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20ભી આળતૃ્તિ 

રોકહશતાથે ત્તલતયણકતાા:  

:પ્રચાય, પ્રવાય અને પ્રાપ્તતસ્થાન  

ગોાર ાયેખ. 

 ભે.પોયટ્રાન સ્ટીર પ્રા.લર. ઓહપવ:35-એ, વાકય ગરી, રોખડં 

ફજાય, ભસ્સ્જદફદંય, મુફંઇ 400-009  પોન: 022-

23485121(વભમ: ફોયના 2.00 થી વાજંના 7.00 લાગ્મા 

શધુી) ભોફાઇર: 09324047909 

હકયીટબાઇ ાયેખ, મુફંઇ પોન:022-26710498 

પ્રગત્તત ત્તભત્ર ભડં, ભથયુાદાવ યોડ, કાહંદલરી(લેસ્ટ) મુફંઇ પોન: 

022-28017215(વલાયે 9.00થી 12.00,અને વાજંે 4.00 થી 

7.00શધુી) 
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આ સુ્તક ફાફત જૂ્મ શ્રી યભેળબાઇ ઓઝા રખે છે: 
 

શ્રી શહય  

લેદોત્તનદા ંવાયાત ્જાતા બાગલતી કથા  

શ્રીભદ બાગલત એટરે લેદ અને ઉત્તનદોનો વાય. બગલાનનુ ં
લાડ‖ભમ સ્લરૂ, પ્રત્મક્ષ શ્રીકૃષ્ણ બાગલતજી સ્લરૂે કલરકારભા ં
બક્તોને દળાન અને જીલન વાપલ્મનુ ંભાગાદળાન ફનેં આે છે. 

ત્તલશ્વભગંર કયનારંુ વાહશત્મ હશદુંવભાજ ાવે ઋત્તઓના અનગુ્રશથી 
ભોજુદ છે, યંત ુએ વસં્કૃત બાાભા ંછે. વસં્કૃતને વભજનાય, 
વભજાલનાયની વખં્મા ઓછી છે. તેથી આ વાહશત્મને વૌની 
ભાતબૃાાભા,ં ભાતાનુ ંદૂધ ફાક ભાટે જેભ શરકંુ અને હશતકય છે, 
તેલી યીતે આલાનુ ંઅત્તનલામા ફન્યુ ંછે.  

શ્રીભત્તત ફશનેશ્રી શશભુતીફશને ભશતેાએ ગજુયાતી બાાભા ંશ્રીભદ 
બાગલતજીને વકેં્ષ અને વય રૂે વભાજ વભક્ષ મકૂલાનો સ્તતુ્મ 
પ્રમાવ કમો છે.  
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બાગલતજી વયવ તો છે જ, ણ એનુ ંવય અને વલંક્ષતત રૂ 
વભાજને આળીલાાદાત્ભક ફનળે. 
ભાયા હ્રદમની બુકાભના આ કામાને અુ ંછુ ંઅને ફષજુનહશતામ 
થમેરા આ પ્રભકુામાને લદું છુ.ં  

શ્રીભદ બાગલત ભાશાત્્મ 
 

ાના:3 થી  

 

વચ્ચચદાનદં રૂામ ત્તલશ્વોત્ત્માહદશતેલે 
તાત્રમત્તલનાળામ શ્રીકૃષ્ણામ લમ ંનભુ:  

જે જગતની ઉત્ત્તિ, સ્સ્થત્તત અને ત્તલનાળના કાયણ રૂ છે  અને જે 
આધ્માત્ત્ભક, આત્તધદૈત્તલક અને આત્તધબૌત્તતક એભ ત્રણે પ્રકાયના ં
દુ:ખોનો નાળ કયનાય છે એલા વચ્ચચદાનદં સ્લરૂ બગલાન 
શ્રીકૃષ્ણને અભે નભન કયીએ છીએ.  

શ્રીભદ બાગલત બસ્ક્તપ્રધાન ગ્રથં છે, જે ભાનલજીલનભા ંચેતના 
પ્રગટાલે છે. બાગલતભા ંકુર ફાય સ્કંધ છે, 335 અધ્મામ છે અને 
અઢાય શજાય શ્રોકોનુ ંફનેુ ંછે. 
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ભશાબાયતના ંઅઢાય લા છે. ગીતા અઢાય અધ્મામ છે. યુાણો 
અઢાય છે. ઉ-યુાણો ણ અઢાય ભનામ છે.  

શ્રીભદ બાગલત ભાનલને ઇશ્વયની નલધા બસ્ક્ત કયલ શચૂલે છે. 
દયેક ભાનલીએ તે ભાટે કોત્તળળ કયલી જોઇએ. ભાનલેબસ્ક્ત એલી 
કયલી જોઇએ કે આંખો ફધં કયતા ંવાક્ષાત ્ ઇશ્વય ભન:ચસ ુવભક્ષ 
દેખામ.બસ્ક્તબાલ, આફારળદૃ્ધભા ંચેતના પ્રગટાલે છે; ઇશ્વયના ં
ધ્માન અને જ દ્વાયા ઇશ્વયની પ્રાપ્તત થઇ ળકે છે.  

નલધા બસ્ક્ત 
 

ઇશ્વયબસ્ક્તના નલ પ્રકાય છે: 
1.શ્રલણ 2.કીતાન 3.સ્ભયણ 4.વેલા 5.અચાન 6.લદંન 7.દાસ્મ 
8.વખ્મ 9.આત્ભત્તનલેદન  
 

જગદ્ ગરુુના સ્લરૂે નાયામણ બગલાન વાગયભા ંોઢયા છે. 
તેભની નાલબભાથંી બ્રહ્માજી પ્રગટ થમા. નાયામણ બગલાને 
બ્રહ્માજીને ચત:ુશ્રોકી બાગલત કહ્યુ,ં બ્રહ્માજીએ નાયદજીને, 
નાયદજીએ લેદવ્માવજીને અને લેદવ્માવે ોતાના તુ્ર કુદેલજીને 
કશી વબંાવ્યુ.ં 
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લેદવ્માવજીએ શ્રીભદ બાગલત યચતા ંશરેા ંભશાબાયતની યચના 
કયી, ભાનલજીલન વાથે જન્ભ-મતૃ્ય ુત્તનત્તિત છે. તેની લચચે દયેક 
ભાનલને વતાલે છે વ્માત્તધ અને ળદૃ્ધાલસ્થા. દયેક ભાનલી વ્માત્તધ 
અને ઉાત્તધથી ફચલા ઇશ્વયને પ્રાથાના કયે છે.  

લેદવ્માવજી 88 લાના અને ત્ની અયણી 80 લાના ંથમા ંત્મા ં
શધુી તેભને વતંાન શખુ ન શત ુ.ં અયણી એક હદલવ ોતાના ત્તત 
લેદવ્માવને છેૂ છે કે, “આણા ક્યા જન્ભના ા ? ભાયો ખોો 
ખારી કેભ? ભાયે તુ્રની ઇચછા છે, અનેક ત્તન:વતંાન રોકો જે 
તભાયે ળયણે આલે છે તેને આ તેના ઉામ ફતાલો છો તો ભને 
કેભ નથી ફતાલતા?” લેદવ્માવ ત્નીને ઉિય આલાન6ુ ટાે 
છે. અયણીએ ફીજા અનેકને તુ્રપ્રાપ્તત ભાટે ભશાદેલજીનુ ંવ્રત 
કયલાનુ ંકશતેા ંવ્માવજીને વાબંળ્મા શતા, તેથી અયણીએ ણ 
ભશાદેલજીની આયાધના કયી.  

એક હદલવ ાલાતી ભશાદેલજીને કશ ેછે કે, “તભે તભે અનેક 
ત્તળષ્મોને જ્ઞાન આતયુ ંછે, તો ભને શલે ક્યાયે જ્ઞાન આળો? “ 
ભશાદેલજી ાલાતીને કશ ેકે “તને જ્ઞાન આલા ભાટે આણે 
એકાતં જગ્માભા ંજઇુ.ં” એક હદલવ ભશાદેલજી ાયલતીને રઇ 
કાશ્ભીયથી ચદંનલાડી થઇ ળેનાગ આવ્મા, ત્મા ંભશાદેલજીએ 
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ળેનાગને ત્મજી દીધા. ત્માથંી ચંતયણી થઇ અભયનાથ ગમા.ં 
ત્મા ંગપુાભા ંજઇ ાલાતીને જ્ઞાનવબય કથા કશલેા રાગ્મા. ઇશ્વયની 
કથા વાબંતા ંાયલતીજી ધ્માનભગ્ન થઇ ગમા.ં ભશાદેલજીને 
શંકાયો બણલાનુ ંચકૂી ગમા, ત્માયે એક તયતન6ુ જન્ભેુ ંોટનુ ં
ફચચુ ંાલાતીજીને ફદરે શંકાયો બણલા રાગ્યુ.ં ભશાદેલજીએ જોયુ ં
કે ાલાતીને ફદરે ોટનુ ંફચચુ ંકથા વાબંે છે ! ભશાદેલજી 
ગસુ્વે થઇ ોટના ફચચાને ભાયલા જામ છે ત્મા ંોટનુ ંફચચુ ં
ઊડીને વ્માવત્ની અયણીના ખોાભા ંજઇને ડયુ.ંબગલાન ળકંય 
અયણીને ોટનુ ંફચચુ ંાછુ ંઆી દેલા કશ ેછે અને ોતાના 
ત્રીજા નેત્રથી તેને ફાલા તૈમાય થામ છે ત્માયે વ્માવજી અને 
અયણી ભશાદેલજીને ત્તલનતંી કયે છે કે” શ ેબગલાન યશલેા દ્યો. 
આટરા લયવે ભાયો ખોો બયામો છે.” ળકંય બગલાનને તેઓએ 
વાષ્ટાગં પ્રણાભ કમાા. ળકંય બગલાને કહ્યુ,ં”તથાસ્ત”ુ ોટ ફા 
તયત જ ઊડી ગયુ ંઅને બગલાન ળકંયે ોતે અયણીને ેટે 
કુદેલજીના રૂે જન્ભ રીધો.  

અયણીના ગબાને દવ ભહશના અને દવ હદલવ થમા. જન્ભ રેતા ં
શરેા ંકુદેલજીએ ત્તતા ાવે ળયત મકૂી અને કહ્યુ”ંષુ ં
ઇશ્વયાઅયાધના ભાટે જ જન્ભ રઇળ. આજીલન ઇશ્વયાઅયાધના 
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કયીળ.” વ્માવજી કબરૂ થમા. અયણીએ તુ્રને જન્ભ આતમો. 
ભાતાત્તતાએ ોતાના તુ્રનુ ંનાભ કુદેલ યાખ્યુ.ં  

કુદેલજી ાચં લાના થમા અને ભાતાત્તતાએ દીકયાને જનોઇ 
આલા ત્તલચાયુ ંણ ાચં લાનો એ ફાક ભાતાત્તતાનો ત્માગ 
કયીને જ્ઞાન ભેલલા ચાલ્મો ગમો. ાચં લાના કુદેલને ળોધલા 
વ્માવજી જગંરેજગંરે બટકલા રાગ્મા. વયોલયની ાે ઊબેરા ં
ળકૃ્ષો ફોલ્મા,ં”તભાયો તુ્ર જનતાના ઉદ્ધાય ભાટે આવ્મો છે.ઉકાય 
કયલા આવ્મો છે તેને અભાયા ંનભસ્કાય.” 
નાયદજીએ કુદેલજીને ાછા ફોરાલલા વ્માવજીને યસ્તો 
ફતાવ્મો. નાયદજીએ લેદ વ્માવને કહ્યુ,ં” તભે શ્રીભદ બાગલત 
રખો. તભે કથા કશળેો ત્માયે કુદેલ જરૂયથી વાબંલા આલળે.” 
ત કયતા ંકયતા ંશલે કુદેલજી વો લાના થમા શતા. તેભનુ ં
ભન બાગલત કથા વાબંલા આકાામ તે ભાટે લેદવ્માવે એક 
યસુ્ક્ત કયી. વ્માવજીએ ોતાના ત્તળષ્મોને કહ્યુ,ં “લનભા ંજ્મા ં
કુદેલજી ત કયે છે ત્મા ંજઇ અને આ ફે શ્રોક તેભને ગાઇ 
વબંાલો.” ગરુૂની આજ્ઞા પ્રભાણે ત્તળષ્મો લનભા ંગમા. કુદેલજી 
સ્નાન, વધં્મા કયી વભાત્તધભા ંફેવે તે જ વભમે ત્તળષ્મોએ ગાલાનુ ં
ળરૂ કયુ:ં 
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”લશાાીડ ંનટલયલ:ુ કમો: કલણિકાયં 
લફભ્રદ્ લાવ: કનકત્તળલૈંજમતંં ચ ભારાભ  

યન્રાન લેણોયધયશધુમા યૂમન ગોયળનૃ્દૈ” 
ળ ૃદંાયણ્મ ંસ્લદયભણ ંપ્રાત્તલળદ ગીતકીત્તતિ 
ઇત્તત લેણયુલ ંયાજન વલાભતૂભનોશયભ 
શ્રતુ્લા વ્રજત્ત્રિયમ: વલાા લણામન્ત્મોપ્ભિબયેત્તભયે “ 
 

અથાાત:્  શ્રીકૃષ્ણે ઉિભ નટ જેળુ ંરૂ ધાયણ કયુ ંશત ુ.ં ભસ્તક ય 
ભોયંછનો મગુટ શમેો શતો, ફને્ન કાનભા ંકયેણના ંીા ંફૂરો 
શમેાં શતા,ં ીતાફંય ધાયણ કયુ ંશત ુ.ં લાવંીના ંત્તછદ્રોને નીચરા 
શોઠના અમતૃથી બયી યહ્યા શતા અને ગોલાલમાઓના ંટોા ં
તેભની જ કીત્તતિ ગાતા ંશતા,ં એલા શ્રીકૃષ્ણે ોતાના ંગરાથંી 
શુદંય ળ ૃદંાલનભા ંપ્રલેહ્વ કમો. શ ેયાજન ! શ્રીકૃષ્ણનો ફવંીનાદ 
વલા પ્રાણીઓના ંભનને શયી રેતો શતો. તે નાદ વાબંી વ્રજની 
ત્રિયીઓ તેનુ ંલણાન કયતી તન્ભમ થઇ યભાનદં મતૂ્તતિ શ્રીકૃષ્ણને 
આલરગંન કયલા રાગી. 
આ શ્રોક કુદેલજી વાબંતા શતા. તે ત્તલચાયલા રાગ્મા કે આ 
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ાચં લાના ફાસ્ક શ્રીકૃષ્ણનુ ંસ્લરૂ કેળુ ંઅદ્ ભતુ !ત્મા ંતો 
વ્માવજીના ત્તળષ્મો ગરુૂએ ળીખલેરો ફીજો શ્રોક ગાલા રાગ્મા:  

અશો લકી મ ંસ્તનકારકૂટં ત્જધા ંવમાા મમદતમ વાધ્લી  

રેબે ગત્તત ંધાત્ર્ય ુલચતા ંતતોડન્મ ંકં લા દમા ુળયણમ ્બ્રલેભ  

અથાાત ્:અશો ! જે તૂનાએ સ્તન ય ઝેય રગાડી કૃષ્ણને ભાયલા 
શતેથુી ધલડાવ્મા  શોલા છતા ંતૂનાને ણ બગલાને વદ્ ગત્તત  
આી  એલા શ્રીકૃષ્ણ ત્તવલામ કોણ ફીજુ ંદમાળુ છે કે જેભને ળયણે 
જઇ ળકામ ? 
આ ફીજો શ્રોક વાબંી કુદેલજીએ વ્માવજીના ત્તળષ્મોને છૂયુ:ં 
“ તભે કોણ છો ? આ ફે શ્રોકો કોણે યચતા છે ?” 
ત્તળષ્મોએ કહ્યુ,ં “ શ ેકુદેલજી અભે વ્માવજીના ત્તળષ્મો છીએ. તેભણે 
અભને તભાયી ાવે ભોકલ્મા છે. શ્રીકૃષ્ણની કથા આલા અઢાય 
શજાય શ્રોકો યચી ગરુૂ લેદવ્માવજીએ શ્રીભદ્ બાગલતની કથા 
રખી છે.”આ લાત વાબંી કુદેલજીને શ્રીકૃષ્ણની કથા 
વાબંલાની ઇચછા થઇ અને ફયાફય ફાય લા છી તેઓ 
ોતાના ત્તતાના આશ્રભભા ંાછા આવ્મા. આલતાલંંત ત્તતા 
વ્માવજીને વાષ્ટાગં દંડલપ્રણાભ કમાા અને ોતાને બાગલત ળાત્રિય 
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બણલાની ઇચછા છે એભ કશલેા રાગ્મા. મતુ્તન લેદ વ્માવે 
કુદેલજીને શ્રીભદ્ બાગલતની કથા કશી વબંાલી, વ્માવજી 
બાગલત કથા કોને કશલેી અને તેનો પ્રચાય કેભ કયલો તે 
લચતંાભાથંી શલે મકુ્ત થમા.  

“બગલાનના ગણુો એલા છે કે જે દયેક ભનષુ્મને ોતાના તયપ 
આકે છે, તો છી ભશાજ્ઞાની કુદેલજીનુ ંભન કથા વાબંલા 
આકાામ તેભા ંુ ંઆિમા? લેદ રૂી કલ્ળકૃ્ષ છે અને બાગલત તે 
ળકૃ્ષનુ ંપછે. પભા ંત્તલળે ભધયુ યવ શોમ છે. બાગલત ળાત્રિયરૂી 
પનુ ંલાયંલાય વેલન આજીલન જે ભાનલી કયે છે તેને બાગલત, 
કાના મખુભાથંી છોડાલી મસુ્ક્ત અાલે છે. 
કલયગુભા ંભનની દુ્ધદ્ધ ભાટે અને બમનો નાળ કયલા ભાટે શ્રીભદ્ 
બાગલતથી અત્તધક કોઇ ઉામ નથી. 

બાગલત ભાશાત્્મ: કથા 1 

એક લખત ફહદ્રકાશ્રભભા ંવનકાહદ મતુ્તનઓ આવ્મા. ત્મા ંતેભણે 
નાયદમતુ્તનને જોમા. તેભનુ ંમખુ ઉદાવ શત ુ.ં વનકાહદ મતુ્તનઓએ 
નાયદમતુ્તનને તેભની ઉદાવીનુ ંકાયણ છ્ૂ યુ.ં નાયદજી કશ,ે” શ ે
મતુ્તનઓ થૃ્લી ય ષુ ંઅનેક જગ્માએ પમો. કલયગુભા ંથતા ંાો 



Page 11 of 271 
w w w . g o p a l p a r e k h . w o r d p r e s s . c o m  

 

જોઇ ભને ખફૂ દુ:ખ થયુ.ં એક હદલવ વલાયે લશરેા ઊઠી સ્નાન 
કયલા મમનુા તટે ગમો ત્માયે ભં એક આિમા જોયુ.ં એક યલુાન 
ત્રિયી ઉદાવ ચશયેે ફેઠી શતી.  

અને તેની ાવે ફે ળદૃ્ધ રુૂો મતૂ્તછિત અલસ્થાભા ંડેરા શતા. ભને 
જોઇ યલુતી ભાયા ંગભા ંડી. ભં તેને છૂયુ,ં”ફશને ! ત ુ ંકોણ 
છે?” યલુતીએ કહ્યુ.ં”ભારૂ ંનાભ બસ્ક્ત છે. આ ભાયા ંતુ્રો એક જ્ઞાન 
અને ફીજો લૈયાગ્મ. કાે કયીને ફને્ન ળદૃ્ધ થઇ ગમા છે. ફને્ન 
મતૂ્તછિત દળાભા ંડયા છે, જાગ્રત થતા નથી. ષુ ંખફૂ દુ:ખી છુ.ં 
આ આ ભાયા ફે તુ્રોને બાનભા ંરાલલાભા ંભને ભદદ કયો.” 
ભાતા યલુાન અને દીકયા ળદૃ્ધ ! ભને ખફૂ આિમા થયુ ં. ભં અનેક 
ભતં્રો ફોરી જ્ઞાન અને લૈયાગ્મને જાગતૃ કયલા કોત્તળળ કયી ણ 
વ્મથા. બસ્ક્તએ ભને છૂયુ,ં “શ ેમતુ્તન ! ભાયા ંઆ ફે દીકયાઓ કેભ 
જલાફ આતા નથી? “ ભં બસ્ક્તને લચન આતયુ ંકે, “શ ેતુ્રી, ષુ ં
તને જરૂય ભદદ કયીળ ણ અત્માયે ભને જલા દે. ઉામ ભતા ંષુ ં
જરૂય ાછો આલીળ.” ત્માથંી નીકી ષુ ંઅનેક સ્થોએ પયતો 
પયતો વતં-ભશાત્ભાઓને ભળ્મો. ઉામ છૂયા ણ વ્મથા. બસ્ક્તને 
ભં લચન આતયુ ંછે, ષુ ંભથયુાથી ફહદ્રકાશ્રભ આવ્મો. આ ભને 
અશં ભળ્મા. ભને આ કાભભા ંઆ કૃા કયી ભદદ કયળો. જ્ઞાન 
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અને લૈયાગ્મને જાગતૃ કયી તેઓભા ંપયી ચેતના પ્રગટાલલાનો 
ભાગા ફતાલળો.” 
વનતકુભાય બાઇઓએ શહયદ્વાયભા ંપ્રથભલાય શ્રીભદ્ બાગલતની 
કથા કશી વબંાલી. 

જેભ દૂધભા ંઘી અને ળેયડીભા ંવાકય યશરેી છે તેભ શ્રીભદ્ 
બાગલતભા ંયભાત્ભા ત્તલળેનુ ંજ્ઞાન યશે ુ ંછે.ગગંા હકનાયે જ્માયે 
વનતકુભાય શજાયો ઋત્તમતુ્તનઓ વહશત નાયદજીને બાગલત કથા 
કશલેા રાગ્મા ત્માયે મમનુા હકનાયે ફેશધૂ ડેરા જ્ઞાન અને 
લૈયાગ્મ જાગ્મા અને ોતાની ભાતા બસ્ક્તને કશલેા રાગ્મા કે “શ ે
ભા ! જ્મા ંગગંા હકનાયે બાગલત કથા થામ છે ત્મા ંઅભને રઇ 
જા.” યલુાન ભાતા ળદૃ્ધ દીકયાઓને ખબે નાખી ગગંા હકનાયે જ્મા ં
બાગલત કથા થતી શતી ત્મા ંઆલી. બાગલત કથા વાબંી ફને્ન 
દીકયાઓ જાગતૃ થમા બસ્ક્ત “ શ ેકૃષ્ણ ! શ ેગોત્તલંદ !” કયતી 
ોતાના યલુાન થમેરા તુ્રોને રઇ વનકાહદ મતુ્તનઓ ાવે જઇ 
લદંન કમાં. “શ ેબ્રહ્મતુ્રો ! આે આ કલયગુભા ંભને અને ભાયા ં
તુ્રોને વજીલન કમાં ણ શલે ભાયે ક્યા ંયશળે ુ?ં” મતુ્તનઓએ કહ્યુ,ં”શ ે
બસ્ક્ત ! ત ુ ંબક્તો અને લૈષ્ણલોના ભનભા ંલાવ કય.” જ્મા ંબસ્ક્ત 
શોમ ત્મા ંબગલાન શોમ જ. શ્રીભદ્ બાગલત શ્રલણથી બસ્ક્ત, જ્ઞાન 
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અને લૈયાગ્મનો ઉદ્ધાય થમો અથાા કલયગુભા ંવવંાયભા ંયચમાચમા 
જીલોભા ંજ્ઞાન અને લૈયાગ્મ રગબગ નાળ ાભેરા. પ્રભ ુપ્રત્મેની 
વાચી બસ્ક્તભા ંણ ઓટ આલી ગમેરી. ચાયે ફાજુ ાાચાય 
પેરામેરો શતો. ત્માયે શ્રીભ બાગલત કથા શ્રલણથી ભનષુ્મભા ંપ્રભ ુ
પ્રત્મેનો બસ્ક્તબાલ પયી જાગે અને ભાનલીના ભનભા ંશતુત દળાભા ં
ડેરા ંજ્ઞાન અને લૈયાગ્મ પયી જાગતૃ થામ. અજ્ઞાનથી ઉત્ન્ન 
થમેરા ભોશ અને અશકંાયનો નાળ થામ અને ત્તલલેકબદુ્ધદ્ધનો ઉદમ 
થામ.  

 

બાગલત ભાશાત્્મ: કથા 2  

ધુધંકુાયી  

 

નાયદજી કશલેા રાગ્મા કે, “ શ ેમનુીશ્વયો ! બાગલત વતતાશનો આ 
અરૌહકક ભહશભા ભં જોમો, શલે આ કથા વાબંલાથી કોણ કોણ 
દુ્ધ થામ ? જે ભાણવ શભેંળા ંાાચાયી,  ક્રોધી, કાભી અને કુહટર 
શોમ તેનો ણ બાગલત વાબંલાથી ઉદ્ધાય થામ ?” 
વનકાહદમતુ્તનએ કહ્યુ,ં” શ ેનાયદજી આ ત્તલે એક લાત તભને કષુ ંછુ ં
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તે વાબંો. ત ુગંબદ્રા નદીને હકનાયે એક ળશયે શત ુ.ં તેભા ંએક 
આત્ભદેલ નાભે બ્રાહ્મણ યશતેો શતો. તેની ત્નીનુ ંનાભ ધુધંરુી 
શત ુ.ં ચાવ લાના આત્ભદેલ થમા છતા ંતેને ત્મા ંાયણુ ંફધંાયુ ં
નશં, તેના આંગણાભા ંઆંફો લાલે તો પ ન આલે. તેની ગામ 
લાછયડાને જન્ભ ન આે. તેલા ંઆ બ્રાહ્મણ દંતી કભનળીફ 
શતા,ં આત્ભદેલને વતંાનની ખફૂ ઇચછા શતી. અનેક ઉામ કમાા, 
ફાધા-આખડી કયલાભા ંાછુ ંલાી ન જોયુ ંછતા ંતેની આળા ન 
પી. આખયે એક હદલવ ત્તનયાળ થઇ આત્ભદેલ ોતાની ત્ની 
ધુધંરુીને ોતાની ત્તભરકત વંી ઇશ્વયાઅયાધના કયલા ચારી 
નીકળ્મો. ફોયના ચારતો ચારતો વયોલય હકનાયે ાણી ીલા 
યોકાણો. વયોલય હકનાયે એક ભશાત્ભા ત કયતા શતા. આત્ભદેલે 
ભશાત્ભાને પ્રણાભ કમાા, અને કહ્યુ,ં” શ ેભશાત્ભા, ભને જીલનભા ં
તુ્રપ્રાપ્તત ન થતા ંષુ ંત્તનયાળ થઇ ઇશ્વયાઅયાધના કયલા નીકળ્મો 
શતો ણ આ ભને યસ્તાભા ંભળ્મા. આના ંદળાન થમા ંઆને 
પ્રણાભ કરૂ ંછુ.ં કૃા કયી ભને તુ્રશખુ આો.” 
ભશાત્ભા કશ,ે” શ ેબ્રાહ્મણ ! આલો લફયાજો, ગગંાાન કયો. બોજન 
રો.” 
આત્ભદેલ કશ,ે “ નશં. ભશાયાજ ભને બોજનની ઇચછા નથી. ભને 
તુ્ર પ્રાતત થામ એલા આળીલાાદ આો.” ભશાત્ભાએ કહ્યુ,ં “શ ે
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બ્રાહ્મણ, તાયા બાગ્મભા ંતુ્રશખુ નથી.” તુ્રો ચાય પ્રકાયના શોમ 
છે. એક શજાયભા ંએક શોમ, ફીજો ભાતાત્તતાનુ ંનાભ ઉજાે, 
આજ્ઞાહંકત શોમ, ત્રીજો ભાથે ડેર, કભામ નશં અને ચોથો ન 
કયલાના કાભ કયે. ભાતાત્તતાને છોડી ચાલ્મા જામ. શ ેબ્રાહ્મણ જે 
બાગ્મભા ંનથી તેને ભાટે જીદ ન કય.” ણ બ્રાહ્મણ આત્ભદેલ ન 
ભાન્મો. તેથી વનં્માવીએ કહ્યુ,ં “ ષુ ંતને ભાયા ંતના ફથી એક 
પ આુ ંછુ.ં જે ખાળે તેના ઉદયભાથંી પ્રભ ુજેલો દીકયો 
અલતયળે. આ પ ત ુ ંતાયી ત્નીને ખલડાલજે.” આત્ભદેલ વાજંે 
ોટરીભા ંપ ફાધંી ઘયે ાછો ગમો.  

વાજે આત્ભદેલ વનં્માવીએ આેુ ંપ રઇ ઘયે આવ્મો. 
ફાયણાભા ંજ તેની ત્ની ધુધંરુી દાતેં તભાકુ ઘવતી ફેઠી શતી. 
આત્ભદેલને ાછો આલેવ્રો જોઇ છૂયુ,ં “ કેભ ાછા આવ્મા?” 
આત્ભદેલે ભશાત્ભાએ આેરા પની લાત કયી. આ પ ત ુ ંખાઇળ 
એટરે આણે ત્મા ંદેલ જેલો દીકયો અલતયળે. ધુધંરુીને આ લાત 
વાબંી આનદં થલાને ફદરે લચંતા થલા રાગી. ફીજે હદલવે આ 
લાત ધુધંરુીએ  તેની ફશનેણીને કશી, “જો ભાયા ત્તત એક પ 
રાવ્મા છે. જોતે પ ષુ ંખાઉં તો ભને દીકયો અલતયળે, ણ ભાયી 
ઉંભય શલે ભોટી થઇ ગઇ છે. પ્રશતૂ્તત લખતે કાઇં તકલરપ થામ અને 
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ષુ ંભયી જાઉં તો ? ભાયી એ પ ખાલાની ઇચછા નથી,  ષુ ંુ ંકરૂ?ં” 
આત્ભદેલ દયયોજ ોતાની ત્નીને છેૂ કે, “ તે પ ખાધુ ંકે 
નશં?” ધુધંરુી જલાફ દેતી કે “ વારૂ ંમષુતૂા જોઇને ખાઇળ.” ફીજે 
હદલવે ધુધંરુીની ફશને ધુધંકુા તેને ઘેય આલી. ધુધંરુી ોતાની 
ફશને ાવે યડલા રાગી. ોતાના દુ:ખની લાત કયી. “તાયા 
ફનેલી ભાયા ંભાટે એક પ રાવ્મા છે ણ ભને તેભા ંજયામ 
ત્તલશ્વાવ નથી. ભાયે તે પ ખાળુ ંનથી. ભને ઉામ ફતાલ. ધુધંકુા 
કશ ેતને એક ઉામ ફતાળુ.ં આ પ ત ુ ંતાયી ગામને ખલડાલી  
દે. ભને વાતભો ભહશનો ચારે છે. ભાયો દીકયો જન્ભતાનંી લંત જ ષુ ં
તને આી દઇળ. તેના ફદરાભા ંત ુ ંભને તાયી ત્તભરકતનો ચોથો 
બાગ આજે.” 
ધુધંકુાની વરાશ પ્રભાણે ધુધંરુીએ પ ગામને ખલડાલી દીધુ ંઅને 
ઘયભા ંએભ જાશયે કયુ ંકે ભં પ ખાઇ રીધુ ંછે. હદલવો લીતતા 
ચાલ્મા. વભમ થમે ધુધંકુાએ દીકયાને જન્ભ આતમો. તે દીકયો તેણે 
ધુધંરુીને તયત જ આી દીધો અને ધુધંરુીએ તયત જાશયેાત કયી 
કે ોતાને દીકયો જન્્મો છે. દીકયાનુ ંનાભ ધુધંકુાયી ાડયુ.ં તે જ 
વભમે ધુધંરુીની ગામે ણ ગામના જેલા કાનલાા દીકયાને જન્ભ 
આતમો, જેનુ ંનાભ બ્રાહ્મણ આત્ભદેલે ગોકણા યાખ્યુ.ં ધ ુધંકુાયી અને 
ગોકણા ભોટા થલા રાગ્મા. ધુધંકુાયી ભશાખર  શતો, જ્માયે ગોકણા 
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ભશાજ્ઞાની શતો. 
  આ વાબંી આત્ભદેલ ધુધંરુીને કશલેા રાગ્મા,”આજે ભને 
ભશાત્ભાના ળબ્દોમાદ આલે છે કે “શ ેબ્રાહ્મણ ! તાયે તુ્ર થળે તોમે 
તાયા નળીફભા ંતુ્ર શખુ નથી.”આજે ભને ખફૂ દુ:ખ થામ છે. શ ે
ધ ુધંરુી !આણે આણા દીકયાને શધુાયલા પ્રમત્ન કયીએ. 
ધુધંકુાયીને શધુાયલા આત્ભદેલ પ્રમત્ન કયલા રાગ્મો ણ દીકયો 
વાભો થલા રાગ્મો. બ્રાહ્મણ આત્ભદેલનુ ંહદર તટૂી ગયુ.ં ખફૂ દુ:ખ 
થયુ.ં ધ ુધંકુાયી ફાય લાનો થમો છતા ંબણલા જતો નથી. એક 
હદલવ નદીએ નાશીને આલતા ંધુધંકુાયી સ્ભળાનમાત્રાભાનંા 
મડુડાના શાથભાથંી ત્તંડ ઉાડી ખાલા રાગ્મો. ફધા છૂલા 
રાગ્મા, “આ કોનો દીકયો છે?”જાણલા ભળ્યુ ંકે બ્રાહ્મણ 
આત્ભદેલનો દીકયો છે. આ લાત જ્માયે આત્ભદેલે વાબંી ત્માયે 
તેને ખફૂ આઘાત રાગ્મો. ભનભા ંને ભનભા ંત્તલચાયલા રાગ્મો, 
ભાયો દીકયો આલો? ભાયા ક્યા જનભના ંા ? ભં ભશાત્ભાની 
લાત ભાની નશં, આજે ભને ખફૂ સ્તાલો 
થામછે.ષું ુકંરંુ?આત્ભશત્મા કરંુ તો ા રાગે.જીલનભા ંભાણવ 
ત્ની, તુ્ર, કુટંુફ, કાચંન, કીત્તતિની ઝખંનાભા ંલધ ુને લધ ુ
રેટાતો જામ છે અને લધ ુને લધ ુદુ:ખી થામ છે. દુ:ખી આત્ભદેલે 
બોજન છોડી દીધુ.ં દીકયાને વભજાલલા અનેક પ્રમત્ન કમાં ણ 
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વ્મથા. “આલો દીકયો ભાયે ત્મા ંજન્્મો તેભા ંકોની ખાભી?” ધુધંરુી 
કોનો દીકયો છે તે ઓખતી નથી. શલે ધુધંકુાયી વો લાનો 
થમો. વો લાનો દીકયો ત્તભત્ર ગણામ. બ્રાહ્મણ ખફૂ ધીયજથી 
ધુધંકુાયીને વભજાલલા પ્રમત્ન કયલા રાગ્મો, ણ ધુધંકુાયીભા ંતો 
ઉંભય લધતાનંી વાથે અનેક ખયાફ આદતો આલી. ધન વ્મમ 
કયલા રાગ્મો. ખયાફ વોફતથી અનેક દુગુાણો તેનાભા ંઆવ્મા. 
આજે ધુધંકુાયીનો જન્ભહદલવ છે.અનેક ત્તભષ્ટાન્ન ફનાવ્મા.ંબ્રાહ્મણ 
આત્ભદેલ ત્તલચાયલા રગ્મો. ભાયી ત્ની, ભાયો તુ્ર ભારંુ 
વાબંતાનથી.જીલન ખાટંુ થઇ ગયુ ંછે,આખો હદલવ ઉલાવ 
કમો. યાતે ફાય લાગ્મે આત્ભદેલ ધુધંરુી અને ધુધંકુાયી જ્મા ંશતૂા 
શતા ત્મા ંગમો. તેઓને જગાડલાનો પ્રમત્ન કમો, ધુધંરુી ઊંઘભા ં
જ શતી. આત્ભદેલે તેને કહ્યુ ંકે, “ રે આ ચાલી અને આ દીકયો. ષ6ુ 
ઇશ્વયાઅયાધના કયલા જાઉં છુ.ં” ધુધંરુીએ વાબંતી શોલા છતા ં
ોતાના ત્તતને જલાફ ન આતમો. દીકયો ણ વાબંતો શતો 
છતા ંજાગ્મો નશં. ગોકણે જતા ત્તતાને વાષ્ટાગં દંડલત ્પ્રણાભ 
કમાં.આત્ભદેલે છૂયુ,ં “ શ ેગોકણા ! ષુ ંક્યા ંજાઉં?” ગોકણે કહ્યુ,ં 
“ત્તતાજી, ળે લધેરી ત્જંદગીભા ંબાગલતનો દવભ સ્કંધ લાચંી 
ળાતં્તત ભેલલા પ્રમત્ન કયો.”આત્ભદેલ ઘય છોડી ચારી નીકળ્મો.  
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  વલાયે ધુધંરુીએ ધુધંકુાયીને તેના ત્તતાના ચાલ્મા જલાની 
લાત કયી. ધુધંકુાયી કશ,ે “ભને ખફય છે. ષુ ંજાગતો જ શતો.” 

  થોડા હદલવ છી ધુધંકુાયીએ ોતાની ભાતા ાવે ત્તતજોયીની 
ચાલી ભાગી, ભાએ ચાલી ન આી, તેથી ધુધંકુાયીએ ભાને ભાયી 
નાખી ને ચાલી રઇ રીધી. ત્તતજોયીનો કફજો ભતા ંભન પાલે 
તેભ ધુધંકુાયી ૈવા લાયલા રાગ્મો.યલુાનીભા ંઅંકુળ ન શોમ, 
ત્તળસ્ત ન શોમ તો વંત્તિ ફયફાદી રાલે છે. ધુધંકુાયી ોતાની 
યલુાની ફયફાદ કયલા રાગ્મો. કુવગંને કાયણે ચોયી કયલાની ટેલ 
ડી ગઇ. કુરટા ત્રિયીઓના કશલેાથી ધુધંકુાયી ચોયીઓ કયલા 
રાગ્મો. આ કુરટા ત્રિયીઓએ ચોયીનો ફધો ભાર રઇ રીધો અને 
બેગી ભે તે ફધીએ ધુધંકુાયીને વગાલી નાખ્મો. ગોકણા 
ધુધંકુાયીને ફેચાય હદલવથી ન જોતા ંકુરટાઓને છૂયુ:ં “ભાયો 
બાઇ ક્યા ંછે?”જલાફ ભળ્મો તેતો ફશાયગાભ ગમો છે. ગોકણાને 
લધ ુતાવ કયતા ંખફય ડી કે ધુધંકુાયીને આ કુરટાઓએ ફાી 
મકૂ્યો છે. ગોકણે ોતાના બાઇની ઉિયહક્રમા કયી. ગમા જઇને 
શ્રાદ્ધ કયુ ં. તેભ છતા ંગોકણાની ઊંઘ શયાભ થઇ ગઇ. યાતે્ર 
અચાનક આંખ ઊઘડી જામ. સ્લતનભા ંગાઅમ, અસ્ગ્ન, કૂતયા 
દેખામ. આભ થતા ંગોકણા વજાગ થઇ ગમો. વાભે જોયુ ંતો એક 
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ડછામો દેખામો. ગોકણા ભાતા ગમત્રીનો યભ ઉાવક શતો. 
ડછામો ગોકણાને કશલેા રાગ્મો બાઇ, ષુ ંધ ુધંકુાયી છુ,ં ષુ ંફળંુ છુ.ં 
ભાયી વદ્ ગત્તત નથી થઇ. ષુ ંપે્રતરૂે છુ ંગોકણે શમૂાદેલની 
ઉાવના કયી. “ શ ેશમૂાદેલ ! ભાયા બાઇના ઉદ્ધાય ભાટે ષુ ંુ ંકરંુ? 

” શમૂાનાયામણે કહ્યુ,ં “શ ેગોકણાશ્રીભદ્ બાગલતની કથાનુ ંાયામણ 
કયલાથી તાયા બાઇની મસુ્ક્ત થળે.” 

  અાઢ ભાવભા ંગોકણે ોતાના બાઇ ધુધંકુાયીના ઉદ્ધાય ભાટે 
શ્રીભદ્ બાગલત વતતાશ ળરૂ કયી.વાત ગાથંનો લાવં ભડં વાથે 
ફાધં્મો. દય યોજ એકે એક કયી વાત હદલવભા ંવાત ગાઠં ફૂટી ગઇ 
. વાતભી ગાઠં ફૂટતા ંધ ુધંકુાયી વાક્ષાત ્પ્રગટ થમો.બાઇ ગોઅક્ર્ણને 
નભસ્કાય કમાા. અથાાત ્બાગલત કથા ધુધંકુાયીએ પે્રત સ્લરૂે 
લાવંભા ંપ્રલેળીબસ્ક્તબાલથી વાબંી. વાત હદલવભા ંતેની 
અજ્ઞાનરૂી ગાઠંો એક એક કયી ફૂટી ગઇ. ધુધંકુાયીને 
ભાનલજીલનનુ ંવાચુ ંજ્ઞાન થયુ.ં ોતાના ંાકભો ભાટે સ્તાલો 
થમો. ઇશ્વયે તેનો ઉદ્ધાય કમો. ખયા હ્રદમથી ભાણવ જીલનભા ં
કયેરા ાો અને ભરૂો ભાટે પ્રામત્તિિ કયે, પયી એના ંએ જ કે 
એલા ંાો કે ભરૂો ન કયલાનો ત્તનિમ કયે તો યભ દમાના 
વાગય યભાત્ભા તેને ક્ષભા કયે છે અને તેની વદ્ ગત્તત થામ છે.  
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ધુધંકુાયી ભાટે બગલાને ત્તલભન ભોકલ્યુ.ં ધ ુધંકુાયીની મસુ્ક્ત થઇ. 
જીલનભા ંલાવંની વાત ગાઠં જેલી ભામા—ભભતાની ગાઠંો 
તોડલાની જરૂય છે. વવંાયના ક્ષલણક શખુોભા ંઆવસ્ક્ત છોડલી 
જરૂયી છે. શ્રીભદ્ બાગલત એ જ અને તમજ્ઞ છે. ગોકણે 
બાગલત ક્થાકયી ોતાના ાાચાયી બાઇનો ઉદ્ધાય કમો. ભનન 
ન કમાાથી ફીજા કોઇનો ઉદ્ધાય ન થમો. પયીથી શ્રાલણ ભાવભા ં
ગોકણે કથા કયી. આખી વબા વહશત ગોકણાને બગલાન ગોરોક રૈ 
ગમા. 
               બાગલત કથાત્તલત્તધ 

 વનકાહદમતુ્તન આ ભાશાત્્મ કથા વબંાવ્મા છી બાગલતના 
શ્રલણની ત્તલત્તધ લણાલે છે. શ્રાલણ, આત્તશ્વન, કાત્તતિક, ભાગાળીા, 
આાઢ કે બાદયલો આ ભહશનાઓ શ્રોતાઓ ભાટે ભોક્ષશચૂક 
શોલાથી બાગલત કથા યાખલાનુ ંઆ ભહશનાઓભા ંઇષ્ટ છે. 
વતતાશ—વભાપ્તત છી ગીતા અને ત્તલષ્ણવુશત્રિય નાભનો ાઠ 
કયલાથી વલા કભા વપ થામ છે. આ કથાના શ્રલણથી બસ્ક્ત, 
જ્ઞાન અને લૈયાગ્મ ષુ્ટ થમા.નાયદજી ણ આનહંદત થમા. 
કુદેલજી કશ,ે બાગલતથી પ્ર કોઇ ધભા નથી, બાગલત 
વાબંનાય, ાઠ કયનાય અને તેનો ત્તલચાય કયનાય રુુ મસુ્ક્ત 
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ાભે છે. કલરયગુભા ંબાગલત કથા વવંાયરૂી યોગોનો નાળ 
કયનાયી છે. 
  શ્રીભદ્ બાગલતના ફાય સ્કંધ છે. શરેો સ્કંધ યભ કૃાળુ 
બગલાન શ્રીનાથજીનુ ંજભણુ ંચયણકભ છે. શરેા સ્કંધને 
અત્તધકાયરીરા કશલેાભા ંઆલે છે. ફીજો સ્કંધ બગલાનનુડંાબુ ં
ચયણકભ છે. ફીજા સ્કંધને ગ્માન-વાધન રીરા કશલેાભા ંઆવ્મો 
છે. શભેંળા બગલાનનુ ંધ્માન ધયલા ભાટે નભન કયતી લખતે 
પ્રથભ આણી દૃષ્ષ્ટ ઠાકોયજીના ચયણાયત્તલંદભા ંસ્સ્થય કયલી અને 
છી ધીભે ધીભે ઠાકોયજીના મખુ શધુી રઇ જલી જોઇએ. ત્રીજા 
સ્કંધને બગલાનનો જભણો શાથ કહ્યો છે, જેને વગા રીરા કહ્યો છે. 
ચોથો સ્કંધ શ્રીનાથજીનો ડાફો શાથ છે જેને ત્તલવગા રીરા કશલેાભા ં
આવ્મો છે. ાચંભો સ્કંધ બગલાનનો જભણો વાથ  છે જેને 
સ્થાન રીરા કશલેાભા ંઆવ્મો છે.છઠ્ઠો સ્કંધ ડાફો વાથ છે જેને 
ોષ્ણ રીરા કશલેાભા ંઆવ્મો છે.વાતભો સ્કંધ ઠાકોયજીનો જભણો 
શાથ, જે કેડ ય યાખ્મો છે, જે લાવના નાબદૂ કયલાનુ ંશચૂલે છે. 
વાતભાઅ સ્કંધને ઊત્તત રીરા કશલેાભા ંઆવ્મો છે. આઠભો સ્કંધ 
બગલાનનો જભણો છાતીનો બાગ છે, જેને ઇળાનકુથા રીરા કહ્યો 
છે. દવભો સ્કંધ બગલાનનુ ંહ્રદમ છે, જેને ત્તનયોધરીરા કશી છે. 
અલગમાયભો સ્કંધ ઠાકોયજીનુ ંરરાટ ભસ્તક છે, જેને મસુ્ક્તરીરા 
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કશી છે. ફાયભો સ્કંધ ઠાકોયજીનો ડાફો ઊંચો કયેરો શાથ છે, જે 
બક્તોને ફોરાલે છે, જેને આશ્રમરીરા કશી છે. શ્રીભદ્ બાગલત 
વાક્ષાત્યભ કૃાળુ યભાત્ભા શ્રીનાથજીનુ ંજ સ્લરૂ છે. તેથી જ 
બાગલતના દયેક સ્કંધને ઠાકોયજીના અલમલો વાથે જોડયા છે. 
 વગા:  યભેશ્વયે વત્ત્લગણુ દ્વાયા ચં ભશાભતૂો ાચં તન્ભાત્રાઓ 
ઇષ્ન્દ્રમો અને અશકંાયની ઉત્ત્તિ કયી છે, તેને “વગા”કશલેામ છે. 
 

ત્તલવગા:  ઇશ્વયે વજેારી સ્થાલય જગંભ શષૃ્ષ્ટ. 
 સ્થાન: દયેકપ્રાણીની ભમાાદા પ્રભાણે ારન કયતા ંબગલાનની 
શે્રષ્ઠતા ત્તવદ્ધ થામ છે તેને “ સ્થાન”  કશ ેછે. 
 

ોણ:  બક્તો ઉય બગલાનનો અનગુ્રશ તેને “ોણ” કશલેામ 
છે. 
ભન્લન્તય:  ઉિભ રુુોના શે્રષ્ઠ ધભાને “ ભન્લન્તય” કશ ેછે. 
ઊત્તત:     કભાની લાવનાની “ઊત્તત” કશ ેછે. 
ઇળાનકુથા:  શ્રીશહયની અને તેભના બક્તોની ઉિભ કથાઓને 
ઇળાનકુથા કશ ેછે.  
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ત્તનયોધ: જીલાત્ભાનુ ંશ્રીશહયની મોગત્તનદ્રા ાછ ઉાત્તધઓ વાથે 
રમ થળુ ંતેને “ત્તનયોધ” કશ ેછે. 
મસુ્ક્ત:  અશકંાય અથલા ષુ ંણાનો ત્માગ કયી જીલાત્ભાએ 
બ્રહ્મસ્લરૂે યશળે ુ ંતેને “મસુ્ક્ત” કશ ેછે. 

આશ્રમ: જેના લડે શષૃ્ષ્ટ વજાામ અને રમ ાભે તે યભાત્ભા—
યબ્રહ્મા કે જેને “આશ્રમ” કશ ેછે. 
 

           તભે ઇચછો ત્માયે દોડી આલતો નથી  

  ણ જે ભોટે બાગે વભમવય આલે છે 
     એનુ ંનાભ ―ઇશ્વય‖ 
   ક્યાયેક ભાનલીની જેભ ભોડો શંચી ળકે 
     યંત ુશંચે જરૂય  
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શ્રીભદ્ બાગલત: સ્કંધ—1 
 

ળૌનકાહદ ઋત્ત એક શજાય લા ચારે તેલો મજ્ઞ નૈત્તભાયણ્મભા ં

કયી યહ્યા શતા. બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્તત્રમથી ઉત્ન્ન થમેરા શતૂયુાણી 

ણ ત્મા ંઆવ્મા શતા. શતૂયુાણીએ ચાય લેદ રખ્મા શતા. 

ળૌનકાહદ ઋત્તઓ ળૌનકાહદ ઋત્તઓએ શતૂયુાણીને પ્રશ્ન કમાા કે 

અભને ફધા ળાત્રિયોનો વાય કશો. અભને શ્રીકૃષ્ણ અથાાત ્ઇશ્વય ત્તલે 

કંઇક કશો.તેભના અલતાયની કથાઓ, યાક્રભો, રીરાઓ ણ 

કશો, ળૌનકાહદ મતુ્તનએ શતૂને છ પ્રશ્નો છૂયા.(1)ભાનલનુ ંકલ્માણ 

ળે ભા ંછે? (2)કલ્માણનુ ંવય વાધન ુ?ં (3) બગલાન ળા ભાટે 

લશદેુલને ત્મા ંપ્રગટયા? (4) બગલાનની ચહયત્ર રીરાઓ ક ઇ? 

(5)બગલાનના અલતાયો કેટરા?ં (6) શ્રીકૃષ્ણ સ્લધાભ ધામાા 

છી ધભા કોને ળયણે ગમો? 

  શતૂયુાણીએ ઉિય આતમો: ભનષુ્મને ભાટે વલાશે્રષ્ઠ ધભા એ 

જ છે કે જેના લડે શ્રીકૃષ્ણભા ંઅથાાત ્બગલાનભા ંત્તનષ્કાભ બસ્ક્ત 

થામ. શ્રી શહયને વતંોલા એ જ ધભાન ુ ંપ છે. બગલાનનુ ંએકાગ્ર 
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ભનથી ત્તનત્મશ્રલણ, કીતાન, ધ્માન, જૂન કયળુ,ં બગલાનની કથા 

(બાગલત કથા) વાબંલી અને કશલેી, જેના ંહયણાભે ભનષુ્મના 

હ્રદમભા ંશ્રીકૃષ્ણનો લાવ થામ. બસ્ક્તમોગથી ળાતં થમેરા 

ભનલાા અને વવંાયવગંથી મકુ્ત થમેરા ભનષુ્મને બગલાનના 

તત્ત્લનો આોઆ અનબુલ થઇ, ઇશ્વય વાક્ષાત્કાય થતા ં

ભનષુ્મની અશકંાય અને અજ્ઞાનરૂી ગાથંો તટૂી જામ છે. વલા 

વળંમો નાળ ાભે છે અને વલા કભાનો ક્ષમ થામ છે. યભાત્ભા 

એક છે યંત ુલબન્ન લબન્ન પ્રાણીઓભા ંજીલ સ્લરૂે શોઇ અનેક જેલા 

રાગે છે. જગતના શષૃ્ટા બગલાન ભનષુ્મોભા ંરીરાલતાય ધાયણ 

કયી વત્ત્લગણુથી ભનષુ્મોનુ ંકલ્માણ કયે છે. 

  બગલાનના ચોલીવ અલતાયો ગણાવ્મા છે.(1) ત્તનયંજન 

ત્તનયાકાય (2) લયાશ (3) વનતકુભાય (4) નાયદ (5) નયનાયામણ 

(6) કત્તર (7) દિાતે્રમ (8) મજ્ઞ (9) ઋબદેલ (10) થૃ ુ(11) 

ભત્સ્મ (12) કભૂા (13) ધન્લન્તહય (14) શ્રી શહય (15) ભોહશની (16) 

નતૃ્તવંશ (17) લાભન (18) યયુાભ (19) વ્માવ (20) યાભ (21) 

ફદેલ (22) કૃષ્ણ (23) બદુ્ધ (24) કષ્લ્ક. 
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  બગલાને અલાયનલાય થૃ્લી ય અલતાય ધાયણ કયીને 

ભનષુ્મોનુ ંયક્ષણ કયુ ંછે. બગલાનના અલતાયોની જુદી જુદી કથા 

બાગલતભા ંકશલેાભા ંઆલી છે. વ્માવજીની કથા:એકવોને 

અલગમાય લાના વ્માવમતુ્તન, ત્ની અયણી વાથે વયસ્લતી નદીને 

હકનાયે જીલન ગાતા શતા. શભણા શભણા વ્માવજીનુ ંભન-હદર 

અળાતં યશતે ુ ંશત ુ.ં વ્માવજી જભતા નથી. અયણીએ કાયણ છૂયુ,ં 

“આણે દેલ જેલો દીકયો છે, આે ભશાબાયત જેલો ભશાન ગ્રથં 

રખી નાભના ભેલી છે, છતા ંતભાયા ભનને અળાતં્તત ળા 

ભાટે?”વ્માવજી પ્ર્શ્શ્નનો જલાફ આતા નથી. આભને આભ ચાય 

હદલવ ગમા. ાચંભે હદલવે અયણીએ પ કાી વ્માવ ાવે 

મકૂ્યા,ં ણ વ્માવે ખાધા ંનશં.વ્માવજીનુ ંભન મ ૂઝંામ છે. આ 

મ ૂઝંલણ કોને કશલેી? એટરાભા ં―  શ્રીભન ્નાયામણ નાયામણ‖ 

ફોરતા ંફોરતા ંનાયદજી ત્મા ંઆલી શંચમા. નાયદજીને લદંન 

કયી અયણીએ  છૂયુ ંકે,”વ્માવજેનુ ંભન અળાતં કેભ યશ ેછે?”  

વ્માવજી કશ ેછે કે “ભશાબાયત જેલો ગ્રથં રખલા છતા ંભાયો 

આત્ભા વતંો ાભતો નથી.”  
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  નાયદજી વ્માવજીનો પ્રશ્ન વાબંી ોતાનો ભતૂકા માદ 

કયલા રાગ્મા, “ શ ેવ્માવમતુ્તન તભે ભાયી કથા વાબંો.” 

  નાયદની કથા: ષુ ંદાવીનો દીકયો શતો. ભાતાના ેટભા ંાચં 

ભાવનો શતો ત્માયે ત્તતાનુ ંમતૃ્ય ુથયુ.ં ઉય આબ અને નીચે 

ધયતી એલી અભાયી સ્સ્થત્તત થઇ શતી.ભાયી ભા ાયકા ંકાભ કયતી. 

ભાટીના ાત્રભા ંરાલેુ ંઅન્ન ભને ફોયે ખલડાલતી. ભાયી ભાની 

ઇચછા શતીકે ષુ ંભોટો ભાણવ થાઉં, ભશાન ફનુ.ં અભે ભા દીકયો 

બાગંીતટૂીઝૂંડીભા ંયશતેા ંશતા.ં લાત કયતા ંકયતા ંનાયદજીનુ ંશૈયુ ં

બયાઇ ગયુ.ં 

  એક હદલવ ફોયે ભા કાભ કયી ભાટીના લાવણભા ંઅન્ન 

રઇને આલતી શતી, તેણે ભને ાડોળીના દીકયાને અળબ્દ કશતેા ં

વાબંળ્મો. શાથભાનં ુ ંભાટીનુ ંાત્ર ડી ગયુ.ં ભાયા ય ખફૂ ગસુ્વે 

થઇ. ઝૂંડીનો દયલાજો ખોરી ભને કશલેા રાગી, “નાયદ ચાલ્મો 

જા.”ભાને ફષ ુજ દુ:ખ થયુ.ં અભે ભા દીકયો ફને્ન ગાભ છોડી ચારી 

નીકળ્મા. ફોય થઇ. ભાને ભં કહ્યુ,ં “ભા, ભાયા ંગ ફે છે.” ભં 

ભા  ભાયી ભાએ ભને તેડી રીધો. ચારતા ંચારતા ંભા થાકી ગઇ     
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યસ્તાભા ંઆંફાના શુદંય ઝાડ આવ્મા.ં ભાએ ભને નીચે ઉતામો. ભં 

ઝાડયની શુદંય ભજાની કેયી જોઇ. ભં ભા ાવે કેયી ભાગંી. ભાએ 

ભને કહ્યુ ંદીકયા, “કોઇનુ ંઆણાથી ન રેલામ. ચોયી કશલેામ.”ભં 

ભાને કહ્યુ,ં “ભા,ભને ખફૂ ભખૂ રાગી છે. ભને ખાલાનુ ંઆ.” ભં 

શઠ કડી.ભાયી ભા ઝાડ નીચે આંખ ફધં કયી ફેઠી અને ત્તલચાયલા 

રાગી, કોને કષ ુભાયો દીકયો ભખૂ્મો છે. અચાનક આંફા યથી 

એક કેયી ડી. આખી કેયી ષુ ંખાઇ ગમો. ભા ભાટે ન યાખી. ભા ત ુ ં

ણ ભખૂી છે તનેમ ભખૂ રાગી શળે, ણ ષુ ંભખૂ્મો આખી કેયી 

ખાઇ ગમો. તાયા ભાટે ન યાખી. ત્મા ંથોડ આયાભ કયી પયી અભે 

ચારલા રાગ્મા. વાજંે, જ્મા ંઋત્તમતુ્તનઓનો ચાતભુાાવ ચારતો શતો 

તેથી અન્નકે્ષત્ર ચારત ુ ંશત ુ,ં ત્મા ંઅભે શંચમા.ં પાટેરાકંડાલંાી 

ભાયી ભા મતુ્તનઓ ાએ ગઇ. કયગયતી શાથ જોડી કશલેા રાગી, ષુ ં

જભલા નથી આલી. અશંના ભોટા ભશતંને ભાયે ભળુ ંછે. આ 

દીકયાને ચાતભુાાવભા ંતભાયા આશ્રભભા ંમકૂલા આલી છુ.ં જેથી 

તભાયા વસં્કાય ભાયા દીકયાભા ંઆલે. ભાયી ભાએ ત્તલનતંી કયી કે 

ભાયા દીકયાને આશ્રભભા ંયાખલા ફદર ષુ ંતભાયા ફધા ભાટે 
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યાધંીળ. ભશતેં છૂયુ,ં “શ ેદાવી ! ત ુ ંક્યા ંજભીળ?” “ભશાયાજ ભાયી 

વ્મલસ્થા ષુ ંકયી રઇળ.”ભશતં ભાયી ભાને જોઇ જ યહ્યા, આ ગયીફ 

ભાતા એક ટંકના બોજનની ણ આળા યાખ્મા ત્તલના દીકયાને 

વસં્કાય આલા ત્તલનતંી કયે છે ! ભશતેં ભાયી ભાને કહ્યુ,ં “શ ેદાવી ! 

એક ટંક ત ુ ંઅશં જભજે.” ભાયી ભાએ ભને ભશાત્ભાની વોફતભા ં

મકૂ્યો. 

  ભાયી ભા આશ્રભને યવોડે યવોઇ કયે. લશરેી ઊઠી ભને 

ગગંાભા ંસ્નાન કયાલે. કડકડતી ઠંડીભા ંણ ાણીભા ંભને ઊબો 

યાખી એક ભતં્ર ત્તળખલાડયો—“ નભો બગલતે લાશદેુલામ.”આ 

ભતં્રનો જ અભે ભા-દીકયો કયતા.ં કડા ંફદરી વયસ્લતીનદીના 

હકનાયે ફેવી ઠાકોયજીનુ ંધ્માન ધયલાનુ ંણ ભાયી ભાતાએ 

ત્તળખલાડયુ.ં 

  ભાયી ભા ભધ્માહ્ન  થતા ંતસ્લીઓને ોતે તૈમાય કયેરી 

વાભગ્રી ીયવે ત્માયે ષુ ંભાને તે કાભભા ંભદદ કયતો. અભે ફને્ન 

ફધાને જભાડીને છી જભતા.ં એક હદલવ તસ્લી જભી યહ્યા 

છી અન્નનો થોડો જ બાગ ફચેરો શતો. ભાયી ભાએ તે  ભાયી  
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ાતભા ંીયવી દીધો. ભં જભી રીધુ.ં ાત્રભા ંજોયુ ંતો કાઇં 

ફચયુ ંન શત ુ.ં  ભાને ભં કહ્યુ,ં “ભા ત ુ ંભખૂી છે, તાયે ભાટે કાઇં જ 

ફચયુ ંનશં?”ભાએ ભાયે ખાતય ઉલાવ કમો. ફીજે હદલવે ફધાએ 

જભી રીધા છી જે અન્ન ફચયુ ંશત ુ ંતેની યાફ ફનાલી અભે ભા-

દીકયાએ અધી અધી ીધી. ષુ ંભખૂ્મો શોઉં તો ભાને કષુ,ં ભા ભને 

ભખૂ રાગી છે, ભને ખાલાનુ ંઆ, ણ ભાયી ભા ભખૂી શોમ તો 

કોને કશ ેકે ષુ ંભખૂી છુ?ં 

   આશ્રભભા ંતસ્લીઓ વાથે યશી ષુ ંબગલાનભા ંભન યોળુ.ં 

ઇશ્વય આયાધના કરંુ, જ કરંુ.જ કયલાથી ભાયી બદુ્ધદ્ધ વતેજ થઇ. 

ચાતભુાાવ યૂો થમો. ઋત્તઓ આશ્રભ છોડી ત કયલા જલાના 

શતાભં ઋત્તઓને કહ્યુ,ં “ ભાયે તભાયી વાથે ત કયલા આલળુ ં

છે.”ઋત્તએ કહ્યુકેં, “ત ુ ંતાયી  ભાતાને છોડી કઇ યીતે આલીળ? 

તાયી ભાતા તાયા ત્તલના તયપડીને ભયી જળે.” ચાતભુાાવ યૂો થતા ં

ભં ભાને ત્તલનતંી કયી કહ્યુ,ં “ભા, આણે વાથે યશલેાથી ભાયા જ 

અને ધ્માનના ભાગાભા ંઅલયોધ થામ છે.ભા ત ુ ંભને ઋત્તઓ વાથે 

તકયલા જલાની યજા આ, ણ ભાયી ભાએ ભને યજા ન આી. 
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ઋત્તઓ આશ્રભ છોડી ચારી નીકળ્મા. ત્માથંી અભે ભા-દીકયો 

ચારી નીકળ્મા.ં ચારતા ંચારતા ંએક બ્રાહ્મણને ત્મા ંઆવ્મા. 

બ્રાહ્મણને ોતાની ગૌળાાભા ંયખેલાની જરૂય શતી. ગૌળાાભા ં

ગામો ઘણી શતી, તે ફધીને નલડાલી, દોશી, ધણભા ંભોકરલી. 

વાજંે ાછી નલડાલલી. આ કાભ બ્રાહ્મણે ભાયી ભાતાને આતયુ.ં 

ભાયી ભાતાએ બ્રાહ્મણને કહ્યુ ં“ભને નશં આ ભાયા દીકયાને દૂધ 

આજો.”ફીજો ચાતભુાાવ આવ્મો. ષુ ંભાયી ભાને તેના કાભભા ંભદદ 

કયતો. યથમાત્રાનો હદલવ શતો. ફાયે ભેઘ લયવલા રાગ્મા. ચાયે 

ફાજુ યૂ આવ્મા. ધયતીભાથંી બમકંય અજગયો ફશાય નીકલા 

રાગ્મા. અભાયા ઘયના ઊંફયાના ોરાણભા ંએક અજગય વભાઇ 

ગમો. અાઢી એકાદળીને હદલવે ષુ ંઅને ભાયી ભા બ્રાહ્મણને ઘેય 

આવ્મા. બ્રાહ્મણ ાવે અઢક વંત્તિ શતી. ફધી ગામોને 

ળણગાયેરી. બ્રાહ્મણે ભાયી ભાતાને કહ્યુ,ં “જરદી ગામને દોશી દૂધ 

રઇ આલો.”આજે ઉલાવ છે. ભહંદયભા ંઆયતી થામ છે.ભાયી ભા 

ઉતાલી ઉતાલી ગૌળાા ત્રપ જતી શતી. ત્મા ંજ તેનો ગ 

અજગય ય ડયો. તેના જભણા ગના અંગઠૂા ય અજગયે દંધ 
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દીધો. તયત જ ભાયી ભાએ “નાયદ નાયદ”કયતા ંભાયા ખોાભા ં

ભાથુ ંઢાી દીધુ.ં ભં ભાયી ભાના મખુભા ંગગંાજ મકૂ્યુ.ં ભા ભને 

છોડીને ચારી ગઇ. ભં ભાયી ભાની ભાપી ભાગી. ભા આભ અચાનક 

છોડી ગઇ તેથી ભને ખફૂ દુ:ખ થયુ.ં   

  આભ ષુ ંઅચાનક ભાતાથી છૂટો થમો. ભાતા ગરુુએ ભને કશે ુ ં

કે અશ્વત્થ એટરે ીાના ઝાડ નીચે ફેવી ઇશ્વયનુ ંઆયાધાન 

કયળુ,ં અશ્વત્થ ઇશ્વયનુ ંસ્લરૂ છે . ીાના ઝાડ નીચે ષુ ંફેઠો . 

કરાકોના કરાકો શધુી ષુ ંઇશ્વયનુ ંધ્માન ધયતો. ઇશ્વયના પ્રત્મક્ષ 

દળાનની ઝખંના કયલા રાગ્મો. ભાયી ઇશ્વયને ભલાની, જોલાની 

તેવ્ર ઇચછા શતી ણ ઇશ્વય ન ભળ્મા. તે છી ભં એક જ લાય 

હદલવભા ંજ ીને ઇશ્વય આયાધન કયલા ભાડંય ુ.ં ત્માયે 

આકાળલાણી થઇ, “શ ેનાયદ તને આલતા ંજન્ભભા ંઇશ્વય ભળે. 

ભાયો કા આલી શંચતા ંષુ ંયભાત્ભાભા ંરીન થમો. બ્રહ્માએ 

શષૃ્ષ્ટનુ ંવજૉન કયુ.ં ત્માયે ષુ ંઅને ભયીચમાહદ ઋત્તઓ ઉત્ન્ન થમા. 

ત્માયથી ષુ ંશહયગણુ ગાઉં છુ ંઅને લીણા લગાડુ ંછુ.ં બગલાન ભને 

ભાયા લચિભા ંદળાન આે છે ! 
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  લૂાજન્ભના ંજ-તથી ભન ળાતં શત ુ.ં પયી એ જ ીાના 

ઝાડ નીચે ઇશ્વય આયાધના કયત ફેથો શતો, ત્માયે ભાયે કાને 

અલાજ અથડામો. “યાધે, યાધે, યાધે.” ભં આંખ ખોરી તો 

યાધાજીના ંદળાન થમા. ભં યાધાજીના ચયણભા ંનભસ્કાય કમાં.  

  કયોડો શમૂાના તેજ વભી યાધા ભાયો શાથ ઝારી ભને કૃષ્ણ 

ાવે રઇ ગઇ. યાધાજીએ કૃષ્ણને કહ્યુ,ં “શ ેબગલાન, આ 

નાયદજીને એક તબંયૂો આો.”બગલાને કહ્યુ,ં “ ળા ભાટે?” “શ ે

બગલાન, આ નાયદજી તબંયૂો લગાડતા ંલગાડતા ંતભારંુ બજન 

કયળે, અને તેભનાભા ંવવંાયભા ંતણાતા જીલોને ભદદ કયલાની 

ળસ્ક્ત છે. તેથી અનેક વવંાયી જીલોને બસ્ક્તનો ભાગા 

ફતાલળે.”બગલાને ભને એક તબંયૂો આતમો. આભ અને ઇશ્વયના ં

દળાન થમા. 

  “ શ ેવ્માવમતુ્તન ! તભે બગલાનની બસ્ક્ત ભાણવે કેભ કયલી 

તેભજ બગલાન લાશદેુલનો ભહશભા, બગલાનની રીરાઓ તથા 

બગલાનના મળનુ ંલણાન કયો કે જેથી ત્તલદ્વાનોની વલા ત્જજ્ઞાવા 

ણૂા થામ અને વાવંાહયક દુ:ખોથી ીડાતા ંભનષુ્મોને ળાતં્તત ભે. 
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જેથી તભાયા ોતાના ભનને ણ ળાતં્તત ભે. શ ેવ્માવમતુ્તન! ભં 

તભને ભાયી કથા કશી. આ શલે ભને લબક્ષા આો. આણે વાથે 

જભીએ.” વ્માવજીએ નાયદજીને લબક્ષા આી. ઇશ્વયની આયાધના 

કયતા ંકયતા ંનાયદ દાવીના દીકયાભાથંી દેલત્તિ થમા. યંકભાથંી 

યામ થમા. ભાટીભાથંી વોનુ ંથમા. નાયદજી ત્માથંી ચારી નીકળ્મા. 
B.SNXP.18 

શ્રીભદ્ બાગલત વકેં્ષ‖ 

(વકેં્ષકતાા:શશભુતી ભશતેા, ફી.એ., એભ.એડ.) 

 

વ્માવજી એ ોતાના ભનની ળાતં્તત ભાટે બાગલતની યચના ગ્રથંસ્થ કયલા ભાટે ગણત્તતને 

ફોરાવ્મા. ગણત્તત કશ ે“  શ ેવ્માવમતુ્તન ! આ ફોરળો તે ષુ ંરખીળ ણ એકલાય રખલાનુ ંચા ુ

કયીળ છી લચચે (અટકીળ નશં) ભાયી કરભ નશં અટકે. ” વ્માવજી કબરૂ થમા અને ગણત્તત 

રખલા તૈમાય થમા ણ અહે્વ આ કથા વાબંળે કોણ? ોતાના યભ ત્તલદ્વાન તસ્લી તુ્ર કુદેલ 

આ કથા વાબંે એલી એભની ઇચછા શતી.  કુદેલજી ફોહયગં વો લચચે કઠોય તસ્મા કયતા 

શતા. એભને ફોરાલલા ભોકરે તો ણ તે આલે તેભ શતા નશં. વ્માવજીએ બોજત્ર ય એક શ્રોક 

રખ્મો: 

“ કસ્તયુી ત્તતરકં રરાટટરે લક્ષ:સ્થરે કૌસ્તબુમ ્

નાવાગે્ર  લયભૌસ્ક્તકં કયતરે લેણુ ંકયે કંકણ  

વલાંગે શહયચદંન ંશરુલરત ંકંઠે ચ મકુ્તાલલર 

ગોત્રિયીહયલેષ્ષ્ટતો ત્તલજમતે ગોારચડૂાભલણ ” 
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અથા: જેભના ંત્તલળા કાભા ંકસ્તયુીયકુ્ત ત્તતરક છે. છાતીની ભધ્મભા ંકૌસ્તબુ ભલણ રટકે છે. 

નાકને છેડે ઉિભ ભોતી રટકે છે, જેભણે શાથની શથેીભા ંલેણ ુઅને કાડંે કંકણ ધાયણ કયેરા ંછે, 

જેભના આખા ળયીય ય શગુધંી ચદંનનો રે છે ,કંથભા ંભોતીની વેયો છે અને જે ગોીઓથી 

લંટાઇ લેરા છે એલા ગોારોભા ંશે્રષ્ઠ ભલણતલુ્મ શ્રીગોારકૃષ્ણ ત્તલજમ ાભે છે.  

વ્માવજીએ ોતાના ચાય ત્તળષ્મોના ગાભા ંઆ રખેરો શ્રોક શયેાવ્મો  

 અને તેભને કહ્યુ,ં”શ ેત્તળષ્મો ! વો જેનુ ંયક્ષણ કયે છે એલા કુદેલ જ્મા ંત કયે છે ત્મા ંતભે જાલ 

અને ત્મા ંજઇ  તેભને વબંામ તેભ નીચેના શ્રોક ગાજો.”  

શ્રોક:1 

 “ ફશાાીડ ંનટલયલ:ુ કણામો: કલણિકાયં  

લફભ્રદ્ લાવ:  કનકકત્તળ ંલૈજમતંંચ ભારા   

યન્રાન ્ લેણોયધયશધુમા યૂમ ગોળનૃ્દૈ” 

ળનૃ્દાયણ્મ ંસ્લદયભણ ંપ્રાત્તલળદ્ ગીતકીત્તતિ: 

શ્રોક: 2 

અશો ! ફકી મ ંસ્તનકારકટંૂ   

ત્જધાવંમા ામમદતમ વાધ્લી  

રેબે ગત્તત ંધાત્ર્યલુચતા ંતતોડન્મ ં 

કં લા દમાુ ંળયણમ ્વ્રજેમ ્
 

અથા:  

(1) શ્રીકૃષ્ણ ગ્લાર ફાકો વાથે ળ ૃદંાલનભા ંપ્રલેળ કયી યહ્યા છે. એભના ભસ્તકે ભોત્તિચછ છે અને 

ફને્ન કાનભા ંીા ંષુ્ો છે. ળયીય ય ીતાફંય અને ગાભા ંાચં પ્રકાયના ષુ્ોની ફનેરી 
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લૈજમતંી ભાા છે. ઉિભ નટ જેલો ળયીય-લે છે.લાવંીના ંત્તછદ્રોને ોતાના ંઅધયામતૃથી બયી 

યહ્યા છે અને ગોલાલમાઓના ંટોા ંતેભની જ કીત્તતિ ગાઇ યહ્યા છે.આભ લૈકંુઠથી ણ શે્રષ્ઠ એ 

ળ ૃદંાલનધાભ એભના ંચયણલચહ્નોથી લધ ુયભલણમ ફન્યુ ંછે. શ ેયીલક્ષત ! આ ફવંીનાદ વલા 

પ્રાણીઓના ંભનને શયતો શતો. તે વાબંી ળજૃની ત્રિયીઓ તેનુ ંલણાન કયતા ંતન્ભમ થઇ ગઇ અને 

શ્રીકૃષ્ણ્ને આલરગંન કયલા રાગી.  

અથા: 

(2) ાત્તણી તૂનાએ ોતાના ંસ્તનોભા ંશાશ ઝેય રગાડી શ્રીકૃષ્ણને ભાયી નાખલાના દુષ્ટ 

શતેથુી દૂધ ીલડાવ્યુ ંશત ુ.ં તેને ણ બગલાને યભગત્તત આી, જે ભાતા મળોદાને મોગ્મ શતી, તો 

એભનાથી ફીજા ક્યા દમાળુને ળયણે આણે  જઇએ ?  

લેદ વ્માવના ત્તળષ્મો જ્મા ંકુદેલજી ત કયતા શતા ત્મા ંશંચી ગમા અને શ્રોક ગાલા રાગ્મા. 

શ્રોક વાબંતા ંજ કુદેલજી ત્તળષ્મોની ાછ ાછ ચારલા ભાડંયા.  

એકવો ફાય લાના મતુ્તનઓ વ્માવ આજે કુદેલને કથા કશલેાના છે. કયોડો ઋત્તમતુ્તનઓની ભેદની 

જાભી છે. મખુ્મ શ્રોતાની યાશ જોલાતી શતી. વ્માવજીના ત્તળષ્મો ાછ ાછ કુદેલજી આવ્મા. 

વૌને પ્રણાભ કમાા. ઇશ્વયની પ્રાથાના કયી. યભાત્ભાને લદંન કમાં. ોતાનુ ંઆવન ગ્રશણ કયુ.ં 

વ્માવજીએ શ્રીભદ્ બાગલતની કથા ળરૂ કયી . યભાત્ભને નભ: વ્માવજી કશ ેછે “શ ેકુદેલ ! 

ાડંલોએ શખુની આળાથી બગલાન શ્રીકૃષ્ણની ભદદથી ભશાબાયતનુ ંયદુ્ધ ખેલ્યુ.ં હયણાભ દુ:ખભમ 

આવ્યુ.ં દ્રોણાચામાના દીકયા અશ્વત્થાભાએ ોતાના ત્તતાના મતૃ્ય ુછી નક્કી કયેુ ંકે ાડંલ લળંભા ં

દીકયે દીલો ન યશલેો જોઇએ. આજે દ્રૌદી અને તેના ાચં યાજકુભાયોએ એકાદળી ળતૃ કયી ઇશ્વયનુ ં

આયાધન કયુ ંઅને યાત ડતા ંાચં યાજકુભાયો ભાતા દ્રૌદી વાથે શતૂા શતા. અશ્વત્થાભા યાતે્ર 

ફગીચાભા ંઆવ્મો. એક છી એક ઝાડના ંમલૂમા ંઉખેડલા રાગ્મો. એભ કયતા ંકયતા ંતેના શાથભા ં

ઝેયી ભધના ંમલૂમા ંઆવ્મા.ંતેનો યવ કાઢી દ્રૌદી અને યાજકુભાયો શતૂા ંશતા ંત્મા ંઆલીને તેભના 

ય છાટંયો. ત્તનદ્રાધીન યાજકુભાયોના ગા ંઅશ્વત્થાભાએ ધડથી જુદા કયી નાખ્મા.ંઝેયી અવયથી 

દ્રૌદી ત્રણ કરાક છી જાગ્મા. બમકંય ઘટના જોઇ. શૈમાને કાબભૂા ંયાખી, નાશીને શભણા ં જ 
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આલેરા અજુ ાનને દ્રૌદીએ કહ્યુ,ં “ આ યદુ્ધનુ ંહયણાભ?” અજુ ાન દોભિતા ંદોડતા ંક્ર્ષ્ણ ાવે આવ્મા. 

ફધી લાત કયી. કૃષ્ણે છૂયુ,ં 

 “ ફોર અજુ ાન યથને ષુ ંક્યા ંરઇ જાઉં?” અજુ ાને કહ્યુ,ં “ભાયા ંફાકોને ભાયનાય તયપ.” શ્રીકૃષ્ણ 

જ્મા ંઅશ્વત્થાભા શતા ત્મા ંયથ રઇ ગમા. અજુ ાન અને અશ્વત્થાભાએ વાભવાભા ંફાણ છોડયા.ં 

અશ્વત્થાભાએ બ્રહ્માત્રિય છોડયુ.ં બ્રહ્માત્રિયને નાકાભમાફ કયી અશ્વત્થાભાને કડી રીધા. અશ્વત્થાભાને યથ 

વાથે ફાધં્મા.બગલાને અજુ ાનને કહ્યુ,ં “ શ ેઅજુ ાન ! અશ્વત્થાભા ગરુૂતુ્ર છે તેને ભાયળો નશં. ત્તલધલા 

ગરુૂત્નીને આઘાત રાગળે.” ોતાની વાભે ોતાના ાચં તુ્રોની રાળ ડી છે ત્માયે ભનને સ્સ્થય 

યાખી દ્રૌદી જલાફ આે છે. “”ભાયનાયને વજા થલી જોઇએ, યંત ુઅયાધી બ્રાહ્મણ શોમ તો 

નશં. આથી અશ્વત્થાભાના ભાથાનો ભલણ રઇ રો. ભાથે મુડંન કયી છોડી મકૂો. તેને જોઇ રોકો 

જાણળે કે આ ફાશત્માયો છે.” અશ્વત્થાભાના ભાથાનો ભલણ રઇ રીધો. ભાથે મુડંન કયાલી કાઢી 

મકૂ્યો. યાજકુભાયોના અસ્ગ્નવસં્કાયની તૈમાયી કયી. શ્રીકૃષ્ણએ દ્રૌદીને કહ્યુ,ં”‖ ફશને ! આનુ ંનાભ તે 

જીલન.” 
 

શ્રીકૃષ્ણ થોડો લખત શસ્સ્તનાયુ યહ્યા. છી અજુ ાન-દ્રૌદીને કહ્યુ,ં “  શલે ભને દ્વાયકા જલા યજા 

આો.” યજા ભી ગઇ. બગલાન દ્વાયકા જલા તૈમાય થમા શતા. અનેક રોકો બેગા ંથમા શતા., 

તેભા ંફાલીવ લાની ત્તલધલા વગબાા ઉિયા કાા કડા ંશયેીને શ્રીકૃષ્ણને ત્તલદામ આલા 

આલેરી.ટોાભા ંફૂરની ભાા શાથભા ંરઇ ાછ ઊબેરી શતી. ભનભા ંને ભનભા ંત્તલચાયતી શતી. 

ષુ ંત્તલધલા અને ાછી નાની ! ષુ ંકેભ કયી શ્રીકૃષ્ણ ાવે જાઉં? એટરાભા ંઅશ્વત્થાભાએ બ્રહ્માત્રિય ભાયુ,ં 

ઉિયાના ેટભા ંલાગ્યુ.ં તેનો ગબા ફશાય નીકી ગમો. ેટ દાફી ઉિયા કૃષ્ણ ાવે આલી, “જુઓ 

જુઓ ભાભા ! ભાયી આ દળા” શ્રીકૃષ્ણે કહ્યુ,ં “ શ ેઇશ્વય ! જો ભં જીલનભા ંકાઇં ખોટંુ ન કયુ ંશોમ તો 

ફાક જીલતો યશ.ે” ફાકભા ંપ્રાણનોવચંાય થમો.બગલાને ગબા ાછો ેટભા ંગોઠલી દઇ ઉય 

શદુળાન ચક્ર ગબાનુ ંયક્ષણ કયલા મકૂી દીધુ.ં ઉિયા ઊબી થઇ ગઇ. કંુતીએ બગલાનને નભસ્કાય 

કમાા. કંુતીને બગલાને લયદાન ભાગલા કહ્યુ.ં કંુતીએ કહ્યુ:ં “ શ ેબગલાન ! ભને લયદાન આળુ ંશોમ 

તો જીલનભા ંદુ:ખ આજો. જેથી વતત તભારંુ સ્ભયણ યશ.ે” કંુતીએ શ્રીકૃષ્ણને છૂયુ,ં “શ ેકૃષ્ણ ! 
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ઉિયાને શલે તો કોઇ બમ નથી ને ? તેના ગબાને શલે લાધંો તો નશં આલે ને? “ કૃષ્ણે કહ્યુ,ં” “ ના 

શલે કોઇ લાધંો નશં આલે.” ઉિયાને અધયેૂ હદલવે ફાક અલતયુ.ં  

યતુ્તધષ્ષ્ઠય શ્રીકૃષ્ણ ાવે આવ્મા. ત્તલનતંી કયી “શ ેકૃષ્ણ ! દ્વાયકા જતા ંશરેા ંભાયી એક ત્તલનતંી 

વાબંો. ભાયી યાજગાદી ય ફેવલાની જયામ ઇચછા નથી. ભાયે ળે જીલન હશભારમભા ંગાળુ ંછે. 

ભાયે ફદરે બીભવેનને ગાદી ય ફેવાડો. કૃષ્ણે કહ્યુ,ં” “ ત્તલચાયી જોઇએ .” અત્માયે 179 લાના 

બીષ્ભ ત્તતાભશની છેલ્રી ઘડીઓ ગણાતી શતી. કુરૂકે્ષત્રભા ંફાણળૈમા ય ડયા ડયા બીષ્ભ 

ઇચછતા શતા કે ભાયી બસ્ક્ત વાચી શોમ તો બગલાન્ભને દળાન આલા અશં આલે. બીષ્ભનો વાદ 

ક્ર્ષ્ણે વાબંળ્મો. કૃષ્ણ જ્મા ંકંુતી, ાડંલો અને દ્રૌદી શતા ંત્મા ંઆવ્મા. તેઓને કહ્યુ,ં” “ શાર ભાયે 

દ્વાયકા જળુ ંનથી. બીષ્ભ ત્તતાભશ ેભને માદ કમો છે તેથી ષુ ંતેભના ંદળાને જાઉં છુ.ં કંુતીએ કહ્યુ ં

અક્ભે ફધા ંણ વાથે આલીએ છીએ. કૃષ્ણે ફધાનેં વાથે રીધા.ં કૃષ્ણે ાડંલોને કહ્યુ,ં”‖ તભે 

ત્તતાભશના ભાથા ાવે ફેવજો. ષુ ંતેભના ગ ાવે ફેવીળ.” 

કુરૂકે્ષત્રભા ંકયોડો ભાનલીઓ બીષ્ભ ત્તતાભશના ંદળાનાથે એકઠા ંથમા ંશતા.ં બગલાન કૃષ્ણનો યથ 

કુરૂકે્ષત્રભા ંજ્મા ંબીષ્ભની ફાણળૈમા શતી ત્મા ંઆવ્મો. બીષ્ભ જાગ્મા. કૃષ્ણ યથભાથંી ઊતમાા. અજુ ાન 

અને ાડંલો ણ ઊતમાા. ફધાએં બીષ્ભને પ્રણાભ કમાા. બીષ્ભે અજુ ાનને કહ્યુ,ં “અજુ ાન ભાયા ભાથા 

નીચે ફે ફાણ ભાય જેથી ભારૂ ંભાથુ ંબગલાન કૃષ્ણને નભાલી ળકંુ. તે છી ફીજુ ંએક ફાણ ભાયી 

ાતાભાથંી ગગંા કાઢજે અને ગગંાજ ભાયા ભોઢાભા ંમકૂજે.” ાચં ાડંલો, દ્રૌદી, કંુતાજી 

બીષ્ભની આજુફાજુ ફેઠા.ં ક્ર્ષ્ણ ણ ફેઠા. ક્ર્ષ્ણે બીષ્ભને કહ્યુ,ં “ આ તભાયો ૌત્ર યતુ્તધષ્ષ્ઠય ગાદીનો 

અત્તધકાય છતા ંગાદી ય ફેવલાની ના ાડે છે.” બીષ્ભે યતુ્તધષ્ષ્ઠયને  કહ્યુ,ં”ખયે વભમે નાવી જળુ ંતે 

મોગ્મ નીત્તત નથી.” યતુ્તધષ્ષ્ઠય કશ,ે “ શ ેત્તતાભશ ! ભારંુ ભન ઠેકાણે નથી. ભાયો આત્ભા ફળ્મા કયે 

છે.” તે જ ક્ષણે બીષ્ભે યતુ્તધષ્ષ્ઠયને ઉદેળ આતમો તેભજ ત્તલષ્ણવુશત્રિયનો ાઠ કહ્યો. છી બીષ્ભે 

આંખો ફધં કયી બગલાનની સ્તતુ્તત કયી. કૃષ્ણને કહ્યુ,ં” “  બક્તે બગલાનને કંઇક બેટ આલી 

જોઇએ. શ ેભધશુદૂન ! ભાયી હદકયી ત્તલતઋ્ષ્ણા કંુલાયી છે. તેની વાથે તભે રગ્ન કયો. દીકયી 

ત્તલતષૃ્ણાભત્તત ષુ ંતભને અાણ કરંુ છુ.ં તેનો આ સ્લીકાય કયો. ભં જાણે અજાણ્મે કોઇ ભરૂ કયી શોમ 

તો ક્ષભા ભાગુ ંછુ.ં શ ેકૃષ્ણ ! ભને કણે ત્તનભકશયાભ કહ્યો. તભે કૌયલોના ક્ષભા ંયશી ાડંલો પ્રત્મે 
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ક્ષાત કમો છે ણ શ ેકૃષ્ણ ! ષુ ંત્તનભકશયાભ નથી. ષુ ંશભેંળ ત્તનભકશરાર યહ્યો છુ.ં ભં કોઇને મ 

ક્યાયેમ અન્મામ કમો નથી. ભશાબાયતના યદુ્ધના દવભા હદલવે બીષ્ણ યદુ્ધ ચારત ુ ંશત ુ.ં ભં અજુ ાન 

અને તેના ઘોડાનેઅનેક ફાણો ભામાા. તભને (કૃષ્ણને) જ્માયે હયસ્સ્થત્તત કથતી રાગી ત્માયે શ ે

કૃષ્ણ તભે યથનુ ંૈડુ ંશાથભા ંરીધુ.ં ભં તભને શત્તથમાય શાથભા ંનશં રેલાની તભાયી પ્રત્તતજ્ઞા માદ 

કયાલી. ષુ ંકૌયલોના કે્ષ યેૂયૂો લપાદાય યહ્યો.” 

જીલનની છેલ્રી ઘડીઓ ગણાતી શતી. બીષ્ભે એક લચિે બગલાનની પ્રાથાના કયી “ શલે અજુ ાનના 

વાયત્તથ ! શ ેબગલાન ! ભાયા પ્રાણ કેભ જતા ંનથી?” દ્રૌદી લચચે ફોલ્મા ં“ શ ેભાયા લડા વવયાજી, 

જ્માયે દુ:ળાવન દ્વાયા ભાયા કેળ કડી ભને બયવબાભા ંઘવડીને રાલલાભા ંઆલી, ભાયા ં999 લત્રિયો 

ખંચામા ંત્માયે તભાયી બદુ્ધદ્ધ ક્યા ંગઇ શતી ? તભે કોઇ ભાયી ભદદે કેભ ન આવ્મા ? ભાયા કેળલે ભને 

વશામ કયી.” શ્રીકૃષ્ણે કહ્યુ,ં “ શ ેત્તતાભશ દ્રૌદી બયવબાભા ંઆલતા ફોરી શતી કે જે વબાભા ં

ત્તતાભશ શોમ, આચામા દ્રઓેણ શોમ, ત્મા ંજલાભા ંફીક ળાની? તભાયા ય ત્તલશ્વાવ યાખી દ્રૌદી 

વબાભા ંઆલેરી, તેના ંચીય ખંચાતા યહ્યા. તભે તે જોઇ યહ્યા ણ કાઇં ફોલ્મા નશં, ા થત ુ,ં 

અન્મામ થતો નજયેથી તભે જોઇ યહ્યા. દુ:ળાવનને તભે અટકાવ્મો કે યોક્યો નશં, તેનુ ંદુ:ખ આજે 

તભે ભયતી લખતે  બોગલી યહ્યા છો.” બીષ્ભે ોતાની ભરૂ કબરૂ કયી. દ્રૌદીને કહ્યુ,ં “શ ેદ્રૌદી 

દીકયી, ષુ ંતાયી ક્ષભા ભાગુ ંછુ.ં કૌયલોનુ ંઅન્ન ત્માયે ભાયા દાતંભા ંશત ુ ંએટરે ભાયી બદુ્ધદ્ધ ભ્ર્ષષ્ટ થમેરી, 

દીકયી ભને ભાપ કય.” 

 અજુ ાને ફાણ ભાયી ાતાભાથંી ગગંાજી કાઢયા.ં ત્તતાભશના ંભોઢાભા ંગગંાજી ધયાવ્મા.ં બીષ્ભનુ ં

ળયીય ળાતં થયુ.ં બગલાન બીષ્ભના ળયીય ય ષુ્ાજંલર અાણ કયી. બીષ્ભનો અસ્ગ્નવસં્કાય કમો. 

ત્માય છી કૃષ્ણ યતુ્તધષ્ષ્ઠયાવે ગમા. યતુ્તધષ્ષ્ઠયને કહ્યુ,ં “ શ ેયતુ્તધષ્ષ્ઠય, શલે કામાબાય વબંાી રો 

અને ભને દ્વાયકા જલાની યજા આો.” 

શ્રીકૃષ્ણ દ્વાયકા જલા નીકળ્મા. રોકો કૃષ્ણને ત્તલદામ આલા કતાયભા ંઊબા શતા.ઉિયા ણ શાથભા ં

ફૂર રઇને ઊબી શતી. ઉિયા ત્તલચાયતી શતી કે બગલાનને કષુ ંકે કો‖કલાય માદ કયજો, ણ અવાભે 

જાઉં કે નશં? યથભા ંચડતા ંબગલાનની નજય ઉિયા ય ડી. ઉિયાએ પ્રણાભ કમાા, શ્રીકૃષ્ણે 

આળીલાાદ આતમા “લીય તુ્ર દેનાયી થા.” 
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શ્રીકૃષ્ણ દ્વાયકા આવ્મા. ઘયના ંવૌને શસ્સ્તનાયુની લાતો કશી વબંાલી. 

ત્તલદુયજીના કશલેાથી ગાધંાયી ધ્ર્તયાષ્ટ્રને દોયી શહયદ્વાયભા ંળે જીલન ગાલા આવ્મા. ત્તલદુયજીએ 

કહ્યુ ં“ શ ેગાધંાયી ! ધ્ર્તયાષ્ટ્ર ! તભે ફને્ન શલે અશં યશી કંદમૂ-પનો આશાય કયો, અસ્ગ્નશોભ કયી, 

વમંભથી, ળાતં ભનથી યશો અને ળે જીલન રૂૂ ંકયો.” ત્તલદુયજી છી તીથામાત્રાએ ચાલ્મા ગમા. 

શસ્સ્તનાયુભા ંઉિયાએ યાજકુભાયને જન્ભ આતમો. બ્રાહ્મણો ાવે જાતકભા કયાવ્મા.ં દીકયાનુ ંનાભ 

યીલક્ષત ાડયુ.ં બ્રાહ્મણોને છૂયુ,ં” યાજકુભાય કેલો થળે? “ યાજકુભાયની કકંુડી જોઇ બ્રાહ્મણોએ 

કહ્યુ,ં “ યાજકુભાય યીલક્ષત દાન ણુ્મ કયનાયો થળે. રગ્ન થળે. તુ્રો થળે. ઇશ્વય સ્ભયણ કયતા ં

જીલન રંુૂ કયળે.” 

ભોટાબાઇ યતુ્તધષ્ષ્ઠયની યજા રઇ અજુ ાન કૃષ્ણઅ્ને ભલા દ્વાયકા આવ્મા. દ્વાયકાભા ંઅજુ ાને ઘણી 

ધાધંરધભાર જોઇ. અજુ ાને શ્રીકૃષ્ણને છૂયુ,ં“ આ ધભાર ળાની છે ?” કૃષ્ણે કહ્યુ,ં “ શ ેઅજુ ાન ! ભાયા 

કુને બ્રાહ્મણોનો ળા છે. અભે ફધા ંપ્રબાવાટણ વહયલાય જલાના છીએ.” “ શ ેકૃષ્ણ ! તભે 

સ્લધાભ જલાના શો તો તભાયા ંછેલ્રા ંદળાન કયલા ભાટે ષુ ંતભાયી વાથે આળુ.ં” “ શ ેઅજુ ાન ! ત ુ ં

એક લાત વાબં. કોઇ ણ વજંોગોભા ંત ુ ંભને ાણી ાતો નશં.” 

માદલોને રઇ શ્રીકૃષ્ણ પ્રબાવાટણ આવ્મા. પ્રબાવાટણ જતા ંમાદલો અંદય-અંદય રડી ડયા. 

આખા માદલ કુનો વશંાય થમો. સ્લધાભ જતા ંશરેા ંબગલાન કૃષ્ણે મદુલળંનો વશંાય જોમો. 

ીાના ઝાડ નીચે ત્તલવાભો રેલા ફેઠા. ાયધીએ મગૃ વભજી ફાણ ભાયુ.ં શ્રીકૃષ્ણના ગને લંધી 

શ્રીકૃષ્ણની છાતીભા ંવંવયળુ ંઊતયી ગયુ.ં બગલાનના ગભાથંી અને ળયીયભાથંી રોશી નીકલા 

ભાડંય ુ.ં અજુ ાન ાણી આલા ગમા, ણ શ્રીકૃષ્ણે ાણી ીલાની ના ાડી. બગલાનની રોશી 

નીગતી શારત જોઇ અજુ ાન ફેબાન ફની ગમો. શ્રીકૃષ્ણે વાયત્તથને કહ્યુ,ં “ અજુ ાનને યથભા ંફેવાડી 

શસ્સ્તનાયુ મકૂી આલ.” બગલાન સ્લધાભ જલાના શતા. ચાયેફાજુ ત્તલનાળ, ધયતીકં થલા રાગ્મો. 

દંય હદલવ થઇ ગમા છતા ંઅજુ ાન ાછો આવ્મો નશં. યતુ્તધષ્ષ્ઠયને લચતંા થલા રાગી. ભોટાબાઇ 

યતુ્તધષ્ષ્ઠયે બીભને કહ્યુ.ં” “ અજુ ાનને દ્વાયકા જઇ ફોરલી રાલો. ભારંુ ળયીય ધ્રજૂે છે.આંખ પયકે છે. 

બીભ દોડતા ંદોડતા ંઅજુ ાનને ળોધલા જામ છે ત્માયે વાભે અજુ ાન ભે છે. તેની જાતના ંઠેકાણા ંનથી. 

આલી શારતભા ંજોઇ બીભે અજુ ાનને ાણી ાયુ ંઅને છૂયુ,ં” શ ેઅજુ ાન! તને ુ ંથયુ?ં આભ 

ચકલક કે?” “ બાઇ ! બાઇ ! બગલાન સ્લધાભ ધામાા.”અજુ ાનને બીભે ફધા બાઇઓ ાવે 
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શાજય કમાા. અજુ ાન કશ,ે “ભોટાબાઇ ભાયે અશં યશળે ુ ંનથી, ષુ ંકૃષ્ણ ત્તલના નશં યશી ળકંુ.” 

યતુ્તધષ્ષ્ઠયે અજુ ાનને કહ્યુ,ં”ધીયજ યાખ, વભજણ યાખ, આણા ૌત્ર યીલક્ષતને ગાદીએ ફેવાડી 

આણે ફધા હશભારમ ગાલા જઇુ.ં જરદી આણે ણ સ્લધાભ જઇુ.ં” 

અજુ ાને ક્ર્ષ્ણને માદ કયી ધ્રવૂકે ધ્રવૂકે યડલા રાગ્મો. બગલાનને વાષ્ટાગં દંડલત પ્રણાભ કમાા, કૃષ્ણ 

વાથેના ભતૂકાના ગાેરા હદલવો અને પ્રવગંો અજુ ાન માદ કયલા રાગ્મો.  

અજુ ાન માદ કયે છેકે જમાયેકૌયલોના કશલેાથી દુલાાવા ઋત્ત ોતાના દવ શજાય 

ત્તળષ્મોને રઇ (ાડંલોને ત્મા)ં અભાયે ત્મા ંભશભેાન થઇ જભલા આવ્મા, ત્માયે દ્રૌડી 

ત્તલચાયલા રાગી આટરા ફધાને જગંરભા ંષુ ંળી યીતે જભાડીળ? ઋત્ત દુલાાવા , 

ત્તળષ્મો રઇ અભાયે ત્મા ંજભલા આલે છે, બગલાન કૃવૅહ્ણ ોતાની ફશનેની લાત 

વાબંી ોતાના યથભા ંછતનબોગની વાભગ્રી રઇ જ્મા ંદુલાાવા ઋત્ત ત્તળષ્મોને રઇ 

સ્નાન કયતા શતા ત્મા ંશંચી ગમા. દુલાાવા ઋત્તને પ્રણાભ કયી શ્રીકૃષ્ણે કહ્યુ,ં” “ 

ભાયી ફશને દ્રૌદીએ તભને ફધાને જભાડલા ભને ભોકલ્મો છે. ફોયના ફાય લાગી 

ગમા છે તભે વૌ ભખૂ્મા થઇ ગમા શળો. તેભની કુહટય શધુી શંચતા ંતભને ભોડુ ંથામ 

તેથી અશંમા જ બોજન રઇ આવ્મો છુ.ં”બગલાને દુલાાવા અને તેભના ત્તળષ્મોને 

પ્રેભથી જભાડયા. છી દ્રૌદી ાવે ગમા અને કશ,ે “ફશને, ઋત્ત અને તેભના 

ત્તળષ્મોને જભાડી તાયી ાવે આવ્મો છુ.ં ભન ેફષુ ભખૂ રાગી છે. ભને જભલાનુ ંઆ.” 

અનેક બીડના પ્રવગંોભા ંકૃષ્ણને અભે માદ કમાા છે અને અભાયા ંદયેક કાભ શ્રીકૃષ્ણે જ 

ાય ાડયા છે. 

યીલક્ષતનો યાજ્માલબેક કમો. યાજમગુટુ શયેાલી યાજાટ વંી ાચંાડંલ, દ્રૌદી 

અને કંુતાજી હશભારમ ગલા નીકળ્મા. યીલક્ષત વૌને દ્વાય શધુી લાલલા આવ્મા. 

દ્રૌદી, કંુતાનુ ંશૈય ુ ંબયાઇ આવ્યુ.ં ોતાના રાડકા યીલક્ષતને, સ્લજનોને છોડી 
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શહયદ્વાય આવ્મા.ં ગગંાભા ંસ્નાન કયુ.ં બગલાન નાયદ ત્મા ંતેઓને ભળ્મા. ાડંલોએ 

નાયદજીને ોતાની ઓખાણ આી કહ્યુ,ં “ શ ેનાયદમતુ્તન ! અભાયી હશભારમ ગલા 

જળુ ંછે.” નાયદજી કશ,ે “તભે ભ્રાતશૃત્મા કયી છે. તેથી તભાયી માત્રા વપ નશં 

થામ.” ાડંલોએ છૂય,ુ “શ ેનાયદજી ! આ શત્માના ાભાથંી મકુ્ત થલાનો કોઇ 

ઉામ ખયો?” નાયદજીએ કહ્યુ,ં “શરેા ંકેદાયનાથ જાલ. ત્મા ંભશાદેલજીની સ્તતુ્તત 

કયો. તભાયા ા ફીને બસ્ભ થળે.” 

નાયદજીની વરાશ ભાની ાડંલો કેદાયનાથ જલા નીકળ્મા. ાડંલો કેદાયનાથ શંચે 

તે શરેા ંનાયદજી દોડતા ંદોડતા ંત્તળલજી ાવે શંચી ગમા. ત્તળલજીને કશલેા રાગ્મા, 

“શ ેબોાબાઇ ! ાડંલો તભાયી ાવે આલ ેછે. તભને ગે રાગળે . તભને ા 

રાગળે.” આ લાત વાબંી ત્તળલજીએ તયત ાડાનુ ંરૂ રઇ રીધુ.ં આ લાતની 

બીભને ખફય ડી. ાડાનુ ંભસ્તક ફયપભા ંખ ૂંી ગયુ.ં 

બીભે ાડાની ીઠ કડી રીધી. બીભે ફધા બાઇઓને, દ્રૌદીને, ભાતા કંુતાને 

ફોરાવ્મા.ં ભાખણનો અલબેક કમો. ત્તળલજી પ્રવન્ન થમા, ાડંલોએ કહ્યુ,ં “ શ ેત્તળલજી ! 

અભાયા ંા ફીને બસ્ભ થામ.” ત્તળલજીએ ાડંલોને કહ્યુ,ં “ તભે કેદાયનાથ 

ભહંદયનો જીણોદ્ધાય કયાલો.”યાજા યીલક્ષતે ાડંલો દ્રૌદી અને ભાતા કંુતાની 

શાજયીભા ંજ કેદાયનાથ ભહંદયનો જીણોદ્ધાય કયાવ્મો. ત્તળલજીએ તઓેને આળીલાાદ 

આતમા કે “ તભાયી માત્રા વપ થળે.”ાડંલોએ કેદાયનાથજીને ભાખણનો અલબેક 

કમો., ભશામતૃ્યુજંમના જ કમાા. ત્માથંી ાડંલો ફદ્રીનાથ આવ્મા. બગલાનની સ્તતુ્તત 

કયી. ત્માથંી ધભાયાજા યતુ્તધષ્ષ્ઠયની આગેલાની શઠે ાડંલો, દ્રૌદી, કંુતા સ્લગાાયોશણ 

કયલા ચાલ્મા. યસ્તાભા ંવૌ પ્રથભ દ્રૌદી છી નકુ, વશદેલ, બીભ અને અજુ ાન 

ડયા.ં પક્ત ધભાયાજા યતુ્તધષ્ષ્ઠય સ્લગાના ંદ્વાય શધુી શંચમા અને વદેશ ેસ્લગાભા ં
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પ્રલેશ્મા. 

આલી યીતે ાડંલો યીલક્ષતને યાજ વંી ચાલ્મા ગમા. યીલક્ષતને ખફય ડી કે 

ભાયા યાજભા ંકલએ પ્રલેળ કમો છે ત્માયે તેને ભાયલા તૈમાય થમા. કી યીલક્ષતને 

ગે ડી ત્તલનતંી કયી કે “શ ેયાજા ભને તભાયા યાજભા ંયશલેાની થોડીક જગ્મા 

આો.” યીલક્ષતને દમા આલી. જુગાય,શયુાાન, લેશ્માગશૃ, કતરખાનુ ંઅને 

શલુણાભા ંયશલેાની યીલક્ષતે કલને યજા આી. કલને શલુણાભા ંયશલેાની યજા ભતા ં

યીલક્ષતના ઘયભા ંફાદાદાના લખતનો વોનાનો મગુટ શતો તેભા ંપ્રલેળ કમો. 

યીલક્ષત જ્માયે ત્તળકાયે જતા ંત્માયે આ મગુટ શયેતા.  

એક હદલવ યીલક્ષત કાા ઘોડા ય ત્તળકાય કયલા નીકળ્મા. ફોય શધુી ત્તળકાય ન 

ભળ્મો. યીલક્ષતને ખફૂ તયવ રાગી, ફાજુભા ંઆશ્રભ જોમો. આશ્રભભા ંળત્તભક ઋત્ત 

વભાત્તધભા ંફેઠા શતા. ળત્તભક ઋત્તનો દીકયો  ૃગંી ગામત્રી ભાતાજીનો યભ ઉાવક 

શતો.  ૃગંી નદીએ સ્નાન કયલા ગમેરો. યીલક્ષતને ગસુ્વો ચઢયો. આ ફાલો આંખો 

ફધં કયી ફેઠો છે. ાણીનુ ંણ છૂતો નથી. ફાજુભા ંભયેરો વા ડેરો. ળત્તભક 

ઋત્તના ગાભા ંભયેરો વા ઉાડીને શયેાલી દીધો અને ત્માથંી ચારી નીકળ્મો. 

છોકયાઓએ ૃગંીને યસ્તાભા ંઆલતો જોમો. છોકયાઓએ ૃગંીને કહ્યુ,ં “તુ ંુ ંકયે છે? 

ક્યા ંછે? તાયા ત્તતાજીના ગાભા ંકોઇ ભયેરો વા શયેાલી ગયુ.ં” આશ્રભભા ંઆલી 

 ૃગંીએ ત્તતાના ગાભા ંભયેરો વા જોમો, તયત જ ખંચીને કાઢી નાખ્મો. જેણે ભાયા 

ત્તતાના ગાભા ંભયેરો વા મકૂ્યો શળે તનેે આજથી વાતભે હદલવે તક્ષક નાગ દંળ 

દેળે.  ૃગંીએ ોતાના ગામત્રી ભતં્રના જની ળસ્ક્ત લાયી ળા આતમો. યીલક્ષતે 

જેલો મગુટ ભાથા યથી ઉતામો કે તયત તેને ોતાની ભરૂ વભજાણી. વોનાના 

મગુટભા ંકલ શતો અને જે વોનાનો મગુટ શતો તે ચોયીનો ભાર શતો. મગુટ ભાથા 
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યથી નીચે મકૂ્યો કે તયત જ યીલક્ષતને વભજાયુ ંકે ોતે ત્તનદો બ્રહ્મહર્ ના 

ગાભા ંવા નાખલાની ભરૂ કયી, ા કયુ,ં યીલક્ષતને ખફૂ સ્તાલો થમો. આ 

ા કયલાથી ભારૂ ંયાજ્મ, તેજ, ફ અને મળ નાળ ાભળે તેભ ત્તલચાયે છે અને આ 

ાનુ ંપ્રામત્તિત ભાયે કેભ કયળુ?ં 
 

ૃગંીને ણ ોતે યાજા યીલક્ષતને ગસુ્વાભા ંળા આતમો એ લાતથી ખફૂ દુ:ખ થયુ.ં 

ોતાના ખોાભા ંફેવી યડલા રાગ્મો. ળત્તભક ઋત્તએ ોતાના દીકયા  ૃગંીને કહ્યુ,ં 

“દીકયા તે આુ ંકયુ?ં વાચો બ્રાહ્મણ કદી કોઇને ળા ન આે.” ળત્તભક યીલક્ષત 

ાવે ગમા અને કહ્યુ,ં”શ ેયાજા ભાયા દીકયાએ તેના ગામત્રી જની ળસ્ક્તથી તભને 

ળા આતમો છે.તે શલ ેત્તભથ્મા તો નશં થામ ણ તભારંુ ળે જીલન ખુભમ જામ.” 

યીલક્ષત ળાની અલત્તધની જાણ થતા ંતયત જ યાજાટ છોડી ગગંા હકનાયે આવ્મા., 

જ્મા ંશજાયો ઋત્તમતુ્તનઓ એકઠા થમા શતા તથા કુદેલજી બાગલતકથા કશલેાના 

શતા. યીલક્ષતે આલી મતુ્તનઓ અને કુદેલજીને પ્રણાભ કમાા. ોતાના ળાની લાત 

કયી. ોતાનુ ંભયણ શધુયે એલો ઉામ ફતાલલા ત્તલનતંી કયી. કુદેલજીએ યાજાને 

કહ્યુ,ં” શ ેયાજા ! તાયા મતૃ્ય ુશરેાનંો વાત હદલવનો વભમ ભળ્મો છે તે જીલન 

શધુાયલા ભાટે ઘણો છે. જીલને લાવનાભાથંી  મકુ્ત કયલો ખફૂ કહઠન છે. ભતૂકાભા ં

બોગલેરા ંશખુો પયી ાછા ંબોગલલાની ઇચછા થામ તે લાવના. શ ેયાજા! લચિને 

પ્રભબુસ્ક્તભા ંરીન કયી અને બાગલત કથા વાબં. તને ઇશ્વયપ્રાપ્તત થળ-ેતારંુ 

કલ્માણ થળે.” યીલક્ષતના તુ્ર  જન્ભેજમે ોતાના ત્તતાને તક્ષક દંળ દે તો તેન ુ ંઝેય 

ઉતાયી આે એલા વાના ઝેય ઉતાયનાયા ફોરાવ્મા. વા ન કયડે અથલા ઝેય 

ઉતાયનાય વ્મસ્ક્તની ચાયેફાજુ ળોધ ચરાલી ણ ત્તનયથાક. યીલક્ષતે કહ્યુ,ં”દીકયા 
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ભાયા જીલને ફચાલલાના પ્રમત્ન યશલેા દે. ભાયા કલ્માણ ભાટે ભને જલા દે.” યાજા 

યીલક્ષતની બવ્મ વલાયી કાઢલાભા ંઆલી. ભાનલભશયેાભણ યાજાના ંદળાનાથે 

ઊબયામો. યાજાએ ફધાનંે લદંન કમાા. ગગંાહકનાયે આવ્મા. ઋત્તમતુ્તનઓ અને 

કુદેલજીને પ્રણાભ કયી પ્રભ-ુકથા વાબંલા તત્ય ફન્મા. 

કુદેલજી જગંરભા ંતશ્ચ્રમાા કયતા શતા. ત્માથંી પક્ત ત્તતા વ્માવ ાવે બાગલત 

કથા વાબંલા જ પયી આશ્રભભા ંઆલેરા. કુદેલજીએ ભાતાત્તતાને કહ્યુ,ં” ષુ ંકથા 

વાબંલા યૂતો જ આશ્રભભા ંયોકાઇળ.” ભાતાત્તતાએ તેભની લાત ભજૂંય યાખેરી. 

જ્માયે કુદેલજી કથા વાબંલા ઋત્ત વ્માવના આશ્રભભા ંઆલલા નીકળ્મા ત્માયે 

યસ્તાભા ં જનકયામ અને શનુમનાની જનકયુીભાથંી વાય થલાના શતા.ં કુદેલજી 

જનકયુીભા ંઆવ્મા એટરે જનકયાજા અન ેશનુમનાએ કુદેલન ેઆલકાય 

આતમો.ઝૂરાભા ંફેવાડયા. કુની ફાજુભા ંશનુમના ફેઠા અને કુના ગાભા ંશાથ 

નાખ્મો,ભાથે શાથ પેયવ્મો. કુદેલ ત્તન:સ્શૃી યહ્યા. થોડીલાય ફાદ નાયદજી ત્મા ં

આવ્મા. શનુમનાને થયુ ંરાલ નાયદઋત્તની યીક્ષા કરૂ.ં તેભનેમ ઝૂરાભા ંફેવાડયા. 

તેભની ફાજુભા ંફેવી ગા ય શાથ મકૂલા જામ છે ત્મા ંનાયદ ના ના કશલેા રાગ્મા. 

શનુમના કશ ેઋત્ત નાયદ તભાયી તસ્મા કાચી છે. કુદેલજીને શનુમના અને જનકે 

લબક્ષાઆી. કુદેલે પક્ત શથેીભા ંયશ ેતેટરી જ લબક્ષા રીધી. કુદેલજીને જનક 

અને શનુમનાએ વાષ્ટાગં દંડલત ્પ્રણાભ કમાા.કુદેલજી-વ્માવના આશ્રભભા ંઆવ્મા. 

વ્માવે કુને કહ્યુ,ં “  ષુ ંતને શ્રીભદ્ બાગલતની કથા કષુ ંછુ.ં તે જીલનભા ંઉતાયજે 

અને રોકોના ઉદ્ધાય કાજે કથા કયજે.” 

ગગંાહકનાયે કુદેલજી ોતાના ત્તતા ાવેથી બાગલત કથા વાબંી આવ્મા શતા. 

શજાયો ઋત્તમતુ્તનઓ તભેને વાબંલા ગગંાકાઠેં એકઠા થમા શતા. ત્માયે યાજા યીલક્ષત 
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ળાત્તત દળાભા ંત્મા ંઆવ્મા. કુદેલજીને ોતાના વાત હદલવના જીલનભા ંળાતં્તત અને 

ભોક્ષ ભે એલો ભાગા ફતાલલાની ત્તલનતંી કયી. 

કુદેલે યાજાને કહ્યુ,ં” શ ેયાજા ! વાત હદલવ ષુ ંતભોને બાગલત કથા વબંાલીળ. 

તેભા ંજ ભન યાખી એક લચિે વાબંો.”  

============================================== 
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સ્કંધ:2 

ાના:28 થી 30 

કુ-યીલક્ષત વલંાદ  

“ શ્રીભદ્ બાગલત વકં્ષે ‖ (વકં્ષેકતાા:શશભુતી ભશતેા, ફી.એ., એભ.એડ.) 

કુદેલજી કાયનો ઉચચાય કયી દ્માવનલાી ફેઠા. કુદેલજી કશ,ે” શ ેયાજા, ભાનલને ભેુ ં
જીલન એક ઉિભ ખજાનો છે. શજાયો લાના હયશ્રભે ભાનલદેશ ભે છે. બગલાન દયેકને ભાતાના 
ેટભાથંી જ વયખી બદુ્ધદ્ધ અને આયષુ્મ આતમા છે, ઇશ્વય દયેકને ત્તનદો જીલન જીલલાની આજ્ઞા 
આે છે. જો ભાણવ ઇશ્વય આજ્ઞા પ્રભાણે લતે તો ણૂા આયષુ્મ ઐશ્વમા પ્રાતત કયી ળકે છે. શ ેયાજા 
!તારંુ જીલન જાણેઅજાણે દૂત્તત થમેુ ંછે. પ્રત્મેક ભાનલનો ધભા છે. જરૂય યૂત ુ ંફોરળુ,ં 
જીલનત્તનલાાશ યૂત ુ ંબોજન કયળુ,ં વત્વગં યૂત ુ ંત્તભરન, પ્રત્તતક્ષણ ભનને પ્રવન્ન યાખલા કોત્તળળ 
કયલી,પ્રત્તતક્ષણ ઇશ્વયઆયાધના કયલા તત્ય યશળે ુ.ં ભાનલીને ફધંન અને ભોક્ષ અાલનાય 
ભાનલનુ ંભન જ છે. ભનભા ંઉત્ન્ન થતા ંવકંલ્ો, ત્તલચાયોને કાબભૂા ંયાખી લચિની  વ્મગ્રતા દૂય 
કયલી..શ ેયાજા ! આજે ષુ ંતને જ્ઞાન આલાની ળરૂઆત કરંુ છુ ંતે બસ્ક્તબાલથી બયેુ ંશ્રીભદ્ 
બાગલત છે ! ભાયા ત્તતા વ્માવજીએ ભને તેનુ ંજ્ઞાન આેુ ંતે ષુ ંતભને ત્તન:સ્લાથા બાલે વબંાળુ ં
છુ.ં શ ેયાજા ! દુ:ખનાઅંનેક કાયણો છે. ળાયીહયક, ભાનત્તવક લગેયે. શ ેયાજા ! ત ુ ંનયોિભ, તાયા ય 
ઇશ્વયની વંણૂા કૃા શોલા છતા ંક્યા કાયણવય ત ુ ંબમકંય ભરૂ કયી ફેઠો? વાબં. શ ેયીલક્ષત ! 
ભથયુાના ટેૂરા વોનાનો જયાવઘંનો મગુટ તે ધાયણ કમો, તાયી બદુ્ધદ્ધ વત્ત્લગણુલાી યાખ, અન્નનો 
ત્માગ કયી ગગંાહકનાયે યશલેા કોત્તળળ કય. ભારંુ આ જગતભા ંઇશ્વય ત્તવલામ ફીજુ ંકોઇ નથી. ષુ ં
કોઇનો નથી. ષુ ંયાજા શતો એ લાત ભનભાથંી કાઢી નાખ , જેટરા હદલવનુ ંઆયષુ્મ ફાકી છે તેટરો 
વભમ ઇશ્વયની આયાધના વાથે શ્રીભદ્ બાગલતની કથા વાબં. શ ેયાજા ! લશરેી વલાયે ઊઠી 
ગગંાભા ંસ્નાન કયળુ.ં પ્રાણામાભ કયલા છી ઇશ્વયનુ ંધ્માન ધયળુ.ં ભનને ત્તલત્ર યાખળુ.ં આશાય 
ત્તલે તકેદાયી યાખલી. વમંભ યાખલો.” કુદેલજીના કશલેા પ્રભાણે યીલક્ષતે કોત્તળળ કયી 
ઇશ્વયઆયાધના કયલાભા ંભન યોવ્યુ.ં કુદેલજી કશ ેછે કે “શ ેયીલક્ષત ! તને એક લાત કષુ ંછુ.ં 
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તાયો અંતકા એકદભ નજીક છે. ત્માયે બગલત્સ્ભયણભા ંઅને ઇશ્વયઆયાધનાભા ંલધભુા ંલધ ુવભમ 
ત્તલતાલ. એક લચિે કથા વાબં. તાયો શુદંય ભતૂકા તને કથા વાબંતા ંમાદ આલળે ણ તેને 
ભરૂી વશનળીરતા યાખી એક લચિે કથાશ્રલણ કયજે.” કુદેલજી કશ ેછે કે “ શ ેયાજા ! અંત:કાે 
તાયી કોઇ અેક્ષા છે?” યીલક્ષત કશ”ે નશં. ભં આ જીલનભા ંખફૂ શખુ બોગવ્યુ ંછે. કોઇ અેક્ષા 
નથી.” કુ કશ,ે” બાગલત કથા ષુ ંતભને વાત હદલવભા ંકશી વબંાલીળ.” 

 
“શરેે હદલવે ભાનલજીલનનુ ંસ્લરૂ કેળુ?ં દયેકનુ ંજીલન જુદા જુદા પ્રકાયનુ ંશોમ છે.તેભા ંભાણવે 
કેભ જીલળુ ંતે કશી વબંાલીળ. ફીજે હદલવે ભાણવે સ્લબાલને સ્સ્થય કેભ યાખલો? તે ભાટેના ભાગો 
અને ઉામો ક્યા? ઇશ્વયની પ્રાપ્તત કઇ યીતે થામ તે કશીળ. ત્રીજે હદલવે દયેક ભાણવે સ્લભાનલૂાક 
જીલલા કોત્તળળ કયલી અને વમંભ પ્રભાણે ભાન-અભાન વશન કયલા ંતે ત્તલળેની લાત કશીળ.ચોથે 
હદલવે જીલ અને ત્તળલના વફંધં ત્તલળે કશીળ. પ્રત્મેક ભાનલના હ્રદમભા ંઇશ્વયનો લાવ છે. ભાણવના 
જગત વાથે તેભજ ઇશ્વય વાથેના વફંધંની લાત કશીળ. ાચંભે હદલવે ભાણવ જ્માયે ઉન્નત્તતની ટોચ 
ય શંચે અને એ લખતે તેનાભા ંઅશકંાય આલે તો તેનુ ંકેળુ ંતન થામ છે તે ફાફતની કથા 
કશીળ. છઠ્ઠ ેહદલવે ઇશ્વયના ંત્તલત્તલધ સ્લરૂ શોલા છતા ંઇશ્વય એક જ છે. કોઇણ સ્લરૂે ઇશ્વયને બજી 
ળકામ તે લાતનુ ંલણાન કયીળ. વાતભે હદલવે ભાણવ ઇશ્વયની આયાધના કોઇણ સ્લરૂે કયે છેલટે 
તો ઇશ્વય એક જ છે તે ત્તલે કશીળ. ઇશ્વય દયેક ભાનલીને જન્ભની વાથે કોઇને કોઇ લૈબલ 
ઓછાલિા પ્રભાણભા ંઆે જ છે. વંત્તિ, ત્તલદ્યા, રૂ લગેયે જે વંત્તિ પ્રાતત થામ તેભાથંી એક 
મકુયય બાગ ફાજુએ કાઢી જરૂહયમાતભદં રોકોને તેભાથંી ભદદ કયલી. પક્ત ોતાના ભાટે જીલળુ ં
નશં. ફીજાઓને ખાતય બોગ આલો.  

“આજે ષુ ંભાયા ત્તતા ાવેથી શ્રીભ બાગલતની કથા વાબંીને આવ્મો છુ.ં તે ષુ ંતભને કશી 
વબંાળુ ંછુ.ં” યીલક્ષત યાજા ગગંા હકનાયે ઇષ્ન્દ્રમોને લળભા ંયાખી કુદેલજી ાવે કથા વાબંલા 
ફેઠા. 
કુદેલજી કશ”ે જગતભા ંજ્માયે જ્માયે જરૂય ડે, જ્માયે જમાયે અધભા લધે, ધભા બમભા ંઆલે ત્માયે 
ઇશ્વય અલતાય ધાયણ કયે છે અને થૃ્લી યના ંાોનો નાળ કયે છે. આજે ષુ ંકથા કશલેાનો છુ ંતે 
બગલાનના ચોલીવ અલતાયોની કથા છે. તાયો ઉદ્ધાયક શ ેયાજા ! શ્રીકૃષ્ણ છે અને તેની રીરાઓનુ ં
લણાન શ્રીભદ્ બાગલતભા ંછે..તો શ ેયાજા ! આ બાગલત કથા તન, ભન, લચનથી એક લચિે 
વાબં.” યીલક્ષતે કુદેલજીને છૂયુ,ં” શ ેકુદેલ ! આ બાગલતની કથા કોણે રખી? “ કુદેલજી 
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કશ ે“ વૌ પ્રથભ વાક્ષા બગલાન ત્તલષ્ણએુ બ્રહ્માને ચાય શ્રોક કહ્યા જેને ચત:ુશ્રોકી બાગલત કશલેામ 
છે, જેભા ંઆખા બાગલતનો વાય ઉદેળ રૂે વભામેરો છે. બાગલત સ્કંધ ફીજાભા ં30 થી 36 
શ્રોકો- જેભા ં30 અને 31 ઉક્રભ રૂે 36ભો શ્રોક ઉવશંાય રૂે અને લછેના 4 શ્રોક ચત:ુશ્રોકી 
બાગલત કશલેામ છે, જેનો અથા શ્રીત્તલષ્ણ ુબગલાન કશ ેછે “ભારંુ જે યભગહુ્ય ત્તલજ્ઞાન વહશત જ્ઞાન 
છે તેનુ ંતથા યશસ્મ વહશત તેના ંઅંગોનુ ંષુ ંજે લણાન કરૂ ંછુ ંતેને તભે ગ્રશણ કયો. ષુ ંજેટરો છુ ં, જે 
બાલથી યકુ્ત છુ.ં જે રૂ, ગણુ અને રીરાઓથી વભતં્તલત છુ ંએ તત્લનુ ંત્તલજ્ઞાન ભાયી કૃાથી તને 
પ્રાતત થાઓ. શષૃ્ષ્ટની લેૂ ણ ષુ ંજ શતો અને શષૃ્ષ્ટ ઉત્ન્ન થમા છી ણ જે કાઇં દૃશ્મભાન છે 
તે ણ ષુ ંજ છુ.ં જે વતાવતથી ય રુુોિભછે તે ણ ષુ ંજ છુ ંશષૃ્ષ્ટની વીભાથી ેરે ાય કે જ્મા ં
કેલ વચ્ચચદાનદં બ્રહ્મ છે તે ણ ષુ ંજ છુ ંઅને શષૃ્ષ્ટના ત્તલનાળ છી ણ જે ળે અશે છે તે ણ 
ષુ ંજ છુ ં. જે લાસ્તત્તલક લસ્ત ુનથી તે ણ જે આત્ભારૂ આશ્રમને રીધે જણામ છેઅને લાસ્તત્તલક 
લસ્ત ુછે તે નથી જણાતી, તેને ભાયી ભામા વક્ભજલી. જેભ ચદં્ર એક જ છે છતા ંનેત્રત્તલકાયને રીધે 
ફે શોમ એભ રાગે છે. તેભ જ યાષુ ગ્રશભડંભા ંયશરેો શોલા છતા ંદેખાતો નથી. તેભ ષુ ંતે ચં 
ભશાભતૂો પ્રત્મેક શષૃ્ષ્ટના વજૉન છી દાખર થમેર છે અને દાખર થમેરા ંનથી, તેભ ષુ ંતે 
ચંભશાભતૂોભા ંવલા બૌત્તતક દાથોભા ંયહ્યો છુ ંછતા ંનથી યહ્યો. ભનષુ્મે ત્તલત્તધ રૂથી યભાત્ભા 
આલા છે તે બાલથી અને ત્તનેધરૂથી યભાત્ભા આલાણ નથી એ બાલથી એટુ ંજ જાણળુ ં
આલશ્મક છે કે યભાત્ભા વલાત્ર અને વલાદા ત્તલદ્યભાન છે. ત ુ ંઉત્કૃષ્ટ વભાત્તધ દ્વાયા ભાયા આ 
ત્તવદ્ધાતંભા ંસ્સ્થત થઇ જા, જેથી કલ્કલ્ાતં યભા ંક્યાયેમ અને ક્યામં ણ ત ુ ંભોહશત નશં થામ.  

“આ ચાય શ્રોકભાથંી વ્માવે 18,000 શ્રોકભા ંતેનો ત્તલસ્તાય કમો. બ્રહ્માજીએ આ બાગલત કથા કશી 
અને નાયદજીએ લેદ વ્માવને આખુ ંબાગલત કહ્યુ.ં ભાયા ત્તતા વ્માવે ભને શ્રીભદ્ બાગલતની કથા 
કશી વબંાલી અને આજે ષુ ંએ તભને વબંાલીળ.શ ેયાજા યીલક્ષત ત ુ ંઅહયક્લ બદુ્ધદ્ધનો છે. જાણે 
-અજાણ્મે કાભક્રોધના ંતોપાન જાગે નશં,ત્તલમત્તલકાય જાગે નશં તેનો ખાવ ખ્માર યાખજે.” 
કુદેલજી યીલક્ષતને જેભ ત્તતા તુ્રને વભજાલે તેભ લાત કશ ેછે. વૌ પ્રથભ જીલનનુ ંસ્લરૂ કેળુ ંછે 
તેના ત્તલળે ત્તલચાયીએ. 
”ભાણવે ગભે તેલા વજંોગોભા ંયત્તવકતાથી જીલલા પ્રમત્ન કયલો જોઇએ, ટેલ ાડલી જોઇએ. અનેક 
વકંટોભા ંઆલેર હયસ્સ્થત્તતનો વશજ યીતે વાભનો કયલા પ્રમત્ન કયલો જોઇએ. હયસ્સ્થત્તતનો ઉામ 
ળોધલો જોઇએ. થાકળુ ંકે કંટાળુ ંકે શાયળુ ંન જોઇએ. ભનના અને બદુ્ધદ્ધના ત્તલકાયો અને ત્તલરાવોનો 
યવલૂાક ત્માગ કયલા પ્રમત્ન કયલો જોઇએ.” 
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સ્કંધ:3 

ાના:31 થી 40 

યીલક્ષત આખ્માન 

“ શ્રીભદ્ બાગલત વકં્ષે ‖ (વકં્ષેકતાા:શશભુતી ભશતેા, ફી.એ., એભ.એડ.) 

કુદેલજી કશ ેછે” ત ુ ંજે લળંભા ંજન્્મો છે તે લળંની કથા ષુ ંતને કષુ ંછુ.ંભાનલીના જીલનભા ંણુ્મ, 
પ્રત્તતષ્ઠા અને પ્રાભાલણકતા કીડીલેગે આલે છે અને ત્તલદામ શાથીના ંગરાલેંગે રે છે. જીલનભા ં
કયોડત્તત ક્યાયે યોડત્તત થઇ જળે? યોગ ક્યાયે આલળે? દુ:ખ ક્યાયે ડળે? તે કશી ળકાત ુ ંનથી. 

તાયા લડલા ત્રણ બાઇઓ શતા. ધતૃયાષ્ટ્, ાડું અને ત્તલદુય. ધતૃયાષ્ટ્ર આંધા શતા. ત્તલદુય દાવીતુ્ર 
શતા, તેથી ાડું યાજા શસ્સ્તનાયુની ગાદી ય ફેઠા. ાડુંને ાડુંયોગ થમો. ત્તલમદૃષ્ષ્ટ ત્માગી ન 
ળક્યા, ભરૂ કયી ફેઠા અને અચાનક મતૃ્ય ુા્મા.ાડુંના મતૃ્ય ુલખતે ાડુંના ંફાકો નાના શતા. 
ાડુંના મતૃ્યનુા વભાચાય ભતા ંત્તલદુય અને ધતૃયાષ્ટ્ર ત્મા ંઆવ્મા. કંુતીએ ત્તત ાછ વતી 
થલાનો ોતાનો ત્તલચાય જાશયે કમો. ભાદ્રીએ કંુતીને કહ્યુ,ં “ ફાકો નાના ંછે. તભે તેને ભોટા ંકયો, ષુ ં
વતી થઇળ.” ભાદ્રી ાડું યાજા વાથે વતી થમા.ં  

ત્તલદુયજીએ કંુતાને કહ્યુ,ં “ાડુંના ંફાકો ભોટા ંથામ ત્મા ંશધુી તેભના ટ્રસ્ટી તયીકે તે ફાકોની તથા 
શસ્સ્તનાયુની વબંા આણે યાખીએ . મોગ્મ ઉંભય થતા ંતેઓનુ ંયાજ્મ તેભને વંી દઇુ.ં” 

કંુતી ફાકોને રઇ શસ્સ્તનાયુ ભશરેભા ંઆવ્મા.ં ધતૃયાષ્ટ્રને શસ્સ્તનાયુની ગાદી ય ફેવાડયા. 
વભમના લશણે વાથે ાડંલો ભોટા ઉંભયરામક થમા. કંુતીએ ત્તલદુયને લાત કયી કે “અભાયા ફાકો 
ભોટા થમા છે.વ્મલશાય ચરાલલો મશુ્કેર ડે છે. અભાયો બાગ અભને આો.” ત્તલદુયે આ લાત 
ધતૃયાષ્ટ્રને ફે-ત્રણ લખત કશી. છેલટે ધતૃયાષ્ટે્ર કષુ:ં “કંુતા અને ાચં ાડંલોને કૌયલોની વબાભા ં
રાલજો.” કંુતા અને ાડંલો કૌયલોની વબાભા ંઆવ્મા. ત્તલદુયજીએ કહ્યુ:ં “ાડંલો ઉભયરામક થમા 
છે. શલે તેઓનુ ંયાજ તેભને વંી દઇએ.” ધતૃયાષ્ટે્ર જલાફ આતમો, “આણે આ ફાફતભા ંકૌયલોને 
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છૂી  જોઇએ.” બયવબાભા ંકંુતાએ કહ્યુ,ં “ ષુ ંશસ્સ્તનાયુની યાણી, ભાયા દીકયાઓનો અત્તધકાય 
ભાગંલા આલી છુ.ં” 
ત્તલદુયજીએ ધતૃયાષ્ટ્રને કહ્યુ,ં “ાડુંના મતૃ્ય ુફાદ તેના ંફાકોના ટ્રસ્ટી તયીકે તેઓની અને તેભના 
યાજ્મની વબંા આણે યાખતા શતા, શલે તેઓ ઉંભયરામક થઇ ગમા છે. તેભનુ ંયાજ તેભને વંી 
દઇએ.” ધતૃયાષ્ટે્ર દુમોધનને કહ્યુ,ં “ત્તલદુય મોજના રઇ આવ્મા છે. જલાફ આો.” દુમોધન ગસુ્વે 
થઇ ગમો અને કશલેા રાગ્મો, “આ દાવીતુ્રને દય્માનલગયી કયલા કોણે કહ્યુ?ં” ત્તલદુય ગભ ખાઇ 
ગમા. કંુતા અને ાડંલો ણ કાઇં ન ફોલ્મા. જીલનભા,ં કુટંુફભા ંદ્રવ્મ અને અત્તધકાયના પ્રશે્ન ઝઘડા 
ઊબા થતા શોમ છે. 
ત્તલદુયે આજે આજે ત્ની ાયળલીએ ીયવેર બોજનનેનભસ્કાય કયી પક્ત ાણી ી રીધુ.ં ાયળલી 
ત્તલદુયને ચેૂ છે,” આજે ન જભલાનુ ંકાયણ ?” જલાફ ટાતા ત્નીને કશ ેછે, “ભાયે લશરેી તકે 
જાત્રાએ જળુ ંછે.” ત્તલદુયે ફીજે હદલવે ધતૃયાષ્ટ્રને જાત્રાએ જલાની લાત કયી. ધતૃયાષ્ટે્ર ત્તલદુયને યજા 
આી. ગાડાનંા ંગાડા ંબયી ચીજલસ્તઓુ જાત્રાભા ંવાથે રઇ જલા ધતૃયાષ્ટે્ર ત્તલદુયને ભોકરાલી. 
ાયળલીએ કહ્યુ,ં“આભાયે આભાનં ુ ંકુ ંન જોઇએ. પક્ત એક શ્રીપ આો.” ાયળલીએ ત્તતને કહ્યુ,ં 
“ષુ ંણ તભાયી વાથે જાત્રાએ આલીળ.” ત્તલદુયે ત્નીને કહ્યુ,ં”જાત્રા ગે ચારીને કયલાની છે. 
ત્માગળતૃ્તિ કેલલાની છે.”ાયળલીએ કહ્યુ,ં” ષુ ંણ  તભાયી જેભ ત્માગળતૃ્તિ યાખી ગે ચારી જાત્રા 
કયીળ.”  

ત્તલદુય-ાયળલીને ત્તલદામ આલા ધતૃયાષ્ટ્ર, ગાધંાયી અને ળકુત્તન આવ્મા શતા. ત્તલદુયના ભનભા ં
એલો બાલ શતો કે આ કુટંુફક્રેળભા ંન ડળુ.ં દૂય જઇ ઇશ્વયનુ ંસ્ભયણ કયળુ.ં  

ત્તલદુય જાત્રાએ જતા ંશરેા કંુતા અને ાડંલોને ભલા ગમા. જાત્રાએ જલાની લાત કયી. 

 કંુતી કશ ે“ શ ેત્તલદુયજી, આ જળો તો છી અભારંુ કોણ?” ત્તલદુયે જલાફ આતમો, “તભાયો 
દ્વાયકાધીળ.” અજુ ાન ફોલ્મો,”કાકા એ ટ્રસ્ટી નથી. તભે અભાયા ટ્રસ્ટી છો.” ત્તલદુય કશ,ે” શ ેઅજુ ાન ! 
દ્વાયકાધીળ તો ટ્રસ્ટીના ણ ટ્ર્સસ્ટી છે.” 
ત્તલદુયજીએ યળલીને કહ્યુ,ં “જો જાત્રા દય્માન ગે ચારળુ,ં જે જે નદી કે વયોલય આલે તેભા ં
સ્નાન કયળુ ંઅને એકલાય જભળુ ંતેળુ ંઆણે વ્રત રઇએ.” ાયળલી  કહ્યુ ં“ ષુ ંકષુ ંછુ ંકે, એક 
લખત જભળુ ંતે ણ ભીઠા લગયનુ ંજભળુ ંએળુ ંઆણે વ્રત રઇએ.” ત્તલદુયે છૂયુ,ં” “ક્યા ંશધુી 
ભીઠા લગયનુ ંજભીુ?ં ” ાયળલીકશ,ે “જ્મા ંશધુી પ્રભદુળાન ન થામ (ચયણસ્ળા ન થામ ) ત્મા ં
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શધુી.” ત્તલદુય કશ,ે  “ઇશ્વયના દળાન ન જ થામ તો ?” “તો ભીઠા લગયનુ ંજ ખાળુ.ં” ાયળલીએ 
જલાફ આતમો. 

ત્તલદુય ભનભા ંને ભનભા ંત્તલચાયે છે ફે બાઇઓના ઝગડા ભાયાથી નશં જોઇ ળકામ. એક બાઇ 
કયોડત્તત અને ફીજો બીખ ભાગે તે ભાયાથી વશન નશં થઇ ળકે, જાત્રાએ જળુ ંવારૂ.ં 

ત્તલદુય અને ાયાળલી જાત્રાએ ગમા. ત્માય છી કંુતાએ દ્વાયકા શ્રીકૃષ્ણને વદેંળો ભોકલ્મો. કંુતાએ 
ત્ર રખી ભોકલ્મો.  

“શ ેદ્વાયકાધીળ ! 
તાયી પઇફા અને તેના દીકયાઓની છેલ્રી ઘડીઓ ગણામ છે. ત ુ ંપ્રત્મક્ષ અશં આલ અને અભાયી 
દળા જો, યખે ! ષુ ંએકરી દ્વાયકા તને ભલા આળુ ંતો ભાયા ંફાકોને કૌયલો કદાચ ભાયી નાખે ! 
તાયી પઇફા ફીને બસ્ભ થામ તે શરેા ંત ુ ંઆલ. આ જગતભા ંતાયા ત્તવલામ ભારંુ કોઇ નથી. ”   

લર. તાયી દુ:ખી પઇફાના ંલદંન  

કંુતાનો ત્ર રઇ પ્રત્તતશાયી દ્વાયકા આવ્મો. કૃષ્ણે ત્ર લાચંમો. અંતયમાભી ઠાકોયજીએ પઇફા કંુતાની 
લેદના જાણી. પ્રત્તતશાયીને ત્રનો જલાફ રખી આતમો.  

“ શ ેપઇફા !  

જીલનભા ંઅનેક પ્રશ્નો આલે છે. અકાઇ ન જળુ.ં આલેર પ્રશ્નનો ધીયજથી ઉકેર ળોધલો. ષુ ંત્તલના 
ત્તલરફેં તભાયી ાવે આળુ ંછુ.ં”  

લર. કૃષ્ણ  

ફીજો ત્ર કૃષ્ણે દુમોધનને રખ્મો અને પ્રત્તતશાયી વાથે ભોકલ્મો.કૌયલોની વબાભા ંકૃષ્ણનો એ ત્ર 
રઇ પ્રત્તતશાયી આવ્મો. કૃષ્ણે ત્રભા ંરખ્યુ ંશત ુ.ં  

“શ ેશમુોધન !  
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ાડુંના મતૃ્ય ુછી તેભની ત્તભરકત તેના તુ્રો ાડંલોને ાછી આલા ફાફત ભતભતાતંય શોમ તો 
આ અશં આલો અને ન આલો અને ભને ફોરાલળો તો ષુ ંતે પ્રશ્નનો ત્તનકાર કયલા તભાયી ાવે 
આલીળ.”  

લર.કૃષ્ણ  

સ્લજનના દુ:ખના ત્તનલાયણ અથે અભાન વશન કયતા ંવકંોચાળો નશં. 
કૃષ્ણ દ્વાયકાથી શસ્સ્તનાયુ આલલા નીકલાના છે તેલી જાણ થતા ંરોકોએ ભાગો ય કભાનો 
ફનાલી, અને ધજાતાકાથી યાજભાગો ળણગામાા. ત્તલદુય આ ફધી તૈમાયી જોઇ છેૂ છે, “ શ ે
નગયજનો ! આ ઉત્વલ ળાનો છે?” ત્તલદુયજીને જાણલા ભળ્યુ ંકે દ્વાયકાધીળ શસ્સ્તનાયુ જલાના છે. 
ચાયે ફાજુ તેભનુ ંસ્લાગત કયલા ભાનલભેદની ઊબયામ છે.” 
ત્તલદુયને ાયળલીએ કહ્યુ,ં “ઊબા યશો. દ્વાયકાધીળનો ચાય ઘોડાલાો યથ દૂયથી આલતો દેખામ છે. 
ભાયે તેભના પક્ત દળાન જ નથી કયલા, ચયણસ્ળા ણ કયલા છે. ભને દ્વાયકાધીળના ચયણસ્ળા 
કયલા દ્યો.” ત અને ત્માગની બાલના ત્રિયીઓભા ંત્તલળે છે. તેથી જ ઇશ્વયે ગોીઓ ય કૃા કયી. 
બયયૂ પે્રભ આતમો. ાયળલી દ્વાયકાધીળને ભલા અધીયા થઇ યસ્તા ય દોડલા રાગ્મા.  

ત્તલદુય-ાયળલીએ વ્રત રીધેુ ંકે દયયોજ ત્રણ કરાક એક આવન ય ફેવી એક લચિે ઇશ્વયની 
આયાધના કયલી. આભ ત્રણ લા ઇશ્વયની આયાધના કયીએ તો વાક્ષાત ્ઇશ્વયપ્રાપ્તત થામ.  

આજે બગલાન દ્વાયકાથી શસ્સ્તનાયુ આલી શંચમા શતા. દુમોધને છતનબોગની વાભગ્રી કૃષ્ણ 
ભાટે તૈમાય કયાલેરી. કૃષ્ણે દુમોધન ાવે જઇ ાડંલોના અત્તધકાયની લાત કયી. શસ્સ્તનાયુની 
ગાદીના અત્તધકાયી ાડંલો છે તે તેભને વંી દો. દુમોધને કહ્યુ,ં “ કૃષ્ણ  વાબંો. ષુ ંવોમના નાકા 
જેટરી જભીન ણ યદુ્ધ ત્તલના ાડંલોને આલા તૈમાય નથી.” કૃષ્ણે દુમોધનને વભજાલલા ઘણી 
કોત્તળળ કયી. દુમોધનને કહ્યુ,ં “આખુ ંયાજ્મ નશં તો તેઓના ત્તનલાાશ યૂતા ંાચં ગાભ પક્ત આો.” 
ણ દુમોધન એકનો ફે ન થમો. કૃષ્ણે ધતૃયાષ્ટ્રને કહ્યુ,ં “કાકા ધતૃયાષ્ટ્ર, વતી ગાધંાયી, વાબંો છો, 
તભાયા આંખ યના ાટા છોડો.” ફેભાથંી કોઇએ જલાફ ન આતમો. “દુમોધને વૈત્તનકોને ષુકભ કમો, 
“ આ કૃષ્ણને ફાધંી દો.” વૈત્તનકો બગલાનને ફાધંલા જામ છે ત્મા ંકૃષ્ણે શજાય રૂ ધાયણ કમાં. 
વૈત્તનકો કશ,ે “ ભશાયાજ અભે કોને ફાધંીએ ?” કૃષ્ણ ફધંામ નશં. કૃષ્ણે કહ્યુ,ં “ શલે તો યદુ્ધ ત્તવલામ 
આનો ફીજો કોઇ ઉામ જ નથી.” કશી કૃષ્ણ ગત્તથમા ંઊતયલા ભાડંયા, ત્માયે દુમોધને કહ્યુ,ં “કૃષ્ણ 
! તભે અભાયા ભશભેાન છો, જભીને જાલ.” 
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કૃષ્ણે શવતા ંશવતા ંદુમોધનને કહ્યુ,ં “વગાનેં ત્મા ંષુ ંભશભેાન થતો નથી. ષુ ંત્તભત્ર ત્તલદુયને ત્મા ં
જભીળ.” 
ત્તલદુય અને ાળાલી ભાટીના ાત્રભા ંબાજી મકૂી આવન ય ફેવી ત્રણ કરાક બગલાનના જ 
કયતા ફેઠાશતા. કુદેલજી કશ,ે “ શ ેયીલક્ષત ! દ્વાયકાથી કૃષ્ણ ત્તલના જ શસ્સ્તનાયુ આલેરા, 
દુમોધનના છતનબોગની યલા કમાા ત્તલના કૃષ્ણ ત્તલદુયને ત્મા ંઆવ્મા. ફાયણે ટકોયા ભામાા. 
ાયળલીએ દયલાજો ખોલ્મો.  કૃષ્ણને જોતા ંજ યળલીએ કૃષ્ણને પ્રણાભ કમાા. ાયળલી બગલાનને 
ોતાને આંગણે આલેરા જોઇ બાન ભરૂી થઇ ગઇ. કેાના ગબા ફાજુ ય મકૂી છાર બગલાનને 
આલા ભાડંી. ોતાને જોઇ ઘેરી ઘેરી થઇ ગમેરી ાયળલીને જોઇ બગલાન શવતા6 શવતા ં
ત્તલદુયજીને કશલેા રાગ્મા, “બાઇ વધં્માજૂા થઇ ગઇ શોમ તો બોજન કયલા આવ્મો છુ.ં. બોજનની 
તૈમાયી કયો. આણે વાથે જભીુ.ં બગલાન ત્તલદુયજીએ પે્રભથી ફનાલેરી બાજી આયોગીને ખફૂ 
પ્રવન્ન થમા. બાજીભા ંપે્રભની ભીઠાળ શતી. જભતા ંજભતા ંકૃષ્ણે ત્તલદુયને શસ્સ્તનાયુભા ંથમેરી ફધી 
લાત કશી. શલે યદુ્ધ ત્તવલામ ફીજો કોઇ યસ્તો નથી.” એભ બગલાને ત્તલદુયને કહ્યુ.ં ત્તલદુયજી કશ,ે “ 
ભાયાથી યદુ્ધ નશં જોલામ. શ ેકૃષ્ણ ! ભાયા બાઇ ાડુંના છોકયાઓને અન્મામ ન થામ તે જોલાનુ ં
કાભ ષુ ંતભને વોુ ંછુ.ં” 
ત્તલદુય અને ાયળલી જાત્રા કયલા નીકળ્મા. યસ્તાભા ંઉદ્ધધ્લજી ભળ્મા. આળા, લાવના ત્તલનાના 
અલધતૂ એટરે ઉદ્ધધ્લજી. ઉદ્ધલજી બગલાનના યભ બક્ત શતા. તેભને ભાટે બગલાનના દ્વાય 
શભેંળા ંખલુ્રા યશતેા. તે છી યસ્તાભા ંત્તલદુયને ભૈતે્રમ ઋત્ત ભળ્મા. ત્તલદુયજીએ ભૈતે્રમ ઋત્તને કથા 
કશલેા ત્તલનતંી કયી. ભૈતે્રમ કથા કશલેા તૈમાય થમા. ત્તલદુય અને ાયળલી કથા વાબંલા ફેઠા. 
ભૈતે્રમ કશ,ે” શ ેત્તલદુય ! નાયામણ બગલાનની નાલબભાથંી બ્રહ્માજી ઉત્ન્ન થમા. નાયામણ બગલાને 
બ્રહ્માજીને ચત:ુશ્રોકી બાગલત વબંાવ્યુ.ં વાબંતા ંવાબંતા ંબ્રહ્માજીને અલાજ વબંામો. 
શષૃ્ષ્ટની યચના કયો. બ્રહ્માએ શષૃ્ષ્ટની યચના કયલા ભાડંી. વૌ પ્રથભ ચાય તુ્રો વનતકુભાયો ઉત્ન્ન 
થમા. બ્રહ્માના ભોઢાભાથંી દીકયી જન્ભી વયસ્લતી. દીકયીની શુદંયતા જોઇ બ્રહ્માજીની દીકયી ય 
કુદૃષ્ષ્ટ થઇ.  બગલાન નાયામણે બ્રહ્માજીને થ્થય થઇ જલાનો ળા આતમો. “તભાયા ય બ્રાહ્મણો 
શખુડ ઘવળે અને તેની શગુધંથી પયી બ્રહ્મા થળો.” 
 

બ્રહ્માએ વનતકુભાયોને કહ્યુ,ં “ભને શષૃ્ષ્ટ યચનાભા ંભદદ કયો.” વનતકુભાયોએ કહ્યુ,ં “અભે ઇશ્વય 
આયાધના કયીુ.ં” બ્રહ્માજીને આ વાબંી ગસુ્વો આવ્મો અને બ્રહ્માજીના ક્રોધભાથંી રૂદ્ર ઉત્ન્ન થમા.  



Page 57 of 271 
w w w . g o p a l p a r e k h . w o r d p r e s s . c o m  

 

બ્રહ્માએ વૌ પ્રથભ ભૈથતુ્તનક શષૃ્ષ્ટના વજૉન ભાટે ભન ુઅને ળતરૂાનુ ંવજૉન કયુ.ં તેઓને ભૈથતુ્તનક 

શષૃ્ષ્ટ વજૉલા બ્રહ્માજીએ આજ્ઞા કયી. “તભાયી વતંત્તત તભારંુ નાભ ઉજાે એલી થામ.” બ્રહ્માજીએ 

આળીલાાદ આતમા. ભન ુઅને ળતરૂાએ નીચે આલી જોયુ ંતો થૃ્લી શતી નશં. હશયણ્માક્ષ નાભના 

યાક્ષવે થૃ્લીને ોતાની દાઢભા ંયાખી છે. કોઇ તેની ાવે ટકી ળકત ુ ંનથી. બ્રહ્માજીએ ઇશ્વયને 

થૃ્લીના ઉદ્ધાય ભાટે પ્રાથાના કયી, બગલાને લયાશ રૂ ધાયણ કયી હશયણ્માક્ષને ભાયી થૃ્લીનો ઉદ્ધાય 

કમો. ત્માયફાદ ભન ુઅને ળતરૂા થૃ્લી ય ત્તતત્ની તયીકે આવ્મા. તેઓને આષુત્તત, દેલષુત્તત 

અને પ્રશતૂ્તત એભ ત્રણ દીકયીઓ અને ત્તપ્રમવ્રત અને ઉિાનાદ એભ ફે દીકયાઓ થમા.” 

કુદેલજી કશ,ે” “ શ ેયીલક્ષત ! આ હશયણ્માક્ષ યાક્ષવ કોણ શતો તેની કથા શલે ષુ ંતભને કષુ ંછુ ંતે 

વાબંો. 

ગગંાહકનાયે ઋત્ત કશ્મ યશતેા શતા. તેભને ફે ત્ની શતી. હદત્તત અને અહદત્તત. એક વાજંે કશ્મ 

ગગંાસ્નાન કયી વધં્મા કયતા શતા . તેભની ત્ની હદત્તત વો ળણગાય વજી ત્તત કશ્મ જ્મા ંવધં્મા 

કયતા શતા ત્મા ંઆવ્મા. ઋત્તએ હદત્તતને છૂયુ ં“ અશં કેભ આવ્મા છો?” હદત્તતએ જલાફ આતમો 

“વવંાય શખુની ભાગણી કયલા આલી છુ.ં” “અત્માયે ભાયો ઇશ્વયસ્ભયણનો વભમ છે ત્માયે આલો 

ખયાફ બાલ ઋત્તત્ની ! તભાયાભા ંકેભ જન્્મો?” કશ્મે છૂયુ.ં કશ્મે હદત્તતને વભજાલલા ઘણી 

કોત્તળઅ્ કયી, ણ વ્મથા. કશ્મ હદત્તત વાથે વવંાયશખુભા ંજોડામા.“ વધં્માટાણે ભં અને તે ા 

કયુ ંછે. ફે દીકયાનો જન્ભ થળે, યાક્ષવ થળે.” હદત્તતએ આ વાબંી ધ્રવૂકે ધ્રવૂકે યડલા રાગી. 

ોતાની ભરૂ ભાટે ભાપી ભાગી. કશ્મે કહ્યુ,ં “ ઘટનાભા ંકોઇ પેયપાય નશં થામ, ણ તાયા ફે 

યાક્ષવ દીકયાના ઉદ્ધાય ભાટે ખદુ ઇશ્વય આલળે અને કુનો ઉદ્ધાય થળે.” 

”હદત્તતએ ોતાના તના ફથી ફે લા ગબાને ેટભા ંવાચલી યાખ્મો. ફેલે હદતેને ફે યાક્ષવ 

ફાકો જન્્મા.ં હશયણ્માક્ષ અને હશયણ્મકત્તળ.ુ હશયણ્માક્ષનો બગલાને લયાશ રૂ ધાયણ કયી ઉદ્ધાય 

કમો.  

ત્તલદુયજીએ ભૈતે્રમ ઋત્તને છૂયુ,ં “ઋત્ત કશ્મને ત્મા ંયાક્ષવો કેભ જન્્મા?”ભૈતે્રમ ઋત્તએ જલાફ 

આતમો. ભૈતે્રમ ઋત્તએ જલાફ આતમો, એક લખાત વનતકુભાયો લૈકંુઠભા ંબગલાનના ંદળાને આવ્મા. 

લૈકંુઠના છ દયલાજાભાથંી વાય થમા ફાદ વાતભે દયલાજે બગલાનના ંછડીદાય જમ અને ત્તલજમ 
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ઊબા શતા. તેઓએ વનતકુભાયોને લૈકંુઠભા ંઅંદય જતા અટકાવ્મા. વનતકુભાયોએ તેભને ળા 

આતમો,” તભાયો ત્રણ જન્ભ શધુી યાક્ષવ મોત્તનભા ંજન્ભ થળે.” ળા વાબંતાનંી વાથે બગલાન 

ત્મા ંઆવ્મા. વનતકુભાયોએ બગલાનની ભાપી ભાગી. અભે તભાયા છડીદાયોને ળા આતમો છે. ક્ષભા 

કયો. બગલાને કહ્યુ,ં”જમ-ત્તલજમને ભં વિા આી છે. ભરૂ ભાયી છે. ભં તભને યોક્યા છે. ષુ ંગનેુગાય 

છુ.ં” 

બગલાને જમ-ત્તલજમને  કહ્યુ ં“ભાયા  અત્તતત્તથનુ ંતભે અભાન કયુ ંછે. વનતકુભાયોના ળાને કાયણે 

શરેા ંજન્ભભા ંહશયણ્માક્ષ અને હશયણ્મકત્તળ ુ રોબના સ્લરૂે જન્ભ રેળો. ફીજા જન્ભભા ંકાભના 

સ્લરૂે યાલણ અને કંુબકણા થળો અને ત્રીજા જન્ભભા ંક્રોધના સ્લરૂે ત્તળુાર અને દંતલક્ર થળો.”  

જમ-ત્તલજમ બગલાનને ગે રાગી શરેો યાક્ષવ અલતાય   હશયણ્માક્ષ અને હશયણ્મકત્તળનુો રીધો. 

હશયણ્માક્ષનો લયાશ સ્લરૂે બગલાને વશંાય કમો. થૃ્લીને તેની દાઢભાથંી મકુ્ત કયી, સ્સ્થય કયી. ભન ુ

અને ળતરૂાને શષૃ્ષ્ટવજૉન  અથે થૃ્લી ય ભોકલ્મા. ત્રણ દીકયી અને ફે દીકયા થમા. વભમ 

લીતતો ચાલ્મો. દીકયીઓ ભોટી થઇ. એક હદલવ નાયદજી ભન ુાવે આવ્મા. ભનએુ નાયદજીને 

કહ્યુ,ં” અભાયી દીકયીઓ ભાટે મોગ્મ મયુત્તતમા ળોધી આો. દીકયીઓ ઉંભયરામક થઇ છે.‖ નાયદજી 

કશ,ે― બરે.”  

નાયદજીને ઉિભ કુના બ્રાહ્મણ કદાભની જાણ થઇ. ચચીવ લા ત્તલદ્યાભ્માવ કમાા ફાદ નક્કી કયુ ં

કે રગ્ન કયી ગશૃસ્થાશ્રભભા ંપ્રલેળ કયલો. કદાભની ઇક્હહ્છા એલી શતી કે ત્ની એલી ભે કે જીલન 

શખુભમ જામ. કદા ભે ઇશ્વયની આયાધના કયલા ભાડંી, ત કયલા રાગ્મા. કેટરાક વભમ છી 

બગલાન કદાભ ાવે આવ્મા. કદા ભે બગલાનને દંડલત ્પ્રણાભ કમાા.ભ્ગલાને કદાભને લયદાન 

ભાગલા કહ્યુ.ં કદા ભે ત્ની ભાગંી, શુદંય તુ્ર ભાગં્મો.બગલાને છૂયુ,ં “ કદાભ ત્ની કેભ ભાગે છે? 

ભોક્ષ ભાગ.” કદા ભે બગલાનને કહ્યુ,ં “ભાનલીના ભનભા ંશજાયો જન્ભની કાભલાવના શતેૂરી શોમ છે. 

ળદૃ્ધાલસ્થાભામં ભાનલીનુ ંભન ચી જામ છે. શ ેબગલાન ! ભાયા તભા ંકાઇં ખાભી છે?” કદા ભે 

બગલાનને કહ્યુ,ં “ચમલન ઋત્ત બ્રહ્મચાયી શતા. આકરૂ ંત કયતા ંકયતા ંતેના ળયીય ય ધૂના 

યાપડા થઇ ગમા. યાપડાભાથંી તેભની પક્ત ફે આંખો દેખાતી શતી. એક હદલવ ળમાાત્તત યાજાની વો 

લાની દીકયી યભતી યભતી જ્મા ંચમલન ઋત્ત ત કયતા શતા ત્મા ંઆલી. તેણીએ યાપડાભાથંી 
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પક્ત ફે આંખો જોઇ. જીલડા ંભાની ફે દબાની વી આંખોભા ંબંકી દીધી. ઋત્ત ગસુ્વે થઇ ગમા . 

યાજા ળમાાત્તતએ ઋત્તની ભાપી ભાગી. ચમલનહર્ એ કહ્યુ,ં”તાયી દીકયીને ભાયી વાથે યણાલ તો ષુ ં

ક્ષભા કરૂ.ં” દીકયીએ કહ્યુ,ં”ફયાફય છે. ભાયા કભાની વજા ભાયે બોગલલી જ જોઇએ. ળમાાત્તત યાજાએ 

90 લાના ચમલન ઋત્ત વાથે ોતાની 16 લાની દીકયીના ંરગ્ન કમાા. 

ચમલન ઋત્તને નેળુ ંલાની ઉંભયે કાભના જાગી ણ ળયીય ત્તળત્તથર થઇ ગયુ ંશત ુ.ં ઋત્તએ 

અત્તશ્વનીકુભાયને ત્તળત્તથરતા દૂય કયલા ફોરાવ્મા. અત્તશ્વનીકુભાય પ્રખય લૈદંુ જાણતા શતા.અત્તશ્વનીકુભાયે 

ચમલન ઋત્તને કામાકલ્નો પ્રમોગ કયાવ્મો. હયણાભે નેળુ ંલાની ઉંભયે ચમલન ઋત્તએ ચચીવ 

લાના યલુાન જેળુ ંળયીય પ્રાતત કયુ ંઅને વવંાયશખુભા ંજોડામા. નેળુ ંલે ઋત્તભા ંકાભલાવના 

જાગી. ષુ ંતો યલુાન ભાનલી છુ.ં જન્ભજાત ળતૃ્તિઓને મોગ્મ યીતે વતંોલાથી ત્તલકૃત્તત ેદા નથી 

થતી. શ ેબગલાન! ભાયે ગશૃસ્થાશ્રભભા ંપ્રલેળ કયલો છે. ભને મોગ્મ ત્ની અને તુ્ર ભે તેલા 

આળીલાાદ આો.” બગલાને કહ્યુ,ં “શ ેકદાભ ! તાયી ાવે ભન ુઅને ળતરૂા આલળે,. તેની ત્રણ 

દીકયીઓભાથંી દેલષતૂ્તત કન્મા તને આળે. તને નલ દીકયી અને એક દીકયો થળે.” કદા ભે કહ્યુ,ં” 

તભે ભાયે ત્મા ંદીકયા તયીકે આલો.  “ બગલાન કશ,ે “ ષુ ંફધંાતો નથી કે ષુ ંતાયે ત્મા ંજન્ભ રઉં.” 

કદા ભે બગલાનને પ્રણાભ કમાા. બગલાન ત્માથંી જલા નીકળ્મા.કદાભને ત્તલચાય આવ્મો, ષુ ંકેલો 

સ્લાથી ! ભાયી ાવે બગલાન આવ્મા. લયદાન આલા છતા ંણ ભં તેભને કાઇં ન આતયુ.ં ાવે જ 

ચણોઠીનુ ંઝાડ શત ુ.ં ચણોઠી ચ ૂટંી ોતાની રગંોટીના તાતંણાભા ંયોલી ભાા કયી દોડતા ંદોડતા ં

બગલાનને ચણોઠીની ભાા બેટભા ંઆી. બગલાનને કદા ભે કહ્યુ,ં”બગલાન, આ ભાા શભણા ંન 

શયેતા, કૃષ્ણાલતાયભા ંશયેજો.” 

નાયદજી ભન ુઅને ળતરૂા ાવે આવ્મા. યલુાન બ્રાહ્મણ કદાભની લાત કયી. ભન ુઅને ળતરૂા 

ોતાની રાડકી દીકયીને રઇ યથભા ંફેવી કદાભના આશ્રભ ાવે આવ્મા. યથભાથંી ઊતયી ધીભે 

ધીભે આશ્રભભા ંદાખર થમા. આશ્રભભા ંજઇ એક ઋત્તને છૂયુ,ં”કૃા કયી કદાભ ઋત્ત ક્યા ંછે 

ફતાલળો?” ભન ુળતરૂા દેલષતૂ્તતને રઇ કદાભ ાવે આવ્મા. કદા ભે ફધાને આલકાય આતમો. ત્રણ 

આવન રઇ આલી ફધાને ફેવલાકહ્યુ.ં ભન ુઅને ળતરૂા આવન ય ફેઠા. દેલષતૂ્તતએ ોતાનુ ં 

આવન વકેંરી ગોઠણ નીચે મકૂ્યુકંદા ભે ફધાને ાણી આતયુ.ં દેલષતૂ્તત ાણીના ંાત્રો અંદય મકૂી 

આલી. ભનએુ કદાભને ત્તલનતંી કયી, “ શ ેકદાભ ! ભાયી આ દીકયીનો તભે સ્લીકાય કયો.” દેલષતૂ્તતએ 
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વભંત્તત આી. ઘણી ધાભધભૂથી  ભનએુ દીકયી દેલષતૂ્તતના ંકદાભ વાથે રગ્ન કમાા. કદાભ રગ્નની 

યાતે્ર અલગમાય લાગે રગ્નના ંકડા ંઉતાયી એક લત્રિય શયેી એક આવન ય ફેવી ત કયલા રાગી 

ગમા. દેલષતૂ્તત ણ અરકંાય ઉતાયી વાદા લત્રિય ધાયણ કયલા રાગી. ત્તતત્ની ભૌન ધાયણ કયી 

ઇશ્વયઆયાધના  કયલા રાગ્મા. યલુાનીભા ંત્તલમશગૂ ન આલે તો બસ્ક્ત પતી નથી. યલુાનીના ં

ફાય લા કદાભ અને દેલષતૂ્તતએ આકયી તિમાા કયી. એક હદલવ વલાયના શોયભા ંએક નેળુ ં

લાના ઋત્ત કદાભને ઘેય આવ્મા. કદાભને પ્રણાભ કમાા. ઋત્તએ કહ્યુ ં“ ભાયા ૌત્રના ંરગ્ન છે. ભાયી 

ઇચછા છે કે નલદંત્તત આને પ્રણાભ કયે. આ ન આલો તો ષુ ંતેઓને અશં રાળુ.ં” કદા ભે ઋત્તના 

આભતં્રણનો સ્લીકાય કમો. રગ્નનો હદલવ આવ્મો એટરે કદાભ અને દેલષતૂ્તતએ ગશૃસ્થીના ંકડા ં

શમેાા અને રગ્નભા ંગમા. રગ્ન થઇ ગમા એટરે નલદંત્તતને આળીલાાદ આતમા. 

તે હદલવે વાજંે ત કયતા ંશરેા ંકદા ભે દેલષતૂ્તતને કહ્યુ,ં”શલે આણે ભૌન વ્રત છોડીને ફોરલાનુ ં

ચા ુકયીએ. ભાયી ઇચછા છે કે ફોરલાની ળરૂઆત ત ુ ંકય. ત ુ ંછૂ અને ષુ ંતને જલાફ આુ.ં” 

દેલષતૂ્તતએ છૂયુ,ં “ આણે આજે રગ્નવભાયંબભા ંગમા શતા,. ભને રગ્નનો અથા વભજાલો. “ કદા ભે 

કહ્યુ,ં “આણી તની અલત્તધ  યૂી થઇ છે. તભે લફંદુ વયોલયભા ંસ્નાન કયી તૈમાય થઇ આલો.” 

દેલષતૂ્તત તૈમાય થઇને આવ્મા એટરે કદાભ અને દેલષતૂ્તત ફને્ન ત્તલભાનભા ંફેવી પયલા નીકળ્મા. 

ગશૃસ્થાશ્રભભા ંજોડામા. દેલષતૂ્તતએ એક છી એક એભ નલ દીકયીઓને જન્ભ આતમો. દેલષતૂ્તતએ 

કદાભને કહ્યુ,ં “દીકયીઓભા ંભાના વદ્ ગણુો ઊતયે છે. ત્તતાના જ્ઞાનનો ત્તલસ્તાય તુ્ર દ્વાયા થામ છે. 

ભાયે એક તુ્રની ઇચછા છે. ભાયા ભાતાત્તતાને કશે ુ ંકે એક તુ્રશખુ મંત આ વવંાય બોગલળો.” 

દેલષતૂ્તત વગબાા ફન્મા. કદા ભે યભાત્ભાને પ્રાથાના કયી કે, “શ ેબગલાન ! એક દીકયો અભને આો, 

જેથી અભાયો ઉદ્ધાય થામ.” કેટરાક વભમ છી બાદયલા શદુ છઠને હદલવે દેલષતૂ્તતએ દીકયાને 

જન્ભ આતમો. કત્તર બગલાનના રૂભા ંઇશ્વયે અલતાય રીધો. કદાભ અને દેલષતૂ્તતએ ત્માયફાદ 

વભગ્ર જીલન પ્રભબુસ્ક્તભા ંયોલી દીધુ.ં દીકયા કત્તરને જનોઇ આી. કત્તરે ત્તતાને કહ્યુ,ં”ભાયી 

નલ ફશનેોના ંરગ્ન કયો. ષુ ંજલતર શોમુ ંછી તભે ત કયલા જાલ. તભાયી પયજ યૂી થામ છે. 

ભાયી ભાતા અશં જ યશળેે. ભાયી ભાતાને ષુ ંભારંુ અખડં જ્ઞાન આીળ.” 

કદા ભે વાબંલાની ઇચછા વ્મક્ત કયી,” તાયી ભાતા વાથે ષુ ંણ વાબંળંુ.”કત્તરે ત્તતાને ના કશી. 
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ભાયી ભાતાનો અત્તધકાય લધ ુછે. ભાયી ભાતાએ વતત ફાય લા શધુી ભાયાભા ંલચિ યોલી યાખ્યુ ં

છે. વતત એક લચિે ઇશ્વયઆયાધના કયી છે.  

નલ દીકયીઓના ંરગ્ન કયાલી કદાભ ઋત્ત ત કયલા ચાલ્મા ગમા. 

કત્તર બગલાન ભાતા દેલષતૂ્તતને જ્ઞાન આે છે. દેલષતૂ્તતને વાખં્મળાત્રિયનુ ંજ્ઞાન આતયુ.ં કત્તરે 

દેલષતૂ્તતને કહ્યુ,ં “જીલનની ગત્તત કઇ યીતે થામ તે ષુ ંતભને કશીળ.” દેલષતૂ્તતએ કત્તરને પ્રશ્ન 

છૂયો,” બગલાનપ્રાપ્તત ભાટે ભાનલે ુ ંકયળુ?ં” બગલાન કત્તરે કહ્યુ,ં “વૌ પ્રથભ બગલાનના 

જભણા ચયણથી ળરૂ કયી મખુાયત્તલદં શધુી રઇ જઇ ધ્માન ધયળુ.ં સ્લબાલને ભધયુ યાખલો. ળાતં 

ભન યાખી ઇશ્વયભા ંલચિ યોલળુ.ં” કત્તરે કહ્યુ,ં” લશરેી વલાયે તભાયા આયાધ્મ દેલનુ ંધ્માન ધયળુ.ં 

ધ્માન ધયતા ંઇષ્ન્દ્રમ દુ્ધ શોલી જરૂયી છે. ભન એકાગ્ર કયી, અંત:કયણ દુ્ધ કયી બસ્ક્તબાલલૂાક 

ઇશ્વયન6ુ ધ્માન ધયી આયાધના કયલી.” દેલષતૂ્તતએ કત્તરને છૂયુ,ં “ ભાનલ જન્ભ કેભ થામ ?” 

કત્તરે કહ્યુ,ં” ત્રિયીરુુ વવંાયભા ંજોડામ, ાચંભા ભહશને ગબાને સધુા અને તૃા રાગે છે. વાતભા 

ભહશને ગબાભા ંજીલ આલે છે. જીલ 100 હદલવ ઇશ્વયને ગબાભા ંતહ્તી ીડાભાથંી છોડાલલા  પ્રાથાના 

કયે છે. દવભા ભહશનાના દવ હદલવે 100 લાના આયષુ્મ વાથે જીલ જન્ભ રે છે. ોતાના કભા 

પ્રભાણે જીલન ત્તલતાલે છે.” કત્તરે દેલષતૂ્તતને કહ્યુ,ં“ ભા દેલષતૂ્તત, જ્ઞાનને ચાલી ળકે તેલા ંતભે એક 

જ છો, ઘણા વભમથી ષુ ંભાનલ જન્ભ રેલાની ઇચછા યાખતો શતો. ષુ ંતભાયે ઘયે આવ્મો. ષુ ંતભાયો 

દીકયો છુ.ં ભાયે તભને કાઇંક આળ6ુ જોઇએ. ભં તભને જ્ઞાન આતયુ.ં” કત્તરે ઊબા થઇ ભાતાને 

દંડલત ્પ્રણાભ કમાા, “ ભા શલે ષુ ંયજા રઉં?” કત્તર ઊબા થમા. ફને્નની આંખભાથંી અશ્રલુફદું 

ડલા રાગ્મા. જ્મા ંઅશ્રલુફંદુ ડયા તેને લફદુંવયોલય ભનામ છે. કત્તર બગલાન ગમા છી 

દેલષતૂ્તત ોતાનો કેળકરા છૂટ્ટો મકૂી જરૂયી કડા ંશયેી ઇશ્વય આયાધના કયલા ફેવી ગમા. કાે 

કયી દેલષતૂ્તતનુ ંળયીય ળાતં થયુ.ં  

કત્તર બગલાન ભાતાને જ્ઞાન આી ગગંાવાગય ગમેરા. ત્મા ંતેભને ોતાની ભાતાના ં

મતૃ્યનુાવભાચાય ભળ્મા. ત્મા ંકત્તરે ભાતાનુ ંશ્રાદ્ધ કયુ.ંકુદેલજી કશ,ે” શ ેયીલક્ષત, ભન ુઅને 

ળતરૂાએ ફાકોને કશે ુ ંજીલન કૃતકૃત્મ કયજો. જે દેલષતૂ્તતએ કયી ફતાવ્યુ.ં “ યીલક્ષતે 

કુદેલજીને છૂયુ,ં “ઇશ્વયપ્રાપ્તત ભાટે ુ ંકયળુ ંજોઇએ?” કુદેલજી કશ,ે “વૌ પ્રથભ ભાણવે 
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સ્લબાલને જીતલો જોઇએ. લચિ દુ્ધ કયી બગલત વેલાભા ંભન યોલળુ ંજોઇએ. બગલાનની વેલા 

ત્રણ પ્રકાયની છે.1. તનજુા 2.ત્તલિજા 3.ભાનવી. ભાણવે ોતાને જે પ્રકાય અનકુૂ રાગે તે પ્રભાણે 

બગલતવેલા કયલી. બગલાનની બસ્ક્તભા ંપે્રભ યાખલો. ઇશ્વયનુ ંધ્માન ધયલા કોત્તળળ કયલી. 

બગલતપ્રાપ્તત ભાટે કોત્તળળ કયલી.” 

========================================================== 

 

સ્કંધ:4 

ાના:41 થી 45 

પ્રજાત્તત દક્ષ 

“ શ્રીભદ્ બાગલત વકં્ષે ‖ (વકં્ષેકતાા:શશભુતી ભશતેા, ફી.એ., એભ.એડ.) 

કુદેલજી કશ,ે “શ ેયાજા ! આજે ષુ ંતને અશકંાય ભાનલીનો ત્તલનાળ વજેા છે 

તેને રગતી એક લાત કશીળ. ભાનલી જીલનભાથંી અશકંાયનો ત્માગ કયે 

તો જ જીલન ત્તલત્ર થામ. પક્ત પ્રાથાનાથી ઠાકોયજી પ્રવન્ન થતા ંનથી. 

અશકંાય ભાનલીનો ત્તલનાળ વજેા છે, જે લાત દક્ષની કથા યથી તને 

વભજાળે.” 

કુ: “શ ેયીલક્ષત ! દક્ષ પ્રજાત્તતની લાત ષુ ંતને કષુ ંછુ ંતે ત ુ ંએકલચિે 

વાબં. દક્ષ પ્રજાત્તતને વો દીકયીઓ શતી. વૌથી નાની દીકયી વતીને 

ત્તળલજી વાથે યણાલી શતી. મજ્ઞભા ંએક લખત ઋત્તઓની ભોટી વબા 
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બયલાભા ંઆલેરી. વબાના પ્રમખુસ્થાન ય ત્તળલજી શતા. દક્ષ પ્રજાત્તત 

આ ઋત્તમતુ્તનઓની વબાભા ંઆવ્મા ત્માયે ઊબા થઇ ફધાએ તેને ભાન 

આતયુ,ં ણ ભશાદેલજી ોતાના આવન યથી ન ઊઠયા. તેથી દક્ષને યીવ 

ચડી. દક્ષે નક્કી કયુ ંકે ષુ ંએક મજ્ઞ કરંુ અને ફધા દેલોને આભતં્રણ આુ,ં 

ણ ળકંયને આભતં્રણ નશં આુ.ં દક્ષે આ લાત ોતાની વબાભા ંજાશયે 

કયી. કોઇએ તેનો ત્તલયોધ ન કમો, પક્ત બગલાન ળકંયના ગણ નદંીશ્વયે 

ઊબા થ ઇ બ્રાહ્મણોને કહ્યુ,ં “ શ ેબ્રાહ્મણો ! તભે તભાયા યાજાને લાયો-

બગલાન ળકંયનુ ંઆળુ ંઅભાન ?” ણ કોઇ બ્રાહ્મણ ફોલ્મો નશં. 

નદંીશ્વય ગસુ્વે બયામા અને દક્ષને ળા આતમો કે તે ત્તળલની ત્તનંદા કયી 

તેથી તારંુ મખુ ફોકડાના જેળુ ંથજો. ઋત્તભડંીએ શાસ્મ કયુ ંતેથી તેભના 

દાતં ડો. જેભણે ત્તળલની ત્તનદંા કયી તે બ્રાહ્મણ લેદ લેચીને પ્રચંથી 

ત્તનલાાશ કયીને લબક્ષા ભાગેં તેલો નદંીએ ળા આતમો. ત્તળલજીએ નદંીને કહ્યુ,ં 

“નદંી ફેવી જા. ક્રોધ વાભે ક્રોધ ન કયલો.” 

દક્ષે યાણીને કહ્યુ,ં “કનખરભા ંભોટો મજ્ઞ કયલો છે. જગતના ફધા દેલો 

અને ભશાત્ભાઓને આભતં્રણ આીુ,ં ણ વતી અને ળકંયને આભતં્રણ 

નશં આીએ.”  દક્ષે મજ્ઞ ળરૂ કમો. વતી અને ભશાદેલને આભતં્રણ આતયુ ં

નશં. મજ્ઞના હદલવે કૈરાવભા ંત્તળલજી ધ્માનભા ંફેઠા શતા. વતીની ફશનેો 

ોતાના ત્તત વાથે ત્તલભાનભા ંફેવી મજ્ઞભા ંજામ છે તે જોઇ વતીને ભનભા ં
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ખફૂ દુ:ખ થયુ,ં કે ભાયા ત્તતાએ ભને અને ત્તળલજીને આટરા ભોટા મજ્ઞભા ં

આભતં્રણ ન આતયુ?ં ત્તમયના પ્રવગંભા ંદીકયીને આભતં્રણ ન ભળ્યુ ંશોમ 

તો દીકયીને ફષ ુદુ:ખ થામ. ત્તળલજી વભાત્તધભાથંી ઊઠયા ત્માયે વતીએ કહ્યુ,ં 

“તભાયા વવયા દક્ષ પ્રજાત્તતએ ભોટો મજ્ઞ કમો છે. ફોરો દળાન કયલા 

ક્યાયે જઇુ?ં” ત્તળલજીએ કળો જલાફ ન આતમો. વતીનુ ંશૈય ુ ંકાબભૂા ંન 

યહ્યુ.ં વતીએ ત્તળલજીને કહ્યુ,ં “ભાતાત્તતા, ગરુૂ, ગરુૂ ત્ની, વાશવુવયા 

ભાતાત્તતા વભાન, ત્મા ંનોતયાનંી યાશ ન જોલામ. ફોરો ક્યાયે જઇુ?ં “ 

લફરકુર ભૌન, ત્તળલજીએ જલાફ ન આતમો. પયી વતીએ કહ્યુ,ં “ભને ખફય 

છે કે આણને આભતં્રણ નથી, છતા ંજગતભા ંક્યાયેમ ન થમો શોમ તેલો 

મજ્ઞ થામ છે આણે દળાન કયલા ક્યાયે જઇુ?ં” ત્તળલજીએ કહ્યુ,ં “વતી 

ભાયી ના નથી. મજ્ઞના ંદળાન કયલા જળુ ંછે તો ષુ ંણ તૈમાય છુ,ં ણ 

વાબં, કોઇણ કાભ કયતા ંશરેા ંઅલબભાનની આષતુ્તત આલી જોઇએ. 

ત ુ ંએટરી સ્લભાની છો કે  જો તને આલકાય નશં ભેતો ભને દશળેત છે કે 

ષુ ંતને ગભુાલી ફેવીળ. ભને રાગે છે કે જ્મા ંઆણને આલકાય ન ભે 

ત્મા ંઆણે જળુ ંન જોઇએ. મજ્ઞો તો ઘણા થતા શોમ છે.તભાયે ત્મા ંજ ળા 

ભાટે જળુ ંછે? છતામં તભાયી ફષ ુજ ઇચછા શોમ તો તભે એકરા જઇ 

આલો.” વતીએ ત્તળલજીને કહ્યુ,ં “ળા ભાટે ભને એકરી જલા કશો છો? 

“ત્તળલજીએ કહ્યુ,ં “તાયા ત્તતાના મજ્ઞભડંભા ંભારંુ સ્થાન-ભાન નથી.” 
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વતીએ કહ્યુ,ં “તભે ભને આજ શધુી આ લાત કેભ ન કયી ?” સ્લભાન વૌને 

લશાુ ંશોમ . વતી ત્તલચાયભા ંડી ગમા. જળુ ંકે ન જળુ?ં વતીની ફધી 

ફશનેો મજ્ઞભા ંશંચી ગઇ. ફધી ફશનેો ભાને છૂલા રાગી “વતી કેભ 

નથી આલી?” જલાફ આલાને ફદરે યડલા રાગી. દક્ષે કહ્યુ,ં “ખફયદાય 

! એનુ ં નાભ રીધુ ંછે તો?” 

આ ફાજુ વતીએ ત્તલચાયુ ંજળુ ંતો ખરૂ ંજ. ત્તળલજીએ વતીને કહ્યુ,ં “  એળુ ં

કાઇં ન કયતા ંકે ષુ ંતભને ગભુાલી ફેશુ.ં” વતી તૈમાય થમા.ં ત્તળલજીને ગે 

રાગ્મા.ંત્તળલજીએ નદંીશ્વયને કહ્યુ,ં “શ ેનદંીશ્વય! ત ુ ંવતીને રઇ કનખર જા.” 

વપેદ કડા ંઅને રૂદ્રક્ષની ભાા શયેી વતી તૈમાય થમા ંઅને ત્તળલજીને 

ગે રાગ્મા. ભશાદેલજીની આંખો બયાઇ આલી. નદંીશ્વય વાથે વતી 

કનખર જલા નીકળ્મા.  

દક્ષ પ્રજાત્તતને ત્મા ંકયોડો ભાનલીઓ મજ્ઞભા ંઆવ્મા શતા. બ્રહ્મા અને 

ત્તલષ્ણએુ દક્ષને છૂય ુ,ં” “ત્તળલજી ક્યા ંછે?” દક્ષ કશ,ે “આલળે એની ભેે.”  

“  નભ: ત્તળલામ” કશતેા ંવતી મજ્ઞભા ંઆવ્મા,ં ઋત્તઓ છૂલા રાગ્મા.  

“ભશાદેલજી ક્યા ંછે?” ભા ઊબી થઇ વતીના ખબે  ભાથુ ંનાખી ધ્રવૂકે ધ્રવૂકે 

યડલા રાગી. વતીએ કહ્યુ,ં”ભા, ષુ ંલગય નોતયે આલી છુ.ં” ત્તતા દક્ષને 

વતીએ કહ્યુ,ં “ભને એક બ્રાહ્મણ આો જે ભને વભજણ ાડે.” વતીને 

મજ્ઞભા ંક્યામં ભશાદેલજીનુ ંસ્થાન કે કળ દેખામા ંનશં.વતીએ બ્રાહ્મણને 
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છૂયુ,ં “શ ેબ્રાહ્મણ ! રુદ્રકળ કે સ્થાન આ મજ્ઞભા ંકેભ નથી? ભરૂી તો 

નથી ગમા ને?” બ્રાહ્મણે કહ્યુ,ં “અભને આ મજ્ઞભા ંળકંયનુ ંનાભત્તનળાન 

યાખલાની તભાયા ત્તતા દક્ષ પ્રજાત્તતએ ભનાઇ પયભાલી છે.” ભાતાએ 

વતી ને પરાશાય કયલા કહ્યુ,ંણ વતીએ ના ાડી, ષુ ંપક્ત મજ્ઞના ંદળાને 

આલી શતી શલે ષુ ંયજા રઉં છુ.ં મજ્ઞભા ંબ્રાહ્મણો સ્લાશા સ્લાશા કયતા શતા. 

વતી તેના ત્તતા દક્ષને કશલેા રાગ્મા,  “શ ેત્તતાજી ! કોઇણ ભાણવ ફે 

અક્ષય ત્તળલ કે ત્રણ અક્ષય ળકંય એક લખતે ફોરે તેના જીલનના ાો 

ફીને બસ્ભ થઇ જામ છે. અયે ! અંત:કાે છેલ્રી ઘડીઓ ગણાતી શોમ 

ત્માયે ભાનલી ભશામતૃ્યુજંમનો જ કયે તેને જીલતદાન બગલાન ભશાદેલ 

આે છે. જુઓ આ ઇન્દ્રયાજા આવ્મા. તેભને છૂો કે “ શ ેઇન્દ્રયાજા ! આ 

દાગીના, કડા ંતભને કોણે આતમા?ં” ઇન્દ્રયાજાએ જલાફ આતમો કે, “ષુ ં

સ્ભળાનભા ંગમો ત્મા ંત્તળલજીએ ભને આતમા,ં”  “શ ેત્તતાજી ! આલા તભાયા 

જભાઇ, તેનુ ંતભે બમકંય અભાન કયુ ંછે.કશો તો ખયા ભાયા ત્તતદેલ 

ત્તળલજીએ તભારૂ કઇ યીતે અભાન કયુ?ં દક્ષે જલાફ ન આતમો. 

કૈરાવભા ંભશાદેલ જાગતૃ થમા. કંઇક અઘહટત ઘટના ફનળે તેભ તેભને 

રાગલા ભાડંય ુ.ં 

વતી મજ્ઞ કંુડ ાવે ઓટરા ય ફેવી ગમા. ોતાનો કેળ કરા છૂટો 

મકૂ્યોઅને “ નભ:ત્તળલામ:” ફોરતાનંી વાથે જ વતીના હ્રદમભાથંી 
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અસ્ગ્ન પ્રગટ થમો. વતી ફલા રાગ્મા ંત્મા ંભશાદેલજી આવ્મા અને 

ઝશતી વતીને ખબે નાખી જલા ભાડંયા, તે જ લખતે બગલાન આવ્મા 

અને ફાણ ભાયુ.ં ઝશતી વતીભાથંી નલળસ્ક્ત ઉત્ન્ન કયી. આ ફતી 

વતી એટરે લૈષ્ણલી દેલી. વતીએ પ્રાણત્માગ કમો. લરંુ તો ભશાદેલજીને, 

તે ઇચછા વાથે. ળકંયના ગણોએ દક્ષને ભાયી નાખ્મા. વતીનુ ંશ્રાદ્ધ કયી 

ત્તળલજી કૈરાવભા ંઆવ્મા. કૈરાવભા ંત્તળલજી વભાત્તધભા ંફેઠા છે ત્મા ં

બગલાન અને દેલતાઓ આવ્મા. ભશાદેલજીએ આંખો ઉઘાડી તો વાભે 

દેલતાઓના ંદળાન થમા. ફધાને આલકાય આતમો. એક એક પ અને 

અરકનદંાનુ ંાણી આતયુ.ં દેલતાઓએ કહ્યુ,ં “તભાયા વવયાએ ળરૂ કયેરો 

મજ્ઞ અધયૂો છે તે યૂો કયલા તભે આલો. ત્તળલજી, તભાયા વવયાને 

વજીલન કયો. તેને ફોકડાનુ ંભાથુ ંશયેાલી દો.”ત્તળલજી દેલતાઓ વાથે 

કનખર આવ્મા. દક્ષને ફોકડાનુ ંભાથુ ંશયેાલી વજીલન કમાા. અધયૂો મજ્ઞ 

ળરૂ કમો. ત્તળલજીએ મજ્ઞભા ંઆષતુ્તત આલા ભાડંી. બગલાને  ત્તળલજીએ 

આેરી આષતુ્તતનો સ્લીકાય કમો.દક્ષે બગલાનને છૂય ુ,ં  “શ ેબગલાન ! ભં 

મજ્ઞ કમો ત્માયે તભે કેભ ન આવ્મા ?” બગલાને કહ્યુ,ં  “શ ેદક્ષ ! તભે 

કોઇને ફતાલલા અલબભાનથી મજ્ઞ કયતા શતા તેથી ષુ ંનશોતો આવ્મો. દક્ષે 

બગલાનની ક્ષભા ભાગંી.બગલાને દક્ષને છૂય ુ,ં  “કોઇ ઇચછા છે?” દક્ષે કહ્યુ ં

“શ ેબગલાન ! ષુ ંપયી ભનષુ્મ અલતાય રઉં.” બગલાને કહ્યુ,ં  “શ ેદક્ષ ! 
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જરૂય રેળો તભાયે ત્મા ંવાઠ દીકયીઓ થળે. શ ેદક્ષ ! ભશાદેલ એટરે શય, 

શહય અને શય એક જ સ્લરૂ છે. ભશાદેલ અને ષુ ંજુદા નથી.” 

કુદેલજી કશ,ે “શ ેયીલક્ષત ! શલે વતીના ફીજા અલતાયની કથા ષુ ંતભને 

કષુ ંછુ.ં હશભારમ અને ભેનકાને ઘેય દીકયીનો જન્ભ થમો. દીકયીનુ ંનાભ 

ાલાતી ાડયુ.ં ાલાતી ઉંભયરામક થમા એટરે તેને ભાટે ભાતાત્તતાએ 

મયુત્તતમો ળોધલા ભાડંયો. ાલાતીએ કહ્યુ,ં” ષુ ંભશાદેલજીને લયી ચકૂી છુ ં

ભાયે ભાટે મયુત્તતમો  ન ળોધતા.” ભશાદેલજીને ાલાતી વાથે રગ્ન કયલા 

કહ્યુ,ં  “ણ ભશાદેલજી કશ ેએકલાય રગ્ન કયી સ્તામો છુ.ં શલે પયી નથી 

યણળુ.ં”  

ાલાતી દયયોજ કૈરાળ ય જામ અને ભશાદેલજીની જૂા કયે, એભ કયતા ં

કયતા ંાલાતી અઢાય લાની થઇ.તેની એક જ ઇચછા, લરંુ તો ભશાદેલજીને 

જ.  

તયકાશયુ દેલતાઓ ય જુરભ કયલા રાગ્મો.દેલતાઓ બગલાન ાવે 

ગમા. અભને આ યાક્ષવથી ફચાલો. બગલાન કશ,ે  “ળકંય ાલાતી વાથે 

રગ્ન કયે અને કાત્તતિકેમનો જન્ભ થામ. કાત્તતિકેમ જ તાયકાશયુને ભાયી 

ળકળે.”દેલતાઓએ આ કાભ ભાટે કાભદેલને ત્તલનતંી કયી.  “શ ેકાભદેલ ! 

ળકંયભા ંએલી ળતૃ્તિ મકૂો કે ળકંય ાલાતી વાથે રગ્ન કયે.” કાભદેલે ોતાનુ ં

કાભ ળરૂ કયુ.ં જ્મા ંભશાદેલજી ત કયતા શતા ત્મા ંલવતં યૂફશાયભા ં



Page 69 of 271 
w w w . g o p a l p a r e k h . w o r d p r e s s . c o m  

 

ખીરી. ભયયૂો નાચલા રાગ્મા. આંફા ય કેયીઓ રચકલા ભાડંી. કાભદેલે 

ફાણ તૈમાય યાખ્યુ.ં ાલાતીએ ળકંયની એક લચિે જૂા કયી. કાભદેલે 

ત્તળલજીને ફાણ ભાયુ.ં ત્તળલજી જાગ્મા, વાભે કાભદેલને જોમા. ત્રીજુ ં

રોચનખોરી કાભદેલને ફાીને બસ્ભ કયી નાખ્મા. ળકંય બગલાનની આડે 

કાભદેલની ત્ની યત્તત ઊબી યશી.  “ભાયા ત્તતને જીલતા કયો.” 

ભશાદેલજીએ કહ્યુ,ં “શ ેયત્તત ! આલતા જન્ભભા ંતાયો ત્તત બગલાન કૃષ્ણને 

ત્મા ંદીકયા તયીકે જન્ભ રેળે. પ્રદ્યુ્ ન નાભ ધાયણ કયળે અને ત ુ ંએની 

ટયાણી થઇળ.” યત્તતએ ભશાદેલજીને પ્રણાભ કમાા.ાલાતી ઘયે આવ્મા. 

ાલાતી એક જ યટણ કયતા શતા, “લરંુ તો ભશાદેલને.” ભશાદેલને 

ભેલલા ાલાતીજી ોતાની ાચં વખીઓને રઇઓ લનભા ંત કયલા 

રાગ્મા. 

કડકડતી ઠંડીભા ંગગંાજીભા ંઊબા યશી “ નભ: ત્તળલામ” નો જા કયલા 

રાગ્મા. એક ચીજ ખામ અને આકરૂ ંત કયે. આભ ત્રણ લા લીત્મા. એક 

હદલવ ફોયે ફાય લાગ્મે ાતભા ંએક પ કાીને ખાલા ભાટે તૈમાય 

કયુ ંત્મા ં“બીક્ષાન ્દેહશ” નો અલાજ  આવ્મો. એક યક્તત્તત્તિમો બ્રાહ્મણ 

આવ્મો. ાલાતીએ ાતભાનં ુ ંપ બ્રાહ્મણને દાનભા ંઆી દીધુ.ં બ્રાહ્મણે 

છૂય ુ,ં  “તભે ળા ભાટે ત કયો છો?” ાલાતીએ કહ્યુ,ં “ભશાદેલજીને 

ભેલલા ભાટે.” બ્રાહ્મણ કશ,ે “કોણ ભશાદેલ? ેરો સ્ભળાનભા ંયશનેાય, 
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ભતૂત્તળાચ લચચે યશનેાય !” ાલાતી આલા ંલચન વાબંી ગસુ્વે બયામા. 

“ખફયદાય ! ફધં કયો .ચાલ્મા જાલ, ચાલ્મા જાલ.” બ્રાહ્મણને કશલેા 

રાગ્મા. સ્લજનની ત્તનંદા વશન ન કયી ળક્યા. બ્રાહ્મણના ચાલ્મા ગમા છી 

ાલાતીને સ્તાલો થમો, ભાયે ક્રોધ જીતલો જોઇએ. ષુ ંક્રોધને જીતી ન 

ળકી. ગસુ્વે થઇને બ્રાહ્મણને જાકાયો દીધો, ાલાતીએ તે હદલવ ઉલાવ 

કમો. ગગંાભા ંસ્નાન કયુ.ં આઠ હદલવ થમા.ં પયી તિમાા કયલા ભાડંયા 

ત્મા ંભધ્માહ્ન વભમે પયી “લબક્ષાન ્દેહશ ”  અલાજ વબંામો. ત્તળલજીએ 

ોતાનુ ંરૂ ફદલ્યુ.ં શુદંય યલુાન સ્લરૂે આવ્મા. ાલાતીએ ાતભા ંપ 

તૈમાય કયુ ંશત6ુ તે આલા રાગ્મા. યલુાન બ્રાહ્મણ કશ,ે “ ષુ ંપની લબક્ષા 

નશં રઉં, ષુ ંતભને લબક્ષાભા ંરેલા આવ્મો છુ.ં” કશી ત્તળલજીએ ોતાનુ ં

સ્લરૂ પ્રગટ કયુ.ં ભશાદેલજીને વાભે આલેરા જોતા ંજ ાલાતીએ વાષ્ટાગં 

દંડલ પ્રણાભ કમાા. કોઇણ કામા,  કાભ અને ક્રોધને જીતીને કયળુ ંજોઇએ, 

તો જ તે કામા વપ થામ. ાલાતીજીના ંભશાદેલજી વાથે રગ્ન થમા. 

ગણત્તત અને કાત્તતિકેમ એભ ફે તુ્રો જન્્મા.” યીલક્ષતે કુદેલજીને કહ્યુ,ં 

“આે ભન-ુળતરૂાની દીકયીની લાત કયી. શલે તેના દીકયાની લાત કયો.”  

========================================= 
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  સ્કંધ: 4  

ાના:45 થી47 

ધ્રલુની કથા  

“ શ્રીભદ્ બાગલત વકં્ષે ‖ (વકં્ષેકતાા:શશભુતી ભશતેા, ફી.એ., એભ.એડ.) 

કુદેલજી કશ,ે “શ ેયીલક્ષત ! ભનનુા દીકયા ઉિાનાદને ફે યાણીઓ 

શતી. શનુીત્તત અને શરુૂલચ.શનુીત્તત યાજાની અણભાનીતી યાણી શતી. 

શનુીત્તતનો દીકયો ધ્રલુ શતો, ઉિાનાદે તેને અને તેના દીકયા ધ્રલુને 

ભશરેની ફશાય કાઢી મકૂ્યા. ધ્રલુ ાચં લાનો થમો એટરે તેને ળાાભા ં

બણલા મકૂ્યો. એક હદલવ ળાાએથી આલી ધ્રલુે તેની ભાતાને કહ્યુ,ં” “ 

ભાયે ભાયા ત્તતાજીને ગે રાગળુ ંછે. ભાયે ભાયા ત્તતાજીના ખોાભા ંફેવળુ ં

છે.ભા, ભાયા ત્તતા ક્યા ંછે? ભને તેભની ાવે રઇ જા. ભને ભાયા ત્તતા 

ફતાલ. “ લી, ફીજે હદલવે ણ ધ્રલુ ેએ જ લાત કયી. “ ભા, ભાયા 

ત્તતાજી ભયી ગમા છે?ભને કેભ ભતા નથી?” ભા કશ,ે “ફેટા ! ત ુ ંઆળુ ં

ન ફોર.” ધ્રલુ કશ,ે “ ભા, ભને એકલાય ભાયા ત્તતાજી ાવે રઇ જા.” 

શનુીત્તતએ દીકયાને લાત ભરૂાલલા ઘણી કોત્તળળ કયી ણ તે ભલૂ્મો નશં 

.શનુીત્તત ત્તલચાયલા રાગી, ત્તતની મડૂી છે. તેભને વંી દઉં? આગ 

ત્તલચાયુ,ં ાચં લાભા ંતેભને ક્યાયેમ, તેભનો દીકયો ધ્રલુ માદ નથી 
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આવ્મો? કદાચ તેને પંકી દે તો? ષુ ંએકરી જાઉં? જઇને ધ્રલુની ઇચછા કષુ?ં 

ણ ભને ભાયે તો? ભને કંઇ થામ તો ભાયા દીકયાનુ ંકોણ? અભારંુ કોણ? 

શનુીત્તતએ ત્તલચાયુ,ં જેનુ ંકોઇ નથી તેનો બગલાન છે. ખફૂ ત્તલચાયી 

શનુીત્તતએ ધ્રલુને કહ્યુ,ં “ આજે ષુ ંતને તાયા ત્તતાજી ાવે રઇ જાઉં છુ.ં” 

યાજભશરે શધુી શનુીત્તત ધ્રલુની વાથે આલી. દૂયથી ફેઠેરા ઉિાનાદ 

યાજાને ફતાલીને ધ્રલુને કહ્યુ,ં “ આ દેખામ તે તાયા ત્તતાજી ફેઠા છે.” 

“તેની ફાજુભા ંકોણ ફેઠું છે?”ધ્રલુે છૂય ુ,ં શનુીત્તતએ જલાફ આતમો “તે 

તાયી ફીજી ભાતા છે.” થનગનતો થનગનતો દીકયો ધ્રલુ યાજભશરેભા ં

દાખર થમો. ત્તતા જ્મા ંફેઠા શતા ત્મા ંશંચી ગમો. જઇને ત્તતાના 

ખોાભા ંફેવલા જતો શતો ત્મા ંતેની ફીજી ભાતાએ યોકીને કહ્યુ,ં “ શ ે

અણભાનીતી શનુીત્તતના તુ્ર ! ત્તતાના ખોાભા ંફેવળુ ંશોમ તો ભાયે ેટે 

જન્ભ રે અથલા ઇશ્વયનુ ંઆયાધન કય.”આ લાત વાબંતા ંજ નાનકડા 

ધ્રલુે નક્કી કયી રીધુ ંકે ઇશ્વયનુ ંઆયાધન કયલા જળુ.ં ોતાની ભાતાને 

લાત કયી. શનુીત્તતએ ધ્રલુને યોકલાની ઘણી કોત્તળળ કયી ણ ધ્રલુ ભાન્મો 

નશં. ધ્રલુ કશલેા રાગ્મો, “ ભા ! ત ુ ંભને  ળા ભાટે જલા દેતી નથી? ભાયે 

ચોક્કવ ઇશ્વય આયાધના કયી બગલાનને ભેલલા છે.” ધ્રલુ ભાન્મા નશં. 

ભાગળય શદુ નૂભને હદલવે ધ્રલુની ભાતાએ અનેક પ્રકાયની વાભગ્રી કયી. 

ભહંદયભા ંબગલાનની આયતી કયી, દીકયા ધ્રલુને ત્તભષ્ટાન્ન જભાડયુ.ં 
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કાભા ંત્તતરક કયુ.ં ધ્રલુે ોતાની ભાતાને વાષ્ટાગં દંડલત ્પ્રણાભ કમાા 

અને નાનકડો ધ્રલુત કયલા ઘય છોડી ચારી નીકળ્મો.ધ્રલુ દેખાતો ફધં 

થમો ત્મા ંશધુી ભાતા ધ્રલુને જતો ત્તનશાતી ઊબી યશી. ધ્રલુજી ચારલા 

ભાડંયા. યસ્તાભા ંતયવ રાગી. ાણી ીધુ,ં દૂયથી નાયદજીને આલતા 

જોમા. ધ્રલુે ત્તલચાયુ,ં આ જ ઊબી ચોટરીલાા નાયદજી રાગે છે. ધ્રલુજીએ 

નાયદજીને દંડલત ્પ્રણાભ કમાા. નાયદજીએ ધ્રલુને કહ્યુ,ં  “ શ ેફાક ! ત ુ ં

ક્યાથંી આવ્મો?” ધ્રલુજી કશ,ે “ષુ ંભાયી ભાતા શનુીત્તતનો દીકયો છુ.ં” 

ધ્રલુજીએ ોતાની ફધી લાત નાયદજીને કયી. નાયદજી કશ,ે “ચાર ભાયી 

વાથે. ષુ ંતને તાયા ફાાના ખોાભા ંફેવાડુ.ં” ધ્રલુે કહ્યુ,ં “નશં, ભાયે 

બગલાનને ભેલલા છે. ઇશ્વયની આયાધના કયલી છે. શ ેનાયદમતુ્તન ! ભને 

કશો ઇશ્વય કેલી યીતે ભે?  “ નાયદજીએ કહ્યુ ંકે” શ ેફાક, ત ુ ંભધલુનભા ં

જા. ત્મા ંબગલાનના ચતભુુાજ સ્લરૂનુ ંધ્માન ધયી પ્રાથાના કય. આ ભતં્રનો 

જ કય-“ નભો બગલતે લાશદેુલામ.” ધ્રલુે છૂય ુ,ં “ આભ જ કયલાથી 

પ્રભપુ્રાપ્તત થળે?” નાયદજીએ કહ્યુ,ં  “ જરૂય થળે.”  “શ ેનાયદજી ! એક 

ત્તલનતંી કરંુ છુ ં. અભાયા નગયભા ંજાલ તો ભાયી ભાતા શનુીત્તતને કશજેો, 

તાયો દીકયો તને માદ કયે છે, તને જયામ ભલૂ્મો નથી.” 

ધ્રલુે નાયદજીના કશલેા મજુફ ત આદયુ ં. શરેે ભહશને ફાક ધ્રલુે 

અનાજ છોડયુ.ં ઝાડ યથી ડેરા ંપ ખામ અને વતત બગલાનનુ ં
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આયાધન કયે. ફીજે ભહશને ધ્રલુ છ હદલવે ાદંડા ખામ, ત્રીજે ભહશને ફાય 

હદલવે પક્ત શલા રે. આભ ચાય ભહશના લીતી ગમા ત્તલશ્વભા ંડઘા ડલા 

રાગ્મા. “ નભો બગલતે લાશદેુલામ.” દેલો અને ઋત્તઓ ત્તલચાયલા 

રાગ્મા, આ કોણ ત કયે છે? એક નાનકડો ાચં લાનો ફાક ! ાચંભે 

ભહશને ધ્રલુે એક ગે ઊબા યશી ત કયલા ભાડંય ુ.ં ધ્રલુજી બાનસ્થાન 

ભલૂ્મા. છઠ્ઠ ેભહશને ગરૂડ ય લફયાજભાન થઇ બગલાન ધ્રલુ ાવે આવ્મા. 

બગલાને ળખંભાથંી ધ્રલુજી ય ાણી છાટંય ુ.ં ધ્રલુે આંખો ખોરી. બગલાનને 

ોતાની વાભે જોઇ ધ્રલુ ઇશ્વયની સ્તતુ્તત કયલા રાગ્મો, “ ભાયા અંતયભા ં

પ્રલેળી જ્ઞાન દેનાયા યભ કૃાળુ યભાત્ભા, આને વાષ્ટાગં દંડલત ્

પ્રણાભ. “ ફેટા ધ્રલુ! ઊઠ, ભાગં, ષુ ંતને ુ ંઆુ?ં” ધ્રલુે કહ્યુ,ં “ કાઇં જ 

નશં. ભાયે ઇશ્વયના ંદળાન કયલા છે.” બગલાને કહ્યુ,ં “ ફેટા ધ્રલુ ! તારૂ ં

કલ્માણ થળે. તને યાજાટ ભળે. જ્માયે ત ુ ંઅઠ્ઠાલન લાનો થામ ત્માયે 

તાયી ભાતા ને રઇને ફદ્રીનાથ આલજે. તભાયા ફે ભાટે ફે ત્તલભાન 

ભોકરીળ.” ઇશ્વયની કૃા પ્રાતત કયી ધ્રલુજી ઘયે ાછા આવ્મા. ભાતા-

ત્તતાને દંડલત ્પ્રણાભ કમાા. ત્તતા ઉિાનાદે કહ્યુ,ં “ ફેટા ધ્રલુ, તને 

યાજગાદી વંી શલે ષુ ંત કયલા જાઉં.” ધ્રલુે કહ્યુ,ં “ ત્તતાજી, બાઇ 

ઉિભને ગાદી ય ફેવાડો.”ત્તતાજીએ કહ્યુ,ં “ ઉિભના ંરક્ષણો મોગ્મ 

નથી.” યાજા ઉિાનાદે ધ્રલુજીને ગાદી ય ફેવાડયા. ધ્રલુે ખફૂ રાફંા 
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વભમ શધુી યાજ્મ બોગવ્યુ.ં આજે ધ્રલુ અઠ્ઠાલન લાના થમા છે. ોતાના 

દીકયાને યાજાટ વંી ોતાની ભાતા શનુીત્તતને વાથે રઇ જાત્રા કયલા 

નીકળ્મા. તતત કંુડભા ંસ્નાન કયુ.ંઠાકોયજીના ંવભાવભાના ંદળાન કમાં 

ઠાકોયજીએ આેરા લચન મજુફ ધ્રલુજી અને તેની ભાતા શનુીત્તત ભાટે ફે 

ત્તલભાન ભોકલ્મા. ધ્રલુજી ભાતાને ગે રાગ્મા-“ભા ! તાયી ક્ષભા ભાગુ ંછુ.ં 

તને ત્તલભાનભા ંફેવાડલા આલતા ંભને ભોડુ ંથયુ.ં” બગલાને આળીલાાદ 

આતમા, “ ફેટા ધ્રલુ, તારૂ ંઅને તાયી ભાતાનુ ંકલ્માણ થજો.” કુદેલજી 

કશ,ે “શ ેયાજા યીલક્ષત, તાયા ળે જીલનનો આજે ત્રીજો હદલવ ળરૂ થામ 

છે. શલે ષુ ંતને જીલન શખુભમ કે દુ:ખભમ તે ત્તલે કશીળ. શખુભમ જીલન 

ત્તલતાલતા ંજ્માયે જીલન દુ:ખભમ ફને ત્માયે ભાણવ ત્તલચાયે છે કે આળુ ં

દુ:ખભમ જીલન ન જીલળુ ંડે ભાટે નલો જન્ભ નથી રેલો-એ લખતે ક્યા ં

ત્તલઘ્નો આલે છે તે કશીળ.”  

==============================================

==== 
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સ્કંધ:5 
  કુદેલજી કશ,ે “ શ ેયાજ ! ભનનુા  ફીજા દીકયા 

ત્તપ્રમલતબગલાનના યભ બક્ત શતા. તેભને શમૂાનયામણનુ ં

વ્રતકયલાની ઇચછા થઇ. દયયોજ ઊગતા શમૂાની જૂા કયે. 

ચોભાવાભા ંજ્માયે શમૂાના ંદળાન ન થામ ત્માયે ઉલાવ કયે. વભમ 

જતા ંત્તપ્રમવ્રત ઉંભયરામક થમા, એટરે ભાતાત્તતાએ તેને કગ્ન 

કયલા કહ્યુ.ં ત્તપ્રમવ્રતે ના ાડીને કહ્યુ,ં ષુ ંબ્રહ્મચમા ાી 

શમૂાનાયામણની આયાધના કયી તેભના ંદયળન કયીળ.ભનએુ 

ોતાના ત્તતા બ્રહ્માને લાત કયી. “શ ેત્તતાજી ! તભે ત્તપ્રમવ્રતને 

રગ્ન કયલા વભજાલો.”ત્તપ્રમવ્રતના દાદા બ્રહ્માજી આવ્મા. ત્તપ્રમવ્રત 

ને વભજાલલા રાગ્મા. “શ ેત્તપ્રમવ્રત ! વવંાય ઘયભા ંકે લનભા ં

નથી, હ્રદમભા ંછે. વવંાયભા ંયશીને ણ ત ુ ંશમૂાનાયામણની 

ઉાવના કયી ળકીળ. જો લનભા ંયશીને ણ ભાણવ ત્જતેષ્ન્દ્રમ ન 

યશી ળકે તો તેનો કોઇ અથા નથી. ઇશ્વયકૃાથી તને શે્રષ્ઠ કુટંુફભા ં

જન્ભ ભળ્મો છે. ભાણવે જીલનભા ંપ્રત્તતક્ષણ ભન કે લચિને દુ્ધ 

યાખી ઇશ્વયની બસ્ક્ત કયલી જોઇએ. ભનભા ંઅદુ્ધદ્ધ શોમ તો ભન 
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ઇશ્વયભા ંરાગે નશં. ભન અનેક કાભનાઓ કયલા રાગે, ભાટે વૌ 

પ્રથભ લચિની દુ્ધદ્ધ કયલી જોઇએ. ત્માયફાદ ભનને પ્રભબુસ્ક્તભા ં

જોડલા પ્રમત્ન કયલો જોઇએ. ભાણવ ભાટે ગશૃસ્થાશ્રભ શે્રષ્ઠ છે. 

ભાણવને જન્ભજાત અનેક કાભનાઓ,ઇચછાઓ શોમ છે. 

ગશૃસ્થાશ્રભભા ંણ ઇષ્ન્દ્રમ વમંભ યાખી ત્તલત્ર જીલન જીલલા 

દયેકે પ્રમત્ન કયલો જોઇએ. ” ત્તપ્રમવ્રત તેના દાદા બ્રહ્માજીની લાત 

વાબંે છે. બ્રહ્માજીએ કહ્યુ,ં “ભાયી લાત તને ઠીક રાગે તો ત ુ ં

ગશૃસ્થાશ્રભભા ંપ્રલેળ કય.”ત્તપ્રમવ્રત દાદાની લાત ભાની ગમા અને 

રગ્ન કમાં. ત્તપ્રમવ્રતે ોતાની ત્નીને કહ્યુ,ં “ ભાયા યાજ્મભા ં

અંધારુ6 ન જોઇએ. શમૂાનાયામણ અશં વતત યશ,ે યાત્તત્ર થામ જ 

નશં ભાટે ભદંયાચર લાતના ટુકડા કયીએ.” ત્તપ્રમવ્રતે ોતાના 

યથના ંૈડાથંી લાતના વાત ટુકડા કયી નાખ્મા. જ્મા ંથૃ્લી ય 

ખાડા ડયા ત્મા ંત્મા ંવમદુ્ર ફની ગમા. ત્તપ્રમવ્રતને ાચં દીકયા 

થમા. મોગ્મ ઉંભયના દીકયાઓ થતા ભોટા દીકયાને યાજાટ વંી 

ત્તપ્રમવ્રત, ઇશ્વય આયાધના કયલા નીકી ડયા. 

ઋબદેલની કથા    
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  ત્તપ્રમવ્રતની ત્રીજી ેઢીએ નાલબ નાભે યાજા થમા. નાલબયાજા 

ઇશ્વયના યભ બક્ત શતા. ત્તનમત્તભત ઇશ્વયનુ ંઆયાધન કયતા.ં 

નાલબયાજા લાતની એક ગપુાભા ંફેવી ત કયલા રાગ્મા. અખડં 

બ્રહ્મચમા ાે, દૂધ અને કંદમૂ ય યશ ેઅને ઇશ્વયનુ ંઆયાધન 

કયે. નાલબયાજાને યભાત્ભાના ંદળાન થમા. બગલાને કહ્યુ,ં “શ ેયાજા 

! તાયી ળી ઇચછા છે? જે ઇચછા શોમ તે ભાગંી રે ! ”નાલબયાજાએ 

બગલાનને કહ્યુ,ં “ભને શુદંય ત્ની આો. એક તુ્ર થામ. જો ભારંુ 

ત શોમ તો ભારંુ કુ દીાલે તેલો તુ્ર થામ, તેળ6ુ ષુ ંઆ 

ાવે ભાગુછંુ.ં” નાલબયાજા બગલાનને કશ ેછે, “શ ેબગલાન ! 

જુલાની એલી છે, જ્માયે ભાણવભા ંત્તલમળતૃ્તિ જાગે છે, તે લખતે 

વમંભ ન યાખે તો પ્રભબુસ્ક્ત ન પે. ભં ભયી અપાટ જુલાનીભા ં

ત કયી તભાયી ાવે ભાગંણી કયી છે.”બગલાને કહ્યુ,ં “તાયી 

ભનોકાભના ણૂા થળે.” 

  એક હદલવ એક અતવયા નતૃ્મ કયતી જ્મા ંનાલબયાજા ઇશ્વયની 

ઉાવના કયતા શતા ત્મા ંઆલી. ત્નુ ંજીલન ળતૃાતં જાણી રીધા 

ફાદ નાલબયાજાએ તેની વાથે રગ્ન કમાં. ફને્ન જુલાન શતા ંછતા ં
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વમંભ યાખી, કંદમૂ ખાઇ, અખડં બ્રહ્મચમા ાી ઇશ્વયની 

આયાધના કયલા રાગ્મા. ઇશ્વયને પ્રાથાના કયતા ંશતા ંકે ભાયે ઘયે 

ઇશ્વય દીકયો થઇને આલે. ત્તત-ત્ની વવંાયશખુભા ંજોડામા. 

નાલબયાજાને ઘયે એક દીકયાનો જન્ભ થમો. ત્તત-ત્નીના તના 

પ્રબાલથી બગલાન દીકયા રૂે આવ્મા. દીકયાનુ ંનાભ ઋબદેલ 

ાડયુ.ં રારનારન કયી દીકયાને ભોટો કમો. જનોઇ આી. 

દીકયાના ંરગ્ન કમાા. યાજાટ દીકયાને વંી નાલબયાજા ઇશ્વય 

આયાધના ભાટે ચારી નીકળ્મા.   યાજા ઋબદેલ અને તેની 

ત્ની ગશૃસ્થાશ્રભભા ંપ્રલેળ કયી ઇશ્વય આયાધના કયતા શતા. 

તેભને વો દીકયા થમા. તેભા ંનલ ઉિભ શતા. એક હદલવ વલા 

લાથી વોલાના નલેનલ દીકયાઓએ ભાતાત્તતા ાવે આલીને 

પ્રણાભ કમાં. છી કહ્યુકેં “અભાયી એલી ઇચછા છે કે મોગી 

અલસ્થાભા ંયશી થૃ્લીની પ્રદલક્ષણા કયીએ. રગ્ન કયી વવંાયભા ં

આલલાની ઇચછા નથી. ઇશ્વય આયાધના કયીુ.ં આની યજા રેલા 

આવ્મા છીએ. યજા આો.” ભાતા-ત્તતાએ યજા આી. 

  ઋબદેલ ફીજાં ફધા ંફાકોને ાવે ફેવાડી યોજ જ્ઞાન 
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આે. તેઓ ફાકોને કશતેા:ં “ભાનલીનુ ંજીલન દુ્ધ, આયોગ્મભમ 

શોમ. વવંાયશખુ વંત્તિ બોગલી રીધા છી ત્તતાએ દીકયાને 

યાજ્મ કે ઘયની જલાફદાયી વંી ઇશ્વય આયાધના કયલી જોઇએ. 

ભોટાબાઇ ત્તતાની જગ્માએ છે. ભોટાબાઇને ત્તતા ભાનો અને 

ભોટાબાઇએ નાના બાઇઓને દીકયા વભાન ગણી દીકયાની જેભ 

યાખલા જોઇએ.”તેભનો ભોટો દીકયો બયત શતો.તેને કહ્યુ,ં “ષુ ંતને 

યાજાટ વંી ઇશ્વય આયાધના કયલા જઇળ. નાના બાઇફશનેોને 

ત ુ ંવબંાજે.જુલાનીભા ંત્તલમળતૃ્તિને કાબભૂા ંયાખી ગશૃસ્થાશ્રભ 

બોગલતા યાજલશીલટ કયતા ંકયતા ંમાત્રા કયજો. ઇશ્વયનુ ંબજન 

કયજો. લચિને દુ્ધ યાખજો.”ફધા ફાકોએ ત્તતાનો ઉદેળ ળાતં 

લચિે વાબંળ્મો. બગલાન ઋબદેલે,ત્નીને કહ્યુ,ં “આણો 

ગશૃસ્થાશ્રભયૂો થમો છે.”તેભણે દીકયાને યાજાટ વંી, ઘયફાય 

છોડી, રગંોટી શયેી, વાથે કાઇં જ રીધા ત્તલના વનં્માવી દળાભા ં

જીલન રંુૂ કયલા નીકી ડયા. ઋબદેલે પ્રત્તતજ્ઞા રીધી. “ લબક્ષા 

ન ભાગંલી, ભૌન ાળુ,ં ઇશ્વયનુ ંઆયાધન કયળુ,ં ગે ચારીને 

માત્રા કયલી.”મકુ્ત વનં્મસ્ત અલસ્થા સ્લીકાયી.બાઅતાલર્ ની 



Page 81 of 271 
w w w . g o p a l p a r e k h . w o r d p r e s s . c o m  

 

માત્રાએ નીકળ્મા. તેઓ ભૌન ાે, થાકે ત્મા ંત્તલશ્રાભ રે. ાચં 

લા આભ માત્રા ચારી. એક હદલવ તેઓ યસ્તાભા ંથાકી ગમા, 

ચોલીવ ત્તભત્તનટ આચભન રેલા ફેઠા, આંખો ફધં, તેજ યસ્તા 

યથી અયશણ યાજા વૈત્તનકો વાથે વાય થતા શતા. યાજાએ 

વૈત્તનકોને છૂયુ,ં “આ જગ્માએ આટુ ંશગુતં્તધત લાતાલયણ 

કેભ?”વૈત્તનકોએ તાવ કયી . ઋબદેલ નંદયભા ંશતા. તેભના 

દેશભાથંી શગુધં નીકી યશી શતી. ઋબદેલ  ાવે આલી યાજાએ 

નભસ્કાય કમાા. વૈત્તનકો ણ શાથ જોડી ઊબા યહ્યા. ઋબદેલે શાથ 

રાફંો કમો. યાજાએ ઋબદેલને લબક્ષા આી. એકલીવ હદલવ 

શધુી સ્નાન કમાા ત્તલના ઇશ્વ્રય આયાધના કયી, અયશણ યાજાએ નલો 

જૈન વપં્રદામ ળરૂ કમો. ઋબદેલનુ ંએ જ અલસ્થાભા ં

ઇશ્વયાઅયાધના કયતા ંકયતા ંળયીય ળાતં થયુ ં. તેઓ સ્લધાભભા ં

ધામાા. 

  જૈન બાગલતભા ંરખે છે કે ઋબદેલે ગશૃસ્થાશ્રભભા ંજ 

લયવી ત ની ળરૂઆત કયી. એક હદલવ એકલાય જભળુ,ં ફીજે 

હદલવે ણૂા ઉલાવ. ઘણા ંલયવી ત ઋબદેલે કમાં. 
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ગશૃસ્થાશ્રભ બોગવ્મા છી જ દીક્ષા રેલી તેભ જૈન ધભા  કશ ેછે. 

એકવઠભા લયવી ત લખતે ાલરતાણાભ ંાયણા કયલા ગમા. 

ત્મા ંાયણુ ંકયી ભૌન ધાયણ કયુ.ં ાલરતાણા ઊતયતા ંઊતયતા ં

ળયીય ળાતં થયુ.ં            

યાજા બયતની કથા 

 “ ઋબદેલનો ભોટો દીકયો બયત ત્તતાના કશલેા 

પ્રભાણેયાજલશીલટ ચરાલે. યલુાનલમભા ંવમંભ યાખી ઇશ્વય 

આયાધના કયે. ઇશ્વય સ્ભયણ કયે. માત્રા કયે. અઠ્ઠાલનલા શધુી 

યાજાટ, વવંાય બોગવ્મા ચી, ોતાના દીકયાને યાજગાદી 

વંી, ગડંકી નદીના હકનાયે આશ્રભની યચના કયી. ત કયલા 

રાગ્મા. પક્ત કંદમૂ ખાઇનેયશતેા, લશરેી વલાયે વાડા ત્રણ લાગે 

ઊઠી અધુ ંળયીય ગડંકીભા ંડુફાડી ગામત્રી જ કયતા  ફોયે એક 

જ ચીજ ખામ, વાજંે પફૂર રાલે. ઇશ્વયનુ ંઆયાધન કયે, તિમાા 

ફાય લે પે છે. બયતને ત્તવિેયમુ ંલા ચારત ુ ંશત ુ.ં ગામત્રી 

ભતં્રભા ંતન્ભમ શતા. તે લખતે  એક શયણી ગડંકીભા ંાણી ીલા 

જતી શતી. તેની ાછ ત્તવંશ ડયો. શયણીએ તેનુ ંફચચુ ંગડંકીભા ં
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ડયુ.ં તણાત ુ ંતણાત ુ ંશયણીનુ ંફચચુ ંજ્મા ંબયત ત કયતા શતા 

ત્મા ંતેના શાથભા ંઆવ્યુ.ં આ જીલ ક્યાથંી? જીલે છે? ફચચા ંા 

બયતે ોતાનુ ંકડુ ંઢાકંી દીધુ.ં બયત ત્તલચાયલા રાગ્મા,” ળયણે 

આલેરા જીલને ફચાલલો જોઇએ. જીલ અશં ક્યાથંી આવ્મો? 

જીલનનુ ંયક્ષણ કયળુ ંએ વેલાધભા છે. બસ્ક્ત છે.” જોયુ ંતો શયણી 

ગડંકીના હકનાયે છેલ્રા શ્વાવ રઇ યશી શતી. બયત ત્મા ંઊબા યહ્યા 

અને કહ્યુ,ં”તારંુ ફાક ભારૂ ંછે.ષુ ંતેન ુ ંોણ કયીળ.” શયણી ભયી 

ગઇ.  

“લધ ુડતી આવસ્ક્ત ન યાખલી. બયત શયણના ફચચાને 

આશ્રભભા ંરાવ્મા. તેને ભોટંુ કયલા રાગ્મા. બયતને ત્તવિેય લા 

શધુી બોગલેરી શખુવાહ્યફી હયલાય છોડતા ંદુ:ખ નશોત ુ ંથયુ.ં 

ત્તવિેય લે પયી બયતને શયણ વાથે ભામા ફધંાણી. બયત પે્રભથી 

શયણને ભોટંુ કયલા રાગ્મા. એભ કયતા ંકયતા ંએક ભહશનો લીતી 

ગમો. યોજ શયણ બયત ાવે શાજય થઇ જામ, ણ આજે ન 

આવ્યુ.ં પયતા ંપયતા ંશયણનુ ંએક ટોળંુ આજે આશ્રભ ાવે આવ્યુ.ં 

તેભા ંશયણનુ ંફચચુ ંબી ગયુ.ં બયત  નો ઉચચાય કયે ને શયણ 
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બયત ાવે શાજય થઇ જામ, ણ આજે ન આવ્યુ.ંશભણા ંઆલળે, 

શભણા ંઆલળે, ણ ન આવ્યુ ંએટરે બયતે ચાયેફાજુ તાવ કયી 

ણ શયણનો િો ન રાગ્મો. બયત શય....ણ શય....ણ બભૂો ાડલા 

રાગ્મા. ચદં્રનો ઉદમ થમો. ચદં્રને જોઇ ાગર ભાણવની જેભ 

બયત કશલેા રાગ્મા “ભાયા શયણને ત ુ ંરઇ ગમો? ાછુઆંીદે. 

ભાયા શયણ ય ભને શાથ પેયલલા દે.” વાજંના જ છોડયા, 

બયતની ત્તનદ્રા શયાભ થઇ ગઇ . ફીજે હદલવે ણ શય...ણ શય...ણ 

શયણભા ંળતૃ્તિ યોલાઇ ગઇ. શયણ ન ભળ્યુ.ં બયત શયણના 

ત્તલયશભા ંચંોતેય લાના થમા. નાડી તટૂલા રાગી. “શયણ શયણ “ 

કયતા ંબયત મતૃ્ય ુા્મા. તેથી બયતનો શયણમોત્તનભા ંજન્ભ થમો. 

ગડંકીન હકનાયે યશ ેઅને શયણના ટોાભા ંપયે. શયણની નાડી 

તટૂલા ભાડેં. શયણે અંત:કાે બગલાનને પ્રાથાના કયી, “ શ ે

બગલાન ! ભને ભોક્ષ જોઇએ છે. ભાયી તિમાા વાચી શોમ તો 

ભને મસુ્ક્ત આો. શ ેબગલાન ! બ્રાહ્મણો જ જો ભોક્ષના અત્તધકાયી 

શોમ તો ભને બ્રાહ્મણ મોત્તનભા ંજન્ભ આો.” શયણનુ ંળયીય ળાતં 

થયુ.ં 
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”અંલગયવ ગોત્રભા ંજન્ભેરા એક બ્રાહ્મણને ાચં દીકયા શતા. 

બ્રાહ્મણે ફીજા રગ્ન કમાા. બ્રાહ્મણને ફીજી ત્નીથી એક દીકયો 

અને એક્ક દીકયી થમા,ં દીકયાનુ ંબયત અને દીકયીનુ ંનાભ ધતૃ્તત 

યાખ્યુ ં. બ્રાહ્મએ છએ દીકયાને વાથે જનોઇ આી. જનોઇ 

આનાય ગરુુજીએ ફાકોને ઉદેળ આતમો. જીલનભા ંઓછુ ં

ફોરળુ,ં કાભ લધ ુકયળુ ંઅને શાથભા ંરીધેુ ંકાભ રંુૂ કયળુ ં. જે 

હયસ્સ્થત્તત શોમ તેને અનકુૂ થઇને લતાળુ.ં ફોરક્ળુ ંઓછુ,ં વશન 

લધ ુકયળુ.ં” જ્કનોઇ આનાય ગરુુજીએ છૂયુ,ં” આ નાનો દીકયો 

કેભ કાઇં ફોરતો નથી? મ ૂગંો છે?” ફધા દીકયા ગરુુને તા ં

અભ્માવ ભાટે ગમા.ં એક લખત ત્તતાજી ખફૂ લફભાય થમા. ભોટા 

ાચં દીકયાઓ અભ્માવ છોડી ઘયે ગમા. બયતે બાઇઓને કહ્યુ,ં “ 

ષુ ંત્તલદ્યાભ્માવ યૂો કયીને આલીળ.” ઘયે જઇ ચેં બાઇઓએ 

ત્તતાની ત્તભરકત લશચંી રીધી. બયતને કાઇં જ ન આતયુ.ં બયતે 

ત્તલદ્યાભ્માવ યૂો કમો, તે ોતાના ઘયે આવ્મો. ત્માયે તેના 

બાઇઓએ કહ્યુ,ં “બયત, તાયા બાગભા ંભાતાત્તતા અને નાની 

ફશનેની જલાફદાયી આલી. “ ાચં ભોટાબાઇઓએ કહ્યુ,ં “બયતને 
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કશ ેખેતયભા ંાણીના ક્યાયા લાે.” બયતે તેકાભ સ્લીકાયી રીધુ,ં 

લશરેી વલાયથી તે ખેતયભા ંકાભ ય ચડી જામ. કાભ કયતો જામ 

અને બગલાનની બસ્ક્ત કયતો જામ. એક હદલવ બયત બગલાનની 

બસ્ક્તભા ંરીન શતો, તેથી ાણીનો વ્મમ થતો શતો. તેનુ ંધ્માન તે 

તયપ ન શત ુ.ં તેના ભોટાબાઇ ાણીનો વ્મમ થતો જોઇ ગસુ્વે થઇ 

ગમો અને ાલડો ઉાડી બયતના જભણા ખબા ય ભામો. બયતે 

ોતાની ભરૂની ભાપી ભાગી. આજે યોજ ભત ુ ંઅનાજ તેને ભળ્યુ ં

નશં. બયતે ત્તલચાયુ,ં આજે ભાયા ંભાતાત્તતા અને ફશને ભખૂ્મા ં

થમા ંશળે. જગંરભાથંી રાકડા ંકાી ફજાયભારંઇ જઇ લેચી 

આવ્મો, તેભાથંી કંદમૂ રાલી ભાતાત્તતા અને ફશનેને ખલડાવ્યુ.ં  

“દયયોજના ત્તનમભ પ્રભાણે  આજે ણ બયત ખેતયભા ંાણી 

લાલા ગમો.ત્તતા લફભાય શોલાથી બયતની ભાતા ોતાના 

ત્તતના ગ દફાલી યશી શતી. ફશને ધતૃ્તત યોટરા ઘડતી શતી. 

બયતના ફાા તેની ભાતાને કશ ેકે,”વાબંો બયતની ભા ! 

આણો બયત કારોઘેરો છે. તેને વ્મલશાયનુ ંજ્ઞાન નથી. ભાયી 

નાડીઓ તટૂી યશી છે. ભાયો અંતકા આલી ગમો રાગે છે. તાયા 
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જીલતા ંદીકયી ધતૃ્તતને યણાલી દેજે.” ભાતાત્તતા લચચે લાત 

દીકયી વાબંે છે. દીકયી ત્તલચાયે છે, ભાયો બાઇ બયત કારોઘેરો ! 

કોણે કહ્યુ?ં ભાયો બાઇઅ વ્મલશાય ન વભજે? તેથી ભને યણાલી 

દેલી? ભોટાબાઇઓને ભાયા બાઇ બયતે ક્યાયેમ વાલકા ભાન્મા 

નથી !  

“વાજંે બયત ખેતયથી આવ્મો તેના જભણા ખબા યથી રોશી લશી 

જત ુ ંશત ુ.ં ઘા જોઇ ધતૃ્તતએ છૂયુ,ં “બાઇ! તને આ ુ ંલાગ્યુ?ં” 

બયતે કહ્યુ,ં”કાઇં નશં” ધતૃ્તતને ફશાયથી ખફય ભળ્મા કે 

ભોટાબાઇએ બયત્ને ાલડો ભામો. ધતૃ્તત ભનભા ંને ભનભા ં

વભવભીને યશી ગઇ. 

બયતના ત્તતા એક હદલવ મતૃ્ય ુા્મા.બાઇઓ યડલા રગ્મા. 

બયત કશ,ે “ત્તતા ઉ્ભયરામક શતા. ળોક ળા ભાટે? આણે 

ત્તતાજીની ઉિયહક્રમા કયીએ.” 

ભોટાબાઇએ કહ્યુ,ં” ઉિયહક્રમાના ખચાભા ંતાયે ણ હશસ્વો આલો 

ડળે.” બયતે કહ્યુ,ં”બરે.” 

બયતે ફશને ધતૃ્તતને કહ્યુ,ં” ત્તતાની છેલ્રી ઇચછા તાયા ંરગ્ન 
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કયાલલાની શતી. ત ુ ંશલે રગ્ન કયીરે.” ધતૃ્તત કશ,ે”બાઇ, શજી લાય 

છે.” ફશનેને બાઇના દુ:ખની ખફય ડે તો ફશને બાઇના શખુ 

ભાટે અનેક પ્રમત્ન કયે. ધતૃ્તત ણ ોતાના બાઇનુ ંદુ:ખ જોઇ 

ળકતી ન શતી.  

બયત ઇશ્વયને પ્રાથાના કયે છે કે શ ેબગલાન ! ભાયી ભા અને 

ફશનેને ઠેકાણે ાડયા છી જ ત્તનયંતય ઇશ્વયઆયાધના થળે. 

દીકયીને યણાલલાની ઝખંનાભા ંભાનુ ંમતૃ્ય ુથયુ.ં શલે પ્રશ્ન 

ફશનેનો શતો. બયતે ફશનેને રગ્ન કયલા ઘણી વભજાલી ણ 

ધતૃ્તત એકની ફે ન થઇ. બયત ત્તલચાયલા રાગ્મો કે ભં ભાયા 

જીલનભા ંકોઇ હદલવ ભોટા બાઇબાબીની ભદદ રીધી નથી. 

ધતૃ્તતના ંરગ્ન ભાટે તેભને ત્તલનતંી કરૂ ંકે ફશને ધતૃ્તતને રગ્ન કયલા 

વભજાલે. 

બયત ભોટા બાઇ-બાબીને ત્મા ંગમો અને ત્તલનતંી કયીકે,”શ ે

ભોટાબાઇ ! ભાયી એક ત્તલનતંી છે. નાની ફશને ધતૃ્તત રગ્ન કયલાની 

ના ાડે છે. ભારૂ ભાનતી નથી. તભે ધતૃ્તતને વભજાલલાભા ંભદદ 

કયો. ભાયી એલી ઇચછા છે કે તભે ધતૃ્તતફશનેને વભજાલલા અભાયે 
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ઘયે આલો.” ભોટા બાઇ-બાબી બયતને ઘયે ધતૃ્તતને વભજાલલા 

આવ્મા. “નાની ફશને, ધતૃ્તત ! ત ુ ંઉ્ભય રામક થઇ છે ભાટે રગ્ન 

કયીરે.”ધતૃ્તત કશ,ે “ભોટાબાઇ, શભણા ંભાયી ઇચછા નથી.” ભોટાબાઇ 

કશ,ે “ન ઇચછા શોલાનુ ંકોઇ તો કાયણ જરૂય શળે !” ધતૃ્તતનુ ંશૈયુ ં

બયાઇ આવ્યુ,ં ફોરી, “વાબંો ભોટાબાઇ, બયત ત્તલદ્યાભ્માવ કયી 

આવ્મો. તભે તેને ત્તતાજીની ત્તભરકતભાથંી કાઇં ન આતયુ,ં ણ 

ભાતા-ત્તતા અને ભાયી જલાફદાયી તેના ય નાખી. અભાયે 

અન્નના પાપંા ંશતા. તભને અભને ક્યાયેમ છૂયુ ંનથી. તભ બયતને 

ાલડો ભામો. બયતે ક્યાયેમ કોઇને એ ત્તલળે પહયમાદ કયી નથી. 

તેની અ કરૂણ દળા ભાયાથી જોલાતી નથી. બયતબાઇ એક હદલવ 

જગંરભા ંરાકડા રેલા ગમા ત્માયે ત્તતાજીએ ભને કશે ુ ંકે આણો 

બયત કારોઘેરો છે. ભોટાબાઇ ! ષુ ંયણી જાઉં તો ભાયા કારાઘેરા 

બાઇનુ ંકોણ? આ જ કાયણવય ષુ ંરગ્ન કયલા ભાગંતી નથી”બયત 

ઊબો થમો. નાની ફશને ધતૃ્તતને કહ્યુ,ં “ફશને, જીલનની ફધી 

જલાફદાયી તાલી ભાયે ભોક્ષપ્રાપ્તતની ઇચછા છે. જ્મા ંશધુી ત ુ ં

રગ્ન નશં કયે ત્મા ંશધુી ષુ ંઇશ્વયઆયાધના અથે જઇ નશં ળકંુ.” 
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ધતૃ્તત ોતાના બાઇ બયતની ઇચછા વભજી ગઇ અને રગ્ન કયલા 

તૈમાય થઇ.ધતૃ્તતએ બયતને કહ્યુ,ં”બાઇ, ષુ ંરગ્ન કયલા તૈમાય છુ ં

ણ ભાયી એક ળયત છે. ભારૂ ંકન્માદાન તભાયે જ કયલાનુ ંઅને 

જલતર ણ તભાયે જ શોભલાના.” 

કુદેલજી કશ:ે” શ ેયીલક્ષત! બયતે ફશનેના ંરગ્ન કયાવ્મા. બયતે 

ઇશ્વયનો આબાય ભાન્મો. શ ેબગલાન! શલે ભોક્ષપ્રાપ્તતનો ભાગા ભાયે 

ભાટે ખલુ્રો થમો. શરેા ંબયત, છી શયણ બયત છી બ્રાહ્મણ 

બયત- જેને રોકો જડબયત કશતેા ંતે વલાસ્લ  છોડી ગડંકીને 

હકનાયે આવ્મા. સ્નાન કયી ભૌન ધાયણ કયી દ્માવન લાી 

ફેઠેરા.જીલનના ભોશનો ક્ષમ કયલાનો છે, તે બાલના લચિભા ં

યાખી કભા કયતા ંકયતા ંભોક્ષ પ્રાતત થામ તેભ ત્તલચાયી બગલાનનુ ં

ધ્માન ધયતા ંફેઠા શતા. એક યાજાને ફાક ન શત ુ.ં યાજાયાણી 

ભાતાજીના ભહંદય ાવે આવ્મા,ં ભલૂાને છૂયુ,ં”વતંાન પ્રાપ્તત ભાટે 

અભાયે ુ ંકયળુ?ં”ભલૂાએ જલાફ આતમો,”ભાતાજીને નયનુો 

ફલર ચડાલો.” યાજા કશ,ે “ફષ ુવારૂ”ંયાજાએ વૈત્તનકોને ષકુભ કમો,” 

શ ેવૈત્તનકો, કોઇ  ુજેલા નયને ળોધીને રઇ આલો. ભાતાજીને 
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ફલરદાન ચડાલલાનુ ંછે.” વૈત્તનકો, બયત જે ગડંકીના હકનાયે 

બગલાનનુ ંધ્માન ધયી ને ફેઠેરા , તેને કડીને રઇ આવ્મા. 

યાજાએ વૈત્તનકોને કહ્યુ,ં” આ ફલરને ેટ બયીને ત્તભષ્ટાન્ન જભાડો. 

છી ફૂરભાા શયેાલો. બયતે ત્તભષ્ટાન્ન ખાધુ.ં બયતને ળયીયે 

ત્તવંદૂય ચોડયો. જાશદુના ફૂરની ભાા શયેાલી. બદ્રકાી 

ભાતાના ભહંદય ાવે બયતને ઊબો યાખ્મો. બયતજી કાીભાતાના ં

દળાન કયતા ંકયતા ંસ્તતુ્તત કયલા રાગ્મો-“ભનો દેવ્મૈ ભશાદેવ્મૈ 

ત્તળલામૈ વતત ંનભ: !” 

બયત જેલો સ્તતુ્તત કયલા રાગ્મો એ જ ક્ષણે અષ્ટભજુાધાયી 

ભશાકાીની વાભે ઊબેરા બયતને ભાયલા ભલૂાએ ખડગ ઉાડયુ ં

કે દેલી પ્રગટ થમા ંઅને યાજાનો વશંાય કમો. બયત ાછો ગડંકીને 

હકનાયે આવ્મો. સ્નાન કયુ.ં પયી ત કયલા રાગ્મો. ભોક્ષના યસ્તે 

જતા ંઅનેક ત્તલત્તિ આલે છે. બયત ણ આલી અનેક કવોટીભાથંી 

ાય ઊતયેરા.પયી ત કયલા રાગ્મા 

અઠ્ઠાલનલાના યષગૂણ યાજા છેલ્રા લનભા ંછે. યાજાને ત્તલચાય 

આવ્મો કેજ્ઞાન ભેલલા કત્તરના આશ્રભભા ંજાઉં. યાજા ારખીભા ં
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ફેવી કત્તર આશ્રભ જલા નીકળ્મા. યસ્તાભા ંચાય ઊંચકનાયાભાથંી 

એકને દુ:ખાલો થમો. યાજાએ કહ્યુ,ં “કોઇ એક ફીજાને ળોધી 

રાલો.” બયતજી ભળ્મા, એને કહ્યુ,ં”ચાર યાજાની ારખી 

ઊંચકલાની છે.” બયતજી યાજાની ારખી ાવે આવ્મા. ોતાના 

જભણા ખબા ય ારખી ઉાડી ચારલા રાગ્મા. બયતજી જોઇ 

જોઇને ગરા ંબયે છે. યસ્તે ચારતા ંકોઇ જીલ ભયી ન જામ તેની 

વાલચેતી યાખે છે. ચારતા ંચારતા ંઅચાનક બયતનો ગ 

ખાડાભા ંડયો. ારખી શારી. યાજાએ છૂયુ,ં”ારખી શારી કેભ? 

નલા ઉાડનાયને પાલત ુ ંનથી? થાકી ગમો છે?” બયતે જલાફ ન 

આતમો . ારખી પયી ચારલા રાગી. ફીજા ઊંચકલાલાળ્સ્વે આ 

લખતે ારખી શરાલી. યાજાને ગસુ્વો આવ્મો. જેલા બયતને રાત 

ભાયલા ગ ઉગાભે છે ત્મા ંબયતને માદ આવ્યુ ંકે, વાબંેુ,ં 

લાચન કયેુ,ં ભનન કયેુ ંજ્ઞાન ખયે લખતે કાભ આલે છે. ભાયી 

ાવે જે જ્ઞાન છે તે જો ષુ ંયાજાને નશં આુ ંતો ઇશ્વય ભને ભોક્ષ 

નશં આે. બયતજી ફોલ્મા,”શ ેચક્રલતી યાજા યષગૂણ ! વાબંો ! 

પ્રત્મેક ભાનલને વવંાયભા ંયશી ઘણા ંકામો કયલાના ંછે, ભાટે 
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વાબંો. કોઇ હદલવ ા કયળુ ંનશં. અજાણતા ંણ થમેરા 

ાની હદલવના અંતે પ્રભ ુાવે ભાપી ભાગલી.ાની કબરૂાત 

કયલી. ા થઇ જામ તે હદલવે ઉલાવ યાખલો. શ ેયાજા ! પ્રત્મેક 

ભાનલીને જન્ભની વાથે ઇશ્વયે એક કાભ કયલા ફબ્ફે ઇષ્ન્દ્રમો 

આી છે. ફે શાથ, ફે ગ, ફે નવકોયા,ં ફે આંખ, ફે કાન, ણ 

યાજા, એક ઇષ્ન્દ્રમ એલી છે જે એકરી ફે કાભ કયે છે.ફોરો તે 

કઇ?” યાજા કશ,ે “જીબ. જે ફોરલાનુ ંઅને ચાખલાનુ ંએભ ફે કાભ 

કયે છે. ફત્રીવ દુશ્ભનને એકરી  શયાલતી યશી છે.” “શ ેયાજા !! 

દયયોજ યાતે્ર ભનભા ંત્તલચાયો કે ભાયી ઇષ્ન્દ્રમો થકી આજે કોઇ ા 

તો થયુ ંનથી ને?” યાજાએ ારખીલાાઓને ષકુભ કમો કે,”ઊબા 

યશો, ારખી નીચે ઉતાયો.” બયત જલા ભાડંયા. ારખીભાથંી 

ઊતયીને યાજાએ જોયુ ંકે બયતના ખબા ય જનોઇ  છે.યાજાએ 

બયતને છૂયુ,ં”તભે બ્રાહ્મણ છો? “ બયતે શા ાડી. યાજાએ 

બયતજીની ભાપી ભાગી. બયતજીએ યાજાને છૂયુ,ં”તભે ારખીભા ં

ફેવી ક્યા ંજઇ યહ્યા છો?” યાજા કશ,ે”કત્તર આશ્રભભા ંઆત્ભજ્ઞાન 

અથે.” બયતે કહ્યુ,ં”શ ેયાજા ! આત્ભજ્ઞાન ભેલતા ંશરેા ંઇષ્ન્દ્રમોને 
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કાબભૂા ંયાખલી જોઇએ.” યાજાએ છૂયુ,ં”તભારૂ ંનાભ?” બયતે 

જલાફ આતમો, “રોકો ભને બયત કશ ેછે.” યાજા કશ,ે”ભાયે કત્તર 

આશ્રભભા ંનથી જળુ.ં તભે જ ભને જ્ઞાન આો.” બયતે યષગૂણ 

યાજાને બલાટત્તલનુ ંજ્ઞાન આતયુ.ં બયતે કહ્યુ,ં”શ ેયાજા ! ભાનલી 

ફાલ્માલસ્થાભા ંઆલે ,છી ગશૃસ્થાશ્રભભા ંયશી દયેક વાવંાહયક 

કાભ કયે. દયેક પ્રકાયની વમદૃ્ધદ્ધ બોગલે, ણ તેની લચચે ભાણવ 

ભાણવાઇ યાખલા પ્રમત્ન કયે. ઉ્ભય વોથી ચંાલનની લચચે 

કાભ, ક્રોધ, ભદ, રોબ, ભત્વય રૂે  ૂટંાયા આલે છે. આણે ધ્માન 

ન યાખીએ તો આ  ૂટંાયા આણા જીલનભા ંપ્રલેળી આણા વદ્ 

ગણુોનો ખજાનો  ૂટંી જામ છે,જેના હયણાભે જીલનભા ંઅનેક 

દુ:ખો આલે છે. જે જન્ભે છે તેનુ ંભયણ ત્તનત્તિત છે. જીલનભા ંઆત્તધ-

વ્માત્તધ, ળદૃ્ધાલસ્થા આલે છે. મતૃ્યનુો બમ ભાણવને વતાલે છે. 

ુક્ષીને વતાલતો નથી. શ ેયાજા ! જન્ભ-મતૃ્ય ુલચચેના 

વભમભા ંભાનલે જન્ભ-ભયણના પેયા ટાલા, આ ભેુ ંજીલન 

શધુાયલા પ્રમત્ન કયલો જોઇએ.કાભ,ક્રોધ, ભદ અને રોબને જીતલા 

જ્ઞાનીઓ ાવેથી ઉદેળ ભેલલો, જ્ઞાન ભેલળુ,ં લાચન કયળુ.ં 
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ોતાની જાતને છૂળુ,ં” ષુ ંકોણ?” ભને આ જન્ભભા ંજે ભળ્યુ ંછે તે 

ફીજાને આલાનુ ંછે. ભામા, ભભતા ફષ ુયાખો તો આ વવંાયભાથંી 

છૂટી ળકાલાનુ ંનથી. જીલનનો અથા જીલનભા ંસ્લબાલ શધુાયલા 

તેભજ કાભનાઓને દુ્ધ કયલા પ્રમત્ન કયલો.” ારખી ઉાડનાયા 

ણ વાબંે છે. બયતને છેૂ છે,”તભાયો હયચમ આળો? “બયતે 

કહ્યુ,ં”કળોનશં. જન્્મો છુ,ં જલાનો છુ.ં” યષગૂણ યાજા કશ,ે”અભાયા 

કુટંુફભા ંએક ત્માગી તસ્લી બયત યાજા થમેરા.” બયત ાવેથી 

યષગૂણ યાજાએ શુદંય જ્ઞાન ભેવ્યુ.ં છેલ્રા જીલનના ંળે લો 

ત્માગ-તભા ંગાલાનુ ંનક્કી કયુ.ં બયતજીને પ્રણાભ કમાા. બયત 

લનભા ંબટકતા,ં ભોક્ષપ્રાપ્તત ભાટે તસ્મા કયતા. કાે કયી 

બયતજીનુ ંળયીય ળાતં થયુ.ં” કુદેલજી કશ,ે “શ ેયીલક્ષત ! લધતી 

ઉ્ભય વાથે ભોશનો ક્ષમ કયલાની આદત ાડલી જોઇએ. બયતની 

જેભ ત્રણ પેયા જન્ભ ન રેલા ડે ભાટે એક લચિે ઇશ્વયનુ ંધ્માન 

ધયો. બસ્ક્ત કયલી. શ ેયાજા ! કલકાાભા ંા ફષ ુલધી ગમા છે. 

ભાણવનુ ંધ્મેમ ૈવા કભાલાનુ ંછે છતા ંૈવા ાછ દોડલાથી 

ભાણવનુ ંતન થામ છે. ળાતં્તત ભતી નથી. કલયગુભા ંથોડુ ં
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ણુ્મ કયલાથી પ અનેકગણુ ંભે છે. શ ેયાજા ! શલે તને ષુ ં

ખગોનુ ંલણાન કયીળ.” 
 

આ ધયતી છે અને ઉય આકાળ છે. કુર નલ ખડં છે. લચભા ં

મતૃ્યરુોક એટરે થૃ્લી છે. શમૂા અને ચદં્ર ફે ઇશ્વયના ંનેત્ર છે. 

ગ્રશોનુ ંચક્ર પયે છે. અનેક નક્ષત્રો છે. અગલણત તાયાઓ છે. દયયોજ 

ફોયે ફાય અને ઓગણચારીવ ત્તભત્તનટે અલબત્જત નક્ષત્ર આલે છે, 

ત્માયે વાયા ંકામો થામ. નક્ષત્રોભા ંશે્રષ્ઠ નક્ષત્ર યોહશણી અને ષુ્મ. 

ઉય સ્લગા છે અને નીચે નયક છે. નયક અઠ્ઠાલીવ પ્રકાયના છે. 

ાી ભાણ્ફવોને મભયાજા રઇ જામ છે. સ્લગાભા ંઉત્ત્ભ જીલન 

ભે છે. ભાનલી ઇશ્વય ાવે સ્લગા ભાગેં છે. ણુ્મ રંુૂ થમે ભાણવ 

પયી સ્લગાભાથંી થૃ્લી ય જન્ભ રે છે.  

જીલનભા ંજ સ્લગા, નયક અને ભોક્ષ છે. જીલનભા ંજે કાઇં વારૂ ંભે 

તે સ્લગા. જીલન જીલતા ંભાણવ ખાલાીલાભા,ં આશાય ત્તલશાયભા ં

અત્તનમત્તભત થામ અને હયણાભે દદા-દુ:ખ માતના આલી ડે તે 

નયક. યીલક્ષત યાજા ! સ્લગા અને નયક જીલનભા ંઅશં જ વાંડે 
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છે. જીલનભા ંશભેંળકં થોડી ક્ષણો ણ ઇશ્વયની આયાધના કયો. 

પ્રભનુી પ્રાથાના કયો. જન્ભ-ભયણના પેયા ટાલા ભાણવે દયેક 

વજંોગોભા ંત્તલત્ર ળતૃ્તિ યાખી જીલન ત્તલતાલળુ.ં” કુદેલજી કશ,ે” શ ે

યાજા ! શલે તાયે ુ ંકયલાનુ ંછે?” યીલક્ષત કશ,ે”નયકના ંદુ:ખભાથંી 

સ્લગાશખુ કેભ ભેલામ તે કશો.” 
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સ્કંધ:6 

 

અજાત્તભરનુ ંજીલન ળતૃાતં ળિૃાતં  

ાના:58 થી 

 સ્કંધ: છઠ્ઠો /અજાત્તભર આખ્માન  

ભાનલનુ ંકલ્માણ કયનાય શહયનાભ છે. દુ:ખ શયનાય ણ શહય છે. શ ેયીલક્ષત ! આ 

અજાત્તભરની લાત તન ેકષુ ંછુ ંતે ત ુ ંધ્માનથી વાબં. અજાત્તભર અઠયાવી લાના 

બ્રાહ્મણ શતા.તેને એક દીકયો તેન ુ ંનાભ નાયામણ. અજાત્તભરનો અંતકા આલી 

રાગ્મો. તેની નાડી તટૂલા રાગી. અજાત્તભરને દીકયો માદ આવ્મો. “નાયામણ-

નાયામણ‖- ફોરતા ંજ તેનુ ંપ્રાણખંેરંુ ઊડી ગયુ.ં મભયાજાએ કહ્યુ,ં”આ ાી બ્રાહ્મણ 

છે તેને નયકભા ંનાખો.” મભના દૂતો અજાત્તભરના જીલને દોયડાથી ફાધંલા આવ્મા. 

બગલાનના ાાદો ત્તલભાન રઇને આવ્મા. બગલાને કહ્યુ,ં”લચત્રગતુતના ચોડાભા ં 

અજાત્તભરનુ ંજીલન ળિૃાતં કાઢો.” ચોડો ખોલ્મો, તેભા ંરખ્યુ ંશત ુ,ં અજાત્તભર ત્તલદ્વાન 

બ્રાહ્મણ શતો. તેને ત્ની અને ફાકો શતા. ચોલીવ લાની લમે અજાત્તભર રાકડા 

રેલા લનભા ંગમો, ત્મા ંતેને એક અતવયા ભી. અતવયાએ અજાત્તભરને ોતાની વાથે 

રગ્ન કયલા કહ્યુ.ં અજાત્તભરે શા ાડી. ફન્નએે રગ્ન કમાા. રોકો કશલેા રાગ્મા,” આ 

અજાત્તભર જાતે બ્રાહ્મણ-યણરેો –ઘયે ત્ની –ફાકો શોલા છતા ંકેભ યણ્મો? તેને 

નાત ફશાય મકૂો.”અતવયા કશ,ે “ષુ ંતભને યણી છુ,ં ષુ ંક્યા ંજાઉં?” અજાત્તભર 

અતવયા જોડે યશલેા રાગ્મો. અતવયાએ અજાત્તભરને કહ્યુ,ં”તભે ત્તલદ્વાન બ્રાહ્મણ, 
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યણેરા, ઘયે શુદંય ત્ની અને ફાકો શોલા છતા ંળા ભાટે ભાયી વાથે રગ્ન કમાા? 

ળા ભાટે ખોટંુ ફોલ્મા?” અજાત્તભર વાથે ગાભના રોકે કોઇ જ વફંધં ન યાખ્મો. 

અતવયા ઇશ્વયનુ ંસ્ભયણ કયતી. અલગમાયવ કયતી. ફાયવને હદલવ ેબ્રશબોજન કયાલી 

છી જ જભળુ ંતેલો અતવયાએ ત્તનમભ યાખેરો. અતવયાએ અજાત્તભરને ોતે રીધેરા 

વ્રતની લાત કયી. અજાત્તભર કશ,ે” ભને તે વ્રત ભાન્મ નથી.” અતવયા વગબાા છે. તેન ે

છઠ્ઠો ભહશનો ચારે છે. આજે ફાયવ શતી. ફોયે ફાય લાગ્મા છતા ંકોઇ બ્રાહ્મણ આજે 

તેને ફાયણે ન આવ્મા. અજાત્તભર કશ,ે”ભને ભખૂ રાગી છે.” અતવયા કશ,ે”તભે જભી 

રો, ષુ ંતભાયી થાી ીયવી દઉં.”અજાત્તભર કશ,ે” ના, એભ નશં. આણે એક 

થાીભા ંજભીએ.” અતવયા કશ,ે”થોડીલાય યાશ જુઓ. શભણા ંકોઇ બ્રહ્મદેલ આલળે. 

તેન ેજભાડી રઉં.”  પયી થોડો વભમ ગમો. અજાત્તભરે પયી કહ્યુ,ં”જભી રઇએ.” 

અતવયા કશ,ે”ધીયજ યાખો.” વાડાફાય લાગ્મા. લૈળાખી એકાદળી, ભોહશની એકાદળી 

કયી એક વનં્માવી લબક્ષા રેલા આવ્મા એભ ફાયીભાથંી અતવયાએ જોયુ.ં તેણીએ 

ત્તલચાયુ,ં વનં્માવી ક્યાકં આવન રે તો ફોરાળુ.ં ભશાત્ભા ફેઠા. વાડાફાય લાગ્મે 

વાભગ્રી તૈમાય કયી થાી ય ારલ ઢાકંી, ખલુ્રા ગે અતવયા લબક્ષા આલા 

ગઇ.અતવયાઅને જોઇ ભશાત્ભા ફોલ્મા,”ધાયો ભા ! અતવયાની આંખભા ંઆંશ ુ

ઉબયાણા. ભશાત્ભાએ એ આંશ ુઆલલાનુ ંકાયણ છૂયુ.ં અતવયા કશ,ે “ભને ભા કશનેાયા 

ફે. તભે અને એક ભાયા ેટભા ંછે.” “ભા, ષુ ંજરૂય લબક્ષા રઇળ ણ ભાયા ત્તતાને 

અથાાત તભાયા ત્તતન ેઅશં ફોરાલો. એ અશં ન આલે તો ષુ ંત્મા ંતભાયા ઘયે 

આલીળ.” અતવયાએ અજાત્તભર ાવે આલીને કહ્યુ,ં”સ્લાભી, તભે ભશાત્ભાના ંદળાને 

ધાયો.” અજાત્તભર ભશાત્ભા ાવે આવ્મો. પ્રણાભ કમાા. ્શાત્ભાને કહ્યુ,ં” કૃા કયી 

લબક્ષા સ્લીકાયો.” ભશાત્ભા કશ,ે”ષુ ંલબક્ષા રઉં ણ એક ળયતે” અજાત્તભરે કહ્યુ,ં”કૃા 
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કયી તભાયી ળયત કશો.”ભશાત્ભા કશ,ે”વાબંો, અતવયાના ેટભા ંફાક છે. તેન ુ ંનાભ 

નાયામણ ાડજો અન ેઆજ છી તભાયે વવંાય ન બોગલલો.” અજાત્તભરે પ્રત્તતજ્ઞા 

રીધી.ભશાત્ભાએ બોજન કયુ.ં અતવયાને દીકયો આવ્મો. તેન ુ ંનક્કી કમાા પ્રભાણે 

નાયામણ નાભ ાડયુ.ં” 

યીલક્ષતે છૂય ુ,ં”શ ેકુદેલ ! ચહયત્ર ભ્રષ્ટ કયનાય બ્રાહ્મણને જ્ઞાત્તતજનોએ ફહશષ્કાય 

કમાા છતા ંતે કેભ શધુમો?” કુ કશ,ે”નાયામણના જન્ભ છી ત્તત-ત્ની કરાકો શધુી 

ઇશ્વયઆયાધના કયી. ભશાત્ભા ાવે પ્રત્તતજ્ઞા રીધા પ્રભાણે વવંાયશખુનો ત્માગ કયી 

જીલન ત્તલતાલલા રાગ્મા. 

એક હદલવ અજાત્તભર અને અતવયા ાવે બજનભડંી આલી. “અભાયે ઇશ્વયના વાચા 

બક્તને ત્મા ંઠાકોયજી ધયાલીને છી આયતી ઉઅતયાલલી છે. તભાયે ત્મા ંઠાકોયજી 

ધયાલી તભાયી ાવ ેબગલાનની આયતી ઉતયાલલી એભ અભે ત્તલચાયુ ંછે.” ફન્ને 

જ્ણાએ કહ્યુ,ં”બાઇ, અભે તો ાી છી ને વભાજના ંણ ગનુેગાય છીએ.” ફન્ની ફષુ 

ના ાડી છતા ંતેઓના ંઘયે ઠાકોયજી ધયાલી તેભની ાવે આયતી ઉતયાલી. 

દીલાની લાટ ેટાલી ફન્ને જણાએ પ્રેભથી ઠાકોયજીની આયતી ઉતાયી. ફન્નેએ ભનને 

એકાગ્ર કયી બગલાનભા ંભન યોવ્યુ.ં બગલાનભા ંભન યોવ્યુ.ં બગલાનના ંદળાન 

કમાા. ફન્નેના ંા ફીને બસ્ભ થઇ ગમા. 

અજાત્તભર ાી શળે, યંત ુચોલીવ લાની યલુાન લમે ગગંાહકનાયે ત્રણ કરાક વતત 

ઇશ્વયનુ ંધ્માન ધતો. એક હદલવ વભાત્તધ દળાભા ંવશજે ફેબાન ફન્મો. તે(60)  લખતે 

અતવયા ાણી બયલા આલી. ફેબાન યલુાનને જોઇ અતવયા તેના ગભા ંશ ૂઠં 

ઘવલારાગી. અજાત્તભરે અતવયાને ળા આતમો,” “જીલનવફંધં ફધંાળે.” અજાત્તભરે 

જરૂય ા  કભા કમાા છે ણ પ્રામત્તિિ ણ કયેુ ંછે.  
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મભદૂતોએ બગલાનના ાાદોની ભાપી ભાગી. મભયાજાએ કહ્યુ,ં” કોઇ ચોયી કયે, 

ખયાફ કાભ કયે, ાાચાય કયે, ઇશ્વયને માદ ન કયે તેને અશં રાલલા.જે બગલાનની 

બસ્ક્ત કયે, ઇશ્વયનુ ંઆયાધન કયે. એક લખત ા થઇ ગમા છીખયા હ્રદમથી 

પ્રામત્તિિ કયે તેને મભદયફાયભા ંરાલલા નશં.” 

અજાત્તભરે ોતાના અંતકાે અજાણ્મે ોતાના તુ્ર નાયામણને ફોરાવ્મો અને 

બગલાન આલીને ઊબા યહ્યા. અજાત્તભરનો ઉદ્ધાય થઇ ગમો. અજાણતા ંનાયામણનુ ં

નાભ રીધેુ ંણ અપ જત ુ ંનથી. અજાત્તભરનુ ંફાય લાનુ ંઆયષુ્મ શજી ફાકી શત ુ.ં 

બગલાન નાયામણે મભદૂતોને ાછા કાઢયા. અજાત્તભર વાજો થમો, ફાકીના ફાય લા 

તેણે બગલાન નાયામણની બસ્ક્તભા ંવ્મતીત કમાા. તેને ફાય લા છી સ્લધાભ રઇ 

જલા ત્તલભાન આવ્યુ.ં કુદેલજી કશ,ે “શ ેયાજા !દેશ, સ્લબાલ, ઇષ્ન્દ્રમ દુ્ધ કયી કોઇણ 

જાત્તતનો ભાનલ શોમ, તેના વ્મસ્ક્તત્લના ત્તલકાવનો આધાય વાચી બાલનાથી ઇશ્વય 

આયાધના કયે તેના ય છે. ભનષુ્મ જીલન ભળ્મા છી રુૂાથા, આલડત અને 

ઇશ્વયકૃાથી ફધુ ંભે છે, યંત ુજે ભે તનેે ચાલલાની ભશિા શોમ છે. જે ભાનલી 

ઇશ્વયકૃાથી અને રુૂાથાથી પ્રાતત કયેરાનેવાચલી ળકે તેનુ ંજીલન ધન્મ થઇ જામ 

છે, ણ જાણ-ેઅજાણે જીલનભા ંઅંધકાય આલે તો જીલનભા ંખાભી આલે છે. જીલનભા ં

ત્તલનાળ-તન થામ છે. જેને રગતી લાત ભં તને દક્ષ યાજાની કયેરી.” 

દક્ષ યાજાએ ોતાના તુ્રોને કહ્યુ,ં”નાયામણ વયોલય જાલ, ત્મા ંજઇ ત કયો.” તુ્રો 

નાયામણ વયોલય ગમા ત્મા ંજઇ ત કયલા રાગ્મા. એક હદલવ નાયદજી પયતા ં

પયતા ંનાયામણ વયોલય આવ્મા.ફાકોને ત કયતા ંજોઇ નાયદજીએ છૂયુ,ં”ફાકો, 

તભે કોના તુ્રો છો?”ફાકોએ કહ્યુ,ં”અભે દક્ષના તુ્રો છીએ.”નાયદજીએ 

છૂયુ,ં”યાજભશરે છોડી આ લગડાભા ંળા ભાટે આવ્મા છો?” ફાકોએ કહ્યુ,ં”અભે ત 
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કયી ઇશ્વયપ્રાપ્તત કયલા ભાગંીએ છીએ. દયેક ભાનલીએ શરેા ંચચીવ લા 

ત્તલદ્યાભ્માવ કયલો જોઇએ. ચચીવ લાનો થામ ત્માયે નક્કી કયળુ ંજોઇએ કે ભાયે 

બ્રહ્મચાયી યશળે ુ ંકે ગશૃસ્થાશ્રભસ્લીકાયલો. દયેક યલુાનચચીવ લાનો થતા ંઅનેક 

ભનોયથો વેલતો શોમ છે. તે લખતે ભાતા-ત્તતાએ તેને વાચો કલ્માણકાયી ભાગા ક્યો 

તે વભજલા ભાટે ોતાના યલુાન દીકયાને ભદદ કયલી જોઇએ.” 

નાયદજીએ દક્ષના ંફાકોને છૂય ુ,ં”ત્તલદ્યાભ્માવ છી ગશૃસ્થાશ્રભભા ંજળુ ંછે? “ “ 

ફાકોએ જલાફ આતમો,”નશં, અભાયે બગલાન ભેલલા છે. શ ેનાયદ મતુ્તન, 

બગલાન કેભ કયીભે?”નાયદજીએ કહ્યુ,ં”શ ેફાકો ! વભાત્તધ દ્વાયા” ફાકો 

કશ,ે”અભાયે વભાત્તધ કેભ રેલી?” નાયદજી કશ,ે”વભાત્તધ દળાભા ંઆલતા ંશરેા મભ, 

ત્તનમભ, આવન,પ્રાણામાભ, પ્રત્માશાય, ધાયણા અને છી ધ્માન એકલચિે ધયળુ.ં” 

ફાકોએ છૂયુ,ં”ધ્માન કઇ યીતે ધયળુ?ં” નાયદે કહ્યુ,ં”શ ેફાકો ! વૌ પ્રથભ બટકતી 

ભનની ળતૃ્તિને યોકો. ત્તનમભો ાો, આવન કેલો એટરે સ્સ્થય થલામ. પ્રાણામાભ 

કયલાથી જાગતૃ્તત આલ ેછે. આવન ય પ્રત્માશાય એટરે ટટ્ટાય ફેવળુ,ં છી એકલચિે 

ઇશ્વયનુ ંધ્માન ધયળુ.ં વાવંાહયક ળતૃ્તિઓનો ત્માગ કયલો. ઇશ્વયભા ંભન યોલળુ.ં ભનભા ં

યશરેી અનેક ળતૃ્તિઓ ળાતં થામ, ભનને ળાતં્તત રાગે છી તે ળાતં અલસ્થાભા ં

ધ્માનભા ંવપેદ આકાય દેખામ, તે દૂય થામ છી યભાત્ભાની ઝાખંી થામ. આ 

વભાત્તધ અલસ્થા પ્રાતત કયલી ઘણી કહઠન છે છતા ંપ્રમત્નથી દયેક ભાનલી વભાત્તધ 

અલસ્થા પ્રાતત કયી ળકે છે.” આગ નાયદજી કશ ેછે કે,” ફેવોતુ્રો, તભને ળીખલાડુ.ં 

બટકતા ભનને ળાતં કયો. આંખો ફધં કયો. ઇશ્વયના સ્લરૂનુ ંધ્માન ધયો. વાકાયમતૂ્તતિ 

દ્વાયા જ ત્તનયાકાય તયપ જલાળે.વભાત્તધ દ્વાઆ બગલાન ભેલી ળકામ ણ તે ભાટે 

ભાણવે વતત કોત્તળળ કયલી જોઇએ. ફાકો ! ભં તભને વભાત્તધ દ્વાયા ઇશ્વયપ્રાપ્તતનો 
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ભાગા ફતાવ્મો.” આભ કશી નાયદજી ત્માથંી ચારી નીકળ્મા. 

આ ફાજુ દક્ષ ેતાવ કયી કે ફાકો ાછા કેભ ન આવ્મા !” દક્ષને ખફય ડી કે 

નાયદજીના કશલેાથી ફાકો બગલાનની આયાધના કયલા ચાલ્મા ગમા છે. દક્ષને 

તેથી નાયદજી ય ગસુ્વો આવ્મો અને નાયદજીને ળા આતમો,”શ ેનાયદ ! તભે એક 

જગ્માએ ચોલીવ ત્તભત્તનટથી લધ ુનશં ટકી ળકો.” નાયદજીએ દક્ષન ેળા આતમો,”તને 

વાઠ દીકયીઓ થળે.” નાયદના ળાથી દક્ષને વાઠ દીકયીઓ થઇ. ફધી દીકયીઓને 

દક્ષે યણાલી. વત્માલીવ દીકયીઓ ચદં્ધતને આી. નાની દીકયી બ્રાહ્મણ ત્લષ્ટાને 

આી. નાની દીકયીએ દીકયાને જન્ભ આતમો. દીકયાનુ ંનાભ ત્તલશ્વરૂ ાડયુ.ં 

બ્રાહ્મણ ત્લષ્ટા અને દધીલચ ઋત્તને બગલાને “નાયામણ કલચ” બણાવ્યુ.ં 

એક હદલવ દેલોના ગરુૂ બશૃસ્ત્તત સ્લગાભા ંથઇને નીકળ્મા. તેને થયુ ંદેલોના વભાચાય 

છૂતો જાઉં. તે વભમ ેઇન્દ્ર અને ફીજા દેલો બેગા થઇ ઇશ્વયસ્ભયણ કયતા 

(62)શતા.કોઇએ ગરુૂ બશૃસ્ત્તતને આલકાય ન આતમો. સ્લભાન વૌને લશાુ ંશોમ. 

બશૃસ્ત્તતએ ોતાનુ ંઆળુ ંઅભાન થતા ંગસુ્વે થઇને દેલોને ળા આતમો.”તભાયી 

વંત્તિ નાળ ાભળે.” દેલતાઓ મ ૂઝંામા. બ્રહ્માજી ાવે ગમા. બ્રહ્માજીએ કહ્યુ,ં”તભે આ 

ભાટે બગલાન ત્તલષ્ણ ુાવે જાલ.” દેલતાઓ બગલાન ત્તલષ્ણ ુાવે આવ્મા. બગલાને 

કહ્યુ,ં”શ ેદેલતાઓ !ગરુૂ ત્તલના યાજ ન ચારી ળકે, ત્લષ્ટા નાભના ઋત્તનો દીકયો 

ત્તલશ્વરૂ અત્તત બદુ્ધદ્ધભાન છે. ત્લષ્ટાને કશો કે ોતાના દીકયા ત્તલશ્વરૂને તભાયા કુરગરુૂ 

તયીકે આે.” 

તેત્રીવ કયોડ દેલતા ત્લષ્ટાને ઘયે આવ્મા. દેલતાઓએ ઋત્ત ત્લષ્ટાને કહ્યુ,ં “અભે 

તભાયા અત્તતથ તયીકે આવ્મા છીએ.” ત્લષ્ટાએ કહ્યુ,ં”શ ેદેલતાઓ ! ષુ ંઆની ળી 

વેલા કરૂ?ં “દેલતાઓએ કહ્યુ.ં”અભાયા ગરુૂ બશૃસ્ત્તત ળદૃ્ધ થમા છે. તભાયા દીકયા 
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ત્તલશ્વરૂ બશૃસ્ત્તત જેલ ેજ તેજસ્લી બદુ્ધદ્ધ ધયાલે છે. તેને અભાયા ગરુૂ તયીકે ભોકરો. 

તભે તેને આજ્ઞા આો.” ઋત્ત ત્લષ્ટાએ કહ્યુ,ં”ત્તલશ્વરૂ યલુાનથમો છે. તેથી તભાયી 

ભાગંણી તેની વભક્ષ તભે જ યજૂ કયો. તે ોતે જ આ લાતનો ત્તનણામ રેળે.” ત્તલશ્વરૂ 

જ્મા ંદેલતાઓ ફેઠા શતા ત્મા ંઆવ્મો. ત્તલશ્વરૂ કયોડો શમૂાના જેલો તેજસ્લી શતો. 

દેલતાઓને ત્તલશ્વરૂે પ્રણાભ કમાા. દેલતાઓએ ત્તલશ્વરૂને કહ્યુ,ં”ગરુૂ ત્તલના અભારૂ ંયાજ 

ચારત ુ ંનથી. તેથી અભે ફધા તભને અભાયા ગરુૂદે નીભલા એલો ત્તનણામ કયી 

આવ્મા છીએ. ભાણવના ગણુ જૂામ છે, ઉ્ભય કે ળયીય નશં.” ત્તલશ્વરૂે કહ્યુ,ં”શ ે

દેલતાઓ, કોઇના યુોહશત થળુ ંએટરે મજભાનોના ંા રેલા, લધ ુડતા ંદાન રેલા 

ડે, ભાટે આ કાભ ભાયાથી નશં ફને, ભને ક્ષભા કયો.” દેલતાઓ કશ,ે”અભાયા ય 

દૈત્મોનો બમકંય ત્રાવ છે. દૈત્મો અભારંુ યાજ રઇ રેળે. કૃા કયી અભાયી ભાગણીનો 

સ્લીકાય કયો.” દેલતાઓની ત્તલનતંીને ભાન આી ત્તલશ્વરૂે શા ાડી. દેલતાઓએ 

બશૃસ્ત્તતની જગ્માએ ત્તલશ્વરૂને ગરુૂદે ફેવાડયા. ત્તલશ્વરૂે દેલતાઓને કહ્યુ,ં”યદુ્ધભા ં

રડતા ંદુશ્ભનોના ંફાણ ન રાગે તે ભાટે ષુ ંતભોને “નાયામણ કલચ “ આુ ંછુ”ં 

ત્તલશ્વરૂે દેલતાઓને નાયામણ કલચ આતયુ.ં 
 

નાયામણ કલચ:  

“શ ેશહય ! યભ કૃાળુ યભાત્ભા, તભાયા ચયણભા ંવાક્ષાત ્દંડલત પ્રણાભ કરૂ ંછુ.ં 

જ, પ્રલાવ, ગે ચારતા ંકે યથભા ંપરૂ ંત્માયે તભે ભારંુ યક્ષણ કયો. જીલનના ભાગાભા ં

ડતી મશુ્કેરીઓભા ંઆ ભને અશત્તનિળ ભદદ કયો. શ ેબગલાન ! તભાયા દળાન કરૂ ં

એલી ભને ળસ્ક્ત આો. મશુ્કેરીઓભા ંભાયો ભાગા ભોકો કયજો.” ત્તલશ્વરૂ (63) 
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કશ,ે “શ ેદેલતાઓ ! કૌત્તળક બ્રાહ્મણે નાયામણ કલચનો ાઠ કમો તેથી લચત્રયથનુ ં

ત્તલભાન તેની ાવે આવ્યુ.ં લારલખલ્મ ઋત્તના લચનથી બ્રાહ્મણ કૌત્તળકના ં

શાડકાવંયસ્લતીભા ંધયાવ્મા ંઅને કૌત્તળક બ્રાહ્મણનો ઉદ્ધાય થમો. શ ેદેલ ! ત્તલભ 

હયસ્સ્થત્તતભા ંનાયામણ કલચનો ાઠ કયલાથી વલા બમથી મકુ્ત થલામ છે. ઇશ્વયની 

કૃા થમ છે. ત્તન:સ્લાથા બાલે ભતં્રજા કયલો. ભતં્રળસ્ક્ત કાભ આલે છે.” કુ”શ ે

યીલક્ષત ! ત્તલશ્વરૂે તતે્રીવ કયોડ દેલતાને નાયામણ કલચ આતયુ.ં” 

દેલતાઓએ એક હદલવ ઇન્દ્ર યાજા ાવે જઇ પહયમાદ કયી કે આણા ગરુૂ ત્તલદ્વાન છે 

ણ તેનુ ંભોવા યાક્ષવ કુ છે.ગરુૂને ભોવા તયપ ક્ષાત છે. તે દાનના ચાવ 

ટકા ભોવા ક્ષને આી દે છે. ઇન્દ્ર ેદેલતાઓને કહ્યુ,ં” ષુ ંપ્રત્મક્ષ જોઉં તો વાચુ.ં” 

ઇન્દ્ર યાજાએ મજ્ઞ કમો. દાનભા ંવોનાના ંલાવણો, યત્નો લગેયે ત્તલશ્વરૂને દાનના 

રૂભા ંઆતયુ.ં ત્તલશ્વરૂ ેતેભાથંી તભાભ અધુ ંભોવાભા ંભોકલ્યુ.ં તયત જ ઇન્દ્ર ેખભિગ 

કાઢી ત્તલશ્વરૂને ભાયી નાખ્મો.  

ઇન્દ્ર ાવે એક પ્રત્તતશાયી આવ્મો. ઇન્દ્રને કશ,ે”એક રોશી નંગતી ત્રિયી આને ભલા 

ભાગે છે.”ઇન્દ્ર ેકહ્યુ,ં”તનેે અંદય ભોકર.” ત્રિયી અંદય આલી. ઇન્દ્ર ેછૂય ુ,ં”કોણ છો?” 

“બ્રહ્મશત્મા છુ.ંસ્લીકાય કયો.” ઇન્દ્ર ેબ્રહ્મશત્માના ચાય બાગ કમાા. એક બાગ રઇ થૃ્લી 

ાવે ગમા. થૃ્લીને કહ્યુ,ં”આ ભાયા ાનો એક બાગ સ્લીકાયો.”થૃ્લીએ ના ાડી. 

ઇન્દ્ર ેકહ્યુ,ં”ભાયા ાનો સ્લીકાય કયળો તો તભાયા ય ડેરા ખાડા તયત યુાઇ 

જળે. ક્ષભાનો ગણુ ભળે.” થૃ્લીએ ાનો ચોથો બાગ સ્લીકાયી રીધો. ફીજો બાગ 

રઇ ઇન્દ્ર ળકૃ્ષાવે ગમા. ળકૃ્ષે ના ાડી. ઇન્દ્ર ેઆજીજી લૂાક કહ્યુ”ં મૂ ન કાીએ 

ત્મા ંશધુી તભાયો ત્તલકાવ થળે, લયાળો.” ળકૃ્ષે બ્રહ્મશત્મનો ફીજો બાગ સ્લીકાયી 

રીધો. ત્રીજો બાગ રઇ ઇન્દ્ર ેત્રિયી તયપ નજય કયી. ત્રિયી ણ ના ાડી. ત્રિયીને લયદાન 
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આતયુ ંકે,”વગબાાલસ્થાભા ંવાત ભાવ શધુી ગશૃસ્થાશ્રભ બોગલાળે. ત્રણ હદલવ 

અસ્શૃ્મ યશી ાચંભે હદલવે દેલવેલાના અત્તધકાયી થળો.” ત્રીજા બાગનો ત્રિયીએ 

સ્લીકાય કમો. ચોથો બાગ રઇ ઇન્દ્ર ાણી ાવે ગમા. ાણીને આ બ્રહ્મશત્માનો ચોથો 

બાગ સ્લીકાયી રેલા ખફૂ ત્તલનતંી કયી. ણ ાણીએ ણ સ્લીકાયલાની ના 

ાડી.”તભે અદુ્ધદ્ધઓ ચાલી ળકળો.” જભા ંભ નશં યશ,ે ધોલાઇ જળે.” ાણીએ 

ઇન્દ્ર ાવેથી બ્રહ્મશત્માનો ચોથો બાગ સ્લીકાયી રીધો.” 

========================================================== 

       

ળતૃ્રાશયુની કથા   

ત્લષ્ટાને ખફય ડી કે ોતાના દીકયા ત્તલશ્વરૂને ભાયી નાખ્મો છે. ત્લષ્ટાએ દેલતાઓ ાવે જઇ 

કહ્યુ,ં”અયે દેલતાઓ, તભે ભાયે ઘેય આવ્મા.ભં તભાયી ભાગણીનો સ્લીકાય કમો. ભાયા દીકયાને 

આતમો. તે આલા અંત ભાટે? ભારંુ જીલન ખારૂ ંથઇ ગયુ.ં ષુ ંલેય રઇળ.” 

લેય રેલા ભટે બ્રાહ્મણ ત્લષ્ટાએ મજ્ઞ ળરૂ કમો. દયેક કાભની ાછ ભાણવના ભનની ઇચછા કાભ 

કયતી શોમ છે. 

”ઇન્દ્રળત્ર ુઉત્ન્ન થામ” તેભ ત્લષ્ટાથી ફોરાઇ ગયુ.ંવકંલ્ પ્રભાણે કાભ થામ. એ જ લખતે વાત 

દશાડાના પ્રમોગ છી આઠ ફૂટ રાફંો ળતૃ્રાશયુ ેદા થમો. રારચો ળયીયલાો, રાફંી જીબલાો, 

ત્લષ્ટાએ દેલતાઓને ળતૃ્રાશયુ વાભે રડલા ડકાય પંક્યો. દેલતાઓ મ ૂઝંામા.” શ ેબગલાન ! યસ્તો 

ફતાલો.” બગલાન કશ,ે”દેલતાઓ તભે દધીલચ ઋત્ત ાવે જાલ. તેના ળયીયના ંશાડકા ંભાગંો. 

તેભાથંી લજ્ર ફનાલો. તે લજ્ર ળતૃ્રાશયુને ભાયી ળકળે.” 
 

ફોયે ફાય લાગ્મે દેલતાઓ દધીલચ ાવે આવ્મા. દધીલચએ કહ્યુ,ં” આલો દેલો ભારૂ ંુ ંકાભ 

ડયુ?ં” દેલતાઓએ કહ્યુ,ં”શ ેઋત્ત ! યણભેદાનભા ંઅભાયી વાભે રડલા ળતૃ્રાશયુ આવ્મો છે. જો 
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તભાયા ળયીયના શાડકાનં ુ ંલજ્ર ફનાલીએ તો અભે તેને ભાયી ળકીએ.” દધીલચ વભજી ગમા. જરૂય 

ડય ેભાણવે ફીજાને ખાતય, દેળને ખાતય ફલરદાન આળુ ંજોઇએ. દધીલચએ મોગભામાનો આશ્રમ 

રીધો. દધીલચના પ્રાણ ગમા. દેલતાઓએ દધીલચના ંશાડકાભંાથંી લજ્ર ફનાવ્યુ.ં શરેો દેલદૈત્મો 

લચચેનો વગં્રાભ નભાદા નદીને હકનાયે બરૂચ ાવે થમો. ળતૃ્રાશયેુ દેલોને કહ્યુ,ં”તભાયી ાવે અઢક 

વંત્તિ શોલા છતા ંપક્ત વંત્તિ ભાટે ભાયા ત્તલદ્વાન બાઇ ત્તલશ્વરૂને તભે ભાયી નાખ્મો. તેનો ષુ ંફદરો 

રેલા આવ્મો છુ.ં” યદુ્ધ ચા ુથયુ.ં એકાણુ ંલાના ત્લષ્ટા ઇન્દ્રને ભયતો જોલા નભાદાહકનાયે આલીને 

ફેઠા છે. ળતૃ્રાશયુ દેલોને કશ,ે”તભાયો ઘા શરેો. તભાયા ય કૃાળુ યભાત્ભાની કૃા છે.” 

દેલતાઓ ફાણ છોડલા રાગ્મા. દૈત્મો દોડલા રાગ્મા. ળતૃ્રાશયેુ કહ્યુ,ં” ખફયદાય ! રડતા ંરડતા ં

દોડળુ ંળયભજનક છે. ્માન કયો ળત્રિયો.” કયોડો ફાણો દેલતાઓએ ળતૃ્રાશયુ ય પંકલા ભાડંયા.-કોઇ 

જગ્મા ખારી ન યશી. બમકંય યદુ્ધ થયુ.ં ળતૃ્રાશયેુ કહ્યુ,ં”શ ેઇન્દ્ર ! ભને ાચં ત્તભત્તનટ આો. ભાયે 

ઇશ્વયની પ્રાથાના કયલી છે. વપેદ ધ્લજ પયકાલો. ભને ળાતં્તતથી પ્રાથાના કયલા દો.” યદુ્ધ ળાતં થયુ.ં 

ળતૃ્રાશયેુ બગલાનની સ્તતુ્તત કયી, જે સ્તતુ્તતને “ળતૃ્રાશયુ ચત:ુશ્રોકી” કશલેામ છે. ઇન્દ્ર ત્તલચાયલા 

રાગ્મા, ઇશ્વયની યભ કૃા અભાયા ય છે છતા ંઅભને બગલાન માદ ન આવ્મા ! ળતૃ્રાશયુ યાક્ષવ 

શોલા  છતા ંબગલાનની સ્તતુ્તત કયે છે ! ઉિભભા ંઉિભ સ્તતુ્તત છે.” 
  

ળતૃ્રાશયુ સ્તતુ્તત 
 

“શ ેબગલાન ! તાયી બસ્ક્ત કયતા ંકયતા ંક્યાયેમ  ઉદાવ ન થાઉં. ગભે તે મોત્તનભા ંભાયો જન્ભ થામ 

ણ ષુ ંતભને ક્યાયેમ ન ભૂુ.ં ભાયા ભન અને હ્રદમના ઊંડાણથી ષુ ંતભને માદ કરૂ.ં શ ેબગલાન! 

નાના ફચચાની ભા ભયી જામ ત્માયે ફચચા જેભ બાબંયે તેભ ષુ ંબાબંરૂ ંછુ.ં શ ેબગલાન ! ભયતી 

લખતે ભને તભાયા ચયણસ્ળાનો રાબ આજો. ફોરી ન ળકંુ, ત્મા ંબાન ગભુાળુ ંણ ભારૂ ંલચિ 

વતત તભાયા ચયણભા ંયશ ેતેળુ ંભાગંુ ંછુ.ં  

“ગભે તેલી હયસ્સ્થત્તતભા ંરાબારાબનો ત્તલચાય છોડી ઇશ્વયની એક લચિે સ્તતુ્તત કયલી જરૂયી છે.” 
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ચારો ઇન્દ્ર, તૈમાય થાલ.” ઇન્દ્ર ેકહ્યુ,ં”ફે ત્તભત્તનટ, ભને તાયી ાવે આલલા દે. ભાયે તને અલબનદંન 

આલા છે.” અભે દેલોએ ઇશ્વયને માદ ન કમાા, તભે કમાા.” 

યદુ્ધ કયતા ંઇન્દ્રના શાથીને ળતૃ્રાશયેુ ફાણ ભામાા. શાથી રોશીની ઊરટી કયલા રાગ્મો. ળતૃ્રાશયુ કશ,ે 

“શ ેઇન્દ્ર ! યથ ફદરો ત્મા ંશધુી ફાણ નશં ભારૂ.ં” 

એકલીવ હદલવ શધુી વતત યદુ્ધ ચાલ્યુ.ંફાલીવભે હદલવે દધીલચના ંશાડકાનંા લજ્રથી ળતૃ્રાશયુના ફે 

શાથ કાી નાખ્મા. ળતૃ્રાશયુ ઐયાલત શાથી વહશત ઇન્દ્રને ગી ગમો. ઇન્દ્ર ેત્તલશ્વરૂે ળીખલાડેર 

નાયામણ કલચનો ાઠ કયતા ંકયતા ંઅંદયથી ળતૃ્રાશયુને  ઇન્દ્ર ભાયતો ગમો. ળતૃ્રાશયુને ભાયી ઇન્દ્ર 

ફશાય નીકળ્મા. ષુ્ળષૃ્ષ્ટ થઇ. ત્લષ્ટા યડતા ંયડતા ંદીકયાની છાતી ય ફૂર મકૂી કશ ેછે,” ભારૂ ં

જીલન ખાટંુ થઇ ગયુ.ં ભાયે ફા થઇને દીકયાનો અસ્ગ્નવસં્કાય કયલો? નાયામણ કલચ ભાયા 

દીકયાનુ ંકલચ ન ફનતા ંભાયક નીલડયુ ં!” દેલતાઓ ફધા શાથભા ંફૂર રઇને ઊબેરા. ત્લષ્ટાએ 

અસ્ગ્ન પ્રગટાવ્મો. ત્લષ્ટા ત્તલચાયે છે જે ભાયા રાકડા ટાઢા ંકયલાનો શતો તેને ફદરે ભાયે તેના ં

રાકડા ટાઢા ંકયલા ડયા !”અસ્ગ્ન પ્રગટાલી ત્લષ્ટાએ ળતૃ્રાશયુને અસ્ગ્નદાશ દીધો.અસ્ગ્ન પ્રગટતા ંજ 

ળતૃ્રાશયુના દેશભાથંી તેજ પ્રગટ થયુ ંઅને ઇશ્વયભા ંભી ગયુ.ં 

ઇન્દ્રના દયફાયભા ંપ્રત્તતશાયી આવ્મો અને કહ્યુ,ં”ભશાયાજ એક રોશી નંગતી ફીજી ત્રિયી તભને 

ભલા ભાગેં છે.” ઇન્દ્ર ેકહ્યુ,ં”આલલા દો.” ત્રિયી અંદય ઇન્દ્ર ાવે આલી. ઇન્દ્ર ેછૂયુ,ં”કોણ છો?” 

જલાફ ભળ્મો,”વ્રહ્મશત્મા.” ઇન્દ્રને ફીજી બ્રહ્મશત્મા રાગી. ઇન્દ્ર યાજા ગબયામા. ગરુૂને છૂયુ,ં”ુ ં

કયળુ?ં” બ્રહ્મશત્માથી ઇન્દ્રને ળયીયે કોઢ નીકળ્મો. કુદેલજી કશ ેછે,” શ ેયીલક્ષત ! કોઇણ યદુ્ધ 

દુ:ખદામક શોમ છે. ળતૃ્રાશયુની સ્તતુ્તત વાબંનાય કે ગાનાય ય ઇશ્વયની યભ કૃા થામ 

છે.”યીલક્ષત છેૂ છે,” શ ેકુદેલજી, ળતૃ્રાશયુ યાક્ષવ શોલા છતા ંતેને ે ે ઇશ્વય માદ આલતા 

શતા. તેનુ ંકાયણ ુ?ં” કુદેલજી યીલક્ષતને લચત્રકેત ુયાજાનુ ંદૃષ્ટાતં કશ ેછે.    

======================================================== 

લચત્રકેત ુયાજાની લાત   



Page 109 of 271 
w w w . g o p a l p a r e k h . w o r d p r e s s . c o m  

 

લચત્રકેત ુનાભે એક યાજા શતો. તેને અનેક યાણીઓ શતી, છતા ંયાજાને એકેમ વતંાન ન શત ુ.ં  

યાજાએ તેભના કુરગરુૂ  અંલગયાને છૂયુ,ં” શ ેગરુૂદેલ, ભાયે અનેક યાણીઓ શોલ છતા ંવતંાન શખુ 

કેભ નથી?” કુરગરુૂ અંલગયાએ કહ્યુ,ં”શ ેયાજા,તભાયા નવીફભા ંવતંાન શખુ નથી. ઇશ્વયની આયાધના 

કયો.” એક હદલવ લચત્રકેત ુબોજન કયતા શતા ત્મા ંગરુૂ અંલગયા આવ્મા. તેણે યાજાને ઉદાવ 

જોમા.ગરુૂએ યાજાને ઉદાવ શોલાનુ ંકાયણ છૂયુ.ં યાજાએ ગરંુુય પ્રણાભ કયી કહ્યુ,ં” શ ેગરુુદેલ, 

ગઇકારે ભાયા ત્તતાનુ ંશ્રાદ્ધ શત ુ.ં ત્તડં મકૂ્યા ત્માયે ભને ત્તતનૃા ત્તન:વાવા વબંામા,અભારંુ તાણ 

કયનાય તાયી છી કોઇ નથી !” આ લાત ચારતી શતી ત્મા ંલચત્રકેતનુા ટયાણી આવ્મા. તેભણે 

ગરુુને છૂયુ,ં”શ ેગરુુદેલ,અભાયા કોઇના બાગ્મભા ંવતંાન શખુ નથી?” ગરુુ અંલગયાએ લચત્રકેતનેુ 

કહ્યુ,ં”શ ેયાજા ! ફધી યાણીઓને અશં ફોરાલો.” ફધી યાણીઓ આલી એટરે ગરુુ અંલગયાએ 

કહ્યુ,ં”તભાયા બાગ્મભા ંતુ્ર શખુ નથી, વાબંો, જગતભા ંતુ્રો ચાય પ્રકાયના શોમ છે. એક 

આજ્ઞાહંકત, ત્તતાનુ ંનાભ લધાયે, આલો તુ્ર શજાયભા ંએક થામ છે, ફીજો ભાતાત્તતાથી જુદો થામ. 

ત્રીજો ભાતાત્તતાની વાભે થામ, અને ચોથો ભાતાત્તતાને ભાથે ડે. આભ દીકયોદુ:ખનુ ંકાયણ ફની 

ળકે છે. ક્યાયેક દીકયો ભયી જામ તો યલુાન ત્તલધલા લષુની જલાફદાયી ઘયડા ંભાતાત્તતા ય આલી 

ડે છે. જે જલાફદાયી ખફૂ ત્તલભ છે, ભાટે દીકયાની આળા છોડી તભે વૌ ઇશ્વય-સ્ભયણ કયો.” 

ણ લચત્રકેત ુયાજા કશ,ે “શ ેગરુુદેલ ! તભે ળસ્ક્તળાી છો. તભાયા ોતાનાભા ંયશરેી જે ળસ્ક્ત છે, 

તેની ભદદથી તભે કોઇ ભાગા કાઢોઅને એભને તુ્ર થામ તેળુ ંકયો.” ગરુુ અંલગયાએ કહ્યુ,ં” ભાયા 

તની ળસ્ક્તથી ષુ ંએક મજ્ઞ કયાળુ.ં ભાયા જતની ળસ્ક્તથી એક દીકયો તભાયે ત્મા ંઅલતયળે.” 

લચત્રકેતનેુ એક શજાય યાણીઓ શતી. ગરુુએ કહ્યુ,ં”ફધી યાણીઓને મજ્ઞભા ંફેવાડો.” ગરુુએ યાજાને 

મજ્ઞ કયાવ્મો. મજ્ઞકંુડભાથંી એક રુુ ઉત્ન્ન થમો. તેઆ શાથભા ંવોનાની થાીભા ંખીય શતી. 

ગરુુ(66) 

અંલગયાએ કહ્યુ,ં” શ ેયાજા ! રઇ રે આ ખીય, તાયી જે યાણી આ ખીય ખાળે તેને ેટે તુ્ર જન્ભ 

રેળે.” યાજાએ મજ્ઞરુુના શાથભાથંી ખીયનુ ંાત્ર રઇ રીધુ.ં શલે પ્રશ્ન થમો આ ખીય કોણ ખામ? 

ફધાએ બેગા ભી નક્કી કયુ,ં ટયાણીએ આ ખીય ખાલી. ટયાણીએ ખીય ખાધી. યાણી વગબાા 

થમા. યાણીને ચાય ભાવ થમા. ગરુુએ કહ્યુ,ં”શલે ભને જલાની યજા આો. યાજાયાણી કશ,ે”શ ેગરુુદેલ 

! દીકયાનો જન્ભ થળે ને? ગરુુદેલે કહ્યુ,ં”શા, દીકયાનો જ જન્ભ થળે.” દવભા ભહશનાના દવ હદલવે 
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ટયાણીએ યાજકુભાયને જન્ભ આતમો. યાજાના આનદંનો ાય ન યહ્યો. યાજાએ અનેક દાન આતમા. 

યાજકુભાય સ્લરૂલાન શતો. ગરુુદેલને તુ્રજન્ભના ખફય ભોકલ્મા. ગરુુદેલે બુ આત્તળ આી. 

લશરેી વલાયે યાજકુભાય ઊઠે ત્માયે ટયાણી યાજકુભાયને પે્રભથી નલડાલે. શુદંય લત્રિયારકંાય 

શયેાલી તૈમાય કયે. યાજા-યાણી તુ્રને ખફૂ લશાર કયે.આભ લચત્રકેતનુો વવંાય શુદંય યીતે  ચારતો 

શતો. યોજ યાજા ોતાના દયફાયભા ંજતા કંુલયને ચુફંન કયે, લશાર કયે. ફધી યાણીઓ ણ શાથ 

ઊંચા કયે. એક હદલવ દયફાયભા ંજલાનુ ંભોડુ ંથતા ંયાજા યાજકુભાયને ચુફંન કયી, યાણીઓને શાથ 

ઊંચો કમાા ત્તલના દયફાયભા ંચાલ્મા ગમા. ફધી યાણીઓને થયુ ંઆ યાજકુભાયના આલલાથી 

આણી હકભંત ઓછી થઇ ગઇ ! 

ફીજે હદલવે વલાયે ત્તનત્મક્રભ પ્રભાએ યાજકુભાય ઊઠયા નશં. આજે યાજકુભાય કેભ ન ઊઠયા? 

ટયાણી ત્તલચાયે છે, ત્મા ંદાવીએ ખફય આતમા કે યાજકુભાય ગમા. આ વાબંી ટયાણીને 

લજ્રાઘાત રાગ્મો. યાણી ગસુ્વે થઇ ગમા. યાજકુભાયનુ ંળયીય જડ થઇ ગયુ ંશત ુ.ં ઇષ્માાળુ યાણીઓએ 

યાજકુભાયને ઝેય આતય ુશત ુ.ં યાજાને વભાચાય ભોકલ્મા કે યાજકુભાયને રોશીની ઊરટીઓ થઇ અને 

ભયણ ા્મો. લચત્રકેતનેુ લાત ભાન્માભા ંન આલી. ોતાના તુ્રને ભયેરો ભાનલા લચત્રકેત ુતૈમાય ન 

શતા. યાજકુભાયનુ ંળફ છોડલા યાજા તૈમાય ન શતા. ગરુુ અંલગયા અને નાયદ ઋત્ત  યાજા ાવે 

આવ્મા . યાજાયાણી ખફૂ કલ્ાતં કયતા ંત્તલનતંી કયલા રાગ્મા કે,”ભાયા દીકયાને ભને એકલાય ાછો 

આો. તેને વજીલન કયો.” નાયદજી કશ,ે”શ ેયાજા, હશભંત યાખો. દીકયાના ળફને અસ્ગ્નવસં્કાય ભાટે 

આો.”યાજા કશ,ે”નશં આુ.ં” નાયદ અને અંલગયાએ યાજાયાણી ફને્નને વભજાલલા ખફૂ પ્રમત્ન 

કમો. યાણી કશ,ે” શ ેગરુુદેલ! ષુ ંકાઇં ફીજુ ંભાગંતી નથી, ભાયો દીકયો એકલાય ભાયી વાથે લાત કયે. 

ગરુુ અંલગયા, નાયદજી અને એક શજાય યાણીઓ આજુફાજુ ફેઠી છે. લચચે યાજકુભાયનુ ંળફ છે.(67) 

નાયદજી ફોલ્મા,”શ ેભશાયાણી ! વાબંો. ષુ ંશભણા ંકંુલયની જીબ ય ભાયી ટચરી આંગી મકૂીળ 

એટરે કંુલય ફોરળે. તે તભે વાબંજો.  શ ેયાણી આ યાજકુભાય    તેના આગરા જનભભા ંકોણ શતા 

તે ણ તભે વાબંો. યાજકુભાય એક ભોટા મોગી શતા. ભાત્ભા તેને દળાન આલા આલલાના 

શતા. તે જ ક્ષણે મોગીને ત્તલચાય આવ્મો કે ભાતાત્તતા ોતાના દીકયાને કેભ કયી ફોરાલતા શળે? 

એ એણા મોગીના ભનભા ંયશી ગમેરી શોલાથી મોગી તભાયે ત્મા ંતુ્ર તયીકે આવ્મા.” આટરી 
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લાત કહ્યા છી નાયદજીએ કંુલયના ળફ ય ગગંાજ છટંયુ.ં તેની જીબ ય ટચરી આંગી મકૂી. 

ફાક યાજકુભાય ફોરલા રાગ્મા-“કોણ કોના ભાફા? કોણ કોનો દીકયો? જન્ભ ભયણ આલે અને 

જામ.” આટુ ંફોરી દીકયો ાછો ળાતં થઇ ગમો.”  

નાયદજી કશ,ે”શ ેલચત્રકેત ુતભારંુ જીલન રંુૂ થામ છે. આજથી વાતભે હદલવે તભને ઇશ્વયપ્રાપ્તત થળે. 

યાજાટની અેક્ષા છોડી ઇશ્વયાઅયાધના કયો. યાણીઓએ કબલૂ્યુ ંકે કંુલયને ઝેય અભે આેુ.ં 

નાયદ અને અંલગયાએ કહ્યુ,ં” જે ત્રિયીઓ આળુ ંકાભ કયે તેને વાત જન્ભ શધુી બ્રહ્મશત્માનુ ંા રાગે 

છે.” ટયાણીએ ફધી યાણીઓને છૂયુ,ં” શ ેભાયી ફશનેો ! તભે આળુ ંકાભ ળા ભાટે કયુ,ં ષુ ંતભને 

ખીય ખલડાલત !” યાણી કશ,ે”અભને વજા કયો.” યાજકુભાયનો અસ્ગ્નવસં્કાય કમો. –યાજકુભાયનુ ંતેજ 

ઇશ્વયભા ંભી ગયુ.ં લચત્રકેત ુયાજાએ જીલનના ળે હદલવ એક લચિે ઇશ્વયાઅયાધના કયી. વાતભે 

હદલવે લચત્રકેતનેુ ઇશ્વયના દળાન થમા, ઇશ્વયે લચત્રકેતનેુ કહ્યુ”ં ભાગં, ભાગં, ષુ ંતને ુ ંઆુ?ં” યાજા 

લચત્રકેત ુકશ,ે”શ ેબગલાન, ભાયે કાઇં જોઇત ુ ંનથી.‖ ત્તલભાનભા ંફેવી લચત્રકેત ુમાત્રા કયલા નીકળ્મા. 

ચારતા ંચારતા ંકેદાયનાથ આવ્મા. ભશાદેલજીના દળાન કમાાઆજે ત્તળલજી, ાલાતી વાથે કૈરાવભા ં

નતૃ્મ કયલા જલાના શતા. ત્તળલજીએ ાલાતીને ોતાના ખોાભા ંફેવાડયા શતા ત્માયે જ લચત્રકેત ુ

ત્મા ંઆલી શંચમા. તેને ત્તલચાય આવ્મો કે ાલાતીજીને ફાજુભા ંફેવાડયા શોત તો?”ાલાતીજીએ 

ાલાતીજીએ ળા આતમો. “તુ ંયાક્ષવ થઇળ.”   ાલાતીજીએ ત્તળલજીને કહ્યુ,ં” આ યાજાને 

ઓખ્મા? ભં તેને ળા આતમો.”ત્તળલજીએ કહ્યુ,ં”શ ેયાજા, આલતા જન્ભભા ંબ્રાહ્મણ થઇળ અને તને 

ભોક્ષ ભળે.” આભ ાલાતી અને ત્તળલજીના ળા અને લચનથી લચત્રકેત ુયાજા બ્રાહ્મણ ત્લષ્ટાને ત્મા ં

ળતૃ્રાશયુ યાક્ષવરૂે જન્્મા. ઇન્દ્ર વાથે રડતા ંરડતા ંઇશ્વયની ઉિભ સ્તતુ્તત કયી ભોક્ષ ગત્તત ા્મા.” 

કુદેલજી કશ,ે”શ ેયાજા યીલક્ષત ! જે પ્રાયબ્ધને કાયણે કે આલડતને કાયણે ભે તેનો ફીજાના બરા 

ભાટે વદુમોગ કયલો જોઇએ.” 
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સ્કંધ: 7 

ાના: 69 થે 75 

બક્ત પ્રશરાદની કથા  

યીલક્ષતે છૂયુ,ં‖શ ેકુદેલ ! એક લાત છૂુ?ં કશ્મ ઋત્તના ત્ની ત્તલદુી શતા અને  તેને ઘયે 

હશયણ્માક્ષ અને હશયણ્મકત્તળ ુજન્્મા. ઋત્તને ઘેય યાક્ષવનો જન્ભ કેભ થમો?‖ 

કુદેલજી કશ,ે ―શ ેયીલક્ષત ! હશયણ્માક્ષને બગલાન લયાશ ેભાયી નાખ્મો. હશયણ્મકત્તળએુ નક્કી કયુ ંકે 
જેણે ભાયા બાઇને ભાયી નાખ્મો તેને ષુ ંભાયી નાખુ.ં આભ ત્તનિમ કયી હશયણ્મકત્તળ ુોતાની ભાતા 
હદત્તત ાવે આવ્મા અને કહ્યુ,ં‖ભા !તાયો દીકયો ગમો અને ભાયી ભજૂા ગઇ ભા! ષુ ંલેય રેલા ભાગં ુછુ.ં 
ત ુ ંભને આળીલાાદ આ. ષુ ંત કયલા જા ઉં છુ.ં‖ભાતા હદત્તત કશ,ે‖ભં એક દીકયો ગભુાવ્મો છે. શલે 
તને નશં જલા દઉં .‖ ભાતાએ ના ાડી. થોડા લખત છી ાછો હશયણ્મકત્તળ ુભા ાવે આવ્મો 
અને કહ્યુ,ં ―ભા, જેટરો સ્નેશ યાખીએ તેટુ ંદુ:ખ લધ ુથામ. ળોક ન કય ભા ! ત ુ ંભને ત કયલા 
જલાની યજા આ.‖ 

આભ ફધાની યજા રઇ હશયણ્મકત્તળ ુભદંયાચર લાત ય ળકંય બગલાનની આયાધના કયલા 
રાગ્મો. દેલોનુ ંત્તનકંદન કાઢલા તૈમાય થમેરા હશયણ્મકત્તળનેુ જોઇ દેલો ોટનુ ંરૂ રઇ ભદંયાચર 
લાત ય આવ્મા અને જ્મા ંહશયણ્મકત્તળ ુત કયતો શતો ત્મા ં‗ગોત્તલદંામ નભ:‘નો જા કયલા 
રાગ્મા. દુશ્ભનના નાભનો જ વાબંી હશયણ્મકત્તળનુ ુ ંભાથુ ંબભલા રાગ્યુ.ં હશયણ્મકત્તળ ુત 
કયલાને ફદરે ાછો ઘેય આલી ગમો. તેની ત્ની કમાધએુ તેને ાછા આલલાનુ ંકાયણ છૂયુ.ં તેણે 
ત્નીને જલાફ ન આતમો. થોડા હદલવ ફાદ પયી ભદંયાચર લાત ય જઇ હશયણ્મકત્તળ ુત 
કયલા રાગ્મો. પયી ાછો તે ઘયે આલી ગમો. ક્યાદુએ કહ્યુ,ં‖તભે ક્યાયેમ કાભ તાવ્મા ત્તલના ાછા 
આલતા નથી, તો આભ લાયંલાય તિમાા છોડી ાછા કેભ આલી જાલ છો?‖ જલાફ ન ભળ્મો.  

આજે હશયણ્મકત્તળ ુશતૂો છે. ત્ની ક્યાધનેુ ઊંઘ આલતી નથી. ઊંઘભા ંહશયણ્મકત્તળ ુ―ગોત્તલદંામ 
નભ:, ગોત્તલદંામ નભ: ફોરે છે. વલાયે ક્યાધએુ હશયણ્મકત્તળનેુ કહ્યુ,ં‖ તભાયા ાછા આલલાનુ ંકાયણ 
ભને ભે ગયુ.ં યાતે્ર ત્તનદં્રાભા ંતભે ―ગોત્તલંદામ નભ:, ગોત્તલંદામ નભ: ―ફોરતા શતા. હશયણ્મકત્તળ ુ
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ગસુ્વે થઇ ગમો. ―કોણે કહ્યુ?ં‖ કમાધ ુકશ,ે ―ષુ ંકષુ ંછુ.ં ભં વાબંળ્યુ.ં‖ શલે ષુ ંગોત્તલંદામ નભ:ફોુ ંત્માયે 
ભને ઉઠાડજે. ક્યાધએુ ભાતા હદત્તતને આ લાત કયી. ભાતાએ હશયણ્મકત્તળનેુ ફોરાલી ઘણુ ં
વભજાવ્મો,ણ તેની કોઇ અવય ન થઇ. ત્રીજી લાય હશયણ્મકત્તળ ુભદંયાચર લાત ય ત કયલા 
ગમો. એક હદલવ દેલતાઓ ન આવ્મા. ફીજે હદલવે પયી ોટ થઇને આવ્મા.‘ગોત્તલદંામ નભ:, 
ગોત્તલંદામ નભ:‘ફોરલા રાગ્મા. પયી હશયણ્મકત્તળ ુઘયે આવ્મો. હશયણ્મકત્તળ ુજભલા ફેઠો શતો ત્માયે 
તેની ત્નીએ જભાડતા ંજભાડતા ંછૂયુ,ં‖તભાયી ુ ંળસ્ક્ત છે, ભાનાન છે. તભે આભ ાછા કેભ 
આલો છો?‖ આ લખતે હશયણ્મકત્તળએુ ાકો ત્તનણામ કયી રીધો કે ષુ ંત કયલા જાઉં અને તિમાા 
યૂી કયીને જ આળુ.ં ત્ની ક્યાધ ુયજસ્લરા થમા તેથી ચાય હદલવ હશયણ્મકત્તળ ુઘયે યોકાઇ ગમો. 
ચાય હદલવ યૂા થમા. ફને્ન વવંાયશખુભા ંજોડામા.. ફને્નના હદરભા ંગોત્તલંદામ નભ: ની બાલના 
શતી. ક્યાધ ુવગબાા થમા. 

નાયદજીએ દેલતાઓને કહ્યુ,ં‖શલે તભારૂ ંકાભ થઇ ગયુ.ં હશયણ્મકત્તળનેુ ત્મા ંતભાયો ત્તભત્ર આલળે. 
હશયણ્મકત્તળ ુત કયલા ગમો. ાચં લા ત કયુ ં. ક્યાધએુ દીકયાને જન્ભ આતમો. પ્રશરાદ નાભ 
ાડય.ુ તે ાચં લાનો થમો ત્માયે હશયણ્મકત્તળ ુત કયીને ાછો ઘયે આવ્મો. પ્રશરાદે ત્તતાને 
પ્રણાભ કમાા. આયષુ્મભાનબલ:ના આળીલાાદ આતમા અને ત્ની ક્યાધનેુ કહ્યુ ંકે, ―આણુ ંયાજ આ 
તુ્ર વબંાળે.‖ ક્યાધએુ કહ્યુ ંકે‖ આભ કેભ ફોલ્મા?ભોટો દીકયો તો છે.‖ ભાયાથી ફોરાઇ 
ગયુ.ં‖હશયણ્મકત્તળએુ કહ્યુ.ં ક્યાધએુ પ્રશરાદને ગરુૂના આશ્રભભા ંબણલા ભોક્લ્મો. 

આશ્રભભાથંી એક હદલવ યાજકુભાય પ્રશરાદ યાજવબાભા ંઅવ્મા. ત્તતાએ ખોાભા ંફેવાડી 
છૂયુ,ં‖ફેટા આશ્રભભા ંત ુ ંુ ંબણે છે?‖પ્રશરાદ ઊબા થમો અને ફોરલા રાગ્મો,‖ શ્રીકૃષ્ણ ગોત્તલદં 
શયે મયુાયે‖ ળબ્દો વાબંતા ંજ હશયણ્મકત્તળએુ દીકયાને રાત ભાયી. પયી પ્રશરાદ ઊબો થઇ ―ગોત્તલદં 
ગોત્તલંદ‖ ફોરલા રાગ્મો. હશયણ્મકત્તળએુ આશ્રભભાથંી ગરુૂજીને ફોરાવ્મા અને કહ્યુ,ં‖તભે આળુ ં
બણાલો છો?પ્રશરાદને ભાયી સ્તતુ્તત ળીખલો. ―ગરુૂજી કશ,ે‖ એ તો ભારંુ વાબંતો  નથી. હદલવ-યાત 
બગલાનનુ ંનાભ સ્ભયણ કમાા કયે છે.‖ હશયણ્મકત્તળએુ કહ્યુ,ં‖યાતે જ્માયે તે ગોત્તલદં ગોત્તલદં ફોરે 
ત્માયે તભે તેને ભાયી નાખજો, વજા કયો ણ તેને ગોત્તલદં ગોત્તલદં ફોરતા ન ળીખલો.‖ 

થોડા વભમ ફાદ પયી પ્રશરાદને હશયણ્મકત્તળએુ આશ્રભભાથંી ઘયે ફોરાવ્મો. અને છૂયુ,ં‖ ફોરો 
પ્રશરાદ, શલે ત ુ ંઆશ્રભભા ંુ ંળીખ્મો?‖ પ્રશરાદે કહ્યુ,ં‖આને (71) 
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ન ગભે તો ષુ ંન ફોુ,ં‖હશયણ્મકત્તળ ુકશ,ે‖ફોર ુ ંળીખ્મો?‖ પ્રશરાદ ફોરલા રાગ્મો, ―કૃષ્ણામ 
લાશદેુલામ નભ:‖ હશયણ્મકત્તળ ુઆ વાબંી ગસુ્વે બયામો અને જાશયેાત  

કયી કે પ્રશરાદને જે ભાયી નાખળે તેને ઇનાભ આીળ. ક્યાધએુ ોતાના ત્તતને આજીજી 
કયીકે,‖તેને ભાયી ન નાખો, ષુ ંભાયા દીકયાને રઇને અશંથી દૂય લઇ જઇળ.‖ 

હશયણ્મકત્તળએુ દીકયાને ઝેય આતયુ,ં શાથીના ગ નીચે કચડયો, તેરભા ંતળ્મો, લાત યથી તેને 
ધક્કો ભામો. પ્રશરાદ ગોત્તલંદનો જા કયતો યહ્યો અને જીલતો યહ્યો. કોઇ યીતે તેને ભાયી ન ળકામો. 
કુદેલજી કશ,ે‖શ ેયીલક્ષત ! પ્રશરાદને ભાયલા અનેક પ્રમત્ન તેના ફાે કમાા ણ એકેમ વપ ન 

થમા. એભ કયતા ંકયતા ંશોીનો તશલેાય આવ્મોહશયણ્મકત્તળનુી ફશને શોલરકા શાયડો રઇ ોતાના 
બાઇના દીકયાને આલા આલી. ોતાના બાઇઅને ઉદાવ જોઇ ફશને ફોરી,‖બાઇ, તુ ંઉદાવ કેભ 
છો?‖ હશયણ્મકત્તળએુ કહ્યુ,ં‖આ દીકયો કુરાગંાય ાક્યો છે. અનેક ઉામ  કમાા છતા ંણ ભયતો 
નથી.‖ શોલરકાને લયદાન શત ુ ંતેને અસ્ગ્ન ફાી નશં ળકે. શોલરકાએ બાઇઅને કહ્યુ,ં‖બાઇ, તારૂ ંકાભ 
ઘડીના છઠ્ઠા બાગભા ંકયી દઉં.‖ 

શોલરકાએ લચતાની યચના કયી. ોતે પ્રશરાદને ખોાભા ંફેવાડી લચતા ય ફેઠી. લચતા વગાલી. 
છોકયાઓએ પ્રશરાદને ખંચીને ફશાય કાઢી રીધો. પઇફા શોલરકા ફીને બસ્ભ થઇ ગઇ. –પ્રશરાદને 
કાઇં જ ઇજા ન થઇ. થાકીને હશયણ્મકત્તળએુ ગરુૂજીને કહ્યુ,ં‖આને તભે આશ્રભભા ંરઇ જાલ અને 
શધુાયો.‖થોડા લખત છી પ્રશરાદને ફીજા ત્તળષ્મોને બણાલલાનુ ંવંી ગરુૂજી હશયણ્મકત્તળનેુ 
પ્રશરાદની લાત કયલા ગમા. પ્રશરાદને કશતેા ગમા,‖ષુ ંતાયા ત્તતા ાવે જાઉં છુ.ં ત ુ ંત્તળષ્મોને 
બણાલજે.‖ પ્રશરાદે ગરુૂજીની ગેયશાજયીભા ંવાઠ શજાય ત્તળષ્મોને ટટ્ટાય ઊબા યાખી‖ગોત્તલદં‖ 

ત્તળખલાડયુ.ં એક લચિે ફધાએ ઇશ્વયની પ્રાથાના કયી. પ્રશરાદ ત્તલદ્યાથીઓને કશ ેછે,‖ઇશ્વયે દયેકને વો 
લાનુ ંઆયષુ્મ આતયુ ંછે. ચાવ લા છી ળદૃ્ધાલસ્થા આલે છે. ભાણવે ફાણથી જ ઇશ્વય 
સ્ભયણ કયલાની આદત ાડલી જોઇએ.‖ ત્તલદ્યાથીઓ પ્રશરાદને છૂ્વા રાગ્મા કે,‖ તભે યાક્ષવના 
દીકયા, તભને આ જ્ઞાન કોણે આતયુ?ં‖ પ્રશરાદે કહ્યુ,ં‖જ્માયે ભાયા ત્તતા ત કયલા ગમા શતા ત્માયે 
ભાયી ભાતા વગબાા શતા. ષુ ંભાયી ભાતાને ેટભા ંછ ભહશનાનો શતો. ઇન્દ્ર ેત્તલચાયુ ંકે આના ેટભા ં
યાક્ષવ ફાક છે. ફીજો યાક્ષવ ન ભાયલો ડે ભાટે ભાયી ભાતાને કડી ભાયલા તૈમાય થમા. ત્મા ં
નાયદજી આવ્મા. તેભણે ઇન્દ્રને કહ્યુ,ં‖ ક્યાધનુા ેટભા ંબગલાનનો બક્ત છે. તેને ભાયો નશં. ભાયી 
ભાતા ડયની ભાયી થયથય ધ્રજૂલા ભાડંી, ભાયી ભાતાને નાયદજી ોતાના આશ્રભભા ંરઇ ગમા અને 
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ભાયી ભાતાને શુદંય જ્ઞાન આતયુ.ંત્માયે ભં ભાયી ભાતાના ેટભા ંતે જ્ઞાન પ્રાતત કયુ ંત્માયથી ષુ ં
ઇશ્વયનુ ંસ્ભયણ કરૂ ંછુ.ં‖ પ્રશરાદે કહ્યુ,ં‖ શ ેદૈત્મોના ફાકો ! ભાનલજન્ભ દુરાબ છે, એ ણ નાળલતં 
છે છતા ંઇપ્ચછત પ આનાય છે, ભાટ્લે ભાનલે જીલન દય્માન ફાલ્મકાથી જ બગલાનના 
નાભનુ ંસ્ભયણ કયળુ ંજોઇએ. શ ેફાકો ઇશ્વયરૂી કાને રીધે ળકૃ્ષના પો ઉતન્ન થઇ નાળ 

ાભલા શધુીના ત્તલકાયો અનબુલે છે અને છેલટે નાળ ાભે છે છતા ંળકૃ્ષતો એભ ને એભ જ યશ ેછે. 
તેનાભા ંપેયપાય થતો નથી. તેલી જ યીતે ળયીય જન્ભથી મતૃ્ય ુશધુી જુદા જુદા ત્તલકાયો અનબુલે છે. 
આત્ભાને ત્તલકાયો અવય કયતા નથી. આત્ભા એભનો એભ જ યશ ેછે. આત્ભા ત્તનત્મ, ક્ષમયહશત, દુ્ધ જ, 

ળયીયાહદનોજ્ઞાતા, વલાના આશ્રમ રૂ, ત્તલકાયયહશત, સ્લમપં્રકાળ, વલાના કાયણરૂ, વ્મક, વલાવગંથી 
મકુ્ત અને કોઇણ જતના આલયણયહશત છે. આ લાત વભજનાય ભાનલીએ ળયીયથી ઉત્ન્ન થતો 
ભોશ ―ષુ‖ં―ભારૂ‖ં છોડી દેલો જોઇએ. ભાાના ભણકા દોયાભા ંયોલામેરા શોલા છતા ંદોયો ભણકાથી 
અરગ છે. ળયીયભા ંઆત્ભા યશરેો શોલા છતા ંઆત્ભા ળયીયથી જુદો છે. વવંાયની ભામાભા ંથી 
છૂટલાના અનેક ઉામો છે, છતા ંનાયદજીએ બસ્ક્તમોગને ઉિભ કહ્યો છે. બસ્ક્તમોગભા ંગરુૂની વેલા, 
વલા લસ્ત ુબગલાનને અાણ કયલી, વતંવભાગભ, બગલાનનુ ંગણુગાન તે કીતાન, ઇશ્વયના ં
ચયણકભનુ ંધ્માન, ઇશ્વયની મતૂ્તતિન ુ ંદળાન, જૂનઅચાન, કીતાન લગેયે બગલાન ભા ંપ્રીત્તત 
લધાયલાના અંતયંગ વાધનો છે. ઇશ્વય વૌનો છે. વલા પ્રાણીભા ંલવેરો છે. તેથી દયેક જીલને વભાન 
ગણી વૌને વતંો આલો. બગલાન અંતમાાભી છે. આકાળની ેઠે આણા વલાભા ંવ્માેરો છે. 
ઇશ્વયની ઉાવનાભા ંકોઇ ભોટી ભશનેત નથી, વવંાયની ભોશ ભાડનાયી લસ્તઓુ ભેલલાથી કોઇ 
રાબ નથી, કાયણકે તે ફધી આખયે નાળલતં છે. અયે ! ભાનલળયીય ણ નાળલતં છે. અનેક 
ઇચછાઓ યાખી કભા કયનાય લાયંલાય દુ:ખી થામ છે. આથી ભાણવે કોઇણ પ્રકાઅની ઇચછા ન 
યાખલી જેથી શખુ પ્રાતત થામ છે. ભાણવ ોતાના દેશ લડે કભા કયે છે અને તે કભા અનવુાય પયી 
નુજૉન્ભ દેશ ભે છે. આભ કભા અને ઇશ્વયનુ ંત્તન:સ્શૃબાલે બજન કયળુ ંજોઇએ. દુ્ધ બસ્ક્તબાલથી 
બગલાન પ્રવન્ન થામ છે. શ ેદાનલ ફાકો ! ભાણવનો સ્લાથા આ જગતભા ંપક્ત જન્ભ રઇ 
બગલાનની દુ્ધ બાલે બસ્ક્ત કયલી અને વલા સ્થે એટરે અણએુ અણભુા ંબગલાન જ છે એભ તે 

જગતને જોળુ.ં‖ ફીજે હદલવે ગરુૂજી આશ્રભભા ંાછા પમાા ત્માયે ત્તલદ્યાથીઓ પ્રશરાદે ત્તળખલાડેુ ંતે 
પ્રભાણે ―ગોત્તલદં, ગોત્તલંદ‖ ફોરલા રાગ્માગરુૂજીએ યાજા હશયણ્મકત્તળનેુ પહયમાદ કયી. હશયણ્મકત્તળએુ 
ગરુૂજીને જેરભા ંમૂાા અને ષુકભ કમો,‖ભાયી નાખો પ્રશરાદને.‖ 

હશયણ્મકત્તળએુ વોનાના થાબંરાને ગયભ કમો. લૈળાખ શદુ ચૌદવ અને બધુલાય શતો. ક્યાધ ુત્તતને 
ત્તલનતંી કયે છે, કયગયે છે,‖શ ેકંથ ! ષુ ંભાયા દીકયાને રઇને ચારી જાઉં છુ ં. તેને આભ ભાયી ન 
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નાખો. ― હશયણ્મકત્તળ ુકશ,ે‖એને નશં છોડામ.‖ અવખં્મ ભાનલીઓ પ્રશરાદને અંજલર આલા 
યાજભશરેભા ંઆવ્મા છે. હશયણ્મકત્તળએુ ષુકભ કમો કે કોઇણ ગોત્તલદંને જુએ તો ભાયી નાખે. ભાયા 
દીકયાને ષુ ંભાયા શાથે જ ભાયીળ. ફોરાલો પ્રશરાદને.‖ પ્રશરાદ આવ્મા. શાથ જોડીને ઊબા યહ્યા. 
હશયણ્મકત્તળએુ કહ્યુ,ં‖કુરાગંાય ગોત્તલંદને માદ ન કય. તે તો ભાયા બાઇને ભાયનાય છે.‖ પ્રશરાદ 
કશલેા રાગ્મા,‖જન્ભ-ભયણની આ તો ઘટભા છે. દુષ્ટથી તે ડયળે નશં, જેને ઇષ્ટનો આધાય છે.‖ 

હશયણ્મકત્તળ ુકશ,ે‖ફતાલ, તાયો ગોત્તલદં ક્યા ંછે? ફધા તૈમાય યશો, ભાયો લેયી આલે છે.‖પ્રશરાદ 
કશ,ે‖આખુ ંજગત ત્તલષ્ણભુમ છે. ઇશ્વયતો દયેકેદયેક જગ્માભા ંછે. ― આ વાબંી કોામભાન થમેરા 
હશયણ્મકત્તળએુ પ્રશરાદને કહ્યુ,ં‖ આ વોનાના થાબંરાભા ંતાયો ગોત્તલદં છે તેને ફાથ બય.‖ પ્રશરાદ 

―શ ેગોત્તલંદ‖ કશતેા ંથાબંરાને ફાથ બયલા ગમા ત્મા ંથાબંરો પાટયો. ન હદલવે, ન યાતે, ન ઘયભા,ં ન 
ફશાય, ન ભાનલ, ન  ુભાયી ળકે તેળુ ંહશયણ્મકત્તળનેુ બ્રહ્માજીનુ ંલયદાન શત ુ.ં થાબંરો પાટતા ંઅધા 
નય અને અધા ત્તવશંના સ્લરૂલાા નયત્તવશં બગલાન ત્તલકયા સ્લરૂે પ્રક્ગટ થમા. હશયણ્મકત્તળનેુ 
કડી ઊંફયા ય ફેવી ોતાના ત્તવશંનખથી તેની છાતી પાડી નાખી. હશયણ્મકત્તળનુો બગલાન 
નયત્તવશં ેવશંાય કમો. પ્રશરાદે બગલાનને વાષ્ટાગં પ્રણાભ કમાા. ભાતા ક્યાધએુ બગલાનને પ્રણાભ 
કમાા. બ્રહ્મા, ભશળે વહશત તેત્રીવ કયોડ દેલતા શાથભા ંષુ્ની અંજલર રઇ ઊબેરા. તે વઘા 
ભનભા ંળકંા કયલા રાગ્મા. પ્રશરાદએ બગલાનને ત્તલનતંી કયી,‖શ ેપ્રભ ુ! તભાયા આ ત્તલકયા 
સ્લરૂને વકેંરી રઇ આનુ ંચતભુુાજ સ્લરૂ ધાયણ કયો. આ વાભે ઊબેરા દેલદેલીઓની ળકંાનુ ં
ત્તનલાયણ કયો.‖ બગલાન કશ,ે ―શ ેપ્રશરાદ ! ષુ ંતાયી ભાપી ભાગુ ંછુ.ં તને ઘણીલાય ભાયી નાખલાના 
પ્રમત્ન થમા ત્માયે ષુ ંઆવ્મો નશં, તાયા ફોરાલલાની યાશ જોઇ. ભને ક્ષભા કય.‖ બગલાન 
પ્રશરાદને ગે રાગ્મા. પ્રશરાદ કશ,ે‖પ્રભ ુ! આને ભાપી ભાગલાની ન શોમ. અભાયો આના 
ળયણભા ંસ્લીકાય કયો. ―બગલાને નયત્તવશં સ્લરૂ વકેંરી ચતભુુાજ સ્લરૂ ધાયણ કયુ.ં દેલતાદેલીઓએ 
બગલાન ય ષુ્ળષૃ્ષ્ટ કયી. પ્રશરાદને પ્રભએુ તેના ત્તતાના યાજાટ વંતમા. ―કુદેલજી કશ,ે‖શ ે

યાજા યીલક્ષત ! તાયો ત્રીજો હદલવ છે. થોડા હદલવો તાયા જીલનના ફાકી છે.ભં તને જે જ્ઞાન આતયુ ં
ને તે વાબંળ્યુ ંતેને આચયણભા ંમકૂલા કોત્તળળ કયજે. કાભ,ક્રોધ, ભામાથી દયેક ભાણવ ીડાતો શોમ 
છે. જાણ્મેઅજાણ્મે ા થતા ંશોમ છે. ભગંર પ્રબાતે થોડી ક્ષણો ભાણવે ોતાનુ ંજીલન ભગંરભમ 
થામ કે જામ એભ ભનભા ંત્તલચાય યાખી એક આવન ય ફેવી, બટકતા ંભનને યોકી એક લચતે 
ઇશ્વયનુ ંઆયાધન કયળુ.ં એક ણ ક્ષણ કોઇણ વ્મસ્ક્તની કભા કમાા લગય જતી નથી. એકાગ્રતા ન 

તટેૂ ભાટે ભનભા ંપ્રભનુા સ્ભયણભા ંજોડળુ.ં‖ 



Page 117 of 271 
w w w . g o p a l p a r e k h . w o r d p r e s s . c o m  

 

યીલક્ષત કશ,ે‖શ ેકુદેલજી ! આે કશરેી કથાનુ ંષુ ંભનન કરૂ ંછુ.ં ભરૂ થામ તો ક્ષભા કયજો. 
ગશૃસ્થાશ્રભભાથંી વીધો અશં આવ્મો છુ,ં ―કુદેલજી કશ,ે‖શ ેયાજા  યીલક્ષત ! બગલાન પ્રશરાદને કશ ે
છે,‖તાયાત્તતાએ તાયા ય આટરા જુરભ કમાા છતા ંત્તતા ભાટે એક ખયાફ ત્તલચાય સ્લતનાભામં 
તને ન આવ્મો. જીલ જલાની તૈમાયીભા ંશતો ત્માયેમ ભનભા ં―ગોત્તલંદ, ગોત્તલદં‖નો જા ચા ુયાખ્મો. 
‗શ ેબગલાન ! ભને ફચાલો‘તેભ ણ ન કહ્યુ,ં શ ેપ્રશરાદ! ત ુ ંભાગં, તુ ંભાગં તે ષુ ંતને આુ.ં 
બગલાન પ્રશરાદની કવોટી કયે ધ્શ.ે પ્રશરાદ કશ,ે‖શ ેબગલાન! તભે ભને ભાયી બસ્ક્તનો ફદરો 
આલા ભાગંો છો?ભાયે કાઇં જોઇત ુ ંનથી.‖ બગલાન કશ,ે‖ શ ેપ્રશરાદ ત ુ ંતો નાનો ફાક છે, તાયી 
ભાતાને તેભ જ વાભે ઊબેરા દેલતાઓને છૂી જો.‖ પ્રશરાદ કશ,ે‖શ ેયભ કૃાળુ, ષુ ંતભાયી ાવે 
એક જ લસ્ત ુભાગુ ંછુ.ં તભાયી બસ્ક્ત કયતા ંકયતા ંભાયાભા ંક્યાયેમ ાળતૃ્તિ ન જાગે. ભને જે જે 
ભાયી ભાયી ત્રિયીઓ શયેાનયેળાન કયે છે તે ન કયે. શરેી ત્રિયી તભાયી જીબ. જી હે્વ વદૈલમ ્બજ 

શુદંયાલણ  યશ,ે એટરે કે ષુ ંભાયી જીબથી વદામ તભારૂ ંબજનકીતાન કયતો યષુ.ં ફીજી ત્રિયી તે કણેષ્ન્દ્રમ. 
કાનથી ષુ ંકોઇની ત્તનદંા કે ખયાફ લાત ન વાબંળંુ. પક્ત ઇશ્વયબજન કે સ્ભયણ જ વાબંળંુ.‖ 

યભકૃાળુ યભાત્ભાએ પ્રશરાદ ય ણૂા કૃા કયી. દેલતાઓએ બગલાનને લદંન કમાા. શ ે
યીલક્ષત ! ઇશ્વયના ંદળાન એટ્રા ખયા હ્રદમથી કયો કે ભનભા ંક્યાયેમ ાળતૃ્તિ ન જાગે. ભં 
યાજકુભાય ધ્રલુ અને યાક્ષવ કુભાય પ્રશરાદની લાત તને કતી. શલે આ છી ષુ ંતને બગલાન લાભન, 

બગલાન યાભ, યયુાભ અને બગલાન કૃષ્ણની કથા કશી વબંાલીળ.‖ 

કુદેલજી કશ,ે ―ભાનલી વવંાયભા ંયશી ભોટેબાગે ધભા, અથા અને કાભ એભ ત્રણ પ્રકાયના કામો કયે 
છે. ધભા એટરે આત્ભતત્લનુ ંલચતંન. અથા એટરે જીલન ત્તનબાલલા નીત્તતલૂાક ૈવા ભેલલા. કાભ 
એટરે વતંત્તત પ્રાતત કયલી. ગશૃસ્થાશ્રભબોગલલો. આટુ ંકયતા ંણ ભાણવે થોડો વભમ 
ઇશ્વયસ્ભયણ અને આત્ભલચતંન ભાટે યાખલો જોઇએ. પ્રત્મેક ભાણવ એલી ઇચછા યાખે છેકે તે યૂી 
આલયદા બોગલે. જીલનભા ંમળ, કીત્તતિ ભેલે. જીલન વ્મલશાય ચરાલલા યૂતા ૈવા ભેલે. આ 
ફધા ંકામો કયતા ંભાનલીના આચાયત્તલચાય દુ્ધ શોલા જોઇએ. ભાણવનુ ંભન જો ખયાફ ત્તલચાયભા ં
યોલામ, ખયાફ ત્તલચાય આલે, ાછા ભરૂી જઇએ ણ તે ખયાફ ત્તલચાય અંતયના કોઇ ખણૂાભા ં
ડયો યશ ેછે. છી તે ધીભે ધીભે ચાયે ફાજુ પેરામ છે અને તેનાથી ભાણવનો સ્લબાલ તાભવી ફની 
જામ છે. ભાણવે દુ્ધ, વાપ્ત્ત્લક વાદો ખોયાક ખાલો અને જે ભે તેભા ંવતંો ભાનલો જોઇએ..‖ 

નંધ: આ વાથે અશં વાતભો સ્કંધ યૂો થામ છે. 
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સ્કંધ: 8 

ગજેન્દ્ર ભોક્ષની કથા  

ાના:76 થી 86 

કુદેલજી કશ,ે‖શ ેયાજા ! આજે ષુ ંઆચાય-ત્તલચાય દુ્ધ શોલા ત્તલળેની એક કથા તભને 
કષુ ંછુ ંતે તભે વાબંો.‖  

―શ ેયીલક્ષત ! ક્ષીયવમદુ્ર ની લચભા ંત્તત્રકુટ લાતની તેટીભા ંએક શુદંય વયોલય શત ુ.ં 
લશરેી વલાયે બગલાનના બક્તો, ઋત્તઓ આ વયોલય કાઠેં વધં્મા-જૂા સ્નાન લગેયે 
ભાટે આલે. દયયોજ ઢતી વાજંે જગંરનો યાજા ભદોન્ભિ શાથી તેની શાથણી અને 
ફચચાઓ વાથે વયોલયભા ંસ્નાન કયલા આલે. આજે જુલાન શાથીના રભણાભાથંી ભદ 
ઝયતો શતો. શાથી શાથણી અને ોતાના ફચચા જોડે સ્નાન કયી વયોલયભાથંી ફશાય 
નીકળ્મો, ળયીય ય થોડો કચયો યશી જલા ા્મો શોલાથી શાથી પયી વયોલયન 
જભા ંનશાલા ડયો. તેનો એક ગ કાદલભા ંખ ૂંી ગમો શોમ એભ રાગ્યુ.ં ગને 
ફશાય કાઢલા ઘણી ભશનેત કયી ણ વ્મથા. ગ જેભ ફશાય કાઢલા પ્રમત્ન કયે તેભ 
લધ ુને લધ ુઅંદય ખ ૂંલા રાગ્મો. શાથણીએ શાથીને ભદદ કયલા ભાડંી ણ ભગય 
શાથીનો ગ ગલા રગ્મો, જગંરના યાજાને આજે વભજાયુ ંકે ત્તભત્રો, ત્ની કે વગાઓં 
આલા ોતાના પવામેરા ગને ભગયભચછના ભોઢાભાથંી ફચાલી ળકે તેભ નથી. 
હકનાયે ઊબા ઊબા રાચાય થઇ ોતાના યાજા કે વાથીની દમાભણી દળા જોઇ યહ્યા 
છે. તેઓ ફધા ભદદ ભાટે હકહકમાયીઓ કયે છે. શાથી ોતાની શતી તેટરી તાકાત 
લ્ગાડી દુશ્ભનના જંાભાથંી છૂટલા પ્રમત્ન કયતો શતો. આ યદુ્ધ યૂા ંએક શજાય લા 
શધુી ચાલ્યુ.ં છેલટે ગજયાજને ોતાની ળસ્ક્ત અયૂતી છે એભ રાગ્યુતં્માયે યભ 
ળસ્ક્તળાી યભેશ્વયને વશામ કયલા પ્રાથાના કયલા રાગ્મો. જ્મા ંશધુી ોતાની ળસ્ક્ત 
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શતી ત્મા ંશધુી દુશ્ભનના જંાભાથંી છૂટલા અથાગ પ્રમત્ન કમો. મસુ્ક્ત ભાટે 
ોતાનાથી ફનતા પ્રમત્ન કમાા છી દયેકને ઇશ્વયની ભદદ ભાગલાનો અત્તધકાય છે. 
રુૂાથીની પ્રાથાના યભેશ્વયે વાબંલી જ ડે છે. જ્મા ંત્તત્રકૂટ લાત ય વયોલય 
કાઠેં ગજ અને ગ્રાશ રડી યહ્યા શતા, ત્મા ંગજયાજની વશામ ભાટેની પ્રાથાના વાબંી 
એકાએક ઇશ્વય પ્રગટ થમા. ોતાના શદુળાન ચક્ર લડે ગ્રાશના દેશને છેદી નાખ્મો. 
ગજયાજનો ગ ગ્રાશના જડફાભાથંી છૂટી ગમો. તયત જ આકાળભાથંી દેલોએ 
ષુ્ળષૃ્ષ્ટ કયી. ગ્રાશના મતૃદેશભાથંી એક તેજ રુૂ ફશાય આવ્મો. પ્રભનુી પ્રાથાના 
કયલા ભાડંયો. બગલાને છૂય ુ,ં‖ તાયી આ દળા કેભ?‖ ભગયભચછે કહ્યુ‖ંષુ ંગાધંલા શતો. 
ભને રૂન6ુ અલબભાન શત ુ.ં એકલાય ઋત્તનુ ંઅભાન કયતા ંભને ળા આતમો, જા તુ ં
ભગયભચછ થઇળ. ભને ભાયી ભરૂ વભજાતા ંભં ઋત્તની ભાપી ભાગી, કહ્યુ,ં‖ભને 
એકલાય ક્ષભા કયો.‖ ઋત્તએ કહ્યુ,ં‖ળા કદી ત્તભઠયા થતો નથી, ણ એક હદલવ 
શાથીને ફચાલલા ખદુ ઇશ્વય આલળે અને તભાયો ફન્નેનો ઉદ્ધાય કયળે.‖ 

‖ગજેન્દ્ર ભોક્ષની કથા આણે ત્મા ંખફૂ રોકત્તપ્રમ યશી છે કાયણકે આ કથાભા ંવભાજના 
ભાનલીઓના ભનની દળા આ કથા છે. ફીજુ,ં ઉય ઉયથી વરાભત રાગતા ં
જગતભા ંઅનેક બમાનક તત્ત્લો છુામેરા છે. તે શકીકત આ કથાભા ંલણાલાભા ંઆલી 
છે. દયયોજ ગજયાજ એક જ જાળમભા ંોતાના ત્તભત્ર હયલાય વાથે અનેક લખત 
સ્નાન લેાએ આનદં કયતો, ણ છેલટ શધુી ખફય નથી કે આ વયોલયભા ંજ ભાયો 
દુશ્ભન છુામેરોછે. વાટી ય જે વરાભતી દેખામ છે તે ભ્રાભક છે. તેના ેટાભા ં
ભગયભચછ દુશ્ભન છુામેરો છે. ત્રીજી લાત કે ભાણવન ેમતૃ્ય ુનજીક આલતુ ંદેખામ 
ત્માયે જ જીલનની હકભંત વભજામ છે. ગજયાજ ોતાનો ગ કડાતા તયત જાગતૃ 
થઇ જામ છે. ોતાની ફધી ળસ્ક્ત લાયી ગ્રાશની વાભે રડે છે. છેલટે થાકીને 
ઇશ્વયની વશામ ભાગે છે અને તેને ભે ણ છે. ચોથી લાત કે અંત વભમે સ્લજનો, 
ત્તભત્રો આંશ ુવાયલા કે આશ્વાવન આલા ત્તવલામ આણે ભાટે કુ ંજ કયી ળકતા ં
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નથી. અંત વભમે ભાનલીએ ોતે એકરા જ રડલાનુ ંછે. હશભંત શામાા ત્તલના પ્રભનુી 
પ્રાથાના કયીએ તો જરૂય ભાનલીની પ્રાથાના પ્રભ ુવાબંે છે.  

વમદુ્રભથંન 

 

કુદેલજી કશ:ે” શ ેયીલક્ષત ! શલે તને ફીજી એક લાત”ઐશ્વમા”ની કરૂ,ંતે વાબં. સ્લગાના 
સ્લાભી ઇન્દ્ર એક ઠેકાણથેી ફીજે ઠેકાણે જલા નીકળ્મા. ઐયાલત ય ફેવીને જતા શતા. 
આગ લાત્જતં્રો લાગતા શતા. યસ્તે રોકો ઇન્દ્રને લધાલતા ંશતા. યસ્તાભા ંદુલાાવા ઋત્ત 

ભળ્મા. ઋત્તએ ઇન્દ્રને ફૂરની ભાા શયેાલી, આળીલાાદ આતમા, આજે ઇન્દ્ર ેનલા 
દાગીના શયેેરા, દુલાાવા ઋત્તએ આેરી ફૂરની ભાાથી દાગીના દટાઇ જતા શતા. 
તેથી ઇન્દ્ર ેફૂરની ભાા કાઢી ઐયાલતના ગાભા ંશયેાલી દીધી. શાથીએ શ ૂઢંથી ભાા 
ખંચી કાઢી ને ભાા ગ ય મકૂી ચારલા રાગ્મો. ભાા શાથીના ગથી છૂદંાઇ ગઇ, 

દુલાાવા ઋત્ત તે જ જગ્માએથી પયીથી વાય થમા. ોતાની ઇન્દ્રને આેરી ભાા યસ્તા 
ય કચડામેરી જોઇ. દુલાાવાને આથી ગસુ્વો આવ્મો. ઇન્દ્રને આટુ ંફધુ ંઅલબભાન ! ભાયી 
શયેાલેરી ભાા આભ યસ્તા ય પગાલી દીધી ! ઇન્દ્રને દુલાાવાએ ળા આતમો,” તારૂ ં

સ્લગાનુ ંયાજ્મ જળે. તુ ંલબખાયી થઇ યસ્તે યખડીળ.” ઇન્દ્ર  યાજાનુ ંયાજ ગયુ.ં ફલરયાજાએ 

રઇ રીધુ.ં કેટરીક લાય બાગ્મ ચભકે ત્માયે ચાદંીના ંાત્રોભા ંજભલાનુ,ં ગાડી ઘોડાભા ં
પયલાનુ ંભે અને બાગ્મ જ્માયે રૂઠે ત્માયે જભલા ાત્ર ણ ન શોમ અને શલુા ઓત્તળકંુ ણ 

ન ભે. જીલનભા ંઆળુઘંણીમે લાય ફને છે. દેલોનુ ંયાજ્મ જલાથી દેલો મ ૂઝંામા. બગલાન 

ાવે ગમા અને કશલેા રાગ્મા, “શ ેપ્રભ ુ ! અભારૂ ંયાજ્મ દાનલોએ રઇ રીધુ.ં અભે ખફૂ 

મ ૂઝંામા છીએ. બગલાન ત્તલષ્ણએુ કહ્યુ,ં”આણે એક નલી જ મોજના ઘડીએ. જે મોજના 
ઘણો જ હયશ્રભ ભાગી રે છે, જે મોજના મજુફ વાગયભથંન કયળુ.ં આ કાભભા ંતભાયે 

દાનલોનો વશાયો રેલો.” જગતને વ્મલસ્સ્થત કયલા વાગયભથંન કયળુ ંજરૂયી છે. 

વાગયભથંનની કથા એટરે જીલનભથંનની કથા. આ કથાને આણે ભાનલીના જીલન 
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વાથે વયખાલીએ. જીલ ત્તળલ થલા પ્રમત્ન કયે છે, યંત ુભામાને રીધે જીલ થા ખાઇ જામ 

છે અને ત્તળલ થલાનુ ંભરૂી જામ છે. 

”શ ેયીલક્ષત ! “ કુદેલજીએ કહ્યુ,ં” શ ેદેલો વાગયભથંન કયલાભા ંશરેા ભદંયાચર 

લાત ઊંચકીને અશં રાલલો ડળે. તે કામાભા ંતભાયે દાનલોની ભદદની અલશ્મ જરૂય 

ડળ.ે ભદંયાચર લાતને ઊંચકી વમદુ્રભા ંનાખલો ડળે. ભદંયાચરનો યલૈમો 
ફનાલલાનો. લાશકુી વાનુ ંદોયડુ ંફનાલલાનુ ંઅને વાગયભથંન કયલાનુ.ં ભથંન કયતા ં
વાગયભાથંી અમતૃ નીકળે. તેનુ ંાન દેલો કયળ.ે જેથી જન્ભ-ભયણના પેયા ટળે. આ 

કામાભા ંપ્રથભ દૈત્મોનો વશકાય ભાગંો. દેલ એટરે દૈલી ળતૃ્તિ અને દાનલ એટર ેઆશયુી 
ળતૃ્તિ દૈલી ળતૃ્તિ એટરે વાપ્ત્ત્લક ળતૃ્તિ, યજવ અને તભવ ળતૃ્તિભાથંી ભાણવે પ્રમત્ન કયી 
વત્ત્લ તયપ ભનને લાળુ ંજોઇએ. દૈત્મોના ભનની ળતૃ્તિ અદુ્ધ શોમ છે. દૈત્મોને તભાયે આ 

અમતૃભથંનની લાત કયલાની. દૈત્મોને કશલેાનુ ંકે આણે વયખા પ્રમત્ન કયી અમતૃ 

ભેલલાનુ ંછે. એક ફીજાને ધક્કો ભાયી ભેલલાની કોત્તળળ કયલી ન જોઇએ. બગલાને 
દેલોને કહ્યુ,ં”શ ેદેલતાઓ, દૌઇત્મોને વાથે યાખી વાગયભથંન કયો. ષુ ંતભાયી વાથે જ છુ.ં 

આણ ેફધા વાથે ભી વાગયભથંન કયીએ. ફોરો, તભાયી ઇચછા છે? તભાયા ફધા 
દૈત્મોને ફોરાલો.”દૈત્મો કબરૂ થમા.  

દેલો અને દાનલોએ વાથે ભી ભદંયાચર લાત ઉાડયો. ભદંયાચરના લજનથી 

થોડા દૈત્મો ડલા રાગ્મા, ભયલા રાગ્મા. ભદંયાચર દેલો અને દાનલોથી ઊંચકાતો 

ન શોલાથી ફલરયાજાએ કહ્યુ,ં:આ કાભ કયલા ભાટે બગલાનને ફોરાલો.” દેલોએ 

બગલાનને ફોરાલી લાત કયી. ફલરયાજા કશ,ે,” શ ેબગલાન, તભે આ ભદંયાચર 

ઉાડી દહયમાભા ંધયાલો.” બગલાને ભદંયાચર ઉાડી દહયમાભા ંમકૂ્યો અને 

બગલાન ાછા જલા રાગ્મા. બગલાનને જતા જોઇ દૈત્મો કશ,ે”તભે અશં જ યશો.” 

ભદંયાચરને સ્સ્થય યાખલા-દેલો અને દાનલોએ ઘણી કોત્તળળ કયી. ગણોઅત્તતની 

પ્રાથાના કયી. યભકૃાળુ યભાત્ભાની પ્રાથાના કયી. યભાત્ભાએ ફધાની પ્રાથાના 
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વાબંી, ોતે કૂભાાલતાય ધાયણ કમો. કાચફાની ીઠ ય ભદંયાચર સ્સ્થયકમો. 

લાશકુી વાને કહ્યુ,ં” આ વાગયભથંનભા ંતભને દોયડા તયીકે લાયીુ.ં અમતૃ 

નીકળે તો તભને આીુ.ં “ લાશકુી વા કબરૂ થમા. લાશકુી વાનુ ંદોયડુ ંફનાવ્યુ.ં 

બગલાને દૈત્મોને કહ્યુ,ં તભે વોના ભોઢા ંતભાયા ભોઢા ંતયપ યાખજો. દેલો તે લાત 

ભાનળે નશં . તેઓ ોતાના તયપ ભોઢા ંયાખળે. દેલોએ ોતાના તયપ વોના ભોઢા ં

યાખ્મા. ણ દાનલો ભાન્મા નશં. વોના ભોઢા ંોતાના તયપ યાખી વાગયભથંન 

કયલા રાગ્મા. વાના ભોઢાભાથંી ઝેય નીકલા રાગ્યુ.ં તેથી દૈત્મો ટોટ ભયલા 

રાગ્મા. દૈત્મો કશ,ે”અભાયે ભથંન નથી કયળુ.ં આભાથંી અમતૃ ક્યાયે નીકળે? “ 

બાગલાન કશ,ે”ભથંન ચા ુયાખો. અમતૃ જરૂય નીકળે. દેલો અને દાનલો 

બગલાનના કશલેા મજુફ વાભવાભા ઊબા યશી વાગયભથંન કયલા રાગ્મા. દાનલો 

કશ,ે “શ ેઇન્દ્ર, શજી કેટરી લાય? ભથંન કયતા ંકયતા ંવૌ પ્રથભ વોનાનો કળ 

નીકળ્મો. કળ શરાશ ઝેયથી બયેરો શતો. ફધા કશલેા રાગ્મા”નાખી દો-નાખ્જી 

દો” બગલાને કહ્યુ,ં”નાખી ન દેલામ. નાખી દઇએ તો થૃ્લી યના ફધા જીલો નાળ 

ાભળે. દેલતાઓ ! દૈત્મો ! કોણ ીળે તભાયાભાથંી? નીચે ઢોાળે તો જગતનો નાળ 

થળે.” દેલતાઓ જગતના યક્ષણશાય કૈરાવ ય ફેઠેરા ળકંય ાવે આવ્મા.” શ ે

ભશાદેલજી ! વમદુ્રભથંન કયતા ંશાશ ઝયે નીકળ્યુ ંછે. તભે નશં ીઓ તો જગતનો 

નાળ થળે.” ભશાદેલજી જગતના યક્ષણ ભાટે શાશ ઝેય ી ગમા. ન ેટભા ંજલા 

દીધુ ંન ફશાય કાઢયુ.ંોતાના ગાભા ંઅટકાલી યાખ્યુ.ં આ શાશ ઝેયથી 

ભશાદેલજીના ગાનોયંગ નીરો થઇ ગમો-ભશાદેલજી તેથી નીરકંઠ કશલેામા. ઝેય 

ીને ભશાદેલજીએ શાથ ધોમા. જે ઝેયલાળંુ ાણી શાથ ધોલાથી જભીન ય ડયુ ંતે 

વા, કાનખજૂયા લગેયે ી ગમા. તેઓની દાઢભા ંઝેય યશી ગયુ.ં ફીજી લખત 
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ભશાદેલજીએ શાથ ધોમા ત્માયે ાણી કોણે ીધુ?ં જગતભા ંઘણા ંએલા રોકો છે જે 

ફીજાની ઉન્નત્તત ,પ્રગત્તત જોઇ ન ળકે એલા રોકોએ આ ઝેયી ાણી ીધુ ંતેથી તેઓની 

આંખભા ંઝેય આવ્યુ.ં 

ભાનલી ધાયે તો નૂ્મભાથંી શષૃ્ષ્ટ ેદા કયી ળકે છે. નવીફ માયી આતુ ંશોમ અને 

કાભ કયલાની તૈમાયી શોમ તો ભાણવ નયભાથંી નાયામણા થઇ ળકે છે. 

વાગયભથંન કયતા ંકયતા ંકાભધેન ુગામ નીકી. બગલાન ત્તલષ્ણએુ કહ્યુ,ં”કાભધેનનુે 

સ્લગાભા ંભોકરો.” કાભધેનનુે સ્લગાભા ંભોકરી. તે છી ાહયજાતના ંફૂરનુ ંઝાડ 

નીકળ્યુ.ંાહયજાત્ને ણ સ્લગાભા ંભોકરલાભા ંઆવ્યુ.ં તે છી ઉચશૈ્રલા અશ્વ નીકળ્મો. 

ફલરયાજા અને ઇન્દ્ર ફન્ની ભાગ્મો. બગલાન કશ,ે”ન્મામ કયીએ. સ્લગાનુ ંયાજ કોની 

ાવે છે?”ફલરયાજા કશ,ે”ભાયી ાવે છે.” બગલાન કશ,ે”તો તભે રઇ જાઓ.” ભથંન 

કયતા ંઐયાલત શાથી નીકળ્મો. ઐયાલત શાથી ઇન્દ્રને આતમો. ત્માયફાદ વાગયભાથંી 

કૌસ્તબુ ભલણ નીકળ્મા. ભલણ બગલાને યાખ્મો. ફે કરાક વતત ભથંન કયતા ંવાક્ષાત ્

રહભીજી નીકળ્મા.રહભીજીને ભેલલા દેલો અને દાનલો ડાડી કયલા રાગ્મા. 

રહભીજી કશ,ે “ઊબા યશો, ષુ ંઅઢાય લાની થઇ ગઇ છુ.ં ભાયે જેન ેલયળુ ંશળે તેને 

લયીળ. ફધા દેલો અને દાનલો રાઇનભા ંફેવી જામ. ષુ ંજેને કભભાા શયેાલીળ 

તેની વાથે ષુ ંયણીળ.” રહભીજી દયેકેદયેક દેલ, દાનલ ાવે જઇ આવ્મા. કોઇ 

નજયભા ંન આવ્યુ.ં બગલાન ત્તલષ્ણ ુએકદભ ખણૂાભા ંફેઠેરા. રહભીજીએ ત્મા ંજઇ 

બગલાન ત્તલષ્ણનુે કભભાા શયેાલી. બગલાન કશ,ે “તને આલા શ ેરહભી ! ભાયી 

વાથે કાઇં રાવ્મો નથી. છતા ંશભંેળા ંરોકો તારંુ નાભ શરેા ંરેળે. ભારૂ ંનાભ તાયી 

છી ફોરળે.”બગલાન રહભીજીને લમાા.ત્માયફાદ વાગયભથંન કયતા ંફીજી એક ત્રિયી 
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“ભહદયા” નીકી. બગલાનની વભંત્તતથી દૈત્મોએ તેને સ્લીકાયી. પયી ાછા દેલો અને 

દાનલો વમદુ્રભથંન કયલા રાગ્મા. વમદુ્રભાથંી એક અદ્ ભતુ દૈલી રુૂ પ્રગટ થમા.  

તેભના શાથભા ં“અમતૃ કળ” શતો. બગલાન ત્તલષ્ણનુા અંળભાથંી ઉત્ન્ન થમેર તે 

રુૂ “ધન્લન્તહય “ નાભે પ્રખ્માત થમા. તેઓ આયલુેદ ળાત્રિયના દૃષ્ટા  શતા. 

અમતૃથી છરોછર બયેરો કળ જોઇ દૈત્મો તેના શાથભાથંી ઝૂટંલી નાવી ગમા. 

અમતૃ કળ દાનલો રઇ ગમા તેથી દેલો મ ૂઝંામા ને દેલો બગલાન ાવે ગમા. 

બગલાને કહ્યુ,ં”તભે મ ૂઝંાળો નશં. શભણા ંજ ષુ ંત્રિયી સ્લરૂ ધાયણ કયીને આળુ ંછુ.ં 

દાનલોભા ંઅમતૃ ભાટે અંદયોઅંદય ઝગડો ઊબો કયી તભારૂ ંકાભ વાધી રઇળ. “ 

દૈત્મો અમતૃ ભેલલા અંદય અંદય ઝગડલા રાગ્મા ત્માયે બગલાન ભનભોશક ભોહશની 

સ્લરૂ ધાયણ કયી જ્મા ંદાનલો ઝગડતા શતા ત્મા ંઆવ્મા. આ અત્તત સ્લરૂલાનત્રિયીને 

અચાનક આલી ચડેરી જોઇ દાનલો તેને કશલેા રાગ્મા,” અભાયો અંદય અંદય અમતૃ 

ીલા ફાફતનો ઝગડો તભે તાલી આો.”ભોહશની કશ,ે” ષુ ંએક ત્રિયી છુ.ં ભાયા ય 

તભે ળા ભાટે ત્તલશ્વાવ યાખો છો?” ફધાએ ભોહશનીને ઝગડાની લાત કશી 

વબંાલી,”અભે હદત્તતના દૈત્મો અને અહદત્તતના દેલો ભાવી-ભાવીના દીકયાઓ. અભે 

વાથે ભી વાગયભથંન કયુ.ં ભથંન કયતા ંઅમતૃકળ નીકળ્મો છે. શલે તકયાય 

અભાયા લચચે એભ છે કે અમતૃ શરેા કોણ ીએ? આ અભાયી તકયાયનુ ંત્તનયાકયણ 

કયલા અભે તભને ત્તલનતંી કયીએ છીએ.” ભોહશનીએ કહ્યુ,ં”અયે ! તભે ફધા રુૂો કશો 

છો કે ત્રિયીની બદુ્ધદ્ધ ગની ાનીએ. છી ભાયી ાવે ળા ભાટે ન્મામ ભાગલા આવ્મા 

છો?” દેલો અને દાનલો કશ,ે”અભે ફધા તાયી ભાપી ભાગીએ છીએ. ભશયેફાની કયી 

અભાયી તકયાય તાલ.” ભોહશનીએ કહ્યુ ં,” ષુ ંજેભ કષુ ંતેભ ફધાએ કયલાનુ.ં લચચે 

કોઇએ દયત્તભમાનગીયી કયલાની નશં અને જે કોઇ લછે આલળે તનેે ષુ ંભાયી નાખીળ. 
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“દૈત્મોએ ભોહશનીને અમતૃકળ આી દીધો. ભોહશનીએ કહ્યુ,ં” ફધા દાનલો સ્નાન, 

વધં્મા કયી શુદંય લત્રિય અરકંાય ધાયણ કયી દેલો અને દાનલો જુદી જુદી રાઇનભા ં

ફેવી જાલ.” ભોહશની દૈત્મોને ોતાની ભોશ ભાડનાયી લાણીથી જીતી રઇ દેલોને 

શરેા ંઅમતૃ ીલડાલલા ભાડંી. એક છી એક દેલોને અમતૃાન ભોહશની કયાલતી 

જામ છે. શમૂાની લચચ ેદૈત્મ યાષુ દેલોના લેળભા ંફેવી અમતૃાન કયતો શતો તે જોઇ 

શમૂા ચદં્રએ ભોહશનીનુ ંધ્માન દોયુ.ં બગલાને તયત જ ોતાના શદુળાન ચક્ર લડે યાષુ 

દૈત્મનુ ંભાથુ ંધડથી જુદંુ કયી નાખ્યુ.ં યાષુના ભસ્તકને ગ્રશ તયીકે બગલાને સ્થાતમો. 

યાષુન ધડને અમતૃ અડયુ ંન શોલાથી તે નીચે થૃ્લી ય ડયુ.ં બગલાને ત્તલચાયુ ંકે 

આ દૈત્મોને અમતૃ ાળુ ંએટરે વાને દૂધ ાલા ફયાફય છે. દેલો જે શભંેળ 

બગલાનની આયાધના કયે છે, દયેક કામા પ્રભપુ્રીત્મથે કયે છે તેથી તેઓને જ અમતૃ 

ાઉં.દેલો શભંેળા ંપ્રભનુા ંચયણ-કભભા ંઆત્તશ્રત શોમ છે, જ્માયે દાનલો ોતાના 

ળયીય,વતંાન ,ત્રિયીઓ લગેયેનો જ ત્તલચાય કયે છે. આલી સ્લાથા બદુ્ધદ્ધલાા શોલાથી 

બગલાને દાનલોને અમતૃ ન ાયુ.ં દૈત્મોએ અમતૃ કળ નીકતા ંલંત જ કળને 

દેલો ાવેથી ખંચીને રઇ રીધો અને એકરા જ અમતૃ ી જલાની ઇચછા યાખી તેથી 

ણ ઇશ્વય નાયાજ થમા અને તેઓને અમતૃથી લલંચત યાખ્મા.  

દૈત્મોને અમતૃ ન ભળ્યુ ંતેથી ગસુ્વે બયામા. દેલો વાથે રડલા તમૈાય થમા. દેલોને 

ભાયલા રાગ્મા. દેલદાનલોનુ ંભશાબમકંય યદુ્ધ થયુ.ં દૈત્મોને દેલો ણ ભાયલા રાગ્મા. 

દૈત્મોના ગરુૂ કુ્રાચામા ત્મા ંઆવ્મા. ફલરયાજા છેલ્રા શ્વાવ રેતા શતા.તેના ય 

કુ્રાચામે વજંીલની છાટંી. ફલરયાજાએ આંખો ખોરી. કુ્રાચામાએ કહ્યુ,ં”ફલરયાજા, 

મ ૂઝંાતા નશં. અત્માયે તભારંુ યાજ બરે દેલોએ રઇ રીધુ ંણ ષુ ંતભાયી ાવે એક 
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મજ્ઞ કયાલીળ. તભે ત્તત્રરોકના ધણી થળો. તભાયો લેયી ઘયે આલળ.ે ધીયજ યાખો.” 

દેલતાઓને સ્લગા ભળ્યુ.ં પયી દેલો ઇશ્વયની આયાધના કયલા રાગ્મા. 

 

 

લાભન અલતાય  

કુ્રાચામે ફલરયાજાને કહ્યુ,ં‖તભાયો બાગ્મોદમ થલાનો છે. તભને ઘડીના છઠ્ઠા બાગભા ં
સ્લગાનુ ંયાજ્મ ભળે. ― દૈત્મોને મજ્ઞ કયલા તૈમાય કમાા. કુ્રાચામ ેદૈત્મોને અનેક 
જાતનુ ંજ્ઞાન આતયુ.ં મજ્ઞ ળરૂ કમો. મજ્ઞકંુડભાથંી ચાય ઘોડા નીકળ્મા. તે ઘોડાઓની 
ભદદથી દૈત્મોએ યદુ્ધ ળરૂ કયુ.ં ફલરયાજાએ ઘડીના છઠ્ઠા બાગભા ંસ્લગા ભેલી રીધુ.ં  

ભાણવ હયશ્રભ કયે, પ્રાથાના કયે અને ોતાનુ ંબાગ્મ અજભાલે તો જીલનભા ંપ્રગત્તત 
કયી ળકે. પ્રાયબ્ધ, રુૂાથા અને પ્રાથાના ત્રણ બેગા શોમ તો વપ થલામ. 
દેલતાઓએ હયશ્રભ ન કમો. સ્લગાનુ ંયાજ્મ ગભુાવ્યુ.ંદૈત્મોને સ્લગા ભી ગયુ.ં 

દેલતાઓ ોતાનુ ંયાજ્મ જલાથી મ ૂઝંામા. ભાતા અહદત્તત ાવે જઇ પ્રાથાના 
કયી.‖દૈત્મોએ અભારંુ સ્લગાનુ ંયાજ્મ રઇ રીધુ ંછે. ાછુ ંભેલલા અભાયે ુ ંકયળુ ં?‖ 

ભાતા અહદત્તત કશ્મ ાવે ગમા અને લાત કયી. કશ્મે અહદત્તતન ેકહ્યુ,ં‖આણા 
દીકયાઓને સ્લગાનુ ંયાજ્મ ાછુ ંભે તે ભાટે તભાયે વ્રત કયલાનુ ંછે. વ્રતનુ ંનાભ 
છે‖મોવ્રત ― બગલાન જેલો દીકયો ભેલલા કયલાનુ ંવ્રત.પાગણ શદુ એકભથી 
ફાયવ શધુી કયલાનુ.ં આ વ્રત કયલા બગલાનની પ્રત્તતષ્ઠા કયલી, જૂા કયલી, ગામનુ ં
દૂધ બગલાનન ેધયાલળુ.ં પક્ત તે દૂધની જ પ્રવાદી રેલી.-ફીજુ ંઇશ્વયસ્ભયણ કયળુ.ં 
ફાય હદલવ દૂધની લાનગી ફનાલી નાના ફાકોને ખલડાલલી. વ્રતના છેલ્રા હદલવે 
ફાય દંતીન ેદૂધની લાનગી ફનાલી જભાડલા. સ્લગાનુ ંયાજ્મ ાછુ ંભે તે ભાટે આ 
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વ્રત આણ ેકયલાનુ ંછે. અહદત્તત કશ્મે આ વ્રત કયલા ભાડંય ુ.ં દુ:ખી દેલતાઓએ 
ભાતા અહદત્તતને અનેક પહયમાદો કયી. ભાતાએ કહ્યુ,ં‖દીકયાઓ, તભાયા કલ્માણ ભાટે ષુ ં
આ વ્રત કરંુ છુ.ં‖ વ્રત ળરૂ થયુ.ંવભમ વાય થલા રાગ્મો. 

એક હદલવ ભશાદેલજી લૈકંુઠભા ંઆવ્મા. બગલાને ભશાદેલજીનો વત્કાય કમો. 
ભશાદેલજીએ બગલાનને કહ્યુ,ં‖વાગયભથંન કયતા ંઝેય નીકળ્યુ ંતને ુ ંાન ભં કયુ.ં તે 
છી અમતૃકળ નીકળ્મો. અમતૃની લશચંણીના પ્રશ્ને તભે ભોહશની સ્લરૂ ધાયણ કયુ ં
શત ુ ંએ તભારંુ અત્તત શુદંય સ્લરૂ ભને જોલા ન ભળ્યુ.ં ભાયી તો ભનની ભનભા ંજ યશી 
ગઇ. તભાયા એ ભોહશની સ્લરૂના દળાનની ઇચછાએ ષુ ંઆજે અશં આવ્મો છુ.ં‖ 

ભશાદેલજી લૈકંુઠભા ંયોકામા. બગલાન રહભીજી વાથે લાતો કયતા શતા ત્મા ંઅચાનક 
શલા ફદરાઇ ગઇ . લાતાલયણ શુદંય થયુ.ં ભશાદેલજીની આજુફાજુ વો લાની 
કન્મા દેખાલા ભાડંી. કન્માને જોતા ંજ ત્તળલજી તેની ાછ દોડલા રાગ્મા. દોડતા ં
દોડતા ંભોહશનીને કડલા જામ છે ત્મા ંભોહશની અદૃશ્મ થઇ ગઇ. ત્તળલજીએ સ્નાન કયી 
બગલાનને શાથ જોડી પ્રાથાના કયી, શ ેબગલાન ! તભાયી ભામાથી તો તોફા તોફા ! 

મોવ્રતને કાયણે ભાતા અહદત્તત વગબાા થમા. નલભો ભહશનો ચા ુથમો. અહદત્તતની 
એક જ ઇચછા છે કે દીકયો થામ અને ભાયા દીકયાઓનુ ંસ્લગાનુ ંયાજમ ાછુ ંઅાલે. 
અહદત્તત ત્તનમત્તભતબગલાનની વેલા કયતા શતા. ઠાકોયજીની પ્રત્તતભા વાભે ફેવી પ્રાથાના 
કયતા,‖શ ેમજ્ઞેળ ! શ ેઅચયતુ, તભાયા ચયણભા ંવાષ્ટાગં પ્રણાભ કરંુ છુ.ં‖ અહદત્તત 
પ્રાથાના કયતા શતા ત્મા ંજ ત્તલયાટ સ્લરૂ ધાયા કયેર શજાય શાથલાા બગલાન પ્રગટ 
થમા. અહદત્તતએ બગલાનને પ્રણાભ કમાા. બગલાન ફોલ્મા,‖શ ેભાતા અહદત્તત, ષુ ં
તભાયા ઉદયથી દેલતા સ્લરૂે જન્ભ રઇળ. ― સ્તતુ્તત કયતા ંકયતા ંઅહદત્તતએ ત્તલચાયુ,ં‖ 

આ ત્તલયાટ સ્લરૂ ઇશ્વય ભાયા ેટભા ંકેભ વભાળે?‖ બગલાને અહદત્તતને ત્તલચાયતા યોકી 
રઇ છૂયુ,ં‖ ભાયી સ્તતુ્તત કયતા ંકયતા ંફીજી ફાજુ આલો ત્તલચાય?‖ અહદત્તતએ એકયાય 
કમો. ભરૂની ક્ષભા ભાગી અને પ્રશ્ન ણ કમો, ―આ આ ત્તલયાટ સ્લરૂે ભાયા ેટભા ં
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કેભ વભાળો?‖ બગલાને જલાફ આતમો,‖શ ેભાતા અહદત્તત ! જે ત્તત ત્ની વાથે ભી 
ભારૂ ંઆયાધન કયે તનેે ઘયે દીકયો થઇન ેઆળુ ંછુ.ં તાયા દીકયા દેલતાઓ યખડે છે. 
તેની ભને ખફય છે. તેઓનો ઉદ્ધાય કયલા, તેઓનુ ંસ્લગાનુ ંયાજ્મ ાછુ ંઅાલલા ષુ ં
તભાયા ઘયે દીકયો થઇને અલતયીળ.‖ કુદેલજી કશ,ે ―શ ેયીલક્ષત ! યૂા હદલવ થમા. 
બાદયલા ભહશનાની શદુ ફાયવ શતી. અહદત્તત-કશ્મ ેઇશ્વયન6ુ આયાધન કયુ.ં બધુલાય 
શતો, અલબત્જત નક્ષત્ર શત ુ.ંશમૂાનો પ્રકાળ લધતો શતો. લનયાજી ખીરી ઊઠી સ્સ્થય થઇ 
ઊબી શતી. એ જ લખતે કશ્મે અહદત્તતને ઘયે બગલાન લાભનનો જન્ભ, ફટુક સ્લરૂે 
થમો. કશ્મે જોયુ,ં દીકયો વાક્ષાત ્ બગલાન  

છે. દીકયો ભોટો થલા રાગ્મો. ફટુકને જનોઇ આી. ફટુક લબક્ષા રેલા નીકળ્મા.  

દૈત્મોના યાજા ફલરયાજાએ મજ્ઞ ળરૂ કમો. યાજાએ પ્રત્તતજ્ઞા રીધી કે ભાયે આંગણેથી 
કોઇ ખારી શાથે ન જામ. ાચં લાના ફટુક ભશાયાજ ધીભે ધીભે ફલરયાજા યાણી 
ત્તલધં્માલરીને કશ ેછે. ― કયોડો શમૂા આલતા શોમ એળુ ંરાગે છે. વાક્ષાત ્ ઇશ્વય અશં 
આલતા શોમ એભ રાગે છે. ભારૂ ંશૈય ુ ંકાબભૂા ંનથી.‖ લાભનજી ધીભે ધીભે આલતા 
શતા. આલીને ફલરયાજાને કશ,ે‖ શ ેયાજા ! તભાયા કુભા ંતભાયે દ્વાયેથી કોઇ ખારી 
શાથે ગયુ ંનથી, એલા દાનલીય યાજા તભાયો જમ શો.‖ ફલરયાજાએ લાભનજીને 
આલકાય આતમો અન ેકહ્યુ,ં ― ભાયે દ્વાયેથી કોઇ બ્રાહ્મણ ખારી શાથે ન જલો જોઇએ. 
તભે મ બ્રાહ્મણ છો,ભાગંો.‖ ફટુકજી કશ,ે‖ત્રણ ગરા ંથૃ્લીનુ ંદાન ભાગં ુછુ.ં‖ આ 
વાબંી ફલરયાજા શવલા રાગ્મા.‖ફવ ! તાયા ંત્રણ જ ગરા.ં‖ ― ષુ ંબ્રાહ્મણ છુ ંઅને 
આટુ ંતભાયી ાવે ભાગં ુછુ.ં‖ કુ્રાચામા ગરુૂએ ફલરયાજાને કહ્યુ,ં‖ અંદય આલો. 
તભારંુ જરૂયી કાભ છે. ગરુુ કુ્રાચામે ફલરયાજા અંદય આવ્મા એટરે કહ્યુ ંફષુ બોા ન 
થાલ. આ ફટુક કોઇ વાધાયણ બ્રાહ્મણ નથી. વાક્ષાત ્ બગલાન ફટુકરૂે આવ્મા છે. 
શભણા ંત્તલયાટ સ્લરૂ ધાયણ કયી તભારંુ ત્રણ ભલુનનુ ંયાજ રઇ રેળ,ેઆ તો બગલાન 
ત્તલષ્ણ ુછે. તેને ફીજુ ંજે જોઇએ તે આો ણ આ ત્રણ ગરા ંજભીનની લાત યશલેા 
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દો. ― ફલરયાજાએ કુ્રાચામાને કહ્યુ,ં‖ તભાયી લાત વાચી ણ ભાયા વ્રત પ્રભાણે ભાયે 
આંગણેથી બ્રાહ્મણને ાછો ન કાઢંુ.‖ કુ્રાચામા ગસુ્વે થઇ ગમા. ળા આતમો. ―શ ે
ફલરયાજા ! તાયો નયકભા ંલાવ થળે.‖ત્તલધ્માલરીએ ત્તતને વરાશ આી.‖ખોટંુ ફોરી 
ના કશી દો.‖ ત્તલધં્માલરી કશ,ે‖ગશૃસ્થાશ્રભભાંત્નીને ઉત્વાશના લચનથી લળ કયલાભા,ં 
કોઇના ત્તલલાશ થતા ંશોમ ત્માયે, ભશ્કયીભા,ં આત્જત્તલકા ભાટે, ગ્રાભ ભાટે, બ્રાહ્મણો ભાટે 
અને કોઇની હશવંા થતી યોકલા ખોટંુ ફોરલાભા ંા નથી.‖ ફલરયાજા કશ,ે ― શ ે
ત્તલધં્માલરી, વાબંો. દાન આતી લખતે આનાયનો જીલ કીએ કીએ કામ તો 
દેનાય તથા રેનાય શખુી ન થામ.‖ ફટુકજી ફોલ્મા,‖બંતન ેણ કાન શોમ છે. ભં 
તભાયો ત્તતત્નીનો અને ગરુુ વાથેનો ઝગડો વાબંળ્મોછે. તભાયા ગરુુએ તભને 
આટુ ંઐશ્વમા અાવ્યુ ંછે, અને શલે તભે નયકભા ંજાલ એલો ળા આે તેના કયતા ં
ષુ ંદાન રીધા ત્તલના ચાલ્મો જાઉં છુ.ં‖ ફલરયાજા કશ,ે ―શ ેગરુુજી ! ભને નયક કબરૂ છે 
તણ આંગણે આલેરો બ્રાહ્મણ ખારી શાથે જામ તેભ નશં થલા દઉં.‖ ફટુકજીએ 
ફલરયાજાને દાનનો વકંલ્ કયાવ્મો. વકંલ્ કયાલલા ઝાયીભાથંી જ ન નીકી ળકે 
તે ભાટે ગરુુ કુ્રાચામા ાણીની ઝાયીના નાચાભા ંેવી ગમા. ઝાયીભાથંી જ ન 
નીકતા ંદબાળરાકા રઇ ફટુકે ઝાયીભા ંબયાલી. કુ્રાચામાની એક આંખ ફૂટી ગઇ. 
આંખભાથંી રોશી નીકળ્યુ.ં વકંલ્ કયલા જ ત્તલત્ર જોઇએ. જભા ંરોશી બલાથી 
અદુ્ધ થઇ ગયુ.ં‖ઝાયી ફદરી નાખો. ― લાત ચાયેફાજુ પેરાઇ ગઇ કે ફલરયાજા 
ોતાની પ્રત્તતજ્ઞા કે વ્રત ભાટે ફધુ ંજતુ ંકયલા તૈમાય છે. ફલરયાજાએ આવન આી 
લાભનજીને ફેવાડયા. ત્તલધં્માલરી અન ેફલરયાજા વયવ યીતે તૈમાય થઇ લાભનજીના 
જભણા ગના અંગઠૂાને ાણી ચડાલે છે. ત્મા ંગગંાજી પ્રગટ થમા. બ્રહ્મચાયી 
લાભનજીએ ગગંાજીને કભડંભા ંબયી ચાયેફાજુ છટંકાલ કમો. ગગંાજીના ચયણસ્ળા 
કમાા. બગલાનના અંગઠૂાની જૂા કયી. ત્તતરક કયુ.ં ભાા શયેાલી, દાનનો વકંલ્ 
કયાવ્મો. ફલરયાજાએ વકંલ્ કમો,‖ ભાયે આંગણે આલેર ફટુક બ્રહ્મચાયીને તેના ત્રણ 
ગરા થૃ્લી આલાનો વકંલ્ કરૂ ંછુ.ં‖ ફટુકજીએ કહ્યુ,ં‖ફોરો સ્લસ્સ્ત‖સ્લસ્સ્ત‖ 
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ફોરતા બગલાને શાથ રાફંો કમો.‖સ્લસ્સ્ત‖ ફોરતા ંજ બગલાને ત્તલયાટં સ્લરૂ 
ધાયણ કયુ.ં એક ગુ ંભતૂ્તભ ય, ફીજુ ંગુ ંસ્લગાભા,ં શલે ષુ ંત્રીજુ ંગુ ંક્યા ંમકંુૂ? 

ફલરયાજાએ ોતાના દેશનુ ંદાન કયુ ંન શત ુ.ંયાણી ત્તલધં્માલરીએ કહ્યુ,ં‖શલે તભાયા 
દેશનુ ંદાન કયો.‖ ફલરયાજાના કશલેાથી બગલાને ચયણ ફલરયાજાના ભસ્તક ય 
મકૂ્યો. ફલરયાજાના દાદા પ્રશરાદજી ત્મા ંઆવ્મા. બગલાન લાભનને પ્રણાભ કમાા. 
બગલાને પ્રશરાદજીન ેકહ્યુ,ં‖જોઇ આ તભાયા ૌત્રની દળા?‖ પ્રશરાદજીએ બગલાનને 
કહ્યુ,ં‖અભારંુ વદ્ બાગ્મ છે કે અભાયા કુભા ંબગલાન ભાગણ થઇ દાન રેલા આવ્મા 
છે.‖ 

ભાનલ જન્ભે છે ત્માયે ળયીય ય લત્રિય ણ નથી શોત ુ.ં કાઇં વાથે રાવ્મા નથી. કાઇં 
વાથે રઇ જલાનુ ંનથી.  

પ્રશરાદ્ધજીએ બગલાનને વાષ્ટાગં દંડલત ્ પ્રણાભ કમાા. ત્તલધં્માલરી અને ફલરયાજા 
બગલાનને કશ,ે‖ શ ેબગલાન ! એક લખત આના ચયણસ્ળા કયલા દો. અભને 
ચયણસ્ળા કયલાની યજા આો.‖ બગલાન કશ,ે‖ફલરયાજા ! ષુ ંતભને ફધંનભાથંી 
મકુ્ત કરંુ છુ.ં અધયૂો મજ્ઞ યૂો કયો. દેલતાઓના યાજા ઇન્દ્રને સ્લગાનુ ંયાજ્મ વંી દો. 
તભે અને ત્તલધં્માલરી, ચારો ભાયી વાથે, ચારો ાતાભા,ં તભે ભાયા ળેઠ અને ષુ ં
તભાયો છડીદાય. તભારંુ શભંેળા યક્ષણ કયીળ.‖ ફલરયાજાએ મજ્ઞ યૂો કમો. અલખર 

બ્રહ્માડંનો નામક અંગયક્ષકફની ફલરયાજાની આગ ચારલા રાગ્મા. ફલરયાજાની 
ાછ એક ત્રિયી આલી, ફલરયાજાને કશ,ે‖ ઊબા યશો, ષુ ંતભાયી ફશને છુ.ં યાખડી 
ફાધંલા આલી છુ.ં‖ ફલરયાજા કશ,ે‖ ફશને, તુ ંભને યાખડી ફાધંીળ એટરે ભાયે તાયા 
બાઇ તયીકે તને કાઇંક આળુ ંડળે. ભાયી ાવે તો ફૂટી કોડી મે નથી.‖ આ તભાયા 
શયેેગીય છે તે ભાયા ત્તત  છે. ભને તે આી દો. ષુ ંતેની ત્ની રહભી છુ.ં‖ 

રહભીજીએ ફલરયાજાને યાખડી ફાધંી. 
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બગલાને છડીદાય ફની ફલરયાજાનુ ંયક્ષણ કયે છે. ત્રણ લા છી યાલણ ફલરયાજાને 
ભાયલા આવ્મો. બગલાને કહ્યુ,ં‖ ષુ ંફલરયાજાનો છડીદાય, નોકય છુ.ંશરેા ંભાયી વાથે 
યદુ્ધ કય. શરેા ંભને શયાલ છી ભાયા ળેઠ વાથે યદુ્ધ કયજે.‖ ત્રણ લખત યાલણને 
શયાલી બગલાને ાછો ભોકલ્મો અને ફલરયાજાન6ુ યક્ષણ કયુ,ં આભ બગલાને લાભન 
અલતાય ધાયણ કયી દેલોનુ ંસ્લગાનુ ંયાજ્મ ાછુ ંઅાવ્યુ.ં ફલરયાજાને ાતાનુ ં
યાજ્મ આતયુ.ં‖ 

કુદેલજી કશ,ે‖ શ ેયીલક્ષત ! શલે ષુ ંતને બગલાન યયુાભ, યાભ અને કૃષ્ણની કથા 
કશીળ. 

નંધ: આ વાથે સ્કંધ આઠભો અશં યૂો થામ છે.  

સ્કંધ: 9 

(ાના:87 થી 98) 

કુદેલજી કશ,ે”શ ેયીલક્ષત ! નબગ નાભના ભનુતુ્રનો તુ્ર 
નાબાગ શતો. તેના ફીજા બાઇઓએ ોતાના ત્તતાની ત્તભરકતના 
બાગ ાડી રીધા. નાબાગને કાઇં જ ન આતયુ.ં નાબાગને તેના 
બાગ ેટે ત્તતાને આતમા. ત્તલદ્યાભ્માવ કયીને આલેરા નાબાગે 
ત્તતાની વેલા કયી, જેથી ત્તતાએ કહ્યુ,ં”શલે ત ુ ંઅંલગયા ઋત્તના 
મજ્ઞભા ંજા. બ્રાહ્મણો અને ત્તલદ્વાનોને વયસ્લતી દેલીનો ળા છે 
એટરે લચચે લચચે લેદ ભતં્રોને ભરૂી જામ છે. ત ુ ંત્મા ંજઇ તેઓને 
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માદ કયાલજે. મજ્ઞ કયતા ંકયતા ંબ્રાહ્મણો તેના ય ખળુ થમા. મજ્ઞ 
કયતા ંલધેરા ઘી, જલ, તર લગેયે નાબાગને આતમા. ત્મા ંળકંય 
બગલાન આવ્મા અને કશ,ે”આ લધેરા જલ, તર,ઘી લગેયે ય 
ભાયો અત્તધકાય છે. શ ેનાબાગ ! જા અને આ ફાફત તાયા ત્તતાને 
છૂી આલ.” નાબાગ ત્તતા ાવે ગમો. ત્તતાએ કહ્યુ,ં”ળકંય 
બગલાનની લાત વાચી છે. તે લસ્ત ુઆણાથી ના રેલામ.” 

ભશાદેલજી આ વાબંી ખળુ થમા અને કહ્યુ,ં”તભ ેઆટરી ગયીફાઇ 
છતા ંનીત્તતને લગી યહ્યા છો તે જોઇ ષુ ંખળુ થામો છુ.ં ષુ ંતભને 

વંત્તિ આુ ંછુ.ં શ ેનાબાગ ! તાયા રગ્ન થળે અને એક વસં્કાયી 
અને સ્લરૂલાન દીકયો  થળે.” 

યાજા અંફયીની કથા 

વભમ જતા ંનાબાગના રગ્ન થમા અને તેને ત્મા ંએક દીકયાનો 
જન્ભ થમો. નાબાગે દીકયાનુ ંનાભ અંફયી યાખ્યુ.ં અંફયી વાત 
દ્વીો ય યાજ્મ કયતો શતો. અંફયી યાજા ઠાકોયજીનો યભ 
બક્ત શતો. કાકંયોરીભા ંલફયાજતા દ્વાયકાધીળની યાજા અંફયી 
વેલા કયતા. ઠાકોયજીની વેલાના ત્તનમભો જીલનભા ંઉતામાા શતા. 
ોતાની વંત્તિનો ભોટો બાગ ઠાકોયજીની વેલાભા ંલાયતા. 
ઠાકોયજી અંફયી યાજા ય પ્રવન્ન થમા.અંફયીને શદુળાન ચક્ર 
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આતયુ.ં અંફયી શદુળાન ચક્રને બગલાનની પ્રવાદી વભજી યોજ 
તેની જૂા કયતા. વમંભ, ત્તનમભ, દાન, ધભા લગેયેભા ંયાજા અંફયી 
જીલન વ્મતીત કયતા. અંફયી છેલ્રા ફાય લાથી એકાદળીનુ ં
વ્રત કયતા. 

આજે વ્રતની વભાપ્તત ત્તનત્તભિે અનેક બ્રાહ્મણોને જભલાનુ ંત્તનભતં્રણ 

આતયુ ંશત ુ.ં તેથી અનેક બ્રાહ્મણો ધામાા શતા. દુલાાવા ઋત્ત ણ 
આલેરા. દુલાાવા સ્નાન કયી વભાત્તધભા ંગયકાલ થઇ ગમા. 
અંફયીને એળુ ંવ્રત શત ુ ંકે બ્રાહ્મણોને જભાડી છી ોતે ાયણુ ં
કયતા. આજે જો દુલાાવા ાયણુ ંન કયે તો તો અંફયી જભી ન 
ળકે અને જો ફાયવનો બાગ ચાલ્મો જામ તો  (લશી જામ તો) 
ાયણુ ંકયલાનુ ંવ્રત તટેૂ. આથી અંફયીે બ્રાહ્મણોને 
છૂયુ,ં”બ્રાહ્મણના અત્તતક્રભણનો દો ન રાગે અને દ્વાદળીભા ં
ાયણાનો ત્તનમભ ન તટેૂ એળુ ંજે કમાાથી ભારૂ ંબુ ંથામ તે ભને 
ફતાલો.” છી બ્રાહ્મણોના ભતને અનવુયી તેણે આચભનીભા ંાણી 
રઇ તેના ય તરુવી ત્ર મકૂી આચભન કયી ાયણુ ંકયી રીધુ.ં 
દુલાાવા ક્રોધે બયામા. ોતાની જટા છોડી તેભાથંી કૃત્મા કાઢી. તે 
અંફયીનુ ંયાજ્મ ફાલા રાગી. બગલાનને અંફયીની યક્ષા 
કયલા મકેૂર શદુળાન ચક્ર કૃત્માને ફાી નાખી છી દુલાાવા 
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ઋત્તની ાછ દોડલા ભાડંય ુ.ં દુલાાવા દોડતા ંદોડતા ંબ્રહ્મા ાવે 
ગમા અને બ્રહ્માજીને કહ્યુ,ં”તભે શદુળાન ચક્ર ાછુ ંરઇ રો અને 
ભને ફચાલો.” દુલાાવાને બ્રહ્માજીએ કહ્યુ,ં” આ કાભ ભારંુ નશં, 
બગલાન ત્તલષ્ણ ુાવે જાલ. “ દુલાાવા બગલાન ત્તલષ્ણ ુાવે ગમા. 
ત્તલષ્ણબુગલાન કશ,ે”ષુ ંભાયા બક્તને આધીન છુ.ં તભે અંફયી 
ાવે જાલ.” દુલાાવા અંફયી ાવે આવ્મા. અંફયીના ગભા ં
ડી ત્તલનતંી કયી કે,”તભારંુ શદુળાન ચક્ર ાછુ ંરઇ રો.” અંફયીે 
કહ્યુ,ં”તભે ાયણુ ંકયો, ષુ ંશદુળાન ચક્ર ાછુ ંરઇ રઉ છુ.ં આ 
જભી રો છી ષુ ંાયણુ ંકયીળ.” દુયલાવા ઋત્તએ અંફયીને 
આળીલાાદ આતમા. અંફયી યાજાએ નેળુ ંલાન ુ ંઆયષુ્મ બોગવ્યુ ં
અને આખુ ંજીલન ઇશ્વય આયાધના કયી. 

===========================================                        
યયુાભની કથા 

 કુદેલજી કશ,ે “ શ ેયીલક્ષત ! શલે ફીજા યાભ તે યયુાભની 

કથા ષુ ંતને કશીળ. જભદસ્ગ્ન ઋત્ત ને યેણકુા તેભના ત્ની, તેભને 

એક દીકયો, જેનુ ંનાભ યયુાભ.” 
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  “ એક હદલવ ફોયનો વભમ શતો. જભદસ્ગ્નને વ્રત શત ુ ંકે 

બોજનના વભમે આલનાયા અત્તતત્તથને બોજન કયાલળુ.ં યાજા 

વશત્રિયાજુ ાન દવ શજાય વૈત્તનકો વાથે જભદસ્ગ્નના ઘયે આવ્મા. 

ફધાને એક કરાકભા ંજભાડી દીધા. વશત્રિયાજુ ાને ત્તલચાયુ,ં આટરા 

ફધાને એક કરાકભા ંળી યીતે જભાડયા શળે? જભદસ્ગ્ન ાવે એલી 

તે ળી વગલડ શળે? વશત્રિયાજુ ાનને ખફય ડી કે જભદસ્ગ્ન ાવે 

કાભધેન ુગામ છે. તે ગામ વૌને જભાડે છે. વશત્રિયાજુ ાને ત્તલચાયુ.ં 

કાભધેન ુજેળુ ંયતન તો યાજભશરેભા ંજ ળોબે. ોતાના વૈત્તનકોને 

ષકુભ કમો. ” “ કાભધેન ુગામને યાજભશરેભા ંરઇ જાલ. વૈત્તનકો 

કાભધેન ુખીરેથી છોડી યાજભશરેભા ંરઇ ગમા.”બગલાન 

યયુાભ આવ્મા. તેને ખફય ડી કે યાજા વશત્રિયાજુ ાન કાભધેન ુ

ઉાડી ગમો છે. યયુાભ આ લાત વાબંતા ંગસુ્વે થમા. યાજા 

તો પ્રજાનુ ંયક્ષણ કયે. તેને ફદરે અભાયી ગામ રઇ ગમા? 

યયુાભે નક્કી કયુ ંકે વશત્રિયાજુ ાનને ભાયી નાખલો. તેને ભાયીને 

કાભધેન ુાછી રઇ આલલી. શાથભા ંશત્તથમાય રઇ વશત્રિયાજુ ાનની 

વાથે રડાઇ કયલા યયુાભ ગમા. વશત્રિયાજુ ાનને ભાયી નાખ્મો. 
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યયુાભને યાજશત્મા રગી. તેથી જભદસ્ગ્નએ દીકયા યયુાભને 

કહ્યુ,ં “એક લા માત્રા કયીને આલો.” યયુાભ માત્રા કયલા ગમા. 

   આજે એક લા યયુાભને રંુૂ થામ છે. યયુાભ માત્રા 

કયી ઘયે આલલાના છે. જભદસ્ગ્નના ંત્ની યેણકુા વયોલય કાઠેં 

ાણી બયલા ગમા ત્મા ંગધંલા અને અતવયા એકફીજા ય 

ાણીની ત્તચકાયી ઉડાડી યભતા શતા. તેઓને જોઇને નેળુ ંલાના 

યેણકુાભા ંત્તલમળતૃ્તિ જાગી. ાને પ્રલેળલાના ત્રણ દયલાજા 

છે:આંખ, જીબ અને કાન.  

  યેણકુા ાણી બયીને આવ્મા. જભદસ્ગ્નએ કહ્યુ,ં “ ઘયભા ંન 

આલતા, તભાયાભા ંાળતૃ્તિ જાગી છે, અત્તલત્ર બાલ જાગ્મો છે. 

” જભદસ્ગ્નએ ોતાના દીકયાઓને કહ્યુકેં, “ તભાયી ભાતાભા ં

અત્તલત્ર બાલ જાગ્મો છે, એને ભાયી નાખો.”કોઇ દીકયો ોતાની 

ભાને ભાયલા તૈમાય ન થમો. દયેક દીકયાએ જભદસ્ગ્નને કહ્યુ,ં “ શ ે

ત્તતાજી ! અભે અભાયી ભાતાને કેભ ભાયી ળકીએ? ભને ા 

રાગે.” યયુાભ એક લાની માત્રા કયી ઘયે આવ્મા. જભદસ્ગ્નએ 

ફધી લાત યયુાભને કયી. યયુાભને કહ્યુ,ં “ ત ુ ંતાયી ભાતાને 
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ભાયી નાખ.” યયુાભ કશ,ે “ બરે ત્તતાજી, આની આજ્ઞાની 

અલગણના ભાયાથી નશં થામ.”યયુાભે ોતાની ભાતાને ભાયી 

નાખી. જભદસ્ગ્ન યયુાભ ય ખળુ થમા. યયુાભને કશ,ે “ 

ભાગં, ભાગં, આજે ષુ ંતાયા કૃત્મથી ખફૂ ખળુ છુ.ં ત ુ ંજે ભાગીળ તે 

ષુ ંતને આીળ.” યયુાભ ોતાના ત્તતાની ળસ્ક્ત ત્તલે વબાન 

શતા. તેભણે ત્તતાજી ને કહ્યુ,ં “શ ેત્તતાજી ! આ ખયેખય ભાયા ય 

ખળુ થમા શો તો ભાયી ભાતાને જીત્તલત કયો અને ભાયી ભાતા એ 

લાત ભરૂી જામ કે ભં તેણીને ભાયી નાખી શતી. ” જભદસ્ગ્નએ કહ્યુ,ં 

“ તથાસ્ત”ુ ભાતા યેણકુા પયી જીલતં થમા. યયુાભે પ્રત્તતજ્ઞા 

રીધેરી કે એકલીવ લખત ક્ષત્તત્રમોનો વશંાય કયી થૃ્લીને નક્ષત્તત્રમ 

ફનાલલી. યયુાભે એકલીવ લખત ક્ષત્તત્રમોનો વશંાય કમો. 
 

 યાભાલતાય 
 

  “ યયુાભના નાભથી ક્ષત્તત્રમો ધ્રજૂતા શતા. યયુાભે એક 

ોતાનુ ંધનષુ્મ જનક યાજાને બેટ આેુ ંઅને કશે ુ,ં “ શ ેયાજા, 
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ભારંુ આ ધનષુ્મ કોઇ તોડે નશં.” જનકયાજાએ નક્કી કયુ ંકે આ 

ધનષુ્મ કોઇની તાકાત નથી કે તોડી ળકે ણ કોઇ ધનષુ્મને તોડે 

નશં ણ ચડાલે તેને ષુ ંભાયી દીકયી વીતા યણાલીળ. અનેક 

યાજાઓ આવ્મા. આ ધનષુ્મને ણછ ચડાલલા પ્રમત્ન કમો ણ 

વ્મથા. જનકયાજા કશ,ે “ ભને રાગે છે કે ધયતી ય નયલીયો યહ્યા 

જ નથી? ” યાજાઓભા ંશરેાના જેલી યૂલીયતા યશી નથી? આ 

લાત ચારે છે ત્મા ંયાભ રહભણને રઇ ત્તલશ્વાત્તભત્ર જનકના 

દયફાયભા ંઆવ્મા.ત્તલશ્વાત્તભતે્ર  યાભને ધનષુ્મ ચઢાલલા કહ્યુ.ં યાભે 

ધનષુ્મને જાણે ફૂરને ઉાડતા શોમ તેભ ઉાડી રીધુ.ં ઉાડતાનંી 

વાથે જ તટૂી ગયુ.ં ધનષુ્મના તટૂલાનો અલાજ યયુાભે 

વાબંળ્મો. દોડતા ંદોડતા ંજનકયુીભા ંઆવ્મા. વીતા અને યાભના ં

રગ્ન થમા. યયુાભને જોઇ દળયથ યાજા ણ થયથય ધ્રજૂલા 

રાગ્મા.એકલીવ લખત જેણે ક્ષત્તત્રમોનો વશંાય કમો છે એનાથી ક્યો 

ક્ષત્તત્રમ ન ડયે? દળયથે યાભને કહ્યુ.ં “ યયુાભ ગસુ્વે થમા છે.” 

યાભે ખફૂ ધીયજથી જલાફ આતમો. “શ ેમતુ્તન !તભે નાશકન ક્રોધ ન 

કયો.તભારંુ ધનુમ તટૂી ગયુ ંતેભા ંભાયો લાકં નથી .અત્તતળમ જૂનુ ં
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શોલાથી ઉાડતા ંજ તટૂી ગયુ.ં”યયુાભ યાભની લાત વાબંીને 

થોડા ળાતં થમા. તેણે યાભને ત્તલષ્ણનુ ુ ંધનષુ્મ આતયુ ંઅને કહ્યુ,ં 

“આ ત્તલષ્ણનુા ધનષુ્મને ચઢાલી ફતાલ.” યાભે ત્તલષ્ણનુ ુ ંધનષુ્મ 

ણ લાયભા ંચઢાલી ફતાવ્યુ.ં યયુાભ યાભના ગભા ંડયા. 

યયુાભને વભજાયુ ંકે શલે અ જગતભા ંભારંુ કામા રંુૂ થામ છે. 

યાભે યયુાભને કહ્યુ,ં “ભં ત્તલષ્ણનુ ુ ંધનષુ્મ ચઢાવ્યુ ંણ ભારંુ 

ક્યા?ં” યાભનુ ંફ એે ન જામ. યયુાભે કહ્યુ,ં “શ ેયાભ તારંુ 

ચઢાલેર ફાણ ઉિય હદળાભા ંભાય. ષુ ંણ ઉિય હદળાભા ંજ જાઉં 

છુ.ં”યયુાભ ચાલ્મા ગમા. કશલેામ છે, યયુાભ કભાથી શજી 

ણ જીલે છે. યયુાભ ગમા અને યાભ આવ્મા. 

  કુદેલજી કશ,ે “શ ેયીલક્ષત ! શલે ષુ ંતભને બગલાન યાભની 

કથા કશીળ. ફાષકુ નાભે એક યાજા થઇ ગમા. દુશ્ભનોએ તેનુ ં

યાજ્મ જીતી રીધુ.ં તેથી ોતાની ત્ની વાથે લનભા ંચાલ્મા ગમા. 

લનભા ંદુશ્ભનોએ યાજા ફાષકુને ભાયી નાખ્મો. જગંરભા ંતેની 

યાણી ત્તત ાછ વતી થલા તૈમાય થમા. ત્રિયી વગબાા છે. 

ઋત્તઓએ કહ્યુ ં“ ત્રિયી વગબાા શોમ તો તે વતી ન થઇ ળકે. ગબા 
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કાઢી રીધા છી જ વતી થઇ ળકે.”યાણીએ ફાકને જન્ભ 

આતમો. ફાકનુ ંનાભ વગય યાખ્યુ.ં ગય એટરે ઝેય. વગય એટરે 

ઝેયલાળંુ. આભ ઝેય આીને જેનો જન્ભ થમો તેથી વગય 

કશલેામો. વગય ભોટો થમો. તેણે એક મજ્ઞ કમો. ઇન્દ્ર ેવગયના 

ઘોડાને ફાધંી દીધો.વગયના દીકયાઓ ઘોડો ળોધલા નીકળ્મા. 

ાછા લતા ંકત્તરના આશ્રભ ાવે મજ્ઞનો ઘોડો જોમો, તેભણે 

કત્તર મતુ્તનન6ુ અભાન કયુ.ં એ અયાધથી અનામાવે ફીને 

બસ્ભ થઇ ગમા. આ અકાે ભયેરા દીકયાઓની વદ્ ગત્તત કયલા 

ભાટે ગગંાજીને સ્લગાભાથંી થૃ્લી ય રાલલી જરૂયી શતી કાયણ કે 

આ વગયના દીકયાઓની બસ્ભ ય ગગંાજનો છટંકાલ  કયલાભા ં

આલે તો જ વદ્ ગત્તત થામ. 

  વગય યાજાની ત્રીજી ેઢીએ બગીયથ યાજા થમા. તેભણે 

ોતાના ત્તતઓૃના ઉદ્ધાય ભાટે ગગંાભાતાનુ ંત કયુ.ં ગગંાજી 

બગીયથ યાજા ય પ્રવન્ન થમા. બગીયથે કહ્યુ,ં “શ ેભાતા ! અભાયા 

લૂાજોના ઉદ્ધાય ભાટે આ થૃ્લી ય ધાયો.” ગગંાજી કશ,ે “ 

ભાયો લેગ એટરો ફધો છે કે ભને થૃ્લી ય ઝીરનાય કોઇ નશં 
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શોમ તો ાતાભા ંશંચી જઇળ.”બગીયથ યાજાએ ત્તળલજીની 

આયાધના કયી, ત્તળલજી પ્રવન્ન થમા અને ગગંાજીના લેગને ત્તળલજી 

ોતાના ભસ્તક ય ઝીરલા તૈમાય થમા. ગગંાજી કશ,ે “ભાયા 

ત્તલત્ર જભા ંથૃ્લીલાવીઓ સ્નાન કયળે અને ભારંુ જ અત્તલત્ર 

થળે. તેથી ભાયી ઇચછા થૃ્લી ય આલલાની નથી.”બગીયથે કહ્યુ,ં 

“બગલાનને હ્રદમભા ંધાયણ કયનાય વતંો તાયાભા ંસ્નાન કયળે 

ત્માયે બગલદ્ ચયણસ્ળાથી તાયા ંતે ા દૂય થઇ જળે. ” ગગંાજી 

તૈમાય થમા.ં ત્તળલજીએ ોતાની જટા છૂટી મકૂી. ગગંાજી ત્તળલજીની 

જટાભા ંપ્રથભ આવ્મા તે છી વૌથી શરેા ંથૃ્લી ય શહયદ્વાયભા ં

આવ્મા, જ્મા ંવગયના દીકયાઓ ફી ગમા શતા તે જગ્મા ય 

ગગંાના ાણી પયી લળ્મા.ં વગયના દીકયાઓનો ગગંાજીના ાણી 

અડતા ંજ ઉદ્ધાય થમો. બગીયથ યાજાએ ગગંાને થૃ્લી ય ઉતામાા 

તેથી ગગંાનુ ંનાભ બાગીયથી ડયુ.ં યીલક્ષત કશ,ે “ શ ેકુદેલજી ! 

તભે ભને શલે શ્રીયાભની કથા કશો.”કુદેલ કશ,ે “ વગય લળંભા ં

એક હદરી નાભે યાજા થમા. તેના તુ્ર યઘયુાજા. યઘનુો અજ 

અને અજને ઘયે દળયથ યાજાનો જન્ભ થમો, અને દળયથ યાજાને 
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ઘયે યાભે જન્ભ રીધો.” યીલક્ષતે કુદેલજીને છૂયુ,ં “બગલાન 

યાભે દળયથ યાજાને ઘયે જ કેભ જન્ભ રીધો.” કુદેલજી કશ,ે “શ ે

પ્રીલક્ષત ! લૂાજન્ભભા ંદળયથ એક બ્રાહ્મણશતા. તેયલા ની 

ઉંભયથી તે બ્રાહ્મણતુ્ર દયયોજ એક શજાય આઠ તરુવીત્ર ચ ૂટંી 

ઠાકોયજીને ચડાલી છી જ બોજન કયતા. બ્રાહ્મણની ઉંભય 

ચચીવ લાની થઇ ત્માયે તેના ંરગ્ન થમા.ં ોતાની ત્નીને 

બ્રાહ્મણે ોતાના વ્રતની લાત કયી અને ત્તનમભ વભજાવ્મો. ત્ની 

ણ ોતાના ત્તતના વ્રતભા ંજોડાઇ. આભ તરુવી લડે આયાધના 

કયતા ંવાત લા લીતી ગમા.ં બ્રાહ્મણ શલે ફત્રીવ લાનો થમો.એક 

હદલવ તેની ત્નીએ છૂયુ,ં “તભે બગલાનના યભ બક્ત છો. ષુ ં

ણ તભાયા ત્તનમભને અનવુરંુ છુ ંયંત ુઆણે ત્મા ંફાક કેભ 

નથી?” બ્રાહ્મણે ત્નીને કહ્યુ,ં “ભરૂી જા. ભાણવે વતત ઇશ્વય 

સ્ભયણ કયળુ.ં” એભ કયતા ંકયતા ંબ્રાહ્મણ ચોન લાનો થમો. એક 

હદલવ યાત્રી બ્રાહ્મણને ખફૂ તાલ આવ્મો. ત્નીને કહ્યુ,ં “ભને 

ગોદડુ ંઓઢાડ.”આખી યાત તાલ યહ્યો. યોજના ત્તનમભ પ્રભાણે 

લશરેી વલાયે ચાય લાગ્મે ઊઠી સ્નાન કયી તરુવી ચ ૂટંલા જલાનુ.ં 
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ત્ની કશ ે, “તાલલાા ળયીયે એકરા જળુ ંનથી. ષુ ંણ તભાયી 

વાથે આળુ.ં”બ્રાહ્મણે તાલને ત્તલનતંી કયી, “તાલ ! થોડીલાય ભાટે ત ુ ં

શટી જા ! ભાયે ત્તનમભ પ્રભાણે બગલાનની જૂા કયલી છે. શ ેઇશ્વય 

! ભને ળસ્ક્ત આો.”બ્રાહ્મણ તરુવી ચ ૂટંતા ંચ ૂટંતા ંઇશ્વય સ્ભયણ 

કયતો શતો ત્મા ંત્નીએ કહ્યુ,ં “તભને તાલ આવ્મો છે. ષુ ંતભાયી 

વાથે આળુ.ં” બ્રાહ્મણે ત્નીને ના કશી. યસ્તાભા ંબ્રાહ્મણ જતો શતો 

ત્મા ં“ફચાલો--ફચાલો” એલી કોઇ ત્રિયીની બભૂ તેને વબંાઇ . 

બ્રાહ્મણ સ્લસ્થ થઇ કાન દઇ વાબંલા રાગ્મો. જભણી ફાજુથી 

અલાજ આલતો રાગ્મો. તે જભણી તયપ ગમો. જોય6ુ તો એક 

ગપુાભા ંએક સ્તી “ાણી--ાણી” કયતી શતી. ઠાકોયજીને 

ચડાલલાનુ ંજ તે ત્રિયીના ભોઢાભા ંમકૂ્યુ.ં “શજી આો”ત્રિયીએ કહ્યુ.ં 

બ્રાહ્મણે છૂયુ,ં “તભે કોણ છો? ષુ ંતભને કઇ યીતે ઉમોગી થઇ 

ળકંુ?”ત્રિયી ફોરી, “ષુ ંત્તળાલચની છુ.ં નીચ કભા કયનાયી છુ.ં ભાયો 

જીલ જતો નથી. ત્રિયીનુ ંળયીય ઊછલા રાગ્યુ.ં જીલ જતો ન 

શતો.બ્રાહ્મણે કહ્યુ,ં “આજ હદન શધુી એકાદળી વ્રત ભં કયુ ંશોમ તો 

આ જીલ ળાતં થામ.”તયત જ ત્તળાલચનીનો જીલ ળાતં થમો. 
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ળફને અડકલાથી શતૂક રાગે. શતૂકભા ંઠાકોયજીની વેલા ન થઇ 

ળકે. આજે બ્રાહ્મણની ઠાકોયજીની વેલા ડી. આજુફાજુથી 

બ્રાહ્મણોને ફોરાલી અસ્ગ્નવસં્કાય કમો. બ્રાહ્મણે અસ્ગ્નદેલને પ્રાથાના 

કયી, “શ ેઅસ્ગ્નદેલ ! ભાયા ંઆ વગા ંઆલે છે તેનો સ્લીકાય 

કયો.”અસ્ગ્નદેલે બ્રાહ્મણને કહ્યુ,ં “ શ ેબ્રાહ્મણ ! તં બગલાનની 

ત્તનમત્તભત ત્તનષ્ઠાલૂાક  વેલા-જૂા કયી છે. તાયી ત્ની તુ્રની 

ઝખંના યાખે છે. આલતા જન્ભભા ંત ુ ંયાજા દળયથ થઇળ. તાયી 

ત્ની ટયાણી થળે. ઇશ્વય તાયે ઘેય તુ્ર થઇને આલળે.” 

  ફીજા જન્ભભા ંબ્રાહ્મણ દળયથ યાજા થમા. તેની ત્રિયી ટયાણી 

કૌળલ્મા થમા. દળયથને ત્રણ યાણીઓ શતી. કૌળલ્મા, શતુ્તભત્રા 

અને કૈકેમી.. દળયથ અને કૌળલ્માના વશમોગથી ચૈત્ર શદુી નોભને 

હદલવે નુલાશ ુનક્ષત્રભા ંયભ કૃાળુ યભાત્ભા યાભચદં્ર્જજીનો 

જન્ભ થમો. દળયથ યાજાને ત્મા ંઘણી ભોટી ઉંભયે દીકયાનો જન્ભ 

થમો.તે છી શતુ્તભત્રાથી રહભણ અને ળત્રઘુ્ન અને કૈકેમીથી 

બયતનો જન્ભ થમો. આભ દળયથ યાજાને ત્મા ંચાય દીકયા 

થમા.તેભા ંવૌથી ભોટા યાભ શતા. યાભના જન્ભ છી અમોધ્માભા ં
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ત્તલશ્વાત્તભત્ર દળયથ યાજા ાવે આવ્મા. કૌળલ્માએ દળયથને કહ્યુ,ં 

“ચાયેમ યાજકુભાયોને ત્તલશ્વાત્તભત્ર ાવે રઇ જઇ તેભના આળીલાાદ 

રઇએ.” ફધા યાજકુભાયો ત્તલશ્વાત્તભત્ર ાવે આવ્મા. ચાયી 

ત્તલશ્વાત્તભત્રને પ્રણાભ કમાા. યાજા દળયથે ત્તલશ્વાત્તભત્રને પ્રણાભ કયી 

છૂયુ,ં “શ ેમતુ્તન, આને અભે ળી દલક્ષણા આીએ?”ત્તલશ્વાત્તભતે્ર કહ્યુ,ં 

“જગંરભા ંયાક્ષવો મજ્ઞ કયલા દેતા નથી. મજ્ઞભા ંઅનેક ત્તલઘ્નો 

નાખે છે. તભાયા ભોટા ફે દીકયાને તે યાક્ષવોનો વશંાય કયલા ભાયી 

વાથે ભોકરો.” દળયથ યાજાએ ત્તલશ્વાત્તભત્રની લાતનો સ્લીકાય કમો. 

યાભ અને રહભણને તેભની વાથે ભોકલ્મા. ઋત્ત ત્તલચાયે છેકે આ 

ફે યાજકુભાયો ાયકી થાણ છે. તેનુ ંગભે તેલી મશુ્કેરીભા ંયક્ષણ 

કયળુ ંડે અને મોગ્મ વભમે તેભના ભાતાત્તતાને ાછા વંલા 

જોઇએ. તેભણે ફનેંને ધનતુ્તલિડયા ળીખલી. અનેક પ્રકાયનુ ંજ્ઞાન 

આતયુ.ં યાભ-રહભણ આશ્રભની ચોકી કયતા ંજગંરના કનડતા ં

યાક્ષવોનો વશંાય કયતા. 

  જનકયુીભા ંજનકયાજાને ત્મા ંદીકયીનો(વીતા) જન્ભ થમો . 

વીતા હદલવે હદલવે ભોટા થલા રાગ્મા. ઉંભયરામક થતા ં
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જનકયાજાએ સ્લમલંય યચમો. જનકયાજાને યયુાભે ત્તળલજીનુ ંએક 

ધનષુ્મ આતયુ ંશત ુ.ં અને કશે ુ ંકે આ ધનષુ્મ જે ઉાડે તેની વાથે 

દીકયી વીતાના ંરગ્ન કયજો. ત્તલશ્વાત્તભતે્ર ત્તલચાયુ,ં “આ શુદંય ભોકો 

છે ષુ ંઆ ફે યાજકુભાયોને રઇ સ્લમલંયભા ંજાઉં.”  

  “જનકયુીભા ંવીતાના સ્લમલંયની જાશયેાત થતા ંઅનેક 

યાજાઓ આવ્મા. ફધાનો વત્કાય કયલા જનક યાજા ઊબા શતા. 

એક ત્તલભાનભા ંફેવી યાજા યાલણ ણ આવ્મો. જનકે તેનો વત્કાય 

કમો. ત્તલશ્વાત્તભત્ર યાભ અને રહભણને રઇ વાદા લેળભા ંસ્લમલંયભા ં

આવ્મા. ફને્ન ફાકોને જોઇ જનકયાજાએ કહ્યુ,ં “આ ફાકો ક્ષત્તત્રમ 

શોમ તો ભાયી દીકયી જરૂય તેભને વદં કયી ળકે છે.”ક્રભ અનવુાય 

ત્તળલજીનુ ંધનષુ્મ  તોડલા એક છી એક યાજાઓ આવ્મા, ણ 

કોઇ ત્તળલજીના ધનષુ્મને તોડી ન ળક્યા. જનક ફોલ્મા, ુ ંઆ 

વબાભા ંકોઇ નયલીય જ નથી?” વાબંતા ંજ રહભણ ગસુ્વે થઇ 

ગમા. ઊબા થઇ ફોલ્મા, “ભાયા ભોટાબાઇને ધનુ આો.”યાભે 

ત્તળલજીના ધનુના ઘડીના છઠ્ઠા બાગ્ભા ંટુકડે ટુકડા કયી નાખ્મા. 

જનકયાજાએ છૂયુ,ં “આ યૂલીય ફાક કોણ છે?” “દળયથ 
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યાજાનો દીકયો યાભ છે.” જનકયાજાએ કહ્યુ,ં “દળયથયાજાને ખફય 

આો કે ત્તળલધનુ તોડનાય નયલીય તભાયા દીકયા યાભને ભાયી 

દીકયી વીતા વાથે યણાલો.” 

  દળયથ યાજા લાજતેગાજતે જનકયુી આવ્મા. યાભના વીતા 

વાથે રગ્ન થમા. દળયથ યાજાની છાતી આનદંથી ગજગજ ફૂરી 

વભાતી ન શતી. 

  એક લખત કૈકેમી ના ત્તતાએ વદેંળો ભોકલ્મો કે બયતને 

અભાયે ત્મા ંથોડો લખત ભોકરો. બયતને દળયથ યાજાએ ભોવા 

ભોકલ્મા. 

  દળયથ યાજા શલે વાઠ લાના થમા શતા. તેભના શાથગ 

કાંલા રાગ્મા શતા. ગરુુ લત્તળષ્ઠને કૌળલ્માએ છૂયુ,ં “શ ેગરુુદેલ, 

યાજા દળયથના શાથ કેભ ધ્રજૂે છે?”લત્તળષ્ઠે કહ્યુ,ં “શલે યાભને 

યાજગાદી ય ફેવાડો અને યાજા દળયથને ત્તનળતૃ થલા દો.” 

  ગરુુ લત્તળષ્ઠના કશલેા મજુફ વાયો હદલવ જોઇ યાભનો 

યાજ્માલબેક કયલાનુ ંદળયથે નક્કી કયુ.ં યાણી કૈકેમીની દાવી 
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ભથંયા કૈકેમીને કશ ેછે, “શ ેયાણીભા! બયતની ગેયશાજયીભા ંયાભને 

દળયથ યાજા ગાદી ય ફેવાડલાના છે. શ ેકૈકેમી ! તભાયે યાજા 

દળયથ ાવે ફે લયદાન ભાગલાના ફાકી છે તે ભાગંી રો. આજે 

વાયો ભોકો છે. એક તો બયતને યાજગાદી અને ફીજુ ંયાભને ચૌદ 

લાનો લનલાવ.” યાજા દળયથ વાજંે કૈકેમી ાવે બોજન રેલા 

આવ્મા. ત્માયે ભોકો જોઇને કૈકેમીએ દળયથને માદ કયાવ્યુ ંકે, 

“ભાયે તભાયી ાવે ફે લયદાન ભાગંલાના ંછે. આજે ભાયી ઇચછા 

ફને્ન લયદાન ભાગી રેલાની છે.” દળયથે કહ્યુ ં“ભાગી રે.” કેકૈમીએ 

કહ્યુ,ં “શેુ ંલયદાન બયતને યાજગાદી ય ફેવાડો અને ફીજુ ં

યાભને ચૌદ લાનો લનલાવ. આલતીકારે યાભ ભાટે 

યાજ્માલબેકને ફદરે લનલાવના ંકડા ંભગંાલો.”દળયથને ખફૂ 

જ આઘાત રાગ્મો. કૈકેમીને કહ્યુ,ં “ત ુ ંત્તલશ્વાવઘાતી થઇ? તે આ ુ ં

ભાગં્યુ?ં”  

  વલાયે દળયથ ભોડા ડયા . કૌળલ્મા ત્તલચાયલા રાગ્મા કે 

આજે યાભનો યાજ્માલબેક છે અને આભ ભોડા કેભ?દળયથ 

આવ્મા, ગ રચકામ છે. કૌળલ્માએ છૂયુ,ં “ુ ંથયુ?ં”જ્માયે 
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ભાણવને આઘાત રાગે, દુ:ખ થામ ત્માયે ગળંુ% શકુામ છે. દળયથે 

ાણી ભાગ્યુ.ં કૌળલ્માએ કહ્યુ,ં “કુરગરુુ લત્તળષ્ઠ ને 

ફોરાલો.”લત્તળષ્ઠજી આવ્મા. દળયથની ફાજુભા ંકૌળલ્માજી ફેઠા ં

છે. દળયથે લત્તળષ્ઠને કહ્યુ,ં“યાભનો યાજ્માલબેક નશં થામ. યાભે 

લનભા ંજલાનુ ંછે. આ લાત ભાયે યાભને કશલેાની છે. યાભને 

ફોરાલો.” યાભ આલે છે, દળયથે કૈકેમીએ ભાગેરા ંફે લયદાનની 

લાત કયી. યાભે કહ્યુ,ં “ત્તતાજી આની આજ્ઞા ભાયે ત્તળયોભાન્મ છે. 

ષુ ંલનભા ંજલા તૈમાય છુ.ં”વભમ વભમ ફરલાન શૈ, નશં ભનષુ્મ 

ફરલાન. શખુ ને દુ:ખ ફે જોહડમા બાઇ જેલા ંછે. ફને્ન વાથે જ 

ચારે છે. ગઇકારે યાજા થનાય યાભ આજે લનલાવી થલાના છે. 

  આજે યાભની લનલાવ જલાનીતૈમાયી ચારલા રાગી. યાભ 

વાથે વીતા અને રહભણ ણ લનભા ંજલા તૈમાય થમા.ં ત્રણે જણા 

અમોધ્મા છોડી લનલાવી થમા.ં યાભ અને રહભણે લનભા ંઅનેક 

યાક્ષવોને ભામાા. યાભ જતા ંદળયથે બોજનનો ત્માગ કમો. 

દળયથને ભતૂકા માદ આલલા રાગ્મો. યલુાન બ્રાહ્મણ તુ્ર 

શ્રલણ ને શયણ વભજી ફાણથી લંધીએ નાખી ભાયી નાખેરો, તે 
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માદ આવ્યુ,ં શ્રલણના ંઆંધા ંભા-ફાે દળયથને ચોધય આંશએુ 

યડતા ંયડતા ંળા આેરો, “શ ેયાજા દળયથ ! જીલનભા ંજુલાન 

દીકયો જામ ત્માયે ભાતા-ત્તતાનુ ંજીલન કેટુ ંખાટંુ થઇ જામ ! 

અભને અભાયો શ્રલણ જતા ંજીલન જીલલા જેળુ ંયહ્યુ ંનથી. તાયા 

અંતકાે અભાયા જેલો તુ્રત્તલમોગ થળે.” ળા આી શ્રલણના ં

ભા-ફાે પ્રાણત્માગ કમો. તુ્રળોકથી દળયથના પ્રાણ ગમા. તેના 

અંતકા લખતે ચાય દીકયાભાથંી એકેમ દીકયો ાવે નશં. ભોવા 

ગમેર બયતને ત્તતાના અલવાનના દુ:ખદ વભાચાય ભતા ં

ગબંીય આઘાત રાગ્મો. અમોધ્મા આલી ભાતા કૌળલ્માને પ્રણાભ 

કયી બયતે કહ્યુ,ં “શ ેભા, જો ભં યાજગાદીનો ત્તલચાય શદુ્ધા ંકમો શોમ 

તો નએ બ્રહ્મશત્માનુ ંા રાગે.”બયત ભોટાબાઇ યાભ ાવે 

તોલનભા ંશંચમાને યાભને યાજ્મભા ંાછા આલી યાજકાયબાય 

વબંાી રેલા ખફૂ લીનવ્મા.ં યંત ુયાભે કહ્યુ,ં “બાઇ બયત ! 

ત્તતાના લચન મજુફ શલે ચૌદ લા છી જ ષુ ંયાજગાદી 

વબંાીળ. ત્મા ંશધુી ત ુ ંઅમોધ્માની વબંા યાખજે. બયતે યાભની 
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ાદુકા અમોધ્માની યાજગાદી ય મકૂી અને જલની બાખયી ખાઇ 

અમોધ્માનો યાજકાયબાય વબંાળ્મો.”  

  યાભ, વીતા, રહભણ લનભા ંયશતેા શતા. વોનાના મગૃનો 

ત્તળકાય કયલા યાભ મગૃની ાછ ગમેરા. શલુણા મગૃ, મગૃ ન 

શતો, શલુણા મગૃ યાલણે ભોકરાલેર ભામાલી મગૃયાક્ષવ(ભાયીચ) 

શતો.બ્રાહ્મણલેળ રઇ લબક્ષાના ફશાને આલી યાલણ વીતાનુ ં

અશયણ કયી ગમો. “રહભણ, રહભણ” ોકાયતો ગમો. આ 

ોકાય વીતાએ વાબંળ્મો. રહભણને કહ્યુ,ં “ બાઇ રહભણ, તભાયા 

ભોટાબાઇ મશુ્કેરીભા ંરાગે છે. તભને ફોરાલે છે.તભે યાભને ભદદ 

કયલા જાલ.” રહભણ વીતાજીની કુહટય ાવે રહભણયેખા દોયી 

યાભને ળોધલા નીકે છે. 

  યાલણ બ્રાહ્મણલેળે જ્માયે લબક્ષા રેલા આવ્મો ત્માયે વીતાજી 

રહભણયેખા લટાલી કુહટયની ફશાય લબક્ષા દેલા આવ્મા  એ જ 

ઘડીએ યાલણ વીતાને ઉાડી ગમો. યાભરહભણ કુહટયભા ંઆવ્મા. 

વીતાજી કુહટયભા ંન શતા. ચાયેફાજુ તાવ કયી. તાવ કયતા ં

ખફય ડી કે યાલણ વીતાને ઉાડી રકંા રઇ ગમો છે. શ્રીયાભે 
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યાલણના બાઇ ત્તલબીણને ફોરાલી યાલણને વભજાલલા 

કહ્યુ,ંવીતાજીને ાછાઆી દેલા કહ્યુ,ં વીતાજીને ફજફયીથી 

ઉાડી જલી ખફૂ ભોટો અન્મામ થમો છે, ણ યાલણ ભાન્મો નશં. 

યદુ્ધ થયુ.ં યાભે યાલણને ભામો. વીતાજીને રઇ આવ્મા. વીતાજી 

વલાંગ દુ્ધ શતા.ં વીતાજીની અસ્ગ્નકવોટી કયી. ચૌદ લા યૂા 

થમા એટરે યાભ અમોધ્મા આલલા નીકળ્મા. ષુ્ક ત્તલભાનભા ં

ફેવી યાભ-રહભણ-વીતા-શનભુાન વૌ અમોધ્મા આવ્મા. યસ્તાભા ં

બયતને યાભના આલલાના વભાચાય આતમા. જૂાભા ંફેઠેરા બયતે 

શનભુાનને જોમા. સ્લાગત કયુ.ં બયતે યાભ, રહભણ, વીતાનુ ં

સ્લાગત કયુ.ં ફધા અમોધ્માઆવ્મા, છી યાભનો યાજ્માલબેક 

થમો. 

  એક હદલવ યાભ, રહભણ, વીતા યથભા ંફેવી જતા શતા, 

ત્માયે વીતાએ યાભને કહ્યુ,ં “આણી આટરી ફધી વેલા 

શનભુાનજીએ કયી તેને તભે કાઇં બેટ આી કે નશં? ”યાભ કશ,ે 

“શનભુાનના ભાયા ઉય ઉકાય એટરા ફધા છે કે તેને ષુ ંુ ં

આ?ુ”વીતાના ગાભા ંમલૂ્મલાન ભાા શતી તે તેભણે 
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શનભુાનજીના ગાભા ંશયેાલી દીધી. શનભુાન ગાભાથંી 

ભાાના ભણકા બાગંલા ભાડંયા.વીતાજીએ કહ્યુ,ં “શનભુાનજી આ 

આ ુ ંકયો છો?” તો શનભુાનજી કશ,ે “આ ભણકાભા ંક્યામં યાભનુ ં

નાભ નથી? વીતાજી કશ,ે “શનભુાનજી, યાભ તો હ્રદમભા ં

જોઇએ.”તયત જ શનભુાનજીએ ોતાની છાતી પાડી યાભના ંદળાન 

કયાવ્મા.ં 

  ગશૃસ્થાશ્રભ બોગલલાની યાભ-વીતાએ ળરૂઆત કયી. વીતા 

વગબાા થમા. યાભે વીતાજીને છૂયુ,ં “ તાયી કોઇ ઇચછા 

છે?”વીતાને છઠ્ઠો ભહશનો ચારે છે, વીતાને ચંલટી, ગોદાલયી 

માદ આવ્મા. વીતાએ કહ્યુ:ં “ભાયે ચંલટી જઇ ગોદાલયીભા ંસ્નાન 

કયળુ ંછે ”આજે હદનચમાા કયલા જતા ંયાભને કાને ળબ્દો ડયા, “ષુ ં

યાભ જેલો નથી જે બાગી ગમેરી ત્રિયીને ઘયભા ંયાખે.” આ ળબ્દો 

વાબંી અમોધ્માનો યાજા યાભ ભનોભન નક્કી કયે છે કે ભાયા 

યાજ્મને યાભયાજ્મ ફનાલળુ ંશોમ તો ભાયે ોતે બોગ આલો ડે. 

ભાયે વીતાનો ત્માગ કયલો જોઇએ. યાભે રહભણને ફોરાલીને કહ્યુ,ં 

“વીતીને ઋત્ત લાલ્ભીહકના આશ્રભભા ંમકૂી આલ.”વીતાને યથભા ં
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ફેવાડયા, રહભણ વાથે ગમા. વીતાજીએ રહભણને કહ્યુ,ં “ લીય 

આમા કેભ આણી વાથે નથી આલતા?ં” રહભણે યસ્તાભા ં

વીતાજીને આખી લાત કશી. વીતાજીએ યાભને વદેંળો કશલેડાવ્મો 

કે ષુ ંઅશં લનભા ંભારંુ જીલન એક તસ્સ્લનીની જેભ ત્તલતાલીળ.  

  વીતાજીના ગમા છી યાજભશરેભા ં યાભે ઘીનો દીલો કમો. 

બંમ થાયીભા ંશળૂ ુ.ં ત્તભષ્ટાન્ન ખાળુ ંનશં, ફીજાં રગ્ન ન કયલાની 

દીલા વભક્ષ પ્રત્તતજ્ઞા રીધી.  

  વીતાજીએ લાલ્ભીહક ઋત્તના આશ્રભભા ંરલ અને કુળ એભ ફે 

દીકયાને જન્ભ આતમો. ઋત્ત લાલ્ભીહકએ યાભામણની યચના કયી. 

રલ અને કુળને ળત્રિયત્તલદ્યા અને ફીજી અનેક ત્તલદ્યાઓભા ંાયંગત 

કમાા. આ ફાજુ યાભે અમોધ્માભા ંઅશ્વભેઘ મજ્ઞ કમો. મજ્ઞના 

ઘોડાને છૂટા મકૂ્યા. રલકુળે યાભના ઘોડાને ફાધંી રીધા. યાભ 

ોતે ઘોડાને ફાધંનાય રલકુળ જોડે રડલા આવ્મા. રલકુળને જોઇ 

યાભ ભનભા ંત્તલચાયે છે કે આ ઋત્તકુભાયોને જોઇ ધનુ ચડાલતા ં

ભાયા શાથ કેભ ધ્રજૂે છે? લાલ્ભીહક ઋત્તએ યાભને ઓખાણ ાડી, 

“આ તભાયી મડૂી.”લાલ્ભીહકએ યાભને રલકુળ અને વીતાજીને 
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વંી દીધા.ં યાભ, વીતા અને રલકુળને રઇ અમોધ્મા આલલા 

નીકળ્મા. વીતાજીએ યસ્તાભા ંધયતીભાતાને પ્રાથાના કયી, “શ ે

ધયતીભાતા ! ષુ ંતભાયી તુ્રી છુ.ં ભં કોઇ ા કયુ ંનથી. ત ુ ંભને 

તાયાભા ંવભાલી દે !” ધયતીએ ભાગા આતમો અને વીતાજી 

ધયતીભા ંવભાઇ ગમા.           

ળકંુતરા અને દુષ્મતંની કથા  

કુદેલજી કશ,ે “ શ ેયીલક્ષત ! યયુાભ અને યાભની કથા છી 
શલે ષુ ંતને ળકંુતરા અને શષુ્મતંની કથા કશીળ.” 

ળૃલાા નાભે એક યાજા, તેને ળત્તભિષ્ઠા નાભની દીકયી. તે ોતાની 
વખીઓ વાથે લનભા ંપયલા ગઇ. દેલમાની યાજગરુુની દીકયી, તે 
ણ ળત્તભિષ્ઠાની ફશનેણી. લનભા ંએક શુદંય વયોલય . ળત્તભિષ્ઠા 
ફધી ફશનેણીઓ વાથે નાશલા વયોલયભા ંડી. વયોલય ાવે 
ત્તળલજી આવ્મા. કન્માઓ ળયભાણી. ળત્તભિષ્ઠાએ ભરૂભા ંદેલમાનીના 
કડા શયેી રીધા. દેલમાની કશ,ે”અભે બ્રાહ્મણ ફીજાના કડા 
શયેતા નથી. “ દેલમાની ગરુુ કુ્રાચામાની દીકયી શતી સ્મભષ્ઠા 
અને તેની ફશનેણીઓએ દેલમાનીને ત્તનલત્રિય કયી કૂલાભા ંનાખી 
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દીધી, અને ચારી નીકી. દેલમાની કૂલાભા ંડી ડી “ફચાલો-
ફચાલો” એભ બભૂ ાડતી શતી. કૂલા ાવેથી યાજા મમાત્તત વાય 
થતા,ં તેણે આ બભૂ વાબંી. મમાત્તતએ કન્માને ભદદ કયલા 
ોતાનો ખેવ કૂલાભા ંનાખ્મો અને દેલમાનીએ અધો ખેવ ળયીય 
ય લંટી રીધો અને અધાાથી મમાત્તત એ દેલમાનીને ફશાય 
ખંચલા ભાડંી. દેલમાનીનો જભણો શાથ કડી મમાત્તતએ તેને 
કૂલાભાથંી ફશાય કાઢી. દેલમાનીએ મમાત્તતને કહ્યુ,ં” તભે ભાયો 
જભણો શાથ કડયો છે તેથી ષુ ંતભને જ લયીળ.” મમાત્તતએ 
કહ્યુ,ં”અભે ક્ષત્તત્રમ અને તભે બ્રાહ્મણ. તાયા ત્તતાજી આ લાત વશન 
નશં કયી ળકે.” દેલમાની કશ,ે  “ભને કચનો ળા છે તેથી કોઇ 
બ્રાહ્મણભને નશં લયે, ભાટે ફાધ નથી.” કુ્રાચામે ળૃલાા ાવે 
જઇ કહ્યુ,ં  “શ ેયાજા ! તાયી દીકયી ળત્તભિષ્ઠાએ ભાયી દીકયી 
દેલમાની ને કૂલાભા ંનાખી દીધેરી. આજથી ષુ ંતભાયા ગરુુદનો 
ત્માગ કરંુ છુ.ં” ળત્તભિષ્ઠા અને મમાત્તત ળત્તભિષ્ઠા અને મમાત્તત વફંધં 
થમો. દેલમાનીને ખફય ડતા ંોતાના ત્તતા કુ્રાચામાને લાત 
કયી. ગસુ્વે બયામેરા કુ્રાચામે મમાત્તતને ળા દીધો.”શ ેયાજા 
મમાત્તત ! તાયી આ બયજુલાનીભા ંઘડણ આલી જળે. તાયો દીકયો 
ોતાની જુલાની તને આી દે તો જ પયી જુલાની પ્રાતત થળે. 
મમાત્તતની નજય ોતાના દીકયા મદુ ય ડી. મદુ કશ,ે” ત્તતાજી, 
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વાઠે બદુ્ધદ્ધ નાઠી રાગે છે !” મદુએ ોતાની જુલાની આલાની ના 
ાડી. મમાત્તતએ કહ્યુ,ં મમાત્તતને યાજગાદી નશં ભે. મદુ લળંભા ં
યભ કૃાળુ યભાત્ભા શ્રીકૃષ્ણનો જન્ભ થમો.” કુદેલજી કશ,ે” શ ે
યીલક્ષત ! આજે તાયો ચોથો હદલવ યૂો થામ છે. શલે ષુ ંજે લાત 
કરંુ છુ ંતે ત ુ ંધ્માનથી વાબં.” 

80 લાના ત્તલશ્વાત્તભત્ર ત કયે છે. ળયીય ઘવાત ુ ંજામ છે. આલયદા 
યૂી થતી જામ છે છતા ંતના ફથી ઇન્દ્ર ડયે છે. તેણે સ્લગાની 
અતવયા ભેનકાને કહ્યુ,ં” જા થૃ્લી ય અને ઋત્ત ત્તલશ્વાત્તભત્રના 
તનો બગં કયાલ.” ત્તલશ્વાત્તભત્ર જ્મા ંત કયે છે ત્મા ં16 લાની 
ભેનકા આલી નતૃ્મ કયલા રાગી. તેનો ગાલાનો ને ઝાઝંયનો 
અલાજ વાબંી ત્તલશ્વાત્તભત્ર તબગં થમા. તેભનુ ંતન થયુ.ં 
ભેનકા વાથે વફંધં થમો. હયણાભે એક દીકયી થઇ. દીકયીને 
જગંરભા ંએકરી મકૂીને ત્તલશ્વાત્તભત્ર અને ભેનકા ચાલ્મા ગમા. 
જગંરના ંક્ષીઓએ ફાકીને ભોટી કયી તેનુ ંનાભ ળકંુતરા ાડયુ.ં 
જગંરભા ંઅનાથ છોકયીને કણ્લ ઋત્તએ જોઇ. તે ફાકીને ોતાના 
આશ્રભભા ંરાવ્મા. દીકયી ળકંુતરા કણ્લ ઋત્તના આશ્રભભા ં
જોતજોતાભા ંભોટી થતી ગઇ. યાજા દુષ્મતં ત્તળકાય કયતો કયતો 
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કણ્લ ઋત્તના આશ્રભભા ંઆવ્મો. ળકંુતરાને જોઇ. ફનેં 
ગાધંલાત્તલલાશથી જોડાઇ ગમા.    

  ળકંુતરા આજે વાવયે જલાની છે. આશ્રભના ંતસ્લી 
ફાકોએ આજે લેદોચચાય કયલો છોડી દીધો છે. શયણા ં
ઘાવ  ખાતા નથી. ળકંુતરા ત્તતા કણ્લને ગે રાગે છે. કણ્લ ઋત્ત 
ધ્રવૂકે ધ્રવૂકે યડે છે. કણ્લ ળકંુતરાને કશ ેછે, “ શ ેદીકઈ ! ત ુ ંભાયી 
ારક તુ્રી. તને વાવયે લાલતા ંભને આટુ ં દુ:ખ થામ છે તો 
જન્ભ દેનાય ભાતાને કેટુ ંદુ:ખ થત ુ ંશળે.” ળકંુતરા વગબાા છે. 
વગબાા દીકયીને વાવયે મકૂલા ગમા. દુષ્મતં યાજા ળકંુતરાને જોઇ 
કશ,ે “ કોણે રગ્ન કમાં છે?” રગ્નની લાત યાજા ભરૂી ગમો. 
ળકંુતરાએ કહ્યુ,ં “ તભે લંટી ફદરાલી છે.”ળકંુતરા ોતાના 
શાથભા ંદુષ્મતંની લંટી ફતાલલા જામ છે, ણ શાથભા ંલંટી ન 
શતી. ળકંુતરાના શાથની લંટી નદી ાય કયતા ંભાછરી ગી ગઇ 
શતી. ળકંુતરાનો દુષ્મતેં અનાદય કમો. ળકંુતરાએ લનભા ં
આશ્રભભા ંદીકયાને જન્ભ આતમો તેનુ ંનાભ બયત ાડયુ.ં વભમ 
જતા ંએક ભાછીભાય યાજદયફાયભા ંયાજાની લંટી રઇ આવ્મો. 
લંટીને જોતા ંજ દુષ્મતંને ળકંુતરા વાથેના ંરગ્ન  માદ આલી 
ગમા. યાજા દુષ્મતં જગંરભા ંજઇ ળકંુતરા અને બયતને ોતાના 
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યાજ્મભા ંરઇ આવ્મો. 
 

સ્કંધ નલભો અશં યૂો થમો. 
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સ્કંધ: 10 

 

દવભા સ્કંધને ત્તનયોધ કશલેાભા ંઆલે છે. દવભા સ્કંધને શ્રીનાથજીનુ ંહૃદમ કશલેાભા ંઆવ્યુ ંછે. દયેક ભાનલે ોતાના 

હૃદમની ગત્તતને વવંાયભા ંજતી યોકીને ઇશ્વય તયપ લાલા કોત્તળળ કયલી જોઇએ. 

શ્રીકૃષ્ણ જન્ભકથા  

  શકુદેલજી કશ ે“શ ેહયલક્ષત! દવભા સ્કંધભા ં યભ કૃાળુ શ્રીકૃષ્ણના જીલનની કથા ષુ ંતને કશી વબંાલીળ. 

લશદેુલ અને દેલકીને ઘયે બગલાન શ્રીકૃષ્ણનો જન્ભ થમો. લશદેુલ શ્રીકૃષ્ણને ગોકુભા ંનદંયામને ઘયે મકૂી આવ્મા. 

 “ભથયુા એટરે ભાનલીની કામા. લશદેુલ એટરે ભાનલીનો જીલ અને દેલકી એટરે ભાનલીની બપુ્ધ્ધ. ભાણવ 

અંત:કયણ લૂાક હૃદમભા ંયશરેા બગલાનને વાક્ષાત કયલા પ્રમત્ન કયે તો એ બપુ્ધ્ધ અને જીલને ભદદ કયે. કૃષ્ણએ 

છઠ્ઠીના હદલવથી જ વઘંા ળરૂ કયી આજીલન વઘંા કમો. બ્રહ્મા, ળકંય, વયસ્લતી, દેલદેલીઓ બગલાનની આયાધના 

કયલા ગમા.ં બગલાને કહ્યુ,ં  “ષુ ંભથયુાભા ંજન્ભી ગોકુભા ંજલાનો છુ,ં તભે ફધા ગોી અને ગોલાલમા ફની ભને ભાયા 

કામાભા ંભદદ કયલા આલજો.” 

 “ભથયુાનો યાજા કંવ જુલ્ભી શતો. કંવના અનેક જુરભો ભથયુની પ્રજા વશન કયે છે. ઉગ્રવેનની દીકયી દેલકીનુ ં

લેત્તલળા લશદેુલ વાથે થયુ.ં યાજા ઉગ્રવેને દીકયીના ંરગ્ન રીધા.ંદીકયીને ઘણુ ંઆતયુ.ં દેલકીનો બાઇ કંવ ોતાની 

ફશને દેલકીને ત્તલદામ આલા જામ છે. કંવ જાતે ોતાના ંફશનેફનેલી નો યથ શાકંલા ફેઠો છે, એટરાભા ંઆકાળલાણી 

થઇ,”શ ેકંવ ! તાયી ફશને દેલકીનો આઠભો ગબા તાયો વશંાયક ફનળે.” આકાળલાણી વાબંી કંવ ગસુ્વે બયામો. 

તરલાય ઉગાભી ફશનેફનેલીને ભાયલા તૈમાય થમો. લશદેુલે કંવને કહ્યુ,ં”શ ેકંવ !ભં તાયી ફશને દેલકી વાથે રગ્ન કમાં 

છે. શજી તો ભંઢ છૂટયા ંનથી. રગ્ન છી વવંાય બોગલલાની અભાયી ઇચછા છે. અભે અભાયા ંજેટરા ંવતંાનો થામ તે 

તભને આી દઇુ.ં”દેલકી કશ,ે “લશદેુલ !ભાભો બાણેજને કાઇંક બેટ આે તેને ફદરે ભાયા ંફાકો જ કંવને આી 

દેલા?ં” દેલકીને દુ:ખ થામ છે.  

 “દેલકી-લશદેુલને ાચં દીકયા થમા. એક હદલવ કંવ યાજવબાભા ંફેઠેરો. દેલકીના ંફાકોને ભાયી નાખલાની 

મોજના કયે છે. તે જ લખતે નાયદજી ―શ્રીભનનાયામણ નાયામણ‖નો જ કયતા ંકયતા ંકંવની વબાભા ંઆલે છે. કંવને 

જોતા ંનાયદજીએ કહ્યુ,ં”શ ેકંવ !તભે કેભ શકુાઇ ગમા છો ?” કંવે નાયદજીને આકાળલાણીની લાત કયી. નાયદજી કશ,ે “શ ે

કંવયાજા !કોઇણ  લાત વાબંો તેના ય ધીયજથી ત્તલચાય કયજો. દેલકીનો આઠભો ફાક તભાયો વશંાયક છે ણ 

તેઆઠભો શરેેથી કે  છેલ્રેથી?” કંવે આ વાબંતા ંજ દેલકી-લશદેુલના ફધા તુ્રોને નાહયમે લધેયીએ તેભ લધેયી 

નાખ્મા. લશદેુલ-દેલકીને જેરભા ંમૂાા. દેલકી ખફૂ કલ્ાતં કયલા ંરાગ્મા.ં ભાયા ંત્તનદો ફાકોને ભાભાએ ભાયી નાખ્મા.ં 
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લશદેુલ દેલકીને ધીયજ આતા ંકશ ેછે, “શ ેદેલકી! ઇશ્વયને જે ગભે તે વશન કયળુ.ં હૃદમભા ંઇશ્વયને યાખી તેનુ ંસ્ભયણ 

કયળુ ંઅને દુ:ખભા ંધીયજ યાખલી. એભ કયતા ંકયતા ંદેલકીના વાતભા ગબાની ળરૂઆત થઇ. દેલકી-લશદેુલ ઇશ્વયનુ ં

આયાધન કયલા રાગ્મા. “શ ેબગલાન ! તભાયા ત્તવલામ અભારંુ કોઇ નથી ને જો તભાયી વાચી બસ્ક્તકયી શોમ તો 

અભાયા વકંટના વભમભા ંઅભાયી લશાયે આલજો.”બગલાનના બક્તો ચાય પ્રકાયના છે. 1.આતા.અનેકત્તલધ ીડાતો, 

2.ત્જજ્ઞાશ,ુ 3.અથાાથી, 4.જ્ઞાની. દયેક ોતોતાની યીતે બગલાનની બસ્ક્ત કયે છે.  

 લશદેુલ-દેલકીને કશ ેછે, “શ ેદેલકી !બગલાન ાવે કાઇં ન ભાગળુ.ંબગલાનનુ ંબજન કયો.” બગલાને 

મોગભામાને કહ્યુ,ં “દેલકીના વાતભા ગબાને ખંચી યોહશણીના ગબાભા ંમકૂી આલ અને ત ુ ંગોકુભા ંમળોદાના ેટે જન્ભ 

રે.” 

 “ગોકુના યાજા નદંયામને ઘયે અનેક ગામો શતી ણ વતંાન ન શત ુ.ં નદંયામ ળાહંડલ્મ ઋત્તને કશ ેછે કે 

અભાયી કંુડી ભાડંો અને કશો કે અભાયા ંનવીફ આલા ંકેભ ?ળાહંડલ્મ ઋત્તએ કહ્યુ,ં “શ ેનદંયામ તભે અને મળોદાજી 

એકાદળીનુ ંવ્રત કયો.”નદંયામ અને મળોદા ફાયે ભહશના એકાદળીનુ ંવ્રત કયે છે.  

 “મોગભામાએ દેલકીના વાતભા ગબાને યોહશણીના ેટભા ંમકૂી દીધો અને લગઓકુભા ંમળોદાના ેટે જન્ભ 

રીધો. બગલાન દેલકીના આઠભા ગબાભા ંયહ્યા. લશદેુલ દેલકી હદલવ-યાત ઇશ્વયસ્ભયણ કયે છે. નદંયામ અને મળોદા 

એકાદળી વ્રત કયે છે. 10 ભાવ દવ હદલવ થામ છે. ઝયભય ઝયભય લયવાદ લયવે છે. બ્રાહ્મણો લેદ ભતં્રો ફોરે છે. 

જેરના ચોકીદાયો મોગત્તનદ્રાભા ંડયા છે. શ્રાલણ લદ આઠભને બધુલાય, યોહશણી નક્ષત્ર, યાતે્ર ફાય લાગ્મે ભથયુાની 

જેરભા ંયભકૃાળુ યભાત્ભા ચતયુભજુ સ્લરૂે અલતમાા. લશદેુલ—દેલકીએ બગલાનને વાષ્ટાગં પ્રણાભ કમાા.” “શ ે

પ્રભ ુ!આ આનુ ંચતભુુાજ સ્લરૂ વકેંરી રો. બગલાન કશ,ે “શ ેલશદેુલ—દેલકી ! ત્રણ જન્ભથી તભે ભાયી આયાધના 

કયતા ંશતા.ં જ્માયે તભે અહદત્તત અને કશ્મના સ્લરૂે શતા ં ત્માયે તભાયે ત્મા ંલાભન સ્લરૂે ભં જન્ભ રીધેરો. ાચં 

લાની ઉભયે ભાતાત્તતાનો ત્માગ કયી ઇશ્વય આયાધના અથે ચારી નીકેરો.  આજે તભાયી આળા યૂી કયલા ષુ ં

તભાયા ફાક તયીકે આવ્મો છુ.ં ષુ ંભારંુ ચતભુુાજ સ્લરૂ વકેંરી ફાસ્લરૂ ધાયણ કરંુ છુ.ં જુઓ, વાભે કંહડમો ડયો છે. 

તેભા ંભને મકૂી ગોકુર રઇ જાલ. ત્મા ંમળોદા ભાતાને દીકયી જન્ભી છે. તેને રાલી ભાયી જગ્માએ મકૂી દેજો.” યભ 

કૃાળુ યભાત્ભાએ ચતભુુાજ સ્લરૂ વકેંરી રીધુ ંઅને ફાસ્લરૂ થઇ ગમા. લશદેુલે ફાકૃષ્ણને કંહડમાભા ંમકૂ્યા. ીળંુ 

લત્રિય ઓઢાડયુ.ં ચુફંન કયુા. ભાથા ય કંહડમો મકૂી જેલા નીકળ્મા કે જેરના દયલાજા આોઆ ખરૂી ગમા. શયેેદાયો 

મોગત્તનદ્રાભા ંોઢી ગમા. ઝયભય ઝયભય લયવાદ લયવતો શતો.ળેનાગે ફાકૃષ્ણ ય છામ કયી.ભશાયાણી મમનુા 

ફાકૃષ્ણનો ચયણસ્ળા કયલા જોય જોયથી ઊછલા ંરાગ્મા.ં લશદેુલ મમનુાજીભા ંઊતમાા. ફાકૃષ્ણના જભણા ગના 

અંગઠુાને ભશાયાણી મમનુાએ સ્ળા કયી રીધો. ધીભે ધીભે મમનુાનો લેગ ળાતં થમો અને લાશદેુલને મમનુાજીએ ભાગા 

કયી આતમો. લશરેી વલાયે ધીભે ધીભે લશદેુલ ગોકુ  શંચમા. મળોદાના ડખાભા ંયશરેી દીકયી સ્લરૂ મોગભામાને 

રઇ તેની જગ્માએ ફાકૃષ્ણને મકૂી લશદેુલ ભથયુા ાછા આલી ગમા.  
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 “મોગભામાને દેલકીના ડખાભા ંમકૂી. ચોકીદાયોએ જાગી કંવને ખફય આી કે દેલકીએ દીકયીને જન્ભ 

આતમો છે. તયત જ કંવે આલી મોગભામાને ફે ગથી કડી થ્થય ય છાડલાની તૈમાયી કયી ત્મા ંજ મોગભામા 

આકાળભા ંજઇ શંચી અને કંવને કશતેી ગઇ. “શ ેકંવ !તાયો લેયી તો ક્યાયનો કોઇક સ્થે જન્ભી ચકૂ્યો છે.” 

 “નદંયામના ઘય આગ દૂધના ઘડા રઇ ગોલાલમાઓ મળોદાના ફાજન્ભની લધાભણીની યશ જુએ છે. 

મળોદાની ફશને ફશાય આલી નદંયામને લધાઇ આી “રારો બમો “ નદંયામના ગાભા ંદવ કયોડની ભાા શતી તે 

મળોદાની ફશનેને આી દીધી. ત્તલદ્વાન બ્રાહ્મણોને ગામો દાનભા ંઆી. વાયામે ગોકુભા ંજાશયેાત થઇ કે નદંયામને ઘયે 

મળોદાના ઉદયથી રારાનો જન્ભ થમો ને ગોકુગાભના લાવીઓ જોયળોયથી ગાલા રાગ્મા,ં “નદં ઘેય આનદં બમો 

જમ કનૈમા રારકી. “બગલાન ફાકૃષ્ણનો જન્ભ થમો.  

 “કુદેલજી કશ ે“શ ેયીલક્ષત ! આ તાયો ાચંભો હદલવ છે. ગોકુભા ંઠાકોયજીના પ્રાદુબાાલભા ંગોકુધાભ 

આખુ ંગાડું થયુ ંછે. રાખો ગામોના ભાલરક, અઢક વંત્તિ છતા ંનદંયામને ઘયે આજ હદન શધુી ળેય ભાટીની ખાભી 

શતી. બગલાન ફાકૃષ્ણના જન્ભથી નદંયામ-મળોદાના આનદંની વીભા ન યશી.  

 “ભાતા મળોદા ાવે એક હદલવ વાધાયી ફાલા આવ્મા. મળોદા ભાતાને કશ,ે  

શ ેભાતા !ભાયે તભાયા રારાના દળાન કયલા ંછે.” મળોદા ભનોભન ત્તલચાયલા રાગ્મા કે આ ફાલાને જોઇ ભાયો ફાળુડો 

ડયી જળે. તેથી નદંયામને કહ્યુ ંફાજન્ભનો ઉત્વલ ભનાલલા ઋત્ત આવ્મા છે. એભને દલક્ષણા આરી દો. ફાલાજી કશ,ે 

“ભા !દલક્ષણા ભાયે નથી જોઇતી. ભાયે તો ફાકના ંદળાન કયલા ંછે.”અંદય ફાકૃષ્ણ યડલા રાગ્મા. ભાતા મળોદા ઘણુ ં

ઘણુ ંકયે છે ણ કનૈમો છાનો યશતેો નથી. ફાલાજી કશ,ે”ફાકને અશં રાલો. ભાયી ાવે ફાકને છાનો યાખલાનો ભતં્ર 

છે.”મળોદા ભાતા કશ,ેઇ આળુ ંછુ.ં” ફાલાજી ણ યડલા રાગ્મા. ફાક ફાલાજીને જોતા ંજ શવલા રાગ્યુ.ં ફને્ન 

શસ્મા.ફાલાજી વાક્ષાત ત્તળલજી શતા. ઠાકોયજીના ફાસ્લરૂના ંદળાન કયલા આલેરા. શહય અને શય ભળ્મા. વાથે યડયા, 

વાથે શસ્મા. 

 “ આ ફાજુ ભથયુાભા ંકંવે ત્તલચાય કમો, ભાયો લેયી જન્ભી ચકૂ્યો છેતો આજે ભાયા યાજ્મભા ંજન્ભેરા ંતભાભ 

ફાકોને ભાયી નાખો. આજે ચૌદળ શતી. ફા કનૈમાની છઠ્ઠી શતી. ત્તલધાતા આજે કનૈમાના રેખ રખલાની શતી. અનેક 

પ્રકાયની ગોકુભા ંતૈમાયીઓ થઇ યશી શતી. આજના ઉત્વલભા ંબાગ રેલા ભાનલ ભશયેાભણ ઊભટયો શતો.” 

તૂનાલધ 

“કંવે ોતાના લેયીને ભાયલા ોતાની ફશને તૂનાને ળશયેો, ગાભડા ંલગેયેભા ંફાકોનો બ્નાળ કયલા ભોકરી. તૂના 

ગોકુભા ંઆશીયાણીના રૂભા ંઆલી. દશં, દૂધ, ીા ંલત્રિય લગેયે રઇ રોકો મળોદાને અલબનદંન આલા આલેરા ં

શતા.ં આ ટોાભા ંતૂના બી ગઇ. તૂનાને જોતા ંફાક કનૈમાએ આંખો ફધં કયી દીધી. તૂના જયાક આઘી ખવી 

એટરે ઠાકોયજીએ પયી આંખો ખોરી. ઘડીના છઠ્ઠા બાગભા ંતૂના ફા કનૈમાને ાયણાભાથંી ઉાડી ધલડાલલા રાગી. 

તૂનાની છાતીભા ંશાશ ઝેય બયુ ંશત ુ.ં ઠાકોયજીએ તૂનાની છાતીને ભં રગાડતા ંજ તૂનાના પ્રાણ શયી રીધા. 
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બગલાન ફારકૃષ્ણે છઠ્ઠીના હદલવે જ તૂનાનો વશંાય કમો. તૂનાના પ્રાણ જતા ંતૂના જભીન ય ડી અને ડલાનો 

ભોટો અલાજ થમો. અલાજ વાબંતા ંજ મળોદાજી દોડતા ંદોડતા ંઆવ્મા.ં તૂનાને ડેરી જોઇ તેની ફાજુભા ંયભતા ં

ફારકૃષ્ણને જરદીથી ઉાડી રઇ છાતી વયવા ચાંી દીધા. નદંયામ ઘેય ન શતા. લશદેુલને આશ્વાવન આલા ભથયુા 

ગમા શતા. લશદેુલ કશ,ે “શ ેનદંયામ, અભે વાબંળ્યુ ંછે કે ગોકુના ંફધા ંનલજાત ફાકોને ભાયી નાખલા કંવે ષકુભ 

કમો છે. તભે લશરેી તકે ઘયે જાલ.” નદંયામ આ વાબંી ઉતાલા ઉતાલા ગોકુ આવ્મા. જોયુ ંતો તૂનાને ભયેરી 

જોઇ. તૂનાનુ ંતેજ બગલાનભા ંબી ગયુ.ં નદંયામે તૂનાનો અસ્ગ્નવસં્કાય કમો. બગલાનને હદશ્ભન જાણી લેય બાલે 

બજે તેનોમ પ્રભ ુઉધ્ધાય કયે છે. તૂના આગરા જન્ભભા ંફલરયાજાની તુ્રી યત્નભારા શતી. લાભનજીને જોઇ 

ધલડાલલાની ઇચછા થઇ શતી. લાભન બગલાને ત્તલયાટ સ્લરૂ ધાયણ કયી ત્રણ ગરા ંથૃ્લી, સ્લગા અને ત્રીજુ ંગુ ં

ભાતા6 ફલરયાજાને ાતાભા ંચાંી દીધેરા. ોતાની વંત્તિ, સ્લગાનુ ંયાજ્મ રઇ રીધેુ ંત્માયે ભનોભન યત્નભારાએ 

નક્કી કયેુ ંકે આ લાભનને ભાયી નાખીળ અને તેથી ફીજા જન્ભભા ંતૂના થઇ.” 

 “બગલાનની પે્રયણાથી મળોદાને માદ આવ્યુ ંકે યોહશણી તાયા પ્રતાે ભાયે ઘેય ફાકનો જન્ભ થમો. તાયો 

ફા અને ભાયો ફા ફે બાઇઓ. યોહશણીના ફદેલ અને મળોદાના કનૈમા.” 

ળકટાશયુ લધ 
 

 “બગલાન ફારકૃષ્ણને ચોથો  ભહશનો ચારતો શતો. 108ભો હદલવ શતો. ત્રીજા અને ચોથા ભહશનાભા ંફાકને 

ોટી પેયલલાની ત્તલત્તધ કયલા શલેરીભા ંરઇ જલાભા ંઆલે છે. નદંયામે મળોદા અને યોહશણીને કહ્યુ,ં “આજે રારાનો 

ડખુ ંપેયલલાનો હદલવ છે. આખા ગોકુગાભને જભાડીએ. આણા ફગીચાભા ંગાડાભા ંદૂધ, ઘી, ભધના ઘડા બયી 

યાખીએ  અને તે ગાડા નીચે ફને્ન બાઇઓના ંાયણા ંફાધંીએ.”આખા ગોકુગાભને ત્તનભતં્રણ આલાભા ંઆવ્યુછેં અને 

ફારકૃષ્ણના ોટી પેયલલાનો વસં્કાય કયલાના ંછે. કંવને આ લાતની ખફય ડી. કંવે વબાભા ંછૂય ુ,ં “આ વાયો લવય 

છે. કૃષ્ણને ભાયલા કોણ જળે. ?” એક યાક્ષવ જલા તૈમાય થમો. ળક્ટાશયુ નાભનો આ યાક્ષવ કનૈમાને ભાયલાના 

આળમથી ગોકુભા ંઆવ્મો. મળોદા અને યોહશણી યવોડાભા ંશતા.ં ત્તભષ્ટાન્નની શગુધં આલતી શતી.ફગીચાભા ંગાડા નીચે 

ાયણાભંા ંઠાકોયજી અને ફરયાભ શતૂા શતા.  ળક્ટાશયુ બગલાનના ાયણા નજીક જેલો આવ્મો તેલી જભણા ગથી  

ફારકૃષ્ણે છાતીભા ંરાત ભાયી.ત્માનેં ત્મા ંળક્ટાશયુ ભયી ગમો. તેના ડલાનો અલાજ વાબંી મળોદાજી દોડતા ંદોડતા ં

ફગીચાભા ંઆવ્મા. એક ભોટો બમકંય યાક્ષવ ફગીચાભા ંડેરો જોમો. ફારકૃષ્ણને ઉાડી રઇ છાતી વયવા ચાંી 

દીધા. ફારકૃષ્ણ ય ગગંાજ છાટંય ુ.ં જન્ભના 108ભા હદલવે જ ફાર કનૈમાએ ળકટાશયુને ભામો. ળકટાશયુનો 

અસ્ગ્નવસં્કાય કમો.” 

તણૃાલતા યાક્ષવનો લધ  
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 “ળક્તાશયુને ભાયી નાખલાભા ંઆવ્મો તે ખફય કંવને ભળ્મા. પયી ાછો ફીજો યાક્ષવ ફારકૃશ્ણને ભાયલા 

ગોકુ ભોકલ્મો. મળોદાજી ફારકનૈમાને સ્તનાન કયાલતા ંશતા ંત્મા ંતણૃાલતા નાભનો યાક્ષવ આવ્મો. તણૃાલતા એટરે 

જોયથી ફૂંકાતો લન. ભાતા મળોદા ફાકને દૂધ ત્તલડાલલાભા ંભળગરૂ શતા. તણૃાલતા શભણા ંફાકને રઇ રઉં 

કયતો જોયથી ધૂ ઉડાડલા રાગ્મો. મળોદા આંખો ચોલા ંરાગ્મા ંત્મા ંતો તણૃાલતા બગલાનને મળોદાના ખોાભાથંી 

રઇ આકાળભા ંઊડલા રાગ્મો. આકાળભા ંજ કનૈમાએ તણૃાલતાને ભાયી નાખ્મો. ભોટા અલાજ વાથે તણૃાલતા જભીન ય 

ટકામો. આભ ફારકૃષ્ણે તણૃાલતાનો વશંાય કમો.” 

કુદેલજી કશ,ે “શ ેયીલક્ષત ! મદુલળંના યુોહશત 90 લાના ગગાાચામા શતા. તેભની ાવે ઠાકોયજીની ત્તનજ વેલા શતી. 

દયયોજ બાલલૂાક ઠાકોયજીની વેલા કયે. અંતયના ઊંડાણથી એલી ઇચછા યાખતા શતા કે ઠાકોયજી પ્રત્મક્ષ આલે અને 

ભાયી ધયાલેરી વાભગ્રી આયોગે. શહયનુ ંનાભ જ ગગાાચામાન ુ ંજીલન શત ુ.ં ગગાાચામા લશદેુલ-દેલકી ાવે આવ્મા. લશદેુલે 

ગગાાચામાની જૂા કયી અને કહ્યુ,ં”અભે તભને ગે ડીએ છીએ. આ અભાયા યુોહશત છો. કૃા કયી નદંયામને ઘેય 

જાલ, અભાયા રારાના જન્ભ છી રારાને નદંયામને ઘેય ગોકુ ભોકલ્મા છે. રારાને આળેલાાદ આો. રારાનુ ંનાભ 

ાડો.ત્મા ંજઇને ાછા અશં આલજો અને ત્માનંા વભાચાય આજો. અભાયી એલી ઇચછા છે કે અભાયો રારો તેજસ્લી, 

યાક્રભી થામ.” લશદેુલ દેલકીની ત્તલનતંી વાબંી ગગાાચામા ોતાની ત્તનજ વેલાને ફગરભા ંયાખી, ઇશ્વયસ્ભયણ કયતા ં

કયતા ંગોકુભા ંઆવ્મા. ગગાાચામાને જોતા ંજ મળોદાએ કહ્યુ,ં “કોઇ બગલાનના બક્ત આંગણે આવ્મા રાગે છે.”નદંયામે 

ગગાાચામાને આલકાય આતમો, “ધાયો ધાયો.”ગગાાચામે કહ્યુ,ં “ઠાકોયજીને બોગ ધયાલજો.”ગગાાચામા કશ,ે “ ભાયે  

યશલેા અરગ વ્મલસ્થા કયી આો જેથી ષુ ંશાથે ઠાકોયજીની વાભગ્રી ફનાલી ધયાળુ.ં” ગગાાચાયમ યભ લૈષ્ણલ શતા. 

અસ્શૃ્મતા ાે. સ્નાન કયી યેળભી લત્રિય ધાયણ કયી ોતાના શાથે વાભગ્રી ફનાલી ઠાકોયજીને ધયાલે.નદંયામે કહ્યુ,ં 

“આ વાભેનો ઓયડો ખારી છે. તભાયા ભાટે જ છે. રારાના જન્ભ છી આ શરેાલશરેા ધામાા છો. ગામના ંદૂધ, 

ભાખણ, ઘી ભોકરાળુ ંછુ.ંઆ ત્તનજ વેલા તાલો છી ભાયા રારાના જન્ભાક્ષય જોઇ આો. અભાયો દીકયો કેલો થળે તે 

આ કશતેા જાલ, અને તેના ંનાભકયણ વસં્કાય ણ આ કયતા જાલ.”ગગાાચામા કશ ે“બરે, ષુ ંભારંુ ત્તનત્મક્ર્ભ શરેા ં

તાલી રઉં.” ગગાાચામા નાહ્યા. ઠાકોયજીને નલડાવ્મા. મળોદાજીએ છૂયુ,ં “આ ઠાકોયજીને યાજબોગભા ંુ ંધયાલળો 

“ગગાાચામા કશ,ે “દૂધની વાભગ્રી ધયાલુ.ં ખીયનો યાજબોગ ભાયા ઠાકોયજી ભાટે તૈમાય કમો છે. ચારો, શરેા ંતભાયા ં

ફાકોનો નાભકયણ વસં્કાય કયીએ. “ગગાાચામે ફાકોને બ્રહ્મસ્ભયણ કયાવ્યુ,ં જૂા કયાલી. નદંયામ કશ,ે “આ ફાકોના 

જન્ભાક્ષય ણ જુઓ. દીકયાઓ કેલા થળે?”શરેા ંઆ ભોટા દીકયાની લાત કરંુ. ગગાાચામા કશ,ે “ભોટાને જન્ભ લખતે 

ખંચલો ડેરો તેથી વકંાણ કશલેાળે. ફ લધ ુતેથી ફદેલ કશલેાળે. આલયદા, ત્ની, ફારકો, બાઇનુ ંશખુ યેૂરંુુ 

છે. ભગજ થોડુ ંગયભ યશળેે. વોભયવ ીલાની આદત ડળે. 

 “લશદેુલનો નાનો દીકયો લાશદેુલ કશલેાળે. કાો શોલાથી કૃષ્ણ કશલેાળે. ગરુૂ ફલાન છે.યાક્રભ પ્રભાણે 

અનેક નાભ ડળે. એકથી લધ ુત્રિયીઓ થળે. દયેક ત્રિયીને દવ દવ દીકયા થળે અનેક યાક્રભ કયળે.” ગગાાચામા નાભ  

વસં્કયણ કયતા ંફારકૃષ્ણની વાભે જુએ છે. ભાયા ઠાકોયજી જેલી જ આંખો છે. અશં ભાયા ઠાકોયજી આવ્મા છે એલી ભને 
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ભ્રાતં્તત થઇ ! ગગાાચામા મળોદાજીને કશ,ે”શલે ષુ ંઠાકોયજીને યાજબોગ ધયી આળુ.ં યાજબોગ ય લત્રિય ઢાકંી ષુ ંમમનુાાન 

કયલા જાઉં છુ.ં આલીને આયતી કયીળ અને એના છી પ્રવાદ આીળ. તભાયા ંફાકો નના ંછે. મળોદાજી ધ્માન 

યાખજો, કોઇ ઠાકોયજીની વાભગ્રીને અડે નશં.” 

“મમનુાાન કયી ગગાાચામા આવ્મા. જોયુ ંતો ઠાકોયજીને ધયાલેરો યાજબોગ અધો,થઇ 

ગમેરો. આ ઘયભા ંનાના ંછોકયા ંછે. તેના ત્તવલામ ફીજુ ંતો કોઇ ઠાકોયજીને ધયાલેરી 

વાભગ્રીને ન અડકે? કોના ય આક્ષે કયલો? ગગાાચામે ભૌન યાખ્યુ.ં ોતે પ્રવાદી રીધી. 

નદં-મળોદાને પ્રવાદી આી. કોણ જાણે અશં પ્રવાદી ઉિભ થઇ. ભનભા ંત્તલચાયે છે કે આનુ ં

કાયણ? 

 

“ફીજે હદલવે મળોદા ભૈમા કશ,ે “ગગાાચામાજી, આજે તભાયા ઠાકોયજી ભાટે ળીયો 

ફનાલજો.”ગગાાચામા કશ,ે “મળોભતી,એક ત્તલનતંી કરંુ છુ,ં આક્ષે નથી કયતો. ગઇકારે 

ખીયની તેરી અધી થઇ ગમેરી. આજે ષુ ંમમનુાાન કયલા જાઉં ત્માયે તભે અશં ધ્માન 

યાખલા ફેવજો. કોઇ અંદય ન આલે.” મળોદા કશ,ે “ ષુ ંઅશં ફાયણાભા ંરાકડી રઇ ચોકી 

કરંુ છુ.ં કોઇ અંદય નશં જામ.”ગગાાચામા મમનુાાન કયલા ગમા. મળોદાજી ઠાકોયજીને 

યાજબોગ ધયાવ્મો છે ત્મા6 ચોકી કયે છે. ગોલાલમઓ કનૈમાને કશ ેછે, “કારે જેભ ખીય 

આી શતીને તેભ આજેમ અભને આ.”કનૈમો કશ,ે મ ૂગંા યશો !આજે તો ભા ચોકી કયલા 

ફેઠી છે. કોઇ યસુ્ક્ત કયલી ડળે.”કનૈમાએ લાચાયડાનેં છોડી મકૂ્યા ંએટરે ગામો બાબંયલા 

ભાડંી. મળોદા ગામને વયખી કયલા ંગમા ંએટરાભા ંબગલાન અને ગોલાલરમા અંદય જઇ 

યાજબોગનો ળીયો ખાલા ભાડંયા. જરદી જરદી ખાઇ ભોઢા ંછૂી નાખ્મા.ં ગગાાચામા 

શહયસ્ભયણ કયતા ંકયતા ંમમનુાાન કયીને આવ્મા. યાજબોગનુ ંતેુ ંઅધુ ંજોયુ.ં ગગાાચામે 

મળોભત્તતને કહ્યુ,ં”આભ કેભ?” મળોદાજી કશ,ે “ષુ ંતો અશં જ રાકડી રઇ ફેઠી છુ ં છી 

આભ કેભ થયુ ં?” ગગાાચામા વેલા વાથે શાથ જોડી ઊબા યહ્યા. આંખ ફધં કયી સ્તતુ્તત કયે છે. 

“શ ેઠાકોયજી, પ્રત્મક્ષ દળાન આો તો જ ભાનીળ કે ભાયી વેલા પી.” ળખં, ચક્ર, ગદા, દ્મ 

ધાયણ કયેરા ચતભુુાજ સ્લરૂ, ીા ંીતાફંય શયેેરા.ં કૌસ્તબુ ભલણ ધાયણ કમો છે તેલા 

ત્તલષ્ણ ુબગલાને પ્રત્મક્ષ દળાન ગગાાચામાને આતમા. ગગાાચામે  બગલાનને વાષ્ટાગં દંડલત ્

પ્રણાભ કમાા. ગગાાચામે  મળોદા--નદંને  કહ્યુ,ં “તભાયી વંત્તિ, વમપૃ્ધ્ધ આફાદ યશ.ે તભાયો 

દીકયો ત્તલશ્વત્તલખ્માત થળે.” ગગાાચામા ગોકુરથી ળ ૃદંાલન આવ્મા. ત્માથંી દેલકી-લશદેુલ 

ાવે આવ્મા. ગગાાચામે ગોકુના વભાચાય કશી વબંાવ્મા.” 
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કુદેલજી કશ,ે “શ ેયીલક્ષત ! બગલાન કનૈમા અત્તત શુદંય શતા. બગલન કનૈમા ાછ આખુ ંગોકુ ગાડું ં

થમેુ.ંઊઠતાલંંત બગલાનનુ ંભોઢું જોલા રોકો આલે. ફારકનૈમા ય લશારથી શાથ પેયલે, ચુફંન કયે. ોતાને ઘયે રઇ 

જામ. યભકૃાળુ યભેશ્વય ફારસ્લરૂે ધીભે ધીભે ભોટા થલા રાગ્મા. ધીભે ધીભે  ભોટા થલા રાગ્મા. ધીભે ધીભે ગે 

ચારલા ભાડંયા. આલનાય ગોગોીઓના ંટોા ંબગલાનની સ્તતુ્તત કયતા જામ  અને કનૈમાને વાથે રેતા જામ. 

મળોદા-નદંના આનદંનો ાય ન શતો. ફારકૃષ્ણ ભાખણ આયોગતા. મળોદાજી આે અને ગોીઓ ણ આે. ધીભે 

ધીભે ગોીઓ ોતાની વાથે કનૈમાને રઇ જામ. ગોલાલમાઓ વાથે ફાર કનૈમો યભે અને ભાખણ ખામ. મળોભતી 

કાનડુા ભાટે વાભગ્રી તૈમાય કયે, કનૈમો શજી જભે તે શરેા ંફીજઓ ફીજાંઓ બગલાન કનૈમાને રઇ જામ. આખુ ંગોકુ 

ગાભ “ફારકૃષ્ણ રારકી જમ “ોકાયલા રાગ્યુ.ં પે્રભરક્ષણા બસ્ક્તથી બગલાન યીઝે છે. પે્રભથી ગોગોીઓ જે આે 

તે ખામ અને ખલડાલે. યભકૃાળુ યભાત્ભા ગોલાલમાઓ વાથે ગોીને  ઘયે જઇ ભાખણ ખામ છે. ગોીઓ 

મળોભતીને પહયમાદ કયે છે. મળોભતી કશ,ે “તભાયી લાત વાચી છે. ષુ ંન જભાડુ ંત્મા ં તભે ભાયા કાનાને રઇ જાલ છો, 

ભાયે કાનડુાને ળોધલા નીકળુ ંડે છે. આજે તભાયી પહયમાદછે.” મળોદાજી ગસુ્વે થઇ ગમા.ં કનૈમાને આજે ઘયફશાય 

જલાની ભનાઇ કયી. બગલાન ફારકૃષ્ણ ચચં પ્રકૃત્તતના શતા. આજે તેભને  ભાટે ઘયફશાય જલાની ભનાઇ છે. 

ભોટાબાઇ ફદેલે ભાતા મળોદાને કહ્યઉું, “આ કનૈમાએ ભાટી ખાધી છે.તભે એને ભાખણ આજ આતયુ ંનશં ને 

એટરે”કાનડુો કશ,ે “ભં નશં, આ ભોટાબાઇએ ભાટી ખાધી છે.”ભાતા મળોદા કશ,ે “તુ ંજ નટખટ છે.તાયા જ યાક્રભ છે. 

ઉઘાડ ભોઢું.”ઠાકોયજીએ ભોઢું ઉઘાડયુ.ં વૌથી શરેીલાય વાક્ષાત લૈકંુઠના ંદળાન મળોદાજીને કાનડુાએ ોતાના ભોઢાભા ં

કયાવ્મા.ં મળોદાજીએ ફારકૃષ્ણ બગલાનને પ્રણાભ કમાા.” કુદેલજી કશ,ે “શ ેયીલક્ષત !ઠાકોયજી શલે ચાય લાના થમા. 

મળોદાજીએ કાનડુાને ગોલાલમાઓ વાથે તેઓના ઘયે જલાની છૂટ આી. તેભને ઘયે જામ. ઘી, દૂધ, ભાખણ ખામ અને 

ફધા ફારગોાર આભ વાથે ભીને આનદં કયે. દયયોજ લાયાપયતી જુદા જુદા ગોલાલમાને ઘયે જલાનુ.ં ઘયે જઇ 

પે્રભલૂાક દશં-ભાખણ આયોગલાના.ં એક છી એક ફધા ગોલાલમાનો લાયો. આજે એક ગોલાલમાનો લાયો શતો. તેની 

ભાતાનુ ંનાભ પ્રબાલતી શત ુ.ં ગોલાલમાએ ભાને કહ્યુ,ં “ભા !આલતીકારે ફધા ગોલાલમા અને ફારકનૈમો આણે ઘયે 

નાખણ ખાલા આલળે. આણો લાયો છે.” પ્રબાલતી કશ,ે “ના, આણે ઘયે નશં. તભે ફધા બેગા ભીને  ખફૂ તોપાન 

ભસ્તી કયો છો. ઢોી-પોડી નાખો છો. આલતીકારે ત ુ ંજલાનુ ંજ યશલેા દે.” ગોલાલમો કશ,ે “ભા !ભં કાનડુાને લચન 

આતયુ ંછે.ષુ ંતો જરૂય જઇળ અને આણે ઘેય ણ ફોરાલીળ.” 

 “પ્રબાલતી વલાયે ચાય લાગ્મે ઊઠી ભાખણ કાઢી ઊંચે ળીકાભા ંમકૂી ઘયને તાળંુ ભાયી ફશાય ચારી ગઇ. 

કાનડુા ાવે ગોલાલમો યડલા રાગ્મો. “ભાયા ઘયને ભાયી ભાએ તાળંુ ભાયી દીધુ ંછે અને ફશાય ચારી ગઇ છે.”કાનડુો 

કશ,ે “ગબયાઇળ નશં, તાયે ઘેય જ આજે જઇુ ંઅને તાયી ભાએ કાઢેર ભાખણ ણ ખાઇુ.ં”પ્રબાલતી ોતાના ઘય 

ાછ ઊબી યશી છે. ઠાકોયજીએ પ્રબાલતીના ંઘયના ંતાાને શાથ રગાડયો અને તાળંુ ખરૂી ગયુ.ં વાકં ખોરી કાનડુો 

ઘયભા ંઆવ્મો. ખફૂ પ્રકાળ થમો. ગોલાલમાએ તેની ભાતાએ ઊંચે ળીકે ટાગેંુ ંભાખણ ફતાવ્યુ.ં શાથ ઊંચા કયી જોમા 

ણ ન શંચાયુ,ં ફાજુભા ંડેર ખાડંલણમો ઊંધો ાડી કાનડુો તેના ય ચડયો. તોમે ન શંચાયુ.ં શદુાભાને ખાડંલણમા 

ય અંગઠૂા કડાવ્મા.તેના ય ચડી ગોલાલરમાને કહ્યુ,ં”જો, વાભે ડાભલચમા નીચે ત્થય છે તે રાલ.”ગોલાલમાએ 
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થ્થય આતમો. થ્થય આતા ંગોલાલમો ત્તલચાય કયે છે કે ભાય ઘયભા ંત્થય ક્યા ંછે તેની ભને ખફય નથી તો આ 

કાનડુાને કેલી યીતે ખફય ડી? તત્થયથી કનૈમાએ દોણી પોડી નાખી. ભાખણ ફશાય ઢોાયુ.ં કાનડુાએ ખાધુ ંઅને ફધાને 

ખલડાવ્યુ.ં તયત જ પ્રબાલતી ઘયભા ંઆલી અને ચોય-ચોય બભૂો ાડલા રાગી. કાનડુાનુ ંકાડું ંકડી કશ,ે”આજે 

મળોદાને પ્રત્મક્ષ કયાળુ ંકે તાયો કાન ભાખણની ચોયી કયે છે.” ગોલાલમા ફધા યડલા રાગ્મા. કાનડુો કશ,ે “તભે ફધા 

યડો નશં.ફધા ભાયી ાછ આલો.” પ્રબાલતીએ ઠાકોયજીનુ ંકાડું ંકડયુ ંછે. પ્રબાલતીના કાકાજી યસ્તાભા ંભળ્મા. 

પ્રબાલતીએ ઘ ૂઘંટ કાઢલા શાથ ઉય કમો. એટરીલાયભા ંકનૈમો વયકી ગમો અને પ્રબાલતીએ ોતાના જ દીકયાનો 

શાથ કડી રીધો. બગલાન દોડતા ંદોડતા ંઘયે જઇ ગોી ાછ ોતે વતંાઇ ગમા. પ્રબાલતી મળોદા ાવે આલી. 

મળોદા કશ,ે “તભે ભાયા કાનને ફષ ુભામો છે, ધભકાવ્મો છે.” પ્રબાલતી શાથ કડી રાલેરા ફાકને કાન વભજી 

મળોદાને કશ ેછે,” આ તાયો કાનજી ઘય ઘયભા ંજઇ ભાખણ ચોયે છે, દોણી પોડે છે અને તોપાન કયે છે.” તળોદા કશ,ે 

“ક્યા ંછે ભાયો કાન? આ તો તાયો ફા છે પ્રબાલતી !” ઠાકોયજી તો વલાત્ર છે. ભાતા મળોદાએ ફાર કનૈમાને ઠકો 

આતમો. 

 “પ્રબાલતી ોતાના ઘયે ગઇ. ઘયભા ંજઇને જોયુ ંતો અનેક જાતના ંઐશ્વમા ોતાના ઘયભા ંજોમા.ં બગલાન કશ ે

છે, “ભને એકલાય ણ ષુ ંતાયો છુ ંકશ ેતેને ષુ ં“અબમ” આુ ંછુ.ં” પ્રબાલતીના ંપ્રવગંથી ગોકુ ગાભના ંરોકો ખફૂ 

પ્રબાત્તલત થ્મા.ં દયેક નાના ભોટા ભાગંલરક પ્રવગેં કાનડુાને ોતાના ઘયે રઇ જલા રાગ્મા.ં 

 “આજે ગોકુભા ંશભુગંર નાભના બ્રાહ્મણને ઘયે દીકયીનુ ંલેત્તલળા છે. લેલાઇઓ ઘયે આલલાના છે, 

શભુગંરની ત્નીએ મળોદાજી ાવે આલી ત્તલનતંી કયી. આભતં્રણ આી ગઇ, કે આલતીકારે વલાયે નલ લાગ્મે 

કાનડુાને અભાયે ત્મા ંજભલા ભોકરજો. મળોદાજીએ કાનડુાને કહ્યુ,ં”કાના, આલતીકારે વલાયે તાયે શભુગંરને ત્મા ંજભલા 

જલાનુ ંછે.”કાન વલાયે શભુગંરને ત્મા ંશંચી ગમો. જેલો કાનડુો આવ્મો કે તયત જ તેભના લેલાઇ ભાટે તૈમાય કયેરી 

ગાદી ય ફેવાડયા. જૂા કયી. વાભગ્રી આયોગાલી. બગલાનને જભાડલાભા ંશયખઘેરા ંથમેરા.ં ભરૂથી રાવીભા ંભીઠુ ં

અને દાભા ંવાકય નાખી દીધી. જેલા લેલાઇ આવ્મા કે બગલાન ઊબા થઇ ગમા. લેલાઇને આલકાય આતમો. ગાદી ય 

ફેવાડયા. ગોનુ ંાણી આતયુ.ં લેલાઇ છૂલા રાગ્મા કે “આ નાનકડો છોકયો કોણ છે?” લેત્તલળાલ્અની ત્તલત્તધ ળરૂ થઇ. 

અને કનૈમો છૂ થઇ ગમો. અભે ત્રીજા દીકયાનુ ંવગણ કયીએ છીએ. ફધે વાભગ્રી આયોગી છે ણ તભાયી વાભગ્રી 

ખાતા ંેટ ધયાત ુ ંનથી !ુ ંકાયણ? વભજાતુ ંનથી.” 

 “ત્તલત્ર બાલના અને પે્રભથી બગલાન ફગડેરા ંકાભને ણ શધુાયી દે છે. ળીયાભા ંભીઠુ ંનખાયુ ંણ 

બગલાનની કૃાથી ળીયો અત્તધક ભીઠો ફની ગમો. 

 “ફાર કનૈમો વ્ર્જભા ંઅનેક તોપાન કયે છે. ગોીઓ મળોદાને પહયમાદ કયે છે કે “ભાતા મળોદા તભાયા 

કનડુાને લાયો.” મળોદા કશ ેછે, “આલલા દો કાનને વાજંે.” કનૈમો વાજં ડે ઘયે આવ્મો કે તયત જ મળોદાએ ષકુભ 

કમો,”કારે તાયે ગોલાલમાઓ વાથે જલાનુ ંનથી. “કાનડુો ઘયે યહ્યો. ગોલાલરમા કાનડુાને ફોરાલલા ઘયે આવ્મા. “શ ે

કનૈમા ! દયયોજ ત ુ ંભાખણ આે છે તેળુ ંઆજ ણ અભાયે ભાખણ ખાળુ ંછે. ત ુ ંઆલ અને અભને ભાખણ ખલડાલ. 
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“કાનડુો કશ,ે “કારે ભાયે ઘયે ભાખણ ખાલાનો લાયો. કારે ફધા અશં ભાયે ઘેય આલજો. “ગોલાલરમા કશ,ે “તને તો ભાએ 

ફાધં્મો છે, તો ત ુ ંળી યીતે ભાખણ આીળ.?” “કારે લાત. કારે લશરેી વલાયે ફધા આલજો. અને ફાયી ાવે ઊબા 

યશજેો.”વલાયે મળોદા ભાએ લશરેા ઊઠી કાનડુાને નલડાલી ળણગાય કયી ળમનખડંભા ંફેવાડયો. ભા મળોદા ગોીભા ં

યલાઇ નાખી દશં લરોલલા ંરાગ્મા.ં ગોલાલમા ફાયી ાવે આલી કાનડુાને બભૂ ાડે છે.કાનો કશ,ે “મ ૂગંા યશો, ભા 

વાબંી જળે.”ળમનખડંભાથંી ધીયે ધીયે કાનડુો ભા જ્મા ંલરોણુ ંકયતા  શતા ત્મા ંઆવ્મા.ં”ભા મળોદાએ ફાકૃષ્ણને 

ખોાભા ંફેવાડયા. ભાખણ તૈમાય થઇ ગયુ ંશત ુ.ં ફશાય કાઢલાનુ ંજ ફાકી શત ુ.ં વાભે મકેૂુ ંચરૂા યથી દૂધ ઉતાયલા 

ગમા. તેટરીલાયભા ંકાનડુાએ ગોીભા ંન ુ ંતૈમાય થમેુ ંભાખણ ગોલાલમાઓને ખલડાલી દીધુ.ં કનૈમો કશ,ે “શલે  ેટ 

બયાઇ ગયુ ંશોમ તો અશંથી છૂ થાલ.”કનૈમાએ ગોીને ત્થય ભામો, ગોી ફૂટી ગઇ. છાળનો યેરો મળોદાના ગ 

ાવે આવ્મો. મળોદાને ખ્માર આલતા ંજ ફોલ્મા, “રોકોની પહયમાદ વાચી છે. આજે ભને પ્રત્મક્ષ અનબુલ થમો.” 

યીલક્ષત છેૂ છે ત્થય કેભ ભામો?” કુદેલજી કશ ે“કાનડુાને ખોાભાથંી મળોદાભાએ ઊબયાતા દૂધને ચરૂા યથી 

ઉતાયલા ફાજુ ય ફેવાદ્યો. કાનડુાને યીવ ચડી. ભાને ભાયા કયતા ંદૂધ લધ ુલશાુ ંરાગ્યુ?ં” શ ેયીલક્ષત 

“ગોલાલમાઓએ ઠાકોયજી ાવે ભાખણ ભાગં્યુ.ં ઠાકોયજીએ જાણ્યુ ંકે ભા મળોદાનુ ંણૂ્મ ખફૂ છે. તેણે વૌ 

ગોલાલમાઓને લશચંી આતયુ.ં” 

નરકુફેય અને ભલણગ્રીલનો ઉદ્ધાય 

ગોીઓ લાયંલાય કાનાની પહયમાદ  મળોદાને કયતી શોલાથી ભા મળોદાને ગસુ્વો ચડયો. અત્મતં લશારા, શકુુભાય 

તોપાની કાનને આજે ષુ ંવજા કયીળ. ગોીઓની ઘણી પહયમાદ આલે છે. ભાએ નક્કી કયુ ંઆજે કાનાને ખાડંલણમા વાથે 

ફાધંી દઉં. કાનાને ફે શાથ કડી ખાડંલણમા ાવે ઊબો યાખ્મો. દોયીથી ફાધંલા ભાડંયા. દોયી ટૂંકી ડી.ગોીઓ ભાને 

દોયી આતી જામછે. ણ બગલાન ફધંાતા નથી. ભાતા મળોદા મ ૂઝંામા. તે જોઇ રારો ોતે જ ફધંાઇ ગમો. કાનડુો 

ખાડંલણમા વહશત ઘવડાતો ઘવડાતો ફગીચાભા ંઆવ્મો. ફગીચાભા ંફે ઝાડ શતા. કાનાનો જભણો અંગઠૂો ઝાડને અડતા ં

ઝાડ ભટી ફે રુુો ઉત્ન્ન થમા.ફને્ન એ કાનાને લદંન કમાા. કાનો કશ,ે “ ફેવો, કોણ છો તભે?” અભે કુફેયના દીકયાઓ 

છીએ. નકુફેય અને ભલણગ્રીલ અભાયા નાભ છે. શ્રીભતંના દીકયાભા ંદુગુાણ ન આલી જામ તેની લડીરોને વબંા 

રેલાનુ ંબગલાન કશ ેછે. અભે કુફેયના દીકયા વો લાની ઉંભયે ગગંા હકનાયે સ્નાન કયલા જતા શતા. ઠંડી જોયદાય, 

યસ્તાભા ંભહદયાાન કયુ.ં અતવયા નતૃ્મ કયતી શતી ત્મા ંઅભે જલા રાગ્મા. યસ્તાભા ંનાયદજી ભળ્મા. તેભણે અભને 

લામાા, અભે ભાન્મા નશં. નાયદજીએ ળા આતમો, “ ફને્ન ઝાડ થજો.” ળા ભતા ંજ અભને જ્ઞાન થયુ.ં ભરૂ વભજાઇ. 

અભે નાયદજીના ગે ડયા.ભાપી ભાગી. નાયદજીએ કહ્યુ,ં“ જ્માયે તભને બગલાનનો બેટો થળે ને તેભના ચયણાયત્તલદં 

તભને અડકળે ત્માયે તભાયો ઉદ્ધાય થળે. શ ેબગલાન ! ત્માયથી અભે તભાયી યાશ જોઇને ફેઠા છીએ. અભે તભને 

વાષ્ટાગં દંડલત ્ પ્રણાભ કયીએ છીએ.”બગલાન કશ,ે “ ભાગંો, ભાગંો, ષુ ંતભને ુ ંઆુ?ં” ફને્નએ ભાગં્ય.ુ  “ અભાયી 

લાણી તભાયા ગણુ ગામ. અભાયા કાન તભાયી કથાનુ ંશ્રલણ કયે. અભાયા ગ માત્રા ભાટે લયામ. અભારંુ ભસ્તક 
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તભાયા ચયણભા ંયશ.ે શ ેઠાકોયજી! અભને એલી સ્તતુ્તત આો કે ભ્ગલાન જગતત્તનમતંા છે તે અભને વતત માદ યશ.ે” 

બગલાન ખળુ થમા. ફને્નને કહ્યુ,ં “ તભારંુ કલ્માણ થાઓ.”  

ફગીચાભા ંમળોદાએ ફારકૃષ્ણને જોમ. નદં-મળોદા ફગીચાભા ંઆવ્મા. નદંયામે ખાડંલણમાથી કાનને છૂટ્ટો કમો. નદં કશ,ે 

“ મળોદા અશં આલો. આ ુ ંકયુ?ં કાનની કભય ય કેલો કાો ડી ગમો છે? જાલ, તેર રઇને આલો.” નદંયામ ફૂકં 

ભાયી કાનની કભય ય તેર ઘવલા રાગ્મા. દોયડાનો ડાઘ કભય ય તોમ યશી ગમો. ડાઘ જોઇ મળોદા-નદંને ખફૂ 

દુ:ખ થયુ.ં ફને્ન ધ્રવૂકે ધ્રવૂકે યોમા. ગોકુ ગાભના ફધા રોકો કાનને જોલા આવ્મા. બગલાન કશ,ે “  ફધાને 

જભાડો.ભાયા યના પે્રભબાલને રીધે વષુ આવ્મા છે. કોઇ જ્મા ત્તલના ન જળુ ંજોઇએ.”  

ઉનદં નાભનો ગોલાલમો નદંયામ ાવે આવ્મો અને કશલેા રાગ્મો કે ધયતીકં થામ છે અને ઝાડ ડે છે. ફધા બેગા 

થઇ જાલ. આખુ ંગોકુ બેગુ ંથયુ.ં વૌ ત્તલચાયલા રાગ્મા, ભાનો કે ન ભાનો ણ આ ફારકૃષ્ણના જન્ભથી અશં અનેક 

યાક્ષવો આવ્મા. આ જગ્મા ખારી કયી ફીજે ક્યાકં જતા યશીએ. ફધાએ બેગા ભી ત્તલચાયુ ંકે જળુ ંતો ક્યા ંજળુ?ં ફાજુભા ં

ળ ૃદંાલન છે ત્મા ંજતા યશીએ.એભ નક્કી થયુ.ં કાનડુાને ાચંમુ ંલા ચારતુ ંશત ુ.ં ગોકુ છોડી વૌ ળ ૃદંાલન જલા નીકળ્મા. 

યસ્તાભા ંભોયરા નતૃ્મ કયતા‖તા. બગલાન ફારકૃષ્ણનુ ંકાભદેલ જેળુ ંશ ુદંય સ્લરૂ, ભાથે ભોયત્તચછનો મગુટ, કાનભા ં

ફૂરો, ીળંુ ીતાફંય ધાયણ કયી લેણ ુલગાડતા શતા. ગોકુલાવીઓ “ કૃષ્ણ કનૈમારારકી જમ” કયતા ંકયતા ંગોકુ 

છોડી ળ ૃદંાલન આવ્મા. બગલાને ફધા ભાટે યશલેાની શુદંય વ્મલસ્થા કયી. ગામો ભાટે ગૌળાા ફનાલી. વલાયે લશરેા ં

ઊઠી ભાતાત્તતા અને ગામને પ્રણાભ કયલા, ભાતાત્તતાને કભભા ંભદદ કયલી.લનભા ંલાછયડા ચયાલલા જળ6ુ આ 

ત્તનત્મક્રભ ફારકૃષ્ણ બગલાને ળ ૃદંાલનભા ંઆલી ળરૂ કમો. 
 

નંધ: શલે છી લત્વાશયુલધ નો પ્રવગં કશલેાળે. 
 

 

લત્વાશયુલધ 

બગલાને જાશયેાત કયી કે ગોકુથી દૂધ, ઘી, ળાકબાજી ભથયુા જલા ન દેલા. તેભજ ભથયુાથી કોઇ ચીજ આણે રાલલી 

નશં. કંવને આ લાતની ખફય ડી. તેના ગસુ્વાનો ાય ન યહ્યો. પયી કંવે લત્વાશયુ નાભનો યાક્ષવ ળ ૃદંાલન ભોકલ્મો. 

લાછયડા ંરઇ કૃષ્ણ, ફરદેલ અને ગોલાલમા ચયાલલા જતા શતા. યાક્ષવ લાછયડાનુ ંરૂ ધાયણ કયી લાછયડાનંા 

ટોાભા ં બી ગમો. બગલાન તો વલાજ્ઞ શતા. તેભને ખફય ડી ગઇ.બગલાને ભોટાબાઇઅ ફરદેલને કહ્યુ,ં” “ અશં 

ણ ભાભાનો યાક્ષવ આવ્મો છે. ા કયનાયન6ુ ભોઢું ફદરાઇ જામ છે.” લત્વાશયુ ફરદેલને ાટંુ ભાયલા જામ છે ત્મા ં

જ બગલાને લત્વાશયુને ફે ગથી કડી થ્થય ય છાડી ભાયી નાખ્મો. લત્વ એટરે દીકયો. દીકયાભા ંઆશયુીબાલ-
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ખયાફ બાલ ેદા ન થામ તેની ભાતાત્તતાએ તકેદાયી યાખલી જોઇએ. તેને ભાટે શરેા ંઆણે શધુયળ6ુ જોઇએ છી 

જ ફાકને કશલેામ.  

દયયોજ બગલાન ળ ૃદંાલનભા ંગામો ચયાલલા જમ. એક હદલવ ગભા ંકાતંો લાગ્મો. ગોલાલમાઓએ કાટંો કાઢી નાખ્મો. 

બગલાન ભાટે ગોલાલમાઓ ચાખડી રઇ આવ્મા. કાનાએ ચાખડી ન શયેી. કાનડુો કશ ેજ્મા ંશધુી ભાતાત્તતાનુ ંભોઢું 

નશં જોઉં ત્મા ંશધુી ગભા ંચાખડી નશં શરંુે. શાથભા ંશત્તથમાય નશં રઉં અને ત્તલદ્યાભ્માવ નશં કરંુ. બગલાને પ્રત્તતજ્ઞા 

રીધી અને આ પ્રત્તતજ્ઞા કંવને ભાયી, દેલકી-લશદેુલને જેરભાથંી છોડાવ્મા ત્મા ંશધુી ાી. બાગલત કશ ેછે કે 

ભાતાત્તતાને જીલનભા ંક્યાયેમ ભરૂળો નશં. 
 

કંવને વભાચાય ભળ્મા કે ભથયુાભા ંફશાયથી કોઇ ચીજ આલતી નથી,આ જાણી તે ખફૂ ગસુ્વે બયામો. કંવને ફે ત્ની 

એક અસ્સ્ત અને ફીજી પ્રાપ્તત. ફને્ન છેૂ છે કે “તભે આટરા ળસ્ક્તળાી, એક ાચં લાના ફાકને શંચી નથી 

ળકતા?” કંવ આ વાબંી ધ ૂલંા ૂલંા થલા રાગ્મો. કુદેલજી કશ:ે” “ શ ેયીલક્ષત ! બગલાન ગોલાલમાઓ વાથે યોજ 

લનભા ંગામો ચયાલલા જામ, લશરેી વલાયે ળ ૃદંાલનભા ંરોકો બગલાનના ંદળાન કયલા ભાગાભા ંઊબા યશ ેઅને બગલાન 

ય ષુ્ળષૃ્ષ્ટ કયે વૌ ગોલાલમાઓ વાથે યોજ લનભા ંઘયેથી વાથે બોજન રઇ ગામો ચયાલલા જામ. ત્તનમભ પ્રભાણે 

કનૈમાએ આજે લેણ ુલગાડી. ફધા ગોલાલમાઓ બોજન રઇ ગામો ચયાલલા એકઠા થમા. ગયીફ બ્રાહ્મણ ળાહંડલ્મનો 

દીકયો ભધભુગંર ણ કનૈમા વાથે લનભા ંગામો ચયાલલા જતો શતો. તેના ભાતાત્તતા કશ,ે “ “ આણે યોજ વાજંે એક 

જ લાય જભીએ છીએ તો તાયે લનભા ંખાટી છાળ રઇને જલાનુ.ં”  ફધા ગોલાલમા જભલા એકઠા થમા. એ લખતે 

ભધભુગંર ઝાડ ાછ વતંાઇને ખાટી છળ ી રે અને ાછો ફધા જભી રે એટરે ફધા વાથે શીભી જામ. બગલાન 

આજે ભધભુગંરની ખાટી છાળની દોણી ઝૂટંલી રઇ ોતે ફધી છાળ ી ગમા. 

કુદેલજી કશ:ે” “ શ ેયીલક્ષત ! બગલાનની કથા લાયંલાય વાબંલા છતા ંનલીન જેલી રાગે છે. બગલાન કૃષ્ણ 

ગોલાલમા વાથે યોજની જેભ લનભા ંલાછયડા ંચયાલલા જતા, કાનડુાએ ગોલાલમાઓને કહ્યુ,ં” “ આજે ફષુ ભખૂ રાગી 

છે તો આણે ફધા અશં જ જભલા ફેવીએ. લાછયડા ંબરે રીુ ંઘાવ ચયતા. ગોલાલમાઓએ જભલાની તૈમાયી કયી 

ણ લાછયડા ંચયતા ંચયતા ંદૂય નીકી ગમા શોમ એભ રાગ્યુ.ં ગોલાલમા લચંતા કયલા રાગ્મા. કાન કશ,ે” લચંતા ન 

કયો. ષુ ંશભણા ંલાછયડા ંરઇને આળુ ંછુ.ં” બગલાન લાછયડા ંળોધલા ગમા. દૂય દૂય તાવ કયી ણ ન ભળ્મા. કાનડુાને 

ખફય ડી ગઇ કે આ કાભ બ્રહ્માનુ ં છે. બ્રહ્માએ બગલાનના આટરા ફધા યાક્રભ વાબંળ્મા શોલાથી તેભને ભન થય6ુ 

કે રાલ ષુ ંફારકૃષ્ણની યીક્ષા કરંુ. તેથી લાછયડા ંઅને ગો ફાોન6ુ બ્રહ્મા શયણ કયી ગમા. બગલાન તો ોતાના 

અંળભાથંી જેટરા લાછયડા ંઅને ગોફાો બ્રહ્મા રઇ ગમેરા તેટરા ંજ નલા ફનાલી વાજંે ગોકુભા ંવૌના ઘેય રઇ 

ગમા. બ્રહ્માએ એક લા છી ોતે જ્માથંી ગોફાો અને લાછયડાનં ુ ંશયણ કયેુ ંત્મા ંતે જ લાછયડા ંઅને ગોફાોને 

ચયતા અને યભતા જોમા. બ્રહ્મા ત્તલચાયભા ંડી ગમા. ષુ ંરઇ ગમો શતો તે ફધા અશં ક્યાથંી? આભા ંવાચા ક્યા ં? 
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ખોટા ક્યા?ં બ્રહ્મા ોતે જ ભોશ ા્મા. બ્રહ્માએ લાછયડા ંઅને ગોફાોને છોડી મકૂ્યા. બગલાન લાછયડા ંઅને 

ગોફાોને રઇ ાછા જ્મા ંગોલાલમા જભલા ફેઠા શતા ત્મા ંઆવ્મા. એક લા લીત્યુ ંછતા ંશભણા ંજ કનૈમો લાછયડા ં

રેલા ગમો શોમ તેભ કશલેા રાગ્મા.” “ કનૈમો આવ્મો, કનૈમો આવ્મો.” અભે જભલા ભાટે તાયી યાશ જોઇએ છીએ. આભ 

બગલાને ોતાની ભામાથી ગોલાલમાઓને એક લાનો વભમ ણ જણાલા ન દીધો. 

બ્રહ્માએ બગલાનની ભાપી ભાગી અને બગલાનને પ્રણાભ કયી સ્તતુ્તત કયી: “ “ જેનુ ંશ ુદંય સ્લરૂ છે તેલા અત્તલનાળી, 

ગુજંાની ભાા ધાયણ કયનાય તભને પ્રણાભ કરંુ છુ.ં તભાયા ફાસ્લરૂના અનેક યાક્રભો અને ળસ્ક્તભા ંળકંા રાલી ભં 

લાછયડા ંઅને ગોફાોન6ુ શયણ કયુ,ં ણ ભને ક્ષભા કયો. આની ભામાલી ળસ્ક્તભા ંષુ ંઅટલાઇ ગમો. શાયી ગમો. 

ભને ભાપ કયો.” ગોલાલમાઓએ ણ બગલાનને પ્રાથાના કયી કે,” “ શ ેબગલાન ! આલી અનતં ળસ્ક્ત શોલા છતા ં

અભાયી વાથે આ સ્નેશથી લતો છો તો અભાયી આને પ્રાથાના છે કે  દયેક મોત્તનભા ંઅભે તભાયી વાથે યશીએ.” 

 કુદેલજી કશ:ે” “ શ ેયીલક્ષત ! મમનુા નદીભા ંકાલરમનાગ યશતેો શતો અને તેથી આજુફાજુના વાયામ લાતાલયણભા ં

ઝેય પેરામેુ ંયશતે ુ.ં કશલેામ છે કે મમનુા નદી યથી ક્ષી ઊડે તો ક્ષી ભયી જામ. ગોલાલમાઓ બગલાનને કશ,ે” “ 

આણે મમનુા નદીના હકનાયે યભલા કેભ જતા નથી? “ બગલાન કશ,ે” “ એક હદલવ જરૂય જઇુ.ં” ગોલાલમાઓ 

મમનુાહકનાયે યભલા જલાનુ ંલાયંલાય કનૈમાને કશતેા.  

  

   ધેનકુાશયુલધ 

        ―એલાભા ંએક હદલવ એક ઘટના ફની. ઠાકોયજી અને ફરયાભ લનભા ંગામોને ચયતી મકૂી આડે ડખે થમા શતા. 
ગોલાલમા અંદય-અંદય લાત કયતા શતા કે આ ફે બાઇઓભા ંશંત્તળમાય કોણ? 

ફધા કશ ેનાનો, આજ શધુીભા ંનાનાબાઇએ જ અનેક યાક્ષવોને ભામાા છે. આ લાત બગલાનથી વશન ન થઇ. 
ભોટાબાઇને ઓછા ફલાન કહ્યા તે લાત કાનાને ન ગભી. બગલાને નક્કી કયુ ંભોટાબાઇની ળસ્ક્ત આ રોકોને ફતાડલા 
દે. 

        દયયોજના કામાક્રભ પ્રભાણ ેગામો ચયાલલા જલાના વભમે ગોલાલમાઓ બગલાન ાવે બેગા થમા. બગલાન કશ,ે 

જગંરભા ંજ્મા ંખજૂયાના ઝાડ છે ત્મા ંઆણે જઇુ.ં આ ફધા ંતાડના ઝુડં શતા ંત્મા ંગમા. ઝાડ ઉય ખફૂ ાકા ં
ખજૂયના ંપના ંઝૂભખા ંરટકતા ંશતા ંણ ત્મા6 ધેનકુાશયુ નાભનો યાક્ષવ ગધેડાના સ્લરૂે યશતેો શતો. કોઇ 
ગોલાલમાઓને ત્મા ંઆલલા દેતો ન શતો. ગોલાલમાઓને ાટંુ ભાયલા રાગ્મો. ગોલાલમાઓએ ખફૂ પ્રમત્ન કમાા ણ 
વપ ન થમા. થાકીને બગલાન ાવે આલી ત્તલનતંી કયી. ધેનકુાશયુની લાત કયી. આ ધેનકુાશયુ શતો તે દૂયથી 
ફતાવ્મો. બગલાન કશ,ે ―ખજૂય ખાલા છે? ધેનકુાશયુને ભાયલો છે? આ કાભ ભાયાથી નશં ફને.જે કાભ ભાયાથી ન થઇ 
ળકે તેને ભાટે ભોટાબાઇ ાવે જઇએ. ભોટાબાઇને 108 પ્રણાભ કયલા ડળે.‖ બગલાન કશ,ે ―દાઉજી(ભોટાબાઇને દાઉજી 
કશ ેછે)અભાયે ખજૂયા ખાલા છે. આ ભશાબમકંય ગધેડો ધેનકુાશયુ અભને ખાલા નથી દેતો. આ તેનો વશંાય 
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કયો.‖દાઉજીએ ધેનકુાશયુના ફે ગ કડી જભીન ય જોયથી છાડી વશંાય કમો. ગોલાલમાઓ, ―દાઉજીની જમ, 

ફરયાભ બૈમા કી જમ.‖ ફોરલા રાગ્મા. આકાળભાથંી ષુ્ળષૃ્ષ્ટ થઇ.‖ 

  નાગદભન 

        ―ફીજે હદલવે દાઉજી થાકેરા શતા. ગામો ચાયલા ન ગમા. બગલાન કશ,ે ―ત્તભત્રો! યોજ તભે મમનુાજીના ધયા ાવે 
જલાનુ ંકશો છો તો આજે આણે ત્મા ંયભલા જઇએ. મમનુાજીના ધયા ાવે આવ્મા. ઠાકોયજી કશ,ે ―આણે ગેડીદડાની 
યભત યભીએ.‖ જે ત્તનળાન ચકેૂ તે દડો રઇ આલે. બગલાને મમનુાના ધયાભા ંદડો નાખી દીધો. ગોલાલમાઓ ―કનૈમો 
શામો, કનૈમો શામો, કનૈમો દડો રઇ આલે.‖ એભ કશલેા રાગ્મા. ીતાફંયનો કછોટો ભાયી બગલાન મમનુાના ધયાભા ં
ડયા. ધયાભા ંનનકડા ંફાકને જોઇ નાગણો કશલેા રાગી, ―આ આમ્રો કારીનાગ સ્લાભીએ જાગળે તો તને ભાયી 
નાખસ્ઝે. અભને તેથી ફાશત્માનુ ંા રાગળે. ત ુ ંઅશં આવ્મો કેલી યીતે ? ભાગા ભરૂી ગમો કે તાયા દુશ્ભને ખોટો 
યસ્તો ફતાલી દીધો? ચોક્કવ તાયો કા ખટૂી ગમો છે. ત ુ ંળા ભાટે અશં આવ્મો ?‖ 

        ―ફારકૃષ્ણ કશ,ે ―શ ેનાગણો ! ષુ ંભાગા ભલૂ્મો નથી. ભથયુાભા ંષુ ંજુગાય યભતા ંયભતા ંઆ કારીફાગનુ ં(ળીળ) ભાથુ ં
શાયી ગમો છુ ંઅને તે રેલા અશં આવ્મો છુ.ં નાગણો કશ,ે ―તુ ંઆટરો શુદંય છતા ંતાયી ભાતાનો અણભાનીતો રાગે છે. 
નશં તો તને અશં ન આલલા દે.‖ બગલાન કશ ેકે,‖ભાયી ભાતાના અભે ફે દીકયા છીએ તેભા ંષુ ંનાનો છુ ંઅને કૃષ્ણ ભારંુ 
નાભ છે. શ ેનાગણો !તભાયા ત્તતદેલ કારીનાગને જગાડો. ભાયે તેની વાથે યધુ્ધ કયળુ ંછે.‖ 

        ―મમનુા હકનાયે ગામો બાબંયલા રાગી. ગોલાલમાઓ કાન ધયાભાથંી ફશાય ન આવ્મો એટરે દોડતા ંદોડતા ંનદં, 

મળોદા અને ફરયાભને ફોરાલલા ગમા. 

        ―નાગણો શજી બગલાનને ત્તલનલે છે.‖શ ેફાક ! અભાયો વલા રાખનો શાય, વોના દોયીઓ અભે તને નાગથી 
છાનાભંાના ંબેટ આીએ છીએ ત ુ ંઅશંથી વશીવરાભત યીતે ાછો ચાલ્મો જા.‖બગલાન કશ,ે ―શ ેનાગણીઓ ! તભાયા 
શાયને અને વોનાની દોયીઓને ષુ ંુ ંકરંુ ?તભાયે ઘયભા ંળા ભાટે ચોયી કયલી જોઇએ? તભે તભાયા નાથને જગાડો. ભાયે 
તેની વાથે યધુ્ધ જ કયળુ ંછે.‖નાગણીઓએ નાગના ચયણ દફાલી જગાડયો અને કહ્યુ,ં ―શ ેફલતં !એક ફાક અણે 
ફાયણે આવ્મો છે.‖ ફેઉ ફલાન યધુ્ધ્ભા ંઊતમાા. મમનુાના હકનાયે નદં, મળોદા, ફરયાભ અવ્મા.ં ફરયાભ મમનુાભા ં
ડલા તૈમાય થામ છે ત્મા ંબગલાને ના ાડી. કારીનાગે પેણો ફૂંપાડા ભાયી બગલાનને ભાયલા ભાડંી. ગગનભા ં
ગડગડાટ થલા રાગ્મો. બમકંય વગં્રાભ ચારતો શતો. બગલાન કારીનાગની પેણ ય ચડી નતૃ્મ કયલા રાગ્મા. 
કારીનાગને શયાવ્મો. નાગણીઓ બગલાનને શાથ જોડી ત્તલનતંી કયલા રાગી. ―શ ેબગલતં !અભે તભને ઓખી ના 
ળક્યા.ં‖ અભે અયાધી છીએ. થા બયીને નાગણીઓ ભોતીડા ંરઇ આલી. ભોતીડાથંી થાકોયજીને નાગણીઓએ 
લધાવ્મા. બગલાન ાવેથી નાગને છોડાવ્મો. દેલતાઓએ બગલાન ય ષુ્તળષૃ્ષ્ટ કયી.‖ કુદેલજી કશ,ે ―શ ેયીલક્ષત ! 
આભ ફા સ્લરૂ બગલાને કારી વાનુ ંદભન કયુ ંઅને તેને કહ્યુ,ં ―આ મમનુાના ધયાભા ંતાયે નશં યશલેાનુ.ં ત ુ ંઅશંથી 
ચાલ્મો જા. વમદુ્રભા ંયભણક દ્ધદ્વભા ંજઇને યશ.ે‖કારીનાગ ોતાના કુત ુફંીજનોને રઇ યભણકદ્ધદ્વભા6 ચાલ્મો ગમો અને 
મમનુાનુ ંાણી ત્તનભા થયુ.ં ળ ૃદંાલનભા ંબગલાને કારીનાગ નાથ્મો તે મમનુાનો ધયો આજેમ છે.‖‖યીલક્ષતે કુદેલજીને 
છૂયુ ંકે, ―મમનુાભા ંકાી વા કેભ યશતેો શતો? કુદેલજી કશ,ે ―ગરુડ બગલાનનુ ંલાશન અને તેનો ખોયાક વા. વોએ 



Page 174 of 271 
w w w . g o p a l p a r e k h . w o r d p r e s s . c o m  

 

ઠયાવ્યુ ંકે અભાવે એક વાનુ ંફલરદાન ગરુડ ભાટે આળુ.ં દયેક વા ોતાનુ ંયક્ષણ કયનાય ગરુડને લાયાપયતી ફલરદાન 
આતમા કયતા. કારીનાગને ોતાના ઝેય અને ળસ્ક્તનુ ંઅલબભાન શત ુ.ં તે ફલરદાન આતો ન શતો. ફીજાનુ ંઆેુ ં
ફલરદાન ખાઇ જઇ ગરુડનુ ંઅભાન કયતો શતો. ગરુડ કોામભાન થઇ કારીનાગની ાછ લેગથી દોડયો. કારીનાગ 
અને ગરુડ લચચે બમકંય યધુ્ધ થયુ.ં કારીનાગ દોડતો દોડતો મમનુાજીના ધયાભા6 ઊંડે ઊતયી ગમો, જ્મા ંગરુડ આલી 
ન ળકે. મમનુા હકનાયે વૌબયી ઋત્તએ ગરુડને અટકાવ્મો ણ ભખૂ રાગી શોલાથી ઋત્તને ગણકામાા નશં અને 
મમનુાજીભાથંી એક ભાછરીઓના યાજાને ભાયીને ખાઇ ગમો. ભાછરા ંખફૂ  દુ:ખી થઇ ગમા.ં વૌબયી ઋત્તએ ગરુડને ળા 
આતમો કે જો ગરુડ, તુ ંઅશંઆલી ભાછ્રા ંખાઇળ તો ભયણ ાભીળ. આ વૌબયી ઋત્તળનો ળા પકત કારીનાગ જ 
જાણતો શતો તેથી તે મમનુાના ધયાભા ંઊતયી ગમો.‖ 

        ―બગલાન શ્રીકૃષ્ણ મમનુાજીભાથંી ફશાય નીકળ્મા. ગોલાલરમાઓ બગલાનને બેટી ડયા. નદં, મળોદા, યોહશણી, 
કૃષ્ણને જોઇ બાનભા ંઆવ્મા.ં કારીનાગથી છૂટેરા શ્રીકૃષ્ણને જોઇ ફષ ુવારંુ થયુ ંએભ કશલેા રાગ્મા. આ ત્તનત્તભિે નદંયામે 
ગામો અને શલુણાનુ ંબ્રાહ્મણોને દાન આતયુ.ં મળોદા શાના ંઆંશ ુલયવાલલા રાગ્મા. બગલાનને ખોાભા ંરઇ છાતી 
વયવા ચાંી દીધા.તે હદલવે થાકેરા વ્રજલાવીઓ અને ગામોએ આખી યાત મમનુાજીને હકનાયે જ ત્તલતાલી. ઉનાો શતો. 
ભધયાતે મમનુા હકનાયાના લનભા ંદાલાન રાગ્મો. શતેૂરા ંવ્ર્જલાવીઓને તેભજ ગામોને દાલાને ચાયેફાજુથી ઘેયી 
રીધા.ં ગબયાટથી રોકો એકદભ ઊબા ંથઇ ગમા.ંબગલાનને ળયણે જઇ પ્રાથાના કયલા રાગ્મા, ―શ ેપ્રભ!ુ આ બમકંય 
દાલાનથી તભે અભારુ6 યક્ષણ કયો.‖ બક્તજનોની વ્માકુતા જોઇ અનતં ળસ્ક્ત ધયાલનાય કૃષ્ણ તીવ્ર દાલાન ી 
ગમા અને ગામો તેભજ વ્રજલાવીઓને દાલાનરથી ઉગાયી રીધા.ં‘ 

પ્રરફંાશયુ લધ 

        કુદેલજી કશ,ે ―વ્રજલાવીઓએ અને ગોલાલમાઓ વાથે વલાયભા ંવ્રજભા ંપ્રલેળ કમો . યસ્તાભા ંગોફાો વાથે 
અનેક જાતની યભત યભતા તોપાન કયતા ંજતા શતા. એક પ્રરફંાશયુ નાભનો યાક્ષવ ફરયાભ અને કૃષ્ણનુ ંશયણ કયલા 
ગોલાલરમાનુ ંસ્લરૂ રઇને ગોલાલમાના ટોાભા ંબી ગમો. વલાજ્ઞ એલા બગલાન આ લાત જાણી ગમા. બગલાને 
ગોલાલમાઓ વાથે ફે બાગભા ંલશચંાઇને યભત યભલાની ળરૂ કયી, પ્રરફંાશયુને ોતાના ક્ષભા ંયાખ્મો. જે ક્ષ શાયે તે 
વાભેલાાને ઉાડે તેલી ળયત યાખી. બગલાનના ક્ષ લાા શાયી ગમા. દયેક વાભા ક્ષનાને ઊંચકતા શતા. 
પ્રરફંાશયેુ ફરયાભને ઊંચક્યા. ફરયાભે ોતાનુ ંલજન લાત જેટુ ંકયી નાખ્યુ.ં પ્રરફંાશયુની ચાર ધીભી ડી. તેણે 
યાક્ષવનુ ંરૂ ધાયણ કયુ.ં ફરયાભે લજ્ર જેલી મઠુ્ઠી ફનાલી પ્રરફંાશયુના ભાથાભાઅં ભાયી. પ્રરફંાશયેુ ભોટી ચીવ ાડી, 
થૃ્લી ય દ્યો અને ભયી ગમો. ગોલાલરમાઓ કશલેા રાગ્મા ફષ ુવારંુ કયુ.ં ફરયાભને બેટી ડયા. દેલતાઓએ 
આકાળભાથંી ફરયાભ ય ષુ્ળષૃ્ષ્ટ કયી. 

        ―ત્માય છી ગોલાલમાઓ યભતભા ંરીન ફન્મા. ગામો, લાછયડા ંએક લનભાથંી ફીજા લનભા ંદાખર થઇગમા ં
જ્મા ંદાલાન વગી ઊઠયો શતો .ગામો, લાછયડા ંગોલાલમાઓનુ ંઆજીત્તલકાનુ ંવાધન શતા.ં તેઓ ગબયાઇ ગમા.ં 
બગલાનને ળયણે આવ્મા અને કશલેા રાગ્મા, ―શ ેકૃષ્ણ, અભારંુ, અભાયી ગામો અને લાછયડાનં ુ ંઆ દાલાનથી યક્ષણ 
કયો.‖બગલાન કશ,ે ―શ ેગોલાલમાઓ, ડયો નશં. તભાયી આંખ ફધં કયી દો. ગોલાલમાઓએ આંખો ફધં કયી દીધી. 
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ગોલાલમાઓએ આંખ ્ફધં કયી કે બગલાન ઉગ્ર દાલાન ોતાના મખુથી ી ગમા, ગોલાલમા અને ગામોને 
વકંટભાથંી છોડાવ્મા.ં લાવંી લગાડતા ંગોફાો વાથે વાજંે બગલાન ળ ૃદંાલનભા ંધામાા. જ્મા ંગોીઓ બગલાનના ં
દળાનની યાશ જોતી ઊબી શતી.‖ 

        કુદેલજી કશ,ે ―શ ેયીલક્ષત !ગોલાલમાઓએ, કૃષ્ણે અભને દાલાનથી ફચાવ્મા. પ્રરફંાશયુનો વશંાય કમો લગેયે 
કૃષ્ણ અને ફરયાભના ં ંયાક્રભો ળ ૃદંાલનના ંનયનાયીઓને કશી વબંાવ્મા.ં આ વાબંી રોકો ત્તલસ્ભમ ા્મા ંઅને 
કૃષ્ણ અને ફરયાભ વાક્ષાત ્બગલાન ળ ૃદંાલનભા ંધામાા છે એભ ભાનલા રાગ્મા.ં‖ 

ચીયશયણ 

        ―ઉનાાની ઋત ુછી શલે લાાર્ તનુી ળરૂઆત થઇ. વ્રજભા ંલયવાદ ડલા રાગ્મો. લશરેી વલાયે ત્તનત્મક્રભ પ્રભાણે 
ગોલાલમાઓ કૃષ્ણ ફરયાભ વાથે ગામો ચયાલલા જામ. ભાગાભા ંગોીઓ બગલાનને ફૂરથી લધાલે. શુદંય બગલાનનુ ં
પ્રત્મક્ષ સ્લરૂ જોતા ંગોી ત્તલચાયે છે કે બગલાન આણી વાથે યાવ યભે. આણે એક થઇ જઇએ. ભાગળય ભહશનાભા ં
યેતીના ંકાત્મામની ફનાલે. જૂા કયે,વ્રત, ઉલાવ કયે, વ્રત ાછ ત્માગ અને સ્લાથા શોલા જોઇએ. ગોીઓની ઇચછા 
બગલાન વાથે યાવ યભલાની શતી. કાત્મામની ભતાની યેતીની મતૂ્તતિ ફનાલી નક્કી કયુ.ં એક ભહશનો શત્તલષ્માન્ન જભીુ.ં 
ધભા વાધલા બગલાને આણને ળયીય આતયુ ંછે. તેને વાજુ ંયાખળુ ંજોઇએ. લશરેી વલયે ઊઠી ગોીઓ નાશી ધોઇ 
ભાતાજીનો ભતં્ર જા કયે. ―કાત્મામત્તન ભશાભામે ભશામોલગન્મધીશ્વયી, નદંગોશતુ ંદેત્તલ ત્તત ભં કુરુ તે નભ:‖ 

        ―નાની નાની ગોીઓ વ્રત કયે છે. ઠાકોયજી જુએ છે. ત્તનદો ફલરકાઓ મમનુાભા ંત્તનલાત્રિય થઇને સ્નાન કયે છે. આ 
જાશયે વસં્થાનભા ંફાલરકાઓ આભ ત્તનલાત્રિય સ્નાન કયે તે ઠીક ન કશલેામ એભ કૃષ્ણે ત્તલચાયુ.ંગોીઓ જેલી સ્નાન કયલા 
મમનુાભા ંડી કે તયત જ બગલાને લેણ ુલગાડી . ગોીઓ લેણ ુવાબંતા ંકનૈમાને ભલા આતયુ થઇ ગઇ, ણ જોયુ ં
તો લત્રિયો હકનાયા ય ન શતા.ં કનૈમો ફધી ગોીઓના લત્રિયો રઇ કદ્ફના ઝાડ ય ચડી ગમેરો.‖‖શ્રીકૃષ્ણ ગોત્તલદં શયે 
મયુાહય, શ ેનાથ નાયામણ લાશદેુલ !‖ ગોીઓ બગલાનને માદ કયલા રાગી. 

―આજે ળૃબાન ુયાજાની દીકયી યાધા ણ ગોીઓ વાથે ત્તનલાત્રિય થ ઇ સ્નાન કયલા મમનુાજીભા ંડેરી. શલે ુ ંકયળુ?ં 

ગોીઓ  બગલાનને ત્તલનતંી કયલા રાગી. બગલાન કશ,ે ―અશં આલી કડા ંરઇ જાલ.‖ગોીઓએ બગલાનની 
ભાપી  ભાગી. બગલાને ગોીઓના ંકડા ંઆતમા ંઅને કહ્યુ,ં‖શ ેગોીઓ, તભે કાત્મામની ભાતાનુ ંવ્રત કયી ત્તનલાત્રિય મમનુા 
નદીભા ંસ્નાન કયુ ંતેથી જદેલતાના તભે વૌ અયાધી થમા ંછો.‖ ગોીઓએ ોતાની ભરૂ કબરૂી બગલાનને લદંન 
કમાં. બગલાને ગોીઓને કહ્યુ,ં શલે તભે ફધા ંઘેય જાઓ. તભે જે ભનથી ઇચછા કયી છે તે હયણૂા થળે. ગોીઓએ 
ત્તલનતંી કયી, ―બગલાન, ચારો આણે યાવ યભીએ.‖કૃષ્ણ બગલાને કહ્યુ,ં ―શ ેગોીકાઓ ! જાશયેભા ંત્તનલાત્રિય સ્નાન 
કયલાની ભરૂ કયી છે. શાર તભે વ્રજભા ંજાઓ. તભે ફધીએ ખયા હૃદમથી ભાતા કાત્મામનીનુ ંવ્રત કયુ ંછે. તેથી આલતી 
ળયદ નૂભને હદલવે જરૂય ભાયી વાથે યાવ યભળો.‖ આભ ઠાકોયજીના કશલેાથી ઠાકોયજીનુ ંધ્માન કયતી કયતી ફધી 
ગોીઓ ોતોતાના ઘયે ગઇ. ઠાકોયજી ગોલાલમાઓ વાથે ગામો ચાયતા ંચાયતા ંદોય નીકી ગમા. ગોલાલમાઓ 
કશ,ે ―શલે અભને ખફૂ ભખૂ રાગી છે. ુ ંકયીએ ?કનૈમાએ કહ્યુ,ં‖ફાજુભા ંબ્રાહ્મણો મજ્ઞ કયે છે ત્મા ંજઇને કશજેો  કે અભાયા 
ફરયાભ અને કૃષ્ણને ભખૂ રાગી છે તેથી કૃા કયી અન્નનુ ંદાન આો.‖ 
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        ―ગોલાલમાઓ બ્રાહ્મણોના મજ્ઞભા ંગમા. અન્નની લબક્ષા ભાગંી. બ્રાહ્મણો કશ,ે ―અભાયે તો તભને ઘણુ ંઆળુ ંછે, ણ 
અભને યાજા કંવની ફીક રાગે છે.‖ ગોલાલમાઓ આ વાબંી ખારી શાથે કૃષ્ણ-ફરયાભ ાવે ાછા આવ્મા. ફધી 
લાતકયી. ઠાકોયજી કશ ેતભે બ્રાહ્મણ-તીઓ ાવે જાલ અને કશો કે ષુ ંઅને ફરયાભ અશં આવ્મા છીએ અને અભને 
ખફૂ ભખૂ રાગી છે.ગોલાલમાઓ બ્રાહ્મણત્નીઓ ાવે ગમા. તેઓને કહ્યુ,ંશ્રીકૃષ્ણ અને ફરયાભ જગંરભા ંગામો ચ્રલતા ં
ચયાલતા ંખફૂ દૂય આલી ગમા છે, અને તેઓને ખફૂ ભખૂ રાગી છે, તો કૃા કયી અન્નની લબક્ષા આો. બ્રાહ્મણત્નીઓ 
અનેક જાતના કલાન ોતાની થાીભા ંબયી ઉતાલી ઉતાલી ઠાકોયજીને ભલા દોડતી દોડતી આલી. ઇશ્વયનુ ં
સ્ભયણ કયતી કયતી બગલાન ાવે આલી. વાષ્ટાગં દંડલત ્ પ્રણાભ કમાા અને ોતે વાથે રાલેરા ંત્તલત્તલધ ત્તભષ્ટાન્ન 

ઠાકોયજીને ધમાા. બગલાનએ વાભગ્રીનો સ્લીકાય કમો. છી ઠાકોયજીએ બ્રાહ્મણ ત્રિયીઓને કહ્યુ,ં ―તભે અશં ભાયા ંદળાન 
કયલા આવ્મા.તભાયી વાભગ્રી અભે ગ્રશણ કયી. શલે તભે વૌ મજ્ઞળાાભા ંજાલ ત્મા ંતભાયા ત્તતદેલો તભાયી યાશ જુએ 

છે. તભાયા વશકાયથી જ તેઓ મજ્ઞ યૂો કયળે. બગલાનના ંઆલા ંલચનથી એકીટળે ટગયટગય ત્તનશાતી બ્રાહ્મણ 
ત્રિયીઓને દુ:ખ રાગ્યુ ંઅને કશલેા રાગી, ―શ ેઠાકોયજી અભે તભાયા ંજ દળાને આવ્મા ંછીએ. અભે અભાયા ંત્તત, ભાતત્તતા 
કે તુ્રની યજા રેલા ણ યોકામા નથી.ફધાનંો થોડા વભમ ભાટે ત્માગ કયી આના ળયણભા ંઆવ્મા છીએ.ત્માયે તભે 
અભને જ્રદી જલાનુ ંળા ભટે કશો છો ?અભાયા ઘયના ંશલે અભને અયાધી ગણળે. કદાચ અભાયો સ્લીકાય નશં કયે. શલે 
તો આના ળયણ ત્તવલામ અભાયી કોઇ જગ્મા નથી. આ અભાયો સ્લીકાય કયો.‖શ્રીકૃષ્ણ ફોલ્મા તભે તભાયે ઘેય જાલ. 
ત્ને તભાયે ઘયે  કોઇ દોત્તત નશં કશ.ે તભાયા ત્તતદેલો તભાયા વશકાયથી મજ્ઞ યૂો કયળે. તભાયા ંત અને પે્રભના 
ફદરાભા ંભં તભાયી વાભગ્રીનો સ્લીકાય કમો છે. તભાયા ઘયભા ંશએક પ્રકાયનુ ંઐશ્વમા બયયૂ યશળેે. આ વાબંી 
ઋત્તત્નીઓ મજ્ઞળાાભા ંગઇ. તેઓના ત્તતદેલોએ તેઓના વશકાયથી મજ્ઞ યૂો કમો. ોતે ભાનલસ્લરૂ વાક્ષાત ્
ઇશ્વયની ભાગણીનો અનાદય કમો. ોતે ફધા ઇશ્વયબસ્ક્ત યહશત છે એભ ત્તલચાયી  બ્રહ્મઋત્તઓ સ્તાલો કયલા રાગ્મા.‖ 

 ગોલધાન ભશોત્વલ 

        કુદેલજી કશ,ે ―શ ેયીલક્ષત, શ્રીકૃષ્ણ અને ફરયાભ વ્રજભા ંજ યશતેા શતા. એક હદલવ ગોલાલમાઓને ઇન્દ્રના 
મજ્ઞની તૈમાયી કયતા ંજોમા. બગલાને ગોલાલમાઓને છૂયુ,ં‖ળાની તૈમાયી કયો છો?‖ગોલાલમાઓ કશ,ે ―ઇન્દ્રના 
મજ્ઞની તૈમાયી કયીએ છીએ. ઇન્દ્ર થૃ્લી ય લયવાદ લયવાલી વૌ જીલોને ત્જલાડે છે.તેથી તેને પ્રવન્ન કયલા ભાટે મજ્ઞ 
કયલાની તૈમાયી કયીએ છીએ.‖ બગલાને કહ્યુ,ં ―જગતભા ંદયેક લસ્ત ુકુદયતના ક્રભ અનવુાય જ થતી શોમ છે. કદાચ ઇન્દ્ર 
લગેયે દેલોની મોગક્ષેભ ભાટે જરૂય શોમ છતા ંઆણે તો લનલાવી છીએ. આણે તો આણા કલ્માણ ભાટે લાતો અને 
લનોની જૂા કયલી જોઇએ. ઇન્દ્રના ગલાનો નાળ કયલા ઇચછતા બગલાને ગોલાલરમાઓ ાવે ગોલધાન લાતની જૂા 
કયાલી. બગલાન કશ,ે‖ગામોને લગહયયાજ રઇ જઇએ. ગામોના દૂધનો અલબેક કયીએ. અનાજ રઇ જઇ જાતજાતના ં
બોજન ફનાલીએ અને લગહયયાજ ઉત્વલ કયીએ. ―એક ગોલાે કૃષ્ણને છૂયુ,ં ―શ ેકનૈમા !તાયો લગહયયાજ ફોરે?‘કનૈમાએ 
કહ્યુ,ં ―શ્રધ્ધા શોમ અને અદ્મ ઉત્વાશ શોમ તો લગહયયાજ જરૂય ફોરે.‖ ગોલાલમાઓ કશ,ે‖કનૈમા, મજ્ઞ ભાટેનો 
મોજનાફધ્ધ કમાક્રભ વભજાલ.‖બગલાન કશ,ે‖શ ેગોલાો, ગમોને વાથે રેલી ફદગાડા ંજોડી વાભગ્રી બયી વાથે રેલી. 
અન્નકૂટની વાભગ્રી તૈમાય કયલી અને ગોલધાનને ધયાલલી અને ગામના દૂધની પ્રદલક્ષણા કયલી. ફધા ગોલાલમા 
લગહયયાજ ગમા. ગોલાલરમાઓ ચોખા ખફૂ રાલેરા. અનેક જાતના ંત્તભષ્ટાન્ન યાધં્મા.ં બાત યાધં્મા. ગોલધાનને બાતનો 
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લગહયયાજ કયી ધમો.યાજબોગ ધયી બગલાનનુ ંઆયાધન કયુ.ં આયાધના કયતા,ં ―ષુ ંગોલધાન છુ,ં ષુ ંગોલધાન છુ‖ં 

ગોલાલમાઓને વબંાલી ખાતયી કયાલી. લગહયયાજની પ્રવાદી ફધાનેં લશચંી.‖ 

લગહયયાજધયણ 

        ―યભ કૃાળુ યભાત્ભાએ લગહયયાજ ભશોત્વલ ઊજવ્મો અને વૌ વૌને ઘેય ગમા.ં ઇન્દ્ર ેક્રોળે ફહ્રાઇ ભેઘને આજ્ઞા 
કયી. આ વ્રજનો નાળ કયો અને તે પ્રભાણે પ્રરમકા જેલો લયવાદ લયવલા રાગ્મો.ળ ૃદંાલન ાણીભા ંડૂફલા રાગ્યુ.ં 
વ્રજલાવીઓ ગબયાલા રાગ્મા  અને કૃષ્ણને ોકાયલ રાગ્મા કે ―કૃષ્ણ કૃષ્ણ ! આ ભેઘ લયવે છે, ુ ંકયીએ ? 

        ઠાકોયજી કશ,ે‖આણે લગહયયાજની જૂા કયી છે તેને જ ળયણે જઇએ. ― ફધા6 વ્રજલાવીઓ ગામો, લાછયડાનેં રઇ 
લગહયયાજ આવ્મા.ં બગલાને કહ્યુ,ં ―ફધા ંઆલી જાઅ. ોતાના ંીતાફંયનો છેડો પાડી લગહયયાજ ય ધ્લજા પયકાલી, 
ોતાની ટચરી આંગીથી લગહયયાજને ધાયણ કમો. વાતહદલવ શધુી બગલાને લગહયયાજને ટચરી આંગી ય યખ્મો. 
ફધા ંમ વ્રજલાવીઓ, ગામો અને લાછયડાઓંને આશ્રમ આતમો. આઠભે હદલવે લયવદ ફધં થમો. આજે ઇન્દ્ર ેત્તલચાય 
કમો, ભં બગલાનને ઓખ્માનશં, ભં અલબભાન કયુ,ં ષુ ંસ્લગાભાથંી ળ ૃદંાલન જાઉં. ઇન્દ્ર ળ ૃદંાલનભા ંઆવ્મા.ં ઇન્દ્રને 
ળ ૃદંાલનભા ંઆલતા ંજોઇ ગોલાલમાઓ ડયી ગમા.બગલાનને કશ,ે‖કૃષ્ણ !ઇન્દ્ર આણને ભાયલા આલતો રાગે 
છે.‖બગલાન કશ,ે ―મ ૂગંા યશો, એ તો ભશભેાન થઇને આલે છે.‖ ઇન્દ્રએ આલી ઠાકોયજીને વાષ્ટાગં દંડલત ્ પ્રણાભ કમાા. 
શયુલબ નાભની ગામના દૂધથી ઇન્દ્ર ેઅને ઐયાલત શાથીએ આકાળગગંાના જથી બગલાન ય અલબેક કમો. 
ઠાકોયજીએ ઇન્દ્રનુ ંવન્ભાન કયુ.ં 

શયુલબ ગામ દયયોજ લનભા ંચયલા જામ.ાડેંમ બ્રાહ્મણને શયુલબ દોશલા દેતી નથી.બ્રાહ્મણે ―બગલાન લૈકંુઠભા ંગમા. 
ગોલાલમઓને કશી ગમા શમજોયુ ંતો વાજંે શયુલબ ગામ ઊબી યશી. ઠાકોયજીને તેના દૂધનુ ંાન કયતા જોમા.ાડેંમ 

બ્રાહ્મણોને કહ્યુ‖ંબ્રહ્મવફંધં રેનાય બ્રાહ્મણ ભાયા ભહંદયભા ંસ્થાના કયળે એટરે ષુ ંઆલીળ.‖ળીનાથદ્વાયાભા ંશ્રીનાથજીનુ ં
ભહંદય ફનાવ્યુ.ં ઠાકોયજી લફયાજભાન થમા.‖કુદેલજી કશ,ે ―શ ેયીલક્ષત !આભ થાકોયજી એ લગહયયાજને ટચરી આંગી 
ય તોળ્મો અને ઇન્દ્રનુ ંઅલબભાન તોડયુ.ં‖ 

        ―બગલાન કશ ેછે:ઇન્દ્રને વિા અને રહભીનુ ંખફૂ અલબભાન લધી ગમેુ.ંઅશકંાયથી અંધ થમેરા રોકો ભાયા 
શાથભાનંો દંડો જોતા નથી. ઇન્દ્રના અશકંાયને તોડલા જ ભં ઇન્દ્ર્જનુ ંઅભાન કયેુ.ંરહભી અને વિાભા ંભારંુ સ્ભયણ 
કયાલલા, માદ દેલડાલલા વૌ પ્રથભ તેની વતા અને રહભીનો ષુ ંનાળ કરંુ છુ.ં‖કુદેલજી કશ,ે ―શ ેયીલક્ષત, આજે 
એકાદળી શતી. ઠાકોયજી નદંયામ અને મળોદાને રઇ ય્મનુા હકનાયે આવ્મા. વ્રત કયી યાતે્ર ફાય લાગ્મા શધુી તીથાકાઠેં જ 
યાત્તત્ર વ્મતીત કયલાની શતી. યાતે્ર અઢી લાગ્મે લરુણના દૂતો આલી નદંયામને ઉાડી ગમા. નદંયામને ન જોતા ં
ગોલાલમાઓ બભૂાબભૂ કયલા રાગ્મા. નદંયામ ક્યા ંગમા? ક્યા ંગમા ?ઠાકોયજી કશ ે―તભે ળાતં થાલ. ષુ ંળોધલા જાઉં 
છુ.ં‖ઠાકોયજી નદંયામને ળોધલા નીકળ્મા. ઠાકોયજીને ખફય ડી ગમેરી કે લરુણના દૂત્ ઉાડી ગમા છે. શ્રીકૃષ્ણ લરુણ 
ાવે ગમા. બગલાનને આલેરા જોઇ લરુણે ઊબા થઇ વાષ્ટાગં દંડલત ્પ્રણાભ કમાં.ભાયા દૂતોએ ભરૂ કયી છે. ષુ ંભાપી 
ભાગુ ંછુ.ં આ ત્તતાપે્રભી પ્રભ ુઆના ત્તતા નદંયામને રઇ જાલ. નદંયામને રઇ ઠાકોયજી મમનુા કાઠેં આવ્મા. 
ગોલાલમાઓ છૂલા રાગ્મા,‖નદંયામ ક્યા ંગમેરા ? બગલાન કશ,ે ‗લૈકંુઠભા‖ં ગોલાલમાઓ કશ,ે ―અભાયે ણ લૈકંુઠ જોળુ ં
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છે.‖બગલાન કશ,ે‖લૈકંુઠનો ભાગા ખફૂ કઠણ છે. ળ ૃદંાલનભા ંજે છે તે લૈકંુઠભા ંનથી.‖ગોલાલરમાઓ કશ,ે  ―આણે વાથે 
જઇએ.‖ઠાકોયજી કશ,ે ―ના, શરેા ંષુ ંત્મા ંજાઉં છી તભે ફધા ંત્મા ંઆલજો. ષુ ંઆગજઇને તભાયે ભાટે તૈમાયી કયી 
યાખીળ.‖ 

  

        બગલાન લૈકુઠભા ંગમા. ગોલાલમાઓને કશી ગમા શતા કે તભે ફધા બાદયલા શદુ ફાયવને હદલવે લૈકંુઠભા ં
આલજો. ફધા ગોલાલમાઓ નક્કી કમાા પ્રભાણે લૈકંુઠભા ંઆવ્મા. રોકોના ંટોેટોા ંત્મા ંશતા.ં ગોલાલમાઓ કશ,ે‖કનૈમો 
ક્યા ંછે?‖ક્યામં ન દેખામો. ફીજે હદલવે દળાન થમા.ં થોડીલાય દળાન થ્મા ંત્મા ંતો ટેયો આલી ગમો. 

        ગોલાલમાઓ કશ,ે ―અભાયો કનૈમો, અભાયો કનૈમો.‖લૈકંુઠના છડીદાય કશ,ે ―અશં તો લૈકંુઠાત્તધત્તત યશ ેછે. કનૈમો 
નથી.‖ત્રીજો હદલવ થમો. અશં લૈકંુઠભા ંગોલાલમાઓનો કોઇ બાલ છૂત ુ ંન શત ુ.ં ચોથે હદલવે કનૈમો ગોલાલરમાઓ 
ાવે આવ્મો. ફધા કશલેા રાગ્મા, ―અભાયે અશં લૈકંુઠભા ંનથી યશળે ુ.ં અશં અભે નદંકંુલય ક્યાથંી રાલીએ?‖બગલાનએ 
ોતાની મોગ ળસ્ક્તથી ગોલાલમાઓને ોતાને ઘેય શંચાડી દીધા.‖ 

યાવરીરા 

કુદેલજી કશ,ે‖શ ેયીલક્ષત યાજા!  ઠાકોયજીએ ગોીઓને એક લા ફાદ ળયદનૂભને હદલવે યાવ યભલાનુ ંલચન 
આેુ.ં એક લા ફાદ ળયદનૂભને હદલવે અલગમાય લા અને ફાલન હદલવના કૃષ્ણ વ્રજની ગોીઓ વાથે યાવ 
ય્મા. તેત્રીવ કયોડ દેલતાઓએ બ્રહ્માને ત્તલનતંી કયી કે ળયદ નૂભને છ ભાવ રફંાલજો.અભે બગલાનની યાવરીરા 
જોઇ નથી. ળ ૃદંાલનના ફગીચાભા ંઠાકોયજી યાવ યભલાના છે. તે અભાયે જોલાની ઇચછા છે. નાયદજીએ બ્રહ્માને કહ્યુ,ં 
―ભને ગોી ફનાલી દો. ભાયે ઠાકોયજી વાથે યાવ યભલો છે.‖ બ્રહ્માજીએ નાયદને ગોી ફનાલી દીધા. ઠાકોયજીએ 
મોગભામાનો આશ્રમ કયી મમનુા હકનાયે લેણ ુલગાડી. લેણનુો અલાજ વાબંી એકલીવ શજાય છસ્વો ગોીઓ 
ોતોતાના કાભ છોડી શાપંીપાપંી મમનુા હકનાયે આલી. ઠાકોયજીની લેણ ુવાબંલા મમનુા હકનાયે ભાનલ ભશયેાભણ 
ઊબયામો શતો. ફધાએં ઠાકોયજીને પ્રણાભ કમાા. લેણ ુલગાડલી ફધં કયી,લેણ ુશાથભા ંરઇ ઠાકોયજીએ ગોીઓની 
પ્રદલક્ષણા કયી. જે ઠાકોયજીની કે ઠાકોયજીના ંસ્લરૂ બાગલતની ચાય કે એકવો આઠ પ્રદલક્ષણા કયે તેના ંવાત જન્ભના ં
વલા ાોનો નાળ થામ છે. પ્રદલક્ષણા કયતા ંબગલાનને પ્રાથાના કયલી કે,‖શ ેપ્રભ ુ! ષુ ંઆભ જ આજીલન મંત 
શયતોપયતો યષુ.ં‖પ્રદલક્ષણા કયી બગલાને ગોીઓને કહ્યુ,ં‖શ ેગોીઓ !ભાયા યના અનન્મ બાલને રીધે આ વૌ અશં 
આલી છો.ષુ ંતભારંુ વ્ભાન કરંુ છુ.ં તભાયાસ્લજન,ત્તત, ભાતા-ત્તતાને કહ્યા લગય ઉઘાડા ગે આલી છો તે ફયાફય 

નથી. તભે ભાયા તયપના ઉત્કટ પે્રભને રીધે ઉઘાડા ગે દોડી આલી તેનો ભને આનદં છે, ણ શલે તભે લશરેી તકે ઘયે 
જાલ.‖ એક લા શધુી જેભણે પક્ત કનૈમાને ભલાની તારાલેરીભા ંકનૈમાને જ લચતભા ંધાયણ કયી તસ્માકયી શતી 
તેને ાછા ઘયે જલાનુ ંઠાકોયજીએ કહ્યુ ંતેથી ગોીઓને ખફૂ આઘાત રાગ્મો.ગોીઓએ ત્તલનતંી કયી કે,‖શ ેકૃષ્ણ! તભે 
કશી તે લાત વાચી ણ અભને જલાફ આો કે ભાણ્અવને ભોક્ષ કઇ યીતે ભે?‖ બગલાને કહ્યુ,ં‖ભાણવ વદંતય ભોશ 
છોડે ત્માયે જ ભોક્ષ પ્રાતત કયી ળકે છે. ―તો શ ેકૃષ્ણ!અભે અભાયા વલાસ્લનો ત્માગ કયી પકત તભાયે જ ળયણે આવ્મા ં
છીએ.‖ બગલાને કહ્યુ,ં‖શ ેગોીઓ તભે જીતી, ષુ ંશામો. ષુ ંગોીઓનો દેલાદાય છુ.ં મમનુા હકનાયે દયેક ફે ગોીઓ લચચે 
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એક કાન,એભ યાવની યચના કયી. યભ કૃાળુ યભાત્ભએ દયેક ગોીઓને ભાથાભા ંલેણી શયેાલી, ગભા ંઝાઝંય 

શયેાવ્મા.ં ોતે ણ શમેાં. દયેકને ષુ્ની ભાા શયેાલી. ોતે ણ શયેી અને યાવ ક્રીડા ળરૂ થઇ. આકાળભા ં
સ્લગાભાથંી યાવરીરા જોલા તેત્રીવ કયોડ દેલતાઓ શાથભા ંષુ્ રઇ આલેરા. યાવ ળરૂ થતા ંજ આકાળભાથંી 
ષુ્ળષૃ્ષ્ટ થઇ.ચાયેફાજુ જમજમકાય થલા રાગ્મો. ―લગહયયાજધયણકી જમ.‖ ઠાકોયજી સ્થ ય યભતા ંયભતા ંજભા ં
આલી ગોીઓ વાથે ાણીની ત્તચકાયી ભાયી યભલા ભાડંયા. દેલો કશલેા રાગ્મા, ―ગોલાલમાઓને અને ગોીઓને 
ધન્મ છે કે જેઓને યભકૃાળુ યભાત્ભા વાથે યાવ યભલાનો અત્તધકાય ભળ્મો છે.‖છ ભહશના શધુી યાવક્રીડા ચારી. ફધી 
ગોીઓને ભનભા ંઅલબભાન જાગ્યુ ંકે અભે કેલા જફયા ં!અભે વાભે ચારીને આવ્મા ંત્માયે ભંઘો થતો શતો અને શલે 
છોડતો નથી !ગોીઓભા ંજાગેરા અશકંાયને જાણી રઇ એક ગોીને રઇ બગલાન યાવ યભતભાથંી અદૃશ્મ થઇ ગમા. 
બગલાનને એકાએક અરો થમેરા જાણી ગોીઓ ફેફાકી ફની ગઇ. કૃષ્ણત્તલશોણી ગોીઓ આંખભાથંી આંશ ુવાયતી 
કૃષ્ણને ળોધલા જગંરભા ંબટકલા રાગી. ગોીઓ તરુવી ાવે આલી. છૂલા રાગી,‖બગલાન તાયા મૂભા ંતો નથી 
છુામા? ―જલાફ ન ભળ્મો. ફગલાનને લશારા ીા ાવે આલી. ીાને ગોીઓ છૂલા રાગી,‖તં અભાયા 
ઠાકોયજીને જોમા છે ?‖ જલાફ ન ભળ્મો. ક્યામં બગલાન ન ભળ્મા. ગોીઓ ધ્રવૂકે ધ્રવૂકે યડલા રાગી.જ્મા ંજ્મા ં
બગલાનના ંગરા ંડેરા ંજોમા ત્મા ંત્મા ંળોધલા રાગી. એક ગોીએ કહ્યુ ં કાન કોઇકનુ ંલજન રઇને ચાલ્મો રાગે છે. 
તેના ંગરા ંકાદલભા ંખ ૂંી ગમા ંછે. બગલાનના ંગરાનંી તજ ભાથે ચડાલી. બગલાનનુ ંસ્તલન કયતી યડતી ડતી 
ચારે છે. યસ્તાભા ંએક લેણી તેભણે ડેરી જોઇ. લેણી શાથભા ંરીધી. આ તો આણા જેલી જ લેણી છે. આ લેણી 
શયેનાયને બગલાન વાથે રઇ ગમા રાગે છે. લેણી શાથભા ંરઇ બગલાનનુ ંસ્ભયણ કયતી કયતી લનભા ંઆગ ચારે 
છે. ત્મા ંજેની લેણી શતી તે ગોી યાધા શતી. યાધા તાયી આ દળા? આ તાયી લેણી. યાધા કશ,ે‖તભાયા ફધાના ંહદઅરભા ં
અલબભાન જાગ્યુ.ં બગલાને કહ્યુ,ં ―યાધા ચાર ભાયી વાથે. તને ષુ ંલૈકંુઠભા ંમકૂી આળુ.ં‖ભં ના કશી તો તેણે ભને ઊંચકી 
રીધી. ચરતા ંચારતા ંલચભા ંશુદંય ષુ્નો ફગીચો આવ્મો. બગલાને લેણી ફનાલી ભને નલી લેણી અંફોડાભા ં
શયેાલી અને જૂની નાખી દીધી. અભે ફને્ન ચારલા રાગ્મા.ં એક લખત ભને તેડી રીધેરી તેથી ભને પયી તેડી રેતેલી 
ઇચછા જાગી. ભં કનૈમાને કહ્યુ,ં ―ષુ ંથાકી ગઇ છુ,ં તુ ંભને તેડી રે.‖ઠાકોયજી કશ,ે ―યાધા આ કદંફના ઝાડ ય ચડી જા 
અને ભાયા ખબા ય ફેવી જા.‖ જેલી ષુ ંઝાડ ય ચદી એટરે કનૈમો છૂ થઇ ગમો. ષુ ંઅશં ઝાડ ય રટકતી ફેવી યશી 
છુ.ં‖ ગોીઓ કશ,ે‖શલે આણે ુ ંકયીુ?ં કનૈમાને કોઇણ વજંોગોભા ંભેલલો ડળે.‖ વમશૂભા ંગોીઓએ યાધા વહશત 

બગલાનની સ્તતુ્તત કયી, જેને ગોીગીત કશલેામ છે. એકલીવ શજાય છસ્વો ગોીઓએ તેત્રીવ કયોડ દેલતાઓવાબંે તેભ 
―ગોીગીત‖ગાયુ.ં‖ 

  

ગોીગીત 

        ―શ ેલશારા કૃષ્ણ !તાયા જન્ભથી જ વ્રજનુ ંરૂ અત્તધક ખીલ્યુ ં છે. વ્રજભા ંચાયેફાજુ તાયો જમજમકાય ફોરામ છે. શ ે
કૃશ્ણ !તાયા કભ જેલા શુદંય સ્લરૂને ત્તલચાયતા ંજ અભે તાયી વાથે જ્ઓડાઇએ છીએ અને વાષ્ટાગં 

દંડલત ્ પ્રણાભ  કયીએ છીએ. શ ેકૃષ્ણ !અનેક મશુ્કેરીઓભા ંઅભારંુ યક્ષણ કયનાય બગલાન !અભને દળાન 
આો.‖ગોીઓની આંખો ફધં થામ છે. ચોધાય આંશએુ ગોીઓ યડે છે. ―તાયા ંદળાન લગય અભે અશંથી જલાના ં
નથી. શ ેકૃષ્ણ !તં વાત લળાની ઉંભયે તાયી ટચરી આંગી ય લગહયયાજ લાત ધાયણ કયી અભારંુ યક્ષણ કયેુ.ં તને 
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પ્રણાભ કયીએ છીએ. કારીનાગને અબમદાન આનાય કૃષ્ણ ! તેના ભાથા ય તાયા ગ મકૂ્યા. અભાયે મ તાયા જભણા 
ગના અંગઠૂાનો સ્ળા કયલાની ઇચછા છે. શ ેબગલાન !એક લખત ણ વાચા હદરથી જે તને પ્રણાભ કયે છે તેના 
ઓઅય ત ુ ંઅલશ્મ કૃા કયે છે. શ ેગોલયધન લગહયધાયી !રહભીજી એભ ભાનતા ંશમા ંકે તભાયી વેલા કયલાનો અત્તધકાય 
તેભને જ છે. અભારંુ અન તાયા ચયણસ્ળા કયલા તત્ય થમેુ ંછે. યોજ વાજંે ત ુ ંગામો ચાયીને આલે તેની યાશ જોઇએ. 
વલાયે ત ુ ંલનભા ંજામ ત્માયે શુદંય મૈમાય થમેરો શોમ. વાજંે લાભા ંયજ બયાઇ શોમ, ગભા ંકાટંા લાગ્મા શોમ છતા ં
તારંુ મખુકભ ક્યાયેમ કયભાયુ ંનથી. લનભા ંગમો ચાયતા ંચાયતા ંગભા ંકાટંો લાગે ત્માયે ગોલાલમા તને છેૂ,‖શ ે
કનૈમા !તને તકરીપ થામ છે?‖ ત્માયે તુ ંકશ ેછે ભને તો લનભા ંજલાનો, પયલાનો ળોખ છે. ગામો ચાયીને આલતા,ં 
ગભાથંી કાટંો બગલાન !તભે ોતે કાટંાથી કાઢતા, ત્માયે અભે તને ભદદ કયલાને ફશાને તાયા જભણા ગનુ ંતલયુ ં
જોલાનો ભોકો ભે એથી અભે બ્રહ્માને કહ્ય6ુ શતુ ંકે કાટંો જરદી ન કાઢતા ંઅને બ્રહ્માએ અભાયી ત્તલનતંી ભાની શતી. 

        ―આ લાત તભે માદ યાખી શોમ તો અભાયી ભરૂ થઇ છે. તેની અભે ભાપી ભાગીએ છીએ. એ લાત તં માદ યાખી 
શોમ તો અભને ભાપ કય. અભાયા ંભાતા, ત્તતા, ધન, જાગીય વલાસ્લ છોડીને અભે તાયા ચયણભા ંઆવ્મા ંછીએ. અભે 
અલબભાન કયતા ંનથી. અભે ભોહશત થમા ંણ શલે અભે તાયો આધાય નશં છોડીએ. અભે તાયા ચયણભા ંવાષ્ટાગં 
દંડલત ્ પ્રણાભ કયીએ છીએ.દળાન આો, દળાન આો,‖ આંખભાથંી ગગંાજમનુા લશલેા રાગ્મા.ં‖છેલ્રીલાય શ ેબગલાન ! 
આણે એકાતંભા ંભતા.ં ભતા ંભતા ંતં અભાયી ભરૂની માદી અાલી  અને અભને એક લાની વજા કયી. એક લા 
તાયા ત્તલમોગનુ ંઅભને એક શાજાય લા જેળુ ંરાગ્યુ.ં તે લચન આેુ.ં એક લા છી યવક્રીડા વાથે કયીુ.ં એક શુદંય 
ભોકો તે અભનેઆતમો. દેલતાઓએ ણ આળુ ંબગલાનનુ ંસ્લરૂ કદી જોય6ુ ન શતુ.ં અભને આટુ ંયવાન કયાલી, 
અભાયા ક્યા ંાને રીધે ત ુ ંઅભાયી લચચેથી એકાએક અંતયધ્માન થઇ ગમો? શ ેકનૈમા ! ત ુ ંચોક્કવ ભાનજે કે તં અભને 
એક લાની તસ્મા કયાલી ણ શલે એક ઘડી લો જેલી રાગે છે.‖કુદેલજી કશ,ે ―શ ેયીલક્ષત ! ગોીઓ શાથ રાફંા 
કયી પ્રણાભ કયે છે.‖ ―વાષ્ટાગં દંડલત ્ પ્રણાભ ! અભાયી પ્રાથાનનો સ્લીકાય કયો.‖ ગોીઓ ધ્રવૂકે ધ્રવૂકે યડતી જામ છે. 
તેત્રીવ કયોડ દેલતાઓની આંખભા ંઆંશ ુઆલી ગમા.ં શલે ગોીઓભા ંફોરલાની કે ઊબા યશલેાની ળસ્ક્ત ન શતી ત્મા6 

કૃષ્ણ ધામાા. કૃષ્ણ કશ,ે ―ગોીઓ ! ષુ ંભોડો ડયો છુ,ં ભાટે ષુ ંતભાયી વૌની ભાપી ભાગુ ંછુ.ં ચારો શલે અધયૂી યાવક્રીડા 
યૂી કયીએ.‖ યાધાને બગલાન ય ગસુ્વો આલતો શતો. યાધા કશ,ે ―ઊબો યશ,ે એક લાત છૂુ.ં ભોડો કેભ આવ્મો? ક્યા ં
ગમેરો?‖ કૃષ્ણ કશ,ે ―ભાયા ગરુુ દુલાાવા મતુ્તન ભખૂ્મા શતા. તેભને વાભગ્રી આલા ગમો શતો. ષુ ંઅધી વાભગ્રી જ આીને 
આવ્મો છુ ંઅધી તભે આી આલો. ભારંુ અધરંુૂ કાભ તભે રંુૂ કયો. ― દુયલાવા મતુ્તનને ગોીઓ જભાડલા ચારી. 
મમનુાજીભા ંઘોડાયૂ આવ્મા ંશતા.ં ગોીઓ કશ,ે ―શ ેભા મમનુાજી !અભાયા ગરુુજી ભખૂ્મા છે. કૃા કયી અભને ભાગા 
આો.‖ મમનુાજીએ ભાગા આતમો. ગોીઓએ અનેક ત્તભષ્ટાન્ન દુયલાવા મતુ્તનને જભાડયા.ં જરદી જરદી જભાડી ગોીઓ 
ાછી આલી. ાછા ંમમનુાજીભા ંઘોડાયૂ આલેરા ંજોઇ ગોીઓ મમનુાજીને ત્તલનતંી કયલા રાગી કે ―શ ેભા મમનુા 
!અભાયો કનૈમો અખદં બ્રહ્મચાયી શોમ તો અભને ભાગા આો. ગોીઓની ત્તલનતંી વાબંી ભા મમનુાએ ગોીઓને ભાગા 
કયી આતમો.‖ મમનુાભા ંયૂ ઓછા ંથમા.ં ગોીઓ કનૈમા ાવે આલી કશ,ે ―શ ેકનૈમા !તને નભસ્કાય, તાયા ગરુુજીને 

નલગજના નભસ્કાય.‖ 

         ― આજે પયીથી બગલાને ગોીઓ વાથે યાવક્રીડા ળરૂ કયી. યાધાનુ ંભોઢું ચડયુ.ં બગલાન કશ,ે ―શરેીલાય ભં 
ફધાનેં લેણી શયેાલેરી. આ લખત નથણી શયેી યાવ યભલાનો છે. જેણે નથણી ન શયેી શોમ તે યાવક્રીડા ન કયે. 
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યાવનો યંગ ખફૂ જા્મો. ગોીઓ કશતેી શતી નાચી રો, નાચી રો. ફધા ંખફૂ નાચમા.ં યાધા એક ફાજુ ફેઠી શતી. 
નાચતી ન શતી. બગલાને ઝાટ ભાયી યાધાની નથ રઇ રીધી. કોઇ હદલવ ન ય્મા શોમ તેલો યાવનો યંગ જા્મો. 
યાધા કશલેા રાગી. ―યાવ યભતંા ભાયી નથડી ખોલાણી, જડી શોમ તો આર કાના, જડી શોમ તો આર. કનૈમો કશ,ે ―તં 
ક્યા ંખોઇ? ક્યા ંખોલાણી?‖ યાધા કશ,ે ―તં રઇ રીધી.‖બગલાને યાધાજીને નથ આી દીધી. બગલાન કશ,ે ―યાધા ત્તલના 
આ વારંુ મ લન શનૂ ુ ંરાગે છે.‖શજાયો ગોીઓ વાથે યભી યાવક્રીડા યૂી કયી. કાનડુો ગોીઓને કશ,ે ―શ ેગોીઓ ! ષુ ં
ગભે ત્મા ંજઇળ ણ તભાયા પે્રભને ક્યાયેમ નશં ભૂ ુ.ં‖ ગોીઓએ બગલાનની ભાપી ભાગી.‖ 

યાવક્રીડાનો અથા 

‖યાવક્રીડા એટરે ભાણવ શતૂો શોમ ત્માયે એકલીવ શજાય છસ્વો ભનઈ ઇષ્ન્દ્રમો-નાડીઓ શોમ છે. તેભાથંી ભાણવ જાગે 
ત્માયે વો શજાય એકવો આઠ ળતૃ્તિઓ કાભ કયે છે. તેને એકત્તત્રત કયી, બગલાનભા ંજોડીદઇ ળકીએ તો બગલાનનો 
વાક્ષાત્કાય થામ. બગલાનના નાભની ભાા પેયલતા ંભન બભળ6ુ ન જોઇએ. ભનને બગલાનભા ંસ્સ્થય કયલા ભાણવે 
કોત્તળળ કયલી જોઇએ.‖ 

કંવલધ 

        કુદેલજી કશ,ે‖શ ેયીલક્ષત! ફારકૃષ્ણના ંચાયેફાજુથી લખાણ વબંાલા ંરાગ્મા.ં ફારકૃષ્ણનો જ્મજમકાય થલા 
રાગ્મો અને ભથયુાભા ંકંવનો જીલ કીએ કીએ કાલા રાગ્મો.ોતાની દયફાય વબાભા ંકંવ કશલેા રાગ્મો કે તભે 

ફધા નાભદા  છો.એક નાનકડા છોકયાને ભાયી ળકતા નથી? શલે ષુ ંોતે જ તેને ભાયલાની તૈમાયી કરંુ છુ.ં ભં અનેક 
યાક્ષવો કૃષ્ણને ભાયલા ભોકલ્મા. કોઇ જીલતો ાછો ન આવ્મો. શલે ષુ ંકૃષ્ણને ભથયુા ફોરાલલાની મોજના કરંુ છુ.ં કંવે 

મોજના કયી. કનૈમાને રેલા કોને ભોકરલો? કંવે ત્તલચાયુ,ં અક્રૂયજીને ભોકુ.ં ત્મા ંનાયદજી આવ્મા. કંવ કશ,ે ―તભે ખોટા, 
તભાયી આકાળલાણી ખોટી ?‖ નાયદજી કશ,ે ―શ ેકંવ !જયા ત્તલચાયી જો, તને અને ભને છઠ્ઠીને હદલવે બાન શત ુ ં?આ 

કનૈમાએ તો છઠ્ઠીના હદલવે ભાવી તૂનને ભાયી. તે ભણવભા ંળસ્ક્ત કેલી શળે?‖ કંવ આ વાબંીને ખફૂ કોામભાન 
થમો અને કશલેા રાગ્મો વૌ પ્રથભ કનૈમાના ંભાતાત્તતા લશદેુલ-દેલકીને જ ભાયી નાખુ.ં નાયદજી કશ,ે ―લશદેુલ-દેલકીને 
ભાયી નાખળો તો કનૈમો આલળે જ નશં. તેને જેરભા ંનાખો. કંવે ફશને-ફનેલીને રોઢાની વાકંે ફાધંી જેરભા ંનાખ્મા.ં 
દેલકી—લશદેુલને કશ,ે ―આણા નળીફ તો જુઓ, દીકયાનો જન્ભ થમો. જન્ભતા ંજ છૂ થઇ ગમો. શલે ભલાનો વભમ 
થમો ત્માયે જેરભા?ં 

  

        ―કંવે અક્રૂયને ફોરાવ્મા અને કહ્યુ,ં‖તભાયે એક કાભ કયલાનુ ંછે.‖અક્રૂયજી બગ્લાનના ત્તતયાઇ કાકા થામ અને 
કંવના વાઢુબાઇ થામ. અક્રૂયજી કશ,ે ―ફોરો ભાયે ુ ંકયલાનુ ંછે?‖ કંવ કશ,ે ―ળ ૃદંાલન જઇ નદંયામ, ફરયાભ અને કૃષ્ણને 
યથભા ંફેવાડી અશં રાલલાના છે.‖ અક્રૂયજી કશ,ે ―બરે ષુ ંજઇળ.‖ કંવે યથ તૈમાય કયાવ્મો અને કહ્યુ ંકે આલતીકારે જઇ 
ફધાનેં રઇ આલજો. લશરેી વલાયે જૂ કયી. ફગરભા ંત્તનજવેલા ઝાંીજીભા ંયાખી. અક્રૂયજી કંવના યાજભશરેભા ંઆવ્મા. 
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કંવે યથ તૈમાય યખાવ્મો શતો. અક્રૂયજીને યથભા ંફેવાડયા. ડાફા શાથભા ંચાબકુ અને જભણા શાથભા ંરગાભ આી. 
અક્રૂયજી ત્તલચાયે છે કે ષુ ંકનૈમાને રેલા જાઉં કે ન જાઉં> ત્તનણામ ન કયી ળક્યા. યથ અગ અને આગ ચારે છે. યથ 
ધીભો ડી ગમો. અક્રૂયજી ત્તલચાયે છે, ષુ ંક્યા ંછુ?ં ષુ ંક્યા ંજાઉં છુ?ં ત્તનણામ ન કયી ળક્યા. વાજંે ગામો ચાયી બગલાન ઘયે 
ગમા શતા તેભના ંગરા ંજોમા.ં અક્રૂયજી યથભાથંી ઊતયી આોટલા ભાડંયા.ં રગાભ શાથભા ંયાખી ચારતા  ંઅક્રૂય 
ગોકુભા ંઆવ્મા. એક વ્રજલાવીએ અક્રૂયને છૂયુ,ં‖છતે લાશને યસ્તે કેભ ચારો છો?‘ અક્રૂયજી કશ,ે‖ભાયો બગલાન ખલુ્રા 
ગે ગામો ચાયે છે તો ભાયાથી યથભા ંકેભ ફેવામ?‖ ધીભે ગરે અક્રૂયજી નદંયામને ઘેય આવ્મા. ઠાકોયજી ગામો ચાયી, 
સ્નાન કયી બોજનની તૈમાયી કયતા શતા. નદંયામને(353) 

ખફય ડી કે અક્રૂયજી આવ્મા છે. અક્રૂયજીને આલકાય આતમો અને ોતાની ઓખાણ આી. ષુ ંકૃષ્ણનો ત્તતયાઇ કાકો 
છુ.ં નદંયામે બગલાનને લાત કયી. ચારો ફધા વાથે જભીએ. વાથે જભળુ ંવાથે ઊથળુ ંફેવળુ ંતે ગોકુરનો ત્તનમભ 

શતો.બગલાને ભોટાબાઇને કહ્યુ,ં ―કાકા થાકી ગમા છે. તેભને અત્તતત્તથગશૃભા ંમકૂી આલો.‖ આ વાબંી અક્રૂયજીને આઘાત 
રાગ્મો. ભાયે તો કનૈમાની ફાજુભા ંફેવી લાતો કયલી શતી.અક્રૂયજીની બગલાને કવોટી કયી. ફરયાભ અક્રૂયજીને 
અત્તતત્તથગશૃભા ંમકૂી આવ્મા. અક્રૂયજીએ ગાદુ ંફાજુ ય નાખી, ફાયણુ ંઅધુ ંખલુ્ુ ંયાખી શાથભા ંભાા રીધી, ત્તલચાયલા 
રાગ્મા ભાયી બસ્ક્તભા ંકાઇંક ખટેૂ છે. એક કરાક શધુી એકાગ્ર ભને આવન ય ફેવી ઇશ્વયની આયાધના કયી. બગલાન 
કશ,ે‖ચારો ભોટાબાઇ કાકા વાથે લાતો કયલા જઇએ.‖યાતે વાડાફાય લાગ્મે દયલાજો ખખડાવ્મો. અક્રૂયજીએ દયલાજો 
ખોલ્મો. કૃષ્ણ-ફરયાભને વાક્ષાત ્ દીઠા. વાષ્ટાગં દંડલત ્ પ્રણાભ કમાં. અક્રૂયજી કશ,ે ―ષુ ંકંવના દૂત તયીકે આવ્મો છુ.ં 
તભને ભથયુા રઇ જલા. જો તભે આલો તો ષુ ંયોકાઉં નશં તો ાછો જાઉં. કંવે જાશયેાત કયી છે. ભોટો મજ્ઞ કયલાના છે 
અને ત્તલત્તલધ કામાક્રભ મોજલાના છે.‖ફીજે હદલવે બગલાને ગોકુભા ંજાશયેાત કયી, ―વાબંજો, ફરયાભ અને કૃષ્ણ કંવ 
યાજના આભતં્રણથી અ્થયુા જામ છે. શ ેગોલલમાઓ !તભે ભાયા ત્જગયજાન દોસ્ત છો. શાથભા ંરાકડી રઇ, ભાખણ રઇ 
યક્ષણ કયલા ભાયી વાથે ગાડાભા ંઆલો . ષુ ંઅને (ફરયાભ) ભોટાબાઇ ભાભાના યથભા ંજઇુ.ં આ જાશયેાતથી 
ગોકુર,ળ ૃદંાલનભા ંવોો ડી ગમો. આજે કૃષ્ણ ભથયુા જલાના છે. બગલાને ગોલાલમાઓને ફાજુભા ંફેવાડયા અને કહ્યુ,ં 
―આણે ગાભડાનંા ભાણવ. ભાભાનુ ંભથયુા તો ળશયે કશલેામ. ત્મા ંફષુ ઓછુ ંફોરળુ,ં બભૂફયાડા ન ાડલા.‖ 

ગોલાલમાઓ ગસુ્વે થઇ ગમા. તાયે જળુ ંશોમ તો જા ણ અભે તો જે ફોરતા ંશુ ંતે જ ફોરીુ.ં ગોલાલમાઓ 
―લગહયયાજધયણ કી જમ.‖ અને ―કૃષ્ણ કનૈમારારકી જમ.‖ ોકાયલા રાગ્મા. 

નદંયામે ગોલાલમાઓને કહ્યુ,ં ―આણે આલતી કારે ભથયુા જલા નીકલનુ ંછે.‖ મળોદાએ આજે ભાયો કાન ભથયુા 
જલાનો છે તેથી શંળે શંળે વાભગ્રી તૈમાય કયી. ળણગાય તૈમાય કમાા. ગોીઓ અને યાધા કાનને ભલા આલી શતી. 
કાન આજે ગોકુ છોડી જામ છે. આણે ભાતા મળોદાને ભદદ કયીએ. ફધામની આંખો યડીયડીને શઝૂી ગઇ શતી. 
ગોીઓ મળોદાને કશ,ે ભૈમા અભે તને ભદદ કયીએ.‖ મળોદાજી કહ્યુ,ં‖શ ેગોીઓ !કાનનો છેલ્રો ળણગાય તૈમાય કમો 
છે. ભારંુ શૈયુ ંકાબભૂા ંનથી. આલડે એલી વાભગ્રી તૈમાય કયી છે. આજે આણો કાન ત્તલદામ રે છે.ત્માયે ષુ ંભાયે શાથે 
કાનને ત્તભષ્ટાન્ન આયોગાળુ ંએલી ભાયી ઇચછા છે.‖ ગોીઓ અંદયના ખડંભા ંફેઠી. વાભગ્રી તૈમાય થઇ. ગોલાલમાઓ 
રાકડી રઇ ભથયુા જલા તૈમાય થમા. નદંયામ મળોદાને કશ,ે ―વાભગ્રી તૈમાય શોમ તો કાનને જભાડી લ્મો.‖ મળોદા કશ,ે 

―ગોીઓ, કાનને ભાયા કયતા ંતભાયા ય લધાયે પે્રભ છે. કન જભે ત્માયે તભે ફાજુના ખદંભા ંફેવજો. તભને જોળે તો 
વાભગ્રી આયોગી નશં ળકે.‖ટોળંુ કાનને ભલા આવ્યુ ં. યાધાજી ત્તલચાયે છે કે ષુ ંકાન ત્તલના યશી નશં ળકંુ. યાધા યથના ં
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ૈડા ંનીચે શઇૂ ગઇ. યાધા અક્રૂયજીને કશ ેતભાયે કાનને ભથયુા રઇ જલો શોમ તો આ યથને ભાયા ળયીય યથી 
ચરાલીને રઇ જજો.ફષ ુજ બયે શૈમે મળોદા કાનને ત્તલદામ આલાની તૈમાયી કયે છે છતા ંજતી લખતે શૈયુ ંશાથ યશતે ુ ં
નથી. બગલાન કશ,ે ―ભા મળોદા !તભે વાભગ્રી આયોગી રો છી ષુ ંત્તલદામ રઉં. આજે કાન ળ ૃદંાલન છોડી જલાનો શતો. 
એકેમ ગામ લનભા ંચયલા ન ગઇ. ળકૃ્ષો શારતા ંફધં થમા.ં શલા ધીભી ચારલા ભાડંી. ળ ૃદંાલન આખુ ંધ્રવૂકે ધ્રવૂકે યડત ુ ં
શત ુ.ં મળોદાએ બગલાનના કાભા ંત્તતરક કયુ.ં ભાા શયેાલી. બગલાને ભા મળોદાને વાષ્ટાગં દંડલત ્ પ્રણાભ કમાા. 
મળોદાએ કાનના ળયીય ય ોતે ફાધેંરા દોયડાના ડાઘ જોમા. તળોદા કાનને કશલેા રાગ્મા,ં‖શ ેભાયા કાન !ષુ ંતને 
લવભી ત્તલદામ આુ ંછુ ંઅને વાથે વાથે ભાપી ણ ભાગુ ંછુ.ં ભં તને કચકચાલીને  દોયડાથી ફાધં્મો શતો. તેનો ઘા 
શજીનથી રુઝામો . ભને ભાપ કયજે. તાયી ભાને કશજેે મળોદા ભાએ ભાયા ય જુરભ કમો છે. ત ુ ંજતા ંશરેા ંભને 
એકલાય ભાપ કયી દે.‖ઠાકોયજી કશ,ે‖એક ભાએ જન્ભ અી ત્મજ્મો, ફીજી ભાએ ભાયા તોપાન વશન કમાં. જગતને 
ફાધંનાય ―ષુ‖ં તાયા શાથે ફધંામો. જ્મા ંણ જઇળ, તાયા પે્રભને નશં ભૂ ુ.ં ભા ! એકલાય આત્તળ આ.‖ ઠાકોયજીએ ભા 
મળોદાના આંશ ુોતાના ખેવ લડે છૂયા.કૃષ્ણે છૂયુ,ં‖ભા, ગોીઓ ક્યા ંછે? યાધા ક્યા ંછે?‘ યાધા તો યથના ૈડા ંનીચે 
શતૂા ંછે. ઠાકોયજી યાધા શતૂા શતા ત્મા ંૈડા ંાવે ફેવી ગમા અને કશ,ે ―યાધા ઊબી થા.‖ ળૃબાન ુયાજાની દીકયી 
યાધાએ ઠાકોયજીનો પે્રભ વંાદન કમો. તેને કાનનો ત્તલયશ રાગ્મો. યાધા કશલેા રાગી.‖ષુ ંનશં ઊબી થાઉં. અક્રૂયજી 
!ભાયા ળયીય યથી યથને ચરાલો. કાન ! તાયો ત્તલમોગ ભાયાથી નશં વશલેામ. ષુ ંતાયા ત્તલના યશી નશં ળકંુ. ત ુ ંભને 
લૈકંુઠ રઇ જલાનુ ંકશતેો શતો. આજે ષુ ંતાયી વાથે આલલાની છુ.ં તાયા ત્તલના ગોકુ, ળ ૃદંાલનનુ ંજીલન નકામુ ંછે. ભાયા 
યથી યથ ચરાલી દો.‖ લાતાલયણ ગભગીન શત ુ.ં યાધાને કેભ વભજાળુ?ંઠાકોયજી યથના ૈડા ંાવે ફેવી‘યાધે, યાધે, 

યાધે‘ કશી વભજાલતા શતા. ગોીઓના ંશાથભા ંભગ, ચોખા, ફૂર લગેયે શતા.ં નદંયામ ગોલાલમાઓ વાથે ભથયુા જલાના 
શતા. તળોદાની આંખો યડી યડીને શઝૂી ગઇ શતી.ગામો ચાયી કૃષ્ણ આલે ત્માયે ળ ૃદંાલન નલલ્રત્તલત થતુ ંશત ુ,ં ણ 
આજે ફધુ ંળાતં શત ુ.ં ઠાકોયજીએ ફવંયી કાઢી,‖શ ેયાધે !તાયા નાભે જાશયેાત કરંુ છુ ંકે આજ છી ફવંયી નશં લગાડુ.ં‖ 

ગોીઓએ અને વ્ર્જલાવીઓએ બગલાનની આયાધના કયી, ગગનબેદી અલાજ થલા રાગ્મા.‖કૃષ્ણ કનૈમા રાર કી 
જમ.‖ બગલાન યથભા ંફેવી ગમા. ભથયુા જલા નીકળ્મા. યથ દેખાતો ફધં થમો ત્મા ંશધુી ફધાએં દળાન કમાં. ગોીઓ 
રાફંા શાથ કયી પ્રાથાના કયલા રાગી, ―ગોત્તલદં દાભોદય ભાધલેત્તત.‖ સ્લજનોનો ત્તલમોગ ફષ ુત્તલકટ છે. મળોદાએ 
નદંયામને કહ્યુ,ં‖ભથયુાનુ ંકામા તાલી કાનને રઇ લશરેાભા ંલશરેી તકે ાછા આલી જજો.‖ અક્રૂયજીએ યથ ચરાવ્મો. 
મમનુાભા ંસ્નાનાન કમાં. બગલાને મમનુાજીભા ંડૂફકી ભાયતા ંઅક્રૂયજીને લૈકંુઠના ંદળાન કયાવ્મા.ં ભથયુાભાકૃંષ્ણની 
આલલાની તૈમાયી કયલાભા ંઆલી શતી. અક્રૂયજીએ કાન અને ફરયાભને કહ્યુ,ં‖શરેા ંભાયે ઘેય જભીને છી 
જાલ.‖બગલાન કશ,ે‖ભાભાનુ ંનોતરંુ છે. શરેા ંત્મા ંજલા દો. બગલાનનુ ંભથયુાભા ંઠેકઠેકાણે જાતજાતનુ ંસ્લાગત 

કયલાભા ંઆવ્યુ.ં બગલાનના ંઅનેક યાક્રભોની રોકોએ લાતો વાબંી શતી તેથી બગલાનને જોલા 
ભાનલભશયેાભણઊભટયો શતો. ભથયુાભા ંયથ પ્રલેશ્મો. બગલાનના ગભા ંચાખડી ન શતી. બગલાન યથભાથંી ઊતયી 
ગમા. ગોલાલમાઓ વાથે આગ ચારલા રાગ્મા.યાજભાગા ય આવ્મા એટરે એક નાગહયકને છૂયુ,ં‖ બાઇ યાજભશરે 
ક્યા ભાગે છે?‖ યાભ-અલતાયનો ધોફી આ જનભભા ંકંવના કડા ંરઇને જતો શતો. તેને છૂયુ ંણ કંઇ જલાફ ન 
ભળ્મો. બગલાને ધોફી ાવે કડા ંભાગ્મા.ં ધોફીએ કડા ંતો ન આતમા ંણ જેભતેભ ફોરલા રાગ્મો. બગલાને તેને 
એક તભાચો ભાયી તેના ંકડા ંશયેી રીધા.ં ફરયાભે ણ શમેાા. થોડા ંગોલાલરમાઓને ણ આતમા.ં ગોલાલમાઓને 
અને ફરયાભ-કૃષ્ણને કડા ંફધંફેવતા ંન થમા.ં આગ એક દયજી ભળ્મો. તેણે પે્રભલૂાક ફશાના ંકડા ંફધંફેવતા ં
કયી આતમા.ં ફધઆ્ંએ શયેી રીધા.ંબગલાને દયજીને આળીલાાદ આતમા.બગલાન કશ,ે ― યસ્તાભા ં વાભે ભાી ભળ્મો. 
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બગલાને ભાીને છૂયુ,ં ―ભાા છે ?‘ ભાીએ ―શા‖ ાડી. ફધાને ભાીએ એક એક ભાા આી. ફધાએ ભાા શયેી 
રીધી. ગોલાલમાઓ કશ,ે‖કનૈમા !કાભા ંત્તતરક નશં શોમ તો ભાભો કશળેે આ ફધા મજ્ઞભા ંઆવ્મા છે કે ખયખયો 
કયલા ?વાભેથી એક ત્રિયી આલતી શતી, જેનુ ંઅંગ આઠ જગ્માએથી લાકું શત ુ ં. તે શાથભા ંચાદંીના લાટકાભા ંચદંન 
ત્તલરેન રઇ આલી શતી. બગલાનને કહ્યુ,ં‖યાભ!ભને ત્તતરક કયલા દો.‖ બગલાને છૂયુ,ં‖કોણછે ત ુ ં?‖ ત્રિયીએ કહ્યુ,ં ― ષુ ં
યાભ-અલતાયની ભથંયા છુ.ં ભને ભાયી ભાયીને રોકોએ ભારંુ ળયીય લાકું કયી નાખેુ.ં આ જનભભા ંભારંુ નાભ કુબ્જા છે. 
અભાયાઅ યાજા કંવને બમકંય યોગ થમો છે. તેને રે કયલા આ ચદંન ઘવીને રઇ જાઉંછુ.ં‖ બગલાન કશ,ે‖તાયા યાજાને 
કમો યોગ થમો છે?‖કુબ્જાએ કહ્યુ,ં‖લચતંાનો યોગ.‖ ‗યાજાના આ યોગ ભાટે ચદંન ઘશુ ંછુ.ં‖ કુબ્જાથી ફોરાઇ ગયુ ંકે ―આ 
ચદંન યાજા ભાટે છે.‖ કાનડુો કશ,ે ―અભને યાજાની લસ્ત ુન ખે.‖ કુબ્જા કશ,ે‖ભને ખફય ભેરા ંકે ભાયા યાભ આલલાના 
છે. તેથી ભને જે યોજના આઠ આના ભજૂયી રેખે ભે છે તે બેગા કરંુ છુ.ં છ હદલવથી ભં ખાધુ ંનથી, તે ૈવા ફચાલી 
તભાયે ભાટે ચદંન રાલી છુ.ં‖યભ કૃાળુ યભાત્ભાએ કુબ્જા ાવે ત્તતરક કયાવ્યુ.ંબગલાને કુબ્જાના ફયડાભા ંગ ભામો 
કે અષ્ટલક્ર કુબ્જા વો લાની શુદંયી થઇ ગઇ. કુબ્જાએ બગલાનને આભતં્રણ આતયુ ંકે ―ભાયે ઘેય વાભગ્રી આયોગલા 
ધાયો.‖ બગલાને કહ્યુ,ં‖જરૂય આલીળ. શે ુ ંઆભતં્રણ અક્રૂયજીનુ ંઅને ફીજુ ંતારંુ.‖ભથયુાના લેાયીને ખફય ડી કે 
બગલાન આવ્મા છે.‘તેથી અભાયે ત્મા ંધાયો, અભાયે ત્મા ંધાયો.‘એભ આલકાય આલા રાગ્મા. વૌએ બગલાનની 
જૂા કયી બગલાન એક લેાયીની દુકાનભા ંપ્રલેશ્મા એટરે લેાયીને ત્મા ંગ્રાશકો આલલા ભાડંયા. ઠાકોયજીના ંગરાથંી 
ગ્રાશકો અલતા ંજોઇ બગલાનને લધ ુયોકાલા લેાયીઓ આગ્રશ કયલા રાગ્મા. બગલાનને કશ ેતભને જે જોઇળે તે ભાર 
ડતય હકંભતે આીુ.ં લધ ુબાલ નશં રઇએ, ણ આ અભાયી દુકાનભા ંધાયો.બગલાને જોયુ ં આજે આખુ ંભથયુા 
ળણગાયુ ંછે. યસ્તાભા ંકંવના ત્તવાઇઓએ બગલાનને યોક્યા. બગલાન કશ,ે‖ભાભા કંવે અભને આભતં્રણ ભોકરી અશં 
ફોરાવ્મા છે.‖ત્તવાશીઓ કશ,ે‖ઠીક છે, આ યહ્યો યાજા કંવના ભશરેનો યસ્તો, ણ આ યસ્તા લચચે ડેુ ંધનુ તોડીને 

તયે જલાનુ ંછે.‖ લશદેુલ-દેલકી કાયાલાવના છાયા ય ચડી કાનને જોલા ભાટે ફેઠા ંછે. 

        ―બગલાન ત્તવાશીને કશ,ે ―આ ધનુ તભે કેટરા ભાણવ ઉાડો છો? ―એક ભકાન ય કનૈમાની નજય ગૈ તેના ય 
રખ્યુ ંશત ુ ં―ભથયુા કાયાલાવ‖ લાકંહ્તા ંજ ઠાકોયજીને ખફૂ દુ:ખ થયુ.ં નદંયામે કનૈમાને ભખૂ રાગી શળે એભ ભાની 
વાભગ્રી આી ણ ભાતાત્તતાની માદ આલતા ંકાઇં ન ખાધુ.ં 

નદંયામ કાનને છેૂ છે, ―કેભ ખાતો નથી?ગામો, ગોીઓ, મળોદા માદ આવ્મા?ં‖ કનૈમો કશ,ે ―જન્ભને શરેે હદલવે છોદ્યા 
છી આજે ભાયા ભાફાની આલી દળા જોઇ ભને ખફૂ દુ:ખ થયુ,ં જેભના ંદળાન ખાતય ભં પ્રત્તતજ્ઞા રીધી છે તે માદ 
આલી ગમા.ં‖ ઠાકોયજીએ 500ભાણવ જેને ઉાડલા જોઇએ તે ધનુ ઘડીના છઠ્ઠા બાગભા ંળેયડીનો  વાઠંો તોડે તેભ 
તોડી નાખ્યુ.ં આખી ભથયુા નગયીભા ંશાશાકાય ભચી ગમો. આગ ચારતા ંયસ્તાભા ંશાથી ભળ્મો. ભશાલતે શાથીને દારૂ 
ીલડાલેરો. જેલો કૃષ્ણ આલે એટરે ભાયી નાખલો એભ ભશાલતે શાથીને ત્તળખલાડેુ.ં જેલો શાથી બગલાનની વાભે 
આવ્મો કે તયત જ બગલાને શાથીની શ ૂઢં ડાફા શાથભા ંરઇ જભણા શાથે મઠુ્ઠીનો પ્રશાય કમો. શાથીના દાતં ફશાય 
નીકી ગમા. અઢાય ફૂટ શધુી ઊંચે રોશીના ફૂલાયા ઊડયા. ઠાકોયજીએ શાથીનુ ંછૂડુ ંખંચયુ,ં છેલ્રો શ્વાવ રેતા ંશાથીનો 
વશંાય થમો. ભથયુાના શરેે દયલાજે ધનુ તોડયુ.ં ફીજે દયલાજે શાથીનો વશંાય કમો. જાણે કાઇં જ ન ફન્યુ ંશોમ તેભ 
ત્રીજા દયલાજે આવ્મા. ત્મા6 કુસ્તીફાજ ભલ્રો ચાણયૂ અને મષુ્ષ્ટક ઊબેરા શતા. બગલાને ફને્નને છૂયુ,ં ―તભે ફને્ન કેટરા ં
લળાના?ં 75,76 લાના રાગો છો. ષુ ંતો વો લા નો છુ.ં ભને ભાયળો તો રોકો કશળેેકંવે ફાકને ભાયી નાખ્મો. 
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આજુફાજુભા ંઊબેરા કયોડો રોકો ‗શામ શામ‘ કયતા ંશતા.ં ઠાકોયજીએ રોકોને કહ્યુ,ં‖ધીયજ યાખો, બગલાને શવતા ં
શવતા ં ચાણયૂ અને મષુ્ષ્ટને કહ્યુ,ં‖આણે કુસ્તી કેભ કયલાની છે?‘ ચાણયૂ અને મષુ્ષ્ટક બગલાનને છેૂ છે,‖તને કુસ્તી 
રડતા ંઆલડે છે, તયતા6 આલડે છે?‖ બગલાને શા કશી. ―શાથે શાથે, ખબે ખબે કુસ્તી આલડે છે?‘બગલાને શા કશી 
―ધનુ, તીય-કાભઠાથંી યધુ્ધ આલડે છે ?‖બગલાને શા કશી. શલે બગલાને ચાણયૂ મષુ્ષ્ટકને છૂયુ,ં‖તભને તયતા ંઆલદે 
છે?‖‖ના.‖ ―ચોયી કયતા6?‘ શા. ચોયી કયતા ંઆલડે છે. બગલન કશ,ે ―તભે ભાભા કંવના લપાદાય છો, તભને ફધુ ંજ 

આલડળુ ંજોઇએ. ફધી તૈમાયી શોલી જોઇએ.‖કુદેલજી કશ ેછે, ―શ ેયીલક્ષત યાજા ! ત્રીજા દયલાજે ચાણયૂ-મષુ્શ્ટક જોડે 
બમકંય યણવગં્રાભ બગલાને ખેલ્મો. ચાણયૂ-મષુ્ષ્ટક ભશાફલાન હૃષ્ટષુ્ટ શતા. બગલાને ફદેલજીને કહ્યુ,ં ―આનો 
વશંાય કમાા ત્તલના છૂટકો નથી.‖કને ચાણયૂનો વશંાય કમો. ફદેલજીએ ઘડીના છઠ્ઠા બાગભા ંમસુ્ષ્તકનો વશંાય કમો. 
બગલાન ભચં ય ફેઠેરા ભાભા કંવને ગેથી કચડયો અને તેનો વશંાય કમો. ફદેલજી કશ,ે ―શલે આણે અશંથી 
જઇએ,‖ત્મા6 તો કંવની ફે ત્નીઓ અસ્સ્ત અને પ્રાપ્તત ત્મા6 આવ્મા6. બગલાન કશ,ે ―ભાભી, તભને ષુ ંગે રાગુ ંછુ.ં 
ફશનેનો ચોટરો ખંચનાયની આ દળા થામ છે.‖કંવનો વશંાય કયી છી બગલાને ોતાની ભાતા દેલકીના ત્તતા 
ઉગ્રવેનને ભથયુાના યજા ફનાવ્મા. જે ોતાના જ્ઞાત્તતજનો કંવના ત્તવતભથી ભથયુા છોડી ગમેરા તેઓને ફોરાલી વલા 
વગલડો આી ભથયુાભા ંયાખ્મા. ત્મા6થી યભ કૃાળુ યભાત્ભ વીધા ભથયુાના કાયાલાવભા ંગમા અને દેલકી, 
લશદેુલને જેરભાથંી છોડાવ્મા.ં ભાતાત્તતાને આટરા રાફંા વભમે ભતા ંબગલાન ધ્રવૂકે ધ્રવૂકે યડલા રાગ્મા.દેલકી-
લશદેુલ ણ આટરા ંલે તુ્રનુ ંત્તભરન થતા ંગાડંા –ઘેરા ંથઇ ગમા.ં દેલકી લશદેુલને કશલેા રાગ્મા ંકે‖લશદેુલ, તભને 
માદ છે કે ભં વકંલ્ કમો શતો કે જ્માયે ભાયો ક્નૈમો ભને ાછો ભળે ત્માયે ષુ ંરાખ ગામોનુ ંદાન કયીળ. નદંયામ 
લશદેુલને કશ,ે ―શ ેદેલકી-લશદેુલ ! આ તભાયી  મડૂી તભે વચલી રો.‖ ફદેલજીએ નદંયામને કહ્યુ,ં‖તભે જ અભાયા 
ભાતાત્તતા છો. તભાયો જ સ્નેશ પ્રાતત કયી, જન્ભથી આલડા ભોટા થમા છીએ. અશં વગા,ં સ્નેશી, સ્લજનોને શખુી કયી 
અભે તભને ભલા વ્રજભા ંજરૂય આલીુ.ં‖ લશદેુલે કનૈમાને જાત કભા વસં્કાય કયાવ્મ. કડા ંશયેાવ્મા.ં બગલાને 
નદંયામને પ્રણાભ કમાા. ભોટાબાઇએ યથ તૈમાય કમો. લશદેુલે દેલકીને કહ્યુ,ં ―આણે નદંયામને ગોકુ જલા ત્તલદામ 
આીએ.નદંયામને કૃષ્ણ અને ફરયાભે પ્રણાભ કમાા. નદંયામને યથભા ંફેવાડયા. નદંયામને આઘાત રાગ્મો.‘કાનને રીધા 
લગય જાઉંછુ.ં ષુ ંમળોદાને ળો જલાફ આીળ?‘ જ્માયથી કનૈમાએ ગોકુર છોદ્યુ ંત્માથી રોકોએ, ગામોએ, ખાલાન6ુ છોદ્યુ ં
શત ુ.ં ‗કનૈમો શભણા ંઆલળે શભણા ંઆલળે‘એભ યાશ જોતા શતા. નદંયામ લશદેુલને કશ ેછે ,  ― ભાયા કૃષ્ણને ક્યાયે ગોકુ 
ભોકરળો ?એકરો ન આલે તો તભે વાથે રઇ આલજો.‖   

  નદંયામ ગોકુ જલા યલાના થમા. જેલો યથ આવ્મો કે ગોકુ ગાજલા રાગ્યુ.ં રોકોએ બગલાનને યથભા ંન 
જોમા કે તયત મળોદાએ નદંયામને છૂયુ,ં“ભાયો કાન ક્યા ંછે?” નદંયામે જલાફ આતમો કે  “ જેનો શતો તેને આી 
દીધો.” નદં-મળોદા બગલાનના ત્તલયશભા ંઝૂયલા રાગ્મા. 
   લશદેુલે, ફદેલ અને કૃષ્ણને ઉજ્જૈનીભા ંવાદંીત્તન નાભના ગઋુને ત્મા ંત્તલદ્યાભ્માવ ભાટે મકૂ્યા. ગરુુની વેલા 
કયતા ંફને્ન બાઇઓ ત્તલદ્યાભ્માવ કયલા રાગ્મા. એક હદલવ ચોભાવાની ઋતભુા ંગરુુત્નીએ કૃષ્ણ અને શદુાભા ને 
જગંરભા ંરાકડા ંકાલા ભોકલ્મા. યસ્તાભા ંખાલા ોટરીભા ંગરુુત્નીએ  ચણા ફાધંી આતમા. રાકડા ંકાીને 
આલતા‖તા ત્મા ંમળૂધાય લયવાદ ડલા રાગ્મો. નદીભા ંયૂ આવ્મા. આગ જલામ એભ નશોત ુ.ં ફને્ન જણા એક 
ઝાડ ય ચડી ગમા. શદુાભાને ભખૂ રાગી. ગરુુત્નીએ આેરા ચણા માદ આવ્મા. તેણે કૃષ્ણને છૂયુ ં“તાયે ચણા 
ખાલા છે?” કૃષ્ણે ના કશી. શદુાભાએ થોડા ચણા ખાધા. થોડી લાય ફાદ પયી ચણા ખાઇને યૂા કમાા. ઘણુ ંભોડુ ંથતા ં
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કૃષ્ણે શદુાભાને કહ્યુ,ં “રાલ કંઇક શોમ તો, ભને ભખૂ રાગી છે.”શદુાભા કશ,ે “ચણા તો ષુ ંફધા જ ખાઇ ગમો.”  કૃષ્ણ કશ ે
“કંઇ લાધંો નશં.”  

  આશ્રભભા ંવાદંીત્તન ઋત્તએ કૃષ્ણ અને શદુાભાને ન જોમા. ગોયાણીને છૂયુ,ં “કૃષ્ણ, શદુાભા ક્યા ંછે?”ગોયાણી 
કશ,ે “ભં રાકડા ંરેલા જગંરભા ંભોકલ્મા છે.”વાદંીત્તનએ ત્નીને ઠકો આતમો. “આટરા મળૂધાય લયવાદભા ંક્યા ંતે 
એભને રાકડા ંરેલા જગંરભા ંભોકલ્મા?”વલાયે લયવાદ ઓછો થતા ંકૃષ્ણ અને શદુાભા રાકડાનો બાયો રઇ આશ્રભભા ં
અલી ગમા. 

  ફદેલ અને કૃષ્ણનો ત્તલદ્યાભ્માવ શલે યૂો થઇ ગમો. તેઓની ળસ્ક્ત જોઇ ગરુુજી જાણી ગમા કે આતો વાક્ષાત ્
ત્તલશ્વબંય છે.બગલાને કહ્યુ,ં “અભે ત્તલદામ રઇએ છીએ. અભાયે આને ગરુુદલક્ષણા આલી છે, કશો ુ ંઆીએ?” 
વાદંીત્તન ઋત્તએ કહ્યુ,ં “ પ્રાતત કયેરી ત્તલદ્યાનો પ્રચાય કયજે, ફવ !” ગરુુત્નીએ કહ્યુ,ં “ શ ેકૃષ્ણ, પ્રબાવાટણભા ં
દહયમો અભાયા દીકયાને ગી ગમો છે. તે ાછો રાલી આો.” તયત જ ફને્ન બાઇઓ પ્રબાવાટણ આવ્મા. દહયમાને 
કહ્યુ,ં “ગરુુતુ્રને ત ુ ંગી ગમો છે તે ાછો આ.” દહયમો કશ,ે “ષુ ંગી ગમો નથી. અશં ચંજન નાભનો યાક્ષવ યશ ે
છે તે શયણ કયી ગમો શળે.”બગલાને યાક્ષવને ભાયી નાખ્મો. તેના ેટભાથંી ણ ગરુુતુ્ર ન નીકળ્મો. ત્માથંી મભયાજ 
ાવે આવ્મા અને ત્તલનતંી કયી કે “તભે તભાયા કભાને અધીન થઇ અભાયા ગરુુતુ્રને અશં રાવ્મા છો. તેને ભાયા 
કશલેાથી ાછો આી દો.”મભયાજ કશ,ે “ફષ ુવારંુ” મભયાજાએ ગરુુતુ્રને ાછો આી દીધો. આભ બગલાને ોતાના 
ગરુુને તેભનો તુ્ર ાછો ભેલી આતમો. ગરુુજીએ કહ્યુ,ં “તભે ભને વાયી ેઠે દલક્ષણા આી છે. શલે તભાયે ઘયે જાલ. 
તભાયી કીત્તતિ ચાયેફાજુ પેરાલો.”ગરુુજીએ યજા આી એટરે ફને્ન બાઇઓ યથભા ંફેવી ોતાના નગયભા ંઆવ્મા. ઘણા 
વભમથી જોમેરા નશં એટરે નગયજનો બગલાનના ંદળાન કયી આનદં ા્મા. યભકૃાળુ યભાત્ભા  ભથયુા નગયીભા ં
ત્તલયાજભાન શતા. ગોકુભા ંનદંયામ,મળોદા, ગોીઓ અને ળજૃલાવીઓ બગલાનની યાશ જોતા ંશતા. એ જ લખતે 
શસ્સ્તનાયુથી તેભની પઇફા કંુતાજીનો વદેંળો આવ્મો, “ કૃા કયી લશરેાભા ંલશરેી તકે અશં આલી જજો.”વદેંળો 
ભાતા ંઠાકોયજી અક્રૂયજીને ત્મા ંગમા.ં અક્રૂયજીને કહ્યુ,ં “ કાકા, તભાયી ફશને, ભાયી પૈફાનો વદેંળો આવ્મો છે. ભને 
જરદી ફોરાલે છે. તભે શસ્સ્તનાયુ પૈફા ાવે જાલ અને કશો કે ષુ ંલશરેી તકે તભને ભલા આળુ ંછુ.ં” ઉદ્ધલજી 
બગલાનના યભ બક્ત, વખા અને ભતં્રી. ત્તલદ્યાભ્માવ કયી બગલાન ાછા પમાા એટરે ભલા આવ્મા શતા. લશદેુલ-
દેલકીએ ઉદ્ધલનુ ંવન્ભાન કયુ.ં આઠ હદલવથી બગલાનનુ ંશૈયુ ંકાબભૂા ંન શત ુ.ં ગોકુથી લાયંલાય વદેંળા આલતા શતા. 
ગોકુલાવીઓ “કાન આવ્મો, કાન આવ્મો”  એભ વતત ત્તલચાયતા શતા. નદં, મળોદા વહશત વૌ ાદયે ફેવી કનૈમાની 
યાશ જોતા શતા. બગલાને ોતાના યભ વખા ઉદ્ધલને કહ્યુ,ં “તભે ગોકુ જાઓ, ભાયા ભાતાત્તતાને અને ગોીઓને 
ભાયો વદેંળો આી ભાયા ત્તલયશથી દુ:ખી ભનલાાને પ્રવન્ન કયો. વદેંળો ષુ ંભોઢેથી નશં, ષુ ંરખાળુ ંતેભ તેભ રખો.” 
લશદેુલ-દેલકી ફાજુભા ંફેઠા છે. કાઇંણ રખતા ંશરેા ંફષુ ધીયજથી ત્તલચાય કયી બગલાને રખાવ્યુ,ં “ળયીય ભારંુ 
અશંમા છે, ભન તભાયા ચયણભા ંછે. ભાયા ંઅનેક તોપાનો વશન કયનાયી મળોદા ભા, ત્તતા નદંયામને ભાયા વાષ્ટાગં 
દંડલત ્પ્રણાભ.” તભાયી લવભી ત્તલદામ રઇ, તભને છોડી ભથયુા આવ્મો છુ ંણ ભારુ6 ભન ગોકુભા ંછે.ભન, લચન, 
કભાથી તભાયા ંચયણકભભા ંવાદય પ્રણાભ. શ ેઉદ્ધલ! ભાયો વદેંળો ભા મળોદા અને નદંયામને આજો. ભાયી ગામો ય 
ભાયા લતી શાથ પેયલજો, ઘાવ નાખજો. ભાયી રાકડી ખણૂાભા ંયાખજો. ભાયા લતી ભાયી ગામોને ભાયી માદ આી 
લશાર કયજો.” આટુ ંકશતેા ંઠાકોયજીનુ ંશૈયુ ંબયાઇ આવ્યુ.ં “શ ેનદંયામ, મળોદા ! આ ઉદ્ધલને ભં તભાયી ાવે ભોકલ્મો 



Page 187 of 271 
w w w . g o p a l p a r e k h . w o r d p r e s s . c o m  

 

છે. તે તભને અશંની ફધી ત્તલગત આળે. તેને ગોીઓ ાવે ર ઇ જજો. ”ગોીઓને કશજેો, “શ ેગોીઓ, તભે ભને 
એટરો લળ કમો છે કે ષુ ંતભાયી વાથે જ છુ.ં”ઠાકોયજીની આંખભાથંી દડદડ આંશ ુલશી જામ છે. “શ ેઉદ્ધલ! આ ભારંુ 
ીતાફંય ઓઢો. ભાયા યથભા ંજાલ. વભમની ગણતયી કયળો ભા.” યથભા ંઉદ્ધલજીને ફેવાડયા, યથ ગમો.યથ દેખામો 
ત્મા ંશધુી બગલાન યથ વાભે જોઇ યહ્યા. 
  વાજંે મળોદા-નદંયામના ફાયણે યથ આવ્મો. વૌને રાગ્યુ ંકે કાન આવ્મો. કનને ન જોતા ંનદં, મળોદાને 
આઘાત રાગ્મો. નદંયામે ઉદ્ધલજીનો વત્કાય કમો. નદંયામે ભથયુાના વભાચાય છૂયા. “અભાયો કાન ક્યાયે આલળે?” 

નદં-મળોદા કનૈમાના ગમા છી પક્ત ાણી ય યશતેા ંશતા.ં “અભે અભાયા કનૈમાના ંક્યાયે દળાન કયીુ?ં શ ેઉદ્ધલજી ! 
કાનડુાનંા ંયાક્રભો, તોપાનો, લાતચીતભા ંવબંાયીએ છીએ ત્માયે અભને ફીજુ ંકાઇં કયળુ ંગભતુનંથી. અભાયા શાથભા ં
રીધેરા ંકાભો અટકી જામ છે.  ગગાાચામાના લચન પ્રભાણે ષુ ંભાનુ ંછુ ંકે કૃષ્ણાને ફરયાભ દેલોનુ ંભોટંુ કમા કયલા થૃ્લી 
ય આલેરા છે. જેણે દવ શજાય શાથીના ફલાા કંવને ભામો, અત્તત બાયી ધનુને તોડયુ.ં શાથીને ભામો અને જેણે 
વાત વાત હદલવ ગોલધાનલાતને ટચરી આંગી ય ધમો, અનેક યાક્ષવોને ભામાા, આલા ંયાક્રભો જગતત્તનમતંા 
બગલાન જ કયી ળકે.” આભ શ્રીકૃષ્ણના ંયાક્રભો માદ કયી મળોદાની આંખભાથંી ચોધાય આંશ ુલશલેા ભાડંયા. બગલાન 
પ્રત્મેનો અનશદ પે્રભ જોઇ ઉદ્ધલજી આનદં ા્મા અને ફોલ્મા, “શ ેનદંયામ, મળોદા, તભે યભ બાગ્મળાી છો. યભ 
કૃાળુ યભાત્ભા જ તુ્ર સ્લરૂે આને ત્મા ંધામાા. આે લાત્વલ્મબાલે આટરો વભમ ઠાકોયજી વાથે વ્મતીત કમો. 
તભાયે શલે ુ ંકયલાનુ ંફાકી છે? તભારંુ જીલન કૃતકૃત્મ થયુ ંછે. ઠાકોયજી તભને આેરા લચન પ્રભાણે થોડા લખતભા ં
તભે શ્રીકૃષ્ણના ંદળાન કયળો. ોતે ત્તનગુાણ ત્તનયાકાય, અજન્ભા શોલા છતા ંથૃ્લી ય ભાનલરૂે જન્ભ રે છે ત્માયે 
ભાનલવશજ યીતે જ લતાન કયે છે.”ઉદ્ધલજી નદં મળોદાને કશ ેછે, “ભને તભાયા કનૈમાની ગૌળાા ફતાલો.” નદંફાલા 
ઉદ્ધલજીને ગૌળાાભા ંરઇ ગમા. ઉદ્ધલજીનુ ંીળંુ ીતાફંય જોઇ ગામો બાબંયલા રાગી. ચાયેફાજુથી અલાજ વબંાલા 
રાગ્મા. “કૃષ્ણ કનૈમારારકી જમ, લગહયયાજધયણકી જમ.”ઉદ્ધલજીએ આ ગોકુલાવીઓનો ઠાકોયજી ભાટેનો ઉત્કટ પે્રભ 
જોમો ત્માયે રાગ્યુ ંકે આ ફધા શ્રીકૃષ્ણ ત્તલના કેભ યશતેા શળે? લશરેી વલાયે મમનુાાન કયી ગોીઓને બગલાનનો 
વદેંળો આીળ એભ ત્તલચાયતા શતા. નદંયામના ફાયણે કાનનો યથ આલેરો જોઇ ગોીઓને રાગ્યુ ંકે કનૈમો આવ્મો. 
ફધી ફૂર રઇ કાનડુાને લધાલલા આલી. તે જ ક્ષણે ભશાયાણી મમનુાનુ ંસ્નાનાન કયી ઉદ્ધલજી આવ્મા. એકલીવ શજાય 
છસ્વો ગોીઓ ફૂર રઇ ઊબી શતી. ગોીઓ ત્તલચાયે છે આ કૃષ્ણ જેલા દેખાલલાો કોણ છે? અને ક્યાથંી આવ્મો શળે? 
ગોીઓ શવતી શવતી ઉદ્ધલજીને લંટાઇ લી. શ્રીકૃષ્ણનો તભાયે ભાટેનો વદેંળો રાવ્મો છુ.ં એભ ઉદ્ધલજીએ 
ગોીઓને કહ્યુ ંએટરે એભને આવન ય ફેવાડયા, વાયી યીતે વત્કાય કમો. ગોીઓ તેભને છૂલા રાગી, “શ્રીકૃષ્ણે 
ભતાત્તતાને માદ કયી વદેંળો આલા તભને અશં વ્રજભા ંભોકલ્મા, ણ ભાતાત્તતા ત્તવલામ ળજૃભા ંકોઇ તેને માદ 
આલતુ ંશોમ એભ અભને રાગતુ ંનથી. રુુોએ ત્રિયીઓ વાથે કયેરી ત્તભત્રતા ભતરફ યૂતી શોમ છે.”શ્રીકૃષ્ણના 
ફાણ અને હકળોયાલસ્થાના ંયાક્રભો માદ કયતી યડલા રાગી, એટરાભા ંએક ભ્રભય(બભયો)ફીકળ્મો. ગોીઓ 
બગલાનને વબંાલતી શોમ એભ બભયાને કશલેા રાગી.”  

ભ્રભયગીત  

  “ શ,ેબભયા, પયતો પયતો અજાણ્મા ંદેળભાથંી આવ્મો. હદનદળાનુ ંબાન ન શત ુ.ં અશંના ફગીચાના ંફૂરભાથંી 
યવ ચવૂલા રાગ્મો. ભદભસ્ત થમો. તને કોઇએ કહ્યુ ંકે, ગોકુના ંફૂરથી ભથયુાના ંફૂર લધ ુયવલાા ંછે એટરે ત ુ ંત્મા ં
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ચાલ્મો ગમો. શલે અશં ળા ભાટે આવ્મો? ત ુ ંઅભને ુ ંકશલેા આવ્મો છે. અશંથી ચાલ્મો જા.” કુદેલજી કશ ેછે, “શ ે
યાજા યીલક્ષત ! ઉદ્ધલજી કૃષ્ણના ંદળાન ભાટે તડતી ગોીઓને તેઓ ભાટેનો વદેંળો કશી ળાતં ાડતા ંકશલેા રાગ્મા, 
“ શ ેગોીઓ તભે બાગ્મળાી છો. તભે પક્ત ઠાકોયજીભા ંજ ભન યોવ્યુ ંછે. જે પે્રભ ઠાકોયજીનો તભે ભેવ્મો છે તેથી 
તભે કૃતકૃત્મ થઇ ગઇ છો, ભને તભાયા કાને કશલેડવ્યુ ંછે કે,“ શ ેગોીઓ ભારંુ ળયીય બરે ભથયુાભા ંશોમ ણ ભારંુ ભન 
તભાયી ાવે જ છે. ષુ ંગભે ત્મા ંજઇળ ણ તભાયા પે્રભને નશં ભૂ ુ”ં ગોીઓ બગલાનનો વદેંળો વાબંી ગાડંીઘેરી 
થઇ ગઇ. બગલાનના ંવસં્ભયણ ગાલા રાગી. ઉદ્ધલજી ગોીઓનો ળોક દૂય કયલા કેટરોક લખત કૃષ્ણના ંગણુગાન 
કયતા ંળજૃભા ંયહ્યા. ળજૃલાવીઓના ંહદલવો ઉદ્ધલજીની વાથે ઠાકોયજીના ગણુગાન કયતા ંઆનદંભા ંવ્મતીત થમા. છી 
નદંયામ મળોદા ગોીઓ, ળજૃલાવીઓએ જાતજાતની બેટો કાનને 

આલા  ઉદ્ધલજીને આી, કશલેા રાગ્મા, “અભારંુ ફોલ્યુચંાલ્યુ ંભાપ કયજો. એકલાય કાનને કશજેો અશં જરૂય ગરા ં
ાડે.”  

  ઉદ્ધલજી ળજૃભાથંી ત્તલદામ રઇ ભથયુા આવ્મા. યભ કૃાળુ યભાત્ભાને નદંયામ મળોદા, ગોગોીઓ અને 
ળજૃલાવીઓએ જે ત્તલત્તલધ બેટો ભોકરી શતી તે ફરયાભ અને કૃષ્ણને આી. ઠાકોયજીએ ઉદ્ધલને છૂયુ,ં”ગોીઓએ ભાયે 
ભાટે ળો વદેંળો ભોકલ્મો છે?” ઠાકોયજી ગોીઓનો વદેંળો વાબંલા આતયુ શતા. ઉદ્ધલજીનુ ંશૈયુ ંબયાઇ આવ્યુ.ં ફોરી 
ળક્યા નશં. બગલાન કશ,ે “શ ેઉદ્ધલ, ત ુ ંફોરતો કેભ નથી?” ઉદ્ધલજી કશ,ે “તભે જે ગોીઓનો તભાયા પ્રત્મેનો ઉત્કટ 
પે્રભ આતમો છે અને તભે ા્મા છો તેભાનં ુ ંકાઇં ષુ ંઆી કે ભેલી ળક્યો નથી. ગોીઓનો તભાયા પ્રત્મેનો ઉત્કટ પે્રભ 
જોઇ ભારંુ શૈયુ ંગદગહદત થઇ જામ છે. ફોરી ળકતો નથી.નદં, મળોદા, ગોગોીઓની તભાયા પ્રત્મેની ત્તનષ્કાભ બસ્ક્ત 
માદ કયતા ંજ શૈયુ ંબયાઇ આલે છે.” 

  યભ કૃાળુ યભાત્ભા ભથયુાભા ંત્તલયાજભાન છે. તેણે ભથયુા આલતા ંઅક્રૂયજી અને કુબ્જાને તેઓને ઘયે 
આલલાનુ ંલચન આેુ.ં તે લચન પ્રભાણે ઠાકોયજી કુબ્જાને ઘયે ગમા. કુબ્જાની જૂાનો સ્લીકાય કમો. કુબ્જાના ઘયે 
એક હદલવ યહ્યા. છી ઠાકોયજી ફરયાભ અને ઉદ્ધલજી વાથે અક્રૂયજીને ઘેય ગમા. ઠાકોયજી અને ફરયાભે કાકા 
અક્રૂયજીને પ્રણાભ કમા, વાભે તેઅણે ણ લદંન કમાા. બગલાનને અક્રૂયજીએ કહ્યુ,ં “શ ેપ્રભ!ુ જે દેલોને ણ દુરાબ છે 
તેલા આના ંઆજે ભને પ્રત્મક્ષ દળાન થમા. કૃા કયી આ ભાયા ંવવંાયના ંફધંન કાી નાખો, જેથી ષુ ંવતત આના 
વાત્તન્નધ્મભા ંયશી આની આયાધનાભા ંળે જીલન રંુૂ કરંુ.”ઠાકોયજી કશ,ે “આ અભાયા લડીર છો. તભે ભારુ6 એક 
કાભ કયો. શસ્સ્તનાયુ જાલ અને ાડંલ ફાકો અને ભાતા કંુતાની ખફય રઇ આલો. છી ષુ ંતેભનુ ંકલ્માણ થામ એ 
યીતે કામા કયીળ. ઠાકોયજી અક્રૂયને આજ્ઞા કયી ોતાને ઘેય ગમા.”  

  અક્રૂયજી ઠાકોયજીની આજ્ઞા રઇ શસ્સ્તનાયુ ગમા. ધતૃયાષ્ટ્ર, કંુતી, બીષ્ભ લગેયેને ભળ્મા. ફધાને કુળ વભાચાય 

છૂયા. ાડંલો વાથે દુમોધન કેલો વ્મલશાય કયે છે તે જોલા અક્રૂયજી થોડા વભમ ભાટે શસ્સ્તનાયુ આવ્મા ને ાડંલો વાથે 

કેલો દુવ્માલશાય કયલાભા ંઆલે છે તે ત્તલગતલાય લાત કંુતી અને ત્તલદુયજી ાવેથી જાણી. કંુતી ોતાના ત્તમહયમાઓને માદ 

કયતી યડતા ંયડતા ંખફય અંતય છૂલા રાગ્મા. “અભાયા દુ:ખભા ંશ્રીકૃષ્ણ ત્તવલામ ફીજાઓનો આધાય ષુ ંજોતી નથી, તો 
શ્રીકૃષ્ણ અભાયી ભદદે આલળે કે નશં? કૃષ્ણ અભને માદ કયે છે કે નશં?”તેભ અક્રૂયજીને છૂલા રાગ્મા. અક્રૂયજીએ તેભને 
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આશ્વાવન આી ળાતં કમાા. છી ભથયુા જલા તૈમાય થમા, એટરે ધતૃયાષ્ટ્રને ણ ભલા ગમા. અક્રૂયજીએ ધતૃયાષ્ટ્રને કહ્યુ,ં 
“શ ેયાજા ! નીત્તત અને ન્મામથી યાજ્મ ચરાલજો. કોઇનેમ અન્મામ ન થામ તે જોજો. નશં તો નયકભા ંજળુ ંડળે.”  

  અક્રૂયજી ાછા ભથયુા આવ્મા અને ાડંલો વાથે ધતૃયાષ્ટ્રનો કેલો વ્મલશાય છે તેના વભાચાય ત્તલગતલાય 

ફરયાભ-શ્રીકૃષ્ણને આતમા. 
 

કારમલનનો નાળ 
 

કુદેલજી કશ,ે“  શ ેયીલક્ષત! કંવના મતૃ્ય ુછી કૃષ્ણની ફે ભાભીઓ અસ્સ્ત અને પ્રાપ્તત ોતાને ત્તમય ગૈ. ત્તતા 

જયાવઘંને ોતાના ત્તતને ઘાતકી બાણેજે કઇ યીતે ભાયી નાખ્મા તેની ત્તલગતલાય લાત કશી. લાત વાબંી જયાવઘં 

ક્રોધે બયામો અને ોતાના જભાઇને ભાયનાયને ભાયલા  ભોટી વેના રઇ યદુ્ધ કયલા આવ્મો. બગલાન અને ફરદેલ ાવે 

શત્તથમાય ન શતા. આકાળભાથંી ફે યથ બયી શત્તથમાયો આવ્મા. ફને્ન બાઇઓએ શત્તથમાય ધાયણ કયીને વિય લખત 

જયાવઘંને શયાવ્મો. અઢાયભી લખત નાયદજીએ ભોકરેરા કારમલન નાભના ભશાફલાન મલનનેરઇ જયાવઘં રડલા 

આવ્મો. ભથયુાલાવીઓ યદુ્ધથી કંટાી ગમેરા.ં બગલાનને કશ ેરડાઇ કયલી શોમ તો ભથયુા છોડી જાલ અને યદુ્ધ ન 

કયળુ ંશોમ તો ભથયુાભા ંયશો.બગલાન ત્તલચાયલા રાગ્મા કે ભથયુા છોડી ક્યા ંજળુ?ં ભથયુાથી નીકળ્મા. શરેા ં

યાજસ્થાનભા ંફે હદલવ યહ્યા. ત્માથંી વૌયાષ્ટ્રાઅવ્મા. દહયમાકાઠેં ત્રીજે હદલવે ઘડીના છઠ્ઠા બાગભા ંવોનાની દ્વાહયકા નગયી 

બગલાને ફનાલી દીધી. ાચંભે હદલવે ભથયુા આલી લશદેુલ, દેલકી અને મદુલળંીઓને રઇ દ્વાહયકાભા ંયશલેા જલાનુ ં

નક્કી કયુ.ં ભથયુા ય જયાવઘં કારમલનને રઇ તે્રલીવ અક્ષૌહશણી વેના રઇ યદુ્ધ કયલા આલેરો. ઠાકોયજી એકરા શતા. 

કારમલન બમકંય શતો. કારમલનને લયદાન શત ુ ંકે મદુલળંી તને ભાયી ળકળે નશં અને તે લયદાનને વાચુ ંાડલા 

બગલાને કારમલનને ભાયલાને ફદરે ગભાથંી ચાખડી કાઢી દોડલા ભાડંય ુ.ં ાછ કારમલન ણ દોડલા 

રાગ્મો.ફને્ન દોડતા ંદોડતા ંલગયનાયના જગંરભા ંઆવ્મા.લાતની ગપુાભા ંએક ભાણવ શતૂો શતો. તેને ઠાકોયજીએ 

ોતાનુ ંીતાફંય ઓઢાડી દીધુ.ં બગલાન આગ ચાલ્મા. કારમલને જોયુ ંકે કૃષ્ણીતાફંય ઓઢી શતૂા છે. કારમલને 

તે શતેૂરા રુુને ાટુ ભાયુ.ં ાટંુ ભાયતા ંજ એ રુુ ફેઠો થઇ ગમો.બગલાન થોડે દૂય ઊબા યશી જોતા ંશતા.ં 

કારમલન ફીને બસ્ભ થઇ ગમો. બગલાને તે રુુને છૂયુ,ં “ ત ુ ંકોણ છે?”તેણે જલાફ આતમો,”ષુ ંભાધંાતાનો દીકયો 

મચુકંુુદ છુ.ં” મચુકંુુદે બગલાનને છૂયુ,ં “તુ ંકોણ છે?”બગલાને કહ્યુ,ં “ષુ ંમદુલળંભા ંજન્ભેર દેલકી-લશદેુલનો દીકયો 

કૃષ્ણ છુ.ં તં આ કારમલનને ભાયી ભોટંુ કાભ કયુ ંછે.” મચુકંુુદે કહ્યુ,ં “ભં દેલતાઓને ત્તલજ્મ અાવ્મો. દેલોએ ભને 

લયદાન ભાગલા કહ્યુ.ં ભં શખુલૂાકની ત્તનદ્રા ભાગી. ભને જે ઉઠાડળે તે ફીને બસ્ભ થળે એળુ ંલયદાન દેલોએ ભને 

આેુ.ં ત્માયથી ષુ ંઆ ગપુાભા ંશતૂો શતો.કારમલને ભને ાટંુ ભાયી ઉઠાડયો એટરે તે તયત જ ફીને બસ્ભ થઇ 

ગમો. બગલાન કશ,ે “તં ભારંુ કાભ કયુ ંછે, એટરે ભાયે તને લયદાન આળુ ંછે. ત ુ ંભાગ તાયે શુ ંજોઇએ છે?”મચુકંુુદ 
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યાજા કશ,ે “ભાયે કાઇં જ જોઇત ુ ંનથી.”બગલાન કશ,ે “ભાયે તને કાઇંક આળુ ંછે. આલતા જન્ભે આજ ભતૂ્તભ ય બ્રાહ્મણ 

તયીકે જન્ભ રઇળ. ઇશ્વયબસ્ક્ત કયતા ંતને ભોક્ષ ભળે.”મચુકંુુદ યાજા ફીજા જન્ભભા ંનયત્તવંશ ભશતેા થમા.  

  કુદેલજી કશ,ે “શ ેયીલક્ષત ! જયાવઘેં ભથયુાભા ં ૂટં ચરાલી, વોનુ ં ૂટંય ુ.ં વોનુ ંલફશાય ભોકલ્યુ.ં ત્મા ંતેનો 

મગુટ તૈમાય કયાવ્મો. મગુટ તૈમાય કયતા ંલો રાગ્મા. રડાઇભા ંબીભવેને જયાવઘંને ભામો. જયાવઘંના દીકયાએ આ 

મગુટ બીભવેનને બેટ આતમોબીભવેન મગુટ શયેલા જતો શતો, ત્મા ંશ્રીકૃષ્ણે તેને અટકાવ્મો અને કહ્યુ,ં “રડાઇભા ંમગુટ 

ન શયેામ. શાથભા ંરઇ રો.”આ મગુત ચોયેરા વોનાનો છે. ન શયેલો” તેભ રખી તેના ય લચઠ્ઠી ભાયો. કાગની 

ટ્ટીભા ંરખી મગુટ ય ચંટાડી. વભમ જતા ંતે ટ્ટીનીકી ગઇ. શ ેયીલક્ષત ! તં આ જયાવઘંનો ચોયેરા વોનાનો 

મગુટ શમેાા અને ભરૂ કયી ફેઠો.  

  જયાવઘં વાથેનો વગં્રાભ છોડી બગલાન વોનાની દ્વાયકાભા ંઆવ્મા. ઓખા ભડંના યાજા યૈલતે બ્રહ્માજીના 

કશલેાથી ોતાની કન્મા યેલતી ફદેલજીને યણાલી. યીલક્ષત યાજાએ કુદેલજીને છૂયુ,ં”શ ેકુદેલજી ! શ્રીકૃષ્ણ 

બીષ્ભક યાજાની દીકયી રુસ્હભણીને યણ્મા તે લાત વાબંલા ઇચછુક છુ.ં”  

રુસ્હભણીશયણ અને ત્તલલાશ 

 કુદેલજી કશ,ે “શ ેયીલક્ષત ! ત્તલદબાના યાજા બીષ્ભકને ાચં દીકયા અને એક દીકયી શતી. દીકયીનુ ંનાભ 

રુસ્હભણી શત ુ.ં એક હદલવ ફોયે યાજા જભલાની તૈમાયી કયતા શતા. રુસ્હભણીજી યવોડાભા ંયવોઇ કયતા શતા. ત્મા ં

શ્રીભન્ન નાયામણ... નાયામણ...  ”કયતા ંનાયદજી આવ્મા. બીષ્ભક યાજાએ “ધાયો, ધાયો”કશી નાયદજીનો આદય 

વત્કાય કમો. બીષ્ભકે નાયદજીને છૂયુ,ં “નાયદજી ભાયે ાચં દીકયા છે અને એક દીકયી છે. દીકયી ઉંભયરામક થઇ છે. 

કોઇ મોગ્મ મયુત્તતમો ધ્માનભા ંશોમ તો ફતાલો.” નાયદજીએ કહ્યુ,ં “દ્વાયકાધીળ કૃષ્ણ એક મોગ્મ મયુત્તતમો છે.”શ્રીકૃષ્ણના ં

રૂ, ગણુ, યાક્રભ અને ઐશ્વમાના ંનાયદજી ગણુગાન કયલા રાગ્મા. રુસ્હભણીજીએ આ વાબંતા ંજ ભનથી નક્કી કયી 

રીધુ ંકે લરંુ તો ત્તલઠ્ઠરલયને જ.બીષ્ભકનો ભોટો દીકયો રુસ્ક્ભ આવ્મો એટરે બીષ્ભકે કૃષ્ણની લાત કયી. નાયદજી તાયી 

ફશનેના ત્તલલાશ કયલા આ મયુત્તતમો ફતાલી ગમા છે. રુસ્ક્ભ કશ,ે “ શ ેત્તતાજી ! તભાયી વાઠે બદુ્ધદ્ધ નાઠી રાગે છે. કૃષ્ણ 

તો એક ગોલાલમો છે. તેને યતન અાત ુ ંશળે! ભં તો ભાયી ફશનેનુ ંલેત્તલળા ત્તળુાર વાથે નક્કી કયુ ંછે.”રુસ્હભણી 

ભનોભન ઠાકોયજીને પ્રાથાના કયલા રાગી, “  શ ેબગલાન ! ભાયી લશાયે આલજો.” તયત ને તયત એક ત્તલદ્વાન બ્રાહ્મણને 

ફોરાલી કાગ રખી કૃષ્ણને રુસ્હભણીએ વદેંળો ભોકલ્મો. બ્રાહ્મણને કહ્યુ,ં “આ કાગ દ્વાકાા જઇ શ્રીકૃષ્ણને 

આજો.”શ્રીકૃષ્ણને રુસ્હભણીએ કાગભા ંરખી જણાવ્યુ ંકે, “શ ેભલુનશુદંય શ્રીકૃષ્ણ, આના ંરૂ-ગણુ-યાક્રભના ં

ગણુગાન વાબંી ભારંુ ભન આનાભા ંરાગ્યુ ંછે. આને જ ભં ત્તત તયીકે સ્લીકામાા છે. ત્તળુાર વાથે ભાયા ત્તલલાશ 

નક્કી થમા છે. તે રગ્ન કયલા આલે તે શરેા ંશ ેયભાત્ભા! ભં જો યભેશ્વયનુ ંણૂા આયાધન કયુ ંશોમ તો શ્રીકૃષ્ણ ! 
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અશં આલી ભારંુ ાલણગ્રશણ કયો. ષુ ંબલાની ભાતાના ભહંદયે જૂા કયલા જાઉં ત્માયે તભે ભારંુ શયણ કયી ભાયી વાથે 

રગ્ન કયજો.”  

  રુસ્હભણીના ંરગ્નનો હદલવ આવ્મો. ભશભેાનો આલલા ભાડંયા. રગ્નના આગરા હદલવે બગલાન કૃષ્ણ ણ 

આલી ગમા. ફધાને ભલા રાગ્મા. રુસ્ક્ભને મ ભળ્મા. કૃષ્ણે રુસ્ક્ભને લાતલાતભા ંછૂયુ,ં “શ ેભશાયાક્રભી રુસ્ક્ભ ! 

તભાયા આ કથય ગાભભા ંભહંદય કેટરા?ં બલાની ભાતાનુ ંભહંદય ક્યા ંઆવ્યુ?ં”અભાયે અશંથી દ્વાયકા જાતા ંકેટરો 

વભમ રાગળે? રુસ્ક્ભ ભનભા ંત્તલચાયલા રાગ્મો કે આ ગોલાલમો તો બાયે કચકલચમો રાગે છે. રુસ્ક્ભએ કૃષ્ણને ગાભના ં

ભહંદયો, યસ્તાઓ ફયાફય ફતાલી દીધા. ફીજે હદલવે રુસ્હભણીના રગ્ન શતા. ત્તળુાર ઐયાલત શાથી ય ફેવી, શુદંય 

દાગીના શયેી રગ્નને ભાડંલે આવ્મો. જયાવઘં ત્તળુારનો અણલય ફનેરો. બગલાને કહ્યુ,ં “તભને લાધંો ન શોમ તો 

આ જાનને ાણી ાઇ આળુ.ં”ાણી ાલાને ફશાને જાનૈમાઓની લચભા ંબગલાન જઇ ઊબા, જયાવઘેં કૃષ્ણને જોમો. 

જયાવઘંને રાવકો ડયો. કૃષ્ણ તો ભયી ગમો છે? ાછો ક્યાથંી આવ્મો? લયયાજાના શાથભા ંશ્રીપ આતયુ.ં ાણી 

ત્તલનાનુ ંશત ુ,ંડી ગયુ.ં ત્તલત્તધ ળરુ થઇ. કાી લફરાડી આડી ઊતયી.  

   રુસ્હભણીજી ાનેતય-ચડૂરો શયેી બલાની ભાતાના ભહંદયે જૂા કયલા આવ્મા. આ ફાજુ રગ્નભડંભા ં

અંતયટ થમો. “કન્મા ધયાલો વાલધાન !”ભાભાને ગોય ભશાયાજે છૂયુ,ં “કન્મા કેભ આલતી નથી?” ભાભા કશ,ે 

“બલાની ભાતાની જૂા કયલા ગઇછે.”રુસ્હભણીજીએ ભાતાજીની જૂા કયી. “ શ ેભા ! આજીલન કૌભામા ાી તાયી જૂા 

કયી શોમ તો લરુ6 તો ત્તલઠ્ઠરલયને જ.” જૂા કયી રુસ્હભણી ભહંદયભાથંી નીકળ્મા કે શ્રીકૃષ્ણે રુસ્હભણીજીનો જભણો શાથ 

કડી રઇ યથભા ંફેવાડી પ્રસ્થાન કયુ.ં ભાભાએ રગ્નભડંભા ંજઇ અણલય અને બ્રાહ્મણને લાત કયી. તી ગયુ.ં 

રુસ્હભણીજી ચારી ગમા.  

  ઠાકોયજી ભોટાબાઇ ફદેલ વાથે યથ રઇ બાદયો આવ્મા. રુસ્ક્ભથી ોતાની ફશનેનુ ંશયણ કયી કૃષ્ણે 

રુસ્હભણી વાથે રગ્ન કયી રીધા ંતે લાત વશન ન થઇ. તેણે પ્રત્તતજ્ઞા કયી કે જ્મા ંશધુી ભાયી ફશનેને ાછી રાલી 

ત્તળુાર વાથે ન યણાળુ ંત્મા ંશધુી ષુ ંકંુહડનયુભા ંગ નશં મકંુૂ. ગસુ્વે બયામેરો રુસ્ક્ભ શ્રીકૃષ્ણની ાછ ગમો. રુસ્ક્ભ 

અને શ્રીકૃષ્ણ લચચે જફયદસ્ત રડાઇ થઇ. રુસ્ક્ભ ક્રોધે બયાઇ ોતાના શાથભાનંી તરલાયથી બગલાનને ભાયલા જતો 

શતો, ત્મા ંબગલાન શ્રીકૃષ્ણે ોતાના ફાણથી તેની તરલાય અને  ઢારના ટુકડે ટુકડા કયી નાખ્માઅને રુસ્ક્ભને ભાયલા 

જતા શતા ત્મા ંગબયામેરી રુસ્હભણી બગલાનને ગે ડી ોતાના બાઇને ભાયી નશં નાખલાની ત્તલનતંી કયલા રાગ્મા. 

એટરે બગલાને રુસ્ક્ભને ભાયી નાખલાને ફદરે તેને ભાથે મુડંન કયી, દાઢી, મછૂ કાી ફાધંી દીધો. ફદેલજીએ તેની 

દમા ખાઇને છોડી મકૂ્યો. અને કૃષ્ણને ઠકો આતમો કે કોઇણ વફંધંીને આલી ત્તળક્ષા ન કયામ. ફદેલજીએ 

રુસ્હભણીની ભાપી ભાગી. “ શ ેરુસ્હભણી ! તભાયા બાઇને અભાયે ભાયલો ન જોઇએ ણ દયેક ભાણવ ોતાના ંકભા 

અનવુાય પ બોગલતો શોમ છે.” છી ઠાકોયજી રુસ્હભણીને દ્વાયકા રઇ ગમા અને રુસ્હભણી વાથે ત્તલત્તધવય રગ્ન કમાં. 

કૃષ્ણ અને રુસ્હભણીના રગ્નથી વાયામે દ્વાયકાભા ંઆનદં આનદં છલાઇ ગમો. 
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જાંફલતી અને કૃષ્ણનો ત્તલલાશ 

દ્વાયકાભા ંત્રિયાત્જત માદલ શમૂાના યભ બક્ત શતા. ફાય લા શમૂાની ઉાવના કયી. શમૂાનાયામણે પ્રવન્ન થઇ, 

વત્રાત્જતને સ્મભતંક ભલણ જેનુ ંકયોડો શમૂા જેળુ ંતેજ શત ુ ંતે બેટભા ંઆતમો. વત્રાત્જત તે ભલણ ગાભા ંશયેી દ્વાયકા 

આવ્મો. ભલણના તેજથી રોકો અંજાઇ ગમા. રોકો કૃષ્ણને કશલેા રાગ્મા કે”ખદુ શમૂાનાયામણ આના ંદળાન  કયલા 

આલતા રાગે છે.” ઠાકોયજીએ શવીને કહ્યુ,ં “આ શમૂા નથી. આ તો વત્રાત્જતછે.” વત્રાત્જતે ભલણને બ્રાહ્મણો ાવે જૂા 

કયાલી ોતાના ઘયભા ંયાખ્મો. સ્મભતંક ભલણ જ્મા ંશોમ ત્મા ંદુષ્કા ન ડે, દુ:ખ ીડા ન થામ. વો, હશંવક પ્રાણીઓ 

ન આલે. યોગ ન આલે એળુ ંશમૂાદેલનુ ંલયદાન શત ુ.ં ઠાકોયજીએ વત્રાત્જમને કહ્યુ,ં “આ ભલણના ંદળાન કયલા રોકો 

ડાડી કયે છે. ભાટે ષુ ંતને ભહંદય ફધંાલી દઉં તેભા ંઆ ભલણ ધયાલ. ભહંદયની ચાલી તાયી ાવે યાખજે,”ણ 

વત્રાત્જત ન ભાન્મો. વત્રાત્જતના બાઇ પ્રવેનને ભલણભા ંબાગ જોઇતો શતો. એક હદલવ પ્રવેન સ્મભતંક ભલણ ગાભા ં

શયેી જગંરભા ંબાગ્મો. જગંરભા ંત્તવશં ેતેને ભાયી નાખ્મો અને ત્તવંશને એક યંછ, જે યંછોનો યાજા શતોતેણે ભાયી નાખ્મો. 

યંછનુ ંનાભ જાફંલાન , તેણે ભલણ રઇને ોતાના ફચચાનેં ગપુાભા ંયભલા આતમો. આ ફાજુ ભલણ ચોયાઇ જલાથી અને 

પ્રવેનનો િો ન શોલાથી, વત્રાત્જત રોકોને કશલેા રાગ્મો કે ભલણના રારચ ુકૃષ્ણે ભાયા બાઇને ભાયી નાખી ભલણ રઇ 

રીધો. ઠાકોયજી ય આક્ષે આવ્મો. બગલાન ભલણ ળોધલા નીકળ્મા. ઠાકોયજીએ ણ ભલણ રઇને જ દ્વાયકા આલીળ 

એલી પ્રત્તતજ્ઞા કયી. ખોલામેરી છેજ ાછી ભેલલા નલચડંી,ળતચડંી, વશત્રિયચડંી કયલાભા ંઆલે છે. દ્વાયકાભા ંરોકોએ 

ચડંીાઠ કમાા, ણ ભલણનો િો ન રાગ્મો.ભલણ ળોધતા ંળોધતા ંબગલાન લગયનાય ાવે આવ્મા. ત્તવંશના અને છી 

યંછના ગરે ગરે ગપુા ાવે આવ્મા. ત્મા ંએક ગપુાભા ંભલણનો પ્રકાળ દેખામો. બગલાન ગપુાભા ંદાખર થમા. 

ગપુાભા ંજાફંલાન યશતેો શતો. જાફંલાન કૃષ્ણ વાથે રડાઇ  કયલા રાગ્મો.બગલાને જોયથી જાફંલાન ય મઠુ્ઠીનો પ્રશાય 

કમો. જાફંલાન શામો. “આ તો બગલાન યાભ જ છે.”ભાપી ભાગંી, કહ્યુકેં, “શ ેયભ કૃાળુ યભાત્ભા, આ જ જગતની 

ઉત્ત્તિ, સ્સ્થત્તત અને રમના કાયણરૂ છો. દવ ભાથાલાા યાલણનો વશંાય કયનાય યાભચદં્રજી આ જ છો.”  

  કુદેલજી કશ:ે “શ ેયીલક્ષત ! શ્રીકૃષ્ણે જાફંલાનને ભાથે શાથ મકૂી કહ્યુ ંકે, “શ ેજાફંલાન ! આ ભલણને રીધે 

ભાયા ય ખોટંુ આ આવ્યુ ંછે. ષુ ંઆ ભલણ રેલા જ આ ગપુાભા ંદાખર થમો છુ.ં જાફંલાને બગલાનનો વત્કાય કમો. 

ભલણ વાથે ોતાની દીકયી જાફંલતી ણ આી. બગલાને જાફંલતી વાથે રગ્ન કમાં. દ્વાયકા આવ્મા. વત્રાત્જતને 

ફોરાલી બયી વબાભા ંભલણ કઇ યીતે ભળ્મો તે ત્તલગતલાય લાત કયી. તેનો ભલણ તેને ાછો આી દીધો. વત્રાત્જત ખફૂ 

જ ળયભામો. તેણે ોતાની દીકયી વત્મબાભાને કૃષ્ણ વાથે યણાલી. કન્માદાનભા ંભલણ આતમો. કૃષ્ણ બગલાને ભલણ 

રેલાની ના ાડી અને તે વત્રાત્જતને ાછો આી દીધો. 

  રગ્નને ફીજે હદલવે રાક્ષાગશૃભા ંાડંલો અને કંુતીને કટ કયી કૌયલોએ ફાી નાખ્મા છે, તેલા વભાચાય 

ભતા ંશ્રીકૃષ્ણફદેલ વાથે શસ્સ્તનાયુ ગમા. અક્રૂયજીબગલાન શસ્સ્તનાયુ ગ્મા ત્માયે તેની ગેયશાજયીભા ંવત્મબાભાનુ ં

શરેા ંજ્મા ંલેત્તલળા વત્રાત્જતે નક્કી કયેુ ંતે ળતધન્લાને કશલેા રાગ્મા કે, “તુ ંવત્રાત્જત ાવેથી સ્મભતંક ભલણ કેભ 



Page 193 of 271 
w w w . g o p a l p a r e k h . w o r d p r e s s . c o m  

 

રઇ રેતો નથી?જો વત્મબાભાને તાયી વાથે યણાલી શોત તો આ હકંભતી ભલણ ણ તને ભત. ળતધન્લાએ તેની 

બદુ્ધદ્ધ ભ્રત્તભત થતા ંવત્રાત્જતને ભાયી નાખી તેની ાવેથી ભલણ રઇ રીધો. ોતાના ત્તતાજીના ભયણના વભાચાય 

વત્મબાભાએ કૃષ્ણ અને ફદેલનેશસ્સ્તનાયુ શંચાડયા. વભાચાય ભતા ંઠાકોયજી તયત દ્વાયકા ાછા આવ્મા અને 

ળતધન્લાને ભાયલા તૈમાય થમા. ળતધન્લાને ખફય ડી કે કૃષ્ણ ભને ભાયી નાખળે એટરે ોતાની ાવેનો સ્મભતંક 

ભલણ અક્રૂયજીને ત્મા ંવાચલલા આી બાગી નીકળ્મો. બગલાન અને ફદેલ ણ ગરુડ ય ફેવી તેની ાછ બાગ્મા. 

બગલાનને ાછ આલતા જોઇ ળતધન્લા ોતાના ઘોડાને છોડી દોડલા રાગ્મો. બગલાન તેની ાછ દોડયા અને 

શદુળાન ચક્રથી તેનુ ંભસ્તક કાી નાખ્યુ.ં તેના લત્રિયોભા ંભલણ ળોધ્મો ણ ભળ્મો નશં. ઠાકોયજીએ ભોટાબાઇ ને કહ્યુકેં, 

“ળતધન્લાને નાશકનો ભામો. ભલણ તેની ાવેથી તો ન ભળ્મો.” ફદેલજીને ખોટંુ રાગ્યુ.ં એભને થયુ ંકે કૃષ્ણની દાનત 

ખોટી છે. ભલણ ોતાના લખસ્વાભા ંયાખ્મો છે. ફદેલજીએ ઘયે આલી લશદેુલ, દેલકીને કહ્યુ,ં “અભને જુદા કયો. ભલણ 

કૃશ્ણે યાખી રીધો છે. ભને ન આતમો !”લશદેુલ કશ,ે “કૃષ્ણ, તં ભલણ કેભ યાખી રીધો?”કૃષ્ણની યાણીઓ ણ કશલેા 

રાગી, “ આી દ્યો ને ભલણ, આણે ુ ંકયલો છે?” કૃષ્ણ કશ,ે “ભલણ ક્યા ંછે તેની ભને જ ખફય નથી. ભલણ કોની ાવે 

છે? કોણ રઇ ગયુ ંતે ણ ભને ખફય નથી.” 

  કૃષ્ણને તાવ કયતા ંખફય ડી કે અક્રૂયને આ ભલણની લાત ખફય છે. કૃશ્ણ કહ્યા ત્તલના અક્રૂયજીને ઘયે શંચી 

ગમા. કૃષ્ણ કશ,ે “કાકા,આજે ષુ ંયવોઇ કરંુ અને તભે જભો.” જભતા ંજભતા ંબગલાને અક્રૂયજીને છૂયુ,ં “કાકા, ેરા 

ભલણનુ ંુ ંથયુ?ં”અક્રૂયજી કશ,ે “ભલણ તો ળતધન્લા વાચલી ન ળક્યો. તેણે ભલણ કાળીના યાજાને વાચલલા આતમો 

છે.”કૃષ્ણ ફરયાભને કશ,ે “ચારો ભોટાબાઇ ભલણની તાવ કયલા કાળી જઇએ.”ફદેલજીને ખોટંુ રાગ્યુ ંશત ુ ંતેથી 

તેભણે કાળી જલાનીના કશી. બગલાન કશ,ે “કાળીથી ભલણ રઇ આલી તભને વંી ષુ,ં ભાયી ત્રણ યાણીઓ અને દીકયો 

પ્રદ્યુ્ ન, કાઇં જ રીધા ત્તલના દ્વાયકા છોડી જઇુ.ં”શ્રીકૃષ્ણ કાળી આવ્મા. કાળીના યાજા મજ્ઞ કયતા શતા. ભલણને 

મજ્ઞભડંભા ંાટરા ય યાખ્મો શતો. બ્રાહ્મણો જૂા કયાલતા શતા. શ્રીકૃષ્ણે કાળીના યાજાને કહ્યુકેં “આ ભલણ જૂા થઇ 

ગમા છી તભાયે ભને આલો ડળે. ખયેખય તો ભાયે આ ભલણ જોઇતો નથી, ણ તભાયા ભાણવને ભલણ કડાભા ં

લંટાીને આો, અને તેને ભાયી વાથે દ્વાયકા ભોકરો. ભાયા ભાતાત્તતા અને ભોટાબાઇને ફતાલી તભને તયત જ ાછો 

વંી દઇળ.”કાળીના યાજાએ ભલણ બગલાનને આતમો.  બગલાન ભલણ રઇ દ્વાયકા આવ્મા. ઘયે આલી ભાતાત્તતાને 

કહ્યુ,ં “ભોટાબાઇને ફોરાલો.”ભોટાબાઇનો ગસુ્વો શજી ઊતમો ન શતો. ગસુ્વાભા ંઅને ગસુ્વાભા ંફદેલજી આવ્મા. 

શ્રીકૃષ્ણે કહ્યુ,ં “ ભોટાબાઇ જુઓ આ ભલણ.”  

કહ્યુ,ં આખી ત્તલગતલાય લાત બગલાને ભાતાત્તતા અને ભોટાબાઇને વભજાલી. ફદેલજીને ોતાની ભરૂ વભજાઇ. 

કૃષ્ણને ફરયાભેકહ્યુ,ં “ભને ભાપ કય, ભં તાયા ય ખોટંુ આ ચડાવ્યુ”ં . શ્રીકૃષ્ણે ભલણ કાળીના યાજાને વંી 

દીધો.યાજાએ ભલણના ટુકડા કમાા. ગગંાજીના હકનાયા ય લેયી દીધા. તે જગ્મા ય ભલણકલણિકા ઘાટ ફધંાવ્મો. આ 

ભલણને કાયણે કાળીભા ંલૈષ્ણલો અને બ્રાહ્મણો ઝગડલા રાગ્મા.લૈષ્ણલો કશ,ે “ભલણકલણિકા ઘાટ ય કૃષ્ણનુ ંભહંદય 

ફધંાલો.”અને બ્રાહ્મણો કશ ેત્તળલજીનુ ંભહંદય ણ ફધંાલો. આજે ણ આ ઘાટ ય શલેરી અને ત્તળલજીનુ ંભહંદય છે. 



Page 194 of 271 
w w w . g o p a l p a r e k h . w o r d p r e s s . c o m  

 

શ્રીકૃષ્ણે બ્રાહ્મણોને ફોરાવ્માને છૂયુ,ં “ભાયા ય આક્ષે આલલાનુ ંકાયણ ુ?ં”તેઓએ કહ્યુ,ં “બાદયલા ભહશનાની ચોથે 

તભે ચદં્ર જોમો એટરે ખોટંુ આ તભાયા ય આવ્યુ.ં”  

“ તો ભાયે શલે ુ ંકયળુ?ં” 

 બ્રાહ્મણો કશ,ે “તભે ગણત્તતની જૂા કયો, ગણત્તત ચોથ કયો. ગણત્તતની જૂા કયીને રાડુ ધયાલો. જીલનના વકંટો 

દૂયકયલા વકંષ્ટચોથ કયલી જોઇએ.” બગલાને વકંષ્ટચોથ કયી અને તેના યના ખોટા આયોો દૂય થમા. બગલાન 

દ્વાયકાભા ંઆલી, ગશૃસ્થાશ્રભભા ંપ્રલેળી અનેક રીરાઓ કયલા રાગ્મા.   

  બગલાનને રાક્ષાગશૃભા ંાડંલો અને કંુતીને કૌયલોએ કટ કયી ફાી નાખ્મા ંછે તે વભાચાય ભેરા અને 

ાછથી તેભને જાણલા ણ ભળ્યુ ંશત6ુ કે રાક્ષાગશૃભાથંી તેઓ ફચી જઇ દ્રુદયાજાને ત્મા ંયહ્યા શતા. શલે તેઓ 

ઇન્દ્રપ્રસ્થભા ંછે તેભ જાણ થતા ંબગલાન ાડંલોને ભલા ઇન્દ્રપ્રસ્થ આવ્મા. ાડંલોને ભળ્મા. ોતાના પોઇફા કંુતીજીના 

ખફયાતંય છૂયા. યતુ્તધષ્ષ્ઠયે શ્રીકૃષ્ણને  કહ્યુ,ં “ આવ્મા છો તો થોડો લખત અભાયી વાથે યશો.” ાડંલો ને કંુતીની 

ઇચછાને ભાન આી શ્રીકૃષ્ણ ઇન્દ્રપ્રસ્થભા ંયશલેા રાગ્મા. એક હદલવ અજુ ાન વાથે ત્તલશાય કયતા ંકયતા ંમમનુા કાથેં 

આવ્મા. ત્મા ંએક શુદંય કન્માને અજુ ાને જોઇ.અજુ ાને છૂયુકેં, “ શ ેશુદંયી ! અશં આ ુ ંકયો છો?” તે કન્માએ જલાફ 

આતમો કે, “ષુ ંત કરંુ છુ.ં શમૂાનાયામણની દીકયી કાલરન્દી છુ.ં” અજુ ાને છૂયુ,ં  “ળા ભાટે ત કયો છો?”અજુ ાનને 

કન્માએ જલાફ આતમો કે, “ષુ ંત્તલષ્ણ ુબગલાનને ત્તતરૂ ાભલા તિમાા કરંુ છુ.ં શ્રીકૃશ્ણ ભાયા ય કૃા કયે અને 

ભાયો ત્ની તયીકે સ્લીકાય કયે.” અજુ ાને શ્રીકૃષ્ણને કાલરન્દીએ કશરેી લાત કયી. કૃષ્ણે યતુ્તધષ્ષ્ઠય લગેયેની યજા રઇને 

કાલરન્દીને રઇ દ્વાયકા આવ્મા અને બુ હદલવ, બુ નક્ષત્રભા ંકાલરન્દી વાથે રગ્ન કમાા.       તે છી અલતંી યાજાની 

ફશને ત્તભત્રત્તલન્દાનુ ંશયણ કયી તેની વાથે ણ બગલાને રગ્ન કમાા. કુદેલજી કશ:ે “ શ ેયીલક્ષત ! ત્માયફાદ કૌળર 

દેળના યાજા નગ્નત્જતની કન્મા વત્મા ખફૂ તેજસ્લી શતી. તેના ંરગ્ન ભાટે એલી ળયત શતી કે એકી લખતે વાત 

ગોધરાને નાથી ળકે તેની વાથે વત્માના રગ્ન કયલા. અનેક યાજાઓ આવ્મા ણ આખરાઓને નાથી ન ળક્યા. 

શ્રીકૃષ્ણ તો ફાણથી જ ગોલાલમા શતા.ગામો, ફદોને નાનણથી જ લળભા ંયાખી ળકતા શતા. તેભણે વાત 

સ્લરૂ ધાયણ કયી એક વાથે વાતેમ ગોધરાને નાથી દીધા. નગ્નત્જત યાજાએ ોતાની દીકયી વત્માને શ્રીકૃષ્ણવાથે 

યણાલી. નગ્નત્જત યાજાએ કન્માદાનભા ંઅનેક પ્રકાયના ંઅરકંાય, લત્રિયો, શાથી, ઘોડા, યથ, દાવીઓ લગેયે આી વત્મા 

અને શ્રીકૃષ્ણને યથભા ંફેવાડીદ્વાયકા લાવ્મા.ં બગલાન દ્વાયકા આલી યાણી વત્મા વાથે આનદંભા ંયશલેા રાગ્મા. તે છી 

બગલાને કૈકમ દેળભા ંજન્ભેરી ોતાની પોઇ શ્રતુકીત્તતિની દીકયી બદ્રા વાથે રગ્ન કમાા. લી બદ્ર દેળના યાજાની દીકયી 

વલા રક્ષણોલાી રહભણાનુ ંબગલાને સ્લમલંયભાથંી શયણ કયી તેની વાથે ણ રગ્ન કમાા. આભ બગલાન શ્રીકૃષ્ણને 

રુસ્હભણી, જાફંલતી, વત્મબાભા, કાલરન્દી, ત્તભત્રત્તલન્દા, વત્મા, બદ્રા અને રહભણાએભ આઠ ટયાણીઓ શતી. આઠ 

ટયાણીઓ એટરે આઠ પ્રકૃત્તત, જેના ય બગલાન શ્રીકૃશ્ણે કાબ ૂભેલેરો.”કુદેલજી કશ,ે “શ ેયાજા ! એક હદલવ 

ભ્ગલાનનાયભ બક્ત નાયદજી બગલાનના ંદળાન કયલા સ્લગાભાથંી દ્વાયકા આવ્મા. નાયદજીએ ત્તલચાયુ ંકે ખારી શાથે ન 
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જળુ.ં ચારતા ંચારતા ંનાયદજીએ સ્લગાભા ંાહયજાતના ંફૂરનુ ંઝાડ જોયુ.ં” ાહયજાતના ંફૂરોની લેણી ફનાલી ોતાની 

વાથે દ્વાયકા રઇ આવ્મા. વોનાની દ્વાયકાભા ંઆલતા ંજ ટયાણી રુસ્હભણીને બેટ આી દીધી. રુસ્હભણીએ તે લેણી 

અંફોડાભા ંનાખી. દયયોજ વલાયે આઠેમ ટયાણી બગલાનને લદંન કયલા આલે તે લખતે વત્મબાભાએ પ્રભનેુ કહ્યુ,ં 

“તભે રુસ્હભણીને અંફોડાભા ંનલા ફૂરની લેણી શયેાલી. અભને કેભ નશં?” પ્રભનેુ રુસ્હભણી કહ્યુ,ં “આ લેણી નાયદજી 

રાવ્મા.” વત્મબાભા કશ,ે “ અભને ફધાનેં ણ આલી લેણી જોઇએ છે.”બગલાન કશ,ે “તભને ફધાનેં ણ લેણી ભે 

એલી વ્મલસ્થા કયીુ.ં” 

  વત્મબાભા બગલાનને લાયંલાય લેણી માદ કયાવ્મા કયતા ંશતા.ં એક લખત ભોકો આવ્મો. ઇન્દ્રયાજા બગલાન 

ાવે આવ્મા. ઇન્દ્ર ેપહયમાદ કયી કે, “ એક હદલવ બૌભાશયુ સ્લગાભા ંઆવ્મો અને ભાયી ભાતાના ંકંુડ અને લરુણનુ ંછત્ર 

તોડીને રઇ ગમો. ભં તેની ાવે ભાગંણી કયી ણ તે ાછા આતો નથી. તેની વાથે ભાયે ઝગડો કયલો નથી તો આ 

લચચે ડી તે ફને્ન લસ્ત ુબૌભાશયુ ાવેથી ભને ાછી અાલો.” બગલાને ઇન્દ્રને કહ્યુ,ં “બરે ષુ ંતભને અાલીળ.” 

 

  બૌભાશયુ પ્રાગજોત્તતયુ (આજનુ ંજાભજોધયુ કશલેામ છે.) ભા ંયશતેો શતો.પ્રભ ુત્મા ંગમા. બૌભાશયુ વાભે 

યદુ્ધ જાશયે કયુ.ં બૌભાશયુ ચાહયત્ર્મભ્રષ્ટ શતો. તેની વાથે બગલાને બમકંય યદુ્ધ ખેલ્યુ.ં થૃ્લી તેઓની લચચે ડી . 

બૌભાશયુની ડખે ઊબી યશી. બગલાને થૃ્લીને છૂયુ,ં” “ ત ુ ંકેભ અભાયી લચચે આલી?” થૃ્લી કશ,ે “શ ેપ્રભ ુ! આે 

જ્માયે લયાશ સ્લરૂ ધાયણ કયુ ંત્માયે ભં બૌભાશયુને જન્ભ આતમો શતો. તે ભાયા તુ્ર વભાન છે. તેના ભાથા ય તભાયો 

શાથ મકૂી તેને અબમદાન આો. થૃ્લીની નમ્ર ત્તલનતંી વાબંી બગલાને બૌભાશયુને છોડી મકૂ્યો.” 

બૌભાશયુના અંત:યુભા ંશજાયથી લધાયે કન્માઓ બગલાને જોઇ. બગલાને બૌભાશયુને કહ્યુ,ં “ઇન્દ્રની ભાતાના કંુડ 

અને લરુણનુ ંછત્ર ત ુ ંઆી દે.” બૌભાશયુના અંત:યુભાથંી વો શજાયથી લધ ુકન્માઓ છોડાલી શ્રીકૃષ્ણે દ્વાયકા ભોકરી 

અને વ્ભાન વાથે પ્રભએુ તે ફધી કન્માઓ જોડે રગ્ન કમાં. બગલાને ત્તલચાયુ ંઆ કંુડ અને છત્ર સ્લગાભા ંજઇ ઇન્દ્રને 

શાથોશાથ આી આળુ.ં પ્રભએુ વત્મબાભાને કહ્યુ,ં “તૈમાય થઇ જાલ. આણે સ્લગાભા ંજલાનુ ંછે.”ઇન્દ્ર ેબગલાન-

વત્મબાભાનુ ંસ્લાગત કયુ.ં ફે-ત્રણ હદલવ બગલાન સ્લગાભા ંયહ્યા. સ્લગાભા ંપયતા ંપયતા ંતેઓએ ાહયજાતનુ ંળકૃ્ષ જોયુ.ં 

ઇન્દ્ર ેકહ્યુ,ં “ભાયે તભને કંઇક બેટ આલી છે.”બગલાન કશ,ે ―ભાયે કાઇં જોઇત ુ ંનથી.‖ઇન્દ્ર કશ,ે  “એભ નશં, કંઇક ણ 

ભાગો.” પ્રભએુ કહ્યુ,ં “આ ાહયજાતની કરભ આો તો અભે દ્વાયકાની ધયતી ય લાલીએ. દ્વાયકાની શુદંયતા લધે.”ણ 

કેટરાક ભાણવોનુ ંભન ફષ ુટૂંકુ શોમ છે. ઇન્દ્ર ેકહ્યુ,ં “આીળ.”એકાદ ફે હદલવ ગમા એટરે પ્રભએુ પયી માદ કયાવ્યુ.ં 

“ાહયજાતની કરભ ભને આો.” 
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 ઇન્દ્ર કશ,ે “ભને આલાભા ંલાધંો નથી ણ એક ડા કાતા ંઆખુ ંઝાડ કયભાઇ જામ તો?”બગલાન વભજી ગમા કે 

આની આલાની દાનત રાગતી નથી. બગલાનને વત્મબાભાએ પયી માદ કયાવ્યુ ંણ ઇન્દ્ર ેાહયજાતની કરભ 

બગલાનને આી નશં એટરે પ્રભઅુને વત્ય્બાભા દ્વાયકા આલલા નીકળ્મા ત્માયે ાહયજાતના ંઝાડભાથંી એક ડા ખંચી 

રીધી અને ગરુડની ીઠ ઉય મકૂી. થૃ્લી ય ઊતયતા ંાહયજાતની ડાી ગામોની ીઠ વાથે અથડાઇ, ગામોની 

રંુલાટી જભીન ય ખયીને ડી. તે રંુલાટીભાથંી તભાકુ થઇ. પ્રભએુ ાહયજાતની ડાભાથંી કરભ ફનાલી. ફગીચાભા ં

વત્મબાભાના શાથે યોાલી. ાહયજાતના ંફૂરોનો વદુમોગ થલા રાગ્મો. બૌભાશયુના અંત:યુભાથંી છોડાલેરી શજાયો 

કન્મા વાથે શ્રીકૃશ્ણે રગ્ન કમાં તે લાત નાયદજીએ વાબંી તેથી ત્તલચાયલા રાગ્મા કે, “એક જ કૃષ્ણ એક જ ળયીયથી 

વો શજાય ત્રિયીઓને યણ્મા એ ભોટંુ આિમા છે. આથી નાયદજી શ્રીકૃષ્ણનો ફધી ત્રિયીઓ વાથેનો વવંાય જોલા દ્વાયકા 

આવ્મા. શ્રીકૃષ્ણનુ ંઅંત:યુ અત્તતશુદંય વો શજાય ભશરેોથી ળોબતુ ંશત ુ.ં તેભા ંવૌથી ભોટા ભશરેભા ંનાયદજી ગમા.ત્મા ં

નાયદજીએ રુસ્હભણીને પ્રભનેુ લન નાખતા જોમા. પ્રભએુ નાયદજીને જોમા.ં ઊબા થઇ પ્રણાભ કમાા. શ્રીકૃષ્ણે કહ્યુ,ં 

“દેલત્તિ કશો આની ળી વેલા કયીએ? ”નાયદજીએ કહ્યુ,ં “શ ેપ્રભ,ુ તભે જગતના કલ્માણ અથે સ્લેચછાએ જન્ભ રીધો છે. 

તભાયા ળયણભા ંયશનેાયનુ ંવદા કલ્માણ થામ છે. શ ેપ્રભ ુભાયા ય કૃા કયો અને વદામ ભારંુ ધ્માન તભાયા ચયણભા ં

યશ ેતેળુ ંકયો.” ત્માથંી નાયદજી બગલાનની ભામા જાણલા ફીજી યાણીના ભશરેભા ંપ્રલેશ્મા. ત્મા ંણ શ્રીકૃષ્ણને ત્ની 

તથા ઉદ્ધલજી વાથે ાવા ંયભતા ંજોમા. નાયદજીને જોઇ કૃષ્ણ જાણે કાઇં જ જાણતા જ ન શોમ તેભ નાયદજીને આલકાય 

આી છૂલા રાગ્મા, “ઓશોશો આ ક્યાયે ધામાા. આ તો ણૂા સ્લરૂ છો. અભે તો અણૂા છીએ. આ આજ્ઞા કયો, 

આનુ ંકયુ ંકાભ કયીએ?”નાયદજીતો આિમા ા્મા અને ત્માથંી ઊઠી લી ફીજા ભશરેે ગમા ત્મા ંશ્રીકૃષ્ણને સ્નાન 

કયલાની તૈમાયી કયતા જોમા. ત્માથંી ત્રીજે ભશરેે ગમા ત્મા ંતો બગલાનને અસ્ગ્નદેલની જૂા કયતા દીઠા. ત્માથંી ફીજે 

ભશરેે ગમા ત્મા ંતો બ્રાહ્મણોને જભાડી લધેુ ંજભતા ંદીઠા. લી ફીજા ભશરેે વધં્માજૂા કયતા તો ક્યાકં ગામત્રીજ 

કયતા,ં ક્યાકં તરલાય પેયલતા,ં ક્યાકં ઘોડા, શાથી, યથ ય પયતા ંજોમા.ં એભ દયેક યાણીના ભશરેભા ંત્તલત્તલધ પ્રળતૃ્તિઓ 

કયતા ંકૃષ્ણને નાયદજીએ જોમા. નાયદજી પ્રભનેુ કશલેા રાગ્મા, “શ ેમોગેશ્વય ! આની મોગભામા બ્રહ્મા લગેયે ભોટા 

ભોટા દેલોથી ણ જાણલી મશુ્કેર છે. આની મોગભામાને કાઇંક અંળે ષુ ંજોઇ ળક્યો છુ ંણ યભાથા સ્લરૂ અભે જાણી 

ળકતા નથી. શ ેપ્રભ ુ! શલે ભને જલાની યજા આો.એટરે ષુ ંજગતભા ંઆના મળ ગાતા ંવલા રોકોભા ંપમાા કરંુ”  

  કુદેલજી કશ:ે “શ ેયીલક્ષત ! ગશૃસ્થાશ્રભીઓના ઉિભ ધભો આચયતા ંએક જ કૃષ્ણ પ્રત્મેક ઘયભા ંનાયદજીએ 

જોમા. શ ેયીલક્ષત ! ભં તને શ્રીકૃષ્ણના ગશૃસ્થાશ્રભની લાત કયી.”યીલક્ષત કશ,ે “શ ેકુદેલજી ! જે ઘયભા ંએક કયતા ં

લધ ુત્રિયીઓ શોમ, ફશોળંુ કુટંુફ શોમ ત્મા ંત્તલખલાદ થામ. બગલાન શ્રીકૃષ્ણને ત્મા ંએળુ ંખરંુ કે નશં?” કુદેલજી કશ:ે 

“ત્તલખલાદ શતો. જ્માયથી નાયદજીએ રુસ્હભણીને લેણી આી ત્માયથી જ ાહયજાતનુ ંઝાડ શલે ફગીચાભા ંજ આલી ગયુ ં

શત ુ ંછતા ંવત્મબાભા લાયંલાય નાયદજીને કશ,ે “અભાયે ત્મા ંતભે આલતા શો તો ?” 

અત્તધક ભાવ ચારતો શતો. નાયદજી વત્મબાભાને ત્મા ંગમા. તેણે નાયદજીની આગતાસ્લાગતા કયી. છી કહ્યુ,ં “શ ે

નાયદજી ! તભે એક એલો ભતં્ર આો કે જેથી બગલાન ભારંુ જ ભાને.”નાયદજી કશ,ે “એભ કયો, બગલાનને કોઇ વાયા 
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બ્રાહ્મણને દાનભા ંઆી દ્યો.”વત્મબાભા કશ,ે “એભ કેભ ફને?”નાયદજી કશ,ે “વકંલ્ કયાલો.”બગલાન આવ્મા એટરે 

નાયદજીએ જ વકંલ્ કયાવ્મો. બગલાન કશ,ે “ભને કેભ ફોરાવ્મો?”વત્મબાભા એ તભને દાનભા ંઆી દીધા છે; ફોરો 

“સ્લસ્સ્ત”  “તથાસ્ત.ુ” નાયદજી કશ,ે “ કૃષ્ણ, ચારો.” બગલાન કશ,ે “ચારો નાયદજી.”વત્મબાભાને થયુ ંકે બગલાનને 

દાનભા ંઆી ભાયી ભરૂ થઇ છે.વત્મબાભા કશ,ે “નાયદજી, બગલાનને ાછા ભેલલાનો કોઇ ઉામ ફતાલો.”નાયદજી 

કશ,ે “એભ કયો બગલાનના લજન જેટુ ંવોનુદંાનભા ંઆો.”વત્મબાભાએ ત્રાજળ ુભગંાવ્યુ ંઅને ત્રાજલાભા ંએક ફાજુ 

બગલાનને ફેવાડયા અને ફીજી ફાજુ વોનુ ંમકૂ્યુ.ં લ્ુ ંનભતુ ંનથી. વાતેમ ટયાણીઓને ઘયે ફ્રી લળ્મા. ફધાનં ુ ં

વોનુબંેગુ ંકયી મકૂ્યુ ંણ વ્મથા. વલાયે રુસ્હભણી બગલાનની જૂા કયતા શતા ત્મા ંવત્મબાભા આવ્મા. ફધી લાત કયી 

અને કહ્યુ,ં “થોડુ ંવોનુ ંખટેૂ છે, જો તભે આો તો કાભ થઇ જામ. રુસ્હભણી કશ,ે “ષુ ંભાયા ત્તમયથી અઢક વોનુ,ં વંત્તિ 

રાલી છુ ંણ બગલાન અઢક વોનાથી નશં ણ તરુવીત્ર થી તોાઇ જળે. બગલાન પે્રભથી તોામ, વોનાથી 

નશં.”પ્રભએુ આ લાત વાબંી, પ્રભ ુતરુવીના ાદંડાથી તોાઇ ગમા. 

  કોઇણ લાક્ય ફોરતા ંવો લાય ત્તલચાયળુ ંજોઇએ. બગલાનના ભનભા ંરુસ્હભણીના ળબ્દો ઘોાતા શતા. લચતં્તતત 

યશતેા શતા. થોડા વભમ ફાદ બગલાનને ત્મા ંવમશૂ યવોડુ ંશત ુ.ં બગલાન જભલા ફેઠા, ટયાણી રુસ્હભણી જભાડે, જ્મા 

છી બગલાન રગંભા ં ડાફે ડખે શતૂા શતા. રુસ્હભણી પ્રભનેુ ખંો કયતા શતા. પ્રભએુ રુસ્હભણીને કહ્યુ,ં “ભને શજીમે 

એક પ્રશ્ન મ ૂઝંલે છે.” 

રુસ્હભણીએ છૂયુ,ં “ફોરો ક્યો પ્રશ્ન છે?”પ્રભ ુકશ,ે “કોણ જાણે તાયો અને ભાયો બેટો રગ્ન શરેા ંક્યાયેમ નશોતો થમો. 

નાયદજી વાથે ભં તને વદેંળો કશલેડાવ્મો. તાયી ઇચછા મજુફ આણે રગ્ન કમાં. ણ ભને એભ રાગે છે કે તને ભનભા ં

એભ યહ્યા કયે છે કે આના કયતા ંતો ષુ ંત્તળુારને યણી શોત તો લધ ુવારંુ થાત. અશં તો ઋત્તઓ, બક્તો, દાનીઓ 

આલે છે. યાજાઓ આલતા નથી.” આલા શ્રીકૃષ્ણના ંલચન વાબંી રુસ્હભણીને આઘાત રાગ્મો.ફેબાન થઇ જભીન ય 

ઢી ડયા.ં ભનભા ંત્તલચાયલા રાગ્મા.ં “ભં આળુ ંક્યાયેમ ત્તલચાયુ ંનથી. ભને ળા કાયણે શ્રીકૃષ્ણ આલા ંઅત્તપ્રમ લચનો 

વબંાલે છે?”રુસ્હભણીના ડલાનો અલાજ થતા ંફધા ંદોડીને ત્મા ંઆલી ગમા. બગલાને તે આલેરા ંફધાનેં કહ્યુ,ં 

“ત્તતત્નીના ઝગડાભા ંકોઇએ લચચે ડળુ ંનશં. તભે ફધા ંઅશંથી ચાલ્મા જાલ.”પ્રભ ુરુસ્હભણીને લન નાખલા 

રાગ્મા, તેને ઉાડી ોતાના રગંભા ંશલુાડયા.ંરુસ્હભણીને બાન આવ્યુ ંએટરે યડતા ંયડતા ંપ્રભનેુ કશલેા રાગ્મા, “શ ે

યભ રુુ ! ળા ભાટે તભે ભને આલા ંલચનો કહ્યા?ં” બગલાને રુસ્હભણીને કહ્યુ,ં “જ્માયે આણે વમશૂભા ંયશતેા શોઇએ 

ત્માયે ભાયાતાયાનો બેદબાલ ન શોલો જોઇએ. શ ેરુસ્હભણી ! વત્મબાભાએ અ્ને તોલા વોનુ ંભાગ્યુ ંત્માયે તભે “ ભયા 

ત્તમયથી અઢક વોનુ ંરાલી છુ.ં”તે તભાયા ળબ્દ ભને ફષુ ખ ૂચંેરા. જ્મા ંવયંકુ્ત કુટંુફભા ંયશતેા ંશોઇએ ત્મા ંફધાની 

ત્તભરકત વહશમાયી ગણાલી જોઇએ. રુસ્હભણીએ પ્રભનુી ભાપી ભાગી.ભાયી ભરૂ થઇ.ઇ.કુદેલજી કશ,ે “શ ેયાજન ્! જે 

રુસ્હભણી કૃષ્ણના પે્રભ-કરશની લાત વાબંે તેને ત્મા ંવં યશ ેછે.”યીલક્ષત યાજા છેૂછે. “શ ેકુદેલજી ! એક ફીજો પ્રશ્ન 

છૂુ ંકે જે કુટંુફભા ંલધ ુવભ્મો શોમ ત્મા ંભતભતાતંય યશ ેજ. પ્રભનેુ ક્યાયેમ કોઇ લેલાઇ વાથે લાકંુ ડેુ?ં” કુદેલજી 

કશ,ે “ શ ેયાજા ! રુસ્ક્ભએ, ોતાની ફશનેરુસ્હભણીનુ ંશયણ કયી શ્રીકૃષ્ણે તેની વાથે રગ્ન કયી રીધેરા, ત્માયથી પ્રત્તતજ્ઞા 
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કયી શતી કે ફશનેને ાછી રાલી ત્તળુાર વાથે નશં યણાળુ ંત્મા ંશધુી કંુહડનયુ નશં આળુ.ં આથી તે બોજકટ ળશયે 

લવાલી ત્મા ંયશલેા રાગેરો. શલે રુસ્ક્ભએ ત્તલચાયુ ંકે ોતાના દીકયાની દીકયી રુભલતીને ફેનના દીકયાના દીકયા વાથે 

યણાળુ ંતો ફશનેના ઘય વાથે પયી  વ્મલશાય ચા ુથામ અને ભને ભાનત્તવક ળાતં્તત ભે. આભ ત્તલચાયી રુસ્ક્ભ દ્વાયકા 

આવ્મો. ફશનેને ભી લાત કયી કે “તાયા દીકયાના દીકયા વાથે ભાયા દીકયાની દીકયીનો વફંધં કયીએ.”ફશનેે પ્રભનેુ 

આ લાત કયી. પ્રભ ુકશ,ે “ષુ ંદીકયા દીકયીના વ્મલશાયની ફાફતભા ંલચચે નશં ડુ.ં ભોટાબાઇને છૂો,” ભોટાબાઇની 

વભંત્તત રઇ રુસ્ક્ભએ ોતાના દીકયાની દીકયીનો ત્તલલાશ અત્તનરુદ્ધ જોડે કમો. ફશનેફનેલીને વારંુ રગાડલા રુસ્ક્ભએ 

યોચનાની વગણ-ત્તલત્તધ કયી. અત્તનરુદ્ધના ત્તલલાશભશોત્વલભા ંશ્રીકૃષ્ણ, ફરયાભ અને અનેક કુટંુફીજનો બોજકટ નગયભા ં

આવ્મા. ત્તલલાશત્તલત્તધ યૂી થમા છી ફીજા અન્મ યાજાઓએ રુક્ભીને કહ્યુ,ં “તુ ંાવા યભી ફદેલ અને કૃશ્ણને જીતી 

રે.”રુસ્ક્ભએ ફદેલજીને જુગાય યભલા આભતં્રણ આતયુ.ં શ્રીકૃષ્ણે રુસ્હભણીને કહ્યુ,ં “તાયા બાઇને વભજાલ કે જુગાય 

યભળુ ંયશલેા દે. આણા વફંધં ભાડં શધુમાા છે.”રુસ્ક્ભએ ફદેલને જુગાય યભલા કહ્યુ,ં ત્રણ લખત ફદેલ જીત્મા ણ 

રુસ્ક્ભ કશ,ે “તભે યહ્યા બયલાડ અને અભે યાજા. તભે યાજાની યભત ુ ંજાણો? અભે જ જીત્મા છીએ.”તે લખતે 

આકાળલાણી થઇ કે ―ફદેલ જ જીત્મા છે અને રુસ્ક્ભ જૂઠું ફોરે છે,‖ છતા ંરુસ્ક્ભ ભાન્મો નશં તેથી ક્રોધે બયામેરા ં

ફરદેલે રુસ્ક્ભને ભાયી નાખ્મો. અભ ોતાનો વાો ભયી ગમો અને રુસ્હભણીના સ્નેશનો બગં થમો જાણી બગલાન 

માદલો વાથે નલહયલણત અત્તનરુદ્ધ અને યોચનાને રઇ દ્વાયકા આલી ગમા.”યીલક્ષત યાજાએ કુદેલજીને છૂયુ,ં “શ ે

કુદેલ ! અત્તનરુદ્ધ ફાણાશયુની દીકયી ઉાને યણ્મા તે લખતે શ્રીકૃષ્ણ અને ળકંય લચચે યદુ્ધ થમેુ ંતે કૃા કયીને 

આ ભને કશો.” 

ઉા અને અત્તનરુદ્ધની કથા  

  ફલરયાજાનો વૌથી ભોટો તુ્ર ફાણાશયુ, તે બગલાન ળકંયનો યભ બક્ત. તેણે ળકંય બગલાન ાવે લયદાન 

ભાગ્યુ ંકે તભે શજાય શાથ આતમા ણ ભાયી વાભે યદુ્ધ કયનાય કોઇ નથી. ળકંયજીએ કહ્યુ,ં “કે તાયી ધજા બાગંી ડે 

ત્માયે જાણજે કે તાયા ગલાનો નાળ કયનાય વાથે તારંુ યદુ્ધ થળે.” આ લાતથી આનદં ાભતો તે યદુ્ધની યાશ જોલા 

રાગ્મો. ફાણાશયુને ઉા નાભે એક દીકયી. ઉાએ વનાભા ંોતાના રગ્ન અત્તનરુદ્ધ વાથે થતા ંજોમા. ત્તનદ્રા તટૂી ત્માયે 

અત્તનરુદ્ધને જોમો નશં. તેથી ઉા ખફૂ ત્તલષ્ લ ફની ગઇ . ઉાની એક વખી , જેનુ ંનાભ લચત્રરેખા. ઉાને ઉદાવ 

જોઇ લચત્રરેખા છૂલા રાગી કે, “તને ુ ંથયુ ંછે? ત ુ ંકોને ળોધે છે?”ઉાએ લચત્રરેખાને કહ્યુ,ં “ ભં સ્લતનભા ંશુદંય ભોટી 

ભજૂાલાો, ીા ંલત્રિયોલાો ભાયો ત્તત જોમો છે. તેને ષુ ંળોધુ ંછુ.ં” લચત્રરેખાએ અનેક દેલ, ગધંલા, ભનષુ્મોના ંલચત્રો 

દોયી ફતાવ્મા.ં શ્રીકૃષ્ણ, ફરયાભ, પ્રદ્યુ્ ન અને અત્તનરુદ્ધને ચીતયી ફતાવ્મા. અત્તનરુદ્ધને જોઇ ઉા ળયભથી નીચુ ંજોઇ 

ગઇ કે ફવ આજ તે રુુ છે. લચત્રરેખા મોગ ત્તલદ્યા જાણતી શતી. તેણી એ મોગત્તલદ્યાથી દ્વાયકા જઇ રગંભા ંશતેૂરા 

અત્તનરુદ્ધને ઊંચકી ળોલણતયુભા ંરઇ આલી. ોતાની વખી ઉાને દળાન કયાવ્મા. જ્મા ંરુુો આલી ળકતા ન શતા 



Page 199 of 271 
w w w . g o p a l p a r e k h . w o r d p r e s s . c o m  

 

એલા ઉાના ભશરેભા ંઆવ્મો.ફાણાશયુને વૈત્તનકો વાથે આલેરો જોઇ અત્તનરુદ્ધ ફાણાશયુને ભાયી નાખલા તૈમાય થમો. 

શરેા ંઅત્તનરુદે્ધ તેના વૈત્તનકોને ભાયી નાખ્મા. જેથી ફાણાશયુ ક્રોધે બયામો અને અત્તનરુદ્ધને નાગાળથી ફાધંી દીધો. 

  આ ફાજુ અત્તનરુદ્ધને ન જોતા ંદ્વાયકાભા ંળોધાળોધ થલા રાગી. ત્મા ંનાયદજી દ્વાયકા આવ્મા અને તેણે વભાચાય 

આતમા કે અત્તનરુદ્ધ ળોલણતયુભા ંછે.વભાચાય ભતા ંજ શ્રીકૃષ્ણ-ફરયાભે ોતાની ફાય અક્ષૌહશણી વેનાની ભદદથી 

ળોલણતયુને ઘેયી રીધુ.ંળકંયજી ોતાના ગણો-ાાદોને રઇ નદંી ય ફેવી ળોલણતયુ આવ્મા અને ોતાના યભ 

બક્ત ફાણાશયુ લતી ફરયાભ-શ્રીકૃષ્ણ વાથે યદુ્ધ કયલા રાગ્મા. શ્રીકૃશ્ણે ળકંયજીના ંગણો, ાાદોને ફાણો ભાયી નવાડી 

મકૂ્યા, એટરે ળકંયજીએ શ્રીકૃષ્ણ ઉય જુદા ંજુદા ંળત્રિયોના પ્રમોગો કયલા ભાડંયા. શ્રીકૃષ્ણે ળકંયના એકેએક ળત્રિયને 

તેનાથી ફલાન ળત્રિય લડે ળાતં કમાં અને છી શ્રીકૃષ્ણે જૃબંાણાત્રિયનો પ્રમોગ કમો જેથી ળકંયને ફગાવા ંઆલલા ભડંયા. 

આભ ળકંયને ભોહશત કયી, જુદા ંજુદા ંળત્રિયો લડે ફાણાશયુની વેનાનો નાળ કમો. ક્રોધે બયામેરા ફાણાશયેુ એક વાથે 

ાચંવો ફાણ છોડયા.ં બગલાને તે ફધાનેં એકી વાથે કાી નાખ્મા.ં પ્રભએુ શદુળાનચક્રથી ફાણાશયુન શજાય શાથભાથંી 

ચાય શાથ યશલેા દઇ ફીજા કાી નાખ્મા. ફાણાશયુના શાથ કામા જોઇ ળકંયજીએ પ્રભનેુ ત્તલનતંી કયી આના જ 

ળયણભા ંઅભે ફધા ંછીએ. ફાણાશયુ ભાયો ત્તપ્રમ બક્ત છે, ભાટે જેલી આે પ્રશરાદ ઉય કૃા કયેરી તેલી કૃા 

ફાણાશયુ ય કયો. ળકંયજીની ત્તલનતંી વાબંી પ્રભએુ કહ્યુ,ં “તભાયી ઇચછા પ્રભાણે ષુ ંકયીળ.”ફાણાશયુને ભાયલો મોગ્મ 

નથી, કાયણકે ભં પ્રશરાદને લચન આતયુ ંછે કે તાયા લળંનો ષુ ંનાળ નશં કરંુ. પક્ત ફાણાશયુનુ ંઅલબભાન ઉતાયલા જ 

તેના શાથ ભં કાી નાખ્મા, પક્ત ચાય શાથ શલે ફાકી છે. ફાણાશયુ અજયાભય થઇ તભાયા ાાદોભા ંમખુ્મ ાાદ થઇ 

વલા તયપથી ત્તનબામ થળે. આભ અબમદાન ભતાફંાણાશયેુ પ્રભનેુ પ્રણાભ કમાા. ચી પ્રદ્યુ્ નના તુ્ર અત્તનરુદ્ધ વાથે 

ોતાની દીકયી ઉાને યથભા ંફેવાડી ફને્ન શ્રીકૃષ્ણ ાવે શાજય કમાં. પ્રભ ુઉા અને અત્તનરુદ્ધ વહશત ોતાની ફાય 

અક્ષૌહશણી વેનાને રઇ યાજધાની દ્વાયકા આવ્મા. 

  કુદેલજી કશ:ે “યીલક્ષત ! એક લખત બગલાન શ્રીકૃષ્ણે ઘયના ંફધાનેં કહ્યુ,ં આણે વશકુટંુફ ફગીચા જોલા 

જઇએ. ફધાએ શા કશી. દીકયાઓ અને ૌત્રોને રઇ એકલીવ યથ જોડી પ્રભ ુનીકળ્મા. જાફંલતીનો દીકયો વાફં અત્તત 

રૂાો શતો. તેને કોઢ થમો શતો, તે ણ વાથે શતો. તેનો કોઢ ભટાડલા પ્રભ ુઅને જાફંલતી જુદા જુદા આશ્રભોભા ં

પયલા રાગ્મા. તેભને કશલેાભા ંઆવ્યુ ંકે વાફંને એક લા ભીઠુ ંફધં કયાલો અને પક્ત દૂધ ય જ યાખો તો કોઢ ભટળે. 

યોજ વાફંે ગગંાસ્નાન કયળુઅંને દયયોજ શમૂાના ંહકયણોળયીય ય રેલા, જાફંલતી અને પ્રભ ુશહયદ્વાય ગગંાહકનાયે વાફંને 

રઇને યહ્યા. જાફંલતી કશ,ે “વાફં ભીઠું ખાતો નથી તો આણે ણ ભીઠાનો ત્માગ કયીએ.” ફને્નએ ભીઠાનો ત્માગ કમો. 

ફાય ભહશના શહયદ્વાયશહયદ્વાય યશી વાફંને યોજ ગગંાસ્નાન અને શમૂાસ્નાન કયાવ્યુ,ં તે વાજો થમો, તેનો કોઢ ભટી ગમો.  

નગૃયાજાનો ઉદ્ધાય  
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  વાફં અને ફીજા માદલકુભાયો ાણી ીલાની ઇચછાથી એક કૂલા ાવે આવ્મા, કૂલાભા ંાણી ન શત ુ ંણ 

અંદય કાચંડો નીચેથી ઉય આલલા પ્રમત્ન કયતો શતો. તેને ફશાય રાલલા વાફં વહશત વૌએ ખફૂ પ્રમત્ન કમાા, ણ 

તેઓ કાચંડાને ફશાય કાઢી ન ળક્યા. બગલાન ાવે આલી ત્તલનતંી કયી કે આ કૂલાભા ંએક જીલ તયપડે છે તેને તભે 

ભદદ કયો. વાફંની લાત વાબંી પ્રભ ુકૂલા ાવે આવ્મા. કાચંડાને ડાફા શાથે બગલાને યભત ભાત્રભા ંફશાય 

કાઢયોઅને બગલાનનો ડાફો શાથ અડતા ંકાચંડો રુુ થઇ ગમો. ફધા છૂલા રાગ્મા, “આ કોણ છે?”બગલાને છૂયુ,ં 

“કોણ છે ત ુ?ં” “ષુ ંનગૃયાજા છુ.ં” “તાયી આ દળા? કાયણ?”નગૃયાજ કશ,ે “ષુ ંવોનાના ંળંગડા ંઅને રૂાની ખયીલાી 

ગામનુ ંયોજ દાન કયતો.”બગલાનને કશ,ે “ગામની વાથે દૂધ દોશલાનુ ંાત્ર અને એક લા ચારે એટુ ંખાણ ણ 

આતો શતો, ણ એક હદલવ ગોટાો થમો. ષુ ંએક ગામ એક બ્રાહ્મણને આતો શતો ત્માયે ફીજો એક બ્રાહ્મણ આવ્મો 

અને ભને કશલેા રાગ્મો કે આ ગામ તો તભે ભને દાનભા ંઆી છે, તે તભે ફીજાને કેભ આી ળકો?”ભં કહ્યુ,ં “ભાયી 

ભરૂ થઇ રાગે છે. આ તભે તભાયી ગામ રઇ જાલ.” ષુ ંઆ બ્રહ્મણને ફીજી ગામ આુ ંછુ,ં ણ તે ન ભાન્મો. લધ ુડતુ ં

દાન બ્રાહ્મણોએ રેળુ ંન જોઇએ. ફે બ્રાહ્મણો લચચે ઝગડો થમો. ઝગડાનુ ંત્તનયાકયણ ન થયુ.ં બ્રાહ્મણોને આેુ ંદાન 

અજાણતા ંભં ાછુ ંરીધુ.ં બ્રાહ્મણને આેુ ંદાન ાછુ ંરેળુ ંએ ા છે. આ અજાણતા ંભાયાથી ા થઇ ગયુ.ં કાે કયી 

ભારંુ મતૃ્ય ુથયુ.ં” મભયાજાએ ભને છૂયુ,ં “ફોરો નગૃયાજા, શરેા ંા બોગલળો કે ણુ્મ?”ભને થયુ ંકે શરેા ંાનુ ં

પ બોગલી રઉં. ભં મભયાજાને છૂયુ,ં “ ભં ક્યુ ંા કયુ ંછે?” મભયાજાએ કહ્યુ,ં “શ ેયાજા ! તં બ્રાહ્મણને આેુ ંદાન 

ાછુ ંરીધુ ંછે. અને તે ા બોગલલા ભાયે કાચંડો થળુ ંડયુ.ં”બગલાને ોતાના દીકયાઓ અને ૌત્રોને ફોરાલી કહ્યુ,ં 

“શ ેદીકયાઓ ! જુઓ બ્રાહ્મણલેદની મતૂ્તતિ કશલેામ. બ્રાહ્મણને આેુ ંદાન ાછુ ંરે, ત્તળલજીને ચડાલેુ ંાછુ ંરે તેની 

આલી દળા થામ. જ્મોત્તતલરગંની ત્રિયીઓ જૂા કયી ળકે. ત્તળલજીનો પ્રવાદ અત્તતત ફાલા રઇ ળકે. જ્મોત્તતલરગંને ધયેરી 

વાભગ્રીનો પ્રવાદ ફધા રઇ ળકે. જ્મોત્તતલરગંફાય છે. વૌ પ્રથભ ત્તળલજીએ ચદં્રને દળાન આેરા.ં ચદં્રને દક્ષ યાજાનો 

ળા શતો. દક્ષે ોતાના વિાલીળ દીકયીઓ ચદં્રને યણાલી શતી. ચદં્ર ત્ની યોહશણી ત્રપ ક્ષાત કયે અને ફીજીઓ 

તયપ ધ્માન ન આે. દક્ષ યાજાએ ચદં્રને ળા આતમો કે, “જા, તને ક્ષમ યોગ થળે.”ચદં્ર ેળાના ત્તનલાયણ ભાટે 

ત્તળલજીની ઉાવના કયી. ત્તળલજી પ્રવન્ન થમા. ત્તળલજીએ ચદં્રને કહ્યુ ંતને દંય હદલવ શધુી લદ—ક્ષમ યશળેે અને દંય 

હદલવ(શદુ) ક્ષમ નશં ણ ળદૃ્ધદ્ધ યશળેે.  

  કુદેલજી કશ:ે “શ ેયીલક્ષત ! આભ પ્રભ ુોતાના તુ્રો અનેપ્રૌત્રોની લાત વાબંતા ંઅને દયેક લાતનો 

ખરુાવા કયતા. વાફં ત્તલદ્વાન શતા અને અનેક પ્રશ્નો કયતા. તેના ંરગ્ન દુમોધનની દીકયી રહભણા વાથે થમા શતા. 

રહભણાનો સ્લમલંય ગોઠલામો શતો. તેની ઇચછા વાફં વાથે યણલાની શતી. વાફંે કૌયલોની ઇચછા ત્તલરુદ્ધ રહભણાનુ ં

શયણ કયુ.ં કૌયલો તેથી કોામભાન થમા. વાફંને અનેક પ્રમત્નો છી કૌયલોએ કેદ કમો.આ વભાચાય નાયદજીએ 

દ્વાયકાઆલી માદલોને આતમા. માદલો ગસુ્વે બયામા અને કૌયલો વાથે યદુ્ધ કયલા તૈમાય થમા ણ ફરયાભ માદલો 

અને કૌયલો લચચે યદુ્ધ થામ તેભ ઇચછતા ન શતા, તેથી ોતે એકરા શસ્સ્તનાયુ ગમા. ત્મા ંજઇ કૌયલોને ભી 

વભજાવ્મ કે વાફંને મકુ્ત કયી,રહભણાના ંઅને વાફંના ંરગ્ન કયી ભાનબેય લાલો તો વારંુ ણ કૌયલો ભાન્મા નશં, 
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ઊરટાનુ ંફરયાભનુ ંઅનેક યીતે અભાન કયલા રાગ્મા. આથી ફદેલજી ગસુ્વે બયામા અને શર અને મવુ નાખી 

આખી શસ્સ્તનાયુ નગયીને ખંચી ગગંાભા ંડુફાડલા ભાટે ખંચલા રાગ્મા. શસ્સ્તનાયુ નગયી ગગંા નદીભા ંનૌકા ડગભગે 

એભ ડગભગલા રાગી. રોકો બમબીત થઇ ગમા. કૌયલો ગબયામા અને રહભણા અને વાફંને ફદેલજી વભક્ષ શાજય 

કયી દીધા.ં દુમોધને અઢક શયેાભણી આી. ફદેલજીને ખળુ કમાા. ફદેલજી, વાફં અને રહભણાને રઇ દ્વાયકા 

આવ્મા. ોતે કઇ યીતે વાફંને છોડાવ્મો તે લાત માદલોને ત્તલગતલાય કશી વબંાલી. 

  એક લખત વાફં અને માદલકુભાયો લનત્તલશાય કયલા નીકળ્મા શતા. લનભા ંએક ઋત્ત ધ્માનભા ંફેઠા શતા. 

વાફંે તે ઋત્તના જ્ઞાનની કવોટી કયલાનો ત્તલચાય કમો. માદલકુભાય વાફંને ત્રિયીના કડા ંશયેાલી વગબાા ત્રિયી શોમ તેભ 

ઋત્ત વભક્ષ રઇ ગમા અને છૂયુ,ં “શ ેમતુ્તનયાજ ! આ ત્રિયીને દીકયો આલળે કે દીકયી?”ભશાત્ભા કશ,ે “નદીભા ંયુ આવ્યુ ં

છે. ાણીના અલાજભા ંતભે ુ ંકહ્યુ ંતે વાબંળ્યુ ંનશં . પયી કશો.” માદલે પયી છૂયુ,ં “આ વગબાા ત્રિયીને દીકયો જ્ન્ભળે કે 

દીકયી?”ઋત્તએ જલાફ આતમો, “થોડીલાય છી આના ેટભાથંી વાફંે ુ ંજન્ભળે, જે માદલકુનો વશંાય કયળે.”વાફં 

ગબયામો. વાફંે માદલકુભાયોને કહ્યુ,ં”વાફંેરાનો ભકૂો કયી જભીનભા ંલેયી દ્યો અને રોખડંનો ભકુ્કો કયીજભા ંધયાલી 

દ્યો.” આભ વાફંેરાનો અને રોખડંનો ભકુ્કો કયી જભીનભા ંઅને જભા ંનાખી દીધો. 

  કુદેલજી કશ:ે “શ ેયીલક્ષત ! એક હદલવ દ્વાયકાભાબંગલાન શ્રીકૃષ્ણ, ઉદ્ધલજી અને નાયદ વાથે ચચાા ત્તલચાયણા 

કયતા શતા, ત્મા ંએક દૂત આવ્મો. તેણે જયાવઘેં ઘણા યાજાઓને કેદ કમાા શતા તેઓનો વદેંળો પ્રભનેુ આતમો. 

યાજાઓએપ્રભનેુ કશલેડાવ્યુ ંશત ુ ંકે, “અભને ત્તનદો યાજાઓને જયાવઘેં કેદ કમાા છે, કૃા કયી આ અભાયી વશામ 

કયલા ગરુડે ચડીને આલો.” બગલાન કશ,ે “કોઇણ ભોટો પ્રશ્ન ઊબો થામ ત્માયે ઘયના ંફધાનંી વરાશ રેલી જોઇએ. 

પ્રભએુ 

નાયદજીને છૂયુ,ં “ ફોરો , નાયદજી આ ફાફતભા ંભાયે ુ ંકયળુ ંજોઇએ?” નાયદજી કશ,ે “શ ેપ્રભ ુ! શભણા ંયતુ્તધષ્ષ્ઠય 

યાજશમૂ મજ્ઞ કયલા ઇચછે છે. દળેહદળા જે જીતી ળકે તે જ યાજા યાજશમૂ મજ્ઞ કયી ળકે. તે ભાટે જયાવઘં વાથે યદુ્ધ 

કયળુ ંડળે, અને તે જ લખતે ત્તનદો યાજાઓને છોડાલી ળકાળે.” પ્રભએુ ઉદ્ધલજીને છૂયુ,ં “ફોરો ઉદ્ધલજી, તભે ુ ંકશો 

છો?” ઉદ્ધલજી કશ,ે “જયાવઘં દવ શજાય શથીનુ ંફ ધયાલે છે. તેને દ્વદં્વ યદુ્ધભા ંપક્ત બીભ જ શયાલી ળકે. બીભ 

જયાવઘંને ફે ગ કડી ઊબો ચીયી નાખળે.”  પ્રભએુ દૂતને કહ્યુ ં“તુ ંજઇને યાજાઓને કશજેે કે ડળો નશં ષુ ંજયાવઘંને 

ભયાલી તભને મસુ્ક્ત અાલીળ.”આ વદેંળોરઇ દૂત યાજાઓ ાવે ગમો. યાજાઓ પ્રભનુી યાશ જોલા રાગ્મા.” ઉદ્ધલજી 

અને નાયદજીની વરશ પ્રભાણે પ્રભ ુ ટયાણીઓ, ફરયાભ અને વેનાને રઇ ઇન્દ્રપ્રસ્થ આવ્મા. યતુ્તધષ્ષ્ઠયને ખફય ડતા ં

જ ખફૂ જ પ્રવન્ન થમા અને તેભણે પ્રભનુી વાથે આલેરા ંવૌનુ ંબાલબીનુ ંસ્લાગત કયુ.ં પ્રભએુ કંુતીજીને કહ્યુ,ં “ાડંલો 

ાવે યાજશમૂ મજ્ઞ કયાલલો છે.”કંુતીજીઅને યતુ્તધષ્ષ્ઠયે યાજશમૂ મજ્ઞની તૈમાયી ળરૂ કયીને પ્રભનેુ આ કાભભા ંભદદ કયલા 

કહ્યુ.ં જુદીજુદી હદળાભા ંવશદેલ, નકુ, બીભ અને અજુ ાનને જુદા જુદા યાજ્મો જીતલા યતુ્તધષ્ષ્ઠયે ભોકલ્મા. ફધામ યાજ્મો 

ત્જતામા ંણ શજી એક જયાવઘં ફાકી યહ્યો શતો. બગલાને બીભ અને અજુ ાનને કહ્યુ,ં “જયાવઘં ને જીતલા તભે ફને્ન 

ભાયી વાથે ચારો.”ફોયના ફાય લાગ્મે અત્તતત્તથ વત્કાયના વભમેત્રણે જણા બ્રાહ્મણલેળે જયાવઘં જ્મા ંયશતેો શતો ત્મા ં
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લગહયળજૃભા ંઆવ્મા. જયાવઘંને કશલેા રાગ્મા, “શ ેયજા ! અભે તાયા અત્તતત્તથ તયીકે ખાવ કાયણવય અશં આવ્મા 

છીએ.અભે જે ઇચછા યાખીનેઆવ્મા છીએ તે ત ુ ંઅભને આ.”જયાવઘં કશ,ે “તભે બ્રાહ્મણ છો. ભાગો, જે ભાગળો તે 

આીળ.” પ્રભ ુકશ ે, “શ ેયાજન ! અભે અન્નની લબક્ષા નશં , દ્વદં્વ યદુ્ધની લબક્ષા ભાગીએ છીએ.”જયાવઘં કશ,ે “બ્રાહ્મણ 

વાથે ભાયાથી રડાઇ ન થામ.”બગલાન કશ,ે “અભે ક્ષત્તત્રમ છીએ.આ અજુ ાન અને આ બીભ છે અને ષુ ંતેનો ભાભાનો 

દીકયો કૃષ્ણ છુ.ં”જયાવઘં શવલા રાગ્મો અને પ્રભનેુ કશ,ે “શ ેકૃષ્ણ ! ભાયાથી ડયીને દહયમાભા ંનગય ફાધંી યહ્યો છે. ષુ ં

તાયી વાથે યદુ્ધ નશં કરંુઅને આ અજુ ાન દુફો છે. તેની વાથેમ નશં, ષુ ંબીભ વાથે રડીળ. જયાવઘં અને બીભનુ ંયદુ્ધ 

વાત હદલવ ચાલ્યુ.ં પ્રભએુ બીભને કહ્યુ ં“ષુ ંજેભ ીાના ાનને કાી પંકંુ તેભ ત ુ ંજયાવઘંને ભાયી પંકી દેજે.”જયાવઘં 

ફે પાહડમાભા ંજન્ભેરો. એ જ યીતે બીભે તેનો એક ગ દફાલી, ફીજો ગ ખંચી ળયીયના ંઊબા ંફે પાહડમા ંકયી નાખ્મા.ં 

આભ બીભે જયાવઘં ને ભાયી નાખ્મો. ચોયેુ ંવોનુ ંત્રીજી ેઢીએ ણ ધનોતનોત કયે છે. જે હદલવે જયાવઘં આ 

ચોયેરા વોનાનો મગુટ શયેલાનો શતો એ જ હદલવે ભયી ગમો. જયાવઘંના દીકયાએ મગુટ ભાગં્મો. બીભે તે છતા ંએ 

રઇ રીધો. પ્રભએુ બીભને તે મગુટ ય શયેલાની ના ડી. ાડંલોની વબાભા ંતે મગુટ રાલલાભા ંઆવ્મો. પ્રભએુ કહ્યુ,ં 

“ આ મગુટ ય લચઠ્ઠી ભાયો કે આ મગુટ ચોયેરા વોનાભાથંી ફનાલલાભા ંઆવ્મો છે. કોઇએ શયેલો નશં. કાે કયી તે 

ટ્ટી નીકી ગઇ.”કુદેલજી કશ:ે “શ ેયીલક્ષત ! તે મગુત તે શમેો અને યી બદુ્ધદ્ધ ભ્રષ્ટ થઇ. તં ળત્તભક ઋત્તના ગાભા ં

ભયેરો વા નાખં્મો અને ળત્તભકના દીકયા  ૃગંીએ તને ળા આતમો.” 

  આભ બીભને શાથે જયાવઘં ભયામો. શ્રીકૃષ્ણે અને અજુ ાને બીભને બેટીને વન્ભાન કયુ.ં જયાવઘંના દીકયા 

વશદેલને ભગધ દેશ્નો યાજા ફનાવ્મો. જયાવઘેં કેદ કયેરા ફધા ત્તનદો યાજાઓને છૂટા કમાં. ફધા યાજાઓ શ્રીકૃષ્ણને 

ચયણે ડયા અને ત્તલનતંી કયી કે “શ ેબગલાન! આ વવંાયભા ંવતત અભે તભને માદ કયીએ, કદી તભને ભરૂીએ નશં, 

વતત આનુ ંસ્ભયણ યશ ેતેલી વદ્ બદુ્ધદ્ધ અભને આો .” પ્રભએુ યાજાઓની ત્તલનતંી વાબંી અને કહ્યુ,ં “તભાયી ઇચછા 

મજુફ જ થળે. જીલનમંત ઇશ્વયસ્ભયણ જૂન કયતા ંબ્રહ્મસ્લરૂ પ્રાતત કયળો.” કેદભાથંી છૂટેરા આ ફધા યાજાઓ 

બગલાનના આળીલાાદ ભેલી ોતોતાના દેળભા ંગમા. 

  બીભ, અજુ ાન અને શ્રીકૃષ્ણ ઇન્દ્રપ્રસ્થ ગમા.જયાવઘંના લધની લાત ત્તલસ્તાયથી યતુ્તધષ્ષ્ઠયને કશી વબંાલી. 
     

 

ત્તળુાર-લધ  

  ાડંલોએ યાજશમૂ મજ્ઞ કમો. મજ્ઞભા ંઅનેક યાજા-ભશાયાજાઓ, ઋત્તમતુ્તનઓ, ભશાત્ભાઓ આલેરા. યતુ્તધષ્ષ્ઠયે 

પ્રસ્તાલ યજૂ કમો કે, “મજ્ઞભા ંશરેી જૂા કોની કયલી?”વશદેલ જ્ઞાની અને વભજુ શતા. વશદેલે કહ્યુ,ં “શરેી જૂા 

શ્રીકૃષ્ણની કયો.”મજ્ઞભા ંશાજય યશરેા વલા યાજા, ભશાયાજા, ઋત્તઓ, ભશાત્ભાઓ વભંત થમા ભાત્ર ત્તળુારે ત્તલયોધ 

કમો. શ્રીકૃષ્ણની અનેક યીતે ત્તનદંા કયલા રાગ્મો. તેથી ાડંલો અને શ્રીકૃષ્ણનો ક્ષ કયનાયા યાજાઓ ત્તળુારના 
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ભસ્તકને ભાયલા તૈમાય થમા યંત ુપ્રભએુ તે ફધાને યોકી, વાભે આલતા ત્તળુારના ભસ્તકને શદુળાન ચક્ર લડે ઉડાલી 

દીધુ.ં ત્તળુારના ક્ષના યાજાઓ ગબયાઇને બાગી ગમા. ત્તળુારના ળયીયભાથંી એક તેજહકયણ નીકી પ્રભભુા ં

વભાઇ ગયુ.ં આભ ત્તલષ્ણ ુબગલાનના ાાદો જમ, ત્તલજમને વનતકુભાયના ળાથી ત્રણ લખત યાક્ષવ મોત્તનભા ંજન્ભ 

રેલો ડયો. આ ત્રીજા જન્ભભા ંબગલાને ભાયીને વદ્ ગત્તત કયી.” કુદેલજી કશ:ે “શ ેયાજા ! ભં તને એ ફધી લાતો 

ત્તલસ્તાયથી અશં કશી વબંાલી. ત્તળુારના લધ છી યાજા યતુ્તધષ્ષ્ઠયનો યાજશમૂ મજ્ઞ પ્રભએુ ણૂા કયાવ્મો. 

યતુ્તધષ્ષ્ઠયની યજા રઇ પ્રભ ુ ટયાણીઓ અને વૈત્તનકોને રઇ દ્વાયકા ગમા.”  

  યજશમૂ મજ્ઞની વભાપ્તત લખતે વૌને યતુ્તધષ્ષ્ઠયે કહ્યુ,ં કોઇ જ્્મા લગય ન જામ. મજ્ઞવભાપ્તત પ્રવગેં ભાનલોના ં

ટોેટોા ંઆલલા રાગ્મા. ઘયભા ંપ્રવગં શોમ ત્માયે ફશને બાઇની અેક્ષા યાખે. મજ્ઞને અંતે ાચં ાડંલો, દ્રૌદી, 

શબુદ્રા, ફદેલ ફેઠા ંછે. શબુદ્રાની આંખભા ંઆંશ ુઆવ્મા.ંદ્રૌદીએ છૂયુ,ં “શબુદ્રા, આજે તાયી આંખભા ંઆંશ ુકેભ 

આવ્મા?ં”શબુદ્રા કશ,ે “ભાયો લીયો દેખાતો નથી, એને જરદી ફોરાલો.”ભોટાબાઇ યતુ્તધષ્ષ્ઠય અને અજુ ાન પ્રભનેુ ગોતલા 

નીકળ્મા.કૃષ્ણ જ્મા ંરોકો જભતા શતા ત્મા ંરોકોની એંઠી ાત ઉાડતા જોમા. અજુ ાન કશ,ે “તભે આ ુ ંકયો છો?ચારો 

જરદી, શબુદ્રા તભને ફોરાલે છે.” 

  મજ્ઞનો પ્રવગં યૂો થતા ંદુમોધન જલા તૈમાય થમો.ાડંલોએ તેને આગ્રશ કયી યોક્યો, 

મજ્ઞપ્રવગેં ભામાજાની ળોબા કયેરી , જ્મા ંજ શોમ ત્મા ંસ્થ રાગે અને જ્મા ંસ્થ શોમ ત્મા ંજની ભ્રાતં્તત થામ. 

દુમોધનને જ્મા ંાણી ન શત ુ ંત્મા ંાણી દેખાયુ ંઅને ાણી શત ુ ંત્મા ંસ્થ વભજી ચારલા જતા ંાણીભા ંડયો. આ 

જોઇને દ્રૌદીથી ન યશલેાયુ,ં તેણે ભશ્કયી કયી, “આંધના દીકયા આંધા જ શોમ.”દુમોધન ોતાનુ ંઅભાન થલાથી 

ધ ૂધંલામો, ને લેય રેલાની પ્રત્તતજ્ઞા રીધી.કુદેલજી કશ,ે “શ ેપ્રીલક્ષત યાજા ! ત્તળુારનો લધ થલાથી તેનો ત્તભત્ર ળાલ્લ 

યાજા જે રુસ્હભણી ત્તલલાશ લખતે આલેરો અને માદલોનો નાળ કયલાની પ્રત્તતજ્ઞા રીધી શતી તે ળકંય તે ળકંય બગલાનને 

પ્રવન્ન કયી, વૌબ ત્તલભાન રઇ દ્વાયકા ય યદુ્ધ કયલા આવ્મો. દ્વાયકા નગયી ય જાતજાતના ંળત્રિયો ત્તલભાનભાથંી પંકી ઘણુ ં

નકુળાન શંચાડયુ.ં માદલો અને પ્રદ્યુ્ ને લીયતાથી ળાલ્લ યાજા વાથે યદુ્ધ કયુ ંઅને તેની વેનાનો નાળ કમો. આ વભમે 

પ્રભ ુયાજશમૂ મજ્ઞપ્રવગેં ઇન્દ્રપ્રસ્થ ગમેરા. ત્મા ંતેભણે ત્તળુારનો લધ કમો. પ્રભ ુજાણતા શતા કે ત્તળુારના ક્ષના 

યાજાઓ દ્વાયકા રડાઇ કયલા આલળે. દ્વાયકા ાછા આલતા ંમાદલો અને ળાલ્લ યાજા લચચે ચારતુ ંયદુ્ધ જોયુ.ં ફરયાભને 

દ્વાયકા નગયીનુ ંયક્ષણ કયલા યોકી, ોતે દારુક વાયથીને રઇ ળાલ્લ ાવે ગમા. ફને્ન લચચે બમકંય યદુ્ધ થયુ.ં ળાલ્લની 

ગદાના પ્રશાયથી પ્રભનુો શાથ ધનુ વહશત લંધાઇ ગમો. રોકોશાશાકાય કયલા રાગ્મા. ળાલ્લ યાજા જેભતેભ શ્રીકૃષ્ણને 

ગાો દેલા રાગ્મા. પ્રભનેુ કશ,ે “ભાયા ત્તભત્ર ત્તળુારને ભાયનાય શ ેકૃષ્ણ, ષુ ંતને ભાયીને જ જંીળ.” આ વાબંી પ્રભ ુ

ક્રોધામભાન થમા અને ોતાની ગદા ળાલ્લ યાજાની છાતીભા ંભાયી. તે રોશીની ઊરટીઓ કયલા રાગ્મો. ળકંયજી ાવે 

ભામાલી ત્તલદ્યા ળીખેરો ળાલ્લ  શ્રીકૃષ્ણના ત્તતાજીનુ ંફનાલટી કાેુ ંભાથુ ંરઇ પ્રભ ુાવે આવ્મો.પ્રભ ુજાણતા શતા કે 

આ ભામાલી ત્તલદ્યા જાણનાયો છે. તેથી તેના ત્તલભાનને અને તેને ભાયી નાખલા તૈમાય થમા. પ્રભએુ ોતાના અભોઘ 
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ળત્રિયથી ળાલ્લના વૌબ ત્તલભાનને તોડી ાડયુ.ં ત્તલભાન દહયમાભા ંડયુ.ં ળાલ્લ ધયતી ય આલી પયી કૃષ્ણને ભાયલા 

ધસ્મો ણ પ્રભએુ શદુળાન ચક્રથી ળાલ્લનુ ંભાથુ ંકાી નાખ્યુ.ં આભ ળાલ્લનો લધ અને તેના વૌબ ત્તલભાનનો નાળ 

થલાથી તેનો ત્તભત્ર દંત લક્ત્ર પ્રભ ુવાથે યદુ્ધ કયલા ધવી આવ્મો. તેણે પ્રભનેુ ભાથાભા ંગદા ભાયી,છતાપં્રભ ુડમાા નશં 

અને તેભણે ગદા દંતલક્ત્રની છાતીભા ંભાયી. દંતલક્ત્રનુ ંહ્રદમ લચયાઇ ગયુ.ં તેના ભયણથી તેનો બાઇ ત્તલદુયથ ણ 

ક્રોધથી શાપંતો શાપંતો કૃષ્ણને ભાયલા આવ્મો, પ્રભએુ તેનુ ંભસ્તક ણ શદુળાન ચક્રથી કાી નાખ્યુ.ં આભ ળત્ર ુ

યાજાઓનો વશંાય કયી પ્રભએુ દ્વાયકાભા ંપ્રલેળ કમો. 

  ાડંલો અને કૌયલો લચચે યદુ્ધ જાશયે થયુ.ંફરયાભ,  તટસ્થ યશલેા ભાટે તીથામાત્રા કયલાના ફશાને દ્વાયકાથી 

નીકી નૈત્તભષ્માયણ્મ ગમા, જ્મા ંઋત્તઓ મજ્ઞ કયતા શતા. ફદેલજીને આલેરા જોઇ ફધા મતુ્તનઓ ઊબા થઇ ગમા 

અને ફદેલજીને આલકાય આતમો. શતુતુ્ર યોભશાણ ઊબો ન થમો, તે ફેવી યહ્યો. તે વ્માવમતુ્તનનો ત્તળષ્મ શતો. 

બ્રાહ્મણ કયતામેં ઊંચા આવને ફેઠેરા અને અત્તલલેકી યોભશાણને જોઇ ફદેલજી ગસુ્વે બયામા અને ભાયી નાખ્મો. 

બ્રાહ્મણો કશલેા રાગ્માકે, “શ ેફદેલજી મજ્ઞ યૂો થામ ત્મા ંશધુી તેને અભે બ્રહ્માવન આેુ ંશત ુ,ં તેનો લધ કયલાથી 

તભને બ્રહ્મશત્માનુ ંા રાગ્યુ ંછે. અજાણતા ંઆ ા તભાયાથી થયુ ંછે. છતા ંતભાયે તેનુ ંપ્રામત્તિિ કયળુ ંજોઇએ.” 

ફદેલજી કશ,ે “શ ેમતુ્તનઓ, તભે કશળેો તે યીતે ષુ ંપ્રામત્તિિ કયીળ.” ઋત્તઓ કશ,ે “અભાયા મજ્ઞભા ંફલ્ફર નાભનો 

યાક્ષવ ત્તલક્ષે કયે છે. તેનો તભે વશંાય કયો. ફાય ભહશના શધુી બાયતલાની પ્રદલક્ષણા કયો અને વ્રત કયો, જેથી 

બ્રહ્મશત્માના ાભાથંી તભને મસુ્ક્ત ભળે.” કુદેલજી કશ,ે “શ ેયાજન ્! ઋત્તઓ મજ્ઞ કયતા શતા ત્માયેફલ્લર ત્મા ં

આવ્મો અને મજ્ઞભા ંધૂ અને રુનો લયવાદ લયવાલલા રાગ્મો. જેલો યાક્ષવ ત્મા ંઆવ્મો કે ફદેલજીએ ોતાના 

શની અણીથી આકાળભા ંયશરેા ફલ્લર ને ખંચી ધયતી ય છાડયો અને તેના ભાથા ઉય મળુનો પ્રશાય કમો. 

ફલ્લર એ જ ઘડીએ મતૃ્ય ુા્મો.ઋત્તમતુ્તનઓ ફરયાભજીનો જમજમકાય કયલા ભાડંયા. છી મતુ્તનઓની વભંત્તત રઇ 

ફરયાભ બાયતલાની માત્રાએ નીકી ડયા. જ્માયે પયતા ંપયતા ંફરયાભ કુરુક્ષેત્ર શંચમા ત્માયે બ્રાહ્મણોએ કૌયલો 

અને ાડંલો લચચે થમેરા યદુ્ધના ંતેભ જ વલા યાજાઓના નાળના ંખફય ફદેલજીને આતમા.ં શજી યણવગં્રાભભા ં

દુમોધન અને બીભ ગદાયદુ્ધ રડતા શતા, તેઓને અટકાલલા ફરયાભે બીભ અને દુમોધનને કહ્યુ,ં “તભે ફને્ન વભાન 

ફલાા છો. તભાયા લચચે શાયજીત થલી ળક્ય નથી ભાટે યદુ્ધ ફધં કયો,” યંત ુબીભ અને દુમોધને તેભની લાત 

ભાની નશં. તેથી ફદેલજી ત્માથંી ાછા નૈત્તભાયણ્મભા ંચાલ્મા ગમા. ત્મા ંઋત્તમતુ્તનઓને દુ્ધ જ્ઞાન આતયુ.ં એ જ્ઞાન કે 

જે લડે ભનષુ્મો આ જગતને ોતાના આત્ભાભા ંયશે ુ ંજાણે છે અને આત્ભાને જગતભા ંયશરેો જાણે છે.” 

ત્તભત્ર શદુાભા  

  યીલક્ષત યાજાએ કુદેલજીને છૂયુ,ં “શ ેકુદેલજી ! બગલાનના કોઇ ત્તભત્ર શતા કે નશં?”કુદેલજી કશ,ે “શા, 

એક ત્તભત્ર શતો, જેનુ ંનાભ શદુાભા. તે બ્રહ્મજ્ઞાની, ત્જતેષ્ન્દ્રમ, ળાતં સ્લબાલનો અને ગશૃસ્થાશ્રભી બ્રાહ્મણ શતો. તેના 

હયલાયભા ંત્ની, ફે દીકયા અને ફે દીકયીઓ શતા. અત્તતળમ ગયીફીભા ંજીલન વાય કયે. અલાયનલાય શદુાભા 
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ત્નીને ત્તભત્ર શ્રીકૃષ્ણની લાતો કયે. “ભાયો ફાણનો ત્તભત્ર, શ્રીકૃષ્ણ, વોનાની દ્વાયકાનો યાજા છે.”ત્ની કશ,ે “તભાયો 

ત્તભત્ર ક્યાયેમ ખફય કાઢલા આવ્મો? એભ કયો કાઇંણ ભાગલા નશં ણ ભલા એકલાય જરૂય જાલ. ”શદુાભા જલા 

તૈમાય થમા. શદુાભાની ત્ની ત્તલચાયે છે. ભાયા ત્તતના ત્તભત્રનો હયલાય ખફૂ ભોટો છે. શરેીલાય ભાયા ત્તત ત્તભત્રને 

ભલા જામ છે, તો ખારી શાથે કેભ જલામ? કાઇંક બેટ તો આલી ડે. વકંટભા ંત્રિયીની કવોટી થામ છે-જેભ વોનાની 

અસ્ગ્નભા ંઅને વૈત્તનકની યદુ્ધભા.ં શદુાભા યોજ લનભા ંજામ અને ખારી ડૂડંા ધોકાલી જે દાણા ભે તે રઇ આલે. તે 

દાણાની તેની ત્ની યાફ ફનાલે. ઘયના ંફધાને તે આે, અને ત્ની અને ોતે પક્ત ાણી ી રે. ત્ની કશ,ે “ભં 

તભાયા ત્તભત્ર ભાટે બેટ તૈમાય કયી યાખી છે. જ્માયે તભાયે ત્તભત્ર ાવે જળુ ંશોમ ત્માયે ભને કશજેો.”લાયંલાય ત્ની અને 

ફાકોના કશલેાથી શદુાભા તૈમાય થમા. ૌઆની ોટરીશદુાભાને તેની ત્નીએ ત્તભત્રને બેટ આલા ભાડંી, શદુાભા 

કશ,ે”આના  ય કડુ ંલંટાી દે. ત્નીને ઘયભા ંક્યામં કડુ ંન ભળ્યુ.ં ોતાની વાડીભાથંી કડુ ંપાડી તેભા ંોટરી 

લંટી દીધી. ોટરી ફગરભા ંદફાલી “શ્રીશહય, શ્રી શહય”કયતા ંશદુાભા દ્વાયકા જલા નીકળ્મા. છોકયાઓં કશ,ે “ફાાજી, 

લશરેા ાછા આલજો, નશં તો અભાયે એકાદળી કયલી ડળે.” શદુાભા રાકડી અને ોટરી રઇ ચારલા ભાડંયા. 

યસ્તાભા ંગોભતી નદી આલી તેભા ંસ્નાન કયુ.ં ચારતા ંચારતા ંભધ્માહ્ન થતા ંશદુાભા દ્વાયકા આલી શંચમા. શ્રીકૃષ્ણના 

ભશરે ાવે આવ્મા. શદુાભા પ્રત્તતશાયીને કશ,ે “ક્યા ંછે કનૈમો? ષુ ંએને ભલા આવ્મો છુ.ં”પ્રત્તતશાયી કશ,ે “કનૈમો કોણ 

છે? અશં તો દ્વાયકાધીળ યશ ેછે.”પ્રભ ુકનૈમો ળબ્દ વાબંતા ંજ તયત ઊઠયા, 

 નીચે આવ્મા ને શદુાભાને બેટી ડયા. શદુાભાને યાજભશરેભા ંરઇ આવ્મા. પ્રભએુ શદુાભાના જભણા ગની જૂા કયી. 

જૂા કયતા ંગભા ંકાટંા-કાકંયાબયામેરા જોમા, વોમ ભગંાલી . વોમ રાલતા લાય થઇ એટરે પ્રભએુ ોતાના દાતંથી 

શદુાભાના ગભાનંા કાટંા ખંચી કાઢયા. પ્રભ ુકશ,ે “ગયભ ાણી આલી ગયુ ંછે તભે સ્નાન કયી રો.” શદુાભાને સ્નાન 

કમાા ફાદ શુદંય લત્રિયો અને અરકંાય  શયેલલાભા ંઆવ્મા. બાતબાતના ત્તભષ્ટાન્ન જભાડયા. શદુાભા ભનભા ંત્તલચાયે કે 

―આ ંઆની ોટરી કૃષ્ણને આલી ફયાફય નથી. ોટરી ફગરભા ંવતંાડી યાખી. ફોયે શદુાભાએ કહ્યુ,ં “કનૈમા, 

ભાયે ભાતા દેલકી અને ત્તતાજીના દળાન કયલા છે.” પ્રભ ુત્તભત્રને ભાતાત્તતા ાવે રઇ ગમા. દેલકીજી કશ,ેદીકયા 

શદુાભા, એક હદલવ એલો નથી ગમો કે જ્માયે કૃષ્ણે તને માદ ન કમો શોમ.” આ વાબંી શદુાભાની આંખભા ંઆંશ ુ 

આલી ગમા. તે ત્રણ હદલવ ત્મા ંયહ્યા, પ્રભએુ  દ્વાયકા દેખાડયુ,ં શલે શદુાભાને ોતાના ંભખૂ્મા છોકયાઓં માદ આવ્મા. 

પ્રભ ુલેદના શાણી ગમા. બ્રહ્માને આજ્ઞા કયી. શદુાભાનુ ંઘય ફદરો. યાચયચીુ ંલવાલો. શ્રીકૃષ્ણ અને શદુાભા લાતો 

કયતા શતા ત્મા ંબગલાનના ંફાકો આવ્મા. પ્રભનેુ કશ,ે “આ દાદાની ઓખાણ કયાલો.”પ્રભ ુકશ,ે “ભાયો ખાવ 

ફાણનો વખા છે.”શદુાભાને  ફાજઠ ય ફેવાડયા. ફધી ટયાણીની ઓખાણ શદુાભાને કયાલી. 16108 યાણી અને 

દયેકના દવદવદીકયા. ફધા આવ્મા. લાયાપયતી ફધા શદુાભાને ગે રાગતા જામ છે અને પ્રભ ુએક એકની ઓખાણ 

કયાલતા જામ છે. શદુાભા કશ,ે “શલે ભાયે જળુ ંજોઇએ.” શદુાભા ભનભા ંત્તલચાયે છે કે ંઆની ોટરી કૃષ્ણને આુ ંકે ન 

આુ?ં એ જ લખતે પ્રભએુ શદુાભાની ફગરભાથંી ોટરી આંચકી રીધી. પ્રભ ુોટરી છોડલા રાગ્મા. ોટરીભાથંી 

દાણા નીચે ડલા ભાડંયા. નીચે ડતા ંદાણા પ્રભ ુઆયોગલા રાગ્મા. પ્રબે કહ્યુ,ં “આ પ્રવાદ ચાદંીના ાત્રભા ંધયાલી 
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ફધાને લશચંી આો.” ફધાને શદુાભાના રાલેરા ંઆની પ્રવાદી આી. વૌ ત્તલચાયલા રગ્મા, આલી ભીઠી પ્રવાદી 

ક્યાયેમ ખાધી નથી. શદુાભા ત્તલચાયે છે, આ ભાયા રાલેરા ૌઆભા ંુ ંફળ્યુ ંછે?ફધા કેલા પે્રભથી ખામ છે. શદુાભા 

પ્રભનેુ ત્તલનતંી કયે છે, “ભને શલે કારે જલા દ્યો.”પ્રભ ુકશ,ે બરે. ફીજે હદલવે વલાયે સ્નાન-વધં્મા, જભલાનુ ંતાલી 

ત્તલદામ રેતા શદુાભા પ્રભનુા હયલાયને ભળ્મા. એકભેકની આંખભા ંઆંશ ુઆવ્મા. ભાણવે ોતાનુ ંવ્મસ્ક્તત્લ એળુ ં

ત્તલકવાલળુ ંજોઇએ કે ોતાની શાજયી કયતા ંગેયશાજયી લધ ુવારે. ઠાકોયજીએ ોતાની ટયાણીને કહ્યુ,ં “શદુાભા જે 

કડા ંશયેીને આલેરા તે ધોમા ંશોમ તો રાલો.અશં યસ્તાભા ંચોય ૂટંાયા ફષ ુછે. દાગીના કાઢી નાખો.” શદુાભાએ 

શયેેરા દાગીના કાઢી નાખ્મા. બગલાન કશ,ે “તભે તભાયા અવર કડા ંશયેી રો.” શદુાભા ોતાના કડા ંશયેી , 

પ્રભનેુ નભસ્કાય કયી ચારલા ભડંયા. ચારતા ંચારતા ંશદુાભા ત્તલચાયે છે કે કૃષ્ણએ  ભાયા પ્રત્મે કેલો પે્રભ દાખવ્મો ! 

ઘયના ંદયેકે દયેક પે્રભ દળાાલલા રાગ્મા. ભાયા અવર કડા ંશયેાલી દીધા ંતે વારંુ કયુ.ં નશં તો શ્રીભતંાઇ આલલાથી 

ભાણવ બગલાનને ભરૂી જામ. ભારંુ ભન વતત ઇશ્વયભા ંજ યશ ેભાટે જ ભને પ્રભએુ ધન ન આતયુ,ં અને તે વારંુ જ કયુ.ં 

શ્રીકૃષ્ણનો જ ત્તલચાય કયતા ંકયતા ંછેક ોતાને ગાભશંચમા. ત્મા ંજઇને જુએ તો ોતાની ઝૂંડી ન ભે. ત્મા ંતો ભશરે 

દેખામો. શદુાભા ત્તલચાયલા રાગ્મા, ભારંુ ઘય, ભાયી ત્ની, ભાયા ંફાકો અશંથી ક્યા ંગમા શળે? ત્મા ંતો ભશરેભાથંી 

ત્નીનો અલાજ વબંાણો, તે કશ,ે “આ ફધુ ંઐશ્વમા તભાયા ત્તભતે્ર આતયુ.ં શદુાભો ત્તલચાયે કે “જ્માયે શજાય શાથલાો 

આલા ભાડેં ત્માયે ફે શાથલાો કેટુ ંરઇ ળકે?”બ્રહ્માજીએ બગલાનને પહયમાદ કયી કે “ભં શદુાભાના બાગ્મભા ં

બાગ્મક્ષમ રખેરો. તેને તભે બાગ્મશ્રી ફનાલી દીધો!”બ્રહ્માજી કશ,ે “શ ેપ્રભ ુ! તભે ભાયો અત્તધકાય રઇ રીધો તેભ નથી 

રાગતુ?ં”પ્રભએુ બ્રહ્માને કહ્યુ,ં “જે ભનષુ્મ ત્તનષ્કાભ બાલે વતત ભારંુ સ્ભયણ કયે, ોતાનુ ંવલાસ્લ ભને અાણ કયે, તેના ં

દુ:ખ-દાહયદ્ર ષુ ંદૂય કરંુ છુ.ં”પ્રભ ુકશ,ે “રુુાથા કયો, પ્રાથાના કયો. ક્યાયેમ બગલાન ાવે ભાગો નશં. જે કાઇં વશજ યીતે 

ભે તેનાથી ચરાલતા ંળીખો. વતંો યાખલો અને વદામ ઇશ્વયનુ ંસ્ભયણ કયતા ંયશળે ુ.ં” 

  કુદેલજી કશ:ે “ શ ેયીલક્ષત ! એક લખત ભોટંુ શમૂાગ્રશણ થયુ ંત્માયે પ્રભ ુદ્વાયકાભા ંયશતેા શતા. ગ્રશણની જાણ 

થતા ંચાયેફાજુથી રોકો ણુ્મ કયલાની ઇચછાથી કુરુક્ષેત્રભા ંજલા રાગ્મા. જ્મા ંબગલાન યયુાભે એકલીવ લખત 

થૃ્લીને નક્ષત્તત્રમ કયી શતી તેના ાભાથંી મકુ્ત થલા મજ્ઞો કમાા શતા. પ્રભ ુવહયલાય તેભજ ભશાન તેજસ્લી માદલો 

વહશત યથભા ંફેવી કુરુક્ષેત્રભા ંઆવ્મા. છી ઉલાવ કયી, બ્રાહ્મણોને વોનાચાદંી તેભજ અનાજ, ગામ લગેયે દાન-

દલક્ષણા આતમા.ં” આજ વભમે ચાયે ફાજુભાથંી કુરુક્ષેત્રભા ંઅનેક દેળના યાજાઓ ણ આલેરા. ઘણાવભમ ફાદ કંુતીજી 

ોતાના બાઇ લશદેુલને ભળ્મા. એકફીજાના શખુદુ:ખની લાતો કયી. પ્રભનુા દળાનથી અને ત્તભરનથી વલા કોઇ આનદં 

ા્મા ં. વૌ માદલોને કશલેા રાગ્મા કે, “તભે વૌ બાગ્મળાી છો, કાયણ કે તભને વૌને બગલાન ના ંદળાન, સ્ળા, 

તેભની વાથે ખાળુ,ં ીળુ,ં ફેવળુ ંલગેયે દૈહશક, અત્તત ત્તનકટના વફંધંનો રાબ ભળ્મો છે. વાક્ષાત ઇશ્વય તભાયે ઘેય પ્રગટ 

થમા છે. ખયેખય તભાયાથી ત્તલળે આ જગતભા ંબાગ્મળાી કોણ શોઇ ળકે?”શ્રીકૃષ્ણ અને ફદેલજી નદંયામ અને 

મળોદાને ભળ્મા, આંખો બીની થઇ, લશદેુલ અને દેલકી નદં-મળોદાને જોઇ ગગા ંથઇ ગમા યોતા યોતા કશલેા 

રાગ્મા “ તભે અભાયા ફને્ન તુ્રોનુ ંરારનારન કયી ભોટા કમાા છે, અભે તો ભાત્ર જન્ભ આતમો છે, અભે તભાયો 
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ઉકાય કઇ યીતે લાી ળકીુ?ં” રાફંા વભમના ત્તલયશને રીધે પ્રભનેુ ભલા અધીયી થઇ ગમેરી ગોીઓને શ્રીકૃષ્ણ 

એકાતંભા ંભળ્મા. પ્રભએુ ગોીઓને કહ્યુ ંકે, “ગોકુ છોડયા છી ષુ ંઅનેક કાભોભા ંયોકામેરો શોલાથી તભને ભલા 

આલી ળક્યો નથી, ભાટે તભે વૌ નાયાજ રાગો છો. ભને તભે માદ કયો છો કે નશં? શ ેગોીઓ, તભે નાયાજ થઇ શો તો 

ષુ ંતભાયી ક્ષભા ભાગુ ંછુ ંણ શ ેગોીઓ ! તભે એક લાત વભજી રો કે ષુ ંતો સ્થાલય—જગંભ દયેક લસ્તભુા ં, અણ ુ

અણભુા,ં તભાયા દયેકભા ંલવેરો છુ.ં ઇશ્વય જ પ્રાણીભાત્રને એકફીજા વાથે જોડે છેઅને ત્તલખટૂા ાડે છે. શ ેગોીઓ ! ષુ ં

તભાયા પ્રત્મેકભા ંલવેરો છુ.ં શ ેગોીઓ, તેનો તભે જાતે જ અનબુલ કયો.”પ્રભનુા આલા ઊંચા આધ્માત્ત્ભક લચનો 

વાબંી ગોીઓએકહ્યુ,ં “શ ેપ્રભ ુ! અભાયા ભનભા ંવદાકા તભારંુ સ્ભયણ યશ,ે ક્યાયેમ એક  ભાટે ણ અભે તભને 

ન ભરૂીએ તેળુ ંકયો.”આભ ગોીઓ અને ત્મા ંભેરા ંરોકો પ્રભનુી સ્તતુ્તત કયતા ંશતા ંત્માયે કૌયલ-ાડંલ લળંની ત્રિયીઓ 

અને માદલલળંની ત્રિયીઓ ોતોતાની વાથેના કૃષ્ણના વફંધંને માદ કયલા રાગી. દ્રૌદીએ કૃષ્ણની ટયાણીઓને 

છૂયુ ંકે તભાયી વાથે બગલાન શ્રીકૃષ્ણ કેલી યીતે યણ્મા? આઠેમ ટયાણીઓએ ોતોતાના રગ્ન પ્રવગં ત્તલસ્તાયથી 

કશી વબંાવ્મા અને આઠેમ ટયાણીઓએ કહ્યુ ંકે, “અભાયા અનેક જન્ભોના ંત્માગ, લૈયાગ્મ અને તિમાાના પ્રબાલથી 

જ અભે પ્રભનુા ઘયની દાવીઓ થમેરી છીએ.” છી ફીજી ફધી કૃષ્ણની યાણીઓએ ણ ોતોતાના રગ્નની કથા 

કશી વબંાલી. 

 કુરુક્ષેત્રભા ંશમૂાગ્રશણના વભમે અનેક ઋત્ત-મતુ્તનઓ આલેરા. લશદેુલ તેભની ાવે ગમા અને લદંન કમાા. લશદેુલે 

ભશાત્ભાઓને છૂયુ,ં “શ ેભશાત્ભાઓ! કૃા કયી ુ ંકયલાથી કભાનો નાળ થામ તે અભને કશો.”ઋત્તમતુ્તનઓએ લશદેુલને 

કહ્યુ,ં “ શ ેલશદેુલ ! બગલાન ત્તલષ્ણનુ ુ ંસ્ભયણ-જૂન શ્રદ્ધાલૂાક કયળુ ં. ગશૃસ્થીઓએ ગશૃસ્થાશ્રભના મોગ્મ બોગ બોગલી 

ધીભે ધીભે વલા ઇચછાઓ ત્મજી દેલી જોઇએ. ભાણવ જન્ભની વાથે ત્રણ પ્રકાયના ઋણ રઇને જન્ભે છે. એક દેલોનુ,ં 

ફીજુ ંઋત્તઓનુ ં અને ત્રીજુ ંત્તતઓૃનુ ંઋણ. ભાણવે મજ્ઞ, જૂનથી દેલોનુ,ં લેદાભ્માવથી ઋત્તનુ ંઅને તુ્રો ઉત્ન્ન કયી 

ત્તતઓૃનુ ંઋણ અદા કયળુ ંજોઇએ. શ ેલશદેુલ ! તભે ત્તત ૃઅને ઋત્તઓના ઋણભાથંી મકુ્ત થમા છો. શલે દેલોના 

ઋણભાથંી મકુ્ત થલા મજ્ઞ-જૂન-અચાન કયો. આ પ્રભાણે ઋત્તઓના ંલચન વાબંી લશદેુલે કુરુક્ષેત્રભા ંત્તલત્તધલૂાક મજ્ઞો 

કમાા. દાનદલક્ષણા બ્રાહ્મણોને આી. મજ્ઞ યૂો થતા ંવૌ યાજાભશાયાજાઓ ોતોતાના દેળભા ંગમા.  

  શ ેયાજા યીલક્ષત !એક લખત લશદેુલ, શ્રીકૃષ્ણ અને ફરયાભ ોતાના તુ્રો શોલા છતા ંતે વાક્ષાત ્ઇશ્વય છે  

તેભ જાણીને તેઓને કશલેા રાગ્મા કે, “તભે જ જગતના આધાય છો, ષુ ંઆજે આને ળયણે આવ્મો છુ.ં” ત્તતાના ંઆલા ં

લચનો વાબંી પ્રભએુ છૂયુ,ં “શ ેત્તતા, આ જે કશોછો તે મોગ્મ છે. ષુ,ં તભે, ભોટાબાઇ, દ્વાયકાલાવીઓ તથા 

સ્થાલયજગંભ જગત, ફધાને બ્રહ્મસ્લરૂ જ જાણલા જોઇએ.આત્ભા એક જ છે. અનેક સ્લરૂે જગતભા ંદેખામ છે.” આભ 

બગલાન કૃષ્ણની લાત વાબંી લશદેુલની બેદબદુ્ધદ્ધ નાળ ાભી.છી ભાતા દેલકીને ફને્ન તુ્રોએ તેઓના ગરુુને તેભનો 

ભયેરો તુ્ર ાછો રાલી આેરો તે લાતની જાણ શતી. તેથી દેલકીએ પ્રભનેુ ત્તલનતંી કયતા ંકહ્યુ ંકે, “કંવે ભાયી નાખેરા 

ભાયા છ તુ્રો કૃા કયીને ભને ાછા રાલી આો.” ભાતાની ભાગંણી વાબંી ફને્ન બાઇઓ ાતાભા ંફલરયાજા ાવે 

ગમા જ્મા ંકંવે ભાયી નાખેરા ોતાના છ બાઇઓ ફલરયાજા ાવે ફેઠા શતા. પ્રભએુ ફલરયાજાને કહ્યુ,ં “અભાયી ભાતા 
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દેલકીના છ તુ્રો જે તભાયી ાવે છે તે કૃા કયીને આો. અભાયી ભાતાનો ળોક દૂય કયલા તેઓને અભે ભાતા દેલકીજી 

ાવે રઇ જઇુ.ં ત્માથંી તેઓ દેલરોકભા ંજળે.”છી છએ બાઇઓને રઇને ભાતા દેલકીજી ાવે શાજય કમાા. દેલકીજીએ 

છએ દીકયાઓને છાતી વયવા ચાંી સ્તનાન કયાવ્યુ.ં ફધાનંા દેખતા ંછે દીકયાઓ લશદેુલ, દેલકી, કૃષ્ણ અને 

ફરયાભને ગે રાગ્મા અને દેલતાઓના ધાભભા ંગમા. ભાતા દેલકીજી મતૃતુ્રોને આલેરા અને ાછા ગમેરા જોઇ 

ખફૂ આિમા ા્મા અને આ વલા જગત કૃષ્ણે યચેરી ભામા જ છે, તેભ ભાનલા રાગ્મા.યીલક્ષત યજાએ કુદેલજીને 

છૂયુ,ં  “શ ેકુદેલજી ! ભાયા ંદાદી શબુદ્રાને અજુ ાન કઇ યીતે યણ્મા તે લાત ભને ત્તલસ્તાયથી કશો.”  

  કુદેલજી કશ,ે “ શ ેયીલક્ષત ! એક વભમે અજુ ાન માત્રાએ નીકેરા ત્માયે વભાચાય ભેરા કે લશદેુલની તુ્રી 

શબુદ્રાને તેની ઇચછા ત્તલરુદ્ધ ફરયાભ દુમોધનવાથે યણાલી દેલાના છે. ત્માયે અજુ ાન વનં્માવીના લેભા ંદ્વાયકા આલીને 

યહ્યા. એક હદલવ ફરયાભે તેભને જભલા નોતમાા. તે લખતે શબુદ્રાને અજુ ાને જોઇ, જોતા ંજ શબુદ્રાને ત્ની તયીકે 

ભેલલાનુ ંનક્કી કયી રીધુ.ં દેલમાત્રા ત્તનત્તભિે શબુદ્ર હકલ્રા ફશાય નીકી તે તકનો રાબ ઉઠાલી અજુ ાને શબુદ્રાનુ ંશયણ 

કયુ.ં તેને અટકાલલા અનેક યૂલીય યાજાઓએ પ્રમત્ન કમો ણ અજુ ાને ધનષુ્મ લડે વાભનો કયી  ફધાને નવાડી 

મકૂ્યા. ફરયાભ આ લાતથી ખફૂ ગસુ્વે થમા, ણ પ્રભએુ અને ફીજાંઓએ ફરયાભને વભજાવ્મા. તેથી ળાતં થઇ 

ફશનેને અનેક શયેાભણી કયી. યીલક્ષત કશ,ે “શ ેકુદેલજી ! બગલાન ળકંય ોતે બોગલૈબલનો ત્તતયસ્કાય કયનાયા, 

ઋત્ત જેલા મગૃચભા ધાયણ કયનાયા શોલા છતા ંતેને બજનાયાને બોગલૈબલો ભે છે જ્માયે શ્રીશહય જે ખદુ બોગલૈબલ 

બોગલનાયા છે તેને બજનાયા ધનલાન કે લૈબલલાા નથી તેનુ ંકાયણ વભજાલો.” કુદેલજી કશ:ે “ ત્તલષ્ણ ુવત્ત્લગણુ, 

બ્રહ્મા યજોગણુ અને ળકંય તભોગણુ લારા દેલ છે, ળકંયજી ફષુ ઓછી બસ્ક્તથી યાજી થઇ જામ છે.જરદી લયદાન આે 

છે અને નાયાજ થામ તો જરદી ળા ન આે છે, જ્માયે ત્તલષ્ણ ુબગલાન જરદી યીઝતા નથી. લયદાન આતા નથી 

અને ળા ણ જરદી આતા નથી. ળકંયજીએ ળકુત્તનના તુ્ર ળકૃાશયુને લયદાન આેુ ંકે ત ુ ંજેના ભાથા ય શાથ 

મકૂીળ તે ફીને બસ્ભ થઇ જળે. ગૌયીના શયણની ઇચછાથી તેણે ળકંયના ભાથા ય જ શાથ મકૂી ખાતયી કયલાની 

ભાગંણી કયી. આથી ળકંય ગબયામા અને દોડયા. કોઇ દેલ તેનુ ંઆ વકંટ દૂય કયી ળકે તેભ ન શતા. છેલટે લૈકંુઠભા ં

ત્તલષ્ણ ુબગલાન ાવે આવ્મા. ત્તલષ્ણબુગલાને ફટુક ઋત્તનુ ંરૂ ધાયણ કયી રીધુ.ં થાક્યો ાક્યો દોડતો દોડતો ળકૃાશયુ 

આલતો‖તો તેને ભધયુ ળબ્દોભા ંછૂય ુ,ં “શ ેળકુત્તન તુ્ર , તભે ખયેખય થાકી ગમા છો. તભે આટરે દૂય કેભ આવ્મા છો? 

ષુ ંતભને કાઇં ભદદ કયી ળકંુ?” ળકૃાશયેુ જે કાઇં ફન્યુ ંશત ુ ંતે કશી વબંાવ્યુ.ં ફટુક સ્લરૂ બગલાને તેની લાત વાબંી 

કહ્યુ,ં “ષુ ંતો ળકંયના ળબ્દો ય ત્તલશ્વાવ યાખતો નથી, ણ તભને જો ત્તલશ્વાવ શોમ તો તભાયા ભાથા ય જ શાથ મકૂી 

ખાતયી કયી જુઓ અને લયદાન ખોટંુ ડે તો તભે ળકંયને જરૂય ભાયજો.” આલા ભીઠા લચનથી ળકૃાશયુની બદુ્ધદ્ધ ભ્રત્તભત 

થઇ ગઇ. તેણે ોતાના ભાથા ય જ શાથ મકૂ્યો તેથી તે ફીને બસ્ભ થઇ ગમો. આભ બગલાન ત્તલષ્ણએુ ળકંયને 

વકંટભાથંી ફચાવ્મા. 

  કુદેલજી કશ,ે “શ ેયાજા ! વયસ્લતી નદીને હકનાયે ઋત્તઓ મજ્ઞ કયલા ફેઠા શતા ત્માયે તેઓભા ંચચાા થઇ કે 

ત્રણ દેલો બ્રહ્મા, ત્તલષ્ણ,ુ ભશળેભા ંભોટો દેલ કોણ? આ જાણલા બ્રહ્માના તુ્ર ભગૃ ુઋત્તને ત્રણે દેલો ાવે ભોકલ્મા. વૌ 
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પ્રથભ તે ત્તતા બ્રહ્માજી ાવે ગમા. તેભની યીક્ષા કયલા ન તો એભને પ્રણાભ કમાા કે ન તો નભસ્કાય કમાા. આલા 

અત્તલનમથી બ્રહ્મા ગસુ્વે થમા અને ોતાના તુ્રનો નાળ કયલા તૈમાય થમા, ણ આ  તુ્ર ોતાનો જ અંળ છે એભ 

ત્તલચાયી ક્રોધને ળાતં કમો. ત્માથંી ભગૃ ુઋત્ત કૈરાદ્ધવભા ંત્તળલજી ાવે આવ્મા . ત્તળલજી તેભને ઊબા થઇ બેટલા તૈમાય 

થમા ત્માયે ભગૃ ુઋત્તએ કહ્યુ,ં “તુ ંતો અલે ભાગે જનાયો છે.” આ વાબંી ત્તળલજી ગસુ્વે થમા. ત્તત્રૂથી ભાયલા તૈમાય 

થમા, ત્માયે ાલાતી લચચે ડયા ંઅને ભગૃ ુઋત્તને જલા દીધા. ત્માથંી ભગૃ ુઋત્ત લૈકંુથભા ંગમા. ત્મા ંત્તલષ્ણ ુબગલાન 

રહભીજીના ખોાભા ંભાથુ ંયાખી શતૂા શતા. ભગૃઋુત્તએ બગલાનની છાતીભા ંરાત ભાયી, બગલાન ઊબા થઇ ગમા. 

ભગૃ ુઋત્તને આલકાય આતમો, તેભની ભાપી ભાગી. ત્તલષ્ણ ુકશ,ે “શ ેભશત્તિ, આ ફષ ુથાકી ગમા છો, અશં લૈકંુ ઠભા ંથોડા 

હદલવ આયાભ કયો.” રહભીજી ોતાના ઓયડાભા ંચાલ્મા ગમા. ઋત્તને દાવી જભલાનુ ંીયવલા આલી. રભીજી ન 

આવ્મા, ફીજે હદલવે ણ એભ જ થયુ.ં ત્રીજે હદલવે ણ રહભીજી ન દેખામા. ઋત્તએ બગલાનને કહ્યુ,ં “રહભીજી 

દેખાતા નથી. ભાયે તેભના ંદળાન કયલા છે.” ત્તલષ્ણએુ રહભીજીને કહ્યુ,ં “ભગૃ ુઋત્ત આણે ત્મા ંધામાા છે તભને માદ 

કયે છે.”રહભીજી કશ,ે “ તેભની ત્તલદામ લખતે ષુ ંજરૂય આલીળ.”ભગૃ ુઋત્તએ નક્કી કયુ ંકે આજે લૈકંુઠભાથંી ત્તલદામ 

રેલી. નક્કી કમાા પ્રભાણે રહભીજી આવ્મા. એક કટામેરો લાટકો કાઢયો, તેભા ંફાજયાનો રોટ બયી ઋત્તને બેટ આતમો. 

રહભીજીએ કહ્યુ,ં “રોટ ભાગો અને ભજા કયો.”ઋત્ત લૈકંુઠના ગત્તથમા ંઊતયલા રાગ્મા. બલાન કશ,ે “દેલી , આ તભે ુ ં

કયુ?ં” રહભીજી કશ,ે “ વાબંો, આ બ્રાહ્મણ શરેેથી જ ભાયા લેયી છે. અગત્સ્મ મતુ્તન બ્રાહ્મણ શતા. ભાયા ત્તતા વાગયને 

ી ગમા. ફષ ુત્તલનતંી કયી ત્માયે ેળાફ લાટે ફશાય કાઢયા. તેથી ભાયા ત્તતા વાગય ખાયા થઇ ગમા. આ બ્રાહ્મણ ભારંુ 

ઘય (કભ) તોડે અને ળકંયને ચડાલે અને એથી લધ ુતો તભાયી છાતીભા ંરાત ભાયી તેથી ભને ખફૂ ગસુ્વો આવ્મો. 

તેથી જ ભં કટામેરા લાટકાભા ંરોટ આતમો. ષુ ંબ્રાહ્મણોને ઘેય કદીમે નશં જાઉં.”  

  આભ રહભીજી કોામભાન થમા તેથી બ્રાહ્મણોને અન્નના લાધંા ડલા રાગ્મા. બ્રાહ્મણોએ ભગૃ ુઋત્તને કહ્યુ,ં 

“શલે ુ ંકયળુ?ં”ઋત્ત ફષ ુત્તલદ્વાન શતા. બ્રાહ્મણોને કહ્યુ,ં “ભને છ ભહશનાનો વભમ આો.”છ ભહશના ભાટે ભગૃ ુઋત્ત છૂ 

થઇ ગમા. ખેડબ્ર્હ્હ્મા આવ્મા. અશં યશીને “ભગૃવુહંશતા” ની યચના કયી, જેભા ંદયેકેદયેક ભાનલીનો ભતૂકા અને 

બત્તલષ્મકા રખેરો શોમ. ઋત્તએ આ વહંશતા બ્રાહ્મણોને બેટ આી. આ વહંશતાની ભદદથી બ્રાહ્મણો જમોત્તતણુ ંકયલા 

રાગ્મા અને જ્મોત્તત દ્વાયા ગજુયાન ચરાલલા રાગ્મા.” કુદેલજી કશ:ે “શ ેયીલક્ષત ! શ્રીકૃષ્ણ દ્વાયકાભા ંલફયાજભાન 

શતા. ોતાના યાજભા ંકોઇણ દુ:ખી ન યશ ેતેનુ ંતેન ુ ંતેઓ શભેંળા ંધ્માન યાખતા. એક લખત એક ભહશનાભા ંફે ગ્રશણ 

આવ્મા. સ્નાન-દાન કયલા કૃષ્ણ કુટંુફીઓ વહશત કુરુક્ષેતે્ર આવ્મા. ટયાણીઓ પ્રભનેુ લાયંલાય કશતેી , “  તભે અભને 

તભાયી યાધા અને ગોીઓની વાથે એક લખત ભેલો. તેઓના દળાન કયાલો” આ શુદંય ભોકો આવ્મો. ફધાએં 

કુરુક્ષેત્રભા ંસ્નાન કયુ.ં ઋત્તમતુ્તનઓ, બ્રાહ્મણો, અનેક યાજાભશાયાજાઓ, કૌયલો, ાડંલો, નદંયામ, મળોદા, ગોીઓ અને 

ગોલાલમાઓ ણ ત્મા ંઆલેરા. શ્રીકૃષ્ણને ત્મા ંઆલેરા જોઇ કૌયલો, ાડંલો આનદંથી શ્રીકૃષ્ણને ભલા આવ્મા. 

ગોીઓ તો કૃષ્ણને જોઇ, “શ્રીકૃષ્ણ ગોત્તલદં શયે મયુાયે, શ ેનાથ નાયામણ લાશદેુલ.” ગાલા રાગી. ગાડંીઘેરી ફનેરી 

ગોીઓ કૃષ્ણ બગલાનના ંચયણોભા ંવાષ્ટાગં દંડલત ્પ્રણાભ  કયલા રાગી. ટયાણીઓ ગોીઓનો શ્રીકૃષ્ણ ભાટેનો 
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પે્રભ જોતી યશી. પ્રભ ુણ ગોીઓને જોઇ નાચતા ંનાચતા ંકશલેા રાગ્મા, “ષુ ંતભને ભલૂ્મો નથી. તભે ભને માદ કયતા ં

શતા ંકે નશં? પ્રભએુ ઋત્તમતુ્તનઓના ચયણસ્ળા કમાા. આ યીતે પ્રભ ુકશ ેકે જ્માયે જ્માયે ષુ ંભાનલદેશ ધાયણ કરંુ છુ ં

ત્માયે ભાનલોને જે જે પ્રકાયની ઇચછા શોમ તે ષુ ંયૂી કરંુ છુ.ં” 

“શ ેયીલક્ષત ! ત ુ ંવતત ઇશ્વયનાભનો જ કયજે. કારે તાયા જીલનનો છેલ્રો હદલવ છે. જે બાત્તલ ત્તનભાાણ થયુ ંછે તે 

ત્તભથ્મા થલાનુ ંનથી.”યીલક્ષત કશ,ે “ભાયા જીલનને વપ કયનાય કુદેલજી ! તભને ભાયા વાષ્ટાગં દંડલ પ્રણાભ કરંુ છુ ં

કે જે જન્ભ રે છે તે મતૃ્ય ુાભે તે લાત ત્તનત્તિત છે. કારે તક્ષક ભને દંળ દેળે. તે શરેા ંભને એક લાત જાણલાની ઇચછા 

છે “” શ ેકુદેલજી ! પ્રભનુ ુ ંજીલન કેભ ળાતં થયુ ંતે ભને કશો.”  

કુદેલજી કશ:ે “શ ેયાજા ! એ ષુ ંતને અલગમાયભા ંસ્કંધભા કશીળ.”  

દળભ સ્કંધ અશં યૂો થામ છે.  

=========================================                                                       

સ્કંધ: 11 

 

ાના: 168 થી187 
 

 

કુદેલજી કશ:ે “શ ેયીલક્ષત ! આજે તાયા જીલનનો છેલ્રો હદલવ છે. હ્રદમભા ં

બગલાન પ્રત્મે બાલના યાખજે. આજે તક્ષક દંળ કયલા આલળે. લચિને ઇશ્વયભા ં

જોડજે.” 

“ શ ેકુદેલજી ! જ્માયે મતૃ્ય ુત્તનત્તિત શોમ ત્માયે ભનને ળાતં કેભ યાખળુ?ં” ઇશ્વયભા ં

ભનને કેભ જોડળુ ંતે ભને કશો.  
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કુદેલજી કશ:ે “શ ેયીલક્ષત ! પ્રભનુે ખફય ડી એ મદુલળંનો નાળ થળે છતામંે 

તેભના મખુ યની એકે યેખાભા ંપેય ડયો ન હ્તો. વાબં, શ્રીકૃષ્ણ કુરુક્ષતે્રભા ં

અબ્ધાને ભળ્મા. યોજના ત્તનમભ પ્રભાણે ઋત્તળમતુ્તનઓ ઇશ્વયની આયાધના કયતા શતા. 

ઋત્તળઓ ધ્માનભા ંશતા. વાફંે ફીજા માદલકુભાયો વાથે ઋત્તની ભશ્કયી કયી. ઋત્તએ 

ળા આતમોકે, “માદલકુનો નાળ થળે.”તલેી જ યીતે ભશાબાયતનુયંદુ્ધ વભાતત થતા ં

કૃષ્ણ ધતૃયાષ્ટ્ર અને ગાધંાયીને ભલા ગમા. કૃશ્ણ આવ્મા છે જાણી ગાધંાયીએ 

આંખેથી ાટા છોડી નાખ્મા.કૃષ્ણને કહ્યુ,ં “ધાયો કૃષ્ણ ! અજુ ાનના ક્ષે યશી ભાયા 

વઓ તુ્રો ભયાવ્મા. ળા આુ ંછુ ંકૃષ્ણ! તાયી નજય વભક્ષ મદુલળંનો નાળ થળ,ે 

જેના જીલનભાથંી દીકયા ચાલ્મા જામ તેને કેળુ ંદુ:ખ થામ તે તન ેવભજામ ભાટે 

મદુલળંનોવશંાય થજો.” કૃષ્ણના ભોઢા વાભે ગાધંાયીએ જોયુ,ં ળા આલા છતા ં

કૃષ્ણના ભોઢા યની યેખાભા ંજયામ પેયપાય થમો નશં. ધતૃયાષ્ટ્ર અને ગાધંાયીને 

શ્રીકૃષ્ણે શાથ જોડી તભેની યજા ભાગી.” “ષુ ંયજા રઉં?” કોઇનેમ આ ળાની લાત ન 

કયી. 

   એક લખત પયતા ંપયતા ંનાયદજી લશદેુલ-દેલકીાવે આવ્મા. લશદેુલ- 

દેલકીએ નાયદજીને આલકાય આતમો, “ધાયો, ધાયો,ઋત્તલમા.” છી છૂયુ,ં “શ ે

નાયદમતુ્તન ! તભે બગલાનના યભ બક્ત છો તેથી અભને કશો કે અભાયે ળદૃ્ધાલસ્થા 

કેભ ગાલી?” તથેી એના જલાફભા ંનાયદજીએ લશદેુલ-દેલકીન ેશુદંયજ્ઞાન આતયુ.ં 

નાયદજી કશ:ે “એક લખત ઋબદેલ અને તેભના ત્ની ઇશ્વયની આયાધના કયતા 

શતા તે લખતે તભેના નલ દીકયાઓ ાવે આવ્મા. ભાતાત્તતાને પ્રણાભ કમાા. 

દીકયાઓએ કહ્યુ,ં “અભાયે વવંાયી થળુ ંનથી. અભને મોગી થલાની યજા 

આો.”ભાતાત્તતાએ યજા આી એટરે નલનેલ દીકયાઓ મોગી ફની ગમા. કોઇણ 
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કાભ કયતા શરેા ભાતાત્તતાના ંઆત્તળ ન ભાગે ત્મા ંશધુી વતંાનની કાભના પતી 

નથી. તે ભાટે તભને એક ફીજી લાત કષુ.ં કૌત્તળક નાભે એક બ્રાહ્મણ, ભાફાની ઇચછા 

ન શોલા છતા ંત કયલા ચાલ્મો ગમો. ઘોય તસ્મા કયી. મોગપ્રબાલથી ત્તવદ્ધદ્ધ 

ભેલી. કૌત્તળક બ્રાહ્મણ જે ફોરે તે ત્તવદ્ધ થામ. ચચીવ લાના કૌત્તળકને ોતાની આ 

ત્તવદ્ધદ્ધનો ફષુ જ ઘભડં શતો. ીાના ઝાડ યથી એક ચકરી કૌત્તળક ય ચયકી. 

તેને ગસુ્વો આવ્મો એટરે ોતાની ભતં્રળસ્ક્તથી ચકરીને ત્મા ંને ત્મા ંજ ભાયી નાખી. 

તે છી ફોયે ફાય લાગ્મે કૌત્તળક ત્તનમત્તભત લબક્ષા ભાગંલા જામ તે પ્રભાણે લબક્ષા ભાટે 

ગમો. એક બ્રાહ્મણ ત્રિયી યોજ તેને લબક્ષા આ.ે કૌત્તળકે તેને ફાયણે ટકોયા ભામાા. તે ત્રિયી 

ત્તતને જભાડતી શતી તેથી લાય રાગી, પયી ટકોયા ભામાા, ત્તતને ીયવી રીધા છી 

ત્રિયીએ ફાયણુ ંખોલ્યુ ંઅને કૌત્તળકને કહ્યુ,ં “ષુ ંકાઇં ચકરી નથી કે ત ુ ંભને ભાયી ળકે?” 

કૌત્તળકે કહ્યુ,ં “તભને કેલી યીતે ખફય ડી કે ભં ચકરીને ભાયી નાખી? તે તભે ભને 

કશો, ત્મા ંશધુી ષુ ંલબક્ષા ગ્રશણ નશં કરંુ. તભ ેઆ ત્તલદ્યા કોની ાવેથી ળીખ્મા? ભાયે 

ણ એ ત્તલદ્યા ળીખલી છે.” ત્રિયી કહ્યુ,ં “અશંથી થોડે દૂય ધભાવ્માધ નાભનો ભાણવ ભાવં 

લેચનાય છે તે ભાયા ગરુુ છે. તેની ાવથેી ષુ ંત્તલદ્યા ળીખી છુ.ં”કૌત્તળક તયત જ ત્માથંી 

ધભાવ્માધ ત્તળકાયી ાવે જઇને ઊબો યહ્યો. તેણે કૌત્તળકને આલકાય આતમો. ોતાની 

દુકાનભા ંફેવાડયો. ગ્રાશકો એક છી એક આલતા શતા. ગ્રાશકોને ભાવં લેચતો લેચતો 

અંતયના ઊંડાણભા ંબગલાનનુ ંસ્ભયણ કયતો શતો. બગલાનની બસ્ક્ત કયલા ભાટે 

ભનને લજનના કાટંાની જેભ સ્સ્થય કયો. ફયાફય ફાય લાગ્મે દુકાન ફધં કયી એટરે 

કૌત્તળકે છૂયુ ંકે “ભાયે જાણળુ ંછે કે તભે બ્રાહ્મણ ત્રિયીને કયુ ંજ્ઞાન આતયુ?ં” ધભાવ્માધે 

દુકન ફધં કયીને કૌત્તળકને કહ્યુ,ં “ચારો ભાયી વાથે.” ફોયે ફાય લાગ્મે ઘયે જ ઇને 

તેણે દયલાજો ખોલ્મો. આવન ય ફઠેો. ોતાના ઘયડા ંભા-ફાને શાથગ 
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ધોલડાલી જભાડયા. ત ેજોઇ કૌત્તળકને વભજાયુ ંકે ભં ભાતાત્તતાને યખડતા ંમકૂી જ્ઞાન 

ભેવ્યુ,ં ત્તલદ્ય ભેલી,  સ્તાલો થમો. ઘયે ગમો. ભા-ફાની ભાપી ભાગી. નાયદજી 

કશ,ે “શ ેલશદેુલ-દેલકી, ફધી ભભતા છોડી ઇશ્વયનુ ંઆયાધન કયો. ”જીલનભા ં

જાણતા-ંઅજાણતા ંથમેરા ંાો દૂય કયલા વ્રત, ઉલાવ કયલા. ઇષ્ન્દ્રમોને વમંભન્ભા ં

યાખલી,તીથામાત્રા કયલી. દાન કયલા. શ ેલશદેુલ-દેલકી ! તભે ભરૂી જાલ કે બગલાન 

તભાયે ઘેય દીકયો થઇને આવ્મા છે અને તભે તેના ભાતાત્તતા છો. નથી તભે ભાફા, 

નથી તે તભાયો તુ્ર. આ જીલનના આખયી હદલવોભા ંવવંાયના ંફધંનો, ભોશ-

ભામાભાથંી લચિને છોડાલો, પક્ત એક ઇશ્વયભા ંલચિને યોલો.” કુદેલજી કશ,ે “શ ે

યીલક્ષત ! વાફંે ળાની લાત પ્રભનુે કયી ન શતી, ણ પ્રભ ુતો વલાજ્ઞ છે. તભેણે 

ોતાના કુટંુફના વભ્મોને અને માદલોને કહ્યુ,ં  “ આણા માદલકુને ળા રાગ્મો છે 

તેથી આણે દ્વાયકા છોડી પ્રબાવાટણ જઇએ.” માદલોએ છૂયુ,ં “ળા ભાટે?”પ્રબે 

કહ્યુ,ં “આણો અંતકા શધુાયલા ભાટે પ્રબાવાટણ ત્તલત્રભતૂ્તભ છે, ત્તત્રલેણીવગંભ છે. 

ભાટે.” શ્રીકૃષ્ણ કશ,ે વાબંો, ફાકો અને ળદૃ્ધોએ યથભા ંજલાનુ ંછે . યલુાનો અને 

લાનપ્રસ્થીઓએ ત્તભરકત વાથે રઇ ચારીન ેઆલળુ.ં પ્રબાવાટણ શંચી દાન કયળુ.ં 

ભયતી લખતે આેુ ંદાન ભાણવને મસુ્ક્ત અાલે છે. આણે વલાસ્લનુ ંદાઅન કયી 

દેળુ ંછે. આણે ફધા ંતુત થલાના છીએ, ત્માયે પ્રબાવ તીથાભા ંસ્નાન કયી, દેલો 

તથા ત્તતઓૃને તતૃત કયી, ઉિભ બ્રાહ્મણોને દાનદલક્ષણા કયલાથી આલનાય દુ:ખરૂી 

વાગયને આણે તયી જઇુ.ં”  

   ઉદ્ધલજીને બગલાને આેુ ંજ્ઞાન  
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ત્તનમત્તભત શ્રીકૃષ્ણના વગંભા ંયશતેા ઉદ્ધલજી આ લાત વાબંી ગમા. તેઓ પ્રભ ુાવે 

આવ્મા અને ત્તલનતંી કયલા રાગ્મા કે, “શ ેપ્રભ ુ! આના ત્તલયશભા ંષુ ંએક  ણ 

જીલી નશં ળકુ. આ ભને ણ પ્રબાવાટણ તભાયી વાથે રઇ જાલ. મદુકુના 

વશંાયના ળાને આ ેટાળ્મો નથી, જેથી મદુકુના વશંાય વાથે આણ સ્લધાભ 

શંચળો.આ કૃા કયી ભને સ્લધાભ વાથે રઇ જાલ.”ઉદ્ધલજીની ત્તલનતંી વાબંી 

પ્રભએુ કહ્યુ,ં “શ ે યભ ત્તભત્ર, તભાયી લાત વાચી છે. મદુકુના વશંાય વાથે ષુ ંણ 

આ ભનષુ્મરોક ત્મજીળ. આજથી વાતભા હદલવે દ્વાયકા નગયી વમદુ્રભા ંડફૂી જળે. ષુ ં

સ્લધાભ જઇળ કે તયત જ કલરયગુ જગત ય ોતાની વિા જભાલી દેળે. શ ે

ઉદ્ધલજી, ષુ ંઆ જગતને છોડી જાઉં છી તભાયે અશં જ યશળે ુ ંનશં, સ્લજનો પ્રત્મેનો 

સ્નેશ ત્મજી પક્ત ભાયાભા ંજ ભન યોલી જગતભા ંપયતા ંયશળે ુ.ં પ્રાણીભાત્રભા ંભાયો 

લાવ છે તેભ વભજી સ્ભદૃષ્ષ્ટ કેલલી. જગતને ભાયા સ્લરૂે જોળુ.ં જેથી આ 

જન્ભભયણના પેયાભા ંડળુ ંનશં ડે” ઉદ્ધધ્લજી કશ,ે “ શ ેપ્રભ ુ! આે ભને વનં્માવી 

ફની ભોશભામા ત્મજ્લા કહ્યુ ંણ ષુ ંતો ભાયાભા,ં હયલાય, તુ્રો લગેયેભા ં

યેૂયૂોઆવક્ત છુ.ં આ ભને તભેાથંી મકુ્ત થલાનો ભાગા ફતાલો.” શ્રીકૃષ્ણે કહ્યુ,ં “શ ે

ઉધલ ! આ જગતભા ંઘણા રોકો સ્લાનબુાલ અને ોતાના જીલનભાથંી જ જ્ઞાન 

ભેલી ોતાના જ ગરુુ ફનતા શોમ છે. આ ભાટે ષુ ંતભને ગરુુ દિાત્રેમ અને 

મદુયાજા લચચે જે વલંાદ થમો શતો તે તભને કષુ ંછુ.ં “ શ ેઉદ્ધલજી ! મદુયાજાએ ગરુુ 

દિાત્રેમને છૂય ુકેં, “ આ જગતના રોકો કાભક્રોધરૂી દાલાનથી વગી યહ્યા છે. 

ત્માયે આ કઇ યીતે સ્લસ્થ અને ળાતં યશી ઇશ્વય ત્તલે ભનને રગાડી ળકો છો? “ ગરુુ 

દિાત્રેમે કહ્યુ,ં “ભં ભાયી બદુ્ધદ્ધથી સ્લીકાયેરા અનેક ગરુુઓ છે, જેઓ ાવેથી મોગ્મ 

જ્ઞાન ભેલી મકુ્ત થઇ આ થૃ્લી ય પયી યહ્યો છુ.ં ભં ભાયા જીલનભા ંચોલીવ 
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ગરુુઓ ભાન્મા છે. થૃ્લી, લાય,ુ આકાળ, જ, અસ્ગ્ન, ચદં્ર, શમૂા, શોરો, અજગય, 

વમદુ્ર, તલંગયુ,ં ભધભાખી,શાથી,ાયધી, શયણ, ભાછરી, ત્તંગરા, લેશ્મા, ટીટોડો, 

ફાક, કન્માકુભાયી, ફાણ ફનાલનાય શુાય,વા, કયોલમો અન ેબભયી. આ ચોલીવ 

ગરુુઓાવેથી ભં જે જે ઉદેળ ગ્રશણ કમો છે તે ષુ ંતભને કષુ ંછુ.ં 

1.થૃ્લી:  ગભે તેટરા વકંટભા ંમે ોતાના સ્થાનથી ચલરત ન થળુ(ંધૈમા—ક્ષભા) 

2. લાય:ુ  પ્રાણલાય ુજીલન ટકાલલા આશાયથી વતંષુ્ટ યશ ેછે. સ્લાદ, રૂ, ગધંની      

યલા કયતો નથી.(અવગંત્લ) 

3. આકાળ: વલાવ્માી છે છતા ંકોઇનો વગં નથી. (વલાવ્માક) 

4. જ:  વલાને ત્તલત્ર કયે છે.(દુ્ધતા) 

5.  અસ્ગ્ન: વલા લસ્ત ુસ્લીકાયે છે છતા ંકોઇ ભેર ન રે.  

6. ચદં્ર:  કુ્રક્ષ અને કૃષ્ણ ક્ષ. ોતાની કાનો હ્રાવ અને ળદૃ્ધદ્ધ થામ છે, 

ોતાનાભા ંપેયપાયથતો નથી તેભ કાની ગત્તત થી જન્ભથી મતૃ્ય ુશધુીના પેયપાય  

દેશના જ છે, આત્ભાના નશં . (ત્તનત્તલિકાહયતા)  

7. શમૂા : ત્તનમભ ચકૂતા નથી.(અનાવસ્ક્ત)  

8. શોરો :  કુટંુફના વભ્મોભા ંઆવસ્ક્ત યાખી વભ્મોની ાછ જીલન ફલરદાન કયે 

છે. આવસ્ક્તથી ત્તલનાળ.(અત્તતસ્નશેનો ત્માગ) 

9. અજગય:  જે ભે તેનાથી વતંો ભાને છે. (વતંો)  
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10. વમદુ્ર: લાાર્ તનુા જથી છરકાતો નથી, ત્તનયંતય એકવયખો.(ગાબંીતા- વભત્લ) 

11. તલંગયુ:ં આવસ્ક્તથી નાળ થામ છે. (રૂભા ંઆવસ્ક્તનો ત્માગ) 

12. બભયો : ફધા ાવેથી થોડુ ંશોડુ ંરે. એકભા ંઆવસ્ક્ત ન યાખ.ે એક જ કભભા ં

આવસ્ક્ત યાખે તો તેભા ંલફડામ અને મતૃ્ય ુાભે. (સ્લલ્ આશાય, આવસ્ક્ત ત્માગ) 

13. ભધભાખી: ભધનો વગં્રશ કયે છે. ોતે નાળ ાભે છે. ભધ ફીજા લાયે છે. જરૂય 

યૂત ુ ંઅન્ન રળેુ.ં વગં્રશ ન કયલો.(વાયગ્રશણ અને વગં્રશળતૃ્તતનો ત્માગ) 

14. શાથી : ત્તલમભા ંઆવસ્ક્ત નાળનુ ંકાયણ છે. શાથણીને જોઇ રરચાતા શાથીને 

પવાલી ત્તળકાયીઓ ભાયી નાખે છે. (ત્તલમભા ંઅનાવસ્ક્ત)  

15. ાયધી:  ભધભાખીના ભધને ોતે બોગલે છે. (ધનનો વદુમોગ ન થામ તો 

ફીજા બોગલે) 

16. શયણ : ત્તળકાયીના ગીતથી કે વગંીતથી રોબાઇ ફધંાઇ જામ છે. મોગી રુુોએ 

ત્તલષ્મગીત કે વગંીતથી રોબાળુ ંનશં. (શ્રલણવસ્ક્તનો ત્માગ) 

17. ભાછરી : રોખડંના કાટંાથી લંધાઇને મતૃ્ય ુાભે છે, તેભ જીબને, સ્લાદને ન 

જીતનાય ત્જતેષ્ન્દ્રમ ફની ળકતો નથી.(સ્લાદ, યવભાઆંવસ્ક્તનો ત્માગ)  

18. ત્તંગરા: યલુાનીભાફંયફાદ થઇ અત્તતયેક નકુળાનકાયક. 

19. ટીટોડો:  ત્માગથી અત્મતં શખુ ભે છે. ટીટોડાએ રાલેુ ંભાવં તેનાથી ફલાન 

ક્ષીઓ ભાવં ઝૂટંલી રેલા તેને ભાયલા રાગ્મા ત્માયે ટીટોડાએ ભાવંનો ત્માગ 

કમો.(વગં્રશળતૃ્તિનો ત્માગ)  

20. ફાક : ભાનઅભાન નશં. લચંતા થી મકુ્ત(ત્તનદો- ત્તનષ્કટ) 

21. કુભાહયકા: લધ ુફગંડીઓ અલાજ કયે. એક એક શોમ તો ન કયે. (ફષુ બેગા થામ 
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ત્મા ંકંકાવ) મોગીઓએ એકરા યશળે ુ.ં 

22. ફાણ ફનાલનાય શુાય: ફાણ ફનાલલાભા ંભળગરૂ શુાઅની ફાજુભાથંી યાજા 

વાઅય થઇ ગમો ણ તેને ખફય ન ડી. 

23. વા : એક જગ્માએ ન યશ.ે ઘય ન ફાધંે(ગશૃ આવસ્ક્તનો ત્માગ) 

24. કયોલમો : ોતાની રાથી ઘય ફાધંે. જાળંુ ફાધંે અને તેભા ંયશ ેઅને ાછો 

જાાનંે ગી જામ. ઇશ્વય ોતાની ભામાથી જગતની યચના કયે અને નાળ ણ 

કયે.(યભેશ્વય જ જગતની ઉત્ત્તિ, સ્સ્થત્તત અને રમના કાયણ) 
 

  આ ચોલીવ ગરુુ ઉયાતં ભને ભાયા દેશ ાવેથી ન ગ્માન ભળ્યુ ંછે. 

ભાનલદેશ ભલાથી ઇશ્વયબસ્ક્ત કયલાનુ ંવાધન ભે છે, છતા ંદેશ નાળલતં છે તભે 

જ ાયકો છે. ભાનલદેશ ભોક્ષપ્રાપ્તત ભાટેનુ ંવાધન છે. આ યીતે અનેક ગરુુઓ ાવેથી 

જ્ઞાન ભેલી લૈયાગ્મલાો થઇ, વલા વગંનો ત્માગ કયી ત્તનત્તિંત થઇ થૃ્લી ય પરંુ 

છુ.ં આત્ભા એક છે. ભામા ત્તલકાય ાભે ત્માયે અનેક રૂ જોલા ભે છે, ણ તે ખયી 

યીતે ઇશ્વયથી જુદા ંનથી એક જ છે. 

  ઉદ્ધલજીએ છૂયુ:ં “શ ેપ્રભ ુ! આ કશો છો કે દેશાહદ ગણુો ન યશ ેત્માયે મસુ્ક્ત 

ભે છે, ણ એક લાત વભજાતી નથી કે જ્ઞાન ભેલલા દેશ ન શોમ તો મસુ્ક્તળી 

યીતે ભે?”  

       “શ ેઉદ્ધલ !જ્ઞાની ભાણવ ોતે નશં ણ ઇષ્ન્દ્રમો કભા કયે છે તેભ વભજી 

લૈયાગ્મમકુ્ત થઇ ભનને ભાયાભા ંજ જોડી મસુ્ક્ત પ્રાતત કયે છે.” 
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  ઉદ્ધલજીએ બગલાનન ેછૂયુ:ં “ શ ેપ્રભ ુ! ોતાની બદુ્ધદ્ધથી ભાની રીધેરા 

વત્રુુો અનકે છે, ણ આ કોને વત્રુુ કશો છો તે કશો.” 

  પ્રભ ુફોલ્મા: “શ ેઉદ્ધલ, જે ાયકાનંા ંદુ:ખે દુ:ખી થામ, કોઇનો દ્રોશ ન કયે, 

વભદૃષ્ષ્ટ યાખે, ઇષ્માા ન કયે, શખુદુ:ખભા ંવભાન યશનેાય, શા ળોક ન કયે, યોકાયી 

શોમ, ત્તલમોથી ત્તલકાયી ન ફને, ત્જતેષ્ન્દ્રમ શોમ, કોભ લચિલાો, વદાચાયી, 

અહયગ્રશી, ત્તભતાશાયી, ળાતં, સ્લધભાભા ંસ્સ્થય, ભાયાભા ંજ એટરે કે ઇશ્વયભા ંજ 

ળયણલાો, ભનનળીર, વાલધાન, ત્તનત્તલિકાયી, ધૈમાલાો, ઇચછાયહશત, ફધાનંો ત્તભત્ર, 

ફધાનંે ભદદ કયનાય, કોઇને ન ઠગનાય, દમાથી વલા કામા કયનાય, ઉિભ જ્ઞાની અને 

ધભાનુ ંઆચયણ કયનાય, દુ્ધ અંત:કયણલાો પક્ત ઇશ્વયભા ંજ ભન યોલી પ્રભબુસ્ક્ત 

જ શ્રેષ્ઠ છે એભ ભાનનાય ભશાન વાધ ુરુુ છે. જે અનન્મ બાલથી ભને બજે છે 

તેઓને ભં ભાયા ભશાન બક્ત ભાન્મા છે. શ ેઉદ્ધલ ! ભાયી પ્રત્તતભા ફનાલી જૂા કયલી, 

સ્તતુ્તત કયલી. ભાયા ગણુ, કભોનુ ંકીતાન-બજન કયળુ.ં ભાયાભા ંશ્રદ્ધા યાખી દાવબાલે જે 

ભે તે ભને અાણ કયળુ.ં માત્રાઓ કયલી. ભહંદયભા ંમથાળસ્ક્તવલેા કયલી. કયેુ ં

કોઇને કશળે ુ ંનશં. ોતાને જે જે ત્તપ્રમ શોમ અને ઇપ્ચછત શોમ તે ભને અાણ કયળુ.ં 

અાણ કયેરાનો ોતે ઉબોગ ન કયલો.”  

  શ ેઉદ્ધલ! શમૂા, અસ્ગ્ન, ગામ, બ્રાહ્મણ, લૈષ્ણલ, આકાળ, લાય,ુ જ, થૃ્લી, 

આત્ભા અને વલા પ્રાણીઓ ભાયી જૂા કયલાના સ્થાનો છે. શ ેઉદ્ધલ ! વત્વગં દ્વાયા 

પ્રાતત થતા બસ્ક્તમોગ ત્તલના ભોટેબાગે વવંાયતયલાનો ફીજો કોઇ ઉામ નથી. શ ે

ઉદ્ધલ ! તભે ભાયા વલેક અને ત્તભત્ર છો, લી દુ્ધ અંત:કયણલાા છો. શ ેઉદ્ધલ ! 

ભશારુુોની વેલા, વ્રત, ત કે લેદોના ગ્માનથી ણ અત્તધક વત્વગં ચડછેે. ળતૃ્રાશયુ, 
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પ્રશરાદ, ફલરયાજા, શનભુાન, ધભાવ્માધ, ત્તલબીષ્ણ, શગુ્રીલ, જંાફલાન, જટાય,ુ કુબ્જા 

કે ળજૃની ગોીઓ વત્વગંથી જ ભને ા્મા છે. વ્રત, ત, દાન, મજ્ઞ, વ્માખ્માન, 

સ્લાધ્મામ કે વનં્માવથી ણ ભાણવ પ્રમત્ન કયે છતા ંઇશ્વયને પ્રાતત કયી ળકતો નથી 

કેલ વત્વગંથી જ પ્રાતત થમરેા બસ્ક્તબાલથી ગોીઓ, ગામો, ળકૃ્ષો, ઓુ અને 

મઢૂ બદુ્ધદ્ધલાા અનેક પ્રભુદને ા્મા ંછે. શ ેઉદ્ધલ! ગોીઓ ભાયા ત્તલના ફીજી કોઇ 

લસ્તભુા ંપ્રેભ યાખતી ન શતી. ભાયી વાથે યાવક્રીડા કયતા યાત્તત્ર ગોીઓને ક્ષણ જેલી 

રાગતી શતી ને ભાયા ત્તલયશલાી યાત કલ્ જેલી રાગતી શતી. જેલી યીતે 

ઋત્તમતુ્તનઓ વભાત્તધસ્થ થતા ોતાની જાતને અને અલસ્થાને ભરૂી જામ છે તેભ 

ગોીઓ ભાયાભા ંઆવક્ત થતા ંોતાની જાતને તેભજ આજુફાજુની લસ્તઓુને ભરૂી 

ગઇ શતી. પક્ત ભાયાભા ંએકરૂ થઇ ગઇ શતી અને આભ વત્વગંથી યબ્રહ્મને એટરે 

કે ભને ાભી શતી.” 

  ઉદ્ધલજીએ છૂયુ,ં “શ ેમોગેશ્વય ! આની આટરી લાત વાબંળ્મા છતા ંભાયા 

ભનના વળંમો દૂય થમા નથી. ભારંુ ભન શજી બભે છે.”  બગલાને કહ્યુ,ં “શ ેઉદ્ધલ, 

ઇશ્વય ોતે ોતાની ભામાથી ાચં ભશાભતૂો પ્રચં યચે છે. જેભ અસ્ગ્ન રાકડાના ં

ોરાણભાઅંસ્ષ્ટ અલસ્થાભા ંયશરેો શોમ છે, તેને જોયથી ઘવતા ંલાયનુી ભદદથી 

તણખા થામ છે અને ધીભે ધીભે અસ્ગ્ન પ્રગટે છે, તેલી જ યીતે દયેક લસ્તભુા ંઅસ્ગ્નની 

ભાપક અવ્મક્ત સ્લરૂ ેઇશ્વય લવરેો છે. દયેક ઇન્યળતૃ્તિ, વત્ત્લગણુ, યજોગણુ, 

તભોગણુ લગેયે ચંભશાભતૂો ભારંુ જ સ્લરૂ છે. જેભ ખેતયભા ંદયેક ફીજ ોતાનુ ં

ઉત્ત્તિસ્થાન એટરે કે ખેતય ભતા ંઅનેક સ્લરૂ ધાયણ કયે છે તેભ ઇશ્વય ોતાની 

ભામારૂ મોત્તન ાભી અનેક સ્લરૂે દેખામ છે. જેભ લત્રિય તાતંણાભા ંત્તલસ્તતૃથઇ 



Page 220 of 271 
w w w . g o p a l p a r e k h . w o r d p r e s s . c o m  

 

તાતંણઓંભા ંઓતપ્રોત છે ણ તાતંણાથી જુદંુ તેન ુ ંઅસ્સ્તત્લ નથી, તેભ આખુ ંજગત 

ઇશ્વયભા ંઓતપ્રોત છે, ઇશ્વયથી જુદંુ નથી. 

  જગતરૂી ળકૃ્ષના ંફે ફીજ છે. ા અને ણુ્મ. અગલણત લાવનાઓ તે ઝાડના 

વંકડો મલૂમા ંછે. વત્ત્લગણુ, યજોગણુ અને તભોગણુ તનેા ંત્રણ થડ છે. દવ ઇષ્ન્દ્રમો 

અને ભન એભ અલગમાય ડાીઓ છે. શખુ અને દુ:ખ ફે પ છે. ત્તલષ્મો રૂી યવ 

તેભાથંી ઉત્ન્ન થામ છે. આ જગતરૂી ઝાડના ત્તલષ્મરૂી દુ:ખનુ ંપ ભામાભા ં

યચમાઓઅચમા ંરોકો ખામ છે જ્માયે શખુરૂી પ ત્તલલેકી વાધુરુુો યભશવંો ખામ 

છે. શ ેઉદ્ધલ! ગરુુ ાવથેી ભેાલેરા જ્ઞાન લડે તભોગણુ, યજોગણુને છેદી વત્ત્લગણુને 

લધાયે, ઇશ્વયની બસ્ક્તને લધાયે ઇશ્વયયામણ થલા પ્રમત્ન કયલો. બસ્ક્તથી આત્ભાનો 

વાક્ષાત્કાય થામ છે. જેભ લાવંના ઘવાલાથી લાવંના જ લનભા ંઆગ રાગે છે અને 

લનને ફાી મકેૂ છેતભે ઇશ્વયનો કે આત્ભાનો વાક્ષાત્કાય થતા ંજીલ ોતાના ંજ ગણુ 

અને જ્ઞાનનો નાળ કયે છે, એટરે કે દેશના ંફધંનથી છૂટે છે અને ઇશ્વયને ાભે છે.” 

ઉદ્ધલજી છેૂ છે, “ શ ેઇશ્વય ! ભાણવ જાણે છે કે દયેક ભાટે મતૃ્ય ુઅત્તનલામા છે છતા ં

ભાણવો નુી ભાપક ત્તલમો કેભ બોગલે છે?”  

પ્રભએુ કહ્યુ:ં “પ્રભાદી, ત્તલલેકનૂ્મ ભાણવ અશકંાય બદુ્ધદ્ધલાો “ષુ”ં એલા ત્તભથ્મા ભ્રભભા ં

ડે છે. યજોગણુ લધતા ંરૂ અને બાલભા ંદુભાત્તતથી ભાણવભા ંત્તલષ્માલબરાા ઊજે 

છે. કભોના ંદુ:ખભમ હયણાભો જાણતો શોલા છતા ંકભો કયે છે ણ જે ભાણવ ત્તલલકેી 

શોમ તે વાલધાન યશી, ભનને લળભા ંયાખી, ત્તલમોભા ંઆવક્ત થતો નથી.ફધા 

ત્તલમભાથંી ભનને ઇશ્વય ત્તલે જોડળુ ંજોઇએ.”ઉદ્ધલજીએ છૂયુ,ં “તભે વનકાહદક 

મતુ્તનઓને જે ઉદેળ આતમો તે અને તે લખતનુ ંઆનુ ંરૂ જાણલા ઇચછુ ંછુ.ં” 
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પ્રભએુ કહ્યુ,ં “વનકાહદ બ્રહ્માના ભાનવતુ્રો શતા. તેઓએ બ્રહ્માને છૂય ુ,ં “ભન-

સ્લબાલથી જ ત્તલષ્મો અને ભનને એકફીજાથી જુદા જુદા કેલી યીતે યાખલા?”આ 

પ્રશ્નનો ઉિય બ્રહ્મા ણ આી ન ળક્યા ત્માયે તેભણે ભને માદ કમો, ષુ ંશવંનુ ંરૂ 

ધાયણ કયી ત્મા ંશંચમો. ભને આલેરો જાણી વનકાહદ ઋત્તઓ અને બ્રહ્માએ ભને 

પ્રણાભ કમાા અને છૂયુ,ં “તભે કોણ છો?”ભ ંખ્યુ,ં “ષુ ંવલાસ્લરૂ છુ.ં “શ ેતુ્રો ! વાચુ ં

છે કે ભન ત્તલષ્મોભા ંઅને ત્તલમો ભનભા ંપ્રલળેે છે અને યસ્ય એકફીજાભા ંગ ૂથંાઇ 

જીલને દેશરૂ ઉાત્તધભા ંનાખે છે. ખયી યીત ેદેશ ત્તભથ્મા છે. ભાનલીએ ત્તલમોભા ં

પ્રલેળતાભનએ દૃઢળતૃ્તિથી યોકળુ ંજોઇએ. ભનની ત્રણ અલસ્થા, જાગ્રત, સ્લતન અને 

શવુપુ્તત.જીલ તે ત્રણ અલસ્થાથી યહશત શોઇ તે પક્ત તે અલસ્થાનો વાક્ષી જ છે. 

જીલને આ ત્રણ અલસ્થા બદુ્ધદ્ધ આે છે. આ ત્રણ અલસ્થાનો ત્માગ કયી, ભનને 

ભાયાભા ંધ્માનસ્થ કયળુ.ં વવંાયરૂ ફધંનનો ત્માગ કયલો, જેથી ત્તલમો અને ભનનો 

ણ આોઆ ત્માગ થઇ જળે. પક્ત આત્ભાનુ ંજ વલા અલસ્થાભા ંઅનવુધંાન યશ ે

છે.વત ્રુુોના ઉદેળથી જ્ઞાન પ્રાતત કયી તે જ્ઞાનરૂી તરલાયથી વલા ળકંાના 

કાયણરૂ અશકંાયનો નાળ કયી હ્રદમભા ંલવેરો ભને (ઇશ્વયન)ે બજો. જગતને ત્તભથ્મા 

વભજો. જે લસ્ત ુદેખામ અને નાળ ાભે તે ભ્રાતં્તત છે. તેથી આ ભ્રાતં્તત, પ્રચંથી 

ભનનલેાી આત્ભશખુ ભેલલા ભન, લચન અને કભાના વ્માાયને તજી દેલા. જેભ 

દારૂના કેપભા ંભાણવન ેોતાના દેશનુ ંબાન યશતે ુ ંનથી, તેભ આત્ભવાક્ષાત્કાય થમો 

શોમ તેલા ત્તવદ્ધ રુુોને નાળલતં ળયીયની અલસ્થાની ખફય શોતી નથી, અથાાત, 

ત્તવદ્ધ રુુોને ોતાના દેશ ભાટે આવસ્ક્ત શોતી નથી. આભ વનકાહદ મતુ્તનઓના 

વળંમનુ ંત્તનલાયણ કયી ષુ ંસ્લધાભ ાછો પમો.”ઉદ્ધલજીએ છૂયુ,ં “ શ ેશ્રીકૃષ્ણ ! લેદ 

જાણનાયાઓએ ભાણવને ક્લ્માણના ંઅનકે વાધનો ગણાવ્મા ંછે, જેનાથી અનેક 
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ઇપ્ચછત પ ભે છે. આે ત્તનયેક્ષ  બસ્ક્તમોગ વૌથી શ્રેષ્ઠકહ્યો છે, જેના લડે 

ભાણવનુ ંભન તભાયા ત્તલળે જોડામ અને છેલટે તભાયાભા ંરમ ાભ ેછે, તો આ 

વાધનો અને તેના પ ત્તલળે આ ભને ત્તલસ્તાયથી વભજાલો.” પ્રભ ુફોલ્મા કે, “ શ ે

ઉદ્ધલ, ભાયી ભામાથી ભોહશત થમેરા રોકો કલ્માણના ંઅનેક વાધનો કશ ેછે, જેલા ંકે 

મજ્ઞ, ત, દાન, વ્રત, ત્તનમભો લગેયે. આ વાધનો દ્વાયા જે શખુ પ્રાતત થામ છેતે 

ળાશ્વત શોત ુ ંનથી, કાે કયી નાળ ાભે છે અને અંતે દુ:ખદામી અને ભોશ 

ઉજાલનારંુ નીલડે છે, જ્માયે ભાયાભા ંજેણે ભન યોવ્યુ ંશોમ છે તે ચક્રલતી યાજાનુ ં

દ કે ફીજા કોઇણ શખુ કે દની ઇચછા યાખતો નથી. તેને ભોક્ષની ણ ઇચછા 

શોતી નથી. શ ેઉદ્ધલ ! તભે ભને જેટરા ત્તપ્રમ છો તેટરા ંભને બ્રહ્મા, ળકંય કે રહભી 

ન ત્તપ્રમ નથી.ભાયા ત્તલના ફીજુ ંકાઇં જ ન ઇચછતા, ભારંુ જ ભનન કયતા ભાયા 

બક્તની ાછ ષુ ંવતત પમાા જ કરુ6 છુ.ં ભાયાભા ંલચિયાખી, કોઇણ લસ્તનુો ભોશ 

ન યાખનાય ભાયો બક્ત જે શખુ અનબુલેછે તેને જ તે જાણે જ છે. ભાયો ભ્ક્ત 

જગતના કોઇ ત્તલશ્મોથી આકાાતો નથી. જેભ અત્મતં લધરેી અસ્ગ્નની જલાા 

રાકડાનંે ફાીને બસ્ભ કયી દે છેતેભ ભાયી બસ્ક્ત વભગ્ર ાોનો નાળ કયી દે છે. શ ે

ઉદ્ધલ ! ત, ત્માગ, વ્રત, દાન, ત્તનમભોથી ષુ ંલળ થતો નથી. પક્ત બસ્ક્તથી જ લળ 

થાઉં છુ.ં જેભ ત્તલમનુ ંધ્માન ધયતા ંભન ત્તલષ્માવક્ત ફને છે તેભ ભારંુ લચંતન 

કયનાયનુ ંભન ભાયાભા ંજ રીન થામ છે.” ઉદ્ધલજીએ છૂયુ,ં “શ ેપ્રભ ુ! આનુ ંધ્માન 

ક્યા પ્રકાયે બક્તોએ કયળુ ંજોઇએ.તે ભને વભજાલો.” પ્રભ ુકશ,ે “” શ ેઉદ્ધલ ! ભાણવે 

ળાતં લચિે, એક આવન પ્ર ફેવી ઇશ્વયના શુદંય સ્લરૂનુ ંધ્માન ધયળુ.ં જ્માયે ભન 

અને બદુ્ધદ્ધ બગલાનભા ંસ્સ્થય થામ ત્માયે ભાણવ ોતાના હ્રદમભા ંજ ઇશ્વયનો લાવ છે 

તેભ અનબુલે છે.આત્ભા અને યભાત્ભા એક જ છે તેભ જોઇ, વભજી ળકે છે. ઇષ્ન્દ્રમોન ે
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જીતનાય અને ઇશ્વયભા ંભનને સ્થાનાય ાવે ત્તવદ્ધદ્ધઓ શાજય થામ છે.” ઉદ્ધલે છૂય ુ,ં 

“શ ેઉદ્ધલ ! મોગી રુુોએ અઢાય ત્તવદ્ધદ્ધઓ ગણાલી છે. તે ઇશ્વયના ંધ્માન અને 

વત્ત્લગણુની ળદૃ્ધદ્ધથી જુદી જુદી યીતે પ્રાતત કયી ળકામ છે,”યંત ુ“શ ેઉદ્ધલ ! આ ફધી 

ત્તવદ્ધદ્ધઓ કયતા ંપક્ત ત્તનષ્કાભ બાલે ઇશ્વયભા ંભન એકાગ્ર કયલાથી વલા ત્તવષ્ધ્શઓ 

શાવંર થઇ ળકે છે. કોઇણ કાભનાલાી ત્તવદ્ધદ્ધ પ્રાતત કયલાભા ંવભમ ન ફગાડલો. 

દયેક ત્તવષ્ધ્શઓનુ ંકાયણ અને સ્લાભી ષુ ંજ છુ,ં ભાટે ત્તનષ્કાભબાલે ઇશ્વયૌાવના જ 

વલાભા ંશ્રેષ્ઠ છે.” ઉદ્ધલે છૂય ુ,ં “શ ેબગલાન ! આે કહ્યુ ંકે વલાની ઉત્ત્તિ, જીલન 

યક્ષણ અને નાળ આથી જ થામ છે. આ વલાનુ ંમૂ કાયણ છો, તો ણ જે જે 

લસ્તભુા ંકાઇંક અત્તધક અંળે આ યશરેા છો, જેની ઉાવના કયલાથી ભશત્તિઓ ઉિભ 

ત્તવદ્ધદ્ધઓ પ્રાતત કયે છે તેતે લસ્તઓુ આ ભને કશો.”આ પ્રાણીભાત્રના આત્ભા 

શોલાથી આ વૌને જોઇ ળકો છો ણ આની ભામાથી ભોહશત થમેરા ંપ્રાણીઓ 

આને જોઇ ળકતા નથી. ભાટે આ આની ત્તલભતૂ્તતઓનુ ંલણાન કયો. બગલાન ! “ 

“ શ ેઉદ્ધલ ! આજ પ્રશ્ન ભને અજુ ાને કુરુક્ષેત્રભા ંછેૂરો, જ્માયે અજુ ાનને એભ રાગેુ ંકે 

ોતાના વગાવફંધંીઓ, ત્તભત્રોને રડાઇના ભેદાનભા ંઆ વલા પ્રાણીઓના ંઆત્ભા અને 

ત્તભત્ર ષુ ંજ છુ.ં તેઓની ઉત્ત્તિ, સ્સ્થત્તત ને નાળ ભાયાથી જ થામછે.દયેકલણાભા,ંજાત્તતભા ં             

, દાથાભા ંબાલોભા ંલગેયેભા ંજે શ્રેષ્થ દેખામ છે તે “ષુ ં“ જ છુ.ં દા.ત. દેલોભા ંઇન્દ્ર, 

ગામોભા ંકાભધેન,ુ નાગોભા ંળેનાગ, પ્રાણીઓભા ંત્તવંશ, લાતોભા ંહશભારમ, 

ઋતઓુભા ંલવતં, લનસ્ત્તતભા ંીો, વ્રતોભા ંઅહશંવા, લીય રુુોભા ંઅજુ ાન એભ 

એલા ંઅનેક તત્ત્લો અને તેની ગણતયી, તેના ંરક્ષણ અને પ ણ ષુ ંજ છુ.ં ભાયાથી 

ક્યામં કોઇ ચીજ જુદી નથી અથાાત ્વલા ષુ ં જ છુ.ં જો યભાણઓુની ગણતયી કયલી 

શોમ તો કદાચ કયી ળકામ ણ કયોડો બ્રહ્માડંોને વજૉતા ભાયી ત્તલભતૂ્તતઓની ગણતયી 
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ષુ ંોતે ણ ન કયી ળકંુ. ટૂંકભા ંએ જ કશલેાનુ ંકે જ્મા ંજ્મા ંપ્રબાલ વંત્તિ, કીત્તતિ, 

ઐશ્વમા, રજ્જા, દાન, વંદમા, બાગ્મ, ફ, ક્ષભા તથા ત્તલજ્ઞાન  શોમ તે તે ભાયી 

ત્તલભતૂ્તત છે, જે ભં તભને ટૂંકભા ંકશી વબંાલી.આ ત્તલભતૂ્તતઓ ભાત્ર ભનના ત્તલકાયરૂ 

છે, ભાટે ભાણવે ભન અને બદુ્ધદ્ધને લળ કયી ઇશ્વય ત્તલળે ભનને જોડળુ ંજોઇએ.જો મોગી 

તેભ ન કયે તો તેના ંવ્રત, ત, દાન, ભાટીના કાચા ઘડાભાથંી ાણી ઝયી જામ તેભ 

નાળ ાભે છે, ભાટે ભાયાભા ંભનને એકાગ્ર કયી, બસ્ક્તબાલ કેલી, ભન, લાણી, 

પ્રાણને લળ કયલાથી જ કૃતકૃત્મ થલામ છે.” ઉદ્ધલજીએ છૂયુ,ં “ શ ેપ્રભ ુ! આ આ 

ભનષુ્મરોક છોડી સ્લધાભ જળો. છી આ થૃ્લી ય ફીજા કોઇન ધભાનો ઉદેળ 

કયનાય કે યક્ષણ કયનાય કોઇ નથી. તેથી ધભાનો નાળ થતા ંપયી કોણ ઉદેળ કયળે? 

તેથી આ ભાનલધભાનુ ંભાયી ાવે લણાન કયો.” કુદેલજી કશ:ે “ોતાના ત્તપ્રમબક્ત 

ઉદ્ધલજીએ બગલાનન ેછૂયુ,ં એટરે બગલાન પ્રવન્ન થઇ ભનષુ્મના કલ્માણ ભાટેના 

ધભો કશલેા રાગ્મા, “શ ેઉદ્ધલ! તભાયો આ પ્રશ્ન ભાનલ વભાજના કલ્માણ અથે છે. 

આથી લણો અને આશ્રભોના ભાણવ ભાટેના ધભા ભાયી ાવેથી વાબંો.”  

     બ્રહ્મચમાાશ્રભ 

  બ્રહ્મચમાાશ્રભ દય્માન જનોઇ ધાયણ કયલી. ત્તલદ્યાભ્માવ ભાટે ગરુુકુભા ંયશી 

અભ્માવ કયલો. બ્રહ્મચમા ાળુ,ં ગરુુની વલેા કયલી.ત્તલદ્યાભ્માવ યૂો થમા છી 

ગરુુની આળા અને આળીલાાદ રઇ ઘયે જળુ.ં 

     ગશૃસ્થાશ્રભ  

  ત્તલદ્યાભ્માવ યૂો કમાા છી મોગ્મ કન્મા વાથે રગ્ન કયી ગશૃસ્થાશ્રભભા ંપ્રલળે 

કયલો.ગશૃસ્થાશ્રભના ંશખુ બોગલતા ંવવંાય પ્રત્મેની પયજો અદા કયલી. આ આશ્રભભા ં
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યશનેાય ભનષુ્મે તુ્ર, ત્ની લગેયે વફંધંોને મવુાપયીભા ંભતા મવુાપયોના વભાગભ 

જેલો જાણલો. 

     લાનપ્રસ્થાશ્રભ  

  વવંાયની પયજો યૂી ફજાવ્મા ફાદ, ઘયની જલાફદાયી તુ્રને વંી , ઘયભા ં

યશીને ણ વવંાયના ત્તલમોભાથંી આવસ્ક્ત ઓછી કયતા જલી અને વનં્માવી જેળુ ં

જીલન જીલલા પ્રમત્ન કયલો. જો લનભા ંકે આશ્રભભા ંજઇને ણ ઇશ્વયાઅયાધના 

કયલાની ઇચછા શોમ તો તેભ કયળુ.ં ઓછાભા ંઓછા લત્રિયો,લનભાથંી ભતા ંકંદમૂ, 

પ. ધાન્મ લગેયેથી ચરાલળુ.ં કોઇણ વ્સ્તનુો વ6ગ્રશ ન કયલો. ઇશ્વય આયાધના 

કયલાભા ંલધભુા ંલધ ુવભમ ગાલો. 

     વનં્માવાશ્રભ  

  જ્માયે ળયીય અળક્ત થામ, ધ્રજૂલા રાગે ત્માયે વંણૂા લૈયાગ્મ બાલ ઉત્ન્ન 

થમો શોમ તો લાનપ્રસ્થીએ વનં્માવ સ્લીકાયલો. ોતાના વલાસ્લનુ ંમોગ્મ બ્રાહ્મણોને 

દાન કયી પક્ત એક લત્રિય, એક ાત્ર  અને એક દંડ જ ોતાની ાવે યાખલો.લબક્ષા 

મોગ્મ ઘયે ભાગી બોજન કયળુ.ં કોઇનો વગંાથ ન કયલો.એકરા જ પયળુ.ં ઇષ્ન્દ્રમોને 

લળભા ંયાખી ધૈમાલાન અને વતંોી થળુ.ં વભદૃષ્ષ્ટ કેલલી. ફને ત્મા ંશધુી ગાભ 

ફશાય  લનભા ંકે આશ્રભભા ંયશળે ુ.ં ભભતા, અશકંાય એ ભામા છે, એભ વભજી ત્માગ 

કયલો. 

     યભશવં  

  આભ વનં્માવ અલસ્થાભા ંફશાયના દાતો ઉય ત્તલયસ્ક્ત કેલલી. ભોક્ષની 

ણ ઇચછા ન યાખલી. ફાકની જેભ ત્તલચયળુ.ં ભાનઅભાનનો ત્તલલેક ન યાખલો. 
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ફીજાને કંટાો કે દુ:ખ ન આો. કોઇને કડલા લચન ન કશલેા. અનામાવે ભેુ ં

બોજન કયળુ.ં ક્યાયેક ન ન ભે તો ળોક ન કયલો.વતત ઇશ્વયની ઉાવના કયલી. 

આભ યભશવં દે શંચેરા ભનષુ્મ છેલટે ભાયી વાથે એકરૂ થઇ જામ છે, અથાાત ્

ઇશ્વય વાથે એક ફની જામ છે. જેણે છ ઇષ્ન્દ્રમોને જીતી નથી, જેની બદુ્ધદ્ધ વવંાયના 

ત્તલમો ભા ંઆવક્ત શોમ, જ્ઞાન અને લૈયાગ્મથી યહશત શોમ, પક્ત આજીત્તલકા ભાટે જ 

ભ્રષ્ટ થામ છે. ઇષ્ન્દ્રમત્તનગ્રશ અને અહશવંા એ વનં્માવીના,ં તિમાા અને તત્ત્લત્તલચાય  

લાનપ્રસ્થીઓના,ં પ્રાણીભાત્રની યક્ષા કયલી, મજ્ઞો કયલા એ ગશૃસ્થના ંઅને ગરુુની 

આજ્ઞા ાલી અને ગરુુની વેલા કયલી તે બ્રહ્મચાયીના મખુ્મ ધભો છે. ઇશ્વયની 

ઉાવનાકયલી તે તો દયેક લણાનો ધભા છે. જે ભનષુ્મ ોતાના લણાાશ્રભ પ્રભાણે લતે, 

ત્તનત્મ ભને (ઇશ્વયને) બજે, આ રોક અને યરોકના કોઇણ ત્તલમની ઇચછા ન યાખ,ે 

વલા પ્રાણીઓભા ંઇશ્વય લવેરો છે તેભ જાણે તે ભનષુ્મ જરદી ભાયી બસ્ક્તને ાભે 

છે.” પ્રભ ુફોલ્મા, “ શ ેઉદ્ધલ! જે રુુ ળાત્રિયનુ ંજ્ઞાન ભેલી આત્ભતત્ત્લને ા્મો શોમ, 

તેને જ જ્ઞાન ભળ્યુ ંછે. તે જ્ઞાન ણ ઇશ્વયની ભામા જ રાગે છે.તેને ઇશ્વય ત્તવલામ 

ફીજુ ંકાઇં જ ત્તપ્રમ નથી. જ્ઞાન અને ત્તલજ્ઞાનના ણૂા અભ્માવથી તેઓ ભારંુ શ્રેષ્ઠદ 

વભજી ળક્યા શોમ છે અને તેથી જ તેઓ ભને અત્મતં ત્તપ્રમ છે. ત, તીથા, જ કે 

દાન ભને ભેલલા અવભથા છે. ત્માયે શ ેઉદ્ધલ ! તભાયા આત્ભારૂ ભને ઓખી, 

જ્ઞાન અને ત્તલગ્માનયકુ્ત થઇને બસ્ક્તબાલથી ભને બજો. ભોક્ષની ઇચછા તજી દો. 

ોતાના અંત:કયણભા ંજ ઇશ્વય લફયાજેરા છે એભ ભાની આયાધના કયનાય ભને ાભી 

ળક્યા છે.” ઉદ્ધલજીએ બગલાનને છૂયુ,ં “શ ેબગલાન ! આ જે લયૈાગ્મ ઉજાલે 

તેન ુ ંજ્ઞાન અને ત્તલજ્ઞાન કશો છો તે કઇ યીત ેભેલામ તેભ જ આનો બસ્ક્તમોગ ણ 

ભને કશો કાયણ કે આ  ભનષુ્મો વવંાયરૂી ઊંડા કૂલાભા ંડયા છે અને કારૂી વા 
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કયડી યહ્યો શોલા છતા ંત્તલમશખુરૂી તષૃ્ણાને વેલી યહ્યા છે, ભાટે કૃા કયી તેઓના 

ઉદ્ધાય ભાટેનો ભાગા આ ફતાલો.” પ્રભ ુકશ,ે” શ ેઉદ્ધલ ! ભશાબાયત યદુ્ધ રંુૂ થયુ ં

અને સ્નેશીજનો મતૃ્યથુી અત્તત વ્માકુ થમેરા યતુ્તધષ્ષ્ઠયે ધભાનો વદેંળો વાબંળ્મા છી 

ભોક્ષ ધભા બીષ્ભ ત્તતાભશને છેૂરો. તે ધભા ભં બીષ્ભ ત્તતાભશને ભોઢેથી વાબંળ્મો 

શતો ષુ ંતને કષુ ંછુ.ંતે ત ુ ંવાબં. આ જગત ને કેલ યભાત્ભારૂ છે. યભાત્ભાથી 

કાઇં જ જૂદંુ નથી, એભ જે જોઇ અને ત્તલચાયી ળકે છે તે ગ્માન છે. જગતભા ંદેખાતા 

અનેક દાથો જે ોતાની દૃષ્ષ્ટથી દેખામ છે તે દાથોને તે યીતે ન જોતા ંબ્રહ્મસ્લરૂ 

છે તેભ વભજે અને જુએ તે ત્તલજ્ઞાન છે.વવંાયભા ંભાણવ જે ોતાની આંખ લડે જુએ છે 

તે વત્મ નથી, એક ભ્રાતં્તત છે, ભામાજા છે, તેભ વભજે. જ્ઞાની ભાણવ બ્રહ્મસ્લરૂ 

ત્તવલામ ફીજુ ંકાઇં જોતો નથી. જગતભા ંજે જે લસ્ત ુભાનલીને દૃષ્ષ્ટ લડે દેખામ છે તે 

નાળલતં છે. ઉતોઅત્તિ, સ્સ્થત્તત અને રમ એ દયેક અલમલલાાપ્રાણીઓનો જીલનક્રભ 

છે. જગત ત્તભથ્મા છે, કાયણ કે તે દેખામ છે. જે ત્તભથ્મા નથી ,વત્મ છે તેને આણે 

જોઇ ળકતા ંનથી, જેભ કે આત્ભા તેને આણે જોઇ ળકતા નથી. આ જ્ઞાન અને 

ત્તલજ્ઞાન વભજનાય જ્ઞાની ભાણવ ત્તભથ્મા લસ્તરુૂ જગતથી લૈયાગ્મ ાભે છે. કભાના ં

પરૂજે શખુ કે દુ:ખ ભાણવને પ્રાતત થામ છે તે ણ ત્તભથ્મા છે, અથાાત ્શખુ કે 

દુ:ખ ળાશ્વત નથી એભ વભજે અને શખુ કે દુ:ખના પ્રવગેં તટસ્થ યશ.ે શ ેઉદ્ધલ ! 

આગ ભં તભને બસ્ક્તમોગ કશરેો છે છતા ંતભને ભાયી બસ્ક્તભા ંઅગાધ પ્રેભ છે 

ભાટે, ળા ભાટે બસ્ક્ત શ્રેષ્ઠ છે એ ષુ ંતભને કષુ ંછુ.ં ભાણવ ત્તનયંતયભારંુ કીતાન કયે, 

શ્રદ્ધાલૂાક વેલા જૂા કયે, ભાયા બક્તોનો આદયવત્કાય કયે, વલા પ્રાણીઓભા ંઇશ્વય 

લવેરો છે તેભ વભજે, વલા કાભનાઓનો ત્માગ કયે, કે કાઇં દાન , મજ્ઞ, જ, ત, 

વ્રત કયે તે ફધુ ંઇશ્વયને અાણ કયે તે ભનષુ્મ ભાટે બસ્ક્તનુ ંકાયણ ફને છે.તેન ુ ં
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વત્ત્લગણુથી બયયૂ લચિ ભાયાભા ંઅથાાત ્ઇશ્વયભા ંઆવક્ત થામ છે અને તે 

યભદને ાભે છેતનેાથી ઊરટંુ જગતના ત્તભથ્મા દાથોભા ંઆવક્ત થઇ ત્તલમો 

અને બોગત્તલરાવો તયપ જે ભાણવ દોડે છે ત્માયે તે ાાચાયી ફને છે. જે ધભા 

ઇશ્વયબસ્ક્ત પ્રગટાલે તે વાચો અને શ્રેષ્ઠ ધભા છે. ફધે એક જ આત્ભા છે તેભ  જોળુતંે 

“જ્ઞાન” છે. ત્તલષ્મોભા ંઆવસ્ક્ત ના યાખલી તે “લૈયાગ્મ” છે.    

  ઉદ્ધલે આગ પ્રભનુે છૂય ુ,ં “શ ેબગલાન ! આે ધભાના ંરક્ષણો વભજાવ્મા.ં 

શલે મભ અને ત્તનમભ કેટરા પ્રકાયના છે તે કશો? ળભ કોને કશલેામ દભ એટરે? 

ત્તતત્તતક્ષા ુ ંછે? ધીયજ કોને કશલેી? વાચુ ંદાન, ત અને ળૌમા કયુ?ં વત્મ ુ ંછે? 

ઋત ુકોને કશલેામ? ત્માગ એટરે? મોગ્મ ધન કયુ?ં મજ્ઞ ક્યો? દલક્ષણા કઇ? શ્રેષ્ઠ 

ત્તલદ્યા કઇ? શ્રેષ્ઠ રજ્જા કઇ? શ્રેષ્ઠ આભૂણ કયુ?ં શખુ ુ?ં દુ:ખ ુ?ં હંડત કોણ? 

મખૂા કોણ? વાચો ભાગા ક્યો? ઇન્ભાગા ક્યો? સ્લગા ક્યુ?ં નકા ક્યુ?ં ફધં,ુ ઘય, ધનલાન, 

ગયીફ કોને કશલેામ? કૃણ કોને કશલેો? ઇશ્વય કોણ? શ,ે શ્રીકૃષ્ણ! આ ભાયા પ્રશ્નોના 

ઉિય કશો અને આનાથી ઊરટા ંક્યા તે કશો.” પ્રભએુ જલાફ આતમો, “શ ેઉદ્ધલ ! 

અહશંવા, વત્મ, અસ્તેમ, અવ6ગ, રજ્જા, વમંભ, આસ્સ્તકણુ ં, બ્રહ્મચમા, ભૌન, 

સ્સ્થયતા, ક્ષભા અને અબમ આ ફાય મભ કશલેામ. ળૌચ, જ, ત, શોભ, શ્રદ્ધા, 

અત્તતત્તથવત્કાય, ઇશ્વયજૂા, તીથાાટન,ાયકાનુ ંકલ્માણ કયળુ,ં ઉદ્યભ, વતંો અને 

આચામાની વેલા આ ફાય ત્તનમભો કશલેામ. 

ળભ: બદુ્ધદ્ધને ઇશ્વયભા ંકેષ્ન્દ્રત કયલી તે ળભ કશલેામ છે. ભાત્ર ળાતં્તત જાલલી તે ળભ 

નથી. 

દભ: ઇષ્ન્દ્રમોને લળ કયલી તે દભ કશલેામ. 
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ત્તતત્તતક્ષા : ત લગેયેના દુ:ખ વશન કયલા તે ધૈમા કશલેામ. 

ધૈમા: જીબ અને ગહુ્ય ઇષ્ન્દ્રમો ય કાબ ૂભેલલો તે ધૈમા કશલેામ. 

શ્રેષ્ઠ દાન: કોઇણ પ્રાણીઓનો દ્રોશ ન કયલો તે શ્રેષ્ઠ દાન કશલેામ. ભાત્ર ધનનુ ંદાન 

એ દાન નથી. 

ત: કાભના એટરે ત્તલમબોગની ઇચછાનો ત્માગ કયલો તે ત. 

ળૌમા: લાવના એટરે  વાવંાહયક ત્તલમ, ઇચછાનો ત્માગ કયલો તે ળૌમા કશલેામ,ભાત્ર 

યાક્રભ તે ળૌમા નથી.  

વત્મ: બ્રહ્મનો જ ત્તલચાય કયલો તે વત્મ કશલેામ. ભાત્ર વત્મ ફોરળુ ંજ યૂત ુ ંનથી.  

ઋત: વત્મ અને ત્તપ્રમ લાણી તે “ઋત” કશલેામ. 

ફધં:ુ વદ્ ગરુુ તે ફધં ુછે. બાઇ તે ફધંનુથી. 

ઘય: ભાણવનુ ંળયીય જ વાચુ ંઘય છે, શલેરી કે ફગંરો નશં. 

 ધનલાન: ગણુલાન તે જ વાચો ધનલાન છે. અવતંોી છે તે ભોટો દહયદ્રી છે. 

કૃણ: અત્જતેષ્ન્દ્રમ એટરે સ્લેચછાચાયી તે કૃણ. 

યાધીન: જે ત્તલમોભા ંઆવક્ત છે તે જ યાધીન  

દો: ગણુદો જોલા તે દો. 

ગણુ: ગણુદો ન જોલા તે ગણુ. 

  શ ેઉદ્ધલ! તભાયા ફધા પ્રશ્નોના ઉિય ભં આતમા છે.  

  ઉદ્ધલે છૂયુ,ં “ શ ેકૃષ્ણ ! તભે જ લેદની યચના કયી તેભા ંભનષુ્મે કયલા મોગ્મ 

અને ન કયલા મોગ્મ કભો કહ્યા છે. ણુ્મ, ારૂી પો બાગલતભા ંલણાવ્મા તેભજ 
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આશ્રભો, લણો લગેયેના બેદ ફતાવ્મા છે.વવંાયી ભાણવોએ ક્યા કભો કયલા અને ક્યા ં

ન કયલા એ લેદભા ંલણ્વ્માા છે. આ ગણુદો ન જોલા તેને ગણુ કશો છો, તો 

લેદલાક્યો ભાનલ બદુ્ધદ્ધભા ંભ્રાતં્તત ેદા કયે છે  અથલા કશીએ કે ભાણવ બેદ બદુ્ધદ્ધલાો  

થાઅમ છે. તેને કેભ દૂય કયી ળકામ તે આ વભજાલો.” પ્રભ ુફોલ્મા, “શ ેઉદ્ધલ ! 

ભાનલકલ્માણ ભાટે લદેભા ંત્રણ ઉામો ભં શચૂવ્મા છે. એક “જ્ઞાનમોગ, ફીજો 

“કભામોગ” અને ત્રીજો “બસ્ક્તમોગ”. જે ભાણવ કભા અને તનેા પ તયપ આવસ્ક્ત ન 

યાખે તે “જ્ઞાનમોગ”  ત્તવદ્ધ કયી ળકે છે. જે ભાણવ કભો કયલા તૈમાય શોમ તો ણ 

આવસ્ક્ત ન યાખતો શોમ તે “કભામોગ”ત્તવદ્ધ કયી ળકે છે, જે ભાણવને ભાયા કથા-

કીતાનભા ંશ્રદ્ધા શોમ, તેને “બસ્ક્તમોગ” ત્તવદ્ધ થામ છે.વવંાયે ભાણવે લેદભા ંકશરેા ંકભો 

કયલા. ન કશરેા કભો ન કયલા. કોઇણ કભાના ંપભ ંયવ ન યાખલો. ઇશ્વયભા ંલચિ 

યોલળુ.ં આભ કયનાય ભાનલી સ્લગા કે નયક ાભતો નથી. ભાનલદેશ ભળ્લો અત્તત 

દુરાબ છે. છતા ંઅનામાવે ભેર ભાનલદેશ વવંાય વાગય તયલા ભાટેની નૌકા છે. 

ગરુુરૂી ખરાવીની ભદદથી ભાણવે બલવાગય તયી જલાનો છે. જે તેનાથી ત્તલયીત 

યીતે લતે છે તે આત્ભશત્માયો છે. ભાણવે ળરૂઆતભા ંભનને એકાગ્ર કયલા પ્રમત્ન 

કયલો, અસ્સ્થય થતા ંભનને સ્સ્થય કયળુ.ં ઇશ્વયભા ંજોડળુ ંઇશ્વયન6ુ નાભસ્ભયણ, 

બજનકીતાન કયલાથી ાનો નાળ થામ છે. ઇશ્વયભા ંદૃધ શ્રદ્ધાલાા ભાણવ ભાટે 

બસ્ક્તમોગ જ શ્રેષ્ઠ છે. બસ્ક્તમોગ દ્વાયા અનામાવે જ ભાયો બક્ત ભને એટરે કે 

બ્રહ્મદને ાભે છે.”  

  શ ેઉદ્ધલ ! જે ભનષુ્મ બસ્ક્ત, જ્ઞાન કે કભાભાગાને અનવુયતો નથી ન નાળલતં 

ળયીય અને ઇષ્ન્દ્રમોથી ત્તલમો બોગલે છે તઓે વવંાયભા ંજ પયીપયીને આલે છે. આલા 

વવંાયીઓ ભાટે ોતોતાના અત્તધકાય પ્રભાણે લતાળુ ંજ ગણુ કહ્યો છે, તેનાથી ઊરટંુ 
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લતાન કયળુ ંતે દો છે. શ ેઉદ્ધલ ! જગતભા ંવલા લસ્તઓુ વભાન જ છે, છતા ંભં 

બગલાન ભનએુ યચરેા ંળાત્રિયોભા ંવવંાયીજનો ભાટે મોગ્મ અને અમોગ્મ વ્મલશાય કોને 

કશલેામ તે ફતાવ્યુ ંછે. લેદભા ંણ ભનષુ્મ ભાટે ગણુદો ફતાલતા ંઆખયે બદે્દષૃ્ષ્ટનો 

ત્તનેધ કયી પક્ત ળે સ્લરૂ યબ્રહ્મ જ છે, તે વભજાવ્યુ ંછે.” 

  ભાનત્તવક ત્તનગ્રશ, ઇષ્ન્દ્રમોનો ત્તનગ્રશ, વશનળીરતા, ત્તલલેક, સ્લધભા પ્રભાણે 

લતાન, જે કાઇં ભે તભેા ંવતંો, ત્તલમો તયપ લૈયાગ્મ, ગરુુ ય શ્રદ્ધા, અમોગ્મ 

કભાભા ંરજ્જા, દાન, વયતા, ત્તલનમ અને આત્ભસ્લરૂ ઉય પ્રીત્તત આ વત્ત્લગણુની 

ળતૃ્તિઓ છે. ઇચછા, વ્માાય, ભદ, રોબ, અવતંો, ગલા, દાન આહદની ઇચછા, 

દેલપ્રાથાના, ત્તલમફોગ, ોતાની સ્તતુ્તત ય પ્રીત્તત, શાસ્મ, ફથી ઉદ્યભ કયલો એ  

યજોગણુ ળતૃ્તિ.”  

  ક્રોધ, રોબ, અવત્મ, હશંવા, માચના, દંબ, શ્રભ, કત્જમો, ળોક, ભોશ, દુ:ખ, 

દીનતા, ત્તનદ્રા, બમ, ઉદ્યભ ન કયલો આ તભોગણુની ળતૃ્તિઓ છે.” 

  ભાણવ ઇચછાયહશત થઇ ઇશ્વયને બજે છે ત્માયે વત્ત્લગણુી સ્લબાલનો થામ છે. 

કોઇણ ત્તલમની આળા યાખી ઇશ્વયને બજે ત્માયે ત્માયે ભાણવ યજોગણુી સ્લબાલનો 

થામ છે. જ્માયે ળત્રભુાયણ આહદ ઇચછાથી ઇશ્વયને બજે  ત્માયે ભાણવ 

તાભવળતૃ્તિલાો થામ છે. વત્ત્લગણુી ભાણવ મતૃ્ય ુફાદ સ્લગારોકભા ંજામ છે. 

યજોગણુી ભાણવ ભનષુ્મરોકભા ંજામ , જ્માયે તભોગણુી ભાણવ નયકભા ંજામ છે. જે 

જીલ આ ત્રણે ગણુોની જીતી ઇશ્વયભા ંત્તનષ્ઠા યાખી બસ્ક્તમોગ દ્વાયા ઇશ્વયનુ ંવતત 

બજનકીતાન કયે છે ત ેભોક્ષને ાભે છે. શ ેઉદ્ધલ! આ વવંાયભા ંભાનલળયીય ભે તણેે 

ઇષ્ન્દ્રમોને જીતી રઇ ઇશ્વયનુ ંબજન કયળુ.ં વત્ત્લગણુી યશી યજોગણુ, તભોગણુને જીતી 



Page 232 of 271 
w w w . g o p a l p a r e k h . w o r d p r e s s . c o m  

 

રેલા. ઇશ્વયનો બક્ત ધીભેધીભે વત્ત્લગણુન ેણ જીતી રઇ યબ્રહ્મને ાભે છે, 

અથાાત ્જીલનમકુ્ત ફની  ઇશ્વયભા ંરીન થઇ જામ છે.” 

  “શ ેઉદ્ધલ! ભાનલળયીય એક જ એળુ ંળયીય છે કે જેના લડે બસ્ક્ત કયી, ધભાનુ ં

આચયણ કયી, ગરુુ ાવેથી ગ્માન ભેલી, યભાત્ભાને ાભી ળકે છે. ભાણવે વવંાયભા ં

દુષ્ટજનનો વગં કયલો નશં. બદુ્ધદ્ધભાન ભાણવે વજ્જનો તેભજ જ્ઞાની ભશાત્ભાઓનો 

વગં કયલો, કે જેભના જ્ઞાનોદેળથી ભાણવના ભનની આવસ્ક્ત દૂય થામ અને 

ઇશ્વયપ્રત્મે બસ્ક્તબાલ જાગે. જેભ અસ્ગ્નરૂી ઇશ્વયને વેલતા ંટૅઅઢ, બમ અને અંધકાય 

દૂય થામ છે તેભ ગરુુજનના વત્વગંથી કભોની જડતા, બત્તલષ્મનો બમ અને અજ્ઞાનનો 

અંધકાય દૂય થામ છે.”ઉદ્ધલજીએ છૂયુ,ં “શ ેપ્રભ ુ! આના બક્તો જે કાયણથી જે 

પ્રકાયે આની જૂા કયે છે તે આ ભને વભજાલો. શ ેપ્રભ ુ! નાયદજી, વ્માવજી અને 

બશૃસ્ત્તતએ લાયંલાય આની જૂા જે ભનષુ્મોના કલ્માણરૂ કશી છે તે, શ ેપ્રભ ુ! 

કભોના ંફધંનભાથંી છોડાલનાય આ કલ્માણકાયી વાધન આ કૃા કયી ભને 

વભજાલો.”  

પ્રભ ુફોલ્મા, “શ ેઉદ્ધલ ! ઇશ્વયની જૂાની ત્તલત્તધ અનતં અાય છે. ષુ ંતને ટૂંકભા ંકશી 

વબંાળુ ંછુ.ં ભાયી (ઇશ્વયની) જૂા ત્રણ પ્રકાયની છે. લૈહદક, તાતં્તત્રક અને ત્તભશ્ર. જેને 

જે ઇષ્ટ રાગે તે યીતે જૂા કયી ળકે. બસ્ક્તયકુ્ત ભનષુ્મે શ્રદ્ધા અને બસ્ક્ત લડે જૂા 

કયલી. પ્રથભ સ્નાનાહદ ત્તનત્મકભા તાલી, ભાયી થ્થય, ધાત ુકે યેતીની પ્રત્તતભા 

ફનાલી, પ્રાણપ્રત્તતષ્ઠા ત્તલત્તધ કયલી, આ ત્તલત્તધ કયલાથી પ્રત્તતભાભા ંઇશ્વયનો લાવ થામ 

છે. ત્તનષ્કાભ બક્તે જે કાઇં ભે તે દાથાની ભાયી જૂા કયલી. ચદંન ઇત્માહદ દાથો 

ન ભી ળકે તો ભાનવી જૂા કયલી. મતૂ્તતિને સ્નાન કયાલળુ,ં અરકંાયો શયેાલલા, 

ોતાને જે જે અત્મતં ત્તપ્રમ લસ્તઓુ શોમ તે તે ઇશ્વયની પ્રત્તતભાને ધયાલલી. ભાયા 
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બક્તે ભને વાચી શ્રદ્ધાથી પક્ત જ જ આતયુ ંશોમ તો ણ તે ભને અત્મતં ત્તપ્રમ છે. 

શ્રદ્ધા લગયના ભાણવે અનેક જૂા વાભગ્રી ધયાલી શોમ તો ણ તે ભને સ્લીકામા 

નથી. દબાના આવન ય ફેવી, લૂા કે ઉિય હદળા વાભે અથલા મતૂ્તતિ વાભે ફેવળુ.ં 

મોગ્મ જૂાત્તલત્તધ કયલી. હ્રદમભા ંશહૂભરૂે યશરેી ઇશ્વયની મતૂ્તતિન ુ ંધ્માન ધયળુ,ં ષુ્, 

ચદંન લગેયેથી અશાન કયળુ.ં ધૂ, દી, નૈલદે્ય ધયાલલા, ઇશ્વયનુ ંધ્માન ધયી 

અષ્ટાક્ષય ભતં્ર  નભો નાયામણામ (શ્રીકૃષ્ણ ળયણમ ્ભમ)્નો જા કયલો. “શ ેપ્રભ ુ! 

પ્રવન્ન થાઓ.” કશી ઇશ્વયને દંડલત ્પ્રણાભ કયલા.પ્રાથાના કયલી કે “ શૈશ્વય ! આ 

વવંાયવમદુ્રથી બમબીત થમેરો ષુ ંઆને ળયણે આવ્મો છુ.ં આ ભારંુ યક્ષણ કયો. 

આભ પ્રત્તતભા ય શ્રદ્ધા શોમ તો આ યીતે જૂા કયલી. ફાકી ષુ ંતો વલા પ્રાણીભાત્રભા ં

તેભજ વચયાચયભા ંલવેરો છુ.ં જે ભાણવ ઉય ફતાવ્મા પ્રભાણે ત્તનત્મ ઇશ્વયજૂા કયે 

છે તે ભાયી ાવેથી ઇપ્ચછત ત્તવદ્ધદ્ધપ્રાતત કયી ળકે છે. ન જે ત્તનષ્કાભ બાલથી ભાયી 

બસ્ક્ત કયે છે તે છેલટે ભને જ ાભે છે. આ જગતભા ંભાણવને જે જે દાથો સ્થૂ 

આંખે દેખામ છે તે વલા નાળલતં છે, ત્તભથ્મા છે. ળયીય એ આત્ભા નથી. ળયીય ણ 

નાળલતં છે. આત્ભાને આણે જોઇ ળકતા નથી. આત્ભા જ યભાત્ભાનો અંળ છે. તે 

ળાશ્વત છે.આત્ભા અન ેળયીય એક છે એભ વાભાન્મ બદુ્ધદ્ધલાા વભજે છે ણ મોગ્મ 

ગરુુ ાવે જ્ઞાન લડે ભાણવ ભોશ અને અજ્ઞાનને દૂય કયી આત્ભાન ેઓખી ળકે છે. 

આત્ભા અલબન્ન છે. વલા બેદોથી યહશત છે, જે ભાનલી આત્ભાને ઓખે છે તે 

યભાત્ભાના સ્લરૂને છેલટે ાભે છે.” 

  ઉદ્ધલજીએ છૂયુ,ં” શ ેપ્રભ ુ! વાભાન્મ ભાણવ ભાટે મોગાભ્માવ ખફૂ અઘયો 

ત્તલમ છે. ભોટા ભોટા મોગી ન પ્રમત્ન કયલા છતા ંન વપ થ ઇ ળકતા નથી, 

ણ જે વાયાવાયનો ત્તલલેક વભજે છે તે તો તભાયા ચયણ્કભનુ ંવેલન કયલાભા ંશખુ 
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ભાને છે. મોગ અને કભાના આશ્રમલાા મોગીઓ આની ભામાથી અનેકલાય 

યાત્જત થામ છે ન આના બક્તો ભામાથી યાત્જત થતા નથી. પ્રશરાદ, 

ફલરયાજા જેલા બક્તો ય તભે જે કૃા કયી તે લાતને જાણનાયો ક્યો ભાણવ તભાયી 

બસ્ક્તને તજે? અથલા તભાયી જૂા ન કયે? આ ફશાય ગરુુ સ્લરૂે અને અંદય 

અંતમાાભી આત્ભા સ્લરૂે યશી ભાનલીની ત્તલમલાવનાને દૂય કયો છો અને આના 

સ્લરૂે ઓખાલો છો. આના એ ઉકાયનો ફદરો કેલ આત્ભવભાણથી જ લાી 

ળકામ, ભાટે આ કૃા કયી ભાણવે કઇ યીત ેઆની બસ્ક્ત કયલી તે વભજાલો.”  

શ્રીકુદેલજી કશ,ે” ઉદ્ધલજીનો આ પ્રશ્ન વાબંી પ્રભ ુફોલ્મા, “શ ેઉદ્ધલ ! તભને ષુ ં

યભભગંર ધભો કષુ ંછુ ંજેનુ ંશ્રદ્ધાલૂાક આચયણ કયલાથી ભાણવ દુજૉમ એલા મતૃ્યનુે 

જીતી ળકે છે. ભાણવે ઇશ્વયનુ ંસ્ભયણ કયતા ંલચિના ઉદ્વગેો ળાતં કયી, લચિને ઇશ્વયભા ં

જોડળુ,ં દયેક કામા પ્રભપુ્રીત્મથે કયલા, બક્તોના ંચહયત્રો વાબંલા, દયેકેદયેક 

પ્રાણીભાત્રભા ંઇશ્વય લવેરો છે તે ન ભરૂળુ,ં વભદૃષ્ષ્ટ કેલલી, કોઇની ઇષ્માા ન 

કયલી, કોઇને ઊંચ, નીચ ન વભજલા,ં શભંેળા ંઇશ્વય ત્તલળે બસ્ક્ત યાખલી. આલા વદ્ 

આચયણથી ભાણવ કભાથી ફધંાતો નથી. જે અબક્ત નાસ્સ્તક, ઉદ્ધત શોમ તેને શ ે

ઉદ્ધલ ! આ બ્રહ્મજ્ઞાન આળુ ંનશં. દુ્ર કે ત્રિયીઓ જે ભાયાભા ંબસ્ક્તબાલ ધયાલતા ંશોમ 

તેને અલશ્મ આ જ્ઞાન આળુ.ં શ ેઉદ્ધલ ! જ્ઞાનથી ભોક્ષ, કભોથી ધભા, મોગથી ઐશ્વમા 

અને ઉદ્યોગથી ધનની પ્રાપ્તત થામ છે. તે ચાયેમ રુુાથા ભાયા બક્ત ભાટે તો પક્ત 

ષુ ંજ છુ ંઅથાાત બક્તને ભોક્ષ, ઐશ્વમા કે ધન જોઇત ુ ંનથી. ભાયો બક્ત તો પક્ત ભારંુ 

જ ળયણ સ્લીકાયે છે. શ ેઉદ્ધલ ! જ્માયે ભનષુ્મ વભગ્ર કભો તજી ભને ોતાનો  આત્ભા 

વભાણ કયી દે છે ત્માયે તેને વલોત્કૃષ્ટ ફનાલલાની ભને ઇચછા થામ છે, તેને ષુ ં

જીલણાથી છોડાલીન ેભાયા સ્લરૂની અથાાત યભાત્ભા સ્લરૂની પ્રાપ્તત કયાળ6ુ 
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છુ.ં” ઉદ્ધલજી  પ્રભનુા આલા ઉિભ લચનો વાબંી ફે શાથ જોડી, આંખભા ંઆંશ ુવાથે 

કશલેા રાગ્મા, “ શ ેઇશ્વય, આે ભાયો ભોશરૂી અંધકાય દૂય કમો છે. જ્ઞનરૂી દીલો 

ભાયા હ્રદમભા ંપ્રગટાવ્મો છે. આની આટરી ફધી કૃાને જાણનાય કોણ આનો 

આશ્રમ ત્મજે? શ ેઇશ્વય ! ભને મકુ્ત દળા પ્રાતત થામ તો ણ આના ઉયની પ્રીત્તત 

નાળ ન ાભે, આના ંચયણકભભા ંભાયી પ્રીત્તત યશ ેતેલો ભને ઉદેળ આો.” 

બગલાન ફોલ્મા, “શ ેઉદ્ધલ! શલે તભે ફહદ્રકાશ્રભ જાઓ,” ઉદ્ધધ્લજી કશ,ે “ 

ફહદ્રકાશ્રભભા ંષુ ંતભન ેક્યાથંી રાળુ?ં” બગલાને કહ્યુ,ં શ ેઉદ્ધલજી ! આજથી ષુ ંભારંુ 

તેજ શ્રીભ બાગલતભા ંમકૂી જાઉં છુ.ં ભને ભલાની ઇચછા થામ ત્માયે”શ્રીભદ્ 

બાગલતનુ ં ત્મા ંભાયા ચયણભાથંી ઉત્ન્ન થમેરા અરકનદંાભા ંસ્નાન કયી ત્તલત્ર 

થાઓ. લલ્કર ધાણા કયી, કંદમૂ ખાઇ, શખુભા ંત્તન:સ્શૃ યશી, ટાઢતા લગેયે વશન 

કયજો.એકાગ્ર લચિ ભાયાભા ંસ્થાી ધભાયામણ યશજેો, જેથી ત્તત્રગણુાત્ભક ગત્તતઓને 

ઓંગી તેનાથી ય યશરેા ભને અથાાત ્ઇશ્વયને ાભળો.” ઉદ્ધલજી શ્રીકૃષ્ણની લાત 

વાબંી બગલાનની પ્રદલક્ષણાકયી બગલાનના ચયણભા ંભસ્તક મકૂી આંશનુો અલબકે 

કયલા રાગ્મા. શ્રીકૃષ્ણનો ત્તલમોગ થતો શોલાથી અત્મતં દુ:ખ ા્મા. પ્રભનુી ાદુકા 

ભાથે મકૂી, લાયંલાય પ્રણાભ કયી ત્માથંી ચારી નીકળ્મા. ઉદ્ધલજી પ્રભનુા આદેળ 

મજુફ ફહદ્રકાશ્રભ ગમા. ત્મા ંળીકૃષ્ણના ઉદેળ પ્રભાણે ગ્માનભાગાનો આશ્રમ કયી 

યહ્યા અને છેલટે શ્રીશહયની ગત્તતને ા્મા.”          

                     કૃષ્ણ સ્લધાભ ધામાા  

  કુદેલજી કશ,ે “શ ેયીલક્ષત ! શલે ષુ ંતને બગલાનના 

સ્લધાભગભનનો પ્રવગં કષુ ંછુ.ં આજે તાયા જીલનનો છેલ્રો અને 



Page 236 of 271 
w w w . g o p a l p a r e k h . w o r d p r e s s . c o m  

 

વાતભો હદલવ છે. તક્ષક શભણા ંઆલળે. એક લચિે પ્રભનુ ુ ંસ્ભયણ 

કય અને પ્રભનુા ભોક્ષનો પ્રવગં આલે ત્માયે હ્રદમલૂાક અંજલર 

આજે.”  

  કુદેલજી કશ,ે “શ ેયીલક્ષત ! ફધા માદલો ફધી વંત્તિ રઇ 

પ્રબાવાટણ ગમા. વયસ્લતીભા ંસ્નાન કયી દાન આતમા, શ્રીકૃષ્ણ 

કશ,ે “ શાથે તે વાથે કશલેામ.”ભોટાબાઇ ફદેલે અને પ્રભએુ દાન 

આલા ભાડંયા.પ્રભનુ ુ ંશૈય ુ ંબંજાય.ુ ગાધંાયીના લચનો માદ 

આવ્મા. છેલ્રી ઘડીએ કેટરાકં લચનો અવય કયે છે. પ્રભનેુ 

ભતૂકા માદ આવ્મો. ોતાના તુ્રો, ૌત્રો, કુટંુફીજનોને કહ્યુ,ં 

“દાન આો.” ફાકો સ્નાન કયલા ગમા. કડકડતી ઠંડી શતી. દારૂ 

ીલા રાગ્મા, બાન ભલૂ્મા. જે શત્તથમાય વયસ્લતીભા ંનાખલાના 

શતા તેનાથી એકફીજાને ભાયલા ભાડંયા. શત્તથમાયો ખટૂયા ંએટરે 

નદી કાઠેં ઉગેુ ંતીહણ એયકા ઘાવ રઇ તેનાથી  વાભવાભા 

એકફીજાને ભાયી નાખ્મા. ફદેલજી કશ,ે “આણુ ંકાભ રંુૂ થયુ ં  

”ફદેલજીએ ચતભુુાજ સ્લરૂ ધાયન કયુ,ં મોગને ધાયણ કયી 

આત્ભાને યભાત્ભાભા ંજોડી ભનષુ્મરોકનો ત્માગ કયી સ્લધાભ 
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ધામાા. એભનુ ંસ્લધાભગભન જોઇ શ્રીકૃષ્ણ એક ીાના ઝાડ 

નીચે જભણા ગ ય ડાફો ગ યાખી ફેવી ગમા. તે જ લખતે 

જયા નાભના ાયધીએ ેરા મળુભાથંી ફાકી લધેરા રોખડંના 

ટુકડાભાથંી ફનાલેર ફાણ લડે શ્રીકૃષ્ણના મગૃ જેલા આકાયલાા 

ગને મગૃ વભજી લંધી નાખ્મો, શ્રીકૃષ્ણના ગભાથંી  રોશી 

નીકલા ભાડંય ુ.ં ાયધી ચતભુુાજ બગલાનને ોતે લંધી નાખ્મા 

છે તે જોઇ બમબીત થઇ ગમો. પ્રભનુા ગભા ંડયો. ભાપી ભાગી. 

“શ ેપ્રભ ુ! ભાયાથી અજાણતા આ કૃત્મ થયુ ંછે. આ ાીઓને 

ક્ષભા આલા મોગ્મ છો, આ ભને ક્ષભા કયો.” જયા ાયધીને 

પ્રભએુ કહ્યુ,ં”શ ેયાભાલતાયના લારી ! અશં આલ . આભા ંતાયો 

કોઇ દો નથી. આ જે ફન્યુ ંછે તે બ્રાહ્મણના ળાથી ફન્યુ ંછે. 

તાયો આભા ંકોઇ અયાધ નથી. ભાયી ઇચછાથી જ આભ ફન્યુ ંછે. 

ભાટે ત ુ ંભાયી આજ્ઞાથી ણુ્મળાીઓનુ ંજે સ્થાન છે તે સ્લગાભા ંત ુ ં

જા.” પ્રભનુી આજ્ઞા વાબંી બગલાનને ગે રાગી પ્રદલક્ષણા કયી 

ત્તલભાનભા ંફેવી સ્લગાભા ંગમો. તે જ વભમે શ્રીકૃષ્ણનો વાયથી 

દારૂક, બગલાન ક્યા ંશળે? એભ ળોધતો ળોધતો ત્મા ંઆવ્મો. 
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પ્રભનેુ રોશી નંગતી શારતભા ંજોતા ંયથભાથંી કૂદી ડયો. 

બગલાનને ગે ડયો. તેના દેખતાજં બગલાનનો યથ, ઘોડા, 

ધ્લજ વાથે આકળભા ંઊડી ગમા. તે જોઇ વાયથીને ખફૂ આિમા 

થયુ.ં બગલાને વાયથીને કહ્યુ,ં” ત ુ ંદ્વાયકા જા. ત્મા ંયશતેા આણા 

જ્ઞાત્તતજનોનો અંદય અંદય રડલાથી થમેરો નાળ, ફરયાભનુ ં

સ્લધાભ જળ ુઅને ભાયી આ દળા, આણા ફધંઓુને જઇને કશ.ે 

તેઓને કશજેે તભે ફધા શલે દ્વાયકાભા ંયશળેો નશં. દ્વાયકા છોડી 

ચાલ્મા જાલ. ભાયા ભહંદય ત્તવલામ આખી દ્વાકાાને વાતભે હદલવે 

વમદુ્ર ડુફાડી દેળે. વૌ ોતોતાના હયલાય વથે, અજુ ાનના યક્ષણ 

નીચે ઇન્દ્રપ્રસ્થ જતા યશો.” તેત્રીવ કયોડ દેલતા શાથભા ંફૂર રઇને 

ઊબા છે. વાયથીને પ્રભ ુબરાભણ કયે છે અને દેલતાઓ વાબંે 

છે. છેલ્રા પ્રણાભ કયી, વજ નેતે્ર વાઅથી દ્વાયકા વભાચાય 

આલા જામ છે.” પ્રભએુ ચતભુુાજ સ્લરૂ ધાયણ કયુ.ં દેલતાઓ 

ઊબા થમા. ષુ્ળષૃ્ષ્ટ કયલા રાગ્મા. ષુ્નો લયવાદ ઝીરતા6 

ઝીરતા ંશ્રીકૃષ્ણ સ્લધાભ ત્તવધાવ્મા. શ ેપ્રીલક્ષત ! તને આ કથા 

એટરા ભાટે કશી કાયણ કે તાયો આ અંત વભમ છે. આજે શભણા ં
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તક્ષક તને દંળ દેલા આલળે.તાયા ભનને એકાગ્ર કયી ઇશ્વયભા ં

જોડ.” 

  કુદેલજી કશ,ે “શ ેયીલક્ષત! છી દારૂક વાયથીએ દ્વાયકા જઇ 

વલા શકીકત લશ ુઅને ઉગ્રવેનને કશી વબંાલી. કૃષ્ણના 

ત્તલમોગથી ફશાલયા ફની પ્રબાવાટણવૌ આવ્મા જ્મા ંોતાના 

સ્લજનોના મતૃદેશો ડયા શતા. કૃષ્ણ અને ફરયાભને ન જોતા ં

દેલકી-લશદેુલે ત્મા ંજ પ્રાણત્માગ  કમો. ત્રિયીઓ ત્તતની લચતાભા ં

પ્રલેળી વતી થઇ. બગલાનના ત્તપ્રમ વખા અજુ ાને ગીતાનો ઉદેળ 

માદ કયી ભનને ળાતં કયુ.ં નાળ ાભેર વફંધંીઓની ઉિયહક્રમા 

કયી. શ્રીકૃષ્ણે તજેરી દ્વાયકાને બગલાનના ભહંદય ત્તવલામ 

ક્ષણ્લાયભા ંવમદુ્ર ેડુફાડી દીધી. છી ભયતા ંફચેરા ત્રિયી, રુુો, 

ફાકોને અજુ ાને ઇન્દ્રપ્રસ્થ રઇને આવ્મો. શ ેયીલક્ષત ! આ 

મશલુળંનો વશંાય અને દ્વાયકાનુ ંવમદુ્રભા ંડૂફી જળ6ુ વાબંી 

તભાયા દાદા યતુ્તધષ્ષ્ઠય, તભાયો યાજ્માલબેક કયી અજુ ાન વહશત 

ભશાભાગે હશભારમ તયપ ચારી નીકળ્મા.” 

 અલગમાયભો સ્કંધ અશં યૂો થામ છે. 
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સ્કંધ: 12 

 

કલયગુના રક્ષણો 

  યીલક્ષતે છૂય ુ,ં “ શ ેકુદેલજી ! શ્રીકૃષ્ણના સ્લધાભ ધામાા ફાદ થૃ્લી ય 

કોનુ ંયાજ્મ શત ુ?ં વભાજની દળા કેલી શતી?” કુદેલજી કશ,ે “ શ ેયાજા ! શ્રીકૃષ્ણ 

લૈકંુઠભા ંધામાા તે જ હદલવે તે જ ક્ષણે કલયગુથૃ્લી ય આવ્મો. દેલતાઓના એક 

શજાય લાના અંતે પયી વતયગુ આલળે. બગલાનની આજ્ઞાથી વત, ત્રેતા, દ્વાય અને 

કલયગુ એભ આ ચાય યગુ અનકુ્રભે થૃ્લી ય ચાલ્મા કયે છે. શ ેયાજન ્! તભે 

વજીલન કલયગુને ધયતી ય યશલેા સ્થાન આતયુ ંછે. કલયગુભા ંસદુ્ર દૃષ્ષ્ટલાા, 

ઓછા બાગ્મલાા, ઘણ ુખાનાયા, કાભી અન ેધનશીન શોમ છે. ત્રિયીઓ સ્લેચછાચાહયણી 

અને વ્મલબચાહયણી થળે. ભાણવની બદુ્ધદ્ધભા ંપેયપાય થળે. યાધંરેા અન્ન લેચાળે. બ્રાહ્મણો 

ત્તલદ્યાભ્માવ નશં કયે. ક્ષત્તત્રમો યક્ષણને ફદર ેબક્ષણ કયળે. લૈશ્મો લેાયભા,ં 

લસ્તઓુભા ંબેવે કયળે. સદુ્રો દેલસ્થાનોભા ંજળે.કુદયતી આપતો આલળે. યસ્ય 

ત્તલશ્વાવ ઘટળે. ચોયરોકોનુ ંવામ્રાજ્મ પેરાળે. ભહંદયોભા ંચોયી થળે. કરેળ કંકાવ લધળે. 

યાજાઓનુ ંયાજાણુ ંનશં યશ.ે ત્તતત્નીઓભા ંત્તલખલાદ થળે. ફાદીકયીભા ંત્તલશ્વાવ 

નશં યશ.ેઝડી દદો લધળે. રાફંી ભાદંગી ફાદ મતૃ્ય ુથળે. વબાન અલસ્થાભા ંરોકો 

ા કયળ.ે અનેક જીલરેણ વ્મવનો ેદા થળે. દુષ્કા અને યાજાઓના ડયથી પ્રજા 

ીડાળે. કલરયગુભા ંાખડં લધતા ંરોકો બગલાનને ભરૂી જળે.યંત ુકલકાભા ંજે 

ભાણવના લચિભા ંબગલાન લસ્મા શોમ, બગલાનના નાભનુ ંજૂન, અચાન કયતા 
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શોમ તેનાહ્રદમભા ંવાક્ષાત ્ઇશ્વય આલીને લવે છે . જેભ અસ્ગ્ન વોનાભા ંયશરેી 

ભલરનતા દૂય કયે છે, તેભ હ્રદમભા ંલવેરા બગલાન ભાણવના ંાોનો નાળ કયે છે, 

અથાાત ્કલયગુભા ંબગલાનની બસ્ક્ત જ વવંાયવાગય તયલા ભાટેનુ ંશ્રેષ્ઠ વાધન છે. 

કલયગુ અનેક દોોથી બયેરો શોલા છતા ંભનષુ્મ બગલાનનુ ંકીતાન કયે તો 

વતયગુભા ંધ્માન કયલાથી, ત્રેતાયગુભા ંમજન કયલાથી અને દ્વાયયગુભા ંવેલા 

કયલાથી જે પ ભે તે જ પ કલયગુભા ં 

શ્રીશહયનુ ંકીતાન કયલાથી  ભે છે. કલયગુભા ંદાન, જ, ત કયલા. વારંુ ધન 

વન્ભાગે લાયળુ,ં શારતાચંારતા ંબગલાનના નાભનો જા કયલો, તેભજ તભાયા 

આયાધ્મ દેલની ઉાવના કયલાથી ઇશ્વયની પ્રાપ્તત વશજતાથી થામ છે. શ ેયીલક્ષત 

યાજા ! તને ભં કલયગુના ંરક્ષણો કહ્યા. કલકાભા ંભાણવે ુ ંકયળુ ંતે ણ કહ્યુ.ં આ 

“શ્રીભદ્  બાગલત ” ભા ંજગતના આત્ભા અને જેભના શાથી બ્રહ્મા અને ક્રોધથી રુદ્ર 

ઉત્ન્ન થામ છે તે શ્રીશહયનુ ંલણાન કયુ ંછે. શ ેયાજન ! આ બાગલત સ્ભયણથી આ 

કૃતાથા થમા છો, ભાટે ષુ ંભયી જઇળ એલી ાભય બદુ્ધદ્ધ ત્મજી દો કાયણ કે જેભ લૂે આ 

દેશ ન શતો અને શભણા ંજ નાળ ાભળે, તભે તભે ણ લૂે ન શતા, શભણા ંઉત્ન્ન 

થમા નથી અને નાળ ણ ાભલાના નથી. તભે દેશ આહદથી જુદા છો, અથાાત ્ દેશ 

ઉત્ન્ન થામ છે અને નાળ ણ ાભે છે.યંત ુઆત્ભા જન્ભયહશત અને ભયણયહશત છે. 

જેભ ભાટીનો ઘડો ફૂટી જામ ત્માયે અંદય યશે ુ ંઆકાળ, ભશાઆકાળભા ંબી જામ છે, 

તેભ દેશ નાળ ાભતા ંજીલ કે આત્ભા પયી બ્રહ્મસ્લરૂ થઇ યશ ેછે. શ ેયીલક્ષત ! આ 

તાયી છેલ્રી ઘડીએ લચિને યભાત્ભાભા ંજોડી ષુ ંજ યબ્રહ્મ છુ ંઅને યબ્રહ્મ તે જ ષુ ં

છુ ંતેભ ત્તલચાયી ત્તનત્તિતં ફનો. તભાયા આત્ભાને યભાત્ભા વાથે ઐક્યબાલે જાગ્રત 

કયી, ઝેયી તક્ષક નાગ છી તભને ભાયી નશં ળકે. તભાયા સ્થૂ દેશને ફાી ળકળે, 
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ણ તભે સ્થૂ દેશ નથી તેભ વભજો.” યીલક્ષત ફોલ્મા, “ શ ેકુદેલજી ! આે ભાયા 

ય ખફૂ કૃા કયી છે. આ ભશાજ્ઞાની ાવથેી શ્રીભદ બાગલત કથા વાબંી છે, 

જેભા ંઉિભ કીત્તતિલાા બગલાન કૃષ્ણ નુ ંલણાન કયેુ ંછે. તક્ષક કે મતૃ્યથુી શલે ષુ ં

ડયતો નથી. શ ેબ્રહ્મન ્! આ આજ્ઞા આો એટરે ષુ ંભૌન ધાયણ કરંુ. લાવનાથી 

છૂટેરા ભનને બગલાનભા ંરગાડી પ્રાણ ત્મજુ.ં” શ્રીકુદેલજી યાજાને બાગલત કથા 

ણૂા વબંાલી, આળીલાાદ આી વનં્માવીઓ વાથે ત્માથંી ચારી નીકળ્મા. યાજા 

યીલક્ષત ણ ગગંાના હકનાયે દબાના આવન ય ઉિય હદળાભા ંમખુ યાખી ફેઠા, બદુ્ધદ્ધ 

અને ભનને આત્ભાભા ંસ્થાી, ત્તન:વગં થઇ, બ્રહ્મસ્લરૂ થઇ યહ્યા.  

    યીલક્ષત-ભોક્ષ  

  યીલક્ષતનો તુ્ર જન્ભજેમ ત્તતાની આવાવ આંટા ભાયતો શતો. ભાયા ત્તતા 

ાવે કોઇ ન જામ. ત્તલદ્વાનો કશલેા રાગ્મા કોઇ ધયતી ય એલો ભાનલી નથી જે 

તક્ષકનુ ંઝેય ઉતાયી ળકે? કશ્મ નાભનો એક બ્રાહ્મણ આગ આવ્મો, તેણે કહ્યુ ંષુ ં

જાણુ ંછુ.ં જે બ્રાહ્મણે જીલનભા ંક્યાયેમ દાન ન રીધુ ંશોમ તે જ આ તક્ષકનુ ંઝયે 

ઉતાયી ળકે.  ૃગંી ોતાના ત્તતાનુ ંલેય લાલા અધીયો થઇ ગમો છે. તેણે 

તક્ષકનેકહ્યુ,ં “ તક્ષક ! તૈમાય થા.” તક્ષકે કહ્યુ,ં “ ષુ ંતૈમાય છુ.ં” ગગંાકાઠેં તક્ષક 

દોડલા રાગ્મો. ળભીક ઋત્તળ કશ,ે “ૃગંી, એક ત્તલદ્વાન બ્રાહ્મણ ઝયે ઉતાયલા જામ છે. 

ભને રૂ ફદરલાની યજા આો.”  ૃગંીની યજાથી તક્ષકે બ્રાહ્મણનુ ંરૂ રીધુ.ં કશ્મન ે

બ્રાહ્મણે છૂયુ,ં “આ ક્યા ંજઇ યહ્યા છો?” કશ્મે કહ્યુ,ં “ષુ ંયાજા યીલક્ષતને તક્ષક 

કયડે ત્માયે તેન ુ ંઝેય ઉતાયલા જાઉં છુ.ં” તક્ષક બ્રાહ્મણ સ્લરૂે શતો. તેણે કશ્મને 

કહ્યુ,ં”તભાયી ત્તલદ્યા ય ભને ત્તલશ્વાવ નથી, ષુ ંજ તક્ષક છુ.ં” કશ્મ કશ,ે “ તભાયે 
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ખાતયી કયલી શોમ તો વાભે લડરો છે તેભા ંતારંુ ઝેય નાખ. ષુ ંલડરાને વજીલન કરંુ 

તો જાણજે કે ષુ ંત્તલદ્યા જાણુ ંછુ.ં”તક્ષકે લડરાભા ંઝેય નાખ્યુ.ં લડરો ફીને બસ્ભ થઇ 

ગમો. તક્ષકે કશ્મને કહ્યુ,ં”ધાયો કશ્મ, લડરાને વજીલન કયો.” કશ્મે વજંીલની 

રઇ ને ભતં્રોચચાય કમો અને લડરો શરેા ંશરેા શતો તેનાથી લધ ુનલલ્રત્તલત 

થઇ ગમો. તક્ષકે  ૃગંી ાવે ગમો અને કહ્યુ,ં “કશ્મની ત્તલદ્યા વપ થઇ, શલે ુ ં

કયળુ?ં”ૃગંી કશ,ે “ ત ુ ંતાયો ભલણ કશ્મને આી દે.”તક્ષકે ખળુ થઇ કશ્મને 

ોતાનો ભલણ દાનભા ંઆી દીધો. ક્યાયેમ દાન ન રેનાય કશ્મ ેદાન રીધુ.ં તેની 

ત્તલદ્યા નકાભી થઇ ગઇ. કશ્મ ભલણ રઇ ચાલ્મો ગમો. ાચં ગત્તથમા ંશધુી ગગંાજી 

આવ્મા. જન્ભેજમ આંટા ભાયે છે.તક્ષક કશ”ે  ૃગંી પયી ભને લે ફદરલાની યજા 

આો.”  ૃગંીએ યજા આી એટરે તક્ષકે ફાલાનો લે રીધો. જન્ભેજમ  ાવે જઇ 

કહ્યુ,ં “ ભાયે યીલક્ષતને આળીલાાદ આલા જળુ ંછે.” ણ જન્ભેજમે ના ાડી.  ૃગંીની 

યજાથી તક્ષક કીડો ફની પભા ંફેવી ગમો. પ્રત્તતશાયી ાવે જઇ ફાલાએ કહ્યુ,ં 

“જન્ભેજમને કશો ભાયે યીલક્ષતને પ આળુ ંછે. ષુ ંત્મા ંનશં જાઉં, જન્ભેજમ ોતે 

જઇને આે.” છ ગત્તથમા ંગગંાજીનુ ંાણી આવ્યુ.ં યીલક્ષત ધ્માનભગ્ન થઇ 

ઇશ્વયસ્ભયણ કયે છે. વંણૂા ળાતં્તત શતી. જન્ભજેમે ફાલાએ આરેાપને  ગગંાજીભા ં

ફોી યીલક્ષતના જભણા ગના અંગઠૂા ાવે મકૂ્યુ.ં તક્ષક તભેા ંકીડાના સ્લરૂે 

યશરેો શતો. તણેે તયત જ રૂ ફદરી યીલક્ષતના જભણા ગના અંગઠૂાને દંળ દેધો. 

યીલક્ષતનો ભોક્ષ થમો. તેન ુ ંળયીય તક્ષકના ઝેયથી ફીને બસ્ભ થયુ.ં 

જન્ભેજમતેક્ષકનેદંળદઇનેાછોલતોજોમો.આટઆટરી કડક શયુક્ષા  છતા ંતક્ષક 

ગગંાહકનાયે થી આલી દંળ દઇ ચાલ્મો ગમો? ભાતાત્તતાનુ ંમતૃ્ય ુદીકયા ય બમકંય 

અવય કયે છે. ત્તતાના હક્રમાકભા તાવ્મા.લયે ફષુ બયૂી ચીજ છે. જ્ન્ભેજમે ભનથી 
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નક્કી કયુ ંવા મોત્તન ફયફાદ કરંુ. ફયાફય યીલક્ષતના મતૃ્ય ુછી એક લા ફાદ 

જન્ભેજમે વા મજ્ઞ ળરૂ કમો. ટોટ વો ડલા ભાડંયા. જન્ભેજમ કશ,ે “તક્ષક ક્યા ં

છે? “ તક્ષક ઇન્દ્રને ળયણે ગમો. ઇન્દ્ર ેતનેે યોકી યાખ્મો. જન્ભેજમે બ્રાહ્મણોને કહ્યુ,ં “ 

બ્રાહ્મણો ઇન્દ્રની વાથે તક્ષકને રાલો. “ બ્રાહ્મણો ઇન્દ્ર વાથે તક્ષકન ેશોભભા ંાડલા 

શોભ કયલા ભાડંયા. આથી ઇન્દ્રાવનને લંટાઇને તક્ષક ફેવી ગમો. ઇન્દ્ર આવન 

યથી ચરામભાન થમા. ઇન્દ્રાવન વાથે તક્ષક ણ ડોરલા રાગ્મો. બ્રાહ્મણોના 

ભતં્રના ફથી ઇન્દ્રને ઇન્દ્રાવન વહશત ધયતી ય ડતો અંલગયા ઋત્તના તુ્ર 

બશૃસ્ત્તતએ જોમો. બશૃસ્ત્તત જન્ભેજમના મજ્ઞભા ંઆવ્મા. જન્ભેજમને કશલેા રાગ્મા, 

“શ ેયાજન ્! આ તક્ષક નાળને મોગ્મ નથીકાયણ કે તેણે દેલ અને દાનલોએ જ્માયે 

વમદુ્રભથંન કયુ ંત્માયે અમતૃ ીધુ ંછે અને તેથી અજયાભય છે, લી પ્રાણીના જીલન 

અને મતૃ્ય ુતેના કભા અનવુાય થામ છે. તક્ષકે તભાયા ત્તતાને દંળ દીધો છે અને તેથી 

તભાયા ત્તતાનુ ંમતૃ્ય ુથયુ ંછે તેલી ળકંા તભાયે કયલી નશં. દયેક ોતાના કભા 

અનવુાય પ બોગલે છે, ભાટે હશંવાનુ ંા આનાયો આ વામજ્ઞ ફધં કયો. 

પ્રાણીભાત્ર ોતાના પ્રાયબ્ધકભા બોગલે છે. બશૃસ્ત્તતના ંલચનો વાબંી જન્ભેજમે મજ્ઞ 

અધયૂો ડતો મકૂ્યો. તક્ષક જીલતોયહ્યો. જન્ભેજમ વલાયે ઊઠયા ત્માયે વાહશવંા રાગી 

તેથી તભારંુ ળયીય કોઢભમ થયુ ંછે. જન્ભેજમે બ્રાહ્મણોને છૂય ુ,ં “શલે આ કોઢ 

ભટાડલા ભાયે ુ ંકયળુ?ં” ભાયે ણ ભાયા ત્તતાની જેભ “શ્રીભદ્ બાગલત” ની  કથા 

વાબંલી છે. બ્રાહ્મણોએ કહ્યુ,ં “એક લા શહયદ્વાય જાલ,ગગંાસ્નાન અને ઉલાવ કયો, 

કોઢ ભટી જળે.” જન્ભજેમ શહયદ્વાય ગમા. બ્રાહ્મણોના કહ્યા પ્રભાણે આચયણ કયુ ં, 

તેભન ૂકોઢ ભટી ગમો. શ્રીશહયનુ ંબજનકીતાન કયી ળે જીલન રંુૂ કયુ.ં “શ્રીભદ્ 

બાગલત” વલા લેદાતંોના વાયરૂ છે. જે ભાણવ “શ્રીભદ્ બાગલત” તા યવરૂી 



Page 246 of 271 
w w w . g o p a l p a r e k h . w o r d p r e s s . c o m  

 

અમતૃથી તતૃત થમ છે તેને ફીજો કોઇ ગ્રથં ાય પ્રીત્તત થતી નથી. જેભ નદીઓભા ં

ગગંા, દેલોભા ંત્તલષ્ણ,ુ લૈષ્ણલોભા ંળકંય તેભ યુાણોભા ં“શ્રીભદ્ બાગલત” બક્તોનો 

અત્મતં ત્તપ્રમ ગ્રથં છે. તેભા ંજ્ઞાન, બસ્ક્ત, લયૈાગ્મ વહશત કભાફધંનભાથંી મકુ્ત થલાનો 

ભાગા પ્રકાત્તળત કયલાભા ંઆવ્મો છે. 

 આ ગ્રથંનુ ંબસ્ક્તલૂાક શ્રલણ, ઠન અને ભનન જે ભનષુ્મ કયે તે મસુ્ક્ત ાભે છે. 

બાગલત રૂી જ્ઞાનદીક,તે વલાશ્રેષ્ઠ, આનદંસ્લરૂ,  વૌ પ્રથભ બગલાન નાયામણે 

બ્રહ્મા આગ, બ્રહ્માાવેથી નાયદજીએ , નાયદજી ાવેથી વ્માવમતુ્તન ાવે અને 

વ્માવજી ાવેથી કુદેલજી ાવે અને કુદેલજીએ યીલક્ષત ાવ ેપ્રગટ કમો. તે 

વલાશ્રેષ્ઠ, આનદંસ્લરૂ, અમતૃતલુ્મ , યભ વત્મન6ુ અભે ધ્માન ધયીએ છીએ. 

શ્રીલાશદેુલ બગલાનન ેનભસ્કાય શો. શ ેદેલાત્તધદેલ “શ્રીભદ્ બાગલત” પ્રત્મેક જન્ભભા ં

આના ચયણકભભા ંઅભને બસ્ક્ત ઉત્ન્ન થામ તેભ કયો, કાયણકે શ ેપ્રભ ુ! આ 

અભાયા સ્લાભી છો, જેભનુ ંનાભ કીતાન વલા ાનો નાળ કયનાય છે, જેભને કયેરા 

પ્રણાભ વલા દુ:ખોને ળાતં કયે છે તે યભેશ્વય શ્રીશહયને ષુ ંનભસ્કાય કરંુ છુ.ં  

ફાયભા સ્કંધ  વાથે “શ્રીભદ્ બાગલત” ગ્રથં અશં ણૂા થામ છે.      
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      શ્રી કૃષ્ણ સ્તતુ્તત 

જમ લગહયલયધાયી, પ્રભ ુજમ લગહયલયધાયી, 

જમ નાયામણસ્લાભી, વેલક શખુકાયી. જમ... 

ગૌબ્રાહ્મણ ને દેલ, વૌને શખુ કયલા, પ્રભ(ુ2) 

લધ્મો થૃ્લીનો બાય, ાી જન શયલા .જમ... 

ભાતત્તતાનો પે્રભ શહય દળાન દીધુ,ં પ્રભ(ુ2) 

મમનુા જને સ્ળી, ગોકુ શખુ કીધુ.ં 

ાી તૂના ભાયી વકંટ રીરા કીધી. પ્રભ(ુ2) 

તણૃા ળતૃ મભરાજુ ાન, યભગત્તત કીધી, જમ... 

લત્વાશયુ ફકાશયુ, અઘાશયુ શાયી, પ્રભ(ુ2) 
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દલનુ ંાન કયીને, ગોી લત્રિય શમાા, જમ... 

ઇન્દ્રજૂા અટકાલી, ગોલયધન ધામો, પ્રભ(ુ2) 

નદં ત્તતા છોડાલી, વ્રજભા ંયાવ કમો. જમ... 

કયી અજગયનો ભોક્ષ, ળકંચડૂ ભામો, પ્રભ(ુ2) 

અક્રૂય દળાન આી, કેળી ત્તલદામો. જમ... 

ધામાા ભથયુા આ, ધોફી લત્રિય ધયી, પ્રભ(ુ2) 

દયજી ભાી તામાા, કુબ્જા શરુુ કયી. જમ... 

શાથી ભશાલત ભાયી, ભલ્રોને શહયમા, પ્રભ(ુ2) 

ભાભો કંવ ત્તલદાયી, ભાત-ત્તતા ભલમા. જમ... 

જનોઇ ધયી જગયામ, બણલા ત્તવધાવ્મા, પ્રભ(ુ2) 

ભયણ ાભેરા ગરુુના, ફાકને રાવ્મા. જમ... 

પે્રયી ઓધલ લજભા,ં ગોી જ્ઞાનકયુ,ં પ્રભ ુ(2) 

ભાત-ત્તતા વભજાલી, વ્રજનુ ંદુ:ખ શયુ.ં જમ... 

અક્રૂય ધાભ ધાયી, જ્ઞાન ઘણુ ંકીધુ,ં પ્રભ(ુ2) 

શસ્સ્તનાયુ પે્રયી, ાડંલ શખુ દીધુ.ં જમ... 

ધળભ લૂાાધા રીરા, બાલે જે ગાળે, પ્રભ(ુ2) 
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જમળકંય શખુ ત્તવષ્ધ્શ ભન લાતં્તછત થાળે. જમ... 
 

========================== 

શ્રી કૃષ્ણામ નભ: 

શ્રીભદ્ બાગલતનો વલંક્ષતત ાઠ  

લેદ લાણી, ભન જાણી, શ્રીશહયલલ્રબ ત્તલઠ્ઠરા, 

ચાય લેદનો અથા કષુ,ં શ્રીબાગલત અમતૃ કથા.  

બગલાને શ્રી બ્રહ્માને કહ્યુ,ં નાયદજીએ તે વાબંળ્યુ.ં, 

ળીવ્માવજીએ હ્રદમે ધયુ,ં કુદેલજીએ ાઠે કયુ.ં  

ધન્મ કુદેલ, ધન્મ યીલક્ષત જેને મખેુ અમતૃ ઝયે, 

શ્રીબાગલત યેૂ ળાખ, કોહટ જન્ભના ંાતક શયે. 

શ્રીવ્માવ લલ્રબે કશી અ ણુ્મ કથા પ્રભાણ,  

તે આજે  ષુ ંતજુને કષુ,ં ત્તલચાયી જુગતે જાણ. 

ળભીક ઋત્ત ફેઠા લનની છામ, લાી રાઠંી ધ્માન ધયામ 

મગૃમા યભલા ગમા યીલક્ષતયામ, કલયગુ આલી રાગ્મો તેને 
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ામ. 

ભને યશલેા આો પ્રભ ુઠાભ,એટુ ંકયો વેલકનુ ંકાભ, 

કનક, દ્યતુ ભદ્યને હશંવા સ્થાન, તાયે યશળે ુ ંજઇ એ ઠાભ. 

એટરે મગુટભા ંકીધો પ્રલેળ, પયી બદુ્ધદ્ધયીલક્ષત નયેળ. 

ઋત્ત વભાત્તધભા ંન દીધા ભાન, યાજા વભજ્મો એનુ ંઅભાન. 

ડોકે નાખં્મો એક ભયેરો વા, દીઠો  ૃગંી તેુ્ર દીધો ળા. 

જેણે દુબવ્મા ભાયા તાત,અતન વાતન હદન પ્રબાત. 

ડવં ભાયળે તક્ષક નાગ, પ્રાણ એ ત્તનિમ કયળે ત્માગ.  

શણુી તુ્રને તાત કશ ેલાત, કેભ દીધો યામને તં શ્રા? 

વાતભે હદન ગભુાલે પ્રાણ, કયો યામને લાત એ જાણ. 

આજ્ઞા રઇને તે ત્તળષ્મો જામ, આલીને  ઊબા વબાભામં. 

યામે આલતા દીઠા ઋત્તયામ, આી આવન ફેવાડયા ત્મામં. 

કીધા ંસ્લાગત દીધા ંભાન, છૂયા ંકે્ષભકુ ને કાભ. 

ભનષુ્મ ભન છે દોહ્યુ,ં ન આણળો યીવ નૃ, 

આજથી વાતભે હદન, ડવંળે તક્ષક નાગ અચકૂ. 
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તોમ યાજાને ચડી ન  યીવ, એણે ળા ચડાવ્મો ત્તળળ. 

અઘ્માાત્ર રઇ કીધુ ંજૂન, વતંોીન લાવ્મા ઋત્તજન . 

છી યામે તેડયા ત્તલપ્ર અાય, દાન દીધા ંત્તલત્તલધ પ્રકાય, 

ભોતી ભાણેક શીયા-વાય ભલણ યત્ન ભંઘા બડંાય 

જન્ભેજમને વોતયુ ંયાજ, ભતં્રીને વભજાવ્મા કાજ, 

યાજા ધામા ગગંા તીય, જેના ત્તલત્ર ત્તનભા નીય,  

બવ્મ બાગીયથીને તીય, ફેઠા આવન લાી લીય 

યાજા કશ ેકુદેલજી ભશાયાજ, ભને શહયકથાની કશો લાત. 

બુ ભાયગ મજુને દેખાડો, જેથી ભે લૈકંુઠયામ.  

એટરે કુદેલજી ફોલરમા તભે વાબંો યાજન 

વબંાળુ ંછુ ંબાગલત કથા, જો શોમ તભારંુ ભન. 

ત્તનિમ તભારંુ કયો દેશનુ ંકલ્માણ 

અન્ન-ઉદક યશયો, ધયો શહયનુ ંધ્માન  

બ્રહ્માએ શહયની સ્તતુ્તત કયી, થૃ્લીગામ રૂે અલતયી 

વાયંગધયને ભન લચંતા થઇ, દેલનુ ંકાયજ કયળુ ંવશી. 
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દેલરોકની વેલા વબંા, અલતમાા ોતે થઇ ગોલા 

કંવ બલગની દેલકી વાથ, થમો લશદેુલનો ત્તલલાશ. 

આતમા શાથી ઘોડા ખફૂ, ઉત્વલ ઉજલામો હદન બુ 

 ફશનેને લાલલા ફધં ુજામ એટરે આકાળલાણી થામ. 

કંવ ખટૂયો છે તાયો કા, તને ભાયળે ફશનેીનો ફા, 

તાયી ફેન દેલકીનો લળં, આઠભો તને ભાયળે કંવ. 

તાયો બાણેજ કયળે ધ્લવં, તાયા કાનો એનાભા ંઅંળ. 

કંવ યથેથી નીચે ઊઅતમો, અને ખડગ રીધુ ંશાથ,  

દેલકીનો વાહ્યો ચોટરો, કયલા ભશા ઉત્ાત. 

લશદેુલ કંવને ત્તલનલે, ભશાયાજ વાબંો ભાયી લાત. 

રખ્મા રેખ તે નહશ ભટે , તભે ળીદ કયો ઉચાટ. 

ફષ ુફષ ુપ્રકાયે ત્તલનવ્મા, ન કહ્યુ ંન ભાને કંવ, 

ત્માયે લશદેુલે લચન આતયુ,ં તેને વંલા ત્તનજ લળં. 

ફેડી જડી ફેઉને નાખ્મા કાયાગશૃ ભોજાય, 

કભા તણા પ બોગલો, કયો બાત્તલના ત્તલચાય. 
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કંવે ભન ત્તલચાહયયુ,ં ળીદ કરંુ આનો નાળ. 

વતંાન વાત ળત્ર ુનથી, છે આઠભો મજુ કા 

તો વાતને છોડી દઇ, શણીળ આઠમુ ંફા, 

ણ નાયદે કંવને કહ્યુ,ં ત ુ ંભરેૂ બાત્તલ ત્તનભાાણ 

છતન કોહટ માદલ ફધા, છે ળત્રતુાયા જાણ. 

લચન શણૂી નાયદ તણા,ં કંવે કમો ત્તનયધાય, 

એક છી એક ભાહયમા, લશદેુલ કેયા ંફા. 

વાત ફા ભામાા ફધંએુ, ડી આઠભાની પા 

આકાળલાણી વાબંી, એ કંવ કેયો કા. 

શ્રાલણ ભાવની અષ્ટભીની, આલી એ ભધયાત 

દેલકીને દળાન દીધા,ં શ્રીકૃષ્ણના ંવાક્ષાત 

ામે દ્મ વોશાભણા,ં મખુ તેજનો ઝકાટ, 

યભણીમ રૂ દેલીએ, ળોબે અજફ લૈકંુટનાથ. 

શ્રીફારકૃષ્ણ ફોલરમા, તભે વાબંરો ભા લાત, 

તભ દુ:ખ કયલા દૂય આજે, અલતમાા ભધયાત. 
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ગોકુ અભને રઇ જાલ, શ્રીનદંયામને ઘેય, 

શ્રી જળોદાને તુ્રી અલતયી, મજુ વાથ કયો શયેપેય. 

ભને ત્મા ંડતો મકૂી, તુ્રી રાલો તાત, 

કંવ ભાભાને કશજેો કે જનભી છે તુ્રી જાત, 

લશદેુલ ફોલરમા કેભ કઠણ થામે કાજ,  

ફધંન અભાયા ક્યભ ખરેૂ, શંચામ કેભ કયી આજ? 

ફશાય દયલાજે ઊબા, ચોકી કયે ચોકીદાય, 

અંધાયી યાતે કેભ ઊઘડે, બોગ લાસ્મા ંદ્વાય.  

એટરે શ્રીકૃષ્ણે કૌતકુ કયુ,ં તટૂયા ફેડીના ફધં, 

દ્વાયા રાગ્મા ઘોયલા, થામ છતી આંખે અંધ. 

કયંહડમાભા ંશલુાડયા કૃષ્ણને, લશદેુલે મકૂ્યા ત્તળય,  

ઝયભય લયવે ભેષરુો, ને લીજ ચભકે ગબંીય. 

શ્રીમમનુાભાએ ભાગા દીધો, થામ તયત ફે બાગ. 

લશદેુલ ચાલ્મા શયખથી, વહયતાએ દીધો ભાગા, 
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નાગે છત્ર કીધા,ં પેણે દીધા ંઓછાય, 

યખે પોયા ંરાગળે, જ્ન્્મા શ્રી જગદાધાય 

લશદેુલ ગોકુ શંલચમા, ને ફદરી રીધા ંફા 

કન્માને રઇ ાછા પમાા, છી જાગ્મા યખેલા. 

કાયાગશૃ ેફાા યડી, ગબયામા ચોકીદાય, 

વતંાન પ્રવવ્યુ ંદેલકીને એભ કહ્યા વભાચાય,  

કંવ આવ્મો દોડતો એને ડી ેટે પા, 

એ આઠમુ ંવતંાન, ત્તનિે રાલળે ત્તનજ કા. 

જ્મા ંફા રીધુ ંઝૂટંલી,દેખી ત્તલભાવણ થામ 

આ કન્માથી ભોત, ભારંુ ત્તનજાલામ ? 

ણ કડીને અપાળ્મો દેશ, ાીના હદરભા ંનશં સ્નેશ, 

લીજી થઇ આકાળે ગઇ, જતા ંજતા ંએ કશતેી ગઇ 

ભને ભાયી ુ ંશયખામ? તાયો કા જીલે છે યામ, 

ગોકુ ગાભે ઊછયે ફા, કંવ ! થળે એ તાયો કા  ! 

વાબંી ફેનને રાગ્મો ામ, ભં તજુને કીધો અન્મામ, 
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ફેનના ફાક ભામાા વાત, એ ભાયે ભાટે અયાધ, 

કાયાગશૃથી છૂટા કમાં, દુ:ખડા ફને્નના ંવષ ુશમાા.  

છી ત્તલચાયે છે એકાતં, લચિ ફન્યુ ંએનુ ંઅળાતં, 

ોતાનો જીલે છે કા, એને શૈમે ડી પ, 

કેળી દૈત્મ કશ,ે ન કયો ખેદ, આણી આીળ એનો બેદ, 

કશો તૂના યાક્ષણીને જામ, કયે ગોકુભા ંફાશત્મા. 

તોયણ ફધંામા ંનદંને દ્વાય, બજનકીતાન ને વોે ળણગાય, 

જન્્મો જળોદાને ફાકુભાય, નદંયાજને શયખ અાય. 

ગોીઓ વૌ ટોે ભી, જુલે કંુલયનુ ંમખુ લી લી, 

રાડભા ંકંુલય ભોટો થામ, ગોલાો વગં યભલા જામ.  

ગોલાો આલે ઉતાલા શ્રીકૃષ્ણ લેણ ુલામ, 

ખેરે, કૂદે, ગામો ચયાલે, ગીત ગોી ગામ. 

ગોીઓ આલે ભરકતી, શૈમે અનેયો સ્નેશ, 

દશં દૂધના છાટંણા,ં છટંામ વાયો દેશ.  
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ભશીની ભટુકી ત્તળય ધયી, ગોીઓ ચારી જામ, 

યોકે કનૈમો લાટભા,ં છી દાણરીરા થામ. 

યંગે યભે વૌ યાવરીરા, કાન ફવંી ફજામ, 

ઘયકાભ વૌ ડતા ંમકૂી, યાધા ને ગોી ધામ, 

ગોકુના ગોલા  વૌ, ભથયુાભા ંભહશ બયી જામ,  

કંવયાજાની યાણીઓ એ દૂધ ગગેં ન્શામ. 

નદં આલી લશદેુલને ભળ્મા, આંખો તણા ંઆંશ ુઢળ્મા 

કે્ષભકુળ ની છૂી લાત, કંવે ભમાા ફા વાત. 

છાનામગૃરી ડગરા ંબયે, જ ભાશંી જેભ ભીન જ બે 

તુના ભાવી ચાલ્મા પ્રબાત, ગોકુના ંફાકોની કયલા ઘાત? 

શૈયુ ંશાશ ઝેયે બયી, ધલડાલલા કૃષ્ણને ફેઠાપયી, 

ળોષ્મો પ્રાણ તે ળફ થઇ ડી, ળકટાશયુ ત્મા ંઆવ્મો ચડી. 

કૃષ્ણ શતૂા‖તા ઝોી ભામં, ાટુ ભાયી યૂો કમો ત્મામં. 

એ યીતે ળકટાશયૂ શણ્મો, ત્મા ંભહશાશયૂ ફીજો ડમો.  
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આકાળે ભચાવ્મો ઉત્ાત, ગોત્તલંદાએ કીધો ઘાત, 

એભ અશયૂો ભામાા અનેક, તોમે કંવે તજ્મો ન ટેક. 

ગગાાચામા આવ્મા ઘેય, નદેં ભાન દીધા ફષ ુેય. 

દલક્ષણાભા ંદીધા ંફષ ુદાન, ફબદ્ર, કૃષ્ણ ડાવ્મા ંનાભ 

ગોઠણીએ કામા ઘવડામ, કાદલ ખયડયા ભાટી ખામ. 

ક્ષણ ક્ષણભા ંરૂો ફદરામ, ભોટા ંનાના ંઘડી ઘડી થામ.  

ભાના ભન શયખે બમાા, ને મખુ દીઠા ંત્તલકાવ, 

ચૌદ ભલુન દેખાહડમા,ં થમા ંઅચયજ ને ઉલ્રાવ. 

પયીથી ભાનો છોડયો વાથ, ભામાનો નશં ાય ભામ.  

યડલા ભાટે જીલ રરચામ, ચરેૂ દૂધ ઉબયામા જામ. 

ઉછયંગે સ્તનાન કયામ, ફોકી દઇ જળોદા શયખામ 

પોડે ગોી ભાખણ ખામ. દૂધ-દશંની યેર યેરામ 

ભાખલણમા ંનશં ઢોો તુ્ર, એના ય ચારે ઘયશતૂ્ર, 

ડગભગતા શહય ગરા ંબયે, ચૌદ રોકભા ંએ વચંયે. 

ગોીથી પહયમાદ કયામ, ફાધેં દોય નહશ ફધંામ, 
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જેભજેભ ફાધંલા કોત્તળળ થામ, તેભ તેભ દોયડી ટૂંકી થામ, 

ત્તલષ્ણરુોક ફાધં્મા નલ જામ, ભામા પ્રભનુી અજફ ભનામ. 

ભાની ઉય કરુણા કયી, જાણી જોઇ જાતે ફધંામ, 

શહય દભોદય ફાધં્મા દાભણે, કેળલ છાના છના યડે, 

 મભરાજુ ાન ફોલ્મા એભ, શ્રા ત્તનલાયણ કીધો કેભ? 

નદં જળોદા કયે ઉચાટ, ગોકુભા ંથઇ યહ્યો ઉત્ાત, 

ળનૃ્દાલન છે ઠાભોઠાભ આણે જઇ કયીએ ત્તલશ્રાભ.  

વપ લેર જો જડાલી કયી, યોહશણી જળોદા ફેઠા ંભી 

ભાથે મગુટ ઝાકઝભા, કંથે ળોબે લૈજમતં્તત ભા. 

કનકની ગેડી કૃષ્ણને શાથ, ગામો ચાયલા જામ વગંાથ, 

યઘનુાથ આવ્મો રુૂઅ, લચછા શયુનુ ંરઇ સ્લરૂ. 

નાઠી ગામો ને ને નાના ગો, કૃષ્ણે ભામાા તેને ચોક. 

અઘાશયુ આવ્મો અદ્ધય ચઢી, તટૂી ડયો ગજી કડકડી, 

લજયદેશ ભોઢંુ ત્તલકયા, કૃષ્ણે આણ્મો તેનો કા. 

ગોલાોનો બાગ્મો બમ, ળનૃ્દાલન કીધુ ંત્તનબામ, 
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કયલા બક્તજનોનો ઉદ્ધાય, અલતમાા એ ળી દેલભોયાય. 

દા, દશં , દૂધ, કયભદા,ં આદુ,ફીરી, બાત, 

મમનુા કાઠેં શહય જભે, ગોલાોની વાથ. 

જભી જભાડે શયી ગમા, એલી ત્તનજાલી વાય.  

એ છે અક સ્લરૂ, કોઇના કળ્મા ન જામ,  

એ છે ભોટા ત્તલષ્ણ,ુ ાય ન એનો ભામ, 

આ અયાધ ક્ષભા કયજો, તભે છો દીનદમા, 

ભોશન ફજાલે ભોયરી, ગામો ચાયલા ગોત્તલંદ જામ, 

આવ્મો ધેનકુ, દૈત્મની જાત, કૃષ્ણે ભાયી એને રાત. 

એ તો ઊડીને ઊછે આકાળ, એના નીકી ચકૂ્યા શ્વાવ.  

અજા, ભહશી ગૌયી વાશી, ગોલાળ્રેૂ આવ્મો પ્રરફં ત્માશંી. 

ભલ્ર ભોટો એણે રીધો દાલ, ફદેલે કીધો ભસ્તકે ઘાલ.  

છૂટયા પ્રાણ ને થમો ઘઘૂલાટ, ત્માયે કંવને થમો ઉચાટ. 

કૃષ્ણ ગેડીદડા તે ખેરે, એકે દાલ રે ફીજો ભેરે. 
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આવ્મો કૃષ્ણ કનૈમાનો દાલ, ભામો પટકો કવીને રીધો લ્શાલ. 

દડો ઊછીને જભા ંગમો, ગોલાોને આનદં થમો.  

ળયત યૂી કયલા તૈમાય થાઓ, મમનુાજીભા ંજઇને દડો રાલો.  

કૃષ્ણ ચડયા કદંફની ડા, ભાયી તે ઊંડા જભા ંપા. 

ગો ત્તલસ્સ્ભત થઇ જોઇ યહ્યા, કોઇએ ખફય જઇ નદંને કહ્યા. 

મમનુા તીયે વૌ બેગા ંથામ, આંશ ુધાયા આંખે ઉબયામ. 

કૃષ્ણ વચંમાા તે ાતા, શતૂો ભલણધય ત્તલધય કા. 

છછેંડીને શતૂો જગાડયો, અંગઠૂો તે ભસ્તક રગાડયો. 

નાગણીઓનુ ંકહ્યુ ંન ભાન્યુ,ં યદુ્ધ જાણી જોઇને આણ્યુ.ં  

ડસ્મો વે થઇને અધીય, થમા કૃષ્ણજી શ્માભ ળયીય . 

કાીનાગને કૃષ્ણે નાથ્મો, નાગણીઓના ડયને ઉથાતમો. 

કયે નાગણીઓ સ્તતુ્તત અાય, ફક્ષો શ ેતાત કૃષ્ણ ભોયાય. 

કયે કારાલારા તે રક્ષભા ંરીધા, ળયત કયીને સ્લાભી છૂટા ંકીધા. 

છી જથી નીકળ્મા ફશાય, ત્માયે થઇ યહ્યો જમ જમકાય. 
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દોડી બેટયા ંજળોદા ભાત, ગોતગોી થમા ંયલમાત, 

કૃશ્ણકથાયવ કેટરા કશીએ, ાય યાક્રભનો નલ રશીએ. 

દાલાન બઝુાવ્મો લન ભાહં્ય, ગોલધાન તોળ્મો કય ભામં . 

મમનુા યૂભા ંડૂબ્મા ગોલા, એભને ઉગાયી રીધા ગોા.  

વ્રત કાળીના ંવૌ કયો, જૂો ગૌયી કુભાય, 

ફેઉ કય જોડી લીનળુ,ં ભાગંુ ંકૃષ્ણ બયથાય.  

ીતાફંય અંફય ધયી, ચડયોકદંફને ઝાડ, 

જભા ંગોી લરલરે, લત્રિય આો લૈકંુઠનાથ. 

દીન મખેુ ત્તલનતંી કયે, જોડીને ફે શાથ. 

લત્રિયશયણ રીરા કયી, ગો ગોીની ભામા શયી. 

 મજ્ઞ થમો જાનીને ઘેય,અન્ન થામે યાભ બુ ેય, 

જાનીએ ન જાણ્મો ધભા, ઋત્ત ત્નીએ જાણ્મો ભભા. 

વક અન્ન પ આણી આલ્મા,ં એ તો કૃષ્ણને ભન બાવ્મા. 

લગહય ગોલધાનને ધામો, ભદ શયુ અશયુનો ઉતામો, 
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ઇન્દ્ર તણા ંઉતામાા ભાન, ગામા ંબક્તજનના મળગાન. 

નદંને લરુણ શયી ગમા, રઇ આવ્મા લૈકંુઠયામ,  

જ મમનુાના ંઝીરતા,ં ભોશનજી લેણ ુલામ. 

વ્માકુ થઇ ગોાગંના, તજી ઘેય બયથાય, 

અલા ંલત્રિયો શહેયમા,ં કંઇ ભાથે ફાધં્મા શાય.  

નમણે ત્તવંદૂય વાહયમા, વંથે કાજ યેખ, 

ભરૂી કંકણ શાથના, ડોકે નાખ્મા કહટભેખ. 

ગોી લચચે ગોત્તલંદ યભે, ખેરે યાવરીરા વગંાથ, 

ચદં્ર ખીલ્મો આકાળભા,ં તેલા ળોબે લૈકંુઠનાથ. 

ળખંચડૂ ત્મા ંઆત્તલમો, જ્મા ંગોીઓ યભતી‖તી યાવ. 

શ્રીકૃષ્ણે તેને વશંાહયમો, એના નીકી ગમા જીલ ને શ્વાવ. 

એભ કંઇક અશયુને છાહડમા, જેની ગણનાનો નશં ાય. 

એટરે નાયદ આત્તલમા, કંવયામને દયફાય !  
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ાણી ચડાવ્યુ ંકંવને, ને કીધો અલો ઉદેળ. 

કંવે અક્રૂયને તેડાત્તલમા, એને અંતય જાગ્મો કરેળ. 

આલો ધાયો અક્રૂય આજ, અભને ડયુ ંતભારંુ કાજ, 

ભાભાજીનુ ંકયો કાભ આજ, જાનીએ જતા લાળ્મા યાજ. 

ગગંાજ ઘોડા જોતમાા, અક્રૂયજી શહય  વચંમાા, 

જો શ્રીકૃષ્ણના ચયણે જાઉં, તો તેભના ંઆલરંગન ાઉં, 

વભી વાજંે ગોકુ ગમા, અક્રૂયજી ળી શહયને ભળ્મા. 

કૃષ્ણજીને કશ ેએ તો લાત, તભે ભથયુા આલો ભાયી વાથ, 

ભાત તાતની રો વબંા, કોઇ લાકંો ન કયળે લા.  

શણુી કૃષ્ણ તૈમાય થમા, થઇ વ્માકુ ગોી-નાય. 

નદં-જળોદાને કીધા પ્રણાભ, ગો  ફધંઓુને યાભ-યાભ ! 

ગોીઓની આંખે આંશ ુધાય, ત્તલનતંી કયતી ને ડતી ામ, 

લરલરતી વૌ થેૂ જામ, કય કૃશ્ણના કયગયી વાહ્ય, 

ઓધલ રૂે ભીુ ં પયી, એળુ ંઆશ્વાવન આે શહય. 

કૃષ્ણ કશ ેકાકાજી જઇએ, આણે ભથયુા બેગા થઇએ. 
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યથ જોડયા શણશણતા તોખાય, કીધી મમનુા ઝટટ ાય. 

તરુલય છામા ળીત ળાતં, યથ ભધ્માન્શ ેત્તનયાતં.  

અક્રૂયજી જભા ંવચંમાા, ત્મા ંતો દીઠંુ અક સ્લરૂ. 

ઊંચ ુજોયુ ંને ત્તલભાવણ થામ, એ તો અલતાયી નલખડં ભૂ. 

સ્તતુ્તત કીધી, કીધા પ્રણાભ, શાથ જોડીને ભાગ્મા ંલયદાન. 

ગબાલાવના ંદોહ્યરા ંદુ:ખ, મસુ્ક્ત દેજોને લચયંજીલી શખુ.  

પ્રથભ ભચછા રૂ ધયુ,ં ેઠા વમદુ્ર ભોજાય, 

ળખંાશયુને ભાહયમો, ને લેદ ભળ્મા ચાય ! 

ફીજે કચછ રૂ ધમાા ને વમદુ્ર ભધ્મે વાય, 

ચૌદ ભલુનના નાથને, ઘય રહભીજી આવ્મા નાય. 

ત્રીજુ ંલયાશરૂ ધયુ ંધને, પ્રાણ લધ્મા અાય,  

થૃ્લી જતી યવાતરથી તભે રાવ્મા દેલ મયુાય. 

ચોથે નયત્તવંશનુ ંરૂ ધયુ,ં બક્તના ંકયલા કાજ, 

હશયણ્મ કશ્મને ભાહયમો, પ્રશરાદને આતયુ ંયાજ. 
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ાચંભે લાભન ફન્મા ને, બયી અરૌહકક ત્રણ પા, 

ત્રણ ડગરા ંધયતી રેતા,ં ફલરયાજા ચાતંમો ાતા. 

છઠ્ઠ ેપયવીને પેયલી, યયુાભ ધયુ ંનાભ, 

પ્રદલક્ષણા થૃ્લીની પમાા  શણ્મા ક્ષત્રી તભાભ,  

વાતભે અશયુ શયૂ અલતમો, તભે બક્તજન પ્રત્તતા, 

યાભ રૂે તુ્ર દળયથ, યાલણનો કીધો કા.  

આઠભે શ્રીકૃષ્ણ અલતમાા, લશદેુલ કેયા તન,  

શ્રાલણ ભાવની અષ્ટભીએ, દળાન ત્તતત ાલન. 

દેલકીની કુખ ઉજાી, માદલ કુ ળણગાય, 

ામે દ્મ વોશાભણા, ને ઉદયે યેખા ચાય, 

રાછંન બારે ઝશે, ળોબે શ્રી દીનદમા, 

કાને કંુડ યત્નના,ં કંઠે ત્તલજમ લયભા, 

ળખં ચક્ર ગદા દ્મ ધમાા, તબંયેુ નાયદ ગામ. 

દળભો રીધો શ્રીકૃષ્ણએ કરકી અલતાય, 

થૃ્લી ાછ પેયા પમાા, શ્રી રહભીના બયથાય ! 
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શરેી ોે ેવતા ંબુ કુન શ્રીકૃષ્ણને થમા,  

ભથયુાનગયીના વેલકો વત્કાયલા વાભા ગમા. 

કનકથાે કેવય ચદંન રઇ, કુબ્જા નાયી વાભી ગઇ, 

બસ્ક્તબાલે જૂ્મા બગલાન, નલમૌલનના ંદીધા ંલયદાન. 

મોગેશ્વયે ઊંચ ુજોયુ ંદીઠંુ હદવ્મ સ્લરૂ, 

બ્રહ્માજીએ ાયખ્યુ ંએ અગભ દૈલી સ્લરૂ. 

અક્રૂયે ણ ઓખી રીધા એભને અત્તલનાળ, 

શાથ જોડયા ને કહ્યુ,ંષુ ંછુ ંદાવનો ણ દાવ. 

ભશરેે ચડી ળાલીએ જોયુ ંકંવે દીઠો કા, 

જેલી જેની બસ્ક્ત, બાવે દીઠા જભની ઝા. 

ભેડીએથી ભલ્ર ધ્રજૂ્મા, આણી ભનભા ંખેદ, 

ભડં શઠેે છડામા ને લળ્મો યામને પ્રસ્લેદ. 

ગદા વયી ગઇ શથથી ને લત્મો જમજમકાય, 

ઉગ્રવેનને ાટે ફેવાડયા,અબમ વંતમા યાજ, 

ભાતાત્તતાને બેટયા ને આનદં લત્મો આજ. 
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શ્રીકૃષ્ણ ઘેય ઓચછલ થ્મો, દીધા ંદાન-ધભા અાય, 

એ યીતે વૌ ભગં થયુ,ં શયખ્મો વક વવંાય. 

અલતંી નગયી નાભે ગાભ, વાહંદની બ્રાહ્મણનુ ંનાભ. 

બણલા મકૂ્યા એભને ત્મા,ં શદુાભા સ્નેશી બેટયા જ્મા,ં 

ગોય તણા આણી આતમા તુ્ર, વક ળાત્રિય બલણમા ફષશુતૂ્ર. 

ગામ દોશતા ંગોયાણી ભળ્મા,ં જોઇ કૃષ્ણ દોણી ત્તલવમાા, 

કૃષ્ણે કય લધામાા ત્મા,ં દોણી આણી આી ત્મા.ં  

કૃષ્ણ કશ ેઓધલ વાબંો, લેગે પયી ગોકુ વચંયો. 

લી લરોણે ફોરે લાત, નહશ જળોદા કયે ત્તલરા. 

એ જ અભાયો પ્રાણાધાય, એના ત્તલના જીલન ત્તધક્કાય. 

કશ ેગરુુ ત ુ ંવાબં યામ, નહશ અક્રૂય એ ઓધલયામ. 

ઓધલ કયે ત્તલલેક ત્તલચાય, શ્રીકૃષ્ણા આયોગે એણી લાય. 

ફાવંઠ ાનની ફીડી ધયી, રત્તલંગ વોાયી એરચી બયી. 

ઢાળ્મા ઢોલરમા ચાેં ામ, નદંના નદંન ઢોે લામ. 

વ્શારે ત્તલવાયી લાટડી, કૃષ્ણે ત્તલવાયી લાતડી, 

જ ત્તલમોગે ભાછરી જેભ, કૃષ્ણ ત્તલના ષુ ંતયપડુ ંતેભ.  
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દૂધ ભાખણને ષુ ંુ ંકરંુ? કૃષ્ણ ત્તલના ુ ંકોને ધરંુ? 

ભાયે ઘયે તે નલરખ ગામ, કૃષ્ણ ત્તલના કોણ ચોયલા જામ? 

ક્યા ંજાઉં ભાયા યઘ ુત્તનળાલમા? ક્યા ંજાઉં ભાયા કૃષ્ન ગોલાલમા? 

ક્યા ંજાઉં ભાયા દીનના ભલણ, ક્યા ંજાઉં યે ફધા વ્રજના ધણી. 

ઓધલ આવ્મા ત્તનષ્ા, શલે યશી નથી દુ:ખની લાત. 

આવભા ંબાગંી એકયાત, કૃષ્ણ કથા કશતેા ંગઇ યાત.  

એટરે પ્રાત:કા જ થામ, ધભધભ ગોી ઘભૂતી જામ. 

શહયકથાના ંગામે ગીત, ઓધલ જુલે એની પ્રીત. 

ઓધલ કશ ેછે વભયો હદનયાત, નક્કી ભળે લૈકંુઠનાથ. 

ગોી કશ ેઓધલ વાબંો, શહય વગંાથે વગણ કયો.  

શહય વાથે ુ ંકયલી પ્રીત, ભાવી ભાયી એની યીત. 

અશં ગોલાે દીધી દોટ,ફગાશયુની ભયડી ડોક.અઘાશયુ ઉય 

યાખ્મા શહય, લનભા ંલાગે છે ફાશંયુી 

ગોી લાલે ઓધલ લે, ભથયુાભા ંશ્રી શહય વચંયે, 
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ગોીઓના વદેંળા કહ્યા, તે શ્રી કૃષ્ણજી વાબંી યહ્યા. 

કનક કસ્તયુી, કયુ, અગય તણાઊકળ્મા છે ધૂ. 

 ચદંયલે ભોતીની વેય, શહય ધામાા કુબ્જા ઘેય.  

લી લી અક્રૂય ચયણામતૃ રે, ચયણયજ રઇ ભસ્તક ધયે. 

કૃષ્ણ કશ ેકાકા શણૂો લાત, શસ્સ્તનાયુ રઇ ચારો આજ. 

ાચં પ્રાણી જેભ ાભે શખુ, ભયણથી અત્તધક કંુતાના ંદુ:ખ 

શહય શહય કભા ત્તલધાતા ગ્રશી, ભહંદયભા ંઅસ્ગ્ન પ્રજલી. 

ત્તલરા કયતી વની નાય, આલે છે ભહશમય ભોજાય. 

વાબંો છો તભે જયાવઘં તાત, તભાયી દીકયી થઇ અનાથ. 

ક્રોધ બમો જયાવઘં જમ, વેના તો વઘી આગ થામ. 

કંઇક ભળ્મા છે યાણા યામ, જીતતો જીતતો આગ જામ. 

રુત્તધય તણી તો નદીઓ લશી, ત્માયે રડાઇ યૂી થઇ. 
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