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- કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

ષુ્ટિભાગગભાાં જે કાાંાઇ ભશત્લનુાં છે તે બાલ જ છે. ષુ્ટિપ્રભ ુબાલાત્ભા છે. ષુ્ટિભાગગ 
બાલાત્ભક છે, ગદ્યભાંત્ર બાલાત્ભક છે , પ્રભનુુાં સ્લરૂ ાને બાલનુાં દાન ણ બાલાત્ભક 
છે. ાઅભ  વલગ કાાંાઇ છે તે વઘળાં બાલાત્ભક છે. „બજ વખી બાલ બાવલક દેલ. ‟ પ્રભ ુ
સ્ભયણ ાને વેલા બાલલૂગક કયલાભાાં ાઅલે તો જ તે પર રૂ છે. બાલ લગયની વેલા 
ક્રિમાત્ભક છે. બાલ  વાકાય-સ્લરૂાત્ભક છે. બાલનુાં સ્લરૂ જ વનયાલુાં છે. શ્રીભશાપ્રભજુી 
„વાંન્માવ વનણગમ‟ ગ્રાંથભાાં ાઅજ્ઞા કયે છે કે „બાલો બાલનમા વવદ્ધાઃ ‟ શ્રીશક્રયયામજી 

લાાંગમકુ્તાલરીભાાં કશ ેછે. „ષુ્ટિભાગે બાલ એલ પરાં વલોત્તભાં ભતમ.્‟ ાનગુ્રશ ભાગગભાાં 
બાલ જ વલોયી પરરૂ ભનામો છે. ાઅ ષુ્ટિબાલનુાં દાન કૃાવવિંધ ુશ્રીલલ્રબ જ  કયે 
છે. ષુ્ટિભાાં બાલના ભાલરક જે શ્રીગોીજનો છે. 
  

શલે બાલ ાન ેબાલના શુાં છે ? તે જોાઇએ. પ્રભનુા વલમભાાં યાખેરો પ્રેભ એનુાં નાભ જ 
બાલ. બાલ એિરે  વલશદુ્ધ પ્રેભ-સ્નેશ. બાલના એિરે બગલદ વલમક લચિંતન. 
(કીિભ્રભયન્માએ) ષુ્ટિભાગગની વેલાભાાં સ્લરૂબાલના, રીરાબાલના ાને બાલબાલાનુાં 
ાવત ાઅલશ્મક અંગ છે. તે જાણ્મા  વલનાની વેલા ક્રિમાત્ભક છે. એક લાય 
શ્રીગોકુરનાથજી ગજુયાતના પ્રદેળે લફયાજતા શતા.  ાઅે શ્રીજાનકી લહજુીને ાઅજ્ઞા 
કયી, „ાઅ પ્રભનુી વેલા સખુરૂ શોંચજો. ‟ શ્રીજાનકી લહજુીને છુયુાં. જમ કૃાનાથ , 

ાઅનુાં વેવ્મસ્લરૂ તે કાઇ રીરાનુાં છે , તેની બાલના કેભ કયલી, તે કૃા કયી દળાગલો. 
ત્માયે ાઅશ્રી ગોકુરેળપ્રભએુ કહ્ુાં. „ાઅણુાં વેવ્મ  સ્લરૂ શ્રીગોકુરનાથજી છે. તે 
વાયસ્લત કલ્ની લગક્રયયાજ ધાયણ રીરા (ાઅશ્રમ રીરા)નુાં સ્લરૂ છે. તે ચત્રભજૂ છે. 
ફે શસ્તથી લેણુાં ગ્રશણ કયેર છે , જભણા શ્રીશસ્તથી લગક્રયયાજ  ધાયણ કયેર છે , ડાફા 
શસ્તથી ળાંખ ધાયણ કયેર છે, ફે સ્લાવભનીજીઓ શ્રીયાધાજી ાને શ્રીચાંદ્રાલરીજી લફયાજે 
છે. ાઅ યીતે સ્લરૂ , રીરાને ફયાફય વભજી બાલના કયી વેલા  કયજો.‟ ાઅભ ાશીં 
શ્રીજાનકી લહજુીને વનવભત્ત ફનાલી વઘી ષુ્ટિ સષૃ્ટિને સ્લરૂ , રીરા ાને બાલના 



કયલાની યોક્ષ ાઅજ્ઞા ાઅે કયી છે. ભશાન સ્લરૂોની લાણીનુાં શાદગ  વભજવુાં દુરગબ છે. 
  

શ્રીગરુૂદેલ દ્વાયા બાલનુાં દાન થામ ત્માયે જ વેલા પરરૂ ફને છે. ષુ્ટિજીલને 
બ્રહ્મવાંફાંધ લખતે જ  દાસ્મબાલનુાં દાન થમેલુાં છે. પ્રથભ દાસ્મબાલની જ મખુ્મતા છે. 
દાસ્મબાલ ાને ક્રદનતા  વવદ્ધ થમે , પ્રભ-ુવેવ્મ સ્લરૂ ાઅ જે બાલે જીલ વાથે 
વલરવલા ાઆચ્છા કયળે તે બાલનુાં દાન કયળે. જીલ ોતે ભનસ્લી કોાઇ બાલ કયી ળકતો 
જ નથી. ાને કદી એલી ચેટિા કયી બાલ કયે  તો તે પરરૂ થતો નથી. દાસ્મ , વખ્મ, 

લાત્વલ્મ, ભાધયુીબાલ ાઅ ફધા બાલો ાઅશ્રી ોતે  શ્રીલલ્રબ કૃા કયી દાન કયે 
તોજ તે પરરૂ છે. પ્રથભ દાસ્મ ાને દીનતા જરૂયી છે. શલે  બાલનુાં કેવુાં સકુ્ષ્ભ સ્લરૂ 
છે તે એક પ્રવાંગ યથી જોાઇએ. 
  

શ્રીગવુાાંાઇજી ાઅશ્રી દ્વાયકા જતા શતા , વાથે ચાચાજી ણ શતા. યસ્તાભાાં ાઅશ્રીએ 
એક લગત જોમો , તે જોાઇ ચાચાજીને કહ્ુાં. „દેખો, એ લગતકો દેખતે શી મજુ 
શ્રીલગક્રયયાજકી માદ ાઅ ગાઇ ?‟ ચાચાજીએ કહ્ુાં. „એભ ! છી ચાચાજીએ રીરાબાલ 
દ્રષ્ટિથી એ લગત ય જોયુાં. ાઅભ  કૃાળક્ક્ત ાલરોકનથી લગત યના વલગ દાથો 
જડ, ચેતન વૌ ારૌક્રકક ફની ગમા. ાને  તત્કાર જેભ ાઅકાળભાાં વલજી ઝફકે તેભ 
તે લગત ચભકીને વીધો જ ગોરોક ધાભભાાં જાઇ  શ્રીલગક્રયયાજજીના બ્રહ્મ ળીખયભાાં 
વભાાઇ ગમો ! કેલર એક ારૌક્રકક બાલદ્રષ્ટિથી જડ લગત ચેતન ાને ારૌક્રકક ફની 
ગમો. તો લૈટણલ જેલા ચેતન પ્રાણી ય જો ાઅલી કૃા ળક્ક્તની  દ્રષ્ટિ ડ ેતો શુાં ના 
પ્રાપ્ત કયી ળકે ? શા, તે ભાિે વતત બગલદ વન્મખુ યશવે ુાં જરૂયી  છે. શ્રીગવુાાંાઇજીએ 
કહ્ુાં, „ચાચાજી, ાઅ તભે શુાં કયુું ?‟ „ભશાયાજ, શલે એ ભતૂર ય યશલેા રામક ના યહ્યો 
તેથી તે ગોરોક ધાભ ગમો. ‟ ાઅ છે ષુ્ટિ બાલનુાં સ્લરૂ. ફવો ફાલન  લૈટણલોની 
લાતાગભાાં એક ડોળીનો પ્રવાંગ છે. જેભને શ્રીફારકૃટણજીને ોતાના બાલથી  

શ્રીભદનભોશનજી થવુાં ડયુાં છે. યેની લાતાગભાાં ણ બાલ એ જ પ્રભાણે ફતાવ્મો છે. 
  

લાતાગ વાક્રશત્મભાાંથી ાઅણે ાઅલા બાલો વલચાયતા નથી. ાને કેલ બાલરા લેડા 
કયીએ છીએ. જમાાં ત્માાં બિકીએ છીએ. વેવ્મને જ વલગસ્લ ાને વાક્ષાત ભાની વેલતા 



નથી. ણ જયા વલચાય તો કયો કે, શ્રીભશાપ્રભજુીએ વેલાભાાં જે સ્લરૂ ધયાલી ાઅપ્યુાં 
છે તે શુાં ઓછાં છે ? ખયા બાલથી ાશીંજ યોજ ઝાયી બયો, નતૂન વાભગ્રી કયો, ભનોયથ 
કયો, લૈટણલ – બગલદીમોને પ્રવાદ રેલડાલો. ણ ાઅ નથી થતુાં. પ્રભનુે વનલેદીત 
કયેર ૈવાભાાંથી ખચગ કયી ફશાય જામ તો જ  જીલને માત્રા કયી , જાયી બયી એલો 
વાંતો થામ. ાઅ જીલની કેિરી ાભયતા છે. જીલને જે  પ્રકાયનો વત્વાંગ ષુ્ટિ ોણ 
જોાઇએ તે નથી તેથી તે બિકે છે. જમાયે ાઅ ફધી ફશાયની  બિકન ભિી જળે , વેવ્મ 
સ્લરૂને ઓખળે, ત્માયે જીલ ષુ્ટિ વેલા કયી ળકળે. જમાાં સધુી  વેવ્મ વવલામ ફીજા 
સ્લરૂને વનયખલાની ાઆચ્છા થામ છે ત્માાં સધુી તે બાલ વ્મલબચાય છે.  ષુ્ટિ પ્રભ ુ
વતવ્રત બાલથી લળ થામ છે. વ્મલબચાયી બાલલાાથી કદી પ્રવન્ન નક્રશ ણ ાપ્રવન્ન 
જ યશ ેછે. શા ! નાથ, શ્રીલલ્રબ કૃા કયે તોજ જીલને ાઅ વત્મ વભજાળે. 

ઘણા લૈટણલો વેલા  ન ફની ળકતી શોમ ત્માયે ભાનવીભાાં જ એક જગ્માએ ફેવી 
વેલાની બાલના કયે છે. ાઅ વેલા  બાલનાને જ તે ભાનવી કશ ેછે. ાયે બાાઇ ભાનવી 
તો પર રૂા છે. તન ુવલત્તજા વેલા ભન  રગાલી કમાગ છી, તે વવદ્ધ થમે ભાનવી થામ 
છે. વેલા ન ફની ાઅલે ત્માયે એકાાંતભાાં ફેવી  વેવ્મની ભાંગાથી વેન મુંત વેલા 
બાલના કયલી તે બગલદ લચિંતન છે , ભાનવી નક્રશ.  બગલદલચિંતન (બાલના) ાને 
ભાનવીભાાં ાઅવભાન જભીનનો પેય છે. ષુ્ટિભાગગભાાં ાન્નદો ાને  દુાઃવાંગ દો એ 
બગલદ પ્રાપ્તી ભાિે શાડ જેલા પ્રવતફાંધ છે. બોગ ધયી પ્રવાદીથી વનલાગશ  કયલો. 
ગણુગાન કયલા, લાણીનો વનયોધ કયલો. બગલદીમોનો વાંગ કયલો. બગલદીમ ના ભે 
તો ભાગગભાાં નાના ભોિા ગ્રાંથોનુાં શ્રલણ – ભનન ખફુ કયવુાં. ાઅ જ જીલનુાં મખુ્મ કતગવ્મ 
છે. ષુ્ટિભાગગભાાં જીલે વેલા પ્રકાય, બાલ – બાલના યીત-વપ્રત ફધુાં ોતાના દીક્ષા ગરુૂ  

ાવે નમ્ર બાલે, વલનાંતી કયી ળીખી રેવુાં. શ્રીગોારદાવજી લલ્રબાખ્માનભાાં ગામ છે , 

„શ્રીરુુોત્તભ ાઈત્તભ લયને વભમ જોાઇ ળીળ નાભવુાં ‟ એકાાંતભાાં પ્રવન્નલચત્તે લફયાજતા  
શોમ ત્માયે દીનબાલે વન્મખુ દ્રષ્ટિ કયી , ાઅજ્ઞા ભાગી છૂલાથી, કૃા જરૂય કયળે. કૃા  
કયલા તો ભતૂર શ્રભ રાઇ લફયાજે છે. શ્રીલલ્રબળયણ થકી વૌ ડ ેવશલે ુાં યે. 

ષુ્ટિભાગગ તત્સખુાત્ભક છે 
 

 

 

 



- શ્રી કાંચનબાાઇ એભ. ગાાંધી, લડોદયા 

ષુ્ટિભાગગ સ્લરૂાત્ભક – બાલાત્ભક છે. જેભાાં વાધન રૂ વેલા જ પરરૂ છે. વાધન 
ાને પરનો ાબેદ છે. વેલાભાાં જ પર યશલે ુાં છે. એભાાં પ્રભનુા તત્સખુનો બાલ જ મખુ્મ 
છે. બાલ જ યભ  પરરૂ છે. ભકૂાં ગ્રસ્ત વલસ્તાયભાાંથી એક સ્નેશી લૈટણલે પ્રશ્ન કમો 
કે, “બાાઇ, ભકૂાં લખતે પ્રભનુે ઝાાંીભાાં ધયાલી ફશાય નીકી જવુાં કે, ઘયભાાં જ પ્રભ ુ
ાવે ફેવી નાભ સ્ભયણ કયવુાં ? ઘણા કાાંાઇ કશ ેછે, કોાઇ પ્રભ ુાવે જ ફેવી યશલેાનુાં કશ ે
છે. શુાં  કયવુાં ?” ભેં કહ્ુાં, “બાાઇ, શ્રીભશાપ્રભજુીએ વાયસ્લત કલ્ની „ાઅશ્રમ રીરા ‟ 
લખત ેજમાયે ાઆન્દ્ર ેખફૂ વષૃ્ટિ કયી, ત્માયે એ પ્રરમકાયી લાગથી ફચલા શ્રીગોીજનોએ 

પ્રભનુે વલનાંતી કયી, “કૃાનાથ, ાઅ ાભાયી યક્ષા કયો” ાશીં શ્રીભશાપ્રભજુી ાઅજ્ઞા કયે 

છે કે શ્રીગોીજનો ાશીંમા સ્નેશભાગગથી ખવી ગમાાં ! વાત લગનો કુાંલય કનૈમો 
ગોીઓનુાં યક્ષણ કયે કે ગોીઓએ એભનુાં યક્ષણ કયવુાં જોાઇએ ! સ્નેશભાગગભાાં તો 
વપ્રમના જ સખુનો  પ્રથભ વલચાય કયલો જોાઇએ. સ્નેશની એ જ યીત છે. તેભ ભકૂાં 
લખતે પ્રભનુે ઝાાંીભાાં ધયાલી ઘયની ફશાય નીકી જવુાં. પ્રભ ુતો ઘયભાાં ાને ફશાય 
તભાયી યક્ષા કયલાના જ છે. યાંત ુવેલકનો ધભગ સ્લાભીના સખુનો વલચાય કયલો તે છે. 

એકલાય શ્રીભશાપ્રભજુી ાને શ્રીચૈતન્મ પ્રભનુા વેલકો જગન્નાથજી જાઇ યહ્યા શતા. 
ભાગગભાાં ફે  યસ્તા ાઅવ્મા. એક જ ાંગરભાાં થાઇ જલાનો , ફીજો રાાંફા યસ્તે જલાનો. 
ચૈતન્મ પ્રભનુા વેલકોએ  જ ાંગર યસ્તો રીધો. ભશાપ્રભજુીના વેલકો રાાંફા યસ્તે ગમા , 

ફાંને મકુાભે શોંચી ગમા. ત્માાં ચૈતન્મ પ્રભનુા વેલકોએ શ્રીભશાપ્રભજુીને વલનાંતી કયી કે, 
“પ્રભ,ુ તભાયા વેલકો કેલા છે ? ાભાયી વાથે ટૂાંકા યસ્તે ન ાઅલતાાં રાાંફો યસ્તો રીધો. 
ાઅશ્રી સ્લાભીએ શવીને  જલાફ ાઅપ્મો, “બાાઇ, ાભાયા વેલકો સ્લાભીને ક્રયશ્રભ ન 
થામ તેથી રાાંફો યસ્તો કડમો. તભે  જ ાંગર યસ્તે ાઅવ્મા , તેભાાં ક્રશિંવક શ ુવલગેયેથી 
તભાયી યક્ષા કયલા ભાિે તભાયી ાછ  પ્રભનુે ાઅલવુાં ડયુાં. તેભાાં પ્રભનુે શ્રભ કયલો 
ડમો. ાઅ વાાંબી વૌ પ્રવન્ન થમા.  શારભાાં જીલો નાના-ભોિા દુાઃખોભાાંથી મકુ્ત થલા 
પ્રભનુે શ્રભ ાઅે છે. શ્રીલગક્રયયાજ ફાલાની ભાનતા ભાને છે. ાઅ ાઈચીત નથી, કાંઠે પ્રાણ 
ાઅલે છતાાં પ્રભનુે શ્રભ ન ાામ. પ્રભુ અંતયમાભી છે. શુાં તભાયાાં દુાઃખને નથી જાણતા 



? શ્રીલલ્રબની ાઅજ્ઞા છે ષુ્ટિ જીલે  ત્રણે પ્રકાયના દુાઃખોને દ્રઢ ાઅશ્રમ ાને વલલેક 
લૂગક વશન કયલા. એભાાં જ જીલનુાં  કલ્માણ છે. “ાળક્યભાાં સળુક્યભાાં શ્રીશક્રયનુાં જ 
ળયણ રેવુાં એલી ાઅજ્ઞા છે. જે  શ્રીલગક્રયયાજજીની ફાધા યાખે છે , તેઓએ એ ણ ખાવ 
ધ્માન યાખવુાં કે શ્રીલગક્રયયાજજી બક્ત  સ્લરૂ-શક્રયદાવલમગ છે. એની ફાધા યાખે , 

લગક્રયયાજજી જે સ્લમમ ્ષુ્ટિ રુુોત્તભ  સ્લરૂે લફયાજે છે તેભની નશીં. ાઅ બેદ 
વભજીને કયવુાં. ષુ્ટિભાગગના વનગઢૂ વવદ્ધાાંતો  84 / 252 ની લાતાગઓભાાં વભામેર છે. 
ત્માાંથી પ્રભાણ ભી યશળેે. ફીજે પાાંપા ભાયલાની  કે છૂલાની જરૂય જ નથી. સ્લાભી 
શ્રીલલ્રબ ાવત કરૂણાવાગય છે. ાઅ જ જીલના વાધન રૂ થાઇ  વાધ્મને પ્રાપ્ત 
કયાલી ાઅી છે. 

ષુ્ટિજીલનુાં કતગવ્મ 
 

 

 

 

- કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

ષુ્ટિભાગગભાાં ાઅવ્મા છી જીલને ોતાના કતગવ્મનુાં જ્ઞાન ન શોમ તો તે જીલ કશુાં જ 
પ્રાપ્ત કયી ળકે  નશી. ભોિા બાગના લૈટણલો વેલા કયે છે , કેિરાક ભેંડ – ભમાગદાથી 
બોગ ધયીને રે છે. દય  લે વ્રજમાત્રા કયે, ચાયે ધાભની માત્રા, દયેક ફેઠકભાાં જાયીજી 
બયે છે. જમાાં ત્માાં  થતા ભનોયથો , ાઈત્વલોભાાં દોડાદોડી કયે છે. ફધાની કથાઓ , 

બાગલતજી વાાંબે છે. ાઅભ ફધુાં જ  કયે છે. ઠેય ઠયે વત્વાંગ કયલો. છતાાં ાઅણે 
છૂીએ કે , „તભને પ્રભનુો કાાંાઇ ાનબુલ થમો ?‟ તો કશળેે ના , શતા ત્માાંના ત્માાંજ 
છીએ. જીલનભાાં કોાઇ ફદરાલ નથી. નથી પ્રાપ્ત થયુાં  તેનો કોાઇ ક્રયતા કે લચિંતા 
ણ થતી નથી. કેલ ક્રિમાભાત્ર કયે છે. જજિંદગીના ામલુ્મ  લો ાઅભ જ લશી ગમા , 
ફાકીના લશી જામ છે. ાઅ છે ાઅજના ભોિા બાગના લૈટણલોની વાચી ક્રયક્સ્થવત. 
  

પ્રભથુી વલખિુા  ડ ેઘણો કા લશી ગમો. ાનેક જન્ભ ભયણના પેયાભાાં જીલ ોતે 
ોતાનુાં મરુ ધાભ , પ્રભનુુાં સ્લરૂ, રીરા ાને ોતાનુાં રીરા ભધ્માવત સ્લરૂ ાઅ 
વલગ કાાંાઇ વલવયી ગમો ! ાનેક  જન્ભોના ણૂ્મથી લૈટણલને ત્માાં જન્ભ ભળ્મો. લી 
શ્રીલલ્રબ પ્રભનુુાં ળયણ ભળ્યુાં.  છતાાં કોાઇ રુુાથગ કે ધ્મેમનો વલચાય કમાગ વલના , 



વનશ્ચમ કમાગ વલના જીલન વાય કયી  યહ્યા છે. જીલનુાં પ્રથભ કતગવ્મ છે , દ્રઢ વનશ્ચમ 
કયલો. જીલનભાાં ષુ્ટિ પ્રભનુી  પ્રાપ્પ્ત કયલી છે , તેલો વનશ્ચમ , વાંકલ્ કયલો. જીલને 
ભનભાાં ાઅલો દ્રઢ વનશ્ચમ થતાાં જ  કરૂણાવનવધ શ્રીલલ્રબ પ્રવતફાંધો વનવતૃ્ત કયી બગલદ્ 
વલમક વઘી વાભગ્રી , વેલા, યીત-વપ્રત, બગલદીમનો વાંગ , એભ જે કાાંાઇ ષુ્ટિ 
ોણની જરૂય છે તે પ્રાપ્ત કયાલળે.  ભાિે જ શ્રીદમાયાભબાાઇ કશ ેછે કે , „વનશ્ચમના 
ભશરેભાાં લવે મ્શાયો લારભો, જે યે જામ ેતે ઝાખી ાભે જીયે.‟ વનશ્ચમનો ભશરે ક્યાાં છે ? 

ષુ્ટિ જીલના હૃદમભાાં જ એ છે.  બ્રહ્મવાંફાંધ લખતે જ શ્રીલલ્રબે તેના હૃદમભાાં પ્રભનુુાં 
બાલાત્ભક સ્લરૂ ાને તે  જીલનુાં મુ રીરા ભધ્માવત સ્લરૂ પ્રસ્થાવત કયી 
ારૌક્રકક કૃા ળક્ક્તનુાં દાન કયુું  છે. ાઅ ફાફતની શચેાન જીલને નથી. છે તો તેનો 
વનશ્ચમ કમો નથી. વેલા , સ્ભયણ, ગણુગાન, ધ્માન દ્વાયા તે પ્રભનુી પ્રાપ્પ્તનો રુુાથગ 
કમો નથી. ાને જીલ વનાઃવશામ ફની  બલ-વાગયભાાં બિકી યહ્યો છે. જીલને ાવભવિત 
ાને દુાઃવાંગથી વનશ્ચમ થતો નથી. કતગવ્મનુાં  બાન થતુાં નથી. શ્રીભશાપ્રભજુીની ાઅજ્ઞાનુાં 
ારન જીલ નથી કયતો. છી પરની ાઅળા કેલી યીતે યાખી ળકામ ? 

  

ષુ્ટિ જીલને નથી પ્રાપ્ત થયુાં તેનો પ્રચયૂ તા શોલો ાવત ાઅલશ્મક છે. ષુ્ટિજીલને 
વળવથરબાલ નક્રશ ચારે. કેિરાક લૈટણલો કશ ેછે , બાાઇ, ાઅ તો કૃાભાગગ છે. પ્રભ ુકૃા 
કયળે ત્માયે ફધુાં જ થળે. પ્રભ ુકૃા તો કયી યહ્યા છે , કયે છે, ણ જીલ પ્રભથુી વલમખુ 
યશલેાથી એ ાદ્રટિ કૃાને જાણી ળકતો નથી. ળયણે રાઇ વાક્ષાત પ્રભવુેલાનો ાવધકાય 
ાઅી દીધો એ શુાં  ઓછી કૃા છે ? કાઇ રામકાતે ષુ્ટિ રુુોત્તભની વેલા ભાથે 
ધયાલી ાઅી ? વેવ્મન ે ઓખલા પ્રમત્ન નથી કયલો , વેવ્મને વાક્ષાત ભાની 
તત્સખુ વેલા નથી કયલી. ાને ોતાની  જલાફદાયી સ્લાભી ય ઢોી દેલી તે તો 
કૃતધ્નતા છે. ાયાધ છે. ાઅે વતત ાટિાક્ષયની  ાઅજ્ઞા કયી છે. કોણ એને ાે છે 
? ાઅજ ે વનશ્ચમ કયો કે ભાયે ાઅ જન્ભભાાં જ પ્રભુ  પ્રાપ્પ્તનો ાઅનાંદ રેલો છે. તો 
કાાંાઇ દુરગબ નથી. વાચી ક્રદળાનો તા શળે તો તાાત્ભક શ્રીલલ્રબ ાલશ્મ કૃા કયળે 
જ. કયે છે જ. જીલને ાઅ વાધનરૂ ફની વાધ્મ પ્રાપ્ત કયાલે  છે. ાઅ વભાલલા ભાિે 
એક દ્રટિાાંત જોાઇએ. જભગની દેળના એક ળશયેભાાં એક સથુાય યશતેો શતો.  ખફુ ભશનેત 



કયી તેણે સુાંદય ખયુળી ફનાલી. તેનુાં યાંગ યોગાન કયલા ભાિે તેના દીકયા લેિને  કહ્ુાં. 
દીકયાએ ણ યાત ક્રદલવ ભશનેત કયી સુાંદય યાંગથી કાયીગયી કયી ખયુળી તૈમાય કયી.  

છી તેણે ોતાના વતાજીને છુયુાં : ાઅ ખયુળી ય કોણ ફેવળે ? વતાએ કહ્ુાં : „ાઅ 

ળશયેના ન્મામાધીળ ફેવી ન્મામ કયળે. ‟ છોકયાએ કહ્ુાં , „વતાજી, ાઅ ખયુળી ય 
ન્મામાવધળ ફની હુાં જ ફેવીળ. એ લેચળો નક્રશ. ‟ દ્રઢ વનશ્ચમ કમો. વાંકલ્ કમો , ખફુ 
ાભ્માવ કયી ન્મામાધીળ ફન્મો. એ જ ખયુળી ય ફેવી ન્મામ કયલા રાગ્મો. ાઅભ 
રૌક્રકકભા ાઅ છોકયાએ દ્રઢ  વનશ્ચમ કમો તો વપ થમો , તો છી ષુ્ટિ જીલ વનશ્ચમ 
કયે તો શુાં પ્રાપ્ત ના કયી ળકે  ? જીલના વાચા વનશ્ચમ, વાંકલ્ભાાં ાગાધ ળક્ક્ત યશરેી 
છે. જીલે ાઅવ તજીને ોતાની ધ્મેમ  પ્રાપ્પ્તભાાં રાગી જવુાં જોાઇએ. વાંવાયનાાં કામો 
કયતા છતાાં લચત્ત-ભનને ધ્મેમ સ્લરૂભાાં  જોડી વતત ગણુગાન કયતાાં યશલેાથી 
શ્રીલલ્રબ પ્રભ ુનીજ સ્લકીમો ાઈય કૃાવષૃ્ટિ કયળે જ.  જીલકૃત પ્રવતફાંધો જીલે જ 
રુુાથગથી દુય કયલાાં જ ડ.ે તે વવલામ કાાંાઇ પ્રાપ્ત થાઇ  ળકે નક્રશ. જીલને ફધુાં કયવુાં 
ગભે છે, ણ પ્રભનુુાં નાભ રેલાનુાં નથી ગભતુાં. ાવધકાય વલના  નાભ ણ રેલાત ુાં નથી. 
નાભ દુરગબ છે. નાભ ધભગ રૂ છે. તેભાાં ધવભિ પ્રભ ુવાક્ષાત લફયાજે છે. 

ષુ્ટિ જીલે ાઅચયલા જેલી લાતો 
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ાઅજનો જભાનો લચિંતાનો છે. ાઅણા જીલનભાાં યાત-ક્રદલવ લચિંતાનો ચયખો ચાલ્મા જ 
કયે છે. તેથી બદુ્ધદ્ધ  શાંભેળા તનાલભાાં યશ ેછે. તેથી ભાનલ ભનનો યોગી ફને છે. ાઅલા 
વાંજોગોભાાં દયેક વભજદાય  વલચાયક એકજ વરાશ ાઅે કે , લચિંતા થામ એવ ુકાંાઇ ણ 
કયળો નક્રશ. લચિંતાથી દુય યશો. અંતાઃકયણ  ચાય તત્લોનુાં ફનેર છે ( 1) ભન (2) બદુ્ધદ્ધ 
(3) લચત્ત ાને ( 4) ાશાંકાય, ભનનો ધભગ વાયી-ખોિી ાઆચ્છાઓ કયલાનો છે. લચત્તભાાં 
ાઆચ્છાઓની ફાફતભાાં વાંકલ્ વલકલ્ કયલાનો છે. લચત્ત જમાયે કોાઇ વનણગમ ય ાઅલી 
ળકતુાં નથી ત્માયે બદુ્ધદ્ધ વનણગમ કયે છે. બદુ્ધદ્ધના  વનણગમનુાં ાભરીકયણ કયલાનુાં કામગ 
ાશાંકાય તત્લ કયે છે. 
  



દુવનમાભાાં ફહુ થોડા ભાણવો તદ્દન જુદી ભાિીના શોમ છે. તેભને પીકય શોમ છે કે પ્રભ ુ
ક્યાયે ભે ? ાઅ ાઅવધદૈવલક લચિંતા છે. ાઅ લચિંતા દયેકને શોલી જોાઇએ. લચિંતા ાને 
લચિંતન ફાંને જુદાાં છે.  લચિંતાનો સ્થુ ાથગ જગતના વલમોનુાં લાયાંલાય સ્ભયણ કયવુાં 
એલો છે. તેભાાં કાંાઇક  ભેલલાની ાઆચ્છા શોમ છે. તેથી લચિંતા વકાભ છે. જમાયે લચિંતન 
ળબ્દનો ાથગ બગલદ સ્ભયણ  કયવુાં એલો થામ છે. જમાયે ભાણવનો વલચાય જગતના 
દાથોભાાંથી શિીને બગલદ સ્લરૂના સકુ્ષ્ભ વલચાયભાાં ભી જામ છે ત્માયે તેને લચિંતન 
કશલેામ. લચિંતન વનટકાભ છે. ફીજા  ળબ્દોભાાં એને બાલના કશલેામ. બાલના એિરે 
બગલદ વલમક લચિંતન. 
  

શ્રીભશાપ્રભજુીએ સફુોવધનીજીભાાં લચિંતન , સ્ભયણ, ાને ધ્માનની સુાંદય વભજણ ાઅી 
છે. જમાયે ાઅણે પ્રમત્ન  લૂગક ાઅણા લચત્તને પ્રભનુા નાભ સ્ભયણભાાં રગાડીએ 
ત્માયે તેને લચિંતન કશલેામ. ાઅલો  લચિંતનનો પ્રમત્ન િેલ ફની જામ , તેભાાં થોડો પ્રેભ 
ાઈભેયામ એિરે વલના પ્રમત્ને લચત્ત  પ્રભનુુાં નાભ સ્ભયણ કમાગ કયે. ાઅભ નાભ સ્ભયણની 
ક્રિમા વતત ાઅો ાઅ ચારે ત્માયે તે  સ્ભયણ કશલેામ. ાઅ સ્ભયણની ક્રિમા વાથે જે 
બગલદનાભનુાં યિન થતુાં શોમ ત્માયે નાભભાાં લફયાજેર (નાભી) પ્રભ ુસ્લરૂ ાને રીરા 
ાને બાલના ણ થલા રાગે ત્માયે તેને ધ્માન  કશલેામ. શ્રીલલ્રબ „નલયત્ન‟ ગ્રાંથભાાં 
ાઅજ્ઞા કયે છે કે લચિંતા કદી કયલી નક્રશ. તાદ્રળીજન વાથે ભી વનલેદનનુાં વતત સ્ભયણ 
કયવુાં. 
  

અંગ્રેજીભાાં કશલેત છે : ભાણવ કાભથી નથી ભયતો ણ લચિંતાથી ભયે છે. ાઅણે 
જાણીએ છીએ કે ાઅ જગત  પ્રભનુુાં ફનાલેલુાં છે. એની ાઆચ્છાથી જ વલગ કાાંાઇ થામ છે. 
જીલનુાં ધાયુું કશુાં જ થતુાં નથી. છતાાં મખુગ જીલ ખોિી લચિંતાઓ કયે છે. શ્રીદમાયાભબાાઇ 
ણ કશ ેછે કે , „જીલ તુાં ળીદને લચિંતા કયે , કૃટણને કયવુાં શોમ તે કયે. ‟ છતાાં ાઅણે 
જગતની લચિંતા કયીને પયીએ છીએ. 
  

શ્રીશક્રયયામજી વળક્ષાત્રભાાં ાઅજ્ઞા કયે છે કે ાઅ ભનટુમ ાલતાય યભ દુરગબ છે. 
કરીયગુભાાં ઘણા દોો  છે, ણ એક ાઈત્તભ ગણુ ણ છે. ાઅ દેશથી પ્રભનુી વેલા 



કયલી. ાનેક વછદ્રોલાા ઘડાભાાંથી  ાણી િકી જામ તેભ ાઅણુાં ાઅયટુમ ણ ક્ષણે 
ક્ષણે ઘિત ુાં જામ છે. એ ક્સ્થવતભાાં જે  ાઅયટુમ ભળ્યુાં છે તેનો યેુયુો ાઈમોગ ચતયુ 
લૈટણલે બગલાનના ચયણાયવલિંદભાાં લચત્ત  રગાડી વેલા , સ્ભયણ કયલા જોાઇએ. ( 1) 

પ્રભ ુકૃા (2) ાઅત્ભ વનલેદન વક્રશત વેલા ( 3) બગલદીમોનો વાંગ ાને ( 4) પ્રભભુાાં 
દ્રઢ ળયણાગવત. લચિંતા દુય કયલા ાઅ ચાય ફાફતો  શ્રીભશાપ્રભજુીએ ફતાલી છે. પ્રભ ુ
કૃાવનવધ છે. જેભાાં જીલનુાં કલ્માણ શોમ તે જ કયે  છે. પ્રભ ુબક્તના વકર દો શક્રય રે 
છે. કાયણ કે તે શક્રય છે. ળયણાગતનુાં યક્ષણ કયવુાં  શક્રયનો ધભગ છે. બગલદીઓનો વાંગ 
કયી, વેલા સ્ભયણ કયતાાં જે જીલન વલતાલે છે તેની વલગ લચિંતાઓ શ્રીશક્રય શક્રય રે છે. 

ધભગ-ધવભિ સ્લરૂ વનરૂણ 
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ઘણા લૈટણલો  પ્રશ્ન કયે છે કે , તભે શ્રીગોકુરના કૃટણના વેલા સ્ભયણ કયો છો ણ 
શ્રીભથયુા કે  શ્રીદ્વાયકાના કૃટણના વેલા-સ્ભયણ કેભ કયતા નથી , એનુાં શુાં કાયણ ? શુાં 
ભથયુા ાને  શ્રીદ્વાયકાના કૃટણ ારગ ારગ છે ? તે ફાંને એક નથી ? ાઅ ફધા 
પ્રશ્નોના જલાફ  શ્રીભશાપ્રભજુીએ શ્રીબાગલતના દળભસ્કાંધના જન્ભ પ્રકયણના 
શ્રીસફુોવધનીજીભાાં સુાંદય યીતે વભજાવ્મા છે. 
  

દળભ સ્કાંધ  ાાંચભા ાધ્મામના પ્રાયાંબભાાં શ્રીશકુદેલજી એભ કશ ેછે કે નાંદયામજીના 
ોતાના તુ્ર  ગોકુરભાાં પ્રગિ થતાાં ગોકુરભાાં ાઅનાંદ ભશોત્વલ થમો. ભોિા બાગના 
કૃટણ બક્તોની એલી વભજ  છે કે કૃટણ ભથયુાભાાં લસદેુલ દેલકીજીને ત્માાં પ્રગિ થમા 
ાને લસદેુલજી તેભને ગોકુર મકુી ાઅવ્મા. ાલગમાય લગ ાને ફાલન ક્રદલવ છી તે 
ાછા ભથયુા ધામાગ. ાને ત્માાંથી  દ્વાયકા ધામાગ. ાઅ ફે ફાફતોને સ્ટિ કયતાાં 
શ્રીભશાપ્રભજુીએ વભજાવ્યુાં કે વ્માવજી  ાને શકુદેલજીનાાં હૃદમભાાં લફયાજીને જમાયે 
શ્રીકૃટણે દળભ સ્કાંધ ગામો છે , ત્માયે જો  એભ કશતેા શોમ કે નાંદયામજીના ોતાના 
તુ્રનુાં પ્રાગિમ ગોકુરભાાં થયુાં , ત્માયે તે  લાતનો ગાંબીયતાથી વલચાય કયલો જોાઇએ. 
શ્રીભશાપ્રભજુીએ કૃટણ પ્રાગિમનુાં યશસ્મ વભજાલતાાં  ાઅજ્ઞા કયી કે ભથયુાભાાં ચતભુુગજ 



સ્લરૂે કૃટણે લસદેુલ – દેલદીજીને ત્માાં શ્રાલણ લદ  ાઅઠભની ભધ્મ યાત્રીએ દળગન 
ાઅપ્મા ાને છી તે ફા સ્લરૂ ફની ગમા. એ કૃટણ ધભગ  સ્લરૂ શતા. ધભગ 
સ્લરૂના ફે મખુ્મ કામગ – જગતભાાં ાઅસયુી દુટિ તત્લોનો નાળ કયલો  ાને જગતને 
ધભાગચયણ રામક ફનાલવુાં. ાઅભ ાધભગનો નાળ ાને ધભગનુાં સ્થાન , ધભગ સ્લરૂનાાં 
કામો છે. ાઅ ફે કામો કયલા ભાિે શ્રીકૃટણ વાંકગણ, ાવનરુદ્ધ ાન ેપ્રધ્યમુ્ન નાભના ત્રણ 
વ્યશૂો વાથે ભથયુાભાાં પ્રગિ થમા. ધભગ સ્લરૂ એિરે  રુુોત્તભ સ્લરૂ. ભથયુાભાાં ધભગ 
સ્લરૂે શ્રીકૃટણનુાં પ્રાગિમ થયુાં ત્માયફાદ 40 વભવનિ છી નાંદયામજીને ત્માાં ધવભિરૂ 
કૃટણ લાસદેુલ વ્યશૂને વાથે રાઇને પ્રગિ થમા.  ધવભિ સ્લરૂ એિરે ણૂગ રુુોત્તભ 
યબ્રહ્મ સ્લરૂ. તેઓ કેલર ાઅનાંદાત્ભક , યવાત્ભક, બાલાત્ભક ાને પરાત્ભક છે. 
વનજાનાંદ ભાિે વલવલધ યવભમ રીરાઓ કયલી ાને નીજ બક્તોને  રીરાનાંદ ાને 
ોતાના સ્લરૂનુાં દાન કયવુાં. ધવભિ સ્લરૂ ણૂગ રુુોત્તભ કશલેામ છે , જમાયે ધભગ 
સ્લરૂ રુુોત્તભ કશલેામ છે. જમાયે લાસદેુલજી ધભગ સ્લરૂ કૃટણને ગોકુરભાાં ધયાલી 
રાવ્મા ત્માયે જેભ ાત્રભાાં જર બયાાઇ જામ તેભ તે ધભગ સ્લરૂભાાં  ગોકુરભાાં પ્રગિ 
થમેલુાં ધવભિ સ્લરૂ લફયાજભાન થાઇ ગયુાં. ક્રયણાભે ારગ ારગ પ્રગિ થમેર  કૃટણ 
એક સ્લરૂ ફની ગમા. એ સ્લરૂે તેઓ 11 લગ ય ક્રદલવ લફયાજમા. ધભગ રીરાઓ 
ધભગ સ્લરૂ દ્વાયા થાઇ ાને ધવભિ રીરાઓ ધવભિ સ્લરૂ દ્વાયા થાઇ. જમાયે શ્રીકૃટણને  

ાક્રુયજી ભથયુા ધયાલી ગમા , ત્માયે ભથયુાભાાં પ્રગિ થમેર સ્લરૂ ાછાં ભથયુા  

ધાયુું. તે વભમે ગોકુરભાાં પ્રગિ થમેર ધવભિ સ્લરૂ વ્રજબક્તોનાાં હૃદમભાાં લફયાજી  

ગયુાં. ાઅ ધવભિ સ્લરૂ વ્રજભાાં જ પ્રગિ થયુાં ાને વદામ વ્રજભાાં જ લફયાજયુાં. તે વ્રજ  

છોડી ક્યાાંમ ધાયુું નથી. 

ધભગ સ્લરૂ દયેક  કલ્ભાાં પ્રગિ થતુાં યહ્ુાં છે , જમાયે ધવભિ સ્લરૂ કેલ વાયસ્લત 
કલ્ભાાં જ પ્રગિ થયુાં શત ુાં. ાઅથી શ્રીભશાપ્રભજુીએ વભજાવ્યુાં કે ધવભિ સ્લરૂ શ્રીકૃટણ જ  

ષુ્ટિભાગગભાાં વેલનીમ છે. જમાયે ધભગ સ્લરૂ શ્રીકૃટણ સ્ભયલણમ છે. જે રીરા કયતાાં  

પ્રભનુે શ્રભ ડ ેતે ધભગ સ્લરૂની રીરા ાને જે રીરા કયતાાં પ્રભનુે ાઅનાંદ થામ તે  

ધવભિ સ્લરૂની રીરા કશલેામ છે. 



ાઅળયો એક દ્રઢ 
 

 

 

 

- કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

પ્રથભ „ાઅળયો‟ ળબ્દનો ાથગ ાને ભભગ વભજી રાઇએ. વળક્ષાત્રભાાં લાયાંલાય 
શ્રીશક્રયયામચયણ શ્રીલલ્રબ પ્રભનુો દ્રઢ ાઅળયો કયલો એલી ાઅજ્ઞા કયે છે. બક્ત કવલ 
સયુદાવજી ણ ાઅળયાના દભાાં „દ્રઢ ાઇન ચયણને કેયો ‟ ાઅજ્ઞા કયે છે. શ્રીલલ્રબના 
ચયણ ગ્રશણ કેલી યીતે કયલા એનો ભભગ છે , વતત તાબાલ લૂગક શ્રીલલ્રબનુાં નાભ 
સ્ભયણ કયવુાં. એ જ ાઅળયો કમો કશલેામ. „ાઅળયા‟નો ફીજો ાથગ થામ છે , ાઅશ્રમ. 
„ાઅળયો એક શ્રીલલ્રબાધીળનો‟ લૈટણલો ાઅ દ પ્રામાઃ ફોરે છે.  એનો બાલાથગ કોાઇક 
વલયરા જ જાણે છે. ાઅશ્રમ એ બગલાનનુાં જ સ્લરૂ છે. શ્રીાઅચામગચયણે  ાનગુ્રશનો 
એક ાથગ ાઅશ્રમ ણ કમો છે. તેથી ાઅશ્રમ ાનગુ્રશની બાાંવત બગલાનના એક ધભગરૂ 
ણ છે. ાઅશ્રમ વવદ્ધદ્ધ થમા વલના ષુ્ટિ ળક્ક્તનો જીલભાાં પ્રલેળ થતો નથી. ાને  ષુ્ટિ 
ળક્ક્તના પ્રલેળ વલના ાઅત્ભા ફલરટિ થાઇ બગલદ પ્રાપ્પ્ત નક્રશ કયી ળકે. (સ.ુ 10-36-

55) ફરશીને ન રભ્માઃ (શ્રવુત) , ાનન્મબાલ વલના ાઅશ્રમ દ્રઢીભતૂ નથી થતો. 
એકભાત્ર શ્રીકૃટણને ળયણે જલાથી જ ાનન્મબાલ વવદ્ધ થામ છે. ાને એ પ્રકાયે 
ાનન્મતાથી વલાગત્ભબાલની પ્રાપ્પ્ત થામ છે. 
  

શલે ષુ્ટિ ભભગને વભજીએ. ટૂાંકભાાં દળ ભભગ શ્રીશક્રયયામજીએ ફતાવ્મા છે. 
  

(1) શ્રીભદાચામગ ચયણ કભરભાાં દ્રઢ વનટઠા યાખલી. 
  

(2) ફીજો ભભગ  શ્રીકૃટણ વેલા છે. તનવુલત્તજા વેલાથી વેવ્મને તત્સખુબાલથી વેલલા 
ાને ભાનવવ દળા સધુી શોંચવુાં એ જ વેલા છે. 
  

(3) રૌક્રકક લૈક્રદકનો ત્માગ કયી પ્રભનુે ળયણે જવુાં. 
  

(4) દીનતા‟ શ્રીભશાપ્રભજુી પ્રભ ુપ્રાપ્પ્તનુાં એક ભાત્ર વાધન દીનતા – દૈન્મને ગણે છે. 
દૈન્મ પ્રાપ્પ્તથી જ પ્રભપુ્રાપ્પ્ત પ્રવન્નતા વત્લયે થામ છે. દૈન્મ યકુ્ત વલયશબાલથી  



ગોીગીત ગાયુાં, ત્માયે જ પ્રભ ુઅંતયધ્માન થમા શતા , તે શ્રીગોીજનોની ભધ્મભાાં 
પ્રગિ થાઇ ગમા. 
  

(5) ષુ્ટિ રુુોત્તભ વદાનાંદ પ્રભનુી વનત્મ રીરાની વદામ હૃદમભાાં બાલના કયલી. 
„બાલો બાલવનમા વવદ્ધાઃ‟ 
  

(6)  વલયશી વ્રજબક્તોનો બાલ , તેનુાં જ સ્ભયણ કયવુાં તે છઠો ભભગ. બાલનુાં સ્લરૂ 
વાકાય ાને વ્માક  છે. બાલ જ વાકાય સ્લરૂાત્ભક છે. ષુ્ટિભાગગભાાં બાલ જ પરરૂ 
છે. ેરી લૈટણલ  ડોકયીએ ોતાના શદુ્ધ-ાનન્મ બાલથી શ્રીફારકૃટણ પ્રભનુે 
ભદનભોશનજી ફનાલી દીધા. ાઅવુાં  ાઈત્તભ પ્રભાણ બાલનુાં લાતાગ વાક્રશત્મભાાંથી પ્રાપ્ત 
થામ છે. 
  

(7)  ગણુગાન : પ્રભનુા ગણુગાનભાાં ારૌક્રકક ાક્ગ્ન યશરેો છે , જે ગણુગાન કયનાય 
બક્તના હૃદમભાાં યશરે  જન્ભોજન્ભની લાવનાના ાોના ઢગરાને ફાી વાપ કયી 
નાખે ચે. ગણુગાન (નાભ) ધભગ રૂ  છે. તેભાાં નાભી પ્રભ ુધવભિસ્લરૂે લફયાજે છે. 
ગણુગાન કયનાયના હૃદમભાાં પ્રભનુા ગણુો પ્રગિ થામ છે. ાલા િભે શરેાાં „લૈયાગ્મ‟ 

ગણુ ાઅલે છી „જ્ઞાન.‟ ગણુગાન તાબાલે સ્લરૂ ાને રીરાના ાનવુાંધાન વક્રશત 
થામ તો જ તે પરરૂ છે. 
  

(8)  „કૃટણનાભ સ્ુયે.‟ નાભ ાને રૂ ફાંને પરરૂ છે તેથી જ ષુ્ટિભાગગભાાં નાભ વેલા 
ાને સ્લરૂ  વેલા એભ ફે પ્રકાયો દળાગવ્મા છે. ફાંનેનુાં પર એક જ સ્લરૂાનાંદનો 
ાનબુલ. ણ ળયત એક જ  કે નાભ ાને વેલા પ્રાંચ વલસ્મવૃતલૂગક થલી જોાઇએ તો 
જ તે પરાત્ભક થામ. 
  

(9) બગલદ લાક્ય  ભાત્રભાાં વનટઠા જોાઇએ. વનટઠા તો ભાગગના પ્રાણ છે. 
શ્રીભશાપ્રભજુીનાાં લચનો-ાઅજ્ઞાભાાં ાઅધવુનક જીલોને વનટઠા નક્રશ શોલાથી જ ષુ્ટિ પરથી 
લાંચીત યશી બિકે છે.  સ્લાભીની ાઅજ્ઞાનુાં ારન કયવ ુતે વેલકનો ધભગ છે. 



શ્રીભશાપ્રભજુીની ાઅજ્ઞા છે.  ાવભવિતનો ત્માગ, ાન્માશ્રમનો ત્માગ, ાવત ાઅરા, 

ાવત્વાંગનો ત્માગ. જીલ ાઅ લચનો ાે  છે ? જે ાઅ ચાય ાઅજ્ઞા ભાને છે તેજ 
ષુ્ટિભાગીમ લૈટણલ જાણલો. 
  

(10)  „વલશ્વાવ.‟ વલશ્વાવ એ ધભગનો ાઅત્ભા છે. વલશ્વાવથી  ધુની ચિી ખાતા ણ 
યોગ ભિી જામ છે એ ક્રકિંલદાંતી છે. વલશ્વાવે લશાણ ચારે છે. જમાયે શક્રય, ગરુૂ, લૈટણલભાાં 
દ્રઢ વલશ્વાવ થામ ત્માયે જાણવુાં કે જીલ ષુ્ટિને રામક થમો. 

શ્રીભશાપ્રભજુીના ચયણકભરનો દ્રઢ વલશ્વાવ યાખી ાઅશ્રમ કયલો એ જ ષુ્ટિ 
બક્ક્તભાગગભાાં પ્રથભ કતગવ્મ છે. 

ષુ્ટિભાલગિમ વેલા પ્રભનેુ પ્રગિ કયલા ભાિે છે 
 

 

 

 

- કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

શ્રીભશાપ્રભજુીએ બાલાત્ભક પરરૂ ષુ્ટિભાગગભાાં „યાગ, બોગ ાને શ ૃાંગાય‟ને પ્રાધાન્મતા 
ાઅી છે, જેથી ષુ્ટિ જીલની વકર ાઆષ્ન્દ્રમો ાને દેશનો વલવનમોગ વેલાભાાં થાઇ જામ 
છે. પ્રભ ુજીલને વેલા  દ્વાયા ોતાની વન્મખુ યાખે તેનુાં નાભ વનયોધ. બ્રહ્મવાંફાંધ કયાલી 
જીલને વેલા ભાિે સ્લરૂ ધયાલી ાઅે છે. જીલને ભાથે પ્રભ ુવાક્ષાત લફયાજે છે એલો 
દ્રઢ બાલ થાઇ જલો જોાઇએ. એ પ્રભ ુજ ભારુાં વલગસ્લ છે. ષુ્ટિભાાં પ્રભ ુપ્રથભ ભી જામ 
છે, જમાયે ભમાગદાભાાં વાધના કમાગ છી પ્રભ ુભે છે. શલે એ ભેરા પ્રભ ુવાક્ષાત છે 
તે પ્રગિ થાઇ ાનબુલ કયાલે તે ષુ્ટિભાલગિમ પ છે. ઠાકોયજી ભે તે પ્રભાણ ાને 
યવાનબુલ કયાલે  તે પ. શ્રીભશાપ્રભજુીની ભેંડ-ભમાગદાથી વેલા સ્લીકાયે છે. જમાયે 
પ્રગિ થાઇ જામ ત્માયે પરાનબુલ કશલેામ. 
  

જમાાં સધુી જીલત્લ છે ત્માાં સધુી દાવત્લ ભાિે વેલા કયલી , દાવત્લ છે તો વપ્રમત્લ ભાિે 
વેલા કયલી, વપ્રમત્લ છે તો સ્લરૂાનાંદના ાઅનાંદ ભાિે વેલા કયલી. પ્રથભ દાવત્લ વવદ્ધ 
થામ તે જરૂયી છે. પર દળાભાાં ણ દાવત્લ જરૂયી છે. ફધા બાલો દાવત્લને ાલરાંફે 
છે. દાવત્લભાાં દેશબાલ વનવતૃ થાઇ જામ. બગલદ્ બાલ દ્રઢ થામ. લયણ યસ્ય છે. 



શલેુાં લયણ પ્રભ ુજીલનુાં  કયે છે. પ્રભ ુકશ ેછે , “ાઅ જીલ ભાયો છે. હુાં એને પ્રાપ્ત 
કયાલીળ.” છી જીલનુાં પ્રભભુાાં લયણ થામ છે. વપ્રમત્લ ત્રણ પ્રકાયનુાં વખ્મ, લાત્વલ્મ કે 
ભાધમુગ. સ્લરૂ વનટઠા ખફૂ જરૂયી છે. વનટઠાભાાં સ્નેશ શોમ છે. જમાાં બક્ક્ત છે ત્માાં સ્નેશ 
ાન ેવશનવળરતા છે જ. વાક્ષાતભાાં પ્રભનુે જોાઇ ળકો. ણ ાનબુલ ના કયી ળકો. 
પ્રગિભાાં ાનબુલ કયી ળકો. ષુ્ટિભાગગભાાં વેલા પ્રભનુે પ્રગિ કયલા ભાિે છે. ષુ્ટિ દૈલી 
જીલને ત્માાં પ્રભ ુછે જ, ક્યાાંમે ગમા નથી. વભજીને ળોધલા ભાાંડો. જેભ શ્રીગોીજનોએ 
પ્રભ ુઅંતયધ્માન થમા છી ળોધ કયી પ્રભનુે પ્રગિ કમાગ. ફવ , એ જ શ્રીગોીજનોના 
બાલથી વેલા કયો તો પર પ્રાપ્પ્ત થળે. 
  

શ્રીભશાપ્રભજુીએ જીલના ાવધકાય ાને લયણ પ્રભાણે રૂ વેલા ાને નાભ વેલા ફતાલી 
છે. ફાંને વેલા દ્વાયા  ભન-લચત્તનો વનયોધ વવદ્ધ થતાાં ષુ્ટિ પરની પ્રાપ્પ્ત થામ છે. 
વેલાભાાં િભે િભે પ્રેભ, ાઅવક્રકત, વ્મવન ાને પર સધુી શોંચામ છે. પર શુાં ? ષુ્ટિ 
પ્રભનુા સ્લરૂાનાંદનો ાનબુલ. પરભાાં સ્લરૂ વેલા એિરે કે વાધનની ાેક્ષા યશરેી 
છે, જમાયે પ્રભેમ ફથી  શ્રીભશાપ્રભજુી જીલને તાાત્ભક ગણુગાન કયલાનુાં કૃાદાન 
કયે છે ત્માયે વીધો જ  વ્મવનાત્ભક બાલ વવદ્ધ થાઇ જામ ાને ભાનવી વશજ પ્રાપ્ત 
થામ છે. ષુ્ટિ રુુાથગ  પ્રાપ્પ્તભાાં વાધનની ાેક્ષા નથી. સધુા સ્લરૂ શ્રીલલ્રબની 
કૃા જ વનમાભક છે. તેથી સ્લાભીએ વન. રક્ષણ ગ્રાંથભાાં ગણુગાન ાને સ્લરૂ ધ્માનની 
ાઅજ્ઞા કયી છે. 

જમાાં સધુી જીલને પ્રભભુાાં સ્નેશ નથી થમો ત્માાં સધુી ફધ ુનકામુાં છે. જમાાં સધુી જીલને 
વાંવાય ાઅવક્રકત છે, યાગ છે, ત્માાં સધુી પ્રભભુાાં ાનયુાગ થલો કઠીન છે. સ્લરૂજ્ઞાન 
ષુ્ટિ જીલ ભાિે  જરૂયી છે. વેલા દ્વાયા શુાં પ્રાપ્ત કયલાનુાં છે ? જીલે ોતાના રીરા 
ભધ્માાંવત ાઅવધદૈવલક દેશ (સ્લરૂ)ને પ્રાપ્ત કયલાનુાં છે. એ ાલાાંતય પર છે , એની 
પ્રાપ્પ્તથી જ સ્લમમ ્જીલ ગોરોક ધાભભાાં જાઇ પરરૂ ષુ્ટિ પ્રભનુી વેલા મોગ્મ થામ 
છે, તે મખુ્મ પર, શ્રીશક્રયયામચયણ ાઅજ્ઞા કયે છે કે, “વલગ દો ાને લચિંતાથી યક્રશત જે 
બગલક્રદમ છે, તેની વાથે ભીને શ્રીગોકુાધીળ પ્રભ ુવદા વનશ્ચમ સ્ભયણ કયલા મોગ્મ 



છે. જે ાશવનિળ બગલદ્ વેલા-સ્ભયણ, ગણુગાન, ધ્માન કયે તેનો બગલાન વનયોધ કયે 
છે. 

યભ પરરૂ વલયશ 
 

 

 

 

- કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

વનજ ગોરોકધાભભાાંથી દૈલી જીલ ભતૂર ય ાઅવ્મો. ઘણાાં વભમકાના પ્રતાે ાનેક 
જન્ભોના ચક્કયભાાં ડી એ ોતાના ાને પ્રભનુા મરૂ સ્લરૂને ભરૂી ગમો છે. ષુ્ટિનુાં 
ફીજ તો  શત ુાં જ. બ્રહ્મવાંફાંધ તેઓને જ થામ છે , કે જેભાાં ષુ્ટિ ફીજ છે ાને મરૂ 
ધાભથી ભતૂર  ાઅવ્મા છે. દેખાદેખી બરે બ્રહ્મવાંફાંધ રેલામ યાંત ુાવધકાયી 
ષુ્ટિલયણીમ જીલોને જ તે  પરીત થામ છે , ાન્મને નશીં. ાનેક જન્ભોના પરરૂ 
ભનટુમ દેશ ભળ્મો. શ્રીલલ્રબે નીજ  દૈલી જાણી ળયણે રીધો. વેલા ભાિે વેવ્મ સ્લરૂ 
ધયાલી ાઅપ્યુાં. છતાાં ભામા-ભોશના  અંધકાયને રીધે ધ્મેમ પ્રાપ્પ્તની લચિંતા , કરેળ 
નથી. શ્રીલલ્રબની ાઅજ્ઞા પ્રભાણે વનલેદનનુાં સ્ભયણ વતત નશીં કયતો શોલાથી , વલયશ 
બાલનાથી લાંલચત યશી ાઅલે છે. વલયશ બાલના  વલના ષુ્ટિ યભ પરની પ્રાપ્પ્ત જ 
નથી. જીલ સ્લમાં વલયશ બાલના કયી ળકતો જ નથી. વતત  શ્રીભશાપ્રભજુીની ાઅજ્ઞાભાાં 
ભમાગદા વક્રશત વેલા-સ્ભયણ , ગણુગાન, ધ્માન કયતા યશલેાથી  ાને વાંતરુુોનો 
વત્વાંગ કયલાથી સ્લરૂ ાનવુાંધાન વક્રશત તાાત્ભક ગણુગાન કયલાથી જ  તાાત્ભક 
સધુા સ્લરૂ શ્રીલલ્રબ વલયશ તાબાલનુાં દાન કયળે. વેલા ાને સ્ભયણ ણ ધભી  

વાક્ષાત ્સ્લરૂાનાંદની પ્રાપ્પ્તના ભાગે ચારનાયને જ થામ છે. કાયણ તે ાવધકાયી 
જીલો છે. ષુ્ટિલયણીમ છે. ભાિે જીલનુાં ાલાાંતય પર ધ્મેમ સ્લરૂ તેનુાં જ રીરા 
ભધ્માાંવત ાઅવધદૈવલક સ્લરૂ છે, જે વેલા દ્વાયા પ્રાપ્ત કયલાનુાં છે. ાઅ જ દેશ ેાશીં જ 
ાઅ ાઅવધદૈવલક સ્લરૂની પ્રાપ્પ્ત કયલાની છે. બ્રહ્મવાંફાંધ લખતે જ ાઅ જીલનુાં 
ાઅવધદૈવલક સ્લરૂ ાને પ્રભનુુાં બાલાત્ભક સ્લરૂ તેના હૃદમભાાં ધયાલી ાઅપ્યુાં ચે. 
ફીજે કાાંાઇથી  પ્રાપ્ત નથી કયલાનુાં. શ્રીશક્રયયામજી ાઅજ્ઞા કયે છે “સધુા વવિંધ ુકે વનકિ 
ફવત શ,ે ક્યાાં યશત મઢૂ પ્માવા.” ાઅ સધુા વવિંધ ુસ્લરૂ પ્રભનુુાં જીલના હૃદમભાાં જ છે. 
એને ઓખલાની , ભાનલાની, ાનબુલલાની જ જરૂય છે. બગલદીમોની કૃાથી 



વત્વાંગ દ્વાયા તાબાલની વદૃ્ધદ્ધ થલાથી એની પ્રાપ્પ્ત છે. 
  

ભનને વતત  પ્રમત્નલૂગક પ્રાંચ જગતભાાંથી કાઢી એકાાંત ાને એકાગ્રતા વાધી 
વાંગયક્રશત થાઇ, નીજગશૃભાાં જ યશી સ્લરૂ ધ્માન ાને ગણુગાન કયલાથી વલયશબાલની 
પ્રાપ્પ્ત થામ છે. ાઅશ્રી લલ્રબ યશાઃ  વપ્રમ છે. જમાયે જીલ એકાાંતભાાં એક ધ્માનથી 
ગણુગાન કયે તો તેના હૃદમભાાં ાઅ લફયાજે  છે. “જે કયે ોતાના ગણુગાનનુાં ગાન , 

તેના હૃદમકભરે યશલેાનુાં સ્થાન. ” શ્રીવલોત્તભજીના ધોભાાં ફતાવ્યુાં છે. 
વનયોધરક્ષણભાાં ણ ાઅે ગણુગાન-ધ્માનની જ ાઅજ્ઞા કયી છે. 
  

ગીતાભાાં બગલાન ેાજુ ગન પ્રવત ાઅજ્ઞા કયી છે કે, જે જીલ ભાયા એકરાને ળયણે ાઅલે છે 
તે જ ભાયી દુસ્તય  ભામાને તયી ળકે છે. શ્રદ્ધાલૂગકનુાં ાનન્મ ળયણ જ ભામા તયલાનુાં 
વાધન છે.  શ્રીભશાપ્રભજુી સ.ુ 1-7-6 ભાાં ાઅજ્ઞા કયે છે કે ાઅ જ્ઞાન જેલી દેખાતી 
ભામાથી ભોશ  ાઈત્ન્ન થામ છે. તેથી તેભાાં (જ્ઞાન-ાંક્રડતાાઇભાાં) વલશ્વાવ યાખી ળકાતો 
નથી. ળબ્દબ્રહ્મનો વનટણાાંત યવાત્ભક બ્રહ્મને ાભી ળકતો નથી. તેથી તેનુાં જ્ઞાન 
બાયરૂ છે. જેભ લસકુી ગમેરી ગામ તેના ભાલરકને ફોજારૂ છે , તેભ પ્રભનુા કેલર 
ધભી સ્લરૂના  ળયણથી જ વલયશભાાં ફધા પ્રવતફાંધો દૂય થાઇ જામ છે. કેલર વલયશ 
સ્લરૂ વવલામ ાન્મ કોાઇ વાંફાંધ યશ ેતો વલયશનો ાનબુલ થાઇ ળકતો જ નથી. વલયશી 
બક્તનુાં „ાશાં‟ વલયશભાાં દગ્ધ થાઇ જામ  છી બાલ સ્લરૂ વાથે ાદ્વતૈ પ્રાપ્ત થામ છે. 
પ્રભનુી વભાન ઐશ્વમગ તાદાત્ભકતા વવદ્ધ  થામ છે ત્માયે જ તનનુલત્લતા પ્રાપ્ત કયી 
ાગલણતાનાંદ સ્લરૂને ધાયણ કયલાની ાત્રતા વવદ્ધ થામ છે. 
  

તાાત્ભક વલયશના  ભાગે ચારનાયા જ સ્લતાંત્ર બક્ક્તભાાં પ્રલેળ ાભે છે. ભધયુ 
તાાત્ભક સ્લરૂ  શ્રીલલ્રબ ચયણકભરનો ાનન્મ ાઅશ્રમ કયનાયાભાાં ાઅનુાં 
તાાત્ભક સ્લરૂ લફયાજે છે. તે  સ્લરૂ જ વલયશનો ાઅનાંદ કયાલે છે. ાગલણતાનાંદને 
ધાયણ કયલાનુાં ાત્ર ાઅશ્રીનુાં તાાત્ભક સ્લરૂ જ છે. “યાજ મશ ભાગગ તા-કરેળ કો 
શૈ ।” ાઅ ધ્રલુ લચનથી દભરાજી દ્વાયા ષુ્ટિ  સષૃ્ટિ પ્રવત કયેર છે. લફિંદુ ાને નાદ ફાંને 
સષૃ્ટિને તાાત્ભક ભાગગનુાં સચૂન કયેર  છે. વલયશની કાટઠાન્ન ાલસ્થાને બોગલીને 



ાગલણતાનાંદને ધાયણ કયલા શ્રીગોીજનો ાત્ર  ફન્માાં, પ્રભનુી સ્તવુતના વલમ 
ફન્માાં. ાને પ્રભએુ તેલા બક્તોનુાં ાઊણ સ્લીકાયુું. તેની ષુ્ટિ નીચેના શ્રોકથી થામ છે. 
“ન ાયમેડશાં વનયલદ્ય વાંયજુાાં સ્લવાધકૃુત્માં  વલબધુાયુાવલ । ” (સ.ુ 10-29-22) 

“શ્રીલલ્રબ ળયણ થકી વૌ ડ ેવશલે ુાં.” (દમાયાભબાાઇ) 
ષુ્ટિ જીલ ભાિે પ્રગિ સ્લરૂ કયુાં ? 

 
 

 

 

- શ્રી કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

વત્વાંગ ભાવવકના ભાચગ ભાવના અંકભાાં ાન – 4 ય પ્રગિ સ્લરૂનુાં બજન કયવુાં ાઅ 
વલળે શ્રી ગોકુરેળજીના લચનામતૃ છે. જેભાાં ાઅે ાઅજ્ઞા કયી છે કે, કાંવ, યાલણ, દ્ધદ્વવલદ 
લાનય વલગેયેએ પ્રગિ  સ્લરૂને નક્રશ ઓખલાથી દુાઃખી થમા. વલગનાળ ામ્મા. જે 
જીલ પ્રગિ સ્લરૂથી જ વલમખુ  યશ ેછે તેનુાં સકૃુત વલગનાળ ાભે છે. તેલા જીલને 
ાધભો ાધભ જાણલો. પ્રગિ સ્લરૂ વલળે  વમ્મક્ પ્રકાયે બાલ યાખીને વેલન કયે તો 
ાઅનાંદ દાન થામ. ાઅભ પ્રગિ સ્લરૂોનો ભક્રશભા  દળાગવ્મો. યાંત ુભશત ્સ્લરૂોની 
લાણી વનગઢૂ ાને યોક્ષ કથનની શોમ છે. ત્માાં ાઅ ેપ્રગિ સ્લરૂ કયુાં ? તે શ્રીમખુે ન 
ફતાવ્યુાં. અંગરુીવનદેળ જ કમો. 
  

પ્રભ ુપ્રાપ્પ્તના ભાગે ચારનાય શ્રીભશાપ્રભજુીની ાઅજ્ઞા પ્રભાણે જ ચારવુાં. તે ાઅજ્ઞાનુાં  

ાઈલ્રાંઘન એજ ભોિો ાયાધ જીલ ભાિે છે. શ્રીભશાપ્રભજુીએ જીલને ભાથે સ્લમાં સ્લરૂ  

ધયાલી ાઅપ્યુાં છે એ મરૂધાભસ્થ , વનત્મરીરાસ્થ ધવભિ યવાત્ભક સ્લરૂ જ છે. તેભા  

નખ-ળીખ શ્રીલલ્રબ પ્રભ ુસધુા સ્લરૂે લફયાજે છે. જીલને ાઅ પ્રગિ સ્લરૂનુાં જ્ઞાન 
નક્રશ શોલાથી ફશાય ાઅનાંદ ાને સખુની પ્રાપ્પ્ત ાથે યખડ ેછે. તેને ખયો ાઅનાંદ પ્રાપ્ત 
થતો જ નથી. ાખાંડ વનત્મનો ાઅનાંદ તો વેવ્મ દ્વાયા ઘયભાાં જ ભલાનો. જે પ્રગિ ાઅ 
સ્લરૂને છોડી ફીજાનુાં બજન કયે છે તે ભામાનુાં જ બજન કયે છે તે ાઅસયુી જાણલો. 
જીલની એક ભાત્ર ાનન્મતા ોતાના જ વેવ્મ વલળે શોલી જરૂયી છે. ેરી ડોકયી કે જે 
શ્રીભદનભોશન વવલામ ફીજા સ્લરૂને જ ન્શોતી ઓખતી , જેથી ફારકૃટણજીને તેના 
બાલથી ભદનભોશનજી થવુાં ડ્ુાં. ાઅ છે ષુ્ટિ. એલા બક્તોના ચયણભાાં રોિલાનુાં ભન 



થાઆ જામ. યોજ એલા બક્તોનુાં સ્ભયણ કયવુાં જેથી ધ્મેમ પ્રાપ્પ્તથી દૂય ખવી ન જલામ. 
  

શ્રીશક્રયયામજી ાઅજ્ઞા કયે છે , “વલદ્યભાન ાઅનાંદ ત્મજ ચરત  કમોં ાાથે ?” શ ેષુ્ટિ 
સ્લકીમો, વલદ્યભાન ાઅનાંદ ધન તાયા વાથે લફયાજત ુાં સ્લરૂ જ છે તે છોડી ત ુાં કુભાગે 
કેભ બિકે છે  ? એલા જનોને મયુખ કશ ેછે , ાને જે વેવ્મને જ બજે છે તેને ાઅશ્રી 
ભશા ફડબાગી જન કશ ેછે. ાઅ ભોિાના લચનોભાાં ાઅવ ુાઅરાંફન છે. છતાાં જીલને એ 
વભજાતુાં નથી. તો છી એલા જીલોનો  ષુ્ટિ ાવધકાય નથી એભ જ જાણવુાં જોાઆએ. 
ઘણા લૈટણલ બ્શનેો ાજ્ઞાનતાને રીધે મખુયતા દો  કયી, સ્લરૂ ાનાદય કયે છે. જે 
ાયાધ છે. શ્રીલલ્રબ કુરના ફાકો ભાિે એ જ પ્રગિ  રુૂોત્તભ છે. પ્રગિ લલ્રબ 
જ છે. ાઅભ કશ ેછે, તે નયી ઘરેછા, ગાાંડણ છે એભને સ્લરૂ જ્ઞાન નથી ફાકો ણ 
વભજાલે છે કે ાભે પ્રગિ ણૂગરુૂોત્તભ કે શ્રીલલ્રબ નથી.  તભાયે ાભાયા હૃદમભાાં 
એ શ્રી લલ્રબ ાને ણૂગરૂૂોત્તભ લફયાજે છે એ બાલ કયલાનો છે. 

તભાયો બાલ ણૂગ  રુૂોત્તભ છે. ાઅને વભજો , યાંત ુાભાયા બ્શનેો એ વભજે કેભ ? 

ભામાનો ડદો છે તેથી  અંધકાય છલાાઆ ગમો છે જેથી ફીજુ ાં દેખામ ક્યાાંથી 
?“શ્રીલલ્રબ ળયણ થકી વૌ ડ ેવશલે ુયે , દૈલી જન પ્રવત “દમો” ગામ યે... ” (શ્રી 
દમાયાભ) 

વેલાપર 
 

 

 

 

રે. શ્રી કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

શ્રીભશાપ્રભજુી એક વભમે ાઅગ્રા ધામાગ , તે લખતે વલટણદુાવ છીા સુાંદય છીંિનો 
તાકો રાઆ ાઅગયા લેચલા  ાઅવ્મા. તે લેા ાઅચામગજીએ કૃટણદાવને કહ્ુાં , “ાઅ છીા 
ાવે છીંિ ફહ ુસુાંદય છે. તુાં  રે. જે ભાાંગે તે ાઅ. ” કૃટણદાવે જે ભાગ્મા તે દાભ ાઅી 
છીંિ રાઆ રીધી. વલટણદુાવને  રાગ્યુાં કે ાઅ  કોાઆ ભશારુૂ છે. થાનનુાં મલૂ્મ ન કયુું. 
ાને ાઅખુાં થાન રીધુાં તેના  ચાય ગણા ૈવા ાઅપ્મા. ભાિે એભને છીંિ ાઅલી મોગ્મ 
નથી. તેથી વલટણદુાવે કહ્ુાં , “ૈવા તભાયા ાછા રો , ભાયી છીંિનો તાકો ભને ાછો 
ાઅો.” 



  

કૃટણદાવ ેકહ્ુાં, “ના, તાકો શ્રીભશાપ્રભજુીએ શ્રીમખુથી લખાણ કયી રેલા કહ્ુાં. તેથી ભેં 
તન ેચાય ઘણા દાભ ાઅી રીધો. શલે ત ુાં ાછો ભાગે તે ના ભે ” વલટણદુાવે કહ્ુાં કે 
ાઅચામગજી ક્યાાં છે ? કૃટણદાવે કહ્ુાં. ાઅ ીાના વકૃ્ષ નીચે લફયાજે છે. વલટણદુાવ 
ત્માાં ગમા. દાંડલત ્કયી કહ્ુાં. “ાઅ તો બગલાન છો. ” ાશીં વલચાય કયો , 

શ્રીભશાપ્રભજુીનુાં સ્લરૂ તેભણે કેલી યીતે જાણ્યુાં ? શજુ ળયણે ણ ાઅવ્મા નથી. 
શ્રીભશાપ્રભજુીએ એની છીંિ  ય દ્રષ્ટિ કયી , તે જ લખતે છીાજીની ાવલદ્યા દૂય કયી 
દીધી શતી. છી ળયણે ાઅવ્મા.  વલનાંતી કયી ભશાયાજ હુાં ભશામખૂગ છાં. તેથી એલી કૃા 
કયો જેથી શ્રીબાગલત ્લગેયે  ળાસ્ત્રનુાં જ્ઞાન થામ. ાને ભાગગનો વવદ્ધાાંત વભજામ. સ્લ 
દોોનુાં બાન થયુાં એ પ્રભુ  કૃાનુાં રક્ષણ છે. ાઅે „વેલાપર‟ ગ્રાંથ  કયી વાંબાવ્મો. 
જેથી વાાંબી વકર ળાસ્ત્રોનુાં જ્ઞાન થયુાં. ણ વેલા પરનો ાલબપ્રામ ન વભજામો તેથી 
વલનાંતી કયી. ાઅે કહ્ુાં, વારુાં કયુગ કે તેં છૂ્ુાં, એ ગ્રાંથ કક્રઠન છે. ાઅે તેની િીકા કયી 
વાંબાલી. જેથી વઘો  ભાગગનો વવદ્ધાાંત હૃદમારૂઢ થમો. ાઅ ગ્રાંથભાાં વેલાભાાં ત્રણ 
પ્રવતફાંધ ાઈદ્વગે, બોગ ાને પ્રવતફાંધ છે. તેભ ાશીં વેલાભાાં વનક્રશત ત્રણ પ ફતાવ્મા 
છે. ારૌક્રકક વાભાર્થમગ, વાયજુમ, ાને લૈકુાંઠાક્રદભાાં વેલામોગી દેશ ાશીં ત્રણ પર વલળે 
જોાઆએ. 
  

(1) ારૌક્રકક વાભર્થમગ : જીલાત્ભાની વાથે ળયીયભાાં સકૂ્ષ્ભ દેશ શોમ છે. જમાયે દેશ છૂિી 
જામ છે ત્માયે રીંગ દેશ ણ ળયીય છોડી  જીલાત્ભા વાથે જામ છે. જમાાં સધુી ા-
ણૂ્મ બોગલાાઆ ન યશ ેત્માાં સધુી જીલાત્ભાને  પયી પયી જન્ભ રેલો ડ ેછે. જીલાત્ભાનો 
ભોક્ષ થામ ત્માયે રીંગ દેશનો ણ ભોક્ષ થાઇ જામ છે. છી તેનુાં ાક્સ્તત્લ યશતે ુાં નથી. 
ળાસ્ત્રો કશ ેછે જમાાં સધુી જીલાત્ભાની ાશાંતા ભભતા વાંણૂગ ન છૂિે ત્માાં સધુી તેનો ભોક્ષ 
થતો નથી. ળાસ્ત્રોભાાં ાશાંતા – ભભતા છોડલાના જે ભાગો ફતાવ્મા છે. તે ઘણા મશુ્કેર 
ાને ખફૂ કયા છે. ાઅજના કાભાાં તે ળક્ય નથી,. ાઅથી શ્રીભશાપ્રભજુીએ ખફૂ વય 
ભાગગ – ષુ્ટિ – ાનગુ્રશ ભાગગ ફતાવ્મો છે. ભાગગ જ બાલાત્ભક ાને પરપ્રાપ્પ્ત 
કયાલનાયો છે. સ્નેશ  ભાગગ છે. પ્રેભ રક્ષણા બક્ક્તનો ભાગગ છે જે ભાગે ચારી 



શ્રીગોીજનોએ શ્રીકૃટણ પ્રભનુે પ્રાપ્ત કમાગ. તે ભાગગ દૈલી જીલોને ળયણે રાઆ ફતાવ્મો 
છે. બ્રહ્મવાંફાંધી જીલની ાશાંતા – ભભતા શ્રીઠાકોયજીને વોંી દો , વેવ્મ પ્રભનુી ષુ્ટિ 
યીતે વભવિત થાઆ  વેલા કયો. ભારુાં રૌક્રકક – ારૌલરક વલગ પ્રભનુુાં છે. હુાં દાવ છાં , જે 
કાંાઆ થામ છે તે  વલગ પ્રભ ુાઆચ્છાથી થામ છે. ાઅલો દૃઢ વલશ્વાવ ષુ્ટિ લૈટણલોનો શોલો 
જોાઆએ. તો જ વેલા પની પ્રાપ્પ્ત થામ. દાવ ાને દીનતાથી વેલા કયલાથી ાશાંતા – 

ભભતા નાળ ાભે ાને કભગનુાં  ફાંધન છૂિી જામ. ભારુાં જે કાાંાઆ થામ છે , થયુાં છે, ાને 
થળે તે વલગ પ્રભ ુકૃાથી જ છે. ષુ્ટિ પ્રકાયે વેવ્મની સખુરૂ વેલા કયલાથી પ્રભ ુપ્રવન્ન 
થામ છે. ત્માયે તે  જીલાત્ભાને તેના મતૃ્ય ુફાદ ારૌક્રકક વેલા ાઈમોગી દેશ પ્રાપ્ત 
કયાલે છે. એકલાય  સ્લરૂનો ાનબુલ થાઆ ગમો તો જીલ કૃતાથગ થાઇ જામ છે. 
ાઅવધદૈવલક દેશ પ્રાપ્ત થતાાં જ જીલ  ગોરોકધાભભાાં ચાલ્મો જામ છે. કાયણ એના 
ાઅવધદૈવલક દેશભાાં શ્રીલલ્રબ પ્રભ ુબાલાત્ભક  લફયાજે છે. એને નથી કોાઆ રાઆ જતુાં , કે 
નથી કોાઇ વાભે તેડલા ાઅલતુાં. શ્રીલલ્રબ ભતૂર રેલા  ાઅવ્મા. તેભની જ કૃાથી 
મરૂધાભભાાં જલાનુાં છે. વેલા , સ્ભયણ, ગણુગાન, ધ્માન દ્વાયા ાઅ  ારૌક્રકક દેશની 
પ્રાપ્પ્ત એ જ મખુ્મ ધ્મેમ ષુ્ટિ જીલનુાં છે. ષુ્ટિભાાં ત્રણ પ્રકાયના  ાવધકાયી જીલો : 
ાઈત્તભ, ભધ્મભ ાને કવનટઠ – વાધાયણ. તે જ પ્રકાયે ત્રણ પર : ારૌક્રકક  વાભર્થમગ, 
વાયજુમ ાને લૈકુઠાક્રદભાાં વેલામોગી દેશ. 
  

(2) વાયજુમ : કેિરાક જીલાત્ભાઓનો ાવધકાય ારૌક્રકક વાભર્થમગનો શોતો  નથી. તેલા 
ભધ્મભ ાવધકાય લાાને શ્રીઠાકોયજી વાયજુમ પર, ષુ્ટિભાગીમ ભોક્ષ ાઅે છે. – ાઅ 
ભોક્ષ ભમાગદા ભોક્ષથી જુદો , ાઈત્તભ છે. ાઅલા જીલાત્ભાઓને પ્રભ ુોતાના  ચયણાવલિંદ 
ાથલા હૃદમભાાં કે શ્રીભસ્તકના લાભાાં વલરીન કયી યાખે છે. જીલાત્ભા કામભ  ત્માાં જ 
યશ ેછે. શ્રીઠાકોયજી ક્યાયેક ોતાની સ્લેચ્છાથી ાઅલા જીલોને ારૌક્રકક દેશ ાઅી  

ામકૂ યૂતો સ્લરૂાનાંદનો ાનબુલ કયાલે છે. ાછા તેઓને મરૂ સ્થાનભાાં વલલરન 
કયી દે છે.  અંતયગશૃતા ગોીજનોને ાઅ વાયજુમ ભળ્યુાં છે. કેભ કે તેઓનો પ્રભ ુપ્રત્મે 
જાય બાલ શતો. જેથી સ્લરૂાનાંદના ાનબુલથી લાંલચત યશી ગમા. 
  



(3) લૈકુાંઠાક્રદભાાં વેલામોગી દેશ  : કેિરાક ષુ્ટિ જીલાત્ભાઓ કવનટિ – વાધાયણ 
ાવધકાયલાા શોમ છે , તેઓને ગૌરોક ધાભભાાં – શ,ુ ક્ષી, વકૃ્ષ રતા , જરચય 
વલગેયેભાાંથી કોાઆણ  મોનીભાાં જન્ભ ભે. રૌક્રકક કયતાાં ાઅ મોની તો ારૌક્રકક છે. 
વનત્મ છે. કામભ ગોરોકભાાં જ  લાવ. પ્રભનુા દળાગનાક્રદનુાં સખુ ભે. પ્રભનુી યોક્ષ 
વેલાનો ાઅનાંદ ણ ભે, સ્લરૂાનાંદનો ાઅનાંદ નથી ભતો. ાઅલા ષુ્ટિ જીલો 252 

ની લાતાગભાાં ાભદાલાદલાા ળેઠ જે કીડો થમા, વલયક્ત ડબ્ફાભાાં મકૂી ગોકુર રાવ્મા. 
શ્રીગવુાાંાઆજીએ શ્રીમમનુાજીભાાં એને ધયાલી દેલાની ાઅજ્ઞા કયી. રીરાભાાં જચય છે. 
84 ની લાતાગભાાં ભથયુાના નાયામણદાવ બાિ  રીરાભાાં લાનય મોની શતી. તેથી 
શ્રીલલ્રબે કહ્ુાં, “તભને સ્લરૂ વેલાનો ાવધકાય નથી. તભે શ ુમોનીના જીલ છો.” 

વેલાપર ગ્રાંથભાાં ફતાલેર ાઅ ત્રણ પર છે. 
ષુ્ટિ જીલ પ્રભનુા સ્લરૂાનાંદનો ાનબુલ ક્યાયે કયી ળકે ? 

 
 

 

 

- શ્રી કાંચનબાાઆ ગાાંધી, લડોદયા 

બગલાન જીલવનટઠ  દાથગનો ોતે ાનબુલ કયે છે. તે છી તેભાાં વાભર્થમગ મકેૂ છે. 
છી જ પ્રભનુો ાનબુલ  જીલ કયી ળકે છે. બક્ક્તથી જીલલા વલગ તત્લો બગલદ્ રૂ 
ફને છે. તેભાાં લફયાજભાન થાઆ  પ્રભ ુોતે ાનબુલ કયે છે. વ્રજબક્તોના હૃદમભાાં નાદ 
દ્વાયા ાધયયવના અંળે કયીને , યવનુાં સ્થાન પ્રભએુ કયુું. યવ સ્થાન છી વલવલધ 
બાલથી તે યવ ટુિ થામ છે.તે છી  જમાયે ખફૂ જ બાલોદમ થામ. ાધય યવાન 
કયલા બક્તો વભથગ થાઆ જામ – પ્રભ ુક્યાયે જીલને  મોગ્મતા વાંાદન કયાલી ાઅે ? 

યવનુાં સ્થાન જમાયે હૃદમભાાં થામ છે , યવ જમાયે હૃદમભાાં પ્રલેળે છે, ક્સ્થય થામ છે , 

ત્માયે ાઅવક્ક્તરૂ વનયોધ વવદ્ધ થામ છે. બક્ક્ત  છી જ  વનયોધ પ્રાપ્ત થામ છે. પ્રભ ુ
ફે પ્રકાયે મોગ્મતા વાંાદન કયાલી ાઅે છે. વ્માપ્ત  લૈકુઠભાાં દળગન કયાલી મોગ્મતા 
રૂ બ્રહ્માનાંદની પ્રાપ્પ્તના વભે પર પ્રકયણભાાં  બજનાનાંદનુાં (સ્લરૂાનાંદનુાં) દાન 
પ્રકાયન્તયે કાત્મામની પ્રવાંગભાાં ણ બ્રહ્માનાંદની  પ્રાપ્પ્ત બક્તોને કયાલી. તે છી 
બ્રહ્માનાંદનો ાનબુલ કયલાની જરૂય  યશી નક્રશિં. ાઅવધદૈવલક  સ્રીત્લ પ્રાપ્ત થામ તેભને 



છી બ્રહ્માનાંદની પ્રાપ્પ્તની જરૂય નથી. તેથી કેિરાકને  બ્રહ્માનાંદની પ્રાપ્પ્ત કયાલી 
મોગ્મતા ાઅે છે. કેિરાકભાાં ાઅવધદૈવલક સ્ત્રીત્લ ાઅીન ેમોગ્મતા ાઅે છે. 
  

જીલ બોક્તા ાને  બગલાન બોગ્મ ક્યાયે ફને ? વાભાન્મ યીતે બગલાન કદી ણ 
બોગ્મ ફનતા નથી. તેઓ શાંભેળા બોક્તા છે. જીલભાાં સ્થાેર બગલદ્ બાલને બગલાન 
ોતે બોગલે છે. બગલદ્ યવનો ાનબુલ જીલ  કયે તે તો ક્લલચત ્જ થામ , ાને તે 
ચયભવીભા છે. પ્રભ ુોતાનુાં બોક્તતૃ્લ દૂય કયી  બોગ્મ ફને તે ફહ ુભોિી લાત છે. 
ારૌક્રકકભાાં બગલાન બોક્તા છે ાને જીલ બોગ્મ છે. યાંત ુ  ારૌક્રકકભાાં પ્રભ ુવલવળટિ 
દાન ાઅલા ાઆચ્છે છે ત્માયે પ્રભ ુબોગ્મ ફને છે ાને બક્તો  બોક્તા ફને છે. વલળે 
યવ પ્રગિ થામ ત્માયે જ ાઅભ ફને છે. ાઅ વીભા પ્રાપ્ત કયાલલા જ  શ્રીાઅચાજીના 
પ્રમાવો છે ાને જીલે ાઆચ્છલાનુાં છે. “કૃટણાધયામતૃાસ્લાદ” ની વવદ્ધદ્ધભાાં જીલ બોક્તા 
ફને છે. ાને બગલાન બોગ્મ ફને છે. “ક્ૃટણાવધનાત ુભમાગદા  સ્લાવધનાત ુષુ્ટિ 
ાઈચ્ચત”ે પ્રભનુે ાઅવધન યશી રીરા થામ ત્મયે જીલ વનમમ્મ ફને છે , બક્ત વનમાભક 
ફને છે. બક્તોને ાઅ પ્રકાયની સ્લચ્છાંદતા પ્રાપ્ત કયાલલા વ ૃાંદાલનભાાં પ્રલેળ કમો. પ્રભ ુ
વલગ બક્તોની વાથે ાનેક પ્રકાયની િીડા કયી વલવલધ પ્રકાયે  તેભના ચયણનુાં સ્થાન 
કયી બાલોદફોધ કયાલે છે. એ છી બક્ત કત ુગક બોગરૂનો ણ ાનબુલ  કયાલે છે. 
વલાગબોગ્મ સધુાના ાનબુલથી વ્રજસ્થાઓને ભોક્ષનો ાનબુલ કયાવ્મો , ગોારોન ે

લનભાાં વાથે રાઆ જાઆ તેભનાભાાં દાસ્મ ધભગનુાં સ્થાન કયુું. ાલવળટિ રુૂાથગ ાથગ  

ગણુગાન લૈણગુીત રૂી, વ્રજસ્થાભાાં સ્થાવત કયુું. લનક્સ્થતાભાાં કાભ ાને બક્ક્ત રૂી  

ાથગ. વ્રજસ્થાભાાં ભોક્ષ ાને ગોારોભાાં ધભગ – રુૂાથગનુાં સ્થાન કયુગ. 
શ્રી ભશાપ્રભજુીના ફેઠકજીભાાં ઝાયીજી બયી ાઅવ્મા ! 

 
 

 

 

- શ્રી કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

ાઅજે ષુ્ટિભાગગભાાં લૈટણલો ભાગગના વવદ્ધાાંત , મરૂ ગ્રાંથોના શ્રલણ-ભનન ાને વાચા  

વત્વાંગથી લાંલચત છે. જેથી પરપ્રાપ્પ્તભાાં ાવત વલરાંફ યશી ાઅલે છે. શ્રી બાગલતજીનુાં 
શુાં સ્લરૂ છે. દળવલધ રીરાયકુ્ત શક્રય ાને શક્રયની રીરાઓ એિરે શ્રીભદ્ બાગલત. 



શ્રીજીનુાં નાભાત્ભક સ્લરૂ. એનુાં શ્રલણ, ક્રકતગન, ભનન થામ તે જરૂયી છે. ષુ્ટિ જીલ જે 
કયે તે વેલા ાને પ્રભ ુજે કયે તે રીરા છે. પ્રભભુાાં ાનન્મતા જરૂયી છે. વેવ્મ સ્લરૂનુાં  
જ્ઞાન શોવુાં ાને તેભાાં વનટઠા શોલી જરૂયી છે. વનટઠા એિરે ડગે નક્રશ, ાચર યાખ,ે ક્સ્થય 

યશ ેતેનુાં નાભ વનટઠા છે. સ્લાબાવલક ક્સ્થયતા એન ુનાભ શ્રદ્ધા ાને વલચાયલૂગકની  

વભજણ એનુાં નાભ વલશ્વાવ. 
  

ષુ્ટિ પ્રભનુી  બક્ક્ત ળોક , ભોશ ાને બમને દૂય કયનાયી છે. લૈટણલે ષુ્ટિભાગગ ય 
ચારલા ભાિે ાઈયોક્ત  ફાફતો ગ્રશણ કયલી જરૂયી છે. ાઅજે લૈટણલોને ગશૃવેલાનુાં 
ભશત્લ જ વભજાતુાં નથી.  ભાંક્રદયોની દોડાદોડી લધી છે. ષુ્ટિભાગગ ગશૃવેલાનો જ છે. 
ભાંક્રદય વેલાનો નક્રશ. ાઅ મરૂ  ામાની વભજણ નક્રશ શોલાથી જેભ રૌક્રકક વાંવાયભાાં 
રોકો ીકનીક ય જામ , ભોજભજા કયે છે તેભ  લૈટણલો ફેઠકજીઓભાાં ાને તીથોભાાં 
જામ છે. શુાં પ્રાપ્ત કયવુાં છે તેની ખફય નથી. ફધા  જામ છે તેભ ાભે કયીએ છીએ. 
ફેઠકજી ાને ફેઠકજીભાાં લફયાજતા સ્લરૂનુાં જ્ઞાન નથી. એક  ફેઠકજીભાાં શ્રીભશાપ્રભજુી 
લફયાજે છે. તેભ એ જ સ્લરૂે ફીજી ફેઠકોભાાં ણ લફયાજે છે.  છતાાં ફધી જ ફેઠકજીભાાં 
ઝાયી બયલાની. ઝાયી બયલાની ાને ઠારલલાની એ જ ક્રિમા કયલાની.  ત્માાં 
શ્રીભશાપ્રભજુી વાક્ષાત લફયાજે છે. ત્માાંથી હૃદમભાાં કશુાં બયી રાલલાન ુનક્રશ. એક  

ફેઠકજીભાાં શ્રીભશાપ્રભજુી વભક્ષ નાભ , રૂ, ગણુ શ્રીવલોત્તભજી શ્રીલલ્રબાટિક , 

વપ્તશ્રોકીના ાઠ કયો. શ્રીબાગલતજી ાગય શ્રીસફુોવધનીજીની કાયીકાના ાઠ કયો. 
ખયી ઝાયી તો ાઅનાથી જ બયલાની છે. જથી નક્રશિં. ત્માાં શ્રીભશાપ્રભજુી વવદ્ધાાંતયવનો 
બોગ કયે છે. ાઅશ્રી ગવુાાંાઆજી વલોતભજીભાાં કશ ેછે, “સ્લમળોગાન વાંહૃટિ હૃદમામ્ફોજ 
વલટિયાઃ મળાઃ ીયુ રશયી પ્રાવલતાન્મ યવાઃ યાઃ । ” ઝાયીજીનુાં સ્લરૂ જ શ્રીદભરાજી 
છે. તેભાાં  મળોગાનરૂ યવ બયો તેથી શ્રીદભરાજી દ્વાયા તભાયી વેલા શ્રીલલ્રબ 
અંગીકાય કયે છે.  ાઅનુાં બાન નથી. પ્રભ ુાતધ્માગન થમા ત્માયે શ્રીગોીજનોએ 
વલયશાત્ભક ગોીગીતનુાં ગાન કયુું. જેથી પ્રભ ુપ્રગિ થાઇ ગમા. 
  

લૈટણલોને વાધન ાને પરનો બેદ નથી ખફય. શ્રીગુાંવાાઆજીનો એક વેલક. તેને યોજ 



શ્રીલગક્રયયાજજીની ક્રયિભા  કયલાનો વનમભ. એક લખત ગભાાં લાગ્યુાં તેથી ક્રયિભા 
કયલા ના જલાયુાં. યાંત ુબાંડાયભાાં  જાઆ વેલા કયલા ફેઠો. એિરાભાાં ત્માાં ગવુાાંાઆજી 
ધામાગ. ાઅે છૂ્ુાં કેભ લૈટણલ , ાઅજે ક્રયિભા કયલા ના ગમો ? લૈટણલે ાઅશ્ચમગથી 
ાઅનાંદલૂગક કહ્ુાં : “ભશાયાજ ! ાઅિરા  ક્રદલવથી હુાં ાશીં યહુાં છાં. છતાાં ાઅ કોાઆ 
ક્રદલવ ભાયી વાથે ફોલ્મા નથી ! ાઅજે કૃા કયી. ” ાઅે કહ્ુાં : “બાાઇ ! ાઅજ ક્રદન 
સધુી ત ુાં દેશનુાં વાધન કયતો શતો. ાઅજે તેં પ્રભનુી વેલા કયી તેથી તાયી વાથે ફોલ્મો.” 
વલચાય કયો લૈટણલો ! ભાંક્રદયોભાાં દળગને જવુાં, ફેઠકોએ જવુાં એ વાધન છે. ગશૃભાાં પ્રભનુી 
વેલા કયલી એ જ પર છે. ાઅજે તો પર છોડી વાધનભાાં  દોડવુાં છે. ઘયના પ્રભનુા 
વલાયભાાં ાઈઠી, ભીવયીની કિોયી ધયલી નશીં ાને ભાંક્રદયભાાં ભાંગરા  કયલાનો વનમભ ! 
છી ઘયના ઠાકોયજી કેલી યીતે ફોરે ? 

  

લૈટણલો ફેઠકજીભાાં જાઇ શુાં શુાં કયે છે તે જોાઇએ. ફેઠકજીભાાં તરુવીની કાંઠીઓ , 

ગુાંજાભાા, ગૌમખુી વલ. રાઇ જલાનુાં. શ્રીભશાપ્રભજુીને કાંઠી-ભાા ધયલાની. વલચાય 
કયો, ગરુૂ વળટમને કાંઠી ફાાંધે કે વળટમ ગરુૂને ? ણ ાઅજે બ્શનેો તો ગરુૂને કાંઠી ફાાંધે – 

ધન્મ છે ! ાઅવુાં ફધુાં  કયલાનુાં કોણે કહ્ુાં છે ? ખફય નથી, પરાણાાં કશ ેછે તેભ કયીએ 
છીએ. આંધળાં વભજણ  વલનાનુાં ાનકુયણ. ાયે , એિલુાં જ નક્રશ. વૈમા ભાંક્રદયભાાં જાઇ 
ળૈમાનીએ ગપુ્ત દાન કયે ! લાશ બ્શનેો ! ાઅ ળો તભાવો ? તભને બાન છે ? ખાવાની 
ાયવભાાં ળૈમા ભાંક્રદય ાવે ાકીિ કાઢી  તેભાાંથી નોિો રાઇ મકૂલી. નોિો ભોઢાાં લાા 
શાથથી ગણેરી શોમ ! ભશાપ્રભજુીની ાયવ છોલાાઇ  જામ એનુાં બાન છે ખરુાં ? કોણ 
વભજાલે ાઅલી ાન્મથા – ાજ્ઞાનયકુ્ત ચારતી પ્રથાને ! ક્યાાં છે ષુ્ટિની વભજણ ? 

ત્માાં મખુ્માજી ગદ્યભાંત્ર ફોરાલે. મખુ્માજીને એલો ાવધકાય નથી.  શ્રીભશાપ્રભજુી ાઅગ 
ગદ્યભાંત્ર ળા ભાિે ? શુાં કાયણ ? ખફય નથી ? 

  

ાયે, ઘણી ફેઠકજીભાાં ચોતયીજી ય શ્રીભશાપ્રભજુી વાક્ષાત લફયાજે છે. છતાાં તેભની 
ાછ શ્રીભશાપ્રભજુીનાાં લચત્રજી ધયાલે છે. કેભ ? ળા ભાિે ? ચારે છે. ભાધલયુ 
(ઘડે) ત્માાં મખુ્માજી કશ ેછે , ાક્રશિંમા શ્રીભશાપ્રભજુીને વાડી જ ધયામ છે , ધોતી – 



ાઈયણાાં નક્રશ, ભેં કહ્ુાં, કેભ ? તો કશ ેાક્રશિંમા શ્રીકૃટણે રૂક્ષ્ભણીજી વાથે રગ્ન કયેરા , ત ે

પ્રવાંગભાાં ગોીઓએ કૃટણને વાડી શયેાલેરી ! ભેં કહ્ુાં, બાાઇ, એ દ્વાક્રયકારીરાના કૃટણે 
વાયસ્લત કલ્ભાાં દ્વાય યગુભાાં વાડી શયેી શળે. યાંત ુાઅજે શ્વતેલયાશકલ્ભાાં  

કલરયગુભાાં શ્રીભશાપ્રભજુી ધામાગ છે. એભણે ળો ગનુો કમો કે તભાયે વાડી શયેાલલી  

ડ ે? કેવુાં ફધ ુચારી યહ્ુાં છે ? વૌયાટરની ઘણી ફેઠકજીભાાં લૈટણલો ભાિે યશલેાની  

ાને પ્રવાદ રેલાની વ્મલસ્થા છે. જૂનાગઢ , જાભનગયભાાં લૈટણલ ભાંડાણ ચારે છે. શુાં 
દયેક જગ્માએ ાઅલી વ્મલસ્થા ન થાઇ ળકે ? ાઅલડી ભોિી લૈટણલોની વાંખ્મા છે. ાઅ 
કામગ લૈટણલોએ જ ાઈાડી કયવુાં ડળે. ફીજા નક્રશ કયે. નલા ભાંક્રદય ફે-ચાય ઓછા થળે 
કે છપ્નબોગ નક્રશ થામ  તેથી શ્રીભશાપ્રભજુી કદી ાપ્રવન્ન નક્રશ થામ. યાંત ુલૈટણલો 
ભાિે ાઈતયલાની ાને પ્રવાદ  રેલાની વ્મલસ્થા થળે તેથી શ્રીલલ્રબને ઘણી જ 
પ્રવન્નતા થળે. 

શ્રીલલ્રબ ળયણ થકી વૌ ડ ેવશલે ુાં..... (શ્રીદમાયાભ)  
ષુ્ટિ જીલે વદા ધ્મેમ પ્રાપ્પ્તની લચિંતા કયલી 

 
 

 

 

- શ્રીકાંચનબાાઇ ગાાંધી (લડોદયા) 

ષુ્ટિ દૈલી જીલ  ગોરોકધાભથી ભતૂરભાાં ડયો છે. ાનેક જન્ભોના અંતયામ છી , 

શ્રીલલ્રબ પ્રભએુ જીલોના  ાઈદ્ધાય ાથે ભતૂર પ્રગિ થમા. બ્રહ્મવાંફાંધ કયાલી , તેના 
ભાથે મ ૂરીરાધાભસ્થ સ્લરૂને વેલાથે ધયાલી ાઅપ્યુાં. બ્રહ્મવાંફાંધ ફધાને થતો નથી, 
જે જીલો મૂધાભથી ભતૂર ડયા  છે તેને જ થામ છે. એનુાં રક્ષણ બ્રહ્મવાંફાંધ રાઇ 
તેલા જીલને પ્રભ ુપ્રાપ્પ્તનો તા થળે. વૈલા વલના યશ ેનક્રશ, ાવભવિત ર ેનક્રશ. ાઅ છે 
દૈલી જીલ જેને બ્રહ્મવાંફાંધ થામ છે તેની  વનળાની. જમાાં સધુી ાઅ દેશ ેવેવ્મની વેલા 
દ્વાયા સ્લરૂાનાંદનો ાનબુલ પ્રાપ્ત નથી  કમો તો ભેં શુાં પ્રાપ્ત કયુું ? કાર-ભામાના 
યૂભાાં તણાાઇ જાઇળ. ભન જ ભોિા ળત્રુ  છે. ભનને લળ કેલર તાાત્ભક શ્રીલલ્રબના 
નાભ-સ્ભયણ શ્રીવલોત્તભજીથી જ કયી ળકાળે.  જીલ સ્લતાંત્ર  યીતેવેલા કે નાભ-સ્ભયણ-
ધ્માન કયી ળકતો જ નથી. શ્રીલલ્રબ પ્રભ ુજમાયે  બાલનુાં દાન કયે ત્માયે જ તે નાભ-



સ્ભયણ-વેલા કયી ળકે છે. ષુ્ટિભાાં બાલદાન-કૃા જ  વનમાભક છે, જીલની ાઇચ્છા નક્રશ. 
જીલ એના મરૂ લયણીમ સ્લરૂની કૃાથી જ પર પ્રાપ્ત કયી ળકે છે. જીલનો ાવધકાય 
લયણીમ સ્લરૂ દ્વાયા થામ છે. જમાાં સધુી ધ્મેમ સ્લરૂ – ાઅવધદૈવલક હુાં પ્રાપ્ત નક્રશ કરૂાં 
તો જમાાં નીજધાભભાાં શોંચવુાં છે ત્માાં કેલી યીતે  શોંચાળે ? ભશત ્સ્લરૂોની લાણી જ 
ભોટુાં ાલરાંફન છે. ાશીં દમાયાભબાાઇ નુાં એક દ જોાઇએ  : “શક્રય હુાં શુાં કરૂાં યે , ભામા 
ન મકેૂ ભાયો કેડો. કોિી કલ્ સધુી એણે બભાવ્મો , બમુાં શજી નશીં છેડો ।। મજુથી ન 
છૂિે, ાઅ ન છોડાલો, ભાયો ક્રકમે કા વનલેડો ।। વેલા-સ્ભયણ કેભ કરૂાં, ભાયો ક્ષણ એવ 
ન છાાંડ ેશડેો । શુાં ગજુ ાં ભારૂાં ાવલદ્યા જીતીને કરૂાં ચયણભાાં  નેડો. ાઅ વલના વહ ુએના 
ચેરા, કોને કહુાં દુાઃખ પેડો ।। દાવી તભાયી જમામ ઘયેો ત્માાં , ાછી પયે જમાયે તેડો । 
કયગયી કહુાં છાં કૃટણ કૃાવનવધ , ચયણ ડયો ન ખવેડો ।  ભામા-કાર ાક્ગ્નથી ફચે , 
“દમો” કૃટણ કૃા જર યેડો ।। 

ખયેખય, ષુ્ટિ જીલની લાસ્તવલક ક્રયક્સ્થવત ાઈયના દભાાં જણાલી છે તેલી જ છે. 
પ્રભનુી યચેરી ાઅ  કા-ભામા તયલી કયી છે. પ્રભ ુકૃા થામ  તો પ્રભભુાાં સ્નેશ થલો 
ાઘયો નથી , યાંત ુ કા-ભામાને લળ કયલી કક્રઠન છે. એ ત્માગ વલના , તાાત્ભક 
ગણુગાન વલના નક્રશ થાઇ ળકે.  ાત્માય સધુી એણે જ જીલને બિકાવ્મો છે. ભનને ફધુાં 
જ કયવુાં ગભે છે , પ્રભનુુાં સ્ભયણ કયવુાં નથી ગભતુાં. ભામા ાવલદ્યા તુના છે. ાણીભાાં 
જો થામ છે , ભાનલીના ગે લગે તો  છૂિે નક્રશ, રોશી ચવૂે છે ણ ાક્ગ્ન ધયીએ 
તો છૂિી જામ. તેભ વાંવાય ભામા જીલને ચોંિી છે.  શ્રીલલ્રબનાભ રૂી ારૌક્રકક 
ાક્ગ્નથી એ છૂિે છે. એિરા ભાિે નાભ-સ્ભયણની જ ભશત ્સ્લરૂો જીલને ાઅજ્ઞા કયે છે. 
કવલ કશ ેછે કે , ભારુાં જે દુાઃખ છે તે વાંવાય વાગયને તયલાનુાં છે.  એભાાંથી છોડાલલા હુાં 
કોને કહુાં ? જે છે તે ફધા ભામાના ચેરા છે , વત્વાંગ નથી ભતો , દુાઃવાંગ જ પ્રાપ્ત 
થામ છે. કેલર ભાયી ભાિે તો ાઅના ચયણકભનો ાઅશ્રમ છે. ાઅ જ કૃા  કયો. 
વલના મરૂની હુાં તભાયી દાવી છાં. દીન-શીન ાજ્ઞાની છાં , ાઅ વાંવાય ાક્ગ્નભાાં તુાં છાં. 
ાઅ કૃા જર યેડી ભને ાઈગાયો. શ્રીલલ્રબે ળયણે રીધો છે તેના ફથી ાઅ વલનાંતી 
કરુાં છાં. ભાયી કોાઇ તાકાત કે વાભર્થમગ નથી. નલયત્નભાાં ાઅ જણાલે છે કે , ાઅ વકર 



રૌક્રકક-ારૌક્રકક જગતના કતાગ-શતાગ પ્રભ ુજ છે. નીજ ાઇચ્છાથી જ જીલનુાં કામગ કયળે. 
જીલ ે સ્લ-કતગવ્મનુાં શ્રીભશાપ્રભજુીની ાઅજ્ઞા પ્રભાણે ારન કયવુાં એ જ એનો ધભગ છે.  

શ્રીલલ્રબ ાને એના નીજજનોની કૃા વલના કાાંાઇ પ્રાપ્ત થતુાં નથી. જીલ 
શ્રીભશાપ્રભજુીની ાઅજ્ઞાનુાં ારન નથી કયતો તે જ ભોિો ાયાધ છે. શ્રલણનુાં ભનન 
કયી, જીલનભાાં ાઈતાયવુાં. 84/252 બગલદીમોની લાતાગ પ્રભાણે જીલલા પ્રમત્ન કયલો. 
ભન-લચત્તને ફધાભાાંથી કાઢી સ્લરૂ ધ્માન-સ્ભયણ-ગણુગાન કયલા, ષુ્ટિભાગગભાાં યભ 
પર પ્રાપ્પ્ત એ જીલનુાં ાઅવધદૈવલક રીરા ભધ્માાંવત સ્લરૂ જ છે. એ ન પ્રાપ્ત થયુાં તો 
જીલન વનટપ ગયુાં જાણવુાં. “શ્રીલલ્રબ ળયણ થકી વૌ ડ ેવશલે ુાં.” (દમાયાભબાાઇ) 

યભ પર રૂ વલયશ 
 

 

 

 

- શ્રી કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

નીજ ગોરોક  ધાભભાાંથી દૈલીજીલ ભતૂર ય ાઅવ્મા. ઘણા વભમ કાના પ્રતાે 
ાનેક જન્ભોના ચક્કયભાાં ડી  એ ોતાનુાં ાને પ્રભનુા મરૂ સ્લરૂને ભરૂી ગમો. 
ષુ્ટિનુાં ફીજ તો શત ુાં જ.  બ્રહ્મવાંફાંધ તેઓને જ થામ છે કે જેભાાં ષુ્ટિ ફીજ છે ાને 
મરૂ ધાભથી ભતૂર વલછમો છે.  દેખાદેખી બરે બ્રહ્મવાંફાંધ રેલામ-ાામ યાંત ુ
ાવધકાયી-ષુ્ટિ લયણીમ જીલોને જ તે પરીત  થામ છે. ાન્મને નક્રશ. ાનેક જન્ભોનાાં 
પર રૂ ભનટુમ દેશ ભળ્મો. શ્રીલલ્રબે નીજ દૈલી  જાણી ળયણે રીધો. વેલા ભાિે વેવ્મ 
સ્લરૂ ધયાલી ાઅપ્યુાં. છતાાં ભામા ભોશના અંધકાયને  રીધે ધ્મેમ પ્રાપ્પ્તની લચિંતા-
કરેળ નથી. શ્રીલલ્રબની ાઅજ્ઞા પ્રભાણે વનલેદનનુાં સ્ભયણ  વતત નક્રશ કયતો શોલાથી , 
વલયશ બાલનાથી લાંચીત યશી ાઅલે છે. વલયશ બાલના વલના ષુ્ટિ યભ  પરની પ્રાપ્પ્ત 
જ નથી. વતત શ્રીભશાપ્રભજુીની ાઅજ્ઞા ભેંડ-ભમાગદા વક્રશત વેલા , સ્ભયણ, ગણુગાન, 

ધ્માન કયતા યશલેાથી ાને વાંતરુૂોનો વત્વાંગ કયલાથી , સ્લરૂ ાનવુાંધાન વક્રશત  

તાાત્ભક ગણુગાન કયલાથી જ તાાત્ભક સધુા સ્લરૂ શ્રીલલ્રબ વલયશ-તાબાલનુાં 
દાન કયળે.  વેલા ાને સ્ભયણ ણ ધવભિ વાક્ષાત સ્લરૂાનાંદની પ્રાપ્પ્તના ભાગે 
ચારનાય ને જ થામ  છે. કાયણ તે ાવધકાયી જીલો છે. ષુ્ટિ લયણીમ છે ભાિે. જીલનુાં 
ાલાાંતય પર-ધ્મેમ સ્લરૂ  તેનુાં જ રીરાભધ્માાંવત ાઅવધદૈવલક સ્લરૂ છે. જે વેલા 



દ્વાયા પ્રાપ્ત કયલાનુાં છે. ાઅ જ  દેશ ેાશીં જ ાઅ ાઅવધદૈવલક સ્લરૂની પ્રાપ્પ્ત કયલાની 
છે. બ્રહ્મવાંફાંધ લખતે જ ાઅ જીલનુાં  ાઅવધદૈવલક સ્લરૂ ાને પ્રભનુુાં બાલાત્ભક સ્લરૂ 
તેનાાં હૃદમભાાં ધયાલી ાઅપ્યુાં છે.  ફીજે કાાંાઇથી પ્રાપ્ત નથી કયલાનુાં. શ્રીશક્રયયામજી 
ાઅજ્ઞા કયે છે , “સધુા વવિંધ ુકે વનકિ  ફવત શે, ક્યોં યશત મઢૂ પ્માવા. ” ાઅ સધુા વવિંધ ુ
સ્લરૂ પ્રભનુુાં જીલના હૃદમભાાં જ છે.  એને ઓખલાની, ભાનલાની, ાનબુલલાની જ 
જરૂય છે. બગલદીમોની કૃાથી વત્વાંગ દ્વાયા તાબાલની વદૃ્ધદ્ધ થલાથી એની પ્રાપ્પ્ત છે. 
  

ભનને વતત પ્રમત્નલૂગક પ્રાંચ જગતભાાંથી કાઢી એકાાંત ાને એકાગ્રતા વાધી વાંગ 
યક્રશત થાઇ, નીજ ગશૃભાાં જ યશી, સ્લરૂ ધ્માન ાને ગણુગાન કયલાથી વલયશ બાલની 
પ્રાપ્પ્ત થામ છે. ાઅશ્રી  લલ્રબ યશાઃ વપ્રમ છે. જમાયે જીલ એકાાંતભાાં એક ધ્માનથી 
વતત ગણુગાન કયે તો તેના  હૃદમભાાં ાઅ લફયાજે છે. “જે કયે ોતાના ગણુનુાં ગાન , 

તેના હૃદમ કભરે યશલેાનુાં સ્થાન.” શ્રીવલોત્તભજીના ઘોભાાં ફતાવ્યુાં છે. વન.ર.ભાાં ણ 
ાઅે ગણુગાન-ધ્માનની જ ાઅજ્ઞા કયી છે. 
  

ગીતાભાાં બગલાને ાજુ ગન પ્રવત ાઅજ્ઞા કયી છે , કે જે જીલ ભાયા એકરાને ળયણે ાઅલે 
છે, તે જ ભાયી દુસ્તય  ભામાને તયી ળકે છે. શ્રદ્ધાલૂગકનુાં ાનન્મ ળયણ જ ભામા 
તયલાનુાં વાધન છે. શ્રીભશાપ્રભજુી સ.ુ1-7-6ભાાં ાઅજ્ઞા કયી છે કે ાઅ જ્ઞાન જેલી દેખીતી 
ભામાથી ભોશ ાઈત્નન  થામ છે. તેથી તેભાાં (જ્ઞાન-ાંક્રડતાાઇ) વલશ્વાવ યાખી ળકાતો 
નથી. ળબ્દ બ્રહ્મનો  વનટણાાંત યવાત્ભક બ્રહ્મને લસકુી ગમેરી ગામ તેના ભાલરકને 
ફોજારૂ છે. તેભ પ્રભનુા  કેલ ધવભિ સ્લરૂના ળયણથી જ વલયશભાાં ફધા પ્રવતફાંધો 
દૂય થાઇ જામછે. કેલર વલયશ સ્લરૂ  વવલામ ાન્મ કોાઇ વાંફાંધ યશ ેતો વલયશનો 
ાનબુલ થાઇ ળકતો જ નથી. વલયશી બક્તનુાં “ાશાં” વલયશભાાં દગ્ધ થાઇ જામ છે. બાલ 
સ્લરૂ વાથે ાદ્વતૈ પ્રાપ્ત થામ છે. પ્રભનુી વભાન ઐશ્વમગ તાદાત્ભકતાથી વવદ્ધ થામ છે. 
ત્માયે જ તનનુલત્લતા પ્રાપ્ત કયી ાગલણતાનાંદ સ્લરૂને ધાયણ કયલાની ાત્રતા વવદ્ધ 
થામ છે. તાાત્ભક વલયશના ભાગે ચારનાયા જ સ્લતાંત્ર બક્ક્તભાાં પ્રલેળ ાભે છે. ભધયુ 
તાાત્ભક સ્લરૂ શ્રીલલ્રબચયણ કભરનો ાનન્મ  ાઅશ્રમ કયનાયાભાાં ાઅનુાં 



તાાત્ભક સ્લરૂ લફયાજે છે. તે સ્લરૂ જ વલયશનો ાઅનાંદ કયાલે  છે. ાલગણાતનાંદને 
ધાયણ કયલાનુાં ાત્ર ાઅશ્રીનુાં તાાત્ભક સ્લરૂ જ છે. “યાજ, મશ ભાગગ તા કરેળ 
કો શૈ.” ાઅ ધ્રલુ લચન શ્રીદભરાજી દ્વાયા ષુ્ટિ સષૃ્ટિ પ્રવત કયેર  છે. લફિંદુ ાને નાદ 
ફાંને સષૃ્ટિને તાાત્ભક ભાગગનુાં સચૂન કયેલુાં છે.વલયશની કાટિાન્ન ાલસ્થાને બોગલીને 
ાગલણતાનાંદને ધાયણ કયલા શ્રીગોીજનો ાત્ર ફન્માાં ાને  પ્રભનુી સ્તતુીના વલમ 
ફન્માાં. ાને પ્રભનુે તેલા બક્તોનુાં ાઊણ સ્લીકાયુું. તેની  ષુ્ટિ નીચેના શ્રોકથી થામ છે. 
“ન ધાયમેશાં વનયલદ્ય વાંયજુાાં સ્લ વાધ ુકૃત્માં વલદ્યધુાયુામવલ” (સ.ુ 10-21-22)  

  

શ્રીલલ્રબ ળયણ થકી વૌ ડ ેવશલે ુાં. (શ્રીદમાયાભબાાઇ) 
શ્રીભશાપ્રભજુીનાાં વવદ્ધાાંતનુાં ાઈલ્રાંઘન એ જ ાયાધ 

 
 

 

 

- કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

શ્રીભશાપ્રભજુીએ નીજ દૈલી જીલોના ાઈદ્ધાય ાથે બાલાત્ભક વેલા ભાગગ – કૃાભાગગ 
પ્રગિ કમો. ાને ભાગગના વવદ્ધાાંતો ભતૂના જીલો વભજે ાને જીલનભાાં ાઈતાયે એ ભાિે 
નીજ ચોયાવી બક્તોની લાતાગઓભાાં તે દળાગવ્મા છે. એભાાંથી ાઅજે યજોફાાઇની લાતાગનો 
એક પ્રવાંગ ાલરોકીએ : 

  

એકલાય શ્રીરક્ષ્ભણ બટ્ટજીના શ્રાદ્ધનો ક્રદલવ શતો. શ્રીભશાપ્રભજુીએ બ્રહ્મ બોજન ભાિે  

બ્રાહ્મણોને ફોરાવ્મા શતા. તે વભમે વાભગ્રી ભાિે ઘી ઓછાં શત ુાં. જેથી  શ્રીભશાપ્રભજુીએ 
યજોફાાઇને ત્માાં ઘી રેલા ભાિે એક ભાણવને ભોકલ્મો. યજોફાાઇએ એ ભાણવને  કહ્ુાં, 
“ભાયે ત્માાં ઘી નથી. ”એ ભાણવ ત્રણ લાય ાઅવ્મો ાને ત્રણેમ લાય ઘી ાઅપ્મા વલના  

યજોફાાઇએ તેને ાછો કાઢયો. ાશીંમા યજોફાાઇની યીક્ષા કયલા ાથે જ 
શ્રીભશાપ્રભજુીએ ભાણવને ઘી રેલા ભોકલ્મો છે. ઘી નશીં ાઅલાનુાં કાયણ એ શત ુાં કે 
ષુ્ટિ દૈલી જીલોએ  લૈક્રદક, રૌક્રકક ાને કૌટુાંલફક ાઅભ ત્રણે પ્રકાયના ાઅચયણના 
વનમભો ક્યાયે ાઈલ્રાંઘન કયી ળકામ  ાને વેલા શદુ્ધ બાલે કયી ળકામ તે દળાગવ્યુાં છે. 
ાઅભ ાઅ બાલને ભતૂરના ાત્માયના જીલો  વભજે એલા શતેથુી જ શ્રીભશાપ્રભજુીએ ઘી 
રેલા ભોકલ્મો શતો. ઘી કમા કામગભાાં રેલાનુાં  શત ુાં, તેનો વલલેકલૂગક વભજી ાભર 



કયલાનો શતો. જો ઘી શ્રીઠાકોયજી ભાિે ભાંગાવ્યુાં શોત  તો જરૂય ાઅત. શ્રાદ્ધ ાથે 
ભાંગાવ્યુાં જેથી યજોફાાઇએ ના ાડી. યજોફાાઇ કશ ેછે કે , „હુાં શ્રીરક્ષ્ભણ બટ્ટજીની દાવી 
નથી ! હુાં તો શ્રીભશાપ્રભજુીની દાવી છાં ‟ ાઅભ ખભુાયીલૂગક જલાફ ાઅે છે. ાઅ જે 
ષુ્ટિબક્તનુાં સ્લરૂ, કેલર શ્રીભશાપ્રભજુીએ ભાંગાવ્યુાં ભાિે ાઅવુાં જોાઆએ એ લાત ાશીં 
નથી. ક્યાાં કાઆ ઠેકાણે એને વલવનમોગ કયલાનો છે  તે ભશત્લન ુછે. વનલેક્રદત જીલનુાં જે 
કાાંાઇ છે , તન-ભન-ધન તે વલગનો વલવનમોગ પ્રભ ુભાિે  જ થલો જોાઇએ. એનો ાન્મ 
વલવનમોગ કયાલલો તે જ ાયાધ છે. શ્રીલલ્રબના વવદ્ધાાંતો શારભાાં  નશીં વભજલાથી 
ભોિો ાનથગ જીલો કયી યહ્યાાં છે. વલગસ્લ પ્રભનુે ાગણ કયનાય જીલનુાં  ોતાનુાં કશુાં જ 
નથી. ાઅ ભૌલરક મખુ્મ વવદ્ધાાંત ષુ્ટિ ભાગગનો છે. 
  

ાઈયના પ્રવાંગને  શારભાાં ભકૂાં ગ્રસ્તવલસ્તાયના થાઇ યશરેા કામોના વાંદબગભાાં 
વલચાયીએ. જેઓએ ત્માાં  ભકૂાંગ્રસ્ત વલસ્તાયભાાં ગાભો દત્તક રીધાાં છે , ાને 
રોકકલ્માણ-જનકલ્માણના નાભે લૈટણલ સષૃ્ટિને ધનનો વલવનમોગ કયલા ભાિે ાીર 
કયી યહ્યા છે ! ત્માાં ાઈયનો યજોફાાઇનો પ્રવાંગ  વલચાયલણમ થાઇ ડ ેછે. લૈટણલ 
સષૃ્ટિનુાં ધન શ્રીશક્રય-ગરુૂ-લૈટણલ ભાિે જ ચે. ાન્મ  વલવનમોગ ભાિે નથી. ષુ્ટિ સષૃ્ટિને 
પ્રભએુ નીજની વેલા ાથે પ્રગિ કયી છે. નશીં કે  ાન્મ કામો ભાિે. કીડીથી કુાંજય 
સધુીના જીલો ય દમા કયલી એ લૈટણલનુાં કતગવ્મ છે.  શ્રીગવુાાંાઆજીના ભાગગભાાં કુાંજયી 
તયવે ભયતી ડી શતી , તેથી ખાવા ઝાયીજીનુાં જર ાાઆ  ફચાલી રીધી. શ્રીગવુાાંાઆજી 
શ્રીશસ્તભાાં ઝાયીજી રાઇ એલી કુાંજયીઓને ળોધલા કદી વનકળ્મા  નથી ! લૈટણલ 
ક્રયલાયભાાં શ્રીભશાપ્રભજુીના ત્રણ ફેઠકોને ભકૂાંભાાં નકુળાન થયુાં છે. ત્માાં ભદદની જરૂય 
છે જ. ાઅલી ક્રયક્સ્થવતભાાં લૈટણલો દ્વીધાભાાં ડી જામ છે. જમાાં જમાાં યોકાય દમાના 
કામોં થતાાં શોમ છે તેભાાં સકૂ્ષ્ભ ાશમ ્ાને પ્રવતટઠા ાલશ્મ  છૂી લાવનાની જેભ યશ ે
છે. કોાઇ વલયરા જ એભાાંથી મકુ્ત યશી ળકે. જડબયતજી શયણનો જીલ  ફચાલલા ગમા. 
દમા-ાઈકાય કમો. તેભાાં ાઅવક્ક્ત થલાથી ત્રણ જન્ભનો બગલદ પ્રાપ્પ્તભાાં  અંતયામ 
ડયો. તો શારના જીલોનુાં શુાં થામ ? ાઅલા વભમે શ્રીભશાપ્રભજુીના અંતયાંગ  બક્તોના 
જીલનચક્રયત્રોનુાં ાલગાશન ાલરાંફન રૂ છે. કારની પ્રલાશ ેવતરુૂોની બદુ્ધદ્ધ ણ  



શક્રય રીધી છે એભ શ્રીશક્રયયામજી વળક્ષાત્રભાાં જણાલે છે , ત્માયે શ્રીલલ્રબનુાં એક 
ાનન્મ ળયણ જ પરરૂ છે. દુાઃવાંગ , પ્રવતટઠા ાને ાશભથી બરબરા દોથી ગ્રસ્ત 
થમેર છે. જેથી જીલોને વાચી લસ્ત ુનક્રશ વભજામ. શ્રીલલ્રબ જ નીજજનોની યક્ષા કયી 
ફચાલળે.  
  

શ્રીલલ્રબ ળયણ થકી વૌ ડ ેવશલે ુાં (દમાયાભ) 
વલભકા ાને ષુ્ટિભાગગ 

 
 

 

 

- શ્રી કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

ાત્માયનો વભમ  ાણ ુયગુનો છે. ઝડી યગુ છે. ભાનલીનુાં ભન ણ ઝડી ાને 
ાવત ચાંચર છે. ાઅલી વલભ  ક્રયક્સ્થવતભાાં ષુ્ટિ જીલે ફચલા શુાં કયવુાં ? જમાાં જુઓ 
ત્માાં શ્રીભશાપ્રભજુીના વવદ્ધાાંતથી વલરૂદ્ધ જોલી ભી યશ ેછે. દુાઃવાંગભાાં ાન્માશ્રમ જોલા 
ભે છે. ાવભવિત ખાનાન લગેયે.... 
  

દયેક ભાનલી  ાઆષ્ન્દ્રમોના સખુની ળોધભાાં દોડી યહ્યો છે. ક્યાાંમ વાચા ાઅનાંદ સખુની 
પ્રાપ્પ્ત થતી નથી.  પક્ત તે ાઅનાંદનો ાઅબાવ છે. જાાંજલાના નીય જેવુાં છે. ક્ષણીક 
ાલ્ સખુ ભાિે જીલનનો  ક્રકિંભતી વભમ ાને તભ , ભન, ધન લેડપી યહ્યો છે. યાંત ુ
ષુ્ટિ જીલ વલચાય કયે તો એને  વભજામ કે વાચુાં સખુ તો તેના અંતયભાાં છે. ભાનલી 
આંતયમખુી ફને તો કાાંાઇ ણ પ્રાપ્ત કયી  ળકે છે. શારભાાં ષુ્ટિ જીલ પક્ત 
શ્રીભશાપ્રભજુી, શ્રીગવુાાંાઆજી, શ્રીશક્રયયામજી, ાઅક્રદ ભશત ાઅચામોના ગ્રાંથોનુાં જ શ્રલણ-
ભનન કયે તો કાાંાઇ પ્રભકૃુા પ્રાપ્ત થામ. હુાં  શ્રીલલ્રબકૃાથી લૈટણલ ફન્મો , ભારુાં 
કતગવ્મ શુાં ? ભાયે શુાં પ્રાપ્ત કયલાનુાં છે ? હુાં ાઅ બૌવતક જગતનો મૂ લતની નથી. હુાં 
વનજ ગોરોકધાભભાાંથી નાના ભોિા ાયાધથી પ્રભથુી  ાને રીરાધાભથી વલછમો છાં. 
ભતૂરભાાં ાઅલી ફધુાં જ ભરૂી ગમો છાં. ષુ્ટિભાગગના  ગ્રાંથોભાાં વાક્ષાત શ્રીભશાપ્રભજુી 
નાભાત્ભક સ્લરૂે લફયાજે છે. એભનો જ ાઅશ્રમ કયી  જીલે દઢ શ્રદ્ધાથી યશવે ુાં. 84/252 

બગલદીમોની લાતાગઓભાાં જે ષુ્ટિ વવદ્ધાાંતો  ફતાવ્મા છે , તેનુાં જ ાનકુયણ-ાઅચયણ 
વભજલૂગક ક્રશત-ાક્રશત-ધભાગધભગનો વલલેક યાખી  જીલનભાાં એનુાં ારન કયવુાં. એ 



વવલામ ફીજે બિકલાથી કાાંાઇ પ્રાપ્ત કયલાનુાં નથી. ભનથી  દ્રઢ વનશ્ચમ કયલો કે 
શ્રીભશાપ્રભજુીના વવદ્ધાાંત વલરૂદ્ધ જભા થતુાં શોમ , કશલેાત ુાં શોમ ત્માાંથી દૂય ખવી જવુાં. જે 
થામ છે , જે થાઇ યહ્ુાં છે એ ણ પ્રભનુી જ ાઇચ્છાથી થામ છે  એભ વનશ્ચમ ભાનવુાં. 
ભનભાાં એ વલળે જયા ણ દો બદુ્ધદ્ધ રાલલી નક્રશિં. નક્રશિંતો ોતાનો જ  ફગાડ થળે. જે 
પ્રાપ્ત કયુું શળે તે ણ ખોાઇ ફેવીશુાં. શ્રીશક્રયયામજી વળક્ષાત્રભાાં  ાઅજ્ઞા કયે છે 
ભશારુૂોની બદુ્ધદ્ધને ણ શયી રે તેલો ાઅ કરીકાર ાઅવ્મો છે , ભાિે જીલે  વાલધાન 
યશી ષુ્ટિભાગગના ગ્રાંથોનુાં જ વેલન કયવુાં. ચાયે તયપ ઘયભાાં ાઅગ રાગી શોમ ાને  

જીલ ફચાલલા જેભ ભાનલી પ્રમત્ન કયે, તેલી ક્સ્થવત ષુ્ટિ જીલની ાઅજે થાઇ યશી છે. 
ફધ ેબિકલાથી દુાઃવાંગ જ પ્રાપ્ત થળે. ઘયના ખણૂે ોતાના વલગસ્લ ધન વેવ્મવનવધની 
વેલા કયી ફેવી યશવે ુાં જ ાઈચીત છે. 
  

શ્રીભશાપ્રભજુીના સ્લરૂને વભજવુાં ાઅ જીલ ભાિે ાત્માંત  દુરગબ છે. ાઅ સ્લમાં કૃા 
કયી દળાગલે તો જ ળક્ય ફને તેભ છે. કેલર કૃા વાધ્મ છે , વાધન વાધ્મ નથી. 
શ્રીલલ્રબ ાને શ્રીજીનો ાબેદ છે. શ્રીલલ્રબ ાને શ્રીવલઠ્ઠરનો ાબેદ  છે. શ્રીલલ્રબ 
ાને દભરાજીનો ાબેદ છે. શ્રીલલ્રબ ણૂગરુૂોત્તભ રૂે વનભનટુમાકૃવત  ાઅચામગરૂે 
ભતૂર ાઈય દૈલી જીલોનો ાઈદ્ધાય ાથે પ્રગિ થમા છે. ાઅ શક્રયલદનાનર છે , ાઅ 

લૈશ્વાનય, તાાત્ભક, સધુા સ્લરૂ છે. ાઅશ્રીનુાં સ્લરૂ બાલાત્ભક છે એ કોાઇ ચોક્કવ  

બાલ કે ભમાગદાભાાં ફાંધાાઇ જામ એવુાં સ્લરૂ નથી. ાવત વલરક્ષણ છે. ધોતી ાઈયણાભાાં 
લફયાજતા શ્રીલલ્રબ એભાાં જ વવવભત નથી. શ્રીલલ્રબ તો એથી ણ ય છે. નીજ 
અંતયાંગ વવલામ એ સ્લરૂ કોાઆને લેદ્ય નથી. ાઅજે તો વલક્રયત ક્સ્થવત જોલા ભે છે. 
એના જ જનો  શ્રીલલ્રબના તૂા ફનાલી એ સ્લરૂને દળાગલી યહ્યા છે. કાયણ કે 
ાઅજના યગુભાાં કાંાઇક ાઅધવુનક કયલાની ભનોકાભના, ભશચે્છા યશી ાઅલે તે સ્લબાવલક 
છે. જીલનો એ ધભગ છે જે  કાભમાગદાને ાઅવધન છે. ભોિી વાંખ્માભાાં વબાઓ 
ળોબામાત્રાઓ કયી પ્રચાય પ્રવાય કયલો. ાઅ  શદુ્ધ ષુ્ટિભાગગ નથી. ષુ્ટિનો પ્રચાય – 

પ્રવાય થાઇ ળકતો જ નથી. જે નીજ જન છે.  દૈલી છે, તે તો પ્રભનુી ખોજ કયતો જ 
યશળેે. પ્રાપ્ત કયી રે છે. કૃટણદાવ ભેઘનના  ગરુૂએ કહ્ુાં, “કોાઇ ભશાન બગલદ્ સ્લરૂ 



ભતૂર પ્રાદુભ ૂગત થયુાં છે.” ફવ, દૈલી શતા તતુગ દોડી ગમા. ળોધ કયી , પ્રાપ્ત કમાગ. ાઅ 
છે ષુ્ટિભાગગ. ોતાના વલગસ્લ  સ્લરૂનો ાઈત્વલ ગપુ્ત યીતે નીજ જનોભાાં જ ગશૃભાાં કે 
ભાંક્રદયોભાાં ાઉજલામ. ફીજા ાન્મ  ભાગીમ ાઅચામો કે રોકોના વમશૂ લચ્ચે નશીં. 
શ્રીલલ્રબનુાં સ્લરૂ જગત કે જાશયે ભાિે  નથી. દૈલી જગત ભાિે જ છે. ાઅશ્રી 
લલ્રબનુાં સ્લરૂ કેવુાં છે ? એક પ્રવાંગથી જોાઆએ. 

શ્રીભશાપ્રભજુીનુાં સ્લરૂ લચતયલા ભાિે ફાદળાશની ાઅજ્ઞાથી તે વભમનો ભશાન 
લચત્રકાય શોનશાય ાઅશ્રી વભક્ષ  ાઅવ્મો. વલનાંવત કયી કે ફાદળાશની ાઇચ્છા પ્રભાણે 
ાઅશ્રીનુાં લચત્ર દોરૂાં, ાઅશ્રી કાાંાઇ ફોલ્મા નક્રશિં. લચત્રકાય લચત્ર દોયલા ભાાંડયો , ણ એ 
શ્રીલલ્રબનુાં લચત્ર દોયી ળક્યો જ  નક્રશ. થાકીને શ્રીભશાપ્રભજુીને વલનાંતી કયી , કૃા કયી 
ાઅશ્રીનુાં લચત્ર હુાં દોયી ળકુાં  તેલી કૃા કયો. શ્રીભશાપ્રભજુીએ ાઅજ્ઞા કયી , વાભે 
શ્રીમમનુાજીભાાં સ્નાન કયી ાયવભાાં  ાઅલો. લચત્રકાય સ્નાન કયી ાઅવ્મો , ાઅશ્રીએ 
ાટિાક્ષય ભાંત્ર ાઅી ાઅજ્ઞા કયી , શલે તભે લચત્ર દોયો. ાઅભ શ્રીલલ્રબની કૃાથી એ 
લચત્રકાય લચત્ર દોયી ળક્યો, તો ાઅજે તેભના તૂા ફનાલલાની કેલી ાઅજ્ઞા થાઇ શળે, 
પ્રભ ુજાણ.ે કા કાનુાં કામગ કયે છે. વાભાન્મ  જીલોએ એ વલચાયલાનુાં યશતે ુાં જ નથી. 
શ્રીભશાપ્રભજુીના વવદ્ધાાંતની વલરૂદ્ધ રાગે તો ત્માાંથી ખવી જવુાં. 

“શ્રીલલ્રબ ળયણ થકી વૌ ડ ેવશલે ુાં.”– દમાયાભ 

ષુ્ટિભાગીમ વેલા પ્રભનેુ પ્રગિ કયલા ભાિે છે. 
 

 

 

 

- કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

શ્રીભશાપ્રભજુીએ બાલાત્ભક પરરૂ ષુ્ટિભાગગભાાં „યાગ, બોગ ાને શ ૃાંગાય‟ને પ્રાધાન્મતા 
ાઅી છે, જેથી ષુ્ટિ જીલની વકર ઇંક્રદ્રમો ાને દેશનો વલવનમોગ વેલાભાાં થાઇ જામ 
છે. પ્રભ ુજીલને  વેલા દ્વાયા ોતાની વન્મખુ યાખે તેનુાં નાભ વનયોધ. બ્રહ્મવાંફાંધ કયાલી 
જીલને વેલા ભાિે સ્લરૂ ધયાલી ાઅે છે. જીલને ભાથે પ્રભ ુવાક્ષાત લફયાજે છે એલો 
દ્રઢ બાલ થાઇ જલો જોાઆએ. એ પ્રભ ુજ ભારુાં વલગસ્લ છે. ષુ્ટિભાાં પ્રભ ુપ્રથભ ભી જામ 
છે, જમાયે ભમાગદાભાાં વાધના કમાગ છી પ્રભ ુભે છે. શલે એ ભેરા પ્રભ ુવાક્ષાત છે. 



તે પ્રગિ થાઇ ાનબુલ કયાલે તે ષુ્ટિભાગીમ પ છે. ઠાકોયજી ભે તે પ્રભાણ ાને 
યવાનબુલ કયાલે  તે પર. શ્રીભશાપ્રભજુીની ભેંડ-ભમાગદાથી વેલા સ્લીકાયે છે. જમાયે 
પ્રગિ થાઇ જામ ત્માયે પરાનબુલ કશલેામ. 
  

જમાાં સધુી જીલત્લ છે ત્માાં સધુી દાવત્લ ભાિે વેલા કયલી , દાવત્લ છે તો વપ્રમત્લ ભાિે 
વેલા કયલી, વપ્રમત્લ છે તો સ્લરૂાનાંદના ાઅનાંદ ભાિે વેલા કયલી. પ્રથભ દાવત્લ 
જરૂયી છે.  ફધા બાલો દાવત્લને ાલરાંફે છે. દાવત્લભાાં દેશબાલ વનવતૃ્ત થાઇ જામ. 
બગલદ્ બાલ દઢ થામ.  લયણ યસ્ય છે. શલેુાં લયણ પ્રભ ુજીલનુાં કયે છે. પ્રભ ુકશ ે
છે, “ાઅ જીલ ભાયો છે. હુાં  એને પ્રાપ્ત કયાલીળ.” છી જીલનુાં પ્રભભુાાં લયણ થામ છે. 
વપ્રમત્લ ત્રણ પ્રકાયનુાં વખ્મ, લાત્વલ્મ કે ભાધમુગ. સ્લરૂ વનટઠા ખફૂ જરૂયી છે. વનટઠાભાાં 
સ્નેશ શોમ છે, જમાાં બક્ક્ત છે ત્માાં સ્નેશ ાને વશનવળરતા છે જ. વાક્ષાતભાાં પ્રભનુે જોાઆ 
ળકો. ણ  ાનબુલ ના કયી ળકો. પ્રગિભાાં ાનબુલ કયી ળકો. ષુ્ટિભાગગભાાં વેલા 
પ્રભનુે પ્રગિ કયલા  ભાિે છે. ષુ્ટિ દૈલી જીલને ત્માાં પ્રભ ુછે જ , ક્યાાંમે ગમા નથી. 
વભજીને ળોધલા  ભાાંડો. જેભ શ્રીગોીજનોએ પ્રભ ુઅંદયધ્માન થમા છી ળોધ કયી 
પ્રભનુે પ્રગિ કમાગ. ફવ, એ જ શ્રીગોીજનોના બાલથી વેલા કયો તો પર પ્રાપ્પ્ત થળે. 
  

શ્રીભશાપ્રભજુીએ જીલના ાવધકાય ાને લયણ પ્રભાણે રૂ વેલા ાને નાભ વેલા ફતાલી 
છે. ફાંને વેલા દ્વાયા  ભન-લચત્તનો વનયોધ વવદ્ધ થતાાં ષુ્ટિ પરની પ્રાપ્પ્ત થામ છે. 
વેલાભાાં િભે િભે  પ્રેભ, ાઅવક્ક્ત, વ્મવન ાને પર સધુી શોંચામ છે. પર શુાં ? ષુ્ટિ 
પ્રભનુા સ્લરૂાનાંદનો ાનબુલ. પરભાાં સ્લરૂ વેલા એિરે કે વાધનની ાેક્ષા યશરેી 
છે. જમાયે  પ્રભેમ ફથી શ્રીભશાપ્રભજુી જીલને તાાત્ભક ગણુગાન કયલાનુાં કૃાદાન 
કયે છે ત્માયે  વીધો જ વ્મવનાત્ભક બાલ વવદ્ધ થાઇ જામ ાને ભાનવી વશજ પ્રાપ્ત 
થામ છે. ષુ્ટિ  રુૂાથગ પ્રાપ્પ્તભાાં વાધનની ાેક્ષા નથી. સધુા સ્લરૂ શ્રીલલ્રબની 
કૃા જ વનમાભક છે. તેથી સ્લાભીએ વન. રક્ષણ ગ્રાંથભાાં ગણુગાન ાને સ્લરૂ ધ્માનની 
ાઅજ્ઞા કયી છે. 

જમાાં સધુી જીલને પ્રભભુાાં સ્નેશ નથી થમો ત્માાં સધુી ફધ ુનકામુાં છે. જમાાં સધુી જીલને 



વાંવાય ાઅવક્ક્ત છે, યાગ છે, ત્માાં સધુી પ્રભભુાાં ાનયુાગ થલો કઠીન છે. સ્લરૂજ્ઞાન 
ષુ્ટિ જીલ ભાિે  જરૂયી છે. વેલા દ્વાયા શુાં પ્રાપ્ત કયલાનુાં છે ? જીલે ોતાના રીરા 
ભધ્માાંવત ાઅવધદૈવલક દેશ (સ્લરૂ) ને પ્રાપ્ત કયલાનુાં છે. એ ાલાાંતય પર છે. , એની 
પ્રાપ્પ્તથી જ સ્લમમ ્જીલ ગોરોક ધાભભાાં જાઇ પરરૂ ષુ્ટિ પ્રભનુી વેલા મોગ્મ થામ 
છે. તે મખુ્મ પર, શ્રીશક્રયયામચયણ ાઅજ્ઞા કયે છે કે, “વલગ દો ાને લચિંતાથી યક્રશત જે 
બગલક્રદમ છે, તેની વાથે ભીને શ્રીગોકુાધીળ પ્રભ ુવદા વનશ્ચમ સ્ભયણ કયલા મોગ્મ 
છે. જે ાશવનિળ બગલદ્  વેલા-સ્ભયણ, ગણુગાન,ધ્માન કયે તેનો બગલાન વનયોધ કયે 
છે.” 

ાઅળયો એક દ્રઢ : 
 

 

 

 

- કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

પ્રથભ „ાઅળયો‟ ળબ્દનો ાથગ ાને ભભગ વભજી રાઆએ. વળક્ષાત્રભાાં લાયાંલાય 
શ્રીશક્રયયામચયણ શ્રીલલ્રબ પ્રભનુો દ્રઢ ાઅળયો કયલો એલી ાઅજ્ઞા કયે છે. બક્ત કવલ 
સયુદાવજી ણ ાઅળયાના દભાાં „દ્રઢ ાઇન ચયણન કેયો ‟ ાઅજ્ઞા કયે છે. શ્રીલલ્રબના 
ચયણ ગ્રશણ કેલી યીતે કયલા એનો ભભગ છે , વતત તાબાલ લૂગક શ્રીલલ્રબનુાં નાભ 
સ્ભયણ કયવુાં. એ જ ાઅળયો કમો કશલેામ. „ાઅળયા‟નો ફીજો ાથગ થામ છે. ાઅશ્રમ. 
„ાઅળયો એક શ્રીલલ્રબાધીળનો‟ લૈટણલો ાઅ દ પ્રામાઃ ફોરે છે.  એનો બાલાથગ કોાઆક 
વલયરા જ જાણે છે. ાઅશ્રમ એ બગલાનનુાં જ સ્લરૂ છે. શ્રીાઅચામગચયણે  ાનગુ્રશનો 
એક ાથગ ાઅશ્રમ ણ કમો છે. તેથી ાઅશ્રમ ાનગુ્રશની બાાંવત બગલાનના એક ધભગરૂ 
ણ છે. ાઅશ્રમ વવદ્ધદ્ધ થમા વલના ષુ્ટિ ળક્ક્તનો જીલભાાં પ્રલેળ થતો નથી. ાને  ષુ્ટિ 
ળક્ક્તના પ્રલેળ વલના ાઅત્ભા ફલરટિ થાઇ બગલદ પ્રાપ્પ્ત નક્રશ કયી ળકે. (સ.ુ 10-36-

55) ફરશીને ન રભ્માઃ (શ્રવુત) ાનન્મબાલ વલના ાઅશ્રમ દ્રઢીભતૂ નથી થતો. 
એકભાત્ર શ્રીકૃટણને ળયણે જલાથી જ ાનન્મબાલ વવદ્ધ થામ છે. ાને એ પ્રકાયે 
ાનન્મતાથી વલાગત્ભબાલની પ્રાપ્પ્ત થામ છે. 
  

શલે ષુ્ટિ ભભગને વભજીએ. ટૂાંકભાાં દળ ભભગ શ્રીશક્રયયામજીએ ફતાવ્મા છે. 
  



(1) શ્રીભદાચામગ ચયણ કભરભાાં દ્રઢ વનટઠા યાખલી. 
  

(2) ફીજો ધભગ શ્રીકૃટણ વેલા છે. તનવુલત્તજા વેલાથી વેવ્મને તત્સખુબાલથી વેલલા 
ાન ેભાનવવ દળા સધુી શોંચવુાં એ જ વેલા છે. 
  

(3) રૌક્રકક લૈક્રદકનો ત્માગ કયી પ્રભનુે ળયણે જવુાં. 
  

(4) „દીનતા‟ શ્રીભશાપ્રભજુી પ્રભ ુપ્રાપ્પ્તનુાં એકભાત્ર વાધન દીનતા – દૈન્મને ગણે છે. 
દૈન્મ પ્રાપ્પ્તથી જ પ્રભપુ્રાપ્પ્ત પ્રવન્નતા વત્લયે થામ છે.દૈન્મ યકુ્ત વલયશબાલથી  

ગોીગીત ગાયુાં, ત્માયે જ પ્રભ ુઅંતયધ્માન થમા શતા , તે શ્રીગોીજનોની ભધ્મભાાં 
પ્રગિ થાઇ ગમા. 
  

(5) ષુ્ટિ રુૂોત્તભ વદાનાંદ પ્રભનુી  વનત્મ રીરાની વદામ હૃદમભાાં બાલના કયલી. 
„બાલો બાલવનમા વવદ્ધ‟ 

  

(6) વલયશી વ્રજબક્તોનો બાલ , તેનુાં જ સ્ભયણ કયવુાં તે છઠો ભભગ. બાલનુાં સ્લરૂ 
વાકાય ાને વ્માક છે. બાલ જ વાકાય સ્લરૂાત્ભક છે. ષુ્ટિભાગગભાાં બાલ જ પરરૂ 
છે. ેરી  લૈટણલ ડોકયીએ ોતાના શદુ્ધ-ાનન્મ બાલથી શ્રીફારકૃટણ પ્રભનુે 
ભદનભોશનજી ફનાલી  દીધા. ાઅવુાં ાઈત્તભ પ્રભાણ બાલનુાં લાતાગ વાક્રશત્મભાાંથી પ્રાપ્ત 
થામ છે. 
  

(7) ગણુગાન : પ્રભનુા ગણુગાનભાાં  ારૌક્રકક ાક્ગ્ન યશરેો છે , જે ગણુગાન કયનાય 
બક્તના હૃદમભાાં યશરે જન્ભોજન્ભની લાવનાના  ાોના ઢગરાને ફાી વાપ કયી 
નાખે છે. ગણુગાન (નાભ) ધભગરૂ છે.તેભાાં નાભી પ્રભુ ધવભિસ્લરૂે લફયાજે છે. ગણુગાન 
કયનાયના હૃદમભાાં પ્રભનુા ગણુો પ્રગિ થામ છે. ાલા  િભે શરેાાં „લૈયાગ્મ‟ ગણુ 
ાઅલે છી „જ્ઞાન‟ ગણુગાન તાબાલે સ્લરૂ ાને રીરાના  ાનવુાંધાન વક્રશત થામ 
તો જ તે પરરૂ છે. 
  



(8) „કૃટણનાભ સ્ુયે‟નાભ ાને રૂ ફાંને પરરૂ છે તેથી જ ષુ્ટિભાગગભાાં નાભ વેલા 
ાન ે સ્લરૂ વેલા એભ ફે પ્રકાયો દળાગવ્મા છે. ફાંનેનુાં પર એક જ સ્લરૂાનાંદનો 
ાનબુલ. ણ ળયત એક જ કેનાભ ાને વેલા પ્રાંચ વલસ્મવૃતલૂગક થલી જોાઆએ તો જ 
તે પરાત્ભક થામ. 
  

(9) બગલદ લાક્ય ભાત્રભાાં વનટઠા જોાઆએ. વનટઠા તો ભાગગના  પ્રાણ છે. 
શ્રીભશાપ્રભજુીનાાં લચનો-ાઅજ્ઞાભાાં ાઅધવુનક જીલોને વનટઠા નક્રશ શોલાથી જ ષુ્ટિ પરથી 
લાંચીત યશી બિકે છે. સ્લાભીની ાઅજ્ઞાનુાં ારન કયવુાં તે વેલકનો ધભગ છે.  

શ્રીભશાપ્રભજુીની ાઅજ્ઞા છે. ાભવવિતનો ત્માગ , ાન્માશ્રમનો ત્માગ, ાવતાાઅરા, 

ાવત્વાંગનો ત્માગ જીલ ાઅ લચનો ાે છે ? જે ાઅ ચાય ાઅજ્ઞા ભાને છે તે જ 
ષુ્ટિભાગીમ લૈટણલ જાણલો. 
  

(10) „વલશ્વવ‟ વલશ્વાવ એ ધભગનો ાઅત્ભા છે. વલશ્વાવથી ધુજી ચિી ખાતા ણ યોગ 
ભિી જામ છે. એ ક્રકિંલદાંતી છે. વલશ્વાવે લશાણ ચારે છે. જમાયે શક્રય , ગરુૂ, લૈટણલભાાં દ્રઢ 
વલશ્વાવ થામ ત્માયે જાણવુાં કે જીલ ષુ્ટિને રામક થમો. 

શ્રી ભશાપ્રભજુીના  ચયણકભરનો દ્રઢ વલશ્વાવ યાખી ાઅશ્રમ કયલો એ જ ષુ્ટિ 
બક્ક્તભાગગભાાં પ્રથભ કતગવ્મ છે. 

ષુ્ટિભાગગભાાં તાબાલ જ પરરૂ છે 
 

 

 

 

મૂ ગોરોક ધાભભાાંથી દૈલીજીલ ભતૂરભાાં ાઅલી ડયો છે. ઘણો વભમ થાઆ જલાથી 
તે પ્રભનુા સ્લરૂને, રીરાન,ે રીરા ધાભને ાને ોતાના વનજ રીરાના સ્લરૂને ણ 
ભરુી ગમો છે. ાનેક જન્ભોથી  વાંવાયભાાં બિકલાથી તે મઢૂભવત ફની ગમો છે. 
શ્રીલલ્રબની કૃાથી ાઅ જન્ભે ળયણે ાઅલી  બ્રહ્મવાંફાંધ પ્રાપ્ત કયુું છે. ગદ્ય ભાંત્રભાાં 
ષુ્ટિ જીલે શુાં પ્રાપ્ત કયલાનુાં છે , તેનો અંગરૂીવનદેળ કયેરો છે. તાકરેળ વતયોબાલ 
થમો છે. વેલા, સ્ભયણ, ગણુગાન, ધ્માન દ્વાયા તા બાલની પ્રાપ્પ્ત કયલાની છે. વેલા 
પરૂ થતાાં જ શ્રીલલ્રબ તાબાલનુાં દાન  કયે છે. ાઅ શ્રીલલ્રબ તાાત્ભક સધુા 



સ્લરૂ છે. જેલી યીતે પ્રભ ુજમાયે અંતયધ્માન થમા,ત્માયે શ્રીગોીજનોએ ાનેક વાધન 
પ્રભનુે ળોધલા કમાગ, છતાાં પ્રભ ુન ભળ્મા. છેલિે ખફૂ તાબાલ, વલયશથી, રૂદન કયતાાં 
ગોીગીતનુાં ગાન કયુું. ત્માયે તેઓની ભધ્મભાાં પ્રભુ  પ્રગિ થમા. ાઅભ પ્રભ ુભાિે કોાઆ 
વાધન કાભ નથી ાઅલતુાં ણ તાાત્ભક ગણુગાન જ પરરૂ છે. 

ાઅજના મઢૂ જીલો  વાંવાય ાઅવક્ક્તભાાં યચ્મા-ચ્મા યશ ેછે. દૈલી શોલા છતાાં પ્રભ ુ
પ્રાપ્પ્તનો તા નથી , ાઅવતિ નથી. એનુાં મખુ્મ કાયણ વત્વાંગનો ાબાલ , દુાઃવાંગ ાને 
દુટિાન્ન છે. ાઅ ફધા ભશાન શાડ જેલા પ્રવતફાંધ છે. 20-25 લગથી બોગ ધયી રેતા 
લૈટણલો છે, છતાાં તેઓભાાં ત કે  વલયશ જોલા નથી ભતો. જીલને જે ારૌક્રકક લચિંતા 
શોલી જોાઆએ એ નથી. કોાઆ એલો શક્રયનો રાર, વલયરો, યવવકજન કે જેના નેત્રોભાાં પ્રભ ુ
વભરનની ાવતિ શોમ, ાશ્રનુી ધાયા લશતેી શોમ, એલાનાાં દળગન થતાાં નથી. ભતૂર ય 
જરૂય એલા શ્રીલલ્રબજનો છે , જેઓ સ્લરૂભાાં જ ડૂફેરો  યશ ેછે. તેઓ કોાઆનો વાંગ 
કયતા નથી, ાઅલા જનો ભાિે વાંગ ણ ફાધક શોમ છી તેઓને વાંગ  ક્યાાંથી પ્રાપ્ત 
કયી ળકીએ ? એલી બગલદીઓનુાં સ્ભયણ ણ પરરૂ ફની જામ છે. તેભના સ્ભયણથી 
જીલના ાોનો નાળ થામ છે. 
  

વભમ કા લશી જામ  છે. ાઅ જીલનુાં ાઅયટુમ ક્ષણે ક્ષણે ક્ષીણ થતુાં જામ છે. કળી જ 
પ્રાપ્પ્ત વલના વભમ જતો યશ ેછે ! જમાયે કોાઆ લૈટણલને ાકાે યોગગ્રસ્ત કે પ્રભળુયણ 
થાઇ જતા જોઉં છાં ત્માયે  હૃદમભાાં ાાય વ્મથા ાનબુવુાં છાં. ાયે , પ્રભ ુાઅ દેશ ાઅલો 
ક્ષણબાંગયૂ ! પ્રભનુે ળયણે  ાઅલી, વેલા દ્વાયા જો પ્રભનુા સ્લરૂનો વાક્ષાત્કાય ના કમો 
તો ાઅ જીલનનો ળો ાથગ ? જીલન પેયો નકાભો જલાનો ? દયેક જાગતૃ ષુ્ટિ જીલે 
ાઅનો વલચાય કયલો જોાઆએ એવુાં નથી  રાગતુાં ? શા નાથ ! હુાં તાયે રામક ક્યાયે 
ફનીળ એલી શામ હૃદમભાાંથી ક્યાયે ાઈઠળે ? દેશ વળક્ત શોમ ત્માયે ફને તેિરો વભમ 
વેલા-સ્ભયણભાાં જ કાઢલો જોાઆએ નશીં તો કાથી ઠગાાઆ જાઆળ ! કાનો ળો બયોવો ? 

જમાયે શ્રીભશાપ્રભજુીને ળયણે ાઅલલા જીલ ાઅજ્ઞા ભાાંગતા , ત્માયે ોતે કશતેા , ના 
શભણાાં નશીં ,. ાભે રૃ્થલી ક્રયિભાભાાં છીએ. ત્માયે જાગતૃ જીલ શુાં  જલાફ ાઅે. 



„કૃાનાથ, ાઅ દેશનો ળો બયોવો ‟ ાઅ દૈલીજીલના તાબાલનુાં રક્ષણ જોલા ભે છે.  

ાઅ તતુગજ તે જીલને ળયણે રાઆ વેલા ધયાલી ફધી વેલા યીત ળીખલી ાઅજ્ઞા 
કયતા. „જા, શલે તુાં ઘયે જાઆ વેલા કયજે.‟ 
  

જીલને પ્રભનુા સ્લરૂભાાં શદુ્ધ સ્નેશ જ નથી થમો. જો સ્નેશ થમો શોમ તો વેવ્મને મકુી 
વ્રજમાત્રા, ફેઠકમાત્રા, ભનોયથોભાાં દોડ મકેુ ? ાયે લોથી વેલા કયો છો , કદી તભને 
સ્લપ્નભાાં ણ જો તભાયા વેવ્મનાાં દળગન ન થામ તો તભાયી વેલા કેલી ? વલચાય કયો. 
કાયણ, લચત્તભાાંથી લાવનાનો ાઈકયડો કાઢયો નથી. તાાત્ભક શ્રીલલ્રબના ગણુગાન , 

શ્રીવલોત્તભજી, ોડળગ્રાંથના શ્રલણ-ભનનથી જ ાઅ પ્રવતફાંધો દૂય થળે. જે 
શ્રીલલ્રબની કૃાથી વકર  સ્લરૂાનાંદ, રીરા વલ. ાનબુલ કયાલલા વેવ્મ સ્લરૂ 
લફયાજે છે , તેને જ વલગસ્લ ાને  વાક્ષાત ભાની વેલા કયલી જોાઆએ. ફીજે ક્યાાંમ 
જલાની જરૂય નથી. 84/252 બગલદીઓએ જે કાાંાઆ  પરપ્રાપ્પ્ત કયી છે તે વેવ્મની 
વેલા દ્વાયા જ કયી છે , લાતાગઓ યોજ લાાંચી જલી છે  યાંત ુબાાઇ, એ બગલદ ચક્રયત્રો 
ખારી લાાંચલા ભાિે નથી કમાગ. ાઅણા જીલનભાાં ાઈતાયલા ભાિેના  એ ચક્રયત્રો છે. ાઅ 
વલળે કદી વલચાય જીલને નથી ાઅલતો, શુાં ? 

  

રેખક : કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 
સ્લરૂ વનટઠા 

 
 

 

 

- શ્રી કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

ષુ્ટિ જીલનુાં  એકભાત્ર કતગવ્મ – પ્રભનુી વેલા જ છે. શ્રીભશાપ્રભજુી „ચતાુઃશ્રોકી‟ભાાં 
ાઅજ્ઞા કયે છે  “વલગદા વલગબલેન બજવનમો વ્રજાધી ” પ્રથભ જીલને ભાગગ વનટઠા ાને 
ભાગગભાાં રુચી શોલી જરૂયી છે. જો ાઅ નક્રશ શોમ તો ષુ્ટિભાાં એ જીલ કશુાં જ પ્રાપ્ત કયી 
ળકળે નશીં.  ભાગગના ગ્રાંથો ાને વત્વાંગ દ્વાયા રુચી ાને વનટઠા દ્રઢ થામ છે. 
ષુ્ટિભાગગભાાં ાનન્મતા, ાઅવક્ક્ત ાને સ્લરૂવનટઠા એ ભાગગનો પ્રાણ છે. સ્લરૂ વનટઠા 
દ્રઢ કયલાનો ાઈામ વેલા જ છે. ભાગગની ભેંડ ભમાગદાથી શ્રીભશાપ્રભજુીની ાઅજ્ઞા પ્રભાણે 
ચારીન ેવેલા કયલાથી જ પરરૂ થામ, ાન્મ કલ્ીત બાલનાઓથી નક્રશ. દાસ્મબાલનુાં 



દાન બ્રહ્મવાંફાંધ લખતે જીલને શ્રીભશાપ્રભજુીએ કયેલુાં છે. દાસ્મ ાને ક્રદનતા વવદ્ધ થમે 
જીલ વાથે પ્રભનુ ેબાલે વલરવવુાં શોમ તે બાલનુાં દાન ઘયના વેવ્મ પ્રભ ુજ કયે છે. ફીજુ 
કોાઇ નક્રશ. ાઅજે તો  જીલો ાઅનાંદ ભાિે ફશાય ભાંક્રદયો , ાઈત્વલોભાાં દોષડ ેછે. ત્માાંથી શુાં 
પ્રાપ્ત કયી રાલે છે ? ફે ઘડી ાઅબાવી ાઅનાંદ થમો. ાઅનાંદનુાં સ્લરૂ તો પ્રભનુુાં છે તે 
વનત્મ છે. ાખાંડ છે.  તેનો નાળ થતો નથી. એલા ાખાંડ ાઅનાંદનો ાનબુલ કયાલલા 
શ્રીલલ્રબે લૈટણલને ભાિે તેનો  ાઈદ્ધાય કયલા વેવ્મ સ્લરૂ ધયાલી ાઅપ્યુાં છે. વકર 
ગોરોક ધાભનીવાંવત્ત વક્રશત જીલના  ઘયભાાં જે સ્લરૂ લફયાજે છે. છતાાં જીલને એની 
શચેાન નથી. તેથી ફશાય બિકે છે ! વેવ્મ  સ્લરૂભાાં વાક્ષાત ણૂગ રુૂોત્તભ , 

ગરુૂઘયનુાં વનવધ સ્લરૂ ાને નખવળખાાંત સધુા  સ્લરૂે શ્રીલલ્રબ લફયાજે છે. ાઅલા 
ારૌક્રકક પ્રભનુે ત્મજી જીલ ફશાય સખુ-ાઅનાંદની રારવાએ દોડ ેછે. ષુ્ટિભાગગભાાં વેલા 
એકાાંતભાાં એકરાએ જ કયલાની શોમ છે. વમશૂભાાં નક્રશ.  રૌક્રકકભાાં યલુક-યલુતી 
યણીને ઘયના ખણૂે એકાાંતભાાં વાંવાય સખુ ભાણે છે, ફશાય ગ્રુભાાં, િોાભાાં નક્રશ. તેભ 
ષુ્ટિ જીલનુાં છે. 

ષુ્ટિભાગગભાાં દયેક ાલસ્થાએ વાધન કે પર ાલસ્થાએ દાસ્મ બાલ ભધ્મસ્થ યાખલાનો 
છે. જો દાસ્મબાલ ચકૂી  ગમા તો પ્રભ ુઅંતયધ્માન થાઇ જળે. લાત્વલ્મ કે ભાધયુી 
બાલના બાલરાાં લેડાાં કયલાથી ાનાવધકાય ચેટિાથી ાયાધના બાગીદાય થલામ છે. 
વાંવાય ાઅલેળ છૂિયો નથી ત્માાં સધુી  દાસ્મબાલ વવદ્ધ કયો. યાવાંચાધ્મામીભાાં પ્રભ ુ
જમાયે ગોીજનોને ભાન-ભદ થમો ત્માયે  અંતયધ્માન થાઇ ગમા. પ્રભએુ ાઅ ગણુાતીત 
ગોીને રાઇને પ્રભ ુલફયાજી ગમા. પ્રભએુ ાઅ  ગણુાતીત ગોીને (યાધા-વશચયી) 
 સ્લાવભની બાલનુાં દાન કયુું. ોતે સ્લરૂાનાંદનો – યવદાન કયલાનો વલચાય કમો. 
એિરાભાાં એ ગોીએ પ્રભનુે વલનાંતી કયી, “હુાં થાકી ગાઇ છાં. પ્રભ,ુ ાઅ ભને કાંધા ય 
રાઇ રો. ” પ્રભએુ વલચાય કમો , ાઅ ગોી યવદાનને ાત્ર નથી. તેથી  ાઅ અંતય 
ધ્માન થાઇ ગમા. છી એ ગોીને સ્લદોનુાં જ્ઞાન થયુાં. ખફૂ રુદન કયુું , “શ ેનાથ ! 
ક્યાાં છો ? ક્યાાં છો ? હુાં તભાયી દાવી છાં ભને ત્મજી ના દેળો. ” જોયુાં ? દાસ્મ બાલ 
વલવયાાઇ ગમો જેથી પ્રભ ુઅંતયધ્માન થાઇ ગમા. વલચાય કયો લૈટણલો કે ભનસ્લી 



બાલરા લેડા કયલાથી પ્રભ ુતભાયા ઘયભાાંથી જતા યશ ેકે નક્રશ ? 

 

વાયસ્લત કલ્ભાાં નાંદારમભાાં ાલતાય કારનુાં સ્લરૂ પ્રગિ થયુાં. શ્રવુતરૂા ાને 
ાઊવરૂા ગોીજનોને ાઅે લયદાન ાઅપ્યુાં શત ુાં કે તભાયો ભનોયથ હુાં વાયસ્લત 
કલ્ભાાં વ્રજભાાં ણૂગ  કયીળ. પ્રભએુ પ્રગિ થાઆ ફાર રીરાથી રઘયુાવ મુંત ાનેક 
રીરાઓ કયી , જેભકે ભાખણ ચોયી , ગોચાયણ, દાન-ભાન, નઘિ, શોયીખેર લગેયે. 
ાઅ ફધી રીરાઓ દ્વાયા પ્રભએુ ગોીજનોને  સ્લરૂવનટઠ કમાગ. ાઅ ફધી રીરાઓ ધભગ 
સ્લરૂે કયી. છી તેઓના ાઅવધદૈવલક દેશ વવદ્ધ  કયી ાઅે યાવભાાં તેભનો અંગીકાય 
કમો ધભી સ્લરૂથી. ાઅવુાં શ્રીગોીજનોના જેવુાં સખુ  પ્રાપ્ત કયાલલા શ્રીભશાપ્રભજુીએ 
ાઅ કલરકારભાાં જીલને ળયણે રાઇ વેવ્મ સ્લરૂ ધયાલી  ાઅપ્યુાં. જેથી વેલા દ્વાયા , 

ગણુગાન, સ્ભયણ, ધ્માન દ્વાયા જીલ પ્રભ ુવન્મખુ યશ.ે  િભે િભે પ્રેભ, ાઅવક્ક્ત, વ્મવન 
ાને પરની પ્રાપ્પ્ત કયે. શ્રીભશાપ્રભજૂી ભશા  કારુલણક છે. ાદેમદાની છે. , નીજ દૈલી 
જીલો ય કરુણાકયી વાક્ષાત ધવભિ સ્લરૂનો વાંફાંધ  બ્રહ્મવાંફાંધ દ્વાયા કયાલી ાઅપ્મો છે. 
વેલાના 360 ક્રદલવોભાાં ાઈત્વલો ાઅક્રદભાાં એ જ વાયસ્લત  કલ્ની રીરાને પ્રસ્થાવત 
કયી ાઅી છે. જેથી શ્રીગોીજનોના જેવુાં યભ પર પ્રભનુા  સ્લરૂાનાંદનો ાનબુલ 
ષુ્ટિ દૈલીજીલ કયી ળકે , જમાાં સધુી ાન્મભાાં સ્નેશ થામ છે ત્માાં  સધુી વેવ્મભાાં સ્નેશ 
થમો નથી. એકલાય શ્રીગોકુરનાથજી ોતાના એક વેલકને ત્માાં ધામાગ શતા. એ વેલકે 
ાઅશ્રીને વલનાંતી કયી , “કૃાનાથ ! ાભાયા ગાભભાાં એક લૈટણલ સ્ત્રી-રુૂ  ાનન્મ 
યશ ેછે.” શ્રીગોકુરેળે ાનન્મ જાણી ભલા જલાની ાઆચ્છા કયી ત્માાં ધામાગ. ેરી  સ્ત્રી 
શ્રીગોકુરનાથજીના સ્લરૂભાાં ાઅવક્ત થાઇ ગાઇ. શ્રીગોકુરેળ ત્માાંથી ાછા ધામાગ.  

શરેા વેલકને કહ્ુાં, “ાઅ સ્ત્રીભાાં ાનન્મતા – સ્નેશ દ્રઢ નથી.” જો એના સ્લરૂભાાં એને 
ાનન્મતા, સ્લરૂવનટઠા શોમ તો ભાયાભાાં એને સ્નેશ-ાઅવક્ક્ત કેભ થામ ? જુઓ 

ાનન્મતાનુાં રક્ષણ, સ્લરૂ શુાં છે તે શ્રીગોકુરનાથજીના ાઅ પ્રવાંગથી વભજી ળકામ છે. 
ષુ્ટિભાગગભાાં બાલ-બાલનાનુાં ભશત્લ 

 
 

 

 

- કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 



ષુ્ટિભાગગભાાં જે કાાંાઇ ભશત્લનુાં છે તે બાલ જ છે. ષુ્ટિપ્રભ ુબાલાત્ભા છે. ષુ્ટિભાગગ 
બાલાત્ભક છે, ગદ્યભાંત્ર બાલાત્ભક છે , પ્રભનુુાં સ્લરૂ ાને બાલનુાં દાન ણ બાલાત્ભક 
છે. ાઅભ  વલગ કાાંાઆ છે તે વઘળ બાલાત્ભક છે. „બજ વખી બાલ બાવલક દેલ. ‟ પ્રભ ુ
સ્ભયણ ાને વેલા બાલલૂગક કયલાભાાં ાઅલે તો જ તે પરરૂ છે. બાલ લગયની વેલા 
ક્રિમાત્ભક છે. બાલ  વાયા-સ્લરૂાત્ભક છે. બાલનુાં સ્લરૂ જ વનયાલુાં છે. શ્રીભશાપ્રભજુી 
„વાંન્માવ વનણગમ ‟ ગ્રાંથભાાં ાઅજ્ઞા કયે છે કે „બાલો બાલનમા વવદ્ધાઃ ‟ શ્રીશક્રયયામજી 
લાાંગમકુ્તાલરીભાાં કશ ેછે, „ષુ્ટિભાગે બાલ એલ પર વલોત્તભ ભતમ્‟ ાનગુ્રશ ભાગગભાાં 
બાલ જ વલોયી પરરૂ ભનામો છે. ાઅ ષુ્ટિબાલનુાં દાન કૃાવવિંધ ુશ્રીલલ્રબ જ કયે 
છે. ષુ્ટિભાાં બાલના ભાલરક જ શ્રીગોીજનો છે. 
  

શલે બાલ ાને બાલના શુાં છે ? તે જોાઆએ. પ્રભનુા વલમભાાં યાખેરો પ્રેભ એનુાં નાભ જ 
બાલ. બાલ એિરે  વલશદુ્ધ પ્રેભ-સ્નેશ. બાલના એિરે બગલદ વલમક લચિંતન. 
(કીિભ્રભયન્માએ) ષુ્ટિભાગગની  વેલાભાાં સ્લરૂબાલના , રીરાબાલના ાને 
બાલબાલનાનુાં ાવત ાઅલશ્મક અંગ છે. તે જાણ્મા  વલનાની વેલા ક્રિમાત્ભક છે. એક 
લાય શ્રીગોકુરેળનાથજી ગજુયાતના પ્રદેળે લફયાજતા શતા.  ાઅે શ્રીજાનકી લહજુીને 
ાઅજ્ઞા કયી , „ાઅ પ્રભનુી વેલા સખુરૂ શોંચજો ‟ શ્રીજનકી લહજુીએ છૂ્ુાં. જમ 
કૃાનાથ, ાઅનુાં વેવ્મસ્લરૂ તે કાઆ રીરાનુાં છે , તેની બાલના કેભ  કયલી, તે કૃા 
કયી દળાગલો. ત્માયે ાઅશ્રી ગોકુરેળપ્રભએુ કહ્ુાં. „ાઅણુાં વેવ્મ સ્લરૂ શ્રીગોકુરનાથજી 
છે. તે વાયસ્લત કલ્ની લગક્રયયાજ ધાયણ રીરા (ાઅશ્રમ રીરા)નુાં  સ્લરૂ છે. તે 
ચત્રભજૂ છે. ફે શસ્તથી લેણુાં ગ્રશણ કયેર છે. જભણા શ્રીશસ્તથી ળાંખ  ધાયણ કયેર છે. 
ફે સ્લાવભનીજીઓ શ્રીયાધાજી ાને શ્રીચાંદ્રાલરીજી લફયાજે છે. ાઅ યીતે  સ્લરૂ, રીરાને 
ફયાફય વભજી બાલના કયી વેલા કયજો ‟ ાઅભ ાશીં શ્રીજાનકી લહજુીને વનવભત્ત  

ફનાલી વઘી ષુ્ટિ સષૃ્ટિને સ્લરૂ, રીરા ાને બાલના કયલાની યોક્ષ ાઅજ્ઞા ાઅે 
કયી છે. ભશાન સ્લરૂોની લાણીનુાં શાદગ  વભજવુાં દુરગબ છે. 
  

શ્રીગરુૂદેલ દ્વાયા બાલનુાં દાન થામ ત્માયે જ વેલા પરરૂ ફને છે. ષુ્ટિજીલને 



બ્રહ્મવાંફાંધ લખતે જ  દાસ્મબાલનુાં દાન થમેલુાં છે. પ્રથભ દાસ્મબાલની જ મખુ્મતા છે. 
દાસ્મબાલ ાને ક્રદનતા  વવદ્ધ થમે , પ્રભ-ુવેવ્મ સ્લરૂ ાઅ જે બાલે જીલ વાથે 
વલરવલા ાઆચ્છા કયળે તે બાલનુાં દાન કયળે. જીલ ોતે ભનસ્લી કોાઆ બાલ કયી ળકતો 
જ નથી. ાને કદી એલી ચેટિા કયી બાલ કયે  તો તે પરરૂ થતો નથી. દાસ્મ , વખ્મ, 

લાત્વલ્મ, ભાધયુીબાલ ાઅ ફધા બાલો ાઅશ્રી ોતે  શ્રીલલ્રબ કૃા કયી દાન કયે તો 
જ પરરૂ છે. પ્રથભ દાસ્મ ાને ક્રદનતા જરૂયી છે. શલે  બાલનુાં કેવુાં સકૂ્ષ્ભ સ્લરૂ છે તે 
એક પ્રવાંગ યથી જોાઆએ. 
  

શ્રીગવુાાંાઇજી ાઅશ્રી દ્વાયકા જતા શતા , વાથે ચાચાજી ણ શતા. યસ્તાભાાં ાઅશ્રીએ 
એક લગત જોમો , તે જોાઆ ચાચાજીએ કહ્ુાં , „દેખો, એ લગતકો દેખતે શી મજુે 
લગક્રયયાજકી માદ ાઅ ગાઆ ?‟ ચાચાજીએ કહ્ુાં, „એભ ! છી ચાચાજીએ રીરાબાલ 
દ્રષ્ટિથી એ લગત ય જોયુાં ‟ ાઅભ કૃાળક્ક્ત ાલરોકનથી લગત યના વલગ દાથો 
જડ, ચેતન વૌ ારૌક્રકક ફની ગમા. ાને તત્કાર જેભ  ાઅકાળભાાં વલજી ઝફકે તેભ 
તે લગત ચભકીને વીધો જ ગોરોક ધાભભાાં જાઆ શ્રીલગયીયાજજીના  બ્રહ્મ ળીખયભાાં 
વભાાઇ ગમો ! કેલર એક ારૌક્રકક બાલદ્રષ્ટિથી જડ લગત ચેતન ાને એરૌક્રકક  ફની 
ગમો. તો લૈટણલ જેલા ચેતન પ્રાણી ય જો ાઅલી કૃા ળક્ક્તની દ્રષ્ટિ ડ ેતો શુાં ના  

્્પ્રાપ્ત કયી ળકે ? શા, તે ભાિે વતત બગલદ વન્મખુ યશવે ુાં જરૂયી છે. શ્રીગવુાાંાઇજીએ  

કહ્ુાં, „ચાચાજી, ાઅ તભે શુાં કયુું ?‟ „ભશાયાજ, શલે એ ભતૂર ય યશલેા રામક ના યહ્યો 
તેથી તે ગોરોક ધાભ ગમો ‟ ાઅ છે ષુ્ટિ બાલનુાં સ્લરૂ. ફવો ફાલન લૈટણલોની 
લાતાગભાાં એક ડોળીનો પ્રવાંગ છે. જેભને શ્રીફારકૃટણજીને ોતાના બાલથી 
શ્રીભદનભોશનજી થવુાં ડ્ુાં છે. યેની લાતાગભાાં ણ બાલ એ જ પ્રભાણે ફતાવ્મો છે. 
  

લાતાગ વાક્રશત્મભાાંથી ાઅણે ાઅલા બાલો વલચાયતા નથી. ાને કેલ બાલરા લેડા 
કયીએ છીએ. જમાાં ત્માાં બિકીએ છીએ. વેવ્મને જ વલગસ્લ ાને વાક્ષાત ભાની વેલતા 
નથી. ણ જયા વલચાય તો કયો કે, શ્રીભશાપ્રભજુીએ વેલાભાાં જે સ્લરૂ ધયાલી ાઅપ્યુાં 
છે તે શુાં ઓછાં છે ? ખયા બાલથી ાશીં જ યોજ ઝાયી બયો , નતૂની વાભગ્રી કયો , 



ભનોયથો કયો , લૈટણલ બગલદીમોને  પ્રવાદ રેલડાલો. ણ ાઅ નથી થતુાં. પ્રભનુે 
વનલેદીત કયેર ૈવાભાાંથી ખચગ કયી ફશાય જામ  તો જ જીલને માત્રા કયી , જાયી બયી 
એલો વાંતો થામ. ાઅ જીલની કેિરી ાભયતા છે. જીલને જે  પ્રકાયનો વત્વાંગ ષુ્ટિ 
ોણ જોાઆએ તે નથી તેથી તે બિકે છે. જમાયે ાઅ ફધી ફશાયની  બિકન ભિી જળે, 
વેવ્મ સ્લરૂને ઓખળે , ત્માયે જીલ ષુ્ટિ વેલા કયી ળકળે. જમાાં સધુી  વેવ્મ વવલામ 
ફીજા સ્લરૂને વનયખલાની ાઇચ્છા થામ છે. ત્માાં સધુી તે બાલ વ્મલબચાય છે. ષુ્ટિ પ્રભ ુ
વતવ્રત બાલથી લળ થામ છે. વ્મલબચાયી બાલલાાથી કદી પ્રવન્ન નક્રશ ણ ાપ્રવન્ન 
જ યશ ેછે. શા ! નાથ, શ્રીલલ્રબ કૃા કયે તો જ જીલને ાઅ વત્મ વભજાળે. 

ઘણા લૈટણલો વેલા  ન ફની ળકતા શોમ ત્માયે ભાનવીભાાં જ એક જગ્માએ ફેવી 
વેલાની બાલના કયે છે. ાઅ વેલા  બાલનાને જ તે ભાનવી કશ ેછે. ાયે બાાઇ , ભાનવી 
તો પરરૂા છે. તન ુવલત્તજા વેલા ભન  રગાલી કમાગ છી, તે વવદ્ધ થામે ભાનવી થામ 
છે. વેલા ન ફની ાઅલે ત્માયે એકાાંતભાાં ફેવી  વેવ્મની ભાંગાથી વેન મુંત વેલા 
બાલના કયલી તે બગલદ લચિંતન છે , ભાનવી નક્રશ.  બગલદલચિંતન (બાલના) ાને 
ભાનવીભાાં ાઅવભાન જભીનનો પેય છે. ષુ્ટિભાગગભાાં ાન્નદો ાને  દુાઃવાંગ દો એ 
બગલદ પ્રાપ્પ્ત ભાિે શાડ જેલા પ્રવતફાંધ છે. બોગ ધયી પ્રવાદીથી વનલાગશ  કયલો. 
ગણુગાન કયલા, લાણીનો વનયોધ કયલો, બગલદીમોનો વાંગ કયલો. બગલદીમ ન ભે 
તો ભાગગભાાં નાના ભોિા ગ્રાંથોનુાં શ્રલણ – ભનન ખફૂ કયવુાં. ાઅ જ જીલનુાં મખુ્મ કતગવ્મ 
છે. ષુ્ટિભાગગભાાં જીલે વેલા , પ્રકાય બાલ-બાલના યીત-વપ્રત ફધુાં ોતાના દીક્ષા ગરુૂ  

 ાવે નમ્ર બાલ,ે વલનાંતી કયી ળીખી રેવુાં. શ્રીગોારદાવજી લલ્રબાખ્માનભાાં ગામ છે, 

„શ્રીરુૂોત્તભ ાઈત્તભ લયને વભમ જોાઆ ળીળ નભવુાં ‟ એકાાંતભાાં પ્રવન્નલચત્તે લફયાજતા 
શોમ ત્માયે દીનબાલે વન્મખુ દ્રષ્ટિ કયી , ાઅજ્ઞા ભાગી છૂલાથી, કૃા જરૂય કયળે. કૃા 
કયલા તો ભતૂર શ્રભ રાઇ લફયાજે છે.  

શ્રીલલ્રબળયણ થકી વૌ ડ ેવશલે ુાં યે. 
શ્રીલલ્રબ લસ્તતુાઃ ક્ૃટણ એલ 

 
 

 

 



- કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

બગલાન વચ્ચ્ચદાનાંદ, યવભમ, ાઅનાંદભમ, ાઅનાંદ વલગ્રશ ાને ારૌક્રકક ગણુલાા 
છે. જગતભાાં જે પ્રાકૃત  ગણુો જોલા ભે છે તે બગલાનભાાં નથી. ાને ાઅ દ્રષ્ટિએ 
બગલાનને વનગુગણ કશલેાભાાં ાઅલ ેછે. યભાત્ભાએ ોતે જ ોતાનાભાાંથી જગત ાઈત્ન્ન 
કયુું છે. એિરે યભાત્ભા જગતનુાં  વનવભત્ત કાયણ ાને ાઈાદાન કાયણ ફાંને છે. 
યભાત્ભા જગતરૂે ક્રયણાભ ાભે છે, છતાાં તેભનાભાાં કોાઇ જાતનો વલકાય થતો નથી. 
ાઅને ાવલકૃત ક્રયણાભલાદ કશલેાભાાં ાઅલે છે. રૌક્રકકભાાં  દૂધનુાં દશીભાાં રૂાાંતય થામ 
છે છી દશીંનુાં દૂધ થતુાં નથી , ાઅ વલકૃત્ત ક્રયણાભ છે. જેભ  વોનાભાાંથી ફે દાગીના 
કાંકણ ાને શાય ફનાલીએ છી એ કાંકણ ાને શાયને બાાંગી-તાલીએ તો વોન ુજ યશ.ે 
ાઅ ાવલકૃત ક્રયણાભલાદ. યભાત્ભાએ ોતાના લચત્ત અંળભાાંથી ાનેક જીલો પ્રકિ  

કમાગ છે. જગત એ યભાત્ભાનો વત ્અંળ છે. જેભ ાક્ગ્નભાાંથી વલસ્ુરીંગ – તણખાઓ 
નીકે છે. તેભ બ્રહ્મભાાંથી જીલો નીકે છે. જીલ બ્રહ્મનો અંળ છે. યભાત્ભા 
વચ્ચ્ચદાનાંદ છે.  જીલભાાં બ્રહ્મના વત-્લચત્ત ફે ધભો પ્રગિ થમેરા છે. ાઅનાંદ ધભગ 
ાપ્રગિ છે. બાલનાના છ ધભો જીલનભાાંથી વતયોક્રશત થાઇ ગમા છે તેથી જીલને ફન્ધ 
ાને વલમગમ પ્રાપ્ત થામ છે.  જીલ ોતાનુાં સ્લરૂ ભરૂી જામ છે. ાજ્ઞાનથી ાશાંતા-
ભભતાલાો વાંવાય ાઈત્ન્ન કયે છે.  બગલાને ભન લડ ેપ્રલાશ સષૃ્ટિ , લેદરૂી લચનથી 
ભમાગદા સષૃ્ટિ ાને ોતાનાાં  સ્લરૂભાાંથી ષુ્ટિ સષૃ્ટિ ાઈત્ન્ન કયી છે. ષુ્ટિ દૈલી સષૃ્ટિ 
ોતાની રીરા-ાઅનાંદ  ભાિે પ્રગિ કયી છે. ાઅભ બ્રહ્મ – જીલ – જગતનો વાંફાંધ 
વભજલો જરૂયી છે. 
  

ાઈયોક્ત કથન  મજુફ બ્રહ્મ – યભાત્ભા – બગલાન એક જ છે. લેદોભાાંથી બ્રહ્મ , 

યુાણોભાાં યભાત્ભા ાને  બાગલતભાાં બગલાન તયીકે ઓખલાભાાં ાઅલે છે. “ણૂગ 
બ્રહ્મ શ્રીરક્ષ્ભણસતુ રુૂોત્તભ  વલઠ્ઠરનાથ” (લલ્રબાખ્માન) શ્રી ગવુાાંાઆજીએ 
લલ્રબાટિકભાાં શ્રીલલ્રબને “લસ્તતુાઃ કૃટણએલ” તયીકે ઓખાવ્મા છે. શ્રીલલ્રબ ાને 
શ્રીકૃટણભાાં ાબેદ છે. બગલતી શ્રવુત એ  મરૂ તત્લને યવૌ લૈવાઃ કૃટણ તયીકે ઓખાલે 
છે. ાઅ યાત્ય સ્લરૂ છે. એની ાઈય ફીજુ ાં  કોાઇ વલોત્તભ તત્લ સ્લરૂ નથી. ાઅ 



જગત બગલાનનુાં ાઅવધબૌવતક રૂ છે. ાક્ષયધાભ  ાઅધ્માજત્ભક સ્લરૂ છે ાને 
ાઅવધદૈવલક કૃટણરૂ છે. જેભ શ્રીમમનુાજીનાાં ત્રણ સ્લરૂ જરરૂ ાઅવધબૌવતક, વતથગરૂ 
ાઅધ્માજત્ભક ાને ાઅવધદૈવલક શ્રીમમનુાજી સ્લાવભનીજી સ્લરૂ  છે. તે જયીતે ષુ્ટિ 
જીલના ત્રણ સ્લરૂ પ્રથભ ાઅવધબૌવતક લૈટણલ થતાાં શરેાનુાં  સ્લરૂ, છી વેલા-
સ્ભયણ કયતાાં કયતાાં દેશબાલ યક્રશત થતાાં ાઅધ્માજત્ભક સ્લરૂ ાને  ાઅવધદૈવલક મરૂ 
સ્લરૂ રીરા રોકભાાં જાઇ બગલદ્ વેલાભાાં પ્રલેળ થલો. ષુ્ટિ જીલે  બ્રહ્મવાંફાંધ રાઇ 
વેલા, સ્ભયણ, ગણુગાન, ધ્માન દ્વાયા ોતાનુાં ાઅવધદૈવલક સ્લરૂ પ્રાપ્ત  કયવુાં એ જ 
તેનુાં ધ્મેમ – ષુ્ટિપર છે વેવ્મ સ્લરૂ જ વેલા પરરૂ થતાાં જીલને  ાઅવધદૈવલક 
સ્લરૂનુાં દાન કયે છે. 
  

ાશીં ફે પ્રશ્ન વલચાય ભાગી રે છે. તેની ચચાગ કયીએ. ( 1) “લાક્ એલ બ્રહ્મ” એ મજુફ 
ભાંત્ર પ્રધાન્મ  બ્રહ્મથી ાઅયવની , ાંચધાતનુી, ભાિીની કે કાગ ય દોયેરી લચત્રની 
પ્રવતભાઓ ાઅવધબૌવતકભાાંથી ાઅવધદૈવલક ફની ાચેતનભાાંથી ચેતન ફની તે પ્રાણ – 

પ્રવતટઠાથી પર દાન કયે  છે, તો ાઅણો ાઅવધબૌવતક દેશ ણ ળબ્દ બ્રહ્મથી 
ાઅવધદૈવલક કેભ ન ફને ? (2) “તદ સ્ળે  તદરૂ” મજુફ બ્રહ્મનો સ્ળગ થતાાં 
ાઅવધબૌવતક વાભગ્રી ાઅવધદૈવલક ફને છે તો ળબ્દ  બ્રહ્મરૂ ળબ્દથી ાઅણો 
ાઅવધબૌવતક દેશ ાઅવધદૈવલક કેભ ન ફને ?  

  

પ્રથભ પ્રશ્નનો જલાફ – લાક્ એલ બ્રહ્મ છે. તે ભાંવત્રવલવધ લૂગક કયલાભાાં ાઅલે ત્માયે 
ાવય કયે. તેથી  પ્રવતભાભાાં ણૂગ રૂૂોત્તભનો ાઅવલિબાલ કયામ છે. ળબ્દ બ્રહ્મ ોતે 
ાઅવધદૈવલક નથી, તો છી એ તભાયી ાઅવધદૈવલકતા કેલી યીતે વવદ્ધ કયે ? ળબ્દ બ્રહ્મ 
ાઅધ્માજત્ભક છે તે ાઈય જોાઆ ગમા. બ્રહ્મ અંળ ના ફને, અંળી વેલક જ યશે, ફીજો પ્રશ્ન 
: “તદ સ્ળે તદરૂ ” બૌવતક વાભગ્રી ણૂગ રુૂોત્તભ યબ્રહ્મના સ્ળગથી જરૂય 
ાઅવધદૈવલક થામ છે.  ભશાપ્રવાદ બગલદ્ સ્લરૂ તલુ્મ ભનામ છે જ. યાંત ુએ જ 
પ્રભનુા ાઅણે યોજ ચયણસ્ળગ  કયીએ છીએ તો ાઅણે કેભ બગલદ્ તલૂ્મ – 

ાઅવધદૈવલક નથી થતાાં ? ાઅણે ાશાંતા – ભભતા, વાંવાય ાઅવક્ક્ત –લાા જીલો છે. 



ાવલદ્યાથી વ્માપ્ત છે. પ્રભએુ ધયેરી વાભગ્રી – ાવલદ્યાલાી નથી – વનગુગણ છે. તેભ 
લચત્ર-પ્રવતભા વનગુગણ છે. તે જરૂય ભાંત્રથી ાઅવધદૈવલક ફની  ળકે, ાઅણો દેશ નશીં. 
ાઅણે ષુ્ટિભાગગભાાં તો વેલા દ્વાયા િભે-િભે  પ્રેભ-ાઅવક્ક્ત-વ્મવન દળા વવદ્ધ થમે 
છેલ્રે પરપ્રાપ્પ્તભાાં ાઅણે ાઅણો ાઅવધદૈવલક દેશ  પ્રાપ્ત કયી રીરા રોકભાાં જાઇ 
ળકીએ, તેભ 84/252 બક્તો થમા તેભ. ાત્માયે કલરયગુભાાં ાઅ  ાંચભશાભતૂનો 
નાળલાંત દેશ ાઅવધદૈવલક ન ફને !  
  

પ્રભ ુજમાયે ાલતાયકારભાાં પ્રગિ શોમ તો પ્રભેમ ફથી બૌવતક દેશને ાઅવધદૈવલક કયી 
ળકે. જેભ વાયસ્લત  કલ્ભાાં શ્રવુતરૂા ગોીજનોના દેશને લગક્રયયાજધાયણ 
રીરા(ાઅશ્રમરીરા) લખતે 7 ક્રદલવ યાત – ક્રદન વન્મખુ યાખી ાઅવધદૈવલકતા વવદ્ધ 
કયી શતી. ચીયશયણ રીરાભાાં ાઊવરૂા ગોીજનોના દેશ  શ્રીમમનુાજી દ્વાયા ાઅવધદૈવલક 
થમા છે. ાત્માયે ાનાલતાયકા છે. તેભાાં તો શ્રીલલ્રબે  ફતાલેરા ભાગે 84/252 

ચાલ્મા એ યીતે જ ચારલાથી મરૂધાભભાાં – ગોરોકભાાં જલામ. ાન્મ કોાઇ યીતે નશીં. 
છતાાં પ્રભ ુવલગ વાભર્થમગ છે. કત ુું, ાકતુું, ાન્મથા કત ુું ળક્ય છે. ોતે ધાયે તે કયી ળકે. 
કાંાઇ ાળક્ય નથી. પ્રભેમફથી પ્રભ ુવલગ કાાંાઆ કયી ળકે છે.  – ાલતાયકારભાાં પ્રભ ુ
ોતાના સ્લરૂ ાને રીરાથી જીલોનો ાઈદ્ધાય કયે ાને ાનાલતાયકારભાાં  વેલા, 
સ્ભયણ, ગણુગાન, ધ્માન, ષુ્ટિભાગગના યસ્તે ચારી શ્રીભશાપ્રભજુીના વવદ્ધાાંતથી  

જીલલાથી જીલોનો ાઈદ્ધાય ળક્ય છે જ “શ્રીલલ્રબ ચાશ ેવોાઇ કયે.” વેલા ાને સ્ભયણથી 
પ્રભનુા ધભો ાઅણા હૃદમભાાં પ્રલેળ કયે , હૃદમ શદુ્ધ કયે. છી પ્રભ ુસ્લમાં તે  હૃદમભાાં 
ાઅલી લફયાજે છે. કાયણ કે છ ધભો એ પ્રભનુી બામાગઓ છે. તે જીલભાાં પ્રલેળે  હૃદમભાાં. 
એિરે જમાાં સ્લાવભજીઓ ધાયે ત્માાં સ્લમાં પ્રભ ુજરૂય ધાયે જ. 
  

“શ્રીલલ્રબ ચાશ ેવોાઇ કયે, 

જો ાઈનકે દ દ્રઢ કયી કયે, 

ભશા યવ વવિંધ ુબયે ।।1।। 
લેદ, યુાણ, સઘુડતા સુાંદય, 



ાઇન ફાતે ન વયે । 
શ્રીલલ્રબ કે દયજ બજકે, 

બલવાગય તે તયે ।।2।। 
નાથ કે નાથ ાનાથ કે ફાંધ,ુ 

ાલગણુ લચત્ત ન ધયે । 
દ્મનાબકો ાનુો જાનકે, 

બડૂત કય કયે ।।3।। 
  

ાઅ કલરયગુભાાં  કેલર શ્રીલલ્રબનો ાનન્મ દ્રઢ વનટઠાલૂગક ાઅશ્રમ કયલાથી 
ષુ્ટિપરની પ્રાપ્પ્ત છે. 
શ્રીલલ્લ્બ ળયણ થકી વહ ુડ ેવશલે ુાં...... (શ્રીદમાયાભબાાઇ) 

ષુ્ટિ લૈટણલ ાને શ્રાદ્ધ 
 

 

 

 

રેખક – કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

ાઅજે લૈટણલો વાંપ્રદામભાાં વનલેદન દીક્ષા રાઇ ગશૃ વેલા કયે છે. યાંત ુષુ્ટિ વેલાના 
સ્લરૂ, ાઅચાય, વલચાય, ભેંડ-ભમાગદાથી ભોિા બાગના ાજાણ છે , ક્રદળાશનૂ્મ છે. ગભે 
તેભ દેખા-દેખી ભનસ્લી  પ્રકાયે કયે છે. એનુાં મખુ્મ કાયણ ખોિી વભજ ાને ાન્મથા 
જ્ઞાન છે.જેથી ાયાધો – પ્રવતફાંધોથી ગ્રસ્ત થામ છે. ાઅભ કેભ ? શ્રીભશાપ્રભજુીએ 
ગરુૂના રક્ષણો ફતાવ્મા છે તેભ  વળટમોના ણ રક્ષણ ફતાવ્મા છે. “કૃટણ વેલા યાં 
વલક્ષ્મ દમ્બાક્રદયક્રશતાં નયમ ્શ્રીબાગલત તત્લજ્ઞાં બજે તાં.” ાને વાથે વળટમ ાવેથી ણ 
ાેક્ષા યાખલાભાાં ાઅલી છે કે , “જીજ્ઞાસયુાદયાત”્ વળટમભાાં „જજજ્ઞાવા‟ શોલી જોાઇએ. 
જીલનભાાં ાઅત્ભ-કલ્માણના ભાગ ેચારવુાં જ છેતો તેની જાણકાયી યૂી યીતે ભેલલી જ 
જોાઇએ. 84/252 લાતાગઓ જુઓ. ળયણે ાઅલી વૌપ્રથભ ગરુૂદેલને છૂતાાં : “કૃાનાથ 
! શલે ભારુાં કતગવ્મ શુાં ?” ાને લૈટણલોને  વેલાની વઘી યીત-પ્રણારી વળખલલાભાાં 
ાઅલતી શતી. ાઅજે પ્રામાઃ ાઅ યાંયા લપુ્ત થાઇ છે. 
  



જમાાં સધુી દેશ  ધભગની મખુ્મતા છે. ત્માાં સધુી લણાગશ્રભ ધભગનુાં ારન કયો. જમાાં 
બગલદ્ ધભગની મખુ્મતા છે તો ાઅત્ભધભગનુાં ારન કયો. 252 લૈટણલોની લાતાગભાાં એક 
ભોચીની લાતાગ છે.  શ્રીગવુાાંાઇજી ાવે એ બ્રહ્મવાંફાંધ રાઇ વેલા કયે છે. એ કશ ેછે શલે 
ભાયો નલો જન્ભ થમો  છે, હુાં ભોચી નથી ! વાલફતી ભાિે યાજા વભક્ષ છાળને દૂધ 
ફનાલી નલા જન્ભની વાલફતી ાઅે  છે. તેભ ફીજી એક ળાહકુાયની લાતાગભાાં એક 
બ્રાહ્મણ લૈટણલ દળ શજાય રૂવમા ળાહકુાયને  ત્માાં મકૂી માત્રાએ જામ છે. છી ળાહકુાય 
શ્રીગવુાાંાઇજીનો વેલક થામ છે. બ્રાહ્મણ ાછો  ાઅલી ૈવાની ભાાંગણી કયે છે. ળાહકુાય 
લૈટણલ કશ ેછે , “ભેં તાયા ૈવા ાઅ જન્ભભાાં નથી  રીધા, શરેા જન્ભે રીધા છે. ” 

દયફાયભાાં ન્મામ થામ છે. ળાહકુાય લૈટણલ ગયભ કયેરી  રોખાંડની ાાંચ ળેયી એક 
પ્રશય શાથભાાં યાખી વાલફતી કયાલે છે. બ્રહ્મવાંફાંધથી ભાયો ફીજો જન્ભ થમો છે. 
  

લૈટણલો, ાઅ શુાં ફતાલે છે ? શુાં તભે બ્રહ્મવાંફાંધ નથી રીધુાં ? કે રીધુાં છે છતાાં થયુાં 
નથી ? ક્યાાં ગયફડ છે ? ધ્માનથી વલચાય કયો. બ્રહ્મવાંફાંધ રીધુાં છે યાંત ુતેભા શ્રદ્ધા-
વનટઠા નથી. 
  

એક સ્ત્રી-રુૂ લૈટણલ બ્રહ્મવાંફાંધ રાઇ ગશૃ વેલા કયે છે. એકલાય એક લૈટણલ તેભને 
ત્માાં ાઅવ્મો. છેૂ  છે : “ફાાઇ ! તભાયા ધણી ક્યાાં છે ?” સ્ત્રી જલાફ ાઅે છે : 
“ાઅત્ભાના ધણી ઘયભાાં જ  લફયાજે છે ાને દેશના ધણી ફશાય કાભ ાથે ગમા છે. ! ” 

ાયે, ાઅજના વપ્રમ લૈટણલો , ાઅલી વેવ્મ પ્રભભુાાં ાઅની વનટઠા ક્યાયે થળે ? ાઅજે 
વાચ ુજ્ઞાન, ષુ્ટિ ોણ ાને વત્વાંગનો ાબાલ છે. 
  

જોાઇને દુાઃખ થામ  એલી ક્સ્થવત છે. ષુ્ટિભાગીમ લૈટણલ ઘયભાાં બોગ ધયી વેલા 
કયનાયા ભાજીઓ શ્રાદ્ધ  ક્ષભાાં વેવ્મને શ્રાદ્ધ વનવભત્તે કાગ-લાવનો બોગ પ્રભનુે ધયે છે. 
છી કાગલાવ નખાલે  છે. ાઅ કેલો ઘયો ાયાધ છે. લૈટણલ થાઇ કાગલાવ નાખી 
ાછ શ્રાદ્ધનુાં બોજન કયલાથી વઘો  ષુ્ટિબાલ ાને વેલા વનટપ થાઇ જામ છેચ. જો 
તભને બગલદ્ ધભગભાાં શ્રદ્ધા-વનટઠા નથી.  ાને લૈટણલ છો ને શ્રાદ્ધ કયવુાં છે તો તેનો 
ણ પ્રકાય છે. શ્રાદ્ધ વનવભત્તે  બ્રહ્મબોજન ફશાય કયાલી ળકો છો. ાગય ઘયભાાં ણ , 



યાંત ુતેભાાંથી તભે કશુાં ખાાઇ ળકો નક્રશિં.  એ શ્રાદ્ધ વનવભત્ત થયુાં. ાયે કાગલાવની ખીય-
યુી જુદી ફનાલી , લાવ નાખી કડાાં વક્રશત  સ્નાન કયી શદુ્ધ થવુાં ડ.ે એભ ના કયો , 

જો લૈટણલ જાણી કોાઆ તભાયે ત્માાં પ્રવાદ કે જર રે તો તભને ાયાધ રાગે. લૈટણલો, 
કભવે કભ તભે શ્રાદ્ધ ખાલ છો બોગ તભાયા. યાંત ુ લફચાયા ઠાકોયજીને એ વનવભત્તનુાં ળા 
ભાિે યાણે ધયો છો ? પ્રભએુ ળો ગુન્્શો કમો છે  ? વત્રદુાઃખ વશન કયલાની ાઅજ્ઞા 
શ્રીભશાપ્રભજુીએ તભને કયી છે ,તે ાઅજ્ઞા તભે પ્રભનુે  ાલી યહ્યા છો. ાઅ છે ાઅજના 
ભોિા બાગના લૈટણલો. દુટિ ાન્ન ાને દુાઃવાંગ ભોિા અંતયામો  છે. લૈટણલથી ભયણની 
ક્રિમાનુાં, શ્રાદ્ધ-વભચયીનુાં, શ્રીભાંત-લાસ્તનુ ુાં ખાાઇ ળકામ નક્રશિં.  ાઅ ાઈયાાંત ક્રકતગનીમા 
ાને ફેિીજીઓના ઘયનુાં ાન્ન રાઇ ળકામ નક્રશિં. એનુાં પ્રભાણ લાતાગ-વાક્રશત્મભાાં છે. ાયે, 

બોગ ધયી, ભયજાદ રાઇ વેલા કયતાાં લૈટણલોએ ણ લણગબેદ ાલો ડ.ે તભે એિરી 
ાઈચ્ચ કક્ષાએ દેશ બાલથી ય શોમ તો લણગબેદન ાો તો ચારે. ફાકી  એક ાંગતભાાં 
બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રીમ, લૈશ્મ વાથે ફેવી પ્રવાદ ન રાઇ ળકે. બ્રાહ્મણ લૈટણલ, ક્ષવત્રમ લૈશ્મની 
વખડી-પ્રવાદ ન રાઇ ળકે. ાત્માયે પ્રામાઃ ાઅ પ્રણારીનુાં ારન લૈટણલો કયતા નથી. 
  

ાભાયા લડોદયાભાાં  શ્રીકલ્માણયામજી ભાંક્રદયના .ૂ ગો. શ્રીકૃટણાલતી લહજુી ભશાયાજ 
ોતે ફાલાશ્રીનુાં શ્રાદ્ધ બ્રહ્મબોજન કયાલી કયતા , યાંત ુોતાની વેલાભાાં યશરેા બ્શનેોને 
ાઅજ્ઞા કયતાાં કે ાઅજે તભે શ્રીકલ્માણ – યામજીનો પ્રવાદ ખાળો નક્રશિં. શ્રાદ્ધ વનવભત્તનુાં 
છે. ાઅગરે ક્રદલવે લાિનો પ્રવાદ રેલડાલી યાખે તે બ્શનેો રેતા. ાઅભ પ્રગિ પ્રભાણ 
ાઅ છે. છી  લૈટણલો આંખો ભીંચી ચારે તો એભના બાગ્મ ! ાત્માયના લૈટણલોને 
ોતાની વગલડ ાને સખુ  ાથે કયવુાં ગભે છે. ભાગગ ાથે કયવુાં નથી ,. છી પરથી 
લાંલચત યશી બિકે તેભાાં દો  કોનો ? ષુ્ટિ ાવધકાયી જીલનુાં રક્ષણ વૌપ્રથભ બગલત ્
પ્રાપ્પ્તનો તા ાને વેલા – સ્ભયણભાાં રુચી , વાંવાય પ્રત્મે ાઈદાવીનતા. ાશાંતા – 

ભભતાની વનવવૃત્ત. ાઅિલુાં શોમ તે જ  ષુ્ટિ લૈટણલ કશલેામ. એલા થલા ભાિે ત્રણ 
ફાફતો જરૂયી છે.  
  

(1) વતક્ષ્ણ બદુ્ધદ્ધ, (2) વનભગ હૃદમ ાને (3) ભન-લચત્તની શદુ્ધદ્ધ. 
  



“શ્રીલલ્રબ ળયણ થકી વૌ ડ ેવશલે ુાં....” (શ્રીદમાયાભબાાઇ) 
ષુ્ટિ ાઅશ્રમ ાને વલાગત્ભ બાલ 

 
 

 

 

- કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

શ્રીભદ્ બાગલતભાાં કશરેા વગાગદી નલ રક્ષણોથી રક્ષ્મ એલો ાઅ ાઅશ્રમ બગલાનનુાં 
સ્લરૂ છે. ભાિે  પ્રત્મેક બક્ક્તભાગગભાાં ાઅશ્રમની વમુરપ્બ્ધ ાઅલશ્મક છે. 
શ્રીાઅચામગચયણે ાનગુ્રશનો એક  ાથગ ાઅશ્રમ ણ કમો છે. તેથી ાઅશ્રમ ાનગુ્રશની 
જેભ બગલાનના એક ધભગરૂ ણ છે.  ષુ્ટિભાગગભાાં ધભગ-ધવભિનો સમૂગ ાને એના 
ક્રકયણોની જેભ ાબેદ ભનામો છે. ાઅશ્રમ  વવદ્ધદ્ધ વલના ષુ્ટિ બક્ક્તનો પ્રલેળ જીલભાાં 
થતો નથી. ષુ્ટિ બક્ક્તના પ્રલેળ વલના  ાઅત્ભા ફલરટઠ થાઇને બગલત ્પ્રાપ્પ્ત નથી 
કયી ળકતો. તેથી ાઅશ્રમનુાં ભશત્લ વલળે છે.  વળક્ષાત્રભાાં શ્રીશક્રયયામજી ભશાપ્રભ ુ
શ્રીભશાપ્રભજુીના દ્રઢ ચયણાશ્રમ કયલાની ાઅજ્ઞા કયે છે. ાઅશ્રમ ાનન્મબાલ લાો શોમ 
છે. તે વલના ાઅશ્રમ દ્રઢીભતૂ થતો નથી. શ્રીગીતાભાાં  શ્રીકૃટણે ાનન્મબાલનો ાઈલ્રેખ 
ાનેક સ્થાનો ય કમો છે. “ાવચેદ સદુુયાચાયો બજેતભામ ્ાનન્મબાક્” “વલગધગભાન ્
ક્રયત્મજમ ભાભેકાં ળયણાં વ્રજ ” એક શ્રીકૃટણને ળયણે  જલાથી ાનન્મબાલ વવદ્ધ થામ 
છે. એનાથી બગલાનનો ાનગુ્રશ પ્રાપ્ત થામ છે. ાનન્મ બાલની પ્રાપ્પ્ત ત્માયે જ વવદ્ધ 
થામ છે જમાયે જીલ ભન , લાણી તેભજ ક્રિમાથી ાઅ ફધા દાથો  ાને તેના ધભો 
પ્રભનુે વભગણ કયે. એભાાં રોકલેદ ફધા ધભોનુાં વભાધાન થાઇ જામ છે. ત્માયે ાઅ જીલ 
ધભોના ાઅશ્રમથી મકુ્ત થાઇ એકભાત્ર ધવભિના ાઅશ્રમભાાં ાઅલી જામ છે. 
  

વલાગત્ભબાલ :  ાઈય કથેર પ્રકાયની ાનન્મતાથી વલાગત્ભબાલની પ્રાપ્પ્ત થામ છે. 
બાગલતના તવૃતમ સ્કાંધના  32ભા ાધ્મામના શ્રોકભાાં વલાગત્ભબાલનુાં સ્લરૂ કશલેાયુાં 
છે. એનો ભભગ એ છે કે  દેશાક્રદથી ભાાંડીને વત-જત્ન , તુ્ર વલગેયે જેિરા છે તે જે જે 
બજનીમ છે તે ફધા બાલ  પ્રભભુાાં જ કયલા એને વલાગત્ભબાલ કશ ેછે. ાઅ પ્રકાયના 
વલાગત્ભબાલથી શક્રય પ્રત્મે  વાંણૂગ વપ્રમત્લબાલ વવદ્ધ થામ છે. વલાગત્ભબાલ વાધન ાને 
પરદળાલાો ફે પ્રકાયનો છે.  પદળા તો વ્રજબક્તોની જેભ વલમોગાનબુલ રૂ 



વલાગત્ભબાલનુાં શ્રીાઅચામગચયણે ાઅ પ્રકાયે  લણગન કયુું છે. બક્તના દેશ , ાઆષ્ન્દ્રમ, 

અંતાઃકયણ, પ્રાણ જીલભાાં વદા વલાગત્ભબાલે  યહ્યો ાઅલે એલા વલમોગાનબુલનુાં નાભ 
વલાગત્ભબાલ છે. ાઅ વલાગત્ભબાલ વવદ્ધદ્ધ ભાિે ાણબુાટમભાાં “લરિંગનાભ વત્માવધકયણભાાં” 
જોલા ભે છે. “ાઅશાય શદુ્ધો વત્મ શદુ્ધદ્ધાઃ- વત્લ  શદુ્ધૌાઃ ધ્રલુા સ્મવૃત , સ્મવૃત રભ્મે વલગ 
ગ્રાંથીના વલપ્રભોક્ષાઃ” વેલા ાને  વલયશાત્ભક ગણુગાનથી વલગગ્રાંથીની ાવલદ્યા દૂય થાઇ 
જામ, વઘા ફાંધનોથી જીલ મકુ્ત થાઇ  જામ ત્માયે વલાગત્ભબાલ વવદ્ધ થામ છે. એની 
પ્રાપ્પ્તથી મરૂધાભ સ્લરૂની વાક્ષાત  તત્સખુાત્ભક વેલા પ્રાપ્ત થામ છે. ાઅ બાલની 
પ્રાપ્પ્તનુાં ફીજુ ાં નાભ પરરૂ વનયોધ – સ્લતાંત્ર બક્ક્ત ાને શ્રીસ્લાવભનીબાલનુાં દાન. ાઅ 
છે ષુ્ટિનુાં યભ પર. 

ાઅજકાર લૈટણલો ાઅ ુષ્્ટિના વલાગત્ભબાલને વભજમા લગય ગભે તે ભનસ્લી ાથગ કયે 
છે. શરેાાં એ વભજો કે  જ્ઞાન ભાગગભાાં બ્રહ્મબાલ છે. ાઅ બાલ ણ લૈટણલોએ ાલશ્મ 
કેલલાનો છે. ાઅ જગતભાાં જે  કાાંાઇ સખુ કે દુાઃખ , વારુાં કે ખયાફ જોલા ભે છે તે 
બ્રહ્મની ાઇચ્છાથી જ ફને છે એભ  જાણવુાં. ભાયનાય ણ બ્રહ્મ છે તો ભયનાય ણ બ્રહ્મ 
જ છે. જેથી ષુ્ટિ જીલ તેભાાં ચલરત થામ નશીં. બક્ક્તભાગગભાાં ફીજો એક બાલ છે તે છે 
બગલદબાલ – બગલદીમ દ્રષ્ટિ કેલલી તે. જેભ કે કોાઇની વનિંદા કે સ્તતુી ણ કયલી 
નશીં. જે ાનકૂુ છે તે ગભે છે યાંત ુજે  પ્રવતકૂ છે તેન પ્રત્મે ણ વતયસ્કાય કે દ્રોશ 
કયલો નક્રશિં, તેના પ્રત્મે ાઈદાવીનતા ન કેલલી,, ાઅ છે બગલદીમ બાલ. ઘયભાાં ફધા 
જ વેલાભાાં ાનકૂુ ના ણ શોમ તેભ પ્રવતકૂ  પ્રત્મે ણ તભે કુબાલ ના રાલો , તેભાાં 
ણ ભાયા પ્રભનુો કોાઇ ભાયા જ ક્રશતનો ાઅળમ શળે એલો  વલચાય કયલો. ભનને એ 
યીતે ધીયે ધીયે કેલવુાં ડ.ે જો ાઅણે બગલદ્ પ્રાપ્પ્ત કયલી છે તો  ાઅ બગલદીમ 
દ્રષ્ટિ કેલલી જ ડળે. નક્રશિં તો રક્ષ્મ પ્રાપ્પ્તભાાં અંતયામ થળે.  ષુ્ટિભાાંવેલા, સ્ભયણ, 

ગણુગાન, ધ્માન કયનાયને શ્રીભશાપ્રભજુી વલાગત્ભબાલનુાં દાન  કયે છે. વેલા પરરૂ 
થતાાં વલાગત્ભબાલની પ્રાપ્પ્ત થામ છે. એ પ્રભદુત્ત છે. જીલ  પ્રમત્ન કયી વલાગત્ભબાલ 
કદી પ્રાપ્ત કયી ળકે જ નક્રશિં. 

સ્લરૂજ્ઞાન વલનાની વેલા ક્રિમાત્ભક છે ! 
 

 

 

 



- શ્રી કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

ષુ્ટિભાગગભાાં રૂ વેલા ાને નાભ વેલા ફે વેલા પ્રકાયો શ્રીભશાપ્રભજુીએ ફતાવ્મા છે. 
ફાંનેનુાં પ એક જ સ્લરૂાનાંદનો ાનબુલ ાને ાઅણા ાઅવધદૈવલક રીરા ભધ્માતી 
સ્લરૂની પ્રાપ્પ્ત. ફાંને  વેલા કોાઇણ કાભની ાેક્ષા યક્રશત , વાંવાયાવક્ક્ત છોડીને જ 
કયલાથી પ પ્રાપ્પ્ત છે.  વેલાની યીત ભેંડ-ભમાગદા શ્રીલલ્રબે ફતાલેરી યીતે જ 
કયલાની. સ્લકલ્ીત ભનસ્લી યીતથી  કયો તો ભોિો ાયાધ ડ ેછે. શ્રીદમાયાભબાાઇ 
સુાંદય લાત વભજાલે છે, “જીલ જાણે હુાં સકૃૃત્મ કરુાં છાં, યાંત ુકયતો કોક્રિક ાયાધ યે ” 

.ૂ શ્રીરુૂોત્તભજી રેખલાા ાઅજ્ઞા કયે છે કે વેલાનુાં જ્ઞાન ન શોમ, ાને પ્રભ ુસ્લરૂનુાં 
ણ જ્ઞાન ન શોમ , છતાાં શ્રદ્ધા  પ્રભાણે વેલા કયે તો તે ાઅવધબૌવતક છે , કાયણ કે 
સ્લરૂજ્ઞાન વલનાની વેલા ક્રિમાત્ભક  છે. ક્રિમાત્ભક વેલાથી વાંવાયાવક્ક્ત વનવતૃ્ત થતી 
નથી. છી રૌક્રકક બદુ્ધદ્ધ દૂય થતાાં  ફીજે જન્ભે મથાથગ જ્ઞાનલૂગક વેલા કયલાથી કૃતાથગ 
થલામ. ષુ્ટિભાગગભાાં પ્રલેળ  ભાિે નાભ દીક્ષા (ાટિાક્ષય ભાંત્રથી) રેલી જરૂયી છે. ાઅ 
દીક્ષાથી વાત પ્રકાયની  બક્ક્તનુાં દાન થામ છે. જમાયે ાઅલા લૈટણલને વેવ્મ સ્લરૂ 
ટુિ કયાલીને ાવભવિત  ત્માગ કયી બોગ ધયીને વેલા કયલાની રુલચ થામ તો તેલા 
જીલને શ્રીલલ્રબ લાંળજ ફાક ાવે  વનલેદન દીક્ષા બ્રહ્મવાંફાંધ જરૂય રેવુાં જોાઆએ. જો 
ાઅ પ્રકાયે વેલા કયલાની તભાયી  ળક્ક્ત-ાઆચ્છા નથી તો છી બ્રહ્મવાંફાંધ રેલાની કોાઇ 
જરૂય નથી. બ્રહ્મવાંફાંધ રેલાથી જ વેલાનો ાવધકાય પ્રાપ્ત થામ છે. બ્રહ્મવાંફાંધ રેલાથી 
ગૌરોકભાાં જલાનો ાવોિગ નથી  ભતો. બ્રહ્મવાંફાંધ ણ ષુ્ટિ દૈલી જીલને જ થામ 
છે. ફધાને નશીં. બરે ફધા બ્રહ્મવાંફાંધ  રેતાાં શોમ તેનો કોાઇ ાથગ કે પ નથી. કોાઇ 
કભગ કે ક્રિમા કશ ુપ ાઅે નશીં. પ તો  વાક્ષાત શ્રીકૃટણ પ્રભ ુજ ાઅે છે. ાઅ ષુ્ટિ 
વવદ્ધાાંતને વભજો. 
  

ષુ્ટિભાગગભાાં ાટિાક્ષય – ાંચાક્ષય ાને ગદ્યભાંત્ર ાઅ ત્રણ જ ભાંત્રો ભાન્મ છે. ફીજા 
ભાંત્રો રેલા તે ાન્માશ્રમ જ છે. ઘણા લૈટણલો ગોારભાંત્ર , ગામત્રીભાંત્ર વલ. રેતા શોમ 
છે. ાટિાક્ષય  શ્રીલલ્રબે ાને ાંચાક્ષય શ્રીસ્લાવભનીજીએ મરૂ ગોરોકધાભભાાં પ્રગિ 
કયેર છે. ગદ્ય ભતૂર ય શ્રીઠકુયાણીઘાિે સ્લમમ ્શ્રીઠાકોયજીએ પ્રગિ થાઇ શ્રીલલ્રબને 



દૈલીજીલોને ળયણે રેલાની ાઅજ્ઞા કયી છે. ાટિાક્ષયભાંત્રભાાં યવાત્ભક સ્લાવભનીજી ાને 
શ્રીઠાકયોજીના સ્લરૂ ાને શ્રીલલ્રબનુાં સ્લરૂ ાઅભ ત્રણ સ્લરૂો લફયાજે છે. તેભાાં 
ામતૃ ફીજ ભાંત્ર  છે. એ વવદ્ધ થમે ારૌક્રકક વાભર્થમગ ાને સ્લરૂાનાંદની પ્રાપ્પ્ત થામ 
છે. જે ચાચાજીના  પ્રવાંગથી જાણી ળકામ છે. ાંચાક્ષયભાાં ાક્ગ્ન ફીજભાંત્ર છે. શદુ્ધ 
ાયવભાાં જ ફોરામ.  ાન્મથા ાઅજની જોલા ભતી ાયવથી ભશા ાયાધ ડે. 
ાઅ ભાંત્ર કેલ વલપ્રમોગ બાલાત્ભક છે. ાટિાક્ષય વાંમોગ બાલાત્ભક છે. 
  

ાઅજે ષુ્ટિવાંપ્રદામભાાં ભોિા બાગના લૈટણલોને વેવ્મ ાને વેલાના સ્લરૂનુાં મથાથગ 
જ્ઞાન નથી, ભાગગની ભેંડ-યીતનુાં જ્ઞાન નથી. દેખા-દેખી ભનસ્લી વેલાપ્રકાય ચરાલે છે. 
ખાવ કયીને ફશનેો. ભોિાબાગના ાઅજે કશલેાતા લૈટણલો પ્રલાશી જ છે. જરૂય થોડાક 
ષુ્ટિ દૈલીજીલો ણ છે. જે ખફૂ જૂજ છે. તેઓ જ શ્રીભશાપ્રભજુીના વવદ્ધાાંતો પ્રભાણે  

વેલા-સ્ભયણ, ગણુગાન-ધ્માન કયી વેલાપને પ્રાપ્ત કયી ળકે છે. ાઅજે ભોિાબાગે 
ફશનેો ાને ફાાઓની લૈટણલ ભાંડીઓ ચારે છે. ભોિેબાગે ાન્મથા જ્ઞાન , અંધશ્રદ્ધા 
ાને ાજ્ઞાનથી ગ્રવવત છે. ભાગગના વવદ્ધાાંતો ાને ગ્રાંથોનુાં શ્રલણ – ભનન ાને વભજણ 
નથી. વાચુાં ુષ્્ટિ ોણ ાને ાવધકાયીનો વત્વાંગ નથી. વવદ્ધાાંત વલરૂદ્ધની વેલાનો 
ષુ્ટિ પ્રભ ુઅંગીકાય કયતા જ નથી. તભાયી વેલા પ્રભએુ સ્લીકાયી છે તેનુાં પ્રભાણ શુાં ? 

શ્રીભશાપ્રભજુી કશ ેછે. જમાયે પ્રભ ુજીલની વેલાનો અંગીકાય કયે છે ત્માયે પ્રથભ તે  

જીલના (1) િોધ (2) યાગ ાને (3) બમ દૂય થાઇ જામ છે. વાંવાયાવક્ક્ત છૂિી જામ 
ાશાંતા ભભતા છૂિી જામ , શલે વલચાય કયો તભે લોથી બોગ ધયી વેલા કયો છો ! 
તભારુાં શુાં છૂિ્ુાં ? તભે ક્યાાં છો ? ાઅત્ભલચિંતન કયો. કેિરીક મગુ્ધ ફશનેો ભાંડીના 
મખુ્મ ફેનનુાં આંધળાં ાનકુયણ કયી વેલા કયે છે. ાઅલા જીલોને વાચુાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત 
થામ, તે દળાગલલા ભાિે જ કેિરાક પ્રવાંગો ાશીં યજૂ કરુાં છાં. 
  

ઘણા લૈટણલોની ભાંડીઓભાાં જલાનુાં થામ છે. ત્માાં જે જોયુાં તે જ કરૂ છાં. એક ફશને કશ ે
છે કે , ાભાયે પ્રભાણની જરૂય નથી. ાભે તો શ્રીલલ્રબના પ્રભેમલાા બોગ ધયીને 
િેયો નશીં કયલાનો. િેયો તો ભામાનુાં સ્લરૂ છે. ાઅ કેલો પ્રકાય ? શ્રીજીએ યાભદાવજીને 



ાઅજ્ઞા કયી. (યાભદાવ  આંખો ભીંચી ાંખો કયતા શતા) “યાભદાવ, આંખો ખોર, દળગન 
કય. જો હુાં કે 

િરા ફધા  વ્રજબક્તો સ્લાવભનીજી વક્રશત બોગ ાઅયોગુાં છાં ” ના ભશાયાજ , ભને 
શ્રીભશાપ્રભજુીની ાઅજ્ઞા નથી. તભાયી ાશાંતા ભભતા છૂિી નથી ત્માાં સધુી િેયો જરૂયી છે. 
શ્રીલલ્રબની ભેંડ તોડલાથી ાયાધ છે. કેિરાક બાલરાલેડા કયી વેલાભાાં કોાઇ ભેંડ-
ભમાગદા ણ ાતા નથી.  શ્માભ સ્લરૂ શ્રીદ્વાક્રયકાધીળની વેલા કયનાય એક ફશને 
ભાવવક ધભગભાાં ત્રીજે ક્રદલવે  સ્નાન કયી વેલા કયે છે. ફીજા ફશને ફશાય યીક્ષાભાાં ફેવી 
ાઅલેર એક ક્રકતગનીમાજીને કશે  છે, તભે ાભાયા શ્માભ સ્લરૂ શ્રીદ્વાક્રયકાધીળના શ ૃાંગાય 
કયો. તભે છોલાતા નથી ! ાઅ કમો  પ્રકાય છે ? ાઅ જોતાાં એભ થામ છે કે ષુ્ટિ ક્યાાંમ 
જોલા ભે છે ? શળે, કોાઇ તો વલયરા  છે જ. ાને જમાયે શ્માભ સ્લરૂ ધયાલી 
ાઅનાય ાઅચામગ ફાકને ખફય ડળે કે ભેં ધયાલી  ાઅેર સ્લરૂની ાઅ પ્રકાય 
વેલા ફશનેો કયે છે ત્માયે તેઓશ્રીને કેિલુાં ાાય દુાઃખ થળે ? ભેં કુાત્રને સ્લરૂ 
ધયાલી ાઅપ્યુાં એનો ાઅઘાત જરૂય રાગળ,ે. 

  

શ્રીઠાકોયજીએ લાઘાજી યાજતુને ઘી રાલલાની ાઅજ્ઞા કયી , ોતાને તલાયુીભાાં ઘી 
ઓછાં શોલાથી ાઅજ્ઞા કયી. ાઅજ્ઞા પ્રભનુી વાાંબીને તેભને દેશશદુ્ધદ્ધ ન યશી. જોડાાં શયેી 
ઘી વભપ્યુું. પ્રભએુ પ્રેભથી અંગીકાય કયુું. છી શદુ્ધદ્ધભાાં ાઅવ્મા ત્માયે વઘી ાયવ 
નલી કયી વેલા  પ્રકાય કમો. ાને શ્રીભશાપ્રભજુીની ભેંડ તો ખદુ શ્રીજી શ્રીવનકુાંજનામકે 
ણ ાલી  ડી છે. ભોશનાબાંગીની ખાાંધે લફયાજી ભાંક્રદયભાાં ધાયતા શતા. ત્માાં 
ગોવલિંદસ્લાભીએ શ્રીજીને યોક્યા, કહ્ુાં, “ફાફા, ગોવલિંદ કુાંડભાાં સ્નાન કયી છી ધાયો ” 
પ્રભએુ સ્નાન કયુું. શ્રીગવુાાંાઆજીએ ગોવલિંદસ્લાભીને છૂ્ુાં, “ગોવલિંદ, બ્રહ્મ કદી છલામ છે 
?” ગોવલિંદસ્લાભી કશ ે: “ભશાયાજ, બ્રહ્મ ન છલામ યાંત ુાઅ શ્રીભશાપ્રભજુીના યવાત્ભક-
બાલાત્ભક ભાગગની ભેંડ છલામ છે તેથી ભેં પ્રભનુે સ્નાન કયાલી ભાંક્રદયભાાં  ધાયલાની 
વલનાંતી કયી છે” ાઅ છે શ્રીલલ્રબના ભાગગની ભેંડનુાં ાઅવધદૈવલક સ્લરૂ. 
  

પ્રભ ુવૌન ેવદબદુ્ધદ્ધ ાઅે ાને શ્રીલલ્રબ વવદ્ધાાંતોનુાં ાનવુયણ કયે એજ શબુાળમથી ાઅ 



રખાયુાં છે. કોાઇની િીકા-વનિંદા કયલાનો ભાયો ાઅળમ નથી. શ્રી લલ્રબ ળયણ થકી વૌ 
ડ ેવશલેુાં..... 

ષુ્ટિભાગગભાાં કેલર સ્લરૂ જ્ઞાન જ પરરૂ છે 
 

 

 

 

- કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

ાઅજે ષુ્ટિભાગગભાાં લૈટણલો બ્રહ્મવાંફાંધ રાઇ ગશૃવેલા કયતા શોમ છે. કોાઇ વભશ્રી 
દૂધગય, ાનવખડી કે વખડી બોગ ધયતા શળે. યાંત ુતેઓને વેવ્મ સ્લરૂનુાં પ્રામાઃ 
જ્ઞાન નથી શોત ુાં, થોડાક ાવધકાયી જીલોને એ જ્ઞાન શળે. ગદ્યભાંત્ર દ્વાયા જીલ શુાં પ્રાપ્ત 
કયે છે ? વેલા દ્વાયા એને શુાં પ્રાપ્ત કયલાનુાં છે ? ખફય નથી, ઘણાાં બ્શનેો કશતેા શોમ 
છે કે, “ાભાયે ત્માાં તો ગરુુબાલે ઠાકોયજી લફયાજે છે. તેભની વેલા દ્વાયા પ્રભનુે પ્રાપ્ત 
કયલાના છે.” કેિલુાં ાજ્ઞાન છે ! ગરુુબાલે એ લી શુાં છે ? વેવ્મ સ્લરૂભાાં ત્રણ 
સ્લરૂની બાલના કયલાની છે. વનકુાંજનામક શ્રીજી , ગરુુ ઘયના વનવધ સ્લરૂની ાને 
શ્રીલલ્રબની. વેલા ભાિે વાક્ષાત ્પ્રભ ુતો તભને ભી ગમા છે , છી પ્રાપ્ત કયલાના 
છે તેભ કેલી યીતે  કશો છો ? પ્રાપ્ત છે જ, તેથી તો તેભની વેલા કયો છો. યાંત ુવેલા 
દ્વાયા વાક્ષાત લફયાજતાાં સ્લરૂને ફશાય પ્રગિ કયલાના છે. વેવ્મને પ્રથભ જાણો છી 
વેલો છી ભાનો , ાનબુલ કયો. વેલા દ્વાયા જીલને ોતાનુાં ાઅવધદૈવલક ભધ્માાંવત 
સ્લરૂ પ્રાપ્ત કયલાનુાં  છે. જેથી વેલા વવદ્ધ થમે એની પ્રાપ્પ્ત દ્વાયા ગોરોકભાાં જાઇ 
ળકામ છે. વેવ્મભાાં સધુા સ્લરૂે શ્રીલલ્રબ જ વ્માપ્ત છે એ બાલ દ્રઢ કયો. ભાયા વેવ્મ 
વનવધ વાક્ષાત ગોરોક  ધાભસ્થ સ્લરૂ છે. ાઅ જ્ઞાન દ્રઢ નક્રશ શોલાથી લૈટણલો ફીજે 
ફધે બિકે છે , ળાની પ્રાપ્પ્ત ભાિે ? ખફય નથી. ઘયના શ્રીજીની કયેરી વેલા તો 
શ્રીનાથદ્વાયાભાાં લફયાજતાાં  શ્રીવનકુાંજનામક અંલગકાય કયે છે. પ્રભાણાાં શ્રીકૃટણ બટ્ટજીએ 
ાઈજ્જૈનભાાં લવાંત ાંચભીના ાઅગરા ક્રદલવે પ્રભનુે ખેરાવ્માાં, તો ત્માાં શ્રીજીએ યાંગલાા 
સ્લરૂે શ્રીયાભદાવજીને  દળગન ાઅપ્મા છે. શ્રીગવુાાંાઇજીના વેલકે દલક્ષણભાાં એક રાખ 
રૂવમાનુાં ગરુાફનુાં ફૂર  ધયુું તો શ્રીજીનુાં ભસ્તક ઝૂકી ગયુાં ! શ્રીગવુાાંાઆજીએ છૂ્ુાં , 

“ફાલા ! કેભ ાઅજે ખફૂ  ઝૂકી યહ્યા છો ?” ત્માયે શ્રીજીએ કહ્ુાં , તભાયા વેલકે એક 
રાખનુાં ફૂર ધયુું તેથી ”ાઅ યથી વલચાય કયો લૈટણલો ! તભે પ્રેભલૂગક કયેરી વેલા 



ક્યાાં શોંચે છે ? ત્માાં શ્રીજીદ્વાયભાાં જાઇ તભને ાઅલી વેલા કયલાનો ાવધકાય નથી. 
યાંત ુશ્રીલલ્રબે ઘણો ભોિો ાવધકાય ઘયભાાં વેવ્મ શ્રીજીને વોંીને ાઅી દીધો છે. ાઅ 
જ સ્લતાંત્ર બક્ક્તનુાં દાન ાઅે  કયુું છે. સ્લરૂ જ્ઞાન વલનાની વેલા ક્રિમાત્ભક જ છે. 
પરરૂા નથી. સ્લરૂ જ્ઞાન વલના જીલો પરથી લાંલચત યશી ાઅલે છે. 
  

.ૂ ગૌસ્લાભી  શ્રીરુૂોત્તભજી રેખલાા “નાભલાદ”લાા ગ્રાંથભાાં ાઅજ્ઞા કયે છે કે , 

“સ્લરૂ જ્ઞાન  લૂગક જો બગલન્નાભનો ાઈચ્ચાય બક્ક્તલૂગક કયલાભાાં ાઅલે તો 
બગલન્નાભ મખુ્મ પર ાઅે છે, ાન્મથા નક્રશ.” ળબ્દ ાને ાથગ પ્રભનુા સ્લરૂ જ્ઞાનભાાં 
જરૂયી છે. બક્ક્ત વલના સ્લરૂ  જ્ઞાન થવુાં વાંબલ નથી. બગલાને સ્લમાં શ્રીભદ્ 
ગીતાજીભાાં ાઅજ્ઞા કયી છે કે, “ભાયા બક્તો જે ભને જાણે છે તેથી નક્કી છે કે ળબ્દ ાને 
ાથગ દ્વાયા બક્ક્તથી જ પ્રભનુે મથાથગ જ્ઞાન વાંબવલત છે. વલચાયલૂગક ાઈચ્ચાયેલુાં નાભ જ 
પ્રભનુા સ્લરૂનો ાને રીરાનો ફોધ કયાલે છે. તેનાથી વલયીત લગય વલચામે રીધેલુાં 
બગલદ નાભ પરરૂ ફનતુાં નથી. ” ાઅ કથનને  ાઅ યીતે વભજી રાઇએ. રૌક્રકકભાાં 
ભાનો કે શક્રયદાવ નાભે કોાઇ વ્મક્ક્ત મતૃ્ય ુથયુાં. તે ઘણાાં  દમાળ ાને યોકાયી શતા. 
જે-જે વ્મક્ક્ત શક્રયદાવના વાંકગભા ાઅલી, તેના ય શક્રયદાવે કાંાઆક ને કાંાઆક ાઈકાય કમો 
શતો. ાઅ વ્મક્ક્ત જમાયે શક્રયદાવની લાત કયે છે , નાભ રે છે  ત્માયે તે વ્મક્ક્તના 
હૃદમભાાં શક્રયદાવ પ્રત્મે શ્રદ્ધા ાને કરૂણા પ્રગિે છે. તેનાથી  વલરૂદ્ધ શક્રયદાવથી વલગથા 
ાક્રયલચત વ્મક્ક્ત તેનુાં નાભ ફોરે તો તે વ્મક્ક્ત ભાિે  „શક્રયદાવ‟ નાભનુાં કોાઆ ભશત્લ 
નથી યશતે ુાં. 
  

ાઅજે લૈટણલોભાાં ાજ્ઞાન, ાન્મથા જ્ઞાન ાને વાંળમ જોલા ભે છે. કાયણ કે , તેઓને 
વાચો વત્વાંગ ાન ેભાલગિમ ગ્રાંથોનુાં શ્રલણ-ભનન નથી. મરૂ ગ્રાંથો જ શ્રલણ કયલા ાવત 
ાઅલશ્મક છે. ભોિા  બાગના લૈટણલો શ્રીજીના સ્લરૂને ાન્મથા વભજે છે. તેઓ 
દેલદભન, ઇંદ્રદભન ાને નાગદભન  ત્રણેને જુદા સ્લરૂો ભાને છે. ાઅ એક જ 
વનકુાંજનામક શ્રીજીના જ ત્રણ નાભ છે. જેભ કોાઇ  એક વ્મક્ક્ત ત્રણ નાભે ઓખામ 
તેભ. શ્રીજી જ શ્રીલગક્રયયાજજીભાાંથી પ્રગિ થમા છે.  ઇંદ્રદભન નાગદભન 



લગક્રયયાજજીભાાંથી નથી પ્રગિ થમા એલો કોાઇ ાઈલ્રેખ ષુ્ટિ વાંપ્રદામના  ગ્રાંથોભાાં નથી 
જ. ભાગગના વવદ્ધાાંતોના જ્ઞાનનો ભોિો ાબાલ છે. ત્રણ જુદા સ્લરૂો છે  એલો બ્રહ્મ ાઉબો 
કયલાભાાં ાઅવ્મો છે. લસ્તતુાઃ એક જ શ્રીજી નાથદ્વાયાભાાં લફયાજે છે. તે  જ સ્લરૂે 
વાયસ્લત કલ્ભાાં જે રીરા કયી તે યથી ત્રણ નાભ ડયા. દેલોનુાં  દભન-દેલદભન, 

ઇંદ્રનુાં દભન કયુું તેથી ઇંદ્રદભન ાને કારીનાગનુાં દભન કયુું તેથી  નાગદભન નાભ 
ડ્ુાં ાઅ લાતને નીચેના પ્રભાણોથી વભજી રાઇએ. ( 1) શ્રીદ્વાયકેળજી ભશાયાજ  કૃત 
મરૂ રુૂના ઘોભાાં ાઅજ્ઞા કયે છે. “વભરેંગે શક્રયદાવ ેં જશાાં તીન દભન કશાકશી – 

ઇંદ્ર નાગ જુ દેલદભન ભેયો નાભ ધયાલશી. ” ફીજુ ાં પ્રભાણ સયુત ઘયના શ્રીમળોદા 
ફેિીજી કૃત શ્રીગોલધગનનનાથજીના પ્રાગિયનુાં ઘો છે. તેભાાં જણાલે છે કે , ત્રીજી 
ક્રયિભા લખતે શ્રીજીએ શ્રીલલ્રબને જતાવ્યુાં , “હુાં લગત ય છાં , ભને પ્રગિકયો. ” 
જમાયે વ્રજલાવીઓએ લગક્રયયાજની વળરા ઊંચકી જોયુાં તો સુાંદય સ્લરૂના દળગન થમાાં. 
વ્રજલાવીઓએ છૂ્ુાં, “શ ેલગતના દેલતા ! ાઅશ્રીનુાં નાભ શુાં છે ?” ત્માયે પ્રભએુ 
કહ્ુાં, „દેલદભન‟ ભારૂ નાભ છે ાને ઇંદ્ર ાને નાગદભન રૂે ણ હુાં જ છાં. 
  

શ્રીલલ્રબ ચયણ થકી વૌ ડ ેવશલે ુાં યે..... (શ્રીદમાયાભ) 
શ્રીલલ્રબની લાણી ામતૃ ાને ાક્ગ્નફીજથી કૂ્રયત છે. 

 
 

 

 

- કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

ાઅજે ષુ્ટિ  વાંપ્રદામભાાં ભોિા બાગના લૈટણલો ભાગગના વવદ્ધાાંત , સ્લરૂ રીરાબાલના 
ાને યશસ્મથી  ાજાણ છે. ષુ્ટિ ોણ , વત્વાંગ વલના ક્રદળાશનૂ્મ છે. .ૂા. ગો. શ્રી 
શ્માભભનોશયજીએ એક  લચનામતૃભાાં એલી ાઅજ્ઞા કયી છે કે , “ોડળ ગ્રાંથ ાને 84 

લૈટણલોની લાતાગઓ, એકએક કયી, ફે લગ સધુી જે લૈટણલ ાધ્મમન કયળે , એભના 
ષુ્ટિ વાંપ્રદામ વાંફવધત રગબગ 80% પ્રશ્નોનુાં વનલાયણ થાઇ જળે. ” જો ોડળ ગ્રાંથો 
શ્રીભશાપ્રભજુીની લાણીનો ાઈદેળ છે , તો લાતાગઓ, લાકવતના લાકવવિંધનુો રીરાત્ભક 
ાઈદેળ છે. એની વાભે શ્રીવલોત્તભજી ાને નાભ યત્નાખ્મને વાંવભવશ્રત કયલાથી વોનાભાાં 
સગુ ાંધ થાઇ જામ છે. બક્ક્તયવ વવદ્ધાાંતના ાત્રભાાં  ઝરકે છે. ોડળ ગ્રાંથ ાને 



લાતાગઓનુાં વભરન કયલાથી પ્રભાણ પ્રભેમ ફની જામ છે ાને  પ્રભેમ પ્રભાણરૂ. ગ્રાંથ 
ાને લાતાગઓનો ાઅલો શદુ્ધાદ્વતૈ છે. 
  

શ્રીાઅચામગચયણ ે જે ોડળ ગ્રાંથ જે લૈટણલ ભાિે પ્રગિ કમાગ છે. ાથલા તો જ 
લૈટણલની લાતાગ જે ગ્રાંથ  વાથે વાંકામેરી છે , તે બગલદીમના ાતાઃકયણભાાં , એ 
ગ્રાંથના વલગબાલો ાને રીરા યશસ્મો  વલદ્યભાન છે. કાયણ કે , એ લૈટણલ 
ાઅચામગચયણના એ ગ્રાંથને ઝીરલા ાને જીલલાનુાં વાંણૂગ  ભાત્ર છે. તેભજ પ્રત્મેક 
ચોયાળી લૈટણલના મરૂ સ્લરૂભાાંથી વાજત્લક, યાજવ ાને તાભવ એલા ત્રણ ાઅવલબાગલ 
252 પ્રગિ થમા છે. ાથાગત ્ 252 લૈટણલોના ાઅલા ાઅવલબાગલભાાં તદ્  તદ્ 84 

લૈટણલોના બાલ વલદ્યભાન છે. એિરે જ શ્રીગોકુરેળ પ્રભ ુપ્રત્મેક 252 લૈટણલ ભાિે 
ાઅજ્ઞા કયે છે કે , “લે ાઇનતે પ્રગિી , તાતે ાઇનકે બાલરૂ શૈ. ” ફધામ ોડળ ગ્રાંથોભાાં  
બક્ક્તનુાં જ પ્રાચમુગ છે. તેથી ાઅચામગચયણ વવદ્ધાાંતના રૂભાાં ોડળ નથી વભજાલતા , 

ણ ષુ્ટિ બક્ક્તભાગગ ય ાલબવયણ કયતી લખતે જે-જે વભસ્માઓ ાઈત્ન્ન થામ છે , 

તેનુાં વભાધાન  શ્રીભશાપ્રભજુી ોડળ ગ્રાંથભાાં કયે છે. 84/252 લૈટણલની લાતાગઓભાાં 
ષુ્ટિ બક્તોનો  પ્રભ ુભાિે જે પ્રગાઢ સ્નેશ છે , તેને ાલબવ્મક્ત કયે છે. શ્રીભશાપ્રભજુી 
સ્લમાં ોતાના બક્તોના ાનાંત ગઢૂબાલોનુાં લણગન ગઢૂ યીતે કયે છે. એભ ન શોત તો 
દયેક લાતાગના અંતભાાં શ્રીગોકુરેળજી એભ ાઅજ્ઞા ન કયત કે , “ાઆનકી લાતાગ કશાાં તાાઇ 
કક્રયમે.” તેથી શ્રીગોકુરનાથજી વલચાયે છે. કે , “હુાં ાઅ બગલદીમની લાતાગ વલળે ક્યાાં 
સધુી કહુાં ?” એભ કશી પ્રત્મેક લાતાગભાાં ાઇળાયો કયી યહ્યા છે કે , ાઅ બલદીમોના બાલ-
તયાંગનો વમ્મક ાનબુલ કયલો શોમ તો ોડળ ગ્રાંથોનો ાઅશ્રમ રેલો ાવનલામગ છે. 
  

શ્રીભશાપ્રભજુીની લાણી લેણ ુનાદાત્ભક છે , સધુા વબય છે.  વાયસ્લત કલ્ભાાં યાવનો 
ાવધકાય એભને જ ભળ્મો છે જેભણે લેણનુાદની સધુાનુાં ાન કયુું.  ાદ્યતન કારભાાં 
ાઅચામગશ્રીની લાણી લેણ ુસધુા પ્રચયુ શોલાથી , લેણનુાદાત્ભક જ શોલાથી , ાઅની 
લાણીના ાલગાશનથી જ ષુ્ટિ વાંપ્રદામનો જીલ, યાવરીરાનો ાવધકાયી ફની ળકે છે. 
  

શ્રીદ્મનાબદાવજીનુાં દ એનુાં પ્રભાણ છે. “તફ લેણનુાદ  દ્વાય ાફ શ્રીરક્ષ્ભણ 



ભૂકુભાય.” ાઅચામગશ્રીની લાણી યાવસ્થરીનુાં દ્વાય છે. ાને  ાઅશ્રી યાવ સ્ત્રીબાલ 
કૂ્રયત વલગ્રશ છે. ાઅશ્રીની લાણી ામતૃ ાને ાક્ગ્ન ફીજથી કૂ્રયત છે. 
  

શ્રીાઅચામગશ્રીના પ્રત્મેક ળબ્દ બીતય એનો ાથગ છે , એભાાં ગઢૂાથગ લફયાજે છે – ાને 
એભાાં વનગઢૂાથગ લફયાજે છે. ાઅશ્રીની લાણી સ્લરૂાત્ભક છે.  બજનાનાંદ ાને 
સ્લરૂાનાંદભાાં ઓતપ્રોત કયાલનાયી છે. તેથી જ ગલામ છે. “લેણગુીત નુાઃ  યગુર 
ગીતકી યવફયખા ફયખાાઇ.” ાઅશ્રીની લાણી ાનાંત  રીરાઓનુાં ાઈદ્બોધન કયાલનાયી 
છે. વનત્મરીરાભાાં ાઈદ્દીન વલબાલ ાને તન્ભમતાનુાં ચિ ચારે છે , ત્માયે જે 
ગોાદાવજી ગામ છે કે, “વનત્મરીરા વનત્મનૌતભ શ્રવુત ન ાભે ાય યે.” 

  

ાઅજે ાઅણો  વાંપ્રદામ કેલી કયી કવોિીભાાંથી વાય થાઇ યહ્યો છે. તે લાત સ્લમાં 
.ૂગો. શ્રીશ્મામફુાલાશ્રીના કથનથી જોાઇએ : “ાઅજે એક તયપ ાઅણે મરૂ 
ાઅચામોના ાઈદેળથી વલગથા વલયીત એલા જાશયે વેલા – કથા પ્રણાલરના પ્રદળગનોને 
ાને બાગલત વપ્તાશોને ાઅણા  વાંપ્રદામના પ્રમખુ ધભાગનટુઠાન ભાની રેલાની 
ભ્રભણાભાાં બિકી યહ્યા છે , તો ફીજી તયપ  કશલેાતા નાનાવલધ ેિા ાંથો , નાભળાઃ 
લલ્રબ ાંથ, મમનુા ાંથ, લગક્રયયાજ ાંથ, દાભોદય ાંથ જેલા કઢાંગા વવદ્ધાાંત વલશોણા – 

લેલરાલેડાઓભાાં ાઅણે ાઅણી વભજ ાને શ્રદ્ધાને લેડપી યહ્યા છીએ.” 

  

“શ્રીલલ્રબ ળયણ થકી વૌ ડ ેવશલે ુાં.” (શ્રીદમાયાભબાાઇ) 
શ્રીકૃટણ સ્લરૂ વનણગમ 

 
 

 

 

- શ્રી કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

ાઅજે વાંપ્રદામભાાં ત્રણ શ્રીકૃટણના સ્લરૂનો ાઈલ્રેખ જોલા ભે છે. ( 1) શ્રીગોકુરભાાં 
પ્રગિ થમેર  શ્રીકૃટણ ( 2) ભથયુાભાાં કાયાગાયભાાં પ્રગિ થમેર શ્રીકૃટણ ( 3) 

શ્રીદ્વાક્રયકારીરાના કૃટણ, ાઅ ત્રણે શ્રીકૃટણે ારગ ારગ સ્લરૂે પ્રગિ થાઇ રીરા કયી 
છે. ( 1) વ્રજભાાં શ્રીણૂગરુૂોત્તભ કૃટણે 11 લગ ફાલન ક્રદલવ રીરા કયી. ( 2) 

ભથયુાભાાં ભમાગદા  રુૂોત્તભે 14 લગ રીરા કયી છે ાને દ્વાયકાભાાં 100 લગ કૃટણે 



રીરા કયી છે. કુર 125 લગ શ્રીકૃટણની રીરાઓ ભતૂર ય થાઇ. 
  

શલે ાઅ સ્લરૂના  પ્રાગિયનો વલચાય કયીએ , વૌ પ્રથભ નાંદારમભાાં જે શ્રીકૃટણ પ્રગિ 
થમા તે મોગભામાને  વાથે રાઇને ગમા. ાઅ સ્લરૂ લયદાવનક કશલેામ છે. કાયણ કે 
લેદશ્રવુતઓને ાને ાઊવરૂાઓને  પ્રગિ થાઇ તેભની વાથે રીરા કયલાનુાં લયદાન 
ાઅપ્યુાં શત ુાં. જેથી વ્રજભાાં ફારીરા , પ્રોગાંડરીરા, ક્રકળોય રીરા કયી. તેઓના દેશને 
ારૌક્રકક કયી યાવરીરા કયી , છી એ ફાંને  યથૂનાાં શ્રીગોીજનોને રાઇ ાઅશ્રી 
ગોરેકધાભભાાં લફયાજી ગમા. ાશીં વ્રજના કૃટણની રીરા યુી થાઇ ગાઇ. મરૂધાભભાાંથી 
પ્રભ ુળા ભાિે વ્રજભાાં પ્રગિ થમા ? લેદશ્રવુતઓ પ્રભનુુાં ગણુગાન કયતાાં કયતાાં ઠેઠ 
ગોરોકધાભ સધુી ગમાાં. એભના ભધયુ ગણુગાનથી વપ્રમ પ્રભુ  પ્રવન્ન થમા , વક 
ધાભના ક્રયકયનાાં દળગન કયાવ્મા , ાને લયદાન ભાગલા ાઅજ્ઞા કયી.  શ્રવુતઓએ 
ગોરોકધાભના સ્લાભીનીઓને જે સખુ ભે છે તેલા સખુની ભાગણી કયી. પ્રભએુ  કહ્ુાં, 
“તભાયી ાઅ ભાગણી ાઈચીત નથી ” ાક્રશમાાં શ્રવુતઓએ સ્લસખુ ાથે ભાગણી કયી. જે  

યક્રિમા બાલ ગણામ , તત્સખુનો વલચાય કયી ભાગણી કયી શોત તો તતૂગ ત્માાં જ 
વનલાવ થાઇ જાત. શ્રતુીઓ ભરૂ કયી ફેઠાાં. પ્રભએુ કહ્ુાં, “તભાયો ભનોયથ વવદ્ધ કયલા હુાં 
વ્રજભાાં વાયસ્લતકલ્ભાાં પ્રગિ થાઇળ. ાને તભે વ્રજભાાં ગોીઓ તયીકે પ્રગિ થળો.” 

  

(2) શલે ભથયુાના  શ્રીકૃટણ, લાસદેુલ દેલકીને ત્માાં જે કૃટણ પ્રગિ થમા તે જોાઆએ. 
ભધ્મયાત્રીએ કાયાગાયભાાં 12 લાગે ચત્રભજુ સ્લરૂ ત્રણ કામો કયલા પ્રગિ થમા શતા. 
(1) લૂ ેદેલકીજીએ તુ્રરૂે પ્રગિ થલાનુાં લયદાન ાઅેલુાં ( 2) બક્તોની યક્ષા કયલા 
ાને (3) ભ-ૂબાય શયણ કયલા. પ્રભ ુતો ાજન્ભા છે. જન્ભ ન શોમ, મૂધાભભાાંથી ોતે 
ભતૂર ય ાલતયે, ાલતાય ધાયણ કયે છે. પ્રથભ પ્રભએુ લાસદેુલજીનાાં ભનભાાં પ્રલેળ 
કમો. છી દેલકીએ  ધ્માન કયી એ સ્લરૂને ોતાનાાં ાઈયભાાં ધાયણ કયુું. ાઅ સ્લરૂ 
ભથયુાભાાં પ્રગિ થયુાં તે  છી 40 ભીનીિ ફાદ નાંદારમભાાં જળોદાજીને ત્માાં શ્રીકૃટણ-
મોગભામા વશ પ્રગિ થમા છે.  ભથયુાભાાં ચાય વ્યશૂ વક્રશત પ્રગિ થમા. ( 1) પ્રધ્યભુન 
વ્યશૂનુાં કામગ લાંળ વદૃ્ધદ્ધ ( 2) ાવનરુદ્ધ અંળનુાં કામગ ધભગની યક્ષા કયલા. ( 3) વાંકગણ 



અંળનુાં કામગ દુટિોનો નાળ  કયલા ભાિે ( 4) લાસદેુલ અંળનુાં કામગ ભોક્ષ ાઅલા ભાિે. 
ભથયુાભાાં પ્રગિ થમેરા સ્લરૂે લાસદેુલજીને ાઅજ્ઞા કયી, “ભને વ્રજભાાં નાંદારમભાાં રાઇ 
જાલ. જતાાં યસ્તાભાાં શ્રીમમનુાજી  ાય કયતાાં શ્રીમમનુાજીએ ભથયુાના સ્લરૂને સ્ળગ 
કયી ટુિ કયુું. કાયણ કે એ  ભમાગદા સ્લરૂભાાં વ્રજના ષુ્ટિ સ્લરૂનુાં ાવધટઠાન થલાનુાં 
શત ુાં. લાસદેુલ  નાંદારમભાાં ાઅવ્મા. ત્માાં તેભને પક્ત મોગભામાનાાં જ દળગન થમા. 
નાંદારમભાાં પ્રગિેર પ્રભનુા નક્રશ ! એભનો ાવધકાય ન્શોતો. ભામાનુાં ાઅલયણ કયી એ 
સ્લરૂ લફયાજયુાં શત ુાં.  ષુ્ટિ પ્રભ ુબક્તના ઘયભાાં ણ ભામાના ાઅલયણ વક્રશત જ 
લફયાજે છે. જમાયે જીલની વાંવાય  ાઅવક્ક્તભામા છૂિે ત્માયે વેલા પરરૂ થતાાં ભામાના 
ાઅલયણને દૂય કયી મરૂ સ્લરૂે બક્તને  સ્લરૂાનાંદનો ાનબુલ કયાલે છે. લાસદેુલજી 
ભથયુાના સ્લરૂને મકૂી , મોગભામાને રાઇ ભથયુા  ાછા ગમા. ાશીં ફે કૃટણના એક 
કૃટણ થાઇ ગમા. શલે ફે સ્લરૂ રીરાઓ થાઇ. જે સ્લરૂની  રીરાભાાં બક્ત ાને 
બગલાનને ાઅનાંદ થામ તે ષુ્ટિ શ્રીકૃટણની રીરાઓ. ફારરીરાથી યાવરીરા  સધુી. 
જે રીરાઓ કયતાાં પ્રભનુે ાને વાભી વ્મક્ક્તને , બક્તને શ્રભ ડ ેતે રીરા ભમાગદા  

રુૂોત્તભની, જેભકે તૂના ભોક્ષ રીરા , ાસયૂોને ભાયલાની રીરા. કાંવ , વળશુાર 
લધ રીરાઓ કયી તે. 

લાસદેુલ દેલકીજીને  ત્માાં જે સ્લરૂ પ્રગિ થયુાં તે ત્રણ જન્ભ સધુી તુ્ર રૂે પ્રગિ 
થલાનુાં લયદાન ણૂગ  કયુું છે. શરેા જન્ભભાાં સતુા ાને શુ્ની શતા. પ્રભ ુશુ્ની ગબગ 
રૂે પ્રગિયા  શતા. ફીજા જન્ભભાાં ક્શ્મ ાને ાક્રદવતને ત્માાં લાભનરૂે , ત્રીજા 
ાલતાયભાાં લાસદેુલ  દેલકીજીને ત્માાં શ્રીકૃટણ રૂે , શલે ભથયુાભાાં જે ચત્રભજુ વ્યશૂ 
સ્લરૂ પ્રગિ થયુાં તેભાાં શ્વતેદ્વીભાાં જે લફયાજે છે પ્રભ ુતેના એક શ્માભ કેળ ફીજા શ્વતે 
કેળ એ  સ્લરૂભાાં પ્રવલટિ થમાાં. ાઅભ 6 સ્લરૂ થમાાં. તેભા શ્માભ કેળ તે નાયામણ , 

શ્વતે કેળ તે નય. જેનો દ્વાયકારીરાભાાં દ્વાક્રયકાના કૃટણ તયીકે ાઈલ્રેખ છે. ાઅભ કૃટણનુાં 
મરૂ સ્લરૂ વપ્તાત્ભક થયુાં. ાઈય મજુફ જોતાાં છ ધભો ાને એક ધવભિ ભી કુર વાત 
થમાાં. ગીતાના મોગેશ્વયની લાતો કયનાય ષુ્ટિના કૃટણને ઓખી ળકે નક્રશ. લાસદેુલ 
ન ઓખી ળક્યા  ત્માાં ફીજુ કોણ જાણે ? ાવધકાય વલના ષુ્ટિ પ્રભ ુઓખામ નક્રશ. 



શ્વતદ્રીનુાં શ્માભ કેળ  સ્લરૂ ાને શ્વતે કેળ નય ાર્જનનુાં સ્લરૂ છે. ાઅભ 11 લગ 
વ્રજના કૃટણ – 14 લગ ભથયુાના ાને 100 લગ દ્વાયકાના ભી 125 લગ શ્રીકૃટણ 
ભતૂર લફયાજમા છે. 

વલદ્યભાન ાઅનાંદ તજ ક્યોં ચરત ાાથ ે
 

 

 

 

- કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

ષુ્ટિભાગગભાાં જીલને ોતાના કતગવ્મનો ફોધ કયાલલા ભાિે ાનેક નાના-ભોિા ગ્રાંથો 
લફયાજે છે. ભાગગના  વભથગ ાઅચામોએ ઘણો જ ક્રયશ્રભ રાઇને ષુ્ટિ ોણનુાં વલરુ 
વાક્રશત્મ પ્રગિ કયુું છે. શ્રીલલ્રબે યવાત્ભાક-પરાત્ભક-બાલાત્ભક ષુ્ટિભાગગ પ્રગિ કયીને 
તે ભાગે ચારલાનો વય ાઈામ ફતાવ્મો છે. છતાાં જીલ મઢુભવતને રીધે મરૂ ભાગગથી 
વલયીત કુાથે બિકે છે.  ષુ્ટિ પરથી લાંચીત યશી ાઅલે છે. ાઅભાાં વત્વાંગનો ાબાલ 
ાને ગ્રાંથાલરોકનથી વલમખુ ાઅ કાયણ  છે. દયેક ષુ્ટિભાગીમ લૈટણલ ાઅ કાયણ છે. 
દયેક ષુ્ટિભાગીમ લૈટણલ વેલાભાાં દાખર  થાઇ, વૌ પ્રથભ શ્રીમમનુાજી , શ્રીજી, 

શ્રીલલ્રબ, શ્રીવલઠ્ઠરના દો ફોરે છે. પક્ત ફોરી જામ છે. કદી તેના ળબ્દોના ાથગનો 
વલચાય નથી કયતા. ાઅવુાં જ દ ભભગજ્ઞ વળયોભણી , વળક્ષા વાગય , બક્તલત્વર 
શ્રીશક્રયયામ ભશાપ્રભજુીનુાં જોાઇએ. 
  

જમ જમ શ્રીલલ્રબ પ્રભ ુશ્રીવલઠ્ઠરેળ વાથે । 
વનજજન ય કયત કૃા, ધયત શાથ ભાથે ।। 
દો વફે દૂય કયત, બક્ક્ત બાલ ક્રશમે ધયત । 
કાજ વફે વયત વદા, ગાલત ગણુ ગામે ।।1।। 
કાશકેો દેફ દભત, વાધન કય ભરુખ જન । 
વલદ્યભાન ાઅનાંદ ત્મજ, ચરત ક્યોં ાાથે ।। 
યવવક ચયણ ળયણ, વદા યશત ફડબાગીજન । 
ાનો કય શ્રીગોકુરવત, બયત તાક્રશ ફાથે ।।2।। 
  

ાઅભાાંથી પક્ક્ત  „વલદ્યભાન ાઅનાંદ ત્મજ ‟ ાઅ જ ટૂાંકનો વલચાય કયીએ. યવવક-વલયશી 



એલી શ્રીશક્રયયામજી જીલને  િેયી િેયીને કશી યહ્યા છે. સ્લકીમોને વભજાલી યહ્યા છે કે , 

„વલદ્યભાન ાઅનાંદ‟ શ્રીલલ્રબની કૃાથી જીલના ઘયભાાં જ વેવ્મ સ્લરૂે લફયાજે છે, એને 
ીઠ દાઇ-છોડીને ફીજે  ાઅનાંદની ાઅળાએ ળા ભાિે ત ુાં બિકે છે ? વથૃા દેશ દભન ળા 
ભાિે ? ફશાય ળા ભાિે બિકે છે ?  

  

જે કાાંાઇ પ્રાપ્ત  કયલાનુાં છે તે વેવ્મ પ્રભ ુવકર ગોરોકધાભન વાથે રાઇને લફયાજે છે. 
એ સ્લરૂને વાક્ષાત  ાને વલગસ્લ ભાની પ્રેભ લૂગક ભાગગની ભેંડ-ભમાગદાથી ાટિપ્રશય 
વેલા કયો. વકર રીરા ાને સ્લરૂનો ાનબુલ ાઅ કૃા કયીને કયાલળે. કૃા કયલા 
તો લફયાજે છે. 84/252 બગલદીમોને સ્લરૂાનાંદનો ાનબુલ ોતાના ઘયના વેવ્મ 
દ્વાયા જ થમો છે , તે ાઅણે યોજ  યાત્રે વત્વાંગભાાં લાાંચી જાઇએ છીએ. 84/252ની 
લાતાગઓ લાાંચી જલા ભાિે નથી. એને ભનન  કયી, ાઅચયલાની છે. જીલનભાાં 
ાઈતાયલાની છે. 
  

ઘયની ફશાય જે ાઅનાંદ ભાિે બિકીમે છે, તે ખયો ાઅનાંદ જ નથી , તે ક્ષલણક છે. થોડા 
વભમ છી વતયોક્રશત થાઇ  જામ છે. વનત્મ નથી. વનત્મ ાઅનાંદ તો ાઅનાંદ સ્લરૂ ભાથે 
લફયાજતા વેવ્મ પ્રભ ુજ છે.  ફશાયનો ાઅનાંદ એ તો પક્ત ાઅનાંદનો ાઅબાવ છે. કદી 
મગૃજથી તૃા છીાતી નથી. વેવ્મને  ફીજાને ઘયે વોંી લૈટણલો વતથગમાત્રાએ જામ 
છે. ાઅ ષુ્ટિભાગગની ભમાગદાની વલરૂદ્ધ છે. ગશૃભાાં લફયાજતા પ્રભનુે વાથે રાઇને જાલ તો 
કાાંાઇ ઠીક છે. તે ણ જલાથી શુાં પામદો ? જે ફશાય સખુ-ાઅનાંદ રેલો છે , તે તો 
તભાયી વાથે ઝાાંીજીભાાં જ લફયાજે છે. છતાાં કસ્તયુી  મગૃની જેભ ફશાય દોડ ેછે. 
ગશૃવેલા જ સ્લધભગ છે. ષુ્ટિભાાં વેલા એ જ પર કહ્ુાં છે. કેભ પ કહ્ુાં ?  

શ્રીલલ્રબની ાઅજ્ઞાનુાં ાઈલ્રાંઘન ! 
 

 

 

 

- કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

ષુ્ટિભાગગભાાં શ્રીભશાપ્રભજુીએ ચતશુ્રોકીભાાં ાઅજ્ઞા કયી છે કે „વલગદા વલગ બાલેન 
બજવનમો વ્રજાધી ‟ ષુ્ટિભાગગભાાં જીલે વદા વ્રજાધી , શ્રીજી, શ્રીકૃટણની જ વેલા 
કયલાની છે. ાઅ ેોતાની નીજ વેલકોને કદી ોતાના સ્લરૂને વેલલાની ાઅજ્ઞા નથી 



ાઅી. એભાાં કાાંાઇ યશસ્મ તો  શોવુાં જોાઆએ ને કાયણ કે ષુ્ટિભાગગની વઘી વેલાનો 
અંગીકાય શ્રીણૂગ રુૂોત્તભ જ કયે છે. ાઅે ચયણાયવલિંદ છાીને ાદુકાજી ધયાલીન,ે 

શસ્તાક્ષય, ગદ્યભાંત્ર વલની વેલા  ાઅી છે. ાયે ખદુના અંતયાંગ ળેઠ રુૂોત્તભદાવે 
શ્રીભદનભોશનજીની ાને યજોફાાઇ  ક્ષત્રાણીએ શ્રીફારકૃટણની વેલા , શ્રીલલ્રબના 
બાલથી કયી છે. લલ્રબ સ્લરૂની નક્રશ.  સ્લકીમજનોએ વેવ્મભાાં શ્રીલલ્રબની બાલના 
જ કયલાની છે. એજ પરરૂ છે. શ્રીજી ાને શ્રીલલ્રબ ારગ નથી. જે ારગ ભાને છે 
તે ાઅસયુ બાલલાા છે. શ્રીલલ્રબ યથી ય સ્લરૂ  છે. તેભને ાઅ દેશની પ્રાકૃત 
જીલથી વેલા કયલાનો ાવધકાય જ નથી. ાઅ ષુ્ટિભાગગ યોક્ષ  પરાત્ભક છે. ાઅ 
યોક્ષ લફયાજી જીલની વેલાનો અંગીકાય કયે છે. ાઅશ્રી શ્રીજીના  મખુાયવલિંદ રૂે 
લફયાજે છે. વળક્ષાત્રભાાં શ્રીજી, શ્રીમમનુાજી, શ્રીલલ્રબ, શ્રીવલઠ્ઠર ાઅ ચાય સ્લરૂોને જ 
મખુ્મ ભાન્મા છે. તેભા લસ્તતુાઃ કોાઇ બેદ નથી. તત્લતાઃ  એક જ છે. તેભાાં શ્રીજી ણૂગ 
રૂૂોત્તભે લફયાજે છે તેથી શ્રીલલ્રબે તેભની વેલા  કયલાની ાઅજ્ઞા કયી છે. શ્રીલલ્રબ 
ગઢુ સ્લાવભનીજી છે , શ્રીવલઠ્ઠર ચાંદ્રાલરીજી સ્લરૂે  છે. શ્રીમમનુાજી વનત્મ વવદ્ધા 
સ્લાભીનીજી છે. ાઅભ શ્રીસ્લાવભનીજીની વેલા સ્લતાંત્ર  યીતે કયલાની ભાગગભાાં પ્રણારીકા 
જ નથી. શ્રીજી સ્લતાઃ શ્રીસ્લાભીનીજી વક્રશત લફયાજે  છે. જેથી શૃાંગાયભાાં નકલેવય , 

કણગુર, ચોિી લગેયે શ્રીસ્લાવભનીજીના શૃાંગાય ધાયણ કયે  છે. શ્રીભશાપ્રભજુીની ાઅજ્ઞાનુાં 
ાઈલ્રાંઘન કયનાય ષુ્ટિ પરથી લાંચીત યશ ેછે. 
  

ષુ્ટિભાાં વેલા  પ્રકાય ણ , „વેલા યીત વપ્રત વ્રજજનકી , જનશીત જગ પ્રગિાાઆ ‟ વેલા 
યીત વપ્રત નક્કી  કયીને જીલને ાઅપ્મા છે. જીલે કદી ભનસ્લી વેલા પ્રકાય કયલાનો જ 
નથી. ગરુૂદેલની ાઅજ્ઞા રાઇ વેલા પ્રકાય શોંચલાનો છે. સ્લમમ ્કયણેન દોાઃ વેલાભાાં 
જીલે કદી લેદ ભમાગદાનુાં  ાઈલ્રાંઘન કયલાનુાં નથી. ાઅે લેદભમાગદા ાી ફતાલી છે 
„ાઅ લેદ વલક્રશત કૃત વલે કીધાાં , દીધા ફહુયે ગૌદાન , ાઅ ભાનુ સ્લજન વાંતોવમા 
(લલ્રબાખ્માન) જમાાં સધુી જીલનાાં  દેશાધ્માવ છૂિયા નથી , રોકાવતત થમો નથી 
ત્માાંસધુી વેલાની ભેંડ , ભમાગદા કેભ તોડામ , ાયાધ ડ.ે કેિરાક ખાવ વાંજોગો ાને 
ક્રયક્સ્થવતભાાં જ લેદ ભમાગદા ઓાંગી છે. દા. ત.  ભેશા ઢીભયની સ્ત્રીએ ાનેલીશફાાઇએ 



કયુ યામજીની વેલા સલુાલડભાાં કયી છે. છી ાયવ કાઢી વેલા શોંચી છે. 
  

શારભાાં ઘણી જગ્માએ ભનસ્લી શ્રીલલ્રબની વેલા થામ છે. ભેંડ ભમાગદા ાળ્મા વલના 
ાભાયા લડોદયાભાાં એલો એક લલ્રબાંથી ાંથ-િોી છે , જે સતુકભાાંણ વેલા કયી 
ળકે છે. ધન્મ છે એભની ક્રશિંભતને  ! વાંવાય ાઅવક્ક્ત છિી નથી. પ્રાંચ જગતભાાં યચ્મા 
યશ ેછે. ાઅ કેલો પ્રકાય ાયે ભને  મખૂગને એ જોલાનો કોાઇ ાવધકાય નથી , એલી ચેટિા 
કયી હુાં દો કયી યહ્યો છાં. છતાાં એલા  ાંથ-િોીભાાં કોાઇ નલા મગુ્ધ જીલો પવામ નક્રશ. 
ાને ાયાધના બાગીદાય થામ નશીં. તે જ એક  ાઅળમથી ાઅ ફાફતનો 
અંગરૂીવનદેળ કરૂાં છાં. ફાકી જેની જેલી ભવત-ગવત , ાવધકાય તે પ્રભાણે કયે. ફીજાએ તે 
જોલાનુાં નથી. હુાં એલા જીલોની હૃદમલૂગક ભાપી ભાગુાં છાં. ાઅભ મરૂભતૂ  રૂે 
શ્રીભશાપ્રભજુીની ાઅજ્ઞાનુાં જીલ ારન કયતો નશીં શોલાથી જ પર પ્રાપ્પ્ત , 

સ્લરૂાનાંદનો ાનબુલ પ્રાપ્ત કયી ળકાતો નથી. એભાાંણ શ્રીલલ્રબની ળી ાઇચ્છા છે 
તે ભાયા જેલો તચુ્છ જીલ શુાં વભજે ?  

ષુ્ટિ ભાગગભા તાાત્ભક ગણુગાન પરરૂ છે 
 

 

 

 

ાઅધવુનક વભમભાાં ષુ્ટિ જીલોનો ાઈદ્ધાય પ્રભનુા નાભ દ્વાયા થામ છે. નાભ ધભગરૂ છે. 
તેભાાં નાભી ધવભિ  પ્રભ ુલફયાજે છે. જેભ ફીજભાાં વકૃ્ષ તેભ. કલરકારભાાં વેલા ભાિે કોાઇ 
વાધન શદુ્ધ નથી. દેળ, કાર, દ્રવ્મ, કતાગ, ભાંત્ર ાને કભગ છએ શદુ્ધ સ્લરૂે પ્રાપ્ત નથી 
એભ શ્રીભશાપ્રભજુી ાઅજ્ઞા કયે છે.નાભ સ્ભયણ કયનાયના હૃદમભાાં સ્ભયણ ાને 
સ્લરૂધ્માનથી પ્રભનુા ગણુો ધાયે છે. તે ાલા િભથી , જેભ કે શરેાાં લૈયાગ્મ ગણુ 
ાઅલ,ે છી જ્ઞાનગણુ. ગણુો એ પ્રભનુી બામાગઓ છે. તેથી ગણુોના પ્રલેળ દ્વાયા પ્રભ ુ
સ્લમાં લફયાજે છે. નાભ સ્ભયણ ણ શદુ્ધ ભન-લચત્તના વનયોધ વશ રેલામ તો તે પરરૂ 
છે. પ્રાંચ જગતના ાઅલેળથી મકુ્ત થાઇ ારૌક્રકક નાભ સ્ભયણ કયવુાં. રોકાવતત થમા 
વલના ારૌક્રકક પર દુરગબ છે. નાભની બીતય ારૌક્રકક ાક્ગ્ન યહ્યો છે. જેથી તે જીલના 
જન્ભ જન્ભોના ાના ાઈકયડાન ેફાી નાખી હૃદમ શદુ્ધ કયે છે. તેથી જ વનયોધ રક્ષણ 
ગ્રાંથભાાં ાઅશ્રી લલ્રબે ગણુગાનની ાઅજ્ઞા કયી છે. 



શ્રીભશાપ્રભજુી ાઅ તાાત્ભક સધુાસ્લરૂ વલપ્રમોગ બાલાત્ભક છે. એજ જીલને વલયશ 
બાલનુાં દાન કયે છે , ત્માયે જીલ પરરૂ ગણુગાન ણ કયી ળકે છે. જીલ સ્લમાં કાાંાઇ 
ણ કયલા ાવભથગ છે.  “તસ્ભાત ્વલગ ક્રયત્મજમ વનરૂદૈ્ાઃ વલગદા ગણુા:વદાનાંદ 
યૈગેમાાઃ વચ્ચ્ચચતાનાંદતા તતાઃ” ગણુગાન દ્વાયા ાઅણો ારૌક્રકક દેશ વવદ્ધ થામ છે. 
ભાિે જીલે પ્રભનુે વાભગ્રી ધયાલી  ાધયામતૃ રેવુાં ાને ગણુગાન કયલા. ાધયામતૃના 
વેલનથી હૃદમ-બદુ્ધદ્ધ વનભગ થામ છે. જે  ગણુગાનભાાં પરરૂ છે. ગણુગાન દ્વાયા 
વલપ્રમોગાત્ભક ચાય વવદ્ધદ્ધઓ પ્રાપ્ત થામ છે.  તેનુાં વનરૂણ શ્રીશક્રયયામજીએ 
શ્રીમમનુાજીની િીકાભાાં કયેલુાં છે ( 1) યાવતૃ ચુદન્તયા વલભ ૂગત પ્રભરુીરા 
ાલરોકન ળક્ક્ત ( 2) બાલાત્ભક સ્લરૂેણ તદાત્ભક તદ્  યવાનુાંબલ વવદ્ધદ્ધ ( 3) વલયશ 
વાભવમક વલાગત્ભબાલ વવદ્ધદ્ધાઃ ( 4) વ.લચ. ફક્રશ બગલદ  પ્રાગિયાેક્ષા યક્રશત્મેનાાઈન્તય 
તદ્ બાલના રૂા લૈદ્ય શ્રીભશાપ્રભજુી નીજ જનોને  વલપ્રમોગ બાલને દાન કયી તેના 
વનત્મ વવદ્ધ રીરા ભધ્માવત દેશને વવદ્ધ કયલાભાાં  ગણુગાનભાાં ક્સ્થત કયે છે. 
શ્રીભદાચામગના ધવભિ વલપ્રમોગાત્ભક સ્લરૂભાાં જે  સ્લિીમોનુાં લયણ થયુાં છે. તેના 
લયણના સ્લબાલનવુાય તેના હૃદમભાાં ગણુગાન દ્વાયા  વલપ્રમોગ બાલાત્ભક સ્લરૂનો 
પ્રાદુબાગલ થામ છે. જેભ ગોીજનોએ પ્રભ ુવલમોગભાાં „ગોીગીત‟ ગાયુાં જેથી તાાત્ભક 
ગણુગાન દ્વાયા તેભના ાક્સ્તત્લનુાં (ાશાંભ)નુાં વલસ્ભયણ  થયુાં, ત્માયે તેભનુાં મૂ સ્લરૂ 
પ્રાપ્ત કયુું. શ્રીગોીજનોએ ાઈયોક્ત બગલાન વભાન  ઐશ્વમગલાા સ્લરૂને ગણુગાન 
દ્વાયા પ્રાપ્ત કયુું. તેભ સ્લકીમોને તેલાજ ષુ્ટિ  રુૂાથગને વવદ્ધ કયલા વન.લર. ભાાં 
ગણુગાન ાને સ્લરૂ ધ્માનની ાઅજ્ઞા કયી છે. ગણુગાન  ભાનવી વેલાભાાં પ્રલેળ કયાલે 
છે. 
  

એક વાજત્લક ગોી કશ ેછે. “તલ કથામતૃભ.... શ ેપ્રભ ુાભારુાં જીલન જે િકી યહ્ુાં છે તે 
ાભાયી કૃવતથી  નક્રશ, યાંત ુાઅનુાં કથામતૃ ાભાયા જીલનને િકાલી યાખે છે. જેવુાં 
ાઅનુાં વાભર્થમગ  ઐશ્વમગ, વલમગ, મળ, શ્રી, જ્ઞાન, લૈયાગ્મ, એભ ડગણુયકુ્ત છે. તેભ 
ાઅની કથા ણ ડગણુયકુ્ત છે. ાઅના નાભકથાભાાં એિલુાં ફધુાં ારૌક્રકક વાભર્થમગ 
છે કે સ્લતાંત્ર વ્માપ્ત  થાઇ યશ ેછે. ાઅ પ્રકાયે શ્રીસફુોવધનીજીભાાં બગલદ કથા ણ 



ડગણુયકુ્ત શોાઇ બગલદરૂ છે , તેથી જ બક્તજનોના પ્રાણ િકાલી યાખે છે એવુાં 
વનરૂણ કયુું છે. ાઅિલુાં ગણુગાનનુાં  ભશત્લ ાઅ શ્રીલલ્રબ દળાગલી યહ્યા છે. છતાાં 
જીલથી એ ણ ફનતુાં નથી. નાભ – ગણુગાન કયલા ભાિે ણ પ્રભ ુકૃા ાને 
ાવધકાય જરૂયી છે. દુાઃવાંગ ાને દુટિ ાન્નના ત્માગ વલના નાભ સ્ભયણ દુરગબ છે. 
  

- કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 
યોક્ષ પરાત્ભક ભાગગ 

 
 

 

 

ષુ્ટિ ભાગગ યોક્ષ પરાત્ભક ભાગગ છે. ાને તે વનાઃવાધન પરાત્ભક ભાગગ ણ કશલેામ 
છે. ષુ્ટિ ભાગગ બાલાત્ભક ાને પરરૂ છે. જે ભાગગ જ પરપ્રાપ્તી કયાલે છી ફીજાની 
ળી જરૂય ? શ્રીભશાપ્રભજુી સ્લમાં ાઅજ્ઞા કયે છે કે, “દભરા, મશ ભાગગ તેયે રીમે શી પ્રગિ 
કીમો શ,ે દભરા ભોંવે ન્યનૂ નક્રશ, ભભ યવ કે ાનકૂુર ઓય ભાગગ કો મરૂ શી દભરાજી 
શૈ.” દભરાજીના હૃદમભાાં શ્રીભશાપ્રભજુીનુાં ાવત વનગઢૂ સ્લરૂ વદા લફયાજે છે. ષુ્ટિ 
જીલ ેશ્રીલલ્રબની કૃા પ્રાપ્ત કયલા ભાિે શ્રીદભરાજીને પ્રવન્ન કયલા એ જ ાઈત્તભ 
ભાગગ છે.  જીલ કૃત વાધનોથી ષુ્ટિભાગગભાાં કાાંાઇ પ્રાપ્ત નક્રશ થતુાં શોલાથી જીલ 
વનાઃવાધન છે. એલા  વનાઃવાધન જીલો ભાિે ાઅ ષુ્ટિ ભાગગ પ્રગિ કમો છે. ષુ્ટિ ભાગગ 
વેલા ભાગગ છે. જે  બાલાત્ભક ાને યવાત્ભક છે. ાશીં સ્લરૂ જ્ઞાન , રીરાજ્ઞાન, રીરા 
પ્રકાયો, સ્લરૂના (ધભગ-ધવભિ) પ્રકાયો જાણલા જરૂયી છે. તે વવલામ પર પ્રાપ્પ્ત નથી. 
તભાયી વેલા ણ  ક્રિમાત્ભક ફની યશળેે. ષુ્ટિભાગગભાાં વનજ દૈલી જીલને ોતાના 
સ્લાભીનુાં સ્લરૂ ાન ેોતાના રીરા ભધ્માાંવત ાઅક્રદદૈવલક સ્લરૂને જ પ્રાપ્ત કયલાનુાં 
છે. ાઅ ધ્મેમ છે. ાને  તેને ાલાાંતય પ ણ કશલેામ છે. શ્રીલલ્રબ યોક્ષ યીતે 
જીલને વાધન રૂ ફની વાધ્મ  પ્રાપ્ત કયાલે છે. કાયણ ભાગગ યોક્ષ પરાત્ભક છે. 
યોક્ષભાાંથી વનજ વેવ્મભાાં સધુા  સ્લરૂ ાઅ લફયાજે છે. ાને જીલની વેલા અંગીકાય 
કયે છે. 

વત્વાંગ દ્વાયા વેલા પ્રકાય જાણલા ભે , ાનબુલી બાલ-વજાવતમ લૈટણલ દ્વાયા સ્લરૂ 
ાને રીરા જાણલા  ભે, પર પ્રાપ્પ્ત ભાિે વત્વાંગ ાવત ાઅલશ્મક છે. વળક્ષાત્રભાાં 



શ્રીશક્રયયામજીએ વલળે ખફૂ  ાઅગ્રશ કયી દળાગલે છે. ( 1) જમાયે વત્વાંગભાાં રૂચી-સ્નેશ 
ાઈત્ન્ન થામ ત્માયે જાણવુાં કે પ્રભનુી કૃા થાઇ (2) જમાયે વત્વાંગ ભે ત્માયે જાણવુાં કે 
લૈટણલની કૃા થાઇ. ( 3) જમાયે વત્વાંગ પરરૂ થામ ત્માયે જાણવુાં કે શ્રીલલ્રબની 
કૃા થાઇ. ાઅશ્રી લલ્રબ જીલના  હૃદમભાાં લફયાજી યોક્ષ યીતે બાલનુાં દાન કયે છે. 
જમાયે જીલ ોતે એભ ભાને કે વેલા  સ્ભયણ પ્રભ ુજ કયાલે છે , ભાયી કોાઇ ળક્ક્ત નથી. 
ાઅ બાલ ાઅલે તેને વનાઃવાધનતા કશલેામ છે.  ગણુગાન દ્વાયા ભન લચત્તનો વનયોધ વવદ્ધ 
થામ, વાંવાય પ્રત્મે વાંણૂગ લૈયાગ્મ ાઈત્ન્ન થામ ત્માયે જ બાલનુાં વલયશનુાં દાન તાાત્ભક 
શ્રીલલ્રબ કયે છે. કેલ શ્રલણ કયલાથી જ્ઞાનભાાં લધાયો ાલશ્મ થળે, ણ જમાાં સધુી 
શ્રલણનુાં ભનન કયી તેને જીલનભાાં ાઅચયણભાાં ન  મકુામ ત્માાં સધુી પર પ્રાપ્પ્ત નથી. 
વત્વાંગ ાઅજના વભમભાાં ભલો દુરગબ છે. જેથી  શ્રીશક્રયયામજીની ાઅજ્ઞા પ્રભાણે 
શ્રદ્ધાથી ભાગગના ગ્રાંથોનુાં શ્રલણ-ભનન કયવુાં, શ્રીલલ્રબજન વલયશી-યવવક બક્ત ભલા 
દુરગબ છે. કાયણ કે એલા વલયશી કોાઇનો વાંગ કયતા જ  નથી, કાયણ વાંગ જ તેભને 
ફાધક છે. એભનો તો વનજ સ્લાભીના સ્લરૂ વાંગ વવલામ ાન્મની ગાંધ  ણ નથી. 
ાદેમ દાન એિરે વલપ્રમોગ યવનુાં દાન. ાઅ દાન કયલાભાાં શ્રીલલ્રબ જ દક્ષ છે.  

શ્રીલલ્રબ પ્રભનુા તાાત્ભક ગણુગાન દ્વાયા જ બાલની પ્રાપ્પ્ત છે. જીલને જમાાં સધુી  

દુાઃવાંગ ાને ાન્ન દો રાગેરો છે ત્માાં સધુી પભાાં વલરાંફ યહ્યા જ કયળે. ષુ્ટિ જીલે  

ાવભવિત ાને દુાઃવાંગનો ત્માગ બદુ્ધદ્ધલૂગક વલચાયીને કયલો જોાઆએ. જીલને ફધુાં કયવુાં  
ગભે છે યાંત ુસ્લદો છોડલા જ ગભતા નથી, બગલદ નાભ રેલાનુાં દ્ુટિ ભનને ગભતુાં 
નથી. સ્લરૂ વનટઠ બક્તો જ વલયશી બક્તો છે. 

- કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 
પ્રભ ુપ્રાપ્પ્ત કેભ થતી નથી ? 

 
 

 

 

ષુ્ટિભાગગભાાં 30-40 લગ સધુી વભીને રે છતાાં ણ સ્લરૂનો કોાઇણ પ્રકાયે 
ાનબુલ નશીં ! તેનુાં શુાં કાયણ ? જીલને વેવ્મ સ્લરૂનુાં જ્ઞાન નથી. વૌ શરેાાં જીલને 
પ્રભભુાાં સ્નેશ જ નથી થમો. જો પ્રભભુાાં સ્નેશ થામ તો ાઅ વાંવાયના કોાઇ દાથગભાાં સ્નેશ 
કયી ળકામ જ નક્રશ. જેભ  કોાઇ વ્મક્ક્ત વાથે સ્નેશ થામ તો તેને ભલાની ાઅતયુતા 



યશ,ે વદા સ્ભયણ યશે, તેના વલના યશી ન ળકામ. ાઅલી ાઅતી વેવ્મભાાં થાઇ છે ? શા, 
ભાંક્રદયભાાં ાઅયતી કયલા દોડા દોડી જરૂય  કયીએ છીએ. ભાિે જ કહ્ુાં છે કે પ્રભભુાાં સ્નેશ 
થલો ાળક્ય નથી યાંત ુાઅ વાંવાયની ભામા  છોડલી ાળક્ય છે-કઠીન છે. એ છિે તો 
જ વેવ્મભાાં સ્નેશ થામ. સ્લરૂજ્ઞાન ાને સ્નેશ વલનાની વેલા ક્રિમાત્ભક છે, પરરૂ નથી. 
બગલદ શ્રલણ કયી હૃદમભાાં બાલ ધાયણ કયલા.  લાણીનો વનગ્રશ ખફુ જરૂયી છે. લાણી 
શદુ્ધ શળે તો જ બગલદ નાભ પરરૂ થળે. દુાઃખ દોથી  લાણી વ્મલબચાયીણી ફને છે 
એલી લાણી દ્વાયા રેલાત ુાં નાભ છોલાાઇ જામ છે. 

યવાત્ભક બ્રહ્મના સ્લરૂને જાણ્મા વલના બ્રહ્મવાંફાંધ પરરૂ કેભ થામ ? વૌ પ્રથભ 
વેવ્મને જાણો છી એકાાંકી ાનન્મ સ્નેશ ફાાંધો. તે ભાિેના ષુ્ટિ વાધનો વેલા-સ્ભયણ-
ગણુગાન –ધ્માન શ્રીાઅચામગચયણોએ ફતાવ્મા છે. વનયોધ રક્ષણ ગ્રાંથભાાં ાઅશ્રી 
ગણુગાનની જ ાઅજ્ઞા કયે છે.  શ્રીગવુાાંાઇજી વલોત્તભજીભાાં ાઅજ્ઞા કયે છે. „સ્લમળોગાન 
વાંતટુિ હૃદમા બોજ વલસ્િયાઃ  મળ વયુ રશયી પ્રાવલતાન્મયવ યાઃ ‟ જમાાં સધુી ાઅ 
ચાંચર ભન ાનેક જન્ભોની લાવનાથી ઘયેામેલુાં છે ત્માાં સધુી નાભ સ્ભયણ પરરૂ નક્રશિં 
થામ. ભનને લળ કયવુાં ખફુ કઠીન છે તે  પ્રરાંફાસયૂ જેવુાં છે. પ્રફ લેગલાળાં – 

ળક્ક્તલાળાં છે. તેને લળ કયલાનુાં ાભોઘ ળસ્ત્ર શ્રીવલોત્તભજી જ છે. ભનની લાવનાઓને 
દગ્ધ કયલા ભાિે તાાત્ભક ગણુગાન જરૂયી છે. ાઅશ્રી લલ્રબ તાાત્ભક સધુા સ્લરૂ 
છે. „જે કોાઇ શ્રદ્ધા કયી વનત્મ ગામેયે , તેનુાં ભન શલેુાં ક્સ્થય થામ યે ાધયામતૃની વવદ્ધદ્ધ 
ાભે યે, તેના વાંળમનો નક્રશ નાભે યે‟ ાઅભ પરશ્રતુીભાાં શ્રીગવુાાંાઇજી ાઅજ્ઞા કયે છે. 
  

જીલ પ્રભાદ કયી  કશુાં કયી ળકતો નથી. કા ઝડથી લશી જામ છે ાને જીલનુાં 
ાઅયટુમ શયતો જામ છે. છતાાં જીલ  ાઅ નાળલાંત દાથોના ભોશભાાંથી છિતો નથી. ાઅ 
જગત બ્રહ્મનુાં જ સ્લરૂ છે જે કાાંાઇ થામ  છે, થયુાં, થળે તે એની ાઇચ્છાથી જ છે. ાઅભ 
વભજી જીલે બ્રહ્મબાલ કેલલો. યોજ ભનભાાં વલચાય કયલો કે ાઅજે ભેં શુાં પ્રાપ્ત કયુું ? 

ભન લાણીનો વલવનમોગ ભેં બગલદ વેલાભાાં કેિરો કમો ? ાને વાંવાયભાાં કેિરો કમો ? 

ાઅભ વલચાય કયી, ભાંથન કયી આંતયમખુી ફનો. હુાં ભાયા પ્રભનુે રામક ક્યાયે ફનીળ ? 



એની જ લચિંતા કયો. જો બગલદ સ્ભયણ નક્રશિં કયીએ તો  ાઅ કા ાઅણને ઠગી જળે. 
દેશ ક્ષણ બાંગયુ છે. એનો બયોવો નથી. જમાાં સધુી „ાઅત્ભ તત્લ લચિંતવ્મો નક્રશ ત્માાં સધુી 
વાધના વલગ જુઠી ‟ ાઅત્ભાભાાં લફયાજતા પ્રભનુા સ્લરૂને જાણો  ષુ્ટિ જીલને બ્રહ્મવાંફાંધ 
લખતે જ તેના હૃદમભા પ્રભનુુાં બાલાત્ભક સ્લરૂ શ્રીલલ્રબે  ધયાલી ાઅપ્યુાં છે. 
ષુ્ટિભાાં પ્રભનુા ાને ોતાના ાઅવધદૈવલક સ્લરૂને જાણવુાં જરૂયી  છે. ાઅ ફધાનુાં મૂ 
વત્વાંગ છે.  

વાયસ્લત કલ્ભાાં પ્રભનુા યાવનુાં સ્લરૂ  
 

 

 

 

- કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

ષુ્ટિભાગીમ ભાવવકોભાાં રેખ રખી ભોકરનાયે એક ખાવ ફાફતનુાં ધ્માન ાલશ્મ 
યાખવુાં. રખાણની ફાફત પ્રભાણ  ાઅધાક્રયત શોલી જોાઆએ. શ્રીભશાપ્રભજુીના ભાગગના 
વવદ્ધાાંતોને ાનરુૂ શોમ તેલાાં જ રેખ , જેભાાં લૈટણલોના બાલની વદૃ્ધદ્ધ થામ , ભાગગ 
વનટઠા, સ્લરૂ વનટઠા , થામ. કાંાઆક વાચુાં  ોણ ભે. તાંત્રીએ ણ ાઅ ધ્માનભાાં 
યાખલાની જરૂય છે. ાન્મથા જ્ઞાન કે વલયીત રખાણથી  શારના વભમના મગુ્ધ 
લૈટણલો ગેયભાગે દોયલામ. ાન્મથા જ્ઞાન ફાધક ફને. ષુ્ટિભાગગના  ાવધકાયીજનો 
ખફૂ જ ઓછા યહ્યા છે. ભાિે ભોિા લૈટણલ વમશૂને ધ્માનભાાં યાખી ભાગીમ  વાક્રશત્મ 
રખામ તે જરૂયી છે. કેિરીક લખત વલયીત રખાણથી લૈટણલો ગેયવભજ કયે તો 
તેના ાયાધી રખનાય ોતે ગણામ છે, રેખ રખનાયને વલશ્વાવ શોલો જોાઆએ કે ભારુાં 
રખાણ શદુ્ધ ભાગીમ ાને વાંણૂગ છે. ળાંકા શોમ તો ફીજા જાણકાયને ફતાલી , લાંચાલી 
છી ભોકરલા. 
  

જૂન ભાવના „વત્વાંગ‟ભાાં “યાવનો યવાસ્લાદ” રેખ (કાનનફેન દેવાાઇ) એલો ગેયવભજ 
કયનાય ાન્મથા જ્ઞાન ાઅનાય છે. તેની ાશીં ચચાગ એિરા ભાિે કરૂાં છાં કે “યાવ” ના 
સ્લરૂની વાચી જાણકાયી  લૈટણલોને થામ ાને એ રખાણથી થમેર ગેયવભજૂતી દૂય 
થામ. રેખભાાં જે રખાણ છે તે જોાઇએ.  ાના નાં 9 વ્રજાાંગનાઓ વાથે લષુગાકાયે 
ભધ્મયાત્રીએ ઘભૂીને થમેર યાવના ફે પ્રકાયો  છે. (1)વશસ્ત્ર ગોી ાને એક કાન ( 2) 



ફે ગોી લચ્ચે એક કાન. નયવવિંશ ભશતેાએ વળલજીની  કૃાથી ાઅલા યાવના દળગન 
કમાગ શતા. ચૈત્ર નૂભનો યાવ શ્રીફદેલજીએ નાગકન્માઓ વાથે  કમો શતો. ળયદ 
નૂભનો યાવ ભાિે પ્રભએુ લેણનુાદ કમો તે ષુ્ટિજીલોએ વાાંબળ્મો.  શ્રીમમનુાજીભાાં 
િીડા કયી છી એક ગોીને ાલબભાન થયુાં. પ્રભનુે ખાંધા ય રેલા વલનાંતી  કયી. 
અંતયધ્માન થનાય સ્લરૂ શ્રીવલઠ્ઠરનાથજી , યાવનો ાઅનાંદ વાયસ્લત કલ્ભાાં શતો તે 
જ ાઅજે કલરયગુભાાં છે” ાઅ ફધી જ લાતો ાન્મથા જ્ઞાન કયાલનાય છે. મૂ યાવના 
સ્લરૂથી વલરૂદ્ધ છે. 
  

શલે વત્મ યાવના પ્રકાયને જોાઇએ. વાયસ્લત કલ્ની રીરા પક્ત શ્રવુત રૂા ાને ાઊવ 
રૂા ગોીજનોની રીરા  છે. શ્રવુત રૂાઓએ વનત્મધાભભાાં જાઇ ુષ્્ટિ પ્રભથુી લયદાન 
પ્રાપ્ત કયુું. તેઓ  વાક્ષાત પ્રકાયના અંગીકાયભાાં ગણામ. ાઊવ રૂાઓએ શ્રીયાભચાંદ્રજી 
દ્વાયા લયદાન પ્રાપ્ત  કયુું. તેઓ યાંયાગત અંગીકાયના પ્રકાયભાાં ગણામ. નાંદારમભાાં 
પ્રગિ થમેર સ્લરૂે  વૌપ્રથભ ધભગ સ્લરૂથી શ્રીગોીજનો વાથે રીરા કયી. જેભ કે 
ભાખણચોયી, ગોચાયણ, દાન-ભાન, શોીખેર, નઘિ લગેયે. ાઅ દ્વાયા પ્રભએુ તેઓને 
સ્લરૂ વનટઠ કમાગ. છી સ્લરૂાવક્ત કમાગ. છી તેઓના દેશને ાઅવધદૈવલક કમાગ. જેથી 
ાઅગ યાવ ભાિે વવદ્ધ થામ.  પ્રભએુ તેઓને પ્રેભ, ાઅવક્ક્ત, વ્મવન છી પર પ્રાપ્પ્ત 
યાવભાાં કયાલી. ાઅભ િભે િભે  પ્રભએુ વલવલધ રીરાઓ દ્વાયા દાન કયુું. ચીયશયણ 
રીરાભા ાઊવ રૂાઓના ાને ાઅશ્રમ  રીરાભાાં શ્રવુત રૂાઓના દેશ ાઅવધદૈવલક કમાગ. 
વાયસ્લત કલ્ના યાવના ફે પ્રકાયો. ( 1) રઘયુાવ (2) ભશાયાવ. રઘયુાવ એ ધભગ 
સ્લરૂનો યાવ છે. યક્રિમા બાલનો યાવ છે. યાવનુાં  સ્લરૂ ધભગ સ્લરૂ છે. 
શ્રીકલ્માણયામજીનુાં સ્લરૂ ગણામ છે. ફે ગોી લચ્ચે એક કાન.  ાનેક ભાંડો યચી 
યાવ કમો. પ્રથભ ભાંડ 8 કૃટણ – 16 ગોી. ાઅભ ફાંને ડફર થતાાં જામ. 16 કૃટણ – 

32 ગોી. ાઅ યાવભાાં પ્રભએુ ારૌક્રકક ભન , ચાંદ્રભા ાને ળયદ ાઊત ુપ્રગિ કયી યાવ  

કમો. ાાંચ પ્રકાયનો યાવ છેજે યાવ ાંચાધ્મામીભાાં ફતાલેર છે. (વશસ્ત્ર ગોી લચ્ચે  

એક કાન ાઅલો કોાઇ યાવ ષુ્ટિભાાં નથી) છ ભાવની એક યાત્રી કયી છે. તેથી ાઅવો 
સદુ નૂભથી ચૈદ્ર સદુ નૂભની એક યાતનો યાવ. તેથી ાઅણે ફાંને ભાવભાાં ભાંક્રદયોભાાં 



યાવના શ ૃાંગાય ાને  વજાલિના દળગન કયીએ છીએ ને યાવના દો ગલામ છે. 
રઘયુાવભાાં ભાન-ભદના ભીવે પ્રભ ુઅંતયધ્માન થામ છે. વાથે ાઅ શ્રીયાધા વશચયીને 
રાઇને ધાયે છે. ાઅગ જતાાં પ્રભ ુયાધા  વશચયીને ણૂગ યવદાન કયલાનો ભનોયથ 
વલચાયે છે. તે જ લખતે એ કશ ેછે : “પ્રભ ુ! હુાં થાકી ગાઇ છાં, ાઅ ખાંધા ય ફેવાડી 
રો.” ાશીં દાસ્મબાલ ચકૂી ગમા તેથી પ્રભ ુતેભને મકૂી અંતયધ્માન થમા. 
  

રઘયુાવભાાં પ્રભએુ જોયુાં કે , ાઅ ગોીજનો ભાયા ણૂાગન ાંદને ધાયણ કયલાને શજુ ાત્ર 
નથી થમાાં. જેથી વલયશ દાન કયાલી તેઓને ક્લ કયલા અંતયધ્માન થમા. 
 તે લખતે ગોીઓએ  ખફૂ વલયશ કમો. ગોીગીતનુાં વલયશાત્ભક ગાન કયુું. ત્માયે 
તેઓની ભધ્મભાાં ભનભથ પ્રભુ  વતાાંફય ધાયણ કયતા , લેણ ુગ્રશણ કયી , શવતાાં 
મખુાયવલિંદ પ્રગિ થમાાં. છી ભશાયાવ થમો  ધવભિ સ્લરૂ દ્વાયા જેભાાં એક ગોી – એક 
કૃટણ છે. 
  

નયવવિંશ ભશતેાને ાઅ વાયસ્લત કલ્નાાં યાવનાાં દળગન નથી થમા. તેભણે ફીજા કલ્ની 
કૃટણની રીરાનાાં યાવનાાં  દળગન કમાગ છે. ષુ્ટિપ્રભનુા યાવનાાં દળગનનો ાવધકાય તો 
વળલ-બ્રહ્માક્રદને ણ નથી. 
  

યાવ એિરે ાનેક  યવોનો જેભાાં વભાલેળ થામ છે. તે યાવ શૃાંગાય કલ્દ્રભુ સ્લરૂે 
નાિય ળાસ્ત્ર ાને  કાભળાસ્ત્રથી ફધી જ ક્રિમાઓ વાથે ારૌલરક યાવ કમો છે. પ્રભ ુ
ાઅત્ભકાભ છે, ણૂગકાભ છે. જેભ એક ફાક ાક્રયવાભા પ્રવતલફિંફ વાથે ખેરે – યભે તેભ 
ાઅ પ્રભએુ ગોીજનોભાાં શ્રીસ્લાવભનીજી બાલનુાં સ્લરૂ ધયાલી યાવ કમો. ાઅત્ભાયાભી 
સ્લ ાઅત્ભા વાથેનુાં યભણ એ  યાવ છે. રૌક્રકક જેલી ક્રિમા દેખામ છતાાં તે ારૌક્રકક 
વનટકાભ રીરા છે. જેના શ્રલણથી જીલ  વનટકાભ – વનગુગણ ફની પ્રભનુી કૃાને ાત્ર 
થામ છે. ાઅ છે વાયસ્લત કલ્ના યાવની  લાત. વનત્મરીરાના યાવની તો કલ્ના 
કયલાનો ણ ાવધકાય જીલને નથી. તે ગોરોકધાભભાાં થામ  છે. જેનુાં લણગન 
શ્રીગોારદાવજી લલ્રબાખ્માનભાાં કયે છે. “જમાાં વનત્મ યાવ ફહ ુયે  યે, ભધ્મ નામક 
નતૃ્મ ઘયેે યે. ” શ્રીગવુાાંાઆજી યાવ ાંચાધ્મામીના શ્રીસફુોવધનીજીભાાં  ાઅજ્ઞા કયે છે કે , 



“લૈટણલ શોલા છતાાં જેને ાઅ ારૌક્રકક યવ વાંફાંધી જ્ઞાન નથી તેઓએ ાઅ  ગ્રાંથના 
દળગન ણ કયલા નક્રશિં. તો જમાયે ખદુ શ્રીજી સ્લરૂ શ્રીગવુાાંાઇજી વાક્ષાત ાઅલી  ાઅજ્ઞા 
કયે તેભાાં કેવુાં યશસ્મ શળે !” 

  

શ્રીલલ્રબ ળયણ થકી, વૌ ડ ેવશલે ુાં. (શ્રીદમાયાભ) 
ષુ્ટિભાગગભાાં ાઅલી ભેં શુાં પ્રાપ્ત કયુું ? 

 
 

 

 

રેખક – કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

ષુ્ટિભાગગભાાં લૈટણલે બ્રહ્મવાંફાંધ રીધા છી તેના હૃદમભાાં બક્ક્તનુાં ફીજ યોાયુાં છે. તે 
ફીજનુાં વવિંચન કયી તેને વકૃ્ષ ફનાલલા તેને બાલરૂી જરનુાં ાને તારૂી 
શ્રીલલ્રબના નાભનુાં ોણ ાઅવુાં જરૂયી છે. શ્રીલલ્રબે બ્રહ્મવાંફાંધ લખતે ફીજભાાં 
સધુા ધયાલી છે. પ્રભનુુાં  ાને જીલનુાં મલૂ્મ સ્લરૂ ણ બાલાત્ભક યીતે હૃદમભાાં 
ધયાલી ાઅપ્યુાં છે. વેલા , સ્ભયણ, ગણુગાન, ધ્માન,. ષુ્ટિ વાધનો દ્વાયા ષુ્ટિપર 
ાઅવધદૈવલક રીરા ભધ્માાંવત સ્લરૂને  પ્રાપ્ત કયલાનુાં છે. પ્રભ ુતો શ્રીલલ્રબે વેવ્મ 
સ્લરૂે વાક્ષાત પ્રાપ્ત કયાવ્મા  છે. એ સ્લરૂને શચેાની , તત્સખુી વેલા દ્વાયા એનો 
સ્લરૂાનાંદનો ાનબુલ કયલાનો છે.  ાને તે શ્રીલલ્રબની કૃા ાને બગલદીમોના 
વાંગથી જ ળક્ય છે. 
  

 ફીજ બાલને દ્રઢ  કયલા ભાિે શ્રલણ ક્રકતગન ાવનલામગ છે. ાઅ ભાગગભાાં બાલ જ મખુ્મ 
છે. પ્રાણ વલના દેશ  નકાભો તેભ બાલ વલના બક્ક્ત વથૃા છે. પ્રભભુાાં સદુ્રઢ શદુ્ધ પ્રેભ તે 
જ બાલ.  સ્લરૂબાલના કોક્રડયુાં છે. રીરાબાલના ઘી , બાલબાલના દીલેિ ાને 
વેલાબાલના ાક્ગ્ન છે.  ાઅ  ચાયની જરૂય છે જેથી વેલા પરૂ ફની ાઅલે. વલયશ 
કરેળનો ાનબુલ કયલાથી સ્લરૂાનાંદ  પ્રાપ્ત થામ છે. એ વલયશનુાં દાન શ્રીલલ્રબ 
વલયશાક્ગ્ન સ્લરૂ દ્વાયા જ થામ છે.  ષુ્ટિભાગગભાાં જીલને ભશાપર પ્રાપ્ત કયવુાં છે. યાંત ુ
તે ભાિે ભશાત્માગ જરૂયી છે. તે  કયલો નથી. વાંવાય ાઅવક્ક્ત , ાશાંતા, ભભતા છોડલી 
નથી. લાણીનો વનયોધ કયલો નથી. છી શુાં  પ્રાપ્ત કયામ ? ત્માગ વલના , તસ્મા 



વલના કાાંાઆણ ાઅરોક કે યરોકનુાં પર ભતુાં જ નથી.  84/252 બગલદીમોના જેલો 
ાભને ાનબુલ ક્યાયે થામ ? તે ભાિે ાઅણુાં જીલન કેવુાં શોવુાં  જોાઆએ તેનો કદી 
વલચાય ાઅલે છે ખયો ? હુાં ાને ભારુાં છૂિત ુાં નથી. વલલેક નથી તેભજ ધૈમગ  ણ નથી 
છી ાઅશ્રમની લાત જ ક્યાાં યશી ? બગલદીમ ાને પ્રભનુી કૃા શોમ તો જ ાઅ 
ભાગગના વવદ્ધાાંત વભજી ળકામ. ાઅ ભાગગ બાલાત્ભક , યવાત્ભક, પરાત્ભક છે. ભાગગભાાં 
પ્રલેળ એ જ  પર છે. જીલના લયણ પ્રભાણે પ્રભ ુતેનો અંગીકાય કયે છે. તેની 
મોગ્મતાથી નક્રશિં. ાભવવિત. દુાઃવાંગનો ત્માગ કયલાથી જ ાઅગ લધાળે. ાન્ન દો 
ાને દુાઃવાંગ દો શાડ જેલા  અંતયામરૂ છે. તેને દૂય કયલા જ ડ.ે શા નાથ ! હુાં 
તભાયે રામક ક્યાયે ફનીળ ? ાઅ શામ  શાંભેળા ાઈઠલી જોાઆએ. તાકરેળના ાનબુલ 
ભાિે તાબાલ જરૂયી છે. શ્રીલલ્રબની ાઅજ્ઞાનુાં ારન કયી, દ્રઢ વલશ્વાવ યાખી બગલદ્ 
ાઅલેળી લૈટણલનો ાઈદેળ ગ્રશણ કયલો.  
  

ધવભિપ્રભભુાાં લચત્તની એકાગ્રતા, બગલદ્રીરાઓનુાં ભનન, પ્રભ ુભાિે તા , પ્રભ ુવલના 
ાન્મત્ર તચૂ્છતાનો બાલ યાખલો. જમાયે તભને વાંવાયભાાં ારૂચી ાને લૈયાગ્મ ાઅલે 
ત્માયે જાણવુાં કે, શલે પ્રભભુાાં રૂચી-પ્રેભ થળે. શ્રીલલ્રબે ભાયો શાથ કડયો ત્માયે જાણવુાં 
સ્લરૂ વવલામ વલગ વનયવ રાગે. ગશૃાક્રદભાાં લૈયાગ્મ, વાંવાય પ્રત્મે ાઈદાવીનતા ાઅ ષુ્ટિ 
જીલના રક્ષણ છે. ષુ્ટિ જીલને ઓખલાની ાઅ વનળાની છે. દાવ ાને ક્રદનતાબાલ 
વવદ્ધ થમે જ  પ્રભકૃુા થળે. એલૈટણલનો વાંગ ન કયલો , બગલદીમો તયપ ફહભુાનની 
બાલના યાખલી , બાલરૂી વનવધ પ્રાપ્ત કમાગ છી લૈટણલે કાાંાઇ ણ પ્રાપ્ત કયલાનુાં 
ફાકી યશતે ુાં નથી. ષુ્ટિ  જીલની વાથગકતા વેલાભાાં જ છે. “કૃટણ વેલા વદા કામાગ । ” 

સ્લાભીની ાઅજ્ઞા છે.  સ્લગશૃભાાં યશી, ોતાના જ તન-ભન-ધનથી વેવ્મની સખુદ વેલા 
કયલી. ફશાય કાાંાઇથી પ્રાપ્ત  થળે એલી ાઇચ્છા કયલી એ ણ બાલ વ્મલબચાય છે. 
સ્લાભી વેવ્મ વનવધ વકર ગોરોકધાભ વક્રશત  વેલકના ઘયભાાં લફયાજે છે. તેનો ાઈદ્ધાય 
કયી રામક ફનાલી ગોરોકવેલાભાાં રાઇ જલા ભાિે  લફયાજે છે. ફડબાગી તે જ છે કે જે 
વનજગશૃભાાં યશી વેવ્મની વેલા કયે છે ાને  શ્રીલલ્રબના તાાત્ભક નાભનુાં વતત યિણ 
કમાગ કયે છે. ઘયના પ્રભ ુજ વાક્ષાત ાને વલગસ્લ છે. વ્રજબક્તોના બાલથી વેલા કયલી, 



શ્રીલલ્રબની ભેંડ-ભમાગદાથી વેલા કયલી.  તેથી વલરૂદ્ધ કયલાથી પર પ્રાપ્પ્ત નક્રશિં થામ. 
ાવલદ્યા દૂય થમે હૃદમ શદુ્ધ થળે ાને પ્રભ ુશદુ્ધ હૃદમભાાં ધાયળે. વભમ લશી જામ છે, 

ખફય નથી ડતી. કા ક્યાયે ાઅલી ાઉબો  યશળેે તેની ખફય નથી. એ કાનભાાં કશીને 
નક્રશિં ાઅલ.ે ભાિે વતત નાભ સ્ભયણ કયો. નાભ સ્ભયણની વતત ાઅજ્ઞા છે. એનુાં ારન 
કયુું તેના ય ષુ્ટિ જીલના પનો ાઅધાય છે. ધભગરૂ છે.  તેભાાં ધવભિ પ્રભ ુલફયાજે છે. 
જેભ ફીજવકૃ્ષ તા બાલે નાભ સ્ભયણ કયલાથી દોો દગ્ધ  જળે. છી મથા ાવધકાય 
પ્રભાણે પ્રભ ુદાન કયળે દ્રઢ વલશ્વાવ યાખી કતગવ્મનો વલચાય  કયો. અંતયમખુી ઘયના 
ખણૂે બગલદ્ નાભ છૂી યીતે રેલાથી તે પ ફને છે એભ શ્રીભશાપ્રભજુી ાઅજ્ઞા કયે છે. 
  

બગદીમોની કૃા 
  

પ્રભનુે જે કોાઇ  ામ્મા છે તે બગલદીમોની કૃાથી જ , એભના વાંગ થકી ામ્મા છે. 
પ્રભથુી પ્રભનુે કોાઇ  ામ્મા નથી. ભાિે એક ક્ષણ ણ બગલદીમના વાંગ વલના યશવે ુાં 
નશીં. કેભ કે એભના વાંગથી જ  પ્રભનુી પ્રાપ્પ્ત થામ છે. ાઅલો બગલદીમોનો ભોિો 
પ્રબાલ છે. એભનો ભક્રશભા છે. 
  

બગલદીમોની ભાંડીભાાંથી બગલાનના ચક્રયત્રો જાણલા ભે. કાયણ કે પ્રભ ુોતે 
ોતાના જવ લયણતા નથી. એ  તો બગલદીમો દ્વાયા ોતાના જવના ગાન કયાલે છે. 
બગલદીમ વલગથી ભોિા છે. બગલદીમોનો વાંગ  છોડલો નશીં ાને વેલા-સ્ભયણ છોડલા 
નશીં. શ્રીશક્રયયામ ભશાપ્રભજુી ણબગલદીમોનો વાંગ  કયલાની ાઅજ્ઞા ાઅે છે. ોતે 
ણ કશ ેછે : “લાયી જાઉં ાઇન લલ્રબીમન ય.” વત્વાંગ એભના થકી જ ભે છે ાને 
દુાઃવાંગ દૂય થામ છે. 
  

- કભરાફેન ાઅળય 

ષુ્ટિનુાં ધ્મેમ ાલાાંતય પરની પ્રાપ્પ્ત છે 
 

 

 

 

- કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 



બ્રહ્મવાંફાંધ થમા છી ષુ્ટિજીલને વેલાનો ાવધકાય પ્રાપ્ત થામ છે. શ્રીભશાપ્રભજુી તથા 
શ્રીગોવાાંાઇજી ાવધકાયી દૈલી જીલ જોાઇને જ બ્રહ્મવાંફાંધ ાઅતા , કેિરાકને પક્ત 
ાટિાક્ષયની ળયણભાંત્રની  દીક્ષા ાઅતા. 84/252 બગલદીઓનો લાતાગઓભાાંથી ાઅ 
ફાફત વાયી યીતે વભજાલી છે. શારભાાં ક્રયક્સ્થવત તદ્દન વલયીત જોલા ભે છે. ઘણા 
ફધાને બ્રહ્મવાંફાંધ ાઅી દેલામ છે. એભાાંથી  ખયેખય જેને બ્રહ્મવાંફાંધ થયુાં જ શળે એ 
જીલો જ શદુ્ધ ાઅચામગશ્રીની પ્રણારીકાથી બોગ  ધયીને વેવ્મની વેલા કયતા શળે. ાઅલા 
જીલોનુાં રક્ષણ એ કે તેઓને પ્રભ ુપ્રાપ્પ્ત ાને  વત્વાંગભાાં રુચી શળ.ે વાંવાય પ્રત્મે વશજ 
ારુચી – લૈયાગ્મ વવૃત્ત યશી ાઅલળે. હૃદમભાાં  કાાંાઇક ાઅવધદૈવલક પ્રાપ્ત કયલાની વતવ્ર 
લેદના (વલયશ) શળે. ાઅલાને બ્રહ્મવાંફાંધ થયુાં  જાણવુાં. એ વવલામ બ્રહ્મવાંફાંધ રાઇ કશુાં 
કયવુાં જ નથી. ફહ ુતો ભાંક્રદયોભાાં ભાંગરા કયલા દોડવુાં, “ભાંગર મલુખ વદા સખુી.” ાઅલી 
વકાભ બાલનાથી ભાંક્રદયો ાને વતથોભાાં જલાનુાં  પ્રમોજન શોમ. શ્રીભશાપ્રભજુી દ્વાયભતૂ 
ગરુૂદેલ દ્વાયા ષુ્ટિજીલને બ્રહ્મવાંફાંધ  કયાલે છે. જે જીલો મૂધાભથી ભતૂર વલછમાગ છે 
તેઓને જ બ્રહ્મવાંફાંધ થામ છે. ાઅલા  જીલોને વેલા-સ્ભયણ-ગણુગાન-ધ્માન ષુ્ટિ 
વાધનોભાાં વશજ રુચી શોમ છે. 
  

ાત્માયે વેલા  કયતા વભવિત લૈટણલોને છૂીએ કે બાાઇ , ાઅણે ષુ્ટિભાાં ાઅવ્મા , 

વેવ્મની વેલા – સ્ભયણ કયીએ છીએ. તો પ્રાપ્ત શુાં કયલાનુાં છે ? તેઓ તો એક જ 
ાઈત્તય ાઅળે. “પ્રભનુે પ્રાપ્ત  કયલા કયીએ છીએ ” ાયે બાાઇ , શ્રીભશાપ્રભજુીએ ળયણે 
રાઇ, ગરુૂદેલે જે વેવ્મ સ્લરૂ તાયા  ભાથે ધયાલી ાઅપ્યુાં છે તે શુાં વાક્ષાત પ્રભ ુનથી 
? ગોરોક ધાભનુાં મૂ સ્લરૂ જ તાયા  ાઈદ્ધાય કયલા ધયાલી ાઅપ્યુાં છે. તાયે એને 
ઓખલાના છે. એને રામક ફનલાનુાં છે. ારૌક્રકક  ાત્રતા તાયે વવદ્ધ કયલાની છે. 
વકરધાભ વક્રશત પ્રભ ુવેવ્મ તાયા જ ઘયભાાં લફયાજે છે.  84/252 બગલદીમોને ઘયના 
વેવ્મ સ્લરૂે જ સ્લરૂાનાંદનો ાનબુલ કયાવ્મો શતો. એલો તાયે  ાનબુલ કયલાનો છે. 
તાયા હૃદમભાાં બ્રહ્મવાંફાંધ લખતે જે શ્રીભશાપ્રભજુીએ ાઅ ધવભિ  વલપ્રમોગાત્ભક સ્લરૂ 
બાલાત્ભક પ્રકાયે ધયાલી ાઅપ્યુાં છે. જીલ ાજ્ઞાનતાને રીધે એને  ઓખી ળકતો 
નથી. ાઅ સ્લરૂથી કૃા થળે , કૃા ભાિે ફશાય બિકલાની જરૂયત નથી. ફશાય  વવૃત્ત 



યાખલી એ સકૂ્ષ્ભ ાન્માશ્રમ છે. ાનન્મબાલે દ્રઢ ાઅશ્રમ વેવ્મભાાં યાખી. તત્સખુ  વેલા 
તન-ભન- ધનથી કયલાની છે. શ્રીશ્રવુતરૂા ાને ાઊવરૂા ગોીજનોએ પ્રથભ સ્લરૂનુાં 
એક કલ્ મુંત ત ાને ધ્માન ધયુું ત ુાં જેથી નાંદારમભાાં પ્રભ ુપ્રગિ થાઇ તેઓના 
વકર ભનોયથ વવદ્ધ કમાગ. શ્રીભશાપ્રભજુી શ્રીગોીજનોને ગરુૂસ્થાને ગણાલે છે.  

શ્રીગોીજનોના બાલની વેલા કયલાની ાઅજ્ઞા કયે છે. પ્રાંચ યક્રશત ાશાંબાલ યક્રશત 
થાઇ વેલા-ગણુગાન કયલાથી જ ષુ્ટિપરની પ્રાપ્પ્ત છે. “વેલકજન દાવ વતશાયો યે , 

તેન ે રૂવલમોગ વનલાયો યે. ” શ્રીગોારદાવજી શ્રીગવુાાંાઆજીને વલનાંતી કયે છે કે 
“ભશાયાજ, ભન ેભાયા રીરા ભધ્માાંવત સ્લરૂ ાને ાઅશ્રીના શ્રીસ્લાવભની બાલાત્ભક  

(શ્રીચાંદ્રાલરીસ્લરૂ)નો વલમોગ છે. ચલીત તાાંબરુનુાં દાન કયી , ારૌક્રકક દ્રષ્ટિ ાઅી 
એ ફાંને સ્લરૂોનાાં દળગન કમાગ ાને વાયસ્લતકલ્ની તથા વનત્મરીરાના સ્લરૂના 
દળગન કયી લલ્રબાખ્માન ગામા.” 

  

વેલા – ગણુગાન પરરૂ થતાાં જ ષુ્ટિ જીલને તેનો ાઅવધદૈવલક – રીરા ભધ્માાંવત 
દેશ પ્રાપ્ત થામ છે. તે  જ ાલાાંતય પર. એ દેશથી તતૂગ જ ગોરોકધાભભાાં પ્રાપ્પ્ત થતાાં 
ત્માાં વનત્મરીરાભાાં વેલા ભે તે મખુ્મ પર છે. જીલને જે પ્રાપ્ત કયલાનુાં છે તે , એને જ 
ાઅવધદૈવલક દેશ છે. ાઅનુાં  જ્ઞાન નક્રશિં શોલાથી જીલ ફધે બિકે છે. કથા-લાતાગ વપ્તાશ , 

ફેઠકમાત્રા, વ્રજક્રયિભા વલગેયેભાાં દોડ ેછે શુાં પ્રાપ્ત કયુું ? તો કશ ેછે , “ખફૂ ાઅનાંદ 
ાઅવ્મો.” ક્ષલણક ભનને ભનોયાંજન થયુાં એવુાં. પ્રભનુાાં દળગનનો ાઅનાંદ તો વનત્મ છે. તે 
કદી ઓછો થતો જ નથી ાને એ ાઅનાંદની પ્રાપ્પ્ત તો વેવ્મ સ્લરૂથી જ છે.  
  

તાબાલ વલના પર  પ્રાપ્પ્ત નથી. તાબાલ-વલયશબાલનુાં દાન તો શ્રીલલ્રબની કૃા 
ય ાલરાંફે છે. શ્રીલલ્રબની કૃા વલના ળક્ય નથી. તો છી તાાત્ભક, સધુાસ્લરૂ, 

વલયશાક્ગ્નસ્લરૂ શ્રીલલ્રબનુાં જ વદા વતત ળયણ ગ્રશણ કયે. “શ્રીલલ્રબ ળયણ થકી 
વૌ ડ ેવશલે ુાં ” કેલ ફધેથી વાાંબી શ્રલણ કયીને જે વભજાયુાં તેને જીલનભાાં નક્રશિં 
ાઉતાયીએ તો ઠગાાઇ જાઇશુાં. કેલ  જ્ઞાન ષુ્ટિભાાં કાભનુાં નથી. જ્ઞાન વાથે સદુ્રઢ સ્નેશ 
પ્રેભ – સ્લરૂજ્ઞાન જરૂયી છે. ષુ્ટિ વલયશી બક્તના રક્ષણ શ્રી શક્રયયામજી પ્રભ ુવળ-18-



4ભાાં ફતાલ ેછે. 
  

“વલયશણે શક્રયસ્ુત્માગ વલગત્ર કરેળબાલનાત ્। 
રીરાવતક્રયક્ત સટૃિોક્રશ વનયાનાંદત્લ વનશ્ચમાત ્।। 

રીરાધાભના ભશાન  સ્લરૂ ાને ક્રદવ્મ લૈબલનુાં જ્ઞાન જે જીલને થમેર છે. તેને 
ભતૂરની રૌક્રકક ાને બૌવતક  ાધ્માવલાી બગલદ્, વાંફાંધી ારૌક્રકક સષૃ્ટિભાાં ણ 
વનયાનાંદતા દેખામ છે. વલયશભાાં રીરાધાભસ્થ સ્લરૂ વવલામ વલગનો ત્માગ જ શોમ છે. 
શ્રીભત ્પ્રભચુયણ સ-ુ 10-1916 ના િીપ્ણીજીભાાં ાઅજ્ઞા કયે છે કે , રીરાસષૃ્ટિ તો 
ારૌક્રકક ાજન્મ એિરે વનત્મ છે. રૃ્થલી  ય તેનુાં સ્થાન નથી. કાયણ કે તે તો 
બ્રહ્મલત ્છે. ાઅલા લૈયાગથી જ ભન ફધેથી વનવતૃ્ત  થાઇ રીરાધાભભાાં પ્રલેળને મોગ્મ 
ફને છે. ભાિે જ શ્રીલલ્રબે „વન.લર.‟ભાાં ાઅણને ગણુગાન  ાને ધ્માનની ાઅજ્ઞા કયી 
છે. શ્રીલલ્રબની વનગઢૂ લાણીનુાં યશસ્મ વભજી જીલનભાાં ાઉતાયીએ.  એકાાંત ાને 
ાનન્મ બાલે ઘયના ખણૂે. છી યીતે વેવ્મને સખુરૂ ફની શાથ વલત્ર કયીએ. એ  

વવલામ ફીજે ક્યાાંમથી પ્રાપ્ત નથી થલાનુાં એ વનશ્ચમ ભાનજો. જે કાાંાઇ પ્રાપ્ત કયલાનુાં  

છે તે ગશૃના વેવ્મથી જ છે. 
શ્રીલલ્રબ લસ્તતુાઃ કૃટણ એલ 

 
 

 

 

- ર.ે.બ. કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

ષુ્ટિભાગગભાાં બ્રહ્મવાંફાંધ પ્રાપ્ત કયીને ષુ્ટિ જીલે શ્રીલલ્રબ ાને શ્રીજીનાાં સ્લરૂને 
વભજલાનુાં છે. ષુ્ટિ પરાત્ભકભાગગભાાં સ્લરૂજ્ઞાન ાઅલશ્મક છે. સ્લરૂ જ્ઞાન વલના પર 
પ્રાપ્પ્ત નથી. વૌ શરેાાં શ્રીભશાપ્રભજુીના સ્લરૂનો વલચાય કયીએ. ાઅશ્રીનુાં પ્રાગિય 
ગોરોક ધાભભાાં કેલી યીતે થયુાં તે જાણીએ. 
  

એકલાય ઠાકોયજી ાને શ્રીસ્લાવભનીજીને ગાઢ ભાન થયુાં. ફાંને ોત ોતાની વનકુાંજભાાં 
જાઇને લફયાજમા.  ગોીજનો દ્વાયા એભનુાં ભાન ન છૂિ્ુાં. ફાંનેના હૃદમભાાં વલયશનો 
ાક્ગ્ન પ્રજલલરત શતો.  અંતાઃકયણથી યસ્યને ભલા ઘણા ાઅતયુ શતા. 



શ્રીઠાકોયજીના હૃદમભાાં શ્રીસ્લાવભનીજીનુાં  બાલાત્ભક સ્લરૂ લફયાજતુાં શત ુાં ાને 
શ્રીસ્લાવભનીજીના હૃદમભાાં શ્રીઠાકોયજીનુાં બાલાત્ભક સ્લરૂ લફયાજતુાં શત ુાં. 
  

શ્રીભશાપ્રભજુી “વનયોધ રક્ષણ” ગ્રાંથભાાં વભજાલે છે કે જમાયે યસ્યભાાં ણુગ વનયોધ 
થામ ાને તેને રાઇ  ને વલયશ થામ ત્માયે હૃદમભાાં લફયાજનુાં બાલાત્ભક સ્લરૂ ફશાય 
પ્રગિ થામ છે. તે મજુફ  ફાંનેના હૃદમભાાં લફયાજતાાં બાલાત્ભક સ્લરૂો ફશાય પ્રગિ 
થમાાં ાને ગાઢ ાઅલરિંગન ાઅતાાં એક સ્લરૂ ફની ગમા. ાઅભ જે ત્રીજુ સ્લરૂ પ્રગિ 
થયુાં તે ાઅણા શ્રીલલ્રબ  શ્રીભશાપ્રભજુીભાાં શ્રીઠાકોયજી ાને શ્રીસ્લાવભનીજી ફાંનેના 
સ્લરૂ વૌંદમગનુાં વભશ્રણ  છે. તેથી ાદભતૂ છે. શ્રીભશાપ્રભજુીએ ફાંને સ્લરૂોનુાં ભાન 
છોડાલી વભરન કયાવ્યુાં.  તેથી શ્રીભશાપ્રભજુી વનત્મરીરાભાાં શ્રીઠાકોયજી ાને 
શ્રીસ્લાવભનીજી ાને વૌ બક્તોના  ાવત વપ્રમ થમા તેથી તેઓ શ્રીલલ્રબ કશલેામા. 
લલ્રબ એિરે લશારા. ાઅભ શ્રીલલ્રબભાાં  શ્રીઠાકોયજી ાને શ્રીસ્લાવભનીજીના 
બાલાત્ભક સ્લરૂો લફયાજે છે. તેથી ાઅ „લસ્તતુાઃ કૃટણ એલ‟ છે. શ્રીજી ાને શ્રીલલ્રબ 
જુદા નથી, ફાંનેનો ાબેદ છે. 
  

ભાન વભરા છી  ફાંને યગુર સ્લરૂો વલશાય કયતાાં શતાાં ત્માયે ફાંનેને ોતાના 
જીલોની માદ તાજી થાઆ કે  જેભણે રીરાભાાં નાન-ભોિા ાયાધ કમાગ શોલાથી તેઓ 
રૃ્થલી ાઈય ડયા શતા.  શ્રીસ્લાવભનીજીએ શ્રીઠાકોયજીને વલનાંતી કયી કે રૃ્થલી ાઈય 
ગમેરા ાઅણા એ જીલોને પયીથી  ગોરોકની પ્રાપ્પ્ત કયાલો. ાને ાઅ કામગ ભાિે 
શ્રીલલ્રબને ાઅે ાઅજ્ઞા કયી ભતૂર ય  લફયાજલા કહ્ુાં, શ્રીલલ્રબે શ્રીઠાકોયજીને કહ્ુાં 
કે ાઅે ણ વાથે વાથે રૃ્થલી ય  પ્રગિ થવુાં ડળે. શ્રીઠાકોયજીએ શ્રીલલ્રબની 
વલનાંતી સ્લીકાયી. 
  

એના ક્રયણાભ  સ્લરૂે વાં. 1535ના ચૈત્રલદી એકાદળીએ ભધ્માન્શ ેચાંાયણ્મભાાં 
શ્રીલલ્રબ પ્રગિ થમા. એ  જ ક્રદલવે એ જ વભમે વ્રજભાાં શ્રીલગક્રયયાજજી ાઈય 
શ્રીકૃટણરૂ શ્રીનાથજી પ્રગિ થમા.  શ્રીલલ્રબનુાં એક સ્લરૂ શ્રીઠાકોયજીનુાં છે તો ફીજુ ાં 
સ્લરૂ શ્રીસ્લાવભનીજીનુાં છે. ણ રૃ્થલી ય શ્રીલલ્રબ જીલોના ાઈદ્ધાય કયલા ગરુૂસ્લરૂે 



પ્રગિ થમા છે. ાઅશ્રી ભશાપ્રભજુી મખુ્મત્લે ત્રણ સ્લરૂે નીજ બક્તોને ાનબુલ કયાલે 
છે. (1) શ્રીઠાકોયજી સ્લરૂ (2) શ્રીસ્લાવભનીજી સ્લરૂ (3) શ્રીગરુૂ સ્લરૂ – શ્રીાઅચામગ 
સ્લરૂ. શ્રીશક્રયયામજી વળક્ષાત્રભાાં ાઅજ્ઞા કયે છે કે જમાાં સધુી શ્રીભશાપ્રભજુીભાાં ાઅણો  

દ્રઢ ાઅશ્રમ વવદ્ધ ન થામ ત્માાં સધુી ષુ્ટિભાગગનુાં યભ પર ાઅણને ભતુાં નથી.  

શ્રીભશાપ્રભજુીભાાં દ્રઢ ાઅશ્રમ થમો ત્માયે જ કશલેામ કે જમાયે ાઅણે એભણે કયેરી 
ાઅજ્ઞા પ્રભાણે જીલન જીલીએ. ાઅજે કેિરામ લૈટણલોભાાં એલી ગેયવભજ પ્રલતે છે કે 
શ્રીઠાકોયજી ાને શ્રીભશાપ્રભજુી જુદા છે. 
  

શ્રીલલ્રબ કેલા  છે ! જોાઆએ – ાઅ ાન ાલતાય દળાના બગલાન છો. ાલતાય 
દળાભાાં પ્રભ ુફશાય પ્રગિ શોમ છે.  એિરે પ્રભ ુભતૂર ય પ્રગિ ન શોમ ત્માયે પ્રભ ુ
બક્તની ાઅત્ભરૂે તેના હૃદમભાાં મરૂ  વલપ્રમોગ બાલાત્ભક સ્લરૂથી લફયાજી ોતાના 
સ્લરૂભાાં વનયોધ વવદ્ધ કયાલનાયા છે. ાઅ વલપ્રમોગ બાલાત્ભક સ્લરૂ વનયોધ વવદ્ધ થતાાં 
જીલને ાગલણતાનાંદનો ાનબુલ થામ છે. ાઅશ્રી  વદાનાંદ, વલેશ્વય, વલાગત્ભા છો. 
ાને વલાગન્તય ાઅત્ભારૂે લફયાજો છો. ાઅ સ્નેશથી  થતાાં વલમોગાક્ગ્નનુાં મવૂતિભાન 
સ્લરૂ છો. મજ્ઞ બોક્તા , મજ્ઞ કતાગ એલા ાઅશ્રીનાાં  નાભોનો જ કયલાથી સ્નેશ 
ભાગગભાાં ાઅલતા “વલવનમોગો બક્ક્તમોગ પ્રવતફાંધ વલનાળને ” પ્રવતફાંધોનો નાળ થામ 
છે. 
  

“શ્રીલલ્રબ શ્રીલલ્રબ વલના ધ્માન મખુ ગામ સ્લેચ્છાએ , તેના હૃદમે ળીઘ્ર ાઅલે વ્રજ 
યામ.” વેવ્મ વનવધ સ્લરૂ ફક્રશાઃ વદાનાંદરૂે લફયાજે છે. તેની બીતય સધુા સ્લરૂ 
શ્રીલલ્રબ (કૃાનાંદ) લફયાજે છે. તે બાલ દ્રઢ કયી વેલા કયલી. “ાટિાક્ષય-ાંચાક્ષયવ 
બાગલત ગ્રાંથ વક્રશત શ્રીલલ્રબ નાભભાાં જો છે ણૂગ પ્રવતત, વ્રજ વાંફાંધી વહ ુલસ્ત ુવશ 
કૃટણ યાવધકા યાણી , શ્રીલલ્રબના નાભભાાં વહ ુાઅવ્યુાં લયલાણી , શ્રીજી શ્રીસ્લાવભનીજી 
વશ રલરતાક્રદક વશરૂ  શ્રીભશાપ્રભજુીભાાં વભજવુાં શ્રીભશાપ્રભજુી તદ્રુ ” 

[શ્રીદમાયાભબાાઇ .ુ -2] 

  

શ્રીલલ્રબનુાં સ્લતાંત્ર પ્રભેમ સ્લરૂ વનજ અંતયગજનોભાાં જે લેદ્ય છે. ષુ્ટિ પ્રલાશ 



ષુ્ટિભમાગદા જનોને ણ ાલેદ્ય છે. તો ાન્મની ળી લાત કયલી ? શ્રીવ્માવ સતુ્રના 
ત્રીજા ાધ્મામભાાં  કહ્ુાં છે કે ાઅ સ્લરૂ ષુ્ટિની ભમાગદાથી ણ ાલેદ્ય-દુગેમ છે ! 
શ્રીરુૂોત્તભજી પ્રકાળકાયે શ્રીલલ્રબાટિકના પ્રથભ શ્રોકભાાં ાઅજ્ઞા કયી છે કે , જેભ 
વાયસ્લત કલ્ભાાં ાલતાય વભમે મૂ સ્લરૂ પ્રવવદ્ધ રુૂોત્તભભાાં ગોપ્મ શત ુાં , તેભ 
ાઅના પ્રવતવનવધ પ્રાગિય સ્લરૂને ફતાલીને મૂ સ્લરૂને ગોપ્મ શત ુાં , તેભ ાઅના 
પ્રવતવનવધ પ્રાગિય સ્લરૂને ફતાલીને મૂ સ્લરૂને ગોપ્મ યાખ્યુાં છે. ાઅનુાં ાવ્મક્ત 
ભધયુ સ્લરૂ વનજ અંતયાંગ શ્રીદભરાજી ાઅક્રદને જ ાનબુલ લેદ્ય છે. તેભ કહ્ુાં છે. 

યભ પરરૂ વલયશ 
 

 

 

 

- કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

વનજ ગોરોકધાભભાાંથી દૈલી જીલ ભતૂર ય ાઅવ્મો. ઘણાાં વભમકાના પ્રતાે ાનેક 
જન્ભોના ચક્કયભાાં ડી એ ોતાના ાને પ્રભનુા મરૂ સ્લરૂને ભરૂી ગમો છે. ષુ્ટિનુાં 
ફીજ તો  શત ુાં જ. બ્રહ્મવાંફાંધ તેઓને જ થામ છે , કે જેભાાં ષુ્ટિ ફીજ છે ાને મરૂ 
ધાભથી ભતૂર  ાઅવ્મા છે. દેખાદેખી બરે બ્રહ્મવાંફાંધ રેલામ યાંત ુાવધકાયી 
ષુ્ટિલયણીમ જીલોને જ તે  પરીત થામ છે. ાન્મને નશીં. ાનેક જન્ભોના પરરૂ 
ભનટુમ દેશ ભળ્મો. શ્રીલલ્રબે નીજ  દૈલી જાણી ળયણે રીધો. વેલા ભાિે વેવ્મ સ્લરૂ 
ધયાલી ાઅપ્યુાં. છતાાં ભામા-ભોશના  અંધકાયને રીધે ધ્મેમની પ્રાપ્પ્તની લચિંતા , કરેળ 
નથી. શ્રીલલ્રબની ાઅજ્ઞા પ્રભાણે વનલેદનનુાં સ્ભયણ વતત નશીં કયતો શોલાથી , વલયશ 
બાલનાથી લાંલચત યશી ાઅલે છે. વલયશ બાલના  વલના ષુ્ટિ યભ પરની પ્રાપ્પ્ત જ 
નથી. જીલ સ્લમાં વલયશ બાલના કયી ળક્તો જ નથી. વતત  શ્રીભશાપ્રભજુીની ાઅજ્ઞાભાાં 
ભમાગદા વક્રશત વેલા – સ્ભયણ, ગણુગાન, ધ્માન કયતા યશલેાથી  ાને વાંતરુૂોનો 
વત્વાંગ કયલાથી સ્લરૂ ાનવુાંધાન વક્રશત તાાત્ભક ગણુગાન કયલાથી જ  તાાત્ભક 
સધુા સ્લરૂ શ્રીલલ્રબ વલયશ તાબાલનુાં દાન કયળે. વેલા ાને સ્ભયણ ણ ધભી  

વાક્ષાત ્સ્લરૂાનાંદની પ્રાપ્પ્તના ભાગે ચારનાયને જ થામ છે. કાયણ તે ાવધકાયી 
જીલો છે. ુષ્્ટિલયણીમ છે. ભાિે જીલનુાં ાલાાંતય પર ધ્મેમ સ્લરૂ તેનુાં જ રીરા 
ભધ્માાંવત ાઅવધદૈવલક સ્લરૂ છે. જે વેલા દ્વાયા પ્રાપ્ત કયલાનુાં છે. ાઅ જ દેશ ેાશીં જ 



ાઅ ાઅવધદૈવલક સ્લરૂની પ્રાપ્પ્ત કયલાની છે. બ્રહ્મવાંફાંધ લખતે જ ાઅ જીલનુાં 
ાઅવધદૈવલક સ્લરૂ ાને પ્રભનુુાં બાલાત્ભક સ્લરૂ તેના હૃદમભાાં ધયાલી ાઅપ્યુાં છે. 
ફીજે કાાંાઆથી  પ્રાપ્ત નથી કયલાનુાં. શ્રીશક્રયયામજી ાઅજ્ઞા કયે છે “સધુા વવિંધ ુકે વનકિ 
ફવત શ,ે ક્યોં યશત મઢૂ પ્માવા” ાઅ સધુા વવિંધ ુસ્લરૂ પ્રભનુુાં જીલના હૃદમભાાં જ છે , 

એને ઓખલાની , ભાનલાની, ાનબુલલાની જ જરૂય છે. બગલદીમોની કૃાથી 
વત્વાંગ દ્વાયા તાબાલની વદૃ્ધદ્ધ થલાથી એની પ્રાપ્પ્ત છે. 
  

ભનને વતત  પ્રમત્નલૂગક પ્રાંચ જગતભાાંથી કાઢી એકાાંત ાને એકાગ્રતા વાધી 
વાંગયક્રશત થાઇ, નીજગશૃભાાં જ યશી સ્લરૂ ધ્માન ાને ગણુગાન કયલાથી વલયશબાલની 
પ્રાપ્પ્ત થામ છે. ાઅશ્રી લલ્રબયશાઃ  વપ્રમ છે. જમાયે જીલ એકાાંતભાાં એક ધ્માનથી 
ગણુગાન કયે તો તેના હૃદમભાાં ાઅ લફયાજે  છે. “જે કયે ોતાના ગણુગાનનુાં ગાન , 

તેના હૃદમકભરે યશલેાનુાં સ્થાન. ” શ્રીવલોત્તભજીના ધોભાાં ફતાવ્યુાં છે. વનયોધ 
રક્ષણભાાં ણ ાઅે ગણુગાન-ધ્માનની જ ાઅજ્ઞા કયી છે. 
  

ગીતાભાાં બગલાન ેાજુ ગન પ્રવત ાઅજ્ઞા કયી છે કે, જે જીલ ભાયા એકરાને ળયણે ાઅલે છે 
તે જ ભાયી દુસ્તય  ભામાને તયી ળકે છે. શ્રદ્ધાલૂગકનુાં ાનન્મ ળયણ જ ભામા તયલાનુાં 
વાધન છે.  શ્રીભશાપ્રભજુી સ.ુ 1-7-6ભાાં ાઅજ્ઞા કયે છે કે ાઅ જ્ઞાન જેલી દેખાતી 
ભામાથી ભોશ  ાઈત્ન્ન થામ છે. તેથી તેભાાં (જ્ઞાન-ાંક્રડતાાઇભાાં) વલશ્વાવ યાખી ળકાતો 
નથી. ળબ્દબ્રહ્મનો વનટણાાંત યવાત્ભક બ્રહ્મને ાભી ળકતો નથી. તેથી તેનુાં જ્ઞાન 
બાયરૂ છે. જેભ લસકુી ગમેરી ગામતેના ભાલરકને ફોજારૂ છે. તેભ પ્રભનુા કેલર 
ધભી સ્લરૂના ળયણથી જ વલયશભાાં ફધા પ્રવતફાંધો તેભ પ્રભનુા કેલર ધભી સ્લરૂના 
ળયણથી જ વલયશભાાં  ફધા પ્રવતફાંધો દૂય થાઇ જામ છે. કેલર વલયશ સ્લરૂ વવલામ 
ાન્મ કોાઇ વાંફાંધ યશ ેતો વલયશનો  ાનબુલ થાઇ ળકતો જ નથી. વલયશી બક્તનુાં „ાશાં‟ 
વલયશભાાં દગ્ધ થાઇ જામ છી બાલ સ્લરૂ વાથે  ાદ્વતૈ પ્રાપ્ત થામ છે. પ્રભનુી વભાન 
ઐશ્વમગ તાદાત્ભકતા વવદ્ધ થામ છે ત્માયે જ  તનનુલત્લતા પ્રાપ્ત કયી ાગલણતાનાંદ 
સ્લરૂને ધાયણ કયલાની ાત્રતા વવદ્ધ થામ છે. 
  



તાાત્ભક વલયશના  ભાગે ચારનાયા જ સ્લતાંત્ર બક્ક્તભાાં પ્રલેળ ાભે છે. ભધયુ 
તાાત્ભક સ્લરૂ  શ્રીલલ્રબ ચયણકભરનો ાનન્મ ાઅશ્રમ કયનાયાભાાં ાઅનુાં 
તાાત્ભક સ્લરૂ લફયાજે છે. તે  સ્લરૂ જ વલયશનો ાઅનાંદ કયાલે છે. ાગલણતાનાંદને 
ધાયણ કયલાનુાં ાત્ર ાઅશ્રીનુાં તાાત્ભક સ્લરૂ જ છે. “યાજ મશ ભાગગ તા-કરેળ કો 
શૈ ।” ાઅ ધ્રલુ લચનથી દભરાજી દ્વાયા ષુ્ટિ  સષૃ્ટિ પ્રવત કયેર છે. લફિંદુ ાને નાદ ફાંને 
સષૃ્ટિને તાાત્ભક ભાગગનુાં સચૂન કયેર  છે. વલયશની કાટઠાન્ન ાલસ્થાને બોગલીને 
ાગલણતાનાંદને ધાયણ કયલા શ્રીગોીજનો ાત્ર  ફન્માાં, પ્રભનુી સ્તવુતના વલમ 
ફન્માાં. ાને પ્રભએુ તેલા બક્તોનુાં ાઊણ સ્લીકાયુું. તેની ષુ્ટિ નીચેના શ્રોકથી થામ છે. 
“ન ાયમેડશાં વનયલદ્ય વાંયજુાાં સ્લવાધકૃુત્માં વલબધુાયુાવલ ।” (સ.ુ 10-29-22)  

  

“શ્રીલલ્રબ ળયણ થકી વૌ ડ ેવશલે ુાં.” (દમાયાભબાાઇ) 
ાટિાક્ષય ભશાભાંત્રનુાં યશસ્મ 

 
 

 

 

- કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

ભશાભાંત્રનુાં પ્રાગિય : ગોરોકધાભભાાં શ્રીઠાકોયજી ાને શ્રીસ્લાવભનીજીના ગઢૂ બાલ 
સ્લરૂોનુાં વભરન  થતાાં, તે યગુર સ્લરૂોની રીરાનો ાનબુલ કયનાય વાક્ષી રૂ 
શ્રીલલ્રબ પ્રગિ થમા. ાઅશ્રીએ ભાન કયી વનકુાંજભાાં લફયાજતા શ્રીઠાકોયજીને વલનાંતી 
કયી, શ્રીસ્લાવભનીજી ાવે  ધયાવ્મા. શ્રીસ્લાવભનીજી ણ ભાન છોડી ાત્માંત સ્નેશથી 
શ્રીઠાકોયજી ાવે ધામાગ.  ત્માયે એ ફાંને સ્લરૂો તયપ દ્રષ્ટિ કયી શ્રીભશાપ્રભજુીએ 
ાઈચ્ચાયણ કયુું. “શ્રીકૃટણાઃળયણ ભભ.” ાથાગત શ્રી એિરે સ્લાવભનીજી ાને કૃટણ ાઅ ફાંને 
સ્લરૂોને હુ ાં ળયણે છાં. ાઅભ ાઅ ભાંત્રનુાં પ્રાગિય થયુાં. 
  

રીરારોકભાાં શ્રીલલ્રબ પ્રભનુી ાઈક્સ્થવત વલના યગુર સ્લરૂો કોાઇ ણ રીરા કયી 
ળકતા જ નથી , ભતૂરભાાં ણ વનવધ સ્લરૂો વાથે શ્રીભશાપ્રભજુીની ાદુકાજી ાલશ્મ 
લફયાજે છે. શ્રીલલ્રબ ભધયુ  તાાત્ભક સધુા સ્લરૂ છે. શ્રીાટિાક્ષય ભાંત્રને નાભ ભાંત્ર 
ણ કશલેામ છે. ાઅણા  ષુ્ટિ વાંપ્રદામભાાં ળયણાગતીની ાઅ પ્રથભ દીક્ષા છે. નવુાં 
જન્ભેલુાં ફાક 10 ક્રદલવનુાં થામ છી ગભે ત્માયે નાભ દીક્ષા ાાલી ળકામ છે.  નાભ 



દીક્ષા ાઅલાનો ાવધકાય શ્રીલલ્રબ  કુના ફાકોનો જ છે. ફીજા કોાઇને નક્રશ. ાઅ 
ભાંત્રનો ળબ્દાથગ તો ફધે પ્રચરીત છે. યાંત ુ  ાશીં કાંાઇક વલળે જાણલાનુાં છે. એભાાં 
ામતૃ ફીજભાંત્ર છે. કોાઇ ણ ક્સ્થવતભાાં કોાઇ ણ  જગ્માએ એનુાં યિન કયી ળકામ છે. 
વલે ભાંત્રોનો એ યાજા છે. એભાાં ત્રણ સ્લરૂોની બાલના  કયલી. ગોરોકધાભસ્થ મરૂ 
યવાત્ભક શ્રીઠાકોયજી, શ્રીસ્લાવભનીજી ાને શ્રીલલ્રબ. ાઅ  સ્લરૂો ાઅ ભશાભાંત્રભાાં વદા 
લફયાજે છે. ાઅ જ્ઞાન જરૂયી છે. સ્લરૂ જ્ઞાન વક્રશત નાભ  ભાંત્રનુાં યિન – સ્ભયણ 
કયલાથી જ તે પરરૂ ફને છે. ફાકી ક્રિમાલત ્થામ છે.  ષુ્ટિભાગગભાાં સ્લરૂ જ્ઞાન 
જરૂયી છે. એ વલના સ્નેશ ાને વનટઠા થામ નક્રશ. ાઅ નાભ  દીક્ષાથી વાત બક્ક્ત-શ્રલણ, 

કીતગન, સ્ભયણ, ાદવેલન, ાચગન, લાંદન ાને દાસ્મ બક્ક્તનુાં દાન કયલાભાાં ાઅલે છે. 
શ્રીભશાપ્રભજુી જીલને ળયણે રાઇ ાઢક કૃાદાન કયે છે. ાઅશ્રી  “નલયત્ન” ગ્રાંથભાાં 
ાઅજ્ઞા કયે છે. – તસ્ભાત ્વલાગત્ભાના વનત્માં, શ્રીકૃટણાઃ ળયણાં ભભ । લદદ્-લબયેલ વતતાં, 
સ્થેમ વભત્મેલ ભે ભવત ।। તેથી વલાગત્ભ બાલલૂગક શાંભેળા  „શ્રીકૃટણાઃ ળયણાં ભભ ‟ વતત 
ફોરતાાં યશવે ુાં એલો ભાયો ાલબપ્રામ છે. શ્રી ગવુાાંાઇજી ાઅજ્ઞા કયે છે કે – 

  

“મદુકતાં તાત ચયણૈાઃ શ્રીકૃટણાઃ ળયણાં ભભ । 
ાત ભેલાક્સ્ત નૈવશ્ચન્ત્મ ઐક્રશકે ાયરૌક્રકકે ।।” 

  

જમાયથી શ્રીતાતચયણે “શ્રીકૃટણાઃ ળયણાં ભભ ” કહ્ુાં છે , ત્માયથી ાઅરોક વાંફાંવધ ાને 
યરોક વાંફાંધી  વલગ કામગભાાં વનવશ્ચિંતતા થાઇ ગાઇ છે. શ્રીશક્રયયામજી ાઅજ્ઞા કયે છે – 

“ાસ્ભાકાં વાધનાં  વાધ્માં, શ્રીકૃટણાઃ ળયણાં ભભ વાંત્સ્લામત્વલવ વદા સ્લાચામગ 
ચયણોક્રદતમ”્ ાભાયે વાંવત્તભાાં ાને વલવત્તભાાં દયેક વભમે શ્રીાઅચામગજીએ કશરેા 
“શ્રીકૃટણાઃ ળયણાં ભભ”ભાંત્ર જ વાધન ાને પરરૂ છે. 
  

ષુ્ટિભાગગભાાં નાભ વેલા ાને સ્લરૂ વેલા એભ ફે વેલા ફતાલી છે. વેલા-સ્ભયણ-
ગણુગાન-ધ્માન જીલના લયણ, ાવધકાય ાને જ્ઞાન પ્રભાણે ફને છે. ફાંને વેલાભાાં જીલે 
વતત વાંવાય ાઅલેળ મકુ્ત થાઇ, ાશાંતા-ભભતા છોડી વેલા કયલાથી જ તે પરરૂ ફને 
છે. ાન્મથા નક્રશ. ફાંને વેલાનુાં પર વયખુાં છે. શ્રીગવુાાંાઇજી ાવે ગજુયાતના એક વલદ્વાન 



લૈટણલ ળયણે ાઅવ્મા. ાઅે વનલેદન કયાવ્યુાં. લૈટણલે વેલા ભાિે સ્લરૂની વલનાંતી કયી. 
ાઅે કહ્ુાં, “તભે વલયક્ત છો, ાશીં તશીં પયલાનુાં. ચિી ભાાંગી રાલી વનલાગશ કયલાનો. 
એભાાં સ્લરૂ ધયાલી ાઅુાં તો  શ્રભ ડ.ે પ્રભ ુતો સ્નેશનુાં સ્લરૂ છે. લાત્વલ્મબાલની 
વેલા છે. લૈટણલે કહ્ુાં :  “ભશાયાજ, તો હુાં વેલા વલના કેભ યશી ળકુાં ? ષુ્ટિ જીલનુાં 
એકભાત્ર કતગવ્મ વેલા જ  છે. “કૃટણ વેલા વદા કામાગ ” ાઅ શ્રીભશાપ્રભજુીએ „વવદ્ધાાંત 
મકુ્તાલરીભાાં‟ ાઅજ્ઞા કયી  છે. ાઅે કહ્ુાં , “હુાં તભને ાટિાક્ષય ભાંત્ર રખીને ધયાલી 
ાઅુાં છાં તભે એને બોગ ધયી  વેલા કયજો” વલયક્ત શતા. વાંવાય ાઅવક્ક્ત યક્રશત શતા. 
થોડા વભમભાાં જ વેલા પરરૂ થાઇ ગાઇ. એક ગાભભાાં ગમા, ત્માાં એક ભાજીનો એકનો 
એક ક્રદકયો ભયણ ામ્મો શતો. ત્માાં જાઇ તેના કાનભાાં ાટિાક્ષય ભાંત્ર ફોરી તેણે વજીલ 
કમો. ાઅ ભશાભાંત્રનુાં ભાશાત્ભમ ફતાવ્યુાં. ાને પર ણ  ફતાવ્યુાં. વલયક્તે વલગ રીરાનો 
ાનબુલ ાઅ નાભ ભાંત્રની વેલા દ્વાયા કમો. ાઅભ ાઈયોક્ત  શ્રીલલ્રબ, શ્રીવલઠ્ઠર ાને 
શ્રીશક્રયયામ ભશાપ્રભજુી ાટિાક્ષય જ કયલાની ાઅજ્ઞા કયે છે. ખારી ોિની જેભ નક્રશ 
કયતાાં વલયક્તની જેભ કયલાથી એ પરરૂ થામ છે. 
  

ાટિવખા શ્રીકૃટણદાવજીએ ાટિાક્ષય દ કયુું છે. 
“કૃટણ શ્રીકૃટણ ળયણાં ભભ ાઈચ્ચયે 

યેન ક્રદન વનત્મ પ્રવત વદા ર વછન ઘડી 
કયત વલધ્લાંવ જન ાલખર ાધ યશયે – 1 

શોત શક્રય રૂ વ્રજભૂ બાલે વદા, 
ાગભ બલ વવિંધ ુકે વલના વાધન તયે, 

યશત વનળ ક્રદલવ ાઅનાંદ ાઈયભેં બમો. 
ષુ્ટિ રીરા વકર વાય ાઈયભેં ધયે – 2 

યભા, ાજ, ળે વનકાક્રદ શકુ ળાયદા, 
વ્માવ નાયદ યિે, રક સખુ ના િયે, 

ફાર લગયધયણ કી, ભક્રશભા ાતલુરત જગ ભગ,ે 

ળયણ કૃટણદાવ વનગભ નેવત નેવત કયે – 3” 



  

શ્રીચાચાજી ભથયુાજી વાભગ્રી રેલા ગમા શતા વાથે એક વેલક શતો. જમનુાજીભાાં યૂ 
ાઅવ્યુાં શત ુાં. ાઅે  વેલકને કહ્ુાં, “બાાઇ ! હુાં જમાાં ગ મકૂી ચાલુાં ત્માાં ત ુાં ગ મકૂી 
ચાર” ચાચાયી ાટિાક્ષય ફોરતા જર ય ચારતા શતા. ેરા વેલકે જાણ્યુાં કે એતો 
ભને ાઅલડ ેછે. ોતે  ગભાાં ગ ન મકૂતા સ્લતાંત્ર ચારલા ભાાંડયો. તેથી તે ડૂફરા 
રાગ્મો. ાઅે શાથ કડી  કહ્ુાં, “બાાઇ, ભાયો ભાંત્ર પ્રભએુ સણૂ્મો છે , તાયો સણુ્મો નથી. 
તેથી ભાયી ાઅજ્ઞા પ્રભાણે ચાર.” પ્રભ ુજમાયે ાઅની વેલા અંગીકાય કયે ત્માયે પરરૂ 
થામ. 
  

શ્રી લલ્રબ ળયણ થકી વૌ ડ ેવશલે ુાં. (શ્રીદમાયાભ) 
“વેવ્મ, વેલક ાને વેલા” 

 
 

 

 

- શ્રી કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

શ્રીભશાપ્રભજુીએ દૈવલ ષુ્ટિ જીલને ળયણે રાઇ , બ્રહ્મવાંફાંધ કયાલી તેના હૃદમભાાં ષુ્ટિ 
રુૂોત્તભનુાં સ્લરૂ ાને દૈલી જીલનુાં ાઅવધદૈવલક સ્લરૂ બાલત્ભક પ્રકાયે ધયાલી 
ાઅપ્યુાં છે.  વેવ્મભાાં ાઅ જ ષુ્ટિ રુૂોત્તભનુાં મરૂ ગોરોક ધાભસ્થ સ્લરૂ જે વકર 
ક્રયકય ધાભ વક્રશત  છે. તેને ધયાલી ાઅેર છે. ાઅ છે શ્રીલલ્રબનુાં ાદેમદાન. 
વેવ્મભાાં ત્રણ સ્લરૂની બાલના કયલાની ાઅજ્ઞા ભશત ્સ્લરૂોએ કયી છે. (1) ધભી ણૂગ 
રૂૂતોત્તભનુાં સ્લરૂ ( 2) ગરુૂદ્વાયના ઘયનુાં વનવધ સ્લરૂ ધભગ ાને ( 3) નખવળખાાંત 
સધુા સ્લરૂ શ્રીલલ્રબ લફયાજે છે. વેવ્મ સ્લરૂને વેલાની ક્રિમા દ્વાયા ાનબુલલાનુાં છે. 
બાલ સ્લરૂને અંતયભાાં બાલાત્ભક પ્રકાયે ાનબુલ કયલાનો છે. વેલા-સ્ભયણ ગણુગાન-
ધ્માન દ્વાયા ષુ્ટિ જીલે  તેના ાઅવધદૈવલક સ્લરૂને જ પ્રાપ્ત કયલાનુાં છે. પ્રભ ુતો 
શ્રીલલ્રબને ળયણે રાઇ  પ્રાપ્ત કયાલી દીધા છે જ. વેલા પરરૂ થતાાં તેનો ાનબુલ 
રેલાનો છે. 84/252 ની જેભ  ઘયભાાં યશી વેલા કયલાથી જ પર પ્રાપ્પ્ત છે. ફશાય 
ભાંક્રદયો – વતથોભાાં જલાથી કશુ  પ્રાપ્ત નથી થલાનુાં , વેવ્મને ગૌણ કયનાયા લૈટણલ 
ષુ્ટિભાગગથી લાંચીત થાઇ જામ છે. શ્રીશક્રયયામજી પ્રભ ુાઅજ્ઞા કયે છે, “કાશકેો દેશ દભન, 

વાધન કય મયુખજન વલદ્યભાન ાઅનાંદ  ત્મજ ચરત ક્યોં ાાથે ” વલદ્યભાન ાઅનાંદ 



એિરે વાક્ષાત વેવ્મ સ્લરૂ છે. તેને છોડી  ફીજાને વનયખલા તે ણ બાલ-વ્મલબચાય 
છે. ષુ્ટિભાગગ વતવ્રત ધભગનો છે. ષુ્ટિપ્રભુ વેલકને ભાથે તેનો ાઈદ્ધાય કયલાનો વાંકલ્ 
રાઇને લફયાજે છે. જીલ એ છોડી ફક્રશમુગખ યશ ેતો તેના બાગ્મનુાં શુાં કશવે ુાં ?  

  

શ્રીભશાપ્રભજુીની ાઅડીથી વેવ્મ પ્રભ ુજીલની વેલાનો  સ્લીકાય કયે છે. જેથી જીલને 
ાધયામતૃની પ્રાપ્પ્ત થામ ાને ભન લચત્તનો વનયોધ થતાાં એનો  ાઅવધદૈવલક વત્લયે 
વવદ્ધ થામ છે. ષુ્ટિ પ્રભનુી ારૌક્રકક રીરાના દળગન ાઅ દેશથી ન થામ.  કૃટણ બટ્ટની 
લાતગભાાં એનુાં પ્રભાણ છે. શ્રીજીને ાઅે વલનાંતી કયી : યાવના દળગન  કયાલો. શ્રીજીએ 
કહ્ુાં, કૃટણ બટ્ટ, ાઅ દેશથી ન થામ ારૌક્રકક દેશથી જ થાઇ ળકે.  શ્રીગવુાાંાઆજીએ કૃટણ 
બટ્ટને ારૌક્રકક દ્રષ્ટિનુાં દાન કયુું. તેથી દળગન થમાાં. છી એ  દ્રષ્ટિ ાછી ખેંચી રીધી. 
ાઅ શ્રીચાંદ્રાલરીજી સ્લાવભનીજી છે. ષુ્ટિભાગીમ પરનુાં  દાન શ્રીસ્લાવભનીજી દ્વાયા જ 
થામ છે. બગલદ વેલા પરરૂ થલા ભાિે ાઅિરી ફાફતો જરૂય  જોાઇએ. (1) વનભગ 
હૃદમ (2) પ્રાંચની વલસ્મવૃત (3) ભન-લચત્તની સ્લસ્થતા – તાંદુયસ્તી. 
  

વેવ્મ સ્લરૂ  વેલકને વ્મવનાત્ભક ાલસ્થાએ રાઇ જામ છે. શ્રીગોીજનોને પ્રભ ુ
વ્મવનાત્ભક ાલસ્થાએ  વવદ્ધ કયી છી ભથયુા ધાયી ગમા. છી શ્રીગોીજનોએ 
હૃદમભાાં યશરેા ધવભિ સ્લરૂનો જ  ાનબુલ કમો છે. વેવ્મની વેલા પરરૂ થતાાં છી 
વેલા ાઅો ાઅ છૂિી જામ છે. વ્મવનાત્ભક  ાલસ્થાએ વેલા ભાિે શ્રીગોીજનોના 
બાલની બાલના કયલાની ાઅજ્ઞા છે. “વેલા યીત વપ્રત  વ્રજજન કી , જનક્રશત જગ 
પ્રગિાાઇ” ભનસ્લી યીતે વેલા ન થામ. ગરુૂ ાઅજ્ઞા જરૂયી છે. ોતાના  બ્રહ્મવાંફાંધ દાતા 
ગરુૂની. ાન્મ ફાકની ાઅજ્ઞા ન ચારે. દો રાગે. ષુ્ટિભાાં જમાાં  શ્રીલલ્રબે ાઅજ્ઞા 
કયી છે તેનુાં ારન ન કયીએ તો ભોિો ાયાધ રાગે છે. જમાાં ાઅજ્ઞા છે  તેનુાં વાંણૂગ 
ારન જરૂયી છે. જમાાં ાઈદેળ કમો છે તે જીલના લયણ , ાવધકાય પ્રભાણે , ળક્ક્ત, 

ક્રયક્સ્થવત પ્રભાણે ાે તેભાાં ફાધ-ાયાધ નથી. શ્રીભશાપ્રભજુીએ વેલકને  વેવ્મનુાં 
સ્લરૂ ાને વેલા પ્રકાય નક્કી કયીને જ ાઅપ્મો છે. વવદ્ધાાંત મકુ્તાલરીભા , “કૃટણવેલા 
વદા કામાગ.” વલગ ભાિે ાઅ નીજ સ્લકીમ ષુ્ટિ જીલોને ાઅે ચતાુઃશ્રોકીભાાં , “વલગદા 



વલગ બાલેન, બજવનમો વ્રજાવધ”ની ાઅજ્ઞા કયી છે. જીલના ાવધકાય પ્રભાણે ાઈત્તભ , 

ભધ્મભ, વાધાયણ (કવનટઠ) પર પ્રાપ્ત થામ છે. ષુ્ટિભાાં જીલનુાં લયણ ાને ાવધકાય 
મખુ્મ છે. 
  

વેવ્મની વેલા  પરરૂ થતાાં વેલક ગોરોકભાાં જામ છે. છી વેવ્મ સ્લરૂ જો એના 
ઘયના લૈટણલોને વેલા  કયલી શોમ તો તે કયી ળકે છે. તે ભાિે પ્રભનુે ગરુૂ ાવે પયી 
રાઇ જલાની જરૂય જ નથી. ટુિ કયેર છે છી ળી જરૂય કે રાઇ જલા ડ ે? શા, જમાયે 
ફીજા ઘયના વેલકને ભાથે એ વેલા ધયાલી ાઅલાની શોમ તો તે લૈટણલ કે જે વેલા 
ધયાલલા ભાગે છે તે એ સ્લરૂ રાઇ  એના ગરુૂ ઘયની કયલાની છે તેથી તેને ાઅજ્ઞા 
રેલા જવુાં ડ.ે વેવ્મ સ્લરૂ જે ને ભાથે  ધયાલી ાામ તેની વાથે પ્રભનુી વઘી 
લસ્ત ુબાલ પ્રભ ુવાથે વોંામ ગરુૂ ઘયે નક્રશ.  ગરુૂદેલને બેિ જરૂય કયલી ડ.ે ાઅ 
ફધાની લચિંતા વેલક કે જે ાઈતયાલસ્થાએ છે તેની કદી  કયલી નશી. કાયણ કે 
શ્રીશક્રયયામજી (વળ.41) ભાાં ાઅજ્ઞા કયી છે. „તયદીમનકી લચિંતા શક્રય કયત  શૈ, તો હુાં જો 
જીલ લચિંતા કયે વો મખૂગ શૈ ‟ વેવ્મ પ્રભનુે જેની વેલા રેલી શોમ તે  જીલને પ્રેયણા કયે છે. 
તેનુાં પ્રભાણ 84ની લાતાગ 26ભી શ્રીગવુાાંાઆદાવજી ભથયુાભાાં  યશતેા ત્માાં જુઓ. પ્રભ ુ
બાલાત્ભા છે. જીલના ાવધકાય એના બાલ પ્રભાણે સ્લરૂ ધાયણ કયી  તેને દાન કયે છે. 
દભાયાલર દ્વાયકા રીરાના જીલ છે. શ્રીભશાપ્રભજુીએ શ્રીદ્વાયકાવધળ  સ્લરૂે દળગન 
ાઅપ્મા ાને એ જ સ્લરૂથી તેભને ળયણે રીધા. ાશીં ાઅે વ્રજરીરાભાાં કેભ  ના 
અંગીકાય કયાવ્મા ? ાઅશ્રી ભશાપ્રભજુી છે. ના , જેનુાં લયણ જે સ્લરૂથી થયુાં તે જીલ  

ત્માાં જ જામ. લયણ કદી ફદરી ના ળકામ. એ જ શ્રીભશાપ્રભજુીએ શનભુાનજીને 
શ્રીયાભચાંદ્ર સ્લરૂે દળગન ાઅપ્મા ાને દભરાજીને વ્રજભાાં ણૂગ રૂૂોત્તભના સ્લરૂે 
દળગન કયાવ્મા.  
  

બાલનુાં દાન શ્રીલલ્રબ દ્વાયા થામ છે. જીલ સ્લમમ ્કોાઇ બાલ કદી કયી ળકતો નથી. 
કયે તો તે ાન  ાવધકાય ચેટિા છે. તેનો ાયાધ રાગે. શરેાાં દાસ્મબાલ ાને 
દીનતા વવદ્ધ કયો. વાંવાય  ાઅવક્ક્ત છૂિી જતાાં દાસ્મ વવદ્ધ થામ. છી વેવ્મને જે બાલે 



વેલક વાથે વલરવવુાં શોમ ત ેબાલ વાખ્મ, લાત્વલ્મ કે કાાંત બાલનુાં દાન કયે છે.  
  

„શ્રી લલ્રબ ળયણ થકી વૌ ડ ેવશલે ુાં‟ (શ્રીદમાયાભ) 
વ્રજમાત્રા 

 
 

 

 

- કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

ષુ્ટિભાગીમ લૈટણલો વ્રજ ાને વ્રજરીરાઓ વલળે ભોિે બાગે ાન્મથા જ્ઞાન ધયાલે છે. 
વાચા જ્ઞાનથી  લાંચીત છે. વ્રજમાત્રા કમા શતેથુી કયલી , ળા ભાિે કયલી ? શુાં પ્રાપ્ત 
કયલાનુાં છે તે વલળે ાઅજના વ્રજમાત્રીઓ જાણતા જ નથી. ભોિા બાગના લૈટણલો ભાને 
છે કે 84 કોળની માત્રાથી જીલ 84 રાખના પેયાભાાંથી તયી જામ છે. ાઅ ખોિી ભાન્મતા 
છે. વતથોભાાં દાન-ણૂ્મ કયલાથી ાો દૂય થામ છે. ણૂ્મ ભે છે. ાઅ જ વાભાન્મ 
ભાન્મતા ાઅજના લૈટણલોની છે. ષુ્ટિભાાં કોાઇ ણ કાભનાથી  કયેરી વેલા ફાધક છે. 
ણૂ્મ પ્રાપ્ત કયલાનુાં તો લૈટણલોને શોમ જ નક્રશિં. વેલા-સ્ભયણ કયલા એ ષુ્ટિ જીલનો 
સ્લધભગ છે.  બ્રહ્મવાંફાંધ રાઇ ષુ્ટિભાગગની ભેડ-ભમાગદાથી ગશૃભાાં યશી વેલા કયલાની  

શ્રીભશાપ્રભજુીની ાઅજ્ઞા છે. બગલદ્ પ્રાપ્પ્ત ાથે વતથગમાત્રા કે વતથગલાવ ષુ્ટિભાાં પરથી 
લાંલચત કયાલનાય છે. ફેિ દ્વાયકાભાાં 700 લગ સધુી દૂધ ય યશી બાગલત  ાઠ 
કયનાય એક ભાણવે શ્રીભશાપ્રભજુી ત્માાં ધામાગ ત્માયે ળયણે રેલા વલનાંવત કયી.  

ાઅશ્રીએ કહ્ુાં, “તભે વતથગનો ાઅશ્રમ કયી યહ્યા છો તેથી હુાં ાઅ જન્ભે તભને ળયણે 
નશીં રઉં. યાંત ુાઅલતે જન્ભે તભે શયજી કુાંડ ાવે જન્ભ રેળો , ાને શ્રીગવુાાંાઇજી 
તભને ળયણ ેરેળે. તે જ શયજી ગ્લાર. લાતાગભાાં પ્રવાંગ ાઅલે છે.” 

  

કેિરાાંક લૈટણલો ભાને છે કે ાશીં પ્રભનુાાં દળગન થળે. દળગનની કાભના કયે છે. તેને ભાિે 
શ્રીશક્રયયામજી કશ ેછે કે, “કાશકેો ત ુદેશ દભત વાધન કય મયુખ જન , વલદ્યભાન ાઅનાંદ 
ત્મજ, ચરત ક્ુાં કુાથ”ે શ્રીભશાપ્રભજુીએ વલદ્યભાન ાઅનાંદ – તારુાં જ વેવ્મ સ્લરૂ છે. 
એ વાક્ષાત ણૂગરુૂોત્તભ તાયો ાઈદ્ધાય કયલા લફયાજે છે. તેને છોડીને ત ુાં ફશાય બિકે 
છે, તે જ  દેશ દભન છે. 84/252 લૈટણલોએ ગશૃભાાં યશી શ્રીભશાપ્રભજુીની ાઅજ્ઞા 
પ્રભાણે વેલા કયી  જેથી સ્લરૂાનાંદનો ાનબુલ કયી ળક્યા. ઘયભાાં લફયાજતા પ્રભ ુ



વાક્ષાત છે. તેને વેલા  દ્વાયા પ્રગિ કયલાના છે. ાઅ જ્ઞાન જીલને નક્રશ શોલાથી ભાંક્રદયો-
વતથોભાાં િોે િોાભાાં જામ છે. શુાં કયલા તો કે દળગન ભાિે ? દળગન એ કોાઇ વેલા નથી. 
શ્રીલગક્રયયાજની ક્રયિભા કયલાનો એક લૈટણલનો વનમભ શતો. એક ક્રદલવ ગે લાગ્ય.ુ 
તેથી ક્રયિભા ન કયી. બાંડાયભાાં  જાઇ ાનાજ વાપ કયલાની વેલા કયી , ત્માાંથી 
શ્રીગવુાાંાઇજી વાય થતાાં ાઅે છૂ્ુાં , “લૈટણલ, કેભ છો ?” લૈટણલે કહ્ુાં, “ભશાયાજ, 

ાઅિરા વભમથી યહુાં છાં , ાઅજે ાઅ ભાયી  વાથે ફોલ્મા” ાઅશ્રીએ કહ્ુાં, “ાઅજ ક્રદન 
સધુી ત ુાં દેશસખુ ભાની વાધન કયતો શતો, ાઅજે તેં વેલા કયી” 

વ્રજભવૂભ વાયસ્લત  કલ્ની શ્રી શ્રવુતરૂા – ાઊવરૂા ગોીજનો વાથે પ્રભએુ કયેરી 
રીરાની ભભૂી છે. ાઅ  વ્રજની યજ ાઈત્તભ પરરૂ છે. લનથી યજ ાઈડી મખુ દ્વાયા 
બીતય જામ ાને દેશ ય ડ ેતો વલત્ર કયે છે. પ્રભનુી રીરા વનત્મ છે. ાઅજે ણ છે. 
ાઅવધદૈવલક ાલસ્થાએ એના દળગન ાઅજે  ણ થામ છે. ાઅધ્માજત્ભક ાલસ્થાએ એના 
દળગન ાઅજે ણ થામ છે. ાઅધ્માજત્ભક ાલસ્તાએ ાઅભ્માજત્ભક ાને બૌવતક ાલસ્થાભાાં 
બૌવતક ાનબુલ થામ છે. શ્રીભશાપ્રભજુી ાઅજ્ઞા કયે છે  કે બગલાનની ાઅજ્ઞા વલના 
વ્રજમાત્રા કયલી નક્રશિં. વ્રજભાાં ુષ્્ટિ રુૂોત્તભે  ધભગ-ધવભિ સ્લરૂ ાને વ્યશૂ સ્લરૂ 
વક્રશત વલવલધ રીરાઓ કયી છે. જમાયે પ્રભ ુપ્રગિ  થામ છે ત્માયે ોતે જીલોનો વનયોધ 
સ્લરૂ ાને રીરાથી કયે છે. ાન ાલતાય કાભાાં  વેલા-સ્ભયણ રીરાનુાં ગણુગાન 
કયલાથી પ્રભભુાાં જીલનો વનયોધ વવદ્ધ થામ છે. વત્વાંગ ખફૂ જરૂયી છે. વતરુૂોનાાં વાંગ 
ભલો દુરગબ છે. તેથી શ્રીશક્રયયામજી ાઅજ્ઞા કયે છે કે  વત્વાંગના ાબાલભાાં 
શ્રીભશાપ્રભજુી ાને શ્રીગવુાાંાઇજીનાાં ગ્રાંથોનુાં શ્રલણ-ભનન ઘયભાાં યશી કયવુાં. ષુ્ટિભાગગભાાં 
શ્રીભશાપ્રભજુીનાાં વવદ્ધાાંત વલરૂદ્ધ લચન કશનેાયનુાં શ્રલણ  કયવુાં નક્રશિં. પ્રભ ુપ્રાપ્પ્ત ભાિે 
વનભગ હૃદમ, વતક્ષ્ણ બદુ્ધદ્ધ ાને ભન-લચત્તની તાંદુયસ્તી જરૂયી છે.  

સ્લરૂ જ્ઞાન વલનાની વેલા ભાત્ર ક્રિમા છે. પર પ્રાપ્પ્ત કયાલનાયી નથી. તેથી સ્લરૂ 
જ્ઞાન, રીરા ાને બાલના જાણલાની ાવત ાઅલશ્મક્તા છે.કેલ શ્રીલલ્રબના 
મળોગાનથી જ પર પ્રાપ્પ્ત  વત્લયે થામ છે. ાઅશ્રી લૈશ્વાનય તાાત્ભક સધુા સ્લરૂ 
છે. તાથી જન્ભો જન્ભના ાો  ફી જામ છે. જીલ વનદો ફને છે. વનદો જીલે 



કયેરી વેલા જ ષુ્ટિ રુૂોત્તભ અંગીકાય કયે છે શ્રીલલ્રબ ળયણ થકી વૌ ડ ેવશલે ુાં...  
શ્રી યજોફાાઇનુાં ાઅધ્માજત્ભક સ્લરૂ 

 
 

 

 

શ્રીભશાપ્રભજુી દૈલીજીલોના ાઈદ્ધાય ાથે ભતૂર ય પ્રગિ થમા. ાને ષુ્ટિ-કૃા-
ાનગુ્રશ ભાગગ પ્રગિ કમો. ભાગગ બાલાત્ભક ાને યવાત્ભક છે. ભાગગના સ્લરૂને વભજવુાં 
ાવત દુરગબ છે.  શ્રીલલ્રબની કૃા વલના તે જાણી ળકામ નક્રશ. શ્રીશક્રયયામજી એક 
દભાાં ભાગગને વભજાલે છે.  : “યવતથ પ્રગિ કયનકુાં પ્રગિ બમે , કરુણાવનવધ 
શ્રીલલ્રબ ભતૂર” યવતથ એિરે  સ્નેશભાગગ, ષુ્ટિ પ્રભ ુયવાત્ભક છે. બાલાત્ભક છે. 
બાલથી જ પ્રવન્ન થામ છે. બાલનુાં  દાન શ્રીલલ્રબ કયે તો જ. બાલનુાં સ્લરૂ વાકાય , 

વ્માક ાને સ્લરૂાત્ભક છે. પ્રભુ  સ્લરૂ “યવો લૈ વાઃ ” છે. એ ાનભુવૂતનો વલમ છે. 
ભન-લાણીથી જાણી કે કશી ન ળકામ. ાગોચય  છે. તેભ કેિરાક ગ્રાંથોને વભજલા ભાિે 
કૃા થલી જરૂયી છે. દા.ત. “લેણગુીત” ના સફુોવધનીજી ભાિે શ્રીગવુાાંાઆજી ાઅજ્ઞા કયે છે 
: “લૈટણલ શોલા છતાાં જે ાઅ યવથી લાંચીત  છે, જાણતો જ નથી , તેણે કૃા કયી ાઅ 
ગ્રાંથ લાાંચલો – જોલો નક્રશિં. ” કેિલુાં યશસ્મ ાઅ  ળબ્દોભાાં છે તે વલચાયો. જમાાં સધુી 
ાશાંતા – ભભતા ાને વાંવાય ાઅવક્ક્ત છૂિી નથી ત્માાં  સધુી 84ની લાતાગના વનગઢૂ 
પ્રવાંગો ણ વભજી નક્રશ ળકામ. છી કપ્લ્ત ાથગ કયી, રૌક્રકક બાલનુાં ાઅયોણ કયવુાં 
તે ભોિો ાયાધ છે. ારૌક્રકકભાાં રૌક્રકક બાલ કયલાથી ાયાધ થામ છે એ  લાત 
વળક્ષાત્રભાાં કયેરી છે. „કાભ વળખય ‟ ગ્રાંથભાાં શ્રીગવુાાંાઇજીએ „કાભાનાંદ‟ ાન ે „પ્રેભાનાંદ‟ 

ના સ્લરૂને વભજાવ્યુાં છે. દયેકના ત્રણ સ્લરૂ : બૌવતક કાભાનાંદ  ઇંક્રદ્રમોથી બોગલામ 
તે જગતનો ( 2) ાઅધ્માજત્ભક કાભને સ્લગગના રોકો જ બોગલે છે ાને  ાઅવધદૈવલક 
યાવભાાં એનો ાનબુલ શ્રીકૃટણે કયાવ્મો. ાઅની ાનભુવૂત ભાિે ાઅવધદૈવલક ારૌક્રકક દેશ 
– ઇંક્રદ્રમો વલ. જોાઇએ. ાઅ બૌવતક દેશથી એનો ાનબુલ ન થામ. કૃટણ બટ્ટજીએ 
શ્રીજીન ે વલનાંતી કયી. “ભને યાવના દળગન કયાલો. ” ત્માયે શ્રીજીએ કહ્ુાં, “ાઅ દેશથી તે 
ળક્ય નથી”ત્રણલાય ાઅભ જલાફ ભળ્મો. છી કૃા કયી શ્રીગવુાાંાઇજીએ ારૌક્રકક 
દ્રષ્ટિનુાં દાન કયી દળગન કયાવ્મા. કેભ કે ાઅશ્રી મૂ શ્રીચાંદ્રાલરીજી સ્લાવભનીજી છે. 

ાઅજે વાંપ્રદામભાાં કેિરાક બાલરા લૈટણલો વભજમા વલના ારૌક્રકક ફાફતોનો રૌક્રકક 



ાથગ કયી ાનથગ કયી યહ્યાાં  છે. ાભેક્રયકાથી એક ત્ર ાશીં ાઅલેર તે લાાંચી ભને 
ાઅઘાત ાને ાઅશ્ચમગ થયુાં. તેભાાં યજોફાાઇ  તથા શ્માભદાવ સથુાયની લાતોનો ભનસ્લી 
ાથગ કયેરો. યજો યોજ ાક વાભગ્રી  શ્રીભશાપ્રભજુીને અંલગકાય કયાલતા. તેની જગ્માએ 
યજોને વનત્મ યવદાન થતુાં. શ્માભદાવને  વલાુંગે યવદાન થતુાં. ાઅભ જોયુાં. ભને થયુાં કે 
ાઅ રોકોને ારૌક્રકક યવ શુાં છે ? દાનનો ાથગ શુાં છે ? તેનુાં જ્ઞાન જ નથી ! વાંવાક્રયક 
ાઅવક્ક્તથી ગ્રવીત ફીજુ ાં શુાં વલચાયી ળકે ? ઘણા ફાા-ભાજીઓએ ાવનટિ પેરાવ્યુાં છે. 
ાભાયે ત્માાં એક ફશને છે. તેઓ ઘયના પ્રભનુે  વખડી યોજ નથી ધયતા. એ તો જુદી 
જાતની વખડીનો બોગ ફીજે કયાલે છે. ાને ાન્મ ફશનેોને ણ  તેભાાં જોડ ેછે. ાઅ 
કેિલુાં ાન્મથા જ્ઞાન , અંધશ્રદ્ધા ાને ાજ્ઞાન છે ! ઘણાાં લૈટણલોને  વેવ્મ સ્લરૂ ાન 
ગરુુદ્વાયનુાં જ્ઞાન નથી. ાભાયે ત્માાં એક બાાઇ લૈટણલ બોગ ધયીને વેલા  કયે છે. તેઓ 
ભને કશ ેછે કે, “ભને તો 13 ક્રદલવે સતૂક ાઉતયી જામ એલી ભાયા ગરુુએ ાઅજ્ઞા ાઅી 
છે.” ભેં કહ્ુાં, “ળાસ્ત્રના વલધાન મજુફ લૈશ્મને 15 ક્રદલવ સતૂક , વોભે ક્રદલવે  શદુ્ધ 
થલામ.” છતાાં ગરુુ ાઅજ્ઞાને લગી યહ્યા છે. ભાગગની વલરૂદ્ધ ાઅ કેભ વાંબલે.  ળાસ્ત્ર કે 
લેદ વલરૂદ્ધ ાઅચયણની ાઅજ્ઞા કોાઇની ના ભાની ળકામ. 
  

શલે યજોફાાઇનુાં ાઅવધદૈવલક સ્લરૂ રીરાભાાં યવતકરાનુાં છે. યવત એિરે વલશદુ્ધ સ્નેશ – 

ક્રદવ્મ પ્રેભ તત્લ છે. ોતાની ક્રદવ્મ પ્રેભની કરાઓથી શ્રીઠાકોયજી ાને શ્રીસ્લાવભનીજીને 
યીઝલે છે. યજો શ્રીભશાપ્રભજુીના ચયણકભરની યજભાાંથી પ્રગિ થમેર છે. ભશાારૌક્રકક 
છે. દ્મનાબદાવજી  શ્રીભશાપ્રભજુીની નાલબભાાંથી પ્રગિ થમેર છે. ાઅલા સ્લરૂોની 
લાતાગઓ ક્રદવ્મ છે. જીલ  બદુ્ધદ્ધ ન વભજી ળકે. જેભ સમૂગના શજાયો ક્રકયણો પ્રકાળ ાને 
ગયભી પેરાલે છે તેભ યવાત્ભક  સ્લરૂભાાંથી યવના ાનેકવલધ ક્રકયણો નીકે છે. જે 
કૃાાત્ર વનજજનોના યોભ (ળક્રયયના  વછદ્રો) દ્વાયા પ્રલેળ કયે છે , તેથી તે યવાનાંદનો 
ાનબુલ કયે છે. ાઅ છે યવ ાને યવદાન.  ષુ્ટિજીલે વેવ્મને વાક્ષાત ્ગણી કળાની 
ાેક્ષા યાખ્મા વલના વેલા કયલાથી પ  પ્રાપ્પ્ત છે. એ જ વેલા મખુ્મ , ફીજી ફધી 
વેલા ગૌણ છે. 
  



- શ્રી કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 
વેલાનુાં મવૂતિભ ાંત સ્લરૂ 

 
 

 

 

ષુ્ટિભાગગભાાં શદુ્ધ દૈલી જીલનુાં એકભાત્ર કતગવ્મ ધભગ વેલા જ છે. એથી ાવતયીક્ત કાાંાઇ 
જ નક્રશ.  તેભાાંએ શ્રી શક્રય-ગરુૂ-લૈટણલની વેલાની પ્રણાલરકા છે. ાને તેના પ્રભાણો 
લૈટણલોની લાતાગઓભાાં જોલા ભે છે. લૈટણલની વેલા કયલી દુરગબ છે. કાયણ કે 
તેભની વેલા કયનાયને  ભનટુમ બાલ યશી ાઅલે છે , જેથી ગણુ દોો જલ્દી નજયે ચઢે 
જેથી વેલા પરૂ ન ફને. કોાઇ  લીયરા જ લૈટણલના ાઅવધદૈવલક સ્લરૂને ઓખી 
વેલા કયી ળકે. શ્રીલલ્રબ લાંળભાાં શ્રીલલ્રબ  ાને લૈટણલભાાં શ્રીદભરાજી લફયાજે છે 
એલો બાલ યાખલો. ાઈચ્ચ બાલ જ પરૂ છે. એલા એક  વલયર યભ લૈટણલ જેભને 
.બ. રખી ળખામ તેલાાં .ૂ શીયાભા-ફયક્રડમાની શ્રીગવુાાંાઇજીની  ફેઠકલાાને ભી 
તેભના વત્વાંગનો રાબ રેલાનો ભનોયથ શતો. શારભાાં ાઅણે જાણે ાજાણે ગભે  તે 
લૈટણલ શોમ તેને .બ. રખીએ છીએ. ાઅ ભોિો ાયાધ છે. મખુયતા દો છે. યભ 
બગલદીમના સ્લરૂનુાં ાલમલૂ્મન કયલાનો ાયાધ છે. ! .બ. તો શ્રીગોીજનોને જ 
કશલેામ ાગય કોાઇ ાઈચ  કોિીના વલયરાઓને. એલા બક્તોનાાં દળગન ભાત્રથી જીલના 
દો દૂય થાઇ જામ છે. ાયાધો વનવતૃ્ત થાઇ જામ છે. 

યાભદાવજીનુાં એક દ છે. 
શ્રીલલ્રબ જન કી મશ શચેાન । 
વભરત શયત દુાઃખ જનભ જનભ કે, વશજ ડી મશ ફાન 

ાને વો કય રેત છીનક ભેં, શદેબયે યવખાન । 
„યાભદાવ‟ શ્રીલલ્રબ કૃાત,ે દેત ાબમ દ દાન ।। 
  

ાબમદ એિરે  ગોરોક ધાભની પ્રાપ્પ્ત. ાઅલા .ૂ શીયાભા છે. એભનો ભાંત્ર વેલા. 
શક્રય-ગરુૂ-લૈટણલની તન-ભન-ધનથી વનટઠાલૂગક વેલા પરરૂ થામ ત્માયે ારૌક્રકક 
વાભર્થમગ પ્રાપ્ત થામ છે. એ ારૌક્રકક વાભર્થમગનાાં દળગન કયલા શોમ તો શીયાભાના દળગન 
કયો. ત્માાં શ્રીગવુાાંાઇજી  ધવભિ વાંમોગાત્ભક સ્લરૂ વાક્ષાત લફયાજી ભાની વેલા અંગીકાય 



કયે છે. વેલા ાન ેલૈટણલના સ્લરૂને એભણે ઓખ્યુાં છે. 
  

વદા પ્રવન્નલદન  ાઅલનાય લૈટણલને વૌ શરેાાં જર છી ચા-દૂધ ાને છી 
ભશાપ્રવાદ ભે. ગભે ત્માયે ગભે તે  વભમે લૈટણલો ાઅલે ભશાપ્રવાદ તૈમાય શોમ. .ૂ 
ભા ભને કશ ેછે, “કાંચનબાાઇ, ાઅ તો શ્રીમમનુાજીનો લ્શયેો છે. એક જામ ને ફીજી ાઅલે. 
ભા કશ ેછે બાાઇ , ભને ફતાલો, એભાાં ખોિ ક્યાાં જામ છે ? ભેં કહ્ુાં, “ભાાઁ, ખોિ તભાયે 
જતી જ નથી,” તો કશે, ના બાાઇ, ાઅિરા લૈટણલોની વેલા કયતા જો કોાઇનુાં ભનદુાઃખ 
થાઇ જામ, દુાઃખ ાભે તો એ ભોિી ખોિ ગાઇ કશલેામ.  ભને ાઅશ્ચમગ થયુાં ભાને સકૂ્ષ્ભ 
દોન ુકેિલુાં વબાનણુાં છે. ધન્મ છે , ભા તભને. કેલી  ારૌક્રકક દ્રષ્ટિ છે ! એક 
રૂવાની વેલા કયનાયા ાને રાખની વેલા કયનાય ફાંને ભાને ભન  વયખા. ાઅ 
વલાગત્ભબાલ. ન્યનૂ ાવધક નક્રશ. ભા ાવે ાઅ ળીખલાનુાં છે. લૈટણલો છેૂ , ભાાં, ાભને 
કાંાઆક વત્વાંગ કયાલો. ખડખડાિ ફાક જેવુાં વનદો શાસ્મ કયી ભા કશે , વત્વાંગ ભને ના 
ાઅલડ.ે હુાં તો વેલા જ જાણુાં છાં. એક ાભેક્રયકન ફાાઇ ાઅલીને કશ ેભા , ાઅને ત્માાં તો 
વલયશ જ કયલાનુાં કહ્ુાં છે ને ! ભા ભને કશ ેબાાઇ , તભે ભને ફતાલો ! ાઅ વલાયથી 
વાાંજ સધુી વેલાભાાંથી વભમ જ નથી ભતો છી હુાં વલયશ કયલા ક્યાયે ફેસુાં ? ભેં કહ્ુાં, 
“ભા, તભન ેવાંમોગાત્ભક સ્લરૂ શ્રીગવુાાંાઇજીનુાં વતત વાવનધ્મ છે તો વલપ્રમોગની જરૂય 
ક્યાાં યશી ? ભતૂર ય ાઅજે ણ 84/252 બગલદીમો શજી લફયાજે છે. જેના લડ ે
ષુ્ટિભાગગ ચારી યહ્યો છે. એ જોલાની દ્રષ્ટિ શ્રીલલ્રબ કૃા કયી ાઅે તો ફેડો ાય છે. 
ફડાાઇ-પ્રવતટઠાથી ય યશી  ાઅ ફધુાં કયવુાં ખફૂ કઠીન છે. ાઅલા શ્રીલલ્રબના જનની 
ચયણયજ યદા પ્રાપ્ત થામ એ જ ાલબરાા. 
  

- કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 
લતગભાન વભમભાાં 84/252 લાતાગઓની ાઈમોગીતા 

 
 

 

 

- શ્રી કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

ાઅ 84 લૈટણલની લાતાગઓભાાં શ્રીાઅચામગ-ચયણના રૂ , ગણુ, જ્ઞાન, વાભર્થમગ ાઅક્રદ 
ધભો, લાણીભાધમુગ, વનત્મિભ, વેલા કથાની પ્રણાલરકા , વેલા ાને કથાની તત્યતા , 



વલયશ ાઅક્રદ વનગઢુબાલો વલ.  ાનેક ચક્રયત્રોનો વભાલેળ થમેરો છે. તેભાાં 
શ્રીાઅચામગચયણનુાં વાાંગોાાંગ આંતયફાહ્ય  સ્લરૂ ાને તેના ધભો તથા ાનેક તત્લો 
ાને બાલનાઓ ાઅ લાતાગઓભાાં પ્રત્મક્ષરૂ ેવલદ્યભાન છે. 
  

ષુ્ટિ વાંપ્રદામભાાં દ્ધદ્વવલધ વાક્રશત્મ ાઈરબ્ધ છે. એક ળબ્દપ્રભાણલાળાં વવદ્ધાાંતાત્ભક , 

ફીજુ ાં ાઅત્ભપ્રભાણ લાળાં પરાત્ભક વાક્રશત્મ , ાઅત્ભ-પ્રભાણલાા વાક્રશત્મભાાં રોક  

લેદાક્રદતશ્રીણૂગ રુૂોત્તભ શ્રીકૃટણ ાને તેના ારૌક્રકક ાઅસ્લાદરૂ સધુાસ્લરૂનો  

પ્રત્મક્ષ ાનબુલ મથાથગ રૂે યશરેો છે. ાશીં ાઅપ્તના ાથગભાાં શ્રીકૃટણના તાદ્રળ  બક્તો 
જાણલા. શ્રીાઅચામગચયણે સ્લમાં ોતાના વનગઢૂ સ્લરૂનો પ્રગિ ાનબુલ ોતાના  

વેલકોને કયાવ્મો છે. તેભાાં મખુ્મ શ્રીદભરાજી , પ્રભદુાવ જરોિા ાને દ્મનાબદાવ છે.  
શ્રીશક્રયયામજીના ભતે ાઅ લાતાગઓ શ્રીભશાપ્રભજુીનુાં જ સ્લરૂ છે. તેભાાં એક એક 
ાક્ષયભાાં શ્રીાઅચામગજી ઓતપ્રોત રૂે લફયાજે છે. બક્ત કવલ શ્રીદમાયાભબાાઇના ભતે 
ાઅ લાતાગભાાં „વકર તત્લનુાં તત્લ છે , એ વાયભાાંશ ેવાય, ાઠ કયતાાં ભાત્રથી લળ થામે 
નાંદકુભાય‟ ાઅ લાતાગઓ ાભારૂાં ગૌયલ છે. તેભાાં ાભાયા લૂગજો વાથે યબ્રહ્મ શ્રીનાથજી 
એક વાંફાંધીની  ભાપક ફોરતા , ચારતા, ભાગતા ાને ાઅયોગતા શતા. ાઅથી વલળે 
ગૌયલ ફીજુ ાં શુાં શોાઇ ળકે ? ગોસ્લાભી શ્રીગોવલિંદરારજી ભશાયાજ (સયુત-લાા) ાઅભ 
કશતેા. ાઅથી લાતાગઓ રૂી શ્રીભશાપ્રભજુીનો ાઅવધદૈવલક વનગુગણ બાલાત્ભક વલરાવ, એ 
પરનુાં ણ પર , યવનો ણ યવ , ગામત્રીની એ ગામત્રી , દળગનનુાં ણ દળગન , ાને 
તત્લનુાં ણ તત્લ છે. જેથી શ્રીગોકુરેળ  લાતાગને શ્રીસફુોવધનીજીના કથાના ણ પરરૂે 
લણગલી છે. ાઅભ શ્રીાઅચામગજીએ ોતાના જ સ્લરૂ રૂની જ અંતયાંગ લૈટણલોને પ્રગિ 
કયી, ભતૂરના લૈટણલોના ાઈદ્ધાથગ ભાિે કરૂણા કયી છે. 
  

ાઈયોક્ત લાતાગઓના સ્લરૂને જાણ્મા છી, ાધનુા લૈટણલોએ એ ફોધ રેલાનો છે કે , 

ાઅ લાતાગઓ પક્ત લાાંચી જલાની નથી. શ્રલણ-ભનન-લચિંતન કયી, લાતાગઓભાાં દળાગલેર 
ષુ્ટિના વવદ્ધાાંતો, બાલનાઓ, સ્લરૂ, રીરાના પ્રવાંગો દ્વાયા ોતાનુાં જીલન જીલનનો 
ષુ્ટિ ાંથ નક્કી કયી , એ ય ચારલાનુાં છે. એભાાં વત્વાંગનુાં ાવત ભશત્લ યશલે ુાં છે. 



શ્રીલલ્રબના વનગઢૂ ાઅળમને  બગદીમો દ્વાયા જ જાણી ળકામ છે. ાઅજના વભમભાાં 
એલા બગલદીમો ાવત દુરગબ છે. ત્માયે  વત્વાંગ ભાિે જેનો વાંગ કયલો છે , તેની ણ 
યખ કયલી જરૂય છે. નક્રશ તોદુાઃવાંગ જ પ્રાપ્ત  થામ. ાગય કાંાઇ ષુ્ટિના વવદ્ધાાંતોથી 
વલયીત પ્રકાયભાાં બિકી જલામ. ાઅલા વભમભાાં જે કોાઇ  શ્રીભશાપ્રભજુીના વવદ્ધાાંતોને 
પ્રભાણ વક્રશત , ાઅધાય દ્વાયા યજુ કયે તેને જ ગ્રાહ્ય  યાખલી. કેલ ભનસ્લી બાલરા 
લેડાભાાં તણાાઇ જાઇને કોર કપ્લ્ત ાગય ભનના બાલો દ્વાયા  ાાતા જ્ઞાનભાાં 
વાલધાની યાખલી. વત્વાંગ જોાઇને કયલો , નક્રશતો દુાઃવાંગ જ પ્રાપ્ત થળે.  જમાાં શ્રોતા 
વનશ્વાથગ શોમ , જયામે ણ ાશભ ના શોમ , ાનન્મ શ્રીલલ્રબનો જ દ્રઢ  ાઅશ્રમલાો 
શોમ તો જ તેનો વાંગ પરરૂ ફને છે. નશીં તો ઘયના ખણૂે ગ્રાંથોનુાં  શ્રદ્ધાલૂગક શ્રલણ-
ભનન કયવુાં. ાઅણી મોગ્મતા ાને ાવધકાય પ્રભાણે ાઅશ્રી લલ્રબ સ્લકીમને ોણ 
પ્રાપ્ત કયાલળે. એ ભાિે શ્રીવલોત્તભજીના ખફૂ ાઠ કયલા. 

ષુ્ટિજીલનુાં કતગવ્મ 
 

 

 

 

- કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

ષુ્ટિભાગગભાાં ાઅવ્મા છી જીલને ોતાના કતગવ્મનુાં જ્ઞાન ન શોમ તો તે જીલ કશુાં જ 
પ્રાપ્ત કયી ળકે નશીં. ભોિા બાગના લૈટણલો વેલા કયે છે , કેિરાક ભેંડ-ભમાગદાથી બોગ 
ધયીને રે છે. દય  લે વ્રજમાત્રા કયે , ચાયે ધાભની માત્રા. દયેક ફેઠકભાાં જાયીજી બયે 
છે. જમાાં ત્માાં થતા ભનોયથો, ાઈત્વલોભાાં દોડાદોડી કયે છે. ફધાની કથાઓ , બાગલતજી 
વાાંબે છે. ાઅભ ફધ ુજ કયે છે. ઠેય ઠેય વત્વાંગ કયલો. છતાાં ાઅણે છૂીએ કે, „તભને 
પ્રભનુો કાાંાઆ ાનબુલ થમો ?‟ તો કશળેે ના. શતા ત્માાંના ત્માાંજ છીએ. જીલનભા કોાઇ 
ક્રયતા કે લચિંતા ણ થતી નથી. કેલ  ક્રિમાભાત્ર કયે છે. જીંદગીના ામલૂ્મ લો 
ાઅભ જ લશી ગમા , ફાકીના લશી જામ છે. ાઅ છે  ાઅજના ભોિા બાગના લૈટણલોની 
વાચી ક્રયક્સ્થવત. 
  

પ્રભથુી વલખિૂા  ડ ેઘણો કા લશી ગમો. ાનેક જન્ભ ભયણના પેયાભાાં જીલ ોતે 
ોતાનુાં મરૂ ધાભ , પ્રભનુુાં સ્લરૂ, રીરા ાને ોતાનુાં રીરા ભધ્માવત સ્લરૂ ાઅ 



વલગ કાાંાઆ વલવયી ગમો ! ાનેક  જન્ભોના ણૂ્મથી લૈટણલને ત્માાં જન્ભ થમો. લી 
શ્રીલલ્રબ પ્રભનુુાં ળયણ ભળ્યુાં. છતાાં  કોાઇ રૂૂાથગ કે ધ્મેમનો વલચાય કમાગ વલના , 

વનશ્ચમ કમાગ વલના જીલન વાય કયી યહ્યા  છે. જીલનુાં પ્રથભ કતગવ્મ છે , દ્રઢ વનશ્ચમ 
કયલો. જીલનભાાં ષુ્ટિ પ્રભનુી પ્રાપ્પ્ત  કયલી છે , તેલો વનશ્ચમ. વાંકલ્ કયલો. જીલને 
ભનભાાં ાઅલો દ્રઢ વનશ્ચમ થતા જ કરૂણાવનવધ  શ્રીલલ્રબ પ્રવતફાંધો વનવતૃ્ત કયી બગલદ 
વલમક વઘી વાભગ્રી , વેલા, યીત-પ્રીત, બગલદીમોનો વાંગ , એભ જે કાાંાઇ ષુ્ટિ 
ોણની જરૂય છે તે પ્રાપ્ત કયાલળે. ભાિે જ  શ્રીદમાયાભબાાઇ કશ ેછે કે , „વનશ્ચમના 
ભશરેભાાં લવે મ્શાયો લારભો , જે યે જામે તે ઝાખી  ાભળે જી યે. ‟ વનશ્ચમનો ભશરે ક્યાાં 
છે ? ષુ્ટિ જીલના હૃદમભાાં જ એ છે. બ્રહ્મવાંફાંધ  લખતે જ શ્રીલલ્રબે તેના હૃદમભાાં 
પ્રભનુુાં બાલાત્ભક સ્લરૂ ાને તે જીલનુાં મૂ રીરા  ભધ્માવત સ્લરૂ પ્રસ્થાવત કયી 
ારૌક્રકક કૃા ળક્ક્તનુાં દાન કયુું છે. ાઅ ફાફતની  શચેાન જીલને નથી. છે તો તેનો 
વનશ્ચમ કમો નથી. વેલા , સ્ભયણ, ગણુગાન, ધ્માન દ્વાયા તે પ્રભનુી પ્રાપ્પ્તનો રુૂાથગ 
કમો નથી. ાને જીલ વનાઃવશામ ફની બલ-વાગયભાાં બિકી  યહ્યો છે. જીલને ાવભવિત 
ાને દુાઃવાંગથી વનશ્ચમ થતો નથી. કતગવ્મનુાં બાન થતુાં નથી.  શ્રીભશાપ્રભજુીની ાઅજ્ઞાનુાં 
ારન જીલ નથી કયતો. છી પરની ાઅળા કેલી યીતે યાખી ળકામ ?  

  

ુષ્્ટિ જીલને નથી પ્રાપ્ત થયુાં તેનો પ્રચયુ તા શોલો ાવત ાઅલશ્મક છે. ષુ્ટિજીલને 
વળવથરબાલ નક્રશ ચારે. કેિરાક લૈટણલો કશ ેછે , બાાઇ, ાઅ તો કૃાભાગગ છે. પ્રભ ુકૃા 
કયળે ત્માયે ફધુ જ થળે. પ્રભ ુકૃા તો કયી યહ્યા છે , કયે છે, ણ જીલ પ્રભથુી વલમખુ 
યશલેાથી એ  ાદ્રટિ કૃાને જાણી ળકતો નથી , ળયણે રાઇ વાક્ષાત પ્રભવુેલાનો 
ાવધકાય ાઅી દીધો એ શુાં  ઓછી કૃા છે ? કાઇ રામકાતે ષુ્ટિ રુૂોત્તભની વેલા 
ભાથે ધયાલી ાઅી ? વેવ્મન ેઓખલા પ્રમત્ન નથી કયલો. વેવ્મને વાક્ષાત ભાની 
તત્સખુ વેલા નથી કયલી. ાને ોતાની  જલાફદાયી સ્લાભી ય ઢોી દેલી તે તો 
કૃતઘ્નતા છે. ાયાધ છે. ાઅે વતત ાટિાક્ષયની  ાઅજ્ઞા કયી છે. કોણ એને ાે છે 
? ાઅજે ે વનશ્ચમ કયો કે ભાયે ાઅ જન્ભભાાં જ પ્રભુ  પ્રાપ્પ્તનો ાઅનાંદ રેલો છે. તો 
કાાંાઇ દુરગબ નથી. વાચી ક્રદળાનો તા શળે તો તાાત્ભક શ્રીલલ્રબ ાલશ્મ કૃા કયળે 



જ.. કયે છે જ. જીલને ાઅ વાધનરૂ ફની વાધ્મ પ્રાપ્ત કયાલે  છે. ાઅ વભમ તેના 
ભાિે એક દ્રટિાાંત જોાઇએ. જભગની દેળના એક ળશયેભાાં એક સથુાય યશતેો  શતો. ખફુ 
ભશનેત કયી તેણે સુાંદય ખયુળી ફનાલી. તેનુાં યાંગ યોગાન કયલા ભાિે તેના દીકયા  

લેિને કહ્ુાં, દીકયાએ ણ યાત ક્રદલવ ભશનેત કયી સુાંદય યાંગથી કાયીગયી કયી ખયુળી 
તૈમાય કયી. છી તેણે  ોતાના વતાજીને છૂ્ુાં : ાઅ ખયુળી ય કોણ ફેવળે ? 

વતાએ કહ્ુાં : „ાઅ ળશયેના ન્મામાધીળ ફેવી ન્મામ કયળ‟ે છોકયાએ કહ્ુાં, „વતાજી, ાઅ 
ખયુળી ય ન્મામાધીળ  ફની હુાં જ ફેવીળ. એ લેચળો નક્રશ ‟ દ્રઢ વનશ્ચમ કમો. વાંકલ્ 
કમો, ખફૂ ાભ્માવ કયી  ન્મામાધીળ ફન્મો એ જ ખયુળી ય ફેવી ન્મામ કયલા 
રાગ્મો. ાઅભ રૌક્રકકભાાં ાઅ છોકયાએ દ્રઢ વનશ્ચમ કમો તો વપ થમો. 
  

તો છી ષુ્ટિ  જીલ વનશ્ચમ કયે તો શુાં પ્રાપ્ત ના કયી ળકે ? જીલના વાચા વનશ્ચમ , 

વાંકલ્ભાાં ાગાધ ળક્ક્ત યશરેી છે. જીલે ાઅવ તજીને ોતાની ધ્મેમ પ્રાપ્પ્તભાાં રાગી 
જવુાં જોાઆએ. વાંવાયના  કામો કયતાાં છતાાં લચત્ત-ભનને ધ્મેમ સ્લરૂભાાં જોડી વતત 
ગણુગાન કયતાાં યશલેાથી  શ્રીલલ્રબ પ્રભ ુનીજ સ્લકીમો ાઈય કૃાવ ૃષ્્ટિ કયળે જ. 
જીલકૃત પ્રવતફાંધો જીલે જ  રુૂાથગથી દૂય કયલાાં જ ડ.ે તે વવલામ કાાંાઆ પ્રાપ્ત થાઆ 
ળકે નક્રશ. જીલને ફધુાં કયવુાં  ગભે છે, ણ પ્રભનુુાં નાભ રેલાનુાં નથી ગભતુાં. ાવધકાય 
વલના નાભ ણ રેલાત ુાં નથી. નાભ  દુરગબ છે. નાભ ધભગ રૂ છે તેભાાં ધવભિ પ્રભ ુ
વાક્ષાત લફયાજે છે. 

ષુ્ટિભાગગભાાં ગશૃવેલાનુાં ભશત્લ 
 

 

 

 

- કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

શ્રીાઅચામગજી શ્રીભશાપ્રભજુીએ „બક્ક્ત લવધિની‟ ગ્રાંથભાાં ાઅજ્ઞા કયી છે કે , “ગશૃ ેક્સ્થત્લા 
સ્લધભગાઃ” ષુ્ટિજીલે સ્લધભગનુાં ારન ઘયભાાં યશીને જ ગપુ્ત યીતે એકાાંતભાાં વેવ્મની  

વેલા કયલાનુાં છે. વેલા વ્મક્ક્તગત યીતે કયલાની , વામકુ્રશક યીતે નશીં. ઘણા લૈટણલો  

ોતાના ઠાકોયજીને બેગા કયી ભનોયથો-ાઈત્વલો કયે છે. એ યીતે ષુ્ટિભાગગભાાં નથી.  

84/252 ની લાતાગઓ જુઓ. કોાઇએ ાઅ પ્રભાણે બેગા થાઇ ાઈત્વલ-ભનોયથ કમાગ જ 



નથી. વેવ્મનાાં કોાઇને દળગન કયાલલાની ણ યીત નથી. વેવ્મ એ પ્રેભ સ્લરૂ છે ,પ્રેભ 
ને ગપુ્ત યખામ , પ્રગિ કયલાથી યવ ન યશ ે – યવાબાવ થામ. બાલ ાને પ્રેભ ગપુ્ત 
યાખલા. જતન કયી હૃદમભાાં યાખલાની શ્રીશક્રયયામજી વળક્ષાત્રભાાં ાઅજ્ઞા કયે છે. 
  

ાઅજે લૈટણલો  વેવ્મ ાને વેલાના સ્લરૂ વલળે ક્રદળાશનૂ્મ છે. ાજ્ઞાન ાને 
ાન્મથાજ્ઞાન, અંધશ્રદ્ધાથી ગ્રવીત છે. ાઅજે સ્લરૂ જ્ઞાનથી લાંલચત છે , ભાંક્રદયો – 

ફેઠકોભાાં દોડાદોડી ખફૂ લધી ગાઇ છે. શુાં પ્રાપ્ત કયલાનુાં છે તેનુાં જ્ઞાન નથી. ગશૃવેલાનુાં 
સ્લરૂ વભજાતુાં નથી. વેવ્મ જ જીલનો ાઈદ્ધાય કયલા તેના ઘયભાાં લફયાજી શ્રીલલ્રબની 
કૃાથી વેલકની વેલા અંલગકાય કયી  યહ્યા છે. વેલા પક્ત શ્રીજી-શ્રીકૃટણની જ થામ , 

શ્રીલલ્રબની કે શ્રીમમનુાજીની વેલા  ના કયામ. શ્રીલલ્રબની ાઅજ્ઞા છે , “કૃટણ વેલા 
વદા કામાગ. ” વવદ્ધાાંત મકુ્તાલરીભાાં કહ્ુાં છે , “વલગદા વલગ બાલે બજવનમો વ્રજાધી ” 

વ્રજના ાવધવત – વદાનાંદ – યવાત્ભક કૃટણ –શ્રીજીની જ વેલા ફતાલી છે. ાઅે 
ાઅજ્ઞા કયી છતાાં તેનુાં ાઈલ્રાંઘન કયી લૈટણલો  ફીજાની વેલા કયે તો ગરૂૂ ાયાધ જરૂય 
રાગે છે. ાઅજ્ઞાનુાં ાઈલ્રાંઘન એ ાયાધ છે. “શ્રીલલ્રબ લસ્તતુાઃ કૃટણ એલ” શ્રીલલ્રબ 
ાને શ્રીજીભાાં કોાઇ બેદ નથી જ. ાઅ લાત શ્રીગવુાાંાઇજી “લલ્રબાટિક”ભા કશ ેછે. 
  

ાઅજે લૈટણલો ભાંક્રદયોના ભનોયથો – ાઈત્વલો ાને ઘયલાદભાાં ાિલાાઇ ગમા છે. ાભે 
તો ામકૂ ઘયના , ેરા ફીજા  ઘયનાાં. ફીજા ઘયના ગો. ફારકોના ચયણસ્ળગ કે 
ધયાભણી ન થામ. ાનન્મતા એક ઘયની. ાઅ  કેિલુાં ભોટુાં ાજ્ઞાન છે. ઘય એક જ 
શ્રીલલ્રબનુાં છે. ફધા લલ્રબકૂ વયખા. ઘયલાદભાાં  ફીજા ફારકોનો ાનાદય કયી 
યહ્યાાં છે. ગોરોકધાભભાાં કાંાઇ વાત ઘયના લૈટણલો ભાિે વાત  દ્વાય ફનાલી યાખ્મા નથી. 
ાઅ ભ્રાભક ભાન્મતાથી છૂિયા વલના અંધાયાભાાં બિકળે. તેભાાંમ  લૈટલોની ભાન્મતાને 
ાઈયથી ોણ ણ ાાાઇ યશ ેછે તે દુાઃખની લાત છે. એભાાં ક્યાાં ષુ્ટિ  જોલા ભે છે 
? બગલદ ભાંડીભાાં લૈટણલો ફોરે છે : “ાને ાને ગરુૂદેલ કી જમ. ” ભન ેશવવુાં 
ાઅલે છે , શુાં ફધા લૈટણલોના ષુ્ટિભાગીમ ગરુુ જુદા-જુદા છે ? લફિંદુ ાને નાદસષૃ્ટિ 
ફાંનેના ગરુુ શ્રીલલ્રબ એક જ છે. લલ્રબકૂ ફારકો દ્વાયભતૂ ગરુુ રૂે છે.  ોતાના 



વેવ્મ પ્રભનુે શુાં વાભગ્રી – શૃાંગાય ધયલા તે વેલક જ નક્કી કયે , કે ફશાયથી કોાઇ નક્કી 
કયી ાઅે તે જ કયલાના. 84/252 લૈટણલોએ કોાઇની યીતનુાં ાનકુયણ નથી કયુું.  

ાડરેભાાં ાઅશ્રી ભશાપ્રભજુી વેલા કયતા , શ્રીગવુાાંાઇજી ગોકુભાાં વેલા કયતા. તેઓનુાં  
ાનકુયણ નથી કયુું. ાઅજે તો દયેક ઘયની કુ્સ્તકા પ્રગિ થાઇ છે. તેભાાં જાતજાતની 
વાભગ્રી શૃાંગાય જોાઇ લૈટણલો ભ્રભભાાં ડી જામ છે. ાયે બાાઇ ! એ ફધ ુફાકોને ત્માાં 
ાને ભાંક્રદયો ભાિે છે, લૈટણલો ભાિે નથી. ાઅ વભજ નથી. કેિલુાં ાજ્ઞાન પ્રલતે છે. 
  

શ્રીજીને ાિે  ફેવાડી યાભદાવને શ્રીભશાપ્રભજુીએ વેલા વોંી. ાઅજ્ઞા કયી , “યાભદાવ 
શ્રીજીની વેલા નીકો યીતે કયજો. ” “ભશાયાજ ! વેલા વલવે હુ ાં કશુાં નથી જાણતો. ” ાઅે 
કહ્ુાં, “શ્રીજી ફધ ુવળખલાડી દેળે ” ાઅ ાઅજ્ઞા ાઅધવુનક લૈટણલો ભાિે ણ છે જ. વાચ ુ
જ્ઞાન નશીં શોલાથી લૈટણલો પથી લાંલચત યશ ેછે. 
  

વેવ્મને વાક્ષાત ાને વલગસ્લ ભાનીને વેલતા નથી, વેવ્મને છોડી ભાંક્રદયોભાાં વેલા કયલા 
દોડ ેછે. વેવ્મને  ગૌણ કમાગ એિરે તભે ુષ્્ટિભાાંથી દૂય પેંકાાઆ ગમા વભજો. વેવ્મની 
વવલામની વેલા ગૌણ છે. 
  

ષુ્ટિભાગીમ વેલા જીલન લયણ – ાવધકાય, ળક્ક્ત ાને ક્રયક્સ્થવત ય વનબગય કયે છે. 
બ્રહ્મવાંફાંધ લલ્રબકૂના કોાઆણ ફારક ાવે રાઇ ળકામ તે વેવ્મ ટુિ કયાલી ળકામ 
છે. ાઅ ધ્રલુ વત્મ  વભજો. બ્રહ્મવાંફાંધ ાઅપ્મા છી લૈટણલને કશલે ુાં કે , “વખડી બોગ 
ધયો તો જ ઠાકોયજી ટુિ  કયી ાઅુાં ? ળા ભાિે ? બ્રહ્મવાંફાંધ શરેા ાઅ કયવુાં જોાઆત ુાં 
શત ુાં. શલે જીલને વેલાથી  લાંલચત કેભ યાખી ળકામ ? એલી ક્રયક્સ્થવત – ળક્ક્ત મજુફ 
દુધગય, ાનવખડી વલ. ધયે. છી ધીભે  ધીભે ાવધકાયી જીલ શળે તો વખડી બોગ 
ધયળ.ે પ્રાચીન ફાકો ાઅભ જ ાઅજ્ઞા ાઅતા શતા.  બ્રહ્મવાંફાંધ ાવધકાયી જીલોને જ 
થામ છે – ાામ એ શ્રીલલ્રબનો વવદ્ધાાંત છે. વેલા – સ્ભયણભાાં રૂલચ, પ્રભ ુપ્રાપ્પ્તનો 
તા-બાલ ાને ાઅ વાંવાય પ્રત્મે ારૂલચ ાઅ ત્રણ ફાફત  જેભાાં છે તે જ લૈટણલ 
ષુ્ટિભાગગ ય ચારી ળકે છે. ષુ્ટિભાગગ બાલાત્ભક-પરાત્ભક છે  ફધા ભાિે નથી. વનજ 
દૈલી જીલો ભાિે જ શ્રીલલ્રબે પ્રગિ કમો છે – શ્રીલલ્રબ ળયણ થકી વૌ ડ ેવશલે ુાં. 



એક લાય ાઅલો શ્રીલલ્રબ ! 
 

 

 

 

- શ્રી કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

કીમા ન શભન ેગ્રાવ એક કભ, 

યખે વેવ્મકો ભીશ્રી ય શભ, 

કૌન ગ્રાંથ ભેં રીખી મશ ફાત, 

કુછ તો વભજ જાઓ શ્રીલત્વ ! 
એક ફાય ાઅલો શ્રીલલ્રબ !  
  

ાઅજે ભોિા બાગે  ષુ્ટિભાગીમ લૈટણલો ગરુૂદેલ ાવેથી નાભ દીક્ષા , વનલેદન દીક્ષા 
રાઇને ણ ગશૃ વેલા  કયતા નથી. વાંપ્રદામ કે જમાાં ગરુૂ દ્વાયા વળટમને દીક્ષાભાંત્ર ાને 
બગલદ્ પ્રાપ્પ્તનુાં જ્ઞાન કયાલે છે. છી વળટમે બગલત ્ભાગે ચારીને બગલદ્ પ્રાપ્પ્ત 
કયલાની છે. ષુ્ટિ બક્ક્તભાગગ વલગથી ારગ થૃક છે. શ્રીભશાપ્રભજૂીએ પ્રેભરક્ષણા 
બક્ક્તભાગગ પ્રગિ કમો છે. કૃાભાગગ-ાનગુ્રશભાગગ છે. નાયદ બક્ક્તસતૂ્ર કે વાાંક્રડલ્મ  

બક્ક્તસતૂ્રોભાાં ફતાલેરા બક્ક્તભાગો કયતાાં ાઅ વલરક્ષણગોીજનોનો ભાગગ છે. ાઅ 
ભાગગ એ  જ પ છે. વાંપ્રદામ એ વાધન છે. ષુ્ટિ પર ષુ્ટિભાગગભાાં યશીને વેલા , 

સ્ભયણ, ગણુગાન, ધ્માન દ્વાયા ભાગગભાાં જ , ગશૃભાાં યશી , વેવ્મ વનવધની વેલાનો ભાગગ 
છે. જે ભાગગ ય  ચારી ણૂગ જે ભાગગ ય ચારી ણૂગ રૂૂોતભ વાક્ષાત બક્ત ાવે 
ધાયે તે ષુ્ટિભાગગ. જમાાં બક્ત વાધન કયીને બગલાન ાવે શોંચે એ ભમાગદાભાગગ 
છે. ભાગગભાાં યશલેાથી જ પર પ્રાપ્પ્ત , તેનાથી વલરૂદ્ધ યીતે યશલેાથી કળી પ્રાપ્પ્ત નથી. 
ાવભવિત, ાન્માશ્રમ, દુાઃવાંગ, લાણીનો વનયોધ , ામાના વવદ્ધાાંતોનો ાભર કયનાય 
જ ષુ્ટિ લૈટણલ  છે. જો ાવભવિત ત્માગ નથી કયુું. પ્રભનુે ભીશ્રી બોગ ાને ાઅણે 
ફધા જ વભટઠાન – દા – બાદ, યોિરી, િેસ્િથી ાઅયોગીએ. તો છી ક્યાાં ષુ્ટિ ભાગગ 
યહ્યો ? ષુ્ટિ લૈટણલના રક્ષણભાાં શ્રીલલ્રબ ાઅજ્ઞા કયે છે : ( 1) રોક ત્માગ , (2) 

રોકાનગુત શનુો  ત્માગ, (3) યસ્ય બગલદ્ ગણુગાનભાાં દેશાનુાંવ ાંધાન ન યશવે ુાં , 

(4) એક ાનન્મ સ્નેશ  વેવ્મભાાં જ. ાઅ ચાય રક્ષણો શોમ તે જ ષુ્ટિભાગીમ લૈટણલ 



કશલેામ. ાઅજે તો ાવભવિત ત્માગ કમાગ વલના યશતેા વાભાન્મ લૈટણલ ણ .બ. કશી 
નલાજીએ છીએ !  
  

ભાંક્રદયોભાાં દળગનની બીડ લધી છે. ભાંગરાના દળગનના વનમભલાા રાખો જોલા ભે છે. 
તેઓને છૂો કે ઘયભાાં વેવ્મ સ્લરૂની વેલા – વભવિત યીતે કેિરા કયે છે ? ષુ્ટિભાગગ 
િોાાંનો નથી , વવિંશના િોાાં ન શોમ. ષુ્ટિભાગગ દુવનમા ભાિે નથી , કેલર ાવધકાયી 
દૈલી જીલો ભાિે જ  છે. શદુ્ધ દૈલી દીલો કે જેઓ મરૂધાભથી ભતૂર ાઅવ્મા છે. જેઓને 
બગલદ્ પ્રાપ્પ્તનો વલયશ છે. વત્વાંગની ભખૂ છે, ભાગગભાાં રૂલચ છે. પ્રભભુાાં વનટઠા છે. ાઅ 
રક્ષણો જેનાભાાં છે  તેને જ બ્રહ્મવાંફાંધ થામ છે ! બ્રહ્મવાંફાંધ થયુાં ત્માયથી ભાયો 
શ્રીલલ્રબને ણૂગ  રૂૂોત્તભ વાથે વાંફાંધ કયાવ્મો , વલગનુાં વભગણ કયાવ્યુાં છે. હુાં 
દાવથમો, ભારુાં ોતાનુાં કશુાં જ નથી. હુાં વલગ કાંાઇ પ્રભનુો જ ફની ગમો, હુાં વભાપ્ત થાઇ 
ગમો. ાઅ બાલ  દ્રઢ થામ ત્માયે જાણવુાં બ્રહ્મવાંફાંધ થયુાં. જે કાાંાઇ થામ છે તે કેલર 
પ્રભનુી ાઇચ્છાથી  થામ છે. “જીલ ત ુવળદને લચિંતા કયે , કૃટણને કહ્ુાં શોમ તે કયે ! ” 

(શ્રીદમાયાભબાાઇ) જીલની ાઆચ્છાથી કશુાં જ ફનતુાં નથી. તો છી બગલદ્ ાઆચ્છાને 
વલોયી ક્સ્લકાયી જીલલાભાાં શુાં લાાંધો ાઅલે ? ાઅભ વલચાય નથી ાઅલતો. ભન ાઅસયુ 
બાલલાળાં શોમ તો બગલદ્ ભાગગ ય  ચારલાનો દુાઃવાંગ શાડ જેલો અંતયામો છે. 
ાન્નથી ભન ફને છે. બગલદ સ્લરૂને ાગણ કયીને  રેલાનુાં મરૂ કાયણ ાઅ જ છે. હુાં 
ાને ભારુાં વનકી જામ. બ્રહ્મ બાલ જાગતૃ થામ એ જરૂયી છે. 
  

ાઅજે ભાગીમ  જ્ઞાન – વત્વાંગ નથી ભતો. દીળા શનૂ્મ ક્સ્થવત છે. ભાગીમ ગ્રાંથોનુાં 
શ્રલણ – ભનન નથી. હુાં ક્યાાંથી ાઅવ્મો ? ક્યાાં જવુાં છે ? ધ્મેમ પ્રાપ્પ્ત ભાિે ભેં શુાં કયુું  
? શ ુજેભ જીલન જામ છે – લશી યહ્ુાં છે ! ાઅ વલળે જયા ણ લચિંતન થામ તે જરૂયી 
છે. ભાંક્રદયો થોડાાં ઓછા ફને તો ચારળે ! યાંત ુભાગીમ ગ્રાંથોનુાં શ્રલણ – ભનન વાયી 
યીત ેથામ તેલા વત્વાંગ બલનોની જરૂય છે. જમાાં ભાગગનાાં જાણકાય વલદ્વાનોનુાં ભાગગદળગન 

ભે. ાઅચામગ ફાકો દ્વાયા પ્રલચનો થામ. ગશૃવેલાભાાં મથાળક્ક્ત – ષુ્ટિ યીતે વેલા  
સ્નેશયકુ્ત, વાંવાય ાઅવક્ક્ત યશીત થાઇ કયલાથી પ્રભ ુયીઝળે. 
  



ષુ્ટિ પ્રભુ વાધન વાધ્મ નથી , કૃા વાધ્મ છે. વનાઃવાધનતાનો ભાગગ છે. શ્રીલલ્રબે 
ફતાલેર ભાગગ ચારલાથી જ પર પ્રાપ્પ્ત છે. ાઅચાય – વલચાય, ભેંડ-ભમાગદા જરૂયી છે. 
ાઅજે તો રુૂો  ધોતી શયેતા – વતરક કયતાાં ળયભામ છે. ફશનેો ાંજાફી ડ્રવે ાને 
ગાાઈન શયેી વેલા કયે  છે. ક્યાાં છે ષુ્ટિ ? જેલો લેળ તેલો ાઅલેળ. દમા બલૈમાએ 
લૈટણલનો લેળ શયેી બલાાઇ  કયી. તેના ળયીયભાાં ચાય શત્મા શતી તે ફશાય નીકી 
ગાઇ. તેણે વલચાયુગ કે “પક્ત થોડીલાય લૈટણલી લેળથી ાઅ પર ભે તો લૈટણલ થાઉં 
તો શુાં નાભ ભે !”તે છી એ શ્રીગવુાાંાઆજીનો વેલક થમો. ાઅજે ષુ્ટિભાગગના ભાંક્રદયોભાાં 
એક વનમભ કયો કે દળગને ાઅલનાય રુૂો  ધોતી-ફાંડી ાને વતરક કયીને જ ાઅલે તો 
જ દળગન કયી ળકળે ાને .ૂ ભશાયાજશ્રીના ચયણ  સ્ળગ કયી ળકળે. ાન્મથા નશીં ! 
છી જુઓ ભાંગરાભાાં કેલી બીડ જાભે છે ! ાઅ કયલા જેલો પ્રમોગ છે. શજ કયલા જનાય 
મકુ્સ્રભોએ વીલેરાાં લસ્ત્ર શયેલાના નક્રશ, ભાથે દેવુાં ના શોમ. ાયે એભના નાના નાના 
છોકયાઓ ભાથે િોી શયેીને ભક્સ્જદભાાં જામ. ાને ાઅણે  ષુ્ટિભાગીમ લૈટણલો , 
કોાઇ ફાંધન નક્રશ ! ક્યાાં છે ષુ્ટિભાગગ ? જયા ફતાલળો ? ાઅ ત્માગનો ભાગગ છે , કાંાઆક 
પ્રાપ્ત કયવુાં છે તો કાંાઆક બોગ ાઅલો જ ડ.ે 
  

“શ્રીલલ્રબ ળયણ થકી વૌ ડ ેવશલે ુાં યે” (શ્રીદમાયાભબાાઇ) 
ષુ્ટિભાગગભાાં વેલાજ પર છે 

 
 

 

 

- કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

બક્ક્તભાગગભાાં ભોિે બાગે વાધન ાને પર જુદા શોમ છે. ભમાગદાભાાં જેિલુાં વાધન કયો 
તેના ાનરુૂ પર પ્રાપ્ત થામ છે. ષુ્ટિભાગગભાાં તેભ નથી. શ્રીગીતાજીના ળયણભાગગથી 
ષુ્ટિ ળયણભાગગ થૃક છે. શ્રીવલોત્તભજીભાાં ાઅશ્રી લલ્રબનુાં નાભ છે. „થૃક ળયણ 
ભાગોદેટિા‟ ષુ્ટિભાગગ પરરૂ , બાલાત્ભક છે. પ્રભનુુાં સ્લરૂ બાલાત્ભક છે. રીરા 
બાલાત્ભક છે, ગદ્યભાંત્ર બાલાત્ભક છે. ાઅભ ાશીં જે કાાંાઇ છે તે વલગ બાલાત્ભક છે. 
  

બ્રહ્મવાંફાંધ દીક્ષા રીધા છી જ વેલા કયલાનો ાવધકાય પ્રાપ્ત થામ છે. વનલેદનનુાં 
વાચુાં સ્લરૂ વેલા  દ્વાયા જ વભજામ છે. ઘયભાાં વેલાનુાં સ્લરૂ ધાયે ત્માયથી જ 



ષુ્ટિજીલનુાં જીલન નતૂન  ફની જામ છે. જેભ કે યશલેાનુાં ઘય પ્રભનુુાં ધાભ (ભાંક્રદય) 
ફની જામ છે.ઘયનો ક્રયલાય  વેલાનુાં અંગ ફની જામ છે. ાઅની જરૂક્રયમાતની 
લસ્તઓુ સ્લરૂાત્ભક ફની જામ છે. દા.ત. ચોખા, દા, રોિ, ભવારા વલ ફધુાં વાભગ્રી 
કશલેામ છે. ળાક-િોકયી , પર-ભેલા, ચપ્-ુવભાની, ાઅભ જોાઆએ તો એક વેલા દ્વાયા 
કેિલુાં ભોટુાં ક્રયલતગન થામ છે. વેલા  જીલનભાાં લણામ જામ , ાઅણુાં દયેકકામગ પ્રભ ુ
ાથે ફને, જેભ વ્રજભાાં પ્રભ ુપ્રાગિય  થયુાં ત્માયે વકર વ્રજલાવીઓનુાં જીલન પ્રભભુમ 
ફની ગયુાં. તેઓ દયેક કામગ પ્રભનુા  વનવભત્તે જ કયતા શતા. જેથી તેઓનો વનયોધ જલ્દી 
વવદ્ધ થમો. વેલા જ વાચુાં ષુ્ટિ જીલન છે. 
  

ષુ્ટિભાાં ફે પ્રકાયની વેલા છે (1) સ્લરૂ વેલા (2) નાભ વેલા. ફાંને વેલાનુાં પ એક 
જ છે. વેલાભાાં  પ્રેભ, ાઅવક્ક્ત, વ્મવન, પર ાઈત્તયોત્તય થામ છે. તેભ નાભ સ્ભયણભાાં 
નાભની બીતય ધવભિ પ્રભનુુાં સ્લરૂ જ લફયાજે છે. તાાત્ભક ગણુગાનનુાં ખફૂ ભશત્લ છે. 
નાભ વીધુાં જીલને  વ્મવન ાલસ્થાભાાં મકુી દે છે. ફાંને વેલાભાાં પ્રાંચ વલસ્મવૃત લૂગક 
ભન-લચત્તના પ્રલણથી કયલાથી પરરૂ છે. ચાંચ ભનને લળ કયલાનુાં ાભોઘ ળસ્ત્ર 
બગલદ નાભ છે. બગલદ  નાભભાાં ાક્ગ્ન છે. જીલની જન્ભો જન્ભની લાવનાના 
ાઈકયડાને દગ્ધ કયી નાખે છે. તેથી જ  ાટિાક્ષયનુાં વતત સ્ભયણ કયલાની પ્રભચુયણ 
શ્રીગવુાાંાઆજી ાઅજ્ઞા કયે છે. શ્રીલલ્રબ પ્રભ ુળયણે ાઅલેરા જીલોને વૌ પ્રથભ વેલાની જ 
ાઅજ્ઞા કયતા ાઅ વેલા પ્રકાય વભજાલી કશતેા  કે, „ાઅ ભારૂ વલગસ્લ, તભને વોં ુછાં.‟ 
તે જીલો ણ ાઅજ્ઞા ાી પ્રભનુે વાક્ષાત ાને  વલગસ્લ ભાની વેલતા સ્લરૂાનાંદનો 
ાનબુલ કયતા શતા. 
  

વેલાભાાં બાલનુાં જ પ્રાધાન્મ છે. બાલ જ પરરૂ છે. ફવો ફાલન લૈટણલની લાતાગભાાં 
એક ડોવી શ્રીભદનભોશનજી વેલતા શતા. એભાાં જ ાનન્મ ાઅવક્ક્ત, ાઅ વવલામ ફીજા 
સ્લરૂને કદી ડોવીભાએ  વનયખ્યુાં જ નથી. ાઅણી જેભ ડોવીભાાં ફધાાં જ ભાંક્રદયોભા 
દળગન કયલા નશોતા દોડી જતા.  એકલાય એક લૈટણલ ોતાના ફારકૃટણજી ધયાલી 
ત્માાં ાઅવ્મા. ડોવીએ ફારકૃટણજી નીયખતાાં જ  કહ્ુાં, „ાયે, ાઅ ઠાંડીભાાં પ્રભ ુકેલા 



ઠુઠલાાઇ ગમા છે ! ‟ ગયભ ાઈચાયો કમાગ. ફારકૃટણજીએ જાણ્યુાં. કે શલે જો ાઅ ભાજીને 
હુાં ભદનભોશન ફની દળગન નક્રશ ાઅુાં તો એ ભાયો  કેડો છોડલાની નથી. ાઅભ ડોવીના 
બાલે ાઅશ્રી ભદનભોશની થમા. 
  

શ્રીલલ્રબે વ્રજ  બક્તોના બાલની વેલા કયલાની ાઅજ્ઞા કયી છે. ભાગગના ગરૂૂ 
શ્રીગોીજનો છે. વેલા દ્વાયા  જ વલગ પનો ાનબુલ કયલાનો છે. „વલગદા વલગ બાલેન 
બજવનમો વ્રજાવધ ‟ બાલનુાં દાન  શ્રીલલ્રબ કયે તો જ  થામ. પ્રભનુે જે બાલે બક્ત 
વાથે વલરવવુાં શોમ તે બાલનુાં દાન ાઅ  કયે છે. દા.ત. લાત્વલ્મબાલ , વખ્મબાલ, 

ભાધયુીબાલ, વલ. તેથી ાઅે „વલગબાલેન બજવનમો ‟ કહ્ુાં છે. વેલાભાાં દયેક ઇંક્રદ્રમોનો 
વલવનમોગ છે. વવદ્ધાાંત મકુ્તાલરીભાાં ાઅજ્ઞા કયે  છે, „કૃટણ વેલા વદા કામાગ , ભાનવી વા 
યાભતા‟ કૃટણવેલા વદા ભન રગાલી કયલાથી ભાનવી  વવદ્ધ થામ છે. „ચેતસ્તત 
પ્રલણ વેલા. ‟ બગલાનભાાં ભનનુાં એકતાન થાઇ જવુાં તે વેલા.  શ્રીભશાપ્રભજુી વેલાપ 
ગ્રાંથભાાં „વેલામામ ્પર ત્રમમ્ ‟ કશ ેછે. ( 1) ારૌક્રકક વાભર્થમગ  (2) વાયજુમ ( 3) 

લૈકુઠાક્રદષ,ુ ારૌક્રકક વાભર્થમગભાાં એવુાં ફતાવ્યુાં છે કે ારૌક્રકક બજનાનાંદ જ ાનબુલભાાં 
સ્લરૂ મોગ્મતા. (2) વાયજુમ એિરે પ્રભ ુવાથે વલાગવધક વાંમોગ યવાનબુલ રૂ વતત 
ક્સ્થવત. (3) લૈકુાંઠાક્રદષ-ુએિરે વેલા ાઈમોગી ાઅવધદૈવલક દેશ. વેલા  પરરૂ થતાાં જ 
રીરા ભધ્માવત દેશ વવદ્ધ થામ છે. વેલા ાને પ્રભનુા ાધયામતૃના વેલનથી જ  

ાઅવધદૈવલકતા વવદ્ધ થામ છે. ાઅ જ વેલા ાને તે જ પર. પર જુદુ નક્રશિં. 
ષુ્ટિભાગગનો વળખય વવદ્ધાાંત 

 
 

 

 

- શ્રી કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

વલપ્રમોગ બાલાત્ભક સ્લરૂનો ાનબુલ , તે પ્રભ ુપ્રેભની  વલોત્કૃટિ ાલસ્થા છે. એ 
ચયભ રુૂાથગ રૂ છે. ષુ્ટિ પરથી ાઅ રૂૂાથગ ઉંચો ભનામો છે. ાઅ ાલસ્થાભાાં બક્ત 
ોતાના હૃદમાકાળભાાં પ્રભનુી ાનાંત રીરાઓનો ાનબુલ બાલ દ્વાયા કયી ળકે છે. 
ાશીં યવાત્ભક બાલ જ  મખુ્મ છે. છી તેને ફશાય પ્રભનુા સ્લરૂ કે રીરાની ણ 
ાેક્ષા યશતેી નથી. વલગથી એ  વનયેક્ષ ફને છે. કાયણ કે વલપ્રમોગ બાલાત્ભક સ્લરૂ 



શ્રીલલ્રબનુાં જ ભધયુ તાાત્ભક  સધુા સ્લરૂ છે. સધુા જ ાઅધાય ાને ાઅધેમ છે. 
ાઅનુાં નાભ જ સ્લતાંત્ર ષુ્ટિ બક્ક્ત , વલાગત્ભબાલની વવદ્ધદ્ધ , પરરૂ વનયોધનુાં સ્લરૂ. 
બગલાન ાને બગલાનના યભ વપ્રમ  બક્તોનાાં સખુભાાં જ ોતાનુાં સખુ ાઅ ષુ્ટિનો 
વળખય વવદ્ધાાંત. તત્સખુ બાલ ાઅલા દાસ્મબાલ  ાને દીનતાથી શ્રીલલ્રબની કૃા થામ 
છે. એ જ યભ પરરૂ , જે પ્રાપ્ત કમાગ છી ળે  કશુાં જ પ્રાપ્ત કયવુાં ડત ુાં નથી. ાઅ 
ાલસ્થા શ્રીલલ્રબ લયણીમ વલપ્રમોગ બાલલાા જનોની છે. 
  

ષુ્ટિભાગગભાાં જે ફાધક તત્લો સ્લાદ-વલલાદ , શગ-ાઅતયુતા વલગેયેનુાં વનલાયણ તેભનો 
પ્રભભુાાં વલવનમોગ  કયી કયલાનુાં. વાથે જે જે વાધક તત્લો , કોભર, લચન, દીનતા, 
દાસ્મ ાને પ્રુરીતા તેનો વલકાવ વાધલાનો છે. વેલા, સ્ભયણ, ગણુગાન, ધ્માન દ્વાયા 
ષુ્ટિ પ્રભ ુજીલની વેલા  શ્રીલલ્રબની કૃાથી અંગીકાય કયે છે. બક્તને ાઅવધદૈવલક 
દેશનુાં દાન કયી. બાલાત્ભક  સ્લરૂે બક્તના હૃદમભાાં પ્રલેળી સ્લરૂાનાંદનો ાનબુલ 
કયાલે છે. દીનતા , તાાત્ભક શ્રીલલ્રબના મળોગાન ભાધમુગયવની જનની છે. 
ભધયુબાલની વનટકાભ, યભ વીભાએ ાઅ યવ વનટન્ન થામ છે. 
  

ાઅ યવનુાં દાન યવવનવધ શ્રીલલ્રબ દ્વાયા સ્લકીમોને થામ છે. ાઅવુાં ક્રદવ્મ પ્રેભ સ્લરૂ – 

જીલન શ્રીગોીજનોની ચયણયજભાાંથી શ્રીાઈદ્ધલજીએ પ્રાપ્ત કયુું. ાઅલા બક્તો શક્રયના 
ણ શક્રય ફને  છે. શક્રય ફનવુાં એિરે તત્સખુાત્ભક વેલા દ્વાયા પ્રભનુા શ્રભની વનવવૃત્ત 
કયલી. ભાયો ાઈદ્ધાય કયલા શ્રીલલ્રબે વેવ્મ સ્લરૂ ભાયા ઘયભાાં ધયાલી ાઅપ્યુાં છે. જે 
વાક્ષાત ાને  વલગસ્લ છે. સ્નેશભમી વેલાથી તેને ફશાય પ્રગિ કયી 84/252 

બગલદીમોની જેભ  સ્લરૂાનાંદનો ાનબુલ કયલાનો યશ ેછે. તે ભાિે જ ગશૃવેલા જ 
ાઈત્તભ ફતાલી છે. પ્રાંચ  જગતની ાઅવક્ક્ત છોડી વનભગ હૃદમથી વેલા કયલાથી પર 
પ્રાપ્પ્ત છે. વેલાભાાં જ પર વનક્રશત છે. 
  

પ્રામાઃ શ્રીલલ્રબે ોતાના ગ્રાંથોભાાં “શક્રય” ળબ્દનો પ્રમોગ કમો છે. શક્રય ળબ્દ યવભમ , 

સ્ભયણ કયતાાં જ હૃદમભાાં ાઈતયી જામ તેલો ભધયુ છે. શક્રય બક્તનાાં ત્રણે પ્રકાયના દુાઃખો 
દૂય કયે છે. (1) બૌવતક (2) ાઅધ્માજત્ભક – ાઆષ્ન્દ્રમો ાને અંતાઃકયણનુાં દુાઃખ – ાઅસયુ 



બાલના ાઅલેળથી થતુાં. (3) ાઅવધદૈવલક દુાઃખ – દૈલી જીલને ોતાના ાઅત્ભા – વપ્રમ 
વખા – પ્રભનુી પ્રાપ્પ્તના વલમોગનુાં દુાઃખ છે. ાઅ ત્રણે દુાઃખ શયે તે શક્રય.- શ્રીલલ્રબ જ 
છે. શ્રીલલ્રબની કૃા વલના ગોરોક ધાભભાાં પ્રલેળ ળક્ય નથી. ભાિે જ શ્રીલલ્રબનાાં 
ચયણકભરનો દ્રઢ ાઅશ્રમ કયલાની વળક્ષાત્રભાાં શ્રીશક્રયયામજી પ્રભ ુાઅજ્ઞા કયે છે. 
શ્રીભશાપ્રભજુી લૈશ્વાનય ારૌક્રકક ાક્ગ્ન સ્લરૂ છે. જે વકર પ્રવતફાંધોનો નાળ કયી 
વત્લયે પ્રભ ુપ્રાપ્પ્ત કયાલે છે.  
  

“શ્રીલલ્રબ ાઅશ્રમ વલના વાધન ધભગ ાળે, 

વાઘ ેશક્રય કેલર બજે, રીરાભાાં ન પ્રલેળ.”(શ્રીદમાયાભબાાઇ) 
  

શ્રીભશાપ્રભજુી ાન ાલતાયકારનાાં પ્રભ ુછે. અંગીકૃત સ્લકીમજનોનાાં ક્રશતનુાં વનયાંતય 
લચિંતન કયનાય છે. જે  શક્રયના નાભે ઓખામ છે. તેથી શ્રીવલોત્તભજીભાાં ાઅશ્રીનુાં 
નાભ શ્રીગવુાાંાઆજી કશ ેછે :  “ક્રશતકૃત વતાભ.” ષુ્ટિ જીલો વનાઃવાધન છે. એલા જીલોના 
ાઈદ્ધાય ાથે ાઅશ્રી લલ્રબ ભતૂર  ય પ્રગિ થમા છે. બ્રહ્મવાંફાંધ કયાલી ાઅે દૈલી 
જીલનાાં હૃદમભાાં વલપ્રમોગ બાલાત્ભક  સ્લરૂનુાં દાન કયેર છે. એજ ાદેમદાન છે. 
“શ્રીભદાચામગ જજકો દમા તતુો શોમ યશે , ાનામવે ાબમદાતા એ પ્રભ ુાનર શ.ે ” 

કેલર શ્રીલલ્રબ નાભ સ્ભયણથી ાઅણાાં ધવભિ સ્લરૂનુાં ળયણ વવદ્ધ થાઇ જામ છે. રેત 
શ્રીલલ્રબ નાભ, વો શક્રય વેલા ભાને, ાઅવુાં ારૌક્રકક શ્રીલલ્રબનુાં ળયણ શ ેજીલ ત ુાં દ્રઢ 
થાઇને ગ્રશન કય. 

ષુ્ટિ ભાગગભાાં બાલ જ યભ પરરૂ છે. 
 

 

 

 

- શ્રી કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

ાનગુ્રશ : ષુ્ટિભાગે વનમાભક : 
  

ાઅ ભાગગ યભ  પરરૂ ાને બાલાત્ભક છે. “ભાગગ સ્લરૂ વનણગમ ”ભાાં શ્રીશક્રયયામજીએ 
એ લસ્ત ુફતાલી છે.  ાઅ બાલ ભાત્ર બાલનાથી વવદ્ધ છે. ાઅ બાલના ત્રણ પ્રકાય છે. 
(1) સ્લરૂ બાલના ( 2) રીરા બાલના ( 3) બાલ બાલના. સ્લરૂ બાલના પ્રથભ 



દળાભાાં જે જનોએ સ્લરૂનો કાાંાઆ ણ ાનબુલ  કમો નથી, સ્લરૂનુાં ભાત્ર શ્રલણ કયુું 
છે, તેભણે મોગીની ભાપક સ્લરૂનો વલચાય  કયલો. ાઅ સ્લરૂ બાલન કયતાાં જ 
બગલાનનો ાનબુલ થામ છે. ત્માયે પ્રભ ુવાક્ષાત વભગ્ર  રીરાએથી વભક્ન્લત થાઇ 
બક્તનાાં હૃદમ ાઅકાળભાાં પ્રગિ થામ છે. તે છી રીરા બાલના. રીરા  બાલનાભાાં 
બક્ત સ્લમાં રીરા રૂ ફની જામ છે. એિરે કે રીરાની ાઅવક્ક્તથી દેશાક્રદકની  

વલગક્રિમાભાાં, જ્ઞાનભાાં, વલગ દાથગભાાં ાન્મથા રૂ પ્રવતવત થતી શોમ, તેભાાં ણ પ્રભનુી 
રીરાનુાં જ બાન થાઇ જામ. ાઅ છી તે બાલ બાલના. ાઅ પ્રકાયની બાલનાભાાં તા 
કરેળ મખુ્મ લસ્ત ુછે. જો તા કરેળ ન થામ તો દેશાક્રદની નતૂનતા (તનનુલત્લ) 
વાંબલી ળકતી  નથી. બ્રહ્મવાંફધભાાં ાઅ જે બાલ „તાકરેળાનાંદ‟ વતયોબાલ થમો છે , 

તેની લાત કયી છે.  વેવ્મની તત્સખુાત્ભક વેલા દ્વાયા જ ાને શ્રીલલ્રબના તાાત્ભક 
ગણુગાન દ્વાયા જ એ વવદ્ધ થામ છે. 
  

ફધી ાઆષ્ન્દ્રમોનો  તેભજ દેશાક્રદ વલગનો બગલાનભાાં જે ાઅત્ભબાલ-ાનન્મબાલ તે 
વલાગત્ભ બાલ છે. ોતાનો  ફીજાભાાં જે વાંફાંધ તેનો જે વલચાય ાને ાઅ „ાભાયા 
બગલાન‟એલી જાતનુાં જે વાંફાંધીણુાં તેની  ાસ્ફૂવતિ તેનુાં નાભ વલાગત્ભ બાલ. એભાાં 
દેશાક્રદની સ્ુયણા ન શોલી જોાઆએ. ાઆષ્ન્દ્રમોના  વલમનો ત્માગ ાઅલા વલાગત્ભ બાલની 
વવદ્ધદ્ધ ભાિે જ છે. હૃદમભાાં જો કાભ બાલની ક્સ્થવત શોમ તો વલાગત્ભ બાલ વવદ્ધ ન થામ. 
વકાભતાભાાં દ્ધદ્વધા બાલ છે. તેથી ાનન્મતાનો ોક જ  વલાગત્ભ બાલ તે વવદ્ધ થતો 
નથી. વેલાભાાં ષુ્ટિ જીલ સ્લમાં કોાઇ બાલકયી ળકતો જ નથી.  પ્રભ ુજમાયે બાલનુાં દાન 
કયે તો જે તે બાલકયી ળકે. પ્રભનુે જે બાલે જીલ વાથે  વલરવવુાં શોમ તે બાલનુાં દાન 
ોતે કયે છે. વૌ પ્રથભ બ્રહ્મવાંફાંધ લખતે જીલને દાસ્મ બાલનુાં દાન કયુું છે. દાસ્મ ાને 
દીનતા વવદ્ધ થમે ાવધકાય પ્રભાણે પ્રભ ુફીજ બાલોનુાં  દાન કયળે. ાઅધવુનક જીલો 
બાલાલેળભાાં ાઅલી જાઇ ઘણી લાય વત બાલે વેલા કયલા રાગે છે. ાઅ નયી ગેયવભજ 
ાને ાનચુીત ચેટિા છે. “વેલા યીત વપ્રત વ્રજ જનકી, જનશીત જગ પ્રગિાાઇ” વેલાભાાં 
શ્રી લલ્રબે કયેરી છે. બાલના ભાલરક શ્રીગોીજનો છે. શ્રીદમાયાભબાાઇ કશ ેછે , 

“ુાંબાલ, સ્ત્રી બાલ, ન્મોછાલય કયી ભધયૂને બેિ ધયળોજી” વેલાભાાં હુ ાં રુૂ છાં કે સ્ત્રી છાં 



એ દેશબાલ જ ન યશ ેત્માયે ગોીબાલ પ્રગિ થામ. જાય બાય યાખનાય ગોીજનો  

લેણનુાદ શ્રલણ કમાગ છતાાં , પ્રવતફાંધથી યાવભાાં ન ાઅલી ળક્યા. જાયબાલે પ્રવતફાંધ 
થમો. વેલાભાાં વલયીત બાલના ણ ન કયલી. જેભને ળૈમા ભોિી જોાઇએ , જાયીજી ય 
રાર લસ્ત્ર નેલડો નક્રશ, ભોિી રોિી જની બયલી, ાઅ ફધ ુભનસ્લી છે. 
  

“વલગદા વલગ  બાલેન બજનીમો વ્રજાધી ” શ્રીલલ્રબની ાઅજ્ઞા છે. મખુ્મ ચાય બાલ 
(1) લાત્વલ્મ ( 2) વખ્મ (3) દાસ્મ ( 4) કાાંત-ભાધયુી બાલ. રૌક્રકકભાાં ણ એક 
વતવ્રતા સ્ત્રી ાઅ ચાય બાલે વતને  યીઝલી ળકે છે. તે જોાઇએ ( 1) „બોજનેષ ુભાતા‟ 
વતને જભાડતી લખતે લાત્વલ્મ બાલ , „કામેષ ુભાંત્રી‟ કાભકાજભાાં વરાશ ાઅે ભાંત્રી-
વખ્મબાલ, „કયણેષ ુદાવી‟ ાઅજ્ઞા ારનભાાં દાસ્મ બાલ, „ળમેનષ ુયાંબા‟ ળમનભા કાાંત 
બાલ. ાઅ જ પ્રકાય ષુ્ટિભાાં થાઇ ળકે છે. યાંત ુ  તે બાલનુાં દાન વેવ્મ સ્લરૂ કયે ત્માયે 
જ થામ. પ્રેભ ાને બાલ વશજ થાઇ જામ , કયલો ન ડ,ે ત્માયે જ વેલા પરરૂ થામ. 
દેશબાલ યક્રશત થમે વેલા પરરૂ થામ છે. જે બાલની  મખુ્મતા શોમ ત્માયે તે બાલ 
પ્રગિ થાઇ જામ ાને વેવ્મને વેલા દ્વાયા યીઝલે. ફાકીના  ત્રણ બાલો હૃદમભાાં જ 
લફયાજે. ાઅને ફીજી યીતે જોાઇએ. જેભ કે ચાય વખીજનો છે. એક વખી  ફારબાલથી 
પ્રભનુે યીઝલે છે. તે એલી યીતે યીઝલી યશી છે , ત્માયે ેરી ત્રણ ઝાડની  ઓિભાાં 
છૂાાઇ જામ છે. કેભકે એભના વાવનધ્મથી સ્નેશભાાં ક્ષતી-ાસખુ ાઈત્ન્ન થામ. ાઅભ 
ચાય બાલ ચાય ગોીનુાં સ્લરૂ ફની બક્ત હૃદમભાાં લફયાજે છે. 
  

ષુ્ટિભાગગભાાં વેલાનો અંગીકાય ણૂગરુૂોતભ જ કયે છે. ાઅ બાલ દ્રઢ થલો જોાઇએ. 
„શ્રીલલ્રબ લસ્તતુાઃ કૃટણ એલ ‟ છે. શક્રયલદનાનર છે. ાઅ બાલ દ્રઢ કયી ગ્રશણ કયલો 
જરૂયી છે. શ્રી લલ્રબે કૃા  કયી વેવ્મ સ્લરૂ , યીત-વપ્રત, ભાગગ ભમાગદા ફધુાં નક્કી 
કયીને ાઅપ્યુાં છે. ન વભજામ તો ગરુૂઘયની ાઅજ્ઞા રાઇ તે પ્રભાણે ચારવુાં. ણ ભનસ્લી 
કે દેખાદેખી ન કયવુાં. ાયાધ  ડ.ે સ્લરૂ વેલા ાને નાભ વેલા રોકાવતત ફનીને 
કયામ તો પરરૂ છે. રૂ વેલાભાાં  વાક્ષાત સ્લરૂનો વાંફાંધ છે. ત્માાં ાયવ જરૂયી છે. 
નાભ વેલાભાાં નાભ ધભગરૂ છે, તેભાાં ધવભિ પ્રભ ુયોક્ષ લફયાજે છે તેથી ાયવની જરૂય 



નથી યશતેી. શ્રી ગવુાાંાઆજીએ  ાઅજ્ઞા કયી છે ાટિાક્ષયના વતત સ્ભયણની. 84/252 

લાતાગઓભાાં ફધા વવદ્ધાાંતો ાઅલી જામ  છે. તે વેલા ભાિેનુાં ફાંધાયણછે. તેભાાં પ્રભાણ 
વાથે વભજાવ્યુાં છે. તેની વલરૂદ્ધ શોમ તે કદી ભાનવુાં નક્રશ. વાચા વત્વાંગના ાબાલે જીલ 
ભનસ્લી ક્રિમા કયલા રાગે છે. જેથી ષુ્ટિ પરથી લાંચીત યશી જામ છે.  
  

“શ્રીલલ્રબ ળયણ થકી વૌ ડ ેવશલે ુાં.” (શ્રીદમાયાભબાાઇ) 
બગલદ પ્રાપ્પ્તભાાં વલરાંફ કેભ ? 

 
 

 

 

- શ્રી કાંચનબાાઇ એભ. ગાાંધી, લડોદયા 

શ્રીભશાપ્રભજુીએ પ્રગિ કયેર ષુ્ટિભાગગ બાલાત્ભક-પરાત્ભક છે. જે ભાગગભાાં સ્લમાં ષુ્ટિ 
પ્રભ ુચારીને ાવધકાયી બક્ત ાવે તે ષુ્ટિભાગગ. ભમાગદાભાાં બક્ત વાધન-બક્ક્ત કયી 
બગલાન ાવે જામ છે. ાઅભ ષુ્ટિભાગગ વલરક્ષણ-થૃક ાને વલરુદ્ધ ધભાગશ્રમી છે. 
વૌથી શરેા  ભાગગને વભજલો જરૂયી છે. ષુ્ટિભાગગ ાને ષુ્ટિવાંપ્રદામકને વભજો. 
વાંપ્રદામ એિરે  ગરુૂ-વળટમ યાંયા દ્વાયા વળટમને ભાંત્ર ક્રદક્ષા ાામ છે. છી તે 
બગલદ ભાગે ચારલાને ાવધકાયી ફને છે. તેભ ષુ્ટિવાંપ્રદામ કે જમાાં શ્રીલલ્રબકૂર 
દ્વાયા નાભ-વનલેદન ફે દીક્ષા પ્રાપ્ત કયલાથી ષુ્ટિ પ્રભનુી વેલાનો ાને ષુ્ટિભાગગ ય  

ચારલાનો ાવધકાય પ્રાપ્ત થામ છે. વાંપ્રદામ એ વાધન છે. જેભાાં બ્રહ્મવાંફાંધ રાઇ તતુગ 
જ વેલા ભાિે વાક્ષાત ણુગ રુૂોત્તભ પ્રાપ્ત થાઇ જામ છે. છી ાઅ પ્રાપ્ત થમેર વેવ્મ 

સ્લરૂ દ્વાયા ષુ્ટિ પરનો સ્લરૂાનાંદનો ાનબુલ ષુ્ટિ જીલે કયલાનો છે. પ્રભ ુબાલાત્ભા 
છે. લૈટણલનુાં સ્લરૂ-ભાગગનુાં સ્લરૂ-ગદ્યભાંત્ર વલે કાાંાઇ બાલાત્ભક છે.  ાઅભ વલગ કાાંાઇ 
શોલા છતાાં શારભાાં બગલદ પ્રાપ્પ્તભાાં વલરાંફ કેભ ? કાયણ ાઅણી વભક્ષ જ છે. ષુ્ટિ 
જીલ ભાગગને ાનવુયતો નથી. ભાગગના વવદ્ધાાંતો ાને શ્રીભશાપ્રભજુીની ાઅજ્ઞા  પ્રભાણે 
ાનવુયતો નથી તેથી પરથી લાંચીત યશી ાઅલે છે. ફાકી શ્રીલલ્રબે ાઢક કૃા જીલ 
ય લયવાલી જીલને ળયણે રાઇને વેલા વોંી છે. જીલના વલરાંફે પભાાં વલરાંફ છે. 
  

ભાગગની ભેંડ-ભમાગદા ાને વવદ્ધાાંતો વાયી યીતે જીલનભાાં ાઈતાયલા જોાઇએ. ાઅજ્ઞા ાને 
વવદ્ધાાંતો વલરુદ્ધ કાાંાઇણ કયવુાં તે ફાધક છે. 



  

1)ાવભવિત, 2) ાન્માશ્રમ, 3) ાવત ાઅરા, 4) દુવાંગ, ાઅ ત્માગ કયલાનો છે. 
વતત ાટિાક્ષયના યિનની ાઅજ્ઞા  છે. નાભ પ્રાંચ ાને રૂ પ્રાંચનો ત્માગ કયલાથી 
જ ષુ્ટિપ્રભનુી પ્રાપ્પ્ત છે.  પ્રભનુા વાંફાંધ વલનાની લસ્ત ુ , ક્રિમા-વલચાયનો ત્માગ 
કયલાનો છે. ાઈત્તભ પર પ્રાપ્ત  કયવુાં છે તો કાંાઇક ત્માગ કમાગ વલના શુાં પ્રાપ્ત થામ ? 

જમા મૂ ામાના વવદ્ધાાંતોનુાં  જીલ ારન ન કયે છી ફીજુ શુાં કયી ળકલાનો ? 

શ્રીશક્રયયામજી ાઅજ્ઞા કયે છે કે લૈટણલ  થાઇને જેને શ્રીસ્લાભીનીજીના વપ્રમતભ પ્રભનુી 
વેલા નથી કયી ાને શ્રીસફુોવધનીજી જોમા  નથી, ાલરોકન નથી કયુું તેનો જન્ભ 
ભતૂર ય વનટપ વભજલો. ાઅણે કદી વલચાય કયીએ છીએ ખયા કે લૈટણલ ફની ભેં 
શુાં પ્રાપ્ત કયુું ? કેભ નથી કયુું ? એલો વલચાય ાઅલે તો  વભજો કે તભે ભાગગભાાં 
ચારલાને ાવધકાયી છો. ફાકી ાઅભાાંનુાં કશુાં તભને નથી થતુાં તો જાણો  કે હુ ાં 
ાનાવધકાયી-ાઅસયુી બાલલાો જીલ છાં. 
  

જાન્યાુઅયીના વત્વાંગ ભાવીકભાાં એક રેખ “ષુ્ટિભાગગ ાને દેલદેલીઓના દળગન-
પ્રવાદ” ાઅ લાાંચીને ઘણુાં દુાઃખ થયુાં-ાઅશ્ચમગ ણ, ાઅવુાં ભાગગના સ્લરૂન ુઘોય ાજ્ઞાન, 

શારના વાભાન્મ જીલો લાાંચી  ગેયભાગે દોયલાાઇ જામ. ાઅભ ન ફને તેથી તેની થોડી 
ચચાગ ાશીં યજૂ કયી છે. તેભાાં રખે  છે કે (1) ફીજા વાંપ્રદામોના ાઇટિ દેલનાાં દળગનથી 
વલમખુ યશલેાથી ાયાધ થતો શોમ છે.  કેિરી ભોિી ભરૂબયેરી વલરૂદ્ધ ભાન્મતા છે. શુાં 
એભ કશલેા ભાગો છો કે ષુ્ટિ જીલે ાન્મ  દેલ-દેલીનાાં દળગન કયલાાં ? ફીજુ ાં ાન્મ 
દેલનો પ્રવાદ નથી રેતા ણ ફજાયની વભઠાાઇ ખાાઇ  ળકે છે. તો શુાં તભે એભ ભાનો 
છો કે ફજાયની ભીઠાાઇથી દેલ દેલીનો પ્રવાદ વાયો ? ાયે, ફજાયની ભીઠાાઇ ખયીદેરી 
છે તે તભાયા શક્કની છે તો ખાાઇ ળકામ , જમાયે દેલ-દેલીનો પ્રવાદ  ાન્મ દેલનુાં 
ાઈચ્છીટિ છે. તે ષુ્ટિ લૈટણલ કેભ રાઇ ળકે ? ાયે,ષુ્ટિના વવદ્ધાાંતને  જાણો. 
ષુ્ટિભાગગભાાં ાનન્મતા ાને વનટઠા પ્રાણ છે. વનટઠા એિરે ાચરતા-દગઢતા છે.  ષુ્ટિ 
જીલે તો ોતાના વેવ્મ સ્લરૂ વવલામ ાન્મ ષુ્ટિ સ્લરૂના દળગનની ાઆચ્છા ણ  

કયતો નથી ાને કયે છે તો તે બાલ વ્મલબચાય છે. તેથી પરભાાં વલરાંફ છે. છી પ્રવાદ 



રેલાની લાત જ ક્યાાં યશ ેછે. વતવ્રત બાલ ષુ્ટિભાાં છે. વેવ્મ વવલામ ાન્મને ધયેલુાં  

કશુાં ન રેલામ. રોકાવતત ાને લેદાવતત થમા વલના ષુ્ટિભાગગને ાંથે ચારી નશી 
ળકામ. બ્રહ્મબાલ કેલલાનો છે. વનિંદા-સ્તવુતથી ય જે કાાંાઇ છે તે વલગ પ્રભનુી રીરા 
છે. ષુ્ટિભાગગ ફધા ભાિે નથી, કેલ ાવધકાયી દૈલીજીલો ભાિે જ છે. 
  

ફીજી લાત રખે છે  કે, “તભે ણ ાન્મ દેલ દેલીઓનાાં દળગને જાલ ત્માયે શ્રીનાથજી 
પ્રત્મે તભાયી શ્રદ્ધા  શળે તો તભને દેલ-દેલીઓભાાં શ્રીજીના દળગન થળે ! ” ાઅ તો ઘોય 
ાજ્ઞાન છે. શુાં ચાય ાઅની  કદી રૂવમો ફની ળકે ? એક રૂવમાભાાંથી ચાય ચાય ાઅની 
ફન,ે શુાં અંળ- કરા- વલભવૂત- દેલ  –દેલીઓ ણૂગ રુૂોત્તભના સ્લરૂને ધાયણ કયી 
ળકે ? ાઅજના વાભાન્મ લૈટણલોને ાઅ લાત  ગેયભાગે દોયી જામ. “ાઅણે ચોકો જુદો 
યાખલાની જરૂય નથી ” એભ રખે છે. ાયે બાાઇ !  ષુ્ટિભાગગ થૃક ળયણ ભાગગ છે. 
ગીતાના ળયણ ભાગગથી જુદો છે. ગીતાનો ળયણ ભાગગ ભમાગદા છે એ વભજો. 
  

તભ ેષુ્ટિભાગગભાાં વનટઠા-શ્રદ્ધા યાખી ચારો. ાન્મ શુાં કશળેે તે જોલાની જરૂય જ નથી.  

ાન્મના લચન વાાંબલા ફાધક છે , દુાઃવાંગ છે.તે જ “દુાઃવાંગ જે પ્રભનુે વલવયાલે – 

સ્ભયણ કયાલે તે વાંગ.” ષુ્ટિ લૈટણલનુાં સ્લરૂ તો દેલ-દેલીઓથી ણ ય છે. ઉંચુાં છે. 
લાતાગભાાં જુઓ. એક ચોતયા ય શ્રીચાચાજી ાને ફીજા લૈટણલો સતુા શતા – ત્માાં દેલી 
ાઅલી, લૈટણલોને ાઅાંગીને કેલી યીતે જામ. ાઈટણકાર શતો. દેલીએ ચાય રૂ ધાયણ 
કયી લૈટણલોને ાંખો કમો. વળક્ષાત્ર ાને 84-252 લાતાગઓભાાં ભાગગનુાં ફધુાં જ જ્ઞાન 
ાઅી દીધુાં છે. ફીજે જલાની જરૂય નથી. દેલીના ભાંક્રદયનુાં ફાયણુાં ાઈાડી રાલી ચરુાભાાં 
નાખી વાભગ્રી વવદ્ધ કયી લૈટણલોને પ્રવાદ રેલડાવ્મો છે. દેલી એના ય કોી નથી. 
જમાયે દેલી તો બક્ત રેલા ગમો તો દાંડ દીધો. શ્રીભશાપ્રભજુી શનભુાનજી યાભચાંદ્રજીના 
સ્લરૂ ે દળગન ાઅે છે.શનભુાનજી યાભજીને છેૂ છે ાઅભ કેભ ? શ્રીયાભજી કશ ેછે , 

“શ્રીભશાપ્રભજુી ભાયા સ્લરૂને ધાયણ કયી દળગન ાઅી ળકે, હુાં એભના સ્લરૂનાાં દળગન 
ન કયાલી ળકુાં. ” દ્મા યાલરને શ્રીભશાપ્રભજુીએ શ્રીયણછોડજી રૂે દળગન ાઅપ્મા છે , 

ાને શ્રીદભરાજીને વાક્ષાત ણુગ રુૂોત્તભ તયીકે દળગન કયાવ્મા છે. રુૂોત્તભ ચાશ ે



વો કયી ળકલા  વભથગ છે. વલગળક્ક્તધકૃ છે. લલ્રબાખ્માનભાાં ગોારદાવજી ગામ છે. 
“ણૂગ બ્રહ્મ શ્રીરક્ષ્ભણ સતુ રુૂોત્તભ વલઠ્ઠરનાથ.” ાશીં શ્રીલલ્રબ શ્રીવલઠ્ઠરનાાં સ્લરૂો 
દળાગલામાાં છે. જમાાં સધુી ભાગગ ાને ષુ્ટિ સ્લરૂનુાં જ્ઞાન નથી ત્માાં કાાંાઇ  પ્રાપ્તી નથી. 
એલા ક્રિમા રૂ ફની જામ છે. સ્લરૂ જ્ઞાન ાત્માંત જરૂયી છે, પર રૂ છે.  
  

“શ્રીલલ્રબ ળયણ થકી, વૌ ડ ેવશલે ુાં.” (દમાયાભ) 
ષુ્ટિ ભાગગભાાં તાાત્ભક ગણુગાન પર રૂ છે 

 
 

 

 

ાઅધવુનક વભમભાાં ષુ્ટિ જીલોનો ાઈદ્ધાય પ્રભનુા નાભ દ્વાયા થામ છે. નાભ ધભગરૂ છે. 
તેભાાં નાભી ધવભિ  પ્રભ ુલફયાજે છે. જેભ ફીજભાાં વકૃ્ષ તેભ. કલરકારભાાં વેલા ભાિે કોાઇ 
વાધન શદુ્ધ નથી. દેળ, કાર, દ્રવ્મ, કતાગ, ભાંત્ર ાને કભગ છએ શદુ્ધ સ્લરૂે પ્રાપ્ત નથી 
એભ શ્રીભશાપ્રભજુી ાઅજ્ઞા કયે છે. નાભ સ્ભયણ કયનાયના શદમભાાં સ્ભયણ ાને 
સ્લરૂધ્માનથી પ્રભનુા ગણુો ધાયે છે. તે ાલા િભથી , જેભકે શરેાાં લૈયાગ્મ ગણુ 
ાઅલ,ે છી જ્ઞાનગણુ. ગણુો એ પ્રભનુી બામાગઓ છે. તેથી ગણુોના પ્રલેળ દ્વાયા પ્રભ ુ
સ્લમાં લફયાજે છે. નાભ સ્ભયણ ણ શદુ્ધ ભન-લચત્તના વનયોધ વશ રેલામ તો તે પરરૂ 
છે. પ્રાંચ જગતના ાઅલેળથી મકુ્ત થાઇ ારૌક્રકક નાભ સ્ભયણ કયવુાં. રોકાક્રકત થમા 
વલના ારૌક્રકક પર દુરગબ છે. નાભની બીતય ારૈક્રકક ાક્ગ્ન યહ્યો છે, તેથી તે જીલના 
જન્ભ જન્ભોના ાના ાઈકયડાન ેફાી નાખી શદમ શદુ્ધ કયે છે. તેથી જ વનયોધ રક્ષણ 
ગ્રાંથભાાં ાઅશ્રી લલ્રબે ગણુગાનની ાઅજ્ઞા કયી છે. 

શ્રીભશાપ્રભજુી ાઅ તાાત્ભક સધુાસ્લરૂ વલપ્રમોગ બાલાત્ભક છે. એજ જીલને વલયશ 
બાલન ુદાન કયે છે , ત્માયે જીલ પરરૂ ગણુગાન ણ કયી ળકે છે. જીલ સ્લમાં કાાંાઇ 
ણ કયલા ાવભથગ છે. “તસ્ભાત વલગ ક્રયત્મજમ વનરૂદૈ્ધાઃ વલગદા ગણુાવદાનાંદ યૈગેમાાઃ 
,વચ્ચ્ચતાનાંદતા તતાઃ” વલગદા ગણુગાન દ્વાયા ાઅણો ારૌક્રકક દેશ વવદ્ધ થામ છે. ભાિે 
જીલે પ્રભનુે વાભગ્રી ધયાલી  ાધયામતૃ રેવુાં ાને ગણુગાન કયલા. ાધયામતૃના 
વેલનથી શદમ-બદુ્ધદ્ધ વનભગ થામ છે. જે  ગણુગાનભાાં પરરૂ છે. ગણુગાન દ્વાયા 
વલપ્રમોગાત્ભક ચાય વવદ્ધઓ પ્રાપ્ત થામ છે. તેનુાં વનરૂણ શ્રીશક્રયયામજીએ શ્રીમનુાજીની 



િીકાભાાં કયેલુાં છે. (1) યાવતૃ ચુદન્તયા વલભ ૂગત પ્રભરુીરા ાલરોકન ળક્ક્ત, (2) 

બાલાત્ભક સ્લરૂેણ તદાત્ભક તદ્ યવાનબુલ  વવદ્ધદ્ધાઃ, (3) વલયશ વાભવમક વલાગત્ભબાલ 
વવદ્ધદ્ધાઃ, (4) વ.લચ.ફક્રશ બગલદ પ્રાગિયાેક્ષા  યક્રશત્મેનાડન્તય તદ્ બાલના રૂા લેદ્યાઃ 
શ્રીભશાપ્રભજુી નીજ જનોને વલપ્રમોગ બાલન ુદાન  કયી તેના વનત્મ વવદ્ધ રીરા 
ભધ્માવત દેશને વવદ્ધ કયલાભાાં ગણુગાનભાાં ક્સ્થત કયે છે.  શ્રીભદાચામગના ધવભિ 
વલપ્રમોગાત્ભક સ્લરૂભાાં જે સ્લકીમોનુાં લયણ થયુાં છે , તેના લયણના સ્લબાલનવુાય 
તેના શદમભાાં ગણુગાન દ્વાયા વલપ્રમોગ બાલાત્ભક સ્લરૂનો  પ્રાદુબાગલ થામ છે. જેભ 
ગોીજનોએ પ્રભ ુવલમોગભાાં „ગોીગીત‟ ગાયુાં જેથી તાાત્ભક  ગણુગાન દ્વાયા તેભના 
ાક્સ્તત્લન ુ(ાશાંભ)નુાં વલસ્ભયણ થયુાં , ત્માયે તેભનુાં મૂ સ્લરૂ  વનત્મ વવદ્ધ બાલલાળાં 
ાગલણતાનાંદને ધાયણ કયનારુાં, સ્લમાં પ્રકાળ, સ્લમાં સટૃિા ાક્રયપ્ચ્છ વત્તાલાળાં સ્લરૂ 
પ્રાપ્ત કયુું. શ્રીગોીજનોએ ાઈયોક્ત બગલાન વભાન  ઐશ્વમગલાા સ્લરૂને ગણુગાન 
દ્વાયા પ્રાપ્ત કયુું. તેભ સ્લકીમોને તેલાજ ષુ્ટિ  રુૂાથગને વવદ્ધ કયલા વન. લર. ભાાં 
ગણુગાન ાને સ્લરૂ ધ્માનની ાઅજ્ઞા કયી છે.  ગણુગાન ભાનવી વેલાભાાં પ્રલેળ કયાલે 
છે. 
  

એક વાજત્લક ગોી  કશ ેછે,”તલ કથામતૃભ... શ ેપ્રભ ુાભારુાં જીલન જે િકી યહ્ુાં છે તે 
ાભાયી કૃવતથી નક્રશ , યાંત ુાઅનુાં કથામતૃ ાભાયા જીલનને િકાલી યાખે છે. જેવુાં 
ાઅનુાં વાભર્થમગ ઐશ્વમગ , વલમગ, મળ, શ્રી, જ્ઞાન, લૈયાગ્મ, એભ ડગણુયકુ્ત છે , તેભ 
ાઅની કથા ણ ડગણુયકુ્ત છે. ાઅના નાભકથાભાાં એિલુાં ફધુાં ારૌક્રકક વાભર્થમગ 
છે કે તે વલગત્ર વ્માપ્ત થાઇ યશે  છે. ાઅ પ્રકાયે શ્રીસફુોવધનીજીભાાં બગલદ કથા ણ 
ડગણુયકુ્ત શોાઇ બગલદ રૂ છે , તેથી જ  બક્તજનોના પ્રાણ િકાલી યાખે છે એવુાં 
વનરૂણ કયુું છે. ાઅિલુાં ગણુગાનનુાં ભશત્લ ાઅ  શ્રીલલ્રબ દળાગલી યહ્યા છે , છતાાં 
જીલથી એ ણ ફનતુાં નથી. નાભ-ગણુગાન કયલા ભાિે ણ  પ્રભ ુકૃા ાને ાવધકાય 
જરૂયી છે. દુાઃવાંગ ાને દુટિ ાન્નતા ત્માગ વલના નાભ સ્ભયણ દુરગબ છે. 
  

- શ્રી કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 



વલદ્યભાન ાઅનાંદ તજ કમોં ચરત ાાથ ે
 

 

 

 

- કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

ષુ્ટિભાગગભાાં જીલને ોતાના કતગવ્મનો ફોધ કયાલલા ભાિે ાનેક નાના-ભોિા ગ્રાંથો 
લફયાજે છે. ભાગગના  વભથગ ાઅચામોએ ઘણોજ ક્રયશ્રભ રાઇને ષુ્ટિ ોણનુાં વલરુ 
વાક્રશત્મ પ્રગિ કયુું છે.  શ્રીલલ્રબે યવાત્ભક-પરાત્ભક-બાલાત્ભક ષુ્ટિભાગગ પ્રગિ કયીને 
તે ભાગે ચારલાનો  વય ાઈામ ફતાવ્મો છે. એ છતાાં જીલ મઢૂભવતને રીધે મરૂ 
ભાગગથી વલયીત કૃાથે િકે છે.  ષુ્ટિ પરથી લાંચીત યશી ાઅલે છે. ાઅભાાં વત્વાંગનો 
ાબાલ ાને ગ્રાંથાલરોકનથી વલમખુ ાઅ કાયણ  છે. દયેક ષુ્ટિભાગીમ લૈટણલ વેલાભાાં 
દાખર થાઇ, વૌ પ્રથભ શ્રીમમનુાજી, શ્રીજી, શ્રીલલ્રબ, શ્રીવલઠ્ઠરના દો ફોરે છે. પક્ત 
ફોરી જામ છે. કદી એના ળબ્દોભા ાથગનો  વલચાય નથી કયતા. ાઅવુાં જ એક દ 
ભભગજ્ઞ વળયોભણી, વળક્ષા વાગય, બક્તલત્વર શ્રીશક્રયયામ ભશાપ્રભનુુાં જોાઇએ. 
  

જમ જમ શ્રીલલ્રબ પ્રભ ુશ્રીવલઠ્ઠરેળ વાથે । 
વનજજન ય કયત કૃા, ધયત શાથ ભાથેં ।। 
દો વફે દુય કયત, બક્ક્ત બાલ ક્રશમે ધયત । 
કાજ વફ વયત વદા, ગાલત ગણુ ગાથે ।।1।। 
કાશકેો દેશ દભત, વાધન કય મયુખ જન । 
વલદ્યભાન ાઅનાંદ ત્મજ, ચરત કમોં ાાથે ।। 
યવવક ચયણ ળયણ, વદા યશત ફડબાગીજન । 
ાનો કય શ્રીગોકુરવત, બયત તાક્રશ ફાથે ।।2।। 
  

ાઅભાાંથી પક્ત „વલદ્યભાન ાઅનાંદ ત્મજ‟ ાઅ જ ટુાંકનો વલચાય કયીએ. યવવક-વલયશી એલા 
શ્રીશક્રયયામજી જીલને  િેયી િેયીને કશી યહ્યાાં છે. સ્લકીમોને વભજાલી યહ્યા છે કે , 

„વલદ્યભાન ાઅનાંદ‟ શ્રીલલ્રબની કૃાથી જીલના ઘયભાાં જ વેવ્મ સ્લરૂે લફયાજે છે, એને 
ીઠ દાઇ-છોડીને ફીજે  ાઅનાંદની ાઅળાએ ળા ભાિે ત ુાં બિકે છે ? વથૃા દેશ દભન ળા 
ભાિે ? ફશાય ળા ભાિે બિકે છે ? 



જે કાાંાઇ પ્રાપ્ત  કયલાનુાં છે તે વેવ્મ પ્રભ ુવકર ગોરોકધાભને વાથે રાઇને લફયાજે છે. 
એ સ્લરૂને વાક્ષાત  ાને વલગસ્લ ભાની પ્રેભ લૂગક ભાગગની ભેંડ-ભમાગદાથી ાટિપ્રશય 
વેલા કયો. વકર રીરા ાને સ્લરૂનો ાનબુલ ાઅ કૃા કયીને કયાલળે. કૃા કયલા 
તો લફયાજે છે 84-252 બગલદીમોને સ્લરૂાનાંદનો ાનબુલ ોતાના ઘયના વેવ્મ 
દ્વાયા જ થમો છે , તે ાઅણે યોજ  યાત્રે વત્વાંગભાાં લાાંચી જલા ભાિે નથી. એને ભનન 
કયી, ાઅચયલાનો છે. જીલનભાાં ાઈતાયલાનો છે. 
  

ઘયની ફશાય જે  ાઅનાંદ ભાિે બિકીમે છે તે ખયો ાઅનાંદ જ નથી , તે ક્ષલણક છે. થોડા 
વભમ છી વતયોક્રશત થાઇ જામ  છે. વનત્મ નથી વનત્મ ાઅનાંદ તો ાઅનાંદ સ્લરૂ ભાથે 
લફયાજ-યાજતા વેવ્મ પ્રભ ુજ છે.  ફશાયનો ાઅનાંદ એ તો પક્ત ાઅનાંદનો ાઅબાવ છે. 
કદી મગૃજથી તૃા છીાતી નથી. વેવ્મને  ફીજાને ઘયે વોંી લૈટણલો વતથગમાત્રાએ 
જામ છે. ાઅ ષુ્ટિભાગગની ભમાગદાની વલરૂદ્ધ  છે. ગશૃભાાં લફયાજતા પ્રભનુે વાથે રાઇને 
જાલ તો કાાંાઇ ઠીક છે. તે ણ જલાથીશુાં પામદો ? જે ફશાય સખુ-ાઅનાંદ રેલો છે , તે 
તો તભાયી વાથે ઝાાંીજીભાાં જ લફયાજે છે. છતાાં કસ્તયુી  મગૃની જેભ ફશાય દોડ ેછે. 
ગશૃવેલા જ સ્લધભગ છે ષુ્ટિભાાં વેલા એ જ પર કશયે ુાં છે.  કેભ પ કહ્ુાં ? વેલા 
દયમ્માન જીલની વકર ઈંક્રદ્રમોને  જમાયે જીલ ખયેખય બગલદ ાઅલેળયકુ્ત ફની વેલા 
કયલા રાગે છે , ત્માયે ખયેખય એની વેલાનો અંગીકાય થામ છે. વેલાભાાં  દયેક લસ્ત ુ
સ્લરૂાત્ભક, બાલાત્ભક છે. કીતગનોની વાંગતીથી પ્રભનુા સ્લરૂનુાં રીરાનુાં  જ્ઞાન થામ 
છે. ાને યાગભાાં બાલથી જો પ્રભ ુવન્મખુ કીતગન કયલાભાાં ાઅલે તો જીલના યોભે  

યોભભાાં પ્રભનુા સ્લરૂાનાંદનો ાનબુલ થામ છે. સ્લકીમને „યાગ‟ સ્લરૂભાાં તલ્રીન 
ફનાલી મકેુ છે. જેભ લેણનુાદના શ્રલણથી જડ મગૃરીઓ દોડીને પ્રભ ુવન્મખુ લફયાજે 
છે. નાદ સધુા  સ્લરૂ છે. પ્રભનુે પ્રવન્ન કયલાનુાં વાધન દીનતા ાને નાદગાન છે. 
ગોીગીતના વલયશગાનથી  પ્રભનુે ગોીઓની ભધ્મભાાં પ્રગિ થવુાં ડ્ુાં. ાઅવુાં ાઅ 
યાગ-ગાન નાદનુાં સ્લરૂ છે.  દેશબાલ પ્રાંચ યક્રશત થમેર વેલા જ પર રૂ છે. વેલા 
દ્વાયા જ ષુ્ટિ જીલને પરની  પ્રાપ્પ્ત છે , ફીજા કોાઇ વાધનથી ષુ્ટિ પ્રભનુે યીઝલી 
ળકામ તેભ નથી. 



  

કેલર શ્રીલલ્રબના ચયણકભરનો દ્રઢ ાઅશ્રમ કમાગ વલના , ાનન્મ બાલે ળયણ ગ્રશણ 
કમાગ વલના  ષુ્ટિ પ્રભનુા સ્લરૂાનાંદનો ાનબુલ થલો દુરગબ છે. શ્રીગોારદાવજી 
લલ્રબાખ્માનભાાં ણ ાઅ જ ગામ છેાઃ „ એ ચયણ ળયણ વલના રોક દવ ચાયભાાં કશોને 
કોનો કાાંાઇ ાથગ વીધ્મો ? કેલર ચયણનુાં ળયણ જ ફતાવ્યુાં. શ્રીલલ્રબે ચયણભાાં લચન્શો 
ધાયણ કમાગ છે તે ષુ્ટિ જીલોને પરરૂ છે. તે બક્તોને બજનાનાંદનો ાનબુલ કયાલલા 
ભાિે છે. ાઅણે ફધે દોડીએ તેનો ાથગ ળો  ? શ્રીદમાયાભબાાઇ ણ જીલને િકોય કયે 
છે. „ભનજી મવુાપય યે ,ચારો નીજ દેળ બણી , ભરક ઘણા  જોમા યે , ન ભળ્મા શ્રીજી 
કશીં.‟બ્રહ્મવાંફાંધ લખતે જ શ્રીલલ્રબે જીલને તેના શદમભાાં  ધવભિ પ્રભનુુાં બાલાત્ભક 
સ્લરૂ ધયાલી ાઅપ્યુાં છે, જીલને ાઅની શચેાન નથી.  „વલદ્યભાન‟ એજ વેવ્મ સ્લરૂ 
ાને શદમભાાં લફયાજત ુાં સ્લરૂ એ ફેને ઓખી વેલા – સ્ભયણ કયો તો ફેડો ાય છે. 

ષુ્ટિભાગગભાાં વેલાની ભેંડનુાં સ્લરૂ 
 

 

 

 

 - શ્રીકાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

ાઅણા શ્રીભશાપ્રભએુ પ્રગિ કયેરા બાલાત્ભક ષુ્ટિભાગગભાાં જે છે તે વઘળાં બાલાત્ભક 
જ છે.  વેવ્મ સ્લરૂ , ગદ્યભાંત્ર, વેલકન ુસ્લરૂ , વેલા ભાિેના ાઈકણો , વેલાભાાં જમાાં 
વેવ્મ સ્લરૂ લફયાજે છે તે ઘયભાંક્રદય ફધુાં જ બાલાત્ભક છે. શ્રીલલ્રબના ભાગગભાાં  

સ્લરૂાત્ભક-બાલાત્ભક-યવાત્ભક ાને પરાત્ભકનુાં જ પ્રાધાન્મ છે. વેલાની ભેંડનુાં  સ્લરૂ 
ાઅવધદૈવલક છે. તેથી જ 84-252 બક્તો ળયણે ાઅલી ભેંડ-ભમાગદાથી ગશૃ વેલા કયતાાં  
શતાાં. થોડાક જ વભમભાાં વેવ્મનો સ્લાનબુલ થતો શતો ! ાઅજે એ જ ગદ્યભાંત્ર છે, વેવ્મ 

સ્લરૂ વાક્ષાત ગોરોકધાભસ્થ બાલાત્ભક લફયાજે છે, છતાાં 20-25 લગથી વેલા કયતા 
– બોગ ધયીને રેતા લૈટણલોને છૂો , પ્રભનુો કાાંાઇ ાનબુલ થામ છે ? કદી વેવ્મ 
સ્લપ્નભાાં દળગન  ાઅે છે ? તભાયાભાાં કાંાઇક ફદરાલ ાઅવ્મો ? કાંાઇક ાઅવધદૈવલક 
ાનબુલની છાાંિ પ્રાપ્ત થાઇ ? ાઅત્ભખોજ કયો. વલચાય ભાગી રેતો મદુ્દાનો પ્રશ્ન છે. જો 
તભે જેભ શતાાં તેલા જ ધોમેરા ભાાંઢા જેલા જ છો તો ળો ાથગ ? ફાલાના ફેાઈ ફગડયા. 
ના ામ્મા વાંવાય કે ના ભળ્મા  વલેશ્વય ષુ્ટિ પ્રભ ુ! વાચુાં છૂો તો વેલાને એક 



ક્રિમાલત કયલાભાાં ાઅલે છે.  ષુ્ટિભાાં વેલા જ પરરૂ છે. વેલા દયમ્માન તભને એ 
પરનો ાનબુલ થામ છે. પ્રત્મેક  વેલાના િભભાાં બશુાયીથી ભાાંડીને યવોાઇ-બાગ , ાત્રો 
ભાાંજલા, વાભગ્રી વવદ્ધ કયલી- ફધાભાાં જો તભને ાઅનાંદ-ાઅનાંદ થમા કયે તો જાણવુાં કે 
શલે હુ ાં ભાગગભાાં ચારી યહ્યો છાં.  ાઅવુાં કાાંાઆણ નથી થતુાં તો એ ભશાયોગ-બલયોગનો 
ાઇરાજ ળોધલો જ યહ્યો. વત્વાંગનો ાબાલ છે. 
  

વેલાની ાકી  ાયવ-ભેંડ નથી. પ્રભ ુપ્રત્મે વનટઠા ાને સ્નેશ જ નથી થમો ! કાંાઇક 
ાનબુલ ાને ાઅનાંદ  પ્રાપ્પ્ત ભાિે તભારૂાં ભન ભાંક્રદયો-વતથો વલગેયેભાાં દોડ ેછે. તેથી 
વેવ્મ સ્લરૂ પ્રત્મેની ાનન્મતા – વતવ્રતા ધભગ બાંગ થામ છે. ાને વેવ્મની મખુ્મ 
વેલા છોડી ફીજે દોડલાથી વેવ્મ સ્લરૂ ગૌણ ફની જામ છે. છી ષુ્ટિ પરથી લાંલચત 
થલામ તેભાાં શુાં નલાાઇ ? વેલા કયી તે ાગત્મનુાં છે. શ્રીભશાપ્રભજુી , શ્રીગવુાાંાઇજી દૈલી 
જીલોને ળયણે રાઇ , વેલાની યીત , ભેંડ-ભમાગદા ળીખલતા છી વેવ્મને ધયાલી 
ાઅતા. કશતેા , “ાઅ ભારૂાં વલગસ્લ  તભને વોં ુછાં. ઘયે જાઇ વેલા કયો. ” 84/252 

લૈટણલોએ વેવ્મને વલગસ્લ ભાની વેવ્મા  તેથી પર પ્રાપ્પ્ત કયી છે. એિલુાં જ નક્રશ 
જીલોને વાંગ કોનો કયલો તેનુાં ભાગગદગન ાઅતા.  ાઈજ્જૈન જાઓ તો કૃટણ બટ્ટને 
ભજો. ાઅગ્રા જાઓ તો વાંતદાવજીને ભજો , ાભદાલાદ જાઓ તો  બાાઇરા કોઠાયી 
ાને એક સ્ત્રી-રુૂને જરૂય ભજો. ચાચાજી જેલા યભ બગલદીમ ગાભે-ગાભ જાઇ  

વત્વાંગ કયાલતાાં. ાઅ પ્રથા-યાંયા લપુ્ત થાઇ ગાઇ. શાર ણ 50-60 લગ શરેાાં 
લૈટણલો બોગ  ધયલાની ાઅજ્ઞા રેલા શ્રીગોસ્લાભી ફાકો ાવે ાઅલતા , તો ાઅશ્રી 
ોતાના વનજખલાવ કે ફીજા  બગનદીમોને ભોકરી લૈટણલને વઘી ભાક્રશતી પ્રાપ્ત 
કયાલી છી વખડી બોગની ાઅજ્ઞા ભી જામ.  ાયવ શુાં કે ભેંડ શુાં ? કશુાં જાણલાની 
જરૂય જ ના ડે , પ્રાચીન ભેંડ-ભમાગદાથી બોગ  ધયી વેલા કયનાયાની વાંખ્મા ક્રદલવે-
ક્રદલવે ઓછી થતી જામ છે ાને નલી ેઢીની વાંખ્મા લધી  યશી છે. જેભને ાયવ શુાં, 
જુઠન શુાં, પ્રવાદી-ખાવા-વેલકીનુાં જ્ઞાન નથી. ભાવવક ધભગભાાં  વત્રજે ક્રદલવે સ્નાન કયી , 

શ્માભ સ્લરૂની વેલા કયતાાં બ્શનેો ણ ાઅજે જોલા ભે છે.  ક્યાાં છે ષુ્ટિભાગગ ? 

લૈટણલોની બીંડ-વાંખ્મા લધી છે, ઊંડાાઇ ઘિી ગાઇ છે. વેલાની ભેંડભાાં યશનેાયને જ પર 



ભે છે. ષુ્ટિ રુૂોત્તભ યવાત્ભક પ્રભ ુણ શ્રીલલ્રબની  ભેંડભાાં જ યશ ેછે. વાયસ્લત 
કલ્ભાાં 11 લગ, 52 ક્રદલવ વ્રજભાાં લફયાજમાાં , શ્રવુતરૂા-ાઊવરૂા શ્રીગોીજનોનો 
ાઈદ્ધાય પ્રભાણ, પ્રભેમ, વાધન ાને પર દ્વાયા કમો. વ્રજની ભેંડ છોડી ફીજે ચયણ નથી 
ધમો. ભેંડનુાં ાઅવુાં જ 2% લૈટણલો શદુ્ધ ષુ્ટિની ાયવથી વેલા કયતા જોલા ભે છે. 
ાઅજે ાયવનુાં નાભ નથી. ફાથરૂભભાાં ડોરના ાણીથી ન્શાાઇ વેલા કયે છે. કડાાં ણ 
ફશાયથી સકુલેરા જ શયેલાના. યનાાથી સ્નાન  નક્રશ, કે ન્શામા છી ાઈય જર 
યેડાલવુાં નક્રશિં. ાઅ કાઇ જાતની ાયવ ? ાને કશ ેછે, “ાભે વખડી બોગ ધયીએ છીએ 
– ાઅજ્ઞા રીધી છે. ” ધન્મ છે. ાઅજ્ઞા કમા વાંજોગોભાાં – કેલી ાાાઇ શળે તે  તો 
શ્રાલલ્રબ જાણે Ő યાંત ુાઅ ફાફતભાાં જો કોાઇ વલે કયલાભાાં ાઅલે તો જરૂય ખફય 
ડ ેકે કમાાં પ્રકાયની ષુ્ટિની વેલા લૈટણલો કયી યહ્યાાં છે. 
  

ભશાપ્રવાદ ણ  કેભ રેલો- રેલડાલલો તે ણ ખફય નથી. બોગ વયાલી ાત્રો 
ડાાઇનીંગ િેફર ય મકૂી દેલાના.  ખાનાયા ત્માાં જ ફેવી ખામ. લચ્ચે કોાઇ ભેંડ નક્રશ. 
લાશ યે પ્રભ ુ! ાઅ બપેુના જભાનાભાાં  ફધા લૈટણલો બપેુની પેળનભાાં પ્રવાદ રેતા થાઇ 
ગમા છે ! ભોિેબાગે ાઅજના લૈટણલો ાન્નદો  ાને દુાઃવાંગથી ફચે તે જરૂયી છે. વેલા 
કયલી છે તો પ્રથભ વેલાનુાં સ્લરૂ વભજી રેવુાં  જરૂયી છે. આંધળાં – દેખાદેખી કયલાભાાં 
દો રાગે – ાયાધ ડ.ે થોડુાં કયો ણ ભાગગની  યીત વભજીને કયો. ના થામ તો 
લાાંધો નશીં. તભાયા ાવધકાય પ્રભાણે જ તભે વેલા કયી ળકળો.  ાઅ ભાગગ ફધા ભાિે 
નથી, કેલર ાવધકાયી , ષુ્ટિ-દૈલી જીલો ભાિે જ છે. ાઅ લાત ધ્માનથી  વભજી રો. 
તભને બગલદ્ પ્રાપ્પ્તનો તા છે , શ્રલણ – ભનનભાાં રૂલચ છે , વાંવાય પ્રત્મે  કાંાઇક 
ાબાલ છે, નથી થતુાં તેનુાં દુાઃખ છે ! જો ાઅવુાં કાંાઇ થામ છે તો જાણજો કે તભે દૈલી  

જીલ છો ! યાંત ુભન કે દેશ ાઅસયુી શોલાથી વેલા કયી ળકતા નથી. 
  

ાઅજે લૈટણલો પરથી લાંલચત કેભ યશ ેછે ? કાયણકે, ાન્નદો, દુાઃવાંગ દો ાને લાણી 
દો મખુ્મ છે.  તેનાથી ફચીને ચારલાનુાં છે. કોાઇ લૈટણલ કુટુાંફભાાં કોાઇ શક્રયળયણ 
થામ, તો તેની ાછ કે તેના વનવભત્તે કદી કોાઇને પ્રવાદ ના રેલડાલી ળકામ. રેનાય 



ાને રેલડાલનાય ફાંનેને દો રાગે. રગ્ન-વીભાંત-જન્ભક્રદન ાઅવુાં કોાઇ વનવભત્ત શોમ તે 
વાભગ્રી ભાંક્રદયના પ્રભ ુનથી ાઅયોગતા. કાયણ તે-તે પ્રવાંગનુાં વનવભત્ત થાઇ ગયુાં. તભાયા 
ઘયે ફનાલી વભવિત કયો. લફચાયા ઠાકોયજીને એ વનવભત્તે ળા ભાિે ાઅયોગાલવુાં ? ાઅજે 
ાઅલી વભજ નથી !  
  

(શ્રીલલ્રબ ળયણ થકી વૌ ડ ેવશલે ુાં...) 
ષુ્ટિ જીલનુાં ધ્મેમ સ્લરૂાઃ 

 
 

 

 

- શ્રીકાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

મરૂ ગોરોકધાભભાાંથી નાના ભોિા ાયાધના ભીવે નાદ સષૃ્ટિના જીલો ભતૂર ાઅવ્મા. 
ઘણા કાના  વભમના અંતયામથી જીલ પ્રભનુા સ્લરૂને , પ્રભનુી રીરાને , 

રીરાધાભને ાને ોતાના રીરા  પ્રલાશભાાં એ ાવલદ્યા ગ્રવીત થમો. ાઅભ જીલ ઘણાાં 
જન્ભભયણના ચક્કયભાાં પમાગ કમો. 
  

ગોરોકધાભભાાં એકલાય યગુર વયકાયને ાઅ જીલોની માદ ાઅલી. ભશા કરૂણા કયીને 
શ્રીલલ્રબને ભતૂર ધાયલાની  ાઅજ્ઞા કયી. એ જીલોને પયી ગોરોક પ્રાપ્તી કયાલલા 
શ્રીલલ્રબ ભતૂર પ્રગિ થમા. જીલની  ક્સ્થવત જોાઇ શ્રીલલ્રબ શ્રીઠકુયાણી ઘાિ ય 
લચિંતન કયતા શતા. ત્માાંજ શ્રીઠાકોયજી ધાયી  ાઅશ્રીને ાઅજ્ઞા કયી, „શ્રીલલ્રબ, ાઅ 
લચિંતા ન કયો , જીલોને બ્રહ્મવાંફાંધ કયાલો. ‟ ાઅથી શ્રીલલ્રબે વદો જીલોને ષુ્ટિભાાં 
બ્રહ્મવાંફાંધ ાઅી અંગીકાય કયાવ્મો જીલ જે પ્રભનુા  સ્લરૂને ાને ોતાના 
મરૂ ાઅવધદૈવલક સ્લરૂને ભરુી ગમો શતો તે ફાંને સ્લરૂોને  બાલાત્ભક યીતે જીલના 
શદમભાાંસ્થાીત કયી કૃા ળક્ક્તનુાં ાદેમદાન કયુું છે. મઢુ જીલને  શ્રીલલ્રબના ાઅ 
કૃાદાનની શચેાન નથી , તેથી વેવ્મની વેલા કયલા છતાાં ાલ્ ાઅનાંદો ભાિે  ાક્રશિં 
તશીં બિકે છે, બૌવતક સખુ ાછ જીલન લેડપી યશમો છે. 
  

શ્રીલલ્રબ ે જીલને વેલા ધયાલી ભશાન કૃા કયી છે. વેવ્મ સ્લરૂ વાશ્રાત ધવભિ 
વલપ્રમોગાત્ભક સ્લરૂ છે. તેભાાં સધુા સ્લરૂે શ્રીલલ્રબ લફયાજે ઝે. જીલને ફીજે ક્યાાંાઇ 



સખુ પ્રીપ્પ્ત ાથે જલાની જરૂય નથી. ઘયભાાં જ વેવ્મને સખુરૂ વેલા કયી 
સ્લરૂાનાંદનો ાઅનાંદ  પ્રાપ્ત કયલાનો છે. ાને તેને ભાિે જીલે ાશાંતા-ભભતા છોડી , 

વાંવાય ાઅવક્ક્ત છોડી, શદુ્ધભન – લચત્તથી પ્રભનુી ાટિમાભ વેલા જ કયલાની છે. વેલા 
પરરૂ થતાાં શદમભાાં ધયાલેર ાઅવધદૈવલક જીલનુાં સ્લરૂ વવદ્ધ થળે. વેવ્મ તો શ્રીજી 
જ છે. „વલગદા વલગબાલેન બજનીમો વ્રજાધી. ાઅભ વેવ્મ શ્રીજી શ્રીલલ્રબે ફતાવ્મા 
છે. ષુ્ટિભાગગની વેલા શ્રીણૂગ રુૂોત્તભ સ્લરૂે જ અંગીકાય કયે છે. જો તભે ગભે તે 
ષુ્ટિ સ્લરૂની વેલા કયળો , રારન, લગક્રયયાજ, લસ્જ્ઞમાગ, શ્રીલલ્રબ, તો ણ વેલા 
તો શ્રીણૂગ રુુોત્તભ દ્વાયા જ અંગીકાય થળે. ાઅ ધ્રલુ વત્મ નક્રશ વભજનાય લૈટણલો જ 
શ્રીજી ાને  શ્રીલલ્રબને જુદી ગણે છે. એ દ્ધદ્ધધાભાાં યશ ેછે. વોલાભાાં શ્રીજી ાને 
શ્રીલલ્રબ ફાંને ધયાલે છે. કોાઇક તો શ્રીમમનુાજીને ણ ધયાલે છે. ાઅભ થલાનુાં 
કાયણ જીલને સ્લરૂજ્ઞાન નથી. સ્લરૂજ્ઞાન વલનાની વેલા ક્રિમાત્ભક છે , પરરૂ નથી. 
શ્રીજીની વેલાભાાં શ્રીલલ્રબ ાઅલી જ ગમા. જેભ ાટિાક્ષયભાાં યવાત્ભક યગુર સ્લરૂ 
ાને શ્રીલલ્રબ ાઅભ ત્રણે  લફયાજે છે જેથી શ્રીલલ્રબ ળયણાંભભ કયલાની ક્યાાં જરૂય 
યશી ? ાટિાક્ષય ભશાભાંત્ર છે જે જીલને ફાંને દીક્ષા ાઅતી લખતે ાઅલાભાાં ાઅલે છે.. 
એ ભશાભાંત્ર છે. ભાંત્ર ગરુૂ ાઅે તો જ પરરૂ છે. ભનસ્લી કયલાથી પર નથી. 
  

વેલાભાાં વાયસ્લત  કલ્ની રીરા સ્થાવત કયી છે. શ્રીગોીજનોની વેલા કયલાથી તે 
પરરૂ ફને છે. બ્રહ્મવાંફાંધભાાં ાઅણને શુાં વતયોક્રશત થયુાં તેનુાં જ્ઞાન કયાવ્યુાં છે. „જનીત 
તા કરેળાનાંદ‟ ાઅ તાક્રેળાનાંદ એ જ શ્રીલલ્રબનુાં ભધયુ તાાત્ભક સધુા સ્લરૂ 
છે. જીલે  તાબાલ પ્રાપ્ત કયલાનો છે , ાને તાબાલન ુદાન તાાત્ભક શ્રીલલ્રબ 
દ્વાયા જ થળે.  તાાત્ભક શ્રીલલ્રબના મળોગાન કયલાથી જલ્દી ાઅવધદૈવલક દેશ થળે 
ાને સ્લરૂાનાંદનો ાનબુલ થળે. જમાાં તા ત્માાં શ્રાલલ્રબ ાઅ ાલશ્મ લફયાજે છે. 
શ્રીગોીજનોએ પ્રભ ુઅંતયધ્માન થમાાં છી ખફુ વલયશ કયી ખોજ કયી. શ્રીકૃટણે કયેર 
વઘી રીરાઓ કયી. ાઅ તનભમ ાલસ્થા શતી  છતાાં પ્રભ ુપ્રગિ ન થમા. જમાયે 
શ્રીયાધાવશચયી ભળ્મા, ત્માયે તેભને કહ્ુાં,‟શયેગાનાં વપ્રમ.‟ શ્રીશક્રયને તાાત્ભક ગાન વપ્રમ 
છે. ચારો, શ્રીમમનુા લુરનભાાં ગાન  કયીએ.વલયશાત્ભક „ગોીગીત‟ ગાયુાં. પ્રભ ુતેભની 



ભધ્મભાાં પ્રગિ થમા. તેથીજ શ્રીલલ્રબ  વનલેદનનુાં સ્ભયણ કયલાની જે ાઅજ્ઞા 
તાદગળીજન વાથે કશ ેછે , તેનુાં ાઅ યશસ્મ છે.  તાદગળીજન જ શ્રીલલ્રબના સ્લરૂને 
વભજાલી ળકે છે. જેભ ગોીજનોને શ્રીયાધાવશચયીએ  જ્ઞાન કયાવ્યુાં તેભ. ષુ્ટિજીલનુાં 
ધ્મેમ સ્લરૂ રીરાભધ્માવત સ્લરૂ છે.  ષુ્ટિજીલનુાં વેલનીમ સ્લરૂ યવયાજ 
ાઅનાંદકાંદ શ્રીવનકુાંજનામક છે. ષુ્ટિજીલનુાં લચિંતવનમ  સ્ભયણીમ સ્લરૂ શ્રીલલ્રબ છે. 
ાઅિલુાં વભજામ તો ાલશ્મ ધ્મેમ પ્રાપ્પ્ત ભાિે તા બાલ  થામ. શ્રીલલ્રબ ળયણથકી 
વૌ ડ ેવશલે ુાં. શ્રીલલ્રબની ાઅજ્ઞા પ્રભાણે  વેલા-સ્ભયણ-ગણુગાન-ધ્માન કયલાથી 
વત્લયે રીરા ભધ્માવત સ્લરૂ ાલાાંતય પરની પ્રાપ્પ્ત જીલને થામ છે. 
  

યાગાઃ ભલ્શાય 

ાઅયોગત નાગયનાંદક્રકળોય 

ાઈભડ ઘભુડ ચહકુ્રદળ છામો, 
વઘન ઘિા ઘન ધોય ।।1।। 
સ્નેશની ન્શનેી બનુ્દે ફયખન રાગ્મો, 
લન ચરત ઝકઝોય 

ચત્રભજુ પ્રભ ુાતર રે બાજે, 

વઘન કુાંજ કી ઓય ।।2।। 
  

લાગાઊતનુી છાકરીરાનાાં લણગનો ખફુજ ાઅનાંદદામક છે. ભેઘ , ભેધના યાજા કેન્દ્ર 
પ્રભનુા જ ાનચુયો છે. પ્રભનુી ાઅજ્ઞાથી, પ્રભ ુોતાના વાભર્થમગથી ભેઘને ાિકાલી ળકે 
છે. ણ ાઅ યવરૂ રીરા  જગતભાાં પ્રગિ કયલી છે તેથી પ્રભ ુોતાનુાં વાભર્થમગ 
ફતાલતા નથી. 
પ્રભ ુોતાની રીરાના દળગન, તેનો વાનબુલ કયનાય ાટિછા કીતગનકાયોને વલવલધ 
પ્રકાયે કયાલે છે. જેથી દયેક દભાાં કાંાઇક વલવલધ બાલ જાણલા ભે છે. 
  

આંઘી ાધીક ાઈઠી ાઅલત શેં, 
ઘયે કયો ાઇકઠોયી ગૈમા, 



શયે ચહકુ્રદળ ફશોય વનશાયત, 

જેભત ગ્લાર ભાંડરી ભક્રશમાાં 1 

ઓય રેશો કછ કશત વફનવો, 
તભુહ ુકશો ફરદાાઈ બૈમા, 
રેત યસ્ય ખાત ખલાલત, 

આંધી વલશાયત કુાંલય કનૈમા 2 

બાદય ફને ઘિા ચહ ુળોલબત, 

ચર ફૈઠો સુાંદય લય છૈમા, 
ફયખત બવુ્દ યવ ભન ાઅનાંદ, 

કુાંબનદાવ લગક્રયધય ભન ભક્રશમાાં 3  

  

કોાઇકલાય લયવાદ  ાઅલતા શરેાાં આંધી ાઅલે છે. ાઅ આંધી ખાવ કયીને ગ્રામ્મ 
વલસ્તાયભાાં જ જોલા ભે છે.  આંધીથી એલો અંધકાય થાઇ જામ છે કે યસ્ય ાઈબેરા 
ણ સ્ટિ ન દેખામ. શ ુક્ષીઓ  સ્થાનભ્રટિ થાઇ જામ ! ફાકૃટણ પ્રભએુ જોયુાં કે 
આંધી ચઢીને ાઅલી યશી છે ત્માયે  વખાઓને ાઅજ્ઞા કયી જે આંધી ાઅલી યશી છે. 
ગામોને ફોરાલીને એકત્ર કયો ! લાગ ાઈક્રદત થામ  તે શરેા બોજન કયી રાઇએ ાને 
ભાંડ યચી છાક ાઅયોગલા રાગ્મા. એક ફીજા વાભગ્રી ફાાંિે ાને  યસ્ય ખામ ાને 
ખલાલ.ે ાઅ તયપ શ્માભસુાંદયપ્રભ ુઆંધી જોલાનો ણ ાઅનાંદ રાઇ યહ્યા છે.  એિરાભાાં 
લાદો ચઢી ાઅવ્મા ાને લાગની બનુ્દો ડલા રાગી. બોજન  વભાપ્ત કયી પ્રભ ુવખા 
વક્રશત ગામોને શાંકાયી ઘિાદાય લડના ઝાડની છામાભાાં ધામાગ. 

લગની છ ાઊતઓુભાાં  લળાગાઊતનુે ાઅણે ત્માાં પ્રાધાન્મતા ાઅી છે. જો કે ળાસ્ત્રીમ 
ધ્ધવતથી શ્રવુતભાાં લવાંતાઊતનુ ુવલગ ાઊતઓુના મખુ રૂે લણગન છે. „મખુ લા એતદ્દતનૂાઃ 
મદ્ધવાંત ાઇવત ‟ તેભજ બ્રહ્માજીએ સષૃ્ટિની યચના ચૈત્ર સદુી 1 યવલલાય ાને ાવશ્વની 
નક્ષત્રભાાં કયી છે તેથી વાંલત્વય ાઈત્વલ લવાંતાઊતભુાાં જ ાઅલે છે શ્રવુતઓએ લવાંતાઊતનુે 
િભભાાં વૌથા  પ્રથભ યાખી છે.  તથાવ ારૌક્રકક ાઈત્વાશ , ાઅનાંદ લાગાઊતભુાાંજ પ્રગિ 



થામ છે. વલયશીજનોના વલયશભાાં જ વદૃ્ધદ્ધ  કયનાય ાઅ ાઊત ુશોાઇ સ્નેશજનક છે. પ્રથભ 
ાનયુાગના પ્રાગિયના બક્તોના ભનોયથની વૂતિ  ાળક્ય તેભજ ાવાંબલ છે. તેથી જ 
લળાગાઊત ુાને તે ાઊતભુાાં ાઅલતાાં ાઈત્વલોને પ્રાધાન્મતા  ભી છે. ાઅ યીતે ાઅણે ત્માાં 
લાગાઊત ુપ્રાધાન્મ ગણામ છે.   

બગલદીમ કો વાંગ વલગદા કયનો... 
 

 

 

 

- શ્રીકાંચનબાાઆ ગાાંધી, લડોદયા 

બગલદ્ બક્તોભાાં પ્રભનુુાં વાભર્થમગ લફયાજે છે. દૈલીજીલ શ્રીભશાપ્રભજુીના ળયણે ાઅલે છે, 

તેનુાં સ્લરૂ ારૌક્રકક જાણવુાં. દેશ ભનટુમનો રાગે છે , યાંત ુલબતય વાક્ષાત ્વ્રજબક્ત 
છે. બગલદીમની  દ્રષ્ટિ ડતાાં જ જીલ કૃતાથગ થાઆ જામ છે. કૃટણદાવજીએ લેશ્માની 
છોકયીને શ્રીને  અંગીકાય કયાલી. ાઅશ્રીની દ્રષ્ટિ ડતાાં જાણી રીધુાં કે ાઅ જીલ 
પ્રભરુામક છે. એને નથી  નાભ દીક્ષા કે વનલેદન દીક્ષા , છતાાં પ્રભનુો વાંફાંધ કયાવ્મો ! 
બગલદીમભાાં ગરુૂ તથા  પ્રભનુુાં વાભર્થમગ છે. બક્તભાાં બગલાને વલગયવનુાં સ્થાન કયુું 
છે. “તદીમેાઃ તત્યેાઃ” તદીમ જે બગલદીમ છે, તેના વલળે વદા તત્ય યશવે ુાં. જે દૈલી – 

ષુ્ટિ જીલ છે તેને જ ાઅભાાં ાઊલચ થળે. 
  

યાજા વહગુણે દવ શજાય લગ મુંત દત્તાત્રેમ ાવે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કયુું, યાંત ુપર પ્રાપ્પ્ત 
ના થાઆ.  જમાયે જડબયતજી જેલા બક્તનો વાંગ થમો ત્માયે બગલદ્ પ્રાપ્પ્ત થાઆ. 
જડબયતજીએ બક્તનુાં ભશાત્મ્મ યાજાને કહ્ુાં “શ ેયાજા ! ત, જ્ઞાન, મજ્ઞ, દાન ાઅક્રદથી 
પ્રભ ુપ્રવન્ન નથી  થતાાં યાંત ુબક્તના વાંગથી , તેની વેલા કયલાથી , તેની કૃાથી જ 
પ્રાપ્ત થામ છે. ” ાઈદ્ધલજીએ પ્રભનુે વલનાંતી કયી કે , “શ ેપ્રભ ુ! ાઅ ભને વ્રજભાાં 
ગલુ્ભરતા ઔધી તયીકે  સ્થાન ાઅો , જેથી ભને વદા વ્રજ બક્તોના ચયણની યજ 
પ્રાપ્પ્ત થામ.” સયૂદાવજી ણ ગામ છે.  : “બક્ત વલયશ કાતય કરુણાભમ ડોરત ાછે 
રાગે.” વૌપ્રથભ વત્વાંગ મખુ્મ છે. પ્રભનુી કૃા  વલના વત્વાંગ ણ દુરગબ છે. પ્રભ ુ
જમાયે જીલ ય કૃા કયલા વલચાયે છે ત્માયે તેને  બગલદ્ બક્તનો વાંગ પ્રાપ્ત કયાલી 
દે છે. ાત્માયના યગુભાાં એલા બગલદ્ બક્તો દુરગબ છે , તો તેના ાબાલભાાં 



શ્રીાઅચામગચયણોનાાં ગ્રાંથોનુાં શ્રલણ-ભનન ભાત્ર એક ાઈત્તભ ાઈામ છે.  ાટિ વખાનાાં 
ક્રકતગનો, 84/252 ની લાતાગઓનુાં શ્રલણ-ભનન શ્રદ્ધાલૂગક કયલાથી  ષુ્ટિભાગગના 
વવદ્ધાાંતોનો ાને સ્લરૂ તથા રીરાનુાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત થળે. 
  

વતત શ્રીવલોત્તભજી કયલાથી ણ ાઅ લાક્વતની કૃા પ્રાપ્ત થતાાં દુફોધ લાણી 
સફુોધ થાઆ જામ છે. સ્લરૂ ાનવુાંધાન વક્રશત નાભ સ્ભયણ જરૂયી છે. વલગત્માગ લૂગક 
પ્રાંચ વલસ્મવૃત લૂગક રીધેર નાભ જ પરૂ છે. ાન્મથા નક્રશ. બગલદ્ બક્તની 
લાણી હ્યદમભાાં પ્રલેળ કયીને ભવૂભ તૈમાય કયે છે જેથી પ્રભનુા ગણુો તેભાાં ધાયે છી 
પ્રભ ુસ્લમાં ધાયે છે. શ્રીભશાપ્રભજુી ાઅજ્ઞા કયે છે , “લાક્ ળબ્દને ક્રશ ળયીય વાંફાંધાઃ ” 

લાણીના વાંફાંધથી સ્લરૂનો વાંફાંધ થામ છે. પ્રભ ુશ્રીગોીજનો ાવેથી અંતયધ્માન 
થમા છી જમાયે  તાાત્ભક-વલયશ બાલે ગોીગીતનુાં ગાન કયુું , ત્માયે પ્રભ ુત્માાં જ 
તેઓની ભધ્મભાાં પ્રગિ થાઆ ગમા. 
એક વભમે શ્રીગવુાાંાઆજી ચાચાજી વાથે શ્રીદ્વાક્રયકા ધાયી યહ્યા શતા. ભાગગભાાં એક વાત 
કોવનો લગત ાઅે જોમો. ત્માયે ાઅે ચાચાજીને ાઅજ્ઞા કયી. “જુઓ ! ાઅ લગત જોાઆ 
ભન ે શ્રીલગક્રયયાજજીની માદી ાઅલે છે. ” ાઅ લાત વાાંબી ચાચાજીએ તે લગત ય 
રીરાદ્રટિીથી જોયુાં. તત્કાર લગત યનાાં વઘા દાથો રતા , વકૃ્ષ, શ-ુક્ષી 
ારૌક્રકક થાઆ વલજીની  જેભ ચભકી – ગોરોકધાભભાાં જાઆ શ્રીલગક્રયયાજજીની ભધ્મભાાં 
બ્રહ્મ ળીખયભાાં પ્રલેળ કયી ગમો  ! શ્રીગવુાાંાઆજીએ કહ્ુાં. “ચાચાજી તભે ાઅ શુાં કયુું ? 

ભશાયાજ એ લગત જોાઆ ાઅશ્રીને  લગક્રયયાજજીની સવુધ થાઆ , તેથી તે ભવૂભ ય યશલેા 
મોગ્મ ન યહ્યો ! ાઅ વાાંબી શ્રીગવુાાંાઆજી શવીને ચૂ કયી યહ્યાાં. 
  

બગલાન એકરા કદી  ન ઓખી ળકામ. બક્તોના ચક્રયત્રોથી જ બગલાનનાાં સ્લરૂને 
ઓખી ળકામ છે. ભાિે જ  શ્રીશકુદેલજીએ નલભ સ્કાંધભાાં બક્તોના ચક્રયત્રની કથા 
ક્રયક્ષીત યાજાને વાંબાલી.છી દળભ  સ્કાંધભાાં પ્રભ ુાને પ્રભનુી રીરાઓનુાં શ્રલણ 
કયાવ્યુાં. 84 વનગુગણ બક્તોનુાં શ્રલણ-ભનન દઢ વલશ્વાવથી કયલાથી જ શ્રીભશાપ્રભજુીના 
સ્લરૂને કાંાઆક અંળે જીલ વભજી  ળકળ.ે શ્રીલલ્રબ સ્લરૂ વનગઢૂ છે. કેલર અંતયાંગ 



નીજ બક્તોને જ લેદ્ય છે. એવુાં વલરક્ષણ, ાવનલગચવનમ શ્રીલલ્રબનુાં સ્લરૂ છે. વત્વાંગ 
દ્વાયા, બગલદ્ બક્તોના  શ્રલણ-ભનનથી જ કાંાઆક ષુ્ટિભાગગભાાં સ્લરૂ ાને વેલાનુાં 
સ્લરૂ જાણી ળકામ છે. બગલદ્  પ્રાપ્પ્ત ભાિે (1) વનભગ હ્યદમ (2) વતક્ષ્ણબદુ્ધદ્ધ ાને 
(3) ભન-લચત્તની તાંદુયસ્તી-વનભગતા જરૂયી છે. રોકત્માગ- રોકાનુાંગત લસ્તઓુનો 
ત્માગ, યસ્ય ગણુગાનભાાં દેશનુાં ાનવુાંધાન ન યશવે ુાં ાને પ્રભભુાાં ાનન્મ સ્નેશ ાઅ 
રક્ષણ જેનાભાાં શોમ તેલાઓનો વાંગ ષુ્ટિભાાં પ રૂ ગણામેર છે. 
  

શ્રી લલ્રબ ળયણ થકી વૌ ડ ેવશલે ુાં યે.(શ્રીદમાયાભ) 
ષુ્ટિભાગગ યોક્ષ પરાત્ભક છે. 

 
 

 

 

- કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

ષુ્ટિ પ્રભ  ુયોક્ષવપ્રમ છે. ષુ્ટિભાગીમ વેલાનો અંગીકાય શ્રીણૂગ રુૂોત્તભ જ કયે છે.  

શ્રીલલ્રબ ણૂગ રુૂોત્તભનાાં મખુાયવલિંદ રૂ છે. ાઅભ શ્રીલલ્રબ યોક્ષ રૂે ભતૂરસ્થ  

જીલની વેલા સ્લીકાયે છે. જીલને જમાાં સધુી ાઅવધદૈવલક દેશ (સ્લરૂ) પ્રાપ્ત ન થામ  

ત્માાં સધુી શ્રીલલ્રબની પ્રત્મક્ષ વેલા કયલાનો ાવધકાય નથી. તભે ણૂગ રુૂોત્તભભાાં  

શ્રીલલ્રબનો બાલ કયી વેલા કયી ળકો છો. ળેઠ રુૂોત્તભદાવ શ્રીભદનભોશનજીની 
વેલા શ્રીલલ્રબભાાં ણ ણૂગ રુૂોત્તભનો બાલ થાઇ ળકે છે. ષુ્ટિભાાં બાલ જ વાકાય , 

વ્માક સ્લરૂાત્ભક ભનામો છે. શ્રી લલ્રબ „લસ્તતુાઃ કૃટણએલ‟ છે. જે શ્રીલલ્રબ ાને  
શ્રીજીભાાં બેદ જૂએ છે તે ાઅસયુબાલલાો જાણલો. ફાંને સ્લરૂ તો ાબેદ્ય છે. જેભ  

ષુ્ટિભાાં ધભગ ાને ધવભિનો ાબેદ્ય ભનામો છે તેભ બેદ વશ ાબેદ્ય છે. ષુ્ટિ પ્રભુ વલરૂદ્ધ 
ધભાગશ્રમી છે. ાઅધવુનક વભમભાાં જીલોને શ્રીભશાપ્રભજુીની ાઅજ્ઞાનુાં જ્ઞાન નક્રશિં  શોલાથી 
ભનસ્લી દેખાદેખી કયે છે. ાઅે „વવદ્ધાાંત મકુ્તાલરી ‟ ભાાં „કૃટણવેલા વદાકામાગ‟ ની 
ાઅજ્ઞા કયી. ાશીં વભસ્ત જગતના રોકો ભાિે કૃટણ તત્લની વેલા ળાસ્ત્ર  વાંભત ફતાલી. 
યાંત ુચતાુઃશ્રોકીભાાં ાઅે સ્લકીમજનોને „વલગદા વલગબાલેન બજવનમો વ્રજાધી.‟ ાશીં 
ાઅે વ્રજના ાવધવત શ્રીગોીજનલલ્રબની વેલા ફતાલી. શ્રીભશાપ્રભજુીએ  શનભુાન 
ઘાિે વતયોધાન રીરા વભમે 3।। શ્રોકથી વળક્ષાશ્રોકી પ્રગિ કયી નાદ-લફિંદુ  સષૃ્ટિને 



ાઅદેળ ાઅપ્મો. છીથી સ્લમમ ્ણૂગ રુૂોત્તભે પ્રગિ થાઇ 105 શ્રોકી પ્રગિ કયી. ત્માાં 
ાઅે ોતાનો ક્રયચમ ાઅતાાં ાઅ પ્રભાણે જણાવ્યાુઃ 
  

ભમી ચેદક્સ્ત, વલશ્વાવાઃ શ્રીગોીજન લલ્રબે ।  
તદા કૃતાથાગ યમુાં ક્રશ, ળોચનીંમ ન કક્રશિલચતાં ।। 
  

ાશીં ધ્માનથી  વાાંબો. ાઅે ોતાનો ક્રયચમ – કૃટણ વ્રજાધી – વદાનાંદ તયીકે 
નશીં, યાંત ુશ્રીગોીજનલલ્રબ તયીકે ાઅપ્મો. કેભ ? ગોી ાને પ્રભ ુએકરૂ થાઇ 
શ્રીગોીજનલલ્રબ થમા. ગોીજનોને વપ્રમ છે જે તે ાને વપ્રમને ગોીજનો વપ્રમ છે 
ત,ે ાદૈ્ધત રૂ ગદ્યભાાં ણ  શ્રીગોીજન લલ્રબનો ાઈલ્રેખ શ્રીગોકુરનાથજી દ્વાયા 
ાઅજ્ઞાથી કયાવ્મો છે. ભશત્ સ્લરૂોની લાણી – યોક્ષ – વનગઢૂ ાને યશસ્મયકુ્ત શોમ 
છે. લાકવત શ્રીલલ્રબની કૃાથી જ વભજી ળકામ, ાન્મથા નક્રશિં. 
  

વનફાંધ ળાસ્ત્રાથગ પ્રકયણભાાં એક કાયીકાભાાં શ્રીભશાપ્રભજુી ાઅજ્ઞા કયે છે , „ળાસ્ત્રમ ્

ાલગત્મ ભનોલાગ દેશૈ શી , શ્રીકૃટણ વદા વેવ્મ સ્ભતગવ્મ શ્ચ । ‟ાઅશ્રી ાઅજ્ઞા કયે છે  

જીલે વૌપ્રથભ ળાસ્ત્રનો ાભ્માવ કયી પ્રભનુા સ્લરૂને જાણી છી એની વેલા ભન , 

લાણી, દેશથી કયલી. ળાસ્ત્ર પ્રભાણે છે. ાઅે ચતથુગ પ્રભાણ ભાન્મ કમાગ છે. લેદ , 

બ્રહ્મસતૂ્ર, શ્રીભદ્ બગલદ્ ગીતા ાને શ્રીબાગલતજી , પ્રભાણ જે વવદ્ધ કયી ાઅે તે  

પ્રભેમ – પ્રભનુુાં સ્લરૂ. એ સ્લરૂને જાણી પ્રાપ્ત કયલા તેનુાં નાભ વાધન – વેલા ાન ે

તે સ્લરૂાનાંદનો ાનબુલ કયલો તે પ. ાઅભ પ્રભાણ , પ્રભેમ, વાધન ાને પરનુાં 
વનરૂણ ાઅે  કયુગ છે. ાઅે પક્ત ભન , લાણી ાને દેશ , ત્રણથી જ વેલા કયલાની 
ાઅજ્ઞા કયી છે. ધનની લાત  નથી કયી. ધન ગૌણ છે. ધનથી થતી વેલાભાાં ાશાંતા –

ભભતા જલ્દી છૂિતી નથી. ાશાંભની ધનથી  જલ્દી વનવવૃત્ત થતી નથી. ાઅધવુનક જીલો 
ધનથી વેલા કયાલળે ાને કયળે તેથી ધનની લાત નથી  કયી. શ્રીભશાપ્રભજુી કશ ેછે , 

પ્રથભ વેવ્મ સ્લરૂને જાણો છી વેલા કયો. પ્રથભ ગ્રાંથ , છી ાંથ ાને છેલ્રે કાંથ 
(કૃટણ). શ્રીલલ્રબની કૃા શોમ તે જ એભની લાણીનુાં યશસ્મ  વભજે. કોાઇ વલયરા જ. 
એલા જ એક બગલદીમ શ્રીલલ્રબના ાનન્મ શ્રીબાગલતના ભભગજ્ઞ .ૂ  નલનીતવપ્રમ 



ળાસ્ત્રીજીએ ાઈયોક્ત કાયીકા યથી (ળાસ્ત્રમ.્..) એક ષુ્ટિ રુીન નાભે  ાદભતૂ ગ્રાંથ 
યચ્મો છે. શ્રીલલ્રબે તેભનાાં શદમભાાં લફયાજી રખાવ્મો છે. જેભાાં ( 1) ળાસ્ત્ર તિ ( 2) 

શ્રીકૃટણ તિ ( 3) ાઅચાય તિ ાને ( 4) વેલા તિ. ાઅભ ભાગગનુાં યશસ્મ  ફતાવ્યુાં છે. 
ાઅલા વલયર બક્તભાાં શ્રીભશાપ્રભએુ દળાગલેરા ષુ્ટિગરુૂના ફધાાં રક્ષણો  જોલા ભે છે. 
જેની બગલદીમ બાલલાી દષ્ટિ શોમ તે જ જોાઇ ળકે ાન્મથા નક્રશિં. બગલાન ાને  

ગરુૂને ઓખલા ખફૂ વયર વશરેા છે , યાંત ુશ્રીલલ્રબના જન બક્તને ઓખલા 
કઠીન છે. કાયણ રૌક્રકક દ્રષ્ટિથી તે ાઅણા જેલા ભનટુમ દેખામ છે ભાિે. શ્રીલલ્રબના 
ાનન્મ યાભદાવજી એલા બક્તના રક્ષણ ફતાલી ાઅણા જેલા મઢૂ જીલોને ફતાલે 
છે,„શ્રીલલ્રબજન કી મશ શચાન ।  વભરત શયત દુાઃખ જન્ભ જનભ કે , વશજ ડી 
શચાન ।। ાને વો કય રેત વછનક ભેં ,શદમ બયે  યવખાન, યાભદાવ શ્રીલલ્રબ 
કૃાતે દેત ાબમ દ દાન ।। 
  

શ્રીભશાપ્રભજુીએ એલા ણ જીલના લયણાવધકાય , જ્ઞાન, ળક્ક્ત, ાનકુૂતા, દેળ 
કારની ક્રયક્સ્થવત પ્રભાણે વનરુી છે. ફધા ભાિે એકવયખી નથી. ાવધકાય પ્રભાણે છે. 
વેલા ાશાંતા-ભભતા યક્રશત થાઇ, બાલથી ાઅશ્રીની ાઅજ્ઞા મજુફ કયલાની છે. ભનસ્લી 
યીતે નક્રશિં. ાશીં લૈબલ – વાધનની ાઅલશ્મકતા નથી. બાલની જ મખુ્મતા છે. 
પ્રભાણરૂે શ્રીભશાપ્રભજુીએ શ્રીનલનીતવપ્રમાજીને  નાંદ ાઈત્વલભાાં ચાદયના ચાય છેડા 
કડાલી – ારનાના બાલે ધયાલી શ્રીગોકુભાાં નાંદોત્રલ  કયી ફતાવ્મો છે. તે 
ાઈયાાંત 1। ળેય વખડીનો ાન્નકુિ ણ ાઅે કયી ફતાવ્મો છે. „ાઅ વેલા કયી ળીખલે 
શ્રીશક્રય,‟છતાાં ાઅજના લૈટણલો દેખાદેખી ભાંક્રદયનુાં આંધળાં ાનકુયણ કયી , નાલ, યથ, 

ક્રશિંડોા, ઝૂરા, ુલાયા વલગેયેનો ઠાઠભાઠ ઘયભાાં ળરૂાં કયી દે છે. બાલ વભજલાની  

કોવળ કયતા નથી. વાયાવાયનો વલલેક નથી. ાયે બાાઇ , 84/252 ની લાતાગઓ 
ધ્માનથી શ્રલણ કયો.  
  

એક લૈટણલ ેશથેીભાાં ડોર ઝૂરાવ્મો છે. એક વનધગન લૈટણલે ભાિીના ઘડાભાાં જર બયી 
તેભાાં ગરુાફનુાં  ફૂર ધયાલીને ગરુાફજરની બાલના કયી. શ્રીજીને ત્માાં ફધે 



ગરુાફજની ભશેંક વ્માી ગાઇ. શ્રીગવુાાંાઇજી શ્રીજીને છેૂ છે, „ફાફા, ાઅ ગરુાફજ 
કોનુાં અંલગકાય કયી રાવ્મા ?‟ ાઅ ેકહ્ુાં, „ તભાયા એક વનષ્્કિંચન લૈટણલે ભને વભપ્યુું 
છે.‟ાઅે તાવ કયાલી. તે  લૈટણલને છૂાવ્યુાં. પ્રભ ુતો વભજલૂગક બાલથી કયેરી 
વેલાનો અંગીકાય કયે છે.  વનાઃવાધનજીલો ભાિે તો ાઅ કૃા ભાગગ છે. ાઅે વેલા ભાિે 
પક્ત ાવભવિતનો ત્માગ કયલાની ાઅજ્ઞા કયી છે. ળક્ક્ત પ્રભાણે તભે જે કયો તે પ્રભનુે 
ધયીને રો. એભ નથી કહ્ુાં કે, દુધગય, ાન્ન વખડી, નાગયી, વખડીભાાં ફધી વાભગ્રઓ 
ધયો. ક્સ્થવત , ળક્ક્ત, ાનકૂુતાનો વલચાય કયી વેલા કયો. વેલા વશજ બાલે કયો તો 
જરૂય વવદ્ધ થામ. „વશજ વપ્રવત ગોાર વોં  બાલે.‟પ્રેભ જેભ કયલાથી થતો નથી વશજ 
થાઇ જામ તેનુાં નાભ પ્રેભ. તેભ વેલાનુાં. ાઅજે  લૈટણલોભાાં ભાલગિમ ગ્રાંથોનુાં શ્રલણ-ભનન 
નથી. ાવધકાયીજનોનો વત્વાંગ નથી. ક્રદળાશનૂ્મ ક્સ્થવત છે. 

શ્રીલલ્રબ ળયણ થકી વૌ ડ ેવશલે ુાં (શ્રીદમાયાભ) 
વેલાપર 

 
 

 

 

- રે. શ્રી કાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

શ્રીભશાપ્રભજુી એક વભમે ાઅગ્રા ધામાગ. તે લખતે વલટણદુાવ છીા સુાંદય છીંિનો તાકો 
રાઆ ાઅગયા લેચલા  ાઅવ્મા. તે લેા ાઅચામગજીએ કૃટણદાવને કહ્ુાં. “ાઅ છીા ાવે 
છીંિ ફહુાં સુાંદય છે. તુાં  રે. જે ભાાંગે તે ાઅ. ” કૃટણદાવે જે ભાગ્મા તે દાભ ાઅી છીંિ 
રાઆ રીધી. વલટણદુાવને  રાગ્યુાં કે ાઅ કોાઆ ભશારુૂ છે. થાનનુાં મલૂ્મ ન કયુું. ાને 
ાઅખુાં થાન રીધુાં તેના ચાય ગણા ૈવા ાઅપ્મા. ભાિે એભને છીિ ાઅલી મોગ્મ નથી. 
તેથી વલટણદુાવે કહ્ુાં. “ૈવા તભાયા ાછા રો, ભાયી છીંિનો તાકો ભને ાછો ાઅો.” 

  

કૃટણદાવ ેકહ્ુાં. “ના, તાકો શ્રીભશાપ્રભજુીએ શ્રીમખુથી લખાણ કયી રેલા કહ્ુાં. તેથી ભેં 
તેન ેચાય ઘણા દાભ ાઅી રીધો. શલે ત ુાં ાછો ભાગે તે ના ભે. ” વલટણદુાવે કહ્ુાં કે 

ાઅચામગજી ક્યાાં છે ? કૃટણદાવે કહ્ુાં. ાઅ ીાના વકૃ્ષ નીચે લફયાજે છે. વલટણદુાવ  

ત્માાં ગમા. દાંડલત કયી કહ્ુાં. “ાઅ તો બગલાન છો. ” ાશીં વલચાય કયો. 
શ્રીભશાપ્રભજુીનુાં સ્લરૂ તેભણે કેલી યીતે જાણ્યુાં ? શજુ ળયણે ણ ાઅવ્મા નથી. 



શ્રીભશાપ્રભજુીએ એની છીંિ  ય દ્રષ્ટિ કયી , તે જ લખતે છીાજીની ાવલદ્યા દૂય કયી 
દીધી શતી. છી ળયણે ાઅવ્મા. વલનાંતી કયી ભશાયાજ હુાં ભશા મખુગ છાં. તેથી એલી કૃા 
કયો જેથી શ્રીભદ બાગલત લગેયે  ળાસ્ત્રનુાં જ્ઞાન થામ ાને ભાગગનો વવધ્ધાાંત વભજામ. 
સ્લ દોનુાં બાન થયુાં એ પ્રભુ  કૃાનુાં રક્ષણ છે. ાઅે „વેલાપર‟ ગ્રાંથ કયી વાંબાવ્મો. 
જેથી વાાંબી વકર ળાસ્ત્રોનુાં જ્ઞાન થયુાં. ણ વેલા પરનો ાલબપ્રામ ન વભજામો તેથી 
વલનાંતી કયી. ાઅે કહ્ુાં. વારુ કયુું કે તે છૂ્ુાં, એ ગ્રાંથ કક્રઠન છે. ાઅે તેની િીકા કયી 
વાંબાલી. જેથી વઘો  ભાગગનો વવધ્ધાાંત હૃદમારૂઢ થમો. ાઅ ગ્રાંથભાાં વેલાભાાં ત્રણ 
પ્રવતફાંધ ાઈદ્વગે, બોગ ાને પ્રવતફાંધ છે. તેભ ાશીં વેલાભાાં વનક્રશત ત્રણ પ ફતાવ્મા 
છે. ારૌક્રકક વાભર્થમગ, વાયજુમ, ાને લૈકુાંઠાક્રદભાાં વેલોમોગી દેશ. ાશીં ત્રણ પર વલળે 
જોાઆએ. 
  

(1) ારૌક્રકક વાભર્થમગ : જીલાત્ભાની વાથે  ળયીયભાાં સકુ્ષ્ભ દેશ શોમ છે. જમાયે દેશ છૂિી 
જામ છે ત્માયે રીંગ દેશ ણ ળયીય છોડી  જીલાત્ભા વાથે જામ છે. જમાાં સધુી ા – 

ણૂ્મ બોગલાાઆ ન યશ ેત્માાં સધુી જીલાત્ભાને  પયી પયી જન્ભ રેલો ડ ેછે. જીલાત્ભાનો 
ભોક્ષ થામ ત્માયે રીંગ દેશનો ણ ભોક્ષ થાઆ જામ છે. છી તેનુાં ાક્સ્તત્લ યશતે ુાં નથી. 
  

ળાસ્ત્રો કશ ેછે જમાાં સધુી જીલાત્ભાની ાશાંતા ભભતા વાંણૂગ ન છૂિે ત્માાં સધુી એનો ભોક્ષ 
થતો નથી.  ળાસ્ત્રોભાાં ાશાંતા-ભભતા છોડલાના જે ભાગો ફતાવ્મા છે તે ઘણા મશુ્કેર 
ાને ખફૂ જ  કયા છે. ાઅજના કાભાાં તે ળક્ય નથી. ાઅથી શ્રીભશાપ્રભજુીએ ખફૂ 
વય ભાગગ – ષુ્ટિ – ાનગુ્રશ ભાગગ ફતાવ્મો છે. ભાગગ જ બાલાત્ભક ાને પર પ્રાપ્પ્ત 
કયાલનાયો છે. સ્નેશ  ભાગગ છે. પ્રેભ રક્ષણા બક્ક્તનો ભાગગ છે જે ભાગે ચારી 
શ્રીગોીજનોએ શ્રીકૃટણ પ્રભનુે પ્રાપ્ત કમાગ. તે ભાગગ દૈલી જીલોને ળયણે રાઆ ફતાવ્મો 
છે. બ્રહ્મવાંફાંધી જીલની ાશાંતા – ભભતા શ્રીઠાકોયજીને વોંી દો. વેવ્મ પ્રભનુી ષુ્ટિ 
યીતે વભવિત થાઆ  વેલા કયો. ભારુાં રૌક્રકક – ારૌક્રકક વલગ પ્રભનુુાં છે. હુાં દાવ છાં. જે 
કાંાઆ થામ છે તે  વલગ પ્રભ ુાઆચ્છાથી થામ છે. ાઅલો દઢ વલશ્વાવ ષુ્ટિ લૈટણલોનો શોલો 
જોાઆએ. તો જ વેલા પની પ્રાપ્પ્ત થામ. દાવ ાને દીનતાથી વેલા કયલાથી ાશાંતા – 



ભભતા નાળ ાભે ાને કભગનુાં  ફાંધન છૂિી જામ. ભારુાં જે કાાંાઆ થામ છે , થયુાં છે, ાને 
થળે તે વલગ પ્રભ ુકૃાથી જ છે. ષુ્ટિ પ્રકાયે વેવ્મની સખુરૂ વેલા કયલાથી પ્રભ ુપ્રવન્ન 
થામ છે. ત્માયે તે  જીલાત્ભાને તેના મતૃ્ય ુફાદ ારૌક્રકક વેલા ાઈમોગી દેશ પ્રાપ્ત 
કયાલે છે. એકલાય  સ્લરૂનો ાનબુલ થાઆ ગમો તો જીલ કૃતાથગ થાઆ જામ છે. 
ાઅવધદૈવલક દેશ પ્રાપ્ત થતાાં જ જીલ  ગોરોકધાભભાાં ચાલ્મો જામ છે. કાયણ એના 
ાઅવધદૈવલક દેશભાાં શ્રીલલ્રબ પ્રભ ુબાલાત્ભક  લફયાજે છે. એને નથી કોાઆ રાઆ જતુાં , કે 
નથી કોાઆ વાભે તેડલા ાઅલતુાં. શ્રીલલ્રબ ભતૂર રેલા  ાઅવ્મા. તેભની જ કૃાથી 
મરૂધાભભાાં જલાનુાં છે. વેલા , સ્ભયણ, ગણુગાન, ધ્માન દ્વાયા ાઅ  ારૌક્રકક દેશની 
પ્રાપ્પ્ત એ જ મખુ્મ ધ્મેમ ષુ્ટિ જીલનુાં છે. ષુ્ટિભાાં ત્રણ પ્રકાયના  ાવધકાયી જીલો : 
ાઈત્તભ, ભધ્મભ ાને કવનટઠ વાધાયણ. તે જ પ્રકાયે ત્રણ પર : ારૌક્રકક  વાભર્થમગ, 
વાયજુમ ાને લૈકુાંઠાક્રદભાાં વેલોમોગી દેશ. 
  

(2) વાયજુમ :કેિરાક જીલાત્ભાઓનો ાવધકાય ારૌક્રકક વાભર્થમગનો શોતો નથી.  તેલા 
ભધ્મભ ાવધકાય લાાને શ્રીઠાકોયજી વાયજુમ પર, ષુ્ટિભાગીમ ભોક્ષ ાઅે છે. – ાઅ 

ભોક્ષ ભમાગદા ભોક્ષથી જુદો ાઈત્તભ છે. ાઅલા જીલાત્ભાઓને પ્રભ ુોતાના ચયણાવલિંદ 
ાથલા હૃદમભાાં કે શ્રીભસ્તકના લાભાાં વલરીન કયી યાખે છે. જીલાત્ભા કામભ ત્માાં જ 
યશ ેછે.  શ્રીઠાકોયજી ક્યાયેક ોતાની સ્લેચ્છાથી ાઅલા જીલોને ારૌક્રકક દેશ ાઅી 
ામકૂ યૂતો  સ્લરૂાનાંદનો ાનબુલ કયાલે છે. ાછા તેઓને મરૂ સ્થાનભાાં વલલરન 
કયી દે છે. અંતયગશૃગતા ગોીજનોને ાઅ વાયજુ ાંમ ભળ્યુાં છે. કેભ કે તેઓનો પ્રભ ુપ્રત્મે 
જાય બાલ શતો. જેથી સ્લરૂાનાંદના ાનબુલથી લાંલચત યશી ગમાાં. 
  

(3) લૈકુાંઠાક્રદભાાં વેલોમોગી દેશ  :કેિરાક ષુ્ટિ જીલાત્ભાઓ કવનટિ – વાધાયણ 
ાવધકાયલાા શોમ છે. તેઓને ગોરોક ધાભભાાં – શ,ુ ક્ષી, વકૃ્ષ, રતા, જરચય 

વલગેયભાાંથી કોાઆણ મોનીભાાં જન્ભ ભે. રૌક્રકક કયતાાં ાઅ મોની તો ારૌક્રકક છે. 
વનત્મ છે.  કામભ ગોરોકભાાં જ લાવ. પ્રભનુા દળાગનાક્રદનુાં સખુ ભે. પ્રભનુી યોક્ષ 
વેલાનો ાઅનાંદ ણ ભે. સ્લરૂાનાંદનો ાઅનાંદ નથી ભતો. ાઅલા ષુ્ટિ જીલો 252 



ની લાતાગભાાં ાભદાલાદ લાા ળેઠ જે િીડો થમા. વલયક્ત ડબ્ફાભાાં મકૂી ગોકુર રાવ્મા. 
શ્રીગવુાાંાઆજીએ શ્રીમમનુાજીભાાં એને ધયાલી દેલાની ાઅજ્ઞા કયી. રીરાભાાં જચય છે. 
84 ની લાતાગભાાં  ભથયુાના નાયામણદાવ બાિ. રીરાભાાં લાનય મોની શતી. તેથી 
શ્રીલલ્રબે કહ્ુાં. “તભન ેસ્લરૂ વેલાનો ાવધકાય નથી, તભે શ ુમોનીના જીલ છો.” 

વેલાપર ગ્રાંથભાાં ફતાલેર ાઅ ત્રણ ષુ્ટિ પર છે. 
ષુ્ટિદૈલી જીલે ભનન કયલા મોગ્મ છે 

 
 

 

 

 રેખક : શ્રીકાંચનબાાઇ ગાાંધી, લડોદયા 

ભશાકારૂલણક શ્રીલલ્રબપ્રભનુી કૃાથી હુાં બ્રહ્મવાંફાંધ રાઆ ષુ્ટિભાગગભાાં પ્રલેળ ામ્મો. તો 
વૌપ્રથભ ષુ્ટિભાગગ , ષુ્ટિ રુૂોત્તભ , ષુ્ટિરીરા, ષુ્ટિ પ્રભનુુાં ધાભ. ાઅ વલળે  ભને 
મથાથગ જ્ઞાન શોવુાં ાવત જરૂયી છે. ભાગગના વવદ્ધાાંત જાણી કતગવ્મનો ફોધ થલો જરૂયી છે. 
ભાયા જીલનનુાં ધ્મેમ ાને રક્ષ્મ ભાયે નક્કી કયવુાં જ ડ.ે એ નક્રશ કયીએ તો  

જીલનકા ભામાના વાિાભાાં લેડપાાઆ જળે. વથૃા જન્ભ લશી જળે. ભારુાં વેવ્મ સ્લરૂ 
ધ્મેમ પ્રાપ્પ્ત ભાિે છે. વેવ્મ જ વેલકના ારૌક્રકક દેશને વવદ્ધ કયી ાઅે છે. ાઅ જ્ઞાન 
નક્રશ શોલાથી લૈટણલો વેવ્મને છોડી – ગૌણ કયી ફીજે બિકે છે જેથી પરથી લાંલચત યશ ે
છે. શ્રીલલ્રબ જ ભારૂાં રક્ષ્મ શોવુાં જરૂયી છે. એનુાં ાનન્મબાલે લચિંતન-ધ્માન ાને 
એભના જ  મળોગાનથી ાઅશ્રમ વવદ્ધ થળે. ાઅશ્રમ ાનગુ્રશાત્ભક પ્રભનુો વલવળટિ એક 
ધભગ છે – એનુાં દાન શ્રીલલ્રબ કયે છે. શ્રીદમાયાભબાાઆ કશ ેછે , “શ્રીલલ્રબ ાઅશ્રમ 
વલના વાધન વલગ  ાળે, કેલર શક્રય બજે રીરાભાાં ન પ્રલેળ. ”કેલર શક્રયની વેલા 
કયળો તો રીરાપ્રલેળ નક્રશ થામ  – જમાયે શ્રીલલ્રબનો ાઅશ્રમ કયળો તો જ ષુ્ટિપ 
ભળે. ષુ્ટિભાગગભાાં વલગ કાાંાઆ છે  તે ફધુાં જ બાલાત્ભક છે. બાલાત્ભક એિરે મરૂ 
સ્લરૂ છે. જમાાં સધુી વેવ્મને વાક્ષાત્  – વલગસ્લ નક્રશ ભાનીએ ત્માાં સધુી બલવાગયભાાં 
જ બિકવુાં ડળ.ે વેવ્મ સ્લરૂભાાં જ  વનટઠા, ાનન્મતા ાને ાનન્મ એકાાંગી સ્નેશ ાઅ 
ત્રણ જરૂયી છે. ાશાંતા-ભભતા છોડી , ાન્મભાાંથી ાઅવક્ક્ત કાઢી , પ્રભભુાાં જ ાઅવક્ક્ત 
કયલી. વેવ્મ વવલામ ાન્મનુાં દળગન , સ્ભયણ, લચિંતન ણ ફાધક છે. વતવ્રતાના ધભો 



ષુ્ટિની વેલાભાાં ારન કયલાના છે.  
  

વેવ્મ વવલામની ફધી જ વેલા ગૌણ છે. ાઅ ધ્રલુ વત્મ વભજી વેવ્મ ગોરોકધાભસ્થ જ 
છે ાઅ દ્ઢ કયો.  શ્રીશક્રયયામજી ાઅજ્ઞા કયે છે કે , લૈટણલે એક વાયસ્લત કલ્ની રીરા 
ાને એક વનત્મરીરાનુાં ાલશ્મ સ્ભયણ કયવુાં. વનત્મ ાને લોત્વલની વેલાભાાં વઘી 
વાયસ્લત કલ્ની રીરા જ છે. (શ્રી શક્રયયામજીની વનત્મરીરા જૂઓ) દ્મનાબદાવજીના 
દો તેભાાં વનત્મ ગોરોક ધાભસ્થ  રીરાનુાં લણગન છે. વાયસ્લત કલ્ની રીરા સ્ભયણ 
ભાિે છે. જેનાથી તાબાલ ાઈત્ન્ન થામ, જમાયે વનત્મરીરા ધ્મેમ છે. પ્રભનુા સ્લરૂભાાં- 
રીરાભાાં ાનયુાગ ાઈત્ન્ન થલો જરૂયી  છે. એ નથી તો ગભે તેિરા લગ વેલા કયો કશુાં 
જ પ્રાપ્ત નક્રશ થામ. વેલાભાાં વાંલેદન જરૂયી છે. કદીક યોભાાંચ થલો, ાશ્રુાત થલો ાઅ 
ફધા રક્ષણ વેલા પ્રભ ુઅંલગકાય કયી યહ્યાાં છે તેનાાં છે. જમાયે િોધ, યાગ ાને બમ દૂય 
થામ ત્માયે જાણવુાં કે પ્રભએુ શલ ેભાયી વેલા સ્લીકાયી. 
  

વેલાભાાં યાગ-બોગ-શૃાંગાયનુાં ભશત્લ છે. ષુ્ટિપ્રભ ુયાગથી જાગે , યાગથી શ ૃાંગાય ધયે , 

યાગથી બોગ ાઅયોગ,ે યાગથી ોઢે. ક્રકતગનો ારૌક્રકક બાલથી ટુિ થમેર છે. ક્રકતગનથી 
પ્રભનુે રીરાની માદી ાઅલે છે ાને પ્રવન્ન થાઆ ગાનાયને પ્રેભ-ાનયુાગનુાં દાન કયે છે. 
બોગ ભધ્મસ્થ છે. ાઈત્વલોભાાં ાલશ્મ ળક્ક્ત ાનવુાય પ્રભનુે બોગ વાભગ્રી જરૂય ધયલી. 
ષુ્ટિપ્રભનુે તભાયા  બોગ-શૃાંગાયની કોાઆ ાેક્ષા જ નથી યાંત ુાઅ શ્રીલલ્રબની 
ાવત કરૂણ કૃાથી જીલને  ાધયામતૃ ાઅલા ભાિે બોગ ાઅયોગે છે. ભતૂરસ્થ જીલ 
પ્રભનુે કમો બોગ ધયી ળકળે ? જમાાં વનત્મધાભભાાં ારૌક્રકક ઐશ્વમગયકુ્ત ાનેક 
સ્લાવભનીજીઓની માદી ાઅલે તે શતે ુછે. યવાત્ભક  યવસ્લરૂ વદાનાંદ પ્રભ ુવાક્ષાત ્
ભનભથના ભનભથ , કોક્રિ કાંદગ રાલણ્મ સ્લરૂ છે. જીલ  શુાં શ ૃાંગાય ધયી ળકે છે ? 

યાંત ુશ ૃાંગાય દ્વાયા પ્રભ ુજે શૃાંગાય ધયે છે ને કેલા બક્તને યવદાન કયે તેની જીલને માદ 
ાઅલે ભાિે શ ૃાંગાય છે. મગુિુ , વશયેો, ક્રિાયો, કુલ્શ-ેચાંક્રદ્રકા ાઅક્રદ શૃાંગાય , ચાકદાય, 

ગેયદાય. સથુન-િકા ધોતી-ાઈયણાાં, ભલ્રકાછ. ાઅક્રદથી પ્રભ ુચાય પ્રકાયના બક્તોને 
યવદાન કયે છે. વનગુગણ , વાજત્લક, યાજવ ાને તાભવ  પ્રકાયના બક્તો છે. નવલન 



બાલોનુાં દાન પ્રભ ુકયે છે. 
  

વેલા જીલના લયણ, ાવધકાય પ્રભાણે ફને છે. જેલો જેનો ાવધકાય. ફધા ભાિે એક જ 
પ્રકાય નથી. લૈટણલોએ વેલા  મથાળક્ક્ત, ોતાની ાનકૂુતા ાને વગલડ પ્રભાણે 
ભાગગની ભેંડ-ભમાગદાથી કયલી. ભેંડ  વલનાની વેલા ષુ્ટિપ્રભ ુકદી ણ ક્સ્લકાયતા નથી. 
પર ભેંડભાાં યશલેાથી જ ભે. તેથી  શ્રીભશાપ્રભજુી ોતે જીલને ળયણે રાઆ વેલાની ભેંડ-
ભમાગદા, યીત ફધુાં વળખલાડતા શતા.  ભનસ્લી યીત ાયાધ છે. દોભાાંથી ફચલા 
ાવધકાયી ાવે વેલાની યીત જાણીને જ વેલા કયો. ન  ફને તો કેલર નાભ વેલા કયો. 
જેનો જેલો ાવધકાય. વેલાભાાં વતત તા-બાલ જ જરૂયી છે. શા  નાથ ! હુાં ાઅશ્રીને 
રામક ક્યાયે ફનીળ. તેનો તા જરૂયી છે. તાબાલ – તાાત્ભક શ્રીલલ્રબ દાન કયે 
ત્માયે થામ.  
  

જીલ સ્લમમ ્બાલ  કયી ળકતો જ નથી. વતત ભાગગના ગ્રાંથો ાને ાવધકાયી જાણકાય 
બગલદીમોનો વત્વાંગ જરૂયી છે.  ભાગગની ભેંડથી વેલા કયનાય , ભાગગના વવદ્ધાાંતને 
જાણનાય, વનભગ હૃદમલાા લૈટણલનો જ  વાંગ કયલો. ાન્મ વલગ દુાઃવાંગ છે. એલો 
વત્વાંગ ન ભે તો ગ્રાંથોનુાં શ્રલણ – ભનન જ જરૂયી  છે. 84/252, વળક્ષાત્ર, 

શ્રીસફુોવધનીજી, ોડળગ્રાંથ, તત્લાથગ દીવનફાંધ ાઅક્રદ ગ્રાંથોનુાં શ્રલન-ભનન ખફૂ જરૂયી 
છે. વનત્મ વનમભલૂગક શ્રીબાગલતજીનુાં ઠન જરૂયી છે.  શ્રીબાગલત શ્રીજીનુાં નાભાત્ભક 
સ્લરૂ છે. જે બગલાનની પ્રાપ્પ્ત કયાલનાય ાઈત્તભ ગ્રાંથ  છે. ૈવા રાઆ બાગલત 
કશનેાયના મખુે લૈટણલે કદી બાગલતની કથા વાાંબલી નક્રશ. ાને એલી  બાગલત 
કથા કયાલલી નક્રશ , જમાાંથી બાગલત ભાિે ૈવા રેલામ. ાઅજે ષુ્ટિભાગગભાાં ફાહ્ય જે  

ફધા પ્રદળગનો થામ છે તે શ્રીલલ્રબના વવદ્ધાાંતથી વલરૂદ્ધ છે. ષુ્ટિપ્રભુ , એની રીરા  
ાને વેલા ગપુ્ત યશીને કયલાની જ શ્રીલલ્રબની ાઅજ્ઞા છે.  
  

(શ્રી લલ્રબ ળયણ થકી વૌ ડ ેવશલે ુાં યે - શ્રીદમાયાભબાાઆ) 
 


