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રે. ચિ. ગો.૧૦૮ શ્રી ગોકુરેળજી ફાલાશ્રી (જુનાગઢ) 

એકલાય એક બગલદીમને છૂ્ુું કે “બાઇ, તભે આટઆટરાું સ્તોત્રોના તનમતભત ાઠ 
કયો છો, એથી તભને કુંઇ  પામદો ખયો ? ખોટો વભમ લેડપલો ને ! ” તેઓ જયા િાકી 
ગમા અને પ્રત્યતુ્તય આપ્મો “જે જે ! આે આભ કેભ કહ્ુું ? શ્રીભદાિામયજીએ યિેરાું 
આ અમ ૂલ્્મ સ્તોત્ર ( ?) ાઠ કયલા એ તો  ઉત્તભોત્તભ છે. પ્રભનુી દદવ્મ લાણી છે. એ 
થકી તો અભાયા દો દુય થામ. વેલાભાું ચિત્ત  િોંટે.” લગેયે લગેયે એંભની દપરસપૂી 
ભને વુંબાલી. ભેં પયી છુ્ુું : “શુું તભે જાણો છો તભે શુું ઠન કયો છો ?” તો ફોલ્મા 
: “એ ફધી અભને ખફય ન ડ.ે અભને તો આજ્ઞા થઇ છે કે ાઠ કયલા એટરે કયલા. 
પ્રભનુી લાણી છે.” 

  

ફવ, આ જ આણી  દળા છે. આજે ભોટાબાગે ષુ્ટટભાગીમ લૈશ્નલો એલા છે જેઓ 
પ્રિચરતતાનુું લશન કયલાભાું જ યોકામેરા છે. ભાત્ર પ્રણાચરકા જાલી ોતાની જાતને 
ધન્મ ભાને છે. આ એક કઠોય  લાસ્તતલકતા છે. શલે, અદશિં એક ફીજી ફાફત ણ વાભે 
આલે છે કે પ્રિચરતતા અન ેપ્રણાચરકાનુું લશન કયતાું લૈશ્નલો એટરી શદે ભાનતવક યીતે 
વુંકોિાઇ જામ છે કે એભને  પ્રણાચરકા તથા નીતતતનમભોને ાલાભાું અને તે પ્રભાણે 
વેલા કયલા ભાત્રભાું એક પ્રકાયનો  જે આંતળક આનુંદ ભે છે એ છોડી નથી ળકતા કે 
નથી એનો તલયોધ વશી ળકતા , અને એભાું જ વુંણૂયણે જકડાઇ જામ છે. જ્માયે કોઇ 
તવધધાુંતોની લાતો કયે અને કડલી છતાું શદુ્ધ  ષુ્ટટભાગીમ તાત્ત્લક દળયતનકતા વાચફત 
કયલા પ્રમત્ન કયે ત્માું કેટરાક તો  દકિંકતયવ્મતલમઢૂ થઇ જામ છે જ્માયે કેટરાક 
અશુંોીઓ તેનો સ્ટટ તલયોધ કયે છે. કેટરી  કરૂણતા છે આ ! આજે ષુ્ટટભાગીમ 
લૈશ્નલીજીલનભાું આ ભાગય એક રૌદકકજીલનનાું અંગ રૂી  ફની યહ્યો છે. જેની વૌથી 
પ્રતતકૂ અવય તેભનાું ફાકો ય ડ ેછે. શા , એ જરૂય કશવે ુું  ડ ેકે એ ફાકો 
લૈશ્નલીમ નીતત-તનમભો ખફુીલૂયક અદા કયે છે. ણ વાથે વાથે  વૈદ્ધાુંતતક અંધ ણ 
ફને છે. આ જ કાયણ છે કે ેઢી દય ેઢી ભાગયના તવધધાુંતોની  ઓજવતાને અકથ્મ 



આંિકા રાગ્મા છે. અને એ ઝુંખલામા-લશેંિામા કે તલકૃત કયામ છે. જેથી જ  આજે 
દદવ્મતા, ઉચ્િ આધમત્ત્ભકતા કે તલલેકણૂય તનભય બાલવશજતા ખોયલાઇ ગઇ છે.  

ષુ્ટટભાગીમ યભાનુંદનીમ ઓજવતાનો અનબુલ નથી કયી ળકાતો. ક્ષચણક બુ્ધ 
આનુંદ ભતાું  જ આણે તપૃ્ત થઇ જઇએ છીએ. અજ્ઞાની એલાું આણે એ નથી 
જાણતાું કે ષુ્ટટભાગય એટરે  આનુંદની દયતવભા છે ! અને લી , આ જ વુંકુચિતતા 
તથા યીતયવભો તનબાલલાભાું ડરે આણે  શ્રીભશાપ્રભજુીએ લણયલેરા પ્રભ ુભાટેના 
તીવ્ર આલેગનો શજાયભો અંળ ણ ાભલાભાું તનટપ  યશીએ છીએ. ઉયાુંત કરૂણતા 
તો એ છે કે એ ાભલાની ત્જજ્ઞાવા જ ભોટાબાગે ખોલાઇ ગઇ છે.  કાયણ છે વુંતટુટી ! 
આજે લૈશ્નલો વુંતટુટ થઇ ગમા છે. તો કેટરાુંક કશલેાતાું બગલદ્ બક્તો આ જ વુંતષુ્ટટને 
વશાયે આવક્ક્ત અને વ્મવનનો ખોટો ઢોંગ કયી સ્લમુંને જ છેતયે છે.  આ ફધુું ત્માગવુું 
ડળ.ે અંધકાયભાું અપ્રાપ્મ ફનેરા હૃદમિ ુખોરલા ડળે. આણી  પ્રભપુ્રેતત 
અરૌદકક વુંલેદનાઓ ઢુંઢોલી ડળે. જાગતૃતનુું પ્રિુંડ આંદોરન ભનભાું જગાલવુું  

ડળ.ે વુંકુચિતતા છોડી આણી સષુપુ્ત ભનોદ્રષ્ટટને ખોરીને ત્જજ્ઞાવાની જ્મોત 
જરાલલી ડળ.ે તો જ શ્રીભદાિામયિયણનાું અથાગ દયશ્રભ કે જે આે દૈલીજીલ 
ઉદ્ધાયાથે કમો છે, તેને વાિો ન્મામ ભી ળકળે. આજે આખુું મ જગત યગુની વૌથી 
ભોટી આતત્તગ્રસ્ત અળાુંતતભાું ળાુંતત ભાટે લરખાું ભાયી યહ્ુું છે. આલા કયા કાભાું 
આણે આણી સ્લમુંની  આત્ભજ્મોત જરાલી ષુ્ટટવાગયની પ્રળાુંત રશયેો ાભલાની 
છે. તો જ હૃદમભાું પ્રભુ  પ્રાપ્પ્ત ભાટે સ્નેશનો આલેગ પ્રાપ્ત થળે. આ સ્નેશનો તનભય 
પ્રિુંડ આલેગ પ્રાપ્ત  કયલો ખફુ કયો છે. કેટરીક જગ્માએ આલેગને આલેળ વાથે 
જોડી દેલાભાું આલે છે. ણ આલેળ એ  આલેગ દ્વાયા પ્રાપ્ત થતી અલસ્થા છે. 
બ્રહ્મવુંફુંધ દ્વાયા પ્રાપ્ત થતી અલસ્થા છે.  બ્રહ્મવુંફુંધ દ્વાયા પ્રભતુનકટ જલાની મોગ્મતા 
તો પ્રાપ્ત થામ જ છે જે ખયેખય તો બક્ક્ત  વશજપ્રેભનુું જ દયણાભ છે. ણ આ 
બક્ક્તભમ તલયશઆલેગ તો અજ્ઞાનનાું અંધકાયનો નાળ થામ  ત્માયે જ પ્રાપ્ત થઇ ળકે. 
જે ક્રભે ક્રભે સ્ભયણ , કીતયન તથા વૈદ્ધાુંતતક  નુયાલતયનનાું ભનનથીજ પ્રાપ્ત થામ. 
જુઓ, તવધધાુંત એટરે તવધધ + અંત. અંતે તવધધ પ્રસ્થાતત થમેલુું તથ્મ. ષુ્ટટભાગયનાું 
વુંદબયભાું કશીએ તો શ્રીભદ્ લલ્રબાિામયજીએ  બ્રહ્મસતુ્રો, લેદો ત્માું ગીતાજીનાું બ્રહ્મ 



લાક્યોનાું કઠોય ભનોભુંથન ફાદ અંતે જે  તવદ્ધ કયુું. એ શધુધાદૈ્ધત બ્રહ્મલાદના વય 
વાશત્જક રૂે અક્સ્તત્લભાું આલેરાું ષુ્ટટભાગયના તથ્મો.  
  

જેભાું બક્ક્ત કે  જે તનિઃસ્લાથય અને દીનતા લૂયકની શોમ તેને વલોત્કૃટઠ સ્થાન આી 
એને ધાયણ કયલાની  આજ્ઞા કયાઇ. બક્ક્ત વશજ પ્રાપ્મ છે. અને બક્ક્ત દ્વાયા જ 
પ્રભતુભરનનુું અંતય તનયુંતય  ઘટે છે. અને આખયે સ્લરૂાનુંદનો અલણયનીમ લ્શાલો 
પ્રાપ્ત થામ છે. અને આલેળ રૂી દુરયબ અલસ્થા પ્રાપ્ત થામ છે. જો તવદ્ધાુંતોની સ્ટટ 
અને શદુ્ધ વભજ શોમ તો અનામાવે  જ આ બાલો જાગતૃ થામ છે. અને રઇ જામ છે 
યભાનુંદનાું તલળા વમદુ્ર બણી ! ણ આજની  દયક્સ્થતતભાું આ ફધુું તો „ઝાુંઝલાના 
જ‟ જેવુું દુરયબ છે. આજે તો ક્સ્થતત એ છે કે  નીતતતનમભો, યવભો પ્રણાચરકાઓ કે જે 
ગૌણ લસ્તઓુ છે, એને જ મખુ્મ રક્ષ ફનાલી લૈશ્નલો એલા તે ગુુંિલામા છે કે એભાુંથી 
જ ફશાય નીકવુું મશુ્કેર થઇ ડ્ુું છે. અને લધભુાું  કેટરાક સ્લાથીઓ આ 
દયક્સ્થતતનો રાબ રઇ ોતાના અશુંને ોલા કે સ્લને સ્થાલા આભાું  નલા નલા 
તકય તલતકો કયી આ જાને લધ ુઅટટી ફનાલી દે છે આણી તલલેકદ્રષ્ટટ દદળાશીન  

થઇ ગઇ છે. વૈધધાુંતતક વત્મતા ળોધલા તથા એના ઊંડાણભાું જલાનુું વાભથ્મય આણે 
ખોઇ યહ્યા છીએ. અને ખરૂું કશીએ તો આજે લૈશ્નલને એ ગભતુું નથી. કાયણ સ્ટટ છે : 
અત્માયના ઘોય અળાુંત યગુભાું વશજે ણ આનુંદનુું ટીુું ભે તો એ જ યભાનુંદ 
સ્લરૂે ગ્રશણ થામ છે. ભેં શરેાું જે બગલદીમનો વુંલાદ આપ્મો એનો જ દાખરો લ્મો. 
ખયી યીતે ાઠ કયલા ાછ શુું શતે ુું છે એની યલા કમાય તલના પક્ત વુંસ્કૃતનાું શ્રોકો 
એ ણ અશધુધ, જેભ પાલે એભ ફોરીને કરાકો ાઠ કયલાનો કોઇ જ ભતરફ નથી. 
એનુું દયણાભ શનૂ્મ જ આલે. કોઇ રાબનો તો પ્રશ્ન જ નથી યશતેો. શા, મોગનાું તનમભ 
મજુફ રૌદકક ળાુંતત તથા ક્સ્થયતા જરૂય પ્રાપ્ત  થામ. ણ શુું આણે એ ભાટે લૈશ્નલ 
ફન્મા છીએ ? બ્રહ્મવુંફુંધ લખતે રીધેરી પ્રતતજ્ઞા  ભરુી ગમા કે શુું ? અયે, થોડુું 
તલિાયીએ-આણે શુું કયી યહ્યા છીએ ? ાઠ કયલાનુું ભાશાત્્મ તો વભજીએ ? એ 
કેટરી અરૌદકક અને પ્રભનુુું વન્મખુત્લ પ્રાપ્ત કયાલતી પ્રદક્રમા છે. જો મોગ્મ યીતે એનો 
ઉમોગ કયામ તો ! જુઓ ાઠ કયલાનો મખુ્મ શતે ુ  વૈદ્ધાુંતતક ભનનનો છે. જેના દ્વાયા 



ચિત્તની પ્રભનુાું િયણાયતલિંદભાું દઢતા લધ ુવફ ફને.  કોઇણ અથયની જાણકાયી 
તલના ભાત્ર વુંસ્કૃત બાાભાું શોઠ પપડાલલાથી કુંઇ જ પ્રાપ્ત થતુું  નથી. એભાુંમ લી 
કેટરાુંક કશ ેકે “બઇ, ભશાપ્રભજુીની લાણી છે , એના સ્ભયણ ભાત્રથી  ધન્મતા પ્રાપ્ત 
થામ.” શા, વાચુું જરૂય જો ખયેખય લાણી હૃદમારૂઢ થઇ જામ તો ! તો „બૈમા કમાું કશનેા 
!‟ બમો બમો થઇ જામ. જડતાનાું ફુંધ દ્વાય ખરુી જામ . અજ્ઞાનનો અંધકાય ઓગી  

જામ. ણ...જ્માું ભાત્ર બાા હૃદમારૂઢ થામ એનુું શુું કયવુું ? બાા, અચબવ્મક્ક્ત અને 
લાણી ત્રણેમ વલયથા ચબન્ન છે. એ ત્રણેમનો વભન્લમ એટરે શ્રોક. ભનટુમને અત્મુંત  

બદુ્ધદ્ધળાી પ્રાણી કશલેામો છે. ભનટુમએ પ્રાણનાું પ્રલાશને તનમુંત્રીતક યીતે નાદ  ઉત્ન્ન 
કમો. આ નાદભાું તલતળટટતલ ક્ષે દ્વાયા તલતલધ સ્લય ઉત્ન્ન થમા. જેની  વ્મલક્સ્થત 
ગોઠલણી એટરે બાા. બાા અચબવ્મક્ક્તનુું વાધન છે. અને લાણી એટરે જેનાું  દ્વાયા 
ભનોબાલ વ્મક્ત થામ એ અચબવ્મક્ક્ત. શલે કશો, ાઠનુું ભાશાત્્મ કેલી યીતે તવદ્ધ થામ 
? યુાતન કાભાું વુંસ્કૃત બાા પ્રિચરત શતી એટરે આિામયજીએ ોતાનો ઉદેળ 
એ બાાતલળેભાું કમો. આજે આણે ભાત્ર બાાને જ ભશત્લ આી ાઠ કમાય કયીએ 
તો છી શ્રીભશાપ્રભજુીની વૈદ્ધાુંતતક વભજ આતી દદવ્મ લાણીનુું શુું ? 

  

ટુુંકભાું જો આણી  ભનિઃક્સ્થતત સ્ટટ અને તનભય શોમ ત્માયે જ તવદ્ધાુંતભાું ઊંડા 
ઉત્તયલાની તથા તેના  દ્વાયા ષુ્ટટયવાન કયલાની મોગ્મતા ભે. આ મોગ્મતા 
ભેલલા િારો શલે લૈજ્ઞાતનક દ્રષ્ટટ કેલી આગ લધીએ. 

લૈટણલનો ધભય 
 

 

 

 

- ગો. ગોકુરેળજી (જુનાગઢ) 

- લૈટણલે વદા પ્રવન્ન યશવે ુું 
- વલય વાથ ેપ્રેભબાલ યાખલો, કોઈ વાથે લેયબાલ ન યાખલો. 
- લૈટણલ ેપ્રાણીભાત્ર ય દમા યાખલી. 
- લૈટણલ ેઅચબભાન કદી ન કયવુું. 
- કદી કોઈનુું બરુૂ ન ઈચ્છવુું. 



- કદી કોઈની તનિંદા કયલી નશીં. 
- લૈટણલે યભ ળાુંત યશવે ુું. 
- ક્રોધ કદાત કયલો નશીં. 
- લૈટણલે કદી કોઈનો તતયસ્કાય કયલો નશીં કે ન કોઈથી ઇાય દ્વૈ યાખલા. 
- લૈટણલ ેયોકાયી થવુું, ઉદાય થવુું, રોબ કદાત કયલો નશીં. 
- શુંભેળા વત્માગ્રશી યશવે ુું, જુઠુું ફોરવુું કે કયવુું નશીં. 
- લૈટણલે વથૃા ફોરવુું નશીં, વલય જગાએથી વદગણુ ગ્રશણ કયલો. 
- લૈટણલ ેતનટકાભ કભય કયવુું. 
- લૈટણલ ેતનિઃસ્લાથય થઈ પ્રભનુી બક્ક્ત કયલી. 
- દીનતા, કેલલી દાવબાલે યશવે ુું. 
- લૈટણલ ેવાુંવાદયક તલમોભાું આવક્ત થવુું નશી. 
- લૈટણલે વતત પ્રભસુ્ભયણ યાખવુું. 
- પ્રભ ુતલસ્મતૃ એક ક્ષણ ણ યશવે ુું નશીં. 
- લૈટણલ ેવુંતોી યશવે ુું. પ્રભ ુજે આે તેભાું જ વુંતો ભાનલો. 
- કૃટણ વેલા તનત્મ કયલી. 
- પ્રભ ુશ્રીકૃટણભાું જ અનન્મતા યાખલી. 
- શ્રીકૃટણ તવલામ અન્મ દેલીદેલતાઓનો આશ્રમ કયલો નશીં. 
- લૈટણલ ે „પ્રભ ુશ્રીકૃટણ વલયવભથય છે ‟ તેઓ વદા તેભના દાવ-ળયણસ્થના દશતનુું જ 
કયળે એલી બાલના હૃદમભાું ક્સ્થય કયલી. 
- ભનને વદા પ્રભનુા િયણકભરોભાું રગાડી યાખવુું. 
- શ્રીભશાપ્રભજુીના ગ્રુંથોનુું અધમમન કયી પ્રભભુાું તનટઠા દ્રઢ કયલી. 
- લૈટણલે એક ભાત્ર કાભના પ્રભનુા દળયન વુંરાની યાખલી. 
- વલય જગતન ેપ્રભનુુું સ્લરૂ વભજી આત્ત્ભમબાલ યાખલો. 
- લૈટણલ ેદુિઃખભાું તલિચરત થવુું નશીં કે સખુભાું છકી ન જવુું. 
- લૈટણલ ેપ્રભભુાું પ્રેભ, આવક્ક્ત વ્મવન દળા પ્રાપ્ત કલા તત્ય થવુું. 
- વદા વલયદા પ્રભભુમ જ યશવે ુું, 



આ બાલથી લૈટણલ ેયશવે ુું. 
વત્વુંગ પ્રકાય તલજ્ઞાન 

 
 

 

 

- ગો. ગોકુરેળફાલા (જુનાગઢ) 

શદય તનષ્ટઠતનો વદા વત્વુંગ કયલો. 
પ્રભનુા સ્નેશથી તનભોશી-તનિઃસ્શૃ થમેરાનો વદા વત્વુંગ કયલો. 
પ્રભરુીરા ગાતા ગલડાલતાનો વદા વત્વુંગ કયલો. 
પ્રભનુી લાણીભાું જ ોણ ાભલાનો વદા વત્વુંગ કયલો. 
પ્રભપુ્રેભભાું તલશલ થમેરાનો વદા વત્વુંગ કયલો. 
ખયા અંતિઃકયણલૂયક પ્રભનુે વભતિત થમેરાનો વદા વત્વુંગ કયલો. 
પ્રભળુયણભતૂત બક્તનો વદા વત્વુંગ કયલો. 
પ્રભસુ્ભયણ આભતૂત બક્તનો વદા વત્વુંગ કયલો. 
શદયકીતયન તનળદદન કયતાનો વદા વત્વુંગ કયલો. 
પ્રભનુી તારાલેરી રાગનાયનો વદા વત્વુંગ કયલો. 
પ્રભનુા શતેભાું દશતઅદશત ભરૂેરાનો વદા વત્વુંગ કયલો. 
પ્રભનુી કથાથી તોીત થતાનો વદા વત્વુંગ કયલો. 
પ્રભનુા સ્નેશથી યભ શય અનબુલતાનો વદા વત્વુંગ કયલો. 
પ્રભનુી વેલાભાું ચિત્ત વદા પ્રલણ યાખતાનો વદા વત્વુંગ કયલો. 

બગલદીમનો ધભય 
 

 

 

 

- ગો. ગોકુરેળફાલા, જુનાગઢ 

બગલદીમે કેલી બાલના યાખલી જોઇએ ? તો કહ્ુું છે બગલદીએ થૃ્લી વભાન ફનવુું 
જોઇએ. થૃ્લી કેટલુું દુિઃખ લેઠે છે ! કોઈ ખાડો ખોદે , કોઈ તછદ્રો કયે, કોઈ કુંઈ ફનાલે, 
કોઇ કુંઈક કયે , આભ છતાું થૃ્લી ફધુું જ વશન કયી રે છે. તેને વશજેે યીવ િડતી 
નથી. બગલદીમભાું ણ એલો ગણ શોલો જોઇએ. લી કહ્ુું છે કે બગલદીમે ઝાડ વભ 
ફનવુું જોઇએ. ઝાડ ટાઢ લેઠે છે, તડકો લેઠે છે ને લયવાદ ણ વશન કયે છે. કોઈ ઢેફું 



ભાયે તો ઊલ્ટુું પ આ,ે બગલદીમભાું ણ આલા ગણુ જોઇએ. 
  

લી, કશલેાયુું છે બગલદીમે વમદુ્ર જેવુું ફનવુું, એક તો વમદુ્ર વદા ભાટે પ્રવન્ન યશ ેછે. 
તેભાું વદાકા પ્રવન્નતાના ભોજા ઉછળ્મા કયે છે.ને ઉનાાભાું વમદુ્રભાું કુંઈ ઘટે નશીં , 

ન ેિોભાવાભાું કુંઈ લધે નશીં , તેભ બગલદીમે રાબ થામ તો પ્રવન્ન ન થવુું ને શાતન 
થામ તો  દુિઃખી ન થવુું. તનરેબાલે યશવે ુું. પ્રભ ુજે કયળે તે ખરૂું છે તેભ ભાની કળો 
તલિાય કયલો નશીં. 
  

લી, બગલદીમ ેભ્રભય ાવેથી ણ એક અગત્મનો ગણુ ગ્રશણ કયલો. ભ્રભય વલય ફર 
ય ફેવે ણ ક્યાુંમ  રેટામ નશીં. ભાટે તેભાુંથી એ ગણુ રેલો કે ફધાભાુંથી વાય 
ગ્રશણ કયલો ને વુંવાયભાું રેટાવુું નશીં. 
  

ભધભાખીનુું દ્રટટાુંત છે. ભધભાખી ફધા ઝાડનો યવ રાલે છે. ત્માયે ાયતથ ધણુી કયી 
ભધડૂાભાુંથી ભધ  રઈ જામ છે. તેભ જ વલય રોબ કયીને એકઠુું કયીએ તો તેનો 
વલયનાળ જ થામ. ભાટે રોબ કદી કયલો નશીં. 

લી, ભાછરીનુું દ્રટટાુંત છે, જેભ ભાછરી કણક ખાલાના ભોશ ેઆલે છે અને તેથી તેનો 
જીલ જામ છે. તેભ ભોશ, કાભ, ક્રોધ ણ એલા જ રરિાલનાયા છે. ભાટે તેથી ફિવુું. 

પ્રભ ુપ્રાપ્પ્ત ભાટેનુું એકભાત્ર વાધન તલયશાતતિ 
 

 

 

 

રેખક : ચિ. શ્રી ગોકુરેળજી ફાલાશ્રી (જુનાગઢ) 

જગતગરુૂ શ્રીભદ્ લલ્રબાિામયજીએ વભગ્ર ળાસ્ત્રોનુું ભુંથન કયી કઠોય દયશ્રભ ઉઠાલીને 
દૈલી જીલ  ઉદ્ધાયાથે ષુ્ટટભાગય પ્રક્ટ કમો. આ ભાગયના તવદ્ધાુંતો અત્મત ગઢૂ તથા 
અરૌદકક છે. એક એક તવદ્ધાુંતભાું અનોખ ુતત્લજ્ઞાન બયેલુું છે. આજે શ્રીભદ્ 
આિામયિયણનાું દદવ્મ તવદ્ધાુંતો એક જુદા જ સ્લરૂભાું જોલા ભે છે. આ ભાગય અત્માયે 
એક રૂઢી સ્લરૂે  પ્રિચરત થઈ ગમો છે. એટલુું જ નશીં ણ એક પેળન સ્લરૂે ભોટા 
બાગે દેખામ છે. રખતાું અત્મુંત દુિઃખ થામ છે તો ણ રખવુું ડ ેછે કે આ જ કાયણે 



ષુ્ટટભાગયનુું લાસ્તતલક સ્લરૂ તતયોદશત થતુું જામ છે. આ ભાગયની ઓજવતા , અરૌદકક 
વાભથ્મય અને યવાનુંદની  અનભુતૂત કયનાયા આજે ગણ્માગાુંઠમા લૈટણલો જ છે. નલી 
ેઢી આણાું વુંપ્રદામ પ્રત્મે  આકાયતી નથી એનુું કાયણ છે ભાગયભાું ઊબી થમેરી 
તલવુંગતાઓ આજે લૈજ્ઞાતનક યગુ છે.  રોકોભાું વાક્ષય િેતનાનો તલકાવ થઈ યહ્યો છે. 
અને તેથી જ નલી ેઢી વૈદ્ધાુંતતક  સ્ષ્ટટકયણ ભાગે છે. ણ આજે ભાગયના તવદ્ધાુંતો 
લશેંિાઈ ગમા છે. અને તેથી ઘણો  ગિૂલાડો ઊબો થમો છે. દયણાભે વુંતોકાયક 
પ્રત્યતુ્તય ભતો નથી. તેથી ભનભાું ઉદ્વગે યશ ેછે. 
  

આલી ક્સ્થતતભાું  ફે જ યસ્તા શોમ છે. એક ભાગયથી તલમખુ થઈ જવુું અને ફીજો 
ગાડદયમા પ્રલાશભાું જોડાઈ  જવુું. આણાું ષુ્ટટભાગયભાું આણે યવભમ સ્લરૂની 
અનભુતૂત કયલી છે. ણે આજે તો આણે આ બૌતતક આનુંદભાું જ વુંણૂય યભાનુંદની 
અનભુતૂત કયલા રાગ્મા છીએ. છી યભાનુંદની અનભુતૂત  સધુી કેલી યીતે શોંિી 
ળકામ ? દદવ્મ યભાનુંદની ળોધભાું નીકેરા આણે જો અલ્ આનુંદભાું  વુંતો 
ભાની રઈએ તો તો આ ષુ્ટટયવનો લાસ્તતલક આનુંદ રઈ ળકશુું ખયા ? અયે, છેલ્રા 
થોડા લયભાું ષુ્ટટભાગય એક લતુયભાું જાણે કેદ થઈને યશી ગમો છે. પ્રણાચરકાઓ અને 
રૂદઢઓભાું ફદ્ધ થઈ ગમો છે , આ કાયણે આજે આણે એનો લાસ્તતલક આનુંદ બોગલી 
ળકતા નથી. આજે  આણે દક્રમાત્ભક વેલા પ્રકાયભાું ભતા આનુંદથી જ વુંતો 
અનબુલીએ છીએ થોડો. તલિાય કયીએ તો આ લાત વભજી ળકાળે. 
  

ષુ્ટટભાગયનુું શાદય  વેલા છે. ણ આજે ભોટા બાગે વેલા બાલનાત્ભક કયતાું દક્રમાત્ભક 
ઢફે લધ ુજોલાભાું  આલે છે. ખયી યીતે જોઈએ તો વેલા એટરે પ્રભભુાું તલ્રીનતા 
ભેલી પ્રભનુી લધનુે લધુ  તનકટ જવુું તે (િેતસ્ત પ્રલણ વેલા) વેલા દ્વાયા પ્રેભ , 

આવદકત અને વ્મવનની બાલનાન ેલેગ ભે છે. અને જેથી તનયોધ પ્રાપ્ત થામ છે. આ 
તનયોધ જ ભાગયનુું કેન્દ્રચફિંદુ છે.  પ્રભભુમ ફનીને પ્રભનુાું વેલા દકતયન અને સ્ભયણ 
તવલામ એક ક્ષણ ણ ન જામ અને પરરૂ  તલપ્રમોગની અલસ્થાની અનભુતૂત થામ. 
ત્માયે જ પ્રભનુો વાક્ષાત્કાય અનબુલી ળકામ. આ ભાટે વૌથી લધ ુજરૂયી છે તીવ્ર આતતિ. 



ણ આજે તો લૈટણલ વ્મવન અલસ્થા સધુી શોંિી  ળકલાભાું જ અવભથય ફની ગમા 
છે. .બ. દાભોદયદાવજીએ ણ શ્રીગવુાુંઈજીને તલનુંતી કયેરી  „„જે મશ ભાગય શાુંવી 
ખેરકો નાશીં તા કરેળ કો શ.ે‟‟ 
આજે પ્રભનુાું સ્લરૂાનુંદ ભાટે જરૂયી સ્નેશાતતિ ન થલાનુું ામાનુું કાયણ છે દક્રમાત્ભક 
વેલા આજે  વેલા કયલાભાું સ્લસખુ એટરે સ્લાનુંદનુું પ્રભાણ કુંઈક અંળે લધ ુયશ ેછે. 
અરફત, બાલના જરૂય છે. ણ વેલા દ્વાયા જે લસ્ત ુભલી જોઈએ એ નથી ભતી. 
એ છે તલયશની બાલના.  ભુંગરાથી ળમન મુંત વેલા શોંિતા કોઈ બગલદીમ 
લૈટણલ જ્માયે વાુંજે પ્રવાદ રેતા શોમ ત્માયે તેભની ભનોક્સ્થતતનુું અલરોકન કયીએ તો 
એભનાભાું એક દૈતનક કામાયતલતધ ણુય કમાુંનો આંતળક આનુંદ અને વુંતો શોમ છે. ભોટા 
બાગે આલી દયક્સ્થતત છે. અનામાવે ણ આ  લસ્ત ુઅત્મુંત સકુ્ષ્ભ ણે જણાઈ જ 
આલે છે. આ ભાટે વૌથી ભશત્લની ફાફત છે પ્રભભુાું  દ્રઢતા અને તારાલેરી. સ્ભયણ 
અને દકતયન આતધદૈલીક વેલાની તવદ્ધદ્ધ ભાટે છે. તા  બાલલૂયક વેલા થતી શોમ તો , 

પ્રભનુા વાક્ષાત્કાયની બાલનાનો આંતદયક પ્રલાશ અસ્ખચરત  યીતે લહ્યા કયે છે એ પ્રભ ુ
તભરનની ઉત્કટ આતતિનો ઉદમ થામ છે , અને ઉત્તયોત્તય  પ્રેભ-આવદકત અને વ્મવન 
અલસ્થાની પ્રાપ્પ્ત થામ છે અને ત્માય છી થતી અરૌદકક દદવ્મ  અનભુતુતનુું લણયન 
કયવુું મશુ્કેર છે. એતો પ્રભ ુજેને કૃા કયી દાન કયે એજ અનબુલી  ળકે. આ છે 
ષુ્ટટભાગયની પરરૂ અલસ્થા વેલાભાું ક્યાયેક પ્રતતફુંધો ણ આલે છે. યુંત ુ પ્રભ ુોતે 
જ તેની તનવતૃત્ત કયે છે. વેલાભાું ત્રણ પ્રકાયના પ્રતતફુંધો આે ફતાવ્મા  છે. ઉદ્વગે , 

પ્રતતફુંધ અને બોગ આ પ્રતતફુંધોનુું તનલાયણ અનગુ્રશની યીતે શ્રીલલ્રબ  ોતેજ કયે 
છે. 
  

મખુ્મ લાત તો એજ  છે કે પ્રભભુાું સ્નેશ થામ ત્માયથી પરરૂ સ્લરૂાનુંદની પ્રાપ્તી 
સધુી તલયશાક્ગ્ન  પ્રફ યશલેી જોઈએ. પ્રભદુળયનની તારાલેરી અસ્ખચરત લશલેી 
જોઈએ તીવ્ર તા દ્વાયા જ  સ્લરૂાનુંદનો અનબુલ ભેલી ળકામ તેભજ પ્રભનુો 
વાક્ષાત્કાય પ્રાપ્ત કયી ળકામ. 



ઉયની લાતો રક્ષભાું યાખીને આણી વેલા દક્રમાત્ભક નશી યુંત ુતાબાલ લૂયકની 
અને પ્રભ ુવાક્ષાત્કાયની બાલના લાી શોલી જોઈએ. 

જાણો છો !..... 
 

 

 

 

  

- ઐશ્વમય, તલમય, મળ, શ્રી, જ્ઞાન અને લૈયાગ્મ આ દદવ્મ ડગણુો કશલેામ છે. 
- શ્રીચગદયધયજી ડગણુ વુંન્ન શતા. 
- શ્રીગોતલિંદયામજીભાું ઐશ્વમયગણુ પ્રગટ શતો. 
- શ્રી ફારકૃટણજીભાું લીમયગણુ પ્રગટ શતો. 
- શ્રીગોકુરનાથજીભાું મળગણુ પ્રગટ શતો. 
- શ્રીયધનુાથજીભાું શ્રીગણુ પ્રગટ શતો. 
- શ્રીમદુનાથજીભાું જ્ઞાનગણુ પ્રગટ શતો. 
- શ્રીઘનશ્માભજીભાું લૈયાગ્મગણુ પ્રગટ શતો. 

પ્રસ્તતુત : ચિ. ગો. શ્રીગોકુરેળજી ભશોદમ, જુનાગઢ. 

સખુાટટકિઃ 
 

 

 

 

યિતમતાિઃ- ગો. શ્રીગોકુરેળફાલા, જુનાગઢ  

શ ેજીલ, 

  

* દુિઃખ આલે ત્માયે પ્રભનુા િયણાયતલિંદનો દયઢ આશ્રમ કયી , દયેક દુિઃખ વશન કય અને 
સખુી થા ! 
  

* ા થઈ ગયુું શોમ તો ણ પ્રભનુા ળયણે જઈ, શદુ્ધ બક્ક્ત કયી, ાોથી મકુ્ત થા, 
સખુી થા ! 
  

* બમ રાગ ેત્માયે ણ પ્રભળુયણે તનતિત યશી, પ્રભનુુું અાય ભાશાત્્મ વભજી, બમથી 



સકુ્ત થા, સખુી થા ! 
  

* રૌદકક ઈચ્છાઓ ત્માગ કયી, અરૌદકક ઈચ્છા પ્રભભુમ ોી , પ્રવન્ન યશ ેઅને સખુી 
થા ! 
  

* બક્તનો દ્રોશ થઈ જામ તો પ્રભનુુું ળયણ ક્સ્લકાયી, અશુંબાલને તનલાયી અને સખુી થા 
! 
  

* બક્ક્તનો અબાલ થામ તો ણ પ્રભનુે ળયણે જઈ , પ્રભનુુું સ્લરૂ ચિિંતન કય અને 
સખુી થા ! 
  

* બક્તો અભાન કયે કદાચિત તો ણ , ોતાનો દો જ તલિાયી , પ્રભનુે ળયણે જા 
અને સખુી થા ! 

* અળક્ય કાભભાું કે  સળુક્ય કાભભાું વદા પ્રભનુુું ળયણ દયઢ યાખી , પ્રભનુી કૃાનુું 
સ્લરૂ વભજ અને સખુી થા ! 

મયુરીની બાલના 
 

 

 

 

- ગોકુરેળફાલાશ્રી (જુનાગઢ) 

મયુરી પ્રભનુે અતત તપ્રમ છે. તે પ્રભનુી વશિાદયણી છે. જ્માયે પ્રભ ુમયુરી અધય ય 
ધયે છે. ત્માયે  સ્લાતભનીજીનો બાલ છે. શસ્તભાું યાખે છે ત્માું િુંદ્રાલરીજીનો બાલ છે. 
કદટભાું યાખે છે  ત્માયે કુભાદયકાનો બાલ છે. ક્યાયેક આ મયુરી ફજાલે છે ત્માું પ્રભ ુ
ોતાનુું અધયામતૃ મયુરી દ્વાયા અનબુલ કયાલે છે. 
  

મયુરીભાું વપ્ત  યુંધ્ર છે. તેભાું ઉયનુું મખુ્મ યુંધ્ર શ્રીસ્લાતભનીજીના યવાન અથે છે. 
તથા ફાકીના છ  યુંધ્રભાું પ્રથભ શ્રીિુંદ્રાલરીજીના યવાન અથે છે. ફીજુ વો શજાય 
અક્ગ્ન કુભાદયકાના  યવાન અથે છે. ત્રીજુ ગામોના યવાન અથે છે. િોથ ુયુંધ્ર 
શ્રીગોલયધનના યવાન અથે છે. ાુંિમુું યુંધ્ર ફધા જ શ ુક્ષી ઈત્માદદના યવાન 



અથે છે. અને છઠ્ઠુ યુંધ્ર દેલતાઓના યવાન અથે છે. 
  

મયુરી અંદયથી ોરી છે. તેનો બાલ એ કે વુંવાયની વલય રૌદકક લૈદદક ઈચ્છાઓ છોડી 
ભાત્ર બક્ક્તયવ અથે  પ્રભ ુાવે આલી ત્માયે મયુરીનો શદુ્ધ બાલ જોઈ પ્રભએુ ોતાના 
સ્લરૂાનુંદનો બાલ  અધયામતૃ પ્રદાન કયુું. એ અધયામતૃ વુંફુંધે થઈ આખુું વ્રજ 
યવરૂ થયુું. 

પ્રભ ુકેભ ભે ? 
 

 

 

 

- ગો. ગોકુરેળફાલાશ્રી જુનાગઢ 

પ્રશ્ન છે પ્રભુ  કેભ ભે ? તો તેનો ઉત્તય છે કે પ્રભ ુક્યાયેમ જીલના વાધનથી ભતા 
નથી. ગભે તેટરા જ  કયો, ગભે તેટલુું આકરૂું ત કયો , મોગ કયો, તીથય કયો કે મજ્ઞ 
કયો ણ પ્રભ ુભેલી  ળકાતા નથી. વતયગુભાું ઋતમતુનઓ દવ દવ શજાય લય ત 
કયતા છતાું પ્રભનુી એક ઝાુંખી ણ  પ્રાપ્ત કયી ળકતા નશીં. શ્રતુત ણ કશ ેછે ........... 
પ્રભ ુળાસ્ત્રાભ્માવ, લેદો કે બદુ્ધદ્ધથી પ્રાપ્ત થતા નથી ણ પ્રભ ુજેનુું લયણ કયે છે , જેના 
ય તલળે કૃા કયે છે  તેને જ પ્રભપુ્રાપ્પ્ત થામ છે. આ જ ષુ્ટટભાગયનો તવદ્ધાુંત ણ 
છે. ગીતાજીભાું ણ  પ્રભ ુઅજુ યનને કશ ેછે કે તેં જે ભાયા સ્લરૂનુું દળયન કયુું તે બ્રહ્મા , 

ઈન્દ્ર અને રૂદ્રને ણ દુરયબ છે. પ્રભએુ વાભેથી કૃા કયીને અજુ યનને તનતભત્ત ફનાલી  

ગીતાનુું દાન કયુું છે. શ્રીગવુાુંઈજીને ણ અકફય ફાદળાશ ેઆ જ પ્રશ્ન કમોં તો કે  

ઈશ્વય કેભ ભે ? તો શ્રીગવુાુંઈજીએ ઉત્તય આપ્મો શતો કે આ તભે અભને અદશિં આલી 
ભળ્મા તેભજ, ત્માું દદલ્રી આલીને તભને ભવુું મશુ્કેરબયુું છે. અદશિં તભે સ્લમું આલી 
ગમા અને વશજ જ ભી ગમા તે યીતે ઈશ્વય જેને ભલા ઈચ્છે છે તેને તેની પ્રાપ્પ્ત 
વશજ થામ છે. 
  

આણુું તો યભ વૌબાગ્મ છે કે આણે ષુ્ટટભાગી છીએ. પ્રભનુી કૃાથી જ આણને 
પ્રભનુી વેલા કયલાનુું વૌબાગ્મ પ્રાપ્ત થય ુછે. આણી વેલા પ્રભ ુવાક્ષાત ક્સ્લકાયે છે 
અને લૈટણલ પ્રભનુ ેઅતતતભમ છે. એભાું કોઈ ળુંકા યાખલી નશીં. ............... 



જન્ભવાપલ્મતનરૂણાટટક 
 

 

 

 

યિતમતા : ગો. ગોકુરેળફાલા, જુનાગઢ 

રૌદકક કાભ ત્મજી દઈ, ધુુંધળુ ધાભ ત્મજી દઈ 

અરૌદકક દદવ્મ કાભ ોી, જીલન વપર કયવુું.       1 

ક્રોધ ય તલજ્મ ભેલી, ઋજુતાની ભશકે બેલી 
પ્રભપુ્રેભ તનટકુંટક કયી, જીલન વપર કયવુું.     2 

રોબ તો દૈત્મ છે, તેને તો તતુય જ શણી 
ભાખણિોય નો ભોબ ભેલી, જીલન વપર કયવુું.      3 

ભોશ ભભતા વુંવાય છોડી, ચિત્તને પ્રભભુાું જોડી 
ભોશનની મયૂત હૃદમે લવાલી, જીલન વપ કયવુું.    4 

ભદ તો ફહ ુદુિઃખ આ,ે અંધકાયના ઓા સ્થા ે

નમ્રતાથી પ્રભ ુળયણે જઈ, જીલન વપર કયવુું. 5 

ઈાય-દ્વેથી ીડા ફહ,ુ ભન ભોાના પ્રકાય વહ ુ

તનિઃસ્શૃતા વુંતો કેલી, જીલન વપર કયવુું. 6 

ગોીજનોને ગરુૂ ભાની, બક્ક્તભાગયભાું પ્રવતૃ યશી 
શ્રીલલ્રબઆજ્ઞાભાું તનટઠા યાખી, જીલન વપર કયવુું. 7 

પ્રભ ુવેલાભાું યિી યશી, કૃટણ કીતયનભાું ભિી યશી 
દૈન્મતાથી વજી યશી, જીલન વપર કયવુું.      8 

બગલદીમનો ધભય 
 

 

 

 

- ગો. ગોકુરેફાલા, જુનાગઢ 

બગલદીમે કેલી બાલના યાખલી જોઈએ ? તો કહ્ુું છે બગલદીમે થૃ્લી વભાન ફનવુું 
જોઈએ. થૃ્લી કેટલુું દુિઃખ લેઠે છે ! કોઈ ખાડો ખોદે , કોઈ તછદ્રો કયે, કોઈ કુંઈ ફનાલે, 
કોઈ કુંઈક કયે , આભ છતાું થૃ્લી ફધુું જ વશન કયી રે છે. તેને વશજેે યીવ િડતી 
નથી. બગલદીમભાું ણ એલો ગણુ શોલો જોઈએ. લી કહ્ુું છે કે બગલદીમે ઝાડ વભ 



ફનવુું જોઈએ. ઝાડ ડાઢ લેઠે છે, તડકો લેઠે છે ને લયવાદ ણ વશન કયે છે. કોઈ ઢેફું 
ભાયે તો ઉલ્ટુું પ આ,ે બગલદીમભાું ણ આલા ગણુ જોઈએ. 
  

લી, કશલેાયુું છે બગલદીમે વમદુ્ર જેવુું ફનવુું. એક તો વમદુ્ર વદા ભાટે પ્રવન્ન યશ ેછે. 
તેભાું વદાકા પ્રવન્નતાના ભોજા ઉછળ્મા કયે છે. ને ઉનાાભાું વમદુ્રભાું કુંઈ ઘટે નશીં , 

ન ેિોભાવાભાું કુંઈ લધે ણ નશીં. તેભ બગલદીમે રાબ થામ તો પ્રવન્ન ન થવુું ને 
શાતન થામ તો  દુિઃખી ન થવુું. તનરેબાલે યશવે.ુ પ્રભ ુજે કયળે તે ખરૂું છે એભ ભાની 
કળો તલિાય કયલો નદશ. 
  

લી, બગલદીમ ેભ્રભય ાવેથી ણ એક અગત્મનો ગણુ ગ્રશણ કયલો. ભ્રભય વલય ફર 
ય ફેવે ણ ક્યાુંમ  રેટામ નશીં. ભાટે તેભાુંથી એ ગણુ રેલો કે ફધાભાુંથી વાય 
ગ્રશણ કયલો ને વુંવાયભાું રેટાવુું નશીં. 
  

ભધભાખીનુું દ્રટટાુંત છે. ભધભાખી ફધા ઝાડનો યવ રાલે છે. ત્માયે ાયતધ ધણુી કયી 
ભધડૂાભાુંથી ભધ  રઈ જામ છે. તેભ જે વલય રોબ કયીને એકઠુું કયીએ તો તેનો 
વલયનાળ જ થામ. ભાટે રોબ કદી કયલો નશીં. 
  

લી, ભાછરીનુું દ્રટટાુંત છે. જેભ ભાછરી કણક ખાલાના ભોશ ેઆલે છે અને તેથી તેનો 
જીલ જામ છે, તેભ ભોશ, કાભ, ક્રોધ ણ એલા જ રરિાલનાયા છે. ભાટે તેથી ફિવુું. 

વત્વુંગ પ્રકાય તલજ્ઞાન 
 

 

 

 

- ગો. ગોકુરેળફાલા (જુનાગઢ) 

શદય તનષ્ટઠતનો વદા વત્વુંગ કયલો.  
પ્રભનુા સ્નેશથી તનભોશી-તનિઃસ્શૃ થમેરાનો વદા વત્વુંગ કયલો. 
પ્રભરુીરા ગાતા ગલડાલતાનો વદા વત્વુંગ કયલો. 
પ્રભનુી લાણીભાું જ ોણ ાભલાનો વદા વત્વુંગ કયલો. 
પ્રભપુ્રેભભાું તલશલ થમેરાનો વદા વત્વુંગ કયલો. 



ખયા અંતિઃકયણલૂયક પ્રભનુે વભતિત થમેરનો વદા વત્વુંગ કયલો. 
પ્રભળુયણભતૂત બક્તનો વદા વત્વુંગ કયલો. 
પ્રભસુ્ભયણ આભતૂત બક્તનો વદા વત્વુંગ કયલો. 
શદયકીતયન તનળદદન કયતાનો વદા વત્વુંગ કયલો. 
પ્રભનુી તારાલેરી રાગનાયનો વદા વત્વુંગ કયલો. 
પ્રભનુા શતેભાું દશતઅદશત ભરૂેરાનો વદા વત્વુંગ કયલો. 
પ્રભનુી કથાથી તોીત થતાનો વદા વત્વુંગ કયલો. 
પ્રભનુા સ્નેશથી યભ શય અનબુલતાનો વદા વત્વુંગ કયલો. 
પ્રભનુી વેલાભાું ચિત્ત વદા પ્રલણ યાખતાનો વદા વત્વુંગ કયલો. 

શ્રીલલ્રબ લિનામતૃ 
 

 

 

 

- ચિ. ગો. શ્રીગોકુરેળજી ભશોદમ (જુનાગઢ) 

પ્રભએુ ોતાની વેલા કયાલલા જે સષૃ્ટટ વજી, તે ષુ્ટટસષૃ્ટટ છે. 
(બગલદ્રુવેલાથય તત્સષૃ્ટટનાયન્મથા બલેત ્– ષુ્ટટપ્રલાશ ભમાયદા) 
  

ોતોતાના અતધકાય અનવુાય જ્ઞાન , કભય અને બક્ક્ત ત્રણેમ પ્રકાયના ભાગય પ 
આનાય છે. ણ શાર આ  કચરયગુભાું ઇટટપરપ્રાપ્પ્ત નટટ થઇ ગઇ છે. (અધનુા ત ુું 
કરૌ વલયતલરૂદ્ધાિાય તત્યાિઃ)  ભાટે આ યગુભાું કેલર શ્રીકૃટણને વેલલાથી જ જીલનુું 
ઇટટ થામ છે. શ્રીકૃટણની વેલા  કયલાભાું આલે તો કચરયગુ ણ તેને વશામક ફની 
જામ છે. 
  

વુંવાયભાું દોદ્રષ્ટટથી ઉત્ન્ન થમેર લૈયાગ્મ કે ત્માગ ષુ્ટટભાગીમ નથી , ણ 
શ્રીકૃટણભાું સ્નેશ થલાથી ભેલામેર લૈયાગ્મ જ ષુ્ટટભાગીમ છે. 
  

જેભ ખાવુું એ  ળયીયનો ધભય છે તેભ જ પ્રભનુે બજલા એ આત્ભાનો ધભય છે. જેભ યોજ 
ખાલાની જરૂય છે તે જ યીતે યોજ પ્રભ ુબજલાની ણ જરૂય છે. 
  



ભનટુમ ગભે તે  ધભય ાતો શોમ તો ણ ભનટુમ તયીકે તે વત્કાય અને વદબાલને 
ાત્ર છે. 
  

ધભય, ઉંિાણુું – નીિાણુું, જમ-યાજમનો તલમ નથી. 
  

તીથયમાત્રા ષુ્ટટભાગીમ ભાટે કુંઇ ણુ્મ ભેલલા નથી , ણ પ્રભનુી રીરાનુું દળયન 
કયલાથે જ છે. 
  

વભગ્ર જગત બ્રહ્માત્ભક છે. પ્રભ ુયાત્યબ્રહ્મ ણૂાનુંદ વલેશ્વય શ્રીકૃટણનો અંળ છે. 
બક્ક્તની ભશત્તા 

 
 

 

 

રેખક – ચિ શ્રી ગોકુરેળજી ફાલાશ્રી (જુનાગઢ) 

યબ્રહ્મ ણુય રુૂોત્તભ શ્રી કૃટણ એ સ્લયભણાથે સષૃ્ટટ યિી. પ્રભનુાું યભણ ભાટેનાું ત્રણ 
રૂો છે. આતધબૌતતક, આધમાત્ત્ભક તથા આતધદૈતલક. જેભ ક્રીડાથે યભણનાું ત્રણ રૂો છે 
તેભ પ્રભપુ્રાપ્પ્તના ણ ત્રણ ભાગો કભય , જ્ઞાન અને બક્ક્ત છે. કભય એ આતધબૌતતક 
ભાગય છે. તેનાથી આતધબૌતતક જગતભાું નુર્જન્ભ શોમ છે અને તલમાનુંદની પ્રાપ્પ્ત 
થામ છે.  કભયથી સ્લગાયદદ રોકભાું ગતત છે ણ ણુ્મકભયનો વુંિમ ક્ષીણ ાભતાું આ 
જગતભાું તેને  ાછા પયવુું ડ ેછે. જ્ઞાનથી આધમાત્ત્ભક સ્લરૂ અક્ષયબ્રહ્મભાું રમ 
થલાનુું પ ભે છે.  ત્માુંથી નુયાવતૃત્ત થતી નથી. ત્રીજો ભાગય બક્ક્તનો છે. જે 
આતધદૈતલક ભાગય કશલેામ  છે. તેનાથી આતધદૈતલક સ્લરૂ ણૂયરુૂોત્તભની વાથે 
અરૌદકક તલગ્રશ (દેશ)થી કૃાનુંદની પ્રાપ્પ્ત થામ છે. 

જ્ઞાન કયતાું બક્ક્ત  અતધક છે. તો ણ જ્ઞાનયકુ્ત બક્ક્તનો આદય કમો છે. બ્રહ્મના 
ભશાત્્મના જ્ઞાનલૂયક  સદુયઢ સ્નેશનુું નાભ બક્ક્ત છે. જ્ઞાનીઓ અક્ષયબ્રહ્મને જ યભ 
પર ભાને છે , જ્માયે બક્તો અક્ષયબ્રહ્મથી મ ય યવાનુંદ ણૂયરુૂોત્તભની પ્રાપ્પ્તને 
યભ પર ભાને છે.  બક્તજનોને જરભાું વાકયની જેભ પ્રભભુાું રમ ાભલાથી તેભના 
ભનોયથની તવદ્ધદ્ધ થતી નથી. (તેભને સ્લરૂાનુંદ ભતો નથી.) બક્ક્તના ણ ફે પ્રકાય 



છે. વાધનરૂા અને વાધમરૂા. (પરરૂા) વાધનરૂા બક્ક્ત એટરે નલધાબક્ક્ત. તથા 
વાધમરૂા એટરે કે પરરૂા એટર ેપ્રેભરક્ષણા બક્ક્ત. આ બક્ક્તનો અથય શુુંદ્ધ સ્નેશબાલ 
છે જે ઉત્કટતાની િયભવીભાએ  પ્રાપ્ત થતો શોમ છે. અને વેલાતધદ્વાયા પ્રકટ થામ છે. 
એટરે જ શ્રીભદ્ આિામયિયણ  આજ્ઞા કયે છે કે “કૃટણવેલા વદા કામાય ” “વલયદા 
વલયબાલેન બજતનમો વ્રજાતધ. ”વેલા એટરે પ્રભભુાું ચિત્ત યોલવુું. વેલાની ઉચ્િત્તભ 
અલસ્થા કે યભ પર ભાનવી વેલા છે.  જેની વાથયકતા ભાટે તનજુા અને તલત્તજા વેલા 
ફતાલી છે.  

તનજુા વેલાથી  ભભત્લની તનવતૃત્ત થામ તો જ વાુંવાદયક આતધ , વ્માતધ, ઉાતધભાુંથી 
મકુ્ત થલામ. વેલાથી  ચિત પ્રભભુાું તલ્રીન ફને છે. ભાનવી વેલા એ જ પ્રેભરક્ષણા 
બક્ક્તનુું ફીજુ સ્લરૂ છે. કાવ્મળાસ્ત્રભાું પ્રેભના સ્નેશ, આવક્ક્ત, વ્મવન તથા તન્ભમતા 
એલા મખુ્મ િાય પ્રકાય  કહ્યા છે. જેભાું સ્નેશનાું દયગરુચિ , સ્મતૃત, અચબરાા અને 
ઉદલેગ એભ િાય પ્રકાય.  આવક્ક્તનાું ઉન્ભાદ, વ્માતધ, અને પ્રરા. વ્મવનનાું જડતા 
અને મછૂયતા જણાવ્મા છે. આ છીની અક્ન્તભ અલસ્થા તે તન્ભમતા છે. જે અલસ્થાભાું 
તે બક્ત તલયશાલસ્થાની છેલ્રી કક્ષાભાું શોમ છે. કે જેથી પ્રભ ુતવલામ તેનો પ્રાણ િારી 
જલાની તૈમાયીભાું શોમ છે. આ  અલસ્થા તન્ભમતાની દળા કશલેામ. આ ક્સ્થતતભાું પ્રભ ુ
પ્રકટ થામ છે. પ્રેભ બક્ક્તની વુંમોગ  અને તલપ્રમોગ અલસ્થાને પરરૂ ભાની છે. 
બક્ક્તલતધિની ગ્રુંથભાું ભશાપ્રભજુીએ પ્રેભ,આવક્ક્ત અને વ્મવનની દળા લણયલી છે. અને 
તે દ્વાયા બક્ક્તની વદૃ્ધદ્ધ કેભ થામ તે દળાવ્યુું છે. ત્માું આ કશ ેછે કે ગશૃભાું ક્સ્થત યશીને 
સ્લધભય યામણ ફની તલક્ષે થલા  દીધા લગય પ્રભ ુકૃટણની વેલા કયલી. આભ 
કયલાથી જ્માયે ોતાના કાભક્રોધાદદક તલકાયો  તથા વુંવાયનુું ભારૂું તારૂું જત ુું યશ ેત્માયે 
એભ વભજવુું કે પ્રભનુે ભાટે સ્નેશ થમો છે.  

છીથી આ સ્નેશ લધીને આવક્ક્તનુું સ્લરૂ ધાયણ કયે છે ત્માયે વુંવાય પીક્કો રાગે છે. 
ગશૃ ઉય રુચિ જ  યશતેી નથી, છીથી વ્મવન અલસ્થાભાું કૃટણ એ જ પ્રાણ છે એભ 
જાણીને તેના લગય એક ક્ષણ  ણ યશલેાત ુું નથી. પ્રભનુે ભાટે ઉત્કટ તલયશબાલના એ 
જ ખયો વન્માવ છે. વ્રજાુંગનાઓભાું  આલો ઉત્કટ સ્નેશ શતો ભાટે તે ખયાું વન્માવીની 



ભનામાું છે. બક્ક્ત યામણ જીલ તો  મકુ્ક્તની ણ કાભના કયતો નથી તેને તો પ્રભનુી 
તનકટ જવુું છે. અને યાવાદદ રીરાનો  વાક્ષાત્કાય કયલો છે. જ્માયે બક્તની આગ પ્રભ ુ
પ્રકટ થામ છે ત્માયે બક્ત તેનાું નેત્રો તથા ભનથી શ્રીમખુની સધુાનુું ાન કયે છે. અને 
જેથી બક્તનાું ચિત્તભાું  યભાનુંદનો આતલબાયલ થામ છે. ત્માયફાદ કોઈ અરૌદકક 
અનભુતુત થામ છે. અને પ્રભનુા  સ્લરૂ વાથે વઘી ઈષ્ન્દ્રમો વદશત એ બક્ત પ્રભનુા 
દદવ્મ આનુંદ બોગલળે અને બગલાન તેના વઘા ભનોયથો ણુય કયે છે. 

પ્રભ ુપ્રાપ્પ્ત ભાટેનુું એકભાત્ર વાધન તલયશાતતિ 
 

 

 

 

રેખક – ચિ. શ્રી ગોકુરેળજી ફાલાશ્રી (જુનાગઢ) 

જગતગરુૂ શ્રીભદ્ લલ્રબાિામયજીએ વભગ્ર ળાસ્ત્રોનુું ભુંથન કયી કઠોય દયશ્રભ ઉઠાલીને 
દૈલી જીલ  ઉદ્ધાયાથે ષુ્ટટભાગય પ્રકટ કમો. આ ભાગયના તવદ્ધાુંતો અંત્મત ગઢૂ તથા 
અરૌદકક છે. એક એક તવદ્ધાુંતભાું અનોખ ુતત્લજ્ઞાન બયેલુું છે. આજે શ્રીભદ્ 
આિામયિયણનાું દદવ્મ તવદ્ધાુંતો એક જુદા જ સ્લરૂભાું જોલા ભે છે. આ ભાગય અત્માયે 
એક રૂઢી સ્લરૂે  પ્રિચરત થઈ ગમો છે. એટલુું જ નશીં ણ એક પેળન સ્લરૂે ભોટા 
બાગે દેખામ છે. રખતાું અત્મુંત દુિઃખ થામ છે તો ણ રખવુું ડ ેછે કે આ જ કાયણે 
ષુ્ટટભાગયનુું લાસ્તતલક સ્લરૂ તતયોદશત થતુું જામ છે. આ ભાગયની ઓજવતા , અરૌદકક 
વાભથ્મય અને યવાનુંદની  અનભુતૂત કયનાયા આજે ગણ્માગાુંઠયા લૈટણલો જ છે. નલી 
ેઢી આણાું વુંપ્રદામ પ્રત્મે  આકાયતી નથી એનુું કાયણ છે ભાગયભાું ઊબી થમેરી 
તલવુંગતાઓ આજે લૈજ્ઞાતનક યગુ છે.  રોકોભાું વાક્ષય િેતનાનો તલકાવ થઈ યહ્યો છે. 
અને તેથી જ નલી ેઢી વૈદ્ધાુંતતક  સ્ષ્ટટકયણ ભાગે છે. ણ આજે ભાગયનાું તવદ્ધાુંતો 
લશેંિાઈ ગમા છે. અને તેથી ઘણો  ગિૂલાડો ઊબો થમો છે. દયણાભે વુંતોકાયક 
પ્રત્યતુ્તય ભતો નથી. તેથી ભનભાું ઉદ્વગે યશ ેછે. 
  

આલી ક્સ્થતતભાું  ફે જ યસ્તા શોમ છે. એક ભાગયથી તલમખુ થઈ જવુું અને ફીજો 
ગાડદયમા પ્રલાશભાું જોડાઈ  જવુું. આણાું ષુ્ટટભાગયભાું આણે યવભમ સ્લરૂની 
અનભુતૂત કયલી છે. ણે આજે તો આણે આ બૌતતક આનુંદભાું જ વુંણૂય યભાનુંદની 



અનભુતુત કયલા રાગ્મા છીએ. છી યભાનુંદની અનભુતૂત  સધુી કેલી યીતે શોંિી 
ળકામ ? દદવ્મ યભાનુંદની ળોધભાું તનકેરા આણે જો અલ્ આનુંદભાું  વુંતો 
ભાની રઈએ તો તો આ ષુ્ટટયવનો લાસ્તતલક આનુંદ રઈ ળકશુું ખયા ? અયે, છેલ્રા 
થોડા લયભાું ષુ્ટટભાગય એક લતુયભાું જાણે કેદ થઈને યશી ગમો છે. પ્રણાચરકાઓ અને 
રૂદઢઓભાું ફદ્ધ થઈ ગમો છે , આ કાયણે આજે આણે એનો લાસ્તતલક આનુંદ બોગલી 
ળકતા નથી. આજે  આણે દક્રમાત્ભક વેલા પ્રકાયભાું ભતા આનુંદથી જ વુંતો 
અનબુલીએ છીએ થોડો. તલિાય કયીએ તો આ લાત વભજી ળકાળે. 
  

ષુ્ટટભાગયનુું શાદય  વેલા છે. ણ આજે ભોટા બાગે વેલા બાલનાત્ભક કયતાું દક્રમાત્ભક 
ઢફે લધ ુજોલાભાું  આલે છે. ખયી યીતે જોઈએ તો વેલા એટરે પ્રભભુાું તલ્રીનતા 
ભેલી પ્રભનુી લધનુે લધુ  તનકટ જવુું તે (િેતવતત પ્રલણ વેલા) વેલા દ્વાયા પ્રેભ , 

આવક્ક્ત અને વ્મવનની બાલનાન ેલેગ ભે છે. અને જેથી તનયોધ પ્રાપ્ત થામ છે. આ 
તનયોધ જ ભાગયનુું કેન્દ્રચફિંદુ છે.  પ્રભભુમ ફનીને પ્રભનુાું વેલા દકતયન અને સ્ભયણ 
તવલામ એક ક્ષણ ણ ન જામ અને પરરૂ  તલપ્રમોગની અલસ્થાની અનભુતુત થામ. 
ત્માયે જ પ્રભનુો વાક્ષાત્કાય અનબુલી ળકામ. આ  ભાટે વૌથી લધ ુજરૂયી છે તીવ્ર આતતિ 
ણ આજે તો લૈટણલ વ્મવન અલસ્થા સધુી શોંિી  ળકલાભાું જ અવભથય ફની ગમા 
છે. . બ. દાભોદયદાવજીએ ણ શ્રીગવુાુંઈજીને તલનુંતી કયેરી  જે મશ ભાગય શાુંવી 
ખેરકો નાશીં તા કરેળ કો શ.ે 
  

આજે પ્રભનુાું સ્લરૂાનુંદ ભાટે જરૂયી સ્નેશાતતિ ન થલાનુું ામાનુું કાયણ છે દક્રમાત્ભક 
વેલા, આજે વેલા કયલાભાું સ્લમખુ એટરે સ્લાનુંદનુું પ્રભાણ કુંઈક અંળે લધ ુયશ ેછે. 
અરફત, બાલના જરૂય છે. ણ વેલા દ્વાયા જે લસ્ત ુભલી જોઈએ એ નથી ભતી. 
એ છે તલયશની બાલના.  ભુંગરાથી ળમન મયત વેલા શોંિતા કોઈ બગલદીમ 
લૈટણલ જ્માયે વાુંજે પ્રવાદ રેતા શોમ ત્માયે તેભની ભનોક્સ્થતતનુું અલરોકન કયીએ તો 
એભનાભાું એક દૈતનક કામાયતલતધ ણુય કમાયનો આતળક આનુંદ અને વુંતો શોમ છે. ભોટા 
બાગે આલી દયક્સ્થતત છે. અનામાવે ણ આ  લસ્ત ુઅત્મુંત સકુ્ષ્ભ ણે જણાઈ જ 



આલે છે. આ ભાટે વૌથી ભશત્લની ફાફત છે પ્રભભુાું  દયઢતા અને તારાલેરી. સ્ભયણ 
અને દકતયન આતધદૈતલક વેલાની તવદ્ધદ્ધ ભાટે છે. તા  બાલલૂયક વેલા થતી શોમ તો , 

પ્રભનુા વાક્ષાત્કાયની બાલનાનો આંતદયક પ્રલાશ અસ્ખચરત  યીતેલહ્યા કયે છે એ પ્રભ ુ
તભરનની ઉત્કટ આતતિનો ઉદમ થામ છે , અને ઉત્તયોત્તય  પ્રેભ-આવક્ક્ત અને વ્મવન 
અલસ્થાની પ્રાપ્પ્ત થામ છે. અને ત્માય છી થતી અરૌદકક દદવ્મ  અનભુતૂતનુું લણયન 
કયવુું મશુ્કેર છે. એતો પ્રભ ુજેને કૃા કયી દાન કયે એજ અનબુલી  ળકે. આ છે 
ષુ્ટટભાગયની પરરૂ અલસ્થા વેલાભાું ક્યાયેક પ્રતતફુંધો ણ આલે છે. યુંત ુ પ્રભ ુોતે 
જ તેની તનવતૃત્ત કયે છે. વેલાભાું ત્રણ પ્રકાયના પ્રતતફુંધો આે ફતાવ્મો  છે ઉદે્ધગ , 

પ્રતતફુંધ અને બોગ આ પ્રતતફુંધોનુું તનલાયણ અનગુ્રશની યીતે શ્રીલલ્રબ ોતેજ  કયે 
છે. 
  

મખુ્મ લાત તો એજ  છે કે પ્રભભુાું સ્નેશ થામ ત્માયથી પરરૂ સ્નરૂાનુંદની પ્રાપ્તી 
સધુી તલયશાક્ગ્ન  પ્રફ યશલેી જોઈએ. પ્રભદુળયનની તારાલેરી અસ્ખચરત લશલેી 
જોઈએ તીવ્ર તા દ્વાયા જ  સ્લરૂાનુંદનો અનબુલ ભેલી ળકામ તેભજ પ્રભનુો 
વાક્ષાત્કાય પ્રાપ્ત કયી ળકામ. 
  

ઉયની લાતો રક્ષભાું યાખીને આણી વેલા દક્રમાત્ભક નશીં યુંત ુતાબાલ લૂયકની 
અને પ્રભ ુવાક્ષાત્કાયની બાલના લાી શોલી જોઈએ. 

જો કૃટણવેલા જ વલોત્તભ છે, 
 

 

 

 

રે. ગો. ચિ. શ્રી ગોકુરેળજી ફાલાશ્રી (જુનાગઢ) 

ગીતાજીભાું દૈલીજીલ અને આસયુીજીલ એભ ફે પ્રકાયનાું જીલ ફતાલામા છે. જ્માયે 
આસયુીજીલ અથાયત્  દૈત્મરોકો શ્રેટઠ ભાગયભાું પ્રવતૃ થલા રાગે ત્માયે તેભને ભોશ 
કયાલલા વારૂ બગલાને ફૌધધાલતાય ધાયણ કમો અને ધભયનુું મૂ જે લેદ , તેની તનિંદા 
કયી. અને દેલતાઓને ણ  આજ્ઞા કયી તભે ણ યુાણોની તનદાું કયીને અસયુોને ભોશ 
કયાલો. ત્માયે દેલતાઓએ ણ  પ્રભનુી પ્રેયણાને આતધન થઈ ઋતકુોભાું જન્ભ રઈ 



તનિંદાલે ધાયણ કયી લૈળેતક ન્મામ , ભામાલાદ, િાલાયક, તનદયશ્વય વાુંખ્મ આદદ 
ખોટાળાસ્ત્રો ફનાવ્મા. આ ળાસ્ત્રોભાું જેલી  ફાફતો રખી છે કે તેનાું અધમમનથી જીલની 
બદુ્ધદ્ધ ફગડી જામ અને એ જ ળાસ્ત્રતલળેભાું  પ્રવતૃ્ત થલા રાગે. અદશિં કોઈ ળુંકા કયે કે 
જો ન્મામ ભામાલાદ લગેયે ળાસ્ત્ર જીલને  તલભબદુ્ધદ્ધભાું ભોક્ષપર આદદનુું લણયન કેભ ? 

તો ભોક્ષ દેલા ભાટે િાય લેદ તેભજ અટટદળ  યુાણ તલદ્યભાન છે જ. છી તેને છોડી 
ોતાની બદુ્ધદ્ધ અનવુાય નલા નલા ભોક્ષવાધનો એભાું  ફતાલામા છે એ જ વાચફત કયે 
છે કે આ ળાસ્ત્રો અલશ્મ જ જીલને ભોશ કયાલનાયા છે.  
  

પ્રથભ ભોશકળાસ્ત્ર ફનાલલાની આજ્ઞા પ્રભએુ તળલજીને કયી. આ ફાફત 
લાયાશયુાણભાું રૂદ્રગીતાભાું  રખી છે. જે “ત્લુંિ રૂદ્ર , ભાશાફાશો ભોશળાસ્ત્રાચણ કાયમ ” 

અથાયત શ ેરૂદ્ર, તભે ભોશક ળાસ્ત્ર ફનાલો. ત્થા દ્મયુાણભાું ણ રખ્યુું છે. જે “સ્લાગભૈિઃ 
કપ્લ્તૈસ્ત્લુંિજનાન્ભદદ્રમખુાન્કુરૂ” બગલાન આજ્ઞા કયે છે કે શ ેતળલ , તભે ોતાના  

ફનાલેરા ળાસ્ત્રોથી ભનટુમોને ભાયાથી તલમખુ કયો. ત્માયે તળલજીએ આજ્ઞા તળયોધાય 
કયીન ે ભોશક ળાસ્ત્રો ફનાવ્મા. તેનુું પ્રભાણ દ્મયુાણનાું ઉત્તયખુંડભાું રખ્યુું છે.  

“ભચ્છત્માલેતળતૈતલિપ્રૈિઃ વુંપ્રોક્ષ્ભાતન તતિઃયમ્” આથી તનતિત થયુું કે ઋતરોકોએ  ભ્રભ 
કયાલલા થકી ળાસ્ત્રો ફનાલી જેભ ફને તેભ ભનટુમને કૃટણતલમખુ કયલા પ્રમત્ન  કમો 
છે. 
  

આ જ જ્ઞાની  ભનટુમની ભોટી ભરુ છે અને અદશિં જ એ ઠગાઈ જામ છે. જે જ્ઞાનલાન 
થઈને ણ ળાસ્ત્રોને  લાુંિીને ણ અને વેલા કયલાનુું વાભથ્મય ાભીને ણ શ્રીકૃટણની 
વેલા નથી કયતાું. જો કે  ભોશકળાસ્ત્રો ફનાલનાયા ઋતરોકો ભનટુમને જફયદસ્તી 
ોતોતાના ફનાલેરા ળાસ્ત્રભાું  પ્રવતૃ્ત કયતા નથી. ણ ભુંદબાગી જીલ ોતાનાું 
ભનથી જ ખોડા ળાસ્ત્રોભાું પ્રવતૃ્ત થઈ  જામ છે. આ જીલો ોતાના કભાયનવુાય વદા 
વુંવાય િક્રભાું બભતા યશ ેછે. 
  

અદશિં એક ફીજી ળુંકા ણ થામ કે જે ળાસ્ત્રો ભ્રાભક કશો છો, એ ળાસ્ત્રોભાું ણ ક્યાુંક તો 
બ્રહ્મજ્ઞાનનુું લણયન છે , ક્યાુંક કભયનુું લણયન છે. ક્યાુંક બક્ક્તનુું ણ લણયન છે , તો એ 



ળાસ્ત્રોને ભોશકળાસ્ત્રો કશો એ કેભ ફને ? તો તેના તનલાયણભાું કશલેાનુું કે એ  ળાસ્ત્રોભાું 
જ્માું જ્ઞાનનુું લણયન કયાયુું છે ત્માું „તત્લભતવ‟ (અથાયત ્ત ુબ્રહ્મ  છો) ઈત્માદદ લાક્યોના 
ઉદેળ ભાત્રથી બ્રહ્મજ્ઞાન થઈ જામ છે એ યીતે કશલેાથી  જ્ઞાનયદશત બોા ભનટુમને 
બોલામો છે. જો ત ુું બ્રહ્મ છો એભ કશલેા ભાત્રથી જ  બ્રહ્મજ્ઞાન થઈ જતુું શોમ તો જેને 
આ ઉદેળ તેના ગરુૂએ કમો શોમ એ તળટમને જગતના  વલયદાથયનુું જ્ઞાન થઈ જવુું 
જોઈએ. અથાયત ્એ બાઈવાફ અદશિં ફેઠા ફેઠા જ ફધી જગાનુું ભતૂબતલટમ વતૃ્તાન્ત કશી 
દે. કાયણકે વલયજ્ઞાત થઈ જવુું એ બ્રહ્મજ્ઞાનીની તનળાની છે.  એક લેદ શ્રતુત કશ ેછે કે 
“મક્સ્ભક્ન્લદદતે વલયતભદું તલદદતું બલતત ” આ મજુફ બ્રહ્મજ્ઞાન  થલાથી વલયજ્ઞાન થઈ 
જામ છે. 
  

આ જ યીતે જ્માું  એ ભોશકળાસ્ત્રોભાું બક્ક્તનુું લણયન છે ત્માું બગલાનની બક્ક્તને મખુ્મ 
પ નથી ફતાલાઈ. કેલ જ્ઞાનપ્રાપ્પ્ત ભાટે જ બક્ક્ત કયલી અને જ્માું સધુી જ્ઞાન ન 
શોમ ત્માું સધુી બક્ક્ત  કયલી અને જ્ઞાન થમા ફાદ છી બક્ક્તનુું કુંઈ કાભ નશીં , શદુ્ધ 
યબ્રહ્મની બક્ક્ત ન થઈ  ળકે. બાલના કપ્લ્ત અથાયત ્ોતાની બપુ્ધધ કપ્લ્ત , 

બગલાનના સ્લરૂની જ બક્ક્ત થામ , આવુું ફધુું ભાને છે. ભાટે એભના ફતાલામેરા 
ભાગય ય બક્ક્તભાગય ય બગલાનની પ્રવન્નતા  પ્રાપ્ત કયલા ભાટે પ્રભનુી વેલા નથી 
કયાલી, ણ જ્ઞાન ભાટે કયામ છે. એ બક્ક્તથી પ્રભુ  પ્રવન્ન થતા નથી. અને બક્ક્ત તો 
તે જ કશલેામ જેથી પ્રભ ુપ્રવન્ન થામ .કાયણ કે  “બક્ત્મૈલ સષુ્ટટ ભભ્મેતત ” બગલાન 
બક્ક્ત દ્વાયાજ પ્રવન્ન થામ છે. બક્ક્તતનટઠા ત્માયે  જ થઈ જાણલીજ્માયે પ્રભ ુશ્રીકૃટણ 
પ્રવન્ન થામ. ભોશકળાસ્ત્રોની યીતે જે લતે એ  જ્ઞાન, કભય, બક્ક્ત આ ત્રણેમભાુંથી કુંઈજ 
વુંણૂયણે તવધધ કયી ળકતો નથી. અને ણૂયતવપ્ધધ તવલામ પપ્રાપ્પ્ત તો ક્યાુંથી થામ 
? કોઈ તયલૈમો આખી નદી તયીને ભાત્ર  નજીલા દુયથી ડુફી જામ તો તેનો દયશ્રભ 
વ્મથા જ જામને ? 

  

આભ તનટકય એ થમો કે લેદળાસ્ત્ર અનવુાય વાધન કયે તે જ જ્ઞાન , બક્ક્ત કે કભય યુા 
થામ છે. તવધધ થામ છે. ભાત્ર પ્રતતટઠા ભાટે ળાસ્ત્રોનાું ભન પાલે એભ અથય કયલાથી કશુું 



જ ન તનજે  લી, તવધધાન્તો નેલે મકુીને ભનભાન્મા થોડા થોડા જ્ઞાન , કભય કે બક્ક્ત 
કયલી ણ તનયથયક જ છે. 
  

આ જ યીતે ોતાના  અતધકાય અનવુાય જ્ઞાન , કભય તથા બક્ક્ત ોતોતાના પ 
આલાલાા છે. આજે ભાનલી કાના  તલયીતણાથી ેઢી દય ેઢી વદાિાયશીન 
થતો જામ છે, તથા તનતદ્ધાિાયભાું પ્રવતૃ છે. તેથીજ તે જ્ઞાનક્રભાદદના અતધકાયી નથી. 
કેભ કે “આિાયશીન ભનટુમને લેદ ણ તલત્ર કયી  ળકતા નથી” ભાટે બક્ક્ત કયીને જે 
રુૂ યવેશ્વય પ્રભ ુશ્રીકૃટણની વેલા કયે તેને આ  ઘોય કચરયગુ પદામી છે. “કરૌ 
તદ્શદયકીતયનાત”્ બાગલતભાું જેભ કહ્ુું છે કે , કચરયગુભાું દકતયનાદદ બક્ક્તથી બગલદ્ 
પ્રાપ્પ્ત થામ છે. જે યીતે જ્ઞાનના તથા કભયના અતધકાયી  અત્માયના જીલ નથી તે જ 
પ્રભાણે બક્ક્ત ભાટે ણ અત્માયના જીલ રામક યહ્યા નથી. ભાટે જ  અનાતધકાયી 
જીલોને ણ કૃા દ્વાયા મકુ્ત કયાલલા ભાટે યબ્રહ્મ ણુયરુૂળોત્તભ  શ્રીકૃટણ પ્રગટયા છે 
અને ોતાના પ્રભેમ ફથી અથાયત ્ોતાના અદભતૂ વાભથ્મયથી  અનાતધકાયી જીલ 
વ્રજના શુ, ક્ષી, ગોગોી આદદને ણ યભ પનુું દાન કયુું. ભાટે  કૃટણબક્ક્ત 
ફધા જ જીલોએ અલશ્મ કયલી જોઈએ એ લસ્ત ુતવદ્ધ થામ છે.  
  

ફધા જ લેદ લાક્યો તથા ગીતાજીના બ્રહ્મ લાક્યો ચબન્ન ચબન્ન યીતે આ જ લસ્ત ુકશ ેછે. 
મખુ્મ લસ્ત ુ આ જ છે. ફીજા પ્રકાયના ભત છે એ તો ોત ોતાના આગ્રશ દ્વાયા 
તનરૂામા છે. શ્રીભદ્  લલ્રબાિામયજી ણ આજ્ઞા કયે છે કે શ્રી બાગલત ત્થા ગીતાજી 
શરેેથી જ તલદ્યભાન છે. છી અભાયે ગ્રન્થ કયલાની કોઈ આલશ્મકતા જ નથી યશતેી. 
ણ અનેક ભતોનાું પ્રિાય થલાથી  વુંદેશભાું ડીને દૈલીજીલો ણ શદયની વેલાથી 
ફદશમુયખ થતાું જામ છે , ભાટે જ આલા જીલોને  મોગ્મ ભાગય દેખાડલા ષુ્ટટભાગયનુું 
પ્રાગટય થયુું છે.  

શલે જાગતૃતનો વભમ ાકી ગમો છે 
 

 

 

 

ર ેચિ. ગો. શ્રી ગોકુરેળજી ફાલાશ્રી (જુનાગઢ)  



એક લાય એક  બગલદીમને છૂ્ ુકે “બાઈ તભે આટઆટરા સ્તોત્રોના તનમતભત ાઠ 
કયો છો, એથી તભને કુંઈ  પામદો ખયો ? ખોટો વભમ લેડપલો ને ! ‟ તેઓ જયા િાુંકી 
ગમા અને પ્રત્યુુંત્તય આપ્મો “જે જે ! આે આભ કેભ કહ્ુું ? શ્રીભદાિામયજીએ યિેરાું 
આ અમલૂ્મ સ્તોત્ર (?) ાઠ કયલા એ તો ઉત્તભોત્તભ છે. પ્રભજુીની દદવ્મ લાણી છે. એ 
થકી તો અભાયા દો દુય થામ. વેલાભાું  ચિત્ત િોંટે.” લગેયે લગેયે એભની દપરસપૂી 
ભને વુંબાલી. ભેં પયી છૂ્ુું “શુું તભે જાણો છો તભે શુું ઠન કયો છો ?” એ સ્તોત્રનુું 
શાદય  અનભુતૂ કયી ળકો છો ?” તો ફોલ્મા “એ ફધી અભને ખફય ન ડ.ે અભને તો 
આજ્ઞા થઈ છે કે ાઠ કયલા એટરે કયલા. પ્રભનુી લાણી છે.” 

  

ફવ, આ જ આણી  દળા છે. આજે ભોટાબાગે ષુ્ટટભાગીમ લૈશ્નલો એલા છે જેઓ 
પ્રિચરતતાનુું લશન કયલાભાું જ યોકામેરા છે. ભાત્ર પ્રણાચરકા જાલી ોતાની જાતને 
ધન્મ ભાને છે. આ એક કઠોય  લાસ્તતલકતા છે. શલે, અદશિં એક ફીજી ફાફત ણ વાભે 
આલે છે કે પ્રિચરતતા અન ેપ્રણાચરકાનુું લશન કયતાું લૈશ્નલો એટરી શદે ભાનતવક યીતે 
વુંકોિાઈ જામ છે કે એભને  પ્રણાચરકા ત્થા નીતતતનમભોને ાલાભાું અને તે પ્રભાણે 
વેલા આનુંદ ભે છે એ છોડી નથી  ળકતા કે નથી એનો તલયોધ વશી વકતા , અને 
એભાું જ વુંણૂયણે જકડાઈ જામ છે. જ્માયે કોઈ  તવધધાુંતોની લાતો કયે અને કડલી 
છતાું શદુ્ધ ષુ્ટટભાગીમ તાત્ત્લક દળયતનકતા વાચફત  કયલા પ્ર.ત્ન કયે ત્માું કેટરાક તો 
કતયવ્મતલમઢૂ થઈ જામ છે જ્માયે કેટરાક અશુંોીઓ  તેનો સ્ટટ તલયોધ કયે છે. 
કેટરી કરૂણતા છે આ ! આજે ષુ્ટટભાગીમ લૈશ્નલીજીલનભાું આ  ભાગય એક 
રૌદકકજીલનનાું અંગ રૂી ફની યહ્યો છે. જેની વૌથી પ્રતતકૂ અવય તેભનાું ફાકો  

ય ડ ેછે. શા , એ જરૂય કશવે ુું ડ ેકે એ ફાકો લૈશ્નલીમ નીતત તનમભો ખફુીલૂયક 
અદા કયે છે. ણ વાથે વાથે વૈદ્ધાુંતતક અંધ ણ ફને છે.  
  

આ જ કાયણ છે કે  ેઢી દય ેઢી ભાગયનાું તવદ્ધાુંતોની ઓજવતાને અકથ્મ આંિકા 
રાગ્મા છે. અને એ  ઝુંખલામા-લશેંિામા કે તલકૃત કયામા છે. જેથી જ આજે દદવ્મતા , 

ઉચ્િ આધમત્ત્ભકતા કે તલલેકણૂય તનભય બાલવશજતા ખોયલાઈ ગઈ છે. ષુ્ટટભાગીમ 



યભાનુંદનીમ ઓજવતાનો અનબુલ નથી કયી ળકાતો. ક્ષચણક બુ્ધ આનુંદ ભતાું જ 
આણે તપૃ્ત થઈ જઈએ છીએ. અજ્ઞાની એલા  આણે એ નથી જાણતાું કે ષુ્ટટભાગય 
એટરે આનુંદની દયવીભા છે ! અને લી આ જ વુંકુચિતતા  તથા યીતયવભો 
તનબાલલાભાું ડરે આણે શ્રીભશાપ્રભજુીએ લણયલેરા પ્રભ ુભાટેના તીલય  આલેગનો 
શજાયભો અંળ ણ ાભલાભાું તનટપ યશીએ છીએ. ઉયાુંત કરૂણતા તો એ છે કે એ  

ાભલાની ત્જજ્ઞાવા જ ભોટાબાગે ખોલાઈ ગઈ છે. કાયણ છે વુંતટુટી ! આજે લૈશ્નલો 
વુંતટુટ થઈ ગમા છે. તો કેટરાુંક કશલેાતાું બગલદ્ બક્તો આ જ વુંતષુ્ટટને વશાયે 
આવક્ક્ત અને વ્મવનનો ખોટો ઢોંગ કયી સ્લમુંને જ છેતયે છે. આ ફધુું ત્માગવુું ડળે. 
અંધકાયભાું અપ્રાપ્મ ફનેરા શદમિ ુખોરલા ડળે. આણી પ્રભપુ્રોતત અરૌદકક 
વુંલેદનાઓ ઢુંઢોલી  ડળ.ે જાગતૃતનુું પ્રિુંડ આંદોરન ભનભાું જગાલવુું ડળે. 
વુંકુચિતતા છોડી આણી સષુપુ્ત  ભનોદય ષ્ટટને ખોરીને ત્જજ્ઞાવાની જ્મોત જરાલલી 
ડળ.ે તો જ શ્રીભદાિામયિયણનાું અથાગ  દયશ્રભ કે જે આે દૈલીજીલ ઉદ્ધાયાથે કમો 
છે, તેને વાિો ન્મામ ભી ળકળે. આજે  આખુું મ જગત યગુની વૌથા ભોટી 
આતત્તગ્રસ્ત અળાુંતતભાું ળાુંતત ભાટે લરખાું ભાયી યહ્ુું છે. આલા કયા કાભાું આણે 
આણી સ્લમુંની આત્ભજ્મોત જરાલી ષુ્ટટવાગયની પ્રળાુંત રશયેો  ાભલાની છે. તો 
જ શદમભાું પ્રભ ુપ્રાપ્પ્ત ભાટે સ્નેશનો આલેગ પ્રાપ્ત થળે. આ સ્નેશનો  તનભય પ્રિુંડ 
આલેગ પ્રાપ્ત કયલો ખફુ કયો છે.  
  

કેટરીક જગ્માએ આલેગને આલેળ વાથે જોડી દેલાભાું આલે છે. ણ આલેળ એ આલેગ 
દ્વાયા પ્રભતુનકટ જલાની  મોગ્મતા તો પ્રાપ્ત થામ જ છે જે ખયેખય તો બક્ક્ત 
વશજપ્રેભનુું જ દયણાભ છે. ણ આ  બક્ક્તભમ તલયશઆલેગ તો અજ્ઞાનનાું અંધકાય 
નો નાળ થામ ત્માયે જ પ્રાપ્ત થઈ ળકે છે. જે  ક્રભે ક્રભે સ્ભયણ , કીતયન ત્થા વૈદ્ધાુંતતક 
નુયાલતયનના ભનનથીજ પ્રાપ્ત થામ. જુઓ , તવધધાુંત એટરે તવધધ + અંત. અંતે 
તવધધ પ્રસ્થાતત થમેલુું તથ્મ. ષુ્ટટભાગયનાું  વુંદબયભાું કશીએ તો શ્રીભદ્ 
લલ્રબાિામયજીએ બ્રહ્મસતુ્રો, લેદો ત્થા ગીતાજીનાું બ્રહ્મ લાક્યોનાું કઠોય ભનોભુંથન ફાદ 
અંતે જે તવદ્ધ કયુું , એ શધુધાદ્વતૈ બ્રહ્મલાદના વય વાશત્જક રૂે અક્સ્તત્લભાું આલેરાું 



ષુ્ટટબક્ક્તભાગયનાું તથ્મો. જેભાું બક્ક્ત કે જે તનિઃસ્લાથય અને દીનતા લૂયકની શોમ તેને 
વલોત્કૃટઠ સ્થાન આી એને  ધાયણ કયલાની આજ્ઞા કયાઈ. બક્ક્ત વશજ પ્રાપ્મ છે. 
અને બક્ક્ત દ્વાયા જ પ્રભતુભરનનુું  અંતય તનયુંતય ઘટે છે. અને આખયે સ્લરૂાનુંદનો 
અલણયનીમ લ્શાલો પ્રાપ્ત થામ છે. અને  આલેળ રૂી દુરયબ અલસ્થા પ્રાપ્ત થામ છે. 
જો તવદ્ધાુંતોની સ્ટટ અને શદુ્ધ વભજ શોમ તો અનામાવે જ આ બાલો જાગ્રત થામ છે. 
અને રઈ જામ છે. યભાનુંદનાું તલળા વમદુ્ર બણી !  ણ આજની દયક્સ્થતતભાું આ 
ફધુું તો „ઝાુંઝલાના જ‟ જેવુું દુરયબ છે. આજે તો ક્સ્થતત એ છે કે નીતતતનમભો, યવભો 
પ્રણાચરકાઓ કે જે ગૌણ લસ્તઓુ છે , એને જ મખુ્મ રક્ષ ફનાલી  લૈશ્નલો એલા તે 
ગુુંિલામા છે કે એભાુંથી જ ફશાય નીકવુું મશુ્કેર થઈ ડ્ુું છે.  
  

અને લધભુાું કટેરાક સ્લાથીઓ આ દયક્સ્થતતનો રાબ રઈ ોતાના અશુંને ોાલા કે 
સ્લને સ્થાલા આભાું  નલા નલા તકય તલતકો કયી આ જાને લધ ુઅટટી ફનાલી દે 
છે. આણી તલલેકદય ષ્ટટ દદળાશીન  થઈ ગઈ છે. વૈધધાુંતતક વત્મતા ળોધલા તથા એના 
ઊંડાણભાું જલાનુું વાભથ્મય આણે ખોઈ યહ્યા છીએ. અને ખરુ કશીએ તો આજે લૈશ્નલને 
એ ગભત ુનથી. કાયણ સ્ટટ છેિઃ અત્માયનાું  ઘોય અળાુંત યગુભાું વશજે ણ આનુંદનુું 
ટીુું ભે તો એ જ યભાનુંદ સ્લરૂે ગ્રશણ થામ છે.  ભેં શરેાું જે બગલદીમો વુંલાદ 
આપ્મો એનો જ દાખરો લ્મો. ખયી યીતે ાઠ કયલા ાછ શુું  શતે ુછે એની યલા 
કમાય તલના પક્ત વુંસ્કૃતનાું શ્રોકો એ ણ અશધુધ, જેભ પાલે એભ ફોરીને કરાકો ાઠ 
કયલાનો કોઈ જ ભતરફ નથી. એનુું દયણાભ શનૂ્મ જ આલે.  
  

કોઈ રાબનો તો  પ્રશ્ન જ નથી યશતેો. શા , મોગનાું તનમભ મજુફ રૌદકક ળાુંતત ત્થા 
ક્સ્થયતા જરૂય પ્રાપ્ત  થામ. ણ શુું આણે એ ભાટે લૈશ્નલ ફન્મા છીએ ? બ્રહ્મવુંફુંધ 
લખતે રીધેરી પ્રતતજ્ઞા  ભરુી ગમા કે શુું ? અયે, થોડુું તલિાયીએ-આણે શુું કયી યહ્યા 
છીએ ? ાઠ કયલાનુું  ભાશાત્્મ તો વભજીએ ? એ કેટરી અરૌદકક અને પ્રભનુુું 
વન્મખુત્લ પ્રાપ્ત કયાલતી પ્રદક્રમા છે. જો મોગ્મ યીતે એનો ઉમોગ કયામ તો ! જુઓ 
ાઠ કયલાનો મખુ્મ શતે ુ  વૈધધાુંતતક ભનનનો છે. જેના દ્વાયા ચિત્તની પ્રભનુાું 



િયણાયતલિંદભાું દયઢતા લધ ુવફ  ફને. કોઈણ અથયની જાણકાયી તલના ભાત્ર વુંસ્કૃત 
બાાભાું શોઠ પપડાલલાથી કુંઈ જ પ્રાપ્ત  થતુું નથી. એભાુંમ લી કેટરાક કશ ેકે 
“બાઈ, ભશાપ્રભજુીની લાણી છે, એના સ્વયણ ભાત્રથી ધન્મતા પ્રાપ્ત થામ.” શા, વાચુું 
જરૂય જો ખયેખય લાણી શદમારૂઢ થઈ થઈ જામ તો ! તો  „બૈમા ક્યા કશનેા ! ‟ બમો 
બમો થઈ જામ. જડતાનાું ફુંધ દ્વાય ખરુી જામ. અજ્ઞાનનો અંધકાય  ઓગી જામ. 
ણ....જ્માું ભાત્ર બાા , અચબવ્મક્ક્ત અને લાણી ત્રણેમ વલયથા ચબન્ન છે. એ  ત્રણેમનો 
વભન્લમ એટરે શ્રોક.  
  

ભનટુમને અત્મુંત બદુ્ધદ્ધળાી પ્રાણી કશલેામો છે. ભનટુમએ પ્રાણનાું પ્રલાશને તનમુંત્રીત 
કયીને નાદ ઉત્ન્ન કમો. આ નાદભાું તલતળટટ તલક્ષે દ્વાયા તલતલધ સ્લય ઉત્ન્ન થમા. 
જેની વ્મલક્સ્થત ગોઠલણી એટરે બાા. બાા અચબવ્મક્ક્તનુું વાધન છે. અને લાણી 
એટરે જેના  દ્વાયા ભનોબાલ વ્મક્ત થામ એ અચબવ્મક્ક્ત. શલે કશો , ાઠનુું ભાશાત્્મ 
કેલી યીતે તવદ્ધ  થામ ? યુાતન કાભાું વુંસ્કૃત બાા પ્રિચરત શતી એટરે 
આિામયજીએ ોતાનો ઉદેળ એ  બાાતલળેભાું કમો. આજે આણે ભાત્ર બાાને જ 
ભશત્લ આી ાઠ કમાય કયીએ તો છી  શ્રીંશાપ્રભજુીની વૈદ્ધાુંતતક વભજ આતી દદવ્મ 
લાણીનુું શુું ? 

  

ટૂુંકભાું જો આણી  ભનિઃક્સ્થતત સ્ટટ અને તનભય શોમ ત્માયે જ તવદ્ધાુંતભાું ઊંડા 
ઉતયલાની ત્થા તેના દ્વાયા ષુ્ટટયવાન કયલાની મોગ્મતા ભે. આ મોગ્મતા ભેલલા 
િારો શલે લૈજ્ઞાતનક દ્રષ્ટટ કેલી આગ લધીએ. 
  

શલે તો જાગીએ !!! 
 


