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SKNDHFOUR 

નંધ: 

અશં જૂ્મ ડંગયે ભશાયાજના “શ્રીભદ્ બાગલત યશસ્મ”ને તેના મૂ સ્લરૂે 
મકૂલાનો પ્રમત્ન કમો છે.  

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

ગોાર ાયેખના જમશ્રીકૃષ્ટ્ણ 

ાનુ:ં137 

  પ્રથભ સ્કંધભા ંઅવધકાયનુ ંલણલન કયુ ંબાગલતનો શ્રોતા  કેલો શોલો 

જોઇએ લગેયે ફતાવ્યુ.ં દ્વિતીમ સ્કંધ એ જ્ઞાન રીરા છે.ફીજા સ્કંધભા ંભયણ 

વભીે આલેુ ંશોમ ત્માયે જીલે કેભ લતલવુ,ં ભનષુ્ટ્મ ભાત્રનુ ંકતલવ્મ શુ ંછે 

લગેયે જ્ઞાન ગરુુએ આપ્યુ.ં  
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  ાત્ર લગય જ્ઞાન ટકત ુ ંનથી. સુાત્ર લગય જ્ઞાન ળોબે નશં. ધન અને 

જ્ઞાન ત્ર લગય ળોબતા ંનથી. 

  જ્ઞાન એ દક્રમાત્ભક ન થામ ત્મા ંસધુી તે અજ્ઞાન જેવુ ંછે. ફહ ુજાણલા 

કયતા ંજે જાણ્યુ ંછે તેને જીલનભા ંઉતાયલા પ્રમત્ન કયલો. જ્ઞાન દક્રમાત્ભક ન 

ફને ત્માસંધુી એ જ્ઞાનની દકંભત નથી, જ્ઞાન દક્રમાત્ભક ફને ત્માયે જ એ 

ળાવંત આે છે. જ્ઞાનને ળબ્દરૂ નશં ણ દક્રમાત્ભક ફનાલો. વલચાય કયતા ં

રાગે છે કે જ્ઞાનનો અંત આવ્મો નથી અને આલલાનો નથી. યંત ુજ્ઞાન 

દક્રમાત્ભક ફને ત્માયે ળાવંત ભે છે. 
 

  ગરુુએ આેુ ંજ્ઞાન એ દક્રમાભા ંજીલનભા ંકેલી યીતે ઉતાયવુ ંએ ત્રીજા 

સ્કંધભા ંફતાવ્યુ.ં તતૃીમ સ્કંધભા ંગ્માન અને દક્રમાનુ ંભધયુ વભરન કેલી યીતે 

કયવુ ંતે ફતાવ્યુ ંછે.  

  કવર એટરે જજતેન્દ્રિમ જ્ઞાનને ચાલી ળકે છે. વલરાવી રોકો જ્ઞાનનો 

અનબુલ કયી ળકે નશં. લેદાતંનો અવધકાય વલલને નથી. લેદનો અવધકાય 

વલયક્તને છે. 

  લેદનો વદંશતા બાગ ભતં્રરૂ છે. બ્રાહ્મણ વદંશતાનુ ંબાષ્ટ્મ છે. આયણ્મક 
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ઉવનદ આલે છે. અવત વાત્તત્ત્લક જીલન ગાનાય ઋવઓ જેનુ ંચચંતન 

કયે છે તે ઉવનદ . તે જ લેદાતં. લેદનો અંત લેદાતં . અંતનો અથલ છે 

વભાત્તપ્ત. લેદની વભાત્તપ્ત ઉવનદભા ંછે. 

  લૈયાગ્મ અને વમંભ લગય જ્ઞાન ચત ુ ંનથી. તે જ્ઞાનને જીલનભા ં

ઉતાયી બક્ક્તભમ જીલન ગાનાયા ઓછા ંછે. 

  જ્ઞાન પ્રાપ્ત કયવુ ંશોમ તો વયસ્લતીના દકનાયે યશવે ુ ંડળે. કદલભ થવુ ં

ડળે. કદલભ થળો તો બદુ્વદ્ધ દેલહવૂત થળે, એટરે કે જજતેન્દ્રિમ થળો તો બદુ્વદ્ધ 

વનષ્ટ્કાભ થળે.જ્ઞાન વવદ્ધ થળે. જ્ઞાન વવદ્ધ થમા છી રુુાથલ વવદ્ધ થામ છે. 

એટરે ચોથા સ્કંધભા ંઆલા ચાય રુુાથોની કથા. 

  ત્રીજા સ્કંધભા ંવગલ રીરા શતી. આ સ્કંધભા ંવલવગલ રીરા છે. રુુાથલ 

ચાય છે. ધભલ, અથલ, કાભ અને ભોક્ષ. એટરે ચતથુલ સ્કંધભા ંચાય પ્રકયણો છે:  

ધભલ, અથલ, કાભ અને ભોક્ષ. 

  ધભલ પ્રકયણના અધ્મામ વાત છે. વાત પ્રકાયની શદુ્વદ્ધ આલે તો ધભલ 

વવદ્ધ થામ. વાત પ્રકાયની જેની શદુ્વદ્ધ શોમ તેને ધભલ વવદ્ધ થામ છે. વાત 

શદુ્વદ્ધઓ(1) દેળ શદુ્વદ્ધ(2)કાર શદુ્વદ્ધ(3) ભતં્ર શદુ્વદ્ધ(4) દેશ શદુ્વદ્ધ (5) વલચાય 
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શદુ્વદ્ધ (6) ઇન્દ્રદમ શદુ્વદ્ધ અને (7) િવ્મ શદુ્વદ્ધ. 
 

  અથલ પ્રકયણના ાચં અધ્મામ કાયણ અથલની પ્રાત્તપ્ત ાચં વાધનથી 

થામ છે. ાચં વાધ્નો (1) ભાતા-વતાના આળીલાલદ(2) ગરુુકૃા (3) ઉદ્યભ 

(4) પ્રાયબ્ધ અને (5) પ્રભ ુકૃા. આ કૃા આ ાચં પ્રકાયના વાધનોથી 

ધ્રલુને અથલની પ્રાત્તપ્ત થઇ શતી.  

  કાભ પ્રકયણના અચગમાય અધ્મામ. કાયણ કાભ અચગમાય ઇન્દ્રિમોભા ં

યશરેો છે. ાચં જ્ઞાનેન્દ્રિમ, ાચં કભંદિમ અને અચગમાયમુ ંભન. એ 

અચગમાય ઠેકાણે કાભ યશરેો છે.યાલણને દળ ભસ્તકો શતા એટરે કે યાલણ 

કાભ દળ ઇન્દ્રિમોભા ંયશરેો છે. વલલને યભાડે એ યાભ, વલલને યડાલે એ 

યાલણ. કાભ જીલભાત્રને યડાલે છે. 

  કાભ ભનભાથંી જતો નથી. એ જ વલઘ્નરૂ છે. ભનભા ંકાભ આંખ લાટે 

આલે છે, ભાટે આંખભા ંયાલણ કાભને આલલા દેળો નશં. 

  યાભ જેલા વનવલિકાયી ફનો તો યાલણ કાભ ભયળે. અને કાભ ભયળે તો 

યાભ ભળે. 

  ભોક્ષ પ્રકયણના આઠ અધ્મામ છે. ભશાપ્રભજુીએ બાગલતાથલભા ંકહ્યુ ંછે 
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કે—પ્રકૃવતના આઠ પ્રકાય છે. ભવુભયાો અનરો લાયુ ંખ ંભનોબદુ્વદ્ધયેલચ. 

થૃ્લી, જ, આકાળ, લાય,ુ તેજ, ભન, બદુ્વદ્ધ અશકંાય આ અષ્ટ્ટધા પ્રક્તતને 

કાબભુા ંયાખે તેને ભોક્ષ ભે. પ્રક્તતના ફધંનભાથંી મકુ્ત થામ છે તે કૃતાથલ 

ફને છે. 

  પ્રકૃવત ઉય વલજમ ભેલનાય મકુ્ત ફને છે. પ્રકૃવત એટરે સ્લબાલ. 

અનેક જરભોના વસં્કાયોને અનવુયી ભન દોડે છે. ભોટા ભોટા ઋવઓ ણ 

પ્રકૃવતને એટરે કે સ્લબાલને લળ યાખી ળક્યા નથી, તેથી ફધંનભા ંઆવ્મા 

છે.અષ્ટ્ટધા પ્રકૃવત ઉય વલજમ ભેલે તેને મકુ્ક્ત ભે છે. પ્રકૃવતને લળ 

થામ છે તે જીલ અને જેને પ્રકૃવતલળ થામ છે તે ઇશ્વય. આઠ પ્રકાયની 

બક્ક્ત શ્રલણ કીતલન લગેયે જેની વવદ્ધ થામ તે ઇશ્વયનો થામ. બગલાન ન 

થઇ ળકો તો કાઇં લાધંો નદશ, યંત ુબગલાનના થઇને યશજેો. 

  આભ એકત્રીવ અધ્મામોનો આ ચતથુલ સ્કંધ છે. 

  ચાય રુુાથોભા ંપ્રથભ ધભલ છે અને ચોથો ભોક્ષ. લચ્ચે અથલ અને 

કાભ છે. આ ક્રભ ગોઠલલાભા ંયશસ્મ છે.ધભલ અને ભોક્ષની લચ્ચે અથલ, 

કાભને યાખ્મા છે. તે ફતાલે છે અથલ અને કાભ, ધભલ અને ભોક્ષને 

અનવુયીને પ્રાપ્ત કયલાના છે.ધભલ અને ભોક્ષ ફને્ન રુૂાથલ મખુ્મ છે. 
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ફાકીના ંફે અથલ અને કાભ ગૌણ છે. ધભલ વલરુદ્ધનો કોઇણ રુુાથલ વપ 

થતો નથી. ધભલન ુ ંવદા સ્ભયણ યાખો. વૌથી પ્રથભ રુુાથલ ધભલ છે. ધભલને 

અનવુયી અથલ અને કાભની પ્રાત્તપ્ત કયલાની છે. 

  ભાનલ જીલનભા ંધભલ જ પ્રધાન છે. ધભલ કયતા ંૈવો શે્રષ્ટ્ઠ  શોઇ ળકે 

નશં. ધભલ આ રોક અને યરોકભા ંસખુ આે છે. ભમાલ છી ધન વાથે 

આલતુ ંનથી. ધભલ વાથે આલે છે ભાટે ધન કયતા ંધભલ શે્રષ્ટ્ઠ છે. જ્માયથી 

રોકો અથલને, ૈવાને ભશત્ત્લ આલા રાગ્મા ત્માયથી જીલન ફગડયુ ંછે. 

ળકંય સ્લાભીએ એક જગ્માએ અથલને અનથલ ફતાવ્મો છે. 

   અથલને ધભાલનકુુર યખો. ધભાલનકુુર ન શોમ તે અથલ ન અનથલ છે. 

દેળને વંવિની જેટરી જરૂય છે તેના કયતા ંવાયા વસં્કાયની વલળે જરૂય 

છે. તભાયા જીલનભા ંધભલને શે ુ ંસ્થાન આજો. કાભસખુ અને અથલને 

ગૌણ સ્થાન આજો. જીલનભા ંકાભસખુ અને અથલ ગૌણ ફને ત્માયે 

જીલનભા ંદદવ્મતા આલે છે. દદવ્મતા એ દેલણુ.ં 

  ધભલની ગવત સકૂ્ષ્ભ છે. ધભલ ણ ધભલ ણ અનેકલાય અધભલ ફને છે. 

વદબાલના લગય ધભલ વપ થતો નથી. વત ્એટરે ઇશ્વય.ઇશ્વયનો બાલ 

વલલભા ંવવદ્ધ કયે એનો ધભલ દયણૂલ વપ થામ.  
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ાનુ:ં139 

  ભનષુ્ટ્મનો ળત્ર ુફશાય નથી, ભનભા ંછે, અંદયના ળત્રઓુને ભાયળો તો 

જગતભા ંતભાયો કોઇ ળત્ર ુનદશ યશ.ે  

  ધભલદક્રમા વદબાલ લગય વપ થતી નથી. જગતના કોઇ જીલ પ્રત્મે 

કુબાલ યાખળો, તો તે જીલ તભાયા પ્રત્મે કુબાલ યાખળે. 

  વલલ કે્ષત્રભા ંકે્ષત્રજ્ઞ તયીકે યભાત્ભા યશરેા શોલાથી કોઇ જીલ પ્રત્મે 

કુબાલ યાખલો એ ઇશ્વય પ્રત્મે કુબાલ યાખલા જેવુ ંછે.ળાસ્ત્રોભા ંતો ત્મા ંસધુી 

કહ્યુ ંછે કે કોઇ જીલ વાથે તો શુ ંણ કોઇ જડ દાથલ પ્રત્મે ણ કુબાલ ન 

યાખલો. સહુ્રદ્ વલલ ભતૂાનામ.્...  કહ્યુ ંછે સહુ્રદ્ વલલજીલાનામ.્... નથી 

રખ્યુ.ં જડ દાથો વાથે ણ પે્રભ કયલાનો. વલલભા ંવદ્ બાલ યાખજો. 

વલલભા ંવદબાલ એટરે જડ દાથોભા ંણ વદબાલ. 

  ભનષુ્ટ્મભા ંસ્લાથલબદુ્વદ્ધ જાગે છે, ત્માયે તે ફીજાનો વલનાળ કયલા તત્ય 

ફને છે. ફીજા પ્રત્મે તભે કુબાલ યાખળો, તો તેને તભાયા પ્રત્મે કુબાલ 

જાગળે. 
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  આ ઉય એક દૃષ્ટ્ટાતં વલચાયલા જેવુ ંછે. એક દેળભા ંએક યાજા અને 

તે નગયના નગયળેઠ લચ્ચે ગાઢ વભત્રતા. ફને્ન વત્વગં કયતા. ફને્ન લચ્ચે 

ખફૂ પે્રભ શતો. તે લાચણમા નગયળેઠનો લેાય ચદંનના રાકડા લેચલાનો. 

ળેઠનો ધધંો ફયાફય ન ચારે. ચાય ાચં લલ સધુી ળેઠને ખફૂ ખોટ ગઇ. 

છેલટે ભશતેાજીએ જણવ્યુ ંકે ચદંનને ઊધઇ રાગે છે. ફગડેરો ભાર કોઇ 

રેત ુ ંનથી. જો આ લલભા ંયૂતા પ્રભાણભા ંચદંન નશં ખે તો ેઢી ડૂફી 

જળે. શલે ચદંન જેવુ ંદકંભતી રાકડુ ંભોટા પ્રભાણભા ંયાજા વવલામ ફીજુ ંકોણ 

રે? 

  સ્લાથલ ભનષુ્ટ્મને ાગર ફનાલે છે. ભનષુ્ટ્મના ભનભા ંસ્લાથલ જાગે 

ત્માયે તે ફીજાનુ ંફગાડલા તૈમાયથામ છે. ફીજાનુ ંફગાડનાયનુ ંકોઇ દદલવ 

વારંુ થત ુ ંનથી. નગયળેઠને વલચાય આવ્મો કે આ યાજાનુ ંકાઇંક  થઇ જામ 

તો વારંુ. આ યાજા ભયી જામ તો તેને ફાલા ભાટે ચદંનની જરૂય ડે અને 

ભારંુ વઘળંુ ચદંન લેચાઇ જામ. ભાયો લેાય ધધંો વાયી યીતે ચારે.  

  આ ફાજુ ળેઠના ભનભા ંયાજા પ્રત્મે કુબાલ આવ્મો તે જ લખતે યાજાના 

ભનભા ંળેઠપ્રત્મે કુબાલ આવ્મો. તે દદલવે જ્માયે ળેઠ યાજાને ભલા આવ્મા 

ત્માયે યાજાને ણ એલો વલચાય આવ્મો કે આ લાચણમો ભયી જામ તો વારંુ 
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તે વન:વતંાન છે એટરે તેનુ ંધન યાજના ખજાનાભા ંઆલે. યોજના વનમભ 

પ્રભાણે વત્વગં થમો ણ કોઇને આનદં આવ્મો નદશ. 

  ફે ત્રણ દદલવ છી યાજાના ભનભા ંવલચાય આવ્મો કે કોઇ દદલવ નદશ 

અને શારભા ંઆ નગયળેઠના વફંધંભા ંભને આલો ખયાફ વલચાય કેભ આલે 

છે? 

  ભનષુ્ટ્મ ાને ભનભા ંછુાલી યાખે છે તેથી તેનુ ંજીલન ફગડે છે. 

યાજાએ ળેઠની આગ આ શકીકત જાશયે કયી. યાજા કશ ેકે તભાયા ભાટે 

ભને ખોટા વલચાય આલે છે. તેનુ ંકાયણ કાઇં વભજાતુ ંનથી? શુ ંતભે ભારંુ 

કાઇં અદશત ઇચ્છયુ ંશત ુ?ં 

  ળેઠ કશ,ે ભાયો ચદંનનો લેાય ધધંો ચારતો નથી. વલલન ુ ંોણ 

કયલાનુ ંછે. કોઇ ભાર રેતા નથી. ભને વલચાય આલે કે તભારંુ કાઇંક થઇ 

જામ તો વારંુ. તભે ભયી જાલ તો તભને ફાલાભા ંભારંુ ચદંન ખી જામ. 

  ાનુ:ં140 

  યાજા ળેઠને વભજાલે છે કે આલો ખયાફ વલચાય તં કેભ કમો? તાયા 

ભનભા ંએલો વલચાય કેભ ન આવ્મો કે યાજા તેના ભશરેના દયલાજા 

ચદંનના ફનાલે અને તે ભાટે ચદંન ખયીદે અથલા યાજા ઠાકોયજી ભાટે 
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ચદંનનો દશંડોો ફનાલે તો ભારંુ ચદંન ખી જામ. તે છી એકફીજા પ્રત્મે 

વાયી બાલના યાખી યાજા અને ળેઠ સખુી થમા છે. 

  બાલશદુ્વદ્ધ એ ભોટાભા ંભોટંુ ત છે. ભાનલજીલન ત ભાટે જ છે. 

જગતના કોઇણ જીલ વાથે વલયોધ ન કયલો. શદુ્ધબાલના લગયનુ ંવત્કભલ 

નકામુ ંછે અને તેથી ઘણી લાય ધભલ ણ અધભલ ફને છે. 

  દક્ષ પ્રજાવતએ વળલજી પ્રત્મે કુબાલ યાખ્મો તેથી દક્ષ પ્રજાવતનો 

ધભલ ણ અધભલ થમો. તેનો મજ્ઞ તેને ભાયનાયો થમો. 

  વલલ પ્રત્મે વભબાલ યાખલાથી વત્કામલ વપ થામ છે. વલલન ુ ંકલ્માણ 

થામ એ જ વત્મ અને વત્કામલ. વત્મ ંભતૂદશત ંપ્રોક્તમ.્.. 

  ા ણ કોઇ લાય જો શદુ્ધ બાલથી કયલાભા ંઆલે, તો તે અનથલ 

કયત ુ ંનથી. 

  ભશાબાયતના કણલલલ અને િોણલલભા ંઆ ફાફતના દૃષ્ટ્ટાતંો છે. 

  કણલલલભા ંઆલેુ ંછે કે કણલ જ લખતે યથનુ ંૈડુ ંજભીનભાથંી કાઢતો 

શતો અને વન:ળસ્ત્ર શતો તે લખતે બગલાને અજુ લનને કહ્યુ ંકે ત ુ ંઆ કણલને 

ભાય.  
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  કણલ કશ ેછે:-- યદુ્ધ ળાસ્ત્રનો વનમભ છે કે ળત્ર ુજ્માયે વન:ળસ્ત્ર શોમ ત્માયે 

તેના ઉય પ્રશાય ન કયલો, ભાટે અજુ લને ભાયા ઉય પ્રશાય ન કયલો 

જોઇએ. 

  બગલાન કણલને કશ ેછે:-- કણલ તભે આજ સધુી ધભલન ુ ંારન કેટુ ં

કયેુ ંછે? તં ધભલન ુ ંારન કયેુ ંનથી અને ફીજાને ધભલન ુ ંારન કયલા 

ઉદેળ આે છે. બયવબાભા ંભાયી િૌદીનુ ંઅભાન કયલાભા ંઆવ્યુ ંત્માયે 

તારંુ ધભલન ુ ંગ્માન ક્યા ંગયુ ંશત ુ?ં 

  તે જ પ્રભાણે િોણલલભા ંબગલાન શ્રીકૃષ્ટ્ણ ધભલયાજાને અશ્વસ્થાભા શત: 

એભ ખોટંુ ફોરલા કશ ેછે. િોણાચામલ બ્રાહ્મણ શતા. યદુ્ધ કયવુ ંએ બ્રાહ્મણનો 

ધભલ નથી. િોણાચામલ અધભલ આચયી યહ્યા શતા. એટરે તેને તેભ કયતા ં

અટકાલલા એ ધભલ શતો.  

  દક્ષ પ્રજાવતનો મજ્ઞરૂ ધભલ વળલજી પ્રત્મે કુબાલ યાખીને કયલાથી એ 

અધભલરૂ ફની દક્ષને ભાયનાયો થમો અને શ્રીકૃષ્ટ્ણનો અવત્મ બાણરૂ 

અધભલ ણ વલલનુ ંકલ્માણ કયલાની બાલનાથી કયેરો શોલાથી ધભલરૂ 

ગણામો. 

  વત્કભલ કયતા ંશદુ્ધ બાલ યાખો, બગલદ્ બાલ  યાખો. હ્રદમ શદુ્ધ યાખો. 
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શદુ્ધ બાલ યાખો એ ભોટાભા ંભોટંુ ત છે તેથી તો વલેામ ્અવલયોધેન 

બ્રહ્મકભલ વભાયબે...  ભતં્ર ફોરીને દયેક વત્કામલની ળરૂઆત કયલાની શોમ 

છે. વલલભા ંવદ્ બાલ યાખો.વલલને વદ્ બાલથી વનશાજો. વદ્ બાલ વલનાનુ ં

વત્કભલ પે નદશ. 

  ભૈતે્રમજી કશ ેછે:-- ભન ુભશાયાજ ને ત્મા ંત્રણ કરમાઓ અલતયી. 

આકૂવત, દેલહવૂત, પ્રસવૂત. આકૂવતનુ ંરગ્ન રુચચ પ્રજાવતની વાથે થમેુ ં. 

તેભને ત્મા ંનલ કરમાઓ જરભી તે નલ બ્રહ્મવિઓને યણલેરી. પ્રસવૂતનુ ં

રગ્ન દક્ષ પ્રજાવત વાથે થમેુ.ં આ વઘી કથા ભં તભને કશી છે. શલે 

આ કદલભની કરમાઓના લળંનુ ંલણલન કરંુ છુ.ં ભયીચચ અને કરાને ત્મા ં

કશ્મ અને ચૂણિભા  

ાનુ:ં141 
 

નાભના ફે તુ્રો અલતમાલ. અવત્રની ત્ની અનસમૂાથી દિાતે્રમ, દુલાલવા 

અને ચિંભા નાભના ત્રણ તુ્રો થમા. તે અનકુ્રભે વલષ્ટ્ણ,ુ ળકંય અને બ્રહ્માના 

અંળથી ઉત્ન્ન થમેરા. 
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  વલદુયજી છેૂ છે:-- આ વલલશે્રષ્ટ્ઠ દેલોએ અવત્ર મવુનને ત્મા ંશુ ંકયલાની 

ઇચ્છાથી અલતાય રીધા શતા તે કથા કશો. 

  ભૈતે્રમજી કશ ેછે:-- દિાતે્રમ અવત્રના ઘેય આલે છે. રુુ અવત્ર જેલો 

તસ્લી ફને અને સ્ત્રી અનસમૂા જેલી તક્સ્લની ફને તો આજે ણ 

દિાતે્રમ આલલા તૈમાય છે. 

  નવત્ર તે અવત્ર. વત્ત્લ, યજ, તભ એ વત્રગણુનો નાળ કયી વનગુલણી ફને 

તે અવત્ર, વત્ત્લ, યજ, તભ આ ત્રણ ગણુોભા ંજીલ ભી ગમો છે. આ ત્રણ 

ગણુોથી જીલને અરગ થલાનુ ંછે. 

  તર્જની આંગી વત્ત્લગણુછે. અંગઠુો એ બ્રહ્મ છે. તેથી નુ્દ્ષ્ટ્ટ 

વપં્રદામભા ંઠાકોયજીને વતરક અંગઠુાથી થામ છે. લેદભા ંબ્રહ્મને નેવત કશીને 

લણલલલાભા ંઆવ્મો છે.આ જીલ બ્રહ્મનો વફંધં વતત થલો જોઇએ. 

  આ ત્રણ ગણુોભા ંજીલ ભે છે. આ ત્રણ ગણુોને છોડીને બ્રહ્મવફંધં 

કયલાનો છે. વત્રગણુાતીત બ્રહ્મસ્લરૂને પ્રાપ્ત થમો છે તે અવત્ર. 
 

  ળયીયભા ંતભોગણુ છે તેને યજોગણુથી ભાયો, દૂય કયો. યજોગણુને 

વત્ત્લગણુથી ભાયો એટરે કે નષ્ટ્ટ કયો. યજોગણુ કાભ અને ક્રોધનો જનક છે. 
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વત્કભલથી વત્ત્લગણુ લધે છે.વત્ત્લગણુને વત્ત્લગણુથી ભાયલાનો. 

વત્ત્લગણુનો ણ ત્માગ કયલાનો છે. અને વનગુલણી થલાનુ ંછે. 

  જીલ અવત્ર થામ તો તેની બદુ્વદ્ધ અનસમૂા ફને. અસમૂા લગયની બદુ્વદ્ધ 

એ જ અનસમૂા. બદુ્વદ્ધભા ંભોટાભા ંભોટો દો અસમૂા(િે) છે, ભત્વય છે. 

ફીજાનુ ંવારંુ જોઇ ઇષ્ટ્માલ કયે—ફે એ જ અસમૂા-ભત્વય. 

  યદોનો વલચાય એ કૃષ્ટ્ણદળલનભા ંવલઘ્ન કયે. બદુ્વદ્ધભા ંજ્મા ંસધુી 

અસમૂા—ભત્વય શળે ત્મા ંસધુી તે ઇશ્વયનુ ંચચંતન કયી ળકળે નદશ. 

બગલાનના ંદળલન વલલભા ંકયલાના છે. અને વલલભા ંબ્રહ્મના ંદળલન કયે તો 

જીલ કૃતાથલ થામ.  

  જેની બદુ્વદ્ધ અનસમૂા—અસમૂા વલનાની ફને એ જ અવત્ર ફને. તો છી 

દિાતે્રમ ધાયે. 

  પ્રભ ુસ્ભયણથી બદુ્વદ્ધ જાગતૃ થામ છે. અસમૂા ઇશ્વયને ભાગે જલાભા ં

ખફૂ વલઘ્ન કયનાયી છે. અસમૂા જ્ઞાનળક્ક્તના વલકાવભા ંઅલયોધક છે. તેથી 

અસમૂા-કોઇની ઇષ્ટ્માલ ન કયો. બદુ્વદ્ધ અનસમૂા ફને છે ત્માયે તે ઇશ્વયનુ ં

ચચંતન કયી ળકે છે. 

  અનસમૂા ભશાન વતવ્રતા છે. દેલવિ નાયદજી કૈરાવભા ંઆવ્મા. ળકંય 
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વભાવધભા ંશતા. ાલલતીજી જૂન કયતા શતા. ાલલતી નાયદજીને પ્રવાદ 

આે છે.નાયદજી કશ ેછે, રાડુ ફહ ુસ્લાદદષ્ટ્ટ છે. તભાયા શાથનો પ્રવાદ 

ભળ્મો તે કયતા ંઅનસમૂાના ઘયનો રાડુ તો તભાયા રાડુ કયતા ંપ્ણ શે્રષ્ટ્ઠ 

છે. ાલલતીજી છેૂ છે, એ અનસમૂા છે કોણ? નાયદજી કશ,ે તભે વતવ્રતા 

છો ણ અનસમૂા ભશાન વતવ્રતા છે. ાલલતીના ભનભા ંઇષ્ટ્માલ ઉત્ન્ન થઇ. 

ભાયાથી અનસમૂા લધે? ળકંય વભાવધભાથંી જાગ્મા. ાલલતી લદંન કયે છે.  

ાનુ:ં142 

  ઘયના ભાણવ ફહ ુલદંન, વેલા કયે ત્માયે વભજવુ ંકે ખાડાભા ં

ઉતાયલાની તૈમાયી છે. ળકંયે છૂયુ,ં દેલી શુ ંલાત છે? ાલલતીએ ળકંય ાવે 

ભાગંણી કયી. કોઇ ણ પ્રકાયે અનસમૂાના વતવ્રતાણાનો બગં થામ. 

  વળલજી કશ ેછે:-- ફીજાને ખાડાભા ંઉતાયલાની ઇચ્છા કયનાયો ોતે 

ખાડાભા ંડે છે. દેલી, તેભા ંકલ્માણ નથી ણ તાયી ઇચ્છા છે તો પ્રમત્ન 

કયીળ. 

  આ ફાજુ નાયદજી લૈકંુઠ રોકભા ંઆવ્મા. રક્ષ્ભીજીને ભળ્મા.તેણીએ 

નાયદજીને છૂયુ ંકે આજે કેભ આટરા ફધા આનદંભા ંછો. નાયદજી કશ,ે 

લૈકંુઠનો ભદશભા શરેા ંશતો. ણ શલે તો અનસમૂાના આશ્રભ વલના ક્યામં 
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જલાની ઇચ્છા થતી નથી. હુ ંતેણીના આશ્રભભાથંી આવુ ંછુ ંએટરે અવત 

આનદંભા ંછુ.ં રક્ષ્ભીજી છેૂ છે, આ અનસમૂા છે કોણ? નાયદજી કશ—ેએ તો 

ભશાન વતવ્રતા છે. રક્ષ્ભીજીએ વલષ્ટ્ણનેુ કહ્યુ ંઆ એવુ ંકાઇંક કયો કે જેથી 

અનસમૂાના વતવ્રતણાનો બગં થામ. 

  ાલલતી એટરે બદુ્વદ્ધ. બદુ્વદ્ધ=વલદ્યાભા ંભત્વય . રક્ષ્ભી એટરે િવ્મ. 

િવ્મભા ંભત્વય છે. 
 

  વાવલત્રીજીએ ણ આ પ્રભાણે બ્રહ્માને વલનતંી કયી. 

  ળકંય-વલષ્ટ્ણ-ુબ્રહ્મા વાથે થમા. આ ત્રણે દેલો ચચત્રકુટભા ંબેગા થમા. 

ત્રણે દેલો અનસમૂાના આશ્રભભા ંઆલે છે. ચબક્ષા ભાગંી કહ્યુ,ં અભે ચબક્ષા 

ભાગંીએ છીએ ણ તભે નગ્ન થઇને ચબક્ષા આો તો અભે ચબક્ષા રઇશુ.ં 

અનસમૂા વલચાયે છે કે જો નગ્ન થઇને ચબક્ષા આુ ંતો ભાયા ાવતવ્રત્મનો 

બગં થામ અને ચબક્ષા ન આુ ંતો આંગણે આલેરા અવતવથ ાછા જામ એ 

ભશાા ભને રાગે. 

  પ્રભ ુનગ્ન થઇ ચબક્ષા આો એભ ભાગંણી કયે છે એટરે કે લૈષ્ટ્ણલ ભને 

લાવના યદશત થઇને ચબક્ષા આે. ઇશ્વયને લાવના યદશત થઇ વનષ્ટ્કાભ થઇ 
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વલલ લસ્ત ુઅલણ કયલાની છે. 

  અનસમૂાના ભનભા ંકોઇ લાવના ન શતી. સકૂ્ષ્ભ લાવના ણ જો 

ભનભા ંશોમ તો ત્રણ દેલો આલતા નથી. 
 

  અનસમૂાએ ધ્માન કયુ ંઅને ત્રણે દેલો ઉય ાણી છાટંય ુ.ં વત્રદેલો 

ફાક ફની ગમા છે. વતવ્રતાભા ંએલી ળક્ક્ત છે. 

  ાલલતી વલચાયે છે કે વલાયના ગમા છે તે શજુ આવ્મા નથી. રક્ષ્ભી 

અને વાવલત્રી ણ ોતાના વતઓને ળોધલા નીકી છે. ત્રણે દેલીઓ 

ચચત્રકુટભા ંઆલી છે. એટરાભા ંનાયદ ત્મા ંઆવ્મા છે. અનષુ્ટ્ઠાનભા ંફેઠેરા 

છે. દેલીઓએ તેભને છૂયુ.ં અભાયા વતઓના કાઇં વભાચાય જાણતા શો 

તો કશો. નાયદજી કશ,ે શરેા ંકશો કોણ ભોટંુ? તભે કે અનસમૂા? દેલીઓ 

કશ ેછે, અનસમૂા ભોટા ંણ અભાયા વતઓ છે ક્યા?ં નાયદજી કશ ેછે, ભં 

વાબંળ્યુ ંછે કે તભાયા વતઓ ફાક ફરમા છે. અનસમૂાના ઘયભા ંતેઓ 

ભળે. 

  ફીજા વાથે અસમૂા કયનાયને ળાવંત ભતી નથી. દેલીઓ ગબયામ છે. 

ત્મા ંજઇએ અને અનસમૂા ળા આે તો? નાયદજી કશ ેછે: અનસમૂા તભને 
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વદબાલથી જોળે. તભાયા પ્રત્મે વદબાલ યાખળે. દેલીઓ આશ્રભભા ંઆલી 

છે. અનેક પ્રકાયની પ્રવતજ્ઞાઓ  

ાનુ:ં143 

દેલો ાએ અનસમૂાએ કયાલી છે. અવત્ર ઋવ તેલાભા ંધાયે છે.છેૂ છે કે 

ફાકો કોણ છે? અનસમૂા કશ:ે આ ત્રણે ભાયા છોકયાઓ છે.આ ત્રણે 

છોકયાઓની લહઓુ છે. અવત્ર કશ:ે દેલી, એવુ ંના ફોરો. આ ત્રણે ભશાદેલો 

છે. તે છી જ છાટયુ.ં ત્રણે દેલો પ્રગટ થમા . આ ત્રણે દેલોનુ ંતેજ બેગુ ં

થલાથી ગરુુ દિાતે્રમ પ્રગટ થમા છે. 

  ભાગલદળલન ગરુુકૃા લગય ભત ુ ંનથી. ગરુુ દિાતે્રમ ભાગલદળલન 

આનાય છે. તેથી તેનો જરભ ભાગલળીલ ભાવભા ંથમો છે. 

  શરેા અધ્મામભા ંકદલભ ઋવની કરમાઓના લળંનુ ંલણલન કયુ.ં 

  દક્ષ પ્રજાવત અને પ્રસવૂતને ત્મા ંવો કરમાઓ થઇ છે. તેભાથંી તેય 

તેણે ધભલને, એક અક્ગ્નને, એક વતગૃણને અને વોભી વવત ળકંયજીને 

આી છે.  

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


  www.gopalparekh.wordpress.com 19 | P a g e  

 

  ધભલની શરેી ત્ની શ્રદ્ધા, ઇશ્વયભા ંશ્રદ્ધા યાખો. ધભલની પ્રત્મેક દક્રમા 

શ્રદ્ધાથી કયજો. શ્રદ્ધા    દૃઢ શોલી જોઇએ. 

  એક દદલવ નાભદેલના વતાશ્રીને ફશાય જલાનુ ંથયુ.ં નાભદેલની 

ઉંભય તે લખતે નાની. ઘયભા ંદેલ-જૂા શતી, તે જૂાનુ ંકાભ નાભદેલને 

વંપ્યુ.ંનાભદેલને વતાશ્રીએ જૂાની વલવધ ફતાલી. તે મજુફ ફીજે દદલવે 

નાભદેલ થાકોયજીને દૂધનો પ્રવાદ—બોગ ધયાલે છે. બગલાન દૂધ ીતા 

નથી. નાભદેલ ફહ ુકારાલારા કયે છે.યોજ તો વતાશ્રીને શાથે આ બોગ 

આયોગો છો ! ભાયી આજે કાઇં ભરૂ થઇ છે ! તભે બોગ કેભ આયોગતા 

નથી? 

  વતાજીએ નાભદેલને કશે ુ ંકે વલઠ્ઠરનાથ ળયભા છે,તેભને વલનલણી 

કયલી ડે છે. તે પ્રભાણે નાભદેલ વલનલણીઓ કયે છે. વલઠ્ઠરનાથ તભે દૂધ 

નશં ીઓ તો ભાયા ફાજુી ભને લઢળે. વલઠ્ઠર દૂધ ીઓ ને. ફધી 

વલનલણી વ્મથલ ગઇ. છેલટે નાભદેલ ોતાનુ ંભાથુ ંમવૂતિ આગ ટકલા 

તૈમાય થમા. વલઠ્ઠર દૂધ ીવુ ંછે કે નદશ? દૂધ નદશ ીઓ તો હુ ંભારંુ ભાથુ ં

છાડીળ અને પ્રાણત્માગ કયીળ. બગલાન તેની દૃઢ શ્રદ્ધાબક્ક્ત જોઇ ખળુ 

થમા. જ્મા ંનાભદેલ ભાથુ ંછાડલા જામ છે ત્મા ંબગલાન પ્રગટ થમા. 
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બગલાને દૂધનો કટોયો રીધો છે. અને દૂધ ીલા રાગ્મા. ાચં લલનો 

નાભદેલ બગલાનને દૂધ ીલડાલે છે. જ્માયે નાભદેલને રાગ્યુ ંકે વલઠ્ઠરતો 

ફધુ ંદૂધ ી જલાના એટરે તે બભૂ ાડી ઊઠયો—વલઠ્ઠર ત ુ ંફધુ ંદૂધ ી 

જામ છે, ભને પ્રવાદી નદશ આે? ફા ુતો ભને યોજ પ્રવાદી આે છે. 

નાભદેલના પે્રભથી વલઠ્ઠરનાથ ણ ખળુ થમા. નાભદેલને ગોદભા ંરીધો 

અને દૂધ ાયુ.ં 

  દૃઢ શ્રદ્ધાબક્ક્તથી—દૃઢ પે્રભથી જડ ણ ચેતન ફને છે.  

  ભૈત્રી=જીલભાત્ર પ્રત્મે ભૈત્રી યાખજો. 

  શ્રીધયસ્લાભીએ કહ્યુ ંછે: વલલ પ્રત્મે ભૈત્રી કયલી એ ળક્ય નથી. વલલ 

વાથે ભૈત્રી ન થામ તો લાધંો નદશ ણ કોઇ વાથે લેય ન કયો. લેય ન કયે 

એ ભૈત્રી કમાલ જેવુ ંછે. 

  ધભલની તેયભી ત્ની છે મવૂતિ. તેના ઘેય નયનાયામણનુ ંપ્રાગટય થયુ ં. 

નયનાયામણના ભાતાવતા મવૂતિ અને ધભલ છે. મવૂતિભા ંપે્રભ યાખો. મવૂતિને 

ભાતા અને ધભલને વતા ભાને એને ત્મા ંનયનાયામણનો જરભ થામ છે. ફદિ 

નાયામણ બગલાન મવૂતિદેલીને લલભા ંએકલાય ભલા જામ છે. ધભલ વતા 

છે. મવૂતિ ભાતા છે. ફયાફય ધભલન ુ ંારન કયળો તો તભાયા ઘયે 
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નયનાયામણ પ્રગટ થળે. 

  દક્ષ પ્રજાવતની નાની કરમા વતીન6ુ રગ્ન વળલજી વાથે થયુ ંછે. દક્ષ 

પ્રજાવતએ વળલજીન6ુ અભાન કયુ,ં એટરે વતીએ ોતાનુ ંળયીય મજ્ઞભા ં

ફાી દીધુ.ં બગલાન ળકંય ભશાન છે. વચયાચય જગતના ગરુુ છે. જ્ઞાનેશ્વયે 

જ્ઞાનેશ્વયીભા ંકહ્યુ ંછે, જગતભા6 જેટરા ધભલ વપં્રદામ છે તેના આદદ ગરુુ 

ળકંય છે. ગરુુ કમાલ લગય યશવે ુ ંનદશ. વલલ ભતં્રના આચામલ વળલજી શોલાથી 

વળલજીને ગરુુ ભાની ભતં્રદીક્ષા રેલી. 

  વલદુયજી છેૂ છે:-- વલલથી શે્રષ્ટ્ઠ એલા વળલજી વાથે દક્ષ પ્રજાવતએ 

લેય ફાધં્યુ ંતે આશ્ચમલ થામ છે. આ કથા અભને વલસ્તાયથી વબંાલો. 

  ભૈતે્રમજી ફોલ્મા છે:-- પ્રાચીનકાભા ંપ્રમાગયાજભા ંભોટંુ બ્ર્હ્હ્મસતૂ્ર 

થય6ુ છે. વત્ર ગ્રશીનો મોગ થામ ત્માયે કંુબ થામ. ગરુડ અમતૃ રઇ જતા 

શતા ત્માયે ચિં, સમૂલ અને ગરુુએ ત્રણી અમતૃકંુબનુ ંયક્ષણ કયુ ંછે. 

  જ્ઞાન અને બક્ક્ત ભે છે ત્માયે ભાનલવભાજભા ંસખુળાવંત થામ છે. 

   પ્રમાગયાજભા ંભોટંુ બ્રહ્મવત્ર થયુ.ં વબાભા ંવળલજી અધ્મક્ષ સ્થાને છે. 

તે લખતે દક્ષ પ્રજાવત ત્મા ંઆવ્મા છે. જ્મા ંફેઠો શોમ ત્મા ંબક્ક્ત કયે તે 

ઉિભબક્ત. વળલજી બગલાન નાયામણનુ ંધ્માન ધયે છે. વબાભા ંકોણ 
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આવ્યુ ંઅને કોણ ગયુ ંતેન ુ ંબાન નથી. દક્ષ ત્મા ંઆવ્મા . ફીજા દેલોએ 

ઊઠીને ભાન આપ્યુ.ં વળલજી ઊબા થમા નદશ. તે લખતે ક્રોધભા ંદકે્ષ 

વળલજીની વનંદા કયી. દક્ષને ક્રોધ આવ્મો અને ક્રોધભા ંતે વળલજીની વનંદા 

કયલા રાગ્મા. શ્રીધયસ્લાભીએ વનંદાભાથંી સ્તવુતનો અથલ કમો છે આ વનંદાના 

લચનોભાથંી ણ વળલની સ્તવુતરૂ અથલ કાઢયો છે. શ્રીભદ બાગલત 

ઉયની વૌથી ઉિભ ટીકા શ્રીધય સ્લાભીની ભાનલાભા ંઆલી છે. તેઓ 

નવૃવંશ બગલાનના બક્ત શતા.... 

 દળભ સ્કંધભા ંશ્રીકૃષ્ટ્ણની  વળશુારે વનંદા કયી છે. તેનો ણ 

શ્રીધયસ્લાભીએ સ્તવુતયક અથલ કમો છે. કાયણ વનદંા વાબંલાથી ા 

રાગે છે. વનંદા એ નયક વભાન છે. જે વ્મક્ક્ત શાજય નથી તેન દોનુ ં

લણલન કયવુ ંએ વનંદા. વળલજીની વનંદા બાગલત જેલા શે્રષ્ટ્ઠ ગ્રથંભા ંળોબે 

નદશ. 

  દક્ષ પ્રજાવત વનંદાભા ંફોલ્મા છે, વળલ સ્ભળાનભા ંયશનેાય છે; યંત ુ

એ તો સ્તવુતરૂ છે. આખુ ંજગત (વવંાય) એ સ્ભળાન છે. કાળી એ ભશાન 

સ્ભળાન છે. ળયીય એ ણ સ્ભળાન છે. ઘય એ ણ સ્ભળાન છે. સ્ભળાન 

એટરે આખુ ંજગત. એટરે કે વળલજી જગતની વલલ ચીજોભા ંવલયાજેરા છે. 
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આખ6ુ જગત સ્ભળાન  રૂ શોલાથી અને વળલ જગતના પ્રત્મેક દાથલભા ં

યશરેા શોલાથી વ્માક બ્રહ્મરૂ છે. જગતની પ્રત્મેક લસ્તભુા ંવળલતત્ત્લ છે. 

બ્રહ્મતત્ત્લ વ્માક છે. 

  બગલાન ળકંય આશતુો છે. યાભજીને દયલાજે શનભુાન ઊબા છે. તે 

કશ ેછે.  

ાનુ:ં145 

જેભણે ભાયા યાભજીની ભમાલદાઓનુ ંારન કયુ ંશોમ, યસ્ત્રીને ભાતા વભાન 

ગણી શોમ તેને અતે્ર દાખર થલાનો અવધકાય છે.  

  કનૈમો કશ ેછે, ભાયા દયફાયભા ંઆલવુ ંશોમ તો ગોી ફનો. ગોી 

ફનીને આલો તો ભાયા દયફાયભા ંપ્રલેળ ભળે. 

  જેની અેક્ષા ફહ ુઓછી શોમ છે તે અવત ઉદાય થઇ ળકે છે. 

  એક લખત કુફેય બડંાયી વળલજીને છેૂ છે, હુ ંતભાયી ળી વેલા કરંુ. 

વળલજીકશ ેછે,ફીજાની વેલા ભાગેં અને રે એ લૈષ્ટ્ણલ નદશ. વેલા કયે તે 

લૈષ્ટ્ણલ. ભાયા જેભ નાયામણ નાયામણ કય. ભાતાજીએ કુફેયને કહ્યુ,ં ભાયા 

ભાટે વોનાનો ફગંરો ફાધંજે. કુફેયે સલુણલનો ભશરે ફાધં્મો છે.લાસ્તુજૂા 
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કમાલ લગય તો ફગંરાભા ંજલામ નદશ. યાલણને લાસ્તુજૂા કયાલલા ભાટે 

ફોરાવ્મો છે. યાલણે લાસ્તુજૂા કયાલી. 

વળલજીએ યાલણને કહ્યુ:ં-- જે ભાગંવુ ંશોમ તે ભાગંવુ ંશોમતે ભાગં.      

યાલણ ભાગેં છે—શલે તભાયો ભશરે ભને આી દ્યો. 

  ાલલતીજી કશ ેછે:-- હુ ંજાણતી શતી કે આ રોકો કાઇં યશલેા દેળે નદશ. 

  ભાગંનાયને ન આવુ ંએ ભયણ વભાન છે. વળલજીએ ફગંરો યાલણને 

આી દીધો. યાલણ જેલો કોઇ મખૂલ થમો નથી. યાલણ પયીથી કશ ેછે, 

ભશાયાજ ફગંરો તો સુદંય આપ્મો. શલે આ ાલલતીને આી દો. વળલજી કશ ે

છે:-- તને જરૂય શોમ તો ત ુ ંરઇ જા. 

  જગતભા ંઆલો દાનલીય થમો નથી. યાલણ ભાતાજીને ખબે ફેવાડી 

રઇ જામ છે. ાલલતીજીએ શ્રીકૃષ્ટ્ણનુ ંસ્ભયણ કયુ.ં શ્રીકૃષ્ટ્ણ ગોલા થઇ 

યસ્તાભા ંઆવ્મા છે. છેૂ છે, આ કોને રઇ જામ છે? યાલણ કશ ેછે, ળકંય 

બગલાને ભને ાલલતી આી દીધા છે.  

  કૃષ્ટ્ણ કશ:ે-- ત ુ ંકેલો બોો છે. ાલલતી આતા શળે? આ તો 

ાલલતીજીની દાવી છે. અવરી ાલલતી તો ાતાભા ંછે.  
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  યાલણને ળકંા થઇ, ભાતાજીની ઇચ્છા ન યાલણ વાથે જલાની ન 

શતી. ળયીયભાથંી દુગંધ કાઢી. યાલણે ત્મા ંજ ાલલતીજીને ધયાવ્મા છે. 

દક્ષ ફોલ્મો છે:-- વળલ સ્લૈયચાયી છે. તથા ગણુશીન છે.  

  પ્રકૃવતના  કોઇણ ગણુ વળલજીભા ંનદશ શોલાથી વળલ વનગુલણ બ્રહ્મ 

વલવધવનેધાતીત યભાત્ભા છે. ળાસ્ત્રની પ્રવવૃત વલવધવનેધની પ્રક્તત 

અજ્ઞાની જીલ ભાટે છે, વળલજી ભાટે નથી. 

  દક્ષ પ્રજાવત ફોલ્મો છે:-- આજથી કોઇ મજ્ઞભા ંફીજા દેલો વાથે 

વળલજીને આહવૂત (બાગ) આલાભા ંઆલળે નદશ. શ્રીધય સ્લાભીએ અથલ 

કમો છે, વલલ દેલોની વાથે નશં. વળલજી વલલ દેલોભા ંશે્રષ્ટ્ઠ શોલાથી ભશાદેલ 

છે. ઇતય દેલો શરેા ંવળલજીને આહવૂત આલાભા ંઆલળે. અને મજ્ઞભા ં

જેટુ ંલધે તેટુ ંવભાત્તપ્તભા ંવળલજીને આલાભા ંઆલળે. 

  વળલયુાણભા ંકથા છે. ળકંય ાલલતીનુ ંરગ્ન થત ુ ંશત ુ.ં રગ્ન લખતે 

ત્રણ ેઢીનુ ંલણલન કયલાનુ ંશોમ છે. વળલજીને છૂલાભા ંઆવ્યુ,ં તભાયા 

વતાજીનુ ંનાભ ફતાલો.  

ાનુ:ં146 
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વળલજી વલચાયભા ંડી ગમા. ભાયો વતા કોણ? ભશારુિ વળલનો જરભ નથી. 

નાયદજીએ વળલજીને કહ્યુ.ં ફોરોને તભાયા વતા બ્રહ્મા છે. વળલજી કશ ેછે, 

બ્રહ્મા. છી છૂલાભા ંઆલે છે, દાદા કોણ? વલષ્ટ્ણ ુદાદા છે, ય દાદા 

કોણ? ત્રણ રુુોનુ ંનાભ રેવુ ંડે છે. શલે કોનુ ંનાભ દેવુ?ં વળલજી ફોલ્મા 

છે. હુ ંજ વલલનો યદાદો છુ.ં જગતવતયૌ લદેં ાલલતી યભેશ્વયૌ. વળલજી 

ભશાદેલ છે. 

  સતૂજી લણલન કયે છે:-- શ ેયાજન, વળલના ભસ્તકભા ંજ્ઞાનરૂી ગગંા 

શતી, એટરે વનંદા વાબંી છતા ંવશન કયી. 

  ળકંયના ભસ્તકભા ંજ્ઞાનગગંા છે. 

  કૃષ્ટ્ણના ચયણભા ંજ્ઞાનગગંા છે. એટરે વળશુાની વનંદા વશન કયે છે. 

  પ્રવતકાય કયલાની ળક્ક્ત શોલા છતા ંજે વશન કયે એને જ ધરમ છે, એ 

જ ભશારુુ. 

  જેના ભાથે જ્ઞાનગગંા શોમ તે જ વનંદા વશન કયી ળકે છે.વનંદા વશન 

કયલી મશુ્કેર છે. વનંદા વશન કયળો તો આગ લધળો. 
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  કરશ લધાયે એ લૈષ્ટ્ણલ નદશ. એટરે વળલજી એક ળબ્દ વબાભા ંફોલ્મા 

નથી.  

  વબાભા ંનદંદકેશ્વય વલયાજેરા શતા. નદંદકેશ્વયથી આ વશન થયુ ંનદશ. 

નદંદકેશ્વયે દક્ષને ત્રણ ળા આપ્મા છે. જે મખુથી વનંદા કયી છે તે તારંુ 

ભાથ6ુ તટૂી ડળે. તને ફકયાન6ુ ભાથુ ંચંટાડલાભા ંઆલળે. તને કોઇ 

દદલવ બ્રહ્મવલદ્યા પ્રાપ્ત થળે નશં. 

  વળલવનંદા કયનાયને મકુ્ક્ત ભતી નથી. વળલતત્ત્લને છોડી ગમેરી 

બદુ્વદ્ધને વવંાયભા ંબટકવુ ંડે છે. તેને દુ:ખ થામ છે. અને ક્યામં ળાવંત 

ભતી નથી. વળલવનંદા કયનાયો કાભનો વલનાળ કયી ળકતો નથી.  

  વળલજી:-- ત ુ ંશુ ંકયલા ળા આે છે. વળલજીને રાગ્યુ ંકે હુ ંનદશ ફોુ ં

તો નદંદકેશ્વય ફીજા દેલોને ળા આળે. એટરે તયુત વળલજી કૈરાવ 

આવ્મા છે. વળલજીએ ભનભા ંકાઇં યાખેુ ંનદશ. વતી ાવે કાઇં કહ્યુ ંનથી. 

ભતૂકાનો વલચાય કયે એને ભતૂ લગ્યુ ંછે એભ ભાનજો. 

  તે છી દક્ષ પ્રજાવતએ કનખર કે્ષત્રભા ંમજ્ઞનો આયંબ કમો છે. 

દેલોએ કહ્યુ ંકે તાયો મજ્ઞ વપ થળે નશં, છતા ંદુયાગ્રશથી દકે્ષ મજ્ઞ કમો. 
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જે મજ્ઞભા ંવળલજૂા નથી ત્મા ંબગલાન વલષ્ટ્ણ ુધાયતા નથી. બ્રહ્મા—

દવધચચ ણ મજ્ઞભા ંગમા નથી. કેટરાક દેલો કરશ જોલાની ભજા ડળે એ 

આળાએ જલા નીકલ્મા છે. વલભાનભા ંફેવી દેલો જામ છે. વતીએ આ 

વલભાનો જતા ંજોમા. વતી વલચાયે છે, આ દેલકરમાઓ કેટરી બાગ્મળાી 

છે. આ રોકો ક્યા ંજતા ંશળે? એક દેલકરમાએ કહ્યુ:ં-- તભાયા વતાને ત્મા ં

મજ્ઞભા ંજઇએ છીએ. શુ ંતભને ખફય નથી. મજ્ઞભા ંઆલલાનુ ંઆભતં્રણ 

નથી. દકે્ષ િેબદુ્વદ્ધથી વળલજીને આભતં્રણ આેુ ંનદશ. વતીજી જાણતા ં

નથી કે ભાયા વત અને વતા લચ્ચે અણફાનાલ થમો છે. વતીને વતાને 

ત્મા ંજલા ફહ ુઉતાલ થઇ છે. વભાવધભાથંી વળલજી જાગ્મા છે. વળલજી છેૂ 

છે દેલી, આજે ફહ ુઆનદંભા ંછો. 

  વતી કશ ેછે: તભાયા વવયાજી ભોટો મજ્ઞ કયે છે? 

  ળકંય કશ ેછે:-- દેલી, આ વવંાય છે. કોઇના ઘયે રગ્ન, કોઇના ઘયે 

ભયણ, વલલ વવંાય દુ:ખથી બયેરો છે. સખુરૂ એક યભાત્ભા છે. તાયા અને 

ભાયા વતા નાયામણ છે. 
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  વતીજીએ કહ્યુ:ં--ભશાયાજ તભે કેલા વનષ્ટ્ઠુય છે કે તભને કોઇ 

વગાવફંધંીઓને ભલાની ઇચ્છા થતી નથી. 

  ળકંય જલાફ આે છે:--દેલી, હુ ંફધાને ભનથી ભળંુ છુ.ં કોઇને 

ળયીયથી ભતો નથી. પ્રત્મક્ષ ળયીયથી કોઇને ભલાની ઇચ્છા 

થતી નથી. 

  વતી ફોલ્મા:-- તભે તત્ત્લવનષ્ટ્ઠ છો. બ્રહ્મરૂ છો. ણ નાથ ભને 

ત્મા ંજલાની ફહ ુઇચ્છા છે. તભે આલો. તભારંુ વરભાન થળે. 

  વળલજી:-- ભને વરભાનની ઇચ્છા નથી. 

  વતી કશ ેછે:-- તભને વ્મલશાયનુ ંફયાફય જ્ઞાન નથી. આણે 

કોઇને ત્મા ંનશં જઇએ, તો આણે ત્મા ંકોણ આલળે?  

  બોાનાથ ફોલ્મા:-- ફહ ુવારંુ, કોઇ નશં આલે તો ફેઠા ફેઠા 

યાભ યાભ કયીશુ.ં  

  વતી કશ ેછે:-- ખોટંુ નશં રગાડો તો કહુ.ં કરમાને વમયભા ં

જલાથી કેવ ુ ંસખુ ભે છે તેનુ ંજ્ઞાન તભને નથી. તભે કરમા થાલ 
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તો વભજ ડળે. તભાયે આલવુ ંજ ડળે. 

  વળલજી કશ:ે-- દેલી, જગતભા ંબટકલાથી ળાવંત નશં ભે. 

  વતીજીને વળલજી આજ્ઞા કયે છે. એક જગ્માએ ફેવી પ્રભનેુ 

દયઝાલો. ફહ ુબટકનાયના ભન અને બદુ્વદ્ધ  ફહ ુબટકે છે. વતી-બદુ્વદ્ધ 

ળકંય-બગલાનને છોડીને જામ તો ફહ ુબટકે છે. 

વળલજી કશ ેછે:-- તાયા વતાએ ભારંુ અભાન કયુ ંછે. ત્મા ંજલાભા ં

વાય નથી. 

  વતી કશ ેછે:-- નાથ, તભાયી કાઇં ભરૂ થઇ શળે. ભાયા વતા 

મખૂલ નથી કે એભને એભ ગાો આે. 

  વળલજી કશ:ે-- ભં તેભનુ ંકાઇં અભાન કયુ ંનથી. વળલજીએ 

મજ્ઞપ્રવગં  કશી વબંાવ્મો. 

  વતીચદયત્ર એટરે વતસૃ્નેશ અને વતવનષ્ટ્ઠાની ખંચતાણ છે. 
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  વતી:-- આે ભાયા વતાજીન ેભાન કેભ ન આપ્યુ?ં 

  વળલજી:-- ભં ભનથી તાયા વતાજીને ભાન આેુ.ં હુ ંકોઇનુ ં

અભાન કયતો નથી.  

  વતી ફોલ્મા:-- આ લેદાતંની દયબાા રાગે છે. ભાયા વતાના 

અંતયભા ંયશરેા લાસદેુલ કૃષ્ટ્ણને તભે લદંન કમાલ તે ભાયા વતાને 

કેભ ખફય ડે? તભે એ લાત શલે ભરૂી જાલ. 

  વળલજી ફોલ્મા:-- દેલી, હુ ંભરૂી ગમો છુ ંણ તાયાવતા શજી 

ભલૂ્મા નથી.  

  વતીને બગલાન ળકંય વભજાલે છે. જ્મા ંભને ભાન નથી ત્મા ં

તભારુ6 અભાન થળે. તભે ભાવનની છો. અભાન વશન નશં કયી 

ળકો. તભે ત્મા ંન જળો. અનથલ થળે. 

  વતીજીએ ભારયુ ંનદશ. હુ ંમજ્ઞભા ંજઇળ નશં તો વત-વતા 

લચ્ચેનુ ંલેય લધળે. વલલને લેયની જાણ થળે. વતીએ વલચાયુ,ં હુ ંત્મા ં

જઇવતાજીને કશીળ કે હુ ંતો લગય આભતં્રણે આલી છુ ંણ ભાયા 
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વત લગય આભતં્રણે આલે નદશ. ભાટે બાઇને તેને ફોરાલલા 

ભોકરો. વતા-વતભા ંલેય ઉત્ન્ન થયુ ંછે તેની ળાવંત કયીળ. ફને્નભા ં

સરેુશ કયાલીળ.આજે વતની આજ્ઞા નથી તોણ હુ ંવમયભા ંજઇળ. 

વતીએ ઘયનો ઉંફયો ઓંગ્મો છે. જે દદલવે ઘયભા ંખટટ થામ તે 

દદલવે ઘય છોડવુ ંનશં. ઘય છોડે તો તે ફશાય સખુી 

ાનુ:ં148 

થઇ ળકતો નથી.વળલજીએ જોયુ ંકે શલે જામ છે તો ાછી આલળે 

નશં. બરે જામ. ણ એકરા જામ તે ઠીક નથી. વળલગણોને આજ્ઞા 

કયી કે તભે ણ વાથે જાલ. 

  શકુદેલજી લણલન કયે છે:-- શ ેયાજન, વળલગણો આવ્મા છે. કહ્યુ ં

ભા, તભે ચારતા જાલ તે ઠીક નથી. વતી નદંદકેશ્વય ઉય વલાય 

થમા છે. વળલજીએ વતીની વાડી લગેયે ોટરાભા ંફાધંીને શલે 

ાછી આલલાની નથી. જામ છે તો ોતાનુ ંવલલ રઇને જામ. આ 
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વળલ—વતીનુ ંછેલ્ુ ંવભરન શત ુ.ં વળલજીએ વલચાયુ,ં વતીની કોઇ 

લસ્ત ુઅતે્ર યશળેે તો ભાયા શ્રીકૃષ્ટ્ણ બજનભા ંવલકે્ષ કયળે.  

  ભનભા ંવલકાય ઉત્ન્ન કયે તેવુ ંકોઇ ચચત્ર ઘયભા ંયાખવુ ંનદશ.તે 

ચચત્ર છી ભનભા ંઆલળે અને કૃષ્ટ્ણબજનભા ંવલઘ્ન કયળે. વતી 

ફોલ્મા, આ ફધી લસ્તઓુની ળી જરૂય છે ! 

  વળલજી કશ:ે-- દેલી, તભને જરૂય ડળે. આ ફધુ ંવાથે રઇ 

જાલ. 

  વતીને જલાની ઉતાલ શતી એટરે વ્માવજીએ યસ્તાનુ ંલણલન 

કયુ ંનથી. વતીજી મજ્ઞભડંભા ંઆલે છે. ળકંયની અધાંગના છે. 

આખુ ંજગત જેને ભાન આે છે. ઋવઓ તેણીને ભાન આે છે.ણ 

તેથી વતીજીને વતંો થમો નશં.  

  આદદળક્ક્ત જગદંફા આજે દક્ષને લદંન કયે છે. દક્ષ મખુ પેયલી 

રે છે. વતી પયીથી પ્રણાભ કયે છે.વતીને જોતા ંદક્ષને ક્રોધ આવ્મો 

છે.કેભ અશં આલી શળે? દક્ષ દક્ષ નથી ઓઅણ અદક્ષ છે. 
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વળલભદશમ્ન સ્તોત્રભા ંરખ્યુ ંછે. 

  દક્રમાદક્ષો દક્ષ: ક્રતુવતયધીળસ્તન ુબતા 

    મૃીણાભાજત્લલજ્મ ંળયણદ વસ્મા: સયુગણા: 

    તતભુ્રષં્ટ્સ્ત્લિ: ક્રતપુરપરવલધાનવ્મવવનનો 

    ધ્રલુ ંકત ુલ: શ્રદ્ધાવલધયુભચબચાયામ દશ ભખા:.... 

  શ્રીધય સ્લાભીએ કહ્યુ ંછે કે દક્ષ દક્રમાદક્ષ નદશ યંત ુદક્રમા 

અદક્ષ શતો. 

   વતી વલચાયે છે, ભાયા વતા ભાયી વામુ ંણ જોતા નથી. ભને 

શલે અશં યશલેાની ઇચ્છા નથી. હુ ંઘયે જઇળ. વળલ ઉદાય છે. ભાયો 

સ્લીકાય કયળે.ભાતાજી મજ્ઞભડંભા ંભ્રભણ કયે છે. વલલ દેલોની 

સ્થાના શતી. એક વળલજીની સ્થાના ન શતી. વતીએ જોય6ુ તો 

મજ્ઞભા ંદયેક દેલોને મજ્ઞબાગ આલાભા ંઆલેરો, ણ ળકંયને 

મજ્ઞબાગ આલાભા ંઆવ્મો નથી. વળલજીનુ ંઆવન ન યાખલાભા ં

આવ્યુ ંનથી. આજે ઇળાન દદળા ખારી શતી. દક્ષ પ્રજાવતએ વતીનુ ં

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


  www.gopalparekh.wordpress.com 35 | P a g e  

 

અભાન કયુ ંતે વતીએ વશન કયુ ંણ વતી ભાતાજીથી આ 

વતદેલનુ ંઅભાન વશન થત ુ ંનથી. વતીને અવત દુ:ખ થયુ.ં 

જગદંફાને ક્રોધ આવ્મો છે. ભાથે ફાધંીરી લેણીછૂટી ગઇ છે. દેલો 

ભાતાજીને લદંન કયે છે. ભાતા ક્રોધ કયો નદશ. વતી કશ:ે-- તભે 

ગબયાળો નદશ. શલે ક્રોધ હુ ંભાયા ળયીય ઉય કયીળ. આ ળયીયથી 

ભં ા કયુ.ં વતની આજ્ઞાનો ભં બગં કમો છે. આ ળયીયને શલે હુ ં

ફાી દઇળ. વબાભા ંજગદંફાએ 13 શ્રોકભા ંબાણ કયુ ંછે. અયે ! 

તાયા જેલા વલમી વળલતત્ત્લને શુ ંજાણે? જે ળયીયને આત્ભા ગણે છે 

તે વળલતત્ત્લને શુ ંજાણે? ભોટા ભોટા દેલો ળકંયના ચયણનો આશ્રમ 

રે છે. વળલકૃા લગય બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થત ુ ંનથી. વળલકૃા લગય 

કૃષ્ટ્ણબક્ક્ત ભતી નથી. પ્રવવૃિવનવવૃિથી ય થઇ સ્લસ્લરૂભા ં

રીન યશનેાય વળલજી યબ્રહ્મ યભાત્ભા છે. ભને દુ:ખ થામ છે કે 

વળલવનંદા કયનાય દક્ષની હુ ંકરમા છુ.ં 

  વતી ઉિય દદળા તયપ મખુ યાખી ફેઠા છે. ળયીય છોડલા 

મોગભાગલભા ંક્સ્થત થમા. 
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ાનુ:ં149 

 વળલજીનુ ંધ્માન કયતા ંકયતા ંભાતાજીએ ળયીયભા ંઅક્ગ્નતત્ત્લની 

બાલના કયી છે. અંદયથી ક્રોધાક્ગ્ન ફશાય આવ્મો. ળયીય ફલા 

રાગ્યુ.ં આદદળક્ક્ત જગદંફાનુ ંઅભાન થયુ,ં શલે દક્ષનુ ંકલ્માણ 

નથી. 

  નાયદજી કૈરાવભા ંળકંય ાવે ધામાલ છે. બગલાન ળકંય 

વભકાદદક ઋવઓને બ્રહ્મવલદ્યાનો ઉદેળ કયે છે. નાયદજી કથાભા ં

ફેઠા છે. કેલા બોા છે. વતીજી એ ળયીય ફાી દીધુ ંણ આને 

દુ:ખ થત ુ ંનથી. નાયદજી યડયા છે. કહ્યુ ંતભે વલધયુ થમા છો. નાથ, 

તભારંુ અભાન ભાતાજી વશન કયી ળક્યા નદશ.ળયીય ફાી દીધ6ુ 

છે. વતીએ દેશત્માગ કમો છે. આદ્યળક્ક્તનો નાળ ન થામ. વતી 

ગપુ્ત યીતે વળલભા ંભી ગમા છે.  

  નાયદજી કશ ેછે, આ આ રોકોને વજા કયો. વળલજી કશ,ે ભાયે 

કોઇને વજા કયલી નથી. ગગંાજીને ભાથે યાખે તેને ક્રોધ આલે 
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ક્યાથંી? વળલજી યભાત્ભા છે. તેને ક્રોધ ત્રાવ આી ળકે નદશ, કાભ 

ત્રાવ આી ળકે નદશ. 

  ફહ ુવય થઇએ તો જગતભા ંરોકો દુફલ ભાને છે. નાયદજીએ 

જ્માયે કહ્યુ,ં તભાયા ગણોને ણ ભાય દ્યો છે ત્માયે વળલજીને થોડો 

ગસુ્વો આવ્મો. જટાભાથંી લીયબિ પ્રગટ થમો. લીયબિને ળકંયે 

કહ્યુ:ં-- દક્ષ પ્રજાવતના મજ્ઞનો મજભાન વદશત ત ુ ંનાળ કયજે. 

લીયબિ આવ્મો છે.ભોટો વશંાય કમો. મજ્ઞભવૂભ સ્ભળાનભવૂભ ફની છે. 

મજ્ઞનો વલધ્લળં થમો.  દક્ષને કડી ભસ્તક અરગ કયુ.ં દેલો 

ગબયામા. દેલો બ્રહ્માજીને ળયણે ગમા. બ્રહ્માજીએ ઠકો આપ્મો, જે 

મજ્ઞભા ંવળલજીની જૂા ન શતી ત્મા ંગમા જ કેભ? બ્રહ્માજીએ કહ્યુ:ં-- 

જાઓ, વળલજીની ક્ષભા ભાગંો. દેલો કશ ેકે અભાયી એકરા જલાની 

દશંભત થતી નથી. આ અભાયી વાથે ચારો. 

ળકંય બગલાનની કૃા લગય વવદ્વદ્ધ ભતી નથી.કૈરાવની 

તેટીભા ંવવદ્ધ ભશાત્ભાઓના અખાડા છે. 
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  દેલો ફધા કૈરાવભા ંઆલે છે. બ્રહ્માજી વાષ્ટ્ટાગં પ્રણાભ કયે 

છે. મજ્ઞને ઉત્ન્ન કયનાય આ છો. વળલજી બોા છે. આલલા 

ઊબા થમા છે. વળલજી વય છે. મજ્ઞભડંભા ંરૂવધયની નદીઓ 

લશરેી જોઇ લીયબિને ઠકો આે છે. ભં તને ળાવંતથી કાભ 

રેલાનુ ંકહ્યુ ંશત ુ.ં લીયબિ ભાપી ભાગે છે. દક્ષના ધડ ઉય 

ફોકડાનુ ંભાથુ ંચંટાડલાભા ંઆલે છે. 

  અજનો અથલ થામ છે યબ્રહ્મ. દક્ષના ધડ ઉય અજનુ ં

મખુ ચંટાડલાભા ંઆવ્યુ ંએટરે કે દક્ષને છી યબ્રહ્મ દૃન્દ્ષ્ટ્ટ 

પ્રાપ્ત થઇ. અજ ભસ્તક એટરે બ્રહ્મદૃન્દ્ષ્ટ્ટ. 

  દક્ષ પ્રજાવત જાગ્મા છે. વળલ સ્તવુત કયલા રાગ્મો. દક્ષ 

પ્રજાવતએ વળલનુ ંજૂન કયુ.ં દકે્ષ કહ્યુ:ં-- ભાયી તુ્રી વતીના ં

દળલન કયાલો. 

  વળલજી વતીને છૂય ુ,ં તભાયે ફશાય આલવુ ંછે. જગદંફા 

ભાતાજીએ ના ાડી. વળલજૂન કયુ ંએટરે શ્રીકૃષ્ટ્ણ બગલાન 
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ત્મા ંપ્રગટ થમા છે. 

  વળલ અને ભાયાભા ંબેદ યાખે તે નયકગાભી ફને છે. આ 

વવદ્ધાતંનુ ંઅનેક લાય બાગલતભા ંલણલન કયુ ંછે. 

  શદય અને શયભા ંદકે્ષ જે બેદ યાખેરો તે શલે દૂય થમો. 

વળલતા લગય વવદ્વદ્ધ ભતી નથી, બ્રહ્મવલદ્યા મ્તી નથી. જીલ 

અને વળલ તત્ત્લ એક જ છે એ ફતાલલાનો બગલાનનો ઉદે્દળ 

છે. જીલ ભાત્રન ેવળલને ભલાની ઇચ્છા થામ છે. 

ાનુ:ં150 

  વનવવૃિધભલના આચામલ છે વળલજી અને પ્રવવૃિધભલના  

આચામલ છે શ્રીકૃષ્ટ્ણ. વલલ પ્રકાયની પ્રવવૃિ શોલા છતા ંપ્રવવૃિભા ં

જયામ ન રેામ એ આદળલ જગતને ફતાવ્મો છે શ્રીકૃષ્ટ્ણે. 

  દક્ષ મજ્ઞભા ંઆણે જોયુ ંકે અનરમ બક્ક્તનો અથલ એલો 

નથી કે એક જ દેલને ભાને અને ફીજા દેલને ન ભાને. અનરમ 

બક્ક્તનો અથલ એ છે કે અનેકભા ંએક જ દેલને વનશાો. પ્રભ ુ
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વલલવ્માક છે. જે વલલભા ંપ્રભનુા ંદળલન કયે તે  ઉિભ લૈષ્ટ્ણલ 

છે. 

  ોતાના એક ઇષ્ટ્ટદેલભા ંદયણૂલ બાલ યાખલો અને ફીજા 

દેલોને લદંન કયલા. ત્ની અનરમ બાલ વતભા ંયાખે છે અને 

ફીજા વગાઓભા ંવાભારમ પે્રભ યાખે છે. 

  ાચં દેલો એક જ છે, તેભા ંબેદબદુ્વદ્ધ ન યાખલી. દક્ષ 

પ્રજાવતએ મજ્ઞ કમો ણ તેભા ંતેણે બેદબદુ્વદ્ધ યાખી. તેણે 

વળલજીની જૂા ન કયી, તેથી તેના મજ્ઞભા ંવલઘ્ન આવ્યુ.ં 

  આ ચંામતનના ાચં દેલો-પ્રધાન દેલો નીચે જણાવ્મા 

પ્રભાણે છે. 

  થૃ્લી તત્ત્લ—ગણેળ: ગણેળની ઉાવના થી વલઘ્નોનો 

નાળ થામ છે. ગણેળ વલઘ્નશતાલ છે. 

  જ તત્ત્લ—વળલ; વળલની ઉાવના કયલાથી જ્ઞાન ભે 

છે. 
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  તેજ તત્ત્લ—સમૂલ: સમૂલની ઉાવના વનયોગી ફનાલે છે. 

સમૂલ આયોગ્મ આે છે. આયોગ્મ ંબાસ્કયાત ્ઇચ્છેત.્.. 

  લાય ુતત્ત્લ—ભાતાજી: ભાતાજીની ઉાવના ધન આે છે. 

  આકાળ તત્ત્લ—વલષ્ટ્ણ:ુ વલષ્ટ્ણનુી ઉાવના પે્રભ આે છે, 

પ્રેભ લધાયે છે. 

     દક્ષ પ્રજાવત િાયકાધીળની વેલા સ્ભયણભા ંતરભમ થમો 

શોમ તે છી તેણે વળલજીની જૂા છોડી શોત તો ચારત. ણ 

તેના અંદય લેય-લાવના શતા. દક્ષ પ્રજાવતનો મજ્ઞ કુબાલથી 

કયલાભા ંઆવ્મો એટરે તે મજ્ઞ ારૂ થમો. 
 

  દક્ષ એ જીલ છે. વળલજી એ વદગરુુ છે. ળયીયને વાદંુ 

યાખો, ળયીય એ બસ્ભ છે.એક મઠૂી યખ છે. ભાટે તેને ખોટી યીતે 

ળણગાયલાનુ ંઅને રાડ કયલાનુ ંછોડી દ્યો. આ છે વળલજીનો 

ઉદેળ.તેથી તો વળલજી ળયીય ઉય યાખ ચોે છે. ળયીયને 
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ળણગાયલાનુ ંછોડી દ્યો. ભાનલનુ ંજીલન  ત કયલા ભાટે છે. 

ત ન કયે એનુ ંતન થામ છે.  

  ભાનલજીલનનુ ંરક્ષ્મ બોગ નથી ણ બજન છે, 

ઇશ્વયબજન છે. વભબાલ અને વદબાલ વવદ્ધ કયલા ભાટે 

વત્વગંની જરૂય છે. વભબાલ વવદ્ધ થામ છે ત્માયે કે જ્માયે દયેક 

જડ-ચેતનભા ંઇશ્વયની બાલના જાગે છે. 

  ભાનલનો અલતાય યભાત્ભાનુ ંઆયાધન કયલા ભાટે છે. 

ત કયલા ભાટે છે. શઓુ ણ બોગ બોગલે છે. ભનષુ્ટ્મ કેલ 

બોગ ાછ ાગર ફને તો શ ુઅને ભનષુ્ટ્મભા ંશુ ં

બેદ?ભનષુ્ટ્મને પ્રભએુ બદુ્વદ્ધ આી છે, જ્ઞાન આપ્યુ ંછે. શનેુ 

નશં. આલતી કારની ચચંતા ભાનલ કયે છે. શ ુકયતા ંનથી, 

કયી ળકતા નથી.  

  ભનષુ્ટ્મજીલન ત કયલા ભાટે છે.તના અનેક પ્રકાયો છે. 

ગીતાભા ંકહ્યુ ંછે: બાલવશંદુ્વદ્ધદયત્મેતિો ભાનવમચુ્મતે ! બાલ 
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વશંદુ્વદ્ધ એ ભાનવ ત છે. વલલભા ંઇશ્વયનો બાલ યાખલો એ ત 

છે. બાલવશંદુ્વદ્ધથી એટરે અ6ત:કયણની વલત્રતાથી વદા 

વલલદા હ્રદમભા ંળાવંત અને પ્રવન્નતા યશળેે. વપ્રમ અને વત્મ 

ફોરવુ ંએ લાણીનુ ંત છે. વલત્રતા, વયતા, બ્રહ્મચમલ, 

અદશંવા આ ળયીય વફંધંીના ત છે. 

ાનુ:ં151  

  વલલભા ંવદબાલ –વભબાલ યાખનાયના ભનભા ંકા 

આલતો નથી. વલકાય અને વલનાળનો વલનાળ કયલા આ શ્રેષ્ટ્ઠ 

ઉામ છે. વલલભા ંવદબાલ યાખલો. 

  દક્ષ પ્રજાવતએ મજ્ઞ કયતા ંતેભા ંશદુ્ધબાલ- વભબાલ ન 

યાખ્મો તેથી તેને વશન કયવુ ંડયુ.ં મજ્ઞથી દક્ષનુ ંકલ્માણ થયુ ં

નશં. કાયણ તેણે વળલજી પ્રત્મે કુબાલ યાખી મજ્ઞ કમો. દકે્ષ 

મજ્ઞભા ંકુબાલ યાખ્મો કે હુ ંવળલજીની જૂા નદશ કરંુ. તેથી 

મજ્ઞભા ંવલઘ્ન આવ્યુ.ં ભાટે કોઇ પ્રત્મે કુબાલ ન યાખો, ધભલ 
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વપર થામ છે વદબાલથી. વદબાલ લગયનો દક્ષનો ધભલ ણ 

અધભલ ફરમો. દક્ષ પ્રજાવતના મજ્ઞની કથાનો ઉદે્દળ શદયશયનો 

અબેદ ફતાલલાનો છે. 
 

  આ વળલજી ચદયત્રની કથા લક્તાશ્રોતાના ાને ફાનાયી 

છે. 

   અધભલના લળંથી તભે ચેતતા યશજેો. સ્કંધ 4 અધ્મામ 

8ના શરેા ાચં શ્રોકોભા ંઅધભલના લળંજો ફતાવ્મા છે. આ 

અગત્મના શ્રોકો છે. કાયણ ણુ્મ ન કયો તો કાઇં નશં; ણ 

ા તો ન જ કયો. 

  અધભલની ત્નીનુ ંનાભ મૃાદેલી—વભથ્માબાણ કયલાની 

કુટેલ .તેભાથંી થમો દંબનો જરભ. રોકોને લૈષ્ટ્ણલ 

કશલેડાલલાની ઇચ્છા છે: 

  યંત ુકોઇને વાચા લૈષ્ટ્ણલ થલાની ઇચ્છા નથી. 

    દંબનો તુ્ર રોબ. 
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    રોબનો તુ્ર ક્રોધ. 

  ક્રોધની દુરુક્ક્ત એટરે કે કકલળલાણી. ભશાબાયતના યદુ્ધનુ ં

અને યાભામણના કરુણ પ્રવગંોનુ ંમૂ કકલળ લાણીભા ંછે. 

  દુમોધનનો ગ રસ્મો અને તે નીચે ડયો એટરે બીભ 

ફોલ્મો કે: અંધસ્મ તુ્ર અંધા:... આંધાનો તુ્ર આંધો. 

દુમોધનની આ ળબ્દોથી આઘાત રાગ્મો, એટરે ભશાબાયતનો 

આયંબ થમો. 

  વીતાજીએ રક્ષ્ભણજીને કકલળલાણીભા ંઠકો આપ્મો, તેથી 

રક્ષ્ભણને વલના ઇચ્છાએ, રાચાય થઇને,ભાયીચ યાક્ષવના છ 

કટબમાલ ળબ્દો ાછ જવુ ંડયુ.ં રક્ષ્ભણની ગેયશાજયીભા ં

યાલણ વીતાને ઉાડી ગમો અને યાભામણ ળરૂ થયુ.ં 

  ભાટે કકલળલાણી કોઇ દદલવ ફોરલી નદશ. આટરા 

દુગુલણોથી ફચો તોમ ઘણુ ંછે. કકલળલાણીભાથંી થમો કચ. 

  ઇન્દ્રિમોને શદયયવભા ંતયફો કયલાનો—યાખલાનો 
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બાગલતનો ઉદે્દળ છે. 

  નાભદેલ દયજીનો ધધંો કયતા. ગોયા કંુબાય કંુબાયકાભનો 

ધધંો કયતા. વેના નાલી શજાભતનો ધધંો કયતા. એ દયેકને 

ોત ોતાના ધધંાભાથંી જ્ઞાન ભેુ ંછે. વ્મલશાયભા ંશદુ્વદ્ધ 

આલી એટરે જીલનભા ંશદુ્વદ્ધ આલી, એટરે જીત્મા. 
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