો ધ્લમનતાથથ તે દભાુંથી પ્રાપ્ત થામ છે . તત્સખના
તાને બઝાલી દે તેલા મવદ્ધાુંતો પ્રવ ૃમત્તઓ મનજ્જનો ભાટે નથી. ઠગોરૂું ભન વાક્ષાત
મનત્મ રીરા સ્લરૂ સધી જીલને શોંચલા દે ત ું નથી. ભનોવજ્મભાું જ મલચયણ કયાલે છે
અને ભાનવી વેલાન ું મલયોધી છે . તત્સખ બાલ મવલામ ફીજા સ્લાયથના બાલો આલે તે
શ્રી લલ્રબજન ભાટે આસયી બાલ ભાનલા મોગમ છે . તત્સખનો બાલ ણ હયપ્ચ્છન્ન
નશી કાયણ કે મનજ સ્લાભી મનયલમધ-અગલણતા-નુંદના બોક્તા છે . તેનો તત્સ ુંખ બાલ
ણ અગલણત આનુંદરૂ શોલો જોઇએ. આ અહયપ્ચ્છન્ન વતાલાળુું અમધષ્ઠાન
મલયશાનબલથી જ મવધ્ધ થામ છે એભ ણ જાણલા મોગમ છે . શ્રી લલ્રબાષ્ટકભાું
“હતાળ” (શ્રીલલ્રબ)ન ું ળયણ શ્રીપ્રર્ ચયણે ોતાના ભાટે અને સ્લકીમો ભાટે પ્રાથ્ય ું
તેન ું ણ એજ યશસ્મ છે .
શ્રીશહયયામ ચયણે ફહધા સ્થાને શ્રીલલ્રબ ચયણ કભરના આશ્રમનો આગ્રશ મનજ્જનોને
કમો છે તે ણ આશ્રીના તાાત્ભક સ્લરૂ ભાટે જ છે

વાયસ્લત કલ્ની રીરાભાું સ્લકીમા-યકીમા બાલ રઘયાવ સધી શતો. ભશાયાવભાું
સ્લકીમા બાલ મવદ્ધ થમો તે મનમ્ન શ્રોકથી વભજામ છે . :કૃત્લા તાલન્તભાત્ભાનું માલતી ગો મોમતઃ ।

યે ભે વ બગલાુંસ્તાલબયાત્ભા યાભોડમ રીરમા ।।
(10-30-20)

ઉયોક્ત શ્રોકભાું સ્લકીમા બાલનો ધ્લનીતાથથ છે . ઉયોક્ત (સ્લકીમા-યકીમા) ફન્ને
બાલોથી એક ત્રીજો મલરક્ષણ દાસ્મ બાલ છે . જેન ું દાન શ્રીભદાચામથ ચયણના
મત્રતમાત્ભક વાલક્ષતસ્લરૂના અમતળમ અનગ્રશથી થામ છે . (આ દાસ્મબાલની પ્રાપ્પ્ત
શ્રી દ્વાયકેળ ચયણે દરથબ કથી છે .) આ દાસ્મબાલન ું સચન શ્રી સ્લામભની સ્તોત્રના શ્રોક
11 ભાું શ્રી પ્રર્ચયણે કયે  ું છે :
માલુંમત દ દ્મામન બલમતનાું શહય મપ્રમા: ।

તાલદરૂઃ વદા દાસ્મું કયલાલણ તદા તદા ।।11।।
ઉયોક્ત દાસ્મ અહયપ્ચ્છન્ન વત્તા યક્ત છે તે શ્રોકના બાલાથથથી જાણી ળકામ છે .
વપ્ત શ્રોકીના ફીજા શ્રોકભાું ણ :“શ્રીલલ્રબાલબધાન સ્તનોત મનજ દાવસ્મ વૌબાગમમ”્ „મનજ‟ કૃષ્ણાસ્મ સ્લરૂની રીરા
મલરાવભાું યશેરા સ્લતુંત્ર બસ્ક્તલાા સ્લકીમો કે જે કૃષ્ણાસ્મ રૂ થમેરા છે તેના
દાસ્મની પ્રાથથના કયે છે . એટરે ધમભ મલપ્રમોગાત્ભક શ્રી સ્લામભનીજીઓના દાવત્લની
પ્રાથથના કયે છે . આ દાવત્લ તો મળખય રૂાથથ રૂ છે , અને કેલર શ્રીકૃષ્ણાસ્મ સ્લરૂની
અમત કરૂણાથીજ પ્રાપ્ત થામ છે . આ દાવત્લ ણ મનત્મ રીરાસ્થ સ્લરૂના વુંફધ
ું લાળુું
શોલાથી અહયપ્ચ્છન્ન વાકાય વ્માક વત્તાથી જ થઇ ળકે છે .
ષ્ટભાલગિનો મળખય મવધ્ધાુંતઃ કતથવ્મ મનષ્ઠા

શ્રીલલ્રબાદદ્મમભલરન્દ
જેભ અયણ્મભાું યશેતા કેવયી મવિંશની ગજૉના વાુંબી મળમાલાના ટોા તો પ્રાણ
ફચાલી બાગે ણ ભોટા શાથી જેલા પ્રાણીઓ ણ બાગલા રાગે છે . તેભ કતથવ્મરૂી
કેળયી મવિંશ આગ ખોટા મલચાયોરૂી (કસ ૃષ્ષ્ટરૂી) મળમાલા અને શાથી જેલા ભોટા
પ્રાણીઓ ણ નાવલા રાગે છે . અથલા વ ૃથા મલચાયોન ું વૈન્મ કતથવ્મના તેજજ
ું
અસ્ગનભાું ફી જામ છે .
આણા

અરૌહકક

“મવદ્ધાન્તયશસ્મ”

સ્લાભી

શ્રીલલ્રબની

આજ્ઞા

વતત

તથા

“મવદ્ધાન્ત

મકતાલરી”ભાું

કતથવ્મ

ારનની

તન-મલત્તજા

છે .
વેલા

ભાટે,“મનયોધરક્ષણ”ગણગાન અને ધ્માન ભાટે, “નલયત્ન”ભાું અષ્ટાક્ષયના સ્ભયણ
ભાટે,“ચતઃશ્રોકી”ભાું લચિંતન ભાટે કતથવ્મમનષ્ઠ થલાની જ આજ્ઞા છે .
સ્લાભીની આજ્ઞા કતથવ્મારનની છે તે જ શય વભમ અભરભાું મ ભકલા પ્રમત્નળીર યશેવ ું
જોઈએ. કતથવ્મ આગ કઠીન-અળક્ય જેવ ું કુંઈ છે જ નહશિં, વાુંબો...
“ગભનો પ્રવુંગ શો કે ખળીનો પ્રવુંગ શો,
કોઈને વભામધનો કે મપ્રમાનો ઉછુંગ શો,
કતથવમ
્ ભમ જીલને લી, સ્થ અને કા શ ું ?
શવતા યશે છે ફૂર ગભે તેલા યું ગ શો.”
“ગભ”એટરે ગરાની (ક્રેળ) નો પ્રવુંગ આલે ત્માયે , વભામધભાું કે મપ્રમાના ઉછુંગભાું
શોઈએ ત્માયે અથલા સખભાું કે દઃખભાું કતથવ્મને નશીં ચ ભકનાયાનો મભથ્મા મલચાયોરૂી
ળત્રઓથી યાજમ થઈ ળકતો નથી. મવદ્ધાન્ત વભજલા છતાું ણ કતથવ્મ યામણ નશીં
યશેનાયા અને રાચા ફનનાયાઓભાું કતકોંન ું ાખુંડણ ું શોલાથી પ્રર્ની પ્રવન્નતા
થતી નથી. અથલા અપ્રવન્ન યશે છે . પ્રર્ની અપ્રવન્નતા થલાથી ફહશમખ
થ ફની ષ્ષ્ટ
અનભોર જીલન લેડપી નાખે છે . શય વભમ કતથવ્મનો ખ્માર યાખલાનો છે . કતથવ્મ

મનષ્ઠતા શ્રીભશાપ્રર્જીનો મનશ્ર્ચમાત્ભક મવદ્ધાન્ત છે . અને તે લફન્દ તથા નાદ ઉબમ
સ ૃષ્ષ્ટ ભાટે છે ; ન કે ભાત્ર નાદ સ ૃષ્ષ્ટ ભાટે.
તોપાની અશ્વ ઉય સ્લાય થનાયો રગાભ શાથભાું રઈ વાલધાની ન યાખે તો અશ્વ તેને
ઈષ્ટ ભાગેથી અમનષ્ટ ભાગે ચઢાલી દે . ઈષ્ટ યાશભાું ણ ફીજા ઘણાું યાશો નીકતા
શોમ છે . તે અલા ભાગે ન ચારે તે ભાટે કતથવ્મરૂી ધ્મેમને ભાગે ચરાલલો. કતથવ્મ
ચાબકન ું અથલા ભદોન્ભત શસ્તીને કાબભાું રાલલા અંકળન ું કાભ કયનાય છે .
કતથવ્મમનષ્ઠને સ્થ અને કા ફાધક થઈ ળકત ું નથી. અષ્ટાક્ષયન ું સ્ભયણ નોકયી
ધુંધાભાું કે કોઈણ વભમે અને કોઈણ સ્થાને થઈ ળકે છે . વતત નાભ સ્ભયણની
આજ્ઞા નલયત્નભાું કયી છે . આ વતત સ્ભયણરૂી કતથવ્મના ભશાન મજ્ઞ (અસ્ગન) ભાું
મભથ્મા મલચાયોભા ભોટા ભોટા વૈન્મ શોભાતા જામ છે . શદમરૂ કળક્ષેત્ર ળત્ર લગયન ું
ફની જામ છે . છી શદમ કળક્ષેત્ર નશી યશેતા પ્માયાને સ્થામી લફયાજલાની મનકુંજ –
મનર્ ૃત મનકુંજ ફની જામ છે . કતથવ્મના અદર્ ભત વાભથ્મથન ું આથી લધાયે શ ું લણથન થઈ
ળકે ?
ભનષ્મ કાલ્મનક મશ્કેરીઓથી ડયી ડયીને જીલનનો ુંથ કાે ઢે. એટરે જીલનના
કતથવ્મનો ખ્માર એને આલતો નથી. ખોટી કલ્ના, ચકયાલા ખાતી બદ્ધદ્ધ, અમધયતા,
અસ્સ્થયતા અંતયામરૂ ફને અને વાધકને નાહશિંભત ફનાલી દે . ણ જેણે એકવયખા
પ્રકાળલાળુું ખળું કતથવ્મ જોય ું શોમ (જાણ્ય ું શોમ) તેલો વાધક મશ્કેરીઓનો અનબલ
કયીને ણ કદીમે ીછે શઠ કયતો નથી.
શદ્ધ અને મલત્ર કામો વાધકને નલીન ળસ્ક્ત આે છે . “શદ્ધ અને મલત્ર કામથ”એટરે
તત્સખાત્ભક ભશાન હદવ્મ પ્રેભને પ્રાપ્ત કયલો. આ હદવ્મ પ્રેભને પ્રાપ્ત કયલો એ જ તેન ું
(વાધકન ું) ખરૂું કતથવ્મ છે . આ હદવ્મ પ્રેભભાું મપ્રમતભ તયપથી ભને સખભે તેલા સ્લાથથ
બાલની ગુંધ ણ શોતી નથી. મપ્રમતભના સખભાું સખી એ જ તત્સખી પ્રેભી વાધકનો
અટર મનમભ શોમ છે . “શદ્ધ અને મલત્ર કામો વાધકને નમલન ળસ્ક્ત આે છે .”આ
લાક્યન ું સ્લાયસ્મ એ છે કે હદવ્મ પ્રેભની ઉત્કૃષ્ટ અલસ્થા ય શોંચલા ભાટે મનત્મ વખા

મપ્રમ પ્રર્ આ તત્સખી પ્રેભી વાધકને ફશાયના પ્રકટ સ્લરૂથી વુંમોગ સખ આતા
નથી. અથલા વુંમોગ સખભાું સ્સ્થત થલા દે તા નથી. તેન ું કાયણ વુંમોગ સખથી ણ
મલપ્રમોગ બાલાત્ભક સ્લરૂથી અનબલાત ું સ્લરૂાનુંદન ું સખ અગલણત છે . ોતાના
પ્રેભાત્રને અગલણત સખનો અનબલ કયાલલા પ્રાણલલ્રબ મલપ્રમોગન ું દાન કયે છે .
મલપ્રમોગથી પ્રેભી વાધકના ભનને ફશાયન ું અલરુંફન નશીં ભલાથી આંતય
આત્ભગાભી ફને છે . “આત્ભગાભી”એટરે દૈ લી જીલનો ોતાના મનત્મ મવદ્ધ આમધદૈ મલક
(આત્ભ) સ્લરૂભાું તેના ભનનો પ્રલેળ થલો. પ્રેભી બક્તન ું આ મનત્મ મવદ્ધ સ્લરૂ કેવ ું છે
? સ્લમું પ્રકાળ, સ્લમું સ ૃષ્ટા, વલથબલન વભથથ, અલચિંન્ત્મ, અનુંતળસ્ક્ત યક્ત,
અગલણતાનુંદ રૂ આલા ોતાના જ હદવ્મ સ્લરૂભાું ભનનો પ્રલેળ થલો તેન ું નાભ
આત્ભગાભીતા. પ્રેભી વાધકન ું આ આત્ભ સ્લરૂ અગલણત આનુંદરૂ છે . તેને પ્રાપ્ત
કયીને ોતાના મપ્રમતભને અગલણત યવાનુંદનો અનબલ કયાલે છે . આ પ્રેભી બક્તની
વાધન દળાભાું પ્રાકૃત અધ્માવ જે દે શ, પ્રાણ, ઈષ્ન્િમો, અંતઃકયણભાું યશેરા છે તેને
અપ્રાકૃત ફનાલલા બાયે આત્ભભુંથન કયવ ું ડે છે . દૈ લી અને આસયી બાલન ું આ ભુંથન
છે . જેભ દે લો અને દાનલોએ વમિભુંથન કયું તેભાું ઝેય અને અમ ૃત ફુંને મનકળમા. તેભ
મલયશાનબલભાું આ આત્ભભુંથન થામ છે . તેભાું પ્રાકૃતબાલો રૂી મલ ફશાય મનકે છે .
ૃ પ્રાત
છી આત્ભાના અંતઃસ્તરભાું ગ ભઢરૂે યશેરા હદવ્મ પ્રેભરૂી અમત
્ થામ છે ત્માયે
તે જ વભમે તનલત્લતા પ્રાપ્ત થામ છે . આ તનનલત્લતા તે જ દૈ લી જીલન ું મનત્મ મવદ્ધ
આમધદૈ મલક સ્લરૂ છે , તેભાુંજ અગલણતાનુંદ સ્લરૂથી મપ્રમતભની તત્સખાત્ભક વેલા કયે
છે . મલપ્રમોગના અનબલભાું આ પ્રેભી વાધકને વલાથત્ભબાલ મવદ્ધ થામ છે . તેથી તેને
“વેલાપર”ભાું કશેર “અરૌહકક વાભથ્મથ”પ્રાપ્ત થામ છે . અને આ વાભથ્મથથી ોતાના
હદવ્મ સ્લરૂભાુંથી કોટાનકોહટ સ્લરૂો પ્રગટ કયી મપ્રમતભને યવનુંદનો અનબલ કયાલે
છે . આ વલથ શ્રીલલ્રબાસ્ગનની કૃાથી જ પ્રાપ્ત થામ છે . આ તથ્મને ર્ ભરવ ું નશીં
જોઈએ.
જેને સ્નેશનો ગલથ નથી એને સ્નેશનો ળોક ણ નથી. એટરે મપ્રમના સખભાુંજ જે વાધક

સખી છે તેને મપ્રમના મલમોગનો ળોક થતો નથી. કાયણકે તત્સખી પ્રેભીજનભાું મલયશની
અવહ્ય વ્મથાને વશન કયલાન ું વાભથ્મથ તેના મનત્મ મવદ્ધ આત્ભસ્લરૂભાુંથી જ પ્રાપ્ત
થત ું યશે છે . આ તેન ું આત્ભ સ્લરૂ તેના બૌમતક સ્લરૂની બીતય જ શોમ છે . વાભથ્મથ
પ્રાપ્ત થલાથી ોતાની લચિંતાનો કે ફીજા કોઈણ પ્રકાયનો ફોજ મપ્રમ ાત્ર ઉય
યાખતો નથી.
તત્સખી પ્રેભીજન શહયનો ણ શહય ફની જામ છે . બાગલતાથથ મનફુંધભાું શ્રીભશાપ્રર્જી
આજ્ઞા કયે છે કે, „કૃા જીલન ું કામથ કયે છે . જ્માયે બસ્ક્ત (પ્રેભ) બગલાનન ું કામથ કયે
છે .‟એટરે આ તત્સખી પ્રેભી બક્તને પ્રર્ની કૃા ણ અેલક્ષત નથી. તે તો સ્લમું
કૃાન ું જ સ્લરૂ ફનીને મપ્રમતભની મનયલમધ તત્સખાત્ભક વેલા કયે છે . એક ક્ષણભાું
કયોડો યવાત્ભક બ્રહ્માુંડોને ઉત્ન્ન કયે તેવ ું અંતયું ગ મોગભામાન ું વાભથ્મથ છે . તેવ ું જ આ
તત્સખી પ્રેભી બક્તને પ્રાપ્ત થત ું હદવ્મ ભશાન વૌબાગમ કે જેભાું તત્સખાત્ભક હદવ્મ
પ્રેભનો ભશાવાગય રશેયામ છે , તેને પ્રાપ્ત કયલાનો જ શય વભમ મલચાય તત્સખી
પ્રેભીજનોએ કયલો તે જ તેન ું ગૌયલબયું ભશત્લ અને કતથવ્મ.
।। અવશામ શ ભય ।।

રેખકઃ શ્રીલલ્રબાદદ્મમભહદન્દ
“યમતથ પ્રગટ કયન કો પ્રગટે, કળણામનમધ શ્રીલલ્રબ ર્ ભતર.”
સ્લકીમો ભાટે આે યમતથ પ્રગટ કમો છે . જ્ઞાનભાગથ નહશ. પ્રેભુંથભાું અયવ-યવ
આધીન યશેવ ું એ જ મનમભ શોમ છે . આ આજ્ઞા કયે છે કે, ષ્ષ્ટ પ્રર્નો સ્લબાલ
ોતાના પ્રેભી બક્તોને આધીન યશેલાનો છે . વેલા, સ્ભયણ, ગણગાન, ધ્માન વલથભાું
મનજજનોની વાથે જ મલપ્રમોગથી તાાત્ભક સ્લરૂથી યશેવ ું એલો મલરક્ષણ બસ્ક્તભાગથ
આે ોતાના પ્રેભીજનો ભાટે જ પ્રગટ કમો છે . મનત્મ વખા મપ્રમ વાથે જ શોમ છી
કોની વશામતાની જરૂય યશે ? આ અવશામ શ ભયન ું અમત ભૌલરક યશસ્મ આની કૃા –
પ્રેયણાના ફે શારભાું જ વભજાય ું તે ભાયા ભાટે અને સ્લકીમો ભાટે છે . અવશામ શ ભયને

વભજલા ભાટે િષ્ટાુંતઃ
શ્રીજીને ાટ ફેવાડ્ા છી આે યાભદાવજીને આજ્ઞા કયીઃ „યાભદાવજી, શ્રીજીની વેલા
કયો.”
“ભશાયાજ ! હ ું વેલાભાું કેઈ વભજતો નથી, કેલી યીતે વેલા કરૂું ?”આે આજ્ઞાકયી,
“શ્રીજી ફધ ું ળીખલી દે ળ.ે ”યાભદાવજીને કયે રી આજ્ઞા ર્ ભતરસ્થ સ્લકીમોને ણ રાગ
ડી જામ છે . જીલનભાું ખ ભફ ઘટું ભ લા જેવ ું આ અનભ યશસ્મ છે . આમધદૈ લીક દે શને મવદ્ધ
કયલા ભાટે જે-જે વાધનની જરૂય છે તે મપ્રમ પ્રર્ મનકટ યશી પ્રેયણા દ્વાયા જ મવદ્ધ કયે છે .
“ઉત્નેન શી યભ રૂાથથ, વાધનીમ વ-ચ બગલદીમ બાલ, તથા મત્ન કતથવ્મો
વ્મથા વઃ બલમત.”
ઉયોક્ત આજ્ઞા આે સફોમધનીજી 10-35-27 ભાું કયી છે તેન ું યશસ્મ ઉત્નેન એટરે
બ્રહ્મવુંફધ
ું થમા છી જે યભ રૂાથથ પ્રાપ્ત કયલાનો છે તે સ્લકીમ જનન ું મનત્મ મવદ્ધ
આમધદૈ મલક સ્લરૂ છે . આણા જ આમધદૈ મલક દે શને પ્રાપ્ત કયલા ભાટે વેલા, સ્ભયણ,
ગણગાન, ધ્માન વાધનો છે . આ વાધનોભાું મપ્રમ પ્રર્ વાથે જ યશે છે . મપ્રમ પ્રર્ ોતે
જ વાધનરૂ થઈ જામ છે . અને આણા મનત્મ મવદ્ધ સ્લરૂને પ્રાપ્ત કયાલે છે . આ જ
વાધનરૂ થતાું શોલાથી અન્મની વશામતાની જરૂય નહશિં યશેતી શોલાથી અવશામ શ ભય
કશેર છે .
ભભથજ્ઞ મળયોભલણ શ્રીશહયયામચયણના દોભાું અને સ્તોત્રોભાું અવશામ શ ભયને જણાલનારૂું
ઘણ ું જ યશસ્મ ભેલી ળકામ છે .
“ફન જા શહયદાવા શહયદાવા યે ,
ભન છોડ વફન કી આળા.
સધા મવન્ધ કે મનકટ ફવત શૈ,
ક્યોં યશત મ ભઢ પ્માવા.

જે સધા સ્લરૂ રીરારોકના વભસ્ત રીરા હયકયની આત્ભા રૂે યશી વભસ્તન ું ોણ
કયી યશેર છે તે જ સધા સ્લરૂ ર્ ભતરસ્થ લલ્રબજનની આત્ભા રૂે મનકટ લફયાજે છે .
શ્રીશહયયામચયણ તો આ સધા સ્લરૂથી લેષ્ષ્ટત જ છે . સ્લકીમોને તેનો હયચમ કયાલે
છે કે તભાયી જ આત્ભારૂે મનકટ લફયાજે છે છી કોની આળા કયલાની શોમ ? સ.325-41 ભાું બગલદ્ લાક્ય છે .
“હ ું વલથ પ્રાણીઓનો આત્ભા છું.”આત્ભા જ તેનો વુંવાય દભય કયલાનો ઉકાય કયે છે .
કાયણકે, સ્લાથથ મલના એક ઉય ફીજો ઉકાય કયતો નથી. તેથી બગલાન જ જ્ઞાન
મલગેયે રૂ શોલાથી વુંવાય દભય કયનાયા છે . પ્રકૃમત મલગેયેને અટકાલનાય શોલાથી પયી
વુંવાય થલા દે તાું નથી. અને આત્ભા શોલાથી અલશ્મ હશત કયનાયા છે અને તેથી
ફીજાથી બમ દભય ન થામ તે મોગમ જ છે .
તીવ્ર એટરે તયત આલનાયો, નજીક યશેનાય, બમને અટકાલનાયથી જ બમ દભય થામ
તેલો બગલાન આત્ભા શોલાથી નજીક યશેનાય શોલાન ું મવદ્ધ થય ું છે . શ્રીલલ્રબાસ્ગનનો
ઉગ્ર

ભહશભા

શ્રીગોકરેળ

“મલયશાનબલેકાથથ

વલથત્માગો

પ્રર્એ

શ્રીવલોત્તભજીની

દે ળકઃ।”નાભભાું

સ્નતુંત્ર

જતાવ્મો

છે .

ટીકા

અંતગથત

શ્રીલલ્રબાસ્ગનના

વામનધ્મથી એક ક્ષણભાું મનજજન ોતાના મનત્મ મવદ્ધ સ્લરૂને પ્રાપ્ત કયીને મરધાભભાું
પ્રાણલલ્રબની તત્સખાત્ભક અખુંડ વેલાભાું પ્રલેળ કયે છે . અશીં ણ અવશામ શ ભયના
યશસ્મને મલચાયવ ું. શદમભાું લફયાજત ું મલપ્રમોગ બાલાત્ભક સ્લરૂ જ  ભણથ છે અને
સ્લકીમોએ તે સ્લરૂભાું જ મલયશાનબલથી પ્રલેળ કયલાનો છે . આ સ્લરૂ મવલામ ફાહ્ય
કોઈનો ણ વુંફધ
ું  ભણથનો આશ્રમ મવદ્ધ કયલાભાું મલરુંફ કયે છે . તેથી મલયશ બાલાત્ભક
સ્લરૂભાું પ્રલેળ ભાટે તે સ્લરૂનો જ અનન્મ આશ્રમ –વેલા, સ્ભયણ, ગણગાન,
ધ્માનના વાધનથી મવદ્ધ કયલાનો યશે છે . આ પ્રકાયને અવશામ શ ભય કશેર છે . ોતાના
દે શભાું જ અંતમાું ભીન ું બજન કયલાથી તેભની પ્રાપ્પ્ત થામ છે . સ્કુંધ-3 ભાું વગથરીરા છે .
વગથ એટરે મનજજનોને તેના આમધદૈ મલક દે શની પ્રાપ્પ્ત કયાલનાયી રીરા તે વગથ રીરા.
મલપ્રમોગ બાલાત્ભક સ્લરૂ મનજજનોના શદમભાું જ લફયાજે છે . તેન ું જ બજન, વેલા,

સ્ભયણ, ગણગાનની આજ્ઞા કયે છે . સ્લતુંત્ર બસ્ક્તન ું ફીજ ું નાભ અવશામ શ ભય જ પ્રલેળ
કયી ળકે છે .  ભણથભાું આશ્ર.ન ું િષ્ટાુંત છે -ભશાલનના ક્ષત્રાણીજી મનત્મ શ્રીમમનાજીની
ગાગય બયલા જતા શતા. એક હદલવ ગાગય બયલા ગમા ત્માયે શ્રીમમનાજીભાું
શ્રીઠાકયજીના જ સ્લરૂો ખેરતા શતા. તે સ્લરૂોએ ક્ષત્રાણીજને કહ્,ું “શભકો તેયે ઘય
ધયાઈ જા.”ક્ષત્રાણીજીએ કહ્,ું “ઘય ભેં લફયાજત સ્લરૂ આજ્ઞા કયેં ગે તફ ધયાઈ
જાઉંગી.”ક્ષત્રાણીના ઘયભાું શ્રીભશાપ્રર્જી લફયાજતા શતા. શ્રીલલ્રબના જનને ફીજા
બગલદ્ સ્લરૂની ણ અેક્ષા નથી શોતી. “ભાયો જન ભાયા મવલામ અન્મ સ્લરૂનો
ણ અેલક્ષત નથી.”
આવ ું ોતાના જનન ું ગૌયલ ફતાલલા આ ચહયત્ર શ્રીલલ્રબે જ પ્રગટ કયું છે . જ્માયે
બગલદ્ જનને અન્મ બગલદ સ્લરૂની અેક્ષા નથી ત્માયે લફન્દ સ ૃષ્ષ્ટ અને નાદ
સ ૃષ્ષ્ટની અેક્ષા યશે જ કેભ ? “જાચ જામ કોન કે ઘય ે, શ્રીલલ્રબ વો ામ ઘની.” “
તીન

રોક

હ ું

પીય

પીય

આમો,

આનુંદ

અલ્

ઉામધ

ધની.”ભશાનબાલ

શ્રીદ્મનાબદાવજી ાવે શ્રીપ્રાણલલ્રબના મળોગાન શ્રલણ ભાટે આતથ લલ્રબીમો
આલતા જ યશેતા. એક વભમે ઉયના દન ું ગાન કયતા શતા ત્માયે જીજ્ઞાસ
લલ્રબીમોએ દ્મનાબદાવજીને પ્રશ્ન કમો કે, “શ્રીલલ્રબ જેલા ધણીને છોડીને કોની
ાવે માચના કરૂું ?” આના આ કથનભાું શ ું યશસ્મ યશે ું છે તે કૃા કયીને વભજાલો.
ત્માયે દ્મનાબદાવજી બાલમલબોય ફનીને કશેલા રાગમા. “પ્માયે લલ્રબીમો ! આણા
પ્રાણ લલ્રબથી તો વભસ્ત ગોરોક નબી યહ્ ું છે અને આ જ પ્રાણ મપ્રમ લલ્રબ
આણાું આત્ભારૂે આણા શદમભાું અમત મનકટ લફયાજે છે . છી આણે કોની ાવે
માચના કયલી ? રીરા રોકભાું વલથત્ર સધા સ્લરૂન ું વામ્રાજ્મ વ્માી યશે ું છે . તે જ
સધા સ્લરૂ આણા પ્રાણ લલ્રબ છે . ર્ ભતરસ્થ બગલદ્ વુંફધ
ું લાાભાું બગલદ્
વન્મખતા ન શોમ ત્માયે કાની વત્તા વ્માે છે , તેથી બગલદ્ વન્મખતાથી રીધેરો
આનુંદ મતયોહશત થઈ જામ છે . છી વુંવાયની ઉામધઓભાું ઉજાથમ છે . આલી સ ૃષ્ષ્ટ
વાથે શ્રીલલ્રબજન વુંફધ
ું યાખી ળકતો નથી. એક જ બગલાન વલથ પ્રાણીની અંદય
ળરૂથી અને ફશાય કારૂથી યશેરા છે . મળક્ષા શ્રોકીભાું આે આ જ આજ્ઞા કયી છે

કે, કોઈણ પ્રકાયે પ્રર્થી મલમખ થળો તો કા તભારૂું બક્ષણ કયળે અને અંતમખ
થ શોમ
તો ળરૂથી પ્રુર કયે છે એવ ું પ્રમોજન છે . તેથી જ બગલાન ોતાની ભામા એટરે
વલથ થલાની ળસ્ક્ત લડે ફન્ને પ્રકાયના થઈ વલથ પ્રાણીઓની વાથે વાયી યીતે વુંફધ
ું ભાું
આલે છે . કેભ કે પ્રાણીઓ ફશાય કાભાું રમ ાભે છે અને અંદય રૂભાું અબમરૂ છે .
એટરો બેદ છે . “મલયશ મલના નશીં પ્રીત કી ખોજ રાગે મલના કહ કૈ વે આલે, ઈન
અલખમન ભેં યોજ, જફ તે દયી બમે નુંદનુંદન લેયી બમો ભનોજ, સ ભયદાવ પ્રર્ મનઃળુંક
જે જન, વો જન યાજા બોજ.”
ઉયોક્ત દ ભ્રભય ગીત લાા શ્રીગોીજનોની અલસ્થાની વુંગમતભાું શ્રીસ ભયદાવજીએ
ગાન કયું છે . તેભાું પ્રીમતની ખોજ કયલાની લાત કયી અને તે મલયશાનબલથી ખોજ થઈ
ળકે છે . અશીં પ્રશ્ન થામ છે કે, આ ગોીજનોએ વ્મવનાત્ભક પ્રેભને પ્રાપ્ત કમો છે અને
વ્મવનબાલ ભાટે આે “બસ્ક્ત લમધિની”ભાું કૃતાથથતા કશી છે . કૃતાથથતાભાું કુંઈ જ
કયલાન ું ફાકી યશે નશીં તો શ્રીસ ભય શ્રીગોીજનો ભાટે પ્રીમત ખોજલાન ું કશી યહ્યા છે તો
આ પ્રીમતન ું સ્લરૂ શ ું છે ? આ શ્રીગોીજનોનો વ્મવનાત્ભક પ્રેભ પ્રમવદ્ધ રૂોત્તભભાું
થમો છે . પ્રમવદ્ધ રૂોત્તભ અગલણતાનુંદ રૂ નથી. લેદાતીત મનત્મ રીરાસ્થ સ્લરૂ જ
અગલણતાનુંદ રૂ છે અને અગલણતાનુંદભાું પ્રલેળ ભાટે જ મલયશન ું દાન કયું છે . મલયશ
આત્ભાનુંદ વમિભાું મનભગન કયે છે . અગલણતાનુંદનો વાનબલ ણ આત્ભાથી જ થામ
છે . તેથી આે આજ્ઞા કયી “આંતયું ત ું ભશા પરમ”્ અવશામ શ ભય આ લાક્યથી
શ્રીલાકમત મનજજનને પ્રફોધે છે કે, ભાયો જન એલો શ ભય છે કે તેને ભાયા મવલામ અન્મ
કોઈણ ઈશ્વયની જરૂય નથી. ભાયા મળોગાન અને ધ્માન ભાતા વું ભણથ વાભથ્મથને
ધાયણ કયી રે છે . ત્માયે તેને ભાયી ણ ફાહ્ય અેક્ષા યશેતી નથી, ણ ભને તેની
અેક્ષા યશે છે .
“દભરા ઔય બક્ત ફશોત શૈં ભૈં, તેયે લળ હ.ું ”
અલગાશનીમ ત્ર

મપ્રમ શ્રભની મનવ ૃમત્ત
- શ્રીલલ્રબાદદ્મમભલરન્દ
જ્માું સધી દે શના અધ્માવો ર્ ભખ,પ્માવ, ટાઢ, તડકો, યોગાહદક ફાધક ફને છે ત્માું સધી
આણી વાધન દળા કશેલામ છે . આ અધ્માવ અમલદ્યા – ભામાના રીધે યશેર છે . આ
ભામાની મનવ ૃમત્ત મપ્રમ પ્રર્ની મનઃવાધન દૈ ન્મબાલે ળયણગમતથી થામ છે . ભાયા મપ્રમને
હ ું સખરૂ ક્યાયે ફનીળ ? તેલો (તત્સખબાલ) તત્સખાત્ભક તાબાલ યાખી વેલાસ્ભયણ, ગણગાન, ધ્માન કયતા યશેલાથી મનઃવાધન દૈ ન્મબાલ પ્રગટ થામ છે .
“મનઃવાધનતા”એટરે કામમક, લામમક, ભાનમવક જે કુંઈ બગલદ્ વુંફધ
ું ી ફને, તેભાું “હ ું
કરૂું છું” તે હ ું ણ ું નીકી જામ અને “મપ્રમ પ્રર્ જ પ્રેયણા કયીને ફધ ું કયાલે છે ‟તેલો
બાલ યશે તેને મનઃવાધનતા કશેલામ.
હ ું ણ ું નીકી જામ ત્માયે મપ્રમ પ્રર્નો જ વુંફધ
ું યશેલાથી અનેક જન્ભોથી ર્ ભરા ડેરા
દૈ લી જીલને મપ્રમતભના વાક્ષાત મભરન ભાટે પ્રચય તા ક્રેળ લધી જામ છે . આલા
તા ક્રેળથી શદમ અત્મુંત કોભર-દીનતાલાળુું ફને છે ત્માયે પ્રેભ સ્લરૂ મપ્રમતભ
શદમભાું પ્રગટ થઈ જામ છે ત્માયે ભામાના ફુંધનભાુંથી જીલ છટ્ટો થામ છે . દે શાહદના
અધ્માવ યશેતા નથી. આ છીની આણી અલસ્થા પ્રેભભમ શોમ છે . શદમભાું પ્રેભ
સ્લરૂ પ્રર્ પ્રગટ થલાથી જે અલસ્થા થામ છે તે નીચેના દોશાભાું કશે છે ઃ
પ્રેભ પ્રગટ જફ શોમ શે, ર્ ભરે જગત કો બાન ।
ત ું ત ું ત ું યશી જામ શે, હ ું કો ભીટે મનળાન ।।

હદવ્મ પ્રેભ આણા બૌમતક દે શને અને બૌમતક જગતને ર્ ભરાલી દે છે અને ત ું-ત ું –ત ું
ૃ ની લાથ કયત ું
એટરે પ્રાણલલ્રબન ું બાલાત્ભક (ભાનવી) સ્લરૂ વલથત્ર રાલણ્મામત
અનબલામ છે .
“ીત્લા મકુંદ મખ વાય ધભલક્ષ ર્ગ
ુંૃ ેઃ।”

ભધડાભાું ભધભાખી ચીકીને જેભ ભધાનભાું મનભગન ફની જામ છે તેભ
ૃ ન ું ભધાન કયી યશી
શ્રીગોીજનોની નેત્રરૂી ભ્રભયીઓ વલથત્ર મપ્રમતભના રાલણ્મામત
છે . બૌમતક દે શના અધ્માવ મનવ ૃત્ત થલાથી બૌમતક દે શન ું મલસ્ભયણ થઈ જામ છે . બૌમતક
દે શના મલસ્ભયણ વાથે બૌમતક દે શના વુંફધ
ું ી મત- ત્રાહદક હયલાય અને બૌમતક
ૃ ાન
જગતન ું ણ મલસ્ભયણ થઈ જામ છે , અને આણાું અરૌહકક દે શથી રાલણ્મામત
મનયું તય થામ છે . આણી દમનમા જ અરૌહકક ફની જામ છે અરૌહકક જગત વાથે જ
આણી જ અરૌહકક દે શથી વુંફધ
ું યશી આલે છે . યું ત પ્રેભ સ્લરૂ શદમભાું પ્રગટ થમા
છી ઉયોક્ત અલસ્થા ફને છે . આ પ્રેભ સ્લરૂન ું પ્રાગટય મનઃવાધન દૈ ન્મ બાલથી
થામ છે . હ ું ભાયા હદવ્મ દે શને પ્રાપ્ત કયી પ્રાણલલ્રબની સખદ વેલા ક્યાયે કયીળ ? આ
પ્રકાયના તાબાલ  ભલથક આણા ભાનવી હદવ્મ સ્લરૂન ધ્માન કયવ ું અને
શ્રીવલોત્તભજીથી આશ્રીન ું ગણગાન અને નાભ-સ્ભયણ ણ તાબાલ ભલથક કયલાથી
મનઃવાધન દૈ ન્મ બાલ પ્રાપ્ત થતાું ભામાના ટેયાને શટાલીને આણા મપ્રમતભ શદમભાું
પ્રગટ થઈ જામ છે .
આણી વાધન દળાભાું ફીજાનાું યાગ અને દ્વેના આસયીબાલો અમલદ્યા ભામા ઉત્ન્ન
કયે છે . આ બાલો આણાુંભાું શોમ ત્માું સધી પ્રેભ સ્લરૂન ું પ્રાગટય શદમભાું થત ું નથી.
પ્રાણલલ્રબ બાગલતાથથ મનફુંધભાું આજ્ઞા કયે છે કેઃ પ્રાણી ભાત્ર પ્રત્મેથી દ્વેબાલ મનવ ૃત્ત
થામ ત્માયે જ બગલાનભાું બસ્ક્ત (પ્રેભ) થામ છે . દ્વે બાલ આસયી શોલાથી હૃદમને
કઠોય ફનાલે છે . આશ્રીની આ આજ્ઞાનવાય આણા બાલ સ્લજામત લલ્રબીજન
મવલામ કોઈભાું યાગ નશીં કયલો અને ફીજાના દો જોઈને દ્વે ણ નશીં કયલો. ઊંચનીચભાું પ્રર્ની રીરા બાલના મલચાયી ભનને યાગ દ્વેની ખટટભાુંથી મનવ ૃત્ત કયતાું
યશેવ ું. આલા જ આળમથી આશ્રીએ સ્લકીમ હશતાથથ નલયત્નભાું આજ્ઞા કયી છે .
“રોકે સ્લાસ્થ્મું તથા લેદે, શહયસ્ત ન કહયષ્મમત ।
ષ્ષ્ટભાગથ સ્સ્થતો મસ્ભાત ્ વાલક્ષણો બલતા લખરા।।”

“ષ્ષ્ટભાગથ”એટરે પ્રેભભાગથભાું સ્સ્થત થલા ભાટે વાલક્ષલત થઈ જવ ું. “વાલક્ષલત”એટરે
કોઈભાું યાગ અને દ્વેથી ભનનો તેભાું પ્રલેળ થલા ન દે લો. ઊંચ-નીચ વલથભાું રીરા
બાલના યાખલી. આ બાલનાભાું ફીજે અટક્યા મલના પ્રર્નો વુંફધ
ું ફન્મો યશે છે અને
તેથી ભામા દભય યશે છે . પ્રેભ ભાયગભાું ભનને ફધેમથી મનવ ૃત કયી મપ્રમ પ્રર્ભાું સ્સ્થય
કયલાન ું શોમ છે . તે પ્રેભભાગથની યીત યમવક ભશાનબાલ શ્રીનુંદદાવજીએ “ુંચ
ભુંજયી”ભાું ફતાલી છે ઃ
“પ્રેભ એક-એક લચત્ત વો, એક શી વુંગ વભામ ।

ગાુંધી કો વોદા નશીં, જન-જન શાથ લફકામ ।।”
યાગ અને દ્વેભાુંથી ભનને મનવ ૃમત્ત કયી વલથત્ર ઊંચ-નીચભાું રીરા બાલના યાખી હ ું
ભાયા પ્રાણલલ્રબને સખદ ક્યાયે ફનીળ ? તેલા તાબાલ ભલથક વેલા-સ્ભયણ,
ગણગાન,ધ્માન મનઃવાધન દૈ ન્મબાલે કયતા યશેલાથી મપ્રમતભ શદમભાું પ્રાદર્ત
ભથ થઈ
જામ છે . આ વભમે મત્રમલધ ભામાનો પ્રરમ થઈ જામ છે . આણી ર્ ભતર સ્સ્થમતભાું
વેલા, સ્ભયણ, ગણગાન, ધ્માન રૂી અરૌહકક વાધનોથી જે રૂાથથ પ્રાપ્ત કયલાનો
છે , તે આણો અરૌહકક દે શ છે . આ અરૌહકક દે શ તત્સખના તાબાલથી વત્લયે મવદ્વ
થામ છે , અને આ અરૌહકક દે શથી જ મ ભરધાભભાું પ્રલેળ થામ છે . અરૌહકક દે શ પ્રાપ્ત
કયીને આણે મ ભરધાભભાું પ્રલેળ ન કયીએ ત્માું સધી મપ્રમતભના શ્રભની મનવ ૃમત્ત કયી
ળકતા નથી. પ્રેભ વુંફધ
ું ભાું આણા દઃખે મપ્રમ દઃખી શોમ છે . અનેક ઉામધથી
ઘેયામેરા વુંવાયભાું યશેરા મનજજનને શ ું સખ શોઈ ળકે ? આલા મનજજનના દઃખે મપ્રમને
દઃખ થામ છે . આણે જો મપ્રમના શ્રભની મનવ ૃમત્ત કયલી શોમ તો વુંવાયભાું લૈયાગમ
યાખલો. લૈયાગમથી જ ભન ફધા ફુંધનોભાુંથી છટું થામ છે . છટા થમેરા ભનને વતત
વેલા-સ્ભયણ, ગણગાન, ધ્માનભાું રગાડવ ું. આ વાધનોભાું બાલના મપ્રમને સખદ
ફનલાની યાખલી.
વુંવાયભાું કેલી યીતે યશેવ ું તે યભાનુંદદાવજીના દભાુંથી જાણલાન ું છે ઃ “ભેયો ભન
ગોમલિંદ વો ભાન્મો, તા તે જીમ ઓય ન બાલે.”

આ દાનવાય સ્સ્થમત ફનાલલાથી મપ્રમના શ્રભની મનવ ૃમત્ત કયી ળકામ છે . ફધેમથી
મનવ ૃત્ત થમે ું ભન અલરુંફન મલના યશી ળકત ું નથી. તેથી મપ્રમના સ્લરૂન ું જ
અલરુંફન રેળ.ે તે જ વભમે એટરે ભનનો પ્રલેળ મપ્રમભાું થતાું જ બૌમતક જગતન ું
અને આણા બૌમતક સ્લરૂન ું મલસ્ભયણ વદાને ભાટે થઈ જામ છે . અને આણા હદવ્મ
સ્લરૂભાું જ મનયું તય સ્થામી સ્સ્થમત ફની જામ છે . જેભ જશાજ ઉય ફેઠે ું ક્ષી
ચાયે કોય ઘ ભભે છે , ણ ફેઠલાની જગમા નશીં ભલાથી જશાજનો જ આશ્રમ રે છે , તેભ
લૈયાગમથી ભન બૌમતક જગતભાું અલરુંફન યહશત ફની જલાથી મપ્રમના સ્લરૂન ું જ
અલરુંફન રે છે . આણે જે મપ્રમ સ્લરૂન ું ધ્માન કયીએ છીએ, આ સ્લરૂ જ પ્રુંચથી
મનવ ૃત્ત થમેરા ભનન ું અલરુંફન ફને છે .
પ્રેભીનો પ્રરા

પ્રેકઃ- ભધકય
તભ લફન પ્માયે કહ ું સખ નાુંશી ।

બટક્યો ફહત સ્લાદયવ રુંટ, ઠોય ઠોય જગભાુંશી ।।1।।
પ્રથભ ચાલ કયી ફહત મમાયે , જામ જશાું રરચાને ।

તશાુંવે હપહય એવોજીમ ઉચટક, આલત ઉરહટ ઠીકાને ।।2।।
ત્જત દે ખો તીત સ્લાયથશીકી, મનયવ યાની ફાતેં ।

અમતશી ભલરન વ્મલશાય દે લખકે, ધ ૃણા આલતશે તાતેં ।।3।।
શીયા જીહશ વમઝત વો, મનકવત કાચો કાચ મમાયે ।

મા વ્મશલાય નપા ાછે , મછતાનો કશત કાયે ।।4।।
સ ુંદય ચતય યમવક અરૂ નેશી, જામન પ્રેભ જીત કીનો ।

મતત સ્લાયથ અરૂ કાયો લચત, શભ બરે વફશી રખીરીનો ।।5।।
વફગણ શોમજ ે તભ નાહશ, તૌ લફન રૌન યવોઈ ।

તાશી વો જશાજ ુંછી વભ ગમો, અશો ભન શોઈ ।।6।।
અને ઓય યામે વફશી, જદમ નેશ અમત રાલે ।

ે મતનવો વુંતો શોત નાશી, ફહ અચયજ જીમ આલે ।।7।।
જાનત બરે તમ્શાયે લફન વફ, ફીતત શે મશ શ્વાવે ।

“શહયશ્ર્ચુંિ”નશી છટત તોઉ મશ, કઠીન ભોશકી પાુંવે ।।8।।
“યમતથ મથકોકા વન્માવ”

પ્રેકઃ શ્રી લલ્રબાદદ્મ મભલરન્દ
ભેયો ભન ગોમલિંદ વો ભાન્મો. તાતે જીમ ઓય ન બાલે ।
જાગત વોલત મશ ઉત્કુંઠા કોઉ વ્રજનાથ મભરાલે ।।1।।
ફાઢી પ્રીત આન ઉય અંતય, ચયન કભર લચત્ત દીનો ।
કૃષ્ણ મલયશ ગોકરકી ગોી, ઘયશીભેં લન કીનો ।।2।।
છાુંડ આશાય મલશાય વફે સખ, ઓય ન ચાશત કાઉ ।

“યભાનુંદ” ફવત શે ઘયભેં જેવે યશત ફટાઉ ।।3।।
[આ દની વુંગમત સ. 11-44-26 થી થઈ ળકે છે . મલજ્ઞોએ િષ્ટવ્મ]
શ્રીભદાચામથલમથ બસ્ક્તલમધિનીભાું આજ્ઞા કયે છે કે પ્રર્ભાું વ્મવન બાલનો પ્રેભ મવદ્ધ થમા
છી ગૃશનો ત્માગ કયલો. આ ત્માગ રૂ લગથથી કદાચ થઈ ળકે. સ્ત્રીજન ભાટે અળક્ય
છે . યભ કારૂલણક મપ્રમતભે શ્રી ગોીજનોના વન્માવને ગૃશભાુંજ મવદ્ધ કયાવ્મો. કતમ
થ ્
અકતમ
થ -્ અન્મથા કતમ
થ ્ ઐશ્વમથલાન પ્રર્ને એલી કુંઈ ફાફત છે કે ન ફની ળકે ?
બગલતી ગીતાજીભાું પ્રર્ના શ્રીમખનાું લાક્ય છે ઃ “અનન્મ થઈને ભારૂું જે બજન કયે છે
તેના મોગક્ષેભન ું હ ું સ્લમું લશન કરૂું છું” પ્રર્એ ોતાની આ પ્રમતજ્ઞાન ું ારન, શ્રી
ગોીજનોના વન્માવને (ગૃશભાું યાખી) મવદ્ધ કયાલલાભાું અને તે વન્માવન ું
પ્રમતફુંધોભાુંથી યક્ષણ કયલાભાું કયે  ું છે
યમતથનો વન્માવ- ગૃશભાું યશીને કેલી યીતે મવદ્ધ થામ છે તેન ું ભશાનબાલ શ્રી
યભાનુંદદાવજીએ ઉક્ત દભાું લણથન કયે  ું છે .

શ્રીવલોત્તભ સ્તોત્રઃ
શ્રીવલોત્તભ સ્તોત્રના ગણગાનભાું લેણગીત, ગોીગીત, યગરગીત અને ભ્રભયગીતનો
વભાલેળ થઈ જામ છે . એટ ું જ નશીં મનત્મરીરાભાું યાવ વભમે મનત્મમવદ્ધા
શ્રીસ્લામભનીજી યવાલેળથી જે ભધય ગાન કયી યહ્યાું છે તેનો ણ વભાલેળ થઈ જામ છે .
શ્રીવલોત્તભજીભાું મલપ્રમોગ, યવાત્ભક, બાલાત્ભક બાલનો વભાલેળ થામ છે . આ
સ્તોત્રભાું 108 નાભોભાું રીરાધાભભાું થતી અનેક પ્રકાયની યશસ્મરીરાઓ વભામેરી
છે . શ્રીગવાુંઈજીને શ્રીભશાપ્રર્ના અનુંત ળસ્ક્તયક્ત યવાત્ભક ઐશ્વમ સ્લરૂનો અનબલ
થમો છે તે આ વલોત્તભ સ્તોત્રભાું પ્રગટ કમો છે . વલોત્તભ સ્તોત્ર વલોત્તભ જ છે .
મત્રમલધ પ્રમતફુંધોનો નાળ કયી પ્રર્નો વાક્ષાત વુંફધ
ું કયાલે છે . ભાટે લૈષ્ણલોએ
શ્રીભશાપ્રર્જીભાું અનન્મ બાલ યાખી, અનન્મ આશ્રમ યાખી, મનયું તય શ્રીવલોત્તભજીથી
આશ્રીના મળન ું ગાન કમાથ કયવ ું.
ષ્ષ્ટભાગથનો મળખય મવધ્ધાુંતઃ કતથવ્મમનષ્ઠા

રે. ભધકય
જેભ અયણ્મભાું યશેતા કેળયી મવિંશની ગજૉના વાુંબી મળમાલાના ટોા તો પ્રાણ
ફચાલી બાગે, ણ ભોટા શાથી જેલા પ્રાણીઓ ણ બાગલા રાગે છે . તેભ કતથવ્મરૂી
કેળયી મવિંશની આગ ખોટા મલચાયોરૂી મળમાલા અને શાથી જેલા પ્રાણીઓ નાવલા
રાગે છે . અથલા વ ૃથા મલચાયોન ું વૈન્મ કતથવ્મના તેજ ુંજ અસ્ગનભાું ફીને ખાખ થઈ
જામ છે .
આણા અરૌહકક સ્લાભી શ્રીલલ્રબની આજ્ઞા વતત કતથવ્મ ારનની છે , „મવદ્ધાુંત
યશસ્મ‟ અને „મવદ્ધાુંત મકતાલરી‟ભાું ગણગાન અને સ્લરૂ ધ્માન ભાટે. „નલયત્ન‟ભાું
અષ્ટાક્ષયના વતત સ્ભયણ ભાટે. „ચતઃશ્રોકી‟ભાું લચન્તન ભાટે કતથવ્મ મનષ્ઠ થલાની જ
આજ્ઞા છે .
સ્લાભીની આજ્ઞા કતથવ્મ ારનની છે તે જ શય વભમ અભરભાું મકલા પ્રમત્નળીર યશેવ ું

જોઈએ. કતથવ્મ આગ કઠીન (અળક્ય) જેવ ું કેઈ છે જ નશી, વાુંબોઃગભનો પ્રવુંગ શો કે ખળીનો પ્રવુંગ શો ।

કોઈને વભામધનો કે મપ્રમાનો ઉછુંગ શો ।।
કતથવ્મભમ જીલને લી વથ અને કા શ ું ?
શવતા યશે છે ુર ગભે તેલો યું ગ શો ।।

ગભ એટરે ગરાની (ક્રેળ) નો પ્રવુંગ આલે ત્માયે , વભામધભાું કે મપ્રમાના ઉછુંગભાું
શોઈએ ત્માયે . અથલા સખભાું કે દઃખભાું કતથવ્મને નશી ચકનાયો (ભીથ્મા) મલચાયો કયી
ળત્રઓથી યાજીત થઈ ળકતો નથી. મવદ્ધાુંત વભજલા છતાું કતથવ્મ યામણ નશી
યશેનાયા અને લાચા ફનનાયાઓભાું કતકોન ું ાખુંડણ ું શોલાથી પ્રર્ની અપ્રવન્નતા
થામ છે અને તેથી ફહશમખ
ભથ ફની દૈ લી અનભોર જીલનને લેડપી નાખે છે શય વભમ
કતથવ્મનો ખ્માર યાખલાનો છે . કતથવ્મ મનષ્ઠતા એ શ્રીભશાપ્રર્જીનો મનશ્ર્ચમાત્ભક
મવદ્ધાુંત છે અને તે દયે કને રાગ ડે છે
[ શ્રી ભશાપ્રર્જીએ સ્લધાભ ધાયલાની ઈચ્છાથી વુંન્માવ ધાયણ કયી આ કાળી
ધામાથ તે વભમે શ્રીગોીનાથજી અને શ્રીગવાુંઈજી શ્રીભશાપ્રર્જીના દળથનાથથ કાળી
ધામાથ. શ્રીભશાપ્રર્જીના દળથન કયીને મલનુંતી કયી કે – „અભારૂું શ ું કતથવ્મ.‟ આ
મલનુંતીના ઉત્તયભાું આે ભોન વ્રત ધાયણ કયે ર શોલાથી વાડાત્રણ (શ્રોક) રખીને શ્રી
પ્રર્ચયણ ગવાુંઈજીને આપ્મા તે વાડાત્રણ શ્રોક „મળક્ષાવાધથત્રમી શ્રોકી‟ આ નાભથી
પ્રમવદ્ધ છે .
શ્રીભદાચામથચયણ શ્રીગવાુંઈજીને ઉદે ળીને મનજજનોને સ્લકીમ અત્મુંત ગોપ્મ મવદ્ધાુંત
મળખલલા ઉદે ળે છે ઃ
મદા ફહશમખ
ભથ ા ય ભમું બમલષ્મથ કુંથચન ।

તદા કાર પ્રલાશસ્થા દે શ લચત્તા ધ્મોપ્યન ।।

વલથથા બક્ષમમષ્મસ્ન્ત યષ્ભામનમત ભમત ભથભ 1 ½
શ્રોકાથથ – જ્માયે કોઈ ણ પ્રકાયે ફહશમખ
ભથ થળો ત્માયે કાર અને પ્રલાશભાું યશેરા દે શ
લચત્ત મલગેયે ણ તભારૂું બક્ષણ કયળે. અથાથ ત ્ તભાયા અરૌહકક દે શ લચત્તાહદક રૌહકક
થઈ જળે. ભાટે પ્રર્ વન્મખ યશેજો એલો ભાયો અલબપ્રામ છે . „બસ્ક્તલમધિ ની‟ભાું
શ્રીભદાચામથચયણે આજ્ઞા કયી છે કે –
વેલામાું લા કથામાું લા મસ્માવસ્ક્ત િથઢા બલેત ્ ।
માલજ્જીલું તસ્મ નાળો ન ક્લાીમત ભમતભથભ ।।

ઉયોક્ત શ્રોકની આજ્ઞા મજફ વતત પ્રર્ વન્મખ યશેલાથી, કાનો પ્રલેળ નશી
થલાથી, આણાભાું ષ્ષ્ટ પ્રર્નો જે અરૌહકક વુંફધ
ું છે , તે મતયોહશત થઈ ળકતો નથી.
અથલા પ્રર્થી ફહશિમખતા પ્રાપ્ત થતી નથી. શ્રી વલોત્તભજીભાું „સ્લલુંળ‟ે સ્થામતા ળે
સ્લ ભાશાત્મ્મઃ ।। આ નાભાનવાય શ્રીભશાપ્રર્જીએ સ્લલુંળભાું ોતાન ું અળે બાલલાળુું

ભશાત્મ્મ સ્થાન કયું છે . આ „અળે‟બાલ અરૌહકક છે તેભજ લૈષ્ણલ સ ૃષ્ષ્ટભાું
બ્રહ્મવુંફધ
ું દ્વાયા પ્રર્નો વુંફધ
ું સ્થાીત કમો છે . આ ફન્ને સ ૃષ્ષ્ટભાું યશેરો અરૌહકક
વુંફધ
ું પ્રર્થી કોઈણ પ્રકાયે મલમખ થલાથી, તેભાું કાનો પ્રલેળ થલાથી, ફહશિમ ભખતા
થતાું અરૌહકક વુંફધ
ું મતયોહશત થઈ જામ છે . ર્ ભતર એ કોઈ રીરા ધાભ નથી કે જ્માું
કા ભામાનો પ્રલેળ ન થઈ ળકે. કાની વત્તાલાા ર્ ભતરભાું વતત પ્રર્ વન્મખ
(વેલાહદથી) યશેવ ું તેજ આણ ું કતથવ્મ છે . આ કતથવ્મનો આે મળક્ષાશ્રોકીભાું જે ઉદે ળ
કયે રો છે તે અત્મુંત ગોપ્મ અને ભશત્લથી બયે રો છે . આે અન્તીભભાું આ મળક્ષા કયે રી
શોલાથી મનજ લુંળ ભાટે અને રીરા ધાભથી મલછયે રા દૈ લી જીલો ભાટે આશ્રીની આ
આજ્ઞાન ું ારન અલશ્મ-કતથવ્મ છે ]
તોપાની અશ્વ ઉય સ્લાય થનાયો રગાભ શાથભાું રઈને વાલધાની ન યાખે તો ઉન્ભત
ફને ું ભનરૂી અશ્વ તેને ઈષ્ટ યાશભાું ણ ફીજા ઘણા ભાગો નીકતા શોમ છે તે
અલા ભાગે ન ચારે તે ભાટે કતથવ્મરૂી ધ્મેમને ભાગે ચરાલલો. (પ્રર્થી મલમખ કયે

એલી આસયી ભનની અનેક વ ૃમતઓ અમનષ્ટ ભાગથરૂ છે .) કતથવ્મ ચાબકન ું અથલા
ભદોન્ભત શસ્તી જેલા ભનને કાબભાું રાલલા અંકળન ું કાભ કયે છે . કતથવ્મમનષ્ઠને કા
અને સ્થ ફાધક થઈ ળકતા નથી.અષ્ટાક્ષયન ું વતત સ્ભયણ નોકયી-ધુંધાભાું કોઈણ
વભમે અને કોઈણ સ્થાને થઈ ળકે ઠે. વતત નાભ સ્ભયણની આજ્ઞા „નલયત્ન‟ભાું કયી
છે . આ સ્ભયણ રૂી કતથવ્મના ભશાન મજ્ઞ (અસ્ગન) ભાું મભથ્મા મલચાયોના ભોટા વૈન્મો
શોભાતા જામ છે . શદમરૂી કરૂક્ષેત્ર ળત્ર લગયન ફની જામ છે . છી શદમ કરૂક્ષેત્ર નશી
યશેતા મપ્રમ પ્રર્ને સ્થામમ (મનત્મ) લફયાજલા ભાટેની મનકુંજ ફની જામ છે . કતથવ્મના
અદર્ ભત વાભથ્મથન ું આથી મલળે શ ું કથવ ું ?
ભનષ્મ કાલ્મનક મશ્કેરીઓથી ડયી ડયીને જીલનનો ુંથ કાે છે . એટરે દૈ લી ભશાન
જીલનના કતથવ્મનો ખ્માર એને આલતો નથી. ખોટી કલ્ના, ચક્રાલા ખાતી બદ્ધદ્ધ,
અધીયતા, અસ્સ્થયતા, અંતયામ રૂ ફને અને પ્રર્પ્રાપ્પ્તનો વાધક નાહશભત ફની
જામ. યું ત જેણે એક વયખા પ્રકાળલાળુું (શ્રીલલ્રબબાનના પ્રકાળથી) ખરૂું કતથવ્મ જોય ું
શોમ (મલચાયું શોમ) તેલો વાધક મશ્કેરીઓના આલા દળથન કયીને કદીમે ીછે શઠ કયતો
નથી. શદ્ધ અને મલત્ર કામો વાધકને નલીન ળસ્ક્ત આે છે . „શદ્ધ અને મલત્ર કામો
એટરે તત્સખાત્ભક ભશાન હદવ્મ પ્રેભને પ્રાપ્ત કયલો શ્રીલલ્રબના આમશ્રત જનોને જ
શ્રીલલ્રબની કૃાથી ભશાન હદવ્મ તત્સખાત્ભક પ્રેભને પ્રાપ્ત કયલાની બાલના જાગૃત
થામ છે અને આ પ્રેભ પ્રાપ્ત કયલો તે જ તેન ું કતથવ્મ ફની જામ છે .) આ પ્રેભભાું
મપ્રમતભ તયપથી ભને સખ ભે તેલા સ્લાથથ બાલની ગુંધણ શોતી નથી. મપ્રમતભના
સખભાું સખી એ જ તત્સખી પ્રેભીજનનો મનમભ શોમ છે .
„શદ્ધ અને મલત્ર કામો વાધકને નલીન ળસ્ક્ત આે છે ‟ આ લાક્યન ું યશસ્મ એ છે કે
હદવ્મ પ્રેભની ઉત્કૃષ્ટ અલસ્થા ય શોંચાડલા ભાટે મનત્મ વખા મપ્રમ પ્રર્ આ તત્સખી
પ્રેભી વાધકને ફશાયના પ્રગટ સ્લરૂથી વુંમોગ સખ આતા નથી અથલા વુંમોગ
સખભાું સ્સ્થત થલા દે તા નથી. તેન ું કાયણ વુંમોગ સખથી ણ મલપ્રમોગ બાલાત્ભક
સ્લરૂથી અનબલાત ું સ્લરૂાનુંદન ું સખ અમનલથચનીમ અને અગલણત છે ોતાના પ્રેભી

ાત્રને અગલણત સખનો અનબલ કયાલલા મપ્રમતભ મલપ્રમોગન ું દાન કયે છે .
મલપ્રમોગભાું પ્રેભી વાધકના ભનને ફશાય સ્લરૂન ું અલરુંફન નશી ભલાથી આંતય
„આત્ભગાભી‟ એટરે આ પ્રેભી બક્તન ું આ મનત્મ મવદ્ધ આમધદૈ મલક (આત્ભ) સ્લરૂભાું
તેના ભનનો પ્રલેળ થલો. પ્રેભી બક્તન ું આ મનત્મ મવદ્ધ સ્લરૂ કેવ ું છે ? સ્લમું પ્રકાળસ્લમું સ ૃષ્ટા, અનુંત ગણ યક્ત-અગલણતાનુંગરૂ છે , પ્રેભી વાધકન ું આ આત્ભસ્લરૂ
અગલણતાનુંદરૂ છે , તેને પ્રાપ્ત કયીને ોતાના મપ્રમતભને અગલણત યવાનુંદનો
અનબલ કયાલે છે
આ પ્રેભીબક્તની વાધન દળાભાું અમલદ્યાજન્મ પ્રાકૃત અધ્માવ દે શ-પ્રાણ-ઈષ્ન્િમો અને
અન્તકયણભાું યશેરા શોમ છે . તેને અપ્રાકૃત (એરૌહકક) ફનાલલાભાું બાયે આત્ભ ભુંથન
કયવ ું ડે છે દૈ લી અને આસયી બાલોન ું જ આ ભુંથન છે . જેભ દે લ અને દાનલોએ વમિ
ૃ ફન્ને નીકળમા તેભ મલયશાનબલભાું આત્ભ ભુંથન થામ
ભુંથન કયું તેભાું મલ અને અમત
છે , તેભાું પ્રાકૃત બાલોરૂી મલ પ્રથભ ફશાય નીકે છે . છી આત્ભાના અંતઃસ્થરભાું
ગ ભઢ રૂે યશેરા હદવ્મ પ્રેભ રૂી અમ ૃત પ્રાપ્ત થામ છે . ત્માયે તે જ વભમે તનનલત્લતા
પ્રાપ્ત થામ છે . આ તનનલત્લતા તે જ દૈ લી જીલન ું મનત્મ મવદ્ધ આમધદૈ મલક સ્લરૂ છે .
તેભાું જ અગલણતાનુંદ બયે રો છે . આલા ોતાના અગલણતાનુંદ સ્લરૂથી મપ્રમ પ્રર્ની
તત્સખાત્ભક વેલા કયે છે . મલપ્રમોગના અનબલભાું આ પ્રેભી બક્તને વલાથ ત્ભબાલ મવદ્ધ
થામ છે . તેથી તેને „વેલા પર‟ ગ્રુંથભાું કશેર „અરૌહકક વાભથ્મથ‟ પ્રાપ્ત થામ છે . આ
વાભથ્મથથી ોતાના હદવ્મ સ્લરૂભાુંથી કોટાન કોહટ સ્લરૂો પ્રગટ કયી મપ્રમ પ્રર્ને
ોતાના સ્લરૂભાું યશેલ અમનલથચનીમ રાલણ્મામ ૃત સધાનો અનબલ કયાલે છે . આ
વલથ શ્રીલલ્રબાસ્ગનની કૃાથી જ પ્રાપ્ત થામ છે તેલા તથ્મને ર્ ભરવ ું નશી જોઈએ.
„લલ્રબ ળયણ થકી વહ ડે વશે‟ું (દમાયાભબાઈ)
જેને સ્નેશનો ગલથ નથી તેને સ્નેશન ું દખ ણ નથી. એટરે મપ્રમપ્રર્ના સખભાું જ જે
પ્રેભી બક્ત સખી છે તેને મપ્રમના મલમોગભાું દઃખ થત ું નથી. કાયણકે તત્સખી

પ્રેભીજનભાું મલયશની વ્મથાને વશન કયલાન ું વાભથ્મથ તેના મનત્મ મવદ્ધ આત્ભ
સ્લરૂભાુંથી જ ભત ું યશે છે . આ તેન ું આત્ભ સ્લરૂ તેના બૌમતક સ્લરૂની બીતય જ
શોમ છે . તેથી વાભથ્મથ પ્રાપ્ત થલાથી ોતાની લચિંતાનો કે ફીજા કોઈણ પ્રકાયનો ફોજ
મપ્રમ ઉય યાખલો નથી.
તત્સખી પ્રેભીજન શહયનો ણ શહય ફને છે . „બાગલતાથથ મનફુંધ‟ભાું શ્રીભશાપ્રર્જી આજ્ઞા
કયે છે કે, કૃા જીલન ું કામથ કયે છે . જ્માયે બસ્ક્ત (પ્રેભ) બગલાનન ું કામથ કયે છે .
ભામાના આલયણલાો જીલ બગલાનની કૃા ચાશે છે . કાયણકે કૃાથી જ ભામાના
આલયણને દભય કયે ત્માયે જ બગલાનભાું પ્રેભ થામ છે . યું ત મલયશના અનબલથી જેણે
ભામાના આલયણને દય કયીને તત્સખાત્ભક હદવ્મ પ્રેભ પ્રાપ્ત કયે ર છે તેને કૃાની જરૂય
નથી. તે તો સ્લમું કૃાન ું સ્લરૂ ફનીને મપ્રમ પ્રર્ના મનયલમધ તત્સખાત્ભક વેલા કયે
છે . એક ક્ષણભાું કયોડો બ્રહ્માુંડોને ઉત્ન્ન કયે તેવ ું વાભથ્મથ અંતયું ગ મોગ ભામાન ું છે તેન ું
જ વાભથ્મથ આ તત્સખી પ્રેભી બક્તને પ્રાપ્ત થામ છે . આલા વાભથ્મથથી તે શહયનો ણ
શહય ફને છે . કતથવ્મની યાકાષ્ટાથી પ્રાપ્ત થત ું હદવ્મ પ્રેભનો ભશાવાગય રશેયામ છે .
આ પ્રેભી બક્ત વદા તેભાું ડફેરો યશે છે .
„યભાનુંદ પ્રેભ વાગયભેં મો વો રીન બમો.‟
જ્માું શ્રીલલ્રબબાન ુંનો પ્રકાળ નથી તેલાની બદ્ધદ્ધભાું કાે અંધકાય ેદા કમો છે , તેથી
ોતાના કતથવ્મને ર્લરને પ્રર્થી મલમખ કયે તેલા કાે ઉત્ન્ન કયે રા ભનોયું જનના
વાધનોભાું જીલો ચીકેરા યશે છે . (પ્રર્થી મલમખ કયે તેલા કારકૃત ભનોયું જનના
વાધનોભાું „ટી. લી.‟એ મખ્મ સ્થાન રીધ ું છે .)
ભશત લાણીનો મલચાય કયતા શલે રીરાનાું જીલો ર્ ભતરભાું ફહ થોડા યશેમા છે . રીરાનાું
જીલો જ શ્રીભશાપ્રર્જીની આજ્ઞાન ું  ભણથતમા ારન કયે છે તેથી કાની વત્તા તેલા
જનોભાું પ્રલેળ કયી ળકતી નથી.

શ્રીભદાચામથ કે ચયણ નખ લચન્શકો – ધ્માન ઉયભેં વદા યશત જીનકો

(1)

કટત વફ તીમભય ભશાદષ્ટ કલરકારકે – બસ્ક્તયવગ ભઢ દથ ઢ શોત તીનકે ।।
(શ્રીયઘનાથજી)
(2)

બયોવો દથ ઢ ઈન ચયનન કેયો ।।

શ્રીલલ્રબ નખચુંિ છટાલફન – વફ જગભાું જ અંધેયો ।।
(શ્રીસ ભયદાવજી)
શ્રીલલ્રબબાનનો જેના શદમભાું પ્રકાળ છે તેલા રીરાધાભથી મલછયે રા દૈ લી જીલનો
હયચમ શ્રીશહયયામચયણે મળ. 18-4ભાું કયાવ્મો છે ઃમલયશેણ શહયસ્ફૂત્માથ વલથત્ર ક્રેળ બાલનાત ્ ।

રીરામતહયક્ત સ ૃષ્ટૌ હશ મનયાનુંદત્લ મનશ્ચમાત ્ ।।
શ્રીલલ્રબ

આમશ્રત

જનને

શ્રીલલ્રબકૃાથી

મનત્મરીરાસ્થ

પ્રર્ના

સ્લરૂન ું,

રીરાધાભના હદવ્મ હયકયન ું જ્ઞાન થમે ું શોલાથી ઉયોક્ત સ્લરૂોના વાક્ષાત્કાય ભાટે
મલયશ ક્રેળનો અનબલ કયે છે . આલા જનને ર્ ભતરભાું મનયાનુંદતા બાવે છે . અથલા
બૌમતક અધ્માવથી રેલાતા બગલદ વુંફધ
ું ના આનુંદની અલ્તા બાવે છે .
અયે મથક ! આસયી ભનને શેચાન

પ્રેકઃ- ભધકય
ભનાયે તેં ફહત કયી ઢીઠાઈ ।

બગલત સ્લરૂ ગરૂ નહશ વેવ્મો, શહયજન વુંગ ન ફવાઈ ।।
કયી વત્વુંગ ઉદે ળ ન આન્મો, અની ચાર ચરાઈ ।
મશ રોક યરોક લફગામો, ધ ભય હય ચતયાઈ ।।

અલવય ચક કછ ન શોમગો, પીય ાછે છતાઈ ।

„યમવકદાવ‟ જનકે કોઉ નહશ, શ્રીલલ્રબ ચયણ વશાઈ ।।

।। શ્રીલલ્રબ ચયણ કભર ભહશભા ।।

શ્રી શહયયામ ભશાપ્રર્કૃત દની બાલાથથ ટીકા
રેખક – શ્રીલલ્રબાદદ્મમભલરન્દ
પ્રશ્ન –શ્રી લલ્રબ નાભ સ્ભયણ અથલા વેલા સ્ભયણાહદ વાધનો મવલામ ફીજા વાધનો
કયલા કે નહશ. જેભને ળાસ્ત્રોભાું ફતાલેરા ત-તીયથ-નેભ-ધયભ-વ્રત-દાન લગેયેથી
ણ શદમની શદ્ધદ્ધ થામ છે તો આલા વાધનો કયલા કે નશીં ?
ઉત્તય – ભાું શ્રી શહયયામ પ્રર્ આજ્ઞા કયે છે –
“વાધન કય વાધો ત્જન કોઉ,
વફ સખ સગભ રશે” ।।2।।

શ્રીલલ્રબના જ વેલા-સ્ભયણ ગણગાન ધ્માન આહદ વાધનોથી જ રીરા ધાભન ું ભશાન
હદવ્મ સખ સગભતાથી પ્રાપ્ત થામ છે . વેલા-ગણગાન-ધ્માનના વાધનો ન ફને તો
ભાત્ર શ્રીલલ્રબ નાભના સ્ભયણથી ણ ષ્ષ્ટ પ્રર્ન ું હદવ્મ રીરા સખ પ્રાપ્ત થામ છે .
આલો પ્રકાય ભમાથ દાભાું નથી. કાયણકે ષ્ષ્ટ સ ૃષ્ષ્ટ ોતાની શ્રી અંગભાુંથી પ્રર્એ પ્રગટ
કયે રી શોલાથી ષ્ષ્ટ પ્રર્ ષ્ષ્ટ સ ૃષ્ષ્ટનો પ્રર્ વાથે વુંફધ
ું સ્નેશનો છે . સ્નેશ વુંફધ
ું ભાું
પ્રર્ મનજ દાવો ભાટે વાધનરૂ થામ છે . ોતે જ વાધનરૂ થઈને ોતાની પ્રાપ્પ્ત
કયાલે છે . શ્રી ગોીજનોના મનયોધ ભાટે પ્રર્એ અનેક પ્રકાયની રીરા કયી તેભાું ોતે
વાધનરૂ થઈ બક્તોનો મનયોધ મવદ્ધ કમો. તેભ શ્રી લલ્રબનાભ સ્ભયણથી મનયોધ મવદ્ધ
થામ છે .
ોતાના નાભ સ્ભયણભાું ોતેજ વાધન રૂ થામ છે તેથી શ્રી લલ્રબ નાભન ું જ મનયું તય
સ્ભયણ કયવ ું. ળાસ્ત્રોભાું ફતાલેરા ભમાથદા ભાગથના વાધનોભાું ભનને જલા નશીં દે વ ું.
આશ્રી ોતાના નાભભાું ોતાન ું વાભથ્મથ પ્રગટ કયીને મનજજનોના વલથ દઃખો દભય કયી
રીરા ધાભન ું સખ સગભતાથી પ્રાપ્ત કયાલે છે . આલો આના નાભનો પ્રબાલ શોલાથી
શ્રી શહયયામ પ્રર્ આજ્ઞા કયે છે -

“વાધન કય વાધો ત્જન કોઉ,
વફ સખ સગભ રશે”
આશ્રી લલ્રબના નાભ સ્ભયણ ભાત્રથી જ રીરા ધાભન ું સખ સગભતાથી પ્રાપ્ત થામ
છે , તેન ું કાયણ નાભન ું સ્લરૂ ધભી છે , આ ધભી સ્લરૂ નાભની બીતય બાલાત્ભકરૂે
યશે ું છે . ફશાયન ું પ્રગટ સ્લરૂ ધભથરૂ કશેલામ છે , ધભથરૂ કયતા ધભી સ્લરૂભાું
મલળે વાભથ્મથ યશે ું છે જેભ ફીજભાું વ ૃક્ષ યશે ું છે . તેભ નાભભાું બાલાત્ભક સ્લરૂ
યશે ું છે . તેને ધભી કશેલામ છે તે નાભભાું યશેરા ધભી સ્લરૂન ું અદર્ ભત વાભથ્મથ શ્રી
શહયયામ પ્રર્ જાણતા શોલાથી કશે છે કે શ્રીલલ્રબને પ્રાપ્ત કયલા શ્રી લલ્રબ નાભ
સ્ભયણ મલના ફીજા ભમાથ દા ભાગીમ વાધનો કયલાની જરૂય નથી. ળાસ્ત્રોભાું કશેરા તતીયથ લગેય ભમાથ દા ભાગીમ વાધનો છે અને શ્રી લલ્રબ નાભન ું સ્ભયણ ષ્ષ્ટ ભાગીમ
વાધન છે . ષ્ષ્ટભાગથભાું પ્રર્ ોતે જ વાધનરૂ થામ છે તેલો ષ્ષ્ટ ભાગથનો મનમભ છે .
તેથી કહ્ ું – “વફ સખ સગભ રશે” તેભ કશેલાન ું કાયણ એ છે કે શ્રીલલ્રબ નાભની
બીતયજ રીરાધાભ યશે ું છે . શ્રીલલ્રબજનને રીરાધાભભાું જવ ું ડત ું નથી, ણ તેના
શદમભાું જ રીરાધાભ પ્રગટ થઈ જામ છે .
“ બોય બમો બાલવો રે શ્રી લલ્રબ નાભ,
શહય લળ મછનશીભેં શોત,
સ્ુયત વગયો બસ્ક્ત ભાયગ
રૂ શદમ લવે યવ વમ ભશ ધાભ”
ઉયોક્ત દ ુંસ્ક્તભાું મનજજનોના શદમભાું „યવ વમ ભશ ધાભ‟ પ્રગટ થઈ જામ છે ,
અથાથત મનજજનોના શદમને જ રીરાધાભ રૂ ફનાલી દે છે તેને રીરા ધાભભાું પ્રલેળ
કયલો ડતો નથી. ઉક્ત મલમ, કથનભાું વયર દે ખામ છે . યું ત મવદ્ધ કયલો અમત
કઠીન છે . મનયું તય મલયશના અનબલથી મલયશની કષ્ટ વાધ્મ અલસ્થાનો અનબલ કમાથ
છી વલાથ ત્ભબાલ જ્માયે મવધ્ધ થામ છે . ત્માયે બક્તન ું શદમ જ રીરાધાભરૂ ફની
જામ છે . બ્રહ્માુંડન ું બેદન કયીને રીરાધાભભાું જલાન ું યશેત ું નથી.

વેલા-ગણગાન-ધ્માન ફને તો તે ણ કયલા અને સ્ભયણ ણ કયવ ું. વેલા વભમે વેલા
કયલી. વેલા-ગણગાન-ધ્માન અષ્મ પ્રશય તો ન ફની ળકે. યું ત નાભ સ્ભયણ તો અષ્ટ
પ્રશય થઈ ળકે. યું ત નાભ સ્ભયણનો આગ્રશ કમો છે . લી કલરયગભાું વેલા-ગણગાનધ્માન-વત્વુંગ લગેયે વાધનો વલથ કોઈ ભાટે સગભતાથી થઈ ળકતા નથી. તેભ મલચાયી
કરૂણાવાગય શ્રી લલ્રબ પ્રર્એ નલયત્ન ગ્રુંથભાું અષ્ટાક્ષય ભશાભુંત્રન ું વતત સ્ભયણ
કયવ ું તેલી આજ્ઞા કયી છે . નાભ સ્ભયણ વાથે સ્લરૂ ધ્માન કયલાથી સ્લરૂભાું પ્રેભ
પ્રગટ થામ છે . તેથી સ્લરૂ ધ્માન ણ કયવ.ું કદાચ સ્લરૂ ધ્માનભાું ન આલે તો
વતત નાભ સ્ભયણથી શદમ જ્માયે શદ્ધ થામ છે ત્માયે નાભન ું બાલાત્ભક સ્લરૂ બક્ત
શદમભાું પ્રગટ થઈ જામ છે , ત્માયે નાભ સ્ભયણ વાથે સ્લતઃસ્લરૂ ધ્માન ણ થલા
રાગે છે . જેભ ગોીજનોના નેત્રો મપ્રમ પ્રર્ના શ્રીમખ રાલણ્મન ું ાન વલથત્ર કયતા
શતા. શ્રી ગોીજનોને મપ્રમતભન ું બાલાત્ભક-ભાનવી સ્લરૂ, આગ-ાછ, ઉયનીચે, ફશાય-બીતય એભ વલથત્ર દળથન આત ું શત ું. કાયણકે તેભના નેત્રોભાું મપ્રમતભન
સ્લરૂ લવી ગય ું શત ું. તેથી તેભને ભાનવી બાલાત્ભક સ્લરૂના જીલન જ પ્રર્ન ું સ્લરૂ
શત ું. તેથી સ્લરૂ વુંશધ
ું મલના એક ક્ષણ યશી ળકતા નશીં. તેલી યીતે પ્રાણ મપ્રમ
શ્રીલલ્રબના સ્ભયણથી જ્માયે શદમ શદ્ધ થામ છે , ત્માયે નાભન ું સ્લરૂ શદમભાું હદવ્મ
પ્રેભ ણ પ્રગટ થઈ જામ છે . પ્રેભ પ્રગટ થતા જ આણા બૌમતક જીલનને રટાલી
નાખે છે . અથલા અરૌહકક ફનાલી દે છે , તેથી કહ્ ું છે કે“પ્રેભ પ્રગટ જફ શોમ શે,ર્ ભરે જગત કો બાન;
ત ત ત યશી જામ છે , હ ું કો મભટે મનળાન.”
હદવ્મ પ્રેભ પ્રગટ થતાું જ જગત પ્રુંચને અને ોતાને ર્ ભરાલી દે છે અને વલથત્ર પ્રાણ
લલ્રબના સ્લરૂનાું જ દળથન થામ છે .
પ્રશ્ન –બૌમતક દળાલાો જીલ અનેક અયાધોથી બયે રો છે . લી આસયબાલના
આલેળે અયાધો કયતા યશેલા એલો સ્લબાલ ફની ગમો છે . શ્રી શહયયામ પ્રર્એ એક

દભાું કહ્ છે -“ક્ષણક્ષણભેં અયાધ યત શે, ગીનત ન આલે રેખો, શ્રાલલ્રબ ભેયી
કૃમત ત્જન દે ખો.” આલા અયાધી જીલને ભશાન અરૌહકક શ્રી લલ્રબ સ્લરૂની પ્રાપ્પ્ત
કેભ થળે ?
ઉત્તય –યભકૃાળુ શ્રી શહયયામ પ્રર્ શ્રી લલ્રબના ભશાન ઉદાય ગણોનો મનજજનોને
હયચમ કયાલે છે “કોહટ કોહટ અયાધ ક્ષભા કય, વદા નેશ મનબશે”
આણો પ્રર્ વાથે જે વુંફધ
ું થમો છે તે „સ્નેશ રગન‟ જેલો છે . એટરે કે બ્રહ્મવુંફધ
ું થી
પ્રર્ને આણે લમાથ તે વુંફધ
ું સ્નેશ રગન જેલો છે . શ્રી શહયયામ પ્રર્એ બ્રહ્મવુંફધ
ું ને
સ્લમુંલયની ઉભા આી છે . એટરે કે જેભ યાજકભાયી સ્લમુંલયની યચનાભાું ોતાના
વુંદગીના યાજકભાયને લયભાા શેયાલે છે . આ સ્લમુંલય પ્રેભરગન કશેલામ છે . આવ ું
પ્રેભરગન દૈ લી જીલન ું પ્રર્ વાથે થમે ું છે . લી ષ્ષ્ટ ભાગથ તો હદવ્મ પ્રેભનો જ છે .
લધાઈભાું ગાય ું છે કે“ યમતથ પ્રગટ કયનકું પ્રગટે,
કરૂણામનમધ શ્રી લલ્રબ ર્ ભતર”
આ યમતથભાું પ્રેભનો જ વુંફધ
ું શોમ છે . જ્માયે ભાગથ જ પ્રેભરૂ છે તો તેભાું પ્રલેળ
કયે રા દૈ લી જીલનો પ્રર્ વાથે વુંફધ
ું ણ પ્રેભનો જ શોઈ ળકે. રીરારોકભાું ણ આ
હદવ્મ પ્રેભનો જ વુંફધ
ું અને વલથ વ્મલશાયભાું, વલથ રીરાભાું, વલથ હયકયભાું હદવ્મ
પ્રેભજ યશેરો છે .
રીરાધાભભાું કુંજો મનકુંજો શ, ક્ષી આહદ રીરા વાભગ્રી પ્રેભરૂ જ છે . પ્રેભનાજ
ફનેરા છે જેભ વાકય યવની મ ભમતિભાું વલાુંગ યવ જ યશેરો છે તેભ રીરાધાભભાું વલથ
હદવ્મ પ્રેભ રૂ જ છે . યું ત દૈ લી જીલ રીરા ધાભભાુંથી ર્ ભતરભાું આલલાથી ોતાના
હદવ્મ પ્રેભ સ્લરૂને અને પ્રર્ વાથે હદવ્મ પ્રેભના વુંફધ
ું ને ર્ ભલર ગમેર છે . બ્રહ્મવુંફધ
ું થી

આ હદવ્મ પ્રેભનો વુંફધ
ું પ્રર્ વાથે જોડાલી હદવ્મ પ્રેભના વુંફધ
ું ન ું જ્ઞાન કયાવ્ય ું છે .
આલો આણો શ્રી લલ્રબલય વાથે ેભનો જ જ્માું વુંફધ
ું શોમ ત્માું ોતાના પ્રેભી
ાત્રના અયાધોનો મલચાય જ ઉત્ન્ન થતો નથી. (દાવ અયાધ જાન મવન્ધ વભ, બદ
ું
ન એકો જાન ) હદવ્મ પ્રેભ વુંફધ
ું નો આલો વશજ વેલબાલ છે . તેથી શ્રી શહયયામ પ્રર્
શ્રી લલ્રબના આલા સ્નેશ સ્લરૂને જાણતા શોલાથી આગની તકભાું કશે છે કે“ર્ ભર ત્જન કયો કોઉ ભન ળુંકા,
કરૂણા મવન્ધ કશે”
તભાયા દોોથી કે અયાધોથી શ્રી લર
્ બ તભને પ્રાપ્ત નશીં થામ તેલી ર્ ભરથી ણ
ળુંકા કયળો નશીં. કાયણકે શ્રી લલ્રબ કરૂણાના વાગય છે . “ કરૂણા”નો અથથ લાત્વલ્મ
સ્નેશ થામ છે . તેથી જેભ ભાતાનો લાત્સ્મ પ્રેભ તેના ફારકભાું શોલાથી ફારકના દોો
ભાતાની નજયભાું આલતા જ નથી અને લાત્વલ્મ સ્નેશના મવન્ધ છે . તેથી તભાયા દોો
આની નજયભાું આલે તેભ નથી.
લી ભાતા જેભ દોલાા ફારક તયપ એકધાયા લાત્વલ્મ પ્રેભન ું મવિંચન કયતી શોમ
છે . તેભ આણી વાથે શ્રીલલ્રબનો પ્રેભ વુંફધ
ું શોલાથી આણા દોોને નહશ જોતા
વદા પ્રેભ વુંફધ
ું મનબાલે છે . આલો દૈ લી જીલનો પ્રેભ વુંફધ
ું બ્રહ્મવુંફધ
ું થી શ્રીલલ્રબ
વાથે જોડામેરો છે . તેને દૈ લી જીલ ર્ ભરી જતો શોલાથી દષ્ટ ભન ખોટી ળુંકાઓ ઉત્ન્ન
કયત ું શોમ છે . તેથી શ્રી શહયયામજી પ્રર્ કશે છે કે„ર્ ભર ત્જન કયો ભન ળુંકા કરૂણા મવન્ધ કશે „
ભશાન અરૌહકક મલયશાસ્ગન લલ્રબની પ્રાપ્પ્ત વલથ ત્માગ  ભલથક મનતાન્ત મલયશના
અનબલથી જ થામ છે . તેથી સ્લકીમોને આે મલયશ બાલન ું દાન કયું છે . આ મલયશના
અનબલભાું અન્મ વુંફધ
ું ની ગુંધ ણ યશે ત્માું સધી ભશાન અરૌહકક લલ્રબ
મલયશાસ્ગનનો વાક્ષાત વુંફધ
ું થતો નથી.

આલી સ્સ્થમતભાું આ મલયશી જન મનઃવાધન દીન ફની ગમો શોમ છે અથલા ફારક જેલી
મનઃવાધન સ્સ્થમત ફની ગઈ શોમ છે . આલા મનયશી (ફારક જેલા) સ્લકીમન ું યક્ષણ
યોક્ષ યશીને કયે છે . યોક્ષ યીતે બાલાત્ભક સ્લરૂથી લાત્વલ્મ સ્નેશન ું વીંચન કયે છે .
કાયણકે દીનોના આ ફન્ધ છે . „ફુંધ‟ એટરે ફુંધાઈને યશેવ ું. બાલાત્ભક સ્લરૂથી
મલયશી સ્લકીમના શદમભાું યશીને મલયશબાલન ું યક્ષણ અને લાત્વલ્મ સ્નેશ વીંચનથી
ોણ કયતાું જ યશે છે . તેથી ભશાનબાલ શ્રી સ ભયદાવજીએ ગાય ું છે કે.
“બક્ત મલયશ કાતય કરૂણાભમ ડોરત ાછે રાગે ।
„સ ભય‟ એવે પ્રર્નકો કમોં દીજે ીઠ અબાગે ।।

આનો કરૂણા ધભથ દીન જનો પ્રત્મેજ પ્રગટ થામ છે અને દીન બાલ મલયશના
અનબલભાું મનઃવાધન ફનેરા મલયશ સ્લકીમભાું જ શોમ છે મલયશના અનબલ મલના તો
શ્રી લલ્રબ મલયશાસ્ગન વામનધ્મ ણ પ્રાપ્ત થત ું નથી. તો આશ્રીની પ્રાપ્પ્ત કેભ થઈ
ળકે ?
આ દભાું શ્રી શહયયામ પ્રર્એ જે લણથન કયું છે . તે મલયશી સ્લકીમોને અનરક્ષીને કયું
છે , અથલા મલયશી જનોના અમધકાય અનવાય કયું છે .
પ્રશ્નોત્તય

રે. ભધકય
સ્નેશી બાઇશ્રી, વપ્રેભ શ્રી સ્ભયણ.
આનો પ્રશ્ન :- “અત્માયે શ્રીભશાપ્રર્જીના મવધ્ધાુંતના નાભે, અથલા જની પ્રણારીના
હશવાફે જે ચારી યહ્ ું છે , તેભાું વાચો મવદ્ધાુંત કમો તે કેલી યીતે ખફય ડે ? કોઇ
ભાદું ડ ખયો ?”
વભાધાન :- પ્રથભ તો આણે એ વભજી રઇએ કે શ્રીભશાપ્રર્જીનો પ્રગટ કયે રો ભાગથ

કોયો (શષ્ક) જ્ઞાન ભાગથ નથી યન્ત (યવ-ગલ્રા જેલો ફાશય બીતય યવથી પ્રાલીત)
હદવ્મ પ્રેભ ભાગથ છે .
(1) યમત થ પ્રગટ કયણકું પ્રગટે કરૂણામનમધ શ્રીલલ્રબ ર્ ભતર.

(2) લેણગીત ન યગર ગીતકી યવ ફયખા ફયખાઇ । વેલા યીત મપ્રત વ્રજ્જનકી
જનહશત જગ પ્રગટાઇ ।। (શ્રીશહયયામ ચયણોક્ત લધાઇ.)

ૃ ગશલય યાકાષ્ઠા પ્રેભ પ્રવુંગીત
(3) કોઉ યમવક નહશ મા યવકો । લાગધીળ લચનામત
વ્રજય લધ ભ સ્લરૂ સ્નેશ સન સન કાહ કો ન કવકો ।।

(4) શ્રીરક્ષ્ભણ સત નીકે ગાલે । દભરા પ્રર્દાવ ફડબાગી, તીનકું મન મન આ
મળખાલે ।।

પ્રેભ મલલવ વ્શે શ્રીલલ્રબ પ્રર્ । નેનન વેનન અથથ જનાલે ।। (શ્રીદ્મનાબદાવજી)
લેણગીત અને યગર ગીતભાું શ્રીભશાપ્રર્જીએ, મનજ્જનો પ્રમત હદવ્મ પ્રેભ સધાની લાથ
કયી છે .
શ્રીભશાપ્રર્જીનો મવદ્ધાુંત તત્સખી હદવ્મ પ્રેભ છે . આ પ્રેભને જેણે જાણ્મો અને ભાણ્મો
(અનબવ્મો) તેણે મવદ્ધાુંતન ું ભા દુંડ વભજી રીધ ું. ચાશે જની પ્રણારી શો કે નલી
પ્રણારી શો. આ ઉબમના મવદ્ધાુંતભાું જે તત્સખાત્ભક
આવ ું વભજ્મા છી આ પ્રેભી વાધક રોકાતીત ફને છે . રોકાતીત થલાથી તેન ભનલચત્તની વ ૃમત્તઓ હદવ્મ પ્રેભ યાજ્મભાું પ્રલેળ કયી હદવમ
્ પ્રેભને પ્રાપ્ત કયે છે . રોકાતીત
ફનીને જે વાધના કયે છે તેનો હયચમ યમવક બક્ત નુંદદાવજી નીચે મજફ કયાલે છે
:-

જા ઘટ મલયશ અલા અનર,
હયક બમે શબામ !
તાશી ઘટ ભધ્મ નુંદ શો

પ્રેભ અભી ઠશયામ ।।
રીરાધાભથી મલછયે રા મનજ્જનને રીરા ધાભભાું શોંચાડલા ભાટે ભશાકારૂલણક પ્રર્
મલયશ બાલન ું દાન કયે છે . આ મલયશના અનબલથી મત્રમલધ ભામાનો પ્રરમ થઇ જામ
છે , ત્માયે તેને મપ્રમ પ્રર્ભાું વ્મવનાત્ભક પ્રેભ પ્રગટ થામ છે .
યે ાભાવસ્ક્ત સત ધન ળયીયાહદષ િઢાું.

દ્રતું બસ્ભીચક્રે ફહરભમ તરું જલર ઇલ ।
સ્લવામનધ્માદે લ વ્મળનમ કૃષ્ણેષડમમલદઘ ૃત,

વ ભે મ ભધથન્માસ્તાું શહયલદન લૈશ્વાનયમલર્ઃ ।। (લૈશ્વાનયાષ્ટક)
ઉયોક્ત વ્મવનાત્ભક પ્રેભની મલરક્ષણતાને નીચેના દોશાભાું અલરોકીમે :પ્રેભ પ્રગટ જફ શોમ કે, ર્ ભરે જગત કો બાન !
ત ત ત યશી જામ શે, હ ું કો ભીટે મનળાન ।।

જની પ્રણારી કે નલી પ્રણારીના મવદ્ધાતના લક્તાઓને શ્રી ભશાપ્રર્જીના મવદ્ધાતન ું
લાસ્તમલક ભાદું ડ ઉયોક્ત દોશાભાુંથી પ્રાપ્ત કયલા મોગમ છે , અને ષ્ષ્ટ પ્રર્ના
વુંફધ
ું લાા અભાયા દૈ લી જીલનની લાસ્તમલક્તા કેલા પ્રકાયની શોલી જોઇએ. તે ણ
વભજી ળકાળે. શજ ું આગ જોઇએ :ચાચા શ્રી ગોેશ્વયજી કૃત શ્રી વલોત્તભ સ્તોત્રના ભુંગરાચયણનો શ્રોક :પ્રવ ૃદ્ધ મત્કૃામ્બોમધ લફન્દયે કોમ મું સ્ ૃળેત ્ ।

વજ્જન યવાબ્ધો તતે વ તું લન્દે નર પ્રર્ભ ।।
અથાથત – જેભાું ખફ (હદવ્મ પ્રેભની) બયતી આલેરી છે એલો શ્રીલલ્રબાધીશ્વયની
કૃાનો વમિ, જે વમિન ું એક લફન્દ ણ જેનો સ્ળથ કયી રે તે (ફડબાગી) જીલ
વાગયભાું ડફતો જામ અને તતો ણ જામ (મલપ્રમોગભાું મવજાતો જામ) તેલા (ભધય)
અસ્ગન સ્લરૂ લલ્રબ પ્રર્ને હ ું લદન કરૂું છું.

પ્રશ્ન – હદવ્મ પ્રેભની એક લફન્દનો મલરક્ષણ પ્રબાલ ઉયોક્ત શ્રોકભાું કહ્યો, તેભાું
યશસ્મ શ ું છે . ?
વભાધાન – આ પ્રેભન ું લફન્દ આત્ભારૂ શોલાથી અને આત્ભતત્લન ું મલરૂદ્ધ ધભાથશ્રમત્લ
શોલાથી તે લફન્દ બીતય વાગયરૂ ણ છે અને વ્માકત્લતા ણ છે . આત્ભાની વાગય
રૂતા શ્રીભદાચામથ ચયણે “મવધ્ધાુંતમક્તાલરી” ભાું કથી છે :“આત્ભાનુંદું વમિસ્થું કૃષ્ણભેલ મલલચન્તમેત” અને આત્ભાની વ્માકતા આશ્રીએ
“ળાસ્ત્રાથથ મનફુંધ” ભાું મનરૂેર છે :- અણઅમવ્માકમ ્ આત્ભતત્લની આ ફે મલરૂદ્ધ
ધભાથ શ્રમતા આત્ભારૂ હદવ્મ પ્રેભના લફન્દભાું ણ યશેરી જ છે , તેથી ોતાના
ભ ાલી યાખે છે અને તેભાું ભધય અસ્ગનરૂતા શોલાથી
અમનલથચનીમ યવાસ્લાદભાું ડફ
યવાસ્લાદભાું અત ૃપ્પ્ત ણ ફની જ યશે છે . શજ આગ જોઇએ :કશત શો વફે વમાની ફાત
જો રો નાશીન દે ખે સન્દય,
કભર નૈન મમવકાત ।।

વફ ચતયાઇ મલવય જાત શે,
ખાન ાન કી ફાત ।

લફન દે ખે મછન કર ન યત શે,
રબય કલ્ વભ જાત ।।

સમન બાભીનીકે લચન ભનોશય,
વખી ભન અમત વકચાત
ચત્રર્જ પ્રર્લગહયધયનરાર વુંગ વદા ફવોં હદનયાત
„ભધકય‟

પ્રશ્નોત્તય (6) “ફે મલળદ્ધ ાટે ગાડી ચારેજ કેભ ? હૃદમભાુંથી “કાભ” ળત્ર ન જામ ત્માું સધી-

ઇંષ્ન્િમો જમનતસખ બોગની રારવા-જીજ્ઞાવા-ઇચ્છા ન જામ ત્માું સધી-પ્રર્ સ્ભયણ કે
લચિંતનની અખુંહડતતા જલામ કેભ ?” આ તભાળું કથન તભાયા ભનને (કાભના
મતાને) ઉદે ળ કયલા ભાટે જ મપ્રમતભે પ્રેયણા કયી વભજાવ્ય ું છે . “બાલ વાધક ફાધક”
નાભનો શ્રી શહયયામ પ્રર્નો એક ગ્રુંથ “શ્રી શહયયામ લાુંગમક્તાલરી”ના શેરા બાગભાું
છે . તેભાું અન્તીભ આ આજ્ઞા કયે છે કે શે જીલ ! ત ું ોતેજ કશે કે જો ભનથી લૈયાગમ
અને પ્રર્ભાું લચત્તનો પ્રલેળ ન થામ તો છી મપ્રમ પ્રર્ભાું િઢ બાલ ળી યીતે સ્સ્થય યશી
ળકે ? અશીં શ્રી શહયયામ પ્રર્ જીલના ોતાના કતથવ્મનો ફોધ કયી યહ્યા છે . ોતાન ું
કતથવ્મ જીલ ન કયે તો પ્રર્ પ્રાપ્પ્ત કેભ થામ ? ોતાના કતથવ્મને કૃમતભાું નશી મકવ ું
અને ોતાના કતથવ્મનો ફોજ સ્લાભી ઉય મકલો આલી વભજ સ્લબાલથી દષ્ટ થમેરા
ભનભાું યશેરી શોમ છે . આલા દષ્ટ ભનનો ક્ષ કયલાથી સ્નેશભાગથથી ચ્યત થઈ જલામ
છે .
ઘણા જન્ભોની પ્રાકૃત લાવનાઓના બોગથી ષ્ટ થમે ું ભન દષ્ટ સ્લબાલી ફને ું શોમ
છે . તેને મલમભાું પ્રીમત છે . પ્રર્ભાું પ્રીમત થતી નથી. આલા ભનને ોતાનો ળત્ર જાણી
તેનો ક્ષ નશીં કયતાું, ફરાત ્ મલમોભાુંથી ખેંચીને પ્રર્ વન્મખ લાયું લાય કયતા યશેવ ું.
„ભન તેં ફહમલધ ોર ચરાઈ.‟ જીલ જ્માયે જાગૃત થઈ જામ છે ત્માયે ભનની કટ
બયે રી ચારને વભજી રે છે કે તેને પ્રર્ ગભતા નથી, ણ મલમભાું યાચવ ું છે . જીલ
જાગૃત ક્યાયે થામ છે ! એક કભયાભાું ગાઢ નીિાભાું ભનષ્મ સતેરો છે , તે કભયાભાું
આગ રાગી. આ આગની જ્લારાનો તા રાગતાુંજ ગાઢ નીિાભાું સતેરો જીલ ણ
જાગૃત થઈ જામ છે . તેભ જ્માયે મપ્રમતભની પ્રાપ્પ્તની મલયશાસ્ગન શયદભ હૃદમભાું
જરતી યશે છે ત્માયે અમલદ્યા રૂ ગાઢ નીિાભાું સતેરો દૈ લી જીલ જાગૃત થઈ જામ છે .
ભ મા યશેવ ું તેને
(વાક્ષાત ્ ધભી સ્લરૂ મવલામ અન્મ અલ્ (ધભથ વમ ભશના) આનુંદોભાું ડબ્
ણ ગાઢ નીિા વભજી રેલી.)
ભન રોબી ભન રારચી
ભન કટી ભન ચોય ।

ભનકે ભતે ન ચારીમે

શોત શે ક્ષણ ક્ષણ ઓય ।।
ભશાનબાલ બગલદીમો જીલ ઉય દમા મલચાયીને ભનની દષ્ટતાને ઓખાલી યહ્યા છે .
તેને ઓખીને કતથવ્મનો જ મલચાય કયલાભાું આલે ત્માયે એભ ઉારુંબ આલાનો
યશેતો નથી કે બગલાનને ભન તો યભત શળે.
(7) “પ્રર્ અને તભાયી જેલા બગલદીમો કુંઈક કૃા મલચાયે તો આ ભાનવીક યોગ દભય

થઈ ળકે” । આ તભાયી અેક્ષા કૃત કથનના જલાફભાું-શ્રી શહયયામ લાુંગમક્તાલરીના
પ્રથભ ખુંડભાું “કાથણ્મોસ્ક્ત” નાભનો ગ્રુંથ છે . તેભાું આ આજ્ઞા કયે છે કે “શે નાથ !

આની જે શભાયી ઉય કૃા છે તે કૃાને અભો ઓખીમે તેલી કૃા કયો” । આ
આના કથનથી પ્રર્ની અને બગલદીમોના દ્વાય ર્ ભત કૃા તો થતીજ યશેતી શોમ છે ,
ણ ફહશમખ
થ તાના કાયણે અથલા અંતયમખતાના અબાલે પ્રર્ની અને બગલદીમોના
મનમભત્તે થતી કૃાને શેચાની ળકાતી નથી. જેભ ાતભાું ધયે રા પ્રવાદને ીઠ દઈને
ફેઠેરો પ્રવાદ ભાટે ોકાયતો શોમ છે , તેલીજ સ્સ્થમત ફહશમખ
થ સ્લબાલી ભનની શોમ છે .
આ ણ ભનની કટ બયે રી ચારફાજી જ છે . તેથી આલા ભનને ઓખીને કતથવ્મ
ચ્યત નશી થવ ું જોઈએ. કૃાની માચના કયલા કયતાું લતથભાન થતી કૃાને શેચાનલી
લધાયે મોગમ ગણામ. “મલલેકધૈમાથશ્રમ”ભાું આશ્રીએ પ્રર્ને પ્રાથથના નશી કયલી એભ જે
આજ્ઞા કયી છે તેન ું કાયણ કટ બયે રા ભનની તેલી પ્રાથથનાભાું ક્ષાત થતો શોમ છે .
અથલા ભન કતથવ્મ યામણ થલા ચાશત ું નથી. ોતાના કતથવ્મનો ફોજ સ્લાભી ઉય
યાખલા ચાશે છે . ભનના આલા કાટયને આ જાણતા શોલાથી, પ્રાથથના નશી કયતા
કતથવ્મ યામણ થલાનો ઉદે ળ આ શ્રી લલ્રબ કયી યહ્યા છે .
ગોી ગીતના ચોથા શ્રોકલાા શ્રી ગોીજન મનગથણ છે . મનગથણ બક્તો મખ્મ પ્રકાયે
તત્સખીજ શોમ છે . તે મપ્રમને ોતાની બાલના મનલેદન કયે છે કે “શે પ્રેષ્ઠ ! (અત્મુંત
મપ્રમ) આ ફીજા બક્તો જેભ આને ઉારુંબ આે છે તેભ ભાયે આને કુંઈજ કશેલાન ું
નથી. આના સબગ વુંગભનો તા કરેળ ભાયાભાું શળે તો આ પ્રક્ટ થઈ સ્લરૂાનુંદ

દાન કયળોજ.” આ તત્સખ – સખી શ્રી ગોીજન કૃાની ણ માચના કયતા નથી.
યું ત ોતાના કતથવ્મનોજ મલચાય કયે છે . તત્સખ વાગય શ્રી લલ્રબને આલા તત્સખી
બક્તો મપ્રમ છે . અને આશ્રીનો મવદ્ધાુંત ણ તત્સખતાજ છે . સ્લસખની જેભાું ગુંધ ણ
નથી. અને મપ્રમને સખરૂ થલાની સ્સ્થમતને પ્રાપ્ત કયલા અવહ્ય મલયશ વ્મથાને જે
વશન કયે છે તેલા “સ્લાથોજજીત” બક્તો જ શ્રી લલ્રબને પ્રાણ વભાન મપ્રમ છે .
આ ર્ ભતર સ્સ્થમતભાું તનજા-મલત્તજા વેલા ચાશે તેલા લૈબલોથી થતી શોમ તો ણ મનત્મ
રીરાસ્થ ભશાન અરૌહકક મપ્રમ પ્રર્ના સ્લરૂની, તત્સખાત્ભક વેલાની મોગમતા,
આમધદૈ મલક દે શને પ્રાપ્ત કમાથ લગય થઈ ળકતી નથી. અને આમધદૈ મલકતા મલયશાનબલ
મલના મવદ્ધ થતી નથી. શ્રી ગોીજનોના મનયોધભાું ણ મપ્રમ પ્રર્એ વુંમોગ મલમોગ
ફન્ને અલસ્થાનો અનબલ, ફાર રીરાથી પ્રાયું બ કયીને ભશાયાવભાું પ્રલેળ કયાવ્મો ત્માું
સધી કયાલતા જ યહ્યા છે . અને ભશાયાવ છી ણ મલયશની યભ પરાત્ભક
અલસ્થાભાુંજ સ્સ્થત કમાથ છે .
(8) “તભાયા ત્રભાું “મત્રદઃખ વશનું ધૈમ”થ ભાું શ્રી લલ્રબે ત્રણે પ્રકાયના દઃખોને ભયણ
મુંત વશન કયલાની આજ્ઞા કયી છે , તો આ બૌમતક દઃખ (કાભયોગ) ને વશન કયતા
જવ ું કે કોઈ દલા ઈરાજ કયલો ?” આ તભાયા પ્રશ્નના જલાફભાું કાભના આલેગને વશન
કયલો, તેભાું પ્રવ ૃત્ત ન થવ ું. કાભ વુંકલ્ રૂે પ્રક્ટ થામ છે . જ્માયે કાભના વુંકલ્ોમલચાયો ઉત્ન્ન થામ ત્માયે ઠુંડા જરની એક રોટી ી જલી. છી ળૈમાભાું મનલેળ નશીં
કયલો. એક આવન ઉય ફેવી જવ ું. અને એકાગ્ર લચત્તથી દોની રીરા બાલનાભાું,
ભનના વુંકલ્ો જોડી દે લા. યામત્રના વભમે એકાન્ત તો શોમજ. આ એકાન્તનો રીરા
લચિંતનભાું ઉમોગ કયલો. બૌમતક કાભના વુંકલ્ો-મલચાયોને અરૌહકક રીરા બાલનાભાું
જોડી દે લાથી કાભ-વુંકલ્ોનો રમ અરૌહકકભાું થઈ જામ છે .
ફીજો પ્રકાય : બૌમતક કાભના વુંકલ્ ઉઠે ત્માયે આણા આમધદૈ મલક – સ્ત્રીબાલ
સ્લરૂન ું ધ્માન કયવ ું. આ અભ્માવ લધતા, બૌમતક કાભ ીડા કયલા વભથથ યશી ળકતો
નથી. “મનકુંજ લૈબલ દાભોદયદાવ દે લખ ચાશત શે, વલખમનભેં ટશર કયન શીત”

આ શ્રી દ્મનાબદાવજીના દભાું મનત્મરીરા સ્લરૂ, ત્માુંનો હદવ્મ હયકય, રીરાધાભ
અને શ્રીદભરાજીન ું રીરા વુંફધ
ું ી [શ્રીરરીતાજીન] સ્લરૂ, આ ચાયે પ્રકાયન ું લણથન
કયે  ું છે તે દની બાલના મલચાયી આણા ોતાના આમધદૈ મલક સ્ત્રી બાલ સ્લરૂન ું
ધ્માન કયી આ દભાું કશેરી રીરા બાલનાભાું ભનના વુંકલ્ોને જોડલા. આ દ અગય
ફીજા દોભાું જણાલેરી રીરાની બાલનાભાું ભનના વુંકલ્ોને જોડલાનો અભ્માવ
મનયું તય થતાું આ બાલનાનો આલેળ હૃદમભાું ફનલાથી શય વભમે આન ું જ અનવુંધાન
યશી આલે છે અને જીલનનો રટો કયી નાખે છે . “બાલો બાલનીમા મવદ્ધ” જેલી બાલના
કયીમે તેલો બાલ મવદ્ધ થામ છે . બગલદ ગીતાજીભાું ભનને અને ભનભાુંથી ઉત્ન્ન થતા
કાભ વુંકલ્ોને જીતલા ભાટે લૈયાગમ અને અભ્માવનો ફોધ બગલાને અજ થનને કયે રો છે .
(9) “આ દે શ ઇષ્ન્િમોના ક્ષલણક આલેગોથી ઉત્ન્ન થત ું દઃખ અને શ્ચાતા ઈષ્ટભાગથને
રૂુંધનાયા વાલફત થતાું શોમ તો ણ ક્યાું સધી આલા દઃખોને વાથે મલિંઢાલા ?” આ
તભાળું આતથ કથન તભાયા ભનને ઉદે ળ દે લા ભાટે જ છે આ પ્રકાયનો ઉદે ળ લાયું લાય
ભનને દે તા યશેલાથી અને ઇષ્ન્િમોના મલમો તયપ ગરાની યશી આલલાથી લૈયાગમ
્
ઉત્ન્ન થળે. લૈયાગમને ઉત્ન્ન કયાલલા ભાટેજ લાકમતએ તભાયાભાું ઉયોક્ત મલચાયો
પ્રગટ કમાથ છે . લૈયાગમથી ભન જ્માયે બૌમતક મલમોથી છટ ડે ત્માયે તેને ફીજા
અરૌહકક મલચાયોન ું અલરુંફન નશી ભે તો ભન વુંકલ્ કમાથ લગયન ું યશી ળકત ું નશી
શોલાથી નઃ બૌમતક મલમને જ ગ્રશણ કયળે. આભ ન ફને તે ભાટે લૈયાગમથી છટા
ડેરા ભનને અરૌહકક રીરા બાલનાભાું જોડવ ું. લાયું લાય રીરા બાલનાભાું જોડવ ું તેન ું
નાભ “અભ્માવ” છે . આ પ્રકાયે લૈયાગમ અને અભ્માવથી દજૉમ ભન ઉય મલજમ
ભેલી રેલામ છે . „કાભ‟ ભનભાુંથી જ ઉત્ન્ન થામ છે તેથી „ભનોજ‟ કશેલામ છે . ભન
ઉય મલજમ ભેલલાથી કાભ ઉય મલજ્મ ણ થમો જ.
“લફન લૈયાગમ નશી ાઈએ લગયધયકો અનયાગ” લૈયાગમ મલના પ્રર્ભાું અનયાગ થતો
નથી. ષ્ષ્ટ પ્રર્ની રીરાભાું પ્રર્ના છ ધભો „ઐશ્વમથ-લીમથ-મળ-શ્રી-જ્ઞાન અને
લૈયાગમ‟નો ઉરટા ક્રભથી પ્રલેળ થામ છે . એટરે કે પ્રથભ લૈયાગમ થામ છે છી જ્ઞાન

એભ ઉરટો ક્રભ છે . ષ્ષ્ટભાગથ ઠોય – ભઠડીભાું યાચલાનો નથી, ત્માગથી બય ભય છે .
જેઓ લૈયાગમને અનાલતા નથી તેઓ ષ્ષ્ટ પરથી લુંચીત યશી આલે છે .
આ કથનન ું પ્રભાણ આશ્રીની શ્રીમખની જ લાણીભાું નીચે મજફ છે .
આશ્રી એક વભમે વ્રજભાું ધામાથ તે વભમે ભથયા મલશ્રાભ ઘાટ ઉય ફીયાજી યહ્યા
શતા. શ્રીદભરાજી, પ્રર્દાવ જરોટાજી મનજજનો ાવે ફેડા શતા. તે વભમે કૃષ્ણ
ચૈતન્મનો વેલક, રૂવનાતન આશ્રીની ાવે આલેર. તેભાું પ્રર્દાવ જરોટાજીના કૃ
(દફા) ળયીયને જોઈને રૂવનાતને શ્રી લલ્રબને પ્રશ્ન કમો કે, “આનો ભાગથ તો
„ષ્ષ્ટ‟ છે ણ વેલક દફયે કમોં ?” ત્માયે આશ્રીએ આજ્ઞા કયી કે “શભને ફશોત ફયજે
જો મા ભાગથભેં ભત યો યું ત ભાન્મો નહશ, તાતેં માકો પર બોક્તે શે.”
શ્રી પ્રર્દાવજી આશ્રીની વમન્નધાનભાું ણ પ્રત્મક્ષ મલયશનોજ અનબલ કયતા શતા.
મલયશી જનોન ું ળયીય કૃળજ યશેત ું શોમ છે . હદવ્મ પ્રેભની ચયભ કક્ષા પ્રત્મક્ષ મલયશ છે .
આ અલસ્થાભાું પ્રર્દાવજી આરૂઢ થમેરા છે . અલ્ ભમત રૂવનાતન આ યશસ્મને
વભજી ળક્યા નશીં, ણ જ્માયે તે કૃષ્ણ ચૈતન્મ ાવે જામ છે અને આ ફનેરો પ્રવુંગ
ૃ ોન ું શાદથ -યશસ્મ વભજી
કશે છે ત્માયે કૃષ્ણ ચૈતન્મ; શ્રી ભશાપ્રર્જીના કશેરા લચનામત
જામ છે . કશેલાન ું તાત્મથ, ષ્ષ્ટ ભાગથ શ્રી પ્રર્ને મલમલધ વાભગ્રીઓ બોગ ધયીને તે
ભ મા યશેલાનો
અધયામ ૃતના આસ્લાદનભાું કે અન્મ ણ બગલાન વુંફધ
ું ી આનુંદોભાું ડબ્
નથી. અસ્ગન સ્લરૂે પ્રક્ટ કયે રો ભાગથ તત્સખનપ્રચ ભય તાાસ્ગનથીજ બયે રો છે . “યાજ મ
ભાયગ શાુંવી ખેરકો નશી શે, તા કરેળ કો શે” । જ્માું તત્સખનો તાાસ્ગન જરતો જ
યશે છે ત્માું લૈયાગમ ાછ રાગેરો જ યશે છે . પ્રણમ ભાગીઓનો લૈયાગમ મલયશાનબલ
રૂ છે . મલયાશાસ્ગનથી જ મપ્રમતભને સખદ એલો આમધદૈ લીક દે શ મવદ્ધ થામ છે . મપ્રમતભ
અગલણત આનુંદ રૂ છે . અને અગલણત આનુંદના બોક્તા છે . આલા મપ્રમતભને સખદ
અલસ્થા મલયશાસ્ગનથી મવદ્ધ થામ છે . જેભ મપ્રમ પ્રર્ અગલણત આનુંદરૂ છે . તેલા
અગલણત આનુંદને ધાયણ કયી ળકે તેલો આમધદૈ મલક દે શ મલયાશનબલભાું મવદ્ધ થામ છે .
તેથી કહ્ ું કે „મલયશ અનર માતે કશત, વફ ગણ  ભયણ એશ, કલદળા કય દે ત શે, બય

દે મનયલમધ નેશ.‟
પ્રશ્નોત્તય

રેખક : „ભધકય‟
[ગતાુંકથી ચા]
“પ્રર્ એક ફાજ કૃા મલચાયે છે જ્માયે ફીજી તયપ ુાલા ઇષ્ન્િમજમનત સખો-આનુંદો
તયપ ભનને ચુંચર ફનાલી ગમતભાન કયે છે . આ રીરા લૈલચત્ર્મથી ચોક્કવ હૃદમભાું
દૈ ન્મ જન્ભે છે . અને પ્રર્ જો આભાુંથી ફચાલે તોજ ફચી ળકામ એલી મનઃવાધનતાનો
બાલ ઉદબલે છે .”
આ કથનના વુંદબથભાું-આણને બ્રહ્મવુંફધ
ું થય ું. તેજ વભમે પ્રર્એ ોતાની કૃા
ળસ્ક્તન ું સ્થાન આણા હૃદમભાું કયે  ું છે અને આ કૃા ળસ્ક્ત વેલા સ્ભયણાહદથી પ્રર્
વન્મખ યાખલા પ્રેયણા કયતીજ યશે છે . યન્ત અનેક જન્ભોની એકઠી થમેરી લાવનાનો
ઉદગભ થતો યશેલાથી પ્રર્થી મલમખ કયે છે . ભશાબાયતભાું કૌયલ ાુંડલનો વુંગ્રાભ
ઐમતશામવક િષ્ષ્ટથી કશેલામો છે . યું ત આધ્માત્ત્ભક િષ્ષ્ટએ દૈ લી જીલની હૃદમ ર્ ભમભભાું
દૈ લી અને આસયી બાલોનો (વાધન દળાભાું) વુંગ્રાભ ખેરાતો શોમ છે . તેન ું રૂક આ
પ્રભાણે છે કે-દૈ લી જીલ અજ થનના સ્થાને છે અને દે શ યથ છે . જેભ અજ થન યથભાું ફેઠેર
છે તેભ દૈ લી જીલાત્ભા દે શની બીતય હૃદમભાું યશે છે . ઇષ્ન્િમો અશ્વો છે . અજ થનના વાયથી
પ્રર્ ફન્મા છે . તેભ આણી બદ્ધદ્ધભાું અરૌહકક બાલોની પ્રેયણા પ્રર્ કયે છે . અજ થને આ
ઘોય-લબણ વુંગ્રાભભાું ઘણી લખત મનયાળા ણ અનબલી, ણ પ્રર્ મનક્ટ યશી તેને
ફર પ્રદાન કયતા યહ્યા છે . તેભ આણી પ્રણમ વાધનભાું મનયાળા ઉત્ન્ન થતાું નઃ
નઃ પ્રર્ અંતયમાભી રૂથી પ્રેયણાન ું ફર આતાજ યશે છે . (આ ભાયો અનર્ ભત
મલમ છે ) પ્રર્ જ્માયે ઉયોક્ત પ્રકાયે આણા દૈ લી જીલનને ળાથથના મળખયે
શોંચાડલા પ્રેયક (વાયથી) ફન્મા છે . તો આણે એભ કશી ળકતા નથી કે “પ્રર્ એક
તયપ કૃા મલચાયે છે જ્માયે ફીજી તયપ ઇષ્ન્િમ જમનત સખો તયપ ભનને ચુંચર ફનાલી
ગમતભાન કયે છે .” પ્રર્ની અશેતકી કૃાને જો આણે ન મલચાયીમે તો કૃતઘ્નતાનો દો

થામ છે . આણો અંગીકાય કમો ત્માયથીજ આની કૃા ળસ્ક્ત આણને પ્રર્ વન્મખ
યાખલા વેલા સ્ભયણાહદ વાધનોની પ્રેયણા કયતીજ યશે છે . યન્ત અનેક જન્ભોથી
લાવના આણને મલમખ કયલા જોય કયી યશી છે તેભજ ભાનવ મોગમ છે .
શલે ફીજો પ્રકાય : કૃા ળસ્ક્તની પ્રેયણાથી બગલદ્ વન્મખ યશેલાથી આણે બગલદ્
ભાગથભા આગ લધીમે તેભાું અલબભાન (ભાયા વાધન ફથી આ પ્રાપ્ત કયું છે તે) ન
થામ તે ભાટે ભનને ચુંચર કયી પ્રમતફુંધ ઉત્ન્ન કયે છે . જેભકે યાણાવ્માવને મલદ્યાન ું
ગૌયલ તેભજ ઇષ્ન્િમજીતન ું અલબભાન શત ું તે દભય કયલા પ્રર્એ તેભને એક ભાલતની
સ્ત્રીભાું સ્નેશ કયાવ્મો. આ કામથ અન્મામન ું જાણી શાકીભે તેભને કડલા ભાણવને
ભોકલ્મા. તે વભમે યાણા વ્માવના મભત્ર જગન્નાથ જોીએ યાણા વ્માવને ફીજે સ્થે
ભોકરી દીધા. આ કામથથી યાણા વ્માવન ું અલબભાન દભય થય ું. પ્રર્એ પ્રમતફુંધ ઉબો કયી
અલબભાન દભય કયી, ઉંચી કક્ષાએ ચઢાવ્મા. અલબભાન ઉંચે ચઢલાભાું અલયોધ કયે છે ,
તેથી કોઈણ કાયણ ઉત્ન્ન કયી મનજજનોના અલબભાનને દમાળુ પ્રર્ દભય કયતાજ યશે
છે . અથલા અલબભાનથી પ્રર્નો આશ્રમ છટી જામ છે . ત્માયે ઉંચે ચઢલાન ું વાભથ્મથ યશી
ળકત ું નથી. કાયણ કે બગલદ આશ્રમથીજ બગલાનન ું વાભથ્મથ પ્રાપ્ત થામ છે . ત્માયે જ
ઉંચી કક્ષાએ ચઢલા જીલ પ્રમત્ન કયે છે . ।। શહય બક્તનકું ગલથ ન કયનો ।। મશ
અયાધ યભ દ હતે, ઉતય નયકભેં યનો ।।1।।

ત્રીજો પ્રકાય – આણી યીક્ષા કયલા ભાટે ણ પ્રર્ પ્રમતફુંધ ઉત્ન્ન કયે છે . કે જીલને
ભાયી પ્રાપ્પ્તની ચાશના કેટરી છે ? કાલરમનાગના દભનભાું પ્રર્એ વ્રજસ્થ બક્તોના
સ્નેશની યીક્ષા કયી છે .
ચોથો પ્રકાય – પ્રર્ પ્રાપ્પ્ત કયલી એજ જેના જીલનન ું ધ્મેમ છે તેલા પ્રણમ વાધકને
જેભ જેભ પ્રમતફુંધો ઉત્ન્ન થામ છે તેભ તેભ પ્રર્ તયપની આવહકત લધતીજ જામ છે
અને પ્રર્ પ્રાપ્પ્ત ભાટે મલળે િઢ ફની વાધનભાું તત્ય યશે છે . જેભ જેભ લીય ળને
ફાણના પ્રશાયો રાગતા જામ છે તેભ તેભ તેને શ ભયાતન લધત ું જત ું શોમ છે .
વન્મખ ભાુંડે ભોયચો, ધયી ફયછી શથીમાય ।

પ્રેભી „પ્રણ‟ છાુંડે નશીં, ળીય દે લા તૈમાય ।।
બગલાન પ્રમતફુંધો એટરા ભાટે ઉત્ન્ન કયે છે કે આણે મપ્રમ પ્રાપ્પ્તની વાધનાભાું
અરૌહકક – અલ્ આનુંદભાું ળીથીર ન ફનીમે. વ્રજસ્થ બક્તોભાું જ્માયે જ્માયે
ળીથીરતા થતી ત્માયે ત્માયે પ્રર્ તના, વકટાસય, ત ૃણાલતથ, આહદ અસયોન ું મભ કયી
વ્રજસ્થ બક્તોને વન્મખ યાખલા જાગૃમત આતાજ યશેતા. આભ અનેક પ્રકાયે અંગીકૃત
જનના હશતનીજ કૃમતભાું જાગરૂક મપ્રમ પ્રર્ને આણે ઉલારજી કેભ આી ળકીમે ? પ્રર્
અંગીકૃત જનોના ઉધ્ધાયની લચન્તાથી વ્માપ્ત યશે છે . તેભ શ્રી શહયયામ પ્રર્એ મળ.
છઠ્ઠાભાું જણાલેર છે . આણા પ્માયા પ્રાણલલ્રબન ું નાભ “દૈ લોદ્ધાયપ્રમત્નાભા” છે -તેનો
અથથ મનજજનોના ઉદ્ધાયભાું વદૈ લ આ પ્રમત્નળીર જ યશે શ્રી વલોત્તભજીના 108 નાભ
મનત્મરીરાના વુંફધ
ું લાા છે , અને જે જે નાભની જેલી રીરા છે , તે રીરા ણ મનયું તય
અખુંડ થઈ યશી છે . આના નાભ મનત્મ શોલાથી દૈ લી જીલોના ઉદ્ધાયની કામથભાું વદૈ લ
પ્રમત્ન ળીરજ યશે છે . વેલસ્ભયણ, ગણગાન, ધ્માન, ગ્રુંથાલરોકન આહદભાું આ પ્રેયક
ફની બાલની વ ૃદ્ધદ્ધ કયી મલદ્યભાન ણ દૈ લી જીલોના ઉદ્ધાયભાું પ્રમત્નળીર છે . આલા
ભશાકારૂલણક સ્લામભની ઉકૃમતન મલસભ
્ યણ કેભ કયામ ?
પ્રર્ પ્રાપ્પ્ત કયલી એજ જેના જીલનન ધ્મેમ છે , તેભાું પ્રમતફુંધો ઉત્ન્ન થલાથી
મનઃવાધનતા, દીનબાલ, પ્રક્ટ થામ છે . આ દીન-બાલ વભસ્ત દો વમ ભશનો ળત્ર છે
એટરે કે વભસ્ત દોોનો નાળ કયનાય આ દીન-બાલ છે . (અંતઃગૃશગતા ગોીજનોભાું
આ પ્રકાય જણાવ્મો છે .) પ્રર્ દીન જનોની ક્યાયે મ ઉેક્ષા કયતા નથી. દીન બાલ
પ્રર્ને પ્રગટ કયી દે લાન ું અભોઘ વાધન છે . વશજ સ્નેશ વાધન નશીં, કરૂણાશીકી ફાત
ભશોદાય પ્રાણેળ જ, દીન દે ખી ઢયી જાત દીન બાલ લળ શોત શે, વો ભોભેં નશીં નેક
વફશી યાલયે લફયદકી, નાથ મનબાલે ટેક ।

જેન ું જીલન કેલ પ્રર્ છે અને પ્રર્ જ્માયે પ્રાપ્ત થતા નથી ત્માયે તેલા પ્રણમ
વાધકભાું “દીનબાલ” (દૈ ન્મ) પ્રગટ થામ છે . આલા દીનજન તયપ પ્રર્ની ઢયન થામ
છે . અથલા પ્રર્ પ્રગટ થઈ જામ છે . તેન ું કાયણ આની કરૂણાળસ્ક્ત આને ણ

યલળ ફનાલી દે છે . આલો દીનબાલ ઉત્ન્ન કયલા ભાટે પ્રમતફુંધો થતા શોમ છે .
દીનબાલન ું લાસ્તમલક સ્લરૂ વભજલાની આલશ્મકતા છે . પ્રર્ પ્રાપ્પ્તના વાધન વેલા
સ્ભયણાહદ થતાુંજ યશે છતાું વાક્ષાત ્ સ્લરૂનો અનબલ ન થામ ત્માયે પ્રચ ભય આમતિ યશી
આલે, અને તેથી જે દીનબાલ પ્રગટ થામ તે દીનબાલન ું લાસ્તમલક સ્લરૂ છે . જેભ શ્રી
વ્રજલલ્રબાઓના ભાન – ભદથી મપ્રમતભ અંતહશિત થમા છી મપ્રમતભના વાક્ષાત ્
મભરન ભાટે પ્રચ ભય આમતિ ભલથક તેઓ ગણગાન કયી યહ્યાું છે , તેલા વભમે તેભને જે
દીનબાલ પ્રગટ થમો તે દીનબાલન ું લાસ્તમલક સ્લરૂ છે . આલો દીનબાલ જ્માયે પ્રગટ
થામ છે ત્માયે મપ્રમ પ્રર્ હૃદમભાું અને હૃદમભાુંથી ફશાય પ્રગટ થઈ જતાું વભસ્ત
પ્રમતફુંધો મનવ ૃત્ત થઈ જામ છે , અને મત્રમલધ ભામાન ું ફુંધન કાીને પ્રર્ મનત્મરીરાભાું
પ્રલેળ કયાલે છે .
પ્રર્ની અપ્રાપ્પ્તથી ઉત્ન્ન થતો દીનબાલ રૌહકક જીલોની વભાન „યાુંકડાણ ું‟
જતાલનાયો નથી. યન્ત અલચન્ત્મ-અનુંત ળસ્ક્તલાા અને અજીત એલા પ્રર્ને
યલળ ફનાલે તેલો આ દીનબાલ છે . તેથીજ આ “દીનફુંધ” કશેલામ છે . “ફુંધ”
એટરે ફુંધાઈને યશેનાય. આલો દીનબાલ જે શ ભય શોમ છે તેજ પ્રાપ્ત કયી ળકે છે .
અથલા મલયશના અનબલથી દીનબાલ પ્રાપ્ત થામ છે , અને મલયશની અવહ્ય લેદના
વશન કયલી તે શ ભયાન ું જ કામથ છે . એટરે દીનબાલ એ લૈમલક જેવ ું „યાુંકડાણ‟ું નથી
ણ શ ભયણ ું છે . શ્રી મમનાષ્ટકભાું “સયાસયસજીત” એ ુંસ્ક્તભાું દીનબાલલાાને
“શ ભય” કહ્યા છે .
“પ્રર્ની રીરા લૈલચત્ર્મતાની અકતા ભને તો કોક લખત ખયે ખય અકાલી મ ભકે છે .
“મ ભમન શવે શેય શેય, શહય શવે શય શય” આ ઇન્િભાન બુંગના કીતથનાનવાય “તેને ભન તો
યભત શળે, ણ ભને તો મઝ
ું લણ ઉબી થામ છે .”
તભાયા ઉયોક્ત કથનન ું વભાધાન એ છે કે ષ્ષ્ટ સ ૃષ્ષ્ટ પ્રર્એ ોતાના શ્રીઅંગભાુંથી
પ્રગટ કયી છે અને તેથી ોતાના અંગભાું જેભ ભનષ્મને ભભત્લ શોમ તેભ ોતાના

અંગરૂ ષ્ષ્ટજીલોભાું પ્રર્ને ગાઢ ભભત્લ યશે ું છે . આલા ભભત્લથી પ્રર્ જે જે કયતા
શળે તે આણા હશત ભાટે જ શોમ છે . આણી અજ્ઞાનતાને કાયણે પ્રર્ના આલા ગ ભઢ
ભભત્લને શેચાની ળકતા નથી. તેથીજ “તેને ભન તો યભત શળે”, તેલા ઉારુંબના
ળબ્દો કથામ છે મપ્રમને આલો ઉારુંબ દે લાનો અમધકાય આણા જેલા જીલોનો નથી.
કાયણ કે આણ ું જીલન વું ભણથ પ્રર્ને અીત થય ું નથી. પ્રર્ પ્રાણરૂ ફન્મા નથી.
પ્રર્ના સખનાજ ભનોયથો થતા નથી. આલી સ્સ્થમતભાું ઉારુંબ કેભ આી ળકામ ?
ઉારુંબ દે લાનો અમધકાય તો વ્રજ બક્તોનો છે . તેભણે ોતાન ું વલથસ્લ પ્રર્ને અથણ
કયું છે . પ્રર્ ભાટે જ જીલન નીબાલે છે . પ્રીમને સખરૂ થલાના જ ભનોયથો કયે છે .
ત્લમમ ધ ૃતાવલ શે મપ્રમ ! આની સ્લરૂ વેલા કયલાની આળાએજ અભોએ પ્રાણ ધાયણ
કયી યાખ્માું છે . આભ શ્રીવ્રજમપ્રમાઓન ું જીલન મપ્રમને સખ આલા ભાટે જ છે . અને
મપ્રમ ભતા નથી તેથી ઉારુંબ આે છે . આલા ઉારુંબના ળબ્દોભાું ણ યવ જ
બયે રો શોમ છે . કાયણ કે તેભના હદવ્મ ળયીયો “યવાકાય” જ ફનેરા છે . આણી આલી
સ્સ્થમત નથી તેથી આણે ઉારુંબ ન આી ળકીએ યું ત રીરા લૈલચત્ર્મભાું એ મપ્રમની
કરૂણાનાું જ દળથન કયલા મોગમ છે . ષ્ષ્ટ પ્રર્ના કરૂણાળુ સ્લબાલની શેચાન શ્રી
સ ભયદાવજીએ નીચેના દભાું કયાલેરી છે .
દે ખો દે ખો શહયજ કો એક સ્લબાલ ।
અમત ગુંબીય ઉદાય ઉદમધ પ્રર્,
જાન મળયોભલણ યાલ ।।1।।

દાવ અયાધ જાન મવિંન્ધવભ,
બદ
ું ન એકો ભાન ।

યાઈ જીતના વેલાકો પર,
ભાનત ભેરૂ વભાન ।।2।।

મલયશી જનોના મવન્ધ વભાન અયાધને એક લફન્દ વભાન ણ ભાનતા નથી. અને
યાઈના દાણા જેટરી શાહદિ ક અને તત્સખલાી વેલાને ભેરૂ વભાન ભાની રે છે . લી

મલયશ દઃખથી દીન ફનેરા જનન ું યક્ષણ કયલા ાછ ાછ ડોરી યહ્યા છે એલા ભશા
કારૂલણક પ્રીમતભને શે જીલ ત ું “ીઠ ન દઈળ” ીઠ ન દઈળ એટરે લીયશ દઃખથી
કામય ફનીને વાધનળીથીર ન કયીળ. અથલા આલા કરૂણાળુ પ્રર્ને ઉારુંબ
અાલની ધ ૃષ્ટતા ન કયીળ. “ાછ ાછ ડોરે છે ,” તેનો અથથ – યભ ળાથથ રૂ
મલયશબાલન ું યક્ષણ અને મલયશ બાલની વ ૃદ્ધ ભાટે હૃદમભાું યશી પ્રેયણા કમાથજ કયલી,
તેથી ાછ ાછ ડોરલાન ું કહ્ ું છે .
પ્રશ્નોત્તય

- „ભધકય‟
(અંક 3 થી ચા)
(10) “હ ું ચોક્કવ ણે ભાન ું છું કે દે શ ધભથ અને આત્ભ ધભથ લબન્ન છે . ણ શારભાું એલી
નાજક હયસ્સ્થમતભાુંથી વાય થઈ યહ્યો છું કે દે શ ધભો આત્ભાના ધભથને રૂુંધીને નાળ
કયલા તત્ય ફન્મા ન શોમ ?” । આ તભાયા લક્તવ્મના અનવુંધાનભાું વભાધાન.

દે શ અને આત્ભ ધભથની લબન્નતા તભને વભજાણી તે શ્રી લલ્રબ બાનની કૃાથીજ.
જ્માયે દે શથી આત્ભા લબન્ન છે તેવ ું વભજામ ત્માયે દે શભાું અને દે શના વુંફધ
ું ી વભસ્ત
બૌમતક પ્રુંચભાું અનાવહકત અને લૈયાગમ થામ છે . આ વભમે દૈ લી જીલને ોતાના
આત્ભ સ્લરૂન ું જ્ઞાન થામ છે . આ જ્ઞાનથી દૈ લી જીલને ોતાના મનત્મ વખા મપ્રમ પ્રર્
વાથે તેનો વુંફધ
ું કેલો છે તેન ું ણ જ્ઞાન થામ છે . ભાયા વાચા વુંફધ
ું ી તો મપ્રમતભ
પ્રર્જ છે . તે મપ્રમથી અનુંત કારથી મલછયે રો છ તેભ જાણલાથી મનત્મ વખા પ્રર્ની
પ્રાપ્પ્તનો પ્રચ ભય મલયશ ઉત્ન્ન થઈ જામ છે . દૈ લી ગણભમ ભામાના અંધકાયને રીધે પ્રર્
વાથેના ળાશ્વત (મનત્મ) વુંફધ
ું ને જીલ ર્ ભરી ગમો શતો. શ્રીલલ્રબ બાનના પ્રકાળથી
દે શ અને આત્ભાની લબન્નતા વભજાણી તેથી લૈયાગમ અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થમાું શલે દૈ લી
જીલ ોતાના મનત્મ વખા પ્રર્ને પ્રાપ્ત કયલાજ વલથ પ્રકાયથી મનયું તય પ્રમત્નળીર યશે
છે .

તભને શ્રી લલ્રબની કૃાથી દે શ અને આત્ભ ધભથની લબન્નતા વભજાણી, છતાું દે શના
ધભો આત્ભાના ધભથને રૂુંધીને નાળ કયલા તત્ય ફન્મા છે . તેન ું કાયણ અનેક જન્ભોથી
ભન દે શના ધભોભાુંજ યાચ્ય ું છે , તેથી આત્ભ ધભથ વભજામ છતાું ભન દે શના ધભોભાું
જીલને ખેંચી જામ છે . (જેભ ગ્રાશ ગજેન્િને ખેંચતો તેભ) આલી હયસ્સ્થમતભાું લાયું લાય
દે શ અને આત્ભ ધભથની લબન્નતાનો મલચાય કમાથ કયલો. આલા મલચાયથી દે શના ધભથભાુંથી
ભન મનવ ૃત્ત થળે. દૈ લી જીલને અનેક પ્રકાયની ઉાધી અને દઃખનો અનબલ દે શભાું
ોતાણાના “અશું અને ભભ”થીજ થામ છે . જીલાત્ભા તો દે શથી અને દે શના પ્રાકૃત
ધભોથી લબન્નજ છે . યન્ત ોતાના આત્ભ સ્લરૂન ું જ્ઞાન નશી શોલાથી અને દે શભાું અશુંભભનો અધ્માવ થલાથી અનેક ઉાધી અને દઃખનો અનબલ કયલો ડે છે . વુંવાયન ું
સખ એ દઃખના ફીજોની લાલણી કયનાળું છે . બક્તજનો વુંવાય સખની પાુંવીભાું પવાતા
નથી. પ્રર્ના મલમોગ દઃખને સખ વભજે છે . આલા પ્રકાયનો મનયું તય મલચાય કયતા
યશેલાથી ભન દે શના ધભોભાુંથી મનવ ૃત્ત થત ું જામ છે અને આત્ભધભોભાું રૂલચ લાળુું ફનત ું
જામ છે . જ્માયે દૈ લી જીલને ોતાના આત્ભ સ્લરૂન ું જ્ઞાન થામ છે ત્માયે તે વલથત્ર
લૈયાગમલાો ફની જામ છે . એને વલથત્ર તચ્છતા બાવે છે .
(11) તભે કશેળો કે તેનો જલાફ ત્રભાું છે . “લીયને કામયતા કેભ ઉત્ન્ન થામ ?” તભે
ખયે ખય કૃા મલચાયીને પ્રેભલીયન ું તથા વુંગ્રાભ લીયન ું િષ્ટાુંત મ ભરતઃ મવદ્ધાુંત સ્ષ્ટ કયી
ફતાવ્ય ું છે કે પ્રેભી, લીય શોમ છે , અને તે દયે ક આપતો વાભે ઝઝુભતો શોમ છે . તેથી તે
દઃખોના કાયણે દઃખી ફની કામયતા ન ોકાયે . ણ આ જીલ ય લલ્રબે એલી
િઢાવહકત અથલા િઢ સ્લરૂાવહકતના ફરન ું દાન કયી સ્લતઃ પ્રેભી ફનાવ્મો નથી,
ભાટે “લીય” નથી. તેથી દઃખથી કામય ફની ભનભાું કામયતા ઉદબલે છે , જે તભાયી
આગ સ્ષ્ટ કળું છું” । આ તભાળું મનષ્કટ કથન આત્ભવુંતોના શેત રૂ ફન્ય ું. શલે
તભાયા કથનન ું વભાધાન નીચે મજફ છે –
શ્રીલલ્રબે મલલેક ધૈમાથ શ્રમભાું આજ્ઞા કયી છે – “અશ ભયે ણાઅમ કતથવ્મ: સ્લસ્માડવા ભથ્મથ
બાલનાત”્ ઉયોક્ત શ્રોકભાું આે કયે રી આજ્ઞાના તાત્મથને વયરતાથી વભજી ળકામ

ૃ ”નો એક પ્રવુંગ અશીં જણાવ ું છું –
તે ભાટે “શ્રીગોકરેળ શાસ્મામત
શ્રીગોકરેળ પ્રર્ એક વભમે એક કભયાભાું લફયાજી યહ્યા શતા. ત્માું આનો એક વેલક
ફેઠેર શતો. આ જે કભયાભાું લફયાજી યહ્યા શતા તેની દીલાર ઉય એક ભકોડો ચઢતો
અને ડતો. એભ લાયું લાય ચઢતા અને નીચે ડતા ભકોડાને જોઈને વેલકને શવવ ું
આવ્ય ું. ત્માયે શ્રીગોકરેળ પ્રર્એ વેલકને કહ્ ું કે તભને શવવ ું કેભ આવ્ય ું ? ત્માયે વેલકે
કહ્ ું યાજ ! આ ભકોડો દીલાર ઉય ચઢે છે અને ડે છે , ડે છે છતાું ચઢલાન ું છોડતો
નથી. તેથી તેની મ ભખાથ ઈ ઉય ભને શવવ ું આવ્ય ું. ત્માયે શ્રી ગોકરેળ પ્રર્એ વેલકને કહ્ ું
કે તે વભજ અને લીય છે કે ડે છે છતાું ચઢલાન ું છોડતો નથી. ઉયોક્ત મલ.ધૈ.ના
શ્રોકન ું સ્લાયસ્મ આ ટુંકા શાસ્મ પ્રવુંગભાું આે જણાલે ું છે . આ શાસ્મ પ્રવુંગના
તાત્મથને હૃદમભાું ધાયણ કયલાથી આણે રીરા ધાભભાું પ્રલેળ થામ ત્માું સધી
વાશવીકતાજ ફની યશે તેવ ું તેન ું યશસ્મ છે .
આણે પ્રેભ લીય ફન્મા નથી, યન્ત ફનવ ું છે . બરે િઢ સ્લરૂાળસ્ક્ત ન શોમ, અને
આવસ્ક્તન ું ફર પ્રાપ્ત કયું ન શોમ છતાું લીય ફની િઢ સ્લરૂાવસ્ક્ત મવદ્ધ કયલી જ છે .
ભાળું આ કતથવ્મજ છે . આલા કતથવ્મનો મનશ્ચમ થતાુંની વાથેજ દયે ક આપતો વાભે
ઝઝુભલાની ળસ્ક્તનો સ્રોત્ર હૃદમભાુંથી લશન થલા રાગળે. આણે જેલી બાલના કયીએ
છીએ તેલાજ ફનીએ છીએ. આ બાલનાના યશસ્મને જે જાણે છે તેલો પ્રણમ વાધક
કામયતાની બાલના કેભ કયે ? કામયતાને સ્થાન કેભ આે ? આભ મલચાય કયી કૃમત
યામણ થતાુંજ લીયતા પ્રગટ થઈ જળે. લીયતાની બાલનાનાું અનેક ઝયણા હૃદમ
કુંદયાભાુંથી પ્રગટ થઈ જળે. તાયી પ્રણમ વાધનાભાું ત ું અવપર થા છતાું તાયા
કતથવ્મનો મલચાય કયી કૃમત યામણ થઈળ ત્માયે “મેમથાભામ ્ પ્રદ્યન્તે” પ્રમતજ્ઞા મજફ
પ્રર્જ તાયા હૃદમભાું લીયતાની બાલનાને પ્રગટ કયી દે ળે, અથલા ફર પ્રદાન કયળે
તેલો આણા પ્માયા પ્રાણલલ્રબનો કશેલાનો આળમ. મલ-ધૈ.ના શ્રોકનો જાણી લ્મો.
અશીં આ યશસ્મ મલચાયલાન ું છે કે શ્રી લાકમતની લાણી સ્લતઃ મવદ્ધ છે . એટરે
આશ્રીએ બગલદ્ પ્રાપ્પ્ત ભાટે જે જે વાધનો ફતાવ્માું છે તેભાું ોતાન ું વાભથ્મથ ધયે  ું

છે . જેવ ું આના સ્લરૂન ું વાભથ્મથ છે તેવ ુંજ આની લાણીભાું યશે ું છે . આે જતાલેર
વાધનાભાું વતત કતથવ્મ મનષ્ઠ છતાું સ્લરૂાનુંદનો અનબલ મનશ્ચમ થામ છે જ. કાયણ,
આે પ્રથભ મલચાયું શોમ છે કે આ વાધન કયાલીને હ ું સ્લરૂાનુંદન ું દાન કયીળ. આથી
આ અનગ્રશાત્ભક ષ્ષ્ટ ભાગથભાું વલથ વાધનો વપરજ પ્રગટ કમાું છે . અથલા વાધન
અને પરની અબેદતા ભાની છે . આની લાણી વત્મપ્રમતજ્ઞ છે . અને તેભાું ોતાન ું
સ્લરૂાત્ભક વાભથ્મથ ધયે  ું છે . તેથી આ ોતેજ વાધન રૂ થઈ પરનો અનબલ
કયાલે છે .
આ મલમને અનરૂ એક કમલની સહકત નીચે મજફ –
ગભનો પ્રવુંગ શો કે

ખળીનો પ્રવુંગ શો ।
કોઈને વભાધી કે

મપ્રમાનો ઉછુંગ શો ।।
કતથવ્મભમ જીલને લી
સ્થ અને કા શ ું ?।
શવતાું યશે છે ુર

ગભે તેલો યું ગ શો ।।
આજ જન્ભે મપ્રમતભને ળાશ્વત ગાઢ આલરિંગન કયવ ું છે તેલો મનશ્ચમ કયીને જે વાધનાભાું
તત્ય થઈ જામ છે તે પ્રમતફુંધોના શાડને વશેરાઈથી ઓુંગી જામ છે .
પ્રણમ થના વાધકનો એક અનર્ ભત મલમ ભને પ્રાપ્ત થમો છે જે ચા પ્રવુંગભાું
ઉમોગી-વશકાયી શોલાથી અશીં જણાવ ું છું :
રાુંફી વપય :- ભાણવ કાલ્નીક મશ્કેરીઓથી ડયી ડયીને જીલનનો ુંથ કાે છે .
એટરે જીલનના કતથવ્મનો ખ્માર તેને આલતો નથી. ખોટી કલ્ના, ચક્રાલા ખાતી

બદ્ધદ્ધ, અધીયતા, અસ્થીયતા અંતયામ રૂ ફને. અને તેથી વાધક ના-હશમ્ભત ફની
જામ. યું ત જેણે એક વયખ ું પ્રકાળલાળુ કતથવ્મ જોય ું શોમ તે ભાણવ કલ્નાથી લયે રી
મશ્કેરીઓના દળથન કયીને કદીમે ાછો શઠતો નથી.
શદ્ધ અને મલત્ર કામો ભનષ્મને નલીન ળસ્ક્ત આે છે . જની પ્રાકૃત પ્રકૃમત-સ્લબાલ
પેયલીને નલી અપ્રાકૃત અરૌહકક-હદવ્મ પ્રર્ વુંફધ
ું ી પ્રકૃમતને ઉજાલલા જતાું દયે ક
વાધકને જફરૂું આત્ભ ભુંથન અનબલવ ું ડે છે . આલા આંતય તોપાનોને તયી જલા ભાટે
કમલ કશે છે કે જેણે ખયે ખય કતથવ્મ દીઠું શોમ, અથલા કતથવ્મનો મનશ્ચમ કયી વાધનાભાું
તત્ય થમા શોમ તેને કોઈ મશ્કેરીઓ નડતી નથી. અને મશ્કેરીઓ આલે તો તેથી તે
ોતાના ધ્મેમને મવદ્ધ કયલાભાું ાછો શઠતો નથી ।”

આણ ું કતથવ્મ હદવ્મ તત્સખી પ્રેભને પ્રાપ્ત કયી મપ્રમતભને સખદ ફનલાન ું છે . “શદ્ધ
અને મલત્ર કામથ” હદવ્મ પ્રેભને ભેલલા વાધનો કયલાું તેજ છે . આલી બાલનાથી
કતથવ્મ યામણ થતાું ન ભતન હદવ્મ ળસ્ક્તઓ આત્ભાના અખટ ખજાનાભાુંથી પ્રાપ્ત
થતીજ યશે છે .
પ્રેભ યવામન ાનથી,

પ્રગટી ળસ્ક્ત અાય ।
કાભ ક્રોધ ભદ રોબ અયી,
બાગમા વયશદ ાય ।।

મપ્રમ પ્રર્ ભાટે જ પ્રર્ભાું પ્રેભ યાખીને, અથલા મપ્રમને સખરૂ થલા ભાટે જ જે પ્રણમ
વાધક વાધના કયી યશેર છે તેને હદવ્મ ળસ્ક્તઓ ોતાના આત્ભાભાુંથી જે પ્રાપ્ત થતી
યશે છે . મપ્રમ પ્રર્ના સ્લરૂભાું અનુંત ળસ્ક્તઓ છે , અને તે ણ અલચન્ત્મ છે . અલચન્ત્મ
એટરે જેના અદર્ ભત વાભથ્મથની કલ્ના જીલની બદ્ધદ્ધભાું આલી ન ળકે, વભજી ન
ળકામ. જેભકે પ્રર્ની મોગભામા ળસ્ક્ત એક ક્ષણભાું કોહટ બ્રહ્માુંડને ઉત્ન્ન કયે છે . આલી
અનુંત ળસ્ક્તઓને આણા મપ્રમ લલ્રબે ોતાના સ્લરૂભાું ધાયણ કયી યાખી છે . તેથી

શ્રી વલોત્તભજીભાું આન ું “વલથળસ્ક્તધ ૃક્ ” એવ ું નાભ છે . આ વલથ ળસ્ક્તઓ હદવ્મ પ્રેભ
રૂ જ છે . તત્સખી પ્રણમ વાધક આ ળસ્ક્તઓને ભેલી રે છે . આલો વાધક કદી ના –
હશમ્ભત કેભ ફને ? શદ્ધ અને મલત્ર કામો તેને જ કશેલામ કે જેભાું આણા સખસ્લાયથની ગુંધ ભાત્ર ણ ન શોમ. સ્લાથથ મનફથતા રાલે છે . સ્લાથી જીલને આત્ભફર
પ્રાપ્ત થત ું નથી. ોતાના સખની ઇચ્છે રી લસ્ત નશી ભલાથી આલા વાધકને ળોક
થામ છે . અને તેથી વાધનાભાું ઉત્વાશ યહશત ફને છે . તેથીજ કહ્ ું છે કે વાેલક્ષતભ
વભથો બલમત મપ્રમથી સ્લસખનો સ્લાયથ યાખનાય પ્રણમ વાધક અવભથથ ફને છે ,
જ્માયે તત ્ સખી મનયેક્ષ વાધક ોતાની વાધનાની અવપરતાભાું કદીમે ના હશમ્ભત
ફનતો નથી મનષ્કાભ સ્નેશથીજ પ્રર્ની પ્રવન્નતા થામ છે . ત્માયે મપ્રમ પ્રર્ની પ્રાપ્પ્તભાું
આલયણર્ ભત ભામા શટી જામ છે . એટ ું જ નશીં મપ્રમતભ લળીર્ ભત થઈ જામ છે . તેથી
પ્રણમ વાધકોએ મનયેક્ષ તત્સખી પ્રેભ બાલન ું ફીજ ોતાની હૃદમ ર્ ભમભભાું ફોઈને
વાધના જોઈએ તો વાધનાની વપરતાભાું વુંદેશજ નથી. આલો તત્સખી વાધક મપ્રમતભ
પ્રર્ની પ્રળન્નતા તો પ્રાપ્ત કયે જ છે યન્ત રીરા રોકના શ્રી સ્લામભનીજીઓની ણ
પ્રવન્નતા પ્રાપ્ત કયી રે છે . શ્રીસ્લામભનીજીઓની પ્રવન્નતા પ્રાપ્ત કયલી એ ફહ ભશત્લનો
મલમ છે .
જેનાભાું સ્નેશનો ગલથ નથી તેને સ્નેશનો ળોક ણ શોતો નથી. એટરે સ્નેશના ગલથથી
મપ્રમની અપ્રવન્નતા થામ છે , અને મપ્રમની અપ્રવન્નતાથી હદવ્મ ળસ્ક્તઓને પ્રાપ્ત કયી
ળકાતી નથી. આ હદવ્મ ળસ્ક્તઓ પ્રાપ્ત નશી થલાથી વાધના વપર ફનતી નથી તેથી
વાધકને ળોક થામ છે . આથી એ જાણલાન ું છે કે ગભે તેલી ઉંચી કક્ષા પ્રણમ વાધનાભાું
ફનતી જતી શોમ છતાું મપ્રમને હ ું શજ સખરૂ નથી તેલો તત્સખનો તાકરેળ જેના
હૃદમભાું જાગરૂત યશે ત્માું ગલથને આલકાળ કેભ યશે ? આલા વાધકભાું પ્રચુંડ આપતોને
વશન કયલાની ળસ્ક્ત શોમ છે . ોતાની લચન્તાનો ફોજ મપ્રમ ઉય જ યખામ. મપ્રમ ાવે
કુંઈ માચના સ્લસખની ન થામ. ઉચ્ચ કોહટના પ્રેભીઓભાું આલાું રક્ષણો શોમ છે . આલા
ઉચ્ચ કોહટના-તત્સખી પ્રેભી બક્તોનો વુંગ ભલો ફહજ દરથબ છે . અને જો ભલ્મો તો
જાણો કે અનેક જન્ભોથી મપ્રમ મભરનન ું દ્વાય ફુંધ શત ું તે ખરી ગય ું. ભશત બાગમે આલો

વુંગ પ્રાપ્ત થામ છે . મળ..ભાું શ્રી શહયયામ પ્રર્એ શ્રીલલ્રબના જનના વુંગની જે
અેક્ષા દળાથ લી છે તે આલા ઉચ્ચ કોહટના તત્સખી પ્રેભી બક્ત છે . આલા પ્રેભી બક્તોનો
ભહશભા યાભદાવજીએ એક દભાું લણથવ્મો છે –
શ્રી લલ્રબ જનકી મશ શેચાન ।
મભરત શયત દઃખ જનભ જનભકે
વશજ યીમશફાન ।।1।।

અનેવો કયરેત મછનકભેં
હૃદમ બયે યવખાન ।

“યાભદાવ” શ્રીલલ્રબ કૃાતે
દે ત અબમ દ દાન ।।2।।

ભ ાલી દે તેલી પ્રરમકાયી જરની
ઇન્િમાગબુંગથી કોામભાન થમેરા ઈન્િે વ્રજને ડફ
લાથ કયલા ભાુંડી. આથી વ્રજસ્થ બક્તો ત્રાવી ગમા, ોતાના યક્ષણ ભાટે મપ્રમ પ્રર્ને
પ્રાથથના કયલા રાગમા. આ પ્રવુંગની શ્રીસફોમધનીજીભાું, તત્સખ વાગય શ્રી લલ્રબ
આજ્ઞા કયે છે કે વ્રજબક્તોએ સ્નેશનો ભાગથ ત્માગ કમો, સ્નેશ ભાગથના મવદ્ધાુંતથી ચ્યત
થઈ ગમા. કેભકે સ્નેશ ભાગથભાુંતો ોતાન ું ચાશે તેભ થામ, મપ્રમને શ્રભ ન અામ. લી
મપ્રમ તો વાત લયવના કભાય છે તેભન ું યક્ષણ વ્રજબક્તોએ કયવ ું જોઈત ું શત ું તેના ફદરે
ોતાના યક્ષણની પ્રાથથના કયી, તેથી સ્નેશ ભાગથથી ચ્યત થઈ ગમા. જોકે વ્રજબક્તોએ
યક્ષણની પ્રાથથના એટરા ભાટે કયી છે કે અભાયા પ્રાણ નશી યશે તો અભે આની યવરૂ
વેલા કયી નશી ળકીમે, ભાટે અભાળું યક્ષણ કયો. વ્રજ બક્તોનો આલો બાલ શોલા છતાું
શ્રીલલ્રબ તો અશીં સ્નેશના વલોત્કૃષ્ટ મવદ્ધાુંતને પ્રગટ કયી યહ્યા છે કે, ગભે તેલી
આમત્તભાું ણ મપ્રમને શ્રભ આલાની બાલના ઉત્કૃષ્ટ સ્નેશભાું ખાભી રાલી દે છે . ઉચ્ચ
કોહટના સ્નેશીઓભાું કદીમે મપ્રમને શ્રભ થામ તેલી બાલના ઉત્ન્નજ થઈ ળકતી નથી.
આલા ઉત્કૃષ્ટ સ્નેશ મવદ્ધાુંતને વભજાલલા ભાટે વ્રજબક્તોને આે “ટોક” કયી છે કે
વ્રજબક્તોએ સ્નેશના ભાગથનો ત્માગ કમો સ્નેશના આલા ઉત્કૃષ્ટ મવદ્ધાુંતથી મલલેક

ધૈમાથ શ્રમભાું પ્રાથથના નશી કયલાની આજ્ઞા કયી છે .
હદવ્મ પ્રેભ એ પ્રર્નો ણ આત્ભા છે . કઠીન ભાનીને ના હશમ્ભત ફની જામ તેને આ
હદવ્મ પ્રેભ પ્રાપ્ત થતો નથી. હદવ્મ પ્રેભના અલચન્ત્મ ભશત્લને વભજી રીધા છી પ્રણમ
વાધક તેના એક લફન્દ ભાટે પકીયી રઈને કેલી કઠીન વાધના કયી યશેર છે તેન ું
ઉદાશયણ ચાતક છે .
વફતે ભનજ મનકાવીકે

રીમો અનન્મ વ્રત એક ।
પ્રાણ જાઓ, પ્રણ ન જાઓ
મશ ચાતક કી ટે ક ।।

ઝુય ઝુય કે ીંજય બમે,

ગીયન રગી તન ાુંખ ।
ચાતક નલઘન બદ
ું કી,

નશીં છાુંડત અલબરા ।।
એક લફન્દ હદવ્મ પ્રેભની પ્રાપ્પ્તની અલબરાાભાુંજ વલથ ત્માગ  ભલથક ચાતક ોતાના
જીલનની આહમભ ત આી યશેર છે . નશી કે હદવ્મ પ્રેભને પ્રાપ્ત કયીને હદવ્મ પ્રેભભાું
અાય ળસ્ક્ત શોલાથી તેને પ્રાપ્ત કયીને તો વલથત્માગ વશજ જ થઈ ળકે, યન્ત તેની
પ્રાપ્પ્ત મલના અથલા તે હદવ્મ પ્રેભના એક લફન્દને પ્રાપ્ત કયલા ભાટેજ જે ત્માગ કયલો
ડે છે તે અમત દવશ છે આ પ્રેભની એક લફન્દનો પ્રબાલ કેલો છે તે એક પ્રણમ
વાધકના ળબ્દોભાું જોઈએ :
ત ૃણ વભ વફ વ્શે જાશી.
પ્રર્તા સખ મત્રરોકકે ।
મશ આલે ભન ભાુંશી,

યું ચક ઉજે પ્રેભ જફ ।।

પ્રેભ પ્રગટ જફ શોમ શે,
ર્ ભરે જગતકો બાન ।
ત ત ત યશી જામ શે,

હ ું કો ભીટે મનળાન ।।
“ઝુયી ઝુયી કે ીંજય બમે ।” એક લફન્દની અલબરાાભાુંજ અને મલયશની કઠીન
લેદનાભાું ળયીય શાડીંજયલત ફની ગય ું છતાું પ્રણમ-લીય ચાતક, ોતાની વાધનાથી
મલચરીત કે ના-હશમ્ભત ફનતો નથી. પ્રણમ ભાગથભાું ચાતકની વાધના ઉચ્ચ કોટીની
ભનામ છે .
હદવ્મ – પ્રેભ – થ

રેખક : “મથક”
કોઉ ભયે જય યોગ સ,
કોઉ અલસ્થા ામ ।

પ્રીત ીયભેં તન તજે,

તે ધન્મ જગભે આમ ।।
કોઈક તો દે શના યોગથી ભયે છે . કોઈ લી ત્જિંદગી યી થતાું ભયે છે . આલા જીલતા
શોલા છતાું ભયે રા જેલા જ છે . ત્માયે જીલી જાણ્ય ું કોને કશેલામ ? એલો પ્રશ્ન થામ તેના
જલાફભાું-પ્રર્ વાથે પ્રેભ જોડીને મપ્રમ પ્રર્ ભાટે જીલન જેણે ન્મોછાલય કયું તેણેજ
જીલી જાણ્ય ું કશેલામ છે . પ્રર્ પ્રેભ મલનાન ું દૈ લી ભાનલ જીલન-શ ક્ષી કયતા ણ
લધાયે નીંદનીમ છે . કાયણકે ભનષ્મ જીલન ભેલીને હદવ્મ પ્રેભની કદય ન કયી અને
પ્રર્ પ્રેભભાું જીલન ન્મોછાલય કયું નશી. બરે કદાચ પ્રર્ભાું પ્રેભ કયનાય વાધક આ
જન્ભે પ્રર્ને ભેલી ન ળકે. છતાું પ્રર્ પ્રેભ ભાટે ત્જિંદગી શોભી દે નાયને ફીજા જન્ભે ણ
પ્રર્નો પ્રેભજ લયે છે . સ ૃષ્ષ્ટ વજૉનશાયનો આ અફામધત મનમભ છે . તેથી ફીજા જન્ભે તે
પ્રેભ ય ઝડથી લધે છે . અને છે લટે પ્રર્ને ભેલીનેજ આ પ્રેભી વાધક જ
ું રે છે

આલા પ્રર્ પ્રેભ ભાટે જીલન ન્મોછાલય કયી દે નાયાએજ આ દનીમાભાું જીલી જાણ્ય ું છે .
પ્રર્ભાું પ્રેભ થમો તેની મનળાની શ ું ? તે નીચેના દોશાભાું કશે છે .
નલર રારવો રગન કય
મલયશની વ્માપ્મો તામ ।
લફન રાગે મનકવે નશી

િગ અસલા મખ શામ ।।
પ્રાણ લલ્રબભાું પ્રેભ થમો તેની મનળાની મપ્રમતભના મલયશભાું આ પ્રેભીજન તપ્મો યશે
છે . પ્રેભની ચોંટ રાગમા મલના નેત્રોભાુંથી અશ્રની ધાયા અને મખભાુંથી મલયશની દદથ બયી
શામ કેલી યીતે નીકે ? પ્રેભ થમાની એજ મનળાની છે કે મપ્રમતભની ક્ષણ ક્ષણની
માદથી અશ્રવલરરની ધાયા અને ભધય દદથ બયી શામ નીકતીજ યશે.
પ્માયે તેયે મલયશભેં

સકત વફ ળયીય ।
દો નેના સકત નશી

બહય બહય ડાયત નીય ।।
મપ્રમતભના મલમોગે પ્રેભીજનના ળયીયના ભાુંવ રોશી સકામ જામ છે . દે શ શાડીંજય લત
ફની ગમો શોમ છે . યન્ત તેના ફે નેત્રોભાુંથી મલયશના અશ્ર સકાતાું નથી.
અશીં કોઈ એભ ળુંકા કયે કે પ્રર્ વાથે પ્રેભ જોડીને તેના મલમોગ દઃખભાું યડવ ું તેને
કામયતા કેભ ન ભાનલી ? આલી ળુંકા કયનાયન ું હૃદમ સકા કાષ્ઠ જેવ ું છે પ્રેભ લસ્ત શ ું
છે તેની તેને ખફયજ નથી જેભ પ્રસ ૃમતની ીડા લાુંઝણી જાણી ળકતી નથી તેભ પ્રેભીના
મલમોગ દઃખની પ્રેભની ચોટ રાગમા મલના ખફય ડતી નથી. આ પ્રર્ પ્રેભન ું દઃખ
રૌહકક જેવ ું તો છે નશી પ્રર્ પ્રેભના દઃખની ચાય લેદના જાણનાય, અને દનીમાને
ફનાલનાય બ્રહ્માજી જેલા ચાશના કયે છે ણ તેભને આ દઃખ ભત ું નથી. તેભજ

ઉદ્ધલજી ણ ભશા જ્ઞાની અને બક્ત ણ શતા, તેભને ણ આ હદવ્મ પ્રેભન ું દઃખ મપ્રમ
મલમોગ વમિભાું મનભગન ફનેરા શ્રી ગોીજનોની કૃાથી ભળય ું. મપ્રમતભના મલમોગ
ભ ેર શ્રીગોીજનોને જોઈને ઉદ્ધલજીન ું જ્ઞાન અને ગલથ શ્રી ગોીજનોના
વમિભાું ડફ
ભ તાએ તેઓ 84-252 લૈષ્ણલોની લાતાથની વપ્તાશ, શદ્ધ મનષ્કાભ બાલથી કયતા.
અનક
આ લાતાથ ઓ તેભણે નલીન ળૈરીભાું ફહ વયવ રખી છે .
મલમોગ – વમિના અશ્રપ્રલાશભાું તણાઈ ગમા. પ્રર્ પ્રેભીઓના અશ્રઓની કદય
ઉદ્ધલજીએ કયી. ત્માયે આલા ભધય દદથ બમાથ દઃખની કણીકાની ચાશના ઉદ્ધલજી જેલા
જ્ઞાની બક્ત કયલા રાગમા, અને શ્રી ગોીજનોની કૃાથી તે ભધય દઃખની કણીકા
ભી. આ ભધય દઃખની કણીકા પ્રાપ્ત કયલી અમત દરથબ શોલાથી શ્રી શહયયામ પ્રર્
દભાું આજ્ઞા કયે છે કે “યમવક ચયણયજ વ્રજ યલમતનકી અમત દરથબ જીમ જાન” મપ્રમ
મલમોગ વમિભાું મનભગન થમેરા શ્રી ગોીજનની ચયણ યજને અમત દરથબ કશી છે . આ
યજભાું ભધય વ્મથા બયી છે વુંમોગના કોહટ કોહટ સખોભાું જે આસ્લાદ ન ભે તે મપ્રમના
મલમોગની ભાધયી વ્મથાભાું અનબલામ છે . આલી ભધય વ્મથા બયી ચયણયજ અમત
દરથબ છે . તે મપ્રમનો વુંદેળ રઈને આલનાય ઉદ્ધલજીને શ્રીગોીજનોની કૃાથી પ્રાપ્ત
થઈ છે . હદવ્મ પ્રેભ ભાગથના ગરૂ શ્રી ગોીજન છે , પ્રેભ પ્રાપ્પ્તની પ્રણારી શ્રી
ગોીજનોના જીલનભાુંથી મળખલી. શ્રી ગોીજનોની પ્રણમરીરાને અષ્ટ વખા આહદ
ભશાનબાલોએ હશરગ આહદ દોભાું ગાઈ છે તેભાુંથી જાણી ળકામ છે . મલયશ દઃખની
કીભત કયનાય પ્રેભીજનો મપ્રમ મલમોગના ભધય દઃખની ચાશના કયે છે તે નીચેના
દોશાભાું કશે છે –
કાહકો દીમો કછ

કાહ રુંક ટામ ।
ભોશી ભમા કય દીજીમે

જફ મનકવે તફ શામ ।।
પ્રર્ની બસ્ક્ત કયનાયને જેલી જેની ચાશના તેવ ું પર પ્રર્ આે છે . કોઈને ધનની

ચાશના કોઈને ભોક્ષની ચાશના અને કોઈને રૌહકક-અરૌહકક વુંવાયભાું ભાન-ફડાઈની
ચાશના શોમ છે . જેને જેલી ચાશના તેવ ું બગલાન આે છે . યન્ત હદવ્મ પ્રેભના સખની
અને તેના ભધય દઃખની જે પ્રેભીજન કદય કયે છે , તેલો ચતય પ્રેભી ભાન ફડાઈની કે
ફીજા કોઈણ સખોની ચાશના કયતો નથી. ણ મપ્રમતભના મલમોગની શામ વદા
નીકળમા કયે તેજ ચાશે છે .
અશીં એભ પ્રશ્ન થામ કે બગલાનની હદવ્મ સખની ચાશના નશી કયતા મલમોગ દઃખની
ચાશના પ્રેભીજન કેભ કયતા શળે ? જલાફભાું હદવ્મ પ્રેભ કેલા પ્રકાયનો છે અને તે કેલા
ાત્રભાું યશે છે , તે આ દઃખની ચાશના કયનાયા પ્રેભીજને જાણી રીધેર શોમ છે એટરે
મપ્રમતભના મલમોગ દઃખનો અનબલ કમાથ મલના હદવ્મ પ્રેભન ું ાતય્ ફની ળકાત ું નથી.
તેથી ચતય પ્રેભી પ્રથભ મપ્રમ પ્રર્થી સખની ચાશના નશી કયતાું મલમોગ દઃખની ચાશના
કયે છે . મનયોધ રક્ષણ ગ્રુંથભા શ્રી ભશાપ્રર્જીએ પ્રથભ મલમોગ દઃખ દાનની પ્રાથથના
પ્રર્ને કયી છે . તેન ું કાયણ મલમોગ દઃખથીજ અગલણત પ્રેભાનુંદને ધાયણ કયલાની
ાત્રતા મવદ્ ધ થામ છે . તેથી પ્રથભ મલમોગ દઃખની પ્રાથથના કયી છે . યજના કાચા
ઘડાભાું જો જર બયલાભાું આલે તો ઘડાને ઓગાીને જર ફશાય નીકી જામ છે . તેભ
હદવ્મ પ્રેભ જો દે શનાું ઇષ્ન્િમોના, અન્તકયણના અધ્માવ અને રોક-રાજ, રૌહકક પ્રુંચ,
ભાન, ફડાઈ-આ ફધાની શમાતીભાું હદવ્મ પ્રેભ કદાચ ભે તો કાચા ઘડાની જેભ હૃદમ
ઘટભાું સ્સ્થય નશી યશેતાું દે શના સખભાું, રૌહકક-અરૌહકક-ભાન-ફડાઈભાું આ હદવ્મ પ્રેભ
લશેંચામ જામ છે . આન ું નાભજ હદવ્મ પ્રેભન ું પ્રેભીજનના હૃદમ ઘટભાુંથી ફશાય નીકી
જવ ું. તેથીજ નુંદદાવજીએ કહ્ ું છે કે –
પ્રેભ એક, એક લચત્તવો,
એકશી વુંગ વભામ ।
ગાુંધીકો વોદા નશી,

જન જન શાથ લફકામ ।।
હદવ્મ પ્રેભ એકભાુંજ મવદ્ધ થામ છે . જેભ વોમાભાું દોયો યોલામેરો યશે તેભ લચત્ત વતત

મપ્રમતભ પ્રર્ભાું યોલામે ું યશે ત્માયે હદવ્મ પ્રેભ મવદ્ધ થામ છે . આલી સ્સ્થમતને વભજલા
ભાટે નીચેનો દોશો છે :
ભનકી ગમત મમે એક તાયા
વમિ મભરી જેવે ગગકી ધાયા
ગુંગાજીની અમલયત ધાયા જેભ વમિભાું ભી જતાું જદી દે ખાતી નથી. તેભ ભનલચત્તની વ ૃમત્તઓનો પ્રલાશ મનયું તય મપ્રમતભના સ્લરૂભાું રાગેરો યશે ત્માયે હદવ્મ પ્રેભ
મવદ્ધ થમો કશેલામ. અથલા મપ્રમ પ્રર્ના એકજ સ્લરૂભાું પ્રેભ-આવસ્ક્ત-વ્મવન બાલ
મવદ્ધ કયીને અન્તીભ મપ્રમ સ્લરૂથી જ્માયે તદાત્ભકતા થામ ત્માયે હદવ્મ પ્રેભ મવદ્ધ થમો
કશેલામ. આલી તદાત્ભક અલસ્થા મલયશાનબલ મલના મવદ્ધ થતી નથી તેથી કશે છે :
જા ઘટ મલયશ અલા અનર,
હયક બમે સબામ ।

તાશી ઘટ ભધ્મ નુંદ શો,
પ્રેભ અભી ઠશેયામ ।।

મલયશના અનબલથી હદવ્મ પ્રેભન ું ાતય્ મવદ્ધ થામ છે ત્માયે તદાત્ભક અલસ્થા લાો
મવદ્ધ પ્રેભ ઠશેયી ળકે છે . હદવ્મ પ્રેભની કદય કયનાયો ચતય પ્રેભીજન ોતાની દળા
જાણતો શોલાથી મપ્રમતભ પ્રર્ની સખની ચાશના નશી કયતાું મલયશ દઃખની ચાશના કયે
છે , તેન ું કાયણ મલયશની અસ્ગનથી હૃદમભાું યશેરો મપ્રમતભ વીલામનો ફીજો બાલ-પ્રુંચ
મનવ ૃત્ત ન થામ તો તદાત્ભક અલસ્થા લાા હદવ્મ પ્રેભને ધાયણ કયી ળકાતો નથી.
તેથીજ ચતય પ્રેભીઓ મલયશના દઃખની ચાશના કયે છે .
બગલાનની દૈ લી ગણભમ-ભામા જ્ઞાનીઓને ઠગી રે છે ષ્ષ્ટ પ્રેભ – ભાગથન ું જ્ઞાન
ધયાલી વાક્ષાત ્ મપ્રમ સ્લરૂને ભેલલા પ્રમત્ન કયલો જોઈએ. આલો પ્રમત્ન જે કયતા
નથી અને હદવ્મ પ્રેભના ઉદે ળક ફને છે , અને ભાન – ફડાઈની ચાશના કયે છે તેલા
ઉદે ળકોને બગલતી ભામા ઠગી રે છે . તેથીજ “કૃષ્ણાશ્રમ”ભાું શ્રીલલ્રબ ોતાના

જનને વાલધાન કયે છે : “રાબ  ભજાથથ મત્નેષ કૃષ્ણ એલ ગમતભથભ.”
“રાબ” એટરે બૌમતક સ્લાથથ. અને “ ભજા” એટરે ભાન ફડાઈની ચાશના. આ ફન્નેનો
ત્માગ કયો તેભ મનજજનોને વાલધાનતા આે છે રાબ અને  ભજાલાનો ત્માગ નશી થામ
તો મપ્રમતભના વાક્ષાત સ્લરૂને ભેલલાનો પ્રમત્ન નશી થામ. ચતય પ્રેભીજન રાબ ભજાભાું પવાતો નથી. આ પ્રેભીજન બગલતી ભામાને શ્રીલલ્રબની કૃાથી ઓખે છે કે
વાક્ષાત મપ્રમતભના સ્લરૂથી કોઈણ કાયણે મલમખ થવ ું તે દૈ લી ગણભમ ભામાન ું જ
કામથ છે , તેભ ચતય પ્રેભીજન જાણે છે .
જે પ્રેભીજનભાું મપ્રમ મલમોગની અસ્ગન દાલાન જેલી વગી યશી છે , ત્માું ભામા કેભ
યશી ળકે ? આજ કાયણે ચતય પ્રેભીઓ ોતાની કાચી દળાભાું મપ્રમતભથી ોતાના
સખની ચાશના નશીં કયતા મલમોગ દઃખને ચાશે છે ભાન-ફડાઈની ચાશના કયનાયને
ભામા ઠગતી શોમ છે તેન ું ણ તેને જ્ઞાન શોત ું નથી તેન ું કાયણ તત્સખી હદવ્મ પ્રેભ
પ્રર્ભાું ઉત્ન્ન થમો નથી. હદવ્મ પ્રેભ એટરે – મપ્રમથી ોતાના સખની જેભાું ચાશના
નથી, યન્ત મપ્રમતભના સખ ભાટેજ મપ્રમભાું પ્રેભ કયી યશેર છે તેને હદવ્મ‟ પ્રેભ
કશેલામ છે આલો પ્રેભ જેભનાભાું નથી તેલાને ભાન-ફડાઈભાું અને ફીજા ણ ધભથ
વમ ભશના આનુંદભાું અટકાલી દઈ ભામા, ધભી વાક્ષાત મપ્રમ સ્લરૂનો અનબલ
કયાલનાય પ્રેભભાગથભાું ચારલા દે તી નથી. તેથીજ આગ કશે છે કે –
યમવકન કે યસ્તા કઠીન,
ચરત શહયજન શ ભય ।

સનત બેદ બમ ામકે,
કટી કામય ક્રૂય ।।

“યમવક” ળબ્દનો અથથ-યમવક ળબ્દભાું ફે દ છે , “યવ” અને “ઇક.” વુંસ્કૃત, હશન્દી અને
વ્રજબાાભાું “ઈક”ને ળેયડી કશેલામ છે . ળેયડી જેભ થડથી ીછાના આગના બાગ
સધી યવથીજ બયે રી છે તેભ જેના વલાુંગભાું મપ્રમતભના સખનો હદવ્મ પ્રેભ યવ બયે રો

યશે છે તેને “યમવક” કશેલામ છે . આલા યમવકની સ્સ્થમત કેલા પ્રકાયની શોમ છે તે જોઈએ
: યમવકનકો યવ મશી ફાતનભેં નેન ફશે મખ ફેન ન આલે.”
મપ્રમતભની ક્ષણ ક્ષણની માદથી જેનાું નેત્રોભાું અખડ અશ્રધાયા ચારી યશી છે , અને
લાણી જેની ફુંધ ડી ગઈ છે , તેને અશીં યમવક કશેર છે . અથલા “યમવકા કાભ લજીતા“યમવકભાું કાભ શોતો નથી. યન્ત હદવ્મ તત્સખી પ્રેભ બયે રો શોમ છે . જ્માું સધી દે શ
પ્રાણ ઇષ્ન્િમો અને અન્તઃકયણભાું બૌમતક પ્રુંચના અધ્માવો વ્માેરા છે , ત્માું સધી
કાભન ું યાજ્મ ચારી યહ્ ું છે . આલા કાભના યાજ્મભાું હદવ્મ તત્સખી પ્રેભ પ્રગટ થઈ
ળકતો નથી. કાભ, ગુંધ-શ ભન્મ થમા મલના હદવ્મ પ્રેભ યાજ્મના પ્રદે ળભાું પ્રલેળ થઈ
ળકતોજ નથી.
પ્રર્એ વ્રજભાું પ્રગટ થઈને ફાર રીરાથી બક્તોનો ોતાનાભાું પ્રેભ ઉત્ન્ન કયી
બક્તોના દે શના બૌમતક અધ્માવો રૂી બૌમતક અમલદ્યા દભય કયી. (મપ્રમને ર્ ભરાલી દે
તેલા બાલ પ્રુંચને અમલદ્યા કશેલામ છે ) અને ગૌચાયણ રીરાના મભથી બક્તોને
મલમોગનો અનબલ કયાલી આધ્માત્ત્ભક અમલદ્યા દભય કયી આ ફન્ને અમલદ્યા દભય થતાું
શ્રીગોીજનોની કેલી અલસ્થા ફની તેને વભજલા શ્રી લલ્રબ સ. 10-16-16 ભાું
આજ્ઞા કયે છે કે –
ગોીનાું યભાનુંદ આવીદ્
ગોમલિંદ દળથને ।

ક્ષણું યગ ળતમભલ

માવાું મેન મલના બલત ્ ।।
મપ્રમતભ પ્રર્ના દળથનથી શ્રીગોીજનોને યભાનુંદનો અનબલ થામ છે . અને
મપ્રમતભના મલમોગ વભમે તેભની એક-એક ક્ષણ વો યગ જેલી રાુંફી અને વ્મથા
ઉત્ન્ન કયનાયી થઈ ડે છે . મપ્રમ મલમોગની આલી મલયશાસ્ગનથી તેભનાભાું યશેરો
સ્લલ્ અંળે ણ કાભ-(સ્લસખની બાલના) વલાથળે દગધ થઈ જામ છે , ત્માયે લેણગીત

પ્રવુંગે શદ્ધ તત્સખી હદવ્મ પ્રેભનો અનબલ થમો. પ્રર્થી ભને સખ ભે તેલા બાલને
“કાભજ” કશેલામ ણ હદવ્મ પ્રેભ ન કશી ળકામ. અશીં “પ્રેભ” ળબ્દ અવાધાયણ અથથને
જણાલનાયો છે . જેભા ોતાના સખની ગુંધ ણ ન શોમ, અને મનયું તય મપ્રમતભના
સખનીજ બાલના યશી આલતી શોમ, તેને અશીં „હદવ્મ-પ્રેભ‟ કશેલામ છે . અથલા
ોતાના સખની ઉાધી લગયનો અને જેની વીભા નથી તેલો, જેભાું અગલણત આનુંદ
બયે રો યશે છે તેને અશીં “હદવ્મ-પ્રેભ” કશેલામ છે . એક એક ક્ષણ મપ્રમ મલમોગે વો યગ
જેલી રાુંફી અને વ્મથા બયી અનબલી રીધા છી અગલણત પ્રેભાનુંદને ધાયણ કયલાની
ાત્રતા શ્રીગોીજનોભાું મવદ્ધ થઈ, આલી ાત્રતાનેજ અશીં “યમવક” ળબ્દથી
ઓખાલેર છે . મલયશ અસ્ગનના વેલન મલના કાભગુંધશ ભન્મ થઈ ળકાત ું નથી. અને
“કાભની” – એટરે ોતાના સખની ગુંધ ણ યશે તો હદવ્મ પ્રેભના ાત્ર ફની ળકાત ું
નથી. તેથી કહ્ ું “યમવકનકે યસ્તા કઠીન, ચરત શહયજન સ ભય” । બૌમતક-આધ્માત્ત્ભક
બાલ પ્રુંચ અને ોતાના સખના બાલ પ્રુંચને પ્રણમ લેદીભાું શોભી દઈ મપ્રમ
મલમોગની અવહ્ય વ્મથાને વશન કયલી તે “સ ભયલીય”થીજ ફની ળકે છે . તેથી કહ્ ું :
“સનત બેદ બમ ામકે કટી કામય ક્રુય.”
યમવકનો ભાગથ આલા ત્માગનો અને વ્મથા બયે રો છે . તેભ જાણી “કટી” એટરે
ોતાના સખને ભાટે પ્રર્ભાું જે પ્રેભ દળાથલી યશેર છે અને “કામય” એટરે ોતાના
સખના બાલોને દગધ કયલાભાું જે મલયશ વ્મથાને વશન કયી ળકતો નથી તેલા કટી
અને કામય કે જે ફનાલટી પ્રેભીઓ છે તે યમવકના ભાગે ચારી ળકતા નથી.
અથલા તત્સખી હદવ્મ પ્રેભનો ભાગથ કઠીન છે . આ પ્રેભ ભાગથભાું વાક્ષાત ્ મપ્રમતભના
સ્લરૂથી જ ભતા સખ મવલામ અન્મ ફધામ રૌહકક અરૌહકક સખોનો ત્માગ કયલાનો
શોમ છે . ાછના દોશાભાું કહ્ ું કે દે શ પ્રાણ ઇષ્ન્િમો અને અન્તઃકયણથી બોગલાતા
બૌમતક સખો અને ભાન-ફડાઈ તેભજ ભોક્ષ સધીના ફધામ સખ સ્લાથો ને પ્રેભ લેદીભાું
ભ ેરો યશે છે તેલા “સ ભય” પ્રેભીજનોજ
આહમભ ત દઈને, મપ્રમતભના મલમોગ દઃખભાું જે ડફ
હદવ્મ પ્રેભના ભાગે ચારી ળકે છે . આલા ત્માગ રૂી કુંટકના ભાગે ચારલાન ું વાુંબીને

પ્રર્થી સ્લાળ્ થ યાખનાયા કટીને આ ભાગે ચારલાનો બમજ રાગે છે . રોક રાજનો
બમ ોતાના આત્ભાના ઉદ્ધાયનો બમ. ભાન-ફડાઈ ખોલાઈ જલાનો બમ, આલા બમો
કટ યાખનાયને વતાલતા શોમ છે . જ્માું સ્લાથથ છે ત્માું કટ છે જ. ઉયથી પ્રેભ
ફતાલલો અને લબતય સ્લાથથ યાખલો, તેને કટ નશી તો ફીજ ું શ ું કશેલામ ? આલા
ૃ ર શોમ છે . મ ૃદર
કટીભાું ક્રુયતા ણ યશેરી શોમ છે . અને પ્રેભ તો અત્મુંત મદ
હૃદમભાુંજ હદવ્મ પ્રેભ ઠશેયી ળકે છે . હદવ્મ પ્રેભ ત્માગનોજ બયે રો છે . જેભ ભનષ્મની
છામા તેની વાથેજ ચારતી શોમ છે , તેભ „હદવ્મ પ્રેભ‟ અને „ત્માગ‟ વાથેજ યશે છે
ોતાના વલથ સખોને પ્રણમ લેદીભાું શોભી દે નાયનેજ આ હદવ્મ પ્રેભ પ્રાપ્ત થામ છે . જેણે
મપ્રમ પ્રર્ ભાટે વલથ સખોને છોડમા, અને મપ્રમના સખભાુંજ સખ ભાનનાયા પ્રેભીજનને
બમ જેવ ું કુંઈજ શોત નથી. વલથથી લધાયે બમ મત્ૃ યનો શોમ છે . આ મત્ૃ યને તો પ્રેભી
જનોએ મપ્રમ મલમોગની અસ્ગનભાું ખાખ કયી દીધેર શોમ છે . એટરે મલયશી જનથી
મત્ૃ યને ણ બમ થામ છે . ખયે ખય હદવ્મ પ્રર્ પ્રેભ ભાટે ન્મોછાલય થઈ જનાયાજ વાચા
લીય છે . દનીમાભાું કુંઈ જીલી જાણ્ય ું શોમ તો આલા પ્રેભીજનોએજ જીલી જાણ્ય ું છે .
આલા પ્રેભીજનોની દળા કેલા પ્રકાયની શોમ છે તેને કશે છે –
શામ શીમે રાગી યશે,
તાકે તન નશી ભાુંવ
કર ન યે ર પ્રાનભેં,
રગી પ્રેભકી પાુંવ
પ્રર્ પ્રેભની પાુંવીભાું જે પવામો તેને એક ક્ષણ મપ્રમતભના મલમોગે ચેન ડત ું નથી.
મપ્રમ મલમોગના ભધય દદથ ની શામ ક્ષણે ક્ષણે નીકતી યશે છે . તેનો બૌમતક દે શ સકામ
ગમો શોમ છે . આવ ું કષ્ટ બોગલલા છતાું પ્રેભની પાુંવીભાુંથી નીકલાન ું ભન થત ું જ
નથી. અશો કેલી શળે આ પ્રેભની ભધય વ્મથા બયી પાુંવી ! આલી પ્રેભની પાુંવીભાું જે
પવામા તેલાનીજ પ્રેભી જગતભા વયાશના થામ છે . આલાન ું દદી ું જીલન મગધ
પ્રેભીઓને ભાગથ દળથક ફની યશે છે .

નાતો ફાુંધે નેશકો,
કયે પ્રીત શેચાન
એવી ળયણાગમત રશે,
અમત કરૂણા દાન
પ્માયા પ્રાણ લલ્રબથી પ્રેભનોજ નાતો ફાુંધ,ે અને મપ્રમતભ પ્રર્ હદવ્મ પ્રેભન ુંજ સ્લરૂ
છે . તેને પ્રેભજ બાલે છે , પ્રેભજ તેનો આશાય છે , અને પ્રેભથીજ તે પ્રાપ્ત થામ છે .
આણને બ્રહ્મવુંફધ
ું થય ું તેથી મપ્રમ પ્રર્ વાથે પ્રેભ રગનના વુંફધ
ું ે આણે જોડામા.
આથી પ્રર્ આણા મપ્રમતભ અને આણે તેની મપ્રમતભા આણો પ્રર્ વાથે અયવ
યવનો નાતો પ્રેભનોજ છે . અથલા એભ વભજો કે આણા પ્રેભન ું ાત્ર મપ્રમ પ્રર્, અને
પ્રર્ના પ્રેભન ું ાત્ર આણે. આભ પ્રર્ વાથે જોડામેરા હદવ્મ પ્રેભના નાતાને
ઓખલો. ભમાથ દા ભાગથભાું જ્ઞાન મખ્મ છે . તેથી સ્લાભી-વેલકનો બાલ તેભાું યશેરો છે .
જ્માયે ષ્ષ્ટ ભાગથભાું પ્રેભનીજ મખ્મતા છે . શ્રી શહયયામપ્રર્એ એક દભાું ષ્ષ્ટ ભાગથનો
હયચમ કયાવ્મો છે : “યમત થ પ્રગટ કયનકું પ્રગટે કરૂણા મનમધ શ્રીલલ્રબ ર્ ભતર.”
આ શ્રી લલ્રબ યમત-એટરે પ્રેભ ભાગથ પ્રગટ કયલા ભાટે ર્ ભતરભાું ધામાથ છે , ન કે
જ્ઞાન ભાગથ પ્રગટ કયલા ભાટે ષ્ષ્ટભાગથન ું નાભજ પ્રેભ ભાગથ છે . જેનાભાું હદવ્મ પ્રેભ
પ્રગટ થમો નથી તે જીલ ષ્ષ્ટ ભાગથનો કશેલાતો નથી. તેથી આણે જે ભાગે ચારવ
શોમ તેન જ્ઞાન તો શોવ ું જ જોઈએ. અને તેથી આ હદવ્મ પ્રેભને વભજીને આ પ્રેભને
પ્રાપ્ત કયલાનાજ વાધનો કયલાું જોઈએ શ્રી લલ્રબ હદવ્મ તત્સખી પ્રેભના ભશામવન્ધ
ભ મો
રૂ છે . આની વાથે તત્સખી પ્રેભનો નાતો જોડી પ્રેભીજન પ્રેભના ભશા મવન્ધભાું ડબ્
યશે છે . આલા પ્રકાયના તત્સખી પ્રેભ બાલથી શ્રી લલ્રબને ળયણે યશેલાથી શ્રી લલ્રબ
અમત કરૂણા કયી ોતાના પ્રેભીજનને-પ્રેભ મવન્ધ વભાન ોતાનાજ સ્લરૂન ું આણને
દાન કયે છે .
તત્સખી પ્રેભનોજ પ્માયા શ્રી લલ્રબ વાથે નાતો જોડી આના મલમોગની વ્મથાને વશન

કયલી તે આગ કશે છે .
પ્રીત ીય ર ર વશે,
આળા ઔમધ ખામ,
ડમો યશે લા પ્રેભભેં,
મભત મભરનકી શામ.
મપ્રમતભના મલમોગની ભધય ીડાનો ક્ષણે ક્ષણે અનબલ કયતો યશે. પ્રેભીજનોભાું
આળાની અભયલેળ રટાઈ ગઈ શોમ છે . મપ્રમ મલમોગની દારૂણ દઃખદાઈ દળાભાું ણ
આ પ્રેભીજન મનયાળ થતો નથી. તેન ું કાયણ આળાની અભયલેરભાુંથી આળા ભતીજ
યશે છે . તે આળાના અલર ફને મપ્રમતભના પ્રેભભાું અને મપ્રમ મભરનની શામભાું
ભ મો યશે છે .
પ્રેભીજન ડબ્
શ્રીગવાુંઈજી મલજ્ઞપ્પ્તભાું આજ્ઞા કયે છે કે “શે વ્રજાધી, આના મલમોગ વમિને આળા
રૂી ત ૃણના અલર ફરે હ ું તયી યશી છું” અને શ્રીગોીજનો ઉદ્ધલજીને કશે છે કે શે શ્માભ
વખા ! ીંગરા નાભની લેશ્માએ ય ળની આળા છોડીને કૃષ્ણની આળા કયી, ણ
અભને તો કૃષ્ણનીજ આળા છે . તો કૃષ્ણ મભરનની આળાને કોની આળા ઉય છોડીમે !
કૃષ્ણભાું અભાયી આળા શદ લગયની છે તેથી તે છટી ળકતી નથી. પ્રેભદે લ શ્રીલલ્રબનો
પ્રેભ ભહશભા જેભ શદ લગયનો છે . તેભ તેના મભરનની આળા ણ શદ લગયની છે .
એટરે પ્રર્ પ્રેભીઓભાું જીલનના છે લ્રા શ્વાવ સધી મપ્રમ મભરનની આળા ફનીજ
યશેલાની તેથી મલમોગ વભમે પ્રેભીજનોને આ આળા મનયાવ થલા દે તી નથી. આળા રૂી
તણખરાના અલરુંફને મપ્રમના મલમોગ વમિને તયલો આ કેલી કઠીન દળા છે ? તેથીજ
હદવ્મ પ્રેભના ભાગે કોઈ મલયરાજ ચારી ળકે છે . હદવ્મ પ્રેભ કોઈ મલયરાભાુંજ પ્રગટ
થામ છે તે નીચેના દોશાભાું કશે છે –
યમવક ય ભથ ફહ ના મભરે,
મવિંશ ટોર નશી શોમ,

મલયશ લેર જશાું તશાું નશીં,
ઘટ ઘટ પ્રેભ ન જોમ.
જેભ ઘેટાું-ફકયાુંના ટોાું શોમ છે તેભ મવિંશના ટોાું શોતાું નથી. કેળયી મવિંશ અયણ્મોભાું
એકાદ ફેજ શોમ છે . તેભ “યમવક” એટરે નખથી મળખા સધી જેનાભાું તત્સખી હદવ્મ
પ્રેભજ બયે રો યશે છે તેલા પ્રેભીજનોના આ જગતભાું ટોાું શોતાું નથી. હદવ્મ તત્સખી
પ્રેભની પ્રાપ્પ્ત મલયશના અનબલ મલના થતી નથી, અને હદવ્મ પ્રેભ હૃદમભાું પ્રગટ થમાું
મલના મલયશ થતો નથી. મલયશી બક્તની અલસ્થા કેલા પ્રકાયની શોમ છે તેને વભજલા
નીચેનો દોશો છે :
વ્રજ યત્ના વ્રજનાથસ ું,
કીનો વશજ વનેશ,
ક્ષણ ભયનો ક્ષણ જીલનો,
મેશી પ્રીતકો લેળ.
મપ્રમતભના મલમોગે ક્ષણ ક્ષણભાું મ ૃત્ય અને ક્ષણ ક્ષણભાું જીલન-આલી કયી અલસ્થાને
બોગલી રીધા છી તત્સખી હદવ્મ પ્રેભ પ્રગટ થામ છે . તેથી આ મલયશના ભાગે કોઈક
મલયરાજ ચારી ળકે છે .
પ્રશ્નોતત
્ ય

રેખક : „ભધકય‟
સ્નેશી બાઈશ્રી, વપ્રેભ શ્રીસ્ભયણ.
આે કયે રા પ્રશ્નનો પ્રત્યત્તય નીચે મજફ :
પ્રશ્ન – ળયીયની અુંગતા શ્રીશહય-ગરૂ-લૈષ્ણલની વેલાભાું ફાધક ફની ગઈ છે . આ દો
કે શ્રાથી પ્રાપ્ત થમેરા દઃખની મનવ ૃમત્ત કેલી યીતે થામ ?
ઉત્તય – કદાચ દો અગય શ્રાથી આવ ું દઃખ આણને બોગલલાન ું આવ્ય ું શોમ તો

ણ આતથ બાલ  ભલથક વલથ પ્રકાયના દઃખોને શયનાયા શ્રી શહયના નાભન ું સ્ભયણ જ તે
દઃખની મનવ ૃમત્તભાું ઉામ છે (જેભ ગજેન્િે આમત્ત કાભાું શહયના નાભન ું આતથ-બાલ
 ભલથક સ્ભયણ કય.ું તેભ સ્ભયણ કયવ ું.) અથલા મનઃવાધન અને આતથ બાલથી પ્રર્ન ું
ળયણજ મલચાયવ ું.
ળયણભાું અહકિંચનનો અમધકાય છે . અહકિંચન એટરે ફધા પ્રકાયે મનઃવાધનતાને પ્રાપ્ત
થમેર જીલને અહકિંચન કશેલામ છે , અથલા પ્રર્ન ું ધભી સ્લરૂ એજ જેના જીલનના
આધાય રૂ છે , તે અહકિંચન કશેલામ છે . અને આલી મનઃવાધનતા-અહકિંચનતા સ્લમું
પ્રર્જ ઉત્ન્ન કયતા શોમ છે . કાયણ કે ળયણની એલી ભમાથદા છે .
બગદીમ, ળયીયના દઃખો તો વશન કયી રે છે યન્ત આના રખ્મા મજફ શહય-ગરૂલૈષ્ણલની ટશેર ન ફને તેન ું દઃખ બગલદીમને અવહ્ય શોમ છે આવ ું દઃખ ણ આતથ
બાલની પ્રાપ્પ્ત ભાટે શોમ છે .
ળયણ પ્રર્ જફ રેત શે કયત મશ્રમલધ દઃખ દભય ।
ળોકાહદક તે કાઢીકે દે ત શે આનુંદ બય ભય ।।

વલથ પ્રકાયે મનઃવાધન ફને છે ત્માયે જીલભાું દીન બાલ પ્રગટ થામ છે . આલા દીન
જનની ઉેક્ષા (ત્માગ) પ્રર્ કયી ળકતા નશી શોલાથી તે જીલના હૃદમભાું પ્રર્ હદવ્મ
પ્રેભ સ્લરૂથી પ્રગટ થઈ જામ છે . અને પ્રર્ન ું હૃદમનાું પ્રાગટમ થતાુંજ મત્રમલધ
પ્રકાયની ભામાથી થતાું મત્રમલધ દઃખો [બૌમતક-આધ્માત્ત્ભક-આમધદૈ મલક]ની તેજ વભમે
મનવ ૃમત થઈ જામ છે . અને આના સ્લરૂભાું યશેરા અગલણત આનુંદભાું ળયણસ્થ
જીલને મનભગન કયે છે . આવ ું દાન જેને ભાટે મલચાયું છે , તેને વલથ પ્રકાયથી મનઃવાધન
ફનાલે છે . મનઃવાધનતાન ું આ યશસ્મ બાગમલાન દૈ લી જીલોએ મલચાયલા મોગમ છે .
મનઃવાધન ફનાલલા ભાટે પ્રર્ સ્લમું મનજજનોભાું મલમલધ પ્રકાયના તાો ઉત્ન્ન કયે છે .
તેન ું પ્રભાણ સ. 3-25-24-25-26ની કાહયકાજીભાું નીચે મજફ આે ું છે :

મલમલધા અમ તે તા ।

વોઢવ્મા સ્તા વત્લતઃ ।।24।।
ફરાત્કૃત્લા તત્મન્તે તતઃ
પ્રાપ્તાઃ સ્લતોલયા ।
બજનાક્ષેમા તે લૈ

બગલદ્ પ્રીમત શેતલા ।।25।।
દઃખેષ બગલાુંચ્ચામ

મનત્મું વાક્ષાત ્ હક્રલતૈલ ।
દે શાહદ મલમાુંસ્ત્મકત્લા લચત્તું
તદગતભેલ મત ્ ।।26।।

શ્રોકાથથ-જાત જાતના તાોને વશન કયલા મોગમ છે . બક્તણાને રીધે, ત્માગ કયીને
ફરથી તે તાોને વશન કયલા (આલા તાો દોોના વમ ભશને દગધ કયીને મનઃવાધનતા
ઉત્ન્ન કયે છે .) છી પ્રર્ની પ્રવન્નતા થતાું મલપ્રમોગન ું દાન કયે છે .
બજન કયતાું ણ તે મલમલધ તાો ખયે ખય બગલાનની અમધક પ્રીમત ઉજાલનાયા છે
(તેન ું કાયણ મલમલધ તાોથી જીલભાું દીન બાલ આલે છે . અને આલા દીન બાલલાા
જીલોભાું પ્રર્ની અમધક પ્રીમત થામ છે .) દઃખોભાુંથી લી બગલાનનો વદા વાક્ષાત્કાય
થામ છે જ. 24-25-26 ।।

જન્ભ પ્રકયણના શ્રીસફોમધનીજીભાું શ્રીભશાપ્રર્જી આજ્ઞા કયે છે કે, વાયસ્લત કલ્ભાું
 ભણથ ળોત્તભન ું જે વાક્ષાત પ્રાગટય થય ું તે બક્તોના દઃખોથી જ થય ું છે . તેથી પ્રર્
ોતાના સ્લરૂનો વાક્ષાત અનબલ કયાલલા ભાટેજ મલમલધ દઃખોને ઉત્ન્ન કયી દૈ લી
જીલભાું મનઃવાધન-દીન બાલના ઉત્ન્ન કયે છે . આણે અલ્જ્ઞ જીલો પ્રર્ના આલા
હશતકૃત ્ કામોને વભજી ળકતા નતી, તેથી દઃખભાું ધીયજ લગયના ફની જઈએ છીએ.
તદમ “મલનતી ન ભનભાું રાવ ું યે ” અને “શ્રીલલ્રબ જન નશી દબવ ું ધ્રલલાણી યે ”

દમાયાભબાઈના આ કથન મજફ આણી અજ્ઞાનતાથી થતી મલનતીનો પ્રર્ સ્લીકાય
કયતા નથી. અને આે ઇચ્છે  ું ભશાન પરન ું દાન કયે છે તેથી કહ્ ું : “શ્રી લલ્રબ જન
નશી દબવ ું ધ્રલ લાણી યે ” દે શભાું ભશા વ્માધી ઉત્ન્ન કયલાન ું એક કાયણ દૈ લી જીલ
અનેક જન્ભોથી પ્રર્થી મલછયે રો શોલાથી ોતાના હદવ્મ આત્ભ સ્લરૂને ર્ ભરી ગમો છે ,
અને નાળલુંત દે શભાું ોતા ણાની ગ્રુંથી િઢ ફની ગઈ છે , તેથી દે શભાુંથી ભભતા
ફરાત ્ કઢાલલા ભાટે પ્રર્ ભશા વ્માધીઓ ઉત્ન્ન કયે છે . દૈ લી જીલને અનેક પ્રકાયના
ભામા જન્મ ફુંધનોતો દે શના વુંફધ
ું થીજ છે . દે શના વુંફધ
ું થી અશું-ભભન વુંવાય વ ૃક્ષ
પાલ્ય ું ુલ્ય ું છે (મત-ત્રાહદક મલગેયેન ું) તેન ું મભાુંથી છે દન કયલા દમાળુ પ્રર્ ભશા
વ્માધીઓ ઉત્ન્ન કયે છે . ત્માયે દઃખ દે નાયા દે શના વુંફધ
ું થી જીલ મક્ત થામ છે છી
પ્રર્ના વુંફધ
ું લાો ફને છે . આભ દે શના દઃખો ણ પ્રર્એ હશત મલચાયીને મકેરા છે ,
તેભ બાગમલાનોએ મનશ્ચમ જાણવ ું.
“મત્રભામાકો પ્રરમ કયી
શહય મભરાલે શહય નાભ”
વલથ પ્રકાયથી મનઃવાધન ફનેરો દૈ લી જીલ દીન બાલથી પ્રર્ને ળયણે યશીને ભાત્ર નાભ
સ્ભયણન ું જ અલરુંફન રે છે ત્માયે પ્રર્ન ું જે વ્રત-લફયદ છે કે ળયણસ્થ જીલોને
અબમતા આલી, નલા લફયદન ું ારન કયલા, મત્રમલધ ભામાનો પ્રરમ કયલા, તે
ળયણસ્થ જીલનાું હૃદમભાું પ્રર્ પ્રગટ થઈ જામ છે , અને અબમતાન ું દાન કયે છે .
“અબમતા” એટરે ત્રણે પ્રકાયની ભામાનો પ્રરમ થલાથી દૈ લી જીલને તેજ વભમે તેના
આમધદૈ મલક દે શની પ્રાપ્પ્ત થામ છે . આ આમધદૈ મલક દે શ પ્રાપ્ત થતા દૈ લી જીલ રીરા
ધાભભાું પ્રલેળ કયે છે . તેન ું નાભ “અબમતા” છે . આલી અબમતા પ્રાપ્ત કયલા ભાટે
મનઃવાધન દીન બાલથી શહયના નાભન ું સ્ભયણ કયવ ું.
“શહયન ું નાભ” એટરે અષ્ટાક્ષયન ું સ્ભયણ. આ નાભ સ્ભયણ વાથેજ બક્તના મત્રમલધ
પ્રકાયના દઃખોને શયણ કયલા-દય કયલા તેલો જેનો વશજ પ્રબાલ અને સ્લબાલ છે , તેલા
દમાળુ પ્રર્ને શહય કશેલામ છે . મત્રમલધ દઃખને દય કયલા તેટરાથીજ શહય નાભની

વાથથકતા થતી નથી, યું ત ોતાના સ્લરૂના અગલણત આનુંદન ું ણ દાન કયે છે .

„ ભણાથ નદ
ું ો શહયસ્તસ્ભાત ્ કૃષ્ણ એલ ગમતભથભ‟ । વાગય વભાન જેભાું અગલણત આનુંદ
યશેરો છે તેને  ભણથ કશેલામ છે . ળયણસ્થ જીલને શહય  ભણાથનદ
ું ન ું દાન કયે છે .
આ દઃખ દાલાનથી વગતા વુંવાય-વુંફધ
ું ને છોડીને શલે ભાયે ભાયા અમલચર રીરા
ધાભભાુંજ જવ ું છે . આવ ું િઢ રક્ષ યાખી, પક્ત શહયના નાભન ું જ (સ્લલ્ શ્રભલાળુું)
સ્ભયણ રૂી વાધન. જીલ જો િઢતાથી ગ્રશણ કયી રે તો ોતાના મનત્મ અમલચર
રીરાધાભરૂી સ્થાનભાું મનઃવુંદેશ શોંચી ળકે છે . આલા અલચન્ત્મ ભહશભાલાા શહયના
નાભનો, શહયના નાભના સ્ભયણનો અને શહયના ભાગથનો ભશા કારૂલણક આણા સ્લાભી શ્રી
ભશાપ્રર્જીએ મનજ લાણીભાું હયચમ કયાવ્મો છે .
શલે આણા દૈ લી જીલનન ું રક્ષ, રીરા ધાભભાું મનલાવન ુંજ ફને, આલા રક્ષને િઢ
કયનાળું શ્રીશહયયામ પ્રર્ન ું દ નીચે મજફ –
હદન હદન યોગ કયત મલશ્રાભ ।
ઔધ ાની કીમે ફહતેયે,
નેક નશીં આયાભ ।।1।।

જો જીમકો સખ ચાશે વખીયી,
રે ચરીશો લાશી ગાભ ।

“યમવક પ્રીતભ” શ્રીલલ્રબલય,
ભશા લૈદ્ય જાકો નાભ ।।2।।

(આત્ભીમ વાથે પ્રાણપ્રેષ્ઠની લાતાથ ન ું અલતયણ)

રેખક : શ્રીલલ્રબાદદ્મમભલરિંદ
(આત્ભીમ વાથે પ્રાણપ્રેષ્ઠની લાતાથન ું અલતયણ)
સ્નેશી બાઈશ્રી, વપ્રેભ શ્રીસ્ભયણ

શ્રી ભણથ ળોત્તભનો ર્ ભમલભાું પ્રાદબાથલ મનઃવાધન જનોના ઉદ્ધાય ભાટેજ થામ છે . આલી
ભમાથદા છે . મનઃવાધનના ઉદ્ધાયભાું ોતાના  ભણથ પ્રભેમ ફલાો અનગ્રશ યશેરો છે .
પ્રભેમફર વાધનની અેક્ષા યાખત ું નથી. આલા  ભણથ પ્રભેમફર લાા (દે લગહ્ય)
અનગ્રશને અષ્ટાક્ષય ભશાભુંત્રભાું સ્થાીને ભશાકારૂલણક સ્લામભએ રીરાધાભથી મલછયે રા
ષ્ષ્ટ દૈ લી જીલોને દાન કયે  ું છે . “અનગ્રશ કા – કભથ – સ્લબાલને ણ અન્મથા
(મનયાવ) કયીને દે લી જીલનો ઉદ્ધાય કયે છે .” આ ષ્ષ્ટ પ્રર્ના ભશાન મલળદ્ધ ધભાથશ્રમી
ઐશ્વમથને “કતમ
થ ,્ અન્મથા-કતમ
થ ”્ ળબ્દોથી ઓખાલેર છે . અશીં “ઉદ્ધાય” ળબ્દનો અથથ
મલમાનુંદ અને બ્રહ્માનુંદભાુંથી ણ ઉદ્ધાય કયીને વાક્ષાત  ભણથ ળોત્તભના
સ્લરૂાનુંદરૂી બજનાનુંદભાું પ્રલેળ કયાલે છે . આલા ઉદ્ધાયન ું વાભથ્મથ અષ્ટાક્ષય
ભશાભુંત્રભાું સ્થાે ું છે .
જેભ પ્રર્ સ્લરૂથી દૈ લી જીલોનો ઉદ્ધાય કયે છે , તેભ ોતાના નાભ સ્લરૂથી ણ કયે
છે . વુંમોગભા, અથલા પ્રર્ના પ્રાગટમ કાભાું સ્લરૂથી, અને યોક્ષ અપ્રાગટમ
કાભાું નાભથી ઉદ્ધાય કયે છે . લેણગીત-યગરગીત-ગોીગીત-ભ્રભયગીતભાું નાભાત્ભક
ગણગાન દ્વાયા સ્લરૂાનુંદનો અનબલ શ્રી ગોીજનોને કયાવ્મો છે . આ નાભન ું સ્લરૂ
બાલાત્ભક-યવાત્ભક શોમ છે . તે બક્તના હૃદમભાું પ્રગટ થઈ બાલાત્ભક પ્રકાયે અનબલ
કયાલે છે .
સ. 3-12-46 ભાું શ્રીભદાચામથલમથ આજ્ઞા કયે છે . “ળબ્દબ્રહ્મ યબ્રહ્મનો પ્રકાળ કયે છે .”
“યબ્રહ્મ” પ્રેભ-સધારૂ-યવરૂ-આનુંદરૂ છે . તે ળબ્દ બ્રહ્મરૂી અમધષ્ઠાનભાું પ્રાદર્ત
ભથ
થઈને, બક્તના હૃદમભાું પ્રલેળ કયીને, મલપ્રમોગ કાભાું બાલાત્ભક સ્લરૂથી અનબલ
કયાલે છે . આ મલપ્રમોગાત્ભક બાલાત્ભક સ્લરૂથી અનબલાતો આનુંદ અગલણત છે .
અને વુંમોગથી અનબલા તો આનુંદ હયમભત છે . અલતાય કાભાું સ્લરૂથી, અને
અનલતાય કાભાું નાભથી ઉદ્ધાય કયે છે . “સ્મમૃ તભાત્રામતિનાળનઃ” આ નાભનો બાલાથથ
અનલતાય કાભાું નાભ સ્ભયણ ભાત્રથી ઉદ્ધાય કયલાભાું પ્રયક્ત થામ છે . નાભથી ઉદ્ધાય
કયલાભાું

શ્રી

સફોમધનીજી

આહદ

ગ્રુંથાલરોકન,

અષ્ટાક્ષય-ુંચાક્ષયન ું સ્ભયણ,

શ્રીવલોત્તભજી આહદ સ્તોત્રોન ું સ્તલન, અને અષ્ટવખાહદ ભશાનબાલોના દોના
ગણગાનનો વભાલેળ થામ છે .
(1) શ્રી વલોત્તભજી લેણનાદની સધાથી  ભણથ છે , તેનાું પ્રત્મેક અક્ષયભાું સધા વ્માપ્ત છે .
(2) અષ્ટાક્ષય-ુંચાક્ષય-ઉબમ ભુંત્રો સધા સ્લરૂ શ્રી ભશાપ્રર્જીના શ્રીમખથી પ્રગટ
થમેરા શોલાથી તે ભુંત્રો ણ સધા રૂજ છે .
(3) અષ્ટવખાહદ ભશાનબાલોના દોભાું “બસ્ક્તભાગાથબ્જભાતુંડ”ના હકયણોનો પ્રલેળ
થમેરો શોલાથી તે દ-વાહશત્મ ણ સધાથી પ્રાલીત છે .
સધાનો વશજ પ્રબાલ આમધદૈ મલક સ્ત્રીદે શ-બગલદીમ બાલને પ્રાપ્ત કયાલનાય છે .
પ્રથભ લચન્તાની મનવ ૃમત્ત ભાટે નલયત્ન ગ્રુંથના પ્રથભ શ્રોકોભાું આશ્રીએ આજ્ઞા કયી –
લચન્તા કામ ન કામાથ મનલેહદતાત્ભલબઃ કદાીમત
બગલાનમ ષ્ષ્ટસ્થો ન કહયષ્મમત રૌહકકીમ ગમતમ ્
અક્ષમ પ્રદાતા આશ્રીના ચયણ કભરન ું ધ્માન કયીને આ પ્રથભ શ્રોકનો ગુંબીયતાથી
મલચાય કયીમે તો કોઈ ણ પ્રકાયની લચન્તા થલા વુંબલ નથી. જેને આણે મનલેદન
કયું છે

તે બગલાન ષ્ષ્ટસ્થ છે . એટરે કતમ
થ -્ અકતમ
થ -્ અન્મતાકતમ
થ ્ સ્લતુંત્ર

વાભથ્મથલાા છે . આ પ્રકાયના ોતાના વાભથ્મથથીજ ળયણસ્થ જીલનો આ ઉદ્ધાય કયે
છે . અથલા ષ્ષ્ટ પ્રર્  ભણથ પ્રભેમ ફલાા શોલાથી જીલના વાધનની અેક્ષા યાખ્મા
મલનાજ તેનો ઉદ્ધાય કયે છે . ળાસ્ત્રોક્ત મનમભથી, અને બસ્ક્તભાગીમ મનમભથી મલળદ્ધ
આચયણલાા દૈ લી જીલોનો ોતાના અલચન્ત્મ પ્રભેમ ફરથીજ ઉદ્ધાય કયીને શ્રી...જીએ
ોતાન ું ષ્ષ્ટસ્થ સ્લરૂ જણાવ્ય ું છે . “ષ્ષ્ટ પ્રર્નો પ્રાદબાથલ મનઃવાધન જનોના ઉદ્ધાય
ભાટેજ થામ છે , વાધન ફલાા ભાટે નશી.” તના વલથ પ્રકાયથી મલહયત
આચયણલાી દષ્ટજ શતી. આસયબાલના આલેળથી વ્માપ્ત શતી, છતાું ોતાના
વુંફધ
ું ભાું આલલાથી પ્રર્એ તેનો પ્રભેમ ફથી ઉદ્ધાય કમો છે . આ મલમભાું
શ્રીગોકરેળ પ્રર્ આજ્ઞા કયે છે કે તનાનો ઉદ્ધાય લાસદે લ વ્યશથી નથી થમો, યન્ત

ષ્ષ્ટ રીરા જગતના નામક  ભણથ ળોત્તભથીજ થમો છે .
ચોયાળી-ફવોફાલનભાું ણ મલહયત આચયણલાા દૈ લી જીલોનો પ્રભેમ ફરથી ઉદ્ધાય
કયી શ્રીલલ્રબે ોતાના ષ્ષ્ટ સ્લરૂનો હયચમ કયાવ્મો છે . લેશ્માભાું આવક્ત થઈ
બસ્ક્તભાગથથી ભ્રષ્ટ થઈ ગમેરા, શતીત મતત, ટે રનો ફેટો અને ટલાયીની ફેટી જે
પ્રેત ફનેરા, યાજનગયના ળેઠ ગટયનો કીડો ફનેરા, આલા જીલો કે જેનો ઉદ્ધાય થલો
(લેદના મનમભાનવાય) ળક્યજ નથી તેલા જીલોનો ણ પ્રભેમ ફરથી ોતાના
વુંફધ
ું લાા ભાની પ્રર્એ ઉદ્ધાય કમો છે . તેથીજ નલયત્નના પ્રથભ શ્રોકભાું આશ્રીએ
આજ્ઞા કયી છે કે, ષ્ષ્ટસ્થ પ્રર્ને મનલેદન કયે  ું શોલાથી ઉદ્ધાય ભાટે કોઈણ પ્રકાયની
લચન્તા જીલે ન કયલી. આલી આશ્રીએ જે આજ્ઞા કયી છે તે ોતાના ષ્ષ્ટસ્થ સ્લરૂના
મલળદ્ધ ધભાથ શ્રમી ઐશ્વમથનાું વુંફધ
ું થી કયે રી છે . આ પ્રર્ન ું મલળદ્ધ ધભાથશ્રમી ઐશ્વમથ નશી
વભજલાથીજ લચન્તા થામ છે . આવ ું આન ું ઐશ્વમથ બામલ સ ૃષ્ષ્ટને વભજામ તે ભાટે
બસ્ક્તભાગથથી મલળદ્ધ આચયણલાા બક્તોના પ્રવુંગો ચોયાવી-ફવોફાલનભાું રખામા
છે .
લસ્તતઃ મલચાયીમે તો પ્રર્ની ઇચ્છાજ વલથભાું મનમાભક શોમ છે . આ મવદ્ધાુંતથી મલળદ્ધ
આચયણની પ્રેયણા કયનાય ણ પ્રર્ ોતેજ છે . દૈ લી જીલ ોતાની ઇચ્છાથી મલળદ્ધ
આચયણ કયતો નથી. ળયણે આવ્મા છી, લૈષ્ણલ થમા છી, લેસ્માગાભી થલાની
બદ્ધદ્ધ કેભ થામ ? તેથી ભાનવ જ ડે છે કે પ્રર્ ોતાની ઇચ્છાથીજ યીત કે મલહયત
ક્રીડા કયી યહ્યાું છે . અને મનઃવાધનના ઉદ્ધાયભાું ોતાના ષ્ષ્ટસ્થ સ્લરૂના અલચન્ત્મ
ઐશ્વમથને જણાલી યહ્યા છે . તેથી દમાયાભબાઈ કશે છે –
અક અટટી રીરા ભાશે
કશ ું કળય ું નલ જામે યે
કેટરાક જનને ચરાવ ું અનીતે,
તદમ દઃખી ન થામે યે
કરૂું ન થલાન ું, થવ ું ભટાડ

હ ું સ્લતુંત્ર વહ બાુંત યે
તદમ મનજજન અહશત કદામ
ન જ કરૂું કોઈ લાતે યે
મજ ઈચ્છા નહશ ળાસ્ત્ર મનમાભક,
ભને ગમ્ય ું તે ન્મામ યે
ક-કૃમત બક્ત તદમ રૂલચ ભાન ું,
અલળુું વલળુું થામ યે
કૃષ્ણાશ્રમભાું શ્રીભદાચામથલમથ આજ્ઞા કયે છે –
મલલેક ધૈમથ બકત્માહદ યહશતસ્મ મલળેતઃ ।

ાાવકતસમ
્ દીનસ્મ, કૃષ્ણ એલ ગમતભથભ ।।
મલળેે કયીને બસ્ક્ત ભાગીમ વાધન યહશત, એટ ું જ નશી યું ત ાભાું જ આવક્ત
એલા જીલોની ણ હ ું ભાયા પ્રભેમ ફરથી કૃષ્ણભાુંજ ગમત કયાલીળ. ભાયી અંગીકૃમતભાુંજ
તભાયો વુંફધ
ું ભેં ભાનેરો શોલાથી વાધનની અેક્ષા યાખ્મા મલના ભાયા અદર્ ભત
પ્રભેમફરથી જ ઉદ્ધાય કયીળ, એલો આ શ્રોકનો બાલાથથ જણામ છે . આ કથનન ું
પ્રભાણ શ્રીભત્પ્રર્ચયણ કૃત મલજ્ઞપ્પ્તભાું પ્રાપ્ત થામ છે .
- ક્રભળઃ
અષ્ટાક્ષય ભશાભુંત્રનો અગમ્મ-અમભત ભહશભા

- શ્રી લલ્રબ ાદદ્મ મભલરન્દ
(ગતાુંકથી ચા)
હકમાન્ ભલું જીલસ્તદલચત કૃમતશ્ચામ હકમતી
બલાન્મત્વાેક્ષો મનજચયણદાને ફત બલેત ્ .
અતઃ સ્લાત્ભાનું સ્લું મનરૂભ ભશત્લું વ્રજતે
વભીક્ષ્માસ્ભન્નેત્રે મળમળયમ

મનજાસ્મામ્બજ યવૈઃ ।। (1-1)
ભ ક્ષભા મલનોદસ્મ
અંગીકૃતજન જમનતાડયાધ કટ
અંગીકૃમતશ્ચ મનત્મા લદન્ત
કોડન્મોડસ્મ વામ્મમમાત ્ (8-8)
પ્રથભ શ્રોકભાું શ્રીભત્પ્રર્ચયણ ળયણસ્થ જીલ ભાટે મલજ્ઞપ્પ્ત કયે છે . “જીલો આને
પ્રાપ્ત કયી ળકે તેલી કોઈ ઉલચત કૃમત તેનાભાું નથી અથલા ઉલચત કૃમત કયી ણ શ ું
ળકે ? શે વ્રજાધી ! આ આના અલચન્ત્મ ભશત્લનો મલચાય કયીનેજ આના
સ્લરૂાનુંદન ું દાન કયો !”
ફીજા શ્રોકનો બાલાથથ = “અંગીકૃત જનોના અનેક અયાધોને ક્ષભા કયલા, અથલા તે
અયાધના દોોનો નાળ કયલો, એ તો જેનો એક મલનોદજ છે . અને આલા અયાધોને
નશી ભાનતા ોતાની મનત્મ અંગીકૃમતને જે મનબાલી યશેર છે , આલા પ્રર્ના ઐશ્વમથની
અને દમાળુતાની કોણ વામ્મતા કયી ળકે ?”
અશીં એક પ્રશ્ન થામ છે કે ાાવક્ત જીલોનો ઉદ્ધાય તો અન્મ બસ્ક્તભાગીમ આચામોએ
ણ કયે રો છે . તો ષ્ષ્ટથાચામથ શ્રી ભશાપ્રર્જીના ઉદ્ધાયભાું શ ું મલળેતા છે ?
વભાધાનભાું અન્મ આચામોના ઉદ્ધાયભાું તેના વેલક જનોને મસ્ક્ત પ્રાપ્ત થામ છે . નશી
કે વાક્ષાત ્ બગલદ્ સ્લરૂાનુંદનો અનબલ. ષ્ષ્ટ થાચામથ શ્રી ભશાપ્રર્જીના ઉદ્ધાયભાું
મનજ વેલકોને અદે મતભ વાક્ષાત સ્લરૂાનુંદનો અમધકાય પ્રાપ્ત થામ છે . આ વાભથ્મથ
અન્મ આચામોભાું નથી.
મપ્રમ બાઈ ! આે ત્રભાું જણાવ્ય ું કે અભેયીકા યશેતા ભાયા ત્રને અકસ્ભાત થલાથી
બગલદ્ ચયણને પ્રાપ્ત થમો તેનો લચત્તભાું ઉવ્દે ગ યશી આલે છે . આ મલમભાું
વભાધાનઃ આ જેલા સજ્ઞ બગલદીમને તેનો ળોક ન થલો જોઈએ. કાયણ કે જગત
વજૉનાયાએ ોતાના ભાટે વજ ે ું છે તેભની વત્તાનીજ વલથ જડ ચૈતન્મ લસ્ત છે .
આણી ાવેથી રઈને ફીજાને આે. ફીજે સ્થે મકી દે કે ોતાની મનકટ યાખે તેભાું

આણને ળોક ળા ભાટે શોમ ? અશીં એક વાુંબે રો પ્રવુંગ રખ ું છું.
શ્રીભદ્ ગોકરભાું અધથ વૈકા શેરા ફે લૈષ્ણલો મતા-ત્ર યશેતા શતા. ફન્નેન ું પ્રર્ભમ
જીલન શત ું. ત્ર ણ મતાને વત્વુંગ રૂ શતો. બગલદ્ ઇચ્છાએ ત્ર લફભાય થમો,
ખાટરા લળ થઈ ગમો. મતાએ તેની યામત્ર-હદન હયચમાથ કયી છતાું ત્ર ન ફન્ચોબગલત ્ ચયણને પ્રાપ્ત થમો. મતા અને અન્મ લૈષ્ણલો ત્રનો અસ્ગન વુંસ્કાય કયલા
જામ છે . વુંસ્કાય કયી ાછા આલે છે તે વભમે લૈષ્ણલોએ ત્રના મતાને પ્રશ્ન કમો કે
તભને ત્ર મલમોગનો ળોક દે ખાતો નથી. નેત્રોભાું અશ્રન ું એક લફન્દ જોલાત ું નથી !
લી ત્ર તભને ણ વત્વુંગ રૂ શતો. આલા ગણીમર બગલદીમ ત્રના મલમોગનો
તભને ળોક થતો નથી તેન ું શ ું કાયણ છે ?
શલે તે બગલદીમ જલાફ આે છે કે, મતા રૂે પ્રર્એ ભને મનમભત્ત ફનાવ્મો શતો. આ
ક્રીડાબાુંડ જગતભાું મતાનો ાઠ ભને આપ્મો શતો-તે લસ્ત તો પ્રર્ની શતી તેભાું ભાયે
ભભતા કયલી કેભ ઘટે ? હયચમાથ કયી તે તો ભાયી પયજ ફજાલી. તેભાું કુંઈ ભેં ઉકાય
કમો નથી. લી ત્ર વત્વુંગરૂ શતો તેનો ણ ળોક કયલો કેભ ઘટે ? કાયણ કે હ ું
પ્રર્નો છ. તેથી ભાયા મનલાથ શની લચન્તા પ્રર્ને છે જ. એક નશી તો ફીજા પ્રકાયે પ્રર્
અંગીકૃતોન ું ોણ કયે જ છે . તેથી ભને ળોક થતો નથી. આ ળોક નશીં થલાન કાયણ
બગલદ્ આશ્રમ િઢ છે . િઢ આશ્રમથી ભીથ્મા બાલ સ ૃષ્ષ્ટને ઉત્ન્ન કયનાયી અમલદ્યા દભય
થઈ ગઈ શોમ છે . તેથી િઢાશ્રમી બગલદીમોને ભશાન મલમત્તભાું ણ અમલદ્યા દઃખન ું
કાયણ ફની ળકતી નથી. એક યાણભાું રખ્ય ું છે કે લૈષ્ણલોને કભથન ું ફુંધન થત ું નથી.
આ કથનન ું તાત્મથ એ છે કે લૈષ્ણલોના ઉંચા નીચા વલથ કભો પ્રર્ની ક્રીડાભાું ઉમોગી
થતાું શોમ છે , તેથી લૈષ્ણલો જાણે કે ન જાણે છતાું તેને કભથન ું ફુંધન નથી. માદલોની
પ્રબાવ રીરા મલહયતજ શતી તે પ્રર્ની ઇચ્છાથી થમેરી તે એટરા ભાટે કે આ
મલહયત રીરા યચીને માદલોને લૈકુંઠભાું શોંચાડલા શતા. માદલો દે લતા શતા. પ્રર્ની
ર્ ભતર અલતાય રીરાભાું ઉમોગી થલા ભાટે આવ્મા શતા. તેભાું ઉંચા નીચે કભોથી
પ્રર્જ રીરા કયી યહ્યા શતા. તેને કભથન ું ફુંધન કેભ ઘટે ? તેથી દમાયાભબાઈ એક

દભાું કશે છે કે – “વુંલચતને હક્રમભાણ દો પ્રાયબ્ધ ન વુંબલે જેનેયે”
ત્રણે પ્રકાયનાું કભોન ું ફુંધન ળયણસ્થ દૈ લી જીલોને થત ું નથી. કાયણ કે તેના વલથ કભો
પ્રર્ની રીરાભાું જ ઉમોગી થામ છે . લધાયે શ ું કશેવ ? કભો રૂ ણ પ્રર્જ છે .
ોતાને જેલી ક્રીડા કયલી છે તેલા કભોની પ્રેયણા કયે છે અને ક્રીડાભાું મનમભત ફનીને
જીલ તેલાું કભથ કયે છે , તેથી યાણભાું કહ્ ું છે કે લૈષ્ણલોને કભથના ફુંધન નથી.
જેભ માદલો ભાટે તેભ રીરા ધાભથી ર્ ભતરભાું આલેરા ષ્ષ્ટ દૈ લી જીલો વાથે ઉંચ
નીચ કભથથી ષ્ષ્ટ પ્રર્જ ક્રીડા કયી યહ્યા છે જે દૈ લી જીલ વાથે પ્રર્ને ર્ ભતરભાું ક્રીડા
કયલી શોમ ત્માું સધી તે રીરાના જીલોને ર્ ભતરભાું યાખે છે . આ દૈ લી જીલો ોતાની
ક્રીડાભાું ઉમોગી થમેરા શોલાથી તેના કભોન ું તેને ફુંધન નથી. પ્રર્ની આ મલળદ્ધ
ધભાથ શ્રમલાી રીરા આણને વભજાતી નશી શોલાથી જ લચન્તા થામ છે અજ્ઞાનતાથી
લચન્તા થામ છતાું રીરાના જીલોની અંતભાું ગમત રીરા રોકભાું જ થલાની છે . જેભ
તુંગ ચઢાલનાયના શાથભાું તુંગનો દોય યશે છે , તેભ ષ્ષ્ટના દૈ લી જીલોનો દોય
પ્રર્ના શ્રી શસ્તભાું છે , ભાટે કોઈ ણ પ્રકાયની લચન્તા નશી કયલી.
બગલદ્ આશ્રમથી અજ્ઞાન દય થતાું કોઈ ણ પ્રકાયની લચન્તા યશેતી નથી. આ
બગલદ્

આશ્રમને િઢ કયલાન ું સગભ વાધન અષ્ટાક્ષયન ું વતત સ્ભયણ છે .

દમાયાભબાઈ એક કૃમતભાું કશે છે કે –
યાધા કૃષ્ણ લવે હૃદમભાું, બદ્ધદ્ધ કદા નશી લક્ર,
વાથે પયે મનત્મ યક્ષણ કયલા, ચતર્જ
થ ન ું ચક્ર.
અષ્ટાક્ષયન ું વતત સ્ભયણ કયનાય બક્તન ું ચોતયપથી યક્ષણ કયલા પ્રર્એ તે બક્તના
ભસ્તક ઉય ોતાન ું અબમદામક સદળથન ચક્ર યાખે ું છે . તે અમલદ્યાથી ઉત્ન્ન થતી
બાલ સ ૃષ્ષ્ટન ું ળોણ કયત ું યશે છે . સ્ભયણ કયનાયન ું સદળથન ચક્ર યક્ષણ ળા ભાટે કયે છે
તેન ું કાયણ : પ્રર્એ પ્રમતજ્ઞા કયી છે કે ભાયે ળયણે આલનાયને હ ું અબમતાન ું દાન કયીળ

આ ોતાની પ્રમતજ્ઞાન ું ારન કયલા, ળયણસ્થ જીલોન ું યક્ષણ કયત ું ચક્ર તે બક્તના
ભસ્તકે પયત ું યશે છે . આ ચક્ર કાર, કભથ અને સ્લબાલથી થતાું દઃખોને દય કયે છે .
અમલદ્યાના અનેક બાલોન ું ળોણ કયે છે , અને ળયણસ્થ જીલને બગલદ્ વન્મખ યાખી
બગલદ્ પ્રાપ્પ્ત રૂી ળયણને મવદ્ધ કયે છે .
આણને દઃખન ું કાયણ અથલા લચન્તા થલાન ું કાયણ અમલદ્યા છે . તે પ્રર્ના સ્લરૂના
અને આણા આત્ભ સ્લરૂના જ્ઞાનને ઢાુંકી દે છે . બગલદ્ નાભ આ જ્ઞાનનો (અમલદ્યાને
દય કયીને) પ્રકાળ કયે છે .
નાભ પ્રતા પ્રકાળ બમેત,ે ગઈ ભોશકી, વાુંજ,
મત્રભામાકો પ્રરમ કયી, શહય મભરાલે શહય-નાભ.
જેભ જેભ અષ્ટાક્ષયના વતત સ્ભયણથી ત્રણે પ્રકાયની (બૌમતક, આધ્માત્ત્ભકઆમધદૈ મલક) ભામાનો પ્રરમ થતો યશે છે તેભ તેભ પ્રર્ના અલચન્ત્મ ઐશ્વમથ સ્લરૂન ું,
આણા ોતાના રીરા ભધ્મામત આમધદૈ મલક સ્લરૂન ું અને પ્રર્ વાથે આણા મનત્મ
વુંફધ
ું ન ું જ્ઞાન થત ું યશે છે . ત્માયે વમ ભ લચન્તાની મનવ ૃમત્ત થઈ જામ છે . શહયન ું નાભ
આમધદૈ મલક ભામાનો ણ પ્રરમ કયે છે . આ ભામાનો પ્રરમ થતાું રીરા રોકભાું જ
આણો પ્રલેળ થઈ જામ છે . શહય નાભન ું આવ ું અલચન્ત્મ ભશત્લ ગપ્ત રૂે નાભભાું જ
યશે ું છે . અષ્ટાક્ષયનો આલો ભહશભા શોલાથી મનજજનોની લચન્તાની મનવ ૃમત્ત ભાટે,
અથલા લચન્તાના વુંતાનો રૂી વૈન્મનો નાળ કયલા ભાટે ભશા કારૂલણક સ્લામભએ
અષ્ટાક્ષય રૂી બ્રહ્માસ્ત્ર આે ું છે . જેભ બ્રહ્માસ્ત્ર ોતાન ું કામથ કમાથ મલના ાછું પયત ું જ
નથી, તેભ અષ્ટાક્ષયન ું સ્ભયણ પ્રર્ની પ્રાપ્પ્ત અલશ્મ કયાલે જ છે . તેન ું પ્રભાણ
ભશાનબાલ શ્રી કૃષ્ણદાવજીના દભાું નીચે મજફ –
કૃષ્ણ શ્રીકૃષ્ણ ળયણુંભભ ઉચ્ચયે ।
યે ન હદન મનત્મ પ્રમત, વદા ર મછન ઘડી,

કયત મલધ્લુંળ જન, અલખર અઘ યશયે ।।1।।

શોત શહયરૂ, વ્રજર્ ભ બાલે વદા,

અગભ બલ મવન્ધ તે, મલના વાધન તયે ।
યશત મનળ હદલવ આનુંદ ઉયભેં બમો,

ષ્ષ્ટ રીરા વકર વાય ઉયભે ધયે ।।2।।
યભા અજ ળે વનકાહદ શક ળાયદા,

વ્માવ નાયદ યટે, રક મખ ના ટયે ।
રાર લગહયધયકી ભહશભા અતર જગભગી

ળયન “કૃષ્ણદાવ” મનગભ નેમત નેમત કયે ।।3।।
“શોત શહયરૂ” – અષ્ટાક્ષનો આ અતલરત પ્રબાલ છે કે જેભ પ્રર્ યવરૂ છે તેલી
યવરૂતા બક્તોભાું મવદ્ધ કયે છે . અથલા પ્રર્ની વભાન ઐશ્વમથલાા ફનાલી દે છે
અથલા “શહયરૂ” કથનન ું સ્લાયસ્થ એ છે કે, શહયએ ોતાન ું અષ્ટ મલધ ઐશ્વમથ શ્રી
મમનાજીભાું સ્થાીત કયું છે . આ શ્રી મમનાજી અષ્ટાક્ષયના પ્રથભ ળબ્દભાું ોતાના
બાલાત્ભક સ્લરૂથી ફીયાજી યહ્યા છે તેથી અષ્ટાક્ષયન ું સ્ભયણ કયનાય બક્તભાું
શ્રીમમનાજી અષ્ટમલધ ઐશ્વમથ અથલા અષ્ટ મવદ્ધદ્ધન ું દાન કયી શહયની વભાન યવરૂ
ફનાલે છે અને શહયભાું બક્તની અને બક્તભાું શહયની પ્રીમત-યમત ઉત્ન્ન કયે છે . તેથી
કહ્ ું “વ્રજર્ ભ બાલે વદા” ।

પ્રશ્ન – અષ્ટાક્ષયનો પ્રથભ ળબ્દ તો મખ્મ શ્રી સ્લામભનીજી લાચક છે . તે શ્રી
મમનાભાજીભાું કેલી યીતે ઘટી ળકે ?
વભાધાન - યબ્રહ્મ સ્લરૂ રક્ષણ શ્રમતએ “વત્મ-જ્ઞાન-અનુંત” કથ્ય ું છે . આ „અનુંત‟
દલાચી યબ્રહ્મ-કૃષ્ણ ોતાના સ્લરૂથી અનુંત, અને સ્લામભનીજીઓથી ણ અનુંત
છે . “એકોશું-ફહસ્માભ” એ શ્રમતના પ્રભાણથી શ્રી ળબ્દ એકાથથ લાચી નથી. ણ અનુંત
લાચી છે . અથાથ ત ્ ચાયો ય ભથમધમત વહશત અવખ્મ સ્લામભની લાચક શ્રી ળબ્દ છે .
અષ્ટાક્ષયન ું સ્ભયણ કયનાય બક્તની વાધન દળાભાું રીરાભધ્મામત શ્રી મમનાજી

િમલર્ ભત યવાત્ભા રૂે પ્રલેળી, તનનલત્લતાને મવદ્ધ કયી અષ્ટ મવદ્ધદ્ધન ું દાન કયે છે -આ
દાનથી  ભણથ યવ-ાત્ર બક્ત ફનલાથી શહયની વામ્મતાને પ્રાપ્ત કયે છે . તેથી કહ્ ું :
“શોત શહયરૂ” અષ્ટાક્ષયનો આલો અતલરત-અલચન્ત્મ ભહશભા શોલાથી શ્રીભત્પ્રર્ચયણે
મલજ્ઞપ્પ્તભાું આજ્ઞા કયી જે –
મદક્તું તાતચયણૈઃ શ્રીકૃષ્ણઃ ળયણું ભભ ।

તત એલાસ્સ્ત નૈ મશ્ચિંત્મભૈહશકે ાયરૌહકકે ।।
(મલ-2-23)
- ક્રભળઃ
પ્રશ્ન અને વભાધાન

- શ્રીલલ્રબ ાદદ્મ મભલરન્દ
સ્નેશી બાઈશ્રી વ-પ્રેભ-શ્રીસ્ભયણ.
આનો ત્ર ભળમો. આે બૌમતક અને આધ્માત્ત્ભક મલજાતીમ મલચાય લુંટોને
શટાલલા ભાયા તયપથી વભાધાનની ઇચ્છા કયી તે મલમને શ્રીલાકમતની કૃા –
પ્રેયણાના ફરે મનલેદન કળું છું –
બૌમતક અને આધ્માત્ત્ભક મલજાતીમ મલચાયો કે જે બગલદ્ મલમખ કયનાયા છે તે
બૌમતક-આધ્માત્ત્ભક અમલદ્યાથી ઉત્ન્ન થામ છે . આ ફન્ને અમલદ્યાનો સક્ષ્ભ બાલ પ્રથભ
આણા હૃદમભાુંજ યશેરો શોમ છે . અથાથ ત ્ હક્રમા પ્રધાન ભનભાુંજ યશેરો છે . ભનભાુંથી
વુંકલ્-મલકલ્ રૂે મલચાયો ઉત્ન્ન થામ છે . આ ફન્ને પ્રકાયની અમલદ્યા પ્રર્નો જ્માયે
આણા હૃદમભાું આમલબાથ લ થામ છે , ત્માયે જ દભય થામ છે . અને પ્રર્નો આમલબાથલ
કેલર ધભી સ્લરૂના આશ્રમથીજ થામ છે .
પ્રર્એ ગીતાજીભાું અજ થન પ્રમત આજ્ઞા કયી છે કે ભાયી દૈ લી ગણભમ ભામાને તયલી

દભસ્તય છે . આ ભામાન ું તયણ કેલર ભાયા ધભી સ્લરૂને ળયણે આલલાથી જ થઈ ળકે

છે . ગીતાજીના 18 ભા અધ્મામભાું ણ “વલથ ધભાથન ્ હયત્મજ્મ ભાભેકું ળયણું વ્રજ ।”
“ભાભેક” દથી કેલર ધભી સ્લરૂને ળયણે જલાની (થલાની) આજ્ઞા કયે છે . જ્માું સધી
અન્મ વલથની આળા અને આશ્રમ છોડીને કેલર ધભી સ્લરૂને ળયણે જીલ ન જામ ત્માું
સધી અમલદ્યારૂ ભામા દભય થઈ ળકતી નથી. „કૃષ્ણાશ્રમ‟ભાું ણ આશ્રીએ અન્મ
વલથના આશ્રમન ું મનલાયણ કયીને  ભણથ ળોત્તભ- ભણથનદ
ું -ધભો સ્લરૂના આશ્રમન ું જ
મલધાન મનજજનો ભાટે કયે  ું છે .  ભણથ ળોત્તભ ધભી સ્લરૂનાજ આશ્રમન ું મલધાન
આ કેભ કયે છે ? તેન ું કાયણ “કલરકારના પ્રફર દો ગ્રસ્ત જીલનો ઉદ્ધાય  ભણથ પ્રભેમ
ફર મલના થઈ ળકતો નથી. અને  ભણથ પ્રભેમ ફરભાું કતમ
થ ્ અકતમ
થ ્ અન્મથા-કતમ
થ -્
ઐશ્વમથ-વાભથ્મથ યશે ું છે .” આવ ું ઐશ્વમથ કેલર  ભણથળોત્તભના ધભી સ્લરૂભાુંજ
શોલાથી, અન્મ વલથની આળા અને આશ્રમને છોડીને કેલર ધભી સ્લરૂનો આશ્રમ
કયલાની આશ્રીએ કૃષ્ણાશ્રમભાું આજ્ઞા કયી છે . સ્લકીમોના ક્ષાતી ભશાકારૂલણક
સ્લાભીએ શ્રીકૃષ્ણાશ્રમને પ્રક્ટ કયીને „શહય‟ના ભાગથનો હયચમ કયાવ્મો છે . બગલદ્
પ્રાપ્પ્તભાું વલથ વાધન યહશત, એટજ
ું નહશ, મલયીત વાધનલાો, મલમ વાગયભાું
ભ ેરો અને સ્લધભથથી મતત થમેરો, આલા જીલનો ઉદ્ધાય „શહય‟ મલના કોઈ કયલા
ડફ
વભથથ નથી. તેલા શયીના ભાગથનો હયચમ કયાવ્મો છે . આલોજ હયચમ શ્રીશહયયામ
પ્રર્એ “શ્રીકૃષ્ણળયણાષ્ટક” નાભના સ્તોત્રભાું કયાવ્મો છે . તેનો પ્રથભ શ્રોક –
વલથ વાધન શીનસ્મ યાધીનસ્મ વલથતઃ ।

ાીનસ્મ દીનસ્મ શ્રીકૃષ્ણઃ ળયણું ભભ ।।
અશીં એભ પ્રશ્ન થામ કે ધભી સ્લરૂ કોને કશેલામ ? અથલા ધભી સ્લરૂનો આશ્રમ કેલી
યીતે કયલો ? તેન ું વભાધાનઃ બા. 11-12-14-15 ભાું પ્રર્ શ્રીભાન ઉદ્ધલજી પ્રમત
આજ્ઞા કયે છે કે-“શે ઉદ્ધલ ! તભે શ્રમત-સ્મમૃ ત, મલમધ-મનેધ, પ્રવ ૃમત્ત-મનવ ૃમત્ત, અને
વાુંબે  ું તથા વાુંબલા મોગમ. આ વલથનો હયત્માગ કયીને વલથત્ર ભાયી બાલના
કયીને વભસ્ત પ્રાણીઓના આત્ભ સ્લરૂ ભાયા એકનેજ વું ભણથ રૂથી ળયણે આલો.

કાયણ કે ભાયા એકનેજ ળયણે આલલાથી તભે મનબથમ થઈ જળો.”
પ્રર્ વલથ પ્રાણી ભાત્રના આત્ભારૂે વલથભાું લફયાજી યહ્યા છે . આથી આણા આત્ભાભાું
આત્ભારૂે લફયાજભાન – યભાત્ભા તેજ  ભણથ ળોત્તભન ું ધભી બાલાત્ભક સ્લરૂ છે ,
તેનો આશ્રમ કયલો. આજ ધભી સ્લરૂ જગત પ્રુંચભાુંથી આણા ભનનો મનયોધ કયલા
ફશાય વેવ્મ સ્લરૂે લફયાજી યશેર છે , તેનોજ આશ્રમ (અન્મ વલથની આળા અને આશ્રમ
છોડીને) કયલો. આ આશ્રમ કામીક – લાચીક અને ભાનવીક એભ ત્રણ પ્રકાયે થામ છે .
„કામીક‟ વેવ્મની વેલા રૂ છે . “લાચીક” ગ્રુંથાલરોકન તથા પ્રર્ના ગણાનલાદ તથા
નાભ સ્ભયણરૂ છે . અને “ભાનવી” સ્લરૂ લચિંતન-રીરા લચિંતન રૂ છે . આભ ત્રણે
પ્રકાયે આશ્રમ કયલાથી ધભી સ્લરૂ કે જે આણા આત્ભાના અમધષ્ઠાનભાું બાલાત્ભક
સ્લરૂથી અને ફશાય વેવ્મ સ્લરૂથી લફયાજી યશેર છે , તે ધભી બાલાત્ભક સ્લરૂનો
આણા હૃદમભાું આમલબાથ લ થામ છે . આ આમલબાથલ થતાુંજ બૌમતક અને આધ્માત્ત્ભક
અમલદ્યાની મનવ ૃમત્ત થઈ જામ છે . અથલા અશુંતા-ભભતાત્ભક હૃદમ ગ્રુંથી બેદાઈ જામ છે ,
ત્માયે બૌમતક-આધ્માત્ત્ભક મલજાતીમ મલચાય લુંટોન ું નાભ મનળાન ણ યશી ળકત ું
નથી. એટરે કે ધભી સ્લરૂના આશ્રમ મલના ફન્ને પ્રકાયની અમલદ્યાની મનવ ૃમત્ત ફીજા
કોઈ પ્રકાયે થઈ ળકતી નથી. „ફીજા પ્રકાયે ‟ એટરે અંળ કરા મલર્ ભમતની આળા કે
આશ્રમથી જો અમલદ્યાની મનવ ૃમત્ત થઈ ળકતી શોત તો „ભાભેક‟ું ભાયા એકનેજ ળયણે
આલો તેલી આજ્ઞા ન કયત.
 ભણથ પ્રભેમ ફર ધભી સ્લરૂભાુંજ યશે ું છે . નશી કે અંળ કરા મલર્ ભમતભાું. કલરકારના
પ્રફર દો ગ્રસ્ત જીલોનો ઉદ્ધાય  ભણથ પ્રભેમ ફરથીજ થામ છે . અને  ભણથ પ્રભેમ ફર
 ભણથ ળોત્તભના ધભી સ્લરૂભાુંજ યશે ું છે . તેથી જ પ્રર્ ઉદ્ધલજીને આજ્ઞા કયે છે કે
ભાયા ધભી સ્લરૂનેજ ળયણે આલો, અને શ્રીકૃષ્ણાશ્રમભાું ણ આશ્રીએ ધભી સ્લરૂના
જ આશ્રમન ું મલધાન કયે  ું છે . “તેથી અંળ કરા મલર્ ભમત આ વલથભાુંથી મનષ્ઠા છોડી કેલર
વેવ્મ સ્લરૂભાુંજ મનષ્ઠા યાખી કામીક-લાચીક અને ભાનવીક ત્રણે પ્રકાયના આશ્રમને
મવદ્ધ કયલો.” વેલા ન ફની ળકે તો „લાચીક‟ ગણગાન તથા નાભ સ્ભયણથી અને

„ભાનવીક‟ સ્લરૂ અને રીરા લચિંતનથી આશ્રમ મવદ્ધ થઈ ળકે છે .
બૌમતક-આધ્માત્ત્ભક મલચાય લુંટો ઉત્ન્ન થલાન ું એક મખ્મ કાયણ અવભમિત વેલન
ૃ ન ું
છે . પ્રર્ન ું અધયામ ૃત વેલન કયનાય દસ્તય ભામાને વશજ તયી જામ છે . અધયામત
વેલન કયનાયને ભામા તયલી નથી ડતી. યું ત તેલા બક્તના વુંફધ
ું થી ભામા સ્લમું
ૃ ન ું કેવ ું અદર્ ભત યશસ્મ છે કે „દસ્તય‟
તયી જામ છે -કૃતાથથ થઈ જામ છે . આ અધયામત
ઘણાું દઃખોથી તયી ળકામ તેલી ભામા સ્લમું તયી જામ છે . એટરે તેલા યમવક
બગલદીમની વશકાયી ફની જામ છે . ભશાકારૂલણક સ્લાભીનો પ્રગટ કયે રો વેલા ભાગથ
અદર્ત છે .
„વેલાપર‟ ગ્રુંથભાું આશ્રીએ “ઉદલેગ-બોગ અને પ્રમતફુંધ” આ ત્રણ પ્રકાયને ભાનવી
મવદ્ધ થલાભાું ફાધક કહ્યા છે . તેભાું „બોગ‟ એટરે અવભીત વેલનથીજ ઉદલેગ અને
ૃ ું વેલન કયલાનો આગ્રશ યાખલો
તેથી પ્રમતફુંધ ઉત્ન્ન થામ છે . તેથી પ્રર્ના અધયામન
ૃ ધયાલીને રેલાનો ગૌણ મલકલ્
ઉલચત છે . બોગ ધયીને ન રઈ ળકામ તો ચયણામત
યાખ્મો છે . “યન્ત હયલાયન જઠણ અને કટુંફો વાથેના ખાન ાનભાું રેલાત ું જઠણ
ભ ‟ મલ જેવ ું ભાની તેનાથી ડયતા યશેવ ું જોઈએ.” બગલદ્
આત્ભનાળ કયનાય „કારકટ
પ્રાપ્પ્તની ચાશના લાાઓ આટ ું જો ન કયી ળકે તો બગલદ્ પ્રાપ્પ્તભાું મખ્મ અમધકાય
પ્રાપ્ત થતો નથી. પ્રર્ દમાળુ શોલાથી બજન કયનાયને પર તો અલશ્મ આેજ છે ણ
સ્લરૂાનુંદના અનબલનો અમધકાય પ્રાપ્ત થતો નથી. ભોક્ષ જેલા ગૌણ પરો બજન
કયનાયને પ્રાપ્ત થામ છે . ષ્ષ્ટ બસ્ક્તભાું ભોક્ષની કુંઈ હકિંભત નથી. ષ્ષ્ટ બસ્ક્તન ું પર,
વાક્ષાત સ્લરૂાનુંદનો અનબલ છે . તે જો પ્રાપ્ત ન કયું તો ષ્ષ્ટભાું આવ્મા ન આવ્મા
જેવજ
ું ગણામ.
વાયસ્લત કલ્ના અલતાય રીરા કયતાું શ્રી ભશાપ્રર્જીના પ્રાકટમની મલળેતા છે . આ
મલળેતાઓ વેલા ભાગથભાું યશસ્મ બયી યશેરી છે . તેના થોડાક પ્રવુંગો અશીં મલચાયીએ :
ફવો ફાલનભાું એક ડોકયી લૈષ્ણલે કાને આઠ લખત ાછો ધકેલ્મો. જેભ નોકયને

હકભ કયે તેભ હકભ કયીને આઠ લખત કાને ાછો પેયાલતા યહ્યા. ચૌદ રોકના
ફનાલનાય બ્રહ્માજી કાથી ડયે છે . આલા કાને નોકયની ભાપક ગણ્મો. આ
અધયામ ૃતનોજ પ્રબાલ છે . તેથીજ વપ્તશ્રોકીભાું શ્રીભત્પ્રર્ચયણોએ શ્રીભશાપ્રર્જીના
પ્રક્ટ કયે રા વેલા ભાગથને “અદર્ ભત” કહ્યો છે .
“ભામાલાદતભો મનયસ્મ ભધલબત ્
વેલાખ્મલત્ભાથદર્ ભતમ”્
“અદર્ ભત” એટરે આશ્ચમથ ઉત્ન્ન કયે , મલરક્ષણતા ફતાલે તેલો વેલા ભાગથ છે . ચૌદ
રોકના ફનાલનાય અને ચાય લેદના  ભયા જ્ઞાતા એલા બ્રહ્માજી કાથી ડયે, અને
ળાસ્ત્રન ું જેને કુંઈ ણ જ્ઞાન નથી તેલો વાભાન્મ જીલ કાને નોકય જેલો ભાની ાછો
પીયલતા યશે, આ આશ્ચમથજ ગણામને ?
ફીજો પ્રવુંગ ચોયાવીભાું ગોયજા વભયાઈ, વાસ-લહનો છે . આ વભયાઈએ એકજ
હદલવની વેલાભાું શ્રીપ્રર્નો વાક્ષાત્કાય પ્રાપ્ત કમો છે , ફોરતા કયી દીધા છે ! દાભોદય
દાભ-ઉદય ફની ગમા છે . એટ ું જ નશી શ્રી વ્રજ બક્તો જેવ ું સખ આ વભયાઈ અનબલ
કયલા રાગમાું છે . આ વેલા ભાગથનીજ અદર્ ભતતા છે .
ત્રીજા પ્રવુંગભાું તો ખફ યશસ્મ યશે ું છે . તે આ છે કે – શ્રી નુંદયામજી આહદ વ્રજના
બક્તો પ્રમત લથ ઇન્િમાગ કયતા શતા. આ ઈન્િમાગ વ્રજના બક્તો ભાટે અન્માશ્રમ રૂ
શતો. પ્રર્એ તે અન્માશ્રમ છોડાલલા ભાટે શ્રી ગોલધથનમાગ કયાવ્મો. (શ્રીગોલધથનમાગ
એટરે પ્રર્ને બોગ ધયીને રેલાની યીત – પ્રણારી) આ માગથી ઈન્િ કોામા ઇન્િએ
ભ ાલી દો આ પ્રરમકાયી લાથ કયો. ભેઘોએ પ્રરમકાયી લાથ ળરૂ
કહ્ ું કે તભે વ્રજને ડફ
કયી-તેથી વ્રજ બક્તોએ અમત દઃખી થઈને પ્રર્ને ોતાના યક્ષણ ભાટેની પ્રાથથના કયી.
અશીં તત્સખ વાગય-તત્સખી (શ્રીલલ્રબ) સ્નેશન ું જ્ઞાન કયાલલા વ્રજબક્તોને ટોંક કયે છે
કે ગોીજનો સ્નેશભાગથથી ચ્યત-ખવી ગમા. કાયણ કે સ્નેશભાું તો ોતાન ું ચાશે તેભ
થામ ણ મપ્રમને શ્રભ ન અામ. ગોીજનોએ મપ્રમન ું યક્ષણ કયવ ું જોઈત ું શત ું તેના

ફદરે ોતાના યક્ષણની પ્રાથથના કયી. આ તત્સખી સ્નેશથી મલયીત થલાથી
સ્નેશભાગથથી ચ્યત થમાું તેભ આશ્રીએ તે સ્થના શ્રી સફોમધનીજીભાું આજ્ઞા કયી છે .
શલે ઇન્િો પ્રરમકાયી જરની લાથ કયી તેન ું યશસ્મ મલચાયીએ. આ લાથ બૌમતક જરની
નથી, યું ત વાક્ષાત ્ સ્લરૂાનુંદના અનબલભાું ફાધક મલજાતીમ બાલો જે વ્રજસ્થ
બક્તોભાું શતા તેનેજ લાથ ના રૂભાું ફશાય કાઢમા છે . મલજાતીમ બાલોનો વુંગ્રશ
અવભમિતથી થમેરો. શલે પયીને તે વુંગ્રશ ન થામ તે ભાટે શ્રી ગોલધથનમાગથી તેભને
વભીત રેલાન ું ળરૂ કયાવ્ય ું. આ શ્રી લગહયયાજને બોગ ધયીને રેલાની પ્રણારી આજે
ણ વ્રજલાવીઓભાું દે ખામ છે . પ્રર્એ લગહયયાજ ધાયણ કયીને એક તયપ મલજાતીમ
બાલોને ફશાય લાથ ના રૂભાું કાઢમા અને ફીજી તયપ વ્રજસ્થ બક્તોને ોતાની વન્મખ
ૃ ન ું ાન કયાલી સ્લરૂાનુંદભાું મનભગન કમાથ. આ
વાત હદલવ યાખી સ્લરૂામત
અવભીત વેલનથી ઈન્િના પ્રકોનો અનબલ વ્રજસ્થ બક્તોને કયલો ડમો તેલો
ૃ ન ું વેલન કયનાયા બગલદીમોને
અનબલ શ્રીભશાપ્રર્જીના વેલા ભાગથના અધયામત
કયલો ડમો નથી. વેવ્મ સ્લરૂથી કોઈણ પ્રકાયની અેક્ષા નશીં. પ્રર્ના સખભાુંજ
સખી, આલો અદર્ ભત તત્સખી સ્નેશ ભાગથ તેન ું નાભ “વેલાભાગથ.” વેલા ભાગથન ું અનેક
પ્રકાયન ું યશસ્મ છે -અશીં ત્રણજ પ્રવુંગો જણાવ્મા છે .
શલે બૌમતક અને આધ્માત્ત્ભક અમલદ્યા મલચાય સ ૃષ્ષ્ટને નાબદ કયલાનો ફીજો પ્રકાય
મલચાયીશ ું આ ફન્ને અમલદ્યાની મનવ ૃમત જીલથી થલી ળક્ય નથી. કાયણ કે અમલદ્યા અને
મલદ્યા આ ફન્ને ભામાની ત્રીઓ છે . અને ભામા એ પ્રર્ની ળસ્ક્ત છે . પ્રર્ની ળસ્ક્તને
દભય કયલી તે વાભથ્મથ જીલભાું નથી-પ્રર્ કૃા કયીને દભય કયે ત્માયે જ દભય થઈ ળકે. આ
પ્રર્ની કૃા પ્રાપ્ત કયલા ભાટે મનઃવાધન-દીન બાલે પ્રર્ ચયણવયોજન ું ળયણ ગ્રશણ
કયવ ું. મળ. 28-11 ભાું શ્રી શહયયામચયણ પ્રર્ને મલજ્ઞપ્પ્ત કયે છે કે શે નાથ ! કાભ-ક્રોધરોબ-ભોશ-ભદ ભાત્વમથ-ળોક-બમ. આ ભામા જનીત દઃખથી ીડામેરો હ ું દીન ફન્મો
છું. અને દીનજન આની કૃાનો ાત્ર છે . દીનજન ઉય આ કૃા કયો છો તો કૃા
કયી ભાળું આ દઃખ દભય કયો. શ્રીશહયયામપ્રર્ના આ કથન મજફ મનઃવાધન –

દીનબાલથી મનયું તય અષ્ટાક્ષયના સ્ભયણથી દમાળુ પ્રર્ન ું ળયણ મલચાયવ ું.
નલયત્નભાું વલથ પ્રકાયની લચન્તાની મનવ ૃમત્ત ભાટે અન્તીભ બ્રહ્માસ્ત્ર જેવ ું અષ્ટાક્ષયન ું
વતત સ્ભયણ કયલાની આજ્ઞા આે શ્રીમખથી કયે રી છે . આ આજ્ઞાના ારનભાું
કતથવ્મમનષ્ઠ થવ ું.
શ્રીપ્રર્ચયણે મલજ્ઞપ્પ્તભાું આજ્ઞા કયી છે કે,
મદક્તું તાતચયણૈઃ શ્રીકૃષ્ણઃ ળયણું ભભ ।

તત એલાસ્સ્ત નૈશ્ચન્ત્મભૈહશકે ાયરૌહકકે ।।
અથથ = અભાયા તાત ચયણ શ્રીઆચામથજી ભશાપ્રર્જીએ જે „શ્રીકૃષ્ણઃ ળયણું ભભ‟ એભ
શ્રીમખથી કહ્ ું છે . તેથીજ અભોને આરોક અને યરોકભાું મનમશ્ચિંતતા છે . આલા આમત્ત
કે વમ્મત્તભાું અષ્ટાક્ષયના સ્ભયણથી ળયણ બાલનજ મલચાયવ ું. આ પ્રકાયે ળયણભાું
યશેનાય જીલન ું ફધ કામથ પ્રર્ સ્લમુંજ મવદ્ધ કયે છે .
શ્રીશહયયામ ચયણોક્ત “સ્લભાગથવલથસ્લમ”્ નાભનો ગ્રુંથ છે . તેભાું આ આજ્ઞા કયે છે કે
પ્રર્ના ઐશ્વમથનો મલચાય કયતાું જીલને પ્રર્ પ્રાપ્પ્ત થલી દરથબ છે . તેથી ોતાના
દોની સ્ફૂમતિ અને દીનતા વહશત ચાતકની જેભ વદા યટન કયલાથી પ્રર્ દીન જન ય
કૃા કયે છે . મળ. 33 ભાું શ્રીશહયયામપ્રર્ આજ્ઞા કયે છે કે-આ અનગ્રશ ષ્ષ્ટ ભાગથભાું પર
આલાની જ્માું સધી પ્રર્ની ઈચ્છા શોતી નથી-ત્માું સધી પર પ્રાપ્પ્તભાું પ્રમતફુંધ યશી
ભ ઈચ્છાને અનકર
ભ ફનાલલા ભાટે કરૂણાત્ભા શ્રીશહયયામ
આલે છે . પ્રર્ની આ પ્રમતકર
પ્રર્ આણા જેલા જીલોન ું હશત મલચાયી ઉામ ફતાલે છે કે –
તદાલયણ નાળસ્ત દૈ ન્માદે લ શયૌ કૃતાત ્ ।

ભ ાું કયોમત હશ ।।2।।
વ દીનેષ મનજામનચ્છાભનકર
ભ ઈચ્છારૂ) આલયણનો નાળ શહય વન્મખ દૈ ન્મ દળાથલલાથી
અથથ = (પ્રર્ની પ્રમતકર
ભ કયે છે .
થામ છે . એ બગલાન દીન તયપ ોતાની ઈચ્છા મનશ્ચમ અનકર

શ્રીભત્પ્રર્ચયણ મલજ્ઞપ્પ્તભાું આજ્ઞા કયે છે કે-“આના જનને સખ કે દઃખ આની
ઈચ્છાથીજ થામ છે .” આણને કામીક અને ભાનવીક દઃખ થલાન ું એક કાયણ ભાયી
અલ્ ભમતભાું એભ વભજામ છે કે, આણી અવાલધાનતાભાું નાના-ભોટા અનેક
અયાધો થતા શોમ છે . આ અયાધોના મનલાયણ ભાટે દુંડ રૂે આણને ફન્ને પ્રકાયન ું
દઃખ પ્રાપ્ત થામ ચે. આ દઃખની મનવ ૃમત્ત ભાટે આણા દોોનો મલચાય કયી દીન
બાલથી અષ્ટાક્ષયના વતત સ્ભયણથી ળયણ બાલન મલચાયવ ું.
કોઈણ અમધકાય, અમધકાયના કામથની જલાફદાયીને વુંબાળમા મલના પ્રાપ્ત થતો નથી.
એલો રોકભાું ણ વ્મલશાય જોલામ છે . તેભ અરૌહકકભાું આણે બ્રહ્મવુંફધ
ું રીધ ું તેથી
લૈષ્ણલતાનો અમધકાય પ્રાપ્ત થમો. આ અમધકાયને વુંબાલા ભાટે કેલા કેલા પ્રકાયની
પયજો છે ? આ પયજોન ું ારન આણે જલાફદાયી  ભલથક કયીમે તોજ અમધકાય યશી
આલે. લૈષ્ણલતાના અમધકાયભાું નાના પ્રકાયની પયજોને વભજલા ભાટે ચોયાળી
ફવોફાલન બગલદીમોના જીલન ચહયત્રો અલશ્મ જોલા જોઈએ.
આણી શીન દળાભાું ણ પ્રર્ન ું જ અનન્મ બાલે ળયણ યાખવ ું, આલો ફોધ આત ું શ્રી
શહયયામપ્રર્ન ું દ નીચે મજફ છે –
દે ખોગે કફ ભેયી ઓય ।
શ્રીલલ્રબ મનજ દીન જાનકે,

કરૂણા કય નમનનકી કોય ।।1।।
ૃ મળતર,
કશીમો કફ લચનામત

ભો તન મયક, “દાવ ત ભોય” ।
કફ કાઢ રેશો બલ જરતે,

ભ ેકું કય ગશી ર્જ જોય ।।2।।
ડફ
મલમ લાવના લવત મનયું તય,
મશ મનશ્ચમ જાન્મો જીમ અને,

ભો વભ નાશીન વેલા ચોય ।।3।।
ચયણ ળયણ અફ આમ ગશેશ,ે
ભન લચ કભથ વફનવો તોય ।
“યવમનમધ” જાનો વોઈ કીજે,

તભ લફન નાશીન ઓયે ઠોય ।।4।।
ભન-લચ-કભથથી, અન્મ વલથથી વુંફધ
ું તોડીને કેલર ધભી સ્લરૂન ું અનન્મ ળયણ
બાલન દીન બાલ  ભલથક મલચાયવ ું. મલજાતીમ મલચાય લુંટોને શટાલલા ભાટે આે
જીજ્ઞાવા દળાથલી તેન ું બગલદ્ કૃાએ મથાભમત વભાધાન આને ાઠલેર છે .
ત્રોતત
્ ય

રેખક : “ભધકય”
સ્નેશી બાઇશ્રી-વપ્રેભ શ્રીસ્ભયણ
આણ ું લાસ્તમલક દૈ લી જીલન આમધદૈ મલકતા પ્રાપ્ત કયીમે તેભાું યશે ું છે . આ
આમધદૈ મલકતા તાકરેળથી મવદ્ધ થામ છે . અને આ તાકરેળ મલયશાત્ભક લાણીના
અલરોકનથી સ્તોત્રોના અને દોના ગાનથી તાકરેળની વ ૃદ્ધદ્ધ થામ છે . આ
તાકરેળથી મલજાતીમ બાલ દગધ થલાથી હ્યદમભાું પ્રકાળ થામ છે ત્માયે મનત્મરીરા
ભધ્માતી આમધદૈ મલક સ્લરૂને ર્ ભરી ગમેરા દૈ લી જીલને ોતાન ું કતથવ્મ ણ વભજામ
છે . તેભજ ઉયોક્ત લાસ્તમલકતાને પ્રાપ્ત કમાથ મલના અલ્ આનુંદોના પ્રરોબનોભાું
કમાું ક્યાું ઠગામ છે તે ણ વભજામ છે .
“યાજ મશ ભાયગ શાુંવી ખેરકો નશી શે તા કરેળકો શૈ” જ્માયે ભાગથજ તાાત્ભક પ્રગટ
કમો છે . તો તેની પ્રત્મેક ક્રીમાઓ કામીક-લાચીક-ભાનમવક તાબાલ વુંયક્ત જ શોલી
જોઇએ. આ તાકરેળને અલ્ આનુંદોના પ્રરોબનો બઝલી દે છે . મલયશાત્ભક લાણી
તાકરેળભાું વ ૃદ્ધદ્ધ કયે છે -અથલા તા કરેળની જ્મોમતને પ્રકાળ યક્ત કયે છે .

“લેણગીત ન:યગર ગીતકી યવ ફયખા ફયખાઇ.” આ ઉબમ ગીત મલપ્રમોગ ઉગ્ર
યવથી બયે રા છે . મનજ્જનોને ભશા કારૂલણક સ્લાભીએ આ મલપ્રમોગ યવથી ોષ્મા છે .
તેભજ આ મલપ્રમોગ યવભાું મનભગન કમાથ છે .
પ્રશ્ન-ગોીગીત અને ભ્રભયગીત-આ ફન્નેભાું ણ ઉગ્ર મલપ્રમોગ યવજ યશેરો છે . તો આ
ફન્ને ગીતોને નશીં કથતા લેણગીત યગરગીતન ું જ ભશાનબાલ દભાું કેભ કથન કયું
શળે ?
ઉત્તય-ગોીગીત અને ભ્રભયગીત વુંમોગ સ્લરૂથી સખની અેક્ષાએ ગામેરાું શોલાથી
તેભાું પ્રીમતભને ઉારુંબ આેર છે . તત્સખ વાગય શ્રી ભશાપ્રર્જીને ઉારુંબના બાલો
રૂલચકય થતા નથી. જ્માયે લેણગીત-યગરગીત ઉારુંબના બાલો યહશત મનદો છે . આ
ઉબમ ગીત ગાનાયા શ્રી ગોીજનોને મપ્રમતભના યવાત્ભક-બાલાત્ભક સ્લરૂનો
આંતયભાું અનબલ થામ છે . શ્રીગોીજનોને ોતાનેજ અનબલ થામ છે . એટ ું જ નશી
મપ્રમતભને ણ તાાત્ભક બાલોભાું યશેર ભાધમથતાનો અનબલ કયાલી ોતાની
તત્સખાત્ભક વેલા ભાનવી પ્રકાયે મવધ્ધ કયે છે , આલા ભશાન મલપ્રમોગાત્ભક યવથી
શ્રીલલ્રબે મનજ્જનોને પ્રાલીત કમાથ છે . એટ ું જ નશીં યન્ત સ્લકીમોના ક્ષમત
સ્લાભીએ તો ફશાય પ્રગટ વુંમોગ સ્લરૂથી ણ મનયેક્ષ ફનાલીને “આન્તયું ત ભશા
પરમ”્ અગલણતાનુંદ અનબલભાુંજ મનરૂધ્ધ કમાથ છે -આ આના અદે મદાનભાું ભશાન
ઉદાય ચહયત્રનો મલસ્તાય મલયશી સ્લકીમોભાું જ કમો છે .
મલયશ વાધન રૂ ણ છે અને પરરૂ ણ છે . મલયશની યભ પરાત્ભકતા – યભ
મનયોધાત્ભકતાનો અનબલ મલયશી યમવકજનનેજ થામ છે નશી કે ઇતયને.
„દભરા પ્રર્દાવ ફડબાગી મતનકો નઃ નઃ આ મળખાલે” શ્રીલલ્રબાસ્ગનના દરથબ
દામ્બજને લયે રા સ્લકીમોના વૌબાગમને અને તેભના ભશાન અભ્યદમને અમધક હ ું
અલ્જ્ઞ જીલ શ ું કથી ળકું ?

લલ્રબલયકો ભાયગ ફાુંકો ।। તાભે ચરે મલયશી યમવકજન, લફચભે કઠીન પ્રેભકો નાકો
।।1।। ક્ષણ ક્ષણ પ્રાણ અકોય દે ત શે, તોઉ નશી વુંતો શીમાકો ।। “યમવકદાવ”
શ્રીલલ્રબલય-શે પરરૂ મલયશજીન જાકો ।।2।।
પ્રશ્નોત્તય

રે. શ્રી લલ્રબ ાદદ્મ મભલરન્દ
બાઇ શ્રી....વપ્રેભ શ્રીસ્ભયણ
તભાયા પ્રશ્નોનો પ્રત્યત્તય નીચે મજફ છે .
(1) વલાયના લશેરા 4 લાગે ઉઠીને શ્રી વલોત્તભ સ્ત્રોતનો ાઠ અને આશ્રી
ભશાપ્રર્જીના સ્લરૂના ધ્માનનો પ્રકાય શભણા ઘણા વભમથી ત ભટે રો છે . આવ ું કેભ
ફનત ું શળે ?
આ તભાયા પ્રશ્નના જલાફભાું રખલાન ું જે રઘયાવ વભમે મપ્રમતભે શ્રીવ્રજ મપ્રમાઓને
ોતાના સ્લરૂાનુંદનો અનબલ કયાવ્મો. આ સ્લરૂાનુંદને તેઓ ચાલી ન ળક્યા.
વૌબગભદ ઉત્ન્ન થમો જ અભો અન્મથી શ્રેષ્ઠ છીએ. આ વૌબગભદથી મપ્રમ અંતહશિત
થઇ ગમા. તે યીતે આણને વલોત્કૃષ્ટ ધ્મેમ સ્લરૂ વભજાણ ું અને તેજ સ્લરૂને ધ્મેમ
ફનાવ્ય ું. આથી આણને અલબભાન થામ, અને ફીજા બગલદ્ હયકયભાું ગૌણતા
દે ખામ. અથાથ ત ્ દો િષ્ષ્ટ યશે તો મપ્રમપ્રર્ અપ્રવન્ન થઇને મતયોહશત થઇ જામ છે .
એટરે કે ધ્મેમને મવદ્ધ કયલાભાું મપ્રમ સ્લમું વાધનરૂ થમા છે . તે વાધનોભાું મળથીરતા
આલી જામ છે . અથલા મપ્રમ જ્માયે હ્યદમભાુંથી મતયોહશત થામ છે . ત્માયે મલજાતીમ
બાલોનો વુંચમ થામ છે , આ મલજાતીમ બાલોથઈ ધ્મેમભાું મળથીરતા આલી જામ છે .
લસ્તતઃ વલોકૃષ્ટ સ્લરૂ વભજાય ું અને તે સ્લરૂને જ ધ્મેમ ફનાવ્ય ું, છી તો
તત્સખનો તાબાલજ જાગૃત થઇ જલો જોઇએ જે ભારૂું મપ્રમ સ્લરૂ તો અગલણતાનુંદનો
બોગ કયનારૂું છે . તે સ્લરૂનો અગલણત આનુંદ પ્રાપ્ત કયીને તે આનુંદને ધાયણ

કયલાની ાત્રતા ભાયાભાું ક્યાયે મવદ્ધ થળે ? તેનો તાકરેળ લધલો જોઇએ. અને જ્માું
મપ્રમને સખરૂ ફનલાનો તાકરેળ યશે છે ત્માું અલબભાન નશીં થતાું દૈ ન્મજ પ્રગટે છે .
આલી દૈ ન્મતાથી મપ્રમની પ્રવન્નતા યશી આલે છે . ત્માયે ધ્મેમથી ચ્યત
ું કયનાયા કોઇણ
પ્રમતફુંધો આલી ળકતા નથી.
મલયશ અનર માતે કશત વફ ગણ  ભયણ એશ ।
કલદળા કય દે શતે, બયદે મનયલમધ નેશ ।।

પ્રણમ ભાધમથતાના અનુંત-અગલણત ગણોથી  ભણથ મપ્રમતભથી વામ્મતા-તન્ભમતા
વલાથ ત્ભબાલ મલ. જ્માયે અશુંન ું અસ્સ્તત્લ મલયશાગનીથી દગધ થામ છે , ત્માયે જ મવદ્ધ થામ
છે .
ગોીગીતના છઠ્ઠા શ્રોકભાું „બજ વખે, બલત ્ હકિંકયીઃ‟ આ લાક્યના વુંદબથથી શ્રી
ગોીજનો મપ્રમને કથે છે કે ગીતાજીભાું “મેમથાભાું પ્રધ્ન્તે” એભ આે પ્રમતજ્ઞા કયી છે
કે “બક્ત જેના બાલથી ભારૂું બજન કયળે તેલા બાલથી હ ું ણ તેન ું બજન કયીળ” તો
અભે આન ું જેભ વુંમોગની અેક્ષાલાળુું બજન કયીએ છીએ તેલી યીતે આે ણ કયવ ું
જોઇએ. શ્રી ગોીજનોના આ કથનભાું ળાસ્ત્રોક્ત શ્રલણ વાધનફન ું „અશભ‟ યશે ું છે .
આ અશભની મનવ ૃમત્ત, ગોીગીતના છે લ્રા શ્રોકભાું તેભની મ ભમછિત અલસ્થાભાું થઇ છે .
(કથી છે ). ઉક્ત કથનથી મલયશાનબલ મલના બસ્ક્તભાગીમ અશું-અલબભાનની મનવ ૃમત્ત
થઇ ળકતી નથી.
1 ધ્મેમ સ્લરૂભાું સ્સ્થત થલાભાું મલજાતીમ બાલો પ્રમતફુંધક છે . આ મલજાતીમ બાલોન ું
વજૉન અવભીત રેલાથી થામ છે . “બોગ” ભાનવી અલસ્થાભાું ફાધક છે . ભાનવી
વ્મવનાલસ્થાભાું અનબલામ છે . એટરે પ્રેભ આવસ્ક્ત વ્મવનની ઉચ્ચકક્ષાએ
શોંચલાભાું બોગ વશન ફાધક ઘાતક ફને છે . આે પ્રકટ કયે રી વેલા ભમાથદાનવાય
અઘયામ ૃતન ું વેલન, સ્નશભાગથથી ચ્યત થલા નશીં દે .

શલે પ્રાકૃત મલમ કથામ છે . આણ ું ધ્મેમ સ્લરૂ વલોત્કૃષ્ટ વભજામ, અને ફીજાભાું
ગૌણ પ્રકાયે સ્લરૂ મલરવત ું દે ખામ ત્માું આ બાલના કયલી કે પ્રર્ અનુંત યવ રૂ છે ,
અનુંતયવના બોક્તા છે , પ્રત્મેક બક્તભાું યવની મલમલધતા (ગૌણ-મખ્મ) પ્રકટ કયીને
આજ તેનો બોગ કશે છે . ગોીગીતભાું 19 પ્રકાયના બક્તો છે . પ્રત્મેકભાું યાજવતાભવ-વાત્ત્લક અને મનગથણ બાલયવની મલમલધતા યશેરી છે . તેનો આજ બોગ કયે છે .
આથી ફીજાભાું ગૌણતા દે ખામ ત્માું મનદો રીરાની મલમલધતા જાણી આણા વલોત્કૃષ્ટ
લયણન ું અલબભાન થલા ન દે વ ું. આણા બાલથી મલજાતીમતા દે ખામ તેભાું બવ ું નશીં
તેભ દો િષ્ષ્ટ ણ યાખલી નશીં. શ્રી પ્રર્ચયણ મલજ્ઞાપ્પ્તભાું આજ્ઞા કયે છે :
મલજાતીમ જનાક્રાન્તે મનજ ધભથસ્મ ગોનમ ્ ।
દે ળે મલધામ વતતું સ્થેમમભત્મેલ બાવતે ।।
(9-18)

મનલેહદતાત્ભલબન્નેષ વદૌદાવીન્મભાચયે ત ।
પ્રાલા હશકાસ્તેડમ ચેત્સ્ય, રૂે ક્ષૈલોલચતા તદા
(9-20)

લસ્તતઃ તો વલોત્કૃષ્ટ સ્લરૂ આણને વભજાય ું. અને તેને જ ધ્મેમ ફનાવ્ય ું તેભાું
મપ્રમતભનો અમતળમ અનગ્રશજ ભાનલો જોઇએ. આ અનગ્રશના દળથન સ્નેશ વુંફધ
ું થી
કયલાું. તે એલી યીતે કે આણને હદવ્મ પ્રેભ જો કે પ્રાપ્ત થમો નથી. યન્ત તત્સખ
પ્રેભ બાલન ું હૃદમભાું ફીજ ફોઇને તે તત્સખી હદવ્મ પ્રેભ પ્રાપ્ત કયલાની આણે
વાધના કયી યહ્યા છીએ, તે મપ્રમતભ – હૃદમસ્થ – બાલાત્ભક સ્લરૂથી લફયાજતા
શોલાથી વાયી યીતે જાણે છે , અને તેથી ોતાના ીતી ાત્રને વલોત્કૃષ્ટ અલસ્થાએ રઇ
જલા ચાશે છે . તેથી જ ોતાના વલોત્કૃષ્ટ સ્લરૂન ું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કયાલી ધ્મેમ િઢ કયી
યહ્યા છે .
ગીતાજીભાું પ્રર્એ પ્રમતજ્ઞા કયી છે કે, જે બક્ત ભારૂું જેલા બાલથી બજન કયે છે , તેન ું હ
ણ તેલાજ બાલથી બજન કરૂું છું. આણો જેલો બાલ છે તે બાલની વ ૃદ્ધદ્ધ કયીને

વલોત્કૃટ અલસ્થા મવદ્ધ કયે છે . અથલા ોતાના વભાન ાત્રતા મવદ્ધ કયે છે . મપ્રમતભની
આલા પ્રકાયની અાય કરૂણાના દળથન કયીને તે કરૂણાયવના પ્રલાશભાું તસ્કય ભનને
ભ ાલી દે વ ું કે જેથી અન્મન ું સ્ભયણ જ ન યશે.
ભજ્જન ઉન્ભજ્જન કયત ું ડફ
શ્રી ગોીજનોને મપ્રમતભે સ્નેશ વુંફધ
ું થીજ અંગીકાય કયી સ્નેશના વુંફધ
ું ે તેભને
વલોત્કૃષ્ટ અલસ્થાએ શોંચાડ્ા છે અને એજ „યમતથ‟ આણા સ્લાભીએ પ્રકટ કયી
સ્નેશના વુંફધ
ું નોજ મલચાય કયીમે છીએ તેવ ું જ ભાનવ ઘડામ છે . અથાથ ત અન્તઃકયણ
તેલાજ આકાયલાળુું ફની જામ છે . તેથી જ આશ્રીએ વુંન્માવમનણથમભાું આજ્ઞા કયી છે કે
“બાલો બાલનમા મવદ્ધઃ વાધનું નાન્મ હદષ્મતે” ભતરફકે, જેલી આણે બાલના કયીએ
તેલોજ બાલ મવદ્ધ થામ છે .
શ્રીલલ્રબ પ્રીતભ પ્માયે ,

લલ્રબ જગભેં યભ ઉજીમાયે ।
દૈ લીન કે હશતકાયી,

પ્રેભ બસ્ક્ત કે જમ જમ કાયી ।।
પ્રેભ ગાલે પ્રેભ બાલે, પ્રેભભેં અનહદન યશે
પ્રેભ સ્નેશી પ્રેભ દે શી, પ્રેભ ફાની નીત કશે
પ્રેભ વેલા કયે કયાલે, નુંદ સત શદે યશે
લલ્રબી મનજ દાવદાવી સખ વમશ કશા કશે
(શ્રીભશાપ્રર્જીની લધાઇ-ચોખયા)
શ્રીશહયયામચયણ પ્રર્મત ભશાનબાલોએ દોભાું સ્તોત્રોભાું શ્રીલલ્રબ પ્માયાન ું મળોગાન
કયું છે તેન ું વેવ્મ સ્લરૂની વન્મખ કે યોક્ષભાું ગાન કયવ ું, અને તેભાું બીંજામેરા યશેવ ું.
તેભજ શ્રીવલોત્તભજીન ું ગાન થામ તો તે ણ કયવ ું.
“મળમય રશયી પ્રામલતાન્મ યવઃ” આશ્રીનો મળ અમનલથચનીમ હદવ્મ પ્રેભસધા
ભાધમથ છે . તેની રશેય મળોગાનભાુંથી પ્રકટ થામ છે , અને તેનાથી મનજ્જનને પ્રામલત

કયે છે . એટરે મપ્રમતભની વાક્ષાત તત્સખ વેલાને મોગમ તનનલત્લતાને મળોગાન
વશજ મવદ્ધ કયે છે . અન્મ વાધન પ્રમાવ મલનાજ વત્લયે આન ું મળોગાન તનનલત્લતા
મવદ્ધ કયે છે . શ્રી લલ્રબ પ્માયાના મળોગાનનો આલો અદર્ ભત પ્રબાલ શોલાથી ભભથજ્ઞ
મળયોભલણ શ્રીશહયયામ પ્રર્ આજ્ઞા કયે છે : “યમવક વદા ફડબાગી તે જે શ્રીલલ્રબ ગણ
ગામ.”
(2)

શ્રી દ્મનાબદાવજીએ શ્રી લલ્રબના નાભનો ોતાના દોભાું ફહ

ઓછો પ્રમોગ કમો છે . જ્માું જ્માું શ્રી રક્ષ્ભણબટ્ટ ત્ર-સત મલથી મનદે ળ કમો છે . તેન ું શ ું
યહ્યસ્મ શળે ?
આ તભાયા પ્રશ્નના જલાફભાું રખલાન ું જે શ્રીદ્મનાબદાવજી ોતાના આમધદૈ મલક
નામકા બાલના આલેળલાા શોમ છે ત્માયે મતન ું નાભ ન રેલામ. યવને ગોપ્મ કયલો,
આન્તય મલરવવ ું. “શ્રીરક્ષ્ભણ બટ્ટ ત્ર” ળબ્દ ઉચ્ચાયતી લખતે રજ્જાયક્ત યવ પ્રકટ
થામ છે , જે યવનો અનબલ તે વભમે નામકા (વ્રજ બક્ત) જ કયી ળકે છે . આણાભાું
જ્માયે „નામકા‟ બાલ પ્રકટ થળે ત્માયે તેલો જ અનબલ થળે. શ્રી લલ્રબ નાભનો
ઉચ્ચાય દભાું કયતી લખતે શ્રી દ્મનાબદાવજી દાવબાલના આલેળલાા શોમ છે .
(3) શુંભેળા એવ ું સ્ુમાથ કયે છે કે શ્રી દ્મનાબદાવજીના દોભાું મલયશાત્ભક અનર
શ્રીલલ્રબાન ું લફયાજે છે . ત્માયે અષ્ટવખાહદના કીતથનોભાું શ્રી લલ્રબબાનના યસ્શ્ભની
આબા લફયાજભાન છે . છે લટભાું મલચાયીમે તો 45 દોભાું મલયશ બાલની પ્રાચમથતા છે .
અને વતત શ્રીલલ્રબની વ્માવુંગતાનો અનબલ યશે છે . જ્માયે અષ્ટ વખાના દોભાું
મલયશ પ્રાચમથતાની િષ્ષ્ટએ થોડીક ળીતરતા અનબલામ છે . (આ વભજ ભાયી છે આભાું
કોઇ મલવુંગતા ઊબી કયલાનો શેત નથી) છે લટભાું શ્રીદ્મનાબ દાવજીએ “વલાથજ્ઞાતએકોશ” નાું ગણગાન ગામા અને અનબવ્મા છે જ્માયે અષ્ટવખાહદએ “એકોશ”ના ફદરે
„ફહસ્માભ‟ના ગામા છે . (ભતરફ કે વુંમોગાત્ભક રીરાન ું ગણગાન મલળે રૂભાું છે .)
આ તભાયી વભજ સન્દય છે . કાયણ કે તભાયી વભજભાું “વશજ સન્દય” મપ્રમની કરૂણા

બયી પ્રેયણા છે . આલી વભજના યશસ્મ બાલોન ું પ્રણમ વુંફધ
ું ે ચલથણમા ભનન મપ્રમ
પ્રર્ના ધ્માન વહશત કયળો તો તભોને એલો અનબલ થળે કે યોક્ષ યીતે બાલાત્ભક
સ્લરૂે તભાયી હ્યદમ મનકુંજભાું આ લફયાજી તભને પ્રણમ યવથી વીંચી યહ્યા છે . આલી
અન્તસ્થ સ્ુયણાને લેણનાદ ણ કશી ળકામ.
શલે લબતયની પ્રેયણાથી મપ્રમતભને શય વભમ જો તભો અયોક્ષ વભજો તો કોઇના
વુંગની કે ભાયા ણ વુંગની તભને અેક્ષા નશીં યશે. “સ્લદાવાથથકૃતાળે વાધન:‟ આ
નાભના બાલાનવાય તભને અનબલ થતો યશેળ.ે અથાથ ત તભાયો સ્લતુંત્ર બસ્ક્તભાું પ્રલેળ
થળે.
આ ભશાદાની મપ્રમતભ ોતાના ીમતાત્રને કોઇની અેક્ષાલાા યશેલા દે તા નથી. એ
મપ્રમતભન ું અમનલથચનીમ ગૌયલ છે . જેભ મપ્રમ પ્રર્ન ું ઉક્ત પ્રકાયન ું ગૌયલ છે . તેભ
પ્રીમત ાત્ર ભ્કતન ું ણ એભાું જ ગૌયલ છે કે મપ્રમ પ્રર્ મવલામ સ્લપ્ને ણ કોઇની
આળા ન કયે . “દભરા ઓય બક્ત ફશોત શે, ભે તેયે લળ હ”ું આ જેને લળ છે તે
શ્રીભદ્ દભરાજીના શ્રીલલ્રબલય મવલામ ફીજ ું કુંઇજ નથી. પ્રત્મેક યોભભાું યોભરૂ
મનકુંજભાું મપ્રમતભનો જ મનલાવ છે . ત્માું અન્મની ઠોય કશાું ? અયે , ોતાની (સ્લરૂની)
ણ ફાહ્ય અેક્ષા યશેલા ન દે તો અન્મની કેભ યશેલા દે ? આ કથનની વુંગમતના
શ્રીશહયયામ પ્રર્ના દો નીચે મજફ છે શ્રીલલ્રબ દ કભરકે ફર,
કાહ ભ ભન ન આનો શો
શ્રીરક્ષ્ભણ સત ગન મનમધ તત્જ,
અન્મ દે લ ન જાનો શો
જે અન્મ વેલક જન મતન્હકો ન હશચાનો શો
તન ભન ધન જીલન દે લલ્રબ કય ફીકાનો શો
ક્યોં ન ત શ્રીલલ્રબકે ચયન ળયન જાશી,
કાશેકો અમત આયત વ્શે કશત માવો લાશી

ઇનકો જો વેલક જન અયાધ કોહટક બમો,

તજત નાહશ કફહ શ્રીગોકરમત તાહશ ।।1।।
કોહટક ભુંત્ર અમધક નાભ, યવના કાશે નજે,
ગાલે ના સજવ સહદન, યભાનુંદ ચાશી ।
મવય ધહય ચયનન, ઇનશીકો વેલન કયી,
બલ વાગય સગભ તયન, મસ્ક્તહ ું વયાશી યે
સભયન કહય એકલાય રૂ અધય સધા વાય,
અમત દયે શ ે મછનશીભેં અઘ વમ ભશ દાશી ।

વફ દઃખ હયશયો, કોઉ ઇનકી વહય નાહશ ।।3।।
શેરા દની ત્રીજી ુંસ્ક્તભાું કહ્ ું કે “જે અન્મ વેલકજન મતનહ ન હશચાનોં શો” શદ્ધ
ષ્ષ્ટ લયણભાું કેલર મપ્રમ પ્રર્ના સ્લરૂ મવલામ અન્મ કોઇનો ણ વુંફધ
ું યશી ળકતો
નથી શ્રી ભશાપ્રર્જની કુંજભાું આ શદ્ધ ષ્ષ્ટ બક્તોનોજ પ્રલેળ થામ છે . આલા બક્તોને
આશ્રીએ “-પ્ર-ભ” ગ્રુંથભાું “શદ્ધા પ્રેમ્ણામત દરથબા” શદ્ધ પ્રેભ અમત દરથબ છે . દરથબ
એટરા ભાટે કે મનયું તય મલયશના અનબલથીજ દરથબ અમધકાય પ્રાપ્ત થામ છે , અને
મલયશભાું એક મપ્રમ સ્લરૂ મવલામ અન્મ વલથનો ત્માગ કયલાનો શોમ છે . ત્માયે જ
મલયશનો અનબલ થઇ ળકે. તેથી શ્રીશહયયામ પ્રર્એ જતાવ્ય ું કે “જે અન્મ વેલકજન,
મતનહ ન હશચાનો શો”
અરૌહકક વાભથ્મથ

- ભધકય
તદાત્ભક અલસ્થાએ પ્રેભીજનન ું મલશ્વ પ્રર્ભમ ફની ગય ું શોમ છે , અથલા આ વાધકે
હદવ્મ પ્રેભ યાજ્મ ય મલજમ ભેલી રીધો છે . ોતે જ મપ્રમભમ મલશ્વની યચના કયતો
આ મલશ્વનો ોતે જ ળાવક થઇ ગમો છે . પ્રેભભમ જગતભાું જે બાગમલાનો મલચયે છે
તેને આ કથન અવુંબાલના ઉત્ન્ન નશીં કયે . આ વાધકે આવ ું વાભથ્મથ મપ્રમ પ્રર્ વાથે
તદાત્ભક બાલથી પ્રાપ્ત કયે ર છે . મપ્રમપ્રર્ના અલચન્ત્મ ઐશ્વમથને તદાત્ભક ફનલાથી

પ્રાપ્ત કયું છે તેથી મનયાા મપ્રમભમ મલશ્વની યચના કયી ળકે છે . આન ું નાભ જ
“વેલાપર”ભાું કશે ું અરૌહકક વાભથ્મથ, અથલા સ્લતુંત્ર-સ્લાધીના બસ્ક્ત છે .
અક્ષયાત્ભક બગલાનના અંળરૂ બ્રહ્માજી જો બૌમતક બ્રહ્મભમ સ ૃષ્ષ્ટન ું વજૉન કયલા
વભથથ છે , તો છી ષ્ષ્ટ ભણથ રૂોત્તભના સ્લરૂ વાથે તદાત્ભકતા પ્રાપ્ત કયીને જેણે
 ૃષ્ષ્ટ પ્રર્ના વું ભણથ ઐશ્વમથને ોતાનાભાું ધાયણ કયે  ું છે તેલા પ્રેભી બક્તો આમધદૈ મલક
મલશ્વન ું અથલા મપ્રમપ્રર્ભમ મલશ્વન ું વજૉન કયી ળકે તેભાું શ ું આશ્ચમથ ?
સ્લકીમોના હશતકૃતસ્લાભી સ.2-9-19ભાું આજ્ઞા કયે છે કે- “આ જ આ બસ્ક્ત ળાસ્ત્રનો
મખ્મ મવદ્ધાુંત છે કે જે ભોટા પ્રમત્નથી બગલાનન ું કતથવ્મ કયે તે મખ્મ ગણામ.”“ભોટો
પ્રમત્ન” એટરે મલપ્રમોગરૂી તભાું અવહ્ય કષ્ટને વશન કયી સ ૃષ્ષ્ટ વજૉનન ું અરૌહકક
વાભથ્મથ પ્રાપ્ત કયવ ું તે છે અને „બગલાનન ું કતથવ્મ‟ એટરે બગલાન જેભ ોતાની ક્રીડા
ભાટે સ ૃષ્ષ્ટન ું વજૉન કયે છે , તેભ બગલાનના વાભથ્મથને ભેલી બક્તે પ્રર્ભમ મલશ્વન ું
વજૉન કયવ ું.
શ્રી લલ્રબ પ્રર્ન ું ધ્માન

- ભધકય
શે શ્રીલલ્રબ પ્રબો ! વલથ રીરા વભાન આકૃમતલાા છો, વલથ અરૌહકક રીરા આનુંદ
બોગલલાભાું આશ્રમરૂ છો. [શ્રી સ્લામભનીજી શ્રી ઠાકોયજી અને અનુંત .યગરોભાું આ
શ્રી ભશાપ્રર્જી સધારૂે-વાક્ષીરૂે-મજ્ઞબોક્તા મજ્ઞ કતાથરૂે લફયાજભાન છે . મજ્ઞકતાથ
સ્લરૂે અનુંત યગરોભાું યવબાલોને પ્રકટ કયી યવરીરાનો બોગ યગર સ્લરૂભાું મવદ્ધ
કયે છે . અને આ યવના વાલક્ષરૂથી બોક્તા ણ આ સ્લમું છે . એટરે યગરોભાું
રીરાબોગ આશ્રીના આશ્રમથીજ મવદ્ધ થામ છે .]
શ્રીકૃષ્ણચુંિના મખાયમલિંદ સ્લરૂ આ છો. વ્રજ સ્ત્રીના હ્યદમભાું લફયાજનાયા છો.
ષ્ષ્ટભાગથ

(સ્નેશભાગથ)ના

પ્રકાળક

છો.

યાવસ્ત્રીના

હ્યદમભાું

સ્થામમ-બાલાત્ભક

મલપ્રમોગાસ્ગન સ્લરૂ છો. શ્રી કૃષ્ણના ણ આંતય કૃષ્ણ છો. વલથ રીરાના આશ્રમ રૂ

છો. વલથ રીરા યવથી બયય છો. આના હ્યદમભાું શ્રીકૃષ્ણ રીરાનો વાગય છે .
ૃ જરમધ બયાક્રાુંત વલોમળશ્વત” „જરમધ‟ ફહલચનભાું છે .
(“સ્ુજૉદ યાવાહદરીરામત
એટરે અનુંત યગરોના યાવાહદ રીરા અમ ૃતના અનુંત વમિો આશ્રી ભશાપ્રર્જીના
હ્યદમભાું બયે રા છે .)
આ સ્લમું આનુંદ યવથી બયે રા છો. અભાયા નાથ છો. એલા શ્રી લલ્રબપ્રર્ અભાયા
હ્યદમભાું લફયાજો. આશ્રી હ્યદમભાું ધાયીને વાક્ષાત પ્રેભરક્ષણા-અથાથ ત સ્લતુંત્ર
બસ્ક્તનો વુંફધ
ું કયાલો છો. વેલા પરભાું જે પ્રમતફુંધો કહ્યા છે તેને દભય કયો છો.
[કાના પ્રબાલથી વેલા આહદદૈ મલક ફનતી નથી, અને તેથી ભાનવી વેલા મવદ્ધ થતી
નથી, ઉદલગ, બોગ-પ્રમતફુંધ, ભાનવી વેલાની મવદ્ધદ્ધભાું અલયોધ કયનાયા છે . આ
પ્રમતફુંધને દય કયલા અસ્ગન સ્લરૂ શ્રી ભશાપ્રર્જી મલના કોણ વભથથ છે ? અથલા કોઇ
વભથથ નથી, શ્રી શહયયામ પ્રર્ એક દભાું આજ્ઞા કયે છે .
જનભ જનભ કે કૌહટક ાતક,
મછનહશભાું જ દશે
જોે શ્રીલલ્રબ ચયણ ગશે
જેભ અન્તગૃથશગતા યાવભાું જઇ ળક્યા નશી, તેભને દે શાહદકનો પ્રમતફુંધ નડ્ો. તેથી
તેભને ભશા મલયશ થમો. આ મલયશભાું મલયશાસ્ગન સ્લરૂ શ્રી લલ્રબનો વુંફધ
ું થલાથી
કોહટ જનભભા તેભના ાોને દશન એક ક્ષણભાુંજ કમાથ. તેભ આધમનક બક્તોના
પ્રમતફુંધ વમ ભશનો નાળ કયે છે .]
ૃ ાસ્લાદ કયાલલાન ું ઉત્તભ વલોત્કૃષ્ટ પર આો છો. એ પર આવ ું
કૃષ્ણાધયામત
આશ્રીનો સ્લબાલજ છે .
ૃ ન ું પર આવ ું એ આનો વશજ સ્લબાલ છે . છતાું જીલ આ
[દરથબ એલા કૃષ્ણાધયામત

પરથી લુંચીત કેભ યશે છે ? આશ્રીના એકાુંગી અનન્મ-આમશ્રત જનોને જ આ પર
પ્રાપ્ત થામ છે . નશીં કે અન્મને.
(1)

જાચ ું જામ કોનકે ઘયે, શ્રી લલ્રબવે ામ ધની (2) શ્રી લલ્રબ તજ અનો

ઠાકય , કશો કોને જૈમે શો (3) શોં તન યું ક મતશાયો શ્રી ભશાપ્રર્, ઓય કાહકો નાશી.
ઉયોક્ત ભશાનબાલે એકાુંગી આશ્રમ જતાવ્મો છે . તેલા આમશ્રતોને આ પર પ્રાપ્ત થામ
છે .]
દૈ લી મનઃવાધન જીલોના ઉદ્ધાય કયલા આ ર્તરભાું ધામાથ છો. દૈ લી જીલોના
ઉદ્ધાયભાું તત્ય છો. અભાયા બાગમ-ઉદમના મનમધરૂ છો. ોતાના દૈ લી જીલોના ક્ષન ું
ોણ કયો છો. અાય દમામવિંધ છો. બસ્ક્ત ભાગથને પ્રકટ કયનાયા છો. શ્ર ૃમતના વુંદેશને
શયનાયા છો. ભશાઉદાય છો. આ અનલતય દળાના બગલાન છો.[ અલતાય દળાભાું
પ્રર્ ફશાય પ્રકટ શોમ છે . અને અનલતાય દળાભાું પ્રર્ બક્તના આત્ભા રૂે તેના
હ્યદમભાું મલપ્રમોગ બાલાત્ભક સ્લરૂથી લફયાજી, ોતાના સ્લરૂભાું મનયોધ કયાલનાયા,
વેલા સ્ભયણ – ગણગાનાહદ બાલોની પ્રેયણા કયે છે . આ મલપ્રમોગ-બાલાતભ
્ ક સ્લરૂ તે
શ્રીભશાપ્રર્જીન ું છે . ફશાય પ્રગટ સ્લરૂ અલતાય રૂ કશેલામ છે . અને આત્ભારૂથી
બક્તના

હ્યદમભાું

યશે ું

મલપ્રમોગ

બાલાત્ભક

સ્લરૂભાું

મનયોધ

મવદ્ધ

થતાું

અગલણતાનુંદનો અનબલ થામ છે .]
આશ્રી વદાનુંદ વલેશ્વય, વલાથ ત્ભા છો. વલાથન્તય આત્ભારૂથી લફયાજો છો શ્રીકૃષ્ણ
મલળે પ્રેભન ું દાન કયનાયા છો. આ સ્નેશ અને તેથી થતાું મલમોગાસ્ગનન ું મ ભમતિભાન
સ્લરૂ છો. અથાથ ત ભધય તાાત્ભક સધા સ્લરૂ છો. સ્નેશનો મલપ્રમોગનો અરૌહકક
રીરાઓનો અનબલ કયાલલાની મતજોયીની ચાલી આને પ્રર્એ આેરી છે . (જઓ
ાુંડયું ગ બક્ત અને શ્રી મલઠ્ઠરનાથજીનો પ્રવુંગ) ભાટે દાન કયવ ું ન કયવ ું એ આની
વત્તાની લાત છે . અથલા આના શસ્તભાું છે . મજ્ઞ બોક્તા મજ્ઞ કતાથ છો. એલા આના
નાભનો જ કયલાથી બસ્ક્ત-સ્નેશ ભાગથભાું આલતા મલધ્નોનો નાળ થામ છે . એલો
આના નાભનો પ્રબાલ છે .

[“મલનીમોગો બસ્ક્ત મોગઃ પ્રમતફુંધ મલનાળને” । શ્રી વલોત્તભજીના છઠ્ઠા શ્રોકભાું કહ્યા
મજફ અગલણત આનુંદ જેભાું યશેરો છે , અને અગલણત આનુંદનો જે અનબલ કયાલે છે ,
તેલા સ્લમુંના, મલપ્રમોગ બાલાત્ભક સ્લરૂના વાક્ષાત અનબલભાું જેટરા પ્રમતફુંધો છે .
મલળેે કયીને વમર નાળ કયે છે . એલો આના નાભનો પ્રબાલ છે .]
શ્રીલલ્રબ શ્રીલર
્ બ મલના ધ્માન મખ ગામ ।
સ્લેચ્છાએ તેને હ્યદે ળીિ આલે વ્રજયામ ।।
( ૃષ્ષ્ટ થ યશસ્મ)
નાભનો આલો પ્રબાલ જાણીને, અથલા નાભ પરરૂ જાણીને જવ ું જોઇએ.
શ્રીમમનાજીના દભાું કહ્ ું છે કે, “પર પલરત શોમ પરરૂ જાને.” એટરે નાભ અને
વેલા ણ પરરૂ જાણી કયીએ ત્માયે જ પરે છે . જ્માયે આણે ભાનીએ કે એ પરરૂ
છે . શલે ભાયે ફીજ ું કુંઇ ભેલલાન ું નથી, ણ લલ્રબ નાભ જ શ્રીલલ્રબ સ્લરૂ છે . જે
સ્લરૂે અશીં ર્ ભતર લફયાજે છે , દળથન આે છે , એ જ સ્લરૂન ું સ્ભયણ કયલાથી ોતે
અમધકાય પ્રાપ્ત થળે ોતાના આમધદૈ મલક સ્લરૂના વાક્ષાત દળથન કયાલળે. આ જ
સ્લરૂભાું શ્રી સ્લામભની બાલ, “ ું” રૂોત્તભ બાલ તથા વાક્ષી ણ ખયા. ત્રણે આ
સ્લરૂભાું જ છે . યામત્ર હદલવ દીનતા, મનઃવાધનતા, સ્નેશ, મલયશ વહશત આન ું નાભ
જતા જ યશેવ ું. અષ્ટાશ્રય, ુંચાક્ષય, શ્રી સફોમધનીજી, ોડળગ્રુંથ, વ્રજ રીરા,
મનકુંજરીરા ફધ ું આ નાભભાું જ છે .
અષ્ટાક્ષય, ુંચાક્ષય શ્રીબાગલત ગ્રુંથ વહશત, શ્રીલલ્રબના નાભભાું, જો છે  ભણથ પ્રમતત,
વ્રજવુંફધ
ું ી વહ લસ્તવશ, કૃષ્ણ યામઘકાયાણી શ્રીલલ્રબના નાભભાું વહ ું આવ્ય ું લય લાણી
શ્રીજી શ્રીસ્લામભની વશ, રલરતાહદક વહ રૂ, શ્રી ભશાપ્રર્જીભાું વભજવ ું, ભશા પ્રર્
તદરૂ.
( ૃષ્ષ્ટ-થ-યશસ્મ)

[“મનશ્ચમના ભશેરભાું લવે ભાયો લારભો.” શ્રીલલ્રબ નાભભાું જ મલશ્વાવ થતાું ભશાપ્રર્
ોતાના નાભભાુંથી જ પ્રગટ થઇને રીરાધાભના વભસ્ત લૈબલનો અનબલ કયાલે છે .
“બોય બમો રે શ્રીલલ્રબ નાભ,” આ દભાું શ્રી પ્રર્ જતાલે છે શહય લળ છીનશીન શોતસ્ુયત વગયો બસ્ક્ત ભાયગ
રૂ હ્યદમ લવે, અરૂ યવ વમ ભશ ધાભ
“યવ વમ ભશ ધાભ” નાભ – સ્ભયણ કયનાય બક્તના હ્યદમભાું શ્રીભશાપ્રર્જી રીરાધાભ
વહશત લફયાજે છે . જેભ ફીજભાું વ ૃક્ષ સક્ષ્ભ રૂે યશે ું છે , અને જરન ું વીંચન થતાું
અંકયીત થઇ વ ૃક્ષ રૂ ધાયણ કયે છે , તેભ શ્રીલલ્રબ નાભ રૂી ફીજભાું રીરાધાભ
સ ભક્ષ્ભ બાલાત્ભક રૂે યશે ું છે તે આશ્રીના વતત નાભ સ્ભયણથી બક્ત હ્યદમભાું પ્રગટ
થઇ જામ છે . આથી દમાયાભબાઈએ કહ્ ું કેમનશ્ચમના ભશેરભાું લવે ભાયો લારભો,
જે યે જામે તે ઝાુંખી ાભે શો જી યે ,
ર્ ભલ્મા બભે તે ફીજા વદનભાું ળોધે,
શહય મભરે ના એકો ઠાભે શાજી યે .
નાભભાું મનશ્ચમ થતાું ઉયોક્ત દરથબ રૂાથથ પ્રાપ્ત થામ છે . અને મનશ્ચમ મલના જીલન
રૂું થમે કાુંઇ જ ભેલી ળકાત ું નથી. ષ્ષ્ટભાગથભાું જીલ ળયણે આવ્મો છતાું મનશ્ચમ કેભ
કયી ળકતો નથી. આસય બાલ યશેલાન ું કાયણ શ ું ? ભાગથ ભમાથદા પ્રભાણે તન-મલત્તજા
વેલાથી પ્રર્ના અધયામ ૃતન ું વેલન નહશ થલાથી આસય બાલોનો આલેળ મનવ ૃત્ત થતો
નથી.]
નાભભાું જ રૂ છે , તેથી નાભના અથથરૂ અનવુંધાન યાખવ ું. અથલા નાભ-સ્ભયણની
વાથે શ્રીલલ્રબના સ્લરૂન ું ધ્માન ણ આલે તેભ નાભને જવ ું. તેથી શલે ભાયે ફીજે

પ્રર્ને ળોધલા જલાની જરૂય નથી. નાભ ણ તા-કરેળ રૂ અને પરરૂ છે . એ ણ
આ શ્રી ભશાપ્રર્જી કયાલે ત્માયે થામ. એટરે જીલની વત્તાથી અગય વાધનફરથી કુંઇ
ણ ફને તેભ નથી. રૌહકક જીલથી આવ ું ભશાન અરૌહકક નાભ ળી યીતે રઇ ળકામ ?
ણ કરૂણા વાગય શ્રીલલ્રબ જેને ોતાનો કયલાની ઇચ્છા કયે તેનાથી જ આશ્રીન ું
નાભ રઇ ળકામ છે . ોતે જ અંતઃકયણભાું પ્રલેળ કયી ોતે ોતાન ું નાભ દઇ યહ્યા છે ૃ મ ું ાન કયાલી યહ્યા છે . “આ વેલા કયી ળીખલે શ્રીશહય.” ોતે જ ોતાનો
નાભામત
આનુંદ રઇ યહ્યા છે . નાભ રૂે નાભ રેનાય બક્તના હ્યદમભાું લફયાજી યહ્યા છે . ણ
ફશાય પ્રગટ થઇને સ્લરૂાનુંદનો અનબલ ક્યાયે કયાલળે ? આ પ્રભાણે બાલના  ભલથક
નાભ સ્ભયણ કયવ ું. કાયણકે શ્રી ભશાપ્રર્જીન ું ભાશાત્મ્મ હ્યદમભાું ઠવે નહશ ત્માું સધી
જન ું ઉત્તભ પ ભત ું નથી. ફાકી ભુંત્ર રૂે છે . તેથી મોગમ વભમે હ્યદમ તૈમાય
(શદ્ધ) થતાું દાન થામ છે . રોશચ ુંફક અને વોમન ું િષ્ટાુંતઃ તેભાું લચભાું કાુંઇ વ્મલધાન,
લાવના લગેયે શોવ ું ન જોઇએ. અથલા “ભેયો ભન ગોમલદવો ભાન્મો, તાતે ઓય ન જીમ
બાલે” યભાનુંદદાવજીના આ દનો બાલાથથ મલચાયલો.
બાલ વભજ્મા મલના-(નાભના આમધદૈ મલક સ્લરૂને વભજ્મા મલના) યખડતે લચત્તે ણ
નાભ સ્ભયણ કયલાથી દો દભય થામ છે એલા મલશ્વાવ ભલથક નાભ રેવ ું જોઇએ.
કૃષ્ણ વેલા તો છે પ, વલે તણ ું ।

ગરૂ કૃા ફે ફને, કઠીનતો ઘણ ું ।।
ુંચલણથ, અષ્ટ લણથ વકર વાય છે ।

બટકતે ભને જતા ણ ફેડો ાય છે ।।
લચત્ત બટક્ત ું જો બોજન કીજીમે ।

સ્લાદ ઓછો, તદમ ઉદય બયી રીજીમે ।।
ભન સ્સ્થય થલા, ળાસ્ત્ર યખે યાખતા ।

વદા કા યશેજો શ્રીકૃષ્ણ નાભ બાખતા ।।
(દમાયાભબાઈ)

[„ુંચલણથ ુંચાક્ષય અને „અષ્ટલણથ‟ અષ્ટાક્ષય તેનો ણ વકર વાય શ્રી લલ્રબનાભ
છે . કાયણ કે મર યબ્રહ્મ સ્લરૂ શ્રીલલ્રબ નાભભાુંથીજ ુંચાક્ષય અને અષ્ટાક્ષય પ્રગટ
થમા છે . તેન ું પ્રભાણ નીચે મજફ છે .
વલાથ જ્ઞાત સ્લરૂ હશ, બ્રહ્મ ભલથ હયયવમા,
તોતલખર જગત ્ રૂ ર્ ભત્લા તત્રામત દસ્તયા.
(ગામત્રી બાષ્મ)
“એકભેલાહિતીમ બ્રહ્મઃ” આ આશ્રી લલ્રબન ું વલાથ જ્ઞાત મર-યબ્રહ્મ-મનગુંણ સ્લરૂ
છે . આ સ્લરૂભાુંથી હિધા શ્રગાય
ુંૃ
યવાત્ભક મલરાવ, રીરાજગત ફહશઃપ્રગટ થય ું. આ
ફહશઃરીરા જગતના વુંફધ
ું લાા આ ુંચાક્ષય અને અષ્ટાક્ષય ભુંત્રો છે . જ્માયે
લલ્રબનાભ તો મ યબ્રહ્મના વુંફધ
ું લાળુું છે .]
વેલાભાગથની અદર્ ભતતા :-

- ભધકય
ષ્ષ્ટ સ ૃષ્ષ્ટન ું વજૉન પ્રર્એ ોતાની વેલા ભાટે જ કયું છે . વેલા ળબ્દનો લાસ્તમલક અથથ
આણે જેની વેલા કયીમે તેને આણાથી સખ ભવ ું જોઇએ. શ્રીભશાપ્રર્જીની પ્રકટ
કયે રી વેલા પ્રણારીભાું તત્સખબાલ (તન મલત્તજાની હક્રમાભાું) ભે રો જ યશે છે . તન ું
મલત્તજા વેલાની હક્રમાભાું બાલ પ્રકટ થામ છે . બાલ એ બગલદ્ સ્લરૂ છે . અને પ્રર્
આનુંદરૂ છે . બાલથી જે હક્રમાઓ વેલા વભમે થામ છે તેભાું વેલા કયલાલાા જનને
આનુંદનો અનબલ થામ છે . વેલાની હક્રમાભાું પ્રર્ને સખ થામ તો તત્સખબાલ ણ મવદ્ધ
થામ છે .
શ્રી ભશાપ્રર્જીની પ્રકટ કયે ર વેલા ભમાથ દાને શ્રીભત્પ્રર્ચયણે વપ્તશ્રોકીભાું અદર્ ભત
કશેર છે . “અદર્ ભત” ળબ્દનો અથથ આશ્ચમથને ઉત્ન્ન કયે છે .

ભામાલાદ તભો મનયસ્મ ભધલબત
વેલાખ્મ લત્ભથ “અદર્ ભતમ”્ ।

શ્રીભદગોકરનાથ વુંગભ સધા
વુંાક તત્ક્ષણત ્ ।।3।।

વેલાની હક્રમાભાું બાલ સ્લરૂનો પ્રલેળ થામ છે તેજ ક્ષણે વુંગભ સધાની પ્રાપ્પ્ત થામ
છે . આજ વેલા ભાગથની અદર્ ભતતા છે . આ પ્રકાયે વેલા ભાગથ પરાત્ભક પ્રગટ કમો છે .
પરરૂ પ્રર્જ બાલરૂથી વેલાની હક્રમાભાું પ્રલેળ કયીને વાધનરૂ ોતેજ ફનીને
મનજજનને આનુંદન ું દાન કયે છે . અથલા આનુંદરૂથી વેલા કયલાલાા બક્ત વાથે
મલમલધ આનુંદના બાલોથી મલરવવ ું તેજ આ વેલાભાગથની અદર્ ભતતા છે .
યું ત અશીં આણે એ ણ વભજી રઇએ કે વેલા ભાગથની અદર્ ભતતાન ું સખ,
રીરાધાભથી મલછયે રા અને શ્રીભશાપ્રર્જીએ પ્રગટ કયે રી વેલાભમાથ દાન ું અમત આદયથી
ારન કયલાલાાને જ ભે છે ...ઇમત
મવાપય જાગતે યશેના....

- મથક
પ્રર્ને ર્રાલે તેલા મલચાયોને જ ચોય કશેલામ છે . તે આણે જાગતા ન શોઇએ તો
હ્યદમ રૂ નગયભાું ેવી જામ છે . આણ ું દૈ લી જીલન તે અમલ્મ ધન છે . દૈ લી
જીલનની પ્રત્મેક ક્ષણ અમલ્મ છે . તેને ફીજા મલચાયો રૂી ચોય ટું ી લ્મે છે . જેણે
ોતાના દૈ લી જીલનની આ યીતે કીભત કયી શોમ તેલો બદ્ધદ્ધભાન જીલ જાગતો યશે છે .
અને ોતાના હદવ્મ જીલનની પ્રત્મેક ક્ષણનો પ્રર્ની વન્મખતાભાું ઉમોગ કયતો શોમ
છે . અષ્ટાક્ષયના વતત સ્ભયણની આજ્ઞા શ્રીભશાપ્રર્જીએ કયી છે . જાગૃત જીલ આ
આજ્ઞાના ારનભાું તત્ય થઇ જામ છે .
“દરથબો ભાનષ્મો દે શો દે શાનાભ ક્ષણબુંગયઃ ।‟‟

ભનષ્મ દે શ દરથબ છે , તેભાું ણ લૈષ્ણલ કરભાું, તેભાું ણ શ્રીભશાપ્રર્જીન ું ળયણ,
આભ ઉત્તયોત્તય દૈ લી જીલન પ્રાપ્ત થવ ું મશ્કેર છે . તે આણને શ્રીભશાપ્રર્જીની
કરૂણાથી પ્રાપ્ત થય ું છે . આલો દરથબ દે શ ભલા છતાું તે ક્યાયે ડી જળે તે આણે
જાણતા નથી જેન ું વભગ્ર જીલન પ્રર્ભમ ફની ગય ું છે . તેલો ફડબાગી જીલ તો
(બાડતી ભકાન ખારી કયી ોતાના ઘયના ભકાનભાું યશેલા જામ તેભ) રૌહકક દે શ
છોડતી લખતે હદવ્મ દે શ પ્રાપ્ત કયી પ્રર્ના ધાભભાું પ્રલેળ કયે છે . ણ જેન ું વભગ્ર
જીલન પ્રર્ભમ ફન્ય ું નથી તેણે જાગૃત યશી પ્રર્ભમ વભીત કયતો યશેળ.ે પ્રર્ન ું
ભાનીને વુંવાયની જલાફદાયી મનબાલલી તે વભમે ણ અષ્ટાક્ષયન ું સ્ભયણ ર્રવ ું નશી
જોઇએ કાયણ કે આશ્રીની આજ્ઞા છે “વ્માવ ૃતોમ શયૌલચતું” વ્માવ ૃમત્તભાું ણ
અષ્ટાક્ષયન ું સ્ભયણ વતત કયતા યશેવ ું.
હદલાન ફનેરો પકીય હદલાનણાન ું કામથ કયીને ોતાના ભશેરભાું આલતો ત્માયે
પકીયનો ઝબ્ફો શેયીને ખદાને ોકામાથ કયતો : શે ભારીક ! ભેં તો તને ભેલલા પકીયી
રીધી છે , ત ું કફ ભીરેગા ? આભ આણે ણ અષ્ટાક્ષયના સ્ભયણથી પ્રર્ના વાક્ષાત
ભીરન ભાટે ોકાયતા યશેલાન ું છે . આણી કરૂણ ોકાયથી પ્રર્ જ્માયે આણા
હ્યદમભાું ધાયે છે . ત્માયે બૌમતક દે શરૂી કેદખાનાભાુંથી જીલને છોડાલી હદવ્મ દે શ
પ્રાપ્ત કયાલી ોતાના ધાભભાું પ્રલેળ કયાલે છે .
કૃષ્ણ-નાભ ભહશભા

- મથક
ા તા ટાયે , બમ વુંકટ મનલાયે ,

ળોચ ઉદાવી મભટાલે, ભન યશે સખ ધાભભેં ।।
કાભ, ક્રોધ, રોબ, ભોશ, ભદ ભત્વય દય કયે ,
અમલદ્યા વભાલે, ભન યશે ઘનશ્માભભેં ।।1।।
અનામાવ વફે સખ. અશબાહદ દય કયે ,

જગત જવ કૃષ્ણ દયવ, લવે કૃષ્ણ ધાભભેં ।।

ઇત્માહદ પર અનેક દે ત શે સ્લમું વદ્ય,

“દમાયાભ” એવો ફર એક કૃષ્ણ નાભભેં ।।2।।
પ્રર્થી મલમખ યશેતા જીલન ું ભન આસય બાલના આલેળલાળુું ફનલાથી અનેક દોો
ઉત્ન્ન થામ છે . આ દોો ારૂ છે . ા કભથથી જીલને દઃખ આલે છે . બમ ઉત્ન્ન
ભ ેરો યશે છે . જીલન ઉદાળીન
થામ છે . તેના ભનભાું ચેન યશેત ું નથી એટરે ળોકભાું ડફ
ફની જામ છે . આલા ફધા તન ભનના વુંકટોને કૃષ્ણનાભ દભય કયે ત્માયે તેન ું ભન વેલા
સ્ભયણના હદવ્મ સખધાભભાું યશી હદવ્મ સખનો અનબલ કયે છે .
બગલાનથી મલમખ થલાથી કા ભામાના ુંજાભાું જીલ વડામ છે , ત્માયે તેના
હ્યદમભાું ભામા ેવલાથી ભામા દઃખ દે નાયા ગણોને પ્રગટ કયે છે . તે કાભ, ક્રોઘ, રોબ,
ભોશ, ભદ ભત્વય(ઇાથ) છે . આ ભામાના ગણોથી જીલને ળાુંમત ભતી નથી. “કાભ”
ભાુંથી અનેક પ્રકાયની મલમ લાવના જન્ભે છે . લાવના જીલને ગરાભ જેલો ફનાલી દે
છે . કાભભાુંથી જ રોબ-ભોશ, ભદ, ઇાથ ભામાના ગણો પ્રગટ થામ છે . આલી દઃખ
દે નાયી ભામાના ગણોને કૃષ્ણ નાભ એલી યીતે દભય કયી દે છે કે જેભ સ ભળ્ મ ઉગતાુંજ
અંધકાય દભય થઇ જામ છે અથલા ફીજ ું દષ્ટાુંત સ ભમથ ઉગતા જ ઝાકના લફન્દઓન ું
ળોણ થઇ જામ છે તેભ દઃખ દે નાયા ભામાના ગણોન ું કૃષ્ણ નાભ ળોણ કયી રે છે
ત્માયે દૈ લી જીલન ું ભન પ્રર્ભાું રાગે છે . કૃષ્ણ નાભના સ્ભયણથીજ અનામાવે જ કા
ભામાના કેદખાનાભાુંથી જીલ છૂટો થઇ જામ છે . પ્રર્નો વાક્ષાત્કાય થામ છે . આલા
જીલનો જગતભાું મળ લધે છે . કાયણકે પ્રર્ હ્યદમભાું પ્રગટ થલાથી પ્રર્ના હદવ્મ ગણો
દૈ લીજીલભાું પ્રલેળ કયે છે . પ્રર્ભાું અનુંત હદવ્મ ગણો છે . તેભાુંથી એક ગણ ણ જે
જીલભાું પ્રલેળ કયે તે જગતભાું  ભજનીમ ફની જામ છે . પ્રર્ના ગણોનો આલો પ્રબાલ
છે . પ્રર્ જ્માયે ોતાના નાભ સ્ભયણ કયનાય જીલના હ્યદમભાું ધાયે છે ત્માયે તે જીલ
કા ભામાના ફુંધનભાુંથી છૂટો થઇ જામ છે . શલે તેને તેના દે શ વાથે અને જગત વાથે
વુંફધ
ું યશેતો નથી. આલો દૈ લી જીલ પ્રર્ના ધાભભાુંથી ર્ ભરો ડેરો અનેક જન્ભ
ભયણની માતના બોગલીને ોતાના અજય-અભય હદવ્મ દે શથી અખુંડ હદવ્મ સખને

બોગલલા પ્રર્ના ધાભભાું પ્રલેળ કયે છે .
દમાયાભબાઇએ આ દભાું કૃષ્ણ નાભનો અદર્ ભત ભહશભા ફતાવ્મો છે . બગલદીમો
ફહજ દમાળુ શોમ છે . બગલાનના વુંફધ
ું લગયના વુંવાય રૂી કેદખાનાભાુંથી જીલને
છોડાલે છે , અને લાવના જીલને ગરાભ ફનાલે છે . આલી ગરાભીભાુંથી ણ બગલદીમ
લૈષ્ણલો જીલને મક્ત કયાલે છે . કાર ભામાના ફુંધન
ું થી જે મક્ત શોમ તેલા
બગલદીમોજ દૈ લી જીલને ભામાના કેદખાનાભાુંથી છોડાલી ળકે છે . દમાયાભબાઈ
ફારબ્રહ્મચાયી શતા. વુંવાય ફુંધનભાું નાખનાયી ભામાને ાવે પયકલા ન દીધી.
ગોીજનના લલ્રબ (શ્રીઠાકોયજી)ની વાથે રગન કયી પ્રર્ભમ જીલન ગાળય ું. આલા
દમાળુ બગલદીમો જ રીરાધાભભાુંથી ર્ ભરા ડી વુંવાય કેદખાનાભાું વડામેરા દૈ લી
જીલને છોડાલી ળકે છે . આ કથનન ું િષ્ટાુંત ફવો ફાલનભાું યાજનગયના ળેઠ કે જે
વુંવાયની લાવનાભાું યચ્માચ્મા યશેતા શોલાથી છીના જન્ભોભાું શ્વાન-વથ અને
ગટયનો કીડો ફનેરા. તે કીડાને મલયક્ત લૈષ્ણલે ઉઠાલી ગોકર શ્રીગવ
ું ાઇજી ાવે રઇ
ગમા. શ્રીગવાુંઇજીએ આજ્ઞા કયી કે એ જીલ શ્રીમમનાજીની કુંજનો છે , તેને
શ્રીમમનાજીભાું પ્રલાશીત કયો. રીરા ધાભભાુંથી ર્ ભરો ડેરો વુંવાયનો કેદી-લાવનાનો
ગરાભ આલા જીલનો ઉદ્ધાય કયલા ર્ ભતરભાું ગરૂદે લ અને દમાળુું બગલદીમો શ્રભ રઇ
યહ્યાું છે .
ષ્ષ્ટ થ - મથક

- ભધકય
પ્રશ્ન– હ ું ચોક્કવ ણે ભાન ું છું કે દે શધભથ અને આત્ભધભથ ફન્ને લબન્ન છે , ણ શારભાું
એની નાજક હયસ્સ્થમતભાુંથી વાય થઇ યહ્યો છું કે દે શધભો આત્ભાના ધભથને રૂુંધીને
નાળ કયલા તત્ય ફન્મા શોમ તેવ ું રાગે છે , તો આન ું શ ું કાયણ શળે ?
ઉત્તય– આ તભાયા કથનના વુંદબથભાું, દે શ અને આત્ભાના ધભથની લબન્નતા તભને
વભજાણી તે શ્રી લલ્રબબાનની કૃાથી જ. અનેક જન્ભોથી દૈ લી જીલ રીરાધાભથી
મલછમો છે , અને અમલદ્યાએ (કાભામાએ) પ્રાકૃત પ્રુંચનો ગાઢ અંધકાય જભાવ્મો છે .

તેને કોહટ સ ભમથથી અમધક ઉગ્રપ્રતાી શ્રીલલ્રબબાન મલના કોણ દભય કયલા વભથથ છે . ?
“અજ્ઞાનાધુંધકાય પ્રળભન ટતાખ્માનામ ।
મત્રરોકમાભસ્ગનત્લું લલણિત તે કમલલબયમ વદા
લસ્તતઃ કૃષ્ણ એલ” ।

શ્રી લલ્રબબાનની કૃાથી જ્માયે દે શથી આત્ભા લબન્ન છે તેવ ું વભજામ ત્માયે જ સ્લમુંના
બૌમતક દે શભાું અને દે શના વુંફધ
ું ી વભસ્ત બૌમતક વુંવાય પ્રુંચભાું અનાવસ્ક્ત અને
લૈયાગમ થામ છે . આ વભમે દૈ લી જીલને ોતાના આત્ભ સ્લરૂન ું જ્ઞાન થામ છે . આ
જ્ઞાનથી દૈ લી જીલને ોતાના મનત્મ વખા મપ્રમ પ્રર્ વાથે તેનો વુંફધ
ું કેલો છે તેન ું ણ
જ્ઞાન થામ છે . ભાયા વાચા વુંફધ
ું ી તો મનત્મ વખા મપ્રમ પ્રર્ જ છે . તે મપ્રમતભથી
અવુંખ્મ કારથી મલછયે રો છું. તેભ જાણલાથી મનત્મ-વખા મપ્રમની પ્રાપ્પ્તનો પ્રચય
મલયશાસ્ગન પ્રગટ થઇ જામ છે . દૈ લી ગણભમ ભામાના કયે રા અંધકાયથી પ્રર્ વાથેના
મનત્મ વુંફધ
ું ને દૈ લી જીલ ર્ ભરી ગમો શતો તે શ્રીલલ્રબ બાનના એકાુંગી આશ્રમથી
પ્રકાળ પ્રાપ્ત થતાું દે શ અને આત્ભાની લબન્નતા વભજાણી, તેથી લૈયાગમ અને જ્ઞાન
પ્રાપ્ત થમાું. શલે દૈ લી જીલ ોતાના મનત્મ વખા પ્રર્ને ાપ્ત કયલાજ વલથ પ્રકાયથી
પ્રમત્નળીર યશે છે .
તભને દે શ અને આત્ભાની લબન્નતા વભજાણી છતાું દે શના ધભો આત્ભાના ધભથને રૂુંધીને
નાળ કયલા તત્ય ફન્મા છે , તેન ું કાયણ અનેક જન્ભોથી ભન દે શના ધભાથભાુંજ યાચ્ય ું
છે . તેથી આત્ભ ધભથ વભજામ છતાું ભન દે શના ધભોભાું ફરાત ખેંચી જામ છે . (જેભ
ગ્રાશ(ભગય) ગજેન્િને ખેંચતો તેભ) આલી હયસ્સ્થમતભાું લાયું લાય દે શ અને આત્ભ
ધભથની લબન્નતાનો મલચાય કયતા જ યશેલો. આલા મનયું તય થતા મલચાયથી દે શના
ધભથભાુંથી ભન મનવ ૃત થળે. દૈ લી જીલને અનેક પ્રકાયની ઉાધી અને દઃખનો અનબલ
દે શભાું ોતાણાના “અશું-ભભ”થી જ થામ છે . જીલાત્ભા તો દે શથી અને દે શના અશુંભભનો અધ્માવ થલાથી અનેક ઉામધ અને દઃખનો અનબલ કયલો ડે છે . વુંવાયન ું
સખ એ દખોના ફીજને ફોધ દે નારૂું છે . અયે ! જન્ભ ભયણના ચક્રભાુંજ ટકી દે નાળું છે .

બક્તજનો વુંવાય સખના પાવીભાું પવાતા નથી. પ્રર્ના મલમોગ દઃખને યભ સખ
વભજે છે . પ્રેભી બક્તો જ્માયે મપ્રમના મલમોગ દખનેજ યભ સખ વભજે છે તો મપ્રમના
વાક્ષાત સ્લરૂથી ભતા સખન ું શ ું લણથન થઇ ળકે ? અથલા મપ્રમના મલમોગ
અનબલભાું પ્રેભી બક્તનો પ્રલેળ તેનાજ આમધદૈ મલક સ્લરૂભાું થામ છે અને હદવ્મ
સ્લરૂ આગલણત આનુંદ ધાયણ કયનારૂું છે . આલા ોતાના જ અગલણતાનુંદ સ્લરૂભાું
મલમોગના દઃખથી જ પ્રલેળ થતો શોલાથી મલમોગ દઃખના યભ સખ રૂ ભાને છે .
આલા દઃખની સ્લકીમો ભાટે આશ્રી લલ્રબે પ્રર્ ાવે પ્રાથથના મનયોધ રક્ષણ ગ્રુંથભાું
કયી છે . આલા પ્રકાયનો મનયું તય મલચાય કયતા યશેલાથી ભન દે શના ધભોભાુંથી મક્ત
થત ું જામ છે અને આત્ભ ધભોભાું રૂલચ લાળુું ફનત ું જામ છે . દૈ લી જીલને ોતાના આત્ભ
સ્લરૂન ું જ્ઞાન થામ છે . ત્માયે તે વલથત્ર લૈયાગમ લાો ફની જામ છે , તેભજ વલથત્ર
તચ્છતા બાવે છે .
„જ્માું રગી આત્ભા તત્લ લચતવ્મો નશી
ત્માું રગી વાધનો વલથ જઠ્ઠી.”
ભશાનબાલન ું ઉયોક્ત કથન યભ વત્મ, યભ રૂાથથને પ્રાપ્ત કયાલલાભાું અમત
ઉકાયક છે . બૌમતક દે શ ઇષ્ન્િમોના અધ્માવ વહશત થતી પ્રર્ની વેલા સ્ભયણાહદ
હક્રમાની વાક્ષાત પ્રર્ સ્લરૂ સધી શોંચ નથી. આત્ભા સ્લરૂના જ્ઞાનની યભ
આલશ્મક્તા વભજી રેલી જોઇએ. “આત્ભા સ્લરૂન ું જ્ઞાન” એટર પ્રેભી બક્તને ોતાના
આમધદૈ મલક સ્લરૂન અને મપ્રમ પ્રર્ના મનત્મરીરાસ્થ ધમભિ મલપ્રમોગાત્ભક (મ ભ)
સ્લરૂન ું એભ ઉબમ સ્લરૂન ું જ્ઞાન જાણવ ું.
ષ્ષ્ટ થ-મથક

- ભધકય
પ્રશ્ન:- આ દે શ ઇષ્ન્િમોના ક્ષણીક આલેગોથી ઉત્ન્ન થત ું દઃખ અને શ્ચાતા
ઇષ્ટભાગથને રૂુંધનાયા વાલફત થતાું શોમ તો ણ ક્યાું સધી આલા દઃખોને વાથે લેંઢાયલા

?
ઉત્તય:- આ તભારૂું આતથ કથન તભાયા ભનને ઉદે ળ દે લા ભાટે જ છે . આલા પ્રકાયનો
ઉદે ળ લાયું લાય ભનને દે તા યશેલાથી અને ઇષ્ન્િમોના મલમો તયપ ગરાની યશી
આલલાથી લૈયાગમ ેદા થળે. લૈયાગમ ઉત્ન્ન કયાલલા ભાટે જ ભશા કારૂલણક સ્લાભીએ
તભાયાભાું આલા મલચાયોની પ્રેયણા કયી છે .
લૈયાગમથી ભન જ્માયે બૌમતક મલમોથી છટું ડે છે ત્માયે તેને ફીજા અરૌહકક
મલચાયોન ું અલરુંફન નશી ભે તો ભન વુંકલ્ મલકલ્ કમાથ લગયન ું યશી ળકત ું નશી
શોલાથી નઃબૌમતક મલમને જ ગ્રશણ કયળે. આભ ન ફને તે ભાટે લૈયાગમથી છટા
ડેરા ભનને અરૌહકક રીરા બાલનાભાું જોડતા યશેવ ું તેન ું નાભ “અભ્માવ” છે . આ
પ્રકાયે લૈયાગમ અને અભ્માવથી દજૉમ ભન ઉય મલજમ ભેલી રેલામ છે . „કાભ‟
ભનભાુંથી જ ઉત્ન્ન થામ છે તેથી „ભનોજ‟ કશેલામ છે . ભન ઉય મલજમ ભેલલાથી
કાભ મલજમ ણ થમોજ. “લફન લૈયાગમ નશી ાઇએ લગહયધય કો અનયાગ.” મનવુંદેશ
લૈયાગમ મલના પ્રર્ભાું અનયાગ થતો નથી. ષ્ષ્ટ પ્રર્ની રીરાભાું પ્રર્ના છ ધભો
ઐશ્વમથ, લીમથ, મળ, શ્રી, જ્ઞાન અને લૈયાગમનો ઉરટા ક્રભથી પ્રલેળ થામ છે . એટરે કે
પ્રથભ લૈયાગમ થામ છે , છી જ્ઞાન. એભ ઉવટો ક્રભ છે . લૈયાગમ મલના બગલદ્ સ્લરૂ
વુંફધ
ું ી અને આની હદવ્મ રીરા વુંફધ
ું ી જ્ઞાન સ્સ્થય યશી ળકત ું નથી. ષ્ષ્ટભાગથ ઠોય
ભઠયીભાું યાચલાનો નથી. જેઓ લૈયાગમને અનાલતા નથી તેઓ ષ્ષ્ટ પરથી લુંચીત
જ યશી આલે છે . આ કથનન ું પ્રભાણ આશ્રીના શ્રીમખની જ લાણીભાું નીચે મજફ છે .
:-

આશ્રી એક વભમે વ્રજભાું ધામાથ ત્માયે મલશ્રાભ ઘાટ ઉય લફયાજી યહ્યા શતા. શ્રી
દભરાજી પ્રર્દાવજી મનજ્જનો આશ્રીની મનકટ ફેઠા શતા. તે વભમે કૃષ્ણ ચૈતન્મનો
વેલક રૂ વનાતન આશ્રીની ાવે આલેર તેભાું પ્રર્દાવ જરોટાજીના કૃ ળયીયને
જોઇને રૂ વનાતને આશ્રીને પ્રશ્ન કમો કે “આકો ભાગથ તો ષ્ષ્ટ, ઓય વેલક દફયે
ક્યોં ?” ત્માયે આશ્રીએ આજ્ઞા કયી કે –“શભને ફશોત ફયજે, મા ભાયગભેં ભમત યો,
હકિંત યે , તાકો પર બોગ યશે શૈ.” શ્રીપ્રર્દાવજીને આશ્રીના વામનધ્મભાું ણ પ્રત્મક્ષ

મલયશનોજ અનબલ થતો શતો. મલયશીજનોન ું ળયીય કૃ જ યશેત ું શોમ છે . હદવ્મ પ્રેભની
ચયભ કક્ષા પ્રત્મક્ષ મલયશ છે . આ અલસ્થાભાું પ્રર્દાવજી આરૂઢ થમેરા છે . રૂ વનાતન
આ યશસ્મને વભજી ન ળક્યા ણ જ્માયે તે કૃષ્ણ ચૈતન્મ ાવે જામ છે અને આ ફનેરો
ૃ ન ું શાદથ વભજી જામ
પ્રવુંગ કશે છે ત્માયે કૃષ્ણ ચૈતન્મ શ્રીભશાપ્રર્જીના કશેરા લચનામત
છે અને મ ભમછિત થઇ જામ છે . કશેલાન ું તાત્મથ ષ્ષ્ટભાગથ સ્લસ્થતાનો નથી. અસ્ગન
સ્લરૂે પ્રકટ કયે રો ભાગથ તત્સખની પ્રચય તાાલગ્રથી જ બયે રો છે . “યાજ, મશ ભાયગ
શાુંવી ખેરકો નશી શે, તાકરેળકો શૈ.” શ્રીભદ દાભોદયદાવજીએ ઉક્ત પ્રકાયે મલનુંતી
કયી છે . જ્માું તત્સખનો તાાસ્ગન જરતો યશે ત્માું લૈયાગમ ાછ રાગેરોજ છે .
પ્રણમભાગીમનો લૈયાગમ મલયશ બાલરૂ છે . કાયણ કે મલયશાસ્ગનથી જ અગલણતાનુંદના
બોક્તા મપ્રમતભને સખદ એલો આમધદૈ મલક દે શ મવધ્ધ થામ છે . મપ્રમ પ્રર્ અગલણત
આનુંદ રૂ છે અને અગલણત આનુંદના બોક્તા છે . આલા મપ્રમતભને સખદ અલસ્થા
મલયશાસ્ગનથી

મવધ્ધ

થામ

છે .

અથલા

જેભ

પ્રર્

અગલણતાનુંદરૂ

છે

તેલા

અગલણતાનુંદને ધાયણ કયી ળકે તેલો હદવ્મ દે શ મલયશાનબલથી જ મવદ્ધ થામ છે . તેથી
કહ્ ું છે કે :
મલયશ અનર માતે કશત, વફગણ  ભયણ એશ ।
કલ દળા કય દે ત શૈ, બય દે મનયલમધ નેશ ।।

“વફગણ ભયણએશ” અગલણતાનુંદના બોક્તા મપ્રમતભની સખદ વેલા ભાટે મલધ મલધ
પ્રકાયના યવાત્ભક ગણો ણ અનુંત જોઇએ. તે મલયશના અનબલભાું પ્રાપ્ત થામ છે .
“ક્લદળાકયદે તશે” વલાથત્ભબાલને મવદ્ધ કયે છે . આ વલાથ ત્ભબાલથી અરૌહકક વાભથ્મથ
પ્રાપ્ત થામ છે . શ્રીમમનાષ્ટકભાું કશેરી અષ્ટ મવદ્ધદ્ધ પ્રાપ્ત થામ છે . આ મવદ્ધદ્ધઓથી
(મપ્રમતભને સખદ એલી અનેક યવાત્ભક રીરાઓન ું વજૉન થામ છે . મલળે શ ું ? મલયશ
યભ રૂાથથ રૂ છે . ષ્ષ્ટરીરા જગતભાું રૂાથથના મળખયે મલયશજ શોચાડે છે .
“ષ્ષ્ટભાગથ” જેન ું નાભ છે તે આ મલયશની યભ પરાત્ભક અલસ્થાજ છે . અથલા
લાસ્તમલક ષ્ષ્ટભાગથ આને જ કશેલામ છે કે જેભાું અગલણતાનુંદનો અનબલ થામ છે .

આન ું ભશત્લ વીભાયહશત છે . અલ્ ભમત જીલ કેટ ું કથી ળકે ? અરમ.્
પ્રશ્ન – પ્રર્ અને બગલદીમો કુંઇક કૃા મલચાયે તો ભાનવીક યોગ દભય થઇ ળકે !
ઉત્તય-આ તભાયા અેક્ષા કૃત કથનના વભાધાનભાું શ્રી શહયયામ લાુંગમક્તાલરીના
પ્રથભ બાગભાું “કાથણ્મોસ્ક્ત” નાભનો ગ્રુંથ છે . તેભાું આ આજ્ઞા કયે છે કે-“શે નાથ !
આની જે અભાયી ઉય કૃા છે તે કૃાને અભો શેચાની ળકમે તેલી કૃા કયો.” આ
આના કથનથી પ્રર્ની અને બગલદીમોના િાયર્ ભતે કૃા તો થમેરી છે અને થતી ણ
યશેતી જ શોમ છે , ણ અંતયમખતાના અબાલે કૃાને ઓખી ળકાતી નથી. જેભ
ાતરભાું ધયે રા પ્રવાદને ીઠ દઇને ફેઠેરો પ્રવાદના ભાટે કાયે તેલીજ સ્સ્થમત
ફહશમખ
થ સ્લબાલી ભનની શોમ છે . આ ણ ભનને શેચાનીને કતથવ્મચ્યત નશી થવ ું
જોઇએ. કૃાને શેંચાનલી લધાયે મોગમ ગણામ. આ ત્રભાું જે હ ું રેખન આી યહ્યો છું
તે “કૃામનમધ” શ્રીલલ્રબ કૃાજર બયી એક ઘટાનીજ લાથ કયી યહ્યા છે તેભાું ભને
મનમભત્ત કમો છે .
“ જ્મોં જરધયતે જરધય જર રે.
શયખે ફયખે અને કય રે”
સ ભમથના પ્રચુંડ ઉષ્ણતા બમાથ હકયણો “જરધય” વમિભાુંથી “જરધય” ફાદરોભાું બયે છે .
અને ફાદરો તે જરની લાથ કયે છે . અશીં કૃામનમધ શ્રીલલ્રબ કૃાના જરધય
(વાગય) છે . બસ્ક્તભાગાથ બ્જભાતુંડ સ્લરૂના હકયણો કૃા જરધયભાુંથી કૃા જરને
ગ્રશણ કયી બગલદીમોના હ્યદમરૂી ફાદરોભાું બયે છે . અને શ્રીલલ્રબની કૃા બયી
પ્રેયણાથી બગલદીમો મનમભત્ત ફનીને કૃાની લાથ કયે છે . આથી આ રેખ કૃા જરની
ઘટા બયે રો કૃાની લાથ કયનાયો જાણીને હ્યદમભાું ધાયણ કયળો.
મલલેક ધૈમાથ શ્રમભાું આશ્રીએ પ્રર્ને પ્રાથથના નશી કયલી એભ જે મનગ ભઢ આળમલાી
આજ્ઞા કયી છે તેનો શેત ું કટ બયે રા ભનનો તેલી પ્રાથથનાભાું ક્ષ થામ છે . અથલા ભન

કતથવ્મ યામણ થલા ચાશત ું નથી. ોતાના કતથવ્મનો ફોજ સ્લાભી ઉય યાખી ોતે
મનમશ્ચત યશેલા ચાશે છે . ભનના આલા કાટયને આ શ્રીલલ્રબ જાણતા શોલાથી
પ્રાથથના નશી કયતા કતથવ્મ યામણ થલાનો ઉદે ળ કયી યહ્યા છે .
ગોીગીતના ચોથા શ્રોકલાા શ્રીગોીજન મનગથણ છે . મનગથણ બક્તો મખ્મ પ્રકાયે
તત્સખીજ શોમ છે . તે મપ્રમ પ્રર્ને ોતાની બાલના મનલેદન કયે છે કે- “શે પ્રેશ્ઠ !
(અત્મુંત મપ્રમ) આ ફીજા ગોીજનો જેભ આને ઉારુંબ આે છે . (“કીતલ” આ
કટી છો તેભ કશેલાભાું ણ અચકાતા નથી) તેભ ભાયે આને કુંઇજ કશેલાન ું નથી.
આના સબગ વુંગભનો તા કરેળ ભાયાભાું શળે તો આ પ્રગટ થઇ આના
અમનલથચનીમ સ્લરૂાનુંદન ું દાન કયળો જ” આ તત્સખી ગોીજન કૃાની ણ માચના
કયતાું નથી. યન્ત ોતાના કતથવ્મનો જ મલચાય કયે છે . તત્સખ વાગય શ્રીલલ્રબને
“સ્લાથોજ્જીત” તત્સખી બક્તોજ પ્રાુંણ વભાન મપ્રમ છે . અને આશ્રીના પ્રકટ કયે રા
યમતથનો ઉત્કૃષ્ટ મવદ્ધાુંત ણ તત્સખતા જ છે . સ્લસખની જેભાું ગુંધ ભાત્ર ણ નથી
અને મપ્રમને સખરૂ થલાની સ્સ્થમતને પ્રાપ્ત કયલા અવહ્ય મલયશ વ્મથાને જે વશન કયે
છે તેલા બક્તોજ ભશાન હદવ્મ સ્લરૂ શ્રીલલ્રબલયને લયલા મોગમતા પ્રાપ્ત કયે છે .
આ ર્ ભતર સ્સ્થમતભાું તન-મલત્તજા વેલા ચાશે તેલા લૈબલથી થતી શોમ તો ણ મનત્મ
રીરાસ્થ ભશાન અરૌહકક મપ્રમ પ્રર્ના સ્લરૂની તત્સખાત્ભક વેલાની મોગમતા
આમધદૈ મલક દે શને પ્રાપ્ત કમાથ મલના થઇ ળકતી નથી. અને આમધદૈ મલકતા મલયશાનબલ
મલના મવદ્ધ થતી નથી. શ્રી ગોીજનોના મનયોધભાું ણ વુંમોગ-મલમોગ ફન્ને અલસ્થાનો
અનબલ ફારરીરાથી પ્રાયું બ કયી ભશાયાવભાું પ્રલેળ કયાવ્મો ત્માું સધી મપ્રમતભ
કયાલતા જ યહ્યા છે . અને ભશાયાવ છી ણ મલયશની યભ પરાત્ભક અલસ્થાભાું જ
સ્સ્થત કમાથ છે . ભશાકારૂલણક એદમદાની ભશોદાય ચહયત્રલાન સ્લાભીનો પ્રગટ કયે રો
ભાગથ મલયશ પરાત્ભક છે અમતળમ અનગ્રશીત સ્લકીમ જનનો પ્રલેળ તેભાું થમો છે .
(તશાું પ્રલેળ દ્વે ભ્રભયકો દાભોદય પ્રર્દાવ.)
બસ્ક્તભાગથસ્મ કથનાત ્ ષ્ષ્ટ યસ્તીમત મનશ્ચમ:

વલથત્રોત્કથ કથનાત ્ ષ્ષ્ટ યસ્તીમત મનશ્ચમઃ ।।
(.પ્ર.ભ)
વલથ બસ્ક્તભાગોથી ષ્ષ્ટ બસ્ક્તભાગથની વલોત્કથતા યશેરી છે , તે ષ્ષ્ટ પ્રર્ના
અગલણતાનુંદ સ્લરૂના અનબલભાુંજ કથામ છે . આ અગલણતાનુંદનો અનબલ મલયશ
પરાત્ભક અલસ્થાભાુંજ થામ છે . લસ્તતઃ આને જ „ષ્ષ્ટભાગથ” કથલો મોગમ છે .
ર્ ભત – મળાચનો ઉદ્ધાય

- .બ. કભાફેન આળય, યામય
ચાુંાવેનીથી ભેલાડ ધાયતા ભાગથભાું એક ગાભ આવ્ય ું, ત્માું શ્રીનાથજી એક તાલના
હકનાયા ઉય લફયાજ્મા. ઉત્થાનથી ળમન સધીની વેલા અશીં જ થઇ. તે મલળા
વયોલયન ું સ્લચ્છ જ શ્રીનાથજી આયોગમા.
જ્ચાયે યામત્ર થઇ ત્માયે તાલની આવાવ ગગનચ ુંફી જમધ્લની વુંબાલા રાગમો.
ઉચ્ચ સ્લયથી થતો આ જમધ્લની ગો. ફારકો અને વેલકોએ વાુંબળમો. યું ત જમકાય
કયલાલાી વ્મસ્ક્ત જોલાભાું ન આલી. છી જે ફાજથી જમધ્લની આલતો શતો તે ફાજ
મખ પેયલીને  ભછ ું : તભે કોભ છો ? જમજમકાય કેભ કયો છો ?
ત્માયે આકાળભાગેથી અલાજ વુંબામો : આ તાલભાું અભે અવુંખ્મ ર્ ભત-મળાચ
યશીએ છીએ. શજાયો લથથી અભાયી ગમત મસ્ક્ત થતી ન શતી આજે શ્રી નાથજીએ કૃા
કયીને આ તરાલન ું જ અંલગકાય કયું તેથી અભાયી મસ્ક્ત થઇ છે . તેના હદવ્મ
પ્રબાલથી અભાયે ભાટે લૈકુંઠભાુંથી મલભાન આવ્માું છે . મલભાનભાું આલેરા લૈકુંઠનાથના
અનચયો અભને કશે છે કે, આ તાલભાું જેટરાું ર્ ભત-મળાચ શોમ તે ફધાું મલભાનભાું
ફેવીને આલો લૈકુંઠભાું
આજે અભાયો મસ્ક્તહદન આવ્મો છે . તેથી અભાયા મસ્ક્તદાતા શ્રીનાથજીની અભે જમ
ફોરીએ છીએ.

અધથયામત્રથી રઇને પ્રાતઃકા સધી આ જમધ્લની વુંબામો. ત્માય છી ફધ ું ળાુંત થઇ
ગય ું. શ્રીનાથજી ત્માું યાજબોગ આયોગીને મલજમ થમા.
ષ્ષ્ટ થ - મથક

- ભધકય
પ્રશ્ન –તભાયા ત્રભાું “મત્રદઃખ વશન ધૈમ”થ શ્રીલલ્રબ પ્રર્એ ત્રણે પ્રકાયના દઃખોને
ભયણ મુંત વશન કયલાની આજ્ઞા કયી તો આ બૌમતક દઃખ (કાભયોગ) ને વશન કયતા
જવ ું કે કોઇ ઉામ ખયો ?
ઉત્તય–કાભયોગથી વ્મથીત થમેરા તભાયા આ પ્રશ્નનો જલાફ આ પ્રકાયે છે કે કાભના
લેગને વશન કયલો, તેભાું પ્રવ ૃત્ત ન થવ ું. કાભ વુંકલ્ રૂે પ્રગટ થામ છે . જ્માયે કાભના
વુંકલ્ો-મલચાયો ઉત્ન્ન થામ ત્માયે ઠુંડા જરની એક રોટી ી જલી. શ્ચાદ ળૈમાભાું
મનલેળ ન કયલો. એક આળન ઉય ફેવી જવ ું. અને એકાગ્ર લચત્તથી અષ્ટ વખાના
કીતથનોની રીરા બાલના મલચાયી અને તેભાુંથી ઉત્ન્ન થતાું તયું ગોભાું ભન-લચત્તને જોડી
દે લા. યાત્રીના વભમભાું એકાન્ત તો શોમ જ. આ એકાન્તનો રીરા લચિંતનભાું ઉમોગ
કયલો. બૌમતક કાભના વુંકલ્-મલચાયોને અરૌહકક રીરા બાલનાઓભાું જોડી દે લાથી
કાભ વુંકલ્નો રમ અરૌહકકભાું થઇ જામ છે . અથલા „કાભ‟ બૌમતક ભટીને આમધદૈ મલક
ફની જામ છે .
ફીજો પ્રકાય-બૌમતક કાભના વુંકલ્ ઉઠે ત્માયે આણા આમધદૈ મલક સ્ત્રીબાલ-વખીબાલના સ્લરૂન ું ધ્માન કયવ ું. આ અભ્માવ ફઢતા બૌમતક કાભ, ીડા કયલા વભથથ
નશી યશે. એક વાુંબે રો પ્રવુંગ અશીં જણાવ ું છું કે- એક વભમ કુંળ ફયવાનાની
વયશદભાું જઇ ચઢયો ફયવાનાની 12 કોળની વયશદભાું શ્રી સ્લામભનીજીન ું યાજ્મ છે .
કુંળનો તેભાું પ્રલેળ થતાું જ તે સ્ત્રી ફની ગમો. વખીઓએ શ્રી વ્રબાનજીની ગૈમાઓન ું
ગોફય થાલા તેને રગાડી દીધો. આગનો પ્રવુંગ માદ નથી.

આ પ્રવુંગન ું એટ ું જ સ્લાયસ્મ છે કે આણા આમધદૈ મલક સ્ત્રીબાલ-વખીબાલ સ્લરૂનો
એલો પ્રબાલ છે કે દઃવશ કાભલેગના વુંકલ્ોનો તતથજ રમ કયી નાખે છે . મનત્મના
અભ્માવથી બૌમતક કાભન ું નાભ મનળાન ણ યશી ળકત ું નથી.
અલ્ વભમના કાભ સખભાું ભ્રભીત થમેરો જીલ જીલનબયની ઉામધથી ફુંધનોભાું
ફુંધામ છે . પ્રજાની ઉત્મત્ત તેને ગરાભ ફનાલી દે છે . બગલાનની કૃાથીજ દૈ લી
પ્રજાનો વાથ ભે છે . તેલો હયલાય બગલદ્ પ્રાપ્પ્તભાું વશામક રૂ ફને છે . યન્ત
દૈ લી પ્રજા ન શોમ આસયી શોમ તો તેને ભાટે શ્રી ભશાપ્રર્જીએ ફીજા સ્કુંધના
સફોમધનીજીભાું આલી પ્રજાને “આત્ભાના નાળની વેના” કશી છે . આ વેનાની લચભા
યશીને કેદી જેલો ફની ભાનલી જીલન રૂ કયે છે . બગલાને ગીતાજીભાું કહ્ ું છે કે ભાયી
દૈ લી ગણભમી ભામા તયલી દસ્તય છે . ભાયા એકને જ ળયણે આલલાથી ભામાને તયી
ળકામ જીલ દૈ લી શોલા છતાું ભામાભાું પવામ છે તેને તેભાુંથી કાઢલા ભાટે ોતાને જ
ળયણે આલલાનો ઉદળ કયે છે . આસયી હયલાયભાું પવામેરો દૈ લી જીલ ગજેન્િની જેભ
આતથ બાલથી પ્રર્ને ોકામાથ કયે તો પ્રર્ તેનો ઉદ્ધાય કયે છે . આ ર્ ભતરભાું બગલદ્
પ્રાપ્પ્તની ફધા પ્રકાયની અનકરતા રીરાધાભથી મલછયે રા દૈ લી જીલને પ્રર્ની કૃાથી
નશી શેચાનલાથી આલા જીલો બગલદ્ પ્રાપ્પ્તથી મલમખ યશે છે . અને અનકરતાનો
રાબ બગલદ્ વુંફધ
ું ી અલ્ આનુંદોભાું રે છે . મનત્મન ું અખુંડ સખ તદીમ વુંગ મલના
ભેલી ળકતો નથી. જેને મનત્મ રીરાસ્થ સ્લરૂ હયકય અને રીરાધાભનો વાક્ષાત
અનબલ થામ છે , તેને તદીમ કશેલામ છે . આલા તદીમ અષ્ટવખાહદ ભશાનબાલો છે .
તેભની લાણીનો વુંગ કયલો. મનલેદનના સ્ભયણની આજ્ઞા આે નલયત્નભાું કયી છે તેન ું
યશસ્મ તદીમના વુંગથીજ મનત્મરીરા સ્લરૂન ું અને તે સ્લરૂથી ભત ું અગલણત સખ
તેન ું જ્ઞાન થામ છે ત્માયે દૈ લી જીલ બગલદ્ વુંફધ
ું ી અલ્ આનુંદોભાું અટકતો નથી.
“મનકુંજ લૈબલ દાભોદયદાવ દે લખ ચાશત
વલખમનભેં ટશર કયન હશત”
ઉયોક્ત શ્રી દ્મનાબદાવજીનાું દભાું મનત્મરીરાસ્થ મપ્રમપ્રર્ન ું સ્લરૂ, ત્માુંનો હદવ્મ

હયકય, રીરા ધાભ, અને શ્રીદભરાજીન ું રીરા વુંફધ
ું ી આમધદૈ મલક રલરતાજીન ું સ્લરૂ.
આ ચાયે પ્રકાયન ું લણથન કયે  ું છે તે દની બાલના મલચાયલી. આણા આમધદૈ મલક
સ્લરૂન ું ધ્માન કયી આ દભાું કશેરી બાલનાભાું ભનનાું વુંકલ્ો જોડલા. આ દ
અગય ફીજા કોઇ દોભાું જણાલેરી રીરાની બાલનાભાું ભનનાું વુંકલ્ોને જોડલાનો
અભ્માવ મનયું તય થતાું આ બાલનાનો આલેળ યશેલાથી વદાવલથદા આન ું જ અનવુંધાન
યશી આલે છે , અને જીલનનો રટો કયી નાખે છે . અથલા પ્રાકૃતતાની મનવ ૃમત્ત કયી
અાકૃતતા મવધ્ધ કયે છે . “બાલોબાલનીમામવધ્ધ” જેલી બાલના આણે કયીએ તેલો
બાલ મવધ્ધ થામ છે .
ષ્ષ્ટ થ મથક

- ભધકય
લાવનાન ું તાુંડલ ન ૃત્મ

લાવના ભાતયે તને નલ ગજના નભસ્કાય ।
કોઇક છી ક્ષણભાું જ્ઞાનીના ઉયભાું ઉઠી,
તેની ત ું આફરૂ રેનાય ।।

જગરભાું
ું
જોગી થઇ એકાન્તે મનલેળે તોમે
તેનો ત ું ીછો કડનાય ।

જગની વેલાથે નીકે રાભાું ઉય ઉંડાણે,
મળ રૂે તાયો ગ ેવાય ।।

ભુંત્રોના જ્ઞાતા જેઓ દે લો લળ કયલા ચાશે
તેઓ ણ તજ આગ રાચાય ।

મલલેકીઓ લાણીભાુંથી તજને વભાલે તોએ
અંતયભાું ઉઠલા ત ું તૈમાય ।।

બ્રહ્મના લાતોડા ણ મનજની પ્રળુંવા રૂે
તજને અંતયભાું વુંઘયનાય ।

ખ્માતી પ્રમતષ્ઠા મલદ્યા દમાહદ મનમભત્તે ણ
ત ું ડાશી ડભયી થઇ ેવનાય ।।

વાધ વુંતો બક્તો ને શયા ઉય ણ
છી તાયી વત્તા ચારનાય ।

ખાલાભાું જોલાભાું ને જયા જયા ભાુંથી
વૌન ું ત ું નાક કાનાય ।।

નાભભાું કાભભાું ગાભભાું ધાભભાું ત ું
વહ જનને મઝ
ું લનાય ।

કોઇક અરફેરો ચેરો ગરૂનો નાથેરો,
તાયી કાન ટીઓ આંફનાય ।।

પ્રર્ની પ્રાપ્પ્તભાુંશી જો લેગેથી ત લે તો
તાયો ને ભાયો ફેડો ાય ।।

આ લાવનાન ું તાુંડલ ન ૃત્મ તેન ું સ્ટે જ અન્તઃકયણભાું છામે ું શોમ છે . જેને લાવનાત્ભક
લરિંગ દે શ ણ કશેલામ છે . પ્રર્ પ્રેભનો વાધક આ છી લાવનાનો હયચમ પ્રાપ્ત કયી
ોતાની ઇષ્ટ વાધનાભાુંથી તનને પ્રાપ્ત ન થામ તે ભાટે આ પ્રમાવ છે .
“જગરભાું
ું
જોગી થઇ એકાન્તે મનલેળ,ે તોમે તેનો ત ીછો કડનાય.” આ ુંસ્ક્તના
આળમન ું તાિળ િષ્ટાુંત ફનેરા પ્રણમ વુંફધ
ું થી જોડામેરા સ્ત્રી-રૂ ફે મલયક્તોન ું છે .
આ ફન્ને ષ્ષ્ટભાગીમ છે . વુંવાયનો ત્માગ કયી વ્રજના એકાન્ત સ્થાનભાું યશેલા રાગમા.
પ્રથભ એક ફે લયવ વ ૃક્ષોના મનચે મનલાવ કમો. છી તેજ સ્થાનભાું યજનો ભોટો ટીરો
શતો તેની બીતય કોટડી ફનાલી યશેલા રાગમા. બગલદ્ વેલા ગ્રુંથાલરોકનથી વાત્ત્લક
ૃ થી
જીલન ગજાયતા. વ્રજલાવીઓના ઘયની ચટકી રાલી શ્રીને બોગ ધયી અધયામત
મનલાથ શ કયતા. શ્ચાદ એક ફીજા લૈષ્ણલનો હયચમ થમો. તેણે તે જગમાભાું ભકાન
ફનાવ્ય. જતે હદલવે આ લૈષ્ણલ વાથે ભે ન યહ્યો, તે લૈષ્ણલને બગાડી તેના
ભકાનભાું આ ફન્ને મલયકતો યશેલા રાગમા. આ ભકાન ઇંટ-ગાયાન ું ફને ું શોલાથી અને

વયોલયના હકનાયા ય ફને ું શોલાથી તેભજ લયવાદના જરનો ઉિલ થલાથી
હદલારોભાું તડો ડી. પયીને િવ્મ વમ્ન્ન લૈષ્ણલની વશામતાથી વીભેટલાળુ ળશેયોભાું
ફને છે તેવ ું ફનાવ્ય. શલે યાજવ લધલા રાગય ું, તેભાું ગ્રુંથાલરોકનથી મલદ્યા લધતા
મલદ્યાએ લારૂણીરૂ ધાયણ કય.ું મલદ્યાને ચાલી ન ળક્યા. લારૂણીએ યાજવભાું તાભવ
મભરાલી હદધ ું. તાભવ આત્ભજ્ઞાનને ઢાુંકી દે નારૂું અંધકાય રૂ કશેલામ છે . મનત્મવખા
પ્રર્એ વ્રજસ્થ બક્તોનો મનયોધ કયલાભાું તાભવને યાજવ ફનાવ્મા, યાજવને વાત્ત્લક
ફનાવ્મા, અને વાત્ત્લકને મનગથણ ફનાલી રીરા ધાભભાું પ્રલેળ કયાવ્મો. લાવના
ભાતાએ આ મલયક્તોને વાત્ત્લકભાુંથી યાજવ ફનાવ્મા. યાજવભાું તાભવ બી ગય ું.
યાજવ તાભવની ભીશ્ર અલસ્થાભાું લાવના ભાતાની ભશેયભાું તેઓન ું તન થએ.ું
બદ્ધદ્ધ પ્રેયક તો પ્રર્ જ છે , જીલ તો ભામાનો ગરાભ છે . છતાું વાલચેત ન યશેલામ તો
તન થામ જ. તે લાત આણે રક્ષભાું યાખલી જોઇએ.
ષ્ષ્ટ દૈ લી જીલ ભાટે તન કોને કશેવ ું ? મનત્મરીરાસ્થ સ્લરૂ પ્રાપ્પ્તના ધ્મેમથી ચ્યત
થઇ જવ ું તેજ તન. મનત્મરીરાસ્થ સ્લરૂની પ્રાપ્પ્ત વલથ ત્માગ  ભલથકના મલયશાનબલ
મલના થઇ ળકતી નથી. મલયશભાું પ્રર્ સ્લરૂ મવલામ અન્મ વુંફધ
ું થતાજ મલયશબાલન ું
મતયોધાન થઇ જામ છે . અયે ! મલયશી જનોને અન્મ વુંફધ
ું ની ગુંધ ભાતય્ ણ મત્ૃ ય
વભાન દઃખદ ફની જામ છે . આ મલયક્તોએ તો ોતાની હયચમાથ ભાટે વ્રજલાવીઓને
ણ યાખેર. લાવનાન ું આ કેવ ું તાુંડલ ન ૃત્મ છે કે “આમે તે કછું રેનકું ગમા ગાુંઠકો
ખોમ” વ્રજલાવ વાધન દળાભાું પલરત થતો નથી, બૌમતક આધ્માત્ત્ભક ફન્ને પ્રકાયની
અમલદ્યાની મનવ ૃમત્ત થમા છી કેલર પ્રર્ના મલયશના અનબલ ભાટે વ્રજલાવ પરીત
થામ છે . મલયક્તોની આટરી રાુંફી કથા કયલાનો શેત પ્રર્ પ્રાપ્પ્તનો થ ફહજ
વાલધાનીનો છે . મપ્રમપ્રર્ની પ્રવન્નતા કેભ થામ છે એ મલમને વાયી યીતે વભજી
રઇને પ્રણમ વાધના કયલાભાું આલે તો વપરતા પ્રાપ્ત થામ છે . શયદભ પ્રર્ના
મલમોગન ું દઃખ-મલમોગાસ્ગન જેના હ્યદમભાું જરતી યશે છે . તેની ાવે કોઇ ણ પ્રમતફુંધ
આલી ળકતો નથી.

બગલતી ગીતાજીભાું પ્રર્ અજ થનને આજ્ઞા કયે છે “ભાયી દૈ લી ગણભમ ભામાને તયલી
ફહ દસ્તય છે . તે ભાયા એકરાને જ ળયણે આલલાથી તયી ળકામ છે .” ધ્માન યશે ભાત્ર
એક ધમભિ સ્લરૂનેજ ળયણે આલલાની આજ્ઞા કયે છે . આ ધમભિ-વાક્ષાત સ્લરૂન ું ળયણ
વલથ ત્માગ  ભલથકના મલયશાનબલ મલના ળક્ય નથી. વલેધભાથન હયત્મજમું ભાભેંકું ળયણું
વ્રજ આ શ્રોકભાું કયે રી આજ્ઞાનો ણ આજ શેત છે .
ફડેનકી ફાની

રૂ ન જાને આંધયો, લાુંઝ ત્રકી ીયઃ
નેશ ન જાને મનયવ જન, બેદે ન ચકભક નીય.
વકર ળાસ્ત્ર વુંગ્રશ કીએ, લાદ મલલાદ મલચાય;
યવકે અક્ષય દોમ શે, તતથ કટે તન ભાય.
વેલા નશીં ગોકરમત, અષ્ટછા નહશ ગાન;
સની નહશ સફોમધની, તે જન વથ વભાન.
શ્રીલલ્રબ પર ના ચખ્મો, ગશે ન ચયન વયોજ;
મધક મધક મધક તે જન, ધમો ધયની ે ફોજ.
બગલદકૃાન ું એક રક્ષણ (રૌહકક દઃખ)
પ્રેક : ભધકય
વુંગ્રાશક :દા. દા. શસબાઈ દે વાઇ, અભયે રી.
શ્રીશહયયામચયણ આજ્ઞાકયે છે કે, રૌહકકભાું પ્રર્ કુંઇક દઃખ આે તો પ્રર્ની કૃા
ભાનલી. પ્રર્ જેને ોતાના ભાને છે તેન ું ભન ોતાનાભાું યશે તે ભાટે પ્રર્ આણને
થોડી ઘણી મશ્કેરીભાું યાખે છે . દઃખભાું પ્રર્ની કૃા ભાનલી. પ્રર્ જે કયતો શળે, તે
ભાયા હશતન ું જ કયતા શળે તેભ ભાની દઃખભાું ધીયજ યાખી આણે અષ્ટાક્ષયન ું સ્ભયણ
વતત ફને તેભ કયવ ું જોઇએ. બગલાને ોતાના ભાનેરાને આેરા દઃખની કદય
બગલદીમો જ કયી જાણે છે . દમાયાભબાઈ ોતાની લાણીભાું પ્રર્ની કૃાને ઓખાલે

છે તે દબગલદીમ ! દઃખ ભા ધયળો યે
ધીયજ ધયી બજતા ઠયળો ।

દઃખ ભાું ધયળો કૃષ્ણ સ્ભયળો
તો બલ દમધ વદ્ય તયળો ।।

ગણ ઘણો છે દઃખ વશમાભાું
કયલો એભ મલચાય ।

નહશ તો બક્તન ું દઃખ કેભ વશે
વભથથ કરૂણાગાય ।।

વકર ા વુંતા મનલાય
એક શહયન ું નાભ ।

શહય યટામ મનત્મ તદમ ભટે નહશ
તો ગભત ું ઘનશ્માભ ।।

ભામા ભોશ લધે સખ ાભે

મલમ મલે ભન ચકચય ।
કૃષ્ણ ાવે દઃખ કુંતાએ ભાગય ું
દઃખભાું શહય નહશ દભય ।।

તે જ કવુંગ જે શહયને ર્ ભરાલે
સ્ભયાલે તે વત્વુંગ ।

સખ ર્રાલે ને દઃખ સ્ભયાલે
ભાટે ન કયે શહય બુંગ ।।

રૌહકક કરેળ અંગીકૃત રક્ષણ
ભેલે શ્રીવ્રજયામ ।

શ્રીશહયયામજીન ું લાક્ય મલરોકો
મળક્ષાત્રભાું ગામ ।।

કોને ભળમા કૃષ્ણ કષ્ટ ામ્મા મલના
વાુંબો ળાસ્ત્ર પ્રભાણ ।

મલત ડે તોએ શહય ન મલસ્ભયે
તેને ગણે શહય પ્રાણ ।।

સખ આલે છકી નલ જઇએ
દઃખ આલે નહશ ડયીમે ।

આણાથી અમધકા જોઇને
ગલથ કરેળને શયીમે ।।

તે ટીામ કનક, વશે ભોતી છે દ
તજે ન ઉજાવ ।

તો ભહશમત ભન બાલે ર્ ભણ
આે હ્યદમ ય લાવ ।।

અંતયજાભી નથી યે અજાણ્મા

લી લશારા ોતાના દાવ ।
“દમા પ્રીતભ” ભાટે (પ્રર્) વારૂું જ કયળે
યાખો િઢ મલશ્વાવ ।।

સ્લમળોગાન વુંહૃષ્ટ હૃદમાુંબોજ મલષ્ટય :

પ્રેક : શ્રીલલ્રબાદદ્મમભલરન્દ
- અનલાદક : “અજ્ઞ”
પ્રર્ચયણ શ્રીગવાુંઇજીએ શ્રીવલોત્તભ સ્તોત્રભાું શ્રીભશાપ્રર્જીનાું 108 નાભ કહ્યા છે . તે
ૈકીન ું એક નાભ “સ્લમળોગાન વુંહૃષ્ટ હૃદમાુંબોજ મલષ્ટયઃ” છે .આશ્રીના આ નાભનો
બાલાથથ – ગ ભઢાથથ છે શ્રી ગોકરેળ પ્રર્ કશે છે તે મજફ જે કોઇ જીલ શ્રીભશાપ્રર્જીના
મળનો આનુંદ ભલથક વદા-વલથદા ગાન-સ્ભયણ કયે છે તે બક્તના દયે ક પ્રકાયનાું ા,
જેલાકે બ્રહ્મશત્માહદ મલ ાોનો નાળ થામ છે . ઉયાુંત તે બક્તના હ્યદમભાું

બગલત્સ્લરૂ વુંફધ
ું ી અરૌહકક જ્ઞાનનો પ્રકાળ થામ છે . અને તન, ભન મલગેયે વલથ
અંગો મનભથ ફની જામ છે . તદયાુંત તે બક્તન ું હ્યદમરૂી કભ પ્રકામળત થામ છે .
ખીરી ઉઠે છે , અને તે હ્યદમરૂી કભરભાું નલધા બસ્ક્ત-પ્રેભ રક્ષણાત્ભક યવ – ભકયું દ
પ્રકટ થામ છે . આ નલધા પ્રેભરક્ષણાત્ભક બસ્ક્ત ભકયદના બોક્તા સ્લમું પ્રર્
શ્રીકૃષ્ણચુંિ- ભણથ રૂોત્તભ છે . તેઓ ભ્રભય ફની યવરુંટ થઇ, આવસ્ક્ત  ભલથક તે
બક્તના હ્યદમભાું મનલાવ કયે છે , અને તે ભધય ભકયું દન ું વદા સ્નેશ વહશત યવાન કયે
છે છી ક્યાયે મ એક ક્ષણ ભાટે ણ ફીજે જલા પ્રર્ અવભથથ ફની જામ છે . આલો
અયું ાય ભહશભા છે . શ્રી ભશાપ્રર્જીના મળનો.
ળુંકા :- બ્રહ્મશત્માહદ જેલા બમુંકય અનેક પ્રકાયનાું ા શોમ છે . તે તો ગુંગા જેલી
મલત્ર નદીઓભાું સ્નાન કયલાથી નાળ ાભે છે તથા વકર દે શ, ઇષ્ન્િમ, પ્રાણ મલ. ણ
મનભથ-મનદો થઇ જામ છે . લી જ્માયે સ ભમથનો ઉદમ થામ છે ત્માયે તેના પ્રકાળથી
અંધકાયનો નાળ થામ છે . અને સ ભમોદમ થલાથી અનેક કભરો ખીરી ઉઠે છે . અને તે
પ્રુલ્રીત કભરભાું ભકયું દ યવના બોક્તા અનેક ભ્રભય આલીને તે ભકયું દ યવન ું ાન
ણ કયે છે . તો છી આભાું શ્રી ભશાપ્રર્જીના મળની કઇ મલળેતા છે ?
ઉત્તય :- ગુંગાહદ તીથોભાું સ્નાન કયલાથી ાનો નાળ થામ છે . તે લાત વાચી યું ત
શુંભેળને ભાટે તે ાોનો નાળ થતો નથી. જીલ જ્માયે ગુંગાહદ મલત્ર તીથોભાું સ્નાન
કયે છે ત્માયે તેના ાો નીકીને હકનાયા ઉય આલી જામ છે જો મલમધ  ભલથક પ્રામમશ્ચત
કયી, સ્નાન કયી મનભથ થામ અને બગલદ્ નાભ રેતા ફશાય આલે અને ત્માયછી ણ
બગલદ્ નાભ-સ્ભયણ છે કે નહશ તો બગલદ્ નાભના પ્રતાથી પયી લખત તે જીલભાું
ા પ્રલેળી ળકતાું નથી. લેદ મલમધ ભલથક પ્રામમશ્ચત ન કયે અને બગલદ્ નાભ ણ ન
રે તો સ્નાન કયીને જીલ જ્માયે ફશાય નીકે છે ત્માયે તે ાો પયી લખત તેનાભાું
પ્રલેળ કયે છે . આભ મલત્ર તીથોભાું પક્ત સ્નાન કયલા ભાત્રથી જ ાોનો નાળ નથી
થતો. યું ત પક્ત ા દભય થામ છે . લી તીથોભાું જીલોનો ા-નાળ કયલાન ું
વાભથ્મથ છે તે તો શ્રી બગલાનના ચયણ સ્ળથ કયલાથી તેને ભળય ું છે તેથી શ્રી

રૂોત્તભ રૂ શ્રી ભશાપ્રર્જીના મળોગાન વભાન શ્રી ગુંગાહદ તીથથ ણ નથી.
સ ભમથના ઉદમથી અંધકાય નાળ ાભે છે , તે તો વાચ ું યું ત પ્રકામળત સ ભમથ ણ
આશ્રીના ગણગાન વભાન નથી. કેભ કે સ ભમથના ઉદમથી ફાહ્ય જગતનો અંધકાય દભય
થામ છે , યું ત જ્માું સ ભમથના હકયણો પ્રલેળી ળકતાું નથી ત્માુંનો અંધકાય તો સ ભમોદમ
થામ તો ણ દભય થતો નથી. આ યીતે સ ભમથનો ઉદમ થામ તો ણ આણાું હ્યદમભાું
યશેરો અજ્ઞાનરૂી અંધકાય દય થતો નથી. લી સ ભમથના ઉદમથી કભ ખીરી ઉઠે છે ,
યું ત આ કભ શુંભેળા પ્રુલ્રીત નથી યશી ળકતાું, કાયણ કે જ્માયે સ ભમથ અસ્ત થામ છે
ત્માયે કભ ફીડાઇ જામ છે . આ કભની અંદય ભકયું દ-યવ પ્રગટ થામ છે , અને
ભકયું દ-યવના બોક્તા ભ્રભય છે . જ્માયે સમથ અસ્ત થામ છે , ત્માયે કભ લફડાઇ જામ છે
તે લખતે ભકયું દ યવન ું ાન ભ્રભયો કયી ળકતાું નથી અને તેથી તેઓ વદા આનુંહદત
યશી ળકતા નથી. સમથ તો કાને આધીન છે , તે સ્લતુંત્ર નથી. આભ શ્રી ભશાપ્રર્જીના
મળોગાન વભાન સમથ ણ નથી. ભાટેજ શ્રી ગવાુંઇજી કશે છે : સ્લમળોગાન વુંહૃષ્ટ
હ્યજમાબોજ મલષ્ટયઃ
લી આગ કશે છે કે, તો છી શ્રી ભશાપ્રર્જીનો મળ આશ્રીન ું ગણગાન કેવ ું છે ?
જેભ શ્રી  ભણથ રૂોત્તભ ોતે મનદો (દો યહશત) તથા વલથગણ વુંન્ન છે . તથા
આશ્રીનો જે કોઇ સ્ળથ ાભે છે , તેલા બાગમળાી જીલને વલથ દોોથી મક્ત કયે છે .
ઉયાુંત તે જીલભાું વલથ ગણોનો પ્રલેળ થામ છે . આલો જ વલોત્તભ પ્રકાયનો મળ
આની રીરાના ગણગાનનો કયે છે તે દયે ક પ્રકાયના ાોથી મક્ત થઇ મલત્ર કયલા
જેટ ું વાભથ્મથ તેભનાભાું આલે છે . શ્રીભશાપ્રર્જી  ભણથ રૂોત્તભસ્લરૂ છે . આશ્રીના
મળના ગણગાનન ું વાભથ્મથ એવ ું છે કે, તે આહદદૈ મલક અસ્ગન-સ્લરૂ ફનીને અનેક
જન્ભોના વુંલચત થમેરા કામમક, લાલચક તથા ભાનમવક ભશાબમુંકય ાોને ફાીને
બસ્ભ કયી દે છે . છી ક્યાયે મ તે ાો પયી થઇ ળકતાું નથી.
આશ્રીના મળોગાન મલળે લધ કશે છે કે : આશ્રીન ું મળોગાન ચુંિ જેવ ું છે . આ
મળોગાનન ું જે કોઇ પ્રેભ  ભલથક ગાન કયે છે , તેના મત્રમલધ તાોથી દગધ થમેરા

ૃ ન ું મવિંચન કયે છે તે બક્તના હ્યદમભાું યશેરો
હ્યદમભાું ચુંિરૂ થઇ સધા-રાલણ્મામત
અંધકાય દય કયે છે છી ક્યાયે મ તેલા હ્યદમભાું અંધકાય પ્રલેળી ળકતો નથી. લી તે
બક્તના હ્યદમ રૂ કભરને શુંભેળા અખુંડ પ્રુલ્રીત યાખે છે . કભ મયજાઇ જત ું નથી.
આલા પ્રુલ્રીત હ્યદમરૂી કભભાું નલધા બસ્ક્ત-પ્રેભરક્ષણાત્ભક ભકયું દયવ પ્રગટ
થામ છે . આલો બસ્ક્ત યવ દયે ક ક્ષણે નલીન નલીન તથા અમધકામધક પ્રગટ થતોજ યશે
છે . આલા હ્યદમરૂી પ્રુલ્રીત કભભાું શ્રીપ્રર્ ્ સ્લરૂ ભ્રભય મનલાવ કયીને અખુંડ
યવાન કયે છે .
ફ્કત તીથોભાું જલાથી તથા સ્નાન- ભજા મલ. કયલાથી જો ાનો નાળ થઇ જતો શોત
તો બક્તના હ્યદમભાું શ્રીભશાપ્રર્જીનો મલત્ર મળ આલી ળકત નહશ અને તેથી તે
બક્તન ું હ્યદમ આનુંહદત-પ્રુલ્રીત યશેત નહશ. આલા આનુંદયહશત મયઝામેરા હ્યદમ
કભભાું શ્રી ભશાપ્રર્જીની વદા-વલથદા સ્સ્થમત કેભ યશે ? તેથી આ શ્રીભશાપ્રર્જીએ
ોતાના મળન ું ગણગાન બક્તને કયાવ્ય. આભ બક્તોનાું ા દય કમાથ આલા મનદો
હ્યદમભાું બગલત મળનો પ્રકાળ પેરાતાું અજ્ઞાનરૂી અંધકાયનો નાવ થઇ જામ છે .
તદયાુંત બગલદ્ સ્લરૂન ું જ્ઞાન અને પ્રર્ વુંફધ
ું ી અરૌહકક આનુંદ પ્રગટ થામ છે ,
ત્માયફાદ તે હ્યદમભાું  ભણથ રૂોત્તભરૂી ભ્રભય વદાવલથદા મનલાવ કયીને સ્નેશ
બાલાત્ભક ભકયું દ-યવન ું ાન કયે છે . શ્રીભશાપ્રર્જી બક્તને ોતાના મળન ું ગાન
કયાલીને આલા અનેક પ્રકાયના પરન ું દાન કયે છે . તેથી એ નક્કી મવદ્ધાુંત છે કે, જે કોઇ
આશ્રીના મળન ું ગાન કયે છે તેનો દયે ક પ્રકાયનાું ા નાળ ાભે છે . આલા બક્તના
મનદો હૃદમ-કભરભાું શ્રીભશાપ્રર્જી વદા-વલથદા લફયાજે છે . તેથીજ શ્રી ગવાુંઈજી કશે
છે : “સ્લ મળોગાન વુંહૃષ્ટ હ્યદમાબોજ મલષ્ટયઃ”
શ્રી વલોત્તભ સ્તોત્રનો અમનલથચનીમ ભહશભા

રેખક : શ્રીલલ્રબાદદ્મમભલરન્દ
જેભ લશેતી વહયતાઓનો અંત વમિભાું થામ છે , તેભ મલમલધ પ્રકાયનાું વાધનો
ભનોમનગ્રશ ભાટે જ છે . ભનભાું જ્માું સધી લાવનાઓ બયે રી યશે છે ત્માું સધી તેની

સ્સ્થયતા (બગલત વાક્ષાત્કાયના રક્ષભાું) થતી નથી. બૌમતક-આધ્માત્ત્ભક-આમધદૈ મલક
મત્રમલધ પ્રકાયની લાવનાઓનો વાગય ભનભાું જ બયે રો યશે છે . આ લાવનાના વાગયને
સકલી નાુંખલાન ું વાભથમ
થ્ લડનાલર અસ્ગનભાું યશે ું છે . લડલાનર અસ્ગન વમિભાું યશે
છે . જ્માયે જગતનો પ્રરમ કયલાનો શોમ ત્માયે બગલાન લડલાનર અસ્ગનને આજ્ઞા કયે
છે અને ક્ષણભાું જ વમિન ું ળોણ લડલાનર અસ્ગન કયી નાુંખે છે .
શ્રીલલ્રબાષ્ટકની ટીકા શ્રી યઘનાથજીએ શ્રીભશાપ્રર્જીને લડલાનર અસ્ગનની ઉભા
આેર છે . જે સ્લકીમ જન મનયું તય આશ્રી લલ્રબના મળોગાન કયે છે તેના હ્યદમભાું
આ ધાયે છે .
“સ્લ મળોગાન વુંશષ્ટ હ્યદમાુંબોજ મલષ્ટયઃ” આ હૃદમભાું ધાયતાું જ લાવનાના
વાગયન ું ક્ષણભાું જ ળોણ થઇ જામ છે .
„જનભ જભન કે કોહટક ાતક મછનશીભાું જ દશે. લાવનાની મનવ ૃમત્ત થલાથી ભનની
સ્સ્થયતા આના સ્લરૂભાું થામ છે . તેથી શ્રીવલોત્તભજીના ઘોભાું કહ્ ું છે કે „જે
સ્રલોત્તભ મળ ગામે યે , તેન ું ભન શેરા સ્સ્થય થામે યે .”
શ્રીલલ્રબાસ્ગનના દરથબ ચયણકભરની પ્રાપ્પ્તભાું શ્રીવલોત્તભજીના મળોગાનને શ્રી
ગોકરેળ પ્રર્એ અવાધાયણ વાધન કશેર છે . અવાધાયણ એટરે જેની વભાનતા ફીજા
ૃ યવામણ, મનકુંજ
કોઇ વાધનો કયી ળકે નશી. શ્રીગવાુંઇજીએ રલરત-મત્રબુંગી, પ્રેભામત
મલરાવ ઇત્માહદ યવાત્ભક સ્તોત્રો અનેક યચ્માું છે , યન્ત કોઇન ું નાભ વલોત્તભ ન
યાખ્ય ું. આ યશસ્મને શ્રીલલ્રબજનોએ ગુંબીયતાથી મલચાયલાન ું છે . શ્રીજી અને
શ્રીગવાુંઇજીભાું અબેદતા છે . શ્રીલલ્રબના કૃાાત્ર જનોએ ોતાના પ્રાણપ્રેષ્ઠન ું
મળોગાન કયું છે :
શ્રીલલ્રબ ફયનોં કશા ફડાઇ ।
જાકે યોભ યોભ પ્રમત પ્રગટીત,

કોહટ ગોલધથન યાઇ ।।
લાકે યથ બમે ન્માયે ન્માયે ,
ફયનત ફયને ન જાઇ ।

„યાભદાવ‟ કભરાવી દાવી,
વો ઘય છાુંડ ફવાઇ ।।

બાલ સ્લજાતી લલ્રબીઓ ાવે ોતાના પ્રેશ્ર્ઠન ું મળોગાન કયે છે . શે પ્માયે લલ્રબીઓ,
આણા પ્રાણપ્રેષ્ઠની ફડાઇન ું હ ું લણથન શ ું કરૂ ?
જેના સ્લરૂના પ્રત્મેક યોભ રૂ બ્રહ્માુંડભાું (ધાભભાું) કોટાનકોહટ મનકુંજનામક તેટરા જ
શ્રીસ્લામભનીજીઓ વાથે રીરા મલરાવ કયી યહ્યા છે . જેની કોઇ વીભા નથી તેલો લૈબલ
પ્રાણલલ્રબના સ્લરૂભાું યશેરો છે . આ વીભા યહશત લૈબલને તો શ્રીજી જ જાણે ને તેથી
શ્રીજી સ્લરૂ શ્રીગવાુંઇજીએ અનબલ કયીને શ્રીવલોત્તભજી પ્રગટ કમાથ છે અને તેન ું નાભ
„શ્રીવલોત્તભજી‟ યાખ્ય ું છે . શ્રીવલોત્તભજી નાભ યાખલાભાું ફીજ ણ ઘણ ું યશસ્મ
છામે ું છે . અલ્ભમત જીલની બદ્ધદ્ધભાું કેટ ું આલી ળકે ?
„મનયોઘ રક્ષણ‟ ગ્રુંથભાું આે ગણગાનનો જે આગ્રશ કમો છે તે ોતાના સ્લકીમો પ્રમત
જ છે . ગણગાન ભાનવી વેલાભાું પ્રલેળ કયાલે છે . તત્સખના પ્રચય તાબાલ  ભલથક
ગણગાન થલાથી હ્યદમભાુંથી બાલાત્ભક સ્લરૂ પ્રકટ થઇ જામ છે . હકરશ્મ ભાનાન ્
જનાન ્ િષ્ટલા કૃાયક્તો મદા બલેત ્ તદા વલથ વદાનન્દું હ્હદસ્થ મનગથત ું ફહશ :
મનજ્જનના તાાત્ભક પ્રચય તા બાલને વશન નશી થલાથી આ હૃદમભાુંથી પ્રકટ
થઇ જામ છે . તે જ વભમે ભનનો પ્રલેળ પ્રેશ્ઠના સ્લરૂભાું થામ છે . ભનનો આ પ્રલેળ
મપ્રમના વદાનુંદ સ્લરૂભાું થતો શોલાથી ભાનવીનો અનબલ ણ વદા થામ છે . એટરે
વાગયભાું ડફેરાને ફશાય નીકલાન ું યશેત ું નથી. તાાત્ભક તત્સખાત્ભક ગણગાનન ું
આવ ું ગ ભઢ યશસ્મ શોલાથી આે ોતાના સ્લકીમોને ગણગાનનો આગ્રશ કમો છે . ભનનો
પ્રલેળ સ્લરૂભાું થલાથી પ્રેશ્ઠના સ્લરૂનો જે ભાનવીભાું અનબલ થામ છે તે મપ્રમના

ૃ રાલણ્મામત
ૃ નો થતો શોલાથી અને તે તાાત્ભક શોલાથી ભનની મનવ ૃમત્ત
વૌન્દમાથ મત
થઇ ળકતી નથી.
જેના ગણ ગલામ તેના ગણો ગણગાન કયનાયભાું પ્રલેળ કયે છે . અને ગણી-સ્લરૂની
વભાનતા પ્રાપ્ત કયાલે છે . એટરે કે દરથબ છે ચયણ કભર જેના તે સ્લરૂને ધાયણ
કયલાન ું વાભથ્મથ આન ું મળોગાન મવદ્ધ કયે છે . તેથી જ ષ્ષ્ટભાગથના ભશાન તત્લલેત્તા
વલથજ્ઞભભથજ્ઞમળયોભલણ શ્રી શહયયામચયણે અનેક દોસ્તોત્રોભાું શ્રીભશાપ્રર્જીન ું મળોગાન
કયી સ્લકીમો ઉય ભશાન કૃા કયી છે . આ આજ્ઞા કયે છે .
„યમવક વદા ફડબાગી તે જે,
શ્રીલલ્રબ ગણ ગામે‟
વલથજ્ઞ રૂની લાણીની શદ શોતી નથી અને તેનો ગભે તેલો અથથ કયી ળકે છે . તેલા
વાભથ્મથલાા તેઓ શોમ છે . ફીજ ું બગલાનની ર્ ભત, બમલષ્મ, લતથભાનભાું થતી
રીરાઓને વલથજ્ઞ જાણી ળકે છે . બમલષ્મભાું ગણગાનન ું જે પર સ્લકીમોને ભલાન ું છે
તે શ્રી શહયયામચયણ જાણતા શોલાથી ગણગાન કયનાયને ફડબાગી કશે છે . ફડબાગીન ્
મલળેણ શ્રી શહયયામચયણે આપ્ય ું તેભાું ભશત્લ ણ ખફ બયે  ું છે . શ્રીશહયયામચયણ શ્રી
લલ્રબ .મળોગાન કયનાયને „ફડબાગી‟ એટરા ભાટે કશે છે કે ષ્ષ્ટભાગથ પરથી ણ
અમધક રૂાથથ તો સ્લતઃ મવદ્ધ શોમ છે . તે કોઇ વાધનથી પ્રાપ્ત થતો નથી. શ્રી
વલોત્તભજીના મળોગાનથી સ્લતઃ મવદ્ધ સ્લામભની બાલન ું મનજ્જનને દાન થામ છે . તેથી
જ શ્રીશહયયામચયણ આન ું મળોગાન કયનાયને ફડબાગી કશે છે . શ્રીભશાપ્રર્જીના
સ્લરૂભાું યશે ું અલચન્ત્મ-અનુંત ઐશ્વમથ તે સ્લરૂન ું જ ગાન શ્રીવલોત્તભજીભાું યશે ું
શોલાથી અસ્ગનકભાયે શ્રીવલોત્તભ નાભ યાખ્ય ું છે . શ્રીવલોત્તભ નાભભાું એક ફીજ ું ગ ભઢ
યશસ્મ એ છે કે શ્રીવલોત્તભજીના મળોગાનથી થામ છે . જેભ લેણનાદની સધાએ શ્રી
ગોીજનોભાું પ્રલેળ કમો અને તેભનાભાું મનત્મ મવદ્ધ સ્લામભની બાલ મવદ્ધ કમો તેભ
શ્રીવલોત્તભભાું સધા સ્લરૂ શ્રીભશાપ્રર્જીનાું 108 નાભ છે . „એક એક અક્ષય શે
અધયામ ૃત ગપ્ત યીત ગણગાન.‟

આનુંદ આ નાભ ત્રણ અક્ષયો છે . ત્રણે અક્ષયોભાું સધા જ યશેરી છે . આલા જે
વલોત્તભજીન ું જે સ્લકીમ ગાન કયે છે . તેનાભાું સધાનો પ્રલેળ થામ છે અને મનત્મ મવદ્ધ
સ્લામભની બાલ મવદ્ધ કયે છે . આ મનત્મ મવદ્ધ સ્લામભની બાલને પ્રાપ્ત કયલો તેન ું નાભ જ
વલોત્તભતા છે . શ્રીવલોત્તભજીન ું પ્રથભ નાભ આનુંદ છે . આ નાભ શ્રીઠાકોયજીના
વુંફધ
ું લાળુું છે . શ્રી ઠાકોયજીથી વલથને આનુંદ ભે તેની વલોત્તભતા નશી ણ શ્રી
ઠાકોયજીને જેનાથી આનુંદ ભે તેની વલોત્તભતા છે .
„આનુંદ દાન દે ત, આનુંદ કું ભનોયથ યે , નુંદકભાય.‟ શ્રીનુંદકભાય શ્રીઠાકોયજીના
ભનોયથ શ્રીભશાપ્રર્જી શ્રીસ્લામભની બાલથી  ભયણ કયે છે . ફીજ નાભ યભાનુંદ છે .
યભ જે શ્રીઠાકોયજીને જેનાથી આનુંદ ભે છે તેલા શ્રીસ્લામભની બાલ મવદ્ધ કયનાય
„યભાનુંદ‟ નાભ છે , આના આ યભાનુંદ નાભભાું યભાનુંદ સ્લરૂ મનત્મ મવદ્ધા
અવુંખ્મ (અનુંત) સ્લરૂો સ્લામભની બાલાત્ભક યશેરાું છે . તેભાુંથી આન ું મળોગાન
કયનાય સ્લકીમને દાન કયી સ્લકીમભાું મનત્મ મવદ્ધ સ્લામભની બાલ મવધ્ધ કયે છે .
આ સ્લકીમોને સ્લતુંત્ર બસ્ક્તન ું દાન કયે છે . સ્લકીમોભાું સ્લતુંત્ર બસ્ક્તન ું દાન કયે છે .
સ્લકીમોભાું સ્લતુંત્ર બસ્ક્તન ું દાન કયવ ું તે તો આનો વશજ સ્લબાલ છે . સ્લતુંત્ર
બસ્ક્તનો અથથ મનત્મ મવદ્ધ સ્લામભની બાલની પ્રાપ્પ્ત. આ શ્રીસ્લામભનીજીઓ ઇશ્વય કોહટનાું
સ્લરૂો શોલાથી ોતાના સ્લરૂભાુંથી રીરાસ ૃષ્ષ્ટ પ્રકટ કયે છે અને મપ્રમતભને મનયલમધ
સખ આે છે . પ્રર્ આ શ્રીસ્લામભનીજીઓને આમધન થઇને યશે છે . શ્રીશહયયામ લાુંગ
મક્તાલરીના પ્રથભ બાગભાું „અંતયું ગ ફહશયું ગ રીરા પ્રુંચ મલલેક‟ નાભનો ગ્રુંથ છે .
તેભાું અંતયું ગ રીરા પ્રુંચ શ્રીસ્લામભનીજીઓભાુંથી પ્રકટ થામ છે . શ્રી સ્લામભનીજીઓને
આમધન છે તેભ કહ્ છે . આલા પ્રકાયના મનતમ
્ મવદ્ધ સ્લામભની બાલની પ્રાપ્પ્તને જ
યભ રૂાથથ કશેલામ છે . શ્રીવલોત્તભજીન ું મળોગાન આલા રૂાથથને મવદ્ધ કયે છે .
તેથી જ તેન ું „વલોત્તભ‟ નાભ ગઢતાથી અસ્ગનકભાયે યાખેર છે . શ્રીવલોત્તભજીની સ્લતુંત્ર
ટીકાના છઠ્ઠા શ્રોકભાું શ્રીગોકરેળ પ્રર્ ગઢતાથી આજ્ઞા કયે છે કે મનત્મ મવદ્ધ સ્લામભની
બાલની પ્રાપ્પ્તભાું જેટરા િષ્ટ કે અિષ્ટ પ્રમતફુંધો છે તેનો મભાુંથી નાળ કયીને મનત્મ

મવદ્ધ સ્લામભની બાલાત્ભક સ્લરૂની પ્રાપ્પ્તભાું આ શ્રીવલોત્તભજીનો મલમનમોગ છે . આલો
ૃ ા સ્લાદ મવદ્ધ યત્ર ન વુંળમઃ‟ આ ુંસ્ક્તથી થામ છે . શ્રીગોકરેળ
ગ ભઢાથથ „કૃષ્ણાધયામત
પ્રર્એ આ ુંસ્ક્તના મલલેચનભાું મત્રમલધ સધાન ું લણથન કયું છે . સધા બગલદીમ બાલ
સ્લામભની બાલને મવધ્ધ કયે છે . આ શ્રીવલોત્તભજીનો મલમનમોગ મનત્મ મવદ્ધ સ્લામભની
બાલની પ્રાપ્પ્તભાું થામ છે . યું ત મનત્મરીરા ધાભની મલછયે રા દૈ લી જીલોભાું જ આ
સ્લામભની બાલ મવદ્ધ થામ છે , એંભ મનશ્ચમ કયીને આ ત્રભાું પ્રગટ થમે ું
શ્રીવલોત્તભજીન ું િઢ અનયાગી શોમ તેની ાવે જ પ્રગટ કયવ ું. તેથી શ્રીશહયયામચયણે
ણ સ્લકીમોને વાલધાન કમાથ છે :„શ્રીલલ્રબનાભ અગાધ શે,
જશાું તશાું ભમત ફોર ।

જફ ગ્રાશક શહયજન મભરે,
તીન આગે ત ું ખોર ।।„

શહયજન એટરે મલયશી જન, તે જ આ નાભન ું યશસ્મ વભજી ળકે છે .
આ શ્રીભશાપ્રર્જીએ સ. 10-35-27 ભાું આજ્ઞા કયી છે : „ઉત્ન્નેન હશ યભ રૂાથથ
વ ચ બગલદીમ બાલઃ‟ આ સ્લકીમોને આજ્ઞા કે છે કે યભ રૂાથથને જ વાધલો,
તેની પ્રાપ્પ્ત ભાટે જ પ્રમત્ન ભાટે જ પ્રમત્ન કયલો, તે યભ રૂાથથ „બગલદીમ બાલ‟
એટરે મનત્મ મવધ્ધ સ્લામભની બાલ છે . આ શ્રીસ્લામભની બાલ ભાત્ર શ્રીવલોત્તભજીના
મળોગાનથી જ મવધ્ધ થઇ જામ છે . કાયણ કે શ્રીવલોત્તભજીના 108 નાભો સધા રૂ જ
છે . શ્રીવલોત્તભજી એટરે સધાનો બયે રો વાગય, આના ભહશભાનો કોઇ ાય નથી, અંદય
ડ્ બ્મા શોમ તે જ તેના ભધય સ્લાદને જાણે છે . સધાભાું ભાધમથતા અને હદવ્મ અસ્ગન
ભે રા યશે છે . રીરા રોકભાું સધાન ું જ વલથત્ર વામ્રાજ્મ વ્માે ું છે તે જ સધા
શ્રીવલોત્તભજીભાું ણ વ્માેરી છે .
ભશાનબાલ શ્રીસ ભયદાવજીએ અંમતભ રીરા પ્રલેળ વભમે લલ્રબજન પ્રત્મે લાત્વલ્મના
બયથી કહ્ ું :

બયોવો િઢ ઇન ચયનન કેયો,
વફ જગભાું જ અંધેયો ।।

વાધન ઔય નશી મા કલરભેં,
જાવો શોત મનલેયો ।

„સ ભય‟ કશા કશે દ્ધદ્વમલધ આંધયો,
લફના ભોરકો ચેયો ।।

શ્રીશહયયામચયણે તો અનેક સ્તોત્રો દોભાું શ્રીભશાપ્રર્જીના ચયણકભરનો િઢાશ્રમ
કયલા ભાટે જ મનજ્જનોને આગ્રશ કમો છે .
દમાયાભબાઇએ ણ કહ્ ું છે કે :‟શ્રીલલ્રબ ળયણ થકી વહ ડે વશે.‟ ફાકી
શ્રીલલ્રબ મળોગાન ભાધયીભાું જે ગાન કયું છે તેના મનયું તય અલરોકનથી
બગલદીમોની કૃાથી આણને ણ શ્રીલલ્રબ ચયણકભરભાું િઢાશ્રમ થળે જ.
ગણગાન એ „અવશામશ ભય‟ છે . આણે એકરા એકાન્તભાું ફેવી ગણગાન કયી ળકીમે,
આન ું ગણગાન તા બાલની વ ૃદ્ધદ્ધ કયે છે .
„ઉજત તા મછનક વામનધ્મભેં,
દે ત મલયશ આનુંદ યવ કેલર.‟
રીરાધાભ તયપ ગમત કયનાયા પ્રર્ પ્રેભીજનને ટું ે યાઓની દમનમાથી યક્ષણ કયી
રીરાધાભભાું પ્રલેળ કયાલનાય તાબાલ જ છે . તા ળબ્દનો ઉરટો અથથ તા થામ
છે . રીરાધાભનો તો (વયનામ) પ્રાપ્ત કયી રીરાધાભભાું પ્રલેળ કયાલનાય તાબાલ
મપ્રમ પ્રર્નો અંતયું ગ દત છે .
આની વામનધ્મતાથી જે તાબાલ પ્રગટ થામ છે , તે મત્રમલધ ભામાનો પ્રરમ કયી
પરાત્ભક મલયશબાલન ું દાન કયે છે . „પરાત્ભક મલયશ‟ એટરે ભાનવીભાું વદાનુંદ

સ્લરૂનો મનયું તય અનબલ રીરાધાભભાું કયલો. આની ક્ષણની વામનધ્મતાનો આલો
મલરક્ષણ પ્રબાલ છે .
આના વાક્ષાત્કાયભાું તાબાલની યભ આલશ્મક્તા છે તે આના મળોગાનથી મવદ્ધ
થામ છે . કાયણકે આ તાાત્ભક સ્લરૂ છે .
શ્રીભદ્ દભરાજીએ ણ શ્રીગવ
ું ાઇજીને મલનુંતી કયી છે : યાજ, મશ ભાયગ શાુંવી ખેર કો
નશી શે, તા કરેળકો શૈ :
શ્રીલલ્રબના મનજ્જનોએ શ્રીભદ્ દભરાજીની આજ્ઞાન ું ારન આગ્રશ અને અમત
આદય ભલથક કયવ ું જોઇએ.
„મશ ભાયગ શાુંવી ખેરકો નશી શે, તા કરેળકો શે.‟ શ્રીભદ દભરાજીએ આ મલનુંતી
શ્રીગ ભવાુંઇજી પ્રમત કયે રી શોલાથી મનજલુંળના ફારકોએ ણ આ તા કરેળની યભ
આલશ્મક્તા શોલાન ું સ્લીકાયું છે . આલા પ્રકાયના મનણથમભાું કોઇણ  ભલથ ક્ષ થઇ
ળકતો નથી. કાયણકે ભશત રૂોની લાણીભાું વલથજ્ઞતા યશેરી છે . તા જ ફધા
પ્રમતફુંધોને મનવ ૃત્ત કયી પ્રાણ મપ્રમ લલ્રબનો વાક્ષાત્કાય કયાલે છે .
શ્રીશહયયામ ચયણ „મનજાચામાથ ષ્ટક‟ સ્તોત્રભાું આજ્ઞા કયે છે . „યશસ્મ તદ્ બાલન ્ બાલન
ક્ષભાઃ‟ યશસ્મ અને યશસ્મના ભનનને મનજ્જનોના હૃદમભાું ઉતાયલાને ળસ્ક્તભાન.
ોતાના વલાથ જ્ઞાત ભશાન સ્લરૂભાું યશે ું જે મનગ ભઢ યશસ્મ શ્રીવલોત્તભ સ્તોત્રભાું
શ્રીઅસ્ગનકભાયે ગ ભઢતાથી પ્રકટ કયું છે તે યશસ્મ મનજ્જનોના હ્યદમભાું ઉતાયલા ભાટે આ
ત્રભાું ભને મનમભત્ત ફનાલીને આે ભાયી ભમતભાું પ્રેયણા કયીને પ્રકટ કયાવ્ય ું છે તે
ભાયા ભાટે અને મનજ્જનોના ોણ ભાટે છે . ોતાન ું મળોગાન કયાલીને આવ ું અત્મુંત
ગઢ યશસ્મ આ પ્રકટ કેભ કયે છે તેનો શેત નીચેના શ્રોકભાું શ્રીશહયયામચયણ જતાલે છે
:-

„અસ્ભત્મત સ્લયારન દત્ત

બદ્ધદ્ધયત્મન્ત વાિથ હૃદમો દમમત સ્લકીમ:‟
„અસ્ભત્મત‟ અભાયા (મનજ્જનોના) આ મત છો. મત શોલાથી ોતાના જનના
ોણ કયાલલાભાું આ વદૈ લ તત્ય યશે છે . આ ોણ શ્રીશહયયામચયણ કશે છે તે
ભાયી બદ્ધદ્ધભાું આ પ્રેયણા કયીને ભારૂું અને સ્લકીમજનન ું આ ોણ કયે છે . કાયણ કે
આને મનજ્જન ફહ લશારા છે .
આગના શ્રોકભાું શ્રીશહયયામચયણ આજ્ઞા કયે છે .
ભચ્ચ્ચત ધાભ મલરવમન્નજ નાભ વાભગાન
મપ્રમઃ મપ્રમજને કરૂણાું કયોત ।।

શ્રી શહયયામચયણ પ્રાણલલ્રબને મલનુંતી કયે છે કે ભાયા લચત્ત રૂી ધાભભાું આના
108 નાભનો મલરાવ મલમલધ પ્રકાયના યાગ સ્લયથી પ્રગટ થાઓ જે આની
પ્રવન્નતાના શેતરૂ છે . કૃાાત્ર લલ્રબીઓ શ્રીવલોત્તભજીન ું મળોગાન મલમલધ યાગ
સ્લયોભાું કયી આશલ્રાદ અનબલે છે . શ્રીશહયયામચયણના શ્રીશસ્તભાું તુંબય લાદ્યલાા
લચત્રજીનાું દળથન થામ છે . તેથી આ શ્રીવલોત્તભજીન ું મળોગાન મલમલધ યાગ સ્લયોભા
કયી પ્રાણપ્રેષ્ઠ લલ્રબને પ્રવન્ન કયતા જ શળે

.
વાભલેદભાું મલમલધ પ્રકાયના છુંદો યશેરા છે . રૂચાઓ મલમલધ છુંદથી મલમલધ સ્લયથી
ગાન કયે છે જે પ્રર્ને મપ્રમ છે .
ષ્ષ્ટભાગથભાું વુંગીતન ું જે પ્રાધાન્મ છે તે પ્રર્ના સખના ભાટે જ યાખેર છે . પ્રર્ને
વુંગીત મપ્રમ શોલાથી જ ષ્ષ્ટભાગીમ વેલા પ્રણારીભાું ફધા વભમભાું વુંગીતની મોજના
કયે રી છે . વુંગીતવાગય શ્રીગવાુંઇજીએ શ્રીવલોત્તભજી સ્તોત્રરૂે પ્રકટ કમો છે તેથી તેભાું
વુંગીત વ્માે ું જ શોમ. તેથી મલમલધ યાગ સ્લયોભાું શ્રીવલોત્તભજીન ું મળોગાન કયીને
શ્રીપ્રાણપ્રેષ્ઠ શ્રીલલ્રબને પ્રવન્ન કયલા એ મનજ્જનોન ું કતથવ્મ જ છે .
યભ રૂાથથ બગલદ્ વાક્ષાત્કાય

રેખક : .બ. શ્રીલલ્રબાદદ્મમભલરન્દ
આ રેખભાું કહ્યા પ્રભાણે કતથવ્મ મનષ્ઠ થલાથી તેભાું બાલાત્ભક ધભી સ્લરૂનો વુંફધ
ું
યશેતો શોલાથી સ્લરૂના પ્રભેમ ફરથી બગલદ્ વાક્ષાત્કાય વીિ થામ છે . આ
વાક્ષાત્કાયથી મત્રમલધ ભામાના ફુંધનભાુંથી જીલ મક્ત થઇ ોતાના આમધદૈ મલક દે શને
બગલદ્ વાક્ષાત્કાયની ક્ષણેજ જ પ્રાપ્ત કયી રીરા ધાભભાું પ્રલેળ કયે છે .
બગલદ્ વાક્ષાત્કાયની વાધનાભાું “સ્લરૂ ધ્માન”ની મખ્મતા યશેરી શોલાથી શહયમ ભમતિ
વદાધ્મેમા આશ્રીએ મનયોધ રક્ષણભાું આજ્ઞા કયી છે . આશ્રીની આ આજ્ઞાભાું વદા
દ વાગ્રશ-વાદય અમત ભનનીમ છે અને ભનનીમ ણ છે જ. આશ્રીનો મનશ્ચમાત્ભક
મવદ્ધાુંત વતત બગલદ વન્મખ યશેલા ભાટેનો છે . આશ્રીની મવદ્ધાુંતીક લાણીભાું ફહધા
સ્થાને વતત-વદા દોની મોજના કયે રી જ શોમ છે . સ્લરૂ ધ્માન, ગણગાન-અને
નાભ સ્ભયણ આ ત્રણેભાું ધભી સ્લરૂનો બાલાત્ભક પ્રકાયે વુંફધ
ું યશી જ આલે છે . કતભ
થ અકતભ
થ અન્મથા કતમ
થ ્ આવ ું મલરૂદ્ધ ધભાથ શ્રમ ઐશ્વમથ ધભી સ્લરૂભાું જ યશે ું શોલાથી
વતત સ્લરૂ ધ્માન-ગણગાન અને નાભ સ્ભયણની આશ્રીએ સ્લકીમો પ્રમત
મનજલાણીભાું આજ્ઞા કયી છે :(1) શહયમ ભમતિઃ વદા ધ્મેમા વુંકલ્ાદમ તત્રહશ ।

(2) તસ્ભાત ્ વલાથ તભના મનત્મું શ્રી કૃષ્ણઃ ળયણુંભભ । લદહિયે લ વતતું સ્થેમમભત્મેલ ભે
ભમતઃ ।

(3) તસ્ભાત ્ વલથ હયત્મજમ મનરૂધ્ધૈઃ વલથદા ગણાઃ ।
ઉયોક્ત ત્રણે પ્રકાયના અરૌહકક વાધનોભાું જે ફને તેભાુંથી વતત વન્મખ યશેલાથી
બગલદ વાક્ષાત્કાય અલશ્મ થામ છે .
શલે બગલદ વાક્ષાત્કાયભાું શ્રીભદ્ બાગલતભાું કથેરો પ્રકાય મલચાયીમે :બા. 12-3-48 થી 50 સધીભાું શ્રી શકદે લજી યાજા હયલક્ષતને કશે છે -

અનુંત બગલાન હૃદમભાું ધાયલાથી જે અત્મુંત શદ્ધદ્ધ થામ છે તેલી શદ્ધદ્ધ મલદ્યા-ત,
પ્રાણ-મનયોધ, વલથર્ ભતભાું ભૈત્રી, તીથથસ્થાન વ ૃત્ત, દાન કે જ મલગેયેથી થતી નથી
।।48।।

શે યાજન ! તભાયી શલે અન્તીભ અલસ્થા છે એટરા ભાટે વલથ પ્રમત્નથી બગલાનને
હૃદમભાું ધાયણ કયો । અથલા હૃદમભાું સ્સ્થય કયળો તો યભ ગમતને ાભળો ।।49।।

ષ્ષ્ટબક્ત ભાટે યભગમતનો અથથ રીરાધાભભાું પ્રલેળ થામ છે . પ્રર્ન ું આલયણ દભય
કયી બક્તને અરૌહકક દે શન ું દાન કયી, તેજ ક્ષણે રીરાધાભભાું પ્રલેળ કયાલે છે . પ્રર્ના
સ્લરૂ ધ્માનનો આલો અદર્ ભત ભહશભા છે . આલા ભહશભાન ું લણથન ભ્રભયગીત સ 1043-32 ભાું ણ આશ્રી ભશાપ્રર્જીએ મનગ ભઢતાથી કયે  ું છે .
અન્તીભ અલસ્થાલાા દૈ લી જીલને બગલાન અલશ્મ ધ્માન કયલા મોગમ છે . શે અંગ,
વલથના આત્ભા અને વલથના આશ્રમરૂ બગલાન ધ્માન કયનાયને ોતાના સ્લરૂન ું દાન
કયે છે ।।50।।

શ્રી શકદે લજીએ ત્રીજા સ્કુંધથી 11 ભાું સ્કુંધ સધી પ્રર્ની રીરાઓન ું લણથન કયું તેનો
શેત પ્રર્ના સ્લરૂન ું ભશાત્મ્મ વભજામ. ભાશાત્ભમ વભજલાથી વલથથી અમધક અને સિઢ
સ્નેશ ધભી વાક્ષાત સ્લરૂભાું જ થામ છે . વાક્ષાત ધભી સ્લરૂને જ હૃદમભાું ધાયણ
કયલાન ું શક મમન કશી યહ્યા છે . જેભ સ ભમથભાુંથી વશસ્ત્ર હકયણો પ્રગટ થામ છે , તેભ
વાક્ષાત ધભી સ્લરૂભાુંથી અનુંત મલમલધ પ્રકાયની રીરાઓ પ્રગટ થામ છે . શ્રીગોકરેળ
પ્રર્ શ્રીવલોત્તભજીની ફડી (સ્લતુંત્ર) ટીકાભાું આજ્ઞા કયે છે કે- “બસ્ક્તભાગાથબ્જ
ભાતુંડના હકયણભાુંથી અવુંખ્મ યાવાહદરીરાઓ પ્રગટ થામ છે . આલા  ભણથ બ્રહ્મ સ્લરૂ
આણા સ્લાભીને આણી અન્તીભ અલસ્થાભાું વલથ પ્રકાયથી હૃદમભાું ધાયણ કયલા
આજ આણો (સ્લકીમાનો) યભ રૂાથથ છે .
આશ્રી ભશાપ્રર્જીને આ યભ રૂાથથન ું મનરૂણ ચતઃશ્રોકીભા કયે  ું છે .

મહદ શ્રીગોકરાધીળો ધ્રતઃ વલાથ તભના હૃહદ ।
તતઃ હકભયું બ્રહશ રૌહકકે લૈહદકે યમ ।।

ચતઃ શ્રોકીભાું કશે ું ધ્મેમ સ્લરૂ મનત્મરીરાના વુંફધ
ું લાળુ છે . અનુંત રીરાયક્ત,
અનુંત રીરા હયકય યક્ત, અને અનુંતરીરા વાભગ્રીથી યક્ત ધભી સ્લરૂને “ધ્રતઃ
વલાથ ત્ભના હૃહદ” હૃદમભાું ધાયણ કયલાની સ્લકીમોને અમત કારૂણ્મતા  ભલથક આ આજ્ઞા
કયે છે જેભ શક મમન યાજા યીક્ષીતને “શે અંગ” એલા લાત્વલ્મ સ્નેશબમાથ વમ્ફોધનથી
પ્રર્ના સ્લરૂને હૃદમભાું ધાયણ કયલાન ું કશી યહ્યા છે . તેભ લાત્વલ્મ સ્નેશ વાગય
શ્રીલલ્રબ પ્રર્-અનુંત રીરાલાા સ્લરૂને હૃદમભાું ધાયણ કયલા સ્લકીમોને આજ્ઞા
કયી યહ્યા છે .
મવધ્ધાુંત મક્તાલરીભાું કહ્યા પ્રકાયે તનજામલતજા વેલાથી મનયોધ રક્ષણભાું કશેરા પ્રકાયે
યવાત્ભક-તાાત્ભક ગણગાન અને સ્લરૂ ધ્માનથી બસ્ક્તલમધિનીભાું કશેરા પ્રકાયે
ત્માગ-શ્રલણ-કીતથનથી નલયત્નભાું કશેરા પ્રકાયે અષ્ટાક્ષયના વતત સ્ભયણથી જે
રૂાથથ પ્રાપ્ત થલાનો છે તેન ું મનરૂણ “ચતઃ શ્રોકી” ભાું કયે  ું છે તેથી ચતઃ શ્રોકી
ોડળ ગ્રુંથભાું ભધ્મ ભલણલય છે .
શ્રી વ્રજમપ્રમા ગોીજનોને ભશાયાવ વભમે  ભણાથનદ
ું સ્લરૂ તેભના હૃદમભાું મનરૂદ્ધ થય ું
તેનો અનબલ અગલણત આનુંદરૂે મલયશ પરાત્ભક અલસ્થાભાું મનયું તય કયી યહ્યા છે .
આલા યભ રૂાથથન ું સ્લકીમ ને દાન કયલા ભાટે ચતઃ શ્રોકીભાું “મહદ શ્રી
ગોકરાધીળો ધ્રત વલાથ ત્ભના હૃહદ” આજ્ઞા કયી યહ્યા છે . ભશાયાવભાું શ્રી ગોીજનોને જે
 ભણાથ નદ
ું સ્લરૂન ું દાન કયે  ું છે , તેન ું જ મનરૂણ આશ્રીએ ચતઃશ્રોકીભાું કયે  ું છે .
“અતઃ વલાથતભના ળશ્વત ્ ગોકરેશ્વય ાદમો.” ળશ્વતથ દ મનત્મન ું લાચક છે . તેથી
મનત્મરીરા ધાભભાું જે સ્લરૂનો મનયું તય અનબલ થામ છે . તેન ું જ ચતઃ શ્રોકીભાું આે
યભ રૂાથથ રૂે લણથન કયું છે . “ધ્રત” અને “ળશ્વત” આ દથી જાણે આ આ યભ
રૂાથથન ું દાન મનજ્જનોને કયતા શોમ તેલો ધ્લનીતાથથ પ્રાપ્ત થામ છે .

બા. 11-11-14*15 ભાું યભબક્ત ઉદ્ધલજીને ગ ભઢ ઉદે ળ કયે છે :- “શે ઉદ્ધલ ! શ્રમત
સ્મમૃ ત, મલમધ-મનેધ, પ્રવ ૃમત્ત-મનવમ્ ૃ ત્ત, વાુંબલાન ું અને વાુંબે  ું આ વલથનો હયત્માગ
કયી વલથના આત્ભ સ્લરૂ ભાયે એકરાને જ ળયણ આલો, આથી તભો અકતોબમ
(મનબથમ) થઇ જળો” “અકૃતોબમ” એટરે રીરાધાભભાુંજ સ્લકીમોનો પ્રલેળ કયાલે છે .
જ્માું કાર ભામાનો પ્રલેળ નથી અને તેથી તેનો બમ નથી.
ઘણા કાથી મનજસ્થાન રીરાધાભથી ર્ ભરા ડેરા આણે રીરાધાભભાું શોંચીમે તે
ભાટે ભશા કારૂલણક સ્લામભએઆ રેખભાું ભાયા ભાટે તથા ર્ ભતરસ્થ સ્લકીમો ભાટે પ્રેયક
ફની ભાગથદળથન કયાવ્ય ું છે . તેભાું આણે કતથવ્મ મનષ્ઠ થઇએ તો સ્લાભીના શ્રભની
મનવ ૃમત્ત થામ. સ્લકીમોને આ ર્ ભતરભાું યાખલા ચાશતા નથી. રીરાધાભભાું રઇ જલા
ભાટે ર્ ભતરભાું આ પ્રકટ થમા છે . તો ર્ ભતરભાું કેભ સ્લસ્થ થલા દે ? (રોકે સ્લાસ્થ્મું
તથા લેદે શહયસ્ત ન કહયષ્મમત) અમત અનગ્રહશત સ્લકીમને ર્તરભાું સ્લસ્થ થલા દે તા
નથી. આ નલયત્નની આજ્ઞાન ું ગઢ યશસ્મ એજ છે કે ોતાના જનોને આ ર્ ભતરભાું
યાખલા ચાશતા નથી.
શ્રી શહયયામ ચયણોકત “શ્રી મલઠ્ઠરેળ લચન્તન” નાભના સ્તોત્રભાું કહ્ ું છે “મનત્મરીરૈક
સપરપ્રાથથક” ોતાના સ્લકીમોને મનત્મરીરા ધાભભાું પ્રલેળ કયાલલા રૂ સન્દય પરન ું
દાન કયે તેલી પ્રાથથના પ્રર્ને શ્રી મલઠ્ઠરેળ કયે છે .
ષ્ષ્ટ થ – મથક

- ભધકય
પ્રશ્ન - પ્રર્ની રીરા લૈલચત્ર્મતાની અકતા ભને તો કોઇ લખત ખયે ખય અકાલી મ ભકે
છે . “મ ભમન શવે શેય શેય શહય શવે શય શય”- આ ઇન્િભાન બુંગના દાનવાય તેને ભન તો
યભત શળે ણ ભને તો મઝ
ું લણ ઉબી થામ છે . આન ું વભાધાન કેભ કયવ ું ?
ઉત્તય –આલા પ્રકાયના તભાયા આરા-પ્રરાભાું વભાધાન એ છે કે ષ્ષ્ઠ સ ૃષ્ષ્ટ પ્રર્એ
ોતાના શ્રી અંગભાથી પ્રગટ કયી છે , અને તેથી ોતાના અંગભાું જેભ ભનષ્મને ભભત્લ

યશે ું શોમ છે તેભ ોતાના અંગરૂ ષ્ષ્ટ સ ૃષ્ષ્ટના દૈ લી જીલોભાું પ્રર્ને ગાઢ ભભત્લ
યશે ું છે . આલા ભભત્લથી પ્રર્ જે જે કયતા શળે તે આણા હશત ભાટે જ શોમ છે .
આણી અજ્ઞાનતાને કાયણે મપ્રમ પ્રર્ના આલા ગ ભઢ ભભત્લને શેચાની ળકતા નથી
તેથી જ “તેને ભન તો યભત શળે” આલા ઉારુંબના દે લાનો અમધકાય આણા જેલા
જીલોનો નથી. કાયણકે આણ ું જીલન વું ભણથ મપ્રમ પ્રર્ને વભીત થય ું નથી. પ્રર્
પ્રાણરૂ-જીલનરૂ ફન્મા નથી, પ્રર્ને સખદ ફનીમે તેલી યવ વમ્મતને પ્રાપ્ત કયી
પ્રર્ના સખનાજ ભનોયથો થતા નથી. આલી સ્સ્થમતભાું ઉારુંબ કેભ આી ળકામ.
ઉારુંબ દે લાનો અમધકાય વ્રજમપ્રમા ગોીજનોનો છે . તેભણે ોતાન ું વલથસ્લ મપ્રમતભને
વભીત કયું છે . મલપ્રમોગ કાભાું મપ્રમ પ્રર્ ભાટે જ જીલન ટકાલે છે . મલપ્રમોગન ું દઃખ
એવ ું પ્રફ છે કે ક્ષણના મલમોગભાું પ્રાણ યશી ન ળકે, દળભી અલસ્થા જ થઇ જામ.
આલી દઃવશ અલસ્થાભાું શ્રી ગોીજનોએ મપ્રમ પ્રર્ના ભાટે જ મપ્રમને સખદ ફનશ ું
તેલી આળાએ જ પ્રાણને ધાયણ કયી યાખ્મા છે . ત્લમમ ધ ૃતાવલ ગોીગીતના ફીજા
શ્રોકભાું શ્રી ગોીજન કશે છે કે શે દમમત ! શે મપ્રમ ! આની યવરૂ સખદ વેલા
કયલાની આળાએ જ અભોએ પ્રાણ ધાયણ કયી યાખ્મા છે . આને જ્માયે અભાયા
પ્રાણની જરૂય નથી તેભ અભે જાણશ ું ત્માયે અભાયા પ્રાણ અભાયા ઉમોગના નશી
યશેલાથી ટકી નશી ળકે. (“કુંઇ રાખો મનયાળાભાું અભય આળા છાઇ છે .” આ કથન
મજફ અભયલેર જેલી મપ્રમ મભરનની આળા જ મલયશી જનોના પ્રાણને ટકાલી યાખે છે .)
આભ શ્રી વ્રજમપ્રમાઓન ું જીલન મપ્રમપ્રર્ને સખ આલા ભાટે જ શોલાથી, અને મપ્રમ
ભતા નથી તેથી ઉારુંબ આે છે . આલા ઉારુંબના ળબ્દોભાું ણ યવ જ બયે રો
શોમ છે , કેભકે તેભના હદવ્મ મલગ્રશો યવાકાયજ ફનેરા શોમ છે . આણી આલી સ્સ્થમત
નથી તેથી ઉારુંબ દે લાને મોગમ નથી. ોતાન ું હશત ચાશનાયાઓએ અનમધકાય
ચેષ્ટાન ું વાશવ નશીં કયવ.ું
„યમવક‟ ચયણયજ વ્રજયલતીનકી,
અમત દરથબ જીમ જાન.

જેને મપ્રમ લળ થઇને યહ્યા છે એલા ભશત વૌબાગમલાન વ્રજમપ્રમાઓના ચયણયજની
અલબરાા યાખલી. તે વલથ રૂાથથ મવધ્ધ કયળે.
ષ્ષ્ટ પ્રર્ના કરૂણાળુ સ્લબાલને અથલા મનજ અંગરૂ ષ્ષ્ટ સ ૃષ્ષ્ટભાું ોતાના ગાઢ
ભભત્લલાા સ્લબાલન ું ભશાનબાલ શ્રી સ ભયદાવજીએ નીચેના દભાું લણથન કયું છે :દે ખો દે ખો શહયજકો એક સ્લબાલ ।
અમત ગુંબીય ઉદાય ઉદમધ પ્રર્,
જાન મળયોભલણ યાલ ।।1।।

દાવ અયાધ જાન મવન્ધવભ,
બદ
ું ભ ન એકો જાન ।

યાઇ જીતની વેલાકો પર,

ભાનત ભેરૂ વભાન ।।2।।
લદન પ્રવન્ન કભરદ વન્મખ,
દે ખત શી શૈ એવે ।

મલમખ બમે કૃા મા મખકી,
જફ દે ખો તફ તેવે ।।3।।

બક્ત મલયશ કાતય કરૂણાભમ,
ડોરત ાછે રાગે ।।

“સ ભય” એવે પ્રર્નકો,

ક્યોં દીજે ીઠ અબાગે ।।4।।
મલયશી જનોના મવન્ધ વભાન અયાધને એક લફન્દ વભાન ણ ભાનતા નથી (તેન ું
કાયણ સ્નેશ વુંફધ
ું ની યીત એલી છે કે ોતાના પ્રીમત ાત્રના દોો નજયભાું જ આલતા
નથી. હદવ્મ સ્નેશ વુંફધ
ું ની આલી જ યીત છે .) અને યાઇ જેટરી તત્સખ વેલાને ભેરૂ
વભાન ભાને છે . (તેન ું કાયણ હદવ્મ સ્નેશભાું મનયેક્ષતા શોમ છે તેથી ોતાના પ્રીમત

ાત્રનો યું ચ તત્સખ સ્નેશબાલ ભેરૂ વભાન ભાને છે , હદવ્મ સ્નેશની યીત અટટીભ મા શોમ તે જ જાણે છે .) લી મલયશ દઃખથી દીન
મલરક્ષણ પ્રકાયની છે , તેભાું ડબ્
ફનેરા જનન ું યક્ષણ કયલા ાછ ાછ જે ડોરી યહ્યા છે એલા ભશાકારૂલણક મપ્રમ
પ્રર્ને શે પ્રણમમ ! ત ું ીઠ ન દઇળ. “ીઠ ન દઇળ” એટરે મલયશ દઃખથી કામય ફનીને
વાધના ળીથીર ન કયીળ અથલા આલા કરૂણાળુ મપ્રમ પ્રર્ને ઉારુંબ આલાની
ધ્રષ્ટતા ન કયીળ ! “ાછ ાછ ડોરે છે .” તેનો અથથ યભ રૂાથથ રૂ મલયશ
બાલન ું યક્ષણ અને મલયશબાલની વ ૃદ્ધદ્ધ ભાટે હૃદમભાું યશી પ્રેયણા કમાથ જ કયલી તેને
ાછ ાછ ડોરલાન ું કહ્ ું છે .
પ્રશ્ન – હૃદમભાુંથી „કાભ‟ ળત્ર ન જામ ત્માું સધી (ઇષ્ન્િમો જનીત સખ બોગની રારવાજીજ્ઞાવા-ઇચ્છાથી પ્રર્ સ્ભયણ કે લચિંતનની અખુંડીતતા જલામ કેભ ?
ઉત્તય – આ તભારૂું કથન તભાયા ભનને ઉદે ળ કયલા ભાટે જ પ્રર્એ પ્રેયણા કયી
વભજાવ્ય ું છે . “બાલ વાધક ફાધક” નાભના ગ્રુંથભાું શ્રી શહયયામ પ્રર્ આજ્ઞા કયે છે કે, શે
જીલ ! ત ું ોતે જ કશે કે જો ભનથી લૈયાગમ અને પ્રર્ભાું લચત્તનો પ્રલેળ ન થામ તો મપ્રમ
પ્રર્ભાું િઢબાલ ળી યીતે સ્સ્થય યશે ? અશીં શ્રી શહયયામ પ્રર્ જીલના ોતાના કતથવ્મનો
ફોધ કયે છે . ોતાન ું કતથવ્મ જીલ ન કયે તો પ્રર્ પ્રાપ્પ્ત કેભ થામ ? ોતાના કતથવ્મને
કૃમતભાું નશી મ ભકવ ું અને ોતાના કતથવ્મનો ફોજ સ્લાભી ઉય મકલો, આલી વભજ
સ્લબાલથી દષ્ટ થમેરા ભનભાું યશેરી છે . આલા દષ્ટ ભનનો ક્ષ કયલાથી સ્નેશ
ભાગથથી ચ્યત થઇ જલામ છે . ઘણા જન્ભોની એકઠી થમેરી લાવનાઓના બોગથી ષ્ટ
થમે ું ભન દષ્ટ સ્લબાલી ફને ું છે . તેને વાુંવાહયક મલમભાું પ્રીમત છે , પ્રર્ભાું નથી.
આલા ભનને ોતાનો ળત્ર જાણી તેનો ક્ષ નશી કયતા ફરાત ્ પ્રાકૃત મલમોભાુંથી
ખેંચીને પ્રર્ વન્મખ લાયું લાય કયતા યશેવ ું.
“ભન તેં ફહમલધ ોર ચરાઇ.” જીલ જ્માયે જાગૃત થઇ જામ છે ત્માયે ભનથી પ્રથક
થઇ ને ભનની કટ બયે રી ચારને વભજી રે છે કે તેને પ્રર્ભાું પ્રીમત નથી ણ
મલમભાું યાચવ ું છે . જીલ જાગૃત ક્યાયે થામ ? એક કભયાભાું ગાઢ નીિાભાું ભનષ્મ

સતેરો છે ત્માું આગ રાગી. આ આગની જલારાનો તા રાગતા જ ગાઢ મનિંિાભાું
સતેરો ણ જાગૃત થઇ જામ છે . તેભ જ્માયે મપ્રમ પ્રર્ની પ્રાપ્પ્તની મલયશાસ્ગન શયદભ
હૃદમભાું જરતી યશે ત્માયે અમલદ્યારૂ ગાઢ મનિંિાભાું સતેરો દૈ લી જીલ જાગૃત થઇ જામ
છે .
ભન રોબી ભન રારચી,
ભન કટી ભન ચોય ।

ભનકે ભતે ન ચારીમે,

શોત શે ક્ષણ ક્ષણ ઓય ।।
ભશાનબાલ બગલદીમો જીલ ઉય દમા મલચાયીને ભનની દષ્ટતાને ઓખાલી યહ્યા છે .
આસય ધભથના આલેળલાળુું ભન દે ખામ નશી તેલો હૃદમભાું યશેનાયો ળત્ર છે . તેને
અંતમખ
થ યશેનાયા બગલદીમો શેચાની ળકે છે . આલા ભનથી પ્રથક યશીને તેને ઓખી
રેલાનો ઉામ પ્રર્ વુંફધ
ું ીજ મલચાયો જ જો ભન કયત ું શોમ તો તેને દૈ લી વભજવ ું. અને
પ્રર્ને ર્રાલે તેલા ાકૃત પ્રુંચના મલચાયો ઉત્ન્ન કયે તો આસય ધભથના આલેળલાળુું
વભજવ ું. ભશાનબાલ નુંદદાવજી કશે છે કેૃ એકઠા કય યાખે,
“ગયર અમત
લબન્ન લબન્ન કય મલયરા ચાખે.”
વાધન દળાભાું દૈ લી જીલના હૃદમભાું પ્રાકૃત પ્રુંચ કે જે અમલદ્યાથી ભનભાું ઉત્ન્ન થામ
છે તે ણ યશેર શોમ છે . અને દૈ લી પ્રર્ વુંફધ
ું ી મલચાયો ણ ઉત્ન્ન થામ છે . આ ફન્ને
મલચાયો ભનભાુંથી જ ઉત્ન્ન થામ છે , તેથી જ્માયે પ્રાકૃત પ્રુંચના મલચાયો ઉત્ન્ન થામ
ત્માયે તેભાું બી નશી જવ ું. તેને અનભોદન નશી આવ ું, અથલા એલા મલચાયોને
આમધન નશી થવ ું. બગલદ્ વુંફધ
ું ી મલચાયો ઉત્ન્ન થામ તો તેને આદય આી કતથવ્મભાું
મકલા. આ પ્રકાયે ભનને ઓખીને કતથવ્મનો જ જ્માયે મલચાય કયલાભાું આલે ત્માયે
ઉારુંબ આલાનો યશેતો નથી.

અરૌહકક વાભથ્મથ

- ભધકય
મલશદ્ધ પ્રેભ પ્રાપ્ત થતાું પ્રર્ વાથે તાદામ્મતા થામ છે , ત્માયે અરૌહકક વાભથ્મથ પ્રાપ્ત
થામ છે . આ મલશદ્ધ પ્રેભને સ્લાધીના અથાથ ત સ્લતુંત્ર બસ્ક્ત કશેલામ છે . શ્રી
આચામથચયણનો ભત છે કે, જ્માું સધી શ્રીકૃષ્ણની આમધનતા યશે, ત્માું સધી ભમાથદા છે .
અને સ્લાધીનાલસ્થાને જ ષ્ષ્ટ કશે છે . જે પ્રકાયે એક પ્રમવદ્ધ મોગી મોગફથી ોતાની
બીતયભાુંથી અનેક ઐશ્વમો પ્રકટ કયે છે અને એના આનુંદનો ઉબોગ કયે છે , અને નઃ
એ ઐશ્વમથને અંતઃકયણભાું યાખીને આન્તય સખનો અનબલ કયે છે , એલી જ યીતે સ્લતુંત્ર
બાલવુંન્ન બક્ત ણ બાલફરથી અનેક પ્રકાયના રીરાત્ભક કૃષ્ણને પ્રગટ કયીને
આન્તય અને ફશાય પ્રકાયથી એની વાથે મલરાવ કયે છે . એ બક્તને વુંમોગ અને
મલપ્રમોગાત્ભક ફન્ને પ્રકાયનાું સખોની અનર્મત થામ છે .
આ પ્રકાયના બસ્ક્તમોગથી તે બક્તનો બૌમતક દે શ અપ્રાકૃત થઇ જામ છે . એનાું
નેત્રોભાું, લાણીભાું, ભનભાું, હૃદમભાું, તનભાું વલથત્ર શ્રીકૃષ્ણની જ સ્સ્થમત યશે છે . તે
સ્લમું બાલ (પ્રેભ) રૂ થઇ જામ છે . આ બાલને જ મનગથણ પ્રેભસ્લરૂ, યબ્રહ્મસ્લરૂ
અને અલચન્ત્મ અનુંત ળસ્ક્તયક્ત કશેલામ છે . સ્લતુંત્ર બસ્ક્ત પ્રાપ્ત બક્ત મનગથણ પ્રેભ
સ્લરૂભાું તદાત્ભક થમેરા શોલાથી યબ્રહ્મ વભાન જ વાભથ્મથલાો થઇ જામ છે . અને
બાલભાું જ મનયું તય મલરાવ કયે છે . આ અલસ્થાને જ શ્રીભદ્ લલ્રબાચામથજીએ મલશદ્ધ
પ્રેભની અલસ્થા ભાની છે , અને આલા પ્રકાયના અલચત્મ અને અનુંત વાભથ્મથને જ
“અરૌહકક વાભથ્મથ” કશેલાભાું આલે છે .
દઃખભાું પ્રર્-સ્ભયણ

બગલદીમ દઃખભાું ધયવોયે , ધીયજ ધયી બજતા ઠયળો ।

દઃખભાું ધયળો કૃષ્ણ સ્ભયવો, તો બલ દમધ વધ તયવો ।।

ગણ ગણો છે દઃખ વશમાભાું, કયલો એભ મલચાય ।

નશીં તો બક્તન ું દઃખ કેભ વશે, વભથથ કરૂણાગાય ? ।।
વકર ા વુંતા મનલાયે , એક શહયન ું નાભ ।

શહય યટામ મનત્મ તદમ નહશ, તો ગભત ું ઘનશ્માભ ।।

ભામા ભોશ લધે સખ ાભે, મલમ મલે ભન ચક ચ ભય ।
કૃષ્ણ ાવે દઃખ કુંતાએ ભાગય ું, દઃખભાું શહય નહશ દભય ।।
તેજ કવુંગ જે શહયને ર્ ભરાલે, સ્ભયાલે તે વત્વુંગ ।

સખ ર્ ભરાલે ને દઃખ સ્ભયાલે, ભાટે ન કયે શહય બુંગ ।।
રૌહકક કરેળ અંગીકૃત રક્ષણ, ભેલે શ્રીવ્રજયામ ।

શ્રીશહયયામજીન ું લાક્ય મલરોકો, મળક્ષાત્રભાું ગામ ।।

કોને ભલ્મા કૃષ્ણ કષ્ટ ામ્મા મલના, વાુંબો ળાસ્ત્ર પ્રભાણ ।
મલત ડે તોએ શહયના મલસ્ભયે , તેને ગણે શહય પ્રાણ ।।
સખ આલે છકી નલ જઇએ, દઃખ આલે નશી ડયીમે ।
આણાથી અમધકા જોઈને, ગલથ કરેળને શયીમે ।।

તે ટીામ કનક, વશે ભોતી છે દ, તજે ન ઉજાવ ।

તો ભહશમત ભન બાલે ર્ ભણ, આે હૃદમ ય લાવ ।।

અંતયજાભીથી નથી યે અજાણ્ય ું, લી લશારા ોતાના દાવ ।
“દમામપ્રતભ” ભાટે વારૂ જ કયળે, યાખજો િઢ મલશ્વાવ ।।
કશો, કૌને જૈમે શો…

શ્રીલલ્રબ તજ અનો ઠાકય, કશો કોને જૈમે શો ।

વફગણ યણ કરૂણા વાગય, જશાું ભશા યવ ૈમે શો ।।1।।

સયત શી દે ખ અનુંગ મલભોહશત, તન-ભન પ્રાન લફકૈ મે શો ।

યભ ઉદાય ચતય સખ વાગય, અાય વદા ગણ ગૈમે શો ।।2।।

વફશીન તે અમત ઉત્તભ જાની, ચયન ય પ્રીત ફઢૈ મે શો ।

કાનન કાહકી ભન ધયીમે, વ્રત અનન્મ એક ગહશમે શો ।।3।।
સભય સભય ગણરૂ અનભ, બલ દઃખ વફે મલવયૈ મે શો ।

ૃ એકટક, ીલત નાુંશી અદ્યૈમે શો ।।4।।
મખ મલધ રાલણ્મ અમત
ચયન કભર કી મનળહદન વેલા, અને હૃદે લવૈમે શો ।

„„યમવક‟‟ વદા વુંગીનવો બલોબલ, ઇનકે દાવ કશૈમે શો ।।5।।
„„શ્રીલલ્રબ તજ અનો ઠાકય‟‟
શ્રીલલ્રબ ળબ્દનો બાલાથથ, „„અમત વ્શારા‟‟ એલો થામ છે . મનત્મ રીરાધાભભાું અનુંત
કોહટ શ્રીસ્લામભનીજીઓભાું જે હદવમ
્ પ્રેભનો પ્રમતક્ષણ ન ભતન-ન ભતન મલરાવ થઈ યહ્યો છે
તે અનુંત કોહટ સ્લામભનીજીઓના હદવ્મ પ્રેભના વમ ભશાત્ભક, ઘનીર્ ભત, વાકાય, હદવ્મ
પ્રેભ-સધાન ું સ્લરૂ શ્રીલલ્રબ છે . તેથી શ્રીશહયયામચયણ એક દભાું કશે છે કે,
„„શ્રીલલ્રબ ભશામવન્ધ વભાન.‟‟ જેભ અનેક વહયતાઓનો પ્રલાશ વમિભાું વભાઈ જામ
તેભ અનુંત કોહટ સ્લામભનીજીઓ હદવ્મ પ્રેભના વમિ રૂ છે , તે અનુંત હદવ્મ પ્રેભના
વમિનો પ્રલાશ ભશાવમિ રૂ શ્રીલલ્રબભાું વભામલષ્ટ થઈ જામ છે . તેથી શ્રીલલ્રબને
„હદવ્મ પ્રેભના ભશામવન્ધ‟ કહ્યા છે . અને જેભ ભશાવમિના અનુંત તયું ગોન ું અનુંત બક્તો
વેલન કયે તો ણ ભશાવમિના અનુંત તયું ગોભાું કાુંઈ ન્ય ભનતા થતી નથી. અનુંત બક્તો
આ હદવ્મ પ્રેભના ભશાવમિના તયું ગોથી સખ પ્રાપ્ત કયે તો ણ ભશાવમિ તેટરો ને
તેટરો જ બયે રો યશે છે અને પ્રમતક્ષણ અનુંત તયું ગો તેભાુંથી પ્રક્ટ થમા જ કયે છે . તેલી
જ યીતે હદવ્મ પ્રેભના ભશામવન્ધ શ્રીલલ્રબ સ્લરૂભાુંથી અનુંત કોહટ સ્લામભનીજીઓ
હદવ્મ પ્રેભનો અનબલ કયે છે . છતાું ભશામવન્ધ  ભણથ જ બયે રો યશે છે .
અશીં શ્રીલલ્રબ ભશામવન્ધના અનુંત તયું ગો જ અનુંત કોહટ સ્લામભનીજીનાું સ્લરૂો છે .
એક-એક તયું ગ હદવ્મ પ્રેભના વમિ વભાન છે , તે વમિરૂ સ્લરૂ પ્રત્મેક સ્લામભનીજી
છે . આલો કલ્નાભાું ન આલી ળકે તેલો ભહશભા શ્રીલલ્રબનો શોલાથી „„શ્રીલલ્રબ
ભશામવન્ધ વભાન‟‟ અને „„શ્રીલલ્રબ તજ અનો ઠાકય, કશો કોને જૈમે શો ।‟‟ એભ

શ્રીશહયયામચયણ કશી યહ્યા છે .
આલા શ્રીલલ્રબને છોડીને કોની ાવે આનુંદની લબક્ષા ભાગલા જવ ું ? એભ કરૂણા
બયે રા હૃદમથી શ્રીશહયયામચયણ શ્રીલલ્રબના જનોને સ ભચલી યહ્યા છે . અનુંત
સ્લામભનીજીઓના હદવ્મ પ્રેભ-મલરાવની  ભણથતા ભશામવન્ધ સ્લરૂ શ્રીલલ્રબભાુંથી જ
થામ છે . તેલા શ્રીલલ્રબને છોડીને કોની ાવે હદવ્મ આનુંદની લબક્ષા ભાગલા જઈએ ?
આ દભાું શ્રીશહયયામચયણે હદવ્મ પ્રેભ સ્લરૂ શ્રીલલ્રબના અમનલથચનીમ, અકથનીમ
ભશીભાને જણાલેરો છે . આ ભહશભા હદવ્મ પ્રેભ રૂ જ વભજલો. જેભ ભીઠા વમિન ું જર
ણ ભીઠું જ શોમ છે , તેભ હદવ્મપ્રેભના ભશાવમિ રૂ શ્રીલલ્રબનો ભહશભા ણ હદવ્મ
છે .
શલે ફીજી ુંસ્ક્તભાું કહ્ ું છે કે, „„વફગણ  ભયણ કરૂણા વાગય, જશાું ભશા યવ ૈમે શો.‟‟
ૃ રતા,
„„વફગણ  ભયણ‟‟ એટરે વૌંદમથતા, રાલણ્મતા, ભાધમથતા, સકભાયતા, મદ
કભનીમતા આહદ હદવ્મ પ્રેભના અનુંત ગણોની વીભા શ્રીલલ્રબ સ્લરૂભાું જ યશેરી છે .
લી પ્રત્મેક ગણ, વાગય વભાન  ભણથ છે . આલા અનુંત ગણોની વીભાલાા શ્રીલલ્રબ
સ્લરૂને બક્તજન હૃદભાું કેભ ધાયણ કયી ળકે તેલી કોઈને ળુંકા થામ, તેના
વભાધાનભાું કશે છે કે, „„કરૂણા વાગય.‟‟ કરૂણા એટરે લાત્વલ્મતા. ભાતાને લાત્વલ્મપ્રેભ
ોતાના ફાક પ્રત્મે શોલાથી ભાતા ોતે જ મનયાધાય ફારકન ું રારન-ારન કયે છે ,
ફારક તયપની કોઈ અેક્ષા ભાતા યાખતી નથી. આલા લાત્વલ્મ પ્રેભના વાગયરૂ
શ્રીલલ્રબ શોલાથી ોતાના અનુંત હદવ્મ ગણોને બક્ત ધાયણ કયી ળકે તેલી ાત્રતા
ોતાના વાભથ્મથથી જ આ મવદ્ધ કયે છે . „„મલર્‟‟ નાભલાળુું આન ું સ્લરૂ હૃદમભાું
ધાયે , ત્માયે બક્ત હૃદમને ણ „„મલર્‟‟ એટરે વ્માક ધભથલાળુું ફનાલે છે .
વલાથ ત્ભબાલી બક્તભાું બગલાન જેવ ું જ વાભથ્મથ શોમ છે . (આ કથનભાું પ્રભાણની
અેક્ષા યશે તો સ. 3-28-24ભાું જોવ ું.)
શલે „„ભશાયવ ૈમ‟ે ‟ તેભ દભાું કહ્ ું છે . તો યવ અને ભશાયવના અનબભાું આનુંદન ું
તાયતમ્મ શોલાથી, શ્રીલલ્રબયવને „„ભશાયવ‟‟ કહ્યો છે . વુંમોગના આનુંદને યવ કશેલામ

છે , અને મલપ્રમોગના આનુંદને ભશાયવ કશેલામ છે . શ્રીલલ્રબન ું સ્લરૂ મલપ્રમોગાત્ભક
છે તેથી આ ભશાયવરૂ છે . વુંમોગનો આનુંદ એક સ્લરૂથી અનબલામ છે , જ્માયે
મલપ્રમોગનો આનુંદ અનુંત સ્લરૂથી અનબલામ છે . તેથી મલપ્રમોગ સ્લરૂ શ્રીલલ્રબને
ભશાયવ રૂ કશેર છે .
„„સયત શી દે ખ અનુંગ મલભોહશત, તન-ભન પ્રાન લફકૈ મે શો.‟‟ આ ુંસ્ક્તભાું કહ્ ું છે કે,
શ્રીલલ્રબ સ્લરૂન ું વૌંદમથ દે લખને, „„અનુંત‟‟ કાભદે લ મલળેે કયીને ભોહશત થઈ જામ છે
! રીરા રોકભાું કાભદે લ શ્રીજી છે ! તે શ્રીજી શ્રીલલ્રબની વૌંદમથતાના દળથનથી મલળેે
કયીને ભોહશત થઈ જામ છે ! ભોહશત ળબ્દનો અથથ જેભાું ભોશ થમો શોમ તેના મલના
ફીજ ું કોઈ જ્ઞાન યશે નશીં, ફીજ ું ફધમ
ું ર્ ભરામ જામ તે ભોહશત ળબ્દનો અથથ છે ! તો
અશીં શ્રીલલ્રબ સ્લરૂની વૌંદમથતા, રાલણ્મતા, ભાધમથ સધાન ું ાન કયીને શ્રીજી તેભાું
ૃ યવામન ગ્રુંથભાું એક નાભ છે „„શ્રીલલ્રલી લદનામ્બોજ
મનભગન થમા છે ! પ્રેભામત
ભધભત્ત ભધવ્રત‟‟ લલ્રલી એટરે શ્રીગોીજન, તેના લદન કભરના રાલણ્મ, ભાધમથ
ાનભાું જેની ભત્ત અલસ્થા છે , અને તે રાલણ્મ ભધન ું ાન કયવ ું તે જ જેન ું વ્રત છે
તેલા શ્રીજી છે ! અશીં „„ભત્ત‟‟ અલસ્થા કશી છે તો ભત્ત અલસ્થા લાાને અન્મન ું
મલસ્ભયણ શોમ છે ! જેભ ભહદયા ાન કયનાયને તેના નળાભાું ોતાન ું કે અન્મન ું જ્ઞાન
યશેત ું નથી, તેભ શ્રીસ્લામભનીજીનાું લદનામ્બોજ ભધન ું ાન કયીને શ્રીજી ભત્ત થઈ ગમા
છે ! શ્રીલલ્રબ મખામ્બોજનાું રાલણ્મ ભાધમથભાું તો અનુંત કોહટ સ્લામભનીજીઓનાું
શ્રીમખન ું રાલણ્મ ભધ એકત્રીત થમે ું છે , તેલા શ્રીલલ્રબનાું શ્રીમખની વૌંદમથતાનાું
ાનભાું શ્રીજી મલળે ભોહશત થામ તેભાું શ ું આશ્ચમથ શોમ ? શ્રીવલોત્તભજીભાું „„મત્રરોકી
ર્ ભણ‟‟ આન ું નાભ છે . „„મત્રરોકી‟‟ એટરે યાજવ-તાભવ-વાત્ત્લક બાલલાા
કોટાનકોહટ સ્લામભનીજીઓભાું જે વૌંદમથતા યશેરી છે તે વલથ વૌંદમથતા શ્રીલલ્રબના
ૃ થી ર્ ભમત
સ્લરૂભાું યશે છે . અથલા કોટાનકોહટ સ્લામભનીજીઓને વૌંદમથ રાલણ્મામત
કયનાય શ્રીલલ્રબ છે . શ્રીલલ્રબના ભશાન વૌંદમથ સ્લરૂભાુંથી જ કોટાનકોહટ
સ્લામભનીજીઓની વૌંદમથતા પ્રગટ થઈ છે . તેથી „„મત્રરોકી ર્ ભણ‟‟ નાભ કહ્ ું છે . આલા
ભશાન વૌંદમથ સ્લરૂભાું તન-ભન-પ્રાન ન્મોછાલય કયલા શ્રીશહયયામચયણ ઉત્વાહશત

થઈ યહ્યા છે .
„„યભ ઉદાય ચતય સખ વાગય, અાય વદા ગણ ગૈમે શો.‟‟ આ ુંસ્ક્તભાું „„યભ
ઉદાય‟‟ કહ્યા. „„યભ‟‟ ળબ્દનો અથથ જેનાથી ફીજ ું કોઈ તત્લ શ્રેષ્ઠ ન શોમ તેને „„યભ‟‟
કશેલામ છે . તો શ્રીલલ્રબથી કોઈ તત્લ શ્રેષ્ઠ નથી અને શ્રીલલ્રબ વભાન ફીજ ું કોઈ
ભ ેરા અને મતત થમેરા જીલને એક કૃા-કટાક્ષ
ઉદાય નથી. વુંવાય વાગયભાું ડફ
ભાત્રથી ઉદ્ધાય કયી ોતાના ભશાન અરૌહકક સ્લરૂના આનુંદન ું દાન કયે છે . ાત્ર કે
અાત્રનો મલચાય કમાથ લગય ોતાના અદર્ ભત વાભથ્મથથી જીલને મોગમ ફનાલી તે જ
ક્ષણે હદવ્મ પ્રેભ વાગયભાું મનભગન કયે છે , તેથી કહ્ ું કે, શ્રીલલ્રબ યભ ઉદાય છે . શલે
„„ચતય સખ વાગય‟‟ કહ્યા. તેનો બાલાથથ આની ચાતમથતા ર્ ભતરનાું બક્તોને
મનત્મરીરા સ્લરૂનો અનબલ કયાલલાભાું યશેરી છે . મનત્મરીરાભાું લફયાજત ું પ્રર્ન ું
સ્લરૂ મનત્મ મવદ્ધા સ્લામભનીજીઓભાું જ આવકત છે . તેલી આવહકત ર્ ભતરના અંગીકૃત
જનોને તત્સખી પ્રેભન ું દાન કયીને શ્રીજીને મનજ્જનોભાું આવકત કમાથ છે . તત્સખ પ્રેભભાું
ભાધમથતા યશેરી છે , અને આ ભાધમથ પ્રેભના જ શ્રીજી બોક્તા છે . તેથી જેભ ભ્રભયને
કભર ભકયું દની વૌયબતા દભય-દભયથી પ્રાપ્ત થતાું ભ્રભય સ્લમું ચારીને કભર ભકયું દ
ાનભાું બ્ધ થઈ જામ છે , કભર ભ્રભયને ફોરાલલા જત ું નથી, ભ્રભયની અેક્ષા ણ
કયત ું નથી, યું ત સ્લમું ભ્રભય જ કભ ષ્ ભકયું દ વૌયબતા તયપ આકાથ મ છે . તેથી
એક કમલએ કહ્ ું છે કે :
કભર બરાલન કફ ગમે, કફ કીનો વન્ભાન ।
નેશ મનભુંત્રણ કે વગે, અમત અમધય ઉરટાન ।।

ભકયું દ ાનનો રોબી બોંયા સ્લમું અમધય ફનીને કભ ાવે જઈને તેની ભકયું દ
ાનભાું બ્ધ ફને છે . તેભ મનજ્જનોને શ્રીલલ્રબે તત્સખી પ્રેભન ું દાન કયે  ું શોલાથી
શ્રીજી સ્લમું મનજ્જનોનાું હૃદમભાું ફુંધાઈ જામ છે . જેભ નાયામણદાવ બ્રહ્મચાયીના
પ્રવુંગભાું શ્રીચુંિભાજીએ તત્સખ વેલાથી પ્રવનન
્ થઈ નાયામણદાવજીને આજ્ઞા કયી કે,
ત ું ભાુંગ, હ ું તાયી ઉય પ્રવન્ન છું. પ્રર્ના આલા લચનો શ્રલણ કયીને કશે છે કે, આ

શ્રીગવાુંઈજીના ઘેય ધાયો, આને અાય સખ ત્માું ભળે. આલી નાયામણદાવજીની
તત્સખ બાલલાી બાલનાથી શ્રીચુંિભાજી યલળ થઈને નાયામણદાવને ભાથે જ 50
લયવ લધાયે લફયાજ્મા. આવ ું તત્સખી ભાધમથ પ્રેભન ું દાન મનજ્જનોને ચાતમથતા  ભલથક
કયે  ું છે . શ્રીભદનભોશનજી શ્રીરૂક્ષ્ભલણજીના ઋણી થઈ ગમા તે ણ તત્સખી પ્રેભનો જ
પ્રબાલ છે . આની ચાતમથતા  ભલથકની ભશોદાયતા આ તત્સખી ભાધમથ પ્રેભ દાનભાું જ
યશેરી છે . આ તત્સખી ભાધમથ પ્રેભ તે આન ું સ્લમુંન ું શ્રીસ્લામભની બાલાત્ભક સ્લરૂ છે .
તે સ્લરૂન ું દાન શ્રીલલ્રબ અમત ઉદાયતાથી મનજ્જનોને કયે છે . ચતઃશ્રોકીભાું અને
શ્રીવલોત્તભજીભાું „„અંલગકૃત્મૈલઃ ગોીળઃ લલ્રબી કૃત ભાનલઃ‟‟ આ નાભભાું ણ
આની ચાતમથતાના દળથન થામ છે . આન ું મનગ ભઢ સ્લરૂ, મનગ ભઢ ચાતમથતા, મનગ ભઢ
દાન, મનગ ભઢ મલરાવ. આ વલથ મનગ ભઢ જ યશે ું છે . તેનો અનબલ અનન્મ જનો જ જેલા
કે કોહટભાું મલયરા શ્રીદ્મનાબદાવહદ જ કયી ળકે છે .
„„સખ વાગય.‟‟ આને સખના વાગય કહ્યા. તેનો બાલાથથ એ છે કે, વુંમોગ રીરાભાું
બક્તોને પ્રર્ના વુંમોગ છી મલમોગ દઃખનો અનબલ કયલો ડે છે . તેવ ું દઃખ
શ્રીલલ્રબ ચયણકભરના આમશ્રત જનભાું ભાધમથ પ્રેભનો મવન્ધ બયે રો છે , તેભાુંથી
પ્રમતક્ષણે ભધય પ્રેભના ન ભતન-ન ભતન બાલ-તયું ગો પ્રગટ થતાું જ યશે છે , તેના
આસ્લાદભાું શ્રીજી વદા અત ૃપ્ત યશે છે ! ત ૃપ્પ્ત થઈ જામ ત્માયે જ ફીજા બક્તન ું વદન
ળોધે. ણ જ્માું ભધય સધા-ાનની ત ૃપ્પ્ત જ નથી થતી ત્માું ફીજા વદનભાું
ધાયલાન ું યશેત ું નથી. અથલા ભાધમથ સધા આસ્લાદનભાું શ્રીજીને અન્મન ું મલસ્ભયણ
થમે ું છે . તેથી બાગલતભાું બગલદ્ લાક્ય છે કે, „„હ ું ભાયા બક્ત મલના ફીજ ું કુંઈ
જાણતો નથી. અને બક્ત ભાયા મલના ફીજ ું કુંઈ જાણતો નથી.‟‟ આ ઊબમની દમનમા જ
મનયારી યચામ છે . શ્રીલલ્રબનાું ભશા ઉદાય ચહયત્રભાું આથી મલળે શ ું કશેવ ું ? ભાધમથ
પ્રેભ અાય મવન્ધ વભાન શોલાથી તે કથનભાું કેટરો આલી ળકે ? „„ળયણ લલ્રબ ગશી,
બાગમકો ાય નહશિં, બજો „કૃષ્ણદાવ‟ અંતજાથભી.‟‟
દે ખો દભથમત મશ વુંવાયકી

દે ખો દભથમત મશ વુંવાયકી ।

શહય વો શીયા શાથ છાુંડકે,
ફાુંધત ોટ મલકાયકી ।।
જભઠે સખભેં ર્ર યશે શે,

સધ મલવયી હકયતાયકી ।
નાના મલધ કે કભથ કભામે,

ખફય નશી મળય બાયકી ।।
કોઉ ખેતી કોઉ લણજ ચાકયી,
કોઉ આળા શથીમાયકી ।

અંધા ધ ભધી હપયત દળો હદળ,
ુટી આંખ ગભાયકી ।।

નયક જાનકે ભાયગ ચારે,
સન સન મલપ્ર રફાયકી ।

અને શાથ ગરે ભેં ડાયત,
પાુંવી ભામા જાયકી ।।

ફાય ફાય કાય કયતશોં,
સન શો વજ્જન શાયકી ।

„સયદાવ‟મશ મલનળ જામગી,
દે શ મછનકભેં છાયકી ।।

પ્રેકઃ- શ્રીલલ્રબાદદ્મમભલરન્દ
દીનતાની બાલના

શ્રીશહયયામચયણે „દૈ ન્માષ્ટક‟ નાભનો એક નાનો ગ્રુંથ રખ્મો છે . દીનતા એ જ આ
ભાગથભાું વાધન છે . પ્રર્ને પ્રવન્ન કયલાને વાધનરૂી વુંમત્તઓ કાુંઇ ભદદગાય થઇ
ડતી નથી. ગયીફોનો ફેરી કાુંઇ ધનલાનોથી અંજાઇ જામ ? એ તો એક જ લસ્તથી
યીઝે. તે લસ્ત દીનતા છે . દીનતા બયે રા હૃદમભાું અનેક બાલો ઉઠે છે . એ બાલો જદા

જદા ગ્રુંથોભાું શ્રીશહયયામ પ્રર્એ આરેખ્મા છે . દૈ ન્માષ્ટક ગ્રુંથ ણ દીનતા-બાલનો
હયચમ આનાય સ ુંદય ગ્રુંથ છે . એ ગ્રુંથભાું શ્રીભશાપ્રર્જીના ચયણકભરને ોતાના
ભસ્તક ય સ્થાલાની બાલના છે .
શ્રીગળદે લના ચયણસ્ળથની ભમાથ દા આણા વુંપ્રદામભાું છે . શુંભેળા ોતાના બ્રહ્મવુંફધ
ું
દાતા શ્રીગરૂદે લના ચયણસ્ળથ કયલા જ જોઇએ. એ વદબાગમ ન શોમ તો છી અન્મ
કોઇ ણ શ્રીગોસ્લામભફારકના, તેભાુંએ મખ્મત્લે શ્રીગરૂદે લની ગાદી ય લફયાજતા
ફારકના-ચયણસ્ળથ કયલા જ જોઇએ. આ ભમાથ દાભાું દીનતાન ું ોણ છે . ચયણસ્ળથ
જ દીનતાની તારીભ છે . જીલને જ્માયે એભ થામ કે હ ું અધભ છું, દોથી બયે રો છું
ત્માયે તેનાભાું દીનતા આલે છે . દીનતા મવદ્ધ થતાુંની વાથે ોતાનાું વેવ્મસ્લરૂ,
શ્રીગરૂદે લ, શ્રીગોસ્લામભફારકો, બગલદીમો તયપ ઉત્કૃષ્ટ બાલ-ઉચ્ચ-બાલ થામ. એ
ફધાું તયપ  ભજ્મબાલ પ્રલતે કે હ ું દોથી બયે રો છું, આણે ળયણે છું, આને ચયણે
ભાથ ું મકું છું, શલે ભને તાયો કે ડફાડો, રૂચે તેભ કયો, આ બાલના જ દુંડલત ્ પ્રણાભભાું
અને ચયણસ્ળથભાું છે . દીનતાન ું ખરૂું સ્લરૂ જ આ છે . દુંડલત ્ પ્રણાભ અને ચયણસ્ળથ
એ દીનતાની દયયોજની તારીભ છે . દીનતા મલના પ્રર્પ્રાપ્પ્ત થઇ ળકતી નથી.
શ્રી શહયયામપ્રર્ આ ગ્રુંથભાું દીનતાની બાલનાને કેલી યીતે આરેખે છે તે જોઇએ.
શ્રીશહયયામજી આજ્ઞા કયે છે કે :શે શ્રીભશાપ્રબો ! આશ્રીન ું ચયણકભર ભાયે ભાથે ક્યાયે ધયળો ? એ ચયણકભર કેવ ું છે
? શ્રીવદાલનની
ુંૃ
યજ જેના ઉય રાગેરી છે . જે યજને પ્રર્ના ચયણનો વાક્ષાત ્ વુંફધ
ું
છે , જે યજને શ્રીસ્લામભનીજી અને વ્રજબક્તોના ચયણોએ યવરૂ કયી છે , જે યજ
નલતન ું-અરૌહકક દે શ-કયી દે લાન ું અદર્ ભત વાભથ્મથ ધયાલે છે , એ યજ અને લી તે
શ્રીલલ્રબચયણ ય રાગેરી. વૌબાગમની વીભા ! જે ચયણકભર વુંપ્રદામન ું મ ભર, જેન ું
અલરુંફન દઢ થતાું અન્મ કળાની ઇચ્છા જીલે કયલાની નથી, તે ચયણકભર ! લી તે
ચયણતર શ્રીમમનાજરલાા ુંકથી લરપ્ત. સ્થરમલશાય છી જરમલશાયન ું સ ભચન !
શ્રીમમનાજીભાું આશ્રી ધાયે ત્માું શ્રભજરથી યક્ત શ્રીમમનાજરથી બીંજામેરી

વ્રજયજ ચયણ ય રાગી જ જામ.
બીંજામેરી યજલાા ચયણની છા તે ભશોય છા જ થઇ ડે. છી તે કદી જામ જ
નહશ. ભાટે જ શ્રીશહયયામ પ્રર્ તેલાું ચયણતરને ોતાના ભસ્તક ઉય ધયલાની પ્રાથથના
„શ્રીલલ્રબ‟ ને કયે છે . „શ્રીલલ્રબ‟ ના નાભભાું ફે અથથની સ્ુમતિ થામ. શ્રીશહયયામજીના
બ્રહ્મવુંફધ
ું દાતા ગરૂદે લ શ્રીગોકરેળ છે . શ્રીગોકરેળ શ્રીગોકરનાથજીન ું ફીજ ું નાભ
શ્રીલલ્રબ છે .
શ્રીભશાપ્રર્જી

ણ

શ્રીલલ્રબ

જ

છે .

એ

યીતે

ોતાના

શ્રીગરૂદે લ

અને

શ્રીલલ્રબાધીશ્વયની એકતા ફનાલી. આ લાત વલેએ ધ્માનભાું યાખલી. ોતાના
શ્રીગરૂદે લને શ્રીભશાપ્રર્રૂ જ ગણલા.
લી એ ચયણ કભર જેલાતેલા હૃદમભાું ન જ લફયાજે. જે હૃદમ યવબયથ શોમ, જેભાું
પ્રેભ વ્માપ્ત યશેરો શોમ, જેભાું આિતાથ શોમ, જે બીંજામે ું શોમ, એન ું હૃદમ જ
શ્રીલલ્રબચયણન ું સ્થાન છે . પ્રેભબમાથ બીંજામેરા હૃદમભાું જ એ ચયણની વદા બાલના
થામ. શ્રીભશાપ્રબો ! એવ ું ચયણતર ભાયા ભસ્તક ય ક્યાયે ધયળો ?
ૃ નો સ્લબાલ જીલન ટકાલલાનો
જે ચયણન ું ચયણામ ૃત તે લાસ્તમલક અમ ૃત જ છે . અમત
છે .

ભયે રાને

વજીલન

કયલાનો

છે .

જીલતાને

સ ુંદય

જીલન

અથલાનો

છે .

ૃ ણ તેવ ું જ છે . ળયણે આલેરાને
શ્રીલલ્રબાસ્ગનના ચયણ પ્રક્ષારનન ું જર-ચયણામત
એ પ્રર્બસ્ક્તન ું દાન કયે છે . બસ્ક્ત મલનાન ું જીલન તે જીલન કશેલામ ? બસ્ક્તયહશત
ૃ છે .
ભનષ્મો તો જીલતા ભમાથ જ વભજલા. એનાભાું જીલન યે ડનાય શ્રીલલ્રબચયણામત
ળયણે આલેરા બક્તો ણ કોઇને સખી યશેતા નથી. અસ્ગન ાવે લી ળાુંમત કેલી ?
તેભાુંએ લી મલયશાસ્ગન, ેરો અસ્ગનતે ળયીય ફાે . આતો દે શને, ઇષ્ન્િમોને ફધાને
મલયશબાલથી પ્રબામલત કયે . આલા મલયશ વ્માકર બક્તોના દે શને ટકાલી યાખલા ભાટે ન ું
ૃ તલ્મ ઔધ ચયણામ ૃત જ છે . શે લલ્રબ આવ ું ચયણતર ભસ્તક ય ક્યાયે
અમત
ધયળો ?
આસયી ભનકી શેચાન

પ્રેક : ભધકય
શભ અદ્યભનકી શે મશ યાજધાની ।

અનુંત અમલદ્યા ફેઠી મવિંઘાવન, જઘ
ું ઉય ફાુંધી મલનાની ।।

ત ૃષ્ણા છત્ર ધમો મળય ઉય, ચભય ચહ હદળ ઢભયે અલબભાની ।

વબા દઃવુંગન ન્મામ કયત શે, ધળ્ ભ અધભથકી યીમત ન જાની ।।
છડીદાય ફોરત અવત નીત, શરકાયા સ્ત્રી દત અભાની ।

કાભ હદલાન રોબ વે અરૂ, ક્રોધાહદ પોજકી ગનત ન આની ।।
ઠગની પ્રજા લાવ લવત શે, ય ાખુંડ મનળાન ધયાની ।

ભદ ભત્વય દોઉ દ્વાયાર શે, નહશ આલત વાધજન જ્ઞાની ।।

જનભ જનભકી મશી વ્મલસ્થા, કશાુંરો ફયનત કશોં કશાની ।

“યમવકદાવ” જનકે કોઉ નાહશ, શ્રીલલ્રબ પ્રર્ વફ સખ દાની ।।
“સ્લદોનો મલચાય”

વુંકરન : ભધકય
તેયે બમે ભાન રે બરો બયો વુંવાય ।

“નાયામણ” ત ું ફેઠકે અનો બલન બશાય ।।
શે વુંવાયી જીલ ! તાયી ભાન્મતા પ્રભાણે વુંવાયને બરો કે બયો ત ું ભાની રે, ણ શે
નાયામણ ! (આ દોશો રખનાય ોતાના ભનને મળખાભણ આે છે ) ત ું વાલધાન થઇને
તારૂું જ ઘય (હૃદમ) વાપ કય ! ભતરફકે આણે ફીજાનો દો જોઇ તેના દો
કઢાલલા પ્રમત્ન કયીમે છીએ ણ આણાભાું તો દો રૂી કચયો કેટરોમ ડ્ો શોમ
છે , તે તો સઝતો નથી ને તેને વાપ કયતા નથી.
પ્રશ્ન : ભાયા હૃદમભાું દો રૂી કચયો બમો છે તેને કેભ જાણી ળકામ ?
ઉત્તય :દમાયાભબાઈ તેનો હયચમ કયાલે છે .

“જમ દથણ જોનાય ત ું, જેવ ું તજભાું એવ ું દીવે જગભાું.”
દો જોનાયો લગય ૈવાનો ધોફી ફની ફીજાના દોોને ધોતો યશે છે . તેથી જ કહ્ ું છે
કે :“નીંદક મનમયે યાખીમે, આંગન કટી ફવામ”
વાચી લૈષ્ણલતા ોતાને મનયખલાભાું છે . જે ોતાન ું જીલન જએ અને દવુંગથી ફચાલે
તે વુંત ફને છે , બસ્ક્તભાન ફને છે . આ લાત વદાજ માદ કયલા જેલી છે .
જે જીલને પ્રર્એ ોતાનો ભાન્મો છે તેભાું જ બ્રહ્મબાલ ઉત્ન્ન કયે છે (બ્રહ્મબાલ એટરે
મનદો રીરાભમ િષ્ષ્ટ) અને આ બ્રહ્મબાલથી જ કા ભામાના ફુંધનભાુંથી મક્ત થઇ
વાક્ષાત સ્લરૂના અનબલને મોગમ ફને છે . બ્રહ્મબાલ એ અરૌહકક િષ્ષ્ટ છે . દો બાલ
એ આસયી િષ્ષ્ટ છે .
ભન-પ્રફોધ

- ભધકય
યે ભન ! વભજ વભજ ત ભેયા ।

તોડ દે નાતા ભાનલવે મશાું નશી કોઇ તેયા ।।1।।
દનીમા શે મવાપયખાના કશાું ડાયે શભ ડેયા ।

જશાું ાુંલ યખ્તે શે તશાું તશાું શોત કુંટકકા ઢેયા ।।2।।
જગત વફે અને ભતરફકે, ટું ભ રેગા ધન તેયા ।

જનભ જનભ કા વચ્ચા વાથી, કયત શે હૃદમ ફવેયા ।।3।।
મોગીન ફનકય ેઠજા બીતય ખોજ રે મપ્રતભ પ્માયા ।

મય મય કી પ્રણમ દદથ બયી કય ત ું અખુંડ કાયા ।।4।।
ૃ ીના અનેયા ।
ચકોય ફનકય મમ મખ ચુંિકા અમત

મલટ મલટ ે હદવ્મ દ્ધદ્વજોકા સન જે ભધય ટહકાયા ।।5।।
વૌયબ પ્રવયીત હદવ્મ કુંજોભેં ભસ્ત પીયના યે ન વલેયા ।

ભશા વૌન્દમથ લલ્રબાઓકા જશાું શે ય ભથ અાયા ।।6।।
ભાધમથતા કા શે ખજાના મ ભર કા લતન મતશાયા ।
“ભાધયી” તરફૂત મપ્રમ મભરનકું
અફ નશી કયના અલેયા ।।7।।
અલશાગનીમ ત્ર

ભુંગરભમ બગલાનની ઇચ્છાને જીલ શ ું જાણી ળકે ? વલથ તો બિ-બગલાન વલથન ું
બજ
ું કયે છે . છતાું જીલ બગલદ કૃમતને ન વભજતાું, ભામાના દાથો ભેલલા ભાટે
ભાનલધભથથી મલમખ ફની વાુંવાહયક પાુંવાભાું પવાઇ ઉબમ રોકથી મતત થામ છે .
કલયગભાું નાભસ્ભયણનો અજફ ભહશભા ળાસ્ત્રોએ ફતાવ્મો છે . ઇત્તય વાધનોનો ભોશ
છોડી જો જીલ નાભસ્ભયણભાું યત થામ તો જરૂય એન ું કલ્માણ થામ. નાભસ્ભયણ દ્વાયા
તયનાય અજામભર ભશા ાી શતો. મવલામ વફયી, ધભથવ્માિ, વદન કવાઇ, તેભજ
ષ્ષ્ટભાું ગરાફખાન મલગેયેના અનેક િષ્ટાુંતો ભોજદ છે . છતાું જીલને બગલદ્ નાભભાું
યવ નજ રાગતો શોમ તો તે જીલ કભબાલગ છે એભ ચોક્કવ ભાનો. નલયત્ન ગ્રુંથભાું
લચિંતા મનવ ૃત્માથથ આણા પ્રાણપ્રેષ્ટ શ્રીભદ્ લલ્રબામધળજી આજ્ઞા કયે છે કે :તસ્ભાત ્ વલાથ ત્ભના મનત્મું શ્રીકૃષ્ણ ળયણું ભભઃ
લધ્ધલબયે લ વતતું સ્થેમ મભત્મલ ભે ભમત ।

ભતરફ કે અષ્ટાક્ષયન ું ભુંત્રન ું વતત સ્ભયણ કયવ ું.
અને ગોીજનોના બાલન ું દાન શ્રીગવાુંઇજીની કૃાથી કોઇ બગલદીમ દ્વાયા વ્રજભાું
થળે. ગભે તેટરાું વાધન કયો યું ત તેન ું ભશાત્મ્મ ગોમલિંદ બગલાનના નાભની ફયોફયી
કયી ળકત ું નથી. ગોમલિંદ નાભ કેટ ું સભધય છે . ભેઘમજ્ઞ છોડી શ્રીકૃષ્ણના કશેલાથી શ્રી
નુંદયામજીએ ગોલઘથન મજ્ઞ કમો, એટરે ઇંિ વ્રજનો નાળ કયલા અશુંબાલને રઇ તત્ય
થમો અને ફાયે ભેઘોને આજ્ઞા કયી કે વ્રજનો નાળ કયો. બગલાને ગોલધથનની છાુંમભાું
ગામ, ગોી, ગો ફાકો મલગેયે વભસ્ત વ્રજને ળયણ આપ્ય ું. અને યભતભાત્રભાું
ગેંદલત ્ ગોલધથનને ધાયણ કમો. ઇંિ ભાનબુંગ થમો. છે લટે થાકીને શાહયને ઇંિ બગલાન

કૃષ્ણને ળયણે આવ્મો. વાથે કાભદગાથ ગામ રાલી બગલાનને દગધથી અલબેક કમો.
અને ગોમલન્દ એવ ું નાભ આપ્ય ું. ભતરફ કે નાભસ્ભયણથી વલથ લાવનાનો ક્ષમ થામ
છે .
શે લૈષ્ણલો, શારભાું ાાસ્ગન વલથત્ર પ્રજલપ્લ્રત છે , યું ત તભે તે જોઇ બમલબત ન
ૃ થી અથાથ ત કૃાવ ૃષ્ષ્ટથી વલથ ાાસ્ગન ળાુંત થઇ
થાઓ. કાયણ કે ગોમલન્દ નાભામત
જળે. સ્લામભના બરૂવે યશેનાય વેલકને કાનો ણ ડય નથી, તો અન્મનો નજ શોઇ ળકે,
એ મનમલિલાદ છે . વચયાચય જગતના ભાલરક સ્લામભ શ્રી કૃષ્ણચુંદ્યજ છે . એ બગલાનની
ઇચ્છા લગય વ ૃક્ષન ું ાન ણ શરત ું નથી, અને જે કાુંઇ જગતબયભાું અત્માયે થઇ યહ્ ું
છે તેભાું ઇશ્વયે ઇચ્છા જ કાયણર્ ભત છે . એ વલથ વભથથ વુંચારક શ્રીકૃષ્ણન ું િઢ ળયણ ગ્રશી
શે જીલ, વુંવાયના ગભે તેલા મલકટુંથે ત ું જઇળ તો ણ ત ું મનબથમ છે , કાયણ કે ત ું
વભથથનો વેલક છો, એનો ળયણસ્થ છો, બગલાન તો બક્તના બક્ત છે . નાતો તો શ્માભ
સ ુંદયસ ું કયીએ, જગતના નાતા કાુંઇ કાભના નથી. અંત વભમના વાચા વાથી બગલાન
શ્રીકૃષ્ણજ છે . લૈષ્ણલોએ આચાય-પ્રચાય  ભલથક વેલા સ્ભયણ કયલાન ું છે . એભાુંજ દયે કન ું
ભુંગ છે . શ્રી ગરૂદે લ ય શ્રદ્ધા યાખી તકથ -મલતકથ ને ભનભાું સ્થાન ન આતાું શ્રદ્ધાળુું
લચત્તથી લૈષ્ણલે ધભથ યામણ યશેવ ું, તેભાું જ ઉન્નમત છે . લાદ-મલલાદનો કોઇ લખત
અંત આવ્મોજ નથી, નાશાકની ભાથાકટ કયલાભાું વભમ ન ગભાલતાું બગલદ્
ધભથયામણ જીલન જીલવ ું એભાુંજ કલ્માણ છે .
ષ્ષ્ટભાગથ એક બગલદ્ કૃાની યાશ ય મનળ્ બય છે . મથાયાજા તથા પ્રજા એ લતાથલ
લતથભાન વભમે આણે જોઇ યહ્યા છીએ. સ્લયાજ્મ ળાવકોની મનમત વદધભથને અનરૂ
નથી. અને પ્રજાભાું ઉછયું ખરતા લધતી જામ છે , એટરે શારનો કા બગલદ્ બકતો
ભાટે વાનક નથી. યું ત વભમભાું પેયપાય થમાજ કયે છે . ધભથ ભાગથ ય આક્રભક
મલચાયકો યીણાભે મલજમને લમાથ નથી, તે અનાહદ વત્મ છે . ધાયું તો ધયણીધયન ુંજ
થામ છે . વુંશાયક ળસ્ક્તભાું આગ લધે ું શારન ું વામન્વ ભાનલ ધભથની ભશત્તાને
ર્રાલી દે છે . અને ભાનલ ોતે મલધ્લુંવક ફને છે . યું ત તે અબજ ભાનલને ખફય

નથી કે, એક અવ્મક્ત ળસ્ક્ત તભાયાું કયતાું ઘણી પ્રખય છે , તે એક ક્ષણભાું વલથ કાુંઇ
કયલા વભથથ છે . આજ ઇશ્વયના અસ્સ્તત્લનેજ ન ભાનનાયા ભાનલીઓના શસ્તક યાષ્રન ું
ઘડતય થઇ યહ્ ું છે કે જેભાું અન્મ કોઇણ ધભથલાદની મલચાય શ્રેણીની  ૃછાથ ની ણ
અલગણના થઇ યશી છે . યું ત જગત હયલતથનળીર છે મનમલિલાદ વત્મને શાર ર્રાઇ
જલાય ું છે . લસ્તતઃ ગભે તે થામ યું ત એટ ું તો કાે કયી જરૂય વભજાળે કે ધભથ
લગયન ું ળાવન કોઇન ું ટક્ ું નથી, અને ટકલાન ું ણ નથી. ધભથન ું યક્ષણ ધભથજ કયે છે .
વલે તો બિ બગલાન કૃષ્ણના આદે ળને અનવયલાભાુંજ આણ ું કલ્માણ છે . બાગલતભાું
લેન યાજા થમો. એણે ધભથ પ્રણાલરકાનો નાળ કમો તો તે યાજમાવન ય ટકી ળક્યો
નહશ. તેભજ કૌયલોના ળાવનભાું અશુંત્લ શત ું તો તે ળાવન ટકી ળક્ ું નહશિં. બીષ્ભ, િોણ,
અશ્વસ્થાભા, કણથ તેભજ મલર વૈન્મ વાભગ્રી છતાું અશુંબાલને રઇ મલજમ ન ભેલી
ળક્યા, અને ાુંડલો કે જેઓ અશુંબાલથી યશીત શતા અને ધભથજ જેનો પ્રાણ શતો તેભને
મલજમશ્રી લયી. ધભથમલદોની કવોટી જરૂય થામ છે , યું ત યીણાભે ધભથનો જમ થામ છે .
તે મનફાથ મધત વત્મ છે . „અંત તો ગત્લા‟ શ્રી શહય ળયણના ચાશકોએ તો કા-ફને ન
ગણકાયતા ધભથભમ જીલન ગાવ ું એલી િઢ પ્રમતજ્ઞા કેલલી. બગલાનને કોઇ કાભાું
ન ર્રલા એલો શ્રીભદાચામથનો ભત છે . જીલન અલ્ છે , કાના પ્રચુંડ લાલાઝોડાનાું
ઝુંઝાલાતભાું અટલામે ું છે , ભાટે વાલચેત યશી ખોટા પ્રરોબનની યાશો છોડી
વદધભાથનવાય યવભ ગ્રશણ કયલી એભાુંજ શ્રેમતા છે . ષ્ષ્ટભાું વેલા સ્ભયણ, બજન,
વત્વુંગનો ભહશભા ઠેકાણે ઠેકાણે કશેલાએર છે અને તેન ું વેલન વતત કયવ ું એલી આજ્ઞા
છે . ળાસ્ત્રોનો ગલબિત આળમ ચાહયત્ર્મોન ું સક્ષ્ભ િષ્ષ્ટથી અલરોકન કયો તો તેભાુંથી ઘણમ
ું
અનવયલા જેવ ું રાગળે અને તે પ્રભાણે અનવયલાથી અલસ્મ ભનોફ િઢ થળે, અને
બગલાન શ્રીકૃષ્ણના વેલા સ્ભયણભાું આદય થળે. ભાટે મનખારવતાથી અશુંત્લ
ભભત્લતજી મપ્રમતભ શ્રીકૃષ્ણના અનયાગી ફનીએ તેભાુંજ આણા વલથન ું કલ્માણ છે .
બગલાને શાથ પ્રર્ વેલા ભાટે આપ્મા, ણ બગલદ ભુંદીય દળથનાથે જલા ભાટે છે .
બગલદનાભ રેલા ભાટે છે , કણથ બગલદ્ શ્રલણ કયલા ભાટે છે , અને આ વુંવાય તયલા

ૃ દીનતા એ અને અલબભાન શોમ તો બડી જલામ દાવને અલબભાન શોવ ું
બસ્ક્ત યવામત
જ ન જોઇએ જેભ મત મવલામ અન્મગમત જ બક્તને બગલાન લગય ગમત પ્રેભધન,
બસ્ક્તધન, એ વાચાું લૈષ્ણલોએ વુંગ્રશ કયલો જોઇએ. શહય નાભ ફડો ધન,
શહયજનકો આ ધન વલથ વભથથ વશામક ના વુંગાથી શ્રી શહય જ છે , અંત ફેરી તેજ છે તે
નાથના મવલામ, વશાયા મવલામ ફીજો કોઇ મનસ્તયલાનો નથી, શદ્ધ પ્રેભથી તેને વેલો,
તેન ું સ્ભયણ કયો, તેને મલનલો, ગદ્ ગદ્ ગીયાથી થઇ અનેક પ્રકાયની બાલવાભગ્રી ને
આયોગાલો. યોભ યોભ રકીત થઇ જામ એલી યીતે સ્લરૂ જાણે કે વાક્ષાત જ ફોરતા
શોમ એભ વભજી તેનો સ્ળથ કયો. કોભબાલથી સકભાય રારનને રાડ રડાલો.
બૌમતક ધન, ભાર લૈબલ વલથની તેના ય ન્મોછાલયી કયો. ચોક્કવ ભાનજો કે મપ્રમતભ
પ્રેભ લગય યીઝતો નથી, શષ્ક તેભજ ખા રાડથી પ્રાણેળ પ્રવન્ન થતા નથી. એ તો
દીરની ખયી રગનીનો ચાશક છે . ગોીકાઓનો દાખરો વલથ વુંભત સપ્રમવદ્ધ છે .
બગલાન તેની પ્રેભીકાને લળ છે , તે ઇચ્છે તેભ તેના આંગનભાું નાચે છે , તેની વાથે
અનેકમલધ ખેર ખેરે છે . ષ્ષ્ટભાગથ તો સ્નેશનો ખજાનો છે . આ વમ્પ્રદામ સ્નેશ
ળીયોભણી છે . અશીં તો પ્રેભ બસ્ક્તન ું વામ્રાજ્મ છે . અને પ્રેભનો અમધકાય વલથને છે .
લૈષ્ણલો, ષ્ષ્ટભાગથ તન્ભમતાનો છે . વલથ બાલથી તેભજ વલેષ્ન્િમથી રલરતરારનના
ફનલાન ું છે . કોઇણ ઇંહિમ શહય યવથી મલમખ ન જોઇએ. શ્રી શહયબગલાનના હદવ્મ
આનુંદાત્ભક અર્ ભત ભશાત્મ્મન ું બાલ ભલથક શ્રલણ કયો. વભસ્ત મલશ્વના કલ્માણકય
ભુંગરમ ભતથ પ્રર્ના મલત્ર નાભોન ું પ્રેભવશ હકતથન કયો, પ્રર્ના ઉબમ ચણાથયમલિંદન ું
ધ્માન કયો, તેન ું લચિંતન કયો. આદય તેભજ સ્નેશવશ પ્રર્ની વેલા કયો, પ્રર્ના અનન્મ
દાવ તેભજ વખા ફનો. બગલાનની વાથે અનેક પ્રકાયનો લાતાથરા કયો અને તે
પ્રેભમ ભમતિ બગલાન કૃષ્ણની વેલાભાું તન, ભન, ધન વલથ અથણ કયો, અને તે સ્લરૂ
પ્રેભભાું તન્ભમ ફનો. કેટરી સ ુંદય ભાગીમ પ્રણાલરકા છે . ષ્ષ્ટના મલધમલધ વાહશત્મો
વલથ બાલબમાથ છે , અને તે કેલ શદ્ધ પ્રેભથી વીચાએર છે . બક્તના ભનોયથનો થાશ
નથી. મનષ્કાભ પ્રેભનો બસ્ક્તભાગથ અને ષ્ષ્ટભાગથ એવ ું નાભ આે ું છે . બગલદ્
અનગ્રશજ તેભાું મનલાથ શક છે , લૈષ્ણલો વલથ અનગ્રશ બાજન છે . લૈષ્ણલો ગોી પ્રેભ

તેભજ બસ્ક્ત યવના અમધકાયી છે કાયણ કે તેઓ હદલક્ષત છે , બગલાન મલચાયે તોજ
લૈષ્ણલ હદક્ષા પ્રાપ્ત થામ છે . વેલકે સ્લામભ પ્રત્મે વદા લપાદાય યશેવ ું જોઇએ એ
વેલકની વશજ પયજ છે . આણે જો તે પયજને નહશિં અનવયીએ તો જરૂય આણ ું
અકલ્માણજ છે .
બગલાન સચતય છે , સ ુંદય વાભગ્રીના બોક્તા છે . તભો તેના થળો તો તે તતથજ તભાયો
થઇ જળે, કાયણ કે બસ્ક્તની આગ પ્રર્ ોતાની પ્રર્તા ર્રી જામ છે . એ તો
બાલમ ભતથ છે , પ્રેભનો ચાશક છે . જે ફને તે કયો, યું ત પ્રેભથી કયો, નાભસ્ભયણ કયો તો
પ્રેભવશ શોવ ું જોઇએ, વુંવાયને તયલા ભાટે બાલ ભલથક બગલદ નાભસ્ભયણ મળલામ
ફીજો કોઇ ઊામ નજયે આલતો નથી. ધુંધાદાયીઓ અનેક ઉામો (વાશવો) ધન
ભેલલા ભાટે ખેડે છે , અને તેભાું ઘણી અકર શોંળીમાયી લાયે છે , તેભ છતાું કોઇ
લખત બાયે નકળાની આલી જામ છે અને તે ામભાર ફની જામ છે . યું ત બગલદ
નાભનો લેાય કેલ નપા લાોજ છે . એભાું નકળાન તો નથી જ, એભાું તો ડગરે અને
ગરે ળરૂઆતથી આખય સધી રાબ, રાબ અને રાબજ છે . આલો રાબદાઇ વ્મલવામ
છોડી કેલ ધન પ્માસ ફની, બગલાનને સ્ભયલા ચકી જઇ કેલ અંધલત ધુંધાના
આલેળ ભસ્ત ફનલાભાું ઉબમ ફગડે છે એભ તભો ચોક્કવ ભાનજો. ઐહશક તેભજ
ાયરૌહકક ફન્ને વાધે એન ું નાભ મલજેતા કશેલામ. કેલ ઐહશક વાધલા જળો તો જરૂય
તેભાું તભો ખતાજ ખાલાના છો. જે કાુંઇ પ્રવ ૃમત્ત કયો, તેભાું બગલાનને ર્રી ન જલામ
એ ખાવ જીલન ક્રભ શોલો જોઇએ. અને જો તભો ધુંધાભાું ણ બગલાનન ું પ્રધાન દ
યાખળો તો જરૂય તભાયો બૌમતક ધુંધો ણ રાબદામી થળે. ભાટે નાથને કોઇ કાભાું
ર્રળો નહશ.
વાધ નાભ બક્ત એ વભદળી છે . બગલાન ણ વભદળી કશેલામ છે આ જગતભાું
જેટરા જીલ પ્રાણીભાત્ર છે તેભાું બગલાન કૃષ્ણ લફયાજે છે , એટરે આ અંતમાથમભ
કશેલામ છે . રૂ નાભના મલળે બેદ લડે કયી સ્લમું પ્રર્જ જગતભાું ક્રીડી યહ્યો છે .
એટરે આ જગતને ષ્ષ્ટભાું ક્રીડા ભાુંડ કશે ું છે એટરે જીલ પ્રાણી ભાત્રન ું બ ું ચાશવ ું,

ળક્ય શોમ તેટ ું આણાથી ફને તેટ ું સખ આવ ું, તેભના હશતભાું યામણ યશેવ ું એ
લૈષ્ણલોનો ધભથ છે એટરાજ ભાટે વલાથત્ભ બાલની મવદ્ધદ્ધ ષ્ષ્ટભાું વલોચ્ચ દે છે , એથી
મલયીત જો તભો અન્મ જીલોનો વ્દે  કયતાું શળો, તેભજ િોશ અને કઠોય ળબ્દોથી
હૃદમને આઘાત શોંચાડતા શળો, ક્રોધ તેભજ અલબભાનથી પ્રેયાઇ તેભનો મતયસ્કાય
કયતા શળો, તેભજ રોબાહદકને લળ થઇ ખોટા દુંબથી તેભની વુંમત્તન ું શયણ કયતા શળો
તો તેથી બગલાન જરૂય રૂઠવે બરેને છી તભાયો સ્લાુંગ લૈષ્ણલ અને બરેને તભો વેલા
કયતા શોલ દું બાત્ભક આડુંફયથી બગલાન નથી. બગલાનને પ્રવન્ન કયલા જરૂય નથી,
તેભજ લેહયધાન અગયતો ાુંહડત્મ તેભજ બગલા કડાુંની જરૂય નથી. બગલાનને
પ્રવન્ન કયલા મનભથ ભનનીજ જરૂય છે . બગલાન દાન, હદનતા, મલત્રતા, શ્રદ્ધા, પ્રેભ
અને વુંતોથી પ્રવન્ન થામ છે . વદગણોનેજ લયી છે .
શ્રી લગતાજીભાું બગલાન કશે છે ર્ત પ્રાલણ ભાત્રભાું જેની વભાન િષ્ષ્ટ છે એજ ભાયી
બસ્ક્ત ાભે છે . ઉય રક્ષણોથી અરુંકૃત બસ્ક્તભાન જે લૈષ્ણલ છે તે ભને અમત મપ્રમ
છે . સખ-દઃખના તયપ વભતા કેલલી એ લૈષ્ણલન ું ખાવ ધ્મેમ શોવ ું જોઇએ. આ
મલચાયો કે યભબક્ત યવખાનજી તેભને યવની ખાણ કશેલાભાું આલે છે . તેઓ
હદલ્રીશ્વયના કૃાબાજન શતા તેભજ અપવય શતા. જામતના ઠાણ શતા છતાું લૈષ્ણલ
શતા. તેભનો લેળ ણ લૈષ્ણલતાનો શતો. એટરે અન્મ મસ્રીભો તેભનો વ્દે  કયતા
શતા. તેભની લાયું લાય જલણી કયતા. યું ત એતો ચસ્ત શતા. ળાહશ દયફાયભાું એક
લખત ધામભિક ચચાથ નો મલમ છે ડામો તેભાું ુંહડતો અને ભોરલીઓ શતા. અકફય ળાશ
ણ દયફાયભાું ફેઠા શતા. ચચાથ ચારતાું વયવખાનજી વાથે ુંહડતોએ લેદની તેભજ
ત્માગ લૈયાગમની ચચાથ કયલા ભાુંડી તેભજ અનેક પ્રશ્નોની છણાલટ કયી. તે વલથ પ્રશ્નોના
જલાફભાું વયખાનજીએ એ કહ્ ું કેઃનશી શભ લેદકે લાદો મલયાગી ભન શભાયા શૈ
નશી શભ લેકે મેતી શભાયા ુંથ ન્માયા શૈ
દે ખી હદર દય ફીનોવે જશાું તશા મમ પ્માયા શૈ

છય શભ ચેકકી વેલા ફરી જીવકા વાયા શૈ
બક્તલમથ યવખાનજી કેટરી ઉંચી બાલનાભાું ભસ્ત છે એ એભના ઉદગાયોભાું સ્ષ્ટ તયી
આલે છે .
યું ત બાઇ શાર લૈષ્ણલતા તો દભય યશી. યું ત ભાનલધભથ ણ આણે ચકી ગમા
ૃ ભાું શ્રી વ્માવફાલા કશે છે . લૈષ્ણલતા ધય દભય શૈ ભાનલ ધભથ હ ું નાશી
છીએ. શ્રી ુંચામત
લૈષ્ણલો વલથ ઉશાોશથી મક્ત ફની બગલાન કૃષ્ણને ળોધો, તેભાુંજ તભાયી યવજ્ઞતા
છે . બગલાનની દીન હૃદમથી મલજ્ઞપ્પ્ત કયો. શે શહય, શે કૃષ્ણ, શે સ્લામભ ! હ ું તને વલથત્ર
ળોધ ું છું. હ ું દીન છું, અવશામ છું. એકરો છું, ભાયો કોઇ વુંગાથી નથી, અંધકાયભાું ઘમ
છું, હ ું શ ું કરૂું, ભાયી મલત કોને કહ,ું મપ્રમતભ ત ક્યાયે આલીળ. ક્યાું સધી ભને
યખડાલીળ. ભનથી હ ું મઝ
ું ાઉ છું, યાશ સઝતી નથી, બલાટમલભાું અટલાએર છું.
ભશાભોશના લાદો ઉભટી યહ્યા છે . તાયા દળથન સ્ળથ લગય ફીજી કોઇ ભને ઇચ્છા
નથી. દમામનમધ, ભાયી ફાુંહ્ય કડી રે વ્શારા, ભને ફચાલી રે, ભાયો ુંથ ત ું સગભ
કયી દે , તાયી ાવે રઇ રે, હ ું તનેજ ચાહ ું છું. ભને ત ું વદામ તાયી વભી જ યાખ, લધ
શ ું મલનવ ું ? લૈષ્ણલો ! આ લાતાથરાની િષ્ષ્ટએ જેવ ું સજ્ય ું અગય તો સજાડલ ું તેવ ું
રખ્ય ું છે . તેભાું ર્ર શોમ તો ભાપ કયળો.
શ્રી લલ્રબન ું અમત મનગ ભઢ સ્લરૂ –

રે..બ. શ્રી લલ્રબ ાદહ્મ મભલરન્દ
દમાયાભબાઈ ઉય અમત કૃા શ્રીજીની થઈ; અને શ્રીજીએ મખથી આજ્ઞા કયી કે, “ ત ું
તો શ્રીલલ્રબ નાભનો જ જ કય” ોતાની મપ્રમ લસ્ત ું ગોનજ કયલાની શોમ છો, “યાધા વલથસ્લ વમ્ટ:” આ નાભ ઉબમ ક્ષભાું મોજામ છે , શ્રી મપ્રમાજીન ું વલથસ્લ ધન
મપ્રમતભ છે , તેભજ મપ્રમતભન ું વલથસ્લ ધન શ્રી મપ્રમાજી છે . તે ધન શદમરૂ વમ્ટભાું
ગોન કયે  ું છે . યભ કાષ્ચાન્ન આ ધનન ું જ્માું અમતળમ કૃા થામ ત્માુંજ દાન થામ
છે . તેથી દમાયાભબાઈ ભશત ્ વૌબાગમને પ્રાપ્ત થમા છે . બગલદીમોભાું ઉદાયતા અને

કરૂણ્મતા વશજ શોલાથી અસ્ભદાહદ ભાટે તો ગોનીમ ધનનો તેઓ પ્રકાળ કયી ગમા છે .
શ્રીશહયયામ ભશાપ્રર્એ તો અમતળમ કરૂણાની લાથ કયી, શ્રીલલ્રબના મનગ ભઢ સ્લરૂનો
પ્રકાળ કમો છે . તાત્મથ શ્રીલલ્રબનાભ ગોનીમ છે , પ્રભાણ રૂે આે અષ્ટાક્ષયન ું
દાન કયે  ું છે .
ફવો ફાલનની લાતાથ ભાું એક બોી ફાઈનો પ્રવુંગ છે . તેને આ શ્રીગવ
ું ાઇજી અષ્ટાક્ષય
આે છે , યું ત તેની જીશલા ઉય આ નાભ આલત ું નથી ત્માયે શ્રીભશાપ્રર્ચયણ આજ્ઞા
કયે છે કે, તને ભારૂ નાભ આલડે છે ? ત્માયે તે ફાઈ એ શા કશી, ત્માયે આે આજ્ઞા
કયીકે ભાયા નાભન ું સ્ભયણ ત ું કયજે. છી આે ફીજા લૈષ્ણલો જે મનકટ ઉબા શતા
તેભને આજ્ઞા કયી કે, તભાયે તો અષ્ટાક્ષયન ું જ સ્ભયણ કયવ ું. આ પ્રવુંગ ઉય શ્રી
શહયયામજી બાલ પ્રકાળભાું આજ્ઞા કયે છે કે, શ્રીભત્પ્રર્ચયણોન ું નાભ પરાત્ભક-ગ ભઢ છે . તે
તો મગધજનોને જોઇને અમત કરૂણા પ્રકટ થઈ જલાથી ોતાના પરાત્ભક ગોનીમ
નાભન ું આ દાન કયે છે , અને પ્રભાણલાદીઓને ભાટે અષ્ટાક્ષયની આજ્ઞા કયે છે આ
પ્રવુંગભાું તે ફાઈને અષ્ટાક્ષય ફોરતાું આલડત ું નથી તે ભાત્ર મનમભત્તજ છે . શ્રી
પ્રર્ચયણ શ્રી ગવ
ું ાઈન ું આ ચહયત્ર અમત મનગ ભઢ છે કાયણકે અમતળમ કૃાથી ોતાના
સ્લામભની બાલાત્ભક મનગ ભઢ સ્લરૂનો આ પ્રવુંગે આને પ્રકાળ કયલો છે . યન્ત ું આ
સ ભક્ષ્ભ અને યભ કાષ્ટાન્ન મલમને મનજ્જનો મલના અન્મ કોણ વભજી ળકે ?
„„ષ્ષ્ટ થ યશસ્મ” ગ્રુંથની એક ુંસ્ક્તભાું દમાયાભબાઈ કશે છે કે –
શ્રીલલ્રબ શ્રીમલઠ્ઠર નાભ ગ ભઢ અમત બાખ્ય ું ।
શ્રી ગોકરેળ મનજ્જન પ્રમત એભ દાખ્ય ું. ।।

આ કથનથી આ શ્રી ભશાપ્રર્જીએ કૃષ્ણચન્િના સ્લરૂન ું અને તેભના નાભન ું લણથન
કયું છે . ોતાના સ્લરૂન ું અને નાભન ું દાન તો મનજ્જનોભાું જ પ્રકાળીત કયું છે .
“લસ્ત ુંત: કૃષ્ણ એલ” એભ જે શ્રીભત્પ્રર્ચયણોએ શ્રીલલ્રબાષ્ટકભાું આજ્ઞા કયી છે તે
પ્રભાણલાદીઓને ફોધ આલા ભાટે છે . પ્રભાણલાદીઓને ળાસ્ત્રના પ્રભાણ મલના શ્રધ્ધા

કે મલશ્વાવ થતો નથી, તેથી તેલાને આન ું (શ્રીલલ્રબન) કૃષ્ણરૂત્લ મવધ્ધ કયી યહ્યા
છે .
શ્રી ઠકયાણી ઘાટે બ્રહ્મવુંફધ
ું ની આજ્ઞા કયલા શ્રીજી પ્રગટ થમા તે પ્રવુંગભાું શ્રી
શહયયામચયણોન ું ભુંતવ્મ એવ ું છે કે, પ્રભાણલાદી ભશાત્ભીક જીલોને પ્રકટ આચામથ
સ્લરૂભાું મલશ્વાવ અને મનષ્ઠા નશી થામ તે શેતથી શ્રીલલ્રબે ોતાના સ્લરૂભાુંથી જ

શ્રીજીને પ્રકટ કયી બ્રહ્મવુંફધ
ું ની આજ્ઞાન ું નાટય યચ્ય ું. [ શ્રીલલ્રબફયનો કશા ફડાઈ ।।
જાકે એક યોભતે પ્રકહટત કોટી ગોલદ્નયાઈ ।। ભશાનબાલ શ્રી યાભદાવજી મલયલચત દની

આ ુંસ્ક્ત અત્રે સવુંગત તેભજ મલચાયણીમ છે અને ઉયોક્ત કથનની ષ્ષ્ટ કયે છે .]
શ્રીભદદભરાજી ભાટે

તો

“આ

(શ્રીલલ્રબ)

કશો

તેજ

ભાયે

વભજવ ું છે .”

શ્રીભદદભરાજીને શ્રીજીની આજ્ઞાની આલશ્મકતા ન યશી.
શ્રીકૃષ્ણદાવજીના દભાું “લસ્ત ુંત: કૃષ્ણ જો ફુંધે દાભી” આ ુંસ્ક્તન ું સ્લાયસ્મ ણ
પ્રભાણ આીને વભજાલલા ભાટેન ું છે , લાસ્તલીક ફહશ: મલદ્યા શ્રીંગાય મલરાવ ણ
આનો જ છે . ફહશ: મલરાવભાું શ્રીકૃષ્ણનાભથી આ પ્રમવધ્ધ થમા છે , આના
મ ભરમલરાવભાું લૈશ્વાનયલલ્રબ નાભ ધાયી છે , આના મ ભર સધા સ્લરૂને શ્રીશહયયામ
ચયણોએ વાત પ્રકાયે જણાલેર છે , તેભાું ય
્ થભ “મખ્મરૂાકાય સધા” ને કશેર છે ,
આ સધાભાું અસ્ગન અને ભાધમથતા અનસ્યત શોલાથી આ સધા લૈશ્વાનય અને લલ્રબ
નાભ ધાયી છે .
સધાસ્લરૂ શ્રીલલ્રબન ું વામ્રાજ્મ –
ફહશ: રીરાભાું ણ આ ઉબમ નાભોનો મલરાવ યશેરો જ છે , યું ત તે ગોપ્મ છે .
સધાના અસ્તીત્લ મલના કોઈણ રીરા થઈ વકતી જ નથી, તેથી ફહશ: રીરાભાું ણ
સધા સ્લરૂન ું જ વામ્રાજ્મ છામે ું છે . ફહશ:રીરાભાું અનેક રૂ-નાભના મલબેદે આ
સધાનો જ મલરાવ શોલાથી તે સધા સ્લરૂના મ ભર મલરાવભાું કોઈ ક્ષતી થતી નથી. “
 ભણથભાુંથી  ભણથ રઈ રેલા છતાું  ભણથ જ યશે છે ,” શ્રમતના આ કથન મજફ મ ભર મલરાવ

ણ અખુંડ જ યહ્યો છે . તેભ ન શોમ તો મ ભર મલરાવભાું અમનત્મતાની ળુંકા થામ.
સ્લાનુંદતષ્ન્દર: સ્લરૂની જે યવવભામધ છે . તેભાું કેલર સધાન ું જ આસ્લાદન છે , હકિં
ફહના. રૂ અને નાભન ણ આ અલસ્થાભાું અનવુંધાન નથી, શ્રીગોકરેળ પ્રર્ આ
અલસ્થાને “ગશનગમત” વમ્ફોધન આે છે . યમવકબક્ત ભુંદદાવજીની ઉસ્ક્ત આ
કથનભાું વુંગત થામ છે .
ર્ ભત છલે ભદીયા ીલે, તાશી શધ કછ શોમ ।

પ્રેભઅભીયવ જે ીલે, તાશીન યશે શધ કોમ ।।
જે સધા ફહશ:રીરાભાું અનુંત યગરોભાું મલરવીને સ્લભહશભાનો પ્રકાળ કયી યશી છે ,
ૃ
અનુંત યાવાહદરીરામત
જરમધઓ જેભાુંથી પ્રકટ થામ છે , અને વૌન્દમથમ ભતસ્નેશામ ૃતની જેભાું વીભાું છે તેલા “ ઘનીર્ ભત” સધા સ્લરૂની યવવભામધભાું રૂ- અને
નાભન ું અનવુંધાન ન યશે તે મોગમ જ છે . આ કથનની વુંગતીભાું દાનરીરાનો એક
શ્રોક મલચાયીએ :ધસ્મ્ભરું લા દમધ કરમળકાું મ ભપ્ધ્ન
વુંસ્થામતાું લા ।

તું ભગું લા ગભનમ ્ લા કુંચકીભુંચરું લા ।।
ૃ ાક્ષી
દે શ ું લા સ્લગૃશજાત વખીવ ૃન્દભેા મગ

ધોાધીળાત્ભજભમ તદા નામલદન્ભોહશતેલ ।।
„ભશાબાલ‟ન ું સ્લરૂ –
ૃ સધાના
નામક નામકાને અયવયવન ું અનવુંધાન ર્ ભરાઈ જઈ ને રાલણ્મામત
આસ્લાદનભાું જે યવ વભામધ થઈ જામ છે , તેને ગામત્રીબાષ્મભાું શ્રીગોકરેળ પ્રર્એ
„ભશાબાલ‟ ની વુંજ્ઞાથી હયચમ કયાવ્મો છે . „સ્લાનુંદતષ્ન્દર‟ મલરાવ ઉયોક્ત કથન
મજફનો છે . રૂ-અને નાભની અેક્ષા “ભશાબાલ” ની પ્રાપ્પ્ત નથી થઈ ત્માું સધી જ

યશે છે . આ “ભશાબાલ”નો જ માથમ “ગશનગમત” છે „સધા જ આધાય અને સધા જ
આધેમ એલા ધભીમલપ્રમોગાત્ભક મલરાવભાું „ભશાબાલ‟નો જ અનબલ છે .” આ આના
મ ભરસ્લરૂનો મલરાવ છે ધભી મલપ્રમોગની વાધન અલસ્થાભાું બાલાત્ભક સ્લરૂની
બાલનાની અેક્ષા અનીલામથ છે . યું ત આંતયભાું બાલાત્ભક સ્લરૂ મવધ્ધ થઈ ગમા
છી કેલર સધા આસ્લાદનનો જ અનબલ છે . ત્માું નામક-નામકા બાલન મલસ્ભયણ જ
થઈ જામ છે . યવ વભામધભાુંથી ાછ ફાહ્ય અનવુંધાન ધભી વુંમોગભાું છે . ઘભી
મલપ્રમોગભાું નશી.
શ્રી શહયયામચયણોએ સધાન ું વપ્ત પ્રકાયે જે લણથન કયું છે તેભાું પ્રથભ “મખ્મરૂાકાય
સધા” એભ જે કહ્ ું છે તેન ું તાત્મથ “રૂાકાય” એટરે યભ રૂાથથરૂ રૂાથથની
ણ જ્માું અલમધ છે તેવ ું આન ું મ ભર સધા સ્લરૂ છે . આ સ્લરૂનો અનબલ
શ્રીભદદભરાજી, પ્રર્દાવજી, અને દ્મનાબદાવજીને થમો છે .
આ સધા વદા આનુંદરૂ જ શોલાથી ળાસ્ત્રોક્ત બાાભાું વદાનુંદ અને કૃષ્ણનાભથી તેનો
હયચમ કયાલે છે , અને આ હયચમભાું શ્રીભત્પ્રર્ચયણ “લસ્તત: કૃષ્ણ એલ” એ
પ્રભાણે આજ્ઞા કયે છે , “ઈમતશ્રીકૃષ્ણદાવસ્મ” આ ુંસ્ક્તન ું સ્લાયસ્મ શ્રી શહયયામચયણોએ
અન્ત:કયણ પ્રફોધની ટીકાભાું જણાલે ું છે .
મન:વુંધાન ધુંન કૃષ્ણસ્તસ્માપ્માસ્મું યું ધનમ ્
ધનેન તેન વધનું, ભાું કયોત ું કૃાધન ।।
નાભ-સ્ભયણ ભહશભા

- ..બ. ભધકય
કરીકાભાું નાભ સ્ભયણ મળલામ ફીજાું કોઈ વાધનો મવધ્ધ થતાું નથી. “મલલેક
ધૈમાથ શ્રમ”ભાું શ્રીલલ્રબે તેલીજ આજ્ઞા કયી છે . “મન:વાધન ફનીને દીનબાલે નાભ
સ્ભયણ દ્વાયા પ્રર્ની ળયણાગમતભાું યશેવ ું. „મન:વાધનના પરરૂ પ્રર્ શ્રી ગોકરભાું પ્રકટ
થમા છે તેથી અભો વલથ યીતે મનમશ્ચિંત છીએ...” એભ શ્રી ભત્પ્રર્ચણોની આજ્ઞા છે . તે

પ્રભાણે મન:વાધન ફની દીન બાલે મનયું તય નાભન ું સ્ભયણ કયલાથી પ્રર્ની  ભણથ કૃા
પ્રાપ્ત થળે. તેભ શ્રીપ્રર્ચયણની આજ્ઞાનો આળમ વભજામ છે .
નાભ સ્ભયણભાું, “શ્રીવલોત્તભજી”ના સ્તલનનો આગ્રશ યાખલો. પ્રત્મેક નાભના
ભશત્લના, અનવુંધાન  ભલથક, અને પ્રર્ પ્રાપ્પ્તના, અથલા આના વાક્ષાત દળથનના
તાબાલ  ભલથક શ્રી વલોત્તભજીના સ્તલનથી, બૌમતક અને આધ્માત્ભીક પ્રુંચનો વત્લયે
રમ થઈ જામ છે , તેલો આળમ શ્રી વલોત્તભજીના ભુંગરાચયણના ચોથા અને છઠ્ઠા
શ્રોકભાુંથી પ્રાપ્ત થામ છે . પ્રુંચનો વત્લયે રમ થલાન ું કાયણ શ્રી લલ્રબ અસ્ગન
સ્લરૂ છે તે અસ્ગન સ્લરૂનાું જ 108 નાભો છે . પ્રત્મેક નાભભાું અસ્ગન સ્લરૂની
વ્માપ્તતા છે , તેથી પ્રુંચનો ળીિ રમ કયે છે .
„મલમનમોગોબસ્ક્તમોગ પ્રમતફુંધમલનાવને‟ “બસ્ક્તમોગ” ળબ્દ પ્રર્ના વાક્ષાત સ્લરૂ
વુંફધ
ું ભાું મોજામેર છે . એટરે કે મનત્મરીરાસ્થ કોહટક કુંદથથી અમધક રાલણમ
્
વૌન્દમથ, અને અનુંત યવાત્ભક વાભગ્રીયક્ત યવાત્ભક સ્લરૂના વાક્ષાત અનબલભાું
(બૌમતક, આધ્માત્ત્ભક,આમધદૈ મલક) જેટરા પ્રમતફુંધો છે તેનો મલળેે કયીને નાળ
કયલાભાું શ્રી વલોત્તભજીનો મલનીમોગ છે . “ મલનાળને ળબ્દન ું એવ ું ણ તાત્મથ નીકે
છે કે ત્રણે પ્રકાયના પ્રમતફુંધોનો મ ભભાુંથી નાળ થતો શોલાથી પયી તેની ઉત્મત્તની
વુંબાલનાજ નથી.
જેલી યીતે અલતાય રીરાના બક્તોની બૌમતક અમલદ્યા તાભવ પ્રભાણ પ્રકયણ મજફ
ફારરીરાથી દભય કયી આધ્માત્ત્ભક અમલદ્યા તાભવ પ્રભેમ પ્રકયણની રીરાથી દભય કયી
અને આમધદૈ મલક પ્રમતફુંધ શ્રી લગહયયાજ ધાયણ કયી દભય કમો શ્ર્માત ્ પરપ્રકયણભાું
ભશાયાવ વભમે મનત્મ રીરાસ્થ  ભણાથનદ
ું સ્લરૂનો શ્રી ગોીજનોને અનબલ થમો. તેલી
યીતે ત્રણે પ્રકાયના પ્રમતફુંધોને દય કયી વાક્ષાત સ્લરૂાનુંદન ું દાન કયલાન ું
શ્રીવલોત્તભજીભાું અલચિંત્મ વાભથ્મથ છે . આ કાથયન ું “મલમનમોગોબસ્ક્તમોગ પ્રમતફુંધ
મલનાળને” આ ુંસ્ક્તન ું મનગ ભઢ તાત્મથ છે . કાયણકે આ શ્રોકના ઉત્તયાધથભાુંૃ ા સ્લાદ મવદ્ધદ્ધયત્ર ન વુંળમ:” એભ શ્રીત્પ્રર્ચયણની આજ્ઞા છે “કૃષ્ણ
“કૃષ્ણાધયામત

ૃ ” એ શ્રી લલ્રબપ્રર્ન ું મ ભર સધા સ્લરૂ છે . આ સધાના દાનથી ાઠ
અધય અમત
કયનાય બક્તને મનત્મ રીરા વુંફધ
ું ી આમધદૈ મલક દે શ મવધ્ધ થતાું મનત્મ રીરાસ્થ
કોમમકુંદથથી અમધક રાલણ્મ-વૌન્દમથ  ભણાથનદ
ું સ્લરૂના અનબલન ું વાભથ્મથ પ્રાપ્ત
થામ છે . આ ભશાન પરદાનભાું શ્રીવલોત્તભજીન ું અલચન્ત્મ વાભથ્મથ શોલાથી “ન વુંળમ:”
તેલી શ્રી ભત્પ્રર્ચયણે આજ્ઞા કયી છે .
રીરાધાભભાું અનુંત પ્રકાયની યવાતભ
્ ક રીરાઓ અનુંત શ્રી સ્લામભનીજીઓભાું અથલા
અનુંત યગરોભાું જે થઈ યશી છે તે રીરાના વુંફધ
ું લાા શ્રીવલોત્તભજીનાું 108 નાભો
છે . એટરે કે 108 નાભન ું અખુંડ જોડાણ મનત્મરીરા ધાભની હદવ્મ રીરાઓ વાથે યશે ું
છે , તેવ ું તાત્મથ ભુંગરાચયણના ચોથા શ્રોકભાું “પ્રલક્ષ્મા ભ” ળબ્દથી પ્રાપ્ત થામ છે .
ાઠ કયનાય બક્તની આમધદૈ મલક અલસ્થા પ્રાપ્ત થતાું 108 નાભની મનત્મરીરાનો
અનબલ કયાલે છે .
જેભ બગલાનનાું ત્રણ સ્લરૂો છે - બૌમતક, આધ્માત્ત્ભક, અને આમધદૈ મલક, અને જેન ું
લણથન મવદ્ધાુંત મક્તાલરીભાું કયે  ું છે , તે પ્રભાણે પ્રત્મેક નાભના ત્રણ પ્રકાયનાું સ્લરૂો
છે . આણી બૌમતક દળાભાું રેલાત ું નાભ આણા બૌમતક અધ્માવોને દભય કયે છે જેભ
ફારરીરાભાું પ્રર્એ પ્રાકૃત ફારક જેવ ું સ્લરૂ ધાયણ કયી ફારરીરાથી બક્તોભાું પ્રેભ
ઉત્ન્ન કયી તેભની બૌમતક અમલદ્યાને દભય કયી પ્રર્ પ્રત્મે પ્રેભ ઉત્ન્ન કયે છે , અને
બૌમતક અમલદ્યા દય થતાું આણી આધ્માત્ત્ભક અલસ્થા પ્રકટ થામ છે આ આધ્માત્ત્ભક
અલસ્થાભાું બ્રહ્મબાલ પ્રાપ્ત થતો શોલાથી આધ્માત્ત્ભક અમલદ્યાને દય કયી વાક્ષાત
યવાત્ભક સ્લરૂના પ્રાદબાથ લની ર્ ભમભકા મવદ્ધ થામ છે . તાભવ પ્રભેમ પ્રકયણની રીરા
આલા પ્રકાયની છે અથલા આધ્માત્ત્ભક અમલદ્યા નાભ સ્ભયણથી દભય થતાું આણી જ્માયે
આમધદૈ મલક અલસ્થા ફને છે , ત્માયે આમધદૈ લીક યવાત્ભક સ્લરૂનો બાલાત્ભક પ્રકાયે
રીરાવહશત આણા શદમભાું પ્રાદબાથલ થામ છે જેન ું લણથન લેણગીતના શ્રી
સફોધનીજીભાું કયે  ું છે .
જેભ અલતાયરીરા વભમે પ્રર્એ રીરા કયીને બક્તોના ત્રણે પ્રકાયના પ્રમતફુંધોને દભય

કયી વાક્ષાત સ્લરૂાનુંદન ું ભશાયાવભાું દાન કય.ું તેભ મલદ્યભાન અનલતાય કારભાું
“નાભ સ્ભયણ દ્વાયા”ત્રણે પ્રકાયના પ્રમતફુંધો દભય થઈ વાક્ષાત સ્લરૂાનુંદન ું દાન થામ
છે , તેવ ું શ્રીવલોત્તભજીના છઠ્ઠા શ્રોકન મનગ ભઢ તાત્મથ છે . લી બાગલતાથથ મનફુંધભાું
ણ શ્રી લલ્રબપ્રર્એ આજ્ઞા કયી છે કે, “બગલદ્ નાભ અલતાય તલ્મ કામથ કયનારૂું
છે ,” અને શ્રી વલોત્તભજીન છઠ્ઠુ નાભ “સ્મમૃ ત ભાત્રામતિનાળન” છે , તે બક્તની મત્રમલધ
પ્રકાયની આમતિને દભય કયીને વાક્ષાત પ્રર્નો વુંફધ
ું કયાલનાય છે .
શ્રીવલોત્તભજી આણને પલરત કેલી યીતે થામ ? તેનો આળમ “શ્રધ્ધામલશદ્ધ-બદ્ધદ્ધમથ:”એ 34 ભાું શ્રોકભાું જણાલેરો છે . આ શ્રોકના વું ભણથ આળમને જાણીને તે પ્રભાણે
મનયું તય તન્ભમ ફનીને “શ્રી વલોત્તભજીન ું જ અનન્મ બાલથી ઠન કયલાથી દરથબ
અધય સધા રૂ મવદ્ધદ્ધ મન:વુંદેશ પ્રાપ્ત થામ છે .
નાભ અને નાભીભાું અબેદ છે , નાભભાું બાલાત્ભક સ્લરૂ યશે ું છે . જેભ ફીજભાું વ ૃક્ષ
સ ભક્ષ્ભરૂે [ન દે ખામ તેલી યીતે] યશે ું છે , અને ફીજને ોણ ભતાું અંકયીત થઈ
વ ૃક્ષ રૂે પ્રકટ થઈ જામ છે , તેભ શ્રીલલ્રબ નાભભાું આન ું બાલાત્ભક સ્લરૂ યશે ું છે ,
અને નાભના સ્ભયણ દ્વાયાજ નાભ રૂ ફીજન ું ોણ થતાું, નાભ રૂ ફીજભાું યશે ું
આન ું બાલાત્ભક સ્લરૂ આણી શદમ ર્ ભમભભાું પ્રકટ થઈ જામ છે અને શ્ર ુંગાય
કલ્વ ૃક્ષ રૂ ફનીને મનત્મરીરા ધાભની અનુંત કુંજોરૂી અનુંત ળાખાઓભાું જે અનુંત
પ્રકાયની હદવ્મ રીરાઓ મનત્મ પ્રકાયે થઈ યશી છે , તેનો અનબલ કયાલે છે આના
નાભનો આલો અમનલથચનીમ ભહશભા શદમભાું ધાયણ કયીને, નાભ સ્ભયણભાું અનન્મ
બાલ યાખીને પ્રર્ મલમોગ જમનત આતથબાલથી મનયું તય નાભન ું સ્ભયણ કયલાથી
ભશાકારૂલણક શ્રી લલ્રબ પ્રર્-ોતાના “અદે મ” સ્લરૂાનુંદનો અનબલ કયાલળે જ.
હદવ્મ પ્રેભની એકાુંગી વાધના

રે. “ભધકય”
શ્રી વલોત્તભજીભાું આ શ્રી લલ્રબન ું નાભ “મનલખરેષ્ટદ” છે . “લખર” એટરે અલ્.

અને “મનલખર” એટરે એભા અથલા અગલણત. અગલણત આનુંદરૂ પ્રર્ન ું,
ભશાકારૂલણક શ્રીલલ્રબે મનજ્જનોને દાન કયે  ું છે . તેજ આણા ભસ્તકે લફયાજત ું વેવ્મ
સ્લરૂ છે .

આ અગલણત આનુંદ સ્લરૂને આણે શદમભાું ક્યાયે ધાયણ કયી ળકીએ ? વેવ્મ
સ્લરૂભાુંજ જ્માયે એકાુંગી પ્રીતી થામ તેભાુંજ આવસ્ક્ત-વ્મવન અને તન્ભમ અલસ્થા
પ્રાપ્ત થળે. અગલણત આનુંદ સ્લરૂને ધાયણ કયી ળકામ. એકાુંગી પ્રીતી મલના
આગની કક્ષા આવસ્ક્ત, વ્મવન-તન્ભમતા મવધ્ધ થતી નથી. ચતયોની ચતયાઈ આ
એકાુંગી પ્રીમતભાું જ યશેરી છે તેભ શ્રી ગોકરેળ પ્રર્એ શ્રી વલોત્તભજીની બ્રશદ્ ટીકાભાું
“મલબધેશ્વય:” નાભભાું જણાલેર છે . હશરગના દોભાુંૃ લેધ્મો ભોશન, નમન ફાનવો”
“ભન મગ
ૃ મપ્રમતભના યવ બમો કટાક્ષથી લીંધાઈ ગય ું તે ફીજાના કાભનો
બરા ! જેન ું ભન-મગ
યશી ળકે ખયો ? ષ્ષ્ટ ભાગથભાું પ્રલેળ કયીને કુંઈ જાણલા જેવ ું અને કુંઈ પ્રાપ્ત કયલા
જેવ ું શોમ તો પ્રર્ પ્રત્મેની તત્સખાત્ભક-એકાુંગી પ્રીતી જ છે . આ પ્રીતીને જો ન જાણી
તો કુંઈજ જાણ્ય ું નથી. અને આના એક લફન્દને ણ જો પ્રાપ્ત ન કયીએ તો કુંઈજ
પ્રાપ્ત કયું નથી હદવ્મ પ્રેભ ભાગથની ધ્લજા રૂ શ્રી ગોીજનો ભશાજ્ઞાની ઉધ્ધલજીને કશી
યહ્યા છે કેપ્રેભ મલના વફ લચભયે , મલમ લાવના યોગ, વખા સન શ્માભકે.
હદવ્મ પ્રેભ તો વોલ્યવન જેલો ભશાન સ્સ્નગધ છે -તેભાું ચીકે ું ભન કોહટ ઉામે છટી
વકત ું નથી.
અમત અટટો ચટટો વ્રજકો પ્રેભ વુંજોગ
અજહર
ું ો સયઝે નશી, અરૂઝે ફડે ફડે રોગ

પ્રાન લલ્રબકે પ્રેભભેં યશે મલયશી રટામ
અજહરો સયઝે નશી હદન હદન અમધક ફઢામ
આ હદવ્મ પ્રેભ પ્રાપ્પ્તની વાધના કેલા પ્રકાયની છે તે યમવક ભશાનબાલ નુંદદાવજી કશે
છે -જા ઘટ મલયશ અલા અનર, હયક બમે સબામ ।
તાશી ઘટ ભધ્મ નુંદશો, પ્રેભ અભી ઠશયામ ।।

હદવ્મ પ્રેભ આત્ભાના અંત:સ્થરભાું ગ ભઢ તત્લ રૂે યશેરો છે તેને પ્રાપ્ત કયલા ભાટે જેભ
ભ મલજ નીકળય ું.
ૃ ભાટે વમિન ું ભુંથન કય.ું તેભાું પ્રથભતો કારકટ
દે લ દાનલોએ અમત
ૃ પ્રાપ્ત કય.ું તેભ મલયશના અનબલથી જ્માયે શદમન ું ભુંથન થામ છે ત્માયે
છી અમત
પ્રથભ તો મલજાતીમ બાલો રૂી મલ ફશાય નીકે છે . છીજ દરથબ હદવ્મ પ્રેભ રૂી
ૃ આત્ભાના અંત:સ્થરભાુંથી પ્રાપ્ત થામ છે . આને જ હદવ્મ પ્રેભ વભજલો.
અમત
આણા ભનના મલરાવરૂ જ્મા ત્માું પ્રેભ લુંટામેરો છે તે પ્રેભ હદવ્મ નથી. હદવ્મ પ્રેભ
એક લફન્દ પ્રાપ્ત થતાું કેલી સ્સ્થમત થામ છે તેનો હયચમ પ્રણમ મથક નીચે મજફ
કયાલે છે ત ૃણ વભ વફ વ્શે જાશી પ્રર્તા સખ મત્રરોકકે
મશ આલે ભનભાશી, યું ચક ઉજે પ્રેભ જફ
પ્રેભ પ્રગટ જફ શોમ શે ર્ ભરે જગતકો બાન
ત ત ત યશી જામ શે હ ું કો ભીટે મનળાન
સ્લગથ- મ ૃત્ય-ાતાર આ ત્રણ રોક બ્રહ્માજીએ ફનાવ્મા. આ ત્રણ રોકભાું યશે ું સખ
હદવ્મ પ્રેભના એક લફન્દ વાભે ત ૃણ, ઘાવના તણખરા જેવ ું તચ્છ બાવે છે . અને આ
પ્રેભન ું એક લફન્દ પ્રાપ્ત થતાુંજ જગતન ું અને ોતાન ું બાન ર્રાલી દે છે . આટજ
ું
નશી યન્ત ું હદવ્મ પ્રેભન ું એક લફન્દ ભેલી રીધા છી તેના અમનલથચનીમ આસ્લાદભાું
પ્રેભીજન ડબ્મો યશે છે , અને તતો ણ યશે છે . “હદવ્મ પ્રેભને આલા પ્રકાયનો જાણી
રીધા છી વભજી વકાળે કે આણા ભનના મલરાવ રૂે જ્માું ત્માું બટકીએ છીએ, તે

હદવ્મ પ્રેભ નથી યું ત લાવનાના મલકાયોજ છે .”
હદવ્મ પ્રેભની એકાુંગી વાઘનાભાું યમવક કમલઓએ ચાતકને લફયદાલેર છે . હદવ્મ પ્રેભને
જાણી રીધા છી તેના એક લફન્દને પ્રાપ્ત કયલા જીલનને પ્રણમ લેદીભાું શોભી દે નાયા
પ્રણમ વાધક ચાતકના ભાગથનેજ અનવયનાયા શોમ છે . ચાતકની આ એકાુંગી વાધનાને
ૃ ”ગ્રુંથના “ઘનચાતક” નાભના
વભજલાની મલર વાભગ્રી વ્માવફાલાકૃત “ુંચામત
પ્રકયણભાું જોલા ભળે. ચાતકની પ્રમતજ્ઞાવફતે ભનજ મનકાવીકે રીમો અનન્મ વ્રત એક
પ્રાણ જાઓ પ્રણ ન જાઓ, મશ ચાતકકી ટેક.
દનીમાથી ફાતર થઈ જવ ું, આ હદવ્મ પ્રેભ થન ું પ્રથભ વોાન છે . કાયણકે હદવ્મ પ્રેભ
ફીજી દમનમાની લસ્ત ું છે . તેથી િશ્મભાન દનીમાભાું યચ્મા ચ્મા યશેનાયને તે ન ભે ૃ ીલા ચશે, કયે મલમથી નેશ ।
પ્રેભામત

મલ વ્માે ફાે શદમ, કયે જજૉયીત દે શ ।।
ભન મલમોભાું યભી યશે, કયે પ્રેભની લાત ।

એ ભીથ્મા લાદી વદા, કયે જીલનની લાત ।।

બલ વાગય તયલા ચશે, ચઢે મલમની નાલ ।
વશવા ડફે ભધ્મભાું, રેળ ન રાગે દાલ ।।

દબી, િોશી, સ્લાયથી, લાદી, ભાની, ાુંચ ।

એ ખર કદી ન વશી ળકે, પ્રેભ અનરકી આંચ ।।
આવસ્ક્તન ું સ્લરૂ –

રે. શ્રી લલ્રબ ાદદ્મ મભલરન્દ
લેણગીતભાું લેણજીભાુંથી જે સધા પ્રકટ થામ છે તે લેણની ઉપ્ચ્છષ્ટ સધાએ
ગોીજનોભાું પ્રલેળ નથી કમો શ્રી ગોીજનો અનન્મતાની મવદ્ધદ્ધલાા છે અને ોતાના

ૃ ને ગ્રશણ કયનાયાું છે તેભ શ્રી ભત્પ્રર્ચયણોએ તે પ્રવુંગના
મપ્રમતભના જ અધયામત
સ્લતુંત્ર રેખભાું આજ્ઞા કયી છે . એનો અથથ એ થમો કે વેવ્મ સ્લરૂથી જ જેન ું ોણ
થઈ યહ્ ું છે તે વલોત્કૃષ્ટ અમધકાયી છે . આવસ્ક્ત અને અનન્મતા જદી ચીજ નથી.
આવસ્ક્ત કુંબનદાવજીની જ્માયે તન્ભમતા આવકયણજીભાું મવધ્ધ થઈ છે . મપ્રમના
મલમોગની એક ક્ષણ ળતયગ જેલી વ્મથા ઉત્ન્ન કયનાયી શતી, આ છે આવસ્ક્તન ું
સ્લરૂ.
સન્દયદાવજી શ્રીભશાપ્રર્જીના વેલક શતા શ્રી લલ્રબ મલના કોઈ તત્લની સ ુંદયતાએ
તેભના શદમભાું સ્થાન રીધે ું નશીં. આ સન્દયદાવજીને એક વભમે શ્રીભત્પ્રર્ચયણોએ
ભશાપ્રવાદ રેલાની આજ્ઞા કયે રી, ફીજા લૈષ્ણલો વાથે સન્દયદાવજી ભશાપ્રવાદ રઈ
યહ્યા છે , તે વભમે શ્રી પ્રર્ચયણોએ આજ્ઞા કયી કે “સ ુંદયદાવજી ! ભશાપ્રવાદ કેવો શે ?”
ત્માયે સ ુંદયદાવજીએ લીનતી કયી કે “યાજ ફશોત સન્દય.” ત્માયે આે આજ્ઞા કયી કે
“સન્દયદાવ તભાયી અનન્મતા ચ ભકી ગમા.” ત્માયે સન્દયદાવે લીનતી કયી કે “યાજ,
અનન્મતા તો આ યખાલો તો યશે યન્ત ભાયી અનન્મતા કેલી યીતે હ ું ચ ભક્યો છું તે
આ આજ્ઞા કયો તો ભાયા જાણલાભાું આલે.” ત્માયે આે આજ્ઞા કયી કે તભાયી
અનન્મતા શ્રી ભશાપ્રર્જીભાું છે , અને શ્રી ભશાપ્રર્જી મલના તભે ફીજા કોઈને “સન્દય”
ભાનતા નથી, તો ભશાપ્રવાદને સન્દય કેભ કહ્યો ? ત્માયે સન્દયદાવે લીનતી કયી કે
યાજ, ભશાપ્રવાદભાું તો ભારૂ લચત્ત નશીં શત ું. ણ કૃષ્ણદે લયાજાની વબાભાુંથી ભાયા
પ્રાણાધાય ભુંદગમતથી ધાયી યહ્યા છે તે વભમના આનાું વૌન્દમથ રાલણ્મન ું હ ું ાન
કયી યહ્યો શતો. તે ધ્માનભાું જ આને કહ્ ું કે. “ફશોત સન્દય”
ૃ અને શ્રીપ્રર્ચયણ વન્મખ લફયાજી
અશી મલચાયણીમ લાત એ છે કે શ્રી પ્રર્ન અધયામત
યહ્યા છે આ પ્રકાયભાું સન્દયદાવજીન ું લચત્ત અટકે ું નથી, અને શ્રીલલ્રબના વૌંદમથ
ભ ેરા છે . તો શ ું શ્રી પ્રર્ચયણ અને પ્રર્ન ું અધયામત
ૃ એ કુંઈ ન્ય ભનતત્લ છે
ાનભાુંજ ડફ
લસ્તત: તેભાું ન્યનતા નથી, યું ત આવસ્ક્તન ું સ્લરૂ કેવ ું શોમ તે વભજાલલા શ્રીભત ્
પ્રર્ચયણે આ ચહયત્ર યચે ું છે .

એક ડોકયી શ્રી ભદનભોશનજીન વેલન કયતી શતી. તેણે શ્રી ભદનભોશનજી વીલામ
ફીજા સ્લરૂને જીલનબય જોમે ું નશી તેને ત્માું મલયકત લૈષ્ણલે ોતાના શ્રી
ફારકૃશ્ણજી ધયાલેરા. આ ફારકૃષ્ણને તે ડોકયીએ શ્રીભદનભોશનજી કયી દીધા. ફવો
ફાલન ભાું આ પ્રવુંગ છે આ ચહયત્ર ણ શ્રીભત્પ્રર્ચયણન ું જ , અને તે અનન્મતાને
ળીખલા ભાટે:
ુંચભ ઘયના એક ફારક જમયભાું લફયાજતા શતા. તેઓશ્રીની આવસ્ક્ત શ્રી
ચુંિભાજીભાું શતી. આ ફારક એક વભમ શ્રીજીની વેલા કયલા ધામાથ યાજબોગ છી
શ્રીજીને લેણજી ધયાલે છે , શ્રીજીનો એક શ્રીશસ્ત કટી ય, અને ફીજો શ્રીશસ્ત ઉંચે છે ,
તેથી શ્રીશસ્તભાું જેભ શ્રી ચુંિભાજીએ લેણજી ધયામ છે તેભ ધયાલી ળકતા નથી. ત્માયે
આ ફારક મલચાયે છે કે આજ ભાયો ક્યો એલો અયાધ થમો છે કે શ્રીચુંિભાજી લેણજી
ધયતા નથી ? આભ અયાધના મલચાયે અશ્રની ધાયા ચારલા રાગી. શ્રીજીથી આ દઃખ
વશન ન થય ું અને શ્રીજીએ શ્રીચુંિભાજીન ું સ્લરૂ ધાયણ કયીને શ્રી લેણજી શ્રી શસ્તભા
ધાયણ કયી રીધા. “આ ફારકન ું અંત:કયણ શ્રી ચુંિભાજીના સ્લરૂની આકૃમતલાળુ થઈ
ગય ું શત ું તેથી શ્રી ચુંિભાજીના સ્લરૂ મલના ફીજા કોઈ તત્લન ું તેભને સ્ભયણ જ નહશ
શત ું.” અનન્મતાના આલા પ્રવુંગોના શ્રલણથી શદમ જો વદા ઘલામે ું યશી આલે તો
આવસ્ક્ત અને અનન્મતા મલજમની ભાાથી વત્કાય કયલા વાભે ચારીને આલળે.
શ્રીજી કાુંઈ શ્રી ચુંિભાજીથી ન્યન તત્લ નથી, યન્ત આવસ્ક્તન ું તત્લ એવ ું જ છે . અને
જેભાું આવસ્ક્ત છે તેભાુંજ ષ્ષ્ટના વભસ્ત રીરા સ્લરૂોનો વભાલેળ છે એભ આ
પ્રવુંગથી જાણવ ું.
શ્રી દ્મનાબદાવજીનો અનન્મ બાલ શ્રી લલ્રબભાુંજ શતો, તેથી ષ્ષ્ટની દ્ધદ્વધા શ્ર ુંગાય
યવાત્ભક રીરાને શ્રીલલ્રબ મલગ્રશભાું જ નીશાી યશેરા શ્રીલલ્રબથી જદી યીતે નશી
આલી અનન્મતાના ળીખયે શ્રીદ્મનાબદાવજી શોચેરા શોલાથી “કોટીભાું મલયરા” એ
લફયદને પ્રાપ્ત થમા છે .

અનન્મતા અથલા આવસ્ક્ત એ વાધાયણ લાત નથી. યભ કાષ્ટાન્ન વ્મથાના
અનબલે આવસ્ક્ત મવધ્ધ થામ છે . આલી આવસ્ક્ત મવધ્ધ કયલાભાું એક યમવક વ્મથા
બોગલી યશેર છે તેના આ પ્રભાણેના ળબ્દો છે કે –
કહઠન શે યમવક અનન્મતા, યશત તન ભન એક ઠોય, યાઈકે વભ ચરતશી શોત ઓયકી

ઓય ।। “સ ભઈભાું દોયો યોલામેરો યશે તેભ ભન જ્માયે મપ્રમતભના સ્લરૂભાું મનયું તય
યોલાઈ જામ, ત્માયે અનન્મતા મવદ્ધ થામ છે . મપ્રમતભના સ્લરૂભાુંથી યું ચક ણ ભન
અરગ થય ું કે અનન્મતા ચકાઈ ગઈ.
પ્રેભ એક, એક લચત્તવો, એકશી વુંગ વભામ,
ગાુંધીકો વોદા નહશ, જન જન શાથ ફીકામ.
ભાયી જેલા લુંચક, મવધ્ધાુંતની ગડભથર કયનાયને પ્રેભતત્લ ક્યાુંથી સ્ળથ કયે ?
દનીમાથી ફયફાદ થમા મલના પ્રેભતત્લની અમનલથચનીમ ભાધમથતાન ું આસ્લાદ ક્યાુંથી
પ્રાપ્ત થામ ? ભાયી તો જગતભાું  ભજાલાની રારવા છે , તેલા ાભયને આ “ભધ”કેભ
ભે ?
ચઢનો ભોભ તયું ગ ે, ચરનો ાલક ભાઉ ।
ઈવક ચભનકે ફાગભેં, એવે શોતો આઉ ।।

ભીણના અશ્વય વલાયી કયીને અસ્ગનભાુંથી ાય જવ ું જેટ ું કઠીન છે , તેટ ું પ્રેભતત્લ
ચાલવ ું કઠીન છે . યું ત પ્રેભતત્લને ભેલલાભાું ત્માગરૂી અસ્ગનભાું ચારનાય ભાટે
કઠીનતા ફહ ભ દભય યશે છે જેણે વલથ સખોની રારવા છોડી, મપ્રમ મલમોગના દારૂણ દઃખને
ભ ી ડેરા લીયોએ
ૃ ગણ્ય, તેને ભાટે કોઈ લસ્ત અવાધ્મ નથી, પ્રેભ વુંગ્રાભભાું કદ
અમત
ત્માગના અભોઘ ળસ્ત્રથી અજીત એલા પ્રેભ દે લ ઉય મલજમ ભેલેરો છે .
શ્રીવ્રજયત્નાઓએ પ્રકટ સ્લરૂનેજ ોતાન ું વલથસ્લ ભાન્ય ું શત ું, તો પ્રકટ સ્લરૂથી જ
તેભન ું ોણ થય ું. પ્રકટ સ્લરૂ જ તેભના ભાટે મજ્ઞબોક્તા અને મજ્ઞકતાથ થમે ું શત ું,

ગોીજનો વાથે યભણ વભમે „મજ્ઞબોક્તા,‟અને લેણનાદ દ્વાયા તેભનાભાું આત્ત્ભક બાલો
પ્રકટ કયતી લખતે „મજ્ઞકતાથ‟આભ એકજ પ્રકટ સ્લરૂથી ઉબમ પ્રકાયે શ્રી વ્રજયત્નાઓને
અનબલ થતો શતો. તેલી યીતે આણ ું વેવ્મ સ્લરૂ પ્રકટનીજ બાલનાથી લફયાજી યશેર
છે , તેભાું વલથસ્લતા થતાું ોતેજ બોક્તારૂ થળે, અને વેલા કયનાયભાું યવાત્ભક બાલ
વુંદાઓની શદમભાું પ્રેયણા કયીને ોતે જ „મજ્ઞકતાથ‟ સ્લરૂે થઈ જળે.
અશી એક આળુંકા થામ છે કે અલતાય વભમે તો પ્રર્ વન્ભનષ્માકાય સ્લરૂે પ્રકટ શતા,
તેથી લેણનાદ દ્વાયા યવાત્ભક બાલો પ્રકટ કયી „મજ્ઞકતાથ‟ સ્લરૂે થમા, યું ત અધના તો
અનલતાયકા છે . અને વેવ્મ સ્લરૂ વન્ભનષ્માકાય સ્લરૂે પ્રકટ નથી યું ત મ ભમતિરૂે
લફયાજે છે , તો વેવ્મ સ્લરૂભાું “મજ્ઞકતાથ” કેભ ઘટી ળકે ? આ ળુંકાન ું વભાધાન એ યીતે
છે કે, અનલતાય કાભાું બક્ત શદમભાું લફયાજતા બાલાત્ભક સ્લરૂથી યવાત્ભક
બાલોની પ્રેયણા થામ છે . આ પ્રેયણાનેજ „લેણનાદ‟જાણલો. તેથી આ યીતે વેવ્મભાું
“મજ્ઞકતાથ”ણ ઘટી ળકે છે . જ્માયે આ યીતે વેવ્મભાું વલથસ્લતાનો બાલ િઢ થમો અને
વેવમ
્ સ્લરૂ આ યીતે વભજાણ ું તો છી કોની આળા કયલાની ફાકી યશે છે
શ્રીવ્રજયત્નાઓ અને ચોયાવી-ફવોફાલનને આજ યીતે આ બાલ થમો છે . ગીતાજીના
ે યી આેરી છે તે અને “સ્લદાવાથથકૃતાળે
ફાયભાું અધ્મામભાું પ્રર્એ જે ફાુંશધ
વાધન:”આની વુંગતી અને બાલના વેવ્મ સ્લરૂભાું કયલી.
ઘનશી જીલન પ્રાણ, ઘનવો પ્રીત,
ઘન મતલય ।

ઘનકો સભયણ ધ્માન,

ઘન ઘન યટતે ઘન બમે ।।
વેવ્મ સ્લરૂજ જીલનપ્રાણ તેભાુંજ પ્રીમત, તેજ મતલય, તેની પ્રણમરીરાઓન ુંજ
સ્ભયણ, અને તેભના સ્લરૂન ું જ ધ્માન થતાું. કીટ ભ્રભય ન્મામે તદ્રજ થઈ જલામ છે ,
છી ક્યો રૂાથથ ખોજલાનો ફાકી યશે ?

બગલત ્ કૃાન ું રક્ષણ

- ભધયમ ્
બગલત ્ કૃા અવ્મક્ત છે , એટરે આણે તેને વભજીએ- ઓખીએ. પ્રર્ પ્રાપ્પ્ત
ભાટેના જે જે પ્રમત્નો થામ છે , થઈ યહ્યા છે , તેભાું બગલદ્ કૃા વ્માપ્ત જ યશે છે .
એટરે કે વેલા, સ્ભયણ, ગણગાન, રીરા-શ્રલણ મલગેયે જે જે વાધનો આણે કયીએ
છીએ તે બગલદ્ કૃાના કાયણે જ થામ છે .પ્રર્એ આણો સ્લકીમત્લે અંગીકાય કમો છે
તેન ું એજ રક્ષણ છે કે, વેલા સ્ભયણાહદ વાધનોભાું આણી લધને લધ અલબરૂચી થતી
યશે આણો જ્માયથી અંગીકાય કમો છે ત્માયથી જ આે ોતાની કૃા ળસ્ક્તનો આણા
શદમભાું પ્રલેળ કયાવ્મો છે . અને મપ્રમતભને મોગમ ફનીએ તેલી અલસ્થા, વેલા,
સ્ભયણાહદ વાધનો દ્વાયા આ કૃા ળસ્ક્ત મવધ્ધ કયી યશેર છે .
વુંવાય વાગયભાું ડેરા અને સ્લરૂથી મલમખ એલા આ જીલભાું એલી કઈ ળસ્ક્ત છે કે
પ્રર્ની કૃા મલના પ્રર્ પ્રાપ્તીના વાધનો કયી ળકે ? સ્લકીમત્લે આણો અંગીકાય
કયે રો શોલાથી ોતાની કૃા ળસ્ક્તનો શદમભાું પ્રલેળ કયાલી ોતાની પ્રાપ્તી ભાટે નાું
વાધનનો આ કયાલી યશેરા છે એભ મનશ્ચમાત્ભક ભાનવ ું જ. તેભજ મનત્મવખા પ્રર્
આણા શદમભાું બાલાત્ભક સ્લરૂથી પ્રગટ થલાની જ્માયે ઈચ્છા કયે છે ત્માયે કૃા
ળસ્ક્ત દ્વાયા વેલા-સ્ભયણ આહદ વાધનો લધને લધ પ્રભાણભાું કયાલે છે . એટરે વેલાસ્ભયણ આહદભાું રૂચી થલી એજ બગલદ્ કૃાન ું રક્ષણ છે .
મનત્મરીરા અનબલના સ્થામીબાલન ું અમઘષ્ઠાન

- શ્રી લલ્રબ ાદદ્મ મભલરન્દ
આે ત્રભાું જણાવ્ય ું કે „મનત્મરીરા, મનકુંજ રીરા, વ્રજ રીરા, અને આજની રીરાન
સ્લરૂ એક છે પ્રકાય બીન્ન છે એભ વભજામ છે .”આ મલમનો આ યીતે મલચાય કયલો
જોઈએ કે, વેલા પ્રણારીભાું અને ભશત ્ સ્લરૂોની લાણીભાું તેભજ અષ્ટવખાહદની
લાણીભાું આના રખલા પ્રભાણે મનત્મ રીરાનો વુંફધ
ું યશેરો છે તે ફયાફય છે . યું ત

તેનો આણને આધીદૈ મલક પ્રકાયે પ્રત્મક્ષ અનબલ નહશ શોલાથી, આ વલથરીરાઓ
મનત્મરીરાની સ્ભાયીકા ફનીને મનત્મરીરાના પ્રત્મક્ષ અનબલ ભાટે પ્રચય તાબાલને
ઉત્ન્ન કયલાના કાયણરૂ થલી જોઈએ. ઉદાશયણ રૂે, જેભકે “ભશાદાનના ભનોયથની
વજાનટભાું મનકુંજરીરાની વજાલટના દળથન કયાવ્મા,”તેભ આે જણાવ્ય ું.
આ મનકુંજરીરાની વજાલટભાું આમધદામલક મનકુંજની પ્રત્મક્ષતા, તે વભમે દાનની
માચના કયતા મપ્રમતભ, અને શ્રી સ્લામભનીવ ૃન્દના આણને „પ્રત્મક્ષ‟દળથન નથી કેલર
એરૌહકક બાલ આલા ભનોયથોભાું ઉત્ન્ન થામ છે , અને અલ્ કાલરન તેનો બાલથી જ
અનબલ અને આલેગ ણ યશે છે , યું ત આણા ોતાભાું આમધદૈ મલકતા મવદ્ધ થમેરી
નશી શોલાથી સ્લરૂ, રીરા, અને રીરા સ્થાનનો પ્રત્મક્ષ અનબલ આમધદૈ મલક પ્રકાયે
થઈ ળકતો નથી. જેભ કૃષ્ણબટ્ટજીએ શ્રીજીને મલનુંતી કયી કે ભને રીરાનાું દળથન કયાલો,
ત્માયે શ્રીજીએ આજ્ઞા કયી કે તે તો આ દે શથી ન થામ. એરૌહકક સ્ત્રી બાલાત્ભક દે શથી
રીરાનાું પ્રત્મક્ષ દળથન થામ. છી શ્રી ગવાુંઈજીએ પ્રભેમ ફરથી દળથન કયાવ્માું છે .
તેજ પ્રભાણે રીરાના પ્રત્મક્ષ દળથન આણી આમધદૈ મલક અલસ્થાભાું થામ છે તેથી
ર્ ભતરની વેલા પ્રણારીભાું અને વાહશત્મભાું મનત્મરીરાના સ્ભાયકરૂ છે , તેભ વભજી
મનત્મરીરાના પ્રત્મક્ષ અનબલ ભાટે પ્રચ ભય તાબાલ પ્રકટ થામ તો, આ તાબાલે
કયીને પ્રુંચન ું મલસ્ભયણ થતાું આણાભાું આમધદૈ મલકતા મવધ્ધ થમે પ્રત્મક્ષ અનબલ
થઈ ળકે.
આલા પ્રકાયનો મલચાય રીરા ભધ્મામત જનભાુંજ ઉત્ન્ન થામ છે , અન્મને તો
સ્લલ્કાલરન આનુંદના અનબલ છી સ્લસ્થતા જ પ્રાપ્ત થામ છે તેભાું મનત્મ રીરા
સ્લરૂના અનબલન ું આમધષ્ઠાન મવદ્ધ થત ું નથી. કાયણકે બૌમતક દળાભાું તે આનુંદનો
અનબલ કયી રીધો. આલો જીલ મનત્મરીરાનો અમધકાયી નશી શોલાથી તેનાભાું
જાતબાલ ઉત્ન્ન થતો નથી, બૌમતક દળાનો આનુંદ અલ્કારીન છે અને ભેલેરો
આનુંદ મતયોધાન ણ થઈ જામ છે . જ્માયે આમધદૈ મલક દળાભાું અનબલાતો આનુંદ
સ્થામી રૂભાું શોમ છે . કાયણકે આમધદૈ મલક અલસ્થા વલાથત્ભબાલરૂ છે , અને આત્ભા

અહયણાભી છે , એટરે કે આત્ભ-વુંઘાતથી અનબલાતો હદવ્મ આનુંદ મતયોહશત થઈ
જતો નથી યું ત તેનો આલેળ મનયું તય ફન્મો યશે છે , ઉરટ પ્રમતક્ષણ વ ૃપ્ધ્ધગત થતો
જામ છે .
શ્રી શહયયામચયણોક્ત, “બ્રહ્મવુંફધ
ું લાક્ય કઠીનાુંળ મલલેચન”નાભના ગ્રુંથભાું કાભબાલ,
અને વલાથ ત્ભ-બાલના અનબલન ું તાયતમ્મ ફતાલતાું આ આજ્ઞા કયે છે કે, કાભથી
ઉત્ન્ન થનાયો જે ક્રેળ છે તે ઈષ્ટ લસ્તના સ્ળથથી આગય દળથન લગેયેથી ળાન્ત થઈ
જામ છે , જ્માયે વલાથ ત્ભબાલથી ઉત્ન્ન થનાયો ક્રેળ સ્ળથ લગેયેથી ફભણો, અથલા
અમધક વ ૃપ્ધ્ધગત થતો જામ છે . કાભથી ઉત્ન્ન થમેરા ક્રેળથી પ્રર્ભાું વાયજ્મપ્રાપ્ત
થામ છે , અને વલાથ ત્ભબાલ તાાક્ભત શોલાથી તેભાું ભતા આનુંદથી ત ૃપ્તી થલાને
ફદરે તાબાલ અને વ્માકતા લધતી જ યશે છે . વલાથત્ભ બાલભાું તાાત્ભક સ્લરૂન ું
સ્થામીત્લ અને ઉદફોધકત્લ શોલાથી અગનભાું ધ ૃતની આહમત દે તાું જેભ અસ્ગન
પ્રજલરીત ફનતો જામ છે , તેભ વલાથત્ભબાલની અલસ્થાનો આનુંદ વ ૃપ્ધ્ધગત જ થતો
જામ છે . અથલા આ આનુંદ અત ૃપ્ત સ્લબાલ લાો છે . અગણીતાનુંદનો અનબલ
આના તાાત્ભક સ્લરૂના દાનથી જ રભ્મ છે .
આ વલથ રખલાનો શેત એ છે કે, મનજજનોએ અલ્કારીન આનુંદભાું સ્લસ્થતાનો
અનબલ નશીં કયલો જોઈએ કાભબાલથી ભતા આનુંદન ું અને વલાથત્ભબાલની
અલસ્થાને મવધ્ધ કયલા શ્રીલલ્રબના તાાત્ભક “હતાળ”સ્લરૂની પ્રવન્નતા મનયું તય
માચતા યશેવ. આણ ું રક્ષતાાત્ભક સ્લરૂ શોવ ું જોઈએ જેભ શ્રગાય યવનો સ્થામી
બાલયમત છે . આ સ્થામી બાલ યમતભાુંથી જ મલબાલ, અનબાલ અને વુંચાયી બાલોની
ઉત્મત્ત થામ છે . તેભ વલાથ ત્ભબાલનો સ્થામી બાલ તાાત્ભક યમત યક્ત છે , તેથી તેના
અનબલાનુંદભાું ત ૃપ્તતા થતી નથી.
કૃષ્ણ નાભ જફતે શ્રલણ સન્મોયી આરી
ર્ ભરીયી બલન શોં તો ફાલયી બઈયી

નાભના સ્ભયણ ભાત્રથી આલી દળા કેભ થઈ ? તેન ું કાયણ એભ છે કે આ ગોીજનભાું
વલાથ ત્ભબાલન ું અમધષ્ઠાન શોલાથી, નાભના શ્રલણ ભાત્રથી તાાત્ભક યમત પ્રજલરીત
થઈ ગઈ, યવાત્ભક સ્લરૂનો તેના શદમભાું પ્રાદબાથલ શોલાથી પરાત્ભક કૃષ્ણ નાભ
શ્રલણ દ્વાયા તેના ભન લચત્તભાું યવાત્ભક સ્લરૂે પ્રલેળ કમો, યવ સ્લરૂે તેનાભાું
મલકરતા ઉત્ન્ન કયી, તેથી દે શ ગેંશન ું મલસ્ભયણ થઈ ગય ું, નાભ સ્ભયણથી આલી દળા
થલાનો શેત આ ગોીજન વલાથ ત્ભબાલની અલસ્થાલાા છે , અને વલાથ ત્ભબાલ
તાાત્ભક શોલાથી કૃષ્ણ નાભ શ્રલણથી ણ આ સ્સ્થમત થઈ, તો રૂ ભાધયીના
અનબલભાું શ શ ું ન થામ ?
“સ્લામભન ્ શ્રીલલ્રબાગને ક્ષણભમ બલત વમન્નધાને કૃાત:”આ શ્રોકભાું આના
તાાત્ભક (ભાધમથસધા) સ્લરૂન ું લણથન કયે  છે . આ સધા સ્લરૂભાું ભાધમથ
આસ્લાદન અને અસ્ગન ઉબમ ધભો એકી વાથે અનસ્ય ભત (વ્માપ્ત) યશે છે , જેભ વમિભાું
લડલાનર અસ્ગન સ્લરૂ દાતા બોક્તા રૂે યશેર છે તે અસ્ગન સ્લરૂના દાનથીજ
મનયલથમધ આનુંદનો અનબલ થઈ ળકતો શોલાથી શ્રીભત્પ્રર્ચયણોએ શ્રીલલ્રબાષ્ટકના
પ્રથભ શ્રોકભાું„વન્ભનષ્મા કૃમત અમત કરૂણસ્થું પ્રદ્યે હતાળભ‟
આ ુંસ્ક્તથી “હતાળ”સ્લરૂની ળયણાગમતનો શ્રીલલ્રબના સ્લકીમજનોને ફોધ કયે રો
છે . તેભાું જે મનગ ભઢ યશસ્મ યશે ું છે તે એ છે કે, જે સ્લરૂભાું ભન-લાણી શોંચી ળકતાું
નથી, જેનો મલરાવ વલાથ જ્ઞાત છે , અલચન્ત્મ અનુંત આમધદૈ મલક મનત્મમવધ્ધા
સ્લામભનીજીઓના મલરાવના જે બોક્તા છે તેલા આના મ ભર સધા સ્લરૂને મનજ્જનો
પ્રાપ્ત કયે છે . આના તાાત્ભક સ્લરૂન ુંજ રીરા રોકભાું વલોત્કૃષ્ટત્લ યશે ું છે
પ્રમતક્ષણ તરૂણાનુંદરૂથી શ્રી ભત્સ્લામભનીજીઓ પ્રમતક્ષણ ન ભતન સ્લરૂાનુંદનો જે
અત ૃપ્તતાએ અનબલ કયી યહ્યા છે . તે આના તાાત્ભક સ્લરૂન ું તેભના શદમભાું
સ્થામીત્લ શોલાથી જ થામ છે આલા પ્રકાયનો મનગ ભઢ આળમ શોલાથી મનજ્જનોને
“હતાળ”ની ળયણાગમતનો શ્રી ભત્પ્રર્ચયણ ફોધ કયી યહ્યા છે . “શદ્ધા પ્રેમ્ણામત દરથબા”

કેલર સ્લરૂ મનષ્ઠાનેજ શધ્ધ કશેલામ છે . આલો કેલર સ્લરૂનાજ અનબલનો જે
વલાથ ત્ભબાલ છે , તે આના તાાત્ભક સ્લરૂના દાનથી જ મવધ્ધ થામ છે .
શ્રીલલ્રબ, શ્રીલલ્રબ, શ્રીલલ્રબ, દીન દ્વાયે આમો
જનભ-જનભ, ળોધ ળોધ, ચયણ યે ણ ામો
આ દભાું અનેક જન્ભોએ ળોધતા ળોધતા તાાત્ભક ભાધમથ સ્લરૂની ચયણ-યે ણ
પ્રાપ્ત કમાથ ન ું સ ભચન શ્રીશહયયામચયણ કયી યહ્યા છે . શ્રીલલ્રબ ભધયા કૃમત ભેયે.
વદાફવોભન

મશજીલન ધન મનજ્જન વોં ય કશત શોં ટેયે ।1।
અન્તીભ ુંસ્ક્તભાુંભધય ચયણ કી યે ણ મનયું તય,
જનભ જનભ ભાુંગત “શહયદાવ”આ દભાું અમત કરૂણતાથી મનજ્જનોને ટેયીને આ કશી યહ્યા છે કે, જનભ જનભ, આ
તાાત્ભક ભાધમથ સધા સ્લરૂની ચયણ યે ણની જ અલબરાા કયલી. કરૂણાયવનો જેભાું
વાગય શીરોી યહ્યો છે તેલા શ્રીભત્પ્રર્ચયણ, શ્રી ગોકરેળ પ્રર્ , અને શ્રી
શહયયામચયણ પ્રર્મત સ્લરૂોએ મનજજનો ભાટે અમતશ્રભ કયીને શ્રીલલ્રબાસ્ગન સ્લરૂન ું
જ્ઞાન કયાલે તેવ,ું અને તે સ્લરૂનો આશ્રમ મવધ્ધ કયાલે તેવ ું વાહશત્મ પ્રગટ કયું છે તેન ું
અલગાશન આણે અશમનિળ કયવ ું જોઈએ.
વત્વુંગ વૌયબ

.બ. શ્રી.....ચયણયજ હકિંકય
મપ્રમ મભરનની વાધનભાું એકાન્ત અને લચતની એકાગ્રતાની અમત આલશ્મકતા છે .
આણે સ્લમું અને આણા મપ્રમતભ ઉબમ મવલામ મત્રજાનો આ વાધનાને પ્રલેળ થઈ
ળકતો જ નથી. આ વાધનાને વભજલા ભાટે િષ્ટાુંત નીચે મજફ છે -

ફે સ્નેશી મભત્ર શતા. તેભાું એક લચત્રકાય શતા. તેભણે ોતાના મપ્રમ મભત્રન ું એક વભમે
લચત્ર ઉતાયવ ું ળરૂ કય.ું ઉતાયીને ોતાના મભત્રને ફતાવ્ય ું. યન્ત મભત્રની પ્રવન્નતા ન
જોલાઈ તેન ું કાયણ લચત્તની એકાગ્રતા  ભલથક લચત્ર ઉતાયે  ું નશી શોલાથી લચત્રભાું
લચત્રકાય મભત્રન ું પ્રમતલફિંફ ન દે ખાય ું.
શલે લચત્રકાય મભત્રે કાજી લધાયીને પયીને લચત્ર ઉતાયવ ું ળરૂ કય.ું ઉતાયીને મભત્રને
ફતાવ્ય ું તેભાું ણ  ભયી પ્રવન્નતા ન દે ખાણી. તેન ું કાયણ લચત્રને ોતાના મભત્રને
દે ખાડલા આલલા  ભમતિ સ્મ ૃમત યશી. ોતાન ું અસ્તીત્લ ર્ ભરીને મભત્રરૂ ફની ન ગમા
તેથી પ્રેભની મળખય કોહટ “તન્ભમતા”ભાું શજ કવય છે . તેથી મભત્રે યી પ્રવન્નતા ન
ફતાલી. જેન ું લચત્ર ઉતયે છે તે મભત્ર હદવ્મ પ્રેભની વલોત્કૃષ્ટ સ્સ્થમત કે જે ોતાને
ર્ ભરીને મપ્રમ ફની જલામ છે એલી સ્સ્થમતએ લચત્રકાય મભત્રને શોંચાડલા ચાશે છે તેથી
આ સ્સ્થમતભાું શજ કવય શોલાથી  ભયી પ્રવન્નતા ન ફતાલી.
શલે લચત્રકાયે પયી લચત્ર ઉતાયવ ું ળરૂ કય,ું તેભણે મલચાયું કે મભત્રની પ્રવન્નતા ભેલલી
એજ પ્રણમ જીનનની ધન્મતા છે કાયણકે લચત્રકાય મભત્ર ણ હદવ્મ પ્રેભના વલોત્કૃષ્ટ
(ઊંચા) મવધ્ધાુંતોને જાણતા શતા તેથી તેભણે  ભયો ઉત્વાશ અને લચત્તની વું ભણથ
એકાગ્રતા  ભલથક લચત્ર ઉતાયવ ું ળરૂ કય.ું લચત્રકાયને ોતાના મભત્રભાું શધ્ધ પ્રેભ તો
શતોજ. આ હદવ્મ પ્રેભની વાથે વૌન્દમથતા છામેર યશે છે તેથી તેભના મભત્રના લચત્રને
વૌન્દમથથી વજાલી દીધ લચત્ર રૂ થતા તેના મખને મનશાળય ું. વૌન્દમથના ખજાના રૂ
ભ ી ગમા. [યમવકો
મભત્રના મખ વૌન્દમથને જોઈને તેનાું વૌન્દમથ ાનભાું લચત્રકાય ડફ
વૌન્દમથ ઉાવક વૌન્દમથ ીાસ ું શોમ છે ] ોતાન ું અસ્તીત્લ ર્ ભરીને મપ્રમ મભત્રરૂ ફની
ગમા જેવ ું લચત્ર અચર શત ું તેલી અચરતા લચત્રકાય મભત્રની ફની ગઈ. ફશાય મભત્ર છે
તેની સ્મ ૃમત ણ ન યશી. કાયણકે ફશાય મભત્ર છે તેલો ખ્માર તો ોતે ોતાના મભત્રથી
જદા શોમ ત્માયે જ યશે યું ન્ત ોતે તો ોતાણ ું ર્ ભલર ગમા છે તેથી મભત્રને લચત્ર
દે ખાડલાન ું યહ્ ું નશી આજ વભમે તેના મપ્રમ મભત્રે લચત્રકાયને ગાઢ આલરિંગન આપ્ય ું.
આ “ગાઢ આલરિંગન”નો અથથ એક એકભાું વભાઈ ગમા. લચત્રકાય મભત્રરૂ ફની ગમા.

અને મભત્ર લચત્રકાય રૂ ફની ગમા.
ત્રીજા વભમે લચત્રકાય જ્માયે ફશાય લચત્ર ઊતાયતા શતા, તે વભમે મભત્રન ું બાલાત્ભક
લચત્ર સ્લરૂ લચત્રકાયના અન્ત:કયણભાું ણ લચત્રાત ું જત ું. ફશાય લચત્ર રૂ થય ું તેની
વાથે અન્ત:કયણભાું ણ રૂ થય ું. અન્ત:કયણ મભત્રના રૂના આકાયલાળુું ફની ગય ું.
તેથી ોતાના અસ્તીત્લને ર્રીને મભત્ર રૂ ફની ગમા.હદવ્મ પ્રેભની આ વલોત્કૃષ્ટ
અલસ્થા છે . અથલા ય
્ ણમ વાધનનો આ મલજમ છે . આલા વલોત્કૃષ્ટ પ્રેભની
અલસ્થાન ું લણથન યમવક ભશાનબાલ નુંદદાવજીએ “ુંચભુંજયી”ભાું કયે  ું છે શ્માભા શ્માભ યટત શ્માભા શ્માભ બઈ ।

શ્માભ  ભછત અની વખીવોં શ્માભા કશાું ગઈ ।।
શ્રી સ્લામભનીજી મપ્રમતભ શ્માભના મનયમતળમ વૌન્દમથ ાનથી શ્માભ ભમ ફની ગમા.
ોતાના અસ્તીત્લને ર્ ભરી જલાથી અંતયું ગ વખી રલરતાજીને  ભછે છે કે “શ્માભા કશાું
ગઈ”આ હદવ્મ પ્રેભની વલોત્કૃષ્ટ-મળખય અલસ્થા છે .
આલાજ પ્રકાયન ું લણથન પ્રેભ યવની ખાુંણવભા યમવક યવખાનજીએ “પ્રેભલાટીકા”
નાભની ોતાની કૃમતભાું કયે  ું છે અક્થ કશાની પ્રેભકી જાનત રૈરી ખફ ।

દો તનહ જશાું એક ભન,ભન મભરાઈ ભશબફ ।।
દો ભન એક શોતે સ ભન્મો લૈ લશ પ્રેભ ન કશાહશ ।
શોમ જફે વ્દે તનશી ઈક વોઈ પ્રેભ વયાહશ ।।

હદવ્મ પ્રેભની અક્થ કશાનીને યમવક યવખાનજી ગામ યહ્યા છે કે રૈરા પ્રેભ તત્લને ખ ભફ
જાણતી શતી. તેણે ભજન વાથે પ્માય જોડીને ભજનના ભનભાું ોતાના ભનને ભીરાલી
દીધ ું ફે ભન એક થઈ ગમા યન્ત યવખાનજી કશે છે કે શજ આ પ્રેભભા કવય છે .

શલે પ્રેભની મળખય અલસ્થાને ફીજા દોશાથી જણાલે છે કે ફે પ્રેભીઓના એક દે શ ફની
જામ, ોતે ોતાને ર્ ભરીને મપ્રમ ાત્ર રૂ ફની જામ આલો પ્રેભ મળખય કોહટનો શોલાથી
યવખાનજી તેની વયાશના કયે છે . મપ્રમ બાઈ ! ઉયોક્ત પ્રણમ વાધનની મળખય કોહટએ
શોંચલાભાું લચત્રકાયની જેભ એકાન્ત અને એકાગ્રતાની અમત-આલશ્મકતા છે .
મપ્રમતભપ્રર્ અને આણે એભ ઉબમ મવલામ અન્મનો વુંફધ
ું કે સ્મમૃ ત આ પ્રેભની
મળખય કક્ષાએ શોંચલાભાું ઘાતક ફની જામ છે . તેથીજ એક પ્રણમી કશે છે કેપ્રેભી હયચમ ના કયે એક શ્માભ લફન અન્મ ।
જગભાું સતા જાગતા પ્રર્ભાું પ્રેભ અનન્મ ।।

પ્રણમની એકાુંગી વાધનાભાું મપ્રમ પ્રર્ મવલામ અન્મનો વુંફધ
ું કે સ્મમૃ ત મત્ૃ ય વભાન
દઃખદાઈ છે -તેથી ઉયના દોશાભાું મપ્રમતભ મવલામ અન્મના વુંફધ
ું નો મનેધ કયે રો છે .
શ્રીભત્પ્રર્ચયણોએ ણ મલજ્ઞપ્પ્તભાું આજ્ઞા કયી છે અશું કયું ગી િગ બુંગીતાુંગીકૃતોડસ્સ્ભ મત ્ ।

અન્મ વુંફધ
ું ગુંધોડમ કું ધયાભેલ ફાધતે ।।
“શયણીના નેત્રો વભાન છે નેત્રો જેભના તેલા શ્રી વ્રજમપ્રમા ગોીજનોના વુંગી મપ્રમતભ
પ્રર્એ જ્માયથી ભાયો અંગીકાય કમો છે , ત્માયથી અન્મ વુંફધ
ું ની ગુંધથી ણ મત્ૃ ય ું જેવ ું
દઃખ થામ છે ”પ્રણમ થીકો ભાટે આ સ ભચન શ્રીભત્પ્રર્ચયણોએ કયે  ું છે .
આે ત્રભાું જણાવ્ય ું કે “શ્રી ઠાકયજી ને ોતાનાથી દભય ને દભય કયી યહ્યા છે , અને કયળે
તેલો બમ ભને યહ્યા જ કયે છે . અને આજે ભને રાગે છે કે હ ું તેભનાથી દભય પેકાઈ ગમો
છું. આ જીલનભાું તેભને નશી પ્રાપ્ત કરૂ”આ પ્રકાયે આે ત્રભાું સ ભલચત કય.ું તેના
પ્રત્યત્ત
ું યભાું- મપ્રમના મલમોગાનબલભાું આલીજ સ્સ્થમત ફનતી શોમ છે . પ્રણમના મલયશ
વાગયભાું આળા-મનયાળાના તયું ગો ઉઠતા જ યશેતા શોમ છે . પ્રેભીન ું ભન મપ્રમ મલમોગ
ભ ે છે ને ફશાય આલે છે . જ્માયે ડફ
ભ ે છે ત્માયે મપ્રમથી ભનની જદાઈ નશી
વમિભાું ડફ

શોલાથી મલમોગ વ્મથા વતાલતી નથી. યન્ત ું જ્માયે ફશાય આલે છે ત્માયે મપ્રમનો
પ્રત્મક્ષ વુંફધ
ું નહશ શોલાથી અને ચોતયપ મલયશાસ્ગન વમિન ું વરીર (જર) જ દે ખાત ું
શોલાથી આ પ્રણમીને મનયાળાનો તયું ગ ઉત્ન્ન થામ છે આભ આળા મનયાળાભાું તેન ું
પ્રણમી જીલન વ્મતીત થત ું શોમ છે . મનયાળા થલા છતાું મપ્રમ મભરનની અભય આળા
તેની શદમ કુંદયાભાું છામેરી શોમ છે -તેથી પ્રણમ વાધના ફુંધ ડી જતી નથી.
તેથીજ કહ્ ું છે કે“કઈ રાખો મનયાળાભાું અભય આળા છાઈ છે ”શ્રીભત્પ્રર્ચયણ મલજ્ઞપ્પ્તભાું આજ્ઞા કયે
છે આળાત ૃણાલરુંફેન ત્લદ્ મલમોગાપ્બ્ધ લાહયધમ ્ ।
અનગ્રશ ગહયષ્ટોડમત તયામભશ તયામ્મશમ ્ ।।
(મલ. 1-7)
“શે ગોકરેશ્વય ! આના મલમોગ વમિને આના અમતળમ અનગ્રશોથી (મપ્રમ મભરન
થળેજ તેલી) આળા રૂી ત ૃણના અલરુંફને તયી યશી છું અને તયી જઈળ”મલયશ
વમિભાું મનયાળાના તયું ગ-બાલો ઉઠતા યશેતા જ શોમ છે . છતાું મપ્રમ મભરન ભાટે ની
અલ્ તણખરા જેલી આળા તેના શદમભાું છામેરી અભય આળાભાુંથી ભતી યશેતી
જ શોમ છે .
„શે મપ્રમ ! હ ું મનશ્ચચ ભલથક જાણ છું કે આન ું મભરન થળે જ છતાું આના મલમોગ
વ્મથાની કાય ફુંધ ડતી નથી.‟આ બાલાથથનો શ્રોક નીચે મજફઅંબદસ્મ સ્લબાલોડમું વભમે લાહય મચ
ું મત ।
તથામ ચાતક લખન્નો યટત્મેલ ન વુંળમ ।।
(મલ. 1-8)
ચાતક જાણે કે નલઘનનો એ સ્લબાલ છે કે વભમે સ્લામત જરની લાથ કયે જ છે . છતાું

મલમોગથી વ્મથીત થતો અને મપ્રમમભરન ભાટે અધીય ફનતો ચાતક મય મયની
કાય કયતો જ યશે છે . નલઘન પ્રણમ લાહય (જર) ની લાથ કયલાભાું મલરુંફ કયે છે
તેન ું કાયણ લચત્રકાયની જેભ ોતાના રૂભાું ચાતકને તન્ભમ કયી દે લો છે . આલી
ચાતકની સ્સ્થમતભાું કવય શોલાથી મભરનભાું મલરુંફ કયે છે .
ઘનશી જીલન પ્રાણ ઘન વો પ્રીત ઘન મતલય ।
ઘનકો સભયણ ધ્માન ઘન ઘન યટતે ઘન બમે ।।
શ્રી લલ્રબન ું સ્લતુંત્ર પ્રભેમ સ્લરૂ

- .બ.શ્રીલલ્રબ ાદદ્મ મભલરન્દ
આના પ્રમતમનમધ સ્લરૂના મલમભાું  ભલથ ત્રોભાું વભાધાન થઈ ગય ું છે તે મજફનો
મનશ્ચમ કયલો.
આન ું સ્લતુંત્ર પ્રભેમ સ્લરૂ મનજ અંતયું ગ જનોભાું જ લેદ્ય છે . ષ્ષ્ટ પ્રલાશ અને
ષ્ષ્ટભમાથ દાજનોને ણ અલેદ્ય છે તો અન્મની શ ું લાત કયલી ?
શ્રી વ્માવસ ભત્ર બાષ્મના ત્રીજા અધ્મામભાું કહ્ ું છે કે આ સ્લરૂ ષ્ષ્ટની ભમાથદાથી ણ
અલેદ્ય-દગેમ છે . શ્રીરૂોત્તભજી પ્રકાળકાયે શ્રીલલ્રબાષ્ટકના પ્રથભ શ્રોકભાું આજ્ઞા
કયી છે કે, જેભ વાયસ્લત કલ્ભાું અલતાય વભમે મ ભર સ્લરૂ પ્રમવધ્ધ રૂોત્તભભાું
ગોપ્મ શત ું, તેભ આના પ્રમતમનમધ પ્રાકટય સ્લરૂને ફતાલીને મ ભર સ્લરૂને ગોપ્મ
યાખ્ય ું છે . આન ું અવ્મક્ત ભધયતય સ્લરૂ મનજ અંતયું ગ શ્રી દભરાજી આહદને જ
અનબલ લેદ્ય છે તેભ કહ્ ું છે લી વપ્ત શ્રોકીની ટીકાઓ જોતાું ણ ર્ ભમલ પ્રાકટય
સ્લરૂ જ મ ભર સ્લરૂ છે તેભ આણને વભજી ળકામ છે , તેથી તેભાું વુંદેશ નશી કયલો.
ભનનન ું ભશત્લ
અરૌહકક વાભથ્મથના રેખનને ફે ચાય લખત ગુંબીયતાથી અલરોકી તેનો અલબપ્રામ

ાઠલળો. શ્રલણન ું ભનન થવ ું ઉલચત છે જેભ અન્નનો આશાય જઠાયસ્ગન ચાલી યવયક્ત તૈમાય કયી ળયીયભાુંળસ્ક્તમ ું આદાન કયે છે , તેભ શ્રલણ, આત્ભાન ું અન્ન છે તેન ું
ભન ન ભતન બાલ વુંદાને પ્રકટ કયી આત્ભાને ષ્ટ કયે છે . ભનન જો ન થામ તો
અકલ અન્ન યવ યક્તાહદને ફનાવ્મા લગયજ જેભ ભ દ્વાયે અધોગત થઈ જામ છે ,
તેભ ભનન લગયન શ્રલણ આત્ભળસ્ક્તપ્રદ નશી ફને. આ ભનન છી તે તત્લના
વાક્ષાત્કાય ભાટે જે આતથતા ઉત્ન્ન થામ છે તેને લૈહદકભાું મનહદધ્માવન કશેર છે . આ
મનહદધ્માવનન ું માથ મ લચિંતન છે સ્લરૂ, સ્થાન, અને રીરાવશ લચન્તનભાું વરગન
યશેલાથી જેન ું શ્રલણ કયું છે તેનો વાક્ષાત્કાય થામ છે . મનહદધ્માવન એ અંતયું ગ વાધન
છે . એકજ ધ્મેમ સ્લરૂનો મનણથમ કયીને તે ધ્મેમ સ્લરૂ, તેન ું સ્થાન, અને તેની રીરા,
આભ મત્રમલધ પ્રકાયના લચિંતનથી આણ ું અન્ત:કયણ ધ્મેમના આકાયને પ્રાપ્ત કયી
“મલર્”ફને છે . એટરે કે મત્રમલધ પ્રકાયના ધ્મેમ તત્લલાળુ આણ ું અતઃકયણ ફને છે
જેભ મનભથ જાળમોભાું ચન્િભાું વશ આકાળન ું મનભથ થમેરા આણા અન્તઃકયણભા
મત્રમલધ પ્રકાયના ધ્મેમ તત્લનો વાક્ષાત્કાય થામ છે . આ વાક્ષાત્કાયની વાધન વુંદા શ્રી
વ્માવ સ ભત્ર બાષ્મભાું મનમ્ન પ્રકાયે આેરી છે વલથત્ર પ્રમવદ્ધીદે ળ અમધકયણ સ ભત્ર „વલથત્ર
પ્રમવધ્ધોદે ળાત‟્ (1-2-1) ઉયોક્ત બાષ્મની ુંસ્ક્તઓભાું વાક્ષાત્કાયની પ્રક્રીમા
ફતાલી છે .
શ્રલણનો પ્રકાય –
આનો પ્રશ્ન-બસ્ક્તલમધિનીભાું આે આજ્ઞા કયી છે કે- “શ્રલણાદૈ મતેત ્ વદા”તો શ્રલણ
ભાટે તભાયો ળો અલબપ્રામ છે ? પ્રત્યતયભા રખલાન ું જે, આે આજ્ઞા કયી તે શ્રલણ
પરરૂ છે . સ્લરૂ મનષ્ઠા વશ શ્રલણની આજ્ઞા છે , કાયણકે આે ધભીભાગથ પ્રકટ કમો
છે , તેના સ ભચક નાભો “બસ્ક્તભાગે”વલથભાગથ- લૈરક્ષણ્માનર્ ભમત કૃત”્ અને :પ્રથક્
ળયણભાગોદે ષ્ટા” ૃથા ત્રને ળયણના ઉદે ળ ભમાથદામલમધનો છે . આ ષ્ષ્ટ ળયણના
ઉદે ળક છે , તે સ્લરૂના ઘનીષ્ટ વુંફધ
ું યક્ત છે . તેથી સ્લરૂ મનષ્ઠા વશ આણ ું
શ્રલણ શોવ ું જોઈએ.

શ્રમતઓ તે યવોલૈવઃન ગણગાન કયનાયી છે તે શેરાું ળબ્દ બ્રહ્મન ુંજ ગણગાન કયતી
શતી. આ ગણગાને કયીને તેન ું રક્ષ સ્લરૂભાું શોચ્ય ું, અને સ્લરૂના વાક્ષાત દળથનની
અલબરાા વશ ગણગાન કયલા રાગી, જેના પરરૂે સ્લરૂના તેભને દળથન થમાું, અને
લયદાન પ્રાપ્ત કયી ગોી રૂે પ્રકટ થઈ. છી લયદાનીક સ્લરૂન ું કલ્મુંત ધ્માન
કય.ું ત્માયે રીરાવશ પ્રર્ન ું પ્રાકટય છી લેણગીત પ્રવુંગે તેભને સ્લરૂનો અનબલ
કમો. નાદભાું યવાત્ભક બાલાત્ભક સ્લરૂ યશે ું છે . તેન ું લેણગીતભાું ગાન કયી યહ્યા છે ,
યું ત સ્લરૂના અનબલ વહશતન ું જે ગાન કયે છે તે કથનની ષ્ટી-“અક્ષણ્લતાું પરું
ઈદમ ્ ન યું મલદાભઃ”આ ુંસ્ક્તથી થામ છે .
“સ્લભાગીમ બાલના સ્લરૂમનણથમ”
નાભના ગ્રુંથભાું શ્રીશહયયામ ચયણોએ આજ્ઞા કયી છે કે, જેને સ્લરૂનો કુંઈ અનબલ નથી
તેણે પ્રથભ મોગીલત સ્લરૂન ધ્માન કયવ ું. આત્ભ મનલેદનીઓએ આ સ્લરૂ બાલના
અલશ્મ કયલી તેલી આજ્ઞા કયે છે આ આજ્ઞા ગોીજનોના કલ્મથતના ધ્માનની
વુંગતી જોડી ને કયે રી છે . મનયોધ રક્ષણભાું ણ “શહયમમતિઃ વદા ધ્મેમા વુંકલ્ાદમ
તત્રહશ”આે આજ્ઞા કયી છે તો સ્લરૂ મનષ્ઠા વશ શ્રલણ મનજ્જનોને અેલક્ષત છે . ષ્ષ્ટ
સ ૃષ્ષ્ટ સ્લરૂાનુંદની જ થામ છે . લી પ્રભેમ ફર સ્લરૂભાું જ યશે ું છે .
ગામત્રી બાષ્મભાું શ્રીગોકરેળ પ્રર્ આજ્ઞા કયે છે કે “તસ્ભાદસ્સ્ભન્ષ્ષ્ટ બસ્ક્તભાગે” આદૌ
વાક્ષાત ્ શ્રી મળોદોત્વુંગ રાલરત સ્લરૂ બાલનૈલ કામાથ, તસ્માઃ વલાથ મલદ્યાનાળકત્લાત ્
અનવુંધાન

ભાત્ર

સ્લરૂભેલામલદ્યાનાળકું,

મલસ્ભાયકત્લાત,્
તહદતયો

ઉત્તયશૃગ
ું ાય

મનલખર

પ્રુંચ

યવાનબલ
ભધ્મગત

મલધામકત્લાત ્

વોામધક

દાથે

મતયોધામકત્લાત ્ તદે લ બજનીમમભમત, વલથભનલદ્યું, પ્રભેમફરભેતત”્
“વલાથ મલદ્યાનાળકત્લાત”અશી
જે “વલથ”ળબ્દ છે તેન ું સ્લાયસ્મઃ જેભ સ્લરૂ પ્રાપ્પ્તભાું
્
અમલદ્યા ફાધકરૂ છે , તેભ ધભીસ્લરૂને ર્ ભરાલી દે નાયી મલદ્યા ણ ફાધક રૂ છે .
સ્લરૂને પ્રાપ્ત કયાલનાયી મલદ્યાન ું મનરૂણ ુંચલાથત્ભીકા પ્રકાયે લણગીતભાું કયે  ું છે .

તે મલદ્યા મનત્મરીરા સ્લરૂના વુંફધ
ું લાી અને મનત્મરીરા સ્લરૂભાું સ્સ્થમત પ્રાપ્ત
કયાલનાયી છે . ગામત્રી બાષ્મની ઉયોક્ત ુંસ્ક્તભાું શ્રીગોકરેળ પ્રર્એ મવધ્ધાુંતને
લરોલીને તૈમાય નલનીત મનજ્જનો વભક્ષ યાખે ું છે , યું ત ભાયી જેલા કૃતધ્નીને ભશત
સ્લરૂના શ્રભની કુંઈ કદય થતી નથી !
“અક્ષણ્લતાું પર ઈદ”કશેનાયા-શ્રી વ્રજયત્નાઓ પ્રર્ના આત્ભા સધીની ગમતને જાણનાયા
છે . કાયણકે દરથબ એલી „વલાથ બોગમા સધા‟ન તેભને દાન થય છે . લી મખ્મ શ્રી
સ્લામભનીબાલને  ભણથ ણે પ્રાપ્ત કમાથ છી “મખ ળળી કોટી લીકટ ગઢ ગાઢે, ભન નશી
કયત પ્રલેળ-“તેલા મલકટ ગઢભાું ણ તેભને પ્રલેળ છે . યું ત આ ભશાન અભ્યદ્ય શ્રી
વ્રજયત્નાઓએ કેલી યીતે ભેવ્મો તે મલમ મલચાયણીમ છે .
ગોીનાું યભાનન્દ આવીદ્ ગોમલિંદ દળથને,
ક્ષણું યગળતમભલ માવાું મેન મલના બલત ્
(સ.10-16-16)
અને –જનાસ્તાું જહગોપ્મો ન કૃષ્ણહૃત ચેતવઃ (10-17-45)
ભાયી જેલાું લુંચક અને મવદ્ધાુંતની ગડભથરભાું યાચનાયાને આ તાક્રેળાનુંદના ભશાન
અભ્યદ્યની વુંબાલના ક્યાુંથી ?
“શ્રલણાદૌમતેત્વદા”તે લાક્યની મવમભતતા વ્મવનબાલ સધી છે . વ્મવનબાલભાું શ્રલણ
છટી જામ છે . કાયણકે સ્લરૂ મલમોગ વ્મથા અવહ્ય છે તેભાું સ્લરૂ જ અલરુંફન રૂ
છે , જશાજના ક્ષી જેલી ભનની સ્સ્થમત થઈ જામ છે , તેથી લાયું લાય સ્લરૂ ધ્માનથી
સ્લરૂન ુંજ

તે

વભમે

અલરુંફન

ફને

છે .

લી

„ફીજબલે

િઢે

ત

સ્માત ્

ત્માગાચ્રલણકીતથનાત”અશી
ત્માગન ું ણ મલધાન છે . “ત્માગ”અને “શ્રલણ-હકતથન”એભ
્
ફે ક્ષ યશેરા છે . વાધન દળાભાું શ્રલણ હકતથન બાલ ફીજને િઢ કયી વ્મવન અલસ્થા
મવધ્ધ કયે ; પ્રશ્ચાત ્ ત્માગ છે ઃ

ષ્ષ્ટપરન ું સ્લરૂ અને પ્રાપ્તીની મલચાયણા

- .બ.શ્રીલલ્રબ ાદદ્મ મભલરન્દ
“શે થીક ! ચરદે અને લતનભેં ।।”સ.3-32-27ભાું શ્રીલલ્રબ આ આજ્ઞા કયે છે કે
“અતઃ વલથ ળાસ્ત્રાણાું પરું લૈયાગમમ”્ ષ્ષ્ટભાગીમ યવાત્ભક વાહશત્મ ગદ્યદ્યના
અલરોકનન ું પર લૈયાગમ પ્રાપ્પ્ત છે , કેલર સ્લરૂ મવલામ વલથભાું અલ્તા (તચ્છતા)
ની પ્રતીમત થઈ જામ છે મનમભત્તે રીરાભાું ણ પ્રાકૃતાુંળની પ્રતીમત થલાથી પ્રાપ્પ્તન ું
ધ્મેમ િઢ ફને છે .
એક

દભાું ણ

કશે ું છે

કે,

“લફન

લૈયાગમ

નશી

ાઈ

એ,

લગયધયકો

અનયાગ.”મનત્મરીરા સ્લરૂના ભાશાત્મ્મને ગદ્ય-દ્ય વાહશત્મથી જાણી રીધા છી આ
લૈયાગમ પ્રાપ્ત થલાથી શહયના મલયશનો વલથત્ર અનબલ થામ છે . જ્ઞાનીન ું આ રક્ષણ
ળી.18ભાું શ્રી શહયયામચયણોએ જતાલે ું છે . ગદ્ય-દ્ય વાહશત્મ અલરોકનથી જો વલથત્ર
લૈયાગમ (યાગનો અબાલ) અને મપ્રમતભનો મલયશ ઉત્ન્ન ન થમો તો તે વાહશત્મ
અલરોકનન ું શ ું પર ? સ્લરૂના વાક્ષાત્કાય મલના ષ્ષ્ટ જીલનની કઈ વાથથકતા ?
મપ્રમ વુંગભ યાહશત્માદ્ ,
વ્મથથ વલે ભનોયથાઃ
મનયત્રતા મવદ્ધમૈ,

જીલામભ વખી વાુંપ્રતમ ્ ।।
-મલજ્ઞપ્પ્ત 3-8
સબગા એલ જાનુંમત મપ્રમ વૌબાગમજ ું સખમ ્ ।

તદ્ હશનામા-સ્તદીમેમત પ્રમવદ્ધી ળયણું વલખ ।।
- મલજ્ઞપ્પ્ત 3-7
પ્રણમભાગીમને મપ્રમના વાક્ષાત વુંફધ
ું લગયન ું જીલન પ્રચ ભય વ્મથાને ઉત્ન્ન કયનારૂું
જો ન શોમ તો પ્રણમભાગથભાું પ્રલેળ અને પ્રણમભાગથનો હયચમ-આ વલથન ું શ ું પર ?

યવાત્ભક વાહશત્મના અલરોકનભાું અસ્ગનભાું ઘ ૃતની આહમત દે તા જેભ અસ્ગન પ્રજલરીત
ફને છે , તેલો તાક્રેળ મપ્રમના વાક્ષાત વુંફધ
ું ભાટેનો, વાહશત્મ અલરોકનથી જો ન
થામ તો તેન ું શ ું પર ? મપ્રમનો વાક્ષાત વુંફધ
ું નથી અને તેના રીરા ચહયત્ર અને
ગણગાનભાું આનુંદ ભાની રેલો, અને વાક્ષાત વુંફધ
ું ભાટેનો હયતા ઉત્ન્ન નશી
થલો, તેને અસ્ગનભાું જર નાખલા જેવ ું કેભ ન ભાનવ ું ?
“શ્રીલલ્રબ ળયણ થકી વહ ડે વશે-ું આ ુંસ્ક્તભાું “વશે”ું થલાભાું જે યશસ્મ છે તે
આના તાાત્ભક સ્લરૂના દાનથી છે . “સ્લામભન ્ શ્રીલલ્રબાગને ક્ષણભમ બલતઃ
વમન્નધાને કૃાતઃ પ્રાણ પ્રેષ્ઠ વ્રજાધીશ્વય લદનહદક્ષામતિ તાો જનેષ”આ શ્રોકભાું
આની ક્ષણની વામનધ્મતા મપ્રમતભના વાક્ષાત દળથનની પ્રચ ભય લેદના ઉત્ન્ન કયી
દે નાયી છે તેભ શ્રીગવાુંઈજી શ્રીલલ્રબાષ્ટકભાું આજ્ઞા કયે છે આણને આવ ું વામનધ્મ જો
ન ભળય ું તો ષ્ષ્ટભાગથભાું પ્રલેળ કયીને આજ મુંતની જે જે કૃમતઓ કયી તેન ું શ ું પર ?
જે અબધ છે , પ્રભેમભાગથના યશસ્મને જે જાણતા નથી, તેની લાત જદી છે . યન્ત
પ્રર્કૃાથી આ યશસ્મને જાણી રીધા છી પ્રભેમને વાધ્મ ન કયું તો તે જાણલાન ું શ ું
પર ?
“પ્રેભામ શહયણા કૃતમ”્ શ્રી વ્રજયત્નાઓને પ્રેભન ું દાન પ્રર્એ જ ફારરીરાથી કય.ું
યન્ત ું પ્રર્ પ્રાગટય શેરાું ગોીજનોએ કલ્ મુંત સ્લરૂન ું જે ધ્માન છે તે
ધ્માનરૂી વાધન (સ્લકૃમત) પ્રર્ના પ્રાગટય થય ું તે સ્નેશ સ્લરૂન ું જ વ્રજબક્તોના
શદમભાું થય ું છે . કાયણકે જો શદમભાું સ્નેશ સ્લરૂ ન શોમ તો ફશાય પ્રગટ સ્લરૂભાું
સ્નેશ થલો વુંબલે નશીં. ભાટે પ્રાગટય શેરાું સ્લરૂ ધ્માન રૂી જે વાધન
ગોાુંગનાઓએ કયે  ું છે તે વાધનભાું સ્લરૂ ધ્માનજ શોલાથી ોતાની સ્નેશ સ્લરૂના
પ્રાગટયભાું ધ્માન દ્વાયા

પ્રર્

ોતે

જ

વાઘનરૂ થમા

છે .

તેથી

“પ્રેભામ

શહયણાકૃતમ”્ એભ કહ્ ું છે . તે ધ્માનરૂી વાધન કૃમતરૂે વુંગત થઈ ળકે છે . આથી જીલ
કૃમતથી પ્રર્ સ્લરૂ પ્રાપ્ત થવ ું ળક્ય નથી એભ કશેવ ું ઉયોક્ત કથનભાું યક્ત નથી.

જેને શ્રી મલઠ્ઠરનાથ મલચાયે યે .
તને પ્રગટ દાયથ ચાયે યે ।।
ઉયાુંત બજન પર આે યે ,

વ્રજભુંડર સ્સ્થય કયી સ્થાે યે ।।
શ્રી ભત્પ્રર્ચયણન ું વલાથ ત્ભબાલરૂા શ્રી સ્લામભનીજી સ્લરૂની કૃાથી અથલા આના
આ સ્લામભની બાલાત્ભક સ્લરૂના પ્રલેળથી બજનાનુંદનો અનબલ થામ છે . આ
કથનની વુંગતીભાું “શ્રીમલઠ્ઠરેશ્વય લચન્તન”ગ્રુંથના શ્રોક 11-12-16ન ું અલરોકન
કયવ) જેભ અસ્ગનકભાહયકાજીને કાત્મામની પ્રલેળથી બજનાનુંદનો અનબલ થમો, તેભ
શ્રીમલઠ્ઠરનાથજીની કૃાથી અનબલામ છે , યન્ત અસ્ગનકભાહયકાજીએ તે પર વાધના
કયીને ભેલે ું છે , તેભ અસ્ભદાહદએ ણ કતથવ્મ યામણ યશેવ ું મોગમ છે .
ૃ ની લાથ કયળે જ, છતાું તે પ્રણમ
ચાતક ક્ષી જાણે છે કે, વભમ થમે નલઘન કૃામત
લેદનાબયી યટના છોડતો નથી, વભમની યહશ સ્લસ્થતાનો અનબલ કયતો નથી. તેન ું
કાયણ ચાતક પ્રણમભાગીમ છે . પ્રણમભાગથ મનમશ્ચિંતતાનો નથી એભ ચાતક સ ભચના કયી
યશેર છે .
શ્રી લલ્રબ લયકો ભાયગ ફાુંકો,
તાભેં ચરે યમવક મલયશી જન,

લફચભેં કઠીન પ્રેભકો નાકો ।।1।।
ક્ષણ ક્ષણ પ્રાણ અકોય દે ત શે,
તોઉ નશી વુંતો હશમા કો ।

„યમવકદાવ‟શ્રી લલ્રબલય શે,

પરરૂ મલયશ જીનહશકો ।।2।।
અહયપ્ચ્છન્ન વત્તાના અમધષ્ઠાનભાું અનબલાત ું સ્લરૂ, ઉયોક્ત દાનવાય મલક

અલસ્થાલાા યમવક, મલયશી જનને પ્રાપ્ત થામ છે .
“બલ યોગને ભટાડનાય શહય નાભ યવામણન ું થ્મ”

પ્રેક – . બ. ભધ
શહયન ું નાભ યવામણ વેલ,ે ણ જો થ્મ ામ નહશ ।

જો તેન ું પ રેળ ન ાભે, બલયોગ કદી જામ નહશ ।।1।।
શે ું થ્મ અવત્મ ન લદવ ું, મનિંદા કોઈની થામ નહશ ।

મનજ લખાણ કયલાું નહશ સણલા, વ્મવન કશમ
ું ે કયામ નહશ ।।2।।
જીલ વકર આત્ભાવભ જાણી, હદર કોઈન ું દબલામ નહશ ।

યધન ત્થય વભાન ગણીને, ભન અલબરા ધયામ નહશ ।।3।।
દું બ દથના દગથણોથી, અંતય અબડાલામ નહશ ।

યનાયી ભાતા વભ રેખી, કહદ કિષ્ષ્ટ થામ નહશ ।।4।।
હ ું શહયનો શહય છે ભભ યક્ષક, એશ બયોવો જામ નહશ ।

જે શહય કયળે તે ભભ હશતન ું, એ મનશ્ચમ ફદરામ નહશ ।।5।।
ળસ્ક્ત છતાું યભાસ્થ કયતાું, ાછા ગરાું બયામ નહશ ।

સ્લાથથ તણા ણ કાભ મલે, કહદ અધભથ આચયામ નહશ ।।6।।
કય,થ કરૂું છૂું, બજન આટ,ું જ્માું ત્માું લાત કયામ નહશ ।

હ ું ભોટો મજને વૌ  ભજે, એ અલબભાન ધયામ નહશ ।।7।।

શહયનાભ અતલરત ભહશભાને, વ્મથથ લખાણ ભનામ નહશ ।

કટ, દગા, છર, પ્રુંચ, ભામા, અંત સધી અદયામ નહશ ।।8।।
હદન જન વેલા તે પ્રર્ વેલા, એશ વભજ મલવયામ નહશ ।
ઉંચ નીચનો બેદ પ્રર્ના, ભાયગડાભાું થામ નહશ ।।9।।
નાભ-યવામણ વેલે વભજી, કષ્ચ કદીમે થામ નહશ ।

એ થ્મોન ું ારન કયતાું, ભયતાું સધી ડયામ નહશ ।।10।।
થ્મ-યવામણ ફન્ને વેલ.ે ભામાભાું રરચામ નહશ ।

તો “શહયદાવ” તણા સ્લાભીને ભતાું લાય જયામ નહશ ।।11।।
વુંત રૂોએ શ્રી શહયનાભના હદવ્મ યવામણન ું વેલન કયી ોતાના બલયોગને દભય કમો.
યું ત તેટરાથી તેભને વુંતો થતો નથી, કાયણકે વુંત તેન ું જ નાભ કશેલામ કે ય
ીડાથી દઃખી શોમ. અશીં ય ીડાનો અથથ વાુંવાહયક ત ૃષ્ણાથી દઃખી જીલના દઃખ દભય
કયલા તેલો થતો નથી, યું ત બલ વાગયભાું અટલાતા દૈ લી જીલોને શ્રી શહયની કૃા
થામ તેજ છે .
અશુંકાય દૈ લીજીલનો જારીભ ળત્ર

રે. ભધકય
અશુંકાયથી થતાું બગલદ્ વુંફધ
ું ી વત્કભો (વેલા- સ્ભયણાહદ)નો અંગીકાય પ્રર્ કયતા
નથી અને પ્રર્ અપ્રવન્ન યશે છે , તે અશુંકાયી જીલને વભજાત ું નથી. ચોયાળી ફવો
ફાલન લૈષ્ણલોની લાતાથ ઓભાુંથી અભાયે મળક્ષા રેલાની છે કે ગોમલિંદદાવ બલ્રા
શ્રીલગહયયાજજીભાું

શ્રીજીની

વેલા

કયતા.

મનત્મ

શ્રીમમનાજીની

ગાગય

બયલા

શ્રીલગહયયાજજીથી ભથયા જતા આલતા. આલી કઠીન શ્રભલાી વેલા કયતાું ણ આ
વેલાન ું તેભનાભાું અલબભાન યશેત ું કે ફીજા વેલકો ભાયી જેલી કઠીન વેલા કયી ળકતા
નથી.
આલા અશુંકાયથી શ્રીજી અપ્રવન્ન યશેતા તેથી શ્રીભશાપ્રર્જી હયક્રભાભાું લફયાજતા શતા
ત્માું શ્રીજીએ જતાવ્ય ું કે “તભાયો વેલક ભોકું ખીજાલે શૈ.”શ્રીજીની આજ્ઞા થતાું
શ્રીભશાપ્રર્જી જમતયા ધામાથ અને ફધા વેલકોની  ભછયછ કયી અને છે લટે
ગોમલિંદદાવજીને શ્રીજીની વેલાભાુંથી દય કમાથ. આલા અશુંકાયથી ગોમલિંદદાવજીની
શ્રીજીની વેલા છટી અને ભથયા કેળલયામજીની વેલાભાું જોડામા. ષ્ષ્ટભાથી દય થમાું,
ભમાથ દાભાું જવ ું ડલ.ું ત્માું ણ શાકીભના ભાણવોથી ઘાત થમો. આ ફધ ું તેભની
લાતાથ થી જાણી ળકામ છે . “અશુંકાય દૈ લી જીલનો બમુંકય ળત્ર છે . દૈ લી જીલને જનભ
ભયણના પેયાભાું ટકી દે નાય અશુંકાય જ છે . જ્માયે બગલદ્ વુંફધ
ું ી અશુંકાય ણ જીલન ું

તન કયે છે તો રૌહકક દે શના વુંફધ
ું નો અશુંકાય ચોયાળી રાખના પેયાભાું (જનમ-્
ભયણભાું) ટકી દે તેભાું તો કશેવ ું જ શ ું ?
અશુંકાયની જડતાના કાયણે વુંવાયરૂી વ ૃક્ષ અનેક ળાખા રૂે (વગાવુંફધ
ું ી હયલાય રૂે)
પેરામેર છે . આ વ ૃક્ષ ઉય ભામાઓ ભભતાની અભયલેર ફીછાલી દીધી શોલાથી તેભાું
ઉયઝામ ગમેરો જીલ ભયણમુંત ફશાય નીકી તેના મનત્મ વખા પ્રર્ ાવે જઈ ળકતો
નથી.
વત્કભોન ું અલબભાન જીલભાું ભદ ઉત્ન્ન કયે છે . ભદ જીલને ફેશોળ ફનાલે છે . જેભ
ભહદયા ીધેરો ફેશોળ ફને છે ત્માયે શ ું કરૂું છું, ક્યાું જાઉ છું તેન ું ણ બાન ર્ ભરે છે .
દૈ લીજીલ આલા ભદથી જ્માયે બાન ર્ ભરે ત્માયે પ્રર્ પ્રાપ્પ્તના ભાગથ ચઢી જામ છે . આ
તનનો ભાગથ છે . અનેક જન્ભોથી ાછ ડેરા અશુંકાયની જડ કાઢી નાખલા ભાટે
ભશા કારૂલણક શ્રીભશાપ્રર્એ દૈ લીજીલ ઉય યભકરૂણા કયી અષ્ટાક્ષય ભશાભુંત્રન ું દાન
કયું છે . આ ભુંત્રમ ું વતત સ્ભયણ કયતાું યશેલાથી અશુંકાય મનવ ૃત થતાું ષ્ષ્ટ પ્રર્ વાથે
દૈ લીજીલનો પયીને મનત્મ વુંફધ
ું જોડામ છે અને દૈ લીજીલ અરૌહકક સખનો અનબલ કયે
છે . અને પ્રર્ વાથે મનત્મ વુંફધ
ું જોડી દૈ લીજીલ બગલદ્ ધાભભાું શોંચી જલાનો
અમધકાયી ફને છે .
શ્રીભદાચામથચયણની આજ્ઞાનવાય વતત સ્ભયણ કયતાું યશેલાથી અષ્ટાક્ષય જ વલથ મવદ્ધ
કયળે. અષ્ટાક્ષયના વતત સ્ભયણ કયનાયને કોઈના વુંગની ણ જરૂય યશેતી નથી.
કાયણકે જેની જેલી આલશ્મકતા શોમ તે વલથ અષ્ટાક્ષય મવદ્ધ કયે છે . કાયણકે ળયણની
ભમાથ દા એલી છે . ઉય પ્રભાણે અષ્ટાક્ષયન ું અદર્ ભત ઐશ્વમથ શોલા છતાું અવભમિત
રેનાયભાું આસયી બાલો ઉત્ન્ન થલાનો બમ યશે છે ભાટે આણે વૌએ અવભમિતનો
ત્માગ કયલો ખ ભફ જ આલશ્મક છે .
“વત્વુંગ”

રે. હકિંકય

વત્વુંગનો ભહશભાું ફતાલતાું પ્રર્ ોતે એકાદળ સ્કુંધના શાયભા અધ્મામભાું ઉદ્ધલજી ને
કશે છે કે –
ન યોધમત ભાું મોગો ન વાુંખ્મું, ધભથ ઉદ્ધલ
ન સ્લાધ્મામસ્તસ્ત્માગો નેષ્ટા  ભતુંન દલક્ષણા
વ્રતાની મજ્ઞચ્છદાુંમવ તીમાથ મન મનમભામભા
મથાલળું ધ વત્વુંગઃ વલથ વુંગાશોહશભામ ્
અથથ – “મોગ, વાખ્મ, ધભથ, કભથ, સ્લાધ્મામ, ત અને ત્માગ અથલા લાલ, કલા,
ધભથળાા અથલા આયોગમબલનો ફુંધાલલા, અથલા ભોટી ભોટી દલક્ષણાઓ આલી,
વ્રત કયલાું, છુંદો ગાલા તીથોભા પયવ ું, તેભજ મનમભો અને મભો ાલા એ ફધ ું ઠીક
છે , ણ અનેક દોો અથલા અનેક પ્રાકયની આવસ્ક્તઓનો નાળ કયનાય વત્વુંગથી
જેલો હ ું લળ થાઉં છું એલો હ ું કોઈથી લળ થતો નથી”(શ્રોક-1-2)
આ ઉયથી નક્કી થામ છે કે પ્રર્ પ્રાપ્પ્તન ું મખ્મ વાધન વત્વુંગજ છે . અને પ્રર્ ોતેજ
શ્રીભદ બાગલતના એકાદળ સ્કુંધભાું આજ્ઞા કયે છે કે “શે ઉધ્ધલ !”વત્વુંગ દ્વાયા પ્રાપ્ત
થતા બસ્ક્તમોગ લીના વુંવાય તયલાનો ફીજો કોઈ ઉામ નથી. કાયણકે હ ું
વુંતરૂોનો ભશાન આશ્રમ છું. એટરે ભને ાભલાભાું વત્વુંગ અંતયું ગ વાધન
છે ”દમાયાભબાઈ ણ બસ્ક્તોણભાું કશે છે કે –
“વુંત્વુંગ વલથનો વાય છે , તેનો મ ભઢ ન જાણે ભભથ.
અદી દી ભળમો થમો દી, વભતા ભી લણ શ્રભ.
શ્રભ મલના શ્રીનાથ મભરાલે કલ્ન ું કાભ તો રકે વયાલે,
જ્મભ નીચ નીય ભનાું ગુંગેગગ
ું , એભ વભોલડ દે વત્વુંગ

વત ્ રૂોનો વગ વલથ લસ્તના વાયરૂ યશેરો છે . કલ્ જેટરા રાુંફા ગાે જે કામથ

વયલાન ું શોમ તે વત્વુંગથી રક લાયભાું ાય ડે છે . નીચ રૂ ણ વત ્ રૂોનો
વગ (વત્વુંગ) કયે તો તે ણ વત ્ રૂ ફની જામ છે .
વત્વુંગ સખની આગ સ્લગથ અને ભોક્ષ મુંતના સખો ણ તચ્છ છે
કુંઈ ન વભજીએ તો ણ વત્વુંગના ફાયણે ડ્ા યશીએ ડતા આખડતા ણ ત્માું
શાજય યશીએ વત્વુંગના સ્લાભી બગલાન ોતેજ છે . યાજાને ફાયણે કોઈ મનધથન શુંભળ
ે ા
વરાભ બયલા જતો શોમ તો કુંઈ હદલવ યાજા યીઝે છે અને મનધથનને ધનલાન ફનાલી
દે છે . તો પ્રર્ તો યાજાઓના ણ યાજા છે લી પ્રર્ એટરા ફધા દમાળુ છે કે- „„અમ
ચેત્સ દયાચાયો બક્તે ભાભ અનન્મ ભાકે‟‟ „„ગભે તેલો દયાચાયી ણ જો ભને અનન્મ
બાલથી બજે તો હ ું તેનો ઉધ્ધાય કરૂું છું” ભાટે આત્ભ ઉન્નતી કયલી શોમ તો વત્વુંગ કયલો
જોઈએ.
“શે ઘડી જીવ્મા”નો ફવો ફાલન લૈષ્ણલોની લાતાથનો પ્રવુંગ તેભજ ચોયાળી લૈષ્ણલના
લાતાથ પ્રવુંગો વત્વુંગન ું ભશાત્મ્મ વાયી, યીતે ફતાલે છે શ્રી શહયયામજીની વલથ
મવદ્ધાુંતનાવાયરૂ આજ્ઞા મજફ બસ્ક્ત બાગથભાું બાલ મખ્મ છે . ષ્ષ્ટબસ્ક્ત ભાગથતો
કેલ બાલનાનો જ ભાગથ છે . બાલે યાધીન ફને શહય પ્રર્ને ભેલલા ભાટે બાલ મખ્મ
છે . તે બાલ કેલી યીતે થામ, તે ભાટે શ્રી શહયયામજી જીલ ઉય કૃા કયી ળકે છે કે
વત્વુંગ મલના બાલ કદાી પ્રાપ્ત થઈ ળકળે નહશ. લસ્તતઃ વત્વુંગજ મખ્મ છે . વત્વુંગ
લીના બાલ નહશ, બાલ મલના બસ્ક્ત નહશ, અને બસ્ક્ત લીના બગલાન નહશ.
કૃષ્ણ-નાભ ભહશભા

- મથક
ા તા ટાયે , બમ વુંકટ મનલાયે ,

ળોચ ઉદાવી મભટાલે, ભન યશે સખ ધાભભેં ।।
કાભ,ક્રોધ, રોબ, ભોશ, ભદ ભત્વય દય કયે ,

અમલદ્યા વભાલે, ભન યશે ઘનશ્માભભેં ।।1।।

અનામાવ વફે સખ, અશબાહદ દય કયે ,

જગત જવ કૃષ્ણ દયવ, લવે કૃષ્ણ ધાભભેં ।।
ઈત્માહદ પર અનેક દે તશે, સ્લમું વદ્ .,

“દમાયાભ”એવો ફર એક કૃષ્ણ નાભભેં ।।2।।
પ્રર્થી મલમખ યશેતા જીલન ું ભન આસય બાલના આલેળલાળુ ફનલાથી અનેક દોો
ઉત્ન્ન થામ છે . આ દોો ારૂ છે . ા કભથથી જીલને દઃખ આલે છે . બમ ઉત્ન્ન
ભ ર
થામ છે . તેના ભનભાું ચેન યશેત ું નથી એટરે ળોકભાું ડફ
ે ો યશે છે . જીલન ઉદાળીન
ફની જામ છે . આલા ફધા તન ભનના વુંકટોને કૃષ્ણનાભ દભય કયે ત્માયે તેન ું ભન વેલા
સ્ભયણના હદવ્મ સખ ધાભભાું યશી હદવ્મ સખનો અનબલ કયે છે .
બગલાનથી મલમખ થલાથી કા ભામાના ુંજાભાું જીલ વડામ છે , ત્માયે તેના શદમભાું
ભામા ેવલાથી ભામા દઃખ દે નાયા ગણોને પ્રગટ કયે છે . તે કાભ, ક્રોધ, રોબ, ભોશ,
ભદ ભત્વય(ઈાથ) છે . આ ભામાના ગણોથી જીલને ળાુંમત ભતી નથી. કાભ ભાુંથી
અનેક પ્રકાયની મલમ લાવના જન્ભે છે . લાવના જીલને ગરાભ જેલો ફનાલી દે છે .
કાભભાુંથી જ રોબ-ભોશ, ભદ, ઈાથ ભામાના ગણો પ્રગટ થામ છે . આલી દઃખ દે નાયી
ભામાના ગણોને કૃષ્ણ નાભ એલી યીતે દભય કયી દે છે તે જેભ સ ભમથ ઉગતાુંજ અંધકાય દભય
થઈ જામ છે . અથલા ફીજ િષ્ટાુંત સ ભમથ ઉગતા જ ઝાકના લફન્દઓન ું ળોણ થઈ
જામ છે તેભ દઃખ દે નાયા ભામાના ગણોન ું કૃષ્ણ નાભ ળોણ કયી રે છે ત્માયે દૈ લી
જીલન ું ભન પ્રર્ભાું રાગે છે . કૃષ્ણ નાભના સ્ભયણથીજ અનામવે જ કા ભામાના
કેદખાનાભાુંથી જીલ છૂટો થઈ જામ છે . પ્રર્નો વાક્ષાત્કાય થામ છે . આલા જીલનો
જગતભાું મળ લધે છે . કાયણકે પ્રર્ શદમભાું પ્રગટ થલાથી પ્રર્ના હદવ્મ ગણો
દૈ લીજીલભાું પ્રલેળ કયે છે . પ્રર્ભાું અનુંત હદવ્મ ગણો છે તેભાુંથી એક ગણ ણ જે
જીલભાું પ્રલેળ કયે તે જગતભાું  ભજનીમ ફની જામ છે . પ્રર્ના ગણોનો આલો પ્રબાલ
છે . પ્રર્ જ્માયે ોતાના નાભ સ્ભયણ કયનાય જીલના શદમભાું ધાયે છે ત્માયે તે જીલ
કા ભામાના ફુંધનભાુંથી છટો થઈ જામ છે . શલે તેને તેના દે શ વાથે અને જગત વાથે

વુંફધ
ું ો યશેતા નથી. આલો દૈ લી જીલ પ્રર્ના ધાભભાુંથી ર્ ભરો ડેરો અનેક જન્ભ
ભયણની માતના બોગલીને ોતાના અજય-અભય હદવ્મ દે શથી અખુંડ હદવ્મ સખને
બોગલલા પ્રર્ના ધાભભાું પ્રલેળ કયે છે .
દમાયાભબાઈએ આ દભાું કૃષ્ણ નાભનો અદર્ ભત ભહશભા ફતાવ્મો છે . બગલદીમો
ફહજ દમાળુ શોમ છે બગલાનના વુંફધ
ું લગયના વુંવાય રૂી કેદખાનાભાુંથી જીલને
છોડાલે છે , અને લાવના જીલને ગરાભ ફનાલે છે . આલી ગરાભીભાુંથી ણ બગલદીમ
લૈષ્ણલો જીલને મક્ત શોમ તેલા બગલદીમોજ દૈ લી જીલને ભામાના કેદખાનાભાુંથી
છોડાલી ળકે છે . દમાયાભબાઈ ફારબ્રહ્મચાયી શતા. વુંવાય ફુંધનભાું નાખનાયી ભામાને
ાવે પયકલા ન દીધી. ગોીજનના લલ્રબ (શ્રીઠાકોયજી)ની વાથે રગન કયી પ્રર્ભમ
જીલન ગાળય ું. આલા દમાળુ બગલદીમો જ રીરાધાભભાુંથી ર્ ભરા ડી વુંવાય
કેદખાનાભાું વડામેરા દૈ લીજીલને છોડાલી ળકે છે . આ કથનન ું િષ્ટાુંત ફવો ફાલનભાું
યાજનગયના ળેઠ કે જે વુંવાયની લાવનાનાું યચ્માચ્મા યશેતા શોલાથી છીના જન્ભોભા
શ્વાન-વથ અને ગટયનો કીડો ફનેરાું. તે કીડાને મલયક્ત લૈષ્ણલે ઉઠાલી ગોકર
શ્રીગવાુંઈજી ાવે રઈ ગમા. શ્રીગવાુંઈજીએ આજ્ઞા કયી કે એ જીલ શ્રીમમનાજીની
કુંજનો છે , તેને શ્રીમમનાજીભાું પ્રલાશીત કયો. રીરા ધાભભાુંથી ર્ ભરો ડેરો વુંવાયનો
કેદી-લાવનાનો ગરાભ આલા જીલનો ઉદ્ધાય કયલા ર્ ભતરભાું ગરૂદે લ અને દમાળુ
બગલદીમો શ્રભ રઈ યહ્યાું છે .
શદ્ધ ષ્ષ્ઠ બસ્ક્તન ું સ્લરૂ

ૃ ભેંસ ું ઉદધ ૃત)
(શ્રી ગોકરેળપ્રર્ કે લચનામત
રે – ભધ, પ્રેક – . બ. યભણબાઈ, ારાથ
જો શદ્ધ ષ્ષ્ટ નશી શે લશ વફનકી ગીનતી ભમાથ દાભેં શે, સ્લતુંત્ર બસ્ક્તભાગથ બીન્ન શે
જીનકે અનન્મતાશી પ્રાણ શે, ષ્ષ્ટ ભમાથ દા જીલકો કટવોંહ કભથ કયનો ભનભેં આલે.
હયશદ્ધ ષ્ષ્ટ સ ૃષ્ષ્ટ કટવો કભથ કયલેભે ગરાની ઓય રજ્જા ભાને શે, તાસ ું

શદ્ધ સ્લરૂાનુંદકે અમધકાયીકોં કટસ ું બી કભથ કયલેકે મલે કેવે ઈચ્છા શોમ ? એવી
સ ૃષ્ષ્ટે કભથ કયામલેકો ઓય કયલેકો આગ્રશ કમોં યાખીમે ! કેલર સ્લરૂાવક્ત બક્ત
ન્માયે શે, યી જાકો ભન ષ્ષ્ટભાગીમ બજનભેં ન રગે તાકો િ દે લતાનકો બજન
છોડાલેકી આજ્ઞા શ્રીભશાપ્રર્જીને મનફુંધભેં કયી શે (શ્રીયું ગસ્લાભી ુંઢયય, વ્મુંકટેશ્વય
ઓય જગન્નાથ) શ્રીભશાપ્રર્જીકો શદ્ધ ષ્ષ્ટભાગથ પ્રકટ કયલેકો આગ્રશ કછહ ું આગ્રશ નશી
શે વો બાગ દીમ કો તો શદ્ધ ષ્ષ્ટ ભાગથ મલે પ્રીમત  ભલથક શ્રધ્ધા ચાશીમે
જેવો પ્રર્કો સ્લરૂ શે તેવેશી ઉનકી સ ૃષ્ષ્ટ શે, કારભાત્ર ભમાથદા શે, યું ત રીરા
ભધ્મામત દૈ લી જીલ તો વલથ ભમાથ દા ભશી શે. મદી મલપ્રમોગી બક્તનકોં પ્રર્નકે
વાક્ષાત સ્લરૂકો વુંફધ
ું નશી શે. વો કશા લે બક્ત સ્લરૂકી અપ્રાપ્પ્ત કે વભમભેં અન્મ
ધભથકે મલે અનવયેં ગે ? અન્મ લચનકો વુંફધ
ું શદ્ધ ષ્ષ્ટ બક્ત કેંવે ભાનેગે ? મા કયે ગે
? અને મતકે લીના નેત્રનસ ું ઓય કછ ન દે ખે મે મતવ ૃતા કે ધભથ શે શ્રીગણેળકે
અનન્મ યવાત્ભક બાલ લાયે બક્તકો કાટમસ ુંબી કભથ કયનો નશી રૂચે શે તાકો કાયણ
સ્લરૂકે મલે શધ્ધ અનન્મતાકો બાલ સ્સ્થય શે.
તશાું કોઈ ળુંકા કયે જો આવસ્ક્ત વ્મવન દળાતો શે નશી તો પેયી કભથ ત્માગકો આગ્રશ
કમો કયત શો ! તશા વભાઘાનઃ શદ્ધ ષ્ષ્ટ ભેં જાકો લયણ શે તીનકો વાધન દળાભેંબી
એક સ્લરૂકે મલેશી િઢતા ચશીએ જફ સ્લરૂભેં િઢતા બઈ તફ આવસ્ક્ત વ્મળન હ ું
શોમ જામગો અન્માશ્રમ ત્માગભેં મેશી શેરો વાધન શે. અરૂ જફ વ્મવન રગની
આળસ્ક્ત બઈ, તફતો વલથદા સ્લરૂ નેત્રનભેંશી યશત શે સ્લરૂ માકે ાછે ાછે પીયતશે
મશ માશે ફેઠે, ઉઠે, કછ ફાધક શોમ નાુંશી એક મપ્રમતભ ફીના ઉનકું વશજશી વફ મલ
રૂ રગત શે. મ ભરલયણ વલથથા નશી પીયે શે, શધ્ધ ષ્ષ્ટ ભાગીમ બગલદીમ એક
સ્લરૂ મલના ત્રીરોકીકે લૈબલકો નશી ચાશે શે, સ્લરૂકે લીના ઈનકો વફ કછ તચ્છ
રગત શે.
જો શદ્ધ ષ્ષ્ટ નશી શે લશ વફનકી ગીનતી ભમાથદાભેં શે – શદ્ધ ષ્ષ્ટ એટરે  ભણથ સ્નેશ
જેનો બગલદ સ્લરૂભાું છે .  ભણથ સ્લરૂાવસ્ક્ત છે કેલર સ્લરૂળીલામ રીરાભાું ણ

જેની રૂચી નથી તેને શદ્ધ બષ્ષ્ટ કશેલામ છે . અલતાય રીરા વભમે પ્રર્એ જે જે
રીરાઓ કયી તે કેલર ોતાના સ્લરૂભાુંજ મનયોધ મવદ્ધ કયલા ભાટેજ કયી છે યાવભાું
ધાયે ર ગોીજનોને રઘયાવ શ્વાદ્ ભાનભદ થલાથી પ્રર્ અંતધ્માથન થમા ત્માયે
ઉન્ભત થઈ ખોજ કયી તો ણ પ્રર્ પ્રાપ્ત ન થમા. શ્વાદ પ્રર્ની ફાર-ૌગુંડ રીરા
કયલા રાગમા તો ણ પ્રર્ પ્રકટ ન થમા. ત્માયે મનઃવાધન થઈ પ્રણમ, ગણગાન,
સ્લરૂભાુંજ મનષ્ઠાલાા થઈને કયું આ વભમે કેલર સ્લરૂ ળીલામ અન્મ બાલોન ું
અસ્તીત્લ નશી યશેલાથી મનત્મ રીરાસ્થ અનુંત કોટી કુંદથના રાલણ્મ યક્ત સ્લરૂ
પ્રાદર્ત
ભથ થય ું, અને આ સ્લરૂનો ભશાયાવભાું અનબલ કમો.
રીરા ધભથ છે અને સ્લરૂ ધભી છે . ધભીને આશ્રીત ધભથ યશે છે જેભ સ ભમથને આશ્રીત
હકયણો છે .  ભણથ આનુંદ કેલર સ્લરૂભાુંજ યશેરો છે તેભ શ્રીભદ્ આચામથચયણે ત ૃતીમ
સ્કુંધ સફોધીનીજીભાું આજ્ઞા કયી છે . “ગોીજનો  ભણાથનદ
ું ને પ્રાપ્ત કયીને ભનોયથના
આનુંદને પ્રાપ્ત થમાું.”એટરે જ્માું કેલર સ્લરૂનોજ અનબલ છે , તેને શધ્્ ધ ષ્ષ્ટ
કશેલામ છે , આલા  ભણથ સ્લરૂ મનષ્ઠાલાા બક્તો દભરથબ શોલાથી શ્રી આચામથચયણ
આજ્ઞા કયે છે “શધ્ધા પ્રેભણામત દભરથબા”( પ્ર.ભ)
“સ્લતુંત્ર બસ્ક્ત ભાગથ લબન્ન શે.”સ્લતુંત્ર બસ્ક્ત, અનન્મતા અને શધ્ધ ષ્ષ્ટ આ એકાથથ
લાચી ળબ્દો છે સ્લતુંત્ર બસ્ક્ત એટરે કેલર સ્લરૂભાુંજ પ્રાણ અનન્મતા છે . મનષ્ઠા આ
સ્લરૂ મનષ્ઠાના પ્રાણ અનન્મતા છે . અથલા અનન્મતા લીના સ્લરૂભાું  ભણથ મનષ્ઠાજ
અવુંબલીત છે . અનન્મતાભાું અન્મ તત્લભાું અરૂચીજ શોમ છે , તેનો સ્લઅનબલજ
અન્મભાું અરૂચી કયે છે , અનન્મતાન ું ફીજ નાભ વલાથ ત્ભકબાલ છે આ વલાથત્ભબાલ
મલયશના અનબલથી મવધ્ધ થામ છે , કાયણકે વલાથત્ભબાલનો અથલા અનન્મતાનો
સ્થામીબાલ મલયશ છે . અને મલયશભાું અન્મ વુંફધ
ું થતા અનન્મતા મવધ્ધ થતી નથી.
એટરે સ્લતુંત્ર બસ્ક્તના પ્રાણ અનન્મતાજ કશેલામ તે અત્મુંત સ ુંદય કથન કયું છે અશીં
આટ ું મલચાયલા મોગમ છે કે શધ્ધ ષ્ષ્ટ બક્તનો પ્રર્ભાું વશજ અનયાગ શોમ છે . તેથી
 ભણથ સ્લરૂાવક્ત છે . જેનો આ શધ્ધ ષ્ષ્ટ બસ્ક્તભાું અમધકાય નથી તેણે પ્રર્ની ફાર-

ાુંગડું -કીળોય રીરાના શ્રલણથી પ્રર્ના સ્લરૂભાું અનયાગની વ ૃદ્ધદ્ધ કયલી ઉચીત છે .
તેભજ સ્લતુંત્ર બસ્ક્તના દાતા શ્રીભશાપ્રર્જીના ચયણકભરનો િઢ આશ્રમ કયલાથી આ
ોતાના અંગીકૃત જનનો વુંગ ભીરાલી આળે, ત્માયે તેભના દ્વાયા સ્લતુંત્ર બસ્ક્તન ું
દાન આ કયળે. આલા તદીમના વુંગનો ભશીભા શ્રીશહયયામચયણે ુંચભ મળક્ષાત્રભા
જણાલેરો છે . “બક્તજન દયજ પ્રતાે વકર વયીમાું કાજ”આ કથનન ું યશસ્મ ણ
અશીં સ્ભતથવ્મ છે .
શદ્ધ ષ્ષ્ટ બક્ત કટસ ું કભથ કયીલેભે ગરાનીઓય રજ્જાભાને શેઃ શદ્ધ ષ્ષ્ટ બક્તની
વાધન દળાભાું ણ મપ્રમતભ પ્રર્ના સ્લરૂ વ્મમતહયક્ત અન્મ વુંફધ
ું ની ગુંધ તેને મત્ૃ ય ું
વભાન દઃખદાઈ રાગે છે , તેલો બક્ત કટથી કભથ કયલાભાું કેભ ઈચ્છા જ કયે !
લેણનાદથી યાવભાું ધાયે રા ગોીજનોને બગલાન ધભથનો ઉદે ળ આી ાછા વ્રજભાું
જલાન ું જ્માયે કશે છે ત્માયે ગોીજનને તેનો જલાફ આે છે કે, શે મપ્રમ ! જ્માયથી
આણા ચયણકભરનો અભને સ્ળથ થમો છે ત્માયથી અન્મની ાવે ઠાડા યશેલાને અભે
ળસ્ક્તભાન નથી. જેભ લાઘની ાવે ઉબા યશેલાભાું ભનષ્મને મત્ૃ યનો બમ ઉત્ન્ન થામ
છે તેભ શદ્ધ ષ્ષ્ટ બક્તને અન્મ વુંફધ
ું ની ગુંધ ણ મત્ૃ ય વિળ બમ કતાથ છે .
એક શદ્ધ ષ્ષ્ટ મલયશી બક્તે કહ્ ું છે કે “નેના તોશી ન રાજ, જગત મલમ દે ખ્મો કયે ,
ટટે પ્રેભકી ાજ, માશી તેં કેનો યે ” ષ્ષ્ટ બસ્ક્તના વાધકો ફયાફય વભજે છે કે ભાયા
નેત્રોભાું ભાયા મપ્રમતભ ળીલામ અન્મન ું સ્થાન ન શોવ ું જોઈએ યમવક જન નેત્રોથી
ોતાના ઈષ્ટ સ્લરૂ મવલામ અન્મને જોલાભાું ભશાન વ્મલબચાય દો વભજે છે હદવ્મ
પ્રેભની દનીમાના મનમભોને શદ્ધ ષ્ષ્ટ બસ્ક્તના ઉાવકોએ વાયી યીતે વભજી રીધેર
શોમ છે . ભનવા-લાચા-કભથણા વું ભણથ જીલન પ્રર્ના ચયણભાું વભમિત ન થામ ત્માું
સધી અધીકાયી બક્તો ભાટે શ્રીગોકરેળ આજ્ઞા કયે છે કે તેને અન્મ કભથ કયલાનો આગ્રશ
કેભ કયી ળકામ ? આલા અમધકાયલાો બક્ત બરે મગધ શોમ છતાું ભશારૂો તેના
લયણની શેચાન કયીને શધ્ધ ષ્ષ્ટ બસ્ક્ત ભાગથનોજ ફોધ કયે છે કાયણકે ભશારૂો
સ્લબાલથી કરૂણાળુ છે અને ભશારૂોનો ર્ ભતર પ્રાદભબાલ રીરા ભધ્માતી મગધ

જનોને મનત્મ રીરાસ્થ શહયનો ળાક્ષાત વુંફધ
ું કયાલલા ભાટે છે શ્રી આચામથચયણના આ
કામથનો મનદે  લલ્રબાષ્ટકના ફીજા શ્રોકભાું શ્રીભતપ્રર્ચયણે વ્મક્ત કયે ર છે . જીલની
શ્રદ્ધા અને રૂચીથીજ તેના લયણની શેચાન થામ છે .
શ્રીભશાપ્રર્જીકો શધ્ધ ષ્ષ્ટ ભાગથ પ્રકટ કયલેકોશી આગ્રશ શે. ભમાથ દા ઓય કભથભાગથ
પ્રકટ કયલેકો કછહ પ્રમોજન મા આગ્રશ નશી શે. પ્રથક ળયણ ભાગથના ઉદે ષ્ટા
શ્રીભશાપ્રર્જીએ ધભી ભાગથ પ્રકટ કયે રો છે , મનત્મ રીરાસ્થ મનકુંજ નામક શ્રી
ગોલધથનધયને લૈષ્ણલોને ભાથે ધયાલી આી યાવસ્થ બક્તોએ જે સખ રીધ ું તેલાજ
સખનો અનબલ કયાલલા ભાટે મનફુંધના ળાસ્ત્રાથથ પ્રકયણભાું આજ્ઞા કયે છે કે, “બ્રહ્મબાલ
કયતાું બગલદીમોન ું ઘય ઉત્તભ છે ,”વલથભાું વ્માક બગલાનને જોલા એલા બ્રહ્મબાલ
કયતા બગલદીમને ોતાના ઘયભાું ફીયાજતા ધભથ સ્લરૂના વેલનથી સ્લરૂાનુંદનો
અનબલ થામ છે તેથી બગલદીમના ઘયને ઉત્તભ કહ્ ું છે .
ભાથે લફયાજતા ભશાન હદવ્મ સ્લરૂન ું મથાથથ જ્ઞાન નશી શોલાથી આણે હદવ્મ સખનો
અનબલ કયી ળકતા નથી. મનયલધી સખના દાતા ોતાનાજ ભાથે લફયાજતા શોલા છતાું
આણે અન્મત્ર આનુંદની બીક્ષા ભાગીએ છીએ ચોયાવી-ફવોફાલને વેવ્મભાુંજ
વલથસ્લતાું ભાની, તેથી તેઓ સ્લરૂાનુંદનો અનબલ કયી ળક્યા આધનીકને અનબલ
નથી તેન ું આજ કાયણ શોવ ું જોઈએ.
લાસ્તલીકતો આ ભાગથના ફૂરનો તેભનેજ અનબલ થામ છે કે જેઓ રીરાધાભથી
મલછયે રા છે . રીરાધાભથી મલછયે રા દૈ લીજીલો ભાટેજ શ્રીભશાપ્રર્જીનો ર્ ભમલતરભાું
પ્રાદબાથ લ થમો છે શ્રીમમને ઓય પ્રાણમત, પ્રાણ ઓય પ્રાણસ ભત. ચહજન જીલ ય
દમા મલચાયો જેવો પ્રર્નકો સ્લરૂ શે તેવેશી ઉનકી સ ૃષ્ષ્ટ શે જ્માું જેલી સ ૃષ્ષ્ટ ત્માું તેલી
રીરા. અને જ્માું જેલી રીરા ત્માું પ્રર્ન ું તેવ ું સ્લરૂ. રીરા બેદે સ્લરૂનો બેદ થામ છે
વ્રજ, ભથયા અને દ્વાયકાજી, ત્રણે સ્થાને કૃષ્ણ સ્લરૂ એકજ ણ ત્રણે સ્થાનની રીરા
જદી જદી તેથી એકજ સ્લરૂ શોમ છતાું રીરાબેદે સ્લરૂનો બેદ વભજલો. [વ્રજભાું
આમધદૈ લીક, ભથયાભાું આધ્માત્ત્ભક અને દ્વાયકાજીભાું આમધબૌત્ક] આ યીતે જ્મા જેલી

સ ૃષ્ષ્ટ ત્માું તેલી રીરા, અને જ્માું જેલી રીરા ત્માું પ્રર્ન ું તેવ ું સ્લરૂ.
વ્રજભાું ણ પ્રમતફુંધોની મનવ ૃમત્ત ભાટે વ્યશ સ્લરૂથી રીરા અને વ્રજબક્તોના
અનયાગની વ ૃદ્ધદ્ધ ભાટે શધ્ધ યવાત્ભક રીરા કયી છે . અસ્ગનકભાહયકાને લસ્ત્રદાન શ્ચાત
બગલાન વખાઓ વાથે ધાયે છે ત્માું વ ૃક્ષોના ધભોથી વખાઓને યભાથથ ધભથનો
ઉદે ળ આે છે . ત્માુંની શ્રીસફોધીનીજીભાું શ્રીઆચામથચયણ જઆજ્ઞા કયે છે કે, “દુંમત
વ ૃન્દાલનમવિં દભય ચરે ગમે” આન ું તાત્મથ આશ્રી જતાલે છે કે વદાલનસ્થ
ુંૃ
શ્રીસ્લાભીનીજીઓ તો એભજ વભજે છે કે અભારૂું વલથસ્લતો કેલર ધભી સ્લરૂજ છે ,
અથાથત યભાથથ ધભથ આ વદ
ુંૃ ાલનસ્થ શ્રીસ્લાભીનીજી વ ૃભ ભાટે નથી વખાઓને
યભાથથનો ઉદે ળ અમનરૂધ્ધ વ્ય ભશના આલેળથી પ્રર્ કયી યહ્યા છે , આભ વ્રજની
રીરાભાું ણ વ્યશ અને શદ્ધ ઉબમથ પ્રકાયની રીરા છે , શદ્ધ સ્લરૂની શેચાન
શ્રીશહયયામચયણ મળ. 38ના શ્રોક નલભાું કયાલે છે કે શ્રીકૃષ્ણ ત ું કેલર રીરાું કયોમત
યવ રૂીણીમ ્ શ્રીકૃષ્ણતો કેલર યવરૂજ રીરા કયે છે .
ષ્ષ્ટ પ્રર્ની ર્ ભતરભાું રીરા કયલાની ઈચ્છાથી રીરાસ્મ બક્તોનો આે ર્ ભતરભાું
પ્રાદભબાથ લ કમો અને તેભના ઐશ્વમાથહદ ધભો મતયોહશત કમાથ તેથી તેભનાભાું જે ભામાના
ધભો દે ખામ છે તેતો બગલદ ઈચ્છાથી યશેરા છે , લાસ્તલીક નથી તેથી તે જીલો ભમાથદા
નથી. ભમાથ દા નથી એટરે ષ્ષ્ટ પ્રર્ના વાક્ષાત સ્લરૂાનુંદના અમધકાયી છે . તેને
વભજાલલા આગ કશે છે .
“જેવે મલપ્રમોગી બક્તકો પ્રર્ન કે વાક્ષાત સ્લરૂકો વુંફધ
ું નશી શે વો કશા ? સ્લરૂકી
અપ્રાપ્પ્તકે વભમભેં અન્મ ભમાથ દા ધભથ કે મલે અનવયેં ગે ? ભથયા ધામાથ શ્ચાત
વ્રજબક્તોને પ્રર્નો વાક્ષાત વુંફધ
ું નથી. તેઓ મલપ્રમોગભાું સ્સ્થત છે તે વભમે ઉદ્ધલજી
વ્રજભાું આલી બગલાન વલથત્ર વ્માક છે એલો ભમાથ દા જ્ઞાનોદે ળ આે છે તો ણ
ગોીજનો આ ભમાથ દા જ્ઞાનોદે ળનો સ્લીકાય કયતા નથી. આજ આળમની વુંગતીથી
શ્રીઆચામથચયણ વુંન્માવ મનણથમભાું આજ્ઞા કયે છે કે, “જ્ઞાનાભમ લાક્યેન ન બક્ત ભોશ
મમષ્મમત” મલષ્ણની ભામા જ્ઞાનીને ભોશ કયે છે . વાક્ષાત ધભી સ્લરૂભાું મનષ્ઠાલાા

બક્તને મલપ્રમોગ કારભાું ણ ભમાથદા ધભથ રૂ વ્માક બ્રહ્મનો સ્લીકાય કયતાું નથી.
યમતથના આચામથ શ્રી ભશાપ્રર્જીને જે શધ્ધાવ્દૈ ત બાલ અેક્ષીત છે . તેન ું લણથન
લેણગીતભાું “અક્ષણ્લતાું પરમભદું, ન યું મલદાભ”એ શ્રોકભાું અને ભ્રભય ગીતભાું
ઉધ્ધલજી અને ગોીજનોના વુંલાદભાું કયે  ું છે . આ વુંલાદના આળમને ભશાનબાલ
સ ભયદાવજી એક દભાું જણાલે છે નાશીન યહ્યો ભનભેં ઠોય ।

નુંદનુંદન મલન કેવે કય આનીમે, લચત્ત ઓય ।।1।।

ચરત લચતલત દ્યોવ જાગત, સ્લપ્ન વોલત યાત ।

શદમતેં મશ ભદન મ ભયમત, મછન ન ઈત ઉત જાત ।।2।।
કશત કથા અનેક ઉધો, રોબ રાખ હદખામ ।

કશા કયે ઘટ પ્રેભ  ભયણ, લફન્દ નશી વભામ ।।3।।

ૃ શાવ ।
શ્માભ ગાત વયોજ આનુંન, રલરત ગમત મદ
“સ ભય” એવે દયવકો મશ, ભયત રોચન પ્માવ ।।4।।
હદવ્મ પ્રર્ પ્રેભન ું સ્લરૂ અને પ્રાપ્તી

રે. . બ. હકિંકય
- કમલતા નેશ મનયલમધ, મનયશેતક, મનયું તય જશાું,
વાધન યહશત જશાું સ્લરૂ સશામો શે.
આયત અવહ્ય ઉય આત વહશત અંગ,
સ્લાયથ ના રેળ, સખ આનોન બામો શે.
લાત્વલ્મ મલમલધ યવ લલ્રબ કે શેતભાુંજ
શેત ું ન મલચાયે કછ, માભે શેત ામોશે.
મેશી શદ્ધષ્ષ્ટ આન  ભજા ભમાથ દા વફ,

મવદ્ધ તભત ઓય કશા ભેયે ભન ન આમોશે.
ષ્ષ્ટ સ ૃષ્ષ્ટના ચાય પ્રકાયના લયણ-અમધકાય છે . (1) શધ્ધ ષ્ષ્ટ, (2) ષ્ષ્ટ – ષ્ષ્ટ,
(3) ષ્ષ્ટ ભમાથ દા અને (4) ષ્ષ્ટ પ્રલાશ. આ ચાય પ્રકાયના લયણીમ જનોભાું શધધ
્
ષ્ષ્ટ લયણીમ બક્તના ગણો કેલા શોમ છે તેને ભશાનબાલ શ્રી ગોારદાવજી આ
કમલતાભાું જણાલે છે .
“નેશ

મનયલમધ

મનયશેતક

મનયું તય

જશાું

।””નેશ”એટરે

પ્રર્ભાું

સ્નેશ.

અને

“મનયલમધ”એટરે વાગય વભાન. જેભ વાગયજનો થાશ નથી. તેભાું અાય જ બયે  ું
યશે છે , તેનો પ્રલાશ મનયું તય ચારતો જ શોમ છે , તેભાું જ ઘટત ું નથી, આલો વાગય
બયે રો સ્નેશ તેણે પ્રાપ્ત કમો છે તેને મનયલમધ સ્નેશ પ્રાપ્ત કમો છે એભ કશેલામ.
શલે આલો મનયલમધ વાગય જેલો સ્નેશ બક્તોને ક્યાયે પ્રાપ્ત થામ કે જ્માયે વલથભાુંથી
ભન નીકી જામ અને પ્રર્ના સ્લરૂભાું જ મનયું તય રાગય ું યશે ત્માયે આલો સ્નેશ પ્રાપ્ત
થામ. કાયણકે વાગય બયે રો સ્નેશ તો વાક્ષાત પ્રર્ના સ્લરૂભાુંજ યશેરો છે . તેથી આલા
સ્નેશને પ્રાપ્ત કયલા ભાટે પ્રર્ મવલામ અન્મ વલથભાુંથી સ્નેશ નીકી જામ અને પ્રર્ના
સ્લરૂભાુંજ સ્નેશ યશે ત્માયે પ્રર્ સ્લરૂ રૂી સ્નેશના વાગયભાુંથી એક પ્રલાશ પ્રગટ થઈ
જામ છે .
આણા ભનની વ ૃમત્તઓ નશેય જેલી છે . આ ભનની વ ૃમતઓને જગત અને વુંવાય
પ્રુંચભાુંથી શટતા પ્રર્ વાથે જોડલાથી વ ૃમત્તઓરૂી નશેયભાું સ્નેશ વાગયભાુંથી પ્રલાશ
લશેલા રાગે છે , અને આ સ્નેશનો પ્રલાશ વાગયભાુંથી આલતો શોલાથી તેનો મનયું તય
અનબલ બક્તને થામ છે લી કોઈ વભમે ત ૃપ્પ્ત થતીજ નથી તેથી યમવક બક્તે કહ્ ું છે
કેીલત ીલત રૂ યવ,
ફઢત યશત મનળ આળ,

„દઈ‟દઈ નેશી િગન
અજફ અનોખી પ્માવ
ૃ ન ું ાન સ્નેશી બક્તના નેત્રો જેભ જેભ કયતાું યશે છે તેભ
મપ્રમ પ્રર્ના સ્લરૂ વૌન્દમાથ મત
તેભ સ્લરૂામ ૃત-સધા ાનની પ્માવ ફઢતી જ જામ છે અથલા મપ્રમ પ્રર્ના શ્રીમખ
વૌન્દમથ સધાાનભાું આ બક્તને ત ૃપ્તી થતી જ નથી, હદવ્મ સ્નેશની આલી અજફ
અનોખી યીત છે એક ગોીજન ોતાનો અનબલ વખીને કશી યશેર છે , તેન ું લણથન
ગોમલિંદ સ્લાભી એક દભાું નીચે મજફ કયે છે મલધાતા મલમધ હ ભ ન જાની ।।
સન્દય લદન ાન કયલેકો, યોભ યોભ પ્રમત

નમન ન દીને, કયી મશ ફાત અમાની ।।1।।
શ્રલણ વકર લ શોતયી ભેય,

ૃ ભધફાની ।।
તો સનત મમ મખ અમત
અહય ! ભેયે ર્જા શોતી,
કોહટ કોહટ તો શોં બેટતી

ગોમલિંદ પ્રર્ વોં, તોઉ ન અઘાતવમાની ।।2।।
આ દભાું “યોભ યોભ પ્રમત નમન ન દીને.....” એભ કહ્,ું તેનો અળ્ થ ફે નેત્રોથી
મપ્રમના સન્દય શ્રીમખન ું ાન કયે છે તેથી ત ૃપ્પ્ત નશીં થલાથી યોભ યોભભાું નેત્રો ચાશે છે
હદવ્મ સ્નેશની આલી અજફ અનોખી યીત છે . (લાણીના મત શ્રીલલ્રબ પ્રર્
શ્રીસફોમધનીજીભાું આજ્ઞા કયે છે કે, બગલાનના વુંફધ
ું ન ું અમ ૃત, અત ૃપ્ત સ્લબાલલાળુ
છે ) હદવ્મ સ્નેશભાું અરૌહકક આનુંદભમ અસ્ગનભાું ઘીની આહમભ ત દે લાથી અસ્ગન
પ્રજલરીત જ ફનતો જામ છે , તેભ હદવ્મ સ્નેશનો જેભ જેભ અનબલ થામ તેભ તેભ
સ્નેશ સધા આસ્લાદની અત ૃપ્ત લધતી જ જામ છે . પ્રર્ના વુંફધ
ું લાા હદવ્મ સ્નેશને
આલા પ્રકાયે જ જાણલો જોઈએ.

હદવ્મ સ્નેશ ને આલા પ્રકાયનો જાણી રીધા છી ફીજા સ્નેશો કે જે અલ્ આનુંદનો
અનબલ કયાલનાયા છે તેભાું કૃમત્રભતા દે ખાલા રાગે છે . અથલા ફીજા સ્નેશથી ભતા
આનુંદો પ્રત્મે લૈયાગમ જ યશી આલે છે . હદવ્મ સ્નેશને ભેલલા ભનને ફધેમથી મનવ ૃમત્ત
કયી મપ્રમ પ્રર્ના સ્લરૂ ધ્માનભાું, ગણગાનભાું અને સ્ભયણભાું જોડવ ું જોઈએ હદવ્મ
પ્રેભને ભેલલાની વાધનાભાું ચાતક ઉદાશયણ રૂ છે વફતે ભનજ મનકાવીકે,

રીમો અનન્મ વ્રત એક ।
પ્રાણ જાઓ, „પ્રણ ના જાઓ‟,
મશ ચાતકકી ટે ક ।।

અનન્મતા મલના હદવ્મ પ્રેભ પ્રાપ્ત થતો નથી અને ફધામભાુંથી ભનને મનવ ૃમત્ત કમાથ
મલના અનન્મતા પ્રાપ્ત થતી નથી યમવક ભશાનબાલ નુંદદાવજી ણ એજ કશી યહ્યા છે
કેપ્રેભ એક, એક લચત્તવો,
એકશી વુંદ વભામ ।

ગાુંધી કો વોદા નશી,

જન જન શાથ લફકામ ।।
પ્રર્ભાું પ્રેભ અને જગતભાું ણ પ્રેભ યાખલો- એ યીતે પ્રર્-પ્રેભને ભેલી ળકાતો નથી.
હદવ્મ પ્રેભભાું પ્રર્ મવલામ અન્મની ગુંધ ણ ભશાફાધક છે શ્રીગવાુંઈજીએ મલજ્ઞપ્પ્તભાું
આજ્ઞા કયી છે કે- “અન્મ ,વુંફધ
ું ગધોમ, કુંધયાભેલ ફાધતે”મપ્રમ નપ્રર્ના વુંફધ
ું મલના
અન્મ વુંફધ
ું નો મલચાય ભાત્ર મત્ૃ ય જેવ ું દઃખ પ્રેભીજનોને થત ું શોમ છે . જ્માયે એકાુંગી
વાધના કયલાભાું આલે છે ત્માયે જ હદવ્મ પ્રેભ પ્રાપ્ત થામ છે . અને હદવ્મ પ્રેભ
આત્ભાભાુંથી પ્રકટ થામ છે અને આણો આત્ભા પ્રર્ છે , મપ્રમ પ્રર્ભાું જ એકાુંગી બાલ
થામ ત્માયે હદવ્મ પ્રેભનો પ્રલાફ પ્રકટ થઈ જામ છે . આ હદવ્મ પ્રેભનો કેલો પ્રબાલ છે તે

એક દોશાભાું કહ્ ું છે કે –
પ્રેભ પ્રકટ જફ શોમ શે
ર્ ભરે જગતકો બાન ।
ત ું ભ ત ું ભ ત ું ભ યશી જામ શે,

„હ‟ભ કો ભીટે મનળાન ।।
આલો હદવ્મ પ્રર્ પ્રેભ પ્રકટ થમા છી સ્નેશી બક્તન ું ભન ફીજા મલમોને ર્ ભરી જઈને
લાયું લાય આ હદવ્મ સ્નેશના અનબલભાું રાગે ું યશે છે . અને ત્માયે સ્નેશ લધીને
આવસ્ક્તન ું સ્લરૂ ધાયણ કયે છે મપ્રમ પ્રર્ના સ્લરૂભાું આવસ્ક્ત થતાું દે શ અને દે શના
વુંફધ
ું ી વુંવાય-પ્રુંચ ર્ ભરામ જામ છે , અને ભનની સ્સ્થમત વમિભાું ચારતા જશાજના
ક્ષી જેલી થઈ જામ છે એટરે કે જશાુંજ ઉય ફેઠે ું ક્ષી જશાજને છોડીને ચાયે કોય
ઘ ભભે છે , યું ત વલથત્ર વમિન ું જર જ શોલાથી ક્યાુંમ ફેવલીન ું સ્થાન તેને નશી
ભલાથી જશાજ નો જ આશ્રમ તે રે છે તેભ આવસ્ક્તભાું ભનને પ્રર્ના સ્લરૂ મવલામ
ફીજે સ્લસ્થતા થતી નથી. અથલા મપ્રમ પ્રર્ના સ્લરૂ રાલણ્મામ ૃત ાન મલના ફીજ
કુંઈણ કયલાને ભન અળક્ત થી જામ છે . ચાતક ભાટે કહ્ ું છે કે –
દે ખ વખી, ચાતક કથા
પ્રીતી યીત રટામ,
નલઘન કે પદા યે ,

અફ કહ ું ઉડ્ો ન જામ ।।
ૃ સધા ાનભાું પવામે ું ભન અન્મ સ્થાને જલાભાું અળક્ત ફની જામ
મપ્રમ સ્લરૂામત
છે , તેથી કહ્ ું છે કેભન ુંખી તફ રગ ઉડે,
મલમ લાવના ભાુંશી
પ્રેભ ફાજકી ઝટભેં,

જફ રગ આમો નાુંશી ।।

આલો આવસ્ક્તલાો સ્નેશ મપ્રમ પ્રર્ભાું થમા છી આ સ્નેશ વ્લવભન ું સ્લરૂ ધાયણ કયે
ૃ ાન મલના તેની એક એક ક્ષણ ળતયગ જેલી ફની
છે , ત્માયે મપ્રમ પ્રર્ના સ્લરૂામત
ૃ ાન મલના જીલન ટકાલી ળકાત ું નથી
જામ છે એટરે કે એક ક્ષણ ણ સ્લરૂામત
આલો વ્મવન બાલલાો સ્નેશ થામ ત્માયે મપ્રમ પ્રર્ વાથે તદાત્ભક્તા થામ છે . એટરે કે
“વ્મવન અલસ્થાભાું મનયું તય મપ્રમ પ્રર્ના સ્લરૂન ું અખુંડ ધ્માન યશેત ું શોલાથી કીટ
ભ્રભય ન્મામે, ોતે ોતાને ર્ ભરીને મપ્રમ પ્રર્ રૂ ફની જામ છે .”શલે જ્માયે આલી
અલસ્થાએ સ્નેશી બક્ત શોંચે છે ત્માયે પ્રર્ભાું જે વાગય જેલો સ્નેશ બયે રો છે તેને
ધાયણ કયલાન ું વાભથ્મથ આબક્તને પ્રાપ્ત થામ છે આલો સ્નેશ જેણે પ્રાપ્ત કમો છે તેને
મનયલમધ આનુંદની પ્રાપ્તી થઈ તેભ કશેલામ – ક્રભળઃ
હદવ્મ પ્રર્ – પ્રેભન ું સ્લરૂ અને પ્રાપ્તી

રે..બ. હકિંકય
શલે આલા સ્નેશને „મનયશેતક‟કહ્યો મનયશેતક એટરે મપ્રમ પ્રર્થી ોતાને સખ રેવ ું છે
તેલી બાલના નહશ. યું ત ભાયાથી પ્રર્ને કેભ સખ થામ એલી જેને મનયું તય બાલના યશે
તેને મનયશેતક સ્નેશ કશેલામ છે યન્ત આલો મનયશેતક ોતાના સ્લાયથ લગયનો સ્નેશ
મપ્રમ પ્રર્ભાું ત્માયે જ પ્રકટ થામ છે કે જ્માયે બૌમતક અને આધ્માત્ત્ભક અમલદ્યાની
મનવ ૃમત્ત થઈ ગઈ શોમ. એટરે કે બૌમતક દે શના અધ્માવો અને આધ્માત્ત્ભક ઈષ્ન્િમો અને
અન્તઃકયણના પ્રાકૃત અધ્માવો છટીને પ્રર્ના વુંફધ
ું લાા અધ્માવો ફને ત્માયે સ્લાયથ
લગયનો સ્નેશ પ્રકટ થામ છે .
અશીં એભ પ્રશ્ન થામ કે પ્રર્ વુંફધ
ું ી અધ્માવો કેલી યીતે ફને ? જલાફભાું, દે શને પ્રર્ની
વેલાભાું જોડલાથી દે શના બૌમતક અધ્માવો ર્ ભખ-પ્માવ, જનમ-્ ભયણ, ઠુંડી-ગયભી, અને
યોગાહદક દભય થામ છે ઈષ્ન્િમોના અધ્માવો પ્રર્ભાું જોડલા તે એલી યીતે કે નેત્રઇષ્ન્િમથી મપ્રમ પ્રર્ના સ્લરૂન ું જ મનયું તય ધ્માન કયવ ું. જગતના દાથોન ું કે
ભનષ્મોન ું ધ્માન ન કયવ ું. તેને નેત્ર ઈષ્ન્િમના અધ્માવો પ્રર્ વુંફધ
ું ી થમાું કશેલામ.
સ્નેશ ભાગથભાું નેત્ર ઈષ્ન્િમ ઉય ખાવ કાબ ભેલલાનો શોમ છે તેથી એક યમવક કશે છે

કેનૈના તોશી ન રાજ, જગત મલમ દે ખ્મો કયે
ભ ે પ્રેભ કી ાજ, માશી તે કશેનો યે .
ટટ
યમવક બક્ત ોતાના નેત્રને ખીટકાય આે જગત મલમને જોમા કયે છે ! મપ્રમ પ્રર્
ભ ી જામ છે . આણ ું
મવલામ નેત્રથી ફીજ જોલાથી સ્નેશીની ાજ કે જે અનન્મતા છે તે ટટ
શદમ વયોલય જેવ ું છે . તેભા મપ્રમ પ્રર્ના સ્નેશરૂી જ બયવ ું છે , નેત્ર ઈષ્ન્િમથી ફીજ
જોલાથી સ્નેશ-વયોલયની ાજ (કીનાયો) તટી જામ છે . આજ પ્રકાયે એક અન્મ યમવક
બક્તે ણ કહ્ ું છે કે –
એવે નશીં શભ ચાશન શાયે ,
જો આજ તમ્શેં કર ઓય કું ચાશે,
પેંક દે આંખ મનકારકે દોઉજો,
દવયી ઓય મભરાલે મનગાશે.
રાખ મભરે સભવે ફઢકે,
તભશીકો ચશેંગે સભશીકો વયાશે,
પ્રાણ યશે જ્મોં રો ત્મો-રો શભ
નેશ કો લાતો વદાશી મનબાશે.
નેત્ર ઈષ્ન્િમથી મપ્રમ પ્રર્ના સ્લરૂ મવલામ જ્માયે ફીજ કુંઈજ ન દે ખામ ત્માયે
અનન્મતા મવધ્ધ થઈ કશેલામ છે . સ્નેશભાગથભાું નેત્ર ઈષ્ન્િમ જો ફીજ ગ્રશણ કયે તો
ભશાન દો ઉત્ન્ન થામ છે . તેથી સ્નેશીજનો પ્રથભ ોતાની નેત્ર ઈષ્ન્િમ ઉય કાબ
કયતા શોમ છે .
શલે કણથ ઈષ્ન્િમથી મપ્રમ પ્રર્ની હદવ્મ રીરાઓન ું શ્રલણ કયવ ું રૌહકક મલમોન ું શ્રલણ
ન કયવ ું અને યવના એટરે જીબથી પ્રર્ના ગણગાન અને આના ભશા ભુંગરભમ

નાભન ું મનયું તય સ્ભયણ કયવ ું આ યીતે ઈષ્ન્િમોના મલમભાું મપ્રમ પ્રર્નો વુંફધ
ું યશી
આલલાથી તેના રૌહકક અધ્માવો દભય થામ છે .
શલે અન્તઃકયણના અધ્માવોભાું ભનના વુંકલ્ મલકલ્ રૂી મલચાયો જે રૌહકક વુંવાય
અને જગત વુંફધ
ું ી થામ છે તેની જગમાએ પ્રર્ના સખનાજ અથલા પ્રર્ની હદવ્મ
રીરાઓનાજ મલચાયો થલાથી ભનના રૌહકક અધ્માવો દભય થામ છે . ભન છી રૌહકક
તત્લ છે . તે બપ્ધ્ધનો ગણ મનણથમ અને મનશ્ચમ કયલાનો છે તો બપ્ધ્ધનો મનશ્ચમ મપ્રમ
પ્રર્ના સ્લરૂભાુંજ કયલો એટરે કે ભાયા આત્ભાના મત પ્રર્ જ છે , પ્રર્ જ ભારૂું વલથસ્લ
છે , ભાયો મનત્મ અજય-અભય વુંફધ
ું પ્રર્ વાથે જ છે . હ ું પ્રર્થી મલખટો ડી પ્રર્ના
વુંફધ
ું ને ર્ ભરીને દે શના નાળલુંત સ્ત્રી-ત્રાહદક અથલા મત-ત્રાહદકભાું વુંફધ
ું ભાું
અરૂઝાઈ ગમેર છું. પ્રર્ વાથેનો જ વુંફધ
ું મનત્મ અને અમલનાળી છે . આલો મનશ્ચમ
કયીને બપ્ધ્ધને રૌહકક વુંફધ
ું ના મલમોભાુંથી મનવ ૃમત્ત કયી પ્રર્ભાુંજ સ્સ્થય કયલી.
બપ્ધ્ધ છી લચત્ત તત્લ છે . તે લચત્તનો ગણ જ્ઞાન ધાયણ કયલાનો છે . તે લચતભાું મપ્રમ
પ્રર્ના સ્લરૂન ુંજ અને આની હદવ્મ રીરાઓન ુંજ જ્ઞાન યશે, રૌહકક મલમોન ું જ્ઞાન ન
યશે ત્માયે લચત્તનો અધ્માવ પ્રર્ વુંફધ
ું ી થામ છે . શલે લચત્ત છી અશુંકાય નાભન ું તત્લ
છે આ અશુંકાય દે શના વુંફધ
ું નો છોડાલીને પ્રર્ના વુંફધ
ું લાો કયલો. એટરે કે હ ું
અમકનો મતા, અમકનો ત્ર, અમકનો બાઈ, અમકનો મત, અથલા હ ું અમકની
ત્ની, અમકની ભાતા, અમકની ફશેન-આલા રૌહકક વુંફધ
ું લાા અશુંકાયને છોડીને
પ્રર્ ભાયા મત છે , હ ું આની ત્ની છું, પ્રર્ ભાયા મપ્રમતભ છે , હ ું પ્રર્ની મપ્રમતભા છું,
પ્રર્ ભાયા સ્લામભ છે , હ ું પ્રર્ની દાવી છું,- આલો પ્રર્ના વુંફધ
ું લાો અશુંકાય યાખલો.
અને આલા પ્રર્વુંફલ
ું ાા અશુંકાયથી ભાયે ભાયા આત્ભાના વુંફધ
ું ી મપ્રમ પ્રર્ની વેલાસ્ભયણ-ગણગાન ધ્માન મલગેયે કયવ ું જોઈએ તેલો મનયું તય મલચાય કયલો.
આલી યીતે અન્તઃકયણભાું યશેરા ભન-બદ્ધદ્ધ-લચત્ત અને અશુંકાય નાભના ચાયે તત્લોને
મપ્રમ પ્રર્ વાથે જોડી યાખલાથી અને દે શ ઈષ્ન્િમોભાું ણ પ્રર્નોજ વુંફધ
ું યશી
આલલાથી મપ્રમ પ્રર્જ આણા આત્ભારૂ થઈ જામ છે . ત્માયે સ્લાયથ લગયનો

મનયશેતક સ્નેશ-પ્રર્ભાું પ્રગટ થામ છે જેભ રૌહકક અધ્માવલાો જીલ ોતાના દે શનેજ
આત્ભા ભાનતો શોલાથી દે શના સખભાું ોતાન ું સખ ભાને છે . તેભ જ્માયે પ્રર્જ આણા
આત્ભારૂ ફને ત્માયે પ્રર્ના સખભાું જ આણને સખ થામ છે . આલા સ્નેશને સ્લાયથ
લગયનો મનયશેતક સ્નેશ કશેલામ છે . આલો સ્નેશ પ્રાપ્ત કયલાભાું જે દે શ ઈષ્ન્િમો અને
અન્તઃકયણના પ્રાકૃત અધ્માવો દભય કયલાના છે તે જીલની ળસ્ક્તથી દભય થતાું નથી, ણ
મપ્રમ પ્રર્ના વાભથ્મથથીજ થામ છે તેટરા ભાટે પ્રર્નો આશ્રમ વેલા-સ્ભયણ મલગેયે
અરૌહકક વાધનો દ્વાયા કયલો જોઈએ. પ્રર્ની વન્મખ અરૌહકક વાધનો દ્વાયા યશેલાથી
પ્રર્ન ું વાભથ્મથ આણને પ્રાપ્ત થામ છે , અને આ વાભથ્મથથી બૌમતક અધ્માવો દભય કયી
ળકામ છે . જેભ સ ભમથની વન્ભખ યશેલાથી સ ભમથનો તાાત્ભક ગણ આણને તાલે છે ,
તેભ પ્રર્ની વન્મખ યશેલાથી પ્રર્ન ું વાભથ્મથ પ્રાપ્ત થામ છે . પ્રર્ભાું વાભથ્મથ હદવ્મ
પ્રેભન ું છે . તે આગ કશેલાભાું આલળે.
શલે બૌમતક અધ્માવને વત્લયે દભય કયલાભાું જે અવાધાયણ વાધન છે તેનો મલચાય
કયીએ „અવાધાયણ‟ એટરે તેની વભાન ફીજ કોઈ વાધન ન શોમ તેને „અવાધાયણ‟
કશેલામ છે , પ્રર્ પ્રાપ્પ્ત ભાટે આવ ું અવાધાયણ વાધન શ્રીવલોત્તભ સ્તોત્ર છે . શ્રી
ગોકરેળપ્રર્ પ્રર્ પ્રાપ્પ્ત ભાટે શ્રી વલોત્તભજીના ગણગાનને અવાધાયણ વાધન કશે છે ,
શ્રી વલોત્તભજીના વતત ાઠ રૂી ગણગાન કયલાથી દે શ, પ્રાણ, ઈષ્ન્િમો, અન્તઃકયણ
અને જીલાત્ભાભાું યશેરા વભસ્ત પ્રાકૃત અધ્માવો વત્લયે મનવ ૃત્ત થઈ જામ છે , અને
સ્લાયથ લગયનો સ્નેશ ણ પ્રર્ભાું પ્રકટ થઈ જામ છે . હદવ્મ તત્સખી સ્નેશ પ્રકટ
થલાભાું જેટરા પ્રમતફુંધો છે તેનો મ ભભાુંથી નાળ થઈ જામ છે . કાયણકે શ્રી
વલોત્તભજીના 108 નાભ અરૌહકક અસ્ગનરૂ છે તેથી પ્રમતફુંધોને વત્લયે બસ્ભ કયે છે .
જેભ ભાન-ભદથી પ્રર્ મતયોહશત થમા છી ગોીજનોએ તાાત્ભક પ્રણમયવ બયું
ગોી ગીત ગાય ું અને તેથી પ્રર્ તેભની ભધ્મભાું પ્રકટ થઈ ગમા, તેભ શ્રી વલોત્તભ
સ્તોત્રન ું ગાન કયલાથી વભસ્ત પ્રમતફુંધો વત્લયે દભય થઈ જામ છે અને પ્રર્ની પ્રાપ્પ્ત
કયાલે છે . ભાટે શ્રીવલોત્તભજીના ાઠ રૂી ગણગાનભાું અલશ્મ આગ્રશ યાખલો.

શ્રી વલોત્તભજીભાું શ્રી શહયયામપ્રર્ને ઈષ્ટ બાલ શતો. શ્રી શહયયામપ્રર્એ અશોયાત્રી ત્રણ
હદલવ શ્રી વલોત્તભજીનો ાઠ કયે રો અને તેથી શ્રીલલ્રબ મલઠ્ઠરનો વાક્ષાત અનબલ
કચો છે . આ અનબલ કમાથ છી શ્રી વલોત્તભજીના ભહશભાને જણાલલા ભાટે એક દ
આશ્રીએ ગાય ું છે તે દ નીચે મજફ છે કયીમે વલોત્તભ યવ ાન,
જાકી ભહશભા કશારો ફયનો,
શ્રી મખ કયત ફખાન
અમતળમ કરૂણા કય મા કલરભે,
કમો ષ્ષ્ટ જીલનકો દાન,
અધથ મનમભકો મલરુંફન કયીમે,
અફ આઈ સખ ખાન
ૃ ,
એક એક અક્ષય શૈ અધયામત
ગપ્ત યીત ગણગાન,
„યમવકદાવ‟ઈનકે યું ગ યું ગમો
વો શે બક્ત મનધાન.
„શ્રીમખ કયત ફખાન‟એટરે શ્રીજી સ્લરૂ શ્રીગવાુંઈજી આ શ્રીવલોત્તભ સ્તોત્રના અાય
ભહશભાને લખાણી યહ્યા છે . શ્રીજી સ્લરૂ શ્રી ગવાુંઈજીએ શ્રીભશાપ્રર્જીના અાય ભહશભા
લાા સ્લરૂનો જે અનબલ કમો છે , તેને શ્રી વલોત્તભજી દ્વાયા પ્રકટ કમો છે . તેથી
શ્રીશહયયામજી ઉયના દભાું કશે છે કે, જે શ્રીવલોત્તભજીના ગણગાનભાું યું ગાઈ ગમો છે
તેલો બક્ત ભશાબાગમલાન છે . ઉયન ું દ શ્રી શહયયામપ્રર્એ શ્રી ભશાપ્રર્ના સ્લરૂનો
અનબલ થામ તે ભાટે દમાળુ શ્રીશહયયામપ્રર્એ તેનો ભહશભા જણાલતા દભા લણથન
કયે  ું છે . તેથી શ્રીલલ્રબદ કભરના અનયાગી બાગમલાન જનોએ શ્રીવલોત્તભજીભાું
ઈષ્ટબાલ યાખી શ્રી વલોત્તભજીન ું ગણગાનભા લેણગીત, ગોીગીત, યગરગીત, અને
ભ્રભયગીતનો તેભજ અષ્ટવખાઓએ પ્રર્ની રીરાઓન ું જે ગાન કયે  ું છે તેનો ણ

વભાલેળ શ્રી વલોત્તભજીના ગણગાનભાું થઈ જામ છે લી આટ ું જ નશી યન્ત ું
„રીરા ધાભભાું યાવ વભમે શ્રી સ્લામભનીજીઓ યવના આલેળથી જે ભધય ગાન કયે છે
તેનો ણ વભાલેળ શ્રી વલોત્તભજીભાું થઈ જામ છે .‟તેથીજ શ્રી શહયયામપ્રર્ ઉયના
દભાું કશે છે કે શ્રીવલોત્તભજીના ભહશભાન ું લણથન હ ું ક્યાું સધી કરૂું ? અને શ્રીગોકરેળ
પ્રર્ ણ તેથીજ શ્રી વલોત્તભજીના ગણગાનને પ્રર્ પ્રાપ્પ્તન ું અવાધાયણ વાધન કશે
છે .
નાભ-સ્ભયણ ભહશભા

- . બ. ભધકય
લૈષ્ણલોને પ્રર્ પ્રાપ્તી કયલી આ એકજ ધ્મેમ શોમ છે . પ્રર્ પ્રાપ્તી ભાટે વેલા ! મલગેયે
વાધનો કયલાના શોમ છે . આ વાધનો વતત ન થામ તો પ્રર્ પ્રાપ્પ્ત થતી નથી. વેલા
વતત થઈ ળકે નશી, વત્વુંગ વતત ફની ળકે નશી, તેભજ આજના વભમભાું વત્વુંગ
ગોત્મોમ ણ ભે તેભ નથી, લી ગ્રુંથન ું શ્રલણ વતત ફને નશી. આ ફધાુંમ વાધનો
જેભ પ્રર્ પ્રાપ્પ્ત કયાલનાયાું છે તેભ અષ્ટાક્ષયન ું સ્ભયણ ણ પ્રર્ પ્રાપ્પ્ત કયાલનાય છે .
ફીજાું વાધનો વતત ન ફને યું ત નાભ સ્ભયણ તો વતત થઇ ળકે તેવ ું છે . લી વશે ું
છે , કોઇ પ્રકાયનો શ્રભ નથી, વત્વુંગ ખોજલાની જરૂય નશી, ગ્રુંથ લાુંચલાની જરૂય નશી,
પક્ત નાભના વતત સ્ભયણથી પ્રર્ પ્રાપ્પ્ત થઇ જામ તેલી કૃા શ્રીભશાપ્રર્જીએ કયી
યાખી છે . મનશ્ચમ ભલથક વતત નાભ સ્ભયણ થતાું જીલનનો રટો થતો જળે.
નાભ સ્ભયણયભાું જ મનશ્ચમ કયલો. બગલદ્ નાભજ ભારૂું વલથસ્લ છે તેભ મનશ્ચમ કયી
વતત સ્ભયણ કયલાથી નાભભાું “લારભ”લવી જામ છે , એટરે કે પ્રર્નો અનબલ થલા
રાગે છે . આ પ્રકાયે મનશ્ચમ જે કયતા નથી તેને બટકન ણ ભટતી નથી. “કૃષ્ણનાભ
ભાશાત્મ્મ ભાધયી”સ્તક જ્માયે જ્માયે નાભ સ્ભયણભાું બાલ ળીથીર થામ ત્માયે લાુંચી
જવ ું, તેથી નાભ સ્ભયણભાું શ્રદ્ધા, મલશ્વાવ અને બાલ િઢ ફનતો જળે.
નાભને જ્માું સધી વલથસ્લ ન ભાનીએ ત્માું સધી કુંઇ અનબલ થતો નથી, વલથસ્લ
ભાનીને સ્ભયણ કયલાથીજ અનબલ થામ છે નાભભાું સ્લરૂ યશે ું છે , તેથી નાભન ું

સ્ભયણ યભ આદયથી થવ ું જોઇએ. યભ આદયથી વતત નાભન ું સ્ભયણ થલાથી
પ્રર્ની પ્રવન્નતા થામ છે અને નાભભાુંથી પ્રર્ પ્રગટ થઇ વાક્ષાત અનબલ ણ કયાલે
છે . બલવાગય તયલા ભાટે શ્રી ભશાપ્રર્જીએ નાભરૂી નાલ આપ્ય ું છે . આ નાલને પ્રર્
ખદ ચરાલે છે . આ નાભરૂી નાલને પ્રર્ ન ચરાલે તો પ્રર્ના ધાભભાું શોંચી ન
ળકામ. લચભાુંજ નાલ-રુંગયાઇ જામ. ભામા ભોશના ખડકો વાથે અથડામ જામ તો
ગાફડું ડે અને નાલને તીએ ફેવાયી દે .
તે ભાટે પ્રર્ ખદ નાભ રૂી નાલ શ્રી ભશાપ્રર્જીની કૃાએ ભલ્ય ું છે . જેન ું બાગમ ખલ્ય ું
શોમ છે તેને આભાું શ્રદ્ધા મલશ્વાવ થામ છે અને નાભરૂી નાલ ઉય ચઢીને બલવાગયથી
ાય થઇ જામ છે . નાભભાું ફધાું સકૃતોનો વભાલેળ છે . અથલા અનેક સકૃતો કમાથ છી
પ્રર્ જ્માયે કૃા કયે ત્માયે નાભન ું ભાશાત્મ્મ વભજામ છે , અને નાભને વલથસ્લ ભાની
વતત તેન ું સ્ભયણ થામ છે . જેણે વતત નાભ સ્ભયણ કયલાનો મનશ્ચમ કમો તેને છી
વત્વુંગની જરૂય કેભ યશે ? વત્વુંગ કયલાનો વભમ સ્ભયણથી જેભ જેભ હૃદમ શદ્ધ થત ું
જળે તેભ તેભ પ્રર્ નાભ સ્લરૂ દ્વાયા અનેક અનબલ કયાલતા યશેળ.ે
પ્રણમ મથકોકી ભુંત્જર

રેખક : ભધકય
કયફાની જાન તભ ય મનછાય કયતે શે ।
શભ તમ્શે દે ખી લલ્રબ જીમા કયતે શે ।।
પ્રેભ લેરી કો ાની દીમા કયતે શે ।

કફ કેગી મશ કરી તકા કયતે શે ।।

શયદભ તમ્શાયે શી ચયણોકા ધ્માન કીમા કયતે શે ।
ભદભસ્ત ગજયાજ જીભ ચલા કયતે શે ।।
કોઇ  ભછે આકય ભસ્ત ક્યા કયતે શે ।

આગે કી ભુંત્જર વાપ કીમા કયતે શે ।।

હદવ્મ પ્રેભ જે ક્ષણે પ્રગટ થામ છે તેજ ક્ષણે પ્રણમમથકના પ્રાણની ન્મોછાલયી મપ્રમ
પ્રર્ના સ્લરૂભાું થઇ જામ છે . કાયણકે હદવ્મ પ્રેભ પ્રાણશય છે . શલે આ પ્રેભીન ું જીલન
ૃ ાન મલના નબી ળકે તેભ નહશ શોલાથી અથાથ ત મપ્રમ પ્રર્જ પ્રાણ
મપ્રમતભના રૂામત
(જીલન) રૂ ફનેર છે તેથી શયદભ મપ્રમના મખ મલધ રાલણ્મ સધાાનથી જીલન
નબાલે છે અને મપ્રમભાું અંકયીત થમેરો પ્રેભ લેરી રૂ ધાયણ કયે છે . તે લેરીન ું ોણ
ૃ સધાના ાનથી
મપ્રમભાું ઉત્ન્ન થમેરા પ્રેભ રૂી જરથી થામ છે . એટરે રાલણ્મામત
તે લેરીન ું ોણ થામ છે . સધાથી ોામેરી આ લેરી રીરા ધાભભાું શોંચે છે .
“કફ કેગી મશ કરી”તેનો અથથ વલાથત્ભબાલ છે . વલાથત્ભબાલનો અથથ આ પ્રણમ
મથક ોતાને ર્ ભલરને મપ્રમ પ્રર્ રૂ ફની ગમેર છે . ફાહશય બીતય વલથત્ર તેને મપ્રમ
પ્રર્ જ દે ખામ છે . એટ ું જ નશી યન્ત તેની જ્માું િષ્ષ્ટ ડે છે ત્માું મપ્રમતભના કોહટ
સ્લરૂોને પ્રગટ કયી મપ્રમભમ સ ૃષ્ષ્ટન ું ન ભતન પ્રકાયે મનભાથ ણ કયે છે . આ વલાથત્ભબાલનો
ભહશભા અલચન્ત્મ અમનલથચનીમ છે . આલો વલાથત્ભબાલ મવદ્ધ થામ તેને કરી કી
કશેલામ છે .
“શયદભ તમ્શાયે શી ચયણો કા ધ્માન કીમા કયતે શૈ” તેનો બાલાથથ પ્રર્ના ચયણ
રીરાધાભ રૂ છે . આ પ્રેભીને મપ્રમ પ્રર્ના સ્લરૂન ું રીરાધાભન ું રીરાધાભના હદવ્મ
હયકયન ું અને ોતાના ણ હદવ્મ સ્લરૂન ું જ્ઞાન થમે ું શોમ છે તેથી તેન ું મનયું તય
ધ્માન કયતો શોમ છે .
“ભદભસ્ત ગજયાજ જીભ ચલા કયતે શૈ.”તેનો બાલાથથ ભદઝયતો શાથી. શાથીના
ભસ્તકભાુંથી ભદ ઝયે છે . ભદના બયથી ઉન્ભત ફની જામ છે . ભદના નળાભાું ચકચય
ૃ સધાનો નળો ચડી જામ છે . તે મનઃળુંક મનબથમ
યશે છે . તેભ પ્રણમ મથકને પ્રેભ રૂામત
ફની જામ છે . તેને કોઇ  ભછે કે અયે ભસ્ત, ત ું આ શ ું કયે છે ? તો કશે છે કે “આગે કી
ભુંત્જર વાપ કીમા કયતે શે.” “આગેકી ભુંત્જર” મપ્રમતભના ધાભભાું શોંચલાના ભાગથને
વાપ કયે છે . ભુંત્જર વાપ કયલાનો એક પ્રકાય મનયું તય મપ્રમ પ્રર્ના સ્લરૂન ું ધ્માન
કયવ ું, અને ફીજો પ્રકાય મપ્રમતભના સ્લરૂ રાલણ્મામ ૃત સધા ાનના બાલ મવલામ

અન્મ ફીજા બાલોને શદમભાું આલલા ન દે લા તેને ણ ભુંત્જર વાપ કયલાન ું કશેલામ
છે . પ્રણમભાગીમને ોતાના મપ્રમ મવલામ અન્મ યું ચક વુંફધ
ું યશે તો તેનો પ્રેભ કરુંકીર
ફની જામ છે . હદવ્મ પ્રેભની મળખય કોહટ એ છે કે આ પ્રેભી ોતાની દમનમા મપ્રમપ્રર્ભમ
મનયત્લી જ ફનાલે. સ્થાલય જગભભાું
ું
ોતાના મપ્રમ મલના ફીજ કુંઈજ ન શોમ તેલી
મપ્રમતભ મનયારી દમનમાન ું તેને વજૉન કયવ ું છે . એને ણ ભુંત્જર વાપ કયલાન ું કશેર
છે .
“પ્રણમ”ળબ્દનો બાલાથથઃ સ્નેશ-મલયશ અને દીનતા ઓતપ્રોત ભે રા યશે તે પ્રણમ
ળબ્દનો બાલાથથ છે .
“મપ્રમતભ”ળબ્દનો બાલાથથઃ મપ્રમ અને તભ „તભ‟ને અંધકાય ણ કશેલામ છે . ગાઢ
અંધકાયભાું જેભ અંધકાય મવલામ ફીજ ન દે ખામ તેભ પ્રેભીજન મપ્રમ પ્રર્ના
ૃ ાનથી મપ્રમતભ ફની ગમેર છે , મપ્રમ મવલામ કાુંઈ દે ખાત ું નથી તે
વૌન્દમાથ મત
“મપ્રમતભ” ળબ્દનો બાલાથથ છે . આ મવલામ મપ્રમતભ ળબ્દના ફીજા બાલો ણ શોઈ
ળકે. „મપ્રમતભ‟ળબ્દનો બાલાથથ વલાથ ત્ભબાલભાું ણ ઘટી ળકે છે . „તભ‟ળબ્દનો બાલાથથ
યભાનુંદદાવજીના એક દભાું ઘટી ળકે છે - દ કેળે કીજે લેદ કહ્યો,
શહય મખ મનયખત મલમધ મનેધકો,
નાશીન ઠોય યહ્યો ।।1।।

દઃખકો મ ભર સ્નેશ વખીયી,
વો ઉય ેઠ યહ્યો ।

“યભાનુંદ”પ્રેભ વાગયભેં મો,
વો રીન બમો ।।2।।

ભ ેરાને ોતાન ું અને જગતન ું બાન શોત ું નથી, તેભ મપ્રમતભના
જેભ વાગયભાું ડફ

ભ ેરા પ્રણમ મથકને મપ્રમતભ મવલામ કાુંઈ ફીજ દે ખાત ું નથી
ૃ વાગયભાું ડફ
રાલણ્મામત
તેને ણ તભ ળબ્દના બાલાથથ ભાું ઘટાલી ળકામ.
-દ –
ગૌય શ્માભ લદનાયમલિંદ ય,
જીવકો લીય ભીચરતે દે ખા ।

નેન ફાન મશ્કમાન ભુંદ ય,

ઈનકો પીય વુંબરકે ન દે ખા ।।
“રલરત હકળોયી”યગર ઈશ્કભેં,
ફશોતનકે ઘય ઘયભેં દે ખા ।
ભ ા પ્રેભ મવન્ધ ભેં કોઈ,
ડફ

શભને પીય ઉછરતે ન દે ખા ।।
ભ ા”આ લાક્યો ણ તભ ળબ્દના બાલાથથભાું
“ઉછરતે ન દે ખા”અને “પ્રેભ મવન્ધભેં ડફ
ઘટી ળકે છે . ફાકી તો હદવ્મ પ્રેભનો અલચન્ત્મ ભહશભા છે . અલ્ ભમત રેખક તેને શ ું
વભજી ળકે ? અને કેટરો ધાયણ કયી ળકે ?
આશ્ચમથ થામ છે કે અલચન્ત્મ ભહશભા લાા હદવ્મ પ્રેભ યાજ્મભાું એક વભમ મનલાવ
કયતો દૈ લીજીલ ર્ ભતરભાું આલીને ભામાના મલમલધ પ્રરોબનોભાું પવાઈને ોતાન ું
અનભોર દૈ લી જીલન લેડપી યહ્યો છે . આ એક અંધકાય છે . આલા અંધકાયને
શ્રીલલ્રબબાન ું મલના કોણ દભય કયી ળકે તેભ છે ?
હદવ્મ પ્રેભ સ્લરૂના વાક્ષાત્કાયની વાધના

રેખક:-શ્રીલલ્રબ ાદદ્મ મભલરન્દ
હદવ્મ પ્રેભ સ્લરૂના વાક્ષાત્કાયની વાધનાભાું એકજ સ્થાનભાું યશેલાન ું શોમ છે . અને
વલથ ત્માગ  ભલથક મલયશના અનબલભાું સ્સ્થત યશેલાન ું શોમ છે . એક સ્થાન છોડીને ફશાય

મલચાયલાથી ફીજી પ્રવ ૃમત્તઓ બી જલાથી ભન અસ્થીય ફની જામ છે . પ્રેભ સ્લરૂ
પ્રર્ના વાક્ષાત્કાયભાું એકાન્ત અને એકાગ્રતાની અમત આલશ્મક્તા છે . એકાન્તથી
લચત્તની સ્સ્થયતા થામ છે , ભન અને લચત્તનો ધ્મેમ સ્લરૂભાું પ્રલેળ થતાું પ્રાકૃત દે શ,
દે શના વુંફધ
ું ીઓ અને ાકૃત જગતના પ્રુંચન ું મલસ્ભયણ થઇ જામ છે . અને દૈ લી જીલ
મનયાલયણ ફની જામ છે .
“મનયાલયણ”એટરે બૌમતક અને આધ્માત્ત્ભક અમલદ્યા જનીત પ્રુંચ મનવ ૃત્ત થઇ જામ
છે . આ વભમે તેના હૃદમભાું હદવ્મ પ્રેભ સ્લરૂ પ્રર્નો રીરા ધાભ વહશત પ્રાદબાથલ
થામ છે . પ્રર્નો હૃદમભાું પ્રાદબાથ લ થતાું તેન ું જીલન અરૌહકક ફની જામ છે . પ્રાકૃત
દે શના ફુંધનભાુંથી મક્ત થઇ ોતાના અરૌહકક-હદવ્મ-આત્ભ સ્લરૂભાું સ્સ્થત થઇ જામ
છે . તેન ું જગત અરૌહકકતાના રૂભાું રટાઇ જામ છે . શેરાું પ્રાકૃત દળાભાું પ્રાકૃત
જગત પ્રુંચનો તેને વુંફધ
ું શતો તે પ્રુંચ મનવ ૃત્ત થલાથી શલે અરૌહકક રીરા જગત
પ્રુંચનો વલથત્ર તેને અનબલ થામ છે . આ કક્ષાએ શોંચલા ભાટે એકાન્ત અને
એકાગ્રતાથી ધ્મેમ સ્લરૂભાું ભન લચત્તને સ્થીય કયલાની અમત આલશ્મક્તા છે .
આત્ભાના દ્વાયને ખોરી નાખનાયી આ વાધના છે . “આત્ભાન ું દ્વાય”એટરે રીરા ધાભન ું
દ્વાય વભજવ ું, પ્રર્ આણા આત્ભાભાું આત્ભારૂે લફયાજી યહ્યા છે . અને જ્માું પ્રર્
લફયાજતાું શોમ ત્માું રીરા ધાભ શોમજ. તેથી રીરા ધાભના હદવ્મ હયકય વહશત રીરા
ધાભ પ્રગટ થઇ જામ છે . તેન ું નાભ „આત્ભાન ું દ્વાય ખરી જવ‟ું કશેલામ છે . પ્રર્ આણી
લબતયજ લફયાજતા શોલા છતાું. જેભ ભુંહદયોભાું શ્રીઠાકોયજી લફયાજતા શોમ છે ત્માું ટેયો
રાગેરો શોમ ત્માું સધી દળથન થતાું નથી. ટેયો વયકી જતાું દળથન થામ છે , તેભ ભામાનો
ટેયો રાગેરો શોલાથી દળથન થતાું નથી. આ ભામાનો ટેયો ઉયોક્ત વાધનાથી વયકી
જામ છે , ત્માયે આત્ભાન ું દ્વાય ખરી જામ છે .
પ્રેભ સ્લરૂ પ્રર્નો વાક્ષાત્કાય કયલાની વાધનાની ઉયોક્ત જે ળૈરી જણાલી છે તે
શ્રમતરૂા શ્રી ગોીજનોએ હદવ્મ પ્રેભ સ્લરૂ પ્રર્ના પ્રાગટય શેરાું વાક્ષાત્કાયની જે
વાધના કયી છે તેજ ળૈરી ઉયના પ્રકાયથી જણાલી છે .

વાધનાનો પ્રકાય- શલે શ્રીગોીજનોએ કયે રી વાધનાને અશીં મલચાયીએ. શ્રીશહયયામ
પ્રર્ “સ્લભાગીમ બાલના સ્લરૂ મનરૂણ” । નાભના ગ્રુંથભાું આજ્ઞા કયે છે કે- “આત્ભ
વભથણ કયે રા ષ્ષ્ટ ભાગીમ દૈ લી જીલોએ શુંભેળા સ્લભાગીમ બાલના અલશ્મ કયલી.
કાયણ કે ષ્ષ્ટભાગથ બાલ પ્રધાન છે . ભાટે બાલનાનો પ્રકાય અશીં જણાલલાભાું આલે
છે .”
“આત્ભ વભથણ” એટરે બ્રહ્મવુંફધ
ું વભમે મનત્મ રીરાસ્થ હદવ્મ પ્રેભ સ્લરૂ પ્રર્ને
ોતાન ું વલથસ્લ વભથણ કયલાભાું આવ્ય ું છે તેને આત્ભ વભથણ કશેર છે . તેની બાલના
કયલાની શ્રીશહયયામ પ્રર્ આજ્ઞા કયે છે . આ બાલના ત્રણ પ્રકાયની છે . (1) સ્લરૂ
બાલના (2) રીરા બાલના અને (3) બાલ બાલના. આ ત્રણ બાલનાભાું પ્રથભ સ્લરૂ
બાલના કયલાની શોમ છે .
પ્રર્ સ્લરૂ લચિંતન- પ્રથભ દળાભાું જે દૈ લી જીલોએ હદવ્મ પ્રેભ સ્લરૂ મનત્મ રીરાસ્થ
પ્રર્નો કુંઇ ણ અનબલ કમો નથી, પ્રર્ના સ્લરૂન ું ભાતય્ શ્રલણ કયે  ું છે કે હદવ્મ
પ્રેભ સ્લરૂ આલા પ્રકાયન ું છે , તેલા દૈ લી જીલોએ જેભ મોગી રોકો આત્ભાન ું લચન્તન
કયે છે તેભ પ્રેભ સ્લરૂ પ્રર્ના સ્લરૂન ું લચન્તન કયવ ું. મોગીઓના લચન્તનભાું અને
ષ્ષ્ટભાગીમ દે લી જીલોના લચન્તનભાું એટરો પયક છે કે મોગીઓને પ્રર્ના દળથન ન
થલાથી જે તા-કરેળ થલો જોઇએ તે શોતો નથી, જ્માયે ષ્ષ્ટભાગીમ બક્તો તો બસ્ક્ત
ભાગીમ શોલાથી તા કરેળ વહશત હદવ્મ પ્રેભ સ્લરૂ પ્રર્ન ું લચન્તન કયે છે . આલા
પ્રકાયન ું હદવ્મ પ્રેભ સ્લરૂ પ્રર્ના વાક્ષાત્કાય ભાટેન ું લચન્તન અથલા સ્લરૂ બાલન કોણે
કયું ? તેન ું પ્રભાણ શ્રી શહયયામ પ્રર્ શ્રમતરૂા ગોીજનોન ું આે છે . આ શ્રમતરૂા
ગોીજનોએ હદવ્મ પ્રેભ સ્લરૂ પ્રર્ના વાક્ષાત્કાય ભાટે જે વાધના કયી છે તે નીચે
મજફ છે શ્રમતરૂા ગોીજનોની વાધના- આ શ્રીગોીજનો શેરાું શ્રમત અલસ્થાભાું શતા, તે
વભમે યવો લૈ વઃ ષ્ષ્ટ પ્રર્ના સ્લરૂ મળન ું તેઓ ગાન કયતા શતા. આ ગાનથી તેભને

ષ્્ ષ્ટ પ્રર્ના હદવ્મ સ્લરૂન ું જ્ઞાન થય ું. અને જ્ઞાન થલાથી હદવ્મ પ્રેભ સ્લરૂ ષ્ષ્ટ
પ્રર્ના વાક્ષાત દળથનની આમતિ જાગૃત થઇ ગઇ. આ આમતિથી પ્રર્એ કૃા કયીને
ોતાના હદવ્મ પ્રેભ સ્લરૂના રીરાધાભ અને રીરાધાભના હદવ્મ હયકય વહશત દળથન
કયાવ્માું. (જેભ શ્રમતઓએ “યવૌલૈવઃ”) હદવ્મ પ્રેભ સ્લરૂન ું તા બાલ  ભલથક ગાન કયું
અને તેથી પ્રર્ પ્રવન્ન થઇને ોતાના મનત્મ રીરા સ્લરૂના અને રીરાધાભના હદવ્મ
હયકય વહશત દળથન કયાવ્માું તેભ જેભાું યવો લૈ વઃ પ્રર્ની વભસ્ત રીરાઓનો વભાલેળ
થમેરો છે તેલા શ્રી વલોત્તભ સ્તોત્રના ગણગાનથી શ્રમતઓના જેલોજ અનબલ થામ છે .
આ અનબલને શ્રીશહયયામ પ્રર્એ “બોય બમો બાલવોં, રે શ્રીલલ્રબ નાભ” આ દની
નીચેની ફે ુંસ્ક્તઓથી જણાલેરો છે શહયલળ મછનશીભેશો,

સ્ુયત વગયો બસ્ક્ત ભાયગ ।
રૂ હૃદમ લવે ઓય,
યવ વમ ભશ ધાભ ।।

“યવ વમ ભશ ધાભ” એટરે રીરાધાભ. આ રીરાધાભ અને રીરાધાભના હદવ્મ હયકય
વહશત હદવ્મ પ્રેભ સ્લરૂ પ્રર્ વલોત્તભજીન ું મળોગાન કયનાય બક્તના હૃદમભાું પ્રગટ
થઇ જામ છે . આ કથનનની વુંગમતભાું – સ. 3-9-30-31-32-39-40 શ્રોકભાું
અલરોકવ ું. તેભજ શ્રી “લૈશ્વાનયાષ્ટક” નાભના સ્તોત્રભાું શ્રીશહયયામ પ્રર્ આજ્ઞા કયે છે
કે- “શ્રી લૈશ્વાનય લલ્રબ પ્રર્, મનત્મ રીરાસ્થ શ્રીશહયના બાલાત્ભક સ્લરૂને, રીરા
ધાભના વભગ્ર મલશાયોને અને રીરા હયકય શ-ક્ષી વહશત વભસ્ત રીરા વાભગ્રીને
કૃા બયી િષ્ષ્ટ ભાત્રથીજ અશીં ર્ ભતરભાું મનજ્જનોને હૃદમભાું અને ફશાય પ્રગટ કયે છે .
શ્રમતઓને લયદાન- ઉય જણાવ્મા પ્રભાણે શ્રમતઓને ોતાના મનત્મરીરાસ્લરૂના
દળથન કયાવ્મા છી શ્રમતઓને પ્રર્એ આજ્ઞા કયી કે તભાયા આતથ ગણગાને કયીને હ ું
પ્રવન્ન થમો છું, તભે લયદાન ભાગો. ત્માયે શ્રમતઓએ પ્રર્ને પ્રાથથના કયી કે આ પ્રવન્ન
થઇને „લય‟ આો છો. તો આ જે સ્લરૂથી રીરા ધાભના હયકયને યભણન ુંસખ

આો છો તેલો અનબલ અભને થામ એલી કૃા કયો. શ્રમતઓની આલી માચનાભાું
ોતાના સખની ઉાધી શોલાથી પ્રર્એ આજ્ઞા કયી કે તભાયો આ ભનોયથ મવદ્ધ થલો
દરથબ છે . છતાું ભેં લયદાન આલા વુંકલ્ કમો છે તો આ વાયસ્લત કલ્ભાું હ ું ર્ ભતર
વ્રજભુંડભાું પ્રગટ થઇ તભાયો ભનોયથ મવદ્ધ કયીળ. આ લયદાન પ્રાપ્ત કમાથ ફાદ શ્રમત
રૂાઓ ગોી રૂે વ્રજભાું પ્રગટ થમાું, અને જે સ્લરૂના રીરા રોકભાું તેભણે દળથન
કયે રા તેન ું મલયશ બાલ  ભલથક ધ્માન કયલા રાગમાું. આ મલયશબાલની વાધનાભાું તેભણે
ભન-લચત્તની એકાગ્રતા કયી છે . એટજ
ું નશીં યન્ત ોતાનો દે શ, દે શના વુંફધ
ું ી,
વુંવાય અને જગતભાુંથી યાગને ખેંચીને ધ્મેમ સ્લરૂભાું જોડેરો છે .
“બસ્ક્ત લમધિની” ગ્રુંથભાું આશ્રી ભશાપ્રર્જી આજ્ઞા કયે છે કે પ્રર્ભાું સ્નેશ ત્માયે જ પ્રગટ
થામ છે કે જ્માયે પ્રર્ સ્લરૂ મવલામ અન્મ વલથભાુંથી યાગ-સ્નેશ નીકી જામ. આે
આ આજ્ઞા જેકયી છે તે શ્રમતરૂા ગોીજનોની ઉયોક્ત વાધનાની વુંગમતથી કયે રી છે .
વલથભાુંથી સ્નેશ ખેંચીને ત્માગ-લૈયાગમ  ભલથક શ્રીગોીજનોએ વતત સ્લરૂન ું ધ્માન કયું
છે . આ ધ્માન તા બાલ ભલથકન ું શોલાથી તેભનાભાું જે પ્રર્થી સખ રેવ ું છે એલી સ્લસખની બાલના જે શતી તે મનવ ૃત્ત થઇ ગઇ, અને પ્રર્ના જ સખનો વશજ સ્નેશ
તેભનાભાું પ્રગટ થઇ ગમો. હદવ્મ પ્રેભની ભશાનતાન ું તેભને જ્ઞાન થય ું કે હદવ્મ પ્રેભ તેને
જ કશેલામ છે કે જેભાું મપ્રમતભના સખનોજ મલચાય શોમ. આવ ું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થલાથી શલે
તેઓને તત્સખીપ્રર્ના સખલાા સ્નેશથી એ આમતિ પ્રગટ થઇ ગઇ કે પ્રર્ ક્યાયે પ્રગટ
થામ અને આને યભણન ું અભે સખ આીએ ! શેરાું પ્રર્થી ોતાના સખથી
ઇચ્છાલાો સ્નેશ શતો, તે મલયશબાલ  ભલથક વતત સ્લરૂ ધ્માન કયતા યશેલાથી
શ્રીલલ્રબના તાાત્ભક સ્લરૂે તેભના સ્નેશને શદ્ધ-મનગથણ-તત્સખ બાલલાો ફનાલી
દીધો. પ્રર્ના સખની બાલનાલાા સ્નેશભાું પ્રર્ને સખ આલાથી જ બક્તને ોતાને
સખ થામ છે . આલો પ્રર્ના સખની બાલનાલાો સ્નેશ તેભનાભાું પ્રગટ થઇ ગમો અને
તે સ્નેશ સ્લરૂજ તેભના હૃદમભાું પ્રગટ થય ું.
ૃ યવામન” ગ્રુંથની ટીકાભાું
આ કથનની વુંગમતભાું શ્રી મલઠ્ઠરેશ્વય પ્રર્કૃત “પ્રેભામત

“પ્રેમવી પ્રેભ વુંચમ” આ નાભની વ્માખ્મા અલરોકલી. આ સ્નેશ સ્લરૂ પ્રર્ તેભના
હૃદમભાું પ્રગટ થલાથી બૌમતક દે શ વાથેની અશુંતા ભભતાત્ભક ગ્રુંથી બેદાઇ ગઇ. લબદ્યતે
હૃદમ ગ્રુંથીઃ । મછદ્યન્તે વલથ વુંળમાઃ । ક્ષીમન્તે ચાસ્મ કભાથલણ ભમમ િષ્ટે લખરાત્ભમન ।।
(બાગલત 11-20-30) એટરે કે અમલદ્યાથી તેઓ મક્ત થઇ ગમાું. તેથી શ્રી
ભશાપ્રર્જી શ્રી સફોમધનીજીભાું આજ્ઞા કયે છે કે આ શ્રી ગોીજનો નુંદારમભાું પ્રગટ
થમેરા મપ્રમ પ્રર્નાું દળથન કયલા જામ છે ત્માયે આત્ભાના શૃગ
ું ાય કયીને ગમા છે . દે શના
શૃગ
ું ાય નશી. પ્રર્ પ્રગટ થમા શેરાની શ્રીગોીજનોની મલયશાત્ભક વાધનાએ તેભના
આત્ભાન ું દ્વાય ખોરી નાખ્ય ું. એટરે કે મલયશાત્ભક વાધનાથીજ શ્રી ગોીજનોએ ોતાના
અરૌહકક આત્ભા સ્લરૂનો અનબલ કમો છે . ોતાના હૃદમભાું પ્રગટ થમેરા સ્નેશ
સ્લરૂન ું શ્રી ગોીજનોએ નુંદારમભાું પ્રગટ થમેરા સ્નેશબાલ સ્લરૂલનોજ અનબલ
કમો છે . ભથયાથી લસદે લજી જે સ્લરૂને નુંદારમભાું ધયાલી ગમા તે તો લેદ પ્રમવદ્ધ
ભમાથ દા રૂોત્તભ છે . શ્રી ગોીથલાથી જનોના અનબલન ું તે સ્લરૂ નથી. યન્ત
ોતાના સ્નેશ બાલાત્ભક સ્લરૂન ું નુંદારમભાું પ્રગટ થમેરા સ્લરૂભાું બાલાત્ભક પ્રકાયે
સ્થાન કયી તે સ્નેશ સ્લરૂનેજ ફારરીરાથી ળરૂ કયીને ભશાયવ સધી અનબલ કમો
છે . આ જ પ્રકાયે આણા ભાથે લફયાજત ું વેવ્મ સ્લરૂ તે આણાજ સ્નેશબાલન ું સ્લરૂ
છે .
પ્રર્નો વાક્ષાત્કાય મલયશના અનબલ મલના થતો નથી અને મલયશના અનબલભાું મપ્રમ
પ્રર્ મવલામ વલથ ત્માગ કયી મનયું તય પ્રર્ના સ્લરૂન ું ધ્માન કયી આની વન્મખ
યશેલાન ું શોમ છે . તે મલના વાક્ષાત્કાય થતો નથી. અને મનત્મરીરાસ્થ હદવ્મ પ્રેભ
સ્લરૂના વાક્ષાત્કાય મલના દૈ લી જીલનની વાથથકતા ભાની ળકાતી નથી.
હદવ્મ પ્રેભસ્લરૂના વાક્ષાત્કાયની વાધના

- .બ. શ્રી લલ્રબ ાદદ્મ મભલરન્દ
ગ્રુંથ શ્રલણ અને વત્વુંગ-

ગ્રુંથ શ્રલણ અગય વત્વુંગ ક્યાું સધી કયલાની જરૂય છે કે જ્માું સધી આણો જે પ્રર્
વાથે બ્રહ્મવુંફધ
ું દ્વાયા વુંફધ
ું થમો છે તે મપ્રમ પ્રર્ના સ્લરૂન ું જ્ઞાન ન થય ું શોમ, અને
આણા ોતાના ણ અરૌહકક સ્લરૂન ું જ્ઞાન ન થય ું શોમ – ત્માું સધી જ ઉયની ફન્ને
ફાફતોની જરૂય છે . મપ્રમ પ્રર્ના અને આણા હદવ્મ સ્લરૂન ું જ્ઞાન, મપ્રમ પ્રર્ની
પ્રાપ્પ્તના વાધનન ું જ્ઞાન, અને પ્રર્ પ્રાપ્પ્તભાું પ્રમતફુંધોન ું જ્ઞાન-આભ ત્રણ પ્રકાયના
જ્ઞાનને શ્રલણભાુંથી ભેલી રીધા છી પ્રર્ના વાક્ષાત્કાય ભાટે શ્રલણનો અને વત્વુંગનો
આગય
્ શ છોડી શ્રમતઓએ જેભ વાધના કયી તેભ વતત સ્લરૂ ધ્માન અને આન ું
ગણગાન કે નાભ સ્ભયણ સ્લરૂ ધ્માન વાથે કયલાન ું શોમ છે .
ભાભેંક ળયણું વ્રજ –
બાગલત 11-12-14*15 ભાું પ્રર્ ઉદ્ધલજી પ્રમત આજ્ઞા કયે છે કે-“તભે શ્રમત-સ્મમૃ ત.
મલમધ-મનેધ. પ્રવ ૃમત્ત-મનવ ૃમત્ત. અને વાુંબે  ું તથા વાુંબલાન ું આ ફધ ું છોડીને તભાયા
આત્ભ રૂે તભાયી લબતયજ યશેરો „હ‟ું તે ભાયે એકરાનેજ ળયણે આલલાથી તભે મનબથમ
થઇ જળો” આ પ્રર્ની આજ્ઞાભાું વલથના ત્માગન ું મલધાન છે . અને આના ધભી
સ્લરૂનેજ ળયણે યશેલાની ફાફત છે . તે મલયશના અનબલ રૂ જ છે . (“ધભી સ્લરૂ”
એટરે આણાજ આત્ભરૂે મલપ્રમોગ-બાલાત્ભક સ્લરૂે અને અગલણત આનુંદરૂે
આણા જ હૃદમભાું લફયાજી યશેર વાક્ષાત બાલાત્ભક સ્લરૂને ધભી કશેલામ છે આ
સ્લરૂ આણાજ હૃદમભાું લફયાજત ું શોલા છતાું ભામાનો ટેયો રાગેરો શોલાથી પ્રત્મક્ષ
અનબલ થતો નથી. આ ભામાનો ટેયો, ભનને ફધેમથી મક્ત કયી, મલયશના
અનબલથી, ભનને અંતય મખ કયલાથી, અને પ્રર્ મભરનના તીવ્રતાથીજ વયકી જામ
છે ત્માયે હૃદમ મનકુંજભાું લફયાજતા આત્ભાના મત, મપ્રમ પ્રર્નો રીરા ધાભ વહશત
વાક્ષાત્કાય થામ છે .)
જે વાુંબે  ું અને વાુંબલાન ું આ ફન્નેના ત્માગની પ્રર્ આજ્ઞા કયે છે , તેન ું કાયણ
આણા વાધન ફથી પ્રર્ પ્રાપ્પ્ત થતી નથી, ણ પ્રર્ન ું પ્રાગટય મનઃવુંધાન
દીનજનો ભાટે જ થામ છે , એટરે કે કેલર ધભી સ્લરૂને ળયણે જલાથી અને મલયશના

અનબલ  ભલથક પ્રર્ના સ્લરૂના વતત ધ્માનથી પ્રર્ હૃદમભાું પ્રગટ થઇ જામ છે .
ધભી સ્લરૂન ું પ્રાગટય “મનયોધ રક્ષણ” ગ્રુંથભાું આ શ્રીભશાપ્રર્જીએ આજ્ઞા કયી છે –
હકરશ્મ ભાનાન ્ જનાન ્ િષ્ટલા
કૃા યક્તો મદા બલેત ્ ।
તદા વલું વદાનન્દું

હૃહદસ્થું મનગથત ું ફહશ : ।।7।।
મનજ્જનોને ોતાની પ્રાપ્પ્ત ભાટે કરેળલાા જોઇને પ્રર્ કૃાલાા થઇને હૃદમભાુંથી
ફશાય પ્રગટ થામ છે ત્માયે અમલદ્યાના ફુંધનને અથલા અમલદ્યારૂી ભામાના ટેયાને દભય
કયીને ોતાનો વાક્ષાત અનબલ કયાલે છે . બૌમતક અને આધ્માત્ત્ભક અમલદ્યાની મનવ ૃમત્ત,
ધભી સ્લરૂ હૃદમભાું પ્રગટ ન થામ ત્માું સધી થઇ ળકતી નથી અને ધભી સ્લરૂન ું
પ્રાગટય મલયશના અનબલ મલના થઇ ળકત ું નથી. તેથી વાુંબે  ું અને વાુંબલાન ું
છોડી કેલર સ્લરૂન ું ધ્માન અને વલોત્તભ સ્તોત્રથી આશ્રીના મળન ું ગાન કે નાભસ્ભયણ વતત તાબાલ ભલથક કયલાથી મપ્રમ પ્રર્ન ું પ્રાગટય હૃદમભાું થામ છે . અને આ
પ્રગટ થમે ું સ્લરૂ મ ભર ધાભન ું શોલાથી મ ભરધાભ, મ ભરધાભનો હદવ્મ હયકય અને મ ભર
ધાભની વભસત
્ રીરા વહશત આણા હૃદમભાું પ્રગટ થઇ જામ છે જે વભમે હૃદમભાું
સ્લરૂ પ્રગટ થામ છે તેજ વભમે ફન્ને પ્રકાયની અમલદ્યા મનવ ૃત્ત થલાથી આણા
આમધદૈ મલક-હદવ્મ-આત્ભ સ્લરૂનોજ અનબલ થામ છે . અને બૌમતક દે શ, દે શના
વુંફધ
ું લાો વુંવાય અને બૌમતક જગતન ું વદાને ભાટે મલસ્ભયણ થઇ અરૌહકક પ્રકાયે
આણા જીલનનો રટો થઇ જામ છે .
જેભ શ્રમતરૂા ગોીજનોએ મલયશબાલ ભલથક સ્લરૂન ું ધ્માન કયું ત્માયે મ ભરધાભન ું સ્લરૂ
તેભના હૃદમભાું પ્રગટ થઇ ગય ું, અને તેજ વભમે અમલદ્યાના ફુંધનભાુંથી મક્ત થઇ
જલાથી ગોીજનો ોતાના અરૌહકક આત્ભ-સ્લરૂભાું સ્સ્થત થઇ ગમા. તેથી શ્રી

લલ્રબ આજ્ઞા કયે છે કે આ ગોીજનો આત્ભાના શૃગ
ું ાય કયી નુંદારમભાું મપ્રમ પ્રર્નાું
દળથન કયલા ગમા છે -દે શના શૃગ
ું ાય નશીં.
ગોીજનોને ોતાન ું આત્ભ સ્લરૂ મ ભરધાભનાું વુંફધ
ું લાળુું પ્રાપ્ત થલાથી તેભન ું જીલન
અરૌહકક ફની ગય ું. અને પ્રર્ વ્રજભાું પ્રગટ થમા ત્માયે વ્રજભાું વલથત્ર મ ભરધાભની
રીરા પ્રગટ કયી. શ્રીમમનાજી, શ્રી લગહયયાજજી, કુંજ મનકુંજો. આ વલથ મ ભરધાભન ું
સ્થાન વ્રજભાું કય.ું અને શ્રી ગોીજનોને ોતાના અરૌહકક સ્લરૂથી આ વલથનો
અનબલ થમો છે . આજ પ્રકાયે આણને અનબલ થામ તે ભાટે મલયશના અનબલભાું
યશી શ્રી ગોીજનોએ જેલી વાધના કયી છે તેલી વાધના આણે ણ કયલાની છે .
સ્થામી અને મનયું તય સ્નેશ સ્લરૂનો અનબલલેણગીત સફોમધનીજીભાું આશ્રી ભશાપ્રર્જી આજ્ઞા કયે છે કે શ્રી ગોીજનોને પ્રર્ભાું જે
સ્નેશ પ્રગટ થમો છે તે શ્રલણ લગેયે વાધનથી નથી થમો યન્ત “શહયમા-કૃતમ”્ પ્રર્ના
સ્લરૂના વતત ધ્માનથી થમો છે . એટરે ધ્માનભાું યશેરા સ્નેશ સ્લરૂ પ્રર્એજ સ્નેશન ું
દાન કયું છે . શ્રલણ મલગેયે વાધનથી ઉત્ન્ન થમેરો સ્નેશ સ્થામી શોતો નથી. વતત
સ્લરૂના ધ્માનથી સ્લરૂભાું શ્રી ગોીજનોને સ્નેશ પ્રગટ થમો તે સ્નેશ સ્લરૂ જ
તેભના હૃદમભાું પ્રગટ થઇ ગય ું ત્માયે સ્થામી અને મનયું તય સ્નેશ સ્લરૂનો તેભને
અનબલ થમો છે . “ીત્લા મકન્દ મખવાયધભક્ષી ર્ગ
ુંૃ ૈઃ” આ શ્રોકભાું મપ્રમતભના
શ્રીમખ રાલણ્મન ું ાન શ્રી ગોીજનોના નેત્રરૂી ભ્રભયીઓ વલથત્ર કયી યશી છે . આભ
હદવ્મ પ્રેભ સ્લરૂનો ફશાય પ્રગટ થમેર સ્લરૂથી અનબલ કયે છે . (તે સ્નેશ સ્લરૂજ
તેભના જીલન રૂ ફની ગય ું. જેભ વુંવાયી જીલો ખાન-ાનથી જીલન નીબાલે છે . તેભ
શ્રી ગોીજનોન ું જીલન પ્રર્ના સ્નેશ સ્લરૂના અનબલથી જ નબે છે .) જેભ સ ભમથનો
ઉદમ થલાથીજ જગતભાું પ્રકાળ થામ છે અને સ ભમથ અસ્ત થતાું અંધકાય વ્માી જામ
છે , તેભ સ્નેશ સ્લરૂ હૃદમભાું પ્રગટ થઇ મનયું તય હૃદમભાું સ્થામમ લફયાજે ત્માયે જ ફશાય
પ્રગટ લફયાજતા વેવ્મ સ્લરૂભાું સ્નેશ પ્રગટ થામ છે , અને સ્નેશથી મનયું તય અનબલ
થામ છે . તેથી સ્લરૂનો હૃદમભાું પ્રાદબાથલ કયલા ભાટે જે સ્લરૂન ું ધ્માન કયલાન શોમ

છે . અને પ્રર્ભાું સ્નેશ થલાથીજ પ્રર્ હૃદમભાું ય
્ ગટ થામ છે , અને હૃદમભાું પ્રગટ
થતાુંજ ફન્ને પ્રકાયની અમલદ્યા મનવ ૃત્ત થલાથી આણને અરૌહકક દે શની પ્રાપ્પ્ત થામ છે
ત્માયે આ આણા અરૌહકક દે શથી જ સ્નેશ સ્લરૂનો મનયું તય અનબલ થામ છે . આલા
અરૌહકક દે શથી વાયસ્લત કલ્ભાું શ્રીગોીજનોએ, અને શ્રીભશાપ્રર્જીના પ્રાગટય
વભમે અષ્ટવખા, ચોયાળી, ફવો ફાલન, મલ. બગલદીમોએ હદવ્મ સ્નેશ સ્લરૂનો
વાક્ષાત અનબલ કમો છે .
સ્લરૂ ધ્માનઆલા પ્રકાયનો અનબલ કયલા ભાટે વાુંબે  ું અને વાુંબલાન ું છોડી આણાજ
આત્ભરૂે આતભાભાું યશેરા રીરા ધાભ વહશત આણા આત્ભના મત મપ્રમ પ્રર્ના
સ્લરૂન ું વતત ધ્માન મલયશના અનબલ  ભલથક કયલાન ું છે . શ્રી શહયયામપ્રર્એ જે આજ્ઞા
કયી છે કે આત્ભમનલેદન કયનાય બક્તોએ વદા સ્લરૂ બાલના કયલી. અથલા સ્લરૂ
ધ્માન કયવ ું. આ સ્લરૂ ધ્માનથી હદવ્મ સ્નેશ સ્લરૂનો હૃદમભાું પ્રાદબાથલ થામ છે . આ
ધ્માનની વાધનાભાું મલયશનો અનબલ છે , અને મલયશના અનબલભાું વલથનો ત્માગ છે .
એટરે કે દે શ, દે શના વુંફધ
ું ી મત ત્રાહદ, અથલા સ્ત્રી-ત્રાહદ, અને જગત પ્રુંચભાુંથી
યાગને (સ્નેશને) ખેંચીને મપ્રમ પ્રર્ના સ્લરૂભાું જોડલાનો શોમ છે .
હદવ્મ પ્રેભ સ્લરૂનો હૃદમભાું પ્રાદબાથલશ્રી ભશાપ્રર્જીએ બસ્ક્તલમધિની ગ્રુંથભાું આજ્ઞા કયી છે કે “ફીજબાલે િઢે ત સ્માત ્
ત્માગાત્છલણ કીતથનાત”્ અને “સ્નેશાદ્ યાગ-મલનાળઃસ્માદ” પ્રર્ભાું સ્નેશ ત્માયે પ્રગટ
થામ છે જ્માયે મપ્રમ પ્રર્ મવલામ અન્મ વલેભાુંથી સ્નેશ નીકી જામ છે , આલા સ્નેશને
પ્રગટ કયલા ભાટે આશ્રીએ મખ્મ ક્ષ ત્માગનો યાખેરો છે . શ્રમતરૂા ગોીજનોએ
હદવ્મ પ્રેભ સ્લરૂને પ્રાપ્ત કયલા ભાટે મખ્મ ક્ષ ત્માગને સ્લીકામો છે . ત્માગ એટરે
મલયશનો અનબલ. આલા ત્માગ  ભલથકના મલયશાનબલથીજ હદવ્મ પ્રેભ સ્લરૂનો હૃદમભાું
પ્રાદબાથ લ થામ છે . અને તેથી જ શ્રી શહયયામ પ્રર્એ ણ આજ્ઞા કયી છે કે જેણે પ્રર્ના

સ્લરૂન ું ગ્રુંથો દ્વાયા કે બગલદીમોના વત્વુંગ દ્વાયા શ્રલણ કયે  ું છે ણ હદવ્મ સ્નેશ
સ્લરૂનો કુંઇ અનબલ નથી તેલા જનોએ સ્નેશ સ્લરૂને પ્રાપ્ત કયલા ભાટે મોગીઓની
ભાપક સ્લરૂ બાલન કયવ ું, અથલા સ્લરૂન ું ધ્માન કયવ ું. આની આ આજ્ઞાનો શેત
મલયશાનબલ રૂ જ છે .
હૃદમ શદ્ધદ્ધની આલશ્મકતા શલે સ્લરૂ ધ્માન વાથે નાભન ું સ્ભયણ કે શ્રી વલોત્તભ સ્તોત્રથી હદવ્મ સ્નેશ સધાના
દાતા શ્રી લલ્રબ પ્રર્ના મળન ું ગણગાન કયતા યશેવ ું જોઇએ. નાભ સ્ભયણ અથલા
શ્રીવલોત્તભજીન ું ગણગાન આણા હૃદમની ર્ ભમભને પ્રર્ પ્રગટ થલા ભાટે મવદ્ધ કયે છે .
તેથી જ શ્રી વલોત્તભજીના છઠ્ઠા શ્રોકભાું શ્રી અસ્ગનકભાય આજ્ઞા કયે છે કે, “મલમનમોગો
બસ્ક્તમોગ પ્રમતફુંધ મલનાળને” મ ભર ધાભસ્થ હદવ્મ પ્રેભ સ્લરૂને પ્રાપ્ત કયલા ભાટે
અથલા તેના વાક્ષાત અનબલ ભાટે જેટરા પ્રમતફુંધો છે તે વલથનો મ ભભાુંથી નાળ થઇ
જામ છે . છી હદવ્મ પ્રેભ સધા સ્લરૂનો હૃદમભાું પ્રાદબાથલ થઇ જામ છે . જ્માું સધી
હૃદમ શદ્ધ ન થામ ત્માું સધી પ્રર્ના સ્લરૂન ું વતત ધ્માન થત ું નથી. અથલા ધ્માનભાું
સ્લરૂ સ્સ્થય યશેત ું નથી.
સ્લરૂ ધ્માન અને નાભ સ્ભયણમપ્રમ પ્રર્ તો આણા હૃદમભાુંજ લફયાજે છે , ણ જેભ સ ભમથ લાદાુંઓથી ઢુંકામેરો શોમ
ત્માયે સ ભમથનો ઉદમ થમેરો શોલા છતાું દે ખાતો નથી; તેભ ભામાના આલયણને રીધે
હૃદમભાુંજ યશેરા મપ્રમ પ્રર્ના સ્લરૂનો આણને અનબલ થતો નથી. અથલા ફીજ ું
િષ્ટાુંતઃ જેભ કાચલાા પોટાભાું કાચ ભરીન થઇ જલાથી તેની અંદય યશે ું લચત્ર દે ખાત ું
નથી, યું ત કાચનો ભેર દભય થઇ જલાથી લચત્રજી દે ખામ છે , તેભ ભામાન ું આલયણ
તાબાલ  ભલથક નાભ સ્ભયણ કે શ્રીવલોત્તભજીના ગણગાન દ્વાયા દભય થતાું ધ્માનભાું
સ્લરૂ સ્થીય થામ છે . અથલા મનયું તય સ્લરૂનો અનબલ થામ છે . તેથી સ્લરૂ ધ્માન
વાથે નાભન ું સ્ભયણ કે શ્રીવલોત્તભજીથી ગણગાન ણ કયતાું યશેવ ું. આ સ્લરૂ ધ્માનભાું

અને નાભ સ્ભયણ કે ગણગાનભાું કેલ ધભી સ્લરૂનોજ આશ્રમ યશી આલે છે . અને
કેલ ધભી સ્લરૂના આશ્રમથી ધભી સ્લરૂન ું હૃદમભાું પ્રાગટય થામ છે .
જીલનની મલપરતા –
ષ્ષ્ટભાગથન ું ખ ભફ જ્ઞાન ભેવ્ય ું શોમ ણ જો હદવ્મ પ્રેભને પ્રાપ્ત કમો નથી તો તેલા
જ્ઞાનની આ હદવ્મ પ્રેભ ુંથભાું કાુંઇજ કીભત નથી. હદવ્મ પ્રેભ પ્રાપ્ત કમાથ લગયન ું
જીલન વ્મથથજ છે . તેથી જ શ્રી ગોીજનો ભશાજ્ઞાની ઉદ્ધલજીને કશે છે કે, “પ્રેભ મલના
વફ લચભયે , મલમ લાવના યોગ-વખા સન શ્માભકે” જ્ઞાની ફનીને ષ્ષ્ટ જગતભાું
તેઓ બરે  ભજાતા શોમ ણ પ્રેભીઓના જગતભાું આલા જ્ઞાનીઓની કુંઇ જ હકિંભત
નથી.
શ્રમત યાન આગભ સ્મ ૃમત,
પ્રેભ વફશી કો વાય
પ્રેભ મલના નહશ ઉજ હશમ,
પ્રેભ ફીજ અંકલાય.
આનુંદ અનબલ શોત નહશ,
મલના પ્રેભ જગજાન
કે લશ મલમાનુંદ અરૂ,
કે બ્રહ્માનુંદ ફખાન.
અમત સક્ષ્ભ કોભર અમતશી,
અમત મનમયો અમત દભય
પ્રેભ કઠીન વફતે વદા,
મનત ઇક યવ બય ભય.
જગભેં વફ જાન્મો યે ,
અરૂ વફ કશે કશામ
લે „જગદીળ‟ અરૂ „પ્રેભ‟ મશ,

દોઉ અકથ રખામ.
જેશી લફનજને કછશી નશી.
જાન્મો જાત મલળે
વોઇ પ્રેભ ત્જશી જામન કે,
યશી ન જાત કછ ળે.
-યવખાનજી
શ્રીલલ્રબ ળાસ્ત્રાથથ મનફુંધભાું આજ્ઞા કયે છે કે “મનષ્ઠા ત વાદનૈયેલ. ન ભનોયથ
લાતથમા” ભનોયથોથી અને લાતાથ શ્રલણ કયતા યશેલાથી પ્રર્ પ્રાપ્પ્ત થઇ જતી નથી.
યન્ત પ્રર્ પ્રાપ્પ્તના વાધનને જાણી રઇને વાધનભાું વતત તત્ય યશેલાથી થામ છે .
ૃ પ્રાપ્ત થય ું. તેભ
જેભ વમિ ભુંથનન ું વાધન દે લ દાનલોએ કયું તો વાધ્મરૂ અમત
મનયું તય મલયશાનબલ રૂ વાધનથી હૃદમન ું ભુંથન થામ છે , એટરે કે મલજાતીમ બાલ
ૃ રૂ પ્રર્ન ું સ્લરૂ હૃદમભાુંથી પ્રગટ થામ છે અને
મનવ ૃત્ત થામ છે . શ્ચાદ અમત
સ્લરૂાનુંદનો વાક્ષાત અનબલ કયાલે છે . તેથી વાધનભાું મનષ્ઠા યાખલી જોઇએ.
ષ્ષ્ટભાગથભાું વાધનરૂ ણ પ્રર્ ોતે જ થઇને ોતાના સ્લરૂની પ્રાપ્પ્ત કયાલે છે .
સ્લરૂ ધ્માનભાું ોતે જ વાધનરૂ થામ છે .
આ હદવ્મ પ્રેભ તો ષ્ષ્ટ પ્રર્ના ણ આત્ભા રૂ છે , પ્રર્ના ણ જીલનરૂ છે . આ
હદવ્મ પ્રેભની પ્રાપ્પ્ત મલયશના અનબલ મલના થઇ ળકતી નથી-તેથી જ યમવક
ભશાનબાલ શ્રીનુંદદાવજીએ ુંચભુંજયીભાું કહ્ ું છે કેજા ઘટ મલયશ અલા અનર,
હયક બમે સબામ
તાશી ઘટ ભધ્મ નુંદશો,
પ્રેભ અભી ઠશેયામ.
વલથ ત્માગ  ભલથકના મલયશ અનબલથી અથલા મપ્રમ મલમોગની અસ્ગનથી હૃદમભાું યશેરો
મપ્રમ મલમોગની અસ્ગનથી હૃદમભાું યશેરો અમલદ્યા જનીત મલજાતીમ બાલ-પ્રુંચ જ્માયે

દગધ થઇ જામ છે ત્માયે તેલા શદ્ધ થમેરા હૃદમભાુંજ ભશાન હદવ્મ પ્રેભ પ્રગટ થામ છે .
મલયશના અનબલ મલના હદવ્મ પ્રેભ પ્રાપ્ત થતો નથી. હદવ્મ પ્રેભ પ્રર્નો ણ આત્ભા
શોલાથી ોતાના આત્ભારૂ પ્રેભન ું જીલોને જરદી દાન કયતા નથી. આ હદવ્મ પ્રેભ તે
શ્રીલલ્રબન ુંજ સ્લરૂ છે . તેથી જો શ્રી લલ્રબનો જ અનન્મ આશ્રમ યાખી શ્રી લલ્રબન ું
જ ધ્માન સ્ભયણ કે મળોગાન કયલાભાું આલે તો હદવ્મ પ્રેભ સ્લરૂ શ્રીલલ્રબ હૃદમભાું
પ્રગટ થઇ જલાથી પ્રર્ સ્લતઃ પ્રાપ્ત થઇ જામ છે , કાયણ કે શ્રીલલ્રબના યોભ યોભભાું
કોટાન કોહટ ષ્ષ્ટ સ ૃષ્ષ્ટના આયાધ્મ દે લ શ્રીજીના સ્લરૂો યશેરાું છે .
પ્રર્ પ્રાપ્પ્તનો વાચો યાશગ્રુંથોભાુંથી, રેખોભાુંથી કે બગલદીમોના વત્વુંગથી પ્રર્ પ્રાપ્પ્તના વાધનને જાણી
રેલાન ું શોમ છે . આ વાધનને જાણીને તે વાધનભાું વતત જોડામ જલાન ું શોમ છે . ત્માયે
જ પ્રર્ પ્રાપ્પ્ત થામ છે . વાધનને જાણી રેલા છતાું તેભાું જે તત્ય થઇ જતા નથી
તેભને પ્રર્ પ્રાપ્પ્તન ું વાચ ું દઃખજ નથી, તેભજ ભાનવ ું ડે છે . અને પ્રર્ પ્રાપ્પ્તના દઃખ
મલના પ્રર્ ભે તેભ નથી.
હદવ્મ પ્રેભ સ્લરૂના વાક્ષાત્કાયની વાધના

- .બ. શ્રીલલ્રબ ાદદ્મ મભલરન્દ
હદવ્મ પ્રેભ થ, અનન્મતાનો છે . એકભાુંજ ડફાલી દે નાયો છે . ોતાના મપ્રમતભ પ્રર્
મવલામ અન્મ વલથને ર્ ભરાલી દે નાયો છે . અને ોતાની દનીમા મપ્રમતભ ભમ મનયારી
ફનાલી દે નાયો છે . હદવ્મ પ્રેભન ું આજ મળખય કશેલામ છે કે જ્માું ોતાના મપ્રમતભ
મવલામ ફીજ ું કુંઇ દે ખાત ું નથી, કે ફીજ ું કુંઇ અનબલભાું આલત ું નથી. શ્રી શહયયામ પ્રર્
“ફહશમખ
થ ત્લ મનવ ૃમત્ત” નાભના ગ્રુંથભાું આજ્ઞા કયે છે મનજાચામથ દાભબોજ સ્થાપ્મતાું વતતું હૃહદ ।
તત એલ તદીમાનાું વકર મવદ્ધદ્ધભેમત હશ ।।

શ્રી શહયયામ પ્રર્ આજ્ઞા કયે છે કે ફહશમખ
થ તાથી ફચવ ું શોમ અને દાસ્મ ધભથને વશજ
ણ આંચ આલલા દીધા મવલામ પ્રર્ પ્રવન્ન કયલા શોમ તો આણા શ્રીભશાપ્રર્જીના
ચયભ કભરને હૃદમભાું સ્થાો. આણા ગભે તેલા દો કોન ું દશન કયીને પ્રર્ની
વાથે ભજબત ગાુંઠ-વુંફધ
ું ફાુંધી દે નાયા આણા વલથના (અને રીરા રોકભાું ણ
વલથના) ગરૂ સ્લરૂ શ્રી ભશાપ્રર્જીના ચયણ કભરને હૃદમભાું ધયાલો. અને આ કામથ
જો થઇ ગય ું તો છી ફીજ ું કુંઇ કયલાન ું ફાકી યશેત ું નથી. જે તદીમ છે તેને તો શ્રી
ભશાપ્રર્જીના િઢ આશ્રમથી વલથ મવદ્ધદ્ધ થામ છે . ફીજા કોઇ વાધન એને કયલાું ડતાું
નથી. કમલલય દમાયાભબાઇ કશે છે કે “શ્રી ભશાપ્રર્જીનો બગન બયોવો એજ અન્માશ્રમ”
એટરા ભાટે શ્રીભશાપ્રર્જીભાું જ િઢ મલશ્વાવ યાખલો એ તદીમનો મખ્મ ધભથ છે . શ્રી
શહયયામપ્રર્એ “ષ્ષ્ટથ ભભથ મન.” નાભના ગ્રુંથભાું મખ્મ ભભથ શ્રી ભશાપ્રર્જીનોજ એક
આશ્રમ યાખલો તેભ જણાવ્ય ું છે અને આનો આશ્રમ આના તદીમ જનના વુંગથી
મવદ્ધ થળે તેભ છે લટના ભભથભાું જણાવ્ય ું છે . યન્ત આ કારભાું તદીમ જનનો વુંગ
ભ ેરાું છે . અયે !
પ્રાપ્ત થલો દરથબ છે . કાયણ કે તદીમ જન તો મલયશના વમિભાું ડફ
તેભને પ્રેભ યાજ્મનો „કયપર‟ રાગેરો છે . તેથી ખોજ્મા ણ ભે તેભ નથી. તેથી જ શ્રી
ભશાપ્રર્જીનો જ િઢ આશ્રમ યાખલા આજ્ઞા કયી યહ્યા છે .
લસ્તતઃ તો શ્રી ભશાપ્રર્જીના ચયણ કભરભાું યમત-સ્નેશ યાખલો એજ મખ્મ કતથવ્મ છે .
છતાું કારફરથી શ્રી ભશાપ્રર્જીનાું ચયણ કભરભાું યમત કે આશ્રમ ન યશે તો
શ્રીભશાપ્રર્જીની આજ્ઞા પ્રભાણે આશ્રીના અનન્મ બક્તોનો વુંગ કયલો. કાયણ કે
અનન્મ બક્ત દતી રૂ છે . તે શ્રીલલ્રબનોજ અનન્મ આશ્રમ અને આળા યાખી વતત
વાધનાભાું વુંરગન યશેલાન ું શોમ છે . શ્રી શહયયામપ્રર્ ાુંચભાું મળ. ભાું આજ્ઞા કયે છે કે,
અષ્ટાક્ષયન ું વતત સ્ભયણ કયતા યશેલાથી જ્માયે દીનતા પ્રાપ્ત થામ છે ત્માયે શ્રી
ભશાપ્રર્ ોતાના તદીમ જનનો વુંગ પ્રાપ્ત કયાલળે. ત્માયે અભારૂું વકર કામથ મવદ્ધ
થવે. અષ્ટાક્ષયના વતત સ્ભયણથી અમલદ્યા મનવ ૃત્ત થતાું દૈ લી જીલને પ્રર્ પ્રાપ્પ્તન ું
દાલાન જેવ દઃખ પ્રગટે છે . આલા જીલને શ્રી લલ્રબ જનનો વુંગ પ્રાપ્ત થામ છે . શ્રી
ભ ેરા છે તેને લલ્રબ જન
લલ્રબજન કોને કશેલા ? મપ્રમતભના-મલમોગ વમિભાું જે ડફ

જાણલા. આલા જન ભાટે તો આ કશે છે કે એલો કોઇ ર્ ભતરભાું ન દીઠો. કે
પ્રાણનાથના મલમોગે અશ્રાત કયતો શોમ.
હદવ્મ પ્રેભ સ્લરૂની પ્રાપ્પ્ત ભાટે શ્રી શ્રમતરૂા ગોીજનોએ જેલા પ્રકાયની વાધના કયી
છે તે મલસ્તાયથી આ રેખભાું જણાલેર છે તેને વભજીને શ્રીલલ્રબનોજ અનન્મ આશ્રમ
યાખી શ્રીલલ્રબનીજ આળા કયીને, મલયશના અનબલ  ભલથક મપ્રમ પ્રર્ના સ્લરૂન ું
ધ્માન અને શ્રી વલોત્તભજીથી ગણગાન કે નાભ સ્ભયણ વતત કયતા યશેવ ું જોઇએ.
આ વાધના હદવ્મ પ્રેભ સ્લરૂ શ્રીલલ્રબ દ કભરની યજને પ્રાપ્ત કયલા ભાટે
કયલાની છે . આશ્રીના દ કભર યજની એક કલણકા પ્રાપ્ત થતાું બક્ત હદવ્મ પ્રેભભ ર
યવભાું ડફ
ે ો યશે છે , અને તેના ભધય સ્લાદભાું ત ૃપ્પ્ત નશી થલાથી તતોજ યશે છે .
આલો છે શ્રીલલ્રબ દ કભર યજની એક કલણકાનો ભહશભા. આ યજભાુંથી
અમનલથચનીમ હદવ્મ પ્રેભનો અખુંડ પ્રલાશ લશેતો શોમ છે . અને આ હદવ્મ પ્રેભને પ્રાપ્ત
કયલાથી જ દૈ લી જીલનની વાથથકતા ભાની ળકામ છે . હદવ્મ પ્રેભ શ્રી લલ્રબન ુંજ સ્લરૂ
શોલાથી શ્રીલલ્રબનાજ અનન્મ આશ્રમથી પ્રાપ્ત થામ છે . જેભકે ભધય યવન ું ાન
કયવ ું શોમ તો, ભધય યવ બમાથ વમિના તટય જલાથીજ થામ છે તેભ હદવ્મ-ભધય
પ્રેભના ભશામવન્ધરૂ શ્રી લલ્રબ છે . આની જ વામનધ્મ યશેલાથી તે હદવ્મ પ્રેભની
લફન્દ પ્રાપ્ત થામ છે . તેથી જ શ્રીજી સ્લરૂ શ્રી ગવાુંઇજીએ “વામનધ્મભાત્રદત્ત
શ્રીકૃષ્ણપ્રેભા” નાભ પ્રગટ કયું છે . આ નાભને પ્રગટ કયીને શ્રી પ્રર્ચયણે દૈ લી જીલોને
એભ જણાવ્ય ું કે હદવ્મ પ્રેભની પ્રાપ્પ્ત, હદવ્મ પ્રેભ સ્લરૂ શ્રી લલ્રબની વામનધ્મભાું
યશેલાથી અથલા અનન્મ આશ્રમ યાખલાથી જ થામ છે . આ હદવ્મ પ્રેભથીજ રીરા
રોકભાું અનુંત યગરો અને વખી વશચયીમો આહદ વલથનો મનબાલ થઇ યહ્યો છે . આલા
શ્રીલલ્રબને મતરૂથી લયીને એલો કમો મ ભઢ ભમત જીલ શોમ કે અન્મની આળા કયે ?
જાચ ું જામ કોનકે ઘયે,

શ્રી લલ્રબવે ામ ઘની ।
તીન રોક શોં હપય હપય આમો,

આનુંદ અલ્ ઉાધી ઘની ।।
શ્રી શહયયામ પ્રર્એ અનેક દોભાું અને સ્તોત્રોભાું શ્રીલલ્રબન ું હદવ્મ પ્રેભરૂ ભાશાત્મ્મ
ફતાલી શ્રી લલ્રબનોજ અનન્મ આશ્રમ કયલાન ું મળખવ્ય ું છે –
(1) શ્રીલલ્રબ તજ અનો ઠાકય કશો કોને જૈમેશો, (2) પ્રીતફુંધી શ્રી લલ્રબ દવોં
ઓય ન ભનભેં આલે શો, (3) શોં તન યું ક મતશાયો શ્રી ભશાપ્રર્, ઓય કાહકો નાહશ, (4)
શ્રીલલ્રબ ભશામવન્ધ વભાન, (5) શોં શ્રીલલ્રબ જકો દાવ, ભન ન ધયત કાહકી આળ,
(6) ર્ ભર જીન જામ ભન અનુંત ભેયો, (6) ફનજા શહયદાવા. શહયદાવા યે , ભન છોડ
વફનકી આળા ।

સધામવન્ધકે મનકટ લવત શે મ ભઢ યશત ક્યોં પ્માવા
શ્રીલલ્રબકે દ કભરભેં ભશા યવ કી શે યાવા ।।

દ કભરકો આશ્રમ કય રે કટ જામ બલ કી પાુંવા ।
ૃ યવકો પ્માવા ।।
યમવક જન ત ાન કયરે અમત

ઉયના વાતભા દભાું સધા કે જે હદવ્મ પ્રેભરૂ છે તેના મવન્ધ રૂે અને આણાજ
આત્ભા રૂે જે મનકટજ યશેરા છે , તેની આળા છોડીને ફીજાની આળા કયનાયને શ્રી
શહયયામ પ્રર્ મ ભઢ ભમત કશે છે . શ્રી શહયયામ પ્રર્ એક દભાું આજ્ઞા કયે છે .
છાુંડ વાગય કોન મ ભયખ, બજે મછલ્રય નીય ।

યમવક ભનકી ભીટી અમલદ્યા, યવી ચયણ વભીય ।।
હદવ્મ પ્રેભ સ્લરૂના વાક્ષાત્કાયની વાધના

- .બ. શ્રીલલ્રબ ાદદ્મ મભલરન્દ
સધા મવન્ધ સ્લરૂ શ્રી લલ્રબ દામ્બજને સ્ળથ કયીને લશન થતા લાયના સ્ળથથી,
મછલ્રય જેલા આનુંદોની આળા કયલારૂ જે અમલદ્યા ભનભાું યશેરી છે તે મનવ ૃત્ત થઇ

જામ છે . અને સધા મવન્ધ રૂે અને ભાયાજ આત્ભા રૂે શ્રી લલ્રબ ભાયી મનકટ જ
લફયાજી યશેર છે તેવ ું જ્ઞાન થઇ જામ છે . શલે જ્માયે શ્રી લલ્રબ દામ્બજ સ્ળથલાા
લાયનો ણ આલો પ્રબાલ છે તો તે સધા મવન્ધન ું લફન્દાન કયનાયના વૌબાગમન ું તો
કશેવ ું જ શ ું ?
હદવ્મ પ્રેભ સ્લરૂ પ્રર્ની પ્રાપ્પ્ત ભાટે. અથલા હદવ્મ પ્રેભની પ્રાપ્પ્ત ભાટે જર મલનાના
ભીનની જેભ જે તયપડી યહ્યા છે તેને જ આ રેખભાું જણાલે ું ગ ભઢ-યશસ્મ વભજી ળકામ
તેભ છે . ઉદ્ધલજીને બગલાને જે ઉદે ળ આપ્મો છે કે, “શ્રમત, સ્મમૃ ત, મલમધ-મનેધ,
પ્રવ ૃમત્ત-મનવ ૃમત્ત અને વાુંબે  ું તેભજ વાુંબલાન ું છોડીને તભાયા આત્ભા રૂે જ તભાયી
લબતય જે હ ું યશેરો છું. તે ભાયા એકનેજ ળયણે આલલાથી તભે મનબથમ થઇ જળો.” આ
ઉદે ળ આતાું શેરા પ્રર્ આ આેરા ઉદે ળના ગ ભઢ યશસ્મની ઉદ્ધલજી કીભત કયે
તે ભાટે આજ્ઞા કયે છે કે-“શે પ્માયે ઉદ્ધલ ! શલે હ ું તભને એક અત્મુંત ગપ્ત યભ
યશસ્મની લાત ફતાવ ું છું.
કાયણ કે તભે ભાયા મપ્રમ વેલક, હશતેી, સહ્યદ અને પ્રેભી વખા છો અને વાુંબલાની
ઇચ્છાલાા છો, તેથી ભાયા હૃદમની ગપ્ત લાત તભને જણાવ ું છું.” આ પ્રર્ના હૃદમભાું
યશેરી ગપ્ત લાત તેજ પ્રર્એ જણાલી કે “ફધમ
ું છોડીને ભાયા એકને જ ળયણે
આલો”આલો ોતાના એકને જ ળયણે આલલાનો ઉદે ળ પ્રર્ વૌ કોઇને કયતા નથી,
ણ ોતાના અનન્મ જનોનેજ કયે છે . આ પ્રર્એ ોતાન ું ગ ભઢ યશસ્મ જે ઉદ્ધલજી ાવે
પ્રગટ કયું છે , તેજ આ રેખભાું, શ્રીલલ્રબની કૃાથી શ્રીલલ્રબની પ્રેયણાથી શ્રી
લલ્રબના મગધ જનો ભાટે પ્રગટ કયલાભાું આલે ું છે .
„ગ ભઢ તત્લ‟

પ્રેક : ભધ
દૈ લી સ ૃષ્ષ્ટન ું મનજપર જે વ્રજરીરાત્ભક છે અને જે વ્રજ બક્તોએ અનબલે ું છે , તે વ્રજ
બક્તોના રીરાત્ભક આનુંદને પ્રાપ્ત કમાથ લગયની વ્મથથ લાતો કયલા બક્તો ચાશતા

નથી, કાયણ રીરાધાભથી મલછયે રા દૈ લી જીલ ોતે વ્રજબક્તો રૂ જ શોલાથી વશજ
તેભને અન્મ મલમની લાતો રૂચતી નથી.
શ્રી લલ્રબન ું મનજધાભથી ર્ ભતરભાું પ્રાગટય રીરાધાભથી મલછૂયે રા દૈ લી જીલોને
રીરાધાભભાું રઇ જલા ભાટે જ થય ું છે . જો આ રીરાન ું અનવુંધાન દૈ લી જીલભાું
નથામ તો તેન ું દૈ લી જીલન વ્મથથ છે , બ્રહ્મવુંફધ
ું ન ું પર તે છે કે હ ું કોઇ વ્રજ રીરાત્ભક
છું તેન ું અશમનિળ સ્ભયણ યહ્યાજ કયે . યાત્રીના ફાય લાગ (ભધ્મ યાત્રે આજ્ઞા કયલાભાું
કુંઇક ગ ભઢ યશસ્મ છામે ું છે . તે ગ ભઢ રીરાયશસ્મન ું દાન વય
્ જ બક્તોને યાવાહદક
રીરાથી પ્રર્એ યાત્રીના વભમેજ કયું છે તે જ ભશાયવના ભશાપરન ું દાન કયલા શ્રીભદ
ગોકરના ઠકયાણી ઘાટ ઉય શ્રી ભધયામધમતન ું પ્રાગટય ણ ભધ્મ યામત્રએ જ થય ું છે .
અલતાય રીરાભાું 1 લથ અને 52 હદલવની રીરાથી ભશાયવભાું  ભણાથનદ
ું સ્લરૂન ું જે
દાન વય
્ જ બક્તોને થય ું તે દાન ભશોદાય ચહયત્રલાન શ્રી ભશાપ્રર્જીએ ર્ ભતરની સ ૃષ્ષ્ટને
બ્રહ્મવુંફધ
ું વાથે જ કયું છે તેથી અલતાય રીરાથી ણ શ્રી લલ્રબના દાનની મલળેતા
શોલાથી ભશાનબાલોએ શ્રીલલ્રબના મળન ું ગાન કયું છે કે-“કલરયગ વફ યગતે
અમધકાઇ,”
બ્રહ્મવુંફધ
ું ભુંત્રભાુંજ ભશાન વાભથ્મથ યશે ું છે . ર્ ભતરસ્સ્થત દૈ લી જીલનો રીરાભાું જેલો
અધીકાય છે , અમધકાયથી ણ મલળે દાનશ્રી લલ્રબે કયે  ું છે . આથી શ્રીભદ્ પ્રર્
ચયણ શ્રી ગવાુંઇજીએ “ભશાકારૂણીકઃ અને ભશોદાય ચહયત્રલાન” નાભથી અભાયા
પ્રાણનાથને વુંફોધ્મા છે બ્રહ્મ વુંફધ
ું ભાું જે ભશાન વાભથ્મથ છે , અને તેન ું જે દાન થય ું છે ,
તે આમધદૈ મલક વુંફધ
ું ન ું છે . એટરે કે ર્ ભતરના દૈ લી જીલન ું રીરા ધાભભાું જે આહદદૈ મલક
સ્લરૂ છે , તે આમધદૈ લીક સ્લરૂનો પ્રલેળ ર્ ભતરના દૈ લી જીલની બીતય બ્રહ્મવુંફધ
ું
દ્વાયા શ્રી લલ્રબ કયાલે છે . આ આમધદૈ લીક સ્લરૂ જ ર્ ભતરના દૈ લી જીલને પ્રર્ વન્મખ
યાખલાની પ્રેયણા કયે છે . આ દૈ લી જીલના બાલાત્ભક સ્લરૂની બીતય ષ્ષ્ટ પ્રર્ રીરા
ૃ ી મલના ર્ ભતરના
વહશત ફીયાજી યહ્યા છે . યું ત તેનો વાક્ષાત અનબલ પ્રુંચની મલસ્મત
દૈ લી જીલો કયી ળકતા નથી, આલા પ્રકાયના બ્રહ્મવુંફધ
ું ન ું ભશાન પર અને તેન ું ભશાન

વાભથ્મથ શોલા છતાું ર્ ભતરના દૈ લી જીલોને રીરાન ું અનવુંધાન કેભ થત ું નથી ? આ એક
પ્રશ્ન થામ છે .
આ પ્રશ્નના જલાફભાું શ્રીલલ્રબને આ ભુંત્રન ું શજાયો કાભ છોડીને તાિળી બક્તો વાથે
અલગાશન કયલાની નલયત્નભાું આજ્ઞા કયી છે , છતાું આણે કયતા નથી. ઉરટાન ું
બ્રહ્મવુંફધ
ું રીધા છી આખી જીંદગીબય બાગમેજ વુંબાયીએ છીએ. કેટરાક કશે છે કે
ષ્ષ્ટભાગથ મનઃવાધનતાનો છે . ણ મનઃવાધનતાના અથથ દૈ લી જીલે કુંઇ કયવ ું જ નહશ
તેલો થતો નથી જીલન ું કતથવ્મ અને લસ્તનો ઉમોગ કમાથ લગય પની પ્રાપ્પ્ત ળી યીતે
થામ ? ભાટે તાિળીના વત્વુંગથી અને પ્રર્ની વન્મખ વેલા સ્ભયણ ગણગાન, ધ્માન
લગેયે બગલદ ધભથના વાધનો કયતા યશેલાથી આણને પ્રર્ ોતાના મનત્મ રીરા
સ્લરૂનો અને રીરાનો અનબલ કયાલે છે . જ્માયે બ્રહ્મવુંફધ
ું ભાું યશેરા આમધદૈ મલક
ળસ્ક્તલાા તત્લોનો ઉમોગ થતો નથી એટરે કે ભનલાણી હક્રમાથી થતી દયે ક
હક્રમાઓનો વુંફધ
ું પ્રર્ની વાથે થતો નથી, ત્માયે બ્રહ્મવુંફધ
ું ભુંત્રભાું યશેરી હદવ્મ
ળસ્ક્તઓનો મલકાવ ણ થઇ ળકતો નથી.
ર્ ભતરના દૈ લી જીલોભાું તેન ું જે આહદદૈ મલક સ્લરૂ યશે ું છે , તેભાું હદવ્મ ળસ્ક્તનો અખ ભટ
ખજાનો બયે રો છે . યું ત દૈ લી જીલ અંતયમખ નહશ થલાથી આ ખજાનાને ભેલી ળકતો
નથી, તેને ભેલલાનો ઉામ અંતયમખતા છે . શલે અંતયમખતા એટરે શ ું ? આ
પ્રશ્નના જલાફભાું દળ ઇષ્ન્િમો વહશત ભનની વ ૃમત્તઓ જે જગત પ્રુંચભાું પેરામેરી છે ,
તેને વેલાસ્ભયણ-ગણ-ગાન-પ્રર્ના સ્લરૂન ું ધ્માન મલગેયે દ્વાયા પ્રર્ વન્મખ યાખલાથી
હદવ્મ ખજાનાન ું દ્વાય ખલ્ ું થઇ જામ છે , આટ ું જ નહશ. યું ત બૌમતક િષ્ષ્ટથી અગોચય
એલા રીરા રોકની હદવ્મ રીરાઓનો તેને પ્રત્મક્ષ અનબલ થામ છે .
ફીજો પ્રકાય વાત્ત્લક આશાય છે . વાત્ત્લક આશાયના વેલનથી આમલબાથલ જાગૃત થામ
છે , અને તેલી વાત્ત્લક બાલલાી હૃદમર્ ભમભ હદવ્મ ળસ્ક્તઓ પ્રગટ થામ છે . અથાથત
પ્રર્ની ળસ્ક્ત વહશત આમલબાથ લ વાત્ત્લક હૃદમભાું જ થામ છે આશાયને ભન ઉય
પ્રબાલ ડે છે . તેલી જ આ વેલા ભાગથ પ્રગટ કયી પ્રવાદીથી જ દે શનો મનલાથશ

કયલાની ભાગથ ભમાથ દા સ્થામત થઇ છે . પ્રર્ભાું સ્થામીબાલ અને રીરાનો અનબલ
થલા ભાટે પ્રવાદી અન્નથી જ જીલન મનલાથશ કયલો ઉલચત છે . જે આ યીતે ન કયી ળકે
ૃ ધયાલીને દે શ મનલાથ શ કયલો ઉલચત છે .
તેણે ચયણામત
અષ્ટાક્ષય અને બ્રહ્મવુંફધ
ું ભુંત્રભાું ભશાન વાભથ્મથ ગપ્તણે યશે ું છે , ણ તેની
ગપ્તતા વલથત્ર પ્રગટ થઇ જલાથી તેના ભશત્લને ર્ ભરાઇ જલાય ું છે . તેભજ શ્રી લલ્રબ
પ્રકટીત ોડ ગ્રુંથાહદ ણ ભશાન ઉત્તભ ગ્રુંથો છે , તે ણ પ્રકટ થઇ જલાથી જાણે એક
વાભાન્મ ધામભિક ગ્રુંથો શોમ એ િષ્ષ્ટએ આણે લાુંચીમે છીએ. યું ત અનબલી
ભશાનબાલોના મખેથી તેના આમધદૈ મલક રીરાત્ભક સ્લરૂ વાથે વભજલાથી હદગમ ભઢ થઇ
જલામ એલા યમવક ગ્રુંથો છે . એટરે જ કહ્ ું છે કે, “ગ્રુંથ વલે યવરૂ કીધા ોતાને
મવદ્ધાન્ત”સફોમધન્માહદ યવાત્ભક ગ્રુંથોના દોશનરૂ સત્રોથી વભન્લીત ોડળગ્રુંથો છે ,
મહદ આણે બ્રહ્મવુંફધ
ું ના ભશાભુંત્રને એક આમધદૈ મલક ળસ્ક્તરૂે ભાનતા શોઇએ તો તેને
પ્રગટ થલાન ું મ ભ કાયણ તાવવ ું જોઇએ. આણે તેના સ્લરૂને અને તેની ળસ્ક્તને
મલવયી ગમા શોઇએ તેવ ું જણામ છે , ળબ્દોની બીતય યવરૂ સ્લરૂ યશે ું છે યું ત
અમધકાય મલના તે પ્રકટ થત ું નથી. બક્ત જીલનભાું ઇશ્વયની યાબસ્ક્ત ળીલામ ફીજી
કોઇ ણ આકાુંક્ષા જયા ણ ન જ યશેલી જોઇએ. તેનો સ્લાુા વભાનળીર સ્લરૂાવક્ત
બક્તના વુંગ મલના આલે જ નશી વત્વુંગ એ વેલાબજનનો સ્લાદ ચાખલાની જીબ
વભાન છે મપ્રમ મલમોગ વમિભાું મનભગન થમેરા તાિળી બગલદી દ્વાયાજ તે સ્લાદ
ચાખી ળકામ. તેથી જ શ્રી લલ્રબે તેલા યમવક મલયશી બગલદીમ વાથે મનલેદનના
અનવુંધાનની આજ્ઞા કયી છે . મનત્મરીરાસ્થ સ્લરૂની પ્રાપ્પ્ત ભાટે મલયશ લેદનાનો
અનબલ કતાથ તાિળી જન વાથે જ્માયે મનલેદનન ું સ્ભયણ થામ છે . ત્માયે દૈ લીજીલ
ોતાના હદવ્મ પ્રેભયાજ્મભાું પ્રલેળ કયલા ભાટે રૌકીક અને અરૌહકક ભામાના ફુંધનો ને
લૈયાગમના તીક્ષણ ળસ્ત્રોથી કાતો હદવ્મ પ્રેભ ભાગથનો થીક ફની જામ છે . “ફીન
લૈયાગમ નશી ાઇએ લગહયધયકો અનયાગ” મલળા આંતય િષ્ષ્ટથી જોઇએ તો આખો
ષ્ષ્ટભાગથ જ ભશાયમવક, હદવ્મ અને ગપ્ત છે . શ્રી ગોકરેળ પ્રર્ તો આ ષ્ષ્ટભાગથને
કેલર યવ ભાગથ જ કશે છે . “બસ્ક્ત ભાગથ તો ફશોત શે. યું ત “યશઃભાગથ તો કેલર યવ જ

શે.” આવ ું આન ું લચનામ ૃત છે .
એક ફાફત ધ્માનભાું યાખલા જેલી છે કે, ષ્ષ્ટભાગથ તો છે યું ત આજનો વભાજ આ
હદવ્મ યવને પ્રાકૃત જીલનભાું બોગલી યહ્યો છે , તે ખયે ખય આ ઉત્કથ ભાગથ ભાટે કરુંકરૂ
છે . ષ્ષ્ટભાગથના ભશાન ગૌયલને ઝાુંખ ાડે છે , આને ર્રથી ણ યવ કશેલો તે
અયાધ રૂજ ભાનવ ું ઉલચત છે . પ્રાકૃત અધ્માવની મનવ ૃમત્ત મલના હદવ્મ પ્રેભ યવની
એક લફન્દ ધાયણ કયલાને કોઇ ળસ્ક્તભાન નથી તેથી જ દમાયાભબાઈએ કહ્ ું છે કે “જે
કોઇ પ્રેભ અંળ અલતયે પ્રેભયવ તેના ઉયભાું ઠયે ! ષ્વ્શિંણ કેરૂું દધ તે તો મવિંશણ સ ભતને
ઝયે .” હદવ્મ પ્રેભ યવને ધાયણ કયનાય ાત્રભાું પ્રાકૃત પ્રુંચની ગુંધ ણ યશી ળકતી
નથી. આ ગોીજનોના જીલનથી જાણવ ું.
હદવ્મ પ્રેભ તે મ ભમતિભાન ત્માગન ું જ સ્લરૂ છે , બૌમતક ઇન્િીમોથી બોગલલાની તે ચીજ
નથી. જેભ અસ્ગનની નીકટ કોઇ આલી ળકત ું નથી, તેભ હદવ્મ પ્રેભની મનકટ બૌમતક
મલમો ઠશેયી ળકતા નથી.
“ભશાત્મ્મ જ્ઞાન ભલથક સિઢ, વલથથી અમધક સ્નેશ” તેન ું નાભ બસ્ક્ત આ ભશાત્મ્મ યવાત્ભક
પ્રર્ન ું ગ્રશણ કયવ ું, કે આ અગણીતાનુંદ રૂ છે , શ્રગાય
ુંૃ
યવાત્ભક છે , લેદાતીત છે ,
યવાત્ભક જગતભાું અલચન્ત્મ અનુંત ળસ્ક્ત યક્ત જેનો મલરાવ છે , તેલા યવરૂ પ્રર્નો
આણને વુંફધ
ું છે તેભ જાણવ ું. આ બસ્ક્તને જ પ્રેભ રક્ષણા કશી છે શ્રી લલ્રબ તેલા
બક્તની યાત્ય સ્સ્થમતને “આત્માુંમતક બસ્ક્તમોગ” ના નાભે ઓખામ છે . તેન ું
મલકરણ ું અને ઉન્ભાદ જેલી દળા છે . લી યોગાહદક ણ થામ છે તે અરૌહકક
અનબલો અથલા હદવ્મતાનાું દળથન ભાટે શોમ છે . તેથી તે પ્રાકૃત નશીં ણ અપ્રાકૃત છે .
અથાથત યોગાહદક મનજ્જનોને મનયોધના અંગરૂે આેરા છે .
ષ્ષ્ટભાગથન ું મળખય પ તન્ભમતાએ પ્રાપ્ત થામ છે . તે મલયશના અનબલ મલના
વુંબલીત નથી. શ્રી ઠાકોયજીએ યાવસ્થરીભાુંથી ગોીજનોને ાછા ઘેય જલાન ું કહ્.ું
રૌહકકની યું ચક લાવના યશી શોમ તો યાવ યભણની મોગમતા નથી. તેથી હયક્ષા

કયલાને ાછા જલાન ું કશે છે . યું ત પ્રર્ જેભ જેભ ાછા જલાની આજ્ઞા કયે છે , તેભ
તેભ વ્રજ બક્તોને યાવમલશાયની તીવ્ર આકાુંક્ષા લધતી જામ છે , અને રૌહકકન ું વું ભણથ
મલસ્ભયણ થામ છે , ત્માયે પ્રર્એ યાવાહદક રીરાઓન ું અમલચર સખ આપ્ય ું.
અવ્મલબચાયીણી બસ્ક્ત એજ પ્રેભ યાજ્મનો મનમભ છે . જ્માું સધી નેત્રોભાું મપ્રમતભના
સ્લરૂ ળીલામ ફીજ ું દે ખામ છે , ત્માું સધી વ્મલબચાયણ ું છે . આલી બસ્ક્તથી હદવ્મ-પ્રેભ
યાજ્મભાું પ્રલેળ થઇ ળકતો નથી. જે હૃદમ-ભુંહદયભાું મપ્રમતભને લવાલલા છે , ત્માું
પ્રુંચ જગતના મલમો બયે રા યશે તો મપ્રમતભને ભાટે જગમા ક્યાુંથી યશેળે ? નેત્રોભાું
એક જ લસ્તનો વભાલેળ થઇ ળકે. એકી વાથે ફે યશી ળકે નશી, “પ્રેભ એક, એક
લચત્તવો, એકશી વુંગ વભામ; ગાુંધી કો વોદા નશી, જન જન શાથ લફકામ.”
પ્રેભભાગથ એ અસ્ગનનો ભાગથ છે , એટરે કે મલમોગના અવહ્ય દઃખને જ જેણે લાસ્તલીક
સખ ભાન્ય ું છે , તેલાને અસ્ગનના ભાગે ચારલાન ું વાભથ્મથ છે . “હદવ્મ પ્રેભ દદથ થી બયે રો
છે પ્રેભ થીક જ્માયે દે શ અને દમનમાના તભાભ મલમોને હૃદમભાુંથી શટાલે છે ત્માયે
પ્રેભદે લનો તેને મલજીના ઝફકાયાની જેભ અનબલ થઇ જામ છે . આ ઝફકાયાભાું
લચયકારથી મલછયે રા તેના વૌંદમથના દળથન થામ છે , મપ્રમતભ નેત્ર-કટાક્ષથી પ્રેભ
ૃ ને લેધીને છામ જામ છે ત્માયે ફાણથી ઘામર થમે ું મગ
ૃ જેભ
થીકના ભનરૂી મગ
દદથ ની આશભાું તયપડીમાું ભાયત ું શોમ છે , તેભ આ પ્રેભ થીક ણ મપ્રમતભના
મલમોગના ભીઠી-ભધયા દદથ ભાું ડફેરો યશે છે . આ ભીઠા દદથ ની વભાનતા વુંમોગના
કયોડો સખો કયી ળકતા નથી. આ ભીઠું દદથ ોતાને અને દમનમાને ર્રાલીને મપ્રમ
વખાની વાથે તદાકાય કયી દે છે . આ અલસ્થાભાું સ્થાલય કે જગભભાું
ું
, ોતાના મપ્રમતભ
મવલામ તેને ફીજ ું કુંઇ જ દે ખાત ું નથી. આ હદવ્મ પ્રેભન ું ળીખય સ્થાન છે .”
ગોીજનો આલા પ્રેભના મળખયે શોંચેરા છે . તેથી ભશાનબાલોએ ગાય ું છે કે :- “ગોી
પ્રેભકી ધ્લજા,” પ્રેભ દે લ ઉય મલજમ ભેલી રીધો, અને પ્રેભ યાજ્મના ળાવક આ
દે લીઓ, ગોીજનો ફન્મા. વદ
ુંૃ ાલનભાું બગલાનન ું ળાવકણ ું નથી. ણ વ્રજ બક્તોન ું
છે . જ્માું બક્તોની પ્રાધાન્મતા તેન ું નાભજ પ્રભેમ ભાગથ, ષ્ષ્ટભાગથ છે . આલા હદવ્મ

ભાગથભાું પ્રલેળ થમા છી, જો પ્રર્-પ્રેભના એક લફિંદનો અનબલ ન થમો તો
ષ્ષ્ટભાગીમ જીલનની કોઇ હકિંભત નથી. આ ભાગથ વાશવીક, સ ભયલીયોનો છે , કામય એક
કદભ આ ભાગે ચારી નશીં ળકે. લીય રૂોને જેભ જેભ વાભેથી ળસ્ત્રો ના પ્રશાય થામ છે
તેભ તેભ તેનાભાું લીય યવ ઉગ્ર ફનતો જામ છે . તેલી યીતે પ્રેભ થીકના ભાગથભાું જેભ
જેભ મલધ્નો-વુંકટો આલતાું જામ છે તેભ તેભ તેનો પ્રેભ બાલ લધતો જામ છે પ્રેભી
જનને દે શની વાથે ભશોફત નશી શોલાથી જીલતાુંજ ભયે રા જેલો ગણામ છે .
અને દે શનો વુંફધ
ું ર્રાઇ જલો તેન ું નાભ જ મત્ૃ ય ું છે . ભાન ફડાઇ ઠગનાયી શોલાથી
શ્વાન મલ વભાન છે . મલમોગરૂી અસ્ગનની જ્લારાઓથી તેની મનિા વદાને ભાટે બસ્ભ
થઇ ગઇ છે , મલમોગની અસ્ગનથી તેનાું યક્ત અને ભાુંવ ળોાઇ જામ છે . લીય રૂની
જેભ કઠીન દદથ બયી ઘામર દળાભાું અશ્રના એક લફિંદને ણ ફશાય કાઢતો નથી તેલો
આ તત્સખી, પ્રેભી થીક છે તેથી કહ્ ું છે કે “લીય ળીયોભણી જે શળે તે થળે યણધીય,
નટ ણ લેળ શોંચાડતા ળતખુંડ કયે ળયીય.”
અરૌહકક વાભથ્મથ

શ્રી....ચયણયજહકિંકય
„અરૌહકક વાભથ્મથ‟ એટરે આત્મુંમતક પરદાનની ઇચ્છા થલાભાું તા સ્લરૂ હૃદમભાું
પ્રલેળ કયે , તે સ્લરૂના મલયશનો અનબલ કયલાન ું વાભથ્મથ તે “અરૌહકક વાભથ્મથ” છે .
આથી તેલા ળયીયની પ્રાપ્પ્તને ખોલી. તેની પ્રાપ્પ્ત શ્રી લલ્રબાચામથજીની અમત
કરૂણાથી જ થામ. વાક્ષાત ્ હતાળ દત્ત અગન્માત્ભક દે શ તેન ું અમધષ્ઠાન છે .
અનુંત શ્રી સ્લામભનીજીઓનો તા બાલરૂ, ભધય તેજ-પ્રકાળલાા, કોહટ સ ભમથના
એકીર્ ભત સ્લરૂ “હતાળ” સ્લરૂના અનબલન ું ભશાન વાભથ્મથ પ્રાપ્ત થામ છે . આલા
મખ્મ પ, “અરૌહકક વાભથ્મથની” પ્રાપ્પ્તભાું વાધન પ્રભેમ છે . યાવસ્થ બક્તોને યાવનો
સખાનબલ વદા છે , યું ત ઉયોક્ત અરૌહકક વાભથ્મથન ું દાન તો મ ભ ધાભની પ્રાપ્પ્ત
શ્ચાતજ થામ છે . મનજધાભના બક્તોના બાલરૂ વ્રજબક્તો, જેઓ યાવરીરા છી

વ્રજભાું ાછા ધામાથ, અને ત્માું પ્રમતકૃમત રૂે સ્થામી રૂથી જેઓની સ્સ્થમત યશેરી, તે
બક્તોને ભ્રભયગીતભાું જણાવ્મા પ્રભાણે જે દાન થય ું, જે સખાનબલ થમો તેભાું ણ
તાયતમ્મ છે , યું ત „હતાળ‟ સ્લરૂ શ્રી લલ્રબની વમનધાનભાું તાબાલ અનબલાથે જે
દાન થામ છે તે તો અત્મુંત વાભથ્મથલાન છે .
આ દે શદાન છી ભાનવી વેલા છટી નથી જતી. જો ભાનવી વેલા છટી જામ તો ભાનવી
પરરૂા ન કશેલામ. કેભ કે પર ભરલાથી વાધન છટી જામ તે ફયોફય છે , યું ત અહશિં
તો પરની જ યું યા છે .
ભાનવી અને મલયશનબલ આ દે શ મલના ન થઇ ળકે. કાચા યજના ઘડાને જેભ મનબાડાની
અસ્ગનથી કલ કયલાભાું આલે છે , તેભ મલયશ તાથી  ભલથના દે શનો રટો કયલાભાું
આલે છે . મલયશના અનબલભાું વતત સ્લરૂ-ધ્માન ફન્ય ું યશે છે , તેથી મલયશી બક્તના
દે શ, ઇષ્ન્િમો અને અન્તઃકયણ મલભાું „હતાળ‟ સ્લરૂન ું સ્થાન થામ છે કીડો જેભ
ભ્રભયીના વતત ધ્માનથી ભ્રભયી રૂ ફની જામ છે , તેભ અશી વતત સ્લરૂ બાલના
કયલાથી „હતાળ‟ સ્લરૂથી તાદાત્મ્મ પ્રાપ્ત થામ છે .
ઉત્તભ બક્તોને બ્રહ્મવુંફધ
ું થતાુંજ આ દાન થામ, ભધ્મભ અમધકાયીને એજ જન્ભભાું
વત્વુંગની અલબરાાથી થામ અને શીન અમધકાયીને ણ જેભ તેભ થામ આણે શીન
અમધકાયીને શજ સધી તો તેલો અનબલ નથી, તો ણ શ્રીલલ્રબાસ્ગનનો અનન્મ-િઢ
આશ્રમ યાખી  ભણથ પ્રભેમ ફરલાી આની કૃાની યાશ જોલી અથલા આલી કૃા થલા
ભાટે અન્મ વાધનોની મનષ્ઠા છોડીને આનો જ અનન્મ આશ્રમ યાખલો, તો શીન
અમધકાયીને ણ ભશોદાય-ભશાકારૂલણક સ્લામભ ોતાના સ્લતુંત્ર પ્રભેમ ફરથી ઉયોક્ત
પરન ું દાન મનઃવુંદેશ કયળે જ.
ષ્ષ્ટ થ-મથક

- ભધકય
પ્રશ્ન :-લૈષ્ણલલાણી ભામવકના હદોત્વલી અંકભાું લેણગીત પ્રવુંગભાું અ. 12-16 ભાું

ગોારોના મનયોધન ું લણથન શ્રી ગોીજનોના મનયોધ ભાટે કયે  ું છે . તથા યામત્ર-હદલવ
ફન્ને રીરાઓના ગાન ભાટે યાત્રે ગોારો યામત્ર રીરાન ું લણથન વભાન ળીર ગોીજનો
વાથે કયે છે તે અમત ગોપ્મ છે . તે જાણલાભાું આણો અમધકાય શોમ ળકે કે નશી ?
ઉત્તય :- આ તભાયી જીજ્ઞાવાભાું મથાભમત વભાધાન એ છે કે, ગોારોનો મનયોધ
શ્રીગોીજનોના મનયોધભાું વશકાયી યશે તે ભાટે કયે રો છે . આ ગોારો અંતયું ગ છે .
ફીજા ફહશયું ગ ગોારો ગૌચાયણભાું વશકાયી છે , તેભનો અંતયું ગ રીરાભાું અંગીકાય
કમો નથી. અ. 12 થી 16 ભાું અંતયું ગ ગોારોનો મનયોધ મવધ્ધ કમો તેન ું તાત્મથ આ
ગોારોભાું “ ું” બાલને દભય કયીને તેના અન્તઃકયણભાું યવરૂ “સ્ત્રી” બાલ ઉત્ન્ન કમો.
એટરે આ અંતયું ગ ગોારો ફશાયથી રૂ આકૃમતલાા છે , યું ત તેભન ું અન્તઃકયણ
(લરગદે શ) સ્ત્રી બાલલાળુું છે . જો આલો સ્ત્રીબાલ તેભનાભાું ન શોમ તો યશસ્મ રીરાભાું
મલકાય ઉત્ન્ન થામ. આલો મલકાય ઉત્ન્ન ન થામ ભાટે સ્ત્રી બાલલાળુું અન્તઃકયણ
ફનાવ્ય ું છે . પ્રર્ વાથે યશીને આ ગોારોને શ્રીમમનાજીના જરન ું ાન કયાલે છે તે
એટરા ભાટે કે આ જરાનથી તેભનાભાું સ્ત્રી બાલની ઉત્મત્ત થામ. શ્રીમમનાજી –“તન
નલત્લન” દાન કયનાયા છે , તેજ બક્તોનો આમધદૈ મલક સ્ત્રી બાલ છે . ગોારોભાું તે બાલ
મવધ્ધ કયાવ્મો છે . યામત્ર રીરાભાું આ ગોારોના વશકાયીત્લન ું લણથન શ્રીશકે
બાગલતભાું કયું નથી, તેભજ શ્રીભદાચામથચયણે ણ શ્રીસફોમધનીજીભાું લણથન કયું નથી
તેને અશીં રેખનીભાું ઉતાયતા ભશત સ્લરૂોનો અમતક્રભ થામ છે . અને આ અમતક્રભ
ભશાન અયાધરૂ શોલાથી અશીં તેન ું સ્ષ્ટીકયણ કયવ ું વલથથા મોગમ નથી.
શ્રીભદાચામથચયણની કૃાએ જ્માયે અરૌહકક સ્ત્રીબાલ પ્રાપ્ત થળે, રૂ બાલની ઠવકન ું
નાભ-મનળાન નશી યશે ત્માયે યામત્ર રીરા વશજ સ્ુયીત થળે.
 ભણથગણ મલગ્રશ-ણથ મનદો પ્રર્ની રોક લેદથી મલરૂદ્ધ યવળાસ્ત્ર અનવાયી રીરાઓ
સ્લકીમોના મનયોધને મવદ્ધ કયી ોતાના સ્લરૂાનુંદના દાન ભાટે છે . દબાથગી આસયી
જીલોને પ્રર્ની આ રીરાભાું દો િષ્ષ્ટ થામ છે . અને તેથી અંધતભ નયકભાું ાત થામ
છે . આવ અમનષ્ટ ન થામ તે ભાટે શ્રી શકે તે રીરાને પ્રગટ કયી નથી.

જેભ અષ્ટ વખાઓ ફશાયથી “રૂ” આકૃમતલાા છે અને તેભના અન્તઃકયણો
(લરિંગદે શો) “સ્ત્રી” બાલલાા છે . ત્રણ જન્ભની લાતાથના બાલ પ્રકાળભાું શ્રીશહયયામ
પ્રર્એ અષ્ટ વખા તથા ચોયાળી ફવોફાલનના આમધદૈ મલક વખીબાલલાા સ્લરૂોન ું
નાભ વહશત લણથન કયે  ું છે . તેભ આ અંતયું ગ ગોારો ણ ફશાયથી રૂ
આકૃમતલાા અને તેભના અન્તઃકયણ સ્ત્રી બાલ લાા છે . આ સ્ત્રીબાલલાા તેભનાું
આમધદૈ મલક સ્લરૂો બાલાત્ભક છે . અને તે બાલાત્ભક સ્લરૂો તેભના બીતય
અન્તઃકયણભાું યશેર છે . આ જ પ્રકાયે રીરાધાભથી મલછયે રા આધમનક દૈ લીજીલોના
આમધદૈ મલક સ્ત્રીબાલાત્ભક સ્લરૂોને બ્રહ્મવુંફધ
ું વભમેજ શ્રીભદાચામથચયણ કૃા િષ્ષ્ટ
દ્વાયા તેભના અન્તઃકયણભાું સ્થાીત કયે છે . બક્તોના આ આમધદૈ મલક સ્લરૂની
પ્રેયણાથી જ ર્ ભતર સ્સ્થત દૈ લીજીલ પ્રર્ના વેલા સ્ભયણાહદ પ્રહક્રમા દ્વાયા વામનધ્મતાનો
અનબલ કયે છે . આધમનક દૈ લીજીલ ોતાના જ આમધદૈ મલક સ્લરૂન ું જ્ઞાન ભેલી તે
સ્લરૂભાું પ્રલેળ ન કયે ત્માું સધી રીરા ધાભભાું તેનો પ્રલેળ થઇ ળકતો નથી.
ખયી યીતે વેલા, સ્ભયણ, ગણગાન આહદ જેટરા બગલદ્ ધભોન ું આચયણ કયલાભાું
આલે છે તે દૈ લીજીલને ોતાના મનત્મ મવદ્ધ આમધદૈ મલક સ્લરૂને પ્રાપ્ત કયલા ભાટે જ
છે . અથલા વાધનાત્ભક રૂાથથની વભાપ્પ્ત આ આમધદૈ મલક સ્લરૂની પ્રાપ્પ્તભાું જ થઇ
જામ છે .
અશીં એક અમત આલશ્મક ફાફતને વભજી રઇએ કે આ પ્રર્ની યશસ્મ રીરા શ્રલણનો
અમધકાયી કોણ ? શ્રીભશાપ્રર્જી તાભવ પ્રભાણ પ્રકયણના શ્રીસફોમધનીજીભાું આજ્ઞા કયે
છે કે, જ્માું સધી અન્તઃકયણ શદ્ધ ન થામ ત્માું સધી ગોીજનો વાથેની યશસ્મ
રીરાઓન ું શ્રલણ ન કયવ ું. પ્રર્ની ફારરીરા-વખાઓ વાથેની લનભાું થતી વખ્મરીરાઓન ું શ્રલણ કયવ ું. “અન્તઃકયણની શદ્ધદ્ધ” એટરે પ્રર્ભાું મતબાલલાા સ્ત્રીબાલની
પ્રાપ્પ્ત. આલો સ્ત્રીબાલ શ્રલણ કયનાય રૂ દે શધાયીને ન થામ અને પ્રાકૃત કાભન ું જોય
શળે તો યશસ્મરીરાના શ્રલણથી મલકાય ઉત્ન્ન થળે અને તેથી તેન ું ભશતઅમનષ્ટ થળે.
આ શેતથી યશસ્મરીરાન ું શ્રલણ નશીં કયવ ું તેલી આશ્રીએ આજ્ઞા કયી છે .

રીરા ધાભથી મલછયે રો દૈ લીજીલોના ઉદ્ધાયની લચન્તાને હૃદમભાું ધયી ભશાકારૂલણક
સ્લાભી ર્ ભતરભાું પ્રાદર્ત
ભથ થમા છે .
આ કલરકારભાું દવુંગથી ફચલા શય રે વાલધાન યશેલાન ું છે . પ્રર્ વન્મખ યશી બાલ
રૂ મનમધ પ્રાપ્ત કયી શળે તેનો દવુંગથી નાળ થઇ જામ છે . ઘયભાું ફીયાજતા પ્રર્
આણા ઉદ્ધાયની લચન્તા રઇને લફયાજી યહ્યા છે . તે સ્લરૂભાું કુંઇ ન્યનતા નથી કે
ફીજાના વુંગની કે ફીજા કોઇ પ્રકાયની આળા કયલી ડે. વેવ્મ સ્લરૂનો આશ્રમમલશ્વાવ છટે છે અને ફીજાની આળા થામ છે ત્માયે રક્ષ્ભણ યે ખાન ું ઉરુંઘન કયી મવતાજી
યાલણને બીક્ષા દે લા ગમા અને મવતાજીને ઉાડી તે દાનલની નગયી રુંકાભાું રઇ
ગમો. દૈ લીજીલની પ્રર્ વુંફધ
ું ી બદ્ધદ્ધ વતી મવતાજી જેલી છે . તે મનજસ્લાભીનાું આશ્રમને
છોડી ફીજાની આળા કયતા આસયી બાલનો પ્રલેળ થતા હૃદમ રુંકા ફની જામ છે . અને
આસયી બાલોરૂ દાનલોથી ઘેયામેરી બગલદ્ વુંફધી બદ્ધદ્ધ, દઃખનો અનબલ કયતી
થઇ જામ છે .
પ્રવુંગલવાત આ હશતકાયી સ ભચનોના પ્રેયક કરૂણાવાગય શ્રીભશાપ્રર્જીની પ્રેયણાને
આણા હશત ભાટે હૃદમભાું ધાયણ કયલા મોગમ છે . હદવ્મ પ્રર્ પ્રેભ પ્રાપ્પ્તભાું ઘણા
મલધ્નો આલે છે તેથી વાલધાનતાની જરૂય છે .
કેદખાનાભાુંથી મસ્ક્ત

- મથક
પ્રર્ વન્મખ આણે યશીએ અને ફીજાને યાખીએ તેભાું પ્રર્ ખફ પ્રવન્ન થતાું શોલાથી
અલાયનલાય આણે ત્માું શ્રીવલોત્તભજીના કે શ્રીમમનાષ્ટકના ાઠ અલશ્મ યાખલા
જોઈએ.
જીલાત્ભા દે શ રૂી કેદખાનાભાું  ભયામેરો છે . અશુંતાભભતાની ફેડીથી ફુંધાએરો છે .
અષ્ટાક્ષયન ું વતત સ્ભયણ આ ફેડીને તોડી નાખે છે ત્માયે જીલ કેદખાનાભાુંથી છૂટો થામ
છે . ભામા વુંવાયના નાળલુંત સખોની રારચ આી જીલાત્ભાને ઠગે છે . નાભન ું વતત

સ્ભયણ ભામાના અંધકાયને દભય કયત ું શોલાથી જીલાત્ભાને જ્ઞાન થામ છે કે ભાયા વાચા
વુંફધ
ું ી પ્રર્ છે . અને પ્રર્થી જે સખ ભે છે તે વમિના અખુંડ પ્રલાશની જેભ અખુંડ
અનબલામ છે . આણે પ્રર્-સ્ભયણ આતથબાલથી નહશ કયીએ તો પ્રર્ વાુંબળે નહશ.
સખભાું અટકી જલાથી અને પ્રર્ને ર્ ભરી જલાથી પ્રર્ને માદ કયતા નથી, અને ભામા
હૃદમભાુંથી ખવતી નથી. ભામા શટે નહશ ત્માું સધી ફુંધનભાુંથી છૂટા થલાત ું નથી. હ ું
કેદખાનાભાું ડમો છું. અષ્ટાક્ષયથી પ્રર્ને ોકામાથ કયીળ તો કૃા કયી ફુંધનભાુંથી ભને
પ્રર્ મક્ત કયળે.
ષ્ષ્ટ થ – મથક

- ભધકય
પ્રશ્ન – તભાયા ત્રભાું „„મત્રદઃખું વશનું ધૈમ‟ું ‟ શ્રીલલ્રબ પ્રર્એ ત્રણે પ્રકાયનાું દઃખોને
ભયણ મુંત વશન કયલાની આજ્ઞા કયી તો આ બૌમતક દઃખ (કાભયોગ) ને વશન કયતા
જવ ું કે કોઈ ઉામ ખયો ?
ઉત્તય – કાભયોગથી વ્મથીત થમેરા તભાયા આ પ્રશ્નનો જલાફ આ પ્રકાયે છે કે કાભના
લેગને વશન કયલો, તેભાું પ્રવ ૃત્ત ન થવ ું. કાભ વુંકલ્રૂે પ્રગટ થામ છે . જ્માયે કાભના
વુંકલ્ો-મલચાયો ઉત્ન્ન થામ ત્માયે ઠુંડા જરની એક રોટી ી જલી. શ્ચાદ ળૈમાભાું
મનલેળ ન કયલો. એક આળન ઉય ફેવી જવ ું. અને એકાગ્ર લચતથી અષ્ટવખાના
કીતથનોની રીરા બાલના મલચાયી અને તેભાુંથી ઉત્ન્ન થતાું તયું ગોભાું ભન-લચતને જોડી
દે લા. યાત્રીના વભમભાું એકાનત
્ તો શોમ જ. આ એકાન્તનો રીરા લચિંતનભાું ઉમોગ
કયલો. બૌમતક કાભના વુંકલ્ો-મલચાયોને અરૌહકક રીરા બાલનાઓભાું જોડી દે લાથી
કાભ વુંકલ્નો રમ અરૌહકકભાું થઈ જામ છે . અથલા „કાભ‟ બૌમતક ભટીને આમધદૈ મલક
ફની જામ છે .
ફીજો પ્રકાય – બૌમતક કાભના વુંકલ્ ઉઠે ત્માયે આણા આમધદૈ મલક સ્ત્રીબાલવખીબાલના સ્લરૂન ું ધ્માન કયવ ું. આ અભ્માવ ફઢતા બૌમતક કાભ, ીડા કયલા

વભથથ નશી યશે. એક વાુંબે રો પ્રવુંગ અશી જણાવ ું છું કે – એક વભમ કુંવ ફયવાનાની
વયશદભાું જઈ ચઢમો. ફયવાનાની 12 કોળની વયશદભાું શ્રી સ્લામભનીજીન ું યાજ્મ છે .
કુંળનો તેભાું પ્રલેળ થતાું જ તે સ્ત્રી ફની ગમો. વખીઓએ શ્રી વ્રબાનજીની ગૈમાુંઓન ું
ગોફય થાલા તેને રગાડી દીધો. આગનો પ્રવુંગ માદ નથી.
આ પ્રવુંગન ું એટ ું જ સ્લાયસ્મ છે કે આણા આમધદૈ મલક સ્ત્રીબાલ-વખીબાલ સ્લરૂનો
એલો પ્રબાલ છે કે દઃવશ કાભલેગના વુંકલ્ોનો તતથજ રમ કયી નાખે છે . મનત્મના
અભ્માવથી બૌમતક કાભન ું નાભ મનળાન ણ યશી ળકત ું નથી.
અલ્ વભમના કાભ સખભાું ભ્રભીત થમેરો જીલ જીલનબયની ઉામધથી ફુંધનોભાું
ફુંધામ છે . પ્રજાની ઉત્મત્ત તેને ગરાભ ફનાલી દે છે . બગલાનની કૃાથીજ દૈ લી
પ્રજાનો વાથ ભે છે . તેલો હયલાય બગલદ્ પ્રાપ્પ્તભાું વશામક રૂ ફને છે . યન્ત
દૈ લી પ્રજા ન શોમ આસયી શોમ તો તેને ભાટે શ્રી ભશાપ્રર્જીએ ફીજા સ્કુંધના
સફોમધનીજીભાું આલી પ્રજાને „„આત્ભાના નાળની વેના‟‟ કશી છે . આ વેનાની લચભાું
યશીને કેદી જેલો ફની ભાનલી જીલન રૂ કયે છે . બગલાને ગીતાજીભાું કહ્ ું છે કે ભાયી
દૈ લી ગણભમી ભામા તયલી દસ્તય છે . ભાયા એકને જ ળયણે આલલાથી ભામાને તયી
ળકામ જીલ દૈ લી શોલા છતાું ભામાભાું પવામ છે તેને તેભાુંથી કાઢલા ભાટે ોતાને જ
ળયણે આલલાનો ઉદે ળ કયે છે . આસયી હયલાયભાું પવામેરો દૈ લી જીલ ગજેન્િની જેભ
આતથ બાલથી પ્રર્ને ોકામાથ કયે તો પ્રર્ તેનો ઉદ્ધાય કયે છે .
ભ તા રીરાધાભથી મલછૂયે રા
આ ર્ ભતરભાું બગલદ્ પ્રાપ્પ્તની ફધા પ્રકાયની અનકર
દૈ લીજીલને પ્રર્ની કૃાથી પ્રાપ્ત થમેરી શોમ છે , છતાું તે કૃાને નશી શેચાનલાથી
આલા જીલો બગલદ્ પ્રાપ્પ્તથી મલમખ યશે છે . અને અનકરતાનો રાબ બગલદ્ વુંફધ
ું ી
અલ્ આનુંદોભાું રે છે . મનત્મન ું અખુંડ સખ તદીમના વુંગ મલના ભેલી ળકતો નથી.
જેને મનત્મ રીરાસ્થ સ્લરૂ હયકય અને રીરાધાભનો વાક્ષાત અનબલ થામ છે , તેને
તદીમ કશેલામ છે . આલા તદીમ અષ્ટવખાહદ ભશાનબાલો છે . તેભની લાણીનો વુંગ
કયલો. મનલેદનના સ્ભયણની આજ્ઞા આે નલયત્નભાું કયી છે તેન ું યશસ્મ તદીમના

વુંગથીજ મનત્મરીરા સ્લરૂન ું અને તે સ્લરૂથી ભત ું અગલણત સખ તેન ું જ્ઞાન થામ
છે ત્માયે દૈ લી જીલ બગલદ્ વુંફધ
ું ી અલ્ આનુંદોભાું અટકતો નથી.
„„મનકુંજ લૈબલ દાભોદયદાવ દે લખ ચાશત શૈ
વલખમનભેં ટશર કયન હશત‟‟
ઉયોક્ત શ્રી દ્મનાબદાવજીનાું દભાું મનત્મરીરાસ્થ મપ્રમપ્રર્ન ું સ્લરૂ, ત્માુંનો હદવ્મ
હયકય, રીરા ધાભ, અને શ્રીદભરાજીન ું રીરા વુંફધ
ું ી આમધદૈ મલક રલરતાજીન ું સ્લરૂ.
આ ચાયે પ્રકાયન ું લણથન કયે  ું છે તે દની બાલના મલચાયલી. આણા આમધદૈ મલક
સ્લરૂન ું ધ્માન કયી આ દભાું કશેરી બાલનાભાું ભનના વુંકલ્ો જોડલા. આ દ
અગય ફીજા કોઈ દોભાું જણાલેરી રીરાની બાલનાભાું ભનનાું વુંકલ્ોને જોડલાનો
અભ્માવ મનયું તય થતાું આ બાલનાનો આલેળ યશેલાથી વદાવલથદા આન ું જ અનવુંધાન
યશી આલે છે , અને જીલનનો રટો કયી નાખે છે . અથલા પ્રાકૃતતાની મનવ ૃમત્ત કયી
અપ્રાકૃતતા મવદ્ધ કયે છે . „„બાલોબાલનીમામવદ્ધ‟‟ જેલી બાલના આણે કયીએ તેલો બાલ
મવદ્ધ થામ છે .
વત્વુંગ વૌયબ અથલા મવદ્ધાુંત નલીનત

રેખક : શ્રીલલ્રબાદદ્મભલરન્દ
(1) વેલા સ્ભયણ :
વેલા તો વ્રજમપ્રમા શ્રીગોીજનો જ કયી ળકે છે . હ ું દે શાત્ભલાદી તચ્છ જીલ ભશા
અરૌહકક પ્રર્ની વેલાને મોગમ નથી, ણ મપ્રમ પ્રર્ને હ ું શ્રભ જ આ ું છું.
આભ દૈ ન્મબાલ વહશત પ્રર્ની તન-મલત્તજા વેલા કયલી. શે નાથ ! હ ું તચ્છ શોલા છતાું
આનો જ છું. આે ભાયો ાલણગ્રશણ કમો છે તેથી આ ભાયા સ્લાભી છો અને વલથ
કયલા વભથથ છો. આની હ ું તત્સખાત્ભક વેલા કયી ળકું તેલા ભાયા આમધદૈ લીક સ્લરૂન ું
(આ વભાન વાભથ્મથલાા સ્લરૂન ું) દાન કયો. આભ દૈ ન્મબાલ  ભલથક વેલા કયલાથી
આની પ્રવન્નતા થામ છે . ત્માયે પ્રર્ આણને હદવ્મ પ્રેભબાલન ું દાન કયે છે . આ

પ્રેભથી આવહકત થામ છે ત્માયે પ્રાકૃત પ્રુંચની મનવ ૃમત્ત થતાું આમધદૈ લીકતા પ્રગટ થામ
ત્માયે વેવ્મ સ્લરૂની વભાન ઐશ્વમથ પ્રાપ્ત થલાથી આણાથી તત્સખાત્ભક વેલા થઈ
ળકે. „„તત્સખ‟‟ એટરે મપ્રમ પ્રર્ન ું અને પ્રર્ના મપ્રમજનો-લલ્રબીઓન ું સખ મલચાયવ ું
તેને તત્સખ કશેલામ છે . અને „„સ્લસખ‟‟ એટરે પ્રર્થી ોતાન ું સખ મલચાયવ ું તેને
„„સ્લસખ‟‟ કશેલામ. તત્સખ બાલના સ્નેશથી યભોત્કૃષ્ટ વલાથ ત્ભબાલલાો દાસ્મબાલ
પ્રાપ્ત થામ છે . આ દાસ્મબાલ યભ રૂાથથ રૂ છે . જેન ું લણથન „„નભામભ હૃદમે ળેે
રીરા ક્ષીયાપ્બ્ધ ળામમનમ‟્ ‟ આ કાહયકાજીભાું આ શ્રીલલ્રબે કયે ર છે . કોઈણ પ્રકાયે
પ્રર્ભાું સ્નેશ કેભ ઉત્ન્ન થામ તેનો જ મલચાય કયતાું યશેવ ું જોઈએ. સ્નેશ મલના વલથ કૃમત
વાક્ષાત સ્લરૂ સધી શોંચી ળકતી નથી.
(2) સ્લરૂલચિંતન અને રીરાલચિંતનનો પ્રકાય :
સ્લરૂલચિંતન અને રીરાલચિંતનને આણે આધ્માત્ત્ભક અને આમધદૈ લીક ફનાલવ ું
જોઈએ.
આધ્માત્ત્ભકનો અથથ યવાત્ભક સ્લરૂન ું ભાશાત્મ્મ સ્ુયીત થામ તેને આધ્માત્ત્ભક કશેલામ.
અને આ ભાશાત્મ્મથી વલથથી અમધક સિઢ સ્નેશ વેવ્મ સ્લરૂભાું જ થતાું આમધદૈ લીક
યવાત્ભક સ્લરૂના આનુંદનો અનબલ થામ તેને આમધદૈ લીક કશેલામ છે .
(3) મનજધાભના આણા આમધદૈ લીક સ્લરૂની પ્રાપ્પ્ત :
આણ ું આમધદૈ લીક સ્લરૂ રીરાધાભભાું યશે ું છે તે સ્લરૂ આણા ર્ ભતરભાું યશેરા
બૌમતક સ્લરૂને કેલી યીતે પ્રાપ્ત થામ તેનો મલચાય કયલો.
આણા આમધદૈ લીક સ્લરૂની ણ ભાનવી બાલના કયલી. ર્ ભતરભાું યશેરા ષ્ષ્ટરીરા
વુંફધ
ું ી દૈ લીજીલોના ત્રણ પ્રકાયનાું સ્લરૂો છે : (1) બૌમતક (2) આધ્માત્ત્ભક (3)
આમધદૈ લીક. ચોયાવી ફવોફાલનની ત્રણ જન્ભની લાતાથભાું શ્રી શહયયામ પ્રર્એ કહ્ ું છે
તે પ્રભાણે આણા આમધદૈ લીક સ્લરૂનો મલચાય કયીને તેની ભાનવી બાલના કયી
ભનનો તેભાું પ્રલેળ કયાલલો. જેભ મપ્રમ પ્રર્નો આણને મલમોગ છે તેભ આણા
આમધદૈ લીક સ્લરૂનો ણ આણને મલમોગ છે . લલ્રબાખ્માનભાું ગોારદાવજીને

ોતાના

આમધદૈ લીક

સ્લરૂનો

ણ

આણને

મલમોગ

છે .

લલ્રબાખ્માનભાું

ગોારદાવજીને ોતાના આમધદૈ લીક સ્લરૂન ું શ્રી ગવાુંઈજીની કૃાથી જ્ઞાન થમે ું
શોલાથી મલનુંતી કયે છે –
„„વેલકજન દાવ મતશાયો યે , તેનો રૂ મલમોગ મનલાયો યે .‟‟ ભાયા આમધદૈ લીક સ્લરૂનો
ભને મલમોગ છે તેન ું ભને દાન કયો. કાયણકે ભાયા આમધદૈ લીક સ્લરૂથી જ ભશાન
અરૌહકક આના સ્લરૂની હ ું વાક્ષાત તત ્ સખ વેલા કયી ળક.ું આલા પ્રકાયનો ગ ભઢ
આળમ ગોારદાવજીની મલનુંતીભાું યશેરો છે . તેથી પ્રર્ની તત્સખ વેલા કયી ળકીમે તે
ભાટે આ સ્લરૂની ભાનવી બાલના કયલી. પ્રર્થી ભને સખ ભે તેલી બાલના નશી
યાખલી ણ હ ું ભાયા પ્રાણનાથને સખરૂ ક્યાયે ફનીળ, તેલો તાબાલ યાખી આણે
વેલા કયલી. રીરા ધાભનો હદવ્મ હયકય અશમનિળ પ્રર્ના સખના જ મનત્મ ન ભતન
ભનોયથો કયી મપ્રમતભની સખદ વેલા અખુંડ કયી યશેર છે . રીરાધાભભાું બક્તોને
ોતાના સખની ગુંધ ભાત્ર ણ શોતી નથી, તેથી હ ું ભાયા પ્રાણલલ્રબને સખદ ક્યાયે
ફનીળ તેલો તાબાલ યાખલો. શ્રી લલ્રબ પ્રકહટત ષ્ષ્ટ પ્રેભ ભાગથનો મખ્મ મવદ્ધાુંત
તત્સખતા છે . ભશાનબાલ શ્રીકૃષ્ણદાવ ભેઘનજીએ લયદાનભાું ભાગય ું „„ભને આના
ભાગથનો મવદ્ધાુંત હૃદમારૂઢ થામ.‟‟ આ મવદ્ધાુંત તે તત્સખાત્ભક પ્રેભબાલ જ છે . તેલા આ
યભ મનમધરૂ-યભ ળાથથરૂ તત્સખબાલ શ્રી લલ્રબ ચયણ યે ણભાું વભામેરો છે .
તેથી જ કોહટભાું મલયર શ્રી દ્મનાબદાવજી કશે છે કે શે આલર ! (વખી) „„પ્રથભ લવીમે
શ્રીલલ્રબ દ ુંકજ નગયશી ભાઈ. જશાું યાગ દ્મનાબાહદક મનમધ વ ૃન્દાલન ાઈ.‟‟
(4) તાબાલની આલશ્મકતા :
વલથ વાધનો મલપ્રમોગ બાલથી થલા જોઈએ તેન ું કાયણ આણને મપ્રમ પ્રર્નો
વાક્ષાત્કાય ન થામ ત્માું સધી યોક્ષતા જ ગણામ તેથી તેન મલતજા વેલા-ગણગાન
ધ્માન-સ્ભયણાહદ વલથ વાધનો તાબાલ વુંયક્ત કયલા આલા પ્રકાયની આજ્ઞા
શ્રીશહયયામપ્રર્એ મળ.41-15-16ભાું કયે ર છે . તાબાલ વહશત વલથ વાધનો કયલાનો
શેત-તા બાલે કયીને ધભી સ્લરૂ મવલામ મલજાતીમ બાલો દગધ થઈ જામ છે ત્માયે

આણાભાું આમધદૈ લીકતા યવાત્ભકતા પ્રગટે છે અને આ સ્સ્થમતએ જ મપ્રમ પ્રર્ની
તત્સખ વેલાની મોગમતા થામ છે . તેથી તાબાલની અમત આલશ્મકતા યશેરી છે તેભ
મનશ્ચમ જાણવ ું. આ મલમન ું સચન શ્રી શહયયામ પ્રર્એ મળ. 5-2ભાું કયે  ું છે .
અસ્ભાકભમત બાગમેન તદાસ્મ લહિ રૂદગતઃ અતઃ ળીતરબાલોડ સ્સ્ભન્ભાગે નૈલો
યજ્મતે શ્રીદભરાજીએ ણ શ્રી પ્રર્ચયણને મલનુંતી કયી – „„યાજ, મશ ભાયગ શાુંવી
ખેરકો નશી શે, તાબાલ કો શૈ.‟‟
(5) મલપ્રમોગના અનબલ મલના પ્રર્ હૃદમભાું સ્થામી લફયાજતા નથી.
ધભથ મલપ્રમોગભાું પ્રર્ના રીરા ગણાનલાદથી યવાત્ભક ગણોનો ગાન કયનાયભાું પ્રલેળ
થામ છે . આ ગણો યવાત્ભક શોલાથી પ્રર્ના યવાત્ભક બાલાત્ભક સ્લરૂનો હૃદમભાું
આમલબાથ લ કયાલે છે . જેભકે લેણગીત પ્રવુંગે શ્રી ગોીજનોના ગણગાન દ્વાયા પ્રર્ન ું
યવાત્ભક બાલાત્ભક સધા સ્લરૂ પ્રગટ થય ું. આ યવાત્ભક ગણો હૃદમભાું આનુંદનો
અનબલ કયાલે છે , અને પ્રર્ના વાક્ષાત વુંમોગ ભાટે તાબાલની વ ૃદ્ધદ્ધ ણ કયે છે .
તાબાલના ગણગાનથી મપ્રમ સ્લરૂ મવલામનો વલથ બાલ પ્રુંચ (બૌમતક આધ્માત્ત્ભક
અમલદ્યારૂ) મનવ ૃત થતાું બાલાત્ભક યવાત્ભક સ્લરૂનો હૃદમભાું પ્રાદબાથલ થામ છે ,
ત્માયે ફશાય બીતય વાક્ષાત સ્લરૂનો અનબલ કયી ળકામ છે . આ અનબલ મલપ્રમોગ
બાલાત્ભક સ્લરૂનો થામ છે .
(6) આજની વેલાથી ભતો આનુંદ ભાત્ર આનુંદનો આબાવ જ છે . :
જ્માું સધી બૌમતક અને આધ્માત્ત્ભક અમલદ્યાની મનવ ૃમત્ત ન થામ ત્માું સધી હદવ્મ આનુંદ
કે જેનો અખુંડ ધાયાલાશી પ્રલાશ ચારતો શોમ છે તેનો અનબલ થતો નથી. બૌમતક
દે શથી જ પ્રર્ વુંફધ
ું ી આનુંદ બોગલી રેલામ છે . આ આનુંદ હદવ્મ નથી ણ હદવ્મનો
આબાવ ભાત્ર છે . અથલા મલમાનુંદભાું બી ગમેરો આ આનુંદ છે . હદવ્મ આનુંદ તો
આણા આમધદૈ મલક સ્લરૂથી (રોકાતીત થમા છી જ અનબલી ળકામ છે )
(7) આણા આમધદૈ મલક સ્લરૂ મલળે :
આણા બૌમતક અધ્માવલાા દે શથી પ્રર્ વુંફધ
ું ી આનુંદ બોગલી રઈએ તેભાું પ્રર્ને

કુંઈ સખ નથી.
મપ્રમ પ્રર્ને સખ તો આણા આમધદૈ મલક સ્લરૂથી જ આી ળકામ છે . આણ ું વત્મ
જીલન તો એજ છે કે આણા આમધદૈ મલક (રીરા ભધ્મામત) સ્લરૂને પ્રાપ્ત કયી
પ્રર્ની મનયલમધ તત્સખ વેલા પ્રાપ્ત કયીમે. આણ ું (ર્ ભતરસ્થ દૈ લીજીલન ું) આમધદૈ લીક
સ્લરૂ સ્ત્રી બાલાત્ભક અને પ્રર્ વભાન આનુંદ કયાદ મખોદયાહદ-યવરૂ અનેટ ગણ
ઐશ્વમથલાન છે , સ્લતઃ મવદ્ધ છે , સ્લમું પ્રકાળ છે , વલથ બલન વભથથ છે , અગલણત
આનુંદને ધાયણ કયનાય છે , આત્ભારૂ શોલાથી વાકાય વ્માક – અહયપ્ચ્છન્ન
વત્તાલાળુું છે . ઇત્માહદ અનુંત હદવ્મ ગણોને ધાયણ કયનાય છે . આલા પ્રકાયના ોતાના
જ ભશાન હદવ્મ સ્લરૂને ર્ ભરી ગમેરો દૈ લી જીલ બૌમતક દે શના વુંફધ
ું ભાું અશુંતા
ભભતાની ફેડીમોથી ફુંધામેરો દે શરૂી કાયાગૃશભાું યામેરો જે ોતાના નથી તેલા
દે શના વુંફધ
ું ીઓની લેઠ કયી યહ્યો છે . „„ેટ કયાલે લેઠ‟‟ આ કશેલત મજફ પ્રર્
પ્રાપ્પ્તના ઉામો દે શ ધયીને ન થમા તો દે શના વુંફધ
ું ીઓની લેઠ કયલાભાું જ જીંદગી
યી થામ છે જીલને આલા પ્રકાયન ું જ્ઞાન અમલદ્યારૂ ભામા થલા દે તી નથી. અજ્ઞાનના
અંધકાયભાું યશેરા દૈ લી જીલને ોતાન ું વાચ ું સ્લરૂ વભજી ળકાત નથી.
(8) વેલા તત્સખ બાલથી થલી જોઈએ. :
તત્સખાત્ભક વેલા ભાટે તાબાલની અમત આલશ્મકતા છે . તાબાલથી જ્માયે
આણાભાું આમધદૈ લીકતા પ્રગટ થામ છે ત્માયે આમધદૈ લીક યવાત્ભક બાલોની ધાયા
આત્ભાનુંદ વમિભાુંથી પ્રલાશીત થઈ દે શ-પ્રાણ-ઇષ્ન્િમો-અન્તઃકયણ અને બૌમતક દે શના
અલબભાનલાો જીલાત્ભા આ વલથભાું પ્રલેળ કયી તનનલત્લતા (આમધદૈ લીકતા) પ્રાપ્ત
કયાલી દે છે . આલા તનનલત્લથી મનત્મરીરાસ્થ પ્રાણ પ્રેષ્ઠની તત્સખાત્ભક વેલા થઈ
ળકે છે .
(9) આણા આમધદૈ લીક સ્લરૂની પ્રાપ્પ્ત :
„„તાબાલ પ્રકટ કયલા ભાટે મલયશ બાલાત્ભક (તાાત્ભક) શ્રી ભશાપ્રર્જીના ચયણ
કભરન ું ળયણ મલચાયવ. અથલા શ્રી વલોત્તભ સ્તોત્રથી આન ું મળોગાન કયવ ું.‟‟

શ્રી વલોત્તભજીભાું આશ્રીન ું તાાત્ભક સધા સ્લરૂ લફયાજી યશેર છે . 108 નાભ
આમધદૈ લીક-અસ્ગનરૂ છે . ભુંગરાચયણનો 6 શ્રોક „„મલમનમોગો બસ્ક્તમોગ પ્રમતફુંધ
મલનાળને‟‟ ઉયોક્ત ુંસ્ક્તનો બાલાથથ એ થામ છે કે વાક્ષાત આશ્રીના ધભી સ્લરૂના
અનબલભાું જેટરા પ્રમતફુંધો છે તેનો મભાુંથી નાળ કયે છે અને ત્માયફાદ
„„કૃષ્ણાધયામ ૃતાસ્લાદ મવદ્ધદ્ધ યત્ર ન વુંળમઃ‟‟.
આ ુંસ્ક્તનો બાલાથથ અધયસધાની પ્રાપ્પ્ત થતાું આણા આમધદૈ મલક સ્લરૂભાું પ્રલેળ
થામ છે . અધયામ ૃતસધા આમધદૈ લીક દે શને પ્રાપ્ત કયાલનાય છે તેભ લેણગીતના
ાુંચભા શ્રોકભાું કશેર છે . શ્રી વલોત્તભજીનાું નાભો તાાત્ભક શોલાથી વભગ્ર
પ્રમતફુંધોનો ળીિ મલનાળ કયી આણા સ્લતઃ મવદ્ધ (મનત્મ મવદ્ધ) આમધદૈ લીક દે શને
પ્રાપ્ત કયાલે છે . આશ્રીન ું „„ભશાકારૂણીક‟‟-„„ભશોદાય ચહયત્રલાન‟‟-„„અદે મદાન દક્ષશ્ચ‟‟.
આ નાભો ર્ ભતરસ્થ સ્લકીમોને તેના મનત્મ મવદ્ ધ આમધદૈ લીક સ્લરૂને પ્રાપ્ત
કયાલલાભાું પ્રયક્ત થામ છે . આણ ું આમધદૈ મલક સ્લરૂ સ્લતઃ મવદ્ધ છે . તનનલત્લ
પ્રાપ્ત થતાું શ્રી મમનાજી અષ્ટ મવદ્ધદ્ધન ું જે દાન કયે છે તે અષ્ટ મવદ્ધદ્ધ વુંયક્ત આણ ું
આમધદૈ લીક સ્લરૂ સ્લતઃ મવદ્ધ છે . તેથી વાધનાત્ભક કોઈ ળાથો કયલાના ફાકી
યશેતા નથી.
આધનીક વભમે સ્લકીમોને આ આમધદૈ લીક સ્લરૂની પ્રાપ્પ્ત આશ્રી લલ્રબની કૃાએ
જ થઈ ળકે છે , તેભ શ્રી શહયયામ પ્રર્એ શ્રી મમનાષ્ટકની ટીકાના પ્રાયું બભાું જતાલેર
છે . તેથી શ્રી વલોત્તભજીન ું મળોગાન કયવ ું. સ્લકીમોના આમધદૈ લીક સ્લરૂની પ્રાપ્પ્ત
કયાલલી તદથથ જ શ્રીવલોત્તભજીનો મલમનમોગ છે .
(10) શ્રી વલોત્તભજીના પ્રત્મેક નાભ સ્લરૂાત્ભક છે . :
નાભન ું સ્લરૂ બાલાત્ભક છે . તે ધભી સ્લરૂ કશેલામ છે . તે મલપ્રમોગ બાલાત્ભક પ્રકાયે
સ્લકીમના હૃદમભાું પ્રગટ થામ છે . શ્રી શહયયામચયણે નીચેની દ ુંસ્ક્તભાું સલચત કયું
છે :

પ્રગટે ષ્ષ્ટ ભશાયવ દે ન.

-----------મશ પ્રાગટમ યશત હૃદમભેં,
તીન રોક બેદન વકેન ।।

મલપ્રમોગ કાભાું સ્લકીમના ગણગાને કયીને આશ્રીન ું બાલાત્ભક મલપ્રમોગાત્ભક સ્લરૂ
સ્લકીમના હૃદમભાું પ્રાદર્ત
ભથ થામ છે .
ધભી નાભાત્ભકના બાલાત્ભક સ્લરૂભાુંથી જ દ્ધદ્વધા શૃગ
ું ાય મલરાવના યવાત્ભક બાલોન ું
વજૉન થામ છે . તેથી દ્ધદ્વધા શૃગ
ું ાય મલરાવને મવદ્ધ કયલાભાું આના નાભાત્ભક ધભી
સ્લરૂોજ કાયણરૂે યશેરા છે . અથાથત ્ નાભના બાલાત્ભક સ્લરૂો હૃદમભાું પ્રાદર્ત
ભથ
થલાથી જ રીરારોકભાું અનુંત યગરોભાું યવ મલશાય મવદ્ધ થામ છે . આથી
શ્રીવલોત્તભજીન ઐશ્વમથ કેવ ું અલચન્ત્મ શળે તે મતહકિંલચત જાણી ળકામ છે . શ્રી
ભત્પ્રર્ચયણ ગવાઈજીએ (અથલા શ્રીજી સ્લરૂ શ્રી ગવાુંઈજીએ) આ સ્તોત્રન ું નાભાધેમ
„„વલોત્તભ‟‟ યાખે ું છે તેનો આળમ ણ અમત ગ ભઢ છે . શ્રી લલ્રબચયણ કભરયજના
અનચય ફની યશેલાથી ગ ભઢ યશસ્મ સ્ુહયત થામ છે (મનગ ભઢ હૃદમોનન્મ બક્તેષ
જ્ઞામતાળમ)
(11) આ નાભોની ળસ્ક્ત અલચન્ત્મ છે . :
શ્રી વલોત્તભજીના પ્રત્મેક નાભને શ્રોક 33ભાું આનન્દમનમધઃ કશેર છે . મનમધને વમિ
ણ કશેલામ છે . પ્રત્મેક નાભભાું મલમલધ હદવ્મ પ્રેભાનુંદ યવબાલોનો મવન્ધ બયે રો છે .
જેભકે વલથ રક્ષણ વમ્ન્નઃ અનુંત યગર સ્લરૂોભાું પ્રમતક્ષણે ન ભતન ન ભતન યવબાલો
(વમિના તયું ગોની જેભ) જે પ્રગટ થામ છે તે આન ું „„વલથ રક્ષણ વમ્ન્ન‟‟ નાભલાળુ
બાલાત્ભક સ્લરૂ યગરોભાું લફયાજી યશેર છે તેભાુંથી યવબાલો પ્રગટ થામ છે અને
અનુંત યગરોના મલમલધ મલરાવયવની ધાયા „„વલથરક્ષણ વમ્ન્ન‟‟ નાભલાા સ્લરૂભાું
ૃ જરમધ બયાક્રાુંત વલોમ ળશ્વત‟્ ‟. અનેક યવ
જ પ્રમલષ્ટ થઈ જામ છે . „„યાવાહદરીરામત
વમિોને ધાયણ કયનાયા આશ્રીના પ્રત્મેક નાભ છે . આ પ્રકાયે તેન ું ભશત્લ ણ

અલચન્ત્મ-અગાધ છે .
(12) તાબાલની પ્રાપ્પ્તનો પ્રકાય :
તાકરેળને પ્રાપ્ત કયલા ભાટે શ્રી વલોત્તભજીના નાભન ું મળોગાન અને લચન્તન
અત્મુંત આલશ્મક છે .
આશ્રીન ું સ્લરૂ તાાત્ભક છે તેભ આશ્રીનાું નાભો ણ તાાત્ભક છે . તેથી ગણગાન
કયનાયભાું તાબાલ ઉત્ન્ન કયે તેભાું શ ું વુંદેશ શોમ ? ‟‟નાભોન ું લચન્તન‟‟ એટરે આગ
„„વલથરક્ષણ વુંન્ન‟‟ નાભન ું જે ભશત્લ ફતાવ્ય ું તેલા પ્રત્મેક નાભના તદ્ ગણાનવાય
ભશત્લને મલચાયવ ું તેન ું નાભ નાભોન ું લચન્તન. મળોગાનથી સ્લકીમનો આમધદૈ લીકભાું
પ્રલેળ થતાું આના પ્રત્મેક નાભોના સ્લરૂનો વાક્ષાત અનબલ થામ છે .
(13) વલોત્તભજીન ું ભશત્લ :
શ્રી વલોત્તભજીન ું ભશત્લ કેવ ું છે તે શ્રી અસ્ગનકભાયની કૃાથી મત ્ હકિંલચત અલરોકીમે.
શ્રી અસ્ગનકભાયે અમતળમ કરૂણા કયી દઃવશ કલરકારના દો યક્ત જીલન ું યભ હશત
મલચાયી શ્રી વલોત્તભજી પ્રગટ કયે ર છે . મતા-ત્ર (શ્રી લલ્રબ-શ્રી મલઠ્ઠર)ની
યોક્ષતાભાું ણ ઉબમ સ્લરૂોના અલતાય તલ્મ સ્લકીમોન ું કામથ શ્રી વલોત્તભજીના
મળોગાન ભાત્રથી જ મવદ્ધ થઈ જામ તેલો ગહ્ય પ્રબાલ શ્રી વલોત્તભજીભાું યશેરો છે .
જેભ-વાયસ્લત કલ્ની અલતાય રીરા વભમે જન્ભ પ્રકયણથી તાભ વાધન પ્રકયણ
સધીની રીરા કયી બક્તોનો શ્રી લગહયયાજ ધાયણ વભમે કેલર ધભી સ્લરૂભાું મનયોધ
કયી લેણનાદથી યાવસ્થરી વદ
ુંૃ ાલનભાું પ્રલેળ કયાલી ભશાયાવભાું મનત્મ રીરાસ્થ
 ભણાથ નદ
ું સ્લરૂન ું દાન કયી મનયલમધ આનુંદના અનબલભાું શ્રી ગોીજનોને સ્સ્થત કમાથ.
આ મનયોધભાું જે જે પ્રમતફુંધો શતા તે ફાર ૌગુંડ, હકળોય રીરાથી દભય કયી વાક્ષાત ્
 ભણાથ નદ
ું ધભી સ્લરૂભાું જ વ્રજબક્તો મનરૂદ્ધ કમાથ. તેલી યીતે આલા જ પ્રકાયના વભગ્ર
પ્રમતફુંધોને દભય કયી ભશાયાવના ભશાપર રૂ  ભણાથનદ
ું સ્લરૂભાું મનયોધ પક્ત શ્રી
વલોત્તભજીના મળોગાન ભાત્રથી જ મવદ્ધ થઈ જામ તેલો અલચન્ત્મ (અગાધ) પ્રબાલ શ્રી

વલોત્તભજીભાું યશેરો છે . શ્રી વલોત્તભજીના છઠ્ઠા શ્રોકનો ઉયોક્ત પ્રકાયનો ગ ભઢ આળમ
યશેરો છે –
મલમનમોગો બસ્ક્તમોગ,
પ્રમતફુંધ મલનાળને ।

ૃ ા સ્લાદ,
કૃષ્ણા ધયામત

મવદ્ધયત્ર ન વુંળમઃ ।।6।।
શ્રી વલોત્તભજીના મળોગાનભાું લેણગીત, યગરગીત, ગોીગીત અને ભ્રભય ગીતના
મલપ્રમોગ યવાત્ભક બાલાત્ભક સ્લરૂના ગણગાનનો વભાલેળ થઈ જામ છે . આ ચાયે
ગીત તો અલતાય રીરાના વાધન વાધ્મ બક્તોએ ગામા છે . યું ત રીરારોકભાું મનત્મ
મવદ્ધા શ્રી સ્લામભનીજીઓ મનત્મના ભશાયાવ વભમે જે યવાત્ભક સ્લરૂન ું મલરક્ષણ પ્રકાયે
મળોગાન કયે છે , તેનો ણ વભાલેળ શ્રીવલોત્તભજીભાું યશેરો છે . તેન ું કાયણ 108 નાભ
મનત્મરીરાના વુંફધ
ું લાાું છે .
(14) યભ ળાથથ રૂ મલયશ :
„„મલયશાનબલૈકાથથ વલથત્માગોદે ળકઃ‟‟ આ નાભ યભાલમધ ળાથથને મવદ્ધ કયનારૂ છે .
આશ્રીન ું મ ભર સ્લરૂ ધભી મલપ્રમોગાત્ભક છે , તેભાુંથી દ્ધદ્વધા શૃગ
ું ાય મલરાવ પ્રગટ થમો
છે . અને અનુંત યગરો, અનુંત રીરાઓ, અનુંત આનુંદો આના ધભી મલપ્રમોગાત્ભક
મર સધા સ્લરૂભાું યશેરા છે . આશ્રીભાું યશેરો અનુંત સ્લરૂાત્ભક આનુંદ આ સ્લમું
ોતાના કેલર સ્લરૂભાું જ અનબલે છે . જેન ું જ્ઞાીત નાભ-શ્રી વલોત્તભજીભાું સ્લાનન્દ
તષ્ન્દર લફયાજી યશેર છે .
(15) મવદ્ધ બક્તોન ું કતથવ્મ :
મળ. 11ભાું ગણગાન, દઃખબાલન, દીનતા અને ત્માગનો ઉલ્રેખ કયે રો છે . મવદ્ધ
બક્તોના કતથવ્મરૂે આ ચાય લાતો શ્રીશહયયામપ્રર્એ મળક્ષા ત્રભાું કશેર છે . શ્રી
વલોત્તભજીના મળોગાનભાું આ વલથ મવદ્ધ થઈ જામ છે . શ્રી વલોત્તભજીનાું ાઠ કયલાું તે

ગણગાન રૂ છે . આશ્રીનાું નાભો તાાત્ક શોલાથી પ્રર્ મલમોગ જનીત
„„દઃખબાલન‟‟ને પ્રગટ કયે છે . આ દઃખથી દૈ ન્મ પ્રકટે છે . દૈ ન્મ મલજાતીમ બાલોનો
ત્માગ કયાલે છે . આભ ચતથથ વાધન ભાત્ર શ્રીવલોત્તભજીના ગણગાન દ્વાયાજ મવદ્ધ થઈ
જામ છે .
(16) રકાન્તય મલયશ :
રકાન્તય મલયશ તો વ્મવન અલસ્થાએ અનબલામ છે . વ્મવન અલસ્થાએ મપ્રમતભના
ૃ ાનભાું રકની ઓટ ણ વશન થતી નથી. શ્રી ગોીજનોનો મપ્રમ પ્રર્ભાું
સ્લરૂામત
કેલો અનયાગનો બય શળે કે રકની ઓટ અવહ્ય થઈ ડે છે . આણાભાું તો આ
સ્નેશની એક બદ
ું ભ ણ આલી નથી તેન ું દઃખ ફન્ય યશેવ ું જોઈએ. આ યમતથભાું કુંઈ
જાણલા જેવ ું અને જાણીને ભેલલા જેવ ું જો કોઈ લસ્ત શોમ તો તે હદવ્મ પ્રેભ છે . હદવ્મ
પ્રર્ પ્રેભના એક લફન્દનો કેલો અદ્દર્ત પ્રબાલ છે તે યમતથ મથકની લાણીભાું
અલરોકીમે :
ત ૃણ વભ વફ વ્શે જામ પ્રર્તા સખ મત્રરોકકે ।
મશ આલે ભન ભાુંશીયું ચક ઉજે પ્રેભ જફ ।।

પ્રેભ પ્રગટ જફ શોમશે ર્ ભરે જગત કો બાન ।
ત ત ત યશી જામશે „„હ‟ું ભ ‟ કો ભીટે મનળાન ।।

ઉયોક્ત હદવ્મ પ્રેભના પ્રબાલને જાણી રીધા છી કૃમત્રભ પ્રેભના આબાવભાું ઠગાઈ
જલાન ું નશી યશે. અથલા ોતાની સ્સ્થમત વભજી ળકાળે કે હ ું શજી આ હદવ્મ પ્રેભનો
લફન્દને પ્રાપ્ત કયી ળકમો નથી.
(17) વેવ્મ સ્લરૂના ધ્માનનો ભહશભા :
વેવ્મ સ્લરૂન ું ધ્માન-લચન્તન અમલયત (વતત) થવ ું જોઈએ કે જેથી હૃદમભાું ફીજ
તત્લ પ્રલેળે નશી.

„„શહયમ ભમતિ વદા ધ્મેમા‟‟ મનયોધ રક્ષણ ગ્રુંથભાું આશ્રીએ આજ્ઞા કયી છે . કે મપ્રમતભના
સ્લરૂાનુંદનો જેને અનબલ કયલો છે તેને સ્લરૂ મવલામનો અન્મ મલજાતીમ બાલ
પ્રુંચ હૃદમભાુંથી દભય કયલો જોઈએ. કાયણકે મનત્મરીરાસ્થ ભશાન હદવ્મ સ્લરૂના
અનબલભાું અન્મ વલથ પ્રમતફુંધ રૂ છે તેભ મનશ્ચમ વભજવ ું. મપ્રમ સ્લરૂ એજ ભાળું
વલથસ્લ છે . આ સ્લરૂની પ્રાપ્પ્ત મલનાન ું ભાળું જીલન વ્મથથ જઈ યહ્ ું છે , તેની વ્મથા
ફની યશેલી જોઈએ.
સબગા એલ જાનુંમત મપ્રમ વૌબાગમજ ું સખમ ્ ।
તદ્ શીનામાસ્તદીમેમત પ્રમવદ્ધદ્ધ ળયણું વખી ।।
(મલ. 3-7)
બાલાથથ : શે વખી ! કેલ વૌબાગમળાી સ્ત્રીઓ જ મપ્રમના વૌબાગમથી ભતા સખને
જાણે છે , અનબલી ળકે છે . ણ વૌબાગમ યહશત સ્ત્રી તો (અમકની) સ્ત્રી છે એભ કશેલા
ભાત્ર છે . એ પ્રભાણે હ ું આને ળયણે છું તેથી આનો કશેલા ભાત્ર છું. (ળયણ પ્રમવદ્ધ છે ,
ળયણન ું સખ નથી)
મપ્રમ વુંગભ યાહશત્માદ્ વ્મથાથ ઃ વલે ભનોયથા ।

મનયત્રતા મવદ્ધમે જીલામભ વખી વાુંપ્રતમ ્ ।।
(મલ. 3-8)
બાલાથથ : મપ્રમ (શ્રીગોલધથનધય)ના વુંગભ મભરન મલના (ભાયા) વઘા ભનોયથો વ્મથથ
છે . શે વખી ! અત્માયે તો હ ું કેલ ભાયી મનરથજ્જતા મવદ્ધ કયલા ભાટે જીલતી યશી છું.
ત્લદ્ દળથન મલશીનસ્મ ત્લદીમત્તસ્મ ત જીમલતમ ્ ।
વ્મથથભેલ મથા નાથ દબથગામા નલું લમઃ ।।
(મલ. 3-21)
બાલાથથ : શે નાથ ! આનો જ જેને આશ્રમ છે છતાું જો તે આનાું દળથનથી લુંલચત યશે
તો તેન ું જીલવ ું કોઈ મલધલા થમેરીના (દબથગાના) નલમૌલનની ભાપક વ્મથથ છે .

ઉયોક્ત મલજ્ઞપ્પ્ત શ્રોકનો બાલાથથ જે તે શ્રોકની નીચે આેરો છે તે મલચાયલો.
(18) યમતથન ું ર્ ભણ-અનન્મતા :
હૃદમભાું યભ પ્રેષ્ઠ પ્રાણલલ્રબ મવલામ ફીજા કોઈ ણ ભશત્ત ગણાતા તત્લન ું સ્થાન
ન યાખવ ું.
અનન્મતા યમતથન ું ર્ ભણ છે તે અનન્મતા એક જ સ્લરૂભાું મનષ્ઠા યાખલાથી જ થામ
છે . જેભાું મનષ્ઠા તે જ વલથસ્લ અને મખ્મ, અન્મ વલથ તત્લોની ગૌણતા એ અનન્મતાન ું
રક્ષણ છે .
વફશીન તે અમત ઉત્તભ જાની,
ચયન ય પ્રીત ફઢેમે શો ।
કાન ન કાહકી ભન ધયીમે,

વ્રત અનન્મ એક ગશૈમે શો ।।
♦

♦

♦

એવે નશી શભ ચાશન શાયે ,

જો આજ તભે કર ઓય ક ચાશે ।
પેંક દે આંખ મનકારકે દોઉ

જો દવયી ઓય મભરાલે મનગાશે ।।
રાખ મભરે તભવે ફઢકે,

તભશીકો ચશે તભશીકો વયાશે ।।
પ્રાણ યશે જ્મોં રો ત્મોં રો,

શભ નેશકો નાતો વદાશી મનલાશૈ ।।
(19) વલથ ળાથથની મવદ્ધદ્ધ... શ્રી વલોત્તભજી :
શ્રીલલ્રબ અરૌહકક આનુંદભમ અસ્ગન સ્લરૂ છે . શ્રી વલોત્તભ સ્તોત્રભાું આ ભાધમથ
સધાઅસ્ગન સ્લરૂ બાલાત્ભક િમલર્ ભત સધા રૂે લફયાજી યશેર છે . તેથી શ્રીવલોત્તભજીના

મળોગાન ભાત્રથી વલથ ળાથથ મવદ્ધ થઈ જામ છે . યભ ળાથથરૂ સ્લકીમ જનોન ું
ોતાન ું જ મનત્મ મવદ્ધ આમધદૈ મલક સ્લરૂ છે તે ભાત્ર શ્રી વલોત્તભજીના મળોગાનથી
પ્રાપ્ત થઈ જામ છે . તેથી જ શ્રી વલોત્તભજીન ું મળોગાન યભ ળાથથ મવદ્ધ કયનાય
છે . ન વુંળમઃ એભ શ્રીઅસ્ગનકભાય પ્રમતજ્ઞા કયીને સ્લકીમોને પ્રફોધ કયે છે .
(20) ધભી સ્લરૂભાું મનષ્ઠા મલના તાકરેળ સ્થામી યશી ળકતો નથી. :
ધભથ વમશભાું રેલાતો આનુંદ તાકરેળને બઝાલી દે છે .
(21) વેવ્મ સ્લરૂની બાલના :
વેવ્મ સ્લરૂ મનત્મરીરાસ્થ  ભણથ ળોત્તભન જ સ્લરૂ શોલાથી વાકાય વ્માક છે અને
તેથી રીરાધાભ તેભાું સક્ષભ બાલાત્ભક પ્રકાયે યશે ું છે . તેલો મનશ્ચમ થલાથી ફશાયની
વભગ્ર પ્રવ ૃમતઓ વભાપ્ત થઈ જામ છે . અને અન્મત્ર આનુંદની ત ૃષ્ણા યશેતી નથી.
શ્રીભાત ૃચયણ મળોદાજીને શ્રીમખભાું મલશ્વ ફતાલલાનો આ એક શેત યશેરો છે .
(22) વેવ્મ સ્લરૂભાું લલ્રબ મલયશાસ્ગન વ્માપ્ત યશે છે . :
વેવ્મ સ્લરૂભાું નખ મળખાુંત સધા સ્લરૂ વ્માપ્ત યશે છે . આ „„સધા‟‟ હદવ્મ પ્રેભ રૂ છે .
હદવ્મ પ્રેભભાું મલયશાસ્ગન વ્માપ્ત યશે છે . જેભ ભીશ્રીભાું ભધયતા વ્માપ્ત યશે છે તેભ હદવ્મ
પ્રેભભાું મલયશાસ્ગન વ્માપ્ત યશે છે . હદવ્મ પ્રેભ, સધા-મલયશાસ્ગન અથલા ભધય અસ્ગન આ
એકાથથ લાચી નાભો છે . વેવ્મ સ્લરૂભાું લલ્રબ મલયશાસ્ગન વ્માત
્ શોલાથી વેવ્મ સ્લરૂ
જ શ્રીલલ્રબ છે તેલી બાલનાથી સ્લરૂ વેલન કયવ ું.
(23) વેવ્મ સ્લરૂના અનબલભાું ફાધક તત્લ :
વાક્ષાત ધભી સ્લરૂના અનબલભાું સ્લરૂ મવલામ અન્મ વલથ પ્રમતફુંધ સ્લરૂ છે .
ન્માવાદે ળભાું શ્રી ભત્પ્રર્ચયણે ઉયોક્ત પ્રકાયની આજ્ઞા કયી છે . લી તાભવ પર
પ્રકયણના 31ભા અધ્મામભાું ણ શ્રીપ્રર્ચયણે હટપ્ણીજીભાું જણાલેર છે કે જ્માયે
વાક્ષાત સ્લરૂનો અનબલ કયલો શોમ ત્માયે બાગલત ધભથનો ત્માગ કયલો જોઈએ.

(24) મનત્મરીરા અને નેમભમત્તક રીરાનો બેદ :
મનમભતરીરા ર્ ભતર વુંફધ
ું ી છે . આ રીરા મનત્મરીરાની સ્ભાહયકા છે અનબલાત્ભીકા
નથી. કાયણકે મનત્મરીરાનો અનબલ મનત્મરીરા ધાભભાુંજ થામ છે .
મનમભત રીરાભાું જ યચ્માચ્મા યશેલાથી મનત્મરીરા સ્લરૂના અનબલનો મલયશ થતો
નથી. મનમભત રીરા ર્ ભતરના પ્રાકૃત અધ્માવલાા દૈ લી જીલોના ઉદ્ધાયાથથ છે . તેભાું
વ્યશાહદ સ્લરૂ મભમશ્રત છે . આ વ્યશ મભમશ્રત રીરાભાું યચ્માચ્મા યશેલાથી મનત્મરીરા
સ્લરૂનો ન તો અનબલ થામ છે કે ન તો તે સ્લરૂન ું જ્ઞાન ભેલી તેની પ્રાપ્પ્તનો
મલયશ થામ છે . મનત્મ રીરાસ્થ સ્લરૂનો અનબલ અને તેની પ્રાપ્પ્તનો મલયશ તો
મનત્મરીરા સ્લરૂન ું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કયી, મનત્મરીરા ધાભસ્થ મપ્રમ પ્રર્ન ું સ્લરૂ, હયકય
અને ત્માું થતી મનત્મ મવધ્ધા સ્લામભનીજીઓ વાથેની હદવ્મ રીરાઓના લચિંતનથી જ
થામ છે . અને આલો મલયશ ણ શ્રીલલ્રબબાનનો હૃદમભાું ઉદમ થલાથી જ થામ છે ,
તેભ મળક્ષાત્ર 18 શ્રોક 4-5ભાું શ્રી શહયયામપ્રર્એ જતાલેર છે . અને „„લૈશ્વાનયાષ્ટક‟‟
નાભના સ્તોત્રભાું ણ શ્રી શહયયામપ્રર્ આજ્ઞા કયે છે –
શહય બાલાત્ભાનું તદલખર મલશાયાનમ તથા
વભસ્તાું વાભગ્રી ભનજ શ ક્ષ્માહદ વહશતામ ્
કૃાભાત્રેણાત્ર પ્રક્ટમમત િકૃાય કરૂણઃ

વભે મ ભધથન્માસ્તાું શહય લદન લૈશ્વાનય મલર્ઃ ।।
અનુંત કોહટ કન્દથથી અમધક રાલણ્મ વૌન્દમથ યક્ત મનત્મ રીરાસ્થ શહયના બાલાત્ભક
સ્લરૂને તથા ત્માું થતી રીરાઓ, રીરા હયકય, શ્રીસ્લામભનીજીઓ અને કુંજમનકુંજાહદનો ર્ ભતરના સ્લકીમ બક્તોના હૃદમભાું કૃાિષ્ષ્ટ દ્વાયા શ્રીલલ્રબ અનબલ
કયાલે છે .
શ્રીશહયયામજીએ લૈશ્વાનયાષ્ટકના ત્રીજા શ્રોકભાું આજ્ઞા કયી છે કે : ભામા રૂ ળસ્ક્ત
(અમલધા)ના ભોશથી ભનના દો-વમશને વાયી યીતે ળાુંત (વભન) કયનાયા શ્રીલલ્રબ

છે . અથલા રીરાધાભને ઢાુંકી દે નાયી ભશાભામાના અંધકાયને શ્રીલલ્રબબાન ોતાના
પ્રકાળથી દભય કયે છે ત્માયે ઉયોક્ત શ્રોક 7ભાું કશેરો અનબલ થામ છે .
ષ્ષ્ટ જીલનન ું ગૌયલ

રેખક : . બ. શ્રીલલ્રબાદદ્મમભલરન્દ
પ્રગટ બમે ઘન ચુંિભા, શ્રીરક્ષ્ભણ બટ ગેશ ।।

તલ મનકુંજ રીરા રીમે, યશવી સધા મનમધ નેશ ।।1।।
મનત્મમવદ્ધા અનુંત શ્રીસ્લામભનીજીઓ કે જે, યશવી સધાનેશના વાગય રૂ છે , તેભની
રીરા અને તે અનુંત સ્લામભનીજીઓથી લેષ્ષ્ટત આ શ્રીલલ્રબ ર્ ભમલતરે પ્રગટ થમા.
આલા જ સ્લરૂનો અનબલ શ્રીભદ્ દભરાજીને આના પ્રાગટમ વભમે હદવ્મ ચથી
થમો છે . શ્રીભદ્ દભરાજી કેલર સ્લરૂમનષ્ઠ શોલાથી મપ્રમતભના અહયમભત રાલણ્મ
ભાધમથ સધા સ્લરૂના અનબલભાું જ મનભગન યહ્યા છે , જ્માયે શ્રીદ્મનાબદાવજીએ આ
સ્લરૂનો અનબલ કયી દો દ્વાયા મનજજનોને ભાટે સ્લરૂન ું લણથન કયે  ું છે . આ

સ્લરૂન ું જ લણથન „„નભામભ હૃદમે ળેે રીરા ક્ષીયાપ્બ્ધ ળામમનમ ્ । રક્ષ્ભી વશસ્ત્ર
રીરાલબઃ વેવ્મભાનું કરામનમધમ„્ „ એ શ્રોકભાું કયે  ું છે . „„રક્ષ્ભી વશસ્ત્ર‟‟ મનત્મમવદ્ધા
અનુંત સ્લામભનીજીઓની તેભના બાલાત્ભક સ્લરૂ વાથે યવાત્ભક મલલચત્ર કરાઓથી જે
યશસ્મરીરા થઈ યશી છે તે વલથ ર્ ભમલતરભાું પ્રગટ થમેરા શ્રી લલ્રબના હૃદમભાું સ્સ્થત
છે . આ સ્લરૂનો આણને અનબલ કેલી યીતે થામ ? અથલા આણા હૃદમભાું આન ું
પ્રાગટમ કેલી યીતે થામ ? તેનો મલચાય કયીએ.
„„રક્ષભનબટ‟‟ આ નાભભાું ત્રણ દો યશેરાું છે , „„રક્ષ-ભન-બટ‟‟ આણ ું રક્ષ આના
સ્લરૂન ું લચિંતન અને તે રક્ષભાું ભનને „„બટ‟‟ એટરે સબટતાથી જોડવ ું. સ્લરૂ લચિંતન
મપ્રમ પ્રાપ્પ્તના તાબાલ  ભલથક થત ું શોલાથી આણ ું હૃદમ અસ્ગનકુંડરૂ ફને છે .
મલયશની અસ્ગનથી હૃદમ કુંદન વભાન શદ્ધ ફનતાું આધનીક વભમભાું ણ મનજજનોનાું
હૃદમભાું આન ું પ્રાગટમ થામ છે . આ જ સ્લરૂન ું લણથન શ્રીશહયયામચયણોએ એક

દભાું કયે ર છે તે મનમ્ન :
પ્રગટે ષ્ષ્ટ ભશા યવ દે ન ।।

શ્રીલલ્રબ શહય બાલ અસ્ગન મખ, રૂ વભમિત રેન ।।1।।
મનત્મ વુંફધ
ું કયામ બાલ દે , મલયશ અરૌહકક ફેન ।।

મશ પ્રાગટમ યશત હૃદમભેં, તીન રોક બેદનકો જેન ।।2।।
યશીમે ધ્માન વદા ઈનકે દ, ાતક કોઉ ન રગેન ।।

„યમવક‟ મશ મનયધાય મનગભ ગમત, વાધન ઓય ન શેન ।।3।।
આ સ્લરૂ બાલાત્ભક-યવાત્ભક શોલાથી મનજજનોનાું હૃદમભાું પ્રગટ થઈ બાલાત્ભક
પ્રકાયે જ અનબલ કયાલે છે . આ સ્લરૂન ું આણાું હૃદમભાું પ્રાગટમ મલયશના
અનબલથી જ થામ છે , અને પ્રાગટમ છી ણ મલયશાત્ભક (બાલાત્ભક) પ્રકાયે જ તેનો
અનબલ થામ છે . અનલતાય કારભાું આ બાલાત્ભક સ્લરૂ હૃદમભાું વલથ રીરા વશ
પ્રગટ થઈને મનજજનોનો મનયોધ મવદ્ધ કયે છે .
દની પ્રથભ ુંહકતભાું „„ભશા યવ દે ન‟‟ એવ ું જે મલળેણ આપ્ય ું છે તેન ું સ્લાયસ્મ એ છે
કે „„ત્રૈરોક્યરક્ષ્મ્મેક દું લદથ ધત‟્ ‟ આ શ્રોકભાું કશે ું સ્લરૂ, „„નભામભ હૃદમેળેે
રીરા ક્ષ્રીયાપ્બ્ધ ળામમનમ‟્ ‟ શ્રોકભાું કશે ું સ્લરૂ, અને લલ્રબાષ્ટકના પ્રથભ શ્રોકભાું
ૃ જરમધ બયાક્રાુંત વલોમળશ્વત‟્ ‟ આ શ્રોકભાું યશે ું સ્લરૂ,
„„સ્ફૂજૉદ્ યાવાહદ રીરામત
આ ત્રણેની એક વુંગતીલાળુું આન ું સ્લરૂ શોલાથી „„ભશાયવદે ન‟‟ એવ ું મલળેણ આપ્ય ું
છે . આ ભશા યવરૂ સ્લરૂને ધાયણ કયલાની ાત્રતા શ્રીલલ્રબ-ચયણકભરના અનન્મ
આશ્રમથી જ મવદ્ધ થામ છે , તેલો મનધાથ ય શ્રી શહયયામચયણોએ તે દભાું જ કયે રો છે .
સ્લરૂમનષ્ઠા એ જ આણા ષ્ષ્ટ જીલનન ું ગૌયલ છે :
સ્લરૂમનષ્ઠા એટરે જેભ યવગલ્રા યવભાું ડફેરા જ યશી આલે છે , તેભ મપ્રમતભના
રૂસધા-વમિભાું આણ ું ભન વદૈ લ ડફે ું યશે તે સ્લરૂમનષ્ઠા છે . આલી સ્લરૂમનષ્ઠા

શ્રી લલ્રબના સ્લામભની બાલાત્ભક સ્લરૂની કૃા મલના થલી વલથથા અવુંબલીત છે . તે
વુંફધ
ું ભાું શ્રી શહયયામચયણન ું દ નીચે પ્રભાણે છે .
શ્રીલલ્રબ વદા લવો ભન ભેયે ।।

ધયભ કયભ કછ નહશ વભજત, જેવે તેવે તેયે ।।1।।

દાન વ ૃત્તાહદકતે કછ નાહશન, શોત ષ્ષ્ટકી બસ્ક્ત ।।

મતશાયી કૃાકટાક્ષ વ ૃષ્ષ્ટતે, શોત શે શહય આવહકત ।।2।।

તભ લફન તત્લ કછ નહશ જગભેં, મશ મનશ્ચમ ભન હકન્શો ।।

શ્રીશહય લદનાનર આનુંદ મનમધ, લેદ ફખાનત મતન્શો ।।3।।
બટહક બટહક શામો શોં, શા શા કયો ભેયી ફાુંશ ।।

બરો બયો „શહયદાવ‟ તમ્શાયો, દે હ ું ચયણકી છાુંશ ।।4।।
શ્રીલલ્રબાષ્ટકના 7ભા શ્રોકભાું „„સ્લામભન ્ શ્રીલલ્રબાગને...‟‟ તે શ્રોકનો બાલાથથ
ઉયના દભાું છે . „„મતશાયી કૃાકટાક્ષ વ ૃષ્ષ્ટતે શોત શે શહય આવહકત.‟‟ આ ુંસ્ક્તન ું
સ્લાયસ્મ લેણગીતના ુંચભ શ્રોકભાું ગોીજનોને મવદ્ધ થય ું છે . „સ્ત્રીગ ભઢ બાલો
ષ્ષ્ટભાગે તત્લ.‟‟ આ લેણગીતની ુંસ્ક્ત છે . સ્ત્રીગ ભઢ બાલાત્ભક સ્લરૂ તે શ્રીલલ્રબન ું
સ્લામભનીજી બાલાત્ભક (અધય સધા) સ્લરૂ છે . તેની કૃા કટાક્ષભાું અધયસધાની વ ૃષ્ષ્ટ
લેણજી દ્વાયા શ્રીગોીજનોભાું થઈ, તેથી તેભની સ્લરૂાવહકત િઢ ફની. તે પ્રભાણે
આણને શ્રીલલ્રબના સ્લામભની બાલાત્ભક સ્લરૂની કૃાથી જ (ષ્ષ્ટભાગથના યભ
ળાથથ રૂ) સ્લરૂાવહકત જાગૃત થામ.
„„સ્ત્રીગ ભઢબાલો ષ્ષ્ટભાગે તત્લ‟‟ભાું કશે ું આન ું સ્લામભનીજી બાલાત્ભક અધયસધા
સ્લરૂ તે „„યાવસ્ત્રીબાલ  ભહયત મલગ્રશ‟‟ નાભભાું કશે ું સ્લરૂ છે . „„યાવસ્ત્રી‟‟-મનત્મમવદ્ધા
અનુંત સ્લામભનીજીઓનાું ગ ભઢ બાલો કે જે સ્થામી યમતરૂ છે , તે અનુંત સ્લામભનીજીઓના
ગ ભઢ બાલ (પ્રેભ બાલ)થી  ભહયત મલગ્રશ શ્રીલલ્રબન ું શોલાથી આની વામનધ્મ થતાું
ભાત્રભાું જ મનત્મમવદ્ધા સ્લામભની બાલલાા પ્રેભબાલન ું મનજજનોને આ દાન કયે છે .

આ પ્રેભ દાનથી જ સ્લરૂાવહકત અમલચર, િઢ ફને છે , અને તેથી મપ્રમતભના સ્લરૂ
સધા વમિભાું મનજજનને મનભગન કયે છે .
„„તભ લફન તત્લ કછ નહશ જગભેં, મશ મનશ્ચમ ભન હકન્શો.‟‟ આના સ્લામભની બાલાત્ભક
અધયસધા સ્લરૂથી ષ્ષ્ટ જગતભાું ફીજ ું કોઈ તત્લ મલળે નથી તેભ મનશ્ચમ મવદ્ધાુંત
છે .
„„શ્રીશહય લદનાનર આનુંદ મનમધ.‟‟ આ ુંસ્ક્તભાું કશે ું સ્લરૂ અધય સધા સ્લરૂ જ છે .
„લેદ ફખાનત મતન્શો‟ આ લાક્યનો અથથ, યાજવ, તાભવ, વાત્ત્લક એ ત્રણ બાલલાા
શ્રી સ્લામભનીજી રૂ ત્રણ લેદથી અધય સધા સ્લરૂનો જ મળ ગલામેરો છે . તેના
પ્રમતકો, લેણગીત-યગરગીત, ગોીગીત-ભ્રભયગીત અને અષ્ટવખાહદનાું કીતથનો છે .
„„બટહક બટહક શોં શામો, કયો ભેયી ફાુંશ.‟‟ શે નાથ ! ષ્ષ્ટ ળાથથને ભેલલા બટકી
બટકીને હ ું શામો છું. આ આના પ્રભેમ ફરથી ભાયો કય કડીને અધય સધા શ્રમલત
આના ચયણામ્બજની ળીત છાુંમાભાું ભને યાખી રો. બરો બયો હ ું આનો છું. આભ
કરૂણા કયીને શ્રીશહયયામચયણ (સ્લરૂમનષ્ઠા રૂી યભ ળાથથ ભેલલાની ઇચ્છાલાા
લલ્રબીમ જગતને) ગ ભઢતાથી વુંફોધી યહ્યા છે . „„મતશાયી કૃા કટાક્ષ વ ૃષ્ષ્ટતે‟‟ અને
„„તભ લફન તત્લ કછ નહશ જગભેં‟‟ આ ુંસ્ક્તઓનો લલ્રબીઓએ ગુંબીયતા ભલથક મલચાય
કયલો જરૂયી છે .
„„બરો બયો શહયદાવ તમ્શાયો.‟‟ આ ુંસ્ક્તથી ભાયી જેલા અનમધકાયીને આશ્વાવન
આીને શ્રીલલ્રબ ચયણકભરનો જ િઢ આશ્રમ કયલાનો વુંકેત શ્રીશહયયામજી કયી યશેર
છે . આણા પ્રર્ મલર્ શોલાથી કતમ
થ -્ અકતમ
થ -્ અન્મથા કતમ
થ ્ વાભથ્મથલાા છે . આણી
અમોગમતાને દભય કયીને મનજ ચયણામ્બજના આશ્રમન ું દાન કયે છે જ.
અલગાશનીમ ત્ર

રેખક : „„મથક‟‟
બાઈશ્રી, તભાયો ત્ર ભળમો શતો. જેભ ભાતા વુંડાવ-ેળાફથી ફગડેરા ફાકને

ધોઈને વાપ કયે છે , તેભ બગલાન મવલામ આણને ફીજ ું રૂચે-ગભે તે આણા હૃદમનો
ફગાડ છે . આ ફગાડ વાપ ન થામ ત્માું સધી પ્રર્ એલા હૃદમભાું ધાયતા નથી. આલા
ફગાડની આણને ખફય ડતી નથી. તે તો ભાતા જેવ ું હશતથઇચ્છનાય બગલદીમો જ
જાણે છે . ણ આલા ભાતાના સ્લબાલલાા બગલદીમો ભલા દરથબ છે . પ્રર્ની
કૃાથી જ ભે છે .
હ ું અમકનો મતા, અમકનો ત્ર, અમકનો મત, અમકનો બાઈ, એ પ્રકાયની વભજણે
આણને અનેક જન્ભોથી બભાવ્મા છે . આલી વભજણ જામ નહશ ત્માું સધી જન્ભ-ભયણ
છટત ું નથી. અનેક જન્ભોથી આણી ાછ ડે ું આવ ું અલબભાન મભાુંથી કાઢી
નાખલા આણને શ્રી લલ્રબે અષ્ટાક્ષય ભશાભુંત્રન ું દાન કયું અને બ્રહ્મવુંફધ
ું થી આણ ું
ગણાત ું ફધમ
ું પ્રર્ને અથણ કયાવ્ય ું. જેની વાથે આણો વુંફધ
ું કયાવ્મો તે પ્રર્ જ
આણા વાચા વુંફધ
ું ી છે . આ વુંફધ
ું ને ર્રામ નહશ તે ભાટે પ્રર્ને આણા ગૃશભાું
ધયાલી આપ્મા.
આણો હયલાય તે આણો નહશ, યું ત પ્રર્નો છે . અને તેથી પ્રર્નો ભાની તેને
વુંબાલો. આણી અંગત ભભતા તેભાું કયીએ તો વુંવાયન ું ફુંધન થામ. ભાટે પ્રર્ન ું
ભાની વુંબાવ ું અને હ ું આનો દાવ છું તેલી બાલના શય વભમ યાખી દાવણાન ું
કતથવ્મ કયવ ું. વેલા-સ્ભયણભાું લચત્તવ ૃમત્ત વદામ યશે તો આણા દાવણાન ું યક્ષણ થામ
છે . પ્રર્ હૃદમભાું ન ધાયે ત્માું સધી ભામાના ફુંધનભાુંથી છટાત ું નથી. અલબભાન દય
થત ું નથી. પ્રર્ને હૃદમભાું રાલલા ભાટે વેલા-સ્ભયણ લગેયેથી ભનને પ્રર્ભાું જોડી
યાખવ ું. ગૃશસ્થી (આણો હયલાય) પ્રર્નો ભાની વુંબાલાથી આણો દાવબાલ ફન્મો
યશે છે .
અષ્ટાક્ષયન ું વતત સ્ભયણ દાવબાલને જાગૃત યાખે છે . દાવબાલન ું યક્ષણ કયે છે અને
પ્રર્ હૃદમભાું ધાયે તેલા પ્રકાયના હૃદમને મવદ્ધ કયે છે . શ્રી વલોત્તભજી, શ્રી મમનાષ્ટક
અને અષ્ટાક્ષયના વતત સ્ભયણનો અભ્માવ યાખલો જોઈએ.

લૈયાગમથી આણ ું ભન ફધેમથી મનવ ૃત્ત થત ું જામ છે અને પ્રર્નો વુંફધ
ું િઢ ફનતો
જામ છે . આલો લૈયાગમ અષ્ટાક્ષયના વતત સ્ભયણથી ભેલી ળકામ છે . લૈયાગમથી જ
પ્રર્નો િઢ વુંફધ
ું થતો શોલાથી આ લૈયાગમ ભાટે વતત અષ્ટાક્ષયન ું સ્ભયણ કયવ ું
જોઈએ. હદલાનો ફનેરો પકીય ોતાના ભશેરભાું આલી ોકામાથ કયતો : „„ભાલરક, ત ું
કફ મભરેગા.‟‟ આલો ોકાય અષ્ટાક્ષયભાું યશેરો છે . આણા આલા ોકાયથી પ્રર્
હૃદમભાું ધાયી આણને ભામાના ફુંધનભાુંથી મક્ત કયે છે અને ોતાના વુંફધ
ું ી
ફનાલી જ્માુંથી આણે અનેક જન્ભોથી ર્રા ડમા છીએ તે ધાભભાું પ્રર્ કૃા કયી
શોંચાડી દે છે . આવ ું આણ ું જીલન ફને ત્માયે જ આણ ું દૈ લી જીલન વપ થય ું
કશેલામ. લૈયાગમ નાળલુંત સખોભાુંથી છોડાલી મનત્મના વાચા સખભાું રઈ જામ છે .
યભ ળાથથ મલયશ

- શ્રીલલ્રબાદદ્મમભલરન્દ
(ગતાુંકથી ચા)
તન મલત્તજા વેલા વુંમોગરૂ છે , અને આ વેલાભાું (બક્તોની બૌમતક અલસ્થાભાું)
આનુંદનો અનબલ થતો શોલાથી તે વભમે તાબાલ થતો નથી. કોઈ મલયર બક્તોભાું
મપ્રમભાું તત્સખ સ્નેશની પ્રાફલ્મતા શોમ છે તેને વેલાભાું વુંમોગ વભમે ણ મપ્રમતભના
સખનો તાકરેળ યશી આલે છે .
શ્રી શહયયામપ્રર્ મળક્ષાત્રભાું આજ્ઞા કયે છે કે વેલા સ્ભયણ ગણગાન મલગેયે
તાબાલ ભલથક કયલા. આલી આજ્ઞાન ું યશસ્મ તાબાલથી જ આમધદૈ મલકતા પ્રાપ્ત
થામ. અગલણતાનુંદના બોકતા મપ્રમપ્રર્ની વાક્ષાત તત્સખાત્ભક વેલા થઈ ળકે.
રીરાસ્થ બક્તોની આમધદૈ લીકતાભાું અમનલથચનીમ હદવ્મ પ્રેભનો વમિ બયે રો યશે છે .
અને વમિભાું જેભ પ્રમતક્ષણ તયું ગો પ્રગટ થમા કયે છે તેભ ક્ષણે ક્ષણે મપ્રમના સખના
મલમલધ બાલો પ્રગટ થમા જ કયે છે . આલા તત્સખાત્ભક બાલોથી રીરાસ્થ બક્તો
મપ્રમતભની અખુંડ વેલા કયી યહ્યા છે , „„મનત્મરીરા મનત્મ નૌતન શ્રમત ન ાભે ાય‟‟

તન-મલત્તજા વેલાભાું ણ તા બાલનો પ્રવુંગ શ્રીનાયામણદાવ બ્રહ્મચાયીજીની લાતાથભાું
જાણલા ભે છે . શ્રી ચુંિભાજીએ પ્રવન્ન થઈ નાયામણદાવજીને આજ્ઞા કયે છે કે „„ત
ભાુંગ, હ ું તાયી ઉય પ્રવન્ન થમો છું.‟‟ ત્માયે નાયામણદાવજીએ પ્રર્ને મલનુંમત કયી કે,
„„આ શ્રી ગવાુંઈજીના ઘયે ધાયો.‟‟ આવ ું ભાગલાન ું કાયણ શ્રીગવાુંઈજી સ્લામભનીજી
સ્લરૂ છે . તેભનાથી ભાયા મપ્રમને અગલણત સખ ભળે. રીરાસ્થ શ્રી સ્લામભનીજીઓભાું
એવ ું અલચન્ત્મ વાભથ્મથ યશે ું શોમ છે કે એક ક્ષણભાું મલમલધ પ્રકાયના હદવ્મ ગણોલાા
ોતાના કોટાન કોહટ સ્લરૂોને પ્રગટ કયી મપ્રમતભને મલરવાલતા શોમ છે .
શ્રીસ્લામભનીજીઓના આલા વાભથ્મથને શ્રીલલ્રબ બાનની કૃાથી નાયામણદાવજી
જાણતા શોલાથી મપ્રમના સખની જ મપ્રમની પ્રવન્નતાભાું માચના કયી. આભ મપ્રમના
સખનો મલચાય તન-મલત્તજા વભમે થલો કોઈ મલયર બક્તોભાું જ શોમ છે . શ્રીલલ્રબન ું
તત્સખાત્ભક સ્નેશ સ્લરૂ જે બક્તોભાું લફયાજે છે તેને વુંમોગભાું ણ મપ્રમ પ્રર્ના સખનો
તાબાલ યશી જ આલે છે .
પ્રત્મક્ષ મલયશ એ પ્રર્ પ્રેભની વલોત્કૃષ્ટ અલસ્થા છે . તે તો વ્મવન બાલ છી ફને.
આલો મલયશ વુંમોગભાું નશી યશેતો શોલાથી મળતર બાલને પ્રગટ કયે છે , અને તેથી
મપ્રમને સખદ એલી આમધદૈ મલકતા પ્રાપ્ત થતી નથી. આ આમધદૈ મલકતા યવબમાથ
તાાત્ભક ગણગાનથી મવદ્ધ થામ છે . તેથી જ મનયોધ રક્ષણ ગ્રુંથભાું આે ગણગાનની
જ આજ્ઞા કયી છે . વુંમોગાત્ભક રઘ યાવ છી મપ્રમ પ્રર્ન ું મતયોહશત થવ ું અને
મલપ્રમોગભાું શ્રીગોીજનોન ું યવબયું તાાત્ભક ગણગાન કયવ ું તેભાું ઉયોક્ત યશસ્મ
યશે ું છે .
તાબાલ મલના આમધદૈ મલકતા મવદ્ધ થતી નથી. તો આ અલસ્થા મલના ભશા અરૌહકક
મપ્રમ પ્રર્ને સખદ કેભ ફનામ ? અગલણત યવાનબલ મપ્રમતભને કેભ કયાલી ળકામ ?
આલા અલસ્થા તાાત્ભક ગણગાનથી જ થામ છે . તેથી અદે મદાનના દક્ષ, ભશા
કારૂલણક સ્લામભએ આણે સ્લકીમો મનયલમધ યવને ધાયણ કયલાભાું ાત્ર ફનીમે તે ભાટે
તાાત્ભક ગણગાન કયવ ું તેલી હશતકૃત આજ્ઞા કયી છે . આલા યવાત્ભક-તાાત્ભક

ગણગાનભાું શ્રીલલ્રબન ું મલયશ બાલાત્ભક-તાાત્ભક સ્લરૂ યશે ું છે . તેથી આ
ગણગાનભાું મલયશ બાલાત્ભક શ્રી લલ્રબનો આશ્રમ ણ મવદ્ધ થામ છે .
વેલા ણ ન થઈ ળકે. ગણગાન ણ ન થઈ ળકે તો પક્ત આશ્રી લલ્રબના નાભન ું
તત્સખના તા બાલ ભલથક સ્ભયણ કયવ ું શે નાથ ! હ ું આને સખદ ક્યાયે ફનીળ. આલા
બાલ ભલથક સ્ભયણ કયવ ું. તેથી ણ મલયશ બાલાત્ભક શ્રીલલ્રબનો આશ્રમ મવદ્ધ થામ છે .
જેવ શ્રીલલ્રબન ું સ્લરૂ તાાત્ભક છે તેવ ું આન ું નાભ ણ તાાત્ભક છે . તેથી
આના નાભ સ્ભયણથી ણ તાબાલ પ્રગટ થામ છે . આ કથનના પ્રભાણભાું ભભથજ્ઞ
મળયોભલણ શ્રીશહયયામ પ્રર્નો નીચે મજફનો શ્રોક –
ળબ્દાથથ મોમનત્મતાલદ્ બસ્ક્તયાત્મસ્ન્તકી શયૌ ।
ઉદે મત શ્રીલલ્રબે‟મત નાભોચ્ચાયણ ભાત્રતઃ ।।

શ્રોકાથથ – જેભ વતત ળબ્દન ું ઉચ્ચાયણ થતાું અચ ભક અથથ ઉઠે છે , તેભ „„શ્રીલલ્રબ‟‟
આ નાભના ઉચ્ચાયણ ભાત્રથી શ્રીશહયભાું એકાુંમતક (મલયશાત્ભક) બસ્ક્ત ઉદમ ાભે છે .
નાભ અને નાભભાું યશેરો અથથ, આ ફન્નેનો મનત્મ વુંફધ
ું યશેરો છે . નાભનો અથથ એટરે
નાભનો ગણ. જેલી યીતે જનો ગણ મળતરતા છે , અને અસ્ગનનો ગણ ઉષ્ણતા છે . તે
વાથે જ યશેતા શોમ છે . તેભ શ્રીલલ્રબ તાાત્ભક સ્લરૂ છે , તેવ ું તાાત્ભક આન ું
નાભ છે . આનો તાાત્ભક ગણ નાભ વાથે યશેરો જ છે . તેથી સ્ભયણ કયનાયભાું
તાાત્ભક બાલને પ્રગટ કયે છે . અથલા શ્રીલલ્રબ નાભના સ્ભયણ ભાત્રથી મલયશાત્ભક
બસ્ક્તનો ઉદમ થામ છે ! „„ઉજત તા મછનક વામન્નધ્મભેં, દે ત મલયશ આનુંદયવ
કેલર‟‟. આ મલયશાત્ભક બક્તભાું તત્સખના તાબાલલાો મનયલમધ યવ બયે રો યશે છે .
અથલા મલયશાત્ભક બસ્ક્તનો ઉદમ થતાું અગલણત યવને ધાયણ કયલાની ાત્રતા મવદ્ધ
થામ છે . શ્રીલલ્રબ નાભનો આલો ભહશભા જાણીને ભાત્ર શ્રીલલ્રબ નાભન ું જ તત્સખના
તાબાલ  ભલથક સ્ભયણ કયવ ું.
પ્રશ્ન – તન-મલત્તજા વેલાભાું ણ તા-કરેળનો અનબલ કેલી યીતે થામ ?

ઉત્તય – સ્નેશની પ્રાફલ્મતાલાા ફડબાગી બગલદીમને વેવ્મ સ્લરૂની વેલાભાું
વુંમોગ વભમે ણ મપ્રમ પ્રર્ના સખનો તાબાલ યશી આલે છે . આલા તત્સખી સ્નેશી
બક્તને ોતાના વેવ્મ સ્લરૂન ું જ્ઞાન થમે ું શોમ છે કે-આ તો મનત્મરીરા ધાભભાું
મનત્મ મવદ્ધા શ્રીસ્લામભનીજીઓથી વેવ્મભાન છે . લી મનત્મ મવદ્ધા શ્રીસ્લામભનીજીઓન ું
ણ આ ફડબાગી બક્તને જ્ઞાન થમે ું શોમ છે કે-આ શ્રીસ્લામભનીજીઓ તત્સખી
તાાત્ભક સ્નેશના અને વૌન્દમથતા આહદ હદવ્મ ગણોના વાગયરૂ છે . તેથી જેભ
વાગયભાું પ્રમત ક્ષણ તયું ગ નલા નલા પ્રગટ થમા જ કયે

છે , તેભ આ

શ્રીસ્લામભનીજીઓભાુંથી મલરક્ષણ પ્રકાયના તત્સખી તાાત્ભક સ્નેશ બાલના તયું ગો
પ્રમતક્ષણ પ્રગટ થતા શોમ છે , અને તેજ પ્રકાયે શ્રીસ્લામભનીજીઓના શ્રીઅંગભાુંથી
પ્રમતક્ષણ ન ભનન વૌન્દમથતા પ્રગટ થતી શોમ છે .
શ્રીગોકરેળ પ્રર્ લલ્રબાષ્ટકના પ્રથભ શ્રોકભાું આ શ્રીસ્લામભનીજીઓને „„પ્રમતક્ષણ
તરૂણાનુંદ મલગ્રશ‟‟ કશે છે . આલા શ્રીસ્લામભનીજીઓથી ભારૂ વેવ્મ સ્લરૂ મનત્મરીરા
ધાભભાું વેવ્મભાન છે . જેભાું અગલણત વાગય વભાન તત્સખી સ્નેશ અને હદવ્મ
વૌન્દમથતા યશેરી છે , તેલા ભાયા ોતાના હદવ્મ સ્લરૂને પ્રાપ્ત કયીને મપ્રમ પ્રર્ના
વાક્ષાત સ્લરૂની સખદ વેલા હ ું ક્યાયે કયીળ ? આલો તા ફડબાગી બગલદીમને યશી
આલતો શોમ છે . તન મલત્તજા વેલા મનષ્ઠ બગલદીમોએ „„વેલા‟‟ ળબ્દન ું લાસ્તમલક
સ્લરૂ અથલા યશસ્મ ઉયોક્ત કથન મજફ મલચાયણીમ છે .
શ્રીલલ્રબાસ્ગનએ ોતાના તત્સખાત્ભક તાાત્ભક સ્નેશ સ્લરૂન ું દાન મનજજનોને કયે  ું
છે . તેથી મનજજનોને ોતાના વેવ્મ સ્લરૂને મનયલમધ (અગલણત) સખ આલા ભાટે નો
તાબાલ ફન્મો જ યશે છે . અગલણત યવને પ્રાપ્ત કયીને અગલણત યવથી મપ્રમતભની
સખદ વેલા શ્રીલલ્રબાસ્ગનના તાાત્ભક સ્નેશ સ્લરૂના દાનથી જ થામ છે . અથલા
મનયલમધયવને પ્રાપ્ત કયાલનાળું શ્રીલલ્રબાસ્ગનન ું તાાત્ભક સ્લરૂ જ છે .
શ્રી લલ્રબાષ્ટકના પ્રથભ શ્રોકભાું „„વન્ભનષ્માકૃમતયમત કરૂણસ્તું પ્રદ્યે હતાળમ‟્ ‟
શ્રીભત ્ પ્રર્ચયણ „હતાળ‟ સ્લરૂના ળયણની પ્રાથથના કયે છે . „હતાળ‟ સ્લરૂ એ

અરૌહકક આનુંદભમ અસ્ગન સ્લરૂ છે . અથલા તાાત્ભક સ્લરૂ છે . આ તાાત્ભક
સ્લરૂ શ્રીલલ્રબ જ્માયે હૃદમભાું ધાયે ત્માયે જ અગલણત યવાનુંદને ધાયણ કયલાની
ાત્રતા મવદ્ધ થામ છે . અને ત્માયે મનયલમધ-(અગલણત) યવથી મપ્રમતભની તત્સખાત્ભક
વેલા થઈ ળકે છે . „હતાળ‟ સ્લરૂના ળણની પ્રાથથનાભાું આવ ું ગ ભઢ યશસ્મ યશે ું છે . તેથી
શ્રીગવાુંઈજી ોતાના મનમભતે શ્રીલલ્રબના જનોને હતાળના ળયણે જલાની આજ્ઞા કયી
યહ્યા છે તેલો ધ્લનીતાથથ પ્રાપ્ત થામ છે .
જેભ યજના કાચા ઘડાને મનબાડાની અસ્ગનભાું કાલલાભાું આલે છે . છી જ તેભાું જર
બયામ છે . તેભ તાાત્ભક બાલ બક્તના પ્રાકૃત અંળને દગધ કયી તેના વુંઘાતભાું
આમધદૈ મલકતા મવદ્ધ કયે છે . આ આમધદૈ મલકતા અગલણતાનુંદને ધાયણ કયી ળકે છે . તેથી
જ મલયશને યભ ળાથથ રૂ કશેર છે .
ચતઃશ્રોકી

- „„ભધ‟‟
પ્રાકટમના પ્રાયું બથી ભશાયાવ સધીની રીરા કયી જે સ્લરૂ શ્રી વ્રજયત્નાઓભાું મવદ્ધ થય ું
તેજ સ્લરૂ મનજજનોભાું મવદ્ધ થામ તેલો ઉદે ળ ચતઃશ્રોકીભાું આ „„શ્રી
ભશાપ્રર્જીએ‟‟ કયે રો છે . આ સ્લમું શ્રી સ્લામભની બાલાત્ભક સ્લરૂથી જે યભ
ળાથથનો અનબલ કયી યશેરા છે , તેજ ળાથથ મનજજનોને પ્રાપ્ત કયાલલા
ચતઃશ્રોકી પ્રકટ કયે ર છે તેભાું મનજજનોના કતથવ્મનો મનદે ળ કયે રો છે .
ચતઃશ્રોકીભાું „„વલથદા‟‟ દ ધયે  ું છે „વલથદા વલથ બાલેન બજનીમો વ્રજાધીઃ‟‟ વલથદા
મનજજનોન ું આજ કતથવ્મ છે કે મનઃવાધનના સ્લાભી. પ્રર્ના સ્લરૂન ું મનયું તય વલથ બાલે
કયીને ધ્માન કયવ ું ‟‟મહદ શ્રી ગોકરામધળો ધ ૃતઃ વલાથત્ભના હૃહદ‟‟ આ ુંસ્ક્તથી મનયું તય
ધ્માન કયીને પ્રર્ સ્લરૂ રૂી પરન ું સ્લાધીનણ ું જતાલે ું છે . જેભ એક લચત્રકાય
લચત્રને તૈમાય કયે છે તેભ ધ્માન દ્વાયા પ્રર્ન ું સ્લરૂ હૃદમભાું અકીત થત ું જામ છે .
જ્માયે ધ્માનથી સ્લરૂ હૃદમભાું સ્થામી થામ છે . ત્માયે પરન ું સ્લાધીનણ ું મવદ્ધ થામ

છે . મનજજનોભાું આ યભ ળાથથ કે જે અમત દરથબ છે તેને મવદ્ધ કયલા ભાટે મનયું તય
વલથબાલે સ્લરૂ વેલાનો શ્રી લલ્રબ ઉદે ળ કયે છે . „„અતઃ વલાથ ત્ભનાળશ્વદ્ ગોકરેશ્વય
ાદમોઃ‟‟ જો વલાથ ત્ભબાલે કયીને પ્રર્ન ું સ્લરૂ હૃદમારૂઢ થય ું તો છી ફાકી શ ું યશે છે ?
આ ુંસ્ક્તથી સ્લાધીન પરના મનયું તય અનબલન ું સ ભચન કયે  ું છે . તાત્મથભાું આ
ચતઃશ્રોકીભાું જણાલેરો ળાથથ મ ભર ધાભસ્થ સ્લરૂાનુંદના અનબલભાું સ્સ્થમત
કયાલનાયો છે .
અંમતભભાું „સ્ભયણું બજનું ચામનત્માજમ મભમત ભે ભમતઃ‟ આજ્ઞા કયે છે કે „„અનેક
પ્રકાયની યવાત્ભક રીરાનો મલચાય અને ભનન તે સ્ભયણરૂ છે , અને કોટીકુંદથરાલણ્મ પ્રર્ના સ્લરૂન ું ધ્માન એ બજનરૂ છે .‟‟ આ ફન્નેનો ત્માગ નશી કયલો
એભ મનજજનો પ્રમત આજ્ઞા છે .
આ યીતે પ્રર્ના સ્લરૂન ું મનયું તય ધ્માન તેન ું નાભ જ અનન્મતા છે . અનન્મતાના
આગ્રશભાું શ્રીગોકરેળ પ્રર્ ચતઃશ્રોકીના પ્રથભ શ્રોકની પ્રથભ ુંસ્ક્તનો મનજજનોને
વુંકેત કયે છે કે, રીરાપ્બ્ધ ભથનના વાયરૂે આ ચતઃશ્રોકી પ્રકટ કયે ર છે . જન્ભ
પ્રકયણથી રઈને ભશાયાવ સધીના રીરાવાગયન ું દશન કયીને જે સ્લતઃ મવદ્ધ યવ પ્રકટ
કમો છે તે આે ચતઃશ્રોકીભાું ધયી દીધેરો છે .
„„શહયના શહય થવ ું‟‟ એ આ ભાગથના મળખ અમધકાયરૂ છે , અને આલો ભશત્તભ અમધકાય
ભેલલા ભાટે ચતઃશ્રોકીના આળમને હૃદમભાું ધાયણ કયી મનયું તય સ્લરૂ વેલા અને
સ્લરૂ ધ્માનભાું મનજજનોએ સ્સ્ભત થવ ું મોગમ છે .
ભશાનબાલ શ્રી સ ભયદાવજી કૃત
વેલા પર

પ્રેક : . બ. શ્રી...ચયણયજ હકિંકય
બજો ગોાર ર્ ભર જીમન જાઉં ।

ભાન જન્ભકો મશી શૈ રાઉ ।।
ગરૂ વેલા કહય બસ્ક્ત કભાઈ ।

કૃા બઈ તફ ભનભેં આઈ ।।
મશી દે શ વે સભયો દે લા ।

દે શ ધહય કયીએ મશ વેલા ।।
સનો વુંત વેલાકી યીમત ।

કયે કૃા ભન યાખૈ પ્રીમત ।।

ઉંઠકે પ્રાત ગરૂન મળય નાલૈ ।

પ્રાત વભૈ શ્રી કૃષ્ણહશ ધ્માલે ।।
જોઈ પર ભાુંગે વોઇ ાલૈ ।

શહય ચયનન ભેં જો લચત્ત રાલે ।।
ત્જન ઠાકયકો દળથન હકમો ।

જીલન જન્ભ સપર કય લરમો ।।
જો ઠાકયકી આયમત કયે ।

તીન રોક લાકે ામન યે ।।
જો ઠાકયકો કયે પ્રનાભ ।

મલષ્ણ રોક મતનકો મનજ ધાભ ।।
જો કોઈ શહયકો સભયે નાભ ।
તાકે વકર  ભયન શૈ કાભ ।।

જો ઠાકયકો ધ્માન રગાલૈ ।

શહય બક્તકી દલી ાલે ।।

મનજ શહયકો ચયનામ ૃત લરમો ।

મલષ્ણ ધાભ અનો ઘય હકમો ।।
જો શહય આગે લાદ્ય ફજાલે ।

તીન રોક યાજધાની ાલે ।।

જો જન શહયકો ધ્માન કયાલૈ ।

ગબથ લાવભેં કફહ ું ન આલૈ ।।
જો શહયકો મનત કયે મવિંગાય ।
તાકો  ભયન શૈ સ્લીકાય ।।

જો દથણ ઠાકયહશ હદખાલૈ ।

ચુંિ સ ભમથ તાકો મળય નાલૈ ।।
જો ઠાકયકો તરવી ધયાલૈ ।

તાકી ભહશભા કશત ન આલૈ ।।
જો કીતથન ઠાકયહશ સનાલૈ ।

તાકો ઠાકય મનકટ બરાલૈ ।।
શહય ભુંહદયભેં દીક કયે ।

ભ ભેં કફહ ું ભ ન યે ।।
અંધ ક
જો ઠાકયકી વેજ લફછાલૈ ।

મનજ દ ામ દાવવો કશાલૈ ।।
રના જો ઠાકય હશ ઝુરાલૈ ।

લૈકુંઠ સખ અને ઘય લ્માલૈ ।।
જો ઠાકય હશ ઝુરાલે ડોર ।

મનત્મ રીરાભેં કયે કરોર ।।

ઉત્વલ કહય ભન આયમત કયે ।
તા આમધન યશે શ્રી શહય ।।
જો ઠાકયકો બોગ ધયાલે ।

વદા યભા મનત આનુંદ ાલે ।।
જો દ હદન્શો મળોદા ભાત ।

તા સખકી કછ કશી ન જાત ।।

ગલારન વહશત ગોાર ત્જભાલૈ ।

વો ઠાકયકો વખા કશાલૈ ।।
જો ઠાકયકો સ્લાદ કયાલૈ ।

વો તાકો પર તફશી ાલૈ ।।
ગોલધથનકી રીરા ગાલૈ ।

ચયન કભરકો તફશી ાલૈ ।।

શ્રી મમના જર કયે જો ાન ।
વો ઠાકયકે યશે મનધાન ।।

જશાું વભાજ લૈષ્ણલી શોલૈ ।

તાકી વુંગમત મનત પ્રમત જોલૈ ।।
શ્રી બાગલત સને આનુંદ કહય ।
તાકે હૃદે ફવે મનતશી શહય ।।
જો ઠાકયકો દે શ વભે ।

ઉત્તભ ગમત શહય તાક અયે ।।

ત્જન શહયકી ગાગયી બહય આની ।

મતન લૈંકઠ અની સ્સ્થમત ઠાની ।।
જો ઠાકયકો ભુંહદય રીે ।

ભામા તાક કફહ ભ ના વ્માે ।।
જો ઠાકયકો વીધો ફીને ।

ત્જતને તીયથ તીતને કીને ।।
જો ઠાકયકી ભારા ોલૈ ।

વોઈ યભ બક્ત મનત શોલૈ ।।
જો ઠાકયકો ચુંદન ધયાલૈ ।

મત્રમલધ તા વુંતા મભટાલૈ ।।
જો ઠાકયકે ાત્રન ધોલૈ ।

વદા વલથદા મનભથર શોલૈ ।।

જો શહય કીતથન મખવો કયે ।
મસ્ક્ત ચાયહ ભ ાલન યે ।।
વેલા ભેં જો આરવ કયે ।

ભ ય વ્શેકે હપય હપય ભયે ।।
કક

ભાનવી જો વેલા આચયે ।
તફશી વેલા  ભયી યે ।।

વેલાકો આશ્રમ કહય યશે ।

દઃખ સખ લચન વફનકો વશૈ ।।
જો વેલાભેં પ્રભાદ રાલે ।

વો જડ જનભ પ્રેત કો ાલૈ ।।
લેદ યાનન ભેં મોં બાખ્મો ।

વેલા યવ વય
્ જ લફમથન ચાખ્મો ।।
વેલા કી મશ અદર્ત યીમત ।

શ્રી મલઠ્ઠરેળ વો યાખે પ્રીમત ।।
શ્રી ભદાચામથ પ્રગટ ફનાઈ ।

કૃા બઈ તફ ભનભેં આઈ ।।
વેલા કો પર કશેઉ ન જાઈ ।

સખ સમભયે શ્રીલલ્રબયાઈ ।।
વેલા કો પર વેલા ાલે ।

„„સ ભયદાવ‟‟ પ્રર્ હૃદે વભાલૈ ।।
„„વેલાકો પર વેલા ાલે‟‟ ષ્ષ્ટ બક્ત વેલા કયીને પ્રર્ની તત્સખ વેલા મવલામ ફીજા
કોઈ પરની આળા ન જ કયે છતાું પ્રર્ વેલાનો ભહશભા જ એલો છે કે આ દભાું કશેરા
પરને પ્રાપ્ત કયાલે છે .
„„વેલા કો પર વેલા ાલે‟‟ તેભ કશેલાનો બાલાથથ એલો છે કે બૌમતક દે શથી કયાતી વેલા

બૌમતક પ્રુંચને ર્રાલીને વેલા કયનાય બક્તભાું આમધદૈ મલકતાને મવદ્ધ કયે છે , અને
જ્માયે આમધદૈ મલકતા મવદ્ધ થામ, અથલા બૌમતક દે શથી કયાતી વેલાથી બૌમતક પ્રુંચ
ર્ ભરાઈને વેલા કયનાયને અરૌહકક દે શ મવદ્ધ થામ ત્માયે પ્રર્ના ભશાન અરૌહકક
સ્લરૂની વાક્ષાત વેલા પ્રાપ્ત થામ છે , તેથી વેલાન ું પર વેલા જ કશેર છે .
અલગાશનીમ ત્ર

- શ્રીલલ્રબાદદ્મમભલરન્દ
અમલદ્યા ગ્રમવત દે શથી વલથત્માગની પ્રવ ૃમત્તભાું ાખુંડી તો નશી થલામ ? આ આની
ળુંકાના વભાધાનભાું રખલાન ું જે, શ્રીલલ્રબ કૃાએ આણા અરૌહકક સ્લરૂન ું જ્ઞાન
થમા છી મપ્રમ પ્રર્ની વાક્ષાત તત્સખાત્ભક વેલા પ્રાપ્ત કયલા ભાટે જે પ્રચય તા
કરેળ પ્રગટ થામ છે તે તાાસ્ગનભાું બૌમતક અને આધ્માત્ત્ભક અમલદ્યાની આહમત
અામ જામ છે . લાસ્તમલક તત્સખાત્ભક વેલા અરૌહકક દે શથી જ થામ છે . આ અરૌહકક
દે શ પ્રાપ્ત કયી મપ્રમતભની તત્સખાત્ભક વેલા કયલી એ આણ ું કતથવ્મ જ છે . જ્માું આ
કતથવ્મનો જ મલચાય થતો શોમ ત્માું „„ાખુંડી‟‟ થઈ જલાની ળુંક કેભ યશી ળકે ? ોડળ
ગ્રુંથભાું આશ્રીએ જે જે આજ્ઞાઓ કયે રી છે તે મનજજનના કતથવ્મરૂે જ કયી છે .
(1) ચતઃશ્રોકીભાું :
વલથદા વલથબાલેન બજનીમો વ્રજામધ ।
સ્લસ્મામભેલ ધભોહશ નાન્મઃ કલામ કદાચન
એલું વદા સ્લ કતથવ્મું સ્લમભેલ કહયષ્મમત 1*
„„વ્રજામધ‟‟ વાધન યહશતને સ્લરૂાનુંદન ું દાન કયલા વભથથ પ્રર્ન ું „„વલથ‟‟ બાલથી
અથલા વલાથ ત્ભબાલથી „„વલથદા‟‟ મનયું તય „„બજન‟‟ વેલન કયવ ું. „સ્લસ્મ‟ એટરે
મનજજનોનો „„અમભેલ‟‟ આજ વેવ્મ સ્લરૂની તત્સખાત્ભક વેલા એજ „„ધભથ‟‟ છે .
„„નાન્મ‟‟ વેલા મવલામ અન્મ કોઈણ કોઈ વભમે ફીજો ધભથ નથી. „„એલું વદા
સ્લકતથવ્મું‟‟ મનજજનોન ું આજ વદા કતથવ્મ છે . અશીં જે „„વદા‟‟ દ ધયથ છે તે મનજજનો

પ્રત્મેની અમતળમ કરૂણતાન ું દળથક છે . આ સ્લના આગ્રશ ભલથક આજ્ઞા કયે છે કે ભાયા
જનોન ું આજ કતથવ્મ છે .
ચતઃશ્રોકીભાું ળાથથન ું લણથન કયે  ું છે . ધભથ, અથથ, કાભ અને ભોક્ષ. આ ચાયે
ળાથથરૂ મનજજનો ભાટે ધભી સ્લરૂ જ છે . („„ધભી સ્લરૂ‟‟ એટરે જેભાું અનુંત
રીરાઓ, અનુંત સ્લામભની વદ
ુંૃ , અનુંત રીરા વાભગ્રી વહશત રીરાધાભ જેભાું યશે ું છે
અને મલપ્રમોગ બાલાત્ભક યવાત્ભક વાકાય સ્લરૂને ધભી કશેલામ છે .)
ચતઃશ્રોકીભાું કશેરા ળાથથનો વુંફધ
ું મનત્મ રીરાસ્થ સ્લરૂ વાથેનો છે . આ સ્લમું
શ્રી સ્લામભનીજી બાલથી જે મનયલમધ યવ મલરાવનો અનબલ કયી યહ્યા છે , તેન ું જ
પ્રમતાદન ચતઃશ્રોકીભાું કયે  ું છે . એટરે શ્રી સ્લામભનીજી બાલથી આ જે અનબલ કયે
છે તેલો ળાળ્ થ ોતાની અંગી સ ૃષ્ષ્ટ મનજજનોભાું મવદ્ધ કયાલલા ભાટે ચતઃશ્રોકી
પ્રગટ કમાથ છે . તેભાું મનજજનોના કતથવ્મનો આશ્રીએ મનદે ળ કમો છે , તે આની
અમતળમ કરૂણા જ છે .
ચતઃશ્રોકીન ું ધ્મેમ સ્લરૂ મનત્મરીરાના વુંફધ
ું લાળુું જ છે અને તે મનત્મરીરાભાું સ્સ્થમત
પ્રાપ્ત કયાલનાય છે .
(2) „„અંતઃકયણ પ્રફોધ‟‟ ગ્રુંથભાું :
„„વેલકસ્મ ત ધભોમું સ્લામભ સ્લસ્મ કહયષ્મમત‟‟ વેલકનો ધભથ સ્લામભની તત્સખાત્ભક વેલા
છે . લાસ્તમલક તત્સખાત્ભક વેલા અરૌહકક દે શથી થામ છે . અને અરૌહકક દે શ
મલયશાનબલથી મવદ્ધ થામ છે . મલયશભાું મનજ સ્લામભ મવલામ વલથનો હયત્માગ કયલાનો
શોમ છે . વલથના ત્માગલથક અરૌહકક દે શને પ્રાપ્ત કયી સ્લામભની તત્સખ વેલાનો જે
વેલક ભનોયથ કયી યશેર છે તેના આ ભનોયથને સ્લાભી પ્રોત્વાશન આીને મવદ્ધ કયે છે .
ભ છે તો છી વલથત્માગની પ્રવ ૃમત્ત ભાયા ભાટે
જ્માયે આ ભનોયથભાું સ્લાભી અનકર
અનમધકાય ચેષ્ટા તો નહશ શોમ ? આ ળુંકાને સ્થાન કેભ યશે ?

પ્રૌઢામ દહશતા મદલત ્ સ્નેશાન્ન પ્રેષ્મતે લયે ।
તથા દે શ ે ન કતથવ્મું લયસ્તષ્મમત નાન્મથા ।।

„„પ્રોઢા‟‟ ોતાના અને મપ્રમ પ્રર્ના સ્લરૂને અને વુંફધ
ું ને જાણી ચ ભકેરી પ્રૌઢા નામકા
ોતાના બૌમતક દે શભાું ભભતા યાખીને મપ્રમતભની મનકટ ગભન કયતી નથી તો મપ્રમની
પ્રવન્નતા ભેલી ળકાતી નથી. મપ્રમતભની મનકટ ગભન અરૌહકક દે શથી થામ છે , અને
અરૌહકક દે શની પ્રાપ્પ્ત વલથત્માગ  ભલથકના મલયશાનબલથી થામ છે .
„„વુંત્મજ્મ વલથ મલમાન ્ તલ ાદ મરું પ્રાપ્તા‟‟ શ્રી ગોીજનોએ વલથ મલમોનો વાયી
યીતે ત્માગ કમો અને અરૌહકક દે શથી યાવભાું મપ્રમતભની મનકટ ગભન કયું તેભ પ્રૌઢા
ોતાના અને મપ્રમતભના સ્લરૂને જાણનાયી વલથત્માગ  ભલથક અરૌહકક દે શને પ્રાપ્ત
કયી મનત્મ રીરાસ્થ મપ્રમતભની તત્સખાત્ભક વેલાભાું સ્સ્થત થતી નથી તો મપ્રમની
પ્રવન્નતા પ્રાપ્ત થતી નથી. ોતાના અને મપ્રમતભના સ્લરૂને અને વુંફધ
ું ને જાણી
ચ ભકેરી પ્રૌઢાએ વલથ ત્માગ કયી મપ્રમતભની મનકટ ગભન કયવ ું એલો જ ધ્લનીતાથથ
ઉયોક્ત શ્રોકની આની આજ્ઞાભાું પ્રાપ્ત થામ છે . છી „„વલથત્માગભાું અનમધકાય
ચેષ્ટા‟‟ની ળુંકા ફાકી કેભ યશે ? આ પ્રૌઢાની વુંગમત મળ. 18-4×5ભાું કશેરા મલયશી
જ્ઞાની બક્તની અલસ્થાભાું મોજલી.
„„મનયોધ રક્ષણ‟‟ ગ્રુંથભાું :
તસ્ભાત ્ વલું હયત્મજ્મ મનરૂધ્ધૈઃવલથદા ગણાઃ

વદાનુંદ યે ગેમા વચ્ચ્ચદાનુંદતા તતઃ ।।9।।
„„તસ્ભાત ્ વલું હયત્મજ્મ‟‟ અશી ણ આશ્રી વલથના ત્માગની જ આજ્ઞા કયે છે . અશી
કશેરા ગણગાનની વુંગમત „ગોીગીત‟ વાથે થામ છે . ભાન ભદથી મપ્રમતભ અંતહશિત
થમા છી મપ્રમની ખોજ કયી તો ણ મપ્રમની પ્રાપ્પ્ત ન થઈ ત્માયે વલે ભીને મલચાય
કમો કે „„શહયને ગાન મપ્રમ છે .‟‟ દે શાત મુંતનો મનશ્ચમ કયીને તાાત્ભક ગણગાન
કયલા રાગમા. તાાત્ભક ગણગાનથી „„વચ્ચ્ચદાનુંદતા તત.‟‟ એટરે મનત્મ રીરા

સ્લરૂનો વાક્ષાત અનબલ થઈ ળકે તેલા વાભથ્મથલાો અરૌહકક દે શ પ્રાપ્ત થામ છે .
અશીં ણ વલથત્માગ  ભલથક મનરૂદ્ધ લચત્તથી તાાત્ભક ગણગાન કયવ ું મનજજનોન ું કતથવ્મ
છે તેલી આજ્ઞા આે કયી છે .
„„મલયશાનબલન ું દાન તો ભશા કારૂલણક શ્રી લલ્રબને શાથ છે એભ ભારૂું ભાનવ ું છે .‟‟ આ
આના કથનના વભાધાનભાું સ ભમથની વન્મખ યશેલાથી સમથના ગણ ઉષ્ણતા આણાભાું
પ્રલેળ કયે છે જ. તેભ મલયશાસ્ગન લલ્રબની વન્મખ યશેલાથી મલયશબાલ જાગૃત થામ
છે . શ્રી શહયયામપ્રર્ „„સ્લભાગથ યશસ્મ મલ.‟‟ નાભના ગ્રુંથભાું આજ્ઞા કયે છે . „„તદાશ્રમા
હદશ પ્રામઃ વલેાું તા વમ્બલઃ‟‟ શ્રી ભશાપ્રર્જીના આશ્રમે જલાથી ભોટે બાગે
આમશ્રતજનોને મલપ્રમોગાત્ભક તાકરેળનો અનબલ થામ છે .
„„યાજ, મશ ભાયગ શાુંવી ખેરકો નશી શે, તા કરેળ કો શે‟‟ શ્રીદભરાજીના લચનભાું જ
તા કરેળન ું દાન શ્રી ગવાુંઈજીને શ્રીલલ્રબે કય.ું શ્રીભદ્ દભરાજીના આ લચનને શ્રદ્ધા
અને આદયથી આણા હૃદમભાું ધાયણ કયીએ તો તે લચનભાું યશે ું તાન ું ફીજ
(અસ્ગન ફીજ) આણા હૃદમભાું ફોલામ જામ છે . જેભ બગલાનની લાણી વત્મ વુંકલ્
શોમ છે તેભ મવદ્ધ બક્તોની લાણી ણ વત્મ વુંકલ્ શોમ છે . તેથી તેભાું આદય અને
મલશ્વાવ યાખલાથી જેલી લાણી તેલી જ પરીતતા થામ છે . શ્રીદભરાજીએ લચન દ્વાયા જ
શ્રી ગવાુંઈજીના તાબાલને પ્રગટ કમો.
 ભલથત્રભાું મનત્મરીરાસ્થ સ્લરૂનો મનત્મરીરા વહશત વાક્ષાત્કાય વલથત્માગ ભલથક
મલયશના અનબલથી થામ છે . આવ ું જે સચન કયે  ું તેભાું હ ું તો ભાત્ર મનમભત્ત જ ફન્મો
છું. તે સચનભાું પ્રેયણા કયનાય શ્રીલલ્રબ છે . આ સચનાભાું શ્રીલલ્રબ કૃાને લતથભાન
ઓખી રેલામ તો આ સચનભાું આ ભને વલથત્માગ ભલથક મલયશાનબલની આજ્ઞા કયી
યહ્યા છે તેભ વભજી ળકામ. આણે અંતયમખ નશી શોલાથી કૃા બયી પ્રેયણા થતી શોમ
છે તેને ગ્રશણ કયી ળકતા નથી. ાતરભાું ધયે રા પ્રવાદને ીઠ દઈને પ્રવાદ ભાટે
ોકાયતા યશીએ છીએ. કૃારૂી પ્રવાદ લતથભાન જ શોમ છે . કૃાભાગથભાું પ્રલેળ થમા
છી કૃાની લાથ મનયું તય થતી જ શોમ છે . તેની શેચાન નશી શોલાથી લુંચીતતા યશી

આલે છે .
ભન લાણીથી અગોચય મલપ્રમોગ બાલાત્ભક શ્રી લલ્રબના સ્લરૂનો અનબલ મલયશી
બક્તોને જ થામ છે . અને મલયશન ું દાન રક્ષાલમધભાું કોઈ એકને જ થામ છે . અથલા શ્રી
લલ્રબ જ જેન ું વલથસ્લ છે તેને આ મલયશન ું દાન કયે છે .
અધના ર્ ભતરભાું પ્રલાશી સ ૃષ્ષ્ટની જ વ ૃદ્ધદ્ધ થમેરી શોલાથી શ્રીલલ્રબ ચયણકભરના
આમશ્રતોએ પ્રલાશથી પ્રથક થઈ મપ્રમ મલમોગાનબલ કયલાનો છે .
„„અત્માયની સ્સ્થમતભાું શ્રીલલ્રબ મલના ફીજ ું કોઈ અલરુંફન નથી‟‟ આ આન ું કથન
વત્મ જ છે . આ પ્રભાણે વભજાઈ ગય ું તે ણ શ્રીલલ્રબની અશેતકી કૃાથી જ.
„„ગ્રુંથો કે અષ્ટવખાની લાણીના અલગાશનભાું કોઈને ણ રૂલચ શોમ એવ ું દે ખાત ું નથી.‟‟
તેન ું કાયણ રીરાના જીલો શલે ર્ ભતરભાું ફહજ થોડા યહ્યા છે , તેભ મનશ્ચમ વભજી
વલથથી પ્રથક યશી આણો ળાથથ ભેલલા મપ્રમતભના મલમોગ અનબલભાું સ્સ્થત
યશેવ ું. રીરા ધાભથી મલછયે રા અને શ્રીભશાપ્રર્જીએ અંગીકૃત કયે રા દૈ લી જીલન ું રક્ષણ
એ છે કે મપ્રમ પ્રર્ની વેલા અને યોક્ષભાું તાાત્ભક ગણગાન, રીરા લચન્તનાહદથી
મપ્રમની વન્મખતા મલના એક ક્ષણ યશી ળકતા નથી. લેયાલલાા શ્રીગોલયધનરારજી
ૃ ભાું આજ્ઞા કયે છે કે ફહધા દૈ લી
ભશાયાજનાું 42 લચનામ ૃતો છે , તેભાું એક લચનામત
જીલો શ્રીભશાપ્રર્જી શ્રીગવાુંઈજીના વભમભાું રીરાધાભભાું શોંચી ગમા છે . શલે કોઈક
જ જીલો યશેરા છે , તે જો દઃવુંગથી ફચી મલપ્રમોગના અનબલભાું સ્સ્થત યશેળે તો
રીરાધાભભાું પ્રલેળ કયી ળકળે. અન્મથા જન્ભાુંતયનો મલરુંફ થળે. શ્રીશહયયામ પ્રર્
આજ્ઞા કયે છે કે આ ર્ ભતરભાું પ્રર્ના મલમોગે અશ્રાત કયતો શોમ તેલો બક્ત ભને કોઈ
ન ભળમો. ભશાનબાલો ોતાનો અનબલ લાણીભાું મકી ગમા છે :
દે ખ દે ખ વખી ચાલરમે લગહયભેં ુંથ અનેક ।
દષ્ટ જીલ કલરકારકે જો પ્રર્ યાખે ટેક ।।

દઃવશ વભમકો દે ખ વુંત ગમે મનજ ધાભ ।

અફ યશીલો કશા કાભ ગજકે ખ ુંટા ખય ફુંધે ।।
તાભવ પર પ્રકયણના શ્રીસફોમધનીજીભાું શ્રીગોીજનો મપ્રમ પ્રર્ને કશે છે કે „„આ
અયણ્મમપ્રમ છો‟‟ એટરે વુંગનો અબાલ મપ્રમ પ્રર્ની પ્રવન્નતાના શેતરૂ છે . ઉત્તભ
અમધકાયી જનો ભાટે „„વગ‟‟ વલાથ ત્ભનાત્માજ્મું‟‟ આે સ્લમું આજ્ઞા કયી છે .
વલાથ ત્ભબાલને મવદ્ધ કયલાભાું મપ્રમ સ્લરૂ મવલામ ફધમ
ું ફાધક છે .
લેણગીતના શ્રીસફોમધનીજીભાું ણ આ આજ્ઞા કયે છે કે વલાથત્ભબાલની વાધન
દળાલાાએ ણ બદ્ધદ્ધ ભલથક વલથત્માગ કયલો. શ્રી ગોીજનોભાું તો વશજ અનયાગ
શોલાથી મપ્રમ પ્રર્ મવલામ વલથનો ત્માગ કમો જ શતો. યું ત આધમનકભાું વશજ
અનયાગ નશી શોલા છતાું બદ્ધદ્ધલથક ત્માગભાું રૂલચ યાખલી.
„„શ્રીલલ્રબે કૃા મલચાયી વ્મલશાયભાું મલયીત અનબલો કયાલી એકાન્ત વેલી કમો છે ,
યું ત એકાન્ત વેલનભાું જે અનબલ કયલો જોઈએ તે નથી.‟‟ આ આના કથનભાું શ્રી
લલ્રબની કૃાથી જ દૈ લી ગણભમ ભામાના ફુંધનભાુંથી છટકાયો ભે છે . રૌહકક
વુંવાય તો વભજી ળકામ તેલો છે , ણ દૈ લી ગણભમ ભામાથી ઉત્ન્ન થમેરો અરૌહકક
પ્રર્ વુંફધ
ું લાો ર્તરને હયકયરૂ અરૌહકક વુંવાય ઉરઝન બયે રો છે . કાયણ કે
તેભાું પ્રર્નો વુંફધ
ું યશેરો છે . પ્રર્ના વુંફધ
ું લાા બૌમતક અધ્માવલાા હયકયભાું
ઉયઝાઈ જવ ું તે અરૌહકક વુંવાય અને તેભાુંથી શ્રીલલ્રબ કૃા મલના મનવ ૃત્ત થઈ ળકાત ું
નથી.
જાચ ું જામ કોનકે ઘયે,

શ્રીલલ્રબવે ામ ધની ।
તીન રોક હ ું પીય પીય આમો,

આનુંદ અલ્ ઉામધ ઘની ।।

આ દ ભશાનબાલ શ્રી દ્મનાબદાવજીન ું છે . તેભાું „„તીન રોક‟‟ એટરે યાજવ-તાભવવાત્ત્લક બાલલાા અને બૌમતક અધ્માવલાો પ્રર્ વુંફધ
ું લાો કશેલાતો હયકય, તેભાું
‟આનુંદ અલ્ અને ઉામધ ઘણી છે .‟ બૌમતક અધ્માવ દભય થમેરા નશી શોલાથી ભામા
જન્મ ગણોની ઉામધ ઘણી છે , અને પ્રર્ના વુંફધ
ું નો આનુંદ અલ્ છે . આલોજ
અનબલ લતથભાન અરૌહકક વુંવાય-હયકયભાું થામ છે .
‟‟એકાન્ત વેલનભાું જે અનબલ કયલો જોઈએ તે નથી‟‟ એભ જે આે સ ભચન કયું તેના
વભાધાનભાું-વલાથ ત્ભબાલની મવદ્ધદ્ધભાું મલરુંફ થામ છે . જેને સ્લરૂાનુંદન ું દાન કયવ ું છે
તેભાું પ્રથભ વલથત્માગથી વલાથ ત્ભબાલન ું અમધષ્ઠાન (ાત્ર) મવદ્ધ કયે છે , પ્રશ્ચાદ્
સ્લરૂાનુંદનો અનબલ કયાલે છે . આ મલમને વભજલા ભાટે શ્રી શહયયામ પ્રર્ કૃત„„બાલવાધક ફાધક‟‟ ગ્રુંથન ું અલરોકન કયવ ું.
„„એકાન્ત વેલનભાું ભને અનબલ નથી‟‟ આ આના કથનભાું ોતાના સખ સ્લાયથની
બાલના શોમ તો તેન ું ળોધન કયીને હૃદમભાુંથી ફશાય પેંકલી. કાયણ કે શ્રીલલ્રબનો
પ્રકટ કયે રો ભાગથ કેલર મપ્રમ પ્રર્ના સખનોજ છે હ ું મપ્રમની તત્સખ વેલાને મોગમ ક્યાયે
ફનીળ ? ભાયા અરૌહકક દે શને પ્રાપ્ત કયી અગલણત યવવહશત પ્રાણ પ્રેષ્ઠની તત્સખ
વેલાનો અનબલ ભને ક્યાયે થળે ? આલા મપ્રમના સખના મલચાયોજ અેલક્ષત છે .
એક તત્સખી સ્નેશી બક્ત મપ્રમ પ્રર્ના મલમોગનો અનબલ કયી યહ્યો છે , તેના દઃખને
વશન નશી થલાથી પ્રર્ તે બક્તની મનકટ ધાયે છે . ત્માયે આ બક્ત પ્રર્ને મલનતી કયે
છે કે શે મ ૃદર, સ્લાુંતઃપ્રેષ્ઠ ! આ ભાયા દઃખને વશન નશી કયી ભને સખદાન કયલા
ધામાથ છો, યન્ત હ ું આના મલમોગ દઃખભાું પ્રવન્ન છું. આ અન્મ બક્તોને યવન ું
દાન કયી તેભનાથી સખનો અનબલ કયો તેભાુંજ ભાયી અમત પ્રવન્નતા છે . „„આને
અન્મ બક્તથી સખ ભે તેભાુંજ ભારૂું સખ વભામે ું છે .‟‟ આ મનશેતક સ્નેશી બક્ત
તત્સખી હદવ્મ સ્નેશના ગૌયલને જાણી ચક્યા છે અને મપ્રમતભના સ્લરૂને ણ જાણી
ચક્યા છે કે મપ્રમ પ્રર્ તો કોટાનકોહટ બક્તોને યવદાન કયી તેનો આ અનબલ કયે
છતાું અત ૃપ્ત જ યશે છે . એટરે અગલણતાનુંદના બોક્તા છે આલા મપ્રમ સ્લરૂને

મલશાયભાું સખ આલાન ું તો હ ું જ્માયે અરૌહકક વાભથ્મથને પ્રાપ્ત કરૂું ત્માયે જ ફને.
અત્માયે તો ભાયી એ અલસ્થા નથી. મપ્રમ મલમોગાનબલથી મપ્રમ સ્લરૂથી તદાત્ભકતા
પ્રાપ્ત કરૂું ત્માયે જ અરૌહકક વાભથ્મથ પ્રાપ્ત કયી મપ્રમ પ્રર્ને સખભમ ફની ળકું આવ ું
જ્ઞાન આ બક્તે ભેલે ું શોલાથી મપ્રમને મલનુંતી કયે છે કે હ ું આના મલમોગ દઃખભાું
પ્રવન્ન છું. તત્સખાત્ભક સ્નેશયાજ્મની ફડી શી મલરક્ષણતા છે .
ઉયોક્ત ફાફતને રક્ષભાું યાખી પ્રર્ને સખરૂ અલસ્થા પ્રાપ્ત કયલા વલથ ત્માગ  ભલથક
મલમોગાનબલભાું સ્સ્થત યશેવ ું. „નલયત્ન‟ ગ્રુંથભાું „„વલેશ્વયશ્ચ વલાથ ત્ભા મનજેચ્છાત
કહયષ્મમત‟‟ આ શ્રોકભાું „„મનજ‟‟ ળબ્દનો ફે પ્રકાયે અથથ થામ છે . એક મપ્રમ પ્રર્ની
ઇચ્છા, ફીજી મનજ બક્તોની ઇચ્છા, મનજબક્તોની „„મનલીકાય‟‟ ઇચ્છા શોમ તો તે મજફ
કયે છે . „મનમલિકાય‟ એટરે ોતાના સખની જેભાું ગુંધ ભાત્ર ણ નથી, અને મપ્રમતભના
સખનાજ ભનોયથો કયે છે તેના ભનોયથોને મવદ્ધ કયલાભાું મપ્રમ મલરુંફ કયતા નથી.
જ્માયે મપ્રમ સ્લરૂને આણે જાણ્ય ું કે આ તો ભશાન અરૌહકક છે , આની તત્સખ
વેલા તો ભાયા અરૌહકક દે શથી જ કયી ળકું. અરૌહકક દે શને પ્રાપ્ત કયી તત્સખ વેલાનો
જે આણે ભનોયથ કયશ ું તેને મવદ્ધ કયલાભાું આ મલરુંફ નશી કયે . આ ભનોયથભાું
જ્માયે આ મલરુંફ કયતા નથી તો છી એભ કશેલાન ું નશી યશે કે – „„વલથત્માગની
પ્રવ ૃમત્તભાું ભાયી અનમધકાય ચેષ્ટા તો નશીં શોમ ?‟‟
ળાસ્ત્રનો એલો મનમભ છે કે „„ ભછમા મલના કોઈને કશેવ ું નશીં.‟‟ તેન ું કાયણ પ્રશ્નથીજ
અમધકાયનો મનણથમ થામ છે . આને  ભલથ ત્ર રખ્મો તેભાું પ્રશ્નની અેક્ષા યાખી નથી.
આની એકાન્તભાું રૂલચ શ્રલણ કયીને જ, એકાન્તભાું જે ધ્મેમ સ્લરૂ મવદ્ધ કયવ ું છે તેની
વાધન વુંદાન ું આશ્રી ભશાપ્રર્જીની લાણીના પ્રભાણથી સ ભચન કયું છે .
આના પ્રશ્નોન ું ભુંતવ્મોન ું મલસ્ત ૃત પ્રકાયે વભાધાન કયવ ું આ કૃમત ભાયી ાભય જીલની
નશીં. યન્ત મનજજનોના દઃખને વશન નશી કયનાયા મનજધાભભાુંથી ર્ ભતરભાું ધાયે રા
ભશા કારૂલણક સ્લાભી શ્રી ભશાપ્રર્જીની કૃા બયી પ્રેયણા જ જાણલી.  ભલથ ત્ર કે આ

ત્રનો મલમ સ્લકીમો વશ આને અને ભને પ્રાલીત કયનાયી સ્લાભીની કૃા
મય ભબયી ઘટાનીજ આ લાથ છે . આ ત્રભાું તો „„હશત કૃત વતામ‟્ ‟ સ્લાભીએ અનેક
યશસ્મબમાથ તથ્મોની પ્રેયણા કયી છે . આશ્રીની આ યોક્ષ કૃાને લતથભાન જાણી િમલત
હૃદમે હૃદમભાું તેને ધયાલી રેળો તેલી અલબરાા વશ મલયમ ું છું.
અલગાશનીમ ત્ર

- શ્રીલલ્રબાદદ્મમભલરન્દ
સ્નેશી બાઈ...શ્રી, વપ્રેભ શ્રી...સ્ભયણ...
આનો ત્ર ભળમો. આના  ભલથક્ષન ું વભાધાન મનમ્ન (1) „„વલથત્માગની પ્રવ ૃમત
ભાયા ભાટે અનમધકાય ચેષ્ટા તો નશી શોમ ?‟‟ આ આના  ભલથક્ષના વભાધાનભાું –
ળાસ્ત્રાથથ મનફુંધભાું આશ્રી ભશાપ્રર્જી આજ્ઞા કયે છે :
„„અલતીણો હશ બગલાન વલથમસ્ક્ત અથથમ ્ ઇમત પ્રભેમ ફરેનૈલ પરીષ્મમત ઇમત !

સ્લામધકાય અબાલેમ તતઃ પરું બમલષ્મમત ઇમત અથથ: । અતો અમધકાયે ણ અનમધકાયે ણ
લા કૃષ્ણ બજનું કતથવ્મમ ્ ઇમત મવદ્ધમ‟્ ‟
ઉયોક્ત આ શ્રીમખથી આજ્ઞા કયે છે કે અમધકાયી શોમ કે અમધકાયી ન શોમ તેણે
કૃષ્ણબજન કતથવ્મ છે ,
શ્રીસફોમધનીજીભાું ણ આશ્રી આજ્ઞા કયે છે :
મનઃવાધન પરાત્ભામું પ્રાદર્ત
ભથ ોસ્સ્ત ગોકરે ।

અતો લમું સમનમશ્ચન્તા જાતાઃ વલથત એલહશ ।।
વાધનહશન (અનમધકાયી) જનોને ોતાના સ્લરૂાનુંદન ું દાન કયલા  ભણથ ળોત્તભનો
શ્રીભદ્ ગોકરભાું પ્રાદબાથ લ થમો છે તેથી અભો મનમશ્ચિંત છીએ. પ્રર્ના પ્રાદબાથ લન ું
અવાધાયણ પ્રમોજન વાધનશીન (અનમધકાયી) જનોને ણ સ્લરૂાનુંદ દાન કયલાભાું
યશે ું છે . „„પ્રભેમ ફર વાધનની અેક્ષા યાખત ું નથી.‟‟ પ્રર્ અદર્ત કભથણા છે .

અવાધનને ણ વાધન ફનાલી પરદાન કયલા વભથથ છે . કતમ
થ -્ અકતમ
થ ્ અન્મથાઃ
કતમ
થ -્ આવ ું આશ્રીન ું મલળદ્ધ ધભાથશ્રમ ઐશ્વમથ છે . તેથી જ આે „„અતો લમું
સમનમશ્ચન્તા‟‟ અનબલભાું મનમશ્ચિંત યશેલા આજ્ઞા કયી છે .
ઉય મનફુંધભાું-„„અનમધકાયીએ ણ કૃષ્ણ બજન કતથવ્મ‟‟ આણા કતથવ્મનો જ મલચાય
કયલો મોગમ છે .
અમધકાય અને કતથવ્મ ફન્ને જદા યશી ળકતા નથી. કતથવ્મની બીતય અમધકાય વ્માપ્ત
યશેતો શોમ છે . અમધકાયે પ્રેયણા કયી તેથી કતથવ્મની ઇચ્છા થઈ. અથલા અમધકાય
અનગ્રશ રૂ છે . અનગ્રશને કૃા કશેલામ છે . આ કૃા ળસ્ક્તનો પ્રલેળ બ્રહ્મવુંફધ
ું વભમે
જ આણાભાું થમેરા શોમ છે , અને તે કૃાળસ્ક્તની પ્રેયણાથી જ વેલા સ્ભયણાહદરૂ
આણા કતથવ્મભાું પ્રવ ૃત થઈએ છીએ. આ કૃા અવ્મક્ત આણા હૃદમભાું યશેતી
શોલાથી આણે પ્રત્મક્ષ જોઈ ળકતા નથી તેથીજ અમધકાયભાું વુંદેશ થામ છે . આલા
વુંદેશોને „„વેલા પર‟‟ ગ્રુંથભાું કસ ૃષ્ષ્ટ કશેર છે .
શ્રીશહયયામ પ્રર્ „„કામથણ્મોહકત‟‟ નાભના ગ્રુંથભાું આજ્ઞા કયે છે કે – „„શે નાથ ! આની
જે અભાયી ઉય કૃા છે તે કૃાને અભો શેચાનીએ તેલી કૃા કયો.‟‟ બ્રહ્મવુંફધ
ું વાથે
જ કૃાળસ્ક્તનો પ્રલેળ હૃદમભાું થમેરો છે અને આ કૃાળસ્ક્તની પ્રેયણાથી જ વેલા
સ્ભયણાહદ વાધનો થતા શોમ છે .
દૈ લી જીલ ગબથદાવ છે . બ્રહ્મવુંફધ
ું થતાું જ સ્લાભીની વેલાનો અમધકાય તેને પ્રાપ્ત
થમેરો છે છી અનમધકાયી ચેષ્ટા તો નશી શોમ ? આલી ળુંકા કેભ યશી ળકે ? પ્રર્એ
ષ્ષ્ટ સષ્ષ્ટન ું વજૉન ોતાની વેલા ભાટે જ કયે  ું છે , તેથી વજૉન વભમથી જ વેલાનો
અમધકાય પ્રાપ્ત થમેરો જ છે .
શ્રીશહયયામપ્રર્ મળ. 1 શ્રોક 9-10-11 ભાું નીચે મજફ આજ્ઞા કયે છે .
હૃદમસ્માત્મ શદ્ધ ત્લાન્ન તત્રાલેળ વમ્બલઃ ।

સ્લમ ભતાથલમત શદ્ધામાબામલ શ્માનબલું શહયઃ ।।
રીરાધાભથી મલછયે રો દૈ લી જીલ ર્ ભતરભાું આવ્મો. વુંવાયી આસયી જીલો વાથે બી
ગમો તેથી તેન ું હૃદમ અત્મુંત અશદ્ધ થમે ું શોલાથી મનત્મરીરાસ્થ શહયનો તેના હૃદમભાું
આલેળ થલો વમ્બલીત નથી તેભ મલચાયી શ્રીભશાપ્રર્જીએ વેલાભાગથ પ્રક્ટ કયી વેવ્મ
સ્લરૂને ધયાલી આપ્ય ું. આ વેવ્મ સ્લરૂભાું (મ ભમતિ સ્લરૂભાું) વેવ્મ સ્લરૂને ષ્ટ
કયાલતી વભમે મનત્મરીરાસ્થ સ્લરૂનો વભાલેળ થામ છે , તેથી જ સ્લભાગથભાું વેવ્મ
સ્લરૂન ું વાક્ષાત બાલનાથી જ વેલન થામ છે .
આ વેવ્મ સ્લરૂને ધયાલી દે લાભાું શ ું શેત યશેરો છે તે આગના શ્રોકભાું કશે છે –
માલત્વાધન વમ્મત્તઃ કાયમત્મલખરામન્નજાન ્ ।
શધ્ધું મલધામ હૃદમું શ્ચાત્તત્રામલળેત્સ્લમમ ્ ।।

દૈ લી જીલ ળયણે આવ્મા છી ોતાની પ્રાપ્પ્ત ભાટે જેટરી વાધન વમ્મત્તની
આલશ્મકતા છે તે પ્રર્ સ્લમું જ મભરાલી આે છે અથલા વેલા – સ્ભયણ –
ગણગાનાહદ અરૌહકક વાધન વમ્મતરૂે ોતેજ થઈ જામ છે . આ અરૌહકક વાધનો
દ્વાયા દૈ લી જીલના હૃદમને શદ્ધ કયી શ્ચાત ્ તેના હૃદમભાું રીરાધાભની વભસ્ત રીરા
વહશત પ્રર્નો પ્રાદબાથ લ થામ છે (આ પ્રાદબાથલલાળુું સ્લરૂ „„નભામભ હૃદમેળેે રીરા
ક્ષીયાપ્બ્ધ ળામમનમ‟્ ‟ આ કાહયકાજીભાું કશે ું અનુંત આમધદૈ મલક રક્ષ્ભીઓ વાથેના
મલશાયલાળુું જ સ્લરૂ છે . આ મલશાયનો અનબલ મનજજનોને કયાલલા વેવ્મ સ્લરૂને
ધયાલી આપ્ય ું છે .
દત્લા દૈ ન્મેન વન્તષ્મે મનત્મું દે શભરૌહકકમ ્ ।

સ્લમું પ્રમલશ્મ બાલાત્ભાડનબલું કાયમેત્સ્લમમ ્ ।।
ઉયોક્ત 10ભા શ્રોકભાું કશેરી વાધન વમ્મત વેલા સ્ભયણાહદથી જ્માયે હૃદમભાું
યશેરો બાલ પ્રુંચ (અમલદ્યા જનીત) દભય થામ છે ત્માયે દૈ ન્મ પ્રાપ્ત થામ છે . દૈ લી
જીલને ોતાના અરૌહકક સ્લરૂન ું અને વેવ્મ પ્રર્ના સ્લરૂન ું જ્ઞાન થામ છે . આ ફન્ને

પ્રકાયના જ્ઞાનથી ભાયા ભસ્તકે (ગૃશભાું) લફયાજતા પ્રર્ તો ભશાન અરૌહકક છે તેની
લાસ્તમલક તત્સખાત્ભક વેલા તો ભાયા અરૌહકક દે શથી જ કયી ળકું અને અરૌહકક દે શ તો
તા કરેળથી જ પ્રાપ્ત થામ છે . એટરે બૌમતક દે શથી તન-મલત્તજા વેલા ભાગથભમાથદા
પ્રભાણે થતી શોમ છે છતાું ોતાન ું અને પ્રર્ના સ્લરૂન ું જ્ઞાન થમે ું શોલાથી
મનત્મરીરાસ્થ સ્લરૂની વાક્ષાત તત્સખાત્ભક વેલાનો આ દૈ લી જીલભાું પ્રચય તા
કરેળ યશી આલે છે . આલા તત્સખાત્ભક તાકરેળથી તેનાભાું દૈ ન્મબાલ પ્રક્ટ થામ છે
તેથી પ્રર્ પ્રવન્ન થઈને આ બક્તને રીરાધાભ વુંફધ
ું ી અરૌહકક દે શન ું દાન કયે છે અને
શ્ચાદ્ આ અરૌહકક દે શભાું મનત્મરીરાસ્થ પ્રર્ન ું બાલાત્ભક સ્લરૂ મનત્મરીરાસ્થ
હયકય વશ પ્રગટ થઈ જામ છે ત્માયે ોતાના સ્લરૂનો તેભજ રીરાઓનો અનબલ
કયાલે છે .
આ પ્રકાયના અનબલની અલસ્થાને પ્રાપ્ત કયલાભાું મખ્મ કાયણ પ્રર્ની તત્સખાત્ભક
વેલાનો પ્રચય તાકરેળ જ છે . આ તાકરેળથીજ „„વલથત્માગ‟‟ વશજ જ થતો શોમ છે .
હદવ્મ સ્નેશનો વશજ સ્લબાલ છે કે ોતાના મપ્રમતભના જ સખથી ોતાને સખનો
અનબલ થામ. આલો તત્સખાત્ભક હદવ્મ સ્નેશ વલથ ત્માગ  ભલથક મલયશના અનબલ મલના
પ્રાપ્ત થતો નથી. હદવ્મ સ્નેશના ગૌયલને જાણી રેનાયો પ્રણમ મથક મલયશની દઃવશ
દળાને વશથ વશન કયતો શોમ છે . આ દઃખને વશન કયલાન ું વાભથ્મથ તત્વખ બાલભાું
યશે ું છે , સ્લમખની બાલનાભાું નશી. તેથીજ કહ્ ું છે કે-„„વાેલક્ષતભવભથો બલમત‟‟
સ્લસખની બાલનાલાાનો આત્ભા ત્માગભાું મનફથ છે .
હદવ્મ પ્રેભ અને અરૌહકક દે શ ફન્ને એક જ લસ્ત છે . આણો અરૌહકક દે શ નખથી ળીખા
સધી હદવ્મ સ્નેશથીજ બયે રો છે . આલા અરૌહકક દે શને પ્રાપ્ત કયલા ભાટે તત્સખી
બક્તને પ્રચય તાકરેળ ફન્મોજ યશે છે . આલો તત્સખાત્ભક તાકરેળ પ્રગટ થતાું
„„વલથત્માગની પ્રવ ૃમત ભાયા ભાટે અનમધકાય ચેષ્ટા તો નશીં શોમ ?„„ આલી ળુંકા ઘણી
દય યશે છે .
„„એકોડશું ફહશ્મામ‟્ ‟ આ શ્રમતના કથન મજફ ફશાય મલશાયની ઇચ્છા થતાું યબ્રહ્મ

સ્લરૂ શ્રી ભશાપ્રર્જીએ ોતાના મ ભ યબ્રહ્મ સ્લરૂભાુંથી „„ ું‟‟ બાલાત્ભક અને „„સ્ત્રી‟‟
બાલાત્ભક સ્લરૂો પ્રગટ કમાથ. „ ું‟ બાલાત્ભક તે ળોત્તભ સ્લરૂ અને ‟સ્ત્રી‟ બાલાત્ભક
તે સ્લામભનીજી સ્લરૂ-આ ફન્ને યવથી  ભણથ અને વભાન ઐશ્વમથલાાજ પ્રગટ કમાથ છે .
„સ્ત્રી‟ બાલાત્ભક એ દૈ લી જીલ નામકા બાલરૂ છે , તે ળોત્તભની વભાન જ છે . આ
નામકા બાલલાા દૈ લી જીલો ર્ ભતરભાું આલલાથી ોતાના હદવ્મ સ્લરૂને ર્ ભરી ગમા
છે , તેથીજ „અનમધકાય‟ની ળુંકા થામ છે . ોતાના હદવ્મ સ્લરૂન ું જ્ઞાન થતાુંજ જેભ ર્
ડે ું ફકયાના ટોાભાું બી ગમે ું મવિંશન ું ફારક ફકયાના ટોાભાુંથી જદ ડી જામ
છે તેભ દૈ લી જીલ ોતાના બૌમતક દે શભાુંથી અને બૌમતક દે શ વુંફધ
ું ી વુંવાય
જગતભાુંથી, અરગ થઈને ોતાના હદવ્મ સ્લરૂને પ્રાપ્ત કયી મનત્મ રીરાસ્થ
મપ્રમતભની તત્સખાત્ભક વેલા ભાટે મલયશના અનબલભાું મનયું તય સ્સ્થત યશે છે . આ જ
કથનની વુંગમતભાું શ્રી શહયયામપ્રર્એ મળ. 18-4×5ભાું મલયશી જ્ઞાની બક્તની
અલસ્થાને જણાલેર છે –
મલયશેણ શહય સ્ુત્માું વલથત્ર કરેળ બાલનાત ્ ।

રીરામતહયક્ત સ ૃષ્ટૌહશ મનયાનુંદત્લ મનશ્ચમાત ્ ।।
મનત્મ રીરાસ્થ સ્લરૂના જ્ઞાનલાા બક્તને ર્ ભતરના બૌમતક અધ્માવલાા દૈ લી
જીલોભાું આનુંદનો અબાલ દે ખામ છે , તેથી તેની વાથેના વુંફધ
ું ને તોડીને મનત્મ
રીરાસ્થ સ્લરૂના મનયલમધ હદવ્મ આનુંદભાું પ્રલેળ કયલા વલથત્માગ  ભલથક મલયશાનબલ
કયી યશેર છે .
 ભલોક્ત પ્રકાયે ોતાના મ ભ હદવ્મ વ્રજબક્તના બાલલાા સ્લરૂન ું જ્ઞાન થઈ જતાું
„„અનમધકાય‟‟ની ળુંકા તો નઃ ઉદબલતી જ નથી, યન્ત ોતાના હદવ્મ સ્લરૂને
પ્રાપ્ત કયલા ભાટે વલથત્માગલથક મનયું તય મલયશાનબલભાું સ્સ્થત યશે છે .
લલ્રબાખ્માનલાા

ભશાનબાલ

શ્રીગોારદાવજીને

શ્રીગવાુંઈજીની

કૃાથી

શ્રીગવાુંઈજીના ણથ ળોત્તભ સ્લરૂન ું જ્ઞાન થય ું ત્માયે કશે છે કે : „„તે દ ક્યાયે
દે ખીશ,ું જે ગોધન ઠું ે થામેજી‟‟ વાયસ્લત કલ્ભાું આ ણથ ળોત્તભરૂે પ્રકટ થઈ

જે રીરા કયી વ્રજબક્તોને સ્લરૂાનુંદનો અનબલ કયાવ્મો તે સ્લરૂનો ભને અનબલ
ક્યાયે થળે ?
શલે ગોારદાવજીને ોતાના અરૌહકક સ્લરૂન ું જ્ઞાન ણ શ્રીગવાુંઈજીની કૃાથી થય ું
ત્માયે આને મલનતી કયે છે કે : „„વેલકજન દાવ મતશાયો યે , તેનો રૂ મલમોગ મનલાયો
યે .‟‟ ભાયા અરૌહકક સ્લરૂનો ભને મલમોગ છે તે અરૌહકક સ્લરૂને આ પ્રાપ્ત કયાલી
તે ભાયા સ્લરૂના મલમોગન ું મનલાયણ કયો. આલા પ્રકાયની ોતાના અરૌહકક સ્લરૂને
પ્રાપ્ત કયાલલા ભાટે ની મલનતી કયલાન ું સ્લાયસ્મ એ છે કે ભાયા અરૌહકક સ્લરૂથી જ
આના ણથ ળોત્તભ સ્લરૂની તત્સખાત્ભક વેલા કયી ળક.ું આ પ્રકાયે કોઈ ફડબાગી
(રીરાધાભથી મલછયે રા) દૈ લી જીલને શ્રીલલ્રબબાનની કૃાથી ોતાના અરૌહકક
સ્લરૂન ું જ્ઞાન થામ છે ત્માયે તે અરૌહકક સ્લરૂને પ્રાપ્ત કયી મપ્રમતભની તત્સખાત્ભક
વેલા ભાટે વલથત્માગભાું ઉત્વાહશત થઈ મલયશના અનબલભાું જ મનત્મ સ્સ્થત યશે છે .
યાવભાું ધાયે રા શ્રીગોીજનોને વ્રજભાું ાછા જલાની પ્રર્ આજ્ઞા કયે છે તે વભમે શ્રી
ગોીજનોએ મલચાય કમો કે વલથનો ત્માગ કયીને આની વેલાને અથે મપ્રમતભ ાવે
આલલાન ું થય ું છે , અને મપ્રમ તો ાછા જલાની આજ્ઞા કયે છે ! મપ્રમ કોઈ વભમે અમપ્રમ
ફનતા નથી. અમપ્રમ જેવ ું જે કશી યહ્યા છે તે આણ ું મપ્રમ સ્લરૂ નથી, કાયણ કે મલશદ્ધ
હદવ્મ પ્રેભભાું અયવયવ વભાનતા શોમ છે , એટરે કે જેભ આણે મપ્રમતભને ચાશીએ
છીએ, મપ્રમ મલના ક્ષણ યશી ળકતા નથી, તેભ મપ્રમતભ આણને ચાશે છે . અને આણી
મલના તે ક્ષણ યશી ળકતા નથી. તેથી અમપ્રમ જેવ ું ફોરનાય આણ ું મપ્રમ સ્લરૂ નથી
તેભ શ્રી લાગધીળ શ્રીલલ્રબની મલશદ્ધ સ્નેશના મનમભની પ્રેયણાથી ગોીજનોએ જાણ્ય ું
અને ાછા જલાની આજ્ઞા કયનાયા ધભથ સ્લરૂ વાથે લાદ ળરૂ કમો.
પરાત્ભક પ્રર્ વાધનરૂ થતા નથી. અથલા મપ્રમ એભ નશી કશે કે તભે ભને ચાશો.
હદવ્મ પ્રેભ મપ્રમ ાત્રને ચાશીને જ વુંતષ્ટ યશે છે . ભારૂું મપ્રમ ાત્ર ભને ચાશે આલી
વકાભતા મલશદ્ધ પ્રેભભાું કરુંકરૂ ફને છે . આલા મલશદ્ધ પ્રેભના મનમભને શ્રીગોીજનોએ
શ્રી લાગધીળચયણની પ્રેયણાથી જાણ્મો ત્માયે „„લય એભ નશી કશે કે તભે ભને લયો.‟‟

આની વાક્ષાત વેલાને પ્રાપ્ત કયલાભાું લચભાું આલતા પ્રમતફુંધોને આણે ફરાત ્
શટાલલાના છે . આલો મનણથમ કયી અમપ્રમ ફોરનાય ધભથ સ્લરૂના આલેળને મપ્રમ
સ્લરૂભાુંથી દય કયલા 11 શ્રોકોથી લાદ કયી મલજમ ભેવ્મો. આ મલજમને પ્રાપ્ત
કયાલનાય

કરૂણાવાગય

શ્રીલાગધીળ

લલ્રબ

છે .

આ

ગોીજનોના

િષ્ટાુંતથી

મનત્મરીરાસ્થ સ્લરૂની તત્સખાત્ભક વેલા પ્રાપ્ત કયલાભાું લચભાું આલતા વભગ્ર
પ્રમતફુંધોને શ્રીલલ્રબ આમશ્રત જન શ્રીલલ્રબ કૃાના ફરે દય પેંકી ળકે છે .
„„મલમનમોગો બસ્ક્તમોગ પ્રમતફુંધ મલનાળને,‟‟ આ શ્રોકનો આ જ બાલાથથ છે . કશેલાન ું
તાત્મથ એ છે કે આણા આમધદૈ મલક સ્લરૂન ું જ્ઞાન શ્રીલલ્રબની કૃાથી થતાું વાક્ષાત
મનત્મ રીરાસ્થ મપ્રમ સ્લરૂની વેલાને પ્રાપ્ત કયલાભાું લચભાું આલતા પ્રમતફુંધોને દય
કયલાન ું વાભથ્મથ શ્રીલલ્રબ કૃાથી પ્રાપ્ત થામ છે જ.
ોતાના અરૌહકક સ્લરૂન ું જ્ઞાન, મપ્રમતભની તત્સખ વેલા પ્રાપ્ત કયાલનાયો પ્રચય
તાકરેળ અને વલથત્માગ  ભલથક મલયશનો અનબલ આ વલથભાું શ્રી લલ્રબની કૃા ળસ્ક્ત
લતથભાન વ્માેરી છે , તેને શેચાનીને કતથવ્મમનષ્ઠ થવ ું મનજજનો ભાટે મોગમ છે .
„„અનમધકાય ચેષ્ટા‟‟ની ળુંકાને મનમ
થ કયલા અશીં સધી શ્રી લલ્રબ કૃાએ વભાધાન
કયલાનો પ્રમાવ કમો છે .
ષ્ષ્ટ બક્તન ું ધ્મેમ મનત્મરીરાસ્થ સ્લરૂ

- શ્રીલલ્રબાદદ્મમભલરન્દ
અષ્ટાક્ષયની બાલના :
અષ્ટાક્ષય મલપ્રમોગ બાલથી રેલામ તો શ્રી લલ્રબ સ્લરૂ તેનાથી લબન્ન નથી. મલયશ
બાલાત્ભક યગરોભાું મલયશબાલાત્ભક શ્રીલલ્રબનો મલરાવ છે . મલયશાસ્ગન સ્લરૂ
શ્રીલલ્રબથી આ યગરો તદ્ર છે , મલયશ બાલાત્ભક સધાનો જ યસ્યના મલયશે
અનબલ કયી યહ્યાું છે . તેલા યગર સ્લરૂના બાલન ું આ અષ્ટાક્ષય નાભ છે , તેલી
બાલના યાખી અષ્ટાક્ષયન ું સ્ભયણ કયવ ું તે શ્રીલલ્રબન ું જ સ્ભયણ છે .

યવસ્લરૂ – દ્ધદ્વદરાત્ભક :
યવ સ્લરૂ ફે પ્રકાયન ું છે . વુંમોગાત્ભક અને મલપ્રમોગાત્ભક. તેભાું વુંમોગાત્ભક  ું
બાલાત્ભક સ્લરૂ શ્રીભશાપ્રર્જીન ું છે , એટરે વેવ્મ સ્લરૂ અને શ્રીલલ્રબ શ્રીમલઠ્ઠરની
લબન્નતા ન યશી.
દ્ધદ્વદરાત્ભક યવાત્ભક મલરાવના બેદે શ્રી લલ્રબ શ્રીમલઠ્ઠર-શ્રીજી-શ્રીનલનીતમપ્રમાજી
આહદ આલા નાભોના બેદો યશેરા છે તે વલથ સ્લરૂો યવો લૈવઃ જ છે . તેભાું ગચ
ું લણ
ઉબી ન થામ તે ભાટે વુંમોગાત્ભક-મલપ્રમોગાત્ભક મલરાવ બેદનો મલચાય કયલો. અથલા
„„મજ્ઞબોક્તા‟‟ અને „„મજ્ઞકતાથ‟‟ સ્લરૂનો મલચાય કયલો.
ગામત્રી બાષ્મભાું શ્રીગોકરેળપ્રર્ આજ્ઞા કયે છે કે કૃષ્ણ સ્લરૂ ફે પ્રકાયન ું છે . એક
વદાનુંદરૂ ફીજ ું વચ્ચ્ચદાનુંદ રૂ. ફશાય પ્રગટ સ્લરૂોનાું જે દળથન થામ છે તે
વચ્ચ્ચદાનુંદ સ્લરૂ છે . અને તે ફશાય પ્રગટ સ્લરૂોની બીતય સધા સ્લરૂે જે લફયાજે
છે તે વદાનુંદ સ્લરૂ છે . આને „„મનગથણ‟‟ સ્લરૂ ણ કશેલામ છે . આ વદાનુંદ સ્લરૂ
મલપ્રમોગ-બાલાત્ભક શોલાથી તેનેજ શ્રીલલ્રબ સધા કશેલામ છે . આ સધા સ્લરૂ
શ્રીલલ્રબની, વચ્ચ્ચદાનુંદ સ્લરૂની બીતય વદા સ્સ્થમત શોલાથી વચ્ચ્ચદાનુંદ સ્લરૂનો
મલરાવ મવદ્ધ થામ છે . અથલા વચ્ચ્ચદાનુંદનો અનબલ હક્રમા દ્વાયા થામ છે , અને
વદાનુંદનો અનબલ બાલ દ્વાયા થામ છે . આ યીતે રીરા રોકભાું કે ર્ ભતરભાું
વચ્ચ્ચદાનુંદ સ્લરૂોભાું તેભજ શ્રીસ્લામભનીજીઓભાું આંતય સ્સ્થત વદાનુંદ સ્લરૂ યશે ું
છે . આલી યીતે શ્રીકૃષ્ણના ફે સ્લરૂ જાણલા.
આ વદાનુંદ, સધા સ્લરૂ યગર સ્લરૂોભાું મલરાવ મવદ્ધ કયે છે તેન ું લણથન
વપ્તશ્રોકીના શેરા અને ત્રીજા શ્રોકભાું શ્રીપ્રર્ચયણોએ કયે  ું છે . યગરોભાું
બોક્તારૂે અને મજ્ઞકતાથરૂે સધા સ્લરૂ શ્રીલલ્રબની મનયું તય સ્સ્થમત છે .
„„દાતા બોક્તા ઓય ન દજા વાચા મત્રર્લન યામ લશાું‟‟ મ ભર સધા સ્લરૂ શ્રીલલ્રબભાું

અનુંત „„સ્ત્રી‟‟ બાલો અને અનુંત „„ ું‟‟ બાલો યશેરા છે . જ્માયે આને ફશાય
મલરવલાની ઇચ્છા થઈ-થામ છે ત્માયે ોતાના „„સ્ત્રી‟‟ બાલભાુંથી અનુંત સ્લામભની
બાલાત્ભક સ્લરૂો પ્રગટ કયે છે , અને આના „„ ું‟‟ બાલભાુંથી અનુંત ળોત્તભ
બાલાત્ભક બગલદ્ સ્લરૂો પ્રકટ કયે છે , આથી ફશાયનો મલરાવ મવદ્ધ થામ છે . આ વલે
સ્લામભની બાલાત્ભક સ્લરૂો અને બગલદ્ બાલાત્ભક સ્લરૂો શ્રીલલ્રબના મ ભ  ભણથ
બ્રહ્મ સ્લરૂભાુંથી જ પ્રગટ થામ છે , તેથી યવોલૈવઃ પ્રકાયે તે વલથ લલ્રબરૂજ છે . તેભ
છતાું-રૂ નાભનો બેદ યાખેરો છે તે રીરા મલલચત્રતાને ભાટે.
ફશાય પ્રગટ થમેરા યગર સ્લરૂોભાું શ્રી લલ્રબ મર સધા રૂે આંતયભાું સ્સ્થત યશી,
યગરોભાું સધાના બાલો-(યવાત્ભક બાલો)ને પ્રગટ કયી જ્માયે મલરાવ મવદ્ધ કયે છે
ત્માયે આ „„મજ્ઞકતાથ‟‟ રૂે છે . અને તે યગરોભાું યવ મલરાવ થામ છે . તેથી શ્રીલલ્રબ
જ આંતય અને ફશાય અથલા વુંમોગ અને મલપ્રમોગભાું મલરાવ મવદ્ધ કયીને તેના બોક્તા
ણ ોતેજ થામ છે .
પ્રશ્ન - „„આ વેલા કયી મળખલે શ્રીશહય‟‟ આભાું વેલાનો પ્રકાય અને ોતાની રીરાના
દળથન કયાવ્મા છે તે યવાત્ભક સ્લરૂે રીરા કયી છે . આ તત્લ વભજવ ું શોમ તો આચામથ
દ અને રીરાત્ભક દ કેલી યીતે વભજી ળકામ ?
ઉત્તય – રીરાત્ભક સ્લરૂ મજ્ઞ બોક્તા છે , કાયણ કે શ્રી સ્લામભનીજીઓ વાથેની રીરાભાું
પ્રર્ને યવનો અનબલ થામ છે તેથી તે „„મજ્ઞબોક્તા‟‟ છે . શ્રી આચામથ સ્લરૂથી વેલા
કયી અને મનજજનોને ઉદે ળ કયી યવાત્ભક બાલોને પ્રગટ કયે છે , તે આન ું
„„મજ્ઞકતાથ‟‟ સ્લરૂ જાણવ.ું તેથીજ „મળખલે શ્રીશહય‟ એભ કહ્.ું મળખલલાનો જ્માું જ્માું
પ્રકાય શોમ ત્માું ત્માું „મજ્ઞકતાથ‟ સ્લરૂ કામથ કયી યહ્ ું છે તેભ જાણવ ું.
વેવ્મ સ્લરૂભાું જ અનન્મતા થતાું વેવ્મ સ્લરૂ ોતેજ મજ્ઞબોક્તા અને મજ્ઞકતાથ થઈ
જળે. શ્રી વ્રજયત્ના-ગોીજનોએ પ્રકટ સ્લરૂનેજ ોતાન ું વલથસ્લ ભાન્ય ું શત ું. તેથી પ્રકટ
સ્લરૂથીજ તેભન ું ોણ થય. પ્રકટ સ્લરૂજ તેભના ભાટે મજ્ઞકતાથ અને મજ્ઞબોક્તા
થમા શતા. શ્રી ગોીજનો વાથે યભણ વભમ „મજ્ઞબોક્તા‟ અને લેણનાદ વભમે

તેભનાભાું યવાત્ભક બાલો પ્રક્ટ કયતી લખતે „„મજ્ઞકતાથ‟‟ સ્લરૂ. આભ એક જ પ્રગટ
(વેવ્મ) સ્લરૂથી ઉબમ પ્રકાયે શ્રી ગોીજનોને અનબલ થમો શતો. તેલીજ યીતે
અધના વેવ્મ સ્લરૂ પ્રકટનીજ બાલનાથી લફયાજી યશેર છે . તેભાું અનન્મતા અને
વલથસ્લની બાલના થતાું ોતેજ બોક્તારૂ થળે. અને વેલા કયનાયભાું યવાત્ભક બાલ
વુંદાની હૃદમભાું પ્રેયણા કયીને મજ્ઞકતાથ સ્લરૂ થળે. વેવ્મ સ્લરૂભાું વલથસ્લનો બાલ
િઢ થતાું ગરૂ બાલ, સ્લામભબાલ, ફારક બાલ, મભત્ર બાલ, અથલા મજ્ઞબોક્તા,
મજ્ઞકતાથ આલા બાલોને ધાયણ કયે છે કાયણ કે આ વલથ બાલરૂ છે . શ્રીલલ્રબન ું
„„શ્રીકૃષ્ણાસ્મ‟‟ નાભલાળુું સ્લરૂ બાલ સ્લરૂ છે . એટરે કે અનુંત પ્રકાયના મલમલધ
બાલો આ શ્રી કૃષ્ણાસ્મ સ્લરૂભાુંથી જ પ્રગટ થામ છે . આના અંગીકૃત સ્લકીમોભાું
આન ું શ્રીકૃષ્ણાસ્મ સ્લરૂ લફયાજે છે . ફશાય લબતય આજ સ્લરૂ મનજજનોનો મનયોધ
કયે છે . ફશાય વેવ્મરૂથી વુંમોગનો અનબલ કયાલીને અને બીતય મલપ્રમોગ સ્લરૂથી
અનબલ કયાલીને મનયોધ મવદ્ધ કયે છે .
પ્રશ્ન – અલતાય રીરા વભમે તો પ્રર્ વન્ભનષ્માકાય સ્લરૂે પ્રગટ શતા, તેથી લેણનાદ
દ્વાયા યવાત્ભક બાલો પ્રક્ટ કયી મજ્ઞકતાથ થમાું. યું ત અત્માયે મલદ્યભાન તો અલતાય
કાર નથી તો વેવ્મ સ્લરૂભાું „મજ્ઞકતાથ‟ બાલ કેભ ઘટે ?
ઉત્તય – અત્માયે અલતાય કારભાું બક્ત હૃદમભાું લફયાજતા બાલાત્ભક સ્લરૂથી
યવાત્ભક બાલોની પ્રેયણા થામ છે . આ પ્રેયણાને જ લેણનાદ જાણલો. તેથી તેલી યીતે
„મજ્ઞકતાથ‟ ણ વેવ્મભાું ઘટી ળકે છે . જ્માયે આ યીતે વેવ્મ સ્લરૂભાું વલથસ્લતાનો બાલ
િઢ થમો, અને વેવ્મ સ્લરૂને આ યીતે વભજાણ ું તો છી કોની આળા કયલાની ફાકી
યશે છે ? શ્રી ગોીજનો અને ચોયાળી ફવો ફાલન બગલદીમોને આજ યીતે અનબલ
થમો છે . ગીતાજી 9-22ભાું જે ફાશેંધયી આેરી છે . અને „„સ્લદાવાથથકૃતાળે વાધનઃ‟‟
આ નાભની વુંગમત ણ વેવ્મ સ્લરૂભાું જ થામ છે .
ઘનશી જીલન પ્રાણ,

ઘનવોં પ્રીત ઘન મતલય ।

ઘનકો સભયણ ધ્માન,

ઘન ઘન યટતે ઘનબમે ।।
વેવ્મ સ્લરૂજ જીલન પ્રાણ, તેભાુંજ પ્રીમત, તેજ મતલય, તેની પ્રણમ રીરાઓન ું જ
સ્ભયણ, અને તેના સ્લરૂન ું જ ધ્માન થતાું „કીટ ભ્રભય‟ ન્મામે મપ્રમતભરૂ થઈ જલાફ
છે ; છી ક્યો ળાથથ ઢુંઢલાનો ફાકી યશે ?
લેણગીતભાું-લેણજીભાુંથી જે સધા પ્રકટ થામ છે તે લેણની ઉપ્ચ્છષ્ટ સધાએ
ગોીજનોભાું પ્રલેળ કમો નથી. શ્રી ગોીજનો અનન્મ છે , ોતાના મપ્રમતભના જ
ૃ ને ગ્રશણ કયનાયા છે . તેભ શ્રીભદ્ પ્રર્ચયણોએ તે પ્રવુંગના સ્લતુંત્ર
ઉપ્ચ્છષ્ટ-અધયામત
રેખભાું આજ્ઞા કયી છે . આનો અથથ એ થમો કે વેવ્મ સ્લરૂથીજ જેન ું ોણ થઈ યહ્ ું છે
તે વલોત્કૃષ્ટ અમધકાયી છે . આવહકત અને અનન્મતા જદી ચીજ નથી. આવહકત
કુંબનદાવજીની, વમ
્ વન ગજ્જનધાલનજીભાું, અને તન્ભમતા આળકયણજીભાું મવદ્ધ થઈ
છે . શ્રી વ્રજયત્નાઓને મપ્રમના મલમોગની એક ક્ષણ વો યગ જેલી (રાુંફી) વ્મથા ઉત્ન્ન
કયનાયી શતી. આ છે આવહકત અને વ્મવનન ું સ્લરૂ.
તન્ભમતાન ું સ્લરૂ :
સ ુંદયદાવ શ્રીભશાપ્રર્જીના વેલક શતા. શ્રી લલ્રબ મલના કોઈને, કોઈ તત્લની
સ ુંદયતાએ તેભના હૃદમભાું સ્થાન રીધ ું નશીં શત ું. આ સ ુંદયદાવને એક વભમે
શ્રીપ્રર્ચયણોએ ભશાપ્રવાદ રેલાની આજ્ઞા કયે રી. ફીજા લૈષ્ણલો વાથે સ ુંદયદાવ
ભશાપ્રવાદ રઈ યહ્યા શતા તે વભમે શ્રીપ્રર્ચયણોએ આજ્ઞા કયી કે સન્દયદાવ,
ભશાપ્રવાદ કેવો શૈ ? ત્માયે સન્દયદાવે મલનતી કયી કે યાજ ! ફશોત સન્દય. ત્માયે આે
આજ્ઞા કયી કે „„સન્દયદાવ, તભાયી અનન્મતા ચકી ગમા‟‟ ત્માયે સ ુંદયદાવે મલનતી કયી
કે યાજ અનન્મતા તો આ યખાલો તો યશે યન્ત ભાયી અનન્મતા તો કેલી યીતે હ ું
ચક્યો છું તે આ આજ્ઞા કયો તો ભને જાણલાભાું આલે ! ત્માયે આે આજ્ઞા કયી કે
તભાયી અનન્મતા શ્રીભશાપ્રર્જીભાું છે . અને શ્રીભશાપ્રર્જી મલના ફીજા કોઈને તભે

સન્દય કશેતા નથી અને ભાનતા ણ નથી તો ભશાપ્રવાદને સ ુંદય કેભ કહ્યો ? ત્માયે
સન્દયદાવે કહ્ ું કે યાજ ! ભશાપ્રવાદભાું તો ભારૂું લચત્ત નશીં શત ું, ણ કૃષ્ણદે લ યાજાની
વબાભાુંથી ભાયા પ્રાણાધાય ભુંદગમતથી ધાયી યહ્યા છે તે વભમના વૌન્દમથ રાલણ્મન ું
ાન કયી યહ્યો શતો તેના ધ્માનભાું આને કહ્ ું કે „„ફશોત સન્દય.‟‟
ૃ અને શ્રીભત્પ્રર્ચયણ વન્મખ
અશીં મલચાયણીમ ફાફત તો એ છે કે, શ્રીપ્રર્ન ું અધયામત
લફયાજી યહ્યા છે . આ તત્લભાું સ ુંદયદાવન ું લચતત
્ અટકે ું નથી અને શ્રીલલ્રબના
ભ ેરા છે . તો શ,ું શ્રી પ્રર્ચયણ અને અધયામત
ૃ તે કુંઈ ન્યન તત્લ
વૌન્દમથ ાનભાું જ ડફ
છે ? તેભાું ન્યનતા (ગૌણતા) નથી, યન્ત આવહકતન ું સ્લરૂ આવ ું જ છે તેભ
મનજસ ૃષ્ષ્ટને જણાલલા ભાટે આ ચહયત્ર શ્રીપ્રર્ચયણે જ કયાવ્ય ું છે .
આવહકત અને અનન્મતા :
એક ડોકયી શ્રી ભદનભોશનજીન ું વેલન કયતાું શતાું. તેભણે શ્રીભદનભોશનજી મવલામ
ફીજા સ્લરૂને જીલનબય જોમે ું નશીં. તેને ત્માું એક મલયકત લૈષ્ણલે ોતાના
શ્રીફારકૃષ્ણજીને ધયાલેરા. આ શ્રીફારકૃષ્ણજીને શ્રીભદનભોશનજી જેલા કયી દીધા.
ફવો ફાલનભાું આ પ્રવુંગ છે . આ ચહયત્ર ણ શ્રીપ્રર્ચયણન ું જ છે . અને તે અનન્મતા
મળખલલા ભાટે છે .
ુંચભ ઘયના એક ફારક જમય લફયાજતા શતા. તેભની આવહકત શ્રી ચુંિભાજીભાું
શતી. આ ફારક એક વભમ શ્રીજીની વેલા કયલા ધામાથ, યાજબોગ વભમે શ્રીજીને
લેણજી ધયાલે છે , શ્રીજીનો એક શ્રીશસ્ત કટી ય અને ફીજો શ્રીશસ્ત ઊંચો શોલાથી
શ્રીશસ્તભાું જેભ શ્રી ચુંિભાજીને લેણજી ધયામ છે તેભ ધયાલી ળકાતી નથી, ત્માયે તે
ફારક મલચાયે છે કે આજ ભાયો ક્યો એલો અયાધ થમો છે કે શ્રી ચુંિભાજી લેણજી
ધયતા નથી ? આભ અયાધના મલચાય નેત્રોભાુંથી અશ્રધાયા ચારલા રાગી. શ્રીજીથી
આ દઃખ વશન ન થલાથી ચુંિભાજીન ું સ્લરૂ શ્રીજીએ ધાયણ કયીને શ્રીલેણજી શ્રીશસ્તભાું
ધાયણ કયી રીધા. આ ફારકન ું અન્તઃકયણ શ્રી ચુંિભાજીના સ્લરૂની આકૃમતલાળુું થઈ

ગય ું શત ું. તેથી શ્રીચુંિભાજી મલના ફીજા કોઈ તત્લન ું સ્ભયણ જ તેભને નશી શત ું.
અનન્મતાના આલા પ્રવુંગોના શ્રલણથી હૃદમ જો વદામ ઘલામે ું યશી આલે તો
આવહકત અને અનન્મતા મલજ્મની ભાાથી વત્કાય કયલા વાભેથી ચારી આલે છે .
શ્રીજી કુંઈ ચુંિભાજીથી ગૌણ નથી, યું ત આવહકતન ું સ્લરૂ એક જ છે . અને જેભાું
આવહકત છે તેભાુંજ ષ્ષ્ટના વભસ્ત રીરા સ્લરૂોનો વભાલેળ છે . એભ આ પ્રવુંગથી
વભજામ છે . શ્રી દ્મનાબદાવજીનો અનન્મ બાલ શ્રીલલ્રબભાુંજ શતો, તેથી
ષ્ષ્ટપ્રર્ની દ્ધદ્વધા શ્ર ુંગાય યવાત્ભક રીરાને શ્રીલલ્રબ સ્લરૂભાુંજ મનશાી, શ્રી
લલ્રબથી જદી યીતે નશી. આલી અનન્મતાના મળખયે શ્રી દ્મનાબદાવજી શોંચેરા
શોલાથી „„કોહટભાું મલયર‟‟ન ું લફયદ શ્રી ગોકરેળ પ્રર્એ આપ્ય ું છે .
અનન્મતાન ું સ્લરૂ અને મવદ્ધદ્ધ :
અનન્મતા અથલા આવહકત વાધાયણ લસ્ત નથી. યભ કાષ્ઠાન્ન વ્મથાનો અનબલ
કમાથ છી મવદ્ધ થામ છે . આલી આવહકત મવદ્ધ કયલાભાું એક યમવક બક્ત વ્મથા બોગલી
યશેર તેનો અનબલ કશે છે .
કઠીન શે યમવક અનન્મતા,
યશત તન ભન એક ઠોય ।

યામકે વભ ચરતાશી શોત ઓય કી ઓય ।।
સઇભાું દોયો યોલામેરો યશે તેભ ભન જ્માયે મપ્રમતભના સ્લરૂભાું મનયું તય યોલામે ું
યશે ત્માયે અનન્મતા મવદ્ધ થામ છે . મપ્રમતભના સ્લરૂભાુંથી યું ચક ણ ભન અરગ થય ું
કે અનન્મતા ચકાઈ ગઈ.
પ્રેભ એક, એક લચત્તવો એકશી વુંગ વભામ,
ગાુંધીકો વોદા નશી જન જન શાથ લફકામ.
ભાયા જેલા લાુંચક મવદ્ધાુંતની ગડભથર કયનાયને પ્રેભ તત્લનો સ્ળથ ણ દરથબ છે .

દમનમાથી ફયફાદ થમા મલના પ્રેભ તત્લની અમનલથચનીમ ભાધમથતાન ું આસ્લાદન કેભ
પ્રાપ્ત થામ ? ભાયી (રેખકની) તો જગતભાું  ભજાલાની રારવા છે તેલા ાભયને ભનલાણીથી અગોચય આ હદવ્મ પ્રેભ સધા કેભ ભે ?
ચઢનો ભોભ તયું ગ ે ચરનો ાલક ભાલ ।
ઇસ્ક લચભનકે લફચભેં એવે શોતો આલ ।।

ભીણના અશ્વ ઉય સ્લાય થઈને અસ્ગનભાુંથી ાય થઈ જવ ું જેટ ું કઠીન છે , તેટ ું હદવ્મ
પ્રેભ તત્લ પ્રાપ્ત કયવ ું કઠીન છે . તેભ છતાું આ તત્લને ભેલલા ત્માગ રૂી અસ્ગનના
ભાગે ચારનાય ભાટે કહઠનતા નથી. જેણે વલથ સખોની રારવા છોડી મપ્રમ મલમોગના
ૃ ગણ્ય ું તેને ભાટે કોઈ લસ્ત અવાધ્મ નથી. પ્રેભ વુંગ્રાભભાું કદી
દારૂણ દઃખને અમત
ડેરા લીયોએ ત્માગના અભોઘ ળસ્ત્રથી અજીત એલા પ્રેભદે લ ઉય મલજમ ભેવ્મો છે .
પ્રેભ ભાયગ તો શયાનો છે . જેના હૃદમભાું હદવ્મ પ્રેભનો અંળ યશેરો છે તે કદામ ીછે શઠ
કયતા નથી. ભયણના બમને દય કયી પ્રેભ વુંગ્રાભભાું કદી ડનાય મલજ્મલુંત ફને છે .
આ ત્રભાું પ્રર્એ પ્રેયણાન ું ફર આપ્ય ું તે ફરે આ રેખભાું પ્રર્ પ્રાપ્પ્તનાું વાધનોનો
અન્તીભ મનચોડ આેર છે . તે વાધનનો આ રેખથી લાયું લાય, અલરોકીને સ્લરૂ
ધ્માનરૂી સ્લરૂ પ્રાપ્પ્તના અચક વાધનભાું વુંરગનતા પ્રાપ્ત કયી ધ્મેમ મવદ્ધ કયવ ું.
શ્રમતઓને લયદાન ભલ્ય ું છી ગોીરૂે વ્રજભાું પ્રક્ટ થમાું. શ્ચાદ લયદાનીક સ્લરૂન ું
કલ્ મુંત ધ્માન કય.ું આ અચક ધ્માનના વાધનથી રીરા-રોકની વભસ્ત હદવ્મ
રીરા વહશત પ્રર્ન ું સ્લરૂ નુંદારમભાું શ્રીમળોદોત્વુંગ રાલરત રૂે પ્રક્ટ થય ું. અને આ
જ સ્લરૂ શ્રીગોીજનોના હૃદમરૂ વ્મોભભાું ણ યવાત્ભક બાલાત્ભક રૂથી વભસ્ત
રીરા વહશત પ્રક્ટ થય ું. આ છે અચક સ્લરૂ ધ્માનના વાધનનો ભહશભા.
ુંચલાથ મલદ્યા અને અમલદ્યાની વભજ :
જેભ પ્રર્ પ્રાપ્પ્તભાું અમલદ્યા ફાધક છે તેભ-સ્લરૂને ર્રાલી દે નાયી મલદ્યાને ણ ફાધક

જાણલી. સ્લરૂને પ્રાપ્ત કયાલનાયી મલદ્યાન ું મનરૂણ લેણગીતના શ્રી સફોમધનીજીભાું
કયે  ું છે . તે મલદ્યાના ાુંચ લથ છે . અથલા આ મલદ્યાના ાુંચ અંગો છે . તે નીચે મજફ
: (1) લૈયાગમ (2) વાુંખ્મ (3) મોગ (4) ત અને (5) બસ્ક્ત. (1) પ્રર્ના સ્લરૂ
મવલામ અન્મ વલથભાુંથી યાગની મનવ ૃમત્ત તેન ું નાભ „„લૈયાગમ‟‟ છે . (2) પ્રર્ન ું સ્લરૂ
યવાત્ભક છે તેવ ું ધ્રલ જ્ઞાન તે „„વાુંખ્મ‟‟ કશેલામ છે . અથલા આત્ભ-અનાત્ભનો મલલેક
કયી અનાત્ભથી મનવ ૃત થવ ું તે ણ વાુંખ્મ કશેલામ છે . (3) „„મોગ‟‟ લચત્ત વલથભાુંથી
મનવ ૃત થઈ પ્રર્ સ્લરૂભાુંજ વુંરગન યશે તેને „„મોગ‟‟ કશેર છે . (4) પ્રર્ના મલયશે
આત્મસ્ન્તક તાકરેળનો અનબલ કયલો તેને „„ત‟‟ ળબ્દથી કશેર છે , અને (5) ધભથઅથથ-કાભ અને ભોક્ષ એ ચાયે ળાથથની આકાુંક્ષા યહશત પ્રર્ સ્લરૂભાુંજ આવહકત તેને
„„બસ્ક્ત‟‟ કશેર છે .
આ ુંચ લથલાી મલદ્યા મનત્મરીરા સ્લરૂના વુંફધ
ું લાી અને મનત્મરીરા સ્લરૂને
પ્રાપ્ત કયાલનાયી છે . તેના અનવુંધાન  ભલથક ધ્માનના વાધનથી પ્રાણનાથના વાક્ષાત
વુંફધ
ું રૂી વૌબાગમને મવદ્ધ કયે એલી અલબરાા વેલતો વાધક વપરતાને લયે છે .
પ્રશ્ન - ષ્ષ્ટ પ્રર્ ાવે પ્રભેમન ું અફામધત દાન કયલાન ું વાભથ્મથ શોલા છતાું રીરા
ધાભથી મલછયે ર મનજ સ ૃષ્ષ્ટના જીલોને ષ્ષ્ટ યવથી લુંલચત યાખલાન ું પ્રર્એ કેભ
મલચાય ું શળે ?
ઉત્તય – આ યીતે મલચાયી ળકામ (1) ચોયાળી લૈષ્ણલની ત્રણ જન્ભની લાતાથના
પ્રાયું બભાું „„બાલ પ્રકાળ યશસ્મ‟‟ શ્રી શહયયામ ચયણે આેર છે . તે જોઈ રેલાથી આ
પ્રશ્નન ું વભાધાન થઈ જળે. (2) પ્રર્ની ઇચ્છા તકથ થી અગોચય છે . બ્રહ્માહદક ણ
જાણલાને વભથથ નથી. (3) શ્રી અંગની સ ૃષ્ષ્ટ શોલા છતાું ષ્ષ્ટ યવથી લુંલચત યશેલાન ું
કાયણ આ સ ૃષ્ષ્ટ ાવે શજ કોઈ કામથ કયાલલાની ઇચ્છા નશી શોલા છતાું ષ્ષ્ટયવથી
લુંલચત યશેલાન ું ફીજ કાયણ જીલનો ોતાનો પ્રભાદ છે . (5) પ્રભેમ દાન રીરા ધાભથી
મલછયે રા જીલોને કયલા ભાટે જ આ રીરા ધાભને છોડીને ર્તર પ્રાદર્ત
ું થમા છે .
„„અંગસ ૃષ્ષ્ટ‟‟ (મનજ હયકય) વુંફોધન રીરાધાભથી મલછયે રા જનોભાુંજ ઘટે છે . આ

તથ્મ ર્રવ ું નશી જોઈએ. (6) જેનો પ્રભેમભાું અમધકાય છે . તેન ું પ્રર્ સ્લરૂજ જીલનના
અલરુંફન રૂ છે . પ્રર્ન ું સ્લરૂ તેનેજ પ્રભેમ કશેલામ છે , તેથી સ્લરૂના અલરુંફન
લાાનેજ પ્રભેમન ું દાન થામ છે અને આલા બાગમલુંત જનોજ ષ્ષ્ટ યવને પ્રાપ્ત કયી
ળકે છે . (7) „„ષ્ષ્ટ યવ‟‟ એટરે મનયલમધ આનુંદલાા પ્રર્ના સ્લરૂાનુંદનો અખુંડ
અનબલ આ „ષ્ષ્ટ યવ‟ ળબ્દનો લાસ્તમલક અથથ છે . અને આ મનયલમધ ષ્ષ્ટ યવનો
અનબલ મલપ્રમોગ મલના થઈ ળકે નશી. મલપ્રમોગભાુંજ યવોલૈવઃનો પ્રાદબાથલ થામ છે .
અને મલપ્રમોગ બાલન ું દાન શ્રી લલ્રબ ચયણકભરના આશ્રમથી જ પ્રાપ્ત થામ છે .
વત્લયે પ્રર્ પ્રાપ્પ્તભાું મનશ્ચમ  ભલથકના કતથવ્મન ું ભશત્લ

રેખક : શ્રીલલ્રબાદદ્મમભલરન્દ
નીશ્ચેના ભશેરભાું લવે ભાયો લારભો

જે યે જામે તે ઝાુંખી ાભે શો જી યે ।
ર્ ભરા બભે તે લફજા વદનભાું ળોધે,

શહય ના મભરે એકો ઠાભે શો જી યે ।।
ઉયોક્ત દની છે લ્રી ુંહકતભાું „„શ્રી લલ્રબ ળયણ થકી વૌ ડે વશે‟ું ‟ શ્રીલલ્રબ
નાભ જ વલથ વાધનોન ું પર અને શ્રી લલ્રબ નાભભાું જ વલથસ્લતા. વલથસ્લતાની અને
પરરૂતાની મનષ્ઠા અને મનણથમ શ્રી લલ્રબ નાભભાુંજ થતાું નાભભાું આ બાલાત્ભક
સ્લરૂે પ્રલેળ કયે છે . તે ોતાના કતમ
થ -્ અકતમ
થ -્ અન્મથા કતમ
થ ્ વાભથ્મથ વહશત પ્રલેળ
કયતા શોલાથી શ્રી લલ્રબન ું નાભ શ ું કામથ કયે છે , તે નીચેના દભાું અલરોકીમે –
શ્રીલલ્રબ નાભકી નાલ,

લાકો શ્રીલલ્રબ નાભ ચરાલે ।

રેત નશી કછ દાભ નાલભેં મોંશી ફેઠાલે ।।
એવી તયે શ રે જામ ેટકો ાની ન હશરાલે

ઉતાયે બલ ાય, શ્રીલલ્રબ કો જામ મભરાલે ।।

વ ૃન્દાલન કે ફીચ જશાજ કો જામ ઝુકાલે ।

કશે કૃષ્ણદાવ હલ્રીવ, અભય કે ભશેર ફવાલે ।।
„„શ્રીલલ્રબ નાભકી નાલ લાકો બગલદીમ ચરાલે‟‟ એલો ણ ાઠ છે . યું ત
શ્રીલલ્રબ નાભજ નાલીક ફનીને નાલ ચરાલે આ ાઠ અમત ઉત્તભ છે . કાયણકે કતમ
થ -્
અકતમ
થ ્ અન્મથા કતમ
થ ્ એવ ું  ભણથ પ્રભેમ ફર અથલા મલરૂદ્ધ ધભાથ શ્રમ ઐશ્વમથ ધભી પ્રર્
સ્લરૂભાું જ યશે ું શોમ છે . બગલદીમોભાું આે દાન કયું શોમ તે પ્રભાણે વાભથ્મથ શોમ
છે . બગલદીમોભાું ણ બગલાન વભાન વાભથ્મથ શોમ છે , યું ત તેવ ું વાભથ્મથ તો
મનયું તય મલયશાનબલથી પ્રર્ સ્લરૂ વાથે તન્ભમતા (વલાથત્ભબાલ) પ્રાપ્ત થમા છી
આલે છે . આલા બગલદીમો ફહ દરથબ છે . જે છે તેને શ્રીગજ્જન ધાલનજીની જેભ પ્રેભ
યાજ્મનો કયપય ું શોમ છે . તેનો મભરા દરથબ છે .
„„રેત નશી કછ દાભ.‟‟ નાભ સ્ભયણને કોઈ ઉકયણની જરૂય નથી. દાભનો ખચથ નથી,
ગભે ત્માયે ગભે તેલી અલસ્થાભાું રઈ ળકામ છે . નાભને મલમધ મનેધ રાગ ડતા
નથી. બગલદ નાભભાું અરૌહકક અસ્ગનનો પ્રફ જ
ું ભ શોલાથી મલમધ મનેધ ફહ દભય
યશી આલે છે . કોહટ કોહટ સ ભમથના તેભાું પ્રકાળ શોલાથી ભામા જન્મ અનેક જન્ભોના ગાઢ
અંધકાયને ઉદમ થતાું જ દભય કયે છે .
„„એવી તયશ રે જામ ેટકો ાની ન શારે‟‟ નાભભાું મનશ્ચમ થલાથી તેભાું નાભી
સ્લરૂનો પ્રલેળ થામ છે , તેથી ભામાકૃત પ્રમતફુંધો આલી ળકતા નથી. જ્મા પ્રર્ સ્લરૂ
લફયાજત ું શોમ ત્માું ભામાકૃત કરેળાત્ભક બાલો સ્ળથ કયી ળકતા નથી. (તેને કા કભથ
નલ ફાુંધેયે, મભ મળય ધન ન વાુંધેયે).
„„ઉતાયે બલ ાય.‟‟ એટરે વુંવાય વાગયથી ાય કયી નાભ ોતાના નાભી સ્લરૂને
પ્રાપ્ત કયાલી દે છે . નાભના સ્ભયણથી તનનલત્લ મવદ્ધ થલાથી ોતાના ધાભવ ૃન્દાલનભાું શ્રી લલ્રબ આલા બક્તને મનત્મ મનલાવ કયાલે છે . ત્માુંથી ાછ પયલાન ું
શોત ું નથી તેથી કહ્ ું „અભયકે ભશેર ફવાલે‟ નાભ સ્ભયણ કયનાયને તન નલત્લ

(અરૌહકક દે શ) પ્રાપ્ત થામ છે . તે દે શ મનત્મ-અજય-અભય છે . તેથી જન્ભ-ભયણન ું
આલાગભન યશેત ું નથી. આ અરભ્મ ળાથથ નાભના સ્ભયણ ભાત્રથી જ પ્રાપ્ત થતો
શોલાથી મનશ્ચમાત્ભક પ્રકાયે ભશાનબાલ શ્રી શહયયામ ચયણોએ આ નાભન ું અલચન્ત્મ
ભાશાત્મ્મ ફતાવ્ય ું છે .
શ્રીભદાચામથ ચયણે ળાસ્ત્રાથથ મનફુંધભાું આજ્ઞા કયી છે : „„કલરકાર સ્લબાલતઃ ઉત્કૃષ્ટ
સ્લલ્ વાધનેન ભશાપરપ્રદઃ‟‟. આશ્રીએ અષ્ટાક્ષય ભશાભુંત્રન ું જે દાન કયું છે તેન ું જ
ભશત્લ મનફુંધભાું જતાલી યહ્યા છે .
શ્રી ભશાપ્રર્જીની આજ્ઞાન ું વતત ારન કયીમે તેભાું આશ્રીની આમળની લાથ વતત
થતી શોમ છે . પ્રર્ની પ્રવન્નતા તેભની આજ્ઞા ારનથી થામ છે અને પ્રવન્નતાની અંદય
જ આમળલાથદ સ્સ્થમત કયીને યશેરા છે . અથલા પ્રવન્નતા, આમળલાથ દ અને કૃા ત્રણે
યસ્ય ભે રા યશે છે . આથી મનજ સ્લાભી જેભ પ્રવન્ન થામ તેજ મનજજનોન ું કતથવ્મ છે .
ચોયાળી બગલદીમો આણા  ભલથજ છે અને લુંદનીમ ણછે . તેઓએ શ્રી લલ્રબ પ્રર્ને
મલનુંતી કયી જે „„અભારૂું કતથવ્મ શ ું ?„„ કતથવ્મ યામણ યશીમે તેભાુંજ આશ્રીની
પ્રવન્નતા છે . અને પ્રવન્નતાથી આમળલાથદ અલબન્ન છે તેથી ભશાનબાલોએ આમળની
માચના નશી કયતા કતથવ્મને જાણલાની મલનુંતી કયી. આશ્રીએ કતથવ્મને જણાલતા
આજ્ઞા કયી-અભે તભને જે વેવ્મ સ્લરૂ ધયાલી આપ્ય ું છે તે અભારૂું વલથસ્લ છે , તેન ું
તભે વલથસ્લ ભાની વેલન કયજો. વલથસ્લ એટરે જીલનરૂ, જેના મલના જીલી ન ળકામ,
એક ક્ષણ તેનાથી અગા ન યશેલામ. વેલા-સ્ભયણ-ગણગાન-ધ્માન કે ગ્રુંથાલરોકનથી
વતત પ્રર્ વન્મખ યશી ોતાન ું જીલન નબાલે છે તેને વલથસ્લતા કશેલામ છે .
જેભ મતવ્રતાને મત લળ થઈ જામ છે તેભ કતથવ્મ યામણ જીલોને ણ પ્રર્ લળ થઈ
જામ છે .
આધમનકોને ોતાના વેવ્મ સ્લરૂભાું-વલથસ્લતાનો બાલ નશી શોલાથી, અથલા

વલથસ્લતાનો મનશ્ચમ નશી થલાથી વેવ્મભાું પ્રેભ ઉત્ન્ન થતો નથી અને તેથી આનુંદનો
અનબલ થતો નથી અને હયણાભે તેઓ અન્મત્ર ધભથ વમ ભશભાું આનુંદની બીક્ષા ભાગતા
પયે છે . તેલાને ભાટે દમાયાભબાઈ કશે છે કે „„ર્ ભરા બભે તે ફીજા વદનભાું ળોધે, શહય ના
ભીરે એકે ઠાભે શોજી યે .‟‟ ધભી સ્લરૂ શહયથી ભતો આનુંદ વમિના લશેતા પ્રલાશ
જેલો અમલયત ચારતો શોલાથી તેને અન્મત્ર આનુંદની બીક્ષા ભાગલાની કેભ યશે ?
શભાયા  ભલથજોએ વેવ્મભાું વલથસ્લતાની બાલનાથી અમલયત હદવ્મ આનુંદનો અનબલ
કયે રો શોલાથી તેભને અન્મત્ર આનુંદ ભાટે મલચયલાન ું ન યહ્.ું
મલદ્યભાન ષ્ષ્ટભાગથભાું મત્રમલધ પ્રકાયના જીલોનો પ્રલેળ છે . મલમાનુંદના અમધકાયીમો,
બ્રહ્માનુંદના અમધકાયીમો અને બજનાનુંદના અમધકાયીમો. મલમાનુંદના અમધકાયી જીલો
પ્રલાશી છે . આલા જીલોની બયતી ષ્ષ્ટભાગથભાું મલળે થઈ છે . આ પ્રલાશી જીલોએ
બ્રહ્મવુંફધ
ું રીધે ું શોમ છે . ઘયભાું શ્રી ઠાકયજી ણ લફયાજતા શોમ છે , ણ
શ્રીભશાપ્રર્જીની વેલા ભમાથ દા પ્રભાણે આચાય મલચાયથી પ્રર્ને બોગ ધયીને
અધયામ ૃતથી મનલાથ શ કયલો તેલો પ્રચાય આ પ્રલાશી જીલોભાું શોતો નથી. વુંવાયભાું
આવકતી, પ્રર્ ગૌણ અને વુંવાય મખ્મ. આજના સધયે રા જભાનાની ભ્રષ્ટતા આ
પ્રલાશી જીલોના ઘયભાું વ્માેરી છે . અને તે કાયણે થોડી ઘણી યશેરી લૈષ્ણલતાન ું આ
પ્રલાશી જીલો રીરાભ કયાલી યહ્યા છે .
આલા જીલોની ઓખાણ કયાલલાન ું કાયણ ષ્ષ્ટ પ્રર્ના વુંફધ
ું લાા દૈ લી જીલો આલા
જીલોથી વાલધાન થઈ જામ. આ પ્રલાશી જીલોભાું ષ્ષ્ટ પ્રર્નો વુંફધ
ું ભાની અજ્ઞાનથી
અને બાલરાણાથી તેના વુંફધ
ું ને જાલી યાખે છે તે ઉલચત નથી. કાયણ તેભના
દઃવુંગથી આણ ું ણ તન થામ છે . કેલર રૌહકક જીલો કયતા આલા દૈ લી ણાન ું
ફાન યાખી મલમાનુંદને મખ્મ ભાની જીલનાયા જીલોનો વુંફધ
ું બાયે અમનષ્ટ કયનાય
છે . બ્રહ્માનુંદનો અનબલ કયનાયા જીલોભાું પ્રર્ન ું અક્ષયાત્ભક-આધ્માત્ત્ભક સ્લરૂ યશે ું
છે અને શદ્ધ ષ્ષ્ટ બક્તોભાું પ્રર્ન ું આમધદૈ મલક (બજનાનુંદ) સ્લરૂ યશે ું છે . ષ્ષ્ટ
જીલો આ બજનાનુંદનો અનબલ કયી ળકે તે ભાટે વેવ્મ સ્લરૂને ધયાલી આપ્ય ું છે . તે

વેવ્મભાું જ વલથસ્લતાનો બાલ (પ્રેભ) થલાથી બજનાનુંદનો અનબલ કયી ળકે છે . નાભ
સ્ભયણ કયનાય અને સ્લરૂ વેલા કયનાય ફન્નેએ શ્રી ભશાપ્રર્જીની વેલા ભમાથદા પ્રભાણે
ૃ થી મનલાથ શ કયલો અત્મુંત જરૂયી છે . કાયણકે અવભીત
પ્રર્ને બોગ ધયીને અધયામત
રેલાથી નાભભાું યશેરી આમધદૈ મલકતા અને સ્લરૂભાું યશેરી આમધદૈ મલકતા (આસયી
બાલના કાયણે) મતયોહશત થઈ જામ છે .
નાભ સ્ભયણભાું મનશ્ચમ થલાથી ભન અન્મ વાધનોથી મનવ ૃત થઈ નાભ સ્ભયણન ું
અલરુંફન રે છે . નાભ સ્ભયણન ું અલરુંફન એ નાભી સ્લરૂન ું જ અલરુંફન (આધાયઆશ્રમ) શોલાથી નાભી સ્લરૂ હૃદમભાું ધાયે છે . નાભી સ્લરૂ જીલની કલ્નાભાું ન
આલે તેવ ું તેભજ અલચન્ત્મ અને અનુંત ળસ્ક્ત લાળુ શોલાથી નાભ સ્ભયણ કયનાય
સ્લકીમને રીરા ધાભભાું વત્લયે શોંચાડે છે .
જીલની કલ્નાભાું ન આલે એવ ું અદર્ત શ્રીલલ્રબ નાભન ું ભાશાત્મમ
્ શ્રીશહયયામ
પ્રર્એ દોભાું લણથવ્ય ું છે :
(1) વફનતે શ્રીલલ્રબ નાભ બરો ।
માશીભેં ગોકર માશીભેં વ ૃન્દાલન
માશીભેં વ્રજ ભુંડરો ।।

માશીભેં ગોલધથન યાવાહદ રીરા
માશીભેં મમના કુંદરો ।

„યમવક‟ પ્રીતભ શ્રીલલ્રબ તજકે,
વ ૃથા ઈત ઉત ન ચરો ।।
(2)

જ ત તીયથ નેભ ધયભ વ્રત

ભેયે શ્રીલલ્રબ પ્રર્જી કો નાભ ।
સભયો ભન વદા શબકાયી

દયીત કટે સધયે વફ કાભ ।।

હૃદે લળે મળોદા સત દ

રીરા વહશત વકર સખ ધાભ ।
યમવક મશ મનયધાય કીમો શે

વાધન તજ બજ આઠો માભ ।।
બગલાને ગીતાજીભાું કહ્ ું છે કે શે અજ થન ! જે બક્ત ભાયો અનન્મ આશ્રમ યાખી ભાળું
બજન કયે છે , તેનો „„મોગ‟‟ એટરે ોતાની પ્રાપ્પ્ત ભાટે અરૌહકક વાધન મભરાલી
આવ ું. આ અરૌહકક વાધનભાું નાભ નાલ અને નાભી નાલીક રૂથી ોતેજ વાધન રૂ
ફની ોતાના ધાભભાું રઈ જામ છે . અને „ક્ષેભ‟ એટરે નાભ અને નાભી રૂે અથલા
નાલ અને નાલીક રૂે ોતેજ શોલાથી કાર-ભામા કૃત કોઈ ણ પ્રકાયના પ્રમતફુંધ
રીરા ધાભભાું શોંચલાભાું આલી ળકતા નથી. અનન્મતાભાું મોગ-ક્ષેભ લશન કયનાય
ોતેજ શોલાથી નાભ સ્ભયણ કયનાયને વત્લયે ોતાના હદવ્મ સ્લરૂની પ્રાપ્પ્ત કયાલી
ોતાના રીરા ધાભભાું શોંચાડી દે છે . અનન્મતા અને મનશ્ચમ એક ફીજાના વશામક
છે . એટરે મનશચ
્ મ મલના અનન્મ થઈ ળકાત ું નથી અને અનન્મતા મલના મનશ્ચમન ું
યક્ષણ થઈ ળકત ું નથી. યમતથના મથકો યમતથ ય ચારીને હદવ્મ પ્રેભ યાજ્મ ય
મલજમ ધ્લજ પયકાલે તેલા ભશાન ગૌયલને પ્રાપ્ત કયાલનાય મનશ્ચમ  ભલથકન ું કતથવ્મ છે .
દૈ લી જીલન કતથવ્મ ારન મલના ફયફાદ થઈ જામ છે . „„આમે તે કછ રેનકું ગમે
ગાઠકો ખોમ.‟ દૈ લી જીલ શોલા છતાું કતથવ્મ ારન કેભ થઈ ળકત ું નથી તે જાણલા ભાટે
બ્રહ્મવુંફધ
ું દાતા ોત ોતાના ગરૂદે લને મલનમ્ર પ્રશ્ન કયી જાણવ ું જોઈએ. પ્રર્
પ્રાપ્પ્તનો ભાગથ ગાપેર યશેનાયને નશી બે . „„મવાપય જાગતે યશેના, નગયભેં ચોય આતે
શે.‟‟
નાભ-સ્ભયણ ભહશભા

- . બ. ભધકય
કરીકાભાું નાભ સ્ભયણ મવલામ ફીજાું કોઈ વાધનો મવદ્ધ થતાું નથી. „„મલલેક
ધૈમાથ શ્રમ‟‟ભાું શ્રીલલ્રબે તેલીજ આજ્ઞા કયી છે . „„મનઃવાધન ફનીને દીનબાલે નાભ

સ્ભયણ દ્વાયા પ્રર્ની ળયણાગમતભાું યશેવ ું. „મનઃવાધનના પરરૂ પ્રર્ શ્રી ગોકરભાું પ્રક્ટ
થમા છે તેથી અભો વલથ યીતે મનમશ્ચિંત છીએ...‟‟ એભ શ્રી ભત્પ્રર્ચયણોની આજ્ઞા છે . તે
પ્રભાણે મનઃવાધન ફની દીન બાલે મનયું તય નાભન ું સ્ભયણ કયલાથી પ્રર્ની  ભણથ કૃા
પ્રાપ્ત થળે. તેભ શ્રીપ્રર્ચયણની આજ્ઞાનો આળમ વભજામ છે .
નાભ સ્ભયણભાું, „„શ્રી વલોત્તભજી‟‟ના સ્તલનનો આગ્રશ યાખલો. પ્રત્મેક નાભના
ભશત્લના અનવુંધાન  ભલથક, અને પ્રર્ પ્રાપ્પ્તના, અથલા આના વાક્ષાત દળથનના
તાબાલ  ભલથક શ્રી વલોત્તભજીના સ્તલનથી, બૌમતક અને આધ્માત્ત્ભક પ્રુંચનો વત્લયે
રમ થઈ જામ છે , તેલો આળમ શ્રી વલોત્તભજીના ભુંગરાચયણના ચોથા અને છઠ્ઠા
શ્રોકભાુંથી પ્રાપ્ત થામ છે . પ્રુંચનો વત્લયે રમ થલાન ું કાયણ શ્રી લલ્રબ અસ્ગન
સ્લરૂ છે તે અસ્ગન સ્લરૂનાું જ 108 નાભો છે . પ્રત્મેક નાભભાું અસ્ગન સ્લરૂની
વ્માપ્તતા છે , તેથી પ્રુંચનો ળીિ રમ કયે છે .
„મલમનમોગો બસ્ક્તમોગ પ્રમતફુંધ મલનાળને‟ „„બસ્ક્તમોગ‟‟ ળબ્દ પ્રર્ના વાક્ષાત સ્લરૂ
વુંફધ
ું ભાું મોજામેર છે . એટરે કે મનત્મરીરાસ્થ કોહટકદથથી અમધક રાલણ્મ વૌન્દમથ,
અને અનુંત યવાત્ભક વાભગ્રીયક્ત યવાત્ભક સ્લરૂના વાક્ષાત અનબલભાું (બૌમતક,
આધ્માત્ત્ભક-આમધદૈ મલક) જેટરા પ્રમતફુંધો છે તેનો મલળેે કયીને નાળ કયલાભાું શ્રી
વલોત્તભજીનો મલનીમોગ છે . „„મલનાળને ળબ્દન ું એવ ું ણ તાત્મથ નીકે છે કે ત્રણે
પ્રકાયના પ્રમતફુંધોનો મ ભભાુંથી નાળ થતો શોલાથી પયી તેની ઉત્મત્તની વુંબાલનાજ
નથી.
જેલી યીતે અલતાય રીરાના બક્તોની બૌમતક અમલદ્યા તાભવ પ્રભાણ પ્રકયણ મજફ
ફારરીરાથી દભય કયી. આધ્માત્ત્ભક અમલદ્યા તાભવ પ્રભેમ પ્રકયણની રીરાથી દભય કયી
અને આમધદૈ મલક પ્રમતફુંધ શ્રી લગહયયાજ ધાયણ કયી દભય કમો. પ્રશ્ચાત ્ પરપ્રકયણભાું
ભશાયાવ વભમે મનત્મ રીરાસ્થ  ભણાથનદ
ું સ્લરૂનો શ્રી ગોીજનોને અનબલ થમો. તેલી
યીતે ત્રણે પ્રકાયના પ્રમતફુંધોને દભય કયી વાક્ષાત સ્લરૂાનુંદન ું દાન કયલાન ું
શ્રીવલોત્તભજીભાું અલચિંત્મ વાભથ્મથ છે . આ પ્રકાયન ું „„મલમનમોગો બસ્ક્તમોગ પ્રમતફુંધ

મલનાળને‟‟ આ ુંસ્ક્તન ું મનગ ભઢ તાત્મથ છે . કાયણ કે આ શ્રોકના ઉત્તયાધથભાું –
„„કૃષ્ણાધયામ ૃતા સ્લાદ મવદ્ધદ્ધયત્ર ન વુંળમઃ‟‟ એભ શ્રીભત્પ્રર્ચયણની આજ્ઞા છે . „„કૃષ્ણ
ૃ ‟‟ એ શ્રી લલ્રબપ્રર્ન ું મ ભર સધા સ્લરૂ છે . આ સધાના દાનથી ાઠ
અધય અમત
કયનાય બક્તને મનત્મ રીરા વુંફધ
ું ી આમધદૈ મલક દે શ મવદ્ધ થઈ જામ છે , અને
આમધદૈ મલક દે શ મવદ્ધ થતાું મનત્મ રીરાસ્થ કોહટકુંદથથી અમધક રાલણ્મ-વૌન્દમથ
 ભણાથ નદ
ું સ્લરૂના અનબલન ું વાભથ્મથ પ્રાપ્ત થામ છે . આ ભશાન પરદાનભાું શ્રી
વલોત્તભજીન ું અલચન્ત્મ વાભથ્મથ શોલાથી, અને આનો સ્લમુંનો તેલો અનબલ શોલાથી
„„ન વુંળમઃ‟‟ તેલી શ્રી ભત્પ્રર્ચયણે આજ્ઞા કયી છે .
રીરાધાભભાું અનુંત પ્રકાયની યવાત્ભક રીરાઓ અનુંત શ્રી સ્લામભનીજીઓભાું અથલા
અનુંત યગરોભાું જે થઈ યશી છે તે રીરાના વુંફધ
ું લાા શ્રીવલોત્તભજીનાું 108 નાભો
છે . એટરે કે 108 નાભન ું અખુંડ જોડાણ મનત્મરીરા ધાભની હદવ્મ રીરાઓ વાથે યશે ું
છે , તેવ ું તાત્મથ ભુંગરા ચયણના ચોથા શ્રોકભાું „„પ્રલક્ષ્માભ‟‟ ળબ્દથી પ્રાપ્ત થામ છે .
ાઠ કયનાય બક્તની આમધદૈ મલક અલસ્થા પ્રાપ્ત થતાું 108 નાભની હદવ્મ રીરાઓ
આમધદૈ મલક પ્રકાયે જ મનત્મરીરાનો અનબલ કયાલે છે .
જેભ બગલાનનાું ત્રણ સ્લરૂો છે – બૌમતક, આધ્માત્ત્ભક અને આમધદૈ મલક, અને જેન ું
લણથન મવદ્ધાુંત મક્તાલરીભાું કયે  છે , તે પ્રભાણે પ્રત્મેક નાભના ત્રણ પ્રકાયનાું સ્લરૂો
છે . આણી બૌમતક દળાભાું રેલાત ું નાભ આણા બૌમતક અધ્માવોને દય કયે છે જેભ
ફારરીરાભાું પ્રર્એ પ્રાકૃત ફારક જેવ ું સ્લરૂ ધાયણ કયી ફારરીરાથી બક્તોભાું પ્રેભ
ઉત્ન્ન કયી તેભની બૌમતક અમલદ્યા દય કયી, તેભ આણી બૌમતક દળાભાું રેલાત ું નાભ,
ોતાના વાભથ્મથથી આણી બૌમતક અમલદ્યાને દય કયી પ્રર્ પ્રત્મે પ્રેભ ઉત્ન્ન કયે છે ,
અને બૌમતક અમલદ્યા દય થતાું, આણી આધ્માત્ત્ભક અલસ્થા પ્રક્ટ થામ છે . આ
આધ્માત્ત્ભક અલસ્થાભાું બ્રહ્મબાલ પ્રાપ્ત થતો શોલાથી આધ્માત્ત્ભક અમલદ્યાને દય કયી
વાક્ષાત ્ યવાત્ભક સ્લરૂના પ્રાદબાથલની ર્ ભમભકા મવદ્ધ થામ છે . તાભવ પ્રભેમ પ્રકયણની
અમલદ્યા નાભ સ્ભયણથી દભય થતાું આણી જ્માયે આમધદૈ લીક અલસ્થા ફને છે , ત્માયે

આમધદૈ મલક યવાત્ભક સ્લરૂનો બાલાત્ભક પ્રકાયે રીરા વહશત આણા હૃદમભાું
પ્રાદબાથ લ થામ છે જેન ું લણથન લેણગીતના શ્રી સફોધીનીજીભાું કયે  ું છે .
જેભ અલતાયરીરા વભમે પ્રર્એ રીરા કયીને બક્તોના ત્રણે પ્રકાયના પ્રમતફુંધોને દભય
કયી વાક્ષાત ્ સ્લરૂાનુંદન ું ભશાયાવભાું દાન કય.ું તેભ મલદ્યભાન – અનલતાય કારભા
„„નાભ સ્ભયણ દ્વાયા‟‟ ત્રણે પ્રકાયના પ્રમતફુંધો દભય થઈ વાક્ષાત સ્લરૂાનુંદન ું દાન થામ
છે , તેવ ું શ્રીવલોત્તભજીના છઠ્ઠા શ્રોકન ું મનગ ભઢ તાત્મથ છે . લી બાગલતાથથ મનફુંધભાું
ણ શ્રી લલ્રબપ્રર્એ આજ્ઞા કયી છે કે, „„બગલદ્ નાભ અલતાય તલ્મ કામથ કયનારૂું
છે .‟‟ અને શ્રી વલોત્તભજીન ું છઠું નાભ „„સ્મમૃ ત ભાત્રામતિનાળનઃ‟‟ છે , તે બક્તની મત્રમલધ
પ્રકાયની આમતિને દભય કયીને વાક્ષાત પ્રર્નો વુંફધ
ું કયાલનાય છે .
શ્રી વલોત્તભજી આણને પલરત કેલી યીતે થામ ? તેનો આળમ „„શ્રદ્ધામલશદ્ધ-બદ્ધદ્ધમથઃ‟‟ –
એ 34ભા શ્રોકભાું જણાલેરો છે . આ શ્રોકનાું વું ભણથ આળમને જાણીને તે પ્રભાણે
મનયું તય તન્ભમ ફનીને „„શ્રી વલોત્તભજીન ું જ અનન્મ બાલથી ઠન કયલાથી દરથબ
અધય સધા રૂ મવદ્ધદ્ધ મનઃવુંદેશ પ્રાપ્ત થામ છે .‟‟
નાભ અને નાભીભાું અબેદ છે , નાભભાું બાલાત્ભક સ્લરૂ યશે ું છે . જેભ ફીજભાું વ ૃક્ષ
સ ભક્ષ્ભરૂે (ન દે ખામ તેલી યીતે) યશે ું છે , અને ફીજને ોણ ભતાું અંકયીત થઈ
વ ૃક્ષ રૂે પ્રક્ટ થઈ જામ છે , તેભ શ્રીલલ્રબ નાભભાું આન ું બાલાત્ભક સ્લરૂ યશે ું છે ,
અને નાભના સ્ભયણ દ્વાયાજ નાભ રૂ ફીજન ું ોણ થતાું, નાભ રૂ ફીજભાું યશે ું
આન ું બાલાત્ભક સ્લરૂ આણી હૃદમ ર્ ભમભભાું પ્રક્ટ થઈ જામ છે , અને શ્ર ુંગાય
કલ્વ ૃક્ષ રૂ ફનીને મનત્મરીરા ધાભની, અનુંત કુંજોરૂી અનુંત ળાખાઓભાું, જે અનુંત
પ્રકાયની હદવ્મ રીરાઓ મનત્મ ચૈતન પ્રકાયે થઈ યશી છે , તેનો અનબલ કયાલે છે .
આના નાભનો આલો અમનલથચનીમ ભહશભા હૃદમભાું ધાયણ કયીને, નાભ-સ્ભયણભાું
અનન્મ બાલ યાખીને પ્રર્ મલમોગ જમનત આતથબાલથી મનયું તય નાભન ું સ્ભયણ કયલાથી
ભશાકારૂલણક શ્રી લલ્રબ પ્રર્-ોતાના „„અદે મ‟‟ સ્લરૂાનુંદનો અનબલ કયાલળે જ.
ભશા યવ-મવિંધ શ્રીલલ્રબન ું સ્લરૂ-અલગાશન

વુંકરન : „„ભધકય‟‟
યાગ ગોયી – (દ 38મ)ું
શ્રી રક્ષ્ભણ ગૃશ આજ લધાઈ,

વ ૃન્દાલન ર્ ભન સખ પ્રકહટત, વ્રજરીરા વમ્મત સખ દાઈ ।।1।।

પ્રચ ભય બાલજ્ઞ ર્ ભતર યમવકનકે, મ ૃદ (ભધય) મ ભયમત જીનકે હશત આઈ ।
બાલ મલર્ રીમે અંગ અંગ યું ગ યું ગ, ભેશ દે શ ર્ ભન દ્યમત ઘન તહડત હદલ દયવાઈ
।।2।।

વશજ સ્લબાલ વકર વ્રજ, કેલર ઘટા ગશયાઈ ।
લયવત પ્રેભ ભેશ વ્રજલાવી દભહય દભહય દયળ યવ વિળ સ્લબાલતે
„„દભનાબ‟‟ ફરૈમા જાઈ ।।3।।

મા કીતથનભેં શ્રીભશાપ્રર્જી પ્રગટ શોમ કે દૈ લી જીલનકે અથથ બગલદ બાલકી યવ વ ૃષ્ષ્ટ
કયીકે પ્રેભાુંકય ઉત્ન્ન કયતશે એવો લણથન શે ।।

બાલાથથ „„શ્રીરક્ષ્ભણ ગૃશ આજ લધાઈ‟‟ શ્રી રક્ષ્ભણ બટ્ટજીકે ઘયભેં આજ-લતથભાન
કારભાું લધાઈ શે. કશા કાયણવો લધાઈ શે ? તશાું કશતશે. વ ૃન્દાલનકે ર્ ભણ સખરૂ,
તથા વ્રજરીરાકી યવરૂ વમ્મત્ત બગલાનકી જો ના ના પ્રકાયકી રીરા શે તા કહયકે
સખદાઈ જો ધભી વાક્ષાત ્ બગલાન- ભણથ ળોત્તભ વો શ્રીભશાપ્રર્જી રૂવોં પ્રકટે શે.
„„પ્રચ ભયબાલજ્ઞ‟‟ કશેલેસ ું પ્રચ ભય જો અત્મુંત ગશેયે બગલદ્ બાલકે જાનલે લાયે . તથા
બગલદ્ યવકે યમવક એવે દૈ લી જીલ ર્ ભતર ય ચાયો તયપ પેરે બમે શે ઉનકે હશત.
ઉનકો બગલત યવકી પ્રાપ્પ્ત કયામલેકે રીમે ધભી બગલાનકે મખાયમલિંદકી ભધય મમતિ
જો શ્રીભશાપ્રર્જી શે વો ર્ ભતર ય આમે શે. તાભેંબી „„બાલમલર્‟‟ મલળે કયીકે
(અગલણત) સખબાલ પ્રાપ્ત શોતશે જીનતે („„મલર્‟‟ ળબ્દ દે ળ ઓય કારકી વીભા યહશત
કો ફોધક શે. માતે અગલણત સખબાલ-હદવ્મ ભધય પ્રેભબાલ પ્રાપ્ત શોત શે જીનતે વો
બાલ-મલર્). અથાથ ત ્ મલળે કયીકે બાલીત શોત શે જીનતે. એવી યવરૂ હદવ્મ વમ્મત્ત

વુંગ રેકે મશ ભધય મ ભયમત ર્ ભતર આઈ શે.
„„મલળે કહયકે બાલીત શોત શે જીનતે‟‟ મા કથનતે મનયલમધ-અગલણત ભધય પ્રેભકી
જાગૃમત શોતશે જીનતે.) મશાું „„વમ્મત્ત‟‟ કું દોમ ફેય કશેલેસ. પ્રથભ તો વ્રજકી વું ભણથ
વમ્મત્તરૂ શ્રીભશાપ્રર્જી શે. ઓય પીય બગલદ્ બાલકી વમ્મત બી વાથભેં શે. માતે
„„વમ્મત્ત‟‟ એવે દોમ ફેય કશે; વો પ્રથક પ્રથક કશેશ.ે [વ્રજકી વમ્મત્ત કશેલે સ ું
મનત્મરીરા ધાભસ્થ મનત્મ મવદ્ધા બાલકો પ્રાપ્ત વ ૃન્દાલનસ્થ અનુંત સ્લામભનીજી, ઓય
બગલદ્ બાલકી વમ્મત્ત કશેલેસ ું અનુંત સ્લામભનીજીકે બાલાત્ભક અનુંત ધભી બગલાન
મતનકી-ઉબમકી યવ વમ્મત્તકું વાથભેં રેમકે આશ્રી ભશાપ્રર્જી ર્ ભતર પ્રાદર્ત
ભથ બમે
શે. અથાથ ત ્ ઉયોક્ત ઉબમ અનુંત યગરોકી યવ વમ્મત્તસ ું આ  ભલથસ ુંશી સ્લતઃ મવદ્ધ
શે. માતે „„ ભણાથનદ
ું - ભણથકાભ‟‟ નાભ શે. અથાથ ત ્ – „„વૌન્દમથદ્ મ‟‟ કે શ્રોકાનવાય અનુંત
યગરોકી વૌન્દમથ વમ્મત્ત તથા નભામભ હૃદમેળેે રીરા ક્ષીયાપ્બ્ધ ળામમનમ‟્ ‟
શ્રોકાનવાયકી વમ્મત્ત તથા યાવાહદ રીરામ ૃત જરમધ બયાક્રાુંત વલોમ ળશ્વત‟્ ‟ યાવાહદ
ૃ કે અનેક વમિરૂ વમ્મત્તસ ું આશ્રી ભશાપ્રર્જી સ્લતઃ મવદ્ધ શે. એવી વમ્મત્ત
રીરામત
વાથભેં રેકે આ ર્ ભતર પ્રાદર્ત
ભથ બમે શે.]
અફ જો વમ્મત્ત વુંગભેં શે. તા કયી આકે શ્રીઅંગકી ળોબાકો લણથન કયત શે –
„„અંગ અંગ યું ગ યું ગ‟‟ ઇમતઃ આકે પ્રત્મેક અંગ જો શે અથાથ ત ્ નખ મળખાુંત આ કો
સ્લરૂ બગલદ્ રીરા કે અનેક યું ગ કયી ળોલબત વ્શે યહ્યો શે. [„„અપ્રાકૃતાલખરાકલ્
ર્ ભમતઃ ।‟‟ „„મત્રરોકી ર્ ભણું ।‟‟ „„વશજ સન્દય.‟‟ મશ નાભાનવાય આશ્રીકો સ્લરૂ
સ્લતઃ ળોબનીમ શે. અથાથ ત ્ „„મનત્મરીરા મનત્મ નૌતન શ્રમત ન ાભે ાય ।‟‟ યવો લૈવઃ
યગર સ્લરૂકી અનુંત પ્રકાયકી જો યશસ્મ રીરા શે. તો રીરાકે વાય બાલરૂ યું ગ કયી
ૃ
જીનકે અંગ અંગ-યોભ યોભ ળોલબત શે. એવે શ્રી ભશાપ્રર્જી શે. અથલા „„પ્રેભામત
યવામન‟‟ ગ્રુંથભે „„નલીન ભધય સ્નેશ‟‟ એવો નાભ શે તાકો સ્લાયસ્મ મપ્રમા-પ્રીતભ દોઉ
ભધય સ્નેશકે વમિરૂ શે તાભેં તે પ્રમતક્ષણ નલીન-નલીન ભધય સ્નેશકે તયું ગ ઉઠત શે.
એવે અનુંત યગરકે ભધય સ્નેશકે યું ગ કયી શ્રીભશાપ્રર્જીકે પ્રત્મેક અંગ ળોબીત શોમ યશે

શે.]
અફ આકો શ્રીઅંગ ળોલબત શે તાકી ઉભાકો કશત શે-‟‟ભેશ દે શ ર્ ભન દ્યમત‟‟
ઇમત=લશબાલ-બગલાન ઓય વ્રજબક્તનકી યવ વમ્મત્ત રૂ બાલ. અથલા યગર
સ્લરૂકે નલીન ભધય સ્નેશ વમ્મત્ત રૂ બાલ વો ભેશરૂ-ઘનરૂ ફાદય જેવે લાથ કયત
શોમ તેવો પ્રકાળભાન આકે ઘનશ્માભ શ્રીઅંગભેં ર્ ભણ જેવો ળોલબત શોમ યહ્યો શે. વો
અંગકો પ્રકાળ દાભીની વશીત જેવે ભેઘ દયળાઈ દે ત શે તેવે બાલકે ર્ ભન ભેશ જેવે
ઘનશ્માભ સન્દય પ્રકાળભાન શ્રીઅંગ અંગભેં યું ગરૂ દયળ યહ્યો શે.
અફ લશ ભધય સ્નેશ બાલરૂ ભેશકી વ ૃષ્ષ્ટ કયની શે માતે ઘટા ઉભગી શે તાકું કશત શે –
„„વશજ સ્લબાલ વકર વ્રજ કેલર ઘટા ગશેયાઈ‟‟ ઇમત=નલીન નલીન ભધય સ્નેશકી
મનયું તય રીરા હયકયભેં વ ૃષ્ષ્ટ કયની એવો જો આકો વશજ સ્લબાલ શે. ઓય એવે
સ્લબાલતે વ્રજકી જો રીરા શે વોઈ મશાું ઘટા ગશેયાઈ યશી શે.
અફ લાભેં તે ભધય સ્નેશ બાલરૂ ભેશ ફયવત શે તાકું કશત શે-„„લયવત પ્રેભ ભેશ
વ્રજલાવી દભહય દભહય‟‟ ઇમત=લા રીરા સ્થરભેં વભસ્ત ગોીજન બગલાનકો દભહય દભહય તે
(છી છીકે) દળથન તથા યવ કયત શે તા વભમકો જો ભધય સ્નેશ બાલ શે વો મશાું
લયવત શે. અથાથ ત ્ બગલાનકે જન્ભ વભમ અન્મ મતકા ગોીજન શ્રીભાત ૃચયણ
મળોદાજીકો બમ ભાનકે બગલાનકો છી છીકે દળથન તથા સ્ળથ કયત શે. તા વભમકો
જો બગલાનભેં રગતો પ્રેભ, વો અંકયીત બાલ લાયો શે. વો અંકયીત પ્રેભબાલ મશાુંશ્રીભશાપ્રર્જીકે સ્લરૂ ભેં તે ભેશરૂવો લયવત શે. ક્યોં કે દૈ લી જીલોનકું બી લાશી પ્રેભ
બાલકે અંકય ઉનકે હૃદમભેં પ્રક્ ટ કયને શે. તાવો „„ફયવત ભેશ પ્રેભ‟‟ એવે કહ્યો. માભેં
મશ જતામો કે જેવે ભેશ  ૃથ્લી ઉય જફ લયવત શે તફ વલથત્ર ફીજભેતે અંકય ઉત્ન્ન
શોત શે. તેવે મશાું બી જફ આ પ્રેભ બાલકી વ ૃષ્ષ્ટ કયત શે તફશી દૈ લી જીલનકે
હૃદમભેં વું ભણથ બગલદ્ રીરાકે પ્રેભાુંકય પ્રકટ શોત શે. માતે „„વિળ‟‟ એવે કહ્યો. મા
પ્રકાય એવો શ્રીભશાપ્રર્જીકો મલરક્ષણ પ્રબાલ શે. અથાથ ત ્ ઉય લણથન કીનો એવે.
પ્રેભબાલકો પ્રકથ કયકે દૈ લી જીલનકું આ દાન કયત શે. એવે વાભથ્મથ લાયે આ શે.

અથલા ભશોદાય ચહયત્રલાયે શ્રીભશાપ્રર્જીકો ભેં ફલર ફલર જાઉં હ ું એવો લણથન કીનો
મશ દકો બાલ ।।38।।

[„„વામન્નધ્મ ભાત્ર દત્ત શ્રીકૃષ્ણપ્રેભા‟‟ ઓય „„કૃાિગ્ વ ૃષ્ષ્ટ વુંહૃષ્ટ દાવ દાવીમપ્રમઃ‟‟ મશ
નાભાનવાય અલખર રીરા સ ૃષ્ષ્ટભેં ભધય પ્રેભ બાલકો દાત ૃત્લ આ શ્રીભશાપ્રર્જીકોશી
શે. એવે અલચન્ત્મ પ્રબાલલાયે -ભશા ઉદાય ચહયત્રલાયે -ઓય હદવ્મ ભધય સ્નેશકી અવીભ
વમ્મત્ત લાયે અને-મનજનાથે શ્રીદ્મનાબદાવજી ન્મોછાલય શોમ જામ છે . અથલા
અવીભ ભધય સ્નેશ સ્લરૂકે ગનગાન કયત કયત પ્રચય સ્નેશ બાલકો  ભય,
દ્મનાબદાવજીકે હૃદમભેં પ્રકટ શોમ ગમો. મા બાલકે બયતે કહ્યો- „„દ્મનાબ ફરૈમા
જાઇ.‟‟]
નોંધ : આ દની પ્રત્મેક ુંસ્ક્તના પ્રત્મેક દો (ળબ્દો)ભાું ખફ મનગ ભઢ-યશસ્મ બાલો
બયે રા છે . તે પ્રત્મેક દોનો બાલ પ્રગટ કયલાભાું ખફ મલસ્તાય થામ તેભ છે . સક્ષ્ભ
બાલનોજ આ રેખનભાું પ્રકાળ કમો છે . શ્રી લલ્રબ ભશામવન્ધના તયું ગોની વીભીતતા
ક્યાું ? ભશત વૌબાગમ પ્રાપ્ત ભશાનબાલ શ્રી દ્મનાબદાવજીન ું ભન રૂી ભીન આ ભધય
પ્રેભરૂી ભશામવન્ધભાું ભજ્જન ઉન્ભજ્જન કયી યહ્ ું છે .
પ્રશ્નોત્તય

રે. ભધકય
સ્નેશી બાઈશ્રી, વપ્રેભ શ્રી સ્ભયણ.
આનો પ્રશ્ન : „„અત્માયે શ્રીભશાપ્રર્જીના મવદ્ધાુંતના નાભે, અથલા જની પ્રણારીના
હશવાફે જે ચારી યહ્ ું છે , તેભાું વાચો મવદ્ધાુંત ક્યો તે કેલી યીતે ખફય ડે ? કોઈ ભા
દું ડ ખયો ?‟‟
વભાધાન : પ્રથભ તો આણે એ વભજી રઈએ કે શ્રીભશાપ્રર્જીનો પ્રગટ કયે રો ભાગથ

કોયો (શષ્ક) જ્ઞાન ભાગથ નથી યન્ત (યવગલ્રા જેલો ફાશય બીતય યવથી પ્રાલીત)
હદવ્મ પ્રેભ ભાગથ છે .
(1)
(2)

યમત થ પ્રગટ કયણકું પ્રગટે કરૂણામનમધ શ્રીલલ્રબ ર્ ભતર.

લેણગીત ન યગર ગીતકી યવ ફયખા ફયખાઈ । વેલા યીત મપ્રત

વ્રજજનકી જનહશત જગપ્રગટાઈ ।। (શ્રીશહયયામ ચયણોક્ત લધાઈ.)
(3)

ૃ ગશલય યાકાષ્ઠા
કોઉ યમવક નહશ મા યવકો । લાગધીળ લચનામત

પ્રેભ પ્રવુંગીત, વ્રજય લધ ભ સ્લરૂ સ્નેશ સન સન કાહ કો ન કવકો ।।
(4)

શ્રીરક્ષ્ભણ સત નીકે ગાલે । દભરા પ્રર્દાવ ફડબાગી, તીનકું મન

મન આ મળખાલે ।।

પ્રેભ મલલળ વ્શે શ્રીલલ્રબ પ્રર્ । નેનન વેનન અથથ જનાલે ।। (શ્રીદ્મનાબદાવજી)
લેણગીત અને યગર ગીતભાું શ્રીભશાપ્રર્જીએ, મનજજનો પ્રમત હદવ્મ પ્રેભ સધાની
લાથ કયી છે .
શ્રીભશાપ્રર્જીનો મવદ્ધાુંત તત્સખી હદવ્મ પ્રેભ છે . આ પ્રેભને જેણે જાણ્મો અને ભાણ્મો
(અનબવ્મો) તેણે મવદ્ધાુંતન ું ભા દુંડ વભજી રીધ ું. ચાશે જની પ્રણારી શો કે નલી
પ્રણારી શો. આ ઉબમના મવદ્ધાુંતભાું જો તત્સખાત્ભક હદવ્મ પ્રેભનો વુંફધ
ું નથી તો
એલા મવદ્ધાુંતોની નોફતભાું સ ભય (અલાજ) ષ્ષ્ટ પ્રર્ના કણથ સધી નશી શોંચે.
કાયણકે ષ્ષ્ટ મવદ્ધાુંતોથી જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કયલાન ું છે તે યવોલૈવઃ હદવ્મ પ્રેભ સ્લરૂન ું
છે . લેણગીતભાું ાુંચ લથલાી મલદ્યાભાું ફીજ ું લથ વાુંખમ
્ ‟‟ (જ્ઞાન) છે . આ જ્ઞાન
યવોલૈવઃ સ્લરૂન ું છે .
શ્રી લલ્રબ પ્રીતભ પ્માયે ,

લલ્રબ જગભેં યભ ઉજીમાયે ।
દૈ લીનકે હશતકાયી,

પ્રેભ બસ્ક્ત કે જમજમ કાયી ।।

પ્રેભ ગાલે પ્રેભ બાલે,

પ્રેભભેં અનહદન યશે ।
પ્રેભ સ્નેશી પ્રેભ દે શી,

પ્રેભ ફાની નીત કશે ।।
પ્રેભ વેલા કયે કયાલે,
નુંદ સત હૃદે યશે ।

લલ્રબી મનજદાવ દાવી,
સખ વમ ભશ કશા કશે ।।
(ચોખયા)
„ષ્ષ્ટ‟ ભાગથ એટરે હદવ્મ પ્રેભ ભાગથ. આ પ્રેભ ભાગથના ગરૂ શ્રી ગોીજનો છે . શ્રી
ભશાપ્રર્જીના મવદ્ધાુંતોન ું વાચ ું (લાસ્તમલક) ભાદું ડ શ્રી ગોીજનોના જીલનભાુંથી
ભેલવ ું જોઈએ. તેઓ ભશા જ્ઞાની ઉદ્ધલજીને કશે છે કે :
પ્રેભ મલના વફ લચભયે મલમ લાવના યોગ
વખા સન શ્માભકે.
જેભાું આ હદવ્મ પ્રેભ નથી. આ અમનલથચનીમ પ્રેભને જાણીને તેને પ્રાપ્ત કયલાની
તભન્ના નથી. ભાત્ર કોયા જ્ઞાની છે , તેલાના મવદ્ધાુંતોભાુંથી ઉત્ન્ન થતાું (લાદ
મલલાદના) લભો પ્રર્ પ્રેભીજનો ભાટે આત્ભાના યોગ રૂ છે .
શ્રી ભશાપ્રર્જીના મવદ્ધાુંતોન ું લાસ્તમલક ભાદું ડ પ્રર્ની શ્રી ગોીજનો વાથે યવ
રીરાઓનાું ચહયત્રોભાુંથી પ્રાપ્ત કયવ ું જોઈએ.
શ્રીભદ્ બા. 11-11 17×18ભાું બગલાન ઉદ્ધલજી પ્રમત આજ્ઞા કયે છે કે – „„શે ઉદ્ધલ
! ળબ્દ બ્રહ્મનો મનષ્ણાત યબ્રહ્મભાું પ્રલેળ કયતો નથી, તો લસકી ગમેરી ગામ તેના
ારકને ફોજરૂ ફને છે ,‟‟ તેભ હદવ્મ પ્રેભ મલનાન ું જ્ઞાન, પ્રેભ સ્લરૂ પ્રર્ભાું પ્રલેળ

કયત ું નશી શોલાથી, ળબ્દ બ્રહ્મના મનષ્ણાતે ભેલે ું જ્ઞાન મનયથથક ફને છે . જે
લાણીનો સ્લીકાય પ્રેભ સ્લરૂ પ્રર્ કયતા નથી તે લાણી મલધલા જેલી ગણામ.
ળબ્દબ્રહ્મ જ્ઞાનરૂ છે , અને યબ્રહ્મ પ્રેભ સ્લરૂ છે . પ્રેભ સ્લરૂભાું જે મવદ્ધાુંત જ્ઞાનનો
ઉમોગ નથી તેવ ું જ્ઞાન વ્મથથ છે . રાબ  ભજાભાું કે ભનોયું જનભાું આલા જ્ઞાનનો
ઉમોગ થતો શોમ તો તેલા જ્ઞાનીની ષ્ષ્ટભાું ગણના નથી.
„„જે કોઈ પ્રેભ અંળ અલતયે ,
પ્રેભ યવ તેના ઉયભાું ઠયે .‟‟
ષ્ષ્ટ પ્રર્ન ું ધાભ એ હદવ્મ પ્રેભની યાજધાની છે . આ ધાભભાું સ્થાલય જગભ
ું
વલથ
હદવ્મ પ્રેભન ું જ ફને ું છે . આલા ધાભભાુંથી મલછયે રો દૈ લી જીલ એ હદવ્મ પ્રેભના અંળ
રૂ જ છે . આલા અંળ રૂ જીલને તેના પ્રેભના અંળ ણાના વશજ સ્લબાલથી હદવ્મ
પ્રેભની પ્રાપ્પ્ત તયપ તેના ભન-લચત્ત આકાથમ છે . તેન ું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કયે છે ત્માયે તેને
વભજામ છે કે ષ્ષ્ટ પ્રર્ના વુંફધ
ું લાો તત્સખાત્ભક હદવ્મ પ્રેભ એ ર્ ભરોકની લસ્ત
નથી. તેભજ સ્લગથથી રઈને લૈકુંઠ રોક સધીના દે લતાઈ રોકભાું ણ આ હદવ્મ પ્રેભ
છે નશીં.
નેશ અક્ષય શે દોમ, એ મલધના નાશીન યચે ।
તો ક્યા વભજે કોમ, નેશ ુંથ નેશી લફના ।।

આવ ું વભજ્મા છી આ પ્રેભી વાધક રોકાતીત ફને છે . રોકાતીત થલાથી તેના ભનલચત્તની વ ૃમત્તઓ હદવ્મ પ્રેભ યાજ્મભાું પ્રલેળ કયી હદવ્મ પ્રેભને પ્રાપ્ત કયે છે . રોકાતીત
ફનીને જે વાધના કયે છે તેનો હયચમ યમવક બક્ત નુંદદાવજી નીચે મજફ કયાલે છે
:

જા ઘટ મલયશ અલા અનર,
હયક બમે શબામ ।

તાશી ઘટ ભધ્મ નુંદ શો,

પ્રેભ અભી ઠશયામ ।।
રીરા ધાભથી મલછયે રા મનજજનને રીરા ધાભભાું શોંચાડલા ભાટે ભશાકારૂલણક પ્રર્
મલયશ બાલન ું દાન કયે છે . આ મલયશના અનબલથી મત્રમલધ ભામાનો પ્રરમ થઈ જામ
છે , ત્માયે તેને મપ્રમ પ્રર્ભાું વ્મવનાત્ભક પ્રેભ પ્રગટ થામ છે .
યે ાભાવહકત સત ધન ળયીયાહદષ િઢાું,

દ્રતું બસ્ભીચક્રે ફશરભમ ત ભરું જલર ઇલ ।
સ્લવામનધ્માદે લ વ્મળનમ કૃષ્ણેડમમલદધ ૃત,્
વ ભે મ ભધથન્માસ્તાું શહયલદન લૈશ્વાનયમલર્ઃ ।।
(લૈશ્વાનયાષ્ટક)
ઉયોક્ત વ્મવનાત્ભક પ્રેભની મલરક્ષણતાને નીચેના દોશાભાું અલરોકીમે :
પ્રેભ પ્રગટ જફ શોમ શે, ર્ ભરે જગત કો બાન ।
ત ત ત યશી જામ શે, હ ું કો ભીટે મનળાન ।।

જની પ્રણારી કે નલી પ્રણારીના મવદ્ધાુંતના લક્તાઓને શ્રી ભશાપ્રર્જીના મવદ્ધાુંતન ું
લાસ્તમલક ભાદું ડ ઉયોક્ત દોશાભાુંથી પ્રાપ્ત કયલા મોગમ છે . અને ષ્ષ્ટ પ્રર્ના
વુંફધ
ું લાા અભાયા દૈ લી જીલનની લાસ્તમલકતા કેલા પ્રકાયની શોલી જોઈએ તે ણ
વભજી ળકાળે. શજ આગ જોઈએ :
ચાચા શ્રી ગોેશ્વયજી કૃત શ્રી વલોત્તભ સ્તોત્રના ભુંગરાચયણનો શ્રોક :
પ્રવ ૃદ્ધ મત્કૃામ્બોમધ લફન્દયે કોમમું સ્ ૃળેત ્ ।

વજ્જન યવાબ્ધૌ તતે વ તું લન્દે નર પ્રર્મ ્ ।।
અથાથત ્ – જેભાું ખફ (હદવ્મ પ્રેભની) બયતી આલેરી છે એલો શ્રીલલ્રાધીશ્વયની

કૃાનો વમિ, જે વમિન ું એક લફન્દ ણ જેનો સ્ળથ કયી રે તે (ફડબાગી) જીલ
વાગયભાું ડફતો જામ અને તતો ણ જામ. (મલપ્રમોગભાું મવજાતો જામ) તેલા
(ભધય) અસ્ગન સ્લરૂ લલ્રબ પ્રર્ને હ ું લુંદન કળું છું.
પ્રશ્ન- હદવ્મ પ્રેભની એક લફન્દનો મલરક્ષણ પ્રબાલ ઉયોક્ત શ્રોકભાું કહ્યો, તેભાું
યશસ્મ શ ું છે ?
વભાધાન-આ પ્રેભન ું લફન્દ આત્ભારૂ શોલાથી અને આત્ભતત્લન ું મલરૂદ્ધ ધભાથ શ્રમત્લ
શોલાથી તે લફન્દ બીતય વાગયરૂ ણ છે અને વ્માકત્લતા ણ છે . આત્ભાની
વાગય રૂતા શ્રીભદાચામથચયણે „„મવદ્ધાુંતમક્તાલરી‟‟ભાું કથી છે :
„„આત્ભાનુંદ વમિસ્થું કૃષ્ણભેલ મલલચન્તમેત‟‟ અને આત્ભાની વ્માકતા આશ્રીએ
‟‟ળાસ્ત્રાથથ મનફુંધ‟‟ભાું મનરૂેર છે : અણડમ બ્રહ્મ વ્માકમ ્ આત્ભતત્લની આ ફે
મલરૂદ્ધ ધભાથ શ્રમતા આત્ભારૂ હદવ્મ પ્રેભના લફન્દભાું ણ યશેરી જ છે , તેથી ોતાના
ભ ાલી યાખે છે અને તેભાું ભધય અસ્ગનરૂતા શોલાથી
અમનલથચનીમ યવાસ્લાદભાું ડફ
યવાસ્લાદભાું અત ૃપ્પ્ત ણ ફનીજ યશે છે . શજ આગ જોઈએ :
કશત શોં વફે વમાની ફાત ।
જો રો નાશીન દે ખે સનદ
્ ય,
કભર નૈન મમવકાત ।।

વફ ચતયાઈ મલવય જાત શે,
ખાન ાન કી ફાત ।

લફન દે ખે મછન કર ન યત શે,
રબય કલ્ વભ જાત ।।

સમન બાભીનીકે લચન ભનોશય,
વખી ભન અમત વકચાત
ચત્રર્જ પ્રર્લગહયધયનરાર વુંગ વદા ફવોં હદનયાત

અલગાશનીમ ત્ર

- . બ. ભધકય
જ્માું સધી દે શના અધ્માવો ર્ ભખ-પ્માવ અને યોગાહદક ફાધક ફને છે ત્માું સધી આણી
વાધન દળા કશેલામ છે . આલી વાધન દળાભાું શ્રીની વેલાભાું અન્મના વશાયાની જરૂય
યશે. આણા જ શાથે (સ્લમું ાકી ફની) યવોઈ કયી પ્રર્ને બોગ ધયલા એ ઉત્તભ
પ્રકાય છે . તેભ છતાું ળયીયની અનકરતા ન શોમ ત્માયે વશાયાની જરૂય ડે. લી વેલા
દ્વાયા ઘયનો હયકય પ્રર્ વન્મખ યશે છે અને તેભ થલાથી પ્રર્ની પ્રવન્નતા થામ છે .
આણાભાું બૌમતક અમલદ્યા યશેરી છે ત્માું સધી દે શના અધ્માવો ફાધક ફને છે . આ
અમલદ્યાની મનવ ૃમત્ત પ્રર્ની મનઃવાધન દૈ ન્મબાલે ળયણાગમતથી થામ છે . ભાયા પ્રર્ને હ ું
સખરૂ ક્યાયે ફનીળ તેલો તત્સખાત્ભક તાબાલ યાખી વેલા સ્ભયણાહદ કયતા યશેલાથી
મનઃવાધન દૈ ન્મબાલ પ્રક્ટ થામ છે , ત્માયે પ્રેભ સ્લરૂ મપ્રમ પ્રર્નો હૃદમભાું આમલબાથલ
થતાું અમલદ્યાના ફુંધનભાુંથી આણે મનવ ૃત્ત થઈએ છીએ, દે શાહદના અધ્માવો યશેતા
નથી. આ છીની આણી અલસ્થા પ્રેભભમ છે . હૃદમભાું પ્રેભ સ્લરૂ પ્રર્ પ્રગટ
થલાથી જે અલસ્થા થામ છે તેન ું નીચેના દોશાભાું બ્માન આપ્ય ું છે . „„પ્રેભ પ્રગટ જફ
શોમ શે ર્ ભરે જગતકો બાન, ત ત ત યશી જામ શે, હ ું કો ભીટે મનળાન.‟‟ હદવ્મ પ્રેભ
આણા બૌમતક સ્લરૂને અને બૌમતક જગતને ર્ ભરાલી દે છે , અને ત ત ત એટરે
ૃ ની લાથ કયત ું અનબલામ છે .
પ્રાણલલ્રબન ું બાલાત્ભક સ્લરૂ વલથત્ર રાલણ્મામત
ીત્લા મકુંદ મખવાયઘ અલક્ષ ર્ગ
ુંૃ ૈઃ ।। ભધડાભાું ભધભાખી ચીકીને જેભ ભધાનભાું
ભગન ફની જામ છે , તેભ શ્રી ગોીજનોના નેત્રરૂી ભ્રભયીઓ વલથત્ર મપ્રમતભના
ૃ ભધન ું ાન કયી યશી છે . બૌમતક દે શના અધ્માવો મનવ ૃત્ત થલાથી બૌમતક
રાલણ્મામત
ૃ ાન મનયું તય
દે શન ું મલસ્ભયણ થઈ જામ છે . અને આણા અરૌહકક દે શથી રાલણ્મામત
થામ છે . યું ત પ્રેભ સ્લરૂ હૃદમભાું પ્રક્ટ થમા છી ઉયોક્ત અલસ્થા ફને છે . આ
પ્રેભ સ્લરૂન ું પ્રાગટમ મનઃવાધન દૈ ન્મ બાલથી થામ છે . અને મનઃવાધન દૈ ન્મબાલ
તાબાલથી થામ છે . હ ું ભાયા હદવ્મ દે શને પ્રાપ્ત કયી પ્રાણમપ્રમ પ્રર્ને ક્યાયે સખદ

ફનીળ ? આલા તાબાલ ભલથક આણા હદવ્મ સ્લરૂન ું ધ્માન કયવ ું અને શ્રી
વલોત્તભજીથી આન ું ગનગાન કયવ ું અને નાભન ું ણ સ્ભયણ તા બાલ ભલથક
કયલાથી, મનઃવાધન દૈ ન્મબાલ પ્રાપ્ત થતાું ભામાના ટેયાને શટાલી આણા પ્રાણલલ્રબ
હૃદમભાું પ્રગટ થઈ જામ છે .
આણી વાધન દળાભાું ફીજાભાું યાગ અને દ્વેના આસયી બાલો અમલદ્યા ઉત્ન્ન કયે છે .
આ બાલો આણા હૃદમભાું શોમ ત્માું સધી પ્રેભ સ્લરૂન ું પ્રાગટમ આણા હૃદમભાું થત ું
નથી. આશ્રીએ બાગલતાથથ મનફુંધભાું આજ્ઞા કયી છે કે પ્રાણીભાત્ર પ્રત્મે દ્વેબાલ
મનવ ૃત્ત થામ ત્માયે જ બગલાનભાું બસ્ક્ત (પ્રેભ) થામ છે . આની આ આજ્ઞા અનવાય
આણા વભાનમળર લલ્રબીજન મવલામ કોઈભાું યાગ નશી કયલો. અને ફીજાના દો
જોઈને દ્વે ણ નશી કયલો. ઉંચ-નીચભાું પ્રર્ની રીરા બાલના મલચાયી આણા
ભનને (તે યાગદ્વેની ખટટભાુંથી) મનવ ૃત્ત કયતા યશેવ ું. આલા જ આળમથી આે
સ્લકીમ હશતાથું નલયત્નભાું આજ્ઞા કયી છે –
રોકે સ્લાસ્થ્મું તથા લેદે શહયસ્ત ન કહયષ્મમત ।
ષ્ષ્ટ ભાગથસ્સ્થતો મસ્ભાત ્ વાલક્ષણો બલતાલખરા
„„ષ્ષ્ટભાગથ‟‟ એટરે પ્રેભભાગથભાું સ્સ્થત થલા ભાટે વાલક્ષલત થઈ જવ ું. „„વાલક્ષલત‟‟
એટરે કોઈભાું યાગ અને દ્વેથી ભનનો તેભાું પ્રલેળ થલા ન દે લો. ઉંચ નીચ વલથભાું
રીરા બાલના યાખલી. આ બાલનાભાું ફીજે અટક્યા લગય પ્રર્નો વુંફધ
ું ફન્મો યશે છે ,
અને તેથી અમલદ્યા દભય યશે છે . પ્રેભભાયગભાું ભનને ફધેમથી મનવ ૃત્ત કયી મપ્રમ પ્રર્ભાું
સ્સ્થય કયલાન ું શોમ છે . તે પ્રેભભાગથની યીત નુંદદાવજીએ ફતાલી છે કે –
પ્રેભ એક એક લચત્તવોં, એકશી વુંગ વભામ ।

ગાુંધીકો વોદા નશી, જન જન શાથ લફકામ ।।
યાગ અને દ્વેભાુંથી ભનને મનવ ૃત્ત કયી વલથત્ર ઉંચ નીચભાું રીરા બાલના યાખીને હ ું

ભાયા પ્રાણલલ્રબને સખરૂ ક્યાયે ફનીળ તેલા તા બાલ ભલથક વેલા સ્ભયણાહદથી
મનઃવાધન દૈ ન્મબાલ પ્રાપ્ત થતાું પ્રાણલલ્રબ હૃદમભાું પ્રાદર્ત
ભથ થઈ જળે. આ વભમે
મત્રમલધ ભામાનો રમ થઈ જામ છે . આણી ર્ ભતર સ્સ્થમતભાું વેલા સ્ભયણાહદ અરૌહકક
વાધનોથી જે ળાથથ પ્રાપ્ત કયલાનો છે તે છે આણો અરૌહકક દે શ (તનનલત્લ) આ
અરૌહકક દે શ તત્સખના તાાત્ભક બાલથી મળિ મવદ્ધ થઈ જામ છે . અને આ અરૌહકક
દે શથી જ રીરા ધાભભાું પ્રલેળ થામ છે .
હદવ્મ પ્રેભ થ

રેખક : ભધકય
(ગતાુંકથી ચા)
તત્સખી હદવ્મ પ્રેભનો ભાગથ કઠીન છે . આ પ્રેભભાગથભાું વાક્ષાત મપ્રમતભના સ્લરૂથી જ
ભતા સખ મવલામ અન્મ ફધામ – રૌહકક – અરૌહકક સખોનો ત્માગ કયલાનો શોમ
છે .
ાછનાું દોશાભાું કહ્ ું છે કે દે શ-પ્રાણ-ઈન્િીમો અને અન્તઃકયણથી બોગલાતા બૌમતક
સખો, ભાન-ફડાઈ તથા ભોક્ષ સધીના ફધામ સખ સ્લાથોને પ્રેભ લેદીભાું આહતી દઈને
મપ્રમતભના મલમોગ દઃખભાું જે ડફેરા યશે છે તેલા ‟‟શ ભય‟‟ પ્રેભીજનોજ હદવ્મ પ્રેભના
ભાગે ચારી ળકે છે . આલા ત્માગરૂી કુંટકના ભાગે ચારલાન ું વાુંબીને પ્રર્થી સ્લાથથ
યાખનાયા કટીને આ ભાગે ચારલાનો બમ જ રાગે છે . રોક રાજનો બમ, ોતાના
આત્ભાના ઉદ્ધાયનો બમ, ભાન-ફડાઈ ખોલામ જલાનો બમ. આલા બમો કટ
યાખનાયને વતાલતા શોમ છે . જ્માું સ્લાથથ છે ત્માું કટ ણ છે જ. ઉયથી પ્રેભ
ફતાલલો, અને બીતય સ્લાથથ યાખલો તેને કટ નશી તો ફીજ ું શ ું કશેલામ ? આલા
ૃ ર શોમ છે . મદ
ૃ ર હૃદમભાું
કટીભાું ક્રુયતા ણ યશેરી શોમ છે . અને પ્રેભ તો અત્મુંત મદ
જ હદવ્મ પ્રેભ ઠશેયી ળકે છે . હદવ્મ પ્રેભ ત્માગનો જ બયે રો છે . જેભ ભનષ્મની છામા
તેની વાથે જ ચારતી શોમ છે તેભ હદવ્મ પ્રેભ અને ત્માગ વાથેજ યશે છે . ોતાના વલથ

સખોને પ્રણમ લેદીભાું શોભી દે નાયને જ આ હદવ્મ પ્રેભ પ્રાપ્ત થામ છે . જેણે મપ્રમ પ્રર્
ભાટે વલથ સખોને છોડમા અને મપ્રમના સખભાુંજ સખ ભાનનાયા પ્રેભીજનને બમ જેવ ું
કુંઈજ શોત ું નથી. વલથથી લધાયે બમ મત્ૃ યનો શોમ છે , આ મત્ૃ યને તો પ્રેભીજનોએ મપ્રમ
મલમોગની અસ્ગનભાું ખાખ કયી દીધેર શોમ છે .
એટરે મલયશી જનથી મત્ૃ યને ણ બમ થામ છે . અથલા રૌહકક દે શના વુંફધ
ું ભાું „અશું‟ન ું
મલસ્ભયણ તેન ું નાભજ મત્્ ૃ ય કશેલામ છે . મલયશભાું પ્રેભી બક્તન ું ‟અશું‟ મપ્રમતભના
સ્લરૂભાું ચાલ્ય ું જામ છે તેથી તેને મત્ૃ યનો સ્ળથ થતો નથી. મનયું તય મપ્રમતભના
સ્લરૂન ું ધ્માન મલયશભાું થત ું શોમ છે , આ ધ્માન દ્વાયા તેન ું ભન બૌમતક દે શભાુંથી
નીકી મપ્રમતભના સ્લરૂભાું પ્રલેળ કયે છે , ત્માયે તેણે મત્ૃ યને જીતી રીધેર શોમ છે .
અથલા ોતાના બૌમતક દે શ વુંફધ
ું ી અશુંનો મપ્રમતભના સ્લરૂભાું રમ કયી દે લો તેન ું
નાભજ „„મત્ૃ યન ું મત્ૃ ય.‟‟ મલયશી જનોને મત્ૃ ય સ્ળથ કયત ું નથી તેન ું પ્રભાણ
શ્રીપ્રર્ચયણકૃત મલજ્ઞપ્પ્તના શ્રોકભાું નીચે મજફ છે .
પ્રાણેળ મલયશ હકરષ્ટાઃ પ્રાણાસ્સ્તષ્ઠીત ભે કથમ ્
મલમોગાસ્ગનમલદગધાનાભુંતકોડમ ન વુંસ્ ૃળેતત ્
(મલ. 4-25)
ખયે ખય હદવ્મ પ્રર્ પ્રેભ ભાટે ન્મોછાલય થઈ જનાયાજ વાચા લીય છે . દમનમાભાું કુંઈ
જીલી જાણ્ય ું શોમ તો આલા પ્રેભી જનોએજ જીલી જાણ્ય ું છે . આલા પ્રેભીજનોની દળાન ું
આગ રક્ષણ ફતાલે છે :
શામ હશમે રાગી યશે, તાકે તન નશી ભાુંવ ।

કર ન યે ર પ્રાનભેં રગી પ્રેભકી પાુંવ ।।
પ્રર્ પ્રેભની પાુંવીભાું જે પવામો તેને એક એક ક્ષણ મપ્રમતભના મલમોગે ચેન ડત ું નથી.
મપ્રમ મલમોગના ભધય દદથ ની શામ ક્ષણે ક્ષણે નીકતી યશે છે . તેનો બૌમતક દે શ સકામ

ગમો શોમ છે . આવ ું કષ્ટ બોગલલા છતાું પ્રેભની પાુંવીભાુંથી નીકલાન ું ભન થત ુંજ
નથી. અશો, કેલી શળે આ પ્રેભની ભધય વ્મથા બયી પાુંવી ! આલી પ્રેભની પાુંવીભાું જે
પવામા તેલાનીજ પ્રેભી જગતભાું વયાશના થામ છે . આલાન ું દદી ું જીલન મગધ
પ્રેભીઓને ભાગથદળથક ફની યશે છે . પ્રેભહદલાના યવખાનજી આ પાુંવીભાું પવામાની „„પ્રેભ
લાટીકા‟‟ભાું વયાશના કયી યહ્યા છે :
પ્રેભ પાુંવી ભેં પવી ભયે વોઈ જીમે વદાહશ ।

પ્રેભ ભયભ જાને મલના ભયી કોઉ જીલત નાહશિં ।।
કોઉ માશી પાુંવી કશત, કોઉ કશત તરલાય ।
નેની બારા તીય કોઉ કશત અનોખી ઢાય ।।
ૈ ભીઠાવ મા ભાયકી યોભ યોભ બય ભય ।

ભયત જીમે ઝુકતો પીયે ફને વો ચકના ચ ભય ।।
પ્રેભ પાુંવીભાું પવામાની ભીઠાવનો અનબલ યવખાનજીએ કમો છે . તેભના „„સજાન
યવખાન‟‟ નાભના કાવ્મભાું ભધય દદથ ને ફતાલેર છે .
નાતો ફાુંધે નેશકો કયે પ્રીત શેચાન ।

એવી ળયણાગમત રશે અમત કરૂણા દાન ।।
પ્માયા પ્રાણલલ્રબથી પ્રેભનો જ નાતો ફાુંધ.ે અને મપ્રમન ું સ્લરૂ હદવ્મ પ્રેભન ું જ છે ,
તેને પ્રેભ જ બાલે છે . પ્રેભજ તેનો આશાય છે . અને પ્રેભથી જ તે પ્રાપ્ત થામ છે .
આણને બ્રહ્મવુંફધ
ું થય ું તેથી મપ્રમ પ્રર્ વાથે પ્રેભરગનના વુંફધ
ું ે આણે જોડામા.
આથી પ્રર્ આણા મપ્રમતભ અને આણે તેની મપ્રમતભા. આણો પ્રર્ વાથેનો અયવ
યવનો નાતો પ્રેભનો જ છે અથલા એભ વભજો કે આણા પ્રેભન ું ાત્ર મપ્રમ પ્રર્ અને
પ્રર્ના પ્રેભન ું ાત્ર આણે. આભ પ્રર્ વાથે જોડામેરા હદવ્મ પ્રેભના નાતાને
ઓખલો. ભમાથ દા ભાગથભાું જ્ઞાન મખ્મ છે તેથી સ્લાભી વેલકનો બાલ તેભાું યશેરો છે .

જ્માયે ષ્ષ્ટભાગથભાું પ્રેભની જ મખ્મતા છે . શ્રીશહયયામ પ્રર્એ એક દભાું ષ્ષ્ટભાગથનો
હયચમ કયાવ્મો છે :
„„યમતથ પ્રક્ટ કયણકું પ્રકટે,
કરૂણામનમધ શ્રીલલ્રબ ર્ ભતર‟‟
આશ્રી લલ્રબ „„યમત‟‟ એટરે પ્રેભ ભાગથને પ્રક્ટ કયલા ર્ ભતર ય ધામાથ છે , ન કે
જ્ઞાન ભાગથ પ્રગટ કયલા ભાટે ષ્ષ્ટભાગથન ું નાભ જ પ્રેભભાગથ છે . જેનાભાું હદવ્મ પ્રેભ પ્રક્ટ
થમો નથી તે જીલ ષ્ષ્ટભાગથનો કશેલાતો નથી. તેથી આણે જે ભાગથભાું ચારલાન ું શોમ
તેન ું જ્ઞાન તો શોવ ું જ જોઈએ. તેથી આ હદવ્મ પ્રેભને વભજીને તેને પ્રાપ્ત કયલાના
વાધનો કયલા જોઈએ. શ્રીલલ્રબ હદવ્મ તત્સખી પ્રેભના ભશામવિંધ રૂ છે આની વાથે
ભ મો યશે છે . આલા પ્રકાયના
તત્સખી પ્રેભનો નાતો જોડી પ્રેભીજન પ્રેભના ભશામવિંધભાું ડબ્
તત્સખી પ્રેભબાલથી શ્રીલલ્રબને ળયણે યશેલાથી શ્રીલલ્રબ અમત કરૂણા કયીને ોતાના
પ્રેભીજનને પ્રેભમવિંધ વભાન ોતાના જ અદે મ સ્લરૂન ું દાન કયે છે .
તત્સખી પ્રેભનોજ પ્માયા શ્રીલલ્રબ વાથે નાતો જોડી આના મલમોગની વ્મથાને વશન
કયલી તે આગ કશે છે :
પ્રીત ીય ર ર વશે આળા ઔમધ ખામ ।
ડમો યશે લા પ્રેભભેં મભત મભરનકી શામ ।।

મપ્રમતભના મલમોગની ભધય ીય-ીડાનો ક્ષણે ક્ષણે અનબલ કયતો યશે. પ્રેભીજનોને
આળાની અભયલેર રટાઈ ગઈ શોમ છે , તેથી મપ્રમ મલમોગની દારૂણ દઃખદાઈ
દળાભાું ણ આ પ્રેભીજન મનયાળ થતો નથી. તેન ું કાયણ આળાની અભયલેરભાુંથી
આળા ભતી જ યશે છે . તે આળાના અલરુંફને મપ્રમતભના પ્રેભભાું અને મપ્રમમભરનની
ભ મો યશે છે .
શામભાું પ્રેભીજન ડબ્
શ્રીગવાુંઈજી મલજ્ઞપ્પ્તભેં આજ્ઞા કયતે શે : „„શે વ્રજાધી, આના મલમોગ વમિને આળા

રૂી ત ૃણના અલરફને હ ું તયી યશી છું.‟‟ અને શ્રીગોીજનો ઉદ્ધલજીને કશે છે કે : „„શે
શ્માભ વખા ! ીંગરા નાભની લેશ્માએ યળની આળા છોડીને શ્રીકૃષ્ણની આળા
કયી, ણ અભને તો શ્રીકૃષ્ણની જ આળા છે તો કૃષ્ણમભરનની આળાને કોની આળા ય
છોડીએ ? કૃષ્ણભાું અભાયી આળા શદ લગયની છે તેથી તે છૂટી ળકતી નથી. પ્રેભદે લ
શ્રીલલ્રબનો પ્રેભ ભહશભા જેભ શદ લગયનો (વીભા યહશત) છે , તેભ આના મભરનની
આળા ણ શદ લગયની છે એટરે પ્રર્ પ્રેભીઓભાું જીલનના છે લ્રા શ્વાવ સધી
મપ્રમમભરનની આળા ફની જ યશેલાની, તેથી મલમોગ વભમે પ્રેભીજનોને આ આળા
મનયાળ થલા દે તી નથી. આળારૂી ત ૃણના અલરુંફને મપ્રમના મલમોગ વમિને તયલો.
આ કેલી કઠીન દળા છે . તેથી જ હદવ્મ પ્રેભના ભાગે કોઈ મલયરા જ ચારી ળકે છે .
હદવ્મ પ્રેભ કોઈ મલયરાભાું જ પ્રક્ટ થામ છે તે નીચેના દોશાભાું કશે છે :
યમવક ય ભથ ફહ ના ભીરે મવિંશ ટોર નશીં શોમ,
મલયશ લેર જશાું તશાું નશીં ઘટ ઘટ પ્રેભ ન જોમ.
જેભ બેંવ ફકયીમાના ટોા શોમ છે તેભ મવિંશના ટોાું શોતા નથી. કેળયી મવિંશ અયણ્મભાું
એકાદ ફે જ શોમ છે . તેભ ‟‟યમવક‟‟ એટરે નખથી મળખા સધી જેનાભાું તત્સખી હદવ્મ
પ્રેભ જ બયે રો યશે છે તેલા પ્રેભીજનોના આ જગતભાું ટોાું શોતાું નથી. હદવમ
્ તત્સખી
પ્રેભની પ્રાપ્પ્ત મલયશના અનબલ મલના થતી નથી. અને હદવ્મ પ્રેભની પ્રાપ્પ્ત મલના
યભ ળાથથ રૂ પરાત્ભક મલયશનો અનબલ થતો નથી.
મલયશી બક્તોકી અલસ્થા કેવી શોતી શે ઉનકું વભજલેકે લરમે આગે કશતે શે :
વ્રજ યત્ના વ્રજનાથસ ું કીનો વશજ વનેશ ।

ક્ષણ ભયનો ક્ષણ જીલનો મેશી પ્રીતકો લેળ ।।
મપ્રમતભના મલમોગે ક્ષણભાું મત્ૃ ય ું અને ક્ષણભાું જીલન. આલી દઃવશ અલસ્થાને બોગલી
રીધા છી તત્સખી હદવ્મપ્રેભ પ્રગટ થામ છે . તેથી આ મલયશના ભાગે કોઈ ભયજીલા

મલયરા જ ચારી ળકે છે .
મપ્રમ પ્રર્ભેં વ્મળન બાલકા પ્રેભ શોજાતે શે તફ એક ક્ષણબી મપ્રમતભકે દળથન મલના યશી
નશી ળકતે શે. એવી વ્મળન દળાભેં મપ્રમતભકા મનયું તય ધ્માન પ્રેભીજનકે જીલનકા
અલરુંફન ફન જાતા શે. જફ ધ્માનભેં સ્લરૂકા વુંફધ
ું યશી આતે શે તફ ઉવકા જીલન
શે. જફ ધ્માનભેં સ્લરૂ નશી આતે શે તફ મત્ૃ ય જેવી દળા ફન જાતી શે. મા પ્રકાય
ક્ષણભેં જીલન ઓય ક્ષણભેં ભયણ જેવી દળા શોતી શે.
હદવ્મ પ્રેભ યાજ્મકી ભુંત્જર કેવી ટે ઢીશે એક યમવકને કશા શે :
ફાુંકી ઘાટી નેશકી ચઢની દશેરી આશી,
નેનની ભગ ચરીલો તશાું
ફને તો હશત ધ્રલ જાશી.
હદવ્મપ્રભ યાજધાનીકે ભાગથે ાુંલવે નશી ચરા જાતા શે લશ નેત્રોવે ચરનેકા શે.
મનયું તય મપ્રમતભકે સ્લરૂકા ધ્માન કયના મેશી મશ ભાગથે ચરના શે
હદવ્મ પ્રેભ થ

રેખક : ભધકય
કોઉ ભયે જય યોગસ ું, કોઉ અલસ્થા ામ,
પ્રીત ીયભેં તન તજે તે ધન્મ જગભેં આમ.
કોઈકતો દે શના યોગથી ભયે છે . કોઈ લી જીંદગી યી થતાું ભયે છે . આલા જીલતાું
શોલા છતાું ભયે ર જેલાજ છે . ત્માયે પ્રશ્ન થામ કે, જીલી જાણ્ય ું કોને કશેલામ ? જલાફભાુંપ્રર્ વાથે પ્રેભ જોડીને મપ્રમ પ્રર્ ભાટે જીલન ન્મોછાલય કયું તેણેજ જીલી જાણ્ય ું કશેલામ
છે . પ્રર્ પ્રેભ મલનાન ું દૈ લી જીલન શ-ક્ષી કયતાું ણ લધાયે મનિંદનીમ છે .
ભનષ્મ જીલન ભેલીને પ્રર્ પ્રેભભાું જીલન ન્મોછાલય કયું નશીં તે ભનષ્મ જીલનની શ ું
વાથથકતા ! બરે કદાચ પ્રર્ભાું પ્રેભ કયનાય વાધક, આ જન્ભે પ્રર્ને ભેલી ન ળકે.

છતાું પ્રર્ પ્રેભ ભાટે જીંદગી શોભી દે નાયને ફીજા જન્ભે ણ પ્રર્નો પ્રેભ જ લયે છે .
સ ૃષ્ષ્ટ વજૉનશાયનો આ અફામધત મનમભ છે . તેથી ફીજા જન્ભે તે પ્રેભ ય ઝડથી લધે
છે અને છે લટે પ્રર્ને ભેલીને જ આ પ્રેભી વાધક જે
ું છે . આલા પ્રર્ પ્રેભ ભાટે જીલન
ન્મોછાલય કયી દે નાયાએ જ આ દમનમાભાું જીલી જાણ્ય ું છે .
પ્રર્ પ્રેભન ું રક્ષણ :
પ્રાણ લલ્રબભાું પ્રેભ થમો તેન ું રક્ષણ મપ્રમતભના મલયશભાું આ પ્રેભીજન તપ્મો યશે છે .
પ્રેભની ચોંટ રાગમા મલના નેત્રોભાુંથી અશ્રની ધાયા અને મખભાુંથી મલયશની શામ
દદથ બયી કેલી યીતે નીકે ? મપ્રમ પ્રર્ભાું પ્રેભ થમાની એ જ મનળાની છે કે મપ્રમતભની
ક્ષણ ક્ષણની માદથી અશ્રધાયા અને ભધય દદથ બયી શામ નીકતી જ યશે.
પ્માયે તેયે મલયશભેં સકત વફ ળયીય,
દો નેના સકત નશી બહય બહય ડાયત નીય.
મપ્રમતભના મલમોગે પ્રેભીજનના ળયીયના ભાુંવ રોશી સકામ જામ છે . દે શ શાડીંજયલત
ફની ગમો શોમ છે યું ત તેના ફે નેત્રોભાુંથી મલયશના અશ્ર સકાતા નથી.
અશીં કોઈ ળુંકા કયે કે પ્રર્ વાથે પ્રેભ જોડીને તેના મલમોગે યડવ ું તેને કામયતા કેભ ન
ભાનલી ? આલી ળુંકા કયનાળું હૃદમ સકા કાષ્ઠ જેવ ું છે . પ્રેભ લસ્ત શ ું છે તેની ખફય
નથી. જેભ પ્રસ ૃમતની ીડા લાુંઝણી સ્ત્રી જાણી ળકતી નથી, તેભ પ્રેભીના મલમોગ દઃખની
પ્રેભની ચોંટ રાગમા મલના ખફય ડતી નથી. આ પ્રર્ પ્રેભન ું દઃખ રૌહકક જેવ ું તો છે
નશી. પ્રર્ પ્રેભના ચાશની લેદના જાણનાય કોઈક મલયરા જ શોમ છે . દમનમા ફનાલનાય
બ્રહ્માજી જેલા ચાશના કયે છે ણ તેભને પ્રર્પ્રેભની લેદના ભતી નથી. તેભજ ઉદ્ધલજી
ણ ભશા જ્ઞાની અને બક્ત ણ શતા, તેભને ણ આ હદવ્મ પ્રેભન ું દઃખ મપ્રમ મલમોગ
વમિભાું ડફેરા શ્રીગોીજનોની કૃાથી યું ચક ભલ્ય ું. મપ્રમ મલમોગ વમિભાું મનભગન
ફનેરા ગોીજનોને જોઈને ઉદ્ધલજીન ું જ્ઞાન ગલથ શ્રી વ્રજલલ્રબાઓના મલમોગ વમિના
અશ્રપ્રલાશભાું તણાઈ ગય ું અને ત્માય છી આલા ભધય દદથ બમાથ દઃખની કણીકાની

ચાશના ઉદ્ધલજી જેલા જ્ઞાની બક્ત કયલા રાગમા. અને તે શ્રી ગોીજનોની કૃાથી
ભધય દઃખની કણીકા ભી. આ ભધય દઃખની કણીકા પ્રાપ્ત કયલી અમત દરથબ શોલાથી
શ્રી શહયયામ પ્રર્ દભાું આજ્ઞા કયે છે –
„યમવક‟ ચયણયજ વ્રજયલમતનકી ।
અમત દરથબ જીમ જાન ।।

મપ્રમ મલમોગ વમિભાું મનભગન થમેરાું શ્રી ગોીજનોની ચયણયજને અમત દરથબ કશી છે .
આ મપ્રમ મલમોગભાું ભધય વ્મથા બયી છે . વુંમોગના કોહટ કોહટ સખોભાું જે આસ્લાદન ન
ભે તે મપ્રમના મલમોગની ભાધયી વ્મથાભાું અનબલામ છે . આલી ભધય વ્મથાબયી
ચયણયજ અમત દરથબ છે તે મપ્રમનો વુંદેળ રઈને આલનાય ઉદ્ધલજીને શ્રી ગોીજનની
કૃાથી પ્રાપ્ત થઈ છે .
હદવ્મ પ્રેભભાગથના ગરૂ :
હદવ્મ પ્રેભભાગથના ગરૂ શ્રીગોીજન છે . આ હદવ્મ પ્રેભ પ્રાપ્પ્તની પ્રણારી (યીત) શ્રી
ગોીજનોના જીલનભાુંથી આણે ળીખલી. શ્રીગોીજનોની પ્રણમરીરાને અષ્ટવખા
આહદ ભશાનબાલોએ હશરગ આહદ દોભાું ગાઈ છે , તેભાું આ હદવ્મ પ્રેભનો મલરાવ
જાણી ળકામ છે .
મલયશ દઃખની હકિંભત કયનાય પ્રેભીજનો મપ્રમ મલમોગના ભધય દઃખની ચાશના કયે છે તે
નીચે મજફ :
કાહકો હદમો કછ, કાહ રુંક ટામ ।

ભોશી ભમા કય દીજીમે, જફ મનકવે તફ શામ ।।
પ્રર્ની બસ્ક્ત કયનાયને જેલી જેની ચાશના તેવ ું પર પ્રર્ આે છે . કોઈને ધનની
ચાશના, કોઈને ભોક્ષની ચાશના અને કોઈને રૌહકક તેભજ અરૌહકક વુંવાયભાું ભાન

ફડાઈની ચાશના શોમ છે . જેને જેલી ચાશના તેવ ું બગલાન આે છે . યન્ત હદવ્મ
પ્રેભના અમનલથચનીમ સખની અને ભધય દઃખની જે પ્રેભીજન કદય કયે છે તેલો ચતય
પ્રેભીજન ભાન ફડાઈ કે ફીજા કોઈ ણ બ્રહ્માનુંદ જેલા અરૌહકક વુંવાય સખોની ચાશના
કયતો નથી, ણ મપ્રમ પ્રર્ના મલમોગની ભધય દદથ બયી શામ વદા નીકળમા કયે તેજ
ચાશે છે .
પ્રશ્ન : બગલાનના હદવ્મ સખની ચાશના નશી કયતા મલમોગ દઃખની ચાશના પ્રેભીજન
કયે છે તેભાું ગ ભઢ યશસ્મ શ ું શળે ?
ઉત્તય : હદવ્મ પ્રેભ કેલા પ્રકાયનો છે અને તે કેલા ાત્રભાું યશે છે તે આ દઃખની ચાશના
કયનાયા પ્રેભીજને જાણી રીધેર શોમ છે . એટરે મપ્રમતભના મલમોગ દઃખનો અનબલ
કમાથ મલના હદવ્મ પ્રેભન ું ાત્ર ફની ળકાત ું નથી. તેથી ચતય પ્રેભી મપ્રમ પ્રર્થી સખની
ચાશના નશી કયતાું મલમોગ દઃખની ઇચ્છા કયે છે . „„મનયોધ રક્ષણ‟‟ ગ્રુંથભાું આશ્રી
ભશાપ્રર્જીએ પ્રથભ મલમોગ દઃખ દાનની પ્રાથથના પ્રર્ને કયી છે . તેન ું કાયણ મલમોગ
દઃખભાું જ અગલણત પ્રેભાનુંદને ધાયણ કયલાની ાત્રતા મવદ્ધ થામ છે , તેથી મલમોગ
દઃખની (સ્લકીમો ભાટે) પ્રાથથના કયી છે . ભાટીના કાચા ઘડાભાું જો જર બયલાભાું આલે
તો ઘડાને ઓગાીને જ ફશાય નીકી જામ છે તેભ જો દે શના ઇષ્ન્િમોના
અન્તઃકયણના અધ્માવ અને રોકરાજ, રૌહકક પ્રુંચ, ભાન-ફડાઈ આ ફધાની
શૈમાતીભાું હદવ્મ પ્રેભ કદાચ પ્રાપ્ત થામ તો કાચા ઘડાની જેભ હૃદમ ઘટભાું સ્સ્થય નશી
યશેતા દે શના સખભાું અને રૌહકક-અરૌહકક ભાન-ફડાઈભાું આ હદવ્મ પ્રેભ લશેંચાઈ જામ
છે . તેથીજ નુંદદાવજી કશે છે કે :
પ્રેભ એક એક લચતવો એક શી વુંગ વભામ
ગાુંધીકો વોદા નશી જન જન શાટ લફકામ.
હદવ્મ પ્રેભ એકભાું જ મવદ્ધ થામ છે જેભ વોમભાું દોયો યોલામેરો યશે તેભ લચત્ત વતત
મપ્રમતભ પ્રર્ભાું યોલામે ું યશે ત્માયે હદવ્મ પ્રેભ મવદ્ધ થામ છે . આલી સ્સ્થમતને વભજલા

ભાટે આગ કશે છે :
ભનકી ગમત મપ્રમે એકતાયા ।

વમિ મભરી જેવે ગુંગકી ધાયા ।।
ગુંગાજીની અમલયત ધાયા જેભ વમિભાું ભી જતાું જદી દે ખાતી નથી, તેભ ભનલચત્તની
વ ૃમત્તઓનો પ્રલાશ મનયું તય મપ્રમતભના સ્લરૂભાું રાગેરો યશે ત્માયે હદવ્મ પ્રેભ પ્રાપ્ત
થામ છે . અથલા મપ્રમ પ્રર્ના એકજ સ્લરૂભાું પ્રેભ-આવહકત-વ્મવન બાલ મવદ્ધ કયીને
અન્તીભ મપ્રમ સ્લરૂથી જ્માયે તદાત્ભકતા થામ ત્માયે હદવ્મ પ્રેભ મવદ્ધ થમો કશેલામ.
આલી તદાત્ભક અલસ્થા મલયશાનબલ મલના મવદ્ધ થતી નથી, તેથી કશે છે :
જા ઘટ મલયશ અલા અનર હયક બમે સબામ
તાશી ઘટ ભધ્મ નુંદશો પ્રેભ અભી ઠશયામ ।।

મલયશના અનબલથી હદવ્મ પ્રેભન ું ાત્ર મવદ્ધ થામ છે , ત્માયે તદાત્ભક અલસ્થાલાો
મવદ્ધ પ્રેભ ઠશેયી ળકે છે .
બગલાનની દૈ લી ગણભમ-ભામા જ્ઞાનીઓને ઠગી રે છે . ષ્ષ્ટ પ્રેભભાગથન ું જ્ઞાન ભેલી
વાક્ષાત મપ્રમ પ્રર્ના સ્લરૂને ભેલલા પ્રમત્ન કયલો જોઈએ. આલો જે પ્રમતન
્ કયતા
નથી અને ભાત્ર ઉદે ળક ફને છે અને ભાન-ફડાઈની ચાશના કયે છે તેલા ઉદે ળકોને
બગલતી ભામા ઠગી રે છે . તેથી જ કૃષ્ણાશ્રમભાું આશ્રી આજ્ઞાકયે છે : „„રાબ  ભજાથથ
મત્નેષ કૃષ્ણએલ ગમતભથભ‟‟
„„રાબ‟‟ એટરે બૌમતક સ્લાથથ અને „„જા‟‟ એટરે ભાન-ફડાઈની ચાશના. આ ફન્નેનો
ત્માગ કયો એભ મનજજનોને વાલધાનતા આે છે . ચતય પ્રેભીજન રાબ  ભજાભાું પવાતો
નથી.
પ્રર્ની દૈ લી ગણભમ ભામા :

પ્રેભીજન દૈ લી ગણભમ ભામાને શ્રીભશાપ્રર્જીની કૃાથી ઓખે છે કે વાક્ષાત
મપ્રમતભના સ્લરૂથી કોઈ ણ કાયણે મલમખ થવ ું તે દૈ લી ગણભમ ભામાન ું જ કામથ છે
તેભ ચતય પ્રેભીજન જાણે છે .
„„હદવ્મ પ્રેભ એટરે મપ્રમ પ્રર્થી ોતાના સખની જેભાું ચાશના નથી યન્ત મપ્રમતભના
સખભાું જ ોતાને સખી ભાનનાયને હદવ્મ પ્રેભ કશેલામ છે . આલો પ્રેભ જેભનાભાું નથી
તેલાને ભાન-ફડાઈભાું અને ફીજા ણ ધભથ વમશના વુંપ્રદામના કામોભાું અને આલા
કામોથી ભતા સ્લલ્ આનુંદભાું અટકાલી દઈ બગલાનની ગણભમી ભામા હદવ્મ
પ્રેભભાગથભાું ચારલા દે તી નથી.
યમવક કોને કશેલામ ?
„„યમવક‟‟ ળબ્દનો અથથ „„યવ‟‟ અને „„ઇક‟‟ એલા ફે દો નીકે છે . વુંસ્કૃત, હશન્દી અને
વ્રજબાાભાું ‟ઇક‟ને ળેયડી કશેલામ છે . ળેયડી જેભ થડથી ીછાના અગય
્ બાગ સધી
યવથીજ બયે રી છે , તેભ જેના વલાુંગભાું મપ્રમતભના સખનો હદવ્મ પ્રેભ યવ બયે રો યશે
છે તેને યમવક કશેલામ છે . આલા યમવકની સ્સ્થમત કેલી શોમ છે : „„યમવકનકો યવ એકશી
ફાતનભેં, નેન ફશે મખ ફેન ન આલે.‟‟ મપ્રમતભની ક્ષણ ક્ષણની માદથી જેના નેત્રોભાું
અખુંડ અશ્ર પ્રલાશ ચારી યશેર છે , અને લાણી પ્રલાશ જેનો ફુંધ ડી ગમો છે તેને અહશિં
યમવક કશેર છે . અથલા યમવકા કાભ લત્જૉતા યમવકભાું કાભ શોતો નથી, યન્ત હદવ્મ
પ્રેભ બયે રો શોમ છે . જ્માું સધી દે શ પ્રાણ-ઇષ્ન્િમો અને અંતઃકયણભાું બૌમતક પ્રચના
અધ્માવો વ્માેરા છે ત્માું સધી કાભન ું યાજ્ મ ચારી યહ્ ું છે . આલા કાભના યાજ્મભાું
હદવ્મ તત્સખી પ્રેભ પ્રગટ થઈ ળકતો નથી. કાભ-ગુંધ શ ભન્મ થમા મલના હદવ્મ પ્રેભ
યાજ્મના પ્રદે ળભાું પ્રલેળ થઈ ળકતો જ નથી.
કાભ અને પ્રેભનો બેદ :
પ્રર્એ વ્રજભાું પ્રગટ થઈને ફારરીરાથી બક્તોનો ોતાનાભાું પ્રેભ ઉત્ન્ન કયી

બક્તોના દે શના બૌમતક અધ્માવોરૂી બૌમતક અમલદ્યા દય કયી (મપ્રમ પ્રર્ને ર્ ભરાલી દે
તેલા મલચાયરૂ પ્રુંચને અમલદ્યા કશેલામ છે ) અને ગૌચાયણ રીરાના મભથી બક્તોને
મલમોગનો અનબલ કયાલી આધ્માત્ત્ભક અમલદ્યા દય કયી. આ ફન્ને અમલદ્યા દય થતાું
શ્રીગોીજનોની કેલી અલસ્થા ફની તેને વભજલા સ. 10-16-16ભાું આશ્રી
ભશાપ્રર્જી આજ્ઞા કયે છે :
ગોીનાું યભાનુંદ આવીદ ગોમલિંદ દળથને ।

ક્ષણું યગળતમભલ માવાું મેન મલના બલત ્ ।।
મપ્રમતભ પ્રર્નાું દળથનથી શ્રીગોીજનોને યભાનુંદનો અનબલ થામ છે . અને
મપ્રમતભના મલમોગ વભમે તેભની એક-એક ક્ષણ વો યગ જેલી રાુંફી અને વ્મથા
ઉત્ન્ન કયનાયી થઈ ડે છે . મપ્રમ મલમોગની આલી મલયશાસ્ગનથી તેભનાભાું યશેરી
સ્લલ્ અંળે ણ સ્લસખની બાલના વલાું ળે દગધ થઈ જામ છે ત્માયે લેણગીત પ્રવુંગે
શદ્ધ તત્સખી હદવ્મ પ્રેભનો અનબલ થમો શતો. પ્રર્થી ભને સખ ભે તેલા બાલને
„„કાભજ‟‟ કશેલામ, હદવ્મ પ્રેભ ન કશી ળકામ. ોતાના સખની ઉામધ લગયનો અને
જેની વીભા નથી તેલો, અગલણત આનુંદ જેભાું બયે રો યશે છે , અને જે અમનલથચનીમ
લાણીભાું આલી ળકતો નથી, કેલર અનબલથી જ વભજી ળકામ છે તેને અશી „હદવ્મ
પ્રેભ‟ કશેલામ છે . એક એક ક્ષણ મપ્રમ મલમોગે વો યગ જેલી રાુંફી અને વ્મથાબયી
અનબલી રીધા છી અગલણત પ્રેભાનુંદને ધાયણ કયલાની ાત્રતા શ્રીગોીજનોભાું
મવદ્ધ થઈ. આલી ાત્રતાને જ અહશિં „„યમવક‟‟ ળબ્દથી ઓખાલેર છે .
પ્રણમ લેદીભાું આહતી

- ભધકય
મલયશ અસ્ગનના વેલન મલના કાભ ગુંધ શ ભન્મ થઈ ળકાત ું નથી. અને „„કાભ‟‟ની, એટરે
કે ોતાના સખની ગુંધ ણ યશે તો હદવ્મ પ્રેભના ાત્ર ફની ળકાત ું નથી. તેથી કહ્ ું :
„„યમવકનકે યસ્તા કઠીન ચરત શહયજન સ ભય.‟‟ બૌમતક-આધ્માત્ત્ભક બાલ પ્રુંચ અને

ોતાના સખના બાલ પ્રુંચને પ્રણમ-લેદીભાું શોભી દઈને મપ્રમ મલમોગની અવહ્ય
વ્મથાને વશન કયલી તે „„શ ભયલીય‟‟થી જ ફને છે , કામયથી નહશિં, તેથી કહ્ ું : „„સનત
બેદ બમ ામકે કટી કામય ક્રુય.‟‟ યમવકનો ભાગથ આલા બેદલાો એટરે ત્માગનો અને
વ્મથા બયે રો છે તેભ જાણી „„કટી‟‟ એટરે ોતાના સખને ભાટે પ્રર્ભાું જે પ્રેભ દળાથ લી
યશેર છે , અને „„કામય‟‟ એટરે ોતાના સખના બાલોને દગધ કયલાભાું જે મલયશ વ્મથા
વશન કયી ળકતો નથી, તેલા કટી અને કામય કે જે ફનાલટી પ્રેભીઓ છે ; તે યમવકના
ભાગે ચારી ળકતા નથી.
ભશાનબાલ શ્રીદ્મનાબદાવજીના દનો બાલાનલાદ

વુંકરન : શ્રીલલ્રબાદદ્મમભલરન્દ
(યાગ : ગોયી)
શ્રી રક્ષ્ભણ ગૃશ આજ લધાઈ ।
વ ૃન્દાલન ર્ ભન સખ પ્રકહટત,

વ્રજરીરા વમ્મત્ત સખદાઈ ।।1।।
પ્રચ ભય બાલજ્ઞ ર્ ભતર યમવકનકે,

ૃ (ભધય) મ ભયમત જીનકે હશત આઈ ।
મદ
બાલ મલર્ રીમે અંગ અંગ યું ગ યું ગ,
ભેશ દે શ ર્ ભન દ્યમત,

ઘન તહડત હદલ દયવાઈ ।।2।।

વશજ સ્લબાલ વકર વ્રજ કેલર ઘટા ગશયાઈ ।
લયવત પ્રેભ ભેશ વ્રજલાવી,
દહય દહય દયળ યવ વિળ સ્લબાલતે,
„„દ્મનાબ‟‟ ફરૈમા જાઈ ।।3।।

મા કીતથનભેં શ્રીભશાપ્રર્જી પ્રગટ શોમ કે દૈ લી જીલનકે અથથ બગલદ બાલકી યવ વ ૃષ્ષ્ટ

કયીકે પ્રેભાુંકય ઉત્ન્ન કયત શે, એવો લણથન શે.
બાલાથથ : „„શ્રી રક્ષ્ભણ ગૃશ આજ લધાઈ‟‟ શ્રી રક્ષભણ બટજીકે ગૃશભેં આજ – લતથભાન
કારભેં લધાઈ શે. કશા કાયણવો લધાઈ શે ? તશાું કશત શે – વ ૃન્દાલનકે ર્ ભણ સખરૂ,
તથા વ્રજરીરાકી યવરૂ વમ્મત્ત બગલાનકી જો નાના પ્રકાયકી રીરા શે તા કહયકે
સખદાઈ જો ધભી વાક્ષાત બગલાન- ભણથ ળોત્તભ વો શ્રીભશાપ્રર્જી રૂવોં પ્રકટે શે.
„„પ્રચ ભય બાલજ્ઞ‟‟ કશેલેસ ું પ્રચ ભય જો અત્મુંત ગશેયે બગલદ્ બાલકે જાનલેલાયે , તથા
બગલદ્ યવકે યમવક એવે દૈ લી જીલ ર્ ભતર ય ચાયો તયપ પેરે બમે શે ઉનકે હશત,
ઉનકો બગલદ્ યવકી પ્રાપ્પ્ત કયામલેકે રીમે ધભી બગલાનકે મખાયમલિંદકી ભધય મ ભમતિ
જો શ્રી ભશાપ્રર્જી શે વો ર્ ભતર ય ધાયે શે. તાભેં બી „„બાલ મલર્‟‟ કશેલેતે મલળે
કયીકે (અગલણત) સખબાલ પ્રાપ્ત શોત શે જીનતે („„મલર્„„ ળબ્દ દે ળ કારકી વીભા
યહશતકો ફોધક શે. માતે અગલણત સખબાલ – હદવ્મ ભધય પ્રેભબાલ પ્રાપ્ત શોત શે
જીનતે વો બાલ-મલર્) અથાથ ત ્ મલળે કયીકે બાલીત શોત શે જીનતે, એવી યવરૂ હદવ્મ
વમ્મત્ત વુંગ રેકે મશ ભધય મ ભમતિ ર્ ભતર આઈ શે. (મલળે કયકે બાલીત શોત શે જીનતે‟‟
મા કથનતે અગલણત ભધય પ્રેભકી જાગૃમત શોત શે જીનતે) મશાું „„વમ્મત્ત‟‟ કું દોમ ફેય
કશેલેસ ું પ્રથભ તો વ્રજકી વું ભણથ વમ્મત્તરૂ આશ્રી ભશાપ્રર્જી શે. ઓય પીય બગલદ્
બાલકી વમ્મત્ત બી વાથભેં શે માતે વમ્મત્ત એવે દોમ ફેય કશે, વો પ્રથક પ્રથક કશે શે.
(„„વ્રજકી વમ્મત્ત‟‟ કશેલેસ ું મનત્મ રીરા ધાભસ્થ મનત્મ મવદ્ધા-બાલકો પ્રાપ્ત વ ૃન્દાલનસ્થ
અનુંત શ્રીસ્લામભનીજી, ઓય „„બગલદબાલકી વમ્મત્ત‟‟ કશેલેસ ું અનુંત સ્લામભનીજીકે
બાલાત્ભક ધભી બગલાન, એવે ઉબમ યવ વમ્મત્તકું વાથભેં રેકે આશ્રી ર્ ભતર
પ્રાદર્ત
થ બમે શે. અથાથ ત ્ ઉયોક્ત ઉબમ અનુંત યગરોકી યવ વમ્મત્ત સ ું આ
 ભલથસ ુંશી સ્લતઃ મવદ્ધ શે. લાતે „„ણાથનદ
ું -ણથકાભ‟‟ આકે નાભ શે. અથાથ ત ્ „વૌન્દમથ
દ્ય‟ કે શ્રોકાનવાય અનુંત યગરોકી વૌન્દમથ વમ્મત્ત, તથા „„નભામભ હૃદમે ળેે રીરા
ક્ષીયપ્બ્ધ વામમનમ‟્ શ્રોકાવાયકી વમ્મત્ત, તથા યાવાહદ „„રીરામ ૃત જરમધ બયાક્રાુંત
વલોમ ળશ્વત‟્ ‟ યાવાહદ રીરામ ૃતકે અનેક વમિરૂ વમ્મત્તસ ું આશ્રી ભશાપ્રર્જી

સ્લતઃ મવદ્ધ શે એવી વમ્મત્ત વાથભેં રે કે આ ર્ ભતર પ્રાદર્ત
ભથ બમે શે)
અફ જો વમ્મત્ત વુંગભે શે તા કયી આ કે શ્રીઅંગ કી ળોબાકો લણથન કયત શે.
„„અંગ અંગ યું ગ યું ગ‟‟ ઇમત. આ કે પ્રત્મેક અંગ જો શે અથાથ ત ્ નખ મળખાુંત આકો
સ્લરૂ બગલદ્ રીરાકે અનેક યું ગ કયી ળોલબત વ્શે યહ્યો શે.
(અપ્રાકૃતાલખરા કલ્ર્ ભમતઃ, મત્રરોકી ર્ ભણું, વશજસન્દય, મશ નાભાનવાય આશ્રીકો
સ્લરૂ સ્લતઃ ળોબનીમ શે. અથાથત ્ „„મનત્મરીરા-મનત્મનૌતન શ્રમત ન ાભે ાય‟‟
યવોલૈવઃ યગર સ્લરૂકી અનુંત પ્રકાયકી જો યશસ્મ રીરા શે તા રીરા કે વાય બાલરૂ
યું ગ કયી જીનકે અંગ અંગ – યોભ યોભ ળોલબત શે. એવે શ્રી ભશાપ્રર્જી શે. અથલા
ૃ યવામન ગ્રુંથભેં „„નલીન ભધય સ્નેશ‟‟ એવો નાભ શે તાકો સ્લાયસમ
પ્રેભામત
્ મપ્રમાપ્રીતભ દોઉ ભધય સ્નેશકે વમિરૂ શે તાભે તે પ્રમતક્ષણ નલીન-નલીન ભધય સ્નેશકે
તયું ગ ઉઠત શે. એવે અનુંત યગર કે ભધય સ્નેશ કે યું ગ કયી શ્રી ભશાપ્રર્જીકે પ્રત્મેક
અંગ ળોલબત શોમ યશે શે.)
અફ આ કો શ્રીઅંગ ળોલબત શે તાકી ઉભા કો કશત શે. – „„ભેશ દે શ ર્ ભન દ્યમત‟‟
ઇમત. બગલાન ઓય વ્રજબક્તનકી યવ વમ્મત્તરૂ બાલ, અથલા યગર સ્લરૂકો
નલીન ભધય સ્નેશ વમ્મત્તરૂ બાલ વો ભેશરૂ-ઘનરૂ ફાદય જેવે લાથ કયત શોમ
તેવો પ્રકાળભાન આકે ઘનશ્માભ શ્રી અંગભેં ર્ ભણ જેવો ળોલબત શોમ યહ્યો શે. વો
અંગકો પ્રકાળ દામભની વહશત જેવે ભેઘ દયળાઈ દે ત શે. તેવે બાલ કે ર્ ભન ભેશ જેવે
ઘનશ્માભ સન્દય પ્રકાળભાન શ્રી અંગ અંગભેં યું ગરૂ દયળ યહ્યો શે.
અફ લશ ભધય સ્નેશબાલ રૂ ભેશકી વ ૃષ્ષ્ટ કયની શે, માતે ઘટા ઉભડી શે તાકું કશત શે :
„„વશજ સ્લબાલ વકર વ્રજ કેલર ઘટા ગશેયાઈ.‟‟ ઇમત. નલીન નલીન ભધય સ્નેશકી
મનયું તય રીરા હયકયભેં વ ૃષ્ષ્ટ કયની એવો જો આકો વશજ સ્લબાલ શે. ઓય એવે
સ્લબાલતે વ્રજકી જો રીરા શે વોઈ મશાું ઘટા ગશેયાઈ યશી શે.

અફ લાભેં તે ભધય સ્નેશબાલરૂ ભેશ ફયવત શે તાકું કશત શે :
„„ફયવત પ્રેભ ભેશ વ્રજલાવી દહય દહય‟‟ ઇમત. લા રીરાસ્થરભેં વભસ્ત ગોીજન
બગલાનકો દહય દહય તે (છી છી કે) દળથન તથા યવ કયત શે, તા વભમ કો જો
ભધય સ્નેશબાલ શે વો મશાું ફયવત શે. અથાથ ત ્ બગલાનકે જન્ભ વભમ અન્મ મતકા
ગોીજન શ્રી ભાત ૃચયણ મળોદાજીકો બમ ભાનકે બગલાનકે છી છીકે દળથન તથા
સ્ળથ કયત શે, તા વભમકો જો બગલાનભેં રગતો પ્રેભ વો અંકહયત બાલ લાયો શે વો
અંકયીત પ્રેભબાલ મશાું શ્રીભશાપ્રર્જીકે સ્લરૂભેં તે ભેશરૂ વો લયવત શે. ક્યોં કે દૈ લી
જીલોનકું બી લાશી પ્રેભબાલકે અંકય ઉનકે હૃદમભેં પ્રકટ કયને શે. તાવો „„ફયવત ભેશ
પ્રેભ‟‟ એવે કહ્યો. માભે મશ જતામો જેવે ભેશ  ૃથ્લી ઉય જફ લયવત શે તફ વલથત્ર
ફીજભેં તે અંકય ઉત્ન્ન શોત શે. તેવે મશાું બી જફ આ પ્રેભબાલકી વ ૃષ્ષ્ટ કયત શે
તફશી દૈ લી જીલનકે હૃદમભેં વું ભણથ બગલદ રીરાકે પ્રેભાુંકય પ્રકટ શોત શે. માતે
„„વિળ‟‟ એવે કહ્યો. મા પ્રકાય શ્રીભશાપ્રર્જીકો એવો મલરક્ષણ પ્રબાલ શે. અથાથ ત ઉય
લણથન કીનો એવે પ્રેભબાલકો પ્રકથ કયકે દૈ લી જીલનકું આ દાન કયત શે એવે વાભથ્મથ
લાયે આ શે. અથલા ભશોદાય ચહયત્ર લાયે શ્રીભશાપ્રર્જીકો ભેં ફલર ફલર જાઉ હ ું એવો
લણથન કીનો મશ દકો બાલ.
(„„વામનધ્મ ભાત્ર દત્ત શ્રીકૃષ્ણ પ્રેભા‟‟ ઓય „„કૃા દગ વ ૃષ્ષ્ટ વુંહૃષ્ટ દાવદાવી મપ્રમ.‟‟
મશ નાભાનવાય અલખર રીરા સ ૃષ્ષ્ટભેં ભધય પ્રેભબાલકો દાત ૃત્લ આ શ્રીભશાપ્રર્જી કો
શી શે. એવે અલચન્ત્મ પ્રબાલ લાયે , ભશા ઉદાય ચહયત્રલાયે ઓય હદવ્મ ભધય સ્નેશકી
અવીભ વમ્મત્તલાયે અને-મનજનાથે શ્રીદ્મનાબદાવજી ન્મોછાલય શોમ જામ શે.
અથલા અવીભ ભધય સ્નેશ સ્લરૂકે ગણગાન કયત કયત પ્રચય સ્નેશ બાલકો  ભય
શ્રીદ્મનાબદાવજી કે હૃદમભેં પ્રકટ શોમ ગમો. મા બાલકે બયતે કહ્યો : „„દ્મનાબ
ફરૈમા જાઈ.‟‟
નોંધ : આ દની પ્રત્મેક ુંસ્ક્તના પ્રત્મેક દો (ળબ્દો)ભાું ખફ મનગઢ યશસ્મ બાલો
બયે રા છે . તે પ્રત્મેક દોનો બાલ પ્રક્ટ કયલાભાું ખફ મલસ્તાય થામ તેભ છે , તેથી

સ ભક્ષ્ભ બાલનો જ આ રેખભાું પ્રકાળ કમો છે . શ્રી લલ્રબ ભશામવિંધના તયું ગોની
વીભીતતા ક્યાું ? ભશતવૌબાગમ પ્રાપ્ત ભશાનબાલ શ્રીદ્મનાબદાવજીન ું ભન રૂી ભીન
આ ભધય પ્રેભભાું, ભશામવન્ધભાું ભજ્જન ઉન્ભજ્જન કયી યહ્ ું છે .
પ્રર્ પ્રાપ્પ્ત ભાટે ગોીજનોન ું ળાસ્ત્ર

રેખક : . બ. શ્રીલલ્રબાદદ્મમભલરન્દ
મપ્રમ પ્રર્એ વ્રજભાું પ્રગટ થઈને છ લથ સધી જે રીરા કયી તે આના ઐશ્વમથ-લીમથમળ-શ્રી-જ્ઞાન-લૈયાગમ આ છ ધભથથી કયી. આ રીરાભાું દાન-ભાન-નઘટ, શોયી,
ભાખન ચોયી ઈત્માદી આલી જામ છે . આ રીરા કયલાનો ઉદ્દે ળ સ્લરૂષ્ષ્ઠ ઉત્નન
્
કયલા ભાટે જ શતો. અથલા ોતાના કેલર ધમભિ સ્લરૂભાું જ િઢ આવક્ત કયાલલા
ભાટે જ શતો. શલે વાતભે લે કેલર સ્લરૂના અમનલથચનીમ વૌંદમથ ભાધમથ સધાન ું દાન
કયલા ભાટે ઈન્િની વ ૃષ્ષ્ટના મભથી શ્રીલગહયયાજ ધાયણ કયી ોતાની વન્મખ
શ્રીવ્રજયત્ના-ગોીજનોને વાત હદલવ યાખી ોતાના ધમભિ સ્લરૂાનુંદનો અનબલ
કયાલી ધભી સ્લરૂભાું જ મનરૂદ્ધ કમાથ. ઈન્િની વ ૃષ્ષ્ટ એ કોઈ બૌમતક જર નથી. યન્ત
કેલર ધમભિ સ્લરૂાનુંદના અનબલભાું અલયોધરૂ (પ્રમતફુંધ રૂ) ધભથ સ્લરૂથી કયે રી
રીરા આનુંદના બાલો ગોીજનોભાું જે શતા તે ઈન્િની વ ૃષ્ષ્ટના મભથી દય કમાથ
(હૃદમભાુંથી ફશાય કાઢમા) અને ોતાના ધમભિ સ્લરૂના અમનલથચનીમ વૌન્દમથ-સધા
આસ્લાદનભાું સ્સ્થત કમાથ. કેલર ધમભિ સ્લરૂનો જે આનુંદ છે તે  ભણથ અને અગલણત છે
અને છ ધભથ સ્લરૂથી કયે રી રીરાઓનો આનુંદ ગણત્રીનો છે અથલા બ્રહ્માનુંદ રૂ છે .
બ્રહ્માનુંદ ગણત્રીનો છે , તેથી જ શ્રીભદાચામથચયણે બ્રહ્માનુંદ અને બજનાનુંદન ું તાયતમ્મ
જતાલતાું આજ્ઞા કયી : „„બ્રહ્માનુંદદાત ્ વમધ ૃત્મ બજનાનુંદ મોજતે‟‟
(સ. 10-26-કાહયકા-1)
બ્રહ્માનુંદભાુંથી ઉધ્ધાય કયીને બજનાનુંદ વાક્ષાત ધમભિના અગલણત સ્લરૂાનુંદભાું
મોજ્મા (પ્રલેળ કયાવ્મો).

શલે જ્માયે કેલર ધમભિ સ્લરૂાનુંદના અનબલભાું ધમભિ સ્લરૂથી કયે રી રીરા આનુંદના
બાલો ણ અલયોધ રૂ છે તો બૌમતક આનુંદો અલયોધરૂ શોમ તેભાું શ ું નલાઈ ?
વ્રજ લલ્રબા શ્રીગોીજનો ભાટે તો મપ્રમ પ્રર્ન ું સ્લરૂ જ ળાસ્ત્ર ફન્ય ું શત ું. યવોલૈવઃની
અલખર બાલ વુંદા લેણનાદ દ્વાયા મપ્રમતભના સ્લરૂભાુંથી જ પ્રાપ્ત થતી શતી. તેથી
સ્લરૂાનુંદની અમલયત ધાયા તેભના હૃદમભાું લશન થમાજ કયતી શતી. દાન-ભાનનઘટ-શોયી આહદ રીરા કમાથ લગય ણ ોતાના ધમભિ સ્લરૂભાું સ્સ્થત કયલા પ્રર્
વભથથ છે છતાું આ રીરા કયલાનો શેત એ છે કે બમલષ્મની દૈ લી સ ૃષ્ષ્ટનો આ રીરા
ગણાનલાદથી મનયોધ મવદ્ધ થઈ ળકે.
પ્રશ્ન- શ્રી ગોીજનો ભાટે મપ્રમતભન ું કોહટ કન્દથથી અમધક વૌન્દમથ રાલણ્મ સ્લરૂ જ
ળાસ્ત્રરૂ ફન્ય ું શત ું તે કેલી યીતે ઘટી ળકે ?
ઉત્તય – ભધ ભક્ષીકા (ભધ ભાખી) જેભ વલથત્ર હયભ્રભણ કયીને ષ્ોનો યવ રઈને
ભધડો ફનાલે છે , છી ભધડાભાું ચીકીને ભધન ું ાન કયે છે . તેભ શ્રી
ગોીજનોએ શ્રમતકાની અલસ્થાભાું યવોલૈવઃની વલથ ળાખાઓભાું જે આનુંદન ું
પ્રમતાદન કયે  ું છે , તે વલથ આનુંદને એકત્રીત કયીને તેન ું ભધડા જેવ ઘનીર્ ભત
મપ્રમતભના સ્લરૂનો ગોી અલસ્થાભાું અનબલ કયે રો. ગોી- „ગો‟ નાભ નેત્ર ઈન્િીમ,
„ી‟ નાભ ાન કયવ ું. અમલયત મપ્રમતભના શ્રીમખ રાલણ્મ ભધન ું ાન કયવ ું એ ગોી
ળબ્દનો અથથ છે .
શ્રમત અલસ્થાભાું ઉયોક્ત સ્લરૂના વાક્ષાત અનબલ ભાટે તેભણે યવાત્ભક પ્રકાયે
ગણગાન કય.ું અને તેથી પ્રવન્ન થઈ, મનત્મરીરા ધાભભાું મલશાય કયતા યવોલૈવઃ
સ્લરૂે તેભને દળથન આપ્માું. ત્માું લયદાન પ્રાપ્ત કયી ર્ ભરોકભાું ગોીરૂે પ્રગટ થમાું
અને એક કલ્ મુંત લયદાનીક સ્લરૂન ું તેભણે ધ્માન કય.ું આ સ્લરૂના અનબલભાું
સ્લરૂ જ વાધન શોલાથી મપ્રમ સ્લરૂને પ્રાપ્ત કય.ું આ સ્લરૂ ગોીજનોના હૃદમભાું
બાલાત્ભક પ્રકાયે , અને નુંદારમભાું લાસદે લ વ્યશભાું અસ્ળથ મોગથી પ્રાકટમ થય ું.

સ્લરૂના પ્રાકટમ છી આ ગોીજનો મપ્રમતભના ભાધમથ સધા ાનનો અનબલ કયી
યહ્યાું છે તેથી શલે આ શ્રી ગોીજનોન ું ળાસ્ત્ર મપ્રમતભન ું સ્લરૂજ ફન્ય ું છે . કાયણ કે શ્રી
ગોીજનોના જીલનભાું સ્લરૂ ધ્માન મવલામ લેદોકત કોઈ વાધન ન શત ું.
„„ીત્લા મકુંદ મખ વાય ઘભલક્ષ ર્ગ
ુંૃ ૈઃ‟‟
(સ. 10-11-43)
ગોીજનો મપ્રમતભના શ્રીમખન ું રાલણ્મ ભધાન વલથ અલસ્થાભાું અને વલથત્ર કયી
યહ્યાું છે . લી આ શ્રી ગોીજનો પ્રભેમ ભાગીમ-યમવકા છે . તે સ્લરૂ મલના પરરૂે
ફીજ ું કુંઈ ણ ગ્રશણ કયતાું નથી. પ્રાગટમ વભમે નુંદારમભાું મપ્રમ પ્રર્નાું દળથન કયલા
ગમા છે ત્માયે તેભણે દે શનો શ્રગાય
ુંૃ
કમો નથી, યું ત આત્ભાના શ્રગાય
ુંૃ
કયીને ગમા છે .
એટરે તેભણે મલમલધ અમનલથચનીમ હદવ્મ પ્રેભની મલમલધ બાલનાઓના શ્રગાયથી
ુંૃ
તેભના આત્ભાનો શ્રગાય
ુંૃ
વજ્મો છે . લી આ બક્તો તાભવ એટરા જ ભાટે કશેલામ છે
કે તે આ સ્લરૂ મવલામ ફીજ કુંઈ પરરૂે ગ્રશણ જ કયતાું નથી.
„„લફન દે ખે ભનભોશનકો મખ,
ભોશી રગત મત્રર્લન દઃખદાઈ.‟‟
જેભ ભધ ભલક્ષકા વલથત્ર હયભ્રભણ કયે છે યન્ત ષ્ોના યવ-ભકયું દ મલના ફીજ કુંઈ
ગ્રશણ કયતી નથી, તેભ આ શ્રીગોીજનોના નેત્ર રૂી ર્ગ
ુંૃ ીઓ-(ભ્રભયીઓ) વલથત્ર
મપ્રમતભના વૌન્દમથ ભાધમથ યવને જ ગ્રશણ કયે છે . લી ભધ ભલક્ષકાના દે શનો મનલાથશ
ષ્ોના યવ ભકયું દથી જ થામ છે , તેભ આ શ્રીગોીજનોનો મનલાથશ મપ્રમતભના રૂ
રાલણ્મ સધારૂ ભધથી જ થામ છે . તેથી વલાુંળે તેભન ું ળાસ્ત્ર મપ્રમતભન ું સ્લરૂજ
ફને ું છે .
યાગ-આવાલયી
અંલખમન એવી ટે લ યી,

કશાું કયો લાહયજ મખ ઉય,

રાગત જ્મોં બુંલયી ।। 1 ।।
શયખ શયખ મપ્રતભ મખ મનયખત,
યશત ન એક ઘયી,
જ્મોં જ્મોં યાખત જતનન કય કય,
ત્મોં ત્મોં શોત ખયી ।। 2 ।।

ગડ કય યશી રૂ જરમનમધભેં,
પ્રેભ મય ભ બયી,
„„સ ભયદાવ‟‟ લગહયધય નગ યવત,
 ભટત મનમધ વગયી ।। 3 ।।

આવ ું ભશાન વૌબાગમ જે શ્રીગોીજનોએ પ્રાપ્ત કયું છે તે મપ્રમ પ્રર્ના સ્લરૂનેજ
વાધન ફનાલી કલ્ મુંત મલમોગ અલસ્થાભાું મપ્રમન ું ધ્માન કયીને જ ભેલેર છે .
પ્રભેમ ભાગથની આ જ વ્મલસ્થા છે .
બરે મપ્રમ પ્રર્ના સ્લરૂભાું પ્રેભ-આવહકત ઉત્ન્ન થમા ન શોમ છતાું મપ્રમ પ્રર્ભાુંજ
વલથસ્લતાનો બાલ યાખી સ્લરૂ ધ્માન રૂી રક્ષથી સ્લરૂ ધ્માન-ગણગાન સ્ભયણનો
આગ્રશ િઢ યશી આલળે તો પ્રેભ આવહકત ણ મવદ્ધ થઈ જળે. અને પ્રેભ દાને કયીને
સ્લરૂની ભાધમથતાનો જે આનુંદ અનબલાળે તે અમનલથચનીમ શળે. લાણીથી તેન ું લણથન
નશી થઈ ળકે, કાયણ કે નેત્રને જીબ નથી.
કાગદ તો કયતે ન ઉઠે,
કય રેખની કે દ કોન ઉઠાલે,
મપ્રતભ િષ્ષ્ટ યે જફતેં,

છલફ છામ યશી અંલખમન ઝય રાલે ।। 1 ।।

પ્રેભ વખી ! ભધકી ભખીમા
ભન જામ પસ્મો હપય શાથ ન આલે,
મ ભયત શ્રીનુંદનુંદકી લરખતે ન ફને,
લરખેશી ફન આલે ।। 2 ।।

જર મલના જીલે તેતો દાદયડા કશેલામે
ભીન તો તયત ભયી જામ
મપ્રમતભના રૂ – સધા ાન મલના પ્રણમ ભાગીમ કેભ જીલી ળકે ? પ્રભેમની વાધના
કાષ્ટાન્ન છે . અનન્મતા જ તેનાું પ્રાણ છે . સ્લરૂ મવલામ ફીજો હયગ્રશ નશી તેન ું નાભ
અનન્મતા. આલી અનન્મતા નેશીઓના પ્રાણ છે . અને આલી અનન્મતાએ પ્રભેમ
સ્લરૂ ભેલી ળકામ છે . શ્રી ગોીજનોએ ભેલે ું ભશાન હદવ્મ વૌબાગમ દરથબ છે ,
દઃવાધ્મ છે , છતાું-„„શ્રીલલ્રબ ળયણ થકી વૌ ડે વશે‟ું ‟. ભશાનબાલોની અનબલાત્ભક
લાણી લલ્રબજનને આશ્વાવન રૂ છે . શ્રીદ્મનાબદાવજી ણ સ્લકીમોને આશ્વાવન
આતાું એક દભાું કશે છે .
શ્રીલલ્રબ ચાશે વોઈ કયે ,
જો ઈનકે દ િઢ કહય કયે ,
ભશાયવ મવન્ધ બયે ।।

નાથકે નાથ અનાથ કે ફુંધ,
અલગણ લચત નલધયે ,
દ્મનાબકો અનો જાન કે,
બ ભડત કય કયે ।।

બગલદ્ કૃત પ્રમતફુંધની મનવ ૃમત્તનો પ્રકાય

રેખક : શ્રીલલ્રબાદદ્મમભલરન્દ
પ્રશ્ન – બગલદ્ કૃત પ્રમતફુંધની મનવ ૃમત્ત કેભ થામ !

ઉત્તય – બગલદ્ કૃત પ્રમતફુંધની મનવ ૃમત્તનો ઉામ શ્રી મમનાષ્ટકના શ્રોક 7 ઉયની
શ્રી દ્વાયકેળચયણ અને શ્રી શહયયામચયણની ટીકાભાું જતાવ્મો છે .
બગલદ્ કૃત પ્રમતફુંધની મનવ ૃમત્ત રીરા ધાભથી મલછયે રા દૈ લી જીલની થઈ ળકે છે ,
યન્ત પ્રલાશ અને ભમાથ દા જીલો જે ષ્ષ્ટભાગથભાું બ્રહ્મવુંફધ
ું રઈને બી ગમા છે તેના
પ્રમતફુંધોની મનવ ૃમત્ત થતી નથી.
વાયસ્લત કલ્ભાું બગલદ્ કૃત પ્રમતફુંધોની મનવ ૃમત  ભલથક બગલદ્ પ્રાપ્પ્ત શ્રીમમનાજી
દ્વાયા થતી શતી. આધનીકો ભાટે શ્રી ભશાપ્રર્જીન ું પ્રાગટમ થય ું છે . તેથી શ્રી ભશાપ્રર્જી
દ્વાયા થામ છે . તેભ શ્રી શહયયામચયણ આજ્ઞા કયે છે .
શ્રીલલ્રબ ભેયી કૃમત જીન દે ખો
ક્ષણ ક્ષણભેં અયાધ યત શે,
ગીનત ન આલે રેખો ।। 1 ।।
અનાથ કે નાથ તભ શો,
વો અનો લફયદ મલવેખો,
યમવક કશે કય જોય જોયકે,

કૃા િષ્ષ્ટ વો ેખો ।। 2 ।।
આલા દોગ્રવીત-દોથી ષ્ટ થમેરા મનજ દૈ લીજીલના ઉદ્ધાય ભાટે ભશાકારૂલણક શ્રી
લલ્રબનો ર્ ભતરભાું પ્રાદબાથ લ થમો છે . તેથી શ્રી શહયયામચયણ મળક્ષાત્રભાું આજ્ઞા કયે
છે કે – „વેલાપર‟ ગ્રુંથભાું કશેરા બગલદ્ કૃત પ્રમતફુંધથી ભને પરભાું મનયાળા થતી
નથી. તેન ું કાયણ શ્રી ભશાપ્રર્જીના પ્રાદબાથલ પ્રમોજનને અને આશ્રીના અતલરત
વાભાથ્મથને ભભથજ્ઞ મળયોભણી શ્રી શહયયામચયણ જાણે છે . તેથી સ્લમુંની દ કૃમતભાું
સ્લકીમોને આશ્વાવન આતા કશે છે કે :
જો ે શ્રીલલ્રબ ચયણ ગશે ।

તો ભન વ ૃથા કયત ક્યોં લચન્તા,
શહય હશમે આમ યશે ।।

જનભ જનભકે કોહટક ાતક,
મછનશી ભાુંજ દશે ।

વાધન કય વાધો જીન કોઉ,
વફ સખ સગભ રશે ।।

કોહટ કોહટ અયાધ ક્ષભા કય,
વદા નેશ મનલશે ।

ર્ ભર જીન કયો કોઉ ભન ળુંકા,
કરૂણા મવન્ધ કશે ।।

અફ રો લફન વેલે શ્રી લલ્રબ,
બલ દઃખ ફહત વશે ।

„યમવક‟ ભશામનમધ ામ ઓય પર,
ભન લચ કભથ ના ચશે ।।

ઉયોક્ત પ્રકાયે દમાયાભબાઈએ ણ શ્રી ભશાપ્રર્જીની કૃાથી શ્રીભશાપ્રર્જીના
સ્લરૂને જાણીને ોતે ોતાને કશે છે –
શ્રીભદાચામથ જકો દમા ત તો શોમ યશે ।

અનામાવે અબમ દાતા એ પ્રર્ અનરશે ।।
રીરાથી મલછયે રા દૈ લી જીલો ર્તરભાું ફહ થોડા યહ્યા છે . આલા ષ્ષ્ટ દૈ લી જીલોએ
અને પ્રલાશી તથા ભમાથ દા જીલોએ બ્રહ્મવુંફધ
ું રીધ ું શોમ છે . યું ત પ્રલાશ અને ભમાથદા
જીલોને ષ્ષ્ટ પ્રર્ના સ્લરૂનો અનબલ થતો નથી. પ્રલાશ અને ભમાથ દા જીલોએ દે ખા
દે ખીથી બ્રહ્મવુંફધ
ું રીધ ું શોમ છે ણ તેભને ષ્ષ્ટ પ્રર્ના સ્લરૂનો વુંફધ
ું થતો નશીં
શોલાથી ષ્ષ્ટ પરનો ણ અનબલ થતો નથી. આલા જીલોભાું ષ્ષ્ટની છા ભાત્ર શોમ

છે . તેથી એક ભશાનબાલ કશે છે કે –
દે ખ દે ખ વખી ચારીમે લગહયભેં ુંથ અનેક,
દષ્ટ જીલ કલરકારકે જો પ્રર્ યાખે ટેક.
સ્લેત સ્લેત વફ એક શે કશા કૌલાકો જ્ઞાન,
નીય ક્ષીય યવ તકથ તે શુંવ કયે શેચાન.
પ્રલાશી જીલો જે ષ્ષ્ટ ભાગથભાું બી ગમા છે તેને ભાટે „વેલાપર‟ ગ્રુંથભાું આશ્રીએ
આજ્ઞા કયી-„„વુંવાય મનશ્ચમાત‟્ ‟ અને „„તદા આસયોમું જીલ ઇમત મનધાથયઃ‟‟ અને ભમાથદા
જીલે જે ષ્ષ્ટભાું બી ગમા છે તે ષ્ષ્ટ પરના અમધકાયી નશી શોલાથી, અને ભોક્ષના
અમધકાયી શોલાથી- „„જ્ઞાન ભાગેણ સ્થાતવ્મુંળોકાબાલામેમત મલલેકઃ‟‟ આશ્રીએ આજ્ઞા
કયી છે .
ષ્ષ્ટ જીલોની શેચાન તેનાભાું મપ્રમ પ્રર્ના સખનો તત્સખાત્ભક બાલ ફીજરૂે યશેરો
શોમ છે . હ ું ભાયા પ્રાણલલ્રબને સખદ ક્યાયે ફનીળ તેલો બાલ ફીજ રૂે યશેરો શોમ
છે . આ ષ્ષ્ટ દૈ લી જીલ વેલા-સ્ભયણાહદ વાધનો કયે છે તેના પરભાું મપ્રમ પ્રર્ને સખદ
ફનલાનોજ ભનોયથ શોમ છે . તત્સખ વાગય શ્રી લલ્રબે બ્રહ્મવુંફધ
ું વભમે જ ોતાના
સ્લકીમને તત્સખાસ્ગન બાલન ું ફીજરૂે દાન કયે  ું શોમ છે . તે ફીજ પ્રાણ લલ્રબના
મળોગાનથી આશ્રીની વન્મખ યશેલાથી અંકયીત, લ્રલીત-સ્ષ્ત અને પરીત થઈ
જામ છે .
„વામનધ્મ ભાત્ર દત્ત શ્રીકૃષ્ણપ્રેભા‟ સ્લમળોગાન વુંહૃષ્ટ હૃદમાુંબોજ મલષ્ટયઃ, મળ ીય ભ
રશયી પ્રામલતાન્મયવઃ અને „મનયોધ રક્ષણ‟ભાું ણ આજ્ઞા કયી છે : „„વલાથનન્દ
ભમસ્મામ કૃાનન્દઃ સદરથબઃ, હૃદગતઃ સ્લગણાન ્ શ્રત્લા  ભણથઃ પ્રાલમતે જનાન.્ „„
ઉયોક્ત પ્રકાયે આશ્રીના મળોગાન દ્વાયા તત્સખાસ્ગન ફીજ પરીત થામ છે .
પ્રલાશી અને ભમાથ દા જીલોભાું ોતાના સખનો મલચાય શોમ છે . તે વેલા સ્ભયણાહદ

વાધનો કયે છે ણ તેભાું ોતાના સખની બાલના મખ્મ શોમ છે , તેન ું બજન સ્લસખાથે
શોમ છે . આ પ્રલાશી જીલો ોતાના અશુંતા-ભભતાત્ભક વુંવાયનો ફાગ પાલ્મો ુલ્મો યશે
તેલી સ્લાથથ વ ૃમત્તથી વેલા સ્ભયણાહદ કયતા શોમ છે , તેને પરભાું વુંવાયસખ જ શોમ છે .
ભમાથ દા જીલો ભશાત્ભીક શોમ છે . તેનાભાું પ્રર્ પ્રત્મે સ્નેશ શોતો નથી. જન્ભ ભયણના
દઃખભાુંથી છટલા ભાટે બજન કયતા શોમ છે , તેને આલાગભન ભટી જામ છે યું ત ષ્ષ્ટ
પરનો અનબલ થતો નથી. આ જીલો ભોક્ષના અમધકાયી શોલાથી- „„જ્ઞાનભાગેણ
સ્થાતવ્મુંળોકા બાલામેમત મલલેકઃ‟‟ વેલા પરભાું આજ્ઞા કયી છે . આલા ફન્ને પ્રકાયના
જીલોના ષ્ષ્ટ પરાનબલભાું બગલદ્ કૃત પ્રમતફુંધ થામ છે . તેન ું મનલાયણ થઈ ળકત ું
નથી.
ષ્ષ્ટ દૈ લી જીલભાું ણ બગલદ્ કૃત પ્રમતફુંધ થામ છે , યું ત તે તેના અયાધની
મનવ ૃમત ભાટે શોમ છે . આ અયાધની મનવ ૃમત શ્ચાદ્ ષ્ષ્ટ પરાનબલનો અમધકાયી ફની
ળકે છે . (િષ્ટાુંતભાું ચોયાળી લૈષ્ણલ અંતયગત યાભાનુંદ ુંહડતનો લાતાથ પ્રવુંગ
મલચાયલો) આલા ષ્ષ્ટ જીલના અયાધની વત્લયે મનવ ૃમત ભાટે અને ષ્ષ્ટ પર કે જે
વાક્ષાત મપ્રમ પ્રર્ના સ્લરૂાનન્દનો અનબલ કયાલલા ભાટે દમાવાગય શ્રી અસ્ગનકભાયે
શ્રી વલોત્તભ સ્તોત્ર પ્રગટ કયે ર છે . ભશાકારૂલણક શ્રી લલ્રબના મળોગાન ષ્ષ્ટ જીલને
અયાધથી અને અનેક જન્ભોના વુંલચત દોોથી વત્લયે મક્ત કયી ષ્ષ્ટ પરાનબલનો
અમધકાયી ફનાલે છે . તેથી જ ભભથજ્ઞ મળયોભલણ શ્રી શહયયામ પ્રર્ આજ્ઞા કયે છે –
રાખ રાખ ફાતનકી એક ફાત કશીમે ।

શ્રીલલ્રબાધીળ જકી ળયણાગમત રશીમે ।।
જ ત તીયથ નેભ ધયભ વ્રત,
ભેયે શ્રીલલ્રબ પ્રર્જીકો નાભ ।
સભયો ભન વદા શબકાયી,

દયીત કટે સધયે વફ કાભ ।।
હૃદે લવે મળોદાસત દ,

રીરા વહશત વકર સખ ધાભ ।
„યમવક‟ મશ મનયધાય કીમો શે,

વાધન તજ બજ આઠો માભ ।।
શલે મનત્મરીરાસ્થ બગલદ સ્લરૂનો વાક્ષાત્કાય કેભ થામ એ મલચાયીએ :
„„મપ્રમ વુંગભ યાહશત્માદ્ વ્મથથ વલે ભનોયથા‟‟ (મલજ્ઞપ્પ્ત)
વાક્ષાત મપ્રમ પ્રર્ના વુંગભના ભનોયથો મવલામના ફીજા ભનોયથો વ્મથથ છે . કેભકે
આલા ભનોયથો ભનોયું જન ભાત્ર શોમ છે . પ્રરોબનોને ઉત્ન્ન કયી લાસ્તમલક
પરાનબલથી અમનલથચનીમ મપ્રમતભનો સ્લરૂાનુંદ યશેરો છે તેનાથી લુંલચત યાખે છે .
મનષ્ઠાત વાધનેયેલ ન ભનોયથો લાતથમા (ળાસ્ત્રાથથ મનફુંધ)
„„મનષ્ઠાત વાધનેયેલ‟‟ મપ્રમ પ્રર્નો વાક્ષાત્કાય જેનાથી થામ છે તેલા વાધનભાુંજ મનષ્ઠા
યાખલી. આ વાધન યલમું આશ્રી લલ્રબે સ્લકીમો ભાટે મનયોધ રક્ષણ ગ્રુંથભાું
જતાલેર છે –
તસ્ભાત ્ વલું હયત્મજ્મ મનરૂધ્ધૈઃ વલથદા ગણાઃ

વદાનન્દ યૈ ગેમાઃ વચ્ચ્ચદાનન્દતા તતઃ ।। 9 ।।
વલાથ નન્દભમ સ્મામ કૃાનન્દ સદરથબઃ ।
હૃદગતઃ સ્લગણાન શ્રત્લા,
 ભણથ પ્રાલમતે જનાન ્ ।।

હકરશ્મ ભાનાન ્ જનાન ્ િષ્ટલા,
કૃા યક્તો મદા બલેત ્ ।

તદા વલું વદાનન્દું હૃહદસ્થું મનગથત ું ફહશઃ ।।
મનત્મરીરાસ્થ મપ્રમપ્રર્ના વાક્ષાત્કાય ભાટે તા  ભલથક મળોગાન કયવ ું જોઈએ. ગણ

ગાનનો આલો અલચન્ત્મ ભહશભા શોલાથી જ આે સ્લકીમો ભાટે ગણગાનની આજ્ઞા કયી
છે .
ભાને તાકો તનક ફહ વજ્જનકો વુંકેત ।

જેવે જાભન દધભેં આશી વો કય રેત ।।
આશ્રી લલ્રબે સ્લકીમોને ોતાના મલપ્રમોગ બાલાત્ભક સ્લરૂનો વાક્ષાત્કાય કયાલલા
ભાટે ગણગાનરૂી વાધનનો વુંકેત કમો છે . આશ્રીના વુંકેતભાું અનેક ગઢ યશસ્મ
યશેરા છે . તે ગઢાતીગ ભઢ યશસ્મને અનન્મ-મતવ્રતબાલી જનોજ વભજી ળકે છે . આ
ગણગાનનો જે વુંકેત કમો છે તે ણ સ્લકીમજનો પ્રમત જ કમો છે .
શ્રી સયદાવજી ળયણે આવ્મા ત્માયે ોતાની હશનતા કયલા રાગમા-શોં મતતનકો નામક,
શોં મતતનકો ટીકો. ત્માયે આશ્રીએ આજ્ઞા કયી : „„સ ભય શોમ કે ઘીઘાલે ક્યોં, બગલદ
મળ ગાઓ.‟‟ શ્રીસ ભયના મનમભતે વભસ્ત ષ્ષ્ટ સ ૃષ્ષ્ટને બગલદ મળોગાનન ું કતથવ્મ
ફતાવ્ય ું છે .
ષ્ષ્ટ દૈ લી જીલો જે રીરાધાભથી મલછયે રા છે તેભને મનજ ધાભની પ્રાપ્પ્ત કયાલલા
આન ું પ્રાગટમ છે .
ગણગાન દ્વાયા મપ્રમ પ્રર્ની વન્મખ યશેલાથી આમધદૈ લીક દે શ પ્રાપ્ત થામ છે . આ
આમધદૈ લીક દે શને વત્લયે પ્રાપ્ત કયાલનાય શ્રી વલોત્તભજીન ું મળોગાન છે .
દે શના મનલાથ શ ભાટે શ્રીભશાપ્રર્જીએ પ્રગટ કયે રી વેલા ભમાથ દા પ્રભાણે (ન કે વગલડીમા
ૃ થી જ દે શનો મનલાથ શ કયલો, અને
વેલા પ્રણારી પ્રભાણે) વેવ્મને બોગ ધયીને અધયામત
આશ્રીના મળોગાનભાું તત્ય યશેવ ું. સ્લકીમોન ું આ કતથવ્મ છે .
બા. 11-20 ભા અધ્મામભા- „„લબદ્યતે હૃદમગ્રુંથી મછદ્યતે વલથ વુંળમા‟‟ આ શ્રોકભાું
કશેર બગલદ વાક્ષાત્કાય થતાું ષ્ષ્ટ જીલની જે સ્સ્થમત ફને છે તેન ું નીચેના દોશાભાું
મનરૂણ કયે છે –

પ્રેભ પ્રગટ જફ શોમ શે ર્ ભરે જગતકો બાન,
ત ત ત યશી જામ શે, હ ું કો ભીટે મનળાન.
પ્રાકૃત જગતને અને ોતાના પ્રાકૃત દે શને ર્રી જામ છે એટરે મપ્રમતભના સ્લરૂ
રાલણ્મ ભાધમથ સધાનો અનબલ કયે છે . આલો વાક્ષાત્કાય ન થામ ત્માું સધી બૌમતક
દળાભાું થતા સ્લપ્નાના સ્લલ્ આનુંદના અનબલભાું સ્લસ્થ ન થવ ું.
મલચાય લગયની મનિાને સષપ્પ્ત કશેલામ છે . આ મનયાલયણ અલસ્થા છે . આ દળાભાું
મનત્મરીરાસ્થ મપ્રમ પ્રર્ના સ્લરૂનો, મનત્મરીરાસ્થ હદવ્મ હયકયનો, હદવ્મ રીરા
ધાભનો અને દૈ લી જીલના ોતાના આમધદૈ મલક સ્લરૂનો વાક્ષાત્કાય થામ છે . આ
વાક્ષાત્કાય થતાજ ોતાના હદવ્મ સ્લરૂથી દૈ લી જીલ રીરા ધાભભાું પ્રલેળ કયે છે .
આલા અનબલને લાસ્તમલક જાણલો. આ મવલામના બગલદ્ વુંફધ
ું જોડીને બૌમતક
દળાભાું અનબલાતા યોકડીમા-અલ્ આનુંદોભાું સ્લસ્થ નશી થવ ું. સ્લપ્નાભાું ન ધાયે રાન જોમેરા ઘણા ભાણવો ઘણા ફનાલો જોલામ છે , અને ચા જીલનન ું ણ િશ્મ
દે ખામ છે -આ વેલા પરભાું કશેર કસ ૃષ્ષ્ટ છે . અનેક જન્ભોની લાવના હૃદમભાું યશેરી છે
તે આલી કસ ૃષ્ષ્ટ ઉત્ન્ન કયતી જ યશે છે . મનત્મરીરાસ્થ સ્લરૂના વાક્ષાત્કાય મલના
ફીજા જે સ્લલ્ આનુંદના િશ્મો-પ્રરોબનો ઉત્ન્ન કયે છે તેને ણ કસ ૃષ્ષ્ટભાું જ ગણના
કયલી. આલી કસ ૃષ્ષ્ટનો પ્રરમ કયી હૃદમ મનયાલયણ ફનાલી મપ્રમ પ્રર્નો વાક્ષાત્કાય
કયાલનાય નીચે રખ્મા વાધનભાું તત્ય થવ ું અમનલામથ છે .
ૃ થી
1 શ્રીભશાપ્રર્જીએ પ્રગટ કયે રી વેલા ભમાથદા પ્રભાણે વેવ્મને બોગ ધયીને અધયામત
જ દે શનો મનલાથ શ કયલો.
2 „મનયોધરક્ષણ‟ ગ્રુંથભાું આશ્રીની આજ્ઞાનવાય વલથ હયત્માગ  ભલથક શ્રીવલોત્તભ
સ્તોત્રથી આના મળોગાનભાું તત
્ ય થવ ું. અને „„શહયઃમ ભમતિ વદા ધ્મેમા વુંકલ્ાદમ
તત્ર હશ‟‟ આશ્રીના સ્લરૂન ું ધ્માન ણ કયતા યશેવ ું. ધ્માન અને ગણગાન ફન્ને મપ્રમ
પ્રર્નો વાક્ષાત્કાય વત્લયે કયાલે છે .

મપ્રમ પ્રર્ના શ્રભની મનવ ૃમત  ભલથક મપ્રમ પ્રર્ને સખદ ફનવ ું એજ મનજ્જનોન ું કતથવ્મ
ઉયોક્ ત વાધનથી મવદ્ધ થામ છે .
રાખ રાખ ફાતનકી એક ફાત કશીમે ।

શ્રીલલ્રબાધીળ જકી ળયણાગમત રશીમે ।।
બગલદ્ વાક્ષાત્કાયભાું „ભીલરત િળૌ ધ ૃત ભૌના‟‟ િષ્ષ્ટ ફુંધ અને લાણી વ્માાય ફુંધ આ
ફન્ને અલસ્થા આલશ્મક છે , અને આ અલસ્થાને મવદ્ધ કયનાય શ્રીપ્રર્ન ું ગણગાન અને
સ્લરૂ ધ્માન છે .
યભ ળાથથ મલયશ

રેખક : શ્રીલલ્રબાદદ્મમભલરન્દ
પ્રશ્ન – યભ ળાથથને પ્રાપ્ત કયાલનાયો મલયશ કેલી યીતે પ્રાપ્ત થામ ?
ઉત્તય – યભ ળાથથરૂ મલયશ બાલન ું દાન મલયશ બાલાત્ભક સ્લરૂ શ્રી લલ્રબના
અનન્મ આશ્રમથી પ્રાપ્ત થામ છે . આલા ળાથથની પ્રાપ્પ્ત ભાટે જ શ્રીભત્ત પ્રર્ચયણે
લલ્રબાષ્ટકભાું મલયશ બાલાત્ભક સ્લરૂને પ્રાથથના કયી છે –
„„સ્લામભન ્ શ્રીલલ્રબાગને ક્ષણભમ, બલતઃ વમન્નધાને કૃાતઃ પ્રાણપ્રેષ્ઠ વ્રજાધીશ્વય
લદન, હદ દ્રક્ષામતિ તાો જનેષ.‟‟
શ્રીશહયયામ પ્રર્એ મળ. .ભાું મલયશબાલાતભ
્ ક સ્લરૂ કેલી યીતે પ્રાપ્ત થામ છે તેન ું
લણથન કયે  ું છે , અને ોતાના ફીજા ગ્રુંથભાું ણ આજ્ઞા કયે છે કે શ્રીભશાપ્રર્જીના
આમશ્રત જનોને જાજા બાગે આ શ્રીલલ્રબ મલપ્રમોગ બાલન ું દાન કયે છે . મલપ્રમોગ
બાલન ું દાન એ અમતળમ અનગ્રશથી પ્રાપ્ત થામ છે . આણા સ્લાભી તો ભશા કારૂલણક
ભશોદાય ચહયત્રલાન છે . તેથી ોતાના દામ્બજના આમશ્રત સ્લકીમોને અદે મતભ એલા
મલપ્રમોગાનુંદ સ્લરૂન ું દાન કયે છે જ.

શ્રી શહયયામપ્રર્ના એક દભાું-„પ્રગટે ષ્ષ્ટ ભશાયવ દે ન‟ તેની ત્રીજી ુંસ્ક્તભાું- „„મનત્મ
વુંફધ
ું કયામ બાલદે મલયશ અરૌહકક ફેન.‟‟ મનત્મરીરાસ્થ અગલણતાનુંદ પ્રર્નો વુંફધ
ું
કયાલીને તેનો અનબલ કયાલલા ભાટે મનજજનોને આ શ્રીલલ્રબ કેલર મલયશબાલન ું
દાન કયે છે . „કેલર‟ એટરે જેભાું ભાત્ર અનુંત કોહટ કુંદથ વૌન્દમથ સ્લરૂનો જ મનયું તય
અનબલ થામ છે . અન્મનો વુંફધ
ું જ જેભાું નથી તે કેલર મલયશ છે .
ગદ્ય ભુંત્રભાું „„તાકરેળાનુંદ‟‟ લાક્ય છે તેભાું આ મલયશાત્ભક સ્લરૂન ું અંતયું ગજનોને
દાન કયું છે .
જ્માયે આણે એકાુંગી મનષ્ઠા શ્રીલલ્રબ ાદદ્મભાુંજ યાખીએ છીએ ત્માયે બગલત
ગીતાજીભાું કહ્યા મજફ „„મોગ અને ક્ષેભ‟‟ આણા પ્રાણલલ્રબથી જ થામ છે . તેજ
શેતવયન ું શ્રીવલોત્તભજીભાું આશ્રીન ું નાભ ‟સ્લદાવાથથ કૃતાળે વાધનઃ‟ લફયાજે છે .
મલયશ બાલને પ્રાપ્ત કયાલલો તે મોગ અને આ દરથબ મનમધરૂ મલયશન ું આ સ્લમું
યક્ષણ કયે તે ક્ષેભ. મોગ અને ક્ષેભ ફન્ને આણા પ્રાણલલ્રબ સ્લમું જ કયે છે .
આણી એકાુંગી મનષ્ઠા શ્રીલલ્રબ ચયણ વયોજભાું થામ તે ભાટે શ્રી શહયયામપ્રર્ની
લાણીનો વુંગ યાખલો. આની લાણીનો વુંગ યાખલાન ું કાયણ આના સ્તોત્રો-દોગ્રુંથોભાું શ્રીભશાભર્જીના મનગઢ સ્લરૂને ઘણી જ વયરતાથી વભજાલેર છે . તેથી
આની લાણીન ું અલરુંફન યાખવ ું.
એકાુંગી પ્રીમત મલના મલયશ થતો નથી તેથી પ્રાથભીક એકાુંગી બાલને મવદ્ધ કયલો
આલશ્મક છે . આશ્રી લલ્રબન ું અલચન્ત્મ ભાશાત્મ્મ વભજામ ત્માયે વલથથી અમધક અને
સિઢ સ્નેશ શ્રીલલ્રબ ચયણ કભરભાું જ થામ છે . આલા ભાશાત્મ્મન ું લણથન
શ્રીશહયયામચયણે „„શ્રીલલ્રબ તજ અનો ઠાકય કશો કોને જૈમેશો‟‟ આ દભાું સ ુંદય
પ્રકાયે કયું છે . આ દભાું અનન્મ મનષ્ઠા અને આશ્રીના યવરૂ ઐશ્વમથને વભજાલેર
છે . શ્રી શહયયામ પ્રર્ની લાણીનો જ્માયે વુંગ કયીમે ત્માયે પ્રથભ આણને વલથ પ્રકાયની
આવહકતઓ અને પ્રરોબનોના ફુંધનભાુંથી મક્ત કયી શ્રીલલ્રબભાું આણો અનન્મ
બાલ સિઢ થામ તે ભાટે ઉદે ળે છે કે-„„શ્રીશહયયામ પ્રર્ ષ્ષ્ટભાગથના ભભથજ્ઞ મળયોભલણ

રૂે પ્રમવદ્ધ છે . તેથી ભભથનેજ ગ્રશણ કયે છે . આે જે ભભથ ગ્રશણ કમો છે તે શ્રીલલ્રબ
ચયણ વયોરૂશભાું એકાુંગી પ્રીમત રૂે છે . તે ઉયોક્ત દની ુંસ્ક્તભાું દળથન થામ છે .
અને „„મત શ્રી લલ્રબોડ સ્ભાકું ગમતઃ શ્રીલલ્રબ વદા‟‟ આ „„શ્રીલલ્રબબાલાષ્ટક‟‟
નાભના સ્તોત્રોભાું ણ મનરૂણ કયે ર છે .
શ્રીશહયયામ પ્રર્એ શ્રીલલ્રબના સ્લતુંત્ર પ્રભેમ સ્લરૂને પ્રાપ્ત કયું છે . તેથી વૌબાગમના
ગૌયલબમાથ વાભથ્મથથી ોતે કશી યહ્યા છે કે
કાન ન કાહકી ભન ધયીમે,
વ્રત અનન્મ એક ગશીમે શો.
વફશીન તે અમત ઉત્તભ જાની,
ચયણ ય મપ્રત ફઢૈ મે શો.
શ્રીલલ્રબભાું

જ

વભસ્ત

રીરાસ ૃષ્ષ્ટ

રીરા

ધાભનો

હદવ્મ

હયકય,

પ્રત્મેક

શ્રીસ્લામભનીજીની મનકુંજભાું લફયાજતા મનકુંજનામક શ્રીજીના સ્લરૂો, રીરાધાભ, હદવ્મ
ભનોશય કુંજો, મનકુંજો-શ્રી મમનાજી, શ્રી લગહયયાજજી, આ વલથ પ્રાણ મપ્રમ શ્રીલલ્રબના
„મલર્‟ નાભલાા વાકાય વ્માક સ્લરૂની લબતય યશે ું છે . આવ ું આશ્રીન ું ભાશાત્મ્મ
વભજલાથી વલથથી અમધક સિઢ સ્નેશ આના સ્લરૂભાું થામ છે . આલા પ્રકાયન ું
ભાશાત્મ્મ હૃદમભાું લવી જલાથી દરથબ એલો તત્સખી ભધય પ્રેભ આના ાદદ્મભાું જ
થામ છે . અને આલા પ્રેભથી મલપ્રમોગ અનબલામ છે .
તત્સખી ભધય સ્નેશ અને મલયશ ફન્ને વુંલરીત ભે રા જ યશે છે . જેભ ભીશ્રીની ડેરી
સ્લરૂ છે અને યવભાું ભધયતા વ્માપ્ત જ યશે છે , તેભ હદવ્મ સ્નેશ અને મલયશ ફન્ને
ઓતપ્રોત ભે રાજ યશે છે . વેવ્મ સ્લરૂની વન્મખ આતથબાલ  ભલથક, દૈ ન્મતા  ભલથક
મલનતી કયલી : શે નાથ ! આને હ ું સખદ ફન ું તેલા હદવ્મ તત્સખી સ્નેશ બાલન ું દાન
કયો. આણા ભાગથનો મવદ્ધાુંત એલો છે કે મપ્રમ પ્રર્ ાવે કુંઈ માચના ન થામ. કાયણ કે
સ્નેશ એને જ કશેલામ કે જેભાું મપ્રમતભના સખનો જ મલચાય શોમ અને આલો તત્સખી

પ્રેભ તો સ્લમું મપ્રમતભ દાન કયે તો જ લચયસ્થામી ફને. તેથી આને સખદ ફનામ
તેલા તત્સખી પ્રેભની માચના સ્નેશ મવદ્ધાુંતથી મલરૂદ્ધ નથી.
(ોતાના

વેવ્મ

સ્લરૂને

શ્રીલલ્રબ

રૂેજ

ભાનલા.

જેભ

ભશાનબાલ

શ્રી

દ્મનાબદાવજીએ શ્રી ભથયે ળજીન ું વેલન શ્રી લલ્રબબાલથી જ કય.ું કાળીલાા ળેઠ શ્રી
ળોત્તભદાવજીએ

શ્રી

ભદનભોશનજીન ું

વેલન

શ્રીલલ્રબ

બાલથીજ

કય.ું

ભશાબાગમલાન શ્રી યજોફાઈએ શ્રી ફારકૃષ્ણજીન ું વેલન શ્રીલલ્રબ બાલથીજ કય.ું તેભ
ોતાના વેવ્મ સ્લરૂને શ્રી લલ્રબ બાલથી વેલલા.)
શ્રી ભત્પ્રર્ ચયણ મલજ્ઞપ્પ્તભાું આલા જ સ્નેશ દાનની મપ્રમતભને પ્રાથથના કયે છે –
મદ્ દૈ ન્મું ત્લત્કૃા શેતનથ તદસ્સ્ત ભભાણ્લમ,
તાું કૃાું કરૂ યાધેળ ! મમા તદ્ દૈ ન્મ ભાપ્નમાભ.
(મલ. 3-1)
„„શે યામધકેળ ! આની કૃાના શેતરૂ જે દે ન્મ બાલ તે ભાયાભાું અણભાત્ર નથી, તેલી
દૈ ન્મતાન ું દાન કૃા કયીને કયો.‟‟
આલી દૈ ન્મતાભાું તાાત્ભક તત્સખી સ્નેશ વ્માપ્ત યશેરો શોમ છે . મપ્રમતભને અગલણત
યવાનુંદનો અનબલ કયાલલા છતાું ત ૃપ્પ્ત નશી થલાથી તત્સખનો તા ફન્મો જ યશે છે .
આલા તાબાલથી દૈ ન્મ મવદ્ધ થામ છે . અથલા જેભાું અગલણત પ્રેભાનુંદનો અનબલ
મપ્રમતભને કયાલલા છતાું વુંતો થતો નથી અને તેથી તત્સખાત્ભક તા ફન્મો જ યશે
છે . આલા તા બાલથી ભધય સ્નેશથી જીલની દૈ ન્મતા પ્રાપ્ત થામ છે . તેલા
દૈ ન્મબાલની પ્રાપ્પ્ત ભાટે શ્રીભત્પ્રર્ચયણ ઉયની મલજ્ઞપ્પ્તભાું મપ્રમતભને મલનતી કયે
છે .
મલયશબાલની ઉત્મત્ત ભાટે મલયશાત્ભક સ્લરૂ પ્રાણલલ્રબના 108 નાભલાા શ્રી
વલોત્તભ સ્તોત્રન ું આતથ બાલ  ભલથક ગણગાન કયવ ું. આ ગણગાન વભમે મપ્રમતભના

ભાનવી બાલાત્ભક સ્લરૂન ું ધ્માન ણ કયવ.ું યાગની વાથે તા-આતથબાલ  ભલથક
ગણગાન કયલાથી મપ્રમ પ્રર્ના વાક્ષાત સ્લરૂના અનબલ કયાલનાયા બાલ મવલામ
મલજાતીમ બાલો રૂી કલ્ભો દગધ થતા જામ છે . આ ક્રભ પ્રમત હદલવનો યશે તો
મપ્રમભાું આવહકત સિઢ ફની જામ છે . આલી સિઢ આવહકતથી મપ્રમનો ક્ષણનો મલમોગ
અવહ્ય ફને તેલી વ્મવન અલસ્થા પ્રાપ્ત થામ છે . આ વ્મવન અલસ્થાભાું મનયું તય
મપ્રમના ભાનવી બાલાત્ભક સ્લરૂન ું ધ્માન થલાથી વલાથત્ભબાલ અથલા મપ્રમપ્રર્ના
સ્લરૂભાું તદાત્ભકતા થામ છે . આ કક્ષાએ શોંચલા ભાટે „યાગ‟ એટરે સ્નેશ વાથે મપ્રમ
મભરનની મલયશાસ્ગન વહશત ગણગાન કયલાભાું આલે છે . „મનયોધ રક્ષણ‟ ગ્રુંથભાું આલા
પ્રકાયના ગણગાનની આશ્રીએ આજ્ઞા કયી છે .
તસ્ભાત ્ વલું હયત્મજ્મ મનરૂદ્ધૈ ઃ વલથદા ગણાઃ

વદાનુંદ યે ગેમાઃ વચ્ચ્ચદાનુંદતા તતઃ ।।9।।
યવબમાથ તાાત્ભક ગણગાનથી યવ સ્લરૂનો હૃદમભાું આમલબાથલ થામ છે ત્માયે
„„વચ્ચ્ચદાનુંદતા‟‟ એટરે પ્રર્ને સખદ એલા આમધદૈ મલક દે શની પ્રાપ્પ્ત થામ છે . આલા
હદવ્મ દે શથી મપ્રમપ્રર્ની વાક્ષાત તત્સખાત્ભક વેલા થઈ ળકે છે . તાાત્ભક યવબમાથ
ગણગાનનો આલો અલચન્ત્મ પ્રબાલ છે .
પ્રર્ની મલમોગાલસ્થાભાું આલા યવાત્ભક તાાત્ભક ગણગાનથી યમવકોન ું જીલન નબે
ૃ ું તપ્ત જીલનમ‟્ ‟ શે મપ્રમ ! આના
છે . તેથી શ્રી ગોીજનો કશે છે કે – „„તલકથામત
મલમોગભાું આન ું યવબયું ગણગાન અભાયા જીલનને ટકાલી યાખે છે . યું ત તેથી મપ્રમ
પ્રર્ના વાક્ષાત વુંફધ
ું મલના યમવકોને સ્લસ્થતા થતી નથી.
આશ્રી લલ્રબ શ્રી સફોમધનીજીની કાહયકાજીભાું આજ્ઞા કયે છે „„શયે ગાથ ન ું મપ્રમું‟‟ શહયને
યવબયું તાાત્ભક ગણગાન મપ્રમ છે . આલા ગણગાનથી પ્રર્ પ્રવન્ન થઈને વાક્ષાત
સ્લરૂાનુંદનો અનબલ કયાલલા ફશાય પ્રક્ટ થઈ જામ છે . પ્રર્ને મપ્રમ શોમ તેન ું
વભથણ કયલાથી જ મપ્રમની પ્રવન્નતા થામ છે . અને મપ્રમની જેભાું પ્રવન્નતા થામ તેનેજ

વેલા કશી ળકામ છે . એટરે ગણગાનભાું ભાનવી વેલા મવદ્ધ થામ છે .
તન મલત્તજા વેલાભાું આણને સખ ભે છે . અથલા મપ્રમ પ્રર્ આણને વુંમોગ સખ
આે છે . જ્માયે યવબમાથ તાાત્ભક ગણગાનભાું મપ્રમ પ્રર્ને સખ થામ છે તેથી ભાનવી
વેલા મવદ્ધ થામ છે . યવબમાથ તાાત્ભક ગણગાનભાું મપ્રમપ્રર્નો સ્લાયથ કેલી યીતે ઘટે
? આ પ્રશ્નના જલાફભાું-યવબમાથ તાાત્ભક બાલોન ું શ્રલણ ોતાના મલમોગથી વ્મથીત
શ્રી ગોીજનો દ્વાયાજ પ્રર્ને થઈ ળકે છે . તેથી મપ્રમનો સ્લાયથ મવદ્ધ થમો ! અને આવ ું
યવબયથ તાાત્ભક ગણગાન ભાનવી વેલાને મવદ્ધ કયે છે , તેથી ભાનવી ણ મવદ્ધ થઈ.
„મવદ્ધાુંત મક્તાલરી‟ ગ્રુંથભાું „ભાનવીવા યાભતા‟ આલી આજ્ઞા કયી છે . તે ભાનવી
વેલા એક પ્રકાયે તાાત્ભક ગણગાનભાું મવદ્ધ થામ છે . મપ્રમ પ્રર્ની આલી પ્રવન્નતા અને
ભાનવી વેલાને મવદ્ધ કયલા ભાટે મપ્રમની યોક્ષભાું ઉયોક્ત પ્રકાયે ગણગાન કયવ ું !
(અ ભણથ)
યભ ળાથથ મલયશ

રેખક : શ્રીલલ્રબાદદ્મમભલરન્દ
(ગતાુંકથી ચા)
પ્રશ્ન – વેલાભાું આણો સ્લાયથ કેભ કશેલામ ?
ઉત્તય – ભાગથ ભમાથ દા પ્રભાણે તન-મલતજા વેલા કયનાયને આનુંદનો અનબલ થામ
તેલો વેલાભાગથ શ્રીલલ્રબે પ્રગટ કમો છે . યન્ત આ પ્રકાયે વેલાના આનુંદભાું
મળતબાલ યશી આલલાથી-અથલા તાબાલ નશી યશેલાથી પ્રુંચ મલસ્મમૃ ત  ભલથક
આમધદૈ મલકતા મવદ્ધ થતી નથી. અને આમધદૈ મલકતા મલના ભશા-અરૌહકક મપ્રમપ્રર્ના
વાક્ષાત સ્લરૂની તત્સખાત્ભક વેલા થઈ ળકતી નથી. વાક્ષાત વેલાભાું ણ તત્સખનો
તાબાલ યશી જ આલે ત્માયે મપ્રમ પ્રર્નો સ્લાયથ મવદ્ધ થામ. (જેનાથી પ્રર્ પ્રવન્ન થામ
તેલી વેલા કશેલામ.) કાયણકે પ્રર્ અગલણત યવાનુંદના બોકતા છે . અને આ અગલણત
યવની પ્રાપ્પ્ત તાબાલથી જ થામ છે . આમધદૈ મલકતાભાું જ અગલણતાનુંદ યશેરો છે .

ભાનવી વેલા અગલણત યવાનુંદથી બયે રી છે . તે તાાત્ભક ગણગાનથી આમધદૈ મલકતા
પ્રાપ્ત થામ છે . અગલણત યવાનુંદથી જ્માયે મપ્રમ પ્રર્ની વેલા થામ ત્માયે પ્રર્નો
સ્લાયથ મવદ્ધ થમો કશેલામ ! તાાત્ભક ગણગાન આમધદૈ મલકતા પ્રાપ્ત કયાલીને
અગલણત યવન ું ાત્ર ફનાલે છે . તેથી જ મનયોધ રક્ષણ ગ્રુંથભાું ગણગાનની જ આજ્ઞા
કયી છે .
મનયોધ રક્ષણભાું-„„તસ્ભાત ્ વલું હયત્મજ્મ મનરૂધ્ધૈઃ વલથદા ગણાઃ‟‟. એભ જે આે આજ્ઞા
કયી છે તેની વુંગમત ગોીગીત વાથે થામ છે . શ્રીગોીજનોને રઘયાવભાું મપ્રમતભે
સ્લરૂાનુંદનો અનબલ કયાવ્મો. આ સ્લરૂાનુંદને તેઓ ધાયણ ન કયી ળક્યા. અને
વૌબગ ભદ થમો તેથી પ્રર્ અંતયહશત થઈ ગમા. ત્માયે શ્રીગોીજનોએ મપ્રમ પ્રર્ની
ખોજ કયી તો ણ પ્રાપ્ત ન થામ, ત્માયે ફધા વ્રજબક્તોએ વાધનો છોડી શ્રીમમનાજીની
લરનભાું આલી યવબયું તાાત્ભક ગણગાન કયલા રાગમા. તેની વુંગમતભાું ગણગાનની
આે આજ્ઞા કયી છે એભ જણામ છે .
મપ્રમ મલમોગની ભાધયી વ્મથા બમાથ આ ગોીગીતન ું ગાન આ પ્રકાયે કયવ ું કે પ્રથભ આ
મલયશ વ્મથીત શ્રીગોીજનોના ચયણ કભરન ું ધ્માન કયવ ું. શ્ચાદ્ નભન કયવ ું.
તદનુંતય કૃણલત માચના કયલી કે શે ભશાવૌબગ ! હ ું દીન હકિંકયી પ્રર્ને સખદ ફન ું
તદથથ આના ચયણાુંબોજ યે ણની કાભના કરૂું છું. આ કૃા કયીને દાન કયો.
શ્રીશહયયામ પ્રર્ન ું એક દ છે -„„યભ યવ ામો વ્રજકી નાયી‟‟. આ દની અન્તીભ
ુંસ્ક્તભાું-„„યમવક ચયણયજ વ્રજયલતીનકી અમત દરથબ જીમ જાન‟‟. મલયશાપ્બ્ધભાું
મનભગન શ્રીગોીજનોની ચયણ યજની પ્રાપ્પ્ત અમત દરથબ છે . (મલયશાપ્બ્ધભાું મનભગન શ્રી
ગોી જનોના મલયશ વમિભાું શ્રીલલ્રબ મલયશાસ્ગન સ્લરૂ મલશાય કયી યશેર છે .
„„મલશાયાન્કલાથ ણા વ્રજમત મલશાયાપ્બ્ધષ વદા‟‟.
અહશિં „„ચયણયજ‟‟નો અથથ સ્નેશ થામ છે . શ્રીગોીજનોનો મપ્રમતભ પ્રત્મેનો સ્નેશ
વમિની ધાયાલત અખુંડ લશમા કયે છે . આલા સ્નેશરૂી યજની પ્રાપ્પ્ત અમત દરથબ છે .

શ્રી ગોીજનોના સ્નેશની અમલયત ધાયા મપ્રમ પ્રત્મે જોઈને ભશાજ્ઞાની ઉદ્ધલજી આશ્ચમથભાું
ગયકાલ થઈ ગમા અને શ્રીગોીજનોના ચયણ યજની કૃણલત માચના કયે છે .
આ સ્નેશ રૂી યજની પ્રાપ્પ્તને અમત દરથબ કેભ કશી તેન ું કાયણ સ્લમું મપ્રમ પ્રર્જ
શ્રીમખથી કશી યહ્યા છે .
તભને કયી વો કોઉ ન કયે સન નલરહકળોયી ।
રોક લેદકી સિઢ શૃખ
ું રા ત ૃણ વભ તોયી ।।

શ્રીગોીજનોએ મપ્રમતભને સખદ ફનલા દઃવશ મલયશનો અનબલ કમો. રોક-લેદના
ત્માગ કયતા ણ મપ્રમ મલમોગ-વ્મથા અમત દઃવશ છે . શ્રી ગોીજનો મપ્રમના સ્લરૂને
જાણતા શતા કે આ અભોઘ લીમથ છે . એટરે કોટન કોહટ બક્તોથી મલશાય કયલા છતાું,
તેનો સખાનબલ કયલા છતાું ત ૃપ્પ્તનો અબાલ જ યશે છે . અથલા અત ૃપ્ત જ યશે છે .
આલા મપ્રમને સખદ ફનલા તેલાજ ાત્ર ફનવ ું જોઈએ. આલી અગલણત યવને ધાયણ
કયલાની ાત્રતા તો ોતાન ું „„અશું‟‟ ન ર્ ભરામ ત્માું સધી ન ફને.
„„એલું ભદથોજ્જીત રોક લેદ સ્લાનાું‟‟ (સ. 10-29-21) ઉયના હટપ્ણીજીભાું શ્રી
ભત્પ્રર્ચયણ આજ્ઞા કયે છે કે-રોકલેદનો ત્માગ કયલો કઠીન છે . તેભાું ણ સ્લાનાું
એટરે ોતાના આત્ભાનો ત્માગ અમત કઠીન છે . શ્રી ગોીજનોએ ોતાના આત્ભાનો
ણ મપ્રમ પ્રર્ ભાટે ત્માગ કમો છે , તે કેલી યીતે – ગોીગીતના વ્મથાબમાથ ગાન
વભમે અન્તીભ તેભની મ ભમછિત અલસ્થા ફની ગઈ છે . ોતાન ું મલસ્ભયણ થઈ ગય ું છે
(તેન ું નાભજ આત્ભાનો ત્માગ) ોતાનો આત્ભા મપ્રમતભના સ્લરૂભાું પ્રલેળી ગમો છે ,
દે શ મનજીલ જડલત ફની ગમો છે . આલા પ્રકાયના ોતાના આત્ભાનો ત્માગ દઃવશ મપ્રમ
મલમોગ વ્મથા બમાથ ગાનભાું કમો છે .
ફીજી મલળેતા શ્રીગોીજનોની એ છે કે મપ્રમ પ્રર્ સ્લમખથી આજ્ઞા કયે છે કે – રોક
લેદ અને સ્લનો ત્માગ ગોીજનોએ કમો છે તે ભને ભેલીને નશી યન્ત ભને ભેવ્મા

શેરા ભાયા ભાટે જ, ભને સખદ ફનલા ભાટે જ ત્માગ કમો છે .
હદવ્મ પ્રેભની એક લફન્દભાું એવ ું વાભથ્મથ છે કે રોક લેદ અને સ્લ ોતાન ું મલસ્ભયણ
કયાલી દે છે તો પ્રેભના વાગય સ્લરૂ મપ્રમ પ્રર્ને પ્રાપ્ત કયીને વલથ ત્માગ થામ તેભાું
શ ું આશ્ચમથ ? મપ્રમને પ્રાપ્ત કમાથ શેરા મપ્રમને સખદ ફનલા ભાટે જે દઃવશ મલયશનો
અનબલ કયલો ડે છે તે અવહ્ય દઃખને કોઈ વશન કયી ળકત ું નથી. તેથી જ કહ્ ું –
„„તભને કયી વો કોઉ ન કયે ,
સન નલરહકળોયી‟‟
આલા ત્માગથી મપ્રમ પ્રર્ની સ્તમતના મલમ શ્રીગોીજનો ફની ગમા છે . શ્રી
ગોીજનોએ મપ્રમને સખદ ફનલા દઃવશ મલયશની વ્મથા બોગલી છે તેથી મપ્રમની
સ્તમતના મલમ ફન્મા અને પ્રર્ તેભના વદૈ લ રૂલણ થઈ ગમા. આલા મપ્રમ પ્રર્નેઅમત
મપ્રમ શ્રીગોીજનોના ચયણ કભરને લુંદન કયી દરથબ ચયણયે ણ દાનની પ્રાથથના કયી
શ્ચાદ્ ગોીગીતન ું ગાન ળરૂ કયવ ું. ગોીગીતના પ્રત્મેક ળબ્દોભાું તાાત્ભક યવ બમો
છે તે ળબ્દોના યશસ્મને હૃદમભાું ઉતાયતા જવ ું. ળબ્દોભાું જેલા બાલો છે તે બાલો
આણા હૃદમભાું પ્રલેળ કયે ત્માયે ત્માયે પ્રર્ મલમોગ વ્મથાને ઉત્ન્ન કયે છે . આલા
પ્રકાયના ગણગાનથી જેભ શ્રી ગોીજનો રોક લેદ અને ોતાને મલસ્ભયી ગમા તેભ
આણી ણ સ્સ્થમત ફને છે . અને મનયું તય આલા તાાત્ભક ગણગાનથી થોડા કાભાુંજ
અભોઘલીમથ મપ્રમતભને હૃદમ મનકુંજભાું લફયાજલાન ું અમધષ્ઠાન (ાત્ર) મવદ્ધ થઈ જામ
છે .
મપ્રમ પ્રર્ની વત્લયે પ્રાપ્પ્ત મલપ્રમોગના અનબલથી જ થામ છે . કાયણ કે મલપ્રમોગ
ત્માગાત્ભક શોલાથી રોકાતીત અલસ્થા જેભ જેભ ફનતી જામ છે તેભ તેભ હદવ્મ પ્રેભ
યાજ્મભાું પ્રલેળ થતો જામ છે .
હકરશ્મ ભાનાન ્ જનાન ્ િષ્ટલા

કૃા યક્તો મદા બલેત ્ ।
તદા વલું વદાનન્દું

હૃહદસ્થું મનગથત ું ફહશઃ ।।
મનયોધ રક્ષણના ઉયોક્ત શ્રોક કથીતું ભામાના આલયણને દભય કયીને મપ્રમ પ્રર્
રીરાધાભ વશ પ્રગટ થઈ જામ છે . તેથી એકાન્ત અને એકાગ્ર લચતથી ોતે એકરા જ
યોક્ષભાું વેવ્મ સ્લરૂના બાલાત્ભક-ભાનવી સ્લરૂના અનવુંધાન  ભલથક આ ગીતન ું
અથાથત ્ અષ્ટ વખાહદના દોન ું ોતે એકરા અથલા વભાન મળર વાથે ગાન કયવ ું.
ગોીગીતના પ્રથભ શ્રોકન ું પ્રથભ લાક્ય „„જમમત‟‟ છે તેન ું યશસ્મ „અજીત‟ એલા
મપ્રમતભ પ્રર્ને લળીર્ ભત કયલારૂ જે „મલજમ‟ શ્રીગોીજનોએ ભેવ્મો તે આ યવબમાથ
તાાત્ભક ગણગાનથી જ તે પ્રભાણે આણે ણ જો ગણગાન કયીમે તો મનઃવુંદેશ મપ્રમ
પ્રર્ની પ્રાપ્પ્ત થામ છે જ.
ળુંકા-શ્રીગોીજનો જેલો અમધકાય આણે આધમનક જીલોને કેભ પ્રાપ્ત થામ ?
શ્રીશહયયામચયણે એક દભાું કહ્ ું છે .
શ્રીલલ્રબ ભેયી કૃમત જીન દે ખો ।
ક્ષણ ક્ષણભેં અયાધ યતશે,
ગીનત ન આલે રેખો ।।

ઉયોક્ત દાનવાય આધમનક જીલો ક્ષણ ક્ષણભાું અનેક અયાધ કયનાયાને
શ્રીગોીજનો જેલા અમધકાય કેલી યીતે પ્રાપ્ત થામ ?
વભાધાન-શ્રીભશાપ્રર્જીની એક લધાઈભાું કહ્ ું છે પ્રગટ વ્શે ભાયગ યીત દીખાઈ ।
વેલા યીત મપ્રત વ્રજજનકી,

જન હશત જગ પ્રગટાઈ ।।
વેલાની યીત અને તત્સખાત્ભક પ્રીત જેલી શ્રીગોીજનોની છે તેજ પ્રકાયનો ભાગથ
મનજ્જનો ભાટે પ્રગટ કમો છે . અશીં આલશ્મકતા શ્રીગોીજનોએ પ્રર્ને સખદ ફનલા
જેલો ત્માગ કમો છે અને દઃવશ મલયશનો અનબલ કમો છે તેની છે . „„ગોીનકે ભનભેં
ભન દીજે‟‟ આ ભશાનબાલના કથન મજફ જેલો શ્રીગોીજનોનો ત્માગ અને જેલી
તેભની મપ્રમ પ્રર્ને સખદ ફનલાની બાલના, તેલો ત્માગ અને તત્સખબાલ લાળુ જીલન
ફનાલલાથી શ્રીગોીજનો જેલોજ અમધકાય પ્રાપ્ત થામ છે . જો તેભ ન શોત તો ભાગથને
પ્રગટ કયલાન ું શ ું પ્રમોજન ?
„„જેની જેભાું શ્રદ્ધા તે તેલોજ થામ છે ‟‟ આ શ્રમતના કથન મજફ શ્રીગોીજનોના તત્સખ
સ્નેશબાલને હૃદમભાું ધાયણ કયલાથી શ્રીગોીજનોના જેલો અમધકાય પ્રાપ્ત થામ છે .
અથલા શ્રીગોીજનોના તત્સખાત્ભક સ્નેશબાલને હૃદમભાું ધાયણ કયલો તેન ું નાભ જ
શ્રીગોીજનોના ચયણ યજની પ્રાપ્પ્ત છે . આ કથનની વુંગમતભાું સ. 10-44-62
ઉયના શ્રીસફોમધનીજીભાું જીજ્ઞાસઓએ અલરોકવ ું.
લસ્તતઃ તો શ્રી ગોીજનોને ણ મપ્રમ પ્રર્ની પ્રાપ્પ્ત તાાત્ભક સ્લરૂ શ્રી લલ્રબની
કૃાથી જ થઈ છે . શ્રી દ્મનાબદાવ ોતાની દ કૃમતભાું તે યશસ્મને પ્રગટ કયે છે –
„„વ ૃન્દાલન મલયશ લહિ
ચયન વભી ફીન નાહશન
રાર પ્રાપ્પ્ત તાકો પ્રભાણ
યાવભુંડરભેં ાઇમત.‟‟
આધમનકોને ણ શ્રીમલયશ લહિ શ્રીભશાપ્રર્જીની કૃાથીજ આશ્રીના ચયણકભરના
આશ્રમથી જ-પ્રર્ પ્રાપ્પ્ત સરબ છે . દમાયાભબાઈએ ણ તેજ કહ્ છે -„„શ્રીલલ્રબ
ળયણ થકી વહ ડે વશે.ું ‟‟

મપ્રમ મભરનની વાધનાભાું એકાન્ત અને એકાગ્રતાની અમત આલશ્મકતા યશેરી છે .
„એકાન્ત‟ભાું સ્થર અને ભાનવી ફન્નેનો વભાલેળ થામ છે . સ્થર એકાન્ત ોતાના
ગૃશભાું કે અન્મ સ્થાનભાું. અને ભાનવી એકાન્ત ભનની વભસ્ત વ ૃમત્તઓને ફશાયના
પ્રાકૃત પ્રુંચભાુંથી વભેટી રઈને ધ્મેમ સ્લરૂભાું જોડલી તે ભાનવી એકાન્ત છે .
શલે „„એકાગ્રતા‟‟ એ લચત્તનો મલમ છે . જ્માયે ગણગાન થત ું શોમ ત્માયે પ્રર્ની પ્રત્મક્ષ
કે યોક્ષતાભાું આના સ્લરૂન ું ધ્માન કયતા યશેવ ું. લચત્તનો અલબમનલેળ મપ્રમના
સ્લરૂભાું કયલો. અને ગાનભાુંથી જે યવબમાથ તાાત્ભક બાલો પ્રગટ થામ તે મપ્રમના
બાલાત્ભક સ્લરૂભાું વભથલા. શ્રીગોીજનો જે ગાન કયે છે તેભાું જે લાક્યો પ્રગટ થામ
છે તે જાણે મપ્રમ પ્રત્મક્ષ શોમ અને આને વમ્ફોમધને કશેતા શોમ તેલો ધ્લનીતાથથ
પ્રાપ્ત થામ છે .
ૃ એજ
શ્રી ગોીજનો મપ્રમ મલના એક ક્ષણ પ્રાણ ધાયણ કયલા વભથથ નથી. સ્લરૂામત
તેભન ું જીલન છે . તેથી જો મપ્રમન ું ભાનવી-બાલાત્ભક સ્લરૂ મલપ્રમોગ વભમે તેભનાથી
અગ યશે તો તેભની દળભી અલસ્થા ફની જામ. તેથી ગાન વભમે અને અન્મ વભમે
ણ મપ્રમન ું બાલાત્ભક સ્લરૂ તેભની વભક્ષ યશે ું જ શોમ છે . તે સ્લરૂને વમ્ફોમધને
કશી યહ્યા છે . તેભ ગણગાનભાુંથી પ્રગટ થતા તાાત્ભક બાલો પ્રર્ના ભાનવી સ્લરૂના
ધ્માન  ભલથક ભાનવી-બાલાત્ભક સ્લરૂભાું વભીત કયલા. આથી પ્રુંચ ર્રાતો જામ
છે , સ્લરૂ આવહકત લધતી જામ છે અને પ્રર્ને હૃદમભાું પ્રાદબાથલ થલાભાું ાત્રતા
મવદ્ધ થતી જામ છે .
મનયોધ રક્ષણગ્રુંથભાું શ્રીલલ્રબે મપ્રમ પ્રર્ના વુંમોગની પ્રથભ પ્રાથથના ન કયી, યું ત
મલમોગ દઃખ દાનનીજ મનજ્જનો અથે પ્રર્ને પ્રાથથના કયી.
તેન ું કાયણ મપ્રમતભને સખદ અલસ્થા મલમોગજનીત દઃખથી જ થામ છે . અને તે
તાાત્ભક ગણગાન દ્વાયા જ મવદ્ધ થામ છે . તેથી પ્રથભ આે તાાત્ભક ગણગાનનો જ
મનયોધરક્ષણભાું આગ્રશ કયે રો છે .

વાયસ્લત કલ્ની અલતાય રીરા વભમે શ્રી ગોીજનો વાધન મવદ્ધ શતા. એટરે કે
પ્રર્ના વ્રજભાું પ્રાગટમ શેરા શ્રમતરૂ અને અસ્ગનકભાહયકા ફન્ને પ્રકાયનાું ગોીજનોએ
પ્રર્ મલમોગજનીત દઃખનો અનબલ કમો છે . અને આ મલમોગ જનીત દઃખથી
યવસ્લરૂન ું અમધષ્ઠાન (ાત્ર) મવદ્ધ થતાું પ્રર્ જ્માયે તેભના હૃદમભાું યવાત્ભક
બાલાત્ભક સ્લરૂથી પ્રગટ થમા ત્માયે તેભના દે શો અરૌહકક ફન્મા છે , તેભણે
આમધદૈ મલકતા પ્રાપ્ત કયી છે . તેથીજ જ્માયે મપ્રમ પ્રર્નો પ્રાદબાથલ નુંદરામભાું થમો
ત્માયે તેઓ આત્ભાના શૃગ
ું ાય કયીને મપ્રમતભના દળથન કયલા ગમા છે તેભ સ. 10-59ભાું આશ્રી લલ્રબે આજ્ઞા કયી છે .
શ્રી ગોીજનોના દે શો અરૌહકક શોલાથી પ્રથભ તેભને મપ્રમતભે વુંમોગાનુંદનો અનબલ
કયાવ્મો છે . યું ત આધમનક બક્તોએ આલા પ્રકાયના મપ્રમ મલમોગ જનીત દઃખથી
અરૌહકકતા પ્રાપ્ત કયે રી નશી શોલાથી મનકારભાું પ્રથભ મલમોગ જનીત દઃખદાનની
પ્રાથથના કયી છે . આથી આધમનક બક્તોએ આમધદૈ મલકતા પ્રાપ્ત કયલા ભાટે આશ્રી
લલ્રબની આજ્ઞા અનવાય યવાત્ભક તાાત્ભક ગણગાન કયવ ું અમત આલશ્મક છે . મપ્રમ
પ્રર્ના નુંદારમભાું પ્રાગટમ શેરા શ્રી ગોીજનો મપ્રમ મલમોગ દઃખનો અનબલ કયતા
શતા. આ મલમોગ દઃખથી મપ્રમ પ્રાગટમન ું અમધષ્ઠાન મવદ્ધ થલાથી મપ્રમનો તેભના
હૃદમભાું પ્રાદબાથ લ થમો. આ વભમે અમલદ્યાના ફુંધનભાુંથી મક્ત થમા અને તેભણે
અરૌહકકતા પ્રાપ્ત કયી.
યભ ળાથથ મલયશ

- શ્રીલલ્રબાદદ્મમભલરન્દ
(ગતાુંકથી ચા)
તન મલત્તજા વેલા વુંમોગરૂ છે , અને આ વેલાભાું (બક્તોની બૌમતક અલસ્થાભાું)
આનુંદનો અનબલ થતો શોલાથી તે વભમે તાબાલ થતો નથી. કોઈ મલયર બક્તોભાું
મપ્રમભાું તત્સખ સ્નેશની પ્રાફલ્મતા શોમ છે તેને વેલાભાું વુંમોગ વભમે ણ મપ્રમતભના
સખનો તાકરેળ યશી આલે છે .

શ્રી શહયયામપ્રર્ મળક્ષાત્રભાું આજ્ઞા કયે છે કે વેલા સ્ભયણ ગણગાન મલગેયે તાબાલ
 ભલથક કયલા. આલી આજ્ઞાન ું યશસ્મ તાબાલથી જ આમધદૈ મલકતા પ્રાપ્ત થામ.
અગલણતાનુંદના બોક્તા મપ્રમપ્રર્ની વાક્ષાત તત્સખાત્ભક વેલા થઈ ળકે. રીરાસ્થ
બક્તોની આમધદૈ મલકતાભાું અમનલથચનીમ હદવ્મ પ્રેભનો વમિ બયે રો યશે છે . અને
વમિભાું જેભ પ્રમતક્ષણ તયું ગો પ્રગટ થમા કયે છે તેભ ક્ષણે ક્ષણે મપ્રમના સખા મલમલધ
બાલો પ્રગટ થમા જ કયે છે . આલા તત્સખાત્ભક બાલોથી રીરાસ્થ બક્તો મપ્રમતભની
અખુંડ વેલા કયી યહ્યા છે . „„મનત્મરીરા મનત્મ નૌતન શ્રમત ન ાભે ાય‟‟
તન-મલત્તજા વેલાભાું ણ તા બાલનો પ્રવુંગ શ્રીનાયામણદાવ બ્રહ્મચાયીજીની લાતાથભાું
જાણલા ભે છે . શ્રી ચુંિભાજીએ પ્રવન્ન થઈ નાયામણદાવજીને આજ્ઞા કયે છે કે „„ત
ભાુંગ, હ ું તાયી ઉય પ્રવન્ન થમો છું.‟‟ ત્માયે નાયામણદાવજીએ પ્રર્ને મલનુંતી કયી કે,
„„આશ્રી ગવાુંઈજીના ઘયે ધાયો.‟‟ આવ ું ભાગલાન ું કાયણ શ્રીગવાુંઈજી સ્લામભનીજી
સ્લરૂ છે . તેભનાથી ભાયા મપ્રમને અગલણત સખ ભળે. રીરાસ્થ શ્રી સ્લામભનીજીઓભાું
એવ ું અલચન્ત્મ વાભથ્મથ યશે ું શોમ છે કે એક ક્ષણભાું મલમલધ પ્રકાયના હદવ્મ ગણોલાા
ોતાના કોટાન કોહટ સ્લરૂોને પ્રગટ કયી મપ્રમતભને મલરવાલતા શોમ છે .
શ્રીસ્લામભનીજીઓના આલા વાભથ્મથને શ્રીલલ્રબ બાનની કૃાથી નાયામણદાવજી
જાણતા શોલાથી મપ્રમના સખની જ મપ્રમની પ્રવન્નતાભાું માચના કયી. આભ મપ્રમના
સખનો મલચાય તન-મલત્તજા વભમે થલો કોઈ મલયર બક્તોભાું જ શોમ છે . શ્રીલલ્રબન ું
તત્સખાત્ભક સ્નેશ સ્લરૂ જે બક્તોભાું લફયાજે છે તેને વુંમોગભાું ણ મપ્રમ પ્રર્ના સખનો
તાબાલ યશી જ આલે છે .
પ્રત્મક્ષ મલયશ એ પ્રર્ પ્રેભની વલોત્કૃષ્ટ અલસ્થા છે . તે તો વ્મવન બાલ છી ફને.
આલો મલયશ વુંમોગભાું નશી યશેતો શોલાથી મળતર બાલને પ્રગટ કયે છે , અને તેથી
મપ્રમને સખદ એલી આમધદૈ મલકતા પ્રાપ્ત થતી નથી. આ આમધદૈ મલકતા યવબમાથ
તાાત્ભક ગણગાનથી મવદ્ધ થામ છે . તેથી જ મનયોધ રક્ષણ ગ્રુંથભાું આે ગણગાનની
જ આજ્ઞા કયી છે . વુંમોગાત્ભક રઘ યાવ છી મપ્રમ પ્રર્ન ું મતયોહશત થવ ું અને

મલપ્રમોગભાું શ્રીગોીજનોન ું યવબયું તાાત્ભક ગણગાન કયવ ું તેભાું ઉયોક્ત યશસ્મ
યશે ું છે .
તાબાલ મલના આમધદૈ મલકતા મવદ્ધ થતી નથી. તો આ અલસ્થા મલના ભશા અરૌહકક
મપ્રમ પ્રર્ને સખદ કેભ ફનામ ? અગલણત યવાનબલ મપ્રમતભને કેભ કયાલી ળકામ ?
આલી અલસ્થા તાાત્ભક ગણગાનથી જ થામ છે . તેથી અદે મદાનભાું દક્ષ, ભશા
કારૂલણક સ્લાભીએ આણે સ્લકીમો મનયલમધ યવને ધાયણ કયલાભાું ાત્ર ફનીમે તે ભાટે
તાાત્ભક ગણગાન કયવ ું તેલી હશતકૃત આજ્ઞા કયી છે . આલા યવાત્ભક-તાાત્ભક
ગણગાનભાું શ્રીલલ્રબન ું મલયશ બાલાત્ભક-તાાત્ભક સ્લરૂ યશે ું છે . તેથી આ
ગણગાનભાું મલયશ બાલાત્ભક શ્રી લલ્રબનો આશ્રમ ણ મવદ્ધ થામ છે .
વેલા ણ ન થઈ ળકે. ગણગાન ણ ન થઈ ળકે તો પક્ત આશ્રી લલ્રબના નાભન ું
તત્સખના તા બાલ ભલથક સ્ભયણ કયવ ું શે નાથ ! હ ું આને સખદ ક્યાયે ફનીળ. આલા
બાલ ભલથક સ્ભયણ કયવ ું. તેથી ણ મલયશ બાલાત્ભક શ્રીલલ્રબનો આશ્રમ મવદ્ધ થામ છે .
આ કથનના પ્રભાણભાું ભભથજ્ઞ મળયોભલણ શ્રીશહયયામ પ્રર્નો નીચે મજફનો શ્રોક –
ળબ્દાથથ મોમનત્મતાલદ્ બસ્ક્તયાત્મસ્ન્તકી શયૌ ।
ઉદે મત „શ્રીલલ્રબે‟મત નાભોચ્ચાયણ ભાત્રતઃ ।।

શ્રોકાથથ –જેભ વતત ળબ્દન ું ઉચ્ચાયણ થતાું અચક અથથ ઉઠે છે , તેભ „„શ્રીલર
્ બ‟‟
આ નાભના ઉચ્ચાયણ ભાત્રથી શ્રીશહયભાું એકાુંમતક (મલયશાત્ભક) બસ્ક્ત ઉદમ ાભે છે .
નાભ અને નાભભાું યશેરો અથથ, આ ફન્નેનો મનત્મ વુંફધ
ું યશેરો છે . નાભનો અથથ એટરે
નાભનો ગણ. જેલી યીતે જનો ગણ મળતરતા છે , અને અસ્ગનનો ગણ ઉષ્ણતા છે . તે
વાથે જ યશેતા શોમ છે . તેભ શ્રીલલ્રબ તાાત્ભક સ્લરૂ છે , તેવ ું તાાત્ભક આન ું
નાભ છે . આનો તાાત્ભક ગણ નાભ વાથે યશેરો જ છે . તેથી સ્ભયણ કયનાયભાું
તાાત્ભક બાલને પ્રગટ કયે છે . અથલા શ્રીલલ્રબ નાભના સ્ભયણ ભાત્રથી મલયશાત્ભક
બસ્ક્તનો ઉદમ થામ છે ! „„ઉજત તા મછનક વામન્નધ્મભેં, દે ત મલયશ આનુંદયવ

કેલર‟‟. આ મલયશાત્ભક બસ્ક્તભાું તત્સખના તાબાલલાો મનયલમધ યવ બયે રો યશે છે .
અથલા મલયશાત્ભક બસ્ક્તનો ઉદમ થતાું અગલણત યવને ધાયણ કયલાની ાત્રતા મવદ્ધ
થામ છે . શ્રીલલ્રબ નાભનો આલો ભહશભા જાણીને ભાત્ર શ્રીલલ્રબ નાભન ું જ તત્સખના
તાબાલ  ભલથક સ્ભયણ કયવ ું.
પ્રશ્ન – તન-મલત્તજા વેલાભાું ણ તાકરેળનો અનબલ કેલી યીતે થામ ?
ઉત્તય – સ્નેશની પ્રાફલ્મતાલાા ફડબાગી બગલદીમને વેવ્મ સ્લરૂની વેલાભાું
વુંમોગ વભમે ણ મપ્રમ પ્રર્ના સખનો તાબાલ યશી આલે છે . આલા તત્સખી સ્નેશી
બક્તને ોતાના વેવ્મ સ્લરૂન ું જ્ઞાન થમે ું શોમ છે કે-આ તો મનત્મરીરા ધાભભાું
મનત્મ મવદ્ધા શ્રીસ્લામભનીજીઓથી વેવ્મભાન છે . લી મનત્મ મવદ્ધા શ્રીસ્લામભનીજીઓન ું
ણ આ ફડબાગી બક્તને જ્ઞાન થમે ું શોમ છે કે-આ શ્રીસ્લામભનીજીઓ તત્સખી
તાાત્ભક સ્નેશના અને વૌન્દમથતા આહદ હદવ્મ ગણોના વાગયરૂ છે . તેથી જેભ
વાગયભાું પ્રમત ક્ષણ તયું ગ નલા નલા પ્રગટ થમા જ કયે

છે , તેભ આ

શ્રીસ્લામભનીજીઓભાુંથી મલરક્ષણ પ્રકાયના તત્સખી તાાત્ભક સ્નેશ બાલના તયું ગો
પ્રમતક્ષણ પ્રગટ થતા શોમ છે , અને તેજ પ્રકાયે શ્રીસ્લામભનીજીઓના શ્રીઅંગભાુંથી
પ્રમતક્ષણ ન ભનન વૌન્દમથતા પ્રગટ થતી શોમ છે .
શ્રીગોકરેળ પ્રર્ લલ્રબાષ્ટકના પ્રથભ શ્રોકભાું આ શ્રીસ્લામભનીજીઓને „„પ્રમતક્ષણ
તરૂણાનુંદ મલગ્રશ‟‟ કશે છે . આલા શ્રીસ્લામભનીજીઓથી ભારૂ વેવ્મ સ્લરૂ મનત્મરીરા
ધાભભાું વેવ્મભાન છે . જેભાું અગલણત વાગય વભાન તત્સખી સ્નેશ અને હદવ્મ
વૌન્દમથતા યશેરી છે , તેલા ભાયા ોતાના હદવ્મ સ્લરૂને પ્રાપ્ત કયીને મપ્રમ પ્રર્ના
વાક્ષાત સ્લરૂની સખદ વેલા હ ું ક્યાયે કયીળ ? આલો તાબાલ તન મલત્તજા વેલા
વભમે ણ આલા ફડબાગી બગલદીમને યશી આલતો શોમ છે . તન મલત્તજા વેલા મનષ્ઠ
બગલદીમોએ „„વેલા‟‟ ળબ્દન ું લાસ્તમલક સ્લરૂ અથલા યશસ્મ ઉયોક્ત કથન મજફ
મલચાયણીમ છે .

શ્રીલલ્રબાસ્ગનએ ોતાના તત્સખાત્ભક તાાત્ભક સ્નેશ સ્લરૂન ું દાન મનજ્જનોને કયે  ું
છે . તેથી મનજ્જનોને ોતાના વેવ્મ સ્લરૂને મનયલમધ (અગલણત) સખ આલા ભાટે નો
તાબાલ ફન્મો જ યશે છે . અગલણત યવને પ્રાપ્ત કયીને અગલણત યવથી મપ્રમતભની
સખદ વેલા શ્રીલલ્રબાસ્ગનના તાાત્ભક સ્નેશ સ્લરૂના દાનથી જ થામ છે . અથલા
મનયલમધ યવને પ્રાપ્ત કયાલનાળું શ્રીલલ્રબાસ્ગનન ું તાાત્ભક સ્લરૂ જ છે .
શ્રી લલ્રબાષ્ટકના પ્રથભ શ્રોકભાું „„વન્ભનષ્માકૃમતયમત કરૂણસ્તું પ્રદ્યે હતાળમ‟્ ‟
શ્રીભત ્ પ્રર્ચયણ „હતાળ‟ સ્લરૂના ળયણની પ્રાથથના કયે છે . „હતાળ‟ સ્લરૂ એ
અરૌહકક આનુંદભમ અસ્ગન સ્લરૂ છે . અથલા તાાત્ભક સ્લરૂ છે . આ તાાત્ભક
સ્લરૂ શ્રીલલ્રબ જ્માયે હૃદમભાું ધાયે ત્માયે જ અગલણત યવાનુંદને ધાયણ કયલાની
ાત્રતા મવદ્ધ થામ છે . અને ત્માયે મનયલમધ-(અગલણત) યવથી મપ્રમતભની તત્સખાત્ભક
વેલા થઈ ળકે છે . „હતાળ‟ સ્લરૂના ળયણની પ્રાથથનાભાું આવ ું ગ ભઢ યશસ્મ યશે ું છે .
તેથી શ્રીગવાુંઈજી ોતાના મનમભતે શ્રીલલ્રબના જનોને હતાળના ળયણે જલાની આજ્ઞા
કયી યહ્યા છે તેલો ધ્લનીતાથથ પ્રાપ્ત થામ છે .
જેભ યજના કાચા ઘડાને મનબાડાની અસ્ગનભાું કાલલાભાું આલે છે . છી જ તેભાું જર
બયામ છે . તેભ તાાત્ભક બાલ બક્તના પ્રાકૃત અંળને દગધ કયી તેના વુંઘાતભાું
આમધદૈ મલકતા મવદ્ધ કયે છે . આ આમધદૈ મલકતા અગલણતાનુંદને ધાયણ કયી ળકે છે . તેથી
જ મલયશને યભ ળાથથ રૂ કશેર છે .
શ્રી લલ્રબાસ્ગન પ્રક્ટીત ષ્ષ્ટ બસ્ક્તભાગથની વલોત્કૃષ્ટતા

રેખક : શ્રીલલ્રબાદદ્મમભલરન્દ
વલાથનન્દભમસ્મામ કૃાનુંદઃ સદરથબઃ ।
હૃદગતઃસ્લગણાનશ્રત્લા,  ભણથઃ પ્રાલમતેજનાન ્
„„કૃાનન્દ‟‟એ શ્રીલલ્રબ પ્રર્ન ું રીરા ભધ્મામત દાસ્મ સ્લરૂ છે . આ દાસ્મ સ્લરૂના
દાનને „„સદરથબ‟‟ કહ્ ું છે . આ દાસ્મ સ્લતુંત્ર બસ્ક્ત સ્લરૂ છે . „„નભામભ હૃદમે ળેે

રીરાક્ષીયાપ્બ્ધ ળામમનમ‟્ ‟ આ કાહયકાજીભાું આશ્રીએ આ પ્રભાણે જતાલેર છે . આ
દાસ્મબાલ ષ્ષ્ટ બસ્ક્તભાગથભાું યભ ળાથથરૂ છે . આ દાસ્મબાલના દાનને,
શ્રીદ્વાયકેળજી બાલનાલાાએ દરથબ કશેર છે . શ્રી લલ્રબાસ્ગનની કૃાથી શ્રી
ગોીજનોએ, અને આશ્રીના પ્રાગટમ વભમે શ્રીભદ્ દભરાજી, શ્રી દ્મનાબદાવાહદ
અંતયું ગોને આ યભ ળાથથ પ્રાપ્ત કયાવ્મો છે . તેથી તેઓને „„કોહટભાું મલયરા‟‟ શ્રી
ગોકરેળ પ્રર્એ કશેર છે . શ્રી શહયયામ પ્રર્ આ દાસ્મબાલના દાનની પ્રાથથના કયે છે –
દાસ્મું પ્રમચ્છતાું ભહ્યું વભસ્ત પર મ ભધથગમ ્ ।
સ્લામભનૌ લલ્રબાધીળ મલઠ્ઠરેળાલબધૌ વદા
(સ્લ સ્લામભાલણ યગરાષ્ટક)
ગોકરેળાસ્મ લય દે શી દાસ્મમ ્
ભભ મલમલધ મલકરતાભલરોક્ય રૌહકકે
નાથ કરૂે કરૂેડમત શાસ્મમ ્ ।।1।।
ન બલમત બમ મથા કરૂ તથા ભસ્તકે
મનજચયણ કય કભર યગર રાસ્મમ ્
લદમત „શહયદાવ‟ ઇમત મલર્લદન દશન

દભન્તયા જગમત હકમભતય દાસ્મમ ્ ।।2।।
(દ્ મ દ્વમમ)્
આ દાસ્મબાલરૂ યભ ળાથથન ું દાન એ આશ્રીન ું ભશોદાય ચહયત્ર સ્લકીમોભાું
મલસ્તાયથ છે . આ દાસ્મબાલથી જ ધભી વુંમોગ અને ધભી મલપ્રમોગની વલોચ્ચ ઉબમ
પ્રેભની અલસ્થાનો અનબલ થામ છે .
„„સ્લામભનૌ લલ્રબામધળ મલઠ્ઠરેળાલબધૌ વદા‟‟ ઉયોક્ત ુંસ્ક્તનો ગઢાળ્ થ આ છે કે શ્રી
લલ્રબાસ્ગનન ું સ્લરૂ ધભી મલપ્રમોગાત્ભક છે . અને શ્રી મલઠ્ઠરેશ્વયન ું સ્લરૂ ધભી
વુંમોગાત્ભક છે . આ ઉબમ સ્લરૂો, ઉબમ સ્લરૂન ું દાસ્મ, અને ધભી વુંમોગ, ધભી
મલપ્રમોગ, ઉબમની અલસ્થા, આ ત્રણેન ું વામ્મ છે . એટરે કે ધભી વુંમોગ અને ધભી

મલપ્રમોગના ઉબમ સ્લરૂનો,ઉબમ પ્રકાયનો અનુંત મલરાવ આ દાસ્મબાલભાું
અનબલામ છે . કાયણ કે ઉબમ સ્લરૂો ોતાના અનુંત મલરાવ વહશત દાસ્મ બાલલાા
સ્લકીમભાું લફયાજતાું શોમ છે . તેથી જ ભભથજ્ઞ મળયોભલણ શ્રી શહયયામ પ્રર્ આ દાસ્મ
બાલના દાનની પ્રાથથના કયે છે . આ દાસ્મબાલાત્ભક સ્લરૂ „„વળ્ લબલન વભથથ‟‟ છે .
એટરે ોતાના સ્લતઃ મવદ્ધ સ્લરૂભાુંથી „„સ્ત્રી- ું‟‟ બાલાત્ભક અનુંત યગરોને અને આ
યગર સ્લરૂોભાું થતી અનુંત રીરાઓને પ્રક્ટ કયલાન ું જેભાું વાભથ્મથ યશે ું છે તેન ું
નાભ „વલથબલન વભથથ.‟ આવ ું ભશાભહશમ્ન શ્રી લલ્રબાસ્ગનન ું દાસ્મ બાલાત્ભક સ્લરૂ
શોલાથી ભભથજ્ઞ મળયોભલણ શહયયામ પ્રર્ આ દાસ્મ બાલાત્ભક સ્લરૂના દાનની પ્રાથથના
કયે છે .
આ યભ ળાથથરૂ દાસ્મબાલન ું દાન અન્મ બસ્ક્તભાગથના આચામોભાું અને તેના
વેલકોભાું ક્યાું ? અમત દયા. આલા પ્રકાયના દાસ્મબાલન ું દાન અન્મ બસ્ક્તભાગથભાું
નશી શોલાથી સ્લમું આશ્રીએ આજ્ઞા કયી-વલથત્રોત્કથ કથનાત ્ ષ્ષ્ટયસ્તીમત મનશ્ચમઃ‟‟
તદયાુંત મળ. 9-18ભાું શ્રીશહયયામ પ્રર્ આજ્ઞા કયે છે મલયશે યગત ્ વલથ મનજરીરાનબાલકમ ્ ।

વાકાયાનુંદ રૂેણ વ્રજબક્ત હૃહદ સ્સ્થતમ ્ ।।
ઉયોક્ત શ્રોકભાું દાસ્મબાલભાું અનબલાતા અગલણત સ્લરૂાનુંદન ું કથન છે . જે અન્મ
બસ્ક્તભાગીમોને દયા છે .
અન્મ બસ્ક્ત વુંપ્રદામભાું યામધકાજીની જ મખ્મતા અને એકજ યગરનો રીરા મલશાય છે .
આ ઉબમ એક દે ળી છે . જ્માયે ષ્ષ્ટબસ્ક્ત ભાગથભાું તેકૃત્લા તાલન્તભાત્ભાનું માલતી ગો મોમતઃ ।

યે ભેવ બગલાુંસ્તાલબયાત્ભા યાભોડમ રીરમા ।।
(સ. 10-30-20)

જેટરા શ્રી ગોીજનો શતા તેટરા સ્લરૂ પ્રર્એ ધાયણ કમાથ અને „„ભશા-વૌયત‟‟
યભણન ું ભશાન સખ આપ્ય ું. જેટરા શ્રી ગોીજનો તેટરા પ્રર્એ સ્લરૂ ધાયણ કયલાથી
આ શ્રી ગોીજનો મખ્મ શ્રી સ્લામભની બાલને ણથ રૂે પ્રાપ્ત કયી યગર બાલલાા
થમા. એટરે કે અન્મ બસ્ક્તભાગથભાું એકજ યગરનો રીરા મલશાય છે જ્માયે ષ્ષ્ટ
બસ્ક્તભાગથભાું „અનુંત‟ યગરોનો રીરા મલશાય છે . કાયણ કે „„અનુંત‟‟ દ લાચી
યબ્રહ્મ ષ્ષ્ટ પ્રર્ અનુંત રૂે જ ક્રીડા કયે છે . તેથી ષ્ષ્ટરીરા જગતભાું યગરો ણ
અનુંત છે .
શ્રમતરૂા રૂમરૂા ફન્ને યથના શ્રી ગોીજનોએ યગર બાલને ભશાયાવ વભમે પ્રાપ્ત
કમો છે . આ યગરબાલ શ્રી લલ્રબાસ્ગનની કૃાથી જ પ્રાપ્ત કમો છે , નશી કે ોતાના
વાધન ફરથી. આ યગરબાલ ફાહશય યભણ મલશાયનો અેલક્ષત (વુંમોગાત્ભક) નથી.
યન્ત „„આન્તયું ત ભશાપરમ‟્ ‟ અનબલાત્ભક મલયશાત્ભક યગરબાલને પ્રાપ્ત કમો છે ,
કે જેભાું સ્લતુંત્ર બસ્ક્ત રૂથી બાલાનુંદ મનયું તય અનબલામ છે . આ છે શ્રી લલ્રબાસ્ગન
પ્રકટીત ષ્ષ્ટ બસ્ક્તભાગથની વલોત્કૃષ્ટતા. શ્રી લલ્રબાસ્ગનની અમતળમ કૃાથી હદવ્મ
પ્રેભ જગતભાું શ્રી ગોીજનોના મળની ધ્લજા ઉંચી રશેયાઈ યશી છે .
ગોી પ્રેભકી ધ્લજા ।
ત્જન ગોાર હકમે લળ અને,
ઉય ધયી શ્માભ ર્જા ।।1।।

શકમમન વ્માવ પ્રવુંળા કીની,
ઉદ્ધલ વુંત વયાશી.
ર્ ભમલ બાગમ ગોકરકી લમનતા.

અમત મનત જગ ભાુંશી ।।2।।
કશા બમો જો મલપ્રકર જન્મ્મો,
જો શહય વેલા નાશી,
વોઈ મનત દાવ યભાનુંદ,

જો શહય વન્મખ જાશી ।।3।।

વ્રજ્જન વભ ઘય ય કોઉ નાુંશી ।
જીન વફ તન ભન શહય અથન કહય,
ભોશન ધયે ઉય ભાુંશી ।।1।।

વદા વુંગ ડોરત ભન ભોશન,
ગોી ધહય ઉય ધ્માન ।

ગોી ગોી યટત મનયું તય,

ર્ ભલર ગમે વફ જ્ઞાન ।।2।।
જા ગોીકી દયજ ઉદ્ધલ,
બ્રહ્માહદક વફ જાચે ।

તા ગોી ગૃશ ભાુંખન કાજે,

વફ હદન લગયધય નાચે ।।3।।
ગોીજનભેં કોન ફતાઉ,
શહય હ ું ાય ન ાલે ।

તો શોં ભુંદ બદ્ધદ્ધ કશાું જાનોં,

„યભાનુંદ‟ ગન ગાલે ।।4।।
ઉયોક્ત દાનવાય શ્રી ગોીજનોનો વલોત્કથ શ્રી લલ્રબાસ્ગનની કૃાથી જ મવદ્ધ થમો
છે . તેથી કહ્ –
„„વલોત્રોત્કથ કથનાત ષ્ષ્ટયસ્તીમત મનશ્ચમઃ‟‟
શ્રી લલ્રબાસ્ગનની કૃાએ જેભ વાયસ્લત કલ્ભાું શ્રી ગોીજનોનો વલોત્કથ મવદ્ધ થમો
તેભ આશ્રીના ર્ ભતર પ્રાગટમ વભમે શ્રીભદ્ દભરાજીભાું અને શ્રી હ્માનાબદાવાહદભાું
ણ વલોત્કથ મવદ્ધ કમો છે .
„„દભરા ઓય બક્ત ફશોત શે ભેં તેયે લળ હ‟ું ‟ અનુંત યવાત્ભક બ્રહ્માુંડોની યવ વમ્મત્ત

જેના સ્લરૂના પ્રત્મેક યોભભાું યશેરી છે તેવ ું ભશાન અરૌહકક શ્રી લલ્રબાસ્ગનન ું સ્લરૂ
જેને લળ થઈને યશે, આથી મલળે ઉત્કથ ફીજો શ ું શોઈ ળકે ?
ષ્ષ્ટ બસ્ક્તભાગથની વલોત્કથતા સ્લાધીના સ્લતુંત્ર બસ્ક્ત સ્લરૂની પ્રાપ્પ્તભાું યશેરી છે .
આ સ્લતુંત્ર બસ્ક્તન ું સ્લરૂ અને તેનો ભહશભા કેલા પ્રકાયનો છે તેન ું મલલેચન નીચે
મજફ –
„„ષ્ષ્ટ‟‟-આશ્રી ભશાપ્રર્જીએ „ષ્ષ્ટ‟ ળબ્દનો અથથ બાગલત પ્રમતાહદત „અનગ્રશ‟
કમો છે . એ અનગ્રશ કેલ વ્રજગોીકાઓભાું જ સ્લરૂ મલદ્ધાુંત્ભક બાલરૂે સ્સ્થત છે .
એથી આે તેના ગરૂ રૂે વ્રજગોીકાઓને જ કહ્યા છે . કૌડન્મો ગોમકાઃ પ્રોકતા ગરૂલઃ
ચ તત‟્ ‟ તે વ્રજબક્તોભાું સ્લતુંત્ર પ્રભેમ ફરે ોતાની કૃાને સ્થાી મત્રગણાતીત ષ્ષ્ટ
ળોત્તભે તેભને જે બાલાનુંદન ું દાન કયું છે તે ઉક્ત અનગ્રશન ું શદ્ધ સ્લરૂ છે . અતઃ
એલ તેભાું રોક લેદના પ્રભાણોન ું યાહશત્મ શોલાથી તે રોક લેદાતીત રૂે સ્ષ્ટ જ છે .
લી તે કેલર „બાલરૂ‟ શોલાથી „મનગથણ‟ ળબ્દથી ણ ફોમધત છે . એભાું સ્લરૂ
ભમાથ દાનીએ અેક્ષા નહશ શોલાથી (ફશાય સ્લરૂની અેક્ષા નહશ શોલાથી) તે ષ્ષ્ટ
સ્લાધીના-સ્લતુંત્ર બસ્ક્ત રૂે ણ પ્રમવદ્ધ છે . અત્રે „„કૃષ્ણાધીના ત ભમાથ દા સ્લાધીના
ષ્ષ્ટ રૂચ્મતે‟‟ એ શ્રી આચામથચયણન ું લાક્ય અત્ર સ્ભયણીમ છે .
સ્લાધીનાન ું મલલેચન નીચે મજફ :
ઉયોક્ત પ્રકાયના „બાલાનુંદ‟ને પ્રાપ્ત કયનાય અરૌહકક વાભથ્મથલાો બક્ત
સ્લેચ્છાનવાય આત્ભનુંદ વમિભાુંથી કૃાનુંદાત્ભક અનેક રીરા મલમળષ્ટ પ્રર્ના સ્લરૂોને
પ્રક્ટ કયી તેની વાથે એક કારાલપ્ચ્છન્ન અનેક બાલોથી મલશયે તે „„સ્લાધીના ષ્ષ્ટ‟‟ છે .
ભશાયાવ વભમે જે પ્રાગટમો થમા તે અને ઉદ્ધલ વુંલાદ કારે જે રીરાનબલ થમો તે
ઉક્ત પ્રકાયની સ્લાધીના ષ્ષ્ટન ું સ્લરૂ છે . આ મલશદ્ધ ષ્ષ્ટ પ્રેભની વલોત્તભ અલસ્થા
છે . અતઃ „„શદ્ધા પ્રેમ્ણામત દરથબા‟‟ એ આશ્રીના લાક્યાનવાય આ પ્રકાયના શદ્ધ
પ્રેભલાા ષ્ષ્ટ બક્તો અમત દરથબ છે . આલા પ્રકાયની સ્લાધીના બસ્ક્ત વ્રજ

મવભુંતીનીજીઓભાું મવદ્ધ છે . અને તેથી જ શ્રી ભશાપ્રર્જી વ્રજ મવભુંતીનીજીઓના બાલ
વુંટરૂે આ પ્રકાયના અનગ્રશ ભાગથના ગરૂ છે .
ષ્ષ્ટ બસ્ક્તભાગથની વલોત્કથતાને જાણલા ભાટે પ્રથભ વલોત્કથ ષ્ષ્ટબસ્ક્તભાગથને પ્રક્ટ
કયનાયા શ્રી લલ્રબાસ્ગનના સ્લરૂને જાણવ ું અત્મુંત આલશ્મક છે . વલાથજ્ઞાત, અલચન્ત્મ
અને અનુંત ળસ્ક્ત યક્ત ઐશ્વમથલાળુું શ્રી લલ્રબાસ્ગનન ું સ્લરૂ કેલા પ્રકાયન ું છે તેન ું
મનરૂણ સ્લતુંત્ર પ્રભેમ ફરથી શ્રી ગોકરેળ પ્રર્એ શ્રી વલોત્તભજીની સ્લતુંત્ર (બ્રશદ)
ટીકાભાું કયે  ું છે . આ ટીકા-ગ્રુંથ ષ્ષ્ટભાગીમ વાહશત્મભાું „„અજોડ‟‟ છે . આશ્રીના
ચયણકભરભાું જેને અનયાગ નથી તેલા ુંહડતોનો પ્રલેળ આ ટીકાભાું થઈ ળકતો નથી.
„„મનગ ભઢ હૃદમોનન્મ બક્તેષ જ્ઞામતાળમ‟‟ અનન્મ સ્લીકીમ જનોજ વભજી ળકે છે . આ
સ્લતુંત્ર ટીકા અન્તયગત „„બસ્ક્તભાગાથબ્જ ભાતુંડ‟‟ નાભભાું આ સ્લતુંત્ર ટીકાના
અલરોકનનો અમધકાયી કેલા પ્રકાયનો છે તેનો મનદે ળ શ્રી ગોકરેળ પ્રર્ કયે છે –
જો મશ ભેયો સ્લતુંત્ર રેખ શે વો મલન મલયશાસ્ગનસ ું વ્માપ્ત યમવકનકે બોગ મોગમ શે, ન કે
મલનસ ું ઇતય જીલકે લરમે શે મશ જાનનો. મખાયમલિંદ પરભેં મલમલધ યવકે અનબલસ ું
બમો જો આસ્લાદ, તાસ ું બમો જો લા મખાયમલિંદ પરભેં મનયોધ તાકી વુંદા જીનભેં નશી
શે લે જીલ મા યવકે  ભણથ અથથબાલ દ્ધમત કે ભાગથકું દે ખ કે કાતય શી શોમગો. માસ ું
મત ૃચયણ આજ્ઞા કયતે બમેકસ્માગ્રે કથમામ્માલર ભનો દઃખસ્મ વુંતમતમ ્
વ્રજામધ મલમોગાપ્બ્ધ ભગનઃ કોડમ ન િશ્મતે
યમવકા એલ જાનુંતી ગોીળ પ્રેભજ ું સખું

અન્મે મલયશજ દઃખ શ્રત્લા કાતયતાું ગતા ।।
શ્રીજીકે અત્મુંત મલયશસ ું શ્રી પ્રર્ચયણભેં ગપ્ત શ્રી સ્લામભની બાલ પ્રગટ બમો શે. મા
બાલસ ું આ કશે શે, શે આલર ! અને ભનભેં જો દઃખ વુંતતી શે, મલયશ દઃખકો મલસ્તાય
શે તાકું કોનકે આગે કહ ું ? કશેના તો લેવે દઃખકેશી આગે ચશીમે જો વ્રજાધી શ્રી

ગોકરમત કે મલમોગ વમિ ભેં ભગન બમો શે. જાકે યોભ યોભભેં હ ું મલમોગ બય યહ્યો
શોમ, એવો કોઉ નજય નશી આલે શે. કેલર યમવકશી ગોીમત શ્રીજીકે પ્રેભસ ું બમે સખકું
જાને શે. ઓય જે મનયવ શે લે તો મલયશવે બમે દઃખકું સનકે કાતય બાલકું પ્રાપ્ત શે ગમે
શે.
યભાલમધએ શોંચે ું ધભી મલપ્રમોગાત્ભક સ્લરૂાનુંદરૂ પર અને તેના અમધકાયીન ું
લણથન ઉયોક્ત પ્રકાયે શ્રી ગોકરેળ પ્રર્એ કયે ર છે . ખયે જ, મલયશ વમિભાું ડબ્મા યશેવ ું
એ તો કોઈ મલયરાને જ પ્રાપ્ત થામ છે .
„„પ્રથક ળયણ ભાગોદે ષ્ટા‟‟ મલયશાત્ભક ભાગથને જ પ્રથક ળયણ ભાગથ કહ્યો છે . આ ભાગે
મલયશીજનો જ ચારી ળકે છે . ર્ ભતરના બાલ મલજાતીમ કોઈણ હયકય વાથે વુંફધ
ું
મલયશભાગથનો મથક યાખી ળકતો નથી. કાયણ કે આ સ્લરૂ રોકાતીત છે , તેથી બૌમતક
જગત વાથે વુંફધ
ું યાખલાથી તે સ્લરૂનો અનબલ થઈ ળકતો નથી. તેથી એક પ્રાણ
લલ્રબના સ્લરૂ મવલામ અન્મ કોઈનો ણ વુંફધ
ું થતાું જ મલયશબાલન ું મતયોધાન થઈ
જામ છે . આ યમત થનો મથક જ્માયે વ્મવન બાલભાું પ્રલેળ કયે છે ત્માયે મપ્રમતભના
મલમોગની એક ક્ષણ વો યગ જેલી વ્મથાકાયી ફની જામ છે . આ વ્મવન બાલભાું
મપ્રમતભના સ્લરૂ મવલામ અન્મ વલથનો ત્માગ વશજ થઈ જામ છે . આ જ મલયશ
અલસ્થા છે . એટરે વ્મવન અને મલયશાનબલ ફન્ને એક જ છે . શ્રી શહયયામ પ્રર્એ એક
દભાું ોતાના અનબલને કથ્મો છે .
„„ર્ ભર જીન જામ ભન અનત ભેયો........‟‟ આ દની છે લ્રી તકભાું :
યમવક મળય કય ધયો બલદઃખ ય-શયો કયો કરૂણા ભોશી યાખી નેયો.‟‟ „„બલ દઃખ ય
શયો‟‟ શ્રી શહયયામચયણન ું સ્લરૂ તો અરૌહકક છે . સ્લામભની બાલ સ્લરૂભાું વદૈ લ સ્સ્થત
છે , તેભને બલ દઃખ કેભ ઘટે ? આલી આકાુંક્ષાભાું કથલાન ું કે આ જે ‟બલ દઃખ‟ કશી
યહ્યા છે તે તો અનુંત યગરોના એલા શ્રી લલ્રબાસ્ગન સ્લરૂના અનબલ મલના અન્મ
બાલોને બલ દઃખ રૂે કશી યહ્યા છે .

„„અન્મ વુંફધ
ું તે અમધક ડયત યહ.ું ‟‟ મલયશના અનબલભાું પ્રાણલલ્રબના સ્લરૂ
મવલામ અન્મ વુંફધ
ું મલયશીજનને મત્ૃ ય વભાન દઃખ ઉત્ન્ન કયે છે . મલજ્ઞપ્પ્તભાું શ્રી
પ્રર્ચયણ આજ્ઞા કયે છે – „„અન્મ વુંફધ
ું ગુંધોડમ કુંધયાભેલ ફાધતે.‟‟ અન્મ વુંફધ
ું ની
ગુંધ ણ મત્ૃ ય જેવ ું દઃખ ઉત્ન્ન કયે ત્માું અન્મ વ્મસ્ક્તનો વુંફધ
ું કેભ યશી ળકે ?
„„મલયશાનબલૈકાથથ વલથત્માગોદે ળકઃ‟‟ આ નાભભાું શેરા વલથત્માગ કમાથ છી જ શદ્ધ
મલયશનો અનબલ થામ છે . તેવ ું આ નાભન ું તાત્મથ છે .
(1) „„મનગ ભઢ હૃદમોનન્મ બક્તેષ જ્ઞામતાળમઃ‟‟ અનન્મતા જેને તેને પ્રાપ્ત થતી નથી.
ોતાના અશુંના મલસ્ભયણ મલના અનન્મતા કશાું ? ોતાન ું અશું મનમ
થ થવ ું તે શ્રી
લલ્રબના સ્ભયણ લચિંતન મલના ળક્ય નથી.
(2) „„યમવકા એલ જાનુંમત ગોીળઃ „પ્રેભજ સખું‟ „„યમવકા કાભ લત્જૉતા‟‟ મલયશાસ્ગનથી
વલાથ ત્ભબાલ પ્રાપ્ત કમાથ મલના યમવકતા કશાું ? મલયશાસ્ગનભાું „કાભ‟ (સ્લસખનો સ્લાથથ)
દગધ થઈ જામ છે છી યમવકતા પ્રાપ્ત થામ છે . શ્રી શહયયામચયણન ું „યમવક‟ નાભ
મલયશ વમિભાું મનભગનતાન ું સચક છે . „„ગોીળ પ્રેભજ ું સખું‟‟ હદવ્મ પ્રેભ અગલણત
તત્સખ બાલથી બયે રો છે . તે વાગય વભાન હદવ્મ પ્રેભને ધાયણ કયલાની ાત્રતા
મલયશાનબલથી જ મવદ્ધ થામ છે .
(3) „„શદ્ધાપ્રેમ્ણામત દરથબા‟‟ આલા અમત દરથબ પ્રેભી બક્તોન ું ભાશાત્મ્મ પ્રક્ટ કતાથ પ્રર્
ઉદ્ધલજી પ્રમત કશી યહ્યા છે :
જશાું જશાું બક્ત ભેયો ચયણ ધયત શે,
તશાું તીયથ ચરી આલે ।
લે યજ રે અંગ રગાલે,

કોહટ બ્રહ્માુંડ સખ ાલે ।।
(4) સ. 3-6-35ભાું આશ્રી ભશાપ્રર્ આજ્ઞા કયે છે કે મોગભામા એક ક્ષણભાું કોહટ

બ્રહ્માુંડને યચલાની ળસ્ક્તલાી છે . જેવ ું આ મોગભામાભાું વાભથ્મથ છે , તેવ ુંજ વલાથત્ભ
બાલલાા સ્લાધીના બસ્ક્ત પ્રાપ્ત થમેર બક્તોભાું ણ યશે ું છે .
„„શ્રી લલ્રબાસ્ગન પ્રકટીત ષ્ષ્ટ બસ્ક્તભાગથની વલોત્કૃષ્ટતા‟‟ એ મળથકનો આ રેખ શ્રી
લલ્રબાસ્ગનની અમત કરૂણતાથી પ્રાપ્ત થતો સ્લકીમોનો ભશાન અભ્યદમ છે . અને તે
ધભી મલપ્રમોગાત્ભક પરાનબલનો મનદે ળક છે . આલા ભશાન પરના અમધકાયી ણ
કોટીભાું મલયરા છે . તેથી જ કહ્ ું છે કે :
યમવક ય ભથ ફહ ના ભીરે મવિંશ ટોર નહશ શોમ
મલયશલેર જશાું તશાું નશી, ઘટ ઘટ પ્રેભ ન જોમ
ગ ભઢ તત્લ

- શ્રીલલ્રબાદદ્મમભલરન્દ
મત્રદખ વશનું ધૈમથભામ ૃતેઃ વલથતઃ વદા ।

તક્રલદ્ દે શલદ્ બાવ્મું જડલદ્ ગોબામાથ લત ્ ।।
ઉયોક્ત મલલેક ધૈમાથ શ્રમભાું શ્રીભદાચામથચયણોએ આજ્ઞા કયી છે -ત્રણે પ્રકાયના દઃખોને
ભયણ મુંત વશન કયલા. આલી આજ્ઞાન ું સ્લાયસ્મ ભયણનો બમ દય કયલા ભાટે છે .
વલથતઃ વલથ પ્રકાયના અથલા વલથ તયપથી આલતા દઃખોને વદા ળબ્દથી જીલન યશે ત્માું
સધી વશન કયલા. આ દઃખોને દય કયલાનો પ્રમત્ન નહશિં કયતા વશન કયલાની આશ્રી
આજ્ઞા કયે છે . તેન ું યશસ્મ પ્રર્ના મલમોગજનીત દઃખ મવલામ કે બૌમતક અને
આધ્માત્ત્ભક અમલદ્યાથી ઉત્ન્ન થતાું દઃખોના બાલો તે કસ ૃષ્ષ્ટ ભાત્ર છે . આસયબાલના
આલેળલાા ભનભાુંથી આ કસ ૃષ્ષ્ટ ઉત્ન્ન થામ છે . („„કસ ૃષ્ષ્ટ‟‟ એટરે ખોટી-વાચી
નશીં.) તેન ું આત્ભાભાું કોઈ પ્રકાયે અસ્સ્તત્લ (વત્મણ) ભાની ળકાત ું નથી. દઃખરૂી
મભથ્મા મલચાયોન ફીજ ું નાભ કસ ૃષ્ષ્ટ છે . તે વાગયના ઉછતા તયું ગોની જેભ ભનભાુંથી
જન્ભે છે . આ મભથ્મા મલચાય સ ૃષ્ષ્ટને અજ્ઞાનતાએ કયીને દૈ લી જીલ ોતાનાભાું આયોણ
કયે છે . તે મલચાયોભાું „અશું‟ ને વેલે છે , તેથી તેને દઃખના મલચાયોથી દઃખ થામ છે .

તેભાું અલબભાન ન કયે તો ફીજા ભનષ્મને થત ું દઃખ તે આણ ું દઃખ ફનત ું નથી, તેભ
હ ું જીલાત્ભા મનમલિકાય આત્ભા છું. આ દઃખના મલકાયલાા બાલો અમલદ્યાએ ઉત્ન્ન કમાથ
છે . તેની વાથે ભાયે કુંઈ રેલા-દે લા નથી. આવ ું મનયું તય જ્ઞાન યશેતા કસ ૃષ્ષ્ટથી થતી
ીડાન ું મનલાયણ થત ું જામ છે .
જાગૃત અલસ્થાભાું દે શભાું અલબભાન યાખતો જીલાત્ભા જ્માયે ગાઢ મનિાભાું શોમ છે ત્માયે
યભાત્ભા ાવે જામ છે ત્માયે અલબભાન નહશ શોલાથી ળયીયના અને ભનના દઃખોનો
તેને અનબલ થતો નથી. ગાઢ મનિા એક અમત્ૃ યન ું રૂક છે . જેભ મત્ૃ ય વભમે દે શન ું
મલસ્ભયણ થઈ જામ છે , તેભ કોઈ કાયણવય દે શને ર્ ભરી જલો તેને મત્ૃ ય કશેલામ છે .
તેથી ગાઢ મનિાભાું જીલને ોતાના દે શન ું સ્ભયણ નશી શોલાથી તે એક અમત્ૃ ય કશેલામ
છે .
શલે મત્ૃ ય એ શ ું લસ્ત છે , તેના યશસ્મને મલચાયીમે- જેભ સ ભમથનો ઉદમ ન થમો શોમ ત્માું
સધી જ અંધકાય શોમ છે . સ ભમથનો ઉદમ થતાું તે અંધકાય દે ખાતો નથી. અંધકાય કોઈ
દાથથ નથી કે કોઈ વ્મસ્ક્ત નથી તેભ મત્ૃ ય કોઈ દાથથ કે વ્મસ્ક્ત નથી કે જેનાથી
બમબીત થવ ું ડે. મનત્મ અજય-અભય ોતાના આત્ભાન ું અજ્ઞાન જ મત્ૃ યન ું રૂક ફને
છે . ોતાના આત્ભાન ું જ્ઞાન થતાું જેભ સ ભમથનો ઉદમ થતાું અંધકાય દય થામ છે , તેભ
આત્ભ જ્ઞાન થતાું મત્ૃ યન ું મત્ૃ ય થઈ જામ છે . મભથ્મા મલચાયથી મભથ્મા થતાું દઃખને દય
કયલાનો ઉામ ોતાના અજય-અભય તેલા ોતાના આત્ભ સ્લરૂનો મલચાય કયતા
યશેવ ું, અને મલકાયોભાું અશુંન ું આયોણ નહશ કયવ ું.
આત્ભાન ું જ્ઞાન શ્રીભદાચામથચયણે ફીજા સ્કુંધના સફોમધનીજીભાું કયાવ્ય ું છે .
(1) આત્ભા મનત્મ છે , ત્માયે દે શ અમનત્મ છે . (મનત્મ)
(2) આત્ભા ક્ષીણતાને ાભતો નથી, ત્માયે દે શ ક્ષીણ થામ છે (મનમલિકાય)
(3) આત્ભા શદ્ધ છે , ત્માયે દે શ ભમ ભત્રથી બયે રો અમલત્ર છે . (શદ્ધ)
(4) આત્ભા એક છે , ત્માયે દે શ અનેક છે . (એક)
(5) આત્ભા દે શાહદકને જાણનાયો છે , ત્માયે દે શ જડ છે . (ક્ષેત્રજ્ઞ)

(6) આત્ભા દે શાહદકનો આધાય છે , ત્માયે દે શ યાધીન છે . (આશ્રમ)
(7) આત્ભા મલકાય યહશત છે , ત્માયે દે શ મલકાયલાો છે . (મલહક્રમા યહશત)
(8) આત્ભા સ્લમું પ્રકાળ છે , ત્માયે દે શ યપ્રકાળ છે . (સ્લપ્રકાળ)
(9) આત્ભા વલથન ું કાયણ છે , ત્માયે દે શ કામથમ ભમતિ છે (વલથકાયણ)
(10) આત્ભા વ્માક છે , ત્માયે દે શ અમક પ્રદે ળભાું જ યશે છે (વલથ વ્માક)
(11) આત્ભા વુંગ યહશત છે , ત્માયે દે શ વુંગલાો છે . (અવુંગ)
(12) આત્ભા કોઈથી ઢુંકાતો નથી, ત્માયે દે શ લસ્ત્રાહદકથી ઢુંકામ છે . (અનાલયણ)
ઉય મજફ ોતાના આત્ભાના જ્ઞાનથી ભામાજનીત દઃખની મનવ ૃમત્તનો એક પ્રકાય
કશીને શલે ફીજો પ્રકાય કશે છે :
ઉયોક્ત ોતાના આત્ભાન ું જ્ઞાન મનયું તય યશી ન ળકે અને કસ ૃષ્ષ્ટ વ્મથા શોંચાડતી
યશે તો આ કસ ૃષ્ષ્ટરૂી વાગય જરયાળીન ું ક્ષણભાું ળોણ કયી નાખનાય લડલાનર
અસ્ગનરૂ શ્રીલલ્રબ નાભન ું સ્ભયણ કયવ ું. આ સ્ભયણ એલી યીતે કયવ ું કે, શે નાથ ! હ ું
આને ક્યાયે સખરૂ ફનીળ. તત્સખના આતથબાલ વાથે નાભન ું સ્ભયણ નાબીભાુંથી
પ્રક્ટ થવ ું જોઈએ. ષ્ષ્ટ-સ ૃષ્ષ્ટ પ્રર્ની સખદ વેલા ભાટે પ્રક્ટ કયલાભાું આલી છે . પ્રર્ને
સખદ ફનલાના મલચાયો નશીં કયતાું જીલ ોતાના દઃખના જ યોદણાું યોમા કયળે ત્માું
સધી જોની જેભ લગેરી અમલદ્યા જીલભાુંથી અગી નશીં થામ. જાળમોભાું યશેતી
આ જો શને લગે છે ત્માયે ચીકીને ખન (રોશી) ીતી શોમ છે . તેને ખેંચલાભાું
જ્માું લગેરી શોમ છે તે બાગની ચાભડી ણ ખેંચામ જામ છે . તેને વયતાથી
અગી કયલાનો ઉામ અસ્ગન છે . અસ્ગનનો તા રાગતા વયતાથી છટી ડી જામ
છે . તેભ અવુંખ્મ જન્ભેથી લગેરી જો જેલી આ અમલદ્યા તત્સખના તાાસ્ગન મલના
વયતાથી દય થઈ ળકે તેભ નથી. તત્સખ બાલથી પ્રર્ની પ્રવન્નતા થામ છે .
અષ્ટાક્ષયના સ્ભયણ વાથે પ્રર્ના સખના મલચાયો યશે છે ત્માયે પ્રર્ પ્રવન્ન થઈ તેના
હૃદમભાું પ્રગટ થઈ જામ છે . આ પ્રગટ થતાું જ અનેક જન્ભોથી દૈ લી જીલ અમલદ્યાના
ફુંધનભાું ફુંધાઈ દઃખ બોગલે છે તે દઃખભાુંથી મક્ત થામ છે ભાટે અશીં યશસ્મ એ છે કે,

ોતાના દઃખને નશીં યોતા પ્રર્ને હ સખદ ક્યાયે ફનીળ, આલા ષ્ષ્ટ મવદ્ધાુંતને આગ
યાખી પ્રર્ને સખદ ફનલા ભાટે દઃખ ભલથક શ્રીલલ્રબ નાભ કે શ્રી કૃષ્ણનાભન ું સ્ભયણ
કયવ ું. શ્રીકૃષ્ણ નાભનો અષ્ટાક્ષય કે શ્રીલલ્રબ નાભનો અષ્ટાક્ષય ફન્ને એક જ સ્લરૂ
શોલાથી ફન્નેભાુંથી કોઈણ વતત જતા યશેલાથી અમલદ્યાના ફુંધનભાુંથી મક્ત થલામ
છે . શ્રી ભશાપ્રર્જીએ બ્રહ્મવુંફધ
ું ભુંત્ર શેરાું અષ્ટાક્ષય ભુંત્રન ું દાન કયું છે . તેન ું યશસ્મ
એ છે કે અષ્ટાક્ષયન ું કામથ દૈ લી જીલને મત્રમલધ પ્રકાયની અમલદ્યાના ફુંધનભાુંથી મક્ત
કયલાન ું છે .
„„મત્રભામા કો પ્રરમ કયી,
શહય મભરાલે શહય નાભ.‟‟
નાભ સ્ભયણ દ્વાયા મત્રમલધ ભામાના ફધનભાુંથી દૈ લી જીલ જ્માયે મક્ત થામ છે ત્માયે
મનત્મ રીરાસ્થ સ્લરૂનો તેના હૃદમભાું રીરા ધાભ વહશત પ્રાદબાથલ થામ છે . અને
પ્રર્ના સ્લરૂનો તથા આની હદવ્મા રીરાઓનો અષ્ટવખાની જેભ વાક્ષાત અનબ
થામ છે .
પ્રર્ને સખદ ફનલાન ું દઃખ જ્માું સધી ઉત્ન્ન થય ું નથી ત્માું સધી ષ્ષ્ટભાું પ્રલેળ થમો
છે તેભ વભજલાભાું ર્ ભર ન કયલી, શ્રીકૃષ્ણદાવ ભેઘનજીએ લયદાનભાું-ભાગય ું „„આના
ભાગથના મવદ્ધાુંતને હ ું જાણ‟ું ‟ આ મવદ્ધાુંત તે „„તત્સખતા‟‟ છે . પ્રાણની યલા કમાથ લગય
ગુંગાવાગયભાું ઝુંરાલી વાભે ાય જઈ મયમયા મવદ્ધ કયાલી સ્લસ્લાભીને આયોગાવ્મા.
સ્લાભીના સખભાું ોતાના પ્રાણની યલા ન કયી. સ્લાભીના સખભાું જ ોતાની
કૃતાથથતા. આલો મવદ્ધાુંત હૃદમભાું ફીજ રૂે નશી યશે અને ોતાના દઃખના જ યોદણા
યોલામા કયળે ત્માું સધી ષ્ષ્ટભાું પ્રલેળ નશી થામ. ષ્ષ્ટભાગથભાું ળયણે આલલાથી ષ્ષ્ટ
લૈષ્ણલણાની છા બરે રાગી શોમ ણ તેનો ષ્ષ્ટભાું અંગીકાય શજ થમો નથી. અને
તેને ષ્ષ્ટ પ્રર્નો કુંઈ અનબલ ણ થતો નથી.
આત્ભામોગથી હૃદમસ્થ સ્લરૂનો અનબલ

રેખક : શ્રી લલ્રબાદદ્મમભલરન્દ
શ્રીલલ્રબ લય કે મભરન શેત,
યવ મોગીન ફન જાઉંગી ।

શ્રીલલ્રબ લયકી કૃા િષ્ષ્ટ તે,

યવ મોગીન ફન જાઉંગી ।।1।।
ભત્ત ભધ ભધાન શેત,
ભકયું દી ફન જાઉંગી ।

હૃદમ મનકુંજ અંગ દ્વાદળલન,
પ્રેભ અરખ જગાવ ુંગી ।।2।।

યોભ યોભ પ્રમત વ ૃક્ષ રતાય,
ીક યવ લચન સનાવગ
ું ી ।

ભધય ભેઘ હશત ભન ભય ભય કય,
ભધયે ળબ્દ ઉચ્ચારૂુંગી ।।3।।

સ્લામત મમ હશત લચત ચાતક કય,
મય મય યટન રગાવગ
ું ી ।

શદ્ધ સ્નેશભમ ગોયવ નલનીત,

અધયામ ૃત ચાખ ચખાવ ુંગી ।।4।।
યોભ યોભ પ્રમત કેલર યવભમ,
આન્તય કેલર કયાવગ
ું ી ।

„„યમવક પ્રીતભ‟‟ યોભ યોભભેં
યવ રૂી વ્શે જાઉંગી ।।5।।

આ દ ભભથજ્ઞ મળયોભલણ શ્રી શહયયામ ભશાપ્રર્ન ું છે . લેણગીતના 10ભા શ્રોકનો અને
અણબાષ્મ અ. 1-ના અંદય અમધકયણ તથા ગશાપ્રમલષ્ટ અમધકયણનો આળમ ઉયોક્ત
દભાું આેરો છે . વલથને અબોગમ મલયર સધાનો અનબલ કયલાલાા મલપ્રમોગભાું

સ્સ્થત વ્રજમપ્રમા શ્રીગોીજનો લણથન કયે છે કે – અભારૂું હૃદમ વ ૃન્દાલન છે . શ્રી
મમનાજી-શ્રી લગહયયાજજી-કુંજ મનકુંજ આ વલે અભાયા લબતય છે . શ્રમતઓ ણ કથે છે
કે-દૈ લીજીલોન ું હૃદમ કભર એક „બ્રહ્મય‟ છે . „બ્રહ્મય‟ એટરે બગલાનને લફયાજલાન ું
ધાભ કશેલામ છે . અથલા „„મથા બ્રહ્માુંડે તથા ીંડે‟‟ એટરે જે વભગ્ર બ્રહ્માુંડભાું છે તે
દૈ લી જીલના દે શ રૂી ીંડની બીતય યશે ું છે . મનત્મ રીરા હયકય જે ર્તરભાું પ્રગટ
થમેરો છે . તેના હૃદમની બીતય રીરા ધાભની વભગ્ર રીરા વહશત પ્રર્ મનત્મ (વદૈ લ)
લફયાજભાન છે . યન્ત પ્રર્ની ઇચ્છા ર્તરભાું જ્માુંસધી ષ્ષ્ટ સ ૃષ્ષ્ટ વાથે પ્રલાશ અને
ભમાથ દા બાલલાી રીરા કયલાની ઇચ્છા શોમ છે ત્માુંસધી મોગભામા ટેયો દઈને રીરા
ધાભને છાલી યાખે છે . જે સ્લકીમોને મનત્મ રીરાભાું પ્રલેળ કયાલલો છે , તેને ભાટે
મોગભામા ટે યો શટાલીને રીરાધાભની હદવ્મ રીરાઓનો વાક્ષાત્કાય કયાલીને મનત્મ
રીરાધાભભાું સ્સ્થત કયે છે , જેને ષ્ષ્ટનો ભોક્ષ કશેલામ છે .
„„આત્ભમોગ‟‟ એટરે વલથ ત્માગ ભલથક મલયશાનબલભાું મનત્મ રીરાસ્થ સ્લરૂન ું લચિંતન
કયવ ું. આલા પ્રકાયના લચિંતનની આજ્ઞા સ્લકીમોના સ્લાભીએ મવદ્ધાુંત મક્તાલરીભાું કયી
છે .
તસ્ભાત ્ શ્રીકૃષ્ણ ભાગથસ્થો મલમક્તઃ
વલથ રોક્તઃ ।

આત્ભાનન્દ વમિસ્થું કૃષ્ણ ભેલ મલલચન્તમેત ્ ।।
મોગભામાનો ટે યો રાગેરો શોલાથી આણી બીતય યશેરા હદવ્મ-મનત્મ રીરા ધાભનાું
દળથન થતા નથી. જ્માું સધી ફહશયું ગ બૌમતક જગત પ્રુંચની મલસ્મમૃ ત ન થામ અને
એકાદળ ઇષ્ન્િમોની અન્તયમખતા ન થામ ત્માુંસધી હૃદમ બીતય યશેરા હદવ્મ ધાભનાું
દળથન થતાું નથી.
અમત મનટ મનકટ ઘટ ઘટ અંતયજાભી આશી,
મલમ મલદમત ઇષ્ન્િમ કય વકત નશી તાશી.

(નુંદદાવજી)
શ્રીઠાકયજી વ ૃન્દાલનભાું ધાયીને જે રીરા કયે છે તે ફધી રીરાનાું દળથન વ્રજબક્તો
ગોકરભાું યશીને કયે છે અને વભાન મળર ગોીજન વાથે લણથન કયે છે , તેન ું કાયણ વ્રજ
બક્તોનો દે શાહદ વુંઘાત આમધદૈ મલક ફની ગમો છે , બૌમતક જગત અને દે શહદ પ્રુંચની
તેભને મલસ્મ ૃમત થઈ ગઈ ત્માયે પ્રર્ જે જે રીરા વ ૃન્દાલનભાું કયી યહ્યા છે એ ફધી
રીરાનાું દળથન ગોકરભાું યશેરાું વ્રજબક્તોને થામ છે . જે સ્લરૂ વ ૃન્દાલનભાું ગૌચાયણ
કયલા ધાયીને રીરા કયી યશેર છે તે હક્રમાત્ભક ફશાયન ું સ્લરૂ બાલાત્ભક રૂથી વ્રજ
બક્તોના હૃદમભાું મનત્મ રીરા ધાભની વભગ્રી રીરા વહશત સ્સ્થત છે . અથલા જે
હક્રમાત્ભક સ્લરૂ પ્રગટ છે તેજ બાલાત્ભક રૂે વ્રજ બક્તોના હૃદમભાું ણ સ્સ્થત છે .
ફશાયન ું હક્રમાત્ભક પ્રગટ સ્લરૂ વુંમોગાત્ભક કશેલામ છે અને તેભના હૃદમભાું યશે ું
બાલાત્ભક સ્લરૂ મલપ્રમોગાત્ભક કશેલામ છે . આ બાલાત્ભક સ્લરૂ વ્રજબક્તોના
હૃદમભાું સ્સ્થત શોલાથી તેભના હૃદમભાુંથી આ રીરા સ્લરૂની સ્ુયણા થઈ યશી છે ,
તેજ બાલાત્ભક (સ્ુયણાત્ભક) સ્લરૂના ફશાય દળથન કયે છે . મલપ્રમોગ બાલાત્ભક સ્લરૂ
તે મ ભર સ્લરૂ કશેલામ છે , અને ફશાય પ્રગટ થમે ું સ્લરૂ અલતાય સ્લરૂ કશેલામ છે .
મ ભર સ્લરૂ શ્રી ગોીજનોના હૃદમભાું પ્રગટ થય ું, અને અલતાય સ્લરૂ નુંદારમભાું
પ્રગટ થય ું. અલતાય સ્લરૂે ફશાય પ્રગટ થલાન ું કાયણ જો પ્રર્ન ું સ્લરૂ ફશાય પ્રગટ
ન થામ તો બક્તોનો બૌમતક પ્રુંચભાુંથી મનયોધ ન થામ. તે મનયોધ કયલા ભાટે અમત
કરૂણાલાન ફની પ્રર્ ફશાય પ્રગટ થમા છે . બક્તોનો બૌમતક પ્રુંચથી મનયોધ મવદ્ધ થઈ
ગમા છી બીતયના હૃદમસ્થ સ્લરૂ વાથે જ વ્રજબક્તો મલરાવનો અનબલ કયે છે . આ
બીતયન ું સ્લરૂ બાલાત્ભક છે . આ બાલાત્ભક સ્લરૂના અનબલ બાલ દ્વાયા જ થામ છે .
ૃ ના બાલો પ્રગટ થામ છે . અને આ બાલોથીજ
બાલાત્ભક સ્લરૂભાુંથી સ્લરૂ રાલણ્મામત
આનુંદનો અનબલ થામ છે . ફશાય પ્રગટ સ્લરૂનો આનુંદ વુંમોગની હક્રમા દ્વાયા
અનબલામ છે . ફન્ને સ્લરૂો એકજ છે .
શલે આલા પ્રકાયના રીરાનાું દળથન શ્રી ગોીજનોને જે થામ છે તે ક્યા વાધનથી થામ

છે તેને અશીં વભજીએ –
શ્રી મમનાજી આઠ પ્રકાયની મવદ્ધદ્ધના દાતા છે . તેભાું „„દભય દળથન-દભયશ્રલણ‟‟ નાભની એક
મવદ્ધદ્ધ છે . તે મવદ્ધદ્ધના દાનથી પ્રર્ની યોક્ષભાું પ્રર્ની રીરાનાું દળથન થામ છે . ણ આ
દળથન આણી ઇષ્ન્િમોને જગતપ્રુંચભાુંથી શટાલી બગલાનના સ્લરૂ વાથે જોડી
દે લાથી આણી ઇષ્ન્િમો અરૌહકક ફને છે ત્માયે થામ છે . જે બક્તોની ઇષ્ન્િમો
અંતયમખ થઈ ગઈ છે તેની ચ ઇષ્ન્િમ ણ અરૌહકક ફની ગઈ શોમ છે . આ ઇષ્ન્િમો
અરૌહકક થતાું ભામા-અમલદ્યાનો ટેયો વયકી જામ છે ત્માયે રીરાના વાક્ષાત દળથન થામ
છે . „અંતયમખતા‟ એટરે જેભ આણા નેત્રો જગત પ્રુંચને જોલે છે તેના ફદરે પ્રર્ના
સ્લરૂને અને રીરાઓનેજ વલથત્ર જોલે. તેલી યીતે ફધી ઇષ્ન્િમોનો વુંફધ
ું બગલાન
વાથે યશી આલે તેને અંતયમખતા કશેલામ. જ્માયે આણી ઇષ્ન્િમોની આલા પ્રકાયની
અંતયમખતા થામ છે ત્માયે આણને પ્રાકૃત પ્રુંચનો વુંફધ
ું યશેતો નશીં શોલાથી
આણે વ્રજભાું શોઈએ કે ફીજા ગભે તે સ્થાનભાું શોઈએ ત્માું આણને વાક્ષાત સ્લરૂ
અને રીરાનાું દળથન થામ છે . જેભ ભાધલદાવને કાબરભાું શ્રીજી ગૌચાયણ કયીને
ધાયતા તેનાું દળથન થતા શતાું. તેન ું કાયણ એભ છે કે બૌમતક ઇષ્ન્િમોથી આણે
બૌમતક જગત જોઈ ળકીમે છીએ, ણ આણી ઇષ્ન્િમોનો વુંફધ
ું પ્રર્ વાથે થઈ જતાું
આણ ું જગત અરૌહકક રૂે રટાઈ જામ છે . એટરે જેભ ગોરોકભાું યશેનાયા બક્તો
વલથત્ર પ્રર્ની રીરાનાજ દળથન કયે છે તેભ આણને ણ થામ છે . ગોરોક એ આણ ું
હદવ્મ જગત છે . તે હદવ્મ જગત જ આણી અંતયમખતાભાું દે ખામ છે .
ર્ ભતરભાું યશેરો દૈ લી હયકય તે મનમભત્ત રીરાભાું યશેરો છે . ર્ ભતરના હયકયભાું જ્માું
સધી પ્રાકૃત અધ્માવો યશેરા શોમ અને પ્રર્ને તે પ્રકાયની આ જીલો વાથે રીરા
કયલાની ઇચ્છા શોમ તે ફધાનો મનમભત રીરાભાું પ્રલેળ કશેલામ છે . અથલા પ્રાકૃત
અધ્માવ લાા બક્તો વાથે બગલાનની ર્ ભતરભાું જે (પ્રલાશ અને ભમાથદા બાલલાી)
રીરા તે મનમભત રીરા કશેલામ. જ્માું સધી આમધદૈ મલક દે શ મવદ્ધ નથી થમો ત્માું સધી
ર્ ભતરના હયકયભાું બૌમતક અધ્માવ યશેતાજ શોમ છે . આલી સ્સ્થમતભાું પ્રર્ના વાક્ષાત

સ્લરૂનો અને આ સ્લરૂની કયે રી વાક્ષાત રીરાનો અનબલ થઈ ળકતો નથી. તેથી
બગલાને ગોીજનોને ભથયાથી ઉદ્ધલજી વાથે વુંદેળો ાઠલેરો તેભાું કહ્ ું કે „„તભે
તભાયા (બૌમતક) દે શથી અરગ થાઓ. ઉત્તભ લસ્ત ધનથી બોગી ન જામ. ભારૂ મ ભ
(મલપ્રમોગ બાલાત્ભક) સ્લરૂ જે ભશાન હદવ્મ અને (ભશાવાગયની જેભ)  ભણથ છે તેનો
અનબલ આત્ભલાન દે શથી જ થઈ ળકે. ભાયો સ્થામી મનલાવ આત્ભાભાુંજ છે . બૌમતક
દે શ ઇષ્ન્િમોભાું નથી. જગતના પ્રાકૃત મલમોભાું ભાયા અપ્રાકૃત સ્લરૂનો આમલબાથલ
થતો નથી. તેથી તભાયા દે શથી વલાુંળે પ્રથક થઈ આત્ભાલાન દે શલાા ફનો, છી
ભાયા ભશાન હદવ્મ અને ભશાવાગય વભાન પ્રેભ-સધા સ્લરૂનો અનબલ કયી ળકળો.‟‟
શ્રીશહયયામચયણે મળ. 18-4×5ભાું આજ્ઞા કયી છે

કે, જે બાગમલાન બક્તને

શ્રીલલ્રબાસ્ગનએ મલપ્રમોગન ું દાન કયે  ું છે . તેને ર્તર સ્સ્થત મનમભત રીરાના
હયકયોભાું મનયાનુંદતા (આનુંદનો અબાલ) બાવે છે . તેન ું કાયણ મનમભત રીરાના
હયકયભાું પ્રાકૃત અધ્માવોના કાયણે બગલદ્ વુંફધ
ું ી આનુંદ અલ્જ અનબલામ છે .
લી મલપ્રમોગન ું દાન કયું છે તેલા બક્તને શ્રી લલ્રબબાનની કૃાના હકયણોના
પ્રકાળથી મનત્મ રીરાના ભશાન હદવ્મ સ્લરૂન ું જ્ઞાન ણ થઈ ગમે ું શોમ છે . મનત્મ
રીરાનો મનત્મ રીરા સ્લરૂથી મનત્મ રીરાધાભભાું જે આનુંદ અનબલામ છે તે
અગલણત અને ભશાન અરૌહકક હયકય વાથે મનરૂમધ અને મનયલમધ શોમ છે . મનત્મ
રીરાના હયકયભાું યું ચક પ્રાકૃત કરેળની ગુંધ ણ શોતી નથી. તે હયકય તો ભશાન
ૃ રતા, મપ્રમત્લતા આહદ હદવ્મ ગણોના વાગયથી બયે રો
હદવ્મ વૌંદમથતા, ભાધમથતા, મદ
છે . અને ર્તરનો હયકય તો પ્રાકૃત વુંફધ
ું લાો શોલાથી આનુંદ ણ અર જ બોગલે
ભ ,
છે . ાત્રતા પ્રભાણે જ યવ-જરની સ્સ્થમત શોમ છે . વાગય, વહયતા, વયોલય, ક
ઘયની ભથની અને રોટી આ ફધાું જરનાું ાત્ર છે . ાત્ર પ્રભાણે જર-યવ યશી ળકે છે .
તેભ દૈ લી જીલ બૌમતક પ્રુંચને જેભ જેભ ર્ ભરતો જામ છે અને પ્રર્ તયપ તેની ગમત
થામ છે તેભ તેભ ઉત્તયોત્તય ાત્રની મલળાતા ફનતી જામ છે . મનત્મરીરા સ્લરૂના
જ્ઞાન લાાની સ્સ્થમત શ્રીપ્રર્ચયણે મલજ્ઞપ્પ્ત 7-11ભાું જતાલી છે .

લયું નેત્રે મિા ન નહયતયારોકનભમ
લયું શ ભન્માયણ્મું સ્સ્થમતહયશ
લયું નાન્મ મભરનમ ્ ।

લયું મ ભકીબાલો ન નયયા કાચન કથા

લયું પ્રાણત્માગઃ ક્ષણભમ ન તત્વુંગમલગભઃ ।।
„„નેત્રો ફુંધ કયીને યશેવ ું વારૂ ણ મપ્રમતભ મવલામ અન્મને દે ખવ ું ગભત નથી. સના
અયણ્મભાું યશેવ ું વારૂું ણ-મપ્રમતભના સ્લરૂ મવલામ ફીજાનો મભરા વાયો નથી. ભૌન
યાખીને યશેવ ું વારૂ ણ અન્મથી વુંબાણ દઃખરૂ રાગે છે . પ્રાણત્માગ કયલો વાયો ણ
મપ્રમતભના વુંફધ
ું મલના જીલવ ું વારૂ નથી.‟‟
ઉયોક્ત પ્રકાયે મનત્મ રીરાના સ્લરૂ જ્ઞાનલાો અને શ્રીલલ્રબબાનની કૃાથી
બીજામેરો બાગમલાન જીલ ર્ ભતર હયકયથી પ્રથક થઈ મલયશાનબલના ભાગે ગમત
ભાન શોમ છે .
શ્રી શહયયામપ્રર્ નઃ 18ભા મળક્ષાત્રભાું આજ્ઞા કયે છે કે-„„શ્રીઠાકયજી, શ્રી ભશાપ્રર્જી,
શ્રીગવાુંઈજી અને મનતમ
્ રીરાભાું સ્સ્થત શ્રીસ્લામભનીજીઓ, આ ચાયની વભાન ર્ ભતરભાું
કોઈભાું બાલના કયલાભાું આલળે તો અરૌહકક બાલનો નાળ થળે. આ ચાયે તત્લ ભણથ છે
અને મનત્મ રીરાના ભશાન હદવ્મ સ્લરૂો છે . આ સ્લરૂોની વભાનતા ર્તરના
હયકયભાું નથી કયી ળકાતી. તેથી શ્રી શહયયામ પ્રર્ એક દભાું ણ આજ્ઞા કયે છે –
છાુંડ વાગય કોન મ ભયખ બજે મછલ્રય નીય,
યમવક ભનકી ભીટી અમલદ્યા,
હયવ ચયણ વભીય.
વાગય વભાન તો મનત્મરીરા ધાભનો મલરાવ છે . અને મછલ્રય-ખાફોચીમા બયે રા જર
જેલો ર્ ભતરના પ્રાકૃત અધ્માવ લાા હયકયનો છે . આવ ું જ્ઞાન શ્રીલલ્રબબાનના

ચયણકભરનો સ્ળથ કયી લાયએ ભાયા હૃદમભાું પ્રલેળીને કયાવ્ય ું છે તેભ શ્રીશહયયામપ્રર્
શ્રી લલ્રબના મગધ સ્લકીમ જનોને જતાલી યહ્યા છે . અને શ્રી સ ભયદાવજીને ણ
રીરાનાું દળથન શ્રીલલ્રબે કયાવ્મા ત્માયે કશે છે કે – „„અફ ન સશામ મલમ યવ
મછલ્રય, મશ વમિ કી આળ‟‟
તેથી જેને મનત્મરીરા ધાભના હદવ્મ મલરાવન ું અને હદવ્મ હયકયન ું જ્ઞાન
શ્રીલલ્રબબાનની કૃાથી થઈ ગય ું છે , તેને ર્ ભતરનો લાવ કે આનુંદ સશાતો નથી.
ર્ ભતરના રૌહકક કે બગલત્વુંફધ
ું ી અરૌહકક હયકયથી પ્રથક યશી, તેની મલસ્મમૃ ત કયી,
મનત્મરીરા સ્લરૂના લચન્તનભાું યશેલાથી, પ્રુંચની મલસ્મમૃ ત થલાથી પ્રર્ની વભગ્ર
રીરાનાું વાક્ષાત દળથન થામ છે . જેલાું વ્રજબક્તોને થમા છે તેલા આધમનકને ણ થામ
છે . દૈ લીજીલની બીતય હદવ્મ મલશ્વ છામે ું છે . જ્માયે આત્ભ મોગથી એકાદળ
ઇષ્ન્િમોની અંતયમખતા થઈ જામ છે ત્માયે મનત્મરીરા સ્લરૂ, મનત્મરીરા ધાભ, અને
મનત્મરીરા ધાભના હયકયનો વાક્ષાત્કાય થામ છે .
શ્રી ભશાપ્રર્જીકે ષ્ષ્ટભાગથકી મલળેતા

- થક
„„યાધા વલથસ્લ વુંટઃ‟‟ જો પ્રર્ શ્રી સ્લામભનીજીકે વુંટ કે બીતય શે, વો પ્રર્
શ્રીભશાપ્રર્જીને જીલકે ભાથે ધયામે શે. હય જીલ અબાગી જાનત નાુંશી. અલતાય
રીરાભેં તો વ્રજબક્તનકું કોઈ કામથ કે ભીવવો શ્રીઠાકોયજીકો મભરા ઘયભેં અથલા
લનભેં શોતો. યું ત શ્રી આચામથજી ભશાપ્રર્કી કૃાતેં અફકે તો બક્તનકે ઘયભેંશી પ્રર્
ધયામ હદમે શે. ચાશે તેવે રાડ રડાલો. હય જીલકું જો વશજભેં લસ્ત પ્રાપ્ત શોમ શે,
ઇનકી શેચાન (કીભત) નશી શે, જીલકો વભજનો ચશીમે જો ભેયો ભથે કોનવી મનમધ
લફયાજત શે, કશા લસ્ત શે ! „„લચિંતા કામ ન કામાથ‟‟ એવો લચન કોન કશી વકે ? જો કાહ
પ્રકાયકી લચિંતા ભમત કયો, ભેં તમ્શાયો ઉદ્ધાય કયલે વભથથ હ ું ! માતેં જીલકો એક આશ્રમ
િઢ ચહશમે-જા વભે કછ વુંકટ આમ ડે તા વભે મલચાયે જો ભોકોં લચન્તા કેવી ? પ્રર્ તો
ભેયો બરો શી કયત શે-બક્ત ઇચ્છા  ભયક શે. વલથ જીલકો બગલદ્ ધભથકી ઇચ્છા શોની

ચાહશમે. જીલને થોડી ઇચ્છા કયી ઓય પ્રર્ તતથ કૃા કયે . થોડોઈ બગલદ્ ધભથ ફશોત
ભાનત શે-હય બગલદ્ ધભથ કમો ચહશમે.
પ્રર્ પ્રેભીઓકા વુંન્માવ

વુંકરન : મથક
ભેયો ભન ગોમલિંદ વો ભાન્મો તાતે જીમ ઓય ન બાલે ।

જાગત વોલત મશ ઉત્કુંઠા, કોઉ વ્રજ નાથ મભરાલે ।।1।।
ફાઢી પ્રીત આન ઉય અંતય, ચયણ કભર લચત દીનો ।
કૃષ્ણ મલયશ ગોકરકી ગોી, ઘયશી ભેં લન કીનો ।।2।।
છાુંડ આશાયમલશાય વફે સખ, ઓય ન ચાશત કાઉ ।

„„યભાનુંદ‟‟ ફવત શે ઘયભેં, જેવે યશત ફટાઉ ।।3।।
♦♦♦

કાગદ તો કયતે ન ઉઠે; કય રેખનીકે દ કોન ઉઠાલે ।

મપ્રતભ િષ્ષ્ટ યે જફતે, છલફ છામ યશી અલખમન ઝય રાલે ।।1।।
પ્રેભ વખી ! ભધકી ભખીમાું, ભન જામ પસ્મો હપય શાથ ન આલે ।
મ ભયત શ્રીનુંદનુંદકી, રીખતે ન ફને લરખશી ફન આલે ।।2।।
ષ્ષ્ટ બક્તન ું ધ્મેમ મનત્મરીરાસ્થ સ્લરૂ

- શ્રીલલ્રબાદદ્મમભલરન્દ
ષ્ષ્ટ ભાગથભાું પર પ્રર્ન ું સ્લરૂ છે . આશ્રી ભશાપ્રર્જીએ ધભી ભાગથ પ્રક્ટ કમો છે .
વાક્ષાત સ્લરૂનો અનબલ કયાલનાય ય
્ થક ળયણ ભાગથનો આ ઉદે ળ કયનાયા છે .
વેલા ભાગથ પ્રગટ કયલાનો ણ આ જ શેત છે કે – વેવ્મ સ્લરૂભાું પ્રેભ-આવહકત અને
વ્મવન બાલ મવદ્ધ કયીને મનજ્જનો મનત્મ રીરા મલશાયી યવાત્ભક પ્રર્નો અગલણત
આનુંદ ભેલે. આણ ું આ જ ધ્મેમ સ્લરૂ શોવ ું જોઈએ. જેભ રક્ષ વાધીને ફાણથી
રક્ષને લેધે છે , તેભ આણ ું રક્ષ વેવ્મ સ્લરૂ શોવ ું જોઈએ.

ૃ લેધ્મો ભોશન નમન ફાણવો (2) કભરવી અલખમાું રાર મતશાયી,
(1) ભન મગ
તીનવો તકી તકી તીય ચરાલત, લેધત છતીમા શભાયી.
હશરગના આ દોભાું યમવક ચ ભડાભલણ શ્રી વ્રજયત્નાઓએ ોતાન ું રક્ષ મપ્રમતભના
સ્લરૂને ફનાવ્ય ું છે . ોતાના નેત્રોથી મનયું તય મપ્રમતભના વૌન્દમથ રાલણ્મન ું ાન કયે
છે . જેભ ભધ ભક્ષીકા (ભાુંખી) વલથત્ર હયભ્રભણ કયીને ષ્ોનો યવ ભેલી ભધડો
ફનાલી ભધડાભાું ચીકી ભધન ું ાન કમાથ કયે છે . તેભ ગોીજનોના નેત્રરૂી
ભ્રભયીઓ વલથત્ર મપ્રમતભના વૌન્દમથ રાલણ્મ ભધને ગ્રશણ કયી-સ્લરૂ રૂી
ભધડાભાુંથી જ ચીકેરી યશી આલે છે . આલા પ્રકાયના અનબલ ભાટે આણા
પ્રાણલલ્રબે યમવક ધભી ભાગથ પ્રક્ટ કમો છે .
શ્રીભદ્ બાગલતના 12 ભા સ્કુંધભાું શ્રી શકદે લજી યાજા યીલક્ષતને અંતીભ ઉદે ળ આે
છે કે-„„શે યાજન ! તભે તભાયા હૃદમભાું પ્રર્ના સ્લરૂને ધાયણ કયો. પ્રર્ન ું સ્લરૂ
ધાયણ કયનાયને પ્રર્ ોતાના સ્લરૂન ું દાન કયે છે . તેથી તભાયી આ અન્તીભ
અલસ્થાભાું પ્રર્ના સ્લરૂને જ હૃદમભાું ધાયણ કયો.‟‟ શ્રીભદ્ બાગલતના 12 સ્કુંધ
વુંબાલીને અન્તીભ પ્રર્ના સ્લરૂને જ હૃદમભાું ધાયણ કયલાનો શકદે લજી ઉદે ળ
આી યહ્યા છે , તેથી એન ું એવ ું સ્લાયસ્મ નીકે છે કે 11 સ્કુંધથી પ્રર્ના સ્લરૂને તભો
હૃદમભાું ધાયણ કયો, તેટરા ભાટે જ 11 સ્કુંધની કથા તભને શ્રલણ કયાલી.
પ્રર્ન ું ભાશાત્મ્મ જાણલાથી ભન વલથભાુંથી નીકીને સિઢ યીતે અનન્મ બાલથી પ્રર્ના
સ્લરૂભાું રાગે ું યશે ત્માયે વલથથી અમધક અને સિઢ સ્નેશ વેવ્મ સ્લરૂભાું ઉત્ન્ન થામ
છે . આણે યવાત્ભક વાહશત્મન ું જે અલરોકન કયીમે છીએ તેન ું તાત્મથ ણ એ જ છે કે
બોક્તા રૂે આણા ભસ્તકે જે વેવ્મ સ્લરૂ ફીયાજે છે (અને જે આણા જ આત્ભા રૂે
આણા હૃદમભાું લફયાજી યહ્યા છે ) તેભન ું અલચન્ત્મ (કલ્નાભાું ન આલી ળકે તેવ)ું
યવાત્ભક ભાશાત્મ્મ આણે જાણીમે. આ પ્રભાણેન ું ભાશાત્મ્મ જાણ્મા છી વેવ્મ સ્લરૂભાું
આણને સિઢ અને વલથથી અમધક પ્રેભ પ્રક્ટ થામ છે . એટરે એભ વભજામ છે કે મપ્રમ
પ્રર્ના મનત્મરીરાસ્થ સ્લરૂના વાક્ષાત્કાયભાું સ્લરૂન ું ધ્માન જ વાધન છે .

સ્લરૂ ધ્માનનો આદે ળ :
સ. 2-1-21ભાું ણ શ્રી ભશાપ્રર્જીએ સ્લરૂના ધ્માનનોજ પ્રકાય ફતાલેરો છે . પ્રર્ના
સ્લરૂન ું ધ્માન કયનાયને પ્રર્ બસ્ક્ત-મોગન ું દાન કયે છે , એટરે કે ોતાના સ્લરૂભાું
પ્રેભ ઉત્ન્ન કયાલે છે .
શ્રીભદ્ બાગલત 11-11-49ભાું પ્રર્ ઉદ્ધલજી પ્રમત કશે છે કે, શે ઉદ્ધલ ! તભે ભાયા
ર્ ભન્મ અને સહૃદ (મભત્ર) શોલાથી તભને યભ ગશમ એક લાત કહ ું છું તે વાુંબો !
આભ આજ્ઞા કયીને ઉદ્ધલજીને જે ગઢ લાત કશી છે તે બા. 12-12-14 છે . તેનો વાય એ
છે કે „„મલમધમનેધ પ્રવ ૃમત્ત-મનવ ૃમત્ત, વાુંબલાન ું અને વાુંબે  ું આ વલથને છોડીને ભાયા
એક ધભી સ્લરૂન ું જ વલાથ ત્ભ બાલથી ળયણ ગ્રશણ કયો. આ યીતે ભાયા સ્લરૂનો જ
આશ્રમ કયલાથી તભે „„અકતોબમ‟‟ થઈ જળો. „„અકતોબમ‟‟ એટરે કાના ફુંધનભાુંથી
અથલા જન્ભ-ભયણના કાયણ રૂ મત્રગણાત્ભક ભામાના ફુંધનભાુંથી મક્ત થઈને ભાયા
વાક્ષાત મનત્મરીરાસ્થ સ્લરૂને તભે પ્રાપ્ત કયળો. અથલા સ્લરૂના જ ધ્માનથી
મનત્મરીરાસ્થ સ્લરૂનો વાક્ષાત્કાય થતાું કાર ભામાના ફુંધનભાુંથી મક્ત થઈને
દૈ લીજીલનો રીરા રોકભાું જ પ્રલેળ થામ છે , આને „અકતોબમ‟ કશેર છે . પ્રર્ના
સ્લરૂ ધ્માનનો આલો ભહશભા પ્રર્ જ જાણતા શોલાથી બા. 11-11-49ભાું ઉદ્ધલજીને
આેજ આજ્ઞા કયી કે- „„હ ું તભને યભ ગશમ લાત કરૂું છું તે તભે વાુંબો.‟‟ ગશમ
લાત, ોતાના અંતયું ગ અને અમતળમ કૃા ાત્ર શોમ તેનેજ કશી ળકામ છે . જ્માયે પ્રર્
સ્લમું શ્રીમખથી આલો મનગ ભઢ ઉદે ળ ોતાના સ્લરૂ પ્રાપ્પ્ત ભાટે આી યહ્યા છે , તો
મનજ્જનોએ આ યભ હશતકાયી હદવ્મ ઉદે ળને અમત આદયથી ગ્રશણ કયલો મોગમ છે .
પ્રભેમ ફરન ું સ્લરૂ :
શ્રી ગોકરેળ પ્રર્એ ણ મનજ્જનો પ્રમત પ્રથભ દળા કે ઉત્તય દળાભાું, અથલા વાધન
દળાભાું કે પર દળાભાું સ્લરૂના ધ્માનનો જ આગ્રશ શ્રી વલોત્તભની ટીકાભાું કયે રો છે ,

તેભાું જે યભ ળાથથ મવદ્ધ કયાલલા ભાટેની શ્રી ગોકરેળ પ્રર્ની યોક્ષ ભશા
કારૂલણકતા યશેરી છે તેન ું યશસ્મ એ છે કે  ભણથ પ્રભેમ ફર પ્રર્ના સ્લરૂભાું જ યશે ું છે ,
અને આ પ્રભેમ ફર જીલની કલ્નાથી અતીત છે . એક ક્ષણભાુંજ સ્લરૂ બાલનાથી
સ્લરૂભાું તદાત્ભક કયે છે . સ્લરૂના આલા અલચન્ત્મ પ્રભેમ ફરનો મનદે ળ શ્રીગોકરેળ
પ્રર્એ „„મલયશાનબલૈકાથથ વલથ ત્માગોદે ળકઃ‟‟ આ નાભભાું કયે રો છે કે – „„જે મનજ્જન
પ્રર્ના મલયશભાું સ્સ્થત યશી પ્રર્ના સ્લરૂની બાલના લચન્તન કયી યશેર છે તેને એક
ક્ષણભાુંજ વાક્ષાત વુંફધ
ું થઈ જતાું વલોત્કૃષ્ટ પર જે મનત્મરીરાભાું પ્રલેળ, તેન ું દાન
કયે છે , અને તેથી અખુંડ યવાનુંદનો અનબલ કયે છે . આવ ું આ એક ક્ષણભાુંજ કયે છે .
સ્લરૂન ું આ પ્રકાયન ું પ્રભેમફર શોલાથી વાધન દળા કે પર દળાભાું સ્લરૂધ્માન
ભાટેનો આગ્રશ શ્રીગોકરેળ પ્રર્એ કમો છે .
ભશામવિંધ-સધામવધ શ્રીલલ્રબ :
ફન જા શહયદાવા શહયદાવા યે
ભન છોડ વફનકી આળા ।

સધામવન્ધકે મનક્ટ ફવત શે
ક્યોં ભયત મ ભઢ પ્માવા ।।

શ્રીલલ્રબકે દકભરભેં ભશા યવકી શે યાવા ।

દકભરકો આશ્રમ કયરે કટ જામ બલકી પાુંવા ।।
ૃ યવકોપ્માવા ।
„યમવક‟ જન ત ું ાન કયરે અમત

ઉયભાું „„સધા મવન્ધકે મનક્ટ ફવત શે‟‟ આ ુંસ્ક્તથી બાલાત્ભક સ્લતઃ મવદ્ધ સધાના
ભશામવન્ધ વભાન આણા આત્ભાભાું આત્ભા રૂે જ લફયાજત ું અગલણત આનુંદરૂ તેનો
શ્રીશહયયામપ્રર્ હયચમ કયાલે છે . „„મનક્ટ ફવત શે„„ આણા હૃદમ લબતયજ લફયાજી
યશેર છે તેવ ું સ ભચન કયે છે .
ફીજા દભાું –

શ્રીલલ્રબ ભશામવન્ધ વભાન ।

દાવ સભયત શોત વફકો, અબમ દકો દાન ।।1।।
કૃાજર બય ભય યશે જશાું, ઉઠત બાલ તયું ગ ।

યત્ન ચૌદશ વફ દાયથ, બસ્ક્ત દળમલધ વુંગ ।।2।।
યાવાહદ રીરા જરમધઓના (વમિોના) પ્રલાશો જેભાું વભામલષ્ટ થઈ જામ છે , તેલા
ભશામવન્ધ વભાન શ્રીલલ્રબ આણા આત્ભા રૂે આણી જ બીતય લફયાજી યશેરા છે .
મનજ્જનો જે આ દ કભરના જ આમશ્રત થઈ સ્લરૂ લચન્તન કયે છે , તેને રીરા રોકભાું
ૃ ના
પ્રલેળ કયાલી અબમ દન ું દાન કયે છે . સ્ભયણ કયનાય મનજ્જનોભાું રાલણ્મામત
અમનલથચનીમ ભાધમથબાલો રૂી તયું ગો ઉછે છે . „„યત્નચૌદશ‟‟ કશેલાથી શ્રીજી શ્રી
નલનીતમપ્રમાજી આહદ મખ્મ મનમધ અને ગોદના સ્લરૂો, તથા રીરાધાભસ્થ અનુંત
શ્રીસ્લામભનીજીઓ અને તેભના બાલાત્ભક અનુંત પ્રર્ના સ્લરૂો, દળ પ્રકાયની યવાત્ભક
બસ્ક્ત, રીરા રોકની વભસ્ત રીરા વાભગ્રીઓ આ „„ભશામવન્ધ‟‟ સ્લરૂ શ્રી લલ્રબભાું
જ યશેર છે , અને તેજ સ્લરૂ આણા આત્ભા રૂે મનક્ટ જ લફયાજી યશેર છે .
પ્રશ્ન-શ્રીલલ્રબ મનજ્જનોના આત્ભારૂે મનક્ટ જ લફયાજી યહ્યા છે તો તેનો પ્રત્મક્ષ
અનબલ કેભ થતો નથી ?
ઉત્તય-તેન ું કાયણ નુંદદાવજીએ ફતાવ્ય ું છે
અમત મનટ મનક્ટ ઘટઘટ અંતયજાભી આશી ।

મલમ મલદમત ઇષ્ન્િમ કય વકત નશી તાશી ।।
ઇષ્ન્િમો વહશત ભન આત્ભગાભી થતાું, અથલા પ્રર્ના સ્લરૂભાું પ્રલેળ થતાું પ્રત્મક્ષ
અનબલ થામ છે , ફીજા પ્રકાયે નશી.
દમાયાભબાઈને શ્રીજીની કૃાથી ભશાન વૌબાગમ પ્રાપ્ત થય ું. શ્રીલલ્રબ નાભરૂી યભ

ધન પ્રાપ્ત થય ું. જે ધનની અલબરાા રીરા રોકના વભગ્ર બક્તો ણ કયી યહ્યા છે ,
તેલા યભ ધનને દમાયાભબાઈએ પ્રાપ્ત કયે  ું શોલાથી શ્રીલલ્રબના „વલાથજ્ઞાત‟
સ્લરૂને જાણીને ોતાના ભનને ફોધ આે છે –
શ્રીભદાચામથકો દમા ત ું તો શોમ યશે ।

અનામાવે અબદાતા એ પ્રર્ અનર શે ।।
શે ભેયે ભન ! ત ું તો શ્રીલલ્રબનો જ થઈને યશી આલ. „„એ પ્રર્ અનર શે‟‟ અનર
કશેલાન ું સ્લાયસ્મ એ છે કે જરયાળી વમિભાું લડલાનર અસ્ગન યશે છે . તે જ્માયે
જરયાળી વમિને સકાલી નાખલો શોમ ત્માયે લડલાનર અસ્ગન પ્રર્ ઇચ્છાથી પ્રક્ટ થઈ
જામ છે . આ યીતે આણા હૃદમભાું બૌમતક અને આધ્માત્ત્ભક લાવનાના તયું ગોને
ઉછાતો લાવનાનો વાગય બયે રો છે , તેને શ્રીલલ્રબ નાભરૂી અનર અનામાવે જ
ક્ષણ એકભાું ળોણ કયી રીરા રોકભાું પ્રલેળ કયાલલારૂ અબમતાન ું દાન કયે છે .
આવ ું ભશાન વાભથ્મથ શ્રીલલ્રબન ું દમાયાભબાઈ જાણી ચકેરા શોલાથી કશે છે કે –
„„શ્રીભદાચામથજકો દમા ત તો શોમ યશે‟‟ ।
બાઈશ્રી ! મનકુંજ ધાભભાું પ્રલેળ શ્રીલલ્રબ કૃા મલના વલથથા ળક્ય નથી,
શ્રીદ્મનાબદાવજી કશે છે કે –
પ્રથભ લવીમે શ્રીલલ્રબદુંકજ નગય શી ભાુંઈ ।

જશાું યાગ દ્મનાબાહદક
મનમધ વ ૃન્દાલન ાઈ ।।

હદવ્મ સ્નેશરૂી ભકયું દન ું નખથી મળખા સધી જેના સ્લરૂો છે તેલા શ્રીસ્લામભનીજીઓના
અનુંત સ્લરૂો જ્માું મનલાવ કયી યશેર છે , તેલા શ્રીલલ્રબ દુંકજ નગયભાું, શે વખી

! „„પ્રથભ લવીમે‟‟-આશ્રમ કયીએ. આ વલથ રખલાનો એ જ શેત છે કે પ્રર્ના સ્લરૂ
ધ્માનભાું સ્સ્થત થવ ું.
„„મનયોધ રક્ષણ‟‟ભાું ણ „„શહયમ ભમતિ વદા ધ્મેમા વુંકલ્ાદમ તત્ર હશ.‟‟ પ્રર્ના સ્લરૂન ું
વદા ધ્માન કયવ ું તેલી આે આજ્ઞા કયી છે .
ચતઃશ્રોકીન ું શાદથ :
પ્રાકટમના પ્રાયું બથી ભશાયાવ સધી રીરા કયીને જે સ્લરૂ શ્રી ગોીજનોભાું મવદ્ધ કયું
તેજ સ્લરૂ મનજ્જનોભાું મવદ્ધ થામ તેલો ઉદે ળ ચતઃશ્રોકીભાું આશ્રીએ કયે રો છે .
આ સ્લમું શ્વીસ્લામભનીજી બાલાત્ભક સ્લરૂથી જે યભ ળાથથનો અનબલ કયી યહ્યા
છે , તેજ ળાથથ મનજ્જનોને પ્રાપ્ત કયાલલા „„ચતઃશ્રોકી‟‟ પ્રક્ટ કયે ર છે , તેભાું
મનજ્જનોના કતથવ્મનો મનદે ળ કયે રો છે તેભાું વલથદા દ ધયે  ું છે . „„વલથદા વલથ બાલેન
બજનીમો વ્રજામધ‟‟ વલથદા મનજ્જનોન ું આ જ કતથવ્મ છે કે મનઃવાધનના સ્લામભ પ્રર્ના
સ્લરૂન ું મનયું તય વલથ બાલે કયીને ધ્માન કયવ.ું „„મહદ શ્રી ગોકરાધીળો ઘ ૃતઃ વલાથત્ભાના
હૃહદ‟‟ આ ુંસ્ક્તથી મનયું તય ધ્માન કયી પ્રર્ સ્લરૂ રૂી પરન ું સ્લાધીનણ જતાલે ું
છે . જેભ એક લચત્રકાય લચત્રને તૈમાય કયે છે તેભ ધ્માન દ્વાયા પ્રર્ન ું સ્લરૂ હૃદમભાું
અંહકત થત ું જામ છે . ત્માયે પરન ું સ્લામધનણ મવદ્ધ થય ું કશેલામ છે . મનજ્જનોભાું આ
યભ ળાથથ (કે જે અમત દરથબ છે તેન)ે મવદ્ધ કયલા ભાટે મનયું તય વલથબાલે સ્લરૂ
ધ્માનનો ઉદે ળ કયે છે – „„અતઃ વલાથત્ભના ળશ્વદ્ ગોકરેશ્વય ાદમોઃ‟‟ જો વલાથત્ભબાલે
કયીને પ્રર્ન ું સ્લરૂ હૃદમારૂઢ થય ું છી ફાકી શ ું પ્રાપ્ત કયલાન ું યશે છે ? આ ુંસ્ક્તથી
સ્લામધન પરના મનયું તય અનબલન ું સચન કયે  ું છે . તાત્મથભાું આ ચતશ્રોકીભાું
જણાલેરો ળાથથ છે . „„ળાથથ‟‟ એન ું નાભ કે જે વલથથી મનયેક્ષ શોમ, પ્રર્ સ્લરૂ
મવલામ કોઈની અેક્ષા ન યશે. વેવ્મભાું શ ું ન્યનતા છે કે અન્મત્ર શસ્ત વાયલો ડે ?
ચતઃશ્રોકીભાું કશેરો ળાથથ તો ચયભ કોહટનો છે . મર ધાભસ્થ સ્લરૂાનુંદના
અનબલભાું સ્સ્થત કયનાયો છે . અન્તીભભાું-„„સ્ભયણું બજનું ચામ ન ત્માજ્મમભમત ભે
ભમતઃ‟‟ એ પ્રભાણે આજ્ઞા કયી છે . અનેક પ્રકાયની યવાત્ભક રીરાનો મલચાય-ભનન તે

સ્ભયણ રૂ છે . અને કોહટકન્દમથ રાલણ્મ પ્રર્ના સ્લરૂન ું ધ્માન એ બજન રૂ છે . આ
ફન્નેનો ત્માગ નશી કયલો એભ મનજ્જનો પ્રમત કોભર આજ્ઞા છે . આ યીતે પ્રર્ના
સ્લરૂન ું મનયું તય ધ્માન તેન ું નાભજ અનન્મતા છે . અનન્મતાના આગ્રશભાું શ્રી ગોકરેળ
પ્રર્ ચતઃશ્રોકીના પ્રથભ શ્રોકની પ્રથભ ુંસ્ક્તનો મનજ્જનોને વુંકેત કયે છે કે રીરા
વાગયના વાય રૂે આ ચતઃશ્રોકી પ્રક્ટ કમાથ છે . જન્ભ પ્રકયણથી રઈને ભશાયાવ
સધીના રીરા વાગયન ું દોશન કયીને જે સ્લતઃ મવદ્ધ યવ પ્રક્ટ કમો છે તે આે
ચતઃશ્રોકીભાું ધયી દીધેરો છે .
શહયના શહય થવ ું એ ષ્ષ્ટભાગથભાું મળખય અમધકાય રૂ છે . અને આલો મળખયનો અમધકાય
ભેલલા ભાટે ચતઃશ્રોકીના આળમને હૃદમભાું ધાયણ કયી મનયું તય સ્લરૂ ધ્માનભાું
સ્સ્થત યશેવ ું મોગમ છે .
અનન્મામશ્ચન્તમન્તોભાું મે જનાઃ ય
થ ાવતે,
તેાું મનત્માલબ યક્તાનાું મોગક્ષેભ ું લશામ્મશું.
(ગીતા-9/29)
કેલર ભાયા સ્લરૂનો જ આશ્રમ કયીને ભાયા સ્લરૂન ું જે લચન્તન-ધ્માન કયે છે તેલા
અનન્મ જનનો „મોગ‟ એટરે ભાયા સ્લરૂની પ્રાપ્પ્તભાું જે યવાત્ભક બાલોરૂી વુંદાની
આલશ્મકતા છે તેન ું હજ
ું દાન કરૂું છું. અથલા હૃદમભાું યશીને યવાત્ભક બાલો રૂી
વુંમત્તનો પ્રલાશ પ્રેયણા દ્વાયા લશેલડાલીને ભાયા સ્લરૂભાું સ્સ્થત થલા રૂી „„મોગ‟‟ હ ું
જ મવદ્ધ કરૂું છું અને આ ભશાન હદવ્મ બાલ મનમધન ું જે હ ું દાન કરૂું છું તેન ું ચાયે તયપથી
યક્ષણ ણ હ ું જ કરૂું છું. આ યક્ષણ મલયશાનબલરૂ અજેમ દગથભાું થામ છે . અનન્મજનો
ે યી આી યહ્યા છે છતાું આ અમતળમ કરૂણા ઉય કેભ
ભાટે પ્રર્ આટરી ફધી ફાુંશધ
રક્ષ અાત ું નશી શોમ ? આ એક આશ્ચમથ ઉત્ન્ન કયે છે ! અનુંત ગણ ગુંબીય, યભ
ઉદાય, ોતાના ભશાયવન ું દાન કયલા ઉત્સક, આલા પ્રર્ને છોડીને અન્મત્ર બીક્ષા
ભાગલાની વ ૃમત્ત કેભ થતી શળે ?

„„સ્લદાવાથથકૃતાળેવાધનઃ‟‟ સ્લદાવને અથે ોતાના સ્લરૂની પ્રાપ્પ્ત કયાલલા ભાટે
પ્રર્ સ્લમું વભસ્ત વાધનો કયી યશેર છે , છી કોની આળા કયલાની યશે ? ભશાવાગયન ું
ભ -વયોલય-વહયતાની કોણ આળા કયે ?
જ્ઞાન થમા છી ક
છાુંડ વાગય કોન મ ભયખ બજે મછલ્રય નીય ।
„યમવક‟ ભનકી ભીટી અમલદ્યા
યવી ચયણ વભીય ।।

યભ કારૂલણક ભશાનબાલોએ સ્લરૂાનબલ કયીને ભાગથદળથન આે ું શોલા છતાું તે
તયપ કેભ રક્ષ શોંચત ું નથી ?
જેભ શ્રી શકે યીલક્ષતને અંતીભ ઉદે ળભાું પ્રર્ના સ્લરૂના ધ્માનનો જ મનદે ળ કયે રો
છે , તેભ આણી ઉત્તય અલસ્થાભાું આણે જે કયલાન ું છે , તેના વાધનનો મનચોડ ફહજ
મલચાયના ભુંથન  ભલથક અશીં મનલેદન કમો છે .
હદવ્મ પ્રેભકા ભશત્લ

ૃ ીમા તો ક્યા હલા ।
જીન પ્રેભ યવ ચાખા નશી અમત

મદી ઇસ્કભેં મળય ના દીમા જગ જગ જીમા તો ક્યા હલા ।।
જોગી ઓય જગભ
ું
ફને, કડા યું ગાકય શેનતે ।
લાકીપ નશી ઉવ શારવે કડે યું ગેતે ક્યા હલા ।।

દે ખી ગલ્વતાું લાશતા ભતરફ ન ામા ળેખકા ।

વાયી કીતાફો માદ કય ઢ કય મલા તો ક્યા હલા ।।
કાજી ઓય શાજી ફને પાજીર ફને તો ક્યા હલા ।

હદરકા હદલાના ના ફના દાના ફના તો ક્યા હલા ।।
જીવ ઇસ્ક કે દયીમાલભેં ગયકાલ ત ું શોતા નશી ।

ગુંગા મમના ગોદાલયી ન્શાતા પીયા તો ક્યા હલા ।।

મનલેદનના સ્ભયણન ું યશસ્મ

રેખક : . બ. શ્રીલલ્રબાદદ્મમભલરન્દ
મનલેદનન ું મનયું તય સ્ભયણ કયવ ું તેલી આજ્ઞા શ્રીભશાપ્રર્જીએ „નલયત્ન‟ ગ્રુંથભાું કયી છે .
આ મનલેદનના સ્ભયણથી આણને તાકરેળ પ્રક્ટ થામ છે . તાકરેળ મલના બૌમતક,
આધ્માત્ત્ભક આમધદૈ મલક અમલદ્યાજનીત પ્રુંચની મનવ ૃમત્ત થઈ ળકતી નથી અને તેથી
અરૌહકક દે શ પ્રાપ્ત કયી મનત્મરીરાસ્થ યવાત્ભક  ભણથ ળોત્તભના અગલણતાનુંદનો
સ્થામી-અખુંડ અનબલ થઈ ળકતો નથી. ઉયોક્ત મનલેદનન ું સ્ભયણ તાિળી જનની
વાથે કયલાની આે આજ્ઞા કયી છે . તાિળી એને કશેલામ કે મનત્મરીરાસ્થ  ભણથ
ળોત્તભના સ્લરૂનો, રીરાધાભના હદવ્મ હયકયનો, હદવ્મ રીરાધાભનો વાક્ષાત
અનબલ જે કયતો શોમ તે તાિળી કશેલામ. તેલા તાિળી તો અષ્ટ વખાહદ ભશાનબાલો
છે . વાયસ્લત કલ્ની અલતાય રીરા વભમે મપ્રમપ્રર્એ લેણનાદ દ્વાયા િલીર્ ભત સધાનો
પ્રલેળ શ્રીગોીજનોભાું કયાવ્મો ત્માયે તેભણે લેણગીત રૂે ગાન કય.ું તેભ િલીર્ ભત સધા
સ્લરૂે શ્રીલલ્રબ પ્રર્એ અષ્ટ વખાહદ ભશાનબાલોના હૃદમભાું પ્રલેળ કયી રીરા ગાન
કયાવ્ય ું છે .
આ ગાન કયાલલાનો શેત બમલષ્મની ષ્ષ્ટ દૈ લી સ ૃષ્ષ્ટને મનત્મરીરાન ું સ્ભયણ કયાલી
તા બાલની જાગૃમત અને તાબાલની વ ૃદ્ધદ્ધ થલા ભાટે છે . વાક્ષાત દળથન કયીને ગાન
કયે  ું છે તેથી આ ફડબાગી ભશાનબાલોની લાણીભાું આમધદૈ મલકતા (યવરૂતા) યશેરી
છે . અથલા કોઈ કુંજભાું એકાન્ત સ્થભાું લફયાજતા મપ્રમતભ અંતયું ગ વખીને આજ્ઞા કયે
છે કે ત ું શ્રીસ્લામભનીજીને અશીં ધયાલી રાલ. આ આજ્ઞાનવાય અંતયું ગ વખી શ્રી
સ્લામભનીજીને ધયાલી રાલે છે . તેભ રીરાના વાક્ષાત દળથન કયીને ગાન કયનાયા
ભશાનબાલો ર્ ભતરસ્થ તાિળી બક્તના ભન લચત્તને રીરાસ્થાનભાું દભતીરૂ ફનીને
શોંચાડે છે . અથલા રીરાગાન કયનાયા ર્ ભતરસ્થ બક્તના હૃદમભાું રીરાન ું
ભાનવલચત્ર પ્રગટ થામ છે . યન્ત જેભ મનભથ જાળમોભાું જ ચન્િભા અને તાયાગણ
વહશત આવભાનન ું પ્રમતલફમ્ફ દે ખામ છે , તેભ બૌમતક પ્રુંચ યહશત હૃદમભાું

રીરાસ્થાનન ું ભાનવ-લચત્ર અંહકત થઈ જામ છે .
મનલેદનના સ્ભયણભાું ચાય-તત્લોન ું લચિંતન કયલાન ું શોમ છે . તે પ્રકાય નીચે મજફ :
(1)

 ભણથ ળોત્તભન ું મનત્મરીરાસ્થ સ્લરૂ (2) મનત્મરીરા ધાભભાું લફયાજભાન

શ્રીસ્લામભનીજી આહદ હદવ્મ હયકય (3) શ્રીમમનાજી, શ્રી લગહયયાજજી, કુંજો-મનકુંજો,
ક્ષીગણો આહદ રીરા વાભગ્રી વહશત રીરાધાભ અને (4) મનલેદનન ું સ્ભયણ કયનાય
ર્ ભતરસ્થ બક્તન ું ોતાન ું આમધદૈ મલક સ્લરૂ. આ ચાયે તત્લોના અનવુંધાન  ભલથક
મનલેદનન ું જો મનયું તય સ્ભયણ થામ તો તાકરેળ અલશ્મ પ્રગટ થામ છે . કાયણકે
આણને (ર્ ભતરસ્થ બક્તોને) લતથભાન સ્સ્થમતભાું ઉયોક્ત ચાયે તત્લોનો વાક્ષાત્કાય
નથી. મનલેદનના સ્ભયણભાું તેની સ્મમૃ ત યશેલાથી આવ ું સભ
્ યણ કયનાય બક્તોને અલશ્મ
તાકરેળ પ્રગટ થામ છે .
કૃષ્ણદાવ ભેઘનજીએ લયદાનભાું શ્રી ભશાપ્રર્જી ાવે ભાગય ું : „„હ ું આના ભાગથનો
મવદ્ધાુંત જાણ.ું ‟‟ આ મવદ્ધાુંત તે મપ્રમતભ પ્રર્ ભાટેનો મનયલમધ તત્સખ બાલ છે .
શ્રીદભરાજીએ ળાુંકય ભતભાું કેટરાુંએક કાાલરકો તેભજ ચાલીકો મલ.ને તોને ગોે
દીધાની લાતાથ ઓ છે , કાયણ કે યાજ્માશ્રમન ું એ હયણાભ શત ું. શ્રીલલ્રબે કોઈ ણ
વભમે આ યાશ રીધો નથી. મલદ્યા મલનમથી ળોબે છે એ આે મવદ્ધ કયી આપ્ય ું છે .
વયસ્લમતના આ સ્લામભ શતા. થાનેશ્વય ાવે આે વયસ્લમત ઉલ્રુંઘન કયું નહશિં. આ
લાકમત, મલબધેશ્વય છે . આે લેદ, શ્રીગીતા, વ્માવ સત્ર, શ્રીભદ્ બાગલત એ ચાયને
પ્રભાણર્ત ભાની ોતાના ભતન ું ભુંડન કયું શત ું. આ વાત્ત્લક શોઈ વાત્ત્લકતાને જ
અનવમાથ શતા. કોઈ લખત ક્રોધ કમો શોમ એલો એકણ દાખરો આના ચાહયત્ર્મભાું
નથી. આન ું વભસ્ત જીલન મનભોશી તેભજ અમત વય શત ું, આની વતત મલચાયણા
જીલોન ું કલ્માણ કેભ થામ એજ શતી.
આના સ્લરૂન ું લણથન „„વૌંદમથ મનજહૃદગતું‟‟ એ શ્રોકભાું (વૌંદમથ દભાું) શ્રીગવાુંઈજી
ભશાયાજે અત્યત્તભ કયે ર છે . તેભાું અમત ગઢતા યશેર છે . શાર ણ કા કૌળલ્મ,
વાભગ્રી, કીતથન, શ્રગાય
ુંૃ
મલગેયે જે ષ્ષ્ટભાું છે તે દમનમાભાું ક્યાુંમ નથી. ટુંકાણભાું

શ્રીલલ્રબ અદ્ધદ્વમતમ છે તેલો જ ભાગથ ણ અદ્ધદ્વમતમ છે .
આશ્રીના અંમતભ વભમે આશ્રીએ આણને વૌને એક ભશત્લનો ઉદે ળ આેરો છે .
(મદા ફહશમખ
થ ા યમું બમલષ્મમત...) અંમતભ વભમે વાડા ત્રણ શ્રોકભાું ફહ ભશત્લનો
ઉદે ળ આેરો છે , જે વુંપ્રદામભાું સમલહદત છે , અને તે આશ્રીનો આખયી ઉદે ળ
અથલા લમવમતનામ ું એ વુંજ્ઞાથી પ્રમવદ્ધ છે .
આ ભાગથભાું આણો અંગીકાય થમો છે તે આણ ું ભશદ્ બાગમ છે .
વુંવાય – વાગય તયલાની નૌકા

- મથક
જન્ભ-ભયણભાુંથી છૂટલા ભાટે શ્રીભશાપ્રર્જીન ું ળયણ ભળય ું. નાભરૂી „„નાલ‟‟ વુંવાય
વમિને તયલા કૃા કયીને આી છે . પ્રર્નો આણને અનન્મ આશ્રમ શોમ તો
બગલદનાભ „„નાલ‟‟ (નૌકા) ફને છે અને બગલદનાભ જ „„નાલીક‟‟ ફને છે . જ્માયે
નાભ જ નાલીક ફને છે ત્માયે ક્યાુંમ ણ રુંગય કમાથ મલના (યોકામા મલના) વરાભત
ોતાના ધાભભાું જ શોંચાડે છે . આવ ું નાલ અને નાલીક શ્રીલલ્રબ-કૃાલાાને પ્રાપ્ત
થય ું છે . જીલને તો એટ ું જ કયલાન ું છે કે વુંવાયનો વાભાન (અશુંતા-ભભતાનાું
ોટરાું) વાથે નહશ રેતાું ોતે એકરો જ નાલભાું ફેવી જામ. ફવ, છી ચરાલનાય
કળ છે અને તે આણે જ મનત્મનો વુંફધ
ું ી અંતયમાભી પ્રર્ છે , જે આણ ું અક્ષમ સખ
મલચાયનાય છે .
શ્રી લલ્રબ ચયણયે ણન ું સ્લરૂ

- મથક
શ્રીલલ્રબ ચયણયે ણન ું એવ ું સ્લરૂ છે કે આ યે ણધન પ્રાપ્ત કયે રો જન માચક નથી
ફનતો યું ત દાતા ફને છે . ઉાસ્મના ગણો ઉાવકભાું આલે છે . લલ્રબ સ્લાભી
ભશોદાય ચહયત્રલાન છે . તેઓશ્રીના અનન્મ આશ્રમથી તેભના આ ગણો મનજ્જનોભાું
ણ આલે છે . જેલા સ્લાભી તેલા વેલક ફને છે , તેભાું જ સ્લાભીની ફડાઈ થામ છે .

ૃ ના અનેક વમિો જેભાું બયે રા યશે છે , તેલા શ્રીલલ્રબ સ્લાભીને
યાવાહદ રીરા-અમત
પ્રાપ્ત કમાથ છી આણે કોના માચક યશીએ ?
શ્રીલલ્રબચયણ યજોધન જે જને પ્રાપ્ત કયે ર છે , તે પ્રર્ ાવે ણ કૃાની માચના
કયતો નથી. યું ત મપ્રમ પ્રર્ ભાટે સખાત્ભક બાલના અનેક ભનોયથ કયી મપ્રમ પ્રર્ને
મલરવાલે છે . આ યજોધનનો અદર્ત પ્રબાલ છે . આ યજોધન પ્રાપ્ત કમાથ છી અન્મ
બક્તની કુંજભાું લફયાજતા મપ્રમતભને દતી દ્વાયા મનભુંત્રણ આલાની જરૂય નહશ યશે.
કભર બરાલન કફ ગમે, કફ કીનો વન્ભાન ।
નેશ મનભુંત્રણકે વગે, અલર અમધય ઉરટાન ।।

કભર ભ્રભયને ફોરાલલા જત ું નથી ણ ભ્રભય જ કભર ભકયું દથી આકીત થઈ કભર
ાવે શોંચી જામ છે . તેભ શ્રીલલ્રબ ચયણયજ જેણે પ્રાપ્ત કયી છે તેના હૃદમ-કભરભાું
તત્સખી ભધય પ્રેભરૂી ભકયું દ પ્રગટ થામ છે . આ ભકયું દન ું ાન કયલા પ્રર્ અધીય
ફનીને સ્લતઃ તે બક્ત ાવે ધાયે છે . શ્રીલલ્રબની આ ચયણયજભાું તત્સખી ભધય
પ્રેભની ધાયા અખુંડ લહ્યા કયે છે . તે પ્રલાશ શ્રીલલ્રબ-જનના હૃદમ વયોલયભાું વુંલચત
થામ છે અને આ વયોલય વદા તત્સખી ભધય પ્રેભજરથી બયે  ું યશે છે . તેભાું તત્સખી
બાલના રૂી અનેક કભરો પ્રગટ થામ છે . તે કભરની ભધય ભકયું દન ું ાન કયલા
મપ્રમતભન ું ભન રૂી ભ્રભય અધીય થઈ ભકયું દ ાનભાું લળીર્ ભત થઈ જામ છે .
શ્રીલલ્રબ દામ્બજયજના પ્રબાલથી જ પ્રાથમભક પ્રેભની અલસ્થાથી મપ્રમ પ્રર્ને
લળીર્ત કયી રેલા સધીની પરદળા સધી શોંચી ળકામ છે .
ભશાનબાલ શ્રીદ્મનાબદાવજીએ શ્રીલલ્રબ ચયણયજને યાજધાની રૂ કશી છે . આ
ચયણયજન ું જ વલથત્ર વામ્રાજ્મ છામે ું છે . અળે બક્તો આ અમનલથચનીમ યજની જ
પ્રાથથના કયે છે . „„અળે બક્ત વુંપ્રાથ્મથ ચયણાબ્જ યજોધનઃ‟‟
શ્રી શહયયામ ભશાપ્રર્ પ્રણીત નલભ ળીક્ષાત્ર તાકો બાલાથથ

( શ્રી ગોેશ્વયજી કૃત )
પ્રેક – . બ. પ્રાણજીલનદાવજી, બાલનગયલાઆ, મ।. ભથયા.
- પ્રાયમ્બ અફ નલભ મળક્ષાત્રભેં પ્રેભ આવક્તી વ્મવન કો મનરૂણ પ્રથભ કયત શે. અષ્ટભ
મળક્ષાત્રભેં હદનતા કહય મનઃવાધનતા શોમ તે અનબલ શોમ એવે મનરૂણ હકમો, વો
યવાત્ભક સ્લરૂકો અનબલ કોન પ્રકાય શોમ, વો નલભ મળક્ષાત્રભેં શ્રી શહયયામચયણ
આજ્ઞા કયત શે.
કદામનજમતઃ કૃષ્ણઃ સ્લમલિંફ ું દળથ મમષ્મમત ।

ફદ્ધ લદું મળખું મનરકું તરાલયાનનમ ્ ।।1।।
બાલાથથ – મલપ્રમોગભેં અનબલ કહયકે મળખાતે રેકે ચયણાયમલિંદ તાુંઈ સ્લરૂકો મનરૂણ
કયત શે જો શભાયે મનજમત શ્રીકૃષ્ણ મતનકો દળથન કફહ શભકો શોમગો ? અફ શ્રી
શહયયામજી “કદા” દ કશે, જો કોઈ વભે તો એવો શતો જો ભેયે મનજમત શ્રી કૃષ્ણ
મતનકે શોં વભી શતો. અરૂ વેલા શ્ર ુંગાય આહદ કયત શતો. સ્લરૂાનુંદકો અનબલ કયત
શતો. અષ્ટપ્રશય શ્રી પ્રાણનાથજી કે વેલા વુંફધ
ું ભેં સખદ કાર મલતત શતો. અફ એવો
દઃવશ કાર પ્રાપ્ત બમો શે જો ભોવોં પ્રાણનાથકો દળથન હ ું નહશિં શોત-અરૂ વેલાશી નહશિં
શોત શે- અફ પ્રાણનાથ મલના મશ દઃવશ કાર ભેં કેવે લફતાઉં ? મા વભમ પ્રાણનાથ
વુંફઘ
ું ી વખીહ (બગલદીમ) કોઈ ભેયો ાવ નાહશિં શે તોતેં અફ ભેં કશા કરૂ ? અફ પેહય
એવો શબ વભમ કફ આલેગો ? જો ભોકોં ઈન નેત્રનવોં શ્રી પ્રાણનાથકી વેલા કયત-શ્રી
મખકો અલરોકન કરૂું. એવો કાર આલેગો ? અરૂ અને શ્રલણવોં પ્રાણનાથકે
લચનામ ૃત સન ું, અરૂ શદમવે પ્રણનાથ ભોકોં રગાલેંગ-ે અરૂ ભેં પ્રાણનાથકી વેલા ધામકે
કરૂુંગો, અરૂ વન્મખ જોતે શી પ્રણાન કરૂુંગો, એવો વભમો હપય કફ આલેગો ? યન્ત ું મશ
દઃવશ કાર મલમોગરૂ ભોંકો પ્રાપ્ત બમો શે વો ભોકો કોન અયાધતેં મશ દઃવશ કાર
પ્રાપ્ત બમોશે-ભોવોં કોઈ ફડો અયાધ બમો શે તાતેં શ્રી પ્રાણનાથજીને ભેયો ત્માગ
કીમો શે.

અફ શ્રી શહયયામજી કશત શે, જો ભેયે મનજમત શ્રી કૃષ્ણ કેવે શે ? યભ દમાર શે, તાતેં
ભેયો અયાધ ક્ષભા કયે ગ,ે ભોકોં પેહય દળથન દે હશિંગે મશ મનશ્ચમ શે- વો કાશેતેં જો ભેયે
મનજમત શે. ભેયો ાણીગ્રશણ કીમો શૈ તાતે ભોકો લશ છોડેંગે નશી ભેયો અયાધ ક્ષભા
કયે ગ.ે વો કાશેતેં જો ભેયો અંગીકાય હકમો શે વો િઢ શે, તાતેં નીશ્ચે ભોકોં દળથન દે
સખદાન કયેં ગ.ે
અફ શ્રી શહયયામજી “મનજમત”દ કશે, વો માતેં જો આ વ્રજબક્તનકે બાલભેં ભગન
બમે શે, અરૂ અનો દે શાનવુંધાન ર્રી ગમે શે. આકો જો અરૌહકક સ્લરૂ શે વો તો
વ્રજબક્તનકે સ્લામભની બાલાત્ભક શે, તાતે શ્રી શહયયામજીકે શદમ ભેં શ્રી સ્લામભનીબાલ
સ્સ્થત બમો શે. તાતેં “મનજમત” દ કશે. અથલા શ્રી સ્લામભનીજીકે મલમોગ વભમકી
બાલના કયત કયત શ્રી સ્લામભનીબાલ શ્રી શહયયામ ચયણકે શદમભેં શદમારૂઢ બમો શે, વો
શ્રી સ્લામભની સ્લરૂ શોમ ગમે, તાતેં મનજમત દ કહ્યો અથલા શ્રી કભાહયકાજી મલમોગ
વભે શ્રીપ્રર્જીવોં પ્રાથથના કયત કયત કશત શે, જો શે મનજમત શ્રીકૃષ્ણ ! કભાહયકાજી,
કાત્મામનીકું પ્રાથથના કયત શે અરૂ અનો અલબષ્ટ ભાુંગત શે જો “ નુંદગો સતું દે લી
મતિંભે કરૂતેનભઃ”માતેં શ્રી કભાહયકાજીકો મતબાલ મખ્મ શે તાતેં શ્રી કભાહયકાજીકે
મલમોગ વભેકે લચનકી સ્મ ૃમત કયકેં શ્રી શહયયામજી શ્રીકભાહયકાજીકે બાલવોં કશત શે જો
“મનજમતઃ કૃષણ
્ ” અથલા શ્રી સ્લામભનીજી કે ભાનકે ઉત્તય બાગભેં શ્રી પ્રર્જીવોં
મલમોગ બમો, વો ભશા તીવ્ર મલયશ શે. તા વભેં શ્રી સ્લામભનીજી કશત શે જો
“કદામનજમત કૃષ્ણઃ” વો “કદા” દ કહયકો હકતનેક કાર ભાનો પ્રાણનાથ લફના
લફતાગમે. તેવેઈ મલયશભેં કશે જો “કદા” શે નાથ એક વભો એવો શતો વો ભેં શ્રી
પ્રાણનાથ ભેયે મનજમતકોં મભરકેં નાના પ્રકાયકે શાસ્મ મલનોદ કટાક્ષાહદક-અનેક મલરાવ
સખકો બોગ કયત શતી અરૂ મા વભે ભેયે પ્રાણનાથ મલના ભેં અકેરી બઈ હ.ું ભેયે
મનજમત મલના ભશા દઃખ ાલતહ,ું અફ પ્રાણનાથ લફના મશ દઃવશ કાર કેવે લફતાવ ું
? અફ ઓયહ ું ભશા દઃવશ કાર ભોકોં પ્રાપ્ત બમોશે-વો અફ પેહય એવો શબ કાર કફ
આલેગો જો ભેયે મનજમત કૃષ્ણ આમ કે દળથન દે હશિંગે ? એવો શબ કાર કોનવે વભે

આલેગો ? અથલા શ્રી પ્રર્જી ભોકોં ત્માગતો નહશ કયેં ગે ? કમોં જો ભેયેતો લે મનજમત
શે. વો ભેયો હયત્માગ કફહ ું નહશ કયે ગેં મશ મનશ્ચમાત્ભક મવદ્ધાુંત શૈ તાતે શ્રી સ્લામભનીજી
કે લાક્ય શૈ કદા મનજમત કૃષ્ણઃ મશ મનજમત લાક્ય શ્રી સ્લામભનીજીકો શૈ તાતે શ્રી

સ્લામભનીજીકે આલેળ તે શ્રી શહયયામજી કશેજો । “કદા મનજ મતઃ કૃષ્ણ” અથલા
શહયયામજી કે હૃદમભેં વદા વ્રજબક્તનકો બાલ બમો યશત શૈ વો ત્માગ કેવે કયેં ગે ?
શ્રીભશાપ્રર્જીકો તો મશ સ્લબાલીક ધભથ શે-જો જીનકો અંગીકાય કયે મતનકો હયત્માગ
કફહ કયત નહશિં-એવે શ્રી પ્રર્જીતો ભેયે મનજમત શે. તાતેં ભેયો હયત્માગ કફહ ું નાહશ
કયે ગ.ે મશ નીશ્ચમાત્ભક મવદ્ધાન્ત શે. તાતેં શ્રી સ્લામભનીજી કે લાક્ય શે „કદા મનજમત
કૃષ્ણઃ‟ મશ મનજમત લાક્ય શ્રી સ્લાભીનીજીકો શે તાતેં શ્રી સ્લામભનીજીકે આલેળતેં
શ્રીશહયયામજી કશે જો “કદા મનજમતઃ કૃષ્ણઃ” શ્રીશહયયામજીકે શદમભેં વદા વ્રજબક્તનકો
બાલ બમો યશત શે. તથા શ્રી સ્લામભનીજી શ્રી શહયયામજીકે શદમભેં લફયાજત શે. શ્રી
સ્લામભનીજીકે બાલભેં વદા શ્રીશહયયામજીકો ભન ભગન યશત શે. તાતેં અત્મુંત મલયશતે
બીતય યવાત્ભક બાલ શતો. વો શ્રી સ્લામભનીજી બાલતેં ફાશીય પ્રગટ બમો શે. મલયશ
કહય આંતયબાલ ફાહશય ઉભગમો. તાતેં શ્રીશહયયામજી અને મનજમત કશે. અથલા
બ્રહ્મવુંફધ
ું કો સભયન બમો જો ભોકોં શ્રી આચામથજી ભશાપ્રર્દ્વાયા બ્રહ્મવુંફધ
ું બમો શે જો
ભેને તરવી વભથી શે વો મશ વુંફધ
ું હ ું વત્મ વુંકલ્ શે, િઢ શે. તા બાલતેં શ્રી શહયયામજી
કશત શે જો “કદામનજમતઃ કૃષ્ણઃ” મા બાલતેહ ું શ્રીકૃષ્ણ શભાયે મત શે. વો શ્રી પ્રર્જી
આ અને મનજસ્લરૂકો દળથન કફ કયાલેંગ.ે
અફ શ્રી પ્રર્જી શ્રીકૃષ્ણ શભાયે મત શે વો કેવે શે ? જો નખતેં ળીખા મુંત વ્રજબક્ત
દળથન કહય અનબલ કયત શેં. તેવેઈ શ્રી શહયયામજી મલયશ અલસ્થાભેં લાયું લાય મ ભછાથ કહય
વ્મથીત શોમ શે ઓય મ ભછાથ ભેં સ્લરૂકો ધ્માન કયત શે. વો વ ૃન્દાલનભેં હકળોય અલસ્થાભેં
વદા લફયાજત શૈ ઓ કા શે તે જો વ ૃન્દાલન ભેં શ્રી વ્રજબક્તનકે બાલાત્ભક શ્રી પ્રર્જી
વદા હકળોય શૈ. વ્રજ બક્ત હ ું હકળોય શૈ, તાતેંહકળોય રીરાભેં આવક્ત શે. તથા શ્રી
સ્લામભનીજીહ ું નલ હકળોય શે તાતેં નલ હકળોય સ્લરૂવો-વદા વ ૃન્દાલનભેં નાના પ્રકાય

રીરા મલશાય કયત શે તાતેં શ્રી શહયયામજી વ્રજબક્તનકે બાલવોં બામલત શે. અરૂ શ્રી
સ્લામભનીજી કે બાલસ ું બાલીત શે તાતેં હકળોય સ્લરૂકો શ્રીશહયયામજી લણથન કયત શે. વો
હકળોય સ્લરૂ જો પ્રર્જી મતનકે દળથનકી અેક્ષા પ્રમતક્ષણ કયત શે. વો શ્રી કૃષ્ણજીકો
સ્લરૂ કેવો શે ? કેલર વ્રજબક્તનકે સખદાનાથથશી જીનકો પ્રાગટય શે. એવે જો શ્રી
પ્રર્જી, વો વ ૃન્દાલનભેં શ્રી સ્લામભનીજીકો ત્થા વ્રજબક્તનકો કેવો સ્લરૂ ધાયણ કહયકે
વદા મલયશ યવદાન કયત શે.
અફ શ્રી શહયયામજી અનબલ લેદ્ય સ્લરૂકો લણથન કયત શે, જો ભેયે મનજમત શ્રીકૃષ્ણ
કેવે શે ? “ફશથ મળખું” માકો બાલ જો ફશથ કશેતે ભયય, મતનકે ક્ષ-ુંખ તાકે ગચ્છાકો
અનેક ુંખ એકત્ર કહય જડો ફાુંધી કે તાકે મકટ વુંલાયકે ભસ્તક ઉય ળીખાે ધાયણ
કીમે શે. વો મકટ ધાયણ કહય લૈકો અલબપ્રામ તો મશ જો મકટ ધાયણ કહયલેકો અલબપ્રામ
તો મશ જો મકટકો શ્રગાય
ુંૃ
શૈ વોતો શ્રી સ્લામભનીજીક યવદાન કયણાથથ મકટ ધાયણ કયત
શૈ વો મકટ ધાયણ કહયકે શ્રીસ્લામભનીજીકો યભ અરૌહકક આમધદૈ લીક કોહટ કાભ યવરૂ
શોમ, યતીયવ દાન કયણાથથ મકટકો શ્ર ુંગાય કહય યવદાન કયત શે. તેવેઈ ભોેં કૃા કહય
મખ્મ યવરૂ સ્લરૂસ ું મકટ ધાયણ કહય ભોકોં કફ દળથન દેં ગે ? કફ યવદાન કયેં ગે ?
મશ પ્રમતક્ષા કયત શે. વો તો માતે જો એકતો ભોયકે ુંખભેં અનેક લચત્ર મલલચત્ર યું ગનકી
ળોબા શે, તાતેં મકટકો ધાયણ કયત શે. અથલા ભોય શે વો ઉત્તભ ક્ષી શે. ઉધ્લથ યે તવ
શે. અથલા ભોયકું ભોયનીકું યમતદાન જફ કયનો શોમ તફ ભયય કરા યત શે, અન્મથા
કરા નહશિં યે શે. તથા ભોય ન ૃત્મકરાભેં ફહત ચતય શે, ઈત્માહદ બાલસ ું ભોય મકટ
ધાયણ કયત શે. જો મકટકો ળીંગાય મનત્મ રીરામલશાય વુંફધ
ું ી શે. તાતેં શ્રી પ્રર્જી ભોય
મકટ ધાયણ કયત શે. અરૂ મકટ ધાયણ કહયકે શ્રી સ્લામભનીજી આહદ વ્રજબકતનકો યમત
યભણકી સચના કયત શે. ઓય મકટભેં અનેક ચુંિીકા દે વો કરા યે કો બાલ શે. અથલા
ચુંિીકાકી ુંકતી ફાુંધે શે, વો યાવયવણભેં અનેક લ શ્રી પ્રર્જી ધયે શે. અથલા અનેક
બક્તનકો ભુંડર શે, તાભેં શ્રી પ્રર્જી ભોય મકટકો ધાયણ કહય લફયાજત શે, ભધ્મ ભુંડર
સ્સ્થત શોમ ન ૃત્મ કયત શે. અથલા ભોય મકટ ધાયણ કયકે કોહટ કાભકો ઉદ્દીન કતાથ શે.
અથલા મકટ ધાયણ કયકે કોહટ કાભકો અનબલ બક્તનકો કયાલત શે. અથલા ભોય

ુંખભેં ચાય પ્રકાયકો યું ગ શે. ભધ્મભેં શ્માભ, તથા ીત, શમો, અરૂ રાર, એ ચાય યું ગ
શે વો સ્માભ યું ગ લણથકોતો શ્રી સ્લામભનીજી વદા નીરાુંફય ધાયણ કયત શે, તથા ીત
લણથકે લસ્ત્ર શ્રી મમનાજી ધાયણ કયત શે. તથા શયે યું ગકે લસ્ત્ર શ્રી કભાહયકાજી ધાયણ
કયત શે, તથા રાર યું ગકે લસ્ત્ર શ્રમતરૂા શ્રી ચુંિાલરીજી ધાયણ કયત શે. તાતેં ચામો
યથામધમતકે બાલતેં શ્રી ઠાકયજી ભોય મકટ ધાયણ કયત શે. તથા ભોય ુંખભેં અનેક
યે ખા શે. વો એક એક યે ખાભેં ચામો યું ગ દથ શ્મભાન શોમ શે. વો જેવે એક એક યે ખાકે
વમદામ શે. તેવે અનેક બક્તનકે ભુંડર શે. તાભેં એક એક ભુંડરભેં ચામો યું ગ દથ શ્મભાન
શોમ શે. વો ીતલણથ મખ્મામધમત શે. અરૂ તીન યું ગ ત્રીગણાત્ભક શે. ીત યું ગ તો
મનગથણ શે, રાર યું ગ યજોગણ શે, શમો યું ગ તભોગણ શે. સ્માભ યું ગ વત્લગણ શે. એવે
અનેક ભુંડરલતી શ્રી પ્રર્જી શે. વો ચામો ઓય ભુંડરાકાય બક્ત શે. સ્માભયું ગ શ્રી
પ્રર્જીકો શે. તાભેં અનયાગરૂ આયક્ત રાર લણથ શે, અરૂ-સ્માભ ીત દોઉ એકત્ર
બમેતેં શમો યું ગ શોત શે. વો અત્મુંત ઉત્વાશ રૂ શે. અથલા ભોયીચ્છાકો મકટ ધાયણકો
મશ કાયણ શે જો િષ્ટી દો નીલાયણ કહયકેં કામથમવદ્ધ કયણાથથ ધાયણ કયત શે. તથા યવ
ઉદ્દીનાથથ શ્ર ુંગાયરૂ મકટ ધાયણ હકમે શે. તાતેં મકટભેં અનેક બાલ શે. બક્તનકો
અનેક યવ ફોધનકો સચન કયત શે. મકટભેં ચતલીધ ભુંડર શે. ચામો બક્તનકે
બાલરૂી, તાતેં મનત્મ રીરાભેં વદા મકટકો શ્ર ુંગાય શે. અથલા મકટકે મળખય બાગભેં
ભણી ત્થા તયયા શે. વો શ્રીસ્લાભીનીજીકો સ્લરૂ શે વો વલોય શે, તાવોં મકટભણી કશત
શે. તથા મકટકે ભધ્મ ભુંડરાલતી શે, વો ભધ્મનામક શ્રીસ્લામભનીજી શે. તથા મકટકે
દોઉ કોનાભેં દોઉ ભણી શે. અથલા ભોતી રટકે શે, વો રૂવીરૂા શ્રમતરૂા દોઉ યથમત
મલશાય કયત શે. યવભત્ત શોમ રટકી યશે શે. મકટકી ટોી શે, વો શ્રી મમનાજીકો સ્લરૂ
શે. તાતેં મકટકે ઉયકે બાલભેં ચામો ઓયતેં ભોયીચ્છકી યે ખા ખરી શે, વો કોટાનકોહટ
વ્રજબક્તનકો બાલ શે. મશ શ્ર ુંગાય શ્રીસ્લામભનીજીકો બાલાત્ભક શે. તાતેં વલોહય શે.
અથલા મલયશ શથ કહય, ઉત્વાશ કહય, આનુંદ અનયાગકી વુંગ શોમ. યે ખા ઉધ્લથબાગકો
ચઢી શે. તાભેં ચામો યું ગ બાસ્મભાન શોત શે. વો ચામો યથકે અનયાગ લણથ આલણથ
અંતયબાલ વશીત શે ચતલીધ યું ગભેં અનેક ઝાુંઈ વશીત બાસ્મભાન શોત શે. એવે
મકટભેં અનેક બાલ શે. કશાુંતાઈ રીખેજામ ? એવે અનેક વૌંદમથતા વશીત બાલ મકટ

ધાયણ કીમે શે તાતેં પ્રર્જીકી કોટીગની ળોબા પ્રગટ શોતબઈ ફે.
શ્રી રૂોત્તભજીને ભોય ીચ્છકો મળયોર્ ભણ ધાયણ હકમે શે, તાતેં ભયય ધન્મ શે. વો
ભયયકો સ્લરૂ કોનવો મનરૂણ શોમ ળકે ? જીનકો કુંઠ યભ ભધય, સ્લરૂ યભ
વૌંદમથ, ન ૃત્મ કરાભેં યભ ચતય, ઉધ્લથયેતવ, સ્લમલમ યહશત, એવે એવે અનેક ગણ
શે. અમત અરૌહકક સ્લરૂ શે. અનગૃશતે બાસ્મભાન શોમગો. તાતેં શ્રી પ્રર્જીને ભોય
ુંખકો મકટ ધાયણ હકમે શે. તથા વ્રજબક્તનકે બાલાત્ભક વકર શ્ર ુંગાયભેં ભોયુંખ
ધાયણ કયત શે. અરૂ શ્રી મળોદાજીકે બાલ વુંફધ
ું ભેં ટોીકો શ્ર ુંગાય શે. તાભેં ચુંિીકા
ધાયણ નહશ કયત શે. કેલર ફારબાલ મખ્મ શે. એવે અનેક બાલસ ું યવજ જો મકટ
મતનકો ધાયણ કહય, યભ ભાધયી મયત દળથન કફ દે ઈંગે ? એવો વભમ કફ આલેગો ?
અફ શ્રી શહયયામજી કશત શે જો ભેયે મનજમત શ્રીકૃષ્ણ કેવે શે ? જીનકે કેળ ાળ કેવે
ળોબા દે ત શે ? ભાનો મનર શ્માભઘન, વચ્ચીકન, સ્લચ્છ, નીભથર શે વો યભ સ ુંદય
ળોબા વશીત ળીખાકો જડા ફાુંધ્મો શે. વો માતેં જો વકર બક્તનકે ભનકી કટાક્ષ
અલરોકન કયત શે. વન્મખ આલતશી મકટ ય િષ્ષ્ટ યત શે, વો મકટકે મલળે નાના
પ્રકાયકે લચત્ર મલલચત્ર અનીલથચનીમ ળોબા દે ખીકે વ્રજબક્તનકે ભન ળીખાર્ણ મકટકે
મલળે આયોીત બમે શે. મા બાુંમત વકર બક્તનકો ભન એક કાભયવ બાલાન્ન કીમે
ફાુંધે શે. વો વૌંદમથ પુંદાભેં ફાુંધ,ે જો કહ ું બક્ત અન્મ યત્લ નહશિં શોમ. ભનકી અન્મ
ગમત શોમ તો યવાબા શોમ જામ તાતેં અને સ્નેશાવ અનયાગ યું ગ યું જીત કયી ફાુંધે
શે. ખેદ કયીકેં ફાુંધે નહશિં શે. તાતેં જડો ફાુંધ્મો શે. અથલા ળીખા જડા , ળોબા દે ત શે,
ભાનો નીર સ્માભ, યભ અરૌહકક યલતકી ળીખય ઉદમબઈ શે તાેં કોહટ સ ભમથરૂ
તેજ- પ્રકાળીત શોમ યહ્યો શે. ભણીન કયી જટીત એવે મકટ રૂી સ ભમથ ઉદમ બમો શે. વો
ળોબા અરૌહકક પ્રગટ બઈ શે. અથલા  ભણથભાવી વયદ હયતકો  ભણથચિું ભાું કામભની
સખદામક ઉદમ બમો શે. વો ળોડ કરા કોહટ કરા કહય ઉદમ બમો શે. તાતેં ળીખાકે
અનેક બાલ બયે શે.
અફ શ્રી શહયયામજી કશત શે જો “કન્ત રાલણાથનનમ”
્ માભે તો અનેક બાલ શે વો કાશેતે

જો જીતને રુંફે કેળાળ શે વો જડાભેં ગથ
ું ભ કે ફાુંધે શે. અરૂ છોટે છોટે જો કેળ શે. તાકું
કન્તર કશત શે. અથલા કુંડરીકૃત શે. વો કન્તર અનેક ભુંડરાકાય શોમ શ્રીમખકો
આલણથ શોમ, ઘેય યશે શે, રટ યશે શે, ચામો ઓયવોં આનન જો શ્રી મખ, વો કન્તરવોં
આલણીત ળોબા ાલત શે. ભાનો નીરકભર રૂ જો મખાયમલિંદ, તાકી ળોબા પ્રકાળ
ૃ ભકુંયદ યવાન કયનકોં, અલર જો
પ્રુલ્રીત દે લખકેં, યભ અનીલથચનીમ ભાધમાથમત
ભ્રભય મતનકે ફચ્ચાનકો વમદામ આમકેં, યવાન કયત શે. વો ભકુંયદ યવાન કયકેંભત્ત, ઉન્ભત યવ આનુંદભેં છકે, સ્સ્થય ર્ ભત શોમ યશે શે. દે શાનવુંધાન ર્ર ગમે શે, તાતે
નઃ ઉડલેકો વાભથ્મથ યહ્યો નાહશિં શે તાતેં સ્સ્થય શોમ યશે શે. અથલા સ્માભ જો અરક,
તીનકે ભુંડર ભેઘ સ્માભ ઓય ઈન્દ વો શ્રીમખ ચુંિભા, વો કોહટ કરાકહય પ્રકાળીત શોમ
યહ્યો શે, તાકી ળોબા કહશલેકો વાભથ્મથ કાહકો નાહશિં શે. અથલા શ્રી મખકે ઉય સ્માભ
કન્તર શે, વો બાલાત્ભક સ્લરૂાત્ભ ક શે, વો વ્રજબક્તનકે ભનરૂી ભ્રભય અનેક એકત્ર
ફોમ કેં, શ્રીમખ કભરકોં પ્રકાળીત દે ખીંકે- ભકયું દ યવાન કયનેકોં આમે શે. વો વદા
વલથદા વલથ કારકે મલે મનળુંક શોમ યવાન કયત શે. તાતે શ્રીમખ અત્મુંત ળોબા
ાલત શે. તાતેં વૌંદમથ તાુંકી અલધી, ળોબાકો વમિ, એવે શ્રીમખકો દળથન શ્રીપ્રર્જી
ભોકો કફ દેં ગે ? એવેં શ્રી શહયયામ ભશાપ્રર્ બાલના કયત શે. મા બાુંમત પ્રથભ શ્રોકકો
બાલાથથ- શ્રી ગોેશ્વયજીને મનયીણ હકમો.
શ્રી શહયયામ ભશાપ્રર્ પ્રણીત નલભ મળક્ષાત્ર તાકો બાલાથથ

( શ્રી ગોેશ્વયજી કૃત )
પ્રેક – . બ. પ્રાણજીલનદાવ ટે ર (બાલનગયલાા) મ।. ભથયા
( અંક 9 થી ચા )
શ્રોક 2 જો
ર્ધનઃ વ મધત્તળયું કસ્તયી લચત્રકાુંહકતમ ્ ।

ઈંહદલય દરોદે ધ્મથ મલળાર નમન દ્ધમમ ્ ।।2।।

બાલાથથ –આશ્રી ગોેશ્વયજી દવયે શ્રોકકો બાલાથથ નીરૂણ કયત શે, તશાું આ કશત
શે જો શ્રી પ્રર્જી કેવે શે ? જીનકી દોઉ જો ભ્રકટીશે. વો ભાનો ધનષ્મ ચઢામે શોમ તથા
કસ્તયી મતરક શે. તથા કોરને કભરત્ર હકમે શે અરૂ ધનષ્મ ફાન રેકેં શભાયે ભન
ભાતુંગ ઉય કફ છોડેગેં ? મા ભન ભાતુંગ ઉન્ભતકો કફ ભાયેં ગે ? અરૂ કભરકી ાુંખયી
લત ફડે મલળાર સ ભઢાય નેત્ર ક્રહય શભાયે ભનકો તા કફ શયેં ગે ?
આશ્રી ગોેશ્વયજી કશત શે. જો શ્રી પ્રર્જીકી ભ્રકટી કેવી શે ? જો ધનષ્મ રૂ શે. શ્રી
પ્રર્જી યભ સબટ શે, સ ભય શે, વો કોહટ દરસ ું ભીરકે તીનભેં ચોટ કયકેં ભનકે ભદકો
શહય રેત શે. વો સબટ સ ભયકોતો મશ સબાલ શે. જો જફ યણ વુંગ્રાભભેં જોધ્ધાનકો
વમદામ મનકટ આમો દે ખે તાશી વભે સબટ શ ભય ધનષ્મ ચઢાલે . અરૂ તફશી ફાણ
વાુંધ-ે વો વ્રજભેં કોટાન કોહટ વ્રજબક્તનકે યથ- ભશા યવરૂ કાભ કરા પ્રલીન સબટ
શે-યદ્ધ કયભનેં તત્ય શે-અષ્ટ પ્રશય યતી વુંગ્રાભ કયનકોં ઉત્વાશીત અરૂ ઉન્ભત્ત શસ્તીની
રૂ શે-વો વદા વલથદા શ્રીપ્રર્જીકો સબટ શ ભય જાનીકેં. યમતયણ યધ્ધ કયનકોં ઘેયત
પીયત શે. ભુંડર ફાુંધકે કાભકે ળાસ્ત્ર અસ્ત્ર કલચ વાજે તત્ય યશત શે. શ્રીપ્રર્જી યભ
સ ભબટ સ ભય યમતકરાભેં પ્રલીનશે. તાતેં ભ્રકટીરૂી ધનષ્મ વલથ કારભે ચઢામે યાખત શે.
તાભેં શ્માભ કસ્તયી કે મતરકરૂી વય ચત ચડામે શે. તાભેં નેત્રનકે કટાક્ષ રૂી ફાણ ફુંક
અલરોકન શે વો જા વભેં વ્રજ બક્ત શ્રી પ્રર્જી કે વન્મખ શોમ-ભશા ભદબયી કટાક્ષરૂી
ફાણ શ્રી પ્રર્જીકે ઉય છોડત શે તાશી વભે શ્રી પ્રર્જી ઉન વ્રજબક્તનકી ભશા
કટાક્ષરૂી તીક્ષણ ફાણકો વુંબારકે અની ભ્રકહટ રૂી ધનષ્મ જો ચઢામે શે, તાભેં
તીરક રૂ ળય વાુંધશે. તાભેં ભશા તીક્ષણ અની કટીર કટાક્ષ રૂી નેત્ર ફાણકી ચોટ
ચરાલતશે, જો કેવીશે કટાક્ષ, વ્રજ બક્તનકે શદમકો, ભનકોં, બધ્ધીકોં, ચીત્તકોં,
ચાતમથકોં-છે દકેં ાય નીકવ જાતશે. વો એક કટાક્ષ કયકેં ઘામરકયી મ ભછીત કયી ગીયામ
દે તશે.પેય વન્મખ આમલેકો વાભથ્મથ યશત નાુંહશ-એવે જો વ્રજબક્ત વન્મખ શોતશે મતન
મતન બક્તનકોં ઘામર કયી દે તશે. જેવે યણવુંગ્રાભભેં સબટ સ ભયભાકે વાભને જો જો યધ્ધ
કયનેકોં આલત શે. મતન મતન જોધ્ધાનકોં ભાય ગીયામ દે તશે, ઉનકે ફાણ-ફચામ રેતશે,
તેવેશી શ્રી પ્રર્જીનકે વન્મખ જો જો બક્ત આલતશે- મતનકોં કટાક્ષરૂી ફાણ ચઢાુંમકેં

ભાયત શે, અરૂ ઘામર કહય દે તશે.
અરૂું કોઈ વભે સબટસ ભય વભસ્ત વ્રજબક્ત અને કાભ કટાક્ષ, ફાણ, કલચ, વાજ વફ
એકત્ર શોમ-પ્રર્જીકોં ઘેય રેતશેં, અાય કટાક્  ફાણકી વ ૃષ્ષ્ટ શ્રી પ્રર્જીકે ઉય
કયતશે. તાવભેં શ્રી પ્રર્જી અની નેત્રકી કટાક્ષ અત્મુંત ચર કહયકેં-વકર
વ્રજબક્તનકે ઉય ચરાલતશે, વો વકર બક્તનકોં ઘામરકયી ડાયતશે, વફનકોં
યાજ્મ કયતશે. જેવે યધ્ધભેં યસ્ય એકત્ર શોમ લા સબટ સ ભયભાકો ઘેય રેતશે-તફ
લશ સબટ સ ભયભા અને ફાનનકી લાથ કયી વફનકોં જીતરેત શે, દર બગામ દે તશે,
રક્ષાલધીકોં ઘામર કયી ડાયત શે, ન્ત આ યાજીત શોત નાુંહશ, એવેં શ્રી પ્રર્જી
વભસ્ત બક્તનકોં ઘામર કયી યાજ્મ કયત શે. તાશી વભે વભસ્ત બકતનકો યાજ્મ
હકમે જાનીકેં શ્રીસ્લામભનીજી આ ભશા સબટ સ ભયભાું યતીકરા પ્રલીન શ્રીપ્રર્જીકો
જીતલેકોં ધાયત શે. તાવભે ચામો ય ભથામધમત અષ્ટ વખી વશીત ધાયતશે વો
શ્રીપ્રર્જી વન્મખ આમ-શાલ બાલ કટાક્ષ ફાણકી લાથ કયતશે. તાવભેં શ્રીપ્રર્જી
વલથવાભથ્મથલાન-કોહટ ભન્ભથરૂ આશ્રી સ્લામભનીજીવોં કટાક્ષ યદ્ધ કયનકોં તત્ય
શોમકેં – યસ્ય નેત્રકી કટાક્ષ યધ્ધ કયત શે. વો દોઉ સ્લરૂ યસ્ય નેત્રકી કટાક્ષ
વ ૃષ્ષ્ટ કયત શે. કોઈ શાય ભાનત નાુંહશ યસ્ય વભાનળીર શોમ પ્રળુંવા કયત શે. દોઉ
સબટ યભ ચતય મળયોભલણ શે.
અથલા શ્રી પ્રર્જીકી ર્ ભકટી કેરીશે-ભાનો દજકે દોઉ ચુંિભાું ઉદમ બમે શે-અથલા
ભોશનીભુંત્રરૂી ભુંત્ર કે ફીજ ઓકાુંય શે, અથલા ભાનીનીકે ભાન શયન શાય શે અથલા
કાભદે લકે ુંચ ફાણાત્ભક ભ્રકટી શે, અથલા નેત્રરૂી કભર યગર શે તીનકે ભકયું દ
યવાન કયકોં ભ્રભયનકે ફચ્ચાુંનકે વમદામ આમ ફેઠે શે. અથલા શ્રી મખરૂી ચુંિભાકો
ૃ રૂી યવાન કયનકોં અશીં જો વથ, મતનકે ફચ્ચાુંનકો વમદામ દોઉ ઓયતેં આમે
અમત
ૃ યવાન કયી ભત્તા બમે શે, વો જામ વકત નાુંહશ. સ્સ્થય શોમ ફેઠ યશે શે
શે – વો અમત
અથલા વ્રજ બક્તનને અનો બાલાત્ભક સ્લરૂ શ્રી મખકી-તથા નેત્ર કભરકી ળોબા
વૌંદમથતા અલરોકન કયનાથથ ર્કૃ ટી શે. વો દોઉ સ્લાભીનીજીકો બાલાત્ભક સ્લરૂ શે. વો

શ્રી પ્રર્જીકે શ્રીમખ કભરકી વૌંદમથતા અલરોકન કયનકે અથથ ર્કૃ ટી શોમ શોમ કેં સ્થીત
શે. તાતેં શ્રી પ્રર્જીકી ર્કટી લીે અનેક બાલ શે વો કશાું તાુંઈ રીખે
- પ્રવુંગ 2 જો અફ શ્રી પ્રર્જીને કસ્તયીકો તીરક કીમો શે તાકો બાલ દભવયે ળીક્ષાત્રભેં હકવે શે, તાતેં
મશાું સક્ષભ યીતીવોં બાલ લણથન કયત શે. વો શ્માભ લણથ તો શ્રી મમનાજીકો શે, વો શ્રી
મમનાજીકે બાલ લયણરૂીતીરક કીમો શે. માતેં શ્રી પ્રર્જી શ્રીમમનાજીકું અષ્ટમલધ
ઐશ્વમથ દીમો શે. શ્રી મમનાજી બક્ત ય કૃા કયે તાકો અષ્ટમલધ ઐશ્વમથ દાન કયે . જફ
અષ્ટમલધ ઐશ્વમથકો દાન શ્રી મમનાજી કયે તફ બક્તનકો શ્રી  ભણથ રૂોત્તભકે વુંગ
યમતયભણ કહયલેકો વાભથ્મથ શોમ. તાતેં વકર વ્રજબક્તનને શ્રીમમનાજીકો આશ્રમ કીમો
શે. જશાું તાુંઈ શ્રી મમનાજીકો આશ્રમ નશીં કયે તફ તાુંઈ શ્રી મમનાજીઅષ્ટમલધ
ઐશ્વમથકો દાન હ ું નાુંહશ કયે .
વો અષ્ટ મલધ ઐશ્વમથકો સ્લરૂ મા પ્રકાય શે. (1) વાક્ષાત ્ વેલોમોગી દે શ. (2)
યવાત્ભક ધાભકી રીરા અલરોકન. (3) તદયવાનબલ. (4) વલાથત્ભકબાલ. (5)
બગલદ્ લળીકયણત્લ. (6) બગલદ મપ્રમત્લ ત્થા પ્રર્નકી પ્રમતક્ષણ પ્રગટ શોતી ગ ભઢ
યવાનબલકી ઈચ્છાકું વભજ વકે તેવી વલથજ્ઞતા. (7) અન્મ બક્તકોં બસ્ક્તકો દાન કય
વકે તેવો વાભથ્મથ. (8) બગલાનકી યભણ ઈચ્છાકું ોણ કય વકે તેવો વાભથ્મથ. મા
મલધ અષ્ટમલધ ઐશ્વમથકો દાન શ્રી મમનાજી કયે શે. તેવેશી શ્રીલલ્રબ પ્રર્કે લાભચયણ
કભરગત અષ્ટ દરકે ચીન્તભસબી કરૂણાનીધી શ્રીલલ્રબ અને આશ્રીત જનકોં
અષ્ટમલધ ઐશ્વમથકો દાન કયે શ.ે કાયણજો શ્રીભત પ્રર્ચયણને શ્રી વલોત્તભજીભેં આજ્ઞા
ૃ ાસ્લાદમવદ્ધીયત્ર ન ળુંવમઃ” કૃષ્ણાધયામત
ૃ ભેં વકરમવદ્ધીકો
કયીશે જો “કૃષ્ણાધયામત
વભાલેળશે.
અથલા જશાુંતાુંઈ શ્રીમમનાજીકો આશ્રમ વુંફધ
ું શોમ નશીં તશાું તાઈ તન નલત્લકી
પ્રાપ્તી શોમ નહશિં. વો તનનલત્લ કશા વભજનો, કે જો ુંચ ર્તાત્ભક, પ્રાકૃત અધ્માવ

લાયો દે શ શે, વો ુંચર્તાત્ભક દે શ વોં શ્રી  ભણથ રૂોત્તભકો વુંફધ
ું શોમ નહશિં. જફ
અરૌહકક આમધદૈ લીક દે શ શોમ તફ રૂો-તભ વુંફધ
ું શોમ. વો આમધદૈ લીક દે શ તો
શ્રીમમનાજીકી કૃા મલના શોમ નહશિં. અથલા શ્રી મમનાજીકો આશ્રમ કીમે લીના
વભાનળીર નીદો િષ્ટી બાલ શોમ નહશિં. જફ શ્રી મમનાજી કૃા કયીકેં બગલત ્
ધભાથ ત્ભક વભિષ્ટી નીદો નીલીકાય બાલકો દાન કયે , દૈ ન્મતા દે શ,ે તફ શ્રી પ્રર્જીકી
યવાત્ભક રીરાભેં લીનીમોગ શોમ, વો કાશેતેં જો જફ તાુંઈ નીદો બાલ શોમ નહશિં. તશાું
તાુંઈ બગલદ રીરાભેં દો બદ્ધી ઉજે. અરૂ જફ તાુંઈ નીલીકાય બાલ ન શોમ તફ
તાુંઈ બગલદ રીરાભેં વકાભ બાલના શોમ. અરૂ જફ તાુંઈ બગલદ રીરાભેં
રીરાવુંફધ
ું ી બક્તનકે ઉય ઈાથ શોમ-તફ તાુંઈ પ્રર્ અંગીકાય ન કયે . તાતેં મે તીન્મો
ભશા ફાધક શે, વો શ્રી મમનાજીકો આશ્રમ કયે , તફ શ્રી મમનાજી તીન્મો બાલકો દાન
કયે ઓય શ્રી પ્રર્જીકી રીરાકે મલે અંગીકાય કયામકેં સ્લરૂાનુંદકો અનબલ કયાલે.
એવે અનેક અરૌહકક ગણનકે દાતા શ્રી મમનાજી શે. તાતેં શ્રી પ્રર્જી બક્તન ય
અનગ્રશ કયણાથથ કસ્તયીકો તીરક ધાયણ હકમેગ.ે શ્રીમમનાજીકે અંગ લણાથત્ભક
(શ્માભલણાથ ત્ભક) સ્લરૂ બાલતેં ધાયણ કીમે શે. ઓય શ્રી પ્રર્જીતો વલથકાર ભેં યભ
આનુંદ યવાત્ભક રીરા કયીકેં વકર બક્ત વભાજભેં યસ્ય વદા મલશાય કયત શે, તશાું
વફનભેં ઈાથ હદક, અબીભાનાહદકો દો કાહભેં પ્રગટ શોમ નશીં શે માતેં મશ પ્રતા શ્રી
મમનાજીકો શે.
વો અને અને ઘયતેં વ ૃજબક્ત શ્રી પ્રર્જીકી વન્મખ ધાયત શે. તા વભે મલયશાતય
શામ ધાયતશે વો આલતશી શ્રી ઠાકયજીકો શ્રીમખ અલરોકનભેં પ્રથભશી બારકે મલે
િષ્ષ્ટ જાત શે. વો શ્રી પ્રર્જીનકે બારભેં સ્માભ કસ્તયીકો લફિંદા, મતરક ધાયણ હકમે શે.
વો શ્રી મમનાજી-બાલાત્ભક કસ્તયી તીરકકો દળથન શોત ભાત્રશી બક્તનકે શદમભેં
નીદો, નીલીકાય, વભિષ્ટી દૈ ન્મબાલ પ્રાપ્ત શોત શે. તાતેં કફહ ું દો બદ્ધી શોત નાુંહશ
અરૂ ઈાથ હ શોત નાશી. ાછે નીલીધ્નતાવોં શ્રી પ્રર્જીકી યવ રીરાકો અનબલ કયત શે.
તાતેં શ્રી પ્રર્જી કસ્તયી તીરક ધાયણ કયત શે. અથલા કોઈ વભે કેવયકો મતરક હ ું
ધાયણ કયત શે. અરૂ કફહક ગોયોચન ધાયણ કયે શે વો શ્રી ચુંિલરીજીકે બાલતેં ધાયણ

કયત શે. અરૂ કફહક કભ કભ મતરક શ્રી કભાહયકાજીકે બાલતેં ધાયણ કયત શે. અરૂ
કસ્તયીભેં હ ું અરૂણતા શે વો અનયાગ શે. અરૂ કેવયભેં હ ું અરૂણતા શે વો અનયાગ યક્ત શે
અરૂ કભકભભેં તો વભસ્ત બક્તનકો અનયાગ શે. અરૂ જડાઉ તીરક ધાયણ કયત શે તાભેં
સલણથ તો શ્રી સ્લામભનીજીકે અંગ લયણાત્ભક શે, અરૂ ભધ્મભેં રાર નગીના શે વો વભસ્ત
બક્તનકો અનયાગ શે. યવ બમો શે. માું બાુંતી નશ્રી પ્રર્જી તીરક ધાયણ કયી યભ
ળોબાકો ાલત શે. અથલા મતરક કે ફીચભેં દોમ યે ખા શે-વો તો દોઉ સ્લામભની
બાલાત્ભક શે, અરૂ ભેડ શે વો કભાહયકાકે બાલાત્ભક ઓય ભધ્મ ફેંદા શ્રી મભનજીકે
બાલાત્ભક શે. વો એવે અનેક બાલ શ્રી પ્રર્જીકે મતરકભેં શે.
„અકતોબમ‟ અથાથત ્ „મત્ૃ ય ય મલજમ‟

રેખક : શ્રીલલ્રબાદદ્મમભલરન્દ
“અબમદાન મનળાન ભેલ્મા લચત્ત જીન શહયકો દીમા” ઉયોક્ત ુંસ્ક્ત ચોખયાની છે
ગોારદાવજીએ ચોખયાભાું શ્રીભશાપ્રર્જીન ું મળોગાન કયતા ઉયની ુંસ્ક્ત મોજી છે .
મળોગાન દ્વાયા જ્ઞાન પ્રધાન લચત્ત આશ્રીના મળોગાન તયપ અને સ્લરૂ તયપ
આકાથ ત શોલાથી દૈ શીક અને ભાનવીક દઃખને ર્ ભરાલી દે છે . લચત્તનો જ્ઞાન ધભથ, કીતથન
બસ્ક્ત તયપ આકાથ મ છે . કીતથન યવને ઉત્ન્ન કયે છે , તેના યવરૂ સ્લયો હૃદમભાું
શોંચીને મપ્રમ પ્રર્ને ણ ઉદફોધ કયે છે . ઉદફોધ થમે ું યવ સ્લરૂ લચત્તના જ્ઞાન
ધભથભાું પ્રલેળ કયી કીતથન કયનાય અને વાુંબનાય દૈ લી જીલને આનુંદનો અનબલ
કયાલે છે , અને દે શના પ્રાકૃત ધભોને ર્ ભરાલી દે છે .
„શયે ગાથન ું મપ્રમ‟ આ લાક્ય તાભવ પરું સ. ના પ્રકયણ 27ભાું અધ્મામના અંતભાું
આશ્રીની કાહયકાજીન ું છે ગાન. શહયને મપ્રમ છે . લાજીંત્રના સ્લયોથી અને અનયાગ
 ભલથક ગામે ું કીતથનયવ ઉત્ન્ન કયે છે . યવ એ યવાત્ભક સ્લરૂનો સ્લજાતી શોલાથી
(યવ સ્લરૂ મપ્રમ પ્રર્ હૃદમભાું લફયાજે છે ત્માું ગાનભાુંથી ઉત્ન્ન થમેરા યવનો વુંફધ
ું
થતાું) યવાત્ભક સ્લરૂને ઉદફોધ કયે છે . અને તે ઉદફોધ થમે ું યવ સ્લરૂ ગાન

કયનાયના જ્ઞાન ધભથલાા લચત્તભાું પ્રલેળ કયી લચત્તનો મનયોધ ોતાના સ્લરૂભાું કયે છે .
ગણગાનભાું આવ ગ ભઢ યશસ્મ અને વાભથ્મથ છામે ું શોલાથી સ્લકીમોને મનયોધરક્ષણ
ગ્રુંથભાું ગણગાનની જ આજ્ઞા કયી છે .
પ્રર્ સ્લકીમના હશતની જે જે ક્રીમા કયે છે તે સ્લકીમને જાણ ન થામ તેલી યીતે કયે છે .
જો ોતાની તયપથી જાણ થામ તો સ્નેશ વુંફધ
ું ભાું ત્રટી આલી જામ છે . સ્નેશની એ યીત
છે કે ોતાના સ્નેશીના સખભાું જ ોતાન ું સખ ભાને અને સ્નેશીને જાણ ણ થતી નથી.
જેભ દ્મનાબદાવજીની લાતાથ પ્રવુંગભાું શ્રીભશાપ્રર્જી બોજન કયી યહ્યા શતા તે વભમે
એક લણઝાયો શ્રીભશાપ્રર્જીને ોકાયતો ોકાયતો આવ્મો. દ્મનાબદાવજી તે
લણઝાયાને ોકાયતો ફુંધ કયી ોકાયલાન ું કાયણ છ ું અને રૂ।. વત્તય શજાય તેને
અાલી દીધા તેની જાણ શ્રીભશાપ્રર્જીને થલા ન દીધી. સ્નેશીની એ યીત શોમ છે કે
ોતાના સ્નેશીને સખ થામ તેલી જ ક્રીમા કયે અને તેની સ્નેશીને જાણ ણ થલા ન દે .
પ્રર્ અને પ્રેભી બક્ત ફન્નેનો અયવ યવ સ્નેશનો ધભથ વભાન છે . પ્રાણલલ્રબ ોતાના
પ્રેભીજનન ું અનેક પ્રકાયે બાલાત્ભક સ્લરૂે તેન ું હશત લચતલલા યશેતા જ શોમ છે .
„હશતકૃત વતામ‟્ આ નાભના બાલાનવાય. સ્લાભીના આલા ઉકાયન ું સ્લકીમોએ
મલસ્ભયણ નશીં કયવ ું જોઇએ. આણા હૃદમભાું પ્રાણલલ્રબ મલપ્રમોગ-બાલાત્ભક સ્લરૂે
વાક્ષાત લફયાજી યહ્યા છે . બક્તનો ઉદ્ધાય અલતાય કાભાું અને અનલતાય કાભાું ફન્ને
યીતે થામ છે . અલતાય કાભાું વ્રજભાું નુંદારમભાું પ્રગટ થમા તે ફશાય સ્લરૂની
અનેક રીરા કયી બક્તોનો મનયોધ મવદ્ધ કમો. છી બાલાત્ભક યવાત્ભક સ્લરૂ જે
અલતાય સ્લરૂ ભથયાથી આલે ું લેદ પ્રમવદ્ધ રૂોત્તભન ું શત ું તેની બીતય લફયાજત ું.
ગોીજનોનો વ્મળનબાલ સધીનો મનયોધ ફશાયના પ્રગટ સ્લરૂથી મવદ્ધ કયી અલતાય
સ્લરૂ ભથયા ધાય,ું અને તેથી બીતય બાલાત્ભક યવાત્ભક સ્લરૂ શત ું તે ગોીજનોના
હૃદમભાું લફયાજે છે , તે સ્લરૂ કયી યહ્ ું છે . આ સ્લરૂ યોક્ષ પરાત્ભક કશેલામ છે .
આણા પ્રાણપ્રેષ્ઠ લલ્રબે આ યોક્ષ પરાત્ભક ભાગથ પ્રગટ કમો છે પ્રાણ લલ્રબ
અનલતાય કાના બગલાન છે . એટરે આ મલપ્રમોગ બાલાત્ભક સ્લરૂે સ્લકીમોના
હૃદમભાું લફયાજી વેલા સ્ભયણ-ગણગાન ધ્માન ઇત્માહદ વાધનોના પ્રેયક ફની બાલાત્ભક

સ્લરૂે ોતાનાભાું મનજ્જનોનો મનયોધ મવદ્ધ કયી યહ્યા છે .
આ સ્લરૂન ું લણથન શ્રી શહયયામપ્રર્એ મનચેના દભાું કયું છે . :પ્રગટે ષ્ષ્ટ ભશા યવ દે ન ।
શ્રીલલ્રબ શહયબાલ અસ્ગનમખ, ય
રૂ વભમિત રેન ।।

“મનયેક્ષ ભન આત્ભગાભી ફને છે ” આ શ્રમતલાક્યાનવાય ફશાયના પ્રાકૃત પ્રુંચથી
મક્ત થમે ું હક્રમા પ્રધાન ભન બીતયના આત્ભ સ્લરૂના અલરુંફનલાળુું ફને છે .
એટરે ભ્રભયગીતભાું કહ્ ું છે કે, હક્રમા પ્રધાન ભન અને જ્ઞાન પ્રધાન લચત્ત ફન્નેનો
મપ્રમના મલપ્રમોગ-બાલાત્ભક સ્લરૂભાું પ્રલેળ થલાથી મપ્રમતભની પ્રાપ્પ્ત થામ છે .
મલપ્રમોગ-બાલાત્ભક સ્લરૂભાું પ્રલેળ થલાથી મપ્રમતભની પ્રાપ્પ્ત થામ છે . મલપ્રમોગ
બાલાત્ભક સ્લરૂભાું શ્રી ગોીજનોનો પ્રલેળ થલાથી શલે આ બાલાત્ભક સ્લરૂનો
અનબલ શ્રી ગોીજનો કેલી યીતે કયે છે તે ભશાનબાલ શ્રી સયદાવજીએ નીચેના દભાું
લણથન કયું છે :
નાશીન યહ્યો ભનભેં ઠોય ।
નુંદનુંદન લફન કાસકય, આનીમે લચત્ત ઓય
ચરત લચતલત ઘાવ જાગત,
સ્લપ્ન વોલત યાત ।

હૃદમતે મશ ભદન મયમત,
મછન ન ઇત ઉત જાત ।।
કશત કથા અનેક ઉધો,
રોબ રાખ હદખામ ।

કશા કયે ઘટ પ્રેભ  ભયણ,
મવન્ધ નાહશ વભામ ।।

શ્માભ ગાત વયોજ આનન,
ૃ શાવ ।
રલરત ગમત મદ

“સ ભય” એવે દયવકો મશ,
ભયત રોચન પ્માવ ।।

ોતાના હૃદમભાું લફયાજતા મપ્રમના સ્લરૂનો ગોીજનો જે અનબલ કયી યહ્યા છે તેન ું
ઉયના દભાું લણથન કયે  ું છે . અનુંત કોહટ કાભદે લની વૌન્દમથતા લાા ોતાના
મપ્રમતભના શ્રીમખન ું ાન કયલાભાું ગોીજનોને ત ૃપ્પ્ત જ થતી નથી. તેથી કહ્ ું :
“સ ભય એવે દયવકો મશ ભયત રોચન પ્માવ” શભાયા નેત્રો વદા પ્માવા જ યશી આલે છે .
મપ્રમ પ્રર્ની વન્મખ યશેલાથી પ્રાકૃત પ્રુંચન ું આલયણ શટત ું જામ છે તેભ તેભ
સ્લપ્નાભાું કે જાગૃતભાું મપ્રમ પ્રર્ કુંઇ અનબલ કયાલે તેનો એ શેત છે કે તભાયા
હૃદમરૂી ધાભભાું હ ું બાલાત્ભક સ્લરૂથી મનત્મ લફયાજી યહ્યો છું. તભે અંતય મખ થાઓ
તેથી રીરાધાભ વહશત ભારૂ સ્લરૂ વાક્ષાત દે ખાળે. આલા પ્રકાયનો અનબલ એ
વાભાન્મ દે ખાળે. આલા પ્રકાયનો અનબલ એ વાભાન્મ કૃા નથી, ોતાના ભાની
આણી (સ્લકીમોની) લચન્તા કયી અનબલ કયાલે છે . તે આનો ભશાન ઉકાય છે .
આણ ું આસય બાલના આલેળલાળુ ભન આણ ળત્ર છે . તે વલથથા મપ્રમ પ્રર્ભાું પ્રલેળ
કયલા ચાશત ું નથી. આલા ભનને આણે કતથવ્મ યામણ કયલાન ું છે . ભાટે વેલા
સ્ભયણાહદ દ્વાયા વતત મપ્રમ પ્રર્ વન્મખ યશેવ ું એજ ભાયો સ્લધભથ છે .
“મનબથમ થમા નય નાહય જે નાલભેં ફેઠે” વેલા-સ્ભય-ગણગાન-ધ્માન આ વાધનો
નાલરૂે જ પ્રાપ્ત થમાું છે તેભાું ફેવનાય ખ ભફ મનબથમ થઇ જામ છે . ઉયોક્ત વાધનોભાું
મપ્રમ ોતે જ પ્રલેળ કયતા શોલાથી આ વાધન રૂી નાલના નાલીક ોતે જ ફનીને
ોતાના ધાભભાું રઇ જામ છે . ભાટે અંતયમખ થઇને તેનો અનબલ કયલાનો છે . અંતે
ભમત વો ગમત આ બગલત ગીતાજીન ું લાક્ય છે . આ લાક્યાનવાય શ્રીગોકરેળ પ્રર્નો

એક વેલક શ્રીગોકરેળને પ્રશ્ન કયે છે કે- “જીલના ભયણ વભમે ફધી ઇષ્ન્િમો ભન-લચતપ્રાણ મલકર શોમ છે , અને એલી મલકર અલસ્થાભાું પ્રર્ન ું સ્ભયણ થઇ ળકત ું નથી તો તે
જીલની ગમત કેલી થળે ?”
શ્રીગોકરેળપ્રર્ તેન ું વભાધાન કયતા આજ્ઞા કયે છે કે “જે જીલ અભાયો છે તેને અંત
વભમે અભે વાુંબી રઇએ છીએ”. આ કથનની ષ્ષ્ટભાું આશ્રી લલ્રબે સ. 10-4332ભાું આ પ્રકાયની જ આજ્ઞા કયી છે .
દૈ લી જીલના અંત વભમે પ્રર્ તે જીલના હૃદમભાું પ્રગટ થઇ જામ છે . આ પ્રગટ થતા
જ આ જીલ કા ભામાના ફુંધનભાુંથી છટો થઇ ોતાના હદવ્મ સ્લરૂભાું પ્રલેળ કયે છે .
અને તેજ ક્ષણે તે દૈ લી જીલ ોતાના હદવ્મ આત્ભાના સ્લરૂથી રીરાધાભભાું પ્રલેળ
કયી પ્રાણપ્રેષ્ઠ શ્રીલલ્રબની અખુંડ અને અગલણત તત્સખ વેલાભાું સ્સ્થત થઇ જામ છે .
ધભી વાક્ષાત સ્લરૂના અલચન્ત્મ ભહશભાને આશ્રી ભશાપ્રર્જીએ સ.10-43-32ના
શ્રોકભાું જતાવ્મો છે આથી શ્રી લલ્રબ ચયણ કભરના આમશ્રત લલ્રબીઓએ સ્લાભીના
વાભથ્મથનો મલચાય કયી વ્મથથ થતી લચન્તાને સ્થાન ન આવ ું. યું ત ોતાના કતથવ્મનો
મલચાય તો લલ્રબીઓને અલશ્મ શોલો જોઇએ. જ્માયે આણે કતથવ્મ યામણ થશ ું
ત્માયે આણા આસય બાલના આલેળલાા ભનને અન્મ પ્રાકૃત પ્રુંચન ું અલરુંફન
નશીં ભલાથી હૃદમ બીતય લફયાજતા મપ્રમ પ્રર્ના અલરુંફનલાળુું ફનળે ક્ષણે ક્ષણે
સ્લ સ્લાભીના ઉકાયન ું સ્ભયણ કયવ ું અને ભનને ફરલથક ફશાયના પ્રાકૃત પ્રુંચભાુંથી
ખેંચીને મપ્રમતભની વન્મખ યાખવ ું. આથી ભન મભથ્મા મલચાયો રૂી કસ ૃષ્ષ્ટ ઉત્ન્ન નશી
કયી ળકે. વતત વેલા-સ્ભયણ-ગણગાન-ધ્માનાહદ દ્વાયા મપ્રમ પ્રર્ વન્મખ યશીમે. તેજ
આણો શસ્ત કડી ોતાના અકતોબમ (મનણથમ) સ્થાન રીરા ધાભભાું રઇ જામ છે
તેભ મલચાયવ ું.
શ્રીલલ્રબ ભશા મવન્ધ વભાન ।
દાવ સભયત શોત વફકો અબમ દકો દાન.
(શ્રી શહયયામચયણ)

સ્લકીમો પ્રાણલલ્રબન ું સ્ભયણ કયે છે તેને આ અબમતાન ું દાન કયે છે અથલા
અબમદ એટરે આન ું રીરાધાભ, તે રીરાધાભભાું પ્રલેળ કયાલે છે કે જ્માું કાભામાનો પ્રલેળ થઇ ળકતો નથી.
બા. 11-12 શ્રોક 14*15ભાું બગલત લાક્ય છે -“શે ઉદ્ધલ ! તભ શ્રમત-સ્મમૃ ત, મલમધમનેધ, પ્રવ ૃમત્ત-મનવ ૃમત્ત, ઓય સનને મોગમ તથા સને હએ મલમકા બી હયત્માગ કય કે
વલથત્ર ભેયીશી બાલના કયતે હએ, એક ભેયા શી ળયણ વું ભણથ રૂવે ગ્રશણ કયો, ક્યોંહક
ભેયી ળયણ ભેં આ જાને વે તભ વલથથા મનબથમ શો જાઓગે”
અકતોબમ આલા અકતોબમ ભાટે નાભ સ્ભયણની નાલભાું ફેવી જવ ું. તેથી “ભાયા
એકને જ ળયણે આલો”. આ અનન્મ ળયણ ણ મનશ્ચમ ભલથકના નાભ સ્ભયણથી જ મવદ્ધ
થઇ જામ છે .
ભ્રભયગીતલાા ગોીજનોને ઉદ્ધલજી વાથે વુંદેળ ાઠવ્મો તેભાું ણ એજ છે કે હ ું
તભાયી બીતય જ છું, તેભાું તભાયા ભન લચત્તનો પ્રલેળ કયાલો એટરે હ ું પ્રાપ્ત જ છું
તેલા તભને અનબલ થળે.
અકતોબમ નો અથથ મત્ૃ ય જેનો સ્ળથ કયી ળકત ું નથી તેલા આણા જ આમધદૈ લીક
આત્ભ સ્લરૂભાું પ્રલેળ કયાલી રીરાધાભભાું શોંચાડવ ું તેન ું નાભ “અકતોબમ” અથાથત
મત્ૃ ય ય મલજમ”
પ્રશ્નોત્તય –

“આજ દમધ ભીઠો ભદન ગોાર” એભ કહ્,ું તો ફીજા હદલવોન ું દશીં કેવ ું ? અને આજે
ભીઠું ળા કાયણથી ? એ પ્રશ્નના પ્રત્યત્તયભાું –શ્રી વ્રજમપ્રમાઓને મપ્રમતભનો ક્ષણનો
મલમોગ ળત યગ જેલો રાગે છે . શ્રી ભાત ૃચયણોએ નુંદારમભાું યશેતાું એક કભાહયકાજી
વાથે છાક ાઠલેર છે . આ બક્તભાું મપ્રમતભનાું દળથનનો પ્રચ ભય તા યશેરો છે . વભસ્ત
ઈષ્ન્િમો યવાનબલ ભાટે તમત છે . તેભના ભસ્તક ઉય છાકની ટોકયી છે , તેભાું દમધ

યશે ું છે . તે દમધ આ બક્તના પ્રચ ભય તાથી “ભીઠ” ભધય યવલાળુું ફની ગય ું છે . જેભ
યમલના પ્રખય હકયણોની ઉષ્ભા આમ્રપની અમ્રતા દય કયી ભધયતા ઉત્ન્ન કયે છે તેભ
અશીં વભજવ ું. “ફીજા હદલવન ું કેવ ું ?” બગલદ્ રીરાભાું બૌમતક કાની મનમાભકતા
નથી, તેથી ફીજા હદલવન ું કેવ ું એલો પ્રશ્ન થઈ ળકતો નથી.
ભ કાની સ્સ્થમત શોમ છે . બગલદ્
બગલદ્ રીરાભાું બક્તોના તત્સખ ભનોયથાનકર
રીરાભાું કાની મનમાભકતા નશીં શોલાથી „આજ‟ ળબ્દ હદલવ લાચી નથી, ણ
મપ્રમતભના મભરન ભાટે ના પ્રચ ભય તાથી ભધય યવ યક્ત ફને ું દમધ જે મપ્રમને બોગ
મોગમ છે તેની મપ્રમ વયાશના કયી યહ્યા છે . “ શ્રી બાગલત મય ભ વમિ ભથન ક્ષભઃ।।
યગરોના અનેક રીરા મલશાય વમિોન ું ભુંથન કયીને જે વાય-ભધય યવ પ્રકટ થમો,
તેન ુંજ ઘનીર્ ભત સ્લરૂ શ્રીલલ્રબ. અથલા મલયશી યગરોના મલયશાસ્ગનથી પ્રણમ રીરા
મય ભ ઓટાય ું, શ્ચાદ્ તેભાું ભધયતા ઉત્ન્ન થઈ;આ ભધય યવના ભશામવન્ધ
શ્રીલલ્રબચયણ કભરની „ભધય યજ‟ ક્યાયે પ્રાપ્ત થળે ? શ્રી લલ્રબ ભધયાકૃમત ભેયે ।।

વદા લવો ભન મશ જીલન ધન, મનજ્જનવોં જ કશતગોં ટેયે ।।1।। મનજ્જનને
કારૂણ્મતાથી ટે યીને કશી યહ્યા છે કે, ભધયાકૃમત શ્રી લલ્રબ ચયણકભરની „ભધય-યજ‟ની
જ જન્ભો અલબરાા કયલી.
- ભધયમ ્
સ્ત્રીશદ્ધાદ્યદધ ૃમતક્ષભઃ - શ્રીલલ્રબ

શ્રીભશાપ્રર્જીએ લેદવ્મલસ્થા કયીને, કભથજ્ઞાન વહશત બસ્ક્તભાગથ જેભ પ્રગટ કમો છે તેભ
સ્લતુંત્ર ષ્ષ્ટબસ્ક્તભાગથ ણ સ્ત્રીશદ્ધાહદના ઉદ્ધાય ભાટે પ્રગટ કમો છે . એ ભાગથને પ્રભેમ
ભાગથ, ધભીભાગથ, યવભાગથ ણ કશેલાભાું આલે છે . લૈહદક કભથભાું સ્ત્રીશદ્ધોના સ્થાન નથી.
દ્ધદ્વજોભાું ણ ભાત્ર રૂોને જ સ્થાન છે , સ્ત્રીઓને તો નહશ જ. સ્ત્રી તો રૂના એક
અંગરૂે મજ્ઞમાગાહદભાું બાગ રઇ ળકે અને તેથી થતા ણ્મનો બોગ ભેલી રે. શદ્ધો
ણ દ્ધદ્વજામતના મજ્ઞોભાું ગોદોશનાહદ (ગામો દોશલા મલ.) કામથભાું જોડાઇને થોડક
ું ણ્મ
પ્રાપ્ત કયી રે. આલી યીતે સ્ત્રીશિો મખ્મત્લે મજ્ઞમાગ કયી ળકે નહશ. કોઇ દ્વાયા તેભાું

જોડાઇને ણ્મબાગ ભેલી રે. લેદ આથી લધાયે સ્ત્રીશિો ભાટે કાુંઇ ણ અમધકાય
આતો નથી. શલે જો મજ્ઞ જ ન શોમ તો સ્ત્રીશિાહદનો ઉધ્ધાય જ કેભ થામ ? આ
વભમભાું મજ્ઞ, અસ્ગનશોત્ર મલ. લૈહદક કભો પ્ત થઇ ગમાું છે , તો સ્ત્રીશિાહદકનો
ઉદ્ધાયભાગથ તો કામભનો શ ું ફુંધ જ થઇ ગમો વભજલો ? ના; નહશ. બગલાન શ્રીમખે
ગીતાજીભાું ઉદે ળ કયે છે કે “શે અજ થન ! ભાયો વુંણથ આશ્રમ કયીને કોઇણ ામોમન
(ચાુંડો), સ્ત્રીઓ, લૈશ્મો, શિો ણ યભગમતને ાભે છે .”
યપ્રાપ્પ્ત એટરે પ્રર્ની પ્રાપ્પ્તની તો જીલભાત્રને ઇચ્છા થામ છે . તો બગલદાશ્રમરૂ
ભશાન મલળા ધભથ ફધાનો વાયી યીતે ઉધ્ધાય કયી ળકે છે . બગલાને આ ભાગથ ફાુંધી
આપ્મો છે . અજ થન તથા ઉદ્ધલ પ્રમતના ઉદે ળોભાું આ ભાગથન ું ફીજાયોણ બગલાને કયી
યાખ્ય ું શત ું. અથાથ ત આલા મલળા ધભથના ફીજો લાલી યાખ્માું શતા. શ્રીભશાપ્રર્જીએ
તેનો મલકાવ કમો અને એ બગલદક્ત ભાગથનો પ્રકાળ કમો. આ ભાગથભાું સ્ત્રીશદ્ધોન ું
પ્રાધાન્મ ગણામ, કાયણ કે તે પ્રભેમ ભાગથ છે , પ્રભાણથી લબન્ન છે . શ્રીભશાપ્રર્જીના
પ્રાગટયન ું આ ણ એક પ્રમોજન છે .
પ્રશ્નોત્તય-

- મથક
પ્રશ્ન :- મત્રભામાનો પ્રરમ કયીને મનત્મ. રીરાસ્થ શહયનો વાક્ષાત વુંફધ
ું કયાલે તેવ ું
નાભ-સ્ભયણન ું ભાશાત્મ્મ શોલા છતાું અને દૈ લી જીલ આ નાભન ું સ્ભયણ કયતો શોલા છતાું
વાક્ષાત પ્રર્સ્લરૂનો અનબલ કેભ થતો નથી ?
ઉત્તય :- અવભમિત ખાનાનથી આસયી બાલોની ઉત્મત થતી યશે છે ત્માયે નાભભાું
યશે ું વાભથ્મથ મતયોહશત થઇ જલાથી મત્રમલધ ભામાન ું આલયણ જીલભાુંથી દભય થત ું નથી.
અને તેથી પ્રર્નો અનબલ થતો નથી. શ્રી ભશાપ્રર્જીની ફાુંધેરી વેલાભમાથ દા અનવાય
પ્રર્ને બોગ ધયીને રેલાથી, આસય બાલ ઉત્ન્ન નશી થલાથી, નાભ-સ્ભયણ ભાત્રથી
પ્રર્નો વાક્ષાત અનબલ થઇ ળકે છે .

જેભ દાલાનર જેલા અસ્ગનભાું અલ્ અસ્ગન વભામ જામ છે , તેભ મપ્રમ પ્રર્ના મલમોગ
અસ્ગનભાું (મલયશ દઃખભાું) કસ ૃષ્ષ્ટથી ઉત્ન્ન થત ું દઃખ વભાઇ જામ છે . તેન ું પ્રથક
અસ્સ્તત્લ યશેત ું નથી. અથલા કસ ૃષ્ષ્ટથી થતાું દઃખન ું સ્ભયણ જ યશેત ું નથી.
પ્રશ્ન :- મપ્રમ મલમોગનો અસ્ગન અથલા મલયશ દઃખ કેલી યીતે ઉત્ન્ન થામ ?
ઉત્તય :-“શ્રીલલ્રબ ળયણ થકી વૌ ડે વશે.ું ”આ એક સ ભત્ર (મવધ્ધાુંત) છે . સ ભમથભાુંથી
શજાયો હકયણો જેભ પ્રગટ થામ છે તેભ શ્રીલલ્રબળયણના ભુંત્રભાું શજાયો ભૌલરક
યશસ્મો-મવદ્ધાુંતો યશેરા છે . તેભાન ું મલયશ દઃખને ઉત્ન્ન કયનારૂું એક હકયણ શ્રી લલ્રબ
નાભના સ્ભયણભાુંથી પ્રગટ થઇ જામ છે અને મલયશના આમધદૈ મલક યવરૂ સ્લાદલાા
દઃખનો ઉત્ન્ન કયી, કસ ૃષ્ષ્ટથી થતા દઃખને ર્ ભરાલી દે છે . આ મલયશ દઃખ ણ મપ્રમ
પ્રર્ ને હ ું ક્યાયે સખદ ફનીળ એલી તત્સખની બાલનાથી વુંલરીત થવ ું જોઇએ.
હદવ્મ પ્રેભકા ભશત્લ

વુંકરન : ભધકય
ૃ ીમા તો ક્યા હલા ।
જીવ પ્રેભ યવ ચાખા નશી, અમત

જીવ ઇશ્કભેં મળય ના હદમા, જગ જગ જીમા તો ક્યા હલા ।।
જોગી ઓય જગભ
ું
ફને, કડા યું ગાકય શેનતે ।

લાકીપ નશી ઉવ શારવે, કડા યું ગેતે ક્યા હલા ।।
દે ખી ગલ્વતા લોશતા, ભતરફ ન ામા ળેખકા ।

વાયી કીતાફો માદ કય, ઢ ઢ મલા તો ક્યા હલા ।।
કાજી ઓય શાજી ફના, પાજીર ફના તો ક્યા હલા ।

દીરકા દીલાના ન ફના, દાની ફના તો કમા હલા ।।
જફ ઇસ્કકે દયીમાલ ભેં, ગયકાલ ત ું શોતા નશી ।

ગુંગા, મમના, ગોદાલયી, ન્શાતા પીયા તો ક્યા હલા ।।

