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                        બજ ગોવલદંમ/્/ બાઇળકંય યુોહશત 

 

 

 

બજ ગોવલદંમ ્બજ ગોવલન્દમ ્

ગોવલન્દમ ્બજ મઢૂભતે . 
પ્રાપ્તે વવિહશતે ભયણે 

ન હશ ન હશ યક્ષવત ‗ડુકૃણ્ કયણે‘ ..1 
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ટાંી યશલે ુ ંભયણ જ્માયે ઝડી રેળે ત્માયે તારંુ આ ‗ડુકૃણ્ કયણે‘તને નહશ ફચાલે, નહશ 
યક્ષે; ભાટે શ ેમઢૂભવત ! તુ ંગોવલદંને બજ,ગોવલન્દને બજ, ગોવલદંને બજ.  

‗ડુકૃણ્ કયણે‘ આ ળબ્દોથી ‗કૃ‘ ધાતનુો ‗કયવુ‘ં અથથ થામ છે એભ ાણણવનએ એભના 
ધાતુાઠભા ં વનરુપ્યુ ં છે. ‗ડુકૃણ્ ‗ભાનંો ‗કૃ‘ બાગ જ કભથ, હિમા, કયણ લગેયે ળબ્દોનુ ંમૂ 
છે. કોઇક વનં્માવી કે વધૃ્ધ રુુ ાણણવનના ધાતુાઠનુ ં યટણ કયતા‘ંડુકૃણ્ કયણે‘એભ 
યટયા કયતો શતો. આચામે નજીકભા ં થી વાય થતા ં આ વાબંળ્યુ ં અને યટનાયની 
અલસ્થા ણ જોઇ. એભને થયુ ં કે જજદંગીના અંત સધુી આભ ધાતનુા અથથનુ ંજ યટણ 
કયલાથી અથલા એ અથાથનવુાય કાભનો ઢવયડો જ કયલાથી શુ ંલે? એભ કયલાથી તો 
ભશામરૂી જજદંગીને લેડપી નાખલાનુ ંથામ છે. આભ વલચાયીને તેભણે યટનાયને વફંોધી 
‗ગોવલદંનુ ં બજન કય‘ એલા ઉદ્ ગાયો કાઢયા શળે. 
આચામે કોઇ વ્મક્તતવલળેને વળખાભણ અ આી શોમ કે ન આી શોમ, ણ વભગ્ર 
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ભાનલજાતની વાભે એભણે રારફત્તી તો ધયી જ છે. કાભ,કાભ ને કાભ કયતા ં કયતા ં
જજદંગી યૂી કયનાયાઓ જો જગત્સષૃ્ટા, જગત્ારક અને જગત્વશંતાથ યભાત્ભાનો વલચાય 
જ ન કયે તો એભનુ ં જીલન એે ગયુ ં વભજવુ.ં ભં આ કયુ ં ને તે કયુ,ં એભ કાભનુ ં
અણબભાન, જ્ઞાનવલજ્ઞાનનુ ંઅણબભાન કે જીલનની કશલેાતી વવધ્ધ્ધઓનુ ંઅણબભાન, ભાણવને 
જીલનના ધ્મેમ વલળે વાલ ફેદયકાય ફનાલે છે. આ ફધી કશલેાતી રૌહકક વવધ્ધ્ધઓ 
કાનુ ં તેડુ ં આલે ત્માયે કાઇં જ ખ રાગતી નથી.એટલુ ં જ નહશ ણ ોતે જેને 
આટાઅટલુ ં ભશત્ત્લ આપ્યુ ં તે કયુ—ંકાયવ્યુ ં ધૂભા ં ભી યહ્યુ ં છે ને ોતે અહકચંન, 

અવશામ ફની ફધુ ં છોડી જઇ યહ્યો છે, એ વલચાય જ, એનુ ં ભનોભથંન જ, ભનષુ્મની 
અંવતભ ક્ષણો વ્માકુતાથી બયી દે છે. એભાથંી ઉગયલાનો એક જ ઉામ છે, ને તે છે 
ગોવલદંનુ ંબજન કયલાનો. ગોવલદંનુ ં જજદંગીબય ભન, લચન અને કભથથી કયેલુ ંબજન જ 
જીલને અણબભાનજન્મ લુ્ક્કતાઓથી ઉગાયે છે અને ગોવલદંના ં સ્ભયણ ણચતંનના ફે 
ોતાના ળાશ્વત સ્થાનભા ંજલા ભાટે ભયણને ણ ઉભકાથી લધાલલાની પે્રયણાઆે છે. 
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પ્ર્ભસુ્ભયણ વલનાના કભથની આ યીતે વનયથથકતા ફતાલી, છી આચામથ ધનના અનગથ 

વચંમભા ં યચ્માચ્મા યશલેાના ં દૂણ તયપ ધ્માન ખચંતા ં કશ ે છે: મઢૂ !જશીહશ 

ધનાગભતષૃ્ણા ં કુફૃ વદ્ બધુ્ધ્ધ ં ભનવવ વલતષૃ્ણામ ્ . મલ્ક્રબવે વનજકભોાત્ત ં

વલત્ત ં તેન વલનોદમ ણચત્તમ ્ ….2 

― શ ેમઢૂ ! ધનપ્રાધ્પ્તની તષૃ્ણા છોડ, ભનને તષૃ્ણાયહશત તેભ જ બધુ્ધ્ધને વત્મવનષ્ઠાલાી 
કય. ોતાના શ્રભથી જે કાઇં પ્રાપ્ત થામ તેટરા ધનથી જ ણચત્તને વતંષુ્ટ યાખ. 
શ ે મઢૂભવત ! ગોવલદંને બજ, ગોવલદંને બજ.‖ 

ધ્નપ્રાધ્પ્ત ોતે અનથથકાયી નથી ણ તે ભાટેની અનગથ તષૃ્ણા અનેક અનથોને જન્ભ 
આે છે. તષૃ્ણાનો કદી અંત આલતો નથી. તષૃ્ણાલાનને જે કંઇ ભે તે અયૂત ુ ંજ રાગે 
છે. ળફૃઆતભા ંજે ભળ્માથી સખુ અને ળાવંતની આળા શોમ તે ભળ્મા છી લધ ુને લધ ુ
ધન ભેલલાની તષૃ્ણા વલસ્તયતી જામ છે. લૂથકભોએ વનભેલુ ંબાગ્મ ણ ધનપ્રાધ્પ્તભા ં
કાયણફૃ શોમ છે. અનેક પ્રમત્નો કયલા છતામેં નળીફભા ંન શોમ તે ભતુ ંનથી, ભાટે 
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ઉદ્યભ કયલાથી જે કાઇં પ્રાપ્ત થામ એથી વતંો ભેલલો ને પ્રભનુી ઇચ્છા પ્રભાણે જે 
ભે છે તે યૂત ુ ં છે એભ ભાની અજંો ન યાખલો, એભા ં જ વાચુ ં સખુ યશલે ુ ં છે. 
વતંોામતૃતપૃ્તાના ં મત્સખુ ં ળાતંચેતવામ ્ . કુતસ્તધ્ધ્નલબુ્ધાનાવભતશ્ચેતશ્ચધાલતમ ્ .. 
વતંો ફૃી અમતૃથી તપૃ્ત અને ળાતં ણચત્તલાાઓને જે સખુ ભે છે તે ધનના રોબથી 
આભતેભ યઝાટ કયનાયાઓને ક્યાથંી ભે? 

શ્રભથી ભેરા ધનથી જે સખુળાવંત ભે છે તે કૂડકટથી ભેરા ધનથી નથી ભતી. 
અન્મામથી ભેલેલુ ં ધન; ધન ભેવ્મનો ક્ષણણક આનદં બરે આે, ણ અનેક 
વલટંફણાઓ વજેથ છેને ણચત્તને ઉાવધઓથી બયી દે છે. આખયે ળાવંત જ સખુ છે.જે ધન 

અળાવંતની શોી વગાલે તેને ને સખુને ફાય ગાઉનુ ં છેટંુ છે.‘અળાતંસ્મ કુત: સખુમ ્
.અળાતંને લી સખુ કેવુ?ં(ગીતા) અનગથ ધનતષૃ્ણાભાથંી અળાવંત જ જન્ભે છે. 
નાયીસ્તનબયનાણબવનલેળ ં

વભથ્મા ભામાભોશાલેળમ ્ . 
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એતન્ભાવંલવાહદવલકાયં 

ભનવવ વલણચતંમ લાયંલાયમ ્ ……3 

―નાયીના બયાલદાય સ્તન અને ભનોશય નાણબ લગેયેનુ ં વંદમથ ભામાભોશના વભથ્મા 
આલેળને જન્ભાલનાય છે. બરા ! આ (નાયી દેશ) તો ભાવં અને ચયફી લગેયેનુ ંવંજય જ 

છે એભ ભનભા ંલાયંલાય વલચાય કય અને ગોવલદંને બજ, ગોવલદંને બજ.‖ તષૃ્ણાની જેભ 
કાભ ણ ભાણવની સખુળાવંતનો યભ ળત્ર ુછે. ‗કાભ‘ એ ળબ્દના ઘટક ફે અલમલો છે; 

‗ક‘ અને ‗આભ‘. ‗ક‘ એટરે સખુ ને ‗આભ‘ એટરે યોગ અથલા કાચુ.ં જે બોગ સખુફૃે 
પ્રતીત થામ છે તે લાસ્તલભા ં યોગ શોમ છે. જે સખુ કાચુ ં જ સખુ શોમ તેને કાભ કશ ે
છે.કાભનો ઉદ્ બલ ભોશને રીધે થામ છે. લસ્તનુી મથાથથતાનો વલચાય જેનાથી નષ્ટ થઇ 
જામ તેને ભોશ કશ ે છે.સ્લબાલે નશ્વય અને હયણાભે જુગપુ્વાજનક લસ્તભુા ંવંદમથ અને 
સખુદામીણાનો વલચાય ભોશને કાયણે થામ છે. વલજાતીમ વ્મક્તત ભાટેના ભોશભાથંી કાભ 
પ્રગટે છે અને જડ દૃશ્મના આકથણથી તષૃ્ણા જન્ભે છે. આ ફનેં ળાવંતના ળત્રઓુ છે. 
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જેના ભાટે કાભ અને તષૃ્ણા શોમ તેના ંમથાથથ ણચંતન—ભનન તેની ોકતાને છતી કયે 
છે, એના ભાટેનુ ંખંચાણ નફફંૄ ાડે છે ને અંતે એભાથંી છૂટલાનુ ંવય ફનાલે છે. ભાટે 
જ અશં કાભનુ,ં વલમનુ ંઅને એની ોકતાનુ ંલાયંલાય ણચંતન કયલાનુ ંજણાલાયુ ં છે. 
કાભ જેટરો વલઘાતક રુુ ભાટે છે તેટરો જ સ્ત્રી ભાટે ણ છે. આચામે રુુવભાજને 
ઉદે્દળીને કશરેી લાત સ્ત્રીવભાજને ણ એટરી જ ઉમોગી છે. 
કાભ ણ તષૃ્ણાની જેભ કદી તપૃ્તથતો નથી.કાભની અતધૃ્પ્તભાથંી િોધ જન્ભે છે. જો 
ક્ષણણક તધૃ્પ્ત થામ તોમે લધ ુ ને લધ ુબડકતી તષૃ્ણા ાછીએ અતધૃ્પ્ત જ જન્ભાલે છે. 
કાભને પ્રગટમા છી યોકલાનુ ં કઠણ છે, ભાટે એને જન્ભાલનાય દૃષ્ષ્ટનો જ વમંભ થલો 
ઘટે.અનણુચત લસ્તઓુને જોલી તેભ જ અવદાચાયીઓની વોફત કયલી, આ ફનેંનો ત્માગ 
કાભથી ફચલા ભાટે જફૃયી છે. અશં જે કાભને ત્મજલાનો ઉદેળ છે તે ધભથવલરુધ્ધ કાભને 
રગતો છે. ધભથને અનફુૃ કાભ ણ વમંભ ન શોમ તો અનથથકાયી ફની ળકે છે. ભોશના 
આલેગથી ેદા થતો કાભ અનથથફૃ જ ફને, કાયણ કે તેભા ં વમંભ થઇ ળકતો 
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નથી.ઇષ્ન્િમોના આલેગોના ળભન લગય વલલેક, ળાવંત કે સખુ વબંલી ળતતા ં નથી. 
નણરનીદરગતજરભવતચર ં 

તદ્વત્જીવલતભવતળમચરમ ્. 

 વલહદધ વ્માધ્મણબભાનગ્રસ્ત ં

 રોકં ળોકશત ંચ વભસ્તમ ્……4 ‖ 

કભના ાન ય યશલે ુ ં જરણફદું જેવુ ંઅવતળમ ચ, અક્સ્થય શોમ છે તેવુ ં પ્રાણીનુ ં
જીલન ણ છે. ભાટે ત ુ ં યોગ અને અણબભાનથી ગ્રસ્ત થમેરા ફધા રોકોને ળોકવતંપ્ત 
થમેરા જાણ-વભજ; અને ગોવલદંને બજ, ગોવલદંને બજ.‖ કભના ાન ય નાચતુ ં
વોશાભણુ ંજરણફદું એની ક્ષણણક જજદંગીભા ંઆનન્દભગ્ન જણામ છે, જયાળી લનની રશયે 
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આલી કે એ છડાટ ખાઇને લપુ્ત થઇ જામ છે. ભાનલજીલનનુ ં ણ આવુ ં જ છે. 
જોતજોતાભા ં એક છી એક અલસ્થા લીતી જામ છે. ફાણનો ઉલ્ક્રાવ, યલુાનીનો 
તયલયાટ અને પ્રૌઢાલસ્થાની ગબંીયતા, ફધુમેં વધૃ્ધાલસ્થાભા ંઅને ભયણભા ંવયકી જામ 
છે.ઘડીભા ંખળુી તો ઘડીભા ંગભ. યાજા શો કે યંક,વલદ્યાલાન શો કે અબણ,ધનલાન શો કે 
વનધથન, દયેકના જીલનભા ંતડકાછામંડા આલે છે ને જામ છે. કોઇ ણ અલસ્થાને કામભી 
ભાની એનુ ંઅણબભાન કયવુ ંએ વલચાયશીનતા છે. એક વલચાયળીર કવલએ જીલનની આ 
નશ્વયતાને આયીતે લણથલી છે: યાવિગવભષ્મવત બવલષ્મવત સપુ્રબાત ં બાસ્લાનદેુષ્મવત 
શવવષ્મવત કંજશ્રી:. ઇત્થ ં વલણચંતમવત કોગતે દ્વદ્વયેપે, શા શતં ! શતં !નણરનં ગજ 
ઉજ્જશાય… કભષુ્ની સગુધંનો ને યવનો રોલુ બભયો સમુાથસ્ત થતા ંકભનો કેદી 
ફને છે ણ એ આળાલાદી રોલુ વલચાયે છે: યાત જળે ને વોશાભણુ ંપ્રબાત ઊઘડળે, 

સમૂથ ઊઘડતા ંજ યણમાભણા ંકભો શાસ્મના ફુલાયા ઉડાલળે.અથાથત ્કભ ઊઘડતા ંહુ ં
મતુત ફનીળ. ણ શામ ! એટરાભા ંતો એક ભદભસ્ત ફનેરો શાથી આવ્મો ને ફીડેરા 
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કભને જ ઊખેડીને, ગથી ચગદી ચારતો થમો. આળાઓના વભનાયા ચણતા પ્રત્મેક 
ભાનલની આ જ ક્સ્થવત છે. ‗ગહૃશત ઇલ કેળેષ ુમતૃ્યનુા ધભથભાચયેત ્.‘ એભ ભશાબાયત કશ ે

છે: ‘મભયાજ જાણે કે ચોટરી કડીને ઊબો છે એભ વભજીને ધભથ—યભાથથન ુ ં વેલન 

કયવુ ં ઘટે.‘ 
જીલનની નશ્વયતાના વલચાયે દૈન્મ કે વનયાળાને ોલાનુ ં ઉણચત નથી. યંત ુ અનેક 

સકૃુત્મોના ં પ ફૃે આ ભશામલૂ ુ ં ભાનલજીલન ભળ્યુ ં છે તો એ દ્વાયા રોકતલ્ક્માણ કયતા ં
કયતા ંપ્રત્મેક ક્ષણનો વદુમોગ કયલો. જે કંઇ જન્ભે છે તે જલા જ વજાથયુ ંછે, એભ વભજી 
વલયક્તત તેભ જ અનાવક્તતને ોલા ંજોઇએ. આજીલનદૃષ્ષ્ટ જ આચામથને અશં અણબપે્રત 
છે. 
------------------------------------------------------------------------------------ 

BHAJA GOVINDAM-5 
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માલદ્ વલત્તોાર્જનવતત- 
સ્તાલવિજહયલાયો યતત: 
શ્ચાદ્ ધાલવત જર્જયદેશ ે

લાતાથ ચૃ્છવત કોઅવ ન ગેશ:ે….5 

“ભાણવજ્મા ં સધુી ધનદોરત કભાતો શોમ ત્માસંધુી જ એનો હયલાય એના ય પે્રભ 

લાથલે છે. ાછથી જ્માયે ઘડણથી જીણથ ફનેલુ ંએનુ ંળયીય રથહડમા ંખાત ુ ંથામ ત્માયે 
એના જ ઘયભા ંએનો કોઇ બાલ છૂત ુ ં નથી.” અગાઉના શ્રોકભા ંજીલનની નશ્વયતાનુ ં
લણથન કયુ.ં એથી કોઇ છેૂ કે, જીલનને હપકું ફનાલતી આલી લાતો કયલાથી ળો રાબ? 

જોતા નથી…. ભને ભાયા ં સ્લજનો કેટલુ ંચાશ ેછે? સ્લજનોનો પે્રભ અને લૈબલનો આનદં 
લ ૂટં્લાનુ ં છોડી જીલનને ઉદાવીનતાથી બયલાભા ં ક્યુ ં ડશાણ છે?આલો પ્રશ્ન કયનાય 
વવંાયી ભાણવ ભરૂી જામ છે કે પ્રકૃવત પ્રવતક્ષણ કયલટ ફદરતી યશ ેછે. વ્મક્તતવ્મક્તતનો 
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પે્રભોતોતાના સ્લાથથને કાયણે જ છે ને તે ભાટે જ ટકે છે. આભા ંપે્રભ કયનાય તેભ જ 
ાછથી પે્રભ ન કયનાય વ્મક્તતનો દો નથી. પ્રવતક્ષણ ફદરાતી હયક્સ્થવત જ એભ 
કયાલે છ. વ્મક્તતનો વૌથી લધ ુ પે્રભ ોતાના વલે જ શોમ છે.ફીજા ફધા પે્રભ કે 
અનયુાગોનુ ંભાધ્મભ ોતાનો દેશ જ છે. એ દેશ જ્માયે જયજીણથ થામ કે યોગગ્રસ્ત ફને 
ત્માયે લળભા ંયશતેો નથી. ઇચ્છયુ ંકયતો નથી, તો ફીજાની ક્યા ંલાત? યભાત્ભાપ્રીવત તેભ 
જ આત્ભવાક્ષાત્કાયને જ યભ કતથવ્મ ભાનનાય ભનષુ્મ સ્લાથી નશં ણ વાચા અથથભા ં
યાથી છે. એ ોતાના ભોશમતુત અને વલલેકણૂથ જીલનભા ં જે કાઇં કયળે તે ોતાની 
નજીકના ંતેભજ દૂયના,ં વૌ કોઇના કલ્ક્માણભા ંજ હયણભળે. “આત્ભાથે વૃથલં ત્મજેત ્” 

„આત્ભા ભાટે આખી ધયતીનો ત્માગ કયલો‟ એભ કશનેાય ભશાબાયત આત્ભથીની 
વલલેકણૂથ જીલનદૃષ્ષ્ટની વલોકાયતતા તયપ જ આંગી ચંધે છે. સ્લજંનોના ભોશભા ં
ગાડૂફ ભાણવ જ્માયે ોતાની અલસ્થા ફદરાતા ંતે જ સ્લજનોના વ્મલશાયભા ંપ્રીવતનો 
અબાલ જુએ છે ત્માયે, તે ખફૂ શતાળ અને દોદળી ફની જામ છે. એના એલા લતથન 
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ભાટે ફીજુ ંકોઇ જ નહશ ણ એ ોતે જ જલાફદાય છે. કાયણ કે એણે લાસ્તવલતતાને કદી 
વછાણી જ શોતી નથી. અને જ્માયે જીલનનુ ંવત્મ નગ્ન ફૃભા ંવાભે આલીને ઊભુ ંયશ ેછે 
ત્માયે, એની ભાન્મતાઓના ભકુા થઇ જતા જોઇને તે અકામ છે ને લરોાત કયી 
સ્લાબાવલક યીતે આલી ડેરી માતનાને અનેક ગણી લધાયી મકેૂ છે.બશૃદાયણ્મક 
ઉવનદભા ં માજ્ઞલલ્ક્ક્ય ેોતાની વપ્રમા ભૈિેમીને આ જ લાત કશી છે: ”ના લા અયે ! 
ત્ય:ુ કાભામ વત: વપ્રમો બલવત, આત્ભનસ્ત ુ કાભામ વત: વપ્રમો બલવત “2,4,5. અયી 
ાગર ! ત્ની વતને ચાશલા ભાટે, વતના આનદં ભાટે, નથી ચાશતી ણ અોતાની 
ખળુી ભાટ એ ચાશ ે છે. આવુ ં જ વતના ત્ની પ્રત્મેના તેભ જ અન્મોન્મના વફંધંભા ં
જાણવુ.ં ોતાને અન્મ કોઇ સખુ નહશ આી ળકે ણ ોતાનુ ં વદ્ લતથnતેભ જ વત્મ 
ભાગથન ુ ંઅનવુયણ અને લાસ્તવલક દૃષ્ષ્ટ જ સખુ આી ળકે, આ લાત વૌ કોઇએ વભજી 
રેલી ઘટે. 
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માલજ્જીલો વનલવવત દેશ ે

કુળર ં તાલત્ચૃ્છવત ગેશ.ે. 
ગતલવત લામૌ દેશાામે 

બામાથ ણફભ્મવત તક્સ્ભનકામે….6 

“જ્માસંધુી દેશભા ંજીલ શોમ ત્માસંધુી ઘયભા ંકુળવભાચાય છુમ છે. જ્માયે પ્રાણ નીકી 
જામ ને દેશ ળફ ફની જામ ત્માયે તે જ ળયીયને જોતા ંબામાથ ણ બમબીત થઇ જામ 
છે.”< 

જીલતા રુુને તેની ત્ની લશારથી કુળવભાચાય છેૂ છે, તેના સખુની ણચંતા કયે છે. 
જે ળયીય ભાટે તે લશાર લયવાલે છે તે જ ળયીય જીલ જતા ંણફશાભણુ ંફની જામ છે. આ 
લાત વલથ પ્રકાયના વફંધંોભાફંનતી શોમ છે. પ્રાણશીન ળયીય ફેઠુ ંથામ તો તેને જોઇ એ 
જ સ્લજનો એને ભતૂ વભજી બાગાબાગી કયળે. જે ળયીયને ભાટે અાય આવક્તત શતી તે 
જ ળયીય વનશ્ચેતન દળાભા ંજુગપુ્વાજનક ફની જામ છે. આ કુદયતી હયલતથનને વનવશ્ચત 
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વભજીને પ્રથભથી જ ળયીયનો ભોશ ન કયલો. આનુ ંતાત્મથ એવુ ંનથી કે કોઇએ કોઇના 
પ્રત્મે અનાદય કે અણગભો યાખલો. ણ હયલતથનળીર વવંાયભા ંઅનકૂુ અને પ્રવતકૂ 
હયલતથનો અચકૂણે આલતા ંજ શોમ છે. ભાટે કોઇ વ્મક્તત કે લસ્ત ુપ્રત્મે ભોશ ન યાખતા ં
વલલેકબધુ્ધ્ધથી તેના પ્રત્મે ઘટતો પે્રભ જ યખામ અને વમંોગની જેભ વલમોગની ક્સ્થવતની 
ણ વબંલના ધ્માનભા ં યાખલી જોઇએ,. ભશાબાયત કશ ે છે: ક્ષમાતંા:વચંમા: વલે 
તનાતંા: અમચુ્છૃમા:… વમંોગા વલપ્રમોગાતંા ભયણાતં ંચ જીવલતમ ્…. ફધા જ વચંમો 
(જોડાણ) અંતે નાળ ાભે છે.ઉય ચઢેરા નીચે છડામ છે. વમંોગ વલમોગભા ંહયણભે 
છે ને જીલનનો અંત આખયે ભયણ જ છે. ફારસ્તાલ હિડાવતત 

સ્તરુણસ્તાલ તરુણીયતત: વધૃ્ધ્સ્તાલ ણચંતાભગ્ન: 
યે બ્રહ્મણણ કોઅવ ન રગ્ન: …..7 

“ ફાક યભતગભતભાભંળગરૂ શોમ છે, યલુાન યલુતી વાથે વલરાવભા ંયત છે, વધૃ્ધને 

લી દુવનમાબયની ણચંતા વતાલે છે. આભ દયેક ોતોતાની વાવંાહયક ોજભા ં
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ભળગરૂ શોમ છે. બરા !યબ્રહ્મભા ં કોઇનુ ં મે ણચત્ત યોલામેલુ ં નથી.” વૌ કોઇ 

ોતોતાની અલસ્થાને અનફુૃ વવંાયની નાળલતં પ્રવતૃોભા ં યાચે છે. યલુાની 
પ્રણમરીરાના નળાભા ં ક્યાયે લીતી ગઇ તેનુ ં બાન યશતે ુ ં નથી. વધૃ્ધાલસ્થા ોતાના ં
તુ્ર્િુીઓની જ નશં ણ દુવનમાબયની ઘટનાઓને ોતાની યીતે વનશાલાભા ં અને 
ોતાની અકર પ્રભાણે ન ચારલાભા ં વતંાનો લગેયે દુ:ખી થળે એલી વલભાવણભા ં
વલતાલે છે.વૌ કોઇ જે કાઇં વયકી યહ્યુ ંછે, નાળાભી યહ્યુ ંછે, તેની આવક્તતભા ંતયફો છે, 

ણ જે ાભલાથી કામભી સખુળાવંત વાંડે તે પ્રત્મે ફેદયકાય છે. વભસ્ત જગતને વાચા 
રુુાથથથી વલમખુ જોઇને આચામથનુ ં કરુણા છરકતુ ં હૃદમ જાણે લરોલામ છે. 
કાતે કાતંા ? કસ્તે િુ:? 

વવંાયો અમભતીલ વલણચિ:.. 
કસ્મ ત્લ?ં કુત આમાત:? 

તત્ત્લ ં ણચંતમ તહદદં ભ્રાત:….8 
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”તાયી ત્ની કોણ? તાયો િુ કોણ? બરા ! આ વવંાય ખફૂ વલણચિ છે.ત ુ ંોતે કોણ છે ને 
ક્યાથંી આવ્મો છે?અયે બાઇ ! આના તત્ત્લનો—યશસ્મનો—જયા વલચાય તો કય.” તાયો 
અને તાયી પ્રાણવપ્રમાનો વફંધં ક્યાયથી થમો ને ક્યાસંધુી યશળેે ? જે િુિુી ભાટે ત ુ ં
અાય દુ:ખ લેઠી ધનવચંમ કયલા ભાડંયો છેતેભનો અને તાયો વફંધં ણ કેટરો? તુ ંજાતે 
શુ ંછે? દેશ અને નાભ તો જન્ભ છી ભળ્મા ંણ તે અગાઉ ત ુ ંક્યા ંશતો ?ક્યાથંી આવ્મો 
ને આખયે ક્યા ંજળે? ખયેખય જાણલા જેલી આ ફધી ફાફતોનો કદીવલચય કમો છે.? જે 
દેશને ળણગાયલાભા ં અને રાડ રડાલલાભા  ં તુ ં યાતહદન ભળગરૂ છે તેનુ,ં તેની વાથે 
જડામેરીઇષ્ન્િમોનુ,ં તાયા ંભનબધુ્ધ્ધ તેભ જ પ્રાણ નુ ંમૂ ક્યા ંછે? એભનો ને તાયો કેટરો 
ને કેલો વફંધં છે? તેઓ તને સખુ આે છે કે દુ:ખ?અથલા તેઓ દુ:ખ આતા ંશોમ તો 
તેનુ ંકાયણ શુ?ંએભા ંતાયી ફેલકૂપીનો હશસ્વો કેટરો?આ ફધી ભશત્ત્લણૂથ શકીકતો પ્રત્મેત ુ ં
ફેધ્માન યશ ે છે અને તચુ્છ ફાફતોની ાછ યાતહદન રાગ્મો યશ ે છે; આ તે કેલી 
ાભયતા ! વવંાયના દાથો તેભ જ વલવલધ વફંધંો સખુદામીરાગે છે, યંત ુએભા ંતથ્મ 

http://www.gopalparekh.wordpress.com/


www.gopalparekh.wordpress.com                                          Page | 18  

કેટલુ?ં ભરુભરુાભણી કેટરી? વવંાય ખયે જ વલણચિ છે. એના વોશાભણા સ્લફૃભા ં ક્યા 
દુ:ખદામી કંટકો છુામેરા છે તેનો વલલેક થતો યશ,ે તો કંટકોથી ફચીને એના વાચા 
સ્લફૃનુ ંઅતયુતાલૂથક વેલન થઇ ળકે. સ્લને- આત્ભાને લીવયી તેના પ્રકાળભા ંપ્રકાળતા ં
ને તેના આધાયે પ્રવવૃત્ત કયતા ંદેશષે્ન્િમોની આંાભા ંજાતને ખોઇ નાખી, આત્ભાને જ 
વલવાયી મકૂલો એભા ં ડશાણનુ ં દેલાફંૄ જ છે, એભ કશી આચામથ ળકંય મઢૂ ભાનલને 
વબાન કયલા પે્રભણબંજ્મા કોયડા પટકાયે છે  

વનસ્વગંત્લ ં 

 વનસ્વગંત્લ ં

વનસ્વગંત્લે વનભોશત્લમ ્.  

http://www.gopalparekh.wordpress.com/


www.gopalparekh.wordpress.com                                          Page | 19  

વનભોશત્લે વનશ્ચરણચત્ત ં  

વનશ્ચરણચતે્ત જીલનમકુ્તત: ….9 …  

―જ્માયે ભનષુ્મ વતંોનો વગં કયે છે ત્માયે એ વન:વગં—અનાવતત ફને છે.અનાવક્તતથી 
ભોશમકુ્તત થામ છે. ભોશ ટી જ્તા ં ણચત્ત વનશ્ચર—ક્સ્થય થામ છે,ને ણચત્તની વનશ્ચરતા 
થતા ં ‗જીલન્મકુ્તત‘ ભે છે.‖ 

વગં ભાનલના ઘડતયભા ંઅગ્ત્મનો બાગ બજલે છે. જન્ભે બ્રાહ્મણ શોલા છતા ંલાલ્ક્ભીહક 
લ ૂટંાયાઓની વોફતભા ંલ ૂટંાયા ફન્મા.તેઓ અનેકની શત્મા કયલાભા ંયાચતા હ્તા. નાયદ 
લગેયે વતંભશાત્ભાઓની વોફત થતા ં એ જ ક્રૂય લાલ્ક્ભીહક અભય બતતકવલ અને વતં 
ફન્મા.વગંનો યંગ રાગ્મા વલના યશતેો નથી.વતંનો વગં નશ્વય લસ્તઓુની વનયથથકતા 
વભજાલે છે.આવક્તતનુ ં મૂ ભોશ છે.આવક્તત વનમ ૂથ થતા ં ભોશનો ઉચ્છેદ વય ફની 
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જામ છે.ભોશ ટતા ંણચત્ત ક્સ્થય ય્શામ છે. ભોશ ણચત્તને મઢૂ ફનાલી જ્મા ંત્મા ંબટકાલે છે. 
ભોશ જેને ભાટે શોમ તે દાથથન ુ ંઉરહકયુ ંઆકથણ આવક્તત જન્ભાલે છે.આવક્તત વનમ ૂથ 
ફનતા ંભોશ ણ વનમ ૂથ ફને છે. ભોશ અને આવક્તત યસ્યના ંોક છે. એક ફલાન 
ફને તો ફીજુ ં ણ ફૂરેપારે અને એકનો વલલેકલૂથક ઉચ્છેદ કયતા ં ફીજાનોમે ઉચ્છેદ 
વય ફને. 

લસ્તનુા મથાથથદળથનભા ં ણચત્તની ક્સ્થયતા વલથથા જફૃયી છે. 
વનશ્ચર ણચત્ત વલલેક અને લૈયાગ્મને પ્રગટાલે છે. વલલેક—લૈયાગ્મની ઉરધ્બ્ધ વાવંાહયક 
ફધંનોની જડ ઉખાડી  નાખે છે.શભેંળા ંઆત્ભા વલે વબાન યશવે ુ ં ને ચાયે તયપ રશયેાતા ં
વાવંાહયક બાલો પ્રત્મે અવગંબાલ ધયલો, એનુ ં જ નાભ ‗જીલન્મકુ્તત‘. જીલનના વલથ 
વ્મલશાયો ચારતા યશ ેછતાએં કોઇ ણ વલમ ય આવક્તત ન યશ,ે તેને જીલનમકુ્તત 
કશલેામ. વમિુ ય તયંગો ઊઠે ને ળભી જામ છે., યંત ુવમિુ જેભનો તેભ યશ ે છે.તેભ 
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સખુદુ:ખ આલે ને જામ, ણ તેથી જેનુ ંણચત્ત બુ્ધ થતુ ંનથી  તે જીલનમતુત ભશાત્ભા છે. 
ભાનલજીલનના યભ ઉત્કથની ક્સ્થવત  સધુી રઇ જનાય છે વત્વગં. ભાટે જ વગં કયતા ં
ખફૂ વાલધાન યશવે ુ ંઅને વચ્ચહયિ વજ્જનોનો, વતંરુુોનો જ વગં કયલો ઘટે. 

  

લમવવ ગતે ક: કાભ વલકાય: ? 

      શષુ્કે નીયે ક: કાવાય: ? 

ક્ષીણે વલતે્ત ક: હયલાય: ? 

           જ્ઞાતે તત્ત્લે ક: વવંાય: ?……1 0 …. 
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―યલુાની લીતી જતા ંકાભવલકાય ક્યા ંયશળેે?નીય સકુાઇ જતા ં 

તાલનુ ં તાલણુ ંક્યા ં યશ ે છે? વલત્ત નષ્ટ થતા ં હયલાય કેલો? ને તત્ત્લજ્ઞાન થતા ં
વવંાય કેલો ?‖ 

ગ શડણ આલતા ંયલુાનીને સરુબ કાભાહદ વલકાયો જેભ આભેે  ળભી જામછે, ાણી 
સકુાઇઅ જતા ં તાલ જેભ શષુ્ક જભીન ભાિ ફની યશ ે છે ને એના કભ અને 
શુખંીઓનો વશચાય આટોાઇ જામ છે, જેભ ગયીફી આલી ડતા ંકશલેાતા ં સ્લજનો 
અને વભિો લગેયેનો ભીઠો વ્મલશાય છૂ થઇ જામ છે; તેભ આત્ભતત્ત્લનુ ંજ્ઞાન થતા ંવવંાય 
ણ આોઆ વયી જામ છે. 
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જ્માસંધુી વવંાયની લાવનાઓ વતાલતી શોમ ત્માસંધુી જ રાબશાવનના વલચાયે થતો શથ 
કે અવતંો વતાલે છે. ણચત્ત અંતમુથખ ફની વલથ સખુના ઉદ્ ગભસ્ત્રોતઆત્ભાનુ ંદળથન કયે 
ત્માયે ફશાયની લસ્તઓુનુ ંઆકથણ આોઆ ળભી જામ છે. આ ક્સ્થવત વલમાવક્તતની 
વનયથથકતાઅને આત્ભદળથનની ભશત્તાની ાકી વભજભાથંી જ ેદા થામ છે. ગ્રથંનુ ં
અધ્મમન, કથાહદ—શ્રલણ, જત લગેયે જો અંતમુથખતા, વલમો પ્રત્મેની અનાવક્તત 
અને વલાથત્ભબાલને ન ોે તો તેભની વાથથકતા નથી. 

યલુાનીભા ં ભન ફલાન શોમ છે. ત્માયે જો તેને શબુવતંલ્ક્ોથી બયી દેલામ તો જ 
વધૃ્ધાલસ્થાભા ંણ તેને વલલેક વાથે વલવનમોગ ન થામ તો ળક્તતઓનો ફેપાભ લેડપાટ 
થામ છે. હયણાભે આવક્તત બડબડતીશોમ ણ ઇષ્ન્િમોની બોગળક્તત ન શોમ એલી 
વધૃ્ધાલસ્થાના ંભડંાણ અથતા ંશરેા ંજ તેને અનફુૃ ણચત્તવવૃત્ત કેલામ તો જ વતંાને 
ફદરે વભાધાનનો અનબુલ થામ…..1 0  
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ભા કુરુ ધનજનમૌલનગલં  

શયવત વનભેાત કાર: વલથભ  

ભામાભમવભદભણખર ંહશત્લા 

બ્રહ્મદં ત્લ ંપ્રવલળ વલહદત્લા . . ..11 …. 

  

―ધન,વફંધંીઓ અને મૌલનનો ગલથ ન કય. એ ફધા ંઆંખના રકાયાભા ંકાનો કોણમો 
થઇ જામ છે. આ ફધુ ંભામાભમ છે એભ વભજી, એભને ત્માગી, તુ ંબ્રહ્મદભા ંપ્રલેળ કય. 
― 
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ધન,અનેક પ્રકાયના વફંધંો  તેભ જ મૌલન વલે વભજલૂથક વ્મલશાય કયલો ઘટે. ધન 
વાલ અક્સ્થય છે એ અનેક દાખરાઓ દ્વાયા જોલા ભે છે. વફંધંો ણ અક્સ્થય છે. આજે 
જે સ્લજન કે વભિ શોમ તે કારે એકદભ વાભે ાટરે જઇ ફેવે એવુ ંણ ફને. યલુાની 
જોતજોતાભા ંલીતી જામ છે, કા આ ફધાને દાઢભા ંરઇને જ ફેઠો છે,એવુ ંબાન વતત 
યશવે ુ ં જોઇએ. ભશાબાયત કશ ેછે કે  

ગહૃશત ઇલ કેળેષ ુમતૃ્યનુા ધભથભાચયેત ્. 

મતૃ્ય ુજાણે ચોટરી કડીને ફેઠુ ં છે, એલા ખ્માર વાથે ધભથનુ ં આચયણ કયવુ ં જોઇએ. 
જીલનભા ં આલી ડતી ક્સ્થવત તેભ જ પ્રવગંોને એભના મથાથથ હયપે્રક્ષ્મભા ં મરૂલલા 
જોઇએ ને એભા ં આત્ભાને ખોઇ ન નાખતા ં આત્ભાની અવગંતા તેભ જ સ્લતિંતાનુ ં
જાગરુકણે જતન કયવુ ંજોઇએ. 
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‘આ ફધુ ં ભામાભમ છે‘. એવુ ં વભજાલી વવંાજાથનો ત્માગ કયલાનુ ં ળકંયાચામથ પ્રફોધે 
છે.અંત ુઅનેક કઠોય અનબુલો તથા વત્વગં અને હયતલ ણચંતનભનનને અંતે જ એલી 
ખાતયી થામ છે. એલી ખાતયી થતા ંશરેા,ં ફધુ ંભામાભમ છે એભ કોઇના કશલેા-ભાિથી 
ત્માગ કયલાનુ ં અશં અણબપે્રત નથી. એલો ત્માગ ાછથી સ્તાલો અને ભન:તરેળ 
ઉજાલે છે. ભાટે જગતના દાથોનુ ં મથાથથ દળથન થામ એલા ઉામો કયલા, એ 
લૂથળયતનુ ંારન કયલાનુ ંઅશં  

સચૂન છે. 

બ્રશ ભદ એટરે વલથ જડ –ચેતનભાવં્માપ્ત યભાત્ભાની પ્રાધ્પ્ત, યભાત્ભપ્રાધ્પ્ત જ 
જીલનનુ ંયભ રક્ષ્મ શોવુ ંજોઇએ. બ્રહ્મની ઉરધ્બ્ધ અથાથત ભા ંપ્રલેળ જ જીલાત્ભાની 
ણચયળાવંતનો ઉામ છે….11 
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હદનભવ યજની વામ ંપ્રાત: 

વળવળયલવતંૌ નુયામાત:  

કાર: હિડવત  ગચ્તત્માય-ુ  

સ્તદવ ન મુચંવત –આળાલાય ુ:  ….12…. 
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―હદલવ અને યાત, વાજં  અને વલાય, વળવળય અને લવતં ;આ ફધા ંલાયંલાય આલે છે ને 
જામ છે. કા નાચી યહ્યો છે ને આયષુ્મ લહ્યુ ંજામ છે. છતા ંમે વવંાયી જીલ આળાલાયનુો 
ત્માગ કયતો નથી.‖ 

  

કાના વૈવનકો છે હદલવ અને યાત.તેભ જ એભના ગણુાકાયફૃ ઋતઓુ તથા લો, 
કાના આ અવલયત ઘભૂતા ચિની ગવત વલે વલમબોગભા ં યાચતો જીલ ગાપેર યશ ે
છે.આજે આટલુ ંબોગવ્યુ ં ને કારે તેટલુ ંબોગલીળ;  આજે આટ્લુ ં ભેવ્યુ ં ને કારે તેટલુ ં
ભેલીળ; આજે આટલુ ં ભાન દ ભળ્યુ ં ને શલે છી આથીમે લધ ુ ભળે,આલી 
ગણતયીભા ંગયકાલ થમેરો ભનષુ્મ આ લાત લીવયી જામ છે કે કા ટાંી યહ્યો છે અને 
ગભે ત્માયે ગચી કડળે..આળાઓ કોઇની કદી યૂી થઇ નથી, કાયણ કે એભનો અંત જ 
નથી. એક આળા યૂી થામ કે એથીમે ભોટી ને લધ ુવોશાભણી ફીજી ખડી થઇ જામ છે. 
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ભાટે એલી કદી મે ન યૂી થતી આળાઓના ચિભાથંી ભન લાી રઇ યભાત્ભાના ં
ચયણોનુ ંળયણ રેવુ ંજોઇએ. જગતના ંકતથવ્મોથી વલમખુ થલાનુ ંઅશં કશલેાયુ ંનથી, ણ 
એ કતથવ્મો આત્ભાને ઓઝર ન ફનાલે; ણ આત્ભાની વલોહયતા તથા એની 
ઉરધ્બ્ધની ભશત્તા વલવમાથ વલના કતથવ્મ ફજાલતા યશવે ુ,ં જેથી વપતા અને 
વનષ્પતાભા,ં શથ ળોક કે દીનતાને કોઠું ન ભે. યભાથથની વવધ્ધ્ધ પ્રત્મે ઉદાવીન ન 
થતા ંએને તાકીદના કાભ તયીકે સ્લીકાયવુ.ં એથી આણે ઊંઘતા યશીએ ને કા ગફંૄ 
દફાલી દે, એવુ ંન ફને. 

વનમ ૂથ ફનતા ંભોશ ણ વનમ ૂથ ફને છે. ભોશ અને આવક્તત યસ્યના ંોક છે. એક 
ફલાન ફને તો ફીજુ ંણ ફૂરેપારે અને એકનો વલલેકલૂથક ઉચ્છેદ કયતા ંફીજાનોમે 
ઉચ્છેદ વય ફને. લસ્તનુા મથાથથદળથનભા ં ણચત્તની ક્સ્થયતા વલથથા જફૃયી છે. 
વનશ્ચર ણચત્ત વલલેક અને લૈયાગ્મને પ્રગટાલે છે. વલલેક—લૈયાગ્મની ઉરધ્બ્ધ વાવંાહયક 
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ફધંનોની જડ ઉખાડી નાખે છે.શભેંળા ંઆત્ભા વલે વબાન યશવે ુ ં ને ચાયે તયપ રશયેાતા ં
વાવંાહયક બાલો પ્રત્મે અવગંબાલ ધયલો, એનુ ં જ નાભ ‗જીલન્મકુ્તત‘. જીલનના વલથ 
વ્મલશાયો ચારતા યશ ેછતાએં કોઇ ણ વલમ ય આવક્તત ન યશ,ે તેને જીલનમકુ્તત 
કશલેામ. વમિુ ય તયંગો ઊઠે ને ળભી જામ છે., યંત ુવમિુ જેભનો તેભ યશ ે છે.તેભ 
સખુદુ:ખ આલે ને જામ, ણ તેથી જેનુ ંણચત્ત બુ્ધ થતુ ંનથી તે જીલનમતુત ભશાત્ભા છે. 
ભાનલજીલનના યભ ઉત્કથની ક્સ્થવત સધુી રઇ જનાય છે વત્વગં. ભાટે જ વગં કયતા ં
ખફૂ વાલધાન યશવે ુ ંઅને વચ્ચહયિ વજ્જનોનો, વતંરુુોનો જ વગં કયલો ઘટે. 

કા તે કાતંા—ધનગતણચંતા ?  
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લાતરુ હક ં તે નાક્સ્ત વનમતંા ? 

ક્ષણભવ વજ્જનવગંવતયેકા 
બલવત બલાણથલતયણે નૌકા . ….13….  

―અયે મઢૂ ! કાતંા અને વંવત્તની આટરી ફધી ણચંતા ળા ભાટે? અયે લામડા ! શુ ંતાયો 
કોઇ વનમતંા જ નથી ? બરા ભાણવ ! એક ભાિ વજ્જનોની વગંવત જ વવંાય –વાગયથી 
ાય કયનાયી નૌકા છે. ‖ 

જ્રા ળાતં ણચતે્ત વલચાયીએ : િુિુી લગેયે વફંધંીઓનો વફંધં કેટરો સ્લાથથભમ અને 
કેટરો નશ્વય છે ! સ્ત્રીનો જ વલચાય કયો. જન્ભ શરેા ,ં અયે ! રગ્ન શરેા ંશુ ંએ ત્ની 
શતી ? અને ભયણ છી શુ ં એ વાથે આલળે ?ફધા જ વફંધંો જાળમ ય તયતા 
યોટા જેલા છે. લનનો એક ઝાટો રાગ્મો કે ખેર ખેર ખલ્ક્રાવ ! મતૃ્યનુો થાટો 
રાગતા ંજ સ્ત્રી, િુ, ધન, દ આ ફધા ંવભાપ્ત થળે. આ ફધા વફંધં દેશને રીધે છે, 
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આત્ભા તો અવગં અને અણરપ્ત છે. દેશાહદ તો આ અનાહદ અને અનતં કાભા ંઆંખના 
રકાયા જેટલુ ં જ અક્સ્તત્લ ધયાલે છે. એ વફંધંો બરે જીલનકાભા ં ઉમોગી શોમ, 

એભનો કતથવ્મબાલથી વાયી યીતે વનલાથશ ણ કયામ, યંત ુ એ જ વલથ કાઇં છે,એલી 
ભ્રભણાભા ં યશવે ુ ં એ નયી મઢૂતા છે. જન્ભજન્ભાતંય ઓભા ં અનેક સ્ત્રીિુો તેભ જ 
વફંધંીઓ થમા ંઅને ગમા,ં એભ આ ફધા ણ જળે. આભ વલચાયીને શ ેમઢૂ, વૌ વાવંાહયક 
બાલો પ્રત્મે અનાવક્તત યાખ અને ગોવલદંના ળયણે જા, ગોવલદંને બજ. ધન તો સ્લમ ંજડ 
છે. ભભતા જ એને ભશત્ત્લ આે છે.શીયાભોતીના ઢગ ખડકો કે વોનાના ભશરેો ફનાલો, 
આભાનં ુ ં યવતબાય ણ આત્ભા વાથે જતુ ંનથી. જીલનભા ંખ યૂતો એનો વફંધં બરે 
યશ,ે ણ એના ભોશભા ંયભ આનદંવબય આત્ભાને લીવયલો કે ભણરન કયલો એ ન અયુ ં
ગાડંણ છે. ‗કોડી કો તો ખફૂ વભારા, રાર યતન ક્યુ ંછોડ હદમા?‘ ‗ખારવ‘ બતતની આ 
વળખાભણ ગાઠેં ફાધંી યાખલા જેલી છે. 
વત્મ ંભનોયભા યાભા: વત્મ ંયમ્મા વલભતૂમ: 
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 હકતં ુભતાગંનાગં—બગંરોર ંહશ જીવલતમ ્. .. 

એ વાચુ ંછે કે ફૃલતી યભણીઓ ભનને શયી રે ક અને એ ણ વાચુ ંછે કે વલભવૂતઓ—

વંદાઓ યભણીમ છે; ય અંત ુજીલન ભદબય રરનાના કટાક્ષ જેવુ ંચચં છે. આભ 
વલચાયી વવંાયના ં ભામાફધંનોભાથંી મતુત થલા રુુાથથ 
કયલો જોઇએ. 
જહટરો મણુ્ડી લુણંચતકેળ: 

 કાામામ્ફય—ફહુકૃતલે: 

 શ્મિવ ચ ન શ્મવત મઢૂ 
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ઉદયવનવભત્ત ં ફહુકૃતલે: …..14… 

―જટાધાયી, મુડંન કયાલેરો અને કેળ લુચંન કયનાય, યેળભી કે બગલા ં લસ્ત્ર શયેી 
વલધવલધ લે ધયનાય; આ ફધા ેટ બયલા ભાટે લે ધયે છે ને છતી આંખે આંધા 
ફને છે. ‖ 

અશં વવંાયની જલાફદાયીઓના બાયથી િાવી વાધ ુથનાયા બાગેડુ તેભ જ ઉદએઅંબય 

વાધઓુને ચાફખા ભામાથ છે. લસ્ત્રો ફદરલાથી, ભઠ-ભહંદયોભા ં કે જગંરભા ંલવલાથી જ 
કાઇં વાધ ુ થઇ જલાત ુ ં નથી. આળા-તષૃ્ણા છોડયા વલના, લે રટાથી કે ફશાયના 
વાધુણાના ં ણચહ્નોથી આત્ભાનુ ં કલ્ક્માણ થતુ ં નથી.ઊરટંુ, તેનાથી દંબ ોામ છે ને 
આત્ભા ય કામોના થય ચઢતા જામ છે. આ જ લાત બતતકવલ નયવવશં ભશતેાએ 
એભની આગલી ઢફે કશી છે. 
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―જ્મા ં રગી આતભા તત્ત્લ ણચન્મો નશં 
ત્મા ંરગી વાધના વલથ જૂઠી,  

ભાનુા દેશ તાયો એભ એે ગમો  

ભાલઠાની જેભ વષૃ્ષ્ટ વઠૂી.‖ ————————————–  

શુ ંથયુ ંભા ગ્રશી નાભ રીધે ?  

શુ ંથયુ ંવતરક ને તુવી છાો થકી 

 શુ ંથયુ ંગગંજ ાન કીધે? 
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 શુ ં થયુ ં લેદ વ્માકયણ લાણી લદે્ય, 

શુ ંથયુ ંયાગ ને યંગ જાણ્મે? 

 શુ ંથયુ ંખટ દયળન વેવ્મા થકી, 

 શુ ંથયુ ંલયણના બેદ આણ્મે?  

એ છે યચં વહ ુેટ બયલા તણા  

આતભયાભ હયબ્રહ્મ જોમો; 
બણે નયવંમો કે તત્ત્લદળથન વલના 

 યત્નણચતંાભણણ જન્ભ ખોમો ‖ 
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વવંાયના બૌવતક દાથો પ્રત્મે વાચો લૈયાગ્મ શોમ ને પ્રભપુ્રાધ્પ્તની તીવ્ર ધગળ રાગે તો 
ઘયફાય છોડયા વલના કે વાધતુાનો લે વજ્મા લગય ણ જીલનની વાથથકતા એટરે કે 
યભાથથની વવધ્ધ્ધ થઇ ળકે છે. 
વાધવુનં્માવીઓનો લેળ ધયી રોકોને ધતૂનાયા તેભ જ બોગ-વલરાવભા ં આોટતા 
કશલેાતા વાધઓુ વભાજનુ ંઅકલ્ક્માણ જ કયે છે ને વાચા વનં્માવને ફદનાભ કયે ચી. આ 
જ લાત વનં્માવી-વળયોભણણ ળકંયાચામે અશં તભતભતી બાાભા ંકશી છે.  

અંગ ં ગણરત ં ણરત ં મણુ્ડ ં

દળનવલહશન ં જાત ં તણુ્ડમ ્ . 
વધૃ્ધો માવત ગહૃશત્લા દણ્ડ ં

તદવ ન મુચંત્માઅળાવણ્ડમ ્…15… 
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―ળયીય ગી ગયુ,ં ભાથુ ંજાણે ફયપથી છલાઇ ગયુ,ં ભોઢું દાતં લગયનુ ંફોખલુ ંફન્યુ,ં અયે 
! શાથભા ંરાકડી કડી વધૃ્ધ ભાડંભાડં ડગરા ંબયે છે, તોમે આળા—તષૃ્ણા છોડતો નથી. 
‖ 

જે દેશના ઉબોગ ભાટે ભાનલ વલવલધ લસ્તઓુની તષૃ્ણા યાખે છે એ દેશ, શલે લસ્તઓુ 
શોમ તોમે બોગલલાને વભથથ નથી; આલી ક્સ્થવત શોલા છતા ં આળા—તષૃ્ણાના 
ઝઝંાલાતભા ંવડામેરો ભનષુ્મ આળા—તષૃ્ણા છોડી પ્રભ ુતયપ લતો નથી.ત્માગ અને 
વનં્માવની લાતો કયનાયા કે લેધાયી વાધઓુ ણ આચયણને દૃષ્ષ્ટએ ઊણા ઊતયતા 
દેખામ છે. 
બગલાન શ્રીકૃષ્ણે ગીતાના િીજા અને અઢાયભા અધ્મામભા ંસ્ષ્ટ કહ્યુ ંછે કે ફાહ્ય ત્માગ 
કે કભથવનં્માવ આત્ભોિવતના ંવાચા વાધન નથી ણ અંદયથી ઊગતો વનં્માવ જ યભ 
કલ્ક્માણનુ ંવાધન છે. યભાત્ભાની વાચા બાલથી કયેરી બક્તત લગય વલમલાવનાઓની 
કડ ઢીરી ડતી નથી, ણ યભાત્ભા વાથેનો નાતો ાકો થતા ંફશાયની લસ્તઓુનો 
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યાગ આોઆ ટી જામ છે.લસ્તઓુનો વફંધં ઇચ્છીએ તોમે કામભ ટકતો નથી. જ્માયે 
એભના અબાલભા ંકે ળયીયની અળક્તતને રીધે વલમો બોગલી ળકાતા ંનથી ત્માયે એભને 
ભાટેની તષૃ્ણા લધ ુબડકે છે ને અનેકગણુ ં દુ:ખ આે છે. લી વલમરારવા ભનષુ્મને 
રાચાય તેભ જ ાભય ફનાલી દે છે. ભાટે ળયીય જીણથળીણથ થતા શરેા ંજ લસ્તઓુની 
નશ્વયતા અને બોગરારવાની લુ્ક્લ્ક્રકતા વભજી રેલી ઘટે, જેથી એભને છોડલાનો વભમ 
આલે ત્માયે કરેળ કે ક્ષોબ વલના જ છોડી ળકામ. 

અગે્ર લદ્વહ્ન: ષૃ્ટે બાન–ૂ  

યાિૌ ણચબકુવભવિતજાન:ુ  

કયતરણબક્ષા તરુતરલાવ– 

http://www.gopalparekh.wordpress.com/


www.gopalparekh.wordpress.com                                          Page | 40  

 સ્તદવ ન મુચંત્માળાાળ:….16 

―અનાશ્રમ અને અહકચંન જીલન જીલનાયને ણ આળાાળ કેલો વતાલે છે, એનુ ંવલળદ 
અને વચોટ લણથન કયતા ંળકંયાચામથ કશ ેછે: ટાઢ ઉડાડલા યાિે જેની આગ તાણુ ંને 
હદલવે ાછ સમૂથનાયામણ જ શોમ છે, જે યાતે ઊબા ગે ફેવી ઢંચણો લચ્ચે ભાથુ ં
ઘારી યાખે છે, શાથભા ં ણબક્ષા રે છે 

(ણબક્ષાાિ ણ નથી શોત ુ)ં ને ઝાડનીચે લવે છે;(આભ વાલ અહકચંન દળાભા ં ણ) 
તોણ તે આળાનુ ં ફધંન છોડતો નથી. 
જેભ ઘયડા ભાણવને તેભ વલથથા અવશામ અને અહકચંનને ણ તષૃ્ણા તીવ્રણે વતાલે 

છે. આ તષૃ્ણાનો ત્માગ ઘણો અઘયો છે. કેલ યભાત્ભાની કરુણા જ એભાથંી મતુત કયે 
છે. યભાત્ભાની ઓથની વબાનતા અનેક વલયીત ક્સ્થવતઓનો પ્રવતકાય કયલાનુ ંફ 

આે છે. લી યભાત્ભાના, બતતને વશામ કયલાના અનેક ભાગો છે. એની કરુણાની 
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વહયતા અકલ્ક્પ્મ પ્રલાશોભા ંલશતેી શોમ છે .સખુની જેભ દુ:ખભા ંણ એનો પ્રવાદ જોલા 
જેટરી ઉત્કટ બક્તત દુ:ખને ણ સખુસ્લફૃ ફનાલી દે છે. બગલાન સખુ આે એ 

ઇચ્છાથી જ એની બક્તત કયનાયભા ંબક્તતની તીવ્રતા શોતી નથી. વલથ કાઇં ન્મોછાલય કયી 
યભાત્ભાને ળયણે જનાય જ બક્તતનો યવ ભાણી ળકે છે. બગલાનના દળથનના આનદંની 
જેભ એના વલયશભા ંણ એના બજનકીતથનનો આનદં બતતહૃદમ ને યવતયફો ફનાલે 
છે.એને ભેલલાની વાચી તારાલેરીભા ં એના વલયશ—દુ:ખના ં આંસઓુ ણ આનદંાશ્ર ુ
વભાન ફની જામ છે. બતતનો પ્રભદુળથનનો તરવાટ કેટરો ઉગ્ર શોમ છે તે શ્રીચૈતન્મના 
આ લચનોભા ં છતો થામ છે. 
યગુાવમત ં વનભેેણ ચુા પ્રાવૃાવમતમ ્ … 

શનૂ્માવમત ંત ુજગતા પ્રબો ! ત્લદ્વદ્વયશણે ભે . 
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પ્રભ,ુ તાયા વલયશભા ંભને આંખના રકાયા જેટરો વભમ ણ યગુ જેટરો રાફંો રાગે છે. 
આંખો જાણે લયવતુ ં લાદફંૄ ફની જામ છે, જગત શનૂ્મ રાગે છે. શા ! નાથ ! તાયા 
વલયશની વ્મથા કેટરી કયી છે ! કુરુતે ગગંા—વાગયગભન ં

વ્રતહયારનભથલા દાનમ ્ . 
જ્ઞાનવલશીને વલથભનેન 

મકુ્તતનથ બલવત જન્ભળતેન …17… 

 

―ભાણવ બરેને ગગંાભા ં કે વાગયભા ં સ્નાન કયે, અનેકજાતના ંવ્રતો કયે, દાન કયે, યંત ુ
(વૌ ધભથતત્ત્લના જાણાકાય કશ ે છે કે) જ્ઞાન ભેવ્મા વલના વંકડો જન્ભ રેલા છતામેં, 

મકુ્તત થતી નથી. ‖ 

તીથથમાિા, વ્રતાનષુ્ઠાન, મજ્ઞ—દાન: આ ફધા ંવાયા ંછે, યંત ુએભનો ઉદે્દળ જ્ઞાનપ્રાધ્પ્તનો 
શોલો જોઇએ. ભોટે બાગે આ ફધુ ંવાધનવંિના વલનોદફૃ કે અશંોણના ંવાધન ફની 
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જામ છે. સ્નાન અને દાન, વ્રત અને ઉલાવ, તીથાથટન તથા દેલદળથન, એ વલથ વાધનનો 
શતે ુ ણચત્તશધુ્ધ્ધ શોલો જોઇએ. માિા વનવભતે્ત યભાત્ભાના અનેક રાડીરા બતતો તથા 
જ્ઞાનીઓના ં દળથન થામ છે, એભના અનબુલોની જાણકાયી ભે છે અને તેભના જેવુ ં
યભાત્ભયામણ જીલન જીલલાની પે્રયણા ભે છે. કેદાયનાથ, ફદયીનાથ, યાભેશ્વય લગેયે 
વલિ સ્થોએ જલાનો આ શતે ુધ્માનભા ંન યશ ેતો માિા ભાિ મથટન ફની યશ ે છે. 
ળકંયાચામથ વ્રતાારન, દાન કે ગગંાસ્નાનના વલયોધી નથી. આગ ગગંાજરરલકણણકા 
ીતા આ લાક્યથી તેભણે એનુ ં વભથથન ણ કયુ ં છે. 
માિા,દેલદળથન, વ્રતજ લગેયેથી ણચત્તશધુ્ધ્ધની વાચી યખ યાગદ્વેશનૂ્મતાભા ં તેભ જ 
વલથભા ં યભાત્ભા લવે છે તેલી વભજભા ં યશરેી છે. આત્ભજ્ઞાન ભાટેની તારાલેરી 
લગય,યભાત્ભદળથનની ઉત્કટ ઇચ્છા લગય, આ ફધા ંઉત્તભ કામો ણ એે જામ છે એભ 
આચામથશ્રી બાયલૂથક પ્રફોધે છે. 
સયુભષ્ન્દયતરુમરૂવનલાવ: 
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ળય્મા ભતૂરભજજન ં લાવ: 
વલથહયગ્રશબોગત્માગ: 

 કસ્મ સખુ ંન કયોવત વલયાગ: …18…  

‖ભનષુ્મ જેભા ંસ્લેચ્છાએ દેલારમભા ંકે ઝાડની નીચે ખલુ્ક્રી જભીન ય સએૂ, ચભથથી જ 
ળયીય ઢાકેં અને ફધા જ પ્રકાયના હયગ્રશનો ત્માગ કયે, એલો લૈયાગ કોને સખુ નથી 
આતો? અથાથત ્ આ યીતે વલયાગણૂથ જીલન જીલનાય વૌ કોઇ ભસ્તયાભ સખુી છે.‖ 

દણક્ષણના વતં વતરુલલ્ક્લયુ કશ ેછે:‘િણે રોકભા ંઅહયગ્રશ જેવુ ંસખુનુ ંઉત્તભ વાધન ફીજુ ં
કોઇ નથી.‖ સખુ લસ્તતુ: આંતય—ળાવંતફૃ શોમ છે. યભાત્ભાના ણચંતનભા ં કે 
વચ્ચ્ચદાનદંફૃ આત્ભાના અનબુલભા ં જે ભસ્ત યશ ે છેતેને દેશ કે દેશને થતા ં કષ્ટોનો 
વલચાય વયખોમે આલતો નથી. આલા અહયગ્રશી ભાિ ઇશ્વય ય આવશ્રત શોમ 
છે.જીલન્મતુતના સખુની ફયોફયી દુવનમાનુ ં કોઇ ણ બોગરભ્મ સખુ કયી ળકતુ ં નથી. 
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લસ્તઓુનો વચંમ હયગ્રશ કશલેામ છે. વણંચત લસ્તઓુની જાલણી ને એભા ં યોજયોજ 
ઉભેયો કયલાની તારાલેરી, ભનષુ્મને હયગ્રશબાયથી કચડી નાખે છે. એની ણચતંાભા ં તે 
શભેંળા ં વલણક્ષપ્ત યશ ે છે. વલણક્ષપ્ત ણચત્ત અક્સ્થય અને વ્મગ્ર યહ્યા કયે છે. આ ક્સ્થવતભા ં
ળાવંત ક્યાથંી ભે?અને ળાવંત લગય સખુ ક્યાથંી શોમ ? સખુ તો ળાવંતનુ ંજ ફીજુ ંનાભ છે. 
ગીતા ણ કશ ેછે: અળાતંસ્મ કુત: સખુમ ્?(અળાતંને લી સખુ કેવુ?ં) નીચેનુ ંસબુાવત 
આ જ લાતને અવહંદગ્ધણે કશ ે છે: વતંોામતૃતપૃ્તાના ં મત્સખુ ં ળાતંચેતવામ ્ … 

કુતસ્ત ધનલબુ્ધાનાવભતશ્ચેતશ્ચ ધાલતામ ્ …… 

વતંો ફૃી અમતૃથી તપૃ્ત અને ળાતંણચત્ત ભનષુ્મોનો જે સખુ ભે છે તે ધનના રોબી 
ને આભતેભ શડીઓ કાઢતા યઘલામા રોબીઓને ક્યાથંી ભે? 

મોગયતો લા બોગયતો લા 

 વગંયતો લા વગંવલશીન:..  
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મસ્મ બ્રહ્મણણ યભતે ણચત્ત ં

નન્દવત નન્દવત નન્દત્મેલ…..19… 

 

― જેનુ ં ણચત્ત યબ્રહ્મભા ંયભભાણ છે તે બરેને મોગભા ંયત શોમ કે બોગભા,ં ફીજાઓના 
વગંભા ં કે વગંવલશીન શોમ, તે તો આનદં, આનદં અને આનદંભા ંજ ભગ્ન યશ ે છે.‖ એક 
લખત યબ્રહ્મ યભાત્ભાભા ંણચત્ત રીન થયુ ંછી દૃષ્ટા આવન લાીને વભાવધભા ંરીન 
શોમ કે દુવનમાદાયીના ંકાભો કયતોશોમ, એનુ ંયભાત્ભાનુ ંઅનવુધંાન તેભ જ તેથી પ્રાપ્ત 
થતો આનદં એકધાયો ચાલ ુજ શોમ છે. જડચેતન વૌભા ં વલરવતા બ્રહ્મના આનદંભા ંને 
મોગદ્વાયા વભાવધકાે જ અનબુલાતા આનદંભા ંઆ જ અંતય છે : વભાવધ તટૂતા ંખતભ 
થામ છે, કાયણ કે એભા ંઆનદં રેનાય ને જેના દળથનથી આનદંભે છેતેનો વતત અંફધં 
શોતો નથી. વભાવધ વભમે જ વફંધં થામ છે ને તેનો અંત આલતા ં દુવનમા એના જડ 
ફૃભા ંખડી થામ છે. કોઇ મવૂતિવલળેની બક્તત દ્વાયા આનદં અનબુલનાયનુ ંણ આવુ ંજ 
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છે, કાયણ કે આ ફનેં ભા ંબેદદૃષ્ષ્ટ કામભ યશ ેછે. યંત ુવૌ મવૂતિઓભા ંઅને દાથથભાિભા ં
એક જ યભાત્ભા ણફયાજે છે, એક જ યભાત્ભાના પ્રકાળભા ં ફધા ં પ્રકાળે છે; એલી 
વલાથત્ભબાલની જેની દૃષ્ષ્ટ છે, તેભા ં વદા વલથદા યભાત્ભાનુ ં વાતત્મ ફની યશ ે છે. 
યબ્રહ્મનો અનબુલી દયેક મવૂતિભા ંઅને દયેક લસ્તભુા ંશયઘડી યભાત્ભાનુ ંજ દળથન ભાણે 
છે. જગદ્ ગરુુ ળકંયાચામથ અશં વલથિ યભાત્ભબાલની અનભુવૂતને વલોત્તભ આનદંની 
ક્સ્થવત તયીકે લણથલે છે. આલી અનભુવૂત કયનાય વ્મક્તત જે કાઇં કયે તે વઘફંૄ 

યભાત્ભાના અનવુધંાનલૂથક જ કયતો શોમ છે. ઉાવના ભાટે યંયાપ્રાપ્ત કે રુણચ 
અનવુાય, પ્રાયંબભા ં વળલ, વલષ્ણ ુલગેયે ગભે તે સ્લફૃનુ ંજૂન—અચથન બરે કયામ, ણ 
એ ફધા ં સ્લફૃ અણખરાત્ભ અખડં આત્ભાના ં જ પ્રતીકો છે એ બાલના દૃઢમૂ થલી 
જોઇએ; બ્રહ્મજ્ઞાનીની દયેક હિમા યભાત્ભાની જ આયાધના ફૃે છે, એલી પ્રતીવત એને 
વતત યહ્યા કયે છે. આ જ લાત નયવવંશ ભશતેાએ ચોટદાય બાાભા  ં લણથલી છે: 
―અણખર બ્રહ્માડંભા ં એક ત ુ ં શ્રી શહય જૂજલે ફૃે અનતં બાવે.‖ 
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આચામે ણ એભના વળલભાનવ ઓૂજાસ્તોિભા ં કહ્યુ ં છે: મદ્યત્કભથ કયોવભ તત્ત્દણખર ં
ળબંો ! તલાયાધનમ ્.. 

શ ે ળબંો ! હુ ં જે જે કભથ કરંુ છુ ં તે તે તાયી જ આયાધના છે. આલી બ્રહ્મભમી દૃષ્ષ્ટભા ં
જ્ઞાની—બતત નાભફૃી ઉય ઊઠી બ્રહ્મની આનદંભમતાની ક્સ્થવતભા ં ભગ્ન યશ ે છે. ‗ 

નન્દવત‘ દને િણ લાય કશલેાભા,ં આનદંાનભુવૂત અતટૂ યશ ે છે એ લાત બાયયૂલક 
વ્મતત કયી છે. 
બગલદ્ ગીતા હકણંચદધીતા 
ગગંાજરરલકણણકા ીતા 
વકૃદવ મસ્મ મયુાહયવભચાથ 

 તસ્મ મભ: હક ંકુરુતે ચચાથ ?….20… 
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થોડુ ંબગલદ્ ગીતાનુ ંઅધ્મમન—ણચંતનભનન, ગગંાજના6 ટીાનં ુ ંાન એને એક લાય 

ણ મયુાહયની જૂા, આટલુ ંકયનાયનુ ંમભયાજ શુ ંનાભ ણ રઇ ળકે ? અશં બાલયૂલક, 

અંતયના ઊંડાણ થી થતા ં વત્કામો નો ભહશભા લણથવ્મો છે. ગીતા અશોવનળ લાચં્મા 
કયલાની કાઇં જ જફૃય નથી. 
યંત,ુ એના એકાદ અમતૃતલુ્ક્મ ઉદ્ ફોધનને આચયણભા ંઉતાયનાય ોતાનુ ં કતથવ્મકભથ 
કયતા ંકયતા ંણ યભ કલ્ક્માણ ાભી ળકે છે. આખી ગગંાને ીલાની જફૃય નથી ને એ 

ળક્ય ણ નથી. ગગંાજ ીનાય વલિ બાલના વાથે એનુ ંએકાદ આચભન કયે તોમે 
એની બલની બીડ બાગેં છે. મયુાહય અથાથત ્ગોવલદંના નાભનુ ંયટણ વતતકયતા યશલેાની 
જફૃય નથી, એનુ ં બાલભ્ર્યુ ં એકાદ ક્ષણનુ ં સ્ભયણ ણ વભગ્ર જીલનને ગોવલદંભમ 

ફનાલલાને યૂત ુ ં છે. 
‗ શુ ં આભ કયનાયની મભ ચચાથ ણ કયે?‘ આ પ્રશ્ન—લચનથી યભાત્ભ—વભવિતને 
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મતૃ્યબુમ વતાલતો નથી, એવુ ંસચૂન છે. ઉયોતત શબુ કભોનો કતાથ ળયીદાહદને આત્ભા 
ભાનલાની ભરૂ કયતો નથી, એટરે ળયીય છોડલાનને એ મતૃ્ય ુરેખતો જ નથી. આત્ભા તો 
મયુાહયની જેભ અનાહદ, અનતં, જ્ઞાનફૃ તથા આનદંભમ છે, એલો વલશ્વાવ જ એને 
આત્ભબાલે અભય ફનાલે છે. મભની આણ એના ય ચારતી નથી. 
નુયવ જનન ં નુયવ ભયણ ં

નુયવ જનનીજઠયે ળમનમ ્ … 

ઇશ વવંાયે ભદુુસ્તાયે 

કૃમાઅાયે ાહશ મયુાયે ! ….21 

―પયી પયી જન્ભવુ ંને પયી પયી ભયવુ,ં લી પયી પયી ભાના ગબથભા ંસવૂુ,ં આ અત્મતં દુસ્તય 
અને અાય વવંાયભા ં આવુ ં લાયંલાય થ્મા જ કયે છે, ઓ મયુાહય ! કૃા કયીને ભને 
ઉગાયો.‖ 

ભાનલ સ્લફે વવંાયના ં ફધંનો છેદી ળકતો નથી. જન્ભ—જન્ભાતંયની કભથજન્મ 
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લાવનાઓ એના શબુ પ્રમત્નોને વલપ ફનાલે છે. ઇષ્ન્િમો અને ભનની ચચંતા એના 
વત્વકંલ્ક્ોને ધૂભા ંભેલે છે. આફે દુસ્તય બલવાગયને તયી જલાની એની ખેલના, 
હકનાયે અથડાતા ં ભોજાંની જેભ ચણૂથવલચણૂથ થઇ જામ છે. આખયે એ થાકીને ગોવલદંનુ ં
ળયણુ ં સ્લીકાયે છે ત્માયે જ વલયોધી ફોને શંચી લે છે . અવશામ ભાનલ ોતે જ 
લકયાલેરી લાવનાજાથી િાવી જામ છે, ભન અને ઇષ્ન્િમોફૃી બભયીઓભા ંઅટલાઇ 
લાયંલાય બલવાગયભા ંડૂફકા ંખામ છે. ત્માયે અને તેથી એ ગોવલદંની વશામ ભાટે વ્માકુ 
ફની ોકાયી ઊઠે છે. એને ગીતાભા ંઅવશામ બતતને શ્રીકૃષ્ણે આેરા લચનની માદ 
આલે છે: 
વલથધભાથન ્ હયત્મજ્મ ભાભેકં ળયણ ં વ્રજ… 

અશ ં ત્લા વલથાેભ્મો ભોક્ષવમષ્માવભ ભા શચુ: અ.18—66 

ફધામ ધભોને—ભાગોને છોડી કેલ ભાયે જ ળયણે આલ, હુ ંતને ફધામેં ાોથી મતુત 
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કયીળ. ળોક ભા કય, પ્રભનુા આ લચનનુ ં જીલને ભશાન આશ્વાવન છે. 
યથ્માચથટવલયણચતકંથ: 

ણુ્માણુ્મવલલજર્જતથં: 
મોગી મોગવલમોજજતણચત્તો 

 યભતે ફારોન્ભત્તલદેલ…22.. 

. 

―ળેયીઓભાથંી લીણેરા ં ચંથયાનંી ગોદડી ઓઢતો ને ણુ્મ—ાના ભાગથને તજનાયો 
મોગી, મોગભા ંજ ણચત્તને યોલે છે ને ફાક કે ાગરની જેભ ભસ્તયાભ થઇને વલચયે છે. 
‖ 

http://www.gopalparekh.wordpress.com/


www.gopalparekh.wordpress.com                                          Page | 53  

છન્દોગ્મ ઉવનદ્ કશ ે છે: 
―તસ્ભા બ્રાહ્મણ: ાજણ્ડત્મ ંવનવલિદ્ય ફાલ્ક્મેન વતષ્ઠાવેત ્…3—5—1 

યથ્માચથટવલયણચતકંથ:  

ણુ્માણુ્મવલલજર્જતથં: 
મોગી મોગવલમોજજતણચત્તો  

યભતે ફારોન્ભત્તલદેલ…22.. 

. 

―ળેયીઓભાથંી લીણેરા ં ચંથયાનંી ગોદડી ઓઢતો ને ણુ્મ—ાના ભાગથને તજનાયો 
મોગી, મોગભા ંજ ણચત્તને યોલે છે ને ફાક કે ાગરની જેભ ભસ્તયાભ થઇને વલચયે છે. 
‖ 
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છન્દોગ્મ ઉવનદ્ કશ ે છે: 
―તસ્ભા બ્રાહ્મણ: ાજણ્ડત્મ ંવનવલિદ્ય ફાલ્ક્મેન વતષ્ઠાવેત ્…3—5—1 

ાહંદત્મ પ્રાપ્ત કયીને બ્રહ્મજ્ઞાનીએ ફાકની જેભ વનદોબાલે યશવે ુ ંજોઇએ. આચામથ અશં 
યભાત્ભાભા ં રીન વ્મક્તતને ફાક કે ાગરની જેભ લતથતી જણાલી છે. યભાત્ભાનુ ં
દળથન થ્તા ં ફશાયના વલમોનુ ં રક્ષ યશતે ુ ં નથી. ળયીયની સઘુડતા જે વજાલટ, દેશની 
વબાનતા શોમ ત્માયે જ વબંલે છે. દેશ અને તેના વફંધંો યભ તત્ત્લભા ંખોલામેરા શોમ 
છે તેભને ભાટે ણૂથણે વલસ્મતૃ ફની જામ છે. આ ક્સ્થવત વાભાન્મ વાધક કે બતત ભાટે 
સરુબ નથી. આ તો દીઘથકારીન બક્તત અને મભવનમભોના ચસુ્ત ારનના અંતે જ 
પ્રાપ્ત થામ છે. વવંાયી ભાણવો જેને ઉન્ભત્તતા કે ગાડંણ કશ ે છે તે ક્સ્થવત હયતલ 
જ્ઞાન કે બક્તતના હયણાભે જ પ્રાપ્ત થામ છે. બતતયાજ નયવવંશ, તકુાયાભ, ભીયા ં કે 
સયૂદાવ એભના જીલનકાભા ં રોકોને ગાડંા ં જ રાગતા ં શતા,ં કાયણ કે વબ્મ વભાજે 
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સ્લીકાયેરા ં હયગ્રશ—પ્રધાન વાભાજજક ધોયણોની તેઓ ઉેક્ષા કયતા ં શતા.ં ફશાયની 
દુવનમાની વંવત્તનો હયત્માગ કમાથ વલના અંદયનો ખજાનો છતો થતો નથી અને અંદયનો 
ખજાનો શાથ રાગ્મા છી ફશાયની ધનદોરત કે વાભાજજક ભાનભયતફાની ખેલના યશેતી 
નથી. આ જ વત્મનુ ંઅશં વનફૃણ થયુ ંછે. તસ્ત્લ ંકોઅશ ંકુત આમાત:?  

કા ભે જનની કો ભે તાત:?  

ઇવત હયબાલમ વલથભવાયં 

વલશ્વ ંત્મતત્લા સ્લપ્નવલચાયમ ્…23…  

―તુ ંકોણ? હુ ંકોણ? ભાયી ભા કોણ ? ભાયો ફા કોણ ?—આનો વલચાય કય. આ ફધુ ંવલશ્વ 
અવાય અને સ્લપ્નવમુ ં છે, એભ એની અવણરમતનો વલચાય કયી વભજ અને આવક્તત 
છોડ. ‖ 
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બગલત્ાદ ળકંયાચામથ છેૂ છે: શ ેઅજ્ઞાની ભાનલ ! ‗તુ‘ં ‗હુ‘ં ળબ્દોથી જ વ્મલશાય થામ 
છે એ ળેને કાયણે ? દેશના વફંધંથી જ ‗હુ‘ં ‗તુ‘ં એ ળબ્દપ્રમોગો થામ છે. જેભને ત ુ ંભા—
ફા કશ ેછે તે ણ દેશના રીધે જ ને? આ દેશ ધમાથશરેા ંતાયા ંભા—ફા કોણ શતા?ં 

અનેક જન્ભોભા ં તાયે કેટરા ં ભાફા થમા?ં કેટરી ભાતાઓને ઉદયેત ુ ં સતૂો શતઓ્? એ 
ફધા ંઅત્માયે ક્યા ંછે? આ ફધા વફંધંો જેને રીધે છે તે દેશ ણ કેટરા હદલવ? આ ફધુ ં
જે લસ્તતુત્ત્લના આધાયે બાવે છે તે લસ્તતુત્ત્લ—યભાત્ભા વલે તો ત ુ ંવલથથા અજ્ઞાન 
છે, અબાન છે અને એભા ંસ્લપ્નના દાથોની જેભ બાવતા, તદ્દન વભથ્મા દાથો ને વત્મ 
ભાની એભની ાછ ત ુ ંઘેરો થામ છે. આ ઘેરચાભા ંત ુ ંકોઇને ળત્ર ુતો કોઇને વભિ ગણ ે
છે, કોઇને પે્રભ કયે છે ને કોઇનો વતયસ્કાય કયે છે. ણ ઊંડો ઊતયી જોઇળ તો નથી કોઇ 
ળત્ર ુ કે નથી કોઇ વભિ. બરા ! જાગ્રત દળાના ળત્રવુભિો અને સ્લપ્નભા ં લયતાતા 
ળત્રવુભિો વયખા જ છે; કાયણ કે સ્લપ્નની જેભ જાગ્રત અલસ્થા ણ વભથ્મા છે, કામભી 
નથી. કામભી છે કેલ સ્લપ્ન. જાગ્રત અને સષુધુ્પ્ત એ િણેમ અલસ્થાઓનો દૃષ્ટા—
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પ્રકાળક આત્ભા. આ આત્ભાનુ ંયભાત્ભા વાથે વભરન જ તને કામભી સખુળાવંત આળે. 
દુવનમાના દાથો મેભ જ વફંધંો વલે વભથ્માબાલ ાકો થમા વલના તેભનાથી વલયતત 
થલાળે નહશ અને વલયતત ફન્મા વલના તેભનાથી ઢંકામેરો વલશ્વાત્ભા પ્રતટણે અનબુલાળે 
નહશ. ભાટે જ દુવનમા સ્લપ્ન જેલી વભથ્મા છે, એભ વનશ્ચમ થલો જોઇએ. કઠોવનદ્ કશ ેછે 
: 
ઉવતષ્ઠ જાગ્રત પ્રાપ્મ લયાવિફોધત…(1—3—14)  

ઊઠો, (દુવનમાની ભોશજાફૃી સ્લપ્નભાથંી) જાગો અને આત્ભજ્ઞાની અનબુલીઓને પ્રાપ્ત 
કયી ોતાના વાચા રક્ષ્મને વભજો.  

ત્લવમ ભવમ ચાન્મિૈકો વલષ્ણ:ુ  

વ્મથથ કુપ્મવવ ભય્મવહશષ્ણ:ુ  
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વલથક્સ્ભિવ શ્માત્ભાન ં

વલથિોત્સજૃ બેદજ્ઞાનમ ્ …..24… 

―તાયાભા ં અને ભાયાભા ં અને વૌભા ં એક જ વલષ્ણ ુ (વ્માક યભાત્ભા) લવે છે. બરા 
ભાણવ ! ત ુ ંનાશકનો અવહશષ્ણ ુફનીને ભાયા ય કો કયે છે. ફધાભા ંઆત્ભાને જ જો 
અને બેદબાલને છોડ.‖ આખુ ં વલશ્વ વલષ્ણ—ુવલથવ્માી યભાત્ભા –થી બયેલુ ં છે. 
‗ઇળાલાસ્મવભદં વલથમ ્ . ‘ 

તુ ંજેને ળત્ર ુ કે વભિ વભજે છે તે ણ વલષ્ણ ુજ છે. વલથિ વલષ્ણભુમી દૃષ્ષ્ટ થતા ં કોઇ 
ોતાનુ ંકે ાયકંુ યશળેે નહશ.કોઇને વલે યાગ કે દ્વે થળે નહશ. ફધા બેદો દેશને કાયણે છે. 
દેશની અંદય લવતા આત્ભા પ્રત્મે અણબમખુ ફનતા,ંદેશજન્મ ‗હુ‘ં –‗તુ‘ં ણ વલરીન થળે ને 
એકભાિ વલષ્ણ ુજ દેખાળે. આ ક્સ્થવતને જ ‗યભશવં—ક્સ્થવત‘ કશ ે છે. યભશવં એટરે 
યભ આત્ભા.વ્મક્તતબાલને ધાયદાય ફનાલતો અશકંાય ઓગી જતા ં અશકંાયનો 
પ્રકાળક—આશ્રમ આત્ભા બ્રહ્મબાલે અનબુલામ છે. આ આત્ભા, સમૂથના ંઅનેક જરાિભા ં
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દેખાતા ં પ્રવતણફફંોની જેભ, અનેક દેશગત અંત:કયણઓભા ં બરે અનેક ફૃે બાવે; ણ 
લાસ્તલભા ંસમૂથની જેભ એક જ છે. ‗હુ‘ં ‗તુ‘ં ને ‗તે‘, એ ફધુ ંઆત્ભા જ છે. આ આત્ભા જ 
ગોવલદં છે એને બજતા,ં એને ળયણે જતા,ં એના ય છલામેરી રીર જેલા ંદેશાહદનો બેદ 
ખવી જળે ને વનભથ જની જેભ એ છતો થઇ બલની ીડા યશયળે. 
હુ-ંતુનંો બેદ ટતા ંભોશ ને ળોક ફધુ ંનષ્ટ થઇ જામ છે એભ ઇળાલાસ્મોવનદ્ સ્ષ્ટ 
ળબ્દોભા ં કશ ે છે : 
લાસ્ત ુવલાથણણ ભતૂાવન  

આત્ભન્મેલાનશુ્મવત વલથભતેૂષ ુ 

ચાત્ભાન ંતતો વલજુગપુ્વતે 
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 મક્સ્ભન ્ વલાથણણ ભતૂાવન આત્ભૈલાભદૂ્વદ્વજાનત: 
તિ કો ભોશ: ક: ળોક: એકત્લભનુશ્મત: ..7… 

 જે કોઇ પ્રાણી—દાથથને સ્લભા—ંઆત્ભાભા ં જુએ છે, અનબુલે છે અને વૌભા ં આત્ભાને 
જુએ છે, એલા એકત્લદળી આત્ભાભા ંભોશ કેલો ને ળોક કેલો?  

ળિૌ વભિે િેુ ફન્ધૌ 
ભા કુરુ મત્ન ં વલગ્રશવન્ધૌ 
બલ વભણચત્ત: વલથિ ત્લ ં

લાછંસ્મણચયાદ્ મહદ વલષ્ણતુ્લમ ્….25…. 

 ― શ ેબાઇ ! આ ળત્ર ુને આ વભિ ને આ ફન્ધ,ુ આલી બેદબયી વલચાયણા ભા કય. વભિતા 
કે ળત્રતુા કયલાભા ંળક્તતનો દુવ્મથમ ન કય. જો અત્માયે જ વલષ્ણબુાલ ાભલા ઇચ્છતો 
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શોમ તો ફધાભા ં વભણચત્ત ફન.‖ 

ળત્રતુા તથા વભિતાના વલચાયો ણચત્તને યાગ અને દ્વેનુ ં કાયખાનુ ંફનાલી દે છે. એલા 
વલચાયોથી ણચત્ત શભેંળા ંઅળાતં યશ ેછે. અક્ગ્ન જ્મા ંપ્રકટે છે એને જ ફાે છે અને જ 
જ્મા ંયશ ેછે તેને જ ોચુ-ંફોદંુ ફનાલે છે. આ વનમભ યાગદ્વેનુ ંઘય ફનેરા હૃદમને ણ 
રાગ ુડે છે. વવંાયી જન કશળેે કે વાચા વનં્માવીઓ ળત્રતુા કે વભિતાથી કદાચ ય થઇ 
ળકે, ણ દુવનમાદાયીભા ં ડૂફેરાઓ ભાટે શુ ંઆ ળક્ય છે?અહશત કયનાય પ્રત્મે દ્વે અને 
હશતકતાથ કે સ્લજન પ્રત્મે યાગ શોલો શુ ંસ્લાબાવલક નથી? વ્મલશાયની યીતે આ લાત વાચી 
છે ણ વલલેકદૃષ્ષ્ટએ વનયથથક છે. લૂથકભાથનવુાય વફંધંો ફને છે ને ફગડે છે. એભ થલાનુ ં
કાયણ આણે ોતે જ છીએ, આણા ંોતાના જ કભથ છે. આ કભથવવધ્ધાતંને સ્લીકાયી 
ળત્રવુભિ દુ:ખસખુ આે છે એ ભરૂી જવુ.ં શકીકતભા ંજીલભાિ એક ગોવલદંના જ સ્લફૃો 
છે. એ ગોવલદં જ વ્મક્તતના ંકભોને રક્ષભા ંરઇ એના ંસખુદુ:ખના ંકાયણો—વનવભત્તો ખડા ં
કયે છે.વૌભા ંગોવલદં લવે છે આ બાલ અવહંદગ્ધણે ણચત્તભા ં દૃઢ થામ તો સખુદુ:ખના ં
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ફાહ્ય કાયણો તયપ ઉેક્ષાવવૃત થામ અને ણચત્તને દઝાડતી યાગદ્વેાત્ભક વવૃતથી મતુત 
યશલેામ. ણચત્તની પ્રવિતા અથલા ળાવંત જ સખુ છે. પ્રવિતાના કલચથી યક્ષામેલુ ં ણચત્ત 
ફશાયના ઝઝંાલાતોથી અસ્ષૃ્ટ યશ ેછે. આલી ણચત્તક્સ્થવત ભેલલાભા ંગોવલદંબજન અને 

વલલેક જ વશામક ફને છે. લી ોતાના અયાધો કે દોોનુ ં ફાયીક વનયીક્ષણ ણ 

વ્મક્તતને ફીજાના અયાધો કે દોો પ્રત્મે ઉદાય ફનાલે છે,દોી પ્રત્ત્મે ઉેક્ષાવવૃત્તને 
ષુ્ટ કયે છે. 
દયેક વ્મક્તત પ્રભાણણકણે વલચાયે તો એને ોતાનામે અનેક દોો દેખાળે. એક ભાિ 
યભાત્ભા જ દોયહશત છે. આ વત્મને સ્લીકાયીએ તો અન્મના દોો પ્રત્મે ઉદાયદૃષ્ષ્ટ 
યાખલી વય થઇ ડે. વીતાએ અળોકલાહટકાભા ંોતાને રેલા આલેરા શનભુાનને આ જ 
લાત કયી શતી. યાલણ ભયામો અને યાભની આજ્ઞાથી શનભુાન વીતાને રેલા ગમા. તેભણે 
ત્મા ં વીતાની આજુફાજુ ફેઠેરી યાક્ષવીઓને જોઇ. વીતા ય યાક્ષવીઓએ લયવાલેરી 
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માતનાઓની શનભુાનને માદ આલી અને તેભણે તેભનો ટોટો ીવી નાખલા વીતાની યજા 
ભાગી.ત્માયે વીતાએ કહ્યુ ં: 

 શબુાનાભશબુાના ં લા ણુ્માના ં ાકભથણામ ્ … 

કામથ કારુણ્મભામેણ ન કવશ્ચિાયાધ્મવત… લા.યાભામણ. 
વાયા કે ભ ૂડંા, ાી કે ણુ્મળાી; આ ફધા પ્રત્મે આમથજને તો કરુણા જ યાખલી જોઇએ, 

બાઇ !કોણ એવુ ં છે જેણે અયાધ ન કમો શોમ કે નશં કયે ? ોતાના દોોની સકૂ્ષ્ભ 
વલચાયણા જ ભનષુ્મને ફીજાઓ પ્રત્મે ઉદાયહદર તેભજ ક્ષભાળીર ફનાલે છે. 
કાભ ં િોધ ં રોબ ં ભોશ ં

ત્મતત્લા આત્ભાન ં બાલમ કો શમ ્ … 

આત્ભજ્ઞાનવલશીના મઢૂા– સ્તે 
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 ચ્મતેં નયકવનગઢૂા: …26… 

―કાભ, િોધ, રોન્શ અને ભોશને તજી ‗હુ ંકોણ છુ?ં‘ એભ ોતાની જાતને છૂ. આત્ભજ્ઞાન 
વલનાના મઢૂ જનો આ જન્ભાયાભા ંજ નયકની માતના ફૃી અક્ગ્નભા ંફળ્મા કયે છે.‖ કાભ 
મખુ્મત્લે જાતીમ લાવનાના અથથભા ંલયામ છે યંત ુએનો વાભાન્મ અથથ કાભનાભાિ છે. 
કાભનાના લભભા ંફ્વનાય એભાથંી કદી નીકી ળકતો નથી. એક ઇચ્છા યૂી થઇ ત્મા ં
ફીજી ડોકંુ ઊંચુ ં કયે છે. ણફનજફૃયી બોગ્મદાથોનો ખડકરો કયનાયને કદી ચેન ડતુ ં
નથી. કાભનાઓનો અંત નથી ને જો તે યૂી કયલાના પ્રમત્નભા ંઅડચણ આલે તો એનો 
બાઇ િોધ પ્રગટે છે. િોધ એટરે દુ:ખની બઠ્ઠી. સખુનો વલનાળક િોધ અન્મનુ ંનકુવાન કયે 
કે ન કયે ણ અક્ગ્નની જેભ જેનાભા ંએ ેદા થામ તેની શાવન તો અલશ્મ કયે છે. તેના ં
સખુચેન શયાભ થઇ જામ છે. ભાટે િોધના ઉદ્ ગભનુ ં કાયણ વલચાયી ળાવંતથી એને દૂય 
કયવુ.ં જો તેભ કયી ળકામ તેભ ન શોમ તોમે િોધ આત્ભનાળક છે એભ ભાની એની 
આણભા ંન આલવુ.ં એની આણભા ંઆલી ણ જલામ તો એણે કયલા ધાયેરી દુષ્પ્રવવૃત્ત 

http://www.gopalparekh.wordpress.com/


www.gopalparekh.wordpress.com                                          Page | 65  

વલરફંભા ંનાખલી, િોધનો અભર વલરફંભા ંડે, તો થોડા વભમભા ંજ તે િોધ વનયથથક 
અને શાવનકાયક શતો, એ અલશ્મ વભજામ છે. 
જો કાભના પે તો રોબને જન્ભાલે. કાભનાની જેભ રોબનુ ં ેત ણ તણમા લગયનુ ં
છે.એને ધયલલા ગભે તેટલુ ંઆો, શજાય પ્રમત્ન કયો, ણ એને ધયત લતી જ નથી. 
ઘણેબાગે રોબ ધનવંવત્તનો શોમછે.યંત,ુ કાભનાની જેભ એ ણ ભાન, પ્રવતષ્ઠા, 
આદયવત્કાય, દરાબ, વત્તારાબ; આ ફધામંને રાગ ુ ડે છે.ટાલાાભાથંી ભિંી 
ફનેરાને મખુ્મભિંી ફનલાનો ને છી લડાપ્રધાન થલાનો રોબ રાગે છે. આભ આ 

કાભ—િોધ- રોબની આસયુી વિટુી ભાનલને વદા ભાટે ફેચેન તથા વઘંથની ક્સ્થવતભા ં
યાખે છે. 
વિવલધ ંનયકસ્મેદં દ્વાયં નાળનભાત્ભન:  
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કાભ: િોધસ્તથા રોબસ્તભાદેતત ્ ત્ર્મ ં ત્મજેત ્ …16/21… 

આત્ભાનો નાળ કયનાયા આ િણ :કાભ, િોધ અને રોબ; એ નયકના દયલાજા છે, ભાટે 
ડાહ્યા ભાણવે એને તજલા જ જોઇએ. 
ભોશ આત્ભાના સ્લાબાવલક જ્ઞાનપ્રકાળને ઢાકંતો કાો ડદો છે. ભોશથી રંામેરી બધુ્ધ્ધ 
આત્ભાના વશજ વલલેકજ્ઞાનને ઢાકંી દે છે. તેને રીધે બધુ્ધ્ધ ફધા જ આસયુી દુગુથણોની 
યંગભવૂભ ફની જામ છે. ભોશને વલદાયલા, અંધકાયને દૂય કયલા દીલાની જેભ, જ્ઞાન જફૃયી 
છે. વાચુ ંઅને ણૂથ જ્ઞાન ગોવલદંની કૃા વલના સરુબ નથી. ગોવલદંને ળયણે જનાયનો 
અશ ંઓગી જામ છે. ભોશ અને તેના વલસ્તાયનો પ્રાણદાતા અશ ંજ છે. તેથી જ અશનંી 
વનવવૃત્ત વૌ અનથોની વનવવૃત્તભા ંહયણભે છે. ભાટે જ ળકંયાચામથ કશ ેછે: શ ેમઢૂ !ગોવલદંને 
બજ, ગોવલદંને બજ. 
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ગેમ ં ગીતા –નાભવશસ્ત્ર ં

ધ્મેમ ં શ્રીવતફૃભજસ્ત્રમ ્ … 

નેમ ં વજ્જનવગેં ણચત્ત ં

દેમ ં હદનજનામ ચ વલત્તમ ્ …27… 

―ગીતા અને વલષ્ણવુશસ્ત્રનાભનુ ંગાન કય.  

રક્ષ્ભીવતના કભનીમ ફૃનુ ંવનયંતય ધ્માન કય.  

વત્રુુોના વગંભા ંણચત્તને યોલ અને 

 દીનજનોને વલત્તનુ ં દાન કય. ‖ 

―ગીતાનુ ં ગાન કય.‖ ભોશભા ં ડૂફેરા અજુ થનને વનવભત્ત ફનાલી બગલાન શ્રીકૃષ્ણે દયેક 
કલ્ક્માણકાભીને ગીતાફૃી વનાતન ઉદેળ આપ્મો છે. એને લાગોનાય અનેક 
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ખાડાખહડમાથી બયેરા જીલનભાગથને વનવલિઘ્ને ાય કયી જામ છે. આ ઉદેળનો વાય ળો 
છે? આત્ભા અભય છે. યભાત્ભા તયપ થતી દીઘથ માિાભા ંધભથળાાઓની જેભ આત્ભા 
અનેક દેશો ફદરે છે,યંત ુકદી ભયતો નથી, ભટતો નથી. શ ેબાઇ !દેશના ફદરલાને લસ્ત્ર 
ફદરલા જેવુ ં સ્લાબાવલક વભજ. આત્ભા સ્લબાલે અવગં અને અવ્મમ છે. એની એ 
ક્સ્થવતને અનબુલલી શોમ તો ઇષ્ન્િમોની ગરુાભી છોડ. ઇષ્ન્િમોની વલમપ્રવવૃત્ત આત્ભાને 
સખુ કે ળાવંત કદી આી ળકતી નથી. ઇષ્ન્િમાક્ગ્નભા6 વલમફૃી ઘી શોભળો તો એ લધ ુ
ફશકેળે ને આખયે આ જીલને જીણથળીણથ, કંગાર ફનાલી શતાળાથી બયી દેળે. ઇષ્ન્િમોનો 
વમંભ કયી જીલનોમોગી વલમબોગ કયલાભા ંશાવન નથી. યંત ુવલમતષૃ્ણા ભનબધુ્ધ્ધ 
દ્વાયા જીલને ગરુાભ ન ફનાલે તે જોતા ંયશવે ુ.ં કભથનો વલથથા ત્માગ અણબપે્રત નથી ને એ 
ળક્ય ણ નથી. કતથવ્મબધુ્ધ્ધથી થતુ ંકભથ રોકકલ્ક્માણ ભાટે તથા ણચત્તશધુ્ધ્ધ ભાટે જફૃયી 
છે. કભથભાિ મજ્ઞબાલનાથી થામ, યભાત્ભાને અથણ કયામ, તો કભથ મકુ્તતનુ ં વાધન 

ફને.સ્લાથથ ભાટે કે અશનંી ષુ્ષ્ટ ભાટે થત ુ ં કભથ ફધંનભા ં નાખે છે. જ્માયે ઇશ્વયાથણ 
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બધુ્ધ્ધથી થતુ ંકભથ આત્ભાને યભાત્ભાના ંદળથન કયાલે છે. ભાટે કભથવનં્માવ કયતા ંવલહશત 
કતથવ્મ કભથ કયવુ ં જ ઇષ્ટ છે. 
યભાત્ભાને વગણુ બાલે બજો કે વનગુથણ બાલે ણ એનુ ંબજન અંતયના ઊંડાણભાથંી 
થવુ ંજોઇએ. વગણુભામેં જે સ્લફૃ ણચત્તને આકે તેને બજો ણ તે જ એકભાિ વાચુ ંછે 
એલો દુયાગ્રશ નયાખો. વળલ,વલષ્ણ,ુ ગણેળ, દુગાથ કે અન્મ કોઇ ણ સ્લફૃ વનષ્ઠાલાનનુ ં
કલ્ક્માણ કયી ળકે છે. યભાત્ભાની બક્તત ણ એની પ્રાધ્પ્તને જ રક્ષ્મ ફનાલી કયો, 
દુવનમાના નશ્વય રાબો ભાટે નહશ. તો જ બક્તત લાવનામકુ્તતનુ ં વાધન ફનળે. 
કાભનાઓને ોલા થતી બક્તત તો લાવનાઓના નલા ાળ ેદા કયે છે ને ફધંનો 
લધાયે છે. 
આત્ભા જ એક ભાિ પ્રાપ્ત કયલા જેલો છે. લેદાતંભત એ છે વદા વલથદા પ્રાપ્ત, ણ 
લાવનાઓના ંજાાભા ંઅટલાઇ ગમો છે, ભરુાઇ ગમો છે. તેથી તેની પયીથી ઉરધ્બ્ધ 
કયલી જોઇએ. આત્ભાના મથાથથ જ્ઞાન વલના યેૂયૂો ણચત્તવનગ્રશ અને કાભનાનો ત્માગ 
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વબંલતા ં નથી. આત્ભાના ં દળથન ભાટે ણ ગોવલદંની કૃા જફૃયી છે. ગોવલદંના ળયણે 
ગમેરાને ગોવલદં જ્માયે ભે છે ત્માયે ોતાથી ણબિ ફૃે ભતો નથી. ણ ોતાના 
સ્લફૃે જ ભે છે. એ અંતમાથભી નાયામણ (નયના હૃદમભા ંલવનાય) છે અને નાયામણ 
જેભ ભાયાભા ં છે તેભ અણખર વલશ્વભા,ં જડચેતન વૌભા ંછે; આ જાતનો અનબુલ જ વાચુ ં
જ્ઞાન છે. આ અનબુલ બક્તતની યાકાષ્ઠા છે ને જ્ઞાનનીમે ણૂથ વલશધુ્ધ્ધ છે. 
આચામથ ળકંય અશં બક્તત અને જ્ઞાનનો હયાક વલશ્વાત્ભાના દળથનભા ંછે, એભ સ્ષ્ટ કશ ે
છે. યભાત્ભા વલથફૃપ્ર છે ભાટે જ વલથ નાભો એના ં જ નાભો છે એભ વલષ્ણવુશસ્ત્રનાભ 
પ્રફોધે છે. યભાત્ભાના ંઆ જ શજાય નાભો ણબિ ણબિ દેલોના ં વશસ્ત્રનાભોભામેં જોલા 
ભે છે. એ શુ ંફતાલે છે? નાભ ને ફૃનો બેદ એ વાચો બેદ નથી. વૌ દેલદેલીઓ એક જ 
ચૈતન્મના ણબિ ણબિ અવલબાથલો છે. આ લસ્તકુ્સ્થવત વભજાલલા ભાટે જ ળાસ્ત્રોએ પ્રામ: 
વલથ દેલતાઓના ંશજાય અથલા શજાયો નાભો લણથવ્મા છે. શ્રીવત એટરે કે રક્ષ્ભીવતના 
ફૃનુ ં વનયંતય ધ્માન કયનાયને ફીજા કોઇ ફૃની ઝખંના યશતેી નથી. રક્ષ્ભીવતનો 
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અનગુ્રશ પ્રાપ્ત કયનાયને રક્ષ્ભીનુ ં ણ આકથણ યશતે ુ ં નથી. 
―દીનજનને દાન કયો‖ ોતાની જફૃહયમાતથી લધાયે જે કાઇં શોમ તે જફૃહયમાતભદંોને છૂટે 
શાથે લશચંો. ધન શોમ તો તેનાથી વનયથથક લસ્તઓુનો ખડકરો કયલા કયતા,ં ભખૂ્માને 
તેભ જ અન્મ જફૃહયમાતલાાઓને આો. વલરાવભા ંલેડપાત ુ ંધન ક્ષણણક આનદં આે છે 
ણ કોઇના જીલનને ટકાલલાનુ ંવાધન ફનતુ ંધન અનેકગણી પ્રવિતા ફક્ષે છે. દાન 
અશકંાયના થાયાને ઘટાડે છે, હયગ્રશની ોજણભાથંી ઉગાયે છે ને પ્રાણીભાિભા ં
લવતા યભાત્ભાના ભહંદયના દયલાજા ઉઘાડે છે. 
વજ્જનોના વગંભા ં યોલામેલુ ં ણચત્ત અનેક જાગવતક દુવ્મથવનોથી ફચે છે. વજ્જનો 
વવંાયનુ ં નલનીત છે. તેભના યભાત્ભયામણ જીલનનો વત્વગંીને ચે રાગે જ છે. 
તેઓ સ્લમ ં વદાચાયી અને અવગં શોલાથી તેભના વવંગથભા ં ઉત્કંઠાણૂથ આલનાયભા ં
વદાચાય અને અનાવક્તત જન્ભે છે.  
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તરુવીદાવજીએ વાચુ ંજ કહ્યુ ંછે કે : ણફન ુવતવગં ણફફેક ન શોઇ યાભકૃા ણફન ુસરુબ 
ન વોઇ… શ્રીલલ્ક્રબાચામે ણ આ જ લાત કયી છે: ‗વતા ંઅંગો હશ બેજમ ્.‘વજ્જનોનો 
વગં બલયોગનો યાભફાણ ઇરાજ છે. 
આભ બક્તત, જ્ઞાન, દાન, અને વત્વગં; ગોવલદંને ાભલાના ં અનુભ વાધનો છે એભ 
આચામથ પ્રફોધે છે. 
સખુત: હિમતે યાભાબોગ:  

શ્ચાદ્ ધતં ! ળયીયે યોગ: …. 

મદ્યવ રોકે ભયણ ં ળયણ ં

તદવ ન મુચંવત ાાચયણામ ્…..28 

 

―ભજા ભાનીને કાભોબોગા—જાતીમસખુ—કયામ છે ણ છી યોગ ળયીયનો કફજો રે 
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છે. જો કે વવંાયભા ંઅંતે તો ભયણ જ ળયણ છે, છતામેં (મઢૂ જીલ) ાાચયણ છોડતો 
નથી. ― ભાનલની જાતીમ કાભપ્રવવૃત્ત એની વસં્કૃવત અને વલકૃવત ફનેંની ાયાળીળી છે. 
અનાહદ અનતં યભાત્ભા સ્લમ ંએકરો શતો.એના વકંલ્ક્ે જગતની અનેકતાનુ ંવર્જન કયુ ં
છે.આ અનેકતા નુ: એકતા ભાટે પ્રવવૃત્તળીર છે. બૌવતક દાથોની ફાફતભા ંએ જેટલુ ં
વાચુ ંછે તેટલુ ંજ પ્રાણીસષૃ્ષ્ટની ફાફતભા ંણ છે. પ્રાણીસષૃ્ષ્ટને અતટૂ યાખલા કાભવવૃત્તનુ ં
વનભાથણ થયુ ં છે. શ ુ લગેયે ભાનલેતય પ્રાણીઓ કુદયતની પે્રયણાનવુાય કાભવવૃત્તને 
અનવુયે છે.—આચયે છે. એભના કાભવ્મલશાયભા ં વનમવતની અધીનતા લયતામ છે. 
ભાણવ વલચાયળીર પ્રાણી છે એટરે એણે કાભને વનમવભત કયલા રગ્નવસં્થા વજી છે. 
એક ફાજુ રગ્ન દ્વાયા વાભાજજક વઘંથ ટાલાનો અણબગભ છે તો ફીજી ફાજુ સ્લાબાવલક 
કાભવવૃત્તને ભમાથદૈતણે અલકાળ આી એનુ ંફને તેટલુ ંવનમભન કયવુ,ં એ શતે ુણ છે. 
કાભવ્મલશાયથી અનગથણે લેડપાતી ળક્તતનો વચંમ કયી એને ભાનલીમ ળક્તતના 
ઉદાત્તીકયણનુ ં વાધન ફનાલલાનો શબુાળમ રગ્ન દ્વાયા લેડપાતી લૈષ્ણલી ળક્તતનુ ં
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ઊધ્લીકયણ આલશ્મક જ નહશ, અવનલામથ છે. ભાટે પ્રાચીન ધભથગ્રતંોભા ંબ્રહ્મચમથને ાચં 

ભશાવ્રતોભા ં અગત્મનુ ં સ્થાન અાયુ ં છે. હશદું ધભે જ નહશ, ણ જગતના વૌ ભાન્મ 
ધભોએ બ્રહ્મચમથની ભશત્તા સ્લીકાયી છે. ગીતાભા ં શ્રીકૃષ્ણે કહ્યુ ં છે: 
‗ધભાથવલરુધ્ધ: કાભોઅક્સ્ભ‘  

ધભથને ગરે ચારતો કાભ ભારંુ જ ફૃ છે. વનમવતના વલધાનભા ંકાભનુ ંસ્થાન અવનલામથ 
છે એટરે વૌ ભાટે ત્માજ્મ તો ન જ શોમ ણ ગશૃસ્થજીલનભા ંએ ધભથની આણ નીચ ે
ગ્રાહ્ય છે. 
કાભનુ ં અવતવેલન યોગ તો નોતયે જ છે વાથે અનેક વ્મક્તતગત તેભ જ વાભાજજક 

અવનષ્ટો ણ વજેથ છે. વભાભાન્મ તેભ જ ળાસ્ત્રભાન્મ કાભની ભમાથદાનુ ંઉલ્ક્રઘંન અનેક 
વભસ્માઓ ેદા કયે છે,એના અનેક દાખરા ઇવતશાવે નંધ્મા છે. ભાટે જ અશં વનવધ્ધ 
કાભાચાય ાાચાય ગણ્મો છે. ભાટે શ ેબાઇ ! આ ાાચાયભાથંી ફચલા ગોવલદંબજન 
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કય, ગોવલદંબજન કય. 
અથથભનથં બાલમ વનત્મ ં

નાક્સ્ત તત: સખુરેળ: વત્મમ ્ … 

િુાદવ ધનબાજાં બીવત:  

વલથિૈા વલહશતા યીવત: …29… 

 ‖ધનવંવત્તને અનથથનુ ંમૂ જાણ, એથી રેળભાિ ણ સખુ નથી થતુ ંએ વત્મ છે. અયે, 

ધનલાનોને િુથીમે ડય યશ ે છે. ફધેમ આ જ ક્સ્થવત જોલા ભે છે.‖ ધનવંવત્તના 
વચંમભા ંયાચનાય ભાનલે એભાથંી સખુની આળા યાખલી એ ભોટી બ્રભજા છે. વંવત્ત 
સ્લમ ં જડ છે ને જડ લસ્ત ુ સખુનુ ં વાધન ફની ળકે નશં. સખુ અંતયભાથંી પ્રગટે છે. 
અંતય ળાતં અને પ્રવિ શોમ તો જ સખુનો અનબુલ થામ છે. ધન દ્વાયા દેશની જફૃહયમાતો 
ોામ છે એ વાચુ,ં ણ અશં દેશક્સ્થવત ભાટે આલશ્મક ધનની લાત નથી. વગં્રશ 
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કયનાયાઓ, ધનની ાછ ગાડંા થઇ ગભે તે ઉામે એને ભેલી એના લધાયા ભાટે 
દોડધાભ કયનાયા અને અન્મ ફાફતોની ઉેક્ષા કયનાયાઓની આ લાત છે. દેશસખુ ભાટે 
ધન એકઠુ ં કયલાભા ં લધ ુ ડતુ ં ભડંયા યશનેાયાઓ દેશને ણ જોઇતો આયાભ આતા 
નથી એનેમ કષ્ટ આે છે, ળાવંતથી બોજન ણ કયતા નથી.સ્લજનો વાથે ળાવંતથી 
ફેવતા નથી કે પે્રભથી લાતચીત કયી ળકતા નથી.યઘલામા થઇ હદનયાત ધનની જ 
ણચંતા કમાથ અયે છે. વાભાજજક કલ્ક્માણકભથથી કે સ્લજનોના ઉષ્ભાબમાથ વવંગથથી તેઓ 
લણંચત યશછેે. ઉયાતં, ધન ભળ્મા છી એની યક્ષા ભાટે વદા ણચતંા કયે છે.ચોયોનો બમ, 

યાજ્મનો બમ, અયે ! સ્લજનોનો ણ બમ, ધનલાનોને કોયી ખામ છે. ખાવ કયીને, 

અનીવતથી પ્રાપ્ત કયેલુ ંધન જેના ભાટે એકઠુ ંકયુ ંશોમ તે વતંાનો ફેદયકાય, ચહયિશીન, 

વ્મવની અને વલરાવી ફની જામ છે ને ધન અને તનની ામભારી લશોયે છે. ોતાની 
નજય વાભે ભશાકષ્ટે બેગુ ંકયેલુ ંધન લેડપાત ુ ંજોઇ, કૃણ ધનજૂક વ્મવથત યશ ેછે અને 
ધનની શામભા ં ભયણ ણ ફગાડે છે. ધનને કાયણે વતાિુ, બાઇબાઇ તેભ જ 
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વતત્નીભામેં ઝગડા તેભ જ હશવંા થતા ં શોમ છે. વલલેક તથા ળાણણથી ધનનો વ 
વ્મમ કયનાયા અને એ યીતે એના ંઅવનષ્ટોથી ફચનાયા વલયરા શોમ છે. 

 બાગલત કશ ેછે: માલદ્ ણભ્રમતે જઠયં તાલત્સ્લત્લ ંહશ દેહશન: …. અવધકં મોઅણબભન્મએત 
વ સ્તેનો દણ્ડભશવતિ …7—14—8… જીવલકા ભાટેલ જફૃયી ધન ય જ ભાણવને 
ન્મામપ્રાપ્ત અવધકાય છે, એથી લધ ુ વચંમ કયી એનુ ં અણબભાન કયનાય, એના ય 
બોહયગંધ્તત્ત યાખનાય, ચોય છે ને દંડને ાિ છે.(આ જ શ્રોક ભનસુ્મવૃત તથા ભશાબાયતભા ં
ણ છે.) 

ધન જની જેભ ફવંધમાય ફની યશ ેતો વડી જામ છે ને દૂણો ેદા કયે છે. તેનો વ 
વ્મમ કયામ તો તે ઉકાયક ણ ફને છે. ભાટે જ આચામે કહ્યુ ંછે કે દેમ ંદીનજનામ ચ 
વલત્તમ ્ .. 
(અહકચંનને ધન આવુ)ં કોઇ અણબયતુતે વાચુ ં જ કહ્યુ ં છે: મદ્ દદાવત વલળષ્ટેભ્મો 
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મચ્ચાશ્નાવત હદને હદને તતે્ત વલત્તભશ ં ભન્મે ળે ં કસ્માવ યક્ષવવ … 

વાયા ંકાભોભા ંજે લયામ, યોજયોજ જેનાથી ખાનાન પ્રાપ્ત થામ,તેટલુ ંજ ધન તારંુ છે; 

ફાકી તો કોણ જાણે એ કોને ખ રાગળે ?એનાથી ળો શતે ુ વયળે? 

આ ફધા ંસકૂ્ષ્ભ વનયીક્ષણ તેભ જ અનબુલના આધાયે રખામા ં છે. એભા ં યશરેા ંવત્મની 
ઉેક્ષા ન કયામ. ધન વાધનભાિ છે. જે આ લાત લીવયી એની વાધ્મ ફૃે આયાધના કયે 
છે, તેને ભાટે ધન અનથથની યંયા વજેથ છે. ધન બરે ભેલો, ણ ધન જ સખુ અને 
ળાવંત ફક્ષળે એ ભ્રભણાભા ંન યશો, એટલુ ંજ અશં અણબપે્રત છે. ધનથી તષૃ્ણાનો ખાડો 
યુાતો નથી. ભાટે જ ળકંયાચામથ ધનને અનથોની જડ કશ ે છે. 
પ્રાણામાભ ં પ્રત્માશાયં 

વનત્માવનત્મવલલેકવલચાયમ ્ … 

જાપ્મવભેત—વભાવધવલધાન ં

કુલથલધાન ં ભશદલધાનમ ્ …30…. 
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―પ્રાણામાભ અને પ્રત્માશાય, વનત્મ તથા અવનત્મ લસ્તઓુનો વલલેક, જવહશત 

વભાવધપ્રાધ્પ્ત : શ ેભનલા ! ત ુ ંઆ ફધાભા ંધ્માન યોલ, ખાવ ધ્માન યોલ.‖ અષ્ટાગં 
મોગના ંપ્રથભ િણ અંગ છે; મભ, વનમભ અને આવન. પ્રાણામાભ ચોથુ ંઅંગ છે અને તે 
ભન અને ઇષ્ન્િમોને કાબભૂા ં યાખલાભા ં વાયી ભદદ કયે છેઉયાતં હૃદમ તથા પેફ્વાનેં 
શધુ્ધ યાખે છે. ભાટે જ મોગળાસ્ત્રે એને મોગન ચોથા અંગ તયીકે સ્લીકામો છે તેભ જ 
એની વલગતથી ચચાથ કયી છે. પ્રાણામાભ છી મોગનુ ંાચંમુ ંઅંગ છે ‗પ્રત્માશાય.‘ વાયા 
ભાઠા વલષ્મો તયપ ણફના યોકટોક દોડતી ઇષ્ન્િમોને યોકી યાખલાની હિમાને પ્રત્માશાય કશ ે
છે. ઇષ્ન્િમોનો વનગ્રશ કમાથ વલના, ભનને લળભા ં યાખી ળકામ નહશ. લળીભતૂ ભનની 
અંતયભા ં ક્સ્થવત કયલાની હિમાને ‗ધાયણા‘ કશ ેછે. ધાયણા છી ધ્માનનુ ં સ્થાન ગણાવ્યુ ં
છે.ણચત્તને વનમત રક્ષ્મ ય ક્સ્થયણે કેષ્ન્િત કયલાની હિમાને ‗ધ્માન‘ કશ ે છે. ધ્માનની 
હયકલતા થમા છી ‗વભાવધ‘ પ્રાપ્ત કયી ળકામ છે. વભાવધ એટરે વગણુ કે વનગુથણ 
વલમભા ંભનને ણૂથણે તદાકાય કયવુ.ં વભાવધના ફે બેદ છે; ધ્માનનો વલમ, ધ્માન 
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અને ધ્માનકયનાયનો જેભા ંબેદ લયતાતો યશ ેતે ‗વવલકલ્ક્‘ વભાવધઅને આ િણેમનો બેદ 
ભુવંાઇ જામ, કેલ ધ્માનભાિ જ યશ ે તેને ‗વનવલિકલ્ક્‘ વભાવધ કશ ે છે.વનવલિકલ્ક્ 
વભાધઇ્નામે ‗વફીજ‘ અને વનફીજ‘ એલા ફે બેદ થામ છે. વફીજ વભાવધ સધુી 
શંચેરો મોગી વાલ લાવનામકુત થતો નથી. પયી તે અવાલધ યશ ેતો વલમોનો વળકાય 
ફની ળકે છે. જ્માયે વનફીજ વભાવધ સધુી શંચેરાનુ ંઅજ્ઞાન—વવંાયફીજ—વાલ વનમ ૂથ 
થઇ ગમેલુ ંશોલાથી મતુત ફની જ્ઞાનભમી ક્સ્થવતભા ં તે ક્સ્થય થામ છે.પ્રાયબ્ધ રંુૂ થતા ં
આલો ‗જીલનમતુત‘ જ્ઞાની ‗વલદેશમકુ્તત‘ અનબુલે છે. 
વનત્મ અને અવનત્મનો વલલેકવલચાય ન શોમ તો બૌવતક દાથોથી ણૂથ લૈયાગ્મ થઇ ળકતુ ં
નથી ને ણૂથ લૈયાગ્મ વલના વનફીજ વભાવધની ઉરધ્બ્ધ થતી નથી. એટરે વભાવધ 
સધુીના ં મોગના ં આઠે અંગોને વપ ફનાલલા વલલેકજ્ઞાન આલશ્મક જ નહશ ણ 

અવનલામથ છે. 
જગતના ફધા દાથો તેભ જ વફંધંો ઉત્િ થનાયા તેભ જ નાળ ાભનાયા છે. કેલ 
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આત્ભા જ વત્મ છે. આત્ભા વનાતન, અવગં અને જ્ઞાનભમ તથા આનદંભમ છે. બૌવતક 

દાથોભા ં અશતંા અને ભભતાને રીધે જ એ સખુી દુ:ખી, વવંાયી તેભ જ જન્ભભયણ 

ાભતો રાગે છે. દેશાહદ આધ્માજત્ભક લસ્તઓુ તથા ફશાયના બૌવતક દાથોથી આત્ભા 
ણબિ છે. આ ફધા ંદૃશ્મ તથા નાળલતં છે, જ્માયે આત્ભા દ્ર્ષષ્ટા અને અજય—અભય છે. આ 
જાતની ાકી વભજને જ ળાસ્ત્રો ‗વલલેકજ્ઞાન‘ કશ ે છે. 
આલા વલલેકજ્ઞાનને ાભલા ોતાને ઇષ્ટ શોમ તે યભાત્ભાના સ્લફૃના નાભનો જ 

કયલો જફૃયી છે. જ જે સ્લફૃને રગતો શોમ તેના ણચતંન વાથે જ થામ તો િભેિભે 
ણચત્ત વનભથ  તેભ જ વનયશકંાય ફને છે. જ વલે તજંણર કશ ે છે: તજ્જ: 
તદથથબાલનમ ્ … 1-8. અથથના અનવુધંાન વાથે—જેનો જ કયાતો શોમ તેના 
સ્લફૃણચંતન વાથે–લાણચક કે ભાનવવક ઉચ્ચાય એટરે જ.આ ફધી હિમાઓ (હિમામોગ) 
આત્ભાને અનાહદકાથી લગેરી અવલદ્યા અને તેભાથંી ેદા થમેરી જજંાભાથંી—
અક્સ્ભતા, યાગદ્વે તથા ભયણબમભાથંી –મતુત કયલા જફૃયી છે. 

http://www.gopalparekh.wordpress.com/


www.gopalparekh.wordpress.com                                          Page | 82  

ગરુુચયણામ્બજુવનબથયબતત: 
વવંાયાદણચયાદ્ બલ મતુત: 
વેન્િભાનવવનમભાદેલ ં

િક્ષ્મવવ વનજહૃદમસ્થ ંદેલમ ્…31…  

―ગરુુના ચયણફૃી કભનોદૃઢ બતત ફની ત ુ ં અલ્ક્કાળ્ભા ં જ વવંાયમતુત ફની જા. 
ગરુુબતત ફનેરો ત ુ ં ઇષ્ન્િમો અને ભનને વાયી ેઠે લળભા ં યાખી ોતાના જ હૃદ્યભા ં
વલયાજતા આત્ભદેલનો (યભાત્ભાનો) વાક્ષાત્કાય કયીળ.‖ અધ્માત્ભના ક્ષેિભા ંભાગથદળથક 
વલના પ્રગવત કયલી મશુ્કેર છે. જેણે વત્વગં, ણચંતન, ભનન અને તપ્સ્મા દ્વાયા હૃદમસ્થ 
યભાત્ભાના ંદળથન કમાં છે એલા ગરુુનુ ંભાગથદળથન ખફૂ જફૃયી છે. વાચા મમુુ ુવાધકને 
આલા ગરુુ અનામાવે પ્રપ્ત થામ છે. હૃદમભા ંયભાથથપ્રાધ્પ્તની, યભાત્ભદળથનની અદમ્મ 
અણબરાા શોમ તો વદ્ ગ્રથં કે ઇષ્ટ્સ્દેલની કૃાથી ણ હૃદમકભની ાખંડીઓ સ્લમ ં
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ઊઘડે છે ને એભા ંવતંામેરા અંતમાથભીના ંદળથન થામ છે. શ્રધ્ધા, વનષ્ઠા અને અવલયત 
પ્રમત્ન કયનાયને ભાટે કાઇં જ દુરથબ નથી. વૌથી યભ આલશ્મકતા છે વવંાયભાથંી 
છૂટલાની ઇચ્છાની—મમુકુ્ષાની. આચામે ‗વલલેકચડુાભણણ‘ ભા ં કહ્યુ ં છે: દુરથબ ં િમભેલેદં 
દેલાનગુ્રશશતેકુમ ્ .. 
ભનષુ્મત્લ ંમમુુતુ્લ ંભશારુુવશં્રમ: …1-3 દેલના અનગુ્રશથી જ આ િણ દુરથબ લસ્તઓુ 
પ્રાપ્ત થામ છે: ભનષુ્મજન્ભ, મમુકુ્ષા અને ભશારુુનો આશ્રમ. 
એકરવ્મની વલદ્યાવનષ્ઠા અને ગરુુબક્તતએ કેલ ગરુુમવૂતિની વવિવધભા ં એને અજોડ 
ફાણાલી ફનાવ્મો શતો. એ જ યીતે જન્ભજન્ભાતંયની વાધનાના ફે શ્રધ્ધાલાન અને 
વનષ્ઠાલાન વાધક ોતે ણ ોતાનો ગરુુ ફની ળકે છે. ઇષ્ન્િમવનગ્રશ તેભ જ ભનોવનગ્રશ 
આત્ભપ્રાધ્પ્તના યુોગાભી છે. બૌવતક વલરવભા ંઆોટનાયની ફહશમુથખતા ટતી નથી. 
ઇષ્ન્િમવનગ્રશ તેભ જ ભન:વમંભ લગય અંતમુથખતા આલતી નથી. અને અંતમુથખ ફન્મા 
વલના—ણચંતનભનન વવલામ—યભાત્ભાની વાચી બક્તત કે આત્ભવાક્ષાત્કાય ભાટે જફૃયી 
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ધ્માન—વભાવધ પ્રવતષ્ષ્ઠત થતા ં નથી. ફધા ં વ્રત, ઉલાવ, ધભથધ્માન કે અનષુ્ઠાનોની 
પરશ્રવુત બાગલતને ભતે ―ડ્ લગથવમંભૈકાતંા: વલાથ વનમભચોદના:‖ (7-15-28,) 

કાભિોધાહદ ડ્ હયઓુના વમંભભા ં આલી જામ છે. 
યભાત્ભા વલથવ્માી છે, અણઅુણભુા ંપ્રલેળેરો છે, આણા અંતયભા ંએ અંતમાથભી ફનીને 
ફેઠેરો છે. અયે, આણે ણ એનુ ંજ (જીલદળાભા)ં વલકૃત ફૃ છીએ. એટરે એ ફશાય 
ણ ને અંદય ણ છે. એના ંદળથન પ્રથભ અંતયંગભા ંકયલાના ંછે. જેને  

અંતયભા ંયભાત્ભાના ંદળથન થતા ંનથી તેને ફીજે ક્યામં થળે નહશ. અંતયભા ંયભાત્ભાના ં
દળથન થતા ં એનો ને ોતાનો અબેદ લયતામ છે અને આત્ભા—યભાત્ભાને એકતાનો 
અનબુલ થતા ંઅંદય—ફશાય, ઉય-નીચે, વલથિ યભાત્ભા જ દેખાળે. જ્માસંધુી ‗હુ‘ં ને 
‗તુ‘ં ને ‗તે‘ –નો બેદ લયતામ ત્માસંધુી યભાત્ભાનુ ંમથાથથ દળથન થયુ ંનથી શોત ુ.ં આ જ 
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લાત નયવવશં ભશતેા કશ ે છે: ‖દેશભા ં દેલ ત ુ,ં તેજભા ં તત્ત્લ ત ુ,ં 
શનૂ્મભા ંળબ્દ થઇ લેદ લાવે‖—લગેયે.  

વલથિે આત્ભદળથનના શોલ્ક્રાવભા ંલી તે બતતવળયોભણણ નાચી ઊઠે છે ને ોકાયે છે: 
―વનયખને ગગનભા ં કોણ ઘભૂી યહ્યુ ં .‖—લગેયે.‖ 

આ જ લાત ઉવનદ્ ના દૃષ્ટા કશ ેછે: ― ફૃ ંફૃ ંપ્રવતફૃો ફહશશ્ચ‖ કઠોવનદ્ ..2-5-

9… 

યભાત્ભા જ અનતં આકાયોભા ં અંદય ને ફશાય વલરવી યહ્યો છે. 
તાત્મથ એ કે ળફૃઆતભા ં ફશાય, ોતાથી ણબિ કોઇ ગરુુ કે દેલમવૂતિથી આયંબાતી 
બક્તતમાિાની વભાધ્પ્ત વલાથત્ભાના વાક્ષાત્કાયભા ંથામ છે. અદ્વતૈબ્રહ્મના ઉાવક તેભ જ 
વભથથક આચામથ ળકંય આ જ હયક્સ્થવતને ધ્માનભા ં યાખી ‗બજ ગોવલદંમ‘્ નુ ં વગંીત 
વબંાલે છે. 
આ સ્તોિભા ં બક્તત અને જ્ઞાનનો સભેુ વાધી આહદ ળકંયાચામે ોતાની 
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વલથવભબાલભમી તથા વલથદૃષ્ષ્ટવભન્લમની આથદૃષ્ષ્ટનો સુદંય હયચમ આપ્મો છે. 
પ્રત્મશ ં મથલેક્ષત નયશ્ચહયતભાત્ભન: હકતં ુ ભે શણુબસ્તલુ્ક્મ ં હકતં ુ તલુ્ક્મ ં ભશાત્ભાણબ: 
….ભશાબાયત 

ભનષુ્મે પ્રવતહદન ોતાના આચયણની યીક્ષા કયતા યશવે ુ ંને ભારંુ ક્યુ ંઆચયણ શ ુજેવુ ં
છે ને ક્યુ ં ભશાત્ભાઓના જેવુ;ં તેનો તાગ ભેલતા યશવે ુ ં જોઇએ. આચયણનો હશવાફ 
યાખલો જોઇએ. 

ઉધ્ત્ત્તષ્ઠત જાગ્રત પ્રાપ્મ લયાન ્ વનોધત …કઠોવનદ્ .. 
ઊઠો, જાગો અને શે્રષ્ઠજનોના ચયણે ફેવી આત્ભજ્ઞાન પ્રાપ્ત કયો. 
=================jaishreekrishna=================== 
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