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સ્કંધ વાતભ 

નંધ: 

અશં જૂ્મ ડોંગયે ભશાયાજના “શ્રીભદૌ  બાગલત યશસ્મ”ને તેના મૂ સ્લરૂે 
મકૂલાન પ્રમત્ન કમો છે.  

[આ સુ્તક ઇ.વ.1962, (વલક્રભવલંત 2017),ભાકંડોીનાય(વોયાષ્ર) ના શ્રી 
દુરલબદાવ છગનરાર બગતે વંાદદત કયુલ અને જનદશતાથે 
શ્રીવલઠ્ઠરદાવ(ફાબબુાઇ) ગીયધયદાવે મુફંઇથી પ્રવવદ્ધ કયુ,ં એક રાખ નાભ 
જ કયનાયને આ સુ્તક વલના મલૂ્મે વલતદયત કયલાભા ંઆલતુ ંશત ુ]ં  

ગાર ાયેખના જમશ્રીકૃષ્ણ 

 
 

 છઠ્ઠા સ્કંધભા ંષુ્ષ્િ—અનગુ્રશની કથા આલી, બગલદૌ  અનગુ્રશ છી 

વલકાય લાવનાન નાળ કયી અનગુ્રશન વદુમગ કયે ત તે ષુ્િ 

ફને છે. વેલા સ્ભયણભા ંતન્ભમ ફને ત જીલ ષુ્િ ફને. ઠાકયજી 

અનેક જીલ ઉય અનગુ્રશ કયે છે ણ તેન વદુમગ કયતા ંજીલને 

આલડોત નથી. તેથી ષુ્િ ન થતા ંજીલ દુષ્િ ફને છે.  
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  શલે આલળે દશયણ્મકવળ ુઅને પ્રહૌ રાદની કથા.દશયણ્મકવળ ુથમ 

દૈત્મ અને પ્રહૌ રાદ થમા દેલ. દશયણ્મકવળએુ ળક્તત-વંવિ વલલન 

ઉમગ બગ બગલલાભા ંકમો તેથી તે ફન્મ દૈત્મ. અને પ્રશ રાદે 

વભમ અને  ળક્તતન ઉમગ પ્રભ ુબક્તતભા ંકમો તેથી તે ફન્મ 

દેલ.  

  લાવનાના ત્રણ પ્રકાય આ વાતભા સ્કંધભા ંફતાવ્મા છે. 

  (1) અવદૌ  લાવના (2) વદૌ  લાવના  (3) વભશ્ર લાવના. 

વાતભા સ્કંધની ળરૂઆતભા ંયીક્ષિત યાજાએ આયંબભા ંસુદંય પ્રશ્ન 

કમો. યાજા પ્રશ્ન છેૂ છે:-- આે કહ્યુ ંકે ઇશ્વય વલલત્ર છે અને 

વભબાલથી વ્મલશાય કયે છે. ત જગતભા ંઆલી વલભતા કેભ દેખામ 

છે? ઉંદયભા ંઇશ્વય, ક્ષફરાડોીભા ંઇશ્વય. તેભ છતા ંક્ષફરાડોી ઉંદયને ળા 

ભાિે ભાયે છે? 

  બગલાન વભ શલા છતા ંઆ જગતભા ંવલભતા કેભ કયે છે? 

બગલાન વભબાલી કશલેામ છે. ત છી બગલાન લાયંલાય દેલને 

િે યશી દૈત્મને કેભ લાયંલાય ભાયે છે? ઇશ્વય થઇ અલી વલભતા 

કેભ કયે છે? 
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 બગલાનને વલલ પ્રાણીઓ વભાન શમ તેભ છતા ંઇન્ર ભાિે 

વતૃ્રાસયુન લધ કેભ કમો? 

  ભં ધાયેુ ંદૈત્મ ાી છે, એિરે બગલાન તેભને ભાયે છે; યંત ુ

વતૃ્રાસયુ ત બગલદૌ  બતત શત. તેભ છતા ંતેને કેભ ભામો? 

શ્રીશકુદેલજી ફલ્મા કે શ ેયાજનૌ ! દક્રમાભા ંવલભતા કદાચ થામ ણ 

બાલભા ંવલભતા ન થલા દેળ.  

  વભતા, અદ્વતૈ બાલભા ંશમ છે; દક્રમાભા ંન વબંલે. વભતા દક્રમાભા ં

શમ કે બાલભા?ં બાલભા ંવભતા યાખલી જઇએ. દક્રમાભા ંવલભતા 

યશલેાની જ.  

  ઘયભા ંભા, ત્ની તુ્રી લગેયે શમ. ળુુન આ વઘા ઉય પે્રભ 

ત વયખ શમ છે, ણ ફધા વાથે તે વયખી યીતે લતલત નથી, લતી 

ળકે નદશ. ભાને તે ગે રાગળે, ણ તુ્રીને ગે નદશ રાગે. આત્ભા 

વાથે પે્રભ છે, દેશ વાથે પે્રભ નથી. 

  બાલનાભા ંઅદ્વતૈ યાખવુ.ં વભદળી  થવુ ંણ વભલતી ન થવુ,ં 

વભલતી ન થઇ ળકામ. 

  ળકંયાચામે આજ્ઞા કયી છે:--  
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  બાલાદ્વતૈ ંવદા કુમાલતૌ 

      દક્રમાદ્વતૈ ંન કશલક્ષચત 

ાનુ:ં213 

07:39 

બાગલતને આવધબોવતક વામ્મલાદ ભાન્મ નથી.બાગલતને 

આધ્માત્ત્ભક વામ્મલાદ ભાન્મ છે. 

  શ ેયાજનૌ !તને રાગે છે કે દેલન િ રઇ બગલાને અસયુને 

ભામાલ, યંત ુઅસયુન તે વશંાય તેભના ઉય કૃા કયલા ભાિે જ 

શત.  

  એકદૃષ્િાતં આુ ં. એક ચય ચયી કયલા ભાિે ઘયેથી નીકળ્મ. 

યસ્તાભા ંગભા ંઠેવ લાગી, ગ બાગં્મ. તેથી ચય ચયી કયલા ન 

જઇ ળક્ય. આભા ંબગલાનની કૃા ભાનલી કે અલકૃા. કૃા. ગ 

બાગં્મ છતા ંકૃા. કાયણ તે ભશાા કયલાજત અિક્ય. 

  યાજનૌ, તભે જેલા શળ તેવુ ંતભને ઇશ્વયનુ ંસ્લરૂ રાગળે. ઇશ્વયનુ ં
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એક સ્લરૂ નક્કી કયલાભા ંઆવ્યુ ંનથી. જીલ જે બાલથી જુએ છે તે 

જીલના ભાિે ઇશ્વય તેલા ફની જામ છે.  

  ઇશ્વય રીરા કયે છે: તેથી અનેક સ્લરૂ ધાયણ કયે છે તેભ 

લલ્રબાચામલજી કશ ેછે. 

  ત્માયે ળ6કયાચામલ કશ ેછે, બ્રહ્મ વલલવ્માક અને વનવલિકાય છે. તે 

બ્રહ્મને કઇ દક્રમા નથી. રિાભાથંી ાણી ફશાય કાઢી ળકળ ણ 

તેભાનં ુ ંઆકાળ ફશાય કાઢી ળકળ નશં. ઇશ્વયને કઇ કાઢી ળકળે 

નશં. 

  ઇશ્વયભા ંભામાથી આ દક્રમાન અધ્માય કયલાભા ંઆલે છે. આ 

લેદાતંન વવદ્ધાતં છે. ભામાની દક્રમા ઇશ્વયના અવધષ્ઠાનભા ંબાવે છે. 

રક ગાડોીભા ંફેવી અભદાલાદ જામ છે. કશ ેછે, અભદાલાદ આવ્યુ.ં 

દક્રમા અભદાલાદ નથીકયત ુ ં ણ દક્રમા ગાડોી કયે છે. 

  ઇશ્વય વ્માક છે. વનયાકાયરૂે વલલત્ર યશરેા છે. ઇશ્વય કઇ ઠેકાણે 

જામ  આલે ત તેને વ્માક કેભ કશલેામ. જેન અબાલ કઇ ઠેકાણે 

નથી તેને વ્માક કશલેામ. 
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  ઇશ્વય વનષ્્મ છે, વનષ્ષ્ક્રમ ઇશ્વયભા ંભામાથી દક્રમા બાવે છે. એલ 

ળકંય સ્લાભીન વવદ્ધાતં છે. બગલાન કંઇ કયતા નથી. તેઓભા ં

વલભતા નથી. 

  અક્ગ્નને આકાય નથી. છતા ંરકડોાના આકાય જેલ અક્ગ્નન 

આકાય બાવે છે. ઉાવધના રીધે આકાય બાદે છે. યભાત્ભાનુ ં

લાસ્તવલક સ્લરૂ વ્માક વનયાકાય આનદંરૂ છે. આ ળકંય સ્લાભીન 

વવદ્ધાતં દદવ્મ છે. 

  ભશાપ્રભજુીન વવદ્ધાતં ણ દદવ્મ છે. લૈષ્ણલ ભાને છે ઇશ્વયને દક્રમા 

નથી એ ફયફય છે. ઇશ્વય દક્રમા કયી ળકતા નથી યંત ુઇશ્વય રીરા 

કયે છે. ઇશ્વયને દક્રમા નથી એ લાત વાચી ણ ઇશ્વય રીરા કયે છે એ 

લાત ણ વાચી. જે દક્રમાભા ંદક્રમાનુ ંઅક્ષબભાન નથી તે રીરા. ઇશ્વય 

સ્લ ઇચ્છાથી રીરા કયે છે. ―હુ ંકળંુ છુ‖ં એલી બાલના લગય 

વનષ્કાભબાલથી જે દક્રમા કયલાભા ંઆલે તે રીરા. કેલ ફીજાને સખુી 

કયલાની બાલનાથી કયલાભા ંઆલે તે રીરા. કૃષ્ણની રીરા કશલેામ. 

ઇશ્વયને સખુની ઇચ્છા નથી. કનૈમ ભાખણની ચયી કયે છે તે ફીજાને 

ભાિે.  
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  જીલ કયે છે તે દક્રમાાછ સ્લાથલ, લાવના અને હુ ંકળુ6 છુ ંતેવુ ં

અક્ષબભાન છે તેથી તે દક્રમા છે. 

ાનુ:ં214 

ફનેં વવદ્ધાતં વાચા છે. ઇશ્વય વનયાકાય વનવલિકલ્ છે અને ભામા દક્રમા 

કયે છે તે વવદ્ધાતં ણ દદવ્મ છે. ઇશ્વય કાઇં કયતા નથી ણ તેભા ં

દક્રમાન આય કયલાભા ંઆલે છે. ઇશ્વયભા ંવલભતા ભામાથી બાવે 

છે. ઇશ્વય દયણૂલ વભ છે. યભાત્ભા વભ, જગત વલભ. 

  વત્ત્લગણુ, યજગણુ તથા તભગણુ એ પ્રકૃવતના ગણુ છે, 

આત્ભાના નથી. 

  યભેશ્વય જીલના બગ  ભાિે ળયીય વજૉલા ઇચ્છે છે, ત્માયે 

યજગણુના ફભા ંવદૃ્ધદ્ધ કયે છે. જીલના ારન ભાિે વત્ત્લગણુના 

ફભા ંવદૃ્ધદ્ધ કયે છે અને વશંાય કયલા ઇચ્છે છે ત્માયે તભગણુના 

ફભા ંવદૃ્ધદ્ધ કયે છે. 

  શ ેયાજન, તભે જેલ પ્રશ્ન કય છ તેલ પ્રશ્ન તભાયા દાદા 

ધભલયાજાએ નાયદજીને કમો શત. યાજસમૂ મજ્ઞભા ંશરેી જૂા 
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શ્રીકૃષ્ણની કયલાભા ંઆલી. ણ તે વશન ન થલાથીવળશુાર 

બગલાનની વનંદા કયલા રાગ્મ. બગલાન વનંદાવશન કયે છે. છેલિે 

તેનુ ંભસ્તક ઉડોાવ્યુ.ં વળશુારના ળયીયભાથંી નીકેુ ંઆત્ભતેજ 

દ્વાયકાધીળભા ંરીન થયુ ંઅને તેને વદૌ  ગવતભી. આ જઇ 

યવુધષ્ષ્ઠયને આશ્ચમલ થયુ.ં તેથી તેણે નાયદજીને પ્રશ્ન કમો:-- વળશુાર 

બગલાનન ળત્ર ુશત છતા ંવળશુારને વદ ગવત કેભ ભી? 

વળશુારે શ્રીકૃષ્ણને ગા આી તેભ છતા ંતે નયકભા ંકેભ ન ગમ? 

વળશુારને વદૌ  ગવત ભી તે ભં નજયે જય6ુ છે. વળશુાર નયકભા ં

કેભ ગમ નદશ. આલી વાયજુ્મ ગવત વળશુાર કેભ ામ્મ? 

બગલાનન દ્વે કયનાય વળશુાર અને દંત લતત્ર ત નયકભા ંડોલા 

જઇતા શતા. તેને ફદરે આવુ ંઊરટંુ કેભ થયુ ંતે કૃા કયીને 

વભજાલ. 

  નાયદજી ફલ્મા:-- શ્રલણ કય, શ ેયાજન, કઇણ યીતે 

યભાત્ભાભા ંતન્ભમ થલાની જરૂય છે. યભાત્ભાએ ત કહ્યુ ંછે 

કઇણ બાલથી જીલ ભાયા વાથે તન્ભમ થામ ત ભાયા સ્લરૂનુ ંતેને 

હુ ંદાન કળંુ છુ.ં  
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  શ ેયાજનૌ, કઇ ણ બાલથી યંત ુએક યભાત્ભા જ ભન એકાકાય 

થવુ ંજઇએ.  

જેભ બક્તતથી ઇશ્વયભા ંભન જડોીને ઘણા ભનષુ્મ યભાત્ભાની ગવતને 

ામ્મા છે તેભ કાભથી, દ્વેથી, માદલએ દયલાયના વફંધંથી, તભે 

સ્નેશથી, અને અભે બક્તતથી અભાયા ભનને બગલાનભા ંરગાડોલુ ંછે. 

  ગપ્મ: કાભાદૌ  બમાતૌ કંવ દ્વેાચ્ચેદ્યાદમ નૃા:  

     વમ્ફન્ધાદૌ   વષૃ્ણમ: સ્નેશાદૌ  યમૂ ંબતત્મા લમવંલબ  

                  બા.7-1-30  

ગીઓએ કાભબાલ શ્રીકૃષ્ણભા ંયાખી વતત શ્રીકૃષ્ણનુ ંક્ષચંતન કયી 

ગીઓ વનષ્કાભ ફની છે.યભાત્ભા ણૂલ વનષ્કાભ શલાથી 

યભાત્ભાને અલણ કયેર કાભ વનષ્કાભ ફન્મ. કાભન જન્ભ 

યજગણુભાથંી થામ છે. ઇશ્વય બદુ્ધદ્ધથી ય છે. ઇશ્વય ાવે કાભ જઇ 

ળકત નથી. સમૂલ ાવે અંધકાય જઇ ળકત નથી તેભ. જેનુ ંક્ષચંતન   

ાનુ:ં215 
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કયે છે તે શ્રીકૃષ્ણ વનષ્કાભ શલાથી કાભબાલથી કૃષ્ણનુ ંક્ષચંતન કયનાય 

ગીઓ વનષ્કાભ ફની છે.  

ગીઓ કાભબાલથી તન્ભમ થઇ શતી. કંવ ફીકના રીધે તન્ભમ 

થમ શત. તેને દેલકીન આઠભ જ દેખામ છે. વળશુાર લેયથી 

તન્ભમ થમ શત. વળશુાર લેયથી ણ ક્ષચંતન ભ્ગલાનનુ ંકયત 

શત.  

  કઇણ બાલથી ઇશ્વયભા ંતન્ભમ થલાની જરૂય છે. 

  તસ્ભાતૌ કેનાપ્યુામેન ભન: કૃષ્ણે વનલેળમેતૌ  

તેથી શયકઇ ભનષુ્મે કઇણ ઉામથી ભન શ્રીકૃષ્ણભા ંજડોવુ ંજઇએ. 

આ વળશુાર વાધાયણ ન શત. તે વલષ્ણ ુબગલાનન ાળલદ શત. 

નાયદજીએ જમવલજ્મના ત્રણ જન્ભની કથા વિેંભા ંકશી. જમવલજમ 

શરેા જન્ભભા ંદશયણ્માિ –દશયણ્મકવળ ુથમા, ફીજા જન્ભભા ંયાલણ 

કંુબકણલ અને આ ત્રીજા જન્ભભા ંવળશુાર અને દંતલતત્ર રૂે જન્મ્મા. 

  નાયદજીએ દશયણ્મકવળ ુઅને પ્રશરાદની કથા ળરૂ કયી.દદવતના ફે 
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તુ્ર દશયણ્માિ અને દશયણ્મકવળ.ુ દશયણ્માિન લધ લયાશ બગલાને 

કમો. શલે દશયણ્મકવળનુી લાત આલે છે. 

ધભલયાજાએ નાયદજીને પ્રાથલના કયી—આ કથા વલસ્તાયલૂલક 

વાબંલાની ઇચ્છા છે. પ્રશરાદ ભશાન બગલદ બતત શતા, છતા ં

દશયણ્મકવળનેુ તેને ભાયલાની કેભ ઇચ્છા થઇ?  

  નાયદજી ફલ્મા:-- દદવત એ બેદબદુ્ધદ્ધ છે. બેદબદુ્ધદ્ધભાથંી દશયણ્માિ 

અને દશયણ્મકવળ ુઆલે. વલલ દુ:ખનુ ંમૂ બેદબદુ્ધદ્ધ છે. વલલ સખુનુ ં

મૂ અબેદબાલ છે. અબેદબાલ ળયીયથી નદશ બદુ્ધદ્ધથી થામ ત વલલભા ં

વભબદુ્ધદ્ધ આલે છે. 

  અશકંાયને ભાયલ કઠણ છે. ભભતાન વલલેકથી નાળ થામ છે. 

વલલેકથી ભભતાન નાળ થઇ ળકે યંત ુઅશબંાલન નાળ થઇ ળકત 

નથી. અલણ કયનાય તાના હુ ંણાનુ ંણ અલણ કયે ત ઠાકયજી 

કૃા કયે છે. ભાયાભા ંઅક્ષબભાન નથી એભ ભાનવુ ંએ ણ અક્ષબભાન 

છે. 
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  દશયણ્મ કવળ ુઅશકંાયનુ ંસ્લરૂ છે.અશકંાયને ભાયલ કઠણ છે. તે 

યાત્રે ભયત નથી. દદલવે ભયત નથી, ઘયની ફશાય, ઘયની અંદય 

ણ તે ભયત નથી. તે ઘયની ફશાય અને અંદય ણ શમ છે. 

અશકંાય ળસ્ત્ર કે અસ્ત્રથી ભયત નથી. તેને લચરી જગ્માભા ંભાયલ 

ડોળે. ભનષુ્મ અશકંાયને ભાયે ત તે ઇશ્વયથી  દૂય નથી. 

  અક્ષબભાન અંદય ફેઠંુ છે. ભનષુ્મને દુ:ખ આનાય અશકંાય છે. આ 

અશકંાયને ભાયલાન છે. અશકંાય ભયળે ઉંફયાભા.ં યાવભા ંઆલળે ફે 

ગીઓની લચ્ચે શ્રીકૃષ્ણ છે તે પ્રભાણે ફે વવૃિઓની લચભા ં

શ્રીકૃષ્ણને યાખળ ત અશકંાય ભયળે. એક વકંલ્ ઉત્ન્ન થામ અને 

ફીજી વવૃિ ઉત્ન્ન થતા ંશરેા ંલચ્ચે શ્રીકૃષ્ણને યાખ ત અશકંાય 

ભયળે. પ્રત્મેક ઇષ્ન્રમનુ ંવભરન ઇશ્વય વાથે ન થામ ત્માસંધુી અશકંાય 

છે. ળુુ ઇશ્વયના સ્ભયણભા ંતન્ભમ થામ અને ફીજ બેદ ન યશ ેત 

અશકંાય ભયે.  

ાનુ:ં216  

  જ્ઞાન સરુબ છે. ણ અશતંા ભભતાન વલનાળ ન થામ ત્મા ંસધુી 

જ્ઞાન દીે નશં. દશયણ્મકવળ ુજ્ઞાની શત ણ તેનુ ંજ્ઞાન અશતંા 
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ભભતાથી બયેુ ંશત ુ.ં તાના બાઇના ભયણ િાણે તે બ્રહ્મદેળ કયે 

છે.ફીજાને ફધ આે ણ તે જીલનભા ંન ઉતાયે તે અસયુ. 

દશયણ્મકવળ ુફીજાને જ્ઞાનન ફધ આે અને તે જીલનભા ંન 

ઉતાયે તે અસયુ. દશયણ્્કવળ ુફીજાને જ્ઞાનન ફધ આે છે અને 

તે વલચાયે છે ભાયા બાઇન લધ કયનાય વલષ્ણ ુઉય ક્યાયે લેય 

લાળંુ.એક ગશૃસ્થન તુ્ર ભયણ ામ્મ, તેને ત્મા ંવાધ ુઆવ્મા. વવંાય 

વભથ્મા છે લગેયે ઉદેળ આપ્મ. તે વાધનુી બંવ ભયી ગઇ, વાધ ુયડેો 

છે. એના ભાથે જ્માયે પ્રવગં આલે છે ત્માયે તેનુ ંજ્ઞાન ક્યા ંચાલ્યુ ં

જામ છે તે વભજાત6ુ નથી. તે ગશૃસ્થ વાધ ુાવે આવ્મ.ને કશ ેકે  

તભે જ ભને ઉદેળ દેલા આવ્મા  શતા.વાધ ુકશ:ે-- છકય તાય શત 

તેથી ઉદેળ દેલા આવ્મ શત. બંવ ભાયી શતી તેથી યડુ ંછુ.ં 

  અશતંા—ભભતા શમ ત્માસંધુી જ્ઞાન ચે નશં. બક્તત વ્ગયનુ ંજ્ઞાન 

કેલ ળબ્દભમ ફને ત તેથી જીલને રાબ થત નથી. જ્ઞાનન 

અનબુલ લૈયાગ્મ અને બક્તત લગય થત નથી. 

  લેદાતં અને બ્રહ્મજ્ઞાનની લાત કયે અને પે્રભ વવંાયના વલમ 

વાથે કયે, એજ દૈત્મ, એજ દૈત્મના લળંન. 

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


  શ્રીકૃષ્ણ: ળયણ ંભભ www.gopalparekh.wordpress.com  15 

 

  દશયણ્માિના મતૃ્યનુા વભાચાય વાબંી દશયણ્મકવળ ુકશ:ે-- ભાયા 

બાઇને ભાયનાય વલષ્ણ ુવાથે હુ ંયદુ્ધ કયીળ. ભાતા દદવતને 

દશયણ્મકવળએુ અનેક પ્રકાયે ફધ આપ્મ. દદવતને વતં થમ. 

દશયણ્મકવળએુ વલચાયુ ંકે હુ ંઆજે વલષ્ણ ુવાથે રડોલા નશં જાઉં. 

એકલાય લયદાન પ્રાપ્ત કયી અજય અભય ફનીળ તે છી યદુ્ધ કયલા 

જઇળ.  

  દશયણ્મકવળ ુતશ્ચમાલ કયલા જામ છે. દશયણ્મકવળનુી ત્નીન6ુ 

નાભ કમાધ.ુ ક્યાધએુ છૂુ ંકે તશ્ચમાલ કયીને ઘયે ાછા ક્યાયે 

આલળ? દશયણ્મકવળએુ જલાફ આપ્મ. ઘયે આલલાન દશાડો નક્કી 

નથી. દળ શજાય લલ ત કયીળ. ત કયી અનેક વવદ્ધદ્ધઓ પ્રાપ્ત કયી 

ઘણા લલ છી ઘયે આલીહ્વ. 

  દશયણ્મકવળ ુભદંયાચ લલત ઉય આવ્મ છે. આ કથા 

બાગલતભા ંનથી. વ્માવજીએ વલષ્ણુયુાણભા ંઆ કથા રખી છે. 

દેલએ બશૃસ્વતને પ્રાથલના કયી કે દશયણ્મકવળનુી તશ્ચમાલભા ંવલઘ્ન 

કય. બશૃસ્વત િ રૂે ભદંયાચ લલત ઉય આવ્મા. 

દશયણ્મકવળ ુજે જગ્માએ ત કયલા ફેઠેરતેની નજીકના ઝાડો ઉય 
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ફેવી નાયામણ, નાયામણ એભ ફરલા રાગ્મા. જ્માયે દશયણ્મકવળ ુ

ભતં્રન જ કયલા રાગે કે િ નાયામણ, નાયામણ ફરે. 

દશયણ્મકવળએુ વલચાયુ,ં જે વલષ્ણનેુ ભાયલા હુ ંતશ્ચમલ કળુ6 છુ ંતેનુ ં

આ િ કીતલન કયે છે. આ ક્યાથંી આવ્મ? ભયત ણ નથી? 

તશ્ચમાલભા ંફેવલા ભાિે શબુ દદલવ નથી. દશયણ્મકવળ ુકંિાી 

વામકંાે ઘયે આવ્મ. 

  ક્યાધનેુ વત તે જ દદલવે ઘયે ાછા પમાલ તેથી આશ્ચમલ થયુ.ંયંત ુ

વવદે્ધવીધુ ંકાયણ  વતને છુામ તેભ ન શત ુ.ં વત સ્લબાલના બાયી 

અક્કડો અને ક્રધી શતા. કશી ફેવે કે એભા ંતાયે ચંાત કયલાની ળી 

જરૂય? 

  ક્યાધએુ વલચાયુ,ં યકુ્તતથી કાભ રઇળ ત કાયણની ખફય ડોળે. 

વતની ખાનગી લાત જાણલી શમ ત આ ક્યાધનેુ ગળુુ કયજ. 

બજનભા ંલળીકયણ શમ છે. નકયને આજ્ઞા કયી કે ભાયા વતદેલને 

ભાિે હુ ંજ યવઇ ફનાલીળ.  

  રબીને રવ્મથી લળ કયલ. અક્ષબભાનીને લખાણથી લળ કયલ. 
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   દશયણ્મકવળ ુઅક્ષબભાની છે. કમાધ ુવેલા કયતા લખાણ કયલા 

રાગી. 

  યાજા બજે કાક્ષરદાવને એક લખત છેૂુ ંકે આ દુવનમભા ંખાડંો 

કયતા ંલધાયે ગળ્યુ ંશુ?ં  

 કાક્ષરદાવે જલાફ આપ્મ, ખાડંો કયતા ંલધાયે ગળ્મા ંલખાણ.  

 કમાધ ુકશલેા રાગી, ઇન્રચ6રાદદ દેલ તભાયાથી થયથય કાેં છે, 

તભે ત્જતેષ્ન્રમ છ. જ્ઞાની છ, આના જેલ લીય થમ નથી અને 

થલાન નથી. એ ત હુ ંબાગ્મળાી કે આના જેલા વત ભને ભળ્મા. 

આ ધાયેુ ંકાભ કમાલ લગય ાછા પય જ નદશ, ણ આજે લનભા ં

કાઇંક પ્રવગં જરૂય ફનેર શલ જઇએ કે જેથી આ ાછા આવ્મા. 

  ક્યાધએુ ગયભ ગયભ ઢતા ંખલડોાવ્મા શળે. યાિવને આવુ ંજ 

બાલે. વાત્તત્ત્લક અન્ન જેને બાલે નશં તે યાિવ. 

  દશયણ્મકવળ ુઅવતળમ યંગભા ંઆવ્મ છે. કશલેા રાગ્મ, ભાળંુકાભ 

કમાલ લગય હુ ંાછ ન આવુ ંણ આજે વલઘ્ન આવ્યુ,ં અશકુન થમા. 

એિરે ાછુ ંઆલવુ ંડોલુ.ં ક્યાધએુછૂુ:ં-- શુ ંવલઘ્ન આવ્યુ?ં શુ ં
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અશકુન થમા? 
   

દશયણ્મકવળ:ુ-- હુ ંજે ઝાડો નીચે ફેવી તશ્ચમાલ કયત શત તે ઝાડો 

ઉય એક િ આવ્મ અને નાયામણ, નાયામણ એભ ફરલા 

રાગ્મ. 

  ક્યાધનેુ આનદં થમ. વલચાયુ ંકે ભાયા વત યભાત્ભાનુ ંનાભ કઇ 

દદલવ રેતા નથી. હુ ંકશીળ કે નાયામણની ધનૂ ફર ત ભાને તેલા 

નથી. બાયે અક્ષબભાની છે. તેથી યકુ્તત કયલી ડોળે. 

 યકુ્તતથી ા કયતા ંઅિકાલે તે ત્ની, વતને યભાત્ભાના ભાગે 

લાે ત ત્ની એ ધભલત્ની. ત્ની વતને ધભલ અને ભિના ભાગે 

લાે, 

  આ સુદંય તક છે. આ ફશાને હુ ંતેભની ાવે બગલાનનુ ંનાભ 

લાયંલાય રેલડોાલીળ. ક્યાધનેુ રાગણી શતી કે ભાયા વતદેલ સધુયે, 

બજન થમા છી ળમન લખતે ક્યાધ ુચયણવેલા કયલા રાગી. છૂુ ં

આે બજન કયતી લખતે લાત કયી ણ ભાળંુ ધ્માન ફયાફય ન શત ુ.ં 
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કશ ત લનભા ંશુ ંથયુ.ં 
 

દશયણ્મકવળ ુ:--દેલી, ત્મા ંિ આવ્મ અને શ્રીભનનાયામણ, 

નાયામણ ફરલા રાગ્મ. 

કમાધ:ુ-- િ શુ ંફલ્મ?  

દશયણ્મકવળ:ુ-- નાયામણ, નાયામણ. 

ક્યાધ:ુ-- જાલ જાલ િને કાઇં ફરતા ંઆલડોત ુ ંશળે, િ 

ખયેખય ફલ્મ? 

  દશયણ્મકવળ:ુ-- શ, તે નાયામણ નાયામણ કશલેા રાગ્મ. 

ક્ષફચાય કાભલળ થમેર એિરે ત્ની જેભ છેૂ તેભ ઉિય આત 

જામ. 

ક્યાધએુ આ પ્રવગંન રાબ રઇ વત ાવે આ પ્રભાણે 108 લાય 

નાયામણના નાભન જ કયાવ્મ.  

  ધાયે ત ત્ની વતને સધુાયી ળકે, ત્ની રામક શળે ત વતને 

ણ બગલત બજનભા ંલાળે. ક્યાધએુ યકુ્તતથી વત ાવે લાયંલાય 

બગલાનનુ ંનાભ  
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રેલડોાવ્યુ.ં ભાતા-વતા બગલાનનુ ંનાભ રેતા ંશતા ંતે લખતે 

પ્રશરાદજી ભાના ેિભા ંઆવ્મા છે. આથી દશયણ્મકવળ ુયાિવ શત 

તેભ છતા ંપ્રશરાદ ભશાન બગલદબતત થમા. 

  ક્યાધ ુવગબાલ છે. દશયણ્મકવળ ુતશ્ચમાલ કયલા ગમ છે. છત્રીવ 

શજાય લલ તશ્ચમાલ કયી છે. અન્નજન ત્માગ કમો છે. કક્ષયગુભા ં

અન્નભમ પ્રાણ છે. આ વત્મયગુની લાત છે.વતયગુભા ંઅક્સ્તભમ પ્રાણ 

શતા. તેથી આ ળક્ય શત ુ.ં 

  કેલ ત કયલાથી ભનષુ્મનુ ંકલ્માણ થત ુ ંનથી. તે શદુ્ધ થત 

નથી. તની ાછ બાલના શદુ્ધ શલી જઇએ. શતે ુશદુ્ધ શલ 

જઇએ. દશયણ્મકવળનુ શતે ુશદુ્ધ ન શત. દુમોધને વલષ્ણમુાગ કયેર, 

તેથી શુ?ં તેનુ ંધન જ ાભમ શત ુ.ં  

  મગના ાછ શતે ુશદુ્ધ ન શમ ત મગીનુ ંતન થામ છે, ભાત્ર 

મગ વાધલાથી હ્રદમ વલળા થત ુ ંનથી. મગવવદ્ધદ્ધથી ફીજી ળક્તતઓ 

આલળે ન તેનુ ંહ્રદમ વલળા થળે નદશ. બ્રહ્માનભુવૂત લગય હ્રદમ 

વલળા થત ુ ંનથી. 
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  દશયણ્્કવળનુી તશ્ચમાલ કેલ બગવલરાવ ભાિે શતી, દેલને ત્રાવ 

આલા ભાિે શતી. ગીતાજીની બાાભા ંકશીએ ત તેનુ ંત તાભવ 

ત શત ુ.ં તેન ુ ંજે ભવુ ંજઇએ તેવુ ંપ ન ભળ્યુ.ં  

દશયણ્મકવળનુી તશ્ચમાલથી પ્રવન્ન થઇ બ્રહ્માજી ત્મા ંઆવ્મા. યાપડોા 

ઉય જ ચાિં ુ.ં યાપડોાભાથંી દશયણ્મકવળ ુફશાય આવ્મ છે. 

બ્રહ્માજીએ છૂુ,ં ફર તાયી ળી ઇચ્છા છે? દશયણ્મકવળ ુ:-- ભને 

અજયાભય ફનાલ. બ્રહ્માજી કશ:ે-- દયેકને ભયવુ ં ત ડેો જ. 

જન્ભેરાને ભયણ ત છે જ. ત ુ ંફીજુ ંકંઇક ભાગં. દશયણ્મકવળ ુ:-- 

ભશાયાજ, ભને અજયાભય થલાનુ ંલયદાન આવ6ુ ડોળે. ભાયે ફીજુ ં

કાઇં જઇત ુ ંનથી. હુ ંદશાડેો ન ભળંુ, યાતે્ર ન ભળંુ; હુ ંજડોથી ન ભળંુ, 

ચેતનથી ન ભળંુ; હુ ંળસ્ત્રથી ન ભળંુ; અસ્ત્રથી ન ભળંુ, તેવુ ંલયદાન 

આ. 

  બ્રહ્માજીએ વલચાય કમો. દશયણ્મકવળએુ તશ્ચમાલ ૂફૂ આકયી કયી 

છે. લયદાન આવ6ુ ડોળે. બ્રહ્માજીએ લયદાન આપ્યુ.ં 

દશયણ્મકવળનુી ળક્તત લધી છે. ઇન્ર લગેયે દેલન તેણે યાબલ કમો 

છે. દેલ દુ:ખી થમા છે. યભાત્ભાની પ્રાથલના કયી છે. બગલાને કહ્યુ ં
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ભાયા રાડોીરા લૈષ્ણલ દુ:ખી થામ છે ત્માયે હુ ંઅલતાય ધાયણ કળંુ છુ.ં 

  ાી દુ:ખી થામ ત બગલાન ઉેિા કયે છે. અલતાય ધાયણ 

કયતા નથી. 
 

  દેલને યભાત્ભાએ આશ્વાવન આપ્ય6ુ કે જ્માયે તે તાના તુ્ર 

પ્રશરાદન રશ કયળે,પ્રશરાદને ભાયલા તૈમાય થળે ત્માયે હુ ંઅલતાય 

ધાયણ કયીળ અને દશયણ્મકવળનેુ ભાયીળ. 

  આ ફાજુ પ્રશરાદન જન્ભ થમ છે. પ્રશરાદ ધીયે ધીયે ભિા થામ 

છે. વલલને આશરાદ-આનદં આતા6 એિરે એનુ ંનાભ 

પ્રશરાદ,પ્રશરાદજી ાચં લલના થમા છે. દૈત્મના ગળુુ શતા 

શકુ્રાચામલ. તેભના તુ્ર ળડંો અને અભકલ . દશયણ્મકવળએુ ળડંોાભકલને 

ફરાવ્મા. ળડંોાભકલને કહુ ંછે આ ફાકને યાજનીવત બણાલ. 

  શકુદેલજી લણલન કયે છે શ ેયાજન, ળડંોાભકલ પ્રશરાદજીને યાજનીવત 

ળીખલાડેો છે. યંત ુગબલભા ંઆવ્મા ત્માયથી પ્રશરાદજીને બક્તતન યંગ 

રાગ્મ શત.  
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  પ્રશરાદને બગલાનલાસદેુલ ઉપ્ર સ્લાબાવલકપ્રીવત શતી.શ્રીકૃષ્ણના 

અનગુ્રશરૂ ગ્રશ ેતેના હ્રદમને એવુ ંખંચી રીધુ ંશત ુ ંકે જગતની 

સધુબધુ તેને યશતેી ન શતી. 

  બક્તતન યંગ જ્રદી રાગત નથી અને રાગી જામ છી તેને 

વવંાયની પ્રવવૃિ ગભતી નથી. ભીયાફંાઇએ કહ્યુ ંછે. ભાયા કૃષ્ણન યંગ 

કા છે. કાા યંગ ઉય કઇ ફીજ યંગ ચડોત નથી. 

પ્રશરાદજીને જન્ભથી બક્તતન યંગ રાગેર. પ્રશરાદજી ભશાલૈષ્ણલ 

શતા. વાચા જ્ઞાની બતતનુ ંરિણ છે, દેશબાન શમ ત્મા ંસધુી 

લશલેાયભા ંભરૂ કયતા નથી. ગળુુજીએ વલચાય કમો. છકય ડોાહ્ય છે. 

તેની કેલણી જઇ તેના વત કાઇંક ઇનાભ આળે. ળડંોાભકલ 

પ્રશરાદનીદયફાયભા ંરઇ આલે છે. પ્રશરાદ વતાજીને પ્રણાભ કયે છે. 

દશયણ્મકવળએુ ફાકને ગદભા ંરીધ છે, તેને પ્માય કયે છે, 

દશયણ્મકવળ ુછેૂ છે:-- ફેિા, ગળુુજીને ઘેય બણલા ગમ શત. તને 

ગઇ કારન ાઠ માદ છે? તને જે ઉિભભા ંઉિભ ાઠ રાગે તે 

ફર. 
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 પ્રશરાદજીએ વલચાયુ,ં વતાજી ઉિભભા ંઉિભ ાઠ છેૂ છે. ગળુુજીએ 

ત ભાયપાડોની વલદ્યા વળખલાડોી છે. તે કેભ ફરામ. પ્રશરાદજી સુદંય 

ફલ્મા છે. પ્રશરાદજી વતાને કશ ેછે:-- 

   દશત્લા ડોડોત્ભાત ંગશૃભન્ધકૂ ંલન ંગત મદ્ધદયભાશ્રમેત 

                બા.7-5-5. 

  આણા અધ:તન નુ ંમૂ કાયણ અંધાયાકૂલા વભાન આ ઘય છે. 

પ્રાણીઓને ભાિી જ શે્રમસ્કાય છે કે આ ઘયને છડોીને લનભા ંજામ 

અને બગલાન શ્રીશદયનુ ંળયણ ગ્રશણ કયે.  

  વતાજી, અનેક જન્ભના અનબુલ ઉયથી તભને કહુ ંછુ,ંઆ જીલ 

અનેકલાય સ્ત્રી, ળુુ, શ,ુ િી ફન્મ છે. શજાય જન્ભથી પ્રભથુી 

વલૂિૂ ડેોર, શજાય જન્ભથી તે રોદકક સખુ બગલે છે છતા ંતેને 

તતૃ્તપ્ત થઇ નથી. બગથી તતૃ્તપ્ત થતી નથી. તતૃ્તપ્ત ત્માગથી થમ છે. 

વવંાય  એ દુ:ખન દદયમ છે. પ્રત્મેક જીલ દુ:ખી છે. ા-ણુ્મ 

વભાન ફને છે ત્માયે આ ળયીય ભે છે. ા બગલવુ ંડેો છે તેભ 

ણુ્મ ણ બગલવુ ંડેો છે. વવંાય િણે િણે ફદરામ છે. 

  વતાજી, ભાયા અનેક જન્ભ થમા છે. અનબુલ યથી કહુ ંછુ ંસ્લાથલ 
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અને કિ વવલામ વવંાયભા ંફીજુ ંકાઇં નથી. તેભ છતા ંજીલને વલલેક 

નથી. જીલ ઉય વન:સ્લાથલ પે્રભ કયનાય એક યભાત્ભા જ છે. જ્મા ં

કઇ લાવના શમ ત્મા ંછકિ કમાલ લગય ઘણે બાગે ચારત ુ ંનથી. 

  વત-ત્નીના પે્રભભા ંણ સ્લાથલ અને કિ શમ છે. જીલ કેલ 

સ્લાથી અને કિી છે ! છકિ ફહ ુલધ્મા છે. અભને એક ફશને 

ભેરા વાસએુ કહ્યુ ંશત ુ;ં ત્રણ છકયીઓ થઇ. શલે આ લખતે છકયી 

થળે ત તેને ગભે તેભ કયી ઘયભાથંી કઢાલી મકૂળે.  

  ાનુ:ં220 

  છકય આલે કે છકયી , તે ફશનેના શાથની લાત નથી. તુ્ર ત 

એક જ કુને તાયે છે. તુ્રી રામક શમ ત વતાનુ ંઅને વતનુ ંકુ 

તાયે છે. કન્મા ઉબમ કુને દીાલે છે.  

  ન કયે નાયામણ ણ ત્ની ભાદંી ડેો ત ચાય ાચં શજાય ખચલ 

કયળે. ફે ચાય લલ યાશ જળે. વાયી ન થામ ત ડોાકયજીની ભાનતા 

ભાનળે. આનુ ંકાઇંક થઇ જામ ત વાળંુ.કાઇંક થઇ જામ એિરે 

વભજ્માને ! ભયી જામ ત વાળંુ. ભાયી ઉંભય ણ લધાયે નથી. 48મુ ં
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શભણા ંજ ફેઠંુ છે. ધધં વાય ચારે છે, ફીજી ભી યશળેે. મખુાલને 

ફરલાભા ંવલલેક નથી. વત ત્નીન પે્રભભા ંકિ છે. ત્ની સખુ 

આે ત વત પે્રભ કયે. ત્ની ત્રાવ આે, સખુ આતી ફધં થમ ત 

વત ઇચ્છળે આનુ ંકાઇંઇક થઇ જામ. વત દુ:ખ આે ત ત્ની ણ 

ઇચ્છે કે વત ભયી જામ ત વાળંુ. 

   સયુ નય મવુન વફકી મશ યીવત 

   સ્લાથલ રાગી વફશી કય પ્રીવત.  

  ત્ની સખુ આે છે એિરે વત તેને ચાશ ેછે. ત્ની છે તેિરા 

ભાિે જ કાઇં વત તેને ચાશત નથી. ત્ની સખુ આતી ફધં થમ 

ત્માયે તેના ઉય વતયસ્કાય છૂિળે. જગતભા ંસ્લાથલ અને કિ વવલામ 

ફીજુ ંકાઇં નથી. આ ઉય ઋવ માજ્ઞલલ્ક્ય અને ભૈતે્રમી લચ્ચે સુદંય 

વલંાદ થ્મેર. 

  માજ્ઞલલ્ક્ય ઋવએ વનં્માવ ગ્રશણ કયલા વનશ્ચમ કમો.તેથી 

તાની ફનેં ત્નીઓ ભૈતે્રમી અને કાત્માવમનીને ફરાલીને કહ્યુ,ં 

ભાયે શલે વનં્માવ રેલ છે. તભાયી લચ્ચે ઝગડો ન થામ એિરે 

વલલવંવિ તભને ફનેંને હુ ંવયખે બાગે લશચંી આુ.ં ભૈતે્રમી 

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


  શ્રીકૃષ્ણ: ળયણ ંભભ www.gopalparekh.wordpress.com  27 

 

બ્રહ્મલાદદની શતી. તેણે છૂુ:ં--આ ધનથી હુ ંભિ ાભી ળકીળ? હુ ં

અભય થઇ ળકીળ? 

  માજ્ઞલલ્ક્ય:-- ધનથી કાઇં ભિ ભી ળકે? ધનથી ફીજા બગ 

દાથો ભી ળકે એિરે તભે આનદંથી જીલી ળકળ!  

  ભૈતે્રમી:-- જે ધનથી ભિ ન ભે તે ધનને ભાયે શુ ંકયવુ ંછે? તભે 

વઘળંુ ધન કાત્માવમનીને આ. 

  ભૈતે્રમીને ત્જજ્ઞાસ ુજાણીને માજ્ઞલલ્ક્ય ેતેને બ્રહ્મવલદ્યાન ઉદેળ 

આપ્મ—ભિના ંવાધન કહ્યા. 

  માજ્ઞલલ્ક્ય:-- શ ેભૈતે્રમી ! ઘય, તુ્ર, સ્ત્રી આદદ જે વપ્રમ રાગે છે તે 

તાના સખુને ભાિે વપ્રમ રાગે છે. વપ્રમભા ંવપ્રમ ત આત્ભા જ છે. 

આત્ભ લૈ પે્રમવા ંવપ્રમ: 

ન લા અયે ત્ય:ુ કાભામ વત: વપ્રમ બલત્માત્ભનસ્ત ુકાભામ વત: 

વપ્રમ બલવત, 

ન લા અયે જામામા: કાભામ જામા વપ્રમા બલત્માત્ભનસ્ત ુકાભામ જામા 

વપ્રમા બલવત, 

ન લા અયે તુ્રાણા ંકાભામ તુ્રા: વપ્રમા બલક્ન્ત આત્ભનસ્ત ુકાભામ 
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તુ્રા: વપ્રમા બલક્ન્ત 

  વતના ઉય સ્ત્રીન અવધક પે્રભ શમ છે તે વતની કાભનાઓ ણૂલ 

કયલા ભાિે નદશ ણ તાની જ કાભનાઓ ણૂલ કયલા ભાિે છે. 

વતને સ્ત્રી અવધક વપ્રમ રાગે છે તે ણ ત્નીની કાભનાઓ ણૂલ 

કયલા ભાિે નદશ, ણ તાની જ કાભનાઓ ણૂલ  

ાનુ:ં221 

કયલા ભાિે વપ્રમ રાગે છે. ભાતાવતાન તુ્ર ઉય અવધક પે્રભ શમ 

છે તે ણ તુ્ર ભાિે નદશ ણ તાને ભાિે જ. ત્ની વતને ચાશ ેછે 

કાયણ વત તેણીનુ ંબયણણ કયે છે. વત શળે ત ભાળંુ 

બયણણ કયળે એ આળાએ ત્ની વતને ચાશ ેછે, નદશ કે તાન 

વત છે એિરા ભાિે જ ભાિે, વત ત્નીને ચાશ ેછે, કાયણ કે ત્ની 

તેની ઇચ્છાઓ ણૂલ કયે છે એિરા ભાિે ચાશ ેછે, નદશ કે તે પતત ત્ની 

છે એિરા ભાિે જ. 

ભાતાવતા તુ્રને ચાશ ેછે કાયણકે તેઓને આળા શમ છે કે તુ્ર 

ભિા થઇને તેઓનુ ંબયણણ કયળે, તેઓને ાળે, નદશ કે તે 

તાના તુ્ર છે પતત એિરા ભાિે જ ચાશ ેછે. 
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  પ્રશરાદજીએ કહ્યુ,ં અનેક જન્ભના અનબુલથી કહુ ંછુ ંવવંાયભા ં

વાચી ળાવંત કઇને નથી. 

  ઘયભા ંબજન ફયાફય થત ુ ંનથી. ઘયભા ંનદશ લનભા ંજઇને બજન 

કયલાનુ ંછે. ભાયે એકાતંભા ંજઇ બજન કયવુ ંછે. એકાતંભા ંફેવી 

નાયામણનુ ંઆયાધન કયવુ ંછે. 

  વભાજને ઉધાયલાની બાલના વાયી છે ણ તેની ાછ અશકંાય 

આલે છે. અશકંાય આલે ત્માયે ફધા અલગણુ આલે છે. વભાજને કઇ 

સધુાયી ળક્ય6ુ નથી. હુ ંભાયા જીલનને અને ભનને  સધુાયીળ એલી 

બાલના યાખલી. વાધાયણ ભનષુ્મ જગતને સધુાયી ળકત નથી. 

ળકંયાચામલ કે લલ્રબાચામલ ાછા આલે ત જગત સધુયે. 

  આ વાબંી દશયણ્મકવળનેુ ક્રધ આવ્મ. ળડંોાભકલને ઠક આપ્મ. 

તભે ભયા ફાકને આલ ફધ આપ્મ? આવુ ંવળિણ આપ્યુ?ં 

  ળદંાભકલ કશ ેછે:-- અભે કઇ દદલવ આલ ાઠ ળી 

ખલાડોય નથી.  
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 દશયણ્મકવળએુ કહ્યુ:ં-- જુઓ, દેલ ભાયાથી ગબયામ છે. તે 

સકૂ્ષ્ભરૂ ધાયણ કયીને વલષ્ણનુ પ્રચાય કયે છે. ભાિે વાલચેતી યાખ.  

  ળડંોાભકે પ્રશરાદને કહ્યુ ંકે અભે આવુ ંળીખલાડોલુ ંનથી ત ફા ુ

આગ આવુ ંકેભ ફલ્મા? 

પ્રશરાદજી કશ ેછે:-- ગળુુજી, કઇના કશલેાથી આ જીલ બક્તત કયત 

નથી, જીલ યભાત્ભાને ભાગે લત નથી. વતંકૃા વલના, વત્વગં 

વલના બક્તતન યંગ રાગત નથી. પ્રભ ુકૃા કયે ત બક્તતન યંગ 

રાગે છે. 

  થડોા દદલવ છી એક દદલવ દશયણ્મકવળએુ પ્રશરાદને છૂુ:ં-- 

ફેિા પ્રશરાદ, આિરા દદલવભા ંગળુુજી ાવેથી ત ુ ંજે ળીખ્મ તેભાથંી 

વાયી વાયી લાત ભને વબંાલ. 

  પ્રશરાદ કશલેા ભાડંોયા:-- વતાજી વલષ્ણ ુબગલાનની બક્તતના નલ 

બેદ છે. બગલાનના ગણુ-રીરા-નાભ આદદનુ ંશ્રલણ, તેનુ ંકીતલન, 

તેના રૂનાભ આદદનુ ંસ્ભયણ, એના ંચયણની વેલા, જૂા-અચાલ, 

લદંન દાસ્મ, વખ્મ અને આત્ભવનલેદન. જ બગલાનના પ્રવત વભલણ 
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બાલથી આ નલ પ્રકાયની બક્તત જ કયલાભા ંઆલે ત હુ ંતેને ઉિભ 

અધ્મમન વભજુ ંછુ.ં 

  નલ વલધા બક્તતથી પ્રભ ુપ્રવન્ન થામ છે. પ્રભ ુપ્રવન્ન થામ ત 

જીલન વપ થામ છે. ફાકી બગ બગલલાથી ળાવંત ભતી નથી. 

ાનુ:ં222 
 

  આ વાબંી દશયણ્મકવળનેુ ક્રધ આવ્મ. પ્રશરાદને ગદભાથંી પંકી 

દીધ, વેલકને હકુભ કમો કે તભે આ ફાકને ભાય, ભાય. તે ભાયી 

નાખલા મગ્મ છે. દૈત્મ પ્રશરાદને ભાયલા દડોયા. 

  પ્રશરાદની દૃષ્ષ્િ દદવ્મ શતી. પ્રશરાદને તરલાયભા ંશ્રીકૃષ્ણ 

દેખામ. તરલાય જેના શાથભા ંછે તેભા ંણ શ્રીકૃષ્ણ દેખામ છે. 

  વવંાયભા ંસ ુદંય દાથો યશલેાના, ણ વલલને બગલતબાલથી 

જુઓ. જગતના કાભ કયતા ંઇશ્વયનુ ંઅનવુધંાન યાખ. ફાકને ફદરે 

ફારકૃષ્ણનુ ંઅનવુધંાન યાખ ત કનૈમ ભળે અને કનૈમા ાછ 

રક્ષ્ભી ણ આલળે. રોદકક નાભરૂભા ંભન પવામ તે આવક્તત યંત ુ

તે જ ભન શ્રીકૃષ્ણના નાભરૂભા ંજડોામ ત તે બક્તત છે. રોદકક 
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નાભરૂભા ંપવામેુ ંભન શ્રીકૃષ્ણના નાભરૂભા ંજડોામ ત જ મકુ્તત 

છે. ત જ ઉદ્ધાય થામ. 

  શકુદેલજી વાલધાન કયે છે, શ ેયાજનૌ , આંખભા ં 

કાભને ન યાખ અને ભનભા ંસ્લાથલ ન યાખ. વભતા યાખી જગતને 

જુઓ. આંખ ફગડેોરી શળે ત જગત ફગડેોુ ંરાગળે. જ્ઞાની 

ભશાળુુને જગતભા ંકઇ ખયાફ દેખાત ુ ંનથી. વવંાયભા ં પ્રીવત થામ 

ત બક્તત થતી નથી. પ્રભનુા સ્લરૂભા ંઆવક્તત થામ એ બક્તત છે. 

બક્તત શમ ત મકુ્તત છે. બગલાન શ્રીકૃષ્ણ વવલામ કઇ લસ્ત ુસુદંય 

નથી.  

  ફે જણા ફજાયભા ંફૂર રેલા ગમા છે. એક બગલાનની જૂા ભાિે 

ફૂર રેલા ગમ છે. ફજાયભા ંગમ તે તેની બક્તત છે, ફીજ ત્નીના 

કશલેાથી ત્ની ભાિે ફૂરની લેણી રેલા ફજાયભા ંગમ છે. આ 

ફીજાની આવક્તત છે. એકની બક્તત છે. ફીજાનીઆવક્તત. એકને 

તાના યભાત્ભાને ળણગાયલાની બાલના છે. ઠાકયજીના ભાિે 

આવ્મ છે તેની બક્તત, ને ફીજાને રાડોીને ળણગાયલી છે. ફીજાને 
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વવંાય વલરાવની અવક્તત છે. ફેની દક્રમા એક છે. છતા ંએકની 

આવક્તત અને ફીજાની બક્તત. 

  દૈત્મ પ્રશરાદને ભાયે છે છતા ંતેન લા લાકં થત નથી. 

પ્રશરાદની બક્તત દદવ્મ છે. પ્રશરાદ વનબલમ છે. પ્રશરાદને ભાયલા 

અનેક ઉામ કમાલ છે ણ પ્રશરાદ ભયતા નથી.દશયણ્મકવળનેુ થયુ ં

આ કઇ જાદુગય રાગે છે. હકુભ કમો, તેને અંધાયાભા ંકેદભા ંયાખ. 

અન્નજ આળ નશં. અન્નજ લગય તે ભયી જળે  

  પ્રશરાદજીને કેદભા ંનખેં છે છતા ંપ્રશરાદને ફીક રાગતી નથી. 

તેને થયુ ંકે શલે હુ ંળાવંતથી ફેવી કૃષ્ણકીતલન કયીળ. ભાયા બગલાન 

ભાયી વાથે છે છી ફીક ળાની? ફીક તેને રાગે છે જે ઇશ્વયથી દૂય 

છે. ગીતાજીએ આજ્ઞા કયી છે. હુ ંતાયી ાવે છુ,ં તને જઉં છુ.ં છતા ંત ુ ં

ભને જત નથી. અંધાયાભા ંપ્રશરાદને ફીક રાગતી નથી. તે કૃષ્ણ 

કીતલન કયે છે. પ્રશરાદને આજે દેશબાન નથી. બગલતપે્રભભા ંદેશનુ ં

બાન યશતે ુ ંનથી. તેને વવંાયના કઇ વલકાય અવય કયી ળકતા નથી. 

   આજે ઠાકયજી રક્ષ્ભીજીને છેૂછે, જગતભા ંકઇ જીલ ભખૂ્મ‖ત 

નથીને? રક્ષ્ભીજીએ કહ્યુ:ં-- ફધાને ભળ્યુ ંછે ણ તભાય બતત 
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પ્રશરાદ કેદભા ંફેઠ છે. તે ભખૂ્મ છે. બગલાને કહ્યુ,ં દેલી તેને ભાિે 

તયુત પ્રવાદ ભકર. રક્ષ્ભીજીએ વેલકને આજ્ઞા કયી. પ્રશરાદ ભાિે 

સુદંય પ્રવાદ ભકલ્મ છે. રક્ષ્ભીજીએ પ્રશરાદને અનાવ્મ. પ્રશરાદ 

ભાય દીકય છે. ાલદ આવ્મા છે. પ્રશરાદને કહ્યુ,ં રક્ષ્ભીજીએ તાયા 

ભાિે પ્રવાદ ભકલ્મ છે. 

ાનુ:ં223 

પ્રશરાદે પ્રણાભ કમાલ. ભાયા ભાિે કાયગશૃભા ંણ પ્રવાદ ભકલ્મ.ભાયા 

પ્રભનેુ ભાયી કેિરી ક્ષચંતા છે.  

  દશયણ્મકવળનુા વેલકને આશ્ચમલ થયુ ંકે પ્રશરાદ કાઇંક ખામ છે. 

આ ત જાદુગય છે. અભે શયે બયીએ છીએ ણ અંદય ગયફડો જેવ6ુ 

રાગે છે. તેઓ દશયણ્મકવળ ુાવે ગમા. લાત કશી. દશયણ્મકવળ ુ

આવ્મ. પ્રશરાદ પ્રવાદ આયગત શત. છૂુ:ં--ક્યાથંી રાવ્મ? 

પ્રશરાદ વાચુ ંફર તને કણ આે છે? પ્રશરાદ કશ ેછે ભાના ેિભા ં

શત ત્માયે ભાળંુ જેણે ણ કયુ ંછે તે જ  અશં ભાળંુ યિણણ કયે 

છે. 

  દશયણ્મકવળ ુવલચાયે છે, આ કઇ ઉામે ભયત નથી. ભને ભાયલા 
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ત નથી આવ્મ? દશયણ્મકવળ ુગબયામ. ત્મા ંળડંોાભકલ આવ્મા. 

યાજાના વનસ્તેજ ચશયે જઇ કશલેા રાગ્મા. તભે ક્ષચંતા ન કય. ાચં 

લલન ફાક શુ ંભાયલાન શત. અભે એને લળુણાળભા ંફાધંી 

યાખીશુ.ં ળડંોાભકલ પ્રશરાદને લળુણાળભા ંફાધંી ઘયે રાવ્મા. 

પ્રશરાદની દૃષ્ષ્િ એલી સુદંય શતી કે જ્મા ંદૃષ્ષ્િ જામ ત્મા ં

શ્માભસુદંયના દળલન થામ. 

  એક દદલવ ગળુુજી ફશાય ગમેરા. ફાકએ દડો રઇ યભલા 

વનશ્ચમ કમો. પ્રશરાદ ફાકને કશ ેછે હ6ુ આજે તભને એક નલીન 

યભત ળીખલાડોીળ. પ્રશરાદે ફાકને બાગલતધભલન ઉદેળ કમો 

છે. પ્રશરાદ ફાકને ફધ આે છે. 

   કોભાય આચયેત્પ્રાજ્ઞ ધભાલનૌ બાગલતાવનશ 

   દુરલબ ંભાનુ ંજન્ભ તદપ્મધ્રલુભથલદમૌ ...  

  વભત્ર, આ વવંાયભા ંભનષુ્મ જન્ભ ઘણ દુરલબ છે. આના દ્વાયા 

અવલનાળી યભાત્ભાની પ્રાત્તપ્ત થઇ ળકે છે. યંત ુજાણલા ભત ુ ં

નથી ક્યાયે આન અંત આલી જામ. આથી બદુ્ધદ્ધભાન ળુુએ 

વદૃ્ધાલસ્થા તથા જુલાનીના બયવે યશવે ુ ંનદશ અને ફાણથી જ 
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બગલાનની પ્રાત્તપ્ત કયાલે તેલા ંવાધનનુ ંઅનષુ્ઠાન કયી રેવુ ંજઇએ. 

  પ્રશરાદનુ ંચદયત્ર ન આણને સચૂલે છે કે ફાલ્માલસ્થાથી જ 

ભનષુ્મે ઇશ્વયના ંબજનભા ંરાગી જવ6ુ કઇએ. ભાતાવતાએ નાના 

ફાક ભા ંધભલના વસં્કાય યેડોલા જઇએ. વદૃ્ધાલસ્થાભા ંદેશની વેલા 

થામ છે, દેલની વેલા થઇ ળકતી નથી. 

  ભાનલળયીય બગ બગલલા ભાિે ભળ્યુ ંનથી; બગલાનનુ ંબજન 

કયલા ભાિે ભળ્યુ ંછે. બગલાન ભેલલા ભાિે ભળ્યુ ંછે. 

  ળયીય નાળલતં છે, છતા ંભનષુ્મ જન્ભ દુરલબ છે. કાયણ કે તે 

ઇક્હશત લસ્ત ુઆનાય છે. અવનત્મથી-આ નાળલતં ળયીયથી વનત્મ 

લસ્ત ુબગલાનને પ્રાપ્ત કયી ળકામ છે.  

  આ ળયીય ફહ ુભંઘ ુછે. અનેકલાય જન્ભભયણન ત્રાવ બગલત 

આ જીલ ભનષુ્મ ળયીયભા ંઆવ્મ છે. 

  ઇશ્વય વનત્મ છે. ળયીય અવનત્મ છે. ણ અવનત્મથી વનત્મની પ્રાત્તપ્ત 

થામ છે. ભાિે ભનષુ્મ ળયીયન ભદશભા છે. 

  શરેા ંભનષુ્મનુ ંઆયષુ્મ વ લલન ુ ંગણલાભા ંઆલતુ.ં આજે તે 

ક્સ્થવત નથી.ભનષુ્મના આયષુ્મના લોભાથંી અધુ ંઆયષુ્મ વનરાભા ં

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


  શ્રીકૃષ્ણ: ળયણ ંભભ www.gopalparekh.wordpress.com  37 

 

જામ છે. રગબગ ા આયષુ્મ 

ાનુ:ં224 

ફાલ્માલસ્થા અને કુભાયાલસ્થાભા ંજામ છે. ફાલ્માલસ્થા અજ્ઞાનભા ં

અને કુભાયા લસ્થા ખેરકૂદભા ંજામ. ફાકીના ંલો યશમા તેભાથંી 

વદૃ્ધાલસ્થાના લો ફાદ કયીએ કાયણ ળયીય િીણ થઇ જલાથી 

વદૃ્ધાલસ્થાભા ંકાઇં થઇ ળકત ુ ંનથી તે થડોા ંલલ ફાકી યહ્યા તે 

જુલાનીના ંલો કાભબગભા ંવાય થામ છે. આભા ંતે આત્ભાનુ ં

કલ્માણા ક્યાયે વાધલાન? 

  ભાિે ળુુે આત્ભકલ્માણ ભાિે તયુત મત્ન કયલ જઇએ. કહ્યુ ંછે 

કે: 

 માલતૌ સ્લસ્થવભદં કરેલયં ગશૃ ંમાલચ્મ દુયેજયા 

 માલચ્મેષ્ન્ર ળક્તતય પ્રવતશતા માલત્િમ નાયુ: 

 આત્ભશે્રમવવ તાલદેલ વલદુા કામલ પ્રમત્ન ભશાન 

પ્રદદપ્તે બલને ચ કૂખનન ંપ્રત્યદુ્યભ: કીદૃળ: 
 

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


  શ્રીકૃષ્ણ: ળયણ ંભભ www.gopalparekh.wordpress.com  38 

 

જ્માસંધુી આ ળયીયરૂી ઘય સ્લસ્થ છે, વદૃ્ધાલસ્થાનુ ંઆક્રભણ નથી 

થયુ.ં ઇષ્ન્રમની ળક્તત િીણ નથી થઇ, આયષુ્મન િમ નથી થમ 

ત્માસંધુીભા ંડોાહ્યા ળુુએ તાના આત્ભકલ્માણ ભાિે પ્રમત્ન કયી 

રેલ જઇએ. નશંતય છી ઘયભા ંઆગ રાગ્મા છી કૂલ ખદલાના 

પ્રમત્નનુ ંપ્રમજન શુ?ં ( એિરે કે તે કાઇં અથલનુ ંનથી.) 

  તત મતેત કુળર: િેભામ બમભાવળત: 

 ળયીયં ોળુ ંમાલન્ન વલદે્યત ષુ્કરમૌ 

             બા. 7-6-5 

  આણા ભસ્તક ય અનેક પ્રકાયના બમ વલાય થમેરા છે. એથી 

આ ળયીય-કે જે બગલત પ્રાત્તપ્તને ભાિે માલપ્ત છે-તે યગગ્રસ્ત ફની 

મતૃ્યનેુ લળ થઇ જામ તે શરેા ંબદુ્ધદ્ધભાન ળુુએ તાના કલ્માણ 

ભાિે પ્રમત્ન કયી રેલ. 

  ભનષુ્મ દુ:ખ ભાગંત નથી. છતા ંભનષુ્મને અચાનક દુ:ખ આલીને 

ઊભુ ંયશ ેછે. સખુદુ:ખ એ પ્રાયબ્ધને અવધન છે. સખુદુ:ખ એ પ્રાયબ્ધ 

એ લૂલજન્ભના કભલન ુ ંપ છે. દદયર વંન્ન ફને છે અને વંન્ન દદયદર 

ફને છે. ભાિે સખુદુ:ખ ભાિે પ્રમત્ન ન કય. જે પ્રાયબ્ધ અનવુાય 
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ભલાનુ ંછે તેને ભાિે પ્રમત્ન નકાભ છે. પ્રમત્ન કય પ્રભાત્ભાને 

ભેલલા ભાિે. 

  ફાકએ પ્રશરાદને છૂુ:ં-- અભે વદૃ્ધાલસ્થાભા ંબજન કયીએ 

ત? પ્રશરાદજી વભજાલે છે. ઇશ્વયનુ ંબજન જલાનીભા ંજ થામ છે. 

વદૃ્ધાલસ્થાભા ંળયીય દુફલ થમા છી ઇશ્વયન6ુ આયાધાન થત ુ ંનથી. 

વદૃ્ધાલસ્થાભા ંદેશની બક્તત થામ છે. દેલની બક્તત થઇ ળકતી નથી.  

  ફાક કશ ેછે:-- અભે જુલાનીભા ંબક્તત કયીએ ત? અત્માયથી 

બક્તત કયલાની ળી જરૂય? 

  પ્રશરાદજી વભજાલે છે:-- જુલાનીભા ંભદ આલે છે. જુલાનીભા ં

ભનષુ્મ ઇષ્ન્રમના રાડો કયે છે. ઇષ્ન્રમન ગરુાભ ફને છે. જુલાનીભા ં

અનેક પ્રકાયના ભશભા ં 

ાનુ:ં225 

ભનષુ્મ પવામ છે. ૈવ કભાલાભા ંઅન ઇષ્ન્રમના રાડો રડોાલલાભા ં

ભનષુ્મના આયષુ્મન ભિા બાગન વભમ લીતી જામ છેઆત્ભા 

ઇષ્ન્રમન ભાક્ષરક શલા છતા ંભનષુ્મ ઇષ્ન્રમન ગરુાભ ફને છે.  
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હુ ંકેલ તભાયી કથા કશતે નથી. ભિા ભિા વલદ્વાન આખ દદલવ 

ૈવા ાછ દડેો છે અને યાતે્ર કાભાધં ફને છે. વલદ્યાનુ ંપ છે આ 

જન્ભભયણના ત્રાવભાથંી છૂિવુ.ંવલદ્યાનુ ંપ છે યભાત્ભા. વલદ્યાનુ ંપ 

ૈવ  કે પ્રવતષ્ઠા નથી. 

  દૈત્મ ફાક છેૂ છે:-- યભાત્ભાને પ્રવન્ન કેલી યીતે કયલા? 

  પ્રશરાદ કશ ેછે:-- એક જ યભાત્ભા વલલભા ંયશરે છે તેલી દૃષ્ષ્િ 

કેલ. જગતને પ્રવન્ન કયવુ ંઅઘળંુ છે. ણ ભાયા શ્રીકૃષ્ણને પ્રવન્ન 

કયલા વશરેા છે. 

  તસ્ભાતૌ વલેષ ુભતેૂષ ુદમા ંકુળુતે વોહ્રદમૌ 

    આસયંુ બામનુ્મચુ્મ મથા તષુ્મત્મધિજ:  

              બા.7-6-24  

આ ભાિે  તભે રક તભાયા દૈત્મણા તેભજ આસયુી વંવિ-આસયુી 

બાલન ત્માગ કયીને વલલ પ્રાણીઓ ઉય દમા કય. પે્રભથી તેની 

બરાઇ કય. જેથી બગલાન પ્રવન્ન થામ. 
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  બગલાન જ્માયે કૃા કયે છે ત્માયે, ભનષુ્મની ાળવલક બદુ્ધદ્ધ નષ્િ 

થામ છે. 

       વ મદાનવુ્રત: વુા ંશબુદુ્ધદ્ધવલિક્ષબદ્યતે  

પ્રશરાદ દૈત્મફાકને વભજાલે છે:-- હુ ંતભને જે ઉદેળ કળુ6 છુ,ં તે 

ભાયા ઘયનુ ંકશતે નથી. ણ નાયદજીએ કશે ુ ંહુ ંતભને કહુ ંછુ.ં 

 દૈત્મફાક છેૂ છે:--પ્રશરાદ ત ુ ંનાયદજીને ક્યાયે ભલા ગમ 

શત? 

  પ્રશરાદજી કશ ેછે:-- જ્માયે ભાયા વતાજી ભદંયાચ ત કયલા 

ગમા ત્માયે ઇન્રાદદ દેલએ દાનલ ઉય ચઢાઇ કયી. ઇન્ર ભાયી ભાને 

કેદ કયીને રઇ જત શત.યસ્તાભા ંઇન્રને નાયદજી ભળ્મા. નાયદજીએ 

ઇન્રને ખ્યુ,ં કમાધનેુ ત ુ ંછડોી દે. એના ેિભા ંપ્રભનુ યભ પે્રભી 

બતત છે. ઇન્ર ેભાયી ભાને છડોી દીધી. ભાયી ભા નાયદજીના આશ્રભભા ં

ગઇ. ભાયી ભાએ હુ ંેિભા ંશત ત્માયે વતંની ફહ ુવેલા કયી. ભા કથા 

કીતલનભા ંજામ. અનેકલાય ભાતાને વનરા આલે ણ હુ ંવાલધ થઇ 

કથા વાબંળંુ. 

  આ વનરાદેલી કથાકીતલનભા ંવલઘ્ન કયલા આલે. કંુબકણલની ત્ની 
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વનરાદેલી વલધલા થઇ. યાભચરંજીની ાવે આલીને તેણે કહ્યુ:ં--આે 

ભાયા ધણીને ભામો , શલે હુ ંક્યા ંયહુ?ં યાભચરંજી કશ:ે-- ત ુ ંભાગેં તે 

સ્થાન આુ.ં વનરાદેલી કશ ેછે ભં એલ વનશ્ચમ કમો છે કે જ્મા ંતભાળંુ 

કથાકીતલન થામ ત્મા ંહુ ંભાળંુ આવન શે ુ ંજ જભાવુ.ં 

  ચંપ્રાણને કાનભા ંયાખી કથા વાબંજ. 

  હુ ંતભને લધાયે શુ ંકહુ?ં ભાયા પ્રભનેુ પ્રવન્ન કયલાનુ ંવાધન છે 

કીતલન.  

  એક લખત ભીયાફંાઇ બતત વાથે કીતલન કયતા ંશતા.ં ઘણા 

રકન તાર ફયાફય ડોત ન શત. ફીજા દદલવે આ ભરૂ ન થામ 

એિરે કઇએ ભિા અિયે ત્મા ંરખ્યુ ંતારવે ગાન. ફીજી દદલવે 

ભીયાફંાઇની નજય યેના ય ડોી. ભીયાફંાઇએ તે છેકી નાખ્યુ ંઅને 

રખ્યુ ંપે્રભવે ગાના. કીતલનભા ંતાર કયતા ંપે્રભની દકંભત લધાયે છે.  

ાનુ:ં226 
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  કીતલન કયલાથી ભનન ભેર ધલામ, હ્રદમ વલશદુ્ધ થામ. 

  પ્રશરાદ ફાકને વભજાલે છે:-- નાભ એ જ બ્રહ્મ છે. ઇશ્વયનુ ં

વનગુલણ સ્લરૂ અવત સકૂ્ષ્ભ છે. ભન બદુ્ધદ્ધ અવતસકૂ્ષ્ભ ન થામ ત્માસંધુી 

ઇશ્વયના વનગુલણ સ્લરૂન અનબુલ થત નથી. ઇશ્વયન6ુ વગણુ સ્લરૂ 

અવત તેજભમ છે.વગણુ સ્લરૂન વાિાત્કાય કયલાની ભનષુ્મભા ં

ળક્તત નથી. અજુ લન ણ ફરી ઊઠેર. બમેન પ્રવ્મવથત ંભન ભે 

તભાળંુ આ રૂ જઇ ભાળંુ ભન બમથી અવતવ્માકુ થઇ યહ્યુ ંછે. ત્માયે 

નાભ બ્રહ્મ વલલને દેખામ છે અને અનબુલામ છે. કીતલનભા ંતાી 

ાડોલાથી નાદ બ્રહ્મ થામ.નાદબ્રહ્મ અને નાભબ્રહ્મ એક થામ ત 

યબ્રહ્મ પ્રગિ થામ .નાભબ્રહ્મ વાથે જ્માયે નાદબ્રહ્મન વમંગ થામ 

તે વભમે પ્રભનેુ પ્રગિ થવુ ંજ ડેો છે. તાીાડોીને કીતલન કયજ. 

પ્રભ ુફધાને વનશાે છે જે તાી ાડોત નથી તેને ભાિે બગલાન 

વલચાયે છે, હુ ંમખૂલ, કે ભં તેને શાથ આપ્મા. ણ શલે તેને આલતા 

જન્ભભા ંભરૂ સધુાયી રઇળ. આલતા જન્ભભા ંતેને ફે ગ લધાયે 

આીળ. પ્રભબુજનભા ંતાી ાડોતા ંળયભાળનદશ. તાી ાડોલાભા ં

ળયભ ળાની? ાની ળયભ શમ. ા કયતા ળયભ આલલી જઇએ. 
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પ્રભબુજનભા ંતાી ાડોતા જે ળયભામ તેને યભાત્ભા ફીજા જન્ભભા ં

શાથ આતા નથી. ફે ગ લધાયે આે છે. ભાિે ફધા પે્રભથી તાી 

ાડોી નાભ વકંીતલન કય. પ્રશરાદજીએ ફાકને આજ્ઞા કયીકે પે્રભથી 

કીતલન કય.  

  ન દાન ંન ત નેજ્મા ન ળોચ ંન વ્રતાવન ચ  

  પ્રીમતેડોભરમા બતત્મા શદયયન્મદ્ધદ્વડોમ્ફનમૌ 

             બા.7-7-52 

બગલાનને પ્રવન્ન કયલા ન દાન, ન ત, ન ળોચ, વ્રત માલપ્ત 

છે,બગલાન કેલ વનષ્કાભ પે્રભ બક્તતથી જ પ્રવન્ન થામ છે. ફીજુ ં

વલલ ત વલડોફંના ભાત્ર છે.ભાિે બક્તત કય.  

  પ્રશરાદ કીતલન કયાલે છે. ફધા  

 શયે યાભ શયે યાભ યાભ યાભ શયે શયે 

     શયે કૃષ્ણ શયે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ શયે શયે 
 

ભતં્રન જ કયલા રાગ્મા.  
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  આ ભતં્ર કક્ષરવતંયણ ઉવનદન છે. આ ભશાભતં્ર છે. આ ભતં્રન 

જ કયલાભા ંકઇ વલવધની જરૂય નથી. નાક્સ્તવલવધ: આ ભતં્રન જ 

ગભે તે ક્સ્થવતભા ંનાહ્યા શરેા ંણ થઇ ળકે છે. યસ્તાભા ંગભા ં

જડોા શમેાલ શમ ત ણ આ ભતં્રન જ થઇ ળકે છે. 

  વલે ફાક ―શયે યાભ, શયે યાભ, યાભ યાભ શયે શયે‖ ઉચ્ચાયતા ં

તાીઓ ાડોી કીતલન કયતા શતા. પ્રશરાદજી તન્ભમ થમા. 

યાધાકૃષ્ણના ંદળલન કયતા ંપ્રશરાદ થૈ થૈ નાચે છે. ફાક પ્રભબુજન 

કયતા ંનાચે છે તેલાભા ંળડંોાભકલ ત્મા ંઆવ્મા. વલચાય કમો 

દશયણ્મકવળનેુ ખફય ડોળે ત અનથલ થળે. તેઓ પ્રશરાદને કશલેા 

રાગ્મા તં આ શુ ંભાડંોલ ુ ંછે? બજન ફધં કય, ફધં કય. ણ વાબંે 

કણ? ભન શ્રીકૃષ્ણભા ંશલાથી પ્રશરાદ કાઇં વાબંી ળક્યા નદશ. 

ળડંોાભકલ દડોતા આવ્મા. 

ાનુ:ં227 

અને પ્રશરાદન શાથ કડોય. પ્રશરાદનુ ંળયીય દદવ્મ શત ુ.ં ળડંોાભકે 

સ્ળલ કમો ત તે ણ કીતલન કયતા નાચલા રાગ્મા. 

  તે દદલવે દશયણ્મકવળએુ વલચાય કમો ,ગળુુજીફાકને કેલી યીતે 
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બણાલે છે તે જયા જઉં ત ખય ! તેનીતાવ કયલા તેણે એક 

વેલકને ત્મા ંજલા ભકલ્મ. વેલક ત્મા ંઆવ્મ અને ત્માનં ુ ંદૃશ્મ જઇ 

વલચાયભા ંડોી ગમ. વલલ નાભવકંીતલનભા ંબાન ભલૂ્મા છે. ગળુુ 

નાચતા શતા. ચેરાઓ નાચતા શતા. વેલકને થયુ ંદશયણ્મકવળનેુ આ 

ગભળેનશં. બ્રાહ્મણને ભાયી નાખળે. વેલક ફરલા 

રાગ્મ,ભશાયાજ(પ્રશરાદજી), ભશાયાજગાદી ઉય ફેવી જાલ. વેલક 

ભશાયાજન શાથ કડોી ફેવાડોલા ગમ. ત્મા ંતેને ણ ચે રાગ્મ. 

વેલક ણ ફધા વાથે નાચલા રાગ્મ. તે ળા ભાિે અતે્ર આવ્મ 

શત તે ણ ભરૂી ગમ. એિરે યાજાએ ફીજા વેલકને ભકલ્મ. ફીજ 

વેલક અવ્મ. તેણે જયુ ંત વલલ નાભવકંીતલનભા ંાગર ફની 

નાચતા શતા. તે વલસ્ભમ ામ્મ. બજનભડંોરીભાનંા એકન સ્ળલ થતા ં

તે ણ નાચલા રાગ્મ. જેિરા વેલકને ભકલ્મા તેઓની એ જ દળા, 

જે જામ છે તે ાછ આલત નથી. આ છે શુ?ં દશયણ્મકવળ ુદડોત 

ત્મા ંઆલે છે. જયુ ંત ગળુુ, ચેરા, યાજવેલક ફધા નાભવકંીતલનભા ં

ભસ્ત ફની નાચે છે. યાજા આ દૃશ્મ જઇ એકદભ ગસુ્વે થમ, આ શુ ં

ભાડંોલ ુ ંછે?તેણે બજનભડંોરીભાનંા એકને ખંચીને ફેવાડોી દીધ. 
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દશયણ્મકવળનેુ આ સ્ળલથી કઇ જાતન ચેન રાગ્મ. કાયણ 

દશયણ્મકવળ ુલીજીન કંડોભ ગ શત.ઇરેકરીક ફલ્ફ જ વાય 

શમ ત તેભાથંી લીજી વાય થામ ને તે પ્રકાળ આે ણ જ 

ફલ્ફ-ગ કંડોભ શમ ત લીજી વાય ન થામ.  

  બજન થબંી ગયુ,ં ગળુુએ વલલ શકીકત દશયણ્મકવળનેુ કશી. 

દશયણ્મકવળ ુક્રધે બયાઇ પ્રશરાદને કશલેા રાગ્મ, શજુ ત ુ ંભાયા 

દુશ્ભન વલષ્ણનુ ુ ંકીતલન કયે છે. ભાયા વવલામજગતભા ંફીજ કઇ ઇશ્વય 

છે ક્યા?ંઆજે હુ ંતને ભાયી નાખંીળ, દુષ્િ, તને ળયભ નથી. 

  આ છકય ફીજાને ફગાડેો છે. સધુયે તેભ નથી. તેને શલે હુ ંભાયી 

નાંૂ .ુ દડોત આલી પ્રશરાદને કડેો છે.દશયણ્મકવળનેુ બક્તતન યંગ 

રાગ્મ નદશ. ગ કંડોભ(પરવુ ઉડોી ગમેર) શમ ત 

લીજી(વલદ્યતુળક્તત) શુ ંકયે ?   

  પ્રશરાદને ધયતી ઉય છાડોલા જામ છે. ધયતી ભાતાએ તેને 

ગદભા ંઉઠાલી રીધ. પ્રશરાદ વતાજીને લદંન કયે છે. દશયણ્મકવળ ુ

કશ ેછે:-- ત ુ ંભને લદંન કયે છે યંત ુભાળંુ કહ્યુ ંભાનત નથી. ભને 

ફતાલ તાળંુ યિણ કયનાય તાય વલષ્ણ ુછે ક્યા?ંપ્રશરાદ કશ ે:-- 
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વતાજી, ભાયા બગલાન ત વલલત્ર વલલભા ંયશરેા છે. 

  તભે ભાન છ, તભે લીય છ ણ અંદયના ળત્રઓુને ભાયે તે લીય 

ગણામ. આ ભાન છ કે ભં જગતને જીત્યુ ંછે ણ જેણે ભન જીત્યુ ં

તેણે જગત જીત્યુ.ં કાભાદદ છ ચય તભાયા ભનભા ંફેઠા છે. તે તભાયા 

વલલેકરૂી ધનને  ૂિેં છે. તભને ખાડોાભા ંપંક્યા છે. વતાજી, ક્રધ ન 

કય. તભાયા મખુ ઉય આજે મતૃ્યનુી છામા દેખામ છે. યાગદ્વેન 

દયત્માગ કયી નાયામણનુ ંઆયાધન કય. ભાયા નાયામણનુ ંબજન 

કય. દશયણ્મકવળ ુક્રધભા ંઆલી ફલ્મ :-- દીકય થઇ ફાને 

ઉદેળ આે છે? ત ુ ંશુ ંવભજે છે? ભને આજે ફતાલ તાળંુ યિણ 

કયનાય વલષ્ણ ુછે ક્યા?ં પ્રશરાદે કહ્યુ:ં--  

ાનુ:ં228 

ભાયા પ્રભ ુવલલવ્માક છે. ભાયાભા ંછે, તભાયાભા ંછે. તભાયાભા ંછે 

તેથી ત તભે ફરી ળક છ. વલષ્ણ ુવલલભા ંછે. વલલત્ર છે. 

  દશયણ્મકવળએુ છૂુ:ં-- તાયા બગલાન વલલત્ર છે,ત આ 

થાબંરાભા ંતાય વલષ્ણ ુકેભ દેખાત નથી? 

  ક્કાવ મદદ વ વલલત્ર કસ્ભાતૌ સ્તમ્બે ન દૃશ્મતે   
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ફર તાયા બગલાન આ થાબંરાભા ંછે? પ્રશરાદ જલાફ આે છે:-- 

જી શા, ભાયા બગલાન આ સ્તબંભા ંણ છે. તભાયી આંખભા ંકાભ છે 

તેથી તે દેખાતા નથી.  

દશયણ્મકવળ ુ:-- હુ ંથાબંર તડોી નાખંીળ. વલષ્ણ ુશળે ત ભાયી 

નાખંીળ. 

  દડોત દડોત તરલાય રેલા ગમ છે. પ્રશરાદે કશતેા ંકશી દીધુ ંકે 

થાબંરાભા ંબગલાન છે. ણ તેને થડોી ળકંા થઇ કે આ સ્તબંભા ં

બગલાન કેલી યીતે વલયાજતા શળે? યંતજુ્મા ંસ્તબં ાવે કાન ધમાલ 

ત તેણે ગળુુ ગળુુ એલ અલાજ અંદયથી વબંાણ, પ્રશરાદને ખાત્રી 

થઇ, ભાયાબગલાન આભા ંછે. પ્રશરાદે થાબંરાને આક્ષરંગન આપ્યુ.ં 

અંદય નવૃવંશ સ્લાભી વલયાજેરા છે. પ્રશરાદને આશ્વાવન આપ્યુ.ં હુ ં

અંદય ફેઠેર છુ.ં તાળંુ યિણ કયીળ. 

દશયણ્મકવળ ુશાથભા ંતરલાય રઇ દડોત આવ્મ છે. કશલેા રાગ્મ 

ક્યા ંછે? ફતાલ તે ક્યા ંછે? 

પ્રશરાદ કશ:ે--આ સ્તબંભા ંભાયા નાયામણ ક્ષફયાજેરા છે.  
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  અવત ક્રધભા ંદશયણ્મકવળએુ થાબંરા ઉય મષુ્ષ્િપ્રશાય કમો. ત્મા ં

તયુત જ નવૃવશં સ્લાભી ભશાબમકંય ગળુુ, ગળુુ એલ અલજ કયતા ં

થાબંરાભાથંી પ્રગિ થમા. પ્રભએુ શાથ રફંાવ્મા છે. દશયણ્મકવળનેુ 

ગદભા ંરીધ છે. ફતાલ દશાડો છે કે યાત? થૃ્લી છે કે આકાળ? 

આજે ઘયની ફશાય નશં, અંદય નશં ઉંફયાભા ંતને ભાયીળ. આજે 

અસ્ત્રળસ્ત્રથી નશં, નખથી ભાયીળ. 

  આભ કશી તેભણે દશયણ્મકવળનેુનખથી ચીયી નાખં્મ. 

  ફર નવૃવંશ બગલાન કી જમ. તાના બતત પ્રશરાદનુ ંલચન 

વત્મ કયલા અને તાની વલલ વ્માકતા વવદ્ધ કયલા બગલાન 

કાષ્િના સ્તબંભાથંી નવૃવંશ રૂે પ્રગિ થમા છે. 

  નવૃવંશ બગલાન ગળુુ ગળુુ અલાજ કયે છે. એ ફતાલે છે કે ગળુુ 

લગય બગલાનના ંદળલન થતા ંનથી.  

દયેક વાધન કય, વલલેક લૈયાગ્મ લગેયે કેલ, ટ્વંવિ   લગેયે 

શમ, યંત ુજ્માસંધુી કઇ ગળુુની, કઇ વતંની કૃા થતી નથી 

ત્માસંધુી શભેંળ ભાિે ભન શદુ્ધ થત ુ ંનથી. બગલાન ભતા નથી. 
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  ભનષુ્મ વાધન ગભે તેિરા કયે યંત ુવતં કૃા કયે, ત્માયે જ ભન 

શભેંળા ભાિે શદુ્ધ ફને. 

 ભન ભિા ભિા વાધઓુને ણ ત્રાવ આે છે. ભન ચચં છે. 

ભનશદુ્ધદ્ધ લગય ઇશ્વયન વાિાત્કાય થત નથી.  

  ભ, વલિે, આલયણ લગેયેથી ભન કવુત થમેુ ંછે, ભક્ષરન 

થમેુ ંછે. 

ાનુ:ં229 

ભક્ષરન જભા ંપ્રવતક્ષફંફ દેખાત ુ ંનથી. શરતા ંાણીભા ંપ્રવતક્ષફંફ 

દેખાત ુ ંનથી.વેલાલાા જભા ંણ પ્રવતક્ષફંફ દેખાત6ુ નથી. તેલી 

યીતે ભક્ષરન, ચચં તથા આલયણયતુત ભનભા ંયભાત્ભાનુ ંપ્રવતક્ષફંફ 

દેખાત ુ ંનથી. 

  ભાિે કઇ વતંને ચયણે જાલ. કઇ ગળુુને ળયણે જાલ. 

  તેથી નવૃવશં બગલાન ગળુુ ગળુુ ળબ્દ ફરતા સ્તબંભાથંી નીકળ્મા. 

ગળુુની કૃા લગય હ્રદમ શભેંળને ભાિે શદુ્ધ થત6ુ નથી.વાધન શળે 

ણ વદગળુુની કૃા લગય ચારલાનુ ંનથી. એકરા વાધનથી હ્રદમ 

શભેંળને ભાિે શદુ્ધ થત6ુ નથી.  
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  નવૃવંશ સ્લાભીએ ગળુુ ગળુુ ળબ્દ ફરી જગતને ફધ આપ્મ કે:-- 

ગળુુની કૃા લગય ભાય વાિાત્કાય થત નથી. 

  નાભદેલને ણ ગળુુ લગય જ્ઞાન થમેુ ંનશં. 

એક લખત ભશાયાષ્રભા ંવતંની ભડંોી એકઠી થમેરી. 

મતુતાફાઇએ ગયાકંુબયને બતતભડંોીના બતતની-વતંની યીિા 

કયલા કહ્યુ.ં  

નાભદેલને અક્ષબભાન થમેુ;ં બગલાન ભાયી વાથે લાત કયે છે. હુ ં

બગલાનન રાડોીર. 

  ગયાકંુબાય ફધાને ભાથાભા ંિરી ભાયી યીિા કયે છે. 

  નાભદેલના ભાથા ઉય િરી ભાયી. નાભદેલ ફલ્મા નદશ, ણ 

ભઢંુ વશજે ફગાડોલુ.ં નાભદેલની શાડંોરી કાચી નીકી. નાભદેલને 

અક્ષબભાન કે આલી, કંુબાયના શાડંોરા યખલાની યીતે કાઇં ભાયી 

યીિા થામ? એિરે ગયાકંુબયે ભાથાભા ંિરી ભાયતા તેણે વશજે 

ભઢંુ ફગાડોલુ,ં ભઢંુ ચઢાવ્યુ.ં ફીજા કઇ બતતએ ભઢંુ ફગાડેોુ ંનદશ. 

  ગયાકાકાએ વનણલમ જાશયે કમો:-- ફધાના ંશાડંોરા ંાકા છે, એક 

આ નાભદેલનુ ંશાડંોુ ંકાચુ ંછે. નાભદેલને કશ ેકે તભાળંુ શાડંોુ ંશજી 
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ાક્યુ ંનથી. તભને વવિણની જરૂય છે. 

  નાભદેલજી છી વલઠ્ઠરનાથજી ાવે આવ્મા અને વલલ શકીકત કશી. 

વલઠ્ઠરનાથજીએ કહ્યુ:ં-- મતુતાફાઇ અને ગયાકંુબાય જ કશતેા શમ કે 

તાળંુ શાડંોુ ંકાચુ,ં ત જરૂય ત ુ ંશજી કાચ. 

નાભદેલ તને શજુ વ્માક બ્રહ્મના સ્લરૂન અનબુલ થમ નથી. 

કાયણકે તં શજુ વદગળુુ કમાલ નથી. તે ભાિે ભગંલેઢાભા ંભાયા એક 

બતત વલવફા ખેચય યશ ેછે. તેભની ાવે ત ુ ંજા. તે તને જ્ઞાન 

આળે. 

  તે છી નાભદેલ વલવફા ખેચયને ત્મા ંજામ છે. ત્મા ંજઇને જયુ ં

ત વલવફા ખેચય વળલજીના ક્ષરંગ ઉય ગ મકૂીને સતેૂરા. 

 વલવફાને જાણ થઇ ગમેરી કે નાભદેલ આલે છે. તેથી તેને 

વળિણ આલા ગ ળકંયના ક્ષરંગ ઉય ગ મકૂીને સતૂા. નાભદેલે 

આ દૃશ્મ જયુ.ં નાભદેલને થયુ ંઆલ ળુુ જે બગલાનની ણ 

આભન્મા યાખતા નથી તે ભને શુ ંવળિણ આલાન શત? 

  નાભદેલે વલવફાને તેભના ગ વળલક્ષરંગ ઉયથી રઇ રેલા કહ્યુ.ં 
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વલવફા ખેચય નાભદેલને કશ ેકે ત ુ ંજ ભાયા ગ વળલક્ષરંગ ઉયથી 

ઉઠાલીને કઇ એલી  

ાનુ:ં230 

જગ્માએ મકૂ કે જ્મા ંળકંય ન શમ. નાભદેલ જ્મા ંગ મકૂલા જામ 

ત્મા ંવળલક્ષરંગ પ્રગિે. આૂુ ંભદંદય વળલક્ષરંગથી બયાઇ ગયુ.ં  

  નાભદેલને આશ્ચમલ થયુ ંઆ શુ?ં એિરે વલવફાએ નાભદેલને કહ્યુ ં

કે ગયાકાકાએ કશે ુ ંકે તાયી શાડંોરી શજુ કાચી છે તે વાચુ ંછે. તને 

શજુ વલલ જગ્માએ ઇશ્વય દેખાતા નથી. વલશ્વભા ંવલલ જગાએ સકૂ્ષ્ભ યીતે 

યશરેા છે. તે વલઠફા ઇશ્વયને ત ુ ંવલલભા ંવનશાજે. બક્તતને જ્ઞાનન 

વાથ ભળ્મ એિરે નાભદેલને વલલભા ંવલલ જગ્માએ વલઠ્ઠર દેખાલા 

રાગ્મા. 

  નાભદેલ ત્માથંી ાછા પમાલ. યસ્તાભા ંજભલા ભાિે તૈમાયી કયી. 

એક ઝાડો નીચે ફેઠા. ત્મા ંયસ્તા ઉયથી એક કતૂય આલી તેન 

યિર રઇને નાવલા રાગ્મ. આજે નાભદેલને તે કૂતયાભા ંણ શલે 

વલઠ્ઠર દેખામા. યિર કય શત. નાભદેલ ઘીની  લાિકી રઇ કૂતયા 
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ાછ દડોયા. વલથ્ઠર ઊબ યશ,ે ઊબ યશ,ે યિર કય છે. તેભા ંઘી 

ચડોી આુ.ં  

  ઇશ્વય વલલત્ર છે, એભ જ ભનષુ્મ ભાનલા રાગે, ત છી તેને ા 

કયલાની કઇ જગ્મા જ નદશ ભે.  

  ઇશ્વય વ્માક છે એલ અનબુલ થામ ત ા કયલાન પ્રવગં જ 

ન આલે. 

  દશયણ્મકવળનુ વશંાય કમો, તેભ છતા ંનવૃવશં સ્લાભીન ક્રધ ળાતં 

થત નથી. 

નવૃવંશ સ્લાભીનુ ંઉગ્ર સ્લરૂ જઇ ત્રણે રક બમબીત થમા. તેભની 

ાવે જલા ભાિે કઇની દશંભત ચારતી નથી.બ્રહ્માજીએ સ્તવુત કયી 

ળાતં થાલ, ળાતં થાલ. ણ કણ વાબંે? 

  બ્રહ્માજીએ રક્ષ્ભીજીને કહ્યુ:ં-- ભાતાજી તભે જાલ ત ળાતં થળે. 

નવૃવંશ સ્લાભીન ક્રધ ળાતં કયલા દેલએ રક્ષ્ભીજીને નવૃવંશ બગલાન 

ાવે ભકલ્મા. 

  રક્ષ્ભીજીને એભ કે એ ત ભાયા ઘયલાા છે. હુ ંાવે જઇળ એિરે 

ળાતં થઇ જળે. આજે અક્ષબભાનથી રક્ષ્ભીજી આવ્મા છે. દીન થઇને 
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આલે ત પ્રભ ુસ્લીકાય કયે. આજે રક્ષ્ભીજીને ણ નવૃવંશ સ્લાભી 

ઓખતા નથી. 

  તે છી બ્રહ્માજીએ પ્રશરાદને કહ્યુ,ં ફેિા પ્રશરાદ તાયા વતા ઉય 

કામભાન થમેરા બગલાનને ત ુ ંળાતં કય. બગલાન આજે તાયા 

કાજે પ્રગત્મા છે, ભાિે ત ુ ંાવે જઇળ, ત તેઓ ળાતં થઇ જળે. 

  પ્રશરાદ બગલાન ાવે ગમા. ફે શાથ જડોયા છે. ચયણભા ં

વાષ્િાગં પ્રણાભ કયે છે. પ્રશરાદને જતા ંહ્રદમભા ંઆનદં ઊબયામ. 

પ્રશરાઅદ્ન ેઉઠાલીને ગદભા ંરીધ છે. અને લાત્વલ્મબાલે તેનુ ંળયીય 

ચાિલા રાગ્મા. 

  પ્રશરાદની જેભ બગલાનની ગદભા ંજે વલયાજે તેને કા કાઇં કયી 

ળકત નથી.  

યભાત્ભાને પ્રવન્ન કયલા ભાિે શદુ્ધ પે્રભ જ જરૂયન છે. જ્ઞાન લગેયેની 

ભશિા ઓછી છે. ળબ્દજ્ઞાનની જરૂય નથી. અનેકલાય ળબ્દજ્ઞાન પ્રભનુ ુ ં

બજન કયલાભા ંવલઘ્નરૂ થામ છે, વલઘ્ન કયે છે. 

  ફીજાની ભરૂ ઢાકંલા તને જ્ઞાની ફનાવ્મ છે, ફીજાની ભરૂ 

ૂલુ્રી કયલા ભાિે નદશ. પે્રભબક્તત લગયનુ ંજ્ઞાન નકામુ ંછે. 
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દશયણ્મકવળ ુ  જેલા ભાિે બગલાન બમકંય અનેકઠય છે. પ્રશરાદ 

જેલા ભાિે તે કભ જેલા કભ છે. 

વલષ્ણ ુવશસ્ત્રનાભભા ંણ બગલાનને બમરૂ, બમકાયક અને 

વાથવાથ બમન શયણ કયલાલાા છે. 

       બમકૃત બમનાળક:  

બગલાન દુષ્િને ભાિે બમકાયક અને બમરૂ છે. ત્માયે બતતના ભાિે 

બતતના બમનુ ંશયણ કયલાલાા છે. 

 નવૃવંશ સ્લાભી પ્રશરાદને કશ ેછે, તાયા વતાએ તને ફહ ુત્રાવ 

આપ્મ. ભને આલતા વલરફં થમ છે તે ભાિે ભાપી ભાગંુ ંછુ.ં 

પ્રશરાદની બક્તત કેિરી દદવ્મ કે આજે પ્રભ ુતેની ભાપી ભાગેં છે. 

પ્રશરાદની બક્તત એલી દદવ્મ છે. આજે યભાત્ભાને ભાપી ભાગંલા 

ઇચ્છા થઇ. ગામ ભાતા લાછયડોાને ચાિે એભ અવતપે્રભભા ંનવૃવંશ 

સ્લાભી પ્રશરાદને ચાિલા રાગ્મા.જેભ જેભ ચાિે તેભ તેભ ક્રધ ઓછ 

થત જામ. 
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પ્રશરાદ એ વત્ત્લગણુ છે. 

 દશયણ્મકવળ ુએ તભગણુ છે. 

 તભગણુ અને વત્ત્લગણુ એ ફનેંનુ ંઆ યદુ્ધ છે. તેભા ંબગલાન 

પ્રશરાદન—વત્ત્લગણુન િ રે છે. શદુ્ધ વત્ત્લગણુ આગ 

તભગણુન નાળ થામ છે. 

પ્રશરાદજીનુ ંલચન વત્મ કયલા ભાિે અને જગતભા ંહુ ંવલલ ઠેકાણે 

યશરે છુ ંએ તાની વલલવ્માકતા વવદ્ધ કયલા સ્તબંભાથંી નવૃવંશ 

સ્લાભી પ્રગિ થમા છે. ઇશ્વય વલલવ્માક છે એ જાણે છે ફધા, 

અનબુલે છે કઇક. ઇશ્વયના વ્માક સ્લરૂન અનબુલ કયે ત ઘય જ 

લૈકંુઠ ફની જામ, તેના ઘયભા ંઝગડો થામ નદશ. તેના શાથે ા થામ 

નદશ. વ્માક એિરે વલલભા ંયશરેા. દૂધભા ંભાખણ દેખાત ુ ંનથી ણ 

દૂધના અણુયભાણભુા ંભાખણ યશે ુ ંછેતેભ જગતના પ્રત્મેક સ્થરુ 

સકૂ્ષ્ભ દાથલભા ંઇશ્વય યશરેા છે. તેન અબાલ ક્યામં નથી. ઇશ્વય 

અણભુા ંઅણ ુઅને ભિાભા ંભિ છે. ઇશ્વયન અબાલ કઇ ઠેકાણે નથી 

એિરે તે વ્માક ઇશ્વય વલલત્ર વલયાજેરા છે એવ6ુ ભનષુ્મ વભજે ત 

જીલનભા ંદદવ્મતા આલે. વલલભા ંઇશ્વય છે એભ ભાન ત્માયે જીલનભા ં
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દદવ્મતા આલળે. વલલભા ંઇશ્વયને વનશા. ભાતદેૃલ બલ, વતદેૃલ 

બલ અને અંતભા ંયસ્ય દેલ બલ.  યસ્યભા ંઇશ્વયને જુઓ. રક 

એકફીજાને ભે ત્માયે યાભ યાભ કશ ેછે, એિરે કે તભાયાભા ંયાભ છે, 

ભાયાભા ંયાભ છે. 

  પ્રત્મેક જડો ચેતન દાથલભા ંભનષુ્મ ઇશ્વયને જુએ ત તેનાથી ા 

થળે નદશ. લયકન્મા રગ્ન કયીને આલે છે ત્માયે કન્માને રક્ષ્ભીની 

બાલનાથી જૂલાભા ંઆલે છે. કન્મા એ રક્ષ્ભી અને લય એ નાયામણ. 

આજે ભાયા ઘયે રક્ષ્ભીનાયામણ આવ્મા છે. આ બાલ કામભ િકે ત 

ઘય લૈકંુઠ ફની જામ. 

  વલલભા ંઇશ્વયન અનબુલ કયલાથી રાબ થામ છે. વલલત્ર ઇશ્વયન 

અનબુલ કયે તેના ભનભા ંવલકાય-લાવના આલળે નદશ. 

  ઇશ્વય એલી લસ્ત ુનથી કે તે એક જ ઠેકાણે યશી ળકે. ઇશ્વય  

વ્માક છે વલલત્ર છે. 

  લેાય એ ણ બક્તત છે. એવુ ંન ભાન કે બક્તત ભદંદયભા ંજ થઇ 

ળકે છે 
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બક્તત વલલત્ર થઇ ળકે છે. ઇશ્વયથી વલબતત ન થામ , અરગ ન થામ 

અને પ્રત્મેક વ્મલશાય કયે ત તેન પ્રત્મેક વ્મલશાય બક્તત છે. ઇશ્વયથી 

જુદા ડોળ નદશ. 
 

 શકુદેલજી યાજાને વાલધાન કયે છે:-- ગ્રાશકભા ંઇશ્વય છે એવુ ં

લેાયી વભજે ત લેાય એ ણ બક્તત છે. વ્માજફી નપ રેલ એ 

લૈશ્મન ધભલ છે. લેાયી ગ્રાશક વાથે લાત કયે છે ત્માયે ઇશ્વય વલલભા ં

યશરે છે તે ભરેૂ છે. તેથી લેાય ારૂ થમ છે. કેિરાક દુકાનભા ં

વલયાજેરા ઠાકયજીની રૂફરૂભા ંા કયે છે. ાચંન ભાર આે 

ચ્ચીવભા ંઅને કશ ેકે ડોતય બાલે આુ ંછુ.ં આવુ ંન કય. કથા 

વાલધાન થલા ભાિે છે. 

ઇશ્વય વ્માક છે તેન અનબુલ કયજ. હુ ંજે ફુ ંછુ ંતે બગલાન 

વાબંે છે. હુ ંજગતને કેલી યીતે જઉં છુ ંતે બગલાન વનશાે છે તેભ 

ભાન. 

  ભનષુ્મ ળયીયથી ા કયે તે વભાજ જઇ ળકે છે ણ ભનથી ા 
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કયે છે તે ભાત્ર ઇશ્વય જ જઇ ળકે છે. ભનથી કયેુ ંા તે ભિાભા ં

ભટંુ ા છે. ફીરકુર ા ન કયે એ ભશાન ણુ્મ છે. નવૃવંશ 

બગલાન ફશાયથી આવ્મા નથી. સ્તબંભાથંી પ્રગિ થમા છે. 

જીલભાત્રભા ંનશં  જડો લસ્તભુા ંણ ઇશ્વયને જુઓ. ઇશ્વય જડો અને 

ચેતન વોભા ંછે. રોદકક દૃષ્ષ્િથી થૃ્લી જડો જેલી રાગે છે ણ જડોભા ં

ણ ઇશ્વયની બાલના કયલાની છે.  

  એક ભશાત્ભાને ફે વળષ્મ: ૂફૂ બણેરા, કથા ણ કયતા. 

ભશાત્ભાને રાગ્યુ ંઆ ળયીયનુ ંપ્રાયબ્ધ ળંુૂ થયુ ંછે. દેશ શલે ડોળે. 

ફને્ન વળષ્મભા ંગાદી ભાિે ઝગડો થલા રાગ્મ. ભશાત્ભાએ વલચાયુ,ં 

ગાદી કને આુ?ં ફે પ ભગંાવ્મા.ં ભશાત્ભાએ વળષ્મને 

ફરાવ્મા.વળષ્મને કહ્યુકેં એલી જગ્માએ પ્રવાદ ખાજ કે તભને કઇ 

જુએ નશં. ફનેં વળષ્મને એક એક પ આપ્યુ ંઅને કહ્યુ ંકે એલી 

જગ્માએ જઇને આ પ ખાજ કે કઇ તભને પ ખાતા ંજુએ નશં. 

એકે વલચાયુ ં,ઓયડો ફધં કયી પ ખાઇળ.ફધં ઓયડોાભા ંકણ જળે? 

તે ઓયડોાભા ંજઇ પ ખાઇને આવ્મ. ફીજાએ જ્ઞાન ચાલેુ.ં જ્ઞાન 

યદેળ ભાિે નથી. જ્ઞાન આત્ભવતં ભાિે છે. ફીજાને ત તે જ્મા ં
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જામ ત્મા ંઇશ્વય બાવે છે. ઇશ્વય વલલ વ્માકછે એવુ ંલેદભા ંરખ્યુ ંછે. 

યભાત્ભા વલશ્વત્મખુ છે. તે આખ દશાડો પમો ણ એકાતં જગ્મા 

ભી નશં. પ ખાધા લગય તે ાછ આવ્મ. ગળુુજીએ નક્કી કયુ ંકે 

આ ફીજ રામક છે. શરે કથા કયે છે ણ ઇશ્વયના વ્માક 

સ્લરૂને વભજ્મ નથી. કથા કયલી વશરેી છે ણ ઇશ્વય વલલભા ંછે 

તેભ વભજીને વ્મલશાય કયલ કઠણ છે.  

  પ્રશરાદજીની દૃઢ વનષ્ઠા છે કે ઇશ્વય વલલભા ંછે. અનેકભા ંએક 

લસ્તનુા ંદળલનકયે એ બક્તત. વલલભા ંએક તત્ત્લને વનશાે તેનુ ંનાભ 

જ્ઞાન જ્ઞાની એક લસ્તભુા ંઅનેકન રમ કયે છે. એકભા ંઅનેકન રમ 

કય. આ લેદાતંની પ્રદક્રમા છે. 

  અથલા અનેકભા ંએકને જુઓ. લૈશ્ણલ અનેકભા ંએક લસ્તનેુ જુએ 

છે. ળબ્દભા ંથડો પયક છે ણ જ્ઞાનભાગલભા ંઅને બક્તતભાગલભા ંપયક 

નથી. 

  શનભુાનજીએ વીતાજીને યાભની મદુરકા(લંિી) આી. ભાતાજીને 

મદુરકાભા ંણ યાભ દેખામ છે. એક જ યભાત્ભા વત્મ છે અને 

અનેકભા ંયશરેા છે.  
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ળયીય શમ અને ળયીયભા ંઆત્ભા-પ્રાણ ન શમ ત ળયીયની શુ ં

દકંભત? જ્ઞનીઓ ફાહ્ય રૂયંગને જતા નથી. યંત ુફાહ્ય રૂયંગ 

જેનાથી સુદંય રાગે છે તે યભાત્ભાન વલચાય કયે છે. 

  બગલાન ળકંયાચામલ સ્લાભી દુ:ખથી ફલ્મા છે, રક ભાવંની 

વભભાવંની વભભાવંા કયે છે, યંત ુઆત્ભાની વભભાવંા કઇ કયત6ુ નથી. 

  જ્ઞાની રક આ ળયીય જેનાથી સુદંય રાગે છે તે ઇશ્વયન6ુ ક્ષચંતન 

કયે છે.  

એક વદ ગશૃસ્થને આદત શતી. વાધવુતંને જભાડોયા લગય જભતા 

નશં. એક લાય એવુ ંથયુ ંએક ભશાત્ભા પયતા પયતા આવ્મા. 

ભશાત્ભાની જૂા કયી જભલા ભાિે ફેવાડોયા, ઘયભા ંદૂધ ન શત ુ.ં 

નકયને કહ્યુ ંજરદી જા અને દૂધ રઇ આલ. દૂધ લડેંો યાખ્યુ ંછે. નકય 

ગ્મ ણ યયુત ાછ આવ્મ. ળેઠને છૂુ,ં કાી ગામનુ ંદૂધ રાવુ ંકે 

ધી ગામનુ?ં ળેઠ કશ:ે-- દૂધની જ જરૂય છે. ગભે તે ગામનુ ંદૂધ 
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રાલ. ભશાત્ભા જભી યશ ેતે શરેા ંદૂધ રાલ. નકય ગમ ણ ાછ 

આવ્મ. છૂુ ં:--દૂધ ઘયડોી ગામનુ ંરાવ6ુ કે જુલાન ગામનુ?ં ળેઠ કશ ે

દૂધની જરૂય છેળેિહે્ન ખટંુ રાગ્યુ.ં અવત ક્રધભા ંળેઠ નકયને ભાયલા 

તૈમાય થમા. ભશાત્ભાએ છૂુ,ં નકયને કેભ ભાય છ? ળેઠે જલાફ 

આપ્મ, નકય કેલ મખૂલ છે. તેને દૂધ રાલલા કહ્યુ‖ંત ુ ંણ રાવ્મ 

નદશ.  

  ભશાત્ભા કશ:ે-- આ નકયની અંદય જે યભાત્ભા છે તે તભાયાભા ં

છે. આણને ળયીયની જરૂય નથી. ળયીયભા ંયશરેા યભાત્ભાની જરૂય 

છે. જે યભાત્ભાતભાયાભા ંછે તે તેનાભા ંછે. તેને ભાયળ નદશ. વલલભા ં

એક ઇશ્વય છે. પ્રત્મેક સ્ત્રી-ળુુ, પ્રત્મેક સ્થાલય જગંભભા ંઇશ્વયને 

જુઓ. 

  આણે ત્મા ંશનુી ણ જૂા થામ છે. કૂતય બૈયલનાથનુ ંલાશન 

છે. કૂતય વતયસ્કામલ નથી. ગધેડો ળીતા ભાતાનુ ંલાશન છે. 

  ઇશ્વય ચૈતન્મરૂે વલલભા ંછે. તેન અનબુલ કયલાની આદત ાડો. 

એલી આદત જેને ડોે તેની પ્રત્મેક દક્રમા બક્તતભમ અને જ્ઞાનભમ 

ફનળે. 
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  નવૃવંશ બગલાન પ્રગિ થમા ત્માયે ગળુુ ગળુુ ળબ્દ ફલ્મા. ઇશ્વય 

વલલત્ર છે એ લાત વાચી યંત ુગળુુ આંખ ન આે ત્મા ંસધુી તેના ં

દળલન થતા ંનથી. સ્લતતં્ર તે છે કે જે ત્જતેષ્ન્રમ છે. ભનષુ્મને સ્લાતં્ મ 

સ્લેચ્છાચાયી ફનાલે છે. સ્લતતં્ર થળ નદશ. બદુ્ધદ્ધઉય ફહ ુવલશ્વાવ 

યાખળ નદશ. કઇ વતંને ગળુુ ભાની તેને અધીન યશજે. ગળુુ કમાલ 

લગય યશળે નદશ. ણ ગળુુ કયતા ંશરેા ંવલચાય કયજ કે જેને ગળુુ 

ફનાલલા ભાગં ુછુ ંતે રામક છે કે નદશ. જગતના કઇણ 

ભશાળુુભા ંશ્રદ્ધા ન શમ ત પ્રાચીન ભશાત્ભાને ગળુુ ભાની તેને 

અધીન યશજે. ભશાળુુ અભય છે. લલ્રબાચામલ અભય છે, 

ળકંયાચામલ અભય છે. ગળુુ ભાની એની વેલા કય, અને અધીન યશજે. 

ગળુુ કમાલ લગય કલ્માણ થત6ુ નથી.  

 જગતભા ંઅનેક વતં છે, ણ આણુ ંકલ્માણ કયલાની 

જલાફદાયી તેભના ઉય નથી. ણ કઇને ગળુુ ફનાલ ત આણુ ં

કલ્માણ કયલાની તેની જલાફદાયી છે.  

ાનુ:ં234 
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નવૃવંશ સ્લાભીનુ ંપ્રગિય સ્તબંભાથંી થયુ ંશત ુ.ં વલચાય કય સ્તબંભા ંતે 

કેલી યીતે યહ્યા શળે? થાબંર ર ત નથી. ત ઠાકયજી અંર કેલી 

યીતે ફેઠા શળે? યભાત્ભા સકૂ્ષ્ભરૂે થાબંરાભા ંશતા. યંત ુપ્રશરદની 

બક્તતથી સકૂ્ષ્ભભાથંી તે સ્થરુ થમા.  

  વગનુ વનગુલણ નશં કછુ બેદા. 

પ્રશરાદન પે્રભ એલ શત કે વનયાકાયભાથંી બગલાન આકાયલાા 

ફન્મા છે. બદુ્ધદ્ધ સકૂ્ષ્ભ ન થામ ત્મા ંસધુી તે બદુ્ધદ્ધ ઇશ્વયનુ ંક્ષચંતન કયી 

ળકતી નથી. યભાત્ભા પે્રભને રીધે આકાય ધાયણ કયે છે. યભાત્ભા 

વગણુ-વનગુલણ ફનેં છે. તે સ્થરુ છે, સકૂ્ષ્ભ ણ છે. તે કભ ણ છે 

અને કઠણ ણ છે. 
 

  ઇશ્વયભા ંઆ ફધા ધભો ભામાથી બાવે છે એભ લેદાતંીઓ ભાને છે. 

લૈષ્ણલ આચામો ભાને છે વલળુદ્ધ ધભાલશ્રમ યભાત્ભા છે. જે નવૃવંશ 

સ્લાભી દશયણ્મકવળ ુભાિે કઠય શતા એ જ પ્રશરાદની ગદભા ંઆવ્મા 

ત્માયે કભ થઇ ગમા. 

  જ્ઞાની ળુુ વલલભા ંબાગલદદૃષ્ષ્િ યાખે. દૃશ્મદાથલભાથંી દૃષ્ષ્િને 
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શિાલ અને વલલને જનાયા વલલના વાિી યભાત્ભ સ્લરૂભા ંદૃષ્ષ્િ 

ક્સ્થય કય.  

  એક ભશાત્ભા શતા. તેને જે જે દેખામ તે ઇશ્વયનુ ંસ્લરૂ દેખામ. 

તેભની ાવે એક વદૌ  ગશૃસ્થ આવ્મા. તેણે કહ્યુ,ં ભાયે ઇશ્વયના ંદળલન 

કયલા છે? ભશાત્ભાએ કહ્યુતંભે ણ ઇશ્વય છ એભ ભાન. ગશૃસ્થ કશ ે

છે કે હુ ંખાત્રીથી કહુ ંછુ ંકે હુ ંઇશ્વય નથી. ભશાત્ભા કશ ેછે:-તભાયે 

ઇશ્વયના ંદળલન કયલા ંછે? તભે ઇશ્વય નથી. ત જગતભા ંજે કાઇં 

દેખામ તેભા ંઇશ્વયના ંદળલન કય. તેભ ભાની વ્મલશાય કય. ગશૃસ્થે 

તેભ કયુ.ં તેથી તેનુ ંા અિકી ગયુ.ં ભાયા વલના ફધુ ંઇશ્વય છે એલી 

વનષ્ઠા યાખલાથી તેન6ુ ા અિકી ગયુ.ં પયીથી તે ગશૃસ્થ ભશાત્ભા 

ાવે આવ્મ. ભશાત્ભાને કહ્યુ ંભને થડુ ંથામ છે આ દેખામ છેતે વલલ 

ઇશ્વય નથી. ભશાત્ભા તેને વભજાલે છે .તેને રાગે છે જે દેખામ છેતે 

ઇશ્વય નથી. તાયે ઇશ્વયના ંદળલન કયલા છે ત શલે એલ વનશ્ચમ કય કે 

જે દેખામ છે તે ઇશ્વય નથી એભ ભાની વલલન ભશ છડોી દે. 

ઇશ્વયદૃષ્િા છે તે દૃશ્મ નથી, લેદાતં કશ ેછે ઇશ્વય વલલન ડૃષ્િા છે તે 
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દૃશ્મ નથી, ઇશ્વયભા ંદૃશ્મત્ત્લન આય ભામાથી થામ છે. વલલના 

દૃષ્િાભા ંજે દૃષ્ષ્િ ક્સ્થય કયે તેને બગલાન ભે છે. 

  લૈષ્ણલ ભાને છે વલલ દાથલભા ંઇશ્વય છે એવુ ંવભજી વ્મલશાય કય 

ત બક્તતભાગલભા ંવપતા ભળે.  

  ળકંય વભાવધભા ંફેઠા શતા. વભાવધ એિરે શુ?ં એિરે કે તે જ 

તાના સ્લરૂને જુએ.  

  કઇણ ભાગલ નક્કી કય. પ્રત્મેક રશ્મ વલનાળી છે એભ ભાની તેન 

ભશ છડોી દૃષ્િા વાથે પે્રભ કય ત લેદાતંભા ંકહ્યા મજુફ 

આત્ભવાિાત્કાય થળે. દૃષ્િાભા ંદૃષ્ષ્િ ક્સ્થય થામ અથલા પ્રત્મેક 

દાથલભા ંઇશ્વય છે એવુ ંજ્ઞાન થામ. 

  પ્રશરાદ સ્તવુત કયે છે:-- ભિા ભિા વવદ્ધ ભશાત્ભાઓ અનેક લો 

સધુી તશ્ચમાલ કયે છે તેભ છતા ંતેઓને યભાત્ભાન વાિાત્કાય થત 

નથી. આજે આે ભાયા ઉય કૃા કયી છે. શ ેનાથ, હુ ંયાિવકુભા ં

જન્ભેરાને આના દળલન થમા. ભને રાગે  
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ાનુ:ં 

છે તેભને પ્રવન્ન કયલા ફહ ુબણલાની જરૂય નથી કે ફહ ુૈવા 

કભાલાની ણ જરૂય નથી. ૂફૂ કભાઓ અને બગલત વેલાભા ંલાય 

તે ઉિભ છે ણ એક આવને ફેવી યભાત્ભાનુ ંધ્માન કય તે અવત 

ઉિભ છે. 

  ફહ ુવંવિથી યભાત્ભા ભતા નથી. અનેક લાય ૈવ બગલત 

વેલાભા,ં બગલદ બજનભા ંવલઘ્ન કયે છે. 

  ફહ ુજ્ઞાન થામ છે તે આયંબભા ંકુતકો કયે છે. આયંબભા ંશ્રદ્ધા યાખી 

વેલા સ્ભયણ કમાલ લગય ચારત ુ ંનથી.  

  ફહ ુબણેરા કુતકો કયે છે શરેા ંચભત્કાય ફતાલે છે તે ફીજાને 

ૂળુ કયલા ભાિે. લેશ્માને ફીજાનીજરૂય છે. ઇશ્વયને કઇની જરૂય નથી. 

તભને ઇશ્વયની જરૂય શમ ત ૂફૂ શ્રદ્ધાથી વેલા સ્ભયણ કય છી તે 

ચભત્કાય ફતાલે છે. ઇશ્વયના વેલા સ્ભયણ કય છી જુઓ કેવુ ં

દયલતલન થામ છે. તે પ્રભાણે જાદુગયને ૈવાની જરૂય છે એિરે 

ચભત્કાય ફતાલે છે. શરેા ંચભત્કાય છી નભસ્કાય એ વ્મલશાયન 

કામદ છે. બગલાન એવુ ંકયતા ંનથી. ઇશ્વયને ત્મા ંશરેા ંનભસ્કાય ને 
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છી ચભત્કાય. 

  વ્મલશાયભા ંણ અંધશ્રદ્ધા યાખલી ડેો છે. ડોૉતિયથી અનેક કેવ 

ફગડોી જામ છે. તેભ છતા ંતે વાળંુ કયળે એલી શ્રદ્ધા યાખલી ડેો છે. 

ડોૉતિયને કશ કે શરેા ંચભત્કાય ફતાલ ત તે ફતાલી ળકે નશં. 

ડોૉતિયભા ંવલશ્વાવ ન યાખ ત ડોૉતિયદલા આે નશં અને દલા ેિભા ં

ગમા લગય યગ જત નથી. તે પ્રભાણે વેલા ભાગલભા ંપ્રથભ શ્રદ્ધા 

યાખલી ડેો છે. યભાથલભા ંશ્રદ્ધાયખલી ડેો છે.  

  બગલાન ક્યા ંઆયગે છે? ઓછુ ંકેભ થ્ત6ુ નથી? બણેરાના 

ભનભા ંઆલા તકો થામ છે. ણ ઠાકયજી ત બાલ જઇ પ્રવન્ન થામ 

છે. ખયેખય ઠાકયજી આયગલા રાગે ત કક્ષયગુભા ંકઇ બગ ધયાલે 

કે નશી6 તે ળકંા છે. 

  ળયીયને તાલ આવ્મ છે તેભા ંઆત્ભાને શુ?ં એભ ભાન લેદાતંીને 

ણ ચારત ુ ંનથી. લેદાતંીને ણ જ તાલ આવ્મ શમ, ત તેને દલા 

–ભવફંી લગેયેની જરૂય ડેો છે. 

  લેદાતંના વવદ્ધાતં ખિા નથી. પ્રતં ુત્ન અનબુલ બક્તત વલના—

પે્રભ વલના થત નથી. પે્રભની –બક્તતની જ્ઞાનીને ણ જરૂય ડેો છે. 
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   જ્ઞાનન ઉમગ ઇશ્વયન વ્માક અનબુલ કયલા ભાિે કયલાન 

છે. 

  ઇશ્વય વલલત્ર અને વલલભા ંયશરે છે, એભ ભાની કયેર વ્મલશાય એ 

બક્તત ફને છે.  

  યાભદાવ સ્લાભીએ દાવફધભા ંકહ્યુ ંછે કે, જેને વ્મલશાય ન આલડેો 

તેને યભાથલ શુ ંઆલડોલાન? જેન વ્મલશાય શદુ્ધ નથી તે બક્તત કેલી 

યીતે કયી ળકલાન?  

ધધં કયલ એ ા નથી, ણ ધધંાભ—ંધધં કયતી લખતે—ઇશ્વયને 

ભરૂી જલા એ ા છે.  

ાનુ:ં236 
 

  વાધન બક્તતભા ંફધા વતં ણ ફધા વતં ણ તતાનન 

ધધં કયતા શતા. વેના નાલી શજભતન ધધં કયતા, ગતાકંુબાય 

કંુબાયકાભ કયતા લગેયે. 

  ગજેન્ર શ ુશત. ગજેન્ર બણેર ન શત. કેલ પે્રભથી 
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કાયલાથી, બક્તતથી બગલાન તેને ભળ્મા છે. ગજેન્ર ેક્યા ંતશ્ચમાલ 

કયેરી કે અષ્િાગં મગની વાધના કયેરી , કેલ બક્તતથી જ 

બગલાન ગજેન્ર ઉય પ્રવન્ન થમા શતા. બક્તતથી બગલાન ભે 

છે.ઇશ્વયભા ંપે્રભ યાખી ૂફૂ વેલાસ્ભયણ કય. જ બક્તત ન શમ ત 

જ્ઞાનીનાજ્ઞાન કે તશ્ચમાલની દકભંત નથી. 

  વલલ વાધનનુ ંપ છે શ્રીકૃષ્ણ પે્રભ. જે વાધન કયતા ંપ્રભ ુપે્રભ ન 

જાગે ત તે વાધનની કાઇં દકભંત નથી.  

  પ્રભ ુવભરન ભાિે જેને આતયુતા નથી એલા બ્રાહ્મણ કયતા ંણ જે 

શીન જાવતન છે ણ જેને પ્રભવુભરન ભાિેની આતયુતા છે તે બ્રાહ્મણ 

કયતા ંણ શે્રષ્ઠ છે. એવુ ંહુ ંભાનુ ંછુ.ં 

  યભાત્ભાને પ્રવન્ન કયલાના ફે વાધન છે: વેલા અને સ્ભયણ . 

ત્રણ કરાક યજ વેલા-સ્ભયણ કય.પ્રશરાદજી કશ ેછે:-- ફે વાધનથી 

બગલાન અલશ્મ ભે છે.બગલાનની વેલા અને તેનુ ંસ્ભયણ. ફીજા 

કળાની જરૂય નથી. યભાત્ભાને પ્રવન્ન કયલાનુ ંવાધન પે્રભ છે. વેલા 

સ્ભયણથી બગલાન વેલક અધીન ફને ચી. 

  એકનાથ આખ દદલવ પ્રભ ુવેલા, પ્રભ ુબજન કયતા. વેલાના આ 
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અવલયત  શ્રભથી તેઓ થાકી જતા. તેભની આલી ઉદાિ બક્તત જઇ 

ઇશ્વયને ણ તેભના ઉય દમા આલી. ભાય બતત ભાયા ભાિે કેિર 

શ્રભ કયે છે, ક્ષફચાય થાકી જામ છે ! ચાર હુ ંજઇ તેભને તેભના 

કામલભા ંભદદ કળંુ તેન શ્રભ ઓછ કળંુ. બગલાન બ્રાહ્મણનુ ંરૂ ધયીને 

એકનાથને ત્મા ંઆવ્મા. આલીને કશ ેબાઇ ! ભને તભાયે ત્મા ંનકય 

યાખળ? એકનાથ કશ:ે-- ભાયે ક્યા ંનકયની જરૂય છે? હુ ંત આખ 

દદલવ પ્રભનુી વેલા સ્ભયણ કળંુ છુ.ં બગલાન કશ ે:-- હુ ંતભને 

ઠાકયજીની વેલા જૂાભા ંભદદ કયીળ. એકનાથ કશ ેતાયી ઇચ્છા શમ 

ત બરે ભાયે ત્મા ંયશજેે. એકનાથ છેૂ:-- બાઇ તાળુ6 નાભ શુ?ં 

બગલાન કશ:ે-- ભાળંુ નાભ વળખડંોય.બગલાન એકનાથને ત્મા ંફાય 

લલ આ પ્રભાણે નકય થઇને યહ્યા છે. 

  જેને ચદંન રગાડોલાનુ ંછે, એ જ તે આજ ચદંન ઘવે છે. 

તરુવીદાવ ચદંન ઘવે, વતરક કયે યઘલુીયને ફદરે આજે યઘલુીય 

ચદંન ઘવે, વતરક રેત યઘલુીય. આલ છે બક્તતન ભદશભા. 

રૂિભણીજીએ વેલાથી ઇશ્વયને કેલા લળ કયેરા, પ્રવન્ન કયેરા કે 
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તેણીએ એક તરુવીનુ ંાન મકૂ્યુ ંઅને બગલાન તાઇ ગમા. 

શ્રીશ્રીધય સ્લાભીએ શદય વલજમભા ંએક પ્રવગંનુ ંલણલન કયુ ંછે.  

ાનુ:ં237 

વત્મબાભાનુ ંએક દદલવ અક્ષબભાન થયુ.ંબગલાનની વોથી ભાનીતી 

ત હુ ંજ. એક દદલવ  નાયદજી ત્મા ંઆલી ચડોયા. વત્મબાભાએ 

નાયદજીને કહ્યુ:ં-- ભને આલા વત આલતા જન્ભે અને જન્ભજન્ભ 

ભે તેલ ઉામ ફતાલ. 

 નાયદજીએ કહ્યુ:ં-- જે લસ્તનુ ુ ંતભે આ જન્ભભા ંદાન કય, તે લસ્ત ુ

તભને આલતા જન્ભભા ંભે. તભાયે કૃષ્ણ બગલાન આલતા જન્ભભા ં

ણ વત તયીકે જઇતા શમ ત તભે કૃષ્ણ બગલાનનુ ંદાન કય. 

  વત્મબાભા શ્રીકૃષ્ણનુ ંદાન કયલા તૈમાય થમા ણ આવુ ંદાન રે 

કણ? 

  કઇ દાન રેલા તૈમાય ન થમા.  

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


  શ્રીકૃષ્ણ: ળયણ ંભભ www.gopalparekh.wordpress.com  75 

 

નાયદજીને દાન રેલા વભજાવ્મા. અંતે નાયદજી દાન રેલા તૈમાય 

થમા. 

વકંલ્ કયી વત્મબાભાએ શ્રીકૃષ્ણનુ ંદાન નાયદજીને કયુ.ં  

શ્રીકૃષ્ણ દાનભા ંભળ્મા એિરે નાયદ ત કૃષ્ણને રઇને ચારલા 

રાગ્મા. 

વત્મબાભાએ નાયદજી કહ્યુ:ં-- ભાયા વતને તભે ક્યા ંરઇ જાઓ છ?  

નાયદજીએ કહ્યુ:ં-- તભે જ શભણા ંવકંલ્ કયીને તભાયા વતનુ ંદાન 

ભને કયુ ંને? એિરે તે ભાયા થમા, દાનભા ંઆેરી લસ્તઓુ જેને 

આ તેની થામ. કૃષ્ણ ઉય શલે ભાય શક્ક. 

 વત્મબાભાને ભરૂ વભજાઇ. કૃષ્ણને નાયદજી ાવેથી ાછા ભાગં્મા. 

નાયદ કૃષ્ણને ાછા આલા ના ાડેો છે. 

આ લાતની જાણ ફીજી યાણીઓને થઇ. તેઓ ફધી દડોતી આલી. 

એક રૂક્ષ્ભણી ન આલેરા. ફધી ભશાયાણીઓ નાયદજીને લીનલે છે. 

અભાયા શ્રીકૃષ્ણ અભને આ. યાણીઓ શ્રીકૃષ્ણને યત આલા કશ ે

છે. 
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  નાયદજી તેણીઓને કશ ેછે: શ્રીકૃષ્ણને ત વત્્બાભાએ ભને દાનભા ં

આપ્મા છે એિરે તે ભાયા થમા. છતા ંણ જ તભે શ્રીકૃષ્ણના 

બાયબાય વનુ ંઆ, ત તેને યત આલા હુ ંતૈમાય છુ.ં  

  વત્મબાભા ૂળુ થઇ ગમા. ભાયી ાવે ત સ્લમતંક ભક્ષણ, 

દાગીનાઓ ત ષુ્ક છે. બગલાનનુ ંલજન થઇ થઇને કેિુ ંથલાનુ ં

શત ુ?ં વત્મબાભા તાના વઘા દાગીના રઇ આવ્મા.  

  છાફડોીના એક લ્રાભા ંશ્રીકૃષ્ણને ફેવાડોલાભા ંઆવ્મા, અને ફીજા 

લ્રાભા ંવત્મબાભા તાના દાગીના ભઊકતા ગમા. 

ણ આ શુ?ં વત્મબાભાએ તાના વઘા દાગીના લ્રાભા ંમકૂી 

દીધા. સ્લમતંક નક્ષણ,શીયા, ઝલેયાત, વનાના વય દાગીનાઓ 

છાફડોાના લ્રાભા ંમકૂ્યા ણ શ્રીકૃણ તરાતા નથી. 

ાનુ:ં238  

  જીલને અક્ષબભાન આલે ત બગલાન શરકા કેભ થામ? શ્રીકૃષ્ણની 

દકંભત શુ ંજય ઝલેયાત કે સલુણલના દાગીનાઓથી થામ? 
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યાણીઓ શ્રીકૃષ્ણની દકંભત દાગીનાઓથી કયલા રાગી, એિરે શજાય 

ભણ દાગીનાઓથી બગલાન તરાતા નથી.  

 વત્મબાભાનુ ંઅક્ષબભાન ઉતાયલા આ રીરા શતી. 

વલલ યાણીઓ વલચાયભા ંડોી ગઇ,શલે શુ ંકયવુ?ં વત્મબાભાએ દાન 

કયીને ભિી ભરૂ કયી છે.  

વત્મબાભા રૂક્ષ્ભણીને ળયણે ગઇ. આ લાતની અંતે રૂક્ષ્ભણીને જાણ 

થઇ. રૂક્ષ્ભણીજી ત્મા ંઆવ્મા.ં  

  બગલાન કેભ તાતા નથી તેન બેદ રૂક્ષ્ભણીજી ાભી ગમા. 

ફીજી યાણીઓને કહ્યુ:ં-- બગલાનને કાઇં દાગીનાઓથી તાતા શળે?  

રૂક્ષ્ભણીજીએ તરુવીજીનુ ંએક ાન છાફડોાભા ંમકૂ્યુ ંઅને બગલાન 

તાઇ ગમા.  

      તરુવીને ાદંડેો તામ ભાય વ્શારભ    

આ પ્રભાણે ફડોાણા ભાિે બગલાન વલા લારના થમા શતા.  

ધન્મ ધન્મ ફડોાણાની નાયી, વલા લારના થમા લનભાી.  
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ઇશ્વયને એલી ઇચ્છા નથી કે કઇ ભાયી વેલા કયે. ઇશ્વય વનજ રાબ 

દયણૂલછે. આનદંરૂ છે. તેની ઇચ્છા એલી નથી કે લૈષ્ણલ ભને 

બગ ધયે. ઇશ્વયને ખાલાની ઇચ્છા નથી. ઇશ્વય વનષ્કાભ છે. બતતને 

યાજી કયલા બગલાન આયગે છે. 

  બગલત વનલેદન કમાલ લગય કાઇં ખાળ નશં. ઇશ્વયનુ ંઇશ્વયને 

અલણ કયલાનુ ંછે. પે્રભથી અલણ કયળ ત બગલાન પ્રવન્ન થળે. 

ઇશ્વયને અલણ કમાલ લગય ખાઅમ છે તે ભખૂ્મ ભયે છે. ઇશ્વયને 

અલણ કયળ ત અનતંગણુ ંફનાલીને ઇશ્વય ાછુ ંઆળે. ઇશ્વય કશ ે

છે આ વલલ ભં ફનાવ્યુ ંછે. તે ભને અલણ કયે તેભા ંઆશ્ચમલ નથી.ણ 

ભને અલણ કમાલ લગય ખામ ત ત ુ ંશયાભખય છે. 

  બગલાન પતત તભાય બાલ જુએ છે. બગલાનને ઘયે ક્યા ંખિ 

છે? 

  બગલાને આેુ ંજ તેને આલાનુ ંછે ને ! 

  દીલ કયલાથી કે આયતી ઉતાયલાથી બગલાનના ઘેય અજલાળંુ 

થલાનુ ંનથી. તેથી પ્રકાળ તભાયા હ્રદમભા ંથળે. ઇશ્વયનુ ંશ્રીઅંગ ત 
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સ્લમ ંપ્રકાળભમ છે. 

  વેલા કયલાથી વેલકને સખુ થામ છે. તેથી બગલાનને શુ ંસખુ 

ભલાનુ ંશત ુ?ં તે ત યભ આનદં સ્લરૂ છે. 

  જીલને આનાય ઇશ્વય છે. ય6ત ુભનષુ્મ વનલેદન કયે એિરે 

બગલાન પ્રવન્ન થમ છે. 

  જૂ કય ત અનન્મ પે્રભથી જૂા કય, સ્નેશ લગયનુ ંવભલણ 

વ્મથલ જામ છે. વાયા કડોા ફગડોલાની ફીકે ભદંદયભા ંભનષુ્મ 

બગલાનને વાષ્િાગં પ્રણાભ કયત નથી 

ાનુ:ં239 

    નય કડોનક ડોયત  શૈ 

       નયક ડોનક નાદશ 
 

વલલ ઇશ્વયનુ ંજ છે. પતત તેને અલણ કયલાનુ ંછે. તભાયી અલણ 

કયલાની યીતથી તભાય બાલ દેખાઇ આલળે. 

  દક્ષિણભા ંએક કથા પ્રચક્ષરત છે. એક ગાભભા ંએક ગશૃસ્થને ત્મા ં

રગ્ન શતા. વલઘ્નનાળ ભાિે વલલ પ્રથભ ગણવતજીની જૂા કયલાની 
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શમ છે. ગય ભશાયાજે જૂા લખતે જયુ ંત ગણવતજીની મવૂતિ  જ 

નશતી. શલે શુ ંકયવુ?ં ગય ભશાયાજ જ્ઞાની શતા. જ્મા ંપે્રભથી 

ધયાલ ત્મા ંઆલીને ઇશ્વય વલયાજે છે. વાયીભા ંણ બગલાન 

આલીને ફેવે છે. ઉિભભા ંઉિભ લસ્ત ુઠાકયજીને અલણ કયલી એ 

બક્તત છે. નૈલેદ્યન ગ શત તે ગના ગણવત ફનાવ્મા. 

મજભાનને જૂા કયલાનુ ંકહ્યુ.ં ધૂદી થમા છી નૈલેદ્ય અલણ 

કયલાન વભમ આવ્મ. નૈલેદ્યના ગના ત ગણવત ફનાવ્મા શતા. 

શલે નૈલેદ્ય રાલવ6ુ ક્યાથંી? એિરે ગય ભશાયાજે પયીથી તે ગના 

ગણવતની મવૂતિભાથંી થડો ગ કાઢી રીધ અને ગનુ ંનૈલેદ્ય 

ધયુ.ં  

   ગુાચા ગણવત ગુચા નૈલેદ્ય  

  ગના ગણવત અને ગનુ ંનૈલેદ્ય. આલી જૂાથી ણ ગણવત 

પ્રવન્ન થમા. મજભાનના કામલભા ંવલઘ્ન ન આવ્યુ,ં કાયણ આ કામલ 

ાછ બાલના ત શદુ્ધ શતી ને? બાલ ત શદુ્ધ છે ને !  
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  ઇશ્વયનુ ંઇશ્વયને અલણ કયલાનુ ંછે. અયે આ જીલ ફીજુ ંરાલે 

ક્યાથંી? જીલ ફીજે ક્યાથંી રાલલાન શત? પતત બાલનાની દકભંત 

છે. યભાત્ભા દયણૂલ છે. ઇશ્વયને અેિા નથી. બગલાનને બાલથી 

અલન કયળ ત તે અનતંગણુ ંકયીને આે છે. 

  બક્તતભાગલભા ંબાલના લગય વવદ્ધદ્ધ ભતી નથી. જ્ઞાનભાગલભા ં

ત્માગ અને લૈયાગ્મની જરૂય છે. 

  ફાકને ફા રૂવમ આે છે. ફા તે ાછ ભાગેં છે. ઘણા ં

ફાક રૂવમ આતા ંનથી. વતાને દુ:ખ થામ છે. ભં જ રૂવમ 

આપ્મ અને ભને તે આત નથી. ણ જ ફાક રૂવમ આે ત 

ફાને આનદં થામ છે. રૂવમ ફાન છે, ત ણ આનદં થામ છે. 

જીલભાત્રના વતા ઇશ્વય છે. તેણે જે આપ્યુ ંછે તે જ તેને આલાનુ ં

છે. એલ વનમભ રેજ કે થાકયજીને અલણ કમાલ લગય હુ ંખાઇળ 

નશં. કથાભાથંી કાઇં વનમભ નશં ર ત કથા તભાયી વ્મથલ અને ભાયી 

ણ વ્મથલ. કેિરાક કશ ેછે કે કથા વાબંી નાખંી. અયે કથા વાબંીને 

નાખંી દેલાની નદશ. કથા કાનભા ંયાખલાની છે. કથા શૈમાભા ંયાખલાની 

છે. 
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  કઇણ સ્લરૂની મવૂતિ યાખી બાલ અને પે્રભલૂલક વેલા કય. ક્ષચત્ર 

સ્લરૂ કયતા ંમવૂતિ સ્લરૂ વાળુ6 છે. વેલા કય ત્માયે એલી બાલના 

યાખ કે વાિાત યભાત્ભા છે. વેલાના આયંબભા ંધ્માન કય. વેલા 

એિરે વેવ્મભા ંભનને યલી યાખવુ ંએ વેલા છે. તભે ળયીય ભાિે 

જેલ પે્રભ યાખ છ એલ ઠાકયજીના સ્લરૂભા ંપે્રભ યાખજ. 

યભાત્ભાના અનતં ઉકાય છે. પ્રભએુ અનેકલાય ભાળંુ યિણ કયુ ંછે. 

હુ ંબગલાનન 

ાનુ:ં240 

07:40 

દાવાનદુાવ છુ.ં દાસ્મબાલ લગય વેલા પતી નથી. વેલા સ્નેશથી 

કય. વભલણ બાલથી કય. મવૂતિભા ંભ્ગલતબાલ ન જાગે ત્મા ંસધુી 

પ્રતેક દાથલભા ંઇશ્વયબાલ જાગળે નશં . વેલા કયતા ંવનષ્ઠા યાખ કે 

આ ત પ્રત્મિ ઇશ્વય છે. 

  કઇ દદલવ ા થયુ ંશમ અને વેલા કય ત તે દદલવે પ્રભ ુ

નાયાજ થમેરા દેખાળે. જીલ ા કયે છે ત્માયે ઇશ્વયને દુ:ખ થામ છે. 
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યભાત્ભાને દયશ્રભ થામ છે. શદુ્ધ થઇ જાલ. ભન ભેુ ંશળે ત્મા ંસધુી 

વેલાભા ંઆનદં આલત નથી. ભનભાથંી ભક્ષરનતા કાઢી નાખ. 

  વેલભા ંકેલી બાલના અને કેલી દૃઢતા જઇએ તે ફાફતભા ં

નાભદેલ ભશાયાજના ચદયત્રભા ંકથા છે. નાભદેલ ત્રણ લલના શતા. 

ઘયભા ંવલઠ્ઠરનાથની જૂા શતી. વતાને ફશાયગાભ જલાન6ુ થયુ,ં 

નાભદેલને જાનુ ંકાભ વંપ્યુ.ં વતા વભજાલે છે કે ફેિા ઘયના 

ભાક્ષરક વલઠ્ઠરનાથજી છે. તેની વેલા કમાલ લગય ખૈએ ત ા રાગે. 

નાભદેલ વતાજીને છેૂ છે. ફાજુી ઠાકયની વેલા કેભ કયલી તે ભને 

ફતાલ. વતાજી કશ:ે-- આ ઘયભા ંજે કાઇં છે તે આણુ ંનથી. 

વલઠ્ઠરનાથજીનુ ંછે. વલલના ભાક્ષરક વલઠ્ઠરનાથજી છે. પ્રવાદરૂે ગ્રશણ 

કયીએ ત દ રાગે નદશ. ઠાકયજીને અલણ ન કયીએ ત ા 

રાગે. નાભદેલ છેૂ:-- વતાજી ઠાકયજીની વેલા કેલી યીતે કયલી તે 

ફતાલ. વતાજી વભજાલે છે:-- ફેિા, વલાયભા ંવેલા કયલા લશરે 

ઊઠી જજે. 

 લેદાતંીઓ બ્રહ્મની લાત કયે છે. જીલ બ્રહ્મ છે. જીલ બરે બ્રહ્મરૂ 

શમ ણ આજે ત તે દાવ છે. આજે હુ ંદાવ છુ.ં યભાત્ભા ભને 
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અનાલી બ્રહ્મરૂ ફનાલે ત્માયે ખળંુ. ણ આજે ત હુ ંદાવ છુ.ં 

દાસ્મબાલથી જીલન સધુયે છે. ભયણ ણ. 

તે વલલ બાલ દાસ્મ વભવશ્રત છે. દાસ્મ લગય જીલની દમા ઇશ્વયને 

આલતી નથી. 

  ફેિા, લશરે ઊઠજે. સ્નાન કયી વલત્ર થઇ તે છી બગલાનની 

પ્રાથલના કયલાની. પ્રાથલના કયીને ઠાકયજીને જગાડોલાના. 

ઊવતષ્ઠ ગળુડોધ્લજ: કભરકાતં: ણ તે શરેા ંબગવાભગ્રી તૈમાય 

યાખજે. લૈષ્ણલના હ્રદમભા ંપે્રભબાલ જાગે એિરે ઠાકયજીને ભખૂ 

રાગે. 

  બગલાનના ંધીયે ધીયે ચયણ ખાલા. તેભને તકક્ષરપ ન શંચે 

કે દુ:ખ ન થામ તેલી યીતે. 

   મથા દેશ ેતથા દેલે, 

   મથા દેલે તથા ગયુો 

સ્નાન કયાલી ધીયે ધીયે ઝાખંી કયજે. એલી યીતે ૂફૂ વદબાલથી 

વેલા કયલાની. છી બગલાનન શ ૃગંાય કયલાન. છૂલાનુ ંકયુ ં
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વતાફંય રાવુ?ં શ ૃગંાય કયનાય સ્લરૂ વાથે એક ફને. પ્રભએુ આપ્યુ ં

શમ ત લાયલાભા ંવકંચ ન કયલ.  

  કનૈમાને લાયંલાય છૂળ ત કનૈમ કશળેે. એિર વભમ જગત 

ભરુાળે અને યભાત્ભાભા ંતન્ભમતા થળે. ત આનદંાઅલળે. શગૃાયં 

કમાલ છી બગ અલણ કયલાન. દૂધ ધયલાનુ.ં વલઠ્ઠરનાથજી ળયભા 

છે. લાયંલાય પ્રાથના કયીએ છી ઠાકયજી આયગે છે. પ્રાથલના 

કયલી.નાથ તભને જરૂય નથી ણ આયગ તેલી ભાયી બાલના છે. 

અનેક લાય પ્રાથલના કયીળ ત ઠાકયજી દૂધ આયગળે.  

ાનુ:ં241 

08:08 

  નાભદેલ વનદો ફાક શતા. વતાજીએ કશરેી વલલ લાત વાચી 

ભાની રીધી. ફાક નાન શળે અને તેને વભજાલલાભા ંઆલળે ત 

મવૂતિભા ંતેને બગલાન દેખાળે. ફાક ભિી ઉંભયન થામ તે છીતેને 

વભજાલલા જળ ત તે વાભ દરીર કયળે. તેથી નાનણભા ં

ફાકભા ંબક્તતના વસં્કાય દૃઢ કયાલજ. નાભદેલના ભનભા ંઠવી 

ગયુકેં બગલાન દૂધ આયગળે. લાત ઠવી ગઇ કે યભાત્ભા જભે છે. 
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  બગત થલાત ુ ંનથી. બગત જન્ભથી જ શમ છે. બગત જન્ભે છે. 

નાભદેલ ફાલ્માલસ્થાથી જ બતત શતા. 

  તે દદલવે યાત્રે નાભદેલને ઊંઘ આલતી નથી, વલાયે ઠાકયજીની 

વેલા ભાયે કયલાની છે. પ્રાત:કા ચાય લાગે ફાક ઊઠય છે. 

બગલાનને પે્રભથી જગાડોે છે. બગલાનની વેલા ફાક થઇને કયજ. 

ફાક વનદો શમ છે. વનદો થઇને વેલા કયજ. નાભદેલે ઠકયજીના 

ચયણ ખાી સુદંય ળણગાય કમો છે. વલઠ્ઠરનાથજી પ્રવન્ન દેખામ 

છે.નાભદેલ ઘયના ગયીફ શતા. તુવી અને ગુજંા ભાા ઠાકયજીને 

વપ્રમ છે. તે અલણ કયી છે. થડુ ંઆ ત ણ ઘણુ ંભાને એ ઇશ્વય. 

ઘણુ ંઆ તમે ઓછુ ંભાને એ જીલ. 
 

  ઠાકયજીને ગીચદંનનુ ંવતરક કયુ.ં શગૃાયં થમા છી થાકયજીને 

ભખૂ રાગે , આણા હ્રદમભા ંપે્રભ શમ ત તે પે્રભ જ મવૂતિભા ંજામ 

અને છી મવૂતિ ચેતન ફને. પે્રભ જડોને ચેતન ફનાલે. 

  નાભદેલ દૂધ રઇ આવ્મ. વલઠ્ઠરનાથજી તભે જગતના જભાડોનાય 
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છ. હુ ંતભને શુ ંજભાડોી ળકંુ ! તભાળંુ તભને અલણ કળંુ છુ.ં 

  ત્લદીમ લસ્ત ુગવલન્દભ તભુ્મભેલ વભલમેત  

નાભદેલ લાયંલાય વલઠ્ઠરનાથજીને ભનાલે છે. વલનલણીઓ કયે છે. 

નાભદેલન પે્રભ જઇ વલઠ્ઠરનાથજી પ્રવન્ન થમા. વલઠ્ઠર દૂધ ીતા 

નથી. કેલ પે્રભથી નાભદેલને વનશાે છે. નાભદેલ કશ:ે-- હુ ંફાક 

છુ.ં આજ સધુી વેલા ન કયી તેથી નાયાજ થમા છ? દૂધ કેભ ીતા 

નથી? જરદી જરદી દૂધ ીઓ. તભને ભખૂ રાગી શળે.  

  શુ ંખાડંો ઓછી ડોી શળે તેથી દૂધ નથી ીતા? નાભદેલ ઘયભા ં

જઇ ખાડંો રઇ આવ્મ અને પયીથી દૂધભા ંખાડંો ધયાલી. 

 જીલ ઇશ્વયને ભનાલત નથી તેથી યભેશ્વય ભાનતા નથી. 

  વલઠ્ઠર તભે દૂધ ીળ નદશ ત હુ ંદૂધ ીલાનુ ંછડોી દઇળ, તભે 

દૂધ નદશ ીઓ ત તભાયા આગ ભાથુ ંછાડોીળ. ફાક અવતળમ 

વ્માકુા થમ છે. વલઠ્ઠર દૂધ ીઓ નશંતય ભાયા વતા ભને ભાયળે. 

ફાક જ્મા ંભાથુ ંછાડોલાતૈમાય થમ તે જ િણે 

(ઘડોીમે)યભાત્ભાએ દૂધન કિય ઊઠાવ્મ. મવૂતિ આજે જડો નદશ ણ 

ચેતન ફની. નાભદેલના પે્રભથી વલઠ્ઠરનાથજી ણ ૂળુ શતા. વલઠ્ઠર 
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દૂધ ીતા શતા. નાભદેલને આનદં થમ. આળા શતી કે વલઠ્ઠરનાથજી 

થડો પ્રવાદ આળે. વલઠ્ઠરનાથજી તભને આજે શુ ંથયુછેં? તભે 

એકરા દૂધ ી જળ? ભને દૂધન પ્રવાદ નદશ આ? 

વલઠ્ઠરનાથજીએ નાભદેલને ગદભા ંરીધ. નાભદેલે વલઠ્ઠરનાથજીને 

દૂધ ાયુ ંને વલઠ્ઠરનાથજીએ નાભદેલને. 

ાનુ:ં242  

08:27 

 બક્તત, પે્રભ અને વેલા લગય વપ થતી નથી.આ પે્રભભા ંએલી 

ળક્તત છે કે વનષ્કાભ વકાભ ફને છે. વનયાકાય વાકાય ફને છે. ઇશ્વય 

વાથે અનશદ પે્રભ  કય. ઇશ્વય જીલ ાવે પે્રભ ભાગેં છે. પે્રભ કયલા 

રામક એક ઇશ્વયછે. વેલા કયતા ંહ્રદમ ીગે અને આંખભાથંી આંસ ુ

લશ ેત ભાનજ કે વેલા કયી. 

  જ્ઞાનથી લસ્તનુા સ્લરૂનુ ંમથાથલ જ્ઞાન થામ; યંત ુજ્ઞાનથી તે 

લસ્તનુ ુ ંસ્લરૂ ફદરાત ુ ંનથી. 
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  ત્માયે બક્તત તે લસ્તનુા સ્લરૂનુ ંદયલતલન કયલા ણ ળક્તતભાન 

છે. જડો મવૂતિને ચેતન ફનાલલાની ળક્તત પે્રભભા ંછે—બક્તતભા ંછે.  

  ક્ષફંફને ળણગાય ત પ્રવતક્ષફંફ સુદંય રાગળે. ઇશ્વયને અલણ કયળ 

ત પ્રભ ુઅનતંગણુ ંફનાલીને ાછુ ંઆે છે. રોદીની યભાત્ભાએ 

રાજ યાખી. છી એકાતંભા ંકૃષ્ણ—રોદી ભળ્મા.ં રોદીએ પ્રભનુ 

ઉકાય ભાન્મ. પ્રભ ુકશ ેછે:-- ભં કાઇં ઉકાય કમો નથી.  

આજે ભં તાળંુ ઋણ ચકૂવ્યુ ંછે. આજે હુ ંતાયા ઋણભાથંી મતુત થમ. 

દેલી, ત ુ ંભરૂી ગઇ છે ણ હુ ંભલૂ્મ નથી. તને માદ નથી ણ ભને 

માદ છે. એકલાય ભાયી આંગીન ાિ ફાધેંર. વલલ યાણીઓ િ 

રાલલા ભશરેભા ંદડોી. ણ તં તાયી સુદંય વાડોી પાડોી તયુત ાિ 

ફાઘં્મ. તે તાયા ાિાના ધાગાની ભં ગણત્રી કયેરી. ાિાભા6 999 

ધાગા શતા. ત્માયથી ભં વલચાય કમો ફશનેને 999 વાડોી શયેાલીળ. 

આજે તાયા એ ઋણભાથંી મતુત થમ. જે ઇશ્વયને આે છે, ઇશ્વય તેને 

અનતંગણુ ંફનાલીને આે છે. યભાત્ભા વનજરાબથી દયણૂલ છે. 

તેથી જીલ જે આે છે તે યભાત્ભા અનતંગણુ ંકયીને ાછુ ંલાે છે. 

કઇન બાય ન યાખે મયુાદય. આે વ્માજ વાથે ગથલલાી. 
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  નાથ, તભાયા ભગંભમ વદગણુનુ ંહુ ંશુ ંલણલન કળંુ? આ ફધા 

બ્રહ્માદદ દેલ ણ તભાયી રીરા જાણી ળકતા નથી. શલે આ ક્રધ ન 

કય.ભાયા વતા જગતને કંિકરૂ શતા.તેથી તભે તેન લધ કમો તે 

વાળંુ કયુ.ં 

  પ્રશરાદ સ્તવુત કયે છે:--   આ તભાળંુ બમકંય સ્લરૂ જઇ દેલને 

ફીક રાગે છે. યંત ુભને કાઇં ફીક રાગતી નથી. તભાયા સ્લરૂથી હુ ં

ફીત નથી ણ આ વવંાયની ભને ફહ ુફીક રાગે છે. 

  ત્રસ્તડોસ્મ્મશ ંકૃણલત્વરદુ:વશગ્ર વવંાયચક્રકદનાદ ગ્રવતા ં

પ્રણીત: 

ફદ્ધ: સ્લકભલક્ષબરૂળિભ તે ડોક્ઘ્નમરૂ ંપ્રીતડોલગલળયણ ંહ્રદ્યવે કદાન ુ

બા.7-9-26  

શ ેદીનફધં, આ અવહ્ય અને ઉગ્ર વવંાયચક્રભા ંવવાઇ જલાની 

ફીકથી હુ ંકેલ બમબીત છુ.ં ભાયા કભલાળથી ફધંાઇને આ બમકંય 

જતંઓુની લચ્ચે ભને નાખંલાભા ંઆવ્મ છે. શ ેભાયા નાથ, તભે પ્રવન્ન 

થઇનેભને ક્યાયે તભાયા તે ચયણકભરભા ંફરાલળ કે જે વલલ 

જીલનુ ંએકભાત્ર ળયણ અને ભિસ્લરૂ છે.  
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  આ જ વોનુ ંળયણ છ, આ જ અભાયા વપ્રમ અને સહુ્રદ છ. 

આ જ વલલના યભાયાધ્મ છ. આની રીરા કથાઓનુ ંગાન કયત 

હુ ંઘણી વયતાથી આ વવંાયની કઠીનાઇઓને ાય કયી જઇળ.  

ાનુ:ં243 

રષ્િા ભમા દદ વલ વલબડોક્ષખરવધષ્ણ્મ ાનાભાય:ુ વશ્રમ વલબલ ઇચ્છવત 

માડોનંડોમભ 

મેડોસ્ભવત:ુ કુવતશાવવલજૂભ્ભ્બતભ્રવૂલસ્ફૂત્જૉતેન કુ્ષરતા: વ ત ુતે 

વનયસ્ત: 

 શ ેબગલાન ! જેને ભાિે વવંાયી રક ઘણા ઉત્સકુ યશ ેછે, તે સ્લગલભા ં

ભલાલાા વલલ રકારની તે આય,ુ રક્ષ્ભી અને ઐશ્વમલ ભં ૂફૂ 

જઇ રીધા ંછે. રક્ષ્ભી તથા લૈબલ ભં જઇ રીધા ંછે. ભાયા વતાભા ં

ક્યા ંકઇ લસ્તનુી ત્રદુિ શતી. તેના આંખના રકાયા ભાત્રભા ંવલલ 

શાજય થત ુ,ં સ્લગલની એ વંવિઓને ભાિે ત કઇ ઠેકાણુ ંજ ન યશતે ુ.ં 

તેભ છતા ંએલા ભાયા વતાન ણ નાળ થમ. તેથી બગના 

દયણાભ ભં જાણી રીધા, તેથી બગ અને રાફંા આયષુ્મને રક્ષ્ભી, 

ઐશ્વમલ કે બ્રહ્માના લૈબલથી ભાડંોીને કઇ ણ ઇષ્ન્રમબગ્મ લૈબલને હુ ં
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ઇચ્છત નથી. અને તેથી ત કહુ ંછુ.ં 

 આય:ુ વશ્રમ ંવલબલભૈષ્ન્રમભા વલદયચંાતૌ ન ઇચ્છાવભ તે  

બગલન ! આ વવંાય એક એલ અંધાય કૂલ છે કે જેભા ંકારૂ વલ 

શભેંળા કયડોલાને ભાિે તૈમાય યશ ેછે. વલમબગની ઇચ્છાલાા 

ળુુ આ કૂલાભા ંડેોરા છે.   

  શ ેલૈકંુઠનાથ, આ ફધુ ંહુ ંજાણુ ંછે. ણ ભાળંુ આ ભન આની 

રીરાકથાઓથી પ્રવન્ન થત ુ ંનથી. ભાયા ભનની ભિી દુદલળા થઇ છે. 

તે ાલાવનાઓથી દુવત થમે6ુ છે જ ણ જાતે ણ અવત દુષ્િ 

છે. તે ઘણુ ંકયીને કાભનાઓને ભાિે જ આતયુ યશ ેછે અને શલ-ળક, 

બમ, રકયરક, ધન, ત્ની, તુ્ર લગેયેની ક્ષચંતાઓથી વ્માકુ યશ ે

છે. ભન જ્માતં્મા ંબિકત ુ ંયશ ેછે તેથી લળભા ંયાખવુ ંકદઠન છે. તે 

કાભાતયુ, બમથી વ્માપ્ત તથા જાત જાતની ઇચ્છાઓથી દુ:ક્ષખત છે. 

  ભનના ંઆ વલળેષ્ણ ઉય વલચાય કયજ. ભન ત  

દુદયત દુષ્િમૌ અવાધ ુતીવ્રમૌ કાભાતયંુ હ્ર્ળકબમૈણાતલ 
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આથી તભાયી રીરાકથાઓભા ંતે યવ રેત ુ ંનથી. ભનની આલી ક્સ્થવત 

છે તેથી ત હુ ંદીન ફની ગમ છુ.ં આલી ક્સ્થવતભા ંઆના તત્ત્લન 

વલચાય હુ ંકઇ યીતે કળંુ? 

 શ ેનાથ, ત આ ભનને લળ કયલાની ળક્તત આ અને આ ભાળંુ 

યિણ કય.  

ભનની ક્સ્થવત ફતાલી શલે ઇષ્ન્રમની દળા જુઓ. 

  પ્રશરાદ કશ:ે-- હુ ંાચં લલન છુ ંછતા ંભાયા છ રગ્ન થમા છે. છ 

ઇષ્ન્રમ વાથે છ રગ્ન થમા છે. આ છ ઇષ્ન્રમ ભાયી ત્નીઓ છે. આ 

ઇષ્ન્રમરૂી ત્નીઓ ભને સખુ રેલા દેતી નથી. ઇષ્ન્રમરૂી સ્ત્રીઓ 

ભને ફહ ુનાચ નચાલે છે. 

  ખાલાથી તતૃ્તપ્ત થતી નથી. બગથી તતૃ્તપ્ત થતી શત ત અનેક 

જન્ભથી જીલ બગ બગલત આવ્મ છે, ણ ક્યા ંતેને તતૃ્તપ્ત થઇ 

છે? બગથી તતૃ્તપ્ત થતી નથી. તતૃ્તપ્ત ત્માગથી થામ છે. 

  આ રૂી ભને ફહ ુનચાલે છે. રૂીને યાજી કયલા જાઉં છુ ંત 

આંખ ફહ ુત્રાવ આે છે, ચાર વવનેભા જલા. 

  દપલ્ભ જલાથી શુ ંભનયંજન થામ છે? ભનયંજન ત ભન 
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વનવલિમ થામ ત્માયે અને ઇષ્ન્રમ આત્ભસ્લરૂભા ંરીન થામ ત્માયે 

થામ છે. ત્માયે વાચ આનદં ભે છે.  

ાનુ:ં244 

વાચુ ંસખુ ક્યા ંછે? વાચ આનદં ક્યા ંછે તેની ભનષુ્મને ખફય નથી.  

  આંખને જ્મા ંવભજાવુ ંછુ ંત્મા ંકાન ભને શ્રલણ કયલા ભાિે ખંચે 

છે. યેદડોમ ઉય વવનેભાના ગીત વાબંળ્મા લગય તેને ચેન ડોત ુ ં

નથી.  

જેને ભાનલ જીલન વપ કયલાની ઇચ્છા છે તે શ ૃગંાય ના ગીત 

વાબંે નશં. 

તેલાભા ંસ્ળલ સખુ ભને જલે છે. જાણુ ંછુ ંણ કાઇં કયી ળકત નથી. 

જાણુ ંછુ ંળયીયભા ંશાડોકાભાવં છે ણ ડોશાણ િકત ુ ંનથી. 

   આ ઇષ્ન્રમએ અનેક સ્ત્રીઓના વત જેલી ભાયી દુદલળા કયી છે. તેણે 

ભાયી કેલી દળા કયી છે તે જુઓ. 
ત્જગ્લૈકતડોચ્યતુ વલકલવત ભાવલતપૃ્તા વળશ્નડોન્મતસ્ત્લગદુયં શ્રલણકંતૂવશ્ચત 
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 ઘ્રાણડોન્મતશ્ચરદૃક તલ ચ કભલળક્તતભ્મલમ: વત્ન્મૈલ ગેશવતં નુક્ન્ત 

          બા. 7-9-40  

અચ્યતુ ! આ કઇ ણ દદલવ તપૃ્ત ન થનાયી જીબ ભને સ્લાદદષ્િ 

યવની તયપ ખંચતી યશ ેછે. જનનેષ્ન્રમ વલમબગ ભાિે સુદંય સ્ત્રીની 

તયપ, ચાભડોી કભ સ્ળલસખુની તયપ; ેિ બજનની તયપ; કાન 

ભધયુ વગંીતની તયપ; ભને ખંચતા યશ ેછે. આ વવલામ 

કભેષ્ન્રમતતાના વલષ્મ તયપ રઇ જલાને ભાિે જય કયતી જ 

યશ ેછે. ભાયી ત એલી દળા છે; જેલી કે એક ળુુળને અનેક ત્નીઓ 

શમ અને તે દયેક તેને તતાના ળમનગશૃભા ંરઇ જલાને ભાિે 

ચાયે તયપથી જાણે ઘવડોતી ન શમ ! 

  ાચં ઇષ્ન્રમના ાચં વલષ્મ એ વાચા વત નથી, ણ વત થલા 

ભાગેં છે, ણ લાસ્તવલક યીતે ઇષ્ન્રમના વત યભાત્ભા છે. ઇષ્ન્રમ 

યભાત્ભા વાથે સએૂ છે. ઇષ્ન્રમ વલમ વાથે સઇૂ ળકતી નથી. 

  તતૃ્તપ્ત બગભા ંનથી, તતૃ્તપ્ત ત્માગભા ંછે. ઇષ્ન્રમના લેગને વશન 

કયળ ત સખુી થળ.  
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  બગ બગલલાથી લાવના લધે છે. બગ બગલલાથી ઇષ્ન્રમનુ ં

યભણ થત ુ ંનથી, ઊરટંુ િમ થામ છે. ણ ઇષ્ન્રમને ષુ્ષ્િ ભે હજે 

બક્તતથી—બક્તતયવથી.  

પ્રશરાદ કશ ેછે:-- શ ેનાથ ! જગતભા ંઆલા સુદંય દાથો તભે 

ફનાવ્મા જ ળા ભાિે કે જેથી ઇષ્ન્રમ રરચાઇ ને તેભા ંપવામ? 

  નાથ, હુ ંફાક છુ.ં ભાયી ભરૂ થામ ત િભા કયજ. પ્રશરાદે સ્શજે 

ઠક આપ્મ છે. તભે આ જગત ફહ ુસુદંય ફનાવ્યુ ંતેથી ઇષ્ન્રમને 

ભશ થામ છે. આ જગતના વલમ એલા સુદંય ફનાવ્મા છેકે આંખને 

દેખામ એિરે ક્ષચિ ચચં થામ છે. આલ સુદંય વવંાય ફનાવ્મ ન 

શત ત? આ કશ છ કે ઇષ્ન્રમને કાબભૂા ંયાખ. ણ આ ફધુ ંસ ુદંય 

દેખામ એિરે ડોશાણ યશતે ુ ંનથી.  

યભાત્ભાએ વલચાય કયીને વવંાય સુદંય ફનાવ્મ છે. ભાયા ંફાક 

સખુી થામ. યંત ુઆવક્તતલૂલક ભમાલદા મકૂી ભનષુ્મ બગ બગલે 

અને દુ:ખી થામ ત એભા ંભાય ળ લાકં?  
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ાનુ ં: 245 

જીલ ભમાલદા છડોીને વલમ બગલે અને દુ:ખ બગલે તેભા ંઇશ્વયન 

ળ લાકં? નવૃવશં બગલાન પ્રશરાદને વભજાલે છે:-- 
 

  જીલને સખુી કયલા આ દાથો ફનાવ્મા છે. અવતળમ 

આવક્તતલૂલક ભમાલદા મકૂીને તે આ દાથો બગલે અને દુ:ખી થામ 

તેભા ંભાય ળ દ? ભનષુ્મ ભમાલદાભા ંયશીને આ દાથો, આ 

વલમ બગલે ત તે સખુી થામ. 

  વવંાય વલલને સખુી કયલા ભાિે ફનાવ્મ છે, યંત ુભનષુ્મ 

વલલેકલૂલક તેન રાબ રેત નથી, એિરે તે દુ:ખી થામ છે. 

દૃષ્િાતંથી આ શકીકત સ્ષ્િ થળે. એકગાભ ભા ંાણી ભાિેની તકક્ષરપ 

શતી. અન્નદાન કયતા ંજરદાન શે્રષ્ઠ છે. એક ળેઠે રકના બરા ભાિે 

લીવ શજાય રૂવમા ખચલ કયી ભત કૂલ ફધંાવ્મ. રક ાણી ીએ 

ને ળેઠને આળીલાલદ આે. એક દદલવ એવુ ંફન્યુ ંકે યભતા ંયભતા ં

કઇન છકય તે કૂલાભા ંડોીને  ડૂફી ગમ. અવતદુ:ખભા ંવલલેક 

યશતે નથી. છકયાન ફા તે ળેઠની ાવે પદયમાદ કયલા આવ્મ. 
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દુ:ખભા ંળેઠને ગા આલા રાગ્મ. તભે કૂલ ફધંાવ્મ તેથી જ 

ભાય છકય ભયણ ામ્મ. વલચાય? શુ ંળેઠે આ ઇવભન છકય 

ભયણ ાભે તેિરા ભાિે કૂલ ફધંાલેર? નદશ જ. કલૂ વલલના રાબાથે 

ફધંાલેર. ફીજા વલલ અળીલાલદ ણ આતા શતા કે ળેઠે 

યઅકાયનુ ંકાભ કયુ ંછે. છકય ભયી ગમ એ ખટંુ થયુ,ં ણ તેભા ં

ળેઠન શુ ંલાકં? ળેઠની ઇચ્છા ન શતી કે કઇ દુ:ખી થામ.  

પ્રશરાદજી ફલ્મા:-- ભશાયાજ,આને ગનુ્શગેાય કણ કશી ળકે? ણ 

આ વવંાયના વલમ સુદંય ફનાવ્મા તે ખટંુ ત કયુ ંજ છે. શલે ત 

એિુ ંજ કશ કે વવંાયના વલમભા ંભન પવામ નશં તે ભાિે શ ેપ્રભ ુ

તભે કાઇં કયુ ંછે? તેન કાઇં  ઉામ ફતાલ. નવૃવશં બગલાન કશ ે

છે:-- તેના ભાિે ભં ફે અમતૃ ફનાવ્મા છે. જગતને સખુી કયલા ભાિે 

ફે પ્રકાયના અમતૃ ભં ફનાવ્મા છે. તેનુ ંાન કયળ ત વલમ તભને 

જલળે નદશ. વલમભા ંતભાળંુ ભન નશં ખંચામ. આ ફે પ્રકાયના ં

અમતૃનુ ંજે ાન કયે તેને ઇષ્ન્રમ જલી ળકળે નદશ. અમતૃના ંનાભ 

(1)નાભામતૃ અને (2) કથામતૃ  
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  જ્માયે ભનભા ંવલમ પ્રલેળે—ા પ્રલેળે ત્માયે કથાનદં અને 

નાભામતૃન આળય રેલ. ઇષ્ન્રમ જીલને—ભનષુ્મને ત્રાવ ન આે 

તેિરા ભાિે જ ભં આ ફે અમતૃ ફનાવ્મા છે. તેનુ ંવનત્મ વેલન કય. 

સ્લગલભા ંઅમતૃ છે. સ્લગલન ુ ંઅમતૃ ીલાથી સખુ થામ છે. ણ 

કશલેાભા ંઆલે છે કે એ અમતૃ ીલાથી ણુ્મન િમ થામ છે. ણ 

આ કથામતૃ એવુ ંછે કે કૃષ્ણ કથામતૃ ીલાથી ાન િમ થામ છે. 

તેથી કથામતૃ સ્લગલના અમતૃથી શે્રષ્ઠ છે. રીરાકથા એ અમતૃ છે. 

નાભ એ અમતૃ છે. કથામતૃ ાને ફાે છે, જીલન સધુાયે છે. વલલન ુ ં

બિણ કયનાયનુ ંમતૃ્ય.ુ તે મતૃ્યનુ ુ ંબિણ કયનાયના કા યાભચરંજી 

છે. યાભજીને યાલણને ભાયલા આિરી ખિિ કયલાની ળી જરૂય 

શતી? ઇશ્વય અનતં ળક્તતળાી છે. ફૂંક ભાત્રથી યાલણને ભાયી ળકત. 

તેભણે યાલણને ભાયલા જન્ભ રીધ નથી ણ કક્ષયગુના રક આ 

રીરા વાબંી તેભા ંતન્ભમ થામ એ આળાથી આ રીરા કયી છે. 

યાભામણ વાબંે તેિર લખત ત જગત ભરૂી જામ. 

  એક એક ઇષ્ન્રમને પે્રભથી તા તયપ ખંચી રઇ ગીઓને 

યભાનદંનુ ંદાન  
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ાનુ:ં246 
 

07:37 

કયલા શ્રીકૃષ્ણની રીરા છે.ગીઓને ભયતા ંશરેા ંયભાનદંનુ ંદાન 

કયુ ંછે. યાવરીરા એ કાભવલજમ રીરા છે. શ્રીકૃષ્ણ બગલાનન 

કાભદેલ ઉયન વલજમ છે. જગતના વલલ વલષ્મને ભન ભરેૂ એિરે 

ભનન વનયધ થામ. ભનન ઇશ્વયભા ંરમ થામ. કૃષ્ણરીરાનુ ંપ્રમજન 

છે કે ભનષુ્મ કઇણ યીતે જગતને ભરેૂ અને ભાયાભા ંતન્ભમ થામ. 

ગીઓ વલલ રીરાઓનુ ંશ્રલણ અને સ્ભયણ કયતા ંતન્ભમ થમેરી 

તેભ— 

  નાભબ્રહ્મ અને નાદબ્રહ્મ એક થામ એિરે યબ્રહ્મ પ્રગિ થામ. 

નાભામતૃથી શુ ંઅળક્ય છે? નાભામતૃથી શુ ંનથી ભત ુ?ં 

   શ્રીયાભ યાભ જતા વહ ુકષ્િ જામ. 

   શ્રીયાભ યાભ બજતા શબુ વલલ થામ. 

   શ્રીયાભ યાભ યવના યિજ વદામ. 
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         શ્રી યાભ યાભભમ વલશ્વ ફધુ ંજણામ. 

એિરે ત ભીયાફંાઇએ કહ્યુ ંછે:--  

   ભેય ભન યાભશી યાભ યિૈ યે, 

   યાભનાભ જ રીજે પ્રાણી, 

        કદિક ા કિે યે.  

અને નાભ જ—યાભબજનભા ંકઇ વાધનની જરૂય ડોતી નથી. 

ભીયાફંાઇ એ એક ફીજાબજનભા ંકહ્યુ ંછે, ભાયી ાવે કઇ વાધન 

નથી. હુ ંતદ્દન વન:વાધન છુ.ં ભાયે ત તાળંુ નાભ જ.  

 ડોકં નાભ સયુતકી ડોયી, કદડોમા ંપે્રભ ચઢાઉં એ ભામ; 

પે્રભક ઢર લણ્મ અવતબાયે, ભગન શઇ ગણુ ગાઉં એ ભામ. 

તન કળંુ તાર ભન કળંુ ઢરી, ભતી સયૂત જગાઉં એ ભામ; 

કીયત કળંુ ભં પ્રીતભ આગે, વ અભયાયુ ાઉં એ ભામ. 

ભં અફરા ય દકયા કીજ, ગણુ ગવલન્દકા ગાઉં એ ભામ; 

ભીયા ંકે પ્રભ ુક્ષગદયધય નાગય, યજ ચયણંકી ાઉં એ ભામ. 
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યાભ નાભ ભેયે ભન ફવવમ, યાભ યવવમ દયઝાઉં એ ભામ. 

        યાભ યવવમ દયઝાઉં એ ભામ. 

  આ ફે અમતૃ ભં ભપત આપ્મા છે. આ ફે અમતૃ શે્રષ્ઠ છે. જ્માયે 

જ્માયે ભનભા ંા આલે, આંખભા ંવલકાય આલે ત્માયે આ ફે અમતૃનુ ં

ાન કય. ફે પ્રકાયના ંઅમતૃનુ—ંનાભામતૃ  અને કથામતૃનુ ંાન 

કય. વલમ તભને નદશ જલે. બગી ભનષુ્મ કઇણ દદલવ મગી 

થઇ ળકે નદશ. તેથી તેઓને ભાિે નાભામતૃ અને કથામતૃ એ જ વય 

ઉામ છે.  

  આ ફે પ્રકાયના અમતૃનુ ંાન કયલાથી વવંાય સખુરૂ રાગે છે. 

વવંાય બ્રહ્મરૂ બાવે છે.  

  અજ્ઞાનીને વવંાય દુ:ખરૂ રાગે છે કાયણ તેની દૃષ્ષ્િભા ંવલકાય છે. 

જ્ઞાનીને વવંાય સખુરૂ રાગે છે કાયણ તેની દૃષ્ષ્િ બ્રહ્મભમ થમેરી છે.  

 પ્રશરાદ કશ ેછે:-- નાથ, તભે ફે અમતૃ ફનાવ્મા છે એ વાચુ ંછે 

ણ આ  
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ાનુ:ં247 

ભન તેન રાબ ક્યા ંરે છે? હુ ંજાણુ ંછુ ંકે બગલાનનુ ંનાભ તેભજ કથા 

અમતૃ છે ણ ભાળંુ ભન આ કથા કીતલનભા ંક્સ્થય થત ુ ંનથી. 

  કીતલન લગય કથા દયણૂલ થતી નથી. કીતલન લગય કથા અણૂલ 

છે. અવતળમ ાી શમ તેને કૃષ્ણકીતલનભા ંઆનદં આલત નથી. 

ાને અક્ષબભાનને દૂય કયલા કથાભા ંજલાનુ ંછે. અક્ષબભાન જેલ કઇ 

દુશ્ભન નથી. 

  રગ્ન, ભયણ, બજનભા ંફદરી ચારતી નથી. તેભા ંફદરી નદશ 

ત બજનભા ંણ ફદરી નદશ ચારે. બજન ણ જાતે જ કયવ6ુ 

જઇએ. 

  કેલ જાણેુ ંકાભ આલળે નશં. જેિુ ંજીલનભા ંઉતાયળ તેિુ ં

કાભ આલળે. બાગલત ભાનલને ભમાલ છી મકુ્તત અાલત ુ ંનથી.તે 

ભયતા ંશરેા,ં જીલતે જીલ, ભાનલને મકુ્તત આે છે. ઇષ્ન્રમના 

વમદુામને શદુ્ધ કય. ગ= ઇષ્ન્રમ, કુ=વમદુામ. ઇષ્ન્રમ શદુ્ધ થળે 

એિરે તભાળંુ હ્રદમ ગકુ ફનળે અને તેભા ંયભાત્ભા વલયાજળે.  
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  આ ભન દુષ્િ છે, કાભાતયુ છે. ભન એવુ ંખયાફ છે કે તે તભાયી 

કથાભા ંક્સ્થય થત ુ ંનથી. ભાળંુ ભન શલળકબમથી યતુત છે. થડોક 

રાબ થામ ત ભન શલભા ંઘેુ ંફને છે. થડુકં નકુળાન થામ ત તે 

દુ:ખી થામ છે. 

  કઇ ઠેકાણે રખ્યુ ંનથી કે બગલાન કૃા કયે ત ૈવ આે છે. 

બાગલતના આઠભા સ્કંધભા ંત રખ્યુ ંછે કે જેના ઉય હુ ંકૃા કળંુ છુ ં

તેની વઘી વંવિન નાળ કળંુ છુ.ં બગલતકૃાનુ ંપ ૈવ નથી. 

ૈવ ત પ્રાયબ્ધથી ભે છે. બગલાન કૃા કયે ત ભનશદુ્ધદ્ધ આે છે. 

બગલાન કૃા કયે તેને વંવિ આતા નથી. તેને દદયરતા જ આે 

છે. પ્રભકૃુા થામ ત વત્કભલ કયલાની ઇચ્છા થામ. 

  જીલ એલ દુષ્િ છે કે વાધાયણ આનદંભા ંાગર ફને છે. થડુ ં

દુ:ખ ડેો ત યડોલા ફેવે છે. 

  વવંાયભા ંા છે એલી કલ્ના ન કય. વવંાયભા ંા શમ ત 

તેન જલાફ તભાયે આલાન નથી . જે ા તભાયા ભનભા ંછે તેન 

જલાફતભાયે આલાન છે. જગતનુ ંા તભે દૂય કયી ળકલાના 

નથી. પ્રશરાદ કશ ેછે:-- ભાળંુ ભન અવાધ ુછે. અકાયન ફદર 
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ઉકાયથી આે એ વાધ ુછે. ભાળુ6 ભન કાભાતયુ છે. તભાયી કથાભા ં

તભાયા નાભ સ્ભયણભા ંભન ક્સ્થય થત ુ ંનથી. શલે કૃા કયી શ ેનાથ, 

ભાળંુ ભન આ જ સધુાયજ.  

  જે બગલત વેલાથી વલમખુ છે તેને જલાથી ભને દુ:ખ થામ છે. 

વવંાય ભાિે ફહ ુદયશ્રભ કયી રક દુ:ખ બગલે છે. તેિર દયશ્રભ 

બગલત વેલા કયલાભા ંકયે ત સખુી થામ. 

 નાથ, આ વવંાયનુ ંસખુ કેવુ ંછે? વવંાયનુ ંસખુ દયાજને ખજંલાલા 

જેવુ ંછે.  

  ભૈથનુસખુ  લગેયે ઇષ્ન્રમના સ્ળલથી થતા ંસખુ ૂજુરીને 

ખજંલાલાથી જેવુ ંસખુ ભે છે તેલા ંછે. ૂજુરીને ખજંલા એિરે 

સખુ જેવુ ંબાવે છે. યંત ુનખના ઝેયથી દયાજ લધે છે અને ત્રાવ 

આે છે. આ સખુ તચુ્છ અને દુ:ખભમ જ છે. 

 મન્ભૈથનુાદદ ગશૃભેવધસખુ ંદશ તચુ્છ ંકણ્ડુમનેન કયમદયલ દુ:ખ દુ:ખમૌ. 

  ભાિે ગીતાજીભા ંકહ્યુ ંછે, 

          મે દશ વસં્ળલજા બગા દુ:ખમનમ એલતે 
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          આદ્યન્તલન્ત: કોન્તેમ ન તેષ ુયભતે બધુ: 

                   ગીતા: 5/22  

ઇષ્ન્રમ તથા વલમના વમંગથી ઉત્ન્ન થતા જે બગ છે તે 

વન:વન્દેશ દુઉ:ખનુ ંજ કાયણ છે. તે આદદ અને અંતલાા એિરે કે 

અવનત્મ છે. તેથી શ ેઅજુ લન, ડોાહ્યા ળુુ આલા ંસખુભા ંયભતા નથી. 

આલા ંસખુને તેઓ ઇચ્છતા નથી. 

   ઇષ્ન્રમને ચે છૂિે છે તે વભમે ભનષુ્મ ળાવંત યાખે, વાલધ યશ,ે 

ત સખુી થામ છે. 

  શ ેનાથ, હુ ંઆ વલલથી કંિાી ગમ છુ,ં 

  પ્રભ ુકશ:ે-- ત ચાર, તને ભાયા ધાભભા ંરઇ જાઉં.  

  પ્રશરાદ કશ:ે-- હુ ંએકર તભાયા ધાભભા ંઆલલા ભાગંત નથી. 

તાના ફારવભત્ર વન્મખુ આંગી ચંધી પ્રશરાદ કશ ેછે:-- નાથ, હુ ં

સ્લાથી નથી. આ ફધાને છડોીને ભાયે એકરાને મકુ્તત જઇતી નથી. 

પ્રશરાદ એકર જલા ના ાડેો છે.ેરા વલલ અસયુ ફાકને માદ કયે 

છે. ભાયાવભત્ર વાથે હુ ંઆવુ,ં એકર નદશ. 

  તાનુ ંએકરાનુ ંજ કલ્માણ કયલા ભાિે જગંરભા ંફેવી વાધના 
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કયે તે સ્લાથી છે. એકરા એકાતંભા ંબજન કયનાય, તશ્ચમાલ કયનાયા 

તાની જાતન જ ઉદ્ધાય કયે છે. તાની જાતન જ ઉદ્ધાય કયનાયા 

એિરે તેઓ સ્લાથી છે. વગંભા ંઆલેરા દયેકને તાયે તે લૈષ્ણલ. જે 

દેળભા ંજન્ભ થમ તેભને વન્ભાગે  ન લાે, જગતના કઇ જીલને 

વન્ભાગે ન લાે અને એકાતંભા ંફેવી ધ્માન કયે. એ બરે જ્ઞાની શમ,  

ભશાન શમ, ણ તે સ્લાથી છે એભ હુ ંભાનુ ંછુ.ં તભને જે આપ્યુ ંશમ 

તે ફીજાને આ. નાથ, હુ ંએકરેિ નથી. ભાયા વભત્રને રઇ તભાયા 

ધાભભા ંઆલીળ.  

  નાથ, હુ ંઆની ળી સ્તવુત કળંુ? લેદ ણ તભાયી સ્તવુત કયી 

ળકતા નથી. ત્માયે હુ ંત ફાક છુ.ં 

  અનન્મ બક્તતના ંછ વાધન છે1) પ્રાથલના (2) બગલાનની 

વેલાજૂા (3) સ્તવુત (4) લદંન કયલા. કયેરા ાને માદ કયી લદંન 

કયલા. (5) સ્ભયણ—પ્રભનુુ ંસ્ભયણ. વ્્લશાયના ંકામો કયતી લખતે 

ણ પ્રભનુ ુ ંસ્ભયણ યાખવુ.ં (6) કથાશ્રલણ. એ છી કથાશ્રલણ કયજ. 

આ છ વાધનથી યભશવં ગવત ભે છે. 
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  નાથ, આ છ વાધન જે કયે તેને તભાયા ચયનભા ંબક્તત ભે છે. 

  સ્તવુતના છેલ્રા શ્રકભા ંપ્રશરાદે છ વાધન ફતાવ્મા ંછે. આ છ 

વાધન કયે તેને યભાત્ભાના ચયણભા ંઅનન્મ બક્તત પ્રાપ્ત થામ.  

  કયધળલન કયલા, વલાયભા ંશાથ જલા, એિરે શાથથી હુ ંએલા 

વલત્ર કભો કયીળ કે બગલાનને ભાયે ઘયે આલલાની ઇચ્છા થામ. 

શાથ એ દક્રમાળક્તતનુ ંપ્રતીક છે. શાથ લડેો હુ ંવત્કામો કયીળ. 

ાનુ:ં249  
 

     વળલ ંભતૂ્લા વળલ ંમજેતૌ...  

કલ્માણરૂ ફનીને એ કલ્માણકાયીની જૂા કય. 

વલાયભા ંઊઠીને આ શ્રક ફરલ.  

   કયાગે્ર લવવત રક્ષ્ભી કયમરેૂ વયસ્લવત 

   કયભધ્મે ત ુગવલન્દ: પ્રબાયે કયદળલનમૌ... 
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શલે તપ્રબાતે કયદળનમૌ ને ફદરે પ્રબાતે ક દળલનમૌ થલા રાગ્મા 

છે.ઊઠતા ંલંત શરેા ંચાન ક, કયની ભધ્મભા ંક્ષફસ્કુિ અને તે છી 

ફીજાં કામો.  

  પ્રાત:કાભા ંયભાત્ભાને લદંન કય. થાયીભાથંી એકદભ ઊઠળ 

નદશ. પ્રભનુી પ્રાથલના કય કે આજથી હુ ંતભાય થમ અને તભે ભાયા 

થમા. ભાયા હ્રદમભા ંવલયાજ અને આ ળયીયયથને તભે ચરાલ. 

પ્રાત:કાભા ંઅવત દીન થઇ  પ્રાથલના કય:-- શ ેકૃષ્ણ ! અજુ લનના યથ 

ઉય આ ફેઠા શતા તેભ ભાયા ળયીયયથ ઉય આ ક્ષફયાજ. ભાયા 

ળયીયયથના આ સ્લાભી ફન. ઇષ્ન્રમને અલે ભાગે જતી 

અિકાલજ. ભાયા ઇષ્ન્રમરૂી ઘડોાઓને વાચલજ. ભાળંુ યિણ કયજ. 

શ્રીકૃષ્ણ તભાયા ળયીયયથના વાયથી થામ ત યથ મકુાભે શંચળે. 

ભન જ વાયથી થળે ત યથને ખાડોાભા ંનાખળે.  

 બગલાન ત જીલને કશ ેછે:-- ત ુ ંતાય યથ ભને વંી દઇળ ત 

તાયા ઇષ્ન્રમરૂી ઘડોાઓને હુ ંકાબભૂા ંયાખીળ, વાચલીળ અને તને 

દદવ્મ ભાગે રઇ જઇળ. 

  અજુ લને જેભ તાના યથની રગાભ બગલાનને વંી દીધી શતી, 
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તેભ તભે ણ તભાયા યથની રગાભ બગલાનને વંી દેળ ત તે 

તભાય યથ જરૂય વદશવરાભત યીતે ાય રઇ જળે.  

(2) સ્નાન કમાલ છી પ્રભનુી એકાતંભા ંઉાવના કય, વેલા કય. 

વેલાજૂાભા ંખાભી શમ ત સ્તવુત કય. ત્રીજુ ંવાધન છે સ્તવુત. 

(3) સ્તવુત. નાથ, અજાવભર જેલા ાીન ઉદ્ધાય કમો ત ભાયી વાભે 

કેભ જતા ંનથી?  

(4) કીતલન. સ્તવુત કમાલ છી એકાતંભા ંફેવી પ્રભનુા નાભનુ ંકીતલન 

કયવ6ુ. તભાય વ્મલવામ કયતા ંપ્રભનુ ુ ંસ્ભયણ કામભ યાખ.  

 (5) પ્રભનુા રાડોીરા વાચા વતંન વગં કય અને તેભને મખેૂથી 

કથાશ્રલણ કય. ફને ત યજ કથા વાબં. કથા વાબંલાનુ ંન ફને 

ત યાભામણ, બાગલતની કથા લાચં. પે્રભલૂલક તેન ાઠ કય. 

(6) વભસ્ત કભોનુ ંવભલણ. યાતે્ર સતૂા શરેા ંકયેરા ંકભોન વલચાય 

કય. ભાયે શાથે પ્રભનેુ ગભે તેવ6ુ કામલ થયુ ંછે? તેવુ ંકામલ ન થયુ ંશમ 

એલ અંદયથી જલાફ આલે ત વભજવુ ંજીવ્મ નથી ણ ભમો. અને 
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જ કાઇં ા થયુ ંશમ ત તેનુ ંપ્રામવશ્ચિ કય. અને કયેરા કભોનુ ં

પ પ્રભનેુ અલણ કય.  

  આ છ વાધન વલવધલૂલક કયે ત જીલન સધુયે છે. તેને 

અનન્મબક્તત ભે છે. 

  નમન સ્નેશા અને હ્રદમ વલળા જેના ંએ બગલાનને લશારા 

રાગે. 

 જીલની આદત એલી છે કે કઇએ ઉકાય કમો શમ તે ભરૂી જળે 

અને કઇએ કયેરા અકાય માદ યાખળે. 

ાનુ:ં250 

   જીલ ધાયે છે તે થત ુ ંનથી. ઇશ્વય જે ધાયે છે તે થામ છે. ઇશ્વય 

ાવે કાઇં ન ભાગંળ. ભાગંળ ત તે લેાય જેવુ ંગણાળે. નવૃવંશ 

સ્લાભી પ્રશરાદને લયદાન ભાગંલા કશ ેછે, ફેિા પ્રશરાદ, ત ુ ંશલે 

લયદાન ભાગં. 

  પ્રશરાદ વનષ્કાભ બતત છે. તે કાઇં બગ લગેયે ભાગંતા નથી. શ ે

પ્રભ,ુ જે તભાયી વેલા કયે અને ફદરાભા ંબગ ભાગેં તે લાક્ષણમ. 

બગલાનની બક્તત બગલાન ભાિે કય,  બગ ભાિે નદશ. બગ ભાિે 
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બક્તત કયે તે બતત નથી, તે લાક્ષણમ છે. લાક્ષણમ એિરે જે થડુ ં

આી લધાયેની અેિા યાખે તે. તભાયા ભાિે ઠાકયજીને કંઇ શ્રભ 

આ. નવૃવંશ સ્લાભી કશ ેછે:-- પ્રશરાદ તાયી કાઇં ઇચ્છા નથી યંત ુ

ભને યાજી કયલા કંઇક ભાગં. 

  પ્રશરાદે ભાગં્યુ:ં-- નાથ, એલી કૃા કય કે વવંાયનુ ંકઇણ સખુ 

બગલલાન વલચાય ણ ભાયા ભનભા ંન આલે. કઇણ પ્રકાયના 

ઇષ્ન્રમના સખુ બગલલાની ઇચ્છા જ ન થામ તેવુ ંલયદાન આ. 

   કાભાના ંહ્રદ્યવયંશ ંબલતસ્ત ુવણેૃલયમૌ...  

ભાયા હ્રદમભા ંકમાયેમ કાભનાનુ ંકઇ ફીજ અંકુદયત ન થામ. ભાયા 

હ્રદમભા ંકઇ ણ કાભનાઓન અંકુય ન યશ.ે ભને એવુ ંલયદાન 

આ. 

  વવંાયસખુ બગલલાની ઇચ્છા એ જ ભશાદુ:ખ છે. જેને કઇ સખુ 

બગલલાની ઇચ્છા જ નથી એ જ વવંાયભા ંસખુી છે. વવંાયસખુ 

બગલલાની ઇચ્છા થામ એ દુ:ખ છે. એ દુ:ખભાથંી હુ ંફચુ ંતેિુ ંણ 

ઘણુ ંછે. અને વભજીએ ત તે ભિાભા ંભટંુ સખુ છે. સખુ બગલલાન 
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વકંલ્ થમ કે ભનષુ્મભા ંયશરેી બદુ્ધદ્ધળક્તત િીણ થામ છે. ભન ઉય 

વલલદા બક્તતન અંકુળ યાખ. 

 પ્રશરાદે કેવુ ંવલક્ષચત્ર લયદાન ભાગં્યુ.ં લાવના જાગે એિરે તેજન 

નાળ થામ . કૃા કય કે ભાયાભા ંલાવના ન જાગે. ગીતાભા ંકહ્યુ ંછે 

કે:-- વલલ કામ્મકભોન ત્માગ, વલલ ઇચ્છાઓન ત્માગ એને જ 

ભશાત્ભાઓ વનં્માવ કશ ેછે. 

  કાભાના ંકભલણા ંન્માવ ંવનં્માવ ંકલમ વલદુ: 

  જીલ વનષ્કાભ ફને છે ત્માયે જીલન જીલબાલ નષ્િ થામ છે. અને 

છી તે બગલાન વાથે એક થામ છે. જીલ ઇશ્વયરૂ ફને છે. મકુ્તતભા ં

ણુ્મ ણ ફાધક થામ છે. વલલેકથી ાણુ્મન િમ કય. ભાયા 

સ્લરૂનુ ંવતત ધ્માન કય. ા એ રઢાની ફેડોી છે. ણુ્મ એ 

વનાની ફેડોી છે. આ ફનેંન નાળ કયી ત ુ ંભાયા ધાભભા ંઆલલાન 

છે. 

  આ સ્તવુતન જે ાઠ કયળે, ભને અને તને માદ કયળે તે 

કભલફધંનભાથંી છૂિી જળે. 

  પ્રશરાદ છેલિે કશ ેછે:-- શ ેનાથ, ભાયા વતાની દુગલવત ન થામ 
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એલી કૃા કય. 

  નવૃવંશ સ્લાભી કશ ેછે:--તાયા વતાને વદગવત આલાની ળક્તત 

ભાયી નથી. તાયા વત્કભલના પ્રતાે તાયા વતાની વદગવત થળે. તાયા 

જેલા તુ્રથી એકલીળ ેઢીન ઉદ્ધાય થામ છે. વાત ભાતૃિની, વાત 

વતૃિની અને વાત શ્વસયુિની. 

  પ્રશરાદ, આજ સધુી કઇ દૈત્મને યાલણ-વળશુાર લગેયેને ભં 

ખાભા ંરીધા નથી. તાયા જેલા બતતને કાયણે, તાયા વતાને ભં 

ગદભા ંરીધ છે. ભાયા બતત પ્રશરાદન વતા છે. તાયા જેલા 

બગલદ બતત,  વતાને તાયે (ઉગાયે) એભા ંશુ ંઆશ્ચમલ?  

ાનુ:ં251 

  છકય વદાચાયી શમ ત ભાતાવતા દુયાચાયી શમ ત ણ તેને 

વદગવત પ્રપ્ત થામ છે. છકય દુયાચાયી શમ ત, ભાતાવતા 

વદાચાયી શમ તણ તેની દુગલવત થામ છે. 

  એક શવં અને શવેં આનદંથી યશતેા ંશતા.ં શવંી સુદંય શતી. પયતા ં

પયતા ંએક દદલવ વાજં ડોી ગઇ તેથી એક ઝાડો ઉય આલીને ફેઠા, 

ત્મા ંજ કાગડોાન ભા શત. શવેં યાત યશલેા દેલા ભાગણી કયી. 
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કાગડોાની દાનત ફગડોી. શવંીને તાના ભાાભા ંયશલેા દીધી. છી 

ફીજા દદલવે તે શવંીને છડોત નથી. કાગડો શવંને કશ,ે શવંી ત ભાયી 

છે. શવંીને નદશ છડુ.ં શવં કશ ેશવંી ભાયી છે. ફનેંએ નક્કી કયુ ંચાર 

આણે ન્મામાધીળ ાવે ન્મામ કયાલીએ. ફને્ન ન્મામાધીળ ાવે 

ગમા. ન્મામાધીળ કશ ેતભાયી શકીકત વાબંળ્મા છી હુ ંન્મામ 

આીળ. કાગડો લધ ુશંવળમાય. એકર ન્મામાધીળને ઘેય ભલા 

ગમ અને ન્મામાધીળને કશ,ે તભાયા ભાતાવતા ક્યા ંછેતે હુ ંજાણુ ંછુ.ં 

કાગડો એ વતદૂૃત છે. 

  તભે ભાળુ6 એક કાભ કય ત હુ ંણ તભાળુ6 કાભ કયીળ. આલતી 

કારે એલ ન્મામ આજ કે શવંી કાગડોાની છે. એલ ન્મામ આળ 

ત તભાયા વતઓૃ કઇ મવનભા ંછે તે હુ ંતભને ફતાલીળ. 

  ન્મામાધીળ રરચામા. ફીજે દદલવે તેણે અવત્મ વનણલમ આપ્મ કે 

શવંી કાગડોાની છે. તે છી ન્મામાધીળ કાગડોાને છેૂ છે ભાયા 

ભાતાવતા ક્યા ંછે તે ફતાલ? કાગડો તેને એક ઉકયડોા ાવે રઇ 

ગમ અને કહ્યુ ંઆ કીડોી તાયી ભા છે અને આ ભકંડો તાય ફા છે . 

જેન તુ્ર આલ ખિ ન્મામ આે તેના ભાતાવતાની આલી દુયગવત 
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જ થામ. 

  જે ફા થમ છે તેને ભાથે ફહ ુજલાફદાયી આલે છે. જે વતા 

તુ્રને વાયા વસં્કાય ન આે ત તે વતા તુ્રન લેયી છે. 

પ્રશરાદ ત ુ ંગબયાઇળ નદશ. તાયા વતાન ઉદ્ધાય થમ છે. લધ ુશુ ં

કહુ?ં તાયે રીધે તાયી એકલીળ ેઢી વલત્ર થઇ છે. શકુદેલજી લણલન 

કયે છે:-- યાજા, શલે તને વભજાયુનેં કે બગલાન જે દૈત્મને ભાયે છે 

તેને તાયે છે. બગલાનના ભાયભા ંણ કળુણા છે. 

વનષ્કાભ બગલાનનુ ંક્ષચંતન કાભબાલથી કયતી ગીઓ બગલાનભમ 

ફની. વળશુાર ક્રધથી બગલાનનુ ંક્ષચંતન કયત બગલાનભમ ફન્મ. 

કંવ ફીકથી—બમથી બગલાનનુ ંક્ષચંતન કયત બગલાનભમ ફન્મ. 

  કાભબાલથી ગીઓની તન્ભમતા થઇ શતી. લૈય—દ્વેબાલ થી 

વળશુારની તન્ભમતા થઇ શતી. અને બમથી કંવની તન્ભમતા થઇ 

શતી. દૃઢ લૈયબાલથી અથલા ત લૈયશીન બક્તતબાલથી, બમથી, 

સ્નેશથી અથલા કાભનાથી કઇણ યીતે બગલાનભા ંભનષુ્મે તાનુ ં

ભન વંણૂલણે રગાલવુ ંજઇએ. બગલાનની દૃષ્ષ્િએ આ બાલભા ં

બેદ નથી કઇણ યીતે બગલાનભા ંતન્ભમતા થલી જઇએ. 
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  બગલાનના દ્વાયા જમવલજમના ત્રણ અલતાય નીચે પ્રભાણે 

થમા છે: 

(1) દશયણ્માિ-દશયણ્મકવળ ુએ રબન અલતાય  

(2) યાલણ-કંુબકણલ એ કાભન અલતાય. 

(3) વળશુાર—દંતલતત્ર એ ક્રધન અલતાય છે. 

ાનુ:ં252 

 પ્રશરદજીએ વતાના ળયીયન અક્ગ્નવસં્કાય કમો. બ્રહ્માજીએ 

પ્રશરાદને યાજ્માક્ષબેક કમો. નવૃવશં બગલાનને આનદં થમ છે. 

પ્રશરાદ નવૃવંશ સ્લાભીને લદંન કયે છે. 

 નાયદજી ધભલયાજાને આ ચદયત્ર વબંાલે છે. નાયદજીએ 

પ્રશરાદની કથા પે્રભલૂલક વબંાલી તેભ છતા ંધભલયાજાયવુધષ્ષ્ઠયના 

મખુ ઉય તેણે ગ્રાવનના બાલ જમા. નાયદજીએ જયુ ંકે ધભલયાજા 

રભણે શાથ યાખી ઉદાવ થઇ ફેઠા છે. નાયદજી વલચાય કયે છે ભાયી 

કથાભા ંકાઇં ભરૂ ત નથી થઇ, કથાભા ંયાજાને આનદં થમ જણાત 

નથી.  
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  નાયદજીએ યવુધષ્ષ્ઠયને તેનુ ંકાયણ છૂુ,ં તાયા મખુોય આનદં 

દેખાત નથી. ત ુ ંક્ષચંતાભા ંફેઠ છે. યાજા, ત ુ ંળાને ક્ષચંતા કયે છે? 

ધભલયાજા જલાફ આે છે:-- ાચં લલના પ્રશરાદનુ ંજ્ઞાન, લૈયાગ્મ 

અને પે્રભ કેલ? ધન્મ છે પ્રશરાદને, પ્રશરાદના પે્રભને કે જેનુ ંલચન 

વત્મ કયલા પ્રભ ુસ્તબંભાથંી પ્રગિ થમા છે. હુ ંચંાલન લલન થમ. 

ભને શજુ એકલાય ણ પ્રભનુા ંદળલન થમા નથી, ભને શજુ બગલાન 

ન ભળ્મા.ત્માયે આ ાચં લલના પ્રશરાદને બગલાન ભળ્મા. 

પ્રશરાદન પે્રભ કેલ શળે? એની બક્તત કેલી શળે કે તેનુ ંલચન વત્મ 

કયલા ભાિે બગલાનને થાબંરાભાથંી પ્રગિ થવુ ંડોલુ.ં 

  જગતભા ંપ્રવતષ્ઠા, ભાન ભળ્મા ણ ભને યભાત્ભા ભળ્મા નશં. 

એ વલચાયે હુ ંઉદાવ છુ.ં 

  બગલાનની બક્તત વલના, તેના ંદળલન વલના ભાળંુ જીલન વથૃા ગયુ,ં 

તેથી ભને દુ:ખ થામ છે. તેથી ભાયા મખુ ઉય ગ્રાવન છે. ભાળંુ જીલન 

કૂતયા ક્ષફરાડોા ંજેભ શલુત ગયુ.ં ભં કાઇં કયુ ંનથી. ભને એકલાય 

પ્રભનુા ંદળલન થમા નશં. તેથી ભને દુ:ખ થામ છે. 

   ધભલયાજા વલચાયે છે, ભં ઘણુ ંકયુ ંણ જે કયલાનુ ંશત ુ ંતે કયુ ંનશં. 
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બગલાનને ભાિે ભં કાઇં કયુ ંનદશ. 

  ળયીયં સળુુ ંનલીન ંકરત્ર ંધન ંભેળુ તલુ્મભ મળશ્ચ ચાળુ ક્ષચત્રમૌ 

 શદયયંધ્રી દે્મ ભનશ્ચેત ન રગ્ન ંતત: દકમૌ તત: દકમૌ તત: દકમૌ 

તત: દકમૌ.... 

સુદંય ળયીય શમ, નલીન નલઢા સ્ત્રી શમ, ભેળુ લલત જેિુ ંધન 

શમ, ઘણી કીવતિ પેરામેરી શમ, આ ફધુ ંશમ તેભ છતા ંજ શ્રીશદયના 

ચયણભા ંક્ષચિ ન ચિુ ંશમ ત આ ફધાથી શુ?ં આ વલલથી શુ ં

લળ્યુ?ં તેથી શુ ંલળ્યુ?ં કાઇં નદશ.  

  જગની પ્રવતષ્ઠા, ૈવ કે વલદ્વતા અંતકાભા ંક્ષફરકુર કાભભા ં

આલળે નશં. 

  જે વલદ્યા અંતકાે કાભ ન આલે તે વલદ્યા ળા કાભની?  

  એક લખત એક નાલડોીભા ંસવુળક્ષિત સધુાયક મવુાપયી કયી યહ્યા 

શતા. તેઓ શડોી શકંાયનાય ભાછીને છેૂ છે કે ત ુ ંકેિુ ંબણેર છે? 

  ભાછી કશ:ે-- બણતય કેવુ ંને ફણતય કેવુ?ં અભે ત શડોી ચરાલી 

જાણીએ. 
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  સધુાયક વલાર છેૂ છે, ત ુ ંઇવતશાવ જાણે છે? ઇંગ્રંડોભા ંએડોલડોો 

કેિરા થમા તે ખફય છે? 

ાનુ:ં253 

ભાછી:-- હુ ંઇવતશાવ ક્ષફવતશાવ કાઇં જાણત નથી. 

દંડોત ભાછીને કશ:ે—ત્માયે તાયી ા ત્જંદગી નકાભી ગઇ. 

દંડોત પયીથી વલાર છેૂ છે, તને ભગૂનુ ંજ્ઞાન છે? રડંોન 

ળશયેની લસ્તી કેિરી છે? 

  ભાછી કશ:ે-- ભને ભગૂનુ ંજ્ઞાન નથી. એિરે દંડોત કશ,ે 

તાયી અધી ત્જંદગી નકાભી ગઇ. 

  પયીથી દંડોત છેૂ છે, તને વાદશત્મનુ ંજ્ઞાન છે? 

ળેતવવમયના નાિક લાચં્મા ંછે? ભાછી ના ાડેો છે. 

  એિરે દંડોત ભાછીને કશ,ે તાયી ણી ત્જંદગી એે ગઇ. 

એિરાભા ંવમરુભા ંતપાન ળરૂ થયુ.ં નાલડોી ડોરલા રાગી. 

  ભાછીએ દંડોતને છૂુ:ં શલે આ નાલ ડૂફી જામ તેભ રાગે 

છે. તભને ફધાને તયતા ંઆલડેો છે? 
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  દંડોત કશ,ે અભને તયતા6 ત આલડોત6ુ નથી. 

  ભાછી દંડોતને કશ:ે-- ત્માયે ભાયી ત ણી ત્જંદગી એે  

 

 

ગઇ. ણ તભાયી વલલની આખી ત્જંદગી શભણા ંએે જળે. 

છી નાલ તપાનભા ંઊંધી લી ગઇ. ભાછી તયીને ફશાય આવ્મ. 

દંડોત ડૂફી ગમા.ં 

યાભકૃષ્ણ યભશવં આ દૃષ્િાતં લાયંલાય આતા. વવંાય એ ણ 

વમરુ છે. મેનકેન પ્રકાયેણ આ બલવાગય તયતા આલડોવુ ંજઇએ. 

એ ફતાલે તે જ વલદ્યા વાચી. 

  ધભલયાજાની વબાભા ંદ્વાયકાનાથ તે વલયાજતા શતા. યંત ુ

વમંગભા ંદદળલન અને વલમગભા ંગણુદળલન એ જીલન સ્લબાલ 

છે. દ્વાયકાનાથ તે વબાભા ંશતા ણ તેભના સ્લરૂને ધભલયાજા 

શજુ જાણતા ન શતા. ઠાકયજીને તાના સ્લરૂને છુાલલાની 

ઇચ્છા છે. 

  કૃષ્ણ બગલાન કશ ેછે કે હુ ંભાખણચય છુ.ં જેના ભનની હુ ં
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ચયી કળંુ છુ,ં તે જ ભને ઓખી ળકે છે. કૃષ્ણને ગપુ્ત યશલેાની 

ઇચ્છા યશ ેછે. 

  યભાત્ભાને ગપુ્ત યશલેાની ઇચ્છા શમ છે, જીલને જાશયે 

થલાની ઇચ્છા યશ ેછે. ઇશ્વયે ગરુાફનુ ંફ્પ્પ્પ્ર, કેયી લગેયે અવખં્મ 

ચીજ ફનાલી છે, ણ કઇ ઉય તેણે તાનુ ંનાભ રખ્યુ ંનથી. 

ત્માયે ભનષુ્મ કઇ વેલાનુ ંકામલ કયે ત નાભના ભાિે. ભદંદયભા ંકઇ 

લસ્ત ુઆે ત તેના ઉય તાનુ ંનાભ રખીને આે છે. ફહ ુ

જાશયેાત થામ ત ણુ્મન િમ થળે. 

  કૃષ્ણ ાડંોલ વાથે યહ્યા, ણ કઇ તેને ઓખી ન ળક્યા. 

કૃષ્ણ કેભ ઓખામ? યવુધષ્ષ્ઠયના યાજસમૂ મજ્ઞભા ંતે રકના 

એઠા ંતયાલડોા ંઉાડેો છે. તેભને શરકા કાભ કયલાભા ંવકંચ થત 

નથી. 

  આ છે ગીતા ગાનાય શ્રીકૃષ્ણન દદવ્મ કભલમગ. જેવ6ુ ફલ્મા 

તેવ6ુ જીલનભા ંઆચયી ણ ફતાવ્યુ.ં 

ાનુ:ં254 

  પ્રભ ુત ધભલયાજાને કશ ેછે:-- ભિાબાઇ, તભાયા મજ્ઞભા ંભને 
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થડોી વેલા કયલાની તક આ. હુ ંતયાલડોા ંઊઠાલીળ. કૃષ્ણ 

તયાલડોા ંઊંચકે એિરે ધભલયાજાએભ ભાને કે ભાભાના દીકયા છે 

એિરે ભાળંુ વઘળંુ કાભ કયે ને! તેભા ંશુ ંનલાઇ ? 

  ઇશ્વયને એવુ ંરાગત ુ ંનથી કે હુ ંઇશ્વય છુ.ં ઇશ્વયને એવુ ંરાગે 

ત તેનુ ંઇશ્વયત્લ યશ ેનદશ. 

   ધભલયાજા ભરૂી ગમા છે કે કૃષ્ણ ઇશ્વય છે. તેથી ફરે છે કે 

ભને શજુ યભાત્ભાના દળલન થમા નદશ. 

  નાયદજી ધભલયાજાને કશ ેછે:-- આ ભિા ભિા ઋવઓ તભાયા 

ઘેય આવ્મા છે, તેને દક્ષિણા રેલાન રબ નથી. આ દુલાલવા, 

જભદક્ગ્ન વન:સ્શૃ છે. ધભલયાજાને ત્મા ંઅવતળમ બેગુ ંથયુ ંશત ુ ં

એિરે દુલાલવાને ળકંા થામ આભા ંકદાચ કાઇંક અધભલનુ ંશમ. 

એિરે દુલાલવા ધભલયાજાના ઘયનુ ંબજન ણ જભતા નથી. 

દ્વાયકાધીળ દુલાલવાને બ્રહ્મવલદ્યાના ગળુુ ભાને છે.  

  એક દદલવ રૂિભણીએ કહ્યુ:ં-- દુલાલવા તભાયા ગળુુ છે. ૂફૂ 

તશ્ચમાલ કયે છે. આલા વલત્ર બ્રાહ્મણને ઘેય જભાડોલા જઇએ. 

કૃષ્ણ કશ ેછે:-- એ દૂયથી જ વાયા છે. ઘયભા ંઆલળે ત ગયફડો 
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કયળે. રૂક્ષ્ભણીએ ફહ ુઆગ્રશ કમો એિરે દુલાલવાને આભતં્રણ 

આલા કૃષ્ણ-રૂક્ષ્ભણી વંડોાયક તીથલભા ંઆવ્મા છે. દુલાલવા કશ ેછે:-

- -જભલાની લાત યશલેા દ્ય. ભાય આળીલાલદ છે. હુ ંક્રધી છુ ંઅને 

ક્યાકં ક્રધભા ંળા આી દઉં ત? છતા ંફહ ુઆગ્રશ કમોકે આ 

જરૂય ધાય. દુલાલવા આલલા તૈમાય થમા. દુલાલવાને યથભા ં

ફેવાડોયા. દુલાલવાએ યીિા કયલા વલચાય કમો. કૃષ્ણને કહ્યુ:ં-- હુ ં

બ્રાહ્મણ છુ.ં તભે િવત્રમ છ. તભે ભાયી વાથે એક આવને ફેળ એ 

વ્માજફી છે? 

  તભે યથના ફદ છડોી નાખં અને તભે યથ ખંચ ત હુ ં

આવુ.ં ફનેં યથ ખંચે છે. ભાતાજીને દયશ્રભ થમ. યથ ખંચતા 

થાકી ગમા છે. ફહ ુતયવ રાગી. આ બ્રાહ્મણ વલક્ષચત્ર શમ છે. ભાયે 

બ્રાહ્મણના ઘયભા ંયશવે ુ ંનથી. કૃષ્ણ વભજાલે છે:-- શલે એક 

વભવનિની લાય છે. ભાિે ધીયજ યાખ. રૂક્ષ્ભણી કશ ેછે:-- ભાયે ધીયજ 

યાખલી નથી. ભાયે આ દેળભા ંયશવે6ુ નથી. દ્વાયકાનાથે કહ્યુ:ં-- ના, 

એ નદશ ચારે. આ દેળભા ંકામભ યશજે. સ્વ ગજુયાતને છડોીને 

જળ નશં. એિરે રક્ષ્ભીજી કામભ ભાિે ગજુયાતભા ંયહ્યા. 
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  પ્રભનુી આ રીરા છે. દુલાલવાના હ્રદમભા ંણ શ્રીકૃષ્ણ છે. 

રૂક્ષ્ભણી જ ીલા તૈમાય થમા. તેજ વભમે દુલાલવાની વભાવધ 

છૂિી.દુલાલવાને ક્રધ ચઢય. કહ્યુ ંકે બ્રાહ્મણને જભાડોયા શરેા ંતભે 

જાન કય છ.ભાય તભને ળા છે. રૂક્ષ્ભણી અને તભાય 

વલમગ થળે. દુલાલવાએ ળા આપ્મ ત ણ કૃષ્ણે કહુ ંળા ભાથે 

ચઢાલીળ ણ તભે ભાયા ઘયે ધાય. દુલાલવાને થયુ ંકે ભં ળા 

આીને ભરૂ કયી છે. દુલાલવાએ કહ્યુ ંછે ફાય લલ છી હુ ંઆલીળ 

અને તભાળંુ રગ્ન કયાલી આીળ. 

  નાયદજી ધભલયાજાને કશ ેછે:-- એલા આ ઋવઓ તાયે ત્મા ં

ખાલા આવ્મા નથી. તાયી ાવે કાઇં ભાગંલા આવ્મા નથી. યાજા, 

આ ઋવઓ તાળંુ રેલા આવ્મા નથી. તેઓ ત યભબ્રહ્મ 

યભાત્ભાના ંદળલન કયલા તાયે ત્મા ંઆવ્મા છે. ઋવઓ ક્ષચંતન  

ાનુ:ં255 

કયે છે ણ યભાત્ભાનુ ંસ્લરૂ ધ્માનભા ંઆલતુ ંનથી. તેથી 

યભાત્ભાના દળલન કયલા તેઓ તાયા મજ્ઞભા ંઆવ્મા છે. દળલનના 

રબે તેઓ આવ્મા છે. 
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  યાજા, પ્રશરાદ કયતા ંણ ત ુ ંલધાયે બાગ્મળાી છે.યભાત્ભા 

તાયા વફંધંી થઇને આવ્મા છે અને તાયે ત્મા ંયશ ેછે. તાયા ઘયભા ં

બગલાન વલયાજ્મા છે. 

  આણા ઘયભા ંણ બગલાન છે ણ નાયદજી જેલા વતં 

આંખ આે ત બગલાનના ંદળલન થામ. 

   યાજા, ત ુ ંબાગ્મળાી છે. યભાત્ભા તાયી આ વબાભા ંજ છે. 

  તે વાબંી ધભલયાજા વબાભા ંચાયે તયપ જલા રાગ્મા. ણ 

તેને ક્યામં યભાત્ભા દેખાતા નથી. ધભલયાજા ફધે જુએ ણ 

બગલાનના ંદળલન થતા ંનથી. યભાત્ભાને ધભલયાજા ણ ઓખી 

ળક્યા નશં. દ્વાયકાનાથ તયપ નજય જામ ત રાગે કે ભાયા 

ભાભાના છકયા છે. ધભલયાજા કૃષ્ણને ભાભાના દીકયા જ ભાનતા. 

  કૃષ્ણ વલચાયે છે આ નાયદ શલે ચૂ યશ ેત વાળંુ. નશંતય 

નાયદ આજ ભને જાશયે કયળે. તેઓ નાયદને કશ ેછે:-- નાયદ ત ુ ં

ભને જાશયે કયીળ નશં. તાયી કથા ત ુ ંયૂી કય. 

  નાયદ કશલેા રાગ્મા, આ વબાભા ંજગતને ઉત્ન્ન કયનાય 

ફેઠા છે. બ્રહ્માજીને આળા થઇ ભને જાશયે કયળે. ભને પ્રવતષ્ઠા 
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ભળે. 

  ઇશ્વય જીલને અનાલે ત જીલ ઇશ્વય ફને છે. 

   યાજા, જગતને ઉત્ન્ન કયનાય અને બ્રહ્માના વતા આ 

વબાભા ંછે. ધભલયાજા નાયદજીને છેૂ છે:-- બગલાન ક્યા ંછે? 

યબ્રહ્મ ક્યા ંછે? ભને ત ક્યામં દેખાતા નથી. ક્યા ંછે? ક્યા ંછે?  

  નાયદજીથી છી યશલેાયુ ંનદશ. આજે બગલાન નાયાજ થમા 

તણ તેને જાશયે કયલા ડોળે. શલે જાશયેાત કમાલ લગય છૂિક 

નથી.   

 તે છી નાયદજી બગલાન શ્રીકૃષ્ણ તયપ આંગી ચંધીને 

ફલ્મા છે. અમમૌ બ્રહ્મ. 

યમૂ ંનરૃકે ફત ભદૂયબાગા રકં નુાના મનુમડોક્ષબમક્ન્ત 

મેા ંગશૃાનાલવતીવત વાિાદૌ  ગઢંુ યં બ્રહ્મ ભનષુ્મક્ષરંગભ 

         વ લા અમ ંબ્રહ્મ  

         બા. 7-10-18 
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એભના ંદળલન કયલા આ ઋવઓ આવ્મા છે. 

  પ્રભએુ ભાથ6ુ નીચુ ંનભાવ્યુ ંછે. હુ ંબ્રહ્મ નથી. નાયદ ખટંુ કશ ે

છે. 

 નાયદજી કશ ેછે:-- અમ ંબ્રહ્મ. એને જૂઠંુ ફરલાની િેલ ડોી છે. 

નાનણભા ંમળદા ભાતાને કશે ુ ંનાશ ંબક્ષિતલાનમ્ફ. ભં ભાિી 

ખાધી નથી. આ ફધા જૂઠંુ કશ ેછે.  

  અનેકલાય આત્ભાનભુવૂત થામ ણ દૃઢતા આલતી નથી. 

દૃઢતા ગળુુકૃાથી આલેછે.ધભલયાજાને નાયદજીએ યભાત્ભાના ં

દળલન કયાવ્મા છે. ધભલયાજાને ણ નાયામણના ંદળલન થમા. 

વઘી શકીકત વભજાણી. 

ાનુ:ં256 

     શલે વભશ્રલાવનાનુ ંપ્રકયણ ળરૂ થામ છે. વાતભા સ્કંધના 11 

અધ્મામથી 15 અધ્મામ સધુી વભશ્રલાવના ફતાલી છે. ભનષુ્મની 

વભશ્ર લાવના છે. હુ ંબગલીળ અને લધે ત ફીજાને આીળ તે 

વભશ્રલાવના છે. વતંની વદૌ  લાવના અને યાિવની અવદૌ  લાવના 

. દુજૉન કશ ેત ગભત ુ ંનથી અને લૈષ્ણલ કશ ેતેવુ ંઆણુ ંજીલન 

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


  શ્રીકૃષ્ણ: ળયણ ંભભ www.gopalparekh.wordpress.com  129 

 

નથી. અવત સુદંય પ્રશરાદ ચદયત્ર વાબંળ્મા છી ધભલયાજા 

નાયદજીને પ્રશ્ન કયે છે, ભનષુ્મન ધભલ વભજાલ. 

  11 થી 15. આ ાચં અધ્મામભા ંધભલની કથા છે. શરેા ચાય 

અધ્મામભા ંવાધાયણ ધભલ અને ાચંભા ંએિરે કે દંયભા ં

અધ્મામભા ંવલવળષ્િ ધભલ ફતાવ્મ. ભનષુ્મન વાચ વભત્ર ધભલ છે. 

કઇણ વાથ ન આે ત્માયે ધભલ વાથ આે છે. કદાચ ૈવાન 

નાળ થત શમ ત થલા દેજ ણ ધભલ ન જામ. ભનષુ્મ ભાને છે 

વલલ સખુનુ ંવાધન ધન છે ણ આ અજ્ઞાન છે. વલલ સખુનુ ંદાધન 

ધન નથી ણ ધભલ છે. ભાનલસકૃ્ષ્તનુ ંવચંારન કયલા બગલાને જે 

કામદા ફનાવ્મા છે તે ધભલ છે. આજના ફનાલેરા કામદાભા ં

પેયપાય કયલા ડેો છે કાયણ કામદા ફનાલનાય વલરાવી છે, 

યાભયાજ્મભા ંલવવષ્ઠ જે કશ ેતે કામદ ફને. 

  પ્રથભ ત્રીવ શ્રકભા ંવાધાયણ ધભલન ુ ંલણલન કયલાભા ંઆવ્યુ ં

છે. વાધાયણ ધભલ એિરે વલલન ધભલ. વલે લાન ધભલ, ભનષુ્મ 

ભાત્રન ધભલ. નાયદજી કશ ેછે:-- આ ધભલની કથા ભિી છે. ભં 

નયનાયામણના મખેુથી આ કથા વાબંી છે ધભલના ંત્રીવ રિણ 
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ફતાવ્મા છે. શરે ધભલ વત્મ છે અને છેલ્ર ધભલ આત્ભવભલણ. 

ધભલની કથાની ળરૂઆત વત્મથી કયી અને વભાત્તપ્ત કયી છે 

આત્ભવભલણથી. 

  વત્મ એ ઇશ્વયનુ ંસ્લરૂ છે. ધભલની ગવત સકૂ્ષ્ભ છે. અવત્મ 

જેવુ ંા નથી. 

 વત્મ એ વાધન છે. વત્મ દ્વાયા વત્મનાયામણભા ંરીન થવ6ુ 

છે. તાની ત્નીન વલક્રમ કયી શદયશ્ચન્ર ેવત્મ ાળ્યુ.ં વત્મભા ંદૃઢ 

શ્રદ્ધા યાખ. મથાથલન ુ ંનાભ વત્મ છે. ભશાબાયતભા ંવત્મની વ્માખ્મા 

જુદી કયેરી છે. વલલન ુ ંકલ્માણ થામ એવુ ંવલલેકથી ફરવુ ંતે વત્મ 

છે. વલલેકથી વલલન ુ ંકલ્માણ થામ તેવુ ંફર. 

   વત્મ ંભતૂદશતમૌ પ્રતતમૌ... 

 શ્રીકૃષ્ણ અવત્મ ફરે તે વત્મ છે. રણાચામલના પ્રવગં લખતે 

શ્રીકૃષ્ણ અવત્મ ફલ્મા છે. રણાચામલના શાથભા ંળસ્ત્ર શમ ત તેને 

કઇ ભાયી ળકે નદશ. શલે કયવ6ુ શુ?ં અશ્વત્થાભા નાભન શાથી 

ભમો. તે લખતે યકુ્તતથી રણાચામલને ભાયલા કહ્યુ.ં અશ્વત્થાભા ભમો 

છે. રણાચામલને ળકંા ગઇ શ્રીકૃષ્ણ કદાચ અવત્મ ફરે ણ 
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ધભલયાજાને છૂી જઉં, તે કદાવ અવત્મ નદશ ફરે. રણાચામે 

છૂ6ુ ભાય તુ્ર ભમો શમ ત હુ ંળસ્ત્રવનં્માવ રઇળ. ફર, ધભલ, 

ભાય તુ્ર ભમો છે? શ્રીકૃષ્ણ યવુધષ્ષ્ઠયને કશ ેછે  અશ્વત્થાભા શત: 

એભ ફરજ. વત્મ ંલદ એ કામદ ભં ફનાવ્મ છે. ન્મામાધીળને 

કામદાભા ંપેયપાય કયલાની અમકુ વજંગભા ંછૂિ છે. વત્મનુ ં

સ્લરૂ:-- જેભા ંવલલન6ુ કલ્માણ થામ તેવ6ુ વલલેકથી ફરવુ ંતે 

વત્મ. રણાચામલ ળસ્ત્રવનં્માવ રેળે કોયલની શાય થળે. ાડંોલને 

ગાદી ભળે.એિરે તેભા ંાડંોલનુ ંકલ્માણ છે. દુમોધન ભયળે ત 

એનાથી લધાયે ા થળે નદશ એિરે એભા ંદુમોધનનુ ંણ 

કલ્માણ છે. કઇ છૂળે વલલન ુ ંકલ્માણ થામ ત રણાચામલન ુ ંક્યા ં

કલ્માણ થયુ?ં વલલન ુ ંકલ્માણ થવુ ંજઇએ. 

ાનુ:ં257 

  રણાચામલ લેદવંન્ન બ્રાહ્મણ છે. બ્રાહ્મણ કઇ દદલવ યદુ્ધ કયે 

નશં. બ્રાહ્મણને યદુ્ધ કયલાન અવધકાય નથી. કદાચ યદુ્ધ કયલાન 

પ્રવગં આલે ત ધભલન ુ ંયિણ કયલા યદુ્ધ કયે. આ રણાચામલ 

બ્રાહ્મણ શલા છતા ંયદુ્ધ કયે છે અને તે ણ અધભલરૂી દુમોધનને 
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ભદદ કયલાની બાલનાથી યદુ્ધ કયે છે. રણાચામલ યદુ્ધ ફધં કયળે 

ત તેભા ંરણાચામલન6ુ કલ્માણ છે. રણાચામલને ા કયતા ંભાયે 

અિકાલલા છે. તેથી રણાચામલન ુ ંણ કલ્માણ કયલા શ્રીકૃષ્ણે આ 

પ્રભાણે આજ્ઞા કયી છે. 

  ધભલયાજા રણાચામલ વાબંે તેભ ફલ્મા છે અશ્વત્થાભા શત: 

અને છી ધીભેથી ફલ્મા, નય લા કંુજય લા. 

  રણાચામે ળસ્ત્રન ત્માગ કમો છે. શ્રીકૃષ્ણે ધષૃ્િદ્યમુ્નને કહ્ય6ુ કે 

એનુ ંભાથુ ંકાી નાખં. રણાચામલ ભમો છે. વલલન ુ ંકલ્માણ થયુ ંછે. 

ફીજ ધભલ—દમા બાલ યાખલ એ ફીજ ધભલ છે. ફને ત્મા ંસધુી 

ફીજાના ઉમગભા ંઆલ. યજ વલચાય આજે ભાયા પ્રભનેુ ગભે 

એવ6ુ વલત્ર કામલ કયુલ6 કે નશં? તરુવીદાવે કહ્યુ ંછે: 

   તરુવી દમા ન છાદંડોમે, જફરગ ઘિભં પ્રાણ. 

  જે વાધકને આ જન્ભભા ંઇશ્વયન વાિાત્કાય કયલાની ઇચ્છા 

છે તે ફહ ુદમા ન કયે. દમા ફહ ુવલલેકથી કય. કેિરીક દમા 

ઇશ્વયબજનભા ંવલિે કયે છે. ત્રીજ ધભલ વલત્રતા. વલત્રતા 

યાખલી એ વલલન ધભલ છે. રક આજકાર ળયીયને ફહ ુશદુ્ધ યાખે 
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છે ન ભનને શદુ્ધ કઇ યાખતા નથી.ભનશદુ્ધદ્ધ-ક્ષચિશદુ્ધદ્ધ જરૂયની 

છે. ભન ભમાલ છી ણ આણી વાથે  આલલાનુ ંછે. ભમાલ છી 

ભન વવલામ કઇ વાથે આલતુ ંનથી. ભાિે ભનની વલત્રતા 

યાખલાની જરૂય છે. ળયીય કયતા ંભનથી ા લધાયે થામ છે. 

ભનથી જે ા કયે છે તેનુ ંભન ઇશ્વયના ધ્માનભા ંક્સ્થય થત ુ ંનથી.  

  ચથ ધભલ તશ્ચમાલ. લાણીને, લતલનને અને વલચાયને શદુ્ધ 

યાખએ તશ્ચમાલ.  

ાચંભ ધભલ વતવતિા—વતવતિા યાખલી એ વલલન ધભલ છે. બગલદ 

કૃાથી જે સખુદુ:ખ આલે તે વશન કયજ. ળત્ર ુપ્રત્મે ણ વદબાલ 

યાખજ. ત બગલાન તભાયા િભા ંઆલળે અને તભાયા ળત્રનેુ 

વજા કયળે. 

  એક ભશાત્ભા પ્રભનુા નાભન જ કયતા કયતા ચાલ્મા 

જતા‖તા. યસ્તાભા ંધફીએ કડોા ંધઇને સકૂલેરા. ભશાત્ભા તે 

કડોા ંય ગ મકૂીને  ચારે છે. ધફીએ આ જયુ.ં ધફી 

રાકડોીથી ભશાત્ભાને ભાય ભાયલા રાગ્મ.  
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  બગલાને વલચાયુ ંઆ ભાળુ6 નાભ રે છે. તેનુ ંયિણ નદશ કળંુ 

ત ભાયી આફરૂ જળે. 

  ભશાત્ભાનુ ંયિણ કયલા, ભશાત્ભાને ફચાલલા લૈકંુથથી 

યભાત્ભા આવ્મા. 

  તેલાભા ંભશાત્ભાએ વશનળીરતા ગભુાલી. ભશાત્ભાને ઇચ્છા 

થઇ હુ ંણ તગડો છુ.ં ધફી ભને શંચે તેભ નથી. ધફીને 

ભાયલા ભશાત્ભાએ રાકડોી ઉગાભી. પ્રભએુ એ જયુ.ં પ્રભ ુત્માથંી 

ચાલ્મા ગમા. 

  પ્રભનેુ ાછા આલેરા જઇ રક્ષ્ભીજી છેૂ છે:-- તભે તયુત કેભ 

ાછા આવ્મા? પ્રભએુ જલાફ આપ્મ:-- શલે એ ભશાત્ભા યહ્યા 

નથી. શલે ફે ધફીઓ રડેો છે.     

 ાનુ:ં258 

  અભાનનુ ંદુ:ખ ભનષુ્મને ત્માયે રાગે કે જ્માયે તે 

અક્ષબભાનભા ંશમ છે. જીલ દીન થઇ ઇશ્વયના ંચયણભા ંયશ ેત 

અભાનની અવય તેના ભન ઉય થતી નથી. 

  વશનળક્તતનુ ંનાભ વતવતિા છે. 
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  (6) અદશંવા:-- કામા; લાણી; ભનથી કઇને દુબલવુ ંનશં તે 

અદશંવા છે. જેના વગંથી સ્લબાલ ફદરે એ વતં છે. ઋવ 

મવુનઓના આશ્રભભા ંશઓુ દશવંક સ્લબાલ છડોી ળાવંતથી ફેવતા. 

  (7) બ્રહ્મચમલ:-- ળયીયથી ઘણા બ્રહ્મચમલ ાે છે, યંત ુ

આંખથી અને ભનથી બ્રહ્મચમલ ાનાયા ંઓછા ંછે. કઇણ સ્ત્રીએ 

ળુુના અને ળુુે સ્ત્રીના ંળયીયનુ ંક્ષચંતન કયુ ંએિરે બ્રહ્મચમલન 

બગં થમ. કાભનુ ંગીત વાબં ત ણ બ્રહ્મચમલન બગં થામ. 

ભનને ક્સ્થય કયલાનુ ંવાધન છે બ્રહ્મચમલ. 

  (8)ત્માગ:-- કંઇક ત્માગ કયલ એ ધભલ છે. 

  (9) સ્લાધ્મામ:-- સ્લાધ્મામ કયલ એ વલલન ધભલ છે. 

વદગ્રથંનુ ંક્ષચંતન ભનન એ સ્લાધ્મામ છે. 

  (10) આજૉલમૌ:-- સ્લબાલને વય યાખલ એ વલલન ધભલ છે. 

   (11) વતં:-- ઇશ્વયે જે આપ્યુ ંછે તેભા ંવતં ભાને તે 

શ્રીભતં. પ્રભએુ જે આપ્ય6ુ છે તેને જે ઓછુ6 ભાને તે 

દદયર(ગયીફ) છે. 

   એક ક્ષબખાયીને યત્નની લંિે ભી. તેણે વલચાયુ ંકે ભાયા 
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કયતા જે લધાયે ગયીફ શમ તેને આ લંિી આુ.ં યસ્તે જતા ંતેણે 

જયુ ંત એક ળેઠના ાચં ફગંરા ને છઠ્ઠ ફધંાલે છે. આ ળેઠ તે 

લખતે ભજૂય વાથે ભજૂયી ફાફત ઝગડો કયતા શતા. ળેઠ યજ 

ભજૂય વાથે ઝગડો કયે. કાભ કયાલીને યૂતી ભજૂયી ભજૂયને તે 

આત નથી. ક્ષબખાયીએ ળેઠને લંિી આી. ળેઠ કશ ેભાયી ાવે 

ઘણુ ંછે. હુ ંક્ષબખાયી નથી. ભને ળા ભાિે લંિી આે છે? ક્ષબખાયી 

કશ:ે-- તભાયી ાવે ઘણુ ંશમ ત રબ કેભ કય છ? તભને 

વતં નથી એિરે ક્ષબખાયી હુ ંનશં તભે છ. 

  વલચાય કય શ્રીભાન કણ ળેઠ કે ક્ષબખાયી?  

(12) વભદૃષ્ષ્િ:-- વલલભા ંવભદૃષ્ષ્િ યાખલી એ વલલન ધભલ છે. 

દક્રમાભા ંવલભતા કયલી ડેો છે. બાલભા ંવલભતા કયળ નદશ. 

  (13) ભોન:-- ભોન યાખવ6ુ એ વલલન ધભલ છે. વ્મથલ કાઇં ન 

ફરવુ ંએ ભોન છે. ભનથી ન ફરે એ ભોન. ભોનથી ભનને ળાવંત 

ભે છે. ભોન યાખલાથી ભાનવવક ાન નાળ થામ. બદુ્ધદ્ધલૂલક 

લાણી ઉય અંકુળ યાખજ. 

  (14) આત્ભક્ષચંતન:-- યજ હુ ંકણ છુ ંતેન વલચાય કયલ એ 
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વલલન ધભલ છે. હુ ંળયીય નથી. હુ ંયભાત્ભાન અંળ છુ.ં જન્ભ 

શરેા ંકઇ વગા ંન શતા ંઅને ભમાલ છી કઇ વગા નથી. આ 

લચરા કાભા ંવગા છે. તે આવ્મા ક્યાથંી? તે ભામા ભાત્ર છે. 

આત્ભસ્લરૂને જે ફયાફય ઓખે તેને આનદં ભે છે. ભનષુ્મને 

આ જગત નથી એલ અનબુલ થામ છે ણ હુ ંનથી એલ 

અનબુલ થત નથી. હુ ંયભાત્ભાન અંળ છુ.ં ળયીયથી અરગ થઇ 

જા. દૃશ્મભાથંી ડૃષ્ષ્િને શિાલી વલલના વાિી દૃષ્િાભા ંભનને ક્સ્થય 

કય. ત વાચ આનદં ભળે. આત્ભાઅનાત્ભા વલલેક એ વલલન 

ધભલ છે. જગત અણૂલ 

ાનુ:ં259 

છે.આત્ભા દયણૂલ છે. ભનષુ્મ જ્માસંધુી તે તાના સ્લરૂને ન 

જુએ ત્માસંધુી આનદં ભત નથી. લેદની લાણી ગઢૂ શમ છે.  

  એક ળેઠ તાની લશીભા ંરખી યાખેુ.ં ગગંા જભનાની 

ભધ્મભા ંરાખ રૂવમા યાખ્મા છે. છકયા દદયર થમા. તેઓએ 

લશીભા ંવતાજીના શાથનુ ંઆ રખાણ લાચં્યુ.ં તેઓ વલચાયલા 

રાગ્મા આ રૂવમા ભે કેલી યીતે? તેઓને કાઇં વભજણ ડોતી 
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નથી. જૂના મવુનભ પયતા ંપયતા ંત્મા ંઆવ્મા. દદકયાઓએ છૂુ ંઆ 

લશીભા ંજે રખેુ ંછે તેન અથલ ળ? મવુનભે કહ્યુ,ં તભાયા ઘયભા ં

ગગંા-જભના નાભની ફે ગામ છે. તે જે લાડોાભા ંફાધંલાભા ંઆલે 

છે તેની લચ્ચે આ રૂવમા છે. આ દૃષ્િાતંન આધ્માત્ત્ભક અથલ 

એલ થામ છે કે ગગંા –મમનુા એ ઇંગરા વંગરા ફે નાડોીઓ. 

તેની ભધ્મભા ંસષુ્ભણા નાડોી શમ. કઇ ગળુુ આ સષુ્ભણા નાડોીને 

જાગ્રત ન કયી આે ત્મા ંસધુી બ્રહ્મના ંદળલન થતા નથી. જ્ઞાનીઓ 

રરાિભા ંતેજભમ બ્રહ્મના ંદળલન કયે છે. લૈષ્ણલ હ્રદમ વવંશાવન 

ઉય ચતભુુલજ નાયામણના ંદળલન કયે છે. વાધ ુથવ6ુ કઠણ નથી. 

વય થવ6ુ કઠણ છે. 

  (15) ચંભશાભતૂભા ંઇશ્વયની બાલના કયલી એ વલલન ધભલ 

છે. 

  (16) કૃષ્ણકથાનુ ંશ્રલણ કયવુ ંએ વલલન ધભલ છે. 

  (17) કૃષ્ણકીતલન, સ્ભયણ, વેલા, જૂા, નભસ્કાય અને તેના 

પ્રવત દાસ્મ, વખ્મ અને આત્ભવભલણ એ વલલના ધભો છે. 

  હુ ંપ્રભાત્ભાન છુ ંએવુ ંવતત ક્ષચંતન કયલાથી જીલને 
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યભાત્ભા અનાલે છે. વતત માદ યાખ બગલાન એક િણ 

ભાયાથી દૂય જતા નથી. ઇશ્વયને જે વાથે યાખે છે તે વનબલમ ફને છે 

યભાત્ભાને આત્ભવભલણ કયવુ ંએ વલલન ધભલ છે. તે છી 

વલવળષ્િ ધભો ફતાવ્મા છે.(1) બ્રાહ્મણ (2) િવત્રમ (3) લૈશ્મ અને 

(4) શરુ. આ ચાયે લણો ઇશ્વયના અંગભાથંી નીકળ્મા છે. આ ફધા 

એક ઇશ્વયના સ્લરૂભા ંયશરેા છે તેલી બાલના યાખ. ચાય લણલ 

અને ચાય આશ્રભ ફતાવ્મા છે. 

  જેની દૃક્ષ્ત બ્રહ્મભમ છે એલી અદ્વતૈ વનષ્ઠા થમા છી તે 

બેદબાલ ન યાખે ત ચારે. ળાસ્ત્રભા ંશદયજનની ક્યામં વનંદા કયી 

નથી. ણ વલલ તતાન ધભલ ાે. બ્રાહ્મણના છ ધભો 

ફતાવ્મા. અધ્મમન, અધ્માન, દાન રેવુ,ં દાન આવુ,ં મજ્ઞ 

કયલ અને મજ્ઞ કયાલલ. િવત્રમએ પ્રજાનુ ંયિણ કયવુ.ં લૈશ્મએ 

ગયિા, કૃવ અને વ્માાય દ્વાયા તાની આજીવલકા ચરાલલી. 

શરુએ આ ત્રણ લગોની વેલા કયલી. 

  તે છી સ્ત્રીઓના ધભોનુ ંલણલન કયુ.ં સ્ત્રી વતભા ંઇશ્વયન 

બાલ યાખે.સ્ત્રીનુ ંહ્રદમ રાગણીપ્રધાન અને આરલ શમ છે. તે કૃષ્ણ 
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પે્રભભા ંજરદી ીગે છે.સ્ત્રી વતભા ંઇશ્વયની બાલના 

યાખે.વતવ્રતા સ્ત્રી બ્રહ્મા, વલષ્ણ ુઅને ભશળે એ ત્રણે દેલને ફાક 

ફનાલી ળકે છે, વતી અનસમૂાની જેભ. 

  તે છી આશ્રભના ધભો ફતાવ્મા. ચાય આશ્રભ ફતાવ્મા. 

ભનષુ્મન6ુ આયષુ્મ 100 લલન6ુ ભાનલાભા ંઆલે છે. શારના 

વજંગ જતા ંભનષુ્મ 23 લલની ઉંભય સધુી બ્રહ્મચમલન6ુ રન 

કયે 24થી 40 લલ સધુી ગશૃસ્થાશ્રભભા ંયશ ે. 40થી 50 લલની 

ઉંભય સધુી લાનપ્રસ્થાશ્રભભા ંયશ.ે અને 50 લળલની ઉંભય સધુી 

વનં્માવાશ્રભભા ંપ્રલેળ કયે. બ્રહ્મચમલ એ વયલા છે.  

ાનુ:ં260 

ગશૃસ્થાશ્રભ એ ફાદફાકી છે. લાનપ્રસ્થધભલભા ંવમંભને 

લધાયે. પયીથી ળક્તતને લધાયલાની છે, ળક્તતન ગણુાકાય 

કયલાન છે. વનં્માવાશ્રભ એિરે બાગાકાય. નૈષ્ઠક બ્રહ્મચાયી 

કામભને ભાિે બ્રહ્મચમલનુ ંારન કયે છે. 
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  ભશાપ્રભજુીએ ગશૃસ્થાશ્રભભા ંપ્રલેળ કયી છી વનં્માવ 

રીધ છે.  

  લણાલશ્રભની ભમાલદાઓ ક્રભે ક્રભે જીલને ઇશ્વય ાવે રઇ 

જલાના ગવથમા છે.  

બ્રહ્મચાયી વભતબજી ફને. લધાયે ખમ એ બ્રહ્મચમલનુ ંારન કયી 

ળકત નથી. બ્રહ્મચાયીના આશાય અવત વાત્તત્ત્લક શમ . બ્રહ્મચમલનુ ં

ારન કયવ6ુ છે તે ઇષ્ન્રમ ઉય જયા ણ વલશ્વાવ ન યાખે. 

ભિા ભિા ઋવઓ ભરૂા ડોયા છે ત વાધાયણ ભનષુ્મનુ ંત શુ ં

ગજુ?ં બાગલતભા ંસ્ષ્િ રખ્યુ ંછે કે જેણે બ્રહ્મચમલ ાવ6ુ છે 

તેણે સ્ત્રી વશલાવ ન યાખલ. આગ વ્માવજીના વળષ્મ જૈવભની 

ઋવની કથા આલળે. કાભાધંને વલલેક યશતે નથી. ભાિે અવત 

વાલધાન યશલેાની જરૂય છે. જ્ઞાનીને ણ ભશ થામ છે. ડોશાણ 

આલે છે ણ કામભ ભાિે િકત ુ ંનથી. કાભનુ ંમૂ વકંલ્ છે. 

રોદકક કાભનાથી કાભ લધે છે. અરોદકક કાભનાથી કાભ ઘિે છે. 

કાભભાથંી ક્રધન જન્ભ થામ છે. કાભ એકાતંભા ંજલે છે. 

એકાતંભા ંૂફૂ બજન કય. જગતભા ંજેિરા અનથો થમા છે તે 
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કાભભાથંી થમા છે. કભ ભયે ત કનૈમ દૂય નથી. ભનષુ્મ જગતને 

દૃષ્ષ્િ ફદરે ત કભન નાળ થામ.  

  ગશૃસ્થ વનં્માવ રેતા ંશરેા ંલાનપ્રસ્થધભલનુ ંારન કયે. 

વલત્ર ગ્રથંનુ ંઅધ્મમન કયે. લૈયાગ્મ કેલે અને લૈયાગ્મ દૃઢ થામ 

ત વનં્માવ રે. 

  વનં્માવ:-- યભાત્ભા ભાિે વલલ સખુન ન્માવ એિરે ત્માગ 

એ વનં્માવ છે. 

  એકલેા પ્રશરાદ અને દિાતે્રમ લચ્ચે વલંાદ થમેર. 

પ્રશરાદે છેૂુ:ં-- તભે કઇ બગ બગલતા નથી તેભ છતા ંહૃષ્િ 

ષુ્િ છ તેનુ ંકાયણ ફતાલ. 

  દિાતે્રમ જલાફ આે છે:-- ભં નક્કી કયુ ંછે કે જગતના જડો 

દાથલભા ંઆનદં નથી. સખુ બગલલાની ઇચ્છા એ દુ:ખ છે. 

ભાયાભા ંયશરે આત્ભાનદં હુ ંબગવુ ંછુ.ં ભાય આનદં ભાયા 

આત્ભસ્લરૂભાથંી હુ ંભેવુ ંછુ.ં પ્રાયબ્ધ બગલીને ળંુૂ કળંુ છુ.ં ભાયી 

આત્ભવનષ્ઠા દૃઢ યાૂુ ંછુ.ં ભં ભાયા જીલનભા ંફે ગળુુ કમાલ છે. 

  (1) ભધભાખી—ભધભાખી જેભ ભધ એકઠંુ કયે છે તેભ રક 
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ણ ફહ ુકષ્િ લેઠી ધન એકઠંુ કયે છે, ણ ભધભાખીના ભધની 

જેભ તેને ફીજ કઇ જ બગલે છે. 

     (2)અજગય= અજગયની જેભ હુ ંવનશ્ચેષ્િ ડોી યહુ ંછુ ંઅને 

પ્રાયબ્ધમગથી જે ભે તેભા ંવતંષુ્ઠ યહુ ંછુ.ં 

  તે છી વતત ્કાયન જ કયલ. 

  તે છી ગશૃસ્થ ધભલની કથા ળરૂ કયી છે. વાલધાન થઇ 

વતત્ની વલત્ર જીલન ગાે ત વનં્માવીને જે આનદં ભે છે તે 

જ આનદં ગશૃસ્થાશ્રનીને ભે છે. વલત્ર જીલન ગાનાય 

વતત્ની વાધવુતંની વેલા કયી—યભાત્ભાને તુ્રરૂે ગદભા ં

યભાડોળે ત્માયે વનં્માવી કેલ બ્રહ્મક્ષચંતન કયળે.ગશૃસ્થાશ્રભભા ં

વાલધાન યશ ેકે સ્ત્રી એ કાભબાલનુ ં 

ાનુ:ં261 

વાધન નથી યંત ુધભલન ુ ંવાધન છે. ત્ની એ ગશૃસ્થાશ્રભભા ં

વશામક છે.સ્ત્રીન વગં એ વત્વગં ફને ત ગશૃસ્થાશ્રભ દદવ્મ ફને 

છે. ગશૃસ્થને િકાલેછે ધભલ.ગશૃસ્થને આંગણે વનં્માવી આલે છે. 

તેથી હુ ંભાનુ ંછુ ંકે ગશૃસ્થાશ્રભ શે્રષ્ઠ છે. 
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  યવુધષ્ષ્ઠય છેૂ છે:-- ભશાયાજ તેન ભને અનબુલ કયાલ. 

  નાયદજી કશ ેછે:-- એક લેા ાલલતી અવત સુદંય સ્ત્રી 

ફન્મા.ળકંય વદૃ્ધ ફન્મા છે. ાલલતી લાઘ ઉય ફેઠા છે. ળકંય 

ફદ ઉય ફેઠા છે. રક છેૂ છે:-- તભે કણ છ?તેઓ જલાફ 

આે છે અભે વતત્ની છીએ. રક ભશ્કયી કયે છે. આ ત ઘયડો 

અને આ કેલી જુલાન છે. વળલ-ાલલતી રકને કશ ેઆજની યાત 

તભાયા ગાભભા ંયશલેાની ઇચ્છા છે. પ્રથભ તેઓ ભદંદયભા ંગમા. 

ભદંદયભા ંઆશ્રમ ભળ્મ નદશ. વાધઓુએ લાઘને જઇને ના ાડોી. 

ગશૃસ્થએ ના ાડોી. અંધાળંુ થમા છી ગાભભાથંી ફશાય આવ્મા. 

વાભેથી ખેડતૂ ઘાવન બાય રઇ આલત શત. તેભણે 

ળકંયાલલતીને છૂુ,ં યાત ડોી ક્યા ંજાલ છ? ળકંય ાલલતી કશ:ે-

- ગાભભા ંકઇએ અભને આશ્રમ આપ્મ નદશ એિરે જઇએ છીએ. 

  ેર ખેડૂત ગશૃસ્થ શત. ફલ્મ—ભાળંુ ઘય ળા કાભનુ?ં ભાયા 

ઘેય ચાર.  

  જેનુ ંભન વલળા એનુ ંઘય નાનુ ંશલા છતા ંવલળા છે. 

ખેડૂત ફનેંને ઘેય રઇ ગમ.ત્નીને કહુ:ં--આજે આણે ત્મા ં
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અવતવથ આવ્મા છે. અવતવથ એ ઇશ્વયનુ ંસ્લરૂ છે. ગશૃસ્થે વળલજીને 

કહ્યુ,ં ધાય ભશાયાજ, બજન તૈમાય છે. વળલજી કશ ેભાયી પ્રવતજ્ઞા 

છે ભાયા લાઘને શરેા ંન ખલડોાલે ત્માસંધુી હુ ંજભત નથી. ભાય 

લાઘ પ્રથભની વગબાલ સ્ત્રીનુ ંભાવં ખામ છે. ખેડૂત ત્ની વગબાલ 

શતી. તેણે કહ્યુ ંહુ ંલાઘની વન્મખુ ઊબી યશીળ. લાઘ બરે ભને 

ખાઇ જામ. ભાયે આંગણે અવતવથ ભખૂ્મ યશ ેએ ન ચારે. ખેડૂતની 

સ્ત્રીને લાઘ ખાઇ ગમ. ખેડૂત કશ ેભશાયાજ, આ શલે બજન કય.  

  વળલજી કશ:ે-- તાયી ત્ની ભયણ ાભી એિરે તને સતૂક 

રાગ્યુ,ં એિરે અભાયાથી કેભ ખલામ? ખેડૂત કશ:ે-- ખાવુ ંજ ડોળે. 

વળલજી તેભની બક્તત જઇ ૂળુ થમા. કહ્યુ ંતાયી ત્નીને ફરાલ. 

ખેડૂતએ ત્નીને ફરાલી. ત્ની શાજય થઇએિરે છી વળલ-

ાલલતીએ ખાધુ.ં 

  વતત્ની રામક શમ ત ફયાફય ધભલ ાી ળકે. 

ગશૃસ્થાશ્રભ વલલથી શે્રષ્ઠ છે. ગશૃસ્થ વાલધાન યશ ેકે ભને ા ન 

રાગે. ગશૃસ્થ અંદયથી અનાવતત યશ.ે ફશાયથી વલલ વાથે પે્રભ 
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યાખે. થાીભા ંઆલેુ ંતાળંુ નશં ેિભા ંગમેુ ંતાળંુ છે. ેિભા ં

ગમેુ ંણ તાળંુ નશં ભાત્ર તને ચે એિુ ંજ તાળંુ છે. 

  ગશૃસ્થાશ્રભી ફહ ુકડોક ન થામ અને ફહ ુવય ન થામ. 

ગશૃસ્થાશ્રભીને એક ખાવ આજ્ઞા કયી છે કે સ્ત્રી ઉય અવતળમ 

ભભતા ન યાખે. સ્ત્રીને અધીન યશ ેત એ ભશાન ા છે. જે સ્ત્રીને 

અવતળમ અધીન યશ ેછે તેને જલાથી પ્ણ ા રાગે છે. 

  એક યાજા શત. તે શ ુિીની બાા જાણે. એક દદલવ 

યાજા યાણી જભલા ફેઠા શતા. તે લખત એક કીડોીએ યાણીની 

થાીભાથંી થડુ ંઅન્ન યાજાની થાીભા ંમકૂી દીધુ.ં ફીજી કીડોીએ 

કહ્યુ:ં-- ત ુ ંઅધભલ કયે છે. સ્ત્રીનુ ંઉત્તચ્છષ્િ અન્ન યાજાને ખલડોાલે છે. 

તે વાબંી યાજા શસ્મ. યાણીએ યાજાને શવલાનુ ંકાયણ છૂુ.ં 

યાજા કશ ેએ લાત યશલેા દે. તેથી અનથલ થળે.  

  યાજાને ભશાત્ભાએ કશે ુ ંસ-ુિીની ફરીનુ ંજ્ઞાન તને 

આુ ંછુ,ં યંત ુઆ લાત કઇને કશીળ કે કઇને આ જ્ઞાન આીળ 

ત તાળંુ ભયણ થળે. યાજા વભજાલે છે છતા ંયાણી સ્ત્રીશઠ કયે છે. 
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યાજા બ શત. સ્ત્રીને અધીન શત. સ્ત્રીને ભાિે ભયલા તૈમાય 

થમ. કહ્યુ ંઆણે કાળી જઇશુ ંછી ત્મા ંહુ ંલાત કશીળ. યાજાને 

એભ કે કાળીભા ંભયણ થળે ત મકુ્તત ભળે. 

  યાજાયાણી કાળી જલા નીકળ્મા છે. યાજાયાણી જતા શતા. 

યસ્તાભા ંજગંરભા ંફકયાફકયી યભતા ંશતા. ફકયી ફકયાને કશ ે

તભે કૂલાભા ંજાલ અને ભાયા ભાિે રીુ ંરીુ ંઘાવ રઇ આલ. 

નશંતય હુ ંડૂફી ભયીળ.ફકય કશ ેહુ ંયાજા જેલ મખૂલ નથી કે 

ત્નીની ાછ ભયલા તૈમાય થાઉં. યાજાએ આ વાબંળ્યુ.ં યાજાએ 

વલચાયુ ંકે હુ ંકેલ મખૂલ કે પ્રભબુજન ભાિે ભેુ ંળયીય હુ ંસ્ત્રી 

ાછ કુયફાન કયલા તૈમાય થમ છુ,ં વધક્કાય છે ભને. યાજાએ 

યાણીને કહ્યુ:ં-- હુ ંકાઇં લાત કશલેાન નથી તાયે જે કયવુ ંશમ તે 

કય. યાણીએ શઠ છડોી દીધી. 

  ગશૃસ્થાશ્રભભા ંદાન કયલા ખાદ આજ્ઞા કયી છે. દાનથી ધનની 

શદુ્ધદ્ધ થામ છે. ગશૃસ્થને ખાવ આજ્ઞા કયી છે લલભા ંએક ભાવ ગગંા 

દકનાયે જામ. એકાતંભા ંવનલાવ કયી નાયામણની આયાધના કયે. 

લલભા ંએક ભાવ ઠાકયજી ભાિે કાઢ. ઘયભા ંફયાફય બક્તત થઇ 
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ળકતી નથી. તીથલભા ંવનલાવ કમાલ છી ઘયને માદ કયવુ ંનદશ. 

તીથલભા ંફેવી ઘયને માદ કયલા કયતા ંઘયભા ંયશી ઇશ્વયનુ ંબજન 

કયવુ ંવાળંુ છે. તીથલભા ંરોદકક લાત કયલાની શમ નદશ. 

  બક્તત કયલાભા ંસ્થાન શદુ્ધદ્ધની ફહ ુજરૂય છે. સ્થાનના 

લાતાલયણની અવય ભન ઉય થામ છે. ભાકંડેોમ યુાણભા ંએક 

કથા છે કે યાભ રક્ષ્ભણ જગંરભાથંી વાય થતા શમ છે. એક 

જગ્માએ રક્ષ્ભણજીની બદુ્ધદ્ધ ફગડોી છે. કૈકેમીએ યાભને લનલાવ 

આપ્મ છે.ભને નદશ. ભાયે યાભની વેલા કયલાની ળી 

જરૂયછે?રક્ષ્ભણના ભનભા ંવીતાયાભજી પ્રત્મે કુબાલ જાગ્મ. 

યાભજીએ કહ્યુ.ં રક્ષ્ભણ આ જગ્માની ભાિી રઇ રે. આ ભાિી વયવ 

રાગે છે. રક્ષ્ભણે ભાિીનુ ંિુ ંફાધં્યુ ંછે. આ ભાિી દૂય મકૂી દે 

એિરે રક્ષ્ભણને વીતાયાભભા ંપ્રત્મિ ઇશ્વયના ંદળલન થામ. િરી 

ઊંચકે એિરે રક્ષ્ભણના ભનભા ંવીતાયાભજી પ્રત્મે કુબાલ જાગે છે. 

રક્ષ્ભણને આશ્ચમલ થયુ.ં આભ કેભ થામ છે? તેભણે યાભજીને કાયણ 

છૂુ.ં યાભજી કશ ેછે:-- રક્ષ્ભણ તેભા ંતાય દ નથી. આ ભાિી 

તેનુ ંકાયણ છે. જે ભવૂભભા ંજેલા કાભ થામ છે તેના યભાણઓુ તે 
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ભવૂભભા ંઅને તે ભવૂભના લાતાલયણભા ંયશ ેછે. આ ભાિી જે 

ખેતયની છે તે ખેતયભા ંસ ુદં –ઉસુદં નાભના ફે યાિવ યશતેા 

શતા. તેઓએ તશ્ચમાલ કયી. બ્રહ્મા પ્રવન્ન થમા. યાિવએ ભાગં્યુ ં

અભે અભય યશીએ તેવુ ંલયદાન આ. બ્રહ્મા કશ ેતભાયી ભાગંણી 

ઉય કાઇંક ત અલાદ અંકુળ યાખ. આ ફનેં બાઇઓ લચ્ચે 

અવતળમ ગાઢ પે્રભ. તેઓએ કહ્યુ,ં અભે ફે બાઇઓ જ્માયે ઝગડોીએ 

ત્માયે અભાળંુ ભયણ થામ. સુદં--ઉવદેં  વલચાયેુ ંઅભે ફે બાઇઓ 

લચ્ચે કઇ દદલવ ઝગડો થલાન નથી. એિરે કઇ દદલવે આણે 

ભયલાના નથી. એિરે આણે અભય થઇ જલાના. 

   સુદં ઉસુદં દેલને ૂફૂ ત્રાવ આે છે. દેલ બ્રહ્માજીને 

ળયણે ગમા. બ્રહ્માજીએ વતરિભા નાભની અપ્વયા ઉત્ન્ન કયી 

અને તેણીને કહ્યુ ંત ુ ંસ ુદં-ઉસુદં  

ાનુ:ં263 

યશ ેછે ત્મા ંજા અને ફનેં બાઇઓલચ્ચે ઝગડો કયાલ. વતરિભા 

અપ્વયા આલી, ફનેં બાઇઓની નજય રૂ રૂના અંફાય જેલી 

વતરિભા ય ડોી. સુદં કશ:ે-- આ ભાયી છે. ઉસુદં કશ:ે-- જયા 
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વલચાયીને ફર.આ ભાયી છે, એ ત શલે તાયી બાબી થામ.ફનેં 

ઝગડોલા રાગ્મા. વતરિભા કશ ેતભાયા ફેભાથંી કઇ એક વાથે હુ ં

રગ્ન કયીળ. વતરિભા ભાિે ફને્ન બાઇ લચ્ચે યદુ્ધ થયુ.ં ફનેં 

ભયામા. તેથી આ જગ્માની ભાિીભા ંણ લેયના વસં્કાય ઊતયી 

આવ્મા છે. જે ભવૂભ ઉય જે કભલ થામ તેના વસં્કાય તે ભવૂભભા ં

આલે છે. 

  ગશૃસ્થ ળુુ ઘયને વલત્ર યાખે. રક ભાથે યાન જામ છે. 

રક ભાથે યાન કેિુ ંલધ્યુ ંછે. તેન ખ્માર યાખતા નથી. 

ભાથેયાન-ભાથે ઋણ કેિુ ંચડોલુ ંછે તેન કઇ વલચાય કયત ુ ંનથી.  

  ત ભાથે યાન ન જતા ંયભાત્ભાએ રીરા કયી શમ તેલા 

બગલદૌ  ધાભભા ંજઇ ગશૃસ્થ વત્કભલ કયે. 

  ગશૃસ્થ વતશૃ્રાદ્ધ કયે. યાભામણભા ંકથા છે. દળયથનુ ંશ્રાદ્ધ 

શત ુ.ં વીતા ીયવલા જામ છે. આજે લવવષ્ઠભા ંવીતાજીને 

દળયથના ંદળલન થામ છે. વત ૃવલત્ર બ્રાહ્મણ ઘેય આલે છે. 

  કાભનુ ંમૂ વકંલ્ છે. એિરે વકંલ્ન ત્માગ કયી કાભને 
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જીતલ. ભનભા ંસખુ બગલલાન વકંલ્ ન થામ. આ વકંલ્ 

દુ:ખનુ ંકાયણ ફને છે. કાભન વકંલ્ ણૂલ ન થામ એિરે ક્રધ 

આલે છે. ભાિે કાભનાઓન ત્માગ એિરે ક્રધને જીતલ. ક્રધ દુ:ખ 

આનાય છે. વનશ્ચમ કય ભને દુ:ખ આનાય ક્રધને હુ ંદૂય કયીળ. 

ભાયાથી દૂય બગાલીળ. 

વવંાયી રક જેને અથલ કશ ેછે તેને અનથલ વભજી રબને જીતલ 

જઇએ. અને તત્ત્લના વલચાયથી બમને જીતલ . અધ્માત્ભ 

વલદ્યાથી ળક ભશ ય, વતંની ઉાવનાથી દંબ ય, ભોન દ્વાયા 

મગના વલઘ્ન ય અને ળયીય પ્રાણ આદદને વનશ્ચેષ્િ કયી દશંવા 

ઉય વલજમ પ્રાપ્ત કયલ જઇએ. 

  ગશૃસ્થ ળુુ વતંન આશ્રમ કયે, ગળુુની આજ્ઞા ાે. 

વાત્તત્ત્લક બજન, સ્થાન, વત્વગંથી વનરાને જીતી રેલી જઇએ. 

વત્ત્લગણુને લધાય ત વનરા ઓછી થળે. વનન્રા ં વત્લવનેલમા ... 

  આ ળયીય યજભાથંી ઉત્ન્ન થયુ ંછે. તેથી તેભા ંયજગણુ 

લધાયે છે અને યજગણુથી તે િકે છે. શદુ્ધ વત્ત્લગણુ લધે ત 

ભનષુ્મન દેશ ડોી જામ છે. જ્ઞાનેશ્વયે  16ભા લે પ્રમાણ 
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કયુ.ંળકંયાચામે 32ભા લે પ્રમાણ કયુ.ં ળયીયભા ંતભગણુ વલળે 

શમ ત લધાયે વનરા આલે છે, ણ વત્ત્લગણુ લધે એિરે વનરા 

ઊડોી જામ છે. વનરા એ તભગણુન ધભલ છે. વત્ત્લગણુલધે છે 

વદાચાયથી, વમંભથી. વાત્તત્ત્લક આશાય, વલશાય, આચાય લગેયેથી 

વત્ત્લગણુ લધે. અને વત્ત્લગણુ લધળે એિરે પ્રભનુા વભરન ભાિે 

આતયુતા લધળે.  

  ગશૃસ્થ યજ થડો વભમ બગલાનનુ ંધ્માન કયે. ધ્માન 

કયલાથી પ્રભનુી ળક્તત ધ્માન કયનાયભા ંઆલે છે. ઇષ્ન્રમરૂી 

ઘડોાઓનુ ંગશૃસ્થ કાબભૂા ંયાખે. 

ાનુ:ં264 

  વલદ્વાન કશ ેછે કે:--આ ળયીય યથ છે, ઇષ્ન્રમ તેને જડોેરા 

ઘડોા છે. ઇષ્ન્રમનુ ંવનમતંા ભન એ ઘડોાઓની રગાભ છે. ળબ્દાદદ 

વલમ જુદા જુદા ભાગો છે; બદુ્ધદ્ધએ યથને શાકંનાય વાયવથ છે અને 

ક્ષચિ એ યથને ફાધંલાનુ ંઇશ્વયે વજેલુ ંભટંુ ફધંન છે. દળ પ્રાણ 

એ યથની ધયી છે. ધભલ એ જીલનુ ંધનુ છે. શદુ્ધ જીલ એનુ ંફાણ 

છે.યબ્રહ્મ એનુ ંતાકલાનુ ંવનળાન છે. યાગ, દ્વે, રબ, ળક, ભશ, 
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બમ, ભદ,ભાન, અભાન, અસમૂા,ભામા, દશવંા, ભત્વય, યજગણુ, 

પ્રભદાધુા અને વનરા લગેયે ળત્રઓુ છે. 

  આ ભનષુ્મ ળયીયરૂી યથ જ્મા ંસધુી તાને લળ છે અને 

ઇષ્ન્રમા લગેયેથી ફયાફય વળતત છે તેિરાભા ંજ ભનષુ્મે 

ગળુુઓના ચયણની વેલા કયી તીક્ષ્ણ જ્ઞાનરૂી તરલાય રઇ કેલ 

શ્રીબગલાનનુ ંફ યાખીને યાગદ્વેાદદ ળત્રઓુને જીતલા અને તે 

છી ળાતં થઇ સ્લાનદંરૂી સ્લયાજ્મથી વતંષુ્િ થવ6ુ જઇએ. 

ળયીયરૂી યથને ણ છડોી દેલ. 

  યંત ુજ એભ ન કયુ ંત તે યથભા ંફેઠેરા પ્રભાદી જીલને 

દુષ્િ ઇષ્ન્રમરૂી ઘડોાઓને બદુ્ધદ્ધરૂી વાયવથ અલે ભાગે રઇ જઇ 

વલમરૂી ચયની લચ્ચે રાલી મકેૂ છે.જેથી તે ચય, ઘડોા અને 

વાયવથ વદશત તે જીલરૂી યથીને અંધકાયથી વ્માપ્ત અને ભશાન 

મતૃ્યનુ જેભા ંબમ છે એલા વવંાયરૂ કલૂાભા ંપંકે છે. 

   લેદભા ં ફે પ્રકાયના ંકભો કહ્યા ંછે. પ્રવવૃિ કભલથી ભનષુ્મ 

વવંાયભા ંાછ પયે છે અને વનવવૃિ કભલથી ભિ ભેલે છે. 

 ગશૃસ્થ હુ ંકભાઉં છુ ંએવુ ંઅક્ષબભાન ન યાખે.  રવ્મ ભાળંુ છે એવુ ં
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અક્ષબભાન ન યાખે, રવ્મ વલલન6ુ છે. 

   ગશૃસ્થ બાલાદ્વતૈ વવદ્ધ કયે. 

   વત ત્ની વત્વગં કયે. 

 એકાતંભા ંફેવી શદયકીતલન કયે. કીતલનથી કક્ષરના દન નાળ 

થામ છે. અથલને ધભલથી કભાઓ. ભજાભા ંવાથ વો આે છે , વજા 

એકરા જીલાત્ભાને થામ છે. 

  અનેક ગશૃસ્થ વત્વગંથી તયી ગમા છે. ભિા ભિા ઋવઓ 

જે ઇશ્વયને જલા ઝખેં છેતે તભાયા ઘયભા ંયશ ેછે. વભાત્તપ્તભા ં

ધભલયાજાએ નાયદજીની જૂા કયી છે. 

--------------------------------------------------------------- 

અશં વાતભ અધ્મામ યૂ થામ છે. 

========================================= 
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