
 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 



Skndhthird 

સ્કંધ ત્રીજો 

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:ં98 

  આત્ભાને આ જડ ળયીય કડી યાખે છે. ળયીય જડ છે. આત્ભા ચેતન છે. ણ 

જડ-ચેતનની આ ગ્રથંી ખોટી છે. કાયણ જડ લસ્ત ુચેતનને ળી યીતે ફાધંી 

ળકે? આ ગ્રથંી ખોટી શોલા છતા ંસ્લપ્ન જે યીતે આણને યડાલે છે તેભ 

આણને યડાલે છે. તત્ત્લ દૃષ્ષ્ટ્ટથી જડ ળયીય ચેતન આત્ભાને કડી યાખે છે 

એભ કશી ળકામ નદશ. ચેતન આત્ભાને જ્ડ ળયીય કડીયાખી ળકે નદશ. આત્ભા 

ળયીયથી જુદો છે. એ જાણે છે વલલ, ણ તેનો અનબુલ કોઇક જ કયી ળકે છે. 



  શકુદેલજી લણલન કયે છે:  શ ેયાજન ્,તભે જેલા પ્રશ્નો કયો છો તેલાવલદુયજીએ 

ભૈત્રેમજીને પ્રશ્નો કમાલ શતા. આ વલદુયજી એલા છે કે બગલાન તેભને ત્મા ંલગય 

આભતં્રણે ગમા શતા.  

  યીક્ષિત યાજાએ પ્રશ્ન કમો:- વલદુય ભૈત્રેમજીનો બેટો ક્યા ંઅને ક્યાયે થમો તે 

ભને કશો. 

  શકુદેલજી લણલન કયે છે:- શ ેયાજન , હુ ંતને શરેા ંબગલાન લગય આભતં્રણે 

વલદુયજીના ઘયે ધાયેરા તે કથા કશીળ. 

  ધતૃયાષ્ટ્રે ાડંલોને રાિાગશૃભા ંફાલા પ્રમત્ન કમો છે. વલદુયજીએ 

ધતૃયાષ્ટ્રને ઉદેળ કમો.ધતૃયાષ્ટ્રને કાઇં અવય થતી નથી. વલદુયજીએ વલચાયુ,ં 

ધતૃયાષ્ટ્ર ચોય છે. એના કુવગંથી ભાયી બદુ્ધદ્ધ ફગડળે. વલદુયજીએ અનેક લાય 

ઉદેળ કમો ણ ધતૃયાષ્ટ્રે ભાન્યુ ંનદશ. તેથી વલદુયજીએ ઘય છોડયુ.ં 

વલદુયજીની ત્નીનુ ંનાભ સરુબા. ફનંે લનભા ંઆવ્મા. 

ોતાના વમદૃ્ધદ્ધલાા ઘયનો ત્માગ કયી વલદુયજી લનભા ંગમેરા. લનલાવ 

વલના જીલનભા ંસલુાવ નદશ આલે. તેથી તો ાડંલોએ અને બગલાન યાભચદં્ર ે

લનલાવ કમો શતો. 

  વલદુયજી શરેેથી જ તસ્લી જીલન ગાતા અને બગલાનનુ ંકીતલન કયતા. 

તેથી દુમોધનના છપ્ન બોગો ડતા ંમકૂી શ્રીકૃષ્ટ્ણે વલદુયજીના ઘયની બાજી 

આયોગેરી. 



  વલદુય-સરુબા લનભા ંઆલી નદીદકનાયે ઝૂંડી ફાધંીને યશતેા શતા. યોજ ત્રણ 

કરાક પ્રભનુી વેલા કયે છે, ત્રણ કરાક પ્રભનુુ ંધ્માન કયે છે, ત્રણ કરાક પ્રભનુુ ં

કીતલન, અને ત્રણ કરાક કૃષ્ટ્ણ કથા કયે છે. ફાય લલ આ પ્રભાણે બગલાનની 

આયાધના કયે છે. બગલાનનુ ંકીતલન કયે અને ભખૂ રાગે ત્માયે કેલ બાજીનો 

આશાય કયે. 

  દ્વાયકાનાથ વલષ્ષ્ટ્ટ કયલા શસ્સ્તનાયુ ધાયલાના છે એલી વલદુયજીને ખફય 

ડી. 

  ધતૃયાષ્ટ્રે હકુભ કમો છે:--સ્લાગતની તૈમાયી કયો. છપ્ન બોગ તૈમાય કયાલો.  

  ધતૃયાષ્ટ્ર કુબાલથી વેલા કયે છે. વેલા વદ્ બાલથી કયલી જોઇએ. 

  વલદુયજી ગગંાસ્નાન કયલા ગમેરા. ત્મા ંવાબંળ્યુ ંઆલતી કારે ભોટો લયઘોડો 

નીકલાનો છે. તેણે રોકોને છૂય ુ,ં કોણ આલલાનુ ંછે? રોકોએ કહ્યુ:ં- તભને 

ખફય નથી? આલતી કારે દ્વાયકાનાથ ધાયલાના છે.  
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  વલદુયજી ઘયે આવ્મા. આજે આનદંભા ંછે. સરુબાએ છૂયુ:ં- આજે કેભ આટરા 

ફધા આનદંભા ંછો? 

  વલદુયજી કશ ેછે:- વત્વગંભા ંફધી લાત કશીળ. ભં કથાભા ંવાબંેુ ંફાય લલ 

એક જગ્માએ યશી ધ્માન કયે તેને પ્રભ ુદળલન આે છે. ભને રાગે છે કે 

દ્વાયકાનાથ દુમોધન ભાટે નદશ યંત ુભાયા બગલાન ભાયા ભાટે આલે છે. 



  સરુબા કશ:ે- ભને ણ સ્લપ્નભા ંયથમાત્રાના દળલન થમા શતા તે વપ થળે. 

  સરુબાદેલીએ વલદુયજીને પ્રશ્ન કમો છે, નાથ, પ્રભ ુવાથે તભાયો કાઇં દયચમ 

છે. 

  વલદુયજી કશ ે:- હુ ંકૃષ્ટ્ણને લદંન કરંુ છુ ંત્માયે તે ભને કાકા કશીને ફોરાલે છે. 

હુ ંતો તેઓને કહુ ંછુકેં હુ ંતો આનો દાવાનદુાવ છુ.ં  

  જીલ દીન ફનીને ઇશ્વયને ળયણે જામ છે તો જીલને ઇશ્વય ખફૂ ભાન આે છે. 

સરુબાના ભનભા ંએક જ બાલના છે, ઠાકોયજી આયોગે અને હુ ંપ્રત્મિ વનશાળંુ. 

  સરુબા કશ:ે- તેભને આણે ત્મા ંઆલલા આભતં્રણ આો.  

  વલદુયજી કશ:ે- ભાયે ત્મા ંઆલળે તો ઠાકોયજીને દયશ્રભ ડળે. હુ ંતેભને શુ ં

અલણ કયીળ? ભાયા સખુના ભાટે હુ ંભાયા બગલાનને જયામ દયશ્રભ નશં 

આુ.ં 

  આ જ ષુ્ષ્ટ્ટબસ્તત છે. સરુબાએ કહ્યુ ંછે, આણે જે બાજી ખાઇએ છીએ તે 

અલણ કયીશુ.ં 

   જીબ સધુયે તો જીલન સધુયે 

   જીબ ફગડે તો જીલન ફગડે. 

અવતળમ વાદંુ જીલન ગાો. વલદુયજીની જેભ. જેનુ ંજીલન વાદંુ છે તે જરૂય 

વાધ ુથળે. 

  સરુબાએ કહ્યુ ંછે:- હુ ંગયીફ છુ ંતે ભં શુ ંગનુ્શો કમો છે? તભે કથાભા ં



અનેકલાય કહ્યુ ંછે, પ્રભ ુપ્રેભના ભખૂ્મા છે. 

  વલદુયજી કશ ે:- યાજભશરેભા ંજળે તો બગલાન સખુી થળે. ભાયા ઘયભા ં

બગલાનને દયશ્રભ થળે. હુ ંતને આલતી કારે કૃષ્ટ્ણના ંદળલન કયલા રઇ 

જઇળ. તે છી આણે ત્મા ંકમાયેક આલળે. અત્માયે નદશ. 

  સરુબા વલચાયે છે કે વત વકંોચથી આભતં્રણ આતા નથી ણ હુ ંભનથી 

આભતં્રણ આીળ. ફીજે દદલવે ફારકૃષ્ટ્ણની વેલા કયે છે. ફારકૃષ્ટ્ણ શવે છે. 

વલદુય-સરુબા પ્રાથલના કયે છે. 

   યથારુઢો ગચ્છન ્વથ વભક્ષરત ભદેુલટરૈ: 

   સ્તવુતપ્રાદુબાલલ ંપ્રવતદમુાકર્ણમલ વદમ: 

   દમાવવન્ધફુલન્ધ:ુ વકર જગતા ંવવન્ધ-ુવદમો  

       જગન્નાથ: સ્લાભી નમનથ ગાભી બલત ુભે.... 

  યથમાત્રાના વભમે ભાગલભા ંએકવત્રત થમેરા ભસૂયુ વનૃ્દોની દ્વાયા કયામેરી 

સ્તવુત વાબંીને ગરે ગરે જે દમાથી દ્રવલત થઇ યશરેા છે, એ દમાના 

વાગય અક્ષખર  
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બ્રહ્માડંના ફધં,ુ તેભજ વમદુ્ર ઉય કૃા કયલા ભાટે તેના તટ ય વનલાવ 

કયલાલાા શ્રી જગન્નાથ સ્લાભી વદા ભાયા નેત્રોની વન્મખુ યશો. 

  શભંેળા યથારૂઢ દ્વાયકાનાથના ંદળલન કયો. 



 બગલાન યથભા ંજઇ યહ્યા છે.  

  જ્મા ંસધુી જીલ શદુ્ધ ન થામ ત્મા ંસધુી યભાત્ભા તેને આંખ આતા નથી. 

અને ચાય આંખ એક થમા લગય દળલનભા ંઆનદં આલતો નથી.  

  વલદુય સરુબા ણ યથને વનશાે છે. વલદુયજી વલચાયે છે, ભાયા બગલાન એક 

લાય નજય નદશ આે. ભાયા પ્રભ ુભાટે ભં વલલ વલમોનો ત્માગ કમો છે. શજાયો 

જન્ભથી વલખટૂો ડેરો જીલ તભાયે ળયણે આવ્મો છે. 

  રોકોની બીડભાથંી યથ જઇ યહ્યો છે, પ્રભએુ આંખો નીચી યાખેરી છે. પ્રભએુ 

આંખો ઊંચી કયી છે. વલદુય સરુબા દળલન કયે છે. શ્રીકૃષ્ટ્ણની દૃષ્ષ્ટ્ટ વલદુયકાકા 

ઉય ડી છે. વલદુયકાકા ોતાને કૃતાથલ ભાને છે કે ભાયા બગલાને ભાયી વામુ ં

જોયુ ં, બગલાનનુ ંહ્રદમ ણ બયાયુ ંછે. 

  વલદુય-સરુબાને ખાત્રી થઇ, ભને જોઇ શવતા શતા.પ્રભએુ ભને અનાલી છે. 

ભાયા પ્રભએુ ભાયી વાભે જોયુ ંછે. 

  પ્રભએુ આંખથી આ બાલ ફતાવ્મો કે હુ ંતભાયે ત્મા ંઆલલાનો છુ.ં ણ અવત 

આનદંભા ંઆ બાલ વલદુય-સરુબા વભજ્મા નદશ.  

  શ્રીકૃષ્ટ્ણ શસ્સ્તનાયુ જામ છે. આ તયપ ધતૃયાષ્ટ્ર અને દુમોધન એક ભદશનાથી 

શ્રીકૃષ્ટ્ણના સ્લાગત ભાટે તૈમાયી કયી છે. શ્રીકૃષ્ટ્ણ ધાયે છે. ધતૃયાષ્ટ્ર-

દુમોધનને ખફૂ વભજાલે છે. દ્વાયકાના યાજા તયીકે આવ્મો નથી. ાડંલોના દૂત 



તયીકે આવ્મો છુ.ં બગલાનનુ ંદુમોધને અભાન કયુ ંછે. કાઇં ભાન્યુ ંનદશ. 

શ્રીકૃષ્ટ્ણ વવંધ કયલાભા ંવનષ્ટ્પ જામ છે.  

  ધતૃયાષ્ટ્રે કહ્યુ:ં- ફે બાઇઓના ઝગડાભા ંતભે ન ડો. તભે આયાભથી બોજન 

કયો. છપ્ન બોગ તૈમાય છે. 

  શ્રીકૃષ્ટ્ણ કશ:ે- તાયા ઘયનુ ંખાઉં તો હુ ંઇશ્વય છુ ંતોણ ભાયી બદુ્ધદ્ધ ફગડે. 

ાીના ઘયનુ ંખાલાથી બદુ્ધદ્ધ ફગડે . 

  આજે છપ્ન પ્રકાયની બોજન વાભગ્રીઓ શ્રીકૃષ્ટ્ણ ભાટે તૈમાય કયાલલાભા ં

આલેરી છે, છતા ંણ બગલાન જભલા ભાટે ના ાડે છે. યાજાઓને આળા થઇ 

કે આણે ત્મા ંઆલળે. બ્રાહ્મણોને ના ાડી છે. 

  દ્રોણાચામે છૂય ુ:ં- ફધાને ના ાડો છો તો આજે ક્યામં જભલાના નથી? 

બોજનનો વભમ થમો છે. ક્યાકં તો જભવુ ંડળે ને. દુમોધનને ત્મા ંજભલાભા ં

શયકત શોમ તો ભાયે ત્મા ંબોજન ભાટે ધાયો.  

  બગલાન તેભને ણ ના ાડે છે. બગલાને કહ્યુ,ં આજે ગગંા દકનાયે એક 

બતતને ત્મા ંજલાનો છુ.ં  
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  દ્રોણાચામલ વભજી ગમા કે અભે લેદળાસ્ત્ર વંન્ન બ્રાહ્મણો યશી ગમા. ધન્મ છે 

વલદુયજીને. 



  બગલાન વલચાયે છે, ભાયો વલદુય આજ ઘણા સ્ભમથી ભાયી પ્રતીિા કયી યહ્યો 

છે. આજે ભાયે તેભને ત્મા ંજવુ ંછે. 

  આ ફાજુ વલદુયજી વલચાયે છે:--હુ ંશજુ રામક થમો નથી, તેથી તેઓ આલતા 

નથી. 

  સરુબા કશ:ે- કનૈમા ભં તાયા ભાટે વલલસ્લનો ત્માગ કમો છે. ત ુ ંભાયે ત્મા ંનદશ 

આલે?  

  કીતલનબસ્તત શ્રીકૃષ્ટ્ણને અવતવપ્રમ છે. સયુદાવજી બજન કયતા ંત્માયે કનૈમો 

આલીને તબંયૂો આે છે. સયુદાવ કીતલન કયે અને કનૈમો વાબંે છે. 

   નાશ ંલવાવભ લૈકંુઠે મોક્ષગના ંહ્રદમે ન ચ  

         ભદબતતા મત્ર ગામસ્ન્ત તત્ર વતષ્ટ્ઠાવભ નાયદ ... 

  બગલાન કશ ેછે કે, શ ેનાયદ હુ ંન લૈકંુઠભા ંયહુ ંછુ,ં કે ન તો મોગીઓના 

હ્રદમભા.ં હુ ંતો ત્મા ંજ યહુ ંછુ ંકે જ્મા ંભાયા બતતો પ્રેભભા ંવ્મકુ ફનીને ભારંુ 

કીતલન કમાલ કયે છે. 

  ઝૂંડી ફધં કયી વલદુય-સરુબા બગલાનના નાભનુ ંકીતલન કયે છે; ણ 

તેઓને ખફય નથી કે જેભનુ ંકીતલન કયી યહ્યા છે તે જ આજ તેભને દ્વાયે ફશાય 

ઊબા છે. 



  ભનષુ્ટ્મનુ ંજીલન વલત્ર ફનળે, તો બગલાન વલના આભતં્રણે તેભના ઘયે 

આલળે. વલદુયજીને ત્મા ંબગલાન વલના આભતં્રણે ધામાલ છે. 

   પ્રભએુ ઝૂંડીનો દયલાજો ખખડાવ્મો, કાકા, હુ ંઆવ્મો છુ.ં 

  એવુ ંકીતલન કયો કે બગલાન આલીને તભાયા ઘયનો દયલાજો ખખડાલે.  

  વલદુયજી:- દેલી દ્વાયકાનાથ આવ્મા શોમ તેભ રાગે છે. 

  ફાયણુ ંઉઘાડયુ ંત્મા ંચતભુુલજ નાયામણના ંદળલન થમા, આવન આપ્યુ ંનથી. 

પ્રભએુ શાથે દબલનુ ંઆવન રીધુ ંછે. વલદુયજીને શાથ કડીને ફેવાડયા છે. 

ઇશ્વય જેને ભાન આે છે તેનુ ંભાન ટકે છે. 

  બગલાન કશ:ે- હુ ંભખૂ્મો થમો છુ.ં ભને ખફૂ ભખૂ રાગી છે. કાઇંક ખાલા 

આો. 

  બસ્તતભા ંએટરી ળસ્તત છે કે વનષ્ટ્કાભ બગલાનને તે વકાભ ફનાલે 

છે.બગલાનને ભખૂ રાગતી નથી, ણ બતતને ભાટે બગલાનને ખાલાની 

ઇચ્છા થામ છે. 

  બગલાન આજે ભાગંીને ખામ છે.  

  વલદુયજી છેૂ છે:- તભે દુમોધનને ત્મા ંજભીને નથી આવ્મા?  

  કૃષ્ટ્ણ કશ:ે- કાકા, જેના ઘયનુ ંતભે ન ખાલ તેના ઘયનુ ંહુ ંખાતો નથી. 

  ઇશ્વયને ભખૂ રાગતી નથી એલો ઉવનદ્ નો  વવદ્ધાતં છે.જીલરૂી િી 

વલમરૂી પ ખામ છે તેથી તે દુ:ખી છે ઉવનદનો વવદ્ધાતં ખોટો નથી. 



ઇશ્વય વનત્મ આનદં સ્લરૂ છે. બાગલતનો વવદ્ધાતં ણ વાચો છે. ઇશ્વય તપૃ્ત 

છે યંત ુકોઇ  
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બતતના હ્રદમભા ંપ્રેભ ઊબયામ તો વનષ્ટ્કાભ ન વકાભ ફને છે. વગણુ વનગુલણ 

એક છે. વનયાકાય વાકાય ફને છે. ઇશ્વય પ્રેભના ભખૂ્મા છે. તેથી પ્રેભ જ્ઞાનથી 

શ્રેષ્ટ્ઠ છે. પ્રેભભા ંએલી ળસ્તત છે કે તે જડને ચેતન ફનાલે છે. વનષ્ટ્કાભને વકાભ 

ફનાલે છે. જ્ઞાનભા ંલસ્તનુ6ુ દયલતલન કયલાની ળસ્તત નથી. પ્રેભભા ંલસ્તનુ ુ ં

દયલતલન કયલાની તાકાત છે. 

  વત-ત્ની વલચાયભાંડયા છે. બગલાનનુ ંસ્લાગત ળી યીતે કયવુ?ં તેઓ 

તસ્લી શતા. કેલ બાજી ખાઇને યશતેા.ં વલદુયજીને વકંોચ થામ છે. હુ ંભાયી 

બાજી બગલાનને કેભ અલણ કરંુ?  

  દ્વાયકાનાથે શાથે બાજી ચરૂા ઉયથી ઉતાયી છે. પ્રેભથી બાજી આયોગી છે.  

  બગલાનને દુમોધનના ઘયના ભેલા ન ગમ્મા; યંત ુબગલાને વલદુયના 

ઘયની બાજી આયોગી. તેથી તો આજે ણ રોકો ગામ છે: 

    વફવે ઊંચી પ્રેભવગાઇ. 

દુમોધનકો ભેલા ત્માગો વાગ વલદુય ઘય ાઇ 

જૂઠે પર વફયીકે ખામે ફહ ુક્ષફવધ ેભ રગાઇ 



પ્રેભકે ફવ નૃ-વેલા કીષ્ન્શ આ ફને શદય નાઇ 

યાજસમુજ્ઞ યવુધષ્ષ્ટ્ઠય કીનં તાભં જૂઠ ઉઠાઇ 

પ્રેભકે ફવ અજુ લન-યથ શાકં્યો ભરૂ ગમે ઠકુયાઇ 

ઐવી પ્રીવત ફઢી વનૃ્દાલન ગોવન નાચ નચાઇ 

સયૂ ક્રૂય ઇવ રામક નાશં કશ ંરગી કયૌ ફડાઇ.... 

  શકુદેલજી કશલેા રાગ્મા:- શ ેયાજન, વગંનો યંગ ભનને રાગે છે. ભનષુ્ટ્મ 

જન્ભથી ફગડેરો શોતો નથી. ભનષુ્ટ્મ જન્ભથી શદુ્ધ શોમ છે. ભોટો થમા છી 

જેના વગંભા ંઆવ્મો તેના જેલો તે ફન ેછે. 

  વલચાય કયો ફાકનો જન્ભ થમો ત્માયે તેને કોઇ વ્મવન ન શત ુ.ં તેને કોઇ 

ણ કુટેલ ન શતી. ભોટો થમા છી જેના વગંભા ંઆવ્મો  તેના જેલો એ ફન્મો 

છે. વગંથી જીલન સધુયે છે તેલી યીતે વગંથી જીલન ફગડે ણ છે. આંફા 

પયતા ંફાલ લાલળો તો આંફો પળે નદશ. ભન ઉય વગંની અવય ખફૂ 

થામ છે. વલરાવીનો વગં શળે તો ભનષુ્ટ્મ વલરાવી થળે. વલયતતના વગંભા ંયશ ે

તો તે વલયતત ફને. વવંાય વ્મલશાયભા ંયશીને બ્રહ્મજ્ઞાન ટકાલવુ,ં ખફૂ બસ્તત 

કયલી એ ઘણુ ંકઠણ છે.વગંની અવય ખફૂ થામ છે. વગો બાઇ ણ ા કયે 

તો તેનો વગં છોડી દેજો. કોઇ જીલનો વતયસ્કાય ન કયલો ણ તેના ાનો 

વતયસ્કાય કયલો. વલદુયજીને રાગ્યુ ં કે ધતૃયાષ્ટ્રનો કુવગં ભાયી બસ્તતભા ંવલઘ્ન 

કયળે, તેથી વલદુયજી ઘયનો ત્માગ કયી ગગંાદકનાયે આલી બગલાનની બસ્તત 



કયલા રાગેરા. તાદંજાની બાજીભા ંવતંો ભાનેરો. ઇષ્ન્દ્રમોના વલમોભા ંજે 

પવામો તે બસ્તત શુ ંકયળે? 

ભાટે ઇષ્ન્દ્રમો  અંતકા સધુી વાજી યશ ેતેલો આશાય કયલો. ધતૃયાષ્ટ્રે વલદુયજી 

ભાટે ઘણુ ંભોકલ્યુ ંછે ણ વલદુયજીએ તે રીધુ ંનથી. ાીના ઘયનુ ંન ખલામ. 

પ્રભ ુબજનભા ંઅન્નદો વલઘ્ન કયે છે. 

  વત્વગં ઇશ્વય કૃાથી ભે છે ણ કુવગંભા ંન યશવે ુ ંતે તભાયા શાથની લાત 

છે. 

  વગંનો યંગ રાગે છે. ાીનો વગં ન કયલો. એટરે તો આગની કથા 

આલળે.  

 ાનુ:ં103 

વલદુયજી ધતૃયાષ્ટ્ર-દુમોધનનો ત્માગ કયી તીથલમાત્રા કયલા ગમા છે. 

  ઇશ્વયના ભાટે રૌદકક સખુનો ત્માગ ન કયે ત્મા ંસધુી તે જીલ ભાટે પ્રભનુે દમા 

આલતી નથી. વલલનો ત્માગ કયી વલદુય-સરુબા યભેશ્વયનુ ંઆયાધન કયે છે. 

એટરે તો બગલાનને દમા આલી કે ભાયા વલદુયે ભાયા ભાટે કેટરો ત્માગ કમો 

છે. વલદુયજીને ત્મા ંયભાત્ભા ધામાલ છે. સરુબાની બાલના વપર થઇ છે. 

ઠાકોયજીએ તેની બાજી આયોગી. એવુ ંવત્કામલ કયો કે બગલાનને વલના 

આભતં્રણે આણા ઘયે આલલાની ઇચ્છા થામ. 



  પ્રભએુ ધતૃયાષ્ટ્રના ઘયનુ ંાણી ણ ીધુ ંનથી એટરે કૌયલોનો વલનાળ 

થળે. શકુદેલજી યાજાને કશ ેછે, શલે હુ ંતને આગની કથા વબંાવુ ંછુ.ં 

દુમોધને ાડંલોનુ ંયાજ્મ શયી રીધુ.ં ાડંલોને લનલાવ ભળ્મો છે. લનલાવ 

યૂો થમા ફાદ યવુધષ્ષ્ટ્ઠયે યાજ્મબાગ ભાગ્મો. ણ ધતૃયાષ્ટ્રે તે આપ્મો નદશ. 

બગલાન શ્રીકૃષ્ટ્ણ વલષ્ષ્ટ્ટ કયાલલા આવ્મા ણ કુરુયાજે તેનુ ંકશવે ુ ંભાન્યુ ંનદશ. 

છી વરાશ ભાટે વલદુયજીને ફોરાલલાભા ંઆવ્મા. વલદુયજીએ ધતૃયાષ્ટ્રને 

ઉદેળ આી વભજાલલા પ્રમત્ન કમો, ણ ધતૃયાષ્ટ્રતેનુ ંભાનતા નથી. આ 

ઉદેળ વલદુયનીવતના નાભે ઓખામ છે. તેને વલદુયનીવત કશ ેછે. 

  જે ફીજાના ધનનુ ંશયણ કયી રે તે ધતૃયાષ્ટ્ર. શરેા ંતો એક ધતૃયાષ્ટ્ર શતો 

આજકાર તો ધતૃયાષ્ટ્રો ફહ ુલધી ડયા છે. 

  વલદુયજી ધતૃયાષ્ટ્રને કશલેા રાગ્મા:- દુમોધન ાી છે. તારંુ ા તુ્ર તયીકે 

આવ્યુ ંછે. ળાસ્ત્રભા ંકહ્યુ ંછે કે દીકયો દુયાચાયી થામ તો ભાફાની દુગલવત કયે 

છે. વદાચાયી તુ્ર ભાફાની વદગવત કયે છે. નાના ફાકને ાની ફીક 

ફતાલો તો તે ભાની જળે.આજકારના યલુાનો ફીક યાખતા નથી તેથી ભાય 

ખામ છે. દુમોધન દુયાચાયી છે. તાયા લળંનો વલનાળ કયલા આવ્મો છે. 

  ચોયી અને વ્મક્ષબચાયને ભશાા ભાન્મા છે. તે િમ્મ નથી. ફીજા ાો 

િમ્મ છે. ચોયી અને વ્મક્ષબચાય એ ફે ભોટા ંા છે. કેટરાક ચોય જેરભા ં

ત્માયે કેટરાક ચોય ભશરેભા ંયશ ેછે. ચોય એટરે ? લગય ભશનેતે ફીજાનુ ં

ચાલે તે ચોય. જેનુ ંછે તેને આપ્મા વલના ખામ તે ચોય. ળસ્તત શોલા છતા ં



અવતવથવત્કાય ન કયે તે ચોય. ોતાને ભાટે જ યાધંીને ખામ તે ચોય. અસ્ગ્નભા ં

આહવુત આપ્મા લગય ખામ તે ચોય. દુમોધન ચોય છે. 

  પ્રભએુ ાડંલો ને અનાવ્મા છેતેથી તેઓને પ્રભ ુગાદી ઉય ફેવાડળે. 

ધભલયાજા તાયા અયાધ િભા કયલા તૈમાય છે. શજુ દુમોધનનો ભોશ ત્માગ, 

નદશ તો વલનાળ થળે. 

  દુમોધન એલો દુષ્ટ્ટ શતો કે દ્રૌદીના રૂને જોઇને ફતો શતો. 

  ભશાબાયતના ત્રણ પ્રવગંો ળકંયાચામે ઉઠાવ્મા છે. ગીતા, વલષ્ટ્ણ ુવશસ્ત્ર નાભ, 

ને ઉદ્યોગલલ-વનતસજુાત લલ. એ ત્રણ ઉય ટીકા રખી છે. 

  ધતૃયાષ્ટ્ર કશ ેછે:- બાઇ, ત ુ ંકશ ેછે તે વાચુ ંછે ણ દુમોધન જ્માયે ભાયી ાવે 

આલે છે ત્માયે ભારંુ જ્ઞાન યશતે ુ ંનથી.  

  ાનો ફા છે રોબ અને ાની ભા છે ભભતા. રોબ અને ભભતા ા 

કયાલે છે.  
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  વેલકોએ આલી દુમોધનને કહ્યુ,ં વલદુય કાકા તભાયા વલરુદ્ધ લાતો કયતા શતા. 

દુમોધને વલદુયજીને વબાભા ંફોરાવ્મા અને બદુ્ધદ્ધલૂલક તેભનુ ંઅભાન કયુ.ં 

   મિ યવુધષ્ષ્ટ્ઠય વલંાદભા ંમિે પ્રશ્ન કમો: કામભનો નયકભા ંકોણ ડે છે? 

આભતં્રણ આે અને આલનાયનુ ંબદુ્ધદ્ધલૂલક અભાન કયે તે કામભ ભાટે 

નયકભા ંડે છે.  



 

  દુમોધન કશ ેછે:- ત ુ ંદાવીતુ્ર છે. ભારંુ જ અન્ન ખાઇને ભાયી વનંદા કયે છે. 

આણા ઘયનુ ંખાઇ આણા વલરુદ્ધ કાભ કયે છે. 

  વબભા ંવનંદા વશન કયે તે વતં. વલદુયભા ંએલી ળસ્તત શતી કે આંખ ઉઘાડીને 

દુમોધન વાભે જુએ તો દુમોધન ફીને ખાક થઇ જામ. ણ વલદુયજી તે 

ળસ્તતનો ઉમોગ કયતા નથી. 

  ળસ્તતનો દુરુમોગ કયે એ દૈત્મ. ળસ્તત, વંવિ અને વભમનો વલલેકલૂલક 

ઉમોગ કયે છે એ દેલ ફને છે. 

  તભે ખફૂ વશન કયળો તો વતં થળો. કેટરીક વાસઓુ લહઓુ ઉય જુલ્ભ કયે 

છે. કશ ેછે કે હુ ંલહ ુકયતા ંભોટી એટરે હકુભ કયલાનો ભને શક્ક છે. કોઇ જીલને 

શરકો ગણળો નદશ. જીલ એ ઇશ્વયનુ ંસ્લરૂ છે. 

  વલદુયજી જેવુ ંફાય લલ ત કયુ ંતે પ્રભાણે ત કયળો તો વશન કયલાની 

ળસ્તત આલળે. અવત વાત્તત્ત્લક આશાય જેનો શળે તે વશન કયી ળકળે. 

વલદુયજીએ તાદંજાની બાજીભા ંવતંો ભાની ઇશ્વયનુ ંઆયાધન કયુ ંછે. 

બદુ્ધદ્ધભા ંઇશ્વય શોમ તો ફધુ ંવશન થામ. 

  અભાનથી વલદુયજી ગ્રાવન ાભતા ંનથી. વબાભા ંદુમોધને વલદુયજીનુ ં

અભાન કયુ ંતેભ છતા ંગસુ્વે થમા નથી. વલદુયકાકાએ એકરી બાજી ખાધેરી 

ને ! વાત્તત્ત્લક આશાય લગય ગભ ખાલાની ળસ્તત નદશ આલે. જીલનભા ંસખુી 



યશવે ુ ંશોમ તો કભ ખા અને ગભ ખા. ભનષુ્ટ્મને ફધુ ંખાતા આલડે છે પતત ગભ 

ખાતા ંઆલડત ુ ંનથી. 

  તભાયી કોઇ વનંદા કયે તો તભે વનંદા ળાવંતથી વશન કયજો. વનંદા કયનાય 

ઉય ક્રોધ ન કયલો. વનંદા વાબંીને તેભા ંણ ઇશ્વયનો શબુ વકેંત ભાનલો. 

  યાભામણભા ંયાલણે વલબીણનુ ંઅને બાગલતભા ંદુમોધને વલદુયજીનુ ં

અભાન કયેુ.ં આ પ્રભાણે વતંોના અભાનથી તેઓનો નાળ થમો. ઘયભા ં

એકાદ રુ્ણમળાી ભાણવ શોમ, તો તે ઘયના ંભાણવોનુ ંકોઇ અદશત કયી ળકત ુ ં

નથી. વલદુયના જલાથી કૌયલોનો નાળ થમો. વલબીણના જલાથી રકંાના 

યાિવોનો નાળ થમો. 

  દુમોધને નોકયોને હકુભ કમો કે આ વલદુયજીને ધક્કો ભાયી ફશાય કાઢો. વેલકો 

ધક્કો ભાયીને ફશાય કાઢે તે શરેા ંવલદુયજીએ વભજીને ઘયનો ત્માગ કમો. 

ધનષુ્ટ્મ-ફાણ તેભણે ત્મા ંજ મકૂી દીધા ંછે.  ધનદુ્વાલદય વનધામ.... કૌયલોને તે 

દ્વાયા ઉદેળ આપ્મો કે ાડંલો વાથે ધનષુ્ટ્મ-ફાણ રઇને રડળો નદશ, લાણીથી 

રડવુ ંશોમ તો રડજો. 

  વલદુયજી માત્રા કયલા ભાટે નીકળ્મા છે. ધતૃયાષ્ટ્રે ભોતરાલેુ ંધન તેઓ રેતા 

નથી. 
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  જરૂદયમાત ઓછી કયો તો ા ઘટળે અને જરૂદયમાત જો લધાયળો તો ા 

ણ લધળે. પ્રાપ્ત સ્સ્થવતભા ંઅવતંો ભનષુ્ટ્મને ા કયલા પ્રેયે છે, તેથી તો 

કહ્યુ ંછે કે ાનો ફા રોબ છે. 

  જે કોઇણ પ્રકાયનુ ંા કયતો નથી તે ભશાન રુ્ણમ કયી યહ્યો છે. 

  વલદુયજી 36 લલ સધુીની માત્રા કયલા ભાટે નીકળ્મા છે, ણ વાથે કાઇં રીધુ ં

નથી. આજકાર તો રોકો 36 દદલવની માત્રાએ નીકે છે તો 36 ચીજ 

લસ્તઓુ વાથે રે છે. ોતાની જરૂદયમાતોનુ ંરાબં ુક્ષરસ્ટ ફનાલે છે. અને ક્ષરસ્ટ 

ૈકી કોઇ ચીજ રેલાની યશી ન જામ તેની કાજી યાખે છે. 

  માત્રાનો અથલ છે: માવત ત્રાવત; ઇષ્ન્દ્રમોને પ્રવતકુ વલમોભા ંથી શટાલી અને 

અનકુૂ વલમભા ંજોડી દેલી એ જ માત્રા. 

  જાત્રા કયલા જતા ંરુ્ણમ થત ુ ંનથી. અનેકલાય ા બેગુ ંકયીને ભનષુ્ટ્મ 

જાત્રાભાથંી ાછો આલે છે ભાટે માત્રા વલવધલૂલક કયલાની છે.  

  માત્રા કયલા નીકળ્મા ત્માયે વલદુયજી વાથે શુ ંરઇ ગમેરા? કાઇં નદશ. પતત 

કૌયલોનુ ંરુ્ણમ રઇને નીકળ્મા છે. 

  વા વનગલત: કૌયલરુ્ણમ રબ્ધો ....કૌયલોનુ ંજેટ6ુ રુ્ણમ શત ુ ંતે રઇને ગમા 

છે. કાયણ કૌયલોએ તેનુ ંઅભાન-વનંદા કયેરા. તભાયી કોઇ વનંદા કયે એને 

વશન કયળો તો તભારુ6 ા તેના ભાથે જળે, અને તેનુ ંરુ્ણમ તભને ભળે. 

  જે દદલવે જે તીથલભા ંજાલ ત્મા ંઉલાવ કયજો. બ્રાહ્મણનુ ંઅભાન ન કયળો. 



બ્રાહ્મણનુ ંઅભાન કયે તેની તીથલમાત્રા વપ થતી નથી. ઉલાવ કયલાથી 

ળયીયની શદુ્ધદ્ધ થામ છે, ા ફે છે, ળયીયભા ંવાત્તત્ત્લકબાલ જાગે છે. વલદુયજી 

દયેક તીથલભા ંઉલાવ કયે છે અને વલવધલૂલક સ્નાન કયે છે.  

  માત્રા કેલી યીતે કયલી તે વલદુયજીએ ફતાવ્યુ ંછે. 

   ગા ંમલટન ભેઘ્મ વલવલતત વવૃત: 

   વદાડડપ્તુો ડઘ: ળમનોડલધતૂ:  

     અરક્ષિત:  સ્લૈયલધતૂલેો 

   વ્રતાવન ચેયે શદયતોણાવન.... 

                  બા.3-1-19 
 

અલધતૂલેભા ંતેઓ થૃ્લી ઉય પયતા ંશતા કે જેથી વગાવફંધંીઓ 

તેભને ઓખી ળકે નદશ. તેઓ, ળયીયને ળણગાયતા નદશ, વલત્ર અને થોડુ ં

બોજન કયતા,ં શદુ્ધવવૃિથી જીલન વનલાલશ કયતા,ં પ્રત્મેક તીથલભા ંસ્નાન કયતા, 

ભવૂભ ઉય ળમન કયતા, અને બગલાનને પ્રવન્ન કયનાયા વ્રતો કયતા.  

  વતંો તીથલને ાલન કયે છે. બાયદ્વાજ મવુન ગગંાસ્નાન કયલા આલે, 

ત્માયે ગગંાજી 25 ગવથમા ંઉય આલે છે. ગગંાજી જાણે છે કે ફીજાઓ 

ભાયાભા ંા નાખલા આલે છે, ત્માયે આ મવુન ભને ાલન કયલા આલે છે. 
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  અવત વંવિ અનથલ કયે છે. તેથી બગલાને વોનાની દ્વાયકા ડુફાડી. 

  ફેટ દ્વાયકાની બગલાનની મવૂતિ ભનોશય છે. સ્લરૂ અદભતુ છે, જોતા ંભન 

ધયાત ુ ંનથી. દ્વાદયકાવધળના ંદળલન કયજો. 

  કાળીનુ ંભાશાત્મ્મ ણ ઘણુ ંછે. કાળીના પ્રમખુ દેલ છે બૈયલનાથ. 

   વલશ્વે ંભાધલ ંધરુ્ણડીમ ્દંડાક્ષણ ચ બૈયલમ ્....  

આ શ્રોક યોજ ફોરે તો કાળીભા ંયહ્યાનુ ંપ ભે છે. કાળીભા ંનલ ભાવ 

યશ ેતો તેનો નુર્જન્ભ શતો નથી. 

  કાળી એ જ્ઞાનભવૂભ છે. અમોધ્મા એ લૈયાગ્મભવૂભ છે. વ્રજભવૂભ એ પ્રેભભવૂભ છે.  

  નભલદા દકનાયો એ તોભવૂભ છે, યેલાતીયે ત: કુમાલત.્...જ્ઞાન, લૈયાગ્મ 

અને બસ્તત ત્રણે નભલદા દકનાયે વવદ્ધ થામ છે. 

  તીથલભા ંક્રોધ ન કયો. તીથલભા ંબ્રહ્મચમલ લગેયે વ્રતો ાલા જોઇએ,તો જ 

તીથલમાત્રાનુ ંપ ભે છે.  

  માત્રા કયતા ંકયતા ંવલદુયજી મમનુા દકનાયે આવ્મા છે. યભણ યેતીભા ં

આોટે છે, યભણયેતીભા ંગોીઓની યજ ડેરી. વલદુયજી કૃષ્ટ્ણની રીરાઓનુ ં

ક્ષચંતન કયે છે.મમનુા દકનાયે રૌદકક લાતો કયલી એ ા છે. આ ભવૂભ 

અવતળમ ાલન છે. ભાયા શ્રીકૃષ્ટ્ણ ગામોને રઇને આ ભવૂભભા ંઆલતા, વ્રજની 

રીરા વનત્મ છે. વલદુયજીને અનબુલ થમો. ભાયા શ્રીકૃષ્ટ્ણ ગામોને રઇને મમનુા 



દકનાયી આવ્મા છે. વલદુયજીની બાલના એલી શતી તેને વલલ રીરા પ્રત્મિ 

દેખામ છે. 

  આ ટેય કદભ છે. અશં ઊબા યશી બગલાન શ્રીકૃષ્ટ્ણગામોને ફોરાલે છે. શ ે

ગગંી, શ ેગોદાલયી. 

  ગામોની લચ્ચે શ્રીકૃષ્ટ્ણ ઊબા છે એલા ગોાનુ ંધ્માન કયો. 

  ઇષ્ન્દ્રમોને યભાત્ભા વાથે યણાલો. ઇષ્ન્દ્રમોને વલમો વાથે ન યણાલો. 

  બગલાનનુ ંનાભ હૃવકેળ છે. તેનો અથલ છે; હૃવક એટરે ઇષ્ન્દ્રમ અને ઇળ 

એટરે સ્લાભી. ઇષ્ન્દ્રમોના સ્લાભી શ્રીકૃષ્ટ્ણ છે.આ ચં વલમો ઇષ્ન્દ્રમોના વાચા 

વત નથી. તે વત થલા ભાગેં છે.વવંાયનુ ંકોઇ ણ રૂ આંખને દેખામ ત્મા ં

સધુી વનદ્રા આલતી નથી. એટરે પક્ષરત થામ છે આંખનો વત રૂ નથી.  

 વલદુયજી વલચાયે છે, ભાયા કયતા ંશઓુ શ્રેષ્ટ્ઠ છે કે યભાત્ભાને ભલા 

આતયુ થઇને દોડે છે. ગામો શ્રીકૃષ્ટ્ણ વભરન ભાટે આતયુ થઇ છે. વધક્કાય છે 

ભને, શજુ ભને કૃષ્ટ્ણવભરનની તીવ્ર ઇચ્છા થતી નથી. ગામો દોડે છે અને હુ ં

થ્થય જેલો ફેવી યહ્યો છુ.ં આંખો પ્રેભબીની થઇ છે. એલો પ્રવગં ક્યાયે આલળે 

કે હુ ંણ ગામોની જેભ કૃષ્ટ્ણવભરન ભાટે દોડીળ.  

 પ્રભ ુતે લખતે પ્રબાવભા ંશતા. ઉદ્ધલને જ્ઞાનનો ઉદેળ કમો. 

બાગલતધભલનો ઉદેળ કમો. ઉદ્ધલને કહ્યુ,ં શલે ત ુ ંફદદયકાશ્રભ જા. ઉદ્ધલ કશ ે

છે, ભને એકરાને જતા ંફીક રાગે છે. તભે ભાયી વાથે આલો. 
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  જીલ ઇશ્વયને વાથે યાખે તો તેને ફીક રાગળે નદશ.   

ઉદ્ધલને બાગલતધભલનો ઉદેળ કમો ણ ઉદ્ધલને ળાવંત ભી નદશ. 

ઉદ્ધલ બગલાનને કશ,ે હુ ંએકરો કેલી યીતે જઇળ. આણે ફનંે વાથે જઇશુ.ં 

  કેલ વનગુલણ બ્રહ્મનુ ંજ્ઞાન ફહ ુઉમોગી થત ુ ંનથી. વગણુ બ્રહ્મના આધાયે 

વનગુલણ બ્રહ્મને ઓખલાના છે. 

  શ્રીકૃષ્ટ્ણ ઉદ્ધલને કશ ેછે:- હુ ંિેત્રજ્ઞ તાયી વાથે છુ.ં ભારંુ સ્ભયણ કયીળ એ જ 

િણે હુ ંશાજય થઇળ. એભ કશીશ્રીકૃષ્ટ્ણે ઉદ્ધલને ોતાની ચયણ ાદુકા આી. 

ઉદ્દલે ભાની રીધુ ંકે શલે દ્વાયકાનાથ ભાયી વાથે છે. ભસ્તક ઉય ચયણાદુકા 

યાખી છે. ભસ્તકએ બદુ્ધદ્ધપ્રધાન છે. તેભા ંપ્રભનુે ધયાલો તો તભાયા ભનભા ં

કોઇ વલકાય આલળે નદશ.  

  શકુદેલજી કશ ેછે:- શ ેયાજન,્ ઉદ્ધલ ફદદયકાશ્રભ જલા નીકળ્મા.યસ્તાભા ં

ઉદ્ધલજીને મમનુાના ંદળલન થમા. ઉદ્ધલે વલચાયુ ં: હુ ંથોડા દદલવ અત્રે યશીળ. 

કોઇ વતં ભળે, કોઇ લૈષ્ટ્ણલ ભળે તો વત્વગં કયીળ. ઉદ્ધલજી બાલના કયે 

છેકોઇ રાદડરો લૈષ્ટ્ણલ ભે તો જ ફોરવુ ંછે. નદશતય ભૌન યશીળ. 

  વ ૃદંાલનભા ંગપુ્ત યીતે અનેક વાધઓુ યાધાકૃષ્ટ્ણની રીરાઓના ંદળલન 

કયતા ંઆજે ણ પયે છે.મમનુા દકનાયે યભણ યેતીભા ંવલદુયજી ફેઠા છે. 

ઉદ્ધલજીની દૃષ્ષ્ટ્ટ ડી છે, આ કોઇ લૈષ્ટ્ણલ રાગે છે. શ્રીકૃષ્ટ્ણ પ્રેભભા ંતેનુ ંહ્રદમ 



બયાયુ ંશોમ તેભ રાગે છે. ઉદ્ધલજી ાવે આવ્મા ત્માયે ઓખી ગમા. આ 

ભશાન બગલદબતત વલદુય ફેઠા છે. ઉદ્ધલજી લદંન કયે છે. તે જ વભમે 

વલદુયજીએ આંખો ઉઘાડી છે.કહ્યુ ંભને લદંન કયો એ મોગ્મ નથી. વલદુયજી 

ઉદ્ધલજીને લદંન કયે છે. વતંોનુ ંવભરન કેવુ ંશોમ છે. 

   ચાય વભરે તો ચૌવઠ ક્ષખરે, 

          ઔય લીવ યશ ેકય જોડ, 

         શદયજનવે શદયજન વભરે તો 

                શવંે વાત કયોડ.  

ચાય= ચાય આંખો.    ચૌવઠ = ચૌવઠ દાતં 

   લીવ= શાથના આંગા ં  વાત કયોડ= વાત કયોડ રંુલાટીઓ 

  ળયીયભા ંવાત કયોડ રંુલાટીઓ શોમ છે. શદયજન એટરે શદયના રાડીરા જન. 

  વલદુય ઉદ્ધલનો દદવ્મ વત્વગં થામ છે. વત્વગંભા ંભનષુ્ટ્મ જીલે તેટુ ંજ 

ભનષુ્ટ્મ જીવ્મો છે એભ કશી ળકામ. વતંોના વભરનભા ંકેલ બગલાનની જ 

લાતો થામ છે. વતં ભે તો તેભને તભાયી  રૌદકક લાત છૂળો નદશ.  

  મમનુાજીને આજે અવતળમ આનદં થમો છે. ભાયા પ્રભનુી રીરાઓનુ ં

આ રાદડરા બતતો લણલન કયળે. મમનુાજી સ્તબ્ધ થમા. પ્રથભ ફારીરાનુ ં

લણલન કયુ.ં ફધી રીરાઓનુ ંવિંેભા ંલણલન કયુ ં. 

  ઉદ્ધલજી કશ:ે- ભને પ્રબાવભા ંબાગલત ધભલનો ઉદેળ કમો અને ભાયા પ્રભએુ 



ભને ફદદયકાશ્રભ જલાની આજ્ઞા આી છે. તભાયા ંદળલનથી ભને ઘણો આનદં 

થમો છે.  
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વલદુયજી કશ:ે- પ્રભએુ તભને બાગલત ધભલનો જે ઉદેળ કમો તે ભને 

વાબંલાની ઇચ્છા છે.હુ ંજાવતશીન છુ,ં કભલશીન છુ.ં ણ લૈષ્ટ્ણલો દમાના વાગય 

શોમ છે. બગલાનની થોડી કૃા ભાયા ઉય ણ શતી. આ ભાયી ઇચ્છા 

દયણૂલ કયો. આ કૃા કયી તે દદવ્મરીરા ભને વબંાલો. 

  ઉદ્ધલજી કશ:ે- વલદુયજી આ વાધાયણ નથી. 

ભનષુ્ટ્મ સ્લબાલથી દીન થતો નથી ત્માસંધુી બગલાનને ગભતો નથી. 

જ્મા ંનજય જામ ત્મા ંશ્રીકૃષ્ટ્ણના ંદળલનની બાલના કયળો તો દૈન્મબાલ જાગળે. 

  વલદુયજી તભને લધાયે શુ ંકહુ?ં ભને ઉદેળ કમો ત્માયે ભૈત્રેમજી ત્મા ંફેઠા 

શતા. લસદેુલ-દેલકીને નદશ યંત ુતભને ત્રણલાય પ્રભએુ માદ કમાલ છે. ભાયો 

વલદુય ભને ભળ્મો નદશ.  

  બસ્તત એલી કયો કે બગલાનને તભારંુ સ્ભયણ થામ. બગલાન તભને 

માદ કયે. વલદુયજીને બગલાને ત્રણ લખત માદ કયેરાતેભ.  

વલદુયજી છેૂ છે:-ઉદ્ધલજી ભાયા બગલાને ભને માદ કયેરો? 

  ઉદ્ધલજી કશ ેછે:-વલદુયજી તભે બાગ્મળાી છો. બગલાને એક લખત નદશ ણ 



ત્રણ લખત તભને માદ કયેરા. બગલાને તભાયા ભાટે ભૈત્રેમ જીને ખાવ આજ્ઞા 

કયી છે. ફધાને ભં આપ્યુ ંછે. ણ વલદુયને કાઇં આપ્યુ ંનદશ, ભૈત્રેમને કહ્યુ ંછે, 

જ્માયે ભાયો વલદુય તભને ભે ત્માયે આ બાગલતધભલનુ ંજ્ઞાન આજો. 

  આ લાત વલદુયજીએ વાબંી ત્માયે વલદુયજીની આંખભાથંી આંસ ુનીકળ્મા. 

ભાયા જેલા ાીને ણ બગલાન ભરૂતા નથી. ભને ભાયો કશીને ફોરાવ્મો. 

વલદુયજી પ્રેભથી વલહ્વ થઇ યડી ડયા.    

આત્ભાન ંમ કુરુશ્રેષ્ટ્ઠ કૃષ્ટ્ણેન ભનવે ક્ષિતમ.્    

     ધ્મામન ્ ગતે બાગલતે રુયોદ પ્રેભવલહ્વર:.... 

               બા.3-4-35 

યભ બાગલત ઉદ્ધલજીના મખુેથી બગલાનના પ્રળવંનીમ કભલ અને આ 

પ્રકાયે અન્તધ્માલન થમાના વભાચાય વાબંી તથા બગલાને યભધાભ 

જલાના વભમે ભને ણ માદ કયેરો એવુ ંજાણીને ઉદ્ધલજીના ચાલ્મા જલાથી, 

વલદુયજી પ્રેભથી વલહ્વ થઇ યડલા રાગ્મા. 

  ઉદ્ધલજી ફદદયકાશ્રભધામાલ અને વલદુયજીને બસ્તતનુ ંદાન કયુ.ં મમનુાજીએ 

નલધા બસ્તત આી. ણ જ્ઞાન લૈયાગ્મ લગય બસ્તત દૃઢ થતી નથી. જ્ઞાન 

લૈયાગ્મનુ ંદાન ગગંાજી કયે છે. જ્ઞાન અને લૈયાગ્મ વલના બસ્તત ણૂલ વપ 

થતી નથી. 



વલદુયજી ગગંા દકનાયે ભૈત્રેમઋવના આશ્રભભા ંઆલે છે. ગગંાજીનો ફહ ુ

ભોટો ભદશભા છે. વલદુયજીએ ગગંાભા ંસ્નાન કયુ.ં ગગંા દકનાયાના આ થ્થય 

બાગ્મળાી છે. ભૈત્રેમઋવ જેલાના ચયણ આ થ્થય ઉય ડતા શળે. આ 

થ્થયો ઉય લૈષ્ટ્ણલોના ચયણની યજ ડે છે. વલદુયજી વલચાયે છે, હુ ં

જાવતશીન છુ.ં ભૈત્રેમઋવ 
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ભને ઉદેળ આળે કે નશં. બરે હુ ંજાવતશીન છુ ંણ હુ ંકભલશીન નથી. 

આશ્રભભા ંઆલી વલદુયજી ભૈત્રેમજીને વાષ્ટ્ટાગં પ્રણાભ કયે છે. વલદુયજીનો 

વલનમ વલલેક જોતા વૌને આનદં થમો છે. 

  ભૈત્રેમઋવ કશ ેછે:- વલદુયજી હુ ંતભને ઓખુ ંછુ.ં તભે કંઇ વાધાયણ ભનષુ્ટ્મ 

નથી. તભે મભયાજાના અલતાય છો. ભાડંવ્મઋવના ળાથી તભાયો આ દાવી 

તુ્ર તયીકે શદુ્રને ઘયે જન્ભ થમો છે. 

એક લખત કેટરાક ચોયોએ યાજાના ખજાનાભાથંી ચોયી કયી. ચોયી કયી 

તેઓ નાવલા રાગ્મા. યાજાના વેલકોને ચોયીની જાણ થઇ. ચોયોને કડલા 

તેઓ ચોયોની ાછ પ્ડયા. યાજાના વૈવનકોને ાછ આલતા જોઇ કડાઇ 

જલાની ફીકે ચોયો ગબયામા. ચોયીના ભાર વાથે નાવવુ ંમશુ્કેર ફન્યુ.ં 

યસ્તાભા ંભાડંવ્મઋવ નો આશ્રભ આવ્મો. ચોયોએ તેભની ાવે જે વઘળંુ ધન, 

ઝલેયાત શત ુ ંતે ભાડંવ્મઋવના આશ્રભભા ંપંકી દીધુ ંઅને તેઓ નાવી ગમા. 

ાછથી યાજાના વૈવનકો આશ્રભભા ંઆલી શંચ્મા. આશ્રભભા ંયાજખજાનાનુ ં



વઘળંુ ઝલેયાત જોઇ તેઓએ ભાન્યુ ંકે આ ચોયી ભાડંવ્મઋવએ જ કયેરી છે. 

તેઓએ ભાડંવ્મઋવને કડયા. વઘા ઝલેયાત વાથે યાજા વભિ 

ભાડંવ્મઋવને  ખડા કયલાભા ંઆવ્મા. યાજાએ તેને શૂી ઉય ચઢાલલાની 

વજા કયી. ભાડંવ્મઋવ ને શૂી ઉય ચઢાલલાભા ંઆવ્મા . ભાડંવ્મઋવ 

ભયતા નથી. ઋવનુ ંદદવ્મ તેજ જોઇ યાજાને રાગ્યુ,ં આ કોઇ તસ્લી ભશાત્ભા 

રાગે છે. યાજા ગબયામો. ઋવને શૂી યથી નીચે ઉતયાવ્મા. વઘી શકીકત 

જાણી યાજાને દુ:ખ થયુ.ં ભં વનયયાધ ઋવને શૂી ઉય ચઢાવ્મા. યાજા 

ભાડંવ્મઋવની ભાપી ભાગેં છે. ભને ભાપ કયો. 

ભાડંવ્મ ઋવ કશ ેછે:- યાજન, તને િભા આીળ. ણ હુ ંમભયાજાને 

છૂલા જાઉં છુ ંકે ભને ળા ભાટે આલી વજા કયલાભા ંઆલી. ભં કોઇ ા કયુ ં

નથી. ભને ળા ભાટે આલી વજા? હુ ંમભયાજાને ભાપ નશં કયી ળકંુ. 

જેણે ા કમાલ શોમ છે તેને ફીક રાગે. ાીને મભયાજા ક્રૂય દેખામ છે. 

ભને વનષ્ટ્ાને ળા ભાટે વજા? હુ ંમભયાજ ન્મામાધીળને આજે વજા 

કયીળ.  

ોતાના ચાદયત્ર્મ ઉય કેલો દૃઢ વલશ્વાવ? બયતખડંનો વલત્ર બ્રાહ્મણ 

આજ ન્મામાધીળનો જલાફ ભાગંલા જામ છે.  

  ભાડંવ્મઋવ શલે મભયાજાને છૂલા જામ છે. ઋવ મભયાજાના દયફાયભા ં

આવ્મા. મભયાજાને છેૂ છે:- ભં ક્ષફરકુર ા કયુ ંનથી તો તભે ળા ભાટે ભને 



શૂીએ ચડાવ્મો. શૂી ઉય ચઢાલલાની વજા ભને ભાયા ક્યા ા અંગે 

કયલાભા ંઆલી? 

  મભયાજા ગબયામ છે. મભયાજાએ વલચાયુ ંકે ભરૂ થઇ ગઇ એભ કશીળ 

તો ળા આળે. કહ્યુ ંછે:- તભે ત્રણ લલના શતા ત્માયે એક તકં્ષગમાને તભે 

કાટંો બંકેરો. તે ફદર તભને આ વજા કયલાભા ંઆલેરી. 

  ા જાણીને કયો કે અજાણતા,ં ાની વજા જરૂય બોગલલી ડે છે. 

બગલાન ા રેતા નથી. રુ્ણમ બોગલલાની ઇચ્છા ન કયો તો ચારે ણ 

ા તો બોગલવુ ંજ  
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ડળે. રુ્ણમ કૃષ્ટ્ણાલણ થઇ ળકે છે, ા કૃષ્ટ્ણાલણ થઇ ળકત ુ ંનથી. ા તો 

બોગલે જ છૂટકો. બોગવ્મા લગય ાનો નાળ થતો નથી.  

  રોકો વાજંે દુકાનેથી ઘયે જતી લખતે ભદંદયભા ંજામ છે. બગલાનને 

શાથ જોડી કશ ેછે:- આખા દદલવભા ંજે જૂઠું ફોલ્મો શોમ, રોતને છેતમાલ શોમ તે 

ફધુ ંશ ેનાથ ! હુ ંતભને અલણ કરંુ છુ.ં 

   કામેન લાચા ભનવેષ્ન્દ્રમૈલાલ 

    બદુ્ધધ્માત્ભના: લા પ્રકૃતે: સ્લબાલાત.્..  



   કયોવભ મત વકર ંયસ્ભૈ 

    નાયામણામેવત વભલમાવભ.... 

  ણ બગલાન ા રેતા નથી. વાભાન્મ વયકાય ણ ફક્ષિવ યત રે 

છે. કોઇને વજા કયલાભા ંઆલેરી શોમ, તે વજા વયકાય યત રેતી નથી. 

  ઠાકોયજીને ઉિભભા ંઉિભ લસ્ત ુઅલણ  કયલી જોઇએ. એનુ ંનાભ 

બસ્તત.બગલાનને રુ્ણમ અલણ કયલા.  

  ભાડંવ્મઋવએ મભયાજાને કહ્યુ:ં- ળાસ્ત્રભા ંઆજ્ઞા છે કે કોઇ ભનષુ્ટ્મ 

અજ્ઞાનાલસ્થાભા ંકાઇં ા કયે, તો તેની વજા સ્લપ્નભા ંકયલાભા ંઆલે છે. હુ ં

ફાલ્માલસ્થાભા ંશતો ત્માયે અજ્ઞાન શતો. એટરે તે લખતે કયેરા ંકૃત્મની વજા 

તભાયે ભને સ્લપ્નાલસ્થાભા ંજ કયલી જોઇતી શતી. આલા ા ભાટે ભને 

સ્લપ્નભા ંવજા કયલી જોઇતી શતી. તભે ભને ગેયવ્માજફીણે વજા કયી છે. 

તેથી હુ ંતભને ળા આુ ંછુ ંકે જા, શદુ્રમોવનભા ંતાયો જન્ભ થળે.  

  આ પ્રભાણે ભાડંવ્મઋવના ળાથી મભયાજા વલદુય તયીકે દાવીને ઘેય 

જન્મ્મા. 
 

  દેલની ભરૂ થામ તો ભનષુ્ટ્મ ફને અને ભનષુ્ટ્મની ભરૂ થામ તો તે શ ુ

ફને છે. 



  વલદુયજી કશ ેછે:- એકલાય ભાયી ભરૂ થઇ અને દેલનો હુ ંભનષુ્ટ્મ ફન્મો. 

શલે હુ ંઅવાલધ યશીળ તો શ ુફનીળ. 

તે છી વલદુયજી ભૈત્રેમજીને અનેક પ્રશ્નો છેૂ છે:- બગલાન અકતાલ શોલા 

છતા ંકલ્ના આયંબભા ંઆ સષૃ્ષ્ટ્ટની યચના તેભણે કેલી યીતે કયી, વવંાયભા ં

વલલ રોક સખુ ભાટે પ્રમત્ન કયે છે ણ ન તો એને સખુ ભે છે કે ન તો એનુ ં

દુ:ખ દૂય થામ છે, તેભજ બગલાની રીરાઓનુ ંલણલન કયો. 

  ભૈત્રેમજીએ કહ્યુ:ં- સષૃ્ષ્ટ્ટની ઉત્વિની કથા બાગલતભા ંલાયંલાય આલે છે. 

તત્ત્લદૃષ્ષ્ટ્ટથી જગત ખોટંુ છે તેથી તેનો વલચાય વાધઓુએ ફહ ુકમો નથી. ણ 

આ સષૃ્ષ્ટ્ટના ફનાલનાયનો લાયંલાય વલચાય કમો છે. 

  યભાત્ભાને ભામાનો સ્ળલ થમો એટરે વકંલ્ થમો. હુ ંએકનો અનેક થાઉં. 

રુુભાથંી પ્રકૃવત, પ્રકૃવતભાથંી ભશતતત્ત્લ, ભશતત્ત્લભાથંી અશકંાય. અશકંાય 

ના ચાય પ્રકાય છે. ચંભાત્રાભાથંી ચં ભશાભતૂોની ઉતવિ થઇ. ણ એ 

તત્ત્લો દક્રમા કયી ળકતા નથી એટરે ઇશ્વયે એક એક લસ્તભુા ંપ્રલેળ 

કમો.ઉવનદ્ ભા ં કહ્યુ ંછે એકએક લસ્તભુા ંપ્રભએુ પ્રલેળ કમો છે એટરે 

જગત યભાત્ભાનુ ંભગંરભમ સ્લરૂ છે.  

ાનુ:ં 111  

બગલાનની નાક્ષબભાથંી કભ ઉત્ન્ન થયુ.ં તેભાથંી બ્રહ્મા પ્રગટયા. 

બ્રહ્માજીએ કભનુ ંમખુ ળોધલાનો પ્રમત્ન કમો. ત્મા ંચતભુુલજ નાયામણના ં



દળલન થમા. 

   બ્રહ્માજીએ સ્તવુત કયી છે, ઇશ્વય દળલન વલના જીલન વપ થત ુ ંનથી. 

જેણે જન્ભ આપ્મો તેને ઓખલાનો પ્રમત્ન કમો નદશ. ભાયા જેલો મખુલ કોણ?  

બ્રહ્માજીને ફીક રાગે છે વવંાયભા ંઆવ્મા છી ઇષ્ન્દ્રમો અલે ભાગે ન 

જામ. બ્રહ્માજીએ સષૃ્ષ્ટ્ટ વનભાલણ કયી. 

  કાભને ઉત્ન્ન કમો. પ્રથભ વતાને કાભે ભોશ ઉત્ન્ન કમો. 

  પ્રથભ સ્લામભં ુભન ુઅને ળતરૂા યાણી થમા. તે લખતે ધયતી યવાતભા ં

ડફૂી ગમેરી શતી.પ્રજાને વનભાલણ કયીળ ણ આ પ્રજાને યાખીળ ક્યા?ં ત્મા ં

નાવવકાભાથંી લયાશ બગલાન પ્રગટ થમા. લયાશ બગલાને થૃ્લીને ફશાય કાઢે 

છે. યસ્તાભા ંદશયર્ણમાિ ભળ્મો. તેને ભામો છે અને થૃ્લીનુ ંયાજમ ભન ુ

મ્શાયાજને અલણ કયી બગલાન સ્લધાભભા ંધામાલ. 

  વલદુયજીએ કહ્યુ:ં- આે ફહ ુવિંેભા ંકથા વબંાલી. આ કથાનુ ંયશસ્મ કશો. 

આ દશયર્ણમાિ કોણ શતો? ધયતી યવાતભા ંકેભ ડફૂી? લયાશનાયામણનુ ં

ચદયત્ર ભને વબંાલો. 

ભૈત્રેમજી વલદુયજીને અને શકુદેલજી યીક્ષિતને આ કથા વબંાલે છે. 

દદવત કશ્મઋવના ધભલત્ની છે. એક દદલવ વામકંાે ળણગાય વજી 

દદવત કશ્મઋવ ાવે આવ્મા છે. અને કાભસખુની ભાગંણી કયી. દદવત 

કાભાતયુ ફન્મા છે. 



  કશ્મઓઅ કશ:ે- દેલી આ વામકંાનો વભમ છે. આ વભમ મોગ્મ નથી.આ 

વભમે તભે કાભાધીન થાલ તે ઠીક નથી, જાલ જઇને દીલો કયો. 

  ભનષુ્ટ્મના શૈમાભા ંઅંધારંુ છે. ત્મા ંપ્રકાળ કયલાનો છે. દળભ સ્કંધભા ંકથા 

આલળે. ગોીઓ મળોદાજીને પદયમાદ કયલા જામ છે, કનૈમો અભારંુ ભાખણ 

ખાઇ જામ છે. મળોદા કશ ેછે:- તભે અંધાયાભા ંભાખણ યાખો તો કનૈમો દેખે 

નશં. ગોીઓ કશ ેઅભે અંધાયાભા ંભાખણ અયાખ્યુ ંશત ુ,ં ણ કનૈમો આલે તો 

અજલાળંુ થામ છે. ઇશ્વય યપ્રકાશ્મ નથી. તે સ્લમપં્રકાળ છે. યભાત્ભાને 

દીલાની જરૂય નથી. દીલાની જરૂય ભનષુ્ટ્મને છે. 

વામકંાે સમૂલ ચન્દ્રના તેજ દુફલ ફને છે. સમૂલ બદુ્ધદ્ધના ભાક્ષરક છે અને 

ચદં્ર ભનના ભાક્ષરક છે. ભન બદુ્ધદ્ધના ભાક્ષરક દુફલ શોમ છે એટરે વામકંાે 

ભન, બદુ્ધદ્ધના ફ ઓછા શોમ છે, ત્માયે કાભ ભન બદુ્ધદ્ધભા ંપ્રલેળ કયે છે. કાભ 

ભનભા ંપ્રલેળ કયે છે વાજંે અને પ્રગટે છે યાત્રે. વધં્માકાે પ્રભનુા નાભનો જ 

કયો, તો કાભ ભનભા ંપ્રલેળી ળકળે નદશ. 

  કશ્મઋવ દદવતને વભજાલે છે. ભાવનની ભાની જાલ. બગલાન ળકંય આ 

વભમે જીલભાત્રને વનશાલા ભ્રભણ કયે છે. તેથી વામકંાે સ્ત્રીવગં કયલાથી 

ળકંયનુ ંઅભાન થામ તેથી અનથલ થામ. ળકંય બગલાન તભને જોળે તો વજા 

કયળે. 

  બસ્ભાન્તમ ્ળયીયમ.્..  આ ળયીય બસ્ભ જેવુ ંછે, તેની બસ્ભ ફનલાની છે 

એટરે વળલજી બસ્ભ ધાયણ કયે છે. જગતને લૈયાગ્મનો ફોધ કયે છે. ળયીયના 
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કયળો. ગશૃસ્થાશ્રભ વલરાવ ભાટે નથી લૈયાગ્મ ભાટે છે. વનમભથી કાભનો 

વલનાળ કયલા આ ગશૃસ્થાશ્રભ છે. એવુ ંવાદંુ જીલન ગાો કે કાભને ભન-

બદુ્ધદ્ધભા ંપ્રલેળ કયલાનો લખત જ ન ભે. 

  ઘલુડોની વબા બયામેરી. તેઓએ વનણલમ કતો કે સમૂલનાયામણ છે જ નદશ. 

કાયણ તે અભને દેખાતા નથી. ઘલુડને સમૂલ ન દેખામ એટરે શુ ંસમૂલ નથી? 

ધભલને ન ભાનનાય, ઇશ્વયને ન ભાનનાય ઘલુડના ભોટાબાઇ કશલેામ. 

  દદવત-બેદબદુ્ધદ્ધભાથંી આ દશયર્ણમાિ અને દશયર્ણમકવળનુો જન્ભ થમો. વલલભા ં

ભાયા નાયામણ યશરેા છે એલો અબેદબાલ યાખે તો ા થામ નદશ. 

  દદવતએ કશ્મનુ ંકહ્યુ ંભાન્યુ ંનદશ. કશ્મઋવ દદવતના દુયાગ્રશને લળ થમા. 

દદવતને ોતાની ભરૂ વભજાઇ. ાછથી દદવત ણ સ્તામા. દદવતએ 

કશ્મની જૂા કયી. વળલજીની િભા ભાગંી.  

કશ્મે કહ્યુ:ં- તભાયા ગબલભાથંી ફે યાિવો ફશાય આલળે. 

  દદવત ગબયાઇ. કશ્મ કશ:ે- યંત ુતેને ભાયલા નાયામણ બગલાન આલળે. 

  દદવતએ કહ્યુ:ં- તો તો ભાયા તુ્રો બાગ્મળાી થળે. 

  કશ્મે આશ્વાવન આપ્યુ-ંતાયા તુ્રનો તુ્ર ભશાન બગલત બતત થળે, ભશાન 



લૈષ્ટ્ણલ થળે. તે પ્રશરાદના નાભથી પ્રખ્માત થળે. 

  એકરો ઠાકોયજીની વેલા સ્ભયણ કયે તે વાધાયણ લૈષ્ટ્ણલ, યંત ુજેના વગંથી 

ફીજાને ઇશ્વય વેલા-સ્ભયણ કયલાની ઇચ્છા થામ એ ભશાન લૈષ્ટ્ણલ. 

  ફીજાને સધુાયલાની બાજંગડભા ંવાધાયણ ભનષુ્ટ્મે ડલાની જરૂય નથી. તભે 

તભાયા ભનને સધુાયો તો ણ ઘણુ ંછે. 

 પ્રશરાદના વગંભા ંઆલેરાને બસ્તતનો યંગ રાગળે. તભાયા વગંભા ંઆલેરાને 

બસ્તતનો યંગ ન રાગે તો ભાનજો ભાયી બસ્તત કાચી. 

  વ્મવન જેવુ ંા નથી. વ્મવન ઉય જે વલજમ ભેલે તે બસ્તત કયી ળકે છે. 

વ્મવન એક જ શોવુ ંજોઇએ કૃષ્ટ્ણબસ્તતનુ.ં વલદ્યાવ્મવનમ ્અથલા શદયાદ 

વેલનમ ્વ્મવનમ ્....  

  તકુાયાભ ભશાયાજને બસ્તતન6ુ એવુ ંવ્મવન શત ુ.ં કહ્યુ ંછે, ભાયી આંખને 

એલી ટેલ ડી છે કે જ્મા ંનજય જામ ત્મા ંમયુરી ભનોશયનુ ંસ્લરૂ દેખામ છે. 

  બસ્તત વ્મવનરૂ થામ તો તે બસ્તત તભને મસુ્તત અાલળે. 

  યાજ્મળાવનથી વભાજ સધુયે નદશ. વતં વદ્ બાલથી વભાજ સધુયી ળકે 

છે.પ્રશરાદના વગંભા ંજે આવ્મા તે વલલનુ ંપ્રશરાદે કલ્માણ કયુ ંછે. 

  દદવતને ગબલ યહ્યો છે. તુ્રો દેલોને દુ:ખ આળે એટરે વો લલ દદવતએ ગબલ 

ધાયણ કયી યાખ્મો. સમૂલ ચદં્રનુ ંતેજ ઘટલા રાગ્યુ.ંદેલો ગબયામા. દેલો બ્રહ્માજી 

ાવે ગમા અને છૂય ુ,ં દદવતના ગબલભા ંવલયાજેરા આ કોણ છે? બ્રહ્માજી તેઓને 

દદવતના ેટભા ંકોણ છે તેની કથા વબંાલે છે. 



  એક લખત ભાયા ભાનવતુ્રો વનકાદદ ઋવઓ પયતા પયતા લૈકંુઠરોકભા ં

ગમા. 

  અંત:કયણ ચતષુ્ટ્ટમ શદુ્ધ થામ ત્માયે ઇશ્વયના ંદળલન થામ . ઇશ્વય દળલન 
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કયલા જાલ ત્માયે આ ચાયેમને શદુ્ધ કયીને જાલ. અંત:કયણના ચાય પ્રકાય છે. 

અંત:કયણ વકંલ્ વલકલ્ કયે ત્માયે એને ભન કશ ેછે. કોઇ વલમનો વનણલમ 

કયે ત્માયે તેને બદુ્ધદ્ધ કશ ેછે. શ્રીકૃષ્ટ્ણનુ ંક્ષચંતન કયે ત્માયે તેને ક્ષચિ કશ ેછે. અને 

અંત:કયણભા ંદક્રમાનુ ંઅક્ષબભાન જાગે ત્માયે તેને અશકંાય કશ ેછે. ભન, બદુ્ધદ્ધ, 

ક્ષચિ,અશકંાય ચાએમને શદુ્ધકયો. આ ચાયની શદુ્ધદ્ધ બ્રહ્મચમલ લગય થતી નથી. 

વનતકુભાયો બ્રહ્મચમલનો અલતાય છે. આ બ્રહ્મચમલ ત્માયે વવદ્ધ થામ કે જ્માયે 

બ્રહ્મવનષ્ટ્ઠા વવદ્ધ થામ. 

  વનતકુભાયો આદદ નાયામણના ંદળલન કયલા લૈકંુઠભા ંજામ છે. 

  લૈકંુઠના ંવિૃો દદવ્મ છે, ષુ્ટ્ો ણ દદવ્મ છે. છ ઋવઓ વખીઓ ફનીને 

વનત્મ વેલા કયે છે. વાત ભોટા ભોટા કોટ છે. તે કોટ ઓંગીને જવુ ંડે 

છે.દક્ષિણભા ંયંગનાથનુ ંભદંદય આ લૈકંુઠના લણલનને અનવુયીને ફનાલલાભા ં

આવ્યુ ંછે. અરૌદકક લૈકંુઠ ધાભના ંવનતકુભાયોને દળલન થામ છે. અશં 

બભયાઓ ણ પ્રેભથી ઇશ્વયના ંગણુગાન ગાતા ંશોમ તેવ ુ ંરાગે છે. લૈકંુઠભા ં

વલભતા નથી. ાલદો ણ બગલાન જેલા અને દાવેઓ રક્ષ્ભીજી જેલી. 

ાલદો ણ ળખં, ચક્રધાયી ચતભુુલજ છે. ઇશ્વય જ્માયે આે છે ત્માયે આલાભા ં



વકંોચ કયતા નથી. બગલાન આે છે ત્માયે રેનાયો થાકી જામ છે. ભનષુ્ટ્મ 

ભેલી ભેલીને કેટુકં ભેલલાનો શતો.  

  ઇશ્વયના દયફાયભા ંવલભતા નથી. તભે ણ બોજન લગેયેભા ંવલભતા 

કયળો નદશ. ઘણા ળેદઠમાઓ ઘયભા ંત્રણ પ્રકાયના ચોખા યાખે છે. નોકયો ભાટે 

જુદા, વાધફુાલાઓને આલા ભાટેના જુદા અને ળેઠના ઘયના વભ્મો ભાટે 

જુદા દદલ્શીના અસ્વર ફાવભતી. આલો બેદ ન કયો, વલલને ભાટે વભાન બાલે 

વયખુ ંબોજન યાખો.બોજનભા ંવલભતા કયલી નશં. વલભતાભાથંી લેયની 

ઉતવિ થામ છે. લૈકંુઠભા ંવલભતા નથી. રક્ષ્ભીજી ણ લૈકંુઠભા ંપ્રભાદ 

કયતા નથી. લૈકંુઠભા ંરક્ષ્ભીજી જાતે વેલા કયે છે. બશુાયી ણ જાતે કયે છે. 

  શકુદેલજી કથા કયતા નથી. રક્ષ્ભી નાયામણના ંદળલનકયે છે. પ્રવતક્ષફંફને 

જોતા ંક્ષફંફને ભોશ થામ છે ત્માયે ક્ષફંફને જોતા ંકેટરો આનદં થામ. લૈષ્ટ્ણલો 

બાગ્મળાી કે ત ક્ષફંફને જોઇ ળકે છે. બગલાન ોતાનુ ંક્ષફંફ જોઇ ળકતા 

નથી. 

  વનતકુભાયો લૈકંુઠરોકના છ દયલાજાઓ ઓંગી વાતભા દયલાજે આવ્મા. 

વાતભા દયલાજે જમવલજમ ઊબા શતા. તેઓ જ્મા ંબગલાનના ભશરેભા ંપ્રલેળ 

કયલા જામ છે, ત્મા ંબગલાનના દ્વાયાો જમ અને વલજમે તેઓને અટકાવ્મા. 

વનતકુભાયોએ કહ્યુ,ં રક્ષ્ભીજી-(ભા) અને નાયામણ (વતા)ને ભલા જઇએ 

છીએ. વનતકુભાયો કૌીનધાયી શતા. કૌીનનો અથલ કેલ રગંોટી નશં, 

જજતેષ્ન્દ્રમ એ જ કૌીન. જજતેષ્ન્દ્રમ થઇને બગલાનના ંદળલન કયલા જલાનુ ંછે. 



  છ દયલાજા ઓંગીને જ્ઞાની રુુો જઇ ળકે ણ વાતભે દયલાજે જમ 

વલજમ અટકાલે છે.  

  વાત પ્રકાયના મોગના અંગો એ લૈકંુઠના વાત દયલાજા છે. મોગના 

વાત અંગો મભ, વનમભ, આવન, પ્રાણામાભ, પ્રત્માશાય, ધ્માન, ધાયણા અને 

વભાવધ, વાત દયલાજા લટાવ્મા છી બ્રહ્મનો વાિાત્કાય થામ છે. મોગના વાત 

અંગો વવદ્ધ કયો, તો લૈકંુઠભા ંપ્રલેળ ભળે. 
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  ધ્માન એટરે એક અંગનુ ંક્ષચંતન. ળયીય અને આંખને સ્સ્થય યાખલા એ જ 

આવન. ધાયણા એટરે વલાંગનુ ંક્ષચંતન. ધાયણાભા ંઅનેક વવદ્ધદ્ધઓ વલઘ્ન કયે 

છે. વલાંગનુ ંદળલન એ ધાયણા છે. વાધકને જીલનના છેલ્રા શ્વાવ સધુી 

વાલધાન યશલેાની જરૂય છે. જમ વલજમ પ્રવતષ્ટ્ઠાનુ ંસ્લરૂ છે. વલાંગનુ ંક્ષચંતન 

કયલા જતા ંવવદ્ધદ્ધ પ્રવવદ્ધદ્ધ અટકાલે છે. વવદ્ધદ્ધ ભે એટરે પ્રવવદ્ધદ્ધ થામ છે. 

વેલાભા ંપ્રભાદ કયે તેનુ ંતન થામ છે. 

   જમ= સ્લદેળભા ંપ્રવતષ્ટ્ઠા એટરે જમ 

  વલજમ= યદેળભા ંપ્રવતષ્ટ્ઠા તે વલજમ. 

  જગત ભાયા ભાટે શુ ંફોરે છે તે જાણલાની ઇચ્છા યાખળો નદશ. ણ 

જગદીશ્વય ભાયા ભાટે શુ ંકશળેે તેનો ખ્માર યાખજો. જે રૌદકક પ્રવતષ્ટ્ઠાભા ં

પવામો તે યભાત્ભાથી દૂય થામ છે. 



  બગલાનના ભશરેના વાતભા દયલાજે જમ વલજમ જીલને અટકાલે છે. 

  જમ વલજમ એટરે કીવતિ અને પ્રવતષ્ટ્ઠાનો ભોશ. પ્રવતષ્ટ્ઠાનો ભોશ આવ્મો કે 

બગલાનને દયલાજેથી ાછા પયવુ ંડે છે. ક્રોધ કયલાથી વનતકુભાયોને 

બગલાનના વાતભા દયલાજેથી ાછા પયવુ ંડયુ.ં છેલટે બગલાને અનગુ્રશ 

કયી ફશાય આલીને દળલન દીધા; યંત ુબગલાનના ભશરેભા ંતો તેઓ દાખર 

થઇ ળક્યા નદશ. 

  ભશાપ્રભજુીએ આ ચદયત્રની વભાત્તપ્ત કયતા ંકહ્યુ ંછે;- જ્ઞાનભાગલભા ંજ્ઞાનીઓને 

વલઘ્ન કયનાય અક્ષબભાન છે. અક્ષબભાનના મૂભા ંઆ ક્રોધ છે.  

  કભલભાગલભા ંવલઘ્નકયનાય કાભ છે. કભલભાગલભા ંકશ્મ-દદવતને કાભે 

વલઘ્ન કયુ.ંકાભથી કભલનો નાળ થામ છે. 

  બસ્તતભાગલભા ંવલઘ્ન કયનાય રોબ છે. રોબથી બસ્તતનો નાળ થામ છે.  

  જ્ઞાનભાગલભા ંવલઘ્ન કયનાય ક્રોધ છે. વનતકુભાયોને ક્રોધે વલઘ્ન કયુ.ં 

ક્રોધથી જ્ઞાનનો નાળ થામ છે.  

દેશદૃષ્ષ્ટ્ટભાથંી કાભ ઉત્ન્ન થામ છે. જ્ઞાનીઓના કામલભા ંકાભ વલઘ્ન કયતો 

નથી. ણ ક્રોધ વલઘ્ન કયે છે. 

  આ ત્રણથી રુ્ણમનો િમ થામ છે. વલલેકથી કાભનો નાળ થામ છે ણ 

ક્રોધનો નાળ મશુ્કેર છે. 

   એકનાથજી ભશાયાજે બાલયાભામણભા ંરખ્યુ ંછે. કાભીને, રોબીને 



તત્કા થોડો રાબ થામ છે ણ ક્રોધ કયનાયને તો કાઇં રાબ થતો નથી. 

ઊરટંુ તેના રુ્ણમનો િમ થામ છે. 

  લલ્રબાચામલજીએ આ ચદયત્રની વભાત્તપ્ત કયતા ંકહ્યુ ંછે:-  

  કાભેન કભલ નાળસ્માત ્ક્રોધેન જ્ઞાન નાળનમ ્

   રોબેન બસ્તત નાળસ્માત ્તસ્ભાત ્એતદ્ ત્ર્મતં્મજેત...   

 તેથી તો કાભ, ક્રોધ, રોબને ગીતાજીભા ંનયકના ંદ્વાય કહ્યા ંછે. 
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   વત્રવલધ ંનયકસ્મેદં દ્વાયં નાળનભાત્ભન: 

   કાભ: ક્રોધસ્તથા રોબસ્ત્ભાદેત્રમ ંત્મજેત... 

            ગીતા. અ.16 શ્રોક:21    

  બસ્તતભાગલભા ંરોબ વલઘ્ન કયે છે. બગલાનના ભાટે અગય દાન ભાટે 

રોકો શરકાભા ંશરકી ચીજ લસ્તઓુનો ઉમોગ કયે છે.ફાફાનો શટુ ફનાલલો 

શોમ તો વાત અને વિયરૂવમે લાય કાડ અને ઠાકોયજીના લાઘા વવલડાલલા 

શોમ તો ચાય આને ગજનુ ંકાડ ળોધે છે અને રાલે છે. આવુ ંન કયો. 

બગલાનને વાયાભા ંવાયી લસ્ત ુઅલણ કયો. 252 લૈષ્ટ્ણલોની લાતાલભા ં

જભનાદાવ બતતનુ ંએક દૃષ્ટ્ટાતં આલે છે. જભનાદાવ બતત એક લખત 

ઠાકોયજીને ભાટે ફજાયભા ંફૂર રેલા નીકળ્મા. ફૂરલાાની દુકાને એક વારંુ 

કભ જોયુ.ં જભનાદાવજીએ વલચાયુ ંઆજ તો ભાયા ઠાકોયજીને ભાટે હુ ંઆ 



સુદંય કભ રઇ જઇળ. તે જ લખતે તે દુકાને એક મલનયાજા આલી શંચે 

છે. મલનયાજાને ોતાની યખાત લેશ્મા ભાટે ફૂર જોઇત ુ ંશત ુ.ંજભનાદાવ બતત 

ભાીને કભના ફૂરની દકંભત છેૂ છે, ભાી ાચં રૂવમા દકંભત જણાલે છે 

તે જ લખતે મલનયાજા લચભા ંકદૂી ડે છે. એ ફૂરના હુ ંદળ રૂવમા આલા 

તૈમાય છુ.ં એ ફૂર ત ુ ંભને જ લેચાત ુ ંઆજે. જભનાદાવ બતત ભાીને જણાલે 

છે, “હુ ંતે કભના ંફૂરના રૂવમા ચીવ આલા તૈમાય છુ.ં ફૂર ભને જ 

આજે.” આ છી ફન્ને લચ્ચે ફૂર રેલા શયીપાઇ ચારે છે.  

  મલનયાજા તે ફૂરની દકંભત દળ શજાય રૂવમા ફોરે છે. જભનાદાવ 

બતત કશ ેભાયા એક રાખ. હુ ંતે ફૂરના એક રાખ રૂવમા આલા તૈમાય છુ.ં 

મલનયાજાને લેશ્મા ય વાચો પ્રેભ ન શતો. તે ભોશ શતો, મલનયાજા વલચાયે 

છે કે એક રાખ રૂવમા શળે તો ફીજી સ્ત્રી ભળે. ત્માયે જભનાદાવ બતતને 

ભન તેના ઠાકોયજી વલલસ્લ શતા.તેનો વાચો શદુ્ધ પ્રેભ શતો. જભનાદાવજી 

ોતાની વલલ વભરકત લેચીને-એક રાખ રૂવમા દકંભત આી ફૂર ખયીદી 

રાલે છે અને શ્રીનાથજીની વેલાભા ંઅલણ કયે છે. શ્રીનાથજીના ભાથા ઉયથી 

નગુટ આજે નીચે ડી જામછે. બગલાન તે દ્વાયા ફતાલે છે કે જભનાદાવ 

બતતના કભનુ ંલજન ભાયાથી વશન થત ુ ંનથી. 
 

  વનતકુભાયોને ક્રોધ આવ્મો, એટરે તન થયુ.ં પ્રભનુા દ્વાયે ગમેરા 

ાછા આવ્મા. 



  ભન, બદુ્ધદ્ધ ઉય વલશ્વાવ યાખળો નદશ તે લાયંલાય દગો આે છે. ોતાને 

વનદો ભાલંો એના જેલો કોઇ દો નથી. 

  કાભ, ક્રોધ અંદયના વલકાય છે. વતત ઇશ્વય ક્ષચંતન કયે તો તે અંદયના 

વલકાયો ળાતં થામ. 

  વનતકુભાયોએ ક્રોધભા ંજમવલજમને ળા આપ્મો છે. 

  ભદંદયભા ંથોડુ ંા કયે એ ભશાા છે. વનતકુભાયોએ લૈકંુઠભા ંક્રોધ કમો. 

   શકુદેલજી વાલધાન કયે છે:- યાજન,્ એવુ ંા ન થામ. 

  વનકાદદ ઋવઓએ ળા આપ્મો:- દૈત્મકુભા ંતભાયે ત્રણ લખત જન્ભ 

રેલો ડળે. બગલાને વલચાયુ ં, ભાયે દ્વાયે ા કયુ ંએટરે ઘયભા ંઆલલા શલે 

રામક નથી.  
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હુ ંજ ફશાય જઇને દળલન આુ.ં વનકાદદકને અંદય પ્રલેળ ભળ્મો નથી. અંદય 

ગમા શોત તો છી ફશાય આલલા ણુ ંન શત ુ.ં કાયણ બગલાનનુ ંયભધાભ 

તો મદગત્લા ન વનલતંતે છે. નાયામણ લ્ક્ષ્ભીજી ફશાય આલે છે. ઠાકોયજી 

વનતકુભાયો વાભે જોતા નથી. આજે નજય ધયતી ઉય છે. 

  જીલને કયેરા ા ભાટે હ્રદમથી સ્તાલો ન થામ ત્માસંધુી ઠાકોયજી દળલન 

આતા નથી. 

    અગય ખદુા નજય દે તો વફ સયુત ખદુાકી શૈ. 



  લૈષ્ટ્ણલ કશલેડાલે છે છતા ંા છોડયુ ંનથી. સ્લદોદળલન એ ઇશ્વયદળલનનુ ં

પ છે. વનતકુભાયો લદંન કયે છે, ણ ઠાકોયજી વામુ ંજોતા નથી. વનકાદદક 

ઋવઓ બગલાન ાવે િભા ભાગેં છે. પ્રભએુ કહ્યુ:ં- તભાયી ભરૂ થઇ નથી. 

તભારંુ અભાન એ ભારંુ અભાન છે.  

  બ્રાહ્મણો બગલાનને લશારા છે. કાયણ બ્રાહ્મણો બગલાનને ઓખાલે 

છે. તભે ભાયી બસ્તત અને જ્ઞાનનો પ્રચાય કમો છે. ભને ભાયા બતતો કયતા ં

બ્રહ્મા રક્ષ્ભીજી ણ વપ્રમ નથી. બગલાન ફોરલાભા ંચતયુ છે. રક્ષ્ભીજીને ખોટંુ 

એટરે ફોલ્મા છે અનન્મ બસ્તત ન શોમ તે ભને વપ્રમ નથી. રક્ષ્ભીજીની 

અનન્મ બસ્તત છે. વનષ્ટ્કાભ બાલથી પ્રેભ કયે છે એટરે વલળે વપ્રમ છે. 

  ચચં રક્ષ્ભી ઠાકોયજીના ંચયણભા ંસ્સ્થય થામ છે. તુવીજી યાધાજીનુ ંસ્લરૂ 

છે. જીલાત્ભા યભાત્ભાનુ ંરગ્ન આ તુવીવલલાશનુ ંતાત્મલ છે. 

  વનકાદદક વલચાયે છે શજુ ક્રોધ અભાયાભાથંી ગમો નથી. વનકાદદક 

બ્રહ્મરોકભા ંધાયે છે.  

  જમવલજમને વાતં્લના આી નાયામણ બગલાને કહ્યુ:ં- તભાયા ત્રણ 

અલતાયો થળે. ણ તભાયો ઉદ્ધાય કયલા હુ ંચાય અલતાયો ધાયણ કયીળ. ભાયે 

ચાય અલતાયો રેલા ડળે. 

  વનકાદદકના ળાથી જમ અને વલજમ અનકુ્રભે દશયર્ણમાિ અને દશયર્ણમકવળ ુ

તયીકે અલતમાલ છે. 



  શકુદેલજી લણલન કયે છે. દદવતના ગબલભા ંજમ વલજમ આવ્મા, દદવતને ફે 

ફાકોનો જન્ભ થમો. તેભના નાભ યાખ્મા છે દશયર્ણમાિ અને દશયર્ણમકવળ.ુ 

  કવભમે કયેરા કાભોબોગથી દદવત કશ્મને ત્મા ંયાિવોનો જન્ભ થમો. ભાટે 

કાભાધીન ન ફનો. એકાદળી, દ્વાદળી, કૂ્ષણિભા, અભાલાસ્મા, જન્ભ વતવથ, 

વ્મવતાતાદદ દદલવોએ બ્રહ્મચમલનુ ંારન કયો. ભશાપ્રભજુીએ આ ચદયત્રની 

વભાત્તપ્ત કયતા ંકશ્મ ઉય ત્રણ દોો નાખંેરા છે: કભલત્માગ, ભૌનત્માગ અને 

સ્થાન ત્માગ. 

  દશયર્ણમાિ અને દશયર્ણમકવળ ુયોજ ચાય ચાય શાથ લધતા શતા. જો આભ 

ખયેખય ફને તો ભાતાવતાની ળી સ્સ્થવત થામ તે કલ્ી ળકો છો? ફીજી 

મશુ્કેરી એક ફાજુએ મકૂીએ, તો ણ એક દદલવના ંકડા ંફીજા દદલવે ટૂંકા 

ડે.  

  ણ અબાગલતની આ વભાવધબાા છે. બાગલતભા ંવભાવધબાા 

મખુ્મ છે, રૌદકકબાા ગૌણ.  
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  આ રોબનુ ંસ્લરૂ ફતાવ્યુ ંછે. ચાય ચાય શાથ યોજ લધતા એટરે કે 

રોબ યોજ ને યોજ લધતો જ જામ છે.રોબનો અંત પ્રભકૃુા લગય થતો નથી. 

ળયીય જીણલ થલાથી વદૃ્ધાલસ્થાભા ંકાભ કયે છે. ણ રોબનો નાળ થતો નથી.  



 રોબ લધે એટરે ા લધે. ા લધે એટરે ધયતી યવાતભા ંજામ 

છે. ધયતી એટરે ભાનલ વભાજ દુ:ખરૂી યવાતભા ંડફૂે છે. 

  દશયર્ણમાિ    = વગં્રશવવૃિ રોબ છે. 

  દશયર્ણમકવળ ુ=બોગવવૃિ રોબ છે.  

દશયર્ણમાિે ખફૂ બેગુ ંકયુ ંછે,દશયર્ણમકવળએુ ખફૂ બોગવ્યુ ંછે.  

રોબ લધે એટરે બોગ લધે. બોગ લધે એટરે ા લધે છે. દશયર્ણમકવળનુે 

ભાયલા નવૃવંશ અલતાય. દશયર્ણમાિ અનેદશયર્ણમકવળ ુએ ફન્ને રોબના અલતાય.  

 

  

કાભને ભાયલા એક જ અલતાય રીધોછે. યાલણ કંુબકણલને ભાયલા યાભચદં્રજીનો 

અલતાય. ક્રોધને ભાયલા ણ એક જ અલતાય-વળશુાને ભાયલા 

કૃષ્ટ્ણાલતાય.  યંત ુરોબને ભાયલા ભાટે ફે અલતાય રેલા ડયાછે: 

લયાશાલતાય અને નવૃવંશાલતાય. 

કાભક્રોધને ભાયલા એક જ અલતાય રેલો ડયો. રોબને ભાયલા ફે 

અલતાયરેલા ડયા. તે ફતાલે છે કે રોબને જીતલો ફહ ુજ મશુ્કેર, દુષ્ટ્કય છે. 

વદૃ્ધાલસ્થાભા ંડશાણ ઘણાને આલે છે. ણ જુલાનીભા ંજે ડાહ્યો થમો તે વાચો 

ડાહ્યો થમો. ળસ્તત િીણ થામ ત્માયે કાભ જામ તેભા ંશુ ંગઢ જીત્મો? કોઇ 

ગણકાયે નદશ ત્માયે ડોવાનો ક્રોધ જામ તેભા ંશુ ંનલાઇ? ણ આ રોબ છેલટ 



સધુી વદૃ્ધાલસ્થાભા ંણ છૂટતો નથી. રોબને ભાયલો કઠણ છે. રોબ લગેયેના 

પેરાલાથી થૃ્લી દુ:ખરૂી વાગયભા ંડૂફી શતી. વત્કભલભા ંવલઘ્ન કયનાય રોબ 

છે. ભાટે રોબને વતંોથી 

ભાયજો. રોબ વતંોથી ભયે, ભાટે વતંો કેલો. લયાશ બગલાન એ વતંોનો 

અલતાય છે. 
 

  લયાશ અલતાય એ મજ્ઞાલતાય છે. લય+અશ. લય એટરે શ્રેષ્ટ્ઠ અને અશ 

એટરે દદલવ. શ્રેષ્ટ્ઠ દદલવ ક્યો? જે દદલવે તભાયા શાથે વત્કભલ થામ તે. 

શ્રેષ્ટ્ઠકભલ કયો એટરે દદલવ શ્રેષ્ટ્ઠ ફનળે. 

  લયાશ બગલાને, થૃ્લી જે વમદુ્રભા ંડૂફેરી શતી તેને વમદુ્રભાથંી ફશાય કાઢી, 

યંત ુથૃ્લીને ોતાની ાવે યાખી નથી. થૃ્લી ભનનુે એટરે ભનષુ્ટ્મોને વંી. 

જે ોતાની ાવે આવ્યુ ંતે ફીજાને આી દીધુ.ં આ વતંો છે. 

  લયાશ બગલાન મજ્ઞના દૃષ્ટ્ટાતંરૂ છે, મજ્ઞ કયલાથી ક્ષચિશદુ્ધદ્ધ થામ. રોબ 

લગેયેનો નાળ કયી ક્ષચિશદુ્ધદ્ધ કયલાની છે. ક્ષચિશદુ્ધદ્ધ થમા છી કવરમવુન 

એટરે બ્રહ્મવલદ્યાની પ્રાત્તપ્ત થામ. 

  મજ્ઞલૂલક જીલન જીલો, એટરે જ્ઞાન ભળે. મજ્ઞાલતાય લગય ભનશદુ્ધદ્ધ નદશ. 

અને ભનશદુ્ધદ્ધ લગય જ્ઞાન ભતુ ંનથી, જ્ઞાનાલતાય થતો નથી, કવર દેલ 

આલતા નથી. અજ્ઞાનને દૂય કયલાનુ ંલયાશ અલતાય ફતાલે છે. અજ્ઞાનને દૂય 



કયલા મજ્ઞ 
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કયલો. વત્મ ફોરવુ ંએ ણ મજ્ઞ છે. મજ્ઞો થળે તો છી કવર બગલાનની 

બ્રહ્મવલદ્યા બદુ્ધદ્ધભા ંસ્સ્થય થળે. 

  કભલ એ ક્ષચિશદુ્ધદ્ધ ભાટે છે. બસ્તત ભનની એકાગ્રતા ભાટે છે. જીલનભા ંકભલ, 

ઉાવના અને જ્ઞાન એ ત્રણેની જરૂય છે. કભલથી ક્ષચિશદુ્ધદ્ધ થમા છી બ્રહ્મ 

જજજ્ઞાવા જાગે છે.શ્રી ળકંયાચામે કહ્યુ ંછે, રોકો ચાભડીની ભીભાવંા ફહ ુકયે છે; 

યંત ુઆત્ભાની ભીભાવંા કોઇ કયતા નથી.. 

  દશયર્ણમાિને ઇચ્છા થઇ સ્લગલભાથંી વંવિને રઇ આવુ.ં દશાડે દશાડે તેનો 

રોબ લધે છે. એક લખત દશયર્ણમાિ ાતાભા ંગમો. લરુણ વાથે રડલા 

તૈમાયી કયી. 

  લરુણે કહ્યુ:ં- ત ુ ંલયાશનાયામણ વાથે યદુ્ધ કય. 

  દશયર્ણમાિ લયાશ બગલાન ાવે આવ્મો. તે લયાશ બગલાનને કશછેે:- આ 

ડુક્કય જેલો છે. 

  લયાશ નાયામણ દશયર્ણમાિને કશ ેછે:- ત ુ ંકતૂયા જેલો છે. 

  ફોરાચારીભાથંી ભાયાભાયી થામ છે. વલલ ાનુ ંમૂ લાણી છે. લાણીદો 

થામ છે એટરે લીમલ દુવત થામ છે. ઉચ્ચાય લગય ા થત ુ ંનથી. ા 

શરેા ભનથી ઉચ્ચાય તો થામ છે.  



  મષુ્ષ્ટ્ટપ્રશાય કયી લયાશનાયામણના ચયણનો આશ્રમ કયજો. 

લયાશના ંચયણ એ વતંોનુ ંસ્લરૂ છે. 

  ભનષુ્ટ્મના જીલનભા ંરોબ છે ત્માસંધુી ા છે અને ા છે 

ત્માસંધુી ળાવંત નથી. જેનુ ંજીલન વનષ્ટ્ા શોમ તેને જ ળાવંત ભે છે. 

  બદુ્ધદ્ધનો ઉમોગ કેલ અથોાર્જન કયલા ભાટે ન કયો. તેનો 

ઉમોગ ઇશ્વયોાવના ભાટે ણ કયો. નદશતય ેરા ઝલેયીઓ જેલી દળા થળે. 

  એક શીયાની દકંભત ક્રાલલાની છે. યાજા અનેભતં્રી તો શીયો રઇ 

ઝલેયીઓ ાવે જામ છે. ઝલેયી કશ ેછે—શીયાની દકંભત રૂવમા 99000 

/=છે,યાજા કશ ેછે કેલા બદુ્ધદ્ધળાી ઝલેયીઓ છે. ભતં્રીજી ઝલેયીઓને ઇનાભ 

આો. 

  ભતં્રીએ કહયુ ુ:ં- ઝલેયીઓએ બદુ્ધદ્ધનો ઉમોગ કેલ થ્થયોના વલચાય 

કયલાભા ંકમો છે. ઇશ્વયનુ ંબજન કયલા ભાટે કમો નથી. તેને તભે ડાહ્યા ભાનો 

છો. હુ ંતેને મખૂલ ભાનુ ંછુ.ં 

   દશયર્ણમાિ ભયે તો ા ભયે અને તો જ બ્રહ્મવલદ્યાનુ ંજ્ઞાન બદુ્ધદ્ધભા ંટકે. 

બ્રહ્મજ્ઞાન કમાયે બદુ્ધદ્ધભા ંટકે કે જ્માયે બદુ્ધદ્ધ વનષ્ટ્કાભ ફને. 

  ભનષુ્ટ્મના ળયીયભા ંનલ વછદ્રો છે, તે લાટે જ્ઞાન ફશાય નીકી જામ છે. 

ઇષ્ન્દ્રમભાથંી જ્ઞાન ફશાય ન નીકી જામ તે ભાટે ઇષ્ન્દ્રમોને ઇશ્વયને ભાગે 

લાો. ઇષ્ન્દ્રમોનો વનયોધ કયો અને ઇષ્ન્દ્રમોને પ્રભભુાગલભા ંલાો.  
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  તતૃીમ સ્કંધભા ંફે પ્રકયણો છે: લૂલ ભીભાવંા અને ઉિય ભીભાવંા. લૂલ 

ભીભાવંાભા ંલયાશનાયામણના અલતાયની કથા કશી. 

 ઉિયભીભાવંાભા ંકવર નાયામણના ચદયત્રનુ ંલણલન કયુ ંછે. 

  મજ્ઞ કમાલ લગય કવર નાયામણની વલદ્યા બદુ્ધદ્ધભા ંસ્સ્થય થતી નથી.  

 કામા, લાણી, ભનથી કોઇને દુબલલા નશં તે મજ્ઞ છે. વલનાકાયણે શૈય ુ ં

ફાે તે આત્ભઘાત કયે છે.વદાવલલદા પ્રવન્ન યશવે ુ ંએ ણ મજ્ઞ છે. 

  મજ્ઞ વલના વત્કભલ વલના ક્ષચિશદુ્ધદ્ધ થતી નથી. અને ક્ષચિશદુ્ધદ્ધ લગય જ્ઞાન 

ટકત ુ ંનથી. 

 ભાનલ ળયીય એ ઘડો છે. આ ઘડાને નલ વછદ્રો છે. એક એક વછદ્રભાથંી 

જ્ઞાન લશી જામ છે. આત્ભા જ્ઞાનભમ શોલાથી કોઇ અજ્ઞાન નથી. ણ વતત 

જ્ઞાનને ટકાલલા ઇષ્ન્દ્રમભાથંી લશી જતી બદુ્ધદ્ધળસ્તતને અટકાલલાની છે. 

જ્ઞાનીઓ ઇષ્ન્દ્રમોને વલમોભા ંજતી અટકાલે છે. ત્માયે લૈષ્ટ્ણલો ઇષ્ન્દ્રમોને 

પ્રભનુા ભાગલભા ંલાે છે. ગ્માન ટકત ુ ંનથી તેનુ ંએક કાયણ છે. ભનષુ્ટ્મનુ ં

જીલન વલરાવી ફન્યુ ંછે. જ્ઞાન ફધુ ંસુ્તકભા ંયહ્યુ ંછે, ભસ્તકભા ંયહ્યુ ંનથી.  

 જ્ઞાનનો ળત્ર ુછે દશયર્ણમાિ. બાગલતભા ંજે અલતાયનો ક્રભ ફતાવ્મો છે 

તેભા ંયશસ્મ છે. જ્ઞાનને બદુ્ધદ્ધભા ંટકાલવુ ંશોમ તો દશયર્ણમાિને ભાયલો જ ડળે. 

શરેા ંદશયર્ણમાિ છી કવર બગલાન આલે છે.  



 તભાયા ભનને છૂળો કે ઇશ્વયે ભને જે વંવિ-સખુ આપ્મા ંછે તેને હુ ં

રામક છુ ંકે નદશ. જલાફ ભળે કે રામક નથી. 

રોબને વતંોથી ભાયો. લધાયે ભેલલાની ઇચ્છા કયળો નશં. ા એટરે 

થામ છે કે ભનષુ્ટ્મ ભાને છે પ્રભએુ ભને ઓછુ ંઆપ્યુ ંછે.ા અટકે તો ઇષ્ન્દ્રમો 

શદુ્ધ થળે.તો ઇષ્ન્દ્રમોભા ંજ્ઞાન બસ્તત ટકળે. મજ્ઞાદદકભલ વત્કભલથી ક્ષચિશદુ્ધદ્ધ થામ 

છે. ત્માયફાદ બ્રહ્મજ્ઞાન બદુ્ધદ્ધભા ંટકે છે. 

લૂલ ભીભાવંા છી આ ઉિય ભીભાવંાનો આયંબ કમો છે. ઉિય ભીભાવંાનુ ં

જ્ઞાન  પ્રકયણ. કવરમવુન જ્ઞાનનો અલતાય છે. 

      સ્લામભંલુ ભનનુી યાણી ળતરૂા. ભન ુભશાયાજને ત્મા ંફે ફાળ્કો થમા. 

તેભના નાભો વપ્રમવ્રત અને ઉિનાદ. ત્રણ કન્માઓ થઇ, તેભના ંનાભો 

આકવૂત, દેલહવૂત તથા પ્રસવૂત. તેભા ંઆકવૂત રુક્ષચને, દેલહવૂત કદલભને આને 

પ્રસવૂત દિને યણાલી. દેલહવૂતનુ ંરગ્ન કદલભઋવ વાથે થયુ ંશત ુ.ં તેભને ત્મા ં

કવર બગલાન ધાયેરા. 

  વલદુયજી પ્રશ્ન કયે છે:- શ ેભૈત્રેમજી, આ કદલભ અને દેલહવૂતના લળંની કથા 

કશો. આ કવર બગલાનની કથા ભને વાબંલાની ઇચ્છા છે. 

  ભૈત્રેમજી કશ ેછે:- કવર બ્રહ્મજ્ઞાનનુ ંસ્લરૂ છે. કદલભ થળો તો તભાયા ઘયે 

કવર આલળે. કદલભ=ઇષ્ન્દ્રમોનુ ંદભન કય. ઇષ્ન્દ્રમોનુ ંદભન કયે છી કદલભ—

કદલભ એટરે જજતેષ્ન્દ્રમ. ભનષુ્ટ્મ કદલભ ફને નદશ, ત્માસંધુી કવર ભે નદશ. 



ળયીયભા ંવત્ત્લગણુની વદૃ્ધદ્ધ થામ એટરે આોઆ જ્ઞાનનો ઝયો ફૂટે છે, જ્ઞાન 

પ્રગટે છે.  

  જ્ઞાનની પ્રાત્તપ્ત ળયીયભા ંવત્ત્લગણુ લધલાથી થામ છે. વત્ત્લગણુ શદુ્ધ 

આશાય, શદુ્ધ આચાય, શદુ્ધ વલચાયથી લધે છે. વત્ત્લગણુ લધાયળો તો જ્ઞાન 

ભળે. વત્ત્લગણુ  
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લધે છે વમંભથી—વદાચાયથી. વત્ત્લગણુ લધાયલાથી અંદયથી જ્ઞાન સ્ફૂયણ 

થામ છે. 

  વતંોની લાણી અનબુલલાણી શોમ છે. વતંોની લાણી ાછ ળાસ્ત્ર દોડે છે, 

ત્માયે વલદ્વાનોની લાણી ળાસ્ત્ર ાછ દોડે છે. 

     જજતેષ્ન્દ્રમ થલા ભાટે વયસ્લતીના દકનાયે યશવે ુ ંડળે. વયસ્લતીનો દકનાયો 

એટરે વત્કભલનો દકનાયો. મમનુાજી બસ્તતનુ ંસ્લરૂ છે. ગગંા જ્ઞાનનુ ંઅને 

વયસ્લતી વત્કભલનુ ંસ્લરૂ છે. 

  શકુદેલજી યાજવિને લણલન કયે છે:- યાજન,્ કદલભઋવ આખો દદલવ ત કયે 

છે. કદલભઋવએ ત કયુ ંતેથી બગલાન પ્રવન્ન થમા છે. કદલભને ત્મા ંબગલાન 

ધામાલ છે. વલદુયજીને ત્મા ંદ્વાયકાનાથ ગમા છે. 

  ભ્ગલાન શ્રીકૃષ્ટ્ણ વલલ યીતે ઉદાય છે ણ વભમ આલાભા ંઉદાય નથી. 

સલુણલ કયતા ંવભમને દકંભતી ગણો. રક્ષ્મને ધ્માનભા ંયાખો તો જીલન વપ 



થળે. રક્ષ્મ લગયનો આદભી વઢ લગયના લશાણ જેલો છે. 

  કદલભ જજતેષ્ન્દ્રમ ભશાત્ભા છે. કદલભઋવની તશ્ચમાલ વપ થઇ. બગલાન 

નાયામણ કદલભ ાવે પ્રગટ થમા છે. ખફૂ ધ્માન કયળો તો બગલાન તભાયા 

ઉય પ્રવન્ન થળે. બગલાનનુ ંધ્માન ન થામ તો લાધંો નદશ, ણ વાલધાન 

યશજેો, તભારંુ ભન વવંાયના વલષ્ટ્મોભા ંસ્સ્થય ન થામ. આંખ યતનનુ ંજતન 

કયજો. અંખની ળસ્તત લેડપી નાખંળો નદશ. ભનષુ્ટ્મને વલલેક યશતેો નથી. 

ાયકાની વંવિનો વલચાય ણ કયલો નદશ. જગત કયતા ણ જગતનો 

વર્જનશાય સુદંય છે. રોકો વંદમલ જોલા કાશ્ભીય જામ છે.ણ કાશ્ભીયને 

ફનાલનાય ભાયો શ્માભસુદંય કેટરો સુદંય શળે? શ્રીકૃષ્ટ્ણ સુદંય છે એભ લાયંલાય 

વલચાયલાથી બસ્તતનો ઉદમ થામ છે. વનત્મ સુદંય એક ઇશ્વય જ છે. 
 

  કદલભ કશ ેછે:--નાથ, તભને પ્રાપ્ત કયી વવંાયસખુની ભાગંણી કયે તે મખૂલ છે. 

રૌદકક કાભસખુની ઇચ્છા ભાટે શ્રીકૃષ્ટ્ણની આયાધના કયે તે તચુ્છ છે. હુ ં

આની ાવે સ્ત્રીવગં ભાગતો નથી ણ વતવગં ભાગુ ંછુ.ં એલી સ્ત્રી આો કે 

ભને બગલાન તયપ લાે. એલી કન્મા ત્ની તયીકે ભને ભે કે ભને ા 

કયતા ંઅટકાલે અને પ્રભનુા ભાગલભા ંભને લાે. કૃષ્ટ્ણવેલા ભશાન ધભલ છે. હુ ં

કાભસખુ ભાગંતો નથી. ળાસ્ત્રભા ંત્નીને કાભત્ની નશં ણ ધભલત્ની કશી છે. 

નાથ, બ્રહ્માજીએ ભને આજ્ઞા કયી છે, તેથી રગ્ન કયલાની ભને ઇચ્છા થઇ છે. 

  ઘણાનંે આશ્ચમલ થળે. કદલભે આટરા લોની તશ્ચમાલ છી બગલાન ાવે 



મસુ્તત કેભ ન ભાગી? કદલભે વલચાયુ ંશજાયો જન્ભોની કાભલાવનાઓ સષુપુ્ત 

યીતે ભનભા ંયશરેી શોમ છે, તેને વતંોી, ભનષુ્ટ્મ ઉય જે ત્રણ પ્રકાયના ંઋણ 

શોમ છે, તેભાથંી મતુત થવ6ુ વારંુ અને તે છી મસુ્તતની ઇચ્છા યાખલી. 

  બગલાને કહ્યુ:ં--ફે દદલવ છી ભન ુભશાયાજ તભાયી ાવે આલળેઅને 

ોતાની તુ્રી દેલહવૂતને તભને આળે. 

  વત ત્ની વલત્ર જીલન ગાે તો બગલાનને ઇચ્છા થામ કે હુ ંતેભને ત્મા ં

જન્ભ રઉં. 
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  હુ ંતભાયે ત્મ ંતુ્રરૂે આલીળ. જગતને ભાયે વાખં્મળાસ્ત્રનો ઉપ્દેળ કયલાનો 

છે. એવુ ંકશી શ્રીશદય ત્માથંી વલદામ થમા. 

  નાયદજી ભનભુશાયાજ ાવે આવ્મા અને કહ્યુ,ં તભે કદલભને કન્માદાન કયો. 

કદલભ વલલેકથી દેલહવૂતની યીિા કયે છે, કદલભઋવએ ત્રણ આવનો ક્ષફછાવ્મા 

છે; તે ઉય ફધાને ફેવલા કશ ેછે. ભન ુળતરૂા ફેવે છે, દેલહવૂત ફેવતા 

નથી. કદલભે કહ્યુ:ં- આ ત્રીજુ ંઆવન દેલી તભાયે ભાટે છે. તેભ કશી દેલહવૂતને 

ફેવલા ભાટે આવન ફતાવ્યુ.ં  

  દેલહવૂતએ વલચાય કમો, બવલષ્ટ્મભા ંઆ ભાયા વત થલાના છે. વતએ 

ાથયેરા આવન ય ફેસુ ંતો ા રાગે. દેલહવૂતએ વલચાય કમો, હુ ંઆવન 

ઉય ફેસુ ંતો ભને ા રાગળે. આવન ઉય ફેસુ ંએ ભાયો ધભલ નથી. શલે 



જો ન ફેસુ ંતો આવન આનાયનુ ંઅભાન થામ. તેથી દેલહવૂત જભણો શાથ 

આવન ઉય યાખી આવનની ફાજુભા ંફેવે છે.  

   ક્ષફચાયી જૂના જભાનાની શતી. આજકારની શોત તો આવન ઉય શરેેથી 

જ ફેવી જાત. શારભા ંતો ત્નીઓ વતઓને ફાફાને ઝુરાલલાનો હકુભ કયે 

છે. છોકયાઓંને વતને વંીને પયલા નીકી જામ છે. આવુ ંન કયો. 

  આમલનાયીન વાચા વસં્કાય આજ ભરુાતા જામ છે. આ જ છોકયીઓની યીિા 

કયલાની યીતો જુદી છે. 

  કદલભ વલચાયે છે. છોકયી છે તો રામક, રગ્ન કયલાભા ંશયકત નથી. 

  ભન ુભશાયાજે કહ્યુ:ં- આ કન્મા હુ ંઆને અલણ કયલા આવ્મો છુ.ં 

કદલભઋવ ફોલ્મા:- રગ્ન કયલાની ભને ઇચ્છા છે, ણ રગ્ન શરેા ંહુ ંએક 

પ્રવતજ્ઞા કયલાનો છુ.ં ભાયા રગ્ન કાભનો વલનાળ કયલા ભાટે છે. કાભબાલને 

એક ઠેકાણે વકુંક્ષચત કયી કાભને બોગલી તેનો વલનાળ કયલો એ ગશૃસ્થાશ્રભનો 

આદળલ છે. કદલભ ઋવએ કહ્યુ ં:- ભારંુ રગ્ન કાભના વલનાળ ભાટે છે. એક તુ્ર 

ન થામ ત્મા ંસધુી રૌદકક વફંધં યાખીળ. એક તુ્ર થમા છી હુ ંરૌદકક 

વફંધંનો ત્માગ કયીળ. એક તુ્ર થમા છી હુ ંવનં્માવ રઇળ. 

  કન્માદાનના ભતં્રભા ંરખ્યુ ંછે વતંત્મા ઇવત એક લચનમ.્... વતંવતક્ષબ: એભ 

કહ્યુ ંનથી. લળંનુ ંયિણ કયલા એક તુ્ર ભાટે તન્મા અલણ કરંુ છુ.ં ભાટે 

ળાસ્ત્રભા ંશરેા એક તુ્રને જ ધભલ તુ્ર કહ્યો છે. ફીજા તુ્રો થામ તેને કાભજ 



તુ્રો ગણલા. ધભાલચયણ –નદશ કે કાભાચયણ કયલા ભાટે , રગ્ન છે. 

  કાભ ઇશ્વય જેભ વ્માક થલા ભાગેં છે. સુદંયતા દેખામ કે કાભ ઉત્ન્ન થામ 

છે. તેને એક સ્ત્રીભા ંવકુંક્ષચત કયી તેનો નાળ કયલા ભાટે રગ્ન કયલાના શોમ 

છે. 

  રગ્નભા ંવાલધાન ળબ્દનો ઉચ્ચાય કયલાભા ંઆલે છે, કાયણ ફધા જાણે છે કે 

રગ્ન કમાલ છી એ વાલધ યશલેાનો નથી. રગ્ન કમાલ છી વાલધ યશ ેતે 

જીત્મો. અથલા જે શરેેથી વાલધ થમો તે જીત્મો. 

  યાભદાવ સ્લાભી રગ્ન શરેા ંવાલધ થમા શતા. રગ્નભડંભા ંગોય ભશાયાજ 

વાલધાન ફોલ્લા રાગ્મા, એટરે યાભદાવ સ્લાભી વાલધ થઇ ગમા અને 

રગ્નભડંભાથંી નાવી ગમા. 
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  બોગે યોગભમભ.... બોગ બોગલલાભા ંયોગનો બમ છે. બોગ લધે એટરે 

આયષુ્ટ્મનો િમ થામ છે. બોગો બોગલાતા નથી; આણે જ બોગલાઇ જઇએ 

છીએ.  

 ઘય વવંાય ફગડયો ત્માયથી કે જ્માયથી લયયાજા ભોટયભા ંફેવલા રાગ્મા. 

ઘોડા ઉયથી ડી જલાની ફીક રાગે છે. એક ઘોડાને વાચલી ળકે નદશ તો 

અક્ષગમાય ઘોડાઓને કેભ કયી વાચલળે? 11 ઘોડા 11 ઇષ્ન્દ્રમો છે. જજતેષ્ન્દ્રમ 

થલા ભાટે રગ્ન છે.   



 કદલભઋવએ આદળલ ફતાવ્મો છે. ભારંુ રગ્ન એક વત્તુ્રને ભાટે છે. તે છી 

હુ ંવનં્માવ રઇળ. આ ભાયો વનમભ તભાયી કન્માને ભાન્મ શોમ તો રગ્ન કરંુ 

  શકુદેલજી લણલન કયે છે:- દેલહવૂતએ કહ્યુ,ં ભાયે એલા વતની જ જરૂય છે. 

કાભાધં થઇ વવંાય વાગયભા ંડફૂલા ભાટે ગશૃસ્થાશ્રભ નથી. ભાયી ઇચ્છા ભને 

કોઇ જજતેષ્ન્દ્રમ વત ભે એલી જ શતી. 

  દેલને ફોરાલનાયી ળસ્તત દેલહવૂત છે. વનષ્ટ્કાભ બદુ્ધદ્ધ દેલને ફોરાલી ળકે છે. 

  ભન ુભશાયાજે વલવધલૂલક કન્માનુ ંદાન કયુ ંછે. દેલહવૂત-કદલભના ંરગ્ન થમા. 

દેલહવૂત કદલભના આશ્રભભા ંવલયાજ્મા છે. ભાયા વત તસ્લી છે તો ભાયે ણ 

તસ્સ્લની ફનવુ ંજોઇએ. ફાય લલ એક જ ઘયભા ંવમંભથી યહ્યા. ફાય લલ 

સધુી વનવલિકાય યહ્યા છે. 

  અક્ષગમાયવો લલ ઉય દક્ષિણ દેળભા ંલાચસ્વત વભશ્ર નાભના ઋવ થઇ 

ગમા. ડ્ ળાસ્ત્રો ઉય તેભણે ટીકાઓ રખી છે. તેભની ટીકાઓ પ્રખ્માત છે. 

  ગ્રથંો રખે અને આખો દદલવ તશ્ચમાલ કયે. રગ્ન થમેુ ંણ 36 લલ સધુી 

જાણતા ન શતા કે ભાયી ત્ની કોણ છે? 36 લલ વાથે યહ્યા છતા ંત્નીને 

ઓખતા નથી. 

  એકા દદલવ બ્રહ્મસતૂ્રના ળાકંય બાષ્ટ્મ ઉય ટીકા રખતા શતા.બાષ્ટ્મ રખે છે. 

એક રીટી ફયાફય ફેવતી ન શતી. દીલો થોડો ભદં થમો. ફયોફય દેખાત ુ ંન 

શત ુ.ં તેભની ત્ની દેલાભાનંી લાટ વકંોયે છે, તેલાભા ંલાચસ્વતની નજય 



તેણીના ઉય ડે છે. તેઓ છેૂ છે, દેલી તભે કોણ છો? 

  રગ્ન થમાને 36 લલ થમા છે, છતા ંત્નીને ઓખતા નથી. કેલા વમંભી! 

કેલા જજતેષ્ન્દ્રમ શળે? 

  તેભની ત્ની કશ ેછે:- તભારંુ રગ્ન થમેુ ંએ માદ આલે છે?  

  લાચસ્વત:- શા, તે માદ આલે છે. 

  બાભવત:- ભાયી વાથે તભારંુ રગ્ન થયુ ંછે. હુ ંતભાયી દાવી છુ.ં આજથી 36 

લલ ઉય નાનણભા ંઆણા રગ્ન થમેરા. 

  રગ્નની માદ દેલડાલે છે ત્માયે લાચસ્વતને વઘળંુ જ્ઞાન થામ છે. 

  લાચસ્વત કશ:ે-- તાયી વાથે ભારંુ રગ્ન થયુ ંછે ! છત્રીવ લલ વેલા કયી ણ 

કાઇં ફોરી નશં. આટરી ફધી ભાયી વેલા કયી. તાયા અનતં ઉકાય છે, તાયી 

કાઇં ઇચ્છા છે? 

 બાભવત:--નાથ, ભાયી કાઇં ઇચ્છા નથી. આ જગતના કલ્માણ ભાટે ળાસ્ત્રોની 

ટીકાઓ યચો છો અને આની વેલા કયી હ6ુ કૃતાથલ થઇ છુ.ં તભાયી વેલા 

કયતા ંકયતા ંભાયો દેશ ડે. 
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  લાચસ્વતનુ ંહ્રદમ બયાયુ.ં કાઇંક ભાગંલા કહ્યુ ંછતા ંત્નીએ કાઇં ભાગં્ય ુ ંનદશ.  

  લાચસ્વત :-- દેલી, આનુ ંનાભ?  



  બાભવત :-- આ દાવીને ફધા બાભવત કશ ેછે. 

  લાચસ્વત:-- ળાકંયબાષ્ટ્મ ઉય હુ ંજે ટીકા રખી યહ્યો છુ ંતેનુ ંનાભ’ બાભવત 

ટીકા’યશળેે. ટીકાને નાભ આપ્યુ ંબાભવત ટીકા. 

  આજે ણ એ ટીકા બાભવતટીકાને નાભે ઓખામ છે. 

  આવુ ંશત ુ ંબાયતલલ . એક ઘયભા ંછત્રીવ લો વમંભથી યહ્યા.ં આલા 

રુુોને જ્ઞાન ભે છે. ફાકી જ્ઞાન કાઇં ફજાયભા ંભત ુ ંનથી. સુ્તકોથી 

આજકાર જ્ઞાનનો પ્રચાય ફહ ુથમો છે ણ કોઇના ભસ્તકભા ંલધાયે જ્ઞાન 

જોલાભા ંઆલતુ ંનથી. ણૂલ વમંભ વલના જ્ઞાન આલે નદશ.ણૂલ વમંભ વલના 

યભાત્ભા પ્રગટ થામ નદશ.  

  એક ઘયભા ંયશલેા છતા ંકદલભ-દેલહવૂત ફાય લલ સધુી વમંભ ાે છે. એક 

ઘયભા ંયશીને લાચસ્વત—બાભવત 36 લો સધુી વમંભ ાે છે.ત્માયે આજનો 

ભાનલી છત્રીવ કરાક ણ વમંભ યાખી ળકતો નથી. 

    કદલભ એ જીલાત્ભા છે. 

    દેલહવૂત એ બદુ્ધદ્ધ છે. 
 

  દેલહવૂત એ દેલને ફોરાલનાયી વનષ્ટ્કાભ બદુ્ધદ્ધ છે. 

  એક દદલવ કદલભઋવન6ુ હ્રદમ બયાયુ.ં દેલહવૂતનુ ંળયીય ફહ ુદુફલ થયુ ં

છે.ભાયી વેલા કયતા ંળયીય સકૂલી નાખં્યુ ંછે. દેલહવૂતને કહ્યુ,ં કાઇં લયદાન 



ભાગં. 

  દેલહવૂત કશ ેછે:-- તભાયા જેલા જ્ઞાની વત ભળ્મા તે જ લયદાન. 

  કદલભ:-- ના, ના, આજે કાઇંક ભાગં. ફહ ુઆગ્રશ કમો એટરે દેલહવૂતએ 

કહ્યુછેં:-- આે ભાયી ાવે પ્રવતજ્ઞા કયી શતી કે એક ફાક થામ તે છી હુ ં

વનં્માવ રઇળ. ઇચ્છા શોમ તો ભને ફાકનુ ંદાન કયો. 

  દેલહવૂત વયસ્લતીના દકનાયે સ્નાન કયલા ગમા છે. વયસ્લતીભાથંી અનેક 

દાવીઓ નીકી છે. દેલહવૂતએ સ્નાન કયુ,ં કામા ફદરે છે. વકંલ્થી 

કદલભઋવએ વલભાન ફનાવ્યુ.ં દેલહવૂત—કદલભ વલભાનભા ંફેઠા છે. કથાભા ંળાતં 

અને કરુણયવ પ્રધાન છે. શ ૃગંાય અને શાસ્મયવ ગૌણ છે. શ ૃગંાયયવનુ ંલણલન 

કયલાની ભશાત્ભાઓએ આજ્ઞા આી નથી. 

  કથા વાબંળ્મા છી વલષ્ટ્મો પ્રત્મે અરુક્ષચ ન થામ અને ઇશ્વય પ્રત્મે રુક્ષચ ન 

જાગે તો કથા વાબંી નથી તેભ ભાનજો. કથા વાબંળ્મા છી લૈયાગ્મ આલે 

છે. બાગલતના ફીજા સ્કંધભા ંકથા કેભ કયલી તે બ્રહ્માજીએ નાયદજીને 

ફતાવ્યુ ંછે.  

  આ વો લલભા ંકદલભ-દેલહવૂતને ત્મા ંએક ણ તુ્ર થમો નદશ. નલ કન્માઓ 

થઇ. નલ કન્માઓનો ફા થામ તેને ત્મા ંકવર આલે છે. જેને ઘેય નલ 

છોકયીઓ થામ તેને જ્ઞાન ભે છે. નલ કન્માઓ એટરે નલધા બસ્તત. એટરે 

કે નલધા બસ્તત લગય જ્ઞાન ન ભે. 



  નલધાબસ્તત ન આલે ત્માસંધુી કવર  એટરે કે જ્ઞાન ન આલે. નલધા બસ્તત 

–શ્રલણ, કેતલન, સ્ભયણ, ાદવેલન, અચલન, લદંન, દાસ્મ, વખ્મ, 

આત્ભવનલેદન. નલધા બસ્તતની ઉિયાલસ્થા એ જ જ્ઞાન છે. અયોિ જ્ઞાનની 

લૂાલલસ્થા એ જ બસ્તત છે.  
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બસ્તત છી જ્ઞાન આલે છે. બસ્તત એ જ્ઞાનની ભાતા છે. નલવલધા બસ્તત જેની 

વવદ્ધ ન થામ તેને જ્ઞાન ભતુ ંનથી. બસ્તત દ્વાયા જ્ઞાનભે છે. બસ્તતજ્ઞાલનામ 

કલ્તે... 

તત્ત્લદૃષ્ષ્ટ્ટએ છેલટે જ્ઞાન અને બસ્તતભા ંઅંતય નથી. બસ્તતભા ંશરેા ં

દાવોડશભ અને છી વોડશભ થામ છે. 

  નલ કન્માઓના જન્ભ છી કદલભ વનં્માવ રેલા તૈમાય થમા. એક દદલવ 

કદલભને થયુ.ં આ વલરાવી જીલનનો અંત આલે તો વારંુ. એકાતંભા ંફેવી હુ ં

ત કરંુ. દેલહવૂતએ કહ્યુ,ં કે હુ ંણ ત્માગ કયલા તૈમાય છુ.ં 

  દેલહવૂત:-- નાથ, આે લચન આેુ ંછે કે એક તુ્રના જન્ભ છી હુ ં

વનં્માવ રઇળ. તો શજુ તુ્રનો જન્ભ થમો નથી; લી આ નલ કન્માઓ અને 

ભાયી દેખયેખ વબંા કોણ યાખળે?  



શકુદેલજી લણલન કયે છે:-- કદલભ દેલહવૂતએ વલભાનનો ત્માગ કમો. અનેક લો 

સધુી યભાત્ભાનુ ંઆયાધન કયુ ંતે છી દેલહવૂતના ગબલભા ંવાિાત નાયામણ 

ધામાલ. નલ ભાવ દયણૂલ થમા. મોગીઓના અને વાધઓુના આચામલ પ્રગટ 

થલાના છે. બ્રહ્માદદ  દેલો કદલભઋવના આશ્રભભા ંઆવ્મા. તભાયો ગશૃસ્થાશ્રભ 

વપ થમો છે. કવરાવત ઇવત કવર: -- તે દદવ્મ જ્ઞાનનો ઉદેળ જગતને 

કયળે. 

  જીલ બગલાન ભાટે અતયુ થામ ત્માયે બગલાનનો અલતાય થામ છે. 

આતયુતાથી અલતાય. આતયુતાથી બગલાનના ંદળલન થામ છે. કદલભ અને 

દેલહવૂતની તશ્ચમાલ અને આતયુતાથી બગલાન તેભને ત્મા ંતુ્રરૂે અલતમાલ. 

મોગીઓ મોગથી બ્રહ્માના ંદળલન કયી ળકે છે. ણ વવંાયી રોકો શદુ્ધ બસ્તતથી 

બગલાનને તુ્રરૂે પ્રાપ્ત કયી ળકે છે, અને બગલાનને યભાડી ળકો છો. 

  કદલભ :-- આ નલ કન્માની ભને ક્ષચંતા થામ છે. 

  એક ત્તપ્ત-ત્ની શતા. વતને પ્રભ ુઉય દૃઢ શ્રદ્ધા નદશ. ત્નીએ કાા ંકડા ં

શમેાલ છે. વતએ કાયણ છૂયુ.ં ત્ની કશ,ે તભાયી દૃષ્ષ્ટ્ટથી બગલાન નથી 

એટરે ભં કાા કડા ંશમેાલ છે. ક્ષચંતા તલાવ ન કુમાલત.્..   

  ભશાબાયતભા ંકથા છે. બીષ્ટ્ભે પ્રવતજ્ઞા કયી છે. આલતી કારે અજુ લનને ભાયીળ. 

બીષ્ટ્ભાચામલની પ્રવતજ્ઞા વ્મથલ થામ નદશ. ાડંલવેનાભા ંશાશાકાય ભચ્મો છે. 

અજુ લન યોજના વનમભ પ્રભાણે બગલત ક્ષચંતન કયતા ંસતૂા છે. ક્ષચંતા થઇ 



શ્રીકૃષ્ટ્ણને. આલતીકારે ભાયા અજુ લનનુ ંશુ ંથળે? અજુ લનને જોલા આવ્મા છે. 

પ્રભએુ અજુ લનને જગાડયો છે. તને વનદ્રા કેભ આલે છે? અજુ લન કશ:ે-- ભાયા ભાટે 

તભે જાગો છો તેથી ભાયે શુ ંક્ષચંતા શોમ? ભં ભારંુ કતલવ્મ કયુ ંછે. શલે તભાયે 

તભારંુ કામલ કયલાનુ ંછે. ભનષુ્ટ્મનુ ંકતલવ્મ છે અનન્મ ળયણાગવત. ભને ભાયળે 

તો જગતભા ંશ્રીકૃષ્ટ્ણની અકીવતિ થળે.  

  કદલભે કહ્યુ.ં, નલ કન્માઓની ભને ક્ષચંતા છે. બ્રહ્મા કશ:ે--તભે ક્ષચંતા ળા ભાટે 

કયો છો? તભાયા ઘેય પ્રભ ુધામાલ છે. બ્રહ્મા નલ ઋવઓને વાથે રાલેરા. એક 

એક ઋવ  ને એક એક કન્મા આી છે. અવત્રને અનસમુા આી. લવવષ્ટ્ઠને 

અરંુધતી આી લગેયે. કદલભ ઋવએ વલચાય કમો કે ભાથે ફોજો શતો તે 

ઊતયી ગમો. કદલભ કવર ાવે આવ્મા છે. ભાયે શલે વનં્માવ રેલો છે. 
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વનં્માવનો અથલ:-યભાત્ભાના દળલન ભાટે વલલ સખુનો ત્માગ એનુ ંનાભ 

વનં્માવ. કામ્માના ંકભલણા ંન્માવ ંવનં્માવ ંઉચ્મતે...કેલ ઇશ્વય ભાટેજીલે તે 

વનં્માવી છે, 

  કવરે કહ્યુ:ં--આની ઇચ્છા સુદંય છે, વનં્માવ રીધા છી કોઇ પ્રકાયની 

ક્ષચંતા કયળો નદશ. તભારંુ જીલન ઇશ્વયને અલણ કયો.  



  ફે પ્રકાયની મસુ્તત છે. 

  (1) કૈલલ્મ મસુ્તત= કૈલલ્મ મસુ્તતભા ંજીલ ઇશ્વયભા ંરીન થામ છે. જીલ ઇશ્વય 

એક ફને છે.  

  (2) બાગલતી મસુ્તત= બાગલતી મસુ્તતભા ંજીલ ઇશ્વય વાથે પ્રેભ થી એક 

થામ છે ણ તેભા ંથોડુ ંદ્વતૈ યાખી વનત્મ રીરા, વનત્મવેલાભા ંતે દાખર થામ 

છે. 

  કદલભઋવએ વનં્માવ રીધો. આદદનાયામણનુ ંક્ષચંતન કયતા ંકયતા ંકદલભ 

ઋવને બાગલતી મસુ્તત ભી. 

  કવરગીતાનો આયંબ થામ છે. બાગલતનુ ંઆ અગત્મનુ ંપ્રકયણ છે. તેના 

નલ અધ્મામ છે. કવર ગીતાનો પ્રાયંબ અધ્મામ 25થી થામ છે. તેભા ંવાખં્મ 

ળાસ્ત્રનો ઉદેળ છે. ત્રણ અધ્મામોભા ંશરેા ંલેદાતંનુ ંજ્ઞાન કહ્યુ ંછે. ત્માયફાદ 

બસ્તતનુ ંલણલન કયેુ ંછે. તે છી વવંાયચક્રનુ ંલણલન આલે છે. દેલહવૂતએ 

વલચાયુ.ં ભને ઋવઓએ કશે ુ ંકે આ ફાક ભાનો ઉદ્ધાય કયલા આવ્મો છે. 

કવર બગલાનને હુ ંપ્રશ્ન છૂુ ંતો તઓે ભને જલાફ આળે. દેલહવૂત કવર 

બગલાન ાવે આવ્મા છે. કહ્યુ ંઆ આજ્ઞા કયો તો ભને પ્રશ્ન છૂલાની ઇચ્છા 

છે. 

  કવર કશ ેછે:--ભા, વકંોચ ન યાખો, તભાયે જે છૂવુ ંશોમ તે છૂો. 

  ભા દેલહવૂતએ આયંબભા ંળયણાગવત રીધી છે. ઇશ્વય ળયણાગવત રીધા 



વવલામ જીલનો ઉદ્ધાય થતો નથી. ગીતાભા ંઅજુ લને ણ પ્રથભ ળયણાગવત 

રીધી છે. બગલાનને કહ્યુ ંછે. વળષ્ટ્મસ્તેડશ ંળાવધ ભા ંત્લા ંપ્રન્નમ.્..  

  દેલહવૂતએ પ્રશ્ન કમો છે:-- જગતભા ંવાચુ ંસખુ ક્યા ંછે? જગતભા ંવાચો 

આનદં ક્યા ંછે તે ફતાલો. જે આનદંનો વલનાળ ન થામ તેલો આનદં ફતાલો. 

વનત્મ આનદં ક્યા ંછે? 

  ઇષ્ન્દ્રમોના રાડ અનેક લખત કમાલ છે ણ ભને ળાવંત ભી નથી. વભમ જામ 

એટરે ખફય ડે કે વલમોના આનદંભા ંવાય નથી ઇષ્ન્દ્રમ ભાગે તે વલમો ભં 

ઇષ્ન્દ્રમને આપ્મા છે, છતા ંતતૃ્તપ્ત થઇ નથી. શલે ભને કંટાો આવ્મો છે. 

  તો જગતભા ંવાચુ ંસખુ, વાચો આનદં ક્યા ંછે તે ભને ફતાલો. અને તે 

આનદં ભેલલાનુ ંવાધન ળ ંછે તે ફતાલો? 

  કવર બગલાનને આનદં થમો, ફોલ્મા:-- ભા, આનદં એ કોઇ જડ લસ્તભુા ં

યશી ળકતો નથી. આનદં એ તો આત્ભાનુ ંસ્લરૂ છે. અજ્ઞાનથી જીલ જડ 

લસ્તભુા ંઆનદં ળોધે છે. આનદં જડ લસ્તભુા ંયશી ળકે નદશ. આનદં એ 

યભાત્ભાનુ ંસ્લરૂ છે. 

  વવંાયનુ ંસખુ દયાજને ખજંલાલા જેવુ ંછે. દયાજને જેટરો લખત ખજંલાો 

ત્માયે સખુ જેવુ ંરાગે છે ણ ખજંલાલાથી નખના ઝેયથી દયાજ લધે છે. 

ઉિભભા ંઉિભ ભીઠાઇ ગા સધુી છે ત્માસંધુી સ્લાદદષ્ટ્ટ રાગે છે. 
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  જગતના દાથોભા ંઆનદં નથી, આનદંનો બાવ ભાત્ર છે. આ જગત 

દુ:ખરૂ છે. ગીતાજીભા ંણ કહ્યુ ંછે કે:--  

   અવનત્મમ ્અસખુમ ્રોકમ ્ઇભમ ્પ્રાપ્મ બજસ્લ ભામ.્... 

 િણબગંયુ, સખુયદશત આ જગતને અથલા ભનષુ્ટ્મ ળયીયને પ્રાપ્ત કયીને ત ુ ં

ભારંુ જ બજન કય. 

  જડ લસ્ત ુઆયંબભા ંસખુ જેવુ ંરાગે ણ દયણાભે તે સખુ વલવભલ-વલ 

જેવુ ંછે. 

  વલમેષ્ન્દ્રમવમંોગાદ્યિદદગે્ર ડમતૃોભમ.્.. 

   દયણાભે વલવભલ તત્સખુ ંયાજવ ંસ્મતૃમ.્..  

  જે સખુ વલષ્ટ્મો અને ઇષ્ન્દ્રમોના વમંોગથી થામ છે તે આયંબભા ં(બોગકાભા)ં 

અમતૃ જેવુ ંરાગે છે ણ દયણાભભા ંતે વલની વભાન છે. એટરે આ સખુને 

યાજવ કશલેાભા ંઆવ્યુ ંછે. 

  ઇષ્ન્દ્રમોને સખુની તતૃ્તપ્ત થતી નથી. ઇષ્ન્દ્રમો વલલેકરૂી ધનનુ ંહ્રણ કમાલ છી 

જીલને વવંાયરૂ ખાડાભા ંનાખે છે. ફશાયના વલષ્ટ્મોભા ંઆનદં નથી, સખુ નથી. 

આનદં ફશાય નથી, અંદય જ છે—આત્ભાભા ંજ છે. આનદં એ અવલનાળી 

અંતમાલભીનુ ંસ્લરૂ છે. 

  ભા, જો ળયીયભા ંઆનદં શોમ તો તેભાથંી પ્રાણ નીકી ગમા છી રોકો તેને 

વાચલી યાખે. 



  વલમો જડ છે. જડ દાથલભા ંઆનદં શોઇ ળકે જ નદશ. જડ દાથલભા ંઆનદં 

ચૈતન્મના સ્ળલથી રાગે છે. 

  ફે ળયીયના સ્ળલથી સખુ ભતુ ંનથી ણ ફે પ્રાણ એક થમ છે એટરે 

આનદં જેવુ ંરાગે છે. ફે પ્રાણ બેગા ભે તો સખુ રાગે છે ત્માયે અનેક પ્રાણ 

જેભા ંભળ્મા છે તે યભાત્ભાને ભલાથી કેટરો આનદં થામ. 

  ફશાયના વલમોભા ંઆનદં નથી, યંત ુક્ષચિભા,ં ભનભા ંઅત્ભાનુ ંપ્રવતક્ષફંફ 

ડે છે, તેથી આનદં જેવુ ંરાગે છે. ઇષ્ન્દ્રમોને ભનગભતો દાથલ ભે એટરે 

ઇષ્ન્દ્રમો વલમોભા ંતદરૂ થામ એટરે ભન થોડીલાય એકાગ્ર—એકાકાય થામ 

છે. એટરે ક્ષચિભા ંઆત્ભાનુ ંપ્રવતક્ષફંફ ડે છે તેથી આનદંનો બાવ થામ છે. 

ભનની એકાગ્રતાભા ંઆત્ભાનુ ંપ્રવતક્ષફંફ ડલાથી આનદં બાવે છે. જગતના 

વલમોભા ંજ્માસંધુી મ્ન પવાયુ ંછે ત્માસંધુી આનદં નથી. આનદં એ આત્ભાનુ ં

વશજ સ્લરૂ છે. ળીતતા એ જનુ ંવશજ સ્લરૂ છે તેભ. આનદં આત્ભાભા ં

જ છે. આત્ભા-યભાત્ભાનુ ંવભરન એ યભાનદં. બગલાનભા ંભન પવામ—

યોલામ તો જ આનદં ભે છે. 
 

  લાયંલાય ત ુ ંતાયા ભનને વભજાલ કે વવંાયના જડ દાથલભા ંસખુ નથી. સલૂે 

છે ત્માયે ફધુ ંભરૂી જામ તે છી તેને આનદં આલે છે. વઘો વવંાય ભરુામ 

ત્માયે ઊંઘ આલે છે.  
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  ભા, આત્ભા તો વનત્મ શદુ્ધ છે, આનદંરૂ છે, સખુદુ:ખ એ ભનના ધભો છે. 

ભન વનવલિમ થયુ ંએટરે આનદં ભે છે. દૃશ્મભાથંી દૃષ્ષ્ટ્ટ શટાલી દૃષ્ટ્ટાભા ં

દૃષ્ષ્ટ્ટને સ્સ્થય કયે (યોલે) તો આનદં ભે. આનદં યભાત્ભાનુ ંસ્લરૂ છે.  

  આદત શાજત ઓછી કયળો તો સખુી થળો. 

  ભા, જો વલમોભા ંઆનદં શોમ તો તે વલલને વલલકાે એક વયખો આનદં 

આે. તપૃ્ત થમેરા ભાણવ ાવે વળખડં મકૂો તો તેને તે નશં બાલે. ભાદંા 

ભાણવ ાવે ભારડૂા મકૂો તો તેને તે નશં બાલે. એટરે આનદં વળખડં, 

ભારડૂાભા ંએટરે કે વલમોભા ંનથી, જડ દાથોભા ંનથી. વળખડંભા ંઆનદં 

શોમ તો જેને તાલ આવ્મો શોમ તેને ણ વળખડં ખાલાથી આનદં ભલો 

જોઇએ. ણ તેને આનદં ભતો નથી.એટરે વળખડંભા ંઆનદં નથી. તે પ્રભાણે 

ફધા વલષ્ટ્મોનુ ંવભજલાનુ ંછે.   

  ઇષ્ન્દ્રમોને ભન ગભતો વલમ ભે એટરે ઇષ્ન્દ્રમો ફશાયથી અંતમુલખ થામ છે. 

અંતમુલખ થમેરા ભનભા ંઇશ્વયનુ ંપ્રવતક્ષફંફ ડે છે એટરે આનદં થામ છે. 

કલ્ના કયો કે ળેઠ વળખડં યૂી જભલા ફેઠા છે. ત્મા ંમુફંઇની ેઢીભાથંી તાય 

આવ્મો કે ેઢી ડફૂી ગઇ છે. એ જ વળખડં ઝેય જેલો ફની જામ છે. વળખડં 

બાલતો નથી. 



  ભા, વવંાયના જડ દાથલભા ંઆનદં નથી. આનદં જ્માયે જ્માયે ભે છે તે 

ચેતન યભાત્ભાના વફંધંથી આનદં ભે છે. 

   આત્ભાને લાસ્તવલક યીતે સખુદુ:ખ થત ુ ંનથી. સખુદુ:ખ ભનભા ંથામ છે. 

સખુદુ:ખ એ ભનના ધભલ છે. જન્ભભયણ એ ળયીયના ધભલ છે. ભખૂ અને તયવ 

એ પ્રાણના ધભો છે. સખુદુ:ખ ભનને થામ એટરે આત્ભા કલ્ે છે, ભને દુ:ખ 

થામ છે. ભનને થમેરા સખુદુ:ખનો આયો અજ્ઞાનથી આત્ભા ોતાનાભા ંકયે 

છે.સખુદુ:ખ આત્ભસ્લરૂભા ંઉાવધથી બાવે છે. આત્ભા સ્પદટક ભક્ષણ જેલો શદુ્ધ, 

વપેદછે. તેભા ંવલમોનુ ંપ્રવતક્ષફંફ ડલાથી ભનને રીધે આત્ભા ભાને છે કે ભને 

દુ:ખ થયુ.ં સ્પદટઅ ભક્ષણ ાછ જેલા યંગનુ ંફૂર યાખળો તેલો તે દેખાળે. ણ 

તે યંગ સ્પદટક ભક્ષણનો નથી ણ ફૂરનો છે. સ્પદટક ભક્ષણ ધોો છે. તેની ાછ 

રાર ગરુાફનુ ંફૂર યાખો તો તે રાર દેખામ છે. તે ગરુાફના વવંગલથી રાર 

થામ છે. 

  જભા ંચદં્રભાનુ ંવતિક્ષફંફ ડે છે. જના શરનચરનને કાયણે એ પ્રવતક્ષફંફ 

શારત ુ ંચારત ુ ંદેખામ અથલા કંવત દેખામ છે. ણ ચદં્રભાને તે પ્રભાણે થયુ ં

શોત ુ ંનથી. તેભ દેશાદદના ધભો ોતાનાભા ંનદશ શોલા છતા ંજીલાત્ભા તે 

ોતાનાભા ંકલ્ી રે છે. ફાકી જીલાત્ભા વનરે છે. જીલાત્ભાભા ંજણાતા 

દેશાદદના ધભો નીચેના ઉામોથી દૂય થળે. વનષ્ટ્કાભ બાગલત ધભલનુ ંઅનવુયણ 

કયલાથી, બગલાનની કૃાથી અને તે દ્વાયા પ્રાપ્ત થમેરા બગલાન યના 

બસ્તતમોગથી ધીભેધીભે આ પ્રતીવત દૂય થામ છે. જે બસ્તત વનષ્ટ્ઠ થામ છે, તે 



વભસ્ત રોકભા ંયભાત્ભાને વ્માેરો જોળે. 

  વવંાયના વલમોભાથંી વલલ પ્રકાયે શટી ગમેુ ંભન ઇશ્વયભા ંરીન થામ છે. 

ભન વનવલિમ ફને છે ત્માયે આનદંરૂ થામ છે. 

   જીલ જેલો કોઇ ચુ્ચો નથી અને ઇશ્વય જેલો કોઇ બોો નથી. 
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  ફીજાને ભાટે કયવુ ંડે તો ત્રાવ થામ છે. ોતાના વગા ભાટે કયવુ ંડે તો 

આનદં થામ છે. “ભારંુ અને તારંુ” એ ભનના ઊબા કયેરા ખેર છે. ખયેખય 

ભન એ જ ફધંન અને ભોિના કાયણરૂ છે. 

  ભા, આ જીલના ફધંન અને ભોિનુ ંકાયણ ભનને જ ભાનલાભા ંઆવ્યુ ંછે.ભન 

જો વલમોભા ંઆવતત થામ તો તે ફધંનનુ ંકાયણ ફને છે અને એ જ ભન જો 

યભાત્ભાભા ંઆવતત થઇ જામ તો તે જ ભોિનુ ંકાયણ ફની જામ છે. 

   ચેત: ખલ્સ્મ ફન્ધામમતુતમે ચાત્ભનો ભતમ.્.. 

   ગણુેષ ુવતત ંફન્ધામ યત ંલા ુવંવમતુતમે... 

                    બા. 3-25-15. 

  બગલાન ળયીય જોતા નથી, ઘય જોતા નથી, બગલાન કાજુ ંજુએ છે. ભન 

ભોટંુ શોમ તો બગલાન આલે છે. ભનભા ંયશરેી અશતંા-ભભતા, ાયકો—ભાયો 

જ ભનને દુ:ખી કયે છે, અને તે ભનના ધભો આત્ભસ્લરૂભા ંબાવે છે તેથી 

આત્ભા ોતાને સખુીદુ:ખી ભાને છે. યંત ુલાસ્તવલક એ આનદંરૂ છે. 



  ભન સધુયે તો ફધુ ંસધુયે છે. ભન ફગડે તો ફધુ ંફગડે છે.  

  ા કયલાની કોઇને પ્રેયણા કયલી ડતી નથી, ત્માયે રુ્ણમ કયલાની પ્રેયણા 

કયલી ડે છે. ભન અધોગાભી છે. 

  ભનષુ્ટ્મનુ ંભન ાણીની જેભ ખાડા તયપ જામ છે. જ ણ અધોગાભી એટરે 

નીચે જલાલાા સ્લબાલનુ ંછે.ભનનો સ્લબાલ છે ઊંચે ચડત6ુ નથી, નીચે 

જામ છે. આ ભનને ઉય ચડાલવુ ંછે.  યભાત્ભાના ચયણ સધુી રઇ જલાનુ ં

છે. ાણીને મતં્રનો વગં થામ તો ાણી ઊંચે ચડે છે તેભ ભતં્રના વગંથી ભન 

ઊંચે ચડે છે. ભનને ભતં્રનો વગં આો. ભનને ભતં્રનો વગં થામ તો 

અધોગાભી ભન ઉધ્લલગાભી ફનળે. જેણે ોતાનુ ંભન સધુાયુ ંતે ફીજાને સધુાયી 

ળકે છે. ભનને સધુાયલા ફીજુ ંવાધન નથી. ભનને ઊરટંુ કયલાથી થળે નભ. 

નભ અને નાભ ભનને સધુાયળે. 

  ભનને સ્સ્થય કયલા નાભ જની આલશ્મકતા છે. જથી ભનની ભક્ષરનતા 

અને ચચંતા દૂય થામ છે. ભાટે કોઇ ભતં્રનો જ કયો. 

  એક યાજાને ત્મા ંફકયો શતો. યાજાએ એક લખત જાશયે કયુ ંકે આ ફકયાને 

ેટ બયીને જગંરભાથંી કોઇ ચયાલી રાલી તપૃ્ત કયળે તેને હુ ંભારંુ અડધુ ં

યજ્મ આીળ. યંત ુફકયાનુ ંેટ ફહ્રામેુ ંછે કે નદશ તેની હુ ંયીિા કયીળ. 

  જાશયેાત વાબંી તયુત એક ભનષુ્ટ્મ યાજા ાવે આવ્મો. ફકયાને ેટ બયીને 

ચયાલવુ ંએભા ંશુ ંભોટી લાત છે? એભ કશી યાજા ાવેથી ફકયાને ચયાલલા 



રઇ ગમો. આખો દદલવ કણૂુ ંકણૂુ ંઘાવ ફકયાને ખફૂ ખલડાવ્યુ.ં વાજં ડી. તે 

ભનષુ્ટ્મને રાગ્યુ ંકે ફકયાનુ ંેટ શલે બયાઇ ગયુ ંછે. ફકયાની ખફૂ ચયાવ્મો છે. 

વાજંના તે ભનષુ્ટ્મ ફકયાને યાજા ાવે રાવ્મો. યાજાએ જ્મા ંથોડુ ંરીુ ંરીુ ં

ઘાવ ફકયા ાવે મકૂ્યુ ંકે ફકયો ઘાવ ખાલા રાગ્મો. યાજાએ ેરા ભનષુ્ટ્મને 

કહ્યુ,ં તં ક્યા ંેટ બયીને ખલડાવ્યુ ંછે? ેટ બયીને ખલડાવ્યુ ંશોત તો તે ઘાવ 

ખાત જ નદશ. 

  ઘણા ભાણવોએ પ્રમત્ન કયી જોમા. ફકયાને ખફૂ ખલડાલે ણ જ્મા ં

દયફાયભા ંઆલે અને યાજા ફકયાને ઘાવ નાખે, એટરે ફકયો તે ઘાવ ખાલા 

રાગે. 
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 એક વત્વગંીને રાગ્યુ ંકે યાજાની આ જાશયેાત ાછ યશસ્મ છે, તત્ત્લ છે. હુ ં

યસુ્તતથી કાભ રઇળ. તે ફકયાને ચયાલલા રઇ ગમો. ફકયો જ્મા ંઘાવ ખાલા 

જામ કે તયત તેના ભોઢા ઉય રાકડીના પટકા ભાયે. ફકયાએ જેટરી લાય 

ઘાવ ખાલાનો પ્રમત્ન કમો તેટરી લાય રાકડીના પટકા ભોઢા ઉય ડયા. 

અંતે ફકયાને ઠવી ગયુ ંકે ઘાવભા ંમખુ નાખીળ તો ભને ભાય ડળે. મખુ ઉય 

રાકડીનો પ્રશાય થળે. 

  વાજંના વત્વગંી ફકયાને રઇને યાજા ાવે આવ્મો. ફકયાને ક્ષફરકુર ઘાવ 

ખલડાવ્યુ ંન શત ુ.ં છતા ંયાજાને કશ,ે ભં આને ેટ બયીને ખલડાવ્યુ ંછે, શલે 

અત્માયે તે ક્ષફરકુર ઘાવ ખાળે નદશ. આ યીિા કયી જુઓ.  



  યાજાએ ફકયાને ઘાવ ખાલા નાખ્યુ,ં ણ ફકયો ઘાવ તયપ જોતો ણ નથી 

અને તે ઘાવને સ ૂઘંતો ણ નથી. ફકયાના ભનભાથંવી ગયુ ંશત ુ ંકે ઘાવ ખાલા 

જઇળ તો ભાય ડળે. ફકયો ઘાવ ખાતો નથી. 

  ફકયો ફીજુ ંકોઇ નદશ. ભન એ જ ફકયો છે. આ ભક્ષણયાભ ફકયા જેલો છે. 

ેરા ફકયાને ઘાવ ચયાલલા રઇ જનાયો જીલાત્ભા છે. યાજા એ યભાત્ભા છે. 

ભનને ભાયો, તેના ઉય અંકુળ યાખો. ભન સધુયે તો જીલન સધુયે. ભનને 

વલલેકરૂી રાકડી યોજ ભાયો. જીલને તતૃ્તપ્ત બોગથી થતી નથી; તતૃ્તપ્ત ત્માગભા ં

છે.  

  ભન અશતંા ભભતાથી બયેુ ંછે. ભન ભાગે ત્માયે ભનને વલલેકરૂી રાકડી 

ભાયળો તો તે લળ થળે. 

  યાભદાવ સ્લાભીએ ભનને ફોધ આપ્મો છે, દૃઢ લૈયાગ્મ, તીવ્ર બસ્તત અને 

મભવનમભાદદના અભ્માવથી ક્ષચિ લળ થામ છે અને સ્સ્થય થામ છે. અને છેલટે 

પ્રકૃવત ણ ધીભે ધીભે અદૃશ્મ થામ છે. 

  વવંાય ઉય લૈયાગ્મ રાલલા ભાટે એક જ ઉામ છે. જન્ભમતૃ્ય ુજયાવ્માવધ 

દુ:ખદોાનદુળલનમ.્.. 

  આ જગતભા ંસખુી થલાના ફે જ ભાગલ છે: એક તો વલલભાથંી ભભતાનો 

ત્માગ, અને ફીજો વભલણ. વઘળંુ ઇશ્વયને અલણ કયવુ.ં વલલ કભલપનો ત્માગ 

કયલો. 



  દયેકભા ંભભતા—ભાયાણુ ંએ વભલણ ભાગલ. અમકુભા ંજ ભભતા એ 

સ્લાથલભાગલ. આજે તો ફધા સ્લાથલભાગી ફન્મા છે. 

 ૈવો ભાયો યભેશ્વય, અને ફૈયી ભાયો ગરુુ 

 છૈમા ંછોકયા ંભાયા ળારીગ્રાભ, તો છી જૂા કોની કરંુ? 

 

   વવંાયભા ંથી જે ન જાગે તેને કનૈમો ભતો નથી. કંવ એ કાભ અને 

અક્ષબભાન છે. એ વૌને કાયાગશૃભા ંયાખે છે.  

જાગ્મો કોણ? કે જે ભનથી વલમસખુનો ત્માગ કયી બગલાનના નાભનો જ 

કયે તે. 

  જગતભા ંજાગ્મો કોણ? તરુવીદાવજી લણલન કયે છે: 

     જાવનમે તફદશ ંજીલ જગ જાગા 

    જફ વફ ક્ષફમ ક્ષફરાવ ક્ષફયાગા .... 
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જ્માયે વઘા વલમ વલરાવ ઉય લૈયાગ્મ આલે, ત્માયે વભજવુ ંકે એ જીલ 

જગતભા ંજાગ્મો છે. 

  ભા, અનાદદકાથી આ ભન વવંાયભા ંબટકત ુ ંઆવ્યુ ંછે. વત્વગંથી ભન સધુયે 

છે. લાવનાનો ત્માગ કયલાથી ભન સધુયે છે. વલલેકી રુુો વગં અથલા 

આવસ્તતને આત્ભાનુ ંફધંન ભાને છે. યંત ુએ વગં અથલા આવસ્તત જ્માયે 



વતં ભાશાત્ભાઓ પ્રવત થામ છે તો ભોિનુ ંદ્વાય ખલુ્ુ ંથઇ જામ છે. ભાટે વત્વગં 

કયલો. 

  દેલહવૂત કશ ેછે:-- આ વત્વગં કયલાની આજ્ઞા આો છો ણ ભને જગતભા ં

ક્યામં વતં દેખાતા નથી. 

  કવર બગલાન કશ ેછે:- ભા, ત્માયે ભાનવુ ંકે ભારંુ ા છે.ા શોમ તો વતં 

ભે તોણ તેભા ંવદ્ બાલના થતી નથી. ભા, વતં્ને ળોધલા ત ુ ંક્યા ંજઇળ? ત ુ ં

વતં થા એટરે વતં તેને ભળે. 

  વત્વગં લગય સખુ ભતુ ંનથી. વતં થમા વલના વાચા વતંો ભળે નદશ. 

દૃષ્ષ્ટ્ટ પ્રભાણે સષૃ્ષ્ટ્ટ ફને છે. શનભુાનજીને ક્રોધભા ંઆંખ રાર થલાથી ધોા 

ફૂર ણ યાતા દેખામ શતા.   

     એકનાથ ભશાયાજ યાભામણના સુદંયકાડંની કથા કયી યહ્યા શતા. 

  આ સુદંયકાડંભા ંવઘળંુ સુદંય છે. સનુ્દયે વલલ સુદંયમ.્.. 

  બ્રહ્મચમલ અને યાભનાભની ળસ્તત શોમ, તો આ દદયમો—આ વવંાયવાગય-

ઓંગામ. શનભુાનજી જેલા શોમ તે જ આ દદયમો ઓંગી ળકે. દદયમો 

ઓંગી શનભુાનજી અળોકલનભા ંઆવ્મા છે. એકનાથ ભશાયાજે કથાભા ંકહ્યુ ંકે 

શનભુાનજી જ્માયે અળોકલનભા ંઆવ્મા ત્માયે ત્માનંા ફૂરઝાડો ઉય ધોા ંફૂર 

ખીરી યહ્યા ંશતા,ં વીતાજી જ્મા ંશોમ તે અળોકલન. બસ્તત જ્મા ંશોમ ત્મા ંળોક 

ન શોમ. 



  શનભુાનજી ત્મા ંકથા વાબંલા આલેરા. શનભુાનજીએ પ્રગટ થઇ વલયોધ 

નંધાવ્મો. ભશાયાજ તભે ખોટંુ કશી યહ્યા છો. ભં તે લખતે ભાયી નયી આંખોએ 

ફૂર જોમેરા. તે લખતે ફૂર ધોા ંનદશ ણ યાતા શતા. છેલટે ઝગડો 

યાભચદં્રજી ાવે ગમો. યાભજીએ કહ્યુ,ં તભે ફનંે વાચા છો. ફૂર ધોા શતા. 

યંત ુશનભુાનજીની આંખો તે લખતે ક્રોધથી યાતી થમેરી, એટરે એભને ફૂર 

યાતા દેખામા. ફાકી ફૂર ધોા શતા. 

      જેલી ભનષુ્ટ્મની દૃષ્ષ્ટ્ટ શળે તેલી તેને સષૃ્ષ્ટ્ટ દેખાળે. દુમોધનને જગતભા ં

કોઇ વતં ન દેખામો, ફધા દુર્જન જ ભાભૂ ડયા. ત્માયે યવુધષ્ષ્ટ્ઠયને જગતભા ં

કોઇ દુર્જન ન દેખામો. તેભને ફધા વ્જન રાગ્મા. 

  વતંોના ધભો: વતંોના રિણોભા ંવતવતિાને પ્રાધાન્મ આલાભા ંઆલેુ ંછે. 

વશન કયો તો જ સખુી થળો. 

  ભા, ખફૂ વશન કયે છે તે વતં ફને છે. અવતળમ વલવિભા ંણ જે ઇશ્વયનો 

અનગુ્રશ વભજે એ ભશાન લૈષ્ટ્ણલ. 

  દુષ્ટ્ટ રોકો કોઇનુ ંવારંુ જોઇ ળકતા નથી. દુષ્ટ્ટ રોકે તકુાયાભને ગધેડા ઉાય 

ફેવાડયા છે. તકુાયાભની ત્નીને આથી દુ:ખ થામ છે. તકુાયાભ ત્નીને કશ ેછે, 

ભાયા વલઠ્ઠરનાથે ભાયા ભાટે ગરુડ ભોકલ્યુ ંછે.તેના ઉય ફેઠો છુ.ં વલલને ગધેડો 

દેખામ છે. ત્માયે તકુાયાભની ત્નીને ગરુડ દેખામ છે. જગતભા ંખફૂ વશન 

કયો. જગતભા ંઅંધારંુ છે એટરે પ્રકાળની દકંભત છે. 

  વતવતિા એ વતંોનુ ંશે ુ ંરિણ ફતાવ્યુ.ં કરુણા ફીજુ.ં વલલદેશધાયીઓ પ્રવત 



સહુ્રદબાલ ત્રીજુ,ં અજાતળત્ર,ુ ળાતં વય સ્લબાલ લગેયે રિણો ફતાવ્મા. 

ળાવંતની યીિા પ્રવતકૂતાભા ંથામ છે. અથલનુ-ંૈવાનુ ંઅનવુધંાન યોજ યાખો 

છો; યંત ુતે વાથે યભાત્ભાનુ ંઅનવુધંાન યાખળો, તો ૈવો ણ ભળેઅને 

ળાવંત ણ ભળે. બાગલતકાય કશ ેછે, આ જીલન ગાડીના ાટા પતત 

ફદરલાના છે. ઇશ્વય ભાટે કાઇંક ત્માગ કયો.  

  વતં પ્રભનુા ભાટે વલલનો ત્માગ કયે છે. ભત્કૃતે ત્મતતકભાલણ: 

ત્મતતસ્લજનફાધંલા:.... વતં ભાયા ભાટે વંણૂલ કભલ તથા ોતાના 

વગાવફંધંીઓનો ત્માગ કયે છે. 

  બગલાન કવોટી કયીને અનાલે છે.  

     ભખૂે ભારંુ, બોમે સલુાડુ,ં  

        તનની ાડુ ંછાર,  

              છી કયીળ ન્માર.  

નયવવંશ ભશતેાની ફહ ુકવોટી કયેરી. ભશતેાજીએ ભાગં્યુ—ંબગલન ્કક્ષયગુભા ં

આલી કવોટી કયળો નદશ. આલી કવોટી કયળો તો કોઇ તભાયી વેલા કયળે 

નશં.  

  ભાયાભા ંયામણ યશીને ભાયી વલત્ર કથાઓનુ ંશ્રલણ, કીતલન કયે તથા 

ભાયાભા ંક્ષચિ રગાલીને યશ ેએટરે બસ્તતનો વલકાવ થામ છે.બગલાનની કથા 



વાબંલાથી શ્રદ્ધા ઉત્ન્ન થામ છે. તે છી બસ્તત વ્મવનાજત્ભકા બસ્તત ફને છે.  

બસ્તત વ્મવનરૂ ફને છે ત્માયે એને મસુ્તત સરુબ થામ છે. 

  ભા, તીવ્ર બસ્તત લગય મસુ્તત ભતી નથી. 

  તકુાયાભે બતતની સુદંય વ્માખ્મા આી છે. એક િણ ણ બગલાનથી 

વલબતત ન થામ એ બતત. 

   તીવ્રેણ બસ્તતમોગેન .... 

 ભાતા દેલહવૂતને તીવ્ર બસ્તત કયલા આજ્ઞા આી છે. તીવ્ર બસ્તત એટરે 

ઇશ્વયથી એક િણ ણ વલબતત ન થવુ ંતે. 

  આ પ્રકાયે પ્રકૃવતના ગણુોભાથંી ઉત્ન્ન થમેરા ળબ્દાદદ વલમોનો ત્માગ 

કયીને લૈયાગ્મ યતુત જ્ઞાનથી, મોગથી, અને ભાયા પ્રવત કયલાભા ંઆલેરી સદૃુઢ 

બસ્તતથી ભનષુ્ટ્મ આ જ ળયીયભા ંોતાના અંતયાત્ભા એલ ભને પ્રાપ્ત કયી રે 

છે. 

  યંત ુબગલાનની અશૈતકુી વનષ્ટ્કાભ બસ્તત મસુ્તત કયતા ંણ શ્રેષ્ટ્ઠ છે. 

  કવર બગલાન ભાતા દેલહવૂતને કશ ેછે: 

  આ ફધુ ંદેખામ છે તે વાચુ ંનથી, સ્લપ્ન ખોટંુ છે છતા ંસખુદુ:ખ આે છે. 

જેભ સ્લપ્ન જોનાય ભનષુ્ટ્મને ોતાનુ ંભસ્તક છેદામા વલના ણ ભારંુ ભસ્તક 

છેદાયુ ં છે એલી ભ્રાવંત થામ અને તે યડે છે, તેભ જીલાત્ભાને અવલદ્યા લડે વલલ 

પ્રકાયની ભ્રાવંત થામ છે. આને ભામા કશ ેછે. સ્લપ્નભા ંકોઇ લસ્ત ુનથી છતા ં

દેખામ છે તેલી યીતે જાગતૃ અલસ્થાભા ંતત્ત્લદૃષ્ષ્ટ્ટથી કાઇં ન શોલા છતા ં



ભામાથી, અજ્ઞાનથી ફધુ ંબાવે છે. 
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  ભા, જગત સ્લપ્ન જેવુ ંછે. આ વવદ્ધાતં બાગલતભા ંલાયંલાય એટરા ભાટે 

કશલેાભા ંઆવ્મો છે કે જગતના દાથોભા ંભોશ ન થામ. વવંાયના વલમોભા ં

ણૂલ લૈયાગ્મ આલે એટરે આ પ્રભાણે કશલેાભા ંઆલે છે. 

  ળયીય અને આંખ સ્સ્થય ન થામ ત્માસંધુી ભન સ્સ્થય થત ુ ંનથી. આંખભા ંકૃષ્ટ્ણ 

સ્સ્થય થામ ત્માયે ભન શદુ્ધ થામ છે. બાગલત ગોલધલનનાથનુ ંસ્લરૂ છે. તે શ્રી 

કૃષ્ટ્ણના સ્લરૂભા ંધ્માન યાખી કથા વાબંો. આંખ શ્રીકૃષ્ટ્ણભા ંઅને પ્રાણને 

કાનભા ંયાખી કથા વાબંો. 

  જેને ધ્માન કયવુ ંછે તે એક આવને ફેવે. ધ્માનભા ંભનને સ્સ્થય કયવુ.ં ધ્માન 

કયલા ફેવો ત્માયે વવંાયને ભનભાથંી ફશાય કાઢો. 

  ધ્માન કયલાથી ભન સ્સ્થય થામ છે. ધ્માન લગય દળલન દયણૂલ થામ નદશ. 

  બોગભવૂભભા ંયશી બગલાનનુ ંધ્માન કયવુ ંકઠણ છે. વવંાયભા ંયશીજ્ઞાન, 

બસ્તતભા ંવનષ્ટ્ઠા યખલી મશુ્કેર છે. ભવૂભની અવય ભન ઉય થામ છે. ધ્માન 

કયનાયે વલત્ર અને એકાતં સ્થાનભા ંધ્માન કયલા ફેવવુ.ં 

  ભાતા, જેને ધ્માન કયવુ ંછે તે વલત્ર અને દયવભત અન્નનુ ંવેલન કયે. 

આશાય અલ્ અને વાત્તત્ત્લક શોલો જોઇએ. 

  ભા, જેને ધ્માન કયવુ ંછે તે ચોયી ન કયે. અસ્તેમમ ્...અનેક લાય ભનષુ્ટ્મ 



આંખ અને ભનથી ચોયી કયે છે. ાયકી લસ્ત ુજોઇ ભનથી તેનુ ંક્ષચંતન કયે એ 

ચોયી છે.  

  જેને ધ્માન કયવુ ંછે તેણે બ્રહ્મચમલ ાવુ ંજોઇએ. વલલ ઇષ્ન્દ્રમોથી બ્રહ્મચમલ 

ાવુ ંજોઇએ. 

  તે છી ધ્માનની વલવધ ફતાલી જેનુ ંઆગ લણલન થઇ ગયુ ંછે. 

  ભાતા દેલહવૂતને કવર બગલાને  ધ્માન કયલાની આજ્ઞા આી છે. ધ્માન 

લગય ઇશ્વયનો અનબુલ થતો નથી. યાત્રે સતૂા શરેા યભાત્ભાનુ ંધ્માન કયો. 

  ભા, યભાત્ભાના અનેક સ્લરૂો છે તેભાથંી કોઇને ઇષ્ટ્ટદેલ ભાની તેનુ ંધ્માન 

કયો.  

  વ્માવજીએ કોઇણ ખાવ સ્લરૂનુ ંધ્માન કયલાનો આગ્રશ યાખ્મો નથી. ણ 

તભને જે સ્લરૂ ગભે તેનુ ંધ્માન કયો. 

  ભા, ચતભુુલજ નાયામણ ભ્ગલાનનુ ંતભે ધ્માન કયો. 

   ધ્માન કયતા ંશરેા ંઠાકોયજી વાથે વફંધં જોડલો ડે છે. 

દાસ્મબસ્તતભા ંશરેા ંવવંાય ભરુામ છે. ધ્માનભા ંદેશભ્શાન ભ્રામ . જેભ જેભ 

વવંાયનુ ંવલસ્ભયણ થામ છે તેભ તેભ પ્રભ ુસ્ભયણભા ંઆનદં આલે છે. 

  ધ્માન કયનાયો ધ્મેમભા ંભી જામ છે. આ જ અદ્વતૈ છે. ધ્માન કયનાયનુ ં“હુ ં

ણુ”ં ઇશ્વયભા ંભી જામ છે. દેશબાન ભરુામ ત્માયે જીલ અને વળલ એક થામ 

છે. 



  કેટરાક જ્ઞાનીઓ બેદબાલથી ધ્માન કયે છે.કેટરાક જ્ઞાનીઓ અબેદબાલથી 

ધ્માન કયે છે. પ્રથભ બેદબાલથી ધ્માન કયે છે છી અબેદબાલથી. 

  તે છી જીલનુ ંજીલણુ ંઇશ્વયભા ંબી જામ છે. જીલનુ ંજીલણુ ંયશતે ુ ંનથી. 

જેભ ઇમ બભયીનુ ંક્ષચંતન કયતા ંકયતા ંબભયી ફને છે તેભ જીલ ઇશ્વયનુ ં

ક્ષચંતન કયતા ંકયતા ંઇશ્વયભમ ફને છે.   

તરુવીદાવજીએ ણ ભાનવભા ંકહ્યુ ંછે. 

વોઇ જાનઇ જેશી દેહ ુજનાઇ 

 જાનત તમુ્શશી તભુશી શોઇ જાઇ.... 
  

ણ એને કોણ જાણી ળકે? જેના ઉય તે ક્ર્ા કયે તે જ તેને (ઇશ્વયને) જાણી 

ળકે. અને તેને જાર્ણમા છી તે તે ભમ ઇશ્વયભમ થઇ જામ. 

    ધ્માન કયનાયો જે સ્લરૂનુ ંધ્માન કયે છે, તે ધ્મેમની ળસ્તત ધ્માતાભા ં

ધ્માન કયનાયભા ંઆલે છે. 

   ળકંયાચામલન જીલનભા ંકથા આલે છે. એક મલન ળકંયાચામલને ભળ્મો. 

કહુ ંભાયે બૈયલ મજ્ઞ કયલો છે. થૃ્લીના વાલલબૌભ યાજાના ભસ્તકની આહવૂત 

બૈયલ મજ્ઞભા ંઆલી ડે છે.તે તો ભે તેભ નથી. ભાટે તભે તભારંુ ભસ્તક 

આો. તભે કશો છો આત્ભા યભાત્ભાથી દેશ જુદો છે તો તભારંુ ભસ્તક ભને 

આો. 



       ળકંયાચમે કહ્યુ:ં-- ભાયા ળયીયના ભસ્તકથી તારંુ કાભ થત ુ ંશોમ તો રઇ 

જા.  

      દેશાધ્માવ  દૂય થમો શતો. ભાથુ ંઆલા તૈમાય થમા છે. 

   વળષ્ટ્મો ન શોમ અન ેહુ ંધ્માનભા ંફેસુ ંત્માયે આલીને ભસ્તક કાીને રઇ 

જજે.  

ભઠભા ંકોઇ નથી તે જાર્ણયુ.ં મલન ભસ્તક કાીને રઇ જલા આવ્મો. 

   બગલાન ળકંયના વળષ્ટ્મ દ્માદ, તેઓ નવૃવંશ સ્લાભીના બતત. 

દ્માદને ગગંાદકનાયે અનેક અશકુન થામ છે. તે દોડતા ંદોડતા ંાછ 

ભઠભા ંઆલે છે. જોયુ ંતો મલન તરલાય રઇ ગરુુદેલનુ ંભાથુ ંકાલા તૈમાય 

થમો છે. દ્માદને એકદભ ક્રોધ આવ્મો.વવંશ ફની તેણે મલનને ચીયી નાખં્મો.  

       આ પ્રવગં ફતાલે છે કે ઉાવકભા ંઉાસ્મની દદવ્મળસ્તત આલે છે. 

નવૃવંશ સ્લાભીનુ ંધ્માન કયતા ંકયતા ંદ્માદના દેશભા ંનવૃવંશનો આલેળ આવ્મો 

છે. શકુદેલજી લણલન કયે છે:- ભદદયા ભદાધંને દેશનુ ંબાનયશતે ુ ંનથી. તેભ 

ધ્માન કયતા ંજે દેશબાન ભરૂે છે તેની ાછ ાછ બગલાન બભે છે. 

   બગલાન વલના ફીજુ ંકંઇ નથી. હુ ંજોનાયો ણ બગલતરૂ થમો છુ.ં 

આ અયોિ વાિાત્કાય છે. એલી તન્ભમતા થામ તો બસ્તત સરુબ છે.  



   ભાતા, આ વલલ કયતા ંશ્રીકૃષ્ટ્ણનુ ંધ્માન કયતા ંજે દેશબાન ભરૂે તે 

વલલથી શ્રેષ્ટ્ઠ છે. બગલત બતતો પ્રાયબ્ધકભલને વભથ્મા કયી ળકે છે તેથી શ્રેષ્ટ્ઠ 

છે. 

   પ્રેભ અન્મોન્મ શોમ છે. તભે ઠાકોયજીનુ ંસ્ભયણ કયળો તો ઠાકોયજી 

તભને ભરૂળે નશં. 

   નાયદજી એકલાય લૈકંુઠરોકભા ંઆવ્મા. રક્ષ્ભીજીને જોમા ણ બગલાન 

ન દેખામા. ળોધતા ંળોધતા ંબગલાનને છેલટે ધ્માનભા ંફેવેરા જોમા. નાયદજી 

છેૂ છે:- તભે કોનુ ંધ્માન કયો છો? 

   બગલાન કશ:ે-- હુ ંભાયા બતતોનુ ંધ્માન કરંુ છુ.ં 

   બગલાન ોતાના રાડીરા બતતોનુ ંધ્માન કયે છે. 

   નાયદજી કશ:ે--ભશાયાજ, આ લૈષ્ટ્ણલો તભાયા ંકયતા ંણ શ્રેષ્ટ્ઠ છે? 

   બગલાન કશ:ે-- શા, તે ભાયા કયતા ંણ શ્રેષ્ટ્ઠ છે. 

   નાયદ કશ:ે-- તો વવદ્ધ કયી આો. 

   બગલાન છેૂ છે:-- જગતભા ંભોટાભા ંભોટંુ કોણ?  

   નાયદ કશ ેથૃ્લી, બગલાન કશ,ે થૃ્લી ળાની ભોટી? થૃ્લી તો 

ળેનાગની પણા ઉય યશરેી છે. 

   નાયદજી:-- તો ળેનાગ ભોટા? 

   બગલાન કશ:ે-- અયે એ ળેનાગ ળાના ભોટા? ળે કામકા ફડા લે તો 



ળકંયજીકે શાથકા કડા શૈ. તો ળે કયતા ંવળલજી ભશાન થમા. અયે તેનાથી 

યાલણ જફયો કે જેણે કૈરાવને ઉઠાવ્મો. ત્માયે યાલણ ભોટો? અયે, યાલણ ળાનો 

ભોટો?લારી યાલણને ફગરભા ંદફાલીને વધં્મા કયતો. ભાટે લારી ભોટો? 

લારી ળાનો ભોટો? લારીને યાભજીએ ભાયેરો. ત્માયે આ વલલથી શ્રેષ્ટ્ઠ છો? 

   બગલાન કશ ેછે:--ના, હુ ંણ શ્રેષ્ટ્ઠ નથી.ભાયા કયતા ભાયા બતતો શ્રેષ્ટ્ઠ 

છે. કાયણ આખુ ંજગત ભાયા શૈમાભા ંણ હુ ંબતતોના શૈમાભા.ં જગત ભાયા 

શૈમાભા ંછે. યંત ુભને શૈમાભા ંયાખીને જે બતતો વ્મલશાય કયે છે એલા જ્ઞાની 

બતતો ભાયાથી શ્રેષ્ટ્ઠ છે, વલલથી શ્રેષ્ટ્ઠ છે. બગલાનના બતતો બગલાનથી ન 

લધે છે. 

       યાભ તે અવધક યાભકય દાવા... 

    ભાયા વનષ્ટ્કાભ બતતો કોઇણ પ્રકાયની મસુ્તતની ઇચ્છા ન કયતા 

નથી. ભાયી વેલા વલના ફીજી કોઇ ઇચ્છા તેઓ યાખતા નથી. 

    વારોક્ય વાષ્ષ્ટ્ટલવાભીપ્મ વારૂપ્મૈકત્લભપ્યતુ 

    દીમભાન ંન ગહુ્યવંત વલના ભત્વેલન ંજના:.... 

                    બા. 3-29-13 

એલા વનષ્ટ્કાભ બતતો ભાયી વેલાને છોડીને આલાભા ંઆલે તો ણ 

વારોક્ય,વાષ્ષ્ટ્ટલ , વાભીપ્મ, વારૂપ્મ અને વાયજુ્મ મસુ્તતઓને સ્લીકાયતા નથી. 

    નયવવંશ ભશતેાએ ણ ગાયુ ંછે:--  



શદયના જન તો મસુ્તત ન ભાગેં, ભાગેં જનભોજનભ અલતાય યે, 

 વનત વેલા વનત કીતલન ઓચ્છલ, નીયખલા નદંકુભાય યે. 

ધન્મ વ ૃદંાલન ધન્મ એ રીરા, ધન્મ એ વજૃના ંલાવી યે, 

અષ્ટ્ટ ભશાવવદ્ધદ્ધ આંગક્ષણમે યે ઊબી, મસુ્તત છે એભની દાવી યે. 

  ભતૂ બસ્તત દાયથ ભોટંુ, બ્રહ્મરોકભા ંનાદશ યે. 

 

ભાયા બતતો ભાયા પ્રેભરૂ અપ્રાકૃત સ્લરૂને ાભે છે, ત્માયે દેશગેશભા ં

આવતત રુુ અધોગવતને ાભે છે. 

  ભા, લધ ુશુ ંકહુ?ં ઇશ્વયથી વલખટૂા ડેરા જીલને સખુ નથી.  
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  ભા, આ ળયીયને  વદૃ્ધાલસ્થા આલે છે. ણ ભન તો જુલાન યશ ેછે. જુલાનીભા ં

બોગલેરા સખુનુ ંભન લાયંલાય ક્ષચંતન કયે છે. બગલાનનુ ંક્ષચંતન ન થામ તો 

લાધંો નદશ ણ વવંાયના વલમોનુ ંક્ષચંતન કયળો નદશ. વદૃ્ધાલસ્થાનુ ંદુ:ખ 

બોગલવુ ંડે છે.કોઇ વેલા કયત ુ ંનથી. 

 તભાયા ભાતાવતાની વેલા જો તભે કયળો, તો વદૃ્ધાલસ્થાભા ંતભાયા 

ફાકો તભાયી વેલા કયળે. ભાતા-વતા, ગરુુ, અવતવથ અને સમૂલ એ ચાય આ 

વવંાયભા ંપ્રત્મિ દેલ છે. તેની વેલા કયજો. 



  વદૃ્ધાલસ્થાભા ંૈવો ન શોમ તો કતૂયા જેલી ભનષુ્ટ્મની દળા થામ છે. ગશૃાર 

ઇલા શયન.્... 

વદૃ્ધાલસ્થાભા ંડોવો દુ:ખી થામ છે ણ ભભતા  છોડતો નથી. ફીજાને સખુી 

કયળો તો તભે સખુી થળો. 

  વદૃ્ધાલસ્થાભા ંળયીય દુફલ થલા છતા ંવત્વગં અને બજન ન કયે, તો ભન 

અને જીબ જુલાન ફને છે. ખાધેુ ંચત ુ ંનથી. ખાલાની લાયંલાય ઇચ્છા થામ 

છે. ભયતા ંશરેા ંછ ભદશના મભદૂત સ્લપ્નભા ંદેખામ છે. વદૃ્ધાલસ્થાભા ંઅવત 

ાીને મભદૂત દેખામ છે. ભયન થાયીભા ંડયા છી જેના ભાટે ૈવાનુ ં

ાણી કયુ ંતે રોકો જ જરદી ભયે તેલી ઇચ્છા યાખે છે.આપ્તલગલ ન ભને કંઇ 

આળે એ ઇચ્છાથી વેલા કયે છે. મભદૂતો આ જીલાત્ભાને ળયીયભાથંી ફશાય 

કાઢે છે. મભદૂતોની ગવત ગથી આંખ સધુી શોમ છે. બ્રહ્મયંધ્રભા ંજે પ્રાણને 

સ્સ્થય કયે છે તેને મભદૂતો કાઇં કયી ળકતા નથી. ભમાલ છી લૂલજન્ભ માદ 

આલતો નથી. મભદૂતો જીલાત્ભાને સકૂ્ષ્ભ ળયીય વાથે મભયુીભા ંરઇ જામ છે. 

મભયુીનો ભાગલ બમકંય છે.ક્ષચત્રગપુ્ત જીલાત્ભાએ કયેરા ા રુ્ણમ જીલત્ભાને 

મભ દયફાયભા ંવબંાલે છે. ચૌદ વાિીઓ વાિી આે છે. છી જીલ ા 

કબરૂ કયે છે. થૃ્લી , સમૂલ, ચદં્ર લગેયે ચૌદ વાિીઓ છે. ા પ્રભાણે નયકની 

વજા થામ છે. અનેક જન્ભ ભયણનુ ંદુ:ખ બોગલે છે. શ ુિીઓના 

અલતાયભા ંઅનેક પ્રકાયે દુ:ખ બોગલી જીલ ભનષુ્ટ્મમોવનભા ંઆલે છે. જે દદલવે 

ગબલ યશ ેછે તે દદલવે ાણીના યોટા જેલો સકૂ્ષ્ભ શોમ છે. દળ દદલવ છી 



પ જેલો ભોટો થામ છે. એક ભદશનાના ગબલને ભાથુ ંઆલે છે, ફે ભદશનાભા ં

શાથગ, ત્રણ ભદશનાભા ંનખ-લા, ચાય ભદશનાભા ંવાત ધાત,ુ ાચં 

ભદશનાભા ંભખૂ તયવનુ ંજ્ઞાન, છ ભદશનાભા ંભાતાના ેટભા ંભ્રભણ, વાતભે 

ભદશને જીલાત્ભાને લૂલજન્ભનુ ંજ્ઞાન  થામ છે. તે ગબલભા ંસ્તવુત કયે છે, ભને 

ફશાય કાઢળો તો હુ ંતભાયી ખફૂ વેલા કયીળ. ગબલભા ંજીલ જ્ઞાની થામ છે. 

બગલાન આગ અનેક પ્રવતજ્ઞાઓ કયે છે. ભને ફશાય કાઢો, ભને ફહ ુદુ:ખ 

થામ છે. પ્રવલ ીડા લખતે અવતળમ લેદનાભા ંલૂલજન્ભનુ ંજ્ઞાન શત ુ ંતે જીલ 

ભરૂી જામ છે. ફશાય આલતી લખતે અવતળમ દુ:ખ થલાથી ગબલનુ ંજ્ઞાન ભરૂે 

છે.જીલ ફાલ્માલસ્થાભા,ં મૌલનભા,ં વદૃ્ધાલસ્થાભા ંઅનાદદકાથી દુ:ખ બોગલે 

છે. 

  ભા, ભયણનુ ંદુ:ખ બમકંય છે. આ દુ:ખોનો અંત આલતો નથી. 

  જીલ એક જ લસ્ત ુવાથે પ્રેભ કયે તો ઇશ્વયને ગભે છે. જીલ ફાલ્માલસ્થાભા ં

ભા વાથે, છી યભકડા ંવાથે પ્રેભ કયે છે. તે છી ભોટો થામ એટરે સુ્તક 

વાથે પ્રેભ કયે છે. છી સુ્તકનો ભોશ ઊડી જામ છે, તે છી ૈવા વાથે પ્રેભ 

કયલા રાગે છે. ૈવાનો  
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પ્રેભ ણ ટકતો નથી છી રાડી વાથે પ્રેભ કયે છે. કશ ેછે, તાયા ભાટે શજાયો 

ખચલલા તૈમાય છુ.ં ણ થોડા ંવતંાનો થામ એટરે સ્ત્રીભાથંી ભોશ છૂટી જામ છે. 

  અનેક જન્ભોથી આ પ્રભાણે જીલ બટકતો આવ્મો છે. ભા, શલે ક્યા ંસધુી તાયે 



બટકવુ ંછે. તને કંટાો આવ્મો નથી. ભા, તાયા ભનને વવંાયના વલમોભાથંી 

શટાલી પ્રભભુા ંભનને સ્સ્થય કયજે. યભાત્ભાના ચયણનો આશ્રમ કયી 

જન્ભભયણના ત્રાવભાથંી મતુત થલા પ્રમત્ન કયી જે મતુત થમો તેનુ ંજીલન 

વપ થયુ.ં 

  ભાતાને ઉદેળ આી કવર બગલાન ત્માથંી ઊઠમા છે. કવર નાયામણનુ ં

સ્લાગત વમદુ્ર ેકયુ ંછે. ભાતા દેલહવૂતને નાયામણનુ ંક્ષચંતન કયતા ંકયતા ંમસુ્તત 

ભી છે. દેલહવૂત ભાતાને વવદ્ધદ્ધ ભી તેથી ગાભનુ ંનાભ વવદ્ધયુ ડયુ ં. આ 

કવરગીતા વાબંલાથી શ્રોતા લતતાઓના ંઅનેક ાોનો નાળ થામ છે. 

નાના પ્રકાયના ંકભો, મજ્ઞ, દાન, ત, લેદાધ્મમન, લેદવલચાય, ભન તથા 

ઇષ્ન્દ્રમોનોવમંભ, કભલનો ત્માગ, અનેક પ્રકાયનો મોગાભ્માવ, બસ્તતમોગ, 

પ્રવવૃિ ભાગલ અને વનવવૃિભાગલ વકાભ અને વનષ્ટ્કાભ ધભો, આત્ભતત્ત્લનુ ંજ્ઞાન 

અને દૃઢ લૈયાગ્મ આ વલલ વાધનોથી વગણુ વનગુલણ રૂ યભાત્ભાની જ પ્રાત્તપ્ત 

કયલાભા ંઆલે છે. આ વલલ ભાગોથી ાભલાનુ ંતત્ત્લ એક જ છે યભાત્ભા. 

   શયે યાભ શયે યાભ યાભ યાભ શયે શયે, 

   શયે કૃષ્ટ્ણ શયે કૃષ્ટ્ણ કૃષ્ટ્ણ કૃષ્ટ્ણ શયે શયે. 
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