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અ��ુમ�ણકા પાન નબંર

�કધં-૧૦-�વૂા�ધ� ૩

�કધં-૧૦-ઉ�રાધ� ૧૮૩

�કધં-૧૧ ૨૦૯

�કધં-૧૨ ૨૨૪

�કધં-૧૦ (�વૂા�ધ�)-૧

હવ ેદશમ �કધં (�વૂા�ધ�) ની શ�આત થાય છ.ે ભાગવત �ું ફળ દશમ �કધં છ.ે

દશમ �કધં મા ં�કુદ�વ� ખી�યા છ.ે તમેના ઇ�ટદ�વ ની કથા છ,ેલાલા� ની કથા છ.ે

�ીમદ ભાગવત સાત �દવસમા ં��ુ�ત આપનાર �થં છ.ે અનકે જ�મ અનકે સાધન કરતા ંપણ મળ ેન�હ

ત ેઅિત �ુલ�ભ ��ુ�ત –પર���ત રા� ન ેસાત �દવસ મા ંમળ ેછ.ે

ભાગવત ની શ�આત મા-ંપર���ત રા� નો �થમ �� હતો ક�-

��ું મરણ ન�ક આ��ું હોય  ત�ેું કત��ય �ું ?

હવ-ે�કુદ�વ� જો કોઈ ય� કરવાની આ�ા આપ ેતો -

કોઈ પણ ય� એવો નથી ક�-� સાત �દવસમા ં��ુ�ત અપાવી શક�.

�વનના છ�ેલા �ાસ �ધુી કોઈ િવચાર-ક� િવકાર આવ ેનહ� તવેો ઉપાય કરવાનો હતો.

�કુદ�વ�એ િવચા��ુ-ક� –જો સાત �દવસ મા ંરા� ��ૃણ કથામા ંત�મય થાય તો-તણે ે��ુ�ત મળ.ે

��ુ�ત મન ન ેમળ ેછ-ે��ુ�ત આ�મા ના માટ� નથી.આ�મા તો સદા ��ુત જ છ.ે

�ખુ-�ુઃખ આ�મા ન ેથતા ંનથી પણ ત ે�ખુ-�ુઃખ મન ન ેથાય છ.ે

મન ન ે�ખુ-�ુઃખ થાય –અન ેતનેો આરોપ આ�મા પર કરવામા ંઆવ ેછ.ે

�કુદ�વ� િવચાર� છ-ેક�- રા� �ું મન સાત �દવસ �ી��ૃણ િસવાય બી� �ાયં �ય ન�હ-તો રા�ને

��ુ�ત મળ.ેિવવકે થી �ાન વરૈા�ય �બૂ વધ ેછ-ેપણ ��ૃણ મા ંજો રા� લીન થાય તો –તને ે��ુ�ત મળ.ે

��ુ�ત તને ેમળ ેક� ��ું મન મર� છ.ે�વૂ� જ�મ �ું શર�ર ભલ ેમ��ુ-

પણ �વૂ�જ�મ �ું મન લઇ ન ે�વા�મા,જગતમા ંઆ�યો છ.ે મન ન ેકોઈ પણ ર�ત ેમારવા�ું છ.ે

સસંાર ના િવષયો �ું �ચ�તન મન છોડ� તો-ત ેમન ઈ�ર મા ંલીન થાય.

��ૃણ-કથામા ંએ�ું આકષ�ણ છ-ેક�-ત ેમન ન ેઈ�રમા ંલીન કર� છ.ે મન ન ેસસંાર ના િવષયો ના આપતા-ં

તને ે��ૃણલીલા મા ં�કૂ� દ�વા�ું –ઘડ�ક �ખ બધં કર� િવચારવા�ું અથવા -�ચ�તન કરવા�ું ક�-

��ૃણ ગાયો ચરાવવા નીક�યા છ,ેકનયૈો ગાયો ન ેબોલાવ ેછ,ેનવડાવ ેછ,ેખવડાવ ેછ.ે....
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મન �િત�ુળતા માથંી હટ�ન ેઅ��ુળૂતા મા ંજોડાય એ ઉ�શે થી આ કથા કરવામા ંઆવી છ.ે

આ કથા થી �ાન અન ેવરૈા�ય વધ ેછ,ેમ��ુય ન ે��િૃ� છોડવાની ઈ�છા થાય છ-ે

અન ેસાથ ેસાથ,ે આ કથા ��ૃણ �મે મા ંપાગલ બનાવ ેછ.ે

પર���ત રા� નો સસંાર નો મોહ છોડાવવા અન ેતને ે��ૃણ લીલા મા ંત�મય કરવા આ કથા છ.ે

�ી��ૃણ લીલા એ િનરોધ-લીલા છ.ેમન નો િનરોધ કરવાનો છ,ે

જગત�ું િવ�મરણ અન ેભગવત આસ��ત –એ�ું નામ િનરોધ.

આપણો આનદં �યા ં�ધુી બહાર છ-ેબહાર ના પદાથ� પર આધાર રાખ ેછ-ે�યા ં�ધુી �ુઃખ આપણી

પાછળ જ ઉ�ું છ.ેઆનદં �ાયં બી� નથી,આનદં આપણી �દર જ છ.ેત ેઆનદં લવેાનો �ય�ન

કરવાનો છ.ે

સસંાર ના િવષયો �ું િવ�મરણ થાય,સસંારનો સબંધં �ટૂ�-�યાર� �� સબંધં થાય છ.ેઅન ેઆનદં આવ ેછ.ે

જો સસંાર ના િવષયો મા ંખરો (સાચો) આનદં મળતો હોય તો –મ��ુય ન ેિન��ા માટ� ઈ�છા જ ન થાય.

પણ િવષયો નો આનદં ભોગવી ન ેપછ� પણ મ��ુય ન ેિન��ા ના આનદંની ઈ�છા થાય છ.ે-ત ેબતાવ ેછ-ે

ક� સસંાર ના િવષયો મા ંસાચો આનદં નથી.

��ૃણ કથા એવી છ-ેક�-ત ેજગતન ે�લુાવ ેછ.ેઅનાયાસ ેજગતની િવ��િૃત થાય છ,ે

અન ે�� ુસાથ ે�મે થાય છ.ે આનદં જગતમા ંનથી પણ જગત ન ે�લુવામા ંછ.ે

જગતમા ંરહ�વા�ું અન ેજગતન ે�લૂવા�ું છ.ેસસંાર છોડ� ન ે�ા ંજ�ું ?

�યા ંજઈ�ું �યા ંમન સાથ ેઆવશ-ેપાચં મહા�તૂવા� ં(શર�ર) સાથ ેઆવશ.ે

સસંાર ન ેછોડવાનો નથી પણ મન માથંી સસંાર ન ેકાઢ� ન ેસસંાર મા ંરહ�વા�ું છ.ે

મન પરમા�મા �મરણ મા ંત�મય થાય તો-મન માથંી સસંાર નીકળ� �ય છ.ે

આ કથા મા ં�ખૂ તરસ �લુાય છ.ે

દશમ �કધં ની શ�આત મા ં�કુદ�વ�એ ,રા� ની પર��ા કર� અન ેક�ું ક�-

રા� આ� પાચં �દવસથી � ુએક આસન ેબઠેો છ,ેતાર� જળપાન ક� ખા�ું હોય તો ખાઈ લ,ે

પછ� આગળ ની કથા તન ેક�ું �.ં

�યાર� પર���ત રા�એ �ુંદર જવાબ આ�યો છ.ે

“મહારાજ,થોડા �દવસ પહ�લા ંમારાથી �ખૂ તરસ સહન થતા ંન હતા,ંતરસ ના કારણ ે�િુન ના ગળા માં

સપ� નો હાર પહ�રાવી તમે�ું અપમાન કર��ું, અન ેતનેી િશ�ા આ થઇ છ.ે હવ ેતો �ખૂ નથી અને

તરસ પણ નથી. જળ નો પણ �યાગ કર� દ�ધો છ.ે �ખૂ તરસ મન ે�ાસ આપતા ંનથી.કારણક� –

તમારા ં�ખુકમળ માથંી નીકળતા �ીહ�રકથા �પી અ�તૃ �ું �ું પાન કર� ર�ો �.ં”

ભાગવત મા ંએમ લ��ું છ-ેક�-�ન ેભ��ત મા ંઆનદં મળ ેછ.ેઅને

� ભ��તરસ મા ંતરબોળ બન ેછ,ેતનેા ં�ખૂ તરસ ઓછા ંથાય છ.ે

�કુદ�વ� ન ેરા�ના આવા જવાબ થી આનદં થયો છ,ે િવચાર� છ-ેક�-રા� છ ેતો �જ�ા� ુઅન ેલાયક.

��ૃણ કથા મા ંરા� ની ત�મયતા થયલેી છ.ે

કથામા ંઆવી ત�મયતા થવી જોઈએ.તો - ��ૃણ કથામા ંજગત �લુાય છ.ે
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જગતન ે�લૂવા યોગીઓ �ાણાયામ-��યાહાર કર� છ,ેપણ જગત �લુા�ું નથી.પણ જયાર�

��ૃણકથા મા ંભગવત-�મરણ કરતા ંજગતની િવ��િૃત થાય અન ેદ�શ,કાળ અન ેદ�હ�ું ભાન ના રહ�-

�યાર� ��ય� પરમા�મા ના મ�યા હોય તો પણ –ત ેપરમા�મા ના ��ય� મ�યા બરાબર જ છ.ે

�કુદ�વ� ન ેસમાિધ મા ં� આનદં મળતો હતો ત ેઆનદં ��ૃણ કથામા ંમળ ેછ ેતથેી તો-

�કુદ�વ� એ સમાિધ છોડ� દ�ધી છ,ે

આ ��ૃણ કથામા ંસવ� ન ેઆનદં મળ ેછ,ે કારણક� તમેા ંસવ� “રસો” નો સમ�વય થયલેો છ.ે

��ૃણ કથા-બાળક ન ેપણ આનદં આપ ેઅન ેસ�યાસી ન ેપણ આનદં આપ.ે

�ી��ૃણ બાળક સાથ ેબાળક,�વુાન સાથ ે�વુાન,�ાની સાથ ે�ાની અન ેયોગી જોડ� યોગી છ.ે

�ી��ૃણ ભોગી છ-ેપણ રોગી નથી.ભોગી હોવા છતા ંપણ ત ેયોગી છ.ે

સાધારણ િનયમ એવો છ ે–ક� � ભોગી છ ેત ેરોગી થવાનો જ.

એકાદશ �કધં મા ંવણ�ન આવ ેછ-ેક�-�ી��ૃણ ૧૨૫ વષ� �વ-ધામ પધાયા� �યાર�

તમેનો એક વાળ પણ ધોળો થયો નહોતો.

આ ��ૃણ કથામા ંહા�યરસ છ,ેવીરરસ છ,ે�ૃંગારરસ છ,ેક�ુણ રસ છ,ે અન ેભયાનકરસ પણ છ.ે

તમામ �તના રસો આમા ંભયા� છ.ેકારણ �ી��ૃણ પોત ેજ રસ-�પ છ.ે(રસો વ ૈસ:)

મહા��ુુષો હસતા પણ નથી અન ેરડતા ંપણ નથી,તઓે તો શાતંરસમા-ંપોતાના �વ-�પમા ં��થર રહ� છ.ે

પણ �ી��ૃણ ની બાળલીલાઓ એવી છ-ેક�-�કુદ�વ� ન ેપણ હસાવ ેછ.ે

બાળલીલા મા ંહા�યરસ છ,ેરાસલીલામા ંક�ુણરસ છ ે–તમેજ �ૃંગારરસ પણ છ.ે

ચા�રુ,��ુ�ટક.કસં વગરે� ન ેમાર� છ-ે�યાર� વીરરસ ઝળક� છ.ે

કોઈ પણ રસ મા ં�ુ�ચ હોય પણ આ કથા સવ� ન ેગમ ેછ.ે

સા�હ�યશા� મા ંનવ રસ બતા�યા છ.ેહા�ય,વીર,ક�ુણ,બીભ�સ,અદ�તૂ,રૌ�,ભયાનક,�ૃંગારઅન ેશાતં.

પણ અહ� ભાગવત મા ંએક દશમો રસ બતા�યો છ-ેત ેછ-ે“�મેરસ”

આ સ�થુી ��ેઠ �મેરસ –��ૃણ કથામા ંછલોછલ ભય� છ.ે��ૃણલીલા એ �મેરસલીલા છ.ે

આ �મેરસ નો �વાદ �ન ેએક વખત ચા�યો તને ેજગતના બી� �વાદ �ફ�ા- કડવા લાગ ેછ.ે

મીરાબંાઈ કહ� છ-ેક�-

સાકર-શરેડ� નો �વાદ �ય� ન ે,કડવો ત ેલ�બડો ઘોળ મા ર�, રાધા-��ૃણ િવના બી�ુ ં બોલ મા ર�.

પર�ં ુએ રસ નો �વાદ �ણવો અન ેમાણવો એટલો સહ�લો પણ નથી-

એટલ ેનરિસ�હ મહ�તા� ગાય છ-ેક�-

એ રસ નો �વાદ શકંર �ણ-ેક�-�ણ-ે�કુ જોગી ર�,

કઈં એક �ણ ે�જ ની ગોપી,ભણ ેનરસયૈો ભોગી ર�.

જગતના બધા –રસ-કડવાશ થી ભર�લા છ,ે જગતના �ૃંગાર રસમા ંપણ કડવાશ છ.ે

આરભં મા ંપિત પ�ની ન ેલાગ ેછ ે–ક� “અમ ે�વગ� �ું �ખુ ભોગવીએ છ�એ.” પણ ��ૃાવ�થા માં

શર�ર �ુબ�ળ થાય છ-ે�યાર� સમ�ય છ ેક�-“એ સા�ું �ખુ નહો�ું. �વગ��ું ન�હ પણ ચામડા�ું �ખુ હ�ું”

એક �મે (ભ��ત) રસ જ એવો છ ેક� �મા ં�ણૂ� મીઠાશ છ.ે�મે િવના �� ુનો સા�ા�કાર થતો નથી.
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�ી��ૃણ પરમ �મે �વ�પ છ.ે સવ� સાથ ે�મે કર� તને ેપરમ �મે કહ�વાય.

�ી��ૃણ મા� િમ�ો ક� ભ�તો સાથ ેપરમ કર� છ ેત�ેું નથી,ત ેતો ઝરે આપનાર (�તૂના) અન ેલાત

મરનાર (��ૃ-ુઋિષ) જોડ� પણ �મે કર� છ.ે�ી��ૃણ અલૌ�કક �મેરસ �ું દાન કર� છ.ે

�મે રસ મા ંવાસના ન�હ,િવષમતા ન�હ,�વાથ� ન�હ,�ું ન ે� ુન�હ.

�ી��ૃણ ના �મે મા ંપાગલ થતા ંત�મય થતા,ં�ી��ૃણ પાસ ે�ું-પ�ું રહ��ું નથી.

અન ે�વ પોત ેજ ��ૃણ થઇ �ય છ.ે

“લાલી મરે� લાલક� સબ જગ રહ� સમાય,લાલી દ�ખન મ ૈગઈ મ ૈભી હો ગઈ લાલ.”

ગોપીઓ ની �મ માનવ�વન ની એ જ િવશષેતા હોવી જોઈએ ક� –��ૃણ �મે મા ંપાગલ બન�ું.

રોજ લાલા� ન ે�ાથ�ના કરવાની ક�-“આપ મારા મન ન ેતમાર� પાસ ેખ�ચી લજેો, મારામા ંએવી શ��ત

નથી ક�-�ું મારા મનથી તમન ેખ�ચી શ�ુ.ં”

ભગવાન �ના મન ન ેખ�ચી લ ેછ ેત�ેું મન સસંાર મા ંજ�ું નથી.

�દય ��ૃણ મા ંતળબોળ બન,ે�ખો �� ુથી ભ��યલેી હોય, એવી દશા થાય �યાર� ��-સબંધં થાય.

અન ેપછ� આ ��સબંધં ન ેટકાવી રાખવાનો છ.ેસાવધાન રહ��ું ક� ફર�થી માયા સાથ ેસબંધં ના થાય.

���ચ�તન કરતા ં��ૃ� ુપામ ેતને ેસાત �દવસ મા ં��ુ�ત મળ.ે

સાત �દવસ સતત ���ચ�તન રહ� ,ત ેલ�ય મા ંરાખી  આ કથા કહ� છ.ે

દશમ �કધં એ �ી��ૃણ ભગવાન �ું �દય છ.ે

પરમા�મા રસ-�વ-�પ  છ.ે અન ેતથેી �વ (આ�મા) પણ રસ-�પ છ.ે

મ��ુયન ેકોઈ ન ેકોઈ રસ મા ં�ુ�ચ હોય છ,ેભલ ેકોઈ પણ રસ મા ં�ુ�ચ હોય પણ ��ૃણ-કથા આનદં આપે

છ.ે િવરહ ક� �મે મા ં�દય આ�� બન ેછ-ે�યાર� રસા��ુિૂત (રસ ની અ��ુિૂત) થાય છ.ે

સાધારણ ર�ત ે�વો ના ચાર ભદે છ,ે પામર,િવષયી,��ુ�ુ,ુ��ુત.

અધમ� થી ધન કમાઈ ,અનીિત થી ભોગવ ે–એ પામર �વ છ.ે

ધમ� થી કમાઈ અન ેઈ���ય�ખુ ભોગવ ેત ેિવષયી �વ છ.ે

સસંાર બધંન માથંી �ટવાની ઈ�છા રાખનાર ત ે��ુ�ુ ુ �વ છ.ે

કનક અન ેકા�તા �પ –“માયા” ના બધંન માથંી �ટ�લા અન ે�� ુમા ંત�મય થયલેા –ત ે��ુત �વ છ.ે

મહા���ુએ ક�ું છ-ેક�-રજસ,તમસ ક� સા��વક-કોઈ પણ ��િૃત નો �વ હોય પણ તને ે��ૃણ કથામાં

આનદં આવ ેછ,ેતથેી તમેણ ેદશમ �કધં ના �ણ િવભાગ કયા� છ-ેરજસ,તમસ અન ેસા��વક �કરણ.

�ી��ૃણ �મે-�વ-�પ હોવાથી પ�ર�ણૂ� મા�યુ� થી ભર�લા છ.ે�ી��ૃણ લીલા ના િવિવધ રસો માથંી,કોઈ

પણ રસમાથંી “�ુ�ચ” ન ે��ુ�ટ મળ ેછ ેઅન ેઅલૌ�કક �મેરસ ની �ા��ત થાય છ.ે

ધીર� ધીર� સસંાર ની આસ��ત નો િવનાશ થતા ંથતા ં�ી��ૃણ મા ંઆસ��ત થઇ �વન સફળ થાય છ.ે

ઈ�રમા ંમન નો લય (િવનાશ) કરવો ત ે–મન નો િનરોધ.

લાલા� ન ે�દય મા ંરાખો ક� લાલા� ના �દય મા ંરહો-તો મન નો િનરોધ થશ.ે

મન નો િનરોધ થાય એટલ ે��ુ�ત �લુભ છ,ેમન નો િનરોધ ઈ�રમા ંજ થઇ શક� છ.ેઅ�ય વ�� ુમા ંન�હ.

પર���ત રા�ના મન ન ેઅનાયાસ ેસસંારના િવષયોમાથંી હટાવી �ી��ૃણ સાથ ેએક�પ બનાવી અને

��ુ�ત આપવા માટ� આ દશમ �કધં છ.ે આ કથા અનાયાસ ેસસંાર ઓ �નહે છોડાવી ���ુમે વધાર� છ.ે
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આ ��ૃણ-લીલા એવી છ ેક� તને ેઘણાન ે��ૃણ-�મે મા ંપાગલ બના�યા છ.ે

સનાતન�વામી એક મહારાજ ના મહામ�ંી હતા,દશમ �કધં સાભંળ� તઓે સા� ુથયા.

�ૃંદાવન ની ગલીઓ મા ંટાટની લગંોટ� પહ�ર� ફરતા હતા.

આ કથા રા� ન ેઆકષ� છ ેઅન ેયોગીઓ ન ેપણ આકષ� છ.ે એ�ું કારણ છ-ેક�-

�ી��ૃણ--�ચ�ની શાિંત ન ેન�હ –ત ેતો �ચ� ન ેજ ચોર� �ય છ.ે એ�ું અદ�તૂ છ ેતમે�ું �પ.

�કુદ�વ� મહાયોગી અન ેમહા�ાની છ.ેપણ સવ� છોડ�ન ે,સમાિધ છોડ�ન ે��ૃણકથામા ંપાગલ બ�યા છ.ે

પર���ત �છૂ ેછ-ેઆપ ેસવ�નો �યાગ કય� અન ��ૃણકથા નો �યાગ કય� નથી.તમ ેિપતાન ેકહ��ું ક� તમે

મારા િપતા ન�હ અન ે�ું તમારો ��ુ ન�હ,એવા િપતાનો �યાગ કય�,પણ આ કથાનો �યાગ કય� ન�હ,

મહારાજ તમન ેઆ કથા આનદં આપ ેછ.ે

મહા��ુુષો કહ� છ-ેક�-નાક પકડ� ન ેબઠે�લા છ�એ �યા ં�ધુી ઠ�ક છ,ેપણ ઉઠયા પછ� મન �ાર� છટક� �ય

છ ેત ેખબર પડતી નથી.

વદેાતં કહ� છ-ેક�-મન ન ેિનિવ�ષય બનાવો,પણ આ અઘ�ુ ંછ,ે તથેી

વ�ૈણવો કહ� છ-ેક�-મન ન ે�િત�ળૂ િવષયોમાથંી હટાવી અન ેઅ��ુળૂ િવષયો મા ંજોડો.

વદેાતં કહ� છ-ેક�-આ�મા ન ેબધંન નથી તો ��ુ�ત �ાથંી ?

વ�ૈણવો (ભ�તો) ન ેભગવતસવેામા ંએવો આનદં આવ ેછ,ેક�

તઓેન ે��ુ�ત મળવા આવ ેતો પણ તમેન ેજોઈતી નથી.

સમાિધમા ંબઠેા પહ�લા ંયોગીઓન ેમન અન ેસવ� ઇ���યો સાથ ેઝગડો કરવો પડ� છ.ે

ઈ���યોન ેકા�મુા ંરાખી તનેા બધા દરવા� બધં કરવા પડ� છ.ે�ખ બધં કરવી પડ� છ,ે

નાક બધં કર�ું પડ� છ.ેતમે છતા ંવાસના �પી �ળૂ �ાર� �સુી �ય છ ેત ેખબર પડતી નથી.

(લોકો ઘરના ંબારણા-ંબાર� બધં કર� ન ેબહાર �ય છ,ે પણ પાછા આવ ે�યાર� �ળૂ નજર� ચડ� છ.ેતમે.)

તથેી �ાનમાગ� ન ેકઠણ મા�યો છ,ે�ાનમાગ� મા ંપતન નો ભય હોય છ.ેજયાર�-

ભ��તમાગ� મા ંઇ���યો જોડ� ઝગડો નથી,ભ��તમાગ�મા ં�ખ અન ેસવ� ઇ���યો �ી��ૃણન ેઆપવાની હોય

છ.ે ��ૃણકથામા ંઉઘાડ� �ખ ેઅનાયાસ ેસમાિધ લાગ ેછ.ે

�ખ બધં થયા પછ� મન શાતં રહ� ત�ેું �ાન કા�ું,ઉઘાડ� �ખ ેમન શાતં રહ� ત ે�ાન સા�ું.

ઉઘાડ� �ખ ેજગત ના દ�ખાય અન ેપરમા�મા દ�ખાય,એ જ �ાન સા�ું છ.ે

�ાન ની છ�ેલી ક�ાએ પહ�ચી ગયા પછ� જગત રહ��ું નથી,એકલા પરમા�મા જ રહ� છ.ે

જયાર� અહ� તો ઉઘાડ� �ખ ેસમાિધ છ,ેએકલા પરમા�મા �ી��ૃણ ના દશ�ન મા-ંકથામા ં ત�મયતા થાય

છ.ે અન ેજગત ���પ લાગ ેછ,ે કહ� છ-ેક�- “સાધો ‘સહજ’ સમાિધ ભલી”

સમાિધ ના બ ે�કાર બતા�યા છ.ે એક જડ અન ેબી� ચતેન.

જડ સમાિધ મા ંયોગીઓ મન પર બળ�કાર કર� છ.ેતને ેપકડ� ન ેજબરદ�તી થી વશ કર� છ.ે

પણ ત ેએટ�ું ઉ�મ નથી,તથેી કોઈ કોઈ ઠ�કાણ ેહઠયોગ ની િન�દા કર� છ.ે

હઠયોગી કદ�ક રોગી પણ બન ેછ.ેહઠયોગી ન ેભ��ત નો સાથ ના હોય તો ત ેનકા�ું છ.ે

� જબરદ�તી થી મન ન ેપકડ� છ-ેતને ેકોઈ વખત મન ખાડામા ંનાખ ેછ.ે

મન ઉપર બળા�કાર કરવા કરતા ંતને ે�મેથી સમ�વીન ેવશ કર�ું એ વ� ુસા�ુ ંછ.ે

તથેી મહા�માઓ મન ન ે�મેથી વશ કર� તને ે��નુા માગ� મા ંવાળ�,સમાિધ �વો આનદં મળેવ ેછ.ે
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મન ની પાસ ેકોઈ સ�ા નથી,ત ેઆ�માની સ�ા થી કામ કર� છ.ેઆ�મા તને ે�કુમ ના કર� �યા ં�ધુી તે

કામ કર� શક�ું નથી.મન ન ેશા� મા ંન�ુંસક ક�ું છ.ે

યોગીઓ બળથી મન ન ેપકડ� અન ેતને ે��ર�ંમા ં�થાપ ેછ.ેયોગીઓ સમાિધમા ંબસે ે�યાર� તમે�ું શર�ર

જડ બની �ય છ.ેજડ સમાિધ મા ંશર�ર �ું ભાન રહ��ું નથી,તને ે�ગળ� ઘ�ચો તો પણ અસર થશ ેન�હ.

જડ સમાિધ કરતા ંચતેન સમાિધ ��ેઠ છ.ેગોપીઓ ની ચતેન સમાિધ છ.ે

ગોપી �ખ,નાક બધં કર� ન ેબસેતી નથી,

પણ ઉઘાડા �ખ,કાન રાખી ��ૃણ ના �યાન મા ંત�મય બન ેછ.ે

ગોપીઓ સવ� ઇ���યોમા ં�ી��ૃણ ન ેરાખ ેછ.ે આ જોઈ ઉ�વ� �વા �ાની ન ેઆ�ય� થ�ું છ.ે

ગોપીઓ નો �ી��ૃણ �મે જોઈ ઉ�વ� �ું �ાન �ું અ�ભમાન ઉતર� ગ�ું હ�ું.

ઉઘાડ� �ખ ેજગત “ના” દ�ખાય –પણ પરમા�મા �ી��ૃણ દ�ખાય એ જ સમાિધ છ.ે

સાચા �ાની ન ેઉઘાડ� �ખ ેઆ�ું જગત ��મય દ�ખાય છ.ે

ગોપીઓ ની ‘સહજ’ સમાિધ છ,ેતમેની નજર �યા ં�ય �યા ંતમેન ે�ી��ૃણ ના ંદશ�ન થાય છ.ે

દ�હા�ભમાન નો નાશ થતા ંવ�ત જ �વ પરમા�મા ન ેત�વ થી �ણી લ ેછ.ે

એટલ ેક� સવ��યાપક પરમા�મા ની સાથ ેપોત ેઅ�ભ� છ ે(�ુદો નથી) તવેો અ�ભુવ થઇ �ય છ.ે

પછ� �યા ં�યા ંત�ેું મન �યા ં�ય, �યા ં�યા ંતને ેસમાિધ લાગ ેછ,ેબ�ું વા�દુ�વમય છ,ેએ�ું જણાય છ.ે

સમાિધ આવી ‘સહજ’ જોઈએ. ગોપીઓની સમાિધ આવી ‘સહજ’ –હતી.

તથેી જયાર� ઉ�વ�એ ગોપીઓ ન ેક�ું ક�-તમ ેિન��ુણ,િનરાકાર ���ું આરાધન કરો,

�યાર� ગોપીઓ એ ક�ું-ક�-અમન ેતો ઉઘાડ� �ખ ેસવ�� સાકાર �� �ી��ૃણ ના ંદશ�ન થાય છ,ેતો આ

સાકાર ��ન ેછોડ�ન ેતારા િનરાકાર ઈ�ર�ું કોણ �ચ�તન કર� ? ઉ�વ,�ન ેઉઘાડ� �ખ ે�� ના દ�ખાય,

ત ે�ખ બધં કર�ન ેલલાટમા ં�� ના દશ�ન કરવાનો �ય�ન કર� છ.ે

�ું તો ��ૃણ ના ંદશ�ન ક�ુ ં�,ંત�ેું �ચ�તન ક�ુ ં�,ંત�ેું �યાન ક�ુ ં�.ં

ઉ�વન ેતો મા� મ�રુામા ંજ �ી��ૃણ ના દશ�ન થાય છ,ેપણ ગોપીઓન ેતો નજર �યા ં�યા ં�ય છ-ે�યાં

તને ે�ી��ૃણ ના ંદશ�ન થાય છ.ે

પરમા�મા ના ં��ય� દશ�ન થાય પછ� તને ેયોગ-સમાિધ ની જ�ર રહ�તી નથી.

આ ગોપીઓ ન ેઅનાયાસ ેસમાિધ લાગ ેછ.ે ગોપીઓ ઉઘાડ� �ખ ેલાલા ની વાતો કર�,તનેામા ંત�મય

થાય છ.ે તથેી ગગંા�કનાર� �કુદ�વ� ગોપીઓ ના �મે ની કથા કર� છ.ેગોપીઓ ના ભાર� વખાણ કયા� છ.ે

ભ��ત��ૂ મા ંનારદ� એ પણ ક�ું છ-ેભ��ત ક�વી કરવી ?

તો કહ� –ગોપીઓ �વી.(યથા �જગોિપકા નામ)

ગોપીઓ �મે ની �િૂત� છ.ે ગોપીઓ �હૃ�થા�મી છ,ેતમ છતા ં�કુદ�વ� �વા મહા�મા તમેની કથા કર�

છ.ે તથેી માન�ું પડ� છ ેક�-ગોપીઓ મહા-પરમહસં છ.ે

ક� �ઓ સવ� થી અ�લ�ત થઇ અન ે��ૃણ �મે મા ંત�મય છ.ે

�ી��ૃણ  પણ મહાન �હૃ�થ છ ેઅન ેમહાન સ�યાસી પણ છ.ે

આવો �હૃ�થ અન ેઆવો સ�યાસી કદ� થયો નથી અન ેથવાનો નથી.

�કુદ�વ� મહાયોગી છ,ેમહાન �ાની છ,ેમહાન વરૈાગી છ-ેપણ તમેણ ે��ૃણ કથા છોડ� નથી.

કથા મ��ુય નો થાક ઉતાર� છ,ેકથા સાભંળતા ંભગવાન ન ેમળવાની આ�રુતા વધ ેછ,ે

��ૃણ-કથા સાભંળતા ં��ૃ�ત થતી નથી.



9

સસંારના  િવષયો ભોગવવામા ં–��ું ક�- સા�ુ ંજમવામા ં��ૃ�ત થાય છ.ે પછ� �ગૂ આવ ેછ.ે

પણ ત ે�ગૂ કાયમ માટ� ટકતી નથી,�ગૂ કાયમ માટ� ટક� તો બડેો પાર છ.ે

લા�ુ મા ંઝરે છ ે–એમ ખબર પડ� તો ત ેલા�ુ માથંી મન હટ� �ય છ-ેતને ેખાવા�ું મન થ�ું નથી.

આવી જ ર�ત ેજો સસંારના િવષયોમા ંઝરે છ-ેતનેી ખાતર� થાય તો –

મન કાયમ ના માટ� સસંારમાથંી હટ� �ય  છ.ે

પર���ત રા� �કુદ�વ� ન ેકહ� છ-ેક�-મહારાજ,આ ��ૃણ કથા સાભંળવાની માર� ઈ�છા છ-ેતો

િવ�તાર�વૂ�ક ત ેમન ેસભંળાવો.ભગવાન ની બાળલીલાઓ તમેજ બી� પણ � લીલાઓ કર�  હોય તે

આપ સભંળાવો.

��ૃણકથામા ંરા� નો અલૌ�કક �મે જોઈ અન ે�કુદ�વ� �સ� થયા છ.ે

�કુદ�વ� કહ� છ-ેક�-��ૃણકથામા ંતારો �મે જોઈ મન ેબ� ુઆનદં થાય છ,ેરા� તાર� લીધ ેમન ેપણ

��ૃણકથા-ગગંા �ું પાન કરવાનો લાભ મ�યો.

આ ��ૃણકથા-ગગંા �ગટ થઇ પછ� ભાગીરથી ગગંા� �ું મહ�વ ઓ� ંથ�ું છ.ે

આ ��ૃણકથા-ગગંા અનકે ન ેપાવન કર� છ.ે

ભાગીરથી ગગંામા ં�નાન કરો તો તનેાથી મન નો મલે ધોવાતો નથી.ખાલી શર�ર ��ુ થાય છ,ેજયાર�

આ ��ૃણકથા મન નો મલે �રૂ કર� છ.ેમન ન ે��ુ કર� છ.ેમાટ� ��ૃણ કથા ��ેઠ છ.ે

વળ� ��ૃણકથા-ગગંા �યા ંઈ�છો �યા ં�ગટ થાય છ,ે

ભાગીરથી-ગગંા  ન ેકહો –ક� અમારા શહ�રમા ં�ગટ થાઓ-તો ત ે�યા ં�ું �ગટ થશ ે?

�કુદ�વ�એ રા� ન ેધ�યવાદ આ�યોક�-“રા� �ું તારો ઉપકાર મા� ુ�,ં તાર� લીધ ેમન ે�ી��ૃણ�મરણ

થાય છ.ે�ી��ૃણ ના ંદશ�ન કરવા મળ ેછ.ે”

પરમા�મા �ી��ૃણ મા ંત�મયતા થાય છ-ેતથેી �કુદ�વ� આ કથા કર� છ.ે

�કુદ�વ�એ �ી��ૃણ �ું �મરણ ક��ુ,પરમા�મા ન ે�દય મા ં��થર કયા�.

વ�તા ન ે�યા ં�ધુી એમ યાદ રહ� ક�- �ું પ�ંડત �,ં િવ�ાન �,ં �ું કથા ક�ુ ં�,ં

�યા ં�ધુી ત ેકથા મા ંપરમા�મા પધારતા નથી.

“�ું કથા ક�ુ ં�”ં -એમ � માન ેત ેવ�તા વ�તા જ નથી.

દશમ �કધં ની કથામા ં“�ું વ�તા �”ં-ત ેપણ �કુદ�વ� ��ૂયા છ.ે

�કુદ�વ� �લૂી ગયા છ-ેક�-�ું �યાસ� નો ��ુ �,ંઅન ેકથા ક�ુ ં�,ં વ�તા �ી��ૃણ અન ે�ોતા પણ

�ી��ૃણ. �કુદ�વ� કહ� છ-ેક�-�ું વ�તા નથી પણ �ું તો �ોતા �.ં

મહા�માઓ તો �યા ં�ધુી કહ� છ-ેક�-નવમા ં�કધં �ધુી ની કથા �કુદ�વ� એ કર�,અન ે�યાર પછ�,

દશમ �કધં ની કથા �ી��ૃણ એ �વય ં(પોત)ે કર� છ.ે

�કુદ�વ ેરાધા ��ૃણ ન ે�ાથ�ના કર� ક�-આપ �દયમા ંિવરા� –તમાર� કથા તમ ેજ કરો.

વ�તા દ�ન બન,ેવ�તા ���ુમે મા ંત�મય થાય તો-ભગવાન ની કથા ભગવાન પોત ેજ કર� છ.ે

વ�તા “�ું કથા ક�ુ ં�”ં-એ �લૂી �ય છ-ે�યાર� ભગવાન વ�તાના �ખુ થી કથા કર� છ.ે

ધરતી ઉપર દ��યો નો �ાસ વ�યો હતો.

કસં એવો �ુ�ટ હતો ક� � પોતાના બાપ ન ેમારતો, અન ેબાપ ન ેક�દ કર� ન ેજબરજ�તી થી રા� થયો

હતો.કસં ના �ાસ થી લોકો ઘણા �ુઃખી થયા હતા.ધરતી ઉપર –બ� ુપાપ વધી ગ�ું હ�ું.

ધરતી થી આ સહન થ�ું ન�હ.
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ધરતી ન ેમોટા મોટા પવ�તો �ું વજન લાગ�ું નથી,પણ પાપ �ું વજન તનેાથી સહન થ�ું નથી.

તથેી ધરતી ��ા� ન ેશરણ ેગઈ.��ા� અન ેબી� દ�વો ��લોક મા ંનારાયણ પાસ ેગયા.

અન ેબધા ��ુુષ��ૂતથી �ાથ�ના કર� છ-ેનાથ હવ ે�પૃા કરો,અવતાર ધારણ કરો.

��િુત મા ં��ા� ની ત�મયતા થઇ છ,ેસમાિધ મા ંતમેણ ેઆકાશવાણી સાભંળ�.

“થોડા સમય પછ� �ું વા�દુ�વ-દ�વક� ન ે�યા ં�ગટ થઈશ.”

��ા� એ દ�વો ન ેઅન ેધરતી ન ેઆ�ાસન આ��ું-“�ચ�તા ન કરો ,�� ુપધારવાના છ”ે

આ બા�ુ વા�દુ�વ મ�રુામા ંલ�ન કરવા આ�યા છ,ેવા�દુ�વ અન ેદ�વક� �ું લ�ન થ�ું છ,ે

દ�વક� ન ેવળાવવા જતા-ંકસંરા�એ િવચાર કય�-બહ�ન –બનવેી ન ેસા�ુ ંલાગ ેએટલ ે�ું રથ હાકં�શ.

કસં સારથી થઇ ન ેરથમા ંબઠેો છ ેઅન ેરથ હાકં� છ.ે

વ�દુ�વ� મહા વ�ૈણવ છ,ેઅન ેવ�ૈણવ(ભ�ત) �ુઃખી થાય તો જ પરમા�મા પધાર� છ.ે

વ�દુ�વ� ન ેઆમ માન આપવાન ેબદલ ે–કસં-તમેન ેજો �ાસ આપ ેતો જ ભગવાન �ગટ થાય.

પાપી �ુઃખી થાય ભગવાન તો સા�ી �પ ે�ુએ છ.ે પાપી માણસ �ુઃખી થાય તો પરમા�મા ન ેદયા આવતી

નથી.ત ેિવચાર� છ-ે“પાપ કયા� છ-ેએટલ ે�ુઃખી થાય છ.ેપાપ કરતો હતો �યાર� તો હસતો હતો,હવ ેરડ� છ”ે

પણ ��ુયશાળ� ભ�ત �ુઃખી થાય ત ેપરમા�મા થી સહન થ�ું નથી.

કસં –દ�વક� અન ેવ�દુ�વ� નો રથ હાકંતો હતો- ત ેવખત ેઆકાશવાણી થઇ ક�-

“� દ�વક� ન ેતનેા સાસર� પહોચાડવા � ુ �ય છ-ેત ેદ�વક� નો આઠમો ��ુ તન ેમારશ.ે”

કસં ન ેઆ સાભંળ� �ોધ આ�યો. આ દ�વક� ન ેજ માર� ના�ું,તો મારા કાળ નો જ�મ થશ ેન�હ.

કસં ેદ�વક� નો ચોટલો પકડ�ો અન ેતલવારથી તનેો વધ કરવા તયૈાર થયો છ.ે

ત ેવખત ેવ�દુ�વ� કસં ન ેસમ�વ ેછ-ેક�-તમ ેઆ �ું કરો છો ?આ તો �ી છ,ે�ી અવ�યા છે

(�ી નો વધ કરાય ન�હ) –વળ� આતો તમાર� નાની બહ�ન છ.ેતને ેમારશો તો જગતમા ંતમાર� અપક�િત�

થશ.ેદ�વક� ન ેમાર� ન ે� ુઅમર તો થવાનો નથી,�નો જ�મ ત�ેું મરણ િનિ�ત છ.ેમરણ િનવાર� શકા�ું

નથી. વ�દુ�વ� કસં ન ેસમ�વવાનો બ� ુ�ય�ન કર� છ,ેછવેટ� ક�ું-

દ�વક� થી તો તા�ુ ંમરણ નથી ન ે? કસં કહ� છ-ેક�- ના

વ�દુ�વ કહ� છ-ેક�-આ દ�વક� ન ે�ટલા ંબાળકો થશ ેત ે�ું તન ેઆપીશ.

કસં ેિવચા��ુ-ક� –�ું �ી હ�યા ના પાપ માથંી બચીશ-એટલ ેતણે ેક�ું-બ� ુસા�ુ,ં�ું દ�વક� ન ેમારતો નથી.

વ�દુ�વ� ��ુ સ�વ�ણુ �ું �િતક છ.ેિવ��ુ �ચ� એ વ�દુ�વ છ.ે

દ�વક� એ િન�કામ ��ુ� છ,ેએ બનં ે�ું િમલન થાય એટલ ેભગવાન નો જ�મ થાય છ.ે

વ�દુ�વ અન ેદ�વક� ન ે�યા ં�થમ સતંાન થ�ું,એટલ ેવ�દુ�વ તમેના વચન �માણ,ે

અન ેદ�વક�ના ક�પાતં છતા ંબાળક ન ેલઇ ન ેકસં પાસ ેઆ�યા છ.ેઅન ેબાળક ન ેકસં સામ ે��ુો.

વ�દુ�વનો સ�સગં થવાથી  કસં ની ��ુ� �ધુર� છ.ેબાળક ન ેજોતા ંકસં �ું  �દય પીગ��ું છ.ે

તણે ેિવચાર કય� ક� –“આ બાળક ન ેમારવાથી �ું લાભ થવાનો ? આઠમા થી મા�ુ ંમરણ છ.ે

આ તો પહ�લો છ,ેઆ બાળકન ે�ું ન�હ મા�ુ.ં” તણે ેવા�ુદ�વ ન ેક�ું-ક�-સાત બાળકો ન ેતમારા �યા ંરાખજો,

મારા કાળ આઠમા ન ેમન ેઆપજો. વ�દુ�વ બાળક ન ેલઇ ન ેઘરે આ�યા.

આ બા�ુ નારદ� એ િવચાર કય�-ક� મામા કસં ની ��ુ� બ� ુ�ધુર� ત ેસા�ુ ંનથી,ત ે�ધુર� જશ ેઅન ેવ�ુ
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ન ેવ� ુપાપ ન�હ કર� તો-ભગવાન અવતાર ન�હ લ.ેઅન ેકસં જ�દ� મરશ ેન�હ.કસં ન ેલીધ ેદ�શ �ુઃખી છ.ે

નારદ� કસં પાસ ેઆ�યા છ ેઅન ેક�ું-ક�-�ું �વગ� મા ંગયલેો �યાર� દ�વો ની ખાનગી સભા થઇ હતી,

આ બધા દ�વો તાર� પાછળ પડ�ા છ,ેઅન ેતન ેમારવાનો િવચાર કર� ર�ા છ.ે કસં � ુસાવ ભોળો છ,ે

શ�,ુઅ��ન,પાપ અન ેઋણ –આ ચાર� વ�� ુઓ સાધારણ નથી,ત ેવ�યા જ કર� છ.ે તણે ેઉગતા ંજ ડામવાં

જોઈએ.ત ેવ�દુ�વ ના બાળક ન ેછોડ� દ�ધો ત ેઠ�ક ક��ુ નથી,ગમ ેત ેઆઠમો થઇ શક� છ,ે ગણનારની

મર� પર તનેો આધાર છ.ેઆઠમાન ેપહ�લો ગણો તો આ આઠમો થશ.ે

�ું તો તન ેસાવધાન કરવા આ�યો �.ં

નારદ� આ �માણ ેકસં ન ેઉ�ક�ર� છ-ેકારણ ક�-જો  કસં �ું પાપ વધ ેતો તનેો �ત ન�ક આવ.ે

કસં ન ેલીધ ેદ�શ �ુઃખી છ.ે

નારદ� ના ગયા પછ� કસં ેિવચાર કય�-સતં કોઈ �દવસ બોલ ેન�હ પણ કદાચ મા�ુ ંભ�ું કરવા આ�યા

હતા.ત ેપછ� કસં વ�દુ�વ-દ�વક� ન ેક�દમા ંનાખ ેછ,ેઅન ેતમેના ંછ બાળકો ન ેમાયા� છ.ે

કસં એ અ�ભમાન છ,ેત ે(અ�ભમાન) સવ� ન ે–�વમા� ન ેક�દ મા ંનાખ ેછ.ે

સઘળા �વો આ સસંાર�પી કારા�હૃ મા ં�રુાયલેા છ.ેઆપણ ેબધા ક�દમા ંછ�એ.બધાન ેબધંન છ.ે

વ�દુ�વ-દ�વક� કારા�હ મા ં�ગ ેછ,ેઆપણ ેબધા �તૂા છ�એ.

કારા�હ (સસંાર) મા ંહોવા ંછતા ં�વો �ગતા નથી. પણ �ઘ ેછ.ે

� �ગ ેછ-ેતણે ેભગવાન મળ ેછ.ે

“�ગત હ� સો પાવત હ�,જો સોવત હ� સો ખોવત હ�”

ભગવાન માટ� � �ગ ેછ-ે� ભગવાન માટ� રડ� છ-ેતણે ેજ ભગવાન મળ ેછ-ે

કબીરદાસ કહ� છ-ેક�-

“��ુખયા સબ સસંાર હ�,ખાવ ેઅ�ુ સોવ ૈ–�ુ�ખયા દાસ કબીર હ� ,�ગ ેઅ�ુ રોવ.ૈ”

(સસંાર �ખુી છ,ેખાય છ ેઅન ે�ઘ ેછ,ેકબીર �ુઃખી છ,ેભગવાન માટ� ત ે�ગ ેછ ેઅન ેરોવ ેછ)ે

કબીર ત ેભગવાન - માટ� ��યા અન ેરડ�ા તો ભગવાન તમેન ેમ�યા.

મીરાબંાઈ પણ ત ેભગવાન ન ેમાટ� ��યા અન ેરડ�ા –તો ભગવાન તમેન ેમ�યા.

દ�વક� ના છ બાળકો ન ેકસં ેમાયા�. દ�વક�ન ેસાતમો ગભ� ર�ો છ.ે

આ બા�ુ -પરમા�માએ યોગમાયા ન ેઆ�ા કર� છ.ે”મારા ંબ ેકામ તાર� કરવાના ંછ”ે

માયાનો (��િૃત નો) આ�ય કયા� વગર ભગવાન (��ુ ��) અવતાર ધારણ કર� શકતા નથી.

��ુ �� નો અવતાર થઇ શક� જ ન�હ.

પરમા�મા (��) જયાર� આ જગતમા ંઆવ ે�યાર� માયા ન ેદાસી બનાવી ન ેઆવ ેછ.ે

સસંાર �ું કોઈ પણ કાય� માયા વગર થ�ું નથી. માટ� માયાનો ઉપયોગ કરવાનો પણ માયાન ેઆધીન

થવા�ું નથી,માયાના �લુામ થવા�ું નથી.

માયા ન ે� આધીન થાય તને ેમાયા માર� છ.ે � ભગવાન ન ે�લૂ ેતને ેમાયા રડાવ ેછ.ે

ઈ�ર ��ુ �વ�પ ેઆવ ેતો �ન ે�ન ેતનેા ંદશ�ન થાય તને ે��ુ�ત મળ� �ય.પણ ��ુ �� –અવતાર લઇ

શક� ુનથી,માયા �ું આવરણ લીધા િવના અવતાર શ� નથી.
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�ુય�ધન ન ે�ારકાધીશ ના દશ�ન થયા �યાર� માયાના આવરણ��ુત પરમા�મા ના ંદશ�ન થયા.ં

માયાવરણ��ુત �� (અવતાર) ના દશ�ન થાય –તને ે��ુ�ત મળતી નથી.

િવચાર કરો-પરમા�મા ના કોઈ પણ અવતાર વખત ેઆપણ ેપણ કોઈ પણ યોિન મા-ંક� છવેટ�

ક�ડ�-મકંોડા ક� એ�ું પણ કઈંક �ાકં હતા જ.આપણન ેપણ ત ેભગવાન અવતાર ના દશ�ન �ાકં થયા જ

હશ.ેપણ આપણ ન ે��ુ�ત મળ� નથી.

ભગવાન ની આ�ા �જુબ યોગમાયા આ�યા ંછ ેઅન ેદ�વક� � ના સાતમા ંગભ� ન ે�યાથંી ઉઠાવી અને

રો�હણી ના ઉદરમા ં�થાપ ેછ.ેરો�હણી ની �ુખ ેદાઉ� મહારાજ (બલદ�વ) �ગટ થયા છ.ે

બલદ�વ એ શ�દ�� �ું �વ�પ છ,ેશ�દ �� પહ�લા ંઆવ ેઅન ેપર��-�ી��ૃણ પછ� આવ.ે

દાઉ� (બળદ�વ�) �ું �ાગટ� થ�ું છ-ેપણ દાઉ� �ખ ઉઘાડતા નથી. મન મા ંિવચાર� છ-ેક�-

“�યા ં�ધુી મારા ��ૃણ ના આવ ે�યા ં�ધુી માર� �ખ ઉઘાડવી નથી �ી��ૃણ �ું �વ�પ �ું �દય માં

ઉતાર�શ પછ� જ માર� જગત જો�ું છ.ેમાર� માર� �ખ બી� કોઈન ેઆપવી નથી ”

યશોદા� એ શા�ંડ�યઋિષ ના ંધમ�પ�ની �ણૂ�માસી ન ેબોલા�યા ંઅન ેબલદ�વ ની નજર ઉતારવા�ું ક�ું.

�ણૂ�માસી કહ� છ-ેક�-�ખ બધં રાખી આ તો કોઈ�ું �યાન કર� છ,ેઆ બાળક ના ંપગલાથંી તાર� �યાં

બાળ��ૃણ પધારશ.ે

યશોદા� કહ� છ-ેહવ ેપચંાવન ની �મર થઇ,હવ ેઆશા નથી,ગામના બધા છોકરાઓન ેમ� મારા

દ�કરાઓ મા�યા છ.ે

યશોદા સવ� ન ેરા� કરતા હતા. સવ�ન ેયશ આપીએ અન ેઅપયશ આપણા માથા પર રાખીએ તો

ઈ�ર �સ� થાય છ,ેપણ �વ એવો �ુ�ટ છ ેક�-યશ પોત ેલ ેછ ેઅન ેઅપયશ બી�ન ેમાથ ેનાખ ેછ.ે

કોઈ આપ�ું કોઈ બગાડ� તો પણ તને ેઅપયશ આપવો ન�હ,

પણ “મારા પાપ ેમા�ુ ંબગાડ�ું છ”ે-એમ માન�ું .

યશોદા=યશો દદાિત ઇિત યશોદા. � બી� ન ેયશ આપ ેછ-ેત ેયશોદા.પોત ેયશ લ ેન�હ ત ેયશોદા.

નદં=� સવ� ન ેઆનદં આપ ેછ-ેત ેનદં.

વાણી,િવચાર અન ેવત�ન થી � સવ� ન ેઆનદં આપ ેછ-ેતમેન ે�યા ંભગવાન આવ ેછ.ે

નદં બાબા સવ�ન ેઆનદં આપતા હતા,તો બધા નદંબાબા ના ભલા િવષ ેિવચારતા હતા.

બધા ગોવાળો શા�ંડ�યઋિષ પાસ ેગયા,અન ેતમેન ેકહ� છ-ેક�-

મહારાજ તમ ેએ�ું કોઈ અ��ુઠાન કરો ક� �થી નદંબાબાન ેઘરે ��ુ આવ.ે

શા�ંડ�ય ઋિષ કહ� છ-ેક�-બાર વષ�થી �ું ગોપાલ� નો જપ ક�ુ ંછ,ેત�ેું ��ુય �ું નદંબાબા ન ેઆપીશ.

નદં� ના ભા�ય મા ં��ુ યોગ છ,ેપણ મગંળ થોડો નડ� છ,ેતથેી ��ુ થતો નથી.

ગોવાળો કહ� છ-ેક�-મહારાજ અમ ે�ું ��ુય કમ� કર�એ ?

શા�ંડ�ય કહ� છ-ેક�- તમ ેબધા એકાદશી �ું �ત કર� ત�ેું ��ુય નદંબાબા ન ેઅપ�ણ કરો.તો તમેન ે�યાં

��ુ થશ.ે ઋિષ ના કહ�વાથી બધા એકાદશી �ું �ત કર� છ.ેએકાદશી એ મહાન �ત છ.ે

��ું �વન સા�ુ ંછ,ે�ના ઘરે ગાયોની સવેા થાય છ,ે�ના ઘરમા ંએકાદશી થાય છ,ે�ના ઘરમા ંગર�બો

�ું સ�માન થાય છ,ે�યા ંપરમા�મા પધાર� છ.ે �જવાસીઓ ભોળા છ,ેપસૈા માટ� તઓે કપટ કરતા નથી.

�વન બ� ુસા�ુ ંછ,ેતથેી લાલા ન ેગો�ુલ ગ��ું છ.ેએટલ ે�� ુ�જ મા ંઆ�યા છ.ે
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નદં� પણ બ� ુભોળા છ,ે�જવાસીઓ અભણ છ,ેતમે છતા ંખરો આનદં ભગવાન ે�જવાસીઓન ેઆ�યો

છ.ેબ� ુભણલેા ન ે�યા ંજતા ંભગવાન ન ેડર લાગ ેછ,ેિવચાર� છ-ેક�-”બ� ુચ�રુ છ,ેમન ેછતેરશ ેતો ?”

બાળકો પણ �ત કર� છ.ેબાળકો કહ� છ-ેક�-અમ ેએકાદશી કર� એટલ ેલાલો આ�યો.

ગોપીઓ માન ેછ-ેક� અમ ેઅનકે બાધાઓ રાખી તથેી લાલો આ�યો.

�ા�ણો માન ેછ-ેક�-અમ ેજપ કયા� એટલ ેલાલા� પધાયા� છ.ે ક�હ�યો બધાનો છ.ે

��યકે ન ેએમ લાગ ેછ-ેક�- ક�હ�યો મારો છ.ે એટલ ેલાલા માટ�-આ�ું ગામ �ત,તપ કર� છ,ેબાધાઓ રાખે

છ.ેતથેી નદં મહો�સવમા ંઆ�ું ગામ નાચ ેછ.ે

ન�હતર કોઈ ન ે�યા ંદ�કરો થાય તો આ�ું ગામ શા માટ� નાચ ે?

�કુદ�વ� વણ�ન કર� છ-ે

આ બા�ુ દ�વક� ન ેઆઠમો ગભ� ર�ો છ,ેકસં ેસવેકો ન ેક�ું છ-ેક�-સાવધાન રહ�જો,મારો કાળ હવ ેઆવશ.ે

સવેકો કહ� છ-ેઅમ ેરા� ેબસેતા પણ નથી,બસેીએ તો કદાચ �ખ મળ� �ય,ખડ� પગ,ે��ુલી તલવાર�,

ઉભા રહ� અમ ેપહ�રો ભર�એ છ�એ.બાળક થશ ેએટલ ેઅમ ેખબર આપી�ું.

કસં પણ –“આઠમો-આઠમો” કરતા ત�મય થયો છ.ે

દ�વક�ના ગભ� રહ�લા નારાયણ ની દ�વો �ાથ�ના કર� છ.ે દ�વો એ દ�વક� ન ેઆ�ાસન આ��ું છ.ે

મન,��ુ� પચં�ાણો-વગરે� સવ�ની ��ુ� થાય છ,ે�યાર� પરમા�મા ન ેમળવાની આ�રુતા થાય છ.ે

ધીર� ધીર� આ�રુતા એવી વધ ેછ ેક� �વ ન ેઈ�ર િવના જરા પણ ચને પડ�ું નથી.

�વ તરફડ� છ,ેઅન ેજયાર� અ�યતં આ�રુ થાય �યાર� ભગવાન નો જ�મ થાય છ.ે

સમ��ટની ��ુ�,��િૃત ની ��ુ� થાય છ,ે�યાર� પરમા�મા �ું �ાગટ� બહાર(જગતમા)ં થાય છ,ે

�યાર� �તઃકરણ ની ��ુ� થાય છ ે�યાર� પરમા�મા શર�ર ની �દર (�દયમા)ં �ગટ થાય છ.ે

�ાનીઓ �ું �તઃકરણ અિત ��ુ હોયછ,ે

તથેી તઓે �યા ંહોય �યા ં�દય ની ભીતર મા ંપરમા�મા ના ંદશ�ન કર� છ.ે

પણ આ� તો પરમા�મા બહાર �ગટ થવાના છ,ેતથેી અ�ટધા ��િૃત અન ેસમ��ટ ની ��ુ� બતાવી છ.ે

--કાળ (સમય) �સ� થયો છ.ે”આ� મારા મા�લક માર� �દર માર�(સમયની) મયા�દા મા ંઆવ ેછ”ે

--�દશાઓ ના દ�વો ન ેકસં ેક�દમા ંરા�યા છ,ે �દશાઓ આ� �સ� થઇ છ,ેપરમા�મા અમારા પિતઓ ને

કસં ના કારા�હ માથંી ��ુત કરશ.ે

--વા�દુ�વ ન ેઆનદં થયો છ.ેવા� ુન ેરામાવતાર મા ંસવેાનો લાભ મ�યો નથી.વા��ુ�ુ હ�મુાન ેસવેા

કર� હતી,��ૃણાવતાર મા ંવા�દુ�વ �ત ેસવેા કરવા આ�યા છ,ેમદં �ગુધં વા� ુવાવા લા�યો.

--અ��ન ન ેઆનદં થયો છ,ેરામાવતાર મા ંતને ેપણ સવેાનો લહાવો મ�યો નહોતો.��ૃણાવતાર મા ંતો

�ી��ૃણ દાવા��ન �ું પાન કર� છ,ે ભગવત �પશ� થશ ે–એટલ ેઅ��ન �સ� થયો છ.ે

--ધરતી ન ે(�દૂ�વીન)ે આનદં થયો છ,ે રામાવતાર મા ંધરતી અન ેરામ�નો સા�-ુજમાઈ નો સબંધં થયો

હતો, ��ૃણાવતાર મા ંવ�ૈુઠંમાથંી �દૂ�વી ��ૃવી પર પધાર� છ.ે

--જળ �સ� થાય છ-ે�ાવણ માસ મા ંપણ જ�નુા� �ું જળ ��ુ થ�ું છ,ેજલત�વ ની ��ુ� થઇ છ.ે

--મન ન ેઆનદં થયો છ.ે”હવ ેમન ેકોઈ મારશ ેન�હ” �ાનમાગ� મા ંમન સાથ ેઝગડો છ,ેમન ન ેમારવા�ું

છ,ેપણ મન કહ� છ-ે“હવ ેતો ભ�તો,મન ેલઈન ે�� ુપાસ ેજશ,ે�ું �� ુની સ��ખુ થઈશ.”

ભ��તમાગ� મા ંમન સાથ ેઝગડવાની ક� મન ન ેમારવાની જ�ર નથી,પણ મન ન ે�� ુના �ચ�તન માં

લગાડ�,�� ુના માગ�મા ંવાળવાની જ�ર હોય છ.ેસતંો ના મન શાતં અન ે�સ� છ.ે

--મઘેો ન ે(વાદળાઓંન)ે આનદં થયો,ત�ેું કારણ ક� “લાલા નો િમ� તો �ું �,ંલાલા નો રગં મારા �વો છ”ે

પરમા�મા ન ેમઘે નો રગં ગ�યો છ,ે મઘેો આનદં મા ંગડગડાટ કર� છ.ે
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આ �માણ ેપરમ શોભાયમાન અન ેસવ��ણુસપં� સમય થયો.

ચ�ં રો�હણી ન�� મા ંઆ�યો,(સમય)

�દશાઓ �વ�છ થઇ,શીતલ,�ગુધંી વા� ુવાવા લા�યો, આકાશ િનમ�ળ થ�ું,નદ�ઓ ના પાણી િનમ�ળ

થયા,ં વનરાઈઓમા ંપ�ીઓ અન ેભમરાઓ ક�લોલ કરવા લા�યા.ં

પરમા�મા �ાનચ� ુથી દ�ખાય છ,ેપણ આ� પરમા�મા ��ય� �ગટ થવાના છ,ે

�ાનીઓ ન ેઆનદં થયો છ.ે મહા�મા ��ુુષો ના-ં મન- �સ� થયા છ.ે

�વગ� મા ં�ુ�ંુ�ભઓ વાગવા માડં�ા.ં �િુન ઓ અન ેદ�વતાઓ આનદં મા ંઆવી જઈ ��ુપ ��ૃ�ટ કરવા

લા�યા.

સવ� તયૈાર,આનદંમા ંમ�ન,�� ુના �ચ�તન મા ંત�મય-અન ેલાલા� ના દશ�ન માટ� આ�રુ છ,ે

�બૂ રાહ જોઈ હવ.ે.....છવેટ�......લાલા� �ું આગમન થવા�ું છ.ે

�ાવણ માસ,��ૃણપ�ની અ�ટમી એ,મ�યરા�ીએ દ�વક�-વ�દુ�વ સમ�-

કમલનયન,અદ�તૂ બાળક�પ ેચ��ુ�ુજ નારાયણ �ગટ થયા છ.ેચાર� બા�ુ �કાશ થયો છ,ે

સતંિત અન ેસપંિ� નો નાશ થયા છતા,ંઅિત દ�ન બની વ�દુ�વ-દ�વક�એ નારાયણ �ું આરાધન ક��ુ છ,ે

એટલ ે��એુ, દ�વક�-વ�દુ�વ ન ેનારાયણ ેસ� ુ�થમ,ચ��ુ�ુજ  �વ�પ ના દશ�ન આ�યા ંછ,ે

ચાર હાથ મા ંશખં,ચ�,ગદા અન ેપ� છ.ે�� ુએ ક�ું-ક� –

“મારા �વ�પ ના દશ�ન કરો અન ેપછ� અ�ગયાર વષ� �યાન કરો,ત ેપછ� �ું તમાર� પાસ ેઆવીશ”

આ બતાવ ેછ-ેક�-��ય� �� ુના ંદશ�ન થાય પછ� પણ �યાન કરવાની ખાસ જ�ર છ.ે

�ાન નો દ�વો �ગટ થયા પછ� પણ જો ઇ���ય-�પી –એકાદ દરવાજો ઉઘાડો રહ� �ય તો-

તમેાથંી િવષય-�પી પવન દાખલ થાય છ,ે અન ે�ાનદ�પ �ઝુાય છ.ે

�ાન માગ� મા ંઘણા ંિવ�નો આવ ેછ,ેજયાર� ભ��તમાગ� �માણ મા ંસહ�લો છ.ે

દર�ક ઇ���યો ન ેભ��ત-રસ મા ંતળબોળ કર� દો પછ� િવષય-�પી પવન તને ેઅસર કર� શકશ ેન�હ.

અ�ગયાર ઇ���યો જયાર� �યાન મા ંએકા� થાય છ,ે�યાર� સા�ા�કાર થાય છ.ે

તથેી ગીતા� મા ંપણ અ�ગયારમા અ�યાય મા ંઅ�ુ�ન ન ેિવ�-�પ ના ંદશ�ન થયા ંછ.ે

ભગવાન ેએટલ ેજ દ�વક�-વ�દુ�વ ન ેઅ�ગયાર વષ� �યાન કરવા�ું ક�ું છ.ે

ચ��ુ�ુજ �વ-�પ ના દશ�ન આ�યા પછ� ત ે�વ�પ અદ�ય થ�ું અન ે........

બ ેહાથ વાળા બાળ-કનયૈા લાલા� �ગટ થયા........બાળ કનયૈાલાલ ક� જય.........

��એુ ક�ું “મન ેજ�દ� ગો�ુલ મા ંલઇ �ઓ”

વ�દુ�વ ેટોપલીમા ંલાલા� ન ેપધરા�યા ંછ,ેપણ હવ ેબહાર જ�ું ક�મ ?

કારા�હૃ ના દરવા� બધં છ,ેબધંન �ટૂતા ંનથી.

�યાર� દ�વક� કહ� છ-ેલાલા� ન ેમાથ ેપધરાવો,એટલ ેબધા બધંન �ટ� જશ.ે

વ�દુ�વ ે�યા ંટોપલી મા ં�વુાડ�લા લાલા� ન ેમાથ ેપધરા�યા એટલ ેસવ� બધંન �ટૂ� ગયા છ,ે

હાથપગ ની બડે�ઓ �ટૂ� ગઈ અન ેકારા�હૃ ના દરવા� ��ુલા થઇ ગયા છ.ે

માથામા ં(મ�તકમા)ં ��ુ� છ.ે અન ેત ે��ુ� મા ંપરમા�મા નો અ�ભુવ કરવાનો છ.ે

��ુ� મા ંઈ�ર નો અ�ભુવ થાય તો સસંાર�ું બધંન �ટ� છ,ેમો� ના દરવા� �લુી �ય છ.ે
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લાલા� ન ેઘરમા ંપધરાવો-તો પણ હાથ-પગ ની બડે�ઓ તો રહ� �ય છ,ે

ક�વળ ઘરમા ંલાલા� ન ેપધરાવો તો –ત ેબડે�ઓ �ટૂતી નથી.

�� ુન ેમ�તક ઉપર –��ુ� મા ંપધરાવવામા ંઆવ ેતો જ હાથ-પગ ની બડે�ઓ �ટૂ� છ,ે

ભગવાન ન ેઘરમા ંપધરાવ�ું ત ેસા�ુ ંછ-ેપણ તમેન ે�ખમા,ં��ુ� મા ંપધરાવવા અિત ઉ�મ છ.ે

બાક� તો આખો સસંાર મોહ-�પી દરવા� થી બધં-કારા�હૃ મા ં�તૂલેો છ,ે

વ�દુ�વ� કારા�હૃમા ંથી બહાર આ�યા,

�યા ંદાઉ� (શષેનાગ) દોડતા આ�યા અન ેલાલા� પર છ� ધ��ુ છ.ે

ય�નુા� નો આનદં સમાતો નથી,��નુ ેમળ�ું છ,ેય�નુા� ના જળ વધવા લા�યા છ,ે

���ુ એ લીલા કર�,ટોપલી માથંી બ ેપગ બહાર કાઢ�ા છ.ે

ય�નુા�એ ચરણ �પશ� કર� કમળ �ું �લ અપ�ણ ક��ુ છ.ે

ધીર� ધીર� જળ ઓછા ંથયા ંઅન ેજ�નુા�એ માગ� કર� આ�યો છ.ે

��એુ �થમ િમલન નો આનદં ય�નુા� ન ેઆ�યો છ.ે

વ�દુ�વ ગો�ુળમા ંઆ�યા છ,ેયોગમાયા ના �ભાવથી,સવ� �તૂા ંછ.ે

ગો�ુલ મા ંઆવી-વ�દુ�વ ે�ી��ૃણ ન ેયશોદા પાસ ે�કૂ� અન ેયોગમાયાન ેલઇ પાછા ફયા�.

માગ� મા ંવ�દુ�વ� મનમા ંિવચાર� છ-ેક�-હ�ુ મા�ુ ં�ાર�ધ બાક� છ,ે એટલ ેપરમા�મા ન ેઆપી ન ે–

�ું માયા ન ેલઇ ન ેપાછો �� �.ં

વ�દુ�વ યોગમાયા ન ેટોપલીમા ંલઈન ેકારા�હૃ મા ંપાછા આ�યા છ.ે

માયા ન ેલઈન ેપાછા આ�યા એટલ ેહાથપગમા ંબડે�ઓ આવી,કારા�હૃ ના દરવા� બધં થયા.

ફર�થી બધંન આ��ું. ભગવાન ની આ�ા થી વ�દુ�વ ેબધંન �વીકા��ુ છ.ે

��-સબંધં થાય �યાર� માયા�ું બધંન �ટૂ� છ,ેપણ જો ��-સબંધં ટકાવી રાખવામા ંના આવ ેન ેજો-

માયા સાથ ેફર�થી સબંધં થાય તો ફર�થી બધંન આવ ેછ.ે

યોગમાયા રડવા લાગી.કસં ન ેખબર આપવામા ંઆવી.

કસં દોડતો આ�યો છ.ે“�ા ંછ ેમારો કાળ ? તને ેમન ેઆપો”

ક�યા ના બ ેપગ લટકતા હતા ત ેકસં ેપકડ�ા, કસં યોગમાયા ના બ ેપગ પકડ� ન ેપ�થર પર પછાડવા

ગયો. પણ માયા કોઈના હાથ આવતી નથી.યોગમાયા કસં ના હાથમાથંી છટક� ગયા,અન-ે

જતા ંજતા ંકસં ના માથા પર લાત માર�.

અ�ટ��ુ,જગદબંા,ભ�કાળ� –આકાશમા ં�ગટ થયા છ.ે યોગમાયાએ ક�ું-ક�-

િવના કારણ � ુબાળકો ની હ�યા કર� છ,ેતન ેમારનાર બાળક નો જ�મ થઇ ગયો છ.ે

આ બા�ુ જ�મા�ટમી ના �દવસ ે–રાતના બાર વા�યા �ધુી નદંબાબાએ �ગરણ ક��ુ છ.ે

શા�ંડ�ય ઋિષએ નદંબાબા ન ેક�ું-ક� બાબા હવ ેતમ ે�ઈૂ �વ,તમ ે�ગશો તો બધા �ગશ.ે

સવાર� આનદં ના સમાચાર સાભંળવા મળશ.ે

શા�ંડ�ય ના કહ�વાથી બધા ં�તૂા ંછ,ે�યાર� જ યોગમાયાએ આવરણ ક��ુ છ.ે

બાલ��ૃણ જયાર� નદં� ના ઘરમા ંઆ�યા છ ેત ેવખત ેનદંબાબા �તૂલેા છ.ે

નદંબાબા ન ે�વ�ન દ�ખા�ું.

“મોટા મોટા ઋિષઓ માર� �ગણ ેઆ�યા છ,ેયશોદા� એ �ુંદર શણગાર કય� છ,ેઅન ેતમેની ગોદ માં
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�ુંદર બાળક છ.ે િશવ� બાળક ના દશ�ન કરવા આ�યા છ,ે�ગણ ે�કત�ન થઇ ર�ું છ,ે�ું �ા�ણો ની ��ૂ

ક�ુ ં� ંઅન ેગાયો �ું દાન ક�ુ ં�.ં”

નદંબાબા  �ાતઃકાલ ે�ગ ેછ,ેઆ�ું �ુંદર �વ�ન જોઈ ન ેત ેરા� થયા છ.ે િવચાર� છ-ેક�-

“મ� એ�ું ��ુય ક��ુ નથી ક� આ�ું બાળક માર� �યા ંઆવ,ે પણ �વ�ન હ�ું �ુંદર.મ� િશવ� ના દશ�ન કયા�

છ,ે �ા�ણો ન ેગાયો�ું દાન ક��ુ છ.ે મ� સા�નુા �ખુ ેથી સાભં��ું છ ેક�,� ગાયોની સવેા કર� છ-ેતનેા વશં

નો િવનાશ થશ ેન�હ. હ�,નારાયણ ,�પૃા કરો. મારા માટ� ન�હ,મારા વશંની ��ૃ� માટ� ન�હ પણ ગાયોની

સવેા કરવા માટ� –મન ેદ�કરો આપો. મારો દ�કરો ગાયોની સવેા કર� અન ે�ખુી થાય.”

આવા અનકે �કારના િવચાર કરતા ંનદંબાબા ગૌશાળા મા ંઆ�યા છ.ેનદંબાબા ના ઘરમા ંઅનકે સવેકો

છ,ેપણ ગાયો ની સવેા ત ે�ત ેકર� છ.ે

ત ેવખત ેબાલ��ૃણ ેલીલા કર� છ.ેનદંબાબા ન ેગૌશાળા મા ંબાળકની (લાલાની) ઝાખંી થઇ છ.ે

લાલાએ પી� ંઝભ�ું પહ���ુ છ,ેક�ડ પર સોનાનો કદંોરો છ,ેકાનમા ં�ુડંળ છ,ેહોઠ લાલ છ,ેબા�ુબધં ધારણ

કયા� છ,ેઅિત�ુંદર વાકં�ડયા વાળ છ,ેકપાળ મા ંક��રુ��ું િતલક ક��ુ છ,ે�ખમા ંમ�શ �� છ,ેઅને

�ૂંટ�ણય ેચાલતા ચાલતા બાલ��ૃણ ગૌશાળામા ંઆ�યા છ.ે

નદંબાબા ન ેબાલ��ૃણ ની ઝાખંી થઇ છ,ેઅન ેત ે�ત�ધ થઇ ગયા છ,ે

નદં� ન ે લા��ું ક� -“� બાળક �વ�ન મા ંમ� જોયલેો ત ેઆ જ બાળક છ”ે

બાલ��ૃણ નદંબાબા ન ેકહ� છ,ે “બાબા તમ ેગાયોની �ચ�તા ના કરો,�ું ગાયોની સવેા કરવા આ�યો �.ં”

�ત�ધતા મા ંનદંબાબા ન ેદ�હ�ું ભાન ર�ું નથી,બાલ��ૃણ ના દશ�ન કરતા ંત ેજડ �વા થઇ ગયા છ.ે

તમેન ેયાદ આવ�ું નથી ક�-“ �ું �તૂો � ંક� ��ું છ ે?ક� હ�ુ �ું �વ�ન મા ંતો નથી ન ે?”

જયાર� બી� બા�ુ-યશોદા મા ��યા છ.ે

�કાશ નો �ુંજ છ,ેઅન ે�ી�ગ માથંી કમળ ની �વુાસ આવ ેછ.ે

યશોદા મા અન ેબાલ��ૃણલાલ  ની ચાર �ખ મળ ેછ.ે પરમાનદં થયો છ.ે

નદં બાબાની નાની બહ�ન �નુદંા છ-ેત ે�ગી અન ેભાભી ના ઓરડામા ંઆવી.

તને ેજો�ું તો ભાભીની ગોદમા ં�ુંદર બાળક છ.ે

ચાર� તરફ �કાશ ફ�લાયો છ.ે તનેા હષ� નો પાર નથી- દોડ� ન ેભાઈ ન ેખબર આપવા પહ�ચી છ-ે

“ભયૈા-ભયૈા-લાલો ભયો હ� “ અિતશય આનદં થયો છ.ે

�જવાસીઓ આનદં મા ંછ,ેનદંબાબા ન ેય�નુા મા ં�નાન કરવા કરવા લઇ �ય છ,ે �નાન પછ�

સોનાના પાટલ ેબસેાડ�ા છ,ે ��ુયા� ્વાચન થ�ું.ના�દ��ા� મા ંિપ�ઓૃ�ું �જૂન થ�ું.

�જવાસીઓ કહ� છ,ેક� –બાબા અમાર� મોટો ઉ�સવ કરવો છ.ે

શા�ંડ�ય ઋિષ કહ� છ-ેબાબા,��ૃાવ�થા મા ંતમાર� �યા ં��ુ થયો છ,ેતમાર� આ� દાન કર�ું જોઈએ.

તમ ેદાન નો સકં�પ કરો. નદંબાબા ઉદારતા થી દાન આપ ેછ.ે

અ�દાન,વ�દાન,�વુણ�દાન અન ેગાયો �ું દાન ક��ુ છ.ે

�ા�ણો ની એટ�ું બ�ું દાન ક��ુ ક� એક �ા�ણ ન ેઆ�ય� થ�ું અન ેકહ� છ-ેક�-

બાબા તમારા ંલાલા માટ� કઈં રાખશો ન�હ ?લાલા માટ� અ��ુ રાખો,�ું અ��ુ લઇ જઈશ.

નદં બાબા કહ� છ-ેક�-તમારા ંમાટ� કાઢ�ું પછ� પા� ંન લવેાય.
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�ા�ણ આશીવા�દ આપતા ંકહ� છ-ેક�-

બાબા તમારો લાલો મોટો રા� થશ,ેઅનકે ય�ો કરાવશ,ેસોનાની નગર� બાધંશ.ેમોટા મોટા ઋિષઓ

તનેા ચરણ મા ંવદંન કરશ.ેત ેસોળ હ�ર રાણીઓ નો પિત થશ.ે

નદંબાબા આ સાભંળ� ગભરાણા, એક બ ેન�હ પણ સોળ હ�ર રાણીઓ ?

આટલી બધી રાણીઓ મારા લાલા ન ે�ાસ આપશ.ે સોળ હ�ર આવશ ેતો ઘરમા ંઝગડો થશ.ે

�ા�ણ ેક�ું-ક�-બાબા તમારો લાલો કોણ છ ેત ેતમ ે�ણતા નથી,કનયૈો તો સોળ હ�ર રાણીઓ ન ે�રૂો

પડશ.ેતનેો જય જયકાર થશ.ે

આ બા�ુ ગોપીઓ એ યશોદા ન ે�યા ંલાલા ના �ાગટ� ના સમાચાર સાભં�યા,અન ેતમેન ે–

--લાલા ના દશ�ન ની “આ�રુતા “ �ગી છ.ે અને

--લાલા ન ે“આપવા” ભટેો લઇ ન ેદોડ� છ.ે

ગોપીઓ ��ૃણદશ�ન ,માટ� દોડ� છ,ે

�ણ ેનવધા ભ��ત સાકાર �પ ધારણ કર� દોડતી ઈ�રન ેમળવા �ય છ.ે

જયાર� ગોપીઓ દોડતી લાલા ન ેમળવા �ય છ,ે�યાર� તમેના એક એક �ગ ન ે–

�ણ ે��નુા દશ�ન ની ઉતાવળ થઇ હોય ત�ેું લાગ ેછ.ે

ઇ���યો ન ે�ણ ેવાચા �ટ� છ.ે(ઇ���યો બોલ ેછ)ે

�ખો બોલવા લાગી-મારા �વી કોઈ ભા�યશાળ� નથી,મન ેલાલા ના દશ�ન નો આનદં મળશ.ે

હાથ બોલ ેછ-ે�ું ભા�યશાળ� ક� લાલા ન ે�ું ભટે ધર�શ.અન ેલાલા ના �પશ� નો મન ેઆનદં મળશ.ે

કાન બોલ ેછ-ે�ું ભા�યશાળ� ક� મ� લાલાના �ાગટ� ની વાત સાભંળ�,હવ ે�ું લાલા ની વાસંળ� સાભંળ�શ.

�દય બો��ું ક�-લાલા ન ેઉઠાવી �ું આ�લ�ગન આપીશ,મન ેલાલા ના �પશ� �ું િમલન થશ.ે

પગ બો�યા ક�-મારા અનકે જ�મો મન ેયાદ આવ ેછ,ેપસૈા પાછળ,કામ-�ખુ પાછળ �ું દોડતો હતો,પણ,

આ� ��ૃણ-દશ�ન માટ� દો�ુ ં�.ંહવ ેજ�મ-મરણ ના �ાસમાથંી �ટ� જઈશ.

��યકે ઇ���યો ન ે“આનદં” નો અ�ભુવ થયો છ.ે

દોડતી ગોપીઓ ની વણેી માથંી ��ુપો ખર�ન ેગોપીઓ ના પગ પર પડ� છ.ે

��ુપો �ણ ેકહ� છ-ેક�-��ૃણદશ�ન માટ� તમ ે� “આ�રુતાથી” દોડો છો,તથેી તમ ેભા�યશાળ� છ.ે

તમારા ંમાથા પર રહ�વાન ેઅમ ેલાયક નથી,તમાર� “ચરણ રજ” પામી અમ ે�તૃાથ� થઈ�ું.

ગોપીઓ ન ેયશોદા ની ગોદ મા ંસવા�ગ-�ુંદર બાલ��ૃણલાલ ના ંદશ�ન થયા ંછ,ે (�ૃ�ય ની ક�પના કરો)

�થમ દશ�ન મા ંજ લાલો એક એક ગોપીઓ �ું “મન” ખ�ચી લ ેછ.ે

ગોપીઓ ના �દય મા ંઆનદં સમાતો નથી,તમે�ું �દય પીગ��ું છ,ે �ખમાથંી આનદં ની અ�ધુાર થઇ

છ,ે અન ેગોપીઓ ન ે��ુલી �ખ ેસમાિધ લાગી છ.ે

યશોદા� એ આ� િન�ય કય� છ-ેક�-ગોપીઓ �ટ�ું લઈન ેઆવી છ,ેતનેા થી દશ-ગ�ું માર� તમેને

આપ�ું છ,ેઘરમા ંકઈં ના રહ� તો વાધંો ન�હ પણ મારા લાલા માટ� દર�ક ના આશીવા�દ લવેા છ.ે

ગોપી � માગ ેત ેયશોદા� આપ ેછ.ે અનકે આ�ષૂણો,વ�ો,ચાદં� ની થાળ� ભર� �કુામવેા-વગરે�

ગોપીઓ ન ેઆ�યા છ.ેકોઈ ગોપી ન ેચ�ંહાર આપવામા,ંચ�ંહાર લાવતા ંવાર થઇ તો –

યશોદા� એ પોતાના ગળા નો નૌલખો હાર ઉતાર� ન ેઆપી દ�ધો છ.ે

પાછા વળતા ંત ેગોપી –બી� ગોપી ન ે–પોતાન ેનૌલખો હાર મ�યો તનેી વાત કર� છ.ે
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�યાર� બી� ગોપી કહ� છ-ેક�-યશોદા� મન ેપણ હાર આપતા ંહતા પણ મ� હાર લીધો ન�હ,

(� બ� ુહાર પહ�ર� તનેી હાર થાય છ)ે

મ� તો યશોદા� ન ેક�ું-ક� માર� ક�ું જોઈ�ું નથી,માર� તો લાલો  જોઈએ છ.ે�યાર� મને

યશોદા� એ માર� ગોદ મા ંલાલા ન ેઆ�યો. યશોદા� તો � માગ ેતણે ેકનયૈો આપ ેછ,ે

અર� સખી, �ું હાર-લ�મી ન ેલઈન ેચાલી આવી ? યશોદા � તો લ�મી-પિત ન ેપણ આપ ેછ.ે

ગોપી નૌલખો હાર લઇ ન ેપછ� ગઈ અન ેયશોદા ના ગળામા ંહાર પાછો પહ�રા�યો –અન ેકહ� છ-ેક�-

મા માર� �લૂ થઇ છ,ેમન ેહાર જોઈતો નથી. યશોદા �છૂ ેછ ેક�-તાર� �ું જોઈએ છ ે?

તો ગોપી કહ� છ ેક� માર� ગોદ મા ંલાલા ન ેઆપો, માર� બી�ુ ં ક�ું જોઈ�ું નથી.

યશોદા� એ ગોપીન ેપાસ ેબસેાડ� કનયૈા ન ેગોદમા ંઆ�યો.

અિતશય આનદં થયો છ,ેઆનદં મા ંપાગલ ગોપી,લાલા નો જય જયકાર કર� છ.ેનાચ ેછ.ે

હ�રો જ�મો થી િવ�ટુો પડ�લો �વ આ� ઈ�ર ન ેમ�યો છ,ે ત ેક�મ ના નાચ ે?

જો હાથ મા ંવ� ુલ�મી (પસૈા) આવ ેતો �વ નાચ ેછ,ેતો આ� તો લ�મી-પિત હાથમા ંછ.ે

�વ અન ેઈ�ર �ું િમલન થતા ં�વ નાચ ેછ.ે

ગોપી,નૌલખો હાર અન ેલાલા ની –સાદ� વાતા� પાછળ નો િસ�ાતં �દ�ય છ.ે

હાર,વ�ો,ચાદં�ની થાળ� વગર� લૌ�કક �ખુ ના �િતક છ,ે � લૌ�કક �ખુ ન ેછોડ�,તને ેલાલો મળ.ે

� લૌ�કક �ખુમા ંઆનદં માન ેતને ેપરમાનદં મળતો નથી. પરમા�મા પરમાનદં �ું �વ-�પ છ.ે

� આનદં કાયમ માટ� ટક� તને ેપરમાનદં કહ� છ.ે િવષયાનદં એક-બ ે�ણ થી વધાર� ટકતો નથી.

બાળક રડ�ું હોય,�યાર� મા તને ેરમવા રમકડા ંઆપ ેછ ેઅન ેપોત ેઘરકામ કરવા લાગ ેછ.ે

પણ બાળક રમકડા ંસાથ ેરમ ેન�હ અન ેરડવા�ું ચા� ુરાખ ેતો-મા બાળક ન ેગોદમા ંલશે.ે

બાળક જો રમકડાથંી ર�ઝી �ય તો મા,બાળક ન ે ગોદમા ંલ ેન�હ.

પરમા�માએ પણ આપણન ેલૌ�કક �ખુો ના ંરમકડા ંરમવા આ�યા ંછ,ે અન ેજો લૌ�કક �ખુોમા ંઆપણને

આનદં મળ ેતો પરમા�મા આપણન ેગોદમા ંલ ેન�હ.(ક� આપણી ગોદમા ંઆવી બસે ેન�હ.)

ગોપીઓ યશોદાના ઘરમા ં�દર �વશે કર�,લાલા ન ેખોળ ેબસેાડ� નાચ ેછ,ેલાલાનો જયજયકાર કર� છ.ે

અન ે��ુુષો બહાર રહ� ગયા છ.ે

� ગોપી ની �મ ન� બન ેતને ેઈ�રના દરબારમા ં�વશે મળ ેછ.ે

�ી એ ન�તા�ું �તીક છ,ે��ુુષ એ અહકંાર�ું �તીક છ.ે

અહકંાર�ન ે–ઈ�રના દરબાર મા ં�વશે મળતો નથી. �યા ં“�ું”  છ-ે�યા ંપરમા�મા આવતા નથી.

મ�રુ વાણી,િવનય,ઉદારતા અન ેસરલ �વભાવથી સવ� ન ેઆનદં આપી,

નદંબાબા સવ� ન ેિન�વાથ�ભાવ ે�મે કર� છ.ેએટલ ેતમેન ે�યા ંપરમા�મા ની પધરામણી થઇ છ.ે

કઈંક અપ�ેા રાખીન ેકર�લો �મે –પ�રણામ મા ંરડાવ ેછ.ેબી� ન ે�ખુી કરવાની ઈ�છા છ ેતનેા ઘરે

�ુઃખ આવ�ું નથી. પણ ”�ું જ �ખુી થા�” એ�ું � ઈ�છ-ેત ેકદ� �ખુી થતો નથી.

મ��ુય નો જ�મ બી�ન ે�ખુી કરવા માટ� છ.ે મ��ુય કદાચ પરોપકાર મા ંશર�ર ઘસાવ ેછ ેપણ તનેે

થાય છ-ેક�-લોકોએ માર� કદર કર� ન�હ. કદર કોઈ મ��ુય કર� શક� ન�હ.મ��ુય �વાથ� છ.ે

પણ ��નુા દરબાર મા ંકદર થાય –ત ેજ સાચી.
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સવ� ના આશીવા�દ મળ ેતો સવ��ર આપણ ેઘરે આવ.ે સવ� નો આશીવા�દ મળેવવો કઠણ છ.ે

સવ�ના આશીવા�દ ન મળ ેતો કઈં ન�હ પણ એટ�ું �યાન મા ંરાખ�ું જોઈએ ક� કોઈનો િનસાસો ન લાગ.ે

કોઈ પણ �વ નો િનસાસો ભ��ત મા ંબ� ુિવ�ન કર� છ.ે

નદં બાબાએ કોઈ નો િનસાસો લીધો નથી પણ,ત ેસવ� ન ેઆનદં આપ ેછ.ે

વાણી,િવચાર અન ેવત�ન થી સવ� ન ેઆનદં આપ ેત ેનદં.

સવ� ન ેઆનદં આપનાર નદં ન ે�યા ંપરમાનદં (પરમા�મા) �ગટ થાય છ.ે

ઉ�મ મા ંઉ�મ દાન માનદાન છ.ેસવ� �વો િશવ �વ�પ છ-ેતમે સમ�-સવ� ન ેમાન આપ�ું જોઈએ.

સતંો સદા સાવધાન હોય છ,ેક� પોતાના વત�નથી –�યવહાર થી કોઈન ેઉ�ગે,અશાિંત,�ુઃખ ન થાય.

� સવ� સાથ ે�મે કર� છ-ેતને ે�યા ંસવ��ર આવ ેછ.ે

ગો�ુલ મા ંસવ�� મહો�સવ �ું વાતાવરણ થઇ ગ�ું છ.ે “નદં ઘરે આનદં ભયો-�ય કનયૈા લાલક�”

લોકો વષ� મા ંએકવાર નદંમહો�સવ કર� છ,ે પણ,નદંમહો�સવ તો રોજ કરવો જોઈએ.

નદં મહો�સવ રોજ સવાર� ચાર થી સાડા પાચં વ�ચ ેકરવો જોઈએ.

�ા���ુતૂ� નો આ સમય બ� ુપિવ� હોય છ.ેઆપણા શા� મા ંલ��ું છ-ેક�-

રાત ેદશ વા�યા પછ�,રા�સો �ગ ેછ-ેઅન-ેસવાર� ચાર વાગ ે�ઈૂ �ય છ.ે

રા�સો ન ે�ું બ ેશ�ગડા હોતા ંહશ ે?ના,ત�ેું નથી –પણ-

સવાર� ચાર વા�યા પછ� પથાર�મા ં�ઈૂ રહ� ત ેજ રા�સ છ.ે

�ાતઃકાળ મા ં�યાન કર�ું જોઈએ ,માનસી સવેા કરવી જોઈએ.ઉ�સવ કરવો જોઈએ.

ઊત=ઈ�ર અન ેસવ=�ાગટ�.

ઈ�ર�ું �ાગટ� ત ેઉ�સવ. ઉ�સવ મા ંપસૈા ��ુય નથી,�મે ��ુય છ.ે ધન ��ુય વ�� ુનથી,મન ��ુય

છ.ેઅિતશય પસૈાદાર પણ ઉ�સવ કર� શક� અન ેઅિતશય ગર�બ પણ ઉ�સવ કર� શક�.

ભાવ થી સ�કમ� સફળ થાય છ.ે ભ��ત મા ં��થિત એ ગૌણ છ,ે��થિત �માણ ેભ��ત કરવાની છ.ે

અન ે��એુ ન આ��ું હોય તો �� ુપાસ ેભીખ માગવાની નથી.

(ગોપીઓ ની �મ આપ�ું-પણ માગ�ું ન�હ)

મ�ંદર મા ંન�હ,પણ નદં મહો�સવ આપણા ઘરમા ંજ કરવો જોઈએ.

નદં મહો�સવ નો આનદં-જો- મ�ંદર મા ંથશ-ેતો ત ેઆનદં મ�ંદર મા ંજ રહ�શ.ે

�વા�મા-એ પરમા�મા છ.ે �વા�મા �ું ઘર –ત-ેઆપ�ું શર�ર છ.ે

�દરનો આનદં મળ ેતો ઉ�સવ (�� ુ�ું �ાગટ�) થાય.

નદં મહો�સવ –એટલ ે�ું પ�ડા વહ�ચવાના ? ના-ના- આ તો આનદં નો અિતર�ક છ.ે

ઉ�સવ તો �દય મા ંથાય.

ઈ�ર�ું �ાગટ� –�યાર� થાય જયાર� મ��ુય દ�હમા ંહોવા ંછતા ં–દ�હ�ું ભાન ના રહ�.

જગત �લુાય અન ે�� ુ�મે મા ંત�મયતા થાય તો-આનદં મળ ેછ.ે

પરમા�મા ના �મરણ મા ંત�મય થવા ઉ�સવ છ.ે

સસંાર ના �ખુ-�ુઃખ ની અસર મન પર ન થાય ત ેમાટ� ઉ�સવ કરવાનો છ.ે

દ�હમા ંહોવા ંછતા ં–દ�હથી આ�મા ન ે�ટો પાડવા ઉ�સવ છ.ે

દ�હમા ંહોવા ંછતા ં–દ�હાતીત આનદં નો અ�ભુવ કરવા ઉ�સવ છ.ે
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નદં-મહો�સવ મા ં�જ-વાસીઓ એવા ઘલેા બ�યા છ-ેક�-કોઈ ન ેદ�હ�ું ભાન નથી.

દ�હધમ� �લુાય �યાર� ઉ�સવ સફળ થાય છ.ેપરમા�મા �દય મા ં�ગટ થાય તો –�ખુ તરસ �લુાય છ.ે

નદં મહો�સવ રોજ કર� તનેો આખો �દવસ આનદં મા ં�ય છ.ે

પર�ં ુત ેનદં-મહો�સવ ની તયૈાર� કરવી પડ� છ.ે

ગો=ઇ���ય અન ે�ુલ=એટલ ેસ�હૂ.

ગો�ુલ એટલ ેઇ���યો નો સ�હૂ �યા ંભગેો થાય છ-ેત-ે�દય.

�દય ગો�ુલ છ,ેશર�ર એ મ�રુા છ ેઅન ેનદં - એ �વ છ.ે

�દય ગો�ુલ મા ંબાલ��ૃણ ન ેપધરાવી,મન ન ેઆસ��ત માથંી બચાવીએ તો શર�ર પિવ� (મ�રુા)

બન.ેપરમા�માની સવેા-�મરણ કરતા ં�દય પીગળ,ે�યાર� �દય ગો�ુલ બન ેઅન ેઆનદં �ગટ થાય છ.ે

મહા���ુ કહ� છ-ેક�-મ�રુા અન ેમ�રુા એક જ છ.ે

મ�રુાિધપત ેઅ�ખલમ મ�રુમ. મ�=ુમધ અન ેરા=ર�ણ કર� છ.ે એટલ ેમધ થી શર�ર �ું ર�ણ કર�

છ-ેત.ે મધ થી માનવ શર�ર ન-ે �-મ��ુય- સાચવ ેત�ેું શર�ર મ�રુા (મ�રુા) બન ેછ.ે

મધ બ ેજ�યાએ છ.ેકામ�ખુ ન ેસપંિ�મા.ં આ બ ેવ��મુા ંમન ફસાય�ેું છ.ે

શર�ર હમંશેન ેમાટ� કોઈ�ું સા�ુ ંરહ��ું નથી,શર�ર ન ેતો-�ય રોગ લા� ુપડ�ો છ.ે”શીય�ત ેઇિત શર�રમ”

એટલ ેભલ ેબી�ુ ં બ�ું બગડ� પણ મન ના બગડ� તનેી કાળ� રાખવાની છ.ે

� મનથી ભ��ત કરવાની છ-ેત ેમન ન ેબ� ુપિવ� રાખવાની જ�ર છ.ેમન સાચવ ેત ેમહાન છ.ે

મન સતત ભ��ત ના કર� તો કદાચ-બ� ુવાધંો ન�હ -

પણ ત ેકામ�ખુ અન ે��ય-�ખુ �ું �ચ�તન ના કર� તો ધીર� ધીર� -ત ેમન ��ુ થાય છ.ે

આ જગત બગડ�ું નથી પણ મન બગડ�ું છ.ે

અનકે વાર મ��ુય તન થી કામ નો �યાગ કર� છ,ેપણ મનથી ન�હ,ત ેદભં છ.ે

��એુ આ બ ેવ��ઓુમા ંઆસ��ત (માયા) રાખી છ,ેઆસ��ત-�પ મધ રા��ું છ.ેઆ બ ેથી બચવા�ું છ.ે

આ બ ે�ટ�ા િસવાય ખર� ભ��ત નો �ારભં થતો નથી.

આ મધ થી મન ન ેબચાવવાનો ઉપાય શો ?

મ�રુા શ�દ ન ેઉલટાવો તો ત ેથશ ેરા�મુ. � ુ–ન ેવ�ચ ેથી કાઢ� નાખો તો રહ�શ-ેરામ.

�ના �ખુ મા ંરામ રહ� છ-ેત�ેું શર�ર મ�રુા (પિવ�) બન ેછ.ે

પરમા�મા �ું સતત અ�સુધંાન હોય તો “રામ” રહ� છ,ેઅન ેત ેન હોય- તો રહ� છ ે–�.ુ

યમ�તૂો તનેા પર �-ુ�-ુકર� છ.ે

આમ ઇ���યો ��ુ થાય એટલ ે�દય ગો�ુલ બન ેઅન ેતમેા ંપરમા�મા િવરા� છ.ે

ગો-શ�દ ના ઘણા અથ� થાય છ.ે ગો=ગાય,ગો=ઇ���ય,ગો=ભ��ત,ગો=ઉપિનષદ.

ઇ���યો (ગો) ન ેિવષયો તરફ ના જવા દ�તા ં�� ુતરફ વાળવાની છ,ેકારણ તનેા મા�લક �� ુછ.ે

ભ��ત (ગો) �ખથી અન ેકાન થી પણ થાય છ.ે

�ખથી ભ��ત-એટલ-ે�ખમા ં�� ુન ેરાખી ન ેજગતન ેજોવાથી,જગત ��ૃણમય દ�ખાય છ.ે

કાનથી  ભ��ત –એટલ-ેક�ટલાક કથા �વણ (સાભંળ)ે છ-ેત.ે

ઘણા કાનથી ભ��ત (કથા �વણ) કર� છ,ેપણ �ખ થી ભ��ત કરતા નથી,

ઘણા �ખથી ભ��ત કર� પણ મનથી ભ��ત કરતા નથી.



21

એક એક ઇ���ય ન ેભ��તરસ મા ંતળબોળ કરવાથી જ �દય ગો�ુલ બન ેછ,ેઅન ેપરમાનદં �ગટ થાય

છ.ે ��યકે ઇ���ય થી �ી��ૃણરસ �ું પાન કર� છ-ેત ેગોપી.

��યકે ઇ���ય થી ભ��ત થાય તો જ �દય પીગળ ેઅન ેબાલ��ૃણલાલ �ગટ થાય.

કદાચ ભગવાન ��ય� ન દ�ખાય –તો પણ આનદં જ�ર આવશ.ે એ આનદં પરમા�મા�ું �વ-�પ છ.ે

�ાની ઇ���યો ન ેરોક�,�ાણ ન ે��ર�ં મા ં��થર કર� છ,ેઅન ેલલાટ મા ં��-�યોિત ના ંદશ�ન કર� છ.ે

જયાર� વ�ૈણવો (ભ�તો) �દય િસ�હાસન પર બાલ��ૃણ ન ેપધરાવ ેછ.ેઅન ેપરમા�મા ના �દ�ય �કાશ ને

�દય મા ંિનહાળ ેછ ે(દશ�ન કર� છ)ે

�ી��ૃણ ના �મરણમા ંદ�હ�ું ક� સસંાર�ું ભાન ના રહ� –તો જ-નદં મહો�સવ સફળ છ.ે

નદં-મહો�સવમા ં�જવાસીઓ અિત આનદં મા ંઘલેા થયા છ.ેદ�હ�ું ભાન ર�ું નથી.

સનાતન ધમ� મા ં“દ�વો” અનકે છ,ેપરં� ુઈ�ર (પરમા�મા) “એક” જ છ.ે

પરમા�મા ના � પણ “દ�વ” �વ-�પ મા ં�મે હોય ત�ેું “�યાન” કરવા�ું કહ��ું છ.ે

ભાગવતમા ંભ��ત માટ� આ�હ છ-ેપણ �ુરા�હ નથી. ભ��ત મા ં�ુરા�હ આવ ેતો ભ��ત િછ�-�ભ� થાય

છ.ેપરમા�મા ના કોઈ પણ “એક” �વ�પ �ું મન જયાર� -વારવંાર �ચ�તન કર� એટલ ેમન �યા ંચ�ટ� �ય

છ.ેઅન ેતથેી મન ની શ��ત વધ ેછ.ે

પચંમહા�તૂ ના બનલેા શર�ર થી �વ પરમા�મા ની સવેા સવ� સમય ેકરવાન ેલાયક નથી. તથેી-

એક “ભાવા�મક શર�ર” ની મનથી ક�પના કર�,અન ેમનથી ત ેશર�રથી ગો�ુલ,મ�રુા �ૃંદાવન જવા�ું,

ભાવના કરવાની-ક�-યશોદાની ગોદ મા ંબાલ��ૃણલાલ િવરા�લા છ,ેઅન ેગોપીઓ દોડતી �ય છ-ે અને

લાલાના દશ�ન કર� છ.ેએક એક લીલા�ું �ચ�તન કરવા�ું છ.ે

મ�ંદરમા ં�ી��ૃણ ના ંદશ�ન કયા� પછ�-�ખ બધં કર�ન ે–ત ે�ી��ૃણ ના �વ-�પ ન ે�દર જોવા�ું છ.ે

�ાનમાગ� મા ંભદે (આ�મા અન ેપરમા�મા) નો િનષધે કરવામા ંઆવ ેછ.ે

ભ��તમાગ� મા ંભ�ત ભગવાન સાથ ેએક બન ેછ,ેભ��ત ના આરભં મા ંભદે ( �ું અન ે�ી��ૃણ) છ.ે

પણ પછ� ધીર� ધીર� ભ�ત અન ેભગવાન એક બન ેછ.ે

�યાનમા ં–દશ�નમા ંત�મયતા થાય –અન ેદ�હભાન �લુાય ત ેનદં-મહો�સવ સાચો.

ઈ�રના �યાન વગર ઈ�ર નો સા�ા�કાર થતો નથી.

આગળ કથા આવી ગઈ ક� –વ�દુ�વ અન ેદ�વક�એ અ�ગયાર વષ� �ધુી સતત �યાન કર��ું.

�યાન કરનારો જયાર� “�ું �યાન ક�ુ ં�”ં ત ેપણ �લૂ ેછ,ે�યાર� ફ�ત “એક ઈ�રભાવ” બાક� રહ� છ.ે

અન ે–આ જ “અ�તૈ” (એક) છ.ે(આ�મા-પરમા�મા ની ઐ�તા)

આમ �યાનમા-ંદશ�ન મા-ંભ��તમા-ંત�મયતા થાય �યાર�-

મન ��-ુ�મે મા ંતરબોળ બન ેછ,ેઅન ેત ેમન પર �ખુ-�ુઃખ (�દંો) ની અસર થતી નથી.

�મ હો��પટલ મા ંડો�ટરો ઓપર�શન કરતી વખત ેશર�ર ના � ભાગ પર ઓપર�શન કરવા�ું હોય છ-ે

�યા ંકાઇંક દવા ક� ઇ���શન લગાવ ેછ ે–તથેી ત ેભાગ બહ�રો બન ેછ,ેઅન ેત ેભાગન ેકાપ ેતો પણ

ખબર પડતી નથી,તમે મન જયાર� ���ુમે મા ંત�મય બન-ે�યાર� �ણ ેબહ��ુ ંથઇ �ય છ,ેઅને

�ખુ-�ુખ ની અસર થતી નથી.

નરિસ�હ મહ�તા ની ��ૃાવ�થા મા ં–તમેના એક ના એક �વુાન-પરણલેા ��ુ �ું મરણ થાય છ,ેપણ
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મહ�તા� ના મન પર તનેી અસર થઇ નહોતી.

તમેના પ�ની મરણ પા�યા ંતો મહ�તા� એ લ��ું-ક� “ભ�ું થ�ું,ભાગંી જ�ંળ,�ખુ ેભ��ું �ી ગોપાલ”

મહ�તા� ન ેએ�ું “એક ત�વ” (ભ��ત�ું) મ��ું હ�ું ક� –આવા અિત ભયકંર �ુઃખના �સગંો તમેના મન ને

અસર કર� શકતા નહોતા.

�દય મા ં�ી��ૃણ (પરમા�મા) પધાર� તો –�ખુ-�ુઃખ ની અસર થતી નથી.

સામા�ય મ��ુય �ખુ-�ુઃખ મા ંભાન �લૂ ેછ.ેત ેસસંારના િવષયોન ેમહ�ા આપ ેછ,ે�યાર� �ુઃખી થાય છ,ે

કારણ ક� લૌ�કક �ખુ વધાર� ટક�ું નથી.લૌ�કક �ખુ મા ંજયાર� મીઠાશ લાગ ે�યાર� ભગવાન �લુાય છ,ે

�ાનીઓ તથેી �ખુ ન ે�ુઃખ અન ે�ુઃખ ન ે�ખુ સમ� છ.ે

અન ેએમ સમજનાર –આનદં નો-પરમા�મા નો અ�ભુવ કર� શક� છ.ે

�ખુ-�ુઃખ મન ન ેથાય છ-ેઆ�મા ન ેન�હ.

એટલ ેજ-આમ-જો-મન-��-ુ�મે મા ં–ભ��તમા-ં�યાનમા-ંદશ�ન મા ં–તળબોળ બન ેતો-

મન પર �ખુ-�ુઃખ ની અસર થતી નથી.

નદં મહો�સવ રોજ કરવો જોઈએ.

મનથી ભાવના કરવાની અન ેમનથી �ૃંદાવન જવા�ું. ભાવનાથી નદં-મહો�સવ કરવાનો.

સતંો રોજ સવાર� નદં-મહો�સવ કર� છ,ેતથેી તમેના મન પર �ુઃખ-�ખુ ની અસર થતી નથી.

દવાથી �મ �ગ બહ��ુ ંથાય છ-ેતમે ભ��તરસ થી મન બહ��ુ ંથાય છ.ે

શર�ર ગમ ે�યા ંહોય-પણ ભાવના કરવાની ક�-

“�ું નદંબાબા ના મહ�લ મા ં�,ંયશોદા� ની ગોદમા ંલાલો બઠેો છ,ેમરક મરક ��મત કર� છ.ે

ગાયો �ુદા�ુદ કર� છ,ેન ેગોપીઓ આનદં મા ંનાચ ેછ.ે ન ે�ું સવેા ક�ુ ં�.ં”

આવા �મરણ થી આખો �દવસ આનદંમા ંજશ ેઅન ે�દવસ �ખુમય થશ.ે

લાલા� ના કોઈ એક જ �વ�પ �ું �યાન થઇ શક�ું ન હોય –તો એક એક  ��ૃણલીલા �ું �ચ�તન કર�ું.

એ�ું ��ૃણક�ત�ન કર�ું,ક� દ�હભાન ના રહ�,દ�શ-કાળ (�થળ અન ેસમય) �ું ભાન ના રહ�.

નદંબાબા �ું ગો�ુલ –એ ��ુ �મે�િૂમ છ.ે

તમેા ં�ખુ ભોગવવાની ન�હ પણ બી� ન ે�ખુી કરવાની ભાવના છ.ે

બી� ન ે�ખુી કરવાની ઈ�છા વાળો કોઈ �દવસ �ુઃખી થતો નથી.

નદંમહો�સવ �ા���ુતૂ� મા ંસવાર� ચાર વા�ય ેથયો હતો.

ત ે�માણ ેરોજ સવાર� ચાર વાગ ેનદંમહો�સવ કરવાનો.

�યાન-ધારણા નો ઉ�મ સમય સવાર ના સાડા ચાર થી સાડા પાચં �ધુીનો (�ા�-��ુતૂ�નો) છ.ે

કોઈ પણ મ��ુય �ું મો�ું પછ� મન મા ંરજો�ણુ આવ ેછ.ે(મ��ુય મા ંરજો�ણુ વધાર� હોય છ)ે માટ�

સવારનો સમય � અિત પિવ� છ,ેત ેસમય ન ેસાચવવો જોઈએ.મનમા ંરજો�ણુ પસે ેત ેપહ�લા ંજ-

સવારમા ં��નુી સવેા –�યાન કરતા ંકરતા ં–જો બ ે�� ુપડશ ેતો આખો �દવસ આનદં મા ંજશ.ે

ક�ટલાક ન ેતો સવાર પડ� એટલ ેચા ન ેછા�ું  જોઈએ.છાપામા ંઆ આ��ું અન ેછાપામા ંત ેઆ��ું.

અમદાવાદ મા ંબઠેો હોય  અન ે�દ�હ� મા ંબગડ� તો કઈં ત ે�ધુારવા જવાનો નથી,

ક�ટલાક બ� ુગવ� થી કહ� “આપણ ેતો રાતના રા�” આખી રાત �ગ ેઅન ેસવાર� �ઘ.ે

શા� મા ંતો એ�ું લ��ું છ-ેક�-સવારના ચાર વા�યા પછ� � પથાર�મા ં�તૂલેો રહ� છ-ેતનેા ��ુય નો નાશ
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થાય છ.ે લોકો ��ુતકો વાચં ેછ,ેકથા સાભંળ ેછ,ે��ા પણ કર� છ-ેપણ સવાર� વહ�લા ઉઠ� સાધના કરતા

નથી.

ભ��ત વધ ેતવેી ઈ�છા હોય તો-

સવાર� ચાર વાગ ેઉઠ�,માનસી સવેા,�યાન જપ કરવા જોઈએ.

બાર વષ� િનયમ �વૂ�ક આમ કરવાથી –“અ�ભુવ” થાય છ.ે

સવાર� લાલા� ની સવેા કરતા ંજો થો�ુ ં�દય પીગળ ેઅન ે�ખ મા ંથી �� ુટપક� તો મન ��ુ થાય છ.ે

ભાગવતના અઢાર હાજર �લોકો છ,ેતનેો સાર નદંમહો�સવ ના અઢાર �લોકમા ંછ.ે

પાચંમા અ�યાય ના ૧ થી ૧૮ �લોકો નદંમહો�સવ ના છ.ે

આ �લોકો નો પાઠ આવડ� ન�હ તો કઈં વાધંો ન�હ,પણ –�ખ બધં કર� નદંમહો�સવ ની કથા�ું

�ચ�તન કરવાથી મન ��ુ થાય છ.ે

આમ અહ�  નદંમહો�સવ ની �દ�ય કથા સ�ંપેમા ંકહ� અન ેત�ેું તા�પય� પણ ક�ું.

�ાવણ વદ-૯ –જ�મા�ટમી ના �દવસ ેનદંમહો�સવ થયો.

નદં મહો�સવ મા ંિશવ� મહારાજ આ�યા ન�હ,ત ેસમાિધ મા ંછ,ેતથેી ��ૃણ-જ�મ ની ખબર પડ� ન�હ.

સમાિધમાથંી ��યા પછ� ખબર પડ� ક� –પરમા�મા નો અવતાર થયો છ.ે

િશવ� ન ેથ�ું ક�-�ું ગો�ુલ મા ંદશ�ન કરવા જઈશ. એટલ ે�ાવણ વદ-૧૨ ના �દવસ,ેજોગીલીલા થઇ છ,ે

�ી��ૃણ ના દશ�ન કરવા –િશવ� ગો�ુલ મા ંપધાયા� છ.ે

ભાગવત મા ંઆ લીલા �ું વણ�ન નથી,પણ અ�ય �થંો મા ંઆ લીલા નો િવ�તાર કય� છ.ે

�રુદાસ� એ પણ ત�ેું વણ�ન ક��ુ છ.ે

યોગી�ર િશવ� –યોગ�ેર �ી��ૃણ ના દશ�ન કરવા આ�યા છ.ે

યોગી�ર અન ેયોગ�ેર ત�વથી એક જ છ,ેમા� ર�તા �ુદા છ.ે

ભગવાન શકંર િન�િૃ� ધમ� નો આદશ� બતાવ ેછ,ે�ી��ૃણ ��િૃ�ધમ� નો આદશ� બતાવ ેછ.ે

�ી��ૃણ કહ� છ-ેક�-િનરપ�ે (અપ�ેા વગરના) થઇ ન ે��િૃ� કરો,િન�કામ ભાવ ેકમ� કરો.

��િૃ� કરો પણ તમેા ંઆસ��ત ના રાખો,તો ત ે��િૃ� –એ િન�િૃ� સમાન જ છ.ે

જયાર� ભગવાન શકંર કહ� છ-ેક�-�ન ે��ાનદં-ભજનાનદં લવેો છ ેતણે ેિવષયાનદં છોડવો જ પડશ.ે

તણે ેથોડ� િન�િૃ� તો લવેી જ પડશ.ે��િૃ� બાધક છ,ેમાટ� િન�િૃ� લઇ ���ુું �યાન કરો.

�ી��ૃણ,સસંાર મા ંરહ� છ,ે ��િૃ� કર� છ,ેપણ ��િૃ� થી લપેાતા નથી.

જયાર� િશવ� ગામમા ંપણ રહ�તા નથી,�મશાન મા ંરહ� છ.ે

�મશાનમા ંસમતા છ,ેરા��ું ક� ગર�બ �ું શબ આવ ે–પણ  તનેી ભ�મ થાય છ.ે

િશવ� કહ� છ-ેક�-��િૃ� ઓછ� કરો,ઇ���યોનો લય મન મા ંકરો,મન નો લય ��ુ�મા ંઅને

��ુ� નો લય –આ�મ-�વ-�પ મા ંકરો.

એક ખ�ેતૂ ન ેબ ેદ�કર�ઓ હતી,તમેાનંી એક ખ�ેતૂ ન ે�યા ંઅન ેબી� �ુભંાર ન ે�યા ંપરણાવલેી.

એક વખત િપતા- � દ�કર� ખ�ેતૂ ન ે�યા ંઆપલેી તનેા �યા ંઆ�યા.

દ�કર�ન ે�છૂ�ું-ક�મ બહ�ન ક�મ ચાલ ેછ ે?

દ�કર� કહ� છ-ેક�-જમીન તયૈાર કર� છ,ેપણ વરસાદ પડતો નથી, વરસાદ પડ� તો લહ�ર છ.ે
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ત ેપછ� િપતા બી� દ�કર� ન ેઘરે ગયા અન ેતણે ે�ુશળ સમાચાર �છૂ�ા.

ત ેદ�કર� કહ� છ-ેમાટ�ના ંવાસણ તયૈાર કયા� છ,ેતણે ેભ�ી મા ંચઢાવવા છ,ેએક વાર વાસણ તયૈાર થઇ

�ય ત ેપછ� વરસાદ પડ� તો સા�ુ.ં�ું �ાથ�ના ક�ુ ં� ંક� હમણા ંવરસાદ હાલ-ના પડ� તો સા�ુ.ં

વરસાદ પડ� તો એક દ�કર� �ુઃખી થવાની છ ેઅન ેના પડ� તો બી� દ�કર� �ુઃખી થવાની છ.ે

આ બાપ-દ�કર�ઓ ની કથા નથી.�વ મા� ની ��િૃ� અન ેિન�િૃ� બ ેક�યાઓ છ.ે

આ બ ેક�યાઓ (િન�િૃ� ન ે��િૃ�) એક સાથ ે�ખુી થઇ શક� ન�હ.

િન�િૃ� નો આનદં લવેો હોય તો ��િૃ� છોડવી જ પડશ.ે

પણ મ��ુય ન ેઆ બનં ેક�યાઓ (��િૃ� અન ેિન�િૃ�) ન ેઆનદં મા ંરાખવી છ.ે

બનં ેઆનદં સાથ ેમળેવવા છ,ે��િૃ� છોડવી નથી અન ેિન�િૃ� નો આનદં મળેવવો છ.ે

��િૃ� મા ંરહ�ન ેઆ�માનદં-ભજનાનદં મળેવવો અશ� છ.ે

ઉકરડામા ંઅ�ર ની �વુાસ આવી શક� જ ન�હ.

આખો �દવસ સસંાર ની ��િૃ� મા ંફસાયલેો રહ� તને ેઆનદં મળતો નથી.

રોજ થોડો સમય થોડ� િન�િૃ� પણ લવેી જોઈએ.

િન�િૃ� નો આનદં લવેો હોય તો –છવેટ� મનથી પણ થોડો સમય ��િૃ� નો �યાગ કરવો જોઈએ.

શર�ર મા ંશ��ત હોય –�યાર� િવવકે થી ��િૃ� ઓછ� કરવી જોઈએ,અથવા ��િૃ� છોડવી જોઈએ.

અિત ��િૃ� અન ેભ��તન ેિવરોધ છ.ે

બ� ુપરોપકાર ની ભાવનાથી પણ અિત ��િૃ� રાખવી ન�હ–ત ેસા�ુ ંછ-ેપણ અિત સા�ુ ંનથી.

�લડ�સેર વધ ેઅન ેડો�ટર કહ� –�યાર� શઠે ઘરમા ંબસે ેતનેો કોઈ અથ� નથી.

એકદમ ��િૃ� છોડ� ના શકાય તો થોડ� થોડ� ઓછ� કર� શકાય.�� ુમાટ� થોડો સમય કાઢવો જોઈએ.

સામા�ય �વ બધી ��િૃ� છોડ� ત ેપણ સા�ુ ંનથી,કારણ ક� �ણ ચાર કલાક પછ�,�વ કઈંક બી�ુ ં

માગશ.ેિવર�ત સા� ુમહા�માઓ ની �ુદ� વાત છ.ે

મહા�માઓ કહ� છ-ેક�-��િૃ� િવવકેથી કરવાની,અન ેધીમ ેધીમ ેઓછ� કરવાની.

��િૃ� કરવાની પણ ફળ ની અપ�ેા રાખવાની ન�હ.અન ે��િૃ� મા ંલપેાવા�ું ન�હ.

��િૃ� બાધક નથી પણ ફળ ની આસ��ત બાધક છ.ે

મ��ુય વાતો ���ાન ની (વદેાતં ની) કર� અન ે�મે પસૈા સાથ ેકર�,�ી સાથ ેકર� ક� જડ પદાથ� સાથે

કર�. એન ે���ાન કોઈ �દવસ પચ ેન�હ.જગત ખો�ુ ંછ ેએમ બોલવામા ંલાભ નથી પણ-

જગત ખો�ુ ંછ-ેએમ સમજવામા ંલાભ છ.ે જગત ખો�ુ ંછ ેએમ માની જગતમા ંરહ�વા�ું છ,ે

�યવહાર ખોટો છ ેઅમ માની �યવહાર કરવાનો છ-ેપણ-

મ��ુય પસૈાન ે�લૂતો નથી અન ેઈ�રન ે�લૂી �ય છ,ેઅન ેત�ેું તને ેભાન પણ નથી.

ભગવાન શકંર �ાવણ વદ બારસ ન ે�દવસ ે�ી��ૃણ ના દશ�ન કરવા �ય છ.ે

સારો સગં મળ ેતો આસ��ત થાય છ,ેખરાબ સગં મળ ેતો �ષે થાય છ.ેબનં ેર�ત ે�કુશાન છ.ે

સ�સગં મા ંઅનકે વ�ૈણવો હોય તો આનદં મળ ેછ,ેપણ ��નુા દશ�નમા ંકોઈનો સાથ કામનો નથી.

ભગવાન શકંર િવચાર� છ,ેક� કોઈ ન ેસાથ ેલવેા નથી.પણ શકંર ના ખાસ ગણ �ૃંગી અન ે�ૃંગી ન ેખબર

પડ� છ,ેતઓે કહ� છ-ેક� મહારાજ અમ ેતો સાથ ેઆવ�ું જ.



25

શકંર� એ ના પાડ� છ,ેકહ� છ.ે-ક� �ું એકલો જ જઈશ,તમ ેઆવો તો મારા �યાન-દશ�ન મા ંિવ�પે પડશ.ે

ગણો કહ� છ-ેક� અમ ેજરા પણ િવ�પે કર��ું ન�હ.અમન ેસાથ ેલઇ જ �ઓ ન�હતર અમ ે�હ�ર કર��ું ક�

આ સા� ુનથી પણ ભગવાન શકંર છ.ેતમ�ુ પોલ ��ુ�ું થઇ જશ.ે િશવ�એ તમેન ેસાથ ેલીધા છ.ે

�ૃંગી-�ૃંગી-બ ેચલેા થયા છ.ે �ી��ૃણ ગોિવ�દ હર� �રુાર�-ક�ત�ન કરતા કરતા ગયા છ.ે

“ઔર આય ેસદાિશવ ગો�ુલ મ�” મહા�માઓ અનકે ર�ત ેઆ લીલા વણ�વ ેછ.ે

આજ �ધુી � િનરજંન-િનરપ�ે હતા ત ેઆ� “દશ�ન” ની -અપ�ેા વાળા બ�યા છ.ે

� �� �ુલ�ભ હ�ું,કોઈન ેદ�ખા�ું નહો�ું –ત ેઆ� સવ�ન ે�લુભ થ�ું છ.ે(�ી ��ૃણ �વ-�પ)ે

� –�ખ ન ે–“જોવાની શ��ત” ઈ�ર આપ ેછ,ેત ે�ખ ઈ�રન ેકઈ ર�ત ેજોઈ શક� ?

�ાન માગ� મા ંઈ�ર “��ટા” (જોનાર-�ખ) છ ે–�ૃ�ય નથી.

ભ��ત માગ� મા ંપરમા�મા –��ટા ન ે�ૃ�ય -બનં ેછ.ે

િશવ� મહારાજ સા�નુા �વ�પ ેલાલા� ના દશ�ન કરવા યશોદાના �ગણા મા ંપધાયા� છ.ે

લોકો એમન ેજોઈન ેકહ� છ-ેક� આ સાધારણ સા� ુલાગતો નથી,આ તો િશવ� �વો લાગ ેછ.ે

િશવ� સા�નુો વશે લઇ �વ-�પ �પાવ ેપણ િશવ� �ું તજે �ય �ા ં?

યશોદા� નો િનયમ હતો ક� રોજ સા�-ુ�ા�ણન ેજમાડ� (�ભ�ા આપીન)ે ન ેજમ�ું.

દાસી મારફત ેથાળ�મા ં�ભ�ા (ભોજન)-િશવ� ન ેમોકલાવી છ.ે દાસી િશવ� પાસ ેઆવી ન ેકહ� છ-ેક�-

યશોદા�એ આ �ભ�ા મોકલવી છ,ેઆપ �વીકાર કરો અન ેલાલા ન ેઆશીવા�દ આપો.

િશવ� મહારાજ ની �ખ ��-�ચ�તન મા ંલીન છ,ે દાસીના શ�દો કાન ેપડ�ા-ત ે સાભંળ�ન ેકહ� છ-ેક�-

“મન ેઆવી �ભ�ાની અપ�ેા નથી,માર� આવી �ભ�ા લવેી નથી,આવી �ભ�ા માટ� �ું સા� ુથયો નથી,

�ું સા� ુથયો �,ં�ી��ૃણ ના દશ�ન માટ�,પરમા�મા માટ� મ� ઘર છોડ�ું છ.ે

મન ેબાલ��ૃણ લાલા� ના ંદશ�ન કરાવો,બી�ુ ં ક�ું માર� જોઈએ ન�હ.”

દાસીએ યશોદા પાસ ેઆવી ન ેક�ું ક�-મહારાજ કહ� છ-ેક�-�ું �ુરથી લાલા ના દશ�ન કરવા આ�યો �,ં

માર� બી�ુ કાઇં જોઈ�ું નથી,�ું તો દશ�ન નો �ભખાર� �.ં

યશોદા�  ન ેઆ�ય� થ�ું.િવચાર� છ-ેક�- એવો ક�વો સા� ુછ ેક� � �ભ�ા લવેાની ના પાડ� છ!ે!

યશોદા� એ બાર�મા ંથી િશવ� ના દશ�ન કયા� છ.ે

“એમની જટા ક�વી �ુંદર છ!ે �ખો ��ાનદં મા ંમળલેી છ,ે�યા�ા�બર પહ���ુ છ,ેગળામા ંસપ� છ!ે

આ કોણ હશ ે? સા� ુમહારાજ તો શકંર ભગવાન �વા લાગ ેછ.ેના આ કોઈ સાધારણ સા� ુનથી”

યશોદા મા િશવ� જોડ� આ�યા છ.ેકહ� છ-ેક�-

“મહારાજ �ભ�ા ઓછ� લગતી હોય તો આ કામળો આ�ું,કમડંળ આ�ું.

સા�,ુજયાર� �હૃ�થ ન ે�યા ં�ય �યાર� �હૃ�થ � �ભ�ા આપ ેતનેો �વીકાર કરવો જોઈએ.આપ હઠ ના

કરો.�ું તમ ે� માગો ત ેઆપવા તયૈાર �,ંતમ ેમાગો ત ે�ું આપીશ.

પણ મારા લાલા ન ે�ું બહાર ન�હ કા�ું.મારો લાલો હ�ુ બાળક છ,ેતમારા ંગળામા ંસપ� છ,ેત ેજોઈ કદાચ

મારો લાલો બી �ય....તો.”
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િશવ� બો�યા છ-ેમા,તારો લાલો તો-કાલ કો કાલ (કાળ નો કાળ),�� કો ��,િશવ કો ધન ઔર

સતંકો સવ��વ હ�.

મા તારો લાલો તો કાળ નો કાળ છ,ેતારા લાલા ન ેતો જગતમા ંકોઈની ય ેબીક લાગ ેન�હ,

તને ેકોઈની નજર� ય લાગ ેન�હ.

મા.તમ ેમન ેઓળખતા ંનથી પણ તારો લાલો મન ેઓળખ ેછ,ેએ મન ેજોતા ંજ રા� થઇ જશ.ે

યશોદા� કહ� છ-ેક�-આ તમ ે�ું બોલો છો ?તમ ેકહો છો ક� –મારો લાલો તમન ેઓળખ ેછ ે?�ું આટલા

વષ� ની થઇ ન ેતમન ેઓળખાતી નથી તો મારો �ણ ચાર �દવસનો લાલો તમન ે�ાથંી ઓળખ ે?

મહારાજ મારો લાલો બ� ુનાનો છ,ેતને ેબહાર ક�મ કઢાય ?

િશવ� એ ક�ું,ક�-મયૈા બ� ુ�ુરથી લાલા ના દશ�ન ની આશાએ આ�યો �,ં

અન ેદશ�ન િવના �ું પાણી પણ નથી પીવાનો.

�ું બાર વષ� અ� ેબસેી રહ�શ,પણ લાલાના દશ�ન કયા� વગર �ું જવાનો નથી.

�ી��ૃણ ના દશ�ન માટ� �ું સા� ુથયો �.ં

યશોદા� એ વદંન કયા� છ.ેકહ� છ-ેક� તમ ેહઠ કરો ત ેઠ�ક નથી,�ું લાલા ન ેબહાર કાઢવાની નથી.

લાલા� ના દશ�ન ની આશાએ,િશવ� એક ઝાડ નીચ ેજઈ ન ેબઠેા છ.ે

�મે અ�યો�ય હોય છ.ેભ�તો ભગવાન ના દશ�ન માટ� �મ આ�રુ હોય છ-ેતમે -

ભગવાન પણ પોતાના લાડ�લા ભ�તો ના દશ�ન માટ� આ�રુ હોય છ.ે

આ બા�ુ બાલ��ૃણલાલ ન ેખબર પડ� ક�-શકંર� આ�યા છ ે–પણ મા બહાર કાઢતી નથી.....

બહાર નીકળવા માટ� ટ� જોરથી રડવા લા�યા. હ�ર વાના ંકયા� છતા ંલાલો શાતં થતો નથી.

રડતા ંરડતા ંકનયૈો હાથ �ચા કર� ન ેબતાવ ેછ-ેક� માર� બહાર જ�ું છ,ેપણ મા,બહાર લઈ જતી નથી.

ગોપીઓ દોડતી દોડતી આવી છ,ે

�ણ ચાર �દવસમા ંતો �બલ�ુલ રડ�ો નથી,પણ આ� લાલા ન ેથાય છ ે�ું ?

એક ગોપીએ ક�ું-ક� મા સા�ું ક�ું,આ પલેો સા� ુઝાડ નીચ ેબઠેો છ,ેતનેા હોઠ હાલ ેછ,ેતણે ેલાલા ન ેકોઈ

મ�ં માય� છ,ેતથેી લાલો રડ� છ.ે મા,ઘણા સા� ુજોયા ંપણ આવો સા� ુજોયો નથી,કોઈના સા�ું જોતા

નથી,પાણી પણ પીતા નથી

બી� ગોપી કહ� છ-ેમા, મન ેલાગ ેછ ેક� કદાચ શકંર ભગવાન લાલા ન ેઆશીવા�દ આપવા તો ન�હ

આ�યા હોય? મા,�ું તમેની પાસ ેલાલાન ેલઇ જઈશ,તો ત ેલાલાન ેઆશીવા�દ આપશ.ે

યશોદા� તો પણ માનતા નથી.

યશોદા� અન ેગોપીઓ �યા�ુળ થઇ છ,ેબધા એક જ િવચાર� છ-ેક�-”મારા લાલા ન ેઆજ થાય છ ે�ું ?”

છવેટ�,શા�ંડ�ય ઋિષ ન ેબોલા�યા.ક�ું ક� –લાલો ધાવતો પણ નથી અન ેરડ� છ.ે

શા�ંડ�યઋિષ આ�યા અન ેમામલો સમ� ગયા છ.ેઅન ેકહ� છ-ેક�-

ઝાડના તળ ે� સા� ુબઠેા છ,ેતમેના માટ� લાલો રડ� છ.ે ત ેસા� ુનો અન ેલાલાનો જ�મો જ�મ નો સબંધં

છ.ે�ગણા મા ંસા� ુ��ૂયા બસેી રહ� ત ેસા�ુ ંનથી,તમેન ેલાલા ના દશ�ન કરાવો.

બાલ��ૃણ નો �ૃંગાર કય� છ,ેપી� ંઝભ�ું પહ�રા��ું છ,ેવાઘ-નખ ગળામા ંપહ�રા�યા છ,ે�ખ મા ંમ�શ

�� છ,ેઅન ેકોઈની નજર ના લાગ ેત ેમાટ� ગાલ પર મો�ુ ંમ�શ �ું ટપ�ુ ંપણ ક��ુ છ.ે

યશોદા મા ંહ�ુ એ ગભરાય છ,ેદાસી ન ેકહ� છ-ેક� એ સા� ુમહારાજ ન ે�ું કહ�� ક� –
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“મારા લાલા ન ેજો જો --પણ એક ટક નજર ન�હ રાખજો.” એણ ેકદાચ નજર ના લાગી �ય.........

િશવ� મહારાજ �ગણા મા ંઆ�યા છ,ેઅન ેછવેટ� િશવ� ની હઠ નો િવજય થયો છ.ે

યશોદા મા લાલા ન ેલઇ બહાર આ�યા છ.ે(ક�પના કરો)

અન ેબધા ની હાજર� વ�ચ-ેલાલા�ું રડવા�ું ગાયબ!!!!

િશવ� અન ેલાલા ની નજર મળ� છ,ેહ�ર અન ેહર બનંનેા ગાલ મા ં��મત થ�ું છ.ે

લાલા� ના દશ�ન થતા ંજ િશવ� ન ેસમાિધ લાગી છ.ે

િશવ� ના દશ�ન કરતા ંલાલા ન ેઆનદં થયો છ ેન ેત ેહસવા લા�યો. રડવા�ું �ા?ં

આ કનયૈો તો હસ ેછ.ે

યશોદા� િવચાર� છ-ેઘરમા ંબ� ુરડતો હતો પણ આ સા� ુની નજર પડ�ા પછ� મારો કનયૈો હસવા

લા�યો. મહારાજ ની નજર મા ં��ુ લાગ ેછ,ેઆ સાધારણ સા� ુનથી.

પરમાનદં થયો છ.ે િશવ� લાલા� ના અન ેલાલા� િશવ� ના ંદશ�ન કર� છ.ે

યશોદા મા કહ� છ-ેમહારાજ હવ ેતો તમ ેકાયમ ન ેમાટ� અહ� જ રહ�જો.

મહારાજ મારા લાલા�ું ભિવ�ય કહો.

િશવ� ન ેઅ�તૈ િ�ય છ,ેિશવ� એ િવચાર કય� ક� –બાલ��ૃણ લાલ માર� ગોદ મા ંઆવ ેતો સા�ુ.ં

િશવ� કહ� છ-ેતમ ેલાલા �ું ભિવ�ય �છૂો છો,પણ ત ેતમાર� ગોદ મા ંહોય તો મન ેતનેા હાથ ની ર�ખા

બરોબર દ�ખાય ન�હ,લાલાન ેમાર� ગોદમા ંઆપો.

યશોદા� એ લાલાન ેિશવ� ની ગોદમા ંઆ�યા છ.ે િશવ (હર) અન ે�ી��ૃણ (હ�ર) એક થયા છ ે(અ�તૈ)

િશવ� ન ેસમાિધ લાગી છ.ે

ભદે મા ંવાતો હોય,અભદે (અ�તૈ) મા ંન�હ,હ�ર અન ેહર ભગેા થાય પછ� બોલ ેકોણ?

િશવ� ન ેપરમાનદં થયો છ.ેલાલા ની હાથ ની ર�ખા જોતા ંજોતા ંકનયૈા�ું  ભિવ�ય કહ� સભંળા��ું-

મા.તમ ે�ચ�તા કરશો ન�હ,તમારા ંદ�ખતા ંજ કનયૈો,મોટો રા� થશ,ેકોઈ રા�સ મારવા આવશ ેતો પણ

તનેો વાળ વાકંો થવાનો નથી.એ તો સોના ની નગર� બાધંશ,ેસોળ હાજર રાણીઓ નો ધણી થશ.ે

�રુદાસ� એ વણ�ન ક��ુ છ-ેક�-

લાલાન ે�શુ કરવા –જટા છોડ� ન ેિશવ� એ તાડંવ ��ૃય ક��ુ છ.ે

અિત આનદં મા ંસામા�ય �વ નાચ ેછ,ેજયાર� અહ� આ� તો િશવ� ના હાથ મા ંલાલા� આ�યા છ ે!!!

િશવ� �ું તાડંવ ��ૃય ��ુુ થ�ું.પછ� યશોદા�એ -િશવ� ન ેઆસન પર બસેાડ�ા છ.ે

યશોદા�એ દાસીન ેઆ�ા કર�,માર� તમેની ��ૂ કરવી છ.ેવ�ો અન ેઆ�ષૂણો મગંા�યા છ.ે

િશવ� લવેાની ના પડ� છ.ે”મારા ��ુ ની આ�ા નથી. ચદંન ��ુપ ચાલશ”ે

યશોદા� કહ� છ-ેક�-તમ ેકઇંક તો લો.તમારા ં�વા સતં અમાર� �ગણ ેઆવ ેઅન ેજો તમે�ું સ�માન ના

કરવામા ંઆવ ેતો ધન સપંિ� શા કામના?ંતમારા ંમાટ� ન�હ તો અમારા ક�યાણ માટ� તમ ેકઈં લો.

િશવ� કહ� છ ેક�-મા, મન ેકોઈ અપ�ેા નથી,�ું જયાર� જયાર� આ�ું �યાર� તમારો લાલો મન ેઆપજો.

બાલ��ૃણલાલ ના �વ-�પ ન ે�દયમા ંધારણ કર� િશવ� ક�લાશધામ પધાયા� છ.ે

નદંગામ મા ંનદં� ના રાજમહ�લ ની �દર છ,ેત ેનદં��ર મહાદ�વ અન ેબહાર આશ�ેર મહાદ�વ –
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એમ �જવાસીઓ બતાવ ેછ.ેલાલાના દશ�ન ની આશા રાખતા બહાર બઠેા હતા એટલ ેઆશ�ેર.

આ �સગં ની પાછળ થો�ુ ંરહ�ય છ.ે

યશોદા� લાલાન ેનજર ના લાગ ેત ેમાટ� બ� ુસભાન છ.ે

�ૃંદાવન ના ��ુય ઠાકોર� –એ બાકં� �બહાર� લાલ� છ.ે તમે�ું �વ�પ �દ�ય અન ેબ� ુ�ુંદર છ.ે

�યા ંમયા�દા છ-ેક�- ૧-૨ મીનીટ� “ટ�રો” આવ.ે ઠાકોર� ન ેનજર લાગ ેન�હ –તવેો ભાવ છ.ે

“ટ�રો” એ માયા છ,ે�વ ઈ�રના ંદશ�ન કર� છ,ે�યાર� વચમા ં“માયા” નો પડદો આવ ેછ.ે

મોટ� ભાગ ેસામા�ય મ��ુય, જયાર� ઈ�રના ંદશ�ન કર� છ,ે�યાર� માયા ના આવરણ સાથ ેકર� છ.ે

�યાર� મહા��ુુષો િનરાવરણ �� નો સા�ા�કાર કર� છ.ે

�ન ેિનરાવરણ ઈ�રના ંદશ�ન થાય ત ેપછ� –ઈ�ર ન ેછોડ� શક� ન�હ.

મ�ંદર મા ંરાધા� �ું સ�ેય-�વ-�પ છ,ેબાકં��બહાર� બ ેિમિનટ રાધા� ન ેઅન ેપછ� જગત ન ેદશ�ન આપે

છ.ેઠાકોર� ના દશ�ન મા ંઆનદં �યાર� આવ ે–ક�-જયાર�,ચાર �ખો મળ.ે

�ાન માગ� મા ં“ટ�રો” એ માયા�ું �વ�પ છ,ેભ��તમાગ� મા ં“ટ�રો” એ “અ��ુહ” �ું �વ�પ છ.ે

“ટ�રા” થી થોડો સમય નો િવયોગ થાય છ,ેઅન ેિવયોગ મા ં�ન ે�ુઃખ થાય તણે ેદશ�ન મા ંઆનદં આવ ેછ.ે

�ી��ૃણ ના િવયોગ મા ંજયાર� �ુઃખ થાય છ ે�યાર� ભ��ત ની શ�આત થાય છ.ે

નદંબાબા દર વષ�  કસં ન ેવાિષ�ક કર (ટ��) આપતા. આ વખત ેકર આપવાનો સમય થયો.

એટલ ેનદંબાબા કસં ન ેવાિષ�ક કર આપવા મ�રુા ગયા છ.ે

કસં ના દરબાર મા ંનદં� આ�યા અન ેકર આ�યો.અન ેવ�મુા ં�વુણ� નો થાળ અન ેપાચં ર�નો ની ભટે

આપી. કસં કહ� છ-ેકર તો મળ� ગાયો પણ આ ભટે શા માટ� આપો છો ?

નદંબાબા કહ� છ-ેક�-��ૃાવ�થામા ંમારા ઘરે દ�કરો થયો છ,ેએટલ ેર�નો આ�ું �,ં

તમ ેમારા બાળક ન ેઆશીવા�દ આપો.

કસં �ણતો નથી ક� નદંબાબા નો કનયૈો એ મારો કાળ છ.ેપણ બ� ુમોટ� ભટે મળ�,એટલ ેતણે ેિવચાર

કય� ક� આશીવા�દ પણ ભટે ના �માણ મા ંઆપવા જોઈએ ન ે?

કસં ેઅનકે �કારના આશીવા�દ આ�યા છ.ે

“તમારો બાળક મોટો રા� થશ.ેએનો જયજયકાર થશ.ેતમારા ંલાલાનો કોઈ શ� ુહોય તો ત ેબળ� ને

ભ�મ થઇ �ય” કસં પણ લાલાનો જય જયકાર કર� છ.ે

�યાર પછ� નદં� ,વ�દુ�વ ન ેમળવા �ય છ.ે�ી��ૃણ �ગટ થયા પછ� બનં ે�ું આ �થમ િમલન છ.ે

�કુદ�વ� વણ�ન કર� છ-ેક�-નદંબાબા ન ેજોઈ વ�દુ�વ ન ેઆનદં થયો છ,ે અન ે�ુશળ સમાચાર �છૂ�ા છ.ે

મહા�માઓ કહ� છ-ેક�-“તમારો િમ� તમન ેમળ ેતો –તમારા ં�ખુ,સપંિ� ન ેતમાર� માન-બડાઈ ની વાતો

તને ેન કરો.પણ તને ે�ું અડચણ છ,ેત ે�છૂો.િમ� ના �ખુ �ુઃખ ની વાતો કર� તણે ે�દલાસો આપો.

�ુઃખી ન ે�દલાસો આપવો ત ેમહાન ��ુય છ.ે�ુઃખી ન ેતમારા ં�ખુ ની વાતો સભંળાવશો ન�હ.”

ઘણા મ��ુયો તો બી� ન ેમળ ે�યાર� પોતાની જ વાતો કર� છ,ે

”મન ેમાન-પ� મ��ું,મારો વરઘોડો કાઢ�ો” એ બ� ુસા�ુ ંનથી.

નદંબાબા વ�દુ�વ ન ેમળ ેછ-ે�યાર� –“માર� ઘરે દ�કરો આ�યો,લોકોએ અમા�ુ ં�બૂ સ�માન ક��ુ”

ત ેવાત કર� નથી. પણ વ�દુ�વ ન ેતમેના �ુઃખ ની વાત �છૂ ેછ.ે
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“કસં �ુ�ટ છ,ેિવના કારણ તમન ે�ુઃખ આપ ેછ,ેસાભં��ું હ�ું,તમારા ંઅનકે બાળકોની હ�યા કર�.આ વખતે

તમાર� �યા ંક�યા નો જ�મ થયો હતો,કસં તને ેમારવા આ�યો હતો.આકાશમા ંજઈ ત ેક�યા મોટ� દ�વી

થઇ –એ�ું પણ સાભં��ું હ�ું.”

વ�દુ�વ� કહ� છ-ેક� એ વાત સાચી છ,ેતમેા ંકસં નો દોષ નથી,પર�ં ુમારા કમ� નો દોષ છ.ેબાબા,�ું કોઈને

દોષ આપતો નથી. આ તો મારા પાપ�ું ફળ છ.ેમારા ંપાપ હશ ેતથેી મારા ંસતંાનો મયા�.

પણ બાબા,તમારા ઘરે કનયૈો જ��યો �યાર� મ� માની લી�ું ક� –નદંબાબા નો દ�કરો એ મારો જ દ�કરો છ.ે

બાબા,�ું ર�ું � ંમ�રુામા ંપણ મા�ુ ંમન તમારા ઘરમા ંકનયૈામા ંજ રહ� છ.ે

નદંબાબા બ� ુભોળા હતા.નદંબાબા માન ેછ ેક� –વ�દુ�વ �ુઃખી છ,ેવ�દુ�વ અન ેમારા વ�ચ ેવષ� થી

સબંધં છ.ેએટલ ેત ેમારા બાળક ન ેપોતાનો માન ેતમેા ં�ું ખો�ુ ંછ ે? તને ેભલ ે�ખુ થાય.

તમેણ ેભોળપણ મા ંક�ું ક�-હા,હા, મારા ઘરમા ંદ�કરો છ ેત ેતમારો જ છ.ે

વ�દુ�વ મન મા ંિવચાર� છ-ેક�-કનયૈો તો મારો જ છ,ે�ું જ રાત ેતમારા ં�યા ં�કૂ� ગયો �.ં

પણ નદંબાબા આ �ઢૂાથ� ભર�લી વાણી સમજતા નથી.

વ�દુ�વ ન ેમા�હતી મળલેી ક� કસં ે�તૂનાન ેછોકરાઓંન ેમારવા ગો�ુળ મોકલી છ,ે તથેી તમેણે

નદંબાબાન ેક�ું-ક�-આ �દવસો તમારા ંમાટ� સારા નથી.તમારા ંગામ મા ંકોઈ રા�સ –રા�સી આવશ.ે

તમ ેબહાર ફરો ત ેસા�ુ ંનથી,જ�દ� ગો�ુળ �વ.�યા ંઉ�પાત થવાનો હોય ત�ેું લાગ ેછ.ે

નદં (એટલ ેક� “�વ”) ગો�ુળ છોડ�ન ે(એટલકે�-ઈ�રથી િવ�ખુ થઇ ન)ે મ�રુા આવ ે(એટલ ેક� દ�હધમ� માં

આવ)ે તો ઘરમા ંરા�સો (એટલ ેક�-કામ-�ોધ –લોભ-વગરે�) આવ ેછ.ે

�વ ઈ�ર ની સ��ખુ હોય તો કોઈ રા�સ (િવપિ�-ઉ�પાત) આવી શક� ન�હ.

નદંબાબા ગો�ુળ પરત જવા નીક�યા છ.ે�યાર� િવચાર� છ-ેક�-ગો�ુળ ના ગામડામા ંકઈં મળ�ું નથી,એટલે

મ�રુામાથંી લાલા ન ેમાટ� થોડા ંરમકડા ંલઈશ,રમકડા ંલઇ જઈશ તો લાલા� રા� થશ.ે

લોકો બહારગામ �ય છ,ે�યાર� બાળકો માટ� મીઠાઈ લાવ ેછ.ેક�ટલાક ડા�ા હોય છ ેત ે–લાડ�ન ેરા�

કરવા માટ� સાડ� લઇ આવ ેછ.ેપણ ઠાકોર� માટ� ક�ું લાવતા નથી.

�વ ઈ�ર ન ે�લૂી �ય છ.ેપણ ઈ�ર �વ ન ેકદ� �લૂતા નથી.

�વ નો �વભાવ છ ે–ક�-તને ે�યા ં�ધુી કઈંક આપો-�ખુ આપો-�યા ં�ધુી �વ તમન ેયાદ કર� છ.ે

પણ જરા –કોક �દવસ ક�ું ય ેના આપો તો �વ તમન ે�લૂી �ય છ.ે

ઘરના ંમાણસો ન ેઆપશો �યા ં�ધુી �મે બતાવ ેછ,ેઓ� ંઆપશો ક� ન�હ આપો તો –

આજ �ધુી�ું આપ�ેું પણ �લૂી જશ.ે પણ લાલા� ન ેઆપશો તો ત ેહમંશે યાદ રાખશ.ે

લાલા� એકવાર રા� થાય પછ� કોઈ વાર નારાજ થશ ેન�હ.

મ��ુય રા� થાય છ-ેપણ તને ેનારાજ થતા ંપણ વાર લાગતી નથી.

� તમારા ંવખાણ કર� છ-ેત ેતમાર� િન�દા પણ કરશ.ે માટ� -લાલા� રા� થાય તો જ લાભ છ.ે

મ��ુય ન ેનારાજ ન કરો –તમે રા� થાય તમે પણ ના કરો.

પરમા�મા ��ુુષો�મ –રા� થાય તવેો �ય�ન કરવો જોઈએ.

ઉ�મ મા ંઉ�મ વ�� ુલાવી ઠાકોર� ન ેઅપ�ણ કરવી એ ભ��ત છ.ે

કસં ન ેજયાર� યોગમાયાએ આકાશવાણી �ારા ક�ું ક�-તારો કાળ જ�મી ��ુો છ.ે

તથેી કસં ગભરાયો.કસંના પોતાના માણસોએ તને ેક�ું ક�-જ�મ થયો એટલ ેહ�ુ એ બાળક જ હશ.ેઆપ
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આ�ા કરો તો ગો�ુળ ના ં�રૂતના ંજ�મલેા ંથી �ણ વષ� �ધુીના-ંતમામ બાળકો ન ેમાર� નાખીએ.

“તો ના રહ� બાસં ના રહ� બા�ંરુ� “ અન ેકસં ેમ�ંરૂ� આપી.

અન ેઆમ ન�� થયા �જુબ –�ણ વષ� �ધુીના ંતમામ બાળકો ન ેમાર� નાખવા -�તૂના (રા�સી) ને

ગો�ુળ તરફ રવાના કરવામા ંઆવી.

�તૂના શ�દ નો જરા િવચાર કરો.�તૂ=પિવ� અન ેના=ન�હ. � પિવ� નથી ત ે�તૂના.

પિવ� �ું નથી ? તો કહ� છ-ેઅ�ાન એ પિવ� નથી. આમ, �તૂના એટલ ેઅ�ાન-અિવ�ા.

તો પછ� પિવ� �ું છ ે? તો કહ� છ-ેક� �ાન એ પિવ� છ.ે

ગીતા મા ંક�ું છ-ેક�-�ાન સમાન પિવ� (અન ેપિવ� કરવાવા� ં) બી�ુ ં ક�ું આ સસંારમા ંનથી.(૪-૩૮)

�ાન એટલ ેપસૈા કમાવા�ું �ાન ન�હ.પસૈા કમાવા�ું �ાન તો વ�ેયા ન ેપણ હોય છ.ે

પણ �ાન એટલ ેઆ�મ�ાન.આ�મ-�વ-�પ �ું �ાન એ �ાન છ,ે� પિવ� છ.ે

“શર�ર અન ેઇ���યો�ું �ખુ એ મા�ુ ં�ખુ નથી,મારા શર�ર થી �ું �ભ� �”ં-એ�ું �ાન ત ેઆ�મ�ાન.

“�ું શર�ર �,ંશર�ર�ું �ખુ એ મા�ુ ં�ખુ છ”ે એ�ું �ાન ત ેઅ�ાન.

મ��ુય ઈ���ય�ખુ અન ેિવષય�ખુ મા ંએવો ફસાય છ-ેક�-ત ે“�ું કોણ �?ં” તનેો િવચાર કરતો નથી.

અન ેઆ�મ-�વ-�પ �ું તને ેિવ�મરણ થાય છ,ેત ેજ અ�ાન છ,ેત ેજ �તૂના છે

અ�ાન માથંી વાસના �ગ ેછ.ે

એટલ ે�તૂના-એ-વાસના �ું �વ�પ છ-ેએમ પણ ક�ટલાક મહા�માઓ કહ� છ.ે

�તૂના ચૌદસ ના �દવસ ેગો�ુળમા ંઆવી છ.ે ચૌદસ ના �દવસ ેક�મ આવી ? તો કહ� છ-ેક�-

�તૂના (અ�ાન-અિવ�ા-વાસના) ચૌદ ઠ�કાણ ેરહ� છ ેત ેબતાવવા.

પાચં �ાન�ે��યો,પાચં કમ����યો,મન,��ુ�,�ચ� અન ેઅહકંાર-આ ચૌદ જ�યાએ �તૂના રહ�લી છ.ે

રામાયણ મા ંપણ ક�ક�યીએ રામનો ચૌદ વષ�નો વનવાસ ક�મ મા�યો?તો-કહ� છ-ેક�-

રાવણ-એટલકે� કામ,પણ ચૌદ ઠ�કાણ ેરહ�લો છ.ે� કામ ન ેમારવા રામ ચૌદ વષ� ની તપ�યા� કર� તો જ

તને ેમાર� શક�. મ��ુય પણ ચૌદ વષ� સા�ુ ં�વન �વ-ેધીર� ધીર� ભ��ત ન ેવધાર� તો કામ ન ેમાર� શક�.

�તૂના એક એક ઇ���યોમા ંરહ�લી છ,ે �ખમા,ંકાનમા,ં�ભમા ં–વગરે� સવ� જ�યાએ રહ�લી �તૂના

�વ ન ેબ� ુ�ાસ આપ ેછ.ે

ધમ� િવ�ુ�,નીિત િવ�ુ� –ઇ���યો િવષયોમા ંદોડ�-�યાર� સમજ�ું ક� ઇ���યોમા ં�તૂના (વાસના) આવી છ.ે

કોઈના સૌ�દય�મા ં�ખ ફસાય તો-�ખમા ં�તૂના છ.ે

બીભ�સ અન ે�ૃંગાર� વાતો કાન ન ેગમ ેતો-કાન મા ં�તૂના છ.ે

મોટા સાહ�બો ના ઘરમા ં�રવાજ હોય  છ-ે ક� સાહ�બ ઓ�ફસથેી આવ ેઅન ેથોડ� હાશ લ-ે

એટલ ે�છૂવામા ંઆવ ેક� –આ� �ું બનાવી�ું ?

સાહ�બ આરામ-�રુશી મા ંપડ�ા પડ�ા કહ� ક�-

ઘણા �દવસથી કાદંા ના ંભ�યા ંખાધા ંનથી.ભ�યા ંબનાવો.

આ સાહ�બ બોલતા નથી પણ સાહ�બ ની �લૂી (�ભ) પર બઠે�લી �તૂના બોલ ેછ.ે

સ�ં�તૃમા ંકાદંાન ે–કદંપ�-કહ� છ.ેત ેકામ �ું �વ�પ છ.ેએટલ ેશા� મા ંત ેવ�ય� છ.ે

ધમ�,નીિત,શા�-ના પાડ� એ�ું ખાવાની ઈ�છા થાય,ક� મા� �લૂીના ંલાડ લડાવવા માટ� જ ભોજન થાય

–તો-માન�ું ક� �લૂી પર �તૂના બઠે� છ.ે
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�તૂના રા�સી છ.ેપણ �વ�પ ન ેબદલી ન ેઆવી છ.ે �ુંદર દાગીના પહ�યા� છ ેન ેહાથ મા ંકમળ છ.ે

તમે વાસના બહારથી ર�ળયામણી લાગ ેછ,ેપણ �દરથી તો ત ેરા�સી છ.ે

�તૂના �ણ વષ�ના બાળક ન ેમાર� છ,ેચાર ક� ચારથી વ� ુઉમરના બાળકો ન ેમારતી નથી. ક�મ ??

તો-તનેી પાછળ  ના �ુદા �ુદા તક� બતા�યા છ.ે

તક�-૧-સ�વ,રજસ અન ેતમસ-આ �ણ �ણુોવાળ�(��િૃત) માયા મા ં� ફસાયલેા છ ેતને ે�તૂના માર� છ.ે

� સસંાર �ખુ મા ંફસાયલેા છ ેત ેસવ� બાળકો છ ે(બાળક મા ં��ુ� નથી),તને ેઅ�ાન (�તૂના) માર�

છ.ેપણ-સસંારનો મોહ છોડ�ન ે� ઈ�રમા ંલીન થયલેા છ,ેત ે�ણુાતીત (�ણુો થી –��િૃતથી-માયા થી

પર છ ેત)ે ન ેઆ�મા-�વ-�પ �ું �ાન (��ુ� ન)ે થય�ેું હોય છ-ેતને ેઅ�ાન (�તૂના) માર� શકતી નથી.

તક�-૨-�વા�મા ની ચાર અવ�થાઓ છ.ે(૧) ��ત (૨) �વ�ન (૩) ��ુ�ુ�ત (૪) �યુ�ગા (�રુ�ય)

�થમ �ણ અવ�થામા ંઅ�ાન છ ે(�વ-�ું િવ�મરણ છ)ે-ત ેઅ�ાન હોવાથી (�તૂના) પજવ ેછ,ેપણ

ચોથી �રુ�ય અવ�થામા ં�વ ��-સબંધં કર� છ,ે�ાન આવ ેછ ેતને ેઅ�ાન (�તૂના) �ાસ આપ�ું નથી.

��ત અવ�થા મા ં�તૂના �ખ પર બસે ેછ,ે�ખ ચચંળ થાય એટલ ેમન ચચંળ થાય છ,ેએટલે

વાસના (�તૂના) વધાર� �ાસ આપ ેછ.ે�વ�ન ન ે��ુ�ુ�તમા ંપણ વાસના મરતી નથી.અન ે�ાસ આપ ેછ.ે

�તૂના આવી �યાર� ગો�ુલ ની ગાયો વનમા ંચરવા ગઈ હતી અન ેનદં� મ�રુા ગયા હતા-

આ હક�કત �ું બતાવ ેછ ે? તો કહ� છ-ેક�-

--ગાયો (એટલકે� ઇ���યો) વનમા ં(એટલકે� ઈ�રના િવયોગમા-ંિવષયો તરફ) ફર�, તો –

�તૂના (એટલ ેક� વાસના) ઘરમા ં(એટલકે� મનમા)ં આવશ.ે

--નદં (એટલ ેક� �વ) ગો�ુલ (એટલકે� �દય-આ�મા-પરમા�મા) છોડ�ન ે–

મ�રુા (એટલકે� દ�હ�ખુ-દ�હધમ� મા)ં �ય �યાર� ગો�ુળમા ં(�દયમા)ં �તૂના (વાસના) આવ ેછ.ે

અથવા તો-જો બી� ર�ત ેકહ�એ તો-

--નદં (�વા�મા) �ી��ૃણ (પરમા�મા) થી િવ�ખુ બન ેઅન ેકસં (કામ) ન ેમળવા �ય –અન-ે

ગાયો (ઇ���યો) વનમા ં(િવષયો તરફ) �ય –એટલ ેઅ�ાન (અિવ�ા) આવ ેછ-ે

અન ેઆ અ�ાન (અિવ�ા) એ સઘળા દોષો ન ેલાવ ેછ.ે

અ�ાન (અિવ�ા) થી પાચં દોષો ઉ�પ� થાય છ.ે અન ેમ��ુય  “િવવકે” �ું ભાન �મુાવ ેછે

(૧) દ�હા�યાસ (૨) ઇ���યા�યાસ (૩) �ાણા�યાસ (૪) �તઃકરણા�યાસ (૫) �વ-�પ િવ��િૃત

નદંબાબાએ કહ��ું ક� લાલાન ેસાચવજો,પણ અહ� �ન ે�ણતા નથી એવી �ી (�તૂના) ઘરમા ં�ય છ,ે

�યાર� બધા પહ�રો ભાર� છ-ેતમે છતા ંતને ેકોઈ �છૂ�ું નથી ક�-તમ ેકોણ છો ?ક�મ �દર �ઓ છો?

બધા ન ે“�વ�પ-િવ��િૃત” થાય છ.ે

�તૂના �ું �વ�પ જોઈન ેનોકરો,યશોદા,ગોપીઓ બધા �લુાવા મા ંપડ�ા.

�તૂનાએ ક�શમા ંવણેી પહ�ર� હતી,તનેી “�ગુધં” થી “દ�હા�યાસ” થયો,ત�ેું �પ જોઈ “ઇ���યા�યાસ”

થયો,અન ેતથેી “�વ-�પ િવ��િૃત” થઇ-એટલ ેતને ેઘરમા ંજતા ંકોઈ રોક�ું નથી.

�તૂના નદંબાબાના ઘરમા ં�સુી ગઈ. બધા �તૂના ન ે�ુએ છ.ેપણ-

ભાગવત મા ંલ��ું છ-ેક�-બાલ��ૃણલાલ ે�તૂના ન ેજોઈ ન ે�ખો મ�ચી દ�ધી છ.ે

�તુનાએ યશોદા� ન ેક�ું ક� �ું �ા�ણ ની �ી �,ંતમારા ંલાલા ન ેઆશીવા�દ આપવા આવી �,ંતમારાં

લાલા ન ે�ું ધવડાવીશ તો ત ે��ુટ થઇ જશ.ેયશોદામા બ� ુભોળા ંછ,ેતમેન ેકોઈ �ુ�ન દ�ખાતો નથી.
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લાલા ન ેસ�પી મા ંઘરમા ંગયા.અન ે�તુનાએ લાલા� ન ેગોદમા ંલીધા છ.ે

�તૂના ઉપર ઉપરથી �ુંદર �યવહાર કરતી હતી પણ ત� ુ�દય ઘ�ું �ુ�ટલ છ.ે�તુનાએ �તન પર ઝરે

લગાડ��ું છ.ે બાલ��ૃણલાલ તનેા �ાણો સાથ ે�ધૂ ધાવવા લા�યા.

�તૂના �મુ પાડવા લાગી-મન ેછોડ� દ�-મન ેછોડ� દ�.�યા ંતો ભગવાન ેતનેા �ાણ �સૂી લીધા.

�તૂના-ચ�ર� ની પાછળ રહ�ય �પાય�ેું છ.ેલાલા� ની દર�ક લીલા પાછળ રહ�ય છ.ે

�ના હ�યામા ંઝરે છ ે(મન મ�ેું છ)ે અન ેશર�ર (તન) �ુંદર છ-ેત ે�તૂના.

�તૂના બહારથી �ુંદર લાગ ેછ-ેપણ �દરથી મલેી છ.ે�તૂના �ું �પ-શણગાર જોઈ સવ� લોકો ભાન ��ૂયા

છ,ે તને ેકોઈ અટકાવ�ું નથી. સૌ�દય� મોહ થયા પછ� િવવકે વહ� �ય છ.ે

શકંરાચાય�-“શત-�લોક� મા ંકહ� છ-ેક�-“લોકો ચામડ� ની મીમાસંા કર� છ-ેપણ કોઈ આ�મા ની મીમાસંા

કર� ુનથી.” બહારની �ખો ન ેચમ�ચ� ુકહ� છ ેઅન ે�દરની �ખ ન ે�ાનચ� ુકહ� છ.ે

�ાનચ� ુ�લુ ેઅન ેત ેવડ� જોવાય તો- તો િવવકે ની ��િૃત થાય છ.ેપછ� સૌ�દય� મોહ થતો નથી.

આ �તૂના ઝરે ચોપડ�ન ેઆવી હતી. તમે-આ �વ નો �વભાવ છ-ેક�-�વ આ�માના �વ-�પ પર -

(�ાન ઉપર) ઝરે�ું (અ�ાન �ું) આવરણ કર�,િવષયાનદં ભોગવ ેછ.ે

વાસના (અ�ાન) આવ ેએટલ ે�વ-�પ િવ��િૃત થાય છ,ેિવવકે �ું ભાન �ય છ.ે

વાસના (અ�ાન) નો િવનાશ થાય પછ� જ –��ૃણ િમલન થાય છ.ે

તથેી પહ�લા જ �કુન મા ંબાલ��ૃણલાલ વાસના (અ�ાન) �પી �તૂના ન ેમાર� છ.ે

�તૂના ઘરમા ંઆવ ેછ-ે�યાર� �� ુએ �ખો બધં કર� છ.ે

ઘણા ભાગ ે�તૂના (વાસના-અ�ાન) �ખમાથંી �દર આવ ેછ,ે�ખ બગડ� છ-ે એટલ ેમન બગડ� છ.ે

�તૂના ��ું મ�ેું મન લઇ મ��ુય-�� ુના ંદશ�ન કરવા �ય �યાર� �� ુકહ� છ-ેક�-

�ું તન ે�ખ આપતો નથી,�ું �ખ બધં ક�ુ ં�.ં

��ું મન મ�ેું છ-ેતનેી સામ ેભગવાન જોતા નથી.�� ુબહારનો (��ળૂ શર�ર નો) �ૃંગાર જોતા ંનથી,પણ

�દરનો-��ૂમ શર�ર નો-મન નો �ૃંગાર �ુએ છ.ે

શા� મા ં૩-�કારના ંશર�ર ક�ા ંછ.ે(�ન ેઉપાિધ-પણ કહ� છ)ે

અન ેઆ �ણ ેશર�ર થી પર (�ુદો) આ�મા છ.ે

(૧) ��ળૂ શર�ર-�ખ ન ેદ�ખાય છ ે–ત.ે

(૨) ��ૂમ શર�ર-૧૭-ત�વ �ું બન�ેું છ.ે૫-કમ����યો-૫-�ાન�ે��યો-૫-�ાણ-અન ેમન ,��ુ�.

(મન-��ુય છ)ે

(૩) કારણ શર�ર-મન મા ં� વાસના નો સ�દુાય રહ� છ-ેત-ે(ક� � શર�ર �ું કારણ છ)ે

�તૂના તન ન ેશણગાર� ન ેઆવી છ,ેમન ન ેન�હ.તો ��એુ તનેી સામ ેજો�ું નથી.

�દુામા ફાટ�લી પોતડ� પહ�ર� ન ે�ારકાનાથ ન ેમળવા ગયા તો ��એુ કપડા ંસામ ેજો�ું નથી,

પણ ઉભા થઇ �દુામા ન ેઆ�લ�ગન આ��ું છ.ે

ક�ટલાક મ�ંદરમા ંદશ�ન કરવા �ય �યાર� કપડા ંબદલી ન ે�ય છ,ેપણ મનન ે(કાળ�ન)ે બદલી ન ેજતા

નથી.તો �� ુતમેની સામ ેજોતા નથી. �� ુન ેલાયક થઇ દશ�ન કરવા �ય તો �� ુસા�ું �ુએ.
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દશમા �કધંમા ંમહા�માઓ �મે થી પાગલ સર�ખા બ�યા છ.ે

�તૂનાન ેજોઈ ન ેલાલા� એ �ખો બધં ક�મ કર�?-તો તનેા અનકે કારણો આ મહા�માઓ આપ ેછ.ે

(૧) એક મહા�મા કહ� છ-ેક�-�તૂના છ ે�ી �ું ખો�ળ�ું.�ી એ લ�મી �ું �વ�પ છ.ે�ી અબળા છ,ેઅવ�ય છ.ે

શા� મા ં�ી ન ેમારવાની મનાઈ છ.ે લાલા� ન ે�ી ન ેમારતા ંસકંોચ થાય છ,ેઅન ે�ખો બધં કર� છ.ે

(૨) બી� મહા�મા કહ� છ-ેક�-મન ેઆ કારણ યો�ય લાગ�ું નથી,�તૂના �ી છ-ેપણ ત ેઅનકે બાળકોના

વધ કર�ન ેઆવી છ.ેઅનકે �ું ભ�ું થ�ું હોય તો એક ન ેમારવામા ં�ું વાધંો હોય ?પછ� ત ે�ી હોય ક�

��ુુષ.મન ેકારણ બી�ુ ં લાગ ેછ.ે

ભગવાન ની �ખમા ં�ાન અન ેવરૈા�ય રહ�લા ંછ,ેપરમા�મા �ન ે�મેથી �ુએ તનેી ��ુ�મા ંવરૈા�ય

��રણ પામ ેછ.ે��એુ િવચાર કય� ક� “ �ું �તૂના ન ે�ખો આ�ું તો તને ે�ાન થશ.ે�ું ઈ�ર � ંએ�ું –તનેે

�ાન થાય તો પછ� � લીલા કરવી છ ેત ેથશ ેન�હ.”

�ારકાનાથ ની નજર ધરતી પર છ.ેમ��ુય જો એ�ું પિવ� �વન ગાળ ેતો –�� ુ�ખ �ચી કર� સા�ું

�ુએ.ભગવાન �પૃા કર�ન ેનજર આપ ેતો તને ે�ાન મળ ેછ.ે “�દુા નજર દ� તો સબ નજર �દુાક� હ�”

��ુતકો વાચંીન ેશ�દ�ાન મળ ેછ,ેપણ એનાથી અ�ભમાન થાય છ.ેભગવાન �ન ે�ાન આપ ેછ-ેત�ેું

�ાન કાયમ માટ� ટક� છ.ેપરમા�મા નજર આપ ેતને ેિવષયોમા ંવરૈા�ય આવ ેછ,ે

સસંાર�ખુ મા ંમનથી �ગૂ આવ ેતો માન�ું ક� ��એુ �પૃા કર� છ.ે

(૩) �ી� મહા�મા કહ� છ-ેક�-ના,ના, આ કારણ મન ેસા�ું લાગ�ું નથી.ભગવાન ની નજર પડવાથી –એ

રા�સી નો �વભાવ એકદમ �ધુર� �ય ત ેમન ેસા�ું લાગ�ું નથી.�ુય�ધન ,ભગવાન ન ે�યા ંમદદ

માગવા ગયો,�યાર� ઠાકોર� ની નજર તનેા પર પડ�લી,પણ તનેો �વભાવ �ા ંબદલાયો હતો ? તને ે�ાં

�ાન થ�ું હ�ું ? પણ મન ેલાગ ેછ-ેક�- �તૂના ઝરે લઈન ેઆવલેી �યાર� લાલાએ િવચાર કય� ક�-

ગમ ેતમે આ માર� પાસ ેઆવી છ,ેતો તને ેવ�ૈુઠં મા ંલઇ �� ક� ગોલોક મા ં?

�તૂના ન ેક�વી સદગિત આપવી ? ત ેિવચારવા લાલાએ �ખ બધં કર� છ.ે

(૪) ચોથા મહા�મા કહ� છ-ેક�-ઠાકોર� પાસ ેજ�ું એ સહ��ું નથી.આ જ�મ ક� ગયા જ�મ મા ંબ� ુ��ુય

કયા� હોય ત ેજ પરમા�માની ન�ક જઈ શક� છ.ેકોઈ ��ુય વગર �વ ઈ�ર પાસ ેઆવતો નથી.

�� ુિવચાર� છ-ેક�-�વ જ�દ� માર� પાસ ેઆવતો નથી,પણ આ �તૂના એ એ�ું �ું ��ુય ક��ુ ક�-ત ેમાર�

પાસ ેઆવી?આ જ�મ મા ંતો તણે ેકોઈ ��ુય ક��ુ નથી,�વૂ�જ�મમા ંએ�ું �ું ��ુય ક��ુ હશ ે?

ત ેજોવા લાલ�એ �ખો બધં કર� છ.ેલાલાએ �ખ બધં કર� �યા ંજો�ું-ક� આ તો બ�લરા�ની ��ુી

ર�નાવલી છ.ે (ર�નાવલીની કથા આગળ આવી ગયલેી છ)ે

(૫) પાચંમા મહા�મા કહ� છ-ેક�- ઈ�ર તો ઉઘાડ� �ખ ેબ�ું જોઈ શક� છ.ેલાલાએ �ખ બધં કરવા�ું

કારણ મન ે�ુ�ુ ંલાગ ેછ.ેમારો લાલો નાનો બાળક છ,ે�તૂના ઝરે લઇ ન ેઆવી એટલ ેતમેન ેબીક લાગી.

લાલાએ િવચા��ુ ક� “મ� તો માન�ેું ક� ગો�ુળમા ંજઈશ તો લોકો માખણ િમસર� ખવડાવશ,ેપણ અહ� તો

ઉલ�ુ ંથ�ું,આ તો ઝરે આપવા આવી છ”ે આ બીક  થી લાલાએ �ખો બધં કર�.

(૬) છ�ા મહા�મા કહ� છ-ેક�-લાલાન ે�ું બીક લગતી હશ ે,ત ેતો કાળ ના કાળ છ.ેપણ લાલો િવચાર� છ,ેક�-

મન ેઝરે ભાવ�ું નથી,માર� ઝરે પી�ું નથી,�ખ બધં કર� લાલાએ િશવ� ન ે�ાથ�ના કર� ક� –

તમન ેઝરે પચ ેછ,ેતમન ેઆદત છ,ે તો તમ ેપધારો અન ેત ેઝરે પી �વ.

(૭) સાતમા ંમહા�મા કહ� છ-ેક�-�ી��ૃણ ની એક એક  �ખમા ં�યૂ�-અન ેચ�ં  છ.ે �તૂના ઝરે આપવા
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આવી છ,ેત ે�યૂ� ચ�ં થી જોવા�ું ન�હ, ઝરે આપ ેત ેઅમાર� જો�ું નથી

તથેી �ખના દરવા� બધં કયા� છ.ે

(૮) આઠમા ંમહા�મા કહ� છ-ે�ખ બધં કરવા�ું કારણ મન ેબી�ુ ં લાગ ેછ.ે લાલા� િવચાર� છ-ેક�-

આ ઝરે આપનાર� ન ે�ું ��ુ�ત આપવાનો � ંતો � ગોપ-ગોપીઓ મન ેમાખણ િમસર� આપ ેછ-ે

તમેન ે હવ ેકઈ ગિત આપવી ? એના િવચારમા ં��એુ �ખો બધં કર� છ.ે

દશમ �કધં મા ંઆમ -�વ ગો�વામી,સનાતન ગો�વામી,મહા���ુ,�ીધર �વામી-�વા મહા��ુુષો

પાગલ બ�યા છ.ે�મ �મ િવચાર� છ-ેતમે તમે નવા નવા ભાવ �લુ ેછ.ે

સનાતન ગો�વામી ટાટ ની લગંોટ� પહ�ર� ન ેફરતા.અગાઉ ત ેરા�ના દ�વાન હતા,પણ ��ૃણ�મે માં

એવા પાગલ થયા-ક� �ુિનયાની દોલત તમેન ે��ુછ લાગ ેછ.ે

સનાતન ગો�વામી ના �વન મા ંએક �સગં આવ ેછ.ે

એક �ા�ણ બ� ુગર�બ હતો,દ�ર�તા �ું �ુઃખ �રૂ કરવા ત ે�� ુન ે�ાથ�ના કર� છ.ે તને ે�વ�ન મા ંઆદ�શ

થયો ક�-�ું સનાતન ગો�વામી પાસ ે�,તઓે તન ેર�ન આપશ.ે

�ા�ણ સનાતન ગો�વામી પાસ ેઆ�યો અન ેર�ન ની વાત કહ�. �યાર� સનાતન �વામીએ ક�ું-ક�-

� ,પલેી નદ�ની જ�યાએ આ �થળ ેર�ન દાટ��ું છ,ે�યાથંી કાઢ� લ.ે�ા�ણ ગયો અન ેનદ�ની ર�તમાથંી

ર�ન કાઢ� લઇ ન ેચાલવા લા�યો. ર�તામા ંતને ેિવચાર આ�યો ક�-

આ મહા�મા પાસ ેર�ન કરતા ંપણ એવી �ું �ક�મતી વ�� ુહશ ે?ક� � ર�ન ન ેમાટ� ��ું ગણ ેછ!ે!

ત ેપાછો આ�યો ન ેસનાતન ગો�વામી ન ે�છૂ�ું-ક� –તમાર� પાસ ેએવી �ું વ�� ુછ-ેક� ર�ન ન ેતમ ે��ુછ

ગણો છો ? �યાર� �વામીએ જવાબ આ�યો ક�-તાર� એ �ણ�ું છ?ેતો ફ�ક ત ેર�ન જ�નુા� મા.ં

ત ેર�ન ન ેફ�ક� દઈશ તો જ તન ેરહ�ય સમ�શ.ે

“��નુા નામ-�પી ર�ન �ન ેમળ ેછ-ેતણે ેબી� ંર�નો ગમતા ંનથી.” “પાયો� મનૈ ેરામ રતન ધન પાયો”

�વ ગો�વામી બગંાળના મોટા જમીનદાર હતા,ઘરમા ં�બૂ સપંિ� હતી.

એક �દવસ એક પિવ� �ા�ણ ના �ખુથેી દશમ �કધંની કથા સાભંળ�, અન ે��ૃણ-�મે મા ંપાગલ થયા.

સઘળ� સપંિ� �ટુાવી દ�ધી,સવ��વ �ું દાન કર� દ��ું,અન ેતાડપ�ી ની લગંોટ� બાધંી,રાધ-ેિન�ુજં માં

રાધ-ે��ૃણ,રાધ ે–��ૃણ કરતા ફરતા હતા.

�તૂના એ વાસના છ,ેઅન ેવાસના �ખમાથંી �દર આવ ેછ.ે

સસંાર ના �ુંદર િવષયો જોઈ �ખ તનેી પાછળ દોડ� છ.ે�ણ ેછ-ેક� આ મા�ુ ંનથી,મન ેમળવા�ું

નથી,છતાપંાપ કર� છ.ે વાસના �દર ના આવ ેતવેી ઈ�છા હોય તો �ખ બધં કર� ઉપાસના કરવી

જોઈએ. વાસના નો નાશ ઉપાસના થી થાય છ.ે

જગતન ેબોધ આપવા લાલ�એ �ખો બધં કર� છ.ે�� ુઆપણ ન ેબોધ આપ ેછ-ેક�-

“�ખો ન ેબધં કર� તને ેસાચવો,�ખો સાચવશો તો મન પિવ� રહ�શ.ે”

�તનપાન કરતા ંકરતા ંકનયૈો �તૂનાના �ાણ �સૂવા લા�યો, ત ેવખત ે�તૂના અિત �યા�ુળ થઇ.

તણે ેરા�સી �પ ધારણ ક��ુ,અન ેઆકાશમાગ� ��ૃણ ન ેલઈ જવા લાગી.�જવાસીઓ તનેી પાછળ દોડ�

છથેોડ�વાર મા ંતો ભગવાન ે�તૂના ન ેજમીન પર પછાડ�.મોટો ધડાકો થયો છ.ે

રા�સીના વ��થળ પર �ી��ૃણ િવરા�યા છ.ે��ુુષો ન ે�તૂના ની બીક લાગ ેછ ેપણ ગોપીઓ એ દોડતા

આવી ન ેલાલા� ન ેઉઠાવી લીધા છ,ેઅન ેયશોદા ન ેઠપકો આપ ેછ.ે
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“મા અમ ેઅનકે બાધાઓ રાખી �યાર� તમાર� �યા ંદ�કરો થયો અન ેતમન ેતનેી કદર નથી. આવા ર�ન

�વા દ�કરાની તમ ેસભંાળ રાખતા ંનથી.” યશોદા� એ ઠપકો માથ ેચડા�યો છ.ે

“મા�ુ ંઆ પહ��ું બાળક છ,ેત�ેું લાલનપાલન ક�વી ર�ત ેકર�ું તનેી મન ેબ� ુખબર નથી,હવ ેતમ ે�મ

બતાવશો તમે કર�શ.”

ગોપીઓ કહ� છ-ેક� નાનકડો લાલો તો આ રા�સીન ે�ાથંી માર� શક� ?રા�સી તનેા પાપથી મર�.

અન ેઅમારો કનયૈો નારાયણ ની �પૃાથી બચી ગયો.

મા,લાલા ન ેરા�સીનો �પશ� થયો છ,ેતથેી તનેી નજર ઉતારવી જોઈએ.

યશોદા� કહ� છ-ેક�-મન ેનજર ઉતારવા�ું બરોબર આવડ�ું નથી.

એક ગોપી કહ� છ-ેક� �ું નજર ઉતાર�શ. અન ેગોપીઓ લાલાની નજર ઉતારવા-

લાલાન ે ગૌશાળા મા ંલઇ ગઈ છ.ે

લાલા ન ેગાયો બ� ુવહાલી છ.ેતમેા ંપણ ગગંી ગાય તો અિધક વહાલી છ.ે

ગગંી ગાય નો પણ લાલા પર એવો જ �મે છ.ે લાલાની ઝાખંી ન થાય �યા ં�ધુી ત ેપાણી પણ પીતી

નથી.ગોવાળો કટંાળ� �ય એટલ ેયશોદા� પાસ ેઆવી ન ેકહ� છ-ેક� મા લાલા ન ેગૌશાળામા ંલઇ આવો.

લાલા ન ેગૌશાળા મા ંલઇ �ય એટલ ેલાલાની ઝાખંી કર�,ગગંી ગાય ઘાસ (ખડ) ખાય છ.ે

મ��ુય ેપણ કોઈ િનયમ રાખવો જોઈએ.શા� મા ંએ�ું વણ�ન છ-ેક�- �ના �વન મા ં–�� ુ��ય ેનો કોઈ

િનયમ નથી,ત ેપ� ુસમાન છ.ે�� ુભજન વગર�ું ભોજન એ પાપ છ.ે

પટેની ��ૂ પહ�લી ન�હ પણ ��નુી ��ૂ પહ�લી,ક� �ણ ેઆ પટે આ��ું છ.ે

ઘણા વ�ૈણવો નો િનયમ હોય છ-ેક�-રોજ મગંળા ના દશ�ન કરવા.ંપણ તમેા ંઘણા તો,પટેમા ંભયા� પછ�.

ડોલતા ડોલતા ,દશ�ન કરવા �ય છ.ે ત ેબરોબર છ ે??

પટેમા ંકઈં ના હોય તો જ સા��વક ભાવ �ગ ેછ.ેઉપવાસ કરવાથી શર�ર હલ�ુ ંથાય છ,ેપાપ બળ ેછ.ે

મોટા મોટા ઋિષઓ એ અનકે વષ� તપ�યા� કર� પણ મનમાથંી અ�ભમાન ના ગ�ું-કામ ના ગયો- એટલે

ગો�ુલ મા ંત ેગાયો થઇ ન ેઆ�યા છ.ે”િન�કામ ��ૃણ ન ેઅમારો કામ અપ�ણ કર� અમ ેપણ િન�કામ

થઈ�ું.”

ગગંી ગાય ન ેલાલા ના દશ�ન કરતા આનદં થયો છ.ેત ેશાતં -�ચ�વત ઉભી છ.ે

ગોપીઓ એ ગાય�ું � ૂંછ�ુ ંહાથમા ંલી�ું અન ે�ણ વખત લાલાના ચરણ થી �ખુારિવ�દ �ધુી ફ�ર��ું.

“મારા લાલાન ેકોઈની નજર લાગી હોય, બહારની કોઈ અલાઈ-બલાઈ વળગી હોય તો  ત ેસવ�

ગગંી ગાય ના � ૂંછડા મા ં�ય” આ �મે �િૂત� ગોપીઓની કથા છ,ે

નજર ઉતયા� પછ� ગોપીઓ એ ક�ું ક� મા, હવ ેલાલાન ેનવડાવો.

ગોપીઓ એ ગાય�ું છાણ અન ેગૌ��ૂથી લાલા ન ે�નાન કરા��ું. ચો��ું લ��ું છ-ેક�-“ગૌ��ુણે

સનાપિય�વા”

બ�ર મા ંથી સા� ુલા�યા નથી, પણ ગૌ��ૂ થી �નાન કરા��ું છ.ે

અન ેપછ� ગરમ જળ થી બાલ��ૃણ લાલ ન ેનવડાવ ેછ.ે

ઋિષ�પા ગોપીઓ લાલાન ેઘરે� ન ેબઠે� છ,ેઅન ેલાલાના �ગ ઉપર હાથ ફ�રવતી ,ધીર� ધીર� બોલ ેછ.ે

એક કહ� છ-ેક�-લાલાની �ખ ક�ટલી �ુંદર છ!ે બી� કહ� છ-ેક�-લાલા ના વાળ ક�ટલા �ુંદર છ!ે

તો �ી� ગોપી કહ� છ-ેક�-લાલા ના �લુાબી,ચરણ કમળ તો જો ,ક�ટલા �ુંદર છ!ે
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મોટા મોટા ઋિષઓ ગોપી થયા છ,ેએટલ ેત ેગોપીઓ ન ેઋિષ�પા કહ� છ,ે

ઋિષ થયા પછ� ગોપી થવાય છ.ે

ગોપીઓ આમ ઋિષ હોવાથી તમેન ેમ�ં �ું �ાન છ.ે લાલા ના �ી�ગ પર હાથ ફ�રવી, ધીર� ધીર� તઓે

મ�ંો�ચાર કર� છ.ે ગોપીઓ માધવરાય ની ��િુત કરવા લાગી છ.ેલાલાની ર�ા કરવાની �ાથ�ના કર� છ.ે

છ�ા અ�યાય ના ૨૨ થી ૨૯ �લોકો બાળ-ર�ા �ું �તો� છ.ે

ગોપીઓ �ણતી નથી ક�-“ � માધવરાય ન ે�ું મના�ું � ંત-ે�ત ેજ યશોદા� ની ગોદમા ંરમ ેછ.ે”

છવેટ� કહ� છ-ેક�- “પરમા�મા �ું મગંલમય નામ સદા-સવ�દા બાલ��ૃણલાલ �ું ર�ણ કર�.

લાલાન ે� કઈં થવા�ું હોય ત ેઅમન ેથાય.” આ ગોપીઓ નો િવ��ુ �મે છ,ે.

મ�રુા થી નદંબાબા સા�ં આ�યા છ.ે�તૂનાના શર�ર ન ેઅ��નદાહ કરવામા ંઆ�યો.

�તૂનાના શર�ર મા ંથી ચદંન ની �વુાસ નીકળ ેછ.ે�તૂના ન ેસદગિત મળ� છ.ે

�� ુ�તૂના ન ેમારતા નથી પણ ��એુ �તૂનાન ે��ુ�ત આપી છ.ે

�ી ��ૃણ ના “કા�પિનક �વ-�પ” �ું મનથી �ચ�તન કરતા ંકરતા ં�ાણ�યાગ કરનાર યોગી ન ે��ુ�ત મળે

છ,ે�યાર� સા�ાત પરમા�મા ના ંદશ�ન કરનારન ેઅન ે�દય પર ધારણ કરનારન ે(�તૂનાન)ે

સદગિત મળ ેતમેા ં�ું આ�ય� ?

�ી��ૃણ દયા� છ,ે��નુા માર મા ંપણ �યાર છ.ે�ન ેમાર� છ-ેતને ેતાર� પણ છ.ે

ઝરે આપનાર ન ેપણ માતાન ેઆપવા યો�ય સદગિત આપી છ.ે તો �મેથી લાલાની કર� ��ૂ કર� તનેે

લાલો �ું ના આપ ે?

સતત હ�ર-�મરણ અન ેહ�ર-રટણ કરવાની ટ�વ હોય તો વાસના �દર �વશેી શકતી નથી.

પણ -જો એકવાર વાસનાએ �દર �વશે કય� તો પછ� ડહાપણ ચાલ�ું નથી.

વાસના ��યા પછ� મ��ુય �ાકં તો િવષય ભોગવ ેછ ેઅન ેના ભોગવ ેતો મન ચચંળ થાય છ.ે

વાસના બનં ેર�ત ેમાર� છ.ે

વાસનાનો િવનાશ થાય તો જ ભ��ત થાય છ,ે અન ેભ��તમા ંઅિત આનદં મળ ેછ.ે

�ન ેભ��ત કરવી હોય તને ેઠાકોર� (પરમા�મા) ના �વ�પ મા ંઆસ�ત થ�ું જોઈએ.

ભ��ત ક�વી ર�ત ેકરવી ત ે–આ ગોપીઓ બતાવ ેછ,ેગોપીઓ ન ે��ુ કરવાની જ�ર છ.ે

ગોપીઓ પહ�લા ંએક એક �ગ �ું અન ેપછ� સવા�ગ (સવ� �ગો) �ું �યાન કર� છ.ે

�તૂના ના છ દોષો છ.ેકામ,�ોધ,લોભ,મોહ,મદ અન ેમ�સર. અન ેઆ દોષો અ�ાન થી આવ ેછ.ે

�� ુના છ �ણુો છ,ેઐ�ય�,વીય�,યશ,�ી,�ાન અન ેવરૈા�ય.

ભગવાન ના એક એક સદ�ણુ ન ે�દયમા ંમ��ુય ઉતાર� તો એક એક દોષ �રૂ થાય.

ભાગવત મા ંબાળલીલાઓ ઘણી વણ�વી છ,ેપણ કોઈ બાળલીલા ની ફળ�િુત કહ�લી નથી.પણ-

એક આ �તૂના ચ�ર� ની ફળ�િુત એટલ-ે કહ� છ-ે.ક�-

મ��ુય એક અ�ાનન-ેકામવાસનાન ેઓળખ ેતો ય ેઘ�ું છ,ે

અ�ાન �રૂ થાય તો �ીગોિવ�દ મા ં�ીિત થાય છ.ે

�તૂના કોણ હતી ? ( તનેી કથા આગળ આવી ગઈ છ.ેઅહ� �ુકંાણ મા)ં

બ�લરા�  અન ેિવ��યાવલી ની ��ુી ર�નમાલા નો �નુ��મ �તૂના તર�ક� થયલેો.
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જયાર� વામન ભગવાન બ�લરા� ના દરબારમા ંદાન માગવા આવ ેછ,ે�યાર� તમેના મનોહર �પ ને

જોઈ,સ� ુ�થમ ર�નમાલા ન ેતમેના ��ય ેવા�સ�યભાવ થયો,અન ેતમેન ેધવડાવવાની ઈ�છા થઇ,પણ

પાછળથી ત ેબાળક ના કર�તુ જોઈ તને ેમાર� નાખવાની ઈ�છા થઇ.

આમ બનં ેવાસનાવાળ� ર�નમાલા બી� જ�મ મા ં�તૂના થઇ છ.ે

મન મા ં�યા ં�ધુી ��ૂમ વાસના-િવરોધ રહ� �ય �યા ં�ધુી,મન નો િનરોધ થતો નથી,અને

મનનો િનરોધ ન થાય �યા ં�ધુી ��ુ�ત મળતી નથી. �ી��ૃણ લીલા એ િનરોધ લીલા છ.ે

�તૂના ની લીલા પછ� હવ ેશકટભજંન ની લીલા આવ ેછ.ે

�કુદ�વ� વણ�ન કર� છ-ે ક�-

રાજન,�ી��ૃણ ેશકટભજંન (શકટ નામના રા�સ ન ેમાય�) ક��ુ �યાર� ત ે૧૦૮ �દવસના હતા.

ગોપીઓ ન ે��ૃણના ંદશ�ન વગર ચને પડ�ું નથી.રોજ નો મગંળા ના દશ�ન કરવાનો તમેનો િનયમ છ.ે

યશોદા� કહ� છ-ેક� અર�,બાવર� ગોપીઓ,હ�ુ મારો કનયૈો �તૂલેો છ,ેઆટલી વહ�લી ક�મ આવો છ ે?

જરા �રૂથી કનયૈા ના ંદશ�ન, વાતો કયા� વગર કરો,ન�હ તો મારો લાલો �ગી જશ.ે

એક �દવસ ેસવાર� ગોપીઓ આવી છ,ેઅન ેલાલા ના પારણા ન ેઘરે� ન ેઉભી છ.ે

ગોપીઓ �તૂલેા બાલ��ૃણલાલ ન ેજોતા ંધરાતી નથી. અન ેલાલાની ઝાખંી કરતા ંતનેા-એક એક �ગ

ના વખાણ કર� છ.ે ત ેગોપીઓ ના ઉદગારો કઈંક આવા છ.ે........

“અર� સખી,કનયૈો �તૂો હોય �યાર� તનેી ઝાખંી અલૌ�કક લાગ ેછ”ે

“લાલા ના વાકં�ડયા વાળ તો જો, ક�ટલા �ુંદર લાગ ેછ”ે

“લાલા �ું વ�-�થળ ક�ટ�ું િવશાળ છ,ે ત ેબ� ુબળવાન થશ”ે

“મન ેતો લાલા ના ચરણ બ� ુગમ ેછ,ેચરણ ના ત�ળયા ંક�વા ંલાલ છ,ેતમેા ં�વજ-��ુશ �ું િનશાન

સપ�ટ દ�ખાય છ.ેતને ેપખાળવા�ું મન થાય છ”ે

“લાલાની �ખ �ુંદર,કાન �ુંદર,હોઠ તો વળ� ક�ટલા �ુંદર છ”ે

“લાલા�ું �ખુ�ુ ંઅિત મનોહર છ,ેમન ેતો લાલા �ું �ખુ�ુ ંજ બ� ુગમ ેછ”ે

લાલા� �ું બ�ુંજ �ુંદર છ,ેમ�રુ છ.ે  “અધરમ મ�રુ,ંવદનમ મ�રુ”ં

મહા���ુએ તથેી જ મ�રુા�ટકમ ની રચના કર� છ.ે

અહ� ગોપીઓ બોલતી નથી પણ તમેની ભ��ત બોલ ેછ.ે

બાક�,�ન ેક�ડ� લગંોટ� પણ નથી,તવેા વરૈાગી �કુદ�વ� �ું આ ગોવાલણો ની કથા કર� છ ે?

ના, આ તો ભ��ત ની કથા છ.ેગોપી એ ગોવાલણ નથી. ગોપીઓ ભ��તમાગ� ની આચાયા�ઓ છ.ે

ભ��ત ક�વી ર�ત ેકરવી ત ેગોપીઓ બતાવ ેછ.ે

પરમા�મા ના �વ-�પ મા ંઆસ��ત એ જ ભ��ત છ,ેએક એક �ગ�ું  �ચ�તન કરતા,ત�મયતા ના થાય ,

�યા ં�ધુી સવા�ગ �ું �યાન થ�ું નથી.

ગોપીઓ આ� લાલા ના એક એક �ગ ના ંદશ�ન કર� છ,ે ગોપી ની �ખ અન ેમન �ી��ૃણ ના એક એક

�ગ મા ં��થર છ.ે તવેા મા ંલાલા એ પા� ુફ�ર��ું. યશોદા� કહ� છ-ેક� હ�ુ �ણ મ�હનાનો થયો નથી અને

પા� ુફ�રવ ેછ,ે મન ેલાગ ેછ ેલાલો,ભિવ�ય મા ંમહા બળવાન થશ.ે
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લાલા એ પા� ુફ�ર��ું એટલ ેયશોદા મા ંએ “�ગ પ�રવત�ન” નામનો  ઉ�સવ કરવા ની િનણ�ય કય�.

ઈ�ર �ું �ાગટ� �દય મા ંથાય ત ેઉ�સવ. �લૂીના લાડ કરવા માટ� ઉ�સવ નથી.

ઉ�સવ પરમા�મા સાથ ેએક થવા માટ� છ.ે બ�હ��ુખ�િૃ� ન ેિન��ૃ કરવા અન ે�ત��ુખ ���ટ ને

િસ� કરવા માટ� ઉ�સવ છ,ેદ�હમા ંહોવા ંછતા ંદ�હભાન �લૂવા માટ� ઉ�સવ છ.ે

યશોદા� િવચાર� છ-ેક�-રોજ �ા�ણો ની ��ૂ ક�ુ ં� ંત ેસા�ુ ંછ,ે પણ આ� માર� ગોપીઓ અન ેગોવાળોની

��ૂ કરવી છ-ેક� �મના આશીવા�દ થી, ��ુ મ�યો છ.ે

યશોદા એમ કહ�તા ંનથી ક� આ ગોવાળો ગર�બ છ,ેતને ેમાર� મદદ કરવી છ.ે

દર�ક �વ ઈ�રનો દ�કરો છ,ેઈ�રનો �શ છ.ે � ઈ�રનો દ�કરો છ,ેતને ેગર�બ કહ�એ તો ઈ�રન ેખો�ું

લાગ.ે ઈ�ર ના રા�ય મા ંકોઈ ગર�બ નથી.ગર�બી ક� અમીર� એ સવ� કમ� ની ગિત છ.ે

કોઈ �વ ન ેગર�બ માની ત�ેું અપમાન કર�ું ત ેઈ�રના અપમાન કરવા સમાન છ.ે

ન� થઇ ન ેનીચી �ખ કર� ન ેદાન આપ�ું જોઈએ.

દાન લવેા આવનાર ના �દયમા ંપણ પરમા�મા જ વસલેા છ,ેએમ સમ� ન ેઆપ�ું જોઈએ.

આપનારો ,જો દાન લનેાર મા ંભગવદભાવ ન રાખ ેતો ત ેદાન સફળ થ�ું નથી.

એટલ ેજ યશોદા અહ� કહ� છ-ેક�- માર� �ત ેએક એક ની ��ૂ કરવી છ,ેએક એક�ું સ�માન કર�ું છ.ે

ગર�બ ની ��ૂ કરવી અન ેમદદ કરવી –એ બમેા ં�તર છ.ે

મદદ કરવા થી “�ું” વધી �ય તો ત ેદાન કશા કામ�ું નથી.દાન આ�યા પછ�,જો અ�ભમાન મર�,

દ�નતા આવ ેતો દાન સફળ થાય છ.ેગર�બ મા ંરહ�લા ઇ�ર ની ��ૂ કરવાની છ.ે ��ૂ ના થાય તો

છવેટ� મનથી ��ૂ કર� બ ેહાથ જોડવાના છ,ેઅન ેદાન લીધા માટ� આભાર માનવાનો છ.ે

ગર�બ ન ેદાન આપશો તો ત ેઆભાર માનશ,ેપણ તનેી મનથી ��ૂ કરો અન ે તનેો આભાર માનો તો-

ત ેઆશીવા�દ આપ ેછ.ેપરમા�મા ની ��ૂ ખાલી મ�ંદરમા ંજ થાય ત�ેું નથી.બી� અનકે ર�ત ેથાય છ.ે

કનયૈા �ું �ાગટ� થ�ું �યાર� ગોપીઓ ભટે આપવા લઈન ેદોડ� હતી, ત ેવખત ેયશોદા� સામી ભટે

આપવા ગયા ં�યાર�  ગોપીઓ એ કહ��ું- આ� તો અમાર� કનયૈા ન ેઆપવા�ું હોય,લવેા�ું ન�હ.

એટલ ેત ેવખત ેકોઈ ગોપીએ લી�ું નથી.

લવેા ની ઈ�છા છ-ે�યા ંમોહ છ,ેઆપવાની ઈ�છા છ-ે�યા ં�મે છ.ે

યશોદા�એ આખા ગામન ેઆમ�ંણ આ��ું છ.ે નદંબાબા કહ� છ-ેક�-�ું આપવામા ં�બલ�ુલ સકંોચ ના

રાખતી,કનયૈો આ�યો �યારથી ખબર પડતી નથી ક� –કોણ મારા ઘરમા ં�કૂ� �ય છ.ે

લ�મી� તો �યાર� મ��ુય ન ેછોડ� ન ે�ય છ-ેક�-�યાર� ત ેલ�મી� નો �ુ�ુપયોગ કર�.

કહ� છ-ેક�-�વનમા ંએક દશકો એવો આવ ેછ-ેક� જયાર� ભા�ય અ��ુળૂ (ભા�યોદય) થાય છ.ે

મહા�માઓ કહ� છ-ેક�-જયાર� ભા�યોદય નો સમય હોય �યાર� �મેથી �બૂ દાન કરજો,વાપરજો,સકંોચ

રાખશો ન�હ,�ટ�ું આપશો તનેાથી બમ�ું પા� ંઆવશ,ેઅન ેલ�મી� ઘરમા ંઅખડં િવરાજશ.ે”

પણ ભા�ય જો �િત�ળૂ થાય તો સપંિ� ન ેસાચવવા �ય�ન કરવામા ંઆવ ેતો પણ ત ેઘરમા ંરહ�તી

નથી.ભા�ય �િત�ળૂ થતા ંધમ�રા� �િુધ��ઠર,નળરા� વગરે� પણ દ�ર�ી થયા હતા.તો સાધારણ

મ��ુય નો તો �ું �હસાબ ? �ટ�ું હાથ ેવાપ��ુ હોય ત ેસાથ ેઆવશ.ે

શા�ો કહ� છ-ેક�-છોકરાઓં માટ� બ� ુરાખ�ું ન�હ,છોકરો લાયક હશ ેતો કમાઈ લશે ેઅન ેનાલાયક ��ુ માટ�
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ગમ ેતટે�ું રાખો,પણ એક �દવસ તો ત ેજ�ર દ�વા� ંકાઢશ,ે�ુઃખી થશ.ે

આ� ભા�ય અ��ુળૂ છ,ેયશોદા� �બૂ દાન કર� છ,ે

યશોદા� િવચાર કર� છ-ેક� આ કનયૈો �ઈૂ �ય તો મારાથી બધા�ું સ�માન થઇ શક�.

લાલા એ િવચા��ુ ,મા ની ઈ�છા છ ેતો �ું �ઈૂ ��.

યશોદા િવચાર� છ-ેક�-�ું જયાર� ક�ું �યાર� �ઈૂ �ય છ ેઅન ે–�ગ ક�ું –�યાર� �ગ ેછ,ેબ� ુડા�ો છ.ે

લાલો આનદં-�વ-�પ છ.ેલાલાએ મા ન ે�ાસ આ�યો નથી. લાલા એ �ખો બધં કર� દ�ધી છ.ે

�દરથી �ગ ેછ.ેલાલા� ન ેનાટક કરતા ંબ� ુઆવડ� છ,ેએટલ ેતો ત�ેું નામ “નટવર” પડ�ું છ.ે

માતા ન ેબતાવ ેછ ેક� –ત ે�ઈૂ ગયો છ.ે

“�ી��ૃણ �ઈૂ �ય તો જગત મા ં�ગતો કોણ રહ�શ ે?”

��ૃણ �એુ છ-ેક�- �ગ ેછ-ેએ બાબત મા ંશાકંરભા�ય મા ંલ��ું છ-ેક�-

ઈ�ર િન���ય છ,ેપણ માયાના (��િૃત ના) કારણ ેતનેામા ં��યા નો આરોપ થાય છ.ે

ઉદાહરણ થી જોઈએ તો-

ગાડ� �ુંબઈ �ટ�શન ેઆવ ેએટલ ેલોકો કહ� છ-ેક�- �ુંબઈ આ��ું. પણ િવચાર કરવાથી ખબર પડ� છ ેક�-

�ુંબઈ આ��ું નથી ક� �ુંબઈ ગ�ું નથી.

ઈ�ર ��યા (કમ�) કરતા નથી,લીલા કર� છ,ેલીલા મા ં�વાથ� ના હોવાથી લીલા આનદં�પ છ.ે

��યા (કમ�) અન ેલીલા વ�ચ ેનો તફાવત એ છ ેક�-

� ��યા ની પાછળ-ક��ૃ�વ �ું અ�ભમાન છ,ેપોત ે�ખુી થવાની ભાવના છ-ે ત ે��યા.(�વ ની બધી ��યા)

� ��યા પાછળ ક��ૃ�વ �ું અ�ભમાન નથી,બી�ન ે�ખુી કરવાની ભાવના ત ેલીલા.(ભગવાન ની લીલા)

યશોદા� િવચાર� છ-ેક�- આ�ું ગામ માર� �યા ંઆવવા�ું છ,ેઘરમા ંભીડ અન ેઅવાજ થશ,ેતો �ઈૂ ગયલેો

લાલો �ગી જશ ેએટલ ેલાલા �ું પાર�ું ઘર બહાર ઝાડ નીચ,ેગાડા ની તળ ેબા�ં�ું છ.ે

યશોદા� એક એક ગોપી�ું સ�માન કર� છ,ેકોઈ તનેા બાળક ન ેલીધા વગર આવી હોય તો ઠપકો આપી

બાળક ન ેલવેા મોકલ ેછ.ેગોપી ઘરે જઈ બાળક ન ેલઈન ેઆવ ે–એટલ ેયશોદા� બાળક ના કપાળ માં

િતલક કર� છ ેન ેહ�રા-મોતી ની કઠં� પહ�રાવ ેછ,ેબાળક ન ે�ુંદર કઠં� આપ ેએટલ ેમા ન ેઆનદં થાય છ.ે

ગોપીઓ �દય થી આશીવા�દ આપ ેછ.ે બાલ��ૃણલાલ ક� જય હો.

ઘરમા ંઆવલેા ં�જવાસીઓ �ું સ�માન કરતા ંત�મય થયા છ,ેલાલાન ે�લૂી ગયા છ.ે

બી� બા�ુ બાલ��ૃણ ��યા છ,ે�ખો ખોલી ન ે�ુએ છ ે–ક�- “મા �ા ંછ ે? માર� મા ઉ�સવ મારો કર� છે

અન ેમન ેજ �લૂી ગઈ છ,ેમન ેઅહ� ગાડા નીચ ેરા�યો છ,ેઘરની બહાર કાઢ�ો છ,ે”

ઉ�સવ ના �દવસ ેભગવાન ન ે�લૂી જવા –એ બરાબર નથી.

મ��ુય સા�ુ ંકમ� કર� અન ેભગવાન ન ે�લૂ ેતો –��ૂમ�પ ેઅ�ભમાન વધ ેછ.ે

“�ું કરતો નથી,ભગવાન કર� છ”ે તમે માનવાથી અન ે“સા�ુ ંકમ� ભગવાન ેકરા��ું અન ેખરાબ થાય તો તે

મ� ક��ુ”  એ�ું માન�ું –તને ે જ ભ��ત કહ� છ.ે

મ��ુય �ું કરવાનો હતો ? શ��ત અન ે��ુ� �ું દાન તો ઈ�ર કર� છ.ે

યશોદા મા- લાલા ન ે�લૂી ગયા ંએટલ ેિવપિ� આવી. (શકટા-�રુ રા�સ આ�યો)

�વન મા ં�યા ં�ધુી થોડ�ક પણ અપ�ેા છ-ે�યા ં�ધુી �યવહાર �ટતો નથી, �યવહાર કરવો પડ� છ.ે

�યવહાર કરવો ત ે�નુો નથી પણ �યવહાર કરતા ંકરતા ંતનેી સાથ ેએક થ�ું ત ે�નુો છ.ે
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ધધંો કરવો ત ેપાપ નથી પણ ધધંો કરતા ભગવાન ન ે�લૂી જવા ત ેપાપ છ.ે

વપેાર� �ુકાન મા ંભગવાન ની ��ૂ કર� છ,ેપણ �ાહક વ�� ુલવેા આવ ેએટલ ેતરત ત ેભગવાન ને

�લૂી �ય છ.ે �ાહક ન ેત ેઈ�રની સ��ખુ જ છતેર� છ.ે

પાચં �િપયા ની વ�� ુપચીસ મા ંઆપ ેઅન ેછતા ં�ાહક ન ેકહ� ક� –તમ ેમારા િમ� છો એટલ ેપડતર

ભાવ ેઆ�ું �.ં લનેાર એમ સમ� છ-ેક� ભાઈબધં છ ેએટલ ેખોટ ખાઈ ન ેમાલ આપ ેછ.ે

તને ે“પડતર ભાવ” નો � શ�દ વપેાર� બોલ ેછ-ેતનેા અથ� ની ખબર નથી.

“પડતર ભાવ” એટલ ેક�-�ું પડવાનો-અન-ે�ું તરવાનો.

લ�ય ન ેલ�ય મા ંરાખી �યવહાર કરવાનો છ.ે અન ેલ�ય છ-ેપરમા�મા ન ેમળવા�ું.

લ�ય ન ે� �લૂ ેછ-ેત ેચોયા�સી લાખ ના ચ�ર મા ંભમ ેછ.ે

�ાની મહા�માઓ ઈ�રન ે�લૂતા નથી અન ે�યવહાર કર� છ.ે

ગોપીઓ �ું સ�માન કરતા ંયશોદા�- લાલા ન ે�લૂી ગયા ંત ેલાલા ન ેઠ�ક ના લા��ું, એટલ ેધીર� ધીર�

રોવા�ું ચા� ુક��ુ, બાળક રોવ ેએટલ ેપગ પણ �ચા થાય છ,ેલાલા ના પગ પણ �ચા થયા છ.ે

ઉપર �ુએ તો –ગાડા પર શકટા-�રુ રા�સ (�તૂનાનો ભાઈ) બઠેો છ,ે�તૂના�ું વરે લવેા આ�યો છ.ે

રા�સ િવચાર� છ-ેક� –આ બાળક� જ �તૂના નો વધ કય� છ,ેઅ�યાર� લાગ સારો છ,ે ગાડા પર બસેીને

દબાવી દ� એટલ ેત ેમર� જશ.ે ��ૃણ પણ મન મા ંિવચાર� છ-ેક� મામા કસં ેવળ� આ ન�ું રમક�ુ ંમોક��ું

લાગ ેછ.ેએટલ ેપગ ઉછાળ� ગાડા ન ેપગથી ઠોકર માર�.એટલ ેગા�ુ ં�� ુપડ� ગ�ું અન ેશકટા-�રુ પણ

ઉથલી ગયો અન ેઉકલી ગયો.(મર� ગયો). આ ભાણો એવો છ ેક� મામા ના ંબધા ંરમકડા ંતોડ� નાખ ેછ.ે

યશોદા� અન ેગોપીઓ દોડતા ંદોડતા ં�યા ંઆ�યા ંઅન ેલાલા ન ેએકદમ ઉઠાવી લીધો છ,ેબધા ંિવચાર�

છ ેક� આ ગા�ુ-ં �� ુક�વી ર�ત ેથ�ું ? સા�ુ ંથ�ું ક� લાલો બચી ગયો. �યા ંરમતા ંબાળકો કહ� છ-ેક�-

મા આ લાલો રડતો હતો અન ેતને ેપગ લાબંા કર�ન ેઆ ગા�ુ ં�� ુપાડ�ું અન ેઆ રા�સ ન ેમાય� છ.ે

યશોદા� માનવા તયૈાર નથી,�ણ મ�હના નો લાલો ગાડા ન ે�� ુક�વી ર�ત ેપાડ� શક� ?

કનયૈા ન ેમારવા શકટા-�રુ આ�યો પણ પોત ેજ હ�ર ન ેશરણ થયો. (શકટ ભજંન-લીલા)

શકટા-�રુ ચ�ર� �ું રહ�ય એ�ું છ-ેક�-

મ��ુય �ું �વન-એ –ગા�ુ ંછ,ેઅન ેજો આ �વન-ગાડા ની નીચ ેપરમા�મા ન ેરાખવામા ંઆવ ેતો-

પરમા�મા ત ે�વન ગાડા ન ેઠોકર મારશ,ે અન ે�વન ગા�ુ ં�� ુપડ� જશ.ે

સામા�ય ર�ત ે� વ�� ુ�ધાન (��ુય) હોય તને ેઉપર રાખવામા ંઆવ ેછ ેઅન ેગૌણ વ�� ુન ેનીચે

રાખવામા ંઆવ ેછ.ે પરમા�મા એ ��ુય છ ેઅન ેિવષયો ત ેગૌણ છ,ે

પણ �ના �વન મા ંિવષયો ��ુય હોય અન ેપરમા�મા ગૌણ હોય ત�ેું ગા�ુ ં�� ુપડ� તો તમેાં

�ું આ�ય� ? �ના �વન મા ંપરમા�મા ગૌણ થઇ �ય છ ેતનેા �વન મા ંપસૈો ��ુય થઇ �ય છ.ે

મહા�માઓ કહ� છ-ેક�-

�હૃ�થા�મ એ ગા�ુ ંછ,ેપિત-પ�ની એ બ ેપડૈા ંછ.ે આ ગાડા પર �ી��ૃણ ન ેપધરાવો.

આ �વન ગાડા ના સારથી �ી��ૃણ છ.ેઇ���યો એ ઘોડા છ,ેશર�ર રથ છ.ે

�� ુન ેકહો-ક� નાથ તમાર� શરણ ેઆ�યો �,ંઅ�ુ� ન ની �મ જ મારા શર�ર રથ ઉપર સારથી બની તનેે

સીધ ેમાગ� લઇ �વ.

�ના શર�ર રથ ના સારથી ઈ�ર બનતા નથી –તો-તનેા શર�ર રથ નો સારથી “મન” બન ેછ,ે
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અન ે“મન” જો સારથી બન ેતો �વન રથ ન ેખાડામા ંનાખ ેછ.ે

રોજ તો ક�ટલાક �ું ગા�ુ ંસી�ું �ય છ,ેપણ રિવવાર આવ ેતો ગા�ુ ંઅવ� ં�ય છ.ે તઓે સમ� છ-ેક�-

ર� ના �દવસ ે�બૂ ખાવા�ું-�બૂ �ઘવા�ું. આ સા�ુ ંનથી. “વીર”  થવાનો વાર “રિવવાર” છ.ે

મ��ુય ના �વનમા ંભોગ ��ુય નથી,પણ ભગવાન ��ુય છ.ે ગા�ુ ંઅવળા માગ� �ય,-ક� -ભગવાન ને

ગૌણ બનાવી ગાડા ના નીચ ેરાખ ેતો ભગવાન ત ેગા�ુ ં�� ુપાડ� છ.ે

�ના �વન મા ંભ��ત ��ુય છ ેતનેા �વનમા ંભોગ ગૌણ થઇ �ય છ.ેઅન ે� –

ભ��ત ન ેગૌણ ગણ ેછ-ેતનેા �વન મા ંભોગ ��ુય થઇ �ય છ.ે

આપણા ધમ� મા ંચાર ��ુુષાથ� મા�યા છ-ેધમ�-અથ�-કામ-મો�.

પહ�લો ધમ� અન ેછ�ેલો મો� છ ે–ત ેબનં ેની વ�ચ ેઅથ� અન ેકામ છ.ે

એટલ ેક� –અથ� (પસૈો) અન ેકામ-એ –ધમ� અન ેમો� ની મયા�દા મા ંરહ� ન ે�ા�ત કરવા જોઈએ.

માનવ �વન મા ંઅથ� અન ેકામ એ ગૌણ છ,ેજયાર� ધમ� અન ેમો� એ ��ુય છ.ે

અન ેઆ ધમ� અન ેમો� –� ��ુય છ-ેત ેગૌણ બન ેતો ગા�ુ-ં અધોગિત-�પ ખાડામા ં�ય છ.ે

શકટા-�રુ –એ કામ,�ોધ,લોભ છ.ે અન ેઆ શકટા-�રુ છાતી પર ના ચડ� બસે-ે

તનેા માટ� નો ઉપાય  બતાવતા ંએક સતં કહ� છ-ેક�-

શકટા-�રુ-લીલા કર� �યાર� �ી��ૃણ ૧૦૮ �દવસના હતા.માળા ના મણકા ૧૦૮ છ.ેમાળા હાથમા ંલઇ ને

ભગવાન ના નામની માળા ફ�રવવાથી શકટા-�રુ છાતી પર ચડ� ન�હ બસે.ે

માળા સાથ ેમ�ૈી કરો તો શકટા-�રુ શાતં થશ,ેઅન ેમાળા સાથ ેમ�ૈી ન�હ કરો તો શકટા-�રુ માથ ેચડ�

બસેશ.ે કામ,�ોધ,મોહ નો વગે સહન કરવો હોય તો પરમા�માના આ�ય િસવાય બીજો ઉપાય નથી.

આ શકટા-�રુ ની નામ “ઉ�કચ” હ�ું,ત ે�હર�યા� નો ��ુ હતો. તણે ેઋિષ�ું અપમાન ક��ુ,એટલ ેઋિષએ

�ાપ આ�યો-“�ું ��ૂમ �પ ેથઇ �” ઉ�કચ ેમાફ� માગી.એટલ ેઋિષએ ક�ું ક� �ી��ૃણ ના ચરણ નો �પશ�

થશ ેએટલ ેતારો ઉ�ાર થશ.ે

ઉ�કચ (શકટા-�રુ) ��ૂમ�પ ેગાડામા ંઆવી ન ેરહ�લો હતો. �ી��ૃણ ના ચરણ �પશ� થી તનેો ઉ�ાર થયો.

એક �દવસ યશોદા�- લાલા ન ેખોળામા ંબસેાડ� ન ેરમાડતા ંહતા.

�યાર� �ણૃાવત� દ��ય ન ેમારવા ��ૃણ ભાર� બ�યા. યશોદા� ન ેવજન લાગવા માડં�ું એટલ ે–

��ૃણ ન ે�યા ં�કૂ� ન ેઘરકામ મા ંલા�યા.

ત ેવખત ે�ણૃાવત� વટંો�ળયા �ું �પ લઇ ન ેઆ�યો અન ે�ી��ૃણ �ું હરણ કર� આકાશમા ંગયો.

�ી��ૃણ �યાર� વ� ુન ેવ� ુભાર� બ�યા અન-ેતને ેપછાડ�ો.એટલ ેતનેા �ાણ ઉડ� ગયા.

�ણૃાવત� એ રજો�ણુ �ું �વ�પ છ,ે રજો�ણુ મન ન ેચચંળ બનાવ ેછ.ે

સમય ની સાથ-ે�ી��ૃણ હવ ેધીર� ધીર� મોટા થયા છ.ે�ૂંટણીએ ચાલતા ગૌશાળા મા ંઆવ ેછ.ે

ગાયો કનયૈા ન ેઓળખતી,મોટા મોટા ઋિષઓ ગો�ુલ મા ંગાયો થઈન ેઆ�યા છ.ે

એક ગાય નો તાજો જ�મલેો વાછરડો �ખ બધં કર� ��થત�� ની �મ બઠેો છ,ેબ� ુ�ુંદર લાગ ેછ.ે

નાનકડો છ,ેએટલ ેલાલા� એમ સમ� છ ેક� આ તો મારો ભાઈબધં છ.ેએટલ ેતનેા ગળામા ંહાથ ના�યો,

�મે થી તને ેમળ ેછ,ેપણ વાછરડો અચાનક નવા �ય��ત ના આગમન થી ગભરાણો.

અન ેહ�મા-હ�મા કરવા લા�યો, �યાર� ��ૃણ મયૈા-મયૈા કર� છ.ેપણ વાછરડાન ેછોડતા નથી.

ગાય આનદં મા ંવાછરડાન ે�લૂી �ય છ ેઅન ેવહાલ થી કનયૈા ન ેચાટ� છ.ે
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યશોદા� ન ેખાતર� થઇ ક�-ગાયો ની સવેા કરવાન ેકારણ ેજ-ગાયો ની આિશષ થી માર� �યા ંદ�કરો થયો

છ.ેકનયૈો ગાયો સાથ ેરમ ેછ,ે ચાલણગાડ� તો મળ ેન�હ એટલ ેગાય �ું � ૂંછ�ુ ંપકડ� ન ેજ કનયૈો ઉભો

થવા �ય છ.ે �યાર� મા કહ� છ-ેક� કનયૈા �ું બ� ુતોફાન કર� છ,ેલાલા,આ ગાયો તન ેમારશ.ે

અન ેલાલા�ું �લુામ�ું નામ પડ�ું છ-ેવ�સ��ુછાવલ�બનમ....!!!

એક વખત યશોદા�, લાલા ન ે�તનપાન  કરાવી ર�ા ંહતા ંઅન ેલાલા �ું �ખુ િનહાળ� ર�ા ંહતા.ં

મા નો �મે હોય એટલ ેલાલા� વ� ુવખત �તનપાન કર�,તો મા ન ેઘણી વખત �ચ�તા થાય ક� –

મારા લાલા ન ેઅપચો ના થાય.

લાલા� કહ� છ-ેક�-મા તા�ુ ં�ધૂ �ું એકલો પીતો નથી,મારા �ખુ મા ંરહ��ું સમ�ત િવ� ત�ેું પાન કર� છ.ે

તવેા મા ંકનયૈા એ બગા�ું ખા�ું,અન ેયશોદા� ન ેલાલા ના �ખુમા ંસમ�ત ��ાડં ના દશ�ન થયા.ં

ભગવાન ે�દુામા ન ેઅ�ટૂ સપંિ� આપી �યાર� યમરાજ ન ે�ુઃખ થ�ું,તમેણ ેભગવાન ન ેક�ું-ક�-

�દુામા ના નસીબ મા ંદા�ર�ય નો યોગ છ,ેતનેા ભા�ય મા ં�ી�ય લ��ું છ.ે આપ ે�દુામા ન ેઆટ�ું

ઐ�ય� આ��ું ત ેયો�ય નથી.તથેી કમ� મયા�દા રહ�શ ેન�હ. અમ ેકમ� �માણ ે�ખુ-�ુઃખ આપીએ છ�એ.

�યાર� �� ુએ યમરા� ન ેક�ું ક�-�ું વદે ની કમ� મયા�દા તોડતો નથી,� મન ેજમાડ� છ ેત ેસમ�ત ��ાડં

ન ેજમાડ� છ,ે��ુી પૌઆ આપી-�દુામા એ મન ેજમાડ�ો છ.ે

� �ી��ૃણ ન ેજમાડ� છ-ેત ેસારા ��ાડં ન ેજમાડ� છ.ે અન ેતનેા નામ ેએટ�ું ��ુય જમા થાય છ.ે

યશોદા મા ન ે�ી��ૃણ કહ� છ-ેક�-મા �ું મન ે��ૃત કરતી નથી પણ સમ�ત ��ાડં ન ે��ૃત કર� છ.ે

લાલા ના જ�મ થય ેહવ ેએક વષ� થવા આ��ું. હ�ુ લાલા નો નામકરણ સ�ંકાર થયો નથી.

ગગા�ચાય� યાદવો ના �ુલ�રુો�હત છ,ેવ�દુ�વ�એ ગગા�ચાય� ન ેબોલા�યા અન ેનદં� ના ઘરે જઈ

લાલા �ું નામ પાડવા ક�ું. વ�દુ�વ� ના કહ�વાથી ગગા�ચાય� નદં� ના ઘરે આ�યા છ.ે

ગગા�ચાય� �યોિતષશા� મા ંબ� ુિન�ણાત છ.ે નદંબાબાએ તમે�ું �વાગત ક��ુ છ.ે

અન ેકહ� છ-ેમહારાજ ��ૃાવ�થામા ંમાર� �યા ંદ�કરો આ�યો છ,ેબધા તને ે–લાલો-લાલો કહ� છ,ેત�ેું

નામકરણ ક��ુ નથી,આપ �યોિતષશા� મા ં�ુશળ છો તો ત�ેું નામ �ું પાડ�ું ત ેકહો.

નામકરણ એ ધાિમ�ક સ�ંકાર છ.ે �વ-જયાર� - મા ના પટેમા ંઆવ ે�યારથી સ�ંકાર કરવા પડ� છ.ે

મન ��ુ� ન ેિવ��ુ કરવા માટ� સ�ંકાર છ.ેશા� મા ંસોળ સ�ંકાર બતા�યા છ.ે

પણ આજકાલ તો બધા સ�ંકાર �લૂાઈ ગયા છ ેમા� એક લ�ન સ�ંકાર બાક� ર�ો છ.ે

બાળક નો જ�મ થાય એટલ ેતનેો �ત-કમ�-સ�ંકાર કરવો પડ� છ.ેજ�મ થાય પછ� મધ ચટાડવા�ું હોય

છ,ેત ેપછ�,તનેા ઉપર કોઈ પિવ� સતં,પિવ� �ા�ણ ની નજર પાડવી જોઈએ.

�ની પહ�લી નજર પડ�,પહ�લી છાયા પડ� –તનેા �વો ત-ેબાળક થાય છ.ે

હવ ેતો દવાખાનાઓંમા ંજ�મ થાય છ,ેતથેી �ત-કમ� િવિધ ક� મ�-ુ�ાશન િવિધ �ાથંી થાય ?

ડો�ટરો કઈંક પીવડાવતા હશ ેએટલ ેછોકરાઓં ડો�ટરો �વા થાય છ.ે

સ�ંકાર નો લોપ થતો �ય છ,ેસનાતન ધમ� ની પરપંરા ન�ટ થવા માડં� છ.ે

આજકાલ ��ુતકો વ�યા ંછ,ેલોકો પલગં મા ંપડ�ા પડ�ા ��ુતકો વાચં ેછ,ે બૌ��ક �ાન વધાર� છ,ે

અન ે�ાન વ��ું હોય ત�ેું લાગ ેછ,ે

કથાઓમા,ંમ�ંદરોમા ંબ� ુભીડ જોવા મળ ેછ.ેએટલ ેલોકો મા ંભ��ત વધી હોય ત�ેું પણ લાગ ેછ.ે

આમ �ાન અન ેભ��ત જો વધલેા ંદ�ખાય છ ેતો- લોકો મા ંશાિંત ક�મ જોવા મળતી નથી ?�ુઃખી ક�મ છ ે?
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કારણ એ છ ે–ક�- લોકો ધમ� ન ે��ૂયા છ,ેસદાચાર ન ે��ૂયા છ.ેસ�ય ન ે��ૂયા છ,ે દ�શ �ુઃખી છ.ે

અ��ાશન ,નામસ�ંકરણ,જનોઈ વગરે� સોળ સ�ંકારો છ.ેઅન ે�વ ન ે��ુ કરવા સ�ંકાર ની જ�ર છ.ે

��ુ ધાિમ�ક િવિધ થી સ�ંકાર કરવા મા ંઆવ ેતો મન અન ે��ુ� ��ુ થાય છ.ે

પણ આજકાલ ધાિમ�ક િવિધ ન ેમહ�વ આપવામા ંઆવ�ું નથી. ક�વળ લૌ�કક િવિધ ન ેમહ�વ અપાય છ.ે

ખર� ર�ત ેજોઈએ તો ધાિમ�ક િવિધ ��ુય છ.ેપણ ગોર મહારાજ ન ેકહ�વામા ંઆવ ેછ ેક�-

મહારાજ િવિધ જ�દ� પતાવજો, અમાર� વરઘોડો �ણ કલાક ગામમા ંફ�રવવાનો છ,ેઅન ેલ�નિવિધ પછ�

તરત ર�સ�ેસન છ.ેએટલ ેબ� ુસમય નથી.

��ૂ િવિધ જ�દ� પતાવ ેત ે��ૂ કરતો જ નથી. વરઘોડો,�રસ�ેસન –એ લૌ�કક છ,ેદ�ખાડો છ,ેપણ

��ૂ-િવિધ એ ધાિમ�ક સ�ંકાર ની ��યા છ,ેત ેબરાબર થવી જોઈએ.

ગગા�ચાય� ક�ું ક�-બાબા,નામ-સ�ંકરણ કરવો હોય તો પાચં-છ કલાક નો સમય લાગ.ે તમ ેઆખા ગામને

બોલાવો,અન ેબધા ંઆવ ેઅન ેતમ ે��ૂ િવિધ મા ંઉતાવળ કરો તો િવિધ બરાબર થાય ન�હ.

નદંબાબા કહ� છ-ેક�-માર� િવિધ બરાબર કરવી છ,ેતમ ેકહો તો કોઈન ેઆમ�ંણ ના આ�ું.

લાલા �ું જ�મ-ન�� રો�હણી છ.ેરો�હણી ન�� ની �થાપના કરવામા ંઆવી છ.ે

ગગા�ચાય� કહ� છ-ેક�-

બાબા તમારો લાલો તો �ગુ �ગુ થી રગં બદલતો આ�યો છ,ે

સ�ય�ગુ મા ંતણે ે��ુલ વણ� (સફ�દ રગં) ધારણ કર�લો,�તેા�ગુમા ંર�તવણ� (લાલ રગં),

�ાપર�ગુ મા ંતણે ે�યામ �વ�પ ધારણ કર��ું છ,ેઅન ેએક વખત વ�દુ�વ ના ઘરે જ�મી ન ે�યામ વણ�

ધારણ કર�લો હોવાથી તને ેલોકો વા�દુ�વ કહ�શ.ે

લાલા ના ંનામ અનતં,�ણુો અનતં અન ેલીલા પણ અનતં છ.ે(અનતં=�ત વગરની)

લાલો સવ��ું આકષ�ણ કર� છ-ેએટલ ેત�ેું નામ રા�ું �-ં “��ૃણ”

ત ેસવ� ન ેઆનદં આપશ,ેઅન ેસવ� �ું મન આકષ� લશે.ે

યશોદા� ગગા�ચાય� ન ે�છૂ ેછ ેક�-લાલા ના જ�મા�ર મા ં�હો ક�વા પડ�ા છ-ેત ેતો કહો ....

ગગા�ચાય� કહ� છ-ેક�-લાલો મહા�ાની થશ,ેતનેા જ�મા�ર બ� ુસારા છ.ે�ણ ે�હો ઉ�ચ ��ે મા ંપડ�ા છ.ે

મોટો રા� થાય તવેો યોગ છ.ેજ�મ�ુડંળ� મા ંઆઠ �હો સારા છ ેપણ એક રા� ુ�હ ખરાબ પડ�ો છ.ે

નદંબાબા ગભરાયા છ.ેરા� ુખરાબ પડ�ો છ,ેતો �ું થશ ે?

મહારાજ આપ આ�ા કરો અન ે�ા�ણો ન ેરા� ુના જપ કરવા બસેાડ� દો.

ગગા�ચાય� કહ� છ-ેક�-તમેા ંખાસ બીવા ��ું નથી.�કુસાન કર� તવેો રા� ુનથી,

અમારા �યોિતષશા� નો કાયદો છ ેક�-� ��ુુષ ના સ�તમ �થાન મા ંનીચ ��ે નો રા� ુહોય –ત-ે

અનકે �ીઓ નો ધણી થાય છ.ેઅનકે �ીઓ સાથ ેત�ેું લ�ન થાય છ.ે

નદંબાબા કહ� છ-ેક� તમા�ુ ંકહ��ું સા�ું છ,ેલાલાન ેએક �ા�ણ ેએવો આશીવા�દ આપલેો ક� ત ેસોળ હ�ર

રાણીઓ નો ધણી થશ.ે

ગગા�ચાય� કહ� છ-ેક�-બાબા,વધાર� �ું ક�ું? પણ તમારો કનયૈો,નારાયણ સમાન �ણુી,નારાયણ ભગવાન

�વો થશ.ેબાબા,તમારો લાલો તો નારાયણ સમાન છ.ે
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�ીધર�વામીએ સરળ અથ� કય� છ-ેક� નારાયણ સમાન �ી��ૃણ છ.ે (નારાયણને સમઃ)

પણ �ૃંદાવન ના સા�ઓુ ન ેઆ અથ� ગ�યો ન�હ.

�ૃંદાવન ના વ�ૈણવો,���જુ (બ ેહાથ વાળા) �ી��ૃણ ના �મે મા ંછ.ે (નારાયણ ન ેચાર હાથ –ચ��ુ�ુજ છ)ે

એટલ ેતઓેએ અથ� કય� છ-ેક�-�ી��ૃણ સમાન નારાયણ છ.ે(નારાયણ સમઃ યને �ી��ૃણ)

સનાતન ગો�વામી અથ� કર� છ-ેક�- નારાયણ �વા �ી��ૃણ છ-ેતમે કહો તો નારાયણ –��ુય અન ે�ી��ૃણ

ગૌણ-થાય,એટલ ેનારાયણ ��ેઠ ઠર�,પણ તમે નથી, �ી��ૃણ સમાન નારાયણ છ,ે �ી��ૃણ ��ેઠ છ.ે

અિતશય �મે મા ંપ�પાત આવી �ય છ,ે�મે મા ંપ�પાત એ દોષ નથી પણ �ણુ છ.ે

આ મારો લાલો છ,ે આ મારા લાલા� છ,ેઆ મારો કનયૈો છ,ેઆ મારા ��ૃણ છ.ે..એ અિતશય �મે છ.ે

અન ેઅિતશય �મે મા ંલાલા� થી કોઈ ��ેઠ હોય ત�ેું માનવા ભ�ત તયૈાર નથી.

ચાર જણા જમવા બઠેા છ-ેત ેવખત ે�� થયો ક� આ ચાર મા ંજમાઈ કયો છ ે?

એક કહ�-પલેો શરમાળ છ ેત.ેબી� કહ� –પલેો અ�ડ મા ંબઠેો છ-ેત.ે �ી� કહ� છ-ેક� હમણા ંસા� ુઘી

પીરસવા આવશ,ે�યાર� કહ�શ ક� જમાઈ કોણ છ.ે

સા��ુ ઘી પીરસવા આ�યા.ંજમાઈ�ું ભા�ું આ��ું,�યાર� ઘી ની વાટક� વધાર� નમી છ.ેિનણ�ય થઇ ગયો.

અિતશય-�મે મા ંપ�પાત થાય જ છ.ે

�ૃંદાવન ના વ�ૈણવો ન ેબ ેહાથવાળા �ી��ૃણ મા ંઆસ��ત છ,ેતઓે �ી��ૃણ ન ે��ુય માન ેછ.ે

બાક� �ી��ૃણ અન ેનારાયણ મા ંકોઈ ફરક નથી. આ તો �મે નો મ�રુ કલહ (ઝઘડો) છ.ે

ગોપીઓ (ભ�તો) અિતશય �મે મા ંવણ�ન કરતા ંકહ� છ-ેક�-

નારાયણ મા ં-૬૦-�ણુો છ-ેજયાર� �રુલી મનોહર ��ૃણ મા ં-૬૪-�ણુો છ.ે

નારાયણ કરતા ં�ી��ૃણ મા-ં ૪-�ણુો વધાર� છ.ે �પમા�રુ�-લીલામા�રુ�-વ�ેમુા�રુ�-િ�યામા�રુ�.

મારા �ી��ૃણ મા ંચાર �ણુો વધાર� છ,ેમારો કનયૈો, �વી લીલા કર� છ-ેતવેી કોઈ ન ેય કરતા ંઆવડ�

ન�હ.

ગોપી કહ� છ-ેક�-ચ��ુ�ુજ નારાયણ ન ે�ું વદંન ક�ુ ં�.ં પણ નારાયણ ન ેચાર હાથ હોવાથી તઓે થોડા

બડેોળ લાગ ેછ,ેપણ મારો બ ેહાથ વાળો કનયૈો અિત �ુંદર છ.ે તથેી ત ે��ેઠ છ.ે

વ�ૈુઠંના નારાયણ,રા�િધરાજ ના �મ અ�ડમા ંઉભા રહ� છ,ેતમાર� સાથ ેબોલતા પણ નથી,

તથેી તઓેમા ંજરા અ�ભમાન હોય તમે લાગ ેછ,ે

�યાર� અમારો કનયૈો તો અમાર� સાથ ેબોલ ેછ,ેઅમાર� સાથ ેરમ ેછ,ેઅમાર� સાથ ેફર� છ,ે એ તો વગર

બોલા�ય ેમાર� ઘરે આવ ેછ,ેમારા મા ંકોઈ સૌ�દય� નથી,કઈં નથી,છતા ંમાર� પાછળ પાછળ આવ ેછ.ે

�ું વ�ૈુઠં ના નારાયણ વગર આમ�ંણ ેઘરે આવશ ે?

પણ મારા કનયૈામા ંજરાય અ�ભમાન નથી,માખણ માટ� માર� પાછળ પાછળ વગર આમ�ંણ ેઆવ ેછ,ે

માર� પાસ ેઆવી અન ેનાચ ેછ,ે તથેી મારો કનયૈો ��ેઠ છ.ે

લાલાની લીલા મા�રુ� ક�વી છ ે? તો વણ�ન કરતા ંકહ� છ ેક�-
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ગો�ુલ મા ંએક નવી વ� ુ(નવી ગોપી) આવી હતી. તને ેઆખો �દવસ “��ૃણ-��ૃણ” બોલવાની ટ�વ પડ�

છ.ેકનયૈા ના દશ�ન કરવા ત ેઆ�રુ બનલેી છ.ે��ૃણ-દશ�ન માટ� તનેા �ાણ તલસ ેછ.ે

પણ સા� ુતને ેદશ�ન કરવા જવા દ�તી નથી. નવી પરણીન ેઆવલેી વ� ુહ�ુ પરાધીન છ.ે

પણ.....અિતશય આ�રુતા થાય એટલ ેપરમા�મા દોડતા આવ ેછ.ે

કનયૈા એ િવચા��ુ ક� –એક �વ (ગોપી) મારા માટ� તલસ ેછ.ે

લાલા� ની �મર -૩-વષ� ની છ.ે

લાલા ના ક�શ વાકં�ડયા છ,ેમ�તક પર મોરપ�છ છ,ેહોઠ પર �રુલી છ,ેકાન મા ં�ુડંળ છ,ેહાથમા ંબા�ુબધં

છ,ેપગમા ં��ુરુ છ,ેક�ડ પર પીતાબંર ધારણ કર��ું છ,ે�મ-�મ કરતા ંકનયૈો ત ેગોપી ની પાછળ ચાલે

છ,ેઅન-ે

ય�નુા�એ  જળ ભરવા જતી ગોપી –લાલા ના આવા �પ �ું �ચ�તન કરતી કરતી �ય છ,ે

દ�હ�ું ભાન ર�ું નથી,લાલા� ના દશ�ન ની આ�રુતા વધી ગઈ છ.ે.........

�યા.ં.જ..તનેી પાછળ પાછળ ચાલતો આવતો લાલો,તનેી ન�ક આવી ન ેસાડ� નો છડેો પકડ� છ.ે

ગોપી પાછળ વળ� ન ે�ુએ છ-ેતો �યા ંલાલા� મરક-મરક હા�ય કરતા સાડ�નો છડેો પકડ� ન ેઉભા છ.ે

�ણ વષ� નો કનયૈો છ,ે ગોપી ના આનદં નો પાર નથી, �ખ મા ં�� ુછ,ેઅન.ે...

લાલા ન ેઉઠાવી છાતી સરસો ચા�ંયો છ.ે...(આ �ૃ�ય ની ક�પના કરો-�ણ વષ� નો લાલો અન ેગોપી)

લાલા એ તનેા ગળા મા ંહાથ ના�યો અન ેકહ� છ-ેક�-“અર�,સખી �ું બ� ુ�ુંદર છ”ે

ગોપી કહ� છ-ેક�- લાલા તન ેસકંોચ થતો નથી ?

કનયૈો કહ� છ-ેક�-મન ેસકંોચ શાનો ?�ું માર� છ,ેઅન ે�ું તારો �.ં

(�ું જ તારો બાળક અન ે�ું જ તારો ધણી �)ં

જરા િવચાર કરો...કોઈ “દ�વ” એવો નથી ક� � ર�ત ેચાલતી �ી ના ગળા મા ંહાથ નાખંી શક�!!!

પર�ી થી દ�વો પણ બીવ ેછ,ેઅન ે�રૂ રહ� છ.ેપણ

કનયૈો તો કહ� છ-ેક�-“�ું તો બધા નો બાળક �,ંમન ેકોઈ �ી ની બીક લાગતી નથી”

�ી��ૃણ એ “દ�વ” નથી પણ “પરમા�મા” છ.ે કનયૈો બાળક બનવા પણ તયૈાર છ,ે

બી� “દ�વ” િપતા થવા તયૈાર છ,ેપણ બાળક બનવા તયૈાર નથી.

કનયૈો તો સવ� નો િપતા છ,ેદાદો છ,ેબાળક છ,ેઅન ેજ�ર પડ� તો ધણી થવા પણ તયૈાર છ.ે

ઈ�ર સાથ ે� ભાવ થી �વો સબંધં જોડો,ત ેભાવ �માણ ેપરમા�મા �વ-�પ ધારણ કર� છ,ે

અન ેત ેજ �માણ ેઅ�ટૂ “�મે” કર� છ.ે

લાલા ની આ લીલા-મા�રુ� છ.ે

વ�ૈુઠં ના નારાયણ “મયા�દા ��ુુષો�મ” છ-ે�યાર� કનયૈો “��ુ�ટ ��ુુષો�મ” છ.ે

લાલો કર� તવેી લીલા મ��ુય તો �ું,દ�વો પણ કર� શક� ન�હ,

�ી��ૃણ –એ દ�વો ના પણ દ�વ છ.ે

એક ગોપી,દહ�,�ધૂ,માખણ-વચેવા નીકળ� છ.ે મનમા ં�ી��ૃણ �ું �ચ�તન કરતા ંકરતા ંચાલ ેછ.ે

��ૃણ-�મે મા ંદ�હભાન �લૂી છ.ે

તને ેબોલ�ું જોઈએ લ-ે“દહ� લો- માખણ લો” પણ ત ેશ�દ તને ેયાદ આવતો નથી.

તનેી ��ુ� મા ં–મનમા ં–માધવ હતા, એટલ ેત ેબોલ ેછ-ે

“કોઈ માધવ લો,કોઈ ગોિવ�દ લો,�ું તો વચેતંી �જ ની નાર “
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“ભોળ� ર� ભરવાડણ હ�ર ન ેવચેવા ચાલી,ચૌદ �વુન ના નાથ ન ેમ�ુક�મા ંઘાલી”

��ૃણ-�મે મા ંએવી ત�મય થઇ છ ેક�-એ �ું બોલ ેછ ેત�ેું તને ેભાન નથી.

લાલા ન ેકાન ેઆ શ�દ પડ�ો. “આ તો જબર� છ,ેમન ેવચેવા નીકળ� છ”ે

ત ે જ વખત ેર�તામા ં�ી��ૃણ �ગટ થયા છ ેઅન ેગોપી ન ેકહ� છ-ેક�-

અર� ગોપી,�ું ગો�ુલ નો રા� �,ં�ું મન ેમાખણ (દાણ �પ-ેટ�� �પ)ે આ�યા વગર �ા ં�ય છ ે?

�ૃંદાવન મા ંદાણ ગલી છ,ે�યા ંભગવાન �ી��ૃણ દાણ (ટ��) માગતા.

અિતશય �મે હોય તો ચીડવવાની ઈ�છા થાય છ.ે ગોપીના �દયમા ંઅિતશય �મે છ ેઅન ેત ેકનયૈા ને

ચીડવ ેછ.ે ગોપી કહ� છ-ેક�-

�ું શાનો ગો�ુલ નો રા� ? ગો�ુલ નો રા� તો દાઉભયૈા છ.ે �ું તમેન ેમાખણ આપીશ,તન ેન�હ.

ખબર પડતી નથી ? � અહ�થી.નદંબાબા આ કાળા કનયૈા ન ે�ાથંી લઇ આ�યા છ ે?

નદં બાબા ગોરા ન ે�ું કાળો, �ાથંી આ�યો ?

લાલા� કહ� છ-ેક�-�ું આ�ું બોલ ેછ ે? �ું તન ેજોઈ લઈશ.અન ેલાલાએ ગોપી ની સાડ� પકડ� છ.ે

ગોપી કહ�વા લાગી-લાલા,મન ેછોડ,મારા દહ�,�ધૂ ઢોળાઈ જશ,ેમારા ંસા� ુમન ેવઢશ.ે

છવેટ� ગોપીએ લાલાન ેધ�ો માર� સાડ� છોડાવી દ�ધી અન ેમાખણ આ��ું ન�હ.ત ેચાલવા લાગી.

પાછળ �ુએ છ ેતો કનયૈો ર�સાયલેો લાગ ેછ,ેપાછળ પાછળ આવ ેછ.ે

ગોપી �ું �દય પીગ��ું છ ેઅન ેકહ� છ-ેલાલા,તન ે�ું માખણ આ�ું �,ંમાર� �લૂ થઇ.

કનયૈો કહ� છ-ેક�- માર� હવ ેક�ું જોઈ�ું નથી. ગોપી આગળ ચાલ ેછ.ે

અન ેહવ ેલાલાએ ગ�મત (લીલા) કર� છ,ેએક પ�થર લઇ ગોળ� પર માય� છ,ેગોળ� �ટ� ગઈ અને

ગોળ��ું બ�ું દહ� ઢોળાઈ ગ�ું. આવી લીલા બી� કોઈ દ�વ કર� શક� ન�હ.

કનયૈો દોડતો ઘરે આ�યો છ,ે મા �છૂ ેછ ેક� –બટેા �ું થ�ું ?

કનયૈો કહ� છ-ેક�-એક ગોપી વાઘણ �વી છ ેત ેમાર� પાછળ પડ� છ.ેમન ેમારવા આવ ેછ.ે

યશોદા� �છૂ ેછ-ેક�-ત ેકોઈ તોફાન કર��ું ? કનયૈો કહ� છ-ેના. અન ેમા ની ગોદમા ંભરાઈ બઠેો છ.ે

પલેી ગોપી ઘર� આવી અન ેયશોદા� ન ેફ�રયાદ કર� ક�-મા તમ ેલાલા ન ેબ� ુલાડ લડાવો છો.

કનયૈો બ� ુતોફાન કર� છ,ેપ�થર માર� ન ેમાર� ગોળ� ફોડ� નાખી,મારા ંદહ�-�ધૂ ઢોળાઈ ગયા.

�ી��ૃણ કહ� છ-ેક�- મા આ ગોપી બ� ુક�ંસૂ છ,ેબ ે�ણ �દવસ�ું વાસી દહ� લઈન ેત ેવચેવા જતી હતી,

કોઈ ગર�બ વાસી દહ� ખાય અન ેમાદંો પડ� એટલ ેમ ેતનેી ગોળ� ફોડ� છ.ે

યશોદા ગોપી ન ે�છૂ ેછ-ેતન ેિવવકે નથી,�ું આ વાત સાચી છ ે?

ગોપી કહ� છ-ેક�- મા,�ણ �દવસ ન�હ પણ બ ે�દવસ જ�ર થયા હતા. ગોપી હસવા લાગી.

આ કનયૈો બોલવામા ંપણ બ� ુચ�રુ છ.ે

�ી��ૃણ લીલા મગંલમય છ,ેતમેા ંછલોછલ �મે ભર�લો છ,ેગોળ� ફોડ� તો પણ કનયૈો વહાલો લાગ ેછ.ે

�ી��ૃણ ની લીલા-મા�રુ� �દ�ય છ.ેતથેી �ી��ૃણ ��ેઠ છ.ે

હવ ેલાલા ની વ�ે-ુમા�રુ� િવષ ેઅન ેલાલા ની ��ેઠતા િવષ ેગોપી કહ� છ-ેક�-

વ�ૈુઠં ના નારાયણ તો હાથ મા ંશખં રાખ ેછ,ે�યાર� કનયૈો તો હાથમા ંવાસંળ� રાખ ેછ.ે
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અર�,સખી, �ું િવચાર કર ક�-મ�રુ વાસંળ� વગાડનાર ��ેઠ ક�-શખં વગાડનાર ��ેઠ ?

આ બી� દ�વો હાથ મા ંઅ�-શ� લઈન ેબઠેા છ.ેકોઈના હાથમા ં�દુશ�ન,કોઈના હાથમા ંધ��ુય-બાણ,

કોઈના હાથમા ંગદા,તો કોઈના હાથમા ંિ��લુ છ.ે મન ેલાગ ેછ-ેક�-આ બી� દ�વો ન ે�ુિનયાના લોકો ની

બીક લાગતી હશ,ેતથેી તઓે હાથ મા ંશ�ો લઈન ેઉભા છ.ે

મારો લાલો તો હાથમા ંશ� રાખતો નથી,પણ એક હાથમા ંમાખણ અન ેએક હાથમા ંવાસંળ� રાખ ેછ.ે

એ �ખથી ઘાયલ કર� છ,ેએ �મેથી વશ કર� છ,ે એ �મે �ું �વ�પ છ.ે

શ�થી ઘાયલ કરનાર દ�વ ��ેઠ ક� વાસંળ�થી ઘાયલ કરનાર ��ેઠ ? મારો કનયૈો ��ેઠ છ.ે

લાલો રોજ વાસંળ� વગાડ� છ,ેલાલાની વાસંળ� નો �રૂ �ના કાનમા ંગયો તને ેસસંાર ઉપરથી વરૈા�ય

આવ ેછ.ે લાલાની વાસંળ� સાભં�યા પછ�,મોટા મોટા યોગીઓ સમાિધમાથંી �ગ ેછ,ેઅન ે��ાનદં ને

છોડ�ને

લાલા ન ેમળવા દોડ� છ.ે લાલાની વાસંળ� સાભં�યા પછ�,મોટા મોટા ઋિષઓ,મહા�માઓ,રા�ઓ

–પાગલ થાય છ.ેરા�ઓ રાજગાદ� નો �યાગ કર� �દંાવન મા ંહર� ��ૃણ હર� ��ૃણ-કરતા ફર� છ.ે

�મર ગીત (ભાગવત-૧૦-૪૭-૧૮) મા ંરાિધકા� કહ� છ-ેક�-

�ી��ૃણ ની લીલા-�પ અ�તૃ ના એક કણ નો પણ � રસા�વાદ કર� લ ેછ,ેતનેા �દંો (રાગ-�ષે,�ખુ-�ુઃખ)

�ટ� �ય છ.ેઘણા લોકો તો પોતાની �ુઃખમય ઘર જ�ંળ છોડ� ન ે�ભખાર� બની �ય છ.ેકોઈ પણ

�તનો સ�ંહ રાખતા નથી અન ેભીખ માગી પોતા�ું પટે ભર� છ.ે

અન ેઆ �ુિનયા ન ેછોડ� �ય પણ �ી��ૃણ ની લીલા-કથા છોડતા નથી.

વા�તવ મા ંએ રસ નો ચટકો જ એવો છ.ે અન ેઅમાર� પણ એવી જ દશા છ,ે

એકવાર જો વાસંળ� નો �રૂ કાન ેસભંળાય તો –સાભંળનાર ��ૃણ-�મે મા ંપાગલ બન ેછ.ે

�ી��ૃણ ની વ�ે ુમા�રુ� �દ�ય છ.ેએટલ ે�ી��ૃણ ��ેઠ છ.ે

“�રુલી બ�ક� મરેો મન હર� લી�હો”  ગોપી લાલાન ે�મે ભય� ઠપકો આપતા ંકહ� છ ેક�-

હ� �રુા�ર, ભોજન બનાવવાના સમય ેતો �પૃા કર�ન ેઆ મ�રુ �રુલી ની તાન  ન છડેો. તમાર� �રુલીનો

�વિન સાભંળ� મારા �લુા માનંા �કૂા ંલાકડા ંરસભીના ંબની રસ વહ�વડાવવા લાગ ેછ,ેતથેી અ��ન

�ઝુાઈ �ય છ,ેતો �ું રસોઈ ક�વી ર�ત ેક�ુ ં?

તો....લાલા ની �પ-મા�રુ�એ તો અનકેો ન ેઆક�યા� છ.ે

િન��ુણ �� ના ઉપાસક –મ��ુદુન �વામી –�ી��ૃણ ની મનોહર �પ-છટા પાછળ પાગલ થયલેા.

તઓેએ ક�ું છ-ેક�-

અ�તૈમાગ� ના અ�નુાયીઓ �ારા �જૂનીય બનલેા ( એવો-�ું) અને

�વ-રા�ય �પી િસ�હાસન ઉપર �િત��ઠત થવાનો અિધકાર �ા�ત કર� �કૂ�લા એવા અમન ે(મન)ે-

ગોપીઓ ની પાછળ ફરવા વાળા કોઈ “શઠ�”(�ી��ૃણ)ે જબરજ�તી થી (ઈ�છા ના હોવા ંછતા ંપણ)

પોતાના ચરણોમા ંઅમન ે�લુામ બનાવી દ�ધા છ.ે

“રસખાન” પણ એ �પ મા�રુ� ઉપર પાગલ બ�યા હતા. તઓેએ ક�ું છ-ેક�-

યા લ�ુટ� અ�ુ કામ�રયાપર,રાજ િત�ું �રુકો ત�જ ડારો.

આઠ� ુિસ�� નવો િનધીકો �ખુ,નદં ક� ગાય ચરાઈ બીસારો.

�ી��ૃણ ની �પ-મા�રુ� પણ �દ�ય છ,ે એટલ ે�ી ��ૃણ ��ેઠ છ.ે
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......................................................................................................
રસખાન ૧૫ મી સદ�મા ંથઇ ગયા.તમે�ું �ળૂ નામ સયૈદ ઈ�ાહ�મ હ�ું, ગો�વામી િવ�લનાથ પાસ ે�હ��ુ ધમ� િવષ ેશી�યા બાદ,�ૃંદાવન

મા ંજ ર�ા હતા,�હ�દ� અન ેપિસ�યન ભાષા પર કા� ુહોવાન ેલીધ ેભાગવત નો પિસ�યન મા ંઅ�વુાદ કય� હતો, ગો�લુ ની ન�ક ય�નુા

નદ�ના ��ાડંઘાટ આગળ તમેની કબર છ.ેત ે��યાત કિવ હતા.મોટા ભાગની કિવતાઓ ��ૃણલીલા ઉપર છ.ે

“�જુન રસખાન” “�મે વા�ટકા” “રસખાન રચનાવલી” એ એમનો કિવતા સ�ંહ છ.ે

.......................................................................................................................

ગગા�ચાય�, લાલા� ના  નામકરણ ની  િવિધ કર�, અન ેલાલા� �ું નામ “��ૃણ”  પાડ�ું.

યશોદા� ગગા�ચાય� ન ેકહ� છ-ેક�-મહારાજ મો�ુ ંથ�ું છ,ેભોજન નો સમય થયો છ,ેહવ ેતમન ે�ખૂ લાગી

હશ,ે � ુતમારા માટ� રસોઈ બના�ું �,ંએક વખત આપ ભોજન કરો –ત ેપછ� બી� વાત.

ગગા�ચાય� કહ� છ-ેક�- � ુ�વયપંાક� �ા�ણ �,ંમન ેકોઈના હાથ �ું પાણી પણ ચાલ ેન�હ. માર� રસોઈ �ું

માર� �ત ેજ બનાવીશ,ય�નુામાથંી જળ પણ �ું જ લઇ આવીશ.

ગગા�ચાય� ય�નુામા ં�નાન કર� પાણી ભર�ન ેઆ�યા છ.ેગગા�ચાય� ના ઇ�ટદ�વ –ચ��ુ�ુજ નારાયણ છ.ે

ગગા�ચાય� ક�ું -આ� નારાયણ માટ� ખીર બનાવી,તમેન ેઅપ�ણ કર� �સાદ લઈશ.

ગગા�ચાય� ખીર બનાવ ેછ.ેયશોદાએ િવચાર કય� ક� ખીર ભગવાન ન ેઅપ�ણ કયા� વગર ગગા�ચાય� ખાશે

ન�હ.એથી તમેણ ેસોનાની થાળ� ખીર ઠડં� કરવા આપી છ.ે ગરમ ગરમ ખીર �� ુન ેધરાવાય ન�હ.

ગગા�ચાય� ખીર થાળ�મા ંકાઢ�,ઠડં� થયા પછ� તનેા પર �લુસીપ� પધરા��ું અન ેનારાયણ ની ��િુત

કરવા લા�યા.નારાયણ �ું �યાન કર� છ,ેન ેકહ� છ-ેહ� લ�મીપત ેનારાયણ,ખીર આરોગો.

લાલા ના કાન ેઆ શ�દ આ�યો,કનયૈો િવચાર� છ-ેક�-લ�મીનો પિત તો �ું �.ંમન ેકોઈ બોલાવ ેઅન ેના

જઈએ તો ખો�ુ ંદ�ખાય. ��ુુ� મન ેબોલાવ ેછ,ેએટલ ેમાર� જ�ું પડશ.ે

લાલો દોડતો આ�યો અન ેખીર ખાવા લા�યો છ.ે

ગગા�ચાય� ની �ખો બધં છ,ેનારાયણ �ું �મરણ પછ� તમે�ું િનયમ હતો ક� બાર માળા �રુ� ન થાય

�યા ં�ધુી થાળ� �� ુની સમ� રાખી તમેન ેમનાવવા.

ગગા�ચાય� બોલ ેછ-ેઓમ નમો નારાયણ.

લાલા� કહ� છ-ેક�- મહારાજ �ખો ઉઘાડશો ન�હ,મા�ુ ંભોજન ચા� ુછ.ે

બાર માળા �રુ� થઇ ,જળ �કુવા ગગા�ચાય� �ખ ઉઘાડ�,તો લાલ� ન ેઆરામ થી ખીર ખાતા જોયા.ં

ગગા�ચાય� કહ� છ-ેક�- આ વ�ૈય નો છોકરો માર� ખીર ન ેઅડક� ગયો,હવ ેમારાથી ખીર ખવાય ન�હ.

તઓે �મુ માર� છ-ેક�-યશોદા,તારો લાલો માર� ખીર ખાય છ.ે

કનયૈો ગભરાય છ,ેએક પળ મા ન ે�ુએ છ ેઅન ેબી� પળ ે�ા�ણ ન.ે

યશોદા �છૂ ેછ-ેક�-લાલો ખીર ન ેઅડક� ગયો ?

ગગા�ચાય� કહ� છ-ેક�- અડક� �ું ગયો,અડધી ખીર ખાઈ ગયો. કનયૈા �ું મો�ું ખીર થી ખરડાય�ેું  હ�ું.

મા ના આવવાથી કનયૈો થોડો ગભરાણો, માર� મા મન ેમારશ ેક� �ું ?

યશોદા કનયૈા ન ેધમકાવવા લા�યા.ં”ઘરમા ં�ા ંથો�ુ ંછ ે?�ું મહારાજ ની ખીર ખાવા ક�મ ગયો?

કનયૈો કહ� છ-ેક�-મહારા� મન ેબોલાવલેો તથેી �ું ખીર ખાવા આ�યો.

યશોદા� ગગા�ચાય� ન ે�છૂ ેછ-ેક�-તમ ેઆન ેબોલાવલેો ?
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ગગા�ચાય� કહ� છ-ેક�-�ું તો મારા ઇ�ટદ�વ નારાયણ ન ેબોલાવતો હતો.

કનયૈો કહ� છ-ેમા, એ વ�ૈુઠં નો નારાયણ �ું જ �.ં

યશોદા કહ� છ-ેબટેા આ�ું ના બોલાય,�ું શાનો નારાયણ ?�ું તો મારો દ�કરો છ.ેવ�ૈુઠં ના નારાયણ ન ેતો

ચાર હાથ છ,ેતાર� �ા ંચાર હાથ છ ે?

કનયૈો કહ� –ક�-મા �ું ચાર હાથ બતા�ું ?

યશોદા િવચાર� છ,ેઆ લાલો છ ેતો ચમ�કાર�,અ�યારથી ચાર હાથવાળો થશ ેતો લોકો માનશ ેક� આ

યશોદાનો છોકરો નથી.

એટલ ેકહ� છ-ેક�-ના,ના,ચાર હાથવાળા નારાયણ કરતા ંમારો બ ેહાથવાળો �રુલીધર અિત �ુંદર છ.ે

બટેા,�ું બ ેહાથવાળો જ રહ��,મારા દ�ખતા ંકદ� ચાર હાથવાળો થઈશ ન�હ.

યશોદા મા હવ ેગગા�ચાય� ન ેકહ� છ-ેક�-નાદાન છોકરો છ,ેતને ેઅ�લ નથી,બાળક છ,ે�લૂ થઇ છ,ે

તમ ે�મા કરો.

ગગા�ચાય� કહ� છ-ેક� �મા તો ક�ુ ંપણ આ ખીર મારાથી ક�વી ર�ત ેખવાશ ે?ફર�થી ખીર બનાવવી પડશ.ે

યશોદા મા કહ� છ-ેક�- મહારાજ  તમ ેફર�થી ખીર બનાવો.

યશોદા� નો �મે એવો હતો ક�-મહારાજ ફર� રસોઈ કરવા તયૈાર થયા છ,ેમહારા� ઘડો ઉઠા�યો,

અન ેય�નુા� મા ંફર�થી �નાન કરવા ગયા છ.ે

યશોદા� િવચાર� છ ેક� –હવ ેઆ �ા�ણ જમ ેન�હ �યા ં�ધુી લાલાન ેછોડવો નથી.

યશોદા લાલા ન ેખોળામા ંલઈન ેઓટલ ેબઠેા ંછ.ે

કનયૈો બહાર આવ ે�યાર�કોયલ ન,ેમોર ન ેબ� ુઆનદં થાય છ.ેકોયલ �ુ� ુ�ુ�-ુ કર� અન ેલાલો પણ સામે

તનેા �વો જ અવાજ કર�.કોયલ ન ેલ�વ ેતવેો લાલાનો કઠં છ.ે

મોર આવી નાચ ેછ,ેતો લાલો પણ મોર ની �મ નાચ ેછ.ેમોરન ેઅિત આનદં થાય છ,ે

“�� ુન ે�ું �ું આ�ું?” એટલ ેઆવી ન ેમોરપ�છ અપ�ણ ક��ુ છ.ે યશોદા� ત ેલાલા ના માથ ેનાખ ેછ.ે

મા �છૂ ેછ ેક�-“લાલા તન ેઆ�ું નાચતા ંકોન ેશીખ��ું ?”

કનયૈો કહ� છ-ેક�-“મા �ું તારા પટેમા ંહતો �યારથી શીખી ન ેઆ�યો �,ં” આ કનયૈાનો ��ુ કોઈ થઇ શક� �હ.

ત ેબધા નો ��ુ છ.ે”��ૃણમ વદં� જગદ��ુુમ”

મહારા� ખીર બનાવી ઠડં� પાડ� છ.ે આ બા�ુ લાલાએ ગ�મત કર� છ.ેમા ની ગોદ મા ં�ઈૂ ગયા છ.ે

યશોદા � િવચાર� છ-ેક� હવ ેલાલો �ઈૂ ગયો છ ેએટલ ેમહારાજ શાિંત થી જમશ.ે

ગગા�ચાય�-ખીર મા ં�લુસીદલ અપ�ણ ક��ુ, અન-ે �વદ�ય વ�� ુગોિવ�દ –બોલવા લા�યા.

“નાથ �ું તમારો સવેક �,ંહ� લ�મીપત ેજ�દ� પધારો,બ� ુ�મે થી ખીર બનાવી છ”ે

આ સાભંળ� લાલા ન ેજવાની ઉતાવળ થઇ છ.ેકોઈ �મેથી બોલાવ ે�યાર� લાલાની ઈ�છા થાય છ.ે

જગત�ું આકષ�ણ �ી��ૃણ કર� છ ેઅન ે�ી��ૃણ �ું આકષ�ણ �મે કર� છ.ે

લાલાન ેથ�ું ક� ક�વો �મેાળ �ા�ણ છ.ે લાલાએ યોગમાયા ન ે�કુમ કય�-ક� માની �ખ મા ં�.

યશોદાની �ખ મળ� છ.ેકનયૈો દોડતો દોડતો આ�યો અન ેખીર આરોગવા લા�યો.

ગગા�ચાય� જો�ું, અર� આ વ�ૈય નો છોકરો ફર�થી આવી ન ેખીર ખાવા લા�યો.

�� ુએ િવચાર કય�-ક�-આ �ા�ણ મારો ભ�ત છ,ેત ેમારા �વ�પ ન ે�ણતો નથી.તને ે�ા ં�ધુી �ું �ાિંત

મા ંરા�ું ? એટલ ેબાળ-�વ�પ અદ�ય કર� ન ેચ��ુ�ુજ �વ�પ ે�ગટ થયા છ.ે
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ગગા�ચાય� જો�ું તો-આ� ��ય� નારાયણ ના દશ�ન થયા છ,ેસા�ટાગં �ણામ કયા� છ,ે�ખ મા ં�� ુછ.ે

દશ�ન કરતા ં�ત�ધ થઇ ગયા છ,ેિવચાર� છ-ેહવ ેતો આ કનયૈો ગોદમા ંબસે ેતો સા�ુ.ં

બાળ-�વ�પ ેથયલે કનયૈો આવી ન ેગગા�ચાય� ની ગોદમા ંબસેી ગયો,કહ� છ-ેમહારાજ હવ ેજમો.

ગગા�ચાય� કહ� છ-ેક�- મારા ઇ�ટદ�વ મન ે�ખુમા ંકો�ળયો આપ ેપછ� જ�ું.

કનયૈો તો �મેાળ છ,ેગગા�ચાય� ના �ખુમા ંકો�ળયો આપ ેછ.ે

આ� ગગા�ચાય� �ું  �વન સફળ થ�ું છ.ેસા�ાત નારાયણ સદ�હ� તમેન ેજમાડ� છ.ે

એ �ૃ�ય ની ક�પના કરવા �વી છ,ે હમણા ં�ધુી વ�ૈય ના છોકરા ના (��ૃણના) ખીર ન ેઅડ� જવાથી

�,ગગા�ચાય�- નવી રસોઈ બનાવ ેછ,ે ત ેજ �ા�ણ અ�યાર� લાલા ના હાથ થી કો�ળયો લઇ ર�ા છ.ે

બી� બા�ુ યશોદા મા ��યા,ંજો�ું,તો -લાલો ગોદમા ંના મળ,ે

એકદમ હાફંળા-થઇ ગયા ન ેિવચાર� છ-ેક�-લાલો ગયો �ા ં?

�ુએ છ ેતો,કનયૈો ગગા�ચાય� ની ગોદમા ંબઠે�લો છ,ેમહારાજ હાથ જોડ� ન ેબઠેા છ,ેઅને

કનયૈો મહારાજ ન ેખીર ખવડાવ ેછ.ેયશોદા� આ કૌ�કુ ન ેજોઈ ર�ા ંછ.ેિવચાર� છ-ેક�-

આ �ા�ણ પણ ક�વા છ ે?એક વખત �ના અડ� જવાથી,ખીર ખાધી ન�હ,ત ેઅ�યાર� તનેા હાથ ેજ ખીર

ખાય છ.ેયશોદા � કનયૈા ન ેલવેા મહારાજ ની ન�ક આ�યા છ,ે�યા ંબી�ુ ં કૌ�કુ થ�ું......

ગગા�ચાય� એકદમ ઉભા થયા અન ેયશોદા� ન ેવદંન કર� છ.ે

યશોદા � કહ� છ-ેક�- મહારાજ આ તમ ે�ું કરો છ?ે�ું તો એક સાધારણ ગોવાલણ �,ંતમ ેપિવ� �ા�ણ

છો,આપ મન ેવદંન કરો તો મન ેપાપ લાગ,ે�ું તમન ેવદંન ક�ુ ં�.ં

ગગા�ચાય� કહ� છ-ેક�- મા, ત ેબ� ુ��ુય ક��ુ છ,ેમા,�ું બ� ુભા�યશાળ� છ,ેપરમા�મા તાર� ગોદ મા ંરમ ેછ,ે

મારા નારાયણ ��ુ�પ ેતાર� �યા ંઆ�યા છ.ે

લાલાએ િવચાર કય� ક� –“ગગા�ચાય� આવી ગોટાળો કર� ગયા.”

યશોદાનો વા�સ�યભાવ છ.ે

વા�સ�યભાવ મા ંઐ�ય� િવરોધી છ.ે વા�સ�ય અન ેઐ�ય� એક ઠ�કાણ ેરહ� શક� ન�હ.

કનયૈો િવચાર� છ-ેક�-“�ું ઈ�ર � ંએ�ું �ાન મા ન ેથાય તો મારા માથ ેહાથ ફ�રવ ેન�હ. મન ે�મેથી

જમાડ� ન�હ,મન ેલાડ કરશ ેન�હ.�ું તો �મેરસ આપવા અન ે�મેરસ લવેા માટ� બાળક બની �જમાં

આ�યો �.ં “ માટ� કનયૈા એ વ�ૈણવી માયા ન ે�કુમ કય� ક� –“મા ન ેમારા �વ�પ �ું ભાન ન થાય”

યશોદાન ેલાલા ના ખરા �વ-�પ �ું ભાન ન થાય ત ેમાટ� વ�ૈણવી માયાએ આવરણ ક��ુ છ,ે

યશોદા બ�ું �લૂી ગયા ંછ.ે

મહા�માઓ માયાના �ણ �કારો બતાવ ેછ.ે

�વમો�હકા,�વજનમો�હકા અન ેિવ�ખુજન મો�હકા.

� આપણન ેસવ� ન ેફસાવ ેછ,ે� ઈ�રના �વ�પ ન ે�લુાવ ેછ-ેત ેિવ�ખુજન મો�હકા.

માયા ન ેમાનવી પડ� છ,ેમાયા વગર �યવહાર થઇ શકતો નથી, �ાની ��ુુષો પણ માયાન ેમાન ેછ,ે

પણ ત ેમાયા ન ેખોટ� માન ેછ.ેમાયા અસ�ય છ,ે�� સ�ય છ.ે

માયાવાદ �ું કોઈ ખડંન કર� શ�ો નથી.
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�ી��ૃણ ઈ�ર છ,ેપણ યશોદાના બાળક થયા છ,ેત ેમાયા છ.ે

બાલ��ૃણ ધીર� ધીર� મોટા થયા છ.ે�ણ વષ� �રૂા ંથયા અન ેચો�ું બ�ેુ ંછ.ે

મન�ખુ,મ�મુગંલ,�ીદામા –વગરે� િમ�ો સાથ ેરમવા �ય છ.ે

ક�ટલાક ગર�બ ગોવાળ ના છોકરા બ� ુ�ુબ�ળ હતા.

કનયૈો કહ� છ-ેમન�ખુ �ું બ� ુ�ુબળો છ,ેઆવો �ુબ�ળ િમ� મન ેગમ ેન�હ,�ું મારા �વો તગડો થા.

મન�ખુ રડવા લા�યો,કહ� છ-ેક�- �ું તો રા� નો દ�કરો છ,ેતાર� મા તન ેરોજ માખણ ખવડાવતી હશ,ે

કનયૈા અમ ેગર�બ છ�એ,માખણ �ાથંી ખાઈ શક�એ? લાલા,મન ેતો �ધૂ પણ મળ�ું નથી,માર� તો છાશ

પીવી પડ� છ,ેમન ેપણ કોઈ માખણ ખવડાવ ેતો તારા �વો તગડો થા�.

�ી��ૃણ �છૂ ેછ-ેક� તારા ઘરમા ંગયો છ ેક� ન�હ ?માખણ થાય છ ેક� ન�હ ?

મન�ખુ કહ� છ-ેક�-ગાયો પણ છ ેઅન ેમાખણ પણ થાય છ,ેપણ મોટા રા� કસં ન ેકર મા ંબ�ું માખણ

આપ�ું પડ� છ.ે

કસં નો �કુમ હતો ક� –� માખણ થાય ત ેબ�ું તને ેઆપ�ું.કસં �ુ�ટ હતો,�ુલમ કરતો હતો, �� �ુઃખી

હતી.�જવાસીઓ ભોળા હતા,તમેન ેકપટ કરતા ંઆવડ�ું નહો�ું,બાળકો ન ેમાખણ ના આપ ેઅન ેબ�ું

માખણ કસં ન ેઆપ.ે કસં આ માખણ પોતાના પહ�લવાનો ન ેખવડાવ.ે

�ી��ૃણ �છૂ ેછ-ેક�-ગાયોની સવેા કોણ કર� છ ે? ગોપબાળકો કહ� છ-ેક�-અમ ેકર�એ છ�એ.

કનયૈો કહ� છ-ેક�-આ તો ક��ું ?ગાયોની સવેા કોઈ કર� અન ેમાખણ ખાય કસં? હવ ેઆ અ�યાય �ું ન�હ

થવા દ�.�જવાસીઓ � કર �પ ેમાખણ કસં ન ેઆપ ેછ-ેત ે�ું મ�રુા જવા ન�હ દ�. તને ેમાખણ જોઈ�ું

હોય તો ગાયો રાખ.ે ગામ�ું ગામ મા ંજ રહ��ું જોઈએ.મન�ખુા �ું રડ ન�હ, આવતી કાલથી �ું તન ેરોજ

માખણ ખવડાવીશ,એટલ ે�ું મારા �વો તગડો થઇ જઈશ.

ઈ�ર અપ�ેા રાખ ેછ-ેક�- �વ મારા �વો થાય.�વ ઈ�ર સાથ ે�મે કર� તો ઈ�ર એવી આશા રાખ ેછ.ે

િમ�ો કહ� છ-ેક�-લાલા �ું રોજ માખણ �ાથંી ખવડાવીશ ?તારા ઘરમાથંી રોજ માખણ આપશ ેતો,

તાર� મા તન ેમારશ.ે

કનયૈો કહ� છ-ેક�-ના.ના, �ું મારા ઘર�ું માખણ ન�હ પણ બહાર�ું કમાવી ન ેખવડાવીશ.

િમ�ો �છૂ ેછ-ેક�-કનયૈા તન ેકમાતા ંઆવડ� છ?ે

કનયૈો કહ� છ-ેક�-હા,કમા�ું હોય તો બધા ભગેા મળ�ન ેસહકાર� મડંળ� કાઢવાની.બધા સાથ ેમળ ેતો

�યાપાર બરોબર થાય!! િમ�ો �છૂ ેક�-એટલ ે�ું ચોર� કરવાની ?

કનયૈો કહ� છ-ેક�- હા,ચોર� કરવાની,ત ેમાટ� આપણ ેએક મડંળ રચી�ું. અન ેત�ેું નામ રાખી�ું-

“બાલ ગોપાલ ચૌય� િવ�ા �ચારક મડંળ”

િમ�ો �છૂ ેછ ેક�-કનયૈા આપણ ેચોર� કરવા જઈએ અન ેકોઈ આપણન ેપકડ� તો? પકડાઈ�ું તો સ� થશ.ે

કનયૈો કહ� છ-ેક�-મારા ��ુુએ મન ેમ�ં શીખવાડ�ો છ.ેએ મ�ં બોલીએ તો કોઈ આપણન ેચોર� કરતા ંજોઈ

શક� ન�હ. કદાચ પકડાઈએ તો પકડમાથંી. �ટ� જઈએ.

િમ�ો ન ેમાખણ ખવડાવવા,અન ેકસં ન ેમાખણ ન�હ આપવા,કનયૈો ચોર� કરવા તયૈાર થયો છ.ે

કનયૈો િમ�ો ન ેમ�ં આપ ેછ,ેઆપણન ેન�હ, એટલ ેઆપણ ેકોઈએ ચોર� કરવાની ઈ�છા કરવી જોઈએ

ન�હ.
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આ તો �� ુની લીલા છ.ે

�લુસીદાસ ેક�ું છ-ેક�-“સમરથ કો ન�હ દોષ �સુાઈ”  સમથ� ન ેકોઈ દોષ લાગતો નથી.

શકંરાચાય�� એ ક�ું છ-ેક�- પરમા�મા નો સા�ા�કાર થાય પછ�,તવેા �ાની ન ેહાથ ેપાપ થ�ું નથી,

અન ેકદાચ થાય તો દોષ તનેા માથ ેજતો નથી.

પણ પરમા�મા નો સા�ા�કાર �ન ેનથી થયો,તવેા અ�ાની �વ માટ� શા� છ.ે

ચોર� કરવી જોઈએ ન�હ તવેી આ�ા શા� આપ ેછ.ે

પરમા�મા �ન ેઅપનાવ ેછ-ેપછ� આ�ું જગત ત�ેું -જ – થઇ �ય છ.ેપછ� ત ેચોર� કરતો નથી.

� પરમા�મા (આ�મા) ન ેઓળખ ેછ,ે� પરમા�મા સાથ ે�મે કર� છ,ેત ે�ાની માટ� શા� નથી,

ત ેશા�-િવિધ-િનષધે થી પર થઇ �ય છ.ે શા� પ� ુમાટ� પણ નથી,શા� મ��ુય માટ� છ.ે

ક�ટલાક લોકો કહ� છ ેક�-��ૃણ માખણ-ચોર છ,ેચોર� કર� છ.ે

ત�વ-�ૃ��ટ થી જોવા �ઓ,તો,ઈ�ર સવ� ના મા�લક છ,ેજગતમા ં� બ�ું છ ેત ેઈ�ર�ું જ છ.ે

�ી��ૃણ સવ��ર છ.ે � ગોપી,તન,મન અન ેધન �ી��ૃણ ન ેઅપ�ણ કર� છ,ેતનેા ઘર�ું થો�ુ ંમાખણ

�ી��ૃણ ખાય તો ત ે�ું ચોર� કહ�વાય ?

લૌ�કક �ૃ��ટ થી જોવા �ઓ તો પણ આ ચોર� ના કહ�વાય.કારણ ક� �ના ઘરે ચોર� કરવા �ય છ,ે

ત ેઘરધણી નો છોકરો લાલા સાથ ેછ.ે

આ ચોર� નથી,આ �દ�ય-�મે-લીલા છ.ેગોપીઓન ેપરમાનદં �ું દાન કરવા માટ� આ લીલા છ.ે

ગગંા�કનાર�  �કુદ�વ� આ ગોપી�મે ની વાત કર� છ.ે

લાલાએ આ� મડંળ ની �થાપના કર�ન ેપોત ેઅ�ય� થયો છ.ેિમ�ો �છૂ ેછ-ેક� અમાર� �ું કામ કરવા�ું ?

�ી��ૃણ કહ� છ-ેક�-તમાર� એટ�ું જ �યાન રાખવા�ું ક�-કઈ ગોપી ઘરમા ંથી �ાર� બહાર �ય છ.ેઅને

�ાર� ઘરમા ંપાછ� આવ ેછ.ે

આમ તો ગોપીઓની ઈ�છા છ-ેક�-કનયૈો રોજ મારા ઘર� આવ.ે રોજ સવાર� મગંળા ના ં–લાલાના ંદશ�ન

કરવા માટ� ગોપીઓ યશોદા ના ઘરે લાલાન ેઠપકો આપવાન ેબહાન-ેક� લાલાની ફ�રયાદ કરવાના

બહાન ેઆવ ેછ,ે

અન ેયશોદા� ન ેલાલાની એક એક લીલા સભંળાવ ેછ.ે અન ેફ�રયાદ કરતા ંકહ� છ-ેક�-

મા,કનયૈો, હવ ેબ� ુતોફાન કર� છ,ેગાય દોહવાનો સમય ના થયો હોય તો પણ વાછરડા ંન ેકનયૈો છોડ� દ�

છ,ે એટલ ેવાછરડા ંબ�ું �ધૂ પી �ય છ,ે �ધૂ દોહવા જઈએ �યાર� બશરે �ધૂ પણ મળ�ું નથી.

અમારા ઘર�ું માખણ ચોર� �ય છ,ેઅન ેતનેા િમ�ો ન ેખવડાવી દ� છ,ેગમ ે�યા ંછટે� ક� �ચ ેમાખણ

�કુ�એ તો પણ ત ે�યા ંપહ�ચી �ય છ,ે

રાત�ું �ધા�ુ ંપણ તણે ેઅસર કર� ુનથી,ત ે�યા ં�ય છ ે�યા ં�કાશ થાય છ.ે

અમ ેજયાર� તને ેમાખણચોર કહ�એ છ�એ,�યાર� ત ેઅમન ેકહ� છ-ેક�-�ું ચોર,તારા ઘરના ંબધા ંચોર,

�ું તો ઘરનો મા�લક �.ં

ગોપીઓ ભલ ેઅિત�મે મા ંલાલા ન ેમાખણચોર કહ�,બી� કોઈ થી કહ�વાય ન�હ.અન ેજો કહ� તો –

ત ેકહ�શ ેક�-“તારો બગંલો ક�વી ર�ત ેબા�ંયો છ ે(ચોર� ના બ ેનબંર ના પસૈાથી) ત ેમન ેખબર છ.ે

�ું તો મા�લક �.ં” �ી��ૃણ સવ� ના મા�લક છ.ે
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નરિસ�હ મહ�તા તમેના �ુંદર ભજન મા ંકહ� છ.ેક�,

જશોદા તારા કા�ડુા ન ેસાદ કર� ન ેવાર ર�,આવડ� �મૂ મચાવ ે�જમા,ંન�હ કોઈ �છૂણહાર ર�.

શી�ુ ંતોડ�ું,ગોરસ ઢો��ું,ઉઘાડ� ન ેબાર ર�,માખણ ખા�ું,ઢોળ� ના��ું,�ન ક��ું આ વાર ર�...જશોદા..

�ધૂ દોહવાનો સમય થાય એટલ ેબાધંલેા ંવાછરડા ંન ેછોડવામા ંઆવ ેછ,ેત ેથો�ુ ં�ધૂ પીવ ેપછ�,

�ધૂ દોહવામા ંઆવ ેછ,ે પણ સમય ના થયો હોય અન ેત ેપહ�લા ંવાછરડા ંન ેછોડ� ત ે�ી��ૃણ.

વાછરડા નો અથ� થાય છ-ેિવષયાશ�ત �વ..

પરમા�મા ની િવિશ�ટ �પૃા થાય તો,બધંનમાથંી ��ુત થવાનો સમય ના થયો હોય તો પણ –

પરમા�મા �વા�મા ન ેબધંનમાથંી છોડાવ ેછ.ે

શા� મા ં��ુ�ત ના બ ે�કાર બતા�યા છ.ે(૧) �મ ��ુ�ત (૨) સ�ો��ુ�ત.

સમય આ�ય ે(�મ થી સમય આ�ય)ે ��ુત કર� ત ેમયા�દા ��ુુષો�મ રામ.

પણ કનયૈો તો ��ુ�ટ ��ુુષો�મ છ.ે�વ લાયક ના થયો હોય તો પણ �વ ન ે�મ �માણ ેન�હ,

પણ તરત ��ુ�ત આપ ેછ.ે આ ��ુ�ટ માગ�-�પૃામાગ� છ.ે

�મ��ુ�ત એટલ ે-૮૪ લાખ યોિનઓમા ં�મણ કયા� પછ�, પાપ અન ે��ુય સર�ું થાય –ત ેપછ�,

�વન ેમ��ુય નો અવતાર મળ ેછ.ેમ��ુય અવતારમા ંપણ –કમ� �માણ ે�ુદા �ુદા વણ�ધમ�

અન ે��ચય� ધમ� �ું પાલન કર� છવેટ� –��િન�ઠ યોગી તર�ક� જ�મ મળ ેછ.ે

યોગી સદા સાવધાન રહ� છ,ેન�ું �ાર�ધ ઉ�ું કરતા નથી,� �ાર�ધ લઈન ેઆ�યો હોય ત ેજ

ભોગવીન ે,પરમા�મા સાથ ેમન થી યોગ િસ� કર� છ.ે

સતત યોગ સાધના કર�,���ચ�તન કર�,�યાન ધારણા કર�,તણે ેપણ �ણ જ�મ લવેા પડ� છ.ે

��યમાણ,સ�ંચત અન ે�ાર�ધકમ� બળ ેએટલ ે�વ ��ુ થાય છ.ેઅન ેછવેટ� પરમા�મા ના ચરણ મા ંલીન

થાય છ.ે આ �માણ ે�મ ે�મ ેચડ�ન ે�વ આગળ વધ ેઅન ે�મ થી ��ુ�ત મળેવ ેછ.ે

પણ સ�ો��ુ�ત મા ંકોઈ �મ નથી. ઠાકોર� � �વ પર �પૃા કર� તને ેવ�ૈુઠં મા ંલઇ �ય છ.ે

રા� ધાર� ત ે�ય��ત ન ેરા� બનાવી શક�,તો ઠાકોર� અસમય ેપણ ��ુ�ત આપ ેતમેા ં�ું આ�ય� ?

�ી��ૃણ ની �પૃા-શ��ત સવ�થી ��ેઠ છ,ે�ી��ૃણ સ�ો��ુ�ત આપ ેછ.ે

પરમા�મા િવિશ�ઠ �પૃા �ાર� કર� ? તો કહ� છ ેક�-

આ �વ �બૂ સાધન કર�,સવેા,�મરણ કર� પર�ં ુજરાય અ�ભમાન થવા ના દ�.

અન ેદ�ન થઈન ે�� ુપાસ ેરડ� પડ�,પરમા�માન ે�ાથ�ના કર� ક�-

“નાથ,હવ ે�પૃા કરો,માર� હવ ેકોઈના પટેમા ંજ�ું નથી,સસંારમા ંરખડ�ું નથી.”

પરમા�મા ન ેઆવી ર�ત ેરડતા ંરડતા ં� મનાવ,ેતનેા પર ત ેિવિશ�ઠ �પૃા કર� છ.ે

અનકે જ�મ ના ંપાપો પહાડ �વા ંછ,ેત ેસાધનથી ક�ટલા ં�રૂ થઇ શક�?

તો પણ �વ જયાર� દ�ન બન ેછ,ેકર�લા ંપાપો ન ેયાદ કર� છ,ેપરમા�મા ના ઉપકારો ન ેયાદ કર� છ,ે

�યાર� �દય પીગળ ેછ,ે�ખમાથંી �� ુનીકળ ેછ.ેએકાતં મા ંબસેીન ેત ેલાલા� માટ� રડ� છ,ે

પરમા�મા માટ� રડ� છ,ે�યાર� પરમા�મા પણ પીગળ ેછ ેઅન ેિવિશ�ઠ �પૃા કર� છ.ે

�ી��ૃણ તો રા�િધરાજ છ,ેતણે ે�છૂનાર કોણ ? ભગવાન કહ� છ-ેક�-કાયદો મારા માટ� નથી,
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�ું � �વ પર �પૃા ક�ુ ં� ંતણે ેતરત જ ��ુ�ત આ�ું �.ં

�મ-��ુ�ત એ કાયદો છ,ેપણ ભગવાન માટ� કાયદા�ું બધંન નથી,ત ેતરત સ�ો-��ુ�ત આપ ેછ.ે

�વ �બૂ જ ન� બન ેઅન ેસાધન કર� તો ત ેઈ�રન ેગમ ેછ,ેઅન ેઈ�ર તનેા પર �પૃા કર� છ.ે

િનઃસાધન બની � ભ��ત કર� ત ે��ેઠ છ.ે

િનઃસાધન બન�ું એટલ ે–સાધન બધા ંકરવાના પણ માનવા�ું ક� મારા હાથ ેકઈં થ�ું નથી-એમ માન�ું

ત.ેએવા િનરા�ભમાની થવા�ું છ.ે

પણ ઘણી વખત એ�ું થાય છ ેક� –મ��ુય સાધન કર� અન ેસાધન �ું અ�ભમાન વધવા માડં� –એટલ ેતે

પડ� છ.ેપડવા�ું ન�હ પણ દ�ન બની ન ેરડવા�ું છ.ે

બી� કોઈ �વ ન ેહલકા માનશો,તો �દય ��ુ રહ�શ ેન�હ.

ચાર વાર નહાવાથી �ું મ��ુય ��ુ થાય છ ે? એમ તો માછલા ંચોવીસ ેકલાક નદ�મા ંનહાય છ.ે

પોત ેઉપવાસ કર� ત ેસા�ુ ંછ,ેપણ દાળ-ભાત ખાનાર ન ેહલકા માનવા ત ેસા�ુ ંનથી.

એમ તો-વાદંરા ંઉપવાસી છ,ેપણ તમે�ું મન ક�ટ�ું ચચંળ છ?ે

ઉપવાસ કરો,નહાઓ.�બૂ ભ��ત કરો ક� �બૂ સાધન કરો,પણ સાવધાન રહ�વા�ું છ ેક� �દર�ું “�ું” ના

વધ.ેઅ�ભમાન ન ેમારવા માટ� તો આ બધા ંસાધન છ,ેએટલ ેસાધન �ું અ�ભમાન નકા�ું છ.ે

યશોદા� ગોપી ન ેકહ� છ-ેક�-તારા ઘરે કનયૈો આવ ેઅન ેતોફાન કર� તો તને ેધમકાવ�. ��ૃાવ�થામાં

દ�કરો થયો છ,ેમન ેતો એ �ાણ �યારો લાગ ેછ,ે�ું તને ેક�મ કર� ધમકા�ું ?

મારા લાલા ન ે�ું ધમકાવ ેતો �ું તન ેઠપકો આપીશ ન�હ.

�યાર� ગોપી બોલી ક�-મા,લાલા ન ે�ું ધમકાવીએ ? એ તો સમો અમન ેધમકાવ ેછ,ેત ેએવો ર�ઢો થઇ ગયો

છ,ેક�.મન ેિવચાર થાય છ ેક� એન ેકોણ સમ�વશ ે?

મા, ગઈકાલ ેએ મારા �યા ંઆવલેો,�ું તણે ેપકડવા ગઈ,ત ેનાસી ગયો,તનેી પાછળ દોડ� �ું થાક� ગઈ,

એટલ ે�રૂ થી મન ે��ઠુો બતાવી અન ેછોકરાઓન ેએ�ું શીખવાડ� છ-ે

ક� છોકરાઓં મારો ��ુરયો બોલાવ ેછ.ે

બી� ગોપી કહ� છ,ેક�-મા તમન ે�ું ક�ું? લાલા ન ેમાખણ ચોર� ની ટ�વ પડ� ગઈ છ,ેઘરમા ંકોઈ ના હોય

�યાર� આવ ેછ,ે અન ેમાખણ ની ચોર� કર�ન ેખાય છ.ે

યશોદા� ગોપીના કાનમા ંકહ� છ-ેક�- આ વાત કોઈન ેકહ�શ ન�હ,

ન�હતર મારા લાલાન ેક�યા કોણ આપશ?ે

ગોપી કહ� છ-ેક�-મા,તમન ે�ું ક�ું ?કનયૈો માગ ેત ેઆ�ું, પણ ત ેમાગતો નથી,એ ચોર� કર� છ,ે અ�યાર� એ

માખણ ની ચોર� કર� છ,ેઅન ેમોટપણ મા ંપસૈાની ચોર� કરશ ેતો ?

યશોદા ન ેથ�ું ક� લાલા ન ેધમકા�ું,પણ પાછો િવચાર આ�યો ક� –�ું ધમકા�ું અન ેતનેા પટેમા ંબીક

દાખલ થઇ �ય તો ? એટલ ેત ેકનયૈા ન ેસમ�વ ેછ-ેક�-“�ું ઘર�ું માખણ ક�મ ખાતો નથી ?”

લાલાએ ક�ું ક� મન ેઘર�ું માખણ ભાવ�ું નથી,�ું તો બહાર જઈ ન ેકમાઈ ન ેખાઈન ેઆ�ું �,ં

ગોપીના માખણ મા ંિવશષે મીઠાશ મન ેલાગ ેછ.ે

યશોદા� પાસ ેગોપીઓ ફ�રયાદ કર� છ,ેમા,લાલાન ેબ� ુલાડ લડાવશો ન�હ.ત ેમાખણચોર છ.ે

પણ �કુદ�વ� બ� ુિવવકેથી કથા કર� છ.ે�ી��ૃણ ચોર� કર� છ,ેત�ેું ત ેબો�યા નથી. ત ેકહ� છ-ેક�-
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“રા� �ું આ કહ�તો નથી, પણ ગો�ુળની ગોપીઓ � કહ�તી હતી તનેો અ�વુાદ ક�ુ ં�.ં”

ગોપીઓ ભલ ેઅિત�મે મા ંલાલાન ેમાખણચોર કહ� ,પણ �કુદ�વ� એ પણ તમે ક�ું નથી તો,પછ�,

આપણા થી તો તણે ેમાખણચોર ક�વી ર�ત ેકહ�વાય ? �ી��ૃણ તો સવ��ર છ,ેસવ�ના મા�લક છ.ે

યશોદા� ગોપી ન ે�છૂ ેછ ેક�-

અર�,સખી,કનયૈો તાર� �યા ંચોર� કરવા આવ ેછ,ેતનેી તન ેખબર પડ� છ ેક� ન�હ?

�યાર� ગોપી કહ� છ ેક�-મા,કનયૈો આવવાનો હોય તનેી અમન ેખબર પડ� છ.ે� �દવસ ેઘરે આવવાનો હોય

તને ેઆગલ ે�દવસ,ે�વ�નમા ંપણ દ�ખાય છ.ે મા,ઘર�ું બ�ું કામ ��ૂુ ંકયા� પછ�,�ું પથાર�મા ંપ�ુ ં� ંઅને

મન ેકનયૈો યાદ આવ ેછ,ે�ી��ૃણ �ું �ચ�તન કરતા ંકરતા ંિન��ા આવી અન ેમન ે�વ�ન મા ંદ�ખા�ું ક� –ક�-

કનયૈો મારા ઘરે આ�યો છ,ેઅન ેિમ�ોન ેમાખણ �ુંટાવ ેછ.ે

��યા પછ� તો મન ેથ�ું ક�-આ� લાલો મારા ઘરે જ�ર આવશ,ેસવારથી �ું પાગલ �વી થઇ .

તન (શર�ર) ત�ેું કામ કર� પણ મન �ી��ૃણ �ું �મરણ કર�.ત ેઆનદં મા ંએવી ત�મય થઇ ક�-

સવાર� ઉઠ� �લૂો સળગા�યો,�યાર� ભાન ના હોવાથી લાકડાની સાથ ે�લૂામા ંવલેણ બાળ� ના�યા.

બી� ગોપી કહ� છ-ેક�-મા, આ� તો મારા ઘરમા ંમાર� ફ�તી થઇ.મારા �ઠ જમવા બઠેા હતા,તમેણે

માર� પાસ ે�રુ�બો મા�યો,� મ ેશીકામાથંી ઉતાર� ન ેતમેન ેઆ�યો,પીરસતી વખત ેમન ેકનયૈો યાદ

આ�યો, મન ેથ�ું ક� લાલાન ેઆ �રુ�બો બ� ુભાવશ.ે મા,કનયૈો આવ,ેકનયૈો આવ,ેએ િવચારમા ંએવી

ત�મય થઇ ગઈ ક� –શીકા મા ં�રુ�બા ની બરણી પાછ� �કુવાન ેબદલ ેમ ેમારા બાળક ન ેશીકામા ં�કૂ�

દ��ું ત ેરડવા લા�યો,�યાર� મારા �ઠ� મન ેક�ું ક� આ પાગલ થઇ છ ેક� �ું ?

લોકો કહ� છ-ેક�-આ ગોપીઓ પાગલ થઇ ગઈ છ.ે

પણ પાગલ થયા િવના પરમા�મા મળતા નથી. પસૈા માટ� લોકો પાગલ બન ેછ,ે�યાર� તમેન ે�ખૂ-તરસ

લાગતી નથી, કામી મ��ુય ન ે�થળ,કાળ �ું ભાન રહ��ું નથી

�યાર� આ ગોપીઓ પરમા�મા માટ� પાગલ બની છ.ે

સસંારના િવષયો ભોગવવા પાગલ બન ેત ેજ ખર�ખરો પાગલ છ.ે

જયાર� પરમા�મા ના િમલન માટ� પાગલ બન ેત ેતો �ાની છ.ે

બી� ગોપી કહ� છ-ેક�-મા,આ� લાલાએ માર� લાજ રાખી છ.ેઅણીના સમય ેલાલો દોડતો આવ ેછ.ે

તથેી ત ેમન ે�ાણ કરતા ં�યારો લાગ ેછ.ે મન ેમાર પડવાનો હતો,પણ લાલાએ માર� લાજ રાખી.

યશોદા� �છૂ ેક�-તારા ઘરમા ં�ું થ�ું હ�ું ?�યાર� ગોપી કહ� છ-ેક�-

મા,મન ેઆદત પડ� છ,ેક� �ું, હર� ��ૃણ હર� ��ૃણ બોલતા ંબોલતા ંરસોઈ બના�ું �,ંકદ�ક એવી ત�મયતા

આવી �ય છ ેક�-કદ�ક મી�ુ ંનાખવા�ું �લૂી �� ક� કદ� વઘાર કરવાનો �લૂી ��.

પણ આ� મહ�માન આ�યા હતા એટલ ે,મારા સસરાએ ટકોર કર� હતી ક� –અ�લ ઠ�કાણ ેરાખી ને

રસોઈ બનાવ�. એટલ ેઆ� મ ેિન�ય કય� હતો ક�-આ� રસોઈ ક�ુ ં�યાર� �ી��ૃણ �ું �મરણ ન�હ ક�ુ.ં

યોગીઓ નાક પકડ�ન ે�ી��ૃણ �ું �મરણ કર� છ ેઅન ેજગતન ે�લૂવાનો �ય�ન કર� છ.ે

�યાર� અહ� ગોપી �ી��ૃણ ન ે�લૂવાનો �ય�ન કર� છ ે!!!

ગોપી તનેી િવતકકથા કહ� છ ે“મા બધી રસોઈ તો બરોબર કર�,છ�ેલ ે�ું માનભોગ શકેતી હતી,ત ેવખતે

મન ેકનયૈો યાદ આ�યો,મારા મન મા ંિવચાર આ�યો ક� ,લાલાન ેમાનભોગ બ� ુભાવ ેછ.ેમન ેથ�ું ક� ,

કનયૈો અ�યાર� આવ ેતો તને ેમાનભોગ ખવડા�ું.મા, મન ેખાવાની ઈ�છા થતી નથી,પણ લાલાને
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ખવડાવવાની ઈ�છા થાય છ.ેમા�ુ ંહ��ું હાથમા ંના ર�ું અન ેમન ેબ ે�ણ વાર એવો ભાસ થયો ક�,

લાલો મારા �ગણ ેઆ�યો છ,ેલાલાન ેજોવા �ું બહાર ગઈ અન ેપાછ� આવી �યાર� ત�મયતામાં

માનભોગ મા ંખાડં ન ેબદલ ેમી�ુ ંનાખંી દ��ું.

ત ેપછ� ભોગ ધરાવી ન ેમહ�માનો ન ેપીર��ું.

માનભોગ મા ંભલ ેખાડં ન ેબદલ ેની�ુ ંના��ું હશ ેપણ માનભોગ નો એક એક કણ �ી��ૃણ ના નામા�તૃ

મા ંતરબોળ થયલેો હતો.લાલાએ એવી ગ�મત કર� ક� કોઈન ેપણ ખબર પડ� ન�હ,પણ ઉપરથી બધા

રા� થયા અન ેભોજન ના વખાણ કયા�.છ�ેલ ે�ું જમવા બઠે� �યાર� ખબર પડ� ક�-મી�ુ ંનખા�ું છ.ે

મા આમ મન ેઆ� માર પડવાનો હતો પણ કનયૈાએ અણી પર આવી ન ેમન ેબચાવી લીધી.

ગોપીઓ માન ેછ-ેક�-કઈં સા�ુ ંથ�ું તો લાલાએ ક��ુ અન ે��ૂુ ંથાય તો મારાથી થ�ું.

�ી� ગોપી કહ� છ-ેક�-મા તમન ે�ું �ું ક�ું ? આ� �ધૂ-દહ� ગોળ�મા ંભર�ન ેવચેવા જતી હતી.

�યાર� ર�તામા ંમન ેથ�ું ક� માર� ગોળ�મા ંકનયૈો છ.ેમ ેગોળ� નીચ ેઉતાર�ન ેજો�ું તો ગોળ�મા ંમન ેલાલો

દ�ખાણો.કનયૈો મન ેકહ� -ક� તાર� ગોળ�મા ંરહ��ું મન ેબ� ુગમ ેછ,ેગોપી,�ું મન ેવચેીશ ન�હ.

મન ેિવચાર થયો ક� માર� કનયૈા ન ેવચેવો નથી,એણ ે�ું માર� ઘરે લઇ જઈશ.

�ું તો ત�મયતામા ંઘરે આવી અન ેમાર� ફ�તી થઇ.મા,�યા ંજોઈ એ �યા ંમન ેકનયૈો દ�ખાય છ.ે

આ ��ુ�-�પી ગોળ� મા ંજો કનયૈો હશ ેતો તને ેસવ� જ�યાએ કનયૈો દ�ખાશ.ે

��ુ� મા ંપરમા�મા આવ ેતો તને ેપરમા�મા નો અ�ભુવ થાય છ.ે ગોપીઓ ��ુ�મા ંઠાકોર� ન ેરાખ ેછ.ે

ગોપી ભલ ેઘરમા ંછ,ેપણ તનેા મન મા ંઘર નથી, ગોપીના મન મા ં�ી��ૃણ છ.ે

ગોપીઓ ના �ટક� ઘર�ું કામ કર� છ,ેપણ �ી��ૃણ ન ેસદા યાદ કર� છ.ેઅન ે�ી��ૃણ �ું �મરણ કર� છ.ે

�યવહાર એટલો જ રાખવો જોઈએ ક� � કયા� વગર �ટકો ના હોય.�યવહાર અન ેભ��ત ન ેિવરોધ છ.ે

ગોપીઓ ના �મે સ�ંયાસ ની આ કથા છ.ેગોપીઓ ના ંકપડા ંભગવા ંનથી પણ મન ��ૃણ�મે માં

રગંાય�ેું છ.ે ગોપીઓ ઘરમા ંરહ� છ ેપણ તમે�ું �વન સ�યાસી ��ું છ.ે

ગોપીઓ �ું મન કનયૈા ની લીલાઓ જોઈ ત�મય,અ��થર બની જ�ું.

�ી��ૃણ સાથ ેત�મયતાન ેકારણ,ે�યવહારના ંકામ બરોબર કર� શકતી નહોતી.

�કુદ�વ� સ�યાસી,પરમહસં છ,ેઅન ેગોપીઓ ની કથા કર� છ.ે ગોપીઓ પણ પરમહસં છ.ે

બધા કાય� થી પરવાર�,મળલેા સમયમા ંભ��ત કરવી, ત ેમયા�દા ભ��ત.

મયા�દા ભ��તમા ં�યવહાર અન ેભ��ત �ુદા ંહોય છ,ેપણ ��ુ�ટ ભ��ત મા ંત�ેું નથી.

તમેા ં�યવહાર અન ેભ��ત બનં ેએક જ છ.ેદર�ક કાય� મા ંઈ�ર�ું અ�સુધંાન ત ે��ુ�ટ ભ��ત.

 ગોપીઓ નો દર�ક કાય�મા ંઈ�ર�ું અ�સુધંાન રાખ ેછ,ે

આ િસ�ાતં આચાય� મહા���ુએ આગળ ચલા�યો છ.ે

મહા���ુએ �બુોિધની� મા ંગોપીઓ ન ે�મે સ�યાસીઓ કહ� છ.ે

ગોપીઓ પાસ ેહતો –ક�વળ િન�વાથ� �મે.

વ�સ�ંયાસ કરતા �મેસ�ંયાસ ઉ�મ છ.ે���ુમે ના રગંથી મન રગંાય એ સાચો સ�ંયાસ.

�દરથી થી ભ��ત નો રગં લાગવો જોઈએ.��ૃણ-�મે મા ં�દય પીગળ ેઅન ે�દર સ�ંયાસ આવ ેતો-

સ�ંયાસ દ�પ.ે સવ� કમ�નો �યાસ-�યાગ એટલ ેસ�ંયાસ.ઈ�રન ેમાટ� �વ ેત ેસ�યાસી.

ગોપીઓ મા� ઈ�ર માટ� જ �વતી હતી.એટલ ેગોપીઓ ન ેઉપમા આપી છ-ે�મે સ�ંયાસીનીઓ ની.
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�ાન અન ેયોગ પર ભ��ત નો આ િવજય બતા�યો છ.ે

આગળ આવશ ેક� ભ��ત ભગવાન ન ેબાધં ેછ.ેએટલ ેક� ભગવાન ન ેવશ કર� છ.ે

આ મન માખણ ��ું ��ૃુ છ.ેમન ની ચોર� એ જ માખણ ચોર� છ.ે

કનયૈો  બધાના ંમન ચોર� છ,ેપણ પકડાતો નથી. ચોર� કર�ન ેપકડાય ત ેસામા�ય ચોર.

પણ આ તો અનોખો ચોર છ,ેઅનોખો ��ુગર છ.ે ત ેગોપીઓ ના મન નો ત ેિનરોધ કર� છ.ે(ચોર� છ)ે

�થી કોઈ પણ ઇ���યો ના િવષયોમા ંત�ેું મન ના �ય.

બી� ર�ત ેજોઈએ તો, જો એક એક ગોપી ત ેઇ���ય છ,ે તો સવ� ઇ���યો (ગોપીઓ) ઈ�ર �ું

�ચ�તન કર� ,ત ેઉ�શેથી,આ બધી લીલાઓ છ.ે

યશોદા� ગોપીઓ ન ેિશખામણ આપ ેછ-ેક�- અર� સખી,કનયૈો આવ ેછ,ેતવેી તમન ેખબર પડ� છ,ેતો તે

આવવાનો હોય ત ે�દવસ ેમાખણ  તમારા ઘરમા ંના રાખો,કોઈ આડોશી-પાડોશી ના ઘરે �કૂ� આવો.

બ-ેચાર વખત ફ�રો ખાલી જશ,ે પછ� ત ેન�હ આવ.ે

�યાર� ગોપી બોલી-ક�-મા તમ ે� િશખામણ આપો છો ત ેપણ અમ ેકર� જોયો છ,ેપણ ત ેકામમા ંઆવ ેતમે

નથી. મા,તમન ે�ું ક�ું ?એક �દવસ કનયૈો મન ેર�તામા ંમ�યો,માર� સ�ું જોઈ હસવા લા�યો.અન ેમને

કહ� છ-ેક�-આવતી કાલ ે�ું �યાર� �યા ંઆવીશ. �ું ઘરે આવી અન ેબ�ું માખણ માર� િપયર �કૂ�

આવી,ઘરમા ંક�ું રા��ું ન�હ

બી� �દવસ ેકનયૈો આ�યો,ઘરમા ં�ુએ તો માખણ મ��ું ન�હ,એટલ ેત ે��ુસ ેથયો.

અન ેપારણામા ં�તૂલેા મારા દ�કરાન ે� ૂંટ� ઓ ભર� ક�ું ક�ું-તાર� મા ક�ંસૂ છ.ેઘરમા ંકઈં રાખતી નથી,

પણ � ઘરમા ં�ું �� �,ં . ત ેઘરમા ંના લોકો ન ે�સાદ આપી ન ે�� �.ંલ ેઆ મારો �સાદ.

એમ કહ� બાળક ન ે� ૂંટ�ઓ ખણી ન ેતને ેઉઠાડ�ો,ન ેરડા�યો.

ઈ�ર ઘરમા ંઆવ ેઅન ેઘરમા ંરહ�લા �તૂા હોય તો તને ેઈ�ર જગાડ� છ.ે

ઈ�ર કયા �પ ેઆવ ેછ ેત ેકહ� શકા�ું નથી.કોઈ વખત �ભખાર� ,કોઈ વખત ��ૃ �પ,ેકોઈ વખત �ા�ણ

�પ,ેકયા �વ�પ ેભગવાન આવ ેછ ેતનેી ખબર પડતી નથી,માટ� દર�ક �ું સ�માન કર�ું જોઈએ.

કોઈ નો િતર�કાર કરવો ન�હ.�વ “અ�ાન” િન��ામા ં�તૂો રહ� તો ભગવાન ચા�યા જશ.ે

વદેાતં કહ� છ-ેક� ઈ�ર ન ેકોઈ �પ નથી,જયાર� ભ�તો કહ� છ-ેક�-જગતમા ં�ટલા ં�પો દ�ખાય છ ેતે

ઈ�રના ં�વ-�પો છ.ે ઈ�ર ના અનતં �પો છ.ે ઈ�ર�ું કોઈ એક �પ નથી.ત ેઅનકે �પો ધારણ કર� છ.ે

ત ેઅનકે �પધાર� છ,ેપરમ�ેર કોઈ પણ �વ�પ ેઆવ ેછ,ેપણ આ �વ �માદ િન��ામા ં�તૂલેો છ,ે

એટલ ેતને ેસમજ પડતી નથી.

યશોદા� હવ ેબી�ુ ં �ચૂન કર� છ-ેક�- માખણ ની �મ તમારા ંછોકરાઓં ન ેપણ િપયર �કૂ� આવો તો ?

�યા ંબી� ગોપી બોલી ક�-મા,મ ેઆમ પણ ક��ુ હ�ું,અન ેલાલો ઘરે આ�યો અન ેઘરમા ંક�ું ના મ��ું,

એટલ ેત ેિમ�ોન ે કહ� છ-ેક�-આ ઘરમા ંમારા માટ� ક�ું રા��ું નથી,માટ� એ �મશાન�પ છ.ે

િમ�ો �છૂ ેછ-ેક� લાલા હવ ે�ું કરવા�ું ? એટલ ે�ી��ૃણ કહ� છ-ેક�-�મશાન મા ંગામની બહાર લોકો

એક�-બકે� કરવા �ય છ,ેઆપણ ેઅહ� �મશાન મા ંઆ�યા છ�એ તો,�ન ેએક�-બકે� પતાવવી હોય તે

અહ� જ પતાવો. અન ેબાળકોએ આખા ઘરન ેબગાડ�ું છ.ે
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ગોપી કહ� છ-ેક�- લાલો મન ેર�તામા ંમ�યો,મ ેતણે ે�છૂ�ું ક� લાલા,તોફાન તો નથી ક��ુ ન ે?

તો ત ેમન ેકહ� છ ેક�-તારા ઘરે જઈ ન ેજો -પછ� �છૂ�. સાચવી ન ેઘરમા ંપગ �કૂ�.

યશોદા� કહ� છ-ેક�-સખીઓ,તમ ેકહો છો-ક� લાલાએ તોફાન ક��ુ,પણ �ું જયાર� લાલાન ે��ુ ં�,ં�યાર� તો

ત ેના પાડ� છ.ેતમ ેકનયૈા ન ેચોર� કરતા ંજ પકડ� લાવો,,તો જ �ું તમાર� વાત સાચી માનીશ.

ત�ેું મો�ું માખણ થી ખરડાય�ેું હોય �યાર� જ ��ુામાલ સાથ ેપકડ� લાવો,તો તણે ે�ું સ� કર�શ.

ગો�ુલ મા ંએક �ભાવતી નામ ેગોપી રહ�તી હતી. ત ેજરા અ�ભમાની હતી,તનેા મનમા ંઠસક હતી.

તણે ેક�ું-ક� એમા ં�ું મોટ� વાત છ?ે �ું લાલાન ેપકડ� ન ેબતાવીશ.

�ભાવતી િવચાર� છ-ેક�-કનયૈો ક�વી ર�ત ેચોર� કર� છ ેત ેમાર� જો�ું છ,ેપટે ભર�ન ેમાખણ આરોગ ેપછ�,

તણે ેપકડવો છ.ેતથેી ત ેપલગં ની નીચ ેસતંાઈ ન ેબઠે� છ.ે

બાળકો સાથ ેલાલો ઘરમા ંધીર� ધીર� દાખલ થાય છ.ે

લાલો િમ�ો ન ેકહ� છ-ેક�-મન ેકોઈ માણસની વાસ આવ ેછ.ે �ભાવતી િવચાર� છ-ે ખરો છ,ેતણે ેમાર� વાસ

આવ ેછ.ે લાલાએ િમ�ો ન ેક�ું ક�-તમ ેધીર� ધીર� ચાલજો.આ�-બાળકો ��લમ ��લમ –બોલ ેછ.ે

કનયૈા એ માખણ ઉતા��ુ,અન ેબાળકો ન ેખવડાવ ેછ.ે�ી��ૃણ નો િમ� �મે ક�ટલો �દ�ય છ-ેક� િમ�ો ને

માટ� ત ેમાખણચોર બ�યા છ.ેવળ� કનયૈો � ઘરમા ં�ય તનેી બાર� પાસ ેવાદંરાઓ આવ ેછ,ે

બાળકો ન ેમાખણ ખવડા�યા બાદ કનયૈો ત ેવાદંરાઓ ન ેપણ,માખણ ખવડાવ ેછ.ે

�વ નો એવો �વભાવ છ ેક�-કોઈના કર�લા ઉપકાર ન ેત ે�લૂી �ય છ ેઅન ેઅપકાર ન ેયાદ રાખ ેછ.ે

પણ કર�લા થોડા પણ ઉપકાર ન ેભગવાન �લૂતા નથી.

શા� મા ંદર�ક પાપ ના �ાયિ�ત બતા�યા છ,ેપણ ઉપકાર ન ે� �લૂી �ય ત�ેું કોઈ �ાયિ�ત નથી.

�� ુઆ� વાનરોના ઉપકારો �ું �મરણ કર� છ.ે”રામાવતારમા ંઆ મારા ભ�તો -વાનરો એ માર� �બૂ

સવેા કર� છ,ેઝાડના ંપાદંડા ખાઈ ન ેમાર� સવેા કર� છ,ેત ેવખત ે�ું તપ�વી હતો,તમેન ેકઈં આપી શ�ો

નહોતો,આ� તમેન ે�ું �બૂ માખણ ખવડાવીશ.”

�ભાવતી ગોપી આ બ�ું જોઈ રહ� છ.ે”કનયૈો તો માખણ ખાતો નથી,ત ેખાય પછ� તને ેપક�ુ.ં”

બાળકો એ લાલાન ેઆ�હ કય� ક� –લાલા �ું ક�મ ખાતો નથી?

કનયૈો કહ� છ ેક�-તમ ેબધા ખાવ પછ� �ું ખાઇશ.બાળકો એ પટે ભર� ન ેમાખણ ખા�ું છ.ે

�ભાવતી ધીર� ધીર� બધા ની ન�ક આવી.િમ�ો એ આ જો�ું,અન ેકહ�વા લા�યા,પલેી આવી,લાલા ભાગ.

કનયૈો કહ� છ-ેક� છો આવી,ત ે�ું કરવાની છ ે?�ભાવતી એ લાલાનો હાથ પકડ�ો,થોડ� વાર તો લાલા ને

બીક લાગી,અન ેકહ� છ-ેમન ેછોડ મન ેછોડ.હવ ેકનયૈો ઢ�ગ કર� છ-ેમન ેછોડ� દ�,મન ેમાર� મા મારશ,ે

મન ેછોડ� દ� તન ેતારા ધણી ના સોગધં,તારા સસરા ના સોગધં.

�ભાવતી કહ� છ-ેક� આ� �ું બરોબર હાથમા ંઆ�યો છ ે,આ� �ું તન ેયશોદામા પાસ ેલઇ જઈશ.

�ભાવતી નો છોકરો કનયૈા ના મડંળ નો સ�ય હતો,ત ેન ેથ�ું ક� લાલા ન ેયશોદા મા મારશ.ે

એટલ ેત ે�ભાવતી પાસ ેઆ�યો છ,ેઅન ેમા ન ેકહ� છ-ેક�-મા તન ેપગ ેલાગી ન ેક�ું � ંક� લાલાએ ચોર�

કર� નથી,મ ેગઈકાલ ેતને ેઆમ�ંણ આ��ું હ�ું.મારા આમ�ંણ થી ત ેઆ�યો છ,ેલાલાએ માખણ મને

ખવડા��ું છ,ેતાર� � સ� કરવી હોય ત ેમન ેકર, પણ મા,�ું લાલા ન ેછોડ� દ�.
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�ભાવતી ન ેથ�ું ક� લાલાન ેછોડ� દ�,પણ િવચાર� છ-ેક�-યશોદા� ન ેખા�ી થતી નથી,ક� લાલો ચોર� કર�

છ,ેઆ� ફ�ત યશોદા� ન ેખાતર� કરાવવી છ,ેમા,લાલાન ેઠપકો આપશ ે�યા ં�ધુી સાભંળ�શ.પણ

લાલાન ેમારવા ન�હ દ�,લાલો મારો પણ છ.ે

એટલ ેતનેા બાળક ન ેધમકાવ ેછ-ેમોટો વક�લાત કરવા આ�યો છ,ે� અહ�થી.

�ી��ૃણ (પરમા�મા) હાથમા ંઆ�યા પછ�, �ી��ૃણ �ું �મરણ કર�ું  જોઈએ.

પણ અહ� �ભાવતી ના મન મા ંઅ�ભમાન આ��ું છ.ે�ભાવતી ન ેઠસક છ ેક�-લાલા ન ેમ� પકડ�ો છ.ે

બી�ુ ં કોઈ તને ે- પકડ� શક� ન�હ.

�ભાવતી �ી��ૃણ �ું �મરણ કરતી નથી,પણ પોતા�ું �મરણ કર� છ.ે

મ��ુય સાધના કર� એટલ ેઈ�ર હાથમા ંઆવ ેછ.ે

પછ� ત ેસાધના મા ંિન�ઠા ન રહ� તો ઈ�ર છટક� �ય છ.ે

કનયૈો પકડાઈ ગયો,એટલ,ે

કનયૈા ના િમ�ો રડવા લા�યા,�યાર� ત ેકહ� છ-ેક�- તમ ે�ચ�તા ના કરો,�ું ગ�મત ક�ુ ં�.ં

�ભાવતી કનયૈાન ેપકડ� ન ે�ય છ,ે તવેામા ંસામથેી ��ૃ �જવાસી આવતા ં�ભાવતી એ લાજ કાઢ� છ.ે

કનયૈો ત ેવખત ે�ભાવતી ન ેકહ� છ-ેક� ત ેમારો હાથ બ� ુજોરથી પકડ�ો છ,ેમારા હાથ મા ં�ુઃખ થાય છ,ે

�ું મારો બીજો હાથ પકડ,ત ેપછ� કનયૈાએ �ભાવતી ના હાથ પર ઝીણા નખથી � ૂંટ� ખણી.

�ભાવતી ન ેથ�ું ક� હાથ ેમકંોડો કરડ�ો ક� �ું ? લાલાએ �છૂ�ું ક�- �ું કરડ�ું ? લ ેમારો બીજો હાથ પકડ.

હાથ બદલાતા ંકનયૈા એ તનેા ચલેકા ન ેઈશારો કય�,આવી � આ બા�ુ.અન ેચલેકા નો હાથ,�ભાવતી

ના હાથ મા ંપધરાવી લાલા� છટક� ગયા.અન ેદોડતા દોડતા મા પાસ ેઆવી ન ેકહ� છ-ેક�-

મા,આ ગોપીઓ ખો�ુ ંખો�ુ ંમા�ુ ંનામ લ ેછ,ેએક ગોપી મન ેમારવા આવવાની છ,ે

પણ મા,મ� કઈં ક��ુ નથી.

મા એ ક�ું ક� �ું �દરના ઓરડામા ંબસે.આ� કોઈ ગોપી ફ�રયાદ કરવા આવ ેતો તને ે�ું ખખંરે� નાખીશ.

�ભાવતી બ� ુઉમગંમા ં�મુ પાડતી આવી છ.ે”મા,�ુઓ આ તમારો લાલો,ત ેમારા ઘર� ચોર� કરવા

આવલેો,ત�ેું મો�ું માખણ થી ખરડાય�ેું છ,ેહવ ેતો તમન ેખા�ી થશ.ેતને ે�ું પકડ� ન ેલાવી �.ંમ� લાલા

ન ેપકડ�ો છ.ે,તમ ેબહાર આવો અન ે�ુઓ.

યશોદા કહ� છ-ેક�- અર� સખી,મારો લાલો તો ઘરની �દર છ.ે

ઈ�ર (પરમા�મા) ઘરની (શર�રની) �દર (આ�મા-�પ)ે છ.ે

� �દર છ ેતને ેમ��ુય બહાર શોધ ેછ ેઅન ે�ુઃખી થાય છ.ેઈ�ર ન ેબહાર શોધ ેછ ેતનેી ફ�તી થાય છ.ે

ગોપી (ઇ���યો) કહ� છ ેક� આનદં બહાર છ,ેજયાર� યશોદા (િન�કામ-��ુ�) કહ� છ ેક� આનદં �દર છ.ે

આનદં �દર છ,ેિન�કામ-��ુ� યશોદા આનદં ન ે(ઈ�રન)ે �દયમા ં(ઘરની �દર) િનહાળ ેછ,ેતથેી તનેે

આનદં મળ ેછ,ેઇ���યો આનદં ન ેબહાર શોધ ેછ,ેતથેી આનદં મળતો નથી.

ઈ�ર એટલ ેઆનદં. એ આનદં ન ેબહાર પકડવા �ય તને ેઆનદં મળતો નથી.આનદં બહાર નથી,

આનદં કોઈ �ીમા,ં��ુુષમા,ંમોટરમા,ંબગંલામા,ંક� કોઈ પદાથ� મા ંનથી. આનદં આપણા મા ં�દર છ.ે

આપણી �દર રહ�લો આનદં જ આપણન ેમળ ેછ.ેઆનદં આ�મા �ું �વ�પ છ,ેઆનદં બહારથી આવતો

નથી,આનદં આ�મામા ંથી નીકળ ેછ.ે� આનદં ન ેબહાર િવષયોમા ંશોધવા �ય તનેી-આ અ�ભમાન

વાળ� �ભાવતી ગોપીના  �વી ફ�તી થાય છ.ે
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યશોદા� કહ� છ-ેક�-અર� સખી,�ું ભાગં પી ન ેઆવી છ ેક� �ું ?�ું તારો �ૂંઘટ ઉઠાવી ન ેજો તો ખર� ?

�ું કોન ેપકડ� લાવી છ ે?

�ભાવતી �ુએ છ-ેતો પોતાનો જ છોકરો,પોતાની �ગળ�એ છ.ેત ેછોકરા ન ેમાર� છ,ેપણ છોકરા ને

આનદં થાય છ,ેલાલા ન ેમાટ� માર ખાવામા ંપણ તને ેઆનદં આવ ેછ.ે

ભગવાન માટ�,ધમ� ના માટ�,પરોપકાર ના માટ�,� માર ખાય છ,ેત ેમારમા ંપણ �યાર હોય છ.ે

માર પાડવા છતા ંત ે�ુઃખી થતો નથી.

�ભાવતી િવચારમા ંપડ� ગઈ છ,ેકહ� છ-ેક�- મા ર�તામા ંકઈં ગરબડ થઇ લાગ ેછ,ેબાક� કનયૈા ન ેજ મ�

પકડ�લો,તને ેજ પકડ� ન ે�ું આવતી હતી.

�ભાવતી ના આ ��ટાતં પાછળ રહ�ય છ.ે

�ભાવતી અ�ભમાની છ,ેહાથમા ં�ી��ૃણ છ,ેઅન ેઅ�ડ મા ંચાલ ેછ.ેઘમડંવાળ� ��ુ� �ભાવતી છ.ે

એવી સકામ ��ુ� ઈ�રન ેપકડ� શકતી નથી,��ુ� િન�કામ બન ેતો જ ઈ�રન ેપકડ� શક� છ.ે

હાથમા ંપરમા�મા આ�યા પછ�,પણ ભ��ત ચા� ુરાખવી જોઈએ.

લાલાન ેપકડ�ા પછ� લાલા �ું �ચ�તન કરવા�ું. પોતા�ું ન�હ.�ભાવતીએ પોતા�ું �ચ�તન ક��ુ.

ઈ�ર હાથમા ંઆ�યા પછ� અ�ભમાન થાય ક� ઈ�ર મારા હાથમા ંછ,ેતો ઈ�ર છટક� �ય છ.ે

પરમા�મા મળ,ેછતા ંસતં માન ેછ ેક� હ�ુ ભગવાન મ�યા નથી,માર� હ�ુ �બૂ ભજન કરવા�ું છ.ે

સાધક ન ેસાધન દર�યાન િસ�� ઓ મળ ેછ,ેઘણી વખત ેત ે� બોલ ેત ેસા�ું પડ� છ,ેએટલ ેસાધક ન ેથાય

છ ેક�.�ું બ� ુમોટો િસ� થઇ ગયો �.ંિસ�� આવ ેએટલ ે�િસ�� આવ ેછ,ેચલેા,ચલેી વખાણ કર� એટલે

��ુુન ેથાય છ ેક� �ું ���પ થયો �.ં

માન ની પાછળ અ�ભમાન ઉ�ું જ છ.ે�ન ેમાન નથી મળ�ું તણે ેઅ�ભમાન �ાસ આપ�ું નથી.

�ન ેમાન મળ ેતને ેઅ�ભમાન આવ ેછ.ેસા� ુિસ�ો ન ેપણ માયા -આ િસ��ઓ મા ંફસાવ ેછ,ે

�હૃ�થ ન ે�ટલો પસૈો છોડવો,કામ છોડવો કઠણ છ ેતનેાથી પણ વ� ુકઠણ આ િસ��ઓ નો મોહ છોડવો ,

એ સા� ુસતંો માટ� કઠણ હોય છ.ે

સા� ુસતંો ન ેપણ મન ેભગવાન મ�યા છ,ેતનેી ઠસક આવ ેછ,ેઅન ેસાધના મા ંઉપ�ેા થાય છ,ે

સાધના મા ંઉપ�ેા આવી એટલ ેમાયા જોરથી ધ�ો માર� છ,ે

િસ��ઓ જગતન ેબતાવવા �ય છ ેતથેી ત�ેું પતન થાય છ,ેઅન ેપરમા�મા છટક� �ય છ.ે

મહા��ુુષોએ લાલા ની બાળલીલા બ� ુવણ�વી છ.ેલાલાએ બાળલીલા મા ંઅનકે ગ�મત કર� છ.ે

બાળલીલા સાભંળવાથી �ી��ૃણ મા ં��ા ઉ�પ� થાય છ.ેઅન ેભ��ત �યસન�પ થાય છ.ે

ગો�ુલ મા ંએક લ�લતા નામની ગોપી રહ�તી હતી.ત ેિવચાર� છ ેક�-લાલો મારા ઘરમા ંઆવતો નથી ,પણ

જો આવ ેતો તણે ેમારા ઘરમા ંજ �રુ� રા�ું અન ેપછ� યશોદા� અન ેબધાન ેબોલાવી લા�ું અન ેબતા�ું.

એક વખત ત ેજળ ભરવા ગઈ હતી અન ેઘરે આવી ન ેજો�ું તો લાલો તનેી મડંળ� સાથ ેમાખણ ખાય છ.ે

તણે ેિવચા��ુ આ તક સાર� છ,ેએટલ ેતણે ેબહાર થી દરવાજો બધં કય�,

લાલો દોડતો આ�યો અન ેકહ� છ-ેક�-

દરવાજો ઉઘાડ.�યાર� લ�લતા કહ� છ-ેક� આ� �ું તાર� ફ�તી કર�શ.ત ેબધા ંન ેબોલાવવા ગઈ,પણ

ઉતાવળ મા ંત ે�લૂી ગઈ ક� તનેો પિત પણ ઘરની �દર આ� ર� હોવાથી જમી ન ે�તૂલેો છ.ે
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લ�લતા એ લાલાન ેઘરમા ં�યૂ� તનેો વાધંો ન�હ પણ જગત ન ેકહ�વા ગઈ ત ેખો�ુ ંહ�ું.

� �હ�ર કર� છ,ેક� મ ેલાલાન ેપકડ�ો છ,ેતનેી જ ફ�તી થાય છ.ે

મ��ુય કર� છ ેઓ� ંઅન ેજગતન ેબતાવ ેછ ેવ�.ુ �દરથી કચંન-કાિમની મા ંફસાયલેો હોય પણ

બહારથી ભ��ત �ું નાટક કર� છ.ેસતંો ભ��ત ન ે��ુત રાખ ેછ,ેજગતન ેએ�ું બતાવ ેછ ેક� પોત ેસસંારમાં

ફસાયલેા છ.ે

લાલાએ િવચા��ુ ક� હવ ે�ું કર��ું?રસોડા ની બાર� ��ુલી હતી ત ેઠ�ક� ન ેયશોદા� પાસ ેઆ�યા છ ેઅને

મા ન ેકહ� છ-ેક�-મા આ� કોઈ ઘરે કહ�વા આવ ેતો કહ�તી ન�હ ક� લાલો ઘરમા ંછ,ે�ું �ત ેજઈ ન ેજોઈ

આવ�.ક� કોણ તોફાન કર� છ,ેઅન ેકોણ સા�ું છ.ે

આ બા�ુ લ�લતાનો ધણી �ઘમાથંી ��યો,તને ેબકે� લાગલેી,બહારથી બાર�ું બધં. ત�ે ુમગજ ગ�ું છ.ે

લ�લતા બધાન ેબોલાવી ન ેઘરે આવી અન ેબાર�ું ખો��ું,ક� તનેો ધણી લાકડ� લઇ તયૈાર જ ઉભો હતો,

અન ેલ�લતા�ું તણે ે�વાગત ક��ુ.

કનયૈા ના આવા તોફાનો જોઈ ન ેછવેટ� ગોપીઓએ યશોદા� ન ેક�ું ક�-

મા.તમ ેગણપિત ની બાધા રાખો,ગણપિત ��ુ�-િસ�� ના મા�લક દ�વ છ.ે ત ેકનયૈાની ��ુ� �ધુારશ.ે

એટલ ેયશોદા� એ ગણપિત ની બાધા રાખી છ.ે કનયૈા એ િવચા��ુ ક� માર� ગણપિત નો મ�હમા વધારવો

છ.ેએટલ ેમડંળ�ના બધા ંબાળકો ન ેક�ું ક�-આપણ ેહમણા ંકોઈ ��િૃ� કરવી નથી.

લાલો હવ ેઘરની બહાર પણ નીકળતો નથી.

યશોદા માન ેછ ેક� ગણપિત દાદા એ મારા લાલાની ��ુ� �ધુાર� છ.ે

એક �દવસ સખાઓ થી �ી��ૃણ �ટા પડ�ા અન ેય�નુા� ના �કનાર� આ�યા.

ય�નુા� ની �ુંદર ચીકણી માટ� જોઈ ન ે.ત ેમાટ� ખાવા�ું તમેન ેમન થ�ું.અન ેત ેમાટ� ખાવા લા�યા.

બળદ�વ� ત ેજોઈ ગયા અન ેયશોદા� ન ેફ�રયાદ કર� ક� લાલા એ માટ� ખાધી છ.ે

��ૃણ કહ� છ-ેક�-મા આ બધા �ુ� ંકહ� છ,ેમ ેમાટ� ખાધી નથી.

લાલાએ માટ� ખાધી નથી,પણ �જ-રજ ખાધી છ.ે�જ-રજ એ માટ� નથી,�મ ગગંા� એ પાણી નથી ક�-

�લુસી એ ઝાડ નથી. એટલ ેલાલાએ ખો�ુ ંક�ું નથી.

યશોદા� કહ� છ-ેક�- મો�ું ખોલી ન ેબતાવ. લાલા� એ મો�ું ખો��ું ,તો યશોદા�ન ેલાલા ના મોઢા માં

િવ�-�હમાડં ના દશ�ન થયા ંછ.ે

લાલાએ ફર� યોગમાયા ન ેઆ�ા કર� અન ે�થી-યશોદા� ન ે��ૃણ ના સાચા �વ�પ �ું ભાન થ�ું નથી.

અન ેતમેનો ��ુ �નહે કાયમ રહ� છ.ેલાલા� એ ફર� એકવાર પોતા�ું ઐ�ય� �પા��ું છ.ે

�ી��ૃણ ેમાટ� ક�મ ખાધી? તો કહ� છ ેક�-

�તુના એ અનકે બાળકો ન ેમાર�લા.ં�તૂના ના વધ સમય ેત ેઅનકે બાળકો તનેા �તનપાન ન ેલીધ ે��ૃણ

ના પટેમા ંઆવલેા.અિવ�ા (�તૂના) ના સસંગ� મા ંઆવલેા �વો નો ઉ�ાર સતં ની ચરણરજ વગર થતો

નથી.ગો�ુલ મા ંઅનકે ઋિષઓ ગાયો થઇ ન ેઆવલેા.�ી��ૃણ ેિવચા��ુ ક� –“જો આ ઋિષઓ ના ચરણ ની

રજ �ું પટેમા ંઉતા�ુ ંતો મારા ઉદરમાનંા �વો નો ઉ�ાર થશ”ે

એટલ ેત ે�વો નો ઉ�ાર કરવા તમેણ ેમાટ� ખાધી.

ગો�ુળની પાસ ેય�નુા �કનાર� �યા ં�ી��ૃણ ેમાટ� ખાધી હતી અન ેમાતા� ન ે�ખુમા ં��ાડં ના ંદશ�ન

કરાવલેા.ંત ેઘાટ �ું નામ પડ�ું-��ાડંઘાટ.કહ� છ-ેક�-આ ��ાડંઘાટ ની માટ� મી�ી હોય છ.ે
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યા�ા�ઓન ેઆ માટ� જ ચરણા�તૃ તર�ક� આપવામા ંઆવ ેછ.ે

ભાગવત ની કથા મરતા ંપહ�લા ંમ��ુય ન ેઆનદં(��ુ�ત) આપ ેછ.ેભાગવત શા� એ�ું નથી ક� � મયા�

પછ� ��ુ�ત આપ.ેમયા� પછ� ��ુ�ત મળ� છ,ેત�ેું �માણ (સા�બતી) �ું ?�ન ે��ુ�ત મળ� છ ેત ેકઈં કહ�વા

આવતો નથી,ક� તને ે��ુ�ત મળ� છ.ે

તથેી મહા��ુુષો ભાગવત ની આ મયા� પહ�લા ની ��ુ�ત ન ે�વન ��ુ�ત કહ� છ.ે

શર�ર અન ેઇ���યો ની હયાતી મા ંજ ��ુ�ત મળ ેતને ે�વન ��ુ�ત કહ� છ.ે

�ન ેમયા� પછ� ��ુ�ત મળ ેતને ેક�વ�ય-��ુ�ત કહ� છ.ે

�જવાસીઓન ે�વન ��ુ�ત મળ� છ,ે�જવાસીઓ પરમાનદં મા ંતરબોળ થયા છ.ે

�ાની ��ુુષો ની �દર સસંાર રહ�તો નથી,કમળ �મ પાણી થી અ�લ�ત રહ� છ,ે

તમે ત ેસસંારથી અ�લ�ત છ.ે

નાવડ� રહ� છ ેજળ મા ંપણ જો નાવડ� ની �દર પાણી આવ ેતો ત ેનાવડ� �બૂ ેછ,ે

તમે �ાની ��ુુષો સસંારમા ંરહ� છ,ેપણ સાવધ રહ� છ ેક�-બહારનો સસંાર મન મા ં�દર આવ ેન�હ.

સસંાર એ બાધક નથી,પણ િવષયો �ું �ચ�તન કરતા ંતનેા ��ય ે� આસ��ત ઉ�પ� થાય છ,ેત ેબાધક

થાય છ.ેસસંાર �ખુ આપ ેછ,ેતવેી ક�પના મા� બાધક થાય છ.ે

એટલ ે�ાની ��ુુષો,શર�ર ન ેઆવ�યક વ�� ુનો �વીકાર કર� છ,ેપણ “સસંાર�ખુ એ સા�ું �ખુ નથી,

પણ ત ેક�વળ એક ભાસ મા� છ”ે-એ�ું સતત �યાન રાખ ેછ.ે

જગત રહ�વા�ું,જગતના િવષયો રહ�વાના,શર�ર રહ�વા�ું અન ેમન પણ રહ�વા�ું.

એટલ ેમહા�મા ઓ કહ� છ-ેક�-“જગતન ેછોડ� ન ે�ા ંજશો ? જગતમા ંરહો, પણ જગત ન ે ભગવદ-�ૃ��ટ

થી �ુઓ.” પણ અ�ાનીઓ જગતન ેભોગ-�ૃ��ટ થી �ુએ છ,ે

લૌ�કક (જગત ના) નામ�પ મા ંઆસ��ત ત ેમાયા અન ેઅલૌ�કક (ઈ�રના) નામ�પમા ંઆસ��ત તે

ભ��ત.જગત મા ંભગવદ-ભાવના રા�યા વગર ભ��તમાગ� મા ંિસ�� મળતી નથી.

દશમ �કધં મા ંિનરોધ લીલા છ.ે

સસંારના સવ� િવષયોમાથંી મન હટ� �ય અન ેમન ઈ�રમા ંમળ� �ય તો ��ુ�ત છ.ે

િવષય�ખુ-ભોગ�યા પછ�,િવષય�ખુ ��ય ેમનમા ં��ણક �ણૃા ક� વરૈા�ય આવ ેછ,ેપણ ત ેવરૈા�ય ટકતો

નથીઆવો વરૈા�ય જો કાયમ માટ� ટક� �ય તો બડેો પાર છ.ે

મ��ુય ન ેમનમા ં��ણક વરૈા�ય આવ ેછ ેપણ માયા એવી છ ેક� ત ેવરૈા�ય ન ેટકવા દ�તી નથી.

મન ની િવશષે કાળ� રાખવાની છ.ે શર�ર ના મરવાથી ��ુ�ત નથી. �વૂ�જ�મ ના શર�રનો નાશ થયો

છ,ેપણ �વૂ� જ�મ ના મન ન ેલઈ ન ેઆ �વા�મા આ�યો છ,ેઅને

�વા�મા �ય,�યાર� તનેીસાથ ેમન �ય છ.ે

સસંારની કોઈ પણ વ�� ુમયા� પછ� સાથ ેઆવવાની નથી,�ી,��ુુષ �ુ�ુબં –કોઈ સાથ ેઆવશ ેન�હ,પણ

મા� એક મન સાથ ેરહ� છ,ે� સાથ ે�ય છ.ે માટ� મન ની કાળ� રાખવાની જ�ર છ.ે

સસંારની કોઈ વ�� ુબગડ� �ય તો બી� મળ ેછ.ેપણ મન બગડ� �ય છ ેતો ત ેબ�રમાથંી મળ ેન�હ.

ઘર�ું કામ કરતા ંકરતા ં�મ માતાઓ બાળક ન ેસાચવ ેછ,ેતમે સસંારના ંકાય� કરતા ંમન ન ેસાચવ�ું
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જોઈએ. સાચ�ું જોઈએ એટલ ેતને ેિવષયો તરફ જવા દ�વા�ું નથી.

ગીતામા ં�ી��ૃણ કહ� છ-ેક�-મારો �શ � �વા�મા (આ�મા) છ-ે ત ે િ��ણુમય (સ�વ-રજસ-તમસ)

માયામા ં��થર થઈન ેમન સ�હત પાચં ેઇ���યો �ું આકષ�ણ કર� છ.ેન ેિવષયો ન ેભોગવ ેછ.ે

એટલ ેત ેમન મ��ુય ના મયા� પછ� પણ તનેી સાથજે રહ� છ.ે(ગીતા-૧૫-૭-૯)

આ ર�ત ેઉપર જો�ું તમે શર�ર મર� છ-ેપણ મન મર�ું નથી,

પણ આ જ મન જો મનમોહન (ઈ�ર) સાથ ેએક થઇ �ય તો ત ેમન મર� છ,ેમન મર� તો ��ુ�ત મળ.ે

આ�મા એ મનનો ��ુ છ,ેઆ�મા તો સદા ��ુત છ,ે��ુ�ત મળ ેછ ેમન ન.ે

લા�ુ મા ંઝરે છ ે–એમ કોઈ કહ� તો લા�ુ કોઈ ખાશ ેન�હ,તમે મન ન ેસમ�વવા�ું છ ેક� –

િવષયોમા ંઝરે છ,ે�ું ત ેખાઇશ ન�હ,અન ેખાઈશ તો �ુઃખી થઈશ.

સસંારના િવષય�ખુ મા ંદોષ-�ૃ��ટ રાખવાની છ.ે

યોગીઓ આ�મ (પરમા�મ) �વ-�પમા ંમનનો લય કર� છ.ેએટલ ેત ે��ુત થઇ �ય છ.ે

મન ન ેકોઈ િવષય ના આપો તો –િવષયોના �યાગ થી મન મર� છ,ે

�મ દ�વામા ંતલે �ટૂ� �ય �યાર�-

દ�વો શાતં થાય છ.ેતમે મનમા ંસસંાર ના રહ� �યાર� મન શાતં થાય છ.ે

જો મનન ેકોઈ આધાર જોઈતો જ હોય તો –શ�આત મા-ં

ત-ેમનન ે�િત�ળૂ ��થિતમાથંી હટાવી અ��ુળૂ ��થિત મા ંલઇ જવા�ું.

િન��ા મા ંમન કોઈ િવષય તરફ જ�ું નથી,એટલ ેક� ત ેિનિવ�ષય બન ેછ,ેઅન ેજગત �લુાય છ.ેઅન ે�થી

િન��ામા ં�ખુ અ�ભુવાય છ.ે સમાિધમા ંપણ જગત �લુાય છ ેપણ િન��ા ન ેસમાિધ મા ંતફાવત છ.ે

સમાિધમા ંસવ� િવષયોમાથંી મન હટ� �ય છ,ે �ચ��િૃ� નો િનરોધ થાય છ.ે અન ેમન �ણૂ�પણે

િનિવ�ષય થઇ �ય છ,ે જયાર� િન��ા મા ંમન �ણૂ�પણ ેિનિવ�ષય થ�ું નથી.

શકંરાચાય� િશવમાનસ ��ૂ�તો� મા ંક�ું છ-ેક�-

આ�મા �વમ �ગ�ર� મિત સહચરા �ાણામ શર�ર�ંહૃ,��ૂ ત ેિવષયોપભોગ રચના િન��ા સમાિધ ��થિત.

(તમ ેમારા આ�મા છો,��ુ� પાવ�તી છ,ે�ાણ આપના ગણ-પોઠ�યા છ,ેશર�ર તમા�ુ ંમ�ંદર છ,ે

સ�ંણૂ� િવષયભોગો ની રચના તમાર� ��ૂ છ,ેિન��ા સમાિધ-��થિત છ)ે

િન��ામા ંસમાિધ �વો આનદં મળ ેછ,ેપર�ં ુિન��ા ના આનદં ન ેતમસ આનદં મા�યો છ.ે

િન��ામા ંસવ� નો િવનાશ થાય છ ેપણ અહકંારનો િવનાશ થતો નથી,�ું પ�ું,અહમ બાક� રહ� �ય છ,ે

જયાર� સમાિધ મા ંઅહમ-ભાવ �લુાય છ,ેનામ-�પ �લુાય છ.ે

સમાિધ ના બ ે�કાર છ.ે જડ અન ેચતેન.

�ાણ અન ેઅપાન ન ેસમાન કર� (�ાણાયામ �ારા) યોગી મન ન ેબળા�કાર થી વશ કર�,�ાણ ને

��ર�ં મા ં�થાપ ેછ,ેત ેજડ સમાિધ છ.ે િવ�ાિમ� ની જડ સમાિધ હતી,૬૦૦૦૦ વષ� તપ ક��ુ છતાં

મનેકા ન ેજોઈ મન લલચા�ું હ�ું.

�યાર� મન પર બળા�કાર કયા� વગર તને ે�મેથી સમ�વીન ેતને ેિવષયોમાથંી હટાવી,પરમા�મા ના

�ચ�તન �ારા જગત ન ે�લૂ�ું ત ેચતેન સમાિધ છ.ે
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સમાિધ સહજ હોવી જોઈએ.એવી સહજ સમાિધ �ી��ૃણ લીલામા ંછ.ે

કનયૈા ની વાસંળ� સાભંળ�, ��ૃણ કથા�ું �વણ કરતા,ં��ૃણ કથા�ું વણ�ન કરતા,ં�ખો ઉઘાડ� હોવા ંછતાં

સમાિધ લાગ ેછ.ેગોપીઓ એ કદ� નાક પકડ� ન ેસમાિધ લગાવવાનો �ય�ન કય� નથી.

ગોપીઓ ન ેતો આપોઆપ સમાિધ લાગ ેછ.ે

આ ��ૃણ કથા એવી છ ેક�-જગતમા ંરહ�વા છતા ંઅનાયાસ ેજગત �લુાય છ.ે

સાત �દવસ મા ં��ુ�ત આપનાર આ �દ�ય �થં છ.ે

ભાગવત કથાના �વણ થી,પર���ત રા� સાત �દવસમ આ જગત �લૂી ન ે�ી��ૃણ મા ંત�મય થયા છ.ે

મોટા મોટા �ાની-મહા�માઓ ન ેબીક હતી ક� સાત �દવસ મા ં��ુ�ત ક�વી ર�ત ેમળ ે?

સાત �દવસમા ંરા�મા ં�ાન,ભ��ત અન ેવરૈા�ય વધ ે–એટલા માટ� આ ��ૃણ કથા છ.ે

��ૃણ કથામા ં–��ૃણ લીલામા ંરા��ું મન ત�મય થાય તો સાત �દવસ મા ં��ુ�ત મળ.ે

યોગીઓ જગત ન ે�લૂવા માટ� નાક પકડ� ન ેબસે ેછ,ે�ાણાયામ-��યાહાર કર� છ,ે�ખો બધં કર� ને

જગતન ે�લૂવાનો �ય�ન કર� છ,ેપણ જગત �લૂા�ું નથી,

જયાર� ગોપીઓ ન ેજગત યાદ આવ�ું નથી. ��ૃણ કથામા ં�ાણાયામ ની જ�ર રહ�તી નથી.

��ૃણ ક�ત�ન,��ૃણ લીલામા,ં��ૃણ કથામા-ંએવી શ��ત છ ેક� અનાયાસ ેજગત �લુાય છ.ે

સાચો આનદં જગતમા ંનથી પણ જગતન ે�લૂી જવામા ંછ.ે

મન નો િનરોધ �યાર� થાય ક�-મન મા ંજગતના કોઈ પણ �વ તરફ િવરોધ ના હોય.

મન ના િનરોધ મા ંિવ�ન કરનાર િવરોધ અન ેવાસના છ.ે

જગતના ભોગપદાથ� ભોગવવાની વાસના અન ેિવરોધ �ય તો આપોઆપ િનરોધ થાય,

અન ેઅનાયાસ ે�વન ે��ુ�ત મળ.ે �ી��ૃણલીલા મા ંઅનાયાસ ેમન નો િનરોધ થાય છ.ે

જગતની િવ��િૃત અન ેઅખડં ભગવત��િૃત (ઈ�રમા ંઆસ��ત) એ િનરોધ છ.ે

��નુા �દયમા ંજઈ ન ેરહ��ું-ક� �� ુન ે�દયમા ંરાખવા ત ેિનરોધ છ.ે

આગળ �તૂના ચ�ર�મા ંઆવી ગ�ું ક�-વાસના �ખમા,ંકાનમા ંહોય છ.ેમાટ�-

��ૃણ કથામા ંકાનન ે��થર કરવાના અન ે�ખમા ં��ૃણ ની �પ-મા�રુ� ન ે��થર કરવાની.

�ી��ૃણ લીલા એ િનરોધ લીલા છ.ે

ઘડ�ભર માની લો ક�-આ સસંાર �ુંદર છ,ેપણ પછ� જરા િવચાર કરો ક�-

તો આ સસંારન ેબનાવનાર ક�ટલો �ુંદર હશ ે?

મ��ુય સૌ�દય� જોવા કા�મીર �ય છ,ેપણ �યા ંજવાની કોઈ જ�ર નથી,કારણ ક� ખ�ુ ંસૌ�દય� તો

ઈ�રમા ંછ,ે�તરમા ંછ.ેત ેસૌ�દય� નો અ�ભુવ લવેાની જ�ર છ.ે�ય�ન કરવાની જ�ર છ.ે

ભાગવત એમ નથી કહ��ું ક�-ફ�ત �ી��ૃણ મા ંજ ત�મય થાવ.પણ ત ેકહ� છ ેક�-ઈ�રના કોઈ પણ એક

�પ મા ં–ત�મય થાવ,તમન ેગમ ેત ેઈ�ર�ું �વ�પ તમ ેઅપનાવો,ત�મય થાવ અન ે��ુ�ત મળેવો.

શકંરાચાય� ક�ું છ-ેક�-એક મા ંઅન�ય ભ��ત રાખો,અન ેઅ�ય ન ે�શ�પ માની તને ેવદંન કરો.

આ �માણ ે�શા�મક �મે રાખો તો ભ��તમા ંરાગ-�ષે આવશ ેન�હ.ત ેજ અન�ય ભ��ત છ.ે

આિસ�ાતં ન ે�ૃ�ટાતં થી સમ�એ.

�ીનો ૧૦૦ ટકા �મે પોતાના પિતમા ંહોય છ.ેપિતના બી� સગાઓમા ંત ે�શા�મક �મે રાખી તમેની



65

સવેા કર� છ,ેતથેી કાઈં તનેા પિત પર � �મે છ ેતનેામા ં��નૂતા આવતી નથી.

�કુદ�વ� સાવધાન કર� છ.ે

િવષયો�ું �ચ�તન કરતા,ંમન િવષયોમા ંફસાય છ.ેઆ�મા એ મન નથી પણ મન નો સા�ી છ.ે

“મન બગડ�ું છ”ે એ �ન ેદ�ખાય છ ેત ેઆ�મા છ.ેઆ�મા તો ��ુ છ,ેઆ�મા તો હમંશેા ં��ુત જ છ.ે

બધંનવા� ંમન છ.ેતથેી મન ન ે��ુ�ત મળ ેઅન ેપછ� ��ુત આ�મા નો અ�ભુવ થાય છ.ે

�ન ેબધંન છ ેતને ે��ુ�ત મળ ેછ,ે�ન ેબધંન નથી તને ે��ુત થવાનો સવાલ જ ઉભો થતો નથી.

આ�મા ન ેજો બધંન જ નથી તો ��ુ�ત �ાથંી ?

આ�મા પરમા�મા નો �શ છ,ેઆ�મા ન ેકોઈએ બા�ંયો નથી.િવષયોમા ંમન બધંા�ું છ,ેતથેી આ�મા

ક�પના કર� છ,ેક� મન ેબધંન થ�ું છ.ેતથેી આ�મા �ું બધંન ત ેકા�પિનક છ.ે

ક�ટલાક આચાય� આ�મા અન ેપરમા�મા ન ેએક માન ેછ.ેજયાર� ક�ટલાક વ�ૈણવ આચાય� કહ� છ ેક�-

�વ ન ેઈ�ર એક નથી,તઓે આ�મા ન ેપરમા�મા નો �શ માન ેછ.ે

આ�મા –એ �શ છ ેઅન ેપરમા�મા –એ �શી છ-ેતમે તઓે માન ેછ.ે

ગીતા મા ં�ી��ૃણ કહ� છ-ેક�-મમવૈા�શો �વ લોક�.

શકંરાચાય� ગીતાના �લોક ની �યા�યા કરતા ંકહ� છ ેક�-

�વ ઈ�રના �શ �વો છ ેપણ �શ નથી.�વ ઈ�રનો �શ ના હોઈ શક�,કારણ ઈ�રના �ુકડા થઇ શક�

ન�હ.આ�મા ન ેપરમા�મા એક જ છ.ેઈ�રમા ંથી �શ નીકળ� શક� જ નહ�. �વ અન ેઈ�ર એક જ છ.ે

પણ આ � ભદે ભાસ ેછ ેત ેઅ�ાન થી (અિવ�ાથી) ભાસ ેછ.ે આ ભદે એ ઔપાિધક ભદે છ.ે

ઉપાિધ થી (માયાથી) ભદે ભાસ ેછ,ેપણ ત�વ-�ૃ��ટ થી ભદે નથી.

ભદે ના બ ે�કારો છ,ે

(૧) �વતિસ� ભદે-ઘોડા અન ેગાય નો ભદે.ઘોડો એ ગાય થઇ શક� ન�હ અન ેગાય એ ઘોડો થઇ શક� ન�હ.

(૨) ઔપાિધક ભદે-પાણી �ું વા�તિવક �વ�પ એ શીતળતા છ.ેગરમ પાણીમા ં� ગરમી ભાસ ેછ,ેતે

ઉપાિધથી ભાસ ેછ.ેત ેઉપાિધ �રૂ થતા જળ પા� ંશીતળ (ઠ�ંુ)ં થાય છ.ે

ઘડા મા�ંું આકાશ (ઘડાકાશ) અન ે�યાપક આકાશ (મહાકાશ) એક જ છ.ે

પર�ં ુઘડાની ઉપાિધ છ ેતથેી ભદે ભાસ ેછ.ે ઘડો �ટ� �ય એટલ ેઘડાકાશ ,મહાકાશ ન ેમળ ેછ.ે

મળ ેછ ે�ું ?ત ેતો ખર�ખર એક જ છ,ેવા�તિવક ર�ત ેતો ત ેમળ�ેું જ છ.ે

�યાપક ચતૈ�ય ત ેપરમા�મા અન ેશર�રમા ં��થત ચતૈ�ય ત ેઆ�મા.

અિવ�ા (અ�ાન-માયા) ના આવરણ થી ��ુત ચતૈ�ય ત ે�વ છ.ેપણ �વી અિવ�ા ની આવરણ �રૂ થ�ું

ક�-�વ અન ેિશવ (આ�મા અન ેપરમા�મા) એક બન ેછ.ે�વ અન ેિશવ નો ભદે ઉપાિધ થી ભાસ ેછ.ે

આ વદેાતં નો િસ�ાતં છ.ે

વદેાતં કહ� છ ેક�-આ �વ �શ થઇ શકતો નથી.જો �શી (પરમા�મા) માથંી �શ (આ�મા) �ુદો પડ� તો,

�શી ના �વ�પ નો ભગં થશ.ે

એક મણ ખાડં માથંી –જો એક તોલો પણ ખાડં લઇ લો તો પછ� એક મણ ખાડં રહ� ન�હ.

�લુાબ ના �લમાથંી એક પાખંડ� લઇ લો તો ત ેઅખડં �લ કહ�વાય ન�હ.

ત ે�માણ ેઈ�ર િન�ય છ,ેતનેા �ુકડા થઇ શક� ન�હ.ઈ�ર એવા નથી �ના �ુકડા થાય.

એ �યાપક ચતૈ�ય છ,ેસવ�� છ,ે�મ આકાશ સવ�� છ ેતમે
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શકંરાચાય� નો આ અ�તૈ વાદ કહ� છ-ેક�-

ઉપાસના માટ� �શ-�શી નો ભદે છ,ે�યવહારમા ં�શ-�શી નો ભદે છ,ે પણ ત ેછ ેતો એક જ.

ત�વ �ૃ��ટ થી �વ ઈ�રનો �શ છ-ેત ેબરાબર નથી. �બ��ુઓનો સાગર છ,ેપણ �બ��ુ એ સાગર નથી.

રામા��ુચાય� કહ� છ ેક�-આ�મા �શ છ ેઅન ેપરમા�મા �શી છ.ે

બી� આચાય� કહ� છકે�-�વ બ� દશામા ંઈ�રનો �શ છ,ે��ુત દશામા ં�શી છ.ે�શ ન ે�શી ના ભદે

મા ંતઓે માન ેછ ેપણ �શ અન ે�શી ન ેત ેએક જ સમ� છ.ે

વ�લભાચાય�� કહ� છ-ેક�-�વ �શ છ ેન�હ પણ �શ જ માનો.�શી માથંી �શ �ટો પડ� તો,

�શી ના �વ�પમા ંભગં થતો નથી.િસ�� ુમાથંી એક �બ��ુ બહાર કાઢો તો િસ�� ુના �વ�પમા ંભગં થશ ેન�હ.

ભ�તો પહ�લા ં�તૈ રાખ ેછ,ેપછ� �તૈ નો નાશ કર� ન ેઅ�તૈ �ા�ત કર� છ,ેપણ �યાર બાદ ઈ�ર ની સવેા

કરવા કા�પિનક �તૈ રાખ ેછ.ે

આ �તૈ અન ેઅ�તૈ બનં ેિસ�ાતંો સ�ય (�દ�ય) છ.ે�ની ��ુ� ��ૂમ હશ ેતને ેવદેાતંનો અ�તૈવાદ સમ�શ.ે

�ની ��ુ� લાગણી�ધાન છ ેતને ેવ�ૈણવાચાય� નો િસ�ાતં (�તૈ) ગમશ.ે

ખડંન-મડંન ની ભાજંગડ મા ંસાધક� પડ�ું જોઈએ ન�હ.

�વ ન ેઈ�ર�પ માનો ક� તનેો �શ માનો-તો પણ આ�મા તો િન�ય ��ુત છ.ે��ુ�ત મન ન ેમળ ેછ.ે

અ�તૈ મત  ક� �તૈ મત –ગમ ેત ેમતન ેમાનો.

પણ �વ ઈ�ર�પ છ,ેઈ�રનો �શ છ,ેઅન ેમાયા તને ેબાધં ેછ ેત ેહક�કત છ.ે

માયા ન ેસ� ્ક� અસ� ્કઈં પણ કહ� શકાતી નથી.

મહા�માઓ કહ� છ ેક�-�વ�ન માથંી ��યા ના હોઈએ �યા ં�ધુી �વ�ન સ�ય ��ું લાગ ેછ,ે

પણ �વા �વ�નમાથંી ��યા -ક� �વ�ન અસ�ય છ.ે

માયામાથંી પણ ના �ગો �યા ં�ધુી ત ેસ�ય �વી અન ે�ગો એટલ ેત ેઅસ�ય છ.ેતનેી જ�ર ખા�ી થશ.ે

આપણ ેબધા રા� ના (પરમા�માના) દ�કરા છ�એ. માયા દાસી છ,ેત ેદાસી ન ેરા�એ બાળકો ને

રમાડવા રાખી છ,ેબાળકો ન ેપજવવા માટ� ન�હ. જો દાસી બાળક ન ેપજવ ેતો રા� દાસી ન ેર� આપ.ે

પરમા�મા સાથ ે�બૂ �મે કરવામા ંઆવ ેતો માયા�ું બધંન �ટ� �ય છ.ે ગો�ુલ લીલા �ું આ રહ�ય છ.ે

�વ ન ેમાયા રમાડ� શક� પણ રડાવી શક� ન�હ.

કોઈ પણ િસ�ાતં અ�સુાર આ�મા ન ેબધંન થ�ું નથી.

મન ન ેજ બધંન છ.ે મનના બધંનથી,અ�ાનથી આ�મા ક�પ ેછ-ેક�-મન ેપણ બધંન થ�ું છ.ે

�વ અ�ાન થી સમ� છ ેક� મન ેકોઈએ બા�ંયો છ.ે

થોડો િવચાર કરો –તો �યાન મા ંઆવશ-ે ક�-લોકો બોલ ેછ,ેક� મા�ુ ંમન બગડ�ું છ,ેમા�ુ ંમન ફસા�ું છ.ે

પણ કોઈ એમ કહ�તા નથી ક� �ું બગડ�ો �,ંમારો આ�મા બગડ�ો છ.ે

આ�મા એ મન નો સા�ી છ,ે��ટા છ.ેમન ન ે�વત�ં કોઈ સ�ા નથી,પણ ત ેઆ�મા ની સ�ા થી કામ કર�

છ.ેમન �વત�ં નથી,મન ન�ુંસક છ.ેમન િવષયો મા ંફસાય છ,ેઅને

મન ન ે�ખુ-�ુઃખ થાય છ,ેબધંન થાય છ.ેઅન ેત ેઆરોપ �વ પોતાના મા ંકર� છ.ે
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આ િસ�ાતં સમ�વવા �લુસીદાસ� એ વાદંરા�ું �ુંદર �ૃ�ટાતં આ��ું છ.ે

વાનરોન ેપકડવા પારધીઓ ��ુ�ત કર� છ.ે

� વનમા ંવાનરો હોય �યા ંહાડંલીમા ંચણા રાખ ેછ.ેવાનર અિત ઉતાવળથી ચણા લવેા પોતાના બનંે

હાથ હાડંલીમા ંનાખ ેછ,ેચણા લવેા ��ુી વળ ેએટલ ે��ુી �લાય છ ેએટલ ેહાથ હાડંલીમાથંી બહાર

નીકળતો નથી.

વાનર એમ સમ� છ ેક� તનેા હાથ કોઈએ (�તૂ ે??) �દરથી પકડ� લીધા છે

વા�તવમા ંકોઈએ હાથ પકડ�ા નથી પણ વાનર� ��ુી વાળ� છ,ે ચણા તને ેબ� ુભાવ ેછ,ેત ેચણા છોડવા

નથી,એટલ ે ��ુી ખોલી શકતો નથી, જો ચણા હાથમાથંી છોડ� દ� તો હાથ તરત બહાર નીકળ� �ય.

ચચંળ વાનર ચણા માટ� ��થર થઇ બઠેો છ ેઅન ેપકડાઈ �ય છ.ે

એવી જ ર�ત ે–આ સસંાર એ હાડંલી છ,ેસસંારના િવષયો ત ેચણા છ,ેમન એ વાનર ��ું છ.ે

મન, અહતંા-મમતા (આસ��ત) �પી ��ુીમા ંિવષયો ન ે(ચણાન)ે પકડ� રાખ ેછ ેઅને

મન બધંન મા ંઆવ ેછ.ે ન ેવાનર ની �મ ત ેમાન ેછ ેક� મન ેબધંન થ�ું છ.ે

મમતા �પી ��ુીમા ંિવષયો ન ે(ચણાન)ે પકડ�ા છ ેપણ તને ેછોડવાની ઈ�છા થતી નથી.

આ તનેા ��ું જ થ�ું છ-ેક�- એક માનવ થાભંલા ન ેબાથ ભર�ન ેઉભો છ ેઅન ે�મૂો માર� છ ેક�-

કોઈ મન ેછોડાવો,મન ેથાભંલાએ પકડ�ો છ.ે

મ��ુય �ું બધંન આ વાનર ��ું છ.ે મ��ુય ન ેકોણ ેબા�ંયો છ ે?

મ��ુય ન ેકોઈએ બા�ંયો નથી,પણ અ�ાનથી-આસ��તવશ થઇ ત ેમાન ેછ ેક� �ું બધંાયલેો �.ં

�વ પરમા�મા નો �શ છ,ેતને ેકોઈ બાધંી શક� જ ન�હ.પણ અ�ાનથી-આસ��ત થી બધંન લાગ ેછ.ે

અ�ાન નો-ઉપાિધ નો- નાશ થયો,એટલ ેકોઈ બધંન નથી,આ�મા અન ેપરમા�મા એક જ છ.ે

માયાએ સસંાર-�પી હાડંલીમા ંિવષયો�પી ચણા ભયા� છ,ેચણાન ેપકડ� ન�હ તો,�વ �ટો જ છ.ે

ક�ટલાક ડા�ા વડ�લો (ડોસાઓ) કહ� છ ેક�-

�ું સવ� વાત ે�ખુી �,ંમન ેબધંન નથી,બ ેછોકરાઓં છ,ેબનં ેમાટ� �ુદા �ુદા બગંલા રા�યા છ,ે

આ એક છોકર� પરણાવવાની બાક� છ,ેત�ેું લ�ન થઇ �ય એટલ ેગગંા-�કનાર� જઈશ.

મ��ુય બોલવામા ં�ટલો ડા�ો છ-ેતટેલો વત�ન મા ંડા�ો નથી.

છોકર� પરણી �ય અન ેતનેા �યા ંભાણો આવ ેએટલ ેપણ ગગંા-�કનારો તને ેયાદ આવતો નથી.

પછ� ભાણાની માયા લાગ ેછ.ેઅન ેહવ ેકહ� છ-ેક�-�ું તો જવા તયૈાર �,ંપણ ફલાણા ભાઈ ના પાડ� છ.ે

છોકરાઓં િવચાર� છ-ેક�-ડોસો ગગંા�કનાર� જશ ેતો પ�ેસન ના �િપયા �યા ંમગંાવશ ેઅન ેસા� ુસતંો પાછળ

વાપર� નાખશ.ેતનેા કરતા ંઘરમા ંહશ ેતો પસૈા ઘરમા ંવપરાશ.ે

ઘરમા ંહશ ેતો નોકર ન�હ આ�યો હોય તો બ�રમાથંી શાક-ભા� લઇ આવશ.ેબાબા-બબેી ન ેરમાડશ.ે

બહાર ફરવા જ�ું હશ-ેઘર સાચવશ.ે

ડોસો હવ ેકહ� છ-ેક� છોકરાઓં ગગંા �કનાર� જવાની ના પાડ� છ.ે

આ� છોકરાઓં ના પડ� છ,ેપણ કાલ ેયમરાજ ના ઘરેથી વોરટં આવશ ે�યાર� કોઈ ના પાડશ ેતો

ચાલવા�ું છ ે? �યા ંતો જ�ું જ પડશ.ે



68

સમ� ન ેછોડ� એ �ખુી થાય છ,ે� ફર�યાત છોડ�ું પડ� છ ેત ે�ુઃખી થાય છ.ે

કાળ ધ�ો માર� અન ેરડતા-ંરડતા ંઘર છોડ�એ તનેા કરતા ંસાવધાન થઇ સમજ�વૂ�ક છોડ�ું સા�ુ ંછ.ે

�યાગ જો ��ુ��વૂ�ક થાય તો ત ે�યાગ �ખુ આપ ેછ.ે

�વા�મા ન ેકોઈએ બા�ંયો નથી,પોત ેજ પોતાન ેબાધં ેછ ેઅન ેદોષ બી� ન ેઆપ ેછ.ે

મન િવષયોમાથંી હટ� �ય અન ેભગવાન �ું �ચ�તન કર� –એટલ ે��ુ�ત મળ.ે

મન સસંાર ન ે�લૂી �ય તો ત ે��ુત જ છ.ેસસંારના િવષયોમાથંી મન હટ� �ય તો સમાિધ �વો આનદં

મળ ેછ.ે”�ું શર�ર �”ં એવો દ�હા�યાસ �ટ� �ય અન ે�િૃ� ��ાકાર થાય ત ે��ુ�ત.

િવષયો �ું �ચ�તન કર� ત ેમન અ��ુ છ,ેિવષયો �ું �ચ�તન છોડ� દ� ત ેમન ��ુ છ.ે

અના�દ કાળ થી મન ન ેિવષયો �ું �ચ�તન કરવાની આદત પડ� છ.ે

ત ેજ મન જો �ી��ૃણ કથા�ું �ચ�તન કર�,કાન ��ૃણ-કથા �ું �વણ કર�,તો-

મન ન ેિવષયો �ું �ચ�તન કરવાની આદત �ટ� છ.ે

ઇ���યો ના �વામી �ી��ૃણ છ.ે�ખ�ું,કાન�ું-સવ� ઇ���યો �ું લ�ન  �ી��ૃણ જોડ� કર�ું.

સવ�� સવ� મા ં�ી��ૃણ �ું દશ�ન કર�ું.

એક એક ઇ���યોના એક એક એમ- પાચં િવષયો છ.ે ઇ���યો ત ેિવષયો થી અલગ થાય છ ે�યાર� તે

ઇ���યો આ�મા (પરમા�મા) જોડ� શયન કર� છ.ે

મહા�મા ઓ કહ� છ ેક�-ઈ���યો�પી ગોપી ઓ ન ે�� ુસાથ ેપરણાવો.

ગો�ુલ ની ��ૃણલીલા�ું તા�પય� એ છ ેક�-

�ી��ૃણ ન ેગોપીઓ ન ેમયા� પછ� ન�હ પણ �વતા જ ��ુ�ત આપવી છ.ેએટલ ેત ેગો�ુલ લીલા કર� છ.ે

મ��ુય ભ��તમય �વન ગાળ,ે��ૃણ લીલા �ું �ચ�તન કર� તો-તને ે�વતા ંજ ��ુ�તનો આનદં મળ ેછ.ે

ગોપીઓ ભલ ેઘરમા ંરહ� પણ તમે�ું મન ��ૃણમા ંરહ� છ.ેકોઈ પણ �યાન ધારણા વગર,ગોપીઓ ના

મન નો િનરોધ થઇ ત ેમન �ી��ૃણમય થ�ું છ.ે એટલ ેગોપીઓ ભ��તમાગ� ની આચાયા�ઓ છ.ે

મહા���ુ એ ક�ું છ ેક�-�ું ગોપીઓ નો  માગ� બતા�ું �,ં�ું કઈં ન�ું કહ�તો નથી, જગતના લૌ�કક �પમાં

�વી આસ��ત છ,ેતવેી જો ભગવાન મા ંઆસ��ત થાય તો સસંાર�ું બધંન �ટ� �ય છ.ે

�ી��ૃણ �ું સૌ�દય� એ�ું છ ેક�-�ન ેજોયા પછ� જગત�ું સૌ�દય� જો�ું ગમ�ું નથી.

�ી��ૃણ એક એક ઇ���ય ન ે��ુ�તથી િવષયોમાથંી હટાવી,પોતાની પાસ ેખ�ચી લ ેછ.ે

મહા�માઓ કહ� છ-ેક�-“ભગવાન ન ેરોજ �ાથ�ના કરો ક�-નાથ,મારા મનન ેખ�ચી લો,મા�ુ ંમન �ી��ૃણ

િસવાય કોઈ જડ પદાથ� મા ંના �ય.”

મન ન ે�યાર� શાિંત મળ ેછ ેજયાર�-ત ેઈ�રમા ં��થર થાય છ.ે

વદેાતંી ઓ મન ન ેઅધ� ચતેન અન ેઅધ� જડ માન ેછ.ેમન �ણૂ� જડ નથી.(પ�થર �ણૂ� જડ છ.ે)

મ��ુય જો સકં�પ કર� તો ત ે–મન-હ�રો માઈલ �રૂ જઈ આવશ.ે

એ જ મન નો લય મા� ઈ�રમા ંજ થાય છ.ેમન નો લય કોઈ જડ પદાથ� મા ંથતો નથી.

સસંાર નો દર�ક પદાથ� નાશવાન છ,ેસસંાર નો અથ� છ ે–ક� � �ણ ે�ણ ેમર� છ ેત.ે

મન મા� ઈ�રમા ંજ મળ� શક�,ઈ�ર િસવાય બી� કોઈ વ�� ુમા ંમન મળ�ું નથી.
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ઈ�રથી મન �રૂ �ય એટલ ેબધંન,ઈ�રના ચરણ મા ંમન ત ે��ુ�ત.

ગોપીઓ ઈ�રમા ંમન રાખી ન ેસવ� કાય� કરતી હતી.

ઈ�ર થી મન �રૂ �ય તો ત ેબગડ� છ,ે ઈ�ર મા ંમન ચ�ટ� રહ�,તને ેમાટ� ભગવાનની લીલા છ.ે

ભગવાન લીલા કર� છ ેત�ેું –આ જ તા�પય� છ.ે

દશમ�કધં ની ��ૃણ-લીલા જગત�ું િવ�મરણ કરાવી �ી��ૃણ �ું અખડં �મરણ કરાવ ેછ.ે

�ી��ૃણ (ઈ�ર) મા ંમન જોડાઈ �ય તો જગત �લુાય છ.ે

માટ� એ મણીરામ (મન) ન ે–ગો�ુલ �ૃંદાવન મા ં�ી��ૃણ પાસ ેમોકલવા�ું છ.ે

��ુ� પરમા�મા ન ેપકડ� શકતી નથી.

નાયમા�મા �વચનને લ�યો,ન મ�ેવુા અ બ�નુા �તુને,

યમવૈષે ��ૃુંત ેત� લ�ય�ત�યષૈ આ�મા િવ��ૃું ત ેત�ું�વામ

આ આ�મા (પરમા�મા) વદેો �ું અ�યયન કરવાથી મળતો નથી,વળ� ��ુ� ,ચા�રુ� ક� શા� ના બ�ુ

�વણ થી મળતો નથી.પર�ં ુ� આ�મા ન ેજ �ા�ત કરવા માગ ેછ,ેતને ેજ ત ેમળ ેછ.ે

પરમા�મા �ન ેપોતાનો માન ેછ,ેઅપનાવ ેછ ેતને ેજ પરમા�મા મળ ેછ.ે

હવ ે�ી��ૃણ ની દામોદર લીલા �ું વણ�ન આવ ેછ.ે પહ�લા ંદામોદર લીલા �ું ત�વ�ાન જોઈએ.

પરમ-�મે થી પરમા�મા બધંાય છ,ેયશોદા�એ લાલાન ેબા�ંયો હતો.

�ી��ૃણ પરમા�મા પરમ-�મે �ું �વ�પ છ.ે

�મે અન ેપરમ-�મે મા ંતફાવત છ.ે��ુ,પ�ની વગરે� સાથ ેનો �નહે ત ે�મે.

થોડો �વાથ� રાખીન ે�મે કર� તને ે�મે કહ� છ.ેપણ સવ� �વો સાથ ેિન�વાથ� �મે ન ેપરમ-�મે કહ� છ.ે

માનવ �વાથ� રાખીન ે�મે કર� છ,ેપરમા�મા ન ેકોઈ અપ�ેા નથી,તમે છતા ં�વ સાથ ે�મે કર� છ.ે

આ �વ નાલાયક છ,ેત ે�ખથી,મનથી,�ભ થી વારવંાર પાપ કર� છ,ેતો પણ ઈ�ર તને ે�મે કર� છ.ે

ઈ�ર �વ ન ે�મે કર� છ ેઅન ે�વ પાસ ેફ�ત એક �મે જ માગ ેછ.ેધન-ક� પસૈા માગતા નથી.

પરમા�મા તો લ�મી પિત છ.ેતમેન ેપસૈાથી �સ� કર� શકાશ ેન�હ.

શર�રબળ,��યબળ,�ાનબળ,��ુ�બળ વગરે� ની હાર થાય છ,ે�યાર� �મેબળ ની �ત થાય છ.ે

�મેબળ સ�થુી ��ેઠ છ.ેપરમા�મા ન ે�સ� કરવા�ું સાધન ક�વળ �મે જ છ.ે

પરમા�મા સાથ ે�મે ક�વી ર�ત ેકર� શકાય ? પરમા�મા ન ે�મે કરવાનો ઉપાય કયો ?

જરા િવચાર કરતા ંસમ�શ ેક�-

ઘરના ંમાણસો આપણ ન ે�ખુ આપ ેછ ેએટલ ેઆપણ ેતનેી સાથ ે�મે કર�એ છ�એ.

પિત એવી ક�પના કર� છ ેક� પ�ની ન ેલીધ ે�ું �ખુી �.ંપ�ની એમ માન ેછ ેક� પિત ન ેલીધ ે�ું �ખુી �.ં

પર�ં ુજો કોઈ એવી ક�પના કર� ક� બનં ેએકબી� ન ેલીધ ે�ુઃખી છ ેતો �મે �ગશ ેન�હ.

એટલ ેક� �ૂંકમા-ં ઘરના ંમાણસો �ખુ આપ ેછ ેએમ સમજવાથી �મે થાય છ.ે

વા�તવમા ંકોઈ �ી ક� કોઈ ��ુુષ �ખુ આપતો નથી.એ તો કમ� ના ંફળ ભોગવવા ઋણા�બુધંથી બધાં

ભગેા ંથાય છ.ેકોઈ માનવ �ખુ આપી શક� ન�હ.આનદં �ું દાન મા� પરમા�મા કર� છ.ે

માટ� જો એ �માણ ેક�પના કરવામા ંઆવ-ેમાનવામા ંઆવ ેક� –
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પરમા�મા ની �પૃા થી �ું �ખુી �.ં �ુઃખ હોય તો �ુઃખમા ંપણ �� ુની �પૃા માનવી જોઈએ.

િવચારવા�ું ક�-“મારા પાપના �માણ મા ંતો ઘણી પછ� સ� કર� છ”ે મ��ુય ના પાપના �માણ મા ંજો

�� ુસ� કર� તો તને ેખાવા�ું પણ નસીબ ના થાય. �� ુસ� કર� તો પણ દયા રાખી ન ેસ� કર� છ.ે

“મન ે� મ��ું છ,ેત ેમારા કમ� થી ન�હ પણ ભગવત�પૃાથી મ��ું છ.ેભગવાન ની �પૃા થી �ું �ખુી થયો

�.ં�ું ભગવાન નો ઋણી �.ં” આવી ર�ત ેભગવાન ના ઉપકારો ન ેસતત યાદ કરવાથી-

ભગવાન મા ં�મે �ગ ેછ.ે

વારવંાર ભગવાન �ું �મરણ અન ે��નુા નામ ના જપ થી ��મુા ં�મે �ગ ેછ.ે

ભગવાન ની ઈ�છા એ આપણી ઈ�છા.એમ સમ� પોતાની ઈ�છાઓ ન ેપરમા�મા ની ઈ�છા મા ંજોડ� ને

પરમા�મા સાથ ેત�મય થવા�ું છ.ે�વ �ણૂ�પણ ેઈ�ર પર �મે કર� તો �� ુ�ુબ�ળ બન ેછ ેઅન ે�વ ને

વશ થાય છ.ે�મેબળ થી પરમા�મા �ુબ�ળ થશ ેતો �વ પરમા�મા ન ેબાધંી શક�.

અિતશય �મે હોય તો �યવહારમા ંપણ મ��ુય ક�લૂ કર� છ-ેક� માર� હાર અન ેતમાર� �ત.

�મે મા ંહાર એ �ત છ.ે�મે વધ ેએટલ ેભગવાન બધંન નો �વીકાર કર� છ ેઅન ે�વ ન ેબધંનમાથંી

��ુત કર� છ.ે �મે �ું બધંન પરમા�મા તોડ� શકતા નથી.પરમા�મા �મે-પરત�ં છ.ે

યશોદા� એ �મેથી પરમા�મા ન ેબા�ંયા છ.ે

એવા પરમ-�મે ની કથા�ું આ દામોદર-લીલા મા ંવણ�ન  કરવામા ંઆ��ું છ.ે

પર���ત કહ� છ ેક�-આ ��ૃણકથા સાભંળવાથી ��ૃ�ત થતી નથી.તને ેિવ�તાર�વૂ�ક સભંળાવો.

�કુદ�વ� કહ� છ-ેક� રાજન,�વણ કરો.

ગોપીઓ એ કનયૈા �ું નામ રા��ું છ ેમાખણચોર.યશોદા � ન ેલાલાન ેકોઈ માખણચોર ના નામથી

બોલાવ ેત ેગમ�ું નથી.એટલ ેત ેલાલાન ેસમ�વ ેછ.ેક� �ું ઘર�ું માખણ ક�મ ખાતો નથી ?

કનયૈો કહ� છ-ેક�-�ું ઘર�ું ખા� તો �ટૂ� �ય,�ું તો બહાર કમાઈ ન ેખાઈશ.ગોપીઓ �ું માખણ મી� ંછ.ે

ગોપીના માખણ મા ંમીઠાશ નથી પણ ગોપીના �મે મા ંમીઠાશ છ.ે

યશોદા� િવચાર કર� છ-ેક�-ઘર�ું કામકાજ નોકરો કર� છ,ેપણ નોકરો �ું કામ નોકરો ��ું. રસોઈઓ રસોઈ

કર� ક� –મા રસોઈ કર� તમેા ંફરક છ,ેમાર� જ �લૂ છ,ેએટલ ેજ લાલાન ેઘર�ું માખણ ભાવ�ું નથી.અને

તથેી જ લાલો બી�ના ઘર�ું માખણ ચોર� ન ેખાય છ.ે

આ� તો �ું મારા હાથ ેજ દહ� �ું મથંન કર�ન ેમાખણ તયૈાર કર� ન ેકનયૈા ન ેખવડાવીશ. એટલ ેતનેે

��ૃ�ત થશ,ેતો લાલો બી� ન ેઘરે ચોર� કરવા જશ ેન�હ.

રામાયણ મા ંલ��ું છ-ેક�-દશરથ રા� ચ�વત� રા� હતા ,નોકરો ની કોઈ ખોટ નહોતી ,

તમે છતા ંકૌશ�યા મા �ત ેરસોઈ કરતા,ં

અ� માથંી મન બન ેછ.ેઅ� પટેમા ં�ય –ત ેપછ� તનેા �ણ િવભાગ થાય છ.ે

��ળૂ ભાગનો મળ થાય છ,ેવચલા ભાગ માથંી �ુિધર અન ેમાસં થાય છ.ેઅન ે��ૂમ ભાગમા ંથી

મન અન ે��ુ� ના સ�ંકાર થાય છ.ે માટ� અ� ન ેકોઈ અપિવ� હાથ અડકવા દ�વા જોઈએ ન�હ.

યશોદા� આ� સવાર� વહ�લા ઉઠ� ન ે�નાન કર�ન ે,ર�શમી વ�ો પહ�ર�ન,ેગોળ�મા ંદહ� ભર� ન ે�ત ેદહ�

મથંન કર� છ.ે આ� માતા� �ત ેદહ� વલોવી ન ેલાલા માટ� માખણ તયૈાર કર� છ.ે

ઘરના ંમાણસો માટ� કામ કરો ત ે�યવહાર છ,ેપણ પરમા�મા માટ� કામ કર� ત ેભ��ત છ.ે
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યશોદા� આ� દિધમથંન કર� છ,ેપણ ત ેલાલા માટ� કર� છ,ેએટલ ેત ેભ��ત છ.ે

યશોદા મા એ ��ુ�ટ ભ��ત �ું �વ-�પ છ.ેયશોદા મા �ું દશ�ન થાય તો પછ� �ી��ૃણ ના ંદશ�ન થાય છ.ે

યશોદા મા ના દશ�ન એટલ ેક� યશોદા� �વી ભ��ત કરવાની.અન ેએવી જ ભ��ત ભગવાન ન ેબાધંી શક�

છ.ે��ુ�ટ ભ��ત એટલ ેક� �મેલ�ણા ભ��ત ભગવાન ન ેબાધં ેછ.ે

દિધમથંન એ સસંાર�ું મથંન છ.ેસસંાર એ ગોળ� છ.ેગોળ� મા ંદહ� છ,ેતમે સસંારમા ંમાયાએ િવષયો

ભયા� છ.ેસસંારના િવષયો દહ� �વા છ.ેદહ� મોટ� ભાગ ેખા�ુ ંહોય છ ેતમે િવષયો પણ ખાટા હોય છ,ે

િવષયો આરભં મા ંમ�રુ લાગ ેછ,ેપણ �ત ેતો ત ેખાટા જ હોય છ.ે

સસંારના િવષયો�ું િવવકેથી મથંન કર� એણ ેભ��ત-�મે-�પી માખણ મળ ેછ.ે

ત ેપરમા�મા ન ેઅપ�ણ કરવા�ું છ.ેપરમા�મા �મે માગ ેછ,ેબી�ુ ં કઈં ન�હ.

યશોદા� શર�ર થી સવેા કર� છ,ેપણ તમે�ું મન �ી��ૃણ મા ંછ,ે�ખો �ી��ૃણ મા ંછ.ે

યશોદા�  દિધમથંન મા ંત�મય થયા છ,ે

તન થી સવેા કર� છ,ેમનથી �મરણ કર� છ,ેવાણી થી ક�ત�ન કર� છ.ે

તન,મન અન ેવચન એક બ�યા,ં એટલ ેક� યશોદા� મનસા,વાચા અન ેકમ�ના થી ઈ�રની સવેા કરવાં

લા�યા.ંએટલ ેઆ� લાલા� આપો આપ ��યા.આમ તો મગંળગીતો ગાઈન ેજગાડવા પડતા.

આ� લાલા� ન ેજગાડવાની જ�ર પડ� નથી.આ� મા ના �દયમા ં�મે ભય� છ,ેએટલ ેલાલો પોતાની

મળે ેજ ��યો. અન�ય ભ��ત ��નુ ેજગાડ� છ.ેત ે�માણ ે�ી��ૃણ આ� આપોઆપ ��યા છ.ે

�ીધર �વામી કહ� છ ેક�-યશોદાના �દય મા ંકનયૈો �ગ ેછ,ે

આપણા �દય મા ં�તૂલેો છ.ેતને ેજગાડવાનો છ.ે

ઇ�ર ન ેજગાડવાના છ.ે �ી��ૃણ તો સવ��યાપક છ.ે�દયમા ં�ી��ૃણ છ ેપણ ��ુ�ુત અવ�થા મા ંછ.ે

ઈ�ર તો દર�ક ના �દયમા ંછ,ેફ�ત તને ેજગાડવાની જ જ�ર છ.ે

યશોદા� �વી માનસ,વાચા અન ેકમ�ણા થી ભ��ત થાય તો કનયૈો �ગ ેછ.ે

�ી��ૃણ એટલ ેઆનદં.આનદં �દયમા ંછ,ેત ેઆનદં ન ેજગાડવાનો છ.ે

મન,વચન અન ેકમ�-આ �ણ ભ��તરસ મા ંતરબોળ બન ેતો આનદં �ગ ેછ.ે

�વ સસંારના જડ પદાથ�મા ંઆનદં શોધવા �ય છ,ેએટલ ેઆનદં મળતો નથી.

આનદં બી�મા ંછ ે–એવી ક�પના ખોટ� છ.ે

ઈ�ર સાથ ે�વ ન ેત�મય થવાની જ�ર છ.ે

ઈ�રન ેકશાની જ�ર નથી,મા� �મે થી �દર �તૂલેા પરમા�મા ન ેજગાડવાના છ.ે

અન ેભગવાન �ગી �ય તો- પછ� આનદં-આનદં.

લાલા� ઉઠયા છ,ે”�ખૂ લાગી છ,ેમા �ા ંછ ે?”

ધીર� ધીર� યશોદા� ની પાછળ આવી મા ની સાડ� નો છડેો ખ��યો. મા તો એવા ંત�મય બ�યા ંછ ેક� –

લાલો �ાર� આ�યો તનેી ખબર નથી. પાછળ જો�ું તો બાલ��ૃણલાલ.

કનયૈો કહ� છ-ેક�- મા �ું આ કામ છોડ� દ�,મન ેગોદમા ંલ ેમન ે�ખૂ લાગી છ.ે

ભ�ત �ું �દય �મેથી ઉભરાય ના એ ભાવ �ગ ે- �યાર� ભગવાન ન ે�ખૂ લાગ ેછ.ે

બાક� આમ તો ભગવાન ન ે�ખૂ ક� તરસ લાગતી નથી.

યશોદા એ “સાધક” છ,ેદિધમથંન એ “સાધન” છ,ેઅન ેકનયૈો એ “સા�ય” છ.ે
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“સાધક” “સાધન” એવી ર�ત ેકર� ક�-“સા�ય” આપોઆપ આવી ન ેમળ.ે

“સાધના” મા ંત�મય થયલેાન ે“સા�ય” આવી ન ેજગાડ� છ.ે

મ��ુય ખરા �દયથી ઈ�ર�ું સાધન કરતો નથી.તથેી ભગવાન એન ેદ�ખાતા નથી.

લાલા� ની પાછળ પાડો તો લાલા� ક�મ ના મળ ે?

ઈ�ર તો �વ ન ેમળવા આ�રુ છ,ેપણ �વ ન ેઈ�રન ેમળવાની ઈ�છા જ થતી નથી.

સાધના કરતા ંએવી ત�મયતા આવ ેક�-દ�હભાન �લૂી જવાય તો,સા�ય પાછળ આવ ે–

�મ કનયૈો યશોદા� નો પાલવ પકડ� છ-ેતમે. આ ��ુ�ટ ભ��ત છ.ે

પોતાના �ખુ નો િવચાર કરવાનો ન�હ પણ મા� ઠાકોર� ના �ખુ નો િવચાર કરવાનો,

એ છ ે“��ુ�ટમાગ�”-એ છ ે“��ુ�ટ ભ��ત”

�મે થી �� ુ�ું �મરણ કરતા,ંક�ત�ન કરતા ં���ુમે મા ં�દય પીગળ,ેએટલ ેજગત અન ેશર�ર �લુાય

છ,ેઆનદં નો વરસાદ થાય છ.ેઆનદં એ �� �ું (ઈ�ર�ું) �વ�પ છ.ે

બાક� યોગીઓ �ખો બધં કર�,નાક પકડ�,���ચ�તન કર� ન ેજગત ન ે�લૂવાનો �ય�ન કર� છ,ે

તમે છતા ંપણ જગત જ�દ� �લૂા�ું નથી.

જયાર�-�ી��ૃણ �ું ક�ત�ન કરતા ંત�મયતા આવ ેતો ઉઘાડ� �ખ ેજગત �લુાય છ.ે

કનયૈો �ુંટણ ેચાલતો યશોદામા ના પાસ ેઆ�યો અન ેમા ન ેકહ� છ ે–મા મન ે�ખૂ લાગી છ.ે

યશોદા� એ ગોળ� તરફ નજર કર�,થો�ુ ંમાખણ ઉપર આ��ું છ ે–ત ેિવચાર� છ-ેક�-માખણ ઉતાર� ને

લાલા ન ેધવડાવીશ.યશોદા� એ � કામ હાથમા ંલીધ�ેું ત ે�કુવા�ું મન થ�ું નથી.

મા કનયૈા ન ેગોદમા ંલતેી નથી એટલ ેલાલો રડવા લા�યો.એટલ ેમા �ું �દય પીગ��ું છ.ે

મા એ બ�ું કામ �કૂ� ન ેકનયૈા ન ેગોદ મા ંલીધો અન ેકનયૈા ન ેધવડાવવા લા�યા.

િવચાર કરો-ક� આ �ુિધર માસં ના શર�ર માથંી �ધૂ ક�મ નીકળ�ું હશ ે?

ક� � �ધૂ મા ંનથી ખાડં નાખવાની જ�ર ક� નથી ગરમ કરવાની જ�ર!!!

મા ના �દય નો �મે એ �ધૂ�પ ેબહાર આવ ેછ.ે

યશોદા� પરમા�મા ન ે�દય નો �મે-રસ આપ ેછ.ે

પરમા�મા –મા�-�દય નો �મેરસ જ માગ ેછ.ેબી�ુ ં કાઇં ન�હ.

�ીધર �વામી કહ� છ-ેક�-આ કથા ,ક�વળ મા બાળક ન ેધવડાવ ેછ ેતનેી નથી.આ ��-સબંધં ની કથા છ.ે

યશોદા એ �વ છ ેઅન ે�ી��ૃણ એ ઈ�ર છ.ે �વ-ઈ�રના િમલન ની કથા છ,ેઅ�તૈ ની કથા છ.ે

મા,દ�કરાન ેધવડાવ ેછ ે�યાર� બનં ેએક બન ેછ,ેમા-��ુ�ું  આ િમલન ક��ું છ ે?ત ેબીજો કોઈ �ણી શક�

ન�હ.યશોદા બાલ��ૃણન ેન ેગોદ મા ંલઇ અન ેપરમા�મા સાથ ેએક થયા ંછ.ે (અ�તૈ થ�ું છ)ે

(આવ ેવખત)ે �વ અન ેઈ�રના િમલન વખત ેસસંાર ન ેમન મા ંલાવવો જોઈએ ન�હ.

કારણ ક�-ઈ�ર કસોટ� કર� છ ેક�-�વ ન ે�ું વહાલો �?ં ક� સસંાર વહાલો છ ે?

�તનપાન કરતા લાલાન ેઆ� એવી ઈ�છા થઇ છ ેક�-ચાલ,આજ મા ની પર��ા ક�ુ ંક� –

માતા ન ે�ું વહાલો � ંક� સસંાર વહાલો છ ે?

મા ન ેસસંા�રક કામ મા ંિવશષે �મે છ ેક�-મારામા ંિવશષે �મે છ ે?
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કનયૈો જયાર� �વ ની પર��ા કર� છ ે�યાર� –તને ેઉપર �જુબ એક જ �� હોય છ.ે�વ નો �મે �ા ંછ ે?

કસોટ� કયા� વગર પરમા�મા �વ ન ેઅપનાવતા નથી. �પૃા કરતા નથી.

બ ેચાર િસ�ા (પસૈા) માટ� મ��ુય ક��ું પાપ વારવંાર કર� છ ે? પાપ ના કર�ું એ જ ��ુય છ.ે

મ��ુય નો �મે િવખરાયલેો છ,ેમા� એક પરમા�મા મા ંતને ે�મે થતો નથી.

પણ-પરમા�મા એવી ઈ�છા-અપ�ેા રાખ ેછ ેક�-આ �વ સ�ંણૂ� ર�ત ેમન ેજ �મે કર�,

ઈ�ર નો પ�ો (કઠં�-માળા) ગળામા ંપહ�યા� પછ�,�વ ઈ�ર િસવાય  બી�મા ં�મે કર� ત ેઇ�ર ન ેમા�ય

નથી. �મે કરવા લાયક એક પરમા�મા છ,ેજગતના પદાથ� મા ંકર�લો �મે એક �દવસ રડાવ ેછ.ે

યશોદા�, લાલા ન ે�તનપાન કરાવતા ંલાલા જોડ� એક થયા ંછ.ેઅ�તૈ થ�ું છ.ે

ત ેસવ� સસંા�રક કાય� �લૂી ગયા છ,ેત ે�લૂી ગયા છ ેક�,થોડા સમય પહ�લા �લૂા પર �ધૂ ��ુું છ.ે

કનયૈાએ અ��ન ન ેઆ�ા કર� છ ેક�- જરા વ� ુ��વ�લત થા, �થી �ધૂમા ંઉભરો આવશ,ે�ધૂ �લૂામાં

પડશ,ે�કુસાન થશ,ેઅન ેજો મા મન ેછોડ�ન ેત ે�ધૂ ઉતારવા જશ,ે�કુસાન થ�ું રોકવા જશ ેતો –

તને ેસસંાર વહાલો,અન ેજો તનેી (�કુસાન ની) �ચ�તા  ન�હ કર� તો �ું વહાલો.

માર� મા �ું કર� છ ેત ેમાર� જો�ું છ.ે

ઘણા ઈ�છ ેછ ે–િવચાર� છ-ેક�-�યવહાર બરાબર થાય –�યવહાર �રુો થઇ �ય પછ� –ભ��ત કર�શ.

પર�ં ુ�યવહાર બરાબર કોઈ નો થયો નથી અન ેથવાનો નથી.

મહા�માઓ કહ� છ ેક�-સવ� ર�ત ેજગતમા ંક� �ખુી થતો નથી,અન ેથાય તો શાન-ભાન �લૂ ેછ.ે(અહમ)

સસંારમા ંઅડચણ રોજ આવ ેછ.ેપણ િન�ય કરવાનો છ-ેક�-“�ું એક �ણ પણ ઈ�ર �ચ�તન ન�હ છો�ુ”ં

મહા�માઓ �ી��ૃણ લીલા પાછળ એવા પાગલ બ�યા છ ે–ક�-એક એક લીલા પાછળ િવચારો કયા� કર� છ.ે

�મ �મ િવચારો કર� તમે તમે નવા અથ� �ગટ થાય છ.ે

આ મહા�મા ઓ ચોવીસ કલાક મા ંએક વાર �વાદ વગર�ું અ� આરોગી રાધ ે��ૃણ �ું �ચ�તન કર� છ.ે

બીજો કોઈ ધધંો નથી.

�તૂનાએ �ખો બધં ક�મ કર� ?�ધૂ ન ેઉભરો ક�મ આ�યો ? લાલાએ વાસંળ� ક�મ વગાડ� ?

આવા ��ો �ું અનકે ર�ત ે�ચ�તન કર� છ.ે અન ે��ૃણ-લીલા પાછળ પાગલ બન ેછ.ે

(૧) એક મહા�મા કહ� છ ેક�-�ધૂ ન ેઈ�છા હતી ક�-યશોદા લાલા ન ેઓ� ંધવડાવ ેતો લાલાન ે�ખૂ લાગશ,ે

એટલ ેમન ેપીવા આવશ.ે “લાલા �ું ઓ� ંધાવ,ઓ� ંધાવ” એમ કહ�વા �ધૂ ��ૃણ તરફ દોડ�ું.ઉભરા�ું.

(૨) બી� મહા�મા કહ� છ-ેક�-�ધૂ યશોદા� ના ઘર�ું હ�ું.યશોદા� ના ઘરમા ં��ૃણ ક�ત�ન –��ૃણ કથા

થાય,તથેી ઘરમા ં�ધૂન ેપણ સ�સગં થયો છ.ે �ધૂ ન ેલાલા ના ંદશ�ન થયા,એટલ ેલાલા ન ેમળવા

આ�રુ થ�ું,પણ લાલો તનેી સામ ેજોતો નથી એટલ ેઅકળાઈ ન ે�ધૂ ઉભરાઈ ન ેલાલાન ેમળવા ચા��ું.

(૩) �ી� મહા�મા કહ� છ ેક�-�ધૂ િવચાર� છ ે–ક�- “યશોદા� લાલાન ેધવડાવી ન ે��ૃત કર� છ,ેએટલ ેહવે

લાલા ન ે�ખૂ રહ�શ ેન�હ અન ેમન ેપીશ ેન�હ.જો મારો ઉપયોગ ��ૃણ સવેામા ંના થાય તો

મા�ુ ં�વન શા કામ�ું ?�ું અ��ન મા ંપડ� ન ેમર� ��.” એ િવચાર� �ધૂ ન ેઉભરો આ�યો.

“�ના હ� ઉસકા ભલા જો ઇ�સાન ક� �લય ે�ય.ેમરના હ� ઉસકા ભલા જો અપન ે�લય ે�ય”ે

પોતાના માટ�-�ુ�ુબં માટ� �વ ેએ �વન નથી.પરમા�મા માટ�-પરોપકાર મા ંપણ �વન થો�ુ ંઘસ�ું
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જોઈએ,�ત ે�ખુ ભોગવવાની વાસના ભ��તમા ંબાધક છ,ે

પરમા�મા ન ે–બી� ન ે�ખુી કરવાની ભાવના ભ��ત છ.ે

(૪) ચોથા મહા�મા કહ� છ-ેક�-આ �ધૂ ઋિષ�પા ગાય �ું હ�ું.ઋિષઓ સાધન અન ેતપ કર� ન ેથાક� ગયા

પણ ��ુ�-ગત કામ નો નાશ ના થયો એટલ ેગો�ુલ મા ંગાયો થઇ ન ેઆવલેા.

�ધૂ ન ેએવી ઈ�છા હતી ક�-�ું લાલા ના પટેમા ંજઈશ તો મારો ઉ�ાર થઇ જશ.ેકોઈ કામી ના પટેમાં

જઈશ તો ભોગિવલાસ મા ંમારો િવનાશ થશ.ેમાર� િવલાસી ના પટેમા ંજ�ું નથી.માર� તો િવર�ત ના

પટેમા ંજ�ું છ.ે

માર� તો લાલા ના પટેમા ંજ�ું છ.ે યશોદા� �ું �યાન ખ�ચવા અન ેયશોદા� લાલા ન ેઓ� ંધવડાવ ેતો

�ું લાલા ના પટેમા ં��-એમ િવચાર� �ધૂ ન ેઉભરો આ�યો.

ક�ટલાક મહા�માઓ,ભગવાન ના �દયમા ં(પટેમા)ં ત�મય થઇ સમાઈ �ય છ.ે�વ-�પ મા ંમળ� �ય છ.ે

જયાર� ભ�તો �ી��ૃણ ન ેપોતાના �દયમા ં(પટેમા)ં-�વ�પ મા,ં ત�મય થઇ ન ેસમાવ ેછ.ે

અલગ લાગતા આ માગ� એક જ છ.ે

દશમ �કધંમા ંભાગવત ના ટ�કાકારો પાગલ બ�યા છ.ે�મ �મ �ડાણમા ંિવચાર� તમે તમે નવાનવા

અથ� સામ ેઆવ ેછ.ે

ટ�કાકાર કહ� છ ેક�-યશોદા� ન ેકનયૈા કરતા ં�ધૂ વ� ુવહા�ું નહો�ું,તઓે �ધૂ ઉભરાઈ �ય અને

�કુસાન થઇ �ય તનેા માટ� દોડ�લા નહોતા પણ �લૂા પર � �ધૂ �કુ��ું હ�ું ત ેગગંી ગાય �ું �ધૂ

હ�ું,એટલ ેયશોદા� એ િવચાર કય� ક� –લાલો ગગંી ગાય �ું જ �ધૂ પીએ છ,ે ગગંી ગાય િસવાય બી�ુ ં

કોઈ �ધૂ લાલાન ેભાવ�ું જ નથી,તથેી જો �ધૂ ઉભરાઈ �ય અન ેલાલો �ધૂ માગ ેતો �ું આપીશ?

એમ િવચાર� ન ેલાલા ન ેમાટ� જ યશોદા� દોડ�લા.

�ધૂ કનયૈા�ું છ ેઅન ેકનયૈા માટ� જ તઓે દોડ�લા છ.ેિ�ય કરતા ંિ�ય ની વ�� ુવ� ુઅિત િ�ય લાગ ેછ.ે

ગમ ેત ેહોય પણ �ધૂ નો ઉભરો આ�યો ત ેમા એ જો�ું છ,ે

અન ેયશોદા� ની �લૂ થઇ છ,ેલાલા ન ેધવડાવ ેછ ે�યાર� �ખ �ધૂ ન ેશા માટ� આપ ેછ ે?

મન ન ે��થર કર�ું કઠણ છ ેપણ �ખ ન ે��મુા ં��થર કરવી એટલી કઠણ નથી.

લાલા જોડ� �� સબંધં થયલેો હોય ત ેવખત ેસસંાર �ું �મરણ થાય એ જ �ધૂ નો ઉભરો છ.ે

િવયોગમા ંઅપ�ેા �ગ ેછ ે(ત ે�ણુદશ�ન) અન ેસયંોગમા ંઅપ�ેા �ગ ેછ ે(ત ેદોષદશ�ન.)

કનયૈો ગોદ મા ંઆવ ેતવેી યશોદા ની અપ�ેા છ,ેપણ ગોદ મા ંઆ�યા પછ� તને ેછોડ� ન ેજ�ું ત ેઉપ�ેા

છ.ે�વ મા� નો એવો �વભાવ છ ેક�-� વ�� ુ�લુભ હોય  તનેી ત ેઉપ�ેા કર� છ.ે

લાલા ન ેથ�ું ક� ક�ટલા �ત-તપ ન ે�ત ે�ું મ�યો,અન ેહવ ેશરે-બશરે �ધૂ માટ� માર� ઉપ�ેા કર� છ.ે

આવી લીલા દર�ક ના ઘરમા ંરોજ થાય છ.ે

ઘરમા ંકામ કરતા ંકોઈ-ક�ું  યાદ ના આવ,ેપણ �યા ંહાથમા ંમાળા લીધી એટલ ેસગાઓં યાદ આવ ેછ.ે

“માર� કમળા નો હમણા ંમ�હનાથી કાગળ નથી” ક�ટલાક ન ેવળ� માળા હાથમા ંલ ેપછ� િવચારવા�ું

ચા� ુકર� ક�-આ� બ�રમાથંી પરવળ લા�ું ક� પાતરા? બટ�ટા તો બ ે�દવસ ખાધા.આ� પરવળ લાવીશ.

આવા જપમા ંજપ પરમા�મા નો થતો નથી પણ પરવળ નો થાય છ.ેકારણ ક� મન �ચ�તન ત�ેું કર� છે

સાધક ન ેકઈંક �ા��ત થવાની થાય �યાર� જ ઉભરો એટલ ેક� સસંાર યાદ આવ ેછ.ે
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પર��ા કરવા આ�ું બ�ું કનયૈો જ કરાવ ેછ.ે

��-સબંધં થાય �યાર� ઉભરો (એટલ ેક� ભોગવલેા િવષય�ખુ �ું �ચ�તન) આવ ેતો સાવધાન રહ�વા�ું છ.ે

ભોગવલેા િવષય�ખુ �ું �મરણ થાય �યાર� ભગવાન �ું િવ�મરણ થાય છ.ે

વાસનાનો વગે �ધૂના ઉભરા �વો છ.ે�ધૂ ન ેઉભરો આવ ે�યાર� �ધૂ મા ંથો�ુ ંપાણી નાખો તો ઉભરો શમી

�ય છ ેતમે જયાર� વાસના ��તૃ થાય �યાર� િવવકે-�પી પાણી નાખવાથી વાસના શમી �ય છ.ે

પરમા�મા ની સવેા કરતા ં��-સબંધં થાય છ ે�યાર�-જગત યાદ આવ ેત ેસા�ુ ંનથી.

લોકો ન ેડાકોરના રણછોડરાય યાદ આવતા નથી પણ ડાકોરમા ંગોટા �ુંદર મળ ેછ ેત ેયાદ આવ ેછ.ે

�ુંદર ગોટા ન ેબધા યાદ કર� છ ેપણ �યામ-�ુંદર ન ેકોઈ યાદ કર�ું નથી.

આ� યશોદા લાલા ન ેછોડ� લૌ�કક કામ કરવા ગયા ંએટલ ેલાલા ન ેખો�ુ ંલા��ું, “થો�ુ ંક �ધૂ અ��ન માં

પડ� તો તમેા �ું �કુશાન થવા�ું હ�ું ?મારા માટ� લોકો પાદંડા ંખાઈ ન ેતપ�યા� કર� છ.ેઆ� મા ને

ખાતર� કરાવવી પડશ ેક�,ત�ેું આ કામ તને ેક�ટ�ું મો�ું પડશ ે“

આમ િવચાર� ન ેલાલાએ પાસ ેપડ�લો ચટની વાટવાનો પથરો ઉઠાવી ન ેએક મણ દહ� ભર�લી ગોળ�

પર માય� એટલ ેત ેગોળ� �ટ� ગઈ અન ેદહ� જમીન પર પડ�ું. મો�ુ ં�કુસાન થ�ું.

�ી મહા���ુ એ આ�ા કર� છ ેક�-�ી��ૃણ ની સવેા લૌ�કક ભાવથી ન કરો.

ઈ�રની અલૌ�કક સવેા છોડ� તમા�ુ ંલૌ�કક કામ �ધુારવા જશો તો તમા�ુ ંલૌ�કક કામ પણ વધાર�

બગડશ.ેતમારા લૌ�કક અન ેઅલૌ�કક બધા કામ ની �ચ�તા તમારા કરતા ં��નુ ેવધાર� છ.ે

“�ું સમથ�નો (ઈ�રનો) � ંઅન ેમારો ધણી સમથ� છ”ે,તમે માની િનિ�ત બની ત�ેું �ચ�તન કરો.

મ��ુય ફોગટની �ચ�તા કર� ન ેહ��ું બાળ ેછ.ેભગવત �મરણ કરતા ંઘરમા ંકોઈ �કુશાન થાય તો

થવા દ��ું,તન ઠાકોર� ની સવેા કર� ુહોય અન ેમન રસોડામા ંહોય ત ેસવેા નથી.

�ી��ૃણ ેિવષયાસ��ત �પી દહ� ની ગોળ� ફોડ�.

સસંાર ની આસ��ત ગયા વગર ભગવદાસ��ત થતી નથી.

મ��ુયનો �વભાવ છ ેક� � મ��ું છ ેતનેી ઉપ�ેા કર� છ ેઅન ે� નથી મ��ું તનેી અપ�ેા રાખ ેછ.ે

� લૌ�કક �ખુો પાછળ પરમા�મા ન ે�લૂી �ય છ ેત ે–લૌ�કક અન ેઅલૌ�કક બનં ે�ખુો �મુાવ ેછ.ે

�� ુર�ઝ ેપણ છ ેઅન ેખી� પણ છ.ે

હ�ર પર િવ�ાસ રાખી ઈ�રસવેા,ઈ�રભ��ત કરવી જોઈએ.કારણ હ�ર ન ેભજતા ંકોઈ �દવસ કોઈની

લાજ જતી નથી. “હ�ર ન ેભજતા ંહ�ુ કોઈ ની લાજ જતા ંનથી �ણી ર�”

�વો સ��ુ નો કાયદો છ ેક�-�વૂ� મા ંભરતી હોય �યાર� પિ�મ મા ંઓટ હોય છ.ે તમે-

�મ �મ ��મુા ં�મે વધ ેતમે તમે સસંાર નો �મે ઘટ� છ.ે

સસંારના િવષયભોગો માથંી કોઈન ેકોઈ પણ �દવસ ��ૃ�ત થવાની જ નથી.

લોકો ન ેઅથાણામંા ંઅન ેશાક મા ંતલે નો ર�લો જોઈએ,ન�હતર ભાવ ેન�હ.

જરા િવચાર કરવામા ંઆવ ેતો-આજ �ધુી સ�કડો તલેના ડ�બાઓ અન ેહ�રો મણ અનાજ પટેમા ંગ�ું

છતા ંમ��ુય ન ે��ૃ�ત થાય છ ે? માટ� જ લૌ�કક કાય�ન ેમહ�વ આપ�ું જોઈએ ન�હ.

લાલાએ દહ� ની ગોળ� ફોડ� છ,ેત ેજ વખત ેતનેા બાળિમ�ો આ�યા છ,ેિમ�ો �છૂ ેછ ેક�-

લાલા આ� કોના ઘરમા ંજઈ�ું ? લાલો કહ� છ ેક�-આ� મારા ઘરમા ંજ ચોર� કર��ું,મારા જ ઘર�ું
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માખણ ખાઈ�ું. માખણ�ું શી�ુ ંજરા �ચ ેછ-ેએટલ ેખાયણી �ધી વાળ� તનેા ઉપર ચડ� ન ેકનયૈો માખણ

ઉતાર� છ,ેઅન ેબાળકો અન ેવાનરો ન ેઆ� પોતાના ઘર�ું માખણ ખવડાવ ેછ.ે

આ બા�ુ યશોદા� એ �ધૂ ઉતા��ુ,અ��ન ન ેશાતં કય�. અન ેપાછા આવી �ુએ છ ેતો,

લાલાએ ર�સમા ંદહ� ની ગોળ� ફોડ� છ,ેદહ� બ�ું જમીન પર �ોળા� ુછ,ે પણ ભાઈ છ ે�ા ં?

મા એ જો�ું તો,લાલો ખાયણી પર ચઢ� ન ેમાખણ ઉતાર� છ,ેઅન ેબાળકો અન ેવાનરો ખાય છ.ે

માતા� એ નજરો નજર લાલા ન ેમાખણ ની ચોર� કરતા ં�ુએ છ.ે

યશોદા � ન ેઆ�ય� થ�ું છ.ેગોપીઓ કહ�તી હતી ત ેવાત સાચી છ,ેલાલા ન ેચોર� કરવાની ટ�વ પડ� છ.ે

લાલાન ેઆ� �ું પકડ�શ,આ� �ું લાલા ન ેિશ�ા કર�શ.

� ખાયણી પર ઉભો રહ� લાલો ચોર� કર� છ ેતનેી સાથ ે�ું તને ેબાધંીશ.

માતા યશોદા હાથમા ંદોર� લઇ ન ેલાલા� ન ેપકડવા દોડ�ા છ.ેઆ �ૃ�ય ની ક�પના કરવા �વી છ.ે

મોટા મોટા યોગીઓ અથાગ મહ�નત પછ� પણ �ન ે(ઈ�રન)ે પકડ� શકતા નથી –

તને ેએક સાધારણ ગોવાલણ પકડવા દોડ� છ.ે

�કુદ�વ� એ યશોદા� માટ� અહ� પહ�લીવાર “સાધારણ ગોવાલણ” એવો શ�દ વાપય� છ.ે

લાલા� ની મા છ,ે એટલ ેતને ેમાટ� ગોવાલણ શ�દ વાપરવો ઠ�ક નથી,પણ,

એ મા આ�  “મારા લાલાન”ે બાધંવા નીક�યા ંછ ેત ે�કુદ�વ� ન ેગ��ું ન�હ –

એટલ ેગોવાલણ શ�દ વાપય� છ.ે

િમ�ો કહ� છ ે–ક� “લાલા,મા આવી,મા આવી” એટલ ેકનયૈો દોડ� છ,ેઆગળ ��ૃણ અન ેપાછળ યશોદા.

પણ લાલા� એમ જ�દ� �ાથંી હાથમા ંઆવ ે? ઈ�ર એમ જ�દ� હાથમા ંઆવતા નથી................

�ી��ૃણ હાથમા ંક�મ આવતા નથી ?

�ીધર �વામી કહ� છ ેક�-અહ� યશોદા� ની થોડ�ક �લૂ છ.ે

કનયૈા ની પાછળ દોડતી વખત ેયશોદા� ની �ૃ��ટ (નજર) લાલાની પીઠ તરફ છ,ે તમેની નજર  લાલા

ના ચરણ ક� �ખુારિવ�દ તરફ નથી. તથેી લાલો હાથ મા ંઆવતો નથી.

કારણ ક� લાલા ની પીઠ મા ં(પાછળ) થી અધમ� ઉ�પ� થયો છ ેએમ કહ�વાય છ.ે

ભ��ત –જો-અધમ� ના સ��ખુ દોડ� તો ભગવાન હાથમા ંઆવ ેન�હ.

પણ ભગવાન ન ેપકડવા હોય તો,તનેા (લાલાના) સ��ખુ દોડો તો ત ેપકડાય.

લાલા ન ેપકડવો હોય તો તનેા ચરણ મા ંક� �ખુારિવ�દ તરફ નજર રાખવી જોઈએ.

ભ��ત પણ ધમ� ની મયા�દા મા ંરહ� ન ેકરવી જોઈએ.ભ��ત ધમ� ન ેઅ��ુળૂ હોવી જોઈએ.

ભ��ત મા ંઅધમ� આવ ેતો ત ેભ��ત બગાડ�.�ની � ફરજ પરમા�મા એ ન�� કર� છ,ેત ેબરોબર

બ�વવી જોઈએ. � પોતાનો ધમ� (�વ-ધમ�) છોડ� તનેી ભ��ત સફળ થતી નથી.

�ી વ�લભાચાય�� કહ� છ ેક� –ભ��ત અ�ભમાન થી ભગવાન ન ેપકડવા �ય તો ભગવાન પકડાતા

નથી.યશોદા� (��ુ�-ભ��ત)  હાથ મા ંદોર� લઇ અ�ભમાન થી લાલા ન ેપકડવા �ય છ.ે

મા ના મન મા ં��ૂમ અ�ભમાન છ,ે “�ું મા �,ંઆ તો મારો દ�કરો છ”ે એટલ ેલાલો પકડાતો નથી.

સ�કમ� કયા� પછ� જો �દર�ું અ�ભમાન વધ�ું હોય તો ત ેસ�કમ� કશા કામ�ું નથી.

ભગવાન સવ� દોષની,અપરાધ ની �મા કર� છ ેપણ અ�ભમાન ની �મા કરતા નથી.
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અ�ભમાન વધ ેતો –ભગવાન, ભ�ત ની ઉપ�ેા કર� છ.ે

અ�ભમાન કરવા ��ું આપણી પાસ ેક�ું નથી. છતા ંમ��ુય પાસ ેથોડાક પસૈા આવી �ય એટલે

અ�ભમાન મા ંઆવી �ય છ.ેપણ લાખ ની રાખ થતા વાર લગતી નથી,

રાય રકં બન ેછ ેઅન ેરકં રાય બન ેછ.ે

બધા વભૈવ હોય પણ ત�ેું “અ��તુમ ક�શવમ” થતા વાર લાગતી નથી.પછ� અ�ભમાન શા�ું ??

લાલા ની પાછળ દોડતા ંદોડતા ંયશોદા� થાક� ગયા,ંદોર� બા�ુ પર �કૂ� �ાસ લવેા ઉભા રહ� ગયા.ં

લાલા ન ેઆટ�ું જ જોઈ�ું હ�ું,ક� મા દોર� (અ�ભમાન) ફ�ક� દ� તો �ું તનેી પાસ ે��. લાલા� ઉભા રહ�

ગયા અન ેમા ની તરફ ફર� ન ેમા ની સામ ેદોડવા લા�યા. �ી��ૃણ હવ ેયશોદા � ની સ��ખુ થયા છ,ે

અન ે�મે ન ેવશ થયા છ.ે યશોદા ના હાથમા ંલાલા� સામ ેચડ� ન ેપકડાયા છ.ે

યશોદા� િવચાર� છ ેક� હાથમાથંી દોર� ફ�ક� દ�ધી એટલ ેલાલો હાથમા ંઆ�યો છ,ેના,પણ એ�ું નથી.

લાલો કહ� છ ેક�-મા તા�ુ ંઅ�ભમાન ઉતર� ગ�ું એટલ ે�ું તાર� પાસ ેઆ�યો �.ં

�કુદ�વ � વણ�ન કર� છ-ેક�- રાજન પરમ આ�ય� થ�ું છ.ેયશોદા� ના હાથમા ંલાલો (ઈ�ર) પકડાયો છ.ે

આ� યશોદા� લાલાન ેધમકાવ ેછ.ે “�ું બ� ુતોફાની થયો છ.ે� ખાયણી પર ચડ� ન ેમાખણ ચો��ુ છ ેતે

ખાયણી જોડ� જ આ� તન ેબાધંીશ,એટલ ેતન ેયાદ રહ� ક� ખાયણી પર ચડ�શ,માખણ ચોર�શ તો

બધંાઈશ.” કનયૈો હવ ેરડવા લા�યો.થર થર કાપંવા લા�યો.

મા એ ક�ું ક�-�ું ખો�ુ ંખો�ુ ંરડ� છ,ે�ું તન ે��ું �,ં�ું બ� ુર�ઢ થયો �.ંતન ેબધા ંનાટક આવડ� છ.ે

�વાલ-બાળ િમ�ો ના અ�ય� –લાલા�,

આ� ઘરમા ંજ માખણ ની ચોર� કરતા ંયશોદાના હાથમા ંપકડાયા છ.ે

કાળ ના ય ેકાળ ન ેઆખી �ુિનયા ના મા�લક આ� –થરથર કાપં ેછ,ે�ખમાથંી �� ુનીકળ ેછ.ે

બાળિમ�ોએ જો�ું ક� આ� –લાલો પકડાયો છ.ે

સદા હસતો અન ે�ક�લોલ કરતો કનયૈો લાલો આ� ��ુ છ,ેલાલાના �ખમા ં�� ુછ.ે

એટલ ેબાળિમ�ો પણ રડવા લા�યા છ,ે (નજર સમ� આ �ૃ�ય ની ક�પના કરવા �વી છ)ે

રડતા ંરડતા ંત ેસવ� બાળિમ�ો યશોદા� પાસ ેઆવ ેછ ેઅન ેમા ન ેકહ� છ-ેક�-

“મા �ું લાલા ન ેબાધંીશ ન�હ,લાલા એ ચોર� કર� પોત ેકઈં ખા�ું નથી,મા,બ�ું માખણ એણ ેઅમને

ખવડા��ું  છ.ે એટલ ેતાર� � સ� કરવી હોય ત ેઅમન ેકર,અમન ેબધા ન ે�ું બાધં પણ પણ લાલા ન ે�ું

બાધંીશ ન�હ.મા.અમારો કનયૈો બ� ુકોમળ છ,ે મા �ું અમારા કનયૈા ન ેબાધંીશ ન�હ”

બાળકો,યશોદા� ન ેિવનવણી કરતા �ય છ ેઅન ેરડતા �ય છ.ે�ખમાથંી ચોધાર �� ુનીકળ ેછ.ે

લાલા ના અન ેલાલા ના િમ�ો ના �� ુજોઈ યશોદા� �ું �દય થોડ�વાર તો પીગાળ� ગ�ું છ,ે

યશોદા� ન ેએક િવચાર થયો ક�-લાલા ન ેબા�ં ુત ેઠ�ક નથી,કનયૈો તો મન ેઅન ેબધા ન ેવહાલો છ.ે

પણ તરત જ બીજો િવચાર આ�યો ક�-પણ �ું �ું ક�ુ ં? લાલા ન ેચોર� કરવાની આદત પડ� છ,ેત ેઆદત

માર� છોડાવવી છ.ે �ું મા �,ંતનેી આદત �ું ના છોડા�ું તો બી�ુ ં કોણ છોડાવશ ે?

લાલા ન ેકલાક બ ેકલાક બાધંીશ પછ� છોડ� દઈશ.
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છવેટ� યશોદા�એ લાલા ની આદત છોડાવવા આવશેમા ંઆવી.િન�ય કય� ક�-

આ� તો લાલા ન ેબાધંીશ જ.

એટલ ેહવ ેત ેલાલા ના િમ�ો ન ેધમકાવ ેછ.ે “�ઓ અહ�થી”

આમ તો યશોદા બાળકો ન ેધમકાવ ેન�હ,પણ આ� તમેનો �ોધ જોઈ ન ેબાળકો ન ેડર લા�યો.

બાળકો િવચાર� છ ેક� –આ� �ું યશોદા લાલા ન ેમારશ ે? આ� �ું યશોદા લાલા ન ેબાધંશ ે?

બાળકો વારવંાર  િવનવણી કર� છ-ે“મા લાલા ન ેમાર�શ ન�હ,મા,લાલા ન ેબાધંીશ ન�હ”

પણ યશોદા આ� આવશેમા ંછ.ેઆ� તો લાલા ની આદત �ધુારવી જ છ,ે

લાલા ન ેખાયણી પાસ ેલા�યા છ.ે

બાળકો એ જો�ું ક� આ� તો યશોદા લાલા ન ેબા�ંયા વગર રહ�શ ેન�હ,એટલ ેબાળકો દોડતા ંઘરે ગયા છે

અન ેગોપીઓ ન ેખબર આપી છ.ે ગોપીઓ હાફંળ�ફાફંળ� થઇ ગઈ અન ેદોડતી લાલા પાસ ેઆવી છ.ે

અહ� આવી �ુએ છ ેતો –યશોદા એ લાલા ન ેબાધંવાની તયૈાર� કર� છ.ેખાયણી પાસ ેલાલો ઉભો છ.ે

અન ેસદા હસતો –�ક�લોલ કરતો કનયૈો થરથર ��ુ છ ેઅન ે�ખમા ં�� ુછ.ે

ગોપીઓ ની �ખમાથંી પણ અ� ુની ધાર થઇ છ.ે

ગોપીઓ હવ ેયશોદા� ન ેિવનવણી કર� છ,ે �ખ મા ં�� ુછ ેઅન ેબ ેહાથ જોડ�,યશોદા ન ેમનાવ ેછ.ે

“મા છોકરો નહોતો �યાર� �ું રડતી હતી, ઘણી માનતા ઓ પછ� લાલો આ�યો છ ેતો –

�ું  આ� ત ેલાલા ન ેબાધંવા તયૈાર થઇ છ ે?

મા �ું ગર�બ �,ંલાલો રોજ મારા ઘરે આવીન ેગોળ� ફોડ� છ,ેછતા ંતને ેબાધંવાનો

મન ેિવચાર ��ુધા ંઆવતો નથી.

મા �ું ગર�બ �,ંપણ જોઈએ તો તન ેપાચં ગોળ� દહ� આપીશ,પણ આ� મારા લાલા ન ેછોડ� દ�.

મા,મા� એક ગોળ� દહ�ની ફોડ� તો �ું થ�ું ?�ું મા� એક ગોળ� દહ� માટ� લાલા ન ેબાધં ેછ ે?

મા,�ું લાલા ન ેબાધંીશ ન�હ,મા,તમારો કનયૈો-અમારો પણ છ,ેઅન ેત ેઅમન ે�ાણ થી પણ �યારો છ.ે”

યશોદા� આ� આવશે મા ંછ.ેગોપીઓ ન ેઠપકો આપ ેછ.ે

“તમ ેલાલા ના ંબ� ુલાડ કરો છો,તથેી ત ેતોફાની થયો છ.ેમાથ ેચડ� ગયો છ.ેમાર� તનેી આદત �ધુારવી

જ પડશ.ે છોકરો મારો છ,ેતમાર� વક�લાત કરવાની કોઈ જ�ર નથી.”

�કુદ�વ � વણ�ન  કર� છ.ે રાજન,કાળ ના કાળ,સમ�ત જગત ના મા�લક �ી��ૃણ આ� યશોદા� થી ડર�

છ,ેથરથર કાપં ેછ ેઅન ે�ખમાથંી અ�ધુાર વહ� છ.ેબાળકો અન ેગોપીઓ ની પણ ત ેજ હાલત છ.ે

બધા ની �ખો ભીની છ.ે

યશોદા�,આ� લાલાન ેખાડંણીયા સાથ ેદોરડાથી બાધંવા લા�યા છ.ે

મહા�માઓ આ ��ય ની ક�પના પણ કર� શકતા નથી,તમેન ેપણ યશોદા� પર થોડો આવશે આ�યો છે

અન ેયશોદા� માટ� લખ ેછ-ેક�-

“આ� એક સાધારણ ગોવાલણ મારા �� ુન ે(મારા લાલાન)ે બાધં ેછ”ે

યશોદા દોર� થી �ી��ૃણ ન ેબાધંવા નો �ય�ન કર� છ,ે

પણ � દોર�થી ત ેબાધં ેછ ેત ેબ ે�ગળ ઓછ� પડ�,

ત ેપહ�લી દોર� સાથ ેબી� દોર� જોડ� તો ત ેપણ બ ે�ગળ ઓછ� પડ�.�ી� દોર� જોડ� ,તો પણ

ત�ેું જ થ�ું.
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ગોપીઓ યશોદા ન ેકહ� છ-ેક�- મા ગમ ેત ેકર પણ લાલા ના ભા�ય મા ંબધંન લ��ું નથી,ત ેતો અમને

સસંારના બધંન માથંી છોડાવવા આ�યો છ.ે

ક�ટલાક મહા�મા ઓ કહ� છ ેક�-દોર� ન ે�ી��ૃણ નો �પશ� થયો એટલ ેદોર�નો �વભાવ બદલાયો છ.ે

તનેો બાધંવાનો �વભાવ �ટ� ગયો. દોર� પોત ે��ુત થઇ પછ� ત ેહવ ેબી� ન ેક�વી ર�ત ેબાધંી શક� ?

દોર� ન ે�ી��ૃણ ના કોમળ �ગ ની દયા આવી છ.ેદયા ન ેલીધ ેદોર� બધંાતી નથી.

ભ�તો કહ� છ ેક�-દોર�મા ંપરમા�મા ની ઐ�ય� શ��ત એ �વશે કય� છ.ે ઈ�ર �યા ં�ય �યા ંઐ�ય� શ��ત

સાથ ેઆવ ેછ.ે ઐ�ય� શ��ત પરમા�મા ન ેપોતાનો �વામી (ધણી) માન ેછ.ે

યશોદા ની વા�સ�ય ભ��ત છ.ે”મારો દ�કરો છ,ે�ું તને ેબાધંીશ”

જયાર� ઐ�ય� શ��ત કહ� છ ેક�-�ું મારા ધણી ન ેબાધંવા ન�હ દ�. બનં ેવ�ચ ેનો આ મ�રુ ઝગડો છ.ે

�� ુએ (લાલાએ) ઐ�ય� શ��ત ન ે�કુમ કય� ક� –“ગો�ુલ મા ં�ું ઈ�ર નથી,ગો�ુલ મા ં�ું યશોદાનો બાળક

�.ં�ારકા આવીશ �યાર� તારો ધણી થઇ ન ે�ું આવીશ.�ારકામા ં�ું રા�િધરાજ �,ંમાટ� અહ�થી �ું �.

મા ની ઈ�છા મન ેબધંાવાની છ ેતો ત ેભલ ેમન ેબાધં.ે�જ મા ંતાર� આવવાની જ�ર નથી.”

ઐ�ય� શ��ત એ દોરડામાથંી િવદાય લીધી છ.ે

ગો�ુલલીલામા ંવા�સ�ય ભાવ �ધાન છ.ેપૌગડંલીલામા ંસ�યભાવ �ધાન છ,ે

�ૃંદાવન મા ંગોપીઓ સાથ ેમા�યુ�ભાવ �ધાન છ.ે �ારકા મા ંઐ�ય� ભાવ છ.ે

યશોદા� િવચાર� છ ેક� –આ� ઘરમાથંી ગમ ેતટેલી દોર�ઓ ભગેી કરવી પડ� પણ આ� તો �ું લાલા ને

બાધંીશ જ. ઘરની બધી દોરડ�ઓ ખલાસ થવા આવી પણ લાલા� બધંાતા નથી.

યશોદા ન ેઆ�ય� થ�ું છ.ે આ જોઈ ન ેગોપીઓ ન ેહસ�ું આ��ું છ.ે

�ણ ેએમ કહ�તી ના હોય ક� –“ભગવાન એમ તો કઈં બધંાતા હશ ે?”

દોર� વ�ચ ેબ ે�ગળ �ું �તર ઓ� ંક�મ રહ� છ ે? તો કહ� છ ેક�-

�વ અન ેપરમા�મા વ�ચ ેમા� બ ે�ગળ �ું જ �તર છ.ે �નામા ંઅહતંા (અહમ) અન ેમમતા

(આસ��ત) હોય ત ેપરમા�મા ન ેકદ� બાધંી શક� ન�હ. ગીતા મા ંક�ું છ ેક�- “િનમા�ન મોહા �તસગં દોષા “

� િનમા�ન (અહમ વગરનો) અન ેિનમ�હ (આસ��ત વગરનો) છ ેત ેમન ેબાધંી શક� છ.ે

ભગવાન તો �મે�પી દોરથી જ બધંાય છ.ે�ત ેપોતાની મર� થી બધંાય છ.ે

લાલાએ જો�ું ક� મા,પ�ર�મ થી થાક� ગયા છ,ેપરસવે ેર�બઝબે થયા છ,ેએટલ ેતનેાથી હવ ેરહ�વા�ું ન�હ.

તથેી �પૃા કર� પોત ે�ત ેમાતાના ંબધંન મા ંબધંાઈ ગયો.

ઈ�ર �પૃા ના કર� �યા ં�ધુી આ �વ ઈ�રન ેબાધંી શક� ન�હ.�ી��ૃણ �ત ેબધંાયા છ.ે

��ુ �મેલ�ણા-ભ��ત ભગવાન ન ેબાધં ેછ.ે�ાન અન ેયોગ ભગવાન ન ેબાધંી શક� ન�હ.

લાલા ની આ દામોદર-લીલા છ.ે

દોરડા વડ� પટે (ઉદર) આગળથી બધંાણા –એટલ ે��ૃણ �ું નામ પડ�ું દામોદર.

અન ેએથી આ લીલા ન ેદામોદર લીલા કહ� છ.ે

આ લીલા �ું તા�પય� એ છ ેક�-

ઈ�ર મા� �મે થી વશ થાય છ ે- �પૃા કર� છ,ેઅન ેબધંાય છ.ે�યા ં�ધુી મ��ુય �મે થી પરમા�મા ન ેના

બાધં ે�યા ં�ધુી ત ેમાયા ના બધંન માથંી �ટ� શકતો નથી. �યા ં�ધુી ત ેસસંાર ના બધંન મા ંરહ� છ.ે
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ઈ�ર ન ેબાધં ેએ –જ�મ-મરણ ના બધંન માથંી �ટ�.

ઈ�ર કોઈ �દવસ પોતાનો આ�હ રાખતા નથી –ત ેઅના�હ� છ.ે

“મન ેબધંાવાથી મા ન ે�ખુ થ�ું હોય તો મા ભલ ેમન ેબાધં.ે” મા ન ેરા� કરવા �� ુએ બધંન નો

�વીકાર કય�. પોતાન ે�ખુી થવાનો કોઈ આ�હ રા�યો ન�હ.

જયાર� �વ પોતાનો આ�હ છોડતો નથી-ત ે�ુરા�હ� છ.ે પોતાનો ક�ો છોડતો નથી.

ભગવાન ,ભ�તો ના આગળ પોતાનો આ��્હ છોડ� છ.ે અન ેભ�તો ના આ�હ ન ેમાન આપ ેછ.ે

ભી�મ િપતામહ ની �િત�ા �રુ� કરવા –�ી��ૃણ ેપોતાની �િત�ા નો ભગં કર� શ� ધારણ ક��ુ હ�ું.

�યાર� ભી�મ િપતામહ પોતાના શ�ો ફ�ક� દઈ અન ેબો�યા ક� -

વાહ,��,ુમાર� �િત�ા ન ેસ�ય કરવા તમ ેતમાર� �િત�ા નો ભગં કય�.

પરમા�મા મા ં�ણૂ� �મે (�નહે) હોવો જ�ર� છ,ેપરમા�મા �ણૂ� �મે વગર બધંાતા નથી.

આ� મ��ુય નો �મે અનકે ઠ�કાણ ેિવખરાયલેો છ,ે થોડો ઘરમા,ંથોડો ધન મા,ંથોડો �ી ક� ��ુુષમા,ં

થોડો કપડામા,ંથોડો સતંાનો મા ંક� થોડો સતંાનોના સતંાનોમા.ં.........

આ અનકે જ�યાએ િવખરાયલેો �મે (�નહે),�યાથંી ઉઠાવી ન-ે-

એક જ�યાએ ત ે�ણૂ� �મે લાલા� ન ેઅપ�ણ કરવામા ંઆવ ેતો જ મારા લાલા� બધંાય.

સતં �લુસીદા� એ પણ ક�ું છ-ેક�-

“જનની,જનક,બ�ં,ુ�તુ,દારા,   ત� ુધ� ુભવન �હુ�દ પ�રવારા,

સબક� મમતા બાગ બટોર�,    મમ પદ મન�હ બાધં ક�ર ડોર�.”

માતા,િપતા,બ�ં,ુ��ુ,પ�ની,શર�ર,ધન,મકાન,�નહે� �ુ�ુબંીજન –બધામા ં� મમતા છ ેત ેસઘળ� એકઠ�

કર�....તનેી એક દોર� બનાવી,મનથી ત ે��નુા ચરણ મા ંબાધંી દો તો �� ુબધંાય.

જો �વ –એ �વ જોડ� જ �મે કર� તો ત ેએક �દવસ રડાવ ેછ.ે માટ� સસંાર સાથ ેબ� ુિવવકે થી �મે

કરવો જોઈએ. લાલા� અહ� બતાવ ેછ ેક�-બી� અ�યમા ં�મે અન ેમમતા હશ ેતો તારા ન ેમારા વ�ચ ેબે

�ગળ �ું �તર રહ�શ.ે �ું મન ેમળ� શક�શ ન�હ.

�ી��ૃણ ન ેયશોદાના વા�સ�યભાવ (�મે) પર દયા આવી છ.ે લાલા� િવચાર� છ ેક�-

જો મન ેબાધંવાથી મા રા� થતી હોય-મા ન ેઆનદં મળતો હોય- તો મન ેબધંાવામા ંવાધંો નથી.

બાલ��ૃણ લાલા બધંાયા છ ેઅન ેમા યશોદા ની ઈ�છા �રુ� થઇ છ.ે

મહા�માઓ કહ� છ-ેક�-“યશોદાનો ક�વો �મે ??!! ક�..આ� મારો લાલો બધંાયો છ.ે”

આપણ ેપણ લાલા� ન ે�દય મા ંબાધંી રાખવાના છ.ે

ભ�તો-મહા�માઓ,�દય-મ�ંદર મા ંલાલા ન ેબાધંી રાખ ેછ,ેઅન ેએક �ણ માટ� પણ તને ેછોડતા નથી.

એટલ ેપરમા�મા તમેન ેવશ રહ� છ.ે �મે �ું બધંન પરમા�મા તોડ� શકતા નથી.

�રુદાસ� એ પણ લાલા� ન ે�મે થી ક�ત�ન કર� ન ે�દય મા ંબા�ંયા હતા.

કહ�વાય છ ેક�-�રુદાસ� જયાર� ક�ત�ન કરતા �યાર� બાલ��ૃણલાલ �ત ેઆવી ન ેસાભંળતા હતા.

�રુદાસ� ના ઇ�ટદ�વ “બાલ��ૃણલાલ” છ.ે

એક �દવસ �રુદાસ� ચાલતા જતા હતા ત ેવખત ેતઓે ર�તા મા ંએક ખાડા મા ંપડ� ગયા.
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�ખ ે�ધ એટલ ેહવ ેખાડા માથંી બહાર ક�વી ર�ત ેનીકળ ે? તઓે �ી��ૃણ �ું �મરણ કર� છ.ે

�ી��ૃણ ન ેદયા આવી અન ેગોપબાળ �ું �પ ધારણ કર� �યા આ�યા અન ે�રુદાસ� નો હાથ પકડ�

તમેન ેબહાર કાઢ� છ.ે �ી��ૃણ ના કોમળ હાથના �પશ� થી �રુદાસ� ન ેલા��ું ક� –આ સા�ાત ભગવાન

હોવા જોઈએ. �રુદાસ� �છૂ ેછ ે–ક�-તમ ેકોણ છ ે?

�ી��ૃણ ેજવાબ આ�યો ક�-�ું તો નદંગામ ના એક ગોવાળ નો છોકરો �.ં

એમ કહ� �ી��ૃણ �રુદાસ� નો હાથ છોડ� ન ે�યાથંી છટકવાની તયૈાર� કર� છ.ે.

�રુદાસ� ખબર પડ� ગઈ ક� આ તો સા�ાત �ી��ૃણ જ મદદ માટ� આ�યા છ,ે

ત ે�ી��ૃણ નો ફર�થી હાથ પકડવા �ય પણ �ી��ૃણ તમેના હાથ મા ંઆવતા નથી.

�રુદાસ� કહ� છ-ેક�-આપ સવ�� ઈ�ર છો,�ું અ�ાની �વ �.ંતમ ેમન ેછોડ� ન ેના �વ.

પણ હવ ે�ી��ૃણ તમેન ેફર�થી હાથ આપતા નથી,

�યાર� �રુદાસ� બોલી ઉઠયા ક�-

“હાથ �ડાક� �ત હો,િનબ�લ �ન ક� મો�હ, �ઓગ ેજબ �દયસ,ેસબલ ક�ુંગો તો�હ”

�ું િનબ�ળ �,ં�ધ � ંઅન ેફર�થી તમારો હાથ પકડ� નથી શકતો ક� તમાર� પાછળ પડ� શકતો નથી,

એટલ ેમારો હાથ છોડ� ન ેતમ ેનાસી �વ છો, પણ તમ ેસાચ ેસાચ બળવાન હો –તો મારા �દયમાથંી

નાસીન ેબતાવો તો ખરા. �દય મા ં�મે થી મ ેએવા પકડ� ન ેરા�યા છ-ેબા�ંયા છ ેક�-તમ ે�યાથંી કદ�

પણ છટક� શકશો ન�હ.

દામોદરલીલા ના ંવણ�ન મા ંમહા���ુ અિત �મે થી પાગલ સર�ખા બ�યા  છ.ે

તઓે લખ ેછ ેક�-�ાન અન ેતપ પર ભ��ત નો (યશોદા� નો) આ િવજય છ.ે

�ાન અન ેતપ,ભગવાન ન ેબાધંી શક� ન�હ.તપ�વીઓ તપ ના �તાપ ે,પરમા�મા ના ંદશ�ન કર�

શક�,પણ-પરમા�મા ન ેબાધંી શક� ન�હ.

�ાનીઓ પરમા�મા ન ેઓળખી શક�,���ચ�તન કરતા ં��મય થાય,પણ

પરમા�મા ન ે બાધંી શક� ન�હ.

મા� િવ��ુ ભ��ત જ ભગવાન ન ેબાધંી શક�.

તથેી તો ભગવાન કહ� છ-ેક�-�ું ��ુ�ત આ�ું �,ંઅન�ય ભ��ત ન�હ,ભ��ત આ�ું તો માર� બધંા�ું પડ�.

બાલ��ૃણલાલ યશોદાન ેકહ� છ-ેક�-મા મન ેછોડ,મા મન ેછોડ.�ું ફર�થી આ�ું ન�હ ક�ુ.ં

મા ન ેઆ� �ુઃખ થ�ું છ,ેલાલા ન ેબાધં�ું તમેન ેપણ ગ��ું નથી, પણ �ું કર� ? લાલા ન ેચોર� કરવાની

આદત પડ� છ ેત ેછોડાવવી છ.ેકલાક બ ેકલાક બાધંી પછ� તને ેછોડ� ન ેમનાવીશ અન ેજમાડ�શ એટલે

લાલો બ�ું �લૂી જશ.ે એમ િવચાર� ત ેરસોડા મા ંગયા છ.ે તન છ ેરસોડા મા ંપણ મન છ ેલાલા પાસ.ે

આ� કોઈ બાળકો ઘરે ગયા ંનથી, બાળકો િવચાર� છ ેક� અમાર� લીધ ેલાલા ન ેબધંા�ું પડ�ું.

બાળકો લાલા ન ે�છૂ ેછ ેક�-લાલા તન ેકઈં �ુઃખ થાય છ ે? મા તન ે�ાર� છોડશ ે?

કનયૈો કહ� છ ેક� –મન ેકોઈ �ુઃખ થ�ું નથી,�ું તો ખો�ુ ંખો�ુ ંરડતો હતો. �ું તો ગ�મત ક�ુ ંછ.ે

લાલા ન ેથ�ું ક� જો �ું બાળિમ�ો ન ેકહ�શ ક� મન ેપ�ર�મ થાય છ ેતો બાળકો �ુઃખી થશ.ે

એટલ ેકહ� છ ેક� મન ેકઈં �ુઃખ થ�ું નથી.

ભ�તો �મ સાવધાન રહ� છ-ેક� મારા ઠાકોર � ન ેકોઈ પ�ર�મ ના ંથાય તમે ઠાકોર� પણ સાવધાન રહ�

છ ેક�-મારા ભ�તો ન ેપ�ર�મ ના થાય.
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�ી��ૃણ બાલ િમ�ો ન ેકહ� છ-ેક�-માર� આ� બળદગાડા ની લીલા કરવી છ.ેએટલ ે�ું બધંાયો �.ં

બાળિમ�ો �છૂ ેછ ેક�- લાલા,બળદગાડાની લીલા એટલ ે�ું ?

કનયૈો સમ�વ ેછ ેક�-બળદગાડાની લીલા મા ં�ું બળદ થઈશ અન ેખાડંણી�ું થશ ેગા�ુ.ં

�ું ખાડંણીયા ન ેબળદગાડાની �મ ખ�ચીશ.

દામોદર –�ી��ૃણ ેિવચાર કય� ક� �ું બધંન મા ંઆવીશ પણ અનકે �વો ન ેબધંનમાથંી ��ુત કર�શ.

�ી��ૃણ ખાડંણીયા ન ેખ�ચતા ખ�ચતા ઘરની બહાર રહ�લા યમલા�ુ�ન ના બ ેઝાડ પાસ ેઆ�યા અન ેત ેબે

ઝાડ વ�ચ ેથઇ ન ેનીક�યા.ત ેવખત ેખાડંણીયો આડો પડ� બ ેઝાડ વ�ચ ેફસાઈ ગયો.

�ી��ૃણ ેપટે પર બાધંલેા દોરડાથી તને ેખ��યો,એટલ ેત ેબ ે��ૃ પડ� ગયાં

અન ેતમેાથંી બ ેતજે�વી ��ુુષો બહાર આ�યા.

આ બ ે��ૃો અગાઉ ના જ�મ મા ં�ુબરે ના બ ે��ુો નળ�ુબરે અન ેમણી�ીવ નામના ય�ો હતા.

નારદ� ના શાપ થી તઓે નો ��ૃ તર�ક� અવતાર થયલેો.

પર���ત ે�� કય� ક�-નારદ� એ તઓેન ેશા માટ� શાપ આપલેો ?તનેી કથા િવ�તાર�વૂ�ક કહો.

�કુદ�વ� વણ�ન કર� છ ેક�-નારદ� એ �ોધ કર� ન ેન�હ પણ �પૃા કર�ન ેશાપ આ�યો હતો.

�ુબરે ભડંાર�  ના આ બ ે��ુો ન ેબાપની બ� ુસપંિ� મળ� એટલ ેભાન ��ૂયા છ.ે

પસીનો પાડ�ા વગર બાપ �ું ધન ��ુ ન ેમળ ેતો ત ેમોટ� ભાગ ેઉડાઉ થાય છ.ે��ુ� ન ેબગાડ� છ.ે

સપંિ� અન ેસ�મિત સાથ ેરહ� શકતા ંનથી.સપંિ� ના અિતર�ક મા ંસદવત�ન રહ��ું નથી.

અિત સપંિ� થી અનકે દોષો આવ ેછ.ે

બાણભ�� “કાદ�બર�” મા ંલ�મી થી ક�ટલા દોષો આવ ેછ ેત�ેું �બૂ સા�ુ ંવણ�ન ક��ુ છ.ે

નળ�ુબરે અન ેમણી�ીવ ,પણ બાપ ની સપંિ� ના અિતર�ક મા ંભાન ��ૂયા અન ે�બૂ મ�દરાપાન કર�ને

ગગંા�કનાર� આ�યા અન ેગગંા ના પિવ� જળ મા ંન�ન થઇન ે�વુાન �ીઓ સાથ ેજળિવહાર કરવા

લા�યા.તીથ� મા ંિવલાસી �ય તો ત ેતીથ� ની મયા�દા નો ભગં કર� છ.ે

મહા���ુએ �ુઃખથી ક�ું છ ેક�-તીથ�મા ંિવલાસી લોકો રહ�વા આવવા લા�યા એટલ ેતીથ� માથંી દ�વો

પલાયન થઇ ગયા.

દ�વિષ� નારદ �યાથંી ત ેવખત ેપસાર થતા હતા.તમેન ેઆ ��ય જો�ું.તમેન ેઆ ઠ�ક લા��ું ન�હ.

નારદ� ન ેજોયા ંછતા ંનળ�ુબરે અન ેમણી�ીવ ેકપડા ંપહ�યા� ન�હ અન ેજળિવહાર ચા� ુરા�યો.

નારદ� ન ેઅિત �ુઃખ થ�ું.ત ેિવચાર� છ-ેક�-

ક��ું �ુંદર શર�ર મ��ું છ,ેછતા ંતનેો ક�વો �ુ�ુપયોગ કર� ર�ા છ.ે

માનવ શર�ર ભોગ માટ� ન�હ પણ ભગવાન માટ�,ભગવાન ની સવેા કરવા માટ� મ��ું છ.ે

શર�ર ભગવાન �ું છ.ેઆ શર�ર ની �ત ે�ું ગિત થાય છ?ે પ�-ુપ�ી ખાઈ �ય અથવા

રાખ નો ઢગલો થાય છ,ેપણ આનો કોઈ િવચાર કર� ુનથી.

લ�મી ના મદ મા ંઆ નાશવતં શર�ર ન ેલોકો અજર-અમર માન ેછ ેન ેબી� ં�ાણીઓ નો �ોહ કર� છ.ે

સો �િપયા ની નોટ ફાટ� ગયલેી હોય તનેા પર ડાઘા પડ�ા હોય પણ જો નોટ નો નબંર દ�ખાતો હોય તો

તને ેકોઈ ફ�ક� દ��ું નથી,

તમે આ શર�ર ફાટ��ું છ ેગ�ંુ છ ેપણ તનેા પર નો નબંર સારો છ.ે

આ શર�ર થી જ ભગવાન  �ું ભજન થાય છ.ે નામજપ નો આનદં મા� મ��ુય ન ેજ મળ ેછ.ે
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પ�-ુપ�ીઓ નામજપ કર� શકતા નથી. તમેન ેતો પોતાના �વ-�પ ની પણ ખબર નથી,

તો ત ેભગવાન ન ેતો ક�વી ર�ત ે�ણી શક� ?

આ અિન�ય એવા શર�ર થી –િન�ય એવા પરમ�ેર ન ે�ા�ત કર� શકાય છ.ે

આ શર�ર પરમા�મા ના કાય� માટ� છ.ે��એુ ત ે�પૃા કર�ન ેઆ��ું છ.ેપણ મદ મા ં�ધ થયલેા ઓન ેકોઈ

ભાન નથી.નારદ� ન ે�ુઃખ થ�ું અન ેદયા પણ આવી ક� આ લોકો ન ેસ�માગ� વા�.ં

અન ેઆશીવા�દ �વો શાપ આ�યો ક�-તમ ેઝાડ થશો.

આ બનં ેય�ો મદ થી �ધળા,�ીલપંટ અન ેઅ�ત�ે��ય બ�યા છ ેમાટ� તઓે �થાવરપ�ું પામવાને

યો�ય છ.ેમાટ� તવેા ભોગીઓ ન ેઝાડ તર�ક� જ�મ મળ ેએવો શાપ આ�યો છ.ે

શાપ સાભંળ� નળ�ુબરે અન ેમણી�ીવ ન ેપ�ાતાપ થયો અન ેનારદ� ન ેશરણ ેઆ�યા.

નારદ�એ �પૃા કર� ન ેતમેન ેગો�ુળમા ંનદં બાબા ના ઘરના �ગણામા ંઝાડનો અવતાર થશ ેઅને

�ી��ૃણ ના ચરણ નો �પશ� થતા ��ુ�ત થશ ેતવેા આશીવા�દ પણ આ�યા.

ઉ�વ �વા મહા��ુુષ પણ �ૃંદાવન મા ંઝાડ-લતાનો અવતાર માગ ેછ,ે એટલ ેનારદ� નો આ શાપ નથી

એન ેઆશીવા�દ જ ગણાય.

ત ેનળ�ુબરે અન ેમણી�ીવ નદંબાબા ના �ગણામા ંઝાડ થયલેા ન ે�ી��ૃણ ખાડંણી ન ેખ�ચતા ખ�ચતા

આ�યા �યાર� તમેના ચરણ નો �પશ� થતા ંત ેઝાડ માથંી બ ે��ુુષો બહાર આ�યા છ.ે

�ી��ૃણ ેનળ�ુબરે અન ેમણી�ીવ નો ઉ�ાર કય� છ.ે

ઝાડ પડવાનો અવાજ સાભંળ� ગોપીઓ દોડતી આવી તમેન ેઆ�ય� થ�ું ક� વષ� �ુના ંઆ ઝાડ

�ળૂમાથંી ક�વી ર�ત ેઉખડ� ગયા ? સા�ુ ંથ�ું ક� કનયૈા ન ેક�ું થ�ું નથી,નારાયણ ની �પૃા થઇ છ.ે

ધડાકો સાભંળ� નદં બાબા દોડતા આ�યા,અન ેજો�ું તો કનયૈા ન ેખાડંણી જોડ� બાધંલેો છ.ે

નદંબાબા ની �ખો ભીની થઇ છ.ે

“અનકે બાધાઓ રા�યા પછ� દ�કરો થયો પણ એની મા ન ેકદર નથી.”

તમેણ ેકનયૈા ન ેછોડ�ો છ.ેઅન ેકનયૈા ન ેકહ� છ-ેક�- બટેા તાર� માએ તન ેબા�ંયો હતો અન ેમ ેતન ેછોડ�ો

છ.ેબોલ હવ ે�ું કોનો દ�કરો ?

કનયૈો કહ� છ ેક�- આજ �ધુી �ું મા નો હતો પણ આજથી �ું તમારો દ�કરો.

પહ�લા ંરોજ જયાર� નદંબાબા કનયૈા ન ે�છૂ ેક�-લાલા �ું કોનો દ�કરો?�યાર� કનયૈો કહ� ક�- �ું મા નો દ�કરો.

પણ આ� જયાર� લાલાએ ક�ું ક� –�ું તમારો દ�કરો �.ં એટલ ેનદંબાબા ન ેઆનદં થયો છ.ે

નદં બાબા ની ઈ�છા હતી ક� –લાલો એક વાર કહ� ક�- �ું તમારો દ�કરો �.ંત ેઈ�છા �ણૂ� થઇ છ.ે

નદં� એ  યશોદા ન ેઠપકો આ�યો છ.ે”તન ેિવવકે નથી.લાલા ન ેક�મ બા�ંયો?”

યશોદા રડવા લા�યા.ં”� આવ ેછ ેત ેમન ેજ ઠપકો આપ ેછ,ેમાર� �ા ંઈ�છા હતી ક� લાલાન ેબા�ંું,

પણ તને ેચોર� કરવાની આદત પડ� છ ેત ેછોડાવવી છ,ેએટલ ે�મે થી તને ેબા�ંયો હતો.�ું તનેી મા �,ં

મા બાળકન ેના �ધુાર� તો તને ેકોણ �ધુાર� ?”

યશોદા, લાલા ન ેબોલાવ ેછ-ે“બટેા અહ� આવ”

કનયૈો હવ ેજવાબ આપ ેછ-ેક� –�ું ન�હ આ�ું,�ું તો નદંબાબા નો દ�કરો �.ં

યશોદા લાલાન ેબોલાવ ેછ ેપણ લાલો તમેની જોડ� જતો નથી.

યશોદા િવચાર� છ-ેક�-“ગોપીઓ રડતી હતી,બાળકો રડતા ંહતા અન ેલાલા ન ેબધંાવાની ના પાડતા ંહતાં
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પણ િન��ુર થઇ ન ેમ ેલાલા ન ેબા�ંયો,ત ેયો�ય થ�ું નથી,મારો લાલો મારાથી �રસાયો છ,ે

મારો લાલો મારા ગોદમા ં�ાર� આવશ ે? “ યશોદા મા રડ� છ.ે લાલાએ ત ેજો�ું.

ભ�ત રડ� ત ેપરમા�મા થી સહન થ�ું નથી.કોઈ પણ �વ પરમા�મા માટ� જયાર� રડ� છ ે�યાર� પરમા�મા

ન ેદયા આવ ેછ.ે�ી��ૃણ �મે કર� છ ેતવેો �મે �ુિનયા મા ંબીજો કોઈ કર� શક� ન�હ.

�ી��ૃણ માટ� એકાતં મા ં� રડ� છ,ેતને ે�ી��ૃણ આવી ન ેમળ ેછ.ે હસનાર ન ેકનયૈો મળતો નથી.

�� ુનો આ �વભાવ છ,ેક� � �વ તમેન ેમાટ� રડ� છ ેતમેન ેમાટ� ત ેદોડતા આવ ેછ.ે

યશોદા� રડ� છ,ેલાલાએ આ જો�ું અન ેતમેનાથી આ સહન ના થ�ું,એટલ ેદોડતા ગયા છ.ે

લાલા� મા ની ગોદ મા ંબઠેા છ ેઅન ેપીતાબંર થી મા ના �� ુ�છૂ ેછ.ે મા એ પણ �યાર કય� છ.ે

યશોદા મા િવચાર� છ-ેક�-મારો લાલો ક�વો ડા�ો છ ે! માર� �ખમા ં�� ુઆવ ેત ેતનેાથી સહન થ�ું

નથી.એ તો મન ેબ� ુ�યાર કર� છ,ેપણ માર� ��ુ� બગડ� એટલ ેમ� તને ેબા�ંયો.

યશોદા� લાલા ન ેસમ�વ ેછ ેક�-બટેા તન ેબા�ંયો ત ેમ� �લૂ કર� છ,ે

લાલા, મ� તન ેબા�ંયો-ત ેમન મા ંરાખીશ ન�હ,�ું ત ે�લૂી �, ક� મ� તન ેબા�ંયો હતો.

�યાર� કનયૈો મા ન ેકહ� છ ે–ક�-મા �ું બી�ુ ં બ�ું �લૂીશ,પણ ત� મન ેબા�ંયો હતો ત ે�ું કદ� પણ �લૂીશ

ન�હ.મા તારા આશીવા�દથી થોડા સમય પછ� �ું �ારકા નો રા� થઈશ.સોળ હ�ર રાણીઓ નો પિત

થઈશ.પણ,મા,પણ �ું બરાબર યાદ રાખીશ ક� યશોદા મા એ મન ેબા�ંયો છ.ે

મા, �ું તન ેછોડ� ન ેજઈશ પણ તારો �મે �લૂવાનો નથી.

તા�ુ ં�મે બધંન �ું કદ� પણ �લૂીશ ન�હ.

મા, �ું ��મણીનો ન�હ,સ�યભામા નો ન�હ,કોઈનો પણ ન�હ,પણ તારો બધંાયલેો �.ં

�ું બી� કોઈથી બધંાયો નથી,બી� કોઈએ મન ેબા�ંયો નથી,પણ �મે-�પી દોર�થી ત� મન ેબા�ંયો છ.ે

તારા �મેબધંન ન ે�ું રોજ યાદ કર�શ.

લાલા� ની ગો�ુળની આ ��ુય લીલા છ.ે(દામોદરલીલા).

આ લીલા મા ંલાલ�એ વા�સ�યરસ ની પરાકા�ઠા બતાવી છ.ે

યશોદા� ના ભા�યની �શસંા �ટલી કરો તટેલી ઓછ� છ.ે

અનતં કો�ટ ��ાડં નો ધણી,

��ુ બની ન ે�ના �તન �ું પાન કર�,�ના હાથ ેબધંાય,

એનાથી વધાર� બડભાગી સસંારમા ંકોણ હોઈ શક� ?

યશોદા મા ની �શસંા સાભંળ� શૌનક� એ �તૂ� ન ે�� કય� ક�-

યશોદા અન ેનદં�એ એવા ં�ું ��ુય કયા� હતા ંક� તમેન ેભગવાન ના માતા-િપતા થવા�ું સૌભા�ય �ા�ત

થ�ું ? �તૂ� નદં-યશોદા ના  �વૂ�જ�મ �ું �મરણ કર� ન ેકહ� છ ેક�-

�વૂ� �ોણ નામનો એક ગર�બ �ા�ણ તનેી પ�ની ધરા સાથ ેશાતં વનમા ં�ટૂ��ટ� �પંડ� મા ંરહ�તો હતો.

બનં ેભગવદ ભ�ત હતા.ં�ોણ સવેા ��ૂ કર� �ભ�ા માગવા જતો અન ે�ભ�ામા ં� આવ�ું તનેી ધરાદ�વી

રસોઈ બનાવતા.ં અિતથી-અ�યાગત ન ેજમાડ� પછ� પિત ન ેજમાડ� � કઈં વધ ેત ેધરાદ�વી જમતા.ં

કાઇં પણ ના વધ ેતો પાણી પી ન ેસતંોષ માનતા.ં તમેન ેકોઈ સતંાન નહો�ું.

એક �દવસ �ોણ �ભ�ા લવેા ગયા હતા ત ેવખત ેએક �વુાન ��ુુષ તનેા મા-બાપ ન ેલઈન ેતમેની

�પંડ� પર આ�યો.�વુક� ક�ું ક�-મારા ં��ૃ માતા-િપતા ��ૂયા ંછ.ેતમેન ેમાટ� કાઇંક ખાવા�ું મળ� શક� ?
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ઘરમા ંકાઇં હ�ું ન�હ એટલ ેધરાદ�વી એ ત ે�વુક ન ેક�ું ક� -મારા પિત �ભ�ા લવેા ગયા છ,ેતમ ેિવ�ામ

કરો,ત ેઆવશ ેએટલ ે�ું તમન ેજમાડ�શ.

આ� �ોણ ન ેઆવતા વાર થઇ એટલ ે�વુક� ક�ું ક� –મારા માતાિપતા ન ેજ�દ� ખાવા�ું ન�હ મળ ેતો તે

��ુયા ંમર� જશ,ે એટલ ે�ું હવ ેબી� ઠ�કાણ ેજઈશ.

ધરાદ�વીએ પિત પાસથેી સાભં��ું હ�ું ક� –અિતથી ઈ�ર �પ છ,ેતમેનો અનાદર કરવો ન�હ.�ના �ાર� થી

અિતથી િનરાશ થઈન ે�ય છ ેતનેા ��ુય નો �ય થાય છ.ેએટલ ેધરાદ�વીએ ત ે�વુક ન ેક�ું ક�-�ું

પાસનેા ગામ મા ંજઈ સી�ુંસામ�ી લઇ આ�ું.તમ ેજરા થોભી �વ.

ધરાદ�વી પાસનેા ગામ મા ંએક વ�ણક ની �ુકાન ેઆ�યા.ંઅન ેબધી સી�ુંસામ�ી બધંાવી.

તઓે ભોળા ંહતા,ંતમેન ેખબર ન�હ ક� આના પસૈા આપવા પડ�.વ�ણક� પસૈા મા�યા.

ધરાદ�વી કહ�-ક� માર� પાસ ેપસૈા તો નથી.

ધરાદ�વી �વ�પવાન હતા.ંવ�ણક તમેના �પમા ંમોહાયો.

તણે ેધરાદ�વી ન ેક�ું ક�-તો તમાર� પાસ ે� છ ેત ેઆપો.ધરાદ�વી કઈં સમ�યા ન�હ.

એટલ ેવ�ણક� તમેના �તન તરફ હાથ બતા�યો. ધરાદ�વી સમ�યા ંક� આ મારા �તન માગ ેછ.ે

તથેી તમેણ ેપોતાના બનં ે�તનો કાપીન ેવ�ણકન ેઆપી દ�ધા અન ેસી�ુંસામ�ી લઈન ેઘરે આ�યા.

ત ે�વુક તો િવ�� ુભગવાન હતા અન ેસાથ ેિશવ-પાવ�તી હતા.ંતઓે �સ� થયા.ં

ભગવાન ેક�ું ક�-અમારા માટ� તમ ેતમારા �તનો �ું દાન ક��ુ છ-ેતથેી આવતા જ�મ મા ં�તનપાન કરવા

�ું તમાર� �યા ં��ુ થઇ ન ેઆવીશ.

બી� જ�મ મા ંધરાદ�વી થયા છ-ે યશોદા� અન ે�ોણ થયા છ-ેનદં�.

યશોદા� ��ુયશાળ� છ,ેબડભાગી છ,ેક� પરમા�મા ન ે�તનપાન કરાવ ેછ ેઅન ેતમેન ેબાધંી પણ શક� છ.ે

�ાનીઓ �� �ું �ચ�તન કરતા ં��મય થઇ શક�,ઈ�ર નો સા�ા�કાર કર� શક� પણ ઈ�ર ન ેબાધંવાની

શ��ત તમેના મા ંનથી.મા� �મેલ�ણા ભ��ત જ ભગવાન ન ેબાધંી શક�

�વ મા� પર પરમા�મા �મે નો વરસાદ વરસાવ ેછ,ેતને ેપસૈા આપ ેછ,ે�િત�ઠા આપ ેછ,ે

પરમા�મા ન ેઆશા છ ેક� આ અધમ �વ કોઈ �દવસ �ધુરશ,ે

પણ �વ એવો �ુ�ટ છ ેક�-ત ે�� ુસાથ ે�મે કરતો નથી.

��મુા ં�મે જગાવવા માટ� �� ુના ઉપકારો �ું વારવંાર �મરણ કર�ું જોઈએ.આપણ ેપરમા�મા ના ઋણી

છ�એ. �ા�ત ��થિત મા ંસતંોષ માનવાથી ��મુા ં�મે �ગ ેછ.ે

�� ુ�મે િસવાય બી�ુ ં કઈં માગતા નથી.

મહા�માઓ કહ� છ-ેક�-�� ુસાથ ે�મે કરવો હોય તો બ ેવ�� ુ�યાન મા ંરાખો.

એક તો �� ુપાસ ેકઈં માગંશો ન�હ અન ેબી�ુ ં તનેા ઉપકારો ન ે�લૂશો ન�હ.

પણ મ��ુય નો �મે પસૈામા,ંઘરમા,ંધધંામા,ંકપડામા ં–વગરે� જ�યાએ િવખરાયલેો છ.ેએન ેપરમા�મા ને

�મે કરવા�ું યાદ આવ�ું નથી,પરમા�મા ન ે�મે કરતો નથી,એટલ ેઈ�ર �સ� થતા નથી.

ક�ટલાક મ�ંદર મા ંદશ�ન કરતી વખત ેકોટ ની ઈ�ી � ૂંથાય ન�હ ત�ેું �યાન રાખ ેછ.ે

ભગવાન સમ� છ ેક� તને ેમારા કરતા ંતનેો કોટ વધાર� વહાલો છ.ે

કપડા ંબગડ� તો બ�રમા ંબી� ંકપડા ંમળ ેછ ેપણ કાળ�ુ ં બગડ� તો ત ેબ�રમા ંબી�ુ ં મળ�ું નથી.
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�મે કયા� િસવાય મ��ુય રહ� શકતો નથી પણ ત ેમોટ� ભાગ ેજગતના જડ પદાથ� સાથ ે�મે કર� છ.ે

અન ેજગતના જડ પદાથ� સાથ ે�મે કરવાથી, મ��ુય ની ��ુ� પણ જડ થાય છ.ે

��ુ� જડ થવાથી તને ેસમ��ું નથી ક�-�મે કરવા લાયક એક પરમા�મા જ છ.ે

પસૈાથી પરમા�મા મળતા નથી,પણ મા� �મે થી પરમા�મા �સ� થાય છ.ે

ભ�તો પરમા�મા ન ે�મેથી વશ કર� છ,ે�ણૂ� �મે આગળ પરમા�મા �ુબ�ળ બન ેછ.ે

ભ��તનો મ�હમા આવો છ.ે

�ાનીઓ ન ેકાઇંક થોડા માયા ના આવરણ સાથ ે�� ના ંદશ�ન થાય છ.ે�ાની ન ેક�િત�-વગરે� ની ઝખંના

છ.ેજયાર� િનરાવરણ (આવરણ વગરના) �� નો સા�ા�કાર એકલી ગોપીઓ ન ેજ થયો છ.ે

�વ િનદ�ષ ના થાય �યા ં�ધુી તને ેઈ�રના ંદશ�ન થતા ંનથી.

�દરના િવકારો જવા જોઈએ.સા� ુથવાની જ�ર નથી પણ સરળ થવાની જ�ર છ.ે

�કુદ�વ� વણ�ન કર� છ-ેઅનકે વાર ગોપીઓ યશોદા� ન ેઘરે આવી તમેન ેકહ� છ ેક�-

મા,માર� ઘરે લાલા ન ેમોકલો ન.ે ગોપીઓ લાલા ન ે�છૂ ેછ ેક�-લાલા માર� ઘરે આવીશ ?

કનયૈો �છૂ ેછ ેક�-�ું તાર� ઘરે આ�ું તો �ું મન ે�ું આપીશ ? ગોપી કહ� છ ેક�-માખણ.

કનયૈો �છૂ ેછ ેક� –ક�ટ�ું માખણ આપીશ ? ગોપી સામ ે�છૂ ેછ ેક�-લાલા, તન ેક�ટ�ું માખણ જોઈએ ?

�યાર� લાલો બ ેહાથ પહોળા કર� ન ેકહ� છ ેક�-આટ�ું,બ�ું.

ગોપી �છૂ ેછ ે–લાલા,આટ�ું માખણ �ું �ું ખાઈ શક�શ ?

�યાર� કનયૈો કહ� છ-ેક�-�ું � મા�ું � ંત ેમારા િમ�ો માટ�,માર� કઈં ખા�ું નથી.માર� તો ખવડાવ�ું છ.ે

ઈ�ર ખવડાવી ન ેરા� થાય છ.ે ખાવા કરતા ંબી�ન ેખવડાવવાનો હ�ર ગણો આનદં મળ ેછ.ે

મન ��ું માખણ ��ું કોમળ થય�ેું હોય અન ે�ના �વનમા ંસાકર �વી મીઠાશ-મ�રુતા આવ ે–

તનેા ઘરે કનયૈો આવ.ે કનયૈો ગોપી પાસ ેમાખણ માગ ેછ.ે(માખણ ��ું મન માગ ેછ)ે

ગોપી િવચાર� છ ેક�-માખણ આપીશ તો કનયૈો માખણ લઈન ેચા�યો જશ.ેમાર� લાલા,સાથ ેવાતો કરવી

છ.ે

એટલ ેગોપી લાલા ન ેકહ� છ ેક�- લાલા,તન ેમાખણ જોઈએ છ ેતો તાર� મા�ુ ંકામ કર�ું પડશ.ે

કનયૈો �છૂ ેછ ેક�-�ું �ું કામ ક�ુ ં? ગોપી કહ� છ ેક�- �, પલેો પાટલો લઇ આવ.

“માખણ મળશ ેએટલ ેબાળકો ન ેખવડાવીશ”

એવી આશા હતી એટલ ેલાલો પાટલો �ચક� ન ેલઇ આવ ેછ.ે

પણ પાટલો જરા વજનદાર હતો એટલ ેત ેહાથમાથંી પડ� ગયો, અન ેસાથ ેસાથ ેલાલા �ું પીતાબંર પણ

ક�ડ�થી �ટ� ન ેપડ� ગ�ું. પાટલો લઈન ેલાલા� આવ ેછ ેપછ� ગોપી કહ� છ ેક�-લાલા,�ું થો�ુ ંનાચ,પછ� �ું

માખણ આ�ું. �યાર� કનયૈો માખણ ના લોભ ેગોપી પાસ ેનાચ ેછ.ે

જગતન ેનચાવનાર નટખટ કનયૈો �મે ન ેવશ થઇ આ� ગોપી સામ ે(િનરાવરણ) થ ૈથ ૈનાચ ેછ.ે

ગોપી�મે ��ૃણ ન ેનચાવ ેછ ેન ે��ૃણ�મે ગોપીન ેનચાવ ેછ.ે

જગત�ું આકષ�ણ �ી��ૃણ કર� છ ે–�યાર� �ી��ૃણ �ું આકષ�ણ ગોપી�મે કર� છ.ે

વદેાતં નો એક િસ�ાતં છ ેક�-���ાન-��દશ�ન-થયા પછ� પણ થોડ� અિવ�ા (અ�ાન)  નો �શ બાક�

રહ� છ.ે કારણ ક� �ાર�ધ  ભોગવવા�ું બાક� છ.ે

���ાનથી ��યમાણ અન ેસ�ંચત કમ� નો નાશ થાય છ ેપણ �ાર�ધ કમ� નો નાશ થતો નથી.
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�ાર�ધ ભોગ�યા પછ� તનેો નાશ થાય છ.ે

�ાની ન ે��-સા�ા�કાર થાય પછ� પણ અિવ�ા(અ�ાન) નો થોડો �શ રહ� �ય છ,ેએટલકે� કઈંક

થોડ�ક  માયાના આવરણ સાથ ેસા�ા�કાર થાય છ.ે

જયાર� અહ� તો ગોપીઓ બડભાગી છ ેક�-ત ેિનરાવરણ �� નો સા�ા�કાર કર� છ,ેદશ�ન કર� છ.ે

“ઉઠ ગયા પડદા �ુઈકા,દરિમ�યાસ ેદ�ખ લ,ેઅબ તરે� ત�વીર મ ૈ�ું,�ું મરે� ત�વીર હ� “

ગોપીઓ પાસ ેમાયા નો પડદો નથી,પડદો (આવરણ-માયા) ઉઠ� ગયો છ.ે અ�તૈ િસ� થ�ું છ.ે

�મે ના બધંન થી જગત ન ેનચાવનાર-જગતનો નાથ, આ� ગોપીઓ સામ ેનાચ ેછ.ે

રસખાન કહ� છ-ેક�-

નારદ સ ે,�કુ,�યાસ રટ�,પ�ચહાર� �ું �નુી પાર ન પાવ,ૈ

તા�હ આ�હરક� છોહા�રયા ંછછ�યા ંભર�,છાછ પ ેનાચ નચાવ.ે

ગોપીના �મે મા ંબધંાયલેા �ી��ૃણ ગોપીઓ ના ઘરના ંકામ કર� છ,ે ગોપીઓ ના માથ ેબ�ેુ ંચડાવ,ે

પાટલો લઇ આવ,ે અન ેગોપીઓ ન ેઆનદં આપવા નાચ.ે

�જ ની આ લીલા મા ંમા� �મે નો ભાવ જ છ.ે તમેા ં�ાન અન ેવરૈા�ય નથી.

દામોદરલીલા પછ� માલણ નો �સગં આવ ેછ.ે ભાગવતમા ંએક-બ ે�લોકમા ંઆ કથા છ.ે

પણ �ૃંદાવન ના મહા�માઓ, આના પર બ� ુિવચાર કર� છ.ે

ભાગવત મા ં-��ુખયા માલણ ની આ કથામા ં�ી��ૃણ ની બાળલીલા ની સમા��ત કર� છ.ે

મ�રુામા ં��ુખયા નામની એક માલણ રહ�તી હતી.ત ેરોજ ગોપીઓ ન ેઘરે �લ-�લુસી આપવા �ય.

ગોપીઓ ના ઘરમા ંવાતો નો એક જ િવષય છ.ે-અન ેત ે�ી��ૃણ.એટલ ેમાલણ રોજ આ ��ૃણકથા સાભંળ.ે

રોજ કથા �વણ કરતા ંકરતા ંમાલણ ન ે�ી��ૃણ મા ં�મે ��યો છ,ેતનેી ભ��ત �યસન�પ થઇ છ.ે

માલણ  િવચાર� છ-ેક�-આ ગોપીઓ � કનયૈા પાછળ ઘલેી બની છ,ેત ેકનયૈો ક�વો છ ે?

માર� તનેા ંદશ�ન કરવા ંછ.ે માલણ ન ે��ૃણ દશ�ન ની ઈ�છા થઇ છ.ે

લાલા ના ંદશ�ન કરવા માલણ રોજ નદંબાબા ના ઘર પાસ ેઆવી ન ેઉભી રહ� પણ કનયૈો �પાઈ �ય,તે

બહાર આવતો નથી. �વ જયાર� �ણૂ� િન�કામ અન ેવાસના વગરનો બન ે�યાર� જ ઈ�ર દશ�ન આપ ેછ.ે

માલણ ના મનમા ંહ�ુ લૌ�કક વાસનાઓ છ,ેતથેી લાલો દશ�ન આપતો નથી.

માલણ ન ે�ી��ૃણ ના દશ�ન થતા ંનથી, તથેી માલણ �દૂ�વ પાસ ેગઈ અન ેજઈન ેતમેન ે�છૂ�ું-ક�-

મન ે��ૃણ દશ�ન ની લાલસા છ,ેપણ મારા ંપાપ એવા ંછ ેક� �ું જયાર� દશ�ન કરવા �� �યાર� ઘરની બહાર

ત ેઆવતા નથી.મન ેકોઈ ઉપાય બતાવો,ક� મન ે�ી��ૃણ ના ંદશ�ન થાય.

�દૂ�વ ેક�ું ક�-ઘરમા ંબાલ��ૃણલાલની સવેા રાખ,અથવા તો દરરોજ ના ૨૧૦૦૦ જપ કર. પણ માલણ

કહ� છ ેક�-સવેા તો �ું રાખી શ�ુ ંતમે નથી,અમ ેગર�બ છ�એ.અન ેમાર� ��થિત એવી નથી ક� દરરોજ  એક

આસન ેબસેી જપ કર� શ�ુ.ં છવેટ� �ા�ણ ેઉપાય બતા�યો ક�-�ું રોજ ગો�ુલ �ય છ,ેબી�ુ ં ક�ું તારાથી ના

થાય તો,નદંબાબા ના મહ�લ ની આસપાસ રોજ ૧૦૮ વાર ��દ�ણા કર�. ��દ�ણા કરતી વખતે

“હર� રામ હર� ��ૃણ” મહામ�ં નો જપ કર�. તો કોઈ �દવસ કનયૈા ન ેદયા આવશ.ે

માલણ ેિનયમ લીધો છ,ેરોજ ૧૦૮ વાર ��દ�ણા કર� છ.ેરોજ પરમા�મા ન ેમનાવ ેછ.ે

��ૃણ-િવરહ હવ ેસહન થતો નથી,એક �દવસ િન�ય કર�ન ેઆવી છ ેક� –આ� કનયૈા ના દશ�ન ના થાય
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તો ઘરે જ�ું જ નથી.દશ�ન કયા� વગર નદંબાબા �ું �ગ�ું છોડ�ું નથી.

આ� ફળો લઈન ેઆવી છ ેઅન ે“ફળ �યો,ફળ �યો”એમ �મુ માર� છ.ે

િવચાર� છ ેક� કદાચ ફળ લવેાન ેબહાન ેકનયૈો બહાર આવ.ે

�� ુએ િવચાર કય� ક� આ �વ હ�ુ બ� ુલાયક થયો નથી પણ ત ેમન ેબ� ુયાદ કર� છ,ે અન ેમારા

િવયોગ મા ંતરફડ� છ,ે-એટલ ેઆ� તને ેદશ�ન આપવા ંછ.ે

લાલાએ ચરણમા ં��ુરુ પહ�યા� છ ેઅન ે�મ �મ કરતો બહાર આ�યો છ ેન ેબ ેહાથ આગળ કર� ને

માલણ ન ેકહ� છ ેક� –મન ેફળ આપો.

જગતન ેતનેા કમ� �ું ફળ આપનાર પરમા�મા આ� ફળ માગ ેછ.ેમાલણ પાસ ેહાથ લબંા�યા છ.ે

લાલા ના દશ�ન કયા� પછ� માલણ ન ેલાલા સાથ ેવાત કરવાની ઈ�છા થઇ છ.ેપોતાના ં�ુઃખ કહ�વાની

ઈ�છા થઇ છ.ેમાલણ ન ેસતંાન નહો�ું,તને ેઈ�છા થઇ છ ેક� લાલો આવી માર� ગોદમા ંબસે ેઅન ેમન ેમા

કહ� ન ેબોલાવ.ે તને ેપોતાની ગર�બી ની વાત કહ�વી હતી.

માલણ ન ેકહ�તા ંઅિત�ુખ થ�ું છ ેતમે છતા ંકહ� છ ેક�-

લાલા, �ું ફળ આપવા આવી નથી પણ ફળ વચેવા આવી �.ં �તયા�મી ઈ�ર બ�ું સમ� ગયા છ ેઅને

તરત ઘરમા ંજઈ બ ે��ુી ચોખા લઇ આ�યા છ.ે અન ેમાલણ ની ટોપલીમા ંના�યા છ.ેમાલણ ેહવે

લાલાન ે ક�ું-ક� –લાલા માર� તન ેમારા �ુઃખ ની વાત કહ�વી છ,ે�ું માર� ગોદ મા ંન�હ બસે ે? મન ે�ું

એકવાર “મા” કહ�ન ેન�હ બોલાવ ે? કનયૈો બ�ું સમ� ગયો છ-ે“એની બ� ુઈ�છા છ ેતો મન ેમા કહ�વામાં

�ું વાધંો છ ે?”લાલાએ ગોદમા ંબસેી ક�ું ક�-મા મન ેફળ આપો.

માલણ ણ ેઅિતશય આનદં થયો છ,ેલાલા ના ંઓવારણા ંલીધા છ,ેઅન ેલાલાન ેકહ� છ ેક�-

લાલા માર� �લૂ થઇ છ ેક� મ� તારા પાસ ેમા��ું,પણ હવ ે�ું તારા પાસ ેકઈં ન�હ મા�ું,મન ેબી� કોઈ

ઈ�છા નથી.�ું ફળ લઈન ેઆ�ું �યાર� દશ�ન આપ� અન ેબ ેિમિનટ ગોદમા ંબસે�.

ઘરે આવી માલણ ેટોપલી મા ંજો�ું તો ટોપલી ર�નો થી ભર�લી છ.ેલાલાએ તનેી ગર�બી ની વાત પણ

યાદ રાખલેી.માલણ ન ેઆ�ય� થ�ું છ.ેઅનકે જ�મ �ું ત�ેું દા�ર�ય �રૂ થ�ું છ.ે

કર�લા ંસ�કમ� �ું ��ુય એ “ફળ” છ.ે � મ��ુય પોતાના આ સ�કમ� �ું ��ુય-ફળ ભગવાન ન ેઅપ�ણ કર�

છ,ેતનેી ��ુ��પી ટોપલી, ભગવાન ��િવ�ા �પી �દ�ય ર�નો થી ભર� દ� છ.ે

માલણ એ �વ છ.ે�વ પાસ ેપરમા�મા સ�કમ� �ું ફળ (��ુય) માગ ેછ.ેઅન ે�વ જો ત ેફળ અપ�ણ કર� તો

પરમા�મા અનકે ગ�ું કર�ન ેપા� ંઆપ ેછ.ે

ગીતામા ં�ી��ૃણ અ�ુ�ન ન ેકહ� છ ેક�-

હ� અ�ુ�ન, �ું � કાઇં કમ� કર�,� કાઇં ખાય,� કાઇં હવન કર�,� કાઇં દાન કર�,� કાઇં તપ કર� ત-ે

સઘ� ંમન ેઅપ�ણ કર. તો �ું મન ે�ા�ત કર� શક�શ. (ગીતા-૯-૨૭)

માટ� સવ� કમ� ભગવાન ન ેઅપ�ણ કરવાના છ.ે��ૃણ ન ેઅપ�ણ કર�લા કમ� �ું ફળ ભોગવવાની ઈ�છા

રાખવી ન�હ. � કમ� �ું ફળ પણ ભગવાન ન ેઅપ�ણ કર� છ ેતનેી ��ુ��પી ટોપલી ���ાન થી ભરાઈ

�ય છ.ે

લાલા ની ગો�ુળ ની આ બાળ લીલા અહ� સમા�ત થાય છ.ે

બાળલીલા સાભંળવાથી ભગવાન મા ં��ા ઉ�પ� થાય છ.ે��ા વધ ેપછ� �� ુમા ંઆસ��ત થાય છ.ે

આ આસ��ત જ ભ��ત બન ેછ ે�ન ેમહા�માઓ �મેલ�ણા ભ��ત કહ� છ.ે

�મેલ�ણા ભ��ત �� ુન ેબાધં ેછ.ે ત ેપછ� ભ��ત �યસન�પ થાય છ.ે
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હવ ે�ૃંદાવનલીલા શ�ુ થાય છ.ે

બાલ��ૃણલાલ પાચં વષ�ના થયા છ.ેબાલ��ૃણલાલ ન ે�ૃંદાવન જવાની ઈ�છા છ.ે

ગો�ુળમા ંથતા ઉ�પાતો જોઈ ઉપનદંકાકા એ �ચૂન ક��ુ ક�- “આપણ ેબાળકો ન ેલઇ ન ેબી� �થળ ેરહ�વા

જઈએ.અહ� થી થોડ� �રૂ �ૃંદાવન નામ�ું વન છ.ેત ેરહ�વાન ેયો�ય છ.ે”

બલરામ-��ૃણ અન ેબાળકો ન ેઆનદં થયો છ.ેબધા �ૃંદાવન મા ંરહ�વા આ�યા છ.ે

�ૃંદા એટલ ેભ��ત. �ૃંદાવન એટલ ે�ૃંદા �ું વન-ભ��ત �ું વન.

મહા�માઓ કહ� છ ેક�-

બાળક પાચં વષ�નો થાય એટલ ેતને ેગો�ુળમાથંી (તને ેલાડ કરવાના છોડ�ન)ે –

�ૃંદાવનમા ં(ભ��ત ના વનમા)ં લઇ �વ.

પાચં વષ� પછ� બાળકમા ંધમ� ના સ�ંકારો �ૃઢ કરવા તને ેનાનપણ મા ંજ ધમ� �ું-ભ��ત �ું િશ�ણ

આપો.� મા-બાપ બાળક ન ેસારા સ�ંકારો ના આપ ેત ેબાળકના વરે� છ.ે

બાળક �ું �દય કોમળ હોય છ.ેતનેા મન મા ંકોઈ પણ વાત જ�દ� ઠસી �ય છ.ે તને ે� બા�ુ વાળશો-

ત ેબા�ુ ત ેવળશ.ેબા�યાવ�થા ના સારા સ�ંકારો �ુવાની મા ંત�ેું ર�ણ કરશ,ેત ેબગડશ ેન�હ.

�ૃંદાવન મા ંએકલા ન જ�ું.બી� ન ેપણ સ�કમ� મા ં�રેણા આપવી જોઈએ.ગોપ-ગોપીઓ પણ સાથે

ગયા ંછ.ે �ૃંદાવન મા ંગોવધ�ન પવ�ત અન ેય�નુાના �કનારાઓ જોઈ બલરામ-��ૃણ ન ેઆનદં થયો છ.ે

�ૃંદાવન મા ંઆ�યા પછ� ભગવાન �ી��ૃણ “વ�સપાલ” થયા છ.ે

બાળિમ�ો સાથ ેગાય ના ંવાછરડા ંચરાવ ેછ-ેએટલ ે“વ�સપાલ”

ય�નુા ન ે�કનાર� �ી��ૃણ અનકે �કારની રમતો રમ ેછ.ેઆ રમતો �દ�ય છ.ે

અ�ગયારમા અ�યાય મા ંભગવાન “વ�સપાલ”  બન ેછ ેઅન ેપછ� ગાયો ન ેચરાવવા લઇ �ય છ-ે

એટલ ેપદંરમા અ�યાય મા ંભગવાન “ગોપાલ” બન ેછ.ે(ગાયો ન ેચરાવ ેછ ેએટલ ેગોપાલ)

જ�નુા� ન ે�કનાર� �ી��ૃણ ગાયો ચરાવ ેછ ેઅન ેઉપનદંકાકા �ુંદર વાસંળ� વગાડ� છ.ે

લાલા એ ત ેવખત ેઉપનદંકાકા ન ેક�ું-ક�-

કાકા મન ેતમાર� વાસંળ� આપો,માર� તમારા �વી વાસંળ� વગાડવી છ.ે

�યાર� ઉપનદંકાકા કહ� છ-ેક�-બટેા મારા �વી વાસંળ� વગાડતા ંતન ેઆવડ� ન�હ,�ું ચાલીસ

વષ� થી વાસંળ� વગા�ુ ં�.ંચાલીસ વષ� થી મહ�નત ક�ુ ં� ં–�યાર� આવી વાસંળ� વગાડ� શ�ુ ં�.ં

માર� પાસ ેઆ એક જ વાસંળ� છ,ેપણ �ું તન ેજગંલ માથંી વાસં કાપીન ેનવી વાસંળ� બનાવી આપીશ.

જગંલ મા ંફરતા ંફરતા ંલાલાએ વાસં બતા�યો.ઉપનદંકાકા વાસં ન ેકાપવા વાસં પાસ ેગયા,પણ

�યા ંજઈ ન ેજો�ું તો �યા ંતો દ�વોએ પહ�લ ેથી જ તયૈાર વાસંળ� �કૂ� રાખી હતી.

ઉપનદંકાકા ન ેઆ�ય� થ�ું અન ેતમેણ ેલાલાન ેક�ું ક�-લાલા તારા માટ� અહ� કોઈએ વાસંળ�,પહ�લથેી જ

�કૂ� રાખી લાગ ેછ.ે લ ેઆ વાસંળ� અન ે�ું  વાસંળ� વગા�ુ ંત ેજોઈ ન ેહવ ેશીખ�.

લાલાએ તરત જ વાસંળ� હોઠ પર �કૂ� ન ેવાસંળ� છડે�.(વગાડ�).વાસંળ� માથંી � મ�રુ �વિન

નીક�યો,ત ેસાભંળ� ગાયો ��ુભ...��ુભ..કરતી દોડતી આવ ેછ.ે

ઉપનદંકાકા ન ેફર�થી આ�ય� થ�ું છ ેક�-આવી વાસંળ� વગાડતા ંતો મન ેપણ આવડતી નથી.
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ભગવાન �ી��ૃણ આ� �રુલીધર થયા છ.ે �ી��ૃણ �ુંદર વાસંળ� વગાડ� છ ેઅને

બસંીના �ુંદર �વિન (નાદ) થી �વમા� �ું આકષ�ણ કર� તમેની પાસ ેબોલાવ ેછ,ે

પણ મોહક િવષયોમા ંફસાયલેા �વ ન ેએ �વિન (નાદ) સભંળાતો નથી !!!!!!

હવ ેવ�સા�રુ અન ેબકા�રુ નામના રા�સો ના વધ ની કથા આવ ેછ.ે

ભ��ત ના �કનાર� (જ�નુા� ના �કનાર�) –ભ��ત મા ંબ ેિવ�નો આવ ેછ.ે

(૧) વ�સા�રુ=અ�ાન-�ધ��ા  (૨) બકા�રુ=દભં

ઘણા અ�ાની-અન ેમા� �ધ��ા વાળા મ��ુયો ટ�લા-ંટપકા ંકર� ન ેઅન ેમાળાઓ પહ�ર� ન ે–

ભ��ત �ું છ ેતનેી સમજ પણ ના હોય તો પણ જગતન,ે “પોત ેમહાન ભ�ત છ”ે એમ બતાવતા ફર� છ-ે

છતેર� છ-ેત ેદભં છ.ે એમના કરતા ં� ના��તક છ ેત ેવ� ુસારો-કારણ ક� ત ેકોઈ ન ેછતેરતો નથી.

પણ આવા કહ�વાતા “બગ (બગલા) ભગતો”  જગત ન ેભ��ત નો દભં કર� છતેર� છ ે–ત ેએક પાપ અને

ઈ�રની ભ��ત કરતા નથી ત ેબી�ુ ં પાપ-એમ બ ેપાપ કર� છ.ે

બગલો એ દભં �ું �િતક છ.ેતળાવ મા ંએક પગ ેશાિંત થી હા�યા-ચા�યા વગર ઉભો રહ� છ ેપણ �વી

માછલી આવ ેએટલ ેતને ેલાબંી ચાચં થી પકડ� લ ેછ.ે તમે –

જગતમા ંઆવા બગલા ના �વા દભંી બગ-ભગતો,ભ��ત કરતા નથી,પણ ધન-ક�િત� ના લોભ થી ભર�લા

આવા બગ-ભગતો,જગત ન ેબતાવ ેછ ેક�-પોત ેમોટા ભગત છ.ેઅન ેજગત ન ેછતેર� છ.ે

ભ��ત ના �કનાર� (ય�નુાના �કનાર�) જ આવો દભં આવ ેતો ત-ેભ��ત નથી.

�નો �વાગં ઉપરથી સારો છ ેપણ �ની કરણી મલેી છ-ેત ે“બકા�રુ” છ.ે

આવા દભંી અન ેજગત ન ેછતેરનાર ન ેભગવાન માર� છ.ે

ભગવાન �ી��ૃણ ેવ�સા�રુ (અ�ાન-�ધ��ા) અન ેબકા�રુ (દભં) –નો વધ કય� છ.ે

એક વખત ે�ીહ�ર ગોપબાળકો સાથ ેજ�નુા �કનાર� વનમા ંવાછરડા ંચરાવવા આ�યા.

અન ેજ�નુા �કનાર� તઓે બાળિમ�ો સાથ ે�ત�તની રમતો રમવા લા�યા.

આ ગોપ-બાળો પણ ક�વા બડભાગી છ ે? તમેના ભા�ય �ું કોણ વણ�ન કર� શક� ?

�ના ંદશ�ન યોગીઓ ન ેપણ �ુલ�ભ છ,ેત ેપર�� પરમા�મા સાથ ેતઓે રમી ર�ા છ ે!!!!

�ી��ૃણ બાળિમ�ો સાથ ેરમી ર�ા હતા તવે ેવખત ે“અઘા�રુ” નામનો રા�સ મોટા અજગર�ું �પ લઇ

ન ેસવ� ન ેગળ� જવાની ઈ�છા થી માગ� મા ંઆવી -મો�ું ફાડ� ન ેબઠેો છ.ે

અઘા�રુ �ું �ખુ પવ�ત ની �ફુા ��ું લાગ ેછ.ે � જોઈ ન-ે

એક ગોપબાળ બો�યો ક�-આ �ફુા લાગતી નથી, આમાથંી �ાસ નીકળ ેછ,ેઆ કદાચ અજગર હશ.ે

બીજો ગોપબાળ બો�યો-ક�-અજગર હશ ેતો કનયૈો તને ેમારશ.ેચાલો �દર જઈ જોઈએ.

બાળકો નો િનયમ છ ેક�-ત ે�ી��ૃણ િસવાય �ાયં જતા નથી.

��ૃણ સાથ ેહોય તો તમેણ ેબીક લાગતી નથી.

આજકાલ લોકો પાસ ેપસૈા (લ�મી) રાખ ે–તો તમેન ેશાિંત મળ ેછ,ે તો પરમા�માન ે(લ�મી-પિતન)ે

રાખવાથી ક�વી શાિંત મળ ે? લોકો પસૈા સાથ ેરાખ ેછ ેપણ પરમા�મા ન ેસાથ ેરાખતા નથી.

પરમા�મા ન ેસાથ ેરાખવાના એટલ ેતમેની �િૂત� સાથ ેલઈન ેફરવા�ું ત�ેું નથી,પણ પરમા�મા ના

સાિન�ય નો સતત અ�ભુવ કરવાનો છ.ે મનથી પરમા�મા �ું સતત �મરણ કરવા�ું છ.ે
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પરમા�મા ન ેસાથ ેરાખી � કામ કર� તને ેપરમા�મા શ��ત આપ ેછ,ેસદ-��ુ� આપ ેછ.ે

અન ે�થી દર�ક કાય� સફળ થાય છ.ે

બાળકો ન ેિન�ઠા હ� ક�-અમારો કનયૈો અમાર� સાથ ેહોય તો કોઈ ભય નથી,કોઈ વાધંો આવવાનો નથી.

�ી��ૃણ ના �ખુ સામ ેજોતા,ંહસતા ંઅન ેતાળ�ઓ પાડતા,ંગોપબાળકો અજગર ના �ખુમા,ં

(ત ેઅજગર �ું �ખુ એક �ફુા છ ે,એમ સમ� ન ે) પસેી ગયા.ં

ગોપબાળકો ન ેબચાવવા ભગવાન �ી��ૃણ ેપણ અઘા�રુ અજગરના પટેમા ં�વશે કય�.

લ��ું છ ેક�-અઘા�રુ ના પટેમા ં�વશે કય� �યાર� બાળકો તાળ� પાડતા ંપાડતા ંગયા.ં

ભાગવતમા ંસમાિધ ભાષા ��ુય છ,ેલૌ�કક ભાષા ગૌણ છ.ે એટલ-ે

ભાગવત નો અથ� –�ન ેસમાિધ નો અ�યાસ છ ેત ેવ� ુસાર� ર�ત ેસમ� શક� છ.ે

િવલાસી ન ેભાગવત નો અથ� સમજવો થોડો ��ુક�લ છ.ે

તાળ� એ “નાદ��” છ.ે તાળ� પાડતા ંબાળકો પહ�લા ંનાદ�� મા ંલય પામ ેછ ેઅન ેપછ� પર�� મા.ં

નાદ�� અન ેનામ�� એક થાય એટલ ેપર�� �ગટ થાય.

અઘા�રુ ના પટેમા ંજઈ ભગવાન ેમ�હમાશ��તથી શર�ર વધા��ુ. અઘા�રુ ના �ાણ �યા�ુળ થયા.

��ર�ં ફાડ� ન ેતનેા �ાણ બહાર નીક�યા.અન ેબાળકો સાથ ે�ી��ૃણ બહાર આ�યા.

પરમ આ�ય� થ�ું છ,ેઅઘા�રુ �ી��ૃણ ના ચરણ મા ંલીન થયો છ.ે

અઘા�રુ નો અથ� જોઈએ તો- અઘ=પાપ,અ�=ુ�ાણ  અન ે-ર=રમ.ે

અઘા�રુ એટલ ેક� પાપમા ં�ના �ાણ રમ ેછ ેત.ે અઘા�રુ એ પાપ �ું �વ�પ છ.ે

પાપ કરવામા ં� �ખુ માન ેછ ેત ેબધા અઘા�રુ છ.ે

ક�ટલીકવાર જોવામા ંઆવ ેછ ેક� પાપી �વ �ખુી દ�ખાતો હોય અન ે��ુયશાળ� �વ �ુઃખી દ�ખાતો હોય.

પણ એ કોઈ �વૂ�જ�મ ના ��ુય ક� પાપ �ું ફળ છ ેએમ માન�ું.

બાક� પાપ �ું પ�રણામ –�ુઃખ જ છ.ેપાપ કરનારો કોઈ �દવસ �ખુી થયો નથી અન ેથવાનો નથી.

��ુય �ું ફળ કદ� પણ - �ુઃખ નથી.

પાપ અન ે��ુય ના ંફળ કાળાતંર� પણ મળ ેછ.ે

પાપ અન ેસાપ સરખા ંછ.ે

સાપ કરડ� ક� તરત જ � �ગ પર સાપ કરડ�ો હોય ત ે�ગળ� અથવા �ગ કાપી નાખવામા ંઆવ ેતો

ઝરે શર�ર મા ં�સર�ું નથી અન ેબચી જવાય છ.ે ત ેજ �માણ ેપાપ નો િવચાર મનમા ંઆવ ેત ેજ �ણે

તને ેકાપી નાખવામા ંઆવ ેતો પાપ માથંી બચી જવાય છ.ે

જો પાપ થોડો સમય પણ મન મા ંઘર કર� તો પછ� તને ેઅટકાવ�ું ��ુક�લ છ.ે

પાપ હોય ક� ��ુય હોય,પણ ત�ેું ફળ ભોગ�યા િસવાય તનેો નાશ થતો નથી.

��ુય ભોગવવા માટ� પણ જ�મ લવેો પડ� છ.ે તથેી જ ઋિષઓ-મહા�માઓ ��ુય ન ે��ૃણાપ�ણ કર� છ.ે

��ુય ��ૃણાપ�ણ (��ૃણ ન ેઅપ�ણ) થઇ �ય પછ� ત ે��ુય ન ેભોગવ�ું પડ� ન�હ.ફર� જ�મ લવેો પડ� ન�હ.

��ુય ��ૃણાપ�ણ થઇ શક� પણ પાપ ��ૃણાપ�ણ થઇ શક� ન�હ.ત ેતો ભોગવ ેજ �ટકો છ.ે

પરમા�મા ની �પૃા થાય તો જ પાપ કરવાની વાસના �ટ� છ.ેમાટ� પરમા�મા �ું શર�ું લ�ેું જ ર�ું.

અઘા�રુ ના પટેમાથંી ગોપબાળો બહાર આ�યા.ં બાળકો કનયૈા ન ેકહ� છ ેક�-

લાલા,�ું રા�સો ન ેમાર� છ ેપણ અમાર� �ખૂ મારતો નથી.અમન ે�ખૂ લાગી છ.ેઅમાર� જમ�ું છ.ે
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લાલાએ પણ િમ�ો ન ેક�ું-ક�-ચાલો,આપણ ેઆ �ુંદર ય�નુા�કનાર� ભોજન કર�એ,વાછરડાઓં ભલે

િનરાતં ેચર�. લાલો િમ�ો સાથ ેભોજન કરવા બઠેો છ.ેત ેસમય ે�ી��ૃણ ની ચાર� બા�ુએ બાળકો �ી��ૃણ

ન ેઅડ� ન ેપ���હૂ થી ભોજન કરવા બઠેા છ.ે

પ���હૂ-ચ���હૂ ની રચના ��ુ મા ંથાય છ.ેપણ અહ� ભાગવત ની સમાિધ ભાષા છ.ે

હ�ર પાખંડ� �ું કમળ (પ�) હોય પણ ��યકે નાની ક� મોટ� પાખંડ� તનેા �ળૂ (�ટ�મ-દાડં�) જોડ�

જોડાયલેી હોય છ.ે નાની પાખંડ�ઓ �ળૂ (�ટ�મ) ની ન�ક દ�ખાય અન ેમોટ� �રૂ દ�ખાય –પણ મોટ�

પાખંડ�ઓ,નાની પાખંડ�ઓ ન ેઅડક�લી દ�ખાય છ ેઅને

બધી પાખંડ�ઓ એકની  સાથ ેજ જોડાયલેી હોય છ.ે

તવેીજ ર�ત ેનાના ંબાળકો  �ી��ૃણ ની ન�ક અન ેમોટા ંથોડા �રૂ પણ બધા �ી��ૃણ ને

અડ� ન ે–ઘરે� ન ે–બઠેા છ.ે��યકે બાળકન ેઈ�છા છ ેક�-માર� �ી��ૃણ ની ન�ક બસે�ું છ,ેલાલા ની �ખુમાં

કોળ�ઓ �કુવો છ.ે

�મ ગોપીઓ સાથનેી રાસલીલા મા ંલાલાએ ��યકે ગોપીઓ ન ેઅ�ભુવ કરા�યો છ ેક�-“�ું તાર� પાસ ેજ

�”ં �ટલી ગોપીઓ તટેલા �ી��ૃણ.

ત ેજ �માણ ેપ�(કમળ) ��હૂ ની રચના કર�,�ી��ૃણ ે��યકે બાળક ન ેઅ�ભુવ કરા�યો ક� �ું તાર� પાસે

જ બઠે�લો �.ં પરમા�મા એક જ સમય ેસવ� ન ેિમલન નો આનદં આપ ેછ.ે��યકે ન ે�પશ� નો આનદં આપે

છ.ે ��-�પશ� વગર આનદં નથી. આ લીલા મા ં�ણ-ેગોવાળ-િમ�ો સાથ ેનો રાસ છ-ેરાસલીલા છ.ે

પરમ પરમા�મા એ ય� ના ભો�તા છ.ે

ય� મા ંઆહવાન કરવા છતા ંઘણીવાર પરમ�ેર ભોજન કરતા નથી.

�યાર� આ� સા�ાત પરમા�મા �ી��ૃણ બાળકો સાથ ેભોજન કર� છ.ે

આ બાળકો નો �મે પણ એવો છ ેક�-સારામા ંસા�ુ ંલાલા માટ� �ુ�ુ ંરાખ,ેમ�યમ િમ� ન ેઆપ ેઅને

ખરાબ મા ંખરાબ પોત ેખાય.

ઉ�મ મા ંઉ�મ વ��,ુ�બૂ �મે થી ભગવાન ન ેઆપવી ત ેજ ભ��ત છ.ેપરમા�મા �મે ન ેવશ છ.ે

સારામા ંસા�ુ ંમારા માટ� અન ેખરાબ બી� માટ� –એ-ભ��ત નથી પણ આસ��ત છ.ે

એક ગોપબાળક, કનયૈા ન ેકહ� છ ેક�-લાલા,માર� મા એ તારા માટ� જલબેી બનાવી છ.ેમાર� મા ન ેખબર

છ ેક� લાલા ન ેજલબેી બ� ુભાવ ેછ.ેલાલા,�ું તારા માટ� જલબેી લા�યો �.ં

બીજો બાળક કહ� છ ેક�-કનયૈા,માર� મા એ તારા માટ� બરફ� બનાવી છે

તો વળ� �ીજો કહ� છ-ેક�-માર� મા એ તારા માટ� દહ�વડા ંબના�યા છ.ે

કનયૈો કહ� છ ેક�-�ું એકલો ન�હ ખા�,આપણ ેસવ� સાથ ેમળ� ન ેવહ�ચી ન ેખાઈએ.

કનયૈો િમ�ો ન ેસમ�વ ેછ ેક�-એકલા કદ� ના ખાવ.થો�ુ ંથો�ુ ંસવ� ન ેઆપો.પાસ ેજો થો�ુ ંહોય તો પણ

થોડો ભાગ બી� માટ� કાઢ� રાખવો અન ેઆપવો.

ભોજન કરતા ંકરતા ં�ી��ૃણ બાળકો ન ેબોધ આપ ેછ,ેસાથ ેસાથ ેિવનોદ પણ કર� છ.ે

આ �માણ ેહસતા ંહસતા ં–ગ�મત કરતા ંબધા ંબાળકો ન ે�ી��ૃણ જમાડ� છ.ેઅન ેસાથ ેબસેીન ેજમ ેછ.ે

�વગ� ના દ�વતાઓ પણ આ�ય�ચ�કત થઈન ેભગવાન ની આ અદ�તૂ લીલા જોઈ ર�ા છ.ે

મનથી �ખો બધં કર� આ લીલા ના દશ�ન કરવાના,ંક�-

“લાલો બાળિમ�ો સાથ ેજમ ેછ,ે �ું ઝાડ ની ઓથ ેથી લીલા િનહાળ� ર�ો �,ંકનયૈો હાથ �ચો કર� ન ેમને

બોલાવ ેછ,ેઅન ેલાલા ન ે�ું ફળ (�ા�-વગરે�) ખવડા�ું �.ં”
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જપ કરતા ંપણ ક�વળ આવી ભાવના કરવાથી ભ��ત નો રગં લાગ ેછ ેઅન ેઆવા �ચ�તન થી સમાિધ

�વો આનદં મળ ેછ.ે આવી ભાવના થી ભ��ત ફળ ેછ,ેકનયૈો �પૃા કર� છ.ે

તન (શર�ર) ગમ ે�યા ંહોય પણ મન થી �ૃંદાવન મા ંજવા�ું અન ેલાલા ની લીલા ના દશ�ન કરવાના.

�ાનીઓ માન ેછ ે–ક� -�� (ઈ�ર) િનિવ�કાર-િન��ુણ છ.ેત ેકઈં ખા�ું નથી,ચાલ�ું નથી,આવ�ું નથી ક�

જ�ું નથી. � �ાનીઓ કહ� છ ેક� પરમા�મા ખાતા નથી તમેન ેપોતાન ેતો ખા�ું જ પડ� છ.ે

એટલ ેપરમા�મા કહ� છ ેક� આ �ાનીઓ ના ઘરે રહ� ન ેમાર� િન�ય એકાદશી (ઉપવાસ) કરવો પડ� છ.ે

�ાનીઓ પોત ેજમ ેછ ેઅન ેમન ે��ૂયો રાખ ેછ.ે

િનરાકાર પરમા�મા ખાતા નથી એ વદેાતં નો િસ�ાતં પણ �દ�ય અન ેસાચો છ,ે પરમા�મા તો િવ�ભંર છે

ત ેજગતન ેજમાડ� છ ેત ેપણ સા�ું છ,ેપણ પરમા�મા (સાકાર �વ�પ)ે કોઈ વખત જમ ેછ ેએ પણ સા�ું છ.ે

આ �જ બાળકો મા ંમ�મુગંલ નામનો એક �ા�ણ નો છોકરો પણ આવતો હતો,તનેી �મર ચાર વષ�ની

હતી.મ�મુગંલ શા�ંડ�યઋિષ અન ે�ણૂ�માસીનો ��ુ છ.ે

એક વખત કનયૈો મ�મુગંલ ની પાછળ પડ�ો.અન ેતને ેકહ� છ-ેક�-

�ું રોજ અમારા ઘર�ું ખાય છ ેપણ તારા ઘર�ું કોઈ �દવસ ખવડાવતો નથી.માર� આ� તારા ઘર�ું ખા�ું

છ.ેતાર� ઘરે � અન ે� કઈં હોય ત ેલઇ આવ.

ભ��ત એની સફળ છ ેક� પરમા�મા �ના ઘર�ું માગી ન ેખાય છ.ે

શા�ંડ�યઋિષ મહાન તપ�વી,િ�કાળ સ�ંયા કરનાર પિવ� �ા�ણ છ.ે સવારમા ં�ા���ુતૂ� મા ંઉઠતા

પણ રાત ેઆઠ વાગ ેતમે�ું િન�ય કમ� ��ુુ થાય.

�ાતઃસ�ંયા,ગાય�ી ની ચોવીસ માળા.પચંદ�વો નો અ�ભષકે,ગણપિત નો અ�ભષકે,દ�વો અને

લ�મીનારાયણ �ું �જૂન ..�યા ંબાર વાગી �ય.એટલ ેિવ�દ�વ ય�,હોમ,મ�યા� સ�ંયા,ત ેપછ� િવ��ુ

સહ� નો પાઠ,

ભાગવત નો પાઠ,અન ેએકવીશ હ�ર નામ જપ કર� �યા ં�ધુી સ�ંયા નો સમય થઇ �ય.

જમવાનો સમય મળતો નથી એટલ ેરાત ેએક વખત ફળાહાર-�ધૂ નો આહાર કર� �ઈૂ �ય.

એક વાર ભજન મા ંઆનદં મળ� �ય પછ� સસંાર નો આનદં �ફ�ો લાગ ેછ.ે

આ �વ ન ેભજન મા ંઆનદં મળતો નથી એટલ ેબી� આનદં ખોળવા �ય છ.ે

પિત શા�ંડ�યઋિષ ભોજન કરતા નથી એટલ ેપ�ની �ણૂ�માસી પણ ફળાહાર થી ચલાવી લ ેછ.ે

ઘરમા ંએક છોકરો મ�મુગંલ છ,ે હ�ુ નાનો છ,ેજનોઈ આપી નથી એટલ ેનદંબાબા ન ેઘરે જમવા �ય

છ.ેયશોદા� વ�ૈય છ ેએટલ ેશા�ંડ�યઋિષ ન ેકહ��ું ક� જનોઈ ના આપો �યા ં�ધુી મ�મુગંલ ભલ ેઅમાર�

�યા ંજમ.ેગોરનો દ�કરો એટલ ેયશોદા મા મ�મુગંલ ન ેમાનથી અન ે�મે થી જમાડ� છ.ે

પણ આ� મ�મુગંલ દોડતો ઘરે આ�યો અન ેમા ન ેકહ� છ ેક�-મા,આ� લાલા ન ેઆપણા ઘર�ું ખા�ું છ.ે

મા,� બના��ું હોય ત ેમન ેઆપ.

�ણૂ�માસી કહ� છ-ેબટેા તારા િપતા રોજ ઉપવાસ કર� છ,ેઘરમા ંરસોઈ બનતી નથી,ઘરમા ંકઈં નથી.

�ણૂ�માસી ન ે�ુઃખ થ�ું છ,ે આ� કનયૈો ખાવા માગ ેછ ેઅન ેગર�બ �ા�ણી ના ઘરમા ંકઈં નથી.

કનયૈા માટ� �ું �ું આ�ું ? અિત તપ�વી �ા�ણ ના ઘરમા ંકોઈ વ�� ુનો સ�ંહ નથી (અપ�ર�હતા).

આ� ઘરમા ંકાઇં પણ ખાવા�ું નથી � લાલાન ેઅપાય.
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�ણૂ�માસી િવચાર� છ-ેક�-યશોદા� તો રોજ મન ે�છૂ ેછ ેક� -મન ેકોઈ સવેા બતાવો.તો કાલ ેથોડો માવો

માગી લાવી ન ેમીઠાઈ બનાવીશ અન ેત ેઆપીશ.

�યાર� મ�મુગંલ કહ� છ ે–ક�-મા,કાલ ેન�હ પણ આ� જ મન ેકાઇંક આપ.બધા િમ�ો માર� મ�કર� કર� છ.ે

ક� આ કઈં લા�યો નથી,અન ેલાલાએ આ� જ મા��ું છ.ેતો -ક�ું પણ લીધા વગર �ું પાછો ક�મ �� ?

�ણૂ�માસી ઘરમા ંશોધ ેછ,ેતો ઘરમા ંમા� થોડ� છાશ છ.ેછાશ ખાટ� હશ ેતો લાલાન ેપીતા ં�ાસ થશ,ે

એમ સમ� છાશ મા ંથોડ� ખાડં નાખંી વઘાર કર� છાશ ની મટક� ભર� આપી.

લાલા માટ� ખાટ� છાશ ભર� આપતા ં�ણૂ�માસીની �ખ મા ં�� ુઆ�યા છ.ે િવચાર� છ-ેક�-

“પણ �ું �ું ક�ુ ં?મારા ઘરમા ંબી�ુ ં ક�ું નથી.”

મ�મુગંલ ન ેકહ� છ ે–ક�-લાલા ન ેકહ�� ક� –આ� ઘરમા ંઆ છાશ િસવાય ક�ું નથી એટલ ેમા એ

રોતા ંરોતા ંઆ છાશ આપી છ,ેછાશ થોડ� ખાટ� છ ેપણ તને ેપીતા ં�ાસ ના થાય એટલ ેથોડ� ખાડં નાખંી

છ,ે પણ કાલ ેગમ ેત ેર�ત ેમીઠાઈ બનાવી  આવીશ.

લાલા માટ� ખાટ� છાશ આપતા,ં �ણૂ�માસી ના �દલમા ં�મૂો ભરાઈ આ�યો છ.ે

પરમા�મા �ી��ૃણ ન ેકોઈ વ�� ુની �ખૂ નથી. એમન ેતો �મે ની �ખૂ છ.ે

પરમા�મા કદ� જોતા નથી ક� –�વ મારા માટ� �ું લા�યો છ ે?

પણ એ �ુએ છ ેક� ક�વા ભાવથી લા�યો છ.ે ક�વા �મે થી લા�યો છ.ે

વ�� ુન ે�ુએ ત ે�વ અન ેક�વળ ભાવ ન ે�ુએ ત ેઈ�ર.

મ�મુગંલ લાલા ન ેમાટ� છાશ લઈન,ે લાલા પાસ ેઆ�યો છ.ે

મ�મુગંલ �ુએ છ ેક�-બી� ંબાળકો �ુંદર �ુંદર મીઠાઈઓ લઇ આ�યા છ.ે

એટલ ેછાશ ની હાડંલી લાલા ન ેઆપતા ંતને ેસકંોચ થયો છ.ે

ત ેિવચાર� છ ેક�-ઉ�મ મા ંઉ�મ વ�� ુજ લાલાન ેઅપાય. આ છાશ આ�ું ત ેઠ�ક નથી.આ છાશ કનયૈા ને

આપવા �વી નથી.કનયૈા ન ેછાશ આપીશ તો આખો જ�મારો માર� છાશ પીવી પડશ.ે ખાટ� છાશ પી ને

કદાચ કનયૈો માર� મ�કર� કરશ.ે

આમ સમ� મ�મુગંલ ત ેછાશ પી જવા લા�યો. ત ેજ વખત ે�ી��ૃણ ની નજર મ�મુગંલ પર પડ�.

કનયૈો કહ� છ-ેએય,મ�મુગંલ,તાર� મા એ છાશ મારા માટ� આપી છ ેઅન ે�ું એકલો પી �ય છ ે?

છાશ મન ેઆપ,�ણૂ�માસીએ છાશ �મેથી મારા માટ� આપી છ.ે

પણ મ�મુગંલ સભંાળતો નથી,છાશ આપતો નથી. કહ� છ ેક�-“આ� �ું છાશ ન�હ આ�ું,આવતી કાલે

મીઠાઈ આપીશ” મ�મુગંલ ઉતાવળથી છાશ પીવા લા�યો,કનયૈો �યા ંદોડતો આ�યો છ.ે

ત ેપહ�લા ં-મ�મુગંલ ેહાડંલી ખાલી કર� પણ મોઢામાથંી છાશ નો ર�લો નીક�યો.

અન ેઆ�ય� ની વ�ચ ેકનયૈો,મ�મુગંલ ના મોઢા પરનો ત ેછાશ નો ર�લો ચાટવા માડં�ો.

�ી��ૃણ મ�મુગંલ �ું મો�ું ચાટતા હતા,ત ેજ વખત ે��ા�એ  આકાશ માથંી આ �ૃ�ય જો�ું અન ેતમેને

પણ અિત આ�ય� થ�ું અન ેશકંા થઇ છ.ે

મ�મુગંલ કનયૈા ન ેકહ� છ-ેક� અર� કનયૈા આ �ું �ું કર� છ ે?

કનયૈો તો મ�મુગંલ ન ેકહ� છ ેક�-તાર� �ઠ� છાશ મળ ેતો માર� ��ુ� �ધુર�.

તારા િપતા અિત તપ�વી,પિવ� �ા�ણ છ.ે તાર� છાશ પી� તો માર� ��ુ� પિવ� થશ.ે
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શા� મા ંએ�ું લ��ું છ ેક�-� �ા�ણ ગાય�ી ના ં�ણ �રુ��રણ કર� છ ેતનેા ઘર�ું માગીન ેખાજો.

“યાચયતે �ો�ીયાન અ�મ” તો - ��ુ� પિવ� થશ.ે

તપ�વી,પિવ� �ા�ણ ના ઘર�ું ખાવાથી ��ુ� �ધુર� છ.ે

�ી��ૃણ બાળક સાથ ેબાળક,યોગી સાથ ેયોગી,�ાની સાથ ે�ાની અન ેભોગી સાથ ેભોગી છ.ે

બાળક આગળ ���ાન ની વાતો કર� ક�-“�� સ�ય,જગત િમ�યા” તો તઓે ક�ું સમ� શક� ન�હ.

એટલ ેકોઈ પણ િનિમ� થી ભગવાન ગોપબાળકો �ું મન હર� છ,ેતમેના િમ� બન ેછ,ેઅને

અનાયાસ ે��ા�ભુવ કરાવ ેછ.ે

�ી��ૃણ ન ેમ�મુગંલ �ું મો�ું ચાટતા જોઈ ��ા� ન ેશકંા થઇ છ ેક�-આ �ી��ૃણ ઈ�ર છ ેક� કોઈ

સાધારણ દ�વ છ?ે લોકો માન ેછ ેક� �ી��ૃણ ઈ�ર છ ેપણ આ તો ગોપબાળ ના ંમોઢા ંચાટ� છ.ે

�ી��ૃણ  પરમા�મા હોય તો �ું આ�ું વત�ન કર� ?

આ જ ��ા� �ીરસાગરમા ંભગવાન ન ેઅવતાર લવેા�ું કહ�વા ગયા હતા.

આ એજ ��ા� છ ેક� –�� ુજયાર� દ�વક� ના ગભ� મા ંઆ�યા �યાર� ગભ�-��િુત કરવા ગયા હતા.

આવા ��ા� પણ �ી��ૃણ ની સ�ણુ લીલા જોઈ મોહ મા ંપડ�ા છ,ે

�મેલીલા �ું રહ�ય સમ� શકતા નથી.

“સ�ણુ ��” (સાકાર પરમા�મા) ની અટપટ� લીલા જોતા ંજો ��ા� ન ેમોહ થાય તો –પછ�-

આજકાલ ના િવષયી લોકો ન ેમોહ થાય અન ે�ી��ૃણ િવષ ેશકંા થાય તમેા ં�ું આ�ય� ?!!!

��ા� ન ેશકંા થાય એ �વાભાિવક છ.ેિન��ુણ �� (િનરાકાર પરમા�મા) ન ે�ણ�ું સહ��ું છ,ે

પણ સ�ણુ �� (સાકાર પરમા�મા) ન ે�ણવા-સમજવા ��ુક�લ છ.ે

��ા� �વા જો �ી��ૃણ ની લીલા સમજવામા ં�લુા પડ� તો પછ� સામા�ય �વ ની �ું હ�િસયત ??

��ા� એ િવચા��ુ ક�-�ી��ૃણ ઈ�ર છ ેક� સાધારણ દ�વ છ,ે તનેી આ� પર��ા ક�ુ.ં

મારા �વી ��ૃ�ટ બનાવતા ંજો તમેન ેઆવડ� તો �ું માનીશ ક� –�ી��ૃણ ઈ�ર છ.ે

બાળકો �ું ભોજન ચાલ�ું હ�ું ત ેવખત ે��ા� એ બધા ંવાછડાઓંન ેમાયા થી ઉઠાવી ��લોક મા ંલઇ

ગયા છ.ે ગોપ બાળકો ન ેભોજન વખત ેવાછડા ંયાદ આ�યા,ંઅન ે�ુએ તો વાછડા ંના મળ.ે

બાળકો કનયૈા ન ેકહ� છ ેક� –કનયૈા આપણા ંવાછડા ંદ�ખાતા ંનથી.

એટલ ે�ી��ૃણ ેક�ું ક� તમ ેભોજન કરો,�ું વાછડા ંન ેલઇ આવીશ. �ી��ૃણ વાછડા ંન ેશોધવા �ય છ.ે

ત ેજ વખત ે��ા� બધા ંગોપબાળકો ન ેપણ માયાથી ઉઠાવી ��લોક મા ંલઇ �ય છ.ે

આ કથા પાછળ બી�ુ ં પણ થો�ુ ંરહ�ય છ.ે

�ી��ૃણ મા ં�ૃ��ટ રાખી બાળકો ભોજન કરતા ંહતા ં�યા ં�ધુી આનદં હતો.

પણ �વી તઓે વાછડા ંની �ચ�તા કરવા લા�યા,અન ેવાછડા ંતરફ �ૃ��ટ ગઈ ક� ��ા�એ તઓે ને

ઉઠાવી

��લોક મા ં��ૂા. ગોપ બાળકો “કાળ” ન ેઆધીન થયા.ં ��ાની માયા ન ેઆધીન થયા.ં

��ા� એ કાળ�ું (સમય�ું) �પ છ.ે સસંારના િવષયોમા ંનજર �ય એટલ ેકાળ=��ા �વ ન ેપકડ� છ.ે

�વ જયાર� ઈ�રથી િવ�ખુ બન ેછ,ે�યાર� કાળ �વ ન ેપકડ� છ.ે
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ઘર ઘટં�મા ં(�ુના જમાના ની હાથ ઘટં�મા)ં વ�ચ ેખીલા આગળ દાણા ઓરવામા ં(નાખવામા)ં આવ ેછ,ે

� દાણા ખીલા થી �રૂ �ય છ ેત ેદળાઈ �ય છ.ેપણ � દાણા ખીલા ની પાસ ેરહ� છ ેત ેબચી �ય છ.ે

તવેી ર�ત ેજ આ સસંારની ઘટં� ચાલી રહ� છ.ે

� ઈ�રપરાયણ છ ેત ેબચી �ય છ,ે� ઈ�રથી �રૂ થાય છ ેત ેદળાઈ �ય છ.ે

�ી��ૃણ ેવાછડા ંશો�યા ંપણ વાછડા ંના મ�યા ંએટલ ેપાછા ફયા� અન ેઆવી ન ે�ુએ છ ેતો અહ� બાળકો

પણ ના મળ.ે �ી��ૃણ ��ા� ની આ બધી રમત સમ� ગયા.અન ેિવચાર� છ-ેક�-

આ ડોસો (��ા�) િવના કારણ માર� પાછળ પડ�ો છ.ેપણ તને ે(��ા�ન)ે ખબર નથી ક� �ું તનેો દાદો

લા� ુ�.ંકોઈ ઠ�કાણ ેિવ�� ુન ે��ા� ના દાદા ક�ા છ ેતો કોઈ જ�યાએ ��ા� ના િપતા ક�ા છ.ે

દ�વી ભાગવત ના નવમા ં�કધંમા ં��ૃ�ટ ની ઉ�પિ� ની કથા છ.ે

��ૃ�ટ ની ઉ�પિ� િવષ ેસવ� શા�ો સમંત નથી. થોડો થોડો મતભદે છ.ે

મહા�માઓએ જગત નો બ� ુિવચાર કય� નથી,પણ ઈ�ર ના �વ�પ િવષ ેબ� ુિવચાર કય�, અને

ઈ�ર ના �વ�પ િવષ ેસવ� મહા�માઓ એક છ.ે ઈ�રના �વ�પ િવષ ેમતભદે નથી.

ભાગવત �જુબ-

વ�ૈુઠં મા ંલ�મીનારાયણ િવરા�યા હતા.તમેની �ુટં� માથંી કમળ ઉ�પ� થ�ું,અન ેકમળ માથંી ��ા

થયા.એટલ ેઅહ�  િવ�� ુન ે��ા ના િપતા ગણી શકાય.

�કુદ�વ� વણ�ન કર� છ-ેક� રાજન, પરમ આ�ય� થ�ું છ.ે

��એુ લીલા કર� અન ે�ટલા ંગોપબાળકો અન ેવાછડા ંહતા ંતટેલા ં�વ�પ ધારણ કયા�.

��ા પચંમહા�તૂ ની મદદ થી ��ૃ�ટ ઉ�પ� કર� છ-ેજયાર� ભગવાન �ી��ૃણ (િવ��)ુ કહ� છ ેક�-

�ું પચંમહા�તૂ ની મદદ વગર ��ૃ�ટ ઉ�પ� ક�ુ ં�.ં માર� કોઈ વ�� ુની જ�ર નથી.

�ું જ પચંમહા�તૂ ન ેઉ�પ� ક�ુ ં�,ં �ું ક�વળ સકં�પ થી ��ૃ�ટ ઉ�પ� ક�ુ ં�.ં

�ૌપદ� ની સાડ� કઈ િમલ મા ંબનલેી હતી ? ત ે�ી��ૃણ ના મા� સકં�પ થી બનલેી.

�ી��ૃણ પોત ેજ સાડ� �પ ેથયા હતા.ત ે�ી��ૃણ નો સકં�પ હતો. �ી��ૃણ ની એ લીલા હતી.

ગોપબાળકો ની કામળ� �ી��ૃણ,લાકડ� �ી��ૃણ,-એમ અનકે �કાર�,�ી��ૃણ ેઅનકે �પો ધારણ કયા� છ.ે

ભાગવત મા ંતો લ��ું છ ેક�-� ગોપ બાળક નો �વો �વભાવ હતો,તનેા �વો �વભાવ પણ કય� છ.ે

ભ�તો “અિવ�તૃ ��પ�રણામવાદ” મા ંમાન ેછ.ે

સોનામાથંી સોનાના દાગીના બનાવો –એ અિવ�તૃ પ�રણામવાદ છ.ે

વદેાતંી ઓ “િવ�તૃ ��પ�રણામવાદ” મા ંમાન ેછ.ે

�ધૂ �ું દહ� થાય –એ િવ�તૃ ��પ�રણામવાદ છ.ે

વદેાતં મા ંએક �� ની સ�ા માની છ.ે માયા (અિવ�ા) ન ેલીધ ેવિૈવ�ય (અનકે) ભાસ ેછ.ે

પણ અનકે મા ંએક-જ �� ત�વ િવલસ ેછ.ે

ભાગવત મા ંઆ બનં ે(ભ��ત અન ે�ાન) નો સમ�વય કય� છ.ે �ીમહા���ુ કહ� છ ેક�-

�� િનિવ�કાર છ,ેતમે છતા ં�� �ું પ�રણામ થાય છ.ે આ � �ખન ેદ�ખાય છ ેત ે�� �ું પ�રણામ છ.ે

�� જ અનકે �પ ેપ�રણમ ેછ.ે આ બનં ેિસ�ાતંો સ�ય છ.ે
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�ી��ૃણ જ લાકડ� બન ેછ,ેઅન ે�ી��ૃણ જ સ�ય છ,ે એટલ ેલાકડ� મા ંપણ �ી��ૃણ હોવાથી,.

ત ેલાકડ� દ�ખાય છ ે(ભાસ ેછ)ે �� િનિવ�કાર રહ� ન ેિવકારવા� ંથાય છ.ે

(૧) ગાયો ન ેઈ�છા હતી ક� માર� પરમા�મા ન ેમળ�ું છ,ેપરમા�મા ન ે�તનપાન કરાવ�ું છ.ે

એથી આ� �ી��ૃણ ેવાછડા ંઓ�ું �વ�પ ધારણ ક��ુ છ.ે(સાચા ંવાછડા ંતો ��લોક મા ંહતા)ં

� વાછડા ંએ ગાયો �ું �તનપાન છોડ�ું હ�ું ત ેઆ� ગાયો ન ેધાવવા લા�યા છ.ે

ગાયો પણ આ� આ મોટા ંવાછડા ંન ે�મેથી ધવડાવ ેછ.ે રોજ ના કરતા ંગાયોનો વાછડા ં��યનેો

આજનો અિધક �મે જોઈ બલરામ ન ેઆ�ય� થ�ું છ.ે

�ત��ુખ �ૃ��ટ કર� ન ેજો�ું તો એક એક વાછડા ંમા ં�ી��ૃણ દ�ખાય છ.ે

(૨) �ી��ૃણ � ગોપબાળો  બ�યા છ,ે ત ેદોડતા દાદ�મા પાસ ેઆ�યા છ.ે ��ૃા ગોપીઓ �મન ે�ી��ૃણને

મળવાની ઈ�છા છ,ેતઓે આજ ગોપબાળ ન ેઉઠાવી આ�લ�ગન આપ ેછ.ેઅિત આનદં થયો છ.ે

આમ આ� �ી��ૃણ ેગાયો ન ે��-સબંધં નો લાભ આ�યો અન ેસાથો સાથ ��ૃા ગોપીઓ ન ેપણ

��-સબંધં નો લાભ આ�યો છ.ે

�િસ� વદે વા�-“સવ� િવ��મુયમ જગત” (સવ� જગત િવ���ુપ છ)ે

ન ેઆ� �ી��ૃણ ે��ય� સા�ું ક��ુ છ.ે

આ બા�ુ ��ા� �ૃંદાવન મા ંફર�થી જોવા આ�યા ક� –વાછડા ંઅન ેગોપબાળો વગર �ું પ�ર��થિત છ ે?

અન ેતમેના આ�ય� ની વ�ચ ેઅહ� તો બ�ું  �વૂ�વત જ ચાલ�ું જો�ું

એ જ ગોપબાળો અન ેએ જ વાછડાઓં.

��ા� િવચાર� છ ેક� આ સાચા ંક� માર� જોડ� ��લોક મા ંછ ેત ેસાચા?ં

�ી��ૃણ ન ેગ�મત કરવાની ઈ�છા થઇ.એક �વ�પ ેત ેથયા ��ા અન ે��લોકમા ંગયા.

�યા ંજઈ નોકરો ન ેક�ું ક� –હાલ એક નકલી ��ા બધ ેફર� છ,ેત ેઅહ� આવ ેતો તને ેમારજો.

અન ેપોત ે��ા� ની ગાદ� પર જઈ આરામ કરવા લા�યા.

�યા ંજ સાચા ં��ા� િવચારોમા ંમ�ન પાછા ��લોક મા ંઆ�યા. નોકરોએ તમેન ેજોયા.

નોકરો િવચાર� છ ેક� અસલી ��ા (�ી��ૃણ � ��ા બની ન ેઆ�યા હતા ત)ે તો �દર આરામ કર� છ,ે

એટલ ેઆ જ નકલી ��ા�  હોવા જોઈએ.એટલ ેનોકરો ��ા� ન ેમાર� છ.ે

મ��ુય ન ેપણ જયાર� માર પડ� છ,ે�યાર� �દરની �ખ ઉઘડ� છ,ેઅન ેતનેામા ંસા�ું ડહાપણ આવ ેછ.ે

��ા� િવચાર� છ-ેક� આ બ�ું છ ે�ું ? મારા જ ઘરમા ંમન ેનકલી ��ા કહ� ન ેમારા જ નોકરો

મન ેમાર� છ ે!!! મારા ઘરમા ંછ ેકોણ ?

��ા� એ �ખ બધં કર� ન ે(�યાનમા)ં જો�ું તો-ગાદ� પર �ી��ૃણ લાલ� આરામથી િવરા�યા છ.ે

આ�ુ બા�ુ સવ� ગોપબાળકો અન ેવાછડા ંછ.ે

��ા� ન ેપોતાની �લૂ સમ�ઈ.��ા� ન ેખા�ી થઇ ક�- �ી��ૃણ સાધારણ દ�વ નથી

પણ સવ� દ�વો ના પણ દ�વ છ.ે ��ા� િવચાર� છ ેક�-

“મારા નારાયણ જ �ી��ૃણ બ�યા છ.ે તમેની પર��ા લવેા જતા ંમાર� જ પર��ા થઇ ગઈ. મ� �� ુનો

અપરાધ કય� છ,ેતમેના ભોજન મા ંભગં કય� છ.ેએટલ ે�ું હવ ેતમેની �મા માગંીશ”
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��ા� �ી��ૃણ પાસ ેઆવી ન ેવદંન કર� છ.ે �મા માગ ેછ ેઅન ે�ી��ૃણ ની ��િુત કર� છ.ે

“પોતાના ગભ�માનંો બાળક પોતાન ેપટેમા ંલાત માર� તો �ું માતા બાળક પર ��ુસ ેથશ?ે

પણ ��ુસ ેથવાન ે બદલ ેત ેમાતા આનદં પામ ેછ ે–એ �યાય ેમારો કોઈ અપરાધ થયો હોય તો મન ે�મા

કરજો. મા�ુ ંશર�ર તો પચં ત�વ �ું બન�ેું છ,ેપણ તમા�ુ ંશર�ર તો પચં ત�વો �ું બન�ેું નથી. ત ેતો

ક�વળ આનદં�વ�પ જ છ.ે”

ભગવાન આનદંમય છ.ે

એક ઉદાહરણ છ.ે રાત ેબાર વા�યા હતા અન ેએક ભાઈ પથાર�મા ંઆળોટ� છ,ે�ઘ આવતી નથી.

િવચાર કરતા જણા�ું ક� આ� ગરમ પાણી (ચા) મળ� નથી. એટલ ેરાત ેચા બનાવવાની તયૈાર� કર�.

પણ યોગ એવો-ક� ઘરમા ંખાડં જ ના મળ.ેરાત ેબાર વાગ ેખાડં કોણ આપ ે?

�યા ંયાદ આ��ું ક� મકરસ�ંાતં (ઉ�રાયણ) મા ંબાળકો માટ� ખાડં ના ંરમકડા ંલા�યા છ ેત ેમળ� �ય તો

કામ થઇ �ય. રાત ેબાર વાગ ેત ેખાડં ના ંરમકડા ંશોધ ેછ.ેરમકડા નો ડ�બો મ�યો.ડ�બા મા ંખાડં નો

હાથી હતો –તનેો પગ તોડ� ન ેચા મા ંના�યો.

િવચાર કરો ક� ચા મા ંખાડં નાખંી ક� હાથી નો પગ ના�યો? ખાડં ના રમકડા ં(હાથી) ખાડંમય છ.ે

તમે િન��ુણ મા ંથી સ�ણુ થયલેા પરમા�મા પણ આનદં�પ છ.ે

�ી��ૃણ �ું શર�ર �ણૂ� આનદંમય છ.ે�ી��ૃણ થી આનદં �ુદો નથી.

��ા� ન ેઅ�ભમાન થ�ું હ�ું ક� –જગત ન ે�ું ઉ�પ� ક�ુ ં�.ં ત ેઅ�ભમાન ન�ટ થ�ું છ.ે

ક�ટલાક મહા�માઓ આ લીલા ન ે“��ામોહ િનવારણ લીલા” કહ� છ.ે �યાર� �ીધર�વામી એ આ લીલા�ું

નામ “સવ�દય લીલા” રા��ું છ.ે

� આનદં નદં-યશોદા ન ેઆ�યો તવેો આનદં ગાયો ન,ેવાછડાઓંન,ેગોપીઓ ન,ેગોપબાળકો ન ેઆ�યો.

માટ� આ સવ�દય લીલા છ.ે

ભગવાન ના બી� અવતારો એ �શાવતારો છ.ેજયાર� રામ અન ે��ૃણ –એ �ણૂ� અવતારો છ.ે

અનકે શ��તઓ સાથ ેઅનતં �વો �ું ક�યાણ કરવા માટ� � અવતાર થાય ત ેભગવાન નો �ણૂ� અવતાર

છ.ેથોડા �વો �ું ક�યાણ કરવા થોડ� શ��ત સાથ ેપધાયા� ત ે�શાવતાર.

�િૃસ�હ અવતાર મા ંમા� ��યા શ��ત જ �ગટ કર�લી.ત ેઅવતારમા ં�ાનશ��ત ��ુત હતી.

એવી ર�ત ેબી� અવતારો મા ંએક શ��ત દ�ખાય છ ેબાક� ની શ��તઓ ��ુત છ.ે

�ી��ૃણ ેએક એક લીલા મા ંએક એક દ�વ નો પરાભવ કય� છ.ે

વ�સલીલા મા ં���ું અ�ભમાન ઉતા��ુ, ��ા નો પરાભવ કય�.

ગોવધ�ન લીલા મા ંઇ�� �ું અ�ભમાન ઉતા�ર તનેો પરાભવ કય�.

રાસલીલા મા ંકામ �ું અ�ભમાન ઉતા��ુ અન ેકામ નો પરાભવ કય�.

એક �દવસ કનયૈો મા ન ેકહ� છ ેક�-મા �ું મોટો થયો,મા �ું હવ ેગાયોન ેચરાવવા લઇ �� ?

યશોદા� લાલા ન ેસમ�વ ેછ ેક�-બટેા, હ� �ું નાનો છ,ેજરા મોટો થા પછ� સા�ુ ં��ુતૂ� જોઈન ેગોપાળ

બનાવીશ. ત ેવખત ેશા�ંડ�ય ઋિષ આ�યા છ,ેયશોદા એ તમેન ે�છૂ�ું ક�-

લાલા ના જ�મા�ર જોઈ ન ેતને ેગોપાળ બનાવવા�ું ��ુતૂ� જોઈ આપો.

કાિત�ક માસ ��ુલપ� અ�ટમી િતથી ના �દવસ ેકનયૈો ગોપાળ થાય છ.ે

કનયૈા ન ેત ે�દવસ ેબ� ુઉતાવળ થાય છ,ેઆગલા �દવસ ેલાલા ન ે�ઘ આવતી નથી.



99

�ાતઃકાળ મા ં�નાન ક��ુ છ,ેશા�ંડ�ય ઋિષ આ�યા છ.ેકનયૈો ગાયોની ��ૂ કર� છ.ેગાયો ન ેઆ� ઘણો

આનદં થયો છ.ે “આ� અમારા મા�લક અમાર� ��ૂ કર� છ”ે લાલાએ ગાયો ન ે�લોની માળા પહ�રાવી

મીઠાઈ ખવડાવી. ગાયોએ આશીવા�દ આ�યા છ.ે “અમારા લાલા નો જયજયકાર થાય “

મહા�માઓ કહ� છ ે–ક�-��એુ સપંિ� આપી હોય તો ઘરમા ંગાય રાખજો. ગાય મા ંસવ� દ�વો નો િનવાસ

છ.ેગાય ની સવેા કરવાથી અપ��ૃ� ુટળ ેછ.ેગાય ન ેખાલી ચાદંલો કરવાથી કાઇં એ�ું પટે ન ભરાય,તનેે

�બૂ ખવડાવો.ગાય એ �જ ભ�ત છ.ે

આજ ના સપંિ�વાન ઘરમા ંગાય રાખતા ંનથી પણ ઘરમા ં�તૂરો રાખ ેછ.ે બહાર ફરવા �ય �યાર� પણ

મોટરમા ં�તૂરો રાખ ેછ.ે�તૂરા સાથ ેઅિત �નહે કર� છ.ે

કહ� છ ેક� �તૂરા સાથ ેઅિત�નહે કર� અન ે�તૂરા મા ંવાસના રહ� �ય તો બી� જ�મ મા ં�તૂરા નો

અવતાર મળ ેછ.ે �ુતરાનો િતર�કાર કરવો ન�હ પણ તનેી સાથ ેઅિત�નહે પણ કરવો ન�હ જોઈએ.

�ગણ ે�તૂરો આવ ેતો તને ેરોટલો નાખવો,તનેો િતર�કાર ના કરવો,ત ેપણ એક �વ છ.ે

એકનાથી ભાગવત મા ંએકનાથ મહારા� િવનોદ કય� છ.ે

રામ� એ �ું નથી ક��ુ ?રા�સો માયા�,અનકે ય�ો કયા�,રામાવતાર મા ંરામ ેબ�ું ક��ુ,પણ રા�િધરાજ

હતા એટલ ેગાયો ની ��ૂ –ગાયો ની સવેા તમેન ેકોઈ કરવા દ� ન�હ.

રામ� એ ગાયો ની ��ૂ કોઈએ કરવા દ�ધી ન�હ એટલ ેગાય ની સવેા કરવાની તમેની વાસના રહ�

ગઈ,એટલ ેરામ� ��ૃણ�પ ેગાયો ની સવેા કરવા ગોપાળ બની ન ેઆ�યા છ.ે

�ાતઃકાળ મા ં�ા�ણો આ�યા અન ેગણપિત �જૂન કરા��ું અન ેગાયો ની િવિધસર ��ૂ કરાવી છ.ે

�ી��ૃણ ગાયો ની ��દ�ણા કર� છ.ે �ી��ૃણ સાત વષ�ના થયા છ,ેપૌગડં અવ�થામા ંઆ�યા છ.ે

મા ન ેસા�ટાગં �ણામ કયા� છ.ેમા ના �ખ માથંી હષ�ના ં�� ુનીક�યા છ.ે

લાલો �છૂ ેછ ેક�-મા �ું ક�મ રડ� છ ે? �યાર� યશોદા� કહ� છ ેક�-

બટેા,�ું ગાયો ચરાવવા સવાર� જઈશ અન ેસા�ં પાછો આવીશ.એટલો સમય તારા મનોહર �ખુડા નાં

મન ેદશ�ન ન�હ થાય.તન ેજોયા ંવગર મન ેએક પળ પણ ચને પડ�ું નથી.

�વ ની આવી દશા થાય ક�-ઈ�ર વગર એક પળ પણ ચને પડ� ન�હ, �યાર� ઈ�ર ગોદમા ંઆવ ેછ.ે

યશોદા મા લાલા ના માટ� પગરખા ંલા�યા છ,ેપણ લાલો પહ�રવાની ના પાડ� છ.ે �ી��ૃણ કહ� છ ેક�-

મા,�ું હવ ેગોપાળ��ૃણ �.ંગાયો ની સવેા કરનાર,ગાયો નો નોકર �ી��ૃણ.

માર� ગાયો પગમા ંજોડા ના પહ�ર� તો આ તમેનો નોકર પગમા ંજોડા ક�વી ર�ત ેપહ�ર� ?

યશોદા કહ� છ-ેબટેા,ગાયો પ� ુછ.ે �યાર� કનયૈો કહ� છ-ેક�-મા, ગાયો પ� ુનથી,ગાયો,સવ� ની મા છ,ે

ગાયો મા ંસવ� દ�વો નો વાસ છ,ે�ું ગાયો નો સવેક �.ં

મહા�માઓ કહ� છ-ેક�-ગો�ુળમા ંહતા �યા ં�ધુી �ી��ૃણ ેચાર �િત�ા ઓ પાળ� છ.ે

(૧) સીવલેા ંકપડા ંપહ�યા� નથી.ગોપબાળકો ગર�બ હતા.ં િમ�ો સારા ંકપડા ંપહ�ર� ન�હ એટલ ે�ી��ૃણ

પણ

િવચાર� છ ેક� -”મારા િમ�ો ન ેસારા ંકપડા ંપહ�રાવી �ું સીવલેા ંકપડા ંપહ�ર�શ.

(૨) ગો�ુળ મા ંહતા �યા ં�ધુી હાથ મા ંઅ�-શ� લી�ું નથી.એક હાથ મા ંબસંી અન ેબી� હાથમાં

માખણ.કનયૈો ગો�ુળ મા ંવાસંળ� થી ઘાયલ કર� છ.ે

(૩) અ�ગયાર વષ� �ધુી માથા ના વાળ ઉતરા�યા નથી. �જ ના બાલ��ૃણ અલૌ�કક છ.ે�મે ની �િૂત� છ.ે

(૪) ગો�ુળ મા ંપગ મા ંપગરખા પહ�યા� નથી.
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�ી��ૃણ કહ� છ ેક�-�ું ગાયો નો નોકર �.ં

ગાયો ની એવી સવેા કર� છ ેક� એવી સવેા કોઈ કર� શક� ન�હ અન ેકરશ ેન�હ.

ગાયો ન ેખવડા�યા વગર કનયૈાએ ખા�ું નથી,ગાયો ન ેપાણી પીવડા�યા વગર પાણી પી�ું નથી.

તો પછ� �ી��ૃણ ગો�ુળ છોડ� મ�રુા �ય �યાર� રડ� તમેા ં�ું આ�ય� ?

આ ગાયો પ� ુહોવા છતા ં�ી��ૃણ ન ેમળવા આ�રુ છ.ે

કનયૈો પોતા ના પીતાબંર થી ગાયો ન ેસાફ કર� છ.ેમા બરફ� ખાવા આપ ેતો ત ેગગંી ગાય ન ેખવડાવી

દ� છ.ે મા �છૂ ેતો કહ� છ-ેક�-મા,ગાયો મન ેબ� ુવહાલી છ,ેત ેખાય તો મન ેઆનદં મળ ેછ.ે

�ૃંદાવન મા ં�ી��ૃણ બાળિમ�ો સાથ ેઅનકે �કાર ની રમતો રમ ેછ.ે

એક �દવસ િમ�ો એ લાલા ન ેફ�રયાદ કર� ક�-તાલવન મા ં��ુકળ ફળો છ ેપણ ધનેકા�રુ નામનો રા�સ

ત ેફળો કોઈન ેલવેા દ�તો નથી.

તાલવન મા ંધનેકા�રુ નામનો રા�સ ગધડેા �પ ેરહ�તો હતો.

ભગવાન ે�હલાદ ન ેવચન આપ�ેું ક�-તારા વશંમાનંા કોઈ રા�સ ન ે�ું ન�હ મા�ુ.ં,તથેી �ી��ૃણ તનેે

મારતા નથી. બલભ� (બળરામ) તને ેમાર� છ.ે

વન મા ંના ફળો સડ� �ય પણ કોઈ ન ેત ેલવેા દ� ન�હ ત ેધનેકા�રુ.

પોતાની પાસ ેઘ�ું હોય પણ બી� ન ેઆપ ેન�હ ત ેધનેકા�રુ. દ�હ ન ેસવ��વ માન,ે

અન ેશર�ર �ું �ખુ એ મા�ુ ં�ખુ –એ�ું � માન ેત ેધનેકા�રુ.

ધનેકા�રુ ત ેવન નો મા�લક નહોતો,પણ ઘણા વષ� થી �યા ંરહ�તો હતો,અન ેતાલવન ન ેપચાવી પાડ��ું.

ધનેકા�રુ એ દ�હા�યાસ (�ું એટલ ેમા�ુ ંશર�ર) છ.ેદ�હા�યાસ અિવ�ા (અ�ાનના) ન ેલીધ ેઆવ ેછ.ે

અિવ�ા �વ ન ેસસંાર ના બધંન મા ંનાખ ેછ.ેતનેા લીધ ે�વ મા ંસસંા�રક પદાથ� મા ંમમતા અથવા

રાગ-�ષે થાય છ.ેઅિવ�ા �યા ં�ધુી નાશ ના ંપામ ે�યા ં�ધુી સસંાર �ટતો નથી.

અિવ�ા �વ ન ેપાચં ર�ત ેબાધં ેછ.ે

દ�હા�યાસ,ઇ���યા�યાસ,�ાણા�યાસ,�તઃકરણા�યાસ અન ે�વ�પિવ��િૃત

દ�હા�યાસ નો ભાવ એવો છ ેક�-�વ માન ેછ ેક� �ું મોટો �,ં�ું �વ�પવાન �,ં�ું િવ�ાવાન �,ંસપંિ�વાન �.ં

અન ેતને ેદ�હ�ું અ�ભમાન થાય છ.ેઅન ેઅ�ભમાન મા ંત ેબી� �વો �ું અપમાન કર� છ,ેપીડા કર� છ.ે

આવા દ�હા�યાસ ન ેબલભ� માર� છ.ેબલભ� એ શ�દ�� (વદે) �ું �વ�પ છ.ે

વદે ના ંવચનો ન ેિવચાર કરવાથી,ધીર� ધીર� દ�હા�યાસ �રૂ થાય છ.ે

એક વખત �� ુએ િન�ય કય� ક� કા�લયનાગ નો હવ ે�ું ઉ�ાર કર�શ.

બાળિમ�ો ન ેલઇ ન ેત ે કા�લયનાગ � ધરા મા ંરહ�તો હતો ત ેજ�યાએ આવી ન ેરમવા લા�યા.

રમતા ંરમતા ંદડો ત ેધરામા ંપડ�ો.કનયૈો ત ેદડો લવેા જવા તયૈાર થયો.

બાળિમ�ો કહ� છ-ેકનયૈા,આ ધરા મા ંઝરે� નાગ રહ� છ,ેઆ ધરા �ું પાણી ઝરે� છ,ેત ેપાણી કોઈ પી�ું

નથી.ઝરે� નાગ છ ેએટલ ે�ું તમેા ંદડો લવેા ના �.

પણ �ી��ૃણ કદબં ના ઝાડ પર ચઢ�ા અન ેત ેધરામા ં�સૂકો માય�. કા�લયનાગ તો �યા ંહતો જ,તે

�ી��ૃણ ન ેડસં દ�વા લા�યો.આ� ઝરે અ�તૃ ન ેકરડ� છ.ે �મ �મ ત ેકરડ� છ ેતમે તમે ત�ેું ઝરે અ�તૃ

બન ેછ.ે�ી��ૃણ ેએક હાથ મા ં� ૂંછ�ુ ંઅન ેએક હાથ મા ંકા�લયનાગ ની ફણાઓ પકડ�.તનેા પર આ�ઢ

થયા છ.ે

બાળકો એકદમ ગભરાવા લા�યા. કનયૈો બાળકો ન ેકહ� છ ે–તમ ેગભરાશો ન�હ,ડરશો ન�હ.
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ભગવાન તો ફણા પર ��ૃય કરવા લા�યા અન ેધીર� ધીર� વજન વધા��ુ,એટલ ેકા�લયનાગ �યા�ુળ થયો

અન ેલોહ� ઓકવા લા�યો. નાગ-પ�નીઓ ભગવાન ન ેશરણ ેઆવી અન ે��િુત કરવા લાગી.

આપ ે� અમારા પિત ન ેસ� કર� છ,ેત ેયો�ય જ છ,ેકારણક� આપ ેકર�લી સ� �ુ�નો ના પાપ નો નાશ

કર� છ.ેઆપ તો કમ�ફળ �માણ ેબધા ન ેિશ�ા કરો છ.ેઆપ નો કોઈ દોષ નથી.

ખર� ર�ત ેજોઈએ તો અમતા પિત આ� ��ેઠ બ�યા છ.ે કારણ ક� એમના મ�તક પર આપ ેચરણ

પધરા�યા ંછ.ેબ�લરા� ના એક મ�તક પર આપ ેએક ચરણ પધરાવ�ેું પણ આ� તો અમારા પિત ના

અનકે મ�તક પર આપના ંઅનકે ચરણ પધરા�યા ંછ.ે

�ી��ૃણ કા�લયનાગ ન ેકહ� છ ેક�-તારા લીધ ેઆ ધરા�ું જળ િવષમય થય�ેું છ,ે�ું આ �થાન છોડ� ને

ચા�યો �. કા�લયનાગ કહ� છ ેક�-નાથ,�ું જવા તયૈાર � ંપણ મન ેગ�ુડ નો બ� ુડર લાગ ેછ.ે

ભગવાન કહ� છ-ેક� મારા ચરણ નો હવ ેતન ે�પશ� થયો છ,ેએટલ ેગ�ુડ� તન ેમારશ ેન�હ.

કા�લયનાગ ગ�ુડ ના ભય થી આ ધરામા ંરહ�વા આવલેો.

કા�લયનાગ ન ેસો ફણાઓ હતી.

મ��ુય ના મન ન ેક�ટલી વાસનાઓ (ફણાઓ) છ ેતનેી ક�પના પણ થતી નથી.

મ��ુય �ું મન સકં�પ-િવક�પ કર� છ ેત ેબધી ફણાઓ છ.ે

�� ુન ે�ાથ�ના કરવાની ક�-નાથ મારા મન ન ેનાથો,મારા મન પર તમારા ંચરણ ન ેપધરાવો.

કા�લયનાગ ની ફણાઓ મા ંઝરે હ�ું તમે આપણી એક એક ઇ���યોમા ંઘણા ભાગ ેવાસનાઓ �ું ઝરે ભ��ુ

છ.ેઇ���યો મા ંઆ વાસના �ું ઝરે હોય �યા ં�ધુી ભ��ત થતી નથી,સ�સગં થી આ ઝરે ઓ� ંકરવા�ું છ.ે

આ કથા �ું રહ�ય એ�ું છ ેક�-

�મ ધનેકા�રુ એ દ�હા�યાસ�ું �પ હતો તમે કા�લયનાગ એ ઇ���યા�યાસ �ું �પ છ.ે

ભ��ત (ય�નુા) મા ંઇ���યા�યાસ (કા�લયનાગ) આવ ેતો ત ે��ુ ભ��ત કર� શકતો નથી.

ભોગ ન ેભ��ત ન ેવરે છ,ે

ભ��ત ના બહાન ેઇ���યો ના લાડ કર� ત ેકા�લયનાગ.

� ઇ���યો નો દાસ છ ે–ત ેભ��ત �ું િનિમ� કર� �ખુ ભોગવ ેછ.ે

કોઈ જ�યાએ-��ુખયા� માનભોગ �દર રાખ ેઅન ેબહાર ભ�તો ન ેચરણા�તૃ આપ ેછ.ે

અર� ભાઈ �ું માનભોગ બહાર કાઢ ન ે?  પણ ત ેિવચાર કર� છ ેક�-મારા માટ� �ું રહ�શ ે?

સાચી ર�ત ે–તો-બી� ન ેઆ�યા પછ� � ક�ણકા (થોડો ભાગ) વધ ેત ેમહા�સાદ છ.ે

િવષયો નો મનથી પણ �યાગ કરવામા ંઆવ ેતો જ ભ��ત િસ� થાય છ.ે

ભ��ત મા ંિવલાિસતા-િવલાસીપ�ું આવ ેતો ભ��ત નો નાશ થાય છ.ે

ભ��તમાગ� ના આચાય� વ�લભાચાય��,રામા��ુચાય��,ચતૈ�ય મહા���ુ વગરે�મા ંપ�ર�ણૂ� વરૈા�ય

હતો.તથેી જ તઓે ભ��ત કર� શ�ા.�ણૂ� વરૈા�ય વગર ભ��ત થઇ શકતી નથી.

ભ��ત એ તો �ાન વરૈા�ય ની જનની (મા) છ.ે

આ આચાય� એક એક વ�ભરે જગત મા ંફરતા.પણ પાછળથી ભ��તમાગ� મા ંિવલાસીલોકો

(કા�લયનાગો) દાખલ થઇ ગયા �યારથી ભ��તમાગ� બગડ�ો છ,ેબદનામ થયો છ,ેવગોવાયો છ.ે

ઈ�રની સવેા કરવી કઠણ છ.ેસસંાર�ખુ નો � મનથી પણ �યાગ કર� ત ેજ દ�વસવેા કર� શક� છ.ે

શર�ર�ખુ અન ેઇ���ય�ખુ મા ં��ું મન ફસાય�ેું છ ેત ેસવેા કરતો નથી પણ સવેા નો ઢ�ગ કર� છ.ે
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મહા���ુ એ આ�ા કર� છ ેક�-��સુવેા મા ંઅ�રુાગ રાખો અન ેશર�ર અન ેઇ���યો ના �ખુો મા ંવરૈા�ય

રાખો,તો જ સવેામા-ંભ��તમાગ� મા ંઆગળ વધી શકાશ.ે�વાથ� મ��ુય સવેા કર� શકતો નથી.

�ી��ૃણ ેબી� બધા દ��યો ન ેમાયા� પણ કા�લયનાગ ન ેમાય� નથી,પણ ના�યો છ.ે

કા�લયનાગ એ ઇ���યો �ું �વ�પ છ.ેએટલ ેઇ���યો ન ેમારવાની નથી પણ નાથવાની છ.ે

ઇ���યો ન ેસમ�વી ન ેતને ેિવવકે થી વશ કરવાની છ,ે�� ુના માગ� મા ંવાળવાની છ.ે

�મ તપલેી જો સાફ ના હોય અન ેજો તમેા ં�ધૂ ભરવામા ંઆવ ેતો �ધૂ બગડ� �ય છ,ે

તમે જો ઇ���યો ��ુ ના હોય તો ભ��તરસ તમેા ંટકતો નથી.

ઇ���યો માથંી વાસના �ું ઝરે કાઢ�ું જ પડ� છ.ે

એમ પણ કહ�વાય છ ેક� િસ�હણ�ું �ધૂ સોના ના પા� મા ંજ ટક� છ.ેમાટ�ના કો�ડયા મા ંન�હ.

�મ િસ�હણ�ું �ધૂ અિત �ુલ�ભ છ,ેતમે ભ��તરસ પણ અિત�ુલ�ભ અન ેઅલૌ�કક છ.ે

�ાનમાગ� મા ંઇ���યો સાથ ેઝગડો કરવો પડ� છ,ેઇ���યો ન ેમારવી પડ� છ.ે

જયાર� ભ�તો ઇ���ય �પી �લ ભગવાન ન ેઅપ�ણ કર� છ.ે

ઈ���યોન ેસમ�વી ��નુા માગ� મા ંવાળ�ું �માણ મા ંસહ��ું છ.ે

�ી��ૃણ કા�લયનાગ ન ેનાથી તને ેરમણ�ીપ મોકલી ન ેધરામાથંી બહાર આ�યા છ.ે

સવ� ન ેઆનદં થયો છ.ેઅન ેત ેરાિ� સવ� જણાએ ત ેય�નુાના ધરાના �કનાર� જ ગાળ�.

ત ેવખત ેવન મા ંદાવાનળ સળ�યો.અન ેસવ� �જવાસીઓ દાવાનળ થી ઘરેાઈ ગયા.

�ી��ૃણ ેદાવાનળ પી જઈ ન ેસવ� �ું ર�ણ ક��ુ.

�ી��ૃણ ેબ ેવાર દાવા��ન �ું પાન ક��ુ છ.ે

બી� એ�વાર� જયાર� બાલગોપાળો ખલે�દૂ મા ંલાગલેા હતા ત ેવખત ેગાયો �રૂ ચરવા નીકળ� ગઈ,

ગાયો ન ેશોધવા જતા ંગોપબાળકો દાવાનળ મા ંઘરેાઈ ગયા ,�યાર� પણ �ી��ૃણ ેિવરાટ �વ�પ ધારણ

ક��ુ હ�ું અન ેદાવાનળ પી ગયા હતા.

સસંાર એ દાવા��ન છ,ે ત ેચાર� બા�ુ થી સળગ ેછ ેઅન ેચાર� બા�ુ થી ત ે�વ ન ેબાળ ેછ.ે

ગર�બી એ દાવા��ન છ,ેસતંાન ના હોય ત ેદાવા��ન છ,ે�ુઃખ એ દાવા��ન છ.ે

સાહ�બ ઓ�ફસ ેથી ઘરે આવ ેઅન ેસા� ુવ� ુનો ઝગડો ચાલતો હોય ત ેવખત ેલાડ� નો પ� લ� ક�

મા નો પ� લ�? �ું ક�ુ ં? એ દાવા��ન છ.ે

�િત�ળૂ પ�ર��થિત�પ,�ુઃખ �પી દાવાનળ બાળવા આવ ે�યાર� –�ખ બધં કર�,�ત��ુખ �ૃ��ટ કર�,

ભગવાન ના નામ �ું �ચ�તન કરવાથી ભગવાન ત ે�ુઃખ ન ેપી �ય છ,ેઅન ે�ુઃખ �રૂ થાય છ.ે

સોહામણી શરદ ઋ� ુઆવી છ.ે�ૃંદાવન ની શોભા અનરે� બની છ.ેમદંમદં �ગુધંી પવન વહ�તો હતો.

એવા �ૃંદાવન મા ંગાયો અન ેગોવાળ િમ�ો સાથ ે�ી��ૃણ ગાયો ચરાવ ેછ.ે

�ી��ૃણ પોતાના હોઠ પર વાસંળ� �કૂ� અન ેમ�રુ �રુો વહાવ ેછ.ે ગોપીઓ આ વાસંળ� સાભંળ ેછ.ે

કનયૈાની વાસંળ� નો નાદ સાભંળ� ગોપીઓ � વણ�ન કર� છ ેતને ેવ�ેગુીત કહ� છ.ે
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નામ અન ેનાદ ની ઉપાસના કરવાથી �ચ� ની ��ુ� થાય છ.ે

“નાદ” મા ં�પ ની (દ�હની) િવ��િૃત થાય છ.ે વાસંળ� એ નાદ �� ની ઉપાસના છ.ે

નાદ �� ની ઉપાસના વગર �� ુના દશ�ન થતા નથી.

કનયૈા ની વાસંળ� નો નાદ �યા ં�ધુી ના સભંળાય �યા ં�ધુી ��ૃણ ના ંદશ�ન થતા નથી.

કનયૈા ની મ�રુ વાસંળ� નો નાદ સાભંળતા ંગોપીઓ ન ેસમાિધ લાગી છ.ે

મ�રુ નાદ મા ંમન નો લય કરવા આ વ�ેગુીત ની કથા છ.ે

વ�ેનુાદ ના આ નાદ�� ના આનદં આગળ બધા આનદંો �ફ�ા છ.ે

વ�ેગુીત મા ં��યકે �લોક બોલનાર� ગોપી �ભ� �ભ� છ.ે

�ીધર �વામી એ લ��ું છ ેક�-દર�ક �લોક બોલનાર� ગોપી �ુદ��ુદ� હોવા ના કારણ,ેએક બી�

�લોક વ�ચ ેસભંધં નથી.

�ી��ૃણ �ગ�રરાજ મા ંછ.ેઅન ે�યા ં� વાસંળ� વગાડ� છ,ેત ેગોપીઓ પોતાના ઘરમા ંબઠેા ંબઠેા ંસાભંળ ેછ.ે

કહ�વાય છ ેક� –ભ��ત વધ ેએટલ ે�રૂદશ�ન અન ે�રૂ�વણ ની શ��ત આવ ેછ.ે

ગોપીઓ ની ભ��ત વધી છ,ેએટલ ેતમેન ેઆ બનં ેિસ��ઓ �ા�ત થઇ છ.ે

પહ�લા ંતો ગોપીઓ લાલા ના દશ�ન કરવા નદંબાબા ના મહ�લ મા ંદોડ� જતી હતી, પણ આ� હવ ેતનેે

તમે કરવાની જ�રત રહ� નથી. ગોપીઓ ન ેઘરમા ંથી જ �ી��ૃણ ના ંદશ�ન થાય છ.ે

લાલા ની વન ની લીલાઓ ત ેઘરમા ંબઠે� બઠે� જ જોઈ શક� છ,ેલાલા ની વાસંળ� નો નાદ સાભંળ� શક� છ.ે

ઘર�ું કામ કાજ પતાવી ન ેગોપીઓ ટોળ ેવળ� ન ેબસે ેછ ેઅન ેઆપસ મા ંલાલા ની વાતો કર� છ.ે

એક કહ� છ-ેક�- અર�,સખી,જયાર� �યામ�ુંદર �ી��ૃણ અન ેગૌર �ુંદર બલરામ ની જોડ� ગોપબાળકો

સાથ ેગાયો ન ેહાકં� ન ેવન મા ંલઇ જતા હોય ક�-�જ મા ંપરત આવી ર�ા હોય,અન ેજયાર�,

�ી��ૃણ ેહોઠ પર �રુલી ધારણ કર� હોય-�મેભર� િતરછ� �ચતવન થી અમાર� સામ ેત ેજોઈ ર�ા હોય

અન ેત ેસમય ેઆપણ ેતમેના �ખુ ની મા�રુ� �ું પાન કરતા હોઈએ,�યાર�, આપણા �વન મા ંશર�ર ને

� બ ે�ખો મળ� છ,ેતનેી સફળતા સમ�ય છ.ે

��ૃણ-બલરામ ઉ�મ નટો ના સમાન શોભ ેછ.ે આવા �ી��ૃણ ના �ઓએ દશ�ન કયા� છ,ે

તઓે ન ેજ �ખ �ું ફળ �ા�ત થ�ું છ.ે �વન મા ં� �ખો મળ� છ ેત ેસફળ છ.ે

બી� સખી કહ� છ-ેક�-આ કનયૈો વાસંળ� વગાડ� છ ેત ેતો �ું સાભંળ. વાસંળ� ન ેસદાય કનયૈો પોતાની

ક�ડમા ંખોસી રાખ ેછ,ેજમવા બસે ેક� �એુ �યાર� પણ ત ેસાથ ેજ હોય છ.ેતથેી વાસંળ� એ �ી��ૃણ ની

પટરાણી છ.ેવાસંળ� ન ેલાલા નો િન�ય સયંોગ �ા�ત થયો છ.ે

આ વાસંળ�એ �વૂ� જ�મ મા ંએવા ં�ું ��ુય કયા� હશ ેક� �ી��ૃણ ના અધરા�તૃ �ું િન�ય પાન કર� છ.ે

એટલ ેગોપીઓ વાસંળ� ન ે�� કર� છ ેક�-ત� એ�ું ત ે�ું ��ુય ક��ુ ક� ભગવાન ેતન ેઅપનાવી છ?ે

ગોપીઓ નો ��ના  જવાબમા ંવાસંળ� કહ� છ ેક�-

મ� બ� ુતપ�યા� કર� છ,ેબ� ુ�ુઃખ સહન ક��ુ છ.ેમારા પર છ ઋ�ઓુ ના માર પડ�ા છ.ેમા�ુ ંહ��ું પો�ું છ.ે

મારા હ�યા મા ંક�ું નથી, છતા ંલોકો એ મન ેકોતર�,મન ેસાત કાણા ંપાડ�ા ંતો પણ �ું બોલી ન�હ.

�ું માર� મળે ેએકલી બોલતી નથી.ધણી ની ઈ�છા �માણ ેતને ે� બોલાવ�ું હોય ત ેબો�ું �.ં

મા�લક ની ઈ�છા �માણ ે�રુ કા�ું �.ં

વાસંળ� �મ પોલી છ ેતમે વરેઝરે પટેમા ંસઘંર�ું ના જોઈએ.કોઈ ભલ ેકડવા ંવણે કહ�,પણ �લૂી જ�ું.
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લોકો ભલ ેગમ ેતવેો િસતમ કર�,(વાસંળ� ની �મ ભલ ેકાણા ંપાડ�) પણ ગમ ખાઈ ન ે� સહન કર� છ,ે

ત ેભગવાન ન ેગમ ેછ.ેગમ ેતવેા �ુખના �સગં ેધીરજ �મુાવવી ના જોઈએ.

વાસંળ� �મ પોતાની ઈ�છા અ�સુાર બોલતી નથી તમે પોતાની ઈ�છા અ�સુાર ન�હ પણ ઈ�ર ની

ઈ�છા અ�સુાર જ બોલ�ું જોઈએ.બોલતા ંપહ�લા ંમા�લક �ું �મરણ કર�ું. સ�જન હોય ક� �ુ�ન –બધા

ન ેઆનદં થાય ત�ેું બોલ�ું જોઈએ.કોઈ�ું �દલ �ુભાય ત�ેું ના બોલ�ું. લાકડ� નો માર �લુાય છ ેપણ

શ�દ નો માર �લૂતો નથી. ઘરમા ંવ� ુથી �લૂ થાય ,�ધૂ ઢોળાઈ �ય,ન ેટકોર કરવી જ હોય તો મ�રુ

વાણી થી ટકોર કરો.  “નદં મહો�સવ વખત ે�ધૂ-દહ� નો કાદવ થયો હતો, વ�એુ આ� નદં મહો�સવ

કય�,તથેી આ વખત ેઘરમા ંલાલો આવશ.ે”

બી� એક ગોપી કહ� છ-ેઅર� સખી,�ું જો તો ખર�, આ વાસંળ�નો અવાજ સાભંળ� ��ૃો માથંી મધ ની

ધારાઓ વહ� છ.ે કનયૈો વાસંળ� વગાડ� છ ે�યાર� ��ૃો આનદં થી રડ� છ.ે વાસંળ� જડ ન ે ચતેન બનાવ ેછ.ે

કનયૈો વાસંળ� વગાડ� છ ેએટલ ે��ૃો ન ેઆનદં થાય છ.ે

ઘણા મ��ુયો બ� ુમોટા માણસો જોડ� સબંધં જોડ� છ.ેતમે આ ��ૃો પણ કનયૈા સાથ ેસબંધં જોડ� છ.ે

“વાસં અમાર� �તનો,એટલ ેઅમારો ભાઈ,અન ેતનેી ��ુી વાસંળ� ન ેકનયૈા એ અપનાવી છ,ેએટલે

કનયૈો અમારો જમાઈ થાય.”

�યવહાર મા ંપણ લોકો મોટા સાથ ેસબંધં જોડ� તો લાભ થાય છ.ે

આવા લોકો કહ� છ-ેક�- આ કલકેટર આ�યા છ ેત ેઅમારા સગા છ.ે

તમેન ેકોઈ �છૂ ેક� ત ેતમારા �ું સગા ંથાય ? તો ત ેકહ� છ ે–ક�-

માર� નણદં ની �ઠાણી, એના ભાઈ,એના ભાણજેના, ઓરમાન ભાઈ નો આ ભ�ીજો છ!ે!!!

આ કઈ �ત નો સબંધં ?તમે છતા ંમોટા કલકેટર સાથ ેસ� ુસબંધં જોડ� છ.ે

આપણ ેપણ પરમા�મા જોડ� સબંધં જોડવાનો છ.ે

એક ગોપી બોલી-અર� સખી,જો,કનયૈો વાસંળ� વગાડ� છ ે�યાર� હરણીઓ પાગલ થઇ ન ેદોડતી આવ ેછ,ે

આ હરણી ઓ �ખ થી લાલા ના દશ�ન કર� છ ેઅન ેકાનથી મોરલીનો મ�રુ નાદ �વણ કર� છ.ે અને

એવી ર�ત ેકનયૈા ની ઝાખંી કર� છ ેક�-તનેી પાપંણો પણ હાલતી નથી.(ગોપીઓ ની �ૃ��ટ ક�ટલી ��ૂમ છે

ક� પાપંણો હાલતી નથી ત ેપણ ઘરમા ંબઠેા  િનર��ણ કર� છ)ે

હ�રણીઓ હરણ ન ેસાથ ેલઇ ન ેઆવી છ.ેહ�રણીઓ ન ેહરણો સાથ આપ ેછ ેએટલ ેત ેક�ટલી ભા�યશાળ�

છ.ેમારા પિત તો મન ે��સુવેા મા ંસાથ આપતા નથી.

હ�રણીઓ લાલાની ��ૂ કરવા માગ ેછ,ેપણ પાસ ેક�ું નથી એટલે

પોતાની �ખ�પી કમળ થી ��ૂ કર� છ.ે

હ�રણીઓ આપણ ન ેબોધ આપ ેછ ેક�-�ખ આપવા લાયક કોઈ �ી નથી,કોઈ ��ુુષ નથી,પણ

�ખ આપવા લાયક એક �ણૂ� ��ુુષો�મ �ી��ૃણ છ.ે

એક ગોપી બોલી ક�-અર� સખી તન ે�ું ક�ું ? બસંીનાદ સાભંળ�,બસંી ની તાન મા ંમ�ત બની,

ગાયો ઘાસ ખાવા�ું �લૂી �ય છ,ેઘાસ ખાવા�ું છોડ� દ� છ.ે ગૌમાતાઓ કાન ઉભા-�ચા કર� �ણ ેકાન

વાટ� અ�તૃ પીતી હોય ત�ેું લાગ ેછ.ે

કનયૈા ની બસંર� નો નાદ સાભંળ� ગાયો ના �ખમાથંી આનદં ના અ�ઓુ ની ધાર થાય છ,ે

મોઢામા ંલીધલેો ઘાસનો કોળ�ઓ ચાવવા�ું �લૂી �ય છ.ેવાછરડા ંપણ ધાવવા �ું છોડ� દ� છ.ેઅને

વાછરડા ંપણ �રુલી ની તાન મા ંમ�ત બ�યા ંછ.ે
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તો વળ� બી� એક ગોપી કહ� છ-ેક�-મારો કનયૈો જયાર� વાસંળ� વગાડ� છ ે�યાર� પ�ીઓ પણ અવાજ

કરતા ંનથી,કોયલ નો કલરવ ક� મોર નો ટ�કુાર બધં થઇ �ય છ.ેસવ� મૌન રાખી મોરલી સાભંળ ેછ.ે

આ પ�ીઓ કોઈ સાધારણ પ�ીઓ નથી પણ મોટા મોટા ઋિષઓ, પ�ી બની �ૃંદાવન મા ંઆ�યા છ.ે

આખો �દવસ લીલાિન�ુજં મા ંરાધ�ે�ૃણ –રાધ�ે�ૃણ બોલતા ંફર� છ.ે

પણ લાલા ની મોરલી મૌન થઇ સાભંળ ેછ.ે

ગોપીઓ લાલા ની વાસંળ� ની વાતો (વ�ેગુીત) કર� છ ેત ેજ વખત ેયશોદામા �યા ંઆવ ેછ.ે

ત ેકહ� છ ેક�-રોજ �ું કનયૈા ન ેક�ું � ંક� ગરમી છ,ેપગ મા ંજોડા પહ�ર� ન ે�,છતા ંત ેપહ�રતો નથી.

�યાર� એક ગોપી કહ� છ ેક�-મા,તમ ે�ચ�તા ના કરો,વનના દ�વી-દ�વતાઓ લાલા ની સવેા કર� છ.ે

કનયૈા નો એક િમ� તો એવો છ ેક� કનયૈા ન ેમાથ ેછ�ી રાખી ન ેચાલ ેછ.ે

યશોદા� �છૂ ેછ ેક�-એવો એનો કોણ િમ� છ ે? ત ેતો મન ેકહો,�ું ઘરે આવ ે�યાર� તને ે�ુંદર ર�તે

જમાડ�શ.

�યાર� ગોપી કહ� છ ેક�-મા,એ િમ� એવો છ ેક� ઘરે આવતો નથી.એ િમ� �ું નામ છ ેમઘેરાજ.

કનયૈો �યા ં�યા ં�ય �યા ંછાયા કર� છ.ેમઘેરાજ એમ માન ેછ ેક�,”મારો અન ેકનયૈા નો રગં એકસરખો છ,ે

એટલ ે�ું તનેો ખાસ િમ� �.ં” � �દવસ ે�બૂ ગરમી થાય ત ે�દવસ ેલાલા ન ેપ�ર�મ ના થાય એટલે

મઘેો ઝરમર ઝરમર વરસ ેછ.ે

જશોદા કહ� છ ેક�-પણ સખત પ�થરવાળ� જમીન પર ચાલતી વખત ેપગ ન ેક�ટ તો થાય ન ે?

�યાર� ગોપી કહ� છ ેક�-ના,મા,�ગ�રરાજ મહારાજ ન ેકનયૈો બ� ુવહાલો લાગ ેછ.ે

કનયૈો �યા ં�યા ંપગ પધરાવ ેછ ે�યા ં�યા ં�ગ�રરાજ મહારાજ માખણ �વા કોમળ થાય છ.ે

યશોદા� આ વાત માનવા તયૈાર નથી ત ે�� કર� છ ેક�-જો �ગ�રરાજ માખણ �વા કોમળ થતા હોય તો

તમેા ંલાલા ના પગલા ંના ખાડા તો પાડવા જોઈએ ન ે?વળ� બધી ગાયો અન ેગોવાળો પણ �યા ંફરતા

હોય તનેા પણ ખાડા તો પડ� જ,પણ મન ેતો કોઈ �દવસ તવેા ખાડા દ�ખાતા નથી.

�યાર� ગોપી જવાબ આપતા ંકહ� છ ેક�-મા તમાર� શકંા બરાબર છ,ેપણ સાજં ના સમય ેજયાર� લાલો ઘરે

આવવા નીકળ ેછ,ે�યાર� �ગ�રરાજ, પોતાન ેલાલા નો િવયોગ થશ ે–એ વાત ેઅકળાય છ,ે

કનયૈા પાસ ેતનેી દવા પણ છ.ે કનયૈો અિત�મે થી તમેન ેનજર આપ ેછ ેઅને

તમેન ેરા� કરવા વાસંળ� નો �રુ છડે� છ.ે

�ગ�રરાજ ન ેઅિત આનદં થાય છ ેઅન ેઆનદં મા ંએવા �લાઈ �ય છ ેક�-બધા ખાડા �રુાઈ �ય છ.ે

બી� એક સખી કહ� છ-ેક�-અર�,સખી �ું જો તો ખર�,આ લાલો,ટ�ર કદમ પર ચડ�ો છ,ેઅન ે�યા ંબઠેા ંબઠેાં

વાસંળ� ના �રુ થી જ એક એક ગાય ના નામ દઈ તમેન ેબોલાવ ેછ,ેગાયો ન ેઆનદં થાય છ,ે

� � ગાય �ું નામ દ� ત ેગાય ��ુભ-��ુભ કરતી દોડતી દોડતી �ય છ,ે

ત ેગાયોની �ખો કનયૈા ના �ખુ �ું દશ�ન કરતા ંએક�ટશ ેલાલા ન ેજોઈ રહ� છ,ે

કાન �ચા કર� લાલા ની વાસંળ� સાભંળવામા ંમ�ન છ ેઅને

�બૂ જ વહાલ ઉભરાઈ આવવાથી લાલા ના પગ ચાટ� છ.ે �જ ની ગાયો ધ�ય છ.ે

ગાયો થી ઘરેાઈન,ેબસંર� વગાડતા, ટ�ર-કદબં (ઝાડ) પર બઠે�લા કનયૈા ના �ચ� ની જરા �ખ બધં

કર�નકે�પના કરવા �વી છ.ેગોપીઓ આ વ�ેનુાદ (વ�ેગુીત) ની વાતો કરતા ં�ણ ેધરાતી નથી.

ગાયો ની �મ તમેન ેપણ લાલા ની ન�ક દોડ� જ�ું છ.ે
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બી� એક ગોપી કહ� છ-ેક�- અર� સખી તન ે�ું એક ખાનગી વાત ક�ું ? ગાયો થી ઘરેાઈ ન ેબઠે�લા લાલા

ન ેજોઈ ન ેઅન ેલાલા ના પગ ચાટ� ન ેલાલા નો સસંગ� પામતી  ગાયો ન ેજોઈન ે�ું બાવર� થઇ �� �,ં

મન ેપણ એવી ઈ�છા થાય છ ેક� �ું પણ દોડતી દોડતી �� અન ેલાલા ન ેઆ�લ�ગન આ�ું,લાલા નો

સસંગ�પા�ું.પણ લોક લ�� ન ેકારણ ે,એક �ી હોવા ન ેકારણ ેઘરમાથંી �ું જઈ શકતી નથી.

આ ગોપી ન ેહ�ુ લોક લ���ું, દ�હા�યાસ �ું (�ું �ી �)ં ત�ેું ��ૂમ ભાન છ.ે

પણ આ જ ગોપી જયાર� �ી�વ અન ે��ુુષ�વ �ું ભાન �લૂી જશ ે(દ�હા�યાસ �લૂી જશ)ે �યાર� જ તને ે�ણૂ�

ગોપીભાવ �ા�ત થશ ેઅન ેરાસલીલામા ંતને ે�થાન મળશ.ે રાસલીલા મા ંદ�હા�યાસ ન ે�થાન નથી.

�ી��ૃણ બસંીનાદ થી ગાયો ન ેજયાર� બોલાવ ેછ ે�યાર�,નદ�ઓ ન ેપણ �ાિંત (�મ) થાય છ ેક�-

કનયૈો અમન ેબોલાવ ેછ.ેપણ નદ� �બચાર� �ી��ૃણ પાસ ેજઈ શકતી નથી.

એટલ ેપોતાના તરગં �પી હાથમા,ં કમળ-��ુપો લઇ � �દશામાથંી વ�ેનુાદ આવ ેછ ેત ે�દશા મા ંકમળ

ફ�ક� છ.ે અન ેભગવાન�ું અ�ભવદંન કર� છ.ે

જડ અન ેચતેન સવ� બસંીનાદ થી મો�હત થાય છ.ે

આ� �રુલી ના મ�રુ �વિન થી સમ�ત ��ૃ�ટ આનદં મા ંમ�ન બની છ.ે

વ�ેગુીત એ નાદ�� ની ઉપાસના છ.ે

નામ�� મા ંમન નો લય ના થાય �યા ં�ધુી નાદ�� થતો નથી. નાદ�� થી પર�� (કનયૈો) મળ ેછ.ે

��ટા (જોનાર) અન ે�ૃ�ય (જોવાની વ�� ુ–ઈ�ર) બનં ેએક થાય �યાર� દશ�ન મા ંત�મયતા આવ ેછ.ે

ગોપીઓ ની ત�મયતા ક�વી હશ ે?!! ક� ઘરમા ંબઠેા ંકનયૈાની મોરલી  નો વ�ેનુાદ સાભંળ ેછ!ે!!

ઈ�ર તો રોજ મોરલી વગાડ� �વ ન ેપોતાની તરફ બોલાવ ેછ ેપણ �વ ન ેત ેનાદ સભંળાતો નથી.

ગોપીઓ ના ઘરમા ંએક જ િવષય છ-ેઅન ેત ેકનયૈો.

લાલા ની વાતો કરતા,ં �ૃંદાવન ની વાતો કરતા,ંભગવાન �ી��ૃણ ની ��ડા (લીલા) ની કથા કરતા ં–

ગોપીઓ �ી��ૃણમય –ત�મય થાય છ ેઅન ેિવના �યાસ ે(અનાયાસ)ે તમેન ેસમાિધ લાગી છ.ે

યોગીઓ સમાિધ લગાવ ે�યાર� નાક પકડ� છ,ે�ખ બધં કર� છ,ે(�ાણાયામ- ��યાહાર કર� છ)ે જયાર�

ગોપીઓ નથી નાક બધં કરતી ક� નથી �ખ બધં કરતી !!

�દર-બહાર �ી��ૃણ ના ંદશ�ન કરતા,ં ��ુલી �ખ ેગોપીઓ ન ેઅનાયાસ ેસમાિધ લાગી છ.ે

� �� (ઈ�ર) ના દશ�ન કરવા યોગીઓ (�ાનીઓ) મથ ેછ,ે(�ાણાયામ વગરે� �ું ક�ટ કર� છ)ે

ત ે��ના ંદશ�ન ગોપીઓ કોઈ પણ �ત ની મથામણ વગર િવના �યાસ ેકર� છ.ે(કોઈ પણ ક�ટ વગર)

એક એક ઇ���યો ન ેભ��તરસ �ું દાન કર� ન ે�ી��ૃણ મા ંત�મય કરવાથી, અનાયાસ ેમન નો-�ચ� નો

િનરોધ થાય છ ેઅન ેયોગીઓ ન ે�વો ��ાનદં મળ ેછ ેતવેો ��ાનદં મળ ેછ.ે

ગોપીઓ ની આ સમાિધ (��ાનદં ની �ા��ત) �દ�ય છ.ેગોપીઓ નો વ� સ�ંયાસ નથી,પણ �મેસ�ંયાસ

છ.ેગોપીઓ એ �ી��ૃણ માટ� સસંાર ના ં�ખુો નો �યાગ કય� છ.ે

એટલ ેજ �ન ેવ�ો પણ �યાગી દ�ધા છ ેતવેા

�કુદ�વ�,સાડ� પહ�ર�લી ગોપીઓ ની (�મેસ�ંયાસીનીઓની)

કથા કરતા ં,લાલા ની લીલા ઓ�ું વણ�ન કરતા ંપાગલ બ�યા છ.ે(�ાન પર ભ��ત નો આ િવજય છ)ે

આ કોઈ ગોપીઓ ની કથા નથી,પણ આ તો �ાનીઓ ની કથા છ,ેપરમહસં યોગીઓ ની કથા છ.ે
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�ું ��ુુષ �-ં�ું �ી �-ંએવો દ�હા�યાસ �યા ં�ધુી યાદ આવ ે�યા ં�ધુી ��ુ ગોપીભાવ �ગતો નથી.

�ી�વ અન ે��ુુષ�વ �ું �મરણ �યા ં�ધુી ��ુ� મા ંછ ે�યા ં�ધુી “કામ” દ�હમા ંરહ�લો છ.ે

જયાર� પરમા�મા �ી��ૃણ �ું �મરણ કરતા ંકરતા ંતમેના મા ંત�મયતા થાય,

અન ેદ�હ �ું ભાન ના રહ� (�ી�વ-��ુુષ�વ �ું �મરણ ના રહ�) �યાર� ��ુ ગોપીભાવ ની �ા��ત થાય છ.ે

ત ેપછ� રાસ લીલા મા ં�વશે મળ ેછ.ે

દ�હા�યાસ (�ું �ી �-ં�ું ��ુુષ �)ં ની િવ��િૃત થાય (�લૂાઈ �ય)-તો બડેો પાર છ.ે

કારણક� –આમ થવાથી “આ�મા” –એ -દ�હ થી (શર�રથી) �ટો પડ� છ,ેઅન ેપરમા�મા મા ંમળ ેછે

(ત�મયતા)

એટલ ેએમ પણ કહ� શકાય  ક� “�વ ન ેપરમા�મા ના ં(ઈ�રના-ં�ી��ૃણ ના)ં દશ�ન થાય છ.ે”

લાલાની વાસંળ� નો નાદ (નાદ��) મા ંત�મયતા અન ેતનેાથી દ�હા�યાસ-

આ �સગંો એ રાસલીલા મા ંજવાની તયૈાર� બતાવ ેછ.ે

એટલ ેજ વ�ેગુીત (લાલા ની વાસંળ� ના નાદ ની ગોપીઓ ની વાતો) થી ગોપીઓની કથા શ�ુ થઇ છ.ે

(૧) આ વ�ેગુીત મા ં“��ચા�રણી ગોપીઓ”  ની કથા છ.ે

હવ ેપછ� � આવશ.ે.ત.ે..

(૨) ય� કરનારા �ા�ણો ની પ�નીઓ ના �સગં મા ં“િવવા�હતા –�હૃ�થા�મી ગોપીઓ” ની કથા છ.ે

(૩) ગોવધ�ન લીલા મા ં“વાન��થ ગોપીઓ” ની કથા છ.ે

(૪) રાસલીલા મા ં“સ�ંયાસી ગોપીઓ” ની કથા છ.ે

ભાગવત મા ં�ી��ૃણ ની લીલા  ઓ નો �મ છ,ેતમેા ંપણ રહ�ય છ.ે

સ�ંયાસી પરમા�મા માટ� સવ� નો અન ે–�- શર�ર મા ંરહ� છ,ેત ેશર�ર નો –પણ મન થી �યાગ કર� છ.ે

એટલ ેરાસલીલા મા ંગોપીઓ કનયૈા ન ેકહ� છ ેક�-“તમારા માટ� અમ ેબ�ું છોડ� દ��ું છ.ે”

એ �લોક મા ંગોપીઓ નો સ�યાસ �ગટ થાય છ.ે એટલ ેરાસલીલા ની ગોપીઓ સ�ંયાસીનીઓ છ.ે

હવ ે“ય�-પ�નીઓ” (ય� કરનારા �ા�ણ ની પ�નીઓ-�હૃ�થા�મી ગોપીઓ) નો �સગં આવ ેછ.ે

એક વખત ય�નુા �કનાર� રમતા ંકનયૈો બાળકો ન ેઉપદ�શ આપ ેછ ેક�-

��ૃ ક�ટલા ંપરોપકાર� છ ેક� પોત ેટાઢ તડકો સહન કર� બી� ંન ેછાયાઓ આપ ેછ,ે

� પોતાન ેપ�થર માર� છ ેતને ેપણ ત ેફળ આપ ેછ.ેપરોપકાર માટ� ત ે��ૃો મહાન છ.ે

થોડા સમય પછ� ગોપ-બાળકો  કહ� છ ેક� –કનયૈા અમન ે�બૂ �ખૂ લાગી છ.ે

�ી��ૃણ ેક�ું ક� –પલેા �ા�ણો ય� કર� છ,ે�યા ં�વ. એટલ ેબાળગોપાળો �ા�ણો પાસ ે�ય છ.ે

એ �ા�ણો ય� કર� છ ેપણ ય� �ું રહ�ય સમજતા નથી.ભાગં નો નશો કર�ન ેબઠેા છ.ે

�યસની ઓ ની ��ુ� �ધુરતી નથી.

�ા�ણો એ ગોપાળો ન ેકઇં ખાવા�ું આ��ું ન�હ,એક �ા�ણ ેતો મારવા માટ� લાકડ� ઉગામી.

મહા�માઓ કહ� છ ેક�-અ� ની કોઈન ેના કહ�શો ન�હ,તમેનો િતર�કાર કરશો ન�હ,અ�દાન ઉ�મ દાન છ.ે

ભગવાન ગર�બ ના �ખુ થી જમ ેછ.ે સાચા �ા�ણો ના �ખુ થી જમ ેછ.ે

�ા�ણ પ�નીઓ (ય�-પ�નીઓ) લાલા ન ેઓળખ ેછ,ે તઓે ભોજન સામ�ી લઇ આવી અન ેબધા ને
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�મે થી જમાડ�ા.લાલાએ ય�-પ�નીઓ નો (ગોપીઓ નો) ઉ�ાર કય� છ.ે

હવ ેગોવધ�નલીલા નો �ારભં થાય છ.ે ગોવધ�નલીલા પછ� રાસલીલા આવ ેછ.ે

�ી��ૃણ ેસાતમ ેવષ� ગોવધ�નલીલા અન ેઆઠમ ેવષ� રાસલીલા કર� એ�ું ભાગવતમા ંલ��ું છ.ે

ગોવધ�ન લીલા ના થાય �યા ં�ધુી ભગવાન રાસ રમતા નથી.

ગો એટલ ેભ��ત-ગો એટલ ે�ાન. �ાન અન ેભ��ત ન ેવધારનાર� લીલા એ –ગોવધ�નલીલા.

મ��ુય મા ં�ાન વ��ું છ ે.....એવી ક�વી ર�ત ેખબર પડ� ?

તો કહ� છ ેક�-જયાર� ��ય ની આસ��ત �ટ�,કામ�ખુ ની મન થી �ણૃા આવ,ે�ી�વ અન ે��ુુષ�વ �ું ભાન

�લુાય –�યાર� �ાન વ��ું છ ેતમે �ણ�ું.

�ાન  અન ેભ��ત વધ ે�યાર� ��ય નો મોહ �ટ� છ,ેશર�રનો મોહ �ટ� છ,ે શર�ર �ું ભાન �લુાય છે

અન ે�યાર� જ રાસલીલા મા ં �વશે મળ ેછ.ે

ગોવધ�નલીલામા ં�ાન અન ેભ��ત વધારવાના ઉપાયો બતા�યા છ.ે

ક�ટલાક બ� ુ��ુતકો વાચં ેછ,ેપણ વાચં�ેું િવચારતા નથી,િવચાર� ન ે�વન મા ંઉતારતા નથી.ત ે�ાન

નથી.ક�ટલાક કથા બ� ુસાભંળ ેછ,ે પણ કોઈ સાધન કરતા નથી,મા� સાભંળ�ેું �ાન નકા�ું છ.ે

ઘણા લોકો હવાફ�ર કરવા �હલ�ટ�શન �ય છ,ે ન ેહવાફ�ર કરવાથી �મ શર�ર મા ંશ��ત વધ ેછ,ેતમે-

િવલાસી લોકો નો સગં છોડવાથી અન ેિવર�ત મહા�માઓ નો સ�સગં કરવાથી,ભ��ત વધ ેછ.ે

િવરકત મહા�માઓ ના સ�સગં થી વરૈા�ય આવ ેછ.ે

�ાન ન ેભ��ત વધારવા ધીમ ેધીમ ે��િૃ� ઓછ� કર� ન ેથોડ� થોડ� િન�િૃ� લવેાની.

મહા�માઓ કહ� છ-ેક�-વરસ ના અ�ગયાર મ�હના ભલ ેનોકર� ધધંો કરો પણ એક માસ નમ�દા �કનાર� ક�

ગગંા �કનાર� રહ� જપ-�યાન-ક�ત�ન કરો.એકાતં મા ંરહ� ન ે�યાન કરવાથી,ક� કોઈ સાધન કરવાથી,

ત ેસાધન તમા�ુ ંર�ણ કરશ,ે અન ેધીર� ધીર� સસંા�રક �ખુો પર �ણૃા આવશ.ે

�ાન અન ેભ��ત વધારવા ગોપ-ગોપીઓ ઘર છોડ� �ગ�રરાજ મા ંગયા છ.ે

�હૃ�થ ના ઘર ની �િૂમ - એ ભોગ �િૂમ છ.ે �હૃ�થ ના ઘરમા ંકામ ના પરમા�ઓુ ફરતા હોય છ.ે

�હૃ�થ ન ેઘરમા,ંપ�ની મા ં,��ુમા,ં ��ુના ��ુમા,ં��યમા-ંવગરે� મા ંમમતા (આસ��ત) હોય છ.ે

મમતા હોય �યા ંિવષમતા આવ ેછ.ે (આ મા�ુ ંછ-ેઆ તા�ુ ંછ)ે.િવષમતા આવ ેએટલ ેપાપ થાય છ.ે

ઘરમા ંભ��ત થાય છ ેપણ ભ��ત વધતી નથી. સા��વક �િૂમ મા ંભ��ત વધ ેછ.ે

ઘરમા ંકામ ના –વાસનાના પરમા�ઓુ ફર� છ,ેતથેી મન ચચંળ થાય છ.ેમન ચચંળ થાય એટલ ેભ��ત

થતી નથી. �હૃ�થા�મ �ું વાતાવરણ �ાન-ભ��ત-વરૈા�ય મા ંિવ�ન કરના�ુ ંછ.ે

તથેી મહા�માઓ કહ� છ ેક�-વષ�મા ંએકાદ મ�હનો કોઈ પિવ� તીથ�-�થળ મા ં�વ,સા�ુ ંભીજન લઇ સતત

ભ��ત કરો.ઘરની �ચ�તા કરશો ન�હ,ઘર ન ેયાદ કરશો ન�હ.

ભગવાન માટ� ઘર ન ેછોડ� ન ે�વ –�યાર� ભગવાન પર સ�ંણૂ� િવ�ાસ રાખો.

“મા�ુ ંકઈં ઓ� ંથવા�ું નથી,ક�ું �ુંટાઈ જવા�ું નથી,પરમા�મા મા�ુ ંર�ણ કરશ”ે

મ��ુય ,મ��ુય નો િવ�ાસ રાખ ેછ ેપણ પરમા�મા નો િવ�ાસ રાખતો નથી,તથેી �ુઃખી થાય છ.ે
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પરમા�મા ની ભ��ત વધારવા માટ� કોઈ પણ સાધન કરવા�ું છ.ે

આ�ું વષ� સતત ભ��ત થાય ત ેસા�ુ ંછ,ેપણ તમે ના થઇ શક� તો વષ�મા ંએકાદ મ�હનો િન�િૃ� લઇ

કોઈ પિવ� �થળ મા ંએકાતં મા ંજપ,�યાન,�ાથ�ના વગરે� કરવાથી ધીર� ધીર� ભ��ત વધ ેછ.ે

કોઈ ગર�બ માણસ ન ેઈ�છા થાય ક�-માર� િવ��યુાગ ય� કરાવવો છ.ે

પણ ત ે�ાથંી કરાવી શક� ? પાસ ેપસૈા ના હોવાથી-િવ��યુાગ ય� નો ખચ� ત ેકર� શક� ન�હ.

ક�ું છ ે–ક�-કોઈ િવ��સુહ� નામ ના ૧૫૦૦ પાઠ કર� અન ેકોઈ ગર�બ ન ેજમાડ� તો તને ેિવ��યુાગ �ું

��ુય મળ ેછ.ેકમ સ ેકમ-પિવ� �થળ મા ંરહ� િવ��સુહ� નામ ના પાઠ પણ કર� શકાય.

સસંાર ની ��િૃ� મા ંરહ� ભ��ત કરવી કરવી કઠણ છ.ે

મહા�માઓ ગમ ેતટે�ું કહ� પણ મ��ુય નદ� �કનાર� (ગગંા-નમ�દા �કનાર�) જઈ ભ��ત કરવાનો નથી.

એટલ ેત ેસાથો સાથ એ પણ કહ� છ ેક�-ઘરમા ંભલ ેરહો,પણ બાબા-બબેી અન ેતનેી મા ની ભ��ત કયા�

વગર ભગવાન સાથ ેધીમ ેધીમ ેનાતો (સબંધં) જોડો. પિવ� �થાન મા ંરહ� ભ��ત કરવી ઉ�મ છ,ેપણ

જો ઘર ન ેજ પિવ� તીથ� ��ું પિવ� �થાન બનાવવામા ંઆવ ેતો ત ેપણ ઉ�મ છ.ે

મહા�મા ઓ સસંાર ની ��િૃ� છોડવા�ું કહ�વા�ું કહ� તો કોઈ છોડવાના નથી.

પણ સસંાર મા ંરહ� ન ેધીમ ેધીમ ેથોડ� થોડ� ��િૃ� ઓછ� કર� શકાય. અથવા......

��એુ � આ��ું હોય તમેા ંસતંોષ માનવામા ંઆવ ેતો, અિત ��િૃ� (વ� ુપડતી ��િૃ�) િનવાર� શકાય.

શ�આત મા ંિન�િૃ� મા ંસસંાર યાદ આવ ેઅન ેભ��ત મા ંમન ના �ુબ ે–એટલ ેતને ેભ��ત નો આનદં

મળતો નથી,તથેી મ��ુય િવચાર� છ ેક�-��િૃ� નો આનદં �ું ખોટો હતો ?

એટલ ેપાછો ત ેિવષયાનદં ભોગવવા લાગી �ય છ.ે

પણ જો એક વાર મ��ુય િન�ય કર� અન ેન�� કર� ક� માર�-ભ��ત નો આનદં મળેવવો જ છ.ે

અન ેએક વાર એ જો એ ભ��ત ના આનદં નો ચટકો લાગ ેતો –િવષયાનદં િવષ (ઝરે) �વો લાગ ેછ.ે

મહા�માઓ કહ� છ ેક�-એક વાર િન�ય કરો ક� –સસંાર �ું �ખુ મ� અનકેવાર ભોગ��ું પણ તમેા ંઆનદં

મ�યો નથી,શાિંત મળ� નથી. તમેા ંકઇં સાર નથી,સસંાર-�ખુ ની મ� તો પ�-ુપ�ીઓ પણ માણ ેછ,ે

ચકલા-ચકલી મહ�નત કર� માળો બાધં ેછ,ે�� ઉ�પ� કર� છ,ેઅન ેસમય આવ ેત ે�� ઉડ� �ય છ.ે

માટ�-હવ ેએક વાર માર� ભ��ત નો આનદં લવેો છ,ેહવ ેમાર� િવષયાનદં ભોગવવો નથી,

શ�ુ શ�ુ મા ંભલ ેકદાચ િન�િૃ� નો –ભ��ત નો આનદં ના આવ ેપણ માર� ભ��ત છોડવી નથી.ભ��ત નો

આનદં –માર� એક વાર મળેવવો જ છ.ે

આવા િન�ય થી ભ��ત નો આનદં મળ ેજ છ ેઅન ેએકવાર ત ેઆનદં મળ� ગયો ક� તનેો �વાદ ચા�યો

તો-તનેી આગળ િવષયાનદં ની કોઈ જ �ક�મત નથી.

ઉકરડા મા ંઅ�ર ની �ગુધં આવી શક� જ ન�હ. ત ે�માણ ે��િૃ� મા ંભજનાનદં-��ાનદં મળ� શક� ન�હ.

સસંાર ના ભોગો મા ંફસાયલેા અન ેિવલાસી લોકો ના સગં મા ંરહ�વા થી મન હમંશેા ચચંળ રહ� છ,ે

એટલ ેઆ�ા કર� છ ેક�-ઘર છોડ� પિવ� તીથ� �થળ ે�વ.

માનવ સમાજમા ંરહ� માનવ થ�ું સહ��ું છ,ેપણ માનવ સમાજ ના િવલાસી મ��ુયો સાથ ેરહ� ભ��ત

કરવી કઠણ છ.ેિવલાસી ના સગં મા ંરહ�વાથી ભ��ત મા ંવારવંાર િવ�પે આવ ેછ.ે

ભજનાનદં� મહા�માઓ ના સ�સગં થી-ક�-ગીતા-ભાગવત ના સ�સગં થી ભ��ત કરવાની �રેણા મળ ેછ.ે
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��િૃ� ધમ� છોડ�ા વગર ભ��ત નો ઉદય થતો નથી.

પર�ં ુમ��ુયન ે �યા ં�ધુી “શર�ર મા ંશ��ત” હોય �યા ં�ધુી ��િૃ� છોડવાની ઈ�છા થતી નથી.

પછ� �લડ-�સેર વધ,ેશર�ર રોગી થાય,શર�ર બગડ�,શર�ર ની શ��ત જતી રહ� એટલ ેફર�યાત ��િૃ�

છોડવી પડ� અન ેિન�િૃ� લ ેતનેો કોઈ અથ� નથી.

ફર�યાત છોડ�ું પડ� એટલ ે�ાસ થાય છ.ેશ��ત વગર�ું શર�ર ભ��ત કર� શક�ું નથી.

િવષયાનદં જ�દ� મળ ેછ ેપણ ભ��ત નો આનદં મળેવવા �ય�ન કરવો પડ� છ.ે

શર�ર મા ંશ��ત હોય �યાર� જ ભ��ત કરવા નો �ય�ન થઇ શક� છ.ેઅન ેભ��ત કરવા માટ� થોડ� િન�િૃ�

નો સમય કાઢ� ન ે�ય�ન કરવો જ�ર� છ.ે

િવષય અન ેઇ���યો નો સયંોગ થાય એટલ ેથોડો સમય િવષયાનદં તરત મળ ેછ.ેપણ.....

શ�આત મા ંભલ ેભ��ત મા ંઆનદં ના આવ ે-પણ ભ��ત માટ� �ય�ન કરવામા ંઆવ ેતો-

સતત આનદં નો વરસાદ વરસ ેછ.ે

અનકે જ�મ ના વાસનાના સ�ંકાર મન મા ંહોવાથી,મન ન ેભ��ત મા ંજોડવા માટ� �ય�ન કરવો

જ�ર� છ,ેપરમા�મા માટ� ��િૃ� નો �યાગ કરવો જ�ર� છ.ે એક વાર ભ��ત નો નાદ લાગ ેતો બડેો પાર છ.ે

િન�િૃ� ના સમય ેિન�િૃ� નો જ આનદં (ભ��ત નો જ આનદં) લવેો જોઈએ.

બાક� ઘણા લોકો તો ગગંા �કનાર� ક� નમ�દા �કનાર� પણ નવો સસંાર ઉભો કર� નાખ ેછ.ે(આ�મો)

ગોવધ�નલીલા મા ં“ગો” શ�દ નો અથ� “ઇ���યો”અન ે.”વધ�ન” એટલ ે“��ૃ�” એવો થાય છ.ે

ઇ���યો ની ��ૃ� (��િૃ� ના) �યાગ થી અન ેભ��ત વધારવાથી થી થાય છ,ેભોગ થી ન�હ.

ભોગ મા ંતો ઇ���યો ઘસાય છ.ેમાટ� ઇ���યો ન ેભોગમાગ� માથંી હટાવી ભ��ત માગ� મા ંવાળવાની છ.ે

અન ેઆવ ેવખત ેઇ�� (દ�વો) બ� ુવરસાદ (વાસનાઓ નો) પાડ� છ.ે

ભાગવત મા ંવણ�ન આવ ેછ ેક�-�જવાસીઓ �ગ�રરાજ ના ચરણમા ંઆ�યા (િન�િૃ� લઇ ભ��ત ના

શરણમા ંઆ�યા)-�યાર� ઇ�� રા�એ �બૂ વરસાદ (વાસનાઓ નો વરસાદ) વરસા�યો.

મ��ુય જયાર� િન�િૃ� લઇ �ાન-ભ��ત વધારવા નો �ય�ન કર� છ ેતે

દ�વો થી (ઇ�� વગરે� દ�વો) સહન થ�ું નથી.

ઉપિનષદ મા ંવણ�ન આવ ેછ ેક�-જો કોઈ સતત ���ચ�તન કર� તો ત ે�ચ�તન મા ંઇ�� િવ�ન કર� છ.ે

ઇ�� વગરે� દ�વો િવચાર� છ ેક� જો મ��ુય �યાન મા ંઆગળ વધશ ેતો અમારા માથા પર પગ �કૂ� આગળ

જશ.ે એટલ ેમ��ુય ના �યાનમા-ંસ�કમ� મા ં મા� મ��ુયો જ િવ�ન કર� ત�ેું નથી.

દ�વો પણ િવ�ન કર� છ.ે

�વ સતત પરમા�મા �ું �યાન (ભ��ત) કર� તો ત ેદ�વો કરતા ંપણ ��ેઠ બન ેછ.ે

એટલ ેદ�વો ન ેથાય છ ેક� આ આપણા કરતા ં��ેઠ થશ ેતો આપ�ું �ું થશ ે?

એટલ ેત ેદ�વો (ઇ�� વગરે�) વાસના ઓ નો વરસાદ વરસાવ ેછ.ે(ઇ�� એ ઇ���યો નો અિધપિત દ�વ છ)ે

મ��ુય જયાર� સવ� ��િૃ� છોડ�,િન�િૃ� મા ંબસે ે�યાર� ઇ���યો �ાસ આપ ેછ,ેિન�િૃ� મા ંઇ���યો,

િવષય�ખુ �ું �મરણ કરવા માડં� છ,ેએટલ ેિન�િૃ� નો આનદં મળતો નથી અન ે�વ ગભરાય છ.ે

આવ ેવખત ેગોવધ�નનાથ નો આ�ય લવેાનો છ.ે

ઇ�� વરસાદ વરસાવ ેછ ેત ેવખત ે�જવાસીઓએ �ગ�રરાજ નો (ગોવધ�ન નાથ નો) આ�ય લીધો છ.ે
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નામસવેા-�વ�પસવેા (ભ��ત) નો � આ�ય લ ેત ેવાસનાના વરસાદનો વગે સહન કર� શક� છ.ે

ગોવધ�નલીલા એ રાસલીલા પહ�લા ંઆવ ેછ.ે

ગોવધ�ન�લીલા મા ં��ૂય (�ની ��ૂ કરાય છ ેત)ે અન ે�જૂક (� ��ૂ કર� છ ેત)ે એક બન ેછ.ે

��ૂ કરનાર �ી��ૃણ અન ે�ની ��ૂ થાય છ ે(�ગ�રરાજ) ત ેપણ �ી��ૃણ.

(ભગવાન ેપોત ે�ગ�રરાજ મા ં�વશે કર�લો છ.ે)

��ૂય અન ે�જૂક (આ�મા અન ેપરમા�મા) એક ના બન ે�યા ં�ધુી આનદં આવતો નથી.

અ�તૈ (એક) �ું આ પહ��ું પગિથ�ું છ.ે

ગોવધ�નલીલા �ાન અન ેભ��ત ન ેવધારનાર� લીલા છ.ે�ાન અન ેભ��ત વધ ે�યાર� રાસલીલા માં

�વશે મળ.ે પણ જયાર� �ાન અન ેભ��ત વધ ે�યાર� ઇ���યો વાસનાનો વરસાદ વરસાવ ેછ,ે�યાર� �બૂ

સભંાળવા�ું છ.ે વાસના નો વરસાદ સહન કરવાની શ��ત નામસવેા-�વ�પસવેા કર� ભગવાન �ું શરણ

લવેાથી આવ ેછ.ે

ભગવાન ેટચલી �ગળ� પર ગોવધ�ન ધારણ કર�લો.ટચલી �ગળ� એ સ�વ�ણુ �ું �વ�પ છ.ે

સ�વ�ણુ વધ ેતો વાસનાનો વગે સહન કરવાની શ��ત આવ ેછ.ે

સા�ુ ંભોજન,સદ�થં �ું વાચંન,સ�સગં-વગરે� થી સ�વ�ણુ વધ ેછ.ેભ�તો આ સ�વ�ણુ ના આધાર�

વાસનાનો વગે સહન કર� છ.ે ગોવધ�ન��ૂ મા ંઆવા ંઅનકે રહ�યો છ.ે

�ી��ૃણ સાત વષ�ના થયા,�યાર� આ ગોવધ�ન લીલા થઇ છ.ે

દર વષ� નદંબાબા ઇ��નો ય� કરતા.આ વખત ેઇ��ના ય� ની તયૈાર� થવા લાગી.

�યાર� કનયૈો �છૂ ેછ-ેક�-

બાબા,આ શાની તયૈાર� થાય છ ે?આ ય� કરવા�ું ફળ �ું ?કયા દ�વ ન ેઉ�શેી ન ેઆ ય� કરો છો ?

�યાર� નદંબાબા કનયૈા ન ેસમ�વ ેછ ેક�-ઇ�� વરસાદ વરસાવ ેછ,ેઇ�� વરસાદ વરસાવ ેતો ગાયો માર�

ખડ થાય,આપણા માર� અનાજ થાય,ઇ�� એ આપણા ઈ�ર છ,ેતમેન ેરા� કરવા આ ય� છ.ે

આ વખત ે�ી��ૃણ કહ� છ ેક�-ઇ�� નો ય� કરો ત ેઠ�ક છ,ેપણ તમ ેઇ�� ન ેઈ�ર માનો ત ેઠ�ક નથી.

ઇ�� એ ઈ�ર નથી,કોઈ પણ મ��ુય સો અ�મઘે ય� કર� તો ઇ�� થઇ શક� છ.ે

બાબા ઇ�� નો ઇ�� કોણ છ-ેત ેતમ ે�ણતા નથી. ઇ�� ના પણ બી� ઇ�� છ,ેઇ�� ન ેઇ�� બનાવનાર

�વગ��ું રાજય આપનાર કોઈ (��) �ુદા છ.ે

નદંબાબા �છૂ ેછ ેક� -કનયૈા,ઇ�� નો ઇ�� કોણ છ ે?

�યાર� કનયૈા કહ� છ ેક�-આ મારો ગોવધ�નનાથ, એ ઇ�� નો પણ ઇ�� છ.ે

ચાર �દશા ના ચાર દ�વ છ,ેત ેએક એક �દશાના મા�લક એક એક �ણૂ ેબઠેા છ.ે

અન ેવચમા ંમારો સવ� નો મા�લક,સવ� થી ��ેઠ ગોવધ�નનાથ બઠેો છ.ેબાબા,તમ ેએની ��ૂ કરો.

નદંબાબા કહ� છ ેક�-ઇ�� ની ��ૂ ન�હ કર�એ તો ઇ�� નારાજ થઇ હ�રાન કરશ ેતો ?

કનયૈો કહ� છ-ેક�-આજ �ધુી ગોવધ�નનાથ ની ��ૂ નથી કર� છતા ંત ેનારાજ થયા નથી,અન ેએક વષ� જો

ઇ�� ની ��ૂ ન�હ કર�એ તો ઇ�� નારાજ થતો હોય તો ભલ ેથાય.ઇ�� કદાચ નારાજ થશ ેતો મારો

ગોવધ�નનાથ આપણી ર�ણ કરશ.ે

બાબા,તમન ેએક વાત ��ુ ં?તમ ેઘણા ંવષ�થી ઇ�� �ું �જૂન કરો છો,પણ તમન ેએના ંદશ�ન થયા ંછ ે?

નદંબાબા એ ના પાડ�,અન ેકહ� છ-ેક�-મ� ઈ��દ�વ ન ેજોયા નથી.
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કનયૈો કહ� છ ેક�-તમ ેઘણા ંવષ�થી ��ૂ કરો છો પણ ઇ�� દશ�ન આપતો નથી.તથેી લાગ ેછ ેક� ઇ�� માં

અ�ભમાન છ.ે� દ�વ ન ેતમ ેજોયા ંનથી તનેી તમ ે��ૂ કરો છો,પણ િપતા� આપણો આ ગોવધ�ન પવ�ત

છ ેત ેઆપણા ��ય� દ�વ છ.ેબાબા,તમન ે� આ પહાડ દ�ખાય છ ેત ેગોવધ�નનાથ �ું આિધભૌિતક �વ�પ

છ.ેતમે�ું આિધદ�િવક �પ �ુ�ુ ંછ.ેમારો ગોવધ�નનાથ આમા ં��ૂમ�પ ેિવરા�લો છ.ે

કનયૈો કહ� છ-ેક�-બાબા,ગોવધ�નનાથ આપણા બધા�ું ર�ણ કર� છ.ે

ગોવધ�નનાથ ેમન ેઘણી વાર દશ�ન આ�યા છ.ે

નદંબાબા �છૂ ેછ ેક�-લાલા,તન ેગોવધ�નનાથ ના ંદશ�ન �ાર� થયલેા?ં

�ી��ૃણ ેક�ું ક�-બાબા, એક વખત વનમા ંમન ેબ ેવાઘ મ�યા.�ું તો ગભરાયો.�યાર� �ગ�રરાજ માથંી ચાર

��ુ વાળા દ�વ બહાર આ�યા,અન ેબનં ેવાઘ ન ેમાર� ના�ંયા.અન ેમાર� માથ ેહાથ �કૂ� ક�ું ક�-

“�ું ગભરાતો ન�હ,�ું તા�ુ ંર�ણ ક�ુ ં�.ં”

બાબા,મારો ગોવધ�નનાથ �વતી �ગતી �યોત છ,ેતમેની તમ ે��ૂ કરો,ત ેબધાન ેદશ�ન આપશ.ે

નદંબાબા ન ેઆનદં થયો છ,ેલાલાન ેગોવધ�નનાથ ના ંદશ�ન થયા ંછ.ે

માટ� લાલો આટલા ચમ�કારો કર� છ.ે

�ી��ૃણ ેઆ� ઇ�� નો ગવ� ઉતારવાનો િનણ�ય કર�લો.તથેી �ી��ૃણ બધાન ેસમ�વ ેછ ેક�-આ વષ� ઇ��

ની ��ૂ કરવાન ેબદલ ેગોવધ�નનાથ ની ��ૂ કર�એ.

નદંબાબાએ ક�ું-ક�-લાલા,અમ ેકોઈ ગોવધ�નનાથ નો ��ૂિવિધ �ણતા નથી. તો ��ૂ શી ર�ત ેકર��ું ?

�યાર� લાલો જવાબ આપ ેછ ેક�-બાબા,�ું ��ૂિવિધ ��ું �.ંતમ ે�ચ�તા ના કરો.

બધા ગોવધ�નનાથ ની ��ૂ કરવા તયૈાર થયા છ.ે

કનયૈો કહ� છ ેક�-બાબા,ઇ�� ના ય�મા ંમા� �ા�ણો �ું જ સ�માન થાય છ,ેપણ ગર�બો �ું સ�માન થ�ું

નથી,માર� તો ગર�બો ન ેખવડાવ�ું છ.ેબાબા,મારા ��ુુએ ક�ું છ ેક�-ગર�બો ન ેઅ�દાન થાય,ગાયોની

સવેા થાય અન ેસા�ઓુ�ું સ�માન થાય એટલ ેપરમા�મા �સ� થાય છ.ેમાર� ગાયો નો વરઘોડો કાઢવો

છ.ે

(ગોવધ�નલીલા મા ંગાયો નો વરઘોડો થાય છ)ે

બસેતા વષ� અ��ટૂ કર��ું,ઠાકોર� આરોગવાના છ,ેમાટ� તમ ે�ુંદર વાનગીઓ લઇ આવજો.

�ી��ૃણ દર�ક ન ેપોતપોતાના ઘર�થી ભાતભાતની વાનગીઓ લાવવા�ું કહ� છ.ેઅન ેકહ� છ ેક�-�ના ઘરથી

સામ�ી ન�હ આવ ેતને ેઘરે અ��ણૂા� પધારશ ેન�હ.

નદંબાબા �છૂ ેછ ેક�-લાલા,તારો ઠાકોર� આરોગશ ેત ેઅમન ેદ�ખાશ ે?

લાલો કહ� છ-ેક�- હા,બાબા,ઠાકોર� આરોગશ ેત ેસવ� ન ેદ�ખાશ.ે �જવાસીઓ ન ેઅિતશય આનદં થયો છ.ે

બસેતા વષ� �જવાસીઓ બધા ગોવધ�નનાથ પાસ ેઆ�યા છ.ે

મ�રુાથી સ�ર અઢાર માઈલ �રૂ જતી�રુા કર�ન ેગામ આવ�ેું છ,ે�યા ંઆ �થળ આવ�ેું છ.ે

જતી�રુામા ંગોવધ�નનાથ �ું �ખુારિવ�દ છ.ે

�ુદા �ુદા �કારની સવ� સામ�ીઓ ગાડા ંભર� ન ેસામ�ીઓ પોતાની સાથ ે�જવાસીઓ લા�યા છ.ે

સવ� �ા�ણો ન ેઆમ�ંણ આ��ું છ.ે�થમ ગણપિત ની ��ૂ કર� છ.ે

મહાન ત ેછ ેક�-� ધમ�-મયા�દા ન ેમાન આપ ેછ.ેભગવાન પણ ધમ� ની મયા�દા તોડતા નથી.

�ી��ૃણ ેગણપિતદાદા ની ��ૂ કર� છ.ેવદેભગવાન પણ ગણપિતદાદા નો મ�હમા બ� ુવણ�વ ેછ.ે

પછ� કનયૈો કહ� છ ેક�-મહારાજ તમ ેવદેમ�ંો બોલો,�ું મારા ગોવધ�નનાથ ન ેનવડાવીશ.અ�ભષકે કર�શ.

અ�ભષકે માટ� ગોપબાળકો ય�નુા �ું જળ લાવ ેછ.ે�ી��ૃણ ગોવધ�નનાથ નો અ�ભષકે કર� છ.ે
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�ગ�રરાજ થી ય�નુા� �રૂ છ,ેગોપબાળકો જળ લાવતા ંલાવતા ંથાક� �ય છ.ે

તથેી તઓે કનયૈા ન ેકહ� છ-ેક�-કનયૈા ય�નુા� �રૂ છ ેતારો દ�વ તો મોટો છ,ેએણ ેનવડાવવા ઘ�ું પાણી

જોઈએ.અમ ેતો થાક� ગયા છ�એ.

કનયૈો ગોવધ�નનાથ ન ે�ાથ�ના કર� છ.ે-હ� ગોવધ�નનાથ,તમારા ચરણ મા ંસવ� દ�વો નો વાસ છ.ે

અમ ેસવ� છોડ� આપના ંચરણ મા ંઆ�યા છ�એ.તમારા ચરણમા ંગગંા-જમના સવ� તીથ� રહ�લા ંછ.ે

�પૃા કર� ન ેકોઈ ન ે�ગટ કરો.

�ી��ૃણ ે�વી ગોવધ�નનાથ ન ે�ાથ�ના કર� –ત ેજ સમય ે�ગ�રરાજમાથંી ખળખળ કરતા ંગગંા�

�ગટ થયા ંછ.ે(�ગ�રરાજ ની પ�ર�મા મા ંમાનસી ગગંા આવ ેછ)ે

ગોપબાળકો બોલવા લા�યા ં“કનયૈા આ તો નદ� નીકળ ેછ.ે”

કનયૈો સમ�વ ેછ ેક�-આ સામા�ય નદ� નથી.આ તો ગગંા� છ.ે

ગોવધ�નનાથ નો અ�ભષકે થયો છ.ેઅ�ભષકેમા ંધારા�ું ખડંન ના થ�ું જોઈએ.

ખડંન થાય તો અ�ભષકે મા ંભગં થાય છ.ેતમે ઠાકોર� ની ��ૂ મા ંપણ સાવધાન રહ�વા�ું છ,ે

મન ની ધારા ખ�ંડત ના થાય.મન ઠાકોર� થી �રૂ ના �ય.

ત ેપછ� કનયૈો ગોવધ�નનાથ નો �ૃંગાર કર� છ.ે�ી��ૃણ પોત ેજ (પોતાનો) ગોવધ�નનાથનો �ૃંગાર કર�,

તો પછ� ત ે�ૃંગાર મા ં�ું બાક� રહ� ?

જરા િવચાર કરવામા ંઆવ ેતો...મોર ના પ�છા �ું ક� �ુંદર �લો �ું �ચતરામણ કર� િનમા�ણ કોણ કર� છ ે?

�ચ�કાર કદાચ ચીતર� શક� પણ ત�ેું િનમા�ણ કર� શક� ?

મા� પરમા�મા મા ંજ �દ�ય શ��ત છ.ેક� � �ત ભાતના રગંો ભર� ��ૃવી નો �ૃંગાર કર� છ.ે

�જવાસીઓ અન ેગોપબાળકો કહ� છ-ેક� લાલા,તારો ઠાકોર ગાલમા ંધી�ું ધી�ું હસ ેછ.ે

અ�ભષકે ના દશ�ન મા ંસવ� ન ેઘણો આનદં આવ ેછ.ે

�જવાસીઓ ત ેપછ� ચદંન ની અચા� લા�યા છ.ેકનયૈો કહ� છ-ેક�-આ િશયાળા નો �દવસ છ,ેબ� ુઠડં� છ,ે

ચદંન ની અચ� કરો તો મારા ભગવાન ન ેશરદ� થઇ જશ.ેમારા ભગવાન ન ેપ�ર�મ થશ.ે

ગોપબાળકો કહ� છ ેક�-તો ક�ંુ �ું િતલક કર�એ તો ? �યાર� કનયૈો કહ� છ ેક�- હા,ક�ંુ �ું િતલક ચાલશ,ે

પણ બધા �યાન રાખી ન ેિતલક કરજો,નાકમા ંક�ંુ �ય તો,મારા ઠાકોર� ન ેછ�ક આવ.ે

નદંબાબા �છૂ ેછ ેક�-લાલા તારા ઠાકોર� ન ેછ�ક પણ આવ ેછ ે?

�ી��ૃણ કહ� છ ેક� -ક�મ ન�હ? બાબા,આપણ ેથોડા પહાડ ની ��ૂ કરવા આ�યા છ�એ ? બાબા આ પહાડ

નથી,પણ ��ય� પરમા�મા છ.ે(જડ મા ંપણ ચતેનતા ની ભાવના કરવાની છ)ે

પરમા�મા ની �િૂત� ની સવેા કર�એ �યાર�,ત ેમા� જડ �િૂત� છ ેત�ેું માનવા�ું નથી.

ભગવાન આરોગતા નથી એમ માની ભગવાન ન ેભોગ ના ધરાવો,તો ભગવાન �ાથંી ભોગ આરોગ ે?

પોતાના દ�હ મા ં�મે રાખીએ છ�એ તવેો જ �મે ભગવાન ની �િૂત� મા ંરાખવો જોઈએ.

સવેા કરનાર પોતાના �ખુ નો િવચાર કર� તો તનેાથી સવેા થઇ શ��ત નથી. આ�મ�ખુ નો ભોગ આપે

�યાર� સવેા થાય છ.ેપોતાના �ી ના બ� ુલાડ કયા� વગર શર�ર નો કસ કાઢ� તો �યાર�,સવેા થાય છ.ે

બાક� તો ઘણા ન ેપોતાન ે�લુાબ��ં ુખાવા �ું મન થાય તો ત ે�લુાબ��ં ુબનાવડાવી ન ે–

ઠાકોર� આગળ બ ેસકેડં  �કૂ�-પોત ેત ે�લુાબ��ં ુઆરોગી �ય છ.ે

સાચ ેતો-ઠાકોર� ન ે�છૂવા�ું છ ે-ક�-�� ુઆ� આપન ે�ું ખાવાની ઈ�છા છ ે?
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લાલાએ આ� ગ�મત કર� છ,ે એક �વ�પ રા��ું છ ેનદં બાબા પાસ ેઅને

પોત ેજ �ગ�રરાજ ની ��ૂ કર� છ,ે

જયાર� બી� એક �વ�પ ે�ગ�રરાજ મા ં�વશે કય� છ.ે

�જવાસીઓ,ગોપબાળકો અન ેનદં બાબા એકસાથ ેબોલી ઉઠયા ક�-

લાલા,આ �ગ�રરાજ તો �ાસ લ ેછ ેઅન ેબહાર કાઢ� છ.ેલાલા,ગોવ�ધ�નનાથ તો ચતેન છ,ેજડ નથી.

ભગવાન ના �ણ �વ�પો છ.ે

(૧) આિધભૌિતક �વ�પ- આ � ગોવધ�નનાથ (ઠાકોર�) �પ ે� દ�ખાય છ ેત-ેઆિધભૌિતક �વ�પ છ.ે

(૨) અ�યા�મ �વ�પ- સવ�મા ંઠાકોર� (ભગવાન) રહ�લા છ ે(આ�મા�પ)ે ત ેઅ�યા�મ �વ�પ છ.ે

(૩) આિધદ�િવક �વ�પ-�બૂ સવેા-�મરણ કરવામા ંઆવ ે�યાર� ભગવાન આિધદ�િવક�પ ે�ગટ થાય છ.ે

ઉદાહરણ તર�ક�-�યૂ� ન ેજોઈએ તો-

આપણી �ખ ન ે� �યૂ� દ�ખાય છ ે–ત ેઆિધભૌિતક �વ�પ છ.ે

ત ેજ �યૂ� સવ� ની �ખ ન ેદ�ખાય છ ે–ત ેઅ�યા�મ �વ�પ છ.ેઅને

કોઈ બ� ુ�પ કર� તો �યૂ�દ�વતા (�કાશ �પ)ે  આિધદ�િવક �પ ે�ગટ થાય છ.ે

�જવાસીઓ હવ ે�છૂ ેછ-ેક�-લાલા હવ ેગોવધ�નનાથ ન ેચોખાથી વધાવીએ ?

લાલો કહ� છ-ેક�- ના,ના,�ખ-કાન મા ંચોખા �ય તો મારા ઠાકોર� ન ેક�ટલો �ાસ થાય ?

મારા ઠાકોર� ન ેતો મોતીઓ થી વધાવો.

લાલા ના ગળામા ંમોતી ની કઠં� હતી ત ેતોડ� નાખંી,અન ેબધા ંન ેમોતી આ�યા ંછ.ે

�ુંદર મોતી ન ેહાથ મા ંજોઈ ગોપ બાળકો �શુ થયા છ.ે અન,ે

લાલા ન ેકહ�વા લા�યા ંક�-લાલા, આ એક એક મોતી તો �બૂ �ક�મતી છ,ે અમન ેથાય છ ેક� –

મોતી ઘરે લઇ જઈ તનેી માળા બનાવીએ.

�યાર� કનયૈો કહ� છ ેક� –તમ ેઆવી ક�ંુસાઈ ના કરો,ગોવધ�નનાથ ન ેઅપ�ણ કરશો તો-જો જો –

આવા મોતી ની કોઠ�ઓ તમારા ઘરે ભરાશ.ેલ�મી� તમારા ઘરમા ંકાયમ રહ�શ.ે

� ઘરમા ંલ�મી� નો ઉપયોગ નારાયણ ની સવેામા ંથાય છ,ે�યા ંલ�મી� અખડં િવરા� છ.ે

પણ આ �વ એવો છ ેક�-ત ે� વાપર� છ ેતનેાથી વધાર� મળવા�ું હોય તો જ વાપર� છ.ે

અન ેનારાયણ ની સવેા મા ંવાપરવાની ક�ંુસાઈ કર� છ.ે

ગોપબાળકો ગોવધ�નનાથ ન ેમોતી થી વધાવ ેછ.ેઅન ે�છૂ ેછ ેક�-લાલા હવ ે�ું કરવા�ું ?

�યાર� કનયૈો કહ� છ ેક�-મારા ઠાકોર� ન ેહવ ે�ખૂ લાગી છ,ેમાટ� બધી સામ�ી લાવો.

�જવાસીઓ બધી સામ�ી લઇ આ�યા અન ે�ક�લા આકાર� ગોઠવી �લુસીદલ અપ�ણ ક��ુ.

બધા ં�છૂ ેછ ેક�-લાલા,તારા ગોવધ�નનાથ ન ે�ું �ખૂ પણ લાગ ેછ ે? ત ે�ું સાચસેાચ આરોગશ ે?

લાલો કહ� છ-ેક�-હા મારો નાથ તો �વતી-�ગતી �યોત છ ેત ે��ય� આરોગશ.ે

કનયૈો હવ ે�ાથ�ના કર� છ-ેક�-

હ� ગોવધ�નનાથ,તમન ેતો કોણ જમાડ� શક� ? તમ ેતો જગત ન ેજમાડો છો.સવ� �ું પોષણ કરો છ.ે

પણ અમ ે�મે થી તમારા માટ� લા�યા છ�એ,તો અમાર� ભાવના છ ેક� આપ આરોગો અમ ેિનહાળ�એ.

અન ેત ેવખત ેજ લાલાએ લીલા કર�,એક �વ�પ ે�યા ં�ાથ�ના કર� છ ેઅન ેએક �વ�પ ે�ગ�રરાજ ના

િશખર પર “ચ��ુ�ૂજ નારાયણ” �પ ે�ગટ થયા છ.ેપરમાનદં થયો છ.ે
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કનયૈો નદંબાબા ન ેકહ� છ-ેક�-બાબા આ સા�ાત પરમા�મા છ.ેસવ� લોકો નારાયણ ન ેવદંન કર� છ.ે

આ� કનયૈો પોત ેજ પોતાન ેવદંન કર� છ.ે

�ગ�રરાજ ના િશખર પર �ગટ થયલેા ચ��ુ�ૂજ નારાયણ ેહાથ લબંાવી અને

એક એક છાબડ� ઉઠાવી ન ેસામ�ી ખાવા લા�યા.

�યાર� ગોપબાળકો બોલી ઊઠયા ંક�-લાલા,ય ેતો ખા રહો હય,ય ેતો ખા રહો હય.

નદંબાબા �ન ે�જવાસીઓ બોલી ઉઠયા ક�-લાલા ના ઠાકોર� તો �વતી �ગતી �યોત છ.ે

�ી��ૃણ ેક�ું-ક�-સામ�ી ��ુકળ છ ેઅન ેઠાકોર� ન ેઆરોગતા ંવાર લાગશ.ે

ચાલો આપણ ે�યા ં�ધુી �કત�ન કરતા ંકરતા,ં�ગ�રરાજની પ�ર�મા કર�એ.સવ� �જવાસીઓ.

નદંબાબા અન ેગોપબાળકો �કત�ન કરતા ંકરતા ં�ગ�રરાજ ની પ�ર�મા કર� છ.ે

�ગ�રરાજ ની પ�ર�મા પાપ ન ેબાળ ેછ.ેપ�ર�મામા ંવ�ચ ેરાધા�ુડં આવ ેછ,ેરાધા�ુડં ની રજ અિત પાવન

છ.ેભ�તો ત ેરજ �ું કપાળ ેિતલક કર� છ.ે

સવ� પ�ર�મા કર�ન ેપાછા આ�યા પણ હ�ુ ગોવધ�નનાથ �સાદ આરોગ ેછ.ે

ગોપબાળકો ��ૂયા ંથયા ંછ,ેપણ હ�ુ ગોવધ�નનાથ ન ે�સાદ આરોગતા ંજોઈ ત ેલાલા ન ેકહ� છ=ેક�-

લાલા,તારો ગોવધ�નનાથ તો �ણ ેઘણા વખત થી ��ૂયો હોય તમે લાગ ેછ,ેએ તો બધી છાબડ�ઓ

ઉઠાવી ન ેખાઈ �ય છ,ેત ેઆપણા માટ� કઈં રાખશ ેક� ન�હ ? કનયૈા �ું તો અમન ેઆ�યા વગર ક�ું

ખાતો નથી પણ આ તારો ઠાકોર ગોવધ�નનાથ તો એકલો એકલો ખાવા લા�યો છ,ેત ે�ું બ�ું ખાઈ જશ ે?

�યાર� કનયૈો સમ�વ ેછ ેક�- તમ ેગભરાશો ન�હ,મારો ઠાકોર� અિત ઉદાર છ,ેત ે�ટ�ું ખાશ ેતનેાથી વ�ુ

પા� ંઆપશ.ેતમ ે�ચ�તા કયા� વગર દશ�ન કરો,�ુઓ લ�મી� પણ પાસ ેઆવી ન ેઉભા ંછ.ે

ગોવધ�નનાથ �ું ફર�થી �જૂન થ�ું,આરતી ઉતાર�.અન ેસવ� �સાદ લવેા બઠેા છ.ે

ઠાકોર� ના અધરા�તૃ નો �પશ� થયો છ,ેએટલ ે�સાદ-સામ�ી નો �વાદ વધી ગયો છ.ે

નાનકડો બાળ કનયૈો પીરસવા નીક�યો છ ેઅન ેસવ� ન ેઆ�હ કર� ન ેજમાડ� છ.ે

ગોપ બાળકો કહ� છ-ેક�-

લાલા,આ� તો સામ�ી એવી �ુંદર બની છ ેક�,એક પટેન ેબદલ ેબ ેપટે થઇ �ય તો સા�ુ.ં

કનયૈો કહ� છ ેક�-�મે થી જમો,પણ છોડશો ન�હ.�ટ�ું જોઈએ તટે�ું જ લો.

અ� �� છ.ેઆજકાલ લોકો અ� નો �ુ�ુપયોગ કરવા લા�યા,અ�દ�વ �ું અપમાન કરવા લા�યા એટલે

અ��ણૂા�દ�વી નારાજ થયા ંછ.ેમ�ઘવાર� વધી છ.ે પતરાવડા મા ં��ુ ંછોડ�ું ત ેઅ�દ�વ �ું અપમાન છ.ે

વદેો મા ંવણ�ન આવ ેછ ેક�-ભારતમા ં�ધૂ-ઘી ની નદ�ઓ વહ�તી હતી.હવ ેબાટલી મા ં�ધૂ આવ ેછ.ે

ક�ટલાક બ� ુડા�ા લોકો કહ� છ-ે ક� અમ ેપતરાવડા મા ં��ુ ંછોડ�એ તો ત ેગર�બો ન ેમળ.ે

પણ શા� મા ંલ��ું છ ેક�-પોતા�ું ��ુ ંકોઈ ન ેઆપ�ું ન�હ.

�ભખાર� ન ેપણ ��ુ ંઆપ�ું જોઈએ ન�હ. ત ે�ભખાર� થયો તથેી �ું ? એ પણ ઈ�રનો �શ છ.ે

કણ (અનાજ) નો �ુ�ુપયોગ કરનાર દ�ર� બન ેછ,ે�ણ નો �ુ�ુપયોગ કરનાર�ું મરણ બગડ� છ.ે

ઇ�� ના ય� મા ંતો મા� �ા�ણો જ  �સાદ લઇ લીલા લહ�ર કર� અન ેભ�તો ન ેક�ળા-ંપપયૈાનંા

�સાદ થી સમ�વ,ેપણ આ� ગોવધ�નનાથની ��ૂ મા ંતો સવ� ન ેલીલા-લહ�ર છ.ે

સવ� ન ેસવ� સામ�ી નો �સાદ મ�યો છ.ે રા� ે�ગ�રરાજ ની તળટે� મા ં�કુામ થયો છ.ે



116

આ બા�ુ નારદ� ઇ�� પાસ ેપહ�ચી ગયા છ,ેઅન ેકહ� છ ેક�-આ ગોવાળોએ તાર� ��ૂ કરવા ન ેબદલે

ગોવધ�નનાથ �ું �જૂન ક��ુ છ ેઅન ેતા�ુ ંઅપમાન થ�ું છ.ે

આ વાત સાભંળ� ઇ�� કોપાયમાન થયો છ,ેબાર મઘેો ન ે�કુમ કય� છ ેક�-એક સામા�ય ગોવાળ ના ��ુે

મા�ુ ં�જૂન ન�હ કર�ન ેમા�ુ ંઅપમાન ક��ુ છ,ેમાટ� �ઓ અન ે�જ પર જઈ ન ેવરસો,ગો�ુલ ન ેિછ��ભ�

કર� તનેો નાશ કરો.

કારતક મ�હનો હતો,પણ �જ પર બાર� મઘેો �ટૂ� પડ�ા.ચાર� બા�ુ સવ� જ�યાએ પાણી ફર� વ��ું છ.ે

�જવાસીઓ ગભરાયા છ ેઅન ેકહ�વા લા�યા ક�-કાિત�ક મ�હના મા ંકદ� આવો વરસાદ પડ�ો નથી.

લાગ ેછ ેક� જ�ર ઇ�� નો કોપ થયો છ,ેલાલા ના કહ�વાથી અમ ેઇ�� ની ��ૂ છોડ� દ�ધી, તથેી ઇ��

કોપાયમાન થયા છ.ેનદં� પણ �યા�ુળ થયા છ.ે

સાત વષ�ના બાલ��ૃણલાલ ત ેવખત ેનદંબાબા પાસ ેઆવી ન ેકહ� છ ેક�-તમ ેગભરાશો ન�હ.કોઈ નો

વાળ પણ વાકંો થવાનો નથી. મારો ગોવધ�નનાથ સ��ુું ર�ણ કરશ.ેતનેા મા ંિવ�ાસ રાખો.

કાલ ેગોવધ�નનાથ ેમન ે�વ�ન મા ંદશ�ન આપલેા,ંઅન ેમન ેકહ��ું ક�-“તમ ેમાર� ��ૂ કર� તથેી �ું �સ�

થયો �.ંઆવતીકાલ થી ગો�ુલ ઉપર સાત �દવસ �ધુી �શુળધાર વરસાદ પડશ,ેતમ ેગભરાશો ન�હ,

કોઈ ન ેકઈં થવા�ું નથી,તમ ેમાર� પાસ ેઆવજો, �ું તમારા સવ��ું ર�ણ કર�શ.

�ું હલકો, �લ �વો થઇ જઈશ અન ેતાર� ટચલી �ગળ� પર મન ેધારણ કર�.”

નદંબાબા કહ� છ ેક�-લાલા,તો તો,�ું જ�દ� ગોવધ�નનાથ ન ેઉઠાવ.

લાલાએ ગો�ુલ ની લીલા મા ંપોતા�ું ઐ�ય� હમંશેા ં�પા��ું છ.ેએટલ ેત ેનદંબાબા ન ેકહ� છ-ેક�-

બાબા,�ું તો બાળક �,ં�ું એકલો �ું ઉઠાવી શ�ુ ં?તમ ેબધા ટ�કો આપો.

બધા �ગ�રરાજ ન ેવદંન કરો,તમેનો જયજયકાર કરો,તમેની �ાથ�ના કરો અન ેતમેન ેશરણ ે�વ.

�જવાસીઓ ન ેસવ� જ�યાએ પાણી ફર� વળ�ેું જોઈ ન ેડર લા�યો છ,ેસવ� ન ેભીિત થઇ છ,ે

ભીિત થાય તો �ીિત થાય છ,ેસવ� લોકો �ગ�રરાજ ન ે�ાથ�ના કર� છ ેઅન ેતમેના શરણ ેગયા છ.ે

“હ� ગોવધ�નનાથ અમ ેતમારા શરણ ેઆ�યા છ�એ”

�ી��ૃણ ે�યા ંતળટે�મા ંહાથ પધરા�યો,�યા ં�ગ�રરાજ હલકા,�લ �વા થઇ ન,ેધીર� ધીર� �ચા થયા છ,ે

અન.ે........ કનયૈા એ �ગ�રરાજ-ગોવધ�નનાથ ન ેપોતાની ટચલી �ગળ� પર ધારણ કય� છ.ે

સવ� �જવાસીઓ અન ેગાયો લાલા ન ેઘરે�ન ેઉભા ર�ા છ,ેદાઉ� એ શષે �વ�પ ેબધાની આ�ુબા�ુ

ઘરેો ઘા�યો છ,ેક� �થી પાણી �ું એક ટ��ું પણ �દર આવી શક� ન�હ.

�દુશ�ન ચ� ન ેઆ�ા કર� છ ેત ે�કાશ આપ ેછ.ે

બધા ંએ સા�ટાગં �ણામ કયા� છ.ે”�ગ�રરાજ ધરણ (�ગ�રરાજ ન ેધારણ કરનાર કનયૈા) ની જય”

સાત �દવસ �શુળધાર વરસાદ પડ�ો છ,ેપણ પરમ આ�ય� થ�ું છ.ે

ક�ટલાક �જવાસીઓ ભોળા હતા,ત ેિવચાર કરવા લા�યા ક� કનયૈા ની �ગળ� પર �ા ં�ધુી �ગ�રરાજ

રહ�શ?ે એટલ ેતઓેએ પોતાની લાકડ�ઓ થી ટ�કો આ�યો છ ેઅન ેિવચાર� છ ેક�-અમાર� લાકડ� પર

�ગ�રરાજ ઉભા છ.ે �ી��ૃણ મલકાય છ ેઅન ેકહ� છ ેક�-હવ ે�ું માર� �ગળ� લઇ લ� ?

�જવાસીઓ કહ� છ ેતન ેથાક લા�યો હોય તો થોડ�વાર િવ�ામ કર.અમ ેપણ હાથ થી ટ�કો કર��ું.

પણ �યા ંલાલા એ �ગળ� નીચી કર� તો....�જવાસીઓ ગભરાયા,તમેની લાકડ�ઓ ક� તમેના હાથ ને

�ગ�રરાજ �ું વજન સહન થ�ું નથી. અન ેબોલાવા લા�યા-ક�-લાલા,આ �ગ�રરાજ પડ�ો.... પડ�ો, �ું

જ�દ� આન ેઉપાડ� લ.ે
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લાલા,આ �ગ�રરાજ મા� તાર� �ગળ� પર જ રહ� છ,ેગોવધ�નનાથ મા� તા�ુ ંજ ક�ું કર� છ,ેઅમર�

લાકડ�ઓ ક� અમારા હાથ તને ેઉપાડ� શક� તમે નથી.

સવ� ન ેખાતર� થઇ છ ેક� ગોવધ�નનાથ લાલા ની ટચલી �ગળ� પર જ છ.ે

ટ�કો લવેો હોય,આધાર લવેો હોય તો મા� ઈ�ર નો જ લવેો, બી� કોઈ નો ન�હ.

કનયૈાએ મા� સાત વષ� ની �મર� ટચલી �ગળ� પર �ગ�રરાજ ન ેધારણ કર� ન ેપોતાની અલૌ�કક

�દ�ય શ��ત બતાવી છ.ેકનયૈાએ બી� હાથ મા ંવાસંળ� લઇ ન ેતનેો �રુ છડે�ો છ.ે

એવી �ુંદર વાસંળ� વગાડ� છ ેક�-ગોવધ�નનાથ ડોલવા લા�યા છ,ેવાસંળ�ના નાદ�� મા ંબધા

�જવાસીઓ એવા ત�મય થયા છ ેક�-�જવાસીઓ સાત �દવસ �ધુી દ�હધમ� ન ે�લૂી ગયા છ.ે

નથી કોઈ ન ે�ખૂ લાગતી ક� નથી કોઈન ેતરસ લાગતી.

પર�ં ુનાના ગોપબાળકો ન ે�ખૂ લાગી છ,ે બાળકો �ુઃખી થાય ત ેલાલા ન ેગમ�ું નથી.ત ેબાળકો ન ે�છૂે

છ ેક� તમાર� �ું ખા�ું છ ે? તમાર� � ખા�ું હોય ત ેઆ લાકડ� થી ગોવધ�નનાથ ન ેસહ�જ આછો ધ�ો

મારવાથી ત ેઆપશ.ે�ગ�રરાજમા ંઅ� નો ભડંાર છ ેતમેાથંી � માગંશો ત ેનીચ ેપડશ.ે

બાળકો એ અનકે �તની મીઠાઈઓ માગી અન ેજમી ન ે��ૃત થયા છ.ે

આ�ું જગત ઠાકોર� ના પટેમા ંછ,ેતો તમેા ંઅ� ક�મ ના હોય ? �ન ે� જોઈએ ત ેઠાકોર� જ આપ ેછ.ે

આ �માણ ેસાત �દવસ �ધુી ગોવધ�ન પવ�ત નીચ,ે

સવ� �જવાસીઓ �ું અન ેગાયો �ું ર�ણ �ી��ૃણ ેક��ુ.

ઇ�� ન ે�ી��ૃણ ના સાચા �વ�પ �ું ભાન થ�ું,ઇ�� ન ેખાતર� થઇ ક� �ી��ૃણ એ “દ�વ” નથી પણ સા�ાત

પરમા�મા  છ.ેત�ેું અ�ભમાન ઓગળ� ગ�ું. મઘેો ન ે�કુમ કય� છ ેક� હવ ેતમ ેબધં થાવ.

ઇ�� �ી��ૃણ પાસ ેઆવી �મા માગ ેછ,ે �ાથ�ના કર� છ.ે �� અન ે�રુ�ભ- �ી��ૃણ નો �ધૂ થી અ�ભષકે કર�

છ.ે ત ેબ�ું �ધૂ ભ�ે ુ� �ુડં મા ંથ�ું ત ે�ુડં �ું નામ પડ�-ુ�રુ�ભ�ુડં.

�જવાસીઓ બધા ંગોવધ�નનાથ ની નીચથેી બહાર આ�યા અન ે�જમા ંઘરે આ�યા છ.ે

ગોવધ�નલીલા પછ� ઘણા ંન ેશકંા થવા લાગી ક� –આ કનયૈો નદં� નો છોકરો નથી.

સાત વષ� નો બાળક �ા ંઅન ેઆ ગોવધ�ન પહાડ �ા?ં નદંબાબા ના હાથ મા ંબશરે નો પથરો પણ ટક�

ન�હ અન ેઆ કનયૈા એ આખો આવડો મોટો પહાડ ટચલી �ગળ� પર ધારણ કય�,ત ેનજર� જો�ું છ.ે

નદં� જ�ર આ કોઈ બી�નો છોકરો લઇ આ�યા છ,ે લાલો નદં� નો છોકરો હોઈ શક� ન�હ.

એક ��ૃ �જવાસી કહ� છ ેક�-અર�,તમન ેઆ� શકંા થઇ ?મન ેતો કનયૈા ના જ�મ થી જ શકંા �ય છ.ે

નદં-યશોદા તો ગોરા ંછ ેઅન ેઆ તો કાળો છ.ે બોલાવો નદંબાબા ન,ેઆપણ ેતમેન ેજ �છૂ�એ.

નદંબાબા આ�યા છ.ે બધા �છૂ ેછ ેક�-બોલો,આ છોકરો કોનો છ ે?

નદંબાબા કહ� છ ેક�-તમ ેશકંા ના કરો.�ું ગાયો ના સોગન કહ� ન ેક�ું � ંક�-કનયૈો મારો ��ુ છ.ે

મ� જરાય કપટ ક��ુ નથી.ગગા�ચાય� પણ કહ��ું ક�-કનયૈા મા ંનારાયણ ના �વા �ણુો છ.ે

આપણ ેનારાયણ ની ��ૂ કર�એ છ�એ તથેી નારાયણ નો તનેામા ં�વશે થયો છ.ે

યશોદા એ આ સાભં��ું-ક� લોકો શકંા કર� છ ેક� લાલો મારો ��ુ નથી.

એટલ ેલાલા ન ે�છૂ ેછ ેક�-લાલા,�ું કોનો?
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યશોદા મા નો �� નો જવાબ આપતા ંકનયૈો કહ� છ ેક�-મા �ું તારો �.ં�ું તારો જ ��ુ �.ં

યશોદા કહ� છ ેક�-લોકો ન ેશકંા થાય છ ેક�,નદં-યશોદા ગોરા અન ે�ું કાળો ક�મ ?

કનયૈો કહ� છ ેક�-મા,મારા જ�મ વખત ેતો �ું ગોરો જ હતો,પણ ત� �લૂ કર� તથેી �ું કાળો થયો.

મારા જ�મ વખત ેચાર� બા�ુ �ધા�ુ ંહ�ું,બધા ં�તૂલેા ંહતા ંઅન ે�ું પણ �તુલેી હતી, �ું આખી રાત

�ધારામા ંઆળોટ�ા કય�,તથેી �ધા�ુ ંમન ેવળગી ગ�ું,અન ે�ું કાળો થયો.

યશોદા� કનયૈા ની વાત સાચી માન ેછ.ે”�ું બાર વા�યા �ધુી �ગતી હતી,પણ પછ� �ું થ�ું ત ેમને

ખબર નથી” યશોદા� બ� ુભોળા ંછ.ેમાન ેછ ેક�-મ� �લૂ કર� એટલ ેકનયૈો કાળો થયો.

�ાન�ેર� મહારાજ મહા�ાની છ.ેપદંરમ ેવષ� તો તમેણ ેગીતા પર ભા�ય લખ�ેું.

તઓે કહ� છ ેક�-�� ુ�ું શર�ર તજેોમય છ.ેપણ આ �વ તમેના ં�ુરથી  દશ�ન કર� છ,ેએટલ ેભગવાન

�ી��ૃણ �યામ રગં ના લાગ ેછ.ે

� �ાની ભ�તો ભગવાન સાથ ેએક થાય છ,ેતમેન ેખાતર� થાય છ ેક� –ભગવાન�ું શર�ર તજેોમય છ.ે

એકનાથ મહારાજ �ાની પણ છ ેઅન ેભ�ત પણ છ.ેતમેણ ે�ુ�ુ ંકારણ બતા��ું છ.ે

તઓે કહ� છ ેક�-�� ુતો �યામ�ુંદર જ છ.ે��મુા ં�યામતા છ,ેત�ેું કારણ મન ે�ુ�ુ ંલાગ ેછ.ે

મ��ુય ના કાળ� મા ંકામ હોય છ,ેઅન ેકામ નો રગં કાળો છ.ે

� મ��ુય વારવંાર �કત�ન કર�,�યાન,ધારણા,�મરણ અન ે�� ુ�ું �ચ�તન કર� તનેા કાળ�ની કાળાશ

કનયૈો ખ�ચી લ ેછ ે(અન ેભ�તો �ું કાળ�ુ ં ઉ�જવળ બનાવ ેછ)ે તથેી કનયૈો કાળો થયો છ.ે

ગોપીઓ વળ� �ુ�ુ ંકારણ બતાવ ેછ.ેલાલા ન ેગોપીઓ એ �ખમા ંરા�યો છ,ેઅન ેત ેગોપીઓ

જયાર� �ખમા ંમ�શ �� છ,ેત ેમ�શ લાગી જવાથી - કનયૈો કાળો થયો છ.ે

રાધા ન ે�ી��ૃણ �ુ�ુ ંજ કારણ આપ ેછ.ે”�ું તો ગોરો હતો,પણ તાર� શોભા વધારવા �ું કાળો થયો �.ં

તા�ુ ં સૌ�દય� મારા થી વધ,ે એટલ ેતાર� શોભા વધ ેઅન ેલોકો તારા ંવખાણ કર� એટલ ે�ું કાળો થયો.

આપણ ેબનં ેગોરા ંહોત તો તાર� �ક�મત કોણ કરત?”

મહાભારત ના ઉ�ોગપવ� મા ંક�ું છ ેક�-�ી��ૃણ જયાર� હ��તના�રુ િવ��ટ કરવા ગયા �યાર�,

�ુ�ટ �ુય�ધન ેભગવાન �ું અપમાન ક��ુ છ ેઅન ેકહ� છ ેક�-િવ��ટ કરવા આ�યા છો,પણ તમારો બાપ કોણ

છ ેત ેતો ન�� નથી.નદં-યશોદા જો તમારા મા-બાપ હોય તો ત ેગોરા અન ેતમ ેકાળા ક�મ ?

�યાર� ��ૃણ ેજવાબ આપતા ંક�ું છ ેક�-�ું કૌરવો ના કાળ તર�ક� જન�યો �,ં એટલ ેકાળો થઈન ેઆ�યો �.ં

��ૃણ ની ગોરા-અન ેકાળા હોવાની ચચા� મા ંમહા�માઓ પાગલ થયા છ.ે

ગમ ેત ેકારણ હોય ,પણ �ી��ૃણ કાળા નથી પણ મઘે ના �વા મઘે-�યામ છ.ે

�ાન અન ેભ��ત ન ેવધારનાર� ત-ેગોવધ�નલીલા.

જયાર� ઈ�રના �યાપક �વ�પ નો અ�ભુવ થાય,

જડ અન ેચતેન મા ંસવ� જ�યાએ ઈ�ર નો અ�ભુવ થાય �યાર� �ાન-ભ��ત વધ ેછ.ે

ગોવધ�નલીલા મા ંઆમ જયાર� �ાન-ભ��ત વધ ેત ેપછ� આવ ેછ ેરાસ-લીલા.

ગોવધ�નલીલા મા ં��એુ સવ� �વો ન ે�સાદ આ�યો છ,ેપ�-ુપ�ીઓ ન ેપણ �સાદ આ�યો છ.ે

ઈ�ર ના �વ�પમા ંજગત ર�ું છ,ેઅન ેજગતના સવ� પદાથ� મા ંઈ�ર રહ�લા છ.ે

િશવોહમ..િશવોહમ ....એ વદેાતં ની ટોચ છ.ે�યા ંઆ�મા પોત ેજ પરમા�મા બની �ય છ.ે
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પર�ં ુશ�આત મા ંતો આમ કહ��ું-કર�ું અઘ�ુ ંછ-ેએટલ ેમહા�માઓ કહ� છ ેક�-

શ�આત મા ંતો સવ� મા ંઈ�ર ન ેિનહાળો.પહાડ મા ં(પ�થરમા-ં�ગ�રરાજમા)ં પણ ઈ�રની ભાવના કરો.

જડ અન ેચતેન સવ� મા ંઈ�ર રહ�લા છ-ેત ેબતાવવા�ું ગોવધ�નલીલા �ું �યોજન છ.ે

ગોવધ�નલીલા મા ંઅનકે રહ�યો �પાયલેા ંછ.ે

ઇ���યો જયાર� �ાન-ભ��ત તરફ વળ ે�યાર� વાસનાઓ િવષય�પી વરસાદ વગે થી વરસાવ ેછ.ે

આ વગે સહન કરવા,�ી��ૃણ ના નામનો, �ી��ૃણ ની સવેા નો આ�ય કરવો જોઈએ.

ભગવાન નો આ�ય કરવા થી વાસનાનો વગે સહન કરવાની શ��ત આવ ેછ.ે

આ શ��ત થી ભ��ત (અન ે�ાન) વધ ેતો પછ� જ �વ ન ેરાસલીલા મા ં�વશે મળ.ે

ભગવાન ેટચલી �ગળ� ઉપર ગોવધ�ન ધારણ કર�લો. ટચલી �ગળ� એ સ�વ�ણુ �ું �િતક છ.ે

(શકંરાચાય� ભ���ુા �ું વણ�ન ક��ુ છ)ે સ�વ�ણુ વધ ેતો વાસનાનો વરસાદ સહન કરવાની શ��ત આવ.ે

સસંાર �પી ગોવધ�ન એ ઠાકોર� ના �ગળ� ના આધાર� છ.ેભગવાન નો આધાર છ,ેભગવાન ની �પૃા છે

�યા ં�ધુી લીલા-લહ�ર છ.ે�પૃા ના હોય તો લાખ ની રાખ થતા ંવાર લાગતી નથી.

�ુઃખમા-ંિવપિ� મા ંટ�કો તો મા� ભગવાન નો લવેો અન ેભગવાન ના ચરણ �ું શરણ લ�ેું.

ગીતામા ંપણ ક�ું છ ેક�-“સવ� ધમા�ન પ�ર�ય�ય મામકેમ શરણ ં�જ” “માર� શરણ ેઆવ”

શરણ ેજવાથી ભગવાન જ�ુરથી મદદ કર� છ.ે

�જવાસીઓ પણ જયાર� અ�યદ�વતાઓ�ું શરણ �કૂ�,�ૃઢ ર�ત ે�ી��ૃણ ના શરણમા ંગયા �યાર�

સઘળા ં�ખુ-�ુઃખ નો ભાર ભગવાન ેપોતાન ેમાથ ેઉપાડ� લીધો.

ગીતામા ંભગવાન કહ� છ ેક�-“યોગ �મે વહા�યહમ”

“� અન�ય �મે થી મા�ુ ંભજન કર� છ,ેઅન ેસવ� સમપ�ણ કર� માર� ભ��ત કર� છ,ેતવેા શરણ ેઆવલેા

�વોન ેસસંા�રક-ભૌિતક �ુઃખો માથંી છોડાવવા,તઓે ની જવાબદાર� �ું માર� માથ ેલ� �”ં

શત� મા� એટલી છ ેક� –સ�ંણૂ� પણ ે�� ુની શરણાગિત �વીકારવાની.

ગોવધ�નલીલા મા ંબી�ુ ં એક અદ�તૂ ત�વ રહ��ું છ.ે

તમેા ં��ૂય-સ�ેય (�ની ��ૂ થાય છ ેત-ેઈ�ર) અન ે�જૂક-સવેક (� ��ૂ કર� છ ેત-ેભ�ત) એક બન ેછ.ે

કનયૈો ગોવધ�નનાથ ન ેવદંન કર� છ,ેએટલ ેક� પોતાની �ત ન ેજ વદંન કર� છ.ે

આ સોહમ (સો અહમ) ભાવ છ.ે �વ ન ેઈ�ર એક બન ેછ.ે

ભગવદઈ�છા મા ં�વ જયાર� પોતાની ઈ�છા ભળેવી દ� છ ે�યાર� �વ અન ેઈ�ર એક થાય છ.ે

મ��ુય ધાર� છ ેથ�ું નથી પણ ધા��ુ ધણી �ું (ઈ�ર�ું) થાય છ.ે

માટ� ઘરમા ંલાભ થાય તો પણ ભગવાન ની ઈ�છા અન ે �કુસાન થાય પણ ભગવદ ઈ�છા-એમ

માનીન-ેહ��ું બાળ�ું જોઈએ ન�હ.

ગોવધ�નલીલા મા ંગોપીઓ ન ેખાતર� થઇ છ ેક�-કનયૈો એ ઈ�ર છ,ે અન ેતથેી તમેની સાથ ેએકાકાર

થવાની ભાવના �ગી, ત ેરાસલીલા.

�ી��ૃણ ેકર�લી એક એક લીલા મા ંતમેણ ેએક એક દ�વ નો પરાભવ કય� છ.ે

�ી��ૃણ એ દ�વ નથી પણ દ�વોના પણ દ�વ છે
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એમ બતાવવા ��ા,ઇ��,વ�ુણ –વગરે� દ�વો નો પરાભવ કર� તમે�ું અ�ભમાન ઉતા��ુ છ.ે

૨૮ મા અ�યાય મા ંવ�ુણદ�વ ના પરાભવ ની કથા છ.ે૨૯ મા ંઅ�યાય થી રાસપચંા�યાયી ની કથા છ.ે

રાસલીલા ની કથા પહ�લા ંઅન ેગોવધ�નલીલા પછ� આ વ�ુણદ�વ ના પરાજય ની કથા મહ�વની છ.ે

�જવાસીઓ ગાયોની સવેા કરતા,��ૃણ�કત�ન કરતા,એકાદશી �વા ં�તો કરતા-એટલે

�ી��ૃણ �ું �ાગટ� ભલ ેમ�રુામા ંથ�ું પણ �યાથંી ત ેગો�ુલ મા ંઆ�યા છ.ે

�જવાસીઓ બ� ુભોળા હતા,બ� ુભણલેા નહોતા ક� કોઈ યોગિવ�ા �ણતા નહોતા –તમે છતાં

તમેન ેભગવાન મ�યા છ.ે

એક વખત નદં� ન ેખબર ન�હ ક� મ�યરાિ� છ,ેતમેન ેથ�ું ક� �ાતઃકાળ થઇ ગયો છ ેએટલે

તઓેએ આ�રુ� સમય ે(રાત ના અ�ગયાર થી સાડા �ણ નો સમય આ�રુ� સમય કહ�વાય છ)ે

જળ મા ં�બૂક� માર�, �થી જળ ના દ�વતા વ�ુણ �ું અપમાન થ�ું.

એટલ ેવ�ુણદ�વ ના સવેકો નદંબાબા ન ેપકડ� ન ેવ�ુણદ�વ પાસ ેલઇ ગયા છ.ે

નદંબાબા સવાર� દ�ખાણા ન�હ એટલ ે�જવાસીઓ �યા�ુળ થયા છ.ે

�ી��ૃણ ન ેઆ વાત ની ખબર પડ�. ��એુ લીલા કર�.અલૌ�કક રથ �ું �ાગટ� ક��ુ અન ેવ�ણલોક માં

ગયા.વ�ુણદ�વ ેમાફ� માગી અન ેક�ું-ક� મારા સવેકો �લૂથી આપના િપતાન ેલઇ આ�યા છ.ે

આમ �ી��ૃણ નદં� ન ેવ�ુણદ�વ પાસથેી છોડાવી લા�યા.

વ�ુણદ�વ ની કથા પાછળ �ું રહ�ય એ�ું છ ેક�-

વ�ુણદ�વ એ જળ-ત�વ ના અ�ભમાની દ�વતા છ.ે વ�ુણદ�વ �ભ ના મા�લક છ.ે

��યકે ની �ભ પર વ�ુણદ�વતા જળ ત�વ સાથ ેિવરા� છ ેતથેી �ભ ભીની રહ� છ.ે

તમેના �તૂો એટલ ેષડરસો. ષડરસો (�ભ ના િવષયો) પર િવજય મળ ેતો રાસ-રસ મળ.ે

નદં એ �વા�મા છ.ેનદં એટલ ેક� �વ જયાર� ભ��ત�પી ય�નુા મા ં�નાન કરવા �ય છ,ે

(ભ��ત મા ંતરબોળ બન ેછ)ે �યાર� વ�ુણ ના સવેકો (ષડરસો) તને ેપકડ� છ,ેપજવ ેછ.ે

અન ે��ું મન તમેા ં(ષડરસોમા)ં ફસાય તને ેભ��તરસ મળતો નથી.

લૌ�કક રસ ન ે� આધીન છ ેતને ેઅલૌ�કક રસ મળતો નથી.

ક�ટલાક તો ��ૃ થાય છ,ેપણ અથાણા-ંપાપડ વગર ચાલ�ું નથી.

�જ�દગીભર �લૂી ના ંલાડ લડાવ ે�ય છ.ે

આનદં કોઈ વ�� ુમા ંનથી,આનદં મન ની એકા�તા મા ંછ.ે

�લૂી ના ંલાડ કર� અન ે�લૂી નો � �લુામ છ ેત ેભ��ત કર� શકતો નથી.

�લૂી � માગ ેત ેઆપવાથી શાિંત મળતી નથી પણ �લૂી ન ેસમ�વવા થી શાિંત મળ ેછ.ે

આજ �ધુી ક�ટ�ું ખા�ું ? તનેો કોઈ �હસાબ નથી.મ��ુય નો મોટો સમય આ �લૂી ના ંલાડ કરવામાં

�ય છ.ે પણ મ��ુય ે-કાળ સમીપ છ-ે��ૃ� ુમાથ ેછ-ે તનેો િવચાર કરવો જોઈએ.

�જ ની ક�ટલીક �ુમા�રકાઓ (�ુમા�રકા ગોપીઓ) ગૌર��ત કર� છ.ે

પાચં વષ�ની ક�યા ન ે�ુમા�રકા કહ� છ.ેગોપી માટ� અહ� �ુમા�રકા શ�દ વાપય� છ.ે

સારો પિત મળ ેત ેમાટ� આ �ુમા�રકાઓ ગૌર��ત કર� છ.ે
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�ુમા�રકાઓ ય�નુા �કનાર� આવ,ેર�તીમાથંી પાવ�તી ની �િૂત� બનાવ ેઅન ેપાવ�તીમા ની આરાધના કર�.

જરા િવચાર કરવામા ંઆવ ેતો-સમ�શ ેક�-

પાચં વષ� ની ક�યા ન ેખબર �ું હોય ?- ક�- પિત એટલ ે�ું ? અન ેલ�ન એટલ ે�ું ?

પણ આ ઋિષ�પા �ુમા�રકા-ગોપીઓ  કામ નો નાશ કરવા

કા�યાયની (પાવ�તી) દ�વી ની આરાધના કર� છ.ે

હવ ે�ી��ૃણ ની ચીર-હરણ લીલા �ું વણ�ન આવ ેછ.ે

આ લૌ�કક કથા નથી, ભાષા લૌ�કક છ ેપણ એની પાછળ નો િસ�ાતં અલૌ�કક છ.ે

અ� ેએ વાત યાદ રાખવી �બૂ જ�ર� છ ેક�-

�ી��ૃણ જયાર� ચીરહરણલીલા અન ેરાસલીલા  કર� છ ે�યાર� તમેની �મર આઠ-દશ વષ� ની છ.ે

(હવ ેપછ� આવશ ેક�-જયાર� �ી��ૃણ ગો�ુલ છોડ� મ�રુા ગયા �યાર� તમેની �મર અ�ગયાર વષ� ની હતી)

અન ે�ુમા�રકા-ઋિષ�પા ગોપીઓ ની �મર પાચં વષ� ની છ.ે

લૌ�કક ર�ત ેજોઈએ તો પણ આ �મર� “કામ �ું છ ે?” તનેી આ બનં ેમાથંી કોઈન ેપણ ખબર ના હોઈ શક�.

એક વખત �જ ની આ �ુમા�રકા ગોપીઓ ય�નુા �કનાર� આવી છ ેઅન ે�કનાર� વ�ો કાઢ� ને

ય�નુા ના જળ મા ં�નાન કર� છ.ેત ેસમય ેકનયૈો �યા ંઆ�યો અન ેતમેના ંવ�ો લઇ ન�ક ના કદબં ના

ઝાડ પર ચઢ� ગયો. �ુમા�રકા-ગોપીઓ અનકે �પ ેકનયૈા ન ેમનાવ ેછ ેપણ કનયૈો માનતો નથી.

�ી��ૃણ કહ� છ ેક� –તમ ેજળ મા ંિનરાવરણ થઇ નહાઈ ન ેજળ-દ�વતા નો અપરાધ કરો છો.એટલ ેબ ેહાથ

જોડ� નમ�કાર કર� ન ેતમારા ંવ�ો લઇ લો.

�જ-�ુમા�રકા-ગોપીઓ એ આમ ક��ુ અન ે�ી��ૃણ ેવ�ો પાછા ંઆ�યા.ં

ક�ટલાક અિત-��ુ� (!!!) �વો ન ે�ી��ૃણ ની આ લીલા મા ંઅ�લીલતા ભાસ ેછ.ે

પણ જો જરા િવચાર કરવામા ંઆવ ેતો-સમ�શ-ેક�-

�ી��ૃણ ેજયાર� આ ચીરહરણલીલા કર� �યાર� તમેની �મર આઠ-દશ વષ� ની હતી.અન ેઆઠ-દશ વષ� ના

બાળક મા ંકામ ઉ�વી શક� જ ન�હ. �ી��ૃણ �ું આ િનરાવરણ ગોપીઓ ની કાયા જોવા આ�યા છ ે?

� જળ મા ંગોપીઓ ઉભી છ ેત ેજળ મા ંજ �ું  �ી��ૃણ નથી ?

ગીતામા ં�ી��ૃણ ેક�ું છ-ે“જળ મા ં�ું રસ�પ ેરહ�લો �”ં

તવેી ર�ત.ે..ગોપીઓ � જળ મા ંનહાય છ,ેત ેય�નુા� ના જળ મા ંપણ �ી��ૃણ રસ �પ ેરહ�લા છ.ે

બી� ર�ત ે– જોઈએ- તો પણ-ભગવાન �ી��ૃણ સવ��યાપક હોવાથી,

જળમા ંપણ �ી��ૃણ છ ેન ેગોપીઓ મા ંપણ �ી��ૃણ છ.ે

શર�ર ન ે�મ વ� ઢાકં� છ,ે�યૂ� ન ે�મ વાદળ ઢાકં� છ,ેતમે વાસના નો પડદો પરમા�મા ન ેઢાકં� રાખ ેછ.ે

ભગવાન પાસ ેછ ેપણ દ�ખાતા નથી,ભગવાન નો અ�ભુવ થતો નથી,કારણક� આ�મા અન ેપરમા�મા

વ�ચ ેવાસના નો પડદો છ.ે ��ળૂ વાસના નો �ય જપ,તપ,તીથ�યા�ા વગરે� થી થાય છ,ે

પણ ��ૂમ વાસના –ક�-� ��ુ�મા ંરહ�લી છ ેત ેવાસનાનો �ય કોઈ સદ��ુ અથવા તો

પરમા�મા �પૃા કર� તો જ થાય છ.ે

ગોપીઓ ના ��ુ બી�ુ ં કોઈ થઇ શક� ન�હ, ગોપીઓ ના ��ુ �ી ��ૃણ છ.ે

ગોપીઓ ના લૌ�કક વ�ોની ચોર� ન�હ પણ તમેની ��ુ�ગત વાસના ની ચોર� �ી��ૃણ કર� છ.ે

ગોપીઓ મા ંથી “�ું �ી �”ં એ�ું “�ું પ�ું” (અહમ) �ય એટલ ેતમેના “આ�મા” �ું િમલન “પરમા�મા”

સાથ ેથાય. અન ેઆ આ�મા અન ેપરમા�મા �ું રમણ-િમલન ત ેરાસ...ત ેરાસલીલા......

સવ�નો આધાર એકમા� ભગવાન જ હોવાથી,સવ� ન ેભગવાન તો મળલેા જ છ.ે
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ભગવાન ન ે�ાયં શોધવા જવાના નથી,પણ આ � ભગવાન મળલેા છ ેતનેો અ�ભુવ કરવાનો છ.ે

� �ા�ય (મળ�ેું છ-ે� ભગવાન મળલેા છ)ે તનેી જ �ા��ત કરવાની છ.ે

�� ુનો સા�ા�કાર થાય એટલ ે�ું ભગવાન બહારથી આવ ેછ ે? ના.....

આ �વ મા ં� ભગવાન છ ે(આ�મા) તનેો જ અ�ભુવ થાય છ.ે

પણ �વન ેઅ�ાનન ેલીધ,ેવાસનાન ેલીધ,ેઅહમ ન ેલીધ ેત ેપરમા�મા નો અ�ભુવ થતો નથી.

��ુ� મા ંરહ�લી વાસના ના વ� નો પડદો �� ુ“�પૃા” કર� તો જ �રૂ થાય છ.ે

અન ે�� ુ“�પૃા” �ાર� કર� ? તો કહ� છ ેક�-“જયાર� ��નુા બનીએ �યાર�”

ભાગવત મા ંભગવાન કહ� છ ેક�-(ભાગવત-૧૦-૨૨-૨૬)

“�ણ ેપોતાની ��ુ� ન ેમારામય કર� હોય (મારામા ંજ �થાપી હોય) –

તઓેન ેસસંા�રક “િવષયભોગ” માટ� નો સકં�પ (ઈ�છા) થતો નથી, પણ

મા� મો� મળેવવાનો જ સકં�પ (ઈ�છા) થાય છ.ે

કારણ ક� �વી ર�ત ેશકે��ું ધા�ય ફર�થી ��ુ�રત થઇ શક�ું નથી, તવેી ર�ત ે�મની ��ુ�માથંી

વાસના�પી ��ુર ન�ટ થયો તમેની  ��ુ�મા ંકામવાસના ફર�થી ��ુ�રત થતી નથી. (��રતી નથી)”

�વ�ું ઈ�ર સાથ ેિમલન (રાસ) �ાર� થાય ?

કનયૈા ની અગાઉ ની લીલા નો સ�ં��ત સાર જોતા ંત�ેું રહ�ય સમ�શ.ે

પહ�લા ં�તૂના વધ-એટલ ેઅિવ�ા (અ�ાન) નો નાશ થવો જોઈએ.

અિવ�ા �ય એટલ ેસસંાર �ું ગા�ુ ં�ધુર� છ.ે (શકટા�રૂ વધ)

સસંાર �ું ગા�ુ ં�ધુર� એટલ ે�ણૃાવત� મય�,એટલ ેક� રજો�ણુ નો નાશ થયો.સ�વ�ણુ વ�યો.

રજો�ણુ મય�,એટલ ેમાખણચોર� ની લીલા આવી. �ી��ૃણ મન ની ચોર� કર� છ,ે�વન સા��વક બન ેછ.ે

�વન સા��વક બન ેતો સસંાર ની આસ��ત ન�ટ થાય ત ેબતાવવા દહ� ની ગોળ� ફોડ�.

સસંાર ની આસ��ત �ય તો �� ુબધંાય.(દામોદર લીલા)

�� ુબધંાયા એટલ ેદભં મય�,પાપ-તાપ �રૂ થયા ંએટલ ેઆવી બકા�રુ-અઘા�રુ વધ ની લીલા.

સસંાર નો તાપ �રૂ થયો,સસંાર-દાવા��ન શાતં થયો એટલ ેઇ���યો ની ��ુ� થઇ, અને

�તઃકરણ ની વાસનાનો નાશ થયો ત ેબતાવવા નાગદમન લીલા અન ે�લબંા�રુ ની લીલા.

�વ ઈ�ર ન ેમળવાન ેલાયક થતો ગયો એટલ ેવ�ેગુીત ની વાસંળ� (નાદ��) સભંળાઈ.

નાદ�� ની ઉપાસના થઇ એટલ ેઆવી ગોવધ�નલીલા.

ગો એટલ ેઇ���યો,ઇ���યો �ું વધ�ન થ�ું એટલ ેઇ���યો ��ુટ બની,ભ��તરસ થી ઇ���યો ��ુટ બને

છ.ે ઇ���યો ��ુટ થાય તો ષડરસનો પરાભવ થાય. (વ�ુણ દ�વ નો પરાભવ ની લીલા)

ષડરસનો પરાભવ થયો,�વ ��ુ થયો,કોઈ વાસના �ું આવરણ ના ર�ું,એટલ ેથઇ ચીરહરણ લીલા.

વાસના િન��ૂળ થાય �યાર� રાસલીલા થઇ. �વ અન ે�� ની એકતા થઇ.

રાસલીલા મા ં�ી અન ે��ુુષ �ું િમલન નથી પણ ��ુુષો�મ સાથ ે��ુ �વ �ું િમલન છ.ે

વાસના�પી વ� �વ અન ેપરમા�મા �ું િમલન થતા ંઅટકાવ ેછ.ે

ઇ���યોમાથંી કામ ન ેકાઢવો કદાચ સહ�લો હશ,ે પણ ��ુ�મા ંરહ�લા કામ ન ેકાઢવો ��ુક�લ છ.ે
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�ાણ ન ે��િૃત સાથ ે�ય છ.ે��િૃત (માયા) પર િવજય મળેવવો ઘણો ��ુક�લ છ.ે

યોગી ના શર�ર માથંી કામ �ય છ,ેપણ ��ુ�માથંી કામ જતો નથી.,

��ૃાવ�થા મા ંશર�ર િશિથલ થતા ંઇ���યોમાથંી કામ �ય છ,ેપણ ��ુ� માથંી કામ જતો નથી.

ઋિષઓ પણ કામ થી હાર�લા,તથેી તઓે ગોપીઓ થઇ આવલેા અન ેતઓેએ િન�ય કર�લો ક�-

આ કામભાવ �ી��ૃણ ન ેઅપ�ણ કર� અન ેિન�કામ થઈ�ું..

મહા���ુ એ ક�ું છ ેક�-દશમ �કધં એ ગોવધ�નનાથ �ું �દય છ,ેઅન ેરાસલીલા �ાણ છ.ે

ગોપીઓ ન ેપરમાનદં �ું દાન કરવા આ રાસ લીલા છ.ે

�ીધર �વામી એ ક�ું છ ેક�-રાસલીલા એ િન�િૃ� ધમ� �ું પરમ ફળ છ,ે

િન�િૃ�ધમ� �ું ફળ છ ેઆ�મા-પરમા�મા �ું િમલન.રાસલીલા મા ં�વ અન ેઈ�ર�ું િમલન �ું

વણ�ન છ.ેપરમા�મા ન ેત ેજ મળ� શક� છ ેક� � પરમા�મા ના નામ મા ંદ�હભાન �લૂી �ય છ.ે

દ�હસબંધં �ટ�-�યાર� જ ��સબંધં થાય છ.ે

રાસલીલા ની કથા અિત મ�રુ અન ે�દ�ય છ,ે

પણ ત�ેું વણ�ન કર�ું ક� તને ેસમજવી પણ એટલી જ કઠણ છ.ે

રાસલીલા ની કથા કહ�તા ં�કુદ�વ� ન ેસકંોચ થયો છ.ે

સમાજમા ંક�ટલાક જ આ કથાના અિધકાર� છ ેબાક�ના અનિધકાર� છ.ે

� અનિધકાર� �વો છ,ે�ન ેસાચી સમજ નથી-- તને ેમોટ� ભાગ ેઆ લીલા મા ંકામ દ�ખાશ.ે

�ી રાધા� �કુદ�વ� ના ��ુ છ.ે�ીરાધા�એ �કુદ�વ� ન ે�� સબંધં કરા�યો છ.ે

�ીરાધા� ની �પૃા વગર રાસલીલા મા ં�વશે મળતો નથી,ક� રાસલીલા �ું રહ�ય સમ��ું નથી.

આ રાસલીલા �ું રહ�ય (ત�વ) �ઢૂ છ ેઅન ેતને ેસમજ�ું સામા�ય �વ માટ� ��ુક�લ છ.ે

�કુદ�વ�એ રાધા� �ું �મરણ ક��ુ “તમ ેઆ�ા આપો તો �ું કથા ક�ુ”ં

રાધા�એ  એ �ગટ થઇ ક�ું “બટેા,કથા કર� પણ િવવકે થી કર�”

રાધા� �ું નામ �ગટ ર�ત ે ભાગવત મા ંનથી.(ભાગવત મા ંરાધા� �ું નામ જોવા મળ�ું નથી)

કારણ રાધા� એ �કુદ�વ � ના ��ુ છ ેઅન ે��ુ �ું નામ ન�હ લવેાની પરપંરા છ.ે

�કુદ�વ� અગાઉ ના જ�મ મા ંપોપટ હતા.

લીલાિન�ુજં મા ંઆખો �દવસ “રાધ ેરાધ”ે બોલ ેછ.ેઅખડં �કત�ન કર� છ.ેરાધા� એ દયા ની �િૂત� છ,ે

તમેન ેદયા આવી અન ેએક �દવસ પધાયા�. પોપટ ન ેહથળે� મા ંરા�યો છ ેઅન ેકહ� છ ેક�-

“બટેા ��ૃણ-��ૃણ કહો,�ું મા�ુ ંનામ લ ેછ ેપણ તારા સાચા િપતા �ી��ૃણ છ”ે

આ �માણ ેમ�ં દ��ા આપી છ.ે

�ી રાધા� એ –આ�શ��ત-સયંો�કા શ��ત-આહલા�દકા શ��ત છ.ે

ઈ�ર થી િવ�ટુા પડ�લા �વ ન ેઈ�ર સાથ ેસયંો�ત કર� આપનાર “શ��ત” ત ે�ીરાધા� છ.ે

�ી��ૃણ એ સવ� ના આધાર છ ેપણ �ી��ૃણ ના આધાર(શ��ત) �ીરાધા� છ.ે

આધાર ના “ર” શ�દ મા ં“આ” શ�દ મળેવો અન ેઉલટો કરો-તો થશ ે“રાધા”

�ીરાધા� ની �પૃા થાય તો ત ે�વ ન ે�� ુપાસ ેલઇ જઈ તમેના ંદશ�ન કરાવ ેછ.ે

ભાગવત મા ં“�કુદ�વ� ઉવાચ” ન ેબદલ ે“�ી�કુ ઉવાચ” એમ લ��ું છ.ે
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“�ી”  શ�દ નો અથ� થાય છ ે“રાધા�”.એટલ ે“�ી�કુ” એ ��ુ-િશ�ય �ું નામ છ.ે

ભાગવત મા ંબી� કોઈના નામ સાથ ે“�ી” િવશષેણ લગાવવામા ંઆ��ું નથી.(�ી��ૃણ િસવાય)

�યાસ� ના નામ સાથ ેપણ �ી િવશષેણ વાપ��ુ નથી.”�યાસ ઉવાચ” એમ લ��ું છ.ે

રાધા� �ી��ૃણ ન ેકહ� છ ેક�-આ પોપટ (�કુદ�વ�) મન ેબ� ુગમ ેછ,ે

અન ેપોપટ �ી��ૃણ ના હાથમા ંઆ�યો છ.ે

આ ર�ત ેરાધા� �કુદ�વ� ના ��ુ છ,ેક� �મણ ેપરમા�મા સાથ ે�કુદ�વ� નો સબંધં ગોઠવી આ�યો.

પરમા�મા સાથ ે� સબંધં જોડ� આપ ેત ેમહા��.ુત�ેું નામ �ગટ�પ ેલવેાય ન�હ.

તથેી ભાગવત મા ંરાધા� �ું નામ �ગટ�પ ે�કુદ�વ� એ લી�ું નથી.

રાધા� �ું નામ �મ ભાગવત મા ંઆવ�ું નથી તમે કોઈ પણ ગોપી �ું પણ �ગટ નામ મળ�ું નથી.

કાિ�ત,અ�યા,અપરા-શ�દો ગોપી માટ� વાપયા� છ.ેપણ કોઈ �ગટ નામ નથી.

ગોપી�મેન ેસમજવાનો છ,ેત ેબ� ુ�ગટ કરવાનો (�હ�ર કરવાનો) િવષય નથી.

�કુદ�વ� બ� ુિવવકે થી કથા કર� છ,ેરા� પર���ત ન ેસાત �દવસમા ંમો� અપાવવો છ,ે

જો રાધ-ેરાધ ેબોલ ેતો ��ુ �ું નામ લતેા ં�કુદ�વ � ન ેસમાિધ લાગ.ેતો રા� �ું �ું થાય?

કથા િવયોગ મા ંથાય છ,ે�ણૂ� સયંોગ મા ંવાતો થતી નથી ક� કથા થતી નથી.

આ રાસલીલા એ �તરગં લીલા છ.ે�ી-��ુુષના િમલન ની કથા નથી.

ભાગવત એ પરમહસંો મી સ�ંહતા છ.ેપરમહસંો કામ�ખુ ન ે��ુછ માન ેછ.ેઆમા ંકામ ની ગધં નથી.

જરા િવચાર કરવામા ંઆવ ેતો સમ�શ ેક�-

ગગંા� નો પિવ� �કનારો છ,ેઋિષઓ,મહા�માઓ,િસ� ��ુુષો –આ કથા સાભંળવા બઠેા છ.ે

�કુદ�વ� ની ���ૃ��ટ છ,ે�કુદ�વ� ક�વળ મહા�ાની જ નથી પણ જગત ન ે��ભાવ થી �ુએ છ.ે

�ના મન મા ંઆ �ી-છ-ેઆ ��ુુષ છ-ેતવેો ભદેભાવ નથી-એવા મહા��ુુષ (પરમહસં) આ કથા કર� છ.ે

રાસલીલા મા ંજો કામ ની કથા હોય તો �કુદ�વ� આ રાસલીલા �ું વણ�ન કર� શક� જ ન�હ.

�કુદ�વ � –એક બાળક ના �વા-�ણૂ� િનિવ�કાર છ,ે�ણૂ� િનિવ�કાર� (બાળક) કામ ની કથા કર� શક� ન�હ.

�કુદ�વ� એ શકંરાચાય� ના ��ુ,તનેા ��ુ,અન ેતમેના પણ ��ુ છ.ે

શકંરાચાય� ના ��ુ-ગોિવ�દ ભગવતપાદ,તમેના ��ુુના ��ુ ગૌડપાદ અન ેગૌડપાદ ના ��ુ છ-ે

�કુદ�વ�. આમ �કુદ�વ� એ અ�તૈ િસ�ાતં ના આચાય� છ.ે

આવા મહાયોગી �કુદ�વ� કોઈ �ી-��ુુષના િમલન ની કથા કર� ન�હ.

પણ ક�ટલાક એવા હોય છ ેક�-� “ગોપી” શ�દ સાભંળ ેએટલ ેતને ે“�ી-શર�ર” દ�ખાય છ.ે

“ગોપી” એટલ ેકોઈ “�ી” છ ેતવેી ક�પના �બલ�ુલ ખોટ� છે

ગોપી એ �ી નથી,��ુુષ નથી,પણ �ના �દય મા ં�ી��ૃણ �ું �વ�પ ��થર થ�ું છ-ે

પરમા�મા ના �વ�પ મા ં�ન ે�ી�વ-��ુુષ�વ ની િવ��િૃત થઇ છ,ે

�નો દ�હા�યાસ (�ું શર�ર � ંતવેો ભાવ) �ટ� ગયો છ,ેતને ે“ગોપી” કહ� છ.ે

ગોપી એ ��ુ �વ છ,ેગોપી એ �દય નો ��ુ ભાવ છ.ેગોપી નામની કોઈ �ી નથી.

� પરમા�મા ન ે�દય ની �દર �પાવી રાખ ેછ,ે� ��યકે ઇ���ય થી ભ��ત કર� છ,ે

અન ેભ��તરસ �ું પાન કરતા ં� િવ��ુ �વ દ�હભાન ��ૂયો છ-ે “ગોપી” છ.ે

તને ે“ગોપીભાવ” �ા�ત થયો છ ેએમ કહ� શકાય.

“ગોપીભાવ” એ સવ��ચ ભાવ છ.ે ��ું “મન” મર� છ ેતને ેજ “ગોપીભાવ” �ગ ેછ.ે
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��ળૂ શર�ર બદલાય છ-ેનાશ પામ ેછ.ે,પણ ��ૂમ શર�ર બદલા�ું નથી-નાશ પામ�ું નથી.

��ૂમ શર�ર નો નાશ ��ુ�ત વખત ેથાય છ.ેસ�ર ત�વ ના ��ૂમ શર�ર મા ં“મન” ��ુય છ.ે

અન ેઆ મન મયા� પછ� જ “ગોપીભાવ” �ગ ેછ.ે

“ગોપી” તને ેકહ� છ ે�ના “મન” મા ં�ી��ૃણ (ઈ�ર) િસવાય બી�ુ ં કઇં જ નથી.

આપણા શર�ર મા ં�ુિધર,માસં,હાડકા ંછ.ે

પણ �ી��ૃણ ના “�ી �ગ”મા ં�ુિધર માસં નથી.તમેના શર�ર મા ંક�વળ આનદં જ ભય� છ.ે

�ી��ૃણ આનદં છ ેઅન ેઆનદં �ી��ૃણ છ.ે”િનરાકાર” આનદં એ “નરાકાર” �ી��ૃણ �ું �વ�પ છ.ે

આવા �વય ંઆનદં�પ અન ેઆનદં થી ભર�લા �ી��ૃણ ન ેકોઈ �ખુ ભોગવવાની ઈ�છા થઇ શક�?

ક� આવા આનદં�પ �ી��ૃણ �ું મળ ��ૂ થી ભર�લા શર�ર સાથ ેરાસ રમી શક� ?

� પરમા�મા (�ી��ૃણ) �ું યોગીઓ (મહા�માઓ) �યાન કર� છ,ે તવેા મહા�માઓ પણ જો –

મળ��ૂ થી ભર�લા શર�ર થી �રૂ રહ�તા હોય તો,

ત ેપરમા�મા તવેા મળ��ૂ થી ભર�લા શર�રો સાથ ેક�વી ર�ત ેરમી શક� ?

� ભગવાન મા ંમા� આનદં ભર�લો છ ેત ેભગવાન આવા ં“શર�રો “ ન ેઅડકતા પણ નથી.

લૌ�કક �ૃ��ટ થી �ુઓ તો પણ રાસલીલા મા ંકામ સભંવી શક� ન�હ.કારણક�-

�ી��ૃણ ની �મર ત ેવખત ેમા� આઠ વષ� ની હતી.

અન ેઆઠ વષ�ના બાળક મા ંકામભાવ �ગી શક� જ ન�હ.

એક પિત ન ેજો અનકે પ�નીઓ હોય તો ત ે�ીઓમા ં�દર-�દર મ�સર (ઈષા�) ચાલતી હોય.

પણ અહ� એક કનયૈા પાછળ પાગલ થનાર� ગોપીઓ મા ંકોઈ મ�સર (ઈષા�) દ�ખાતો નથી.

એટલ ેઆ રાસલીલા સાધારણ �ી-��ુુષ �ું િમલન નથી.

અન ેજો હોય તો �કુદ�વ � આવી રાસલીલા ની કથા કર� જ ન�હ.

ગોપીઓ ના બ ે��ુય ભદે બતા�યા છ.ે (૧) િન�યિસ�ા ગોપીઓ અન ે(૨) સાધનિસ�ા ગોપીઓ.

(૧) િન�યિસ�ા ગોપીઓ ત ેછ ેક� � કનયૈા સાથ ેઆવલેી છ.ે

(૨) સાધનિસ�ા ગોપીઓ-ના અનકે ભદે છ—ે�િુત�પા,ઋિષ �પા,સકં�ણ��પા,અ�ય�વૂા�,અન�ય �વૂા�

વગરે�-

--�િુત�પા ગોપીઓ-વદે ના મ�ંો ગોપીઓ થઇ ન ેઆવલેા છ.ે

વદેો એ ઈ�ર �ું ��ુકળ વણ�ન ક��ુ,વણ�ન કરતા ંવદેો થાક� ગયા પણ ઈ�ર નો “અ�ભુવ” ના થયો.

ઈ�ર એ ક�વળ વાણી નો િવષય નથી,વાણી થી ઈ�ર �ું વણ�ન થઇ શક� ન�હ,ઈ�ર એ “અ�ભુવ” છ.ે

વદેા�ભમાની દ�વો ��સબંધં કરવા –ગોપીઓ થઇ ન ેઆ�યા છ.ે

--ઋિષ�પા ગોપીઓ-ઋિષઓ એ અનકે વષ� તપ�યા� કર�,પણ મન માથંી કામ ના ગયો-એટલ-ે

એ કામ ન ે�ી��ૃણ ન ેઅપ�ણ કરવા-��સબંધં કરવા ઋિષઓ ગોપીઓ થઇ ન ેઆ�યા છ.ે

--સકં�ણ��પા ગોપીઓ-�� ુના મનોહર �વ�પ ન ેિનહાળતા ં� �ીઓ ન ે�� ુન ેપામવાની ઈ�છા થઇ-

ત ેગોપીઓ થઇ ન ેઆવી છ-ેદાખલા તર�ક�-�પૂ�ણખા વગરે�

--અ�ય�વૂા� ગોપીઓ-સસંારમા ંજ��યા પછ� સસંાર�ખુ ભોગવી –સસંાર�ખુ મા ં�ગૂ આવ ેઅન ે�� ુને

પામવાની ઈ�છા થાય ત ેગોપીઓ થઈન ેઆ�યા છ-ેદાખલા તર�ક� �લુસીદાસ �વા સતંો-વગરે�

--અન�ય�વૂા� ગોપીઓ-જ�મ થી જ િનિવ�કાર,ન�ૈ�ઠક ��ચાર�,અન ેજ�મ થી જ ��મુા ં�મેવાળા,

પણ� વરૈા�યવાળા ��મુા ંમળ� જવા ગોપીઓ થઇ ન ેઆવલેા છ ેત-ેદા.ત.-�કુદ�વ�,મીરા ં–વગરે�.

અનકે ભોગો ભોગવવા છતા ં�ી��ૃણ િન�કામ છ.ે કારણક�-
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તમેન ેત ેભોગો મા ંઆસ��ત નથી,વાસના નથી.

િન�કામ �ી��ૃણ �ું સતત �યાન કર� અન ેકામ �ી��ૃણ ન ેઅપ�ણ કર� -ત ેિન�કામ બન ેછ.ે

શકે�લા ચણા માથંી �મ બીજ ��ુ�રત થ�ું નથી-

તમે �ી��ૃણ ન ેકામ અપ�ણ કયા� પછ� કામ ��ુ�રત થતો નથી (ઉદભવતો નથી)

કામભાવ ેપણ � િન�કામ �ું �ચ�તન કર� છ-ેત ેપ�રણામ ેિન�કામ બન ેછ.ે

ચીરહરણલીલા વખત ે�ી��ૃણ ેગોપીઓ ન ેક�ું હ�ું ક�-યો�ય સમય ે�ું તમન ેરાસલીલા મા ંમળ�શ.

�ન ેભગવાન અપનાવ ેછ,ે�નો ભગવાન �ગીકાર કર� છ ેતને ેજ રાસ મા ં�વશે મળ ેછ.ે

ગો�ુલ ની બધી જ ગોપીઓ રાસ મા ંગઈ નથી.�નો અિધકાર િસ� થયો હતો,�નો છ�ેલો જ�મ હતો,

મા� ત ેગોપીઓ ન ેજ રાસલીલા મા ં�વશે મ�યો છ.ે

રાસલીલા મા ં�યાન મા ંરાખ�ું બ� ુજ જ�ર� છ ેક�-ગોપીઓ ના દ�હ સાથ ે�ું આ િમલન નથી.

ભાગવત મા ંચો��ું લ��ું છ ેક�-�ી��ૃણ ેગોપીઓ ના શર�ર ન ે�પશ� પણ કય� નથી.

સા�હ�ય ની �ૃ��ટએ જોઈએ તો-�ૃંગારરસ અન ેક�ુણરસ એ એકતાનતા લાવવા ના �ધાન રસ છ.ે

પિતના િવયોગ મા ં�વી ર�ત ેપ�ની ના �ાણ �ર� છ,ેતવેી ર�ત,ે

ઈ�ર ના િવયોગ મા ં�વ ના �ાણ ક�વા ં�ર� છ ેત ેજ બતાવવાનો રાસલીલા નો હ�� ુછ.ે

ઈ�ર ના િવરહ મા,ંઈ�ર ન ેમળવાની આ�રુતા ક�વી હોય ?

ત ેબતાવવા �ી-��ુુષ ના �ૃ�ટાતં નો આશરો લીધો છ,ે�ૃંગારરસ નો આશરો લીધો છ.ે

અલૌ�કક િસ�ાતં સમ�વવા અલૌ�કક �ૃ�ટાતં મળ�ું નથી,એટલે

લૌ�કક �ૃ�ટાતં થી અલૌ�કક િસ�ાતં સમ�વવા નો મહા�માઓ નો આ �ય�ન છ.ે

પણ તમે છતા ંમ��ુયો ન ેગોપી-એટલ ે�ી શર�ર અન ે�ી��ુુષ ના િમલન ની ક�પના આવી �ય છ.ે

શર�ર ની-શર�ર �ુંદર છ ેએવી ક�પના કરવાથી-શર�ર નો �પશ� કરવા થી કામભાવ �ગ ેછ.ે

પણ આવા પચંભૌિતક (પાચં મહા�તૂો થી બનલેા) શર�ર સાથ ેપરમા�મા �ું િમલન થઇ શક� જ ન�હ.

શા� મા ંએ�ું વણ�ન  આવ ેછ ેક�-આ પચંભૌિતક શર�ર મા ંથી એટલી �ુગ�ધ આવ ેછ ેક�-દ�વો પણ

આ શર�ર થી માઈલો �રૂ ઉભા રહ� છ.ે

અ�કુ ગોપીઓ એ હ�રો વષ� ની આરાધના કર� ન ેગોપીભાવ ન ે�ા�ત કય� છ.ે

એટલ ેક� તમેણ ેપચંભૌિતક શર�ર છોડ� દ�ધ�ેું છ.ેતમે�ું શર�ર રસમય છ,ે(ત ેશર�ર આપણા ��ું નથી)

આનદં�પ છ.ેઅન ેમા� આવી ગોપીઓ ન ેજ રાસલીલા મા ં�વશે મ�યો છ.ે

ભાગવત મા ં�પ�ટ લ��ું છ ેક�-ગોપીઓ એ પચંભૌિતક શર�ર છોડ�ા પછ� જ આ લીલા થઇ છ.ે

કોઈ ન ેશકંા થાય ક�-તો પછ� ગોપીઓ �ું પચંભૌિતક શર�ર છ ે�ા ં?

�ી��ૃણ (ઈ�ર) નો િવયોગ (િવરહ) એ અ��ન છ.ે

� ર�ત ેઘરમા ંસતંિત-સપંિ� હોવા ંછતા ંપિત નો િવયોગ પિત�તા �ી ન ેબાળ ેછ,ે

તમે પરમા�મા નો િવયોગ આ �વ ન ેબાળ ેછ.ે

ગોપીઓ �ું પચંભૌિતક શર�ર - ��ૃણ-િવરહ ના અ��નમા ં(િવરહા��ન મા)ં બળ� ગ�ું છ ેઅને

�ી��ૃણ ના ��ું અ�ા�તૃ રસા�મક-ભાવા�મક �ા�ત ક��ુ છ.ે�ી��ૃણ માટ� તમેના �ાણ તલસ ેછ.ે

�ી��ૃણ ના દશ�ન થી તમેણ ેહવ ે��ૃ�ત થતી નથી,તમેણ ેહવ ેપરમા�મા મા ંમળ� જ�ું છ,ેએક થ�ું છ.ે
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દશ�ન મા ં�તૈ છ.ે(�ું અન ે��ૃણ) અન ે�યા ંથો�ુ ંપણ �તૈ છ-ે�યા ં�ણૂ� આનદં (પરમાનદં) નથી.

ગોપીઓ ના �મે ની પરાકા�ઠા છ,ેક� પરમા�મા સાથ ેએક થઇ જ�ું છ.ે(�ું મટ� ન ે�ું થઇ જ�ું છ)ે

��ુ �મે-ભ��તમય અ�તૈ (�ું ન ે��ૃણ એક જ છ�એ) �ું વણ�ન એટલ ેરાસલીલા.

� �વ ��ૃણ ન ેમળ ેછ ેતને ે�ી��ૃણ, ��ૃણમય બનાવ ેછ,ેરાસલીલા મા ંગોપી ��ૃણમય થવાની છ.ે

ગોવધ�નલીલા મા ંકનયૈા ના દશ�ન થયા �યારથી ગોપીઓ મા ં�મે �ું બી�રોપણ થ�ું હ�ું.

�મે નો આરભં �તૈ થી થાય છ ેપણ સમા��ત થાય છ ેઅ�તૈ મા.ં

આરભં મા ં�યેસી અન ેિ�યતમ �ુદા ંહોય છ,ેપણ જયાર� �મે અિતશય વધ ેછ ે�યાર� ત ેઅલગ રહ�

શકતા નથી. રાસલીલામા ંપણ અિતશય ��ુ �મે,��ુ �મે ની પરાકા�ઠા છ.ે અ�તૈ થ�ું છ.ે

��ૃણ-ગોપી અલગ નથી પણ એક થયા છ.ે

�મે ની છ�ેલી ક�ા એ �છૂા� છ.ેગોપીઓ મા ં��ૃણ-�મે એટલો વ�યો છ ેક� હવ ે�ખમાથંી �� ુનીકળતાં

નથી,પણ �છૂા� આવ ેછ ે(દ�હ �ું ભાન �લૂાઈ �ય છ,ેહવ ેકોઈ વાસના નથી,�વ અિતશય ��ુ થયો છ.ે)

�ી��ૃણ ેપોતાના બાળિમ�ો ન ેકહ� રા��ું હ�ું ક�-“કોઈ ગોપી ન ે�છૂા� આવ ેતો મન ેબોલાવજો.મન ે�છૂા�

ઉતારવાનો મ�ં આવડ� છ.ેગોપીના �ાણ અન ેમન મારા હાથ મા ંછ.ે”

આથી કોઈ ગોપી ન ે�છૂા� આવ ે�યાર� કનયૈા ન ેબોલાવવામા ંઆવ ેછ.ે

�ી��ૃણ સમ� ગયા છ ેક� આ ગોપીઓ નો �મે ધીર� ધીર� વધ ેછ.ેએટલ ેત ેઆવી ન ેગોપીના માથ ેહાથ

ફ�રવ ેઅન ેકાન મા ંકહ� છ ેક�-શરદ�ૂ�ણ�મા ની રાિ� એ તન ેમળ�શ,ધીરજ રાખ અન ેસતત મા�ુ ં�યાન

કર.આ તારો છ�ેલો જ�મ છ.ે�ું મન ેજ આવી ન ેમળ�શ.મારામા ંસમાઈ જઈશ.

ભ�તો તો પરમા�મા ન ેમળવાની આશા મા ંજ �વ ેછ.ે

�ન ેભગવાન અપનાવ ેછ,ે�નો ભગવાન �ગીકાર કર� છ,ેતને ેજ રાસ મા ં�વશે મળ ેછ.ે

ગો�ુલ ની બધી ગોપીઓ રાસ મા ંગઈ નથી.મા� �નો અિધકાર િસ� થયો હતો,�મનો છ�ેલો જ�મ

હતો, ત ેગોપીઓ જ રાસલીલામા ંગઈ છ.ેરાસલીલામા ંગોપી અન ે��ૃણ એક થવાના ંછ.ે

�ી��ૃણ ની આગળની લીલાઓ મા ં આવી ગ�ું તમે- �ી��ૃણ ે��ા વગરે� દ�વો નો પરાભવ કર� ન ેએ

બતાવી આ��ું છ ેક�-�ી��ૃણ એ દ�વ નથી પણ સા�ાત પરમા�મા છ.ે

પણ હ�ુ કામ-દ�વ (કદંપ�-દ�વ) ન ેગવ� રહ� ગ�ું છ ેક�-મોટામા ંમોટો દ�વ �ું �.ં

સ�ં�તૃ મા ંકામ �ું નામ છ ેમાર. સમય આવ ેકામ બધાન ેમાર� છ.ે

કામદ�વ �ી��ૃણ પાસ ેઆ�યો અન ેકહ� છ ેક�-નાથ,તમાર� અન ેમાર� �ુ�તી (��ુ) થાય.અન ેત ેપરથી

કોણ વ� ુબળવાન છ ેત ેસા�બત થાય.

�ી��ૃણ કહ� છ-ેક�-િશવ�એ તન ેબાળ� ન ેખાક કર�લો ત ે�લૂી ગયો ?

કામદ�વ કહ� છ ે–ક�-િશવ� સમાિધ મા ંતજેોમય �� �ું �ચ�તન કરતા હતા �યાર� �ું સમય નો િવચાર કયા�

વગર ગયલેો,અન ેબળ� ન ેભ�મ થયલેો.સમાિધમા ંમન ેમાર� તમેા ંબ� ુઆ�ય� નથી.

�� ુએ ક�ું-મારા રામાવતાર મા ંપણ તાર� હાર થયલેી છ.ે

કામદ�વ કહ� છ ેક�-રામાવતાર મા ંઆપ �બૂ મયા�દામા ંરહ�તા હતા,�બૂ મયા�દામા ંરહ� ન ેતો –

કોઈ પણ સામા�ય �વ પણ મારો પરાભવ કર� શક� છ.ે

�ી��ૃણ કહ� છ ેક�-બોલ તો હવ ેતાર� ઈ�છા �ું છ ે?

કામદ�વ  કહ� છ ેક�-શરદઋ� ુની �ૂ�ણ�માની રાત ેઆપ,સવ� મયા�દા છોડ�,�ૃંદાવન મા ંઅનકે �ીઓ સાથે

િવહાર કરો અન ે�ું તમન ેબાણ મા�ુ,ંતમે છતા ંજો તમ ેિનિવ�કાર રહો તો તમાર� �ત,તમ ેઈ�ર અને

કામાધીન બનો તો માર� �ત, �ું ઈ�ર.
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�ી��ૃણ કહ� છ ે–તાર� ઈ�છા છ ેતો ત ે�માણ ે�ું કર�શ.

કામદ�વ ેમાન�ેું ક� �ી��ૃણ ન ેહરાવવા સહ�લા છ.ેકારણક� �ી��ૃણ તો ગોપીઓ સાથ ે��ુતપણ ેસચંર� છ,ે

�ીધર �વામી “રાસલીલા”  ન ે“કામિવજય લીલા” કહ� છ.ે

�ીધર�વામી કહ� છ ેક�-કામદ�વ આકાશમા ંઉભો છ ેઅન ે�ી��ૃણ ન ેબાણ માર� છ,ેપણ �ી��ૃણ ન ેકાઇં

થ�ું નથી,તઓે િનિવ�કાર ર�ા છ.ેકામદ�વ ની હાર થઇ છ,ે

તને ેખાતર� થઇ ક� �ી��ૃણ દ�વ નથી, ઈ�ર છ.ે

ભગવાન ેકામદ�વ નો પરાજય કય� છ.ેરાસલીલા આમ “મદન માનભગં લીલા” છ.ે કામ નો પરાભવ

કરવા માટ� છ.ે�ી��ૃણ �ું નામ પડ�ું છ-ે“મદનમોહન”. �ી��ૃણ એ “યોગયોગ�ેર”  છ.ે

રાસલીલા મા ંભગવાન ેબોધ આ�યો છ ેક�-કામ મારા આધીન છ,ે�ું કામ ન ેઆધીન નથી.

�ી��ૃણ �ું બી�ુ ં પણ એક નામ છ-ે“અ��તુ”

રાસલીલા મા ંઅનકેવાર �કુદ�વ� આ શ�દ (નામ) બો�યા છ.ે

િવ�� ુસહ� નામ મા ંપણ બ-ે�ણ વાર આ નામ આવ ેછે

”ન ચ��ત ેનાિપ ચિવ�યત ેઇિત અ��તુ” ��ું કદ� પતન થ�ું નથી ક� � કોઈ�ું પતન કરતા નથી ત.ે

જગંલ મા ંઝાડ નીચ ેબસેી પાદંડા ંખાઈ સયંમ પાળ,ેકામ ન ેમાર� તમેા ંઆ�ય� નથી.

અનકે �ીઓ મા ંમા�ભૃાવ રાખ ેઅન ેકામ ન ેમાર� તમેા ંઆ�ય� નથી.

પણ �ી��ૃણ અનકે �ીઓ વ�ચ ેરહ� ન ેકામ નો પરાભવ કય�-તવેો કહ�વાનો મતલબ છ.ે

દ�વીભાગવત મા ં�યાસ�એ પોતાની વાત (કથા) પણ કહ� છ.ે

એક ��ૂ મ��યગધંા ન ેજોઈ કામાધીન થયલેા પરાશર પોતાના તપોબળ થી �યૂ� ન ેઢાકં� શ�ા હતા,

�યૂ� ન ેઢાકં� શકવાની શ��ત હતી પણ કામન ેમાર� શ�ા નહોતા.કામ ન ે�તવો �ુ�કર છ.ે

કામ ન ેમાર� તનેો પરાભવ કર� શક� ત ેઈ�ર છ.ે

આ રાસલીલા �ું �ચ�તન કરવાથી કામિવકાર થવાન ેબદલ ેઉલટો કામિવકાર નો નાશ થાય છ.ે

રાસલીલા મા ં�વ-ઈ�ર �ું િમલન ઘણા ઉ�ચ �કાર�ું િમલન બતા��ું છ.ેત ેયાદ રાખ�ું જોઈએ.

�ીધર�વામી કહ� છ ેક�-�વમા� ન ે�� ુ�ું આ આહવાન છ.ેભગવાન વાસંળ� વગાડ� �વ ન ેબોલાવ ેછ,ે

કહ� છ ેક�-“તારો સાચો પિત-િપતા �ું �.ં�ું માર� પાસ ેઆવ.”

રાસલીલા એ અ�કુરણીય નથી પણ �ચ�તનીય છ.ે

રાસલીલા ના પાચં અ�યાય એ પાચં �ાણ ના �ચૂક છ.ેપાચં �ાણો �ું ઈ�ર સાથ ેરમણ ત ેરાસ.

શરદ�ૂ�ણ�મા ની રાિ� છ.ે�� ુએ �ુંદર �ૃંગાર કય� છ.ેઅન ે�ુંદર વાસંળ� વગાડ� છ.ે

� �વ નો છ�ેલો જ�મ હતો,� �વ ન ેપરમા�માએ અપના�યો હતો,� �વ પરમા�મા ન ેમળવા માટ�

લાયક થયો હતો,તવેા �વ ન ેજ ત ેવાસંળ� (નાદ��) સભંળાય છ.ે

આગળ આવી ગ�ું તમે વ�ેગુીત ની વાસંળ� સવ� ન ેસભંળાઈ હતી,પણ રાસલીલા ની વાસંળ� �ુદ� છ.ે

આ વાસંળ� નો નાદ અિધકાર� ગોપી (અિધકાર� �વ) જ સાભંળ� શક� છ.ે

�ી��ૃણ વડ� �ઓ�ું �ચ� હરાય�ેું  હ�ું,તવેી �જ ની ગોપીઓ આ વાસંળ� સાભંળ� દ�હ �ું ભાન �લૂી છ,ે

અન ેઆ�રુતા�વૂ�ક �ી��ૃણ ન ેમળવા દોડતી દોડતી ગઈ છ.ે

પોતાના ંસસંા�રક કામો ન ેપડતા ં�કૂ�,અ�ય ગોપીઓ ન ેબોલાવવા પણ ઉભી રહ� નથી.

આજ �ધુી તો ગોપીઓ �ી��ૃણ પાસ ેજતી તો અ�ય ગોપીઓ ન ેબોલાવી ન ેજતી,પણ.....
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આ� દ�હ�ું ભાન નથી તો બી� ગોપીઓ ન ે�ાથંી બોલાવ ે? કોઈન ેપણ ખબર આ�યા વગર દોડ� છ.ે

 ગોપીઓ ની ��ૃણ-િમલન ની આ�રુતા �ું વણ�ન કરતા ંકહ� છ ેક�-

ક�ટલીક ગોપીઓ ક� � ગાયો દોહતી હતી ત ેવાસંળ� નો અવાજ સાભંળતાની સાથ ેજ –

અ�યતં ઉ��કુતાવશ ત ેગાયો દોહવા�ું કામ છોડ�ન ે�ી��ૃણ તરફ દોડવા લાગી.

દ�હા�યાસ (દ�હ�ું ભાન) �ય �યાર� આવી ��થિત થાય છ.ે

એક ગોપી �ૃંગાર કરતી હતી �યા ંવાસંળ�નો અવાજ તને ેસાભં�યો.ત ે�ધુ�ધુ �લૂી ગઈ છ ેને

�ખોમા ંમ�શ �જવાન ેબદલ ેક�ંુ �� ન ેદોડ� છ.ે

વળ� બી�એ તો ચ�ંહાર ગળામા ંપહ�રવાન ેબદલ ેહાથ મા ંપહ�ર� ન ેદોડ� છ.ે

�ી� ઘરમા ંલ�પવા�ું કામ કરતી હતી,તનેા હાથ છાણ થી ખરડાયલેા હતા,ત ેધોયા વગર જ,તવેી ને

તવેી ��થિત મા ં�ી��ૃણ ન ેમળવા દોડ� છ.ે

સામા�ય ર�ત ે�ીઓ બનીઠનીન ે,દપ�ણ મા ં�ખુ જોયા વગર બહાર નીકળતી હોતી નથી.

પણ અહ� ગોપીઓ નો દ�હા�યાસ (દ�હ �ું ભાન-�ી ભાવ) ર�ો નથી ત ેભાવ બતાવવા માગ ેછ.ે

ઈ�ર ન ેમળવાની આવી આ�રુતા,આવી �યા�ુળતા હોવી જોઈએ.

રામ��ૃણ પરમહસં એક �ુંદર �ૃ�ટાતં હમંશેા ંઆપતા.

એક િશ�ય ેપોતાના ��ુ ન ે�છૂ�ું ક�-ઈ�ર ન ે�ા�ત કરવા ક�વી ��ાસા-ક�વી �યા�ુળતા જોઈએ ?

��ુુએ ક�ું-એ શ�દ નો િવષય નથી.શ�દ થી ત�ેું વણ�ન થઇ શક� ન�હ,એ અ�ભુવ નો િવષય છ.ે

�ું કોઈ �સગં આવશ ે�યાર� તન ેઆ વાત સમ�વીશ.

એક �દવસ ��ુ-િશ�ય નદ�એ �નાન કરવા ગયા.િશ�ય ે�વી પાણીમા ં�બૂક� માર� એટલ ે��ુ એ ત�ેું

મ�તક

પકડ� અન ેપાણી ની �દર દબાવી રા��ું.�ાસ વગર િશ�ય નો �વ �ુંઝાવા લા�યો,અન ેએકદમ

�યા�ુળ થઇ તરફ�ડયા ંમારવા લા�યો.એટલ ે��ુુએ ત�ેું મ�તક છોડ� દ��ું. િશ�ય પાણી માથંી બહાર

નીક�યો.

એટલ ે��ુુએ �છૂ�ું –ક�મ �ાણવા� ુવગર તારા �ાણ ક�વા ંઅકળાતા હતા ?

િશ�ય કહ� છ ેક�-�ાણ અકળાવાની વાત છોડો,મન ેતો લા��ું ક� હમણા ંજ મારા �ાણ �ટ� જશ.ે

��ુુએ ક�ું ક�-ઈ�ર ન ેમાટ� આવો જ તરફડાટ,આવી જ �યા�ુળતા,આવો જ તલસાટ થવો જોઈએ.

અન ેતો જ ઈ�ર મળ,ેતો જ ઈ�ર ના ંદશ�ન થાય.આ�રુતા વગર દશ�ન થતા નથી.

મીરાબાઈ નો પણ આવો જ તલસાટ હતો,ત ેકહ� છ ેક�-

“�મુ દ��યા �બન કલ ન પડત હ�,તડપ તડપ �વ �સી”

“�યામ �બના �યડો �રુ�વ ૈ�સ ેજળ �બન બલેી”

આ સાધારણ  �ી ની કથા નથી,પણ દ�હભાન �લૂલેી ,મહાન ભગવદભ�ત  ગોપીઓ ની કથા છ.ે

ગોપીઓ ના ંસગાસંબંધંીઓ તઓેન ેઅટકાવ ેછ,ેપણ ત ેઅટકતી નથી.કારણ ક�-

તઓે �ું મન મનમોહન ેહર� લી�ું હ�ું.

ગોપી એ �દય નો ��ુ ભાવ છ.ેલૌ�કક “નામ” ની “�ણૂ� િવ��િૃત” થાય છ ે�યાર� ગોપીભાવ �ગ ેછ.ે

તથેી તો કોઈ ગોપી �ું નામ રાસલીલા મા ંઆવ�ું નથી.”ગોપાય �ી��ૃણમ” � �ી��ૃણ ન ે�દયમા ં��ુત

રાખ ેછ ેત ેગોપી છ.ે�ના મનમા ં�ી��ૃણ િસવાય બી�ુ ં ક�ું નથી ત ેગોપી છ.ે
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ઇ���યો �ારા ભ��તરસ �ું પાન કર� ત ેગોપી છ.ે

સસંાર ના ંસવ� સસંા�રક �ખુો નો મનથી �યાગ કર� ઈ�ર ન ેમાટ� �યા�ુળતાથી (ગોપીઓ ની �મ જ)

ઈ�ર ન ેમળવા નીકળ� પડ� છ ેત ેધ�ય છ.ેઈ�ર તમે�ું �વાગત કર� છ.ે

તથેી તો ભગવાન એકએક ગોપીઓ �ું �વાગત કરતા ંકહ� છ ેક�-“�વાગતમ મહાભાગા”

“હ� મહાભા�યશાળ� �ીઓ આવો!!” ભગવાન ેગોપીઓ ન ે(મહાભા�યશાળ�)

આ બ� ુમો�ુ ંસબંોધન ક��ુ છ.ે

મોટા બગંલામા ંરહ�,મોટર ક� િવમાન મા ંફર� ત ેબ� ુભા�યશાળ� નથી.

�ન ેમાથ ેકાળ છ ેત ેભા�યશાળ� શાનો? ત ેતો અભા�ગયો છ.ે

�ન ેકાળ ની બીક લાગતી નથી,અન ેપરમા�મા ના �મે મા ંપાગલ બની,

પરમા�મા ન ેમળવા દોડ� છ ેત ેભા�યશાળ� છ.ે

ભલ ેદોડતા ના જવાય,તો ધીર� ધીર� ચાલી,સયંમથી ધીર�ધીર� ભ��ત અન ે���ુમે ન ેવધારવો જોઈએ.

�ી��ૃણ ગોપીઓ ન ે�છૂ ેછ ેક�-તમ ેદોડતા ંક�મ આ�યા છો ? ગો�ુલ મા ંસવ� �ુશળ તો છ ેન ે?કોઈ

આપિ� તો આવી નથી ન ે? બતાવો �ું �ું મદદ કર� શ�ુ ં? બાક� આ રાતનો સમય છ ેઅન ેરાતના સમયે

આવા ઘોર જગંલ મા ં�ીઓ એ ના રહ��ું જોઈએ.કદાચ તમ ેજો �ૃંદાવન ની ર�ળયામણી રાત જોવા

આ�યા હોવ,તો ત ેજોઈ ન ેહવ ેજ�દ� તમ ેતમારા ઘરે �વ.ઘરે �વ.તમારા પિત-��ુો તમાર� રાહ

જોતા ંહશ.ે

મ��ુય આ સસંાર ની પરોજણ માથંી કદ�ક સમય કાઢ�,�ત��ુખ �ૃ��ટ કર� ભગવાન �ું �યાન કર� છ,ે

�યાર� �દર િવરા�લા ભગવાન (આ�મા-પરમા�મા) કહ� છ ેક�-�ું માર� પાસ ે�ું કામ આવ ેછ?ે

�ું સસંાર મા ંજ રત રહ� , ત ેજ તન ે“�ખુ” આપશ,ે માર� પાસ ે“�ખુ” નથી,�ું કોઈ ન ે“�ખુ” આપતો

નથી,�ું તો “આનદં” આ�ું �.ં

અહ� �ી��ૃણ “તમાર� ઘરે પાછા �વ” તનેો એક અથ� આવો છ,ેક�-�વ ઈ�રની પાસ ે�ય �યાર� તનેી

પર��ા કરવા ઈ�ર તને ેસસંાર તરફ ધક�લ ેછ.ેપરમા�મા જોવા માગ ેછ ેક�-ગોપીઓ ન ેતમેના પર

પ�ર�ણૂ� ર�ત ે�મે છ ેક� ન�હ ?

બીજો અથ� એવો નીકળ ેછ ેક�-� �વ પરમા�મા ન ેમળવા �ય ત ેપરમા�મા મા ંમળ� ગયા પછ�

તને ેમાટ� સસંાર રહ�તો જ નથી.પછ� ત ેઘરે (સસંારમા)ં જઈ શકતો જ નથી.

�ીજો અથ� એવો છ ેક�-ભગવાન ગોપીઓ ન ેઆદશ� �ી ધમ� બતાવ ેછ.ે

પિતની અન ે�ુ�ુબં ની સવેા કરવી એ �ી નો ધમ� છ.ે

ઘરની એક એક �ય��ત મા ંપરમા�મા ની ભાવના કર� ન ેજો સતત ઈ�ર�ું �મરણ કર� તો તનેે

મ�ંદર મા ંજવાની જ�ર નથી.યોગીઓ ન ે� ��ુ�ત મળ ેછ,ેત ે�ીઓ ન ેઅનાયાસ મળ ેછ.ે

દર�ક �ય��તમા ંઅન ેપિત મા ંપણ પરમા�મા ચતૈ�ય �પ ેરહ�લા છ.ેપિત�તા ધમ� બ� ુમોટો છ.ે

�� ુગોપીઓ ન ેપિત�તાધમ� સમ�વ ેછ ેઅન ેકહ� છ ેક�-�ીઓ મા ંએવી શ��ત છ ેક�-ત ેત ેભગવાન ને

બાળક બનાવ ેછ,ેમહાસતી અન�યૂા ત�ેું ઉદાહરણ છ.ે�ીએ ઘરમા ંરહ�,��ૃહણી ધમ� બ�વી,ઘરના ંસવ�

મા ંઈ�ર ની ભાવના કર� તમેના માટ� તન અન ેમન ઘસી જો મનથી,પરમા�મા �ું �મરણ કર� –તો-

�ીઓ ન ે��ુ�ત �લુભ છ.ેતમેન ેઅનાયાસ ે��ુ�ત મળ ેછ.ે

�ી��ૃણ કહ� છ ેક�-મારા સયંોગ કરતા ંમારા િવયોગ મા ંઅનકેગ�ું �ખુ મળ ેછ.ેિવયોગમા ંમા�ુ ં�યાન

થશ,ે
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િવયોગ મા ં�મે ��ુટ થશ.ે કારણક� િવયોગમા ં�ણુ દ�ખાય છ,ેસયંોગ મા ંદોષ દ�ખાય છ.ે

તમારો �મે ��ુ હશ ેતો મા�ુ ં�યાન કરતા ંતમ ેમારા �વ�પ ન ે�ા�ત થશો.

માટ� તમારા પિત ન ેઅન ેઘરન ેછોડ�ન ેઆ�યા ંછ ેત ેયો�ય નથી.

સાધક જયાર� પરમા�મા�ું �યાન કરવાનો આરભં કર� છ-ે�યાર� શ�આતમા ંત�ેું મન ચચંળ હોવાથી તનેે

સવ� �ધારમય લાગ ેછ,ેતને ેઈ�ર�ું દશ�ન તરત થ�ું નથી,પણ જો ત ેિનરાશ ના થાય અન ે�ય�ન

ચા� ુરાખ ેતો,ત ે�ધા�ુ ં�રૂ થઇ �કાશ મળ ે છ.ેઈ�ર ની �પૃા થાય છ.ેઇ�ર ના ંદશ�ન થાય છ.ે

ભગવાન �ી��ૃણ ગોપીઓ ન ેઘરે જવાની આ�ા કર� છ.ેતથેી ગોપીઓ ન ેઘ�ું �ુઃખ થ�ું છ.ે

ગોપીઓ િવચાર� છ ેક�-આ� ભગવાન અમારો િતર�કાર ક�મ કર� છ?ે

�ી��ૃણ આ� િન��ુર થયા છ ેઅન ેગોપીઓ ન ે“દ�હધમ�” નો ઉપદ�શ કય� છ.ે

પણ હવ ેગોપીઓ “આ�મધમ�” થી ભગવાન ન ેજવાબ આપ ેછ ેક�-પિત એ તો દ�હનો પિત છ,ે

આ શર�ર નો કોઈ પિત હશ-ેિપતા હશ ેપણ આ�મા નો કોઈ પિત ક� િપતા નથી.

“આ�મા” નો “ધમ�” છ ેપરમા�મા ન ેમળવાનો. �ી નો દ�હધમ� છ ેક� પિત ની અન ે�ુ�ુબંીજનો ની સવેા કર�

પણ � “�ી નથી”,� ��ુ ચતેન આ�મા છ ેત ેકોની સવેા કર� ?

શર�રના અન ેઆ�મા ના ધમ� �ુદા છ.ેઆપ ેદ�હધમ� બતા�યો પણ આ�મધમ� �ું �ું ?

�યા ં�ી�વ નથી,��ુુષ�વ નથી તવેો ��ુ ચતેન આ�મા, એ  પરમા�મા ન ેછોડ� ન ે�ા ં�ય ?

દ�હધમ� અન ેઆ�મધમ� નો �યા ંિવરોધ થાય �યા-ંમહા�માઓ દ�હધમ� ન ેછોડ� દ� છ.ે

શા� મા ંઆ�ા છ ે–ક� “મા�દૃ�વો ભવ-િપ�દૃ�વો ભવ”

પણ માતા-િપતા તો-આ શર�ર ના ંમાતા-િપતા છ,ેઆ�મા ના ંમાતા-િપતા પરમા�મા છ.ે

પરમા�મા ના માગ� જતા ંજો માતા-િપતા અટકાવ ેતો માતા-િપતા નો પણ �યાગ કરવો.

�હલાદ� “�� ુ�ું નામ ન�હ લવેાની” િપતાની આ�ા�ું ઉ�લઘંન ક��ુ છ,ે

પણ �હલાદન ેિપ�અૃવ�ા �ું પાપ લા��ું નથી.

રામ િમલન મા ંક�ક�યી િવ�ન કર� છ ે–તથેી ભરત�એ પોતાની સગી મા નો �યાગ કય� છ.ે

�યા ં�ધુી દ�હ�ું ભાન છ ે�યા ં�ધુી દ�હધમ� પાળવાનો.પણ

પરમા�મા ની સવેા મા ંદ�હ ની િવ��િૃત થયા પછ� દ�હધમ� પાળવાની જ�ર નથી.

શર�ર થી આ�મા �ન ે�ુદો દ�ખાય છ ેતને ેદ�હધમ� પાળવાની જ�ર નથી.

�વ નો ધમ� છ ેક� પરમા�મા નો આ�ય કર� અન ેપરમા�મા નો ધમ� છ ેક� આ�ય ેઆવલેા �ું ર�ણ કર�.

આ� ગોપીઓ �� ુન ેઆ�મધમ� નો ઉપદ�શ આપ ેછ ેઅન ેકહ� છ ેક�-

આપ ેઅમન ે�ીધમ� સમ��યો,પણ અમ ેઆ�મધમ� મા ંમાનીએ છ�એ.અમ ેઆશાથી આ�યા ંછ�એ,

તો હવ ેતમન ેઅમ ેઘરે જવા માટ� ના કહો,તમ ેિન��ુર ના બનો.

આપ ેગીતામા ંક�ું છ ેક�-“� ભાવ ે�વ મન ેભ� છ ેત ેભાવ ેતને ે�ું ભ�ુ ં �”ં

આપ પિતતપાવન છો,દયાના સાગર છો,એવા િવ�ાસથી આપના ચરણ નો આ�ય કય� છ.ે

તો પછ� આમ િન��ુર થઇ ન ેબોલો ત ેતમન ેશોભ ેન�હ.

અમોએ સસંાર ના સવ� િવષયો નો “મનથી” પણ “�યાગ” કર�ન ેઆપના ચરણ મા ં�ૃઢ આ�ય કય� છ.ે

તમારા માટ� અમ ેસવ� નો �યાગ કય� છ.ેઅમારા મા ં�ી�વ પણ નથી,�ી�વ નો પણ અમ ે�યાગ કય� છ.ે

ઈ�ર િસવાય બ�ું �ુઃખ�પ છ ેએમ “મનથી સમ�” ન ેમનથી સવ� નો �યાગ કર� ત ે“સાચો �યાગ” છ.ે

મ��ુય બહારથી �યાગ કર� છ ેપણ મનથી ત ે�યાગ કરતો નથી.
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શર�ર થી �યાગ કર� ત ેતો મા� દભં છ.ેમન થી �યાગ કર� ત ેસાચો �યાગ.

ક�ું છ ે–ક�-“સ�ચા �યાગ કબીર કા મનસ ે�દયા ઉતાર”

તન ગમ ે�યા ંહોય પણ મન ઈ�ર થી �રૂ ના જ�ું જોઈએ.

ગોપીઓ નો �યાગ ��ેઠ છ,ેતમેના મન મા ં�ી��ૃણ િસવાય બી�ુ ં ક�ું પણ ર�ું નથી.

ગીતામા ંક�ું છ ેક�-કમ����યો ન ે(કમ����યો થી િવષયો ન)ે કા�મૂા ંરાખ,ેપણ જો મનથી ત ેિવષયો �ું

�ચ�તન કર� તો ત ેિમ�યાચાર (દભં) કહ�વાય છ.ે

મ��ુય �યા ંછ ે�યા ંત�ેું મન છ,ેભલ ેત�ેું શર�ર ગમ ે�યા ંહોય.

વા��ુરુાણ મા ંએક કથા આવ ેછ.ે �તુ અન ેઅ��ુતુ નામ ેબ ે�ા�ણ (િમ�ો) હતા.

�યાગરાજ મા ંવણેીમાધવના મ�ંદર જવા,��ા કરવા નીક�યા છ.ે

જ�મા�ટમી નો �દવસ છ,ેસકં�પ થયો છ-ેક�-આ� રા� ેવણેીમાધવ ના ંદશ�ન કરવા ંછ.ે

ર�ત ેચાલતા ંચાલતા ંરાત પડવા આવી છ,ેથાક� ગયા છ,ે�યાગરાજ હ�ુ થો�ુ ં�રૂ છ.ે

�યા ંજોર નો વરસાદ પડવાનો ચા� ુથયો,તમેા ંર�તો �લૂી ગયા.તવેા મા ંર�તામા ંએક વ�ેયા �ું ઘર

આ��ું.ત ેઘરમા ંબનં ેએ વરસાદ ના તોફાન થી બચવા,આશરો લીધો,વરસાદ બધં થતો નથી અન ેઘોર

�ધા�ુ ંછ.ેથોડ�વાર પછ� અ��ુતુ ેક�ું-ચાલો આપણ ેસમયસર �યાગરાજ પ�ુંચવા નીકળ� જઈએ.

�યાર� �તુ ેક�ું ક�-વરસાદ બ� ુપડ� છ ેઅન ે�ધા�ુ ંછ,ેર�તો દ�ખાતો નથી,વળ� મારાથી વ� ુચાલી શકાય

તમે નથી. તાર� આગળ જ�ું હોય તો �.�ું તો અહ� બસેી ઠાકોર� �ું �મરણ કર�શ.

અ��ુતુ ેએમ મા��ું ક� –આની દાનત બગડ� છ,ેત ેભલ ેઅહ� રહ�,�ું તો આગળ જઈશ.

ત ેઆગળ ચા�યો અન ે�યાગ પહ�ચી �યાગરાજ ના મ�દર મા ં�કુામ કય� છ.ે

�તુ ક� �ણ ેવ�ેયા ના ઘરમા ં�કુામ કર�લો ત ેપ�તાવો કરવા લા�યો.

“િધ�ાર છ ેમન,ેજ�મા�ટમી ના પિવ� �દવસ ે�ું વ�ેયા ના ઘરમા ંબઠેો �,ંવ�ેયા �ું ઘર તો નરક �ું �ાર

છ.ે�ું ક�ટલો અભાગી �?ં મારો િમ� ક�ટલો ભા�યશાળ� છ ે?ત ેઅ�યાર� �� ુના દશ�ન કરતો હશ ે,�� ુ�ું

�ખુારિવ�દ િનહાળતો હશ,ેમ�ંદર મા ંબ� ુભીડ થઇ હશ,ેમોટો ઉ�સવ થતો હશ.ેભ�તો દશ�ન કરવા આ�યા

હશ ેઅન ેરાધા-��ૃણ ની ઝાખંી કરતા હશ.ે”

�તુ ની �ખો બધં છ,ેઅન ેત�મય થયો છ,ેરાધા��ૃણ ની ઝાખંી કરવામા.ં...

આ�ુબા�ુ ક�ું  જો�ું પણ નથી.

ત ેબઠેો છ ેવ�ેયા ના ઘરમા ંપણ ત�ેું મન છ ેમાધવરાય મા.ં.....ત�ેું મન વણેીમાધવ�ું  �યાન કર� છ.ે

બી� બા�ુ અ��ુતુ વણેીમાધવ ના મ�ંદર મા ંપહ��યો છ,ેપણ ત�ેું �યાન માધવરાય મા ંલાગ�ું નથી.

ત�ેું �ચ� ઈ�ર મા ંચ�ટ�ું નથી.ત ેતન થી મ�ંદરમા ંહતો પણ ત�ેું મન મ�ંદરમા ંનથી.

ત ેિવચારતો હતો ક� –“વ�ેયા હતી તો અિત �ુંદર.�ું પણ �યા ંર�ો હોત તો કઈં ખો�ુ ંનહો�ું.

મારો િમ� ભા�યશાળ� છ,ે�ું નકામો ક�ટ વઠે� ન ેઅહ� આ�યો.”

આ �માણ ેતનેો દ�હ છ ેમાધવરાય ના મ�ંદરમા ંપણ મનથી ત ેવ�ેયા �ું �ચ�તન કર� છ.ે

કહ�વા ની જ�ર નથી ક�-�તુ,વ�ેયા ના ઘરમા ંઈ�ર �ું �ચ�તન કરતા ંકરતા ંિવ��લુોક ન ેપા�યો અને

બીજો માધવરાય ના મ�ંદરમા ંવ�ેયા �ું �ચ�તન કરતા ંકરતા ંઅધોગિત ન ેપા�યો.

સાચો ભ�ત ત ેછ ેક�-� મન થી �ૃંદાવન મા ંરહ� છ,ેતન ગમ ે�યા ંહોય ત ેમહ�વ �ું નથી.

દ�હ��ુ� ની ન�હ પણ મન��ુ� ની �બૂ જ�ર છ.ે
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ગોપીઓ �� ુન ેકહ� છ ેક�-પિત પાસ ેતો ત ે�ી �ય ક� �ના મન મા ંકોઈ િવકાર-વાસના હોય,પણ

�નામા ંિવકાર-વાસના નથી ત ેજ �� ુપાસ ેઆવ ેછ.ેઅમારા મન મા ંકોઈ િવકાર વાસના નથી.

�� ુ�છૂ ેછ-ેક�-તમારા મા ંકોઈ િવકાર નથી ત�ેું �માણ �ું ? �માણ આપો.

�યાર� ગોપીઓ કહ� છ-ેક�-નાથ,આપ જ �માણ છો,આપ તો અમાર� �દર બઠેા છો.(આ�મા �પ)ે

અમારામા ંકોઈ િવકાર હોય તો ત ેઆપ થી અ�ણ ના હોય,આપ તો સવ�� ચો,સવ��ર છો,ઘટઘટવાસી

છો,�પૃા કરો,હવ ેતો એક જ ઈ�છા છ ેક� આપ ન ેમળ�ું છ,ેઆપના મા ંસમાઈ જ�ું છ.ે

ઈ�ર પહ�લા ંપ�ર�ણૂ� વરૈા�ય,પ�ર�ણૂ� ભ��ત (�મે) અન ેપ�ર�ણૂ� �ાન માગ ેછ.ેઅન ેપછ� અપનાવ ેછ.ે

ગોપીઓ કહ� છ ેક�-આપ ેઅમન ેપિત�તાનો ધમ� સમ��યો અન ેસવ�મા ંઅન ેપિતમા ં“ઈ�ર ની ભાવના”

રાખી ન ેસવેા કરવાની � આ�ા કર� ત ેઅમાર� માથ ેછ.ેતમે છતા.ં..

ઈ�ર ની ભાવના ઈ�ર ના િવયોગ મા ં(ઈ�ર �યા ં�ધુી મ�યા ના હોય �યા ં�ધુી) કરવાની હોય,

પણ જયાર� ઈ�ર નો સયંોગ (પરમા�મા ના ં��ય� દશ�ન થાય) થાય તો -

હવ ેતમન ેછોડ� ન ેઅ�ય મા ંશા માટ� “ભાવના” કરવી પડ� ?

�યા ં�ધુી તમારા ંદશ�ન થતા ંનહોતા ં�યા ં�ધુી અમારા પિત મા ંઅમ ેતમાર� ભાવના કરતા ંહતા,ં

પણ આ� તો તમારા ં��ય� દશ�ન થયા ંછ.ેતો �ું હવ ેભાવના આવ�યક છ ે?

�વ મા� ના સાચા પિત ત ેઈ�ર,આપ છો,

તથેી સમ� ન ેઅમ ેઆપના ંચરણ નો આ�ય કય� છ.ે

કોઈ ભગવાન ની �િૂત� ક� ભગવાન ના ફોટા મા ંભગવાન નથી,પણ

�યા ં�ધુી ભગવાન ના ��ય� દશ�ન ના થયા હોય �યા ં�ધુી ત ે-

�િૂત� ક� �ચ� મા ંપરમા�મા ની ભાવના કરવી પડ� છ,ેપણ �યા ંએક વાર �� ુના દશ�ન થાય પછ�

ત ેમ�ંદર ની �િૂત�ઓ મા ંપરમા�મા ની ભાવના કરવા ની આવ�યકતા નથી. ભગવાન તો સવ�� છ.ે

ગોપીઓ હવ ે�ી��ૃણ ન ે�છૂ ેછ ેક�-

આપ ેપિત�તા �ી નો ધમ� બતા�યો,પણ ત ેધમ� ના પાલન �ું �ું ફળ છ ેત ેઅમન ેકહો.

�યાર� �ી��ૃણ કહ� છ ેક�-

િન�કામ ��ુ� થી “�વધમ�” �ું પાલન કરવાથી પાપો નો નાશ થાય છ,ેન ે“�ચ���ુ�” (મન ��ુ�) થાય છ,ે

��ું મન ��ુ થાય તને ેપરમા�મા મળ ેછ.ે”�વધમ�” �ું ફળ છ ે“��િુમલન”

ગોપીઓ કહ� છ ેક�-જો ધમ� �ું ફળ ધિમ� (એટલ ેક� પરમા�મા) ની �ા��ત છ ેતો તમ ેતો અમન ેમળલેા છ,ે

હવ ેઅમ ેબી� ધમ� ન ેશા માટ� પાળ�એ?અમ ેએ ધમ� ના ચ�રમા ંફર�થી શા માટ� ફસાઈએ?

ધમ� એ “�ળૂ” છ ેઅન ેત�ેું “ફળ” જો પરમા�મા હોય તો,પછ� “ફળ” ન ે(પરમા�માન ે-તમન)ે છોડ� ને

�ળૂ ન ે(ધમ�ન)ે કોણ પકડવા �ય ?

ધમ� એ તો “સાધન” છ,ે “સા�ય” (પરમા�મા) ન ે�ા�ત કરવા�ું,પણ જો “સા�ય” (પરમા�મા) હાથમાં

આવી �ય તો “સાધન” (ધમ�) ન ેકોણ પકડવા �ય ?

“નાથ, કથા કરતા ંમા� તમન ેજ આવડ� છ ેત�ેું નથી,અમન ેપણ કથા કરતા ંઆવડ� છ.ેઅગાઉ ના જ�મ

મા ંઅમ ેબ�ું અ�ભુવી ��ૂા ંછ�એ.કથા કર� કર� ન ેથા�ા,બ� ુ�વચનો કયા� પણ તમારો અ�ભુવ ના

થયો,એટલ ેઅમ ેઋિષઓ ગોપીઓ થઇ ન ેગો�ુલ મા ંઆ�યા છ�એ.હવ ેઅમા�ુ ં“મન” અિત��ુ થ�ું એટલે

જ આપ અમન ેમ�યા છો.આપ જ અમારા સાચા પિત છો,આપના ંદશ�ન કયા� પછ� હવ ેબી� કોઈન ેપણ

જોવાની એ ઈ�છા થતી નથી,આપ અમારો �યાગ કરશો તો અમાર� �ું દશા થશ ે? આપ અમારો �યાગ

ના કરો.”
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ભગવાન �ી��ૃણ હ�ુ પણ ગોપીઓ ની કસોટ� કરવા�ું ચા� ુરાખ ેછ.ેઅન ેકહ� છ ેક�-

“જો �ું તમારો સાચો પિત હો� તો મા�ુ ંક�ું તમાર� માન�ું પડશ.ેમા�લક ની આ�ા કરવી ત ેસવેક નો

સાચો ધમ� છ.ેસવેક ન ેવધાર� બોલવાનો અિધકાર નથી,સવેક વધાર� બોલ ેતો અપરાધ ગણાય.

માર� આ�ા �ું પાલન કરો.�ું તમન ેક�ું � ંક�-તમ ેઘરે જઈ તમારા �ુ�ુબંીજનો અન ેપિત ની સવેા કરો.

�ું જો તમારો સાચો પિત હો� તો,તમન ેઘરે જવા ક�ું �.ંએટલ ેતમ ેપાછા ં�વ.

લૌ�કક પિત �વાથ� હોવા ંછતા ંપણ માર� આ�ા છ ેક�-તમારા લૌ�કક પિત ની જ તમ ેસવેા કરો”

ગોપીઓ આ� હાર �વીકારવા આવી નથી,મકકમ છ,ેઅન ે� જવાબ આપ ેછ,ે ત ેરસમય છ.ે

ભગવાન ની કોઈ ઠ�કાણ ેહાર થઇ નથી,પણ ગોપીઓ ના �મે આગળ તમેન ેહાર �વીકારવી પડ� છ.ે

તો પછ� ગોપીઓ હવ ેભગવાન ન ેહરાવવા �ું કહ� છ ે?

“નાથ,અમ ેહ�રો જ�મોમા ંરખડ� રખડ� ન ેથાક� ગયા ંછ�એ.

અન ેહવ ેજયાર� આપ મ�યા છો,�યાર� હવ ેઅમ ેપાછા ંજવાના ંનથી,પાછા ંજઈ શક�એ તમે પણ નથી.

તમે છતા ંઆપ જો કહો છો –આ�ા આપો છો,તો તમાર� આ�ા માનીન ેઅમ ેઘર� જવા તયૈાર છ�એ,

પર�ં ુલૌ�કક પિત ની સવેા કરવા માટ� “મન” ની તો જ�ર પડ� ન ે?”મન” વગર સવેા ક�મ થાય ?

અમારા “મન” ન ેતો આપ ેચોર� લી�ું છ.ેઅમા�ુ ંમન તો તમારા મા ંમળ� ગ�ું છ.ે

જો ત ે“મન” તમ ેઅમન ેપા� ંઆપો.તો અમ ેઘરે જઈએ.”

મન �યા ંપરમા�મામા ંમળ ેછ,ેઆ�મા પણ �યા ંજ મળ ેછ.ે�યા ંજ લીન થાય છ.ે

(આ�મા-પરમા�મા �ું િમલન)

પછ� મન અન ેઆ�મા (પરમા�મા) �ુદા ંરહ� શકતા ંનથી.

સાકર �ધૂ મા ંમળ� ગયા પછ� ત ેસાકર ન ે�ધૂ થી અલગ કર� શકાતી નથી.

તવેી ર�ત ે��ું મન ઈ�ર�ું �ચ�તન કર� અન ેત ેમન ઈ�રમા ંમળ� �ય –ત ેપછ� ત ેમન ન ેઈ�ર થી

અલગ કર� શકા�ું નથી.ત ેમન ઈ�ર થી અલગ રહ� શક�ું નથી,

ભગવાન પણ ત ેમન ન ેઅલગ કર� શકતા નથી.

�� ુકહ� છ ેક�-��ું મન �ું ચો�ુ ં� ંત ેમન મારામા ંમળ� �ય છ,ેત ેમન મારા મા ં�ા ંમળ� ગ�ું છ ેતનેો

પ�ો મન ેપણ નથી.તો પછ� �ું તને ેપા� ંક�મ આપી શ�ુ ં?

તમારા મન ન ે�ું પા� ંઆપી શ�ુ ંતમે નથી,મન, મન ેપા� ંઆપતા ંઆવડ�ું નથી.

ગોપીઓ કહ� છ ેક�-તો પછ� મન વગર તો પા� ંક�વી ર�ત ેજવાય ? તમ ેમન પા� ંઆપી શકતા નથી તો

આજથી તમ ેઅમારા થઇ �વ.અમારો �વીકાર કરો.બી� કોઈ અમન ેઆશા નથી.

અમારા મા ંકોઈ િવકાર નથી,��ુ ભાવ ેઅમ ેમળવા આ�યા છ�એ.

તમ ેઅમન ેઅમા�ુ ંમન પા� ંઆપી શકતા નથી તો અમ ેપણ અહ� થી પાછા જઈ શકતા નથી.

અમારા પગ તમારા ંચરણકમળો છોડ� ન ેએક પગ�ું પણ પાછા જવા માટ� તયૈાર નથી.

હ�રો જ�મ થી ભટકતા,ંભટકતા ંઅમ ેથાક� ગયા છ�એ,હવ ેઅમાર� સસંારમા ંભટકવા જ�ું નથી,

અમારા પગ પાછા જવાની ના પાડ� છ.ે

��એુ ક�ું ક�-તમન ેચલા�યા િવના માર� યોગ-શ��ત થી તમન ેબધાન ેતમાર� ઘરે �કૂ� દ� તો ?

ગોપીઓ કહ� છ-ેક�-આપ શર�ર ન ેઘરે �કૂ� દ�શો,પણ મન તો સાથ ેઘરે આવવા�ું નથી તો અમ ેઘરે જઈ
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ન ે�ું કર��ું ? �મ અમા�ુ ંમન તમારા મા ંમળ� ગ�ું છ ેતમે અમાર� પણ હવ ેતમારામાં

(તમારા �વ-�પમા ંદ�હથી) મળ� જ�ું છ.ે નાથ, તમન ેછોડ� ન ેજવાની જરાય ઈ�છા થતી નથી,

અમ ેતમારા માટ� જ �વીએ છ�એ.

�� ુકહ� છ ેક�-તમારો �મે �ું ��ું �,ંપણ આ� તો તમ ેઘરે �વ,અહ� રહ� ન ેતમ ે�ું કરશો ?

�યાર� ગોપીઓ એ છ�ે�ું શ� કાઢ�ું છ ેઅન ેકહ� છ ેક�-

“નાથ,અમ ેન�હ જઈ શક�એ,જઈ�ું તો અમારા �ાણ જશ”ે

�યાર� �� ુની હાર થઇ છ,ે�� ુિન�ુ�ર થયા છ.ેઅન ેહવ ેગોપીઓ ન ે�છૂ ેછ ેક�-

“તમાર� �ું ઈ�છા છ?ે �ું તમા�ુ ં�ું �વાગત ક�ુ ં?”

ભાગવત ના આરભં મા ંક�ું છ ેક�-ભાગવત મા ંસમાિધભાષા �ધાન છ.ે

ભાગવત મા ંઆવતા અ�કુ શ�દો નો �મ લૌ�કક અથ� કરવો ત ેયો�ય નથી,તમે –

“અધરા�તૃ” શ�દ નો પણ લૌ�કક અથ� લવેો ત ેયો�ય નથી.

��ૃવી ન ે“ધરા” કહ� છ,ેકારણ ક� ત ેસવ� ન ેધારણ કર� છ ેસવ� �ું પોષણ કર� છ.ે

તથેી ��ૃવી (ધરા) પર�ું  અ�તૃ ત ેધરા�તૃ.

અન ે� અ�તૃ (ધરા�તૃ) નો કદ� પણ નાશ થતો નથી ત�ેું �ાના�તૃ (�મેા�તૃ) ત-ેઅધરા�તૃ.

ક�ટલાક ટ�કાકારો કહ� છ ેક�-ધરિત –ઇિત-પા�.

િવલાસી લોકો � અ�તૃ ભોગવ ેછ ેતને ેકોઈ આધાર (પા�) હોય છ.ેપણ � –

પા� ન ેઆધાર� રહ��ું નથી-ત-ેઅધરા�તૃ.

ગોપી કહ� છ ેક�-“અધરા�તૃ �ું દાન કરો” એટલ ેક� –હ� નાથ,અમન ેએ�ું �ાના�તૃ-�મેા�તૃ �ું દાન કરો

ક�-આપ ઈ�ર થી �ું અલગ � ંએ�ું �ાન જ ના રહ�.તમાર� સાથ ેએક બ�ું ત�ેું અ�તૃ આપો.

આપની સાથ ેસતત સયંોગ �ું �ખુ રહ�,

આ�મા અન ેપરમા�મા નો ભદે �લૂાઈ �ય ત�ેું �ાના�તૃ આપો.

સતત સયંોગ �ું �ખુ-એટલ ેક�-આ�મા- પરમા�મા ની એકતા-એ અધરા�તૃ  છ.ે

�મે નો આરભં �તૈ (બ)ે થી થાય છ ેઅન ેતનેી સમા��ત અ�તૈ (એક) થી થાય છ.ે

આ �ાના�તૃ-અધરા�તૃ મ��ું નથી �યા ં�ધુી �દય મા ંરહ�લો િવયોગ નો અ��ન બાળ ેછ.ે

માટ� ગોપી સતત-િન�ય સયંોગ ના અધરા�તૃ �ું દાન માગ ેછ.ે

�ી��ૃણ કહ� છ ેક�-તમ ેઆ�ું િન�ય સયંોગ �પી અધરા�તૃ માગો છ ેત ેઆપ�ું ક� ના આપ�ું ત ેમાર� ઈ�છા

ની વાત છ.ે�ું તમન ેઆ દાન ના આ�ું તો ?

એક ગોપી ન ેહવ ેખો�ુ ંલા��ું છ.ેત ેઅિત�મે ના આવશે મા ંકહ� છ ેક�-

તમ ેબ� ુરોફ ના કરો,યાદ,રાખજો ક� છ�ેલો ઉપાય અમારા હાથ મા ંછ.ે

અમ ે� તમન ેમનાવીએ છ�એ ત ેઅમારા માટ� ન�હ પણ તમાર� ક�િત�ન ેકલકં ના ંલાગ ેએ માટ� છ.ે

તમ ેિન�ય-સયંોગ �પી અધરા�તૃ �ું દાન કરશો તો તમાર� �િત�ઠા વધશ.ેન�હતર -

િવરહા��ન મા ંઅમ ેશર�ર નો �યાગ કર��ું.  અન ેતમાર� માથ ેકલકં લાગશ.ે

અમ ેસાભં��ું છ ેક�-મરણ વખત ે��ું �ચ�તન કરવામા ંઆવ ેછ ેતને ેત ેમળ ેછ.ે

અમારા મન મા ંતમારા િસવાય કઈં નથી,અમન ેખાતર� જ છ ેક� છ�ેલા �ાસ �ધુી તમા�ુ ં�મરણ �ચ�તન

કરતા ં�ાણ �યાગી�ું એટલ ેતમાર� �ા��ત થવાની જ છ.ેએ વખત ેતમ ેજશો �ા ં?



136

પર�ં ુત ેજોઈ ન ેલોકો કહ�શ ેક� –�ી��ૃણ િન��ુર હતા.વાસંળ� વગાડ� ગોપીઓ ન ેબોલાવી,

ગોપીઓ બ�ું છોડ� ન ેઆવી,તમે છતા ં��એુ તમેના પર �પૃા ના કર�. છવેટ� �ી��ૃણ �ું �મરણ

કરતા ંકરતા ંગોપીઓ એ શર�ર નો �યાગ કય�.અન ે�ાણ ગયા પછ� તમેન ેપરમા�મા મ�યા.

ગોપીઓ નો �મે સાચો હતો પણ �ી��ૃણ િન��ુર હતા.

હવ ે�� ુપાસ ેકઈં બોલવા�ું ર�ું જ ન�હ.ગોપીઓ ના આ �મેભયા� વચનો થી �� ુની હાર થઇ છ.ે

મહા���ુએ ગોપીઓ ના ંઆ વચનો નો જયજયકાર ગાયો છ.ેઅિત-�મે ની આ �ત છ.ે

આ મા� ગોપી અન ેઈ�ર વ�ચ ેનો સવંાદ નથી પણ �વ અન ેઈ�ર વ�ચ ેનો સવંાદ છ.ે

�વ ની કસોટ� કયા� પછ� ઈ�ર �વ ન ેઅપનાવ ેછ.ેગોપીઓ ની સવ� ર�ત ેપર��ા કયા� પછ� જ

ગોપીઓ ના અદ�તૂ �મે આગળ ઈ�ર પોતાની હાર �વીકાર� છ ેઅને

ગોપીઓ ન ેઅદ�તૂ �દ�યરસ�ું-અ�તૈરસ �ું-િન�ય સયંોગ ના રસ�ું પાન કરા��ું છ.ે

છવેટ� પરમા�મા ની હાર અન ેગોપીઓ ની �ત થઇ છ.ેહવ ેરાસલીલા નો �ારભં થાય છ.ે

��એુ અનકે �વ�પો ધારણ કયા�,�ટલી ગોપીઓ તટેલા �ી��ૃણ.

વ�ચ ેરાધા-માધવ અન ેતને ેઘરે� ન ેઅ�ટ-સખીઓ ઉભી છ.ેઅન ેતને ેઘરે� ન ેબી� ગોપીઓ ઉભી છ.ે

��યકે ગોપી પાસ ેએક એક �વ�પ ે�ી��ૃણ ઉભા છ ેઅન ેરાસ નો �ારભં કય� છ.ે

હ�રો જ�મ થી િવ�ટુો પડ�લો �વ �� ુની સ��ખુ આ�યો.�વ અન ેઈ�ર એક બ�યા ંછ.ે

�શ (�વ),�શી (ઈ�ર) ન ેમ�યો છ.ે�શ,�શી સાથ ેએક�પ થયો છ.ે

ગોપી અન ે��ૃણ એક થયા,ં �ી��ૃણ ેગોપીઓ ન ેપરમાનદં �ું દાન ક��ુ,ગોપીઓ �તૃાથ� થઇ.

“હવ ેઅમાર� સસંાર મા ંરખડવા�ું નથી,હવ ેજ�મ-મરણ ના �ાસમાથંી ��ુત થયા”

�વ અન ેઈ�ર ના િમલન �ું કોણ વણ�ન કર� શક� ? કદાચ મહા�માઓ તનેો અ�ભુવ કર� શક� છ.ે

�ી��ૃણ ન ેપણ આનદં થયો છ,ેહ�રો જ�મ થી િવ�ટુો પડ�લો �વ આ� મન ેમ�યો છ.ે

�વ-ઈ�ર �ું િમલન થતા ંપર�પર ન ેપરમાનદં થયો છ.ે

ગોપીઓ દ�હ�ું  ભાન �લૂી અિત આનદં મા ંનાચ ેછ.ે

લ�મી (પસૈા) હાથમા ંઆવ ેતો ક�ટલાક નાચ ેછ,ેતો ગોપીઓ ના હાથમા ંતો લ�મી-પિત આ�યા છ,ે

તો ત ેક�મ ના નાચ ે?

�તૈ (�વ અન ે��) મા ંથી આ� અ�તૈ (�વ અન ે�� �ું િમલન-એટલ ેક�-એક) થ�ું છ.ે

અ�તૈ િસ�ાતં ના આચાય� �કુદ�વ�એ આ ર�ત ેરાસલીલા મા ંઅ�તૈ �ું વણ�ન ક��ુ છ.ે

રાસ મા ંસગંીત,સા�હ�ય,��ૃય નો સમ�વય હોય છ.ેઆ રાસલીલા મા ંકામની ગધં નથી.

રાસલીલા ��ુલા મદેાન મા ંથઇ છ,ેદ�વો,ગધંવ�,નારદ,��ા� વગરે� જોવા આ�યા છ.ે

��ા� િવચાર કર� છ ેક�-�ી��ૃણ અન ેગોપીઓ િન�કામ છ.ેગોપીઓ ન ેદ�હભાન નથી.તમે છતાં

આવી લીલા કરવા થી મયા�દા નો ભગં થાય છ.ેઆ િમલન િનિવ�કાર છ ેપણ લોક િવ�ુ� છ.ે

��ૃણાવતાર ધમ�મયા�દા માટ� છ,ે�ી��ૃણ ધમ� �ું ર�ણ કરવા આ�યા છ,ેત ેઆ�ું ધમ� િવ�ુ� �ું

��ૃય ક�મ કર� છ ે?પર�ી સાથ ેનાચ�ું ત ેઅધમ� છ.ે

��ા� “રજો�ણુ” ના અિધ�ઠાતા દ�વ છ.ે
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રજો�ણુી ન ેબી� ના “દોષ” જ�દ� દ�ખાય છ.ે સ�વ�ણુી ન ેબી� ના “�ણુ” જ�દ� દ�ખાય છ.ે

�ની �ખો મા ં“રજો�ણુ” હોય ત ે�યા ંદોષ ના હોય �યા ંપણ દોષ શોધી કાઢ� છ.ે

��ા� એ રજો�ણુી હોવાથી ��ૃણ નો દોષ શોધી કાઢ� ન ેશકંા કર� છ.ે

�� ુએ િવચાર કય� ક�-એ ડોસા ન ે(��ા� ન)ે મ ેધમ� શીખવાડ�ો છ ેઅન ેહવ ેત ેમન ેધમ� શીખવાડવા

આ�યો છ.ે ��ા ન ેખબર નથી ક� આ ધમ�-મયા�દા નો ભગં નથી.

“�વ” (આ�મા) અન ેઈ�ર (પરમા�મા) એ સ�તીય છ ે(બનં ે��ુુષ છ)ે

અહ� સ�તીય,સ�તીય ન ેમળ ેછ ેએટલ ેત ેધમ� નો ભગં નથી,સ�તીય િવ�તીય ન ેમળ ેતો ધમ� નો

ભગં છ.ેસવ� ધમ� �ું “ફળ” છ-ે�વ અન ેઈ�ર�ું િમલન.ધમ� �ું પાલન કરતા-ંકરતા ં�તૃાથ� �વો

પરમા�મા સાથ ેએક થાય છ.ે

��એુ ત ેવખત ેગ�મત કર� છ.ે અન ે��યકે ગોપી ન ેપોતાના �વ�પ �ું દાન કર� ��ૃણ-�પ બનાવી છ.ે

ગોપી હવ ે�ી રહ� નથી પણ �ી��ૃણ બની ગઈ છ.ે અન ેહવ-ે

હવ ેગોપી અન ે��ૃણ નો રાસ દ�ખાતો નથી પણ રાસ મા ંબધા જ પીતાબંરધાર� �ી��ૃણ દ�ખાય છ.ે

પારસમ�ણ લોઢા ન ેસો�ું બનાવી શક� છ ેપણ લોઢા ન ેપોતાના �વો પારસમ�ણ બનાવી શકતો નથી.

પર�ં ુપરમા�મા � �વ ન ેમળ ેછ ેત ે�વન ેપોતા �વો બનાવ ેછ.ે(આ�મા=પરમા�મા)

��ા ન ેહવ ેખાતર� થઇ છ ેક�-આ સામા�ય �ી-��ુુષ �ું િમલન નથી.�ી��ૃણ પણ ગોપી�પ થયા છ.ે

��ા� એ �ણામ કયા� છ.ેઆમા ંધમ� નો ભગં નથી,આ તો ધમ� �ું ફળ છ.ે

�ી��ૃણ એ દ�વ નથી પણ દ�વો ના દ�વ -પરમા�મા છ.ે��ા� �ું અ�ભમાન ઉત��ુ છ.ે

આ લીલા અટપટ� છ.ેઅન ેઆ લીલા �ું રહ�ય �ી��ૃણ ની �પૃા િવના સમ�ય ન�હ.

��ુ �વ �ું “��” સાથ ેરમણ એ જ રાસ છ.ે”��” નો “��” સાથ ેનો િવલાસ એ જ રાસ છ.ે

જો રાસલીલા મા ંલૌ�કક કામાચાર હોય તો દ�વો,ગધંવ�,��ા�,નારદ� વગરે� આ રાસલીલા

જોવા ના આ�યા હોત.આ રાસલીલા ��ુલા મદેાન મા ંથઇ છ,ેબધં ઓરડામા ંન�હ.

ભાગવત નો �ોતા છ ેપર���ત.� ��ૃ� ુન ેકાઠં� બસેીન ેઆ કથા સાભંળ ેછ.ે�ન ેસાત �દવસ મા ં��ુ�ત

અપાવવાની છ,ેતને ેલૌ�કક કામ ની વાતો સભંળાવવાની હોય ન�હ.

વળ� �કુદ�વ�-ક� �ના ંક�વળ દશ�ન મા� થી અ�સરાઓ ના કામ નો નાશ થયો છ,ેતવેા મહા��ુુષ

આ કથા કરવા બઠેા છ.ેઅ��મા ંપણ �મણ ે�ી�વ ન�હ પણ “��” ના દશ�ન થાય છ,ેતવેા �કુદ�વ�,

�ણૂ� િનિવ�કાર અન ેિન�કામ છ.ે અર�,�મની લગંોટ� પણ �ટ� ગઈ છ ેતવેા મહાયોગી આ કથા કર� છ.ે

જો રાસલીલા મા ંલૌ�કક કામ હોય તો �કુદ�વ� આ કથા કર� શક� જ ન�હ.

�જમા ંરાસલીલા રમાય છ,ેપણ �જ મા ંએવો િનયમ છ ેક�-અ�ગયાર વષ� થી નાની �મર ના ંબાળકો ને

જ રાસલીલામા ં�વશે છ.ેકારણક� અ�ગયાર વષ� પછ� શર�ર મા ંકામ-િવકાર ચા� ુથાય છ.ેએટલે

અ�ગયાર વષ�થી વધાર� �મરના બાળકો ન ેરાસ મા ં�વશે મળતો નથી.

(�ી��ૃણ ેપણ રાસલીલા કર� ત ેવખત ેતમેની �મર અ�ગયાર વષ� કરતા ંનાની હતી)

��ુુષ�વ એ અ�ભમાન –અહમ �ું �ચૂક છ,ેઅન ેઈ�ર ના ઘરમા ં��ુુષ ન ે–એટલ ેક� અહમ ન ે�થાન નથી.

ગોપી બનીન ે–ન� બનીન ે–અહમ ન ેછોડ� ન ે� �ય છ ેતને ેજ ઈ�ર ના ઘરમા ં�વશે મળ ેછ.ે

એક મા� નારદ� ન ે�ુઃખ થ�ું છ.ે�ું ��ુુષ થઈન ેઆ�યો,પણ જો �ી થઈન ેઆ�યો હોત તો –
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રાસ-રસ �ું દાન મળત.

નારદ� ન ેખબર નથી ક� �જ મા ંતો-  “��ુુષ એક ��ુુષો�મ,ઔર સબ �જનાર� હ�”

ત ેવખત ેરાધા� ની નજર નારદ� પર પડ� છ.ે

�ૃંદાવન ના ંઅિધ�ર� દ�વી રાધા� છ.ે�ૃંદાવન મા ંઆવલેો કોઈ �વ �ુઃખી ના થાય તનેી –

રાધા� કાળ� રાખ ેછ.ે નારદ� રાધા� ન ેકહ� છ-ેક�-ગોપીઓ �વો આનદં મન ેમળ ેતવેી ઈ�છા છ.ે

રાધા� કહ� છ ેક�-રાધા�ુડં મા ંતમ ે�નાન કરો તમન ેરાસ-લીલા મા ં�વશે મળશ.ે

નારદ� એ રાધા�ુડંમા ં�નાન ક��ુ,અન ેનારદ આ� નારદ� (�ી) બ�યા છ.ે

નારદ� એ િવચા��ુ ક� –જો સાડ� પહ�રવાથી પરમા�મા મળતા ંહોય તો સાડ� પહ�રવામા ં�ું વાધંો છ ે?

આજ �ધુી અ�ભમાન મા ંબ� ુમય�,�ું ��ુુષ,�ું શા�ી,�ું કથાકાર,�ું ક�ત�નકાર... આ બધા �ું-પણા માં

જ �ું મય� તથેી બ� ુ�ુઃખી થયો.

નારદ� પોતાના “�વ-�પ” મા ં��થર થઇ અન ે��ુ ભાવ ેરાસલીલા મા ંપધાર� છ.ે

ગોપીઓ એ �મ “�ી�વ” છોડ�ું હ�ું,તમે નારદ� એ પોતા�ું “��ુુષ�વ” છોડ� દ��ું,એમ પણ કહ� શકાય.

સસંાર નો ધમ� છોડ� ��નુા માગ� જ�ું,ત ે�વ નો ધમ� છ.ે

�ું “�ી” �,ં�ું “��ુુષ” �,ં �ું “શર�ર” � ં–તવેો ખયાલ છ ે�યા ં�ધુી પરમા�મા પાસ ે�વ જઈ શકતો નથી.

બી� ર�ત ેજોઈએ તો પણ-��ુુષ એ “અહભંાવ”  �ું �િતક છ ેઅન ે�ી એ ન�તા �ું �િતક છ.ે

નારદ� ન ેઅ�ભમાન હ�ું ક� �ું મોટો ક�ત�નકાર �.ં�ું ભ�ત �,ં�ું �ાની �.ં

�વો તમેનો અહમ પીગ�યો અન ેઅહમ નો �યાગ કય� એટલ ેજ તમેન ેરાસ મા ં�વશે મ�યો.

� દ�ન બની ન ે�ય તને ેરાસ-મડંળમા ં�વશે મળ.ેતને ેઈ�ર અપનાવ.ે

રાસલીલા એ �મેલીલા છ,ેમોહલીલા નથી.

ગોપીઓ ન ે�ી��ૃણ ��ય ેઅિત �મે હતો,મોહ ન�હ.શર�ર �ું �ચ�તન કરવાથી મોહ થાય છ,ે

મોહ મા ંપતન થાય છ.ે�મે મા ંઉ�િત થાય છ.ેઆ�મા �ું �ચ�તન કરવાથી �મે થાય છ.ે

�મે અમર છ,ેત ેકદ� મર� શક� ન�હ.

મોહ ભોગ માગ ેછ,ેજયાર� �મેી તનેા િ�યતમ ન ેભોગ આપ ેછ.ે

મોહમા ં�ત ેભોગવવાની ઈ�છા હોય છ,ે�મે મા ંિ�યતમ ન ે�ખુી કરવાની ઈ�છા હોય છ.ે

મોહ ક�વળ સયંોગ માગ ેછ,ેમોહ સયંોગ મા ં��ુટ થાય છ,ેમોહ એ દ�હ-ધમ� છ ેજયાર� �મે એ આ�મધમ� છ.ે

મોહ મા ં�તૈ (બ)ે છ ેજયાર� �મે મા ંઅ�તૈ (એક) છ.ે

�યાગ હોય �યા ં�મે �ગટ થાય છ,ે�મે મા ંઅ�યતં ધીરજ હોય છ.ે

��મણીએ �ી��ૃણ ન ેલખલેા પ�મા ંલ��ું છ ેતવેી ધીરજ �મે મા ંહોય છ.ે��મણીએ લ��ું છ ેક�-

“આપ આ દાસીનો �વીકાર ન�હ કરો તો આપન ેમળવા બીજો જ�મ લઈશ,�ીજો જ�મ લઈશ,

સો જ�મ લઈશ.ભલ ેઅનકે જ�મ લવેા પડ� પણ વર�શ તો �ી��ૃણ ન ેજ.”

દશમ �કધં એ ભાગવત �ું �દય છ.ેમાનવ�વન �ું છ�ે�ું લ�ય છ ે–રાસલીલા.(�વ-ઈ�ર �ું િમલન)

�વ ઈ�ર સાથ ેએક ના થાય �યા ં�ધુી શાિંત નથી,�વો ત ેએક થાય એટલ ેત ે��ુત થયો.

પણ આ �વ કઈં લ�ય ન ેપહ�ચવા સાધન કરતો નથી. તથેી પરમા�મા નો અ�ભુવ થતો નથી.

મહા�માઓ કહ� છ-ેક�-આ જ �ણ ેસ�કમ� (સાધન) ની શ�આત કરો,ત ેમાટ� ��ુતૂ� જોવાની જ�ર નથી.

વાતો અન ેિવચાર મા ંસમય �મુાવવાની જ�ર નથી.

આજ �ધુી પસૈા પાછળ ઘણા પડ�ા,હવ ેથોડા ભગવાન પાછળ પડો.
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આજકાલ અશાિંત જ જોવા મળ ેછ ેત�ેું કારણ એ છ ેક� �વ ઈ�રન ે�લૂી ગયો છ.ે

મ��ુય મોટો રા� થાય,અિત �ીમતં થાય,ક� �વગ� નો દ�વ થાય પણ તને ેશાિંત નથી.

શાિંત અન ેઆનદં -�યાર� મળ ેક� જયાર� �વ ઈ�ર ન ેમળ ેછ.ે

પરમા�મા પોત ેઆનદં-�વ-�પ છ.ે તમેન ેઆનદં ની જ�ર નથી.

ગોપીઓ ન ેપરમાનદં�ું દાન કરવા ��એુ આ લીલા કર� છ.ે

આનદં �ણ �કાર ના છ ે–િવષયાનદં,��ાનદં અન ેપરમાનદં. આ સ�મુા ંપરમાનદં સવ�-��ેઠ છ.ે

પરમા�મા સાથ ેિમલન થાય પછ� પણ સાધક� �વનના છ�ેલા �ાસ �ધુી સાધન ચા� ુરાખ�ું પડ� છ.ે

મન પર િવ�ાસ રાખવા �વો નથી,મન બ� ુદગાખોર છ.ેત ે�ાર� દગો દ� ત ેખબર પડતી નથી.

સવેા ની સમા��ત કદ� નથી,� �દવસ ે�વન ની સમા��ત ત ે�દવસ ેસવેા ની સમા��ત.

�વન ના છ�ેલા �ાસ �ધુી પરમા�મા ની સવેા કરવાની ,પરમા�મા ના નામજપ કરવાના.

પરમા�મા �ું ક�ત�ન કરવા�ું,ત ેપછ� કાળ ન ેભલ ેજયાર� આવ�ું હોય �યાર� આવ.ે

ઘણા મ��ુયો સાધન કર� છ,ેસાધન કરતા ંકરતા ંથોડ� િસ�� મળ ેછ.ે� બોલ ેત ેસા�ું પડ�...વગરે�....

આ િસ�� નો ઉપયોગ કર� એટલ ે�િસ�� મળ.ે�િસ�� મળ ેએટલ ેલોકો પાછળ પડ�.અન ેઅ�ભમાન આવ.ે

અ�ભમાન આવ ેએટલ ેત�ેું પતન થાય છ.ે

ક�ટલીક વાર સા�ઓુ ન ેબગાડનાર તમેના ચલેા હોય છ.ેચલેાઓ ની જમાત “બાપ�-બાપ�” કર�

એટલ ેસા� ુન ેથાય ક� �ું પણ કઈંક �.ં �ું પ�ું આ��ું એટલ ેસાધન મા ંઉપ�ેા આવી.

સા� ુમાનવા માડં� છ ેક�-�� ુની સવેા થાય તોય ઠ�ક,ન ેના થાય તો પણ ઠ�ક છ.ેચલેાઓ સવેા કર� છ.ે

�ું તો મન થી સવેા ક�ુ ં�,ં�ું તો િસ� �.ં

�કુારામ ��ું રાખ�ું-“હવ ે�ું અન ેપા�ંુરગં (��)ુ એક થયા છ�એ પણ ભજન કરવાની � આદત પડ� છે

ત ેજતી જ નથી.”

મહા�માઓ કહ� છ ેક�-ઈ�રના ંદશ�ન થયા પછ� પણ જપ વગરે� � કઈં સાધન ક��ુ હોય ત ેછોડશો ન�હ,

સાધન છોડ� તને ેમાયા �ાસ આપ ેછ.ેસાધન મા ંિશિથલતા આવ ેતો “મણીરામ” (મન) ગરબડ કરશ.ે

ભ��તમા ંદ��યભાવ જ�ર� છ,ેસવ� સાધન (જપ-વગરે�) કર� પણ સાધન �ું ક� “સા�ય” (ઈ�ર) મળ� ગયા

છ,ેત�ેું અ�ભમાન નથી ત ેદ��યભાવ.

ચમ�કાર પછ� તો સ� ુનમ�કાર કર� પણ ચમ�કાર વગર નમ�કાર કર� એમા ંસૌજ�યતા છ.ે

એ જ ભ��ત છ.ેભ��ત મા ંપહ�લા ં��ા રાખવાથી અ�ભુવ થાય છ ેઅન ેપછ� તે

અ�ભુવ�ું �ાન મળવાથી ભ��ત �ૃઢ થાય છ.ે

પરમા�મા �ું િમલન થયા પછ� પણ ઘણીવાર કોઈ �વૂ� �ાર�ધ ના કારણ ેઅ�ભમાન આવ ેછ.ે

રાસલીલા રમતા ંગોપીઓ ન ેપલભર અ�ભમાન થ�ું છ.ે

ગોપીઓ તો બોલી છ ેક� અમ ેસવ� િવષયો છોડ� ન ેઆ�યા ંછ�એ.તો અ�ભમાન �ાથંી આ��ું ?

અ�ભમાન બહાર નહો�ું,�દર હ�ું.િવકારો ��ૂમ ર�ત ેમનમા ંરહ�લા હોય છ.ે

મ��ુય નો શ� ુબહાર નથી,�દર જ બઠે�લો છ.ે

ગોપીઓ ન ેઅ�ભમાન આ��ું ક� ��ૃણ ભગવાન ેતઓેન ેમાન આ��ું,અન ેતઓે ન ેઅપનાવી.

ગોપીઓ ન ેએ�ું લા��ું ક� ભગવાન તો ઉપર ઉપર થી ના પાડતા હતા બાક� અમારા �વ�પ મા ંઆસ�ત

છ,ે
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અમારા �વી જગતમા ંકોઈ નથી.ગોપીઓ મા ંઆવો લૌ�કક ભાવ ��યો,અ�ભમાન થ�ું ,એટલે

ભગવાન �યાથંી �તધા�ન થયા છ.ેઅ�ભમાન �રૂ કરવા ભગવાન અ��ય થાય છ.ે

ભગવાન તો સવ��યાપક છ,ેસવ�� છ ે–તો ત ે�તધા�ન થઇ શક� ન�હ.

પણ અહ� �તધા�ન નો અથ� એટલો જ છ ેક�-

અ�ભમાન�પી પડદો �ખ પર આ�યો એટલ ેત ેદ�ખાતા નથી.

ગોપીઓ ની નજર �ી��ૃણ પરથી હટ�ન ેજગત પર નથી ગઈ પણ પોતાના પર (�વ-�પ મા)ં ગઈ છ.ે

�ાનમાગ� મા ંઆ�મ�વ�પમા ં���ટ રાખવી ત ેખોટ� નથી પણ ભ��તમાગ� મા ંત ેબાધક છ.ે

ગોપીઓ નો �ી��ૃણ ��ય ે“મ�રુ ભાવ” છ.ેઅને

“મ�રુ ભાવ” મા ં�ી��ૃણ િસવાય બી� �ાયં �ૃ��ટ �ય ત ેઅપરાધ છ.ે

“વા�સ�યભાવ” મા ંએ�ું નથી,યશોદા� ની �ૃ��ટ લાલા ઉપરથી �ધૂ પર ગઈ ત ેખો�ુ ંનથી.

“સ�યભાવ” મા ંબાળકો ની નજર લાલા પરથી વાછરડા ંપર ગઈ ત ેપણ બ� ુખો�ુ ંનથી.

એક સતં મહા�માએ ક�ું છ ેક�-

ગોપી મા ંઅ�ભમાન હોય ન�હ,અ�ભમાન હોય તો �ી��ૃણ તમેન ેમળ ેન�હ.

પણ હવ ેની આ લીલા આપણા માટ�,આપણન ેબોધ આપવા માટ� છ.ે

ગોપી ન ેઅ�ભમાન થાય ન�હ પણ ગોપી મા ંઅ�ભમાન ��એુ ઉ�પ� ક��ુ છ.ે

આ અ�ભમાન ભગવદઈ�છા થી �ગટ થ�ું છ.ેહવ ેભગવાન િવયોગ ની લીલા કરવાના છ.ે

�જવાસીઓ એવો ભાવ બતાવ ેછ ેક�-

ભગવાન ેત ેસમય ેપીતાબંરથી ગોપીઓ ની �મ જ લાજ કાઢ� ન ે�ખુ �પા��ું છ.ે

એટલ ેગોપીઓ એમ માન ેછ-ેક�-આ તો અમારામાથંી જ એક છ.ે

પરમા�મા તો �યાપક છ.ેપણ ગોપીઓ �ી��ૃણ ન ેબહાર શોધ ેછ.ે

��ૃો ન,ેવલેીઓ ન ે�છૂ ેછ ેપણ �દર �દય મા ંશોધતી નથી.

ભગવાન તો �દયમા ં�દર જ છ ેપણ અ�ાન ન ેલીધ,ે(અહમ ના પડદાન ેલીધ)ે એ �ઝુ�ું નથી.

દશ પ�ંડતો િવ�ા�યાસ કર� ન ેપાછા ફરતા હતા.ર�તામા ંનદ� ઓળગંી ન ેબી� પાર આ�યા.

“આપણા મા ંથી કોઈ રહ� તો ગયો નથી ન ે?” એમ સમ� તઓેએ ગણ�ી શ�ુ કર�.

એક પછ� એક પ�ંડત સ�ંયા ગણ ેછ ેપણ પોતાન ેતમેા ંગણ ેન�હ.

એટલ ેસ�ંયા દશ ન ેબદલ.ેનવ ની જ થાય છ.ે

પોતાનામાથંી એક નદ�મા ંતણાઈ ગયો એમ સમ� ન ેપ�ંડતો રડવા લા�યા.

�યા ંએક મહ�મા પસાર થતા હતા,તમેન ેપ�ંડતો ન ેરડવા�ું કારણ �છૂ�ું.

પ�ંડતો એ પોતાની �ૂંઝવણ ર�ુ કર�.

મહા�મા એ દશ ની સ�ંયા �રુ� કર� બતાવી-“દશમો �ું છ”ે

અ�ાન ન ેલીધ ે�વ પોતાન ેગણતો નથી.�ાની એ �રુા દશ ગણી બતા�યા.

સ�ંયા તો �રુ� દશ ની જ હતી.પણ અ�ાન ન ેલીધ ેદશ જણા ગણાતા ન હતા.

વદેાતં મા ંઆ “દશ�વમસી” નો “�યાય” બતા�યો છ.ે

એટલ ેક� અ�ાન થી � દ�ખા�ું નથી ત ે�ાન થી દ�ખાવા લાગ ેછ.ે
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ભગવાન ન ે�ાયં શોધવાના નથી પણ �દય ની �દર જ ખોળવાના છ.ે

બહાર ફાફંા ંમારવાની જ�ર નથી.

દ��ણ મા ં�ુંડલીક નામનો મહાન ભ�ત થઇ ગયો. આ મહાનતા તને ેમાતા-િપતા ની સવેા કરવાથી

મળ�.

�ુંડલીક માતા-િપતા ન ે�� ુમાની તમેની સવેા કર� છ.ેમાતા-િપતા �ુ�ઠરોગથી પીડાતા ંહતા.ં

��ૃાવ�થા ન ેકારણ ે�વભાવ �ચડ�યલ થઇ ગયલેા,માતા-િપતા ઘણીવાર �ુંડલીક �ું અપમાન કર�,

તમે છતા ં�ુંડલીક ન�તાથી સવેા કર� છ,ેસવેા છોડતા ંનથી.

�ુંડલીક ની સવેા એટલી વધી ક� �ારકાનાથ ન ેતનેા ંદશ�ન કરવાની ઈ�છા થઇ.

�ારકાનાથ �ારકા થી પઢંર�રુ,�ુંડલીક ની �પંડ� ના �ાર પાસ ેઆ�યા.

ભગવાન કહ� છ ેક�-તારા માતાિપતા ની સવેાથી �ું �સ� થયો �,ંઅન ેતન ેદશ�ન આપવા આ�યો �.ં

�ુંડ�લક ભગવાન ન ેકહ� છ ેક�-�ું મારા માતા-િપતાની સવેામા ંહાલ રોકાયલેો �,ં�પંડ�મા ંતો જ�યા નથી,

આપ બહાર ઉભા રહો,�ું સવેા પતાવી ન ેપછ� આપના ંદશ�ન કરવા આવીશ.

�ુંડ�લક� િવચાર કય� ક�-મન ેભગવાન મ�યા ત ેમાતા-િપતાની સવેા થી મ�યા.એટલ ેમાતા-િપતા ��ેઠ

છ.ેસાધન (માતા-િપતાની સવેા) હાથમા ંછ ેતો સા�ય (��)ુ �ા ંજવા�ું છ?ે

ભ�ત ભગવાન ન ેકહ� શક� છ ેક� તમ ેબહાર ઉભા રહો.

ભગવાન ન ેઉભા રહ�વા �ુંડ�લક� એક �ટ બહાર ફ�ક�.ભગવાન ત ે�ટ ઉપર ઉભા ર�ા.

�ુંડ�લક ન ેઆવતા ંવાર લાગી એટલ ેભગવાન થા�ા અન ેક�ડ પર હાથ રા�યા.

મહા�માઓ કહ� છ ેક�-ક�ડ પર હાથ રાખી �� ુએ �ચૂવ ેછ ેક� -

� મારા ચરણ નો આ�ય કર� છ ેતમેન ેમાટ� સસંાર-સાગર આટલો જ �ડો છ.ેક�ડ સમાણો જ છ,ે

બાક� તો ઘણા આ સસંાર-સાગર મા ં�બૂી ગયા તમેનો પ�ો પણ નથી.

�ુંડ�લક માતા-િપતાની સવેા પતાવી બહાર આવ ેછ,ેઅન ે�� ુતને ેમાટ� રાહ જોઈ ન ેઉભા પણ છ.ે

રાસમા ંગોપીઓ ન ેઅ�ભમાન થ�ું ,તથેી ભગવાન અ��ય થયા છ.ે

એક મહા��ુુષ ેવણ�ન ક��ુ છ ેક�-ગોપીઓ ન ેથ�ું ક� રાધા� અન ેઅમારામા ંફ�ર �ું ?

રાસમા ં�વો રાધા� ન ેઆનદં આ�યો તવેો અમન ેઆ�યો,રાધા� અન ેઅમ ેએક છ�એ.

�� ુન ેઆ ગ��ું ન�હ,એટલ ેભગવાન �ત�હ�ત થયા છ.ે

� �વ�પ ન ે�દર �પાવી રાખ ેત ે�ત�હ�ત.(�દર થી �હત કર�ું તને ે�ત�હ�ત કહ� છ)ે

ગોપીઓ ન ે�દર નો આનદં આપવા-િવયોગ નો આનદં આપવા,�� ુ�ત�હ�ત થયા છ.ે

િવયોગ મા ંથો�ુ ં�ુઃખ થાય તો પછ� સયંોગ મા ંઆનદં થાય છ.ે

�ી��ૃણ ના આનદં-�વ-�પ નો આ�વાદ લનેાર ગોપી છ.ે

�� ુ�દર થી,તો ગોપીઓ �ું  �હત કરવા તમેની સાથ ેરમતા હતા.

પણ �યા ં�ી��ૃણ ેજો�ું ક� ગોપી હવ ેમન ેજોતી નથી,પણ પોતાન ે�ુએ છ,ેતને ેહવ ે�ા ંમાર� જ�ર છ ે?

એટલ ે�યાથંી �તધા�ન થયા છ.ેભગવાન તો �યાજં હતા,પણ ગોપીઓ ન ેત ેદ�ખાતા નથી.

�તધા�ન થયા એટલ ે�ી��ૃણ ેગોપીઓ ના �દય મા ં�વશે કય�.

� પરમા�મા બહાર રમતા હતા તમેણ ે�દયમા ં�વશે કય�,પણ ગોપી હવ ે�યા ં�દયમા ંશોધવાન ેબદલે

�ી��ૃણ ન ેબહાર શોધવા લાગી.!!!!

જ�ું અન ેઆવ�ું એ ��યા ઈ�રથી થઇ શકતી નથી.કારણક� ત ેતો સવ��યાપક છ.ે
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� સવ��યાપક છ ેત ે�ા ં�ય? અન ે�ા ંઆવ?ે

ઈ�ર આપણી પાસ ેજ છ ેપણ “વાસના” તમેના �વ-�પ ન ેઢાકં� છ.ે

�વ ઈ�ર ની સ��ખુ જો ના આવ ેતો પરમા�મા ત ે�વ ન ેક�વી ર�ત ેઅપનાવ ે?

ગોપીઓ �વી પરમા�મા થી િવ�ખુ થાય છ ેતો પરમા�મા તમેન ેદ�ખાતા નથી.

ગોપીઓ ની �લૂ છ ેક�-ત ે�ી��ૃણ ન ેબહાર શોધ ેછ.ેતઓે ઝાડ ન ેલતાન ે�છૂ ેછ ેક� ��ૃણ �ા ંછ ે?

િવયોગ મા ં�યાનમા ંત�મયતા થાય છ,ેત�મયતા થયા પછ� ઈ�ર�ું એક જ �વ�પ દ�ખાય છ.ે

િવયોગ એટલ ેિવિશ�ટ યોગ.બ�હરગં મા ંિવયોગ પણ �તરગં મા ંસયંોગ.

ગોપીઓ �ું મન �ી��ૃણ મા ંછ,ે�િૃ� ��ૃણાકાર હોવાથી �તરગં મા ંસયંોગ છ,ેબ�હરગં મા ંિવયોગ છ.ે

�યા�ુળ થયલેી ગોપીઓ �ી��ૃણ ની લીલાઓ �ું �ચ�તન કર� છ.ે�ી��ૃણ �ું ક�ત�ન કરતા ંકરતા,ં

હવ ેતને ેઝાડ,લતા અન ેસવ� મા ં��ૃણ ના દશ�ન થાય છ.ે અન ે�ી��ૃણ મા ંએવી ત�મય થઇ ગઈ છ ેક�-

એ ત�મયતા મા ંતને ેભાન થાય છ ેક�-“�ું જ ��ૃણ �,ંસવ� ��ૃણ છ,ેબી�ુ ં કાઇં નથી.”

“લાલી દ�ખન મ ૈગઈ,મ ૈભી હો ગઈ લાલ”

આ �ાન ની �િૂમકા છ.ેઆ �યાન ની પરાકા�ઠા છ.ે�યાન �ું ફળ છ.ે

�યાન કરતા ંકરતા ંસસંાર �ું િવ�મરણ થાય છ,ેઅન ે�યાન મા ંત�મયતા આવ ે�યાર� “�ું પ�ું” �લુાય છ.ે

પછ� �યાતા (�યાન કરનાર),�યાન (ઈ�ર �ું �યાન) અન ે�યયે (ઈ�ર) એક બન ેછ,ેત ેજ ��ુ�ત છ.ે

પહ�લા ંગોપીઓએ �ી��ૃણ ન ેકહ��ું ક� અમ ેતમાર� દાસીઓ છ�એ.એટલ ેપહ�લા ં“દાસોહમ” થ�ું  હ�ું.

પણ હવ ેજયાર� ગોપીઓ કહ� છ ેક� “�ું જ ��ૃણ �”ં એટલ ેહવ ે“��ૃણોહમ” થ�ું.

� સવ� મા ં�ી��ૃણ ના દશ�ન કર� છ ેતને ેપોતાનામા ંપણ (પોતાની �દર) ��ૃણ દ�ખાય છ.ે

દર�ક દ�વોએ પ�ઓુ ન ેપોતાના વાહન ક�મ બના�યા હશ ે?

મ��ુય ન ેપ�-ુપ�ી મા ંપણ ઈ�રની ભાવના કરવાની સમજ પડ� - ત ેમાટ�,

પહ�લા ંતો દર�ક મા ં(સવ�મા)ં ઈ�ર ની ભાવના કરવાની,સવ�મા ંઈ�ર નો અ�ભુવ કરવાનો,

અન ેઆવો અ�ભુવ કરનાર પોત ેપણ ઈ�રમય બની ઈ�ર બન ેછ.ે

ગોપીના �ખુ પર �ી��ૃણ ના ��ું જ તજે આ��ું છ.ે

કહ� છ ેક�-�તધા�ન થતી વખત ે�ી��ૃણ ેરાધા� ન ેસાથ મા ંલીધા ંછ.ે

આગળ ચાલતા ંરાધા� થાક� ગયા ંછ,ેઅન ે�ી��ૃણ ન ેકહ� છ ેક� –�ું થાક� ગઈ �,ંમારાથી ચલાય તમે

નથી,

તમન ેમાર� ગરજ હોય તો મન ેતમારા ખભા પર ચઢાવી અન ેલઇ �વ.

�ી��ૃણ કહ� છ ેક�-ભલ,ેતો તમ ેમારા ખભા પર બસેો.

રાધા� ઝાડ ની ડાળ� પકડ� ન ે�ી��ૃણ ના ખભા પર બસેવા ગયા અન ે�ી��ૃણ �યાથંી �તધા�ન થયા,

એટલ ેરાધા� ઝાડ ની ડાળ� પર લટક� ન ેરહ� ગયા.ં

આ તો આપણા માટ� �ી��ૃણ ેલીલા કર� છ.ેત ેબતાવવા માટ� ક�-

�વ ન ેઅ�ભમાન થાય છ ેઅન ેઅ�ભમાન થાય એટલ ેત ેલટક� �ય છ.ે

બાક� રાધા એ જ ��ૃણ અન ે��ૃણ એ જ રાધા છ,ે.�ી��ૃણ ની આહલા�દકા “શ��ત” રાધા� છ.ે

રાધા� ન ે�ી��ૃણ ેબ�મુાન આપ�ેું,પોતાની સાથ ેલઇ ગયલેા,એટલ ેરાધા� ન ેઅ�ભમાન આ��ું,
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�ી��ૃણ �તધા�ન થવાથી રાધા� પણ રોવ ેછ,ે”હ� નાથ,હ� �યાર�,મન ેદશ�ન આપો”

રાધા� ના આ િવયોગ �વો જ કઈંક મીરા ંનો િવયોગ છ.ે

રાધા� રોતા ંરોતા ંબભેાન બની ગયા છ.ે

�ી��ૃણ ન ેશોધતા ંશોધતા ંબી� ગોપીઓ આવી રાધા� ન ેજગાડ� છ.ે

રાધા� એ ��ું-ક�- મન ેઅ�ભમાન આ��ું એટલ ેમારો પણ �ી��ૃણ ે�યાગ કય� છ.ે

બધી સખીઓ સાથ ેમળ� ન ેભગવાન �યાથંી અ�ૃ�ય થયા હતા,�યા ંઆવી છ.ે

અન ે�� ુના �ણુગાન ગાવા ના ચા� ુકયા� છ.ે

ઈ�ર �ું “�યાન” એ �ાનમાગ� મા ં�ધાન છ.ે

ઈ�ર ના �ણુો �ું “ગાન” એ ભ��તમાગ� મા ં�ધાન છ.ે

��ુ�ટમાગ� મા ંતો ભગવાન ના “�ણુગાન” ન ેજ “�ાન” ક�ું છ.ે

િવરહ (િવયોગ) મા ં�યા�ુળ થયલેી ગોપીઓ �ી��ૃણ ના ં“�ણુગાન” ગાવા લાગી ત ે–“ગોપીગીત”

ગોપીઓ એ િવચા��ુ ક� જ�નુા ના �કનાર� �ી��ૃણ ની ��િુત કર��ું તો ભગવાન �ગટ થશ.ે

રાસપચંા�યાયી ના પાચં અ�યાય એ ભાગવત ના પાચં �ાણ છ.ેમ�ય મા ંગોપીગીત છ.ે

રાસ મા ંગોપીગીત ��ુય છ.ે ગોપીગીત નો ઘણા ભ�તો પાઠ કર� છ,ેપણ ગોપી થઈન ેગોપીગીત નો

પાઠ કરવો જોઈએ.ગોપી થઇ ન ે(એટલ ેક� �ન ે��ૃણ દશ�ન ની તી� ઈ�છા છ ેતવેી ગોપી �વા થઇ ન)ે –

એટલ ેક� ��ૃણ દશ�ન ની તી� ઈ�છા રાખી ન ેગોપીગીત નો પાઠ કરવો જોઈએ.

� �વ ઈ�રિમલન માટ� અિત�યા�ુળ બન ેછ,ેતને ેજગતમા ં�ાયં ચને પડ�ું નથી.

અિત આત� �વર� ભગવાન ન ેપોકારવાથી,ભગવાન ની ��િુત (ગોપીગીત) કરવાથી,

મન ��ુ થાય છ,ે�� ુન ેદયા આવ ેછ ેઅન ે�� ુમળ ેછ.ે

ગોિવ�દ દામોદર �તો� મા ંક�ું છ ેતમે-

�ખુાવસાન,ે�ુખાવસાન ેઅન ેદ�હાવસાન ેએમ �ણ વાર ��િુત કરવાની છ.ે

ગોપીગીત ના છદં �ું નામ કનકમજંર� છ.ે

ક�ટલાક આચાય� કહ� છ ેક�-ગોપીગીતમા ં ”ઇ��દરા છદં”છ.ે ઇ��દરા એટલ ેલ�મી.

ગોપીઓ બધી લ�મી �વ�પ છ.ેએટલ ેગોપીગીતમા ંઇ��દરા છદં છ.ે

��યકે �લોક બોલનાર ગોપી અલગ અલગ છ,ેપણ િવયોગ બધી ગોપીઓ ન ેએક સરખો છ.ે

અન ેિવયોગ મા ંએક જ ભાવ છ ેએટલ ેએક જ છદં છ.ે

��ૃણ-િવયોગ મા ંગોપીઓ ના �ાણ અકળાય છ.ે�ી��ૃણ દશ�ન ની તી� આ�રુતા �ગી છ.ે

“અમ ેબ�ું છોડ�ન ેઆ�યા ંછ�એ અન ેતમ ેઅમારો �યાગ કય� છ,ેનાથ દશ�ન આપો”

ગોપી ન ેમરણ ની બીક નથી,પોત ેિનિવ�કાર-િન�કામ છ ેએટલ ેપોત ેજો મરશ ેતો �ી��ૃણ ના ચરણ માં

જ જશ ેતવેી તને ેખાતર� છ.ેગોપી �ું ��ૃ� ુ–એ તો તને ે���ુું િમલન કરાવનાર છ.ે

પણ ગોપી ન ેએક જ ભય છ ેક�-�ી��ૃણ ના િવયોગ મા ંમારા �ાણ જશ ેતો મા�ુ ંતો કાઇં બગડશ ેન�હ,

પણ મારા ઠાકોર� ન ેપ�ર�મ થશ.ે �ું મર�શ તો �ી��ૃણ ની ક�િત� ન ેકલકં લાગશ.ે માર� �ી��ૃણ ને

અપયશ આપવો નથી.�ું મર�શ તો �ી��ૃણ ના દશ�ન કર� ન ેમર�શ.

ગોપી ન ે�ી��ૃણ ના િવરહ �ું �ુઃખ અિત ભયકંર છ,ે િવયોગમા ંપોતાના �ાણ જશ ેત�ેું તને ેલાગ ેછ,ે

પણ �ાણ છોડવા નથી એટલ ેિવયોગ �ું �ુઃખ ઓ� ંકરવા અન ે�ાણ ન ેટકાવવા �� ુના �ણુગાન ગાય
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છ.ે ગોપીઓ પરમા�મા ની ��િુત (ગોપીગીત) કર� છ.ે

ગોપીગીત ના પહ�લા �લોક મા ંપરમા�મા ના ધામ �ું વણ�ન છ,ેબી� �લોક મા ંપરમા�મા ની �ખ �ું

વણ�ન છ,ે�ી� �લોક મા ંપરમા�મા ની �પૃા �ું વણ�ન છ.ેઅન ેચોથા �લોકમા ંનારાયણ �ું વણ�ન છ.ે

ગોપીગીત  એ એક�ું િવરહ�ું ગીત જ છ ેએ�ું નથી.

ગોપીઓ ના બ�હરગં મા ંિવયોગ પણ �તરગં મા ંસયંોગ નો અ�ભુવ થાય છ.ે

ગોપીઓ ન ે�ી��ૃણ �ણ ેપોતાની આસપાસ જ હોય ત�ેું લાગ ેછ,ે

અન ેપોત ે� બોલ ેછ ેત ે��ુત ર�ત ે�ી��ૃણ સાભંળતા હોય ત�ેું પણ લાગ ેછ.ે

એક ગોપી કહ� છ-ેક�- હ� દયાના નાથ,તમ ેદયા�ું �વ�પ છો,તમ ે�વમા� પર દયા કરો છો.

�યાર� અમ ેતો તમારા ંછ�એ.તમારા માટ� સવ� �યાગી ન ેઆ�યા ંછ�એ.તો અમારા માટ� તમે

િન��ુર બનો ત ેયો�ય નથી.

આપ �જમા ં�ગટ થાય �યારથી તમારા કારણ ે�જ ની અન ેઅમાર� શોભા વધી છ.ે

�જ એ વ�ૈુઠં કરતા ંપણ ��ેઠ છ.ે�જ�િૂમ એ �મે�િૂમ બની છ.ે

ભ�તો ના મનમા ંવ�ૈુઠંધામ એ સવ� થી ��ેઠ છ,ેપણ અહ� ગોપીઓ �જ ન ેઅિત ��ેઠ કહ� છ.ે

� ��ુ� અિતશય ��ુ છ,ેત ે��ુ ��ુ� મા ં�  �ગટ થાય છ ેતને ેવ�ૈુઠં કહ� છ.ે

�યૂ� નો �કાશ �મ સવ��યાપક છ ેતમે પરમા�મા તો સવ��યાપક છ ે–પણ-

��ુ ��ુ� �ારા જ પરમા�મા �ગટ થાય છ.ે

�ુઠં એટલ ેકપટ એવો અથ� પણ થાય છ,ેએટલ ે�યા ંકપટ નથી તવેી ��ુ િન�કામ ��ુ�માં

પરમા�મા �ગટ થાય છ.ે

વ�ૈુઠંમા ંઐ�ય� �ધાન છ.ેજયાર� �જ �િૂમ એ �મે�િૂમ છ.ે

�યા ંઅિત ઐ�ય� છ ે�યા ં�મે રહ� શકતો નથી.ઐ�ય� મા ંપડદો રહ� છ.ેસકંોચ રહ� છ.ે

�જ મા ં�મે �ધાન છ,ે�મે મા ંપડદો રહ�તો નથી,સકંોચ રહ�તો નથી.

�જના ંબાળકો �ી��ૃણ સાથ ેઝગડો કર� શક� છ,ેવ�ૈુઠંના નારાયણ સાથ ેકોઈ ઝગડો કર� શક� ?

વ�ૈુઠંમા ંભ�તો નારાયણ ન ેમનાવ ેછ,ે�યાર� �જ મા ં�ી��ૃણ �જવાસીઓ ન ેમનાવ ેછ.ેતથેી તો-

ભગવાન કહ� છ-ેક�-�ું વ�ૈુઠં મા ંિનવાસ કરતો નથી પણ �ું તો મારા ભ�તો ના �દય મા ંવ� ુ�.ં

વ�ૈુઠં મા ંનારાયણ �ખ બધં કર�ન ેઆરામ કર� છ,ેશયન કર� છ.ે�યા ંમાખણચોર� ની લીલા થતી નથી,

વ�ૈુઠં મા ંનારાયણ કોઈ ન ે�યા ંમાખણ આરોગવા જતા નથી,

�યાર� �જમા ંતો કનયૈો ગોપીઓ ના ઘરે માખણ આરોગવા �ય છ,ે

અન ેમાખણચોર� ની લીલા પણ કર� છ.ે

વ�ૈુઠં મા ંનારાયણ કોઈ સાથ ેરમતા નથી,પણ �જ મા ંતો બાળકો સાથ ેરમ ેછ.ે

વ�ૈુઠંમા ંઠાકોર�ના ચરણ �પશ� કરવાની દ�વો અન ેઋિષઓ ન ેપણ �હ�મત થતી નથી,

તઓે મા� પા�ુકા નો �પશ� કર� છ,ે�યાર�

�જ મા ંતો કનયૈો,ગોપીઓ ની પાછળ પાછળ ચાલીન ેવગર બોલા�ય ેતમેના ઘરે પણ �ય છ.ે

વ�ૈુઠં મા ંનારાયણ ન ેકોણ કહ� શક� ક� તમ ેપાટલો લઇ આવો ?કોણ કહ� શક� ક� તમ ેનાચો? �યાર�-

ગોપીઓ લાલા ન ેકહ� છ-ેક�-�,�ું પાટલો લઇ આવ.પાટલો વજનદાર હોય અન ેલાલા �ું પીતાબંર �ટ�

�ય તો પણ મા� ગોપીઓ જ લાલા ન ેકહ� શક� ક� –લાલા �ું નાચ.
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અમ ેમાખણ નો લોભી લાલો (િનરાવરણ અવ�થા મા)ં નાચ ેપણ ખરો...!!!!!!�જ મા ંલાલો નાચ ેછ.ે

� આનદં �ી��ૃણ ે�જવાસીઓ ન ેઆ�યો છ,ે� આનદં �જ મા ંછ ેતવેો આનદં વ�ૈુઠં મા ંનથી.

તથેી જ ભ�ત કહ� છ ેક�-“�જ વહા�ું,વ�ૈુઠં ન�હ આ�ું”

ગોપી કહ� છ-ે�યા ંકામ અન ેકાળ ન ે�વશે નથી ત�ેું વ�ૈુઠં ��ેઠ છ ેપણ �યારથી આપ �જ મા ંઆ�યા

છો,�યારથી �જ વ�ૈુઠં થી પણ અિધક થ�ું છ.ે

વ�ૈુઠં મા ંનારાયણ રા�િધરાજ છ,ેલ�મી� મહારાણી છ,ેલ�મી� ની અનકે દાસ-દાસીઓ સવેા કર� છ.ે

પણ લ�મી� ત ેઐ�ય� છોડ� ન ે�જમા ં�ત ેદાસી થઇ ન ેસવેા કરવા પધાયા� છ.ે

�ી��ૃણ ન ે�સ� કરવા -�જના એક એક ઝાડમા,ંલતામા,ં�લમા ંતમેણ ે�વશે કય� છ.ે

માતા� એ �જ ન ેએ�ું શણગા��ુ છ,ે�જ ની એવી શોભા વધાર� છ ેક� મા�લક ન ેરમવા�ું મન થાય.

અન ેતથેી જ મા�લક ન ે�જ મા ંરમવાની ઈ�છા થાય છ.ે

સામા�ય ર�ત ેલ�મી�, નારાયણ ના વ�:�થળ ઉપર િવરા� છ.ેપણ લ�મી� ન ેથ�ું છ ેક� –

હવ ેમાર� પરમા�મા ના ચરણ મા ંરહ��ું છ.ે

વ�ૈુઠં મા ંરજ (માટ� ની રજ) નથી,વળ� વ�ૈુઠં મા ંરા�િધરાજ, જગત ના પિત ઉઘાડા પગ ેફરતા નથી,

એટલ ેપરમા�મા ની ચરણ-રજ વ�ૈુઠં મા ંલ�મી� ન ેમળતી નથી.

�� ુની ચરણ રજ તો �જ મા ંછ,ે�જ મા ંમા�લક, ગાયો ની પાછળ ઉઘાડા પગ ેફર� છ,ે

�જ ની રજ-રજ અિત પાવન છ,ે તથેી ત ેરજ લવેા લ�મી� પણ �જ મા ંઆ�યા છ.ે

લ�મી� ન ેપણ �જ વહા�ું થ�ું છ.ે��નુા �જ મા ં�ાગટ� પછ� �જ ની શોભા વધી છ.ે

�� ુના �જ મા ં�ાગટ� �ું રહ�ય જો જોવામા ંઆવ ેતો-

�જ શ�દ નો એક અથ� તો છ-ે�જ-�િૂમ.�જ નો બીજો અથ� થાય છ ેમાનવ શર�ર.

શર�ર-�જ મા ંપણ જયાર� �� ુ�ગટ થાય છ ે�યાર� જ ત ે�જ-શર�ર ની શોભા વધ ેછ.ે

આ શર�ર-�જ ની શોભા દાગીના વગરે� થી વધતી નથી,પણ �� ુ�ગટ થાય �યાર� વધ ેછ.ે

શર�ર-�જ ના િસ�હાસન પર કામ,�ોધ,લોભ,મોહ –વગરે� હશ ેન�હ �યાર� પરમા�મા �યા ંદોડતા આવ ેછ.ે

�કુારામ,મીરાબંાઈ,નરિસ�હ મહ�તા �વા ભ�તોએ પોતાના શર�ર ન ેજ �જ બના��ું હ�ું,માટ�

તમેનો જયજયકાર થાય છ,ેતમેન ેજગત ��ૂ�ું નથી, કારણક� તમેના શર�ર-�જ મા ં�ી��ૃણ િવરાજતા

હતા,બાક� તો મોટા મોટા રા�ઓ થઇ ગયા –પણ તમેન ેજગત �લૂી ગ�ું છ,ે

જગત��ુુ શકંરાચાય� �વો કોઈ �ાની થયો નથી,પણ શકંરાચાય� �ું ત�વ�ાન �મેલ�ણા ભ��ત થી

ભર��ું છ,ેત ે��ુક ત�વ�ાન નથી, શકંરાચાય� ના �દય-ગો�ુળ મા ંપણ હમંશેા ં�ી��ૃણ િવરાજતા હતા.

ગોપી કહ� છ ેક�-કનયૈા,અમ ેક�વળ તારા માટ� �વીએ છ�એ.

અમારા �ાણ ન ેલવેા કાળ આ�યો છ ેપણ ત ેકાળ અમારા �ાણ ન ેપકડ� શકતો નથી,કારણક�,

અમારા �ાણ તો તારામા ંછ.ે

�ી��ૃણ તો કાળના પણ કાળ છ,ેગોપીના �ાણ ગોપીમા ંહોય તો કાળ ત ે�ાણ ન ેપકડ� શક�,

પણ તનેા �ાણ �ી��ૃણ પાસ ેહોવાથી કાળ ક�ું કર� શકતો નથી,એટલ ેગોપીના �ાણ જતા નથી.

� �� ુમાટ� �વ ેતને ેપરમા�મા મળ ેછ,ેપણ આ સસંારમા ંકોઈ પસૈા માટ�,કોઈ �ી માટ�,તો વળ� કોઈ

સસંાર�ખુ ભોગવવા માટ� �વ ેછ.ે અહ� ગોપી તો મા� પરમા�મા માટ� જ �વ ેછ.ે

ગોપી કહ� છ ેક�-નાથ,તમન ેઅમાર� ગરજ નથી,
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પણ શરણ ેઆવલેા �વ �ું ર�ણ કર�ું એ �ું તમાર� ફરજ નથી ?

અમાર� લાયકાત નો,અમારા દોષનો િવચાર ના કરો,�ું તો પાપી �,ંપણ તમ ેપિતતપાવન છો,

જો તમ ેઅમાર� ર�ા ન�હ કરો તો પછ� જગતમા ંઅમા�ુ ંકોણ ?

તમ ેઅમાર� ઉપ�ેા ના કરો,સવ� મા ંઅમ ેતમન ેજ શોધીએ છ�એ.

� તમન ેશોધ ેત ેજગંલ મા ંભટક� ત ેયો�ય નથી.

ઈ�ર ના શરણ ેજ�ું એ �વ નો “ધમ�” છ ેઅને

શરણ ેઆવલેા �વ ન ેઅપનાવવો અન ેત�ેું ર�ણ કર�ું ત ેઈ�ર નો “ધમ�” છ.ે

અહ� ગોપીઓ ઈ�ર ન ેશરણ ેગઈ છ ેઅન ેસવ�મા ંઈ�રન ેજ �ુએ છ.ેસવ�મા ંઈ�ર ન ેશોધ ેછ.ે

આ જગતમા ંઘણા એવા �વ છ ેક� �મણ ેપરમા�મા ની જરાય જ�ર લાગતી નથી.

તમેન ે પરમા�મા ન ેશોધવાની પણ જ�ર લાગતી નથી, ત ેતો મા� શોધ ેછ-ે

ધન ન,ે�ીન,ેસસંાર�ખુ-વગરે� ન.ે.....

ગોપી કહ� છ-ેક�-અમ ેતમન ેશોધીએ છ�એ.� તમન ેશોધ ેતનેી આવી �ુદ�શા થાય ત ેયો�ય નથી.

અમ ેતમાર� પાછળ પડ�એ છ�એ અન ેતમ ે�તધા�ન થઇ, દશ�ન ન આપો,ત ેતમારા માટ� યો�ય નથી.

તમ ેજગત ન ે�મે �ું દાન કરવા આ�યા છો,તો તમ ે�મેમાગ� ન ેિછ��ભ� ન કરો.

તમન ેશોધ,ેતમારા માટ� �વ ેતને ેતમ ેદશ�ન ન આપો તો તમન ે�મે કોણ કરશ ે?

ભ��તમાગ�મા ંતો-“ ભગવાન ની ઈ�છા ત ેમાર� ઈ�છા” –ત�ેું હોય છ.ે

પણ અહ� ગોપી ની ��થિત ભ��ત થી આગળ છ.ે ગોપી અહ� “�મે�પા” છ.ે

ત ેએમ જ માન ેછ ેક�-�ી��ૃણ “અમાર� ઈ�છા” �માણ ેચાલ ેછ.ેએટલ ેતમેના (�ી��ૃણ) માટ�-

�ું “યો�ય” છ ેઅન ે �ું “અયો�ય” છ ેતનેી વાતો પણ કર� છ.ે

�ી��ૃણ ઈ�ર છ,ેઅનતંકો�ટ ��ાડં ના નાયક છ,ેતથેી ગોપી તમેન ે�મે કર� છ ેત�ેું અહ� નથી.

પણ “તમ ેઅમારા છો,અમારા િ�યતમ છો” અન ે“તમ ેઅમારા થઇન ેઅમન ેક�મ છોડો છો?”

એમ ગોપીના િવયોગ મા ં�થમ ���ટએ “દ��ય” નથી દ�ખા�ું,અિધકાર દ�ખાય છ.ે

જયાર� સાધારણ ભ��ત મા ંિવયોગ મા ંદ��ય આવ ેછ.ે ગોપી ની ��થિત ભ��ત થી ઘણી આગળ છ.ે

�ાની ��ુુષો માન ેછ ેક�-ઈ�ર �ૃ�ય નથી પણ ��ટા છ.ે� સવ� નો સા�ી (��ટા) છ ેતને ેકોઈ જોઈ શક�

ન�હ.પણ ગોપીઓ નો �મે એવો છ ેક�-તને ેલીધ ેઈ�ર ��ટા મટ� ન ે�ૃ�ય (જોઈ શકાય તવેા) બ�યા છ.ે

વ�ૈણવશા�ો (ભ��ત માગ�) કહ� છ-ેક�-ભગવાન ��ટા છ ેઅન ે�ૃ�ય પણ છ.ે

ગોપી કહ� છ ે–ક�-તમ ે��ટા મટ� ન ે��ય બનો. ��ટા �પ ેતો આપ �દર છો,પણ તનેો અ�ભુવ ક�વળ ��ુ�

કર� છ,ેતમ ેબહાર આવો અન ેઅમાર� �ખ સમ� �ગટ થાવ. અમન ે��ય� દશ�ન આપો.

“��ુ��ા�” (��ુ� થી જોઈ શકાય તવેા) ન�હ પણ “ચ��ુા�” (�ખ થી જોઈ શકાય તવેા) બનો.

ગોપીગીત ના આ પહ�લા �લોકમા ં–ભ��ત ના �ુદા �ુદા �કારો આવ ેછ.ે

--��નુા �ણુગાન �ું  વણ�ન  છ ેએટલ ે–ત ેક�ત�નભ��ત.

--�� ુના દશ�ન ની અપ�ેા છ-ેએટલ-ે ત ેદશ�નભ��ત.

--��નુા માટ� �ાણ ધારણ કર�લો છ-ેએટલ ેઆ�મિનવદેન.

ગોપીગીત ના બી� �લોક મા ં�ી��ૃણ ની �ખ �ું વણ�ન છ.ે

--તમાર� �ખ અમન ે�મે �ું દાન કર� છ.ે

--તમાર� �ખથી તમ ેવરદાન આ��ું છ.ે



147

--તમાર� �ખ અમન ેવગર ��ૂય ની દાસી (અ��ુકદાિસકા) બનાવ ેછ.ે

પરમા�મા ની �ખમા ં�મે ભય� છ.ેપોતાની �ખમા ંપરમા�મા ન ેરાખ ેત ેસાચો ભ�ત.

પસૈા સાથ ે�મે કર� તને ે “લોભી” કહ�વામા ંઆવ ેછ.ે

�ી સાથ ેબ� ુ�મે કરતો હોય તને ે“કામી” કહ� છ.ે

��ુ સાથ ેબ� ુ�મે �નહે રાખતો હોય તને ે“આસ�ત” કહ� છ.ે

માનવ �મે તો કર� છ ેપણ એ પરમા�મા સાથ ે�મે કરતો નથી.એટલ ેજ પરમા�મા તનેી ઉપ�ેા કર� છ.ે

ગોપીઓ કહ� છ ેક�-નાથ,અમન ે�મે �ું દાન કરો,�પૃા કરો અન ેઅમન ેદશ�ન આપો.

અમ ેતમારા શરણ ેઆ�યા છ�એ,તમ ેઅમન ેદશ�ન ન�હ આપો તો તમન ેઅમન ેમારવા�ું પાપ લાગશ.ે

આિ�ત નો �યાગ એ વધ કરવા ��ું છ.ેચ�ંમા શરણ ેઆ�યો �યાર� િશવ�એ તને ેમ�તક પર ધારણ

કય�,તનેા દોષ નો િવચાર ના કય�.

અમાર� �લૂ થઇ છ,ેઅમારામા ંઅ�ભમાન આ��ું તથેી આપ અ�ૃ�ય થયા છો,પણ તમ ેઅમન ેબોલા�યાં

હતા ંત ેક�મ �લૂી �ઓ છો? �ી��ૃણ કહ� છ ેક�-મ� તમન ે�ા ંબોલા�યા ંહતા?ં

ગોપીઓ કહ� છ ેક�-આપની અિત�ુંદર �ખમા ં� �મે ભય� છ,ેતથેી અમ ેજયાર� તમાર� સવેા કર�એ

છ�એ �યાર� અમન ેભાસ થાય છ ેક� તમ ેઅમન ેબોલાવો છો,

આપની અમીભર� �ખથી (�ૃ��ટથી) તમ ેઅમન ેવરદાન આ��ું હ�ું ક� “�ું તમન ેમળ�શ” તમાર�

�ખોએ અમન ેવગર ��ૂય ની દાસીઓ (અ��ુકદાિસકા) બનાવી છ.ે

ગોપીઓ પોતાની �તન ેઅ��ુકદાિસકા કહ� ન ેઅ�યતં િતર�કાર કર� છે

તમેા ંગોપીઓ �ું દ��ય જણાય છ.ે

“નાથ,�ું સમ� ગઈ �,ંતમ ેદયા� નથી,તમ ેિન��ુર છો,યશોદા� તો ભોળા ંછ,ેપણ તમ ે�ા ંભોળા છો?

યશોદા� નો એક �ણુ પણ તમારામા ંઆ�યો નથી.તમ ેઅમન ેિવરહમા ંમારો તમેા ં�ું આ�ય� ?”

એક ગોપી કહ� છ ેક�-લાલા,�ું ક�વો છ ેત ે�ું ��ું �,ં�ું માખણચોર છ,ે�ું ચોર છ,ે�ું અમારા મન ની પણ

ચોર� કર�ન ેબઠેો છ,ેઅન ેહવ ેકહ� છ ેક� –અહ�થી �વ.

કનયૈો કહ� છ-ેક�-�ું ચોર � ંતો તમ ેમન ેક�મ બોલાવો છો?ચોરન ેતો કોઈ બોલાવ�ું હશ?ે

ગોપી કહ� છ ેક�-અમ ેતન ેબોલાવીએ છ�એ ત ેચોર� કરવા માટ� જ.કનયૈા,�ું ચોર� કર� તમેા ં�ું આ�ય�?

પર�ં ુઆ તાર� �ખ ન ેપણ ચોર� કરવાની આદત પડ� છ.ેઆપ ેઅમા�ુ ંબ�ું ચોર� લી�ું છ.ે

ગોપીઓ લાલા ન ેઆમ “ચોર” કહ� શક� પણ આપણાથી આમ ના કહ�વાય.આપણા �વા સાધારણ

માણસ લાલા ન ેમાખણચોર કહ� તો લાલા ન ેખો�ુ ંલાગ.ે ત ેકહ�શ-ેક�-ત� બગંલો ક�વી ર�ત ેબા�ંયો છ ેત ે�ું

��ું �.ં�ું ક�વો છ ેત ે�ું ��ું �.ં�ું તો બધાનો મા�લક �.ં

વદેમા ંભગવાન ની ��િુત કરતા ંવદે ભગવાન બો�યા છ-ેક�-ત�કારાણા પતય ેનમઃ

(ચોરો ના સરદાર (�ી��ૃણ) ન ે�ું નમન ક�ુ ં�)ં

તમાર� �ખ પણ ચોર� કર� છ ે(�ણત �ુ�રત ચૌર-� તમન ેવદંન કર� છ,ેતનેા ંપાપ તમ ેચોર� લો છો)

�તૂનાના �ાણ તમ ેચોર� લીધા છ ે(�તૂના �ાણચૌર)

વાસના�પી વ� ની ચોર� કર�ન ેઅમન ેિનવા�સન બનાવી છ.ે(વલયવસન ચૌર-બાલગોપાગંનાનામ)

તમારા ં� દશ�ન કર� છ ેતનેા ંમન અન ે�ખ તમ ેચોર� લો છો.(નયન�દય ચૌર)

સ���ુુષો વારવંાર તમારા ંદશ�ન કર� છ,ે

�ી��ૃણ નામનો આવો કોઈ એક ચોર મા�ુ ં�ચ� ચોર� છ.ે(અપહરિત મનોમકેો�યય ં��ૃણ ચૌર)

�ી��ૃણ ગોપી ન ે�છૂ ેછ ેક�-માર� �ખ ે�ું ચોર� કર� ?
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ગોપી જવાબ આપ ેછ ેક�-શરદઋ�મુા ં�ગટ થયલેા અિત�ુંદર કમળ ની શોભાન ેચોરનાર તમાર� �ખ

છ.ેતમ ે�હ�સા પણ કરો છો,આપ ે�ખથી અમારો વધ કય� છ.ેતમારા ંન�ેબાણો થી અમન ેઘાયલ કર� ને

કર�લો અમારો વધ એ �ું વધ નથી ?

આપ ે�ખથી અમન ેબોલા�યા,ં�ખથી વરદાન આ��ું,�ખથી દાસી બનાવી,અન ેહવ ેદશ�ન ના આપો

ત ેતમાર� માટ� યો�ય નથી.અમન ેદશ�ન આપો.

એક ગોપીના �દયમા ંદ��ય આ��ું છ,ેત ેકહ� છ ેક�-“તમ ેબધા ંઆ ર�ત ેકનયૈા ન ેઠપકો આપો છો ત ેયો�ય

નથી,એવી ર�ત ેઠપકો આપશો તો ત ેઆવશ ેન�હ.” ત ેગોપી પરમા�માના ઉપકારો�ું �મરણ કર� છ.ે

“આપ ેઆજ �ધુી અનકેવાર અમા�ુ ંર�ણ ક��ુ છ.ેય�નુા � ના િવષમય થયલેા જળથી થવાના ��ૃ�ુ

થી,અજગરના �પમા ંખાઈ જવાવાળા અઘા�રુથી,ઇ�� ની વષા�થી,તોફાનથી,દાવાનળથી અન ેઅનકે

રા�સો નો સહંાર કર� ન ેતમેનાથી,અમા�ુ ંવારવંાર ર�ણ ક��ુ છ.ેઅન ેઆ� ક�મ ઉપ�ેા કરો છો ?

�ી��ૃણ નો િવરહ એ જ મોટો રા�સ છ.ેગોપી કહ� છ ેક�-

“આ િવરહા�રુ (િવરહ �પી અ�રુ) અમન ેબ� ુ�ાસ આપ ેછ.ેજો આ િવરહ�પી અ��ન થી અમન ેજો

બાળવા જ હતા તો પછ�,અનકે રા�સો ન ેસહંાર� ન ેઅમન ેબચા�યા જ શા માટ�?

કનયૈા �ું મન ેજ�દ� દશ�ન આપ.કા�લ�યનાગ ના ઝરે કરતા ંપણ વ� ુઅસ� આ િવયોગ �ું ઝરે છ.ે

તમ ેઅગાઉ એક વાર અમન ેમળવાની �પૃા કર� હતી.

તર� જો અમન ેમારવાની ઈ�છા હતી તો,અમન ે�મે�ું દાન શા માટ� ક��ુ?”

�યાર� એક સખી હવ ેકનયૈા ન ેથોડ� ચીમક� આપી છ.ેઅન ેકહ� છ ેક�-

કનયૈા, હવ ે�ું જો �પૃા ન�હ કર� તો �ું લોકો ન ે�ણ કર� દઈશ ક�-તમ ેનદં-યશોદા ના ��ુ નથી.

કનયૈો �છૂ ેછ ેક� -તમ ે�ણો છો ક� �ું કોણ �?ં �ું પરમા�મા નથી,�ું તો યશોદાનો લાલ �.ં

ગોપીઓ કહ� છ-ેક�-તમ ેયશોદાનદંન નથી,તમ ેયશોદાના લાલ નથી.

યશોદા� બ� ુભોળા ંઅન ે�મેાળ છ.ેતમ ેઅમાર� �તના હોત તો અમારા માટ� તમન ેલાગણી થાય.

તમ ેકોઈ ગોપી ના બાળક નથી,તમ ેઅમાર� �તના હોત તો અમન ેછોડ�ન ેતમ ે�વ ન�હ,

�તની બધી �ીઓ અડધી રાત ેરખડ� ત ેતમન ેગમ ેન�હ.

�યાર� �ી��ૃણ કહ� છ-ેક�-  તો �ું સવા��તયા�મી નારાયણ �.ં

ગોપીઓ કહ� છ ેક�-ના,તમ ેત ેપણ નથી,જો તમ ેસવ� ના �દયમા ંિવરાજતા હો,તો,તમારા વગર અમારા

�દયમા ંક�ટ�ું �ુઃખ થાય છ ેત ેતમ ે�ણી શ�ા હોત,તમ ેઅમા�ુ ં�ુઃખ �ણી શકતા નથી,એટલ ેતમે

સવા��તયા�મી નથી

�ી��ૃણ કહ� છ ેક�-�યાર� ��ા� એ મન ે�ાથ�ના કર� ન ેક�ું હ�ું ક�-“�ું વ�ૈુઠંનો િવ�� ુ�”ં ત ે�ું ખો�ુ ંછ ે?

ગોપી કહ� છ-ેક�- ત ેપણ ખો�ુ ંછ,ેઅમ ેતો તમારા ઘરના ંછ�એ,અન ે� ઘરના ં�ું ર�ણ નથી કરતા ંતે

જગત �ું �ું ર�ણ કર� શક� ?

�ી ��ૃણ કહ� છ ેક�-�યાર� તમ ેજ કહો ક� �ું કોણ � ં?

ગોપીઓ �યગં મા ંકહ� છ ેક�-તમ ેખો�ુ ંના લગાડતા,પણ આપ તો આકાશમા ંથી ટપ�ા છો

(આકાશમાથંી નીચ ેઉતયા� છો). એટલ ેઆકાશનો અન ેઆપનો રગં એક સરખો છ.ે

ગોપીઓ તો �યગં મા ંઘ�ું બ�ું બોલ ેછ,ેપણ તમે છતા ંત ે�ી��ૃણ ન ેઓળખ ેછ.ેત ેહવ ેકહ� છ-ેક�-

“નાથ,અમ ેતો તમન ેઓળખીએ છ�એ,તમ ે�તયા�મી નારાયણ છો,હવ ેતમ ેઅમન ેદશ�ન આપો.”
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છવેટ� ભગવાન કહ� છ ેક�- ચાલો �ું તમન ેદશ�ન આ�ું �,ં એટલ ેતમા�ુ ંકામ ��ુુ થશ ેન ે?

ગોપીઓ કહ� છ ેક�-અમા�ુ ંબી�ુ ં પણ એક કામ તમ ેકરો.

�ી��ૃણ કહ� છ ે–તમાર� બી� શી ઈ�છા છ ેત ેપણ તમ ેકહો, �ું તમાર� ભાવના �ણૂ� કર�શ.

ગોપીઓ ન ેભલ ે�ી��ૃણ ના ંદશ�ન થતા ંનથી,પણ તમેન ેલાગી ર�ું છ,ે�ી��ૃણ અમાર� સ��ખુ ઉભા છે

અન ેઅમન ે�છૂ ેછ,ેક� “તમાર� શી ઈ�છા છ?ે”

ગોપી કહ� છ ેક�-હ� કા�ત,તમારા વરદ હ�ત (હાથ) મા ંએવી �દ�ય શ��ત છ ેક�,ત ેઅમારા અ�ભમાન ન ે�રૂ

કરશ,ેમાટ� બી� કોઈ ઈ�છા નથી પણ તમારા મગંલમય હ�ત ન ેઅમારા માથા પર પધરાવો.

�લોકો ૫-૬-૭-૮ મા ંચાર માગણીઓ ગોપીઓ કર� છ.ે

પાચંમા �લોકમા ંકહ� છ ેક�-તમારો વરદ હ�ત અમારા માથા પર પધરાવો.

છ�ા �લોક મા ંકહ� છ ેક�-અમન ેદશ�ન આપો.સાતમા ં�લોકમા ંકહ� છ-ેક�-તમારા ચરણ ન ેઅમારા �દયમાં

��થર કરો.અન ેઆઠમા �લોકમા ંકહ� છ ે–અમન ેઅધરા�તૃ �ું દાન કરો.

ગોપીઓ પાચંમા �લોકમા ંભગવાન ન ેબ ેસબંોધન કર� છ.ે ��ૃ�ણ�યુ� (ઉદાર) અન ેકા�ત.

�ી��ૃણ અિત ઉદાર છ,ેબી� દ�વો આપતા ંપહ�લા ંબ� ુિવચાર કર� છ,ેસકંોચ રાખી ન ેઆપ ેછ.ે

�ી��ૃણ ન ેઆપતા ંજરાય સકંોચ થતો નથી,�ના પર તઓે �મે કર� છ ેતમેન ેત ે�ારકાનાથ બનાવ ેછ.ે

�દુામા ન ેિસ�હાસન પર બસેાડ�,પોત ેચરણ પાસ ેબઠેા છ.ે�મે હોય �યા ંત ેપોતાના �વ-�પ �ું દાન કર�

છ.ેએક ��ુ�ટ પૌવા લઇ ન ે�ારકા ની સપંિ� આપી છ.ે

યમરા� થી આ સહન થ�ું ન�હ,ત ે�ારકા આ�યા છ ેઅન ે�ી��ૃણ ન ેકહ� છ ેક� -આ ચોપડા સભંાળ� લો,

કમ� �માણ ેફળ આપ�ું ત ેકાયદો હવ ેર�ો નથી,તમ ેજ કાયદા નો ભગં કય� છ,ેપણ તમન ેકોણ કહ�

શક�? �દુામા એ કઈં ��ુય ક��ુ નથી પણ  તને,ેતમ ે ઇ��ના ઘરમા ંપણ નથી તટેલી સપંિ� આપી.

તમ ેઅિત ઉદાર છ,ેપણ કમ� ની મયા�દા �ટૂ� છ.ે

�ી��ૃણ ેક�ું ક� –�ું જોતો નથી,� મન ેઆરોગાવ ેતને ેજગતન ેજમાડવા�ું ��ુય મળ ેછ.ે

�દુામા એ મન ેજમાડ�ો છ.ેએ ��ુય �ું આ ફળ છ.ે

બી�ુ ં સબંોધન ક��ુ છ ે“કા�ત.”  “ક”શ�દ નો અથ� થાય છ ે�ખુ.

�યા ંસસંાર�ખુ ની સમા��ત થાય છ ેતને ેકા�ત કહ� છ.ે

સસંાર નો એવો િનયમ છ ેક�-� �ખુ ભોગવ ેતને ેઅિન�છા એ પણ �ુઃખ ભોગવ�ું પડ� છ.ે

પણ � આનદં નો અ�ભુવ કર� ત ેકદ� �ુઃખી થતો નથી. આનદં એ �ી��ૃણ �ું �વ-�પ છ.ે

�ી�ુ�ણ િસવાય આ�ું જગત �ુઃખ�પ છ.ે

ગોપીઓ  �ી��ૃણ નો વરદ હાથ પોતાના માથા પર પધરાવવા�ું કહ� છ,ેક� �થી ��ુ� મા ંકોઈ િવકાર

હશ,ેતો તનેો િવનાશ થશ.ે��ુ�મા ં��ૂમ ર�ત ેિવકાર રહ� છ,ે �ી��ૃણ ના હાથમા ંએવી શ��ત છ ેક�-

ત ેિવકાર-વાસનાઓ નો નાશ કર� છ,ે��ુ� ન ેિન�કામ બનાવ ેછ ેઅન ેપરમ-�મે �ું દાન કર� છ.ે

પાચંમા �લોક નો સાર છ ે–“શરણ-ભ��ત” આગળ ના �લોક મા ંભગવાનના �ણુો અન ેતમેના �ભાવની

�તીિત થતા ંગોપીઓ �ું �દય ભગવાન �ું શરણ યાચ ેછ.ે�� ુ�મે મા ંગોપી આગળ વધ ેછ.ેઅને

સવ� ભયમાથંી ��ુત થવા શરણ ની યાચના કર� છ.ે

��નુા વરદ હ�ત ન ેચાર િવશષેણ આ�યા છ.ે� ચાર ��ુુષાથ� (ધમ�,અથ�,કામ,મો�) િસ� કર� આપ ેછ.ે

કમ�,ભ��ત અન ે�ાન એ �ણ ેનો અહ� સમ�વય થયો છ.ે
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તન �ું ભોજન છ ેઅ�,��ુ��ું ભોજન છ ે�ાન અન ેમન �ું ભોજન છ ેભ��ત.

�ી��ૃણ ગોપીઓ ન ેકહ� છ ેક�-તમ ેમન ેમાથ ેહાથ પધરાવવા�ું કહો છો,પણ તમા�ુ ંમડંળ તો બ� ુમો�ુ ંછ,ે

તમેા ંતો બ� ુસમય જોઈએ,મારા બી� ભ�તો �ું થો�ુ ંકામ પતા�યા પછ� �ું આ�ું તો ?

�યાર� ગોપી કહ� છ ેક�-કનયૈા,બી� ભ�તો �ું કામ તમ ેપછ� કરજો. અમ ેતમારા ંછ�એ અન ેતમ ેઅમારા

છો.

�ાની માન ેછ ેક�-ઈ�ર સવ� ના છ,ે જયાર� �મેી ભ�ત માન ેછ ેક�-ઈ�ર મારા છ,ેત ેમાર� આધીન છ.ે

�મે પરમા�મા ન ેપરત�ં બનાવ ેછ.ે ગોપી એટલ ેકહ� છ ેક�-અમા�ુ ંકામ પહ��ું કરો.

�ી��ૃણ �છૂ ેછ ેક�-મારા પર તમારો શાન ેપહ�લો હક ?માર� માટ� તો બધા ભ�તો સરખા છ.ે

ગોપીઓ કહ� છ ેક�-નાથ,તમ ે�જવાસીઓ ની પીડા નો નાશ કરનારા છો,બી� ભ�તો �જ-ભ�તો નથી,

અમ ે�જ-ભ�તો છ�એ.કનયૈા,આપણ ેએક ગામ ના છ�એ,એક ગામ મા ંઆપણો જ�મ થયો છ,ેએટલે

તમારા પર અમારો હક પહ�લો લાગ ેછ.ેનાથ તમારો અવતાર અમ �જવાસીઓ નો ઉ�ાર કરવા થયો છ.ે

તમારો અવતાર ગોપી માટ� છ,ે

કનયૈા,તારા બી� ભ�તો કાઇંક ન ેકાઇંક સાધન કરતા હશ.ેકોઈ યોગી,કોઈ �ાની તો કોઈ કમ�િન�ઠ હશ.ે

આ બધા ંન ેસાધન �ું અવલબંન છ,ેપણ અમન ેકોઈ અવલબંન નથી,અમ ેતારા આશર� છ�એ.

અમ ેતો ગામડામા ંરહ�નાર� અભણ નાર�ઓ છએે,અમ ેતો ��ૃણ ��ૃણ કર�એ,બી�ુ ં કઈં આવડ�ું નથી.

અમ ેિનરાધાર છ�એ,તમ ેજ અમારા આધાર છ.ેઅમ ેિન:સાધન ભ�ત છ�એ.અને

િન:સાધન ભ�તો નો તારા પર પહ�લો હ� છ.ે

સવ� સાધન કર� તમે છતા ં�ન ેસાધન �ું અ�ભમાન �પશ� કર� ુનથી,ત ેિન:સાધન ભ�ત છ.ે

સ�કમ� કયા� પછ� અ�ભમાન ના આવ ેત ેમાટ� દર�ક સ�કમ� ની �ણૂા��િૂત મા ંકહ�વામા ંઆવ ેછ ેક�-

“મ�ંહ�ન ં��યાહ�ન ંભ��તહ�ન ંજનાદ�ન”

દશમ �કધં ના અ�યાય -૩૧ ન ેલોકો “ગોપીગીત” કહ� છ.ે ગોપીગીતમા ં૧૯ �કારની �ુદ��ુદ� ગોપીઓ

ગીત ગાય છ.ે��યકે �લોક બોલનાર� ગોપી અલગ અલગ છ ેએટલ ેએકબી� �લોક મા ંસગંિત મળતી

નથી. વ�લભાચાય� મહા���ુએ ગોપીઓ ના �ુદા �ુદા �કારો બતા�યા છ.ે

ગોપીગીત ના �ત ેછવેટ� �ી��ૃણ �ગટ થયા છ.ેઅને

�� ુકહ� છ ેક�-મ� તો થોડો િવનોદ કય� અન ેતમ ેબ� ુરડ�ા,ંતમારો �મે �ું ��ું �.ં

ભગવાન ના આવા ંવચનો સાભંળ� ગોપીઓ ન ેઆનદં થયો છ.ે�ી��ૃણ ગોપીઓ સાથ ેરમ ેછ.ેઅને

ત ેજ વખત ેકામદ�વ બાણ માર� છ,ેપણ કામદ�વ ની હાર થઇ છ.ેકામદ�વ ેસા�ટાગં �ણામ કયા� છ.ે

�ી��ૃણ ગોપીઓન ેકહ� છ ેક�-�ું તમારો જ�મોજ�મ નો ઋણી �.ંતમારા �મે નો બદલો �ું આપી શ�ુ ંતમે

નથી.તમ ેમારા માટ� ઘર�હૃ�થ ની બડે�ઓ તોડ� નાખંી છ ેક� �ન ેમોટા મોટા યોગીઓ પણ જ�દ� તોડ�

શકતા નથી.મા�ુ ંતમારા સાથ�ેું આ િમલન સવ�થા િનમ�ળ અન ેસવ�થા િનદ�ષ છ.ે

ભગવાન રામાવતાર મા ંહ�મુાન� ના ઋણી ર�ા છ ેઅન ે��ૃણાવતાર મા ંગોપીઓ ના ઋણી ર�ા છ.ે

રામચ�ં�એ હ�મુાન� ન ેક�ું છ ેક�-

તારા એક એક ઉપકારના બદલા મા ં�ાણ દ�,પણ તારા ઉપકારો અનકે છ ેન ેમારા �ાણ તો એક જ છે

મારાથી તારા ઉપકારો નો બદલો વળ� શકાય તમે નથી.
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અહ�,ગોપીઓ ના ઋણ મા ંછ ેએટલ ેતો ક�ું છ ેક�-�ૃંદાવન �ય� ન ે�ું જઈશ ન�હ.

�ારકાલીલા મા ંમયા�દા છ ેપણ ગો�ુળલીલા મા ંમા� �મે છ.ે

�� ુએ ગોપીઓ ન ેપરમાનદં �ું દાન આ��ું છ.ે ગોપીઓ �તૃાથ� થઇ છ.ે

�ી��ૃણ �યા ં�ધુી ગો�ુળમા ંર�ા �યા ં�ધુી તમેણ ેસીવલેા ંકપડા ંપહ�યા� નથી.

બી� ંગોપબાળકો ન ેસીવલેા ંકપડા ંપહ�રવા ન મળ ેતો પોતાનાથી સીવલેા ંકપડા ંક�મ પહ�રાય ?

�ી��ૃણ નો િમ�-�મે અલૌ�કક છ.ેમારા િમ�ો કાળ� કામળ� ઓઢ� છ,ેતો �ું પણ ત ેજ ઓઢ�શ.

ખભ ેકામળ� લઈન ેફર� છ,ેતથેી તો કનયૈા ન ેક�ટલાક કાળ� કામળ� વાળા કહ� છ.ે

�ી��ૃણ ેગો�ુળમા ંઅનકે રા�સો ન ેમાયા� છ,ેપણ શ� થી ન�હ,ગો�ુળમા ંહાથમા ંઅ� લી�ું નથી.

ફ�ત બસંી ધારણ કર� છ,ેફ�ત �મે ની બસંી બ�વ ેછ.ે

અન ેત ેબસંી ની એવી મા�રુ� છ,ેક� લાલાની વાસંળ� � સાભંળ ેછ,ેત ેકાયમ માટ� તનેો �લુામ બની �ય

છ.ેગો�ુળ ના ��ૃણ પરમ-�મે �ું �વ�પ છ,ેએ કોઈ ન ેશ� થી માર� ન�હ.

ગો�ુળ-લીલા અન ે�ૃંદાવન ની લીલા આ �માણ ે��ુ �મેની લીલા છ.ે

તથેી ઘણા મહા�માઓ કહ� છ ેક� –અમન ેરાસલીલા �ધુી જ ભાગવત ની કથા સભંળાવો.

પછ� ની મ�રુા ની લીલા રજસ લીલા છ,ેતમેા ં��ુ અન ેલ�ન ની વાતો છ.ે

�ારકા-મ�રુા મા ં�ી��ૃણ શખં વગાડ� છ,ેમ�રુ� બસંી ન�હ.

વદેાતં ના િસ�ાતંો અ�ભુવવા ��ુક�લ છ,ે�યાર� ગોપીઓ એ �મે-લ�ણા ભ��ત નો સરળ માગ� બતા�યો

છ.ેવદેાતં એ અ�ભુવ નો િવષય છ,ેક�વળ વાણી નો િવલાસ (િવષય) નથી.

�ખ�સામાથંી સો ની નોટ પડ� �ય તો ત ેવખત ેસમ�શ ેક� �� સ�ય છ ેક� નોટ સ�ય છ.ે

ક�વળ વદેાતં ના ંવા�ો પોપટની �મ �ખુથેી બોલનારો પણ કદાચ નોટ ની �ચ�તા કરશ.ે

સાચ ેતો,સો �િપયા ની નોટ ખોટ� છ,ેતમે માની, તમેા ંઅનાસ��ત રાખી ન,ે�યવહાર કરવો જોઈએ.

રાસલીલા પછ� ૩૪ મા અ�યાય મા ં�દુશ�ન િવ�ાધર ની કથા આવ ેછ.ે

િશવરા�ી �ું પવ� હ�ું,ભગવાન �જવાસીઓ સાથ ે��બકાવન પધાયા� છ.ેનદંબાબા ભગવાન શકંર ની

��ૂ કર� છ.ે�ા�ણો ન ે��ુકળ દાન ક��ુ છ.ેરાિ� ના સમય ેબધાએ નદ� �કનાર� �કુામ કય� છ.ે

િશવરા�ી ના �દવસ ે�ગરણ કરવા�ું હોય છ,ેપણ નદંબાબા ��ૂ કર� ન ે�ઈૂ ગયા છ.ેતવેામા ં�યા ંએક

અજગર રહ�તો હતો,ત ે�યા ંઆ�યો અન ેનદંબાબા ન ેગળવા લા�યો.લોકોએ અજગર ન ેમારવાના ઉપાય

કયા� પણ અજગર મરતો નથી,એટલ ે�ી��ૃણ ન ેબોલાવવામા ંઆ�યા.

��એુ આવી,ચરણથી અજગર નો �પશ� કય�. અજગર મર� ગયો અન ેતમેાથંી એક દ�વ-��ુુષ બહાર

નીક�યો. �� ુતો �ણતા હતા છતા ંતને ે�છૂ�ું ક� –તમ ેકોણ છો ?

ત ેદ�વ-��ુુષ કહ� છ ેક�-�વૂ� �ું �દુશ�ન નામનો િવ�ાધર હતો,�ું બ� ુ�ુંદર હતો અન ેમારા �પ �ું મને

અ�ભમાન હ�ું,કોઈ કદ�પા મ��ુય ન ેજોઈ ન ે�ું હસતો.

એકવાર એક કાળા �ુબડા ઋિષ (��ગરા ઋિષ) ન ેજોતા ંમન ેહસ�ું આ��ું,�ું હ�યો તથેી તમેણ ેમને

શાપ આપતા ંક�ું ક�-�ું માર� આ�િૃત ન ેજોઈ ન ેહસ ેછ,ેપણ મ ેસ�સગં કર� માર� �િૃત ન ે�ધુાર� છ.ે

મા�ુ ંશર�ર કા� ંછ ેપણ મા�ુ ંમન ઉજ� ંછ,ેતા�ુ ંશર�ર ઉજ� ંછ,ેપણ મન કા� ંછ.ે

માટ� �,�ું અજગર થઈશ.��ગરા �િુન ના શાપ થી �ું અજગર થયો,આપના �પશ� થી �ું ��ુત થયો.

શર�ર ની આ�િૃત એ તો �ાર�ધ �માણ ેઈ�ર આપ ેછ.ે”મા�ુ ંશર�ર �ુંદર છ”ે એવી ક�પના માથંી

કામ નો –અ�ભમાન નો જ�મ થાય છ.ે
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શર�ર મા ંકાઇં �ુંદર નથી,શર�ર ની �દર તો હાડકા,ંમાસં,મળ��ૂ અન ે�ુિધર ભર�લા ંછ.ે

ર�તામા ંપડ�લ હાડકા ંન ેમ��ુય પગથી પણ �પશ� કરતા ં�ગૂ કર� છ.ેતવેા ંજ  હાડકા ંશર�ર મા ંછ.ે

શર�ર �ુંદર નથી પણ શર�રમા ંરહ�લ ચતૈ�ય (આ�મા-પરમા�મા) �ુંદર છ.ે

અન ેજયાર� પરમા�મા (�ી��ૃણ) �દર િવરાજતા ના હોય (એટલ ેક� મ��ુય �ું ��ૃ� ુથાય) �યાર�,

લોકો કહ�શ-ેક�-(મડદાન)ે જ�દ� (ઘરની) બહાર કાઢો,ન�હતર વજન વધી જશ.ે

શર�ર જો �ુંદર હોય તો તને ેઘરમા ંક�મ રાખતા નથી ?

પરમા�મા ન ેશર�ર �ું અ�ભમાન રાખનાર,ક� શર�ર ના સૌ�દય� �ું અ�ભમાન રાખનાર ગમતો નથી.

કોઈ પણ �વ ન ેહલકો ગણ ેતનેી તનેી ભગવદભ��ત િસ� થતી નથી.

�યા ંનજર �ય �યા ંઈ�ર �ું દશ�ન થાય ત ેદ�નતા.

�� ુન ે�સ� કરવા�ું સાધન દ�નતા છ.ે અન ેઆ જ િવ�ાધર ની કથા �ું રહ�ય છ.ે

�યાર પછ� �ી��ૃણ ેશખં�ડૂ નો વધ કય�,તનેી કથા છ.ે

આ બા�ુ નારદ� કસં રા� ન ેઘરે ગયા.અન ેકસં પાસ ેજઈ ન ેક�ું-ક�-

આ વ�દુ�વ ેદગો કય� છ,ેલોકો �ન ેનદંબાબા  કનયૈો કહ� છ,ેત ેનદંબાબા નો ��ુ નથી પણ દ�વક� નો

આઠમો ��ુ છ ેઅન ેત ેજ તારો કાળ છ.ે

કસં કહ� છ ેક�-મ� તો તમેન ેક�દ મા ંરા�યા હતા,તો ત ેગો�ુળ ગયા ક�વી ર�ત ે?

નારદ� કહ� છ ેક�-�ું બ� ુભોળો છ,ેતન ેખબર નથી,વ�દુ�વ ેતાર� સાથ ેકપટ ક��ુ છ,ેતઓે ભોયરા વાટ�

ગો�ુળમા ંગયલેા.દ�વક� નો આઠમો ��ુ નદં� ન ે�યા ં�કૂ� આ�યા અન ેયશોદા� ની ��ુી ન ેઅહ� લઇ

આ�યા.�ી��ૃણ દ�વક� ના ��ુ છ ેઅન ેબલરામ રો�હણી ના ��ુ છ.ે તઓેએ તારા ઘણા સવેકો ન ેમાર�

ના�યા છ.ે

કસં ેક�ું-ક�-હા,મારા �ટલા રા�સો ગો�ુળ ગયા તટેલા મર� ગયા છ,ેતથેી મન ેશકંા તો હતી જ,

ક� કનયૈો મારો કાળ લાગ ેછ.ે

નારદ� કહ� છ ેક�-�ું શકંા રાખીશ ન�હ,�ું સા�ું ક�ું � ંત ેજ તારો કાળ છ.ે

કસં ન ેપહ�લા ંતો વ�દુ�વ પર �ોધ આ�યો છ,ેઅન ેવ�દુ�વન ેમારવા તયૈાર થયો છ.ે

નારદ� ન ેસળગાવતા ંઆવડ� તમે ઓલવતા ંપણ આવડ� છ.ે ત ેકસં ન ેસમ�વ ેછ ેક�-

વ�દુ�વ ન ેમારવા નો કોઈ અથ� નથી,તને ેમારવા થી તન ે�ું લાભ ? તારો કાળ તો �ી��ૃણ છ.ે

�ું વ�દુ�વ ન ેમાર�શ તો �ી��ૃણ �યાથંી ભાગી જશ,ેઅન ેકોઈ �દવસ �પી ર�ત ેઆવી ન ેતન ેમારશ.ે

નારદ� �યાથંી ગો�ુળમા ં�ી��ૃણ પાસ ેઆ�યા છ.ે અન ે�ી��ૃણ ન ેક�ું-

�ું બધી તયૈાર� કરાવીન ેઆ�યો �,ંતમ ેહવ ેકસં ન ેમારજો,અન ેતમ ેજયાર� મ�રુાના રા� થશો,

�ારકા ના રા� થશો,�યાર� તમારો ઘર સસંાર જોવા આવીશ.નારાયણ,નારાયણ.

કસં િવચાર કર� છ ેક�-મારા કાળ ન ેક�વી ર�ત ેમારવો ? તણે ેગોર મહારાજ ન ેબોલા�યા.

ગોર મહારા� આવી ન ેક�ું-તમ ેધ��ુયય� કરો,તનેાથી યજમાન �ું આ��ુય વધ ેછ,ેઅન ેશ�ઓુનો

િવનાશ થાય છ.ેપાચં �દવસનો આ ય� િનિવ��ન ે�રુો થાય તો યજમાન �ું આ��ુય વધ ેછ ેન ેજો કોઈ

િવ�ન આવ ેતો યજમાન મર� છ.ે

ત ેવખત ેકસં મા ંમોટા મોટા પહ�લવાનો ચા�રુ અન ે��ુ�ટક �યા ંઆ�યા, ત ેમ�લો એ ક�ું ક�-

પાચં �દવસમા ં�ું િવ�ન આવવા �ું હ�ું? અ�ગયાર વષ�નો છોકરો તમન ે�ું મારવાનો?
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તમારા કાળ ન ેઅમ ેમાર��ું.તમ ેએકવાર તને ેમ�રુામા ંબોલાવો,મારામા ંઅ�ગયાર હ�ર હાથી �ું બળ

છ,ેમા�ુ ંવજન ત ે�ું સહન કર� શકવાનો ?વાતો કરતા ંકરતા ંતને ેઅખાડામા ંલઇ જઈશ અન ે�ું જ તનેે

માટ� ભગેો માટ� બનાવી દઈશ.

કસં ેિવચા��ુ ક� –આ ય� �ું િનિમ� બ� ુસા�ુ ંછ.ેઆ િનિમ� ે�ું નદંબાબા ન ેમ�રુા આવવા�ું આમ�ંણ

આપીશ. સાથ ેબલરામ-�ી��ૃણ ન ેપણ લાવવા�ું કહ�શ.નદં� મ�રુા આવશ,ેઅન ેમારો �ુવલયાપીડ

હાથી,કનયૈા ન ેપગ તળ ેકચડ� નાખશ.ેકદાચ �વશ ેતો મારા પહ�લવાનો તને ેઅખાડામા ંખ�ચી જશ,ે

અન ેમાટ�ભગેો માટ� બનાવી દ�શ.ે

વ�દુ�વ ેકપટ ક��ુ છ,ેતથેી કપટ થી જ �ું તમેના બાળક ન ેમાર� નાખીશ.

કસં ેય� ની તયૈાર� કર� ષડય�ં ર��ું છ.ે,અન ેતનેા પહ�લવાનો ન ેક�ું ક�-��ૃણ અહ� આવ ેએટલ ેતનેે

માર� નાખજો.ત ેમારો કાળ છ,ેતનેા હાથ ેમા�ુ ંમરણ છ,ેએક વખત ત ેમર� �ય પછ� �ું �ખુ ભોગવીશ.

કાળ સમીપ આવ,ે��ૃ� ુની છાયા પડ�,એટલ ે�વભાવ બદલાય છ,ે��ુયશાળ� અિત ��ુય કર� છ,ે અને

પાપી નો �વભાવ અિત �ોધી બન ેછ.ે

કસં િવચાર કર� છ ેક� નદંબાબા ન ેઆમ�ંણ આપવા કોન ેમોક�ું ?છવેટ� અ�ર પર નજર પડ� છ.ે

અ�ર વયો��ૃ છ,ેત ેમારો િવ�ાસઘાત ન�હ કર� અન ેનદંબાબા તમેનો િવ�ાસ પણ કરશ.ે

અ�ર કોણ ?� �ર નથી ત ેઅ�ર.

� �ર છ ેત ે�ી��ૃણ ન ેલાવી શક� ન�હ,��ું મન અ�ર હોય ત ેભગવાન ન ેઘરે લઇ આવ.ે

કસં ેઅ�ર ન ેક�ું ક�-કાકા,મા�ુ ંએક ખાસ કામ કરવા�ું છ.ે નારદ� એ ક�ું છ ેક� દ�વક� નો આઠમો ��ુ

�ી��ૃણ એ મારો કાળ છ.ેવ�દુ�વ ેદગો કય� છ,ેઅન ેદ�વક�ના ત ેઆઠમા ��ુન ેગો�ુળમા ં�કૂ� આ�યા છ.ે

�ું પણ દગો કર� ન ે�ી��ૃણ ન ેમાર� નાખીશ.મ� આ તો ય� �ું એક બહા�ું ક��ુ છ,ે

મારા કાળ ન ેમારવા માટ� મ� પણ ષડય�ં ર��ું છ,ે

�યા ં�ધુી મારો કાળ �વ ેછ,ે�યા ં�ધુી મન ે�ખુ નથી.

નદંબાબા ન ેધ��ુયય� મા ંઆમ�ંણ આપવા �વ,નદંબાબાન ેકહ�જો, ય� ના દશ�ન કરવા,

બલરામ-�ી��ૃણ ન ેસાથ ેલઈન ેઆવ.ેનદં� ન ેખાતર� થાય ક�-કસં ન ેઅમારા પર બ� ુ�મે છ,ે

તટેલા માટ� મારો સોનાનો રથ તમેન ેલઇ લાવવા લઇ જજો.

કાકા,આ ��ુત વાત બી� કોઈન ેકહ�શો ન�હ,મા�ુ ંઆટ�ું કામ તમ ેકરો.

અ�ર� એ ક�ું-િવચાર કરવા એ મ��ુય ના હાથની વાત છ,ેપણ ત ેસફળ થાય ક� ન�હ ત ેઈ�રાધીન

છ.ે�ાર�ધ અ��ુળૂ હોય,પરમા�માની �પૃા હોય તો િવચાર સફળ થાય છ,ે

પણ આપની આ�ા છ ેતો આવતી કાલ ે�ું ગો�ુળ જઈશ.

અ�ર�  ઘરે આ�યા છ.ેતમેન ેરા� ેિન��ા આવતી નથી.

આજ ની રાત �ાર� �રુ� થશ?ે આવતીકાલ ેમાર� ગો�ુળ જવા�ું છ,ેઆવતી કાલ ેમન ેકનયૈા ના દશ�ન

થશ.ેમારો ��-સબંધં થશ.ે િવચારોમા ંન ેિવચારોમા ંઅ�ર� �ી��ૃણ ના દશ�ન માટ� �યા�ુળ થયા છ.ે

�ાતઃકાળ થયો છ.ેઅ�ર� �નાન-સ�ંયા�દક કમ� થી પરવાયા� છ.ેકસં નો સોના નો રથ લવેા આ�યો છ.ે

કસં ના પોતાના ખાસ રથમા ંઅ�ર ગો�ુળ જવા નીક�યા છ.ે

ર�ત ેજતા ંઅ�ર ભગવાન ના જ િવચાર કર� છ.ે “�ું ભા�યશાળ� ક� આ� મન ેભગવાન ના દશ�ન થશ.ે
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�ું અધમ �,ં,પાપી �,ંનાલાયક �,ંપણ શરણાગત �.ં�ું મારા ભગવાન મન ેન�હ અપનાવ ે?

મારા ભગવાન મન ેજ�ર અપનાવશ,ેઆ� �ું �ી��ૃણ નો થઈશ,આ� મારો જ�મ સફળ થશ.ે”

ર�ત ેચાલતા ંઅ�ર� પરમા�મા �ું �મરણ કર� છ.ેત ેિવચાર� છ ેક�-મારો ભા�યોદય થયો છ,ેમારા �વા

કામીન ે�ી��ૃણ ના દશ�ન થાય ન�હ,પણ મારા ઉપર ઠાકોર� ની �પૃા ઉતર� છ,ે

�ી��ૃણ ેમન ેઅપના�યો છ,ે

તથેી જ મન ેકસં ેમોક�યો છ.ેમારા �વા ન ે�ી��ૃણ ના દશ�ન તો અિત�ુલ�ભ છ,ેપણ �વૂ�જ�મ મા ંમ� કોઈ

��ુય કયા� હશ.ેત ે��ુય નો ઉદય થયો છ,ેતથેી પરમા�મા ના ંદશ�ન કરવા �� �.ં

અ�ર� ન ે�ભુ �કુન થવા લા�યા છ,ેજમણી બા�ુએ વાછડા ંસાથ ેગાય ના ંદશ�ન થયા ંછ,ે

જમણી �ખ ફરક� છ,ે અ�ર� િવચાર� છ ેક�-સાયકંાળ ે�ું ગો�ુળ પહોચીશ,ત ેવખત ે�ી��ૃણ ગૌશાળા માં

પધાયા� હશ,ેગાયો દોહવાની તયૈાર� થતી હશ,ેગોપાળિમ�ો પણ �યા ંહશ,ે�ું �ી��ૃણ સાથ ેગોપબાળકો ને

પણ વદંન કર�શ.તઓે ભગવાન સાથ ેરમ ેછ,ેએટલ ેત ેપણ વદંનીય છ.ે�ું તો ઇ���યો સાથ ેરમતો હતો.

મારા �ી��ૃણ ન ેસા�ટાગં �ણામ કર�શ,માર� �� ુપાસ ેક�ું માગ�ું નથી,માર� તો �� ુન ેકહ��ું છ,ેક�-

હ�રો જ�મથી િવ�ટુો પડ�લો �વ તમારા શરણ ેઆ�યો છ,ેઆ �વ ન ેઅપનાવો.

�પૃાનાથ,�પૃા કરો,એક વાર કહ� દો ક� �ું તમારો �.ંકનયૈો મન ે�નહેાળ �ૃ��ટ થી િનહાળશ ેએટલ ે�ું

પિવ� થઇ જઈશ.�ું વદંન કર�શ એટલ ે�� ુની �મેભીની નજર મારા પર પડશ.ે

અ�ર� �ી��ૃણ ના િવચારો મા ંએવા ત�મય થયા છ ેક�-તમેન ેથ�ું ક� પોત ેગો�ુળ પહ�ચી ગયા છ,ેઅને

��એુ �પૃા કર� પોતાનો વરદહ�ત મારા મ�તક ઉપર પધરા�યો.એમ િવચારોમા ંપોતાનો જ હાથ

પોતાના મ�તક પર ��ુો છ.ેઅ�ર� �ું તન ર�તામા ંછ ેપણ મન ગો�ુળ પહ�ચી ગ�ું છ.ે

�ચ�તન મા ંઆવી એકા�તા થાય �યાર� ભગવાન મળ ેછ.ે

મ��ુય અ�ર� ની �મ ત�મય થાય,તમેની �મ પિવ� િવચારો કર� તો �વન સફળ થાય.

પણ મ��ુય તો િવચાર� છ ેક�-બ ેવષ� આવો ધધંો સારો ચાલશ ેતો મોટર લાવીશ અન ેબગંલો બનાવીશ.

ક�વળ �ખુ ભોગવવાના આવા િવચારો કરવાથી,આ�મશ��ત નો નાશ થાય છ,ે

�વ ધાર� ત ેથ�ું નથી,પણ ઈ�ર � ધાર� ત ેથાય છ.ે(ધા��ુ ધણી �ું થાય છ)ે.

પિવ� િવચારો કરવાથી �દય પિવ� અન ે��ુ બન ેછ.ે

આ�મા મા ં� શ��ત છ ેત ેપરમા�મા ની છ,ે (આ�મા અન ેપરમા�મા એક છ.ે)

તથેી તો ક�ું છ-ેક�-“ત�મ ેમનઃ િશવસકં�પમ��.ુ” (મા�ુ ંમન હમંશેા �ભુ સકં�પો કર�)

વદેાતં કહ� છ-ેક�-કોઈ પણ િવચાર કયા� િવના મન ન ેસકં�પ વગર�ું બનાવો.તો શાિંત મળશ.ે

કોઈ પણ સકં�પ કયા� વગર શાિંત થી બસેો તો મન ની શ��ત વધ ેછ,ેત ેપછ� �કાશ દ�ખાય છ.ે

પણ મન સકં�પ વગર�ું થ�ું નથી.મન ન ેસકં�પ વગર�ું કર�ું કઠણ છ.ેકારણક� –

મન સકં�પ કયા� વગર રહ� શક�ું નથી.

તથેી ભ��તમાગ� ના આચાય� કહ� છ ેક�-સકં�પ કરો તો ભગવાન ના માટ� જ કરો.

એકદમ સકં�પ નો �યાગ થઇ શકતો નથી,પણ-

મન ન ે�િત�ળૂ સકં�પમાથંી હટાવી ,અન ેઅ��ુળૂ સકં�પ મા ં��થર કર�ું જોઈએ.અન ેઅ��ુળૂ સકં�પ તે

“ભગવદ સકં�પ” છ.ે �નાથી મન �ધુર� છ.ેલૌ�કક સકં�પો થી મન બગડ� છ.ે

રોજ એવી ભાવના કરવાની ક� -પરમા�મા તમેનો વરદ હ�ત મારા મ�તક પર પધરાવ ેછ.ે

��એુ હ�ુ અ�ર� ના માથા પર હાથ પધરા�યો નથી,પણ અ�ર� હ�ુ �ભુ સકં�પ કર� છ,ેઅને
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તમેના બધા �ભુ સકં�પો �� ુએ �ણૂ� કયા� છ.ે

અ�ર િવચાર� છ ેક�-પરમા�મા તો સવ�ના િપતા છ,ેપણ તઓે વ�દુ�વ ના �યા ં�ગટ થયા છ.ે

�ું વ�દુ�વ નો િપતરાઈ ભાઈ થા� �,ંજો ક� �ું પાપી � ંઅન ેલાયક નથી,પણ �મરમા ં��ૃ �,ં એટલ,ે

તથેી મારા ભગવાન મન ેનામ થી ન�હ પણ “કાકા” કહ� ન ેબોલાવશ.ે અન ેમન ેજયાર� મારા ભગવાન

“કાકા” કહ� ન ેબોલાવશ ે�યાર� બ� ુઆનદં થશ.ે�ું ધ�ય થઇ જઈશ.

મારા ��ૃણ મન ે“કાકા ઉભા થાવ” તમે ન�હ કહ� �યા ં�ધુી �ું ઉઠ�શ ન�હ.એ એકવાર મન ે“કાકા” કહ� ને

સબંોધન કરશ ેએટલ ેમારો જ�મ સફળ થશ.ેએ �ન ેએકવાર અપનાવ ેછ ેપછ� તને ેછોડતા નથી.

મોટા મોટા રા�ઓ ન ેજગત �લૂી ગ�ું છ.ે�ન ેબ� ુમાન મળ ેતો ત ેરા� થાય છ,ેતનેામા ંઅહમ આવે

છ,ેઅન ેતનેા ��ુય નો નાશ થાય છ.ે

જગતમા ંકોઈ માન આપ ેતો બ� ુરા� થ�ું ન�હ ક� કોઈ માન ના આપ ેતો નારાજ થ�ું ન�હ.

માન અપમાન ની અસર �ના પર ના થાય ત ેજ ભ��ત કર� શક� છ.ે(િનમા�નમોહા,�ત સગં દોષા)

મા� �� ુ�ન ેમાન આપ ેછ,ેત�ેું �વન સફળ થાય છ.ે

ભગવાન �ન ેમાન ના આપ ેત�ેું �વન �થૃા છ.ે

�વમા� ન ેમાન ની �ખૂ છ.ેપરમા�મા �ન ેમાન આપ ે�યાર� જ ત ેમાન ની �ખૂ શાતં થાય છ,ેબાક�,

જગતમા ંબ�મુાન મળ ેતો ત ે�ખૂ શાતં થતી નથી.વ� ુન ેવ� ુમાન ની આશા રહ� છ,ેઅને

જગત જો સા�ુ ંબોલ ેતો,સદભાવ �ગ ેઅન ે��ું ખરાબ બોલ ેએટલ ે�ુભાવ આવ ેછ.ે

જગત માન પણ આપ ેઅન ેઅપમાન પણ આપ.ે

પણ �� ુહમંશેા માન જ આપ ેછ,ે�� ુમાન આપ ેતો �વન ધ�ય બન ેછ.ેમાટ� જ,અ�ર� ની �મ,

�� ુમાન આપ ેતવેા જ કમ� કરવા જોઈએ અન ે�� ુમાન આપ ેતવેા જ સકં�પ કરવા જોઈએ.

અ�ર�  ભગવાન સાથ ેસબંધં જોડ� છ.ે”�ી��ૃણ ના િપતા વ�દુ�વ નો �ું િપતરાઈ ભાઈ �.ં”

મહા�માઓ કહ� છ ેક�-ઈ�ર સાથ ેકોઈ પણ �કારનો સબંધં જોડો.પરમા�મા સાથ ેસબંધં જોડ�ો હશ,ે

તો તમેના પર �મે થશ.ે ભગવાન ન ેિપતા માનો,સખા માનો,�વામી માનો,��ુ માનો-પણ

કઈંક ન ેકઈંક સબંધં જોડો.સબંધં જોડવાથી ત ેપોતાના લાગશ.ે

જગતના સામા�ય સબંધંો મા ંપણ સબંધં વગર �નહે થતો નથી,લાગણી થતી નથી,�મરણ થ�ું નથી.

ગામમા ંઘણા ંન ેતાવ આવ ેપણ બધા ંમાટ� લાગણી નથી.પણ સબંધંી ન ેતાવ આવ ેતો લાગણી થાય છ.ે

�લુસીદાસ� કહ�તા-ક� �ું તો મારા રામ� નો સવેક �.ં

પરમા�મા �ી��ૃણ સાથ ેસબંધં જોડ�લો હોય તો �તકાળમા ંબ� ુશાિંત મળ ેછ.ે �તકાળ ેપરમા�મા લવેા

આવ ેછ.ેજગત જોડ� બ� ુસબંધં જોડ�ો હોય તો �તકાળ ેગભરામણ થાય છ ેક� હવ ે�ું �ા ંજઈશ?

લાખો ની સપંિ� વારસામા ંમળ� હોય તવેો ��ુ પણ,કોઈ વખત  અણી ના સમય ેછોડ� �ય છ.ે

�યાર� ભગવાન કોઈ �દવસ દગો આપતા નથી.ભગવાન �તકાળ ેદોડતા આવ ેછ.ે

�વ દગાખોર છ ેત ેમા� �ખુ મા ંજ સાથ આપ ેછ ેજયાર� પરમા�મા તો �ુઃખમા ંપણ સાથ આપ ેછ.ે

ભગવાન ન ેિપતા માનતા ંસકંોચ થતો હોય તો - �ી��ૃણ કહ� છ ેક�-�ું તો બાળક (��ુ) થવા પણ તયૈાર

�.ંકોઈ બી� દ�વ એવા નથી ક� � ��ુ થવા તયૈાર થાય!!

પણ બાલ��ૃણ લાલા� તો એવા છ ે� ��ુ પણ થાય,િપતા પણ થાય અન ેવખત આવ ેદાદા પણ થાય.

પરમા�મા સાથ ે�વ �વો સબંધં બાધં ેછ ેત ેસબંધં થી પરમા�મા તને ેમળ ેછ.ે

� ભાવ થી �વ ઈ�ર�ું �મરણ કર� ત ેજ ભાવ થી ઈ�ર તને ેઅપનાવ ેછ.ે
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ગીતામા ંભગવાન કહ� છ ેક�-કોઈ પણ ભાવ થી મન ેજ ભજ,બી� ન ેન�હ.(બરૈ�-છોકરા ંન ેન�હ)

�ુ�ુબં માટ� તો કાગડો પણ �વ ેછ,ેઈ�ર માટ� �વ ેત�ેું �વન સાથ�ક છ.ે

અ�ર �ી��ૃણ ના િવચારો મા ંત�મય થયા છ.ે

� માગ� થી �ી��ૃણ ગાયો ન ેચરાવવા �ય છ,ેત ેનદંગામ પાસ ેરથ આ�યો છ.ે

ધરતી પર �ી��ૃણ ના ચરણ �ચ�ો જોઈ અ�ર િવચાર� છ ેક�- અહ� મા�લક ચાલતા ગયા છ,ેતો મારાથી

રથમા ંબસેીન ેક�વી ર�ત ેજવાય ? ત ેરથમા ંથી નીચ ે�ુદ� પડ�ા છ.ેઅન ેચાલતા ંચાલતા ગો�ુલ �ય છ.ે

અ�ર �જ રજ મા ંઆળોટ� છ.ે �� ુના ચરણ પડ�લી �જ રજ નો બ� ુમ�હમા છ.ે

પરમા�મા માટ� અ�ર� આ� પાગલ થયા છ.ે

�વ પરમા�માન ેમળવા �ય �યાર� પરમા�મા માટ� પાગલ બની ન ે�ય તો પરમા�મા મળ ેછ.ે

સામા�ય �વ પસૈા માટ� પાગલ થાય છ ે�યાર� તને ેપસૈા મળ ેછ,ેપાગલ થયા િવના ,રાત-�દવસ

પ�ર�મ કયા� વગર પસૈો મળતો નથી, તો પરમા�મા તો �ા ંથી મળ?ે

અ�ર ત�મય બ�યા છ.ે “મારા મા�લક આ ર�ત ેચાલતા ગયા છ,ે�ું ચાલતો �� એ પણ ઠ�ક નથી,�ું તો

મારા �� ુન ેદડંવત �ણામ કરતો જઈશ.વદંન કરતો કરતો જઈશ” “વદંન ભ��ત” ના આચાય� અ�ર�

છ.ે

આ� એ�ું થ�ું છ ેક� –�બલ�ુલ અ�ર� ની ઈ�છા �જુબ જ �ી��ૃણ ગોપ-બાળકો થી ઘરેાઈ ન ેગૌશાળા

મા ંઉભા છ.ેઅ�ર ન ે�ુરથી દશ�ન થયા છ.ે

�ી��ૃણ �ું �ગ મઘે ના ��ું �યામ છ,ે�ખો કમળ �વી િવશાળ છ.ે

અ�ર � ન ે�વા ંદશ�ન થયા ંક� તમેની �ખો ભીની થઇ છ ેઅન ેશર�રમા ંરોમાચં થયો છ.ે ગ� ંભરાઈ

ગ�ું છ,ે�મે થી ગળગળા થઇ ગયા છ ેઅન ેબોલ�ું ઘ�ું હ�ું પણ ક�ું બોલી શકા�ું નથી.

�ખુમા ંથી કોઈ શ�દ નીકળતો નથી,લાકડ� ઢળ� પડ� તમે અ�ર� ઢળ� પડ�ા છ.ે

પરમા�મા ની �ખો સદા-સવ�દા �મે થી ભીની છ.ે

કનયૈા ની નજર અ�ર� પર પડ� છ.ે “આ �વ માર� શરણ ેઆ�યો છ.ેહવ ેઆન ેખા�ી થઇ છ ેક�,

આ સસંાર મા ંસાર નથી.સસંાર મા ં�વાથ� અન ેકપટ િસવાય ક�ું નથી”

અ�ર� ની ઈ�છા હતી ક� પરમા�માની નજર મારા પર પડ� અન ેમારા માથ ેહાથ પધરાવ.ે

��એુ તમેની ઈ�છા �ણૂ� કર� છ,ેઅન ેઅ�ર ના માથ ેહાથ પધરા�યો છ.ેઅન ેકહ� છ-ેઉઠો,ઉઠો.

અ�ર િવચાર� છ ેક�-ઉઠો,ઉઠો કહ� છ ેપણ હ�ુ મન ે“કાકા” કહ�તા નથી.એક વાર મન ેકાકા કહ� ન ેબોલાવે

તો મા�ુ ંમરણ �ધુરશ.ેમારા �વા અધમ,નાલાયક ન ેકાકા કહ�તા ં�� ુન ેકદાચ શરમ આવતી હશ.ેપણ

માર� ઈ�છા છ,ેઅન ેત ેભગવાન ન�હ તો બી�ુ ં કોણ �રુ� કરશ ે?તઓે મન ેકાકા કહ�ન ેબોલાવશ ે�યાર� જ

ઉઠ�શ.ન�હતર અહ� જ પડ� રહ�શ.�યા ં�ધુી માર� પાણી પણ પી�ું નથી.

ભગવાન કોઈ ન ેજ�દ� કહ�તા નથી ક� �ું મારો છ.ે

કારણ મ��ુય મ�ંદર મા ં�ય �યાર� ભગવાન ન ેકહ� છ ેક�-નાથ, �ું તારો �.ં અન ેઘરમા ંઆવ ે�યાર�

બબલીની મા ન ેકહ� છ ેક�-�ું માર� અન ે�ું તારો �.ં

કહ� છ ેક�-“�મે ગલી અિત સાકંડ� તામ ેદો ના સમાય”

ભગવાન ેઅ�ર ના મન નો ભાવ ��યો,ભગવાન ેિવચા��ુ ક�-અ�ર જો રા� થતા હોય તો તમેન ેકાકા

કહ�વામા ંમન ે�ું વાધંો છ?ે �વ � ભાવ થી મન ેભ� છ,ેત ેજ સબંધં ે�ું તને ેભ�ુ ં �.ં

�ું �વ નો ��ુ �,ં�વ નો િપતા �,ંઅન ેકોઈ ધાર� તો ધણી થવા પણ તયૈાર �.ં
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ઈ�ર મોટા છ,ેકારણ તમેન ેકોઈ �તનો �ુરા�હ નથી.�વ ન ેસપંિ�,માન મળ ેએટલ ે�ુરા�હ� બન ેછ.ે

�ી��ૃણ ેઅ�ર ન ેમાથ ેહાથ પધરા�યો અન ેક�ું ક� –કાકા,હવ ેઉઠો. અ�ર ન ેઉઠાવી આ�લ�ગન આ��ું છ.ે

અ�ર ન ેઆનદં થયો છ.ે”મન ેભગવાન ેઅપના�યો છ,ેમારો �� સબંધં થયો છ.ે”

�કુદ�વ� કહ� છ ેક�-ભગવાન અમાની છ ેત ેસવ� ન ેમાન આપ ેછ,ેકોઈ પણ �વ ��ુ ભાવથી ભગવાન ને

શરણ ેઆવ ેછ,ે�યાર� પરમા�મા તને ેઅપનાવ ેછ.ે

�યાથંી સવ� નદં� ન ેઘરે આ�યા છ.ેનદંબાબાએ અ�ર �ું �વાગત ક��ુ,ભોજન થ�ું અન ેબઠેા છ.ે

નદંબાબાએ �ુશળ સમાચાર �છૂ�ા અન ેઅ�ર ન ેઆવવા�ું કારણ �છૂ�ું.અ�ર� હક�કત જણાવી.

નદંબાબા ભોળા હતા,ભોળા ન ેએમ લાગ ેછ ેક� �ુિનયા મા ંબધા મારા �વા ભોળા છ.ે

ત ેકસં �ું કપટ સમ� શ�ા ન�હ. નદંબાબા �શુ થયા છ,ેસમ� છ ેક�-�ું કસં ન ેખડંણી (ટ��) ભ�ુ ં�,ં

એટલા માટ� મારા કનયૈા માટ� સોનાનો રથ મોક�યો છ,ેકસં ન ેમારા કનયૈા પર ક�ટલો �મે છ ે!

નદંબાબા �ણતા નથી ક� િવ�ાસ ઉ�પ� કરવા જ કસં ેપોતાનો ખાસ સોનાનો રથ મોકલાવલેો.

નદંબાબાએ ક�ું ક� –માર� પણ ઈ�છા હતી ક� કનયૈા ન ેમ�રુા લઇ ��.એક �દૂ�વ ેક�ું હ�ું ક�-

અ�ગયાર વષ� પછ� લાલા નો ભા�યોદય છ.ેઆવતી કાલ ેઅમ ેજ�ર આવી�ું.

નદં બાબાએ આ�ા કર� છ ેક�-મ�રુા જવાની તયૈાર� કરો.

�વાલ-િમ�ો ન ેખબર પડ�,ક� કનયૈો મ�રુા જવાનો છ,ેએટલ ેત ેબધા ંઆવી ન ેનદંબાબા ન ેકહ� છ-ેક�-

બાબા,અમ ેપણ સાથ ેઆવી�ું,અમ ેસાથ ેન�હ આવીએ તો �યા ંકનયૈા ન ેકોણ સાચવશ ે?

બાળકો નો એવો �મે હતો,ક� બાળકો માનતા હતા ક� કનયૈા ન ેઅમ ેસાચવીએ છ�એ.

જગતન ેસાચવનાર મા�લક ન ેસાચવનાર ન ેઆ ગોપ-બાળકો અિત-�મેથી સાચવ ેછ!ે!

નદંબાબા એ ક�ું ક�-તમારા,ંમાત-િપતા રા� આપ ેતો સવાર� વહ�લા આવજો.

બધા ંન ેઆનદં થયો છ ેપણ યશોદા� એ જયાર� સાભં��ું ક�-કનયૈો મ�રુા જવાનો છ.ે�યાર� મા ન ેઅિત

�ુઃખ થ�ું છ.ેત ેનદંબાબા ન ે�છૂ ેછ ેક�-�ું તમ ેઆવતી કાલ ેમારા લાલાન ેમ�રુા લઇ જવાના છો ?

નદંબાબા એ ક�ું-ક�-કસં રા�એ સોનાનો રથ કનયૈા માટ� મોક�યો છ.ે

યશોદા� કહ� છ ેક�-રથ જોઈ �લુા પડશો ન�હ,કસં કપટ� છ,ેતને ેકપટ થી રથ મોક�યો છ.ે

આ અ�ર ભલ ેતમન ેસારો લાગતો હોય પણ મન ેતો ત ે�ર �વો લાગ ેછ.ે

કનયૈા ન ેન લઇ �વ.કનયૈો જશ ેતો ગો�ુલ ઉ�જડ થઇ જશ.ે

કનયૈો ના દ�ખાય તો ગાયો ખડ ખાતી નથી.

તમન ેબ� ુઈ�છા હોય તો દાઉ� ન ેલઇ જજો.પણ મારા �ી��ૃણ ન ેલઇ ના જશો.મન ેત ે�ાણ કરતાં

પણ �યારો લાગ ેછ.ેતને ેજોયા વગર મન ેચને પડ�ું નથી.

મન ેએમ લાગ ેછ ેક� ત ેએકવાર અહ�થી જશ ેપછ� પાછો આવશ ેન�હ.મ ેસાભં��ું છ ેક� મ�રુા ની �ીઓ

કાળો ��ુ �ણ ેછ,ેત ેમારા લાલા પર કોઈ કાળો ��ુ કરશ ેતો ત ેઅ� ેપાછો ન�હ આવ.ે

વળ� �યા ંમારા લાલા ની સભંાળ કોણ રાખશ?ે મારો લાલો એવો શરમાળ છ,ેક� જમતી વખત ેપણ તે

કાઇં માગતો નથી.�ું તને ેમનાવી ન ેખવડા�ું �યાર� ત ેથો�ુ ંખાય છ.ે

�યા ંતને ેકોણ સમ�વશ?ે કોણ મનાવશ ે?

મન ેબ ે�દવસ પહ�લા ંખરાબ �વ�ન આવ�ેું ક� મારો લાલો મન ેછોડ� ન ે�ય છ.ે
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મહ�રબાની કર�,લાલા ન ેમાર� �ખથી �રૂ ના કરો.��ૃાવ�થા મા ં�ું તને ેઆશર� ��ું �.ંતને ે�ું ન�હ

મોક�ું.

નદંબાબા યશોદા� ન ેસમ�વ ેછ ેક�-કનયૈો હવ ેઅ�ગયાર વષ� નો થયો,

ક�ટલા ંવષ� તને ેઘરમા ંરાખીશ?

હવ ેતને ેબહારની �ુિનયા �ું �ાન થ�ું જોઈએ.માર� કનયૈા ન ેહવ ેગાયો પાછળ મોકલવો નથી,

માર� તને ેહવ ેગો�ુલ નો રા� બનાવવો છ.ેકસં મોટો રા� છ,ે તનેી સાથ ેઓળખાણ થાય તો ભિવ�ય માં

કામ લાગશ.ે વાળ� કસં ેલાલા ન ેમાટ� જ રથ મોક�યો છ,ે

અન ેલાલા ન ેના લઇ �� તો તને ેખો�ુ ંલાગશ,ે

અન ેકદાચ કસં વરે કરશ.ે�ું સાથ ેજવાનો �,ંબ ેચાર �દવસ મ�રુામા ંફ�રવી ન ેપાછો લઇ આવીશ.

અમ ેબ-ે�ણ �દવસમા ંતો પાછા આવી જઈ�ું,�ું �ચ�તા ન�હ કર.

નદં� ન ેખબર નથી ક� મ�રુા મા ંગયા પછ� �ું થવા�ું છ ે?ત ેયશોદા� ન ેઅનકે ર�ત ેઆ�ાસન આપે

છ.ેતમે છતા ંયશોદા� �યા�ુળ થયા છ,ેફર� સમ�વ ેછ,ેપણ નદં� માનતા નથી.

રા� ેબધાન ેિન��ા આવી પણ યશોદા� ન ેિન��ા આવતી નથી“આ� માર� સાથ ેલાલો �તૂો છ ેઅને

આવતીકાલથી ન�હ હોય” આવતી કાલ ેકનયૈો જવાનો છ ેપણ માન ેઆ� ચને પડ�ું નથી.

“એ બ� ુભોળો છ,ેએ બ� ુ�મેાળ છ,ેઆવતીકાલ ેત ેજશ ેતો તનેા વગર �ું ક�વી ર�ત ે�વી શક�શ ?”

છવેટ� મા એ પથાર� નો �યાગ કર� �ગણા મા ંઆવી ન ેબઠેા છ,ેિવરહ ની “સભંાવના” થી �યા�ુળ બ�યા

છ.ે“કોઈ કોઈ વખત તો ત ેબ� ુહઠ કર� છ,ે�યા ંતને ેમનાવશ ેકોણ ?”

યશોદા� �ગણામા ંબસેી ન ેકનયૈા ની વાતો સભંાળ�ન ેરડ� છ.ે

મ�યરાિ�એ �ી��ૃણ ��યા,અન ેપથાર� મા ંજો�ું તો મા ના મળ.ેકનયૈો મા ન ેશોધવા નીક�યો છ.ે

કનયૈો મા ની બ� ુસભંાળ રાખ ેછ.ેઘરમા ંમા ક�મ દ�ખાતા ંનથી? �ુએ તો મા �ગણા મા ંબસેી ન ેરડ� છ.ે

લાલાએ જઈ ન ેમા ના ગળા મા ંહાથ ના�યો છ,ેપોતાના પીતાબંરથી મા ના �� ુ�છૂ ેછ.ે

“મા,�ું રડ�શ ન�હ,�ું રડ� છ ે�યાર� મન ેબ� ુ�ુઃખ થાય છ.ેમા, �ું રડ� છ ેત ેતારા લાલા થી �બલ�ુલ સહન

થ�ું નથી.મા,�ું તન ેપટેમા ં�ુઃખ ેછ ે?આ� તન ે�ું થાય છ ે?�ું ક�મ રડ� છ ે?મા,�ું � કહ� ત ે�ું કરવા

તયૈાર �.ં”

યશોદા � ન ેથોડો આનદં થયો છ ેક�-આ� લાલો તમેન ેસમ�વ ેછ.ે

મા એ લાલા ન ેછાતી સરસો ચા�ંયો છ.ે યશોદા કહ� છ ેક�-બટેા, મન ેકઈં થ�ું નથી પણ આવતી કાલ ે�ું

મ�રુા જવાનો છ,ેતથેી મન ેરડ�ું આવ ેછ.ેબટેા,મન ેછોડ�ન ે�ું જઈશ ન�હ,તારો િવયોગ મારાથી સહન

થશ ેન�હ.મન ેબી�ુ ં કોઈ �ખુ ભોગવવાની ઈ�છા નથી,પણ બસ માર� એક જ ઈ�છા છ ેક�-

મારા લાલા ન ે�ું આખો �દવસ આનદં મા ંિનહા�,ંમારો કનયૈો માર� �ખ થી �રૂ ના �ય.

તારા આધાર� મા�ુ ં�વન છ,ેમન ેછોડ� ન ે�ું મ�રુા જઈશ ન�હ.

કનયૈો માતા� ન ેસા�ંવન આપ ેછ ેક�-મા,�ું �ચ�તા ના ંકર,મન ેપણ જવાની ઈ�છા નથી,પણ નદંબાબા

ની આ�ા થઇ છ ેએટલ ેમાર� જ�ું પડશ.ેમા, �ું જવાનો �,ંતથેી �ું થ�ું ? મા,�ું જ�ર પાછો આવીશ.

“પાછો જ�ર આવીશ” એમ ક�ું છ,ેપણ �ાર� આવીશ ત ેક�ું નથી,અન ેયશોદા� એ �છૂ�ું પણ ન�હ.

યશોદા� ન ેતો લાલાએ ��ું ક�ું ક� �ું પાછો આવીશ

એટલ ેઆનદ ના અિતર�ક મા ં�છૂવા�ું �લૂી ગયા છ.ે
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યશોદા � ન ેમન થી એવી ખા�ી છ ેક� લાલો, � બોલ ેછ ેત ેસા�ું બોલ ેછ,ે

લાલો જો કહ� છ ેક� ત ેપાછો આવશ ેતો ત ેજ�ર થી પાછો આવશ.ે

અન ેએટલ ેજ લાલા ન ેમળવાની આશાએ એ તો �યાર પછ�, ત ે�ાણ ટકાવી શ�ા હતા.ં

યશોદા� એ િવચા��ુ,ક�-માર� �ખમાથંી �� ુનીકળ ેત ેલાલાથી સહન થ�ું નથી,ત ેબ� ુ�મેાળ

છ,ેએટલ ેમાતા� એ �ુખના વગે ના સમા�યો છ.ેઅન ેલાલાન ેમનાવી �વુાડવા લઇ ગયા છ.ેપથાર� માં

�તૂા છ ેપણ મા ન ેચને પડ�ું નથી.આ� હવ ે�ી��ૃણ ેમા ના �દયમા ંભીતર �વશે કય� છ,ેહવ ેકનયૈો

તમેન ેબહાર ન�હ પણ ભીતર મા ંદ�ખાશ.ેપલેી બા�ુ દ�વક�-વ�દુ�વ અ�ગયાર વષ� થી કારા�હૃ માં

�ી��ૃણ �ું �યાન કર� છ,ે

જો હવ ે�ી��ૃણ �યા ંના �ય તો તમેના પણ �ાણ જવાની તયૈાર� મા ંછ.ે

�ાતઃકાળ થયો છ,ેયશોદા� કનયૈા ન ેઅન ેબલરામ ન ેજગાડ� હ�,�નાન કરા��ું. અન ેમાએ કનયૈા નો

છ�ેલો �ૃંગાર કય� છ,ે�ૃંગાર કરતા ંમા ની �ખ માથંી �� ુનીકળ ેછ,ે”આ મનોહર �ખુ�ુ ંહવ ે�ાર�

જોવા મળશ”ે

મા ન ેરડતા ંજોઈ કનયૈો પણ રડ� છ.ેમા એ િવચા��ુ ક�-“ �ું ર�ુ ં� ંતો કનયૈો પણ રડ� છ,ેતને ેબ� ુ�ુઃખ

થાય છ,ે એટલ ેતનેા દ�ખતા ંમાર� હવ ેરડ�ું નથી.�ું એકલી રડ�શ.” યશોદા� એ આ� છ�ેલી વખત

પોતાના હાથ ેસામ�ી તયૈાર કર� અન ેલાલા ન ેખવડાવ ેછ.ે અ�ર રથ લઇ �ગણા મા ંતયૈાર ઉભા છ.ે

ગોપીઓ ન ેઆ વાતની ખબર પડ� છ,ે�યાર� તઓે દોડતી આવી છ.ેગોપીઓ ના મડંળમા ંરાધા� પણ છ.ે

રાધા� ની આઠ વષ� ની �મર છ,ે (�ી��ૃણ ની �મર ત ેવખત ે૧૧ વષ�ની હતી)

સાદો �ૃંગાર છ,ે�ખુ પર �દ�ય તજે છ.ે

રાધા� ના હ�ુ �ધુી કોઈ વખત ��ૃણ િવયોગ થયો નથી.એટલ ેિવયોગ ની વાત સાભંળતા ંજ �છૂા�

આવી છ.ે અન ે�છૂા� મા ંબોલ ેછ-ેક�-હ� ��ૃણ અમારો �યાગ ન�હ કર,અમન ેછોડ� ન ેના �વ.ક�ટલીક

ગોપીઓ રાધા� ની સવેા કર� છ,ેઅન ેક�ટલીક રથ ન ેઘરે� ન ેઉભી છ ેઅન ેઅ�ર ન ેફ�રયાદ કર� છ.ે

“હ� અ�ર,�ું અમારા કનયૈા ન ેલવેા આ�યો છ?ે�ું �ું ગો�ુલ ન ેઉ�જડ કરવા આ�યો છ ે?પણ લાલા ના

દશ�ન વગર અમ ે�વી શક��ું ન�હ,અ�ર,�ું કનયૈાન ેના લઇ �.તન ેઅમાર� દયા પણ આવતી નથી?”

એક ગોપી તો અિત �યા�ુળ થઇ ન ેકહ� છ-ેક�-આ �વૂા�ું નામ કોન ેપાડ�ું છ ે? તાર� ફોઈએ તા�ુ ંનામ

બરોબર પાડ�ું નથી,અ�ર �ું તો મહા �ર છો,�ું અમારા કનયૈા ન ેલવેા આ�યો છ,ે�ું અમન ેરડાવવા

આ�યો છ.ેઅ�ર �ું કહ� તો તારા ઘર�ું હલકા મા ંહલ�ુ ંકામ કરવા અમ ેતયૈાર છ�એ.

પણ અમારા લાલા ન ે�ું ના લઇ �.

ગોપીઓ અ�ર ન ેકહ� છ ેક�-

��ૃણ-િવયોગ સમાન બી�ુ ં કોઈ �ુઃખ નથી.��ૃણ િવરહ અમારાથી સહન થશ ેન�હ.

કનયૈા વગર અમા�ુ ંગો�ુળ ગામ �મશાન ��ું લાગશ.ેકનયૈો ના દ�ખાય તો ગાયો ખડ ખાતી નથી,પાણી

પીતી નથી, અ�ર, આ ગાયો નો િનસાસો તન ેલાગશ.ેઅ�ર,�ું હ� િવચાર કર,તાર� લઇ જવા હોય તો

બલરામન ેલઇ �,પણ અમારા કનયૈા ન ેલઇ ના જતો.લોકો કહ� છ ેક�-મ�રુા ની �ીઓ ��ુ �ણ ેછ,ેતો

ત ેઅમારા લાલા પર ��ુ કરશ ેતો અમારો કનયૈો પાછો ન�હ આવ.ે ત ેકદાચ અમન ે�લૂી �ય પણ

અમ ેતને ે�લૂી�ું ન�હ,અ�ર,�ું ��ૃણ-િવયોગ મા ંઅમન ેમાર�શ ન�હ.
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ગોપી-�મે �ું વણ�ન કોણ કર� શક� ?અ�ર �ું �દય પીગ��ું છ.ે”આ લોકો નો �મે ક�વો છ ે?આ લોકો નો

િનસાસો મન ેલાગશ ેક� �ું ?” અ�ર એક શ�દ બોલી શ�ા નથી,બ ેહાથ જોડ� ધરતી પર નજર કર� ને

ઉભા છ.ે તમેન ે�ઝૂ�ું નથી ક� આ ગોપીઓ ન ેક�વી ર�ત ેસમ��ું ?આ ગોપીઓ ન ે�ું ક�ું ?

કનયૈો ગોપીઓ ન ેકહ� છ ેક�-�ું તમાર� સાથ,ે રમતો હતો,તમન ેરા� રાખવા વાસંળ� વગાડતો હતો,પણ

હવ ે�ું �� �,ંપણ મારા �ાણ તમાર� પાસ,ેતમારા �દયમા ંરાખી ન ે�� �.ં

મારા �ાણ �ું ર�ણ કરવા માટ� પણ તમ ેતમારા �ાણ સાચવજો.

�યા ં��એુ જો�ું ક� રાધા� �છૂા� મા ંછ.ેરાધા� ન ેમાથ ેહાથ �કૂ� રાધા�ના કાનમા ંક�ું ક�-

��ૃવી પર દ��યો નો ભાર બ� ુવધી ગયો છ,ેત ેભાર ઉતારવા �� �.ં �મે થી તમાર� સાથ ેલીલા કરતો

હતો,નાચતો હતો,પણ હવ ેજગત ન ેનચાવવા �� �.ં આજ �ધુી તમન ેરા� રાખવા વાસંળ� વગાડતો

હતો,પણ હવ ેમ�રુામા ંજઈ વાસંળ� ન�હ પણ શખં વગાડ�શ.

મારા �ાણ કરતા ંય ેવ� ુવહાલી માર� વાસંળ� તમન ેઆપતો �� �,ં રાધ,ેજયાર� જયાર� તમ ેવાસંળ�

વગાડશો,�યાર� �યાર� �ું દોડતો આવીશ.�ું તમારા �દયમા ંજ �.ંરાધા� એક શ�દ બોલી શ�ા નથી.

ગોપીઓ રડ� છ,ેપણ ��ૃણ સા�ંવન આપ ેછ ેઅન ેકહ� છ-ેક�-તમારા �મેન ે�ું ��ું �,ંપણ આ મા�ું

મગંલમય �યાણ છ.ેત ે�યાણ વખત ેતમ ેરડશો તો અપ�કુન થશ.ેરડશો ન�હ, �ું પાછો આવીશ.

ગોપીઓ ન ેઆ �માણ ેસમ�વી,�ી��ૃણ,બલરામ સાથ,ે રથ મા ંિવરા�યા છ.ેરથ ચાલવા માડં�ો.

ગોપીઓ એ �� ુદબા�યા હતા,પણ હવ ેજયાર� ખા�ી થઇ ગઈ,એટલ ેરડ� પડ�ા છ.ે..

“હવ ે�ાર� આવશ ે?�ાર� દશ�ન આપશ ે?�ાર� મળશ”ે �ત ેધીરજ �ટૂ� પડ� છ,ેિવરહ ની સભંાવના થી

�યા�ુળ બની ગઈ છ,ેઅન ેલ�� છોડ� ન ેબ ેહાથ �ચા કર�,�ચા અવાજ થી પોકાર� પોકાર� �ુદન કરવા

લાગી.”હ� ગોિવ�દ,હ� માધવ,હ� �ાણ�યાર�,અમન ે�લૂશો ન�હ,અમ ેતમારા આધાર� �વીએ છ�એ”

હ�ુ પણ ગોપીઓ અનકે ર�ત ે�ી��ૃણ ન ેમનાવ ેછ.ે

�ૃ�ય એ�ું ક�ુણ હ�ું ક� અ�ર પણ રડવા લા�યા.અ�ર ન ેઆ�ય� થ�ું છ.ેક� આ લોકો નો �મે ક�વો છ ે?

ગાયો પણ રડવા લાગી છ,ેરથ તરફ જોઈ ન ેહાભંા.હાભંા કર� છ.ે

કોઈ ગોપી �છૂા� મા ંપડ� છ,ેતો કોઈ ગોપી રથ પકડવા દોડ� છ.ેતો કોઈ રથ પકડ� ન ેસાથ ેદોડ� છ.ે

આ ગોપી-�મે ની કથા કોણ વણ�વી શક� ?

�ી��ૃણ ેઅ�ર ન ેક�ું,ક�-આ ગોપીઓ નો �મે એવો છ ેક� ત ેમન ેન�હ જવા દ�.અ�ર �ું �ું �ુએ છ ે?

�ું રથ જ�દ� ચલાવ.

કનયૈા ના િવદાય �સગં ેઅ�યાર �ધુી ધીરજ રાખીન ેઉભલેા ંયશોદા� �ું ધયૈ� હવ ેર�ું નથી.

યશોદા મા નો લાડ�લો લાલો આ� ગો�ુળ છોડ� ન ે�ય છ.ે”મારો લાલો હવ ે�ય છ!ે!!”

મા ન ેલોક-લ�� �ું ભાન ર�ું નથી.યશોદા મા �મે મા ંપાગલ થયા છ.ે

રથ ની પાછળ પાછળ રડતા ંરડતા ંદોડ� છ.ે �� ુએ જો� ુક� માર� મા પાછળ દોડતી આવ ેછ,ેતમેણે

અ�ર ન ેરથ ઉભો રાખવા ક�ું. રથ અટ�ો છ.ે

(હવ ેપછ� ના આ ��ય ની નજર સમ� ક�પના કરવા �વી છ)ે

યશોદા મા આ�યા છ,ે”મારો લાલો,મારો લાલો” કહ�તા ંકહ�તા ંલાલાન ેવળગી પડ�ા છ.ે

લાલા ના ંઓવારણા ંલીધા છ,ેબ� ુ�યાર કય� છ,ેછાતીએ વળગાડ�,મા�ું �ૂં��ું અન ેક�ું ક�-
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બટેા �ું આ� મ�રુા �ય છ ેતથેી મન ેબ� ુ�ુઃખ થાય છ,ેમાર� તો એવી ઈ�છા હતી ક� મારો લાલો,

મારાથી �રૂ ના �ય. પણ બટેા તાર� ઈ�છા એ માર� ઈ�છા છ.ેતાર� ઈ�છા િવ�ુ� માર� કાઇં કર�ું નથી.

બટેા, મ ેમારા કોઈ જ �ખુ માટ� તન ે�મે કય� નથી.તા�ુ ં�ખુ એ જ મા�ુ ં�ખુ છ.ે

�ું તો રોજ નારાયણન ે�ાથ�ના કર�શ ક� મારો કનયૈો,�યા ંપણ રહ� �ખુી રહ�.મારો લાલો આનદં મા ંરહ�.

તમ ેબ ેભાઈઓ સાથ ેજ રહ�જો,દાઉ� �ું મોટો છ ેએટલ ેલાલા ન ેસાચવ�.

લાલા,તન ેએક ખાનગી વાત કહ�વા આવી �.ં

બટેા, �ું મન ેમા,મા કહ� છ ેપણ �ું તાર� મા નથી,�ું દ�વક� નો છ.ે!!!!!

તાર� મા દ�વક� છ,ે�ું તો તાર� ધાવ �,ં�ું તો તાર� દાસી �.ં!!!!!!!

લાલો કહ� છ ેક�-મા �ું આ �ું બોલ ેછ ે?મા �ું આ� બોલી ત ેબોલી,ફર� થી કદ� આ�ું બોલીશ ન�હ.

લોકો ભલ ેગમ ેત ેકહ� પણ �ું મા� યશોદા મા નો જ દ�કરો �.ં

મા, �ું જગત ન ેકહ�શ ક� “�ું માર� યશોદા મા નો જ લાડ�લો દ�કરો �”ં

યશોદા� કહ� છ-ેક�-બટેા,�ું આ� �ય છ,ે�યાર� મન ેએક વાત યાદ આવ ેછ,ેમ� એક �લૂ કર� હતી.

એક વાર તાર� ઈ�છા િવ�ુ� જઈન ેમ� તન ેબાધંલેો,�ું નાનો હતો �યાર� તન ેખાડંણીયા જોડ� બાધંલેો.

ત ેવાત �ું �લૂી જ�.ત ેવાત તારા મનમા ંલાવીશ ન�હ,આ તાર� દાસી તાર� �મા માગ ેછ.ે

�યાર� કનયૈો મા ન ેકહ� છ ેક�-મા,�ું બ�ું �લૂી જઈશ,પણ ત� મન ેબા�ંયો હતો ત ેકદ� ન�હ ��ૂું.

મા, �ું �જ�દગીમા ંબધંાયો તો એક તારા થી જ બધંાયો �.ંમા, ત� મન ેબા�ંયો છ,ેઅન ેત ેપણ �મેથી

બા�ંયો છ,ેતારો �મે તારો લાલો કદ� �લૂશ ેન�હ. �ું તો માર� મા,યશોદા નો બધંાયલેો �.ં

મા,લોકો ગમ ેત ેબોલ ેતને ે�ું સાભંળ�શ ન�હ.

યશોદા� �છૂ ેછ ેક�-લાલા,�ું મન ે�લૂી તો જઈશ ન�હ ન?ે�ું મન ેમળવા પાછો આવીશ  ન ે?

કનયૈો કહ� છ ેક�-મા, �ું આવીશ,મા,�ું તારા �મે ન ેન�હ ��ૂું.મન ેતારા શર�ર ની �ચ�તા થાય છ.ે

�ું તારા શર�ર ન ેસાચવ�.�ું ગાયો ન ેસાચવ�. મા,�ું પાછો આવીશ.

યશોદા મા એ લાલા ન ેહ��ું ભાર� રાખી,છાતી થી અળગો કય� છ.ેલાલા ન ેઆશીવા�દ આ�યા છ.ે

“મારો કનયૈો �યા ંરહ� �યા ં�ખુ મા ંરહ�.”

યશોદામા ન ેવદંન કર� �ી��ૃણ ફર� થી રથ મા ંિવરા�યા છ.ેઅન ેરથ ચા�યો છ.ે

�મે મા ંપાગલ ગોપીઓ હ�ુ રથ સાથ ેસાથ ેદોડ� છ.ે

“કનયૈા સાયકંાળ ેતાર� આરતી ઉતાર�શ,પાચં િમિનટ �ું ઘરમા ંઆવ�”

�ી��ૃણ ેફર�થી રથ ઉભો રખા�યો છ.ે અન ેગોપીઓ ન ેકહ� છ ેક�-

દ��યો નો સહંાર એ મારા અવતાર�ું ��ુય �યોજન નથી,પણ મારા અવતાર �ું ��ુય �યોજન છ,ે

ગો�ુલ મા ં�મેલીલા કરવા�ું. તથેી એક �વ�પ ે�ું અહ� રહ�શ અન ેતમાર� ઘરે આવીશ અન ેએક �વ�પે

�ું મ�રુા જઈશ. પહ�લા તો એક યશોદાન ે�યા ંએક કનયૈો હતો,હવ ે�ટલી ગોપી એટલા ��ૃણ બ�યા છ.ે

એક એક ગોપીના �દય મા ં�વશે કય� છ.ે�તરગંમા ં(�દર) સયંોગ અન ેબ�હરગંમા ં(બહાર) િવયોગ.

�ી��ૃણના િવયોગ મા ંગોપીઓ સતત �ી��ૃણ �ું �યાન કર� છ,ેઅન ે�યાન કરતા ંકરતા ં�વ-�પ ન ે�ા�ત

ક��ુ છ.ે��યકે ગોપી ન ેઅ�ભુવ થયો છ ેક�-�ી��ૃણ મ�રુા ગયા જ નથી.

�ી��ૃણ ન ેલઇ રથ ચાલી ગયો,ગોપીઓ હ�ુ �ચ�વત ઉભી છ,ેઘોડાઓ ના પગની �ળૂ ઉડતી દ�ખાય છે

�યા ં�ધુી બધા ંએક �ૃ��ટ થી જોતા ંઉભા છ.ેહવ ે���ું ક� ત ેગયા જ છ ેએટલ ેપછ� તમેણ ેઘરે �યાણ
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ક��ુ. �ી��ૃણ કઇં િન��ુર નથી, ક� ગોપીઓ નો �મે કઈં એકતરફ� છ ેએ�ું પણ નથી �ી��ૃણ તો �મે ની

�િૂત� છ.ે�યાન િવયોગમા ંથાય છ,ેિવયોગ મા ં�ણુ દ�ખાય છ,ેસયંોગ મા ંદોષ દ�ખાય છ.ે

િવયોગ વગર ત�મયતા થતી નથી,િવયોગ વગર �યાન મા ંએકા�તા આવતી નથી,અન ે�યાન વગર

�� ુનો સા�ા�કાર (દશ�ન) થતો નથી.

“�જવાસીઓ મારા �વ�પ �ું �યાન કરતા ંમારામા ંત�મય થાય,મારા �વ�પ ન ે�ા�ત થાય.”

એટલ ે�ી��ૃણ ેઆ િવયોગ એટલ ેક�” િવિશ�ટ યોગ” �ું દાન ક��ુ છ.ે

સાયકંાળ ના સમય ેરથ મ�રુાના ઝાપંા �ધુી આ�યો છ.ે�ી��ૃણ અ�ર ન ેકહ� છ ેક�-અમ ેહાલ નગરમાં

�વશે ન�હ કર��ું.અમ ેઅહ� બાગ મા ંિવ�ામ કર�ું,તમ ેકસં ન ેખબર આપી તમાર� ઘરે �વ.

અ�ર � એ બ� ુઆ�હ કય� છ-ેક� મા�ુ ંઘર પાવન કરો.

�યાર� �ી��ૃણ કહ� છ ેક�-મામા ની ખબર લીધા વગર માર� કોઈના ઘરે જ�ું નથી.

� મ�રુા મા ંકસં હોય �યા ં�ી��ૃણ રહ� શક� ન�હ.એટલ ેમ�રુા ની બહાર બગીચામા ં�ી��ૃણ ર�ા છ.ે

�ધકાર અન ે�કાશ સાથ ેરહ� શક� ન�હ. િવષયાનદં હોય �યા ં��ાનદં સભંવી શક� ન�હ.

એક જ મ�રુા મા ં(માનવ-કાયામા)ં �ી��ૃણ (ઈ�ર) અન ેકસં (કામ) સાથ ેરહ� શક� ન�હ.

આટ�ું સમ�ય તો પણ ઘ�ું છ.ે �લુસીદાસ કહ� છ ેક�-

જહા ંકામ વહા ંરામ ન�હ,જહા ંરામ વહા ંન�હ કામ,�લુસી દોનો નવ રહ� રિવ રજની એક ઠામ.”

(રિવ=�યૂ�=અજવા�,ં રજની=રાત-�ધા�ુ)ં

�વાલ-િમ�ો સાથ ે�ી��ૃણ ભોજન કરવા બઠેા છ.ેયશોદા� એ લાલા ન ેભાવ ેતવેી �ુધની અનકે �ુંદર

�ુંદર વાનગીઓ બનાવી ન ેઆપલેી છ.ે લાલો જમવા બઠેો અન ેમા �ું �મરણ થ�ું છ.ે

“માર� મા બ� ુભોળ� છ ે,ત ેઆ� ઘરમા ંરડતી હશ”ે �ી��ૃણ મા ના �મે ન ેકોઈ �દવસ ��ૂયા નથી.

અ�યાર� મા ની યાદ� �ી��ૃણ ભોજન કર� શ�ા નથી,હાથ નો કોળ�ઓ હાથમા ંજ રહ� ગયો છ.ે

નદંબાબાની નજર ��ૃણ પર પડ�,�છૂ ેછ ેક�-કનયૈા �ું ક�મ ખાતો નથી?

કનયૈો જવાબ આપ ેછ ેક�-બાબા માર� મા ના ખાય, માર� વહાલી ગાયો ના ખાય,�યા ં�ધુી મારાથી  ક�મ

ખવાય ? બાબા, માર� મા અન ેગાયો �યા ં��ૂયા ંર�ા છ.ેત ેઉપવાસ કર� અન ે�ું ક�વી ર�ત ેભોજન ક�ુ ં?

તનેી જ ભ��ત સાચી, ક� �ન ેભગવાન યાદ કર�.

�ુઃખી �વ આનદં મળેવવા �� ુ�ું �મરણ કર�,તો તમેા ંકોઈ આ�ય� નથી.પણ

આનદં-�પ પરમા�મા કોઈ �વ �ું �મરણ કર� �યાર� ત ે�વ �તૃાથ� થાય છ.ેત ે�વ ધ�ય છ.ે

રામાયણમા ં�ચ��ટૂ મા ંબઠે�લા રામ�,ભરત� ન ેયાદ કર� છ,ેતમે આ� �ી��ૃણ યશોદા ન ેયાદ કર� છ.ે

ભ��ત એવી હોવી જોઈએ ક� પરમા�મા ન ેત ેભ�ત વગર ચને ના પડ�.

યશોદા� નો �મે પણ એવો જ હતો,ક� � �દવસ થી કનયૈો ગો�ુલ છોડ� ન ેગયો છ,ેત ે�દવસથી ખા�ું

નથી.

ત ે�દવસ ેતો ગાયોએ પણ અપવાસ કય� છ,ેખડ ખાતી નથી, પાણી પીતી નથી અન ેમ�રુાના માગ� તરફ

જોઈ જોઈ ન ેભાભંર� છ.ે”અમારો ગોપાલ ગયો છ”ે

બી� �દવસ ેબપોર� ગોપબાળકો કહ� છ ેક�-લાલા �ું અમન ેમ�રુા નગર� ન�હ બતાવ ે?

�ી��ૃણ કહ� છ ેક� આપણ ેસા�ં મ�રુા નગર� જોવા જઈ�ું.ત ેવખત ેનદંબાબા એ ક�ું ક� –

અહ� તો કસં રા� ની જય બોલાય છ,ેઆ તો મો�ુ ંશહ�ર છ,ેશહ�ર મા ંતોફાન કર�ું ન�હ.અન ે�ધા�ુ ંથતા

પહ�લા ંપરત આવી જજો.
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સાજં ના સમય ેબલરામ-��ૃણ અન ેગોપબાળકોએ મ�રુા નગર�મા ં�વશે કય� છ.ે

રોજ ની આદત �માણ,ેબાળકો કનયૈા ની જય બોલાવ ેછ.ે”કનયૈા લાલક� જય”

મ�રુા ની �ીઓ ન ેકાન ેઆ શ�દ પડ�ો,તઓે દોડતી �ી��ૃણ ના દશ�ન કરવા આવી છ.ે

�કુદ�વ� મહારાજ આ �ૃ�ય ના ��ય� દશ�ન કર� છ ેઅન ેવણ�ન કર� છ.ે

� લીલા થઇ રહ� હોય ત ેલીલા ��ય� થઇ રહ� છ,ેએવી ભાવના �ોતા અન ેવ�તા બનં ેકર� તો કથામાં

અિત-આનદં આવ ેછ.ે

મ�રુા ની �ીઓ �ી��ૃણ દશ�ન કરતા ંઅનકે વાતો કર� છ.ે

મ�રુા ના રાજમાગ� આગળ ચાલતા ંકસં રા� નોમાનંીતો ધોબી મ�યો.ત ેકસં ના નવા �ક�મતી કપડાં

લઇ ન ેજતો હતો. આ એ જ ધોબી છ ે�ન ેરામાવતાર મા ંરામ� ની િન�દા કર� હતી.

ધોબી અ�ડ ચાલતો હતો. ધોબી પાસ ે�ી��ૃણ ેકપડા ંમા�યા.ંમન ેઅન ેમારા િમ�ો ન ેકપડા ંઆપો.

ધોબી અ�ડ મા ંબોલવા લા�યો ક�-�ું કસં રા� નો ધોબી � ંઅન ેઆ કપડા ંકસં રા� ના છ.ે આ કઈં

તમા�ુ ંગો�ુ�ળ�ું ગામ�ુ ંનથી,તમ ે�ું તમારા બાપદાદાએ પણ આવા ંકપડા ંકદ� �ું જોયા ંહતા?ં

લો,બો�યા ક� કપડા ંઆપો,વધાર� બોલશો તો કસં ના િસપાઈઓ ન ેબોલાવીશ,તઓે તમન ેપકડ�ન ેલઇ

જશ.ેગામડાના ગમારો,�વવાની ઈ�છા હોય તો અહ�થી ચાલતી પકડો.

બળદ�વ� થી આ સહન થ�ું ન�હ,”કનયૈા,આન ેમરણકાળ નો સિ�પાત થયો છ,ે�ું એન ેમાર”

મોટાભાઈ નો �કુમ થયો એટલ ેકનયૈાએ ધોબી ના �ખુ પર લપડાક માર�,ન ેધોબી �ું મ�તક પડ� ગ�ું

અન ેરામ-શરણ થયો.ધોબી ની આવી દશા જોઈ ન ેતનેા �મુા�તાઓ ગભરાયા અન ેકપડા ંના પોટલાં

�યા ંજ છોડ� ન ેનાસી ગયા. કનયૈો હવ ેિમ�ો ન ેકહ� છ-ેક� આ બધા ંમારા ં જ કપડા ંછ,ે તમ ેપોટલા ંછોડો

અન ેકપડા પહ�રો. �યાર� એક િમ� ેક�ું ક�-કનયૈા. તન ેચોર� કરવાની ટ�વ પડ� છ ેત ેહ�ુ ગઈ ન�હ.

�ી��ૃણ કહ� છ ેક�-�ું ચોર� કરતો નથી,�ું તો આ બધા નો મા�લક �,ંઆ બ�ું જગતમા ંમ ેઆપ�ેું છ,ે

એટલ ેત ેમા�ુ ંજ છ.ે તમે છતા ંગોપબાળકો ન ેપોટલા ંછોડવાની �હ�મત થતી નથી.

એટલ ેકનયૈા એ �ત ેપોટલા ંછોડ�ન ેગોપિમ�ો ન ેકપડા ંઆપ ેછ.ે

કનયૈો �ન ે� કપ�ુ ંઆપ ેત ે�ને ેબધંબસે�ું જ આવી �ય છ.ે કનયૈાના િમ�ો �શુ થયા છ.ે

��ૃણ ની �િત�ા હતી ક� –મારા ંિમ�ો ન ેસારા ંકપડા ંપહ�રાવીશ અન ેપછ� �ું પહ�ર�શ.

�ી��ૃણ નો �મે અલૌ�કક છ,ેિમ�ો સાથ ેગોપ-બાળક થઇ ન ેર�યા,�યાર� �લૂી ગયા ક� �ું ઈ�ર �.ં

�ી��ૃણ િમ�ો ન ે�ુંદર કપડા ંપહ�રાવી પોત ેપણ �ુંદર કપડા ંપહ�ર� છ.ે

આજ �દન �ધુી િમ�ો સીવલેા ંકપડા ંના પહ�ર� એટલ ેપોત ેપણ સીવલેા ંકપડા ંપહ�રતા નહોતા.

કાળ� કામળ� લઇ ગાયોની પાછળ ભમતા હતા.આ� સીવલેા ંકપડા ંિમ�ો ન ેપહ�રાવી ન ેપોત ેપહ�યા� છ.ે

�મે ક�વો કરવો ત ેજગતન ેબતા��ું છ.ે

ત ેપછ� ર�તામા ં�દુામા માળ� મ�યો.તણે ે�� ુન ે�લની માળા પહ�રાવી.

આગળ ચાલતા ંકસંની દાસી �ુ�� મળ�.� �ણ ઠ�કાણ ેવાકં� હતી,અન ેહાથમા ંચદંન �ું પા� લઈને

જતી હતી.�ુ�� �ી��ૃણ ન ેચદંન આપ ેછ.ે�ી��ૃણ તનેા પર �સ� થયા.��એુ િવચાર કય� ક�-

�ુ��એ ચદંન આપી મારા �પ મા ંવધારો કય� છ,ેતથેી �ું પણ તણે ે�ુંદર બના�ું.

એટલ ેતનેી હડપચી પકડ� ન ેએવી હલાવી ક�,�ણ �ગ ેવાકં� �ુ�� સીધી થઇ ગઈ.

આગળ ચાલતા ંવ�ૈયો ની �ુકાનો આવ ેછ,ેવ�ૈયો એ �ી��ૃણ ન ેપણ,સોપાર� આપી �સ� કયા�.
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�ુ�� ની આ કથા પાછળ થો�ુ ંરહ�ય છ.ે

�ુ�� એટલ ે��ુ�.��ુ� �ણ ઠ�કાણ ેવાકં� છ.ેકામ,�ોધ અન ેલોભ.

આ �ણ દોષ �� ુ�ું �જૂન કરવાથી �ય છ.ે

��ુ� કસં ની સવેા (�ુ�� કસં ની દાસી હતી) કર�-એટલકે� િવષયોની પાછળ �ય તો ત ેવાકં� બને

છ,ેપણ,ત ે��ુ� ઈ�ર ના સ��ખુ આવી ન ેઉભી રહ� તો,ઈ�ર તરફ વળ ેતો ત ેસરળ (સીધી) થાય છ.ે

કસંના ય�ના ચાર �દવસ �રુા થઇ પાચંમો �દવસ હતો.આ� જો ય� િનિવ��ન ે�રુો થાય તો કસં ને

�ચ ના આવ.ેતવે ેવખત ે�ી��ૃણ ય��ું �થાન �છૂતા ં�છૂતા ં�યા ંઆ�યા છ.ે�યા ંરાખ�ેું ધ��ુય ઉઠાવી

ન ેનમા��ું એટલ ેધ��ુય ના બ ે�ુકડા થયા છ.ે�ા�ણોએ ક�ું ક� ધ��ુય �ટૂ�ું એટલ ેય� અ�રુો રહ�શ.ે

કસં ના સવેકોએ દોડતા જઈ અન ેકસં ન ેખબર આપી છ.ેકસં અિત ��ુસ ેથયો છ.ે

કસં ેબી� �દવસ ેસવાર� દરબાર ભય� છ,ેમોટો અખાડો બના�યો છ.ેચા�રુ-��ુ�ટક અન ેમોટા મોટા

પહ�લવાનો મ�દરાપાન કર� ન ેઅખાડા મા ંબઠેા છ.ેકસં િસ�હાસન પર બઠેો હતો.કસં ન ે��ૃ� ુના �ચ�ો

દ�ખતા હતા,છતા ં�હ�મત કર� તણે ેતનેા પહ�લવાનો ન ેક�ું ક�-આ� મ�લ-��ુ વખત ેતમ ેબલરામ અને

��ૃણ ન ેમાર� નાખજો. તઓે ના પડ� તો પણ પરાણ ેતમ ેતમેણ ેઅખાડામા ં�ુ�તી માટ� ખ�ચી જજો.

નદંબાબા ન ેપણ સભામા ંઆમ�ંણ મોકલ�ેું એટલ ેત ેપણ બલરામ-�ી ��ૃણ ન ેલઇ ન ેઆ�યા છ.ે

કસં ેસ� ુ�થમ તો �� ુઉપર કપટ કર� ન ે�ુવલયાપીડ હાથીન ેછોડ�ો,પણ ��એુ લીલા કર� ન ેહાથી ને

માય� છ.ે સભા ના સવ� લોકો ન ે�ી��ૃણ ની તાકાત નો પ�રચય થયો.બધાના �ખુ ેથી વાહ નીકળ�.

��એુ સભામા ં�વશે કય� ત ેવખત ેચા�રુ બોલવા લા�યો-ક�-એય,બલરામ-��ૃણ અહ� આવો,

અમારા મહારાજ ન ે�ુ�તી જોવાનો શોખ છ,ે�ની �ત થાય તણે ેમહારાજ ભટે આપવાના છ,ે

�ી��ૃણ કહ� છ ે–ક�-રા� ન ેરા� રાખવા એ મા�ુ ંકત��ય છ ેપણ અમ ેબાળક છ�એ.તમ ેમોટા પહ�લવાન

છો,તમાર� સાથ ેન�હ પણ કોઈ અ�ગયાર વષ�ના બાળકન ેબોલાવો તો અમ ે�ુ�તી કર�એ.

મ�દરા થી ઉ�મ� થયલેો ચા�રુ બોલ ેછ ેક�-એ કાઇં ચાલ ેન�હ, હમણા ંતો ત ેહાથી ન ેમાય�,�ું બાળક

શાનો ? અમ ેસાભં��ું છ ેત� મોટા રા�સો ન ેમાયા� છ,ેતારા ંપરા�મ અમ ે�ણીએ છ�એ.

એમ કહ� ન ેચા�રુ �ી��ૃણ  નો હાથ પકડ� ન ેઅખાડામા ંખ��યો.

પહ�લવાન ચા�રુ આવશે મા ંબોલવા લા�યો એટલ ેકનયૈા ન ેપણ આવશે આ�યો છ.ે

�ી��ૃણ ેક�ું ક� મારો હાથ છોડ� દ�,હાથ પકડવાની શી જ�ર છ ે?માર� માએ મન ેબ� ુમાખણ ખવડા��ું છ.ે

માર� માએ મન ેબળવાન કર� ન ેમોક�યો છ,ેતાર� ઈ�છા જ છ ેતો �ું લડવા તયૈાર �.ં

એમ કહ� અખાડા મા ં�ુદ� પડ�ા છ.ેચા�રુ સાથ ે�ી��ૃણ ની અન ે��ુ�ટક સાથ ેબલરામ ની �ુ�તી થાય

છ.ેકસં ના સવેકો કસં ના કહ�વા �જુબ મ�લો ન ે�રૂાતન ચઢાવવા નગારા ંવગાડ� છ.ે

આ કથા પાછળ �ું રહ�ય એ છ ેક�-સસંાર એ અખાડો છ,ેચા�રુ એ કામ અન ે��ુ�ટક એ �ોધ –એ મોટા

પહ�લવાનો છ.ેઅના�દ કાળથી ત ે�વ ન ેમારતા આ�યા છ.ે તમેની સામ ેગાફ�લ ર�ા વગર સાવધાની

થી તમેની સામ ે�ુ�તી કર� તમેનો િવનાશ કરવાનો છ.ે

નદંબાબા બ� ુગભરાયા છ.ે�ા ંમારો નાનો કનયૈો અન ે�ા ંઆ મોટા પહ�લવાન મ�લો?

આ પહ�લવાનો હાજર હાથી�ું બળ ધરાવ ેછ.ેમારો કનયૈો કોમળ છ ેતને ેઆ મ�લો મારશ.ે

નદંબાબા સભામા ંઉભા થાય છ ેઅન ેકહ� છ ેક�-આ અધમ� �ું ��ુ થાય છ.ે

કસં ેક�ું –બસેી �વ,�ું ધમ� મા ંમાનતો નથી, � થાય છ ેત ેયો�ય જ થાય છ.ે
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�ી��ૃણ પરમા�મા છ ેપણ નદં� ના બાળક છ,ેનદં� નો વા�સ�યભાવ છ.ે

નદંબાબા અિત �યા�ુળ થયા છ.ે

નદંબાબાએ �ખો બધં કર�ન ેપોત ે�ની રોજ ��ૂ કરતા હતા,ત ેનદં��ર મહાદ�વ ની બાધા રાખી છ.ે

“હ� નદં��ર,મારા કનયૈા �ું ર�ણ કરો.ઘરે આવી તમન ે૧૧ મણ લા�ુ ધરાવીશ.”

પછ� યાદ આ��ું ક� �ુ�તીના દ�વ તો હ�મુાન� છ.ેહ�મુાન� ની �પૃા થાય તો અખાડામા ં�ત થાય છ.ે

“હ� હ�મુાન�,મારા કનયૈા �ું ર�ણ કરો,�ું તમન ેપણ ૧૧ મણ ના બસેન ના લા�ુ ધરાવીશ”

કનયૈા એ જો�ું ક�- નદંબાબા બ� ુગભરાયા છ,ેબાધાઓ રાખ ેછ ેમાર� કામ જ�દ� પતાવ�ું જોઈએ.

તમેણ ેચા�રુ ન ેજોર થી ધ�ો માય�,ચા�રુન ેખાતર� થી ગઈ ક� -આ કોઈ સામા�ય બાળક નથી.પણ

મારો કાળ છ.ેહવ ેનાસી જઈશ તો કસં મન ેમાર� નાખશે

તનેા કરતા ંતો ��ૃણ ના હાથ ેમર�ું સા�ુ,ં��ુ�ત મળશ.ે

��ૃણ ેતનેા બ ેકાડંા ન ેપકડ�ા છ ેઅન ેગોળ ગોળ ફ�રવી ન ેપછાડ�ો,ન ેચા�રુ મરણ ન ેશરણ થયો.

પર�� �ી��ૃણ ચા�રુ (કામ) ન ેમાર� છ ેઅન ેશ�દ�� બલરામ ��ુ�ટક (�ોધ) ન ેમાર� છ.ે

કસં �ોધ મા ંઆ�યો છ ેઅન ેગાળો આપ ેછ.ેહવ ેત ેગભરાણો છ,ેમારો કાળ માથ ેઆ�યો છ,ે

ગભરાટમા ંમાથાનો �ગુટ નીચ ેપડ� ગયો.�ી��ૃણ ેઆવી તનેા માથા ના વાળ પકડ�ા છ,ેઅને

કસં ન ેકહ� છ-ેમામા તમન ેયાદ છ ેક� માર� મા નો તમ ેચોટલો પકડ�લો.�ું દ�વક� નો આઠમો બાળક �,ં

તમન ેમારવા આ�યો �,ં

�ી��ૃણ ેકસં ના વાળ પકડ� ન ેગોળ ફ�રવી રગં�િૂમ પર પછાડ�ો,અન ેકસં ના �ાણ નીકળ� ગયા.

બધા બાળકો “કનયૈાલાલ ક� જય” બોલવા લા�યા.

કસં �� ન ેબ� ુ�ાસ આપતો હતો,કસં માય� એટલ ેબધાન ેબ� ુઆનદં થયો.ફ�ત કસંની રાણીઓ ને

બ� ુ�ુઃખ થ�ું.કનયૈો મામી પાસ ેગયો,કનયૈા ન ેતો નાટક કરતા ંપણ આવડ�.(એ તો નટવર છ)ે

મામીઓ સાથ ેતણે ેપણ પોક �કૂ�,મારા મામા ર�.....

મામીઓ ન ે�ી��ૃણ સમ�વ ેછ ેક�-મામી �ું તો અ�ગયાર વષ� મામા ન ેમળવા આ�યો પણ...

મામીઓ કહ� છ ેક�-કનયૈા �ું રડ�શ ન�હ,તમેણ ેબ� ુપાપો કયા� છ ેતનેી સ� તમેણ ેમળ� છ.ે�ું િનદ�ષ છ.ે

ભાગવત મા ંકસં ની રાણીઓ �યાય આપ ેછ.ે�ી��ૃણ િનદ�ષ છ ેત ેકોઈન ેમારતા નથી,તાર� છ.ે

રામાયણ મા ંમદંોદર� એ �યાય આ�યો છ-ેક� રાવણ ન ેરામ ેમાય� નથી,તનેા પાપ ેત ેમય� છ.ે

કસં એ અ�ભમાન�ું �વ�પ છ.ેકસં ની રાણીઓના નામ છ-ે“અ��ત” અન ે“�ા��ત” ત ેપણ �ચૂક છ,ે

આખો �દવસ અ��ત અન ે�ા��ત નો િવચાર કર� ત ેઅ�ભમાની કસં છ.ે

અ��ત- એટલ ેમાર� પાસ ેઆટ�ું છ ેઅન ેહવ ેઆટ�ું �ું �ા�ત કર�શ, એમ આખો  �દવસ પસૈા �ું �ચ�તન

કર�, નીિત ક� અનીિત થી પસૈા કમાઈ ન ેમોજ-શોખમા,ંતથા સસંાર �ખુ ભોગવવાની ઈ�છા રાખ ે–અન-ે

� ધમ� ન ેમાનતો નથી ત ેકસં છ.ેત ેિપતા ઉ�સને ન ેક�દ કર� ત ેરા� બ�યો છ.ે

પાપ ની �ન ેબીક નથી અન ેબી� ન ેરડાવી પોત ેઆનદં ભોગવ ેત ેકસં છ.ે

પહ�લા ંતો એક કસં હતો પણ અ�યારના જમાનામા ંઅનકે કસં દ�ખાય છ.ે

�વ કામ અન ે�ોધ નો હમંશેા ંમાર ખાતો આ�યો છ.ેત ેકામ-�ોધ ન ે�તી ન ેસયંમ ક�ળવવાનો છ.ે

શ�દ-�� (બળદ�વ) થી �ોધ શાતં થાય છ,ેપર-�� (��ૃણ) ની ઉપાસના થી કામ શાતં થાય છ.ે

કસં વરેથી પણ એક �ી��ૃણ �ું �યાન કરતો હતો.મન િમ� કરતા ંવરે� �ું વધાર� �મરણ કર� છ.ે
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કસં ે�ી��ૃણ સાથ ેવરેથી સબંધં જોડ�લો,ભલ ેવરેભાવ થી પણ કસં સતત �ચ�તન �ી��ૃણ �ું ક��ુ,

એટલ ેભગવાન ેતને ે��ુ�ત આપી.કસંન ેમાય� નથી પણ ��ુ�ત આપી છ.ે

�ી��ૃણ કહ� છ ેક�-ભલ ેવરેભાવથી પણ � મા�ુ ં�મરણ કર� છ ેતને ે�ું ��ુ�ત આ�ું �.ં

મ��ુય સાથ ેવરે થાય તો પતન થાય છ,ેપણ ઈ�રના માર મા ંપણ �યાર છ,ે��ુ�ત છ.ે

ભગવાન જો વરે� ન ેપણ સદગિત આપ ેછ ેતો,

�મે થી � ભગવાન �ું �મરણ કર� તને ેક�મ ��ુ�ત ના મળ ે?

કનયૈાએ,કસં ન ેમાર�,પોતાની જ�મ-�િૂમ નો ઉ�ાર કર�,માતા-િપતાન ેકારા�હૃમાથંી ��ુત કયા� છ.ે

વ�દુ�વ-દ�વક� એ અ�ગયાર વષ� કારા�હૃમા ંતપ ક��ુ,�યાન ક��ુ,એટલ ે�� ુના દશ�ન થયા છ.ે

માત-િપતા�ું �દય ભરા�ું છ,ેએક શ�દ બોલી શ�ા ંનથી.�યાર� ધયૈ� ધારણ કર� ન ે�ી��ૃણ કહ� છ ેક�-

ધમ�,અથ�,કામ અન ેમો� –આ ચાર ��ુુષાથ� િસ� કર� આપનાર આ માનવ શર�ર છ.ેઅન ેએ�ું આ

શર�ર માતા-િપતા આપ ેછ,ેમાતા-િપતા નો આ ઉપકાર �વ �લૂી શક� ન�હ.મારા અપરાધ ની �મા કરો,

હવ ે�ું આપન ેછોડ� ન ેન�હ ��.

ત ેપછ� કનયૈા ન ેહાથી પર બસેાડ� ન ેગામમા ંફ�રવવામા ંઆવ ેછ.ે

નદંબાબા ન ેકનયૈા ��ય ેવા�સ�યભાવ છ,ેત ેિવચાર� છ ેક�-લાલા ન ેહાર પહ�રાવી,હાથી પર બસેાડ�ો છ,ે

પણ કોઈ તને ેખવડાવતા નથી,યાદવો મા ં�મે હશ ેપણ િવવકે નથી,મોટા મોટા પહ�લવાનો જોડ� �ુ�તી

કર�ન ેલાલા ન ે�ખૂ લાગી હશ,ેપણ તનેી કોઈ ન ેદરકાર નથી.

નદંબાબા માખણ-િમસર� લઈન ેવરઘોડો �ય છ ેત ેર�તા પર આ�યા છ ેઅન ેલાલાન ેહાથી ની �બાડ�

પરથી નીચ ેઉતાર� અન ે�મે થી જમાડ� છ.ે

� જ�યા એ �ી��ૃણ ેઆ �માણ ેિવ�ામ લીધો ત ેઘાટ �ું નામ પડ�ું િવ�ામઘાટ.

બધા �ી��ૃણ ન ેકહ� છ ેક� કસં ન ેઆપ ેમાય� છ,ેતથેી રા�ય તમા�ુ ંછ.ે

�યાર� �ી��ૃણ કહ� છ ેક�-રા�ય ના લોભ થી મ� કસં ન ેમાય� નથી,કસં �� ન ે�ાસ આપતો હતો,

તથેી તને ેમાય� છ.ેકસં ના િપતા ઉ�સને �વ ેછ ેતને ેરા� બનાવો,�ું તો સવ� નો સવેક �.ં

�ી ��ૃણ ેજ�મ થી સવેા કર� છ,ેનાના હતા �યાર� ગાયોની અન ેમોટા થયા પછ� સમાજ ની સવેા કર� છ.ે

મ�રુાની ગાદ� પર ઉ�સને ન ેબસેાડ� ન ેતમેનો રા�યા�ભષકે કય� છ.ે

મ�રુા�ું રા�ય મ��ું હ�ું પણ તમેા ં�ી��ૃણ ન ેકોઈ આસ��ત નથી.

રાવણ ન ેમાર� ન ેલકંા �ું રા�ય રામ� ન ેમ��ું હ�ું,પણ ત ેલી�ું નથી.

તમેા ંકોઈ આસ��ત બતાવી નથી.

�ી��ૃણ ે�વો ઉપદ�શ આ�યો છ,ેત ેપોતાના �વનમા ંઉતાર� ન ેબતા�યો છ.ે

આજકાલ મ��ુય ન ેથો�ુ ંપણ મ��ું હોય તો છોડવાની ઈ�છા થતી નથી.

બગંલા મા ંરહ�,િવલાસી �વન ગાળ�,��ુતકો વાચંી ન ેવદેાતં ની ચચા� કર� ત ેબ� ુઠ�ક નથી,

પણ વાચં�ેું �વન મા ંઉતારવાની જ�ર છ,ેકોઈ સાધન કરવાની જ�ર છ.ેઅ�ભુવ ની જ�ર છ.ે

હવ ેનદં� ની િવદાઈ નો �સગં આવ ેછ.ે

આ �સગં ભાગવત મા ંતો એક-બ ે�લોક મા ંક�ો છ,ેપણ અ�ય �થંો મા ંતનેો િવ�તાર કય� છ.ે

નદંબાબા નો �કુામ મ�રુાની બહાર બગીચામા ંજ હતો. �ી��ૃણ-બળરામ ન ેરાજમહ�લ મા ંલઇ ગયા છ.ે

નદં� ન ેગગા�ચાય� કહ�વા આ�યા છ ેક�-�ી��ૃણ વ�દુ�વ નો આઠમો ��ુ છ.ેતમાર� �યા ંક�યા થઇ હતી.

�ી��ૃણ હવ ેગો�ુળ ન�હ આવ ેપણ મ�રુામા ંજ રહ�શ.ે
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�ી��ૃણ મારો ��ુ નથી,એ�ું સાભંળતા ંજ નદંબાબા ન ે�છૂા� આવી છ,ેખબર પડતા ં�ી ��ૃણ દોડતા

આ�યા છ.ેઅન ેઆવી ન ેનદંબાબા ન ેસા�ટાગં �ણામ કયા� છ.ેનદંબાબા ��યા છ ેઅન ેકનયૈા ન ેછાતી

સરસો ચા�ંયો છ.ે �ી��ૃણ કહ� છ ેક�-બાબા,બાબા, અમ ે��ુ કરતા હતા �યાર� અમન ેહ�મુાન� દ�ખાયલેા.

નદંબાબાએ મા��ું ક�-મ ેહ�મુાન� ની બાધા રાખી હતી એટલ ેહ�મુાન�એ કનયૈા �ું ર�ણ ક��ુ,

બાક� આ મોટા મ�લો ન ેકોણ માર� શક� ?

નદંબાબા ભોળા છ ેઅન ેકનયૈાએ નદંબાબા ની ભાવના કાયમ રાખી છ.ે

��ૃણ કહ� છ-ેક�-બાબા �ું તમારો જ �,ંલોકો બોલ ેત ેસાભંળશો ન�હ,કોઈનો હાથ પકડ� શકાય ,�ભ ન�હ.

લોકો ભલ ેગમ ેત ેકહ� પણ

બાબા,તમ ેજ મારા િપતા છો,ન ેયશોદા માર� મા છ.ેબાબા તમારા આશીવા�દથી,

મ ેકસં ન ેમાય� એટલ ેકસં ના િમ�ો,જરાસઘં,દતંવ�� વગરે� માર� સાથ ેવરે રાખવા લા�યા છ,ે

બાબા,�ું અ�યાર� તમાર� સાથ ેગો�ુળ આ�ું તો,ત ેરા�ઓ �યા ંલડવા આવશ,ે�જ�િૂમ એ �મે�િૂમ છ.ે

�જવાસીઓ હાથમા ંશ� લશે ેન�હ,અન ેમાર� લીધ ેત ેબધા �ુઃખી થશ.ે

એટલ ેથોડો સમય �ું મ�રુામા ંરહ�શ,બાબા,તમ ેહાલમા ંકોઈ ન ેકહ�શો ન�હ ક� �ું તમારો ��ુ �,ંકારણ

તમ ેજો તમે  કહ�શો તો રા�ઓ તમારા સાથ ેવરે કરશ,ેમારા કારણ થી �જવાસીઓ �ુઃખી ન થાય,અને

તઓે આનદં મા ંરહ� એટલા માટ� મ� ના �ટક� આવી ખોટ� �હ�રાત કર� છ,ેક� �ું વ�દુ�વ નો ��ુ �.ં

બાબા,તમારા ઉપકાર નો બદલો �ું કદ� �લૂીશ ન�હ.

તમારા આશીવા�દ થી �ું ,લોકો ન ેબ� ુ�ાસ આપતા, �ુ�ટ રા�ઓ ન ે�ું માર�શ. સમાજ ન ે�ખુી કયા�

પછ� �ું ગો�ુળ મા ંઆવીશ,બાબા,,�ું �ું ક�ુ?ં �ું અહ� આવી ન ેફસાયો �.ંબાબા, તમ ેગો�ુળ �વ,માર�

ગાયો ન ેસાચવજો,અન ેમા ન ેકહ�જો ક� કનયૈો જ�ર આવશ.ે

કનયૈો અનકે �કાર� બાબા ન ેસમ�વ ેછ,ેછતા ંબાબા ની �યા�ુળતા ઓછ� થતી નથી.રડતા,ંરડતા,ં

બાબા કહ� છ ેક�-લાલા, �ું ન�હ આવ ેતો તાર� મા મન ેઠપકો આપશ ેક�-મારા લાલાન ેતમ ેક�મ �કૂ�

આ�યા?

બટેા,મન ેવધાર� આ�હ કરતા ંઆવડ�ું નથી,�મે મા ં�ુરા�હ શોભ ેન�હ,તા�ુ ં�ખુ એ મા�ુ ં�ખુ છ,ે

મારો કનયૈો �ખુી રહ� તવેી �ાથ�ના �ું રોજ નારાયણ ન ેકર�શ.તન ેયાદ કર� ન ેઅમ ેરડ��ું,

ત ેરડવામા ંઅમન ેશાિંત મળશ,ેઅમ ેતારા આધાર� �વીએ છ�એ,એટલ ે�જ મા ંજ�ર આવ�.

લાલા એ �વાલ-બાળિમ�ો �ું સ�માન ક��ુ છ,ેિમ�ો કહ� છ ેક� –લાલા �ું િન��ુર થયો છ.ે

કનયૈો કહ� છ ેક�-િન��ુર થયા િવના આગળ ની લીલા થઇ શક� તમે નથી,તમ ેમારા માતા-િપતા �ું �યાન

રાખજો. નદંબાબા ના ચરણ મા ંફર� વદંન કર� તમેન ેગાડા મા ંબસેાડ�ા છ.ે

�જવાસીઓ નો �મે જોઈન ેમ�રુાના યાદવો ન ેઆ�ય� થ�ું છ.ે

મહા�માઓ કહ� છ ેક�-ગો�ુળ ના �ી��ૃણ અનરેા લાગ ેછ,ેગો�ુળ �ું �વ-�પ �દ�ય છ,ેગો�ુળ મા ં�ી��ૃણે

અલૌ�કક �મે અન ેઆનદં �ું દાન ક��ુ છ.ે

ત�વ �ૃ��ટ થી જોવામા ંઆવ ેતો,ગો�ુળ ના ,મ�રુાના અન ે�ારકા ના �ી��ૃણ એક જ છ.ે

અ�ગયાર વષ� ના �ી��ૃણ અન ેબળદ�વ ન ેવ�દુ�વ ેજનોઈ આપી છ,ે ગગા�ચાય� ગાય�ી મ�ં ની દ��ા

આપી છ,ે�ી��ૃણ અન ેબલરામ “��ચાર�”  થયા છ.ે

આ સસંાર માયામય છ,ેસસંારમા ંઆ�યા પછ� મ��ુય ન ેકઈંક ન ેકઈંક માયા વળગ ેજ છ.ે
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કોલસાની ખાણ મા ંગયા પછ� હાથ કાળા થાય જ છ.ે � સસંાર મા ંફસાયલેો છ,ેતને ેસ�સગં

ની,સદ��ુની જ�ર પડ� છ,ેએવો જગત ન ેઆદશ� બતાવવા,

�ી��ૃણ સાદં�પની ઋિષ ન ે�યા ંિવ�ા�યાસ માટ� ગયા છ.ે

�ના �ાસ માથંી વદે નીક�યા છ ેત ેપોત ેઆ� વદે ભણવા ગયા છ.ે��ુુ�ુળ મા ંિનવાસ કર� છ.ે

ક�વળ �ય�ન થી િવ�ા મળ ેત ેઅ�ભમાન ન ેસાથ ેલાવ ેછ,ેસદ��ુ �ું મહ�વ એટલ ેછ ેક� તમેના ચરણમાં

બસેવાથી અ�ભમાન �ય છ,ેઅન ેિવવકે તથા િવનય આવ ેછ.ે

ભગવાન �ી��ૃણ ��ુુ� ન ેઘરે પાણી ભરતા,જગંલમાથંી લાકડા ંલઇ આવતા.

�ી��ૃણ સાદં�પની ના આ�મ મા ંઅ�યા�મ-િવ�ા ભ�યા છ,ેપસૈા કમાવાની િવ�ા ન�હ.

આજકાલ પસૈા કમાવાની િવ�ા શીખવાડવામા ંઆવ ેછ.ેપણ સસંાર બધંનમા ંથી છોડાવનાર� િવ�ાની,

િવનય,િવવકે,સયંમ અન ેઆ�મ�વ�પ �ું �ાન આપતી, િવ�ા કોઈ શીખવાડ�ું નથી.

અ�યાર� �ાન �બૂ વ��ું છ,ેપણ ત ે�ાન નો ઉપયોગ છળકપટ ક�મ કર�ું તમેા ંજ થાય છ,ે

�ી��ૃણ જયાર� ��ુુ�ુળ મા ંર�ા ત ેવખત ેસૌરા�� નો એક ગર�બ �ા�ણ નો છોકરો �યા ંભણવા આ�યો.

તનેી સાથ ે�� ુની મ�ૈી થઇ છ.ે એ િમ� �ું નામ છ ે�દુામા.

�દુામા એટલ ેઇ���યો નો દમ (િન�હ) કરનાર.ઇ���યો ના દમ વગર િવ�ા મળતી નથી.

ત ે�ચૂવવા �ી��ૃણ નો સહા�યાયી મા� એક જ બતા�યો છ.ે

�દુામા સાથ ેમ�ૈી થાય તો જ સર�વતી ની ઉપાસના થાય.િવ�ાથ� માટ� િવલાસી �વન નથી.

આ�મ-ત�વ �ું સદં�પન કર�-અન ેકરાવી શક� ત ેસાદં�પની.

સદ��ુ કાઇં બહારથી ક�ું લઇ આવ ેછ ેત�ેું નથી.

આપણી �દર � આ�મ-ત�વ છ ેતનેો જ સદ��ુ અ�ભુવ કરાવ ેછ.ે

�ાનમાગ� મા ં� મ��ું છ ે(આ�મ-ત�વ) તનેી જ �ા��ત કરવાની છ.ે(�ા�ત ની �ા��ત).

ભગવાન ેસયંમ(�દુામા) સાથ ેમ�ૈી કર� સદાચાર� �વન ગાળ�ન ેિવ�ા�યાસ �રુો કય� છ.ે

સાદં�પની ન ેકહ� છ ેક�-આપ ેઅમન ેસા�ું �ખુ �ા ંછ ેત ેસમ���ું,આપન ે��ુુદ��ણા મા ં�ું આ�ું ?

સાદં�પની ઋિષ કાઈં માગતા નથી,કહ� છ ેક�-કોઈ અપ�ેા વગર મ� િવ�ા આપી છ.ેમન ેકાઇં જોઈ�ું નથી.

�ના હાથમા ંલ�મીપિત આવ ેત ેિનરપ�ે (અપ�ેા વગરનો) થઇ શક� છ.ે

હાથમા ંએક બ ેલાખ �િપયા આ�યા હોય ત ેિન�કામ થઇ શકતો નથી,િન�કામ ત ેબન ેછ ે�ન ેભગવાન

મ�યા છ.ે

��એુ ક�ું ક� –તમન ેજ�ર નથી પણ ��ુુદ��ણા આ�યા વગર માર� િવ�ા સફળ થાય ન�હ.માટ� કઈંક

માગો. �યાર� સાદં�પની કહ� છ ેક�-માર� ��ુ દ��ણા એ જ છ ેક�-તન ેકોઈ લાયક સદિશ�ય મળ ેતો

કઈં પણ લવેાની ઈ�છા રા�યા વગર �ાનદાન કર� ન ેિવ�ા-વશં ન ેઆગળ વધાર�.

લાયક ચલેો મળ ેતો �ાન આપવામા ંસકંોચ રાખીશ ન�હ,અ�દાન-ધન-દાન થી થોડો સમય શાિંત મળે

છ,ેપણ િવ�ાદાન થી હમંશે માટ� શાિંત મળ ેછ.ે માર� િવ�ા નો વશં વધાર�,એ જ માર� ��ુુદ��ણા છ.ે

મારો તન ેઆશીવા�દ છ-ેક� લ�મી તારા ંચરણો મા ંિન�ય રહ�શ.ે

(િપતા-��ુ ના વશં ન ે“�બ��ુ-વશં” કહ� છ,ે��ુ-િશ�ય ના વશં ન ે“નાદ-વશં” કહ� છ.ેનાદ-વશં ��ેઠ છ)ે

�ી��ૃણ ે��ુ-સાદં�પની ની આ�ા�ું બરોબર પાલન ક��ુ છ,ે

(૧) જયાર� મહાભારત ના ��ુમા,ંઅ�ુ�ન બ ેહાથ જોડ� ન ેકહ� છ ેક� �ું તમારો િશ�ય �,ંત ેવખત,ે

�� ુએ ગીતા ના �ાન નો ઉપદ�શ કય� છ.ે

� ગીતા ના �ાનનો અ�યાસ મહા��ુુષો આખી �જ�દગી કર� છ,ેત�ેું �દ�ય �ાન અ�ુ�ન ન ેઆ��ું,પણ
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ભગવાન ેકઈં (��ુુદ��ણા) મા��ું નથી. અ�ુ�ન ની સવેા પણ લીધી નથી,પણ ઉપરથી સવેા કર� છ.ે

��ુ મા ંથાક�લો અ�ુ�ન �ઈૂ �ય �યાર� ઘોડાઓની પણ સવેા કર� છ,ેબદલા મા ંક�ું લી�ું નથી.

�ી��ૃણ ેિશ�ય ની સવેા કર�ન ેજગત ન ેબોધ આ�યો છ,ેએટલ ેતો-�ી��ૃણમ વદં� જગદ��ુુમ –કહ�વાય

છ.ે

(૨) �ી��ૃણ ેછ�ેલ ેઉ�વ ન ેપણ �ાન નો ઉપદ�શ (ઉ�વ-ગીતા) કય� છ,ેબદલામા ંકઈં મા��ું નથી.

��ુ િનરપ�ે (અપ�ેા વગરનો) અન ેિશ�ય િન�કામ હોવો જોઈએ.

આજકાલ તો લોકો ��ુ પાસ ેઆશા રાખી ન ે�ય છ,ે”મહારાજ ના આશીવા�દથી માર� ઘરે બાબો આવ.ે”

પર�ં ુસતંિત અન ેસપંિ� નો આશીવા�દ ખરા સતં આપતા ંનથી.

સતં તો િવકાર-વાસનાનો નાશ કર� કોઈ અપ�ેા વગર અલૌ�કક ભજનાનદં �ું  દાન કર� છ.ે

�ી��ૃણ ન ે��ુ દ��ણા આપવાની બ� ુજ ઈ�છા હતી.એટલ ેઘરની �દર ગયા અન ે��ુુપ�ની ન ેકહ�

છ-ેક�-��ુુ� ભલ ેના પાડ�,પણ માર� ��ુુ� ન ેકાઇંક આપ�ું છ.ે

�યાર� ��ુુપ�ની કહ� છ ેક�-અમ ે�ભાસ ની ��ા એ ગયા હતા,�યાર� મારો ��ુ સ��ુમા ં�બૂી મરણ

પામલેો,��ુુદ��ણા મા ંત ેબાળક લાવી આપો. આવી દ��ણા તો મા� ભગવાન જ આપી શક�.

ભગવાન �ી��ૃણ ત ેબાળક ન ેખોળવા માટ� સ��ુ મા ંગયા,બાળક તો �યા ંમ�યો ન�હ ,પણ �યાથંી

“પાચં જ�ય” શખં મ�યો.ત ેધારણ કય�,હવ ે�રુલીધર ��ૃણ,શખંધર બ�યા છ.ે

�યાથંી �ી��ૃણ યમ�રુ� મા ંગયા,યમરા� �મા માગી અન ેમર� ગયલેા (��ુુદ�વ ના) ��ુ ન ેલઇ

આ�યા.��ુ-પ�નીએ �દય થી આશીવા�દ આ�યા છ.ે

�ી��ૃણ ેગો�ુળ ની લીલા -૧૧-વષ� �ધુી કર�.

મ�રુાની લીલા -૧૪-વષ� ચાલી.પછ� ની �ારકા ની લીલા ૧૦૦ વષ� ની છ.ે

�ી��ૃણ -૧૨૫- વષ� ��ૃવી પર ર�ા ત�ેું એકાદશ �કધં મા ંવણ�ન છ.ે

�ી ��ૃણ િવ�ા�યાસ કર� ન ેમ�રુા આ�યા છ,ેયાદવો ન ેપરમાનદં થયો છ.ેરાજમહ�લ મા ં�કુામ કય� છ.ે

હવ ેઉ�વાગમન નો �સગં આવ ેછ.ે આ �સગં મા ં�ાન-અન ેભ��ત નો  “મ�રુ” કલહ બતા�યો છ.ે

ઉ�વ� માન ેછ ેક� �ાન ��ેઠ છ,ેજયાર� ગોપીઓ ની િન�ઠા છ ેક� “સ�ણુ-�મે” (ભ��ત) ��ેઠ છ.ે

આ �સગં મા ં�ાન અન ેભ��ત નો સમ�વય થયો છ.ેભ��ત જ �ાન�પ ેપ�રણમ ેછ.ે

�ાન એ ભ��ત વગર “લગં�ુ”ં છ,ે જયાર� ભ��ત �ાન વગર “�ધળ�”  છ.ે

પરમ ત�વ ન ેપામવા ના ર�તા પર, ભ��ત અન ે�ાન બનં ેની જ�ર છ.ે

ક�ટલાક િવપિ� (�ુઃખ) આવ ે�યાર� ભ��ત કર� છ,ેસપંિ� (�ખુ) મા ંન�હ.પણ

��ું �ાન પ�ર�ણૂ� હશ ેત ે�ખુમા ંપણ ભ��ત કરશ,ેઅન ેપરમ-ત�વ ન ેપામશ.ે

આરભં મા ં“દાસોહમ” (�ું સવેક �)ં એવી ભાવના �ૃઢ કર� આરાધના કરતા સાધક ન ેથાય છ ેક�-

“ભગવાન મારા છ”ે ત ેપછ� અ��ુિૂત વધ ે�યાર� દ�હભાન (�ું શર�ર �)ં �લુાય છ,ે

અન ેમા� એક ભગવાન જ રહ� છ,ેઅન ેસાધક ન ેઅ�ભુવ થાય છ ેક�-“�ું જ ભગવાન �.ં”

“દાસોહમ” માથંી હવ ે“સોહમ” થાય છ.ે �વન સફળ થાય છ.ે

ક�ટલાક �ાનીઓ માન ેછ ેક�-અમન ેભ��ત ની જ�ર નથી.તઓે ભ��ત નો િતર�કાર કર� છ.ેજયાર�

ક�ટલાક ભ�તો માન ેછ ેક�-અમન ે�ાન-વરૈા�ય ની જ�ર નથી. આ બનં ેિવચારો યો�ય નથી.

ભ��ત તો �ાન-વરૈા�ય વગર રડ� છ.ે�ાન-વરૈા�ય આવ ેતો ભ��ત �ૃઢ બન ેછ.ે
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ભ��ત મા ં�ાન નો સાથ ના હોય તો અખડં ભ��ત થતી નથી.

અહ�, ઉ�વ �ાની છ ેપણ તમેના �ાન ન ેભ��ત નો સાથ નથી.

�ાન એ ભ��ત િવના�ું હોય તો અ�ભમાન આવ ેછ,ેભ��ત હોય તો ત ેન� બન ેછ.ે

���ાન થાય પણ “�વ-�પ” મા ં�ીિત ના થાય,�યા ં�ધુી �� નો અ�ભુવ થતો નથી.

ક�ટલાક �ાની થઇ પસૈા પાછળ પડ� છ,ેક�ટલાક ક�િત� પાછળ પડ� છ,ેમોટા મોટા આ�મો બનાવ ેછ,ે

મોટા મોટા મ�ંદરો બનાવ ેછ.ેબ�ું જ જો િમ�યા છ,ેતો �ું એમનો આ�મ કાયમ રહ�વાનો છ ે?

સાચો �ાની એ છ ેક�-� પરમા�મા સાથ ે�મે કર�.�ાની થાય પછ�,પસૈા,�િત�ઠા,મઠ.આ�મ સાથ,ે

�મે કર� તવેા �ાની �ું �ાન નકા�ું છ.ે�ાન ભ��ત થી પ�ર�ણૂ� બન ેછ.ે

તવેી જ ર�ત ેભ��ત ન ેજો �ાન નો સાથ ના હોય તો,ઈ�રના �યાપક �વ�પ નો અ�ભુવ થતો નથી.

ઈ�ર એવી વ�� ુનથી ક� � એક ઠ�કાણ ેરહ�.એક જ ઠ�કાણ ેઈ�રન ેિનહાળ ેત ેઅધમ ભ�ત છ.ે

પર�ં ુ�યા ં�યા ંનજર �ય �યા ં�યા ંઈ�ર દ�ખાય ત ેજ ભ�ત મહાન છ.ે

એકલી ભ��ત હશ ેતો મા�,ઘરના ગોખલામા ંરહ�લી ઠાકોર� ની �િૂત� મા ંજ ઈ�ર દ�ખાશ,ેપર�ં,ુ

તમેા ંજો �ાન નો સાથ મળ ેતો ઈ�ર સવ�� દ�ખાય છ.ે

ઉ�વ� �ું ત�વ-�ાન અન ેગોપીઓ ની �મે-લ�ણાભ��ત –એ બનં ેબ� ુમહ�વના છ.ે

પર�ં ુજો ત ેબનં ેનો સમ�વય થાય તો ત ેઅિત ઉ�મ છ.ે

�ાન અન ેભ��ત મા ંવરૈા�ય ની પણ એટલી જ જ�ર પડ� છ.ે

આ �ણ ેભગેા ંથાય તો પરમા�મા નો અ�ભુવ થાય છ.ે

પણ અહ� તો ગોપીઓ ની ભ��ત �ાનો�ર(�ાન થી ઉપર) છ,ે

ઉ�વ� �ણતા નથી ક� “�ાનો�ર ભ��ત” પણ હોઈ શક�.

�ી��ૃણ ેિવચા��ુ ક�-અ�કુ ગોપીઓ ન ે�ાન નો અ�ભુવ થાય તો તમેન ે�ુઃખ વગરે� િવકારો �ાસ આપે

ન�હ,અન ેઉ�વના �ાનન ેગોપીઓ ની ભ��ત નો �ટુ (ઢોળ) મળ ેતો ત�ેું �ાન સફળ થાય.

ગોપીઓ નો સ�સગં થાય તો ઉ�વ�ું �ાના�ભમાન ઉતર� �ય,ત�ેું ક�યાણ થાય.

ગો�ુળ ની ક�ટલીક (અ�કુ) ગોપીઓ એવી હતી ક� �ી��ૃણ ના િવયોગ મા ંસતત રડ� છ.ે

��એુ ઉ�વ �ારા એ ગોપીઓ ન ેસદં�શો મોક�યો ક�-તમ ેમન ેબહાર શોધો છો તથેી તમન ેમારો િવયોગ

લાગ ેછ,ેપણ �ું તો તમાર� �દર બઠેો �,ંતમ ેમા�ુ ં�યાન કરો,�મરણ કરો,લૌ�કક �ૃ��ટ થી ભલ ે�ું તમારા

થી �રૂ �,ંપણ ત�વ-�ૃ��ટ થી �ું તમારાથી �રૂ નથી.

તવેી ક�ટલીક ગોપીઓ ન ેઉ�વના �ાન નો સાથ મળ ેતો તમેના િવયોગ �ું �ુઃખ ઓ� ંથાય,અને

તમેન ેઅ�ભુવ થાય ક� �ી��ૃણ તમેની પાસ ેજ છ.ે

ઉ�વાગમન ની કથા કહ�વામા ંકથાકાર ની કસોટ� છ.ે

�ાની કથાકાર ન ેભ��ત નો ક�ટલો સાથ અન ેભ��ત નો ક�ટલો અ�ભુવ છ ે? ત ે�રુવાર થાય છ.ે

કહ� છ ેક�-ઉ�વાગમન નો પાઠ કરતા ંએકનાથ મહારાજ ન ે�ણ �દવસ સમાિધ લાગી હતી.

��ુુ�ુળ �ું અ�યયન ની સમા��ત કર� ન ે�ી��ૃણ મ�રુામા ંઆ�યા છ.ે

�ી��ૃણ ેમ�રુા ની ગાદ� પર ઉ�સને ન ેબસેાડ�ો હતો,ત ેઉ�સને �ી��ૃણ ન ેકહ� છ ેક�-

�ું તો નામ નો રા� �,ંખરા રા� તો આપ જ છો,આપ � �કુમ કરશો ત ે�માણ ે�ું કર�શ.

અ�યતં િવવકે વાળા ઉ�સને ેસવ� સપંિ� �ી��ૃણ ના ંચરણો મા ંઅપ�ણ કર�.
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�ી��ૃણ માટ� મ�રુા ના રાજ મહ�લમા ંરોજ છ�પન ભોગ ની સામ�ી થાય છ.ે

હવ ે�ી��ૃણ ગોપાલ નથી,હવ ેત ેમ�રુાનાથ છ.ેમ�રુા મા ંઐ�ય� �ધાન છ.ેગો�ુળ મા ં�મે �ધાન છ.ે

મ�રુા મા ંઅનકે દાસ-દાસીઓ છ.ેઉ�વ �ી�ગ ની સવેા કર� છ.ેસવ� �કાર� �ખુ છ.ે

અિતશય સપંિ� અન ેસવ� �કાર�ું �ખુ હોવા ંછતા ં�ી��ૃણ આનદં મા ંનથી,િવ�હળ છ.ે

સાયકંાળ થાય �યાર� રાજમહ�લ ની અગાસીમા ંિવરા�  �યા ંગો�ુળ ની ઝાખંી થાય છ,ે

“માર� મા �ગણામા ંબસેી ન ેરોજ માર� �તી�ા કરતી હશ,ેમ�રુા ના માગ� પર મીટ માડં� ન ેબસેતી

હશ,ે

માર� મા મારા માટ� રડતી હશ,ેત ેિવચારતી હશ ેક� –મન ેલાલાએ ક�ું હ�ું ક� �ું આવીશ,એટલ ેત ેગમે

�યાર� આવશ,ેમાર� મા બ� ુભોળ� છ.ેમારા નદંબાબા મન ેયાદ કરતા હશ.ે

માર� વહાલી ગાયો �ું �ું થ�ું હશ ે?ત ેપણ મ�રુા તરફ નજર રાખી હભંાહભંા કરતી હશ.ે

માર� વહાલી ગોપીઓ ના �ખ  મા ંતો �� ુસમાતા ન�હ હોય.મારા માટ� હ�ુ માખણ �ુ�ુ ંરાખતી હશ.ે

ગો�ુળ ની એક એક વાત યાદ કરતા ંકરતા ંમા�લક ની �ખ મા ં�� ુભરાઈ આવ ેછ.ે

“માર� ગાયો સા�ં ઘરે આવતી હશ,ેમાર� મા �ગણામા ંરાહ બસેી ન ેબઠે� હશ ેઅન ેમન ેના જોતાં

રડતી હશ ેતો તને ેકોણ સા�ંવન આપ�ું હશ ે? માર� મા મન ેખવડા�યા વગર ખાતી નહોતી, ત ેહ�ુ

પણ મારા વગર ખાતી ન�હ હોય. આ મા�ુ ંવહા�ું ગો�ુળ મન ેિવસરા�ું નથી”

�ી��ૃણ નો રોજ નો િનયમ થયો છ ેક� સા�ં અગાસી મા ંબસેી ન ેગો�ુળ ના િવરહમા ં�� ુઆવ ેછ.ે

ગોપીઓના,િમ�ોના,મા-બાપ ના અ�યતં-�મે મા ંતરબોળ થાય છ,ેન ેિવ�વળ બન ેછ.ે

�વ ઈ�ર�ું �મરણ કર� ત ેસામા�ય ભ��ત,પણ � �વ ન ેપરમા�મા યાદ કર� ત ે�વ સાચો ભ�ત.

ઉ�વ રોજ �ી��ૃણ ન ે�ુએ છ,ેપણ મા�લક ની ઉદાસી �ું રહ�ય તમેન ેસમ��ું નથી.

એકવાર સા�ં �� ુઅગાસીમા ંિવરા�યા હતા અન ેગો�ુળ ની યાદો મા ંગમગીન હતા �યાર�.

ઉ�વ ેસકંોચ છોડ� ન ે�ી��ૃણ ન ેતમેની ગમગીની �ું કારણ �છૂ�ું.

��એુ સ� ુ�થમ તો �દર ચાલી રહ�લો �મે નો ઉભરો સમા�યો,ઘણો �ય�ન કય� ક� ક�ું બોલ ેન�હ,

પણ �મે નો ઉભરો બહાર આ�યા વગર રહ� શ�ો ન�હ.

અ�યતં �મે ન ેઆધીન થઇ ન ે�� ુએક સામા�ય માનવી ની �મ રડ� પડ� છ.ે

ઉ�વ ન ેકહ� છ ેક�-ઉ�વ,�ું �ુઃખી ક�મ �?ં ત�ેું �છૂનાર મ�રુામા ં�ું પહ�લો એક મ�યો.

�ું ગો�ુળ મા ંહતો �યાર� મા માર� પાછળ પાછળ ફરતી અન ેમન ેકોઈ વાતથી �ુઃખ ના રહ�,

મારા અનકે �નુાઓ ન ેમાફ કર�,મારા �રસામણા ંન ેના જોતા,ંમન ેમનાવી મનાવી ખવડાવતી હતી.

ઉ�વ તન ે�ું �ું ક�ું ?દ�વક�-વ�દુ�વ મારા શર�રના માત-િપતા ભલ ેહોય,

પણ મારા સાચા ંમાતા-િપતા તો

ગો�ુળ મા ંછ,ેતમેણ ે� �મેથી મા�ુ ંલાલન-પાલન ક��ુ છ,ે� �મે થી મારા સવ� નખરા ંન ેિનભા�યા છ,ે

� �મે થી મન ેહાથ ઉપર ન ેહાથ ઉપર રા�યો છ,ેત ેમાર� મા અન ેમારા બાબા મન ેયાદ આવ ેછ.ે

�ું દ�ખાય છ ેક� માર� મા �ગણામા ંબસેી ન ેરડ� છ,ેમારા થી �ટા પડ�ા પછ� તને ેઅનાજ ખા�ું નથી.

મ�રુા ના ર�તા જોઈ જોઈ ન ેરોજ િનસાસા નાખતી,રડતી માર� મા મન ેયાદ આવ ેછ.ે

ત ેભોળ� છ,ેત ેરોજ િવચારતી હશ,ેક� “મન ેમારા લાલાએ ક�ું છ ેક� ત ેઆવશ,ેએટલ ેત ેજ�ર આવશ”ે

ઉ�વ, ��ઓુથી ભર�લી �ખો વાળ� માર� મા મન ેબ� ુયાદ આવ ેછ.ેતનેો �મે યાદ આવ ેછ.ે
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ઉ�વ,મન ેમાર� �યાર� ગાયો યાદ આવ ેછ,ેમન ેમારા �વાલ-િમ�ો યાદ આવ ેછ.ેઅમ ેગાયો ચરાવવા

જતા.ત ેર�ત ે�વાલ-િમ�ો અમાર� �તી�ા કરતા હતા ન ેપોતાન ેઘરેથી � કઈં લઇ ન ેઆવ ેત ેસ�ુ

�થમ �મેથી,મન ેખવડાવતા,અન ેત ેપછ� મારા માટ� �ુમળા ંપણ�ની (પાનો ની) પથાર� કર� ન ેમને

�વુડાવતા.વળ� માર� ગાયો ન ેપણ સાચવ,ેઆ િમ�ો ન ે�ું �લૂી શકતો નથી.

ઉ�વ, જયાર� કા�લયનાગ ન ેનાથવા �ું ય�નુા ના ધરામા ં�ુદ� પડ�લો,�યાર� માર� ગાયો રડતી હતી,

છવેટ� �ું જયાર� બહાર આ�યો �યાર� જ ગાયો ન ેઆનદં થયો,મન ેત ેમાર� ગાયો યાદ આવ ેછ.ે

મન ેગો�ુળ ની ગોપીઓ યાદ આવ ેછ.ે

ઉ�વ, �ૃંદાવન ની �મે �િૂમ છોડ�ન ે�ું અ� ેઆ�યો � ંતથેી �ું આનદં મા ંનથી.

અ�હયા ંતો તમ ેબધાએં મન ેરા� બના�યો, અહ� બધા ંમન ેવદંન કર� માન આપ,ેમન ેમ�રુાનાથ કહ�.

પણ �મેથી કોઈ માર� સાથ ેવાતો કર� ુનથી.મન ે�મેથી કોઈ બોલાવ�ું નથી.

લોકોએ મન ેમ�રુા નો રા� બના�યો,પણ �જ �વો �મે અહ� �ા ંછ ે?

તથેી �જ મન ે�લુા�ું નથી,માર� મા �વો,બાબા �વો,ગોપીઓ �વો ક� િમ�ો નો �મે અહ� �ા ંછ ે?

ઉ�વ,આ ��ૃણ તો �મે નો ��ૂયો છ,ેતને ેબી� કોઈ અપ�ેા નથી.મન ેકોઈ માન ની ન�હ,�મે ની �ખૂ

છ.ે

ઉ�વ �ાની છ,ેપણ �મેલ�ણા ભ��ત નો મ�હમા ક�વો છ ેત ે�ણતા નથી.ઉ�વ મા ં�ાન �ું અ�ભમાન

છ,ેતથેી �ી��ૃણ ન ેઉપદ�શ આપ ેછ.ે

“આપ નાના હતા �યાર� �જમા ંગોપ-બાળકો સાથ ેબ� ુરમતા હતા ત�ેું મ� સાભં��ું છ,ેપણ હવ ેતમે

મ�રુાના રા� થયા છો,તથેી એ ગામડાના ગોવાળો સાથ ેરમવાનો િવચાર પણ કરશો ન�હ,

એ �જવાસીઓ ન ે�લૂી �વ,વ ગો�ુળ ન ે�લૂી જશો,તો જ આપન ેમ�રુાની રાજ-સપંિ� મા,ં

મ�રુા ના ઐ�ય� મા ંઆનદં આવશ.ે

�ાના�ભમાન મા ંઉ�વ ન ેભાન નથી ક� ત ેકોન ેઉપદ�શ આપ ેછ!ે!!

�� ુએ ક�ું ક�-ઉ�વ �ું મન ે�જ ન ે�લૂવાનો ઉપદ�શ આપ ેછ,ેપણ �ું �ું ક�ુ?ં

�ું સવ� ન ે�લૂી શ�ુ ંપણ �જ મન ે�લૂા�ું નથી,�ય�ન ક�ુ ં�,ંપણ સફળતા મળતી નથી.

�મે અ�યો�ય છ,ેકદાચ �જવાસીઓ મન ેબ� ુયાદ કરતા હશ,ેએટલ ેજ તમે�ું મન ે�મરણ થાય છ.ે

હવ,ેએક જ ઉપાય છ ેક�,�જવાસીઓ મન ે�લૂ,ેએવો વદેાતં નો (�ાન નો) ઉપદ�શ �ું �જ મા ંજઈ ને

કર�, �થી તઓે મન ે�લૂ ેતો ત ેપછ� �ું તમેન ે�લૂી શ�ુ.ંતો જ મન ેમ�રુામા ંઆનદં મળશ.ે

�જવાસીઓ એ મારા માટ� સવ� �ખુો નો �યાગ કય� છ,ેમ� તઓેન ેકહ��ું ક� –�ું આવીશ.

એટલ ેમાર� �તી�ા મા ંતઓેએ તમેના �ાણ ટકાવી રા�યા છ.ે

મા િવચાર� છ ેક�-કનયૈો આવી ન ેબધાન ે�છૂશ ેક� માર� મા,�ા ંછ?ે�ું ના હો� તો લાલા ન ેબ� ુ�ુઃખ થશ.ે

એટલ ેમા એ �ાણ ટકા�યા છ.ેિવરહમા ંએ રડ� છ,ેપણ �ાણ છોડતી નથી.

�ું એમન ેિનરાકાર,િન��ુણ �� નો ઉપદ�શ કર,તઓે િન��ુણ �� ના ઉપાસક બન,ેતઓે મન ે�લૂી �ય,

તો �ું તમેણ ે�લૂી શક�શ.

ભ��ત વગર �ું �ાન હોય ત ેવધાર� બોલ ેછ,ે ત ે�ાની મા ંવાચાળતા આવ ેછ.ે

ઉ�વ �ું �ાન ભ��ત વગર�ું છ ેતથેી હવ ેઉ�વ કહ� છ ેક�-તમન ેવધાર� �ું ક�ું ? પણ તમ ેમન ે�જ માં

મોકલો છો,તનેા કરતા,ંદર અઠવા�ડય ેએક પ� લખો,એટલ ે�યાથંી પણ જવાબ આવશ.ે

પ� વાચંવાથી િમલન ના �વો આનદં થશ.ે
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�મે ત�વ �ું રહ�ય હ�ુ ઉ�વ �ણતા નથી,ઉ�વ ન ેત ેભ�ત �દય સમ��ું નથી,

ઉ�વ �ણતા નથી ક� �મે સદં�શો પ� થી ન�હ પણ �દય થી �ય છ.ે

પ�મા ંલખાય છ ેત ેબ�ું સા�ું નથી હો�ું.પ�મા ંતો ઘણા લખ ેછ ેક� “હરઘડ� યાદ કરનાર”

પણ હરઘડ� કયો કાકો યાદ કર� છ ે?�યવહાર સાચો ન�હ તો પ�મા ંતો �ું સા�ું હોય?

અહ� તો ગોપી �ી��ૃણ છ ેન ે�ી��ૃણ એ ગોપી છ.ેગોપી-અન ે��ૃણ એક જ છ,ેત ેઉ�વ �ણતા નથી.

�ાનીઓ ન ેભ�ત �દય ની �ાથંી ખબર પડ� ?એટલ ેઉ�વ કહ� છ ેક�- પ� લખો તો માર� જ�ું ના પડ�.

�ી��ૃણ કહ� છ ેક�-ઉ�વ પ� લખવાની મ� ઘણી વખત �ય�ન કય�,પણ પ� મા ં�ું લખ�ું ત ે�ઝૂ�ું નથી.

માર� માન ે�ું પ�થી ક�વી ર�ત ેસમ��ું?

તને ેતો મા�ુ ં�ખુ�ુ ં�ુએ તો જ શાિંત મળ,ે

તનેી ગોદમા ંબ�ેું તો જ શાિંત મળ,ે

ત ેમન ેઆરોગાવ ેતો જ તને ેશાિંત મળ,ે

એક તો �ું �યા ંજતો નથી,અન ેજો પ� મોક�ું તો મા મન ેવધાર� યાદ કર�.તને ેવધાર� �ુઃખ થાય,

ત ેિવચારશ ેક�- એક તો લાલો,આવતો નથી અન ેપ� થી સમ�વ ેછ.ે

આવા િવચારોમા ંન ેિવચારોમા ંકાગળ મા ં–યશોદા મા-યશોદા મા-એટ�ું જ લખાય છ,ે

આગળ ક�ું લખા�ું જ નથી. �મે ની ભાષા �ુદ� જ હોય છ.ે

ઉ�વ,સાચા �મે નો સદં�શો પ�મા ંલખી શકાય જ ન�હ,ત ેતો મનથી પહોચાડવામા ંઆવ ેછ.ે

તમ ે�જ મા ં�વ,તમ ે�ાની છો,તમારા ���ાન નો ઉપદ�શ ગોપીઓ ન ેઆપજો,�થી ત ેમન ે�લૂી ને

�� �ું �ચ�તન કર�.મારા માત-િપતાન ેસા�ંવન આપજો,તમ ે�યા ંજશો એટલ ેતમેન ેશાિંત મળશ.ે

ઉ�વ ન ેલા��ું ક� �ું �ાની � ંએટલ ેમન ે�જ મા ંમોકલ ેછ.ે

�ાન �ું ફળ એ નથી ક� �ું જ �ાની � ંઅન ેબી� અ�ાની છ.ે

કોઈન ેહલકો સમજવા માટ� �ાન નથી.જગત ન ે���પ જોવા માટ� �ાન છ.ેજગત એ ઈ�ર �ું �વ�પ

છ.ેક�ટલાક �ાની ઓ માન ેછ ેક�-�ું ���પ �.ંઅન ેબી� હલકા છ.ેઆ �ાના�ભમાન છ.ે

ઉ�વ ન ેપણ �ાન હ�ું પણ સાથ ેસાથ ે�ાના�ભમાન પણ હ�ું.

તથેી ઉ�વ કહ� છ ેક�-મહારાજ,�ું જવા તયૈાર � ંપણ ગામડામા ંરહ�તા ત ેઅભણ લોકો ન ેમા�ુ ંવદેાતં �ું

ત�વ�ાન ક�મ સમ�શ ે? સા�ંય-ત�વ �ું �ાન ગોપીઓ ક�વી ર�ત ેસમ� શકશ?ે

મારો ત�વ�ાન નો ઉપદ�શ ઘણો કઠણ છ,ેસમજવો ��ુક�લ છ.ેએટલ ે�ું �યા ં�� તનેો કોઈ અથ� નથી.

�ી��ૃણ ન ેઉ�વ ના આ વચનો સહન ના થયા.ંત ેઉ�વ ન ેકહ� છ ેક�-

માર� ગોપીઓ ન ે�ું અભણ ન કહ�,ગોપીઓ �ાન થી પર છ,ેતઓે ભણલેી નથી પણ ��ુ �મે

ક�મ કરવો ત ે�ણ ેછ.ેએટલ ેજ તઓે મન ે�ા�ત કર� શક� છ.ે

ગોપીઓ �ું મન િનરતંર મારા મા ંજ લાગી રહ��ું છ.ેએમના �ાણ,એમ�ું �વન,એમ�ું સવ��વ,

તો �ું જ �.ંમાર� ખાતર એમણ ેસવ� નો �યાગ કય� છ.ે

ક�ટલીક ગોપીઓ ન ે�ાન ની જ�ર છ ેઅન ેતન ે�મે ની જ�ર છ,ે�મે �ું છ ેત ેસમજવાની જ�ર છ.ે

ઉ�વ,તાર� ગો�ુલ જ�ું જ પડશ,ેતારા િવના આ કાય� થઇ શકશ ેન�હ.

શ�દ-�ાની જ�દ� નમતો નથી.તનેા હ�યા મા ંઠસક (અ�ભમાન) હોય છ,ેક� �ું �ાની �.ં
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એ અ�ભમાન તને ેનમવા દ��ું નથી, અન ેઅ�ભમાન હોય �યા,ંબી� �ુ��ુણો પણ આવ ેછ.ે

િવનય હોય તો સદ�ણુો આવ ેછ.ે

ઉ�વ �ું �ાન �ું અ�ભમાન �રૂ કરવા ની આ લીલા છ.ે

�� ુન ેલાગ ેછ ેક�-ઉ�વ અભણ ગોપીઓ ન ેનમવાનો નથી,પણ �યા ંજઈ ન ેગોપીઓ ના મડંળ મા ંતાડ

ની �મ ઉભો રહ�શ.ેત ેવદંન ન�હ કર� તો ત�ેું ક�યાણ ન�હ થાય.� નમ ેન�હ ત ે�� ુન ેગમ ેન�હ.

એટલ,ે�� ુ��ુલ ે��ુ�ું કહ� છ ેક�-ઉ�વ �યા ં�ય �યાર� ગોપીઓ ન ેવદંન કર�.

ઉ�વ ન ેજવાની ઈ�છા નહોતી પણ ��નુા આ�હ થી જવા તયૈાર થયા છ.ે

ઉ�વ ેક�ું ક�-તમારો આ�હ છ ેતો જઈશ,નદંબાબા ન ેયશોદા મા ન ેસમ�વીશ

અન ે�જવાસીઓ ન ેબોધ આપીશ.

�� ુકહ� છ ેક�-ઉ�વ,મારા �વાલ-બાલો ન,ેમારા િમ�ો ન-ે કહ�� ક� તમારો કનયૈો તમન ેયાદ કર� છ.ે

માર� મા ન ેકહ�� ક� મારા િવયોગ મા ંરડ� ન�હ. ઉ�વન ેઆખી રાત આ �માણ ેબોધ આ�યો છ.ે

�ાતઃકાળ મા ંઉ�વ,ગો�ુલ જવા માટ� તયૈાર થઇ ન,ે�ી��ૃણ પાસ ેઆ�યા છ,ે

�ી��ૃણ ેઉ�વ ન ે�સાદ� પીતાબંર આ��ું છ.ેપોતા�ું પીતાબંર અન ેવજૈયતંીમાળા આપી ન ેક�ું ક�-

“ઉ�વ,�ું ગોપીઓ ન ેમળવા �ય �યાર� આ પીતાબંર અન ેમાળા પહ�ર� ન ેજ�.

માર� ગોપીઓ પર-��ુુષ ન ે�ખ ક� �ભ આપતી નથી.પણ તઓે આ પીતાબંર જોશ,ેએટલ ેતમેને

ખા�ી થશ ેક� �ું મારો છ.ેતઓે માનશ ેક� મારા �યામ�ુંદઅન ેનો આ લાડ�લો સવેક છ,ેસખા છ.ે

અન,ેતવેી ખા�ી થશ ેતો જ �યાર� જ ગોપીઓ તાર� સાથ ેબોલશ.ે

ઉ�વ,�ું ભા�યશાળ� છ,ેક� �જ�િૂમ મા ં�ય છ.ે�જ-�િૂમ એ �મે-�િૂમ છ.ે

તા�ુ ંક�યાણ થાય એ માટ� તન ે�યા ંમોક�ું �.ં”

ઉ�વ� ન ેરથ મા ંબસેાડ�ા છ,ેઅન ેરથ ચા�યો છ.ે�� ુઉ�વ ન ેકહ� છ ેક�-નદંબાબા ન ેઆ�ાસન આપ�.

ઉ�વ માર�, મા ન ેકહ� � ક� તમારો કનયૈો આવશ.ે

માતા-િપતા �ું �મરણ થતા ંમા�લક ની �ખમાથંી �� ુનીક�યા છ.ે

ઉ�વ� ન ેઆ�ય� થાય છ ેક�-�જ મા ંએ�ું �ું છ ેક� ��ું �મરણ કર� મા�લક વારવંાર રડ� છ.ે

�વ જયાર� �વ-પ�ું છોડ� ઈ�ર સાથ ે�મે કર� ત�મય બન ેછ,ે�યાર� પરમા�મા પોતા�ું ઐ�ય�

�લૂી �ય છ.ેઈ�ર,ઈ�ર-પ�ું �લૂી �ય છ.ે

�ી��ૃણ આ� મ�રુા ના રા� હતા પણ પોતા�ું ઐ�ય� આ� �લૂી ગયા છ,ે

�મે મા ંપાગલ બ�યા છ.ેઅન ેરથ ની પાછળ પાછળ દોડ� છ.ે!!!

�યાર� ઉ�વ કહ� છ ેક�-તમ ેરા� છો,તમ ેઈ�ર છો,�ું રથમા ંબઠેો � ંઅન ેતમ ેઆમ દોડો છો,ત ેઠ�ક લાગ�ું

નથી,તમ ેક�પાતં કરશો ન�હ,�ું સ� ુન ેબોધ આપીશ.

�યાર� �� ુઅટ�ા છ,ેઅન ેિવચાર� છ ેક�-મારો ઉ�વ ભા�યશાળ� છ,ેત ેઆ� �મે-�િૂમ મા ં�ય છ.ે

�� ુરથ ન ેતગર-તગર જોતા ંઉભા રહ� ગયા છ,ે�દય મા ં�મૂો ભરાયો છ.ે

ઉ�વ� હ�ુ િવચાર� છ ેક�-આ �જમા ંએ�ું �ું છ ે? ઉ�વ,�મે-ત�વ ન ેહ�ુ બરોબર �ણતા નથી.

આ બા�ુ �જમાથંી કનયૈો ગયો એટલ ેસઘન �જ ની બધી �ુજંો વરેાન થઇ ગઈ છ.ે
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ય�નુાના ંજળ �ણ ેગોપીઓ ના ��ઓુથી વહ� ર�ા ંહોય તવેા ંલાગ ેછ,ેગાયો ખડ ખાતી નથી.

વારવંાર મ�રુા તરફ િનહાળ� ભાભંર� છ.ે

�ી��ૃણ મ�રુા ગયા પછ�,નદં-યશોદાએ અનાજ લી�ું નથી.”કનયૈો ના આવ ે�યા ં�ધુી ખા�ું નથી.”

નદં-યશોદા ના શર�ર �શૃ થયા છ ેઅન ે�ખો �ડ� ઉતર� ગઈ છ.ે

રા� ેિન��ા આવતી નથી અન ે�દવસ ેગમ�ું નથી.લાલાના િવરહમા ં�વ અકળાય છ,ે�� ુનીકળ ેછ.ે

યશોદા� રોજ િવચાર� છ ેઆ� મારો કનયૈો આવવાનો છ,ેત ેઆવશ ેએટલ ે�મેથી ગોદમા ંલઇ

જમાડ�શ.લાલા ન ેજમાડ� ન ેપછ� �ું જમીશ.

કનયૈો વારવંાર યાદ આવ ેછ.ેમારો લાલો આ વાટકામા ંમાખણ-િમસર� જમતો હતો,આ પારણામા ં�તૂો

હતો.આ પથાર� મા ંઆરામ કરતો હતો,આ �માણ ેયાદ કર� પિત પ�ની રડ� છ.ે

અનકેવાર નદં� યશોદા ન ેઆ�ાસન આપ.ેકોઈવાર નદં� િવ�ળ થાય તો યશોદા� તમેન ેસમ�વ.ે

નદં-યશોદા �ગણા મા ંબઠેા ંછ.ેયશોદા નદં ન ેઠપકો આપ ેછ.ે

“મારા લાલા ન ેતમ ેગાયો પાછળ મોકલતા હતા.ત ેમન ેકહ�તો હતો ક�-મા,મન ેબાળકો ગાયોની પાછળ

દોડાવ ેછ.ેઆ ગોવાળો મન ેનચાવ ેછ.ે�જવાસીઓ મન ેઠડં� રોટ� ખવડાવ ેછ.ે

તથેી ગો�ુળમા ંમારો કનયૈો,બ� ુ�ુઃખી થયો.તમ ેતને ેગાયો પાછળ મોકલતા,તથેી ત ે�રસાઈને

ગો�ુલ છોડ�ન ેગયો છ.ે�ું તો તમન,ેતને ેમ�રુા લઇ જવાની ના પડતી હતી,છતા ંતમ ેલઇ ગયા.

પણ જતા ંત ેમન ેકહ� ગયો હતો ક� મા,�ું આવીશ.ગો�ુળમા ંહતો �યા ં�ધુી મન ેકઇં થાય,તો ત ેમને

સમ�વતો,�ું ર�ુ ંત ેતનેાથી સહન થ�ું ન�હ.પણ હાય,હવ ેમારો કનયૈો િન��ુર થયો છ.ે

મ�રુા ગયા પછ� આવો િન��ુર થશ ેત�ેું લાગ�ું નહો�ું.મ�રુા ના લોકોએ તનેા પર ��ુ કય� હોય તમે

લાગ ેછ.ેમ ેસાભં��ું છ ેક� ત ેહવ ેમ�રુા નો રા� થયો છ,ેતથેી મન ેઆનદં તો થાય છ.ે

પણ ત ેઅહ� ક�મ આવતો નથી?” આમ લાલા ન ેસભંાળ�ન ેયશોદા� રડ� છ.ે

નદં� કહ� છ-ેક�-�ું તને ેગાયો પાછળ �ા ંમોકલતો હતો ?ઉલ�ુ ંત ેમન ેકહ�તો હતો ક�-બાબા,તમાર� �યા ં�ું

ગાયોની સવેા કરવા આ�યો �.ં�ું ગોપાલ �.ંએણ ેગાયો િવના ચને પડ�ું ન�હ,ગાયો પર તને ેએવો �મે

હતો.ગાયો પણ તનેા િવના �ુબળ� પડ� ગઈ છ,ેખડ ખાતી નથી. ગગંી ગાય તો ઘર� આવતી જ નથી,

�ખુી તરસી �ૃંદાવન મા ંફયા� કર� છ.ેગાયો તને ેવહાલી હતી તથેી ત ેતનેી �ત ેચરાવવા લઇ જતો હતો.

મ ેતો તને ેકઈં કોઈ �દવસ ગાયો ચરાવવા જવા�ું ક�ું નહો�ું.

પણ મન ેએમ લાગ ેછ ેક�-લાલો,નાનો હતો �યાર� ત� તને ેખાયણી જોડ� બા�ંયો હતો તથેી ત ેર�સાઈ ને

ગયો છ.ેઅન ેએટલ ેત ેઆવતો નથી.

નદં-યશોદા આમ �ગણામા ંબસેી ન ે��ૃણ-લીલા-�મરણ મા ંત�મય થયા ંહતા,ં

ત ેસમય ેએક કાગડો �ગણા મા ંઆ�યો અન ે�ાઉ-�ાઉ બોલ ેછ.ે

કાગડાની વાણી ના �કુન �ણી ન ેયશોદા કહ� છ ેક�-મન ેલાગ ેછ ેક� આ� માર� કનયૈો આ� આવશ.ે

�મેમા ંપાગલ થયલેા ંયશોદા કાગડા ન ેકહ�વા લા�યાં

“કાગડા,�ું  �ાઉ-�ાઉ ક�મ કર� છ?ે �ું આ� મારો લાલો આવવાનો છ?ે�ું એટલ ે�ું �ાઉ-�ાઉ કર� છ?ે

જો આ� મારો કનયૈો ઘરે આવશ ેતો તાર� ચાચં �ું સોનાથી મઢાવીશ,તન ેિમ�ટા� ખવડાવીશ.

કનયૈો આવ-ેએવો કોઈ શ�દ પણ મન ેકહ�શ ેતો જ�મો-જ�મ �ું તનેી સવેા કર�શ.

કાગડા,�ું મન ેકહ� ક�,�ું આ� મારો કનયૈો આવશ?ે”
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નદં યશોદાન ેજોઈ ર�ા છ,ેબનં ેની �ખમાથંી અ�ધુાર વહ� છ.ે

ભ��ત અિતશય વધ ે�યાર� �દય દ�ન બન ેછ.ે

�વાલ-બાલો પણ ��ૃણ ના મ�રુા ગયા પછ�,મ�રુાના માગ� પર બસેી રોજ �તી�ા કરતા.

“મન ેલાલાએ ક�ું છ ેક� �ું આવીશ” એટલ ેરોજ રાહ �ુએ છ,ેસાજં પડ� પણ �ી��ૃણ ના આવ ેએટલે

રડતા,રડતા ઘરે �ય છ.ે

રોજ ના િનયમ �જુબ આ� પણ બાળકો મ�રુા ના ર�તા પર રાહ જોઈ બઠેા છ.ે

�યા ં�ુરથી રથ આવતો દ�ખાણો.બાળકો એ મનથી િવચાર કય� ક� અમારો કનયૈો આ�યો. એટલ ેત ેદોડતા

દોડતા રથ પાસ ેજવા લા�યા પણ તમેણ ેકોઈન ેરથ માથંી ઉતરતા ક� �દૂકો મારતા

ન જોયા.ંએટલ ેએક બી� ન ેકહ� છ ેક�-આ કનયૈો નથી બીજો કોઈ લાગ ેછ,ેકનયૈો હોય તો રથમાથંી �ુદ�

પડ�, આમ બસેી રહ� ન�હ. ઉ�વ�એ એ બાળકો ન ેજોયા ંહતા પણ રથમા ંબસેી ર�ા હતા.

ઉ�વ ન ેથ�ું ક� માર� રથ માથંી ઉતારવાની શી જ�ુર છ ે?

�વાલ-બાલો રથન ેઘરે�ન ેઉભા છ.ેઉ�વ ેસદં�શો આપતા ંક�ું ક�-તમારા �ી��ૃણ નો સદં�શો લઈન ે�ું

આ�યો �.ં�ી��ૃણ આવવાના છ.ે

બાળકો કહ� છ ેક�- કનયૈો �ખુી થાય એટલ ેઅમ ેતનેી સવેા કરતા હતા પણ અમન ેલાગ�ું નહો�ું ક� તે

આવો િન��ુર થશ.ેઉ�વ, કનયૈા વગર અમાર� એક �ણ પણ જતી નથી.આ બ�ું ખાવા દોડ� છ.ે

કનયૈા વગર બ�ું ��ુું  છ.ેત ેઅહ� હતો �યાર� અમાર� સાથ ેઘણો �મે કરતો,પણ હવ ેઅમન ે�લૂી ગયો

છ.ેઉ�વ કનયૈા ન ેકહ�� ક� ગોવધ�નનાથ તન ેયાદ કર� છ,ેકનયૈો હવ ે�ાર� આવશ ે?

અમાર� એક સદં�શો કહ�વો છ ેપણ તમ ેઆ�યા છો તો જ�દ� તમ ેનદંબાબા ન ેઘરે �વ.

�યા ંયશોદામા અન ેનદંબાબા �તી�ા કર� છ.ેઅમ ેપછ� �યા ંઆવી�ું.

ઉ�વ� નો રથ નદંબાબા ના �ગણા મા ંઆ�યો છ,ેત ેવખત ેનદંબાબા અન ેયશોદામા �ી��ૃણ-લીલા

ના �મરણ મા ંત�મય થયા હતા.નદંબાબા એ રથ ન ે�ુરથી જોયો અન ેકનયૈો જ આ�યો છ ેતમે મા��ું.

કનયૈો આ�યો �ણી �ણ ેમડદા મા ં�ાણ આ�યા.

મોટ�થી યશોદાન ેકહ� છ,ેઆપણો કનયૈો આ�યો,કનયૈો આ�યો. પિત પ�ની બનં ેદોડતા ંરથ પાસ ેઆ�યા

છ,ેપણ રથમા ં��ૃણ ના દ�ખાતા,ંનદંબાબા બોલી ઉઠયા ક�-

આ મારો ��ૃણ નથી આ મારો ��ૃણ નથી,મારો કનયૈો આ�યો નથી.

��ૃણ ��ૃણ- બોલતા ંનદં� �છૂા�મા ંપડ�ા છે

ઉ�વન ેઆ�ય� થાય છ ેક�-આ લોકો ��ૃણ-��ૃણ ક�મ બોલતા હશ?ેઆ લોકો રડ� ક�મ છ ે?તમેન ે�છૂા�

ક�મ આવ ેછ ે? આ કઈં સમ��ું નથી.

યશોદા એ ધયૈ� રાખી રડતા ંરડતા ંજ દાસીઓ ન ેક�ું ક� આ કોઈ મોટા ઘરનો મહ�માન લાગ ેછ ેતમે�ું

�વાગત કરો.

ઉ�વ �ું �નાન થ�ું,ભોજન થ�ું..દાસીઓ એ નદંબાબા ની જોડ� ઉ�વની પથાર� કર� છ.ે

દાસીઓ એ �છૂા� મા ંપડ�લા નદંબાબા ન ેક�ું ક�-કનયૈાનો ખાસ િમ� તમન ેમળવા આ�યો છ.ે

કનયૈા �ું નામ સાભંળતા ંજ નદંબાબા એ �ખો ખોલી.

ઉ�વ કહ� છ ેક�-તમારા કનયૈા નો િમ� �ું ઉ�વ તમન ેમળવા આ�યો �,ંતમેનો સદં�શો આપવા આ�યો �.ં

નદંબાબા બઠેા થયા.ઉ�વ ેવદંન કયા�,નદંબાબાએ તમે�ું �વાગત ક��ુ.

નદંબાબા સવ� ના �ુશળ �છૂ ેછ,ેકહ� છ ેક�-ઉ�વ તમ ેઆ�યા ત ેસા�ુ ંથ�ું.
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ઉ�વ,�ું ખ�ુ ંકહ� ક�-કનયૈો મન ેઅન ેતનેી મા ન ેકોઈ �દવસ યાદ કર� છ ે?

આ તનેી મા છ,ેઆ �વજનો છ,ેિમ�ો અન ેગોપ-ગોપીઓ છ.ેકનયૈા ન ેજ �વામી માનવાવા� ંઆ �જ છ.ે

આ તનેી ગાયો,�ૃંદાવન અન ે�ગ�રરાજ,�ું કનયૈો કોઈ �દવસ આ�ું �મરણ કર� છ ે?

ઉ�વ કનયૈા ન ેકહ� � ક�-આ �ગ�રરજ,આ ય�નુા બધા તાર� �તી�ા કર� છ.ે

હા,કનયૈા ન ેખાસ કહ� � ક� તાર� ગગંી ગાય હવ ેઘરે આવતી નથી અન ેખાધા પીધા વગર

�ૃંદાવનમા ંફર� છ.ેતનેી નજર મ�રુાના માગ� પર જ રહ� છ.ે

�ી��ૃણ ના િવરહ મા ંનદંબાબા પાગલ બ�યા છ.ેએક એક વાત સભંાળ�-સભંાળ�ન ે ઉ�વ ન ેકહ� છ-ે

આ જ�નુા છ,ે�મા ંકનયૈો જલ��ડા કરતો હતો,આ ત ેજ �ગ�રરાજ છ ે� તણે ેએક �ગળ� પર ઉઠાવી

લીધલેો.આ ત ેજ વન-�દ�શ છ ે�યા ંકનયૈો ગાયો ન ેચરાવતો િમ�ો સાથ ેઅનકે �કારની રમતો

રમતો,અન ેવાસંળ� વગાડતો.આ બ�ું જોઈન ેમા�ુ ંમન ��ૃણ-મય થઇ �ય છ.ેમન ેએવો ભાસ થાય છ ેક�

મારો કનયૈો મ�રુા ગયો જ નથી.

મન ેમારો બાલ-��ૃણ પારણા મા ં�તૂલેો દ�ખાય છ,ેગઈ કાલ ેઆખી રાત અમ ેકનયૈા ની વાતો કરતાં

હતા,અન ેઆખી રાત પારણામા ંમન ેકનયૈો દ�ખાયો.આખી રાત �ગરણ ક��ુ અન ેલાલા ન ેપારણા માં

�લા�યો.સવાર થ�ું એટલ ેમન ેથ�ું ક� ચલ,લાલાન ેઉઠા�ુ,ંન�હતર ગાયો ચરાવવા�ું મો�ુ ંથશ.ે

પણ �યા ં�ું પારણા મા ંજો� તો પાર�ું ખાલી જો�ું.

ઉ�વ,કનયૈો અમન ે�લૂાતો નથી,કોઈ શા� એ�ું નથી ક� �થી અમ ેતને ે�લૂી શક�એ.

મન ેરોજ લાલા ની વાસંળ� સભંળાય છ.ેઆ કદબં ના ઝાડ પર સરસ વાસંળ� વગાડતો ત ેમન ેદ�ખાયો,

મન ેથ�ું ક� –લાલો �ણ કલાકથી વાસંળ� વગડ� છ,ેતો હવ ેતને ે�ખૂ લાગી હશ.ેઆ�ું િવચાર�,

લાલા ન ેમાખણ-િમસર� આપવા ઝાડ પર ચડ�ો,કનયૈો કદબં પર દ�ખાય છ ેપણ હાથ મા ંઆવતો નથી.

મન ેઘણીવાર એમ થાય છ ેક�-કનયૈો માર� ગોદમા ંરમ ેછ,ેમાર� દાઢ� ખ�ચ ેછ,ેએ બધા ભણકારા હ�ુ વાગે

છ.ે�યા ં�યા ંમાર� નજર �ય છ,ે�યા ંમન ે��ૃણ જ દ�ખાય છ,ેય�નુા મા ં�નાન કરવા �� તો કનયૈો ,

છમછમ કરતો માર� પાછળ દોડતો આવ ેછ.ેઅનકે વાર લાગ ેક� ત ેમાર� ખાધં પર બઠેો છ.ે

એવો સમય હવ ે�ાથંી ફર�થી આવશ ે? ઉ�વ,એક એક વ�� ુમા ંમન ેલાલા ના ંદશ�ન થાય છ,ે

મારો કનયૈો �ાર� પાછો આવશ ે? ઉ�વ,મ� કોઈ અપરાધ કય� છ?ેક� �થી ત ેનથી આવતો ?

કસં �વા ન ેતણે ેમાર� ના�યો છ.ેલોકો ભલ ેતને ેઈ�ર માન ેપણ ત,ેમારો ��ુ છ.ેકનયૈો મારો છ.ે

નદંબાબા ની �ખમાથંી �� ુઓ ની ધાર થાય છ.ેઅન ેકહ�તા �ય છ-ે

ઉ�વ,વ�દુ�વ ન ેકહ�� ક�-��ૃણ તમારો છોકરો છ,ે�ું તો તનેો દાસ �.ં

લાલા ન ેકહ�� ક�-તાર� મા રોજ રડ� છ,ેગો�ુલ મા ંતો રોજ ત ેમાન ેમનાવતો તને ેરડવા પણ ના દ�તો,

પણ હવ ેતને ે(યશોદાન)ે કોણ મનાવશ ે? નદં� ��ૃણ-િવરહ મા ંતનેી યાદ� અ�યતં �યા�ુળ થયા છ.ે

ઉ�વ �ારના ય ેનદં� ન ેસાભંળ� ર�ા છ ેઅન ેિવચાર� છ ેક�-

આમન ે�ું �ું બોધ આ�ું ?આમન ેપારણામા,ંઝાડમા,ંય�નુા ન ે�કનાર� સવ� જ�યાએ �ી��ૃણ નો અ�ભુવ

થાય છ.ે મ� અનકે વાર લોકો ન ેબોધ આ�યો છ ેક�-�� �યાપક છ,ેપણ ��ની �યાપકતાનો અ�ભુવ �

ર�ત ેનદંબાબા કર� છ,ેતવેો તો મન ેપણ થયો નથી,તમેન ે�ું �ું ઉપદ�શ આ�ું?ક�વી ર�ત ેતમેન ે�ું મના�ું?

ઉ�વ� હવ ેકહ� છ-ેક�-બાબા,તમા�ુ ં�વન સફળ થ�ું છ,ેક� તમ ે�ી��ૃણ-�મે મા ંપાગલ થયા છો.



178

ત ેજ સમય ેયશોદા મા પણ �યા ંઆ�યા ંછ.ે

યશોદા� �છૂ ેછ ેક�-ઉ�વ કનયૈો,અહ� ગો�ુળમા ંહતો �યાર� �બૂ હઠ કરતો હતો,વહ�લી સવાર� તનેે

�ખૂ લાગતી �યાર� તને ે�ું મનાવી મનાવી જમા�ુ ં�યાર� ત ેજમતો,પણ �યા ંતને ેકોણ જમાડ� છ ે?

ઉ�વ,સા�ું કહ��,ક� મારો લાલો,�ુબળો તો થયો નથી ન?ેત ેઆનદં મા ંતો છ ેન?ે

મારો લાલો,મન ેકોઈ �દવસ યાદ કર� છ?ે

ગો�ુળમા ંહતો �યાર� મન ે�� ુઆવ ેત ેતનેાથી સહન થ�ું ન�હ.

ઉ�વ, મન ેહ�ુ પણ ત ેહરઘડ� યાદ આવ ેછ,ે�ું ય�નુા� ��,�યાર� ય�નુા� નો રગં જોતા,ં

ય�નુા� ન ેમારા લાલાનો રગં એક સરખો હોવાથી ત ેયાદ આવ,ેમન ેએમ પણ લાગ ેક� હમણાં

ય�નુામાથંી બહાર આવશ.ેઅન ેમાર� ગોદમા ંબસેશ.ે

ઉ�વ,લાલા ન ે�છૂ� ક� –મ� કોઈ અપરાધ તો નથી કય� ન ે?હા, એક વાર મ� તને ેખાડંણીયા જોડ� બા�ંયો

હતો એટલ ેતો ત ેર�સાયો નથી ન?ે યશોદા� ની �ખમાથંી અ�ધુાર નીકળ ેછ.ે

ના,ના,તનેી મા તો દ�વક� છ,ે�ું તો લાલા ની ધાવ �,ં દ�વક� ન ેમારા �ણામ કહ��,અન ેકહ�� ક�-

તમેન ેકોઈ નોકરની ક� -દાસી ની જ�ર પડ� �યાર� આ,યશોદાન ેદાસી તર�ક� રાખ!ે!! �ું દાસી થઈન ેરહ�શ.

�ું લાલા ન ે�ુરથી િનહાળ�શ,કોઈન ેન�હ ક�ું ક� લાલા ની �ું મા �.ં

પણ મન ેહવ ે��ૃણ-િવયોગ મા ંમારશો ન�હ.કનયૈો �યા ંહોય �યા ંમન ેલઇ �વ.ઉ�વ,તન ે��ુય થશ!ે!!!

ઉ�વ,કનયૈા ન ેબા�ંયો હતો તથેી ત ેર�સાયો છ,ે

યશોદા � રડતા ં�ય છ ેઅન ેલાલા ના અિત �મે મા ં�મ મન મા ંઆવ ેતમે બોલતા ં�ય છ.ે

ઉ�વ,�ું નારાયણ ન ેરોજ �ાથ�ના કર�ન ેમના�ું �,ંક� ત ેભલ,ે ગો�ુલ ના આવ,ેપણ મારો લાલો,

�યા ંપણ રહ� �યા ંસદા-સવ�દા આનદં મા ંરહ�.

ઉ�વ� એ ક�ું ક�-મા,�ી��ૃણ તમન ેરોજ યાદ કર� છ,ેતમારા લાલાએ તમન ે�ણામ ક�ા છ,ે

એ �ત ેઆવવાના હતા પણ મ�રુા નો રાજ-કારભાર એમના હાથમા ંહોવાથી આવી શ�ા નથી.

મન ેતમેણ ેક�ું ક�- મ�રુામા ંઆવી �ું ફસાયો,ઉ�વ �ું �જ � અન ેમા ન ેકહ�� ક� –કનયૈો આવશ.ે

�ું અહ� આ�યો ત ેઆખી રાત તમાર� જ વાતો તમેણ ેમન ેકર� છ,ેએટલા બધા તમન ેસભંાળ ેછ.ે

નદં-યશોદા જોડ� વાતો કરતા ંજ ઉ�વ �ું અડ�ું �ાના�ભમાન ઉતર� ગ�ું છ.ે

લાલા ની વાતો કરતા ંકરતા ં�ાર� રાત �રુ� થઇ ત ેપણ ખબર પડ� ન�હ.

સવાર પડ� એટલ ેઉ�વ� એ ક�ું-ક� મા,�ું ય�નુા �નાન કર� આ�ું,માર� ગોપીઓ ન ેપણ સદં�શો કહ�વો

છ.ેઆ�ા લઇ ઉ�વ� �નાન કરવા �ય છ.ે

�ા�-��ુતૂ� મા ંગોપીઓ પણ ઉઠ� �ય છ,ે�નાન કર� ન ે��ૃણ-ક�ત�ન કરતા ંકરતા ંદિધમથંન કર� છ,ે

ર�ત ેચાલતા ંઉ�વ� આ ગોપીઓ �ું ગાન સાભંળ ેછ.ેતમેણ ેઆ�ય� થાય છ,ે

ઉ�વ� ન ેહ�ુ ગોપીઓ ના ંદશ�ન નથી થયા,ંપણ િવચાર� છ ેક� �મનો કઠં અન ેવાણી આટલી મ�રુ છ,ે

તમે�ું તન ક��ું હશ ે?�ા�-��ુતૂ� મા ં�ી��ૃણ �ું �મરણ કરતા ંઆ લોકો ના ંતન-�દય પીગળ ેછ,ે

ધ�ય છ ેઆ ગોપીઓ ન ે–ધ�ય છ ેઆ �જ-ભ�તો ન.ે

આ બા�ુ ગોપીઓ નો િનયમ હતો ક� દિધ-મથંન કયા� પછ�,ઘરમા ંથી બહાર નીકળ ેઅન ેનદં બાબા ના

મહ�લ ન ેઅન ેનદં-નદંન ન ે�ણામ કર� છ.ેઆ� �ણામ કરતા ં�ગણા મા ંરથ જોયો,એટલ,ેતમેને

અ�ર નો �સગં યાદ આ�યો. ગોપીઓ વાતો કર� છ ેક�-અર�,સખી પલેો અ�ર પાછો આ�યો લાગ ેછ,ે

આપણા �ાણ �યારા કનયૈા ન ેત ેલઇ ગયલેો,હવ ેશા માટ� પાછો આ�યો છ?ે

�યાર� બી� ગોપી અિત�મે મા ંબોલ ેછ-ેક�-કનયૈો તો �વાથ� છ,ેહવ ેત ેમ�રુાનો રા� થયો છ,ે
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�ું તને ે�લૂી �.ઘરના ંકામ મા ંમન લગાડ�,સસંાર-�યવહાર �ું �ચ�તન કર.

�યાર� ગોપી કહ� છ ેક�-�ું �મ �મ કનયૈા ન ે�લૂવાનો �ય�ન ક�ુ ં�,ંતમે તમે ત ેવધાર� યાદ આવ ેછ.ે

ગઈ કાલ ે�ું �વૂા પર જળ ભરવા ગઈ હતી,�યા ંએકાએક મન ેકનયૈા ની વાસંળ� નો અવાજ સભંળાણો.

મ ે�યા ંનજર કર� તો લાલાન ેપાસનેા બોરસલી ના ઝાડ પર બઠે�લો જોયો,

લાલા ન ેજોઈ ન ે�ું એવી પાગલ થઇ ક�,દ�હ�ું ભાન ર�ું ન�હ,મ ેઘડાન ેદોર� બાધંવા ના બદલ ેમારા

બાળક ન ેદોર� બાધંી �ુવામા ંનાખવા જતી હતી ,�યા ંજ લાલાએ ઝાડ પરથી �દૂકો માર� અન ેમને

રોક� ન ેકહ� છ ેક�-અર�,બાવર� ,�ું આ �ું કર� છ ે?પછ� તો,કનયૈો આવી મન ેઘરે �ધુી �કૂ� ગયો.

બી� ગોપી કહ� છ ેક�-ભલ ેલોકો કહ� પણ,કનયૈો મ�રુા ગયો જ નથી,મન ેતો ત ેઅહ� જ દ�ખાય છ.ે

ગઈકાલ ે�ું સાયકંાળ ેય�નુા� જળ ભરવા ગઈ હતી �યાર� થો�ુ ં�ધા�ુ ંથ�ું હ�ું,મન ેબીક લાગતી હતી,

વળ� �ચ�તા પણ હતી ક� બડે�ું માથ ેકોણ ચઢાવી આપશ ે? �ું ��ૃણ-��ૃણ બોલતી હતી,

એટલા મા ંજ કનયૈો આ�યો, અન ેમન ેઆ�ાસન આ��ું અન ેબ�ેુ ંમાથ ેચઢાવી આ��ું.

ત ેમન ેકહ� ક�-�ું તો તાર� સાથ ેજ �.ં

મોટા મોટા યોગીઓ સમાિધ લગાવી,સસંાર ન ે�લૂવાનો �ય�ન કર� છ,ેછતા ંસસંાર �લૂાતો નથી.

��મુય �િૃ� થતી નથી,�યાર� આ �જ ની ગોપીઓ સસંાર ન ેયાદ કરવા �ય�ન કર� પણ તમેને

સસંાર યાદ આવતો નથી. એક પળ પણ કનયૈો �લૂતો નથી.ગોપી,��ૃણ સાથ ેએક થઇ છ.ે

આમ �મેથી ગોપીઓ લાલા ની વાતો કર� રહ� હતી,તવેામા ંઉ�વ �નાન કર� અન ે�સાદ� પીતાબંર

પહ�ર� ન ે�યા ંઆ�યા છ.ેઉ�વ ન ેજોઈ ન ેગોપીઓ એ �ણામ કયા� છ.ે

ઉ�વ કહ� છ ેક�-તમારા ��ૃણ મ�રુામા ંિવરા� છ,ે�ું તમેનો િમ� તમેનો સદં�શો લઈન ેઆ�યો �,ં

એ મ�રુા છ ેપણ તમન ે��ૂયા નથી.

�યાર� ગોપી કહ� છ ેક�-ઉ�વ,મારા ��ૃણ તો માર� પાસ ેજ છ,ેમારા �દય મા ંજ છ,ે�ું કયા ��ૃણ નો સદં�શો

લા�યો છ ે? મારા ��ૃણ તો મન ેસવ� મા ંદ�ખાય છ,ે� પરમા�મા સવ� મા ંછ ેતને ે�ું �ું મ�રુામા ંરાખ ેછ ે?

આ તા�ુ ં�ાન ક��ું ?ઉ�વ �ું હ� કોરો જ ર�ો. �ી��ૃણ તો સવ�� છ.ે

અમન ેઅહ� ની દર�ક વ�� ુમા ં�ી��ૃણ દ�ખાય છ,ે�ુઓ,પલેા કદબં ના ��ૃ પર ચડ� ન ેબસંર� બ�વી

ર�ો છ,ેતમન ેત ે�ું નથી દ�ખાતો?તનેી બસંર� નો નાદ નથી સભંળાતો?

ઉ�વ,જો તન ે�ી��ૃણ નો સા�ા�કાર થયો હોત તો તમેન ેછોડ� ન ેઅહ� આ�યો જ ના હોત.

�ી��ૃણ અહ� તન ેદ�ખાતા નથી એટલ ેતન ેહ�ુ સા�ા�કાર થયો નથી.

ઉ�વ હ�ુ િવચાર� છ ેક�-ગોપીઓ ન ે�યાપક િન��ુણ �� નો ઉપદ�શ આ�ું,ત ેગોપીઓ ન ેસમ�વ ેછ.ે

એટલ ેગોપીઓ કહ� છ ેક�-ઉ�વ,��એુ અમન ે� આનદં આ�યો છ,ેત ેતારા �ાનથી સમ�ય તમે નથી.

અમ ેતો ��ૃણ-��ૃણ કહ�એ છ�એ.અમન ેબી�ુ ં કઈં આવડ�ું નથી,

અમ ેતો ગામડાની અભણ ગોપીઓ છ�એ.

િન��ુણ-સ�ણુ નો િવવકે �ું ભલ ેરાખ,પણ ��ૃણ-�મે મા ંઅમ ેત�મય બનીએ છ�એ એટલ ેઅમારો કનયૈો,

અમન ેસામ ેઆવી ન ેદશ�ન આપ ેછ.ે

ઉ�વ તમારા એ �યાપક િન��ુણ �� ન ેઆરાધવા અમાર� પાસ ેમન જ �ા ંછ ે?

અમા�ુ ંમન તો કા�ડુો ચોર� ગયો છ.ે ભગવાન ેમન કઇં દશ-વીશ બના�યા ંનથી,

મન,એક હ�ું ત ે�યામ સાથ ેગ�ું છ.ેત ે�યામ પાસ ેછ.ેએ નદં-નદંન િસવાય અમારો બીજો કોઈ ઈ�ર

નથી.
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ઉ�વ િવચાર� છ ેક�-આ ગોપીઓ ન ેતો સવ� મા ં�ી��ૃણ ના દશ�ન થાય છ,ે�ું �યાપક �� �ું રટણ-�ચ�તન

કરતો હતો,પર�ં ુમન ે�યાપક �� નો અ�ભુવ થયો નથી, ગોપીઓ ન ે�યાપક-�� નો અ�ભુવ છ.ે

ભલ ેત ેત�વ�ાન �ણતી ના હોય.

ઉ�વ ન ેલા��ું ક� ત�ેું વદેાતં �ું �ાન મા� ગોખ�ેું જ છ.ે��ુક જ છ.ે

ગોપીઓ કહ� છ ેક� –ઉ�વ �ું આ�યો ત ેસા�ુ ંથ�ું,�ું રાધા� ના દશ�ન કરવા ચાલ.

સખીઓ ના મડંળ મા ં�ીરાધા� િવરા�લા છ,ે�ખુ પર અિત સા��વક �દ�ય તજે છ.ે�વ-�પ અિત �દ�ય

છ.ેનવ વષ� ની અવ�થા,સાદો �ૃંગાર,�મે ની �િૂત�,અન ેજગતન ેઆનદં આપનાર �ી��ૃણ ન,ે

� આનદં આપ ેછ,ેતવેા, રાધા� ન ેઉ�વ સા�ટાગં �ણામ કર� છ.ે

એક ગોપીએ રાધા� ન ેક�ું-�ીરાધ,ે�યામ�ુંદર નો આ સખા આ�યો છ,ેત ેલાલા નો સદં�શો લા�યો છ.ે

રાધા� કહ� છ ેક�-ઉ�વ �ું કયા ��ૃણ નો સદં�શો લા�યો છ ેત ેસમજ પડતી નથી,

મારા ��ૃણ તો માર� પાસ ેજ છ,ેમન ેતનેો િવયોગ થયો નથી.

રાધા� �ી��ૃણ-�ચ�તન મા ંફર�થી ત�મય થયા ંછ.ેતમેના �તરગં મા ંસદાય નો �ી��ૃણ-સયંોગ છ.ે

ઉ�વ ફર�થી વદંન કર� ન ેકહ� છ ેક�-�ું મ�રુાથી આ�યો �,ં�ી��ૃણ આવવાના છ.ે

�યાર� રાધા� કહ� છ ે–ક�- ઉ�વ, �ું મારા �વામી નો સદં�શ લઈન ેઆ�યો છ,ેપણ તારા આ સદં�શ થી મને

શાિંત મળતી નથી,િવરહણી જ િવરહના ં�ુઃખ �ણી શક�.એ�ું કોઈ શા� ક� એવો કોઈ ઉપદ�શ નથી �

મન ેશાિંત આપી શક�.જગતનો એવો કોઈ મ�ં નથી ક� �થી તને ેએક �ણ પણ �ું �લૂી શ�ુ.ં

�ું તો સતત �ી��ૃણ ન ેભ�ુ ં �,ં��ૃણ ન ેિનહા� ં�,ં��ૃણ �ું �યાન ક�ુ ં�.ં

આમ બોલતા,ંબોલતા ંરાધા� િવરહમ મા ં�યા�ુળ થયા ંછ,ે”હ� ��ૃણ તમ ે�ાર� આવશો?�ાર� આવશો?”

રાધા� ની આ દશા જોઈ એક એક પ�ી,એક એક ��ૃ,એક એક સખીઓ રડવા માડં�ા છ.ે

ઉ�વ પણ રાધા� નો �દ�ય �મે જોઈ ન ેરડ� પડ�ો છ.ે”આમન ે�ું �ું સદં�શો આ�ું,�ું ઉપદ�શ આ�ું?”

રાધા� ના �ખુમાથંી કમળ ની �વુાસ નીકળ ેછ,ેતથેી ત ેસમય ેએક �મર રાધા� ના �ખુ પાસ ેઆ�યો,

સખી ત ે�મરાન ે�રૂ કરવાનો �ય�ન કર� છ.ેત ેજ સમય ેઉ�વ ફર� થી વદંન કર� છ.ે

રાધા� ત ેવખત ે�મર ન ેઉ�શેી ન ે(�ણ ેઉ�વ ન ેજ કહ�તા ંહોય) તમે �મરન ેકહ� છ ેક�-

�મર,�ું કપટ� છ,ે�ું ��ૃણ નો િમ� છ,ેકપટ� નો બ�ં ુછ,ે�ું અહ� �ું કરવા આ�યો છ?ેમન ેઅડક�શ ન�હ.

ઉ�વ બોલી ઉઠયા છ-ેના,ના, તમેન ે(�ી��ૃણ ન)ે તમ ેકપટ� ના કહો,ત ેતો દયાના સાગર છ,ે

ત ેતમન ે��ૂયા નથી,તમને ત ેવારવંાર યાદ કર� છ.ે

અ�યાય-૪૭ ના �લોક ૧૨ થી ૨૧ ન ે�મર ગીત પણ કહ� છ,ેત ેગીતમા ં�મર ન ેઉ�શેી ન,ેપણ,

ગ�ભ�ત ર�ત ેઉ�વ� ન ેઉ�શેી ન ેરાધા�, �ી��ૃણ ન ેમ�રુ ઠપકાઓ આપ ેછ.ે

રાધા� કહ� છ ેક�-ઉ�વ,�ી��ૃણ,કોણ છ ેઅન ેક�વા છ ેત ે�ું �ણતો નથી,�ી��ૃણ ના �વ-�પ �ું  �ન ે�ાન

અન ેઅ�ભુવ થાય ત ેએક �ણ પણ �ી��ૃણ ન ેછોડ� ન�હ.

એ લાલા એ તન ેમોટ� મોટ� �ાન ની,િન��ુણ-સ�ણુ ની વાતો સભંળાવી છતેય� છ.ે

તન ેહ�ુ અસલી �પ બતા��ું નથી, જો તમેના અસલી �પના ંતન ેદશ�ન થયા ંજ હોત તો,

�ી��ૃણ ન ેછોડ� ન ે�ું અહ� આ�યો જ ના હોત.
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��ૃણ ક�વા છ ેઅન ેકોણ છ,ેતને ે�ું �ું �ણ?ે તને ેતો અમ ેજ �ણીએ.

રાધા� કહ� છ ે–ક�-હ�,ઉ�વ,તારા �ાન ની કદર અહ� આ ��ુ �મે�િૂમ �જ મા ંથશ ેન�હ.

�મે-રા�ય મા ંએક મા� િ�ય�મ �ું જ �થાન હોય.�ાન ન ેયોગ ની ચચા� ન ેઅહ� �જ મા ં�થાન નથી.

અમા�ુ ં�ાન-એ ��ૃણ,યોગ પણ ��ૃણ,�યાન પણ ��ૃણ.

અમારા એક એક �ાસ પણ ��ૃણમય હોવાથી,તારા �ાન ન ેઅમ ે�ા ંરાખી�ું ?

મારા �યાપક ભગવાન ન ે�ું મ�રુામા ંરાખ ેછ ેત ેબની શક� જ ન�હ.

�ું છ શા�ો ભ�યો,પણ તન ેકાઇં આવડ�ું ન�હ,�ું કોરો ન ેકોરો જ ર�ો,તા�ુ ં�ાન મન ેબરાબર લાગ�ું

નથી,છ શા�ો ભ�યો પણ ત�ેું રહ�ય �ું સમ�યો નથી.

મારા �ી��ૃણ તો આ ઝાડમા,ંઆ ગાયોમા,ંઆ �જ-ભ�તોમા,ંમારામા ંઅન ેચાર� તરફ િવરા�યા છ.ે

મન ેતો આ�ું �જ ��ૃણમય દ�ખાય છ.ેત ેઅમારા �દયમા ંઅન ેરોમ-રોમ મા ંછ.ે

અન ેઅમ ેજયાર� તમેન ેયાદ કર�એ છ�એ �યાર� ત ે�ગટ થાય છ.ે

ઉ�વ �ું ક�વો છ?ે ત ે�ું ��ું �.ંપણ તન ેમારા ��એુ મોક�યો છ ેએટલ ેતા�ુ ં�વાગત કર�ું ત ેઅમાર�

ફરજ છ.ેપર�ં,ુઅમ ેતો ગામડામા ંરહ�નાર� અભણ �ીઓ છ�એ,તારા �વા �ાની �ું ક�વી ર�ત ે�વાગત

કર�એ?

મ�રુા ની અગાસીમા ંઉ�વ,ગોપીઓ િવષ ે� શ�દો બો�યા હતા ત ેશ�દ અહ� તમેન ેપાછા આ�યા છ.ે

ઉ�વ િવચાર� છ ેક�-� વાત અમ ેએકાતં મા ંકર� હતી ત ેપણ આ રાધા� �ણ ેછ.ે

એટલ ેકહ� છ ેક�-માર� �લૂ થઇ ,મન ેમાફ કરો,�યા ંગોપી �યા ં��ૃણ,રાધા ન ે��ૃણ અ�ભ� છ.ે

મ� �જવાસીઓ ન ેગામડામા ંરહ�નારા અન ેઅભણ ક�ા ત ેમાર� �લૂ છ.ે મન ેમાફ કરો.

માર� ��ુ� અ�ભમાન થી ��ુી થઇ છ,ેતમાર� �મે-લ�ણા ભ��ત �ું મન ેદાન કરો.

��ૃણ-�મે, �ાન કરતા ંપણ ��ેઠ છ,ે�ાની પણ ��-ુ�મેી ના થાય �યા ં�ધુી ��નુો સા�ા�કાર થતો

નથી.

ઉ�વ ન ે�મે-લ�ણા ભ��ત �ું દાન મ��ું,તને ેગોપીઓ ના ��ૃણ-�મે નો અ�ભુવ થયો.

રાધા�એ વાસંળ� હાથમા ંલીધી,વાસંળ�માથંી રાધ-ેગોિવ�દ,રાધ-ેગોિવ�દ નો મ�રુ �વિન નીકળવા

લા�યો.

ગોપીઓ ��ૃણ-ક�ત�ન મા ંત�મય બની છ.ે

�ી��ૃણ પણ મ�રુામા ંરહ� શ�ા નથી,દોડતા આવી ન ેસખી-મડંળ મા ંરાધા� સાથ ેિવરા�યા છ.ે

મનોહર રાધા-��ૃણ ના દશ�ન ગોપીઓ અન ેઉ�વ કર� છ.ે

ઉ�વ ન ે“�ું કોણ � ં?�ું �ા ં�?ં” ત�ેું ભાન �લૂા�ું છ.ે

ઉ�વ ગો�ુલ ગયા હતા બ-ેચાર �દવસ માટ� પણ ર�ા છ ે–છ મ�હના.

ઉ�વ ન ેખા�ી થઇ છ ેક�-�ી��ૃણ ગોપીઓ થી �રૂ નથી,જયાર� ��ૃણ-ક�ત�ન થાય છ,ે�યાર� ત ે�ગટ થાય

છ.ેગોપીઓ નો �ી��ૃણ-�મે ��ેઠ છ,ે�યા ં�મે છ ે�યા ંજ પરમા�મા છ.ે

ઉ�વ� �ું �ાના�ભમાન ઉતર� ગ�ું છ,ેગોપીઓ ના ચરણ મા ંત ેવદંન કર� છ ેઅન ેતમેની ચરણ-રજ

માથ ેચઢાવ ેછ.ેઅિતશય આનદં થયો છ,ેઉ�વ ન ેગો�ુલ છોડવાની ઈ�છા થતી નથી.

ગયા હતા ��ુ થવા પણ ગોપીઓ ના ચલેા થઇ ન ેપાછા ગયા છ.ે

ઉ�વ ેછવેટ� જવાની આ�ા માગી છ ેન ેમ�રુા જવા તયૈાર થયા છ.ે

રાધા� એ ક�ું છ ેક�-ઉ�વ,તારા િમ� ન ેમારો આટલો સદં�શો કહ�� ક�-ત ેજ�દ� ગો�ુળમા ંઆવી ગો�ુલ ને

સનાથ કર�.આ વાસંળ� અન ેકામળ� �ું તાર� સાથ ેલઇ �,હવ ેતને ેઘરમા ંરાખી �ું �ું ક�ુ ં?



182

ઉ�વ,હવ ેએતો મોટો રા� થયો છ,ેતને ે�ું �ું આ�ું ?પણ લાલા ના માટ� મ� આ માખણ તયૈાર ક��ુ છ,ે

ત ેલાલાન ેખવડાવ�,પણ મા�ુ ંનામ દઈશ ન�હ. આમ બોલતા ંબોલતા ંતમે�ું �દય ભરા�ું છ.ે

ત ેવખત ેનદં-યશોદા પણ આ�યા ંછ.ેતમેણ ેઉ�વ ન ેક�ું-ક� અમારા લાલાન ેઆટલો સદં�શો આપ�.

(આ બ ે�લોકો ભાગવત �ું હાદ� છ,ેડ�ગર�� મહારાજ ના આ બ ેિ�ય �લોકો છ-ે૧૦-૪૭-૬૬-૬૭)

હવ ેઅમ ેએટ�ું જ ઈ�છ�એ છ�એ ક�,અમારા મન ની એક એક �િૃ�,એક એક સકં�પ,

�ી��ૃણ ના ચરણ-કમળો નો જ આ�ય કર� ન ેરહ�.

�િૃ� અન ેસકં�પ તમેની સવેા કરવા માટ� જ ઉઠ� અન ેતમેનામા ં(�ી��ૃણ મા)ં જ લાગી રહ�.

અમાર� વાણી િનરતંર તમેના ંનામો �ું ઉ�ચારણ કરતી રહ�,

અમા�ુ ંશર�ર તમેન ે�ણામ કરવામા,ંતનેી આ�ા �ું પાલન કરવામા ંઅન ેતનેી સવેામા ંલાગી રહ�.

અમન ેમો� ની પણ �બલ�ુલ ઈ�છા નથી,ભગવાન ની ઇ�છાથી અમારા ંકમ� ન ેઅ�સુાર � કોઈ યોિન

મા ંઅમારો જ�મ થાય, અન ેત ેયોિનમા ંઅમ ે� �ભુ આચરણ કર�એ,� દાન-તપ કર�એ,

ત�ેું ફળ અમન ેમા� એ જ (એટ�ું જ) મળ ેક�,

અમારા ઈ�ર �ી��ૃણ મા ંઅમાર� �ીિત ઉ�રો-ઉ�ર વધતી રહ�.

સદં�શો કહ�તા ંકહ�તા ંનદં-યશોદા રડ� પડ�ા ંછ,ેસાથોસાથ ગોપીઓ પણ રડ� છ.ે

યશોદા� લાલા માટ� સદં�શો આપ ેછ ેક�-

ઉ�વ,મારા લાલા ન ેકહ�� ક�,તને ેજયાર� ઈ�છા થાય �યાર� ગો�ુલ મા ંઆવ,ેઅમન ે�ખુ આપવા ન�હ,

અમારા િવયોગ મા ંત ેઆનદં મા ંહોય તો ક�વળ અમારા માટ� અમન ેમળવા આવવાનો પ�ર�મ ના કર�.

મારો લાલો �યા ંપણ હોય �યા ંત ે�ખુી રહ�,નારાયણ,સદા-સવ�દા તને ેઆનદં મા ંરાખ.ે

આટ�ું કહ�તા-ંકહ�તા ંયશોદા � �ું �દય ભરાઈ ગ�ું છ.ે

આ ��ુ�ટ-ભ��ત છ.ે��ુ�ટ-ભ��ત મા ં�વ-�ખુ નો િવચાર નથી,

પોતાના �ખુ નો િવચાર કર� ત ે��ૃણ ના �ખુ નો િવચાર કર� શક� ન�હ.

ઉ�વ કહ� છ ેક�-�ું ��ૃણ ન ેલઇ ન ેવહ�લો આવીશ,તમ ે�ચ�તા ના કરો.

રથ નીક�યો છ,ેર�તામા ંઉ�વ િવચાર� છ ેક�-�ું માનતો હતો ક� �ી��ૃણ �પૃા-િનિધ છ,ેદયાના સાગર છ,ે

�મેાળ છ,ેપણ હવ ેમન ેલાગ ેછ ેક� તઓે િન��ુર છ.ેઆ �જવાસીઓ ક�વા ં�મેાળ છ!ે

આવો �જ-વાસીઓ નો �મે છોડ�ન ેતઓે મ�રુામા ંક�મ રહ� છ ે?

ઉ�વ ેિન�ય કય� છ ેક�-�ું ભગવાન ન ેઠપકો આપીશ.ક� તમ ેિન��ુર છો.

ઉ�વ મ�રુામા ં�ી��ૃણ પાસ ેઆ�યા છ.ે�ી��ૃણ તો �તયા�મી છ,ેત ેસમ� ગયા ક�,ઉ�વ ઠપકો

આપવાનો છ.ેએટલ ેતમેણ ેજ ક�ું ક�-

ઉ�વ,પહ�લા ં�ું મ�રુામા ંહતો �યાર� મારા ંવખાણ કરતો હતો,હવ ેગોપીઓ ના ંજ વખાણ કર� છ.ે

ઉ�વ,�ું િન��ુર નથી.એમ કહ�,તમેના માથ ેપોતાનો વરદ હ�ત પધરા�યો છ.ેઉ�વ ન ેસમાિધ માં

દશ�ન કરા�યા ંછ ેક�-એક �વ�પ ે�ું ગો�ુળમા ંઅન ેએક �વ�પ ે�ું મ�રુામા ં�.ં

ભલ ે�ું મ�રુામા ંદ�ખા� પણ �ું ગોપીઓ પાસજે �,ંગોપીઓ થી �ું અ�ભ� �,ંગોપી-��ૃણ એક જ છ.ે

ગોપીઓ ના �મે ની કથા અહ� દશમ-�કધં ના ૪૮ મા ંઅ�યાયમા ં�રુ� થાય છ.ે

ભાગવતમા ંહવ ેપછ� ગોપીઓ ની વાત આવતી નથી.
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હવ ે“રાજસ-લીલા” શ�ુ થાય છ.ેઆગળ ની લીલા રાજસ-ભ�તો ના મન નો િનરોધ કરવા માટ� છ.ે

સવ� �કારના �વો ન ે�ી��ૃણ પોતાના તરફ ખ�ચી લ ેછ,ેઅન ેપરમાનદં �ું દાન કર� છ.ે

�કંધ-૧૦-�વૂા�ધ�-સમા�ત.

�કંધ-૧૦-ઉ�રાધ�

 દશમ �કધં ના �વૂા�ધ� મા ંઉ�વાગમન ની કથા સાથ ેગોપી-�મે ની કથા �રૂ� થઇ.

ગોપીઓ �મે-લ�ણા ભ��ત ની આચાયા�ઓ છ.ે

ઘરમા ંરહ� ઘર-કામ કરતા ંકરતા,ંક�વી ર�ત ે��-ુદશ�ન કર�ું ત ેગોપીઓ સમ�વ ેછ.ે

�યાસ� નો િનયમ છ ેક�-ચ�ર� (પા�) આ�યા પછ�,ઉપસહંારમા ંત ેચ�ર� �ું રહ�ય બતાવ�ું.

કસં મયા� પછ� કસં કોણ છ?ેત ેઉતરાધ� ના �થમ �લોક મા ંબતા��ું છ.ે

અ��ત અન ે�ા��ત,એ બ ેરાણીઓ નો પિત ત-ેકસં છ.ે

અ��ત એટલ-ે “છ”ે.બ�કમા ંઆટલા �િપયા છ ેઅન ેઆ વષ� આટલો નફો થશ.ેનીિત-અનીિત થી ક�વળ

પસૈા �ા�ત કરવાના (મળેવવાના) િવચાર કર� છ ેત-ેકસં છ.ે

ક�ળ�ગુ નો માણસ અ��ત-�ા��ત નો પિત થયો છ.ેતને ેગમ ેત ેર�ત ે�ખુ ભોગવ�ું છ,ે

બધા લૌ�કક �ખુ મા ંફસાયા છ.ેસા�ું �ખુ �ું છ ેત ેકોઈન ેખબર નથી.અન ેખો�ુ ં�ખુ ભોગવવામા ં�વન

��ુુ થઇ �ય છ.ેબધા �ણ ેછ ેક� મર�શ એટલ ેઆ સાથ ેઆવવા�ું નથી,છતા ંપાપ કય� �ય છ.ે

અન ેમાન ેછ ેક� �ું મરવાનો નથી.મ� મા ંઅનકે પણ સ�મા ંએક છ.ે

મ� મા ંસ� ુસાથ આપ ેછ ેપણ સ� એકલા �વન ેથાય છ.ે

�યારથી લોકો માનવા માડં�ા ક�-પસૈા થી જ �ખુ છ,ે�યારથી પાપ વ��ું છ.ે

પસૈા થી કાકં થો�ુ ં�ખુ મળ�ું હશ ેપણ શાિંત મળતી નથી.પસૈો શાિંત આપી શકતો નથી.

મહા�માઓ કહ� છ ેક�-તમ,ે શર�ર-ઇ���યો થી �ુદા છ,ેતમારો આનદં પણ શર�ર-ઇ���યો થી �ુદો છ.ે

તમ ે��ુ ચતેન આ�મા છો, શર�ર�ું-ઇ���યો�ું �ખુ એ તમા�ુ ં�ખુ નથી.

દશમ �કધં ના ઉ�રાધ�મા ંઅ�યાય-૫૦ મા ંજરાસઘં ની કથા આવ ેછ.ે

જરાસઘં મ�રુા પર ચડાઈ કર� છ,ે અન ેતને ેઘરે� લ ેછ.ે

�વન ના ઉ�રાધ� મા ંપણ ૫૦ મા વષ�થી,મ��ુય પર જરા-સઘં=��ૃાવ�થા ચડ� આવી ન ેઘરેો ઘાલ ેછ.ે

ઉ�રાવ�થા મા ંજરા-સઘં એટલ ેક� ��ૃાવ�થા સાથ ે��ુ શ�ુ થાય છ.ે

સાધંા �ુખવા માડં� �યાર� સમજ�ું ક� જરાસઘં આ�યો છ.ે

જરાસઘં આવ ેએટલ ેમ�રુા (શર�ર) ના દરવા� �ટૂવા લાગ ેછ.ે

દાતં પડવા લાગ,ે�ખ ેથી ઓ� ંદ�ખાય,કાન ેથી ઓ� ંસભંળાય,ખાધ�ેું પચ ેન�હ,

આ બધી જરાસઘં ની પલટણ ની અસર છ.ે

�ી��ૃણ ેસ�ર વખત જરાસઘં ન ેહરા�યો.અઢારમી વખત ત ેકાળ-યવન ની સાથ ેઆ�યો.

જરાસઘં=��ૃાવ�થા લડવા આવ,ે
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પણ જો કાળ-યવન=કાળ (��ૃ�)ુ ન ેસાથ ેલઈન ેઆવ ે�યાર�, કોઈ ઉગારો નથી.

�યાર� �ી��ૃણ ન ેપણ મ�રુા છોડ�ું પડ�ું અન ે�ારકા(��-િવ�ા) નો આશરો લવેો પડ�ો.

શર�ર પર કાળ ચડાઈ કર�,શર�ર છોડ�ું પડ� ત ેપહ�લા ં��-િવ�ા નો આશરો લવેાથી,

��-િવ�ામા ંકાળ-યવન અન ે��ૃાવ�થા �વશે કર� શકતા ન�હ હોવાથી,

કાળ-યવન તને ેમાર� શક� ન�હ.

પણ ��ૃાવ�થામા ંડોસો સ�ર વખત માદંો પડ� છ,ેપણ અઢારમી વાર કાળ આવ ેએટલ ેમર� છ.ે

કસં ની રાણીઓ અ��ત-�ા��ત,કસં ના ��ૃ� ુપછ� િપતા જરાસઘં ન ેઘરે આવી છ.ે

જરાસઘં ેજયાર� ���ું ક�,�ી��ૃણ ેકસં ન ેમાય� તથેી માર� ��ુીઓ િવધવા થઇ છ,ે

એટલ ેત ે��ુસ ેથયો અન ેમ�રુા પર ચડાઈ કર�.

ભગવાન ેિવચા��ુ ક�-હાલ જરાસઘં ન ેમાર�શ તો ��ૃવી પર નો ભાર ઓછો થશ ેન�હ,ત ે�વતો હશ ેતો

તનેા પાપી સાથીદારો રા�ઓની સાથ ેસનેા લઇ ન ેલડવા આવશ ેતો ત ેપાપી રા�ઓ ન ેશોધવા જ�ું

ન�હ પડ�,તઓે અ� ેઆવશ ેજ.તથેી ભગવાન જરાસઘં ન ેમારતા નથી,તનેી સનેાન,ેસાથીદારો ન ેમાર�

છ.ેજરાસઘં સ�ર વાર લડવા આ�યો, અન ે�ી��ૃણ-બલરામ ેતનેી સનેાનો નાશ કય�.

ત ેપછ� જરાસઘં, કાળયવન ની જોડ� સધંી કર� તનેી સાથ ેલડવા આ�યો છ.ે

���ુ એ દાઉ� મહારાજ ન ે�છૂ�ું ક� –હવ ે�ું કર�ું છ ે? સ�ર વાર હરા�યો છતા ંઆ ન�ફટ પાછો

આ�યો છ,ેતનેા પર િશવ� ની �પૃા છ,ેત ેમરતો નથી.

દાઉ� મહારા� ક�ું ક� –આ લોકો શાિંતથી અહ� રહ�વા દ�તા નથી,માર� હવ ેઆનત�-મડંળ (ઓખા-મડંળ)

મા ંરહ��ું છ.ે

(આનત�-દ�શના રા� ર�વત ની ક�યા ર�વતી સાથ ેબલરામ �ું લ�ન થ�ું હ�ું,અન ેરા�ય મ��ું હ�ું)

�ી��ૃણ ેક�ું ક� તમ ે�યા ં�વ,તો �ું પણ �યા ંઆવીશ.

�ી��ૃણ ેિન�ય કય� છ ેક�-હવ ેમાર� મ�રુામા ંરહ��ું નથી.�ું શાિંતથી આનત�-દ�શ મા ંદ�રયા-�કનાર� રહ�શ.

તમેણ ેિવ�કમા� ન ેબોલા�યા છ,ેઅન ેઆ�ા આપી,અન ેઆ�ા �જુબ,િવ�કમા�એ સ��ુ ની મ�યમા ંએક

િવશાળ નગર� બનાવી.યાદવો ન ેત ેનગર�મા ંરા�યા છ.ે

મોટા મોટા મહ�લો મા ં�ાર જ�દ� જોવામા ંના આ�યા,ંએટલ ેલોકો બોલવા લા�યા ક�-

“�ાર કહા ંહ�?�ાર કહા ંહ�?” એટલ ેત ેનગર��ું નામ પડ�ું �ા�રકા.

ઉપિનષદ મા ં“ક” શ�દ નો અથ� “��” કય� છ,ે�ાર એટલ ેદરવાજો અન ેકા એટલ ે��.

�યા ં��યકે �ાર� પરમા�મા છ ેતવેી નગર� એટલ ે�ા�રકા.�યા ં�ાર� �ાર� ��ાનદં �ું �ખુ છ.ે

શર�ર �પી ઘરમા ં�ખ,નાક,કાન વગરે� ઇ���યો �પી દરવા�ઓ  છ,ે�યા ંપરમા�મા ન ેપધરાવવાથી,

જરાસઘં અન ેકાળ-યવન પજવી શક� ન�હ ક� �વશેી શક� ન�હ.

��યકે ઇ���ય થી ભ��ત કર� અન ે��-િવ�ા થી,�� નો આશરો લવેાથી,��-�ાન મળ ેછ,ે

આમ �� નો આશરો લવેાથી મ��ુય ��-�પ થાય છ ેઅન ેતને ેકાળ-યવન માર� શકતો નથી.

જરાસઘં �ા�ણો ન ેધમક� આપી ન ેઆવલેો ક�-જો આ વખત માર� હાર થશ ેતો તમોન ેમાર� નાખીશ.

તથેી �ા�ણો ન ેબચાવવા પણ �ી��ૃણ,જરાસઘં સામ ેહાર� ગયા છ,ેઅન ે�વષ�ણ પવ�ત ઉપર ગયા છ.ે

જરાસઘં (૫૧ વષ� પછ� ની ��ૃાવ�થા) લડવા આવ,ે પાછળ પડ� �યાર�,

�વષ�ણ પવ�ત એટલ ેક� ભ��ત નો-��-િવ�ાનો આશરો લવેો જોઈએ.
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એકાવન-બાવન (એકા-વન-બા-વન) નો અથ� એ છ ેક�-એકાવન પછ� મ��ુય બગંલામા ંરહ�વાન ેલાયક

નથી.તણે ેવનમા ંજ�ું ક� છવેટ� ઘરમા ંજ વાન��થ �વન ગાળ�ું જોઈએ.

છોકરો પરણ ેએટલ ેસમજ�ું ક� મ��ુય નો �હૃ�થા�મ �રુો થયો અન ેવાન��થા�મ ચા� ુથયો.

ભોગ�િૂમ મા ંિવલાસી લોકો ની વ�ચ ેરહ� િવર�ત �વન ગાળ�ું કઠણ છ.ે

જરાસઘં ન ેકાળ-યવન નો �ાસ એ જ�મ-મરણ નો ભયકંર �ાસ છ.ેિન�ય કરવાનો ક� હવ,ે

જ�મ-મરણ ના �ાસ માથંી �ટ�ું છ,ે

મહા��ુુષો કહ� છ ેક�-જ�મ-મરણ ના �ાસ માથંી �ટવા માટ�,

રોજ સા�ુ ંભોજન લવેા�ું રાખી,૨૧૦૦૦ (કોઈ પણ) નામ-જપ, િનયમ-�વૂ�ક કરો.

જપ િવના પાપ અન ેવાસના �ટતા ંનથી.”મન ��થર થ�ું નથી એટલ ેજપ કરતો નથી” એ�ું બહા�ું

બતાવ�ું ત ેઅ�ાન છ.ેભલ ેમન બી� ભટક� પણ સતત જપ કરશો તો પછ� મન જ�ર ��થર થશ.ે

કાઇંક પણ સાધન (િનયમ) કરશો તો �� ુસાથ ે�મે થશ ેઅન ે��-સબંધં થશ.ે

એક કલાક મા ં૯૦૦ �ાસો�છવાસ થાય છ.ે૨૪ કલાક મા ં૨૧૬૦૦ �ાસો�છવાસ થાય છ.ે

�િત �ાસ ેભગવાન �ું નામ-જપ કરવાનો ક�ો છ-ેએટલ ે૨૧૦૦૦ નામ-જપ ક�ા છ.ે

જરા િવચાર કરવાથી સમ�શ ેક�-ક�ટલા �ાસ નામ-જપ વગરના જતા હશ?ે

ભોજન મા,ં�વૂામા,ંગ�પા ંમારવામા ંક�ટલો સમય ��નુા નામ િસવાય �યથ� �ય છ?ે

કથા સાભંળવાથી,વાચંવાથી કઈંક માગ�દશ�ન લવેા�ું છ.ે

(ખાલી-ખાલી મનોરજંન માટ� કથા  સાભંળવાનો ક� વાચંવાનો કોઈ અથ� નથી)

�વન મા ંભગવદ-ભ��ત ની જ�ર છ.ે

ભગવદ-ભ��ત માટ�નો કોઈક િનયમ લવેાનો છ.ેકોઈ સાધન કરવા�ું

અ�યતં જ�ર� છ.ેકોઈ પણ િનયમ –�મ ક� નામ-જપ,ક� કશા નો �યાગ કરવો (વગરે�) ત ે�બૂ મહ�વ�ું છ.ે

એક �ૃ�ટાતં છ.ે એક વા�ણયાએ કથા સાભંળ�.

મહારા� ક�ું ક�- માર� કથા સાભં�યા પછ� કાઇંક િનયમ તો તમાર� લવેો જ પડશ.ે સ�ય બોલવાનો

િનયમ લ�ે. �યાર� વા�ણયા એ ક�ું-ક�-�ું વપેાર ક�ુ ં�,ંવપેારમા ંતો થો�ુ ંઅસ�ય બોલ�ું જ પડ�.

મહારાજ કહ� છ ેક�-તો કોઈની િન�દા ન�હ ક�ુ ંતવેો િનયમ લ�ે.

“ના,મહારાજ,રા� ેબ ેકલાક ગ�પા ંમાયા� વગર મન ે�ઘ આવતી નથી,એટલ ેત ેિનયમ ન�હ લવેાય”

મહારાજ �છૂ ેછ-ેક�-“તો પછ� �ું િનયમ લઈશ?” �યાર� વા�ણયા એ ક�ું-ક�-

સવાર� ઉઠતાવં�ત મારા ઘરની સામ ેરહ�લા �ુભંાર �ું મો�ું �ું જોઇશ !!!ત ેપછ� બી� ંકાય� કર�શ.

વા�ણયાએ િનયમ લવેા ખાતર િનયમ લીધલેો.અન ેરોજ તમે કરતો પણ ખરો.

એક �દવસ એ�ું થ�ું ક� �ુભંાર વહ�લી સવાર� માટ� ખોદવા ચા�યો ગયલેો.વા�ણયો ઉઠયો,પણ �ુભંારનાં

દશ�ન થયા ન�હ,એટલ ેદરરોજ ના િનયમ �જુબ ત ે�ુભંારના ંદશ�ન કરવા તને ેખોળવા નીક�યો.

ત ે�દવસ ેએ�ું બ��ું ક�-�ુભંાર �યા ંમાટ� ખોદતો હતો,�યાથંી તને ેસોના-મહોરો ભર�લો ચ�ુ મ�યો.

ત ેચ�ુ કાઢતો હતો,ત ેવખત ેજ વા�ણયો �યા ં�ુભંાર ના દશ�ન કરવા આ�યો,અન ેત�ેું મો�ું જોઈન,ે

વા�ણયો બોલવા લા�યો-ક� “મ� (મો�ું) જોઈ લી�ું”

�ુભંાર સમ�યો ક� આ વાણીયાએ ચ�ુ જોઈ લીધો,હવ ેજો રા� ન ેવાત કરશ ેતો આ ચ�ુ રા� લઇ લશે.ે

એટલ ેવા�ણયા ન ેકહ� છ ેક�-ત� જોઈ લી�ું તો ભલ ેજોઈ લી�ું,પણ કોઈ ન ેકહ�તો ન�હ,તારો અડધો ભાગ.

અન ે�ુભંાર� ચ�ુમાથંી વા�ણયાન ેઅડધો ભાગ આ�યો.



186

વા�ણયો િવચાર� છ ેક�-સાધારણ �ુભંાર ના ંદશ�ન કરવાના, સાધારણ િનયમ થી જો મન ેલ�મી� મ�યા,ં

તો ભગવાન ના દશ�ન કરવા નો િનયમ લીધો હોત તો વધાર� �ખુી થાત,(વધાર� લ�મી મળત!!!)

કોઈ સાધન કરવાનો,કોઈ સ�કમ� કરવાનો,કોઈ પાપ છોડવાનો,ક� પછ�,ભગવદ-ભ��તનો –

કોઈ પણ િનયમ લવેાથી જરાસઘં(��ૃાવ�થા)-અન-ેકાળયવન (કાળ=��ૃ�)ુ ના �ાસ માથંી �ટ� શકાશ.ે

કાળ-યવન ન ે��ા� �ું વરદાન હ�ું ક� “ય�ુ�ુળ મા ંજ�મલેા કોઈ તન ેમાર� શકશ ેન�હ.”

��ા� ના ત ેવરદાન ન ેસ�ય રાખવા,�ી��ૃણ �ત ેકાળ-યવન ન ેમારતા નથી.

એટલ ે�ી��ૃણ હાયા� અન ેતઓે રણ છોડ� ન ેભાગવા લા�યા,તથેી તમે�ું નામ પડ�ું “રણછોડ”

દોડતા ંદોડતા ં�ી��ૃણ,�ગરનારની �ફુામા ંઆવ ેછ ેક� �યા ંઆગળ રહ�ન ે��ુ�ુુ�દ રા� તપ�યા� કરતા

હતા.�ી��ૃણ જયાર� �ફુામા ં�વ�ેયા �યાર� ��ુ�ુુ�દ િન��ા મા ંહતા,�ી��ૃણ ેપોતા�ું પીતાબંર, ��ુ�ુુ�દ

પર ઓઢાડ� અન ેપોત ેસતંાઈ ગયા.કાળ-યવન �ી��ૃણ ની પાછળ પાછળ �ફુામા ંઆ�યો,

અન ેઆ �ી��ૃણ �તૂા છ ેએમ સમ� ��ુ�ુુ�દ ન ેલાત માર�.

આ ��ુ�ુુ�દ રા�એ દ�વો ન ે��ુમા ં�બૂ મદદ કર�લી,તઓે થાક� ગયલેા,અન ેતમેન ેઆરામ કરવો હતો.

તથેી તમેણ ેદ�વો ન ેક�ું ક� –માર� આરામ કરવો છ,ેમાર� િન��ા મા ંકોઈ ભગં ના કર�.

દ�વોએ વરદાન આ��ું ક� –

� તમાર� િન��ા મા ંભગં કરશ,ેતનેા પર તમાર� નજર પડશ,ેતો ત ેબળ� ન ેરાખ થઇ જશ.ે

કાળ-યવન ની લાત થી ��ુ�ુુ�દ �ગ ેછ ેઅન ેકાળ-યવન પર તમેની �ૃ��ટ પડતા ંજ ત ેરાખ થઇ ગયો.

��ુ�ુુ�દ ન ેખબર પડ� ક� �ી��ૃણ આ�યા છ,ેએટલ ેતમેણ ે�ી��ૃણ ની ��િુત કર� છ.ે

�વ ન ેઆ મ��ુય દ�હ મ�યો હોવા ંછતા ંિવષયોમા ં�ીિત હોવાથી ત ેઆપના ંચરણારિવ�દ ની સવેા

કરતો નથી.મ��ુય ક�વો �માદ� છ ે?સપ� દ�ડકાન ેગળ ેછ,ેઅ��ુ શર�ર સપ� ના પટેમા ંગ�ું છ,ેપણ ત�ેું

મો�ું બહાર છ,ેબ ેિમિનટ મા ંતો ત ેસપ� નો કો�ળયો થવાનો છ,ેતવેામા ંમાખ ઉડતી ઉડતી આવ ેતો દ�ડકો

માખ પકડ� ન ેખાવાનો �ય�ન કર� છ,ેત ેપોતાના મરણ નો િવચાર કરતો નથી.

સપ� ના �ખુ મા ંરહ�લા દ�ડકા �વી મ��ુય ની ��થિત છ,ેનાથ,�પૃા કરો,સસંારના જડ પદાથ� મા ંમા�ું

મન ના �ય.મન ેઅન�ય ભ��ત આપો.

મ��ુય ન ેબહારગામ જવા�ું હોય તો બ-ેચાર �દવસ થી તયૈાર� કર� છ.ે

ઘરમા ંલ�ન હોય તો બ-ેચાર મ�હનાથી તયૈાર� કર� છ.ે

પર�ં ુ�યા ંગયા પછ� પા� ંઆવવા�ું નથી,તનેી તયૈાર� કોઈ કર� ુનથી.

કાળ �ાર� કો�ળયો કર� ત ેકહ� શકા�ું નથી. પચાસ �રૂા ંથાય એટલ ેસમજ�ું ક� અડ�ું શર�ર (પલેા દ�ડકા

ની �મ) કાળ ના �ખુમા ંગ�ું છ.ેફ�ત મો�ું બહાર છ.ેમાણસ ગાફ�લ રહ� છ,ેતથેી ત�ેું મરણ બગડ� છ.ે

�ી��ૃણ ��ુ�ુુ�દ ન ેકહ� છ-ેક�-આ જ�મ મા ંતન ેતવેી અન�ય ભ��ત મળવી ��ુક�લ છ.ે�ુવાની મા ંત ેઘ�ું

િવલાસી �વન ગા��ું છ.ેકામ નો માર ખાય તને ેકાળ નો માર અવ�ય ખાવો જ પડ� છ.ે

હ�ુ તાર� એક જ�મ લવેો પડશ.ેત ેજ�મ મા ંતન ે�ા�ણ શર�ર �ા�ત થશ ેઅન ેતન ેઅન�ય ભ��ત �ા�ત

થશ.ેમારા હાથ ેતમારા ંઅનકે કય� થશ.ે

��ુ�ુુદં� ત ેપછ� તપ�યા� કર�,અન ેબી� જ�મ મા ં�ા�ણ શર�ર મળે��ું.

કહ�વાય છ ેક�-�ાપર �ગુ નો ��ુ�ુુ�દ રા� ત ેક�ળ�ગુમા ંનરિસ�હ મહ�તા તર�ક� આ�યા છ.ે

નરિસ�હ મહ�તા �ારકાધીશના લાડ�લા છ,ેતમેના ંબાવન કામ ��એુ કયા� છ.ે
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��ુ�ુુ�દ રા�ની કથા �પ�ટ બતાવ ેછ ેક�-�વુાનીમા ંિવલાસ�વૂ�ક �વન ગ��ું હોય,તો તવેા મ��ુય ને

આ �વન મા ંભ��ત-ક�-અન�ય ભ��ત મળવી ��ુક�લ છ.ેતણે ેધીર� ધીર� સયંમ ન ેવધાર� ન ેભગવદ-મય

�વન ગાળ�ન,ેતથા,સતત ઈ�ર�ું �મરણ કરવાથી,તનેો આવતો જ�મ �ધુર� છ.ે(આ જ�મ ન�હ).

પણ � �વુાની મા ંજ સયંમ વધાર�,ભ��તમય �વન ગાળ ેતને ેત ેજ જ�મ મા ં��ુ�ત મળ ેછ.ે

��ૃાવ�થામા ંઈ�રભજન કરવા થી આવતો જ�મ �ધુર� છ,ેઆ જ�મ ન�હ.

કાળ-યવન નો નાશ કર� અન ે��ુ�ુુ�દન ે��ુ�ત નો ઉપદ�શ આપી,�� ુ�ારકા પધાયા� છ.ે

મ�રુામા ંભગવાન �ું એક પણ લ�ન થ�ું નથી,�ારકા આ�યા પછ� બધા ંલ�નો થયા છ.ે

મહા��ુુષો કહ� છ ેક�-એક એક ઇ���યો ના �ાર ઉપર કા� ુમળેવો,��-િવ�ા ન ે�ા�ત કરો,ત ેપછ� લ�ન

કરો.યોગ િવનાનો ભોગ રોગી બનાવ ેછ.ેતપ�યા� (યોગ) ન હોય તો ભોગ શર�ર ન ેરોગી બનાવશ.ે

ઇ���ય ના �લુામ થઇ ન ેલ�ન ના કરો,�ત�ે��ય થઇ ન ેલ�ન કરો.

તથેી �હૃ�થા�મ પહ�લા ં��ચયા��મ બતા�યો છ.ે

�ુ�કમણી એ મહાલ�મી છ.ેમહાલ�મી એ મા� �ત�ે��ય નારાયણ ન ેજ મળ,ેિશ�પુાલ ન ેન�હ.

એ �ુ�કમણી-હરણ ની કથા�ું તા�પય� છ.ે

િશ�પુાલ એટલ ેિશ� ુ�ું લાલન-પાલન કરવામા ંજ ��ું �વન,��ું ધન અન ેસમય �રૂા ંથાય છ ેતવેો

કામી ��ુુષ. સસંાર�ું �ખુ �ન ેજોઈએ છ ેઅન ેસસંાર�ું �ખુ �ન ેમી�ુ ંલાગ ેછ ેત ેિશ�પુાલ.

લ�મી� ના �વામી (ધણી) પરમા�મા છ.ે �વ લ�મી� નો બાળક છ.ે

લ�મી� ન ેમાતા માની ઘરમા ંરાખવામા ંઆવ ેઅન ેતનેો િવવકે થી ઉપયોગ કરવામા ંઆવ,ેતો,

કોઈ �દવસ ઘરમા ં ત ેનારાયણ ન ેલઇ આવશ.ે

�વ (મ��ુય) લ�મી� નો િવવકેથી “ઉપયોગ” કર� શક� પણ “ઉપભોગ” કર� શક� ન�હ.

ઉપયોગ અન ેઉપભોગ મા ંફરક છ.ે

શર�ર ન ેઆવ�યક (જ�ર�) “િવષયો” (િવવકે થી) ઇ���યો ન ેઆપ ેત ે–“ઉપયોગ” અને

ઇ���યો � માગ ેત ેતને ેઆપી �વ�ેછાચાર� થઇ ઇ���યો ન ેઆધીન થઇ િવષયો ભોગવ ેત ે–“ઉપભોગ”

સપંિ� (ધન) અન ેશ��ત નો િવવકે થી સ�ુપયોગ કર� ત-ે“દ�વ” અન ેઅિવવકેથી �ુ�ુપયોગ કર� ત-ે“દ��ય”

મ��ુય �વન નો ઘણો ભાગ સતંિત અન ેસપંિ� પાછળ �ય છ.ે

મ��ુય સમય નો પણ �ુ�ુપયોગ કર� છ.ે

પરમા�માએ જો વધાર� આ��ું હોય તો તનેો સ�ુપયોગ કરવાની મ��ુય ની ફરજ (જવાબદાર�) બન ેછ.ે

લ�મી� એકવાર નારાજ થાય તો પછ� ત ે�વ ની �ુગ�િત થાય છ.ે

શા� મા ંલ�મી ના �ણ �કારો બતા�યા છ-ે-લ�મી  -- મહાલ�મી -- અલ�મી

--લ�મી- નીિત (ધમ�) અન ેઅનીિત (અધમ�) થી � ધન �ા�ત ક��ુ હોય ત ેલ�મી.

આવા મ��ુયો �ું થો�ુ ંધન ભોગ-િવલાસ મા ંઅન ેથો�ુ ંધન સ�ુપયોગ મા ં�ય છ.ે

--મહાલ�મી- મા� નીિત (ધમ�) થી જ અન ેમહ�નતથી, � ધન મળેવ�ેું છ-ેત ેમહાલ�મી.

આવા મ��ુયો �ું ધન િવવકેથી આવ�યક જગાએ જ વપરાય છ,ેઅન ેસ�ુપયોગમાં

           પણ વપરાય છ.ે

--અલ�મી- અનીિત નો-અધમ�નો-પાપનો પસૈો,એ અલ�મી �ું �વ�પ છ.ે
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આવા ધન નો ઉપયોગ મા� િવલાસ પાછળ જ �ય છ.ેત ેઆવ ેછ,ે�ય છ,ેરડાવ ેછ,ે

           નાશ કર� છ.ેત ેમ� કરાવ-ેથો�ુ ં�ખુ –થોડો સમય આપ-ેપણ શાિંત આપ�ું નથી.

મ��ુય જયાર� મર� છ ે�યાર� મા� ધમ� ન ેજ સાથ ેલઇ �ય છ.ે બી�ુ ં કઈં સાથ ેજ�ું નથી.

ધમ� અન ેનીિત થી મળેવલેી મહાલ�મી જ �વન મા ંશાિંત આપ ેછ.ે

પર���ત કહ� છ-ેક�-�ુ��મણી હરણ ની કથા િવ�તારથી સાભંળવાની માર� ઈ�છા છ,ે

�કુદ�વ� કહ� છ-ેક� રા�,�વણ કરો.

મહારાજ ભી�મક િવદભ� દ�શ ના રા� છ.ેતને ેપાચં ��ુો અન ેએક ક�યા છ,ે

મોટા ��ુ �ું નામ –�ુ��મ અન ેક�યા �ું નામ –�ુ��મણી છ.ે

�ુ��મણી સા�ાત મહાલ�મીનો અવતાર છ.ેભી�મક રા� ની એવી ઈ�છા હતી ક� માર� ક�યા �ું લ�ન

�ું �ી��ૃણ સાથ ેકર�શ.પણ ��ુ �ુ��મ એ િવરોધ કય� અન ેક�ું ક� માર� બહ�ન �ું ગોપાળન ેન�હ

આ�ું,પણ ત�ેું લ�ન �ું િશ�પુાળની સાથ ેકરાવીશ.

સસંાર�ઓ ઈ�છ ેછ ેક�-આ મારા �મ સસંારમા ંજ રહ�,સસંારમા ંરહ�શ ેતો મન ેકામ આવશ.ે

�� ુસાથ ેપરણ,ે�� ુનો થાય તો પછ� ત ેમારા કામનો રહ�શ ેન�હ.

�ુ��મ િવચાર� છ ેક�-િશ�પુાળ મોટો રા� છ,ેમાર� બહ�ન તનેી સાથ ેપરણશ ેતો �ખુી થઈન ેસસંાર�ખુ

ભોગવશ,ેવળ� િશ�પુાળ મોટો રા� હોવાથી તનેી સાથનેો સબંધં પણ મારા કામમા ંઆવશ.ે.

�ુ��મણી ન ેખબર પડ� ક� મારો ભાઈ જબરદ�તી થી મારા ંલ�ન િશ�પુાળ જોડ� કરાવવા માગ ેછ ે�યાર� ત�

�ુઃખ થ�ું. �ુ��મણી ન ેરાણી થ�ું નથી,રાણી �ું �ખુ તને ે��ુછ લાગ ેછ ેતને ેતો �� ુની સાથ ેપરણ�ું છ.ે

�ુ��મએ િશ�પુાળ ન ેઆમ�ંણ આ��ું છ,ેિશ�પુાળ �ન લઈન ેઆ�યો છ.ે

િશ�પુાળ કામી અન ેઅ�ભમાની હતો તનેો �રુાવો ભાગવતમા ંમળ ેછ.ેલ�ન કરવા નીક�યો �યાર�

ગણપિત ની ��ૂ પણ કર� ન�હ.તથેી લ�ન મા ંિવ�ન આ��ું.

સાધારણ મ��ુય જયાર� લ�ન કરવા �ય છ ે�યાર� તનેી છાતી પર કામ ચડ� બસે ેછ.ે

ભગવાન ગોપાળ છ.ેગો=ઇ��ીઓ,ઇ���યો ન ેસાચવનાર,ભગવાન �ત�ે��ય થઇ લ�ન કરવા ગયા છ.ે

�તઃ�રુ મા ંએક �દુ�વ નામના �ા�ણ આવતા હતા,તને ે�ુ��મણી એ ક�ું ક�-

મહારાજ,મા�ુ ંએક કામ કરશો?

�દુ�વ-�ા�ણ ેક�ું ક�-તાર� ઈ�છા હોય ત ેકાય� કર�શ. �યાર� �ુ��મણી કહ� છ ેક�-

માર� ઈ�છા �ી��ૃણ સાથ ેલ�ન કરવાની છ,ેમ� સાત �લોક નો એક પ� લ�યો છ,ેત ેપ� તમ ે�ારકા લઇ

આવ,�ી��ૃણ ન ેત ેપ� આપજો,અન ેપરમા�મા ન ેમાર� ભલામણ કરજો.

એકનાથ મહારાજ �ું �ુ�કમણી-ના લ�ન ની કથા  ઉપર ભા�ય છ.ે

ભાગવત મા ં�ુ��મણી ના લ�નની કથા અઢ� અ�યાયમા ંકર� છ.ેએકનાથ મહારા� અઢાર અ�યાય

લ�યા છ.ેતઓે કહ� છ ેક�-આ ��ુ �વ (�ુ��મણી) અન ેઈ�ર (�ી��ૃણ) �ું લ�ન છ.ે

ભાગવત ના છ�ેલા �દવસ ેઆ લ�ન ની કથા આવ ેછ.ે

�ન ેથોડા સમયમા ંત�ક નાગ કરડવાનો હોય,ત�ેું ��ૃ� ુથવા�ું હોય,તને ેલ�ન ની વાતો સભંળાવવાની

હોય ન�હ.કાળ સમીપ હોય તન ેલ�ન ની વાતો ગમ ેપણ ન�હ.

યોગીઓમા ં��ેઠ એવા પરમહસં િશરોમણી �કુદ�વ� આ લ�ન ની કથા કરવા બઠેા છ.ે

��ું વાસના�ું વ� પણ પડ� ગ�ું છ ેતવેા �કુદ�વ� �ું લ�ન ની લૌ�કક-વાત,��ું મરણ ન�ક છ,ે
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તવેા રા� પર���ત અન ેબી� અનકે સા�-ુસ�યાસીઓ સમ� કર�?

પણ આ કથા કોઈ વર-ક�યા ના લ�ન ની નથી,આ તો ��ુ �વ અન ેપરમા�મા ના લ�ન ની કથા છ.ે

�કુદ�વ� પરમહસં છ.ે

પરમહસં તને ેકહ� છ ેક� � પરમા�મા સાથ ેપરણ ેછ.ે(��ું ઈ�ર સાથ ેિમલન થ�ું છ)ે

�કુદ�વ� �ું લ�ન (િમલન) પરમા�મા સાથ ેથ�ું છ.ે

અહ� ભાષા લ�ન ની છ.ેપણ તા�પય� એ છ ેક�-�વ ન ેઈ�ર સાથ ેલ�ન કરવા�ું છ.ે

(�વ-ઈ�ર �ું િમલન)

�ુ��મણી એ ��ૃણ પરના પ� મા ંલ��ું છ-ેક�-માર� કામી ��ુુષ સાથ ેપરણ�ું નથી.કામી રા�ઓ તો

િશયાળવા ં�વા ંછ.ેતમે�ું તો નામ લ�ેું પણ મન ેગમ�ું નથી.

તમેની સામ ેજોવાની પણ ઈ�છા થતી નથી.

માર� કોઈ રા�ની રાણી થ�ું નથી.તમ ેિન�કામ છો,�ું િનિવ�કાર �.ંમાર� તમાર� સાથ ેપરણ�ું છ.ે

‘િન�કામ’ �ી��ૃણ �ું ‘િનિવ�કાર’ �ુ��મણી સાથ ે�ું આ િમલન છ.ે

�ી��ૃણ-�ુ��મણી ના લ�ન ની આ વાતમા ંભાષા લૌ�કક છ,ેપણ તનેી પાછળનો િસ�ાતં અલૌ�કક છ.ે

અલૌ�કક િસ�ાતં સમ�વવા અલૌ�કક ભાષા મળતી નથી,એટલ ેલૌ�કક ભાષા નો સહારો લવેો પડ� છ.ે

�યાસ� ની આદત છ ેક�-ત ેથોડો ભાવ �ગટ કર� છ ેઅન ેથોડો ��ુત રાખ ેછ,ે

ત ેિવચાર� છ ેક� –મ��ુય ન ે��ુ� આપી છ ેતો તનેો થોડો ઉપયોગ કર�.

ભાગવતના �લોકો પર �ડો િવચાર કરનારાઓ એ આમ ન�� ક��ુ છ ેક�-આ કામ-�ધાન લ�ન નથી.

કોઈ વધાર� ભ��ત કર�,પરમા�મા સાથ ેપરણવાની (પરમા�મા સાથનેા િમલન ની) ઈ�છા કરતો હોય તો

ઘરના જ લોકો તને ે�ાસ આપ ેછ.ેમીરાબંાઈ ન ેઘરના ંલોકોએ જ �ાસ આ�યો હતો.

�ન ેપરમા�મા ન ેપરણ�ું છ ેતને ેઘણા લોકો નો �ાસ સહન કરવો જ પડ� છ.ે

ઈ�ર સાથ ેકોઈ પરણ ેતો ત ેસસંાર� �વન ેગમ�ું નથી.સસંાર� �વ િવચાર� છ ેક�-સસંાર �ખુ ભોગવ ેતો

પોતાના કામ મા ંઆવશ,ેસતત ભ��ત કરશ ેતો અમારા કામમા ંઆવશ ેન�હ.

અહ� �ુ��મ (ભાઈ) �ુ��મણી ના લ�ન મા ંિવ�ન કર� છ.ે

પર�ં ુઆવા ંિવ�નો સદ��ુ (અહ� આગળ �દુ�વ �ા�ણ) ના આ�યથી,�રૂ થાય છ.ે

�ુ��મણી �ું �વન સા�ુ ંછ,ેરા�ની દ�કર� અન ેઘરમા ં�બૂ સપંિ� હોવા છતા ં�વન મા ંસાદાઈ છ.ે

�કુદ�વ� ન ેથ�ું છ ેક�-પર���ત આ લ�ન ની વાત સાભંળ ેઅને

ત�ેું લ�ન (િમલન) પણ  ઈ�ર સાથ ેથાય,

તો પછ� ભલ ેએન ેત�ક નાગ કરડ�.પર���ત ની ત�મયતા આ લૌ�કક વાત �ારા િસ� કરવી છ.ે

�દુ�વ �ા�ણ �ુ��મણી નો પ� લઇ �ારકા આ�યા છ.ે�ી��ૃણ ેતમે�ું �વાગત કર� �યોજન �છૂ�ું.

�દુ�વ કહ� છ ેક�-�ુ��મણી એ તમન ેએક પ� આપવા મન ેઅહ� મોક�યો છ.ેક�યા તમાર� લાયક છ,ે

સૌ�દય� કરતા ંપણ સદ�ણુો િવશષે છ,ેક�યા �શુીલ અન ેચ�રુ છ,ેતનેી સાથ ેલ�ન કરશો તો �ખુી થશો.

�ી��ૃણ �ુ��મણી નો પ� વાચં ેછ.ેઅ�ર ઉપરથી પણ મ��ુય ની ��ુ� ની પર��ા થાય છ.ે

પ� મા ંબ� ુિવ�તાર કામનો ન�હ અન ેબ� ુસ�ંપે પણ કામનો ન�હ,પ�મા ંશ�દો થોડા પણ ભાવાથ�

��ુકળ ભય� હોય ત ેપ�.(પ� ક�મ લખવો ત ેપણ ભાગવતમા ંબતા��ું છ)ે

�ુ�કમણીએ મા� સાત �લોકો જ લ�યા છ,ેછ �લોકો મા ં�ી��ૃણ ના છ સદ�ણુો �ું વણ�ન ક��ુ છ.ે

(ઐ�ય�,વીય�,યશ,�ી,�ાન,વરૈા�ય-એ છ સદ�ણુો) અન ેસાતમા �લોક મા ંછ ેશરણાગિત.
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�વ અિત દ�ન થઇ પરમા�માના શરણ ે�ય તો,�� ુત ે�વ ની ઉપ�ેા કર� ન�હ.

�વ નો ધમ� છ-ેશરણાગિત.

પ� મા ં�ી��ૃણ ન ેબ,ે�ુંદર સબંોધનો કયા� છ.ે અ��તુ અન ે�વુન-�ુંદર.

�ન ેકામનો �પશ� થતો નથી ત ેઅ��તુ.અન ે� િન�કામ છ ેત ેજ �ુંદર છ.ે

કારણક� એકવાર કામ નો �પશ� થયા પછ�,સૌ�દય� નો િવનાશ થાય છ.ે�ી��ૃણ �વુન-�ુંદર છ.ે

�ાની ��ુુષો મન ન ેસમ�વ ેછ ેક� આ સસંાર �ુંદર નથી પણ સસંાર ન ેબનાવનાર-સ�ન હાર �ુંદર છ.ે

સસંારમા ં� કાઇં �ુંદરતા ભાસ ેછ ેત ેતો �ી��ૃણ ના સૌ�દય� નો �શ-મા� છ.ે

સસંાર-એ –કાય� -છ ેઅન ેપરમા�મા એ-કારણ- છ.ેજગત �ુંદર છ ેતો કારણ અિત�ુંદર હો�ું જ જોઈએ.

�ય��ત મા ં� �ુંદરતા ભાસ ેછ ેત ેઈ�રની �ુંદરતા ન ેકારણ ેભાસ ેછ ેએમ –રોજ િવચાર કરવો જોઈએ.

પ� મા ંકહ� છકે�-નાથ,તમારા સૌ�દય� ની અન ેતમારા સદ�ણુો ની કથા મહા�માઓના �ખુથી મ ેસાભંળ�

છ,ેઅન ેતથેીજ મ ેતમાર� સાથ ેલ�ન કરવા�ું ન�� ક��ુ છ.ેતમારા સદ�ણુોએ જ મા�ુ ં�ચ� ચોર� લી�ું

છ,ેઅન ેતથેી મા�ુ ંમન િનલ��જ થ�ું છ,ેનાથ,મારો આ�મા મ� તમન ેસ��યો છ.ેતમ ેિન�કામ છો ન ે�ું

િનિવ�કાર �.ંમ� અનકે �ત-તપ કયા� છ ેત ેજ માર� સપંિ� છ ેત ેસઘ� ં�ું આપન ેઅપ�ણ કર�શ.�ું તમને

�ખુી કર�શ.આપ મારો �વીકાર કરો,પિત�તા �ી નો પિત �ુઃખી થઇ શક� ન�હ.

આ �માણ ેપોતાની ��ુ� નો પ�રચય આ�યા પછ� પોત ેક�વી ર�ત ે�ા�ત થઇ શકશ ેતનેો ઉપાય પણ

બતા�યો. લખ ેછ ેક�-મ� આ�મિનવદેન ક��ુ છ,ેિસ�હનો ભાગ િસ�હ લઇ �ય ત ેજ યો�ય છ,ેપણ િસ�હ નો

ભાગ કોઈ િશયાળ લઇ �ય તો િસ�હ ની ક�િત� ન ેકલકં લાગ ેછ.ેિશયાળ અન ેિશ�પુાલ એ બ ેની રાશી

એક છ.ે

ત�ેું નામ લ�ેું પણ મન ેગમ�ું નથી,િસ�હના ભાગ ન ેિશયાળ અડક� ત ેયો�ય નથી,તમ ેનર-િસ�હ છો.

નાથ,જયાર� �ું પાવ�તી �ું �જૂન કરવા �� �યાર� �યા ંઆવી મન ેરથમા ંબસેાડ� ન ે�ારકા લઇ જજો.

મન ેખાતર� છ ેક� –આ દાસી નો આપ �વીકાર કરશો.

પણ જો મારા અ�પ ��ુય ન ેલીધ ેકદાચ તમ ેઅન ેઆ જ�મ મા ંના �વીકારો તો,�ું આ શર�ર નો �યાગ

કર�શ,આપ ન ેમળેવવા હ�ર જ�મ લઈશ પણ તમારા િસવાય �ું પર-��ુુષ ન ેઅડક�શ પણ ન�હ.

મોહ મા ંિમલન ની ઉતાવળ હોય પણ �મે મા ંઅિતશય ધીરજ હોય છ.ેમાર� કોઈ રા� ની રાણી થ�ું

નથી,માર� તો િન�કામ પરમા�મા જોડ� જ પરણ�ું છ,ે�ું લ�ન કર�શ તો �ી��ૃણ સાથ ેજ કર�શ.

આમ પ� ના �ત મા ં�ુ��મણી એ પોતાનો �ૃઢ િન�ય જણા�યો છ.ે

આવો �ૃઢ િન�ય હોય તો ભગવાન ક�મ ના મળ ે?

�ુ��મણી નો પ� વાચંી �ી��ૃણ ડોલવા લા�યા. �ી��ૃણ ક�વા ંસરળ છ-ેકહ� પણ દ��ું ક� –

�મ ક�યા ન ેમાર� સાથ ેલ�ન કરવાની ઈ�છા છ ેતમે માર� પણ તનેી સાથ ેલ�ન કરવાની ઈ�છા છ.ે

�ુ��મણી આમ તો ભગવાન ની આ�-શ��ત છ,ેતમેના �ી��ૃણ િવના બી� સાથ ેલ�ન થઇ શક� જ ન�હ.

�ી��ૃણ ેદા�ુક સારથી ન ેરથ તયૈાર કરવા�ું ક�ું.

પછ�,�દુ�વ �ા�ણન ેરથમા ંબસેાડ�,તમેન ેવદંન કર� ન ેપોત ેપણ ગણપિત �ું �મરણ કર� ન ેરથમાં

બઠેા છ.ે રથ ે�યાણ ક��ુ છ,ેઅન ેસ�વર� િવદભ� નગર� પહ��યા છ.ે

�દુ�વ �ા�ણ �ુ��મણી ન ેસદં�શો આપવા પહ��યા છ.ે�ા�ણ ન ેહસતા ંહસતા ંઆવતા જોઈ �ુ��મણી�
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સમ� ગયા ક� �ા�ણ કામ િસ� કર�ન ેઆ�યા છ.ે�ુ��મણી એ �ા�ણના ંચરણમા ં�ણામ કયા� છ.ે

�ીધર �વામીએ તમેની ટ�કામા ંલ��ું છ ેક�-

લ�મી (�ુ��મણી) તો �ા�ણ ના ચરણ મા ંવદંન કર� છ.ે

��ુ� (શ��ત) ના મા�લક �યૂ�દ�વ છ.ે�યૂ� ની ઉપાસના (ગાય�ી) કરનાર અન ેિ�કાળ-સ�ંયા કરનાર

�ા�ણ �ખૂ� રહ�તો નથી.દ�ર�ી રહ�તો નથી,

અન ેજો દ�ર�ી  હોય તો માન�ું ક� તને ે�યૂ�નારાયણ નો શાપ છ.ે

�દુ�વ �ા�ણ ે�ુ�મીની� ન ેક�ું ક�-બટેા,�ારકાનાથ ન ેલઈન ેઆ�યો �,ં��એુ તારો �વીકાર કય� છ.ે

�ું �ચ�તા કર�શ ન�હ,�ું �બા�ની ��ૂ કરવા જઈશ,�યા ં�ારકાનાથ રથન ેઉભો રાખશ,ેઅન ેતન ેરથમાં

બસેાડ� ન ે�ારકા લઇ જશ.ે

આ સાભંળ� �ુ��મણી ન ેબ� ુઆનદં થયો છ,ે�ા�ણ ન ેવારવંાર વદંન કર� ન ે�છૂ ેછ ેક�-

�ું તમાર� � ુસવેા ક�ુ ં?તમન ે� ુઆ�ું ?

�ા�ણ કહ� છ ેક�-માર� કોઈ વ��નુી જ�ર નથી,મ� � કાઇં ક��ુ છ ેત ેત ેકોઈ વ�� ુલવેા માટ� ન�હ,

મન ેકોઈ અપ�ેા નથી,મારા તન ેઆશીવા�દ છ,ેતારો જયજયકાર થાય,�ું બધી રાણીઓમા ં��ેઠ થઈશ.

��નુી માનીતી થઈશ.

�દુ�વ-�ા�ણ ેકઈં લી�ું નથી,ઉપરથી આશીવા�દ આ�યા છ.ે

�ુ��મણી િવચાર� છ ેક�-પિત તર�ક� પરમા�મા ન ેમળેવી આપ ેતને ે�ું � ુઆપી શ�ુ ં?

�ું જ�મો જ�મ તમેના ઋણ મા ંરહ�શ.

આ બા�ુ િશ�પુાલ,જરાસઘં વગરે� રા�ઓ સાથ ેઆ�યો છ.ેિશ�પુાલ �ું ડા�ું �ગ અન ેડાબી �ખ ફરક�

છ,ેતને ેઅપ�કુન થાય છ.ેવળ� િશ�પુાલ ેજયાર� સાભં��ું ક� ��ૃણ આ�યા છ ેએટલ ેતને ેબીક લાગી છ.ે

જરાસઘં તને ેકહ� છ ેક�-�ું શા માટ� ગભરાય છ?ે મ ેતને ેએક વખત હરા�યો છ.ે

(સ�ર વખત �ી��ૃણ ેતને ેહરા�યો હતો ત,ે ત ેબોલતો નથી !!)

ત ેવખત ે�ુ��મ �યા ંઆ�યો છ ેઅન ેકહ� છ ેક�-માર� બહ�ન પાસ ેએક ચક�ું પણ જઈ શક� ન�હ તવેો

બદંોબ�ત કય� છ.ેમારા બાર પહ�લવાનો તને ેઘરે� ન ેચાલશ.ે

તમે છતા ંકોઈ તોફાન થશ ેતો આપણ ેલડ��ું.

બી� બા�ુ �ુ��મણી� �નાન,�ૃંગાર,�લુસીની ��ૂ કર� માત-િપતાન ેપગ ેલાગ ેછ,ે

િપતા�ું �દય ભરા�ું છ,ેઆ ��ુી નથી પણ રાજલ�મી છ,ેમાર� બ� ુઈ�છા હતી ક� ત ેઘરમા ંરહ� તો

સા�ુ,ંપણ ક�યા એ તો પાર�ુ ંધન છ.ે�ુ��મણી પાવ�તી� ના મ�ંદર� દશ�ન કરવા માટ� નીક�યા ંછ.ે

સોળ સખીઓ થી ઘરેાઈ ન ેમાતા� નીક�યા છ.ે

કામી રા�ઓ �ુ��મણી ન ેજોવા આ�યા છ ેપણ તમેન ેદશ�ન થતા ંનથી.

પાવ�તી �ું મ�ંદર પહાડ પર છ.ે�ુ��મણી� માતા� ની ��ૂ કર� છ ેપણ

�િૂત�મા ંદશ�ન થાય છ ે�ી��ૃણ ના.ં

આ છ ેઅન�ય ભ��ત.સવ� દ�વમા ંપોતાના ઇ�ટદ�વ ન ેજ �ુએ ત ેછ ેઅન�ય ભ��ત.

ગણપિત ની પણ ��ૂ કર� ન ે�ુ��મણી એ માતા� ના ચરણ મા ંમા�ું ��ુું છ,ેઅન ે�ાથ�ના કર� છ.ે

મા,�ું તમાર� રોજ ��ૂ કર�શ,પણ �ી��ૃણ મારા પિત બન ેત�ેું કરો.

પાવ�તી� ની માળા �ુ��મણી ના માથા પર પડ� છ,ેમાતા�એ આશીવા�દ આ�યા,�ભુ �કુન થયા ંછ.ે
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�ુ��મણી ��ૂ કર� ન ેબહાર આ�યા છ,ેકામાધં રા�ઓ �ુ��મણી ન ે�ુભાવ થી �ુએ છ.ે

�ુ�મીની� ન ેઆ ઠ�ક લા��ું ન�હ. માતા� ન ેથોડોક �ોધ આ�યો છ.ેઅન ે�ખમાથંી તજે �ગટ ક��ુ છ,ે

� તજે સહન ના થવાથી રાજોઓ ન ે�છૂા� આવી ન ેખાડામા ંપડ�ા છ.ે

�યાર� ��એુ દા�ુક સારથી ન ેક�ું ક� રથ ચલાવ,�ુ��મણી ન ેરથ મા ંબસેાડ� ન ેરથ �ારકા ના ર�તે

પડ�ો.િશ�પુાલ ન ેખબર પડ� અન ેજરાસઘં વગરે� રા�ઓ ન ેલઇ ન ેલડવા નીક�યો છ.ે

આ બા�ુ દાઉ� ન ેખબર પડ� ક� �ી��ૃણ, �ુ��મણી �ું હરણ કરવા ગયા છ,ેતમેન ેપ�ર��થિત નો

�યાલ આવી ગયો અન ેયાદવ સનેા સાથ ેતમેણ ેરાતો રાત �યાણ ક��ુ.

સમયસર પહ�ચી ન ેિશ�પુાલ તથા જરાસઘં ની સનેા સાથ ે��ુ કર�ન ેતમેની સનેા િછ�-�ભ� કર�

નાખંી છ.ેિશ�પુાલ,જરાસઘં અન ેબી� ભા�ુતી રા�ઓ પણ �ન બચાવવા ભાગી ગયા છ.ે

�ુ��મ �ી��ૃણ જોડ� ��ુ કરવા આ�યો,તો ��ૃણ ેતને ેરથના થાભંલા જોડ� બા�ંયો છ.ે

�ી��ૃણ િવચાર� છ ેક�-મોટાભાઈનો મારા પર ક�વો �મે છ ે!! મ ેતો તમેન ેકહ��ું  ન�હ

પણ તમેન ેખબર પડ� અન ેમારા માટ� દોડતા આ�યા છ.ે.

દાઉ�  અન ે�ુ��મણી ના કહ�વા થી �ી��ૃણ �ુ��મ ન ેછોડ� દ� છ.ે

�ુ��મણી સાથ ે�� ુ�ારકા આ�યા છ,ે���ુું હવ ેલ�ન થવા�ું છ.ે�ી��ૃણ ઉ�વ� ન ેકહ� છ ેક�-

મારા ંમાતા-િપતા તો નદં-યશોદા છ,ેતમેના ખોળામા ં�ું રમતો હતો,માર� મા �ારકા ના આવ ે�યા ં�ધુી �ું

લ�ન કર�શ ન�હ. ઉ�વ� પાસ ેપ� લખાવી ન ેગો�ુલ મોક�યો છ.ે

ભાગવતમા ં�ી��ૃણ ના �જ-આગમન ની વાત નથી.પણ ઈતર �થંો મા ંકથા આપી છ.ે

ગો�ુલ મા ંનદં યશોદાએ –લાલા ના આગમન ની આશા છોડ� નથી.�યા ંકનયૈા નો પ� આ�યો. અને

લાલા ના લ�ન ની વાત સાભંળ�.બધા ં�શુ થયા ંછ.ેનદં બાબા િવચાર� છ ેક�-લાલો �બ� ગો�ુલ ક�મ

આવતો નથી? ત ે�યા ં�ધુી ગો�ુલ ના ંઆવ ે�યા ં�ધુી માર� �ારકા જ�ું નથી.અમ ે�જવાસીઓ અભણ

છ�એ,કોઈ �દવસ �જ છોડ�ન ેબહાર ગયા નથી.તનેા લ�નના �દવસ ેઅહ� �ા�ણો ન ેજમાડ�શ.

આ�ું િવચાર� નદંબાબાએ પ� નો જવાબ આ�યો નથી.

લ�ન નો સમય ન�ક આ�યો પણ ગો�ુલ માથંી કોઈ જવાબ આ�યો ન�હ એટલ ે�ી��ૃણ સમ� ગયા.

અન ે�ી��ૃણ-બલરામ ગો�ુળ આ�યા છ.ે�જમા ં�વશેતા ંપહ�લા ંસોનાનો ��ુટુ ઉતાર�,મોરપ�છ પહ���ુ,

ગળામા ં�ું� ની માળા પહ�ર�,અન ેયશોદામા ના �ગણા મા ંઆવી ઉભા ર�ા છ.ેમા ન ે�ણામ કયા� છ.ે

મા ન ેજોતા ં�ી��ૃણ ના અન ે�ી��ૃણ ન ેજોતા ંમા ના �ખમા ંથી અ� ુની ધાર થઇ છ.ે

મા એ લાલા ન ેછાતી સરસો લગા�યો છ ેઅન ેહ�બકા ંભાર� છ.ેબનંમેાથંી કોઈ ક�ું બોલી શક�ું નથી.

છવેટ� �ી��ૃણ ેક�ું ક� –મા મન ેઆવતા ંિવલબં થયો,તનેી �ું �મા મા�ું છ,ેપણ અહ�થી ગયા પછ� એવો

ફસાયો,ક� અહ� આવવા ની �રસદ મળ� ન�હ.પણ મા,�ું �ારકા ન�હ આવ ે?મા,�ું તન ેલવેા આ�યો �,ં

�ું ન�હ આવ ેતો તારો લાલો �ુવંારો રહ�શ.ેમા �ું માર� સાથ ેજ ચાલ.

�ી��ૃણ-બલરામ ન ેસાથ ેબસેાડ� અન ેમા એ નજર ઉતાર� છ,ેગો�ુળમા ંમોટો ઉ�સવ થયો છ.ે

�ત ેનદં-યશોદા,ગોપ-ગોપીઓ ની (�જવાસીઓ ની) સાથ ે�ારકા પધાયા� છ.ે

�ુ��મણી ના િપતા ભી�મક પણ �યા ંઆ�યા છ ેઅન ેમાધો�રુમા ં�કુામ કય� છ.ે�યા ં�ી��ૃણ-�ુ��મણી �ું

લ�ન થ�ું છ.ે ��ા� એ લ�ન �ું ��ુતૂ� આ��ું છ ેન ે�તરપટ ધય� છ.ે

�ુવા�સા ના શાપ થી �ારકામા ં�ી��ૃણ-�ુ��મણી સાથ ેિવરાજતા નથી,પણ માધો�રુમા ંિવરા� છ.ે
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�ારકા પાસ ેગોપી તળાવ છ ે�યા ંગોપીઓ એ �કુામ કર�લો.

�ી��ૃણ (નારાયણ) અન ે�ુ��મણી (મહાલ�મી) ની જોડ� ના દશ�ન કરતા ંગોપીઓ આન�ંદત થઇ છ.ે

અિત આનદં મા ં�ી��ૃણ �ું �યાન કરતા ંતમેના શર�ર પીગળ� ગયા છ ેન ે�ી��ૃણ ના ંચરણારિવ�દ માં

લીન (સમાઈ) ગઈ છ.ેગોપીઓ ના ં�ી�ગ માથંી માટ� થઇ તને ેલોકો ગોપી-ચદંન કહ� છ.ે

ગોપીચદંન નો મોટો મ�હમા છ.ેમહા���ુ ની �યા ંબઠેક છ,ેમહા���ુ એ �યા ંભાગવત નો પાઠ કય� છ.ે

�ુ��મણી� ન ે�યા ં��મુન �ું �ાગટ� થ�ું છ.ે��ુંમન ેશ�બરા�રુ નો વધ કય�.

�ી��ૃણ �ું બી�ુ ં લ�ન સ�યભામા સાથ,ે�ી�ુ ં લ�ન �બંવતી સાથ,ેચો�ું ય�નુા�,પાચં�ું િમ��ૃંદા,

છ� ંલ�મણા�,સાત�ું ના�ન�તી અન ેઆઠ�ું ભ�ા સાથ ેથ�ું છ.ે આ �માણ ેઆઠ લ�નો થયા ંછ.ે

�ી��ૃણ ની આઠ પટરાણીઓ છ.ે

થોડો િવચાર કરવામા ંઆવ ેતો �યાનમા ંઆવ ેછ ેક� –��િૃત અ�ટધા છ ે(ગીતામા ંઅ�ટધા ��િૃત �ું

વણ�ન છ)ે અ�ટ (આઠ) પટરાણીઓ ત ેઅ�ટધા ��િૃત છ.ે��િૃત ના મા�લક ઈ�ર છ.ે��િૃત ઈ�ર ને

આધીન છ.ેજયાર� �વ એ ��િૃત ન ેઆધીન બન ેછ ે(��િૃત નો દાસ બન ેછ)ે તથેી બધંન મા ંઆવ ેછ.ે

પછ� સોળ હ�ર રાજક�યાઓ સાથનેા �ી��ૃણ ના લ�નની કથા આવ ેછ.ે

વદે ની સોળ હ�ર ઋચાઓ (મ�ંો-�લોકો) મા ં�હૃ�થા�મ �ું વણ�ન છ.ે

વદેો પરમા�મા �ું વણ�ન કરતા ંથાક� ગયા પણ પરમા�મા નો અ�ભુવ થયો ન�હ,ઈ�રનો પ�ો લા�યો

ન�હ,એટલ ેઆ વદેની ઋચાઓ ક�યાઓ થઇ અન ે�ી��ૃણ ન ેવરવા આવલેી.

વદે ના મ�ંો ક�વળ શ�દ-�પ ેછ ેત�ેું નથી,દર�ક મ�ં ના ઋિષ અન ેદ�વ છ.ે

આ વદેમ�ં ના દ�વો તપ�યા� કર� થાક� ગયા પણ ��-સબંધં થયો ન�હ,એટલ ેતઓે રાજક�યા �પ ે�યા

છ.ેભગવાન �ી��ૃણ ની સવેા કરવા આ�યા છ.ે

(વદેના �ણ કાડં છ ેઅન ેએક લાખ મ�ંો છ.ેકમ�કાડં ના ૮૦ હ�ર મ�ંો ��ચાર�ઓ માટ�,

ઉપાસનાકાડં ના ૧૬ હ�ર મ�ંો �હૃ�થા�મીઓ માટ� અન ે૪ હ�ર મ�ંો સ�યાસી અન ેવાન��થીઓ

માટ� છ-ે� િવર�ત છ ેએણ ેમાટ� વદેાતં �ું �ાન છ.ે� િવલાસી છ ેત ેવદેાતં�ું ત�વ�ાન સમ� શકતો

નથી) ભૌમા�રુ� સોળ હ�ર ક�યાઓ ન ેક�દમા ંરાખલેી.ભૌમા�રુ નો વધ કર�

�ી��ૃણ ેતમેન ેછોડાવી.

પર�ં ુક�યાઓ ભૌમા�રુ ના ક�દખાના મા ંરહ�લી એટલ ેજગતનો કોઈ ��ુુષ તમેની સાથ ેલ�ન કરવા

તયૈાર થતો નથી.રાજક�યાઓ દ�ન બની ન ે�ી��ૃણ ના શરણ ેઆવી છ.ેિનરાધાર ના આધાર �ી��ૃણ

છ.ે�ી��ૃણ ેત ેસોળ હ�ર રાજક�યાઓ જોડ� લ�ન કયા� છ.ે

જરા િવચાર કરવાથી �યાલમા ંઆવશ ે–ક�-વદે-મ�ંો ન ેભૌમા�રુ� ક�દમા ંરાખલેા.

ભૌમ એટલ ેશર�ર.શર�ર �િૂમમાથંી ઉ�પ� થ�ું છ ેઅન ે�િૂમ મા ંમળ� �ય છ.ે

શર�ર સાથ ેરમવામા ં�ખુ માન ેત ેકામી-િવલાસી �વ ત ેભૌમા�રુ.

આવા �વ ના હાથમા ંવદે-મ�ંો �ય તો ત ેપોતાની વાસના �રુ� કરવા મ�ં ના અથ� ના અનથ� કર� છ.ે

વદે�ું તા�પય� ભોગમા ંનથી,પણ �યાગમા ંછ.ેવદે ન ેિન�િૃ� િ�ય છ.ે

મ��ુય એકદમ �ખુ નો �યાગ કર� શકતો નથી, એટલ ેધમ� ની મયા�દામા ંરહ�,

િવવકેથી ��િૃ�,અથ�પા�ન,કામ�ખુ ભોગવ ેત ેમાટ�

કોઈ કોઈ જ�યાએ �ખુ (ભોગ ) ભોગવવા�ું ક�ું છ.ે

પણ સાથ ેસાથ ેતવેી પણ આ�ા છ ેક�-િવવકે થી, �ખુન ે(ભોગન)ે ભોગવી ન,ેધીર� ધીર� સયંમ ન ેવધાર�,
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ભોગો ન ે�યાગી ન ે–મ��ુય, અ�યા�મ માગ� તરફ વળ.ે

વદેોમા ં��િૃ� ધમ� અન ેિન�િૃ� ધમ� બનં ે�ું વણ�ન છ,ેપણ તા�પય� છ ેિન�િૃ� ધમ� બતાવવાનો.

ગીતામા ંપણ ��ુય ”અનાશ��ત” નો બોધ આપલેો છ.ે

પણ અનકે લોકો પોતપોતાની ર�ત ે�ુ�ુ�ંુ�ુ ંકહ� છ.ેક�ટલાક તને ેકમ��ધાન,તો ક�ટલાક ભ��ત�ધાન તો

ક�ટલાક તને ે�ાન�ધાન કહ� છ.ે પણ આ �ણ ેવગ� �ું કહ��ું સ�ય નથી.

ગીતામા ં�ણયે (કમ�-ભ��ત અન ે�ાન) �ધાન છ.ે

શકંરાચાય�� એ ક�ું છ ેક�-�ચ� (મન) ની એકા�તા માટ� કમ� (ઉપાસના-યોગ) આવ�યક છ,ે

કમ� કરો અન ેત ેજો ભ��ત�વૂ�ક કરો (�ું અન ેમારો ઈ�ર=�તૈ=ભ��ત) તો �ચ� જ�દ� એકા� થાય છ.ે

ઈ�ર મા ં�ચ� એકા� થાય એટલ ે�ાન મળવા�ું જ.

�ાન એ પરમા�મા નો અ�ભુવ િસ� કર� આપ ેછ.ેઆ�મા-પરમા�મા ની એકતા િસ� કર� આપ ેછ.ે

આ �માણ ેભગવાનના ંલ�ન ની કથા �ું વણ�ન કયા� પછ�,

એક અ�યાય મા ંભગવાન ની અનાસ��ત બતાવી છ.ે

કોઈ ન ેશકંા �ય ક� સોળ હ�ર રાણીઓ સાથ ેલ�ન કર� તો �ી��ૃણ મા ંિવકાર-વાસના છ ેક� �ું?

પર�ં ુ�ી��ૃણ ેબતા��ું છ ેક�-સવ� સાથ ે�નહે કરો,પણ કોઈ ના મા ંઆસ�ત ના બનો.

વાસનાના �લુામ ના બનો. �ી��ૃણ �હૃ�થા�મ નો આદશ� જગતન ેબતાવ ેછ.ે

પિત-પ�ની એકબી� સાથ ે�મે કર� પણ કામાધં બની શર�રમા ંઆસ�ત ના બન.ેઆધીન ના બન.ે

આધીનતા રડાવ ેછ.ેઘરના કોઈ �વમા ંમ��ુય આસ�ત બન ેતો પ�રણામ મા ં�ુઃખ છ.ે

�ી��ૃણ સવ� રાણી સાથ ે�મે કર� છ ેપણ કોઈમા ંઆસ�ત નથી,તમેની ભોગ-��ુ� નથી.

�ી��ૃણ ની સવેા કરતા ં�ુ��મણી ન ેએક વખત અ�ભમાન થ�ું ક�-�ું સવ� રાણીઓ મા ં��ેઠ �,ં�ુંદર �,ં

�ી��ૃણનો �મે મારામા ંવધાર� છ,ે�ી��ૃણ મારામા ંઆસ�ત છ.ે

�� ુન ેખબર પડ� ક� �ુ��મણી મા ંઅ�ભમાન આ��ું છ,ેએટલ ે��એુ લીલા કર� છ.ે

�વ ભાન �લૂ ેન ેઅ�ભમાન મા ંઆવ ેએટલ ેપરમા�મા આફત મોકલ ેછ.ે�વ ન ેઅ�ભમાન થાય �યાર�

�� ુભય ઉતપ� કર� છ.ેપરમા�મા ભય�તૃ (ભય કરનારા) છ ેઅન ેભયનાશક પણ છ.ે

ભગવાન ેઆ� �ુ��મણી નો ગવ� ઉતારવા ન�� ક��ુ. �ી��ૃણ કહ� છ ેક�-

“દ�વી તમ ે�ુંદર છો,પણ તમારા સૌ�દય� ની કદર તો કોઈ કામી રા�-મહારા� જ કર� શક�, �ું તો ર�ો

ક�વળ ગોપાલ.�ૃંદાવન મા ંગયો પાછળ રખડ�ન ે�ું મોટો થયો,મોટા રા�ઓ માર� સાથ ેવરે રાખ ેછે

તથેી માર� જ�મ�િૂમ છોડ� અહ� �ારકામા ંર�ું �,ં�ું બીકણ �,ંમન ેલોકો રણ છોડ� ન ેભાગનાર રણછોડ

કહ� છ.ે”

�ી��ૃણ ની ભાષા અહ� ��અથ� છ.ેરા� એટલ ેરજો�ણુ મા ંફસાયલેો િવલાસી �વ.

�� ુન ેિવલાસી  લોકો ગમતા નથી,તમેનાથી ત ે�રૂ ભાગ ેછ.ેિવલાસી લોકો લ�મી ન ે�મે કર� છ ેઅને

લ�મીપિત (નારાયણ) જોડ� વરે કર� છ.ે

��ૃણ કહ� છ ેક�-તમ ેગોરા ંઅન ે�ું કાળો,તમ ેરાજક�યા અન ે�ું ગોપાલ.તમા�ુ ંકજો�ુ ંથ�ું છ.ે

તમ ેમાન ેશા માટ� પર�યા?ંમારા ઘરમા ંતમન ે�ખુ મળશ ેન�હ,મન ેકશા �ખુ ની અપ�ેા નથી,�ું ઉદાસી

�.ંમારો આનદં,નથી સોનાની �ા�રકામા ંક� નથી કોઈ �ીમા.ં

મન ેકોઈ �ી િ�ય નથી,મારો વશં વધ ેતવેી મન ેજરાય ઈ�છા નથી.
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�ી��ૃણ ની આ “સકં�પ-��ૃ�ટ” (સકં�પ થી બનાવલેી) છ.ે

એટલ ેતો જયાર� તમેણ ેમહા�યાણ ક��ુ,�યાર� સવ� નો િવનાશ કય� છ.ે

અન ેત ેવખત ેપણ એવી જ અનાસ�ત ��થિત હતી ક�

જયાર� સોળ હ�ર રાણીઓ હતી અન ેસોનાની �ા�રકા પણ હતી.

સોનાની �ારકા ��ૂયા પછ� જ ભગવાન ઉ�વ ન ેબોધ આપ ેછ.ે

“આ જગત િમ�યા છ,ેન ે�� સ�ય છ.ે”  આ અનાસ��ત નો બોધ છ.ે

�ી��ૃણ �ુ��મણી ન ેકહ� છ ેક�-દ�વી તમન ેથશ ેક�- માર� જ�ર નહોતી તો મન ે�ું કામ લવેા આ�યા ?

પણ �ું તમારા માટ� ન�હ પણ રા�ઓન ેમા�ુ ંપરા�મ બતાવવા આ�યો હતો.

દ�વી,હ�ુ ક�ું બગડ� ગ�ું નથી,

આમ કહ� પોત ેમનથી �ુ��મણી નો �યાગ કય� છ,ેત�ેું �ુ��મણી ન ેબતાવ ેછ.ે

આ સાભંળ� �ુ��મણી ગભરાયા ંછ,ે”નાથ,મારો �યાગ ના કરો” એમ કહ�તા ંતમેણ ે�છૂા� આવી ગઈ છ.ે

�� ુએ િવચા��ુ ક� હવ ેદવાની અસર થઇ છ.ેચ��ુ�ુજ નારાયણ ેબ ેહાથ થી �ુ��મણી� ન ેઉઠાવી

પલગં પર �વુાડ�ા,ંએક હાથ ેપખંો નાખ ેછ ેન ેએક હાથ ેપસીનો �છૂ ેછ.ે�ી��ૃણ ન ેબ�ું નાટક કરતાં

આવડ� છ.ેઅન ે�ુ��મણી ન ેકહ� છ ેક�-

દ�વી, �ું તો મ�કર� મા ંકહ�તો હતો,બાક� �ું તો મન ે�ાણ થી �યાર� છ.ે

�ુ��મણીન ેખબર પડ� ગઈ ક�-મા�ુ ંઅ�ભમાન �રૂ કરવા �� ુએ આ લીલા કર� છ.ે

તમેના મા ંદ��ય આ��ું છ.ે �ુ��મણી મા ંઅ�ભમાન હ�ું �યાર� ભગવાન ેક�ું ક� �ું તારા માટ� લાયક નથી,

અન ેહવ ે�ુ��મણી કહ� છ ેક� �ું તમાર� માટ� લાયક નથી,�ું તમાર� રાણી ન�હ પણ દાસી �.ંમારો �યાગ ના

કરો. �વ સવ� �કાર� અ�ભમાન છોડ� ન ેદ�ન બની �� ુન ેશરણ ેઆવ ેછ,ે�યાર� �� ુતને ેમાન આપ ેછ.ે

આ અ�યાય નો ભાવ �દ�ય છ.ે�ી ક� ��ુુષ એ બાધક નથી પણ તમેનામા ંરહ�લી આસ��ત બાધક છ.ે

સાધારણ માનવ ભય વગર પાપ છોડતો નથી,તથેી �રુાણોમા ં–નરકો-ના ંવણ�ન કર�લા ંછ.ે

�વ મા ંઅ�ભમાન આવ ેઅન ેપોતાન ેજ ��ેઠ માનવા લાગ,ે�યાર� �� ુમાનવના �વન મા ંભય ઉ�પ�

કર� છ.ે “ભય �બન �ીિત નાહ�” �� ુતનેી ઉપ�ેા કર� છ,ે

અન ેજયાર� �વ અ�ભમાન છોડ� તો ભગવાન તને ેપોતાના કરતા ંપણ મોટો બનાવ ેછ.ે

અનકેવાર કથામા ંઆવ ેછ ેક� ભગવાન ની હાર અન ેભ�ત ની �ત થાય છ.ે

હવ ેપછ� ઉષા-અિન�ુ� ના લ�ન ની કથા આવ ેછ.ે

બાણા�રુ મહાન િશવ-ભ�ત છ.ેતને ેઉષા નામની ક�યા હતી.

ઉષાન ે�વ�ન મા ંઅિન�ુ� દશ�ન થાય  છ ેઅન ે�વ�ન મા ંઅિન�ુ� સાથ ેતનેા ંલ�ન થાય છ.ે

ઉષાની સખી હતી �ચ�લખેા.ત ેઉષાન ેકહ� છ ેક�-�ું �ચ�તા ના કર,જગતમા ં�યા ંપણ ત ે��ુુષ હશ ે�યાથંી

તને ેઉઠાવી ન ેલઇ આવીશ.�ચ�લખેા તને ે�ચ�  બતાવ ેછ,ેપણ જયાર� અિન�ુ� �ું �ચ� બતાવ ેછ ે�યાર�

ઉષા શરાય છ,ે�ચ�લખેા ન ેખબર પડ� ગઈ,એટલ ેત ે�ારકા અિન�ુ� �ું હરણ કરવા આવી છ.ે

પણ �ારકા ન ેફરતો �દુશ�ન ચ� નો પહ�રો છ.ે�ચ�લખેા િવચારમા ંપડ�,�યા ંનારદ� મ�યા છ.ે

ત ેનારદ� ન ેકહ� છ ેક� તમ ેમન ેમદદ કરો,�દુશ�ન જોડ� વાત ેવળગો.�ું ચોર� કરવા �� �.ં

નારદ� કહ� છ ેક�-�ું કોની ચોર� કરવા �ય છ?ે

�ચ�લખેાએ ક�ું ક� -�ું અિન�ુ�ની ચોર� કરવા �� �.ં

અિન�ુ� એ મન ના મા�લકદ�વ છ,ે�ચ�લખેા એટલ ે�ચ�-િવ�ચ� સકં�પ કરનાર� ��ુ� છ.ે
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��ુ� મન ન ેપકડવા �ય છ.ેપણ ત ેકયાર� પકડ� શક�? જયાર� નારદ એટલ ેક� ��ચય� ની મદદ મળે

�યાર�.

નારદ� �દુશ�ન સાથ ેવાતો કરવા �ય�ન કર� છ.ે

�દુશ�ન કહ� છ ેક� માર� આખી રાત પહ�રો ભરવાનો છ,ેમન ેઅ�યાર� �રસદ નથી.

નારદ� કહ� છ ેક�-�ું પહ�રો ભર� ત ેઠ�ક છ,ેપણ કોઈ વ�ૈણવ આવ ેતો તનેી સાથ ેસ�સગં-ભજન પણ

કર�ું જોઈએ.�ું �ું ર�ણ કરવાનો હતો ? ર�ણ કરનાર એક �ી��ૃણ છ.ેતા�ુ ંઆ અ�ાન સ�સગં વગર

જશ ેન�હ.�દુશ�ન નારદ� જોડ� સ�સગં કર� છ ેત ેતકનો લાભ લઈન ે�ચ�લખેાએ મહ�લ મા ં�વશે કય�.

�ચ�લખેાએ પોતાની યોગ-િવ�ા ના બળથી,પલગં સાથ ેઅિન�ુ� ન ેઉઠા�યો છ.ેઅન ેઆકાશ માગ� તે

જવા લાગી. અહ� �દુશ�ન અન ેનારદ� વાતો કર� છે

�યા ંઉપરથી ��ુપ ની માળા પડ�,�દુશ�ન ેઉપર જો�ું,

તો તને ેિવમાન ��ું દ�ખા�ું.ત ેનારદ� ન ે�છૂ ેછ ેક�-મહારાજ, મહ�લમા ંકાઇં ચોર� તો નથી થઈન ે?

સવાર પડ�ું,�ુએ તો અિન�ુ� ના મળ.ેસવ�ન ેઆ વાતની �ણ થઇ.�ી��ૃણ ે�દુશ�ન ન ે�છૂ�ું-ક�-

રાત ે�ું કરતો હતો ? �દુશ�ન ેક�ું ક�-નારદ� જોડ� સ�સગં કરતો હતો.ભગવાન ેતને ેઠપકો આ�યો.

“તાર� નોકર� છોડ� સ�સગં કરવાની તાર� શી જ�ર હતી ?”

�ચ�લખેા અિન�ુ� ન ે�તઃ�રુમા ંલઇ આવ ેછ.ે

બાણા�રુ ન ેઆ વાતની ખબર પડતા ંઅિન�ુ� ન ેક�દ કર� છ.ે

�ી��ૃણ ન ેખબર પડ� ક� અિન�ુ� ન ેબાણા�રુ� ક�દ કય� છ ેએટલ ેતમેણ ેશો�ણત�રુ પર ચડાઈ કર� છ.ે

બાણા�રુ િશવ� નો ભ�ત હોવાથી િશવ� પણ લડવા આ�યા છ.ે

બાણા�રુ િશવ� નો સવેક હોવાથી તને ેમાય� નથી.પણ તને ેહ�ર હાથ હતા,તમેાનંા ૯૯૬ કાપી

ના�યા છ.ે�દુશ�ન ચ� થી કોઈ બ�યો હોય તો ત ેબાણા�રુ છ.ે

બાણા�રુ િશવભ�ત હતો અન ેતમેના િપતા બ�લ મહા વ�ૈણવ હતા.

�ુ�ચ અ�સુાર ભગવાન �વ�પ ધારણ કર� છ,ેપણ વ�ૈણવો ખોટો ઝગડો કર� છ.ે

ત ેપછ�,�ગૃરા� ના ઉ�ારની કથા છ.ેસકામ કમ� પાપનો નાશ કર� ન�હ પણ કમ� જો ��-ુિ��યથ�

કરવામા ંઆવ ેતો જ પાપનો નાશ થાય છ,ેત�ેું ત ેકથા�ું રહ�ય છ.ે

ત ેપછ� દાઉ� એ ��વીદ વાનર,પૌ��ુકં અન ેકાશીરા� નો વધ કય� તનેી કથા છ.ે

પછ� �ુય�ધન ની ક�યા લ�મણા નો િવવાહ શાબં સાથ ેથયો ત ે�સગં કહ� સભંળા�યો.

એક �દવસ નારદ� ન ે��ૃણ નો �હૃસસંાર જોવાની ઈ�છા થઇ.

નારદ� ન ેથ�ું ક�-એક-બ ે�ીઓ ના ધણી ની �ુદ�શા થયા છ,ે�યાર� આ તો ૧૬૧૦૮ રાણીઓ છ.ે

આ રાણીઓ સાથ ે�ી��ૃણ ક�વી ર�ત ેરહ�તા હશ?ે�ાર� કોન ેમળતા હશ?ે

સવ� ન ેરા� ક�વી ર�ત ેરાખતા હશ ે?

શા� કહ� છ-ેક�-��ચાર� ક� સ�ંયાસીએ �હૃ�થી ના ઘરનો િવચાર કરવો ના જોઈએ,� ર�ત ેજ�ું ન�હ

તનેો શા માટ� િવચાર કરવો ?પણ આ તો નારદ� છ,ે

તમેણ ેિવચાર કય� ક�- ભગવાન ના ઘરમા ંકલહ જગા�ુ ંતો �ું નારદ ખરો.

� મહ�લ મા ંભગવાન િવરાજતા ના હોય ત ેમહ�લ મા ંજઈ ન ેત ેરાણી ન ેભરમાવીશ.

નારદ� ભગવાન નો �હૃ સસંાર જોવા �ારકા આ�યા છ.ે�ુ��મણી ના મહ�લમા ંગયા તો,

�ી��ૃણ ેઉભા થઇ,નારદ� �ું �હૃ�થ ના ધમ� અ�સુાર �વાગત ક��ુ છ.ેનારદ� ના ચરણ �એુ છ,ે��ૂ
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કર� છ.ેનારદ �ાહમણ અન ેઅિતથી હોવાના કારણ ેભગવાન તમેની ��ૂ કર� છ.ે

�� ુતો સવ� �ણ ેછ ેછતા,ંનારદ� ન ે�છૂ ેછ ેક�-બોલો,ક�મ પધાર�ું થ�ું ?�ાર� આ�યા ?

�યાથંી બી� મહ�લ મા ં�ય છ ેતો �યા ં�ી��ૃણ ,ઉ�વ� જોડ� પાસા રમ ેછ,ે�ી��ૃણ ેઉભા થઇ �વાગત

કર� ન ે�છૂ�ું ક�-નારદ� �ાર� આ�યા ? નારદ� આ�ય� મા ંપડ�ા છ ેક�-હ�ુ થોડ�  વાર પહ�લા ં�ુ��મણી

ના મહ�લ મા ં�વાગત કર��ું અન ેમન ે�છૂ ેછ ેક�-�ાર� આ�યા ?

નારદ� ત ેપછ� �ુદા �ુદા મહ�લ મા ંગયા.દર�ક મહ�લ મા ં�ી��ૃણ હાજર છ.ે

કોઈ મહ�લ મા ંત ેબાળકો ન ેરમાડ� છ,ેકોઈ મહ�લ મા ંભોજન કર� છ,ેકોઈ મહ�લ મા ંજપ કર� છ.ે

નારદ� �યા ં�ય છ,ે�યા ંભગવાન છ.ેભગવાન ે�હૃ�થા�મ નો આદશ� બતા�યો છ.ે

ફરતા ંફરતા ંનારદ� થાક� ગયા છ,ેિવચાર� છ ેક� હવ ે�ાયં જળપાન નો �બધં થાય તો સા�ુ.ં

ત ેબી� એક મહ�લ મા ં�વ�ેયા,તો �યા ંભગવાન �છૂ ેછ ેક� –નારદ� �ાર� આ�યા ?

નારદ� તો ચાર કલાક થી અથડાતા હતા છતા ંતમેણ ેક�ું ક� –અ�યાર�જ આ�યો.

આ તો મહાયોગ�ેર �ી��ૃણ ની માયા હતી.�ી��ૃણ ેનારદ� ન ેજોડ� બસેાડ� �યા ંઆ�ુબા�ુ બઠે�લા

બધા ન ેઅન ેનોકરો ન ેબહાર જવા�ું ક�ું.અન ેહવ ે�ી��ૃણ નારદ� ન ેકહ� છ ેક�-

અ�યા,નારદ,�ું આવ ેએટલ ે�ું ઉઠ� ન ેઉભો થા� �,ંતા�ુ ંસ�માન ક�ુ ં�,ંતાર� ��ૂ ક�ુ ં�,ંએટલ,ે

�ું �ું મારાથી મોટો છ?ેએ તો જગત ન ે�ું �હૃ�થા�મ નો આદશ� બતા�ું �,ં�ું કાઇં મારાથી વધાર� નથી.

તારો અન ેમારો ખાનગી સબંધં છ.ે�ું ��ા નો ��ુ છ ેતો ��ા મારો ��ુ છ.ેએટલ ે�ું તારો દાદો થા�.

મારો વભૈવ જોઈ ન ેતાર� રા� થ�ું જોઈ�ું હ�ું, તને ેબદલ ેકલહ જગાડવા આ�યો �?ં

નારદ� એ માફ� માગંી અન ે�યાથંી િવદાય થયા છ.ે

ત ેપછ� અ�યાય -૭૦ મા ંભગવાન ના �દનચયા� ની કથા કહ� છ.ે

�ી��ૃણ રોજ સવાર� ચાર વાગ ેઉઠતા,�યાન,�નાન,સ�ંયા અન ે�યૂ� ન ેઅ�ય�-દાન,ગાય�ી જપ વગરે�

કર�,માતિપતાન ેવદંન કર�,ત ેપછ� �યવહા�રક કમ� કરતા.

અ��ન ન ેઆ�િુત આપી,ગર�બો ન ેઅ�-દાન,�ા�ણો ન ેગાયો �ું દાન કર� છ,ેગાયોની સવેા કર� છ.ે

એક વખત નારદ� આ�યા અન ે�ી��ૃણ ન ેકહ� છ ેક�-જરાસઘં ેઅનકે રા�ઓ ન ેક�દમા ંરા�યા છ,ે

તમેન ે��ુત કરાવો.બી� તરફ �િુધ��ઠર તરફથી રાજ�યૂ ય� �ું આમ�ંણ આ��ું.

�� ુિવચાર� છ ેક� આમા ંક�ું કામ પહ��ું કર�ું ? નારદ� કહ� છ ેક�-પહ�લા ંરાજ�યૂ ય� મા ંપધારો.

રાજ�યૂ ય� ત ેકર� શક� છ ેક� � જગતના સવ� રા�ઓન ેહરાવ ેછ.ે

�ુદ� �ુદ� �દશામા ં�ુદા�ુદા યો�ાઓ ન ે�દ��વજય કરવા માટ� મોકલવામા ંઆવ ેછ.ે

ય� ના બહાન ેઅનકે રા�ઓનો હરા�યા છ.ેએક જરાસઘં બાક� છ.ે

જરાસઘં મહાન િશવભ�ત છ.ેતને ેક�વી ર�ત ે�તવો ?

�� ુકહ� છ ેક�-કપટ કયા� વગર જરાસઘં �તાય તમે નથી.�ું,અ�ુ�ન અન ેભીમ, �ા�ણ નો વશે ધારણ

કર� �યા ંજઈએ,અન ેદાનમા ંભીમસનેની સાથ ે�દં-��ુ ની માગણી કર��ું.

આમ ન�� કયા� �જુબ,�ી��ૃણ,ભીમ અન ેઅ�ુ�ન જરાસઘં ન ેબારણ ે�ા�ણ બની ન ેઆ�યા છ.ે

જરાસઘં ેદાન માગવા ક�ું અન ે�દં-��ુ ની માગણી કરવામા ંઆવી.

ભીમ અન ેજરાસઘં સતાવીશ �દવસ �ધુી �દં-��ુ કર� છ ેપણ જરાસઘં મરતો નથી.

ભીમ ે�ી��ૃણ ન ેફ�રયાદ કર�,તમ ેતો રોજ મોજ કરો છો પણ અહ� મારો માર ખાઈ ન ેદમ નીકળ ેછ,ે

કોઈ ��ુ�ત બતાવો.
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�ી��ૃણ કહ� છ ેક�-�ું મારા સામ ેજોયા વગર લડ� છ ેતથેી ત ેજરાસઘં મરતો નથી.માર� સામ ેજોતો જોતો

�ું જરાસઘં સામ ેલડ અન ે�ું ��ુ�ત બતા�ું ત ે�માણ ેકર,એટલ ેત ેમરશ.ે

બી� �દવસ ે��ુ થ�ું,�ી��ૃણ ે��ૃ ની એક શાખા ચીર� ભીમ ન ે�ચૂ��ું ક�-આ �માણ ેચીર� નાખ.

ભીમ ેજરાસઘં નો એક પગ નીચ ેદબા�યો અન ેબીજો પગ ખ�ચી તને ેચીર� ના�યો.જરાસઘં મરાયો છ.ે

જરાસઘં �ું આ �માણ ેમરણ થવા�ું એક કારણ હ�ું.

જરાસઘં ના િપતા �હૃ�થ મોટા ધમા��મા અન ેસ�યવાદ� રા� હતા.પણ તમેન ેકોઈ સતંાન નહો�ું.

એક વખત કૌિશક �િુન તમેના નગરમા ંઆ�યા,રા�એ તમેની ��ૂ કર� સ�માન ક��ુ.

�િુનએ રા� ન ેવરદાન માગવા ક�ું, રા�એ ��ુ-�ા��ત ની ઈ�છા દશા�વી.

�યાર� �િુનએ ફળ આ��ું અન ેક�ું ક� આ તાર� રાણી ન ેખવડાવ� તથેી તને ે��ુ થશ.ે

રા� ન ેબ ેરાણીઓ હતી,બનં ેવ�ચ ેસગી બહ�ન �વો �મે હતો.એક બી� ન ેકહ� ક� �ું ખા.

�ત ે�ી ��ુ� વાપર� અન ેઅડ�ું અડ�ું ફળ ખા�ું �થી બનં ેએ અડધા અડધા બાળક નો જ�મ આ�યો.

અડધા અડધા �ગ�ું �ું કર�ું ? એટલ ેત ેનગર બહાર ફ�ક� દ�ધા.ં

જરા નામની એક રા�સી એ ત ેબનં ે�ગો ન ેજોડ� ન ેએક કયા�.એટલ ેત�ેું નામ જરાસઘં પડ�ું.

�ુદ� �ુદ� વ��નુ ેજોડો તો ત ેસાધંા ની �થળ ે�ુબ�ળ હોવાની જ. એટલ ેચીર� નાખવાથી જરાસઘં મય�.

આ કથા �ું રહ�ય એ�ું છ ેક�-અ�ુ�ન �વા�મા છ,ે�ી��ૃણ પરમા�મા છ ેઅન ેભીમ એ �ાણ છ.ે

જરા-એટલ ેક� ��ૃાવ�થામા ં�ાણ (ભીમ) બ� ુઅકળાય છ.ે

આ �ાણ (ભીમ) �ી��ૃણ ના સ��ખુ બન ે(�ી��ૃણ ના સા�ું �ુએ) તો ત ે��ૃાવ�થા (જરા) ન ેમાર� શક�.

�િત-�ાસ ે�� ુ�ું �મરણ થાય તો જરાસઘં (જ�મ-મરણ નો �ાસ) મર� છ.ે

આમ જરાસઘં ન ેમાર� ન ેરા�ઓ ન ેક�દ માથંી છોડા�યા છ.ે

પાડંવોનો રાજ�યૂ ય� થયો,તમેા ંપહ�લી ��ૂ કોની કરવી જોઈએ તનેો �� થયો.

ય� મા ંવીસ હ�ર ઋિષઓ આવલેા.બધા ંએ િનણ�ય આ�યો-�ી��ૃણ ની ��ૂ પહ�લી કરવી જોઈએ.

બધા �ી��ૃણ ની પહ�લી ��ૂ કર� છ.ેિશ�પુાલ થી આ સહન થ�ું ન�હ.ત ેફાવ ેતમે બોલવા લા�યો.

“�ી��ૃણ તો ગોવાળ છ,ેતને ે��ેઠ કોન ેક�ો ?ત ે�જૂન ન ેયો�ય નથી”

આમ કહ� ત ે�ી��ૃણ ન ેગાળો આપવા લા�યો.

�ી��ૃણ શાિંત થી સાભંળ ેછ,ેતને ેિશ�ા કરતા નથી. અ�ુ�ન-ભીમ વગરે� તને ેમારવા તયૈાર થયા.

તમેન ે�� ુએ રો�ા.કહ� છ ેક�-મ� માર� ફોઈ ન ેવચન આ��ું છ.ે

�િુધ��ઠર �છૂ ેછ ેક�-આપ તને ેિશ�ા કરતા નથી,તો એ�ું �ું ફોઈ ન ેવચન આ��ું છ?ે

�ી��ૃણ કહ� છ ેક�-આ િશ�પુાલ જ��યો �યાર� તને ેચાર હાથ અન ે�ણ ન�ે હતા.ંતનેી મા �તુ�વુા �ચ�તા

કરવા લાગી.તવેામા ંઆકાશવાણી થઇ ક�-�ની ગોદમા ંબસેવાથી તનેા વધારાના હાથ ન ેન�ે ખર�

પડશ,ે

તનેા હાથ ેત�ેું મરણ થશ.ેિવ�ચ� બાળક નો જ�મ થયા�ું સાભંળ� ન ેઘણા રા�ઓ તને ેજોવા આ�યા

અન ેગોદમા ંરમાડ�.એક �દવસ �ું પણ �યા ંગયો અન ે�વો મ� તને ેગોદમા ંલીધો ક� તનેા વધારાના હાથ

અન ેન�ે ખર� પડ�ા.મારા ંફોઈ ગભરાયા.ંતમેણ ેમાર� પાસ ેવરદાન મા��ું ક� આ િશ�પુાલ તારો � કઇં

અપરાધ કર� તને ે�ું માફ કર�.એટલ ેમ� ક�ું ક� તનેા સો અપરાધ �ું માફ કર�શ.

મારા ંફોઈ તથેી �શુ થયા.ંતમેણ ેિવચા��ુ ક� તમેનો ��ુ સો અપરાધ તો કરશ ેન�હ,એટલ ેત ેમરશ ેન�હ.
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�� ુઆ� િશ�પુાલ � ગાળો આપ ેછ ેત ેગણ ેછ.ે�વી સો ગાળો �રુ� થઇ એટલ ે�દુશ�ન ચ� થી ત�ેું

મા�ું ઉડાવી દ��ું. િશ�પુાલ એ �ોધ �ું �વ�પ છ,ે�દુશ�નચ� એ �ાન �ું �વ�પ છ.ે

�ોધ ન ેમારવાનો-શાતં કરવાનો ઉપાય છ ે�ાન.

એક વષ� રાજ�યૂ ય� ચા�યો.ય� મા ંબધાન ેઆનદં થયો છ,ેએક �ુય�ધન નારાજ થઇ અન ેઅ�ડ

બની ન ેચા�યો ગયો છ.ે �ુય�ધન ેપછ� કપટ કર� ન ેપાડંવો ન ે�ુગાર રમવા બોલાવી,હરાવી,વનમાં

મોક�યા.વનવાસ પછ� પાડંવો એ રા�ય ની માગણી કર�,

ત ે�ુય�ધન ેનામ�ંુર કર�.��ુ ના મડંાણ થયા છ.ે

દાઉ� ન ેથ�ું ક� અ� ેરહ�શ તો કોઈના પ�મા ંરહ��ું પડશ ેએટલ ેત ેતીથ� યા�ા કરવા નીકળ� પડ�ા છ.ે

દાઉ� ની  યા�ા�ું �બૂ વણ�ન ક��ુ છ.ેતનેા પછ� �કુદ�વ� હવ ે�દુામા-ચ�ર� ની કથા સભંળાવ ેછ.ે.

જયાર� ત�મયતા થાય છ ે�યાર� સમાિધ લાગ ેછ.ે

ભાગવતની કથા કરતા ંકરતા ં �કુદ�વ� ન ેબ ેવખત સમાિધ લાગલેી છ.ે

પહ�લી વખત જયાર� �ી��ૃણ ��ાન ેમાયા બતાવ ેછ ે�યાર�,(�ી��ૃણ ગોપ-બાળકો,વાછરડા�ંું  �પ લઇ ને

ગયા �યાર�) અન ેબી� વખત –આ �દુામા ચ�ર� �ું વણ�ન કરતી વખત.ે

�કુદ�વ� વણ�ન કર� છ ેક�-

�દુામા ભગવાન ના ખાસ િમ� છ.ે�દુામા પોરબદંર મા ં�બરા� છ.ે

�દુામા પિવ�,�ત�ે��ય અન ેમહા�ાની છ.ેચાર વદે અન ેછ શા� �ું તમેન ે�ાન છ,ેઆખો �દવસ ��ૂ

પાઠમા ંગાળ ેછ,ે�ાન અન ેભ��ત �ું ફળ પસૈો ન�હ,�િત�ઠા ન�હ,પણ પરમા�મા ન ેમળેવવા�ું છ.ે

સતત પરમા�મા �ું �યાન કર� ત ેલ�મી� ન ેગમતો નથી.લ�મી� િવચાર� છ ેક�-

“આ મારા મા�લક સાથ ેપાચં િમિનટ વાત પણ કરવા દ�તો નથી” �દુામા ગર�બ પણ છ.ે

તમે છતા ં�દુામાએ અયાચક �ત લી�ું હ�ું. (કોઈની પાસ ેકાઇં માગ�ું ન�હ-ત�ેું �ત)

�દુામા એ િન�ય કર�લો ક�-મારા �ાન નો ઉપયોગ માર� પરમા�મા ના �યાન માટ� જ કરવો છ,ેપસૈા માટ�

ન�હ.તમેન ે�� ુિસવાય ની બી� કોઈ ��િૃ� ગમતી નથી.

�દુામા તમેના અપ�ર�હ �ત �જુબ ઘરમા ં�યૂ�દય પહ�લા � આવ ેત ે�યૂા��ત પહ�લા વાપર� નાખ ેછ.ે

બી� �દવસ માટ� ક�ું રાખવા�ું ન�હ ક� કોઈની પાસ ેમાગવા�ું ન�હ. ઘરમા ંદા�ર�ય છ.ે

�દુામા ની પ�ની નામ ભાગવત મા ંબતા��ું નથી પણ ઈતર �થં �જુબ,

તમેની પ�ની �ું નામ �શુીલા હ�ું.

�શુીલા �શુીલ છ.ેપહ�રવાન ેમા� એક વ� છ,ે�નાન કર� શર�ર પર જ સાડ� �કૂવ ેછ.ે

�શુીલા મહાન પિત�તા છ.ેગર�બી ન ેકારણ ેઅનકેવાર ઉપવાસ થાય તમે છતાં

�શુીલાએ કદ� ક��ું નથી ક�,”તમ ેિવ�ાન છો,�ા�ણ છો તો �ાકં કમાવા �વ.”

ઘરમા ંરહ� પિત-પ�ની સ�સગં કર� ��ૃણ-ક�ત�ન કર�.એમનો �હૃ�થા�મ,સ�યા�મ ન ેશરમાવ ેતવેો છ.ે

પિત પ�ની એકલા ંહતા ં�યા ં�ધુી ઘરમા ંશાિંત હતી.

ભગવાન ની લીલા છ ેક� ઘરમા ંબ ે�ણ બાળકો થયા.ં

�દુામા ના ઘરમા ંઘણીવાર બાળકોન ેખવડાવવા માટ� કઇં હો�ું નથી.બાળકો માતા ન ેપજવ ેછ.ે

િશયાળા ની ઠડં�મા ંછોકરા ંઉઘાડા �દલ-ેઉઘાડા પગ ેફર� છ,ેઘરમા ંઓઢવા�ું �રૂ�ું સાધન નથી.

બાળકો માતા ની પાછળ પડ� છ.ે�શુીલા ન ે�ુઃખ થાય છ,ેપોતાની �ત ન ેિધ�ાર� છ,ેઅન ેિવચાર� છ ેક�-
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“મન ેપરમા�મા એ માતા બનાવી પણ ખાવા�ું કાઇં આ��ું નથી.એના કરતા મન ેવાઝંણી રાખી હોત તો

સા�ુ ંહ�ું.મારા પિતદ�વ ન ે�ું ક�મ ક�ું ક�- તમ ે��િૃ� કરો.ત ેતો આખો �દવસ જપ-�યાન કર�.

�ું એકલી હતી �યા ં�ધુી બરોબર હ�ું પણ બાળકો ની આ દશા મારાથી જોવાતી નથી.”

એક �દવસ બ� ુ�યા�ુળ થઇ એટલ ેપિતદ�વ ન ેક�ું ક�-નાથ, માર� તમન ેએક �ાથ�ના કરવી છ,ેઆપે

કથામા ંક�ું છ ેક� કનયૈો બ� ુ�મેાળ છ,ેતને ેિમ�ો બ� ુવહાલા લાગ ેછ.ેિમ�ો માટ� ત ેચોર� પણ કરતો.

મ� સાભં��ું છ ેક� તમ ેકનયૈા ની સાથ ે��ુુ�ુળ મા ંસાથ ેભણતા હતા અન ેતમ ેકનયૈા ના િમ� છો.

તો તમારા િમ� ન ેમળવાની ઈ�છા તમન ેથતી નથી?એક �દવસ તમેન ેમળવા �વ. તમ ેતને ેમળો તો

આપ�ું �ુઃખ �રૂ થાય.

�દુામા કહ� છ ેક�-મારો િમ� છ ેલ�મીનારાયણ અન ે�ું � ંદ�ર�નારાયણ.મન ેજતા ંસકંોચ થાય છ.ે

�ી��ૃણ ન ેમળવા જઈશ તો લોકો કહ�શ ેક� આ �ા�ણ માગવા આ�યો છ.ે

મારો િનયમ છ ેક�-�ું પરમા�મા ન ેઘરે પણ માગવા ન�હ ��,માગ�ું ત ેમારા માટ� મરણ સમાન છ.ે

�શુીલા કહ� છ ેક�-�ું એમ નથી કહ�તી ક� તમ ેમાગવા �વ.�� ુન ેતો હ�ર �ખો છ.ે

બાગમા ંજઈ ન ેબસેો તો ��ુપ ની �વુાસ મા�યા વગર આવ ેછ.ે

ભગવાન પાસ ેમાગંવાની કોઈ જ�રત રહ� શ ેજ ન�હ,

તમન ેજોતા ંજ ત ેસવ� હક�કત સમ� જશ.ેત ેઉદાર એવા છ ેક� આ�મા �ું પણ દાન કર� છ.ે

�� ુન ે�યા ંમાગવા ન�હ પણ તમેન ેમળવા �વ.તમેના ંદશ�ન કરવા �વ.

�દુામા કહ� છ ેક�-�ું અહ� જ તમેના ંદશ�ન ક�ુ ં�.ં�ું મારા ��ૃણ ન ેમનથી મ� ં�.ંરોજ તને ે�રઝા�ું �.ં

શર�ર ના િમલન મા ંથો�ુ ં�ખુ છ ેપણ મનથી મ� ં� ંતમેા ંઅનકેગણો આનદં છ.ે

�શુીલા કહ� છ ેક�-મનથી તમ ેરોજ મળો છો પણ એક વખત તમ ે�યા ં��ય� દશ�ન કરવા �વ.

મન ેખબર છ ેક� કોઈન ે�ાર� ન�હ જ�ું તવેી તમાર� �િત�ા છ,ેપણ તમ ેકોઈ �વન ે�ાર� ન�હ પણ

પરમા�મા ના �ાર� �ઓ છો,તમેના �ાર� જવામા ંસકંોચ રાખવો જોઈએ ન�હ, તમેના ં�ાર સવ� ન ેમાટ�

સદા ��ુલા ંછ.ેકનયૈો તમન ેમળશ ેતમન ે�મેથી આ�લ�ગન આપશ.ે

�દુામા �ાની તપ�વી �ા�ણ હતા,છતા ં�દુામા મા ં��ૂમ અ�ભમાન છ.ે

“�ું બી� �ા�ણો કરતા ં��ેઠ �.ંબી� �ા�ણો ઘરેઘરે રખડ� છ,ે��નુા �ાર� પણ �ું માગવા ન�હ ��.”

પરમા�મા ના �ાર� તો સ� ુન ેજ�ું જ પડ� છ.ે ન�હ �� –તમે કહ��ું અ�ભમાન કહ�વાય.

�શુીલા ના સ�સગં થી �દુામા �ું ��ૂમ અ�ભમાન �રૂ થ�ું છ.ે

�દુામા િવચાર� છ ેક� –આજ �ધુી માર� પ�નીએ મન ેકઈં ક�ું નથી.ઘરમા ંપદંર �દવસથી ખાવા કઈં

નથી,છતા ંસતંોષ થી �વન ��ુુ કર� છ.ેએ બ� ુલાયક છ ેએટલ ેમારાથી ભ��ત થાય છ.ેઆ� �ું ત�ેું

અપમાન ક�ુ ંત ેઠ�ક નથી.એટલ ે�દુામા કહ� છ-ેક�-િમ� ન ેમળવા જવા �ું તયૈાર �,ંપણ ઘણા વષ� �યાં

�� � ંતો િમ� માટ� કાઇં ભટે તો લઇ જવી જોઈએ ન?ે ઘરમા ંકાઇં હોય તો આપો.

ઘરમા ંક�ું હ�ું ન�હ.�શુીલા આજ �દન �ધુી માગવા ગઈ ન હતી,આ� પરમા�મા માટ� માગવા ગઈ છ.ે

�શુીલા પડોશી ના ઘરે ગઈ છ ે�યાથંી બ ે��ુી પૌઆ મ�યા છ.ેત ેએક ચ�થરામા ંબા�ંયા છ.ે

ધ�ય છ ેએ �શુીલા ન ેક� એક પણ પૌઆનો દાણો તણે ેઘરના ંબાળક માટ� રા�યો નથી.

“ભગવાન માટ� � લાવી � ંત ેસવ� ઠાકોર� ન ેઅપ�ણ કર�ું છ”ે

�શુીલાએ િવચા��ુ ક� –�યા ંસોનાના મહ�લ અન ેવભૈવ જોઈ તઓે ગભરાશ,ેતો શરમ ન ેલીધ ેઆ પૌઆ
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તઓે આપશ ેન�હ.એટલ ેક�ું ક�-નાથ,આ પૌઆ આપતા ંતમન ેસકંોચ થાય તો �ારકાધીશન ેમા�ુ ંનામ

દઈ ન ેકહ�જો ક�-તમાર� ભાભીએ આ ભટે મોકલાવી છ.ે�ું ગર�બ � ંપણ �ારકાનાથ ની ભાભી �.ં

પ�ની ના કહ�વાથી અન ે�ી��ૃણ ના ંદશ�ન થશ ે–એમ િવચાર� �દુામા �ારકા જવા નીક�યા છ.ે

શર�ર ના ંહાડકા ંદ�ખાય છ,ેફાટ�લી પોતડ� પહ�ર� છ.ેહાથમા ંલાકડ� અન ેબગલમા ંપોટલી દબાવી છ.ે

�શુીલા િવચાર� છ ેક�-આ� મારા પિતદ�વ ન ેમ� બ� ુ�ાસ આ�યો છ.ેપદંર �દવસથી ખા�ું નથી,

શર�ર �ુબ�ળ છ,ેતઓે ક�મ ચાલી શકશ?ે �ારકા બ� ુ�રૂ છ,ેર�તામા ંકાઇં થાય તો તમે�ું કોણ ર�ણ

કરશ?ે મ� �લૂ કર� છ,ેએમની જવાની ઈ�છા નહોતી પણ મ� પરાણ ેમોક�યા છ.ેઆ� મ� તમેન ે�ાસ

આ�યો,પણ �ું �ું ક�ુ?ંઆ બાળકો બ� ુ�ાસ આપ ેછ,ેતમેની દશા મારાથી જોવાતી નથી.

�શુીલા એ �યૂ�નારાયણ ન ે�ાથ�ના કર� છ ેક�-મારા પિત કોઈ �દવસ કોઈન ે�ાર� ગયા નથી પણ આ�

�ારકા �ય છ,ેત ેપદંર �દવસથી ��ૂયા છ,ેતમેની સાથ ેરહ�જો અન ેતમે�ું ર�ણ કરજો. તઓે �ખુ�પ

ઘરે પાછા આવ,ે�ું તો ગર�બ �ા�ણી �,ંતમન ે�ું આ�ું? પણ �ું તમન ેવદંન ક�ુ ં�.ં

પોષ �દુ સ�તમી ના �દવસ ે�દુામા �ારકાનાથ ન ેમળવા જવા નીક�યા છ.ે

બ� ુઠડં� છ,ેશર�ર થરથર કપં ેછ,ેપદંર �દવસ થી અ� શર�ર મા ંગ�ું નથી,શર�ર અ�યતં �ુબ�ળ અને

અશ�ત છ.ે�દુામા ર�તામા ંિવચાર કરતા કરતા �ય છ ેક� �ારકાનાથ ના ંદશ�ન થશ ેક� ન�હ?

�ારકા પહોચીશ ક� ન�હ?બ ેમાઈલ �ધુી ગયા છ ેપણ િવચારોમા ંઅન ેશર�ર ની અશ��ત ન ેલીધે

ચ�ર આવ ેછ,ેઅન ેએક ઝાડ નીચ ેપહ�ચતા ંપહ�ચતા ંતઓે પડ� ગયા છ.ે�છૂા� આવી છ.ે

આ બા�ુ �ારકાનાથ ખબર પડ� ક� મારો �દુામો મન ેમળવા આવ ેછ.ેતપ�વી �ા�ણ તપ�યા� છોડ�

માર� ઘરે આવ ેછ.ેતપ�વી �ા�ણ કોઈના �ગણ ે�ય ન�હ,પણ ત ેમાર� �ગણ ેઆવવા નીક�યો છ.ે

ભગવાન ન ે�ચ�તા થઇ છ ેક�-�ુબ�ળ અશ�ત દ�હ� ત ે�ારકા ક�વી ર�ત ેપહ�ચશ?ે ત ેચાલતો આવ ેત ેઠ�ક

નથી.એટલ ે�� ુએ ગ�ુડ ન ેઆ�ા કર� છ ેક�-�દુામા ન ેઉઠાવી ન ે�ારકા મા ં�કૂ� દ�.

ગ�ુડ� � ઝાડ નીચ ે�દુામા �છૂા� મા ંપડ�ા હતા �યા ંજઈ �દુામાન ેઉઠાવી �ારકાના એક ઝાડ નીચે

�કૂ� દ�ધા છ.ે બ ેકલાક પછ� �દુામા ની �છૂા� વળ� અન ેત ે��યા,લોકો ન ે�છૂ ેછ ેક� –આ ગામ ક�ું?

એક� જવાબ આ�યો-�ારકા.

�દુામા િવચાર� છ ેક�-�ું આ �ારકા છ?ેલોકો તો મન ેબ� ુડરાવતા હતા ક� �ારકા બ� ુ�રૂ છ ે.દશ-બાર

�દવસ ેપહ�ચશો. પણ �ારકા તો �રૂ નથી,�ું તો સવાર નીક�યો અન ેસા�ં �ારકા પહ�ચી ગયો.

�દુામા� ન ેખબર નથી ક� ગ�ુડ� તમેન ે�ચક� ન ેલા�યા છ.ે

મ��ુય ભગવાન માટ� વીસ ડગલા ંચાલ ેતો �� ુવીસ ગાઉ ચાલ ેછ.ે

�દુામા લોકો ન ે�છૂ ેછ ેક�-મન ેકોઈ �ારકાનાથ નો મહ�લ બતાવશો?માર� તમેન ેમળ�ું છ.ે

લોકો �છૂ ેછ ેક�-તમાર� શા માટ� મળ�ું છ?ે તમ ે�ારકાનાથ ન ેઓળખો છો?

�દુામા કહ� છ ેક�- �ારકાનાથ મારા િમ� છ,ેઅમ ેસાથ ેભણતા હતા.

લોકો �દુામા સામ ેજોઈ ન ેહસ ેછ,ેલોકો ન ેઆ�ય� થાય છ,ેક� આવી ફાટ�લી પોતડ� પહ�રનાર અને

શર�રના ંમા� હાડકા ંજ દ�ખાય છ,ેત ે�ી��ૃણ નો િમ� ક�મ હોઈ શક� ? લોકો �દુામા ની વાત માનવા

તયૈાર નથી.

એક જણ ેર�તો બતા�યો,આ ર�ત ેતમ ેઆગળ �વ,આગળ સોળ હ�ર મહ�લો છ,ેસ�થુી પહ�લો



202

�ુ��મણી� નો મહ�લ છ.ે�યા ંઆગળ �ી��ૃણ મળશ.ે

ભગવત �મરણ કરતા કરતા �દુામા �ુ��મણી� ના મહ�લ પાસ ેઆ�યા છ.ે�ી��ૃણ નો વભૈવ જોઈ ને

રા� થયા છ.ે�દુામા ની �ખ મા ં�મે છ ેમ�સર (ઈષા�) નથી.મારા �ી��ૃણ ના ઘરમા ંસદા લ�મી

િવરા�.મારો િમ� �ખુી થાય તવેા �દયથી આશીવા�દ આ�યા છ.ે

આ કોઈ �ભખાર� ભીખ માગવા આ�યો છ ેએમ સમ� �ારપાળો �દુામા ન ે�ાર પર અટકાવ ેછ.ે

કહ� છ ેક�-�દર જવાની મનાઈ છ,ેતમાર� � દ��ણા જોઈતી હોય ત ેમાગી લો.માતા� ની આ�ા છ ેક�-

� કોઈ આવ ેત�ેું યો�ય સ�માન કર�ું.આપ આ�ા આપો તમાર� શી સવેા કર�એ?

�દુામા કહ� છ ેક�-�ું �ારકાનાથ પાસ ેમાગવા આ�યો નથી,�ું તો �ારકાનાથ ન ેઆપવા આ�યો �.ં

મન ેકોઈ વ�� ુની અપ�ેા નથી.�ું તો મારા િમ� ન ેમળવા આ�યો �.ંમાર� �ારકાનાથ ન ેમળ�ું છ.ે

તમ ે�ી��ૃણ ન ેજઈ ન ેખબર આપો ક�-તમારો બાળિમ� તમન ેમળવા આ�યો છ.ે

�ારપાળ મહ�લ ની �દર ગયો  અન ે�ી��ૃણ ન ેવદંન કર� ન ેબો�યો ક�-

મા�લક,બહાર એક �ા�ણ આ�યો છ,ેફાટ�લી પોતડ� પહ�ર� છ,ેશર�ર ના હાડકા ંદ�ખાય છ,ેશર�ર અ�યતં

�ુબ�ળ છ,ે�ખો �ડ� ઉતર� ગઈ છ,ેપણ �ખુ પર �દ�ય તજે છ.ે

અમ ેતમે�ું સ�માન કર�એ તો ત ેકાઇં લતેો નથી,અન ેકહ� છ ેક�-�ું માગવા ન�હ પણ મળવા આ�યો �.ં

માર� મા�લક ના દશ�ન કરવા ંછ,ે�ું મા�લક નો િમ� �,ંમા�ુ ંનામ �દુામા છ.ે

અન.ે.....�વા આ �ણ અ�રનો શ�દ-�દુામા-�� ુન ેકાન ેપડ�ો ન ે�� ુએકદમ પલગં પરથી ��ૂા છ,ે

મા�લકન ેઆસપાસ �ું ક�ું ભાન ર�ું નથી,કોઈ �ોભ,કોઈ સકંોચ યાદ ર�ો નથી,પોતા�ું ઐ�ય� �લૂી ન,ે

ત ે�ણ ેએક સામા�ય માનવી બની ગયા છ,ેએક િમ� બની ગયા છ ેઅન ેત ેદોડ�ા છ,ે

�ારપાળ જોડ� આગળ ની વાત સાભંળવા પણ રોકાયા નથી.ક� નથી આસપાસ જો�ું.

ભગવાન દોડતા દોડતા �દુામા ન ેમળવા ગયા છ.ે�મૂો પાડતા �ય છ-ે�ા ંછ?ે મારો �દુામા �ા ંછ?ે

�ુ�કમણી� ન ેઅન ેસવ� ન ેઆ�ય� થ�ું છ.ે

ઘણા મળવા આવી ગયા પણ મા�લક કોઈ �દવસ આવા પાગલ સર�ખા થઇ સામ ેમળવા દોડ�ા નથી.

આ� તો પલગંમા ંથી �દૂકો માર� ન ે�ી��ૃણ દોડતા �દુામા ન ેસામ ેમળવા ગયા છ.ે

અન ે�યા ં�દુામા ન ેજોયા,ક� �દુામા ન ેભટે� પડ� છ.ે�દુામા ન ેછાતી સરસો ચા�ંયો છ.ે

�દુામાની દશા જોઈ ન ેમા�લક ન ેઅિતશય �ુઃખ થ�ું છ,ે�ખમાથંી ચોધાર �� ુનીકળ ેછ.ે

�� ુિવચાર� છ-ેક�-

“મારા િમ� ની �ું આ દશા?આ તો માર� �લૂ છ.ેઆવા પિવ� �ા�ણ ઘરે તનેી ખબર લવેા માર� જ�ું

જોઈ�ું હ�ું, તને ેમળવા જઈ માર� ત�ેું �યાન રાખ�ું જોઈ�ું હ�ું,ઉલ�ુ ંત ેમાર� ઘરે આ�યો”

એટલ ેકહ� છ ેક�-“િમ� �ું આ�યો ત ેસા�ુ ંથ�ું,મન ેઅિત આનદં થયો છ.ે”

�દુામા િવચાર� છ ેક�-મન ેકનયૈાએ યાદ રા�યો છ.ેત ેમન ે�લૂી ગયો નથી.આટલો બધો વભૈવ હોવાં

છતા,ંમારા માટ� ત ેકશાની ય ેપરવા કયા� વગર દોડતો આ�યો.

�ી��ૃણ હાથ પકડ� ન ે�દુામા ન ેમહ�લ ની �દર લઇ ગયા છ ેઅન ેપલગં પર �દુામા ન ેબસેાડ�,

પોત ેતનેા ચરણ મા ંનીચ ેબઠેા છ.ે!!!!

આ ��ય ની ક�પના કરવા �વી છ.ે



203

� પલગં પર બસેવાનો �ી��ૃણ િસવાય બી� કોઈનો અિધકાર નથી ત ેપલગંમા ં�દુામા બઠેા છ ેઅને

�દુામા ના ચરણ આગળ,�ણ ેલોક નો ધણી (મા�લક) જમીન પર બઠેો છ.ે

મા�લક �ુ��મણી� ન ેકહ� છ ેક�-માર� મારા િમ� ની ��ૂ કરવી છ,ેજ�દ� તયૈાર� કરો.

�ુ��મણી� જળ લવેા ગયા છ.ે

�ુ��મણી જળ લાવ ેત ેપહ�લા ં�દુામાના ંચરણ મા�લક પોતાની �ખમાથંી નીકળતા ��ઓુથી પખાળે

છ.ે �મે ની આ પરાકા�ઠા છ.ે!!!!........

કિવઓ આ �મેની પરાકા�ઠા ના �સગંમા ંપાગલ થઇ ન ેત�ેું વણ�ન અનકે કિવતાઓ રચીન ેક��ુ છ.ે

નરો�મ કિવ એ ક�ું છ ેક�-

દ�ખી �દુામા ક� દ�ન દશા,ક�ુણા કરક� ક�ુણાિનિધ રોય,ે

પાણી પરાત કો હાથ �યો ન�હ,નનૈનક� જલસ ેપગ ધોય.ે

�દુામા તપ�વી �ા�ણ હતા.આખો �દવસ જપ કરતા,એટલ ેપગમા ંજોડા પહ�રતા ન�હ.

તથેી પગમા ંઅનકે કાટંાઓ વાગલેા હતા.

�� ુપોતાના અ�જુળથી �દુામાના પગ પખાળ ેછ ેન ેસાથોસાથ �દુામા ના પગના કાટંા પણ કાઢ� છ!ે!!!

એક કાટંો જરા વધાર� �ડો પસેી ગયલેો,

એ કાટંો છ ે�દુામા ના પગમા ંપણ � ૂંચ ેછ,ે�ી��ૃણ ના �દયમા.ં.......

ભગવાન ે�ુ��મણી ન ેક�ું ક� –દ�વી કાટંો કાઢવા સોય લાવો. �ુ��મણી સોય લવેા ગયા.ં

�ુ��મણી ન ેસોય લઇ આવતા ંિવલબં થયો ત ેમા�લક થી સહન થ�ું નથી,તમેનાથી રહ�વા�ું ન�હ અને

�દુામા ચરણ ન ેપોતાના બ ેહાથ થી પકડ� પોતાના દાતંો વડ� કાટંા ન ેકાઢવા લા�યા!!!!

�દુામા કહ� છ ેક�-િમ�,�ું આ �ું કર� છ?ેઆ રાણીઓ જોશ ેતો તમેન ે�ોભ થશ,ે�ું રા�િધરાજ થઇ ન ેઆમ

�ખુ થી કાટંો કાઢ� ત ેયો�ય નથી.

�� ુકહ� છ ેક�-�ું �ું બોલ ેછ?ે�ું તો તારો સવેક �,ંતારો કનયૈો સપંિ� મા ંસાનભાન ��ૂયો નથી.

ભગવાન ેદાતંો વડ� કાટંો કાઢ�ો છ,ેઆ� �ી��ૃણ  પોતા�ું ઐ�ય� �લૂી ગયા છ,ેત ે�લૂી ગયા છ ેક�-

�ું �ારકાનો રા�િધરાજ �,ં�ું ઈ�ર �.ં

�દુામા ન ેશકંા હતી,ક�-�ું ગર�બ �,ંતથેી �ી��ૃણ મા�ુ ંઅપમાન તો ન�હ કર� ન?ે

તમેની આવી શકંા નો કાટંો પણ ��એુ િન��ૂળ કય� છ.ે

�દુામા િન�પાપ હતા તથેી ભગવાન ેતમેનો કાટંો દાતં વડ� કાઢ�ો છ.ે

ગર�બ થ�ું એ �નુો નથી પણ ગર�બી મા ંભગવાન ન ે�લૂી જવા ત ે�નુો છ,ેપાપ છ.ે

�નાન થ�ું,�ી��ૃણ ે�દુામા ન ેન�ું પીતાબંર પહ�રવા આ��ું છ.ેભોજન થ�ું.

ત ેપછ� �દુામાન ેપલગં પર બસેાડ� ન ે�ી��ૃણ તનેી સાથ ેવાત ેવળ�યા છ.ે

“િમ�,સા�ું ક�ું, �ું તો સસંારથી કટંાળ� ગયો �,ં�હૃ�થા�મ મા ંશાિંત �ા ંછ?ે આપણ ે��ુુ�ુળ મા ંહતા,

ત ેવખત ે� આનદં મળતો હતો તવેો આનદં હવ ે�ા ંછ?ે િમ�, તન ેતો નાનપણ થી રમવાની ટ�વ ન�હ,

આખો �દવસ �ું ગાય�ી-મ�ં ના �પ કરતો.�ું તન ેપરાણ ેરમવા લઇ જતો.

િમ�, તન ેયાદ છ ેએક �દવસ આપણ ેદભ�-સિમધ લવેા ગયા હતા ત ે�દવસ ેવરસાદ પડ�લો,

આખી રાત એક ઝાડ ની ડાળ ઉપર ઉભા ર�ા હતા!!!”
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ત ે�દવસ ેબન�ેું આ�ું ક� –�દુામા પાસ ેથોડા ચણા હતા ત ેપોત ેખાતા હતા.ખાવાનો અવાજ સાભંળ� ને

�ી��ૃણ ે�છૂ�ું ક� –િમ� �ું �ું ખાય છ ે?�દુામા એ િવચા��ુ ક� �ખૂ બ� ુલાગી છ ેઅન ેચણા થોડા છ,ે

ચણા ખા� � ંએમ કહ�શ તો થોડા ચણા આપવા પડશ,ેતો મારા માટ� �ું રહ�શ?ે એટલ ેક�ું ક�-

આ તો ઠડં� ના લીધ ેદાતં કડકડ થાય છ.ે�દુામા ખો�ુ ંબોલલેા,એકલા ખા�ું એટલ ેદ�ર� થયલેા.

�ી��ૃણ ન ે�ત ે�દુામા ના ચરણની સવેા કરતા જોઈ �ુ��મણી વગરે� આ�ય� મા ંપડ� ગયા છ.ે

“આવો �મે મા�લક� કોઈ �દવસ બતા�યો નથી, �ા�ણ મહા ભા�યશાળ� છ.ે

�ી��ૃણ �દુામા જોડ� વાતો કરતા ંકરતા �છૂ ેછ ેક�-િમ� તા�ુ ંલ�ન થ�ું ક� ન�હ?ભાભી ક�વા ંછ?ે

�દુામા કહ� છ ેક�-લ�ન થયા છ,ેપ�ની લાયક છ,ેબાળકો છ.ે(પર�ં ુક�ું નથી ક� ઘરમા ંખાવા�ું નથી.)

િમ�,તાર� ભાભીમા ંનામ �માણ ે�ણુો છ,ે�શુીલ છ,ેતનેા કહ�વાથી જ તન ેમળવા આ�યો �.ં

�ી��ૃણ કહ� છ ે–ક�- મારા ંભાભી લાયક છ ેતો તમેણ ેમારા માટ� જ�ર કઈંક મોક��ું હશ.ેત ેભટે મન ેઆપ.

�ુ��મણી (લ�મી�) જોડ� ઉભા ંછ ેત ેકહ� છ ેક�-નાથ,આ ગર�બ �ા�ણ તમન ે�ું આપશ?ેતમાર� તને ેકઈંક

આપ�ું જોઈએ.તમ ેઆ�ા કરો તો તમારા િમ� ન ેઘરે ઘ�ું મોક�ું.

��ૃણ કહ� છ ેક�-માર� તને ેકઈં આપ�ું નથી,માર� તો િમ� �ું ખા�ું છ,ેમન ે�ખૂ લાગી છ.ે

લ�મી�(�ુ��મણી) કહ� છ ેક� –આ ગર�બ �ા�ણ તનેી પાસ ેકઈંક હશ ેતો આપ ેન?ે

�ી��ૃણ ન ેહવ ે�ુ��મણી ��ય ે�ુઃખ થ�ું છ ેજરા કોપાયમાન થયા છ.ે

મારા િમ� ન ેગર�બ કહ�નાર� �ું કોણ?દ�વી,આ�ું બોલ�ું હોય તો અ� ેતમાર� જ�ર નથી.

�ુ��મણી ગભરાણા છ.ેિવચાર� છ ેક�-મ� તમેના િમ� ન ેગર�બ ક�ો તથેી ત ેમન ેકહ� છ ેક� �ું અહ�થી �.

મન ેપણ ઘરમા ંથી કાઢ� �કૂ� આન ેઘરમા ંરાખશ ેક� �ું?

આજના �ી��ૃણ �ુદા છ.ેઆવો િમ�-�મે કદ� જોયો નથી. લ�મી� એ માફ� માગી છ.ે

�દુામાએ પૌઆ ની પોટલી બગલ મા ંદબાવલેી.�દુામા ન ેઆવા �કૂા પૌઆ આપતા ંસકંોચ થાય છ.ે

ભગવાન ેભટે માગી એટલ ે�દુામા પોટલી વધાર� �પાવવા લા�યા.

ભગવાન મનમા ંહસ ેછ ેક� ત ે�દવસ ેચણા સતંાડ� રાખલેા અન ેઆ� પૌઆ �પાવ ેછ.ેપણ

મારો કાયદો છ ેક� � મન ેન આપ ેતને ે�ું કદ� આપતો નથી.આ� તો �ટંવી ન ેખા�ું પડશ.ે

�દુામા �યા ંપોટલી �પાવ ેછ ે�યા ંતો ભગવાન ે“આ �ું છ?ે” એમ કહ� પોટલી �ટંવી લીધી.

અન ેભગવાન પૌઆ ખાવા લા�યા.

લૌ�કક ���ટએ બ ે�ઠુ� પૌઆ હશ ેપણ ત ે�દુામા �ું સવ��વ હ�ું.

�દુામા ના �ાર�ધકમ� �માણ ેતઓે ગર�બ હતા.િવધાતા એ તમેના કપાળ પર લ��ું હ�ું ક� “�ી�ય”

(આ �વ અિત દ�ર� થશ)ે

�� ુજયાર� �દુામા ના કપાળ પર િતલક કરવા ગયલેા �યાર� તમેણ ેત ેવાચં�ેું.

�ી��ૃણ ેિવચા��ુ ક� િવધાતા ન ેલખે લખતા ંઆવડ�ું નથી.મારા િમ� ના કપાળમા ંઆ�ું લખાય?

ત ેિવધાતા ના લખે ન ે�ું ઉલટાવી દ�.ભગવાન ેત ેછકે� ન ે“ય��ી” (�ુબરે ના ઘરના �ટલી સપંિ�)

કર� દ��ું.”માર� મારા િમ� ન ે�ુબરેના ઘરના �ટલી સપંિ� આપવી છ.ે”

�દુામા ના �ાર�ધ કમ� ન ે�ીણ કરવા �દુામા ના પૌઆ,ભગવાન આરોગ ેછ.ે

પરમા�મા (સવા��મા) જ�યા એટલ ેઆ�ું જગત જ��ું. એટલ ેપરમા�મા એ પોત ેજમી ન ેઆ�ું જગત
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જમાડવા�ું ��ુય તનેા નામ ેજમા ક��ુ. �નાથી �દુામા ના સવ� �ાર�ધ કમ� બળ� ગયા.ં

�ી��ૃણ હવ ે�દુામા ન ેકહ� છ ેક�-િમ�,મારા ંભાભી યશોદા મા �વા ંછ.ે�ું ગો�ુળમા ંહતો �યાર� માર� મા

મન ેઆવી ર�ત ેઆવા પૌઆ ખાવા આપતી હતી.

�યાર પછ� આ� ઘણા વખત ેઆવા પૌઆ ખાવા મ�યા.

�દુામા ના પૌઆ �કૂા ન હતા પણ �મેમા ંપલળલેા હતા.

મા� એક �ઠૂ� પૌઆ ભગવાન ેઆરોગી ગયા તનેા બદલા મા ંભગવાન ે�ારકા �ું ઐ�ય� �દુામાન ે�યાં

મોક��ું છ.ે

�દુામા એ િવચા��ુ ક�-માર� મારા �ુઃખ ની વાત કહ� મારા �� ુન ેહ�રાન કરવા નથી,તમેણ ેક�ટ આપ�ું

નથી.ભગવાન ેિવચા��ુ ક�-આ કઈં કહ�તો નથી તો મ� તને ે�ું આ��ું ત ેમાર� પણ તને ેકહ��ું નથી.

બી� �દવસ ે�દુામા કહ� છ ેક�-આ� માર� ઘરે જ�ું છ.ે�દુામા ન ેઆશા હતી ક� િમ�,બચેાર �દવસ

રોકાવાનો જ�ર આ�હ કરશ.ેતથેી િવવકે ખાતર કહ��ું ક� –આ� જ�ું છ.ે

�� ુએ િવચા��ુ ક� મ� �યા ંસવ� ઐ�ય� મોક��ું છ,ેપણ �શુીલાએ ભોજન ક��ુ નથી.ત ે�બરા મા ંબઠેા ંછ.ે

પિત ની રાહ �ુએ છ.ેિમ� ન ેઆ�હ કર�શ તો મારા ંભાભી �ુઃખી થશ.ે

એટલ ે�ી��ૃણ ેક�ું ક� િમ�,આ� જ�ું છ ેતો �વ,મારો કોઈ આ�હ નથી.

�� ુએ િવચાર કય� ક�-�દુામા ન�ું પીતાબંર પહ�ર� ન ેજશ ેતો લોકો કહ�શ ેક�-

અમારા ઘરે તો આવતા ન હતા પણ �ારકા જઈ ન ેપીતાબંર લઇ આ�યા છ.ે

માટ� �વો ત ેઆ�યો હતો તવેો જ

તને ેઅહ�થી મોકલવો છ.ેતનેા હાથમા ંપણ ક�ું આપ�ું નથી.માર� તને ેઘરે બઠેા ંબઠેા ંજ બ�ું આપ�ું છ.ે

�ા�ણ ન ેકઈં આ��ું નથી,પણ �દુામા ન ેકઇં ખો�ુ ંલા��ું નથી.

�દુામા �ા�ણ છ,ેપિવ� છ,ેિનરપ�ે (આશા વગરનો) છ.ેપોતાની ફાટ�લી પોતડ� પહ�ર� ન ેજવા તયૈાર

થયા છ.ેમા�લક પર��ા કર� છ ેક�-“જતા ંજતા ંપણ આ કઈં માગ ેછ?ે”  પણ.......

�દુામા એ �ભ બગાડ� નથી.!!!!!!! “િ�કમ પાસ ેકાઇં ના મા��ું ર� ધનધન એની ટ�ક ન ેર� �...”

�ી��ૃણ �દુામા ન ેવળાવવા �ય છ.ેિવદાયવળેાએ �દુામા ન ેકહ� છ ેક�-

િમ�,�ું બી� વખત ેઆવ ે�યાર� એકલો ના આવતો,ભાભી પણ લાવ�,

ઘરે જઈ ભાભી ન ેમારા �ણામ કહ��.

આ�ું જગત �ન ેવદંન કર� છ ેત ેએક ગર�બ �ા�ણની પ�ની ન ે�ણામ કર� છ.ે

“માર� મા યશોદા ગો�ુળમા ંહતો �યાર� �વા પ�આ આપતી હતી તવેી ભટે મન ેભાભીએ આપી છ”ે

�ી��ૃણ ે�દુામદ�વ ન ેઆ�લ�ગન આ��ું છ.ેઆવો િમ�-�મે જગતમા ંજોવા ન�હ મળ.ે

�દુામા િવદાય થયા છ.ેતમેની �ખો �મેથી અ�-ુભીની બની છ.ે

”લોકો મારા ��ૃણ ના વખાણ કર� છ ેત ેઓછા ંછ”ે

�દુામા ગામમા ંઆવી પોતાની �પંડ� શોધ ેછ.ેપણ �પંડ� મળતી નથી.�પંડ� ની જ�યાએ મોટો મહ�લ

ખડો થઇ ગયો છ.ે અ�યતં આ�ય� થ�ું છ.ેઆ �ું ? �દુામા િવચારમા ંપડ�ા છ.ે

�યા ં�શુીલા દોડતા ંઆ�યા ંછ ેઅન ેકહ� છ ેક� તમારા િમ� ેઆ બ�ું આ��ું છ.ે



206

�ારકાનાથ �વો કોઈ ઉદાર થયો નથી,આટલી સપંિ� આપી પણ આપતી વખત ેએક અ�ર બો�યા

નથી.અન ે�દુામા �વો કોઈ �ા�ણ થયો નથી,અિત િનધ�નતા હોવા ંછતા ંકાઇં મા��ું નથી.

�દુામા �ાથ�ના કર� છ,ેમારો કનયૈો એક અ�ર બો�યો ન�હ અન ેઆ��ું ક�ટ�ું?

માર� તો ધન જોઈ�ું નથી,પણ જ�મો જ�મ મન ેમારા �ી��ૃણ ની ભ��ત �ા�ત થાય.

�દુામા ગર�બ હતા �યાર� ભ��ત કરતા હતા હવ ેઅિતશય સપંિ� મા ંઅિતશય ભ��ત કર� છ.ે

અિતશય સપંિ�મા ંઅિતશય ભ��ત કરવી જોઈએ.�વનમા ંભ��ત કરવાની તક �મુાવવા �વી નથી.

� તક �મુાવ ેછ ેત�ેું તકદ�ર �ૂં�ુ ંબન ેછ.ે

�દુામા ચ�ર� �ું રહ�ય એ�ું છ ેક�-

પરમા�મા �વ મા� ના િમ� છ.ે�વ સાથ ેિન�વાથ� �મે કરનાર તો એક નારાયણ મા� છ.ે

ગગંા� ન ેતરસ લાગ ેન�હ,અ��ન ન ેટાઢ વાય ન�હ ક� �યૂ� ન ેદ�વા ની જ�ર પડતી નથી.

તમે આનદંમય પરમા�મા ન ેકોઈ �ખુ ક� આનદં મળેવવાની  ઈ�છા થતી નથી.

તમે છતા ંત ેસવ� સાથ ે�મે કર� છ.ે જગતમા ંતમેના �વો �મે કરનાર અન ેઉદાર કોઈ થયો નથી.

પોતાનો સો ટકા ભાગ આપનાર જગત મા ંત ેએક મા� છ.ે

બાક�,કોઈ રા� ની �શુામત કરો તો પાચં પચીસ હ�ર �િપયા ક� છવેટ� અડ�ું રા�ય આપશ,ેસવ��વ

ન�હ. પરમા�મા તો પોતાન ેશરણ ેઆવલેા ન ેસવ��વ �ું દાન કર� છ.ે

�વ ઈ�ર શાથ ે�મે કર� તો ઈ�ર તને ેપોતાના �વો ઈ�ર બનાવ ેછ.ે

�વ ઈ�ર સાથ ેમ�ૈી કર� તો �વ પણ ઈ�ર બન ેછ.ે�વમા� ના સાચા િમ�-સાચા િપતા ઈ�ર છ.ે

�દુામાએ �� ુસાથ ે�મે કય�,�� ુસાથ ેમ�ૈી કર� તો �� ુએ �દુામા ન ેઅપના�યો છ.ેઅને

�દુામા ન ેપોતાના �વો બના�યો છ.ે�દુામા ન ે�ારકા�રુ� �વી સ��ૃ� આપી છ.ે

ભગવાન ન ેઆપતા ંજરાય ેસકંોચ થતો નથી.

ભગવાન તો પોતાના ચરણ-કમળ �ું �મરણ કરનાર ન ેપોતા�ું “�વ-�પ” આપી દ� છ ેતો –

��ુછ ધન (સપંિ�) આપ ેતમેા ં�ું નવાઈ?

ત ેપછ� એક વખત �યૂ��હણ નો સમય આ�યો છ.ે

�ુ�ુ��ે મા ં�જવાસીઓ,યાદવો,વ�દુ�વ,દ�વક� સવ� એક સાથ ેએકઠા ંથયા છ.ે

સવ� સાથ ે�ી��ૃણ �ું એક સાથ ેિમલન થ�ું છ.ે પરમાનદં થયો છ.ે

ગોપીઓ નો �� ુ��યનેો �મે િનહાળ� ન ે��નુી પ�નીઓ પોતાની �ત ન ેિધ�ારવા લાગી.

“અમન ેઆ ગોપીઓ �વો �મે �ાર� �ા�ત થશ?ે” ભગવાન ની રાણીઓ એ રાધા� ની �શસંા સાભંળ�

હતી,તઓે િવચારતી ક� રાધા� મા ંએવી શી િવશષેતા છ ે?

એક �દવસની વાત છ.ેરાણીઓએ રાધા� ન ેએકાતં મા ંબોલા�યા.રાણીઓ તમેન ેઅનકે �તના ��ો

�છૂ ેછ.ે �ી� (રાધા�) તો સાવ ભોળા ંછ.ેતમેન ેતો મા� �મે િસવાય બી�ુ ં �ું આવડ�? બધા ��ો ના

જવાબ ત ેક�મ કર� ન ેઆપ?ેરાણીઓ િવચાર કર� છ ેક�-લોકો આમના ંક�મ વખાણ કર� છ ે?

ત ેપછ� રાધા� માટ� �ધૂ લા�યા.ંરાધા�એ �ધૂ પીવાની ના પાડ�.રાણીઓ એ �બૂ આ�હ કય� એટલે

રાધા� માની ગયા.ં રાધા� એ જો�ું ક� �ધૂ વધાર� ગરમ છ.ેક�મ પીવાશ ે? પણ સકંોચ ન ેલીધ ેકઈં

બોલી શ�ા ંન�હ અન ેગરમ ગરમ �ધૂ પી ગયા.ં
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ત ે�દવસ ેરા� ે�ુ��મણી� ભગવાન ની ચરણસવેા કરવા ગયા.ંજો�ું તો ભગવાન ના પગમા ંમોટા મોટા

ચીરા પડ�ા છ.ેતમેણ ે�� ુન ે�છૂ�ું ક�-તમ ેબહાર તો �ાયં ગયા નથી,તમે છતા ંતમારા પગમા ંઆ

ચીરા ક�મ પડ�ા છ ે? �ી��ૃણ ેવાત ટાળ�.”દ�વી ત ે�ણી ન ેતમન ે�ું કામ છ?ે”

�ુ��મણી કારણ �ણવાનો આ�હ કર� છ.ે એટલ ે�ી��ૃણ ન ે��ુત વાત કહ�વી પડ�.

�ી��ૃણ �છૂ ેછ ેક�-તમ ેઆ� રાધા� ન ે�બૂ ગરમ �ધૂ પાય�ેું?

�ુ��મણી� જવાબ આપ ેછ-ેહા,પણ તને ેઅન ેઆ ચરણ ના ચીરા ન ે�ું સબંધં?

�ી��ૃણ કહ� છ ેક�-દ�વી તમ ે�ણતા ંનથી.પર�ં ુરાધા� પોતાના �દયમા ંિનરતંર મારા ચરણો ન ેરાખે

છ.ે

તમ ે�બૂ ગરમ �ધૂ પા�ું તથેી મારા ચરણ મા ંચીરા પડ� ગયા.

�ી��ૃણ અન ેરાધા� અ�ભ� છ.ે(�ુદા �ુદા નથી)

�યામ�ુંદર ના �દયમા ંરાધા� િન�ય વસ ેછ ેઅન ેરાધા�ના �દયમા ં�યામ�ુંદર િન�ય વસ ેછ.ે

વ�દુ�વ-દ�વક�એ નદં-યશોદાન ે�બૂ આ�હ કર�ન ેરો�ા છ.ે

છવેટ� વષા� ઋ� ુઆવી.એટલ ેનદં-યશોદા અન ે�જવાસીઓ જવા માટ� તયૈાર થયા છ.ે

નદંબાબા અન ેયશોદા�એ �ી-��ૃણ અન ેબલરામ ન ેવારવંાર છાતીએ લગાડ�ા છ.ે

બધા �બૂ રડ�ા છ.ેછવેટ� �જવાસીઓ �ુ�ુ��ે થી િવદાય થયા છ.ે

એક �દવસ �� ુમાત-િપતા પાસ ેઆ�યા.અન ે�છૂ ેછ ેક�-તમારા મનમા ંકાઇં ઈ�છા છ?ે � ઈ�છા હોય તે

મન ેકહો. �ું ત ે�ણૂ� કર�શ.

દ�વક� એ ક�ું ક�-મન ેકહ�તા ંશરમ આવ ેછ ેપણ મારા મનમા ંએક ��ૂમ વાસના (ઈ�છા) રહ� ગઈ છ.ે

મારા ં� બાળકો ન ેકસં ેમાર� ના�યા ંહતા ંત ેબાળકો ન ેજોવાની માર� ઈ�છા છ.ે

આવો જ �� જયાર� �ી��ૃણ ેયશોદા ન ે�છૂલેો, �યાર� યશોદા� એ કહ��ું ક�-

માર� એક જ ઈ�છા છ ેક�,મારો લાલો ચોવીસ કલાક માર� પાસ ેરહ�,માર� નજર થી �રૂ ના થાય અન ે�ું

તનેા િનરતંર દશ�ન કયા� ક�ુ.ં�ું તન ેિનહા� ંઅન ે�ું મન ેિનહાળ-ેએ જ માર� ઈ�છા.

�ી��ૃણ આ� િવચાર� છ ેક�-�ા ંયશોદા� અન ે�ા ંદ�વક�?

વાસના (ઈ�છા) ની ક�વી બ�લહાર� છ ેક�-જ�મ આપનાર મા મા ંવાસના રહ� ગઈ છ.ે

�� ુ�તુળ-પાતાળ માથંી પોતાના છ ભાઈઓ ન ેલઇ આવ ેછ ેઅન ેદ�વક�� તમેના દશ�ન કર� છ.ે

�ત ેદ�વક� � કહ� છ ેક�-તારા િપતાએ માગં�ેું ત ેજ �ું મા�ું � ંક� મા�ુ ંમરણ �ધુર�.

શર�ર છોડતા ંહ�ર વ�છ�ઓ એક સાથ ેકરડ� તવેી વદેના થાય છ.ેઆવી વદેના મા ં�� ુ�ું નામ �ભ

પર રહ�,�� ુની �પૃા રહ�-તવેા મ��ુય �ું જ �વન ધ�ય છ.ે

ઈ�ર �ના ��ુ છ ેતનેા માત-િપતાન ેપણ બીક છ ેક� મા�ુ ંમરણ �ધુરશ ેક� ન�હ?

� એક એક �ણ ન ે�ધુાર�,વાસના(ઈ�છા) નો િવનાશ કર� અન ે���ુું નામ િનરતંર �ભ પર રાખ,ે

ત�ેું મરણ �ધુર� છ.ે �ખુ ભોગવવાની “ઈ�છા” એ વાસના�ું કારણ બન ેછ.ેવાસના મરણ ન ેબગાડ� છ.ે

��એુ દ�વક�-વ�દુ�વ ન ેઆ �દ�ય ત�વ�ાન સમ���ું.

દશમ �કધં ના �ત મા ંવણ���ું છ ે–�ભુ�ાહરણ.

ભ� એટલ ેક�યાણ.ક�યાણ કરનાર� અ�તૈ ��િવ�ા –ત ેજ �ભુ�ા. �ભુ�ા (��િવ�ા) �ાર� મળ?ે

અ�ુ�નન ેચાર મ�હના તપ�યા� કરાવી ન ે�ી��ૃણ તને ે�ભુ�ા આપ ેછ.ે

અ�ુ�ન િ�દડં� સ�ંયાસ લ ેછ.ે(અઢાર કલાક રોજ જપ કરવાનો.) સવ� કામનાઓનો �યાગ કર� છ ેપછ�
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તને ે�ભુ�ા (��-િવ�ા) મળ ેછ.ે

ત ેપછ� પર���ત રા�એ �� કય� ક� –શ�દ�પ વદે –એ િનરાકાર �� �ું ક�વી ર�ત ે�િતપાદન કર� છ?ે

�કુદ�વ� �યાર� રા�ન ે“વદે-��િુત” ની કથા સભંળાવ ેછ.ે

��ૃ�ટ ના આરભં મા ંશષે-શયૈા પર �તૂલેા આ�દનારાયણની વદેો ��િુત કર� છ.ેઅન ેપરમા�મા ન ેજગાડ�

છ.ેપરમા�મા નો જયજયકાર કર� માયાના બધંનમાથંી છોડાવવાની �ાથ�ના કર� છ.ે

અના�દકાળથી �વ અન ેમાયા�ું ��ુ અિવરતપણ ેચા�યા કર� છ.ેમાયા �વન ેઆ જગતના િવષયોમાં

ફસાવી રાખ ેછ.ેમાયા �વન ેબતાવ ેછ ેક�-�ીમા,ં��ુુષમા.ં પસૈામા,ંસસંારમા ં�ખુ છ.ેમાયા

�વન,ેઈ�રની પાસ ેજવા દ�તી નથી. એટલ ેકહ� છ ેક�-અમા�ુ ંમાયા �ું બધંન કાપી નાખો.

વદેો સ�ણુ અન ેિન��ુણ બનં ે�ું વણ�ન કર� છ.ેઈ�ર સાકાર-િનરાકાર –બનં ે�પ ેલીલા કર� છ.ે

ઈ�ર ન ે(�� ન)ે આકાર નથી.એટલકે� તને ેકોઈ મ��ુય �વો �ા�તૃ આકાર નથી.

મ��ુય સ�ણુ-સાકાર સાથ ે�ીિત કર� ન ેિન��ુણ િનરાકાર નો અ�ભુવ કર� –તો તનેા પાપ �ટ� છ,ે

તનેો �યવહાર ��ુ થાય છ.ેિન��ુણ અન ેસ�ણુ પરમા�મા –એ બનં ેનો (ઉભય-�પ)ે સા�ા�કાર કરવાની

આ�ા કર� છ.ે વદેો ��િુત કર� છ-ેક�-

“નાથ, આ જગતમા ં� કાઇં દ�ખાય છ,ેત ેવા�તિવક �પ ેતમા�ુ ંજ �વ-�પ છ.ે �મ,રા� પોતાના મહ�લ

મા ંરહ� પણ તનેી રા�ય-સ�ા રા�યમા ંદર�ક જ�યાએ હોય છ.ેક� �મ,માટ�ના પા�મા ંમાટ� જ હોય છ.ે

એમ,આપ સવ�� રહ�લા છો.લૌ�કક વ�� ુનામ�પ બદલ ેછ ેતથેી ત ેસ�ય નથી.આપ એક જ સ�ય છો.”

વદેો �તમા ંવણ�ન કર� છ ેક�-�ાન કરતા ં�યાન ��ેઠ હોવાથી,ઈ�રના કોઈ એક �વ�પ �ું વારવંાર-

�ચ�તન,�મરણ,�યાન અન ેદશ�ન કરો.એકમા ંમન ચ�ટ� �ય એટલ ેમન ની શ��ત વધ ેછ.ેઅન ેપછ�,

િવવકેથી મન ન ેપરમા�મા ના એક મગંલમય �વ�પમા ં��થર કરો.

પછ� િશવ-ત�વ અન ેિવ�� ુત�વ �ું રહ�ય સમ���ું છ.ે

વદે��િુત મા ંથી િવ�ાન મહા-��ુુષો પોતાના અનકે �તના અ�ભ�ાયો (વાદ)�ગટ કર� છ.ે

આરભં-વાદ,પ�રણામ-વાદ,િવવત�-વાદ વગરે�.અન ેત ેસવ� ત ેત ે���ટન ેઅ�સુર�ન ેયો�ય છ.ે

�ાનમાગ� મા ં“નિેત-નિેત” કહ� ન ે�� �ું વણ�ન ક��ુ,તો ભ��તમાગ� મા ં“ઇિત-ઇિત” કહ� વણ�ન ક��ુ.

આ બનં ે�ું લ�ય એક જ છ.ે આમ અહ� વદે-��િુત નો સ�ંપે કય� છ.ે

�ી��ૃણ ેઅ�ગયાર વષ� ગો�ુળમા ંલીલા કર�, �યા ંથી મ�રુા આ�યા અન ેત ેપછ� �ારકા આ�યા.

અનકે રાણીઓ સાથ ેલ�ન કયા� અન ેઉ�વ ન ે�ાનોપદ�શ આપી ન ે�વ-ધામ પધાયા�.

ભગવાન ની લીલાઓ અનતં છ,ે�ણુો અનતં છ.ે

દશમ �કધં ની સમા��ત મા ંસ�ંપેમા ં�ી��ૃણ ના ચ�ર� �ું વણ�ન ક��ુ છ.ે

�ી��ૃણ ની લીલાઓ�ું �ચ�તન કરતા ંકરતા ંમન �ી��ૃણ મા ંલય પામ ેછ.ે

દશમ �કંધ –સમા�ત.
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�કધં-૧૧

અ�ગયારમા �કધંમા ંઆગળ આવી ગયલેા એક થી દશ �કધં નો ઉપસહંાર છ.ે

અ�ગયારમા �કધંમા ંવણ�વ�ેું �ાન,આગળ ના અ�યાયો મા ંઆવી ગયલે કિપલગીતા,�રુજંન આ�યાન,

ભવાટવી �ું વણ�ન વગરે�મા ંવણ�વલે �ાન મા ંઆવી �ય છ.ે

આ અ�ગયારમા �કધંમા ંઉપસહંાર �પ ેઆગળ�ું બ�ું �ાન ફર�થી કહ�વામા ંઆ��ું છ.ે

આમ અ�ગયારમો �કધં એ ભગવાન �ું �ખુ છ,ેક� �મા ં�ાન ભર��ું છ.ે

આ ભાગવત-કથા �પી ગગંા �ગટ થઇ,એટલ ેભાગીરથી ગગંા નો મ�હમા ઘટ�ો છ.ે

ભાગીરથી ગગંામા ં�નાન કરવા જવા માટ� પસૈા ની જ�ર પડ� છ.ેપણ આ ��ૃણ-કથા �પી ગગંા માં

�નાન કરવા માટ� પસૈા ની  જ�ર પડતી નથી. આ ગગંા �યા ંઈ�છો �યા ં�ગટ થાય છ.ે�લુભ છ.ે

��ૃણકથા આપણ ન ેઆપણા દોષ�ું ભાન કરાવ ેછ.ે��ૃણકથા ઇ���યોની ��ુ� કર� છ.ે

��ૃણ-કથા ના �વણથી ���ુું ભજન કરવાની ઈ�છા થાય છ.ે�થી મન ની ��ુ� થાય છ.ે

�ી��ૃણ �ું �મરણ-�ચ�તન કરતા,ંમન �� ુસાથ ેમળ� �ય છ ેએટલ ેએકાદશ �કધંમા ં��ુ�ત લીલા છ.ે

મનમા ંસસંાર હોય �યા ં�ધુી મન �વ ેછ,ેમન મા ંસસંાર ના રહ� તો મન શાતં થાય છ.ે

મન પરમા�મા મા ંમળ� �ય ત ેજ મો� (��ુ�ત) છ.ે

��ુ�ત મનની છ,ેઆ�મા તો સદા ��ુત જ છ.ે�વ પોત ેઅ�ાનથી માન ેછ ેક� પોત ેબધંાયલેો છ.ે

વા�તિવક ર�ત ે�વ ન ેકોઈએ બા�ંયો નથી.�વ િવષયો�ું �ચ�તન (મોહ) છોડ� ઈ�ર�ું જ �ચ�તન કર� તો

��ુ�ત જ છ.ેઆ મોહ એ િવવકે,વરૈા�ય,ત�વ�ાન વગરે� થી �રૂ થાય છ.ે

અ�ગયારમા �કધં નો પહ�લો અ�યાય વરૈા�ય નો છ.ે

સસંાર�ું �ખુ �ન ેમી�ુ ંલાગ ેછ,ે�યા ં�ધુી �ાન કા�ું છ.ે�યા ં�ધુી ભ��ત કાચી છ.ે

ભ��ત નો રગં લાગ ે�યાર� સસંારના �ખુ પરથી �ગુ (વરૈા�ય) આવ ેછ.ેઅન ેઆ

વરૈા�ય વગર �ાન આવ�ું નથી. વરૈા�ય- િવચાર કરવાથી આવ ેછ.ે

મન ન ેસમ�વવા�ું ક�-�ું � પસૈા �ું-સસંાર�ખુ �ું  �ચ�તન કર� છ,ેએ તો ઝરે છ.ેઆજ �ધુી ઘણો

અ�ભુવ કય�,પણ શાિંત �ા ંમળ� છ?ેઈ�ર િસવાય સવ� �ુઃખ�પ છ-ેસવ� િનરથ�ક છ.ે

આવા િવવકે િવના-આવા પિવ� િવચાર િવના વરૈા�ય આવતો નથી.

સ�-્અસ� ્નો િવચાર કરવાથી વરૈા�ય થાય છ.ે િવવકે �ગ ેતો વરૈા�ય ઉ�પ� થાય છ.ે

�ી��ૃણ ના વરૈા�ય �ું આ પહ�લા અ�યાય મા ંવણ�ન છ.ે

�વ ન ેજયાર� વરૈા�ય થાય �યાર� જ તને ેખર� વ�� ુ��થિત �ું ભાન થાય છ.ે

�વન મા ં�યા ં�ધુી ધ�ો લાગતો નથી �યા ં�ધુી વરૈા�ય આવતો નથી.

�લુસીદાસ � �વુાની મા ંપ�ની પાછળ બ� ુઆસ�ત હતા.પ�ની ન ેિપયર મા ંજવા દ� ન�હ.

એક �દવસ ેત ેઘરમા ંહતા ન�હ અન ેતમેની પ�ની ના િપયરમા ંથી ત�ેુ ંઆ��ું.એટલ ેપ�ની િપયર ગયા.ં

�લુસીદાસ ઘરે આ�યા,���ું,અન ેપ�ની નો િવરહ સહન ના થવાથી,ચોમાસાની મ�ય રાિ� એ

મળવા નીક�યા.નદ�મા ં�રુ આ��ું હ�ું,શબ ન ેલાક�ુ ંસમ� તનેા સહાર� નદ� પાર કર� સસરાના મકાન

પાસ ેઆ�યા અન ેસપ� ન ેદોર�ુ ંસમ� તનેા સહાર� મકાન મા ંદાખલ થયા ન ેપ�ની પાસ ેઆ�યા.
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પ�ની એ ક�ું-ક� તમન ેશરમ આવતી નથી? � શર�ર ની ચામડ� કાઢ� નાખી તને ેજોવામા ંઆવ ેતો

�ણૃા થાય તવેા,મારા આ હાડ-માસં ના શર�ર પર તમ ે�વો �મે કરો છો,તવેો �મે જો રામ� પર કરો

તો તમા�ુ ં�વન ધ�ય બની જશ.ેતમા�ુ ંક�યાણ થશ.ેસસંારમાથંી ��ુ�ત થઇ જશ.ે �લુસીદાસ ન ેઆ

સાભંળ� ન ે�ચકો (ધ�ો) લા�યો અન ેપોતા�ું સમ� �વન રામ� ની સવેામા ંઅપ�ણ ક��ુ.

�ી��ૃણ ન ેપણ આ સસંાર ની ��િૃ� બાધક લાગ ેછ,ેએટલ ેત ેસવ� છોડ� ન ેત ેશયન કર� છ.ે

એક �દવસ િપ�ડારક તીથ�મા ંઋિષ�િુનઓ બઠેા હતા.

યાદવ�ુમારો ન ેઆ ઋિષઓ ની મ�કર� કરવા�ું �ઝુ�ું. અિતસપંિ� મા ંયાદવો ભાન ��ૂયા છ.ે

યાદવ�ુમારોએ શાબં ન ે�ીનો પહ�રવશે પહ�રાવી તને ેઋિષ�િુનઓ પાસ ેલઇ ગયા.અન ેઋિષ�િુનઓ ને

�છૂ�ું ક� આ �ી ગ�ભ�ણી છ,ેઆન ે��ુ થશ ેક� ��ુી? ઋિષઓ ન ેઆ ઠ�ક લા��ું ન�હ. અન ેશાપ આ�યો ક�-

આન ે��ુ ક� ��ુી ન�હ પણ તમારા વશં નો િવનાશ કરના�ુ ં�શુળ પદેા થશ.ે

શાબં ના પટેમાથંી �શુળ નીક��ું.યાદવ�ુમારો ગભરાયા. આ પાપ તમેન ે�ી��ૃણ ન ેક�ું ન�હ અને

�પા��ું.પોતાની ��ુ� વાપર� ન ેત ે�શુળ,અનથ� ના કર� એટલ ેતને ેઘસી ના��ું તનેો �ુકડો વ�યો તે

સ��ુમા ંનાખંી દ�ધો.ત ે�ુકડો માછલી ગળ� ગઈ.

પાછળ થી જરા પારધી એ તનેી,પોતાના બાણ ની અણી બનાવલેી.

યાદવ�ુમારો ની ��ુ� બગડ�,તઓેએ ઋિષઓ�ું અપમાન ક��ુ એટલ ેતઓે નો િવનાશ થયો.

ભગવાન ન ેિવચાર થયો ક� માર� પાછળ યાદવ રહ�શ ેતો લોકો ન ે�ાસ આપશ.ેએટલ ેયાદવો નો િવનાશ

�શુળ થી કય�. �શુળ એટલ ેકાળ.��ુ� બગડ� એટલ ેતનેી પાછળ કાળ આવ ેજ છ.ે

�વ ન ેઉ�પિ� અન ે��થિત મા ંઆનદં આવ ેછ,ેલયમા ંઆનદં આવતો નથી.

ભગવાન ન ેતો લયમા ંપણ આનદં આવ ેછ,ેકારણ ભગવાન આનદં�પ છ.ે

ભગવાન સવ� �ણ ેછ,ેછતા ંબોલતા નથી.

અ�ગયારમા �કધં ના બી� અ�યાય થી ઉપદ�શ શ�ુ થાય છ.ે

એક �દવસ ેનારદ� વ�દુ�વ ન ે�યા ંપધાયા�.વા�ુદ�વ� એ નારદ� ની ��ૂ કર�.ત ેપછ� �� કય�-ક�-

આપ મન ેએવો ઉપદ�શ આપો ક� �થી �ું જ�મ-��ૃ� ુ�પ ભયાનક સસંાર ન ેઅનાયાસ ેપાર કર� ��.

નારદ� એ ક�ું ક� તમારો �� બ� ુ�ુંદર છ.ેકારણ ક� - ત ેભાગવત ધમ� ના સદંભ� મા ંછ.ે

આના સદંભ� મા ંનવ યોગ�ેરો અન ેિનિમરા� નો સવંાદ કહ�વામા ંઆવ ેછ ેત ે�વણ કરો.

એક વખત િવદ�હરાજ િનિમ ના દરબારમા ંનવ યોગ�ેરો પધાર�લા.ત ેવખત ેિનિમ રા�એ તમેન ે��

કય� ક�-“પરમ ક�યાણ �ું �વ�પ �ું છ ે?ત�ેું સાધન �ું છ ે? અમન ેભાગવત-ધમ� નો ઉપદ�શ કરો.”

આ સસંારમા ંઅધ� �ણ નો સ�સગં પણ મ��ુય ન ેમાટ� પરમ િનિધ �પ બની �ય છ.ેક�ું છ ેક�-

ભગવાન મા ંઆસ�ત રહ�વાવાળા સતંો નો �ણભર પણ જો સગં �ા�ત થાય તો,તનેી �લુના

�વગ� ક� મો� સાથ ેના થઇ શક�.(એટલ ેક� સ�સગં ��ેઠ છ)ે

યોગ�ેર કહ�વા લા�યા ક� –રા�, �વણ કરો.

આ �વ �શ છ ેઅન ેપરમા�મા �શી છ.ે�શી થી �શ �ટો પડ�ો છ.ે

ત ેક�મ �ટો પડ�ો ત ેકહ� શકા�ું નથી,�મ અ�ાન નો �ાર� આરભં થયો-ત ેકહ� શકા�ું નથી તમે.

આ �વ એ કોઈ બી� �વ નો �શ નથી. �વ પોતાના �વ-�પ ન ે�લૂી ગયો છ.ે
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અન ેત ેિવચાર� છ ેક� –�ું કોઈ �ીનો �-ંક� કોઈ ��ુુષ નો �.ં

�વ એ મા� ઈ�રનો �શ છ ેઅન ે�શ –�શીમા ંમળ� �ય �યાર� જ શાિંત મળ ેછ ે.

�વ પરમા�મા થી �ટો પડ�ો છ ેત ેજ મહા�ુઃખ છ.ેત ેિવયોગ�પી �ુઃખ �યાર� જ �રૂ થાય જયાર� –

�વ પરમા�મા મા ંમળ� �ય.

�વ,ઈ�ર સાથ ેએક બન ે�યાર� કાળ તનેો નોકર બન ેછ.ે

પરમા�મા નો �ૃઢ આ�ય લીધા િવના �વ િનભ�ય બની શકતો નથી.

�વ,ઈ�ર થી થોડો પણ િવ�ટુો હશ ેતો �ત ેરડવા�ું છ.ે ઈ�રના િવયોગ નો રોગ �વ ન ેથયો છ.ે

અન ેઆ િવયોગ �પી �ુઃખની દવા એ છ ેક�-�વ,ઈ�ર સાથ ેસબંધં જોડ�.

“માર� ઈ�રમા ંમળ� જ�ું છ”ે તવેો િન�ય કરવાનો છ.ે

પણ આ શર�રથી શ�મા ં��-સબંધં થઇ શક� ન�હ,શર�ર મ�લન છ,ેશર�રમાથંી સતત �ુગ�ધ નીકળ ેછ.ે

તથેી �ારભંમા ંમન થી ઈ�ર સાથ ેસબંધં જોડવો જોઈએ.

કાળ સવ� ન ેમાથ ેછ.ેતમેા ંથી �ટવા કાળ ના ય ેકાળ �ી��ૃણ ન ેશરણ ેજ�ું જોઈએ.

�યવહાર �ું દર�ક કાય� ઈ�ર �ું અ�સુધંાન રાખી,તમેની �ીિત અથ� (તમેન ે�સ� કરવા),તમેની આ�ા

ની અ�સુાર (તમેની આ�ા છ ેએ�ું સમ�) કરવામા ંઆવ ેતો ત ે“ભ��ત” બન ેછ.ે

દર�ક �ય��ત મા ંપરમા�મા છ,ેએમ માની ન ે�યવહાર કરવો ત ેભ��ત છ.ે

ઘણા સતંો કોઈ ન ેકોઈ ધધંો કરતા હતા.પણ ત ે��યકે ન ેધધંો કરતા ંકરતા ંપણ ઈ�ર મ�યા છ.ે

કબીર વણકર હતા.ગોરા �ુભંાર માટ� ના વાસણ બનાવતા,સનેા નાઈ હ�મત નો ધધંો કરતા હતા.

સનેા નાઈ ન ેએક વખત િવચાર આ�યો ક� –�ું લોકો ના માથાનો મલે કા�ું � ંપણ મારા માથા નો

(��ુ�નો) મલે મ� કાઢ�ો ન�હ.આ િવચાર થી તમેના �વન મા ંપલટો આ�યો.અન ેતઓે સતં થયા.

કોઈ પણ ધધંો �યવહાર કર� શકાય,પણ ઈ�ર ન ે�ણભર ��ૂયા વગર.ઈ�ર થી �ુદા પડ�ા વગર.

આ�ું બ�ું �ાન બધાન ેહોય છ ેપણ પ�ર��થિત બદલાતા ંત ે�ાન �લૂી �ય છ.ે�ાન સતત રહ��ું નથી.

એથી રોજ થોડો થોડો સ�સગં કરવાની જ�ર છ.ેસ�સગં થી મન નો મલે �રૂ થાય છ.ે

�વ જયાર� જ��યો �યાર� ��ુ હતો,ત ેપછ� �ના સગં મા ંઆ�યો તનેા �વો ત ેથઇ �ય છ.ે

મન એક જ છ,ેએ ભ��ત ન�હ કર� સ�સગં ન�હ કર� તો સસંાર �ું �ચ�તન કરશ.ે

�મેદોર� થી ભગવાન ન ેસતત પોતાના �દય મા ંબાધંી રાખ ેછ ેતવેા સતંો નો સ�સગં કરવો જોઈએ.

ક�ું ના બન ેતો રોજ રામાયણ,ભાગવત ક� ગીતા �વા ��ુતકો નો સ�સગં પણ કર� શકાય.

�ન ેસસંાર ના િવષયો �યા ં�ધુી વહાલા લાગ ે�યા ં�ધુી સમજ�ું ક� ત ેભ�ત થયો નથી.

��ુ�ત ન ેમાટ� લાયક થયો નથી.�ુંદર �ુંદર િવષયો દ�ખાય અન ેશર�રમા ંત ેભોગવવાની શ��ત હોય

તમે છતા ંત ેિવષયોમા ં��ું મન ના �ય ત ેજ સાચો ભ�ત.

જગતમા ંબ ેમાગ� છ-ેપહ�લો �યાગ નો અન ેબીજો સમપ�ણ નો.

�યાગ માગ� ના જઈ શક� તવેા માટ� સમપ�ણ નો માગ� બતા�યો છ.ે

મહા�મા ઓ કહ� છ-ેક�-સવ� સાથ ે�મે કરો પણ કશાની સાથ ેઆસકત ના થાઓ.

સવ� કાય� ��ૃણાપ�ણ ��ુ� થી કરો. અથવા-તો-

�ું કોઈનો નથી અન ેકોઈ મા�ુ ંનથી-એમ મનથી પણ માની ન ેસવ�નો મનથી �યાગ કર� ન ે–

મા� એક ઈ�ર સાથ ેજ �મે કરો.
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કાયને વાચા મનસ�ે�ીયવૈા� ��ુયા�મના વા��ુતૃ�વભાવત,

કરોિત યતયત સકલમ પરસમ ૈનારાયણયિેત સમપ�યતેન. (ભાગવત-૧૧-૨-૩૬)

(શર�રથી,વાણીથી,મનથી,ઇ���યોથી,��ુ�થી અને

�વભાવથી અ�સુર� મ��ુય � � કમ� કર� ત ેસવ�-ભગવાન નારાયણ ન ેસમપ�ણ કરો.)

આ છ ેસરળ અન ેસીધો ભાગવતધમ�.

આ �માણ ે� �િત�ણ એક એક �િૃ� �ારા ભગવાન ના ચરણકમળો �ું જ ભજન કર� છ,ેતનેે

ભ��ત,(સસંાર પરથી) વરૈા�ય અન ેભગવત-�વ-�પ નો અ�ભુવ(�ાન)-

એ �ણ ેએક� સાથ ે�ા�ત થાય છ.ે

આ�મ-�વ-�પ ભગવાન સમ�ત �ાણીઓ મા ંઆ�મ-�પ=ેિનયતંા �પ ેરહ�લા છ.ે(��થત છ)ે

� મ��ુય ��નૂતા (ઓ�)ં ક� અિધકતા (વધાર�) ના જોતા ંસવ�� પ�ર�ણૂ� ભગવત સ�ા જ �ુએ છ,ે

અન ેસાથોસાથ સમ�ત �ાણી ક� પદાથ�,આ�મ-�વ-�પ ભગવાન�ું જ �વ-�પ છ,ેએ�ું સમ� છે

વળ�, �ન ેતવેો અ�ભુવ  થઈન ેઆવી �ૃ��ટ િસ� થઇ છ,ે

ત ેભગવાન નો પરમ�મેી ઉ�મ ભાગવત ભ�ત છ.ે(૧૧-૨-૪૫)

યોગ�ેરની કથા ચાલ ેછ,ેતમેા ં�ી� યોગ�ેર-�ત�ર� ેમાયા ના લ�ણો બતા�યા.ં

રાજન,માયા ખોટ� છ,ેમાયા નો નાશ થાય છ,ેએટલ ેમાયા સ�ય નથી.

આ માયાનો �વ સાથ ેસબંધં થયો એ પણ ખો�ુ ંછ.ે

� માયા ન ેછોડતો નથી,એ માયાના �વ�પ ન ેસમ� શકતો નથી.

માયા ન ે� છોડ� ત ેપરમા�મા ના �વ-�પ ન ેસમ� શક� છ.ે

માયાન ેતરવાની ઈ�છા હોય તણે ે�વત�ં ના રહ�તા ંસદ��ુ ન ેશરણ ેજ�ું,ક� સતત સ�સગં કરવો.

સદ��ુ ની આ�ા અ�સુાર સાધન કરો,તો ધીર� ધીર� માયા �ટ� છ.ે

માયા ન ેતરવાની ઈ�છા છ ેત ે�વાદ-અન-ેવાદ છોડ�.ત ે��યકે ઇ���ય થી સયંમ પાળ.ે

�ખ થી અન ેમન થી પણ ��ચય� પાળ.ે

શ��ત નો િવનાશ કરવાથી અનકે રોગો થાય છ.ેશ��ત ના સ�ંહ થી રોગો આવતા નથી.

માયાન ેતરવાની ઈ�છા છ ેત ેમૌન પળ.ે મનથી પણ � ના બોલ ેતણે ેમૌન કહ� છ.ે

(ખાલી �ભ �ું મૌન એ મૌન નથી) મનથી પણ � ના બોલ ે�યાર� મન ન ેઆરામ મળ ેછ.ે

માયા ન ેતરવાની ઈ�છા છ ેત ેરોજ િનયમ થી એકાતં મા ંએક આસન ેબસેી �ણ કલાક

મહામ�ં નો જપ કર�,���ુું �યાન કર�.

માયા એ છાયા (પડછાયા) �વી છ.ેજો દ�વા સામ ેઉભા રહો તો છાયા � ૂંઠ બા�ુ જશ ેઅન ેજો

દ�વા સામ ે� ૂંઠ ધરો તો છાયા આગળ આવશ.ે

ઈ�રની સામ ેઉભા રહ�વામા ંઆવ ેતો માયા પાછળ જશ ેઅન ેપજવશ ેન�હ.પણ

ઈ�ર થી િવ�ખુ થવામા ંઆવ ેતો માયા આગળ આવી ન ેઉભી રહ�શ ેન ેપજવશ.ે

માયાન ેતરવાની ઈ�છા છ ે–ત ેકાયા થી,મનથી,વચનથી પણ કોઈ�ું �દલ ના �ુભાવ.ે

�વધમ� મા ંિન�ઠા રાખ,ેઅ�ય ધમ� ��ય ે�ુભાવ પણ ના રાખ.ે

માયાન ેતરવાની ઈ�છા છ ેત ેરોજ ઈ�ર ન ે�ાથ�ના કર�.

”નાથ �ું તમારો �,ંમારા અપરાધો ની �મા કરો”
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િવવકે �વૂ�ક િવચાર કરવાથી માયા નો મોહ ઓછો થાય છ.ે

માયા ન ેતરવાના ંઘણા ંસાધનો છ ેપણ ભ�ત ક�વળ ભ��ત ન ેઆશર� માયા ન ેતર� �ય છ.ે

�ન ેમાયા ન ેતરવાની ઈ�છા છ ેત ેત ે�મેથી ��ૃણ-ક�ત�ન કર�.

જો ક� વદેો કમ� કરવાની આ�ા કર� છ ેઅન ેત ેકમ� ના ફળ �પ ે�વગ� ની લાલચ આપ ેછ.ે

પર�ં ુતઓે નો ઉ�શે તો કમ� છોડાવવાનો જ છ.ે

ક�ળ�ગુ મા ંમ��ુયો ના ંશર�ર િવલાસી થયા છ,ેતથેી ક�ળ�ગુ મા ંયોગમાગ� અન ે�ાનમાગ� થી

ઈ�ર-�ા��ત થવી બ� ુજ ��ુક�લ છ.ેક�ળ�ગુ મા ંહ�રક�ત�ન (નામ) એ સહ�લો ઉપાય છ.ે

િસ�ાતંો �ણ ેછ ેબધા,પણ �વન મા ંત ે��ુયશાળ� મ��ુયો જ ઉતાર� શક� છ.ે

�વ ન ે�� ુના નામ નો જપ કરવો સહ�લો છ ેકારણ ક� �ભ �વ ન ેઆધીન છ.ે

ભગવાન �ું નામ સવ� ન ે�લુભ છ ેતમ છતા ં�વો નરક મા ંપડ� છ ે,આ મો�ુ ંઆ�ય� છ.ે

મહાભારત ના વન-પવ� મા ં�િુધ��ઠર અન ેય� નો સવંાદ આવ ેછ.ે

તમેા ંય� ે�િુધ��ઠરન ેએક �� �છૂલેો ક� –“આ �ુિનયા મા ંમોટામા ંમો�ુ ંઆ�ય� �ું છ?ે”

�યાર� �િુધ��ઠર� જવાબ આ�યો છ-ેક�-

અ��યાિન �તૂાની ગ�છ��ત યમમ�ંદરમ,શષેા ��થર�વિમ�છ��ી �કમા�ચય�મતઃપરમ.

(દરરોજ સ�કડો �વો યમરાજ ન ેઘરે જઈ ર�ા છ,ેત ેજોવા છતા ં(તો પણ) બી� બાક� રહ� ગયલેા લોકો

તો,એમ જ માન ેછ ેક� પોત ેમરવાના જ નથી.અન ેએમ માની �ુિનયામા ંમન�વી ર�ત ેરહ� છ.ે

આથી મો�ુ ંબી�ુ ં �ું આ�ય� હોઈ શક�?)

પાચંમા યોગ�ેર� ભગવાન નારાયણ �ું �પ બતા��ું.

ત ેપછ� િનિમરા� એ ક�ું ક�-અમન ેકમ�યોગ િવષ ેકઈંક કહો.

કમ�,અકમ� અન ેિવકમ� મા ંમન ેકઇં �ઝૂ પડતી નથી.

�યાર� છ�ા યોગ�ેર આિવહ�� બો�યા ક�-રા� ત� ક�ું છ ેત ેયો�ય જ છ.ેઆ કમ�,અકમ� અન ેિવકમ� નો અથ�

કરવામા ંભલભલા િવ�ાનો �ૂંચવાય છ.ે

કમ�મા ંઅકમ�  ન ે�ુએ અન ેઅકમ� મા ંકમ� ન ે�ુએ, એટલ ેક�,

કમ� ના ફળમા ંઆસ��ત રા�યા વગર અનાસકત પણ ે� કમ� કર� છ ેત ે��ેઠ છ.ે

કમ� કરો પણ “મા ફલ�ે ુકદાચન” (ફળ ઉપર આપણો અિધકાર નથી) એમ સમ� ન ેકમ� કરો.

આ �માણ ેકમ� �ું રહ�ય સમ���ું.

સાતમા યોગ�ેર �િુમલ ેભગવાન ની લીલાઓ �ું વણ�ન ક��ુ અન ેઅવતારો ની કથા કહ�.

આઠમા યોગ�ેર ચમસ ેએ ભ��તહ�ન ��ુુષો ની ગિત �ું વણ�ન ક��ુ.

નવમા યોગ�ેર કરભાજન ેપરમ�ેર ની ��ૂ ની િવિધઓ બતાવી.

છવેટ� નારદ� વ�દુ�વ� ન ેકહ� છ ેક�-બ�તુ ગઈ થોડ� રહ�,સમય થોડો છ ેન ેકામ ઘ�ું કરવા�ું છ,ે

�ી��ૃણ મારો દ�કરો છ ેતવેી ભાવના ના રાખો,એ તો સા�ાત પરમા�મા છ.ે

આ બા�ુ દ�વોએ ભગવાન પાસ ેઆવી �ાથ�ના કર� ક�-�ભો આપ �વધામ મા ંપધારો.

�યાર� �� ુએ ક�ું ક�-માર� પણ હવ ે��ૃવી નો �યાગ કરવો છ.ે
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�ારકા મા ંમોટા મોટા અપ�કુનો થવા લા�યા.��ૃ યાદવો ભગવાન પાસ ેઆ�યા.

�યાર� ��એુ તઓેન ેક�ું ક�-

આપણન ેઋિષઓ નો શાપ થયો છ.ેહવ ેઅહ� રહ��ું ઇ�ટ નથી.માટ� આપણ ે�ભાસ��ે મા ંજઈએ.

આ સાભંળ� સવ� �ભાસ જવાની તયૈાર� કરવા લા�યા.

ઉ�વ ેઆ વાત સાભંળ�,એટલ ેઉ�વ� સમ� ગયા છ ેક�-યાદવો નો સહંાર કર�,ભગવાન આ લોકો નો

પ�ર�યાગ કરશ.ેઉ�વ� ભગવાન પાસ ેઆ�યા અન ેકહ�વા લા�યા ક�-

�ું આપની શરણ મા ંઆ�યો �.ંતમારા િવરહમા ં�ું ક�વી ર�ત ે�વી શક�શ?

તમ ે�યા ંજશો �યા ં�ું તમાર� સાથ ેઆવીશ.

�યાર� ભગવાન કહ� છ ેક�-ઉ�વ �ું સાથ ેઆ�યો નથી તો તન ેસાથ ે�ાથંી લઇ �� ?

ઉ�વ �ું તન ેમાગ�દશ�ન કર�શ.

આમ કહ� ભગવાન �ી ��ૃણ ે- ઉ�વ ન ેઉપદ�શ આ�યો..

ભગવાન �ી��ૃણ ેહવ ેઉ�વ ન ે�ૂંકાણ મા ં�ાન નો ઉપદ�શ કર� છ.ે

સાદં�પની ��ુ એ � દ��ણા માગલેી –ક� “�ાન કોઈ યો�ય �ય��ત ન ેઆપી આગળ વધાર�”

આ� તમેણ ેત ેઆ�ા �રુ� કર� ન ે�વધામ જતા ંપહ�લા ં�ાન ઉ�વ ન ેઆપી ન ેગયા છ.ે

�ી��ૃણ કહ� છ ેક�-ઉ�વ,આ બધો માયા નો ખલે છ.ે�મ છ,ેસસંાર અસ�ય છ ેઅન ેમા� આ�મા જ સ�ય છ.ે

એમ કહ� તમેણ ે�યાગ-સ�ંયાસ નો ઉપદ�શ આ�યો.

ઉ�વ કહ� છ ેક�-�યાગ નો માગ� ��ુક�લ છ ેમન ેકોઈ સહ�લો માગ� બતાવો.મન ે�ાન આપો,�પૃા કરો.

�યાર� ભગવાન કહ� છ ેક�-ઉ�વ,મ� તારા પર �પૃા કર�લી જ છ,ેમ��ુય જ�મ આ�યો ત ે�ું ઓછ� �પૃા છ?ે

હવ ે�ું જ તારા પર �પૃા કર�.”આ�મ” �પૃા વગર ઈશ�પૃા સફળ થતી નથી.

ઉ�વ, તાર� �તનો ઉ�ાર �ું �ત ેજ કર�.�ું જ તારો ��ુ થા.”આ�મનો ��ુુરા�મવૈ”

આ�મા જ આ�મા નો ��ુ છ.ે

ઈ�ર� તો મ��ુય નો જ�મ આપીન ે�પૃા કર� જ છ,ેપણ હવ ે�વ ેપોત ેપોતાની પર �પૃા કરવાની છ.ે

�વન �ું એક લ�ય નકક� કર� તને ેમાટ� સાધન કરવામા ંઆવ ેતો જ�ર સફળતા મળ ેછ.ે

ઘણા ન ેતો �વન ના લ�ય ની જ ખબર નથી.

માનવ�વન �ું લ�ય છ ેપરમા�મા ન ે�ા�ત કરવા�ું.�� ુ�ું ભજન કરવામા ંઆવ ેતો �� ુમળ ેછ ેજ.

�� ુકહ� છ ેક�-ઉ�વ,હવ ેએવો સકં�પ કર ક� મ� સસંારનો બ� ુઅ�ભુવ કય�,હવ ેઆ જ�મ મા ંમાર�

આ�મ-�વ-�પ પરમા�મા ના દશ�ન કરવા છ.ેઆ જ�મ મા ંજ માર� પરમા�મા ના ચરણોમા ંજ�ું છ.ે

હવ ેભયકંર ક�લકાલ આવશ.ેિવિધ�વૂ�ક કમ� થશ ેન�હ.ભિવ�ય મા ંમ��ુય જ�મ મળ ેતો પણ સગં નો

દોષ લાગશ.ેઉ�વ �ું જ તારો ��ુ છ,ેતન ેતાર� �ત પર લાગણી ના થાય �યા ં�ધુી બી� ન ેતારા પર

ક�મ લાગણી  થાય? ઉ�વ,�દરની લાગણી ન થાય �યા ં�ધુી �વન �ધુર�ું નથી.

માટ� �ું જ તારો પોતાનો ��ુ થઇ �વન �ધુારવાનો �ય�ન કર.

ઉ�વ,પરમા�મા (આ�મા)  િસવાય � પણ દ�ખાય છ ેતને ે�ું િમ�યા માન.

તા�ુ ં�ું ધન માગતો નથી,પણ તા�ુ ંમન મા�ું �.ંસવ� મા ંએક ઈ�ર ના દશ�ન કર�.

ઉ�વ કહ� છ ેક�-��,ુ મન ેઆ�મ-ત�વ નો ઉપદ�શ કરો.આપના વગર કોણ ત ેઉપદ�શ કર� શકાશ?ે
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�યાર� ભગવાન કહ� છ ેક�-અનકે �કારના ંશર�રો �ું મ� િનમા�ણ ક��ુ છ.ેપર�ં ુત ેબધા મા ંમન ેમાનવ શર�ર

અ�યતં િ�ય છ.ેઆ મ��ુય-શર�રમા ંએકા��ચ� વાળો ��ુુષ ઈ�ર ન સા�ાત અ�ભુવ કર� શક� છ.ે

આ સબંધં મા ંએક �ાચીન ઇિતહાસ કહ�વામા ંઆવ ેછ.ે

એ અવ�તૂ દ�ા�યે અન ેય�ુરા� ના સવંાદ ના �પ મા ંછ.ે

ઉ�વ,આવા ��ો ય�ુરા� એ �ી દ�ા�યે ન ેકર�લા.

ય�ુરા� એ િ�કાલદશ� અવ�તૂ �ા�ણ (દ�ા�યે) ન ેસ�ા�ી પવ�ત ની તળટે�મા ંિનભ�ય િવચારતાં

જોયા.

�યાર� ય�ુરા� એ તમેન ે�� કય� ક�-આપ�ું શર�ર �ણૂ� છ ેત�ેું મા�ુ ંપણ નથી.�ું જો� � ંક� સસંારના

મોટા ભાગના લોક કામ અન ેલોભ ના દાવાનળ મા ંબળ� ર�ા છ,ેપર�ં ુત ેઆપન ેઅસર કરતા નથી.

આપ ��ુત છ,ેઅન ેઆપના �વ�પ મા ંક�વળ ��થર રહો છ.ેઆપન ેઆપના આ�મા મા ંઅિનવ�ચનીય

આનદં નો અ�ભુવ શી ર�ત ેથાય છ?ેઆપની પાસ ે�ું ક�િમયો છ?ે

ય�ુરા� ના �� નો જવાબ આપતા ંદ�ા�યે કહ� છ ેક�-

રાજન,આનદં બહાર નથી,આનદ કોઈ િવષયોમા ંનથી,પણ આનદં �દર છ.ે �ું “�ું” પણાન ે�લૂી ગયો

�.ં

જગતના િવષયો માથંી �ૃ��ટ હટાવી ન ેમ� �ૃ��ટ ન ે�ત��ુખ કર� છ.ે �ું મારા �વ-�પમા ં��થત �.ં

�ાર�ધ અ�સુાર � મળ ેતમેા ંઆનદં મા� ુ�.ં

મ� માર� �ૃ��ટ ન ે�ણુમયી બનાવી છ,ે�ું સવ� ના �ણુ જો� �.ં

દ��ા-��ુ એક હોય છ ેપણ િશ�ા-��ુ અનકે હોઈ શક� છ.ેમ� એક ન�હ પણ ચોવીસ ��ુ કર�લા છ.ે

આ મન ે� �ાન મ��ું છ ેત ેમારા અનકે ��ુુઓ પાસથેી મ��ું છ.ેદર�ક માથંી  કોઈ ન ેકોઈ ઉપદ�શ

મળ ેછ.ે મારા ��ુુઓ ના નામ તાર� �ણવા ંહોય તો સાભંળ.

(૧) ધરતી-પાસ ેથી -�બૂ સહન કર�ું-તવેો બોધ લીધો.

(૨) વા�-ુપાસથેી -સતંોષ અન ેઅસગંપણા –નો બોધ લીધો.

(૩) આકાશ-પાસથેી-આકાશ ની �મ ઈ�ર પણ સવ��યાપક છ-ેઅન ેતનેી �મ આ�મા કોઈથી લપેાતો

નથી તવેો બોધ લીધો.

(૪) જળ-પાસથેી-શીતળતા અન ેમ�રુતા નો બોધ લીધો.

(૫) અ��ન-પાસથેી –પિવ�તા –નો બોધ લીધો-િવવકે�પી અ��ન જો હ�યામા ં�ગટ� તો પાપ આવવા દ�

ન�હ.

(૬) ચ�ં-  પાસથેી –સમતા –નો બોધ લીધો-��ૃ�-�ાસ સવ� શર�ર ની અવ�થા મા ંસમતા નો બોધ.

(૭) �યૂ�- પાસથેી પરોપકાર અન ેિનરા�ભમાની પણા –નો બોધ લીધો.

(૮) હોલા-ક�તૂર-ના �સગં પરથી-કોઈ વ��-ુિવષય-ક� �ય��તમા ંઅિત મમતા ક� આસ��ત રાખવી ન�હ-

નો  બોધ લીધો.હોલો પ�ની-��ુ ની આશ��ત ન ેકારણ ેપોત ેપણ િવલાપ કરતો નાશ પા�યો.કોઈ ના

મરણ પાછળ રડનારો એક �દવસ પોત ેપણ જવાનો જ છ ેતો તને ેપોતાના માટ� રડ�ું જોઈએ

અન ેચતેી જઈ પોત ેપોતા�ું �હત સાધવા �ય�ન કરવો.

(૯) અજગર- પાસથેી-�ાર�ધ અ�સુાર � કાઇં મળ ેતમેા ંસતંોષ રાખવાનો-બોધ લીધો.

(૧૦) સ��ુ- પાસથેી –ભોગો મળ ેતો હરખા�ું ન�હ અન ેના મળ ેતો સતંાપ કરવો ન�હ-તવેો બોધ લીધો.

(૧૧) પત�ંગયા-પાસથેી-�મ ત ેઅ��ન ના �પ (િવષય) થી મો�હત થઇ તમેા ંપડ� છ ેઅન ેનાશ પામ ેછે

તમે-માયા ના “�પ” થી મો�હત થઇ તમેા ંનહ� ફસાવા નો બોધ લીધો.(મા� �ી��ૃણ જ �ુંદર છ)ે

(૧૨) �મર- (મ��ુતૃ) પાસથેી-સવ� માથંી સાર �હણ કરવો પણ �મર ની �મ

એક કમળમા ં(ગધં-�ગુધં) જ આશ��ત રાખવી ન�હ તવેો બોધ લીધો.
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કમળ ની ગધં (િવષય) થી લોભાઈ, �મર-હમણા ંઅહ� થી ઉડ� જઈશ,થોડ�વાર વ� ુમ� લઇ લવેા દ�.

એમ િવચાર કરતો રહ� છ,ેઅન ેસાજં પડ� કમળ ના ંપાના ંબીડાઈ ગયા.અન ે�મર કમળ મા ં�રુાઈ �ય

છ.ે �મર મા ંલાક�ુ ંકોતરવાની શ��ત છ ેપણ કમળમા ં�રુાઈ ગયલેો �મર,કમળ ની આશ��ત ન ેલીધે

કમળ ન ેખોતર� ન ેબહાર આવતો નથી.સવાર થશ ે�યાર� કમળ માથંી બહાર નીકળ�શ તમે િવચાર�

છ.ે�યા ંતો હાથીએ પગ તળ ેકમળ ન ેકચડ� ના��ું ન ે�મર મરણ ન ેશરણ થાય છ.ે

તવેી જ ર�ત ેમ��ુય ધાર� તો નર નો નારાયણ થઇ શક� છ,ેતનેામા ં�યાગ કરવા વગરે� ની અપાર શ��ત

છ,ેપણ આસ��ત ન ેલીધ ેત ેમાયા નો �યાગ કર� શકતો નથી,િવષયોમા ં(અહ� ગધં-નો િવષય) ફસાયલેો

ત ેિવષય�ખુ �ું �ચ�તન કરતો કરતો નાશ પામ ેછ,ેઅન ેપરમા�મા ન ે�ા�ત કર� શકતો નથી.

મ��ુતૃ ના બ ેઅથ� થાય છ.ે એક �મર અન ેબીજો મધમાખી.

જો મધમાખી એવો અથ� કર�એ તો-મધમાખી પાસથેી કોઈ વ�� ુનો અિત સ�ંહ ન�હ કરવો તવેો બોધ છ.ે

મધમાખી મધ નો સ�ંહ કર� છ ેઅન ેત ેમધ માટ� લોકો તનેો નાશ કર� છ.ે

(૧૩) હાથી-પાસથેી �પશ�-�ખુ (િવષય) ની લાલચ થી પોતાનો ક�વી ર�ત ેનાશ થાય છ ેતનેો બોધ.

હાથી ન ેપકડનારા એક મોટો ખાડો ખોદ�ન ેત ેખાડો ડાળ�-પાદંડા ંવડ� ઢાકં� છ ેન ેઉપર એક સ�વ લાગે

તવેી લાકડાની હાથણી રાખ ેછ.ેહાથી આ લાકડાની હાથણી ન ેસાચી સમ� તને ે�પશ� કરવા આવ ેછે

અન ેખાડામા ંપડ� છ.ેઅન ેપકડાઈ �ય છ.ે

આથી જ -શા�ોમા ંસાધક-ક� સ�ંયાસીએ લાકડાની ની બનાવલેી �ીની �તૂળ� ન ેપગ થી પણ �પશ� ના

કરવો તવેી આ�ા આપી છ.ે

(૧૪) પારધી-પાસથેી –�મ પારધી મધમાખીઓ�ું એક�ુ ંકર�લ મધ લઇ �ય છ-ેતમે યોગી ઉ�મ વગર

જ ભોગ મળેવી શક� અન ેધન નો સ�ંહ ના ંકરતા ંત�ેું દાન દ��ું.તવેો બોધ લીધો.

(૧૫) હરણ-પાસથેી –�વણ�ખુ (િવષય) ની લાલચ થી પોતાનો નાશ થાય છ ેતવેો બોધ.

િશકાર� ના સગંીત થી મો�હત થઇ હરણ તનેા તરફ દોડ� છ ેઅન ે�ળ મા ંપડ� બધંાઈ જય છ.ે

(૧૬) માછલી –પાસથેી-રસ-�ખુ (�ભ-િવષય) ની લાલચ થી પોતાનો નાશ થાય છ ેતવેો બોધ લીધો.

�ભ ના �વાદ ની લાલચ ેમાછલી લોઢા ના �કડામા ંરાખલે માસં નો �ુકડો ખાવા દોડ� છ ેન ે�કડામાં

ફસાઈ ન ે��ૃ� ુપામ ેછ.ે આ �લૂી (�ભ) મ��ુયો ન ેબહેાલ કર� છ.ે

ઉપર �માણ ે�ૂંકમા ંપાચં િવષયો ની કથા કહ� છ ેતમે પણ કહ� શકાય.

--�ખ નો િવષય છ-ે�પ. �પ (અ��ન) ના �ખુ ની ઈ�છા થી પત�ંગયા નો નાશ થાય છ.ે

--નાક નો િવષય છ ે–ગધં, ગધં (કમળ ની �ગુધં) ની ઈ�છા થી �મર નો નાશ થાય છ.ે

--ચામડ� નો િવષય છ-ે�પશ�. �પશ� ની ઈ�છા થી હાથી નો નાશ થાય છ.ે

--કાન નો િવષય છ ે�વણ. �વણ ની ઈ�છા થી હરણ નો નાશ થાય છ.ે

--�ભ નો િવષય છ ેરસ. રસ ની ઈ�છા થી માછલી નો નાશ થાય છ.ે

આ �માણ ેઉપરના ં�ાણીઓ મા� એક જ િવષય ન ેભોગવવા �ય છ ેઅન ેતમેનો નાશ થાય છ ેતો-

મ��ુય મા ંતો પાચં ેિવષયો ભોગવવાની શ��ત છ.ેઅન ેજો ત ેપાચં ેય િવષયોન ેભોગવ ેતો-

તનેા �ું હાલ થાય ત ેિવષ ેકાઇંક પણ કહ�વાની જ�ર નથી.

દ�ા�યે કહ� છ ેક�-રા� તન ેવ� ુ�ું ક�ું?મ� તો વ�ેયા ન ેપણ માર� ��ુ બનાવી છ.ે

રા� કહ� છ ેક�-વ�ેયા પણ તમાર� ��ુ? ત ેક�વી ર�ત ેસભંવ?ે તનેી કથા કહો.

(૧૭) વ�ેયા-પાસ ેથી કામ�ખુમા ંશાિંત નથી અન ેકામ�ખુ ભોગવવાની ઈ�છા ત ેમોટામા ંમો�ુ ં�ુઃખ છે

ત ેબોધ લીધો.
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િપ�ગલા નામ ેએક વ�ેયા હતી.કોઈ એક ધનવાન હ�ુ આવી ચડ� તો મન ેપસૈા મળ ે–તવેી આશા થી તે

�ગરણ કર� છ.ેતવેા મા ંતનેા મન મા ંિવચાર આવ ેછ ેક�-કામી મ��ુયની આશા રાખી �ું ��ું � ંતનેા

કરતા ં�� ુમાટ� �ું �ગી હોત-તમેની આશા રાખી હોત  તો મન ે�� ુમળત,મારો બડેો પાર થાત.

હવ ે��ુછ ��ુુષો ન ેર�ઝવવાનો ન�હ પણ પરમા�મા ન ેર�ઝવવાનો �ય�ન કર�શ. કાળ �પી સપ� નો

કો�ળયો બનલેા આ �વ �ું ર�ણ કરનાર પરમા�મા િસવાય બીજો કોઈ સમથ� નથી.

ત ેરાિ� એ �ર ��ુુષો ની આશા �ય� ન ેત ેિપ�ગલા શાિંત થી �ઈૂ ગઈ

.

આ �ુિનયા મા ંઆશા એ પરમ �ુઃખ છ ેઅને

કોઈ �ખુ ની આશા  ના રાખવી (િનર-આશા) ત ેપરમ �ખુ છ.ે

આ આશા ની બડે� મ��ુય ન ેક�ટલી હદ �ધુી જકડાવી રાખ ેછ ેત�ેું વણ�ન કરતા ંશકંરાચાય� કહ� છ-ેક�-

શર�ર ગળ� ગ�ું છ,ેમાથ ેપ�ળયા ંઆ�યા છ,ેમો�ું દાતં વગર�ું થઇ ગ�ું છ,ે��ૃાવ�થા ન ેકારણ ેલાકડ�

લઇ ચાલ�ું પડ� છ,ેતમે છતા ંડોસો આશા નો લોચો છોડતો નથી.

આ ડોસાની  �મ,ના કરતા ંસવ� છોડ� ન ે�ી ગોિવ�દ ન ેભજવા લાગી જજો.(ભજ ગોિવ�દમ-�તો�)

(૧૮) ટ�ટોડા (�ુરર) પ�ી-પાસથેી-કોઈ વ�� ુનો સ�ંહ ના કરવાનો બોધ લીધો.

અિત સ�ંહ થી િવ�હ થાય છ.ે સ�ંહ નો �યાગ એ �ખુદાયી છ.ે

(૧૯) બાળક-પાસથેી-િનદ�ષતા નો બોધ લીધો.

(૨૦) �ુમાર� ક�યા-પાસ ેથી- એકાતં વાસ નો બોધ લીધો.

એક �ુમાર� ક�યા હતી.બહારગામથી ત�ેું મા�ું કરવા પરોણાઓ આ�યા.ઘરમા ંચોખા નહોતા.તથેી તે

ડાગંર ખાડંવા લાગી.ખાડંતા પહ�લા ંતણે ેતનેા હાથમા ંબગંડ�ઓ હતી ત ે એક –એક બગંડ� રાખી

બાક�ની બધી ઉતાર� નાખંી.કારણ ક�-જો ખાડંતી વખત ેબગંડ�ઓ નો અવાજ થાય અન ેમહ�માન તે

સાભંળ ેતો તઓેન ે�ણ થઇ �ય ક� આ લોકો ના ઘરમા ંચોખા પણ નથી અન ેતમેની ગર�બી �હ�ર થઇ

�ય. જો હાથમા ંજો એક જ બગંડ� હોય તો તનેો અવાજ �ાથંી થાય ?

તમે વ�તી મા ંરહ�વાથી,ક�જયા-કકંાશ થાય માટ� સા�ઓુએ એકાતંવાસ કરવો જોઈએ.

(૨૧) �હુાર-બાણ બનાવનાર �હુાર પાસથેી- ત�મયતા તો બોધ લીધો.

એક �હુાર બાણ બનાવતો હતો,અન ેત ેપોતાના કાય� મા ંએટલો મ�ન થયો હતો ક� રા�ની સવાર�

વા�ત ેગાજત ેપસાર થઇ ગઈ પણ તણે ેકાઇં ખબર પડ� ન�હ.ઈ�ર ની આરાધના આવી ત�મયતા

વગર િસ� થાય નહ�.�યાતા,�યાન અન ે�યયે એક બન ે�યાર� �વ �તૃાથ� થાય છ.ે

(૨૨) સપ�-પાસથેી એકલા રહ��ું અન ેફરતા રહ��ું એવો બોધ લીધો.

(૨૩)કરો�ળયા-પાસથેી –ઈ�ર કરો�ળયા ની �મ માયા થી ��ુ�ટ રચ ેછ ેઅન ેતનેો સહંાર કર� છ ેતવેો

બોધ લીધો. કરો�ળયો પોતાના �ખુમાથંી લાળ ઉ�પ� કર� રમત રમ ેછ,ે�ળ બનાવ ેછ.ે

અન ેછ�ેલ ેત ેપોતાની લાળ ગળ� �ય છ.ે

(૨૪) ઈયળ-પાસથેી -જો ક�વળ ઈ�ર પર જ મન એકા� કરવામા ંઆવ ેતો પોત ેઈ�ર-�પ બની �ય છે

તવેો બોધ લીધો.

ભમર� ઈયળ ન ેપકડ� લાવી દરમા ં�રૂ� છ ેઅન ેવારવંાર ઈયળ ન ેડખં માર� છ.ેન ેદરમા ં�રુ� બહાર

�ય  છ.ે ઈયળ ન ેભમર� નો ડર લાગ ેછ ેક� હમણા ંભમર� ફર� આવશ ેઅન ેડખં મારશ,ેઆમ ઈયળ

ભમર� ના ડરથી અન ેભમર� �ું સતત �ચ�તન કરતા ંકરતા ં�ત ેભમર� બની �ય છ.ે

અહ� ઈયર મર� ન ેભમર� થાય છ ેત�ેું નથી,પણ ભમર� �ું �ચ�તન કરતા ંત ેભમર� બની �ય છ.ે

તમે �વ પણ અનકે �ુઃખો સહન કરતા ઈ�ર�ું સતત �યાન રાખ ેતો,ત ેઈ�ર ના �વ-�પ ન ે�ા�ત

થાય છ.ેમન િવષયો �ું �ચ�તન કર� તો તમેા ંફસાય પણ ���ુું �ચ�તન કર� તો મન ��મુા ંમળ� �ય છ.ે
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ય�ુરા�,��ુ દ�ા�યે ના ચરણો મા ંસા�ટાગં �ણામ કર� છ.ે

ત ેપછ� �ી��ૃણ ઉ�વ ન ેબધંન અન ેમો� �ું �વ�પ સમ�વ ેછ.ે

બધંન અન ેમો� એ મન ના ધમ� છ.ે

હ� ઉ�વ,આ �વ મારો જ �શ છ,ેતમે છતા ંઅિવ�ાથી (અ�ાનથી) તને ેબધંન થાય છ.ેઅન ે�ાન થી

મો�.પરમા�મા અન ેઆ�મા તો સદા ��ુત જ છ.ે

આ�મ-�ાન વગરના બધંાયલેા છ ેઅન ેઆ�મ-�ાન વાળા તો સદા  ��ુત છે

� ��ુુષની �ાણ,ઇ���ય,મન તથા ��ુ� ની �િૃ�ઓ સકં�પ ર�હત થયલેી હોય છ.ેત ેદ�હમા ંરહ�લો હોવાં

છતા,ંદ�હ ના �ણુો થી ��ુત જ છ.ેદ�હ-સબંધં �ટ� �યાર� ��-સબંધં થાય છ.ે

ત ેપછ� �ી��ૃણ ેઉ�વન ેસા�-ુ��ુુષો ના લ�ણો બતા�યા,ભ��ત ના લ�ણો બતા�યા.ં

સ�સગં નો મ�હમા વણ��યો.��ૃા�રુ,�હલાદ,બ�લરાજ,િવભીષણ,��ુીવ,હ�મુાન,�ુ��,

�જની ગોપીઓ –વગરે� સ�સગં થી જ ��નુ ે�ા�ત કર� શ�ા હતા.

તઓે વદેો �ણતા નહોતા,ક� કોઈ �ત ક� તપ�યા� કર� નહોતી પણ સ�સગં ના �તાપ ે��નુ ેપા�યા.

ઉ�વ ન ેસ�સગં નો મ�હમા બતાવતા ં�ી��ૃણ કહ� છ ેક�-

�ાન,ભ��ત અન ેવરૈા�યમા ંઆગળ વધલેા હોય એવા મહા��ુુષ નો સ�સગં કર.સતંો ના સ�સગં થી

મ��ુય અન ે�ાણીઓ ના �વન પણ �ધુર� છ.ે

વ�ૈણવ ના ઘરનો પોપટ,���ુું નામ બોલ ેછ ેઅન ેકસાઈ ના ઘરનો પોપટ ગાળો બોલ ેછ.ે

�ુસગં થી મ��ુય બગડ� છ.ેમ��ુય સમાજ મા ંરહ� મ��ુય થ�ું સહ��ું છ,ેપણ ��-�ાની થ�ું કઠણ છ.ે

પછ� સસંાર-��ૃ �ું વણ�ન ક��ુ છ.ે

સસંાર��ૃ ના બ ેબીજ છ.ે��ુય અન ેપાપ.અગ�ણત વાસનાઓ તનેા ં��ૂળયા ંછ.ે

�ણ �ણુો સ�વ,રજસ અન ેતમસ તનેા ંથડ છ.ેઇ���યો અન ેમન તનેી ડાળ�ઓ છ.ેિવષયો�પી રસ છ.ે

�ખુ-�ુઃખ તનેા ંબ ેફળ છ.ે

િવષયોમા ંફસાયલેો રહ�લો ભોગી  છ ેત ે�ુઃખ ભોગવ ેછ,ેિવવકે� યોગી પરમહસંો �ખુ ભોગવ ેછ.ે

ઉ�વ� �� કર� છ ેક�-મ��ુયો �ણ ેછ ેક�-િવષયો �ુઃખ-�પ છ,ેતમે છતા ંતઓે િવષયો ક�મ ભોગવ ેછ?ે

િવષયો મનમા ં�ય છ ેક� મન િવષયોમા ં�ય છ ે?

�ી��ૃણ કહ� છ ેક�-આ “રજો�ણુી મન” મ��ુયો ન ેિવષયોમા ંફસાવ ેછ.ે

�થમ મન િવષયોમા ં�ય છ,ેત ેિવષયો નો આકાર મન ધારણ કર� છ.ેન ેિવષયો મન મા ંિવરા� છ.ે

એટલ ેક� મન ત ેિવષયાકર થાય છ,ે � �વ ન ે�ુઃખ આપ ેછ,ે�વ ન ેબાધં ેછ.ે

બહાર નો  સસંાર �ુઃખ આપતો નથી.પણ મન મા ંરહ�લો સસંાર �ુઃખ આપ ેછ.ે

સસંાર છોડ�ન ે�ા ંજવા�ું? સસંાર ન ેછોડવાનો નથી,સસંાર ન ેમનમાથંી કાઢવાનો છ.ે

િવષયો �ું �ચ�તન બાધક છ,ેઈ�ર �ું �મરણ ના થાય તો વાધંો ન�હ પણ િવષયો �ું �ચ�તન કર�શ ન�હ.

મન ન ેિવષયો મા ંજ�ું અટકાવી,વશ કર� ઈ�રમા ં�થાપી ન ેએકા� કર�ું ત ેજ યોગ છ.ે

ઉ�વ,ક�યાણ ના ંઅનકે સાધનો છ,ે

કમ�,યશ,સ�ય,દમ,શમ,ઐ�ય�.ય�,તપ,સાન,�ત,િનયમ,યમ,વગરે�.પણ સવ� થી ��ેઠ છ,ેભ��ત.

યોગ,સા�ંય,િવ�ાન (�ાન-િવ�ાન)ધમ�,વદેા�યયન,તપ,�યાગ એ ઈ�ર ન ે�ા�ત કરવા માટ� એટલા

સમથ� નથી �ટલી અન�ય �મે-મયી ભ��ત છ.ે(૧૧-૧૪-૨૦)

આમ ભ��ત યોગ ની મહ�ા બતાવી.ત ેપછ� �યાનયોગ ની મહ�ા બતાવી.
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ઉ�વ,�ચ� ન ેકોઈ ધારણા કર� કોઈ એક જ�યાએ ક����ત કર�ું અન ેસતત તને ેત ેજ�યાએ લાબંા સમય

�ધુી �યા ંટકાવી રાખ�ું તને ે�યાન કહ� છ.ે�યાન કરતા ંકરતા ં�યાન કરનાર (�યાતા) �યયે (ઈ�ર) માં

મળ� �ય છ.ેઈ�રમા ંત�મય થયલેા ન ેશર�ર �ું ભાન રહ��ું નથી.

પરમા�મા �ું �યાન કરતા �ન ેત�મયતા થઇ છ ેતનેામા ંપરમા�મા ની શ��ત આવ ેછ.ે

ભ��ત થી િસ��ઓ મળ ેછ,ેપણ ત ેિસ��ઓથી �રૂ રહ��ું.િસ�� નો ઉપયોગ કરવાથી �િસ�� મળ ેછ.ે

ત ેપછ� સાધન બરાબર થઇ શક�ું નથી.�� ુભજન મા ંિવ�પે થાય છ.ે

�હૃ�થ ન ેમાયા �મ સસંાર મા ંફસાવ ેછ ેતમે સા� ુઓ ન ેમાયા િસ��ઓમા ંફસાવ ેછ.ે

�યથ� િસ��ઓ ની �શસંા અન ેભાષણો કરાવડાવ ેછ,ે

ઉ�વ,�યથ� ભાષણ કર�ું ન�હ,�ું વાણી ન ેતોળ�તોળ� ન ેબોલ�.િસ��ઓમા ંફસાઈશ ન�હ.

ત ેપછ� ભગવાન ેપોતાની િવ�િૂતઓ�ું વણ�ન ક��ુ અન ેચાર�ય આ�મો ના ધમ� સમ��યા.

ઉ�વ� ��ો �છૂ ેછ ેઅન ે�ી��ૃણ જવાબ આપ ેછ.ે

શમ એટલ ે�ું ? ��ુ� ન ેપરમા�મા મા ં�થાપવી ત ેશમ છ.ે

દમ એટલ ે�ું? ઇ���યો ન ેવશ કરવી ત ેદમ છ.ે

દાન કોન ેકહ�વાય ? કોઈ પણ �ાણી નો �ોહ ના કરવો ત ે��ેઠ દાન છ.ે

આ જગતમા ં� કાઇં દ�ખાય છ ેત ેપરમા�મા ના આધાર� છ,ેતવેો ભાવ રાખી કોઈની સાથ ે�ોહ ના કરવો.

જગતના કોઈ �વ ન ેહલકો ગણવો ન�હ ક� તનેી ��ય ે�ુભાવ રાખવો ન�હ.

��યકે ન ેસદભાવ અન ેસમભાવ થી જોવા ત ેમોટામા ંમો�ુ ંદાન છ.ે

તપ કોન ેકહ�વાય? સવ� કામનાઓનો �યાગ એ તપ છ.ે

શૌય� કોન ેકહ�વાય? વાસનાન ે�તવી ત ેશૌય� છ.ે�વભાવ પર િવજય મળેવવો ત ેશૌય� છ.ે

સ�ય કોન ેકહ�વાય? �� નો િવચાર કરવો ત ેસ�ય છ.ે

સા�ું ધન ક�ું? ધમ� (�વ-ધમ�) એ જ મ��ુય �ું ઉ�મ ધન છ.ે

લાભ કયો? પરમા�મા ની ભ��ત મળવી ત ેઉ�મ લાભ છ.ે

પ�ંડત કોણ? બધંન અન ેમો� �ું ત�વ �ણ ેત ેપ�ંડત.�ાન �માણ ે��યા કર� ત ેસાચો �ાની-પ�ંડત.

�ખૂ� કોણ? શર�ર ન ે� આ�મા માન ેછ ેત ે�ખૂ� છ.ેઇ���ય �ખુ મા ંફસાયલેો ત ેઅ�ાની �ખૂ� છ.ે

ધનવાન કોણ? �ણુો થી સપં� અન ેસતંોષી -ત ેધનવાન.

દ�ર� કોણ? � અસતંોષી છ ે–ત ેગર�બ છ.ે � મ��ું છ ેત ે�ન ેઓ� ંલાગ ેછ ેગર�બ છ.ે

�વ કોણ? માયા ન ેઆધીન થયો છ ેત ે�વ.સસંાર ના િવષયોમા ંફસાયલેો અન ેઇ���યો નો �લુામ છે

ત.ે

વીર કોણ? �દર ના શ�ઓુ (િવષયો) ન ેમાર� ત ેવીર.

�વગ� �ું અન ેનક� �ું?  અ�ભમાન માર� અન ેસ�વ�ણુ વધ,ેપરોપકાર ની ઈ�છા થાય,તો સમજ�ું ક� –

ત ે�વગ� મા ંછ.ેઆળસ,િન��ા ન ેભોગ મા ંસમય �ય તો સમજ�ું ક� ત ેનક� મા ંછ.ે

�ી��ૃણ કહ� છ ે–ક�-હ� ઉ�વ,મ��ુયો �ું ક�યાણ કરવાના હ��થુી મ� �ણ ઉપાયો (માગ�) ક�ા છ.ે

(૧) �ાનયોગ (૨) કમ�યોગ (૩) ભ��તયોગ

મ��ુય શર�ર �ાન અન ેભ��ત �ા�ત કરવા�ું સાધન છ.ેતથેી ત ે��ેઠ છ.ેસવ� ફળો �ું �ળૂ છ.ે

કરોડો ઉપાયો થી પામ�ું અશ� એ�ું શર�ર દ�વ-યોગ ેમ��ું છ.ે

છતા ં� મ��ુય આ માનવ-દ�હ �પી નૌકા પામીન ેપણ ભવસાગર તરવાનો �ય�ન ના કર� તે

પોત ેજ પોતાનો નાશ કરનારો છ.ેત ેઆ�મ-હ�યારો છ.ે

હ� ઉ�વ,આ અ�ખલ િવ� મા ં�ું (ઈ�ર) સવ��યાપી તર�ક� રહ�લો �,ંએવી ભાવના કર� અન ેરાખ�.
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ભ��તથી એ �માણ ેસવ� ના આ�મા-�પ મા�ુ ંદશ�ન થતા ંમ��ુય ના અહકંાર ની ગાઠં �ટ� �ય છ.ે

એના સવ� સશંયો છદેાઈ �ય છ ેઅન ેસવ� કમ� પણ નાશ પામ ેછ.ે

ત ેપછ� ઉ�વ ન ેઆ�ા કર� છ ેક�-જગતમા ંકોઈ વખાણ કર� તો રા� થઇશ ન�હ અન ેિન�દા કર� તો

નારાજ થઇશ ન�હ.િન�દા ન ે��િુત ન ેસમાન ગણ�. મન ન ેશાતં રાખ�.

તાર� પણ કોઈ ની ��િુત ક� િન�દા કરવી ન�હ. �યૂ�નારાયણ ન ેઆ બાબતમા ં��ુ કર�.

તઓે �ણ ેછ ેક�-સજજન કોણ છ?ેઅન ે�ુ�ન કોણ છ?ેપણ મોઢ�થી ક�ું બોલતા નથી.

તમે �ું પણ મોઢ� થી ક�ું બોલીશ ન�હ.

પછ� ઉ�વ ન ે�ભ�-ુગીતા નો ઉપદ�શ કય�. સસંાર મનથી ઉ�પ� થાય છ.ેમન ની ક�પના થી જ મન ને

�ખુ-�ુઃખ થાય છ.ેિન��ા મા ં��ું મન થાય ત�ેું ��િૃત મા ંરહ� તો –��ુ�ત છ.ે

�ભ� ુએ ગા�ું-ક�-

મ��ુય ન ેધન મળેવવામા,ંમળેવ�ેું ધન વધારવામા,ંમળેવ�ેું ધન વાપરવામા,ંધન �ું ર�ણ કરવામા-ં

વગરે�મા ંપ�ર�મ,�ાસ,�ચ�તા વગરે� થાય છ,ેતમે છતા ંલોકો ધન ની પાછળ જ પડ� છ,ે

ધન દર�ક ર�ત ેમ��ુય ન ે�ાસ આપ ેછ ેછતા ંમ��ુય ન ેિવવકે નથી.

રા� ��ુુરવા અન ેઉવ�શી ના �ૃ�ટાતં �ારા �ીના સતત સગં થી

મ��ુય ની ક�વી દશા થાય છ ેત ેબતા��ું.

�ુ�ટો ની સગંિત થી માણસ ની અધોગિત અન ેસ�સગં થી માણસ ની ઉ�વ�ગિત થાય છ-ેત ેબતા��ું.

ઐલગીતામા ંઆ દ�હ કોનો છ?ેવગરે� ચચા� કર�. આ દ�હ માસં,હાડકા ંથી ભર�લો અન ે�ુગ�ધ ��ુત છ.ે

આવા દ�હ ના �ખુમા ંર�યો પા�યો રહ�તો મ��ુય ક�ડા કરતા ંપણ હલકો છ.ે

છવેટ� ઉ�વ �ી��ૃણ ન ે�છૂ ેછ ેક�-

આપ ેયોગમાગ�,ભ��તમાગ�,�ાનમાગ� વગરે� નો ઉપદ�શ આ�યો પર�ં ુ� પોતાના મન ન ેવશ કર� શક�

તને ેજ આ યોગમાગ� િસ� થાય છ.ેઅન ેઆ માકંડા �વા મનન ેવશ કર�ું �ુ�કર છ.ેમાટ� � મ��ુયો મન

ન ેવશ ના કર� શક� ત ેિસ�� ન ેસહ�લાઈ થી ક�વી ર�ત ે�ા�ત કર� શક� ત ેબતાવો.

�યાર� �ી��ૃણ કહ� છ ેક�-અ�ુ�ન ેપણ મન ેઆ જ �� કર�લો.મન ન ેવશ કર�ું કપ�ુ ંછ ેપણ-

અ�યાસ અન ેવરૈા�ય થી ત ેવશ થઇ શક� છ.ેપર�ં ુએ બધી ખટપટ મા ંના પડ�ું હોય તો-

મન ે(ઈ�રન)ે �ા�ત કરવાનો સહ�લો માગ� માર� (ઈ�રની) અ�ય�ભચાર� (અન�ય) ભ��ત નો છ.ે

અન ેભ��તવાળો ��ુુષ અનાયાસ ે�ાનવાળો,��ુ�વાળો,િવવકેવાળો અન ેચ�રુ બન ેછ.ે

અન ે�ત ેમન ે(ઈ�રન)ે �ા�ત કર� છ.ે

ભ��ત �વત�ં છ,ેતને ેકોઈ અવલબંનની ક� ��યાકાડં ની જ�ર પડતી નથી.તને ેઆધીન સવ� છ.ે

�ાની હોય તને ેપણ ઉપાસના માગ� ની જ�ર છ.ેઅન ેકમ�યોગી ન ેપણ ઉપાસના માગ� ની જ�ર પડ� છ.ે

�ાનયોગ અન ેકમ�યોગ મા ંઆ ભ��તયોગ મળ ેતો જ ત ે��ુ�તદાયક બન ેછ.ેઅ�યથા ન�હ.

� મ��ુય સવ� કમ� �ય� ન ેમન ે(ઈ�રન)ે પોતાનો આ�મા અપ�ણ કર� દ� છ,ે�યાર� તને ેસવ����ૃટ

બનાવવાની મન ેઈ�છા થાય છ.ેત ેપછ�  તઓે માર� પોતાની સાથ ેએક થવાન ેયો�ય બન ેછ.ેઅને

�ત ેમો�પણા ન ેપામ ેછ.ે
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ઉ�વ ,�ું પારક� પચંાત કર�શ ન�હ ક� જગત ન ે�ધુારવાની પચંાત કર�શ ન�હ,જગતન ેકોઈ �ધુાર�

શ�ું નથી,�ું તાર� �ત ન ે�ધુાર�. જગતન ે�સ� કર�ું બ� ુકઠણ છ,ેપરમા�મા ન ે�સ� કરવા તટેલા

કઠણ નથી.તા�ુ ંધન �ું ગમ ેતને ેઆપ� પણ તા�ુ ંમન મન ે(ઈ�રન)ે આપ�. ઈ�ર � ર�ત ેમન ને

સાચવશ ેત�ેું બી�ુ ં કોઈ સાચવી શકશ ેન�હ. માટ� �ું સવ��યાપક નારાયણ ન ેશરણ ે�.

ઉ�વ મ� તન ેસવ� ���ાન ક�ું છ,ેઆ ���ાન �ું દાન � બી� ન ેકર� છ,ેતને ે�ું પોત ેમા�ુ ં(ઈ�ર�ું)

�વ-�પ અપ�ણ ક�ુ ં�.ંબોલ,હવ ેતાર� બીજ કઈં સાભંળ�ું છ?ેતારો શોક-મોહ �રૂ થયો?

�યાર� ઉ�વ સા�ટાગં �ણામ કર� ન ેકહ� છ ેક�-માર� હવ ેવ� ુકાઇં સાભંળ�ું નથી પણ � સાભં��ું છ ેત�ેું

માર� મનન કર�ું છ.ે

�ી��ૃણ ેઉ�વ ન ેઆ�ા કર� ક�-�ું અલકનદંા ન ે�કનાર� �,બ�ીકા�મ �.

અન ે�યા ંઇ���યો નો સયંમ કર�,એકા� ��ુ� કર�,મ� આપલેા ���ાન �ું �ચ�તન કર.અને

મારામા ં(ઈ�રમા)ં �ચ� ન ે�થાપ� એટલ ે�ું મન ેપામીશ.

બ�ીકા�મ યોગ�િૂમ છ.ે�યા ંપરમા�મા સાથ ેયોગ જ�દ� િસ� થાય છ.ે

ઉ�વ ેફર�થી �ાથના કર� ક� –તમ ેમાર� સાથ ેઆવો.

�યાર� ભગવાન કહ� છ ેક�-આ શર�ર થી �ું તાર� સાથ ેઆવી શક�શ ન�હ,પણ,ચતૈ�ય-�પ,ે��ે�-�પ ે�ું

તાર� સાથ ેજ �.ં(તારા આ�મામા ંજ �)ં �ું તારો સા�ી �.ંમાટ� �ું �ચ�તા ના કર.

�ું મા�ુ ંબ� ુ�મેથી �મરણ કર�શ,�યાન કર�શ ત ેજ સમય ે�ું તાર� સમ� �ગટ થઈશ.

બાક� આ માગ� એકલા નો જ છ.ે કોઈ સાથ ેઆવી શક�ું નથી.

જગતમા ંસવ� ન ેખબર છ ેક� એકલા જવા�ું છ,ેસસંાર ના સવ� સબંધંો �ુ�ા છ.ે

તો પણ �ીન ે��ુુષ વગર ક� ��ુુષ ન ે�ી વગર,ક� બનં ેન ેબાળકો વગર ચને પડ�ું નથી.

આના પર એક બ� ુસરસ �ૃ�ટાતં છ.ે

એક મહા�મા કથા કરતા હતા.ગામના �ીમતં નગરશઠે નો ��ુ રોજ કથા સાભંળવા આવ,ે

પણ સાજં ના ૬ વાગ ેએટલ ેતરત કથામા ંથી ઉઠ� ન ેચા�યો �ય.

મહા�મા રોજ આ જોયા કર�,એક �દવસ તને ે�છૂ�ું.

તમ ેક�મ કથામાથંી રોજ વહ�લા ચા�યા �ઓ છો? �ું તમન ેકથામા ંરસ પડતો નથી?

ત ે��ુ ેક�ું ક�-મહારાજ,કથામા ંતો રસ પડ� છ,ેપણ �ું મારા માતા-િપતા નો એકનો એક ��ુ �.ં

માર� પ�ની પણ મારા માટ� �ાણ આપ ેતવેી છ.ેમન ેઘરે પહ�ચતા જરા પણ મો�ુ ંથાય તો,

બધા ન ે�ચ�તા થાય છ ેઅન ેમન ેશોધવા નીકળ ેછ,ેતમાર� તો આગળ પાછળ કોઈ ન�હ એટલ ેતમને

સસંાર�ઓ �મે ની �ું ખબર પડ�? બાક� મારા પર ઘરવાળાઓ નો અિધક �મે છ.ે

મહા�મા એ ક�ું ક�-આપન ેતારા ઘરવાળાઓના �મે ની પર��ા કર�એ,�ું તન ેએક જડ���ુી આ�ું � ંત ે�ું

ખા�,ત ેલવેાથી શર�રમા ં�બૂ ગરમી આવશ ેઅન ેતાવ ��ું લાગશ,ેત ે�ું ઘરે લઈન ેલ�ે.

�ું તાર� દવા કરવા આવીશ.પણ � બન ેત ેજોયા કર�.

નગરશઠે ના ��ુ ેઘરે જઈ જડ���ુી લીધી,શર�ર મા ં�બૂ ગરમી વધી,�બૂ તાવ આ�યો.
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તનેા માતાિપતા ન ેપ�ની �ચ�તા કરવા લા�યા,મોટા ડો�ટરો ન ેબોલા�યા પણ તાવ ઉતરતો નથી.

ડો�ટરો એ ક�ું ક� ચોવીસ કલાક આવો તાવ રહ� તો ક�સ ભાર� છ.ેસ� ુ�ચ�તા કર� છ,ેપ�ની ક�પાતં કર� છ.ે

તવેામા ંપલેા મહા�મા આવ ેછ,ેબધા તમેણ ે�ાથ�ના કર� છ.ે

મહા�મા કહ� છ ેક� �બમાર� ભયકંર છ ેતમારા કોઈ શ�એુ તને ેકોઈએ �ઠુ માર� છ,ેમારા ��ુ ની �પૃાથી �ું

�ઠુ ઉતાર� શ�ુ ં�,ંપણ આ �ઠુ ઉતયા� પછ� બી� ઉપર ત ે�ઠુ આવ ેછ.ેએક વાડક� મા ંપાણી લાવો.

મહા�માએ ત ેપાણી નગરશઠેના ��ુ ઉપર બ-ેચાર વાર ફ�ર��ું અન ેક�ું ક� –

મ�ં શ��ત થી આ તાવ ન ે�ું આ પાણીમા ંલા�યો �.ંઆ પાણી કોઈ પી �ય તો તમારા ��ુ નો રોગ

�ય અન ેત ેસારો થઇ �ય. બધા �છૂ ેછ ેક�-આ પાણી પીનાર �ું �ું થાય?

મહા�મા કહ� છ ેક�-� તમારા ��ુ �ું થવા�ું હ�ું ત ેત�ેું થશ.ે

ત�ેું અ��તુમ-ક�શવ ં–થાય.પણ ��ુ બચી જશ.ે

પહ�લા ં��ુ ની માતા ન ે�છૂવામા ંઆ��ું.માતા કહ� છ ેક�-મન ેપાણી પીવામા ંવાધંો નથી,મારો

લાડકવાયો બચતો હોય તો �ું તયૈાર �,ંપણ �ું પિત�તા �,ંમારા માયા� પછ� આ ડોસા�ું �ું થાય? તનેી

ચાકર� કોણ કરશ?ે મારા થી પાણી ન�હ પીવાય.

પછ� િપતાન ેકહ�વામા ંઆ��ું.િપતા કહ� છ ેક�-�ું મ�ુ ંત�ેું �ુઃખ નથી પણ,�ું મ�ુ ંતો આ ડોશી�ું �ું થાય?

મારા એક �દવસ પણ �ટ� પડ� નથી.ત ેમારા વગર �વશ ેન�હ એટલ ેપાણી બી� કોઈ ન ેપાવ.

પ�ની પિતન ે�બચારો કહ� છ ેઅન ેપિત પ�ની ન ે�બચાર� કહ� છ.ેકોણ �બચા�ુ ંછ ેત ેતો ઈ�ર �ણ.ે

મહા�મા જરા િવનોદ� હતા,ત ેકહ� ક� બનં ેઅડ�ું અડ�ું પાણી પી �વ,બનં ેનો સાથ ેવરઘોડો નીકળશ.ે

પણ મરવા કોણ તયૈાર થાય? પછ� પ�ની ન ે�છૂવામા ંઆ��ું.

પ�ની કહ� છ ેક�-હ�ુ �ું તો બાળક �,ં�ુિનયા ના મોજ-શોખ હ�ુ મા�યા નથી,આ ડોસી�ું (સા��ુું) તો બ�ું

થઇ ગ�ું છ ેતને ેપાણી પીવડાવો,�ું પાણી પીવાની નથી. કોઈ પાણી પીવા તયૈાર નથી.

છવેટ� બધાએ ક�ું ક�-મહારાજ તમ ેપાણી પી �વ,તમારા પાછળ કોઈ રડ� ત�ેું નથી,તમારા પાછળ અમે

દર વષ� ભડંારો કર�ું (લાડવા ખા�ું!!!) મહા�મા તરત એ પાણી પી ગયા.

��ુ પથાર�મા ંપડ�ો પડ�ો આ બ�ું નાટક જોતો હતો.તણે ેહવ ેઆ સસંારની અસારતા �ણી લીધી

અન ેઉભો થઇ ન ેમહા�મા સાથ ેચાલી નીક�યો.તણે ેમહા�મા ન ેક�ું-ક�-

તમ ેક�ું હ�ું ત ેસ�ય છ,ેઆ જગતમા ંકોઈ કોઈ �ું નથી,�વાથ� માટ� આ સબંધં જોડવામા ંઆવ ેછ.ે

�વ નો સાચો સબંધં ઈ�ર સાથ ેછ.ે

�ી��ૃણ ઉ�વન ેકહ� છ ેક�-�ું એવી ભાવના રાખ ક� �ું તાર� સાથ ેજ �.ં

પરમા�મા �ું સતત �મરણ રહ� ત ેિસ�� જ છ.ે પણ ઉ�વ ન ેહ�ુ સા�ંવના મળતી નથી.

ત ેકહ� છ ેક� ભાવના કોઈ આધાર વગર થતી નથી,મન ેકોઈ આધાર આપો.

એટલ ે�ારકાનાથ ેપોતાની ચરણ પા�ુકાઓ ઉ�વ ન ેઆપી.

ઉ�વન ેહવ ેથ�ું ક� �ું એકલો નથી.મારા પરમા�મા ની ચરણ-પા�ુકા,મારા પરમા�મા -માર� પાસ ેજ છ.ે

ઠાકોર� ન ેિન�ય સાથ ેરાખવાના એટલ ેપરમા�મા ના સાિન�ય નો િન�ય અ�ભુવ કરવાનો છ.ે

�કુારામ� એ ક�ું છ ેક�-મારા વશં નો નાશ થવાનો હોય તો ભલ ેથાય,મન ેભોજન ના મળ ેતો ભલ ેના

મળ,ેપણ મારા ઠાકોર� માર� સાથ ેિન�ય રહ�.
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શહ�રો �ું સૌ�દય� કામ જનક છ,ે�હમાલય �ું સૌ�દય� સા��વક છ.ે

ઉ�વ� બ�ીકા�મ આ�યા છ,ેઅલકનદંા ના �કનાર� આ�યા છ.ેગગંા� મા ં�નાન ક��ુ છ,ે

પા�ંુક��ર મા ંઉ�વ� બઠેા છ.ેઉ�વ� �તૃાથ� થયા છ,ેઉ�વ� ન ેસ�િત મળ� છ.ે

ત ેપછ� એક અ�યાય મા ંયાદવો ના સહંાર ની કથા કહ� છ.ે

�ીધર �વામી એ �ી��ૃણ ચ�ર� નો ઉપસહંાર �ુંદર કય� છ.ે

�ારકાલીલા ની સમા��ત થઇ ત ેજ વખત ેપઢંર�રુ મા ં�ુંડ�લક નામનો ભ�ત થયો છ.ે

�ુંડ�લક ન ે�તૃાથ� કરવા �ારકાનાથ િવ�લનાથ થયા છ.ે જગત ના �વો નો ઉ�ાર કરવા �ારકાનાથ �ટ

પર િવ�લનાથ �વ�પ ેિવરા�યા છ.ે

�ુંડ�લક ન ેમાતા-િપતા ની સવેા કરવામા ંસમય મળતો નહોતો,ત� ઘણીવાર ઈ�છા થાય ક� –માર�

�ારકાધીશ ના દશ�ન કરવા છ.ેપણ ત ે�ારકા જઈ શકતો નહોતો.અન ેિવચાર� છ ેક� �ારકાધીશ મન ેઅહ�

આવી ન ેદશ�ન આપ ેતો સા�ુ.ં

�ુંડ�લક ની માત-િપતા ની ભ��ત થી �ારકાધીશ �સ� થયા છ ેઅન ેતણે ેદશ�ન આપવા પઢંર�રુ આવે

છ.ે�ુંડ�લક માતા-િપતાની સવેામા ંમશ�લૂ છ,ેબહાર આવતા નથી,કહ� છ ેમાર� �પંડ� બ� ુનાની છ,ે

તણે ેઘરની બહાર �ટ ફ�ક� અન ેક�ું ક� આના ઉપર ઉભા રહો,�ું માતા-િપતા ની સવેા કર� ન ેઆ�ું �.ં

�ારકાનાથ �ટ પર ઉભા ર�ા છ,ેઉભા ઉભા ક�ડપર હાથ રાખી ન ેઉભા છ,ેરાહ �ુએ છ.ે

ક�ડ પર હાથ રાખી િવ�લનાથ બોધ આપ ેછ ેક�-મારા શરણ ેઆવનાર ન ેમાટ� સસંાર-સાગર આટલો જ

�ડો છ,ેક�ડ�રૂ પાણીમા ંકોઈ �બૂી શક� ન�હ.કર�લા પાપો �ું �ાયિ�ત કરવા માર� શરણ ેઆવો.

તમ ેમારા ચરણો નો આ�ય કરશો તો તર� જશો.ન�હતર આ સસંાર-સાગર મા ંમોટામોટા �બૂી ગયા છ.ે

�ી��ૃણ ના સવેા-�મરણ મા ં� ત�મય બન ેછ ેત ેઅનાયાસ ેસસંાર સાગરન ેતર� �ય છ.ે

�ારકાનાથ-િવ�લનાથ એ સવ� એક જ છ.ેઅન ેભ�તો ના �દય મા ંત ેિવરા� છ.ે

અ�યાય-૧૧ સમા�ત.
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ભાગવત રહ�ય -�કધં-૧૨

આગળનો �કધં -૧૧ એ �ી��ૃણ �ું �ાન-�વ-�પ છ ેઅન ેઆ �કધં-૧૨ એ �મે-�વ-�પ છ.ે

�ાન અન ે�મે ,�ત ેતો એક જ છ.ે

�ન ેપરમા�મા �ું �ાન થાય છ ેત ેજ પરમા�મા ન ે�મે કર� શક� છ.ેઅન ેતવેી જ ર�ત-ે

�ન ેપરમા�મા સાથ ે�મે થાય છ ેતણે ેજ પરમા�મા �ું �ાન મળ� શક� છ.ે

� પરમા�મા સાથ ે�મે કર� છ-ેત ેપરમા�મા ના ચરણમા-ંઆ�ય મા ંરહ� છ,ે��ુત બન ેછ.ે

�કધં-૧૧ મા ં��ુ�ત-લીલા છ.ે��ુત �વો પરમા�મા ના આ�યમા ંરહ� છ.ે

એટલ ેબારમા �કધં મા ં–આ�ય-લીલા છ.ે

પર���ત �� કર� છ ેક�-હવ ેઆ ��ૃવી પર કો�ું રાજ થ�ું અન ેકો�ું રા�ય થશ ેત ેમન ેબતાવો.

�કુદ�વ� કહ� છ ેક�-જરાસઘં ના િપતા �હૃ�થ ના વશંમા ંછ�ેલો રા� થશ ે�રુજંય.

તનેા મ�ંી �ું નામ હશ ે�નુક.ત ેપોતાના �વામી ન ેમાર� ન ેપોતાના ��ુ ��ોત ન ેગાદ� પર બસેાડશ.ે

ત ેપછ� ભરતખડં મા ંનદં,ચ�ં��ુત-વગરે� અનકે રા�ઓ થશ.ેત ેપછ� અશોક નામનો રા� રાજ કરશ.ે

�યાર પછ� આઠ યવન અન ેદશ ગોરા રા�ઓ રાજ કરશ.ે

(ભાગવત માનંી આ ભિવ�ય વાણી �જ�ા�એુ વાચંવા �વી છ-ેઅહ� સ�ં��ત ક��ુ છ)ે

�મ �મ ક�ળ�ગુ વધશ ેતમે તમે વણા��મ િછ�-�ભ� થશ.ે

ક�ળ�ગુ ના લોકો �ાિત અન ે�ુળ નો િવચાર કયા� વગર લ�ન કરશ ેતથેી �� વણ�શકંર થશ.ે

ક�ળ�ગુના �ુ�ટ રા�ઓ ભારતના �ુકડાઓ કર� ભારત ન ેિછ� �ભ� કર� નાખશ.ેગાયો નો વધ કરશ.ે

રા�ઓ ર�ક ન�હ પણ ભ�ક થશ.ે

ક�ળ�ગુ ના સ�યાસીઓ મોટા મોટા આ�મો અન ેબગંલાઓ બનાવશ.ે�ા�ણો વદે-સ�ંયાહ�ન થશ.ે

ક�ળ�ગુ ની �ી અિત કામી અન ે�ુ� ંબોલનાર� થશ.ે��ુુષો �ી ન ેવશ (આધીન) રહ�શ.ે

ક�ળ�ગુ મા ં�ુ�ુબં �ું ભરણ પોષણ એ જ ચ�રુાઈ ગણાશ.ેક�િત� માટ� જ ધમ� �ું સવેન કરવામા ંઆવશ.ે

(ભાગવતમા ંક�ળ�ગુ િવષનેા ં� લ�ણો બતા�યા ંછ ેત ેમહદ �શ ેસાચા ંદ�ખાય છ.ેત ેજમાનામાં

અસ�ંય વષ� પહ�લા ંક�ળ�ગુ ની આગાહ� કરનાર માટ� માન થયા િવના રહ��ું નથી)

�કુદ�વ� કહ� છ ે–રાજન,ક�ળ�ગુ �રુો થવા આવશ ેએટલ ેભગવાન ધમ� �ું ર�ણ કરવા “ક��ક”

અવતાર ધારણ કરશ.ે

��ૃવી ઉપર અનકે રા�ઓ થઇ ગયા પર�ં ુબધા નાશ પા�યા છ.ે

તો ત ેઉપરથી મ��ુય ેબોધ લઇ �વાથ� માટ� કોઈ �ાણી નો �ોહ ના કરવો.

બારમા �કધંમા ંક�ળ�ગુ ના દોષો અન ેતનેાથી બચવાના ઉપાયો બતા�યા છ.ે

મોટા મા ંમોટો ઉપાય છ,ેભગવાન ના “નામ” �ું સકં�ત�ન.

ક�ળના દોષ અનકે છ ેપણ પણ તનેો એક મોટો સદ�ણુ એ છ ેક�-ત ે�ી��ૃણ થી ડર� છ.ે

� ઘરમા ં��ૃણ-ક�ત�ન થાય �યા ંક�ળ �વશેી શકતો નથી.

આ ક�લકાળ મા ંનામ સકં�ત�ન િસવાય બી�ુ ં કાઇં થઇ શક�ું નથી.તનેા િસવાય સસંાર-સાગર તરવાનો

બીજો કોઈ ઉપાય નથી. કાળ બ� ુબગડ�ો છ,ેસારો સ�સગં મળતો નથી.
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�કુદ�વ� કહ� છ-ેસત�ગુ મા ંિવ�� ુભગવાન �ું �યાન કરવાથી � ��ુ�ત મળતી,

�તેા�ગુમા ંમોટા ય�ો �ારા ભગવાન ની આરાધના કરવા થી અને

�ાપર�ગુ મા ંિવિધ�વૂ�ક િવ�� ુની સવેા કરવાથી � ફળ મળ�ું,

ત ેફળ ક�ળ�ગુ ના નામ સકં�ત�ન થી મળ ેછ.ેભગવાન ના જપ કરવાથી મળ ેછ.ે

મરતી વળેાએ લોકોએ પરમ�ેર�ું �યાન કર�ું એટલ ે�� ુતને ેપોતાના �વ�પમા ંલઇ �ય છ.ે

હ� રાજન તમ ેમરવાની તયૈાર�મા ંછો,તમારા �દય મા ંક�શવ ન ે�થાપી દો એટલ ેપરમ ગિત ન ેપામશો.

�કુદ�વ� છવેટ� રા� ન ે�િતમ ઉપદ�શ આપતા ંકહ� છ ેક�-

હ�,રાજન જ�મ અન ેમરણ એ શર�ર ના ધમ� છ.ેઆ�મા ના નથી.આ�મા અજર અમર છ.ે

ઘડો �ટ� જતા ંતનેા �દર રહ��ું ઘટાકાશ,બહારના �યાપક મહાકાશ સાથ ેમળ� �ય છ.ે

તમે મરણ પામતા ં�વ ���પ થાય છ.ે

રા� આ� છ�ેલો �દવસ છ,ેત�ક નાગ ન ેઆવવા નો સમય થયો છ.ેતારા શર�ર ન ેત�ક કરડશ,ે

ત ેતારા શર�ર ન ેબળ� શકશ ેપણ તારા આ�મા ન ેબાળ� શકશ ેન�હ.�ું શર�ર થી �ુદો છ.ે

હવ ે�ત ેતન ેમહાવા� નો ઉપદ�શ આ�ું �.ં

અહ�ં� પરધંામ �હમાડં પરમ ંપદમ.

(�ું જ પરમા�મા �પ �� �,ંઅન ેપરમપદ �પ � �� છ ેત ેપણ �ું જ �,ંએમ િવચાર� ને

તારા આ�મા ન ે�� (પરમા�મા) મા ં�થાપી દ�.)

કાળ ત�ક એ �ી��ૃણ નો જ �શ છ.ેશર�ર નાશવતં છ ેઆ�મા અમર છ.ે

હવ ેકાઇં આગળ સાભંળવાની તાર� ઈ�છા છ?ેસમય તો થયો છ,ેછતા ંતર� ઈ�છા હોય તો બોલ,

કારણક� �યા ં�ધુી �ું અહ� � ં�યા ં�ધુી ત�ક અ� ેઆવી શકવાનો નથી.

પર���ત કહ� છ ેક�-હ� ��ુુ�,તમ ેમન ે�યાપક �� ના દશ�ન કરા�યા છ.ેમારા શર�રમા ં� પરમા�મા છ,ે

ત ેજ ત�ક મા ંપણ છ.ે�યા ંભદે છ ે�યા ંભય છ,ેપણ મારો ભદે ટ�યો અન ેભય મય� છ.ે�ું િનભ�ય �.ં

ભાગવત �વણ ના ંપાચં ફળ છ.ે(૧) િનભ�યતા (૨) િનસદં�હતા (૩) �દયમા ં�� ુનો�વશે

(૪)સવ�મા ંભગવદદશ�ન અન ે(૫) પરમ �મે. આ પાચં ેફળો મન ે�ા�ત થયા છ.ે

ભાગવત નો �થમ �કધં સાભંળ� મન ેપરમા�મા ના જમણા ચરણ ના ંદશ�ન થયા.ં

બીજો �કધં સાભંળ� વામ(ડાબા) ચરણ ના દશ�ન થયા.ં

�ીજો અન ેચોથો �કધં સાભંળ� પરમા�મા ના બનં ેહ�ત-કમળ ના ંદશ�ન થયા.

પાચંમો અન ેછ�ો �કધં સાભંળ� બ ેસાથળો ના દશ�ન થયા.

સાતમો �કધં સાભંળ� ક�ટભાગ ના દશ�ન થયા.

આઠમો-નવમો �કધં સાભંળ� �� ુના િવશાળ વ��થળ ના દશ�ન થયા.ં

દશમો �કધં સાભંળ� �� ુના �ખુારિવ�દના અન ેબ ેનયનો ના ંદશ�ન થયા.ં

એકાદશ �કધં સાભંળ� મન ેલાગ ેછ ેક� ઠાકોર� બ ેહાથ �ચા કર� ન ેમન ેબોલાવ ેછ.ે

હવ ે�ું મારા ���ુું �યાન ધ�ુ ં�,ં�ું તમેના આ�ય ે�,ંમારા �� ુમન ેસવ�� દ�ખાય છ.ે

હવ ે�ું ભગવાન પાસ ેજવાનો �,ં�ું �તૃાથ� થયો,�ુઓ ત ેમન ેબોલાવી ર�ા છ.ે

��ુુ�,આપ ેમન ે�મે-રસ પીવડા�યો છ,ેમન ેપિવ� બના�યો છ.ે
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મહારાજ આપ ેકથા નથી કર�,પણ ��ય� �ી��ૃણ ના ંદશ�ન કરા�યા ંછ.ે

આ�ું જગત ��મય છ ેતવેા ંદશ�ન આપ ેકરા�યા ંછ.ે

ત�ક જગત થી �ા ં�ુદો છ?ેત�ક પણ ���પ છ.ે

આપના ંચરણ મા ં�ું વારવંાર વદંન ક�ુ ં�,ંઆપ ેમારા પર મહાન �પૃા કર� છ.ે

�કુદ�વ� કહ� છ ેક�-રા�,તારા લીધ ેમન ે��ૃણ-કથા કરવા�ું મ��ું,�ું પણ �તૃાથ� થયો.

તારા લીધ ેમન ેપણ ��ૃણ-�મે મા ંત�મયતા થઇ.મારા �દયમા ં�ી��ૃણ આવી િવરા�યા.

રા�,તારા શર�ર ન ેત�ક નાગ કરડશ ેત ેમારાથી જોઈ શકાશ ેન�હ.આગળ નો �સગં જોવાની માર�

જોવાની ઈ�છા નથી.રા�,તારા મનમા ંકાઇં શકંા હોય તો �� કર.કારણ માર� જ�ું પડશ,ે

�ું ��-િન�ઠ �,ંત�ક માર� હાજર�મા ંઆવશ ેન ેમાર� નજર� ચડશ ેતો ત�ેું ઝરે અ�તૃ થઇ જશ.ે

પર���ત ે��ુુદ�વ ન ેવદંન કર� ક�ું ક�-મારા મનમા ંહવ ેકોઈ શકંા રહ� નથી.તમારા �તાપ ે�ું િનભ�ય

થયો �,ંમન ેહવ ેચાર� બા�ુ નારાયણ ના ંદશ�ન થાય છ.ે

�કુદ�વ� કહ� છ ેક�-મા�ુ ંકામ ��ુુ થ�ું,હવ ે�ું �� �,ં�ું મન ેર� આપ.

પર���ત કહ� છ ેક�-��ુુ� આપ તો મહાન છો,આપન ેકોણ ર� આપી શક�?માર� એક જ ભાવના છ ેક�,

મારા સદ��ુુદ�વ ની એક વખત છ�ેલ ે��ૂ ક�ુ.ંપછ� જ આપ �વ.

રા� પર���ત ે�કુદ�વ� ની ��ૂ કર�,��ુુદ�વ ના ચરણ મા ંમા�ું ��ુું,

�સ� થયલેા ��ુુદ�વ ેરા�ના મ�તક પર પોતાનો વરદ હ�ત પધરા�યો.

અન ેત ેજ વખત ેપર���ત ન ેપરમા�મા ના ંદશ�ન થયા ંછ ેસા�ા�કાર થયો છ.ે

�વ અન ે�� એક થયા છ.ે

મોટા મોટા ઋિષ ઓ આ �ાન-સ� મા ંબઠેા હતા.તઓે ન ેપરમ આ�ય� થ�ું છ.ે

�કુદ�વ� �ું �ાન,તમેનો વરૈા�ય અન ેતમેની �મે-લ�ણા ભ��ત અલૌ�કક છ.ે

�યાસ� પણ ત ેકથા સાભંળવા બઠેા હતા,�યાસ� િવચાર� છ ેક�-

ભાગવત મ� મારા ��ુ �કુદ�વ� ન ેભણા��ું,પણ ત�ેું ત�વ,ત ેસમ�યા છ ેત�ેું �ું પણ સમ�યો ન�હ.

મારો ��ુ છ ેપણ મારાથી પણ ��ેઠ છ.ે

સાધારણ ર�ત ેિપતા ��ુ ન ેમાન ના આપ,ેપણ �યાસ� ઉભા થઇ �કુદ�વ� ન ેવદંન કર� છ.ે

ત ેપછ�,�કુદ�વ� �યા ંથી �તધા�ન થયા છ.ે

પર���ત ગગંા� મા ં�નાન કર� આ�દનારાયણ પરમા�મા �ું �યાન કર� છ.ે

રા� પર���ત ના શર�રમાથંી એક �યોિત નીકળ� અન ેમહા �યોિતમા ંભળ� ગઈ.

ત ેપછ� ત�ક �યા ંઆવ ેછ,ેઅન ેરા� ના શર�ર ન ેકરડ� છ,ેિવષા��ન મા ંશર�ર ભડભડ બળ� ગ�ું.

ધ�ય છ ેપર���ત ન ેક� � કાળ કરડતા ંપહ�લા ંજ ત ેભગવાન ના ધામ મા ંગયો.

ધ�ય છ ે�કુદ�વ� ન ેઅન ેધ�ય છ ેઆ ભાગવત કથાન.ે

�તૂ� કહ� છ ેક�-�ું ત ેવખત ે�યા ંબઠેો હતો,પર���ત નો મો� મ� નજર� જોયો છ.ે

આ �માણ ે�ીમદ ભાગવતમા ંસવ� પાપો નો નાશ કરનારા ઇ���યો ના િનયતંા ભગવાન �ી હ�ર �ું

સા�ાત વણ�ન ક��ુ છ.ે
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મહારાજ કહ� છ ેક�-આ �ાન-સ� છ,ેકથા સાભંળ� ન ેકાઇં પણ �વન મા ંઉતારો તો કથા સાથ�ક થાય.

સ�કમ� ની સમા��ત હોતી નથી,�વન ના છ�ેલા �ાસ �ધુી સ�કમ� કરજો,પરોપકાર મા ંશર�ર ઘસાવજો.

સવ�મા ંપરમા�મા િવરા�લા છ.ેએવો સદભાવ રાખી સવ� ની સવેા કરજો.

�વન ની સમા��ત �ધુી,�ી��ૃણ સવેા-�મરણ કરજો.

આ કથા સાભંળવામા ંવ�તા-�ોતા થી અ��ય ે�માદથી કોઈ દોષ થઇ ગયા હોય તો ત�ેું �ાયિ�ત

કરવા�ું હોય છ.ેમોટ� થી સવ� �ણ વાર “�ી હરય ેનમઃ” બોલો.

આ મ�ં થી સવ� પાપો નો નાશ થાય છ.ેઅન ેમ��ુય સવ� પાપોમાથંી ��ુત થાય છ.ે

�તમા ં�મ�ું નામ-સકં�ત�ન સવ� પાપો નો નાશ કર� છ,ેઅન ે�મન ેકર�લા �ણામ સવ� �ુઃખો ન ેહર� લે

છ,ે

ત ેપરમ�ેર �ી હ�ર ન ે�ું નમ�કાર ક�ુ ં�.ં

�કંધ-૧૨-સમા�ત.

ભાગવત-રહ�ય-સમા�ત.


