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SKNDH-II 

નંધ: 

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

[આ સુ્તક ઇ.વ.1962, (વલક્રભવલંત 2017),ભાકંડીનાય(વોયાષ્ર) 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 ુ]ં  

ગાર ાયેખના જમશ્રીકૃષ્ણ  

 

 

ફીજ સ્કંધ 

ાનુ:ં84 

  અવધકાયી વળષ્મને વતગરુુ અલશ્મ ભે છે.પ્રથભ સ્કંધભા ંઅવધકાયરીરા લણલલી. યીક્ષિત 

અવધકયી શત એટરે તેભને શકુદેલ મવુન આલીને ભળ્મા, ાચં પ્રકાયની શદુ્ધતા યીક્ષિતભા ંછે: 

ભાતશૃદુ્ધદ્ધ, વતશૃદુ્ધદ્ધ, દ્રવ્મશદુ્ધદ્ધ, અન્નશદુ્ધદ્ધ અને આત્ભશદુ્ધદ્ધ. વદૌ  વળષ્મને ગરુુકૃા અને ઇશ્વયદળલન થામ 

છે. 

  વદગરુુતત્ત્લ અને ઇશ્વયતત્ત્લ એક છે. ઇશ્વય જેભ વ્માક છે. ગરુુ ણ વ્માક છે.જેન   

અબાલ કઇ ઠેકાણે નથી તે વ્માક . યભાત્ભા વભાન વદૌ  ગરુુ ણ વ્માક છે.વ્માકને 

ળધલાની જરૂય ડતી નથી ણ વ્માકને ઓખલાની જરૂય છે. યભાત્ભા જેભ ગરુુ વ્માક છે 

ણ તે અવધકાયીને ભે છે.  

  વતં થમા લગય વતંને ઓખી ળકાતા નથી. વતં દેખાતા નથી, કાયણકે ત ુ ંવતં થમ 

નથી. જે વતં થામ તેને વતં ભે. 
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  વતં થલા ભાટે ભનને સધુાયલાની જરૂય છે. ભનને ફદરલાની જરૂય છે.જે તાના હ્રદમનુ ં

દયલતલન કયે છે તે વતં ફને છે. ભન શદુ્ધ ફને ત વતં ભે છે. વતંને વતં ભલા આલે છે, 

વલરાવીને વતં ભતા નથી. 

  જેની પ્રત્મેક દક્રમા જ્ઞાનભમ શમ તે ઉત્તભ ગરુુ. જ્ઞાનીબક્તની પ્રત્મેક દક્રમા જ્ઞાન અને 

ફધરૂ શમ છે. વતંનુ ંફધુ ંઅરોદકક શમ છે. શકુદેલજી એકરા બ્રહ્મજ્ઞાની ન શતા, યંત ુતેભની 

દૃષ્ષ્ટ બ્રહ્મદૃષ્ષ્ટ શતી. શકુદેલ પ્રત્મેકને વભબાલથી, બ્રહ્મબાલથી જુએ છે. જેલી દ્રષ્ષ્ટ તેલી સષૃ્ષ્ટ 

દેખામ છે. જેની દૃષ્ષ્ટ બ્રહ્મભમ છે. તેને છી જગતન બાવ થત નથી. શકુ્દેલજી ગરુુ નદશ ણ 

વદૌ  ગરુુ છે. શકુદેલજી જેલા બ્રહ્મદૃષ્ષ્ટ યાખનાયા સરુબ નથી. કેલ બ્રહ્મગ્માની-બ્રહ્મજ્ઞાનની લાત 

કયનાયા સરુબ છે. 

  શકુદેલ જેલા ગરુુ ભે ત વાત દદલવભા ંત શુ ંણ વાત વભવનટભા ંમકુ્ક્ત અાલે. ણ 

વળષ્મ અવધકાયી-યીક્ષિત જેલા અવધકાયી શલ જઇએ. ગરુુ વળષ્મ ફનેં અવધકાયી શલા જઇએ. 

  ભતં્રદીિા અધભ છે. સ્ળલ દીિા ઉત્તભ છે. બ્રહ્મબાલભા ંતલ્રીન થઇ શકુદેલે યીક્ષિતના 

ભાથા ઉય શસ્ત ધયાવ્મ ત્મા ંતેભને બ્રહ્મના ંદળલન થમા. પ્રથભ સ્કંધભા ંઅવધકાયની કથા કશી, 

બાગલતન શ્રતા કેલ શલ જઇએ તે ફતાવ્યુ.ં લક્તા કેલ શલ જઇએ તે ફતાવ્યુ.ં 

  આગ કથા આલળે ધ્રલુજીને યસ્તાભા ંનાયદજી ભળ્મા. યહુગણ યાજાને બયતજી ભળ્મા. 

અવધકાયી વળષ્મને વદૌ  ગરુુ ળધતા આલીને ભે છે. 

ત્રણ પ્રકાયના શ્રતાલક્તાભા ંવ્માવજેને ફીજ નફંય આપ્મ છે. કાયણ વ્માવજી વભાજ સધુયે એ 

વવૃત્તથી કથા કયતા. શકુદેલજી ફીજાને સધુાયલાની બાલનાથી કથા કયતા નથી. પક્ત તાના 

અંત:કયણના સખુ ભાટે કથા કયેછે. શકુદેલજીએ કથાન  

ાનુ:ં85 

આયંબ કમો ણ ભગંરાચયણ કયતા નથી. કાયણ દેશબાન ક્ષફરકુર ન શત ુ.ં ત્રણ અધ્મામ છી 

શકુદેલજીએ ભગંરાચયણ કયુ.ં બાગલતભા ંત્રણ ભગંરાચયણ છે.પ્રથભ વ્માવજીનુ,ં ફીજુ ં

શકુ્દેલજીનુ,ં અંતભા ંત્રીજુ ંસતૂજીનુ.ં જુલાનીભા ંભગંરાચયણ, ભગંર આચયણની ફહુ જ જરૂય છે. 

એટરે શકુ્દેલજીનુ ંભગંરાચયણ 12 શ્રકનુ ંઅને ફાકીના ભગંરાચયણ એક એક શ્રકના ંછે. ઉત્તભ 
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લક્તા કણ? જે લક્તાભા ંવ આની લૈયાગ્મ શમ તે ઉત્તભ લક્તા. 

  વવંાયના કઇણ વલમભા ંભન ન જામ એનુ ંનાભ લૈયાગ્મ. વવંાયના વલમ દેખામ તેભ 

છતા ંજેનુ ંભન તેભા ંજત ુ ંનથી તેનુ ંલૈયાગ્મ વવદ્ધ થયુ ં. લૈયાગ્મ લગય દૃઢતા આલતી નથી. 

લૈયાગ્મથી જ્ઞાન દીે છે. લૈયાગ્મથી બક્ક્ત ળબે છે. જ્ઞાન, બક્ક્ત, લૈયાગ્મ દયણૂલ થમ છે ત 

ભનષુ્મ બ્રહ્મભમ થામ છે. શકુદેલજીભા ંવ આની જ્ઞાન, બક્ક્ત અને લૈયાગ્મ શતા. 

  જ્ઞાનીનુ ંહ્રદમ કૃષ્ણપે્રભભા ંન ીગે ત એ જ્ઞાન ળા કાભનુ?ં 

  યીક્ષિત યાજા શકુદેલજીને છેૂ છે, જેનુ ંભયણ ાવે આવ્યુ ંશમ તેનુ ંકતલવ્મ શુ?ં તે શુ ંકયે 

અને શુ ંન કયે. ભનષુ્મભાત્રનુ ંકતલવ્મ શુ?ં 

  શકુદેલજી ફલ્મા:- યાજન, તં સુદંય પ્રશ્ન કમો. શ્રલણ કય. અંતકારભા ંલાત, વત્ત, કપથી 

વત્રદ થામ છે. મતૃ્યનુી લેદના બમકંય છે. જન્ભભયણના દુ:ખન યજ વલચાય કય ત ા નદશ 

થામ. તેથી મતૃ્યનુી ફીક યાખ, એનુ ંસ્ભયણ યાખ. વલચાય કય કે મ્ર્તત્યનેુ બેટલાની ભં તૈમાયી કયી છે 

કે નદશ? આ પ્રભાણે ક્ષચંતન કયલાથી લૈયાગ્મ આલે છે.  

   જન્ભમતૃ્યજુયાવ્માવધ દુ:ખદાનદુળલનમૌ I 

  જન્ભ, મતૃ્ય,ુ જયા, વ્માવધના ંદુ:ખન લાયંલાય વલચાય કય ત લૈયાગ્મ આલળે અને ા 

છૂટળે. ફાકી ાના વસં્કાય જરદી છૂટતા નથી. વલચાય વલના વલલેક-લૈયાગ્મ નથી આલતા. 

  કાને ભાથે યાખી શભેંળા ઇશ્વયનુ ંક્ષચંતન કયવુ.ં કાને માદ યાખ ત ાવવૃત્ત ઉદૌ  બલળે 

જ નદશ. 

  બજનભાટે અનકુૂ વભમની યાશ ન જુઓ. કઇણ િણ બજન ભાતે અનકુૂ છે.  

  એક ભનષુ્મ વમદુ્રભા ંસ્નાન કયલા ભાટે વમદુ્ર દકનાયે ગમ, ણ સ્નાન કયલાને ફદરે ત્મા ં

જ ફેવી યહ્ય.  

  રકએ તેને છૂયુ:ં- સ્નાન કયને, કેભ ળાતં ફેવી યહ્યા છ? સ્નાન ક્યાયે કયળ? 

  તે રુુે કહ્યુ:ં- વમદુ્રભા ંઆ ઉયાઉયી ભજંા આલે છે. વમદુ્રના આ ભજંા શુ ંફધં થલાના 
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શતા? અને સ્નાન શુ ંથલાનુ ંશત ુ?ં તે પ્રભાણે વવંાય એ વમદુ્ર છે. તેભા ંઅડચણ્રૂી ભજંાઓ ત 

આલલાના ંજ, એટરે કઇ કશ ેકે  

ાનુ:ં86 

અનકુૂતા આલળે, ત્માયે ઇશ્વયનુ ંબજન કયીળ ત એલી વલાંગી અનકુૂતા આલતી જ નથી. જેભ 

ેર રુુ સ્નાનકમાલ લગય યશી ગમ, તેભ તેલા વલચાયન ભનષુ્મ ઇશ્વય બજન કમાલ લગય યશી 

જામ છે. બગલાને ણ ગીતાભા ંકહ્યુછેં: 

   અન્ત કારે ચ ભાભેલ સ્ભયન્મકુત્લા કરેલયભ I 

          ગીતા. અ.8.શ્રક:5   

  અંતકાભા ંજે ભારંુ સ્ભયણ કયત કયત દેશન ત્માગ કયે છે તે ભને ાભે છે. અંતકા 

એટરે જીલનન અંતકા નદશ યંત ુિણન અંતકા. એટરે દયેક િણે ઇશ્વયનુ ંક્ષચંતન, ધ્માન, 

સ્ભયણ કયવુ ંજઇએ. 

  પ્રવતિણને સધુાયળ ત ભયણ સધુયળે. પ્રવતિણને સધુાયલી એટરે પ્રવતિણે  તભાયા 

ઠાકયજીભાદૃંષ્ષ્ટ યાખ. 

  રક એભ ભાને છે આખી જજંદગી કાભધધં કયીશુ,ં કાાધંા ંકયીશુ ંઅને અંતકાે 

બગલાનનુ ંનાભ રઇ રેશુ ંએટરે  તયી જશુ.ંઆ વલચાય ખટ છે.એટરે ત સ્ષ્ટતા કયેરી છે કે  

વદા તદૌ  બાલબાવલત: Iશભેંળા જે બાલનુ ંક્ષચંતન કયળ ત અંતકાે તેનુ ંજ સ્ભયણ થળે. એટરે ત 

બગલાને આજ્ઞા કયી છે તસ્ભાત વલેષ ુકારેષ ુભામૌ અનસુ્ભય I  ભાટે વઘા વભમભા ંવનયંતય ભારંુ 

સ્ભયણ કય.  

  એ ત વલલવલદદત છે કે જેનુ ંવતત ક્ષચંતન એનુ ંજ સ્ભયણ યટણ થામ છે. જેવુ ંક્ષચંતન વતત 

તેવુ ંભયણ કાે સ્ભયણ.  

  વનીનુ ંદૃષ્ટાતં :-- એક વની ભાદંગીભા ંથાયીલળ શત. ભદશનાથી ફજાયભા ંગમેર નદશ. 

તેથી વલચાય વનાનાબાલના જ આવ્મા કયે. અંતકા આવ્મ. તાલ લધ્મ. ડૉક્ટય ળયીય તાવલા 
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આવ્મા. ડૉક્ટયે તાલ ભાી કહ્યુ ંકે” એકવ ાચં છે” (105 ડીગ્રી તાલ ) વની વભજ્મ, કઇએ 

વનાન બાલ કહ્ય.તે તાના તુ્રને ઉદે્દળી બભૂ ભાયલા રાગ્મ,”લેચી નાખ, લેચી નાખ” 80ભા ં

રીધેુ ંછે અને 105 થમા છે, ભાટે લેચી નાખ આભ ફરતા ંફરતા ંવનીએ દેશ છડય.  

  વનીએ આખી જજંદગી વનાન જ વલચાય કયેર, એટરે અંતકાે તેને વનાના જ વલચાય 

આવ્મા. ૈવા, ૈવા કયનાયને અંતકાે ૈવાના જ વલચાય આલે, ૈવા કભાલા એ ા નથી, યંત ુ

ૈવા ભેલતા ંબગલાનને ભરેૂ છે એ ા છે. 

  શકુ્દેલજીએ કહ્યુ:ં- શ ેયાજા ! ભનષુ્મન6ુ આયષુ્મ આભને આભ રંુૂ થઇ જામ છે. યાવત્ર વનદ્રા 

અથલા ભૈથનુભા ંવાય થઇ જામ છે અને દદલવ ધન ભાટે ઉદ્યભ કયલાભા ંઅને કુટંુફનુ ં

બયણણ કયલાભા ંયૂ થઇ જામ છે. 

  વનદ્ર્યા દહ્રમતે નક્ત ંવ્મલામેન ચ લા લમ: I  

 દદલા ચાથેશમા યાજન કુટુમ્ફબયણેન લા II  

             બા. 2-1-3 

ભનષુ્મન ઘણખય વભમ વનદ્રાભા ંઅને અથોાર્જન ાછ જામ છે. ઇષ્ન્દ્રમસખુભા ંએલ પવામ છે 

કે તેને તાના રક્ષ્મનુ ંબાન યશતે ુ ંનથી. ળયીય, તુ્ર,સ્ત્રી,  

ાનુ8ં7 

આદદ અવત્મ છે છતા ંતેના ભશભા ંએલ ાગર ફન્મ છે કે વભમનુ ંબાન નથી, રક્ષ્મનુ ંબાન 

નથી.  

  દુવનમાભા ંવલકાય, લાવના લધ્મા છે તેથી ત્માગ અને વમંભ ઘટયા છે. 

  કા ધક્ક ભાયે અને યડતા ંયડતા ંઘય છડીએ તેના કયતા ંવલલેકથી ઘય છડી દ્ય તે જ 

વારંુ .ળકંય સ્લાભીએ કહ્યુ ંછે. વનજગશૃાતૌ તણુલમૌ વલવનગલમ્મતામૌ I 
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  શ ેયાજન, ભાનલજીલનભા ંછેલ્રી યીિા ભયણ છે. આ ભનષુ્મનુ ંભયણ પ્રવતિણે થામ છે. 

પ્રવતિણને સધુાયે ત ભયણ સધુયે. ભયણ સધુયુ ં તેનુ ંજીલન સધુયુ.ં 

  પ્રભનુુ ંસ્ભયણ િણિણ ને અંતકાે િણસ્મ અંતકારે ... કયલાનુ,ં નદશ કે જીલનના 

અંતકાે, િણિણને જે સધુાયે તેનુ ંભયણ સધુયે. પ્રવતિણ આ ળયીય ફદરામ છે; એટરે પ્રવતિણે 

ળયીયન નાળ થામ છે. અંતકાર એટરે દયેક ને અંતે ભનષુ્મનુ ંમતૃ્ય ુથામ છે. તેથી પ્રવતક્ષ્ણે 

પ્રભનુુ ંસ્ભયણ કય, ળકંયાચામે ળાકંય બાષ્મભા ંઆ પ્રભાણે અથલ કયેર છે. 

  ફાકી જેનુ ંઆખુ ંજીલન વનદ્રા, ધન ભાટે ઉદ્યભ તથા કુટંુફનુ ંબયણણ કયલા ાછ જામ 

છે, તેને અંતકાે આ વઘળંુ માદ આલે છે. આખુ ંજીલન જેના ાછ જામ તે જ અંતકાે માદ 

આલે છે. એક ડવ ભાદં ડય. તેનુ ંવભગ્ર જીવ્ન દ્રવ્મ લગેયે ાછ ગમેુ.ં અંતકા નજીક 

આવ્મ. છકયાઓં ફાાને ‘શ્રીકૃષ્ણ ગવલંદ શયે મયુાયે, શ ેનાથ નાયામણ લાસદેુલ.’ ફરલાનુ ંકશ,ે 

ણ ફાાના ભઢેથી બગલાનનુ ંનાભ નીકતુ ંનથી.                                    જજંદગીભા ં

બગલાનનુ ંનાભ રીધુ ંશમ ત બગલાનનુ ંનાભ માદ આલે ને? ડવ ભનથી દ્રવ્મનુ ંક્ષચંતન કયે છે. 

ડવાની નજય તેલાભા ંઆંગણા ઉય ડી. ત્મા ંજયુ ંત લાછયડ વાલયણી ખાત શત. ડવાથી આ  

નજીવુ ંનકુળાન ણ  જયુ ંગયુ.ં ડવ શૈયુ ંફાે કે ભં કેલી યીતે ભેવ્યુ ંછે તે આ રક શુ ંજાણે? 

ડવાએ વલચાયુ,ં ઘયના કઇ રકને ૈવાની કે ચીજલસ્તઓુની દયકાય નથી. આ રક ભાયા ગમા 

ફાદ ઘયને કેલી યીતે ચરાલળે? ડવાથી લધાયે ફરી ળકાત ુ ંન શત ુ ં

તટૂક તટૂક ળબ્દે તે લા... વા, લા....વા, ફરલા રાગ્મ. 

એક છકયાને રાગ્યુ ંકે ફાા લાસદેુલ ફરલા જામ છે, ન તેભનાથી ફરાત ુ ંનથી. ફીજા 

છકયાઓંને સ્લાથલને રીધે રાગ્યુ ંકે ફાા કઇ દદલવ બગલાનનુ ંનાભ રે તેલા નથી.કંઇ લાયવાભા ં

આલાની ઇચ્છાથી ફરે છે. લાયવાભા ંઆલા ખાનગી મડૂી-વભરકત ચુાલી યાખી શળે તે 

ફાફતભા ંતેઓ કાઇં કશલેા ભાગેં છે. છકયાઓંએ ડૉક્ટયને ફરાવ્મા. ફાા થડુ ંફરી ળકે તેભ 

કય. ડૉક્ટયે કહ્યુ ંકે ઇન્જેક્ળન આીએ ત ડવા થડ લખત ફરી ળકળે, યંત ુતે ભાટે એક શજાય 

રૂવમા ખચલ થળે. છકયાઓંને આળા શતી કે ફાાએ કાઇં દાટયુ ંશળે તે ફતાલળે. છકયાઓંએ 

રૂવમા એક શજાય ખચલ કમો. ફાા શુ ંફરે છે તે વાબંલા ફધા આતયુ થમા. દલાની અવયથી 
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ફાા ફલ્મા: ‘અશં ભાયા તયપ શુ ંજુઓ છ? ત્મા ંેર લાછયડ ક્યાયન વાલયણી ખામ છે.’ 

લાછયડ વાલયણી ફરતા ંફરતા ંડવાએ દેશ છડય. આલી દળા તભાયી ન થામ તે જજ. 

ાનુ:ં88 

  આણને શવલા ભાટે નથી કશતેા. વાલધાન થલા ભાટે કથા છે. એકરા રક્ષ્ભીજી 

આલે ત યડાલીને જામ છે. ણ ઠાકયજી વાથે આલે ત સખુી કયે છે. 

  રક વલચાયે છેકે કા આલલાન છે તેની શુ ંખફય ડે. યંત ુકા વાલધાન કમાલ 

છી આલે છે. કા આલતા ંશરેા ંકાગ રખે છેણ કાનકઇને લાચંતા આલડત 

નથી. ઉયનુ ંછારંુ ધળંુ થલા રાગેત્માયે ભાનજ કાની નટીવ આલી ગઇ. દાતં ડલા 

રાગે ત્માયે વભજજ કે કાની નટીવ આલી, એભ ભાની વાલધાન થવુ.ં દાતં ડી જામ ત 

રકે ચકઠું ળધી કાઢયુ ં. યંત ુખાલાથી ળાવંત ભતી નથી. ખાલાથી લાવના લધે છે. 

  મતૃ્યનુી વનળાની અનેક યીતે ફતાલી છે. અરૂધંતીન તાય ન દેખામ ત વભજ્જ કે 

એક લલભા ંભયીળ. સ્લપ્નભા ં(ગધેડા ઉય) કંુબાયના શાથી ઉય ફેવેર દેખામ ત ભાનવુ ં

કે છ ભાવભા ંભારંુ મતૃ્ય ુથળે. કાનભા ંઆંગી નાખ્મા છી અંતયધક્વ્ન ન વબંામ ત 

ભાનજ આઠ દદલવભા ંભયીળ. વાલધાન થલા ભાટે કથા છે. બાગલતની કથા વાબંી 

યીક્ષિત કૃતાથલ થમા છે. ભયણને સધુાયલા બાગલતળાસ્ત્ર છે. યંત ુજીલનને જે સધુાયે છે 

તેનુ ંભયણ સધુયે. 

  યાજા, ભયણ સધુાયવુ ંશમ ત પ્રત્મેક િણને સધુાયજે. યાજા, યજ વલચાય કયલ કે 

ઇશ્વય વવલામ ભારંુ કઇ નથી, આ ળયીય ણ એક દદલવ છડવુ ંડળે, તેથી તે ણ ભારંુ 

નથી. ળયીય ભારંુ નથી ત ભારંુ કણ?કાયણ વલલ વફંધં ળયીયથી ઉત્ન્ન થમા છે. 

  બાલના કય  કે ભારુ6 કઇ નથી. હુ ંકઇન નથી. આ યીતે ભભતા દૂય કય. વગં્રશથી 

ભભતા લધે છે, ભાટે અદયગ્રશી યશ. તપૃ્પ્ત બગભા ંનદશ, ત્માગભા ંછે. 

  વભતા વવદ્ધ કયલા વો વાથે ભભતા યાખ. વ્મક્ક્તગત ભભતા દૂય કય. 
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  દયેક ભનષુ્મે પ્રવતિણે વલાલત્ભા, વલલળક્ક્તભાન બગલાન શ્રીકૃષ્ણની રીરાઓનુ ંજ 

શ્રલણ, કીતલન અને સ્ભયણ કયવુ ંજઇએ. 

  ઇષ્ન્દ્રમને બગથી ળાવંત ભતી નથી, ણ પ્રભ-ુસ્ભયણથી-પ્રભસુ્વેલાથી ળાવંત ભે 

છે. 

  દેશ એ જ દુ:ખનુ ંકાયણ છે. દુ:ખ બગલલા જ દેશ ભળ્મ છે ને ! ા ન કયુ ંશત 

ત આ દેશ-આ જન્ભ ળા ભાટે ભત? આ જન્ભ ભળ્મ જ ન શત. 

  યાભદાવ સ્લાભીએ દાવફધભા ંરખ્યુ ંછે કે:- દેશ ધાયણ કયલ એ જ ા છે. 

ભનષુ્મ વલલ પ્રકાયે સખુી થઇ ળકત નથી. 

  યાજા, ભાનલળયીય બગ બગલલા ભાટે ભળ્યુ ંનથી. ભાનલળયીય ત બજન કયી 

બગલાનને પ્રાપ્ત કયલા ભાટે ભળ્યુ ંછે.  

  ઇષ્ન્દ્રમસખુ વલલ પ્રાણીઓને વયખુ ંજ ભે છે. ળયીયવગંથી સ્ત્રીરુુને જેવુ ંસખુ ભે 

છે તેવ6ુ જ સખુ કતૂયાને કતૂયીના વગંથી ભે છે. ભાટે ભનષુ્મજીલનભા ંપ્રભ ુસ્ભયણભા ં

રીન યશ. ભનષુ્મજન્ભભા ંભનને પ્રભનુા સ્ભયણભા ંરીન કય. જીલનને એવુ ંફનાલી ર કે 

મતૃ્યનુા વભમે બગલાનની માદ યશ.ે... 
 

ાનુ:ં89 

  જીલ વળલ થલા પ્રમત્ન કયત નથી. ફાકી જીલ ત વળલ થલા ભાટે જ વજાલમ છે. 

  જીલ જ્માયે ઇશ્વયને કશ ેકે હુ ંતભાય છુ ંત એ વફંધં અણૂલ છે, યંત ુઇશ્વય જ્માયે જીલને 

કશ ેકે ત ુ ંભાય છે ત તે વફંધં દયણૂલ થામ. 

  ાને ટા, ણુ્મકામલને તયત કય. ઇશ્વય આણને ાની પ્રવવૃત્તઓભા ંજડતા ંજ નથી, 

યંત ુજ્ન્ભજન્ભના વકં્ષચત વસં્કાયથી ાની પે્રયણા થામ છે. 

  એકાતંભા ંઇશ્વયબજન કય. એકાતં જરદી ભનને એકાગ્ર ફનાલે છે. એક ઇશ્વયભા ંવલલન 

અંત કયલ એ એકાતં . એકમૌ અદ્ધિવતમ ઇશ્વય... ભનએ એકાગ્ર કયલા એકાતંભા ંયશલેાની જરૂય છે. 
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ગશૃસ્થ ઘયભા ંવભબાલ યાખી ળકત નથી. છી બરે ગીતાન ાઠ કયે કે વભત્લમૌ મગ ઉચ્મતે 

.... ગશૃસ્થાશ્રભના વ્મલશાય વલભતાથી બયેરા છે. ત્મા ંવભતા યશી ળકતી નથી. બાગલતભા ં

શકુદેલજીએ સ્ષ્ટ કશે ુ ંછે જેનુ ંભયણ વભી આવ્યુ ંશમ તે ઘય છડી દે.  

    ગશૃાત પ્રવ્રજજત ધીય: I 

  ધૈમલની વાથે ઘય છડવુ.ં વલત્ર તીથલના જભા ંસ્નાન કયવુ ંઅને વલત્ર તથા એકાતં 

સ્થાનભા ંઆવન રગાલી ફેવવુ.ં ભનથી પ્રલણન જ કય. પ્રાણામાભથી પ્રાણલાયનેુ લળ કયલ. 

ભનને વલચાય િાયા યકીબગલાનના ભગંરભમ રૂભા ંરગાડવુ.ં ભીયાફંાઇએ નક્કી કયેુ,ં એકાતંભા ં

ત ગીયધય આગે નાચુગંી. તેથી ભીયાનંી બક્ક્ત વવદ્ધ થઇ છે.એકાતં ભા ંભં ત ફેઠા છી પ્રથભ 

પ્રાણામાભ કયલ. ભનને પ્રાણ વાથે વફંધં છે. પ્રાણ ક્સ્થય થામ ત છી મ્ન ક્સ્થય થામ. 

પ્રાણમાભના ત્રણ બેદ છે. પ્રથભ યુક પ્રાણામાભ કયલાન શમ છે. જભણા નળકયા ભાયપત 

ફશાયની શલા અંદય ખંચલી.  
 

  આ ફધી મગની પ્રદક્રમા છે. ભશાપ્રભજુીએ કહ્યુ ંછે કે મગને ણ જ બક્ક્તન વાથ ન શમ 

ત તે મગી યગી ફને છે. બક્ક્ત કમાલ લગયન મગ વાધક થત નથી. કેટરીકલાય ફાધક થામ 

છે. તેથી યુક પ્રાણામાભભા ંએલી બાલના કયલાની કે પ્રભનુ ુ ંતેજભમ સ્લરૂ ભાયા હ્રદમભા ંઆલે 

છે.  

  તે છે કંુબક કયે ત્માયે બાલના કયલાની કે ઇશ્વયને હુ ંઆક્ષરંગન કરંુ છુ.ં પ્રાણને ળયીયભા ં

યકી યાખલ તે કંુબક. તે વભમે બ્રહ્મવફંધંની બાલના કયલી. બ્રહ્મવફંધં વતત ટકે ત મકુ્ક્ત ભે. 

બ્રહ્મવફંધંને ભનષુ્મ ટકાલી ળકત નથી. ભનથી વવંાયના વલષ્મને ભલાથી બ્રહ્મવફંધંન બગં 

થામ છે. 

  તે છી યેચક પ્રાણામાભ કયલાન શમ છે. ડાફા નવકયાભાથંી તે શ્વાવને ફશાય કાઢલાન 

છે. તેને યેચક કશ ેછે. તે લખતે એલી બાલના કયલાની કે શલે પ્રભ ુવાથે હુ ંએક થમ છુ.ં ભાયા 

ભનભા ંજેટરા વલકાય શતા તેટરા ફધા ફશાય નીકે છે. શલે હુ ંશદુ્ધ છુ.ં  



www.gopalparekh.wordpress.com//શ્રીકૃષ્ણ: ળયણ ંભભ  14 

 

  જ્મા ંસધુી રોદકક વ્મલશાયભા ંકાઇંક કયવ ુછે ત્માસંધુી ભન ઠયત ુ ંનથી. ઠયલાનુ ંનથી. 

ફશાયન વવંાય બજનભા ંવલિે કયત નથી. ભનન વવંાય બજનભા ંવલિે કયે છે.  

ાનુ:ં90 

  બ્રાહ્મણ વધં્માભા ંઅઘભલણ કયે છે. ભાયા ા ફધા ફશાય નીકે છે.ભનના ફે પ્રકાયના 

ભ કહ્યા છે.  

  સ્થુભ—વાધાયણ વાધન તમ, વ્રત, ઉલાવથી દૂય થામ છે.  

    સકૂ્ષ્ભ ભ—તે તીવ્રબક્ક્ત લગય નીકત નથી. 

  તેથી શકુદેલજીએ આયંબભા ંવલયાટ રુુનુ ંધ્માન કયલાનુ ંકહ્યુ ંછે. શકુ્દેલજી કશ ેછે:- 

અભાયી વનષ્ઠા વનગુલણભા ંછે. તથાવ નદંનદંન મળદાનદંન ભાયા ભનને લાયંલાય ખંચી રે છે. 

શ્રીકૃષ્ણ બગલાનની ભધયુ રીરાઓ ફલૂલક ભાયા હ્રામને તાની તયપ ખંચી રે છે. એ જ 

કાયણથી ભં બાગલત યુાણનુ ંઅધ્મમન કયુ ંઅને તે હુ ંતને વબંાલીળ. વલલ ળાસ્ત્રન વાય એ જ 

છે કે બગલાનના નાભનુ ંપે્રભથી વકંીતલન કયવુ.ં 

  વલલ ળાસ્ત્ર લાચં, વલચાય, ણ માદ યાખ કે એકર તે નાયામણ શદય જ વાચ છે.    

   આરડમ વલલ ળાસ્ત્રાક્ષણ વલચામલ ચ નુ: નુ: I 

   ઇદભેકં સવુનષ્ન્ન ંધ્મેમ નાયામણ શદય: II 

  ભં વલલ ળાસ્ત્રને ઉથરાલી જમા, લાયંલાય વલચાય કયી જમ ણ તેભાથંી આ એક જ વાય 

નીકળ્મ કે વલલનુ ંધ્મેમ એક નાયામણ શદય જ છે. વલલ ળારો  લાચંી, વલચાયીને વનચય મ કમો કે એક 

બગલાનનુ ંજ ધ્માન કયવુ.ં 

 વનગુલણભા ંવનષ્ઠા ન થામ ત્મા ંસૌઉધી ભનના યાગિે જળે નદશ. વગણુભા ંવનષ્ઠા યાખે અને 

વનગુલણભા ંન ભાને ત તેની બક્ક્ત અધયૂી છે.  
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  ધ્માનના આયંબભા ંભાનવી વેલા કયલી. ધ્માનભા ંભન શદુ્ધ ફદશ શલાથી આનદં આલત 

નથી. ભનને ફશાય વલમભા ંયખડલાની ટેલ ડી છે. લતલભાન કા ભા ંજીલન બગપ્રધાન ફન્યુ ં

છે, તે વભમે ભનને અંતમુલખ કયવુ ંફહુ કઠણ છે. જ્ઞાની રુુ ભનન ભેર ધલા ભાટે વલયાટ 

રુુની ધાયણા કયે છે. વલયાટ રુુની ધાયણા એટરે આખ6ુ જગત બ્રહ્મરૂ છે તેભ ભાનવુ.ં 

બ્રાહ્મણ તે વલયાટ રુુનુ ંમખુ, િવત્રમ તે શાથ, લૈશ્મ તે વાથ, શદુ્ર તે ગ, નાડીઓ તે જ 

નદીઓ, ઇત્માદદ જગતના પ્રત્મેક દાથલને બ્રહ્મરૂે વનશાીને ભનને વલશદુ્ધ ફનાલે છે. વાધાયણ 

વાધકને આ વલયાટ રુુની ધાયણા કઠણ છે. તેથી કેટરાક અવત સુદંય નાયામણ બગલાનનુ ંધ્માન 

કયે છે. 

જગત બ્રહ્મરૂ છે એભ નશં ભાન ત્મા ંસધુી યાગિે જળે નદશ. કેટરાક જગતને બ્રહ્મભમ ભાને છે. 

કેટરાક પ્રત્મેક દાથલભા ંબ્રહ્મ સ્લરૂન અનબુલ કયે છે. યાગિેન નાળ કયલા વલયાટ રુુનુ ં

ધ્માન કયવુ.ં આખુ ંજગત એ વલયાટ રુુનુ ંસ્લરૂ છે, તેલી બાલના દૃઢ થામ ત જગતની કઇ 

લસ્ત ુપ્રત્મે શીનબાલ કે કુબાલ થળે નદશ. શદય જ જગત એભ ભાન. બ્રહ્મદૃષ્ષ્ટથી જગત વત્મ છે. 

બ્રાહ્મણ બગલાનના મખુભાથંી નીકળ્મા છે; એટરે બ્રાહ્મણનુ ંઅભાન ભાયા પ્રભનુા મખુનુ ંઅભાન 

છે. લૈશ્મ વાથભાથંી નીકળ્મા છે એટરે લૈશ્મનુ ંઅભાન ભાયા પ્રભનુા વાથનુ ંઅભાન છે. 

  જ્ઞાનભાગલભા ંતીવ્ર લૈયાગ્મ જઇએ. બક્ક્તભાગલભા ંતીવ્ર પે્રભ જઇએ. બક્ક્ત કયલી શમ ત 

લૈયાગ્મ નદશ કેલ ત ચારળે ણ વલલ વાથે પે્રભ કયલ. લૈયાગ્મ  

ાનુ:ં91 

કયતા ંઆ અઘરંુછે. વલલ વાથે પે્રભ કય અથલા એકરા ઇશ્વય વાથે પે્રભ કય. જગતના પ્રત્મેક દાથલ 

વાથે પે્રભ કયલ એ બક્ક્તભાગલ. 

  જ્ઞાનભાગલભા ંત્માગ પ્રધાન છે. બક્ક્ત ભાગલભા ંવભલણ પ્રધાન છે.જ્ઞાની વનેધ કયતા ં

દયવનેધભા ંજે ફાકી યશ ેછે તેભા ંભનને દૃઢ કયે છે. વાધાયણ ભનષુ્મ ભાટે જ્ઞાનભાગલ સરુબ નથી. 

ભનષુ્મ વલલન ત્માગ કયી ળકત નથી. 

  ળયીયથી આત્ભા ક્ષબન્ન છે તેભ ફધા વભજે છે, ણ તે અનબુલવુ ંવશે ુ ંનથી. બક્ત ભાને છે 
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કે ગામભા ંયશરેા શ્રીકૃષ્ણની વેલા છડભા ંયશરેા શ્રીકૃષ્ણથી કયીળ. 

  બક્ક્તભાગલભા ંવદૌ  બાલ યાખલાન છે. વલલ પ્રત્મે વદૌ  બાલ યાખલ કઠણ છે. શ્રીકૃષ્ણ 

બગલાન તાને રાત ભાયનાયને ણ વદૌ  બાલથી જુએ છે.  

  ભનન ભેર ધલા વલયાટ રુુનુ ંધ્માન કયલાનુ ંછે. આખુ ંજગત એ વલયાટ રુુનુ ંસ્લરૂ 

છે. વલયાટ રુુનુ ંધ્માન કયલા તીવ્ર લૈયાગ્મની જરૂય છે. લૈષ્ણલ હ્રદમભા ંચતભુુલજ િાયકાનાથના ં

દળલન કયે છે.  

  પ્રભનુા એક અંગનુ ંક્ષચંતન એનુ ંનાભ ધ્માન.પ્રભનુા વલાંગનુ ંક્ષચંતન એ ધાયણા. 

  દાસ્મબક્ક્તથી હ્રદમ જરદી દીન ફનળે. બગલત ચયણાવલંદનુ ંખફૂ ધ્માન કયવુ.ંત્માય છી 

મખુાયવલંદનુ ંધ્માન કયલાનુ ંછે. તે છી વલાંગનુ ંધ્માન. 

  ધ્માનમગની કથા કવર ગીતાભા ંવલગતલાય આી છે. અતે્ર વિેં કમો છે.  

  વાધક વાલધાન થઇ ધ્માન કયે ત વભજાળે કે ભામાભા ંજે ળક્ક્ત છે તે ખટી છે. ઇશ્વયનુ ં

ક્ષચંતન ન થામ ત લાધં નદશ ણ વવંાયનુ ંધ્માન છડલાની ટેલ ાડજ. 

  ધ્માન લગય ઇશ્વયન વાિાત્કાય થત નથી. જેવુ ંૈવાનુ ંધ્માન કય છ તેવુ ંયભાત્ભાનુ ં

ધ્માન કયલાનુ ંછે. 

  આયંબભા ંઆંખ આગ અંધારંુ દેખાળે. ણ ધૈમલની વાથે મગધાયણાથી ભનને લળ કયવુ.ં 

પ્રભનુા વલાંગની બદુ્ધદ્ધ િાયા ધાયણા કયલી. જેભ જેભ બદુ્ધદ્ધ ક્સ્થય થળે તેભ તેભ ભન ક્સ્થય થળે. 

ધાયણા ક્સ્થય થામ ત્માયે ધ્માનભા ંપ્રભનુ ુ ંભગંરભમ સ્લરૂ દેખામ છે. અને બક્ક્તમગની પ્રાપ્પ્ત 

થામ છે. 

  ધ્માનભા ંભન ક્સ્થય ન થામ ત તેને ભયણની ફીક ફતાલજ તેથી તે ક્સ્થય થળે. ભનને 

વભજાલજ. 

  િણબગંયુ જીલનકી કક્ષરકા, કર પ્રાત વભમ ખીરી ન ખીરી; 

  ભરમા ચરકી સચુી ગધં સભુીય ચરી ન ચરી. 
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  કક્ષર કાર કુઠાય ક્ષરમે દપયતા, તન નમ્ર શૈ ચટ ઝીરી ન ઝીરી; 

  યટરે શદયનાભ અયી યવના, અંત વભમભં શીરી ન શીરી. 

 

  જ્ઞાનદેલે ભનને ગરુુ ફનાવ્યુ,ં ભનન ખય ગરુુ આત્ભા છે. 

  એકનાથ ભશાયાજ ાવે એક લૈષ્ણલ આવ્મ. ભશાયાજને છૂયુ:ં તભારંુ ભન શ્રીકૃષ્ણભા ંક્સ્થય 

કેભ યશ ેછે? તભારંુ  

ાનુ:ં92 

ભન 24 કરાક પ્રભભુા ંક્સ્થય છે. ભારંુ ભન અધો કરાક ણ પ્રભભુા ંક્સ્થય થત ુ ંનથી. ભનને ક્સ્થય 

કયલાન કાઇં ઉામ ફતાલ. એકનાથ ભશાયાજે વલચાયુ ંકે ઉદેળ દક્રમાત્ભક શલ જઇએ. ભશાયાજે 

કહ્યુ,ં એ લાત શભણા ંજલા દે. ભને રાગે છે કે તારંુ મતૃ્ય ુવભી છે. ભયતા ંશરેા ંલેય અને 

લાવનાન ત્માગ કયલ. લેય અને લાવના ભયણને ફગાડે છે. વાત દદલવ છી ત ુ ંભાયી ાવે 

આલજે. ેરા લૈષ્ણલના ત મતૃ્યનુ ુ ંનાભ વાબંી ત્માઅથી શળકળ ઊડી ગમા. ઘયે આવ્મ. ધનની 

તુ્રને વંણી કયી દીધી. વલલની િભામાચના ભાગંી ઇશ્વયનુ ંધ્માન કયલા રાગ્મ. વાત દદલવ 

છી તે એકનાથ ભશાયાજ ાવે આવ્મ. 

  ભશાયાજે છૂયુ:ં- ફર આ વાત દદલવભા ંતં શુ ંકયુ?ં તાયે શાથે કાઇં ા થયુ?ં લૈષ્ણલ 

ઉત્તય આે છે કે ભને ત ભયણની ફીક એલી રાગી કે હુ ંત વલલ છડીને ઇશ્વયના ધ્માનભા ંરાગી 

ગમ. એકનાથ ભશાયાજે કહ્યુ:ં--ભાયી એકાગ્રતાનુ ંએ જ યશસ્મ છે. હુ ંમતૃ્યનેુ યજ માદ યાખુ ંછુ ં, કદી 

ભરૂત નથી. હુ ંમતૃ્યનુી ફીક યાખી વતત ઇશ્વયબજન કરંુ છુ.ં એટરે ભારંુ ભન વલલ વલમભાથંી 

શટી જામ છે અને ભારંુ ભન વદા વલલદા શ્રીકૃષ્ણભા ંએકાગ્ર યશ ેછે. 

  યભાત્ભાભા ંભન તન્ભમ ન થામ ત લાધં નદશ ણ જગત વાથે તન્ભમ ન થાલ. 

  યભાત્ભાનુ ંધ્માન કયતા ંજીલ  ઇશ્વયભા ંભી જામ. ધ્માન કયનાય ધ્મેમભા ંભી જામ. 

ધ્માતા, ધ્માન, ધ્મેમ ત્રણે એક થામ છે. આજ મકુ્ક્ત, આ જ અિતૈ. 
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  દૃષ્ષ્ટ, દૃષ્ટા, દળલન એક થલા જઇએ. વાધન, વાધક, વાધ્મ એક ફનલા જઇએ. 
 

  ધ્માતા, ધ્માન અને ધ્મેમ, દળલન, દૃષ્ટા, દૃશ્મ એક થામ ત વભજવુ ંકે ધ્માનભા ંઅને 

દળલનભા ંએકતાનતા થઇ. એકતાનતા થઇ એટરે તે ફીજુ ંવલલ ભરૂી જામ છે; અને તેને ઇશ્વય 

વવલામ ફીજુ ંકાઇં દેખાત ુ ંનથી.  

  રક ઇશ્વયને આે છે ધન, યંત ુયભાત્ભા વોની ાવે ભાગે છે ભન. વ્મલશાય કય ણ 

કૃષ્ણભા—ંઇશ્વયભા ંભન યાખી વ્મલશાય કયલા. વનશાયીઓ ાણીના ંફેડા ંબયીને યસ્તેથી ઘયે 

આલતી શમ ત્માયે યસ્તાભા ંતેઓ એક ફીજી વાથે લાત કયે છે. લાતચીતભા ંણ તેણીઓનુ ંધ્માન 

વતત ભાથા ઉયના ંફેડા ંઉય જ શમ છે. આલી યીતે વવંાયના ંવ્મલશાય ઇશ્વયનુ ંસ્ભયણ યાખી 

કય. જગતના દાથોભા ંઆવક્ક્ત યાખલી નદશ. 

  વલમાનદંીને બ્રહ્માનદંન આનદં વભજાત નથી. મકૂાસ્લાદલતૌ બ્રહ્માનદંનુ ંકઇ લણલન કયી 

ળકત ુ ંનથી. ઉવનદભા ંદૃષ્ટાતં આપ્યુ ંછે. ખાડંની તૂી વાગય વાથે ભી ગઇ. તે વાગયભા ં

વલરીન થઇ ગઇ. ાછી જ ન આલી. તે વાગય વાથે ભી ગઇ. ઇશ્વયભા ંભેરા ભનને કઇ જુદંુ 

કયી ળકત6ુ નથી. જેભ જેભ ધ્માન કયે છે તેભ તેભ જીલન રમ યભાત્ભાભા ંથામ છે. છી જીલભા ં

જીલણુ ંયશતે ુ ંનથી. 
 

  લૈલાચામો થડુ ંિતૈ યાખીને અિતૈ ભાને છે. યવ લૈ વ:યભાત્ભા સ્લરૂ છે. જીલ ઇશ્વયન 

અનબુલ ત્માયે કયી ળકે કે ઇશ્વયથી તે જુદ યશ ેત તે યવન અનબુલ કયી ળકે છે. લૈષ્ણલાચામો 

જીલ ઇશ્વયથી થડ અરગ યશ ેતેભ ઇચ્છે છે. 

ાનુ:ં93 

  ઇમ બભયીનુ ંક્ષચંતન કયતા6 કયતા ંબભયીરૂ ફની જામ છે. તે પ્રભાણે જીલ બ્રહ્મનુ ંક્ષચંતન 

કયતા ંકયતા ંબ્રહ્મરૂ ફની જામ છે. આ થઇ કૈલલ્મ મકુ્ક્ત. ન લૈષ્ણલ આલી કૈલલ્મ મકુ્ક્ત 
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ઇચ્છતા નથી. તેઓ ઇશ્વયની જૂા-વેલા કયલા ભાટે અને તેન યવાસ્લાદ ભાણલા ભાટે થડુ ંિતૈ 

યાખે છે. 

  વ્માક બ્રહ્મભા ંરીન થમેર તેભાથંી કેભ છૂટ ડી ળકે? ાણી જડ છે તેથી ભાછર છૂટ 

યશી ળકે છે. ાણીભા ંવલલ યીતે ડફૂી ગમેર ાણીન સ્લાદ રઇ ળકત નથી. તેલી યીતે જીલ 

ઇશ્વયભા ંડફૂી ગમા છી જીલ ઇશ્વયના સ્લરૂન યવાનબુલ કયી ળકત નથી. ભાટે લૈષ્ણલ 

ભશારુુ થડુ ંિતૈ યાખી બગલાનની વેલા, સ્ભયણભા ંકૃતાથલતા અનબુલે છે.  

  આ ફનેં વવદ્ધાતં વત્મ છે. ખડંનભડંનની બાજંગણભા ંડળ નદશ. ગોયાગં પ્રભ ુણ આ 

બેદાબેદ બાલભા ંભાને છે. રીરાભા ંબેદ ભાને છે યંત ુતત્ત્લદૃષ્ષ્ટથી અબેદ છે. અક્ષબન્ન શલા છતા ં

સકૂ્ષ્ભબેદ છે.  

  એકનાથ ભશાયાજે બાલાથલ યાભામણભા ંઆ વવદ્ધાતં વભજાલલા દૃષ્ટાતં આપ્યુ ંછે.  

  અળકલનભા ંયાભ વલયશભા ંવીતાજી અખડં યાભનુ ંધ્માન સ્ભયણ કયે છે. વીતાજી ધ્માનભા ં

તન્ભમ છે. વલયશભા ંતન્ભમતા વલળે થામ છે. વલલત્ર યાભ છે. ભાતાજી ભરૂી જામ છે કે હુ ંવીતા છુ.ં 

વલલભા ંયાભન અનબુલ કયનાય યાભરૂ ફને . આ કૈલલ્મમકુ્ક્ત. વીતાજીને અનેકલાય થામ કે હુ6 

યાભરૂ છુ.ં તે સ્ત્રીત્લ ભરૂી જામ છે.  

  એકલાય વત્રજટાને કહ્યુ:ં- ભં વાબંળ્યુ ંછે કે ઇમ બભયીનુ ંક્ષચંતન કયતા ંકયતા ંબભયી  ફની 

જામ છે. તેભ યાભજીનુ ંક્ષચંતન કયતા ંકયતા ંહુ ંયાભ થઇ જઇળ ત. 

  વીતાજી ધ્માનભા ંએલા તન્ભમ થઇ જામ છે કે હુ6 જ યાભ છુ.ં બ્રહ્મવલદૌ  બ્રહૈ્મલ બલવત. 

યાભજીનુ ંક્ષચંતન કયતા6 કયતા ંયાભજી ફની જાઉં ત યાભજીની વેલા કણ કયળે? વીતા થઇ 

યાભજીની વેલા કયલાભા ંજે આનદં છે તે યાભરૂ થલાભા ંનથી. વીતાજીને દુ:ખ થામ છે કે અભારંુ 

જડુ ંખદંડત થળે. જગતભા ંવીતાયાભની જડી યશળેે નદશ. 

  વત્રજટાએ કહ્યુ:ં પે્રભ અન્મન્મ શલાથી યાભજી તભારંુ ક્ષચંતન કયતા ંકયતા ંવીતારૂ થળે. 

તભે યાભ થઇ જળ. ત યાભજી તભારંુ ધ્માન કયતા6 કયતા ંવીતા ફની જળે. યાભવીતાની જડી 
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જગતભા ંકામભ યશળેે. આજ બાગલતી મકુ્ક્તનુ ંયશસ્મ છે. 

  લૈષ્ણલ આચામો શરેા ંિતૈન નાળ કયે છે અને અિતૈ પ્રાપ્ત કયે છે, ત્માયફાદ તેઓ 

કાલ્વનક િતૈ યાખે છે કે જેથી કનૈમાને ગી બાલે બજી ળકામ. ભાયે કૃષ્ણ થવુ ંનથી. ભાયે ત 

ગી થઇ શ્રીકૃષ્ણની વેલા કયલી છે. 

  જ્ઞાનીઓ જ્ઞાનથી અિતૈ વવદ્ધ કયે છે. આ અિતૈ મકુ્ક્ત, કૈલલ્મ મકુ્ક્ત. બક્ત બક્ક્તથી અિતૈ 

વવદ્ધ કયે છે. આ બાગલતી મકુ્ક્ત. 

  ઉય મજુફ મકુ્ક્તના ફે પ્રકાયનુ ંલણલન કયુ.ં વત્તય તત્ત્લનુ ંસકૂ્ષ્ભ ળયીય છે.  

ાનુ:ં 94 

સ્થૂ  ળયીય અને સકૂ્ષ્ભ ળયીયન નાળ થામ એટરે મકુ્ક્ત પ્રાપ્ત થામ . 

  વલચાય પ્રધાન ભનષુ્મ જ્ઞાનભાગલ વદં કયે છે. બાલનાપ્રધાન ભનષુ્મ—જેનુ ંહ્રદમ કભ 

છે, દ્રલે છે તેલા—ભનષુ્મ બક્ક્તભાગલ વદં કયે છે. 

  ઇશ્વયથી વલબક્ત ન થામ તેનુ ંનાભ બક્ક્ત. વલલ વાધનભા ંબક્ક્ત શે્રષ્ઠ છે. બક્ક્તશનૂ્મ 

રુુના ંવલલ વાધન વનષ્પ જામ છે. કથા એ જીલ ઇશ્વયનુ ંવભરન કયલાનુ ંવાધન છે. 

  બગલતભા ંજ્મા ંજ્મા ંબક્ક્ત ળબ્દ લયામેર છે, ત્મા ંતીવ્ર ળબ્દ ણ વાથે લાયેર છે. 

બક્ક્ત તીવ્ર જઇએ. તીવ્રતા લગયની વાધાયણ બક્ક્ત ન ચારે. 

  તીવે્રણ બક્ક્તમગેન મજેત રુુ ંયમૌ II 

  લૈયાગ્મની ઇચ્છાલા મમુુ ુબક્ત શમ તેણે ત તીવ્ર બક્ક્તમગથી યભ રુુ ણૂલ 

યભાત્ભાનુ ંજૂન કયવુ.ં શકુદેલજી લણલન કયે છે:- યાજનૌ ,કઇણ પ્રકાયે મકુ્ક્ત ભેલલી શમ ત 

આયંબભા ંબગન ત્માગ કયલ ડળે. બગી જ્ઞાનભાગલભા ંકે બક્ક્તભાગલભા ંઆગ અલધી ળકળે 

નદશ. બગ બક્ક્તભા ંફાધક છે. બગ જ્ઞાનભા ંણ ફાધક છે. ભનષુ્મને ઇષ્ન્દ્રમસખુ બગલતા ંજે 

આનદં ભે છે તે જ આનદં શનેુ ણ ભે છે. ભાટે ભનષુ્મે બદુ્ધદ્ધલૂલક બગ છડલા જઇએ. 

બગભા ંિક્ષણક સખુ છે. ત્માગભા ંશભેંળનુ ંસખુ છે.  
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  યાજનૌ , ધીયે ધીયે વમંભને લધાયજે. વતત શ્રીકૃષ્ણનુ ંધ્માન કયે એ જ ભનષુ્મ ભાત્રનુ ં

કતલવ્મ છે. ઇશ્વય વાથે તન્ભમ થામ તેને મકુ્ક્ત ભે છે. 

  યાજા, જન્ભ તેન વપ થમ કે જેને પયીલાય ભાના ેટભા ંજલાન પ્રવગં જ ન આલે. 

ગબલલાવ એ જ નયકલાવ છે. કભલ અને લાવના રઇને જન્ભે છે તેન ગબલલાવ એ નકલલાવ છે. 

  શકુદેલજી જનકયાજાના દયફાયભા ંજનક યાજા ાવે વલદ્યા ળીખલા ગમા છે. વલદ્યાભ્માવ યૂ 

થમ. શકુદેલજીએ કહ્યુ,ં ભયે ગરુુદક્ષિણા આલી છે. જનકયાકા કે’છે કે ભાયે ગરુુદક્ષિણા જઇતી 

નથી. ત ુ ંફહુ આગ્રશ કયે છે ત જગતભા ંજે વનરૂમગી લસ્ત ુશમ તે ભને આ. 

  જનકે વનરૂમગી લસ્ત ુભાગંી છે. ગરુુદક્ષિણા આલાની છે. શકુદેલજી વનરૂમગી લસ્તનુી 

ળધભા ંનીકળ્મા છે. પ્રથભ ભાટી ઊંચકી. ભાટી કશ,ે ભાયા ઘણા ઉમગ છે.થ્થય ઊંચક્ય.  

થ્થય કશ,ે ભાયા ઘણા ઉમગ છે.આ પ્રભાણે જે વ્સ્ત ુઉાડે તે ઉમગી જ જણામ. અંતે થાકીને 

વલષ્ઠા ઉાડી. વલષ્ઠા કશ,ે ભાય ણ ઉમગ છે. ભનષુ્મના ેટભા ંગઇ ત્માયથી ભાયી દળા ફગડી 

છે. છતા ંહુ ંવનરૂમગી નથી.  

  વલચાય કયતા ંશકુદેલજીને રાગ્યુ ંકે આ દેશાક્ષબભાન જ વનરૂમગી છે.  

  યભાત્ભાની વેલા કયતા ંરુુત્લ અને સ્ત્રીત્લનુ ંબાન જામ ત ગીબાલ વવદ્ધ થામ અને 

યભાત્ભાની વનત્મરીરભા ંપ્રલેળ ભે. વગંમૌ ત્મક્ત્લા સખુી બલ.  

  શકુદેલજીએ જનકયાજાને કહ્યુ:ં- ભારંુ દેશાક્ષબભાન ગરુુ 

દક્ષિણાભા ંઅલણ કરંુ છુ.ં 

  જનકયાજાએ કહ્યુ:ં- શલે ત ુ ંકૃતાથલ થમ છે. 

ાનુ:ં95 

  શકુદેલજીએ દેશાક્ષબભાન છડયુ ંછે. પ્રથભ દેશબાન શત ુ ંનશં એટરે ભગંાચયણ કયુ ંન 

શત6ુ. ચથા અધ્મામભા ંભગંાચયણ કયુ ંછે. 12ભા શ્રકથી. સ્કંધ: 2 અધ્મામ: 4 શ્રક:12 . 

  વાધકને કથા ભાગલદળલન કયે છે એટુ ંજ નદશ ણ વવદ્ધ રુુને કથા વાબંલાની જરૂય 



www.gopalparekh.wordpress.com//શ્રીકૃષ્ણ: ળયણ ંભભ  22 

 

ડે છે. શકુદેલજીની કથાભા ંયાળયજી, વ્માવજી લગેયે ફેઠા શમા. 

  ફીજા સ્કંધના સ્લાધ્મામ 1-2-3ભા ંબાગલતન વઘ વાય—વઘ ફધ આલી ગમ. 

યાજાને જે ઉદેળ કયલાન શત તે આ ત્રણ અધ્મામભા ંકમો છે. ત્માયફાદ ત યીક્ષિત યાજાનુ ં

ધ્માન વલમ તયપ ન જામ તેથી ફધા ચદયત્ર કહ્યા છે. 

  શકુદેલજી સ્તવુત કયે છે. 

   નભ નભસ્તે ડસ્ત્વૃબામ વાત્લતા ં

   વલદૂયકાષ્ઠામ મહુુ: કુમગીનામૌ I 

   વનયસ્તવામ્માવતળમેન યાધવા 

   સ્લધાભવન બ્રહ્મક્ષણ યંસ્મતે નભ: II 

      બાગલત 2-4-14 

  જે ભશાન બક્તલત્વર છે, અને શઠલૂલક બક્ક્તશીન વાધન કયલાલાા જેની છામાને ણ 

સ્ળી ળકતા નથી, જેની વભાન કઇનુ ંઐશ્વમલ યકુ્ત થઇને વનયંતય બ્રહ્મસ્લરૂ તાના ધાભભા ં

વલશાય કયી યહ્યા છે, એલા બગલાન શ્રીકૃષ્ણને હુ ંલાયંલાય નભસ્કાય કરંુ છુ.ં  

  પે્રભભા ંિાત આલી જામ છે. શકુદેલજી યાધાકૃષ્ણને ફે લાય નભસ્કાય કયે છે. કાયણ 

યાધાજી શ્રીશકુદેલજીના ગરુુ છે. યાધાજીએ શકુદેલજીન બ્રહ્મવફંધં કયાલી આપ્મ શત. આ શ્રકના 

યાધવા ન અથલ ભશાત્ભાઓ યાવધકાજી એલ ણ કયે છે. 

  શકુદેલજી લૂલજન્ભભા ંટ શતા, અને યાત દદલવ રીરા વનકંુજભા ંશ ેયાધે શ ેયાધે નાભન 

જ વતત યટયા ંકયતા શતા. શકુદેલજી શ્રી યાધાજીના વળષ્મ છે. બાગલતભા ંએટરે ત યાધાજીના 

નાભન પ્રગટ ઉલ્રેખ નથી. કાયણ ગરુુનુ ંનાભ પ્રગટરૂે રેલાની ળાસ્ત્રની ભમાલદા નથી.  

  બાગલતના ટીકાકાય શ્રીધય સ્લાભી આ ાચંને વનત્મ ભાને છે. બગલાનનુ ંસ્લરૂ વનત્મ, 

બગલાનની રીરા વનત્મ, બગલાનનુ ંનાભ વનત્મ, ધાભ વનત્મ અને દયકય વનત્મ છે. 

  યીક્ષિત યાજાએ પ્રશ્ન કમો છે: બગલાન તાની ભામાથી આ સષૃ્ષ્ટની યચના કેલી યીતે કયે 

છે. આ સષૃ્ષ્ટની ઉત્વત્તની કથા કશ. શકુદેલજી કશ ેછે:- શ ેયાજન, તભે ભને જેલ પ્રશ્ન કય છ તેલ 

પ્રશ્ન નાયદજીએ બ્રહ્માજીને છેૂર. તેની કથા ત ુ ંવાબં. બ્રહ્માજીએ નાયદજીને સષૃ્ષ્ટના આયંબની 
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કથા કશી છે. 

  બગલાનને એકભાથંી અનેક થલાની ઇચ્છા થઇ. 24 તત્ત્લને પ્રભએુ ઉત્ન્ન કમાલ. 24 તત્ત્લ 

કઇ કામલ કયી ળક્યા નદશ ત્માયે પ્રભએુ એક એક લસ્તભુા ંપ્રલેળ કમો. ત્માયે તત્ત્લભા ંદદવ્મ ચેતન 

ળક્ક્ત પ્રગટ થઇ.  

ાનુ:ં96 

  અધ્મામ વાતભાભા ંબગલાનના રીરાઅલતાયનુ ંટૂંકભા ંલણલન કયેુ ંછે. 

  બ્રહ્માજીની વનષ્કટ તચય માલથી પ્રવન્ન થઇ બગલાને તેને તાના સ્લરૂનુ ંદળલન કયાવ્યુ ં

અને આત્ભતત્ત્લના જ્ઞાન ભાટે તેભને યભ વત્મ યભાથલ લસ્તનુ જે ઉદેળ કમો તેની કથા કહુ ં

છુ.ં  

  આદદદેલ બ્રહ્માજી તાના જન્ભ સ્થાન કભ ઉય ફેવી સષૃ્ષ્ટ યચલાની ઇચ્છાથી વલચાય 

કયી યહ્યા શતા. ણ જે જ્ઞાન દૃષ્ષ્ટથી સષૃ્ષ્ટની યચના થઇ ળકે તે પ્રાપ્ત ન થઇ. તેલાભા ંબ્રહ્માજીને 

આકાળલાણી વબંાઇ: ત ત.બ્રહ્માજીએ ભને ત કયલાન આદેળ થમ છે. બ્રહ્માજીએ વ લલ 

ત કયુ ંઅને તેને ચતભુુલજ નાયામણના દળલન થમા. 

  ત કમાલ લગય કઇને ચારલાનુ ંનથી. ત ન કયે તેનુ(ંતથી ઊરટંુ ત. ત ળબ્દને 

ઊરટાલ ત ત થળે એટરે ) તન થામ છે. 

  નાયામણ બગલાને બ્રહ્માજીને ચત:ુશ્રકી બાગલતન ઉઅદેળ કમો. દ્ધિતીમ સ્કંધના નલભા 

અધ્મામના 32 થી 35 શ્રક એ ચત:ુ શ્રકી બાગલત. 

   જગત ન શત ુ ંત્માયે હુ ંજ શત. જગત યશળેે નદશ ત્માયે ણ હુ ંજ યશીળ. જેભ સ્લપ્નભા ંએક 

જ અનેકરૂે દેખામ છે, તેભ જાગતૃ અલસ્થાભા ંણ અનેકભા ંએક જ છે, એલ જ્ઞાની રુુન 

અનબુલ છે. દાગીનાના આકાય ક્ષબન્ન ક્ષબન્ન શલા છતા ંવલલભા ંએક જ વનુ ંયશે ુ ંછે. દકંભત ણ 

વનાની ભે છે, આકાયની નદશ. ઇશ્વયવલના ફીજુ ંદેખામ એ જ ઇશ્વયની ભામા છે. જે ન શલા છતા ં

ણ દેખામ છે, અને ઇશ્વય વલલભા ંશલા છતા ંણ દેખાતા નથી એજ ભામાનુ ંકામલ છે. તેને જ 

ભશારુુ આલયણ અને વલિે કશ ેછે. 
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  વલલનુ ંમૂ ઉાદાન કાયણ પ્રભ ુવત્મ છે. અને પ્રભભુા ંબાવે તે વવંાય વત્મ નથી. યંત ુ

ભામાથી બાવે છે. 

  ભામાની ફે ળક્ક્તઓ છે. 

  (1) આલયણ ળક્ક્ત—ભામાની આલયણ ળક્ક્ત યભાત્ભાને ઢાકંી યાખે છે.  

  (2) વલિે ળક્ક્ત—ભામાની વલિે ળક્ક્ત અવધષ્ઠાનભા ંજ જગતન બાવ કયાલે છે. 

ઇશ્વયભા ંજગતન બાવ કયાલે છે. 

  અંધકાયના દૃષ્ટાતંથી આ વવદ્ધાતં વભજાવ્મ છે. ભરૂથી જે ન શમ તે દેખામ અને જે શમ 

તે ન દેખામ. 

  આત્ભસ્લરૂનુ ંવલસ્ભયણ એ ભામા છે.ભામા જીલને લગેરી છે. આ ભામા જીલને ક્યાયે 

લગી? ભામા અનાદદ છે. તેનુ ંમૂ ળધલાની જરૂય નથી. ભામા એટરે અજ્ઞાન. અજ્ઞાન ક્યાયથી 

ળરૂ થયુ ંતે જાણલાની ળી જરૂય? ભામા જીલને ક્યાયથી લગી એન વલચાય કયલ નદશ. તેન ાય 

ાભી ળકામ તેભ નથી. ક્યાયે વલસ્ભયણ થયુ ંએ કશી ળકાત ુ ંનથી, તેભ અજ્ઞાનન આયંબ ક્યાયે 

થમ તે કશી ળકામ નદશ. અજ્ઞાનન ત તાત્કાક્ષરક નાળ કયલ એ જરૂયનુ ંછે. 

  કડા ંઉય ડાઘ ડય. શમ ત તે ળાથી ડય? કૈ જગ્માએ ડય? કઇ ળાશી શળે? લગેયે 

વલચાય કયલાને ફદરે ડેર ડાઘ તયુત દૂય કયલ એ જ દશતાલશ છે. . 

ાનુ:ં97 

  ભામાન ફહુ વલચાય કયલા કયતા ંભામાના વત યભાત્ભાને ળયણે જવુ.ં 

  સદુાભાએ ભામાના ંદળલન કયલા ભાટે એક લખત શ્રીકૃષ્ણ ાવે ભા6ગણી કયી કે ભામાના ં

દળલન કયલા છે. તભાયી ભામા કેલી શમ છે. સદુાભાએ ગભતીના જભા ંડફૂકી ભાયી ત્માયે પ્રભએુ 

તાની ભામા ફતાલી. સદુાભા પયતા ંપયતા ંએક ગાભ ાવે આવ્મા. ત્મા ંશાથણીએ તેના ગાભા ં

ભાા શયેાલી, રકએ સદુાભાને કહ્યુ,ં અભાયા દેળના યાજા ભયણ ામ્મા છે. આ શાથણી જેને 

ભાા શયેાલે તેને અભાયે યાજા ફનાલલાના શતા. તભે અભાયા દેળના યાજા થમા. સદુાભા યાજા 

ફન્મા, રગ્ન થમા. ફાય લલ વવંાય ચાલ્મ. ફાય તુ્ર થમા. તેલાભા ંયાણી ભયણ ાભી. સદુાભા 

યડલા રાગ્મા. રક કશ,ે તભે યડ નદશ. અભાયી ભામાઈુન કામદ છે કે ભામાની ાછ ભામાના 
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ધણીને ફાલ ડે. આ વાબંી સદુાભા યડે છે, હ6ુ ત યગાભન છુ.ં ભને તભાયા ગાભન કામદ 

રાગ ુન કય. યડતા ંયડતા ંસદુાભા નદીભાથંી ફશાય આવ્મા. બગલાન સ્નાન કયી વતાફંય શયેી 

યહ્યા શતા.બગલાન છેૂ છે, કેભ યડે છે? સદુાભા કશ,ે આ ફધુ ંક્યા ંગયુ?ં આ છે શુ?ં કાઇં વભજાતુ ં

નથી.બગલાન કશ ેછે, ફેટા, આ ભાયી ભામા છે.  

  ભામા એટરે વલસ્ભયણ. મા એટરે છે. ભા એ વનેધાત્ભક છે. ન શમ અને તેને ફતાલે એ 

ભામા. ભામાના તણ પ્રકાય છે.  

(1) સ્લભદશતા (2) સ્લજન ભદશતા (3) વલમખુજન ભદશતા. 

  બ્રહ્મદૃષ્ષ્ટ વતત યાખે તેને ભામા કડી ળકે નદશ. ભામા જીલને લગી છે એ 

તત્ત્લદૃષ્ષ્ટથી વાચુ ંનથી. 

ભામાને તયલા ભામા જેની દાવી છે એ ભામાવત યભાત્ભાને જ ાભલા પ્રમત્ન કયલ. એ 

યભાત્ભાને ળયણે જવુ ં

ભાભેલ મે પ્રદ્યન્તેભામાભેતા ંતયક્ન્ત તે  IIભને જ જેઓ વનયંતય બજે છે તેઓ આ દુસ્તય ભામાને 

અથલા વવંાયને તયી જામ છે. ભાટે   

તસ્ભાત વલાલત્ભના યાજન શદય: વલલત્ર વલલદા I 

શ્રતવ્મ: કીવતિતવ્મચય  સ્ભતલવ્મ બગલા્ણૃાભ II                                           

  બા. 2—2—36. 

 

યાજા, આથી ભનષુ્મએ વલલ વભમે અને વલલ સ્થએ તાની વંણૂલ ળક્ક્તથી બગલાન શ્રી શદયનુ ં

જ શ્રલણ, કીતલન અને સ્ભયણ  કયવુ ંજઇએ.... 

  તેથી ભામાની ચચાલ ફધાયે ન કયલા કયતા ંભામા જેભની દાવી છે તે ભામાવત યભાત્ભાના ં

ચયણન આશ્રમ કયી પ્રભનુી બક્ક્ત લધે એલી યીતે આ વવદ્ધાતંાન પ્રચાય કય, એલી નાયદજીને 

બ્રહ્માજીએ આજ્ઞા કયી. નાયદે તે ઉદેળ વ્માવજીને આપ્મ અને આ ચાય શ્રકના આધાયે અઢાય 
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શજાય શ્રકનુ ંબાગલત ળાસ્ત્ર વ્માવજીએ ફનાવ્યુ ંછે. 

---------------------------------------     

          
 

    
   

  

       

 

      


