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વાહશત્મ ઈતતશાવ

 ૂજ્મ ભયાયીફાુના તતાજી સ્લ.શ્રી પ્રભુદાવફાુની ુણ્મતતથીએ દય લડની જેભ આ લે
ણ તરગાજયર્ા ખાતે વંતલાણી કામડક્રભ મજામ શત. જે અંતગડત વંતલાણી એલર્ડ અામા
શતા. આ જ હદલવે વલાયે તુરવી એલર્ડ વતભતત દ્વાયા એનામત થમેર એલર્ડ ના અડણતલતધ
અંતગડત ભયે તળમવ સ્સ્થત ર્. યાજેન્દ્ર અરૂણજી, શ્રી શ્રીનાથજી તભશ્રા (લાયાણવી), શ્રી અબ્દુર
લદુદ અઝશય દશેરલી (હદલ્શી), શ્રી ઈન્દ્દુભ ૂણ ગસ્લાભી (વદાલન)
ંૃ
અને શ્રી જગદે લદાવ
ુ વી એલર્ડ અડણ કયામા શતાં. આ તલદ્વાનને ળાર,
ભશાયાજ 'ભાનવભધુકય' (અમધ્મા) ને તર
સ્મતૃ તચિહ્ન તથા ુયસ્કાય યાળી અડણ કયામા. આ પ્રવંગે એક નલી ળરૂઆતના આમાભને
ઉવાલતી વંતલાણી તલળેની એક તલિાયગઠિીનુ ં આમજન વાંજે ૪ થી ૭ લાગ્મા દયમ્માન
તરગાજયર્ા, ચિત્રકૂટધાભ ખાતે કયાયુ ં શતુ.ં બય ૂય લયવતા લયવાદભાં અભે આ તલિાયગઠિીનું
શ્રલણ કયલાન રશાલ રેલા શોંચ્મા. જેભ જેભ અશીં તલદ્વાનના બજન અને બજન ઈતતશાવ
તથા યં યાઓ તલળેના તલિાય વ્મક્ત થમા તેભ તેભ ભેઘયાજાએ ણ તેભની અલહયત લાડ
િાલુ યાખી.
શ્રી શહયશ્ચંરબાઈએ કામડક્રભની ળરૂઆત કયતા કહ્ુ,ં
"વંતલાણી

એલર્ડ

બજનતલિાયની

આ

ત્રણ
વંગષ્ઠિભાં

અંતગડત
ઉસ્સ્થત

યશેરા બજનના ભયભીઓ, બજનપ્રેભીઓ અને
વંતલાણીના શ્રતાજન અને આ વંગઠિીના
ત્રણ લક્તાઓ અને વંિારકશ્રી, આ વોનુ ં
 ૂજ્મ

ફાુ

હયવયભાં

લતી

ચિત્રકૂટધાભના

શનુભાનજૌ ં ભશાયાજની

આ

ુ
વન્દ્મખ

શાહદિ ક સ્લાગત કરું છં. ચિત્રકૂટધાભ કે કૈ રાવ
ગુરુકુભાં મજાતા ફાુની પ્રેયણાથી વજાડતા કઈણ ઉક્રભન પ્રત્મક્ષ કે યક્ષ વંદેળ વભાજ
સુધી શોંિે છે . ગત લે વંતલાણી એલર્ડ ની અડણતલતધ  ૂલે એ વભમે ઉસ્સ્થત બજનપ્રેભી
એલા કેટરાક ભશાનુબાલને પ્રામગીક યીતે દવ દવ તભતનટ લક્તવ્મ આલાનુ ં અશીં કશેલામેલ ુ
અને એ યીતે બજન તલળે પયી આણે વો તલિાય કયતા થઈએ એલ એક ઉક્રભ યિામ.
ઝલેયિંદ ભેઘાણી આજીલન વંળધક - વંાદક ણ એભણે તાનાુસ્તકભાં જણાવ્મા મુજફ
છે લ્રે ત એભનુ ં ભન બજનભાં િયુું શતુ.ં એભની ઘણી ઈચ્છા શતી કે એ હદળાભાં એ તલળે કામડ
કયે ણ કાદે લતાએ એટર વભમ એભને કદાિ ન આપ્મ. આણા ફીજા એક બજન ભયભી
ભકયં દ દલે, જેણે ણ બજન તલળે આણને તલિાયતા કમાું , બજન તલળેની આણને વભજ
આી, અને આ વભમભાં ણ આણી લચ્િે ફેિેરા અને કેટરાક કદાિ શજુ નથી શોંચ્મા કે
http://aksharnaad.com << અંતયની અનુભ ૂતતન અક્ષય ધ્લતન

Page 2

નથી આલી ળક્યા એલા ઘણાં બજનભયભીઓ આણી લચ્િે છે . કેટરાકના હ્રદમભાં એલી ીર્ા
ણ છે જે ફાુ ાવે અને અન્દ્મત્ર એભના રેખભાં ળબ્દ દ્વાયા એ વ્મક્ત થતી યશી છે અને એ
ીર્ા એ છે કે બજન એ ત એક વાધન છે , ળબ્દની ઉાવના છે , અંદયના દ્વાય ખરલાની
ળાષ્બ્દક પ્રહક્રમા છે , ણ એ બજન ભનયં જનના ભાગે િઢતુ ં જતુ ં શમ, તભર્ીમા ભાધ્મભન
પ્રબાલ, આણ અભ્માવ ઘટત જામ, લાંિન ઓછં થતુ ં જામ એ ફધા કાયણે ણ બજનને જે
યીતે મ ૂરલલાની જરૂય આણે ત્માં યશી છે એભાં ાછરા લોભાં ઘણ ઘટાર્ થમ છે , એટરે
એલી ણ એક અેક્ષા અશીં યાખી શતી અને જે બજનીક યાત્રી ફેિકભાં વંતલાણી યજુ કયલાના
છે એ ફધાને ભેં તલનંતત કયે રી કે શ્રતાઓ ત બજન તલળે જાણે, બજન તલિાય દ્વાયા એ તલિાય
કયતા થામ, ણ જે સ્લમં બજતનક છે , આભ ત ગાવુ ં એ ણ ફાુ એક બજન સ્લરૂ જ ભાને
છે , ણ જે બક્ત કતલઓની લાણી પ્રગટ થઈ છે એ શુ ં કશી ગમા છે , કેટરીક લખત બજનભાં
પ્રમજાતા જે ળબ્દ કે ળબ્દયુગ્ભ શમ એના તલતળઠટ અથડ છે , એ ભાત્ર ગાઈ નાખલા જેલા કે
ફરી રેલા જેલા ળબ્દ નથી, એટરે એ વભજ ણ ભયભીઓ દ્વાયા બજનના ગામકને બજતનકને અશીં પ્રાપ્ત થામ એલી અેક્ષાથી ભેં વોને તલનતત
ૌ ં ણ કયે રી કે વાંજની િાય
લાગ્માની ફેિકભાં આ વો ઉસ્સ્થત યશેળ એલી તલનંતત છે .
બજતનક ળબ્દ ઓવયત ગમ અને શલે કરાકાય ળબ્દ - બજનના કરાકાય એલ ળબ્દ
પ્રમજાત થમ છે . આણે પયી ાછા ફાુના ખે ફેવીને અશીં એક એલ નલ અચબગભ
વજીએ, એ અેક્ષા યાખીએ કે પયી વાિા અથડભાં બજનને આણે વાંબતા, ઓખતા, ાભતા
થઈએ એ અેક્ષા વાથે પ્રતતલડ બજનવંદબે તલિાયની જે વંગઠિી થલાની છે એ અંતગડત આ
લે આ પ્રથભ વંગઠિી છે . આ ફેિકના વંિારક શ્રી ફલંત જાની, ત્રણ લક્તાઓ શ્રી
નાથારાર ગશેર, શ્રી તનયં જન યાજ્મગુરુ અને શ્રી બાણદે લજી િાયે મ ભશાનુબાલને સ્ટે જ ય
ધાયલા તલનંતત કરું છં.
આ ફેિકના પ્રથભ લક્તા છે શ્રી નાથારાર ગહશર અને જે હદળાભાં શલે છીના લોભાં આણે
આગ િારશુ ં એ તલમ છે બજન વાહશત્મન ઈતતશાવ - શેરા આણે એ જાણીશુ,ં આયાધ બજનન જે એક પ્રકાય છે , આયાધ સ્લરૂ તલિાય એ તલળે શ્રી તનયં જન યાજ્મગુરુ લક્તવ્મ
આળે અને ગંગાવતીની લાણી એ તલળે બાણદે લજી તાનુ ં લક્તવ્મ આળે. આ ફેિકના
વંિારક શ્રી ફલંત જાની, એભના હયિમની આભ ત આલશ્મકતા નથી તે છતાં વંક્ષેભાં
કશેવ ું શમ ત ફલંતબાઈ વોયાઠર યુતનલતવિટીના ગુજયાતી બાા વાહશત્મ બલનના પ્રપેવય
અને અધ્મક્ષ છે , ઉતય ગુજયાત યુતનલતવિટી, ાટણના  ૂલડ લાઈવ િાન્દ્વેરય યશી ચ ૂક્યા છે ,
ખાવ કયીને ભધ્મકારીન વાહશત્મના એ ભભડજ્ઞ છે , વંકરન, વંાદન અને વંળધન, રકવાહશત્મ,

http://aksharnaad.com << અંતયની અનુભ ૂતતન અક્ષય ધ્લતન

Page 3

િાયણીવાહશત્મ અને ભધ્મકારીન વાહશત્મભાં તલુર ભાત્રાભાં એભણે કાભ કયુું છે અને એ યીતે
એભનુ ં ઘણું ભટું પ્રદાન છે , આ ત્રણેમ લક્તાઓ આ ક્ષેત્રના ભયભીઓ છે ."
 ૂજ્મ ફાુએ સ ૂત્રભાા અને ળારથી સ્ટે જ ય આ ભશાનુબાલનુ ં સ્લાગત કયુ,ું એ છી
ફલંતબાઈ જાનીએ વંિારન વંબાળયુ.ં
શ્રી બલળંતભાઈ જાની તરગાજયર્ી

બાયતીમ

વંસ્કૃતત

યં યાના

પ્રમજક આણા વભમના અત્મંત શ્રદ્ધે મ
ત ુરવી યાભામણ અને બાયતીમ જ્ઞાનુજ
ં ના
ભાત્ર અભ્માવી નશીં, ભાત્ર અથડઘટનકતાડ
નશીં, ણ એના દળડનને એના અથડઘટનને
કઈ આિામડ ળાસ્ત્ર યિતા શમ એ યીતે
યાભામણને

કેન્દ્રભાં

યં યાના

બાયતીમ

યાખીને
વંસ્કૃતતના

બાયતીમ
અનેક

વંજ્ઞાકને જેઓ તલશ્વ વભક્ષ આજના વભમભાં અથડ ૂણડ અને હ્રદમસ્ળી યીતે ઉદઘાહટત કયી
યહ્યા છે એલા આણા વોના શ્રદ્ધે મ ભયાયીાબુની તનશ્રાભાં અને બુદ્ધદ્ધભતાં લહયઠિં એલા પ્રાજ્ઞ,
અત્મંત બુદ્ધદ્ધભાન, તેજસ્લી, વેલક શનુભાનજીની ગદભાં અભને વાક્ષાત ફેવાર્ીને એ ળબાને
જઈ યશેરા આસ્લાદી યશેરા આ વો વંતલાણીના િાશક, અને ખયા અથડભાં એના જાણતર
ભયભી તભત્ર, આજે અભાયી વાથે આ બજન િિાડભાં ત્રણ તભત્ર છે , તનયં જન યાજ્મગુરુ,
નાથારાર ગહશર અને બાણદે લજી.
વોથી ભટી લસ્તુ જે પ્રાયં બભાં આદયણીમ શયીળબાઈએ થર્ી આણી વભક્ષ ખરી તે એ કે
બજન તલળે ફે ભત પ્રલતે છે , એક એલ તલિાય ધયાલનાયા શ્રદ્ધા ુરુ છે જે એભ ભાને છે કે
આ વાધનાન, અનુબલલાન તલમ છે , અંદય વભજલાન તલમ છે . અંતયભાં ઉતાયલાનુ ં છે .
ફીજ એક ભત ધયાલત લગડ એ છે કે એની િિાડ થલી જઈએ, ઉતનદની ભાપક ાવે
ફેવીને આણે જે કાંઈ જાણીએ છીએ, આણુ ં જે કાંઈ અથડઘટન છે , જે વભજ્મા છીએ એન
તા ભેલલ જઈએ. ભકયં દબાઈ આ ળબ્દ લાયતા, 'આ તા ભેલલાની લાત છે ', ભને
આભ જણામ છે , હુ ં આભ ભાનું છં નશીં. તભે ભકયં દબાઈના ફધા ુસ્તક લાંિ, એ ત ભયભી,
આટરા ભટા ગજાના વાધક, અતધકૃત, કદાિ એના જેટલું અતધકૃત એના વભમભાં નહશિં,
અત્માયે ણ કણ શળે એ પ્રશ્ન છે , એ તલદ્યાુરુ ણ એભ કશે, 'ભને ભાયા અનુબલે, ભાયા
અભ્માવે, ભાયા ભતે એભ જણામ છે કે....' એભ કયીને લાત મ ૂકે છે આલી આ બજનની તભભાંવા
આણે ત્માં થતી આલી છે . ણ એ શતી તલદ્વદ લગડભાં, એ શતી વીભાફદ્ધ લતુ
ડ ભાં. એન
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પ્રાયં બ ત કમો શત શ્રદ્ધે મ ર્રયયામ ભાંકર્ે, ર્રયયામ ત વંસ્કૃતના કાવ્મળાસ્ત્રના ંહર્ત, ણ
વભગ્ર ગુજયાતી તલલેિન યં યાભાં બાયતીમ તવદ્ધાંતને, બાયતીમ કાવ્મળાસ્ત્રને કેન્દ્રભાં યાખીને
તલલેિનના તવદ્ધાંતની ભાંર્ણી કયનાય એ તલદ્યાુરૂ અને તભ ૂભીની કથા કશેનાયા, એ ત
કથાકાય ણ શતા, શ્રીભદ બાગલતની કથાનુ ં યવાન કયાલતા, આ ફધું એને કિે, એણે બજન
વાંબે રા, એટરે 'આણા કાવ્મપ્રકાય' નાભના ગ્રંથભાં બજનના કાવ્મપ્રકાયની િિાડ એણે
આયં બ કયી, એ જ િિાડ કયી ળકે જેને આણા તદા કાવ્મપ્રકાયની ખફય છે અને આણે
ફધાં જેનાથી અનુપ્રાચણત છે . એ વંસ્કૃત કાવ્મપ્રકાયન ખ્માર શત, એણે ભાંર્ણી કયી.
િાય સ્તંબ ભને જણામ છે , ર્રયયામ એક થાંબર છે , ફીજ થાંબર એલ જ ફલત્તય અને
તદી વસ ૃતતન શ્વાવેશ્વાવ બયીને જે ઉછયે રા - ઉજયે રા એલા ભેઘાણી, ણ એની ચફરકુર
રગરગ, એની વાથે યશીને જેણે ખ ૂફ કાભ કયુું અને બજન, રકગીત, રકકથા, રકકાઓભાં
ઓતપ્રત એલા જમભલ્રબાઈ, આ ત્રણ ઉયાંત િથુ ં જે કાભ કયુ,ું ફહુજ ભશત્લનુ,ં તકડ થી અને
બજનની તલતલધ યં યાન ખ્માર અને એ યં યાના બજનન ખ્માર, એટરે હુ ં બજન તલળે
પ્રાયં ચબક યીતે તલિાયનાયા જે િાય સ્તંબ કહુ ં છં એભાં ભકયં દબાઈ, ભેઘાણી, ર્રયયામ અને
જમભલ્રબાઈ એ છે . ફાુએ વયવ કહ્ ૌ ં કે આ િાય સ્તંબન તરગાજયર્ી સ્તંબ ભને રાગ્મા છે
નયતભ રાણ. કેટલું લશેલ ું એણે ણ એ તલિાયુ?
ું આણે ત્માં આ ફધુ ં થત ુ ં નથી. ણ હુ ં
ફધા તલધાન ક્રભભાં ગિલત ત્માયે ખ્માર આવ્મ કે કેટલું લશેલ,ું એ વભમે બજનના સ્લરૂ
તલળે એભણે તલિાયે લ.ું એટલું જ નશીં આ ફધાન કાર તનણડમ કયલાભાં ણ કેભ બજન
ઉમગી થામ છે એની લાત કયે રી. બજન તલળે આલા આલા તલિાય ુરુએ ઘણુ ં કહ્ું છે . હુ ં
તલિાયત શત કે આ બજન ફંગાના ફાઊર યં યાના સ્લરૂની ભાપક ગુજયાત યાજસ્થાનભાં આટલું છલાઈ ગયુ ં છે , ત આ તદી રકવંતની લાણી કેભ આટરી સ્સ્લકૃતત
ાભી? એન એટર ફધ પ્રબાલ કેભ યહ્ય? એની આટરી કર્ પ્રાંતભાં બણેરા - ન બણેરા
અનેક અભ્માવીઓ ય આટરી ફધી કેભ ર્ી? જેના યિતમતાઓને કરભ કર્તા આલર્તી
નશતી, અક્ષય ાર્તાંમ આલર્તુ ં નશતુ ં એના હ્રદમભાંથી નીકે રી આ લાણીને આટરી
સ્લીકૃતત કેભ પ્રાપ્ત થઈ? અને લેદલાણીની વભક્ષ એની રગરગ ઉતનદના સ ૂત્રની
રગરગ એનું સ્થાન, એનુ ં ભાન એને ળા ભાટે પ્રાપ્ત થયુ?ં શું છે એભાં?
આ લાત તલિાયતા તલિાયતા ભને એક વંસ્કૃત સુબાતત માદ આલે, એભાં કશેલાયુ ં છે ,
"અનુદ્વગ
ે ં કયં લાક્ય ં" - ઉદ્વેગ ન થામ એવુ ં લાક્ય, "તપ્રમં હશતં િ મ" - અને ાછં હશતકાયી અને
તપ્રમકય શમ,
"સ્લાધ્મામાં અભ્માવં િૈલ" - છી કશે છે , "લાંગ્ભમ ત ુજ્મતે"
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હુ ં કશીળ કે રકવંતનું લાંગ્ભમ ત એ ગુજયાતી બજન છે , એભાં કઈને ઉદ્વેગ થત નથી, એ
ંથના ન શમ એને ણ ઉદ્વેગ થત નથી આ ભટી તવદ્ધદ્ધ છે બજનની, અનેક ંથના ચબન્ન ચબન્ન
ભત ધયાલતા રક ણ જ્માયે બજનભંર્ીભાં શમ અને ઝીરતા શમ, ઝૂરતા શમ ત્માયે એભ
રાગે કે આ એની તલિાયધાયાના ભત વાથે અનુફધ
ં ન ધયાલતી લાણી ણ એના ચિતભાં કેલી
સ્સ્લકાય ાભીને અંગ અંગ દ્વાયા પ્રગટે છે . પ્રત્મેક અંગ દ્વાયા બજન વાંબતા ઉલ્રાવ પ્રગટાલે
એલી આ લાંગ્ભમ રૂની લાત આની વભક્ષ થલાની છે .
બજનના ઐતતશાવીક સ્લરૂની, એના તલતલધ પ્રકાય સ્લરૂની અને એના તલતલધ યિતમતાઓ
એભ ત્રણ ાંખાી આ લાત છે - તત્રલેણી. વતત પ્રત્મેક લે આ ત્રણને કેન્દ્રભાં યાખીને
જુદાજુદા પ્રકાય તલળે લાત થળે, ઐતતશાતવક વંદબડભાં લાત થળે, અનેક બજન જેણે યચ્મા છે
એલા બજનના કતાડઓ તલળે લાત ળળે, એનુ ં દળડન થળે, આ ઉક્રભ સ્લમં ળાસ્ત્રીમ, રકરૂચિને
ઘર્નાય, રકરૂચિને કેલનાય છે એભ જ નશીં, રકની વભજને તલસ્તાયનાય છે . એટરે ત
તલદગ્ધ શ્રતાઓ ણ અશીંમાં શ્રલણાન ભાટે ચિિંતન ભાટે ભંથનમજ્ઞભાં ઉસ્સ્થત થમા છે .
ભાયી રષ્ઠટએ આ તલદ્યાવત્ર ગુજયાતની રકવંસ્કૃતત યં યાનુ ં એક ભશત્લનુ ં વત્ર છે ,
તલદ્યાીિભાં બજનને ફહુ ઓછ આલકાય ભળમ છે , અભ્માવીઓએ બજનને ફહુ ઓછ
આલકાયુું છે , અભ્માવભાં ફહુ ભર્ે ભર્ે વંતલાણીન સ્લીકાય થમ.
રાણવાશેફે ફહુ ગકીય ભાિાલેર કે ગુજયાતી વાહશત્મકભાં આ ફધા બજતનકની
બજનલાણી

અને

એના

યિતમતાઓને

સ્થાન

ભવુ ં જઈએ.

એણે,

જમભલ્રબાઈએ,

તનયં જનબાઈએ ખ ૂફ પ્રમત્ન કમો. અને ભને માદ છે જલાફ એલ આેર કે એની શસ્તપ્રત
ભતી નથી, એભના ળાસ્ત્રીમ વંાદન થમા નથી, એભના કતત્ડ ુ લના પ્રશ્ન છે , એને અભ્માવભાં
ળાભેર ન કયી ળકામ. ણ એ ફધાં તભત્રએ એનાથી તનયાળ થમા લગય અભ્માવની કેર્ીએ
એલી યીતે ર્ગ ભાંર્યા કે એ કેર્ી આજે યાજભાગડ ફની ગઈ છે અને યાજભગડ ફનેરી કેર્ી આ
બજન, આણું લાંગ્ભમ રૂ એના તલળે આજે જ્માયે આ તરગાજયર્ી યં યાભાં તલિાયગઠિી
આયં બામ છે એ ભને રાગે છે કઈ ણ તલદ્યાવંસ્થાએ કયલા જેવુ,ં ભશત્લના કામડ તયીકે
સ્લીકાયલા જેવું કામડ છે જે આ એક રકતલદ્યાભંિ એક તલદ્યાીિથી થઈ યહ્ું છે . એન અભને
ખ ૂફ આનંદ છે કાયણકે આ રક વંસ્કૃતતના મ ૂ ણ આ રકભનની અંદય ર્ેરા છે , વંતના
ચિતભાં ર્ેરા છે , અને આ બાલકના હ્રદમભાં ર્ેરા છે . ત આ બાલક, આ વંત અને આલા
ુ કયલાના છે .
તલદગ્ધની ઉસ્સ્થતતભાં અભ્માવીઓ એભનુ ં તલદ્યાત અશીં પ્રસ્તત
નાથારાર ગહશર ભકયં દબાઈ ાવેથી સ્લમં એની વાભે ફેવીને બજન વંદબડભાં દીચક્ષત થમેરા,
અનેક તભત્ર વાથે વતત િિાડ કયે , વતત પ્રતતફદ્ધ ફનીને બજનને જ અભ્માવનુ ં ક્ષેત્ર
સ્ત્લીકાયીને છે લ્રા દઢ ફે દામકાથી એભાં કાભ કયે છે , આણે ત્માં અનેક અભ્માવીઓ છે .
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અનેક તલમભાં એનું પ્રદાન છે , ણ નાથારારબાઈ બજનને તાનુ ં અભ્માવક્ષેત્ર સ્લીકાયીને
વંળધનભાં અધ્માનભાં, અધ્મમનભાં, રેખનભાં એને એલી યીતે ળાભેર કયુું કે આજે એ
તલમના વોથી લધુ ુસ્તક - ગુજયાતી બજન તલળેના કઈના શમ ત નાથારારબાઈના છે .
શયીજન વંતની બજનલાણી એ ી.એિ.ર્ીન તલમ એભણે સ્સ્લકામો ત્માયે ણ િિાડ થતી કે
આલ તલમ કેભ? અધ્માક િિાડ કયે કે આભા શુ?ં કારે વલાયે કઈ બ્રાહ્મણ વંતની
બજનલાણી ય કાભ કયળે? ફાલા વાધુ વંત, િાયણની બજનલાણી ય કાભ કયળે? ણ
કેટરાક અધ્માકએ કશેલ ું કે એભની ાવે તલતળઠટ દળડન છે , ભશાંથીની અનેક તલતધભાં ણ
એનુ ં પ્રદાન છે અને એ વંતનુ ં જે મગદાન છે એ તલળે નાથાબાઈએ વયવ કાભ કયુ,ું એ
સ્લીકાયાયું અને એક છી એક કથાત્ભક બજન, રૂાત્ભક બજન, ભશાંથના બજન એલા ઘણાં
કાભ દઢ ફે દામકાથી કમાડ , અત્માયે બજન વાહશત્મના અતધકૃત અભ્માવીના પ્રાયં ચબક
લક્તવ્મથી આ ખયા અથડભાં હયવંલાદની યં યાન પ્રાયં બ થઈ યહ્ય છે અને એના પ્રાયં ચબક
લક્તા ણ નાથાબાઈ ગહશર છે , કેળદની કરેજના અધ્માક, વેલાતનવ ૃતત્તની રગબગ કયે
ફેિા શમ ત્માયે ણ અભ્માવરેખ, અધ્મમનરેખભાં વતત યત શમ એલા પ્રપેવય, શયીજન
વંત તલળે અતધકૃત કાભ કયીને, વભગ્ર વંત વાહશત્મ તલળે ફહુજ ભશત્લની તભભાંવા કયનાય ર્.
નાથારાર ગહશરને તલનંતત કરું છં કે તેઓ િારીવ તસ્તારીવ તભતનટની વભમ ભમાડદાભાં
બજનના ઐતતશાતવક વંદબડને પ્રસ્તુત કયે .
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બજન વાહશત્મન ઈતતશાવ – નાથારાર ગહશર
ર્. નાથારાર ગહશર નું લક્તવ્મ "આદયણીમ  ૂજ્મ ભયાયીફાુ, તલદ્વદજન,
વાથી

લક્તા

ગતગંગા.

તભત્ર

ભાયે

અને

આજે

ભાયી

લશારી

બજનવાહશત્મના

ઈતતશાવ તલળે ફરલાનુ ં છે . ત્માયે વાહશત્મના
નલ યવ અને બજનના તવદ્ધ યવની વરી
બયીને પ્મારીઓનુ ં આિભન કયાલી નશીં ળકું
કાયણ ભાયે ઈતતશાવ યિલાની લાત છે ,
ટેકનીકર લાત છે , ળાસ્ત્રની લાત છે એટરે
યવને ફદરે લૈજ્ઞાતનક ળાસ્ત્રીમ અચબગભથી બજનના ઈતતશાવને જ યિલ શમ ત શું કયવુ ં
જઈએ તે અંગેના ભાયા ભતને પ્રગટ કયીળ.
બજન બાયતની આધ્માત્ત્ભક વંસ્કૃતતન િેતનલંત ઉય ધફકાય છે . આ બજન તલળે પ્રાંતેપ્રાંતભાં
કાભ થયું છે , ગુજયાતભાં ણ થયુ ં છે અને એ બજન ક્ષેત્રે જે કાભ થમા છે તેના આધાયે
બજનન અથડ, બજનની વ્માખ્મા, બજનના પ્રકાય, બજનના અથડઘટન તલળે ઘણુ ં ફધુ ં કશેલાઈ
ચ ૂક્ું છે . ભાયા તલમને અંતગડત એ અચબપ્રેત નથી. એટરે એને ણ હુ ં અશીં છડું છં. ભાયે
બજન વાહશત્મન ઈતતશાવ રખલાની આ લાત કયલાની થામ છે ત્માયે આ તલમની જરૂયીમાત
ળેભાંથી ઉબી થઈ? ત તેન ુ ં એક ભશત્લનુ ં કાયણ એ છે કે આજે બજન કરેજ અને યુતનલતવિટી
કક્ષાએ અભ્માવભાં સ્થાન ાભેર છે . અને જ્માયે અભ્માવભાં તેન ુ ં સ્થાન થામ ત્માયે વોથી
શેરી જ લાત બજનના ઈતતશાવની લાત આલે છે . બજનક્ષેત્રે જે અભ્માવ કયી યહ્યા છે એ
તલદ્વાન તભત્ર ઘણા વભમથી તલિાયતા શતા કે બજનન ઈતતશાવ યિીએ યં ત ુ ફન્દ્ય ુ ં એવુ ં કે
એનુ ં ભાખુ ં યિી ળકાયુ ં નશીં. એભ ણ ફને કે બજનના ઇતતશાવને પ્રગટ થવુ ં શતુ ં ણ કઈ
વંતના આતળલાડદની ઝંખનાભાં એ તલમ યાશ જત શત.  ૂજ્મ ફાુ વંતક્ષેત્રન જ્માયે એલર્ડ
આે છે તે તનતભત્તે એક વ્માખ્માનભાા મજલી અને એ વ્માખ્માનભાાન આ પ્રથભ ભણક,
અને પ્રથભ ભણકાના પ્રથભ લક્તા તયીકે જ્માયે ભને આ તક ભી છે એને હુ ં વંતના આતળલાડ દ
ભાનું છં, વંતન આદે ળ ભાનું છં, અને યભ ૂજ્મ ફાુને હુ ં પ્રથભ લંદન કરું છં અને વાથેવાથે
એક ભાયી શ્રદ્ધા ણ પ્રગટ કરું છં. આ ક્ષણ, આ  ઈતતશાવ યિાલાની  છે અને  ૂજ્મ
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ફાુના વશમગથી ઈતતશાવ યિાળે એભાં ભને અને આણે વોને ળંકા નથી. ફીજા લંદન કરું છં
બજન ક્ષેત્રે જે રક કાભ કયી ગમા છે તેભને. અને એ ળરૂઆત જ કરું ત યણજીતયાભ
લાલાબાઈ, સ્લાભી આનંદ, ઝલેયિંદ ભેઘાણી, ભકયં દ દલે, જમભલ્ર યભાય, શયીલલ્રબ
બામાણી, તનયં જન યાજ્મગુરુ, યાજેન્દ્રતવિંશ યામજાદા, દરત હઢમાય, નયતભ રાણ, હશભાંશ ુ
બટ્ટ, ફલંત જાની, શસુ માચજ્ઞક, બગલાનદાવ ટે ર, ભનજ યાલર, બાણદે લ લગેયે. અન્દ્મ
નાભન ઉલ્રેખ ભાયા ચિતભાં છે , ણ બજનની યં યા ત એ છે કે નાભને ગાી નાખવુ.ં
તેથી બજનભાં યવ રેનાય તયીકે એભની વાથે ભારું નાભ યદ જ કરું છં.
બજન કંિસ્થ યં યાએ ઝીરાયુ ં ને લશેત ુ ં યહ્ું છે . મુહરત યં યાત ાછથી આલી, ણ
જ્માયે કંિસ્થ યં યાએ બજન લશેત ુ ં યહ્ું ત્માયે એભાં મ ૂ ાિ ઘણા ફદરામા છે , ત તેભાં
મ ૂ ાિ કમ એ ળધલનુ ં કાભ શજી અભ્માવીઓએ કયલાનુ ં છે . ફીજી ભશત્લની લાત એ ફની
છે કે બજન એક જ શમ અને ફે થી ત્રણ વંતના નાભાિયણથી એ ગલામ છે ત એભાંથી
તનતશ્ચત જ એક વંત શલાના એ ણ તનતશ્ચત કયવુ ં ર્ે, અને આ નક્કી કયલાની એક ધ્ધતત
ણ છે , કઈ ણ બજન રઈએ ત એ બજનને લાંચ્મા છી થી એના અનુબલભાંથી વાય
થમા છીથી બજનના ભાગડભાં એ કમા સ્થાન સુધી શોંચ્મા પતા એ નક્કી થઈ ળકે છે . ફીજી
લાત, એભણે જે ફીજા બજન રખ્મા છે એની વાથેન તારભેર, એભની ગુરુ યં યા કઈ છે ,
એભની ંથયં યા કઈ છે , આ થર્ાક એંગરથી કાભ કયે ત તયત તનતશ્ચત આણે તેના
વજૉકને ળધી ળકીએ. ફીજુ એક ાસું એભ ણ છે કે કેટરીક વ્મસ્ક્તઓએ બજન યચ્મા ણ જે
નાભાંહકત બજતનક હ્તા એભના નાભ ય તાની યિના િર્ાલી દીધી છે અને આણે તેને જ
ઓખીએ છીએ. ત એ ણ ઝીણલટથી જ તાવ કયીએ ત તાવીને ળધી ળકામ, એની
ણ ધ્ધતત છે . આ ફધા બજન તલળેના પ્રશ્ન છે જ, ત્માયે શસ્તપ્રતના આધાયે કે એની મુહરત
યં યાને આધાયે કે કંિસ્થ યં યાને આધાયે કે બજનના ફાહ્ય ુયાલાઓને આધાયે બજનને
ભાલા જઈએ ત ભ ૂરા ર્ીશુ.ં કાયણકે બજનને ભાલાન એક ભાગડ તેની આંતયીક ુયલણી
છે , બજનના તાના જ આંતયીક ુયાલાઓ છે . એ ુયાલાઓને ધ્માનભાં યાખીને જ ઈતતશાવ
યિીએ ત એ ઈતતશાવ યિી ળકાળે. બજનના આંતહયક ુયાલાઓને ણ વભજી ળકે - અનુબલી
ળકે એલી વંતિેતનાઓ આણી લચ્િે છે . જ એ વંત િેતનાઓન વશમગ આભાં ભી યશે ત
ઈતતશાવ યિલ એ વશજ ફનળે.
બજનન ઈતતશાવ જ્માયે રખલા જઈએ ત્માયે વહુથી શેલ ું ભાધ્મભ જ પ્રાપ્મ શમ ત એ
બજનવંગ્રશ છે . બજન વંગ્રશ પ્રકાતળત થલાનુ ં કામડ ૧૮૯૦થી આયં બાયુ,ં ણ એ જે
બજનવંગ્રશ શતા એ ફધા પ્રાપ્મ થતા નથી, કેટરીક જગ્માએ વિલામા છે , ણ જેની ાવે
વિલામા છે એ ફીજાને આતા નથી. એની ણ ભમાડ દાઓ શળે એભ ણ થયુ ં છે . ણ
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બજનની વાથે બજન તલમક નોંધ કયલાનુ ં કાભ વોપ્રથભ ઝલેયિંદ ભેઘાણીએ કયુું છે . વયિી
વંતલાણીભાં એભના સ્થ ૂ દે શ છૂટલાની  ૂલડયાત્રીએ વયિી વંતલાણીનુ ં પ્રલેળક તેભણે રખ્યુ ં
તેભાં બજન એટરે શુ ં એની લાત કયી છે . બસ્ક્ત યં યા ક્યાયથી આયં બાઈ એની એભણે લાત
કયી છે , એથી તલળે એભણે જે બજતનક રીધા એભના જીલન તલળેની લાત કયી છે અને એ
વભમે પ્રાપ્મ ગંગાવતીના જેટરા બજન શતા એનુ ં વંાદનકાભ કયીને પ્રથભ ામાનુ ં અને
ઉકાયક કાભ કયુું છે .
શલે જે બજનવંગ્રશ આણી ાવે ભે છે અને અત્માયે જે પ્રાપ્મ છે એની આ ભાયી માદી છે ,
એને હુ ં ભાત્ર નાભથી જ મ ૂકીળ કાયણકે ભેં એભા પ્રકાળક ણ મ ૂક્યા છે અને એની પ્રકાળન વાર
ણ કશી છે , પ્રાપ્પ્તસ્થાન ણ મ ૂક્ું છે . ઈ.વ. ૧૯૨૭ નુ ં 'બજનવાયતવિંધ'ુ - ભાંર્જી યાભજીનુ ં
ભે છે . ત યતલબાણ વંપ્રદામની લાણી એ ભંવાયાભ ભતી ૧૯૩૮ ભાં પ્રકાતળત થયુ,ં
બજનવાગય ઈ.વ. ૧૯૪૨ ભાં, વયિી વંતલાણી ૧૯૪૭ભાં, અધ્માત્ભ બજન ભાા - કાનજી
ધયભળી ૧૯૫૮, દુરડબ બજનવંગ્રશ - ગતલિંદજી ધાભેરીમા, મગલેદાંત બજન બંર્ાય, વત કેયી
લાણી, આત્ભતલરાવ બજન વાગય, વેલા ધયભના અભયધાભ લગેયે, યફંદયથી નટલય
બજનાલચર પ્રગટ થઈ છે જે અપ્રાપ્મ છે . આ કાભ થઈ ગયું છે .
આ તવલામ એક ફહુ ં જ ભટું કાભ જે થયુ ં છે તે ી.એિ.ર્ી તનતભતે, બરે શેત ુ ગભે તે શમ ણ
આ તનતભતે બજનક્ષેત્રે જે કેટરાક કાભ થમા છે તેભાં વંતબક્તના જીલનને કેન્દ્રભાં યાખીને
જીલન, કલન, વાહશત્મવજૉન અને પ્રાપ્મબજન નુ ં વંાદન તયીકે મ ૂકી થીવીવ તૈમાય થમા છે
એ કાભ ણ ાછા પ્રાપ્મ થામ છે એટરે એ ક્રભફદ્ધ ફહુ ઉમગી છે . ફીજુ કાભ થયુ ં છે બજન
સ્લરૂને કેન્દ્રભાં યાખીને એભાં અગભલાણી, આયાધ, અલલાણી, યલેણી, પ્માર લગેયેને
કેન્દ્રભાં રઈને એભ સ્લરૂગત બજનના કાભ ણ થમા છે અને એ બજન વંાદન અને
આયાધની વ્માખ્માથી રઈને રક્ષણ લગેયેન ુ ં કાભ થઈ ગયુ ં છે . એ આણી ાવે પ્રાપ્મ છે ત
કેટરાક કંિસ્થ ને ગ્રંથસ્થ જે બજન શતા, મુયબ્ફી ફલંતબાઈએ એની એક આખી માદી તૈમાય
કયીને આણી ાવે મ ૂકેરી છે એ ણ ઉમગી છે . 'દ બજન સ ૂિી' નાભન એભન ગ્રંથ છે
તે.
એથી ભટું કાભ વતની વયલાણી - તનયં જન યાજ્મગુરુએ કયુું છે , યાભવાગયના યણકાયે નાથારાર ગહશર, વંતયં યા તલભળડ - યાજેન્દ્રતવિંશ યામજાદા, ચટેં ૂ રા બજન - નયતભ રાણ,
કામા યે મ ૂ તલનાનુ ં ઝાર્વુ ં - ફલંત જાની,
કંિસ્થ યં યાની લાણી - હશભાંશ ુ બટ્ટ, વોયબ
બજનાલરી શસુ માચજ્ઞક, યભત દીિ વાંઈ યાજેળ
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યભણીકરાર ભારૂ, બજનમગ - સુયેળ દરાર, શાર ભાયા શયીજનની શાટર્ીએ - શયહકળન
જળી, આણી બજનલાણી - ત આ બજન આધાય વોથી પ્રથભ ુયાલાઓ, આણે બજનના
ઈતતશાવ યિલા ભાટે ામાનુ ં શેલ ું પ્રદાન એભની ાવેથી ભી યશેળે.
બજન વાહશત્મન ઈતતશાવ યિલા ભાટે એક ધ્ધતત એ ણ છે કે વંતના જીલન તલળેન
આધાય. કે આ વંત કમા વભમભાં, એ વભમની લાત રેતા યાજકીમ વ્મલસ્થા, વાભાજીક
વ્મલસ્થા, ધાતભિક વ્મલસ્થા ંથ યં યા, એભના જર્ાણ, તે વંતનુ ં જીલન ભે છી તેના
વજૉનના આધાય ભે એ યીતે કાભ થઈ ળકે. ણ ત્માં મુશ્કેરી એ ર્ી છે કે દયે ક વંત તાના
જીલન તલળેની લાત કશેલા ભાટે યકામા નથી. અથલા ત તાની જાતની ઓખ ને ભ ૂરલી
તેન ું નાભ બજન, આ ત ઓખ ભ ૂરલાન ભાગડ છે , એ જ્માયે ગુરુ ાવે જામ છે ત્માયે વોથી
પ્રથભ ત તેના નાભને ત્માં છર્ી દે લાનુ ં શમ અને ગુરુ એને ફીજુ નાભ આે, એ ફીજુ નાભ
ધાયણ કમાડ છી કઈ ણ વંતને વાધકને મગીને એના  ૂલડકારની  ૃચ્છા થઈ ળક્તી જ નથી.
જ્માયે વંત જીલતા ત્માયે અભણે લાત નથી કશી, તલશાય કયતા ત્માયે ણ કશેલાયુ નથી છી
રખાયું ક્યાયે - એભના જે વેલક શતા, એભણે ંથયં યાના શતા એભણે વંત તલળે રખ્યુ,ં
એભણે જ્માયે રખ્યુ ં ત્માયે એની તાની શ્રદ્ધા એભાં ઉભેયાઈ અને શ્રદ્ધા ઉભેયામ ત્માયે ઈતતશાવ
એક ર્ગલું જયા ર્ગે છે . એથી ફીજી ભટી લાત એ છે કે જ્માયે એ વંપ્રદામ તલળે રખે છે એટરે
ભાણવ થર્ઘણ વંપ્રદામ તયપ ણ ઢે છે ત્માયે વત્મને જ્માયે આણે પ્રભાણલા જઈએ ત્માયે
એ કેટરીક મુશ્કેરીઓ વાભે આલે છે . અને ત્માયે િભત્કાયના પ્રવંગ ણ નર્ે છે . એટરે એ
લસ્તુને ધ્માનભાં યાખીને ણ ઈતતશાવ યિાલ જઈએ.
આણે ત્માં ભધ્મકારીન વાહશત્મન ઈતતશાવ છે , એભાં નયતવિંશ તલળે ભીયા તલળે અખા તલળે
ળાભ તલળે એ ફધા તલળે ત કાભ થયુ ં છે , અને એક નશીં, અનેક તલદ્વાનએ એનુ ં કાભ કયુું છે
અને પ્રાપ્મ થયુ ં છે . ણ જે બજનયં યા વાથે જર્ામેરા છે અને જે રક કંિે વાભાન્દ્મ રક
વમુદામભાં લશેતા શતા એભના તલળે ફહજ
ુ ઓછં કાભ થયુ ં છે અને છતાં જે કેટલુકં થયુ ં છે એ
નોંધાત્ર થયું છે , ત એલા કાભને જ આણે માદ કયવુ ં શમ ત ગંગાવતીનુ ં અધ્માત્ભદળડન બાણદે લ, ભયર ભયતરકભાં આવ્મ = દાવી જીલણ તલળે - નાથારાર ગહશર, દાવી જીલણ
તલળે અપ્રગટ વંળધન ભશાતનફંધ - ર્. તનયં જન યાજ્મગુરુ, વંતકતલમત્રી રમણ - યભેળ
વાગિીમા, વંત કતલ ભેકયણદાદા - તલઠ્ઠરબાઈ ઠુંફય, વંદેળ વતરકન = બીભવાશેફ દરત િાલર્ા, યતલએ યભતા દીિ - ભયાયવાશેફની લાણી અને વતી રમણની લાણી - ત્રણ
ભાયાં કાભ છે , ખીંફર્ીમ કટલા એ એભના તલળે સુતનર જાદલે કયુું છે . ત જે આ વ્મસ્ક્તગત
અને ી.એિ.ર્ી તનતભતે અને વંળધન તનતભતે કાભ થયું છે એને આણે આધાયસ્તંબ તયીકે
અશીં રઈ ળકીએ.
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ત્રીજી હદળા છે જ્ઞાતતગત, જ્ઞાતતગત વંતનું કાભ થયુ ં છે , છી ંથગત કેટરાક વંતનુ ં કાભ થયું
છે , કેટરાક પ્રદે ળગત. જ્ઞાતત, ંથ, પ્રદે ળ લગેયેને રઈને કાભ થયુ ં છે એને ણ આભાં માદ
કયીએ ત વોયાઠરના શયીજન બક્તકતલઓ - રશાણા જ્ઞાતતના વંતકતલઓ, યતલબાણ વંપ્રદામના
વંતકતલઓ, કફીયંથના વંત, કચ્છના વંતકતલઓ, ફાયાંકી વંપ્રદામના વંત લગેયે. ત કેટલુકં
બજનકામડ બજન વાહશત્મના વેભીનાય તનતભતે થયુ ં છે . એલા ત્રણ ભશત્લના કાભ હુ ં માદ કયાવુ ં
ત યાભદે લીય અને જધાટ ઉાવના ઉય પ્રેયણાધાભભાં કાભ થયુ ં અને એનુ ં ગ્રંથ 'ાટે
પ્રગટયા અરખધણી' પ્રગટ થયુ ં છે , ફીજુ ં ગુજયાતભાં નાથંથી વાધનાન તવદ્ધાંત - એન ણ
વેભીનાય થમ અને એનુ ં ણ ુસ્તક પ્રગટ થયુ ં છે અને ત્રીજુ ં ભશત્લનુ ં અસ્સ્ભતાલડ - ૯ ભાં
વંતવાહશત્મરેખે જે ત્ર વંળધનત્ર આવ્મા એ, એન ણ ગ્રંથ ભળમ છે ત વેતભનાય તનતભતે
જે કેટલુકં કાભ થયુ ં છે અને જે આ ણને ભે છે તે. ંથગત જે કાભ થમા છે તેભાં ફીજભાગી
ાટ ઉાવના - તનયં જન યાજ્મગુરુ, ભશાધભડ તલળે - વત્મા ઢીમાય, તંત્રવાધના ભશાંથ અને
અન્દ્મ રેખ - યાજેન્દ્રતવિંશ યામજાદા અને આ યીતે વોયાઠરના ત્રણવ છપ્ન વંત તલળેની ટુંકી
પ્રભાણભ ૂત ભાહશતત તનયં જન યાજ્મગુરુએ પ્રગટ કયી છે . આ ફધાને આધાયે ઈતતશાવ યિલાભાં
એક ભશત્લનું કાભ થઈ ળકળે.
બજનને એક સ્લતંત્ર વાહશત્મ સ્લરૂ તયીકે પ્રસ્થાતત કયી તળક્ષક અને તલદ્વાન સુધી મ ૂકલાનુ ં
કાભ જ કઈએ પ્રથભ કયુું શમ ત એ આદયણીમ ભકયં દ દલેએ 'વત કેયી લાણી' ભાં ૧૯૭૦ ભાં
કયુું છે . એભણે ત્રણ ભાગડની લાત કયી છે , ભશાભાગડ, નાથમગ અને વંતયં યા. વંતયં યાના
ણ એભણે ફે બાગ કમાડ છે , તનગુડણ યં યા અને વગુણ યં યા. આ બજનાટની ભાંર્ણી
ભકયં દબાઈએ કયી આી છે . ત્માયથી ઈતતશાવન ાટ ભંર્ામ. ફીજુ ં કાભ ર્. તનયં જન
યાજ્મગુરુએ બજનતભભાંવાભાં કયુું છે , એ ૧૯૯૦ નુ ં કાભ છે . એભાં એભણે બજનની ઓખ,
બજનના રક્ષણ અને તેન ુ ં લગીકયણ કયી આપ્યુ ં છે . ત્રીજ ગ્રંથ, બજન રૂ દળડન - ર્.
નાથારાર ગહશર, અશીં બજન અથડ, બજન વ્માખ્મા, બજનના બ્રાહ્ય રક્ષણ, બજનના
આંતયીક રક્ષણ, બજનદાલરીના રક્ષણ, બજનના બાલગત પ્રકાય, સ્લરૂગત પ્રકાય,
ગામકીગત પ્રકાય એ ફધાનુ ં કાભ થયુ ં છે . ત આ ફધુ ં વૈદ્ધાંતતક યીતે બજનન ઈતતશાવ
યિલાભાં આણને ઉમગી થામ એભ છે . આ ત્રણ ગ્રંથને આધાય રઈએ ત્માયે બજનના
ક્ષેત્રભાં જે વંળધનાત્ભક કાભ થમા છે , એ ગ્રંથભાં અતીતની ાંખે - ભશનુયી ગસ્લાભી,
આત્ભિેતનાનુ ં ભશીમય - હશભાંશ ુ બટ્ટ, વંતયં યાતલભળડ - યાજેન્દ્રતવિંશ યામજાદા, વંતલાણીનુ ં
તત્લ અને વૌંદમડ - નાથીમ, ભનીમ અને નીયીમ -ભકયં દ દલે, વંતલાણી તત્લ અને તંત્ર ફલંત જાની, વંતવાહશત્મ વંળધન અને વભીક્ષા - નાથારાર ગહશર, ગુજયાતના વંતકતલઓ
અને ફાઊર - જમંતતરાર આિામડ, ભધ્મયુગની વાધનાધાયા - ચક્ષતતભશન વેન, ભીયાનુ ં
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અધ્માત્ભદળડન - બાણદે લ, વતવાશેફની વયલાણી - નાથારાર ગહશર, વયલંગા - નયતભ
રાણ, આ માદીને આણે લધાયી ળકીએ.
શલે પ્રશ્ન જાગે કે બજનપ્રકાય ઉદબલલાનુ ં
કાયણ શું શત?ુ ં આણી ાવે આધ્માત્ત્ભક
યં યાના લેદના સ ૂક્તક અને રૂિાઓ શતી,
ફોદ્ધ ધભડભાં વંઘિમાડગાન શતાં, જૈન ધભડના
વજ્જજાઈ સ્તલન અને શયે ક પ્રવંગે ગલાતા
ધલર શતાં, ચિસ્સ્ત ધભડની પ્રેમય શતી,
ઈસ્રાભની

ફંદગી

અને

કુયાનેળયીપની

આમાત શતી. ભશંભદ વાશેફન ભહશભા અને
ીયયં યાન ભહશભા ગલાત શત છી આ બજનલાણી ળા ભાટે? કેટરાક રક બજનને
બસ્ક્તઆંદરનનુ ં હયણાભ ગણે છે , નયતભ રાણ જેલા વયલંગાભાં ગુજયાતી બજનના મ ૂ
ગયખનાથની લાણી સુધી શલાનુ ં જણાલે છે , શલે ગયખનાથન વભમ યાહુર વાંકુતતમા જણાલે
છે તેભ ઈ.વ. ૮૫૫. બજન રૂ દળડનભાં ભેં એક તાયણ મ ૂક્ુ ં છે એભાં ભેં એભના પ્રથભ તવદ્ધ
ઈ.વ. ૭૬૦ભાં દળાડવ્મા છે અને તે વયપ્ા, તેભની તવદ્ધલાણીન હશન્દ્દી અનુલાદ યાહર
ુ જીએ કમો
છે એ ભેં મ ૂક્ય છે અને એ જ અથડઘટનની ંસ્ક્તઓ ગુજયાતી બજનભાં ક્યાં ભે છે એને ભેં
મ ૂકી છે . અને ત્માયે બજનના મ ૂભાં ભને એભ જણાયુ ં કે તવદ્ધલાણી, નાથલાણી, અને એ છીથી
હશન્દ્દીલાણી અને તેભાં ાછી ગુજયાતીલાણીભાં કઈ યીતે આલે છે અને એભાંમ બજનના કેન્દ્રભાં
જ કઈ એક ફાફત ર્ી શમ ત તે એ કે બજનનુ ં મુખ્મ દળડન ઘટબીતય વભાયુ ં છે . અને
તેભાં જે તિંર્ે તે લયભંર્ે એ કે લયભંર્ે વ તિંર્ે એની જે ંસ્ક્ત તવદ્ધલાણીભાં ક્યાં છે એ ભેં રીધુ ં
છે . એન હશન્દ્દી અનુલાદ કમ છે , એ ણ ભેં અશીં મ ૂક્ય છે અને ગુજયાતી બજનલાણીભાં કમા
કમા વંતની લાણી એ જ પ્રકાયની ભે છે એ ણ ભેં નોંધી છે . ત્માયે આણી ાવે ઈતતશાવ
યિલાભાં એક ફાયી ખ ૂરે છે . તવદ્ધલાણી, નાથલાણી, હશન્દ્દીલાણી અને છી ગુજયાતીલાણીભાંની
વભમની યીતે મ ૂરલલાભાં હુ ં ર્ત નથી અને બજનભાં ત કઈ યીતે ર્્ું છે તે જુઓ, નયવૈમા
િ સ્લાભી વાિ એભાં 'િ' શલે આ 'િ' કે 'િા' ળબ્દ છે એ ભયાિી છે એટરે ભયાિી વાથે
અનુફધ
ં છે , ભીયા ભાયલાર્ના અને યાજસ્થાનના, ત એના જે દ ભે છે એભાંમ એભના
ળબ્દ આલે છે , ત ઈસ્રાભના સ ૂપીઓ, ફંગાના ફાઉરની ભસ્તી એ બજનભાં ભે છે અને
હશન્દ્દી બજનની જે યં ગત અથલા ભજા છે એ ત આણે ુરૂતભ જરટા, જ્યુતથકા યમ અને
કુભાય ગાંધલડના બજન ગાનથી હયચિત છીએ. શલે દચક્ષણભાં અપ્ૈમા અને ગાણત્મ ભત બજનના આહદભ સ ૂત્રનું અનુવધ
ં ાન દચક્ષણભાં શલાનુ ં જણામ છે , બજનના આહદભ સ ૂત્ર અપ્ૈમા
અને ગાણત્મ બજન જણામ છે . આટરા છી આણને થામ કે બજનસ્લરૂ કઈ એકની
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જાગીય નથી. વભગ્ર બાયતલડની, આમાડલતડની અને રતલહર્સ્તાન ફન્ને વંસ્કૃતતના વાંસ્કૃતતક
વભન્દ્લમનુ ં ઉજ્જજલ હયણાભ અને હયભાણ છે એવુ ં જણામ છે . નાથંથી ગયક્ષલાણીના
નાભાિયણલાા બજન શમ કે ભશાભાગી ભાકું ર્ઋતના નાભ લાા બજન શમ, ઈસ્રાભ
ખજાના કમામુદ્દીન નાભાિયણલાા બજન શમ અને તકુ ાયાભના અબંગ તથા તકુ ા તાટી ખર
- મુક્તાફાઈ કશે કે દ્વાય ખર, આભ બજન એ ઉઘાર્ છે . આ એક વાંસ્કૃતતક ઉઘાર્ છે . કે
આધ્માત્ત્ભક ઉઘાર્ છે . એ તલદ્વાનની લાતિીત ય છડું છં. આ ફધા વંદબોભાં ગુજયાતભાં 'ફાય ફીજના ધણીને વભરું, વભરું નેકર્ંગ નેજા ધાયી' ન ભહશભા ગલાત શમ, યફના
યક્તીતીમાઓની વેલા કયતા વત દે લીદાવની તળઠમા ભાં અભયભાં ગાતા શમ - 'જની
ભાછરીયું અભે લને વંિયુ,ું ખયી ત લતી ભાયી નશીં ર્રે' એ મુજફ બજનભાં બસ્ક્ત - જ્ઞાન
- મગ - લૈયાગ્મ - ગુરુ ભહશભા - િેતલણી - અલલાણી - અગભબાવતી લાણી એભ અનેક
પ્રકાયની કથનપ્રયુસ્ક્તઓ આરેખામેરી છે . ભાત્ર એક જ ંસ્ક્તભાં જ એની લાત કરું ત
બસ્ક્ત - 'ભ ૂત બસ્ક્ત દાયથ ભટુ',
અજ્ઞાન - 'જ્ઞાન તલના બસ્ક્ત નલ થામ, જ્મભ િુ શીણ જ્માં ત્માં અથર્ામ'
ધ્માન - 'જીલે રાખા ધ્માન પ્રાણામાભભાં, ગુરુ ગભ યાખજી જેની િંિ વ ૃતત્ત સ્થીય થામ'
લૈયાગ્મ - 'કિણ ંથ આ લૈયાગ્મના યે , જ્માં શોંિત લીયરા વંત'
ગુરુ - 'અજલાળુ યે શલે અજલાળુ, ગુરુ આજ તભ આવ્મે અજલાળુ'
ઉદે ળ - 'પ્રાણીમા બજી રેને હકયતાય આ ત સ્લપ્નુ ં છે વંવાય'
અલલાણી - 'લયવે ધયતી બીંજે આવભાન, વલી લાણી યા  ૂયા યભાણ ભેકયણ કાર્ી
આ બજનનું ફાહ્ય રૂ. ણ બજનનું એક આંતયીક રૂ છે અને એભાં કેટરાક ળબ્દ ભશત્લના
છે , નાભ, લિન, ળબ્દ અને ભતી. િાયે મના અથડઘટનભાં તલદ્વાન વાભે નશીં ડુ.ં
લિન - 'એકલીવ બ્રહ્માંર્ની ઉય, લિન તલલેકી જે નય નાયી ાનફાઈ, લિન થકી આ સ ૃષ્ઠટ
િેયાણી. આ દરદહયમાભેં ડૂફકી દે ણા ભતી રેણાં ગતી એ લાત થતી શમ અને છતાંમ આ
બ્રહ્મના બેદને બજનના બેદને અનુભ ૂતતભાંથી વાય થલા ભાટે કઈ ને કઈ ગુરુ ાવે જવુ ર્ે
છે આ વોથી ભશત્લની ફાફત છે .
વદગુરુને િયણે ત જલાનુ ં અને ત્માં ગમા છીથી ગુરુ ગભ પ્માર ીલ ર્ે છે , 'યાભ યવ
પ્મારા શૈ બય ૂય, ીલ કઈ ઘટક ઘટક ઘટક'.
પ્રેભ કટાયી - એક ધયીની િધાયે થી એ જી એ લી પ્રેભકટાયી રાગી યે અંતય જ જ ઉઘાર્ી
એલી ઝશ જ્મતુ ં જાગી યે , એ જી દવ દયલાજા નલવે નાર્ી એ ગામ છે વાંઈ લરી.
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આટલું થમા છી આયાધ કયલ ર્ે. આયાધ જગાર્લ ર્ે, 'એલા ન ૂયીજન વતલાદી ભાયા
બાઈરા, આજ આયાધ યે એક ભન કયને આયાધ અને જ્માયે આયાધ તવદ્ધ થામ ને શુ ં લાત
કયલી?
'આનંદ શેરી ઉબયાણી, વંત આનંદ શેરી ઉબયાણી' આભ બજન વંત વાધના પ્રહક્રમાના
ળફદસ ૂયત મગના ગુરુ કૃાભાં બાલબસ્ક્તભાં, વશજ નાભસ્ભયણભાં તવદ્ધ થત ુ ં અનુબલામ છે .
અને ભાની ર આભાંથી એકેમભાંથી વાય ન થમા શમ ત બજનન એ ક ફીજમ ભાયગ છે ,
તે વેલાન ભાયગ છે . આા તલશાભણ, આા દાના, આા ગીગા, વત દે લીદાવ, ભાં અભયભાં,
અને જરાયાભ એભાં બજન જીલાયુ ં છે . આલા તલતલધ શેત ુઓ લાા બજનને આ વંદબડભાં ણ
જઈએ અને ત જ ઈતતશાવ યિામ. કેટરાક રક એભ ભાને છે કે બાયતભાં ઈતતશાવ રખલાની
રષ્ઠટ જ નથી, તે અચબગભથી કાંઈ લાતચિત થતી નથી, શકીતકતભાં આણ ઈતતશાવ મ ૂરક
તલબાલના જુદી શતી. આણે ત્માં યાજા યજલાર્ાની લંળાલરીઓ, િાયણ, ફાયટ ના િર્ે
નોંધામેરી છે જ, તેભાં દાનલીયના દાનના ઉલ્રેખ જલામેરા છે જ, એ પ્રભાણે બજન કયનાયા
ાવેથી બજતનક તલળેના અનેક ઉલ્રેખ જલામા છે , અને એ ણ આણી ાવે ભે છે ,
એભાં નાબાજીની બક્તભા આણી ાવે છે . એના આધાયે બજા બગતની બક્તભાા આણી
ાવે છે , રૂાલેર અને નયલેર એ ણ આણી ાવે છે . ણ આ વંતબક્ત કતલઓએ જે ધાયુું
શત ત ળેિીમાઓની યજલાર્ાઓની લાત કયી ળક્યા શત, ણ એભને એ અચબપ્રેત નશત ુ ં એ
ત ભાત્ર બજન બજન અને બજન એટરે જ એભણે બજનની લાત કયી છે . આણા જીલનભાં
ધભડ ને બસ્ક્તનું કેટલું ભશત્લ શળે એ પક્ત એક જ રઠટાંતથી ભાયી લાત કશીળ - લાપ્લ્ભકીજી
ભશાયાજે મ ૂ યાભામણ રખ્યુ,ં તેના વંદબડભાં ભધ્મકાભાં તુરવીજી ભશાયાજે યાભિહયત
ભાનવની યિના કયી, તેન એક જ ાિ, એભાંન એક જ ાિ આણા ઘયભાં અતનઠટના
તનલાયણ ભાટે સુદયકાં
ં
ર્ રૂે થઈ યહ્ય છે . આ ગ્રંથની કથા કશેનાય એક લગડ છે . અને જે કથા
કશેનાય છે એનું તભાયા અને ભાયા ચિતભાં શુ ં સ્થાન છે એ ત તભે જુઓ જ છ. આભ ધભડ જે
આધાત્ત્ભકતા આણા ધભડકેષ્ન્દ્રત ચિિંતનનુ,ં બસ્ક્તનુ ં જ કઈ વાયતત્લ શમ, અકડ શમ ત એ
બજન છે . આલા બજનન ઈતતશાવ ન નોંધામ એ કેભ િારે? આ બજન બાયતીમ જનજીલનભાં
લશેતા રખીના શેભગ્રચફન વભાન છે . પયીને હુ ં ભાયી મ ૂ લાત ય આવુ ં ત બજન વાહશત્મન
ઈતતશાવ જ્માયે યિલાની લાત આલે ત્માયે વલુંગાભાં નયતભ રાણ એની ળરૂઆત ંદયભી
વદીથી અને સ્લાભી યાભાનંદના શનુભાન આયતીથી 'આયતી કીજે શનુભાન રરાકી' એ પ્રથભ
બજન શલાનું તનદે ળ છે . એ  ૂલે એભણે ગયખનાથના બજનને રીધુ ં છે ણ શલે આ જે બજન
આલે એ લખતે યાલણશથ્થાની અંદય આ બજન ત લશેત ુ ં થઈ ગમેર અને ત્માયે
યાલણશથ્થાલાા એ નાથ જગીઓ, 'યભતા જગી આમા નગયભાં, યભતા જગી આમા શ જી,
તખત રગામા વયલય તીયે , ઉય તરુલય છામા જી. કચ્િી ભાટી કા કુંબ ફનામા, લા ભેં
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અતભયવ રામા.....' છડું છં. ક્યાંકથી બજન પ્રથભ ગણવુ ં એ ભાય અત્માયે તલમ નથી. આ
બજનબેદ ઉકેરલા ભાટે બજનભાં ર્ેરી વંતવાધનાત એક લગડ એલ ણ છે કે વંત કફીયથી
આયં બ કયીએ ત વંત કફીયની યં યા ગુજયાતભાંમ આલી, કફીયવાશેફ ણ આલેરા અને એ
યં યા યતલબાણભાં ણ તલસ્તયી અને યતલબાણના વંભથડ તળઠમ એભણે ણ આ કાભ કયુું
એટરે એ ફધાના ઉદાશયણ ભેં અશીં મ ૂક્યા છે અને એભાંથી ણ હુ ં ફશાય નીકળું.
બજનન એક ફીજ પ્રલાશ છે એ ફંગાભાં લશેત થમ. ભશાયાઠરભાં લશેત થમ, યાજસ્થાન,
અને ભાયલાર્ભાંથી ખીભર્ીમ કટલા, ગઢ ઢેરર્ી ભયફીભાં આલીને લસ્મ, એ ભશાંથી
જ્મત ાટન કટલા શત અને તેણે ભશાંથી બસ્ક્તરૂી આંફ યપ્માની લાત કયી છે .
'હકમા યે  ૂયે લાવ્મા આંફરીમાના ફીજ, ને હકમાયે ુરુે આંફ લેર્ીમ યે જી.
યાલત યણતવિંશ આંફચરમાના ફીજ રાવ્મા, ખીભર્ીમા કટલાે આંફ યપ્મ, ને આંફાની કેયી
લેર્લાભાં આલી, પ્રથભ કે યી આબુગઢ ને ચગયનાય ગઈ, ફીજી કેયી તવિંશરદ્ધદ્વ, ત્રીજી ધણીને દ્વાય,
ને િથી ગત ગંગાભાં લશાલી યે . આ વ્મસ્ક્તગત લાત છે જ નશીં, વભષ્ઠટની લાત છે . બજન
સ્લરૂની ઉત્કૃઠટ ળક્યતાઓ કઈ કઈ ર્ી છે એ આભાંથી જઈ ળકીએ છીએ, આજની કતલતા
જેવું નથી કે જે ભાત્ર રેખક અને તલલેિક જ વભજે. આ ત આભ જનતા ણ વભજે. બજન
સ્લરૂ ક્રાવભા અને ભાવભાં ફંને જગ્માએ રકહ્રદમભાં યહ્ું છે તેથી દયે ક વંપ્રદામના આજના
અનુમામીઓ, હપયકાધાયીઓ તાનાંથથી બજનની ળરૂઆત થઈ તેભ દાલ કયલા રરિામ
તે સ્લબાતલક છે , શકીકતભાં અત્માયે આણે કઈન નકાય કયી ળક્તા નથી એભ સ્લીકાય
કયલાની ઉતાલ ણ નથી. આણે ત ઐતતશાવીક તથ્મના આધાયે વત્મની નજીક જલાન
ભાત્ર પ્રમાવ કયલાન છે .

બજનન ઈતતશાવ યિલા ભાટે તભત્ર, વંળધન વાભતમકના તંત્રી એલા શવમુખ વ્માવે આપ્મ.
એભણે લાત લાતભાં કહ્ું કે બજનન ઈતતશાવ જ રખલ શમ ત તભે પ્રથભ દયે ક વંપ્રદામન
ઈતતશાવ રખ, તે છીથી તેના સ્લરૂગત બજન તલળે રખ, અને એ તનતશ્ચત કમાડ છીથી
તભે બજનન ઈતતશાવ રખલાની ળરૂઆત કય.  ૂલે ભકયં દબાઈએ 'વત કેયી લાણી' ભાં
ભશાભાગડની લાત કયી, નાથભાગડની લાત કયી, વંતયં યાની લાત કયી અને એ યીતે એ
યં યાને આદ્ય તળલળસ્ક્ત સુધી એ રઈ ગમા. એ છીથી એ બસ્ક્ત દ્વાતલર્ભાંથી ઉજી અને
ભધ્મકારભાં પ્રવાય ાભી એ આણે જાણીએ છીએ, એક ફાફત એ ણ છે કે બજન એ
વાંપ્રદાતમક પ્રવ ૃતત્ત જ નથી. આ બજન એકરાન ભાભર છે , ભશાત્ભા રશરંગે કાંઇ રખ્યુ ં નથી,
અને એના તળઠમ મ ૂદાવે યાજબાાભાં, રકબાાભાં અને વાંધ્મબાાભાં - ત્રણેમભાં કાભ કયુું
છે . કઈ ણ ંથ ર - દયે ક ંથની વાથે ફીજ ંથ એટર ઘતનઠિ યીતે જર્ાઈ ગમ છે કે
http://aksharnaad.com << અંતયની અનુભ ૂતતન અક્ષય ધ્લતન

Page 16

એના કુ ને મ ૂ નખા કયલા જઈએ ત મ ૂ યં યા નાળ ાભે એભ છે , અને બજન એ
છે દલાનું કાભ નશીં, એટરે ભકયં દબાઈ કશેતા કે 'તંગીમાને ટાંિણીએ ખર્ીને િર્ીના ાને
ન યખામ, એ ત ઉર્તુ ં બલુ.ં '
ુ ાઈ અને ફલંતબાઈ જેલા અભ્માવીઓએ બજનને ઉતનદની
િથ એક ભત - હશભાંશબ
અવય નીિે, એ યં યાભાંથી આવ્મા શલાનુ ં જણાલે છે . ત્માં આ વંત કાંઈક જુદુ કશે છે , વંત
કશે છે લેદ હકતાફ ક ગભ શાની, બજન બેદ શે ન્દ્માયા,
ત ઝલેયિંદ ભેઘાણીએ એભ કહ્ું કે બજન રકલાણીન અંતતભ હયાક છે , અને એ
વંતવાહશત્મનુ ં પયભત ુ ફૂર
છે ,

આ

વંત

યં યા

ઈસ્રાભના આક્રભણ વાભે
ઢાર

શતી

અને

તેભાં

વભન્દ્લમન શેત ુ શત એવુ ં
ણ

આર્કતયી

જણામ.

ત

ઈસ્રાભનુ ં

યીતે

બાયતભા
આક્રભણ

વાતભી વદીભા, ઈસ્રાભી
ળાવન ૧૨૦૫ભાં આવ્યુ ં
અને ગુજયાતભાં વભી
વદીભાં

આવ્યુ ં

ત

શુ ં

વાતભી, ફાયભી અને વભી એ યીતે બજનન ઈતતશાવ રખલ?
ાંિભ ભત બજને વાલ જુદી યીતે જનાય એક લગડ છે , અને વાલ જુદા રષ્ઠટકણથી જનાય
લગડના નામક છે ભકયં દ દલે. એભણે એભ કહ્ું છે કે એભના ભતે બજનન કતાડ કણ છે એ
જરૂયી નથી. ક્યાયે કશેલાયું છે એ ણ જરૂયી નથી, બજનને તનસ્ફત છે તેભાં ર્ેરી વાધના
દ્ધતત તલળે. શલે જ્માયે તભે વાધના દ્ધતતની લાત કય ત એભાં જ ક્યાંક દુગડભ િાલીઓ છે ,
ત ભકયં દબાઈએ મગમ ૂરક રષ્ઠટકણથી એને મ ૂરવ્યુ ં અને એ યીતે વાધનાની પ્રવ ૃતત્ત દ્વાયા
બજનને અરગ તાયલીને યિી ળકામ એલા તનદે ળ ભે છે . ણ જ્માયે વાધના દ્ધતતની
લાતભાં ર્ીએ ત અટલાઈ જઈએ. બજનની વાધના ધ્ધતતઓ એક નથી, ભાની ર કે ૧૦૦૧
છે , ત કેટરાક કશેળે અભે ફાલનની ફાયા છીએ, અભાયી ૧૦૦૨ભી દ્ધતત છે , ત આણે ના
નશીં કશી ળકીએ. કાયણ કે નાયદ ધ્ર ૃલ પ્રશરાદ અને ભાકું ર્ઋત આ િાયે મ વાધક, િાયે મની
http://aksharnaad.com << અંતયની અનુભ ૂતતન અક્ષય ધ્લતન

Page 17

દ્ધતત અરગ, િાયે મની યિનાઓ ભે છે . એટરે વાધનની રષ્ઠટએ ણ તલિાય કયલાનુ ં થામ.
વાધનાની યીતે ણ એક કાભ થઈ ચ ૂક્ુ ં છે , વંત કક્ષાએ શોંચ્મા એભની લાણીને અરગ
તાયલલાનુ ં કાભ યાહર
ુ વાંકુતેમાને, યતલન્દ્રનાથ ટાગયે , ચક્ષતતભશન વેને, આિામડ ફયથલારે
કયુું છે અને ળફનભ લીયભણી જેલાએ તાયલી ળક્યા છે અને તેભાં એના મ ૂ અને કુ ળધ્મા
છે . આ  ૂલડસ ૂયીઓને ણ ટાંક્યા છી જ આગ જઈ ળકામ છે .
જ કે બજન ત યાત્રે ગલામ છે , ત એની ણ કેટરીક વંબાલનાઓ તલિાયીએ. વાભાન્દ્મ
અથડભાં વંબાલના એ કે આખ હદલવ કાભ કયીએ - ખેતી, ભજુયી - વો તતાના કાભ કયે ,
વાંજે નલયા થઈએ એટરે ત્માં જઈએ, વંતભાગડભાં દયે ક વંતે તતાનુ ં કભડ છર્્ું નથી, કભડ
કયતા કયતા વંત વાધનાને તવદ્ધ કયી છે . કફીય લણતા લણતા, રમણ ધભણ ધભતા ધભતા,
યમદાવ ગયખા વીલતા વીલતા ત નાબ બગત ટે બા રેતાં રેતાં, એની વાથે આખી વાધના
થઈ. ફીજી લાત એભ છે કે જ્માયે મુસ્સ્રભ આક્રભણ શત ુ ં અને લખતે બજન ખ ૂણે ઘયે યાત્રીભાં
થઈ ળક્ત ું અને એ ભાત્ર બજનને જ રાગુ ર્્ું એભ નથી, લૈઠણલની અંદય તળખયફંધ ભંહદય
ણ ત ૂટયા અને િાકયજીને શલેરીભા રાલલા ર્યા, ઘયભાંમ રલામા અને ત્માયે બજન અને
દ અંતયં ગ લતુ
ડ ન તલમ ફની ગયુ ં છે . યાત્રી તભરનની ત્રીજી વંબાલના છે કે આ સ્ત્રી અને
ુરૂની - જતત અને વતીની વંયક્ુ ત ઉાવના વાધના છે અને તેભાં સ્ત્રીના ભાટે ના દ્વાય એટરા
જ ખુલ્રા છે , કાયણ કે ગંગાવતી એભ કશે છે કે,
'જાતત ણું છર્ીને અજાતત થાવુ,ં
ને કાઢલ લયણ ને તલકાય,
જાતતાતત નશીં શયીના દે ળભાં,
એલી યીતે યશેવ ુ ં તનયભાંર્ યે .'
યાત્રે બજનની િથી વંબાલના એ કે બજન યાત્રીના િાય પ્રશય પ્રભાણે ગલામ છે , પ્રથભ પ્રશય
ુ ી, ત્રીજ પ્રશય તળલમુખી અને િથ પ્રશય બ્રહ્મમુખી અને
જીલમુખી લાણી, ફીજ પ્રશય ગુરુમખ
એભાંમ બજનના તાર યાગ ઢંગ ઢાને ણ તનતશ્ચત વભમ છે , આયાધ ક્યાયે ગલામ, યજ,
યાભગયી, પ્રબાતી, પ્માર આ ક્યાયે ગલામ એ ણ નક્કી. આ યાત્રી પ્રવ ૃતત્ત શમ ત બજનના
ઈતતશાવન આયં બ ક્યાંથી કયલ? દ કે યાભદે લીયનું બજન, ત એ વંતભત અરગ
તાયલલ, ર્ યાજેન્દ્દતવિંશ યાજમાદાએ ભત પ્રગટ કમો છે કે વંતવાધના એ અરગ ભાગડ છે અને
એભન દાલ એલ છે કે મગના ટિક્રબેદન થઈ જામ એ છી એનુ ં જે છઠ્ઠં િક્ર આલે એ
બજન વંતવાધનાનું પ્રથભ િક્ર છે . અને એ ળયીયના ત્રણ બાગ કયે છે , તિંર્, બ્રહ્માંર્ અને
તનભડ િૈતન્દ્મ દે ળ, તિંર્ના છ િક્ર, બ્રહ્માંર્ના છ િક્ર અને તનભડ િૈતન્દ્મદે ળના છ એભ અઢાય
સ્થાનક આે છે , એટરે આ એક ગુપ્ત પ્રહક્રમા છે , વંત વાધના છે એ રષ્ઠટકણ ણ જલ ર્ે.
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બજનના અનુબલન અવીભ યશસ્મભમ બંર્ાય બમો છે છતાં આ અનુબલ જેને શમ એ જ જાણી
ળકે. કાયણ કે આ યુસ્ક્ત નથી, જુગતીન ભાયગ છે . વંતયં યા તનગુડણલાદી, વં ૂણડલાદથી ણ
મુક્ત અને કભડકાંર્થી ણ મુક્ત છે . છઠ્ઠી ફાફત નજયે રઈએ તે બજનને જ કાવ્મ સ્લરૂ
તયીકે સ્થાતત કયીએ ત એની વાથે વંરગ્ન દ એ અને ધ ણ છે , દ અને ધ તલળે
આણે ત્માં તવદ્ધશેભભાં ઉલ્રેખ છે . ણ બજન જેને કશીએ એ ત છીથી આણી યં યાએ
આવ્યું અને એ તલસ્તયુું છે ત ઉયક્ત ભતને ધ્માનભાં રઈ ઈતતશાવ યિી ળકીએ, બજનની
રાક્ષચણકતાઓ ણ ધ્માનભાં યાખલી ર્ે જેભ કે બજન યાભ વાગયના યણકાયે અને ભંજીયાના
તારે િારે. શલે જ યાભવાગયના યણકાયે ત યાભ આવ્મા - ત બજન યાભ વાથે જર્ાયુ ં છે , ત
ાછ પ્રશ્ન થામ કે યાભ કણ? કફીયને  ૂછીએ ત કશેળે ભેં કુત્તા યાભકા,
ભતીમા ભેયા નાભ,
ગરે યાભકી જેલર્ી,
જીત ખેંિે તતત જાઊં,
ત ભીયા કશે
ભને યાભ યભકડું જર્્ુ,ં
યાણાજી ભને યાભ યભકડું જર્્ુ.ં
ત નયતવિંશ એભ કશે,
યાભ વબાભાં અભે યભલાને ગ્મા તા,
વરી બયીને યવ ીધ.
શલે પ્રશ્ન એ થામ કે નયતવિંશ યાભવબાભાં ગમેરા, કે યાવભંર્ભાં? કે ભેઘલાને ઘેય બજન
ગાલા? એની યાભવબા વંતવબા ત નશીં શમ?
બજનના મ ૂભાં ત ળયણાગતત છે , આ ળયણાગતતન બાલ એ બસ્ક્તભાં જામ છે અને આણી
ાવે નાયદ બસ્ક્તસ ૂત્ર છે , ભાકું ર્ુયાણ છે એટરે નાયદ અને ભાકું ર્ના નાભાિયણલાા બજન
ભે છે . બાયતીમ વંસ્કાય જગત બજનભાં વ્માક યીતે આત્ભવાત થમેર સ્લરૂ છે બજન, તેના
તલળેની આણે જે જે લાત કયી એના બાલ પ્રાિીન અને મ ૂ ઉંર્ા છે . એ ફધું સ્લીકાયીએ છીએ
છતાંમ જે બજન તયીકે રકની લચ્િે અને આણી લચ્િે પ્રસ્થાતત થયુ ં એ બજનને ક્યાંથી
મુકીશુ?ં ત એના ભાટે એક નમ્ર પ્રમાવ ભેં કમો છે . એભાં પ્રથભ વતકલતમત્રી વતી તયરને હુ ં
મ ૂકું છં, વભમ છે ઈ.વ. ૧૩૨૮-૧૩૯૪, એભનુ ં બજન છે
'શકે યે શાર બાલે તપ્રતે હઈ
ુ ભે,
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વાિે હદરે કયને ઓખાણુ ં ભાયા લીયરા.
શલે તયલ્ણી વભકારીન રૂાંદે છે - ત રૂાંદેન વભમ ૧૩૩૮-૧૩૯૯ન છે એભનુમ
ં બજન આ ંથ કણે યે ફતાવ્મ યાહુર ભારા,
જાગ ભાયા જૂના જૂના જગી યે ,
રૂાંદેની લાત કયીએ ત એ ત ભેઘધારુ વાથે જર્ામેરા. ત ભેઘધારૂજી એના ગુરુ અગભતવિંશ
ાવે રઈ જામ ત ભેઘધારૂનુ ં ણ બજન ભેઘધાયલાને ઘેય ધણી ભાયા ધામાડ,
જીવ હદન કળ થામા યાશર ભાયા યે રૂાંદે,
એભ એક ભન ધણીને કય ને આયાધ,
શલે જ્માં ભેઘધારૂભાં સ્સ્થય થઈએ
ત અગભતવિંશની લાણી ણ છે એટરે આ ફધી અલઢલ છે , ત
એની

વાથે આ યં યા

વાથે

યાભદે લજી ભશાયાજ ત તેભના
િલીવ પયભાનભાં ઉયુક્ડ ત ફધા
વંતબજતનકના નાભ મ ૂકે છે અને
એ છી એ યાભદે લજી ભશાયાજની
બજનયિનાઓ ણ એટરી જ
તપ્રમ ફને છે . આ લાત જ્માયે
કયલા જઈએ ત યાભદે લજી ાછા
નાથજગી વાથે જર્ામ છે , િાય
જુગના ાટ કયલા જઈએ ત તેના
ાટના

ગુરુસ્થાને

ફેિેર

નાથજગીઓ છે એભ છતાંમ આણે િોદભી વદીથી બજનને મ ૂકીએ અને ંદયભી વદીભાંથી
પયી ાછા 'વયલંગા' ય જઈએ ત યાભાનંદ સુધી જઈએ અને તે છી તેના તળઠમ કફીય અને
કફીયના વભકારીન ીાબગત, આણા ાદયનું અશીં વાલ નજીકનુ ં ીાલાલ, ત એભણે
દશા પ્રકાયની યિનાઓ કયી છે
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ીા ા ન જીજીએ, ત ુણ્મ હકમા વો ફાય
શક વે અતધક ચરમા નશીં ત હદમા શજાય ફાય
ત આ ણ એક યં યા છે , યાભદે લજીની યં યા.
વભી વદીભાં ત યતલબાણ વંપ્રદામના વંતન દહયમ ઘ ૂઘલે છે . વાથે મ ૂદાવ, તળરદાવ,
અભયભાં, ત નાથજગીભાં બૈયલનાથ, યાભૈમફાલ, લેરનાથ આ એક યં યા છે , ત ફીજી
તયપ તયરુયી, કાર્ી ફાલ, કનર્યી, ડુગ
ં યુયી આ ફધાની લાણી છે ત રાખ અને
રમણ છે , લી કચ્છભાં દાદા ભેકયણ એ ધ ૂણી ધખાલીને ફેિ છે ત બાઈ આ ત બજન
ગંગાથી બજનનુ ં આકાળ ઝશાં છે એભાં કમા તાયરીમા ય આંગી સ્સ્થય કયીશુ?ં અઢાયભી
વદીભાં લીય તનયાંત અને ફાુવાશેફ આવ્મા એભની યિનાઓ ભી અને ઓગણીવભી વદીભાં
ત ગંગાવતી ફેિાં છે . એ જ બજન ાછં નલા અંકુયે ફૂટ્ુ,ં લીવભી વદીભાં એને નલા ક્રેલય
ધાયણ કમાડ અને આલે છે ભકયં દ દલે, સુધાંશ,ુ કયવનદાવ ભાણેક, યં યાએ રઈ
બજનયિનાઓ આલી, જુદી જુદી ભઢુ રી થાીને ફેિેર વલાયાભ, ઉગાયાભ, રૂખી યાકદસ્વ, દાવ
વતા, ભાધલવાશેફ... કેટરા ફધાં ત આધુતનક ઢંગભાં દતથી દાતય સુધી ને કતલતા રખનાયમ
યાજેન્દ્ર આણી ાવે છે એટરે તભે એભના કાભ ત જુઓ, ભને એભ રાગે છે કે આ બજન
યિતમતાઓ શતા, આ બજન યિતમતાઓ શતા, અને તેભની વાથે બજન કયનાયા શતાં. આ
બજન કયનાયા જે શતાં એભના આતળલાડદ અને એભની ઈચ્છા શમ,  ૂજ્મ ફાુ ય એ ઉતયે
અને ફાુ એક ટીભ ળધી કાઢે ત બજનન ઈતતશાવ યિી ળકામ, એકરાનુ ં એ કાભ નથી.
શેરા એભ કશેલાત ું કે કતલતા યાજ્માતશ્રત શતી, ણ વાલ મ ૂરભાં જ તાવીએ ત કતલતા
ધભાડતશ્રત જ શતી, કેટરાક કક આ બમને કાયણે બજનને વાહશત્મ ન ગણલાનુ ં કશે છે , ણ
આજે પયી કતલતા ધભડને આશ્રમે આલી છે .
બજન કાવ્મ વાહશત્મ જ ગણામ એ ણ જ ઓ વેલલાભાં આલે ત ધભાડશ્રમ જયામ ખટ નથી.
આ પ્રવંગે એક લાત માદ આલે, ગાંધીજી દચક્ષણ આહિકાભાંથી બાયતભાં આવ્મા, આઝાદીની
રર્ત ળરૂ કયલી શતી, એટરે પ્રથભ તેણે આખા યાઠરભાં પયીને ગતતતલતધ જાણી અને તયત
ળાંતતતનકેતન ગમા અને યતલન્દ્રનાથજીને ભળમા. એભણે એક લાત કયી કે ભને થર્ાક યુલાન
આ ભાયે આઝાદીની રર્ત ભાટે એ યુલાનની જરૂય છે . યતલન્દ્રનાથજીએ કહ્ું કે અભાયી વાંજે
પ્રાથડના છે એભાં આલ અને લાત મ ૂક, કઈ યુલાન તભાયી વાથે આલે ત ભને શયકત નથી.
યાગ્ત્રે વબા થઈ અને ગાંધીજીએ વત્માગ્રશની લાત કયી, અહશિંવાની લાત કયી અને અષ્ન્દ્શિંવાને
ભાગે વત્માગ્રશના ભાલે આઝાદી ભેલલાની લાત કશી, ત ત્માં કૃરાણીજી શતા, એ ઉબા
થઈને કશે, કે ભેં આઝાદીની રર્ત, સ્લાતંત્ર્મ રર્તના ફધા જ ઈતતશાવ લાંચ્મા, એનુ ં
અધ્મમન કયુું છે અને એભાં એકેમ ઈતતશાવભાં વત્માગ્રશની લાત નથી. અહશિંવાની લાત નથી,
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આ ભાગે આઝાદી ભે એ ભને સ્સ્લકામડ નથી એટરે ભને આભાં જર્ાલાની જરૂય નથી રાગતી
ત્માયે ગાંધીજીએ ફોહુ વયવ લાત કયી, કૃરાનીજી, આે ઈતતશાવ યિામ એ છીથી તેને
લાંચ્મ છે , ભાયે ઈતતશાવ યિલ છે . અને એભાં હુ ં યુલાનને આશલાન આુ ં છં કે ભાયી વાથે
આલ. આજે બજનના ઈતતશાવનું આશલાન  ૂજ્મ ફાુ તયપથી થયુ ં છે . અને અભે જે થર્ાક
કાભ કયીએ છીએ એ આની વાથે કશેળ એ ભાગે િારી નીકીશુ.ં બજનભાં આ ફરલાની જે
તક ભને આી છે એ ભાટે પયીને લંદન કરું છં.

આ સાથે ડૉ. નાથાાભાઈ ગોહિન ં ભજન સાહિત્યના ઈવતિાસ વળેન ં ળક્તવ્ય પ ૂણણ થય ં
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આયાધ સ્લરૂ દળડન – તનયં જન યાજ્મગુરુ
શ્રી ફલંતબાઈ જાનીએ કહ્ુ,ં ળાસ્ત્રીમ અને ળૈક્ષચણક અચબગભથી ધફકતી લાત ણ કેટરી યવપ્રદ શઈ ળકે, જ એ તલમ
યવ ૂણડ શમ અને વાભે યતવક શ્રતાજન શમ, ત કેવ ુ ં હયણાભ આલે એનુ ં ઉદાશયણ નાથારાર
ગહશર છે . નાથારારબાઈની લાત ખ ૂફ યવપ્રદ યશેતી શતી એટરે વભમવીભાની ફશાય તેઓ
જતા શતાં એને જલા દે લાનુ ં ભને ભન થયુ ં અને શયીળબાઈની આજ્ઞા ભેં સ્લીકાયી નશીં. ણ
ઘણી યવપ્રદ લાત થતી શતી અને એ મ ૂકાલી જરૂયી શતી. અભે તભત્ર થડું ઓછં ફરીને ણ
આ લાતને લધાલલા તત્ય શતા.
ફીજા લક્તા છે ર્ૉ. તનયં જન યાજ્મગુરૂ. ફહુ
વાિી લાત નાથારાર બાઈએ કયી કે અભે
થર્ા તભત્ર - ગિીમાઓ આ કાભ રઈને ફેિા
છીએ. જ્માયે જ્માયે વભમ ભે , જ્માં જ્માં
સ્થાનક શમ ત્માં બજનની લાતને મ ૂકતા
શઈએ છીએ. એભાં બેખધાયી જે કેટરાક
બેરૂઓ છે એભાંના એક છે તનયં જન યાજ્મગુરૂ.
અદ્યતન ધ્ધતતએ ણ તેઓ કાભ કયે છે .
ફહુ

ઓછા

તભત્રને

ખ્માર

છે

કે

તેભની

તાની

લેફવાઈટ

છે આનંદ-

આશ્રમ.કોમ / રામસાગર.ઓગણ, હુ ં લચ્િે યદે ળ શત ત્માયે કેટરાક તભત્ર કશે કે આ બજન કઈ
યીતે ગલામ છે ? ભેં કહ્ું તભે આ લેફવાઈટ ય જાલ અને ત્માં વાંબજ અને છી ર્ાઊનરર્
ણ કયી ળક્ળ. ત તલશ્વભાં બજનને શોંિત ુ કયલા જેણે ણ રીધું છે એલા બજન વાહશત્મના
ભયભી, એને વભતિત ર્ૉ. તનયં જન યાજ્મગુરુ બજનના પ્રકાયભાંન એક અત્મંત ભશત્લન પ્રકાય
- આયાધના સ્તુતત - જે આરડ સ્લયે થામ એનુ ં ળાસ્ત્ર આણી વભક્ષ મ ૂકળે.
ડૉ. વનરં જન રાજ્યગર શ્રી તલદ્યા દે લી નભાતભ.
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યભ લંદનીમ  ૂજમ ફાુ, યભ આદયણીમ મુયબ્ફીશ્રી બાણદે લજી, આદયણીમ ફલંતબાઈ,
નાથાબાઈ, યભ આદયણીમ રાણ વાશેફ, યતલબાણ વંપ્રદામની, બાણવાશેફે જ્માં જીલતા
વભાતધ રીધી એલી કતભજરા ગાદીના ભશંત યભ આદયણીમ  ૂજ્મ શ્રી જાનકીદાવજી ફાુ
અને આ વો લર્ીર - બાઈઓ અને ફશેન. ગુજયાતી બજન વાહશત્મન ઈતતશાવ નાથાબાઈ
દ્વાયા આણને ભળમ.  ૂજ્મ ફાુના ભનભાં અને શયીળબાઈના ભનભાં એક હયકલ્ના છે . આ
લડથી હયવંલાદના શ્રીગણેળ ભંર્ામ છે . દય લે વંતલાણી એલર્ડ વભમે આ જાતન ત્રણ
લક્તાઓન એક હયવંલાદ થામ એલી એક હયકલ્ના છે અને એભાં ગુજયાતી વંત વાહશત્મ,
વંતલાણીની સુદીઘડ યં યા, એના તલળે ત્રણ અભ્માવી લક્તાઓ દ્વાયા લક્તવ્મ અામ,
પ્રભાણભ ૂત અભ્માવ થતા યશે અને એલી યીતે દય લે ગુજયાતી વંત વાહશત્મ નયતવિંશથી ળરૂ
કયીને, રાણ વાશેફના ળબ્દભાં કશીએ ત ઈ.વ. ૧૪૦૧થી ૧૫૦૦ ન વ લડન ગા.
આલતા લે ગુજયાતી વંત વાહશત્મના ઈતતશાવના જે પ્રથભ લક્તા શમ એ ૧૪૦૧ થી ૧૫૦૦
સુધીના વભમગાાભાં જેટરા બજતનક વંત થમા શમ એના તલળે પ્રભાણભ ૂત લાત કયે . એના
છીના લે શેરા લક્તા ૧૫૦૧ થી ૧૬૦૦ સુધી એભ ાંિ લડ સુધી વ વ લડના ગાાભાં
એક લક્તા ગુજયાતી વંત વાહશત્મન ઈતતશાવ આે, ફીજા લક્તા બજન પ્રકાય તલળે લાત કયે
અને ત્રીજા લક્તા એ એક વંત કતલ તલળે લાત કયે ત શલે છીના ાંિ કે છ લોભાં આણને
ગુજયાતી વંત વાહશત્મન પ્રભાણભ ૂત, ટકયાફંધ ઈતતશાવ ભે . એનુ ં મ ૂલ્માંકન ણ ભે . આલી
જ યીતે આ હયવંલાદન એક ફીજ શેત,ુ ગુજયાતી વંત વાહશત્મને તલશ્વ સુધી શોંિાર્ી ળકીએ,
એના પ્રભાણભ ૂત ઈતતશાવ દ્વાયા, એ ત ખરું ણ અશીંમા જે નલી ેઢીના બજન કરાકાય છે ,
ખાવ કયીને, શયીળબાઈ તભે ળરૂઆત કયી એને જાશેયાત કયી કે ભેં ફધા જ બજતનકને બજન
કરકાયને તલનંતત કયે રી કે હયવંલાદભાં િાય લાગ્મે ઉસ્સ્થત યશે. લયવાદ છે , આણે વો
વભજીએ છીએ છતાં, ભને અત્મંત આનંદ છે કે એક બજતનક આણી લચ્િે ફેિ છે . બજન
કરાકાય ભને અશીં ફહુ ઓછા દે ખામ છે . કલ્માણદાવ ફાુ ત આણી વાથે જ શમ અને
તેભના ભનભાં ત આ હયવંલાદની બાલના શતી. આ એક લસ્તુ શતી કે આ હયવંલાદન મુખ્મ
શેત ુ લતડભાન વભમના બજતનક- બજન ગામક કે કરાકાય અને એની વાથે વાથે વાહશત્મના
ક્ષેત્રભાં ર્ેરા નલી ેઢીના અભ્માવી વંળધક અને વભગ્ર વભાજને આણી મ ૂ યં ાયાથી
અલગત કયાલવુ.ં આ આણ ભનબાલ શત.
આ હયવંલાદભાં આજે ભાયે ગુજયાતી વંતલાણી ધાયાના ભશત્લના બજન પ્રકાય આયાધ તલળે
લાત કયલી છે . વાહશત્મના કઈ ણ સ્લરૂનુ ં હયળીરન એના તલમને કે લસ્તુને કે ન્દ્રભાં
યાખીને, એકની એક લસ્તુ જુદા જુદા લાતાલયણભાં - જુદે જુદે જભાને - જુદા જુદા વજૉકને શાથે
કેલા અલનલા રૂ ધાયણ કયે છે એન અભ્માવ થઈ ળકે. એટરે કે આણા બજન વાહશત્મભાં
વલડપ્રથભ આયાધ કમા વંત દ્વાયા યિામ? એ છી આયાધના સ્લરૂભાં કેલા પેયપાય થતા યહ્યાં
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એભ વજૉનના કાાનુક્રભે એ સ્લરૂન જન્દ્ભ, ઘર્તય, તલકાવ અને ુનયદ્ધાય કેલી યીતે થત
ગમ એ ફધાં ાવાઓને નજય વાભે યાખલા જઈએ. એલી જ યીતે બસ્ક્તવંગીતના ક્ષેત્રભાં ણ
ુ કયલાન તનતશ્ચત વભમ કમ છે , એના યાગ,
જે તે સ્લરૂનુ ં સ્થાન અને ભાન કયુ ં છે એને પ્રસ્તત
ઢા, તાર, અને ઢંગ કમા છે એ રષ્ઠટકણને ણ આણે આયાધનુ ં સ્લરૂ જાણતા નજય વભક્ષ
યાખીએ. અથલા કઈ ણ સ્લરૂની પ્રસ્ત ુતત કઈ યીતે થામ છે એ યીતે ણ, એટરે વંગીતની
રષ્ઠટએ ણ નજય વાભે શવુ ં જઈએ. આયાધ સ્લરૂ દળડન એ તલળે ભાયે લાત કયલી છે .
આણે વો જાણીએ છીએ કે યાતે ફાય લાગ્મા છી આયાધ ગલામ છે .
ન ૂહયજન વતલાદી ! આજ ભાયા બાઈરા આયાધ યે ‚
એક ભન કય ને આયાધ જીલે યાભ…
પ્રેશરાદ યે યાજાની લા’રે ભાયે ‚
તે ત ાી યે ‚
જઈને શીભાં શભાણાં યે ‚ જીલે યાભ‚
નશય લધાયી લા’રે‚ શયણકંવ ભામો‚
ઉગામો બગત પ્રશરાદ‚ જીલે યાભ…
એલા ન ૂહયજન વતલાદી !
આજ ભાયા બાઈરા આયાધ યે

આ ભજન સાંભલળા અિીં ક્ક્ક કરો.
આ બજન આણે વો વંબીએ છીએ, ન ૂયીજન વતલાદી, આયાધ છે એભ ણ આણને ખફય
છે ણ બજન વાહશત્મભાં ખાવ કયીને આણા ગુજયાતી બજન વાહશત્મભાં આયાધનુ ં સ્લરૂ
કારાનુક્રભે ફદરાત ુ યહ્ું છે . આયાધ એટરે તનગુડણ તનયાકાયની સ્તતુ ત. બજનલાણીભાં આયાધ
પ્રકાયના જે બજન છે એ તનગુડણ તનયાકાય બ્રહ્મની ઉાવના છે . વજૉનશાયના સ્તત્ર સ્ત ુતત
આયાધના. આયાધ ભાં કઈ એક દે લની સ્તુતત
શતી નથી. અનેક દે લી દે લતાઓ આલે, ણ
એ તનગુડણ તનયાકાય બ્રહ્મની ઉાવનાના એક
ભાધ્મભ તયીકે આલે છે . કઈ એક જ ધભડ ંથ - વંપ્રદામન આગ્રશ નથી શત, કઈ
એક તલિાયધાયા નથી શતી, ણ વભગ્ર
ળયણાગતત શમ. યભ િેતના વાભે વાિી
બસ્ક્ત ધયાલતી શુદ્ધ કતલતા જેને આણે
કશીએ એને આયાધ કશી ળકામ. બગલાન
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વભક્ષ બક્તની આયઝૂ. તભાભ બાયતીમ બાાઓભાં, કતલતાઓભાં દે લ ૂજા, દે લકથા, દે લ
યશસ્મ, ળયણાગતત, આત્ભવભડણ, તરવાટ, રઢ તલશ્વાવ, શ્ચાતા, દની તનખારવ કબ ૂરાત,
દીનતા, ભનની તન્દ્ભમ સ્સ્થતત, આયઝૂ અને યભાત્ભા વાથે વીધી લાત - આલા તત્લ આણને
જલા ભે .
મ ૂ વંસ્કૃત ળબ્દ છે આયાધના, 'આ' એટરે તયપ, ાવેની િીજ ફતાલલા ભાટે ન ુ ં લયાતુ ં દળડક
વલડનાભ છે . 'યાધ' એટરે પ્રવન્ન કયવુ,ં નજીકનુ,ં ાવેન,ુ ં તયપનુ,ં િતયપનુ,ં વલડન,ુ ં અભ્માવ
લાયં લાય કયલાણુ,ં આવ ૃતત્ત, વેલા,  ૂજા, સ્ભયણ, સ્ભયણથી જેને પ્રવન્ન કયલાભાં આલે, મળગુણ
ગલામ આલા અનેક અથો આનને તલતલધ ળબ્દકભાંથી ભે છે . જેને કઈ નાભ ન આી
ળકામ એલા અજય અભય, અતલનાળી, અક્ષયાતીત, તનગુડણ, તનયાકાય, આહદ - ભધ્મથી અંતથી
યહશત, યભ િેતનાને એના મ ૂ સ ૂક્ષ્ભ સ્લરૂે ઓખલાન આ ગ ૂઢ ભાગડ છે . તિંર્ ળધનથી
આત્ભાની ઓખ થામ અને શુદ્ધ આત્ભાની ઓખ થામ છી જ આત્ભા યભ િેતના તયપ
આકાડમ. આયાધી બજનભાં ુલે થમેરા બક્ત વંત અને યભાત્ભાએ જે યીતે વશામ કયે રી
એનુ ં સ્ભયણ કયીને એ વંતની બસ્ક્તબાલનાને રઢાલલાભાં આલે. આયાધભાં િાય જુગની ાટ
ઉાવના શમ, િાયે મ યુગના દે લી દે લતા, કટલા, જતત, વતી, ગુરૂ, આિામડ એના દાન,
ફચરદાન, તવદ્ધ થમેરા બક્તની લાત, ાંિા, વાતા, નલા, ફાયા આ ફધા વંકેત ભતા શમ
અને એની વાથવાથ  ૂલે થમેરા અનેક વંત બક્તના જીલનભાં લાયં લાય કવટી આલેરી અને
ત્માયે ણ યભાત્ભાએ વશામ કયે રી એ લાત આયાધના ફીજભાં ર્ેરી છે .
ાછથી એ સ્તુતતના ઢા, એ જ ઢાભાં એ જ યાગભાં એ જ તારભાં અન્દ્મ તલમની કૃતતઓ
ણ યિાઈ શમ ત આણે એને આયાધી ઢંગના બજન કશીએ છીએ ણ એને આયાધ કશેતા
નથી. આયાધી ઢંગનું બજન, ણ એ આયાધ નથી. આણા ભધ્મકારીન વંત વાહશત્મભાં
ાંિવ લડના વભમગાાભાં આળયે એકવ થી લધાયે વંતબક્ત કતલઓ દ્વાયા ાંિવથી
લધાયે આયાધ યિનાઓ થઈ છે . અને એથી ક્યાંમ લધાયે આયાધી ઢંગની બજનયિનાઓ
વજાડઈ છે , જેભાં ભાકું ર્ ઋત, ધ ૃલ પ્રશરાદ, વશદે લ જળી, દે લામત ંહર્ત લગેયેના નાભાિયણ
વાથે અને મ ૂદાવજી, ળીરદાવજી, રુાંદે ભારદે , જેવર તયર, રાખ રમણ, યતલવાશેફ,
જીલાબગત ખત્રી, દાવ વલ, રૂખી યાભદવ, લગેયેની આયાધ યિનાઓ ખ ૂફ જાણીતી છે .
બસ્ક્તવંગીતના એટરે કે બજન ગાનના યાગ, ઢા, તાર, ઢંગના લૈતળઠટય મુજફ ગેમ
બસ્ક્તયિના તયીકે એની સ્લયયિના, એન રમ, એન તાર, મુખ્મત્લે હદિંદી કે દે ળી ભાિન
તાર કશેલાભાં આલે છે . જ્માયે એ યજૂ થામ, ખાવ કયીને આયાધ એ વમ ૂશગાન છે , યાત્રે ફાય
લાગ્મા છી યજૂ થામ. એ વમ ૂશભાં ઝીરાત ું શમ, અને વમ ૂશભાં એની વાથે શાં...શાં... ના
આલતડન થતા શમ.
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આજે જ્માયે વંતલાણી અને બજન ભાત્ર ભનયં જનનુ ં વાધન ફન્દ્મા છે ત્માયે બજનગાનન
િક્કવ વભમ કે એન ધીય ગંબીય િક્કવ યાગ - તાર - ઢા ફદરાઈ ગમા છે . જે તલરંચફત
સ્લયભાં ગતી ભાઝભયાતે એકતાયા વાથે આયાધ ગલાતા તે રગબગ અરશ્મ થમા છે . એને
સ્થાને ખ ૂફ જ ઝર્થી, િરતી અને તત્રતારભાં, આંગી ઉય ટ્ટી ફાંધીને તફરિી એને
ભંજીયાલાા જાણે ગામકની વાભે શયીપાઈભાં ઉતમાડ શમ અને ફેન્દ્જ કે ઈરેક્રીક ઓગડન લાા
ગામકની વાથે શયીપાઈભાં ઉતમાડ શમ અને એ તાને કેટરી હશન્દ્દી હપલ્ભના ગીત આલર્ે છે
એનુ ં પ્રદળડન કયલા ભાટે જ આ વંતલાણીભાં યજુઆત કયતા શમ એભ થામ છે . નલાઈ ત ત્માં
રાગે કે ગંગાવતીનું બજન ગલાતુ ં શમ, 'ભેરુ યે ર્ગે જેના ભનર્ા ર્ગે નશીં' અથલા ત રાખા
રમણનું બજન ગલાતુ ં શમ, 'જી યે રાખા ધ્માનભાં ફેવીને તભે ધણીને આયાધ' અને છી
ેર ફેન્દ્જાલા 'ભેયે અંગનેભેં ત ુમ્શાયા ક્યા કાભ શૈ', એ લગાર્ે ત્માયે આણને અંતયભાં િીયા
ર્ે સ્લાબાતલક છે . આયાધ એ વમ ૂશગાન છે . વભમની રષ્ઠટએ યાતના ૧૨ થી ૨ સુધીના
વભમગાાભાં આયાધ અને આયાધી બજન ગલામ છે . જ્મતની વભક્ષ ાટ ઉાવના વાથે જે
તનગુડણ બ્રહ્મનુ ં આયાધન કયલાભાં આલે તે દ્ય સ્લરૂભાં આયાધી બજન છે . તલરચફત દીિંદી
કે દે ળી ભાિના તારભાં યાભવાગય અને ભંજીયાના તાર વાથે આયાધી લાણી ગલામ. આયાધી
બજન ગાવું એટરે ભીિા અને કેલામેરા કંિથી ભાત્ર બજન રરકાયવુ ં એવુ ં નશીં, બજન કયવુ ં
એટરે જે યભ તત્લનુ ં કે ુરૂત્તભનુ ં આયાધના કયતા શઈએ એની વાથે એકતાય થઈ જવુ.ં
બજતનકના શાથભાં યશેર એકતાય એટરે ત એના આંતહયક તાયન વાિ પ્રતતતનતધ ફની જામ
છે . બજનભાં ફે લસ્તુ મુખ્મ છે , ળબ્દ અને સ ૂયતા. સ ૂયતા તલનાન ળફદ ભાત્ર કંિની કાયીગયી
ફની જામ છે . અને ળબ્દ તલનાની સુયતા બજનના ગુજા
ં ય સુધી રઈ જતી નથી. ળફદને સુયતા
એકભે થઈ જામ ત્માયે જ જનભ થામ આયાધી બજનન. ભયાય વાશેફે એક જગ્માએ ગાયુ ં છે ,
વદગુરૂ ળફદે યે વત વાધીએ
અને આયાધીમે અંતય આતભ યાભ
નાભને તનળાને યે તનજ ભન યાખીએ યે .
ધીયજ ધાયણા એ તનજ ધાભ,
જેણે કઈ યભ તત્લને નજય નજય તનશાળયુ ં શમ એલા અનુબલની આ લાણી છે . ત એની
લાણીન વશાય રઈ અને એ તત્લને તનશાલાન આણે પ્રમાવ કયીએ ત ! મુખથી ગાતા
આણે કદીમે ન ભ ૂરીએ.
ભાયે આ લાત કને કયલાની શતી, બજનના કરાકાયને ને બજતનકને કશેલાની શતી કે મુખથી
ગાતા આણે કદી ન ભ ૂરીએ કે એ લૈખયીની વયશદ ઉય, જ્માં લેણ નથી શોંિતા એલી
યાલાણીનું અનુવધ
ં ાન રઈને આલે છે . વદગુરૂન ળબ્દ શ્વાવે શ્વાવભાં જીલનને તારે તારે
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ઉતાયી વચ્િાઈનુ ં ારન કયીએ અંતયઆત્ભાની આયાધના કયીએ, િંિ ભનને નાભ સ્ભયણભાં
સ્સ્થય યાખીએ અને આ વાધના કાંઈ થર્ા વભમની મુદ્દત ફંધીની થર્ી છે ? આ ત
જીલનબયની - યાત હદન જાગૃતતની નફત લગાર્તી વાધના છે .
આણને ગુજયાતી વંત વાહશત્મના ઈતતશાવ તલળે લાત કયી, વોથી શેરા વંાહદત થમેરા
આયાધ કેટરા ભે છે ? એભાં વભમની રષ્ઠટએ હુ ં લાત નથી કયત, ણ ઝલેયિંદ ભેઘાણીએ
'ુયાતનજ્મત'ભાં વંત દે લીદાવનુ ં આખુ ં િહયત્ર્મ આરેખ્યુ ં છે અને એભાં યાણા બગતન એક
આયાધ આપ્મ છે . દે લીદાવ ફાુ ગામ છે અને આભ ગાઈને અભયભાને વંબાલે છે , અને
છી અભયભાંને કશે છે કે, 'હદકયી અભય, આ આયાધ ત યાણા બગતન યિેર છે .' એટરે એના
વજૉકનું નાભ ણ ભેઘાણીને ભળયુ ં છે અને એભણે આપ્યુ ં છે . એ આયાધ શુ ં છે ?
"શે ળાભાજી, નાભ અનાભ તભારું,
અનાભ ભનુખ અલતાય અભાય
રખ િયાળી ભયત ને પયત
જીલ ત જીલ ગણીને ફાંમ ગ્રશી ફરાવ્મ
વોંપ્યું ળાભા નાભ તભારું, રખાવ્મા રેખ ભનેખના લેખ
વંવાય ભધ્મે શતુ ં વારું િંદ ે ઉજળું સ ૂય ે નયવુ ં
અર્વઢ તીયથ ઉયાંત કટી જગતના જગત લમાગ્મા
તમ નાભ એ તનત નવું ને નવુ ં
પ્રાણ ે પ્રજળું, એકાદળીે નયભળું
યજભાં વધભાં નવુ ં તનજથી અક સ્લરૂી
જગ તે બગતના શેતભાં ભક્તા ને ભક્તુ."
ં
એક આર્લાત કયી દઊં. ઝલેયિંદ ભેઘાનીના દીકયા અળક ભેઘાણીએ 'વંત દે લીદાવ' આખી
કથાન અંગ્રેજી અનુલાદ કમો, એ નંદીગ્રાભ આવ્મા અને આ આયાધનુ ં અથડઘટન એભને કયવુ ં
શતુ.ં એટરે ભકયં દબાઈ ાવે ગમા, ભકયં દબાઈને કશે, "ભને આનુ ં અંગ્રેજી કયવુ ં છે , શેરા આનુ ં
ગુજયાતી અથડઘટન વભજુ ં ત એ કયી ળકું.' ભકયં દબાઈની તચફમત ત્માયે અત્મંત નાદુયસ્ત શતી
એટરે એભણે એભ કહ્ું કે "ઘઘાલદય જાલ." અળકબાઈ ઘઘાલદય આવ્મા અને ભેં ભાયી ભતત
ળસ્ક્ત પ્રભાણે એને અથડઘટન કયી આપ્યુ ં આ અથડઘટન વભજાલવુ ં એ ત્રણ કરાક િારે, આ
આિ રીટીના આયાધનું અથડઘટન તનગુડણ તનયાકાયની ઉાવના ભાટે ન એક ભંત્ર છે તેન ુ ં
અથડઘટન કદાિ કઈક તભત્રને અંગ્રેજીભાં જ વંત દે તલદાવ અળક ભેઘાણીએ વંાહદત કયે ર
ુસ્તક ભે ત એભાં પ્રસ્તાલનાભાં એભણે ઉલ્રેખ કમો છે અને આખ અંગ્રેજી અનુલાદ -
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બાલાનુલાદ આપ્મ છે . ગામકીની રષ્ઠટએ આજે જે આયાધ યિનાઓ ગલામ છે એભાં વોથી
પ્રાિીન યિનાઓ તયીકે ભાકું ર્ઋતને નાભે અનેક યિનાઓ આણને ભે છે .
વતી યે ઉભૈમા દે લી તળલજીને  ૂછે યે
એલા તનજ ધયભભાં એવુ ં શુ ં છે યે ?
એ જી યે તળલજી ભશા યે બગતતના
અભને મ ૂર ફતાલ જી
આ ત તળલ અને વતીન વંલાદ, ધભડયાજાને નાભે ણ અનેક દયિનાઓ ભે છે . એના છી
વભમની રષ્ઠટએ આલે દે લામત ંહર્ત, ઈ.વ, ૧૪૬૦ આવાવ શમાત છે એના ઐતતશાતવક
પ્રભાણ ભને ભળમા છે . દે લામત ંહર્ત, એભન દે રભી આયાધ, કઈ ણ જગ્માએ ભશાંથની
ાટ ઉાવના શમ ત્માયે દે રભી આલાધ અલશ્મ ફરલાભાં આલે. ત એ દે રભીઆયાધભાં શુ ં
છે ?
ઓભ વશસ્ત્રનામ્મા
આદે ળ ગુરુક
આદે ળ ધયતીભાતાક
ધન ધયતી આયાધુ ં
ત ઊંટ શાથ ધયતી ભાંગ ું
ભામ
અધ્માક

તલલેિન

કયે ,

પ્રશ્ન થામ કે ઊંટ શાથ
એટરે શુ?ં ણ ઉિા બણ્મા
શમ એને ખફય શમ કે
ઊંટ શાથ એટરે વાર્ા ત્રણ
શાથ ધયતીની ભાંગણી કયી છે .
ધયતી ધયણ
ધયતી આકાળ
ધયતી ભાં
ધયતી ફા
લયણ ભાગતા ધયતી ભાગું
એક વામ ઉંટ શાથ દીમ
ભેદીની ફેસ ુ ં અને આયાધું કામભ યામ
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શ્રી ઓશંગ પ્રેભ ાટ
ધયતી કાંઈ ફરીમે
તેંત્રીવ કયર્ દે લતા ફરીએ
ઓશભ વશભ અજાજા શરીએ
અખંર્ લેદ ફરીએ,
કામભ દે ળ ફરીએ
ન ૂય સુરતાન ફરીએ,
ઘર્ નકરંકી ફરીએ
વાંશીિ ગત ફરીએ
પ્રેભના ફંધણા ાંિ
ંિભ ૂતનના છે દન ાંિ ફરીએ
ાલર્ી વાત ફરીએ
કીમ યે લત ફરીએ
ઘણી ફધી રાંફી યિના છે .... ણ એ રાંફી યિનાભાં ઘણુ ં ફધુ,ં એભાં અનેક જાતનું ઉભેયણ
ણ થયું છે . શુદ્ધ આયાધ જેને કશેલામ, શસ્તપ્રતભાં ટૂંક ાિ ભત શમ, છીની શસ્તપ્રતભાં
એભાં અમુક રીટીઓ લધી શમ, એભ ફવ રીટી સુધીના દે લામત ંહર્તના આયાધ આણને
શસ્તપ્રતભાંથી પ્રાપ્ત થામ છે . ાંત્રીવ રીટીથી ળરૂ કયી ફવ રીટી સુધી આ એક જ યિના.
ાટના જે ુયહશત શમ એ ફેિા શમ અને એભણે તે એભના લંળજ ભાટે રખી યાખવુ ં શમ,
એટરે ફે રીટી ઉભેયી દે , ફીજા ફે કર્ી ઉભેયે, ત્રીજા ફે કર્ી ઉભેયે આભ થતુ ં આવ્યુ ં છે . ણ આ
દે લામત ંહર્તને નાભે જ ભેં વોથી શેરા ળરૂઆત કયી,
એલા ન ૂયી જન વત લાદી આજ ભાયા બાઈ આયાધ યે
અને એની વાથે વશદે લ જળીના નાભે આણને આયાધ ભત શમ,
ખયી લયતીભાં ખેર બાઈ
બર આ બાલન ભે.
એની વાથે આણને વભમની રષ્ઠટએ રગરગ આલે રૂાદે ની વાથે ભારદે ની વાથે જેવર
તયર જેવર ! કયી રે ને તલિાય‚ ભાથે જભ કેય ભાય‚
વના જેલ આ વંવાય‚ તી યાણી કયે છે કાય‚
આલ ને જેવર યામ‚ આણ પ્રેભ થકી ભીએ યે ‚
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 ૂયા વાધ શમ ત્માં જઇને બીએ યે …
અનુબલી આવ્મ છે અલતાય‚ ભાથે વતગુરુ ધાય‚
જાવું છે ધણીને દુલાય‚ ફેર્રી ઉતાયે બલ ાય
અને આયાધના વાહશત્મ સ્લરૂભાં જેભણે અદ્ધદ્વતતમ એવુ ં પ્રદાન કયુું છે એલા અભયે રીના વંત
મ ૂદાવજી અને એભના તળઠમ ળીરદાવજી
જી યે વંત બગતત કય યે , તભે વાિા ધયભની યે
ઈ ત મુગતી ન ભાયગ દે ખાર્ે યે આભ
એ જી યે વંત મ ૂદાવ કીમે
જે નય બીતય થી જાગ્મા જી
એ ત હયબ્રહ્મને  ૂયણ ાભે યે આભ
અને એભના તળઠમ ળીરદાવજી ને અડણ કયે રી યિનાઓ ણ આણને શસ્તપ્રતભાં રખામેર
ભે છે ત ળીરદાવજીને નાભે ભતી
વંત વલા ભંર્ ભાં ભાયા ગુરુજી ચફયાજે યે
તભે આલ ત મુતનલયાને ભીએ યે આભ
વંત ભન ક્રભ લિને ભાન ભેરી ને યે
આણે ગત યે ગંગાજીભાં બીએ યે
રમણનું ફહુજાણીત ું
શે જી યે રાખા ! ધ્માનભાં ફેવીને તભે ધણીને આયાધ જી‚
એ જી તભે ભન યે લનને ફાંધ યે શાં…
શે જી યે રાખા ! નુયતે નીયખ ને સુયતે યખ જી
તભે સુયતા શુન્દ્મભાં વાંધ યે શાં…
શે જી યે રાખા ! ધ્માનભાં ફેવીને તભે ધણીને આયાધ

આ આખ ં ભજન સાંભલળા અિીં ક્ક્ક કરો.
એની વાથે ભેઘ કિયાની લાણી આ વભે બાઈ જાગ જી
જાગે એને જગન પ શમ
ત યતલબાણ વંપ્રદામભાં ભયાયવાશેફના તળઠમ થમા જીલાબગત ખત્રી અને જીલાબગત ખત્રીએ
તસ્તારીવથી લધાયે આયાધી ઢંગની બજનયિનાઓ અને ભાત્ર ાટની જ યિનાઓ આી છે .
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શે લીયા વાનુ વદગુરૂના ઘયની એલી
ઈ ત અભયાયથી આઘી
લીયા વદગુરૂ કેયી વાનુ ં
ક'ક લીયરા જાણે
દાવ વલ - જી યે લીયા બેદું યે ભ ૂરે છે એન બે છે બાયી
અથલા
ગુરૂના ભશાભંત્રન ભટ છે ભહશભા
લખાણુ ં બ્રહ્મના બેદભાં યે
જેના ઋત મુની જતા જા
એ ન'તા િાયે લેદભાં યે
આત્ભવાધનાના ક્ષેત્રભાં લાયં લાય વંત એભ
કશેતા કે કદાિ કાિ ાય િાલી ળકામ,
શાશ તલ િાલી ળકામ ણ વાધુતાને
િાલલી આકયી છે , દહ્યરી છે . ગંગાવતી
તાના તળઠમા ાનફાઈને વંફધતા, પ્રફધતા એભ ગાતા શમ
આ અજય વે કઈ હદ જયે નશીં ાનફાઈ
અધ ૂયીમા ને પ્રેભ ઢાઈ જામ યે
એ લીણલ યે શમ ત યવ લીણી રેજ ાનફાઈ
અને એ જ લાત ધ્ર ૃલ અને પ્રશરાદને નાભે, વોથી પ્રાિીન યિના હુ ં વોથી છે લ્રે રઊં છં
અજયા કાંઈ જહયમા નૈ જામ‚ એ જી લીયા ભાયા !
અજયા કાંઈ જહયમા ન જામ
તભે થર્ે થર્ે વાધ તમ શ… જી…
તન ઘર્ ભન અવલાય… શે… જી
લીયા ભાયા ! તન ઘર્ ભન અવલાય…
તભે જયણાના ત્જન ધય શ જી…

આ ભજન સાંભલળા અિીં ક્ક્ક કરો.
આજના લતડભાનત્રભાં આવ્યુ ં છે કે આજે આ હયવંલાદથી શ્રી ગણેળ ભંર્ામ છે . જેના
વંતલાણી તલળેના લક્તવ્મથી શ્રીગણેળ ભંર્ામ છે તે આ િાય જણ જે કયળે એને ાટે વો
િારલાના છે . એટરે વંત વાહશત્મન ઈતતશાવ કેભ યિાલ જઈએ એના તલળે વ વ લડના
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ગાા ાર્ીને બતલઠમના વંળધક લાત કયળે અને આભ વોથી શેર બજન પ્રકાય તલળે, ક્યાયે
યિનાઓ થઈ, સ્લરૂ, રાક્ષચણકતાઓ અને કઈ યીતે એભાં પેયપાય થમા એ ફધુ ં અશીં આલળે.
આયાધ તલળે શજુ તલસ્ત ૃત તલગત અશીં છે ણ વભમના અબાલે રઈ ળકાત ુ ં નથી. આ અજય
યવ, આ અજયા કાંઈ જયીમા ન જામ અને છતાં ભાયી ભતત મુજફ ફે િાય છાટણા જ વો સુધી
શોંિાર્ી ળક્ય શઉં ત વંતની કૃારષ્ઠટ અને શનુભાનજીનુ ં વાતનધ્મ.
પ્રણાભ.

શ્રી બલળંતભાઈ જાની
તનયં જનબાઈએ આયાધ પ્રકાયના બજનની સ્લરૂરક્ષી િિાડ કયી એટલું જ નહશિં, ન કમા
ઢાભાં, કમ ઢંગભાં અને કમા વભમે પ્રસ્તુત કયામ એ ણ સુદય
ં
યીતે વભજાવ્યુ,ં કેટકેટરા
આયાધ બજનલાણીને વમ ૃદ્ધ કયનાયા છે એ ણ ફતાવ્યુ ં છે .
ગંગાસતીન ં અધ્યાત્મ દણન – ભાણદે ળ
વંત વાહશત્મના તત્લદળડનભાં, વાધનાધાયાના તવદ્ધાંતભાંની ગ ૂઢ લાણીનુ,ં યશસ્માત્ભક લાણીનુ ં
જેણે ખ ૂફ ભનન ચિિંતન કયુું છે , અનેક માત્રાસ્થાન - વંસ્કાયસ્થાનનુ ં તલિયણ કયીને એના તલળે
પ્રભાણભ ૂત હ્રદમન ઉદગાય - અશેલાર આપ્મ છે , એ વ ૃતાંત એટરા યવા છે કે તલઠણુપ્રવાદ
તત્રલેદી જેને રૂાળું અને યભણીમ ગદ્ય કશે છે તેન ઉત્તભ નમ ૂન છે . ઘણાં વભમથી ગંગાવતી
તલળેન ું તેભનું ચિિંતન આણી વભક્ષ જુદી જુદી યીતે આલે છે . શભણાં લેદ ના - ઉતનદના
દશનરૂ ગ્રંથ ણ એભણે આપ્મા, એલા બાણદે લજી ભયફીની નજીક ભચ્છર્ેભને હકનાયે ,
વયસ્લતત તનકેતનભાં કામભી સ્થામી થમા છે . વાધના,  ૂલાડ શ્રભભાં તળક્ષકન પ્રત્મક્ષ અનુબલ
વાધનાભાં ક્યાં ખેંિી જામ અને કેટલું પ્રભાણભ ૂત, તરસ્ળી અને તરાલગાશી તનજ અનુબલનુ ં
યવામણ તેભની ાવેથી ભે એ તેભના ગ્રંથ લાંિીએ ત્માયે ખ્માર આલે. આણી વભક્ષ આલા
એક શ્રદ્ધે મ અભ્માવી, અનુબલ ૂત અથડઘટનને પ્રસ્તુત કયલાના છે - ગંગાવતીની લાણી
તનતભત્તે. આદયણીમ બાણદે લજીને તેભનુ ં ચિિંતન ભનન પ્રસ્તુત કયલા તલનંતત કરું છં.
બાણદે લજી આ સુદય
ં
 ૃથ્લી ય અતત પ્રાિીન કાથી ભીયાઓ પ્રગટતી યશી છે , લેદકાભાં ભીયાંઓ આલી
છે , ગાગી, ભૈત્રેમી, લાકઅમ્રુણી, અારા, સ ૂમાડ, ઘા, તલશ્વલાયા. આજથી વત્માલીવવ લડ
શેરા ઈ.વ.  ૂલે ૭ભી વદીભાં વક્રેટીવથી ણ શેરા ગ્રીવભાં એક ભીયાં જન્દ્ભી, વૈપ. સ્ેનભાં
અતલરન ના હકલ્રાભાં એક ભીયા જન્દ્ભી થેયેવા, દચક્ષણભાં એક ભીયાં જન્દ્ભી આંર્ા, કાશ્ભીયભાં
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એક ભીયા જન્દ્ભી રલ્રેશ્વયી, કણાડટકભાં એક ભીયાં જન્દ્ભી અકભશાદે લી, યાજસ્થાનભાં એક ભીયા
જન્દ્ભી ભીયાફાઈ અને વોયાઠરભાં એક ભીયાં જન્દ્ભી ગંગાવતી, જ્માયે હુ ં ગંગાવતીને વોયાઠરની
ુ ના ન શમ, ત્માયે
ભીયા કહુ ં છ ત્માયે કેટરાક તભત્ર ભને િક આે છે કે ભીયાં વાથે કઈની તર
કશેલાનું ભન થામ છે કે 'ત શજી ગંગાવતીને વભજલાનુ ં ફાકી છે .' ભનભાં એક તુક્ક આલે છે ,
વંકલ્ નથી, તુક્ક છે કે ગંગાવતીના ફાલન બજન ય ફાલન ગ્રંથની યિના કરું, એક્કે ક
બજન ય એક્કે ક ગ્રંથ, એક્કે ક ળબ્દ ય એક્કે ક પ્રકયણ થામ ત ગંગાવતી વભજામ.
ગંગાવતીના ફાલન બજન એ ફાલનની ફશાય જલાના એકેક વાન છે . ગંગાવતી કેભ
વભજાતા નથી? આણે તેને વાહશત્ત્મક રષ્ઠટથી વભજલાન પ્રમત્ન કયીએ છીએ, ગંગાવતી
વાહશત્મકાય નથી, વંત છે , તેભને વભજલા આધ્માત્ત્ભક રષ્ઠટકણ જઈએ. જેભ ઉતનદને
વભજલા ઉતનદના ઋતએ ફતાલેર ભાગડ ય થર્ા ગરા ભાંર્લા જઈએ, એભ
ગંગાવતીને વભજલા તેભના સ ૂિીત ભાગડ ય ગરા મ ૂકીએ ત ગંગાવતી વભજામ. ગંગાવતી
જ્ઞાનભાગડન ું અનુઠિાન કયીને બ્રાહ્મ્મ સ્સ્થતતને ામ્મા. મગભાગડન ુ ં અનુઠિાન કયીને તનતલિકલ્
વભાતધને ામ્મા, બસ્ક્તભાગડન ું અનુઠિાન કયીને પ્રેભરક્ષણા બસ્ક્તને ામ્મા અને વંતભાગડન ુ ં
અનુઠિાન કયીને લિન તલલેકને તવદ્ધ કમાડ , આ ફધાં ભાગડભાં ગંગાવતી ાયં ગત થમા એટરે
એભની લાણીભાં અયં ાય ગ ૂઢ ળબ્દ છે . ભધન સ્લાદ કેલ, જેણે કદી ભધ િાખ્યુ ં ન શમ એને
ભદન સ્લાદ વભજાલી આ, એ અળક્ય છે . ભધન સ્લાદ વાકય જેલ? ખાંર્ જેલ? ગ
જેલ? ળીયા જેલ? ભધન સ્લાદ ત્માયે જ વભજામ જ્માયે ભધ િાખલાભાં આલે એ તવલામ એ
વભજલાન કઈ ઉામ નથી, ગંગાવતીને વભજલા અધ્માત્ભ થ ય ગયણ મ ૂકલા જઈએ
ત્માયે તે વભજામ. અભ્માવે જીતલ અાન એટરે શુ?ં જેને અભ્માવે અાન જીત્મ શમ તેને
ખફય ર્ે, એન અથડ ગુજયાતી તલશ્વકભાં કે બગલદગભંર્ભાં ન ભે , એ અથડ અંદયથી
વભજામ. એટરે ગંગાવતી નથી વભજાતા અને ગંગાવતી વભજાળે ત્માયે ત્માયે તવદ્ધ થળે કે
ગંગાવતીએ વોયાઠરની ભીયાં નથી, વલાઈ ભીયા છે . ગંગાવતીના ળબ્દભાં એભના બજનભાં,
ફાલન બજનભાં અયં ાય ગ ૂઢ ળબ્દ છે . એભાંના એકતારીવ ળબ્દ વંદ કયી એભનુ ં
યશસ્મદઘાટન કયલાન આ વ્માખ્માનન ઉક્રભ છે . વભમની ાફંધી અનુવાય જેટરા ળન્દ્બ્દ
થળે તેટરા આણે રઈશુ.ં
ળબ્દ ૧ - ગંગાવતી
ગંગાવતીભાં ગ ૂઢ અથડ છે , ગંગાવતીનુ ં મ ૂનાભ ત ગંગાફાઈ છે , ત વતી ળબ્દ ક્યાંથી
આવ્મ? ગંગાવતી ળા ભાટે ? મ ૂનાભ ત ગંગાફાઈ છે , ત વતી કેભ કશેલામ છે ? ફાલનેમ
બજનના નાભાિયણભાં ગંગાવતી એલ ળબ્દ છે , ગંગાફાઈ ભાંથી ગંગાવતી કેભ થયુ?ં એનું
ણ યશસ્મ છે , વંતલાણીના ફે ળબ્દ છે , જતી અને વતી. જતી એટરે આત્ભા, વતી એટરે
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આત્ભાભાં સ્સ્થય થમેરી સુયતા. સુયતા ફે પ્રકાયની છે , વંવાયભાં બટકતી શમ એ સ ૂયતા ગચણકા
છે , જ્માયે એ સુયતા આત્ભાભાં સ્સ્થય થામ ત્માયે વતી કશેલામ છે . અને જ્માયે અને જેની સુયતા
આત્ભાભાં સ્સ્થય થઈ તે ણ વતી કશેલામ છે એ અથડભાં ગંગાફાઈ ગંગાવતી છે .
ળબ્દ ૨ - ભેરુ
બજન ૧ - ભેરુ યે ર્ગે જેના ભન ન ર્ગે, ભયને બાંગી યે ર્ે બયભાંર્.
ગંગાવતી શેરા જ બજનભાં કશે છે કે ાનફાઈ, ભેરુ ત ર્ગે ણ ભન ન ર્ગે, એ ળા ભાટે
એભ કશે છે ? શ્રીભદ બગલદગીતાભાં બાયતીમ અધ્માત્ભ યં યાન  ૂય અધ્માત્ભથ આપ્મ
છે , શેલ ું સુાન કેવ ું છે ? શ્રીભદ બગલદગીતાભાં બગલાન શ્રીકૃઠણ અજુ ડનને અધ્માત્ભનુ ં શેલ ું
વાન કયુ ં કશે છે ? ાથડ, 'બુદ્ધદ્ધમગં દદાભી તે', હુ ં તને બુદ્ધદ્ધમગ આુ ં છં, બુદ્ધદ્ધમગ પ્રથભ
વાન, છી ત ઘણાં આલે, કભડમગ, બસ્ક્તમગ, જ્ઞાનમગ વભડણમગ, ગીતાભાં ફધું જ છે .
ણ કભડમગ ળરૂ કયતાં શેરા બુદ્ધદ્ધમગ આે છે ત બુદ્ધદ્ધમગ અધ્માત્ભથનુ ં શેલ ું વાન
છે . બુદ્ધદ્ધમગ એટરે શુ?ં શેરા ત બુદ્ધદ્ધ એટરે શુ?ં મગ ળાસ્ત્રભાં બુદ્ધદ્ધની વ્માખ્મા છે ,
'તનશ્વમાત્ત્ભકા વ ૃતત્તિઃ બુદ્ધદ્ધિઃ' - તનશ્ચમ થામ, ભનની જે પેકલ્ટી તનશ્ચમ કયે તેને બુદ્ધદ્ધ કશેલામ, ણ
બુદ્ધદ્ધ બુદ્ધદ્ધમગ ક્યાયે ફને? જ્માયે અધ્માત્ભથ ય ભાયે ગયણ મ ૂકલા છે એલ રઢ વંકલ્
થામ તેને બુદ્ધદ્ધમગ કશેલામ. અને રઢ વંકલ્ શમ ત જ િારી ળકામ નશીં ત આ ત લીયન
ભાગડ છે . અધ્માત્ભ ત લીયન ભાગડ છે , એ િારલા ભાટે લચ્િે એલા ભાગડ - એલા િઢાન આલે
કે બરબરાના છક્કાં છૂટી જામ, એટરે ગંગાવતી બુદ્ધદ્ધમગ કશે છે - શેરા જ બજનભાં, ભેરુ યે
ર્ગે જેના ભન ન ર્ગે એભ થયુ ં છે ાનફાઈ? ત િાર... બુદ્ધદ્ધમગ સ્સ્થય થામ એ શેરા
બજનભાં 'ભેરુ યે ર્ગે જના ભન ના ર્ગે ભયને બાંગી યે ર્ે બયભાંર્' એ ગંગાવતી ાનફાઈને
બુદ્ધદ્ધમગ વભજાલે છે , જે બુદ્ધદ્ધમગ બગલાન કૃઠણે અજુ ડનને વભજાવ્મ શત તે જ.
આ ળબ્દન ફીજ અથડ ણ છે , ભેરુ એટરે શુ?ં કયર્યજ્જજુને મગની બાાભાં ભેરુદંર્ કશેલમા
ુ ણા નીકે છે , જ્માયે કુંર્રીની
છે , અશીં ભેરુ લડત છે એની લચ્િેથી ઈંગરા - તિંગરા - સુષભ
ળસ્ક્તનું જાગયણ થામ ત્માયે ભેરુદંર્ શિભિી જામ, ભેરુ યે ર્ગે - ભેરુ ર્ગળે ત્માયે ભેરુદંર્
શિભિી જળે ત ણ ભન ન ર્ગવુ ં જઈએ - ભયને બાંગી યે ર્ે બયભાંર્ - બયભાંર્ એટરે શુ?ં
આ ળયીય જ બ્રહ્માંર્ છે = તિંર્ે વ બ્રહ્માંર્ે - એટરે ભેરુ ત ર્ગે ણ, ભેરુ દં ર્ શિભિી જામ ત
ણ ભન ન ર્ગે, ભયને બાંગી યે ર્ે બયભાંર્ - ળયીયના બરે ટુકર્ા થામ ણ ાનફાઈ ાછા
લવું નશીં - આ શેરા ળબ્દન અથડ.
ળબ્દ ૩ - વતવંગ
બજન ૧ - બાઈ યે તનત્મ યશેવ ુ ં વતવંગભાં ને જેને આિે શય આનંદ યે
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આ વતવંગ એટરે શુ? ર્ેરીભાં ફેિા ફેિા થર્ીક લાતુ ં કયીમે - ગપ્ા ભાયીએ એટરે વતવંગ
થઈ જામ? ના, વતવંગન એલ અથડ નથી, અંદય જે વત ફેિ છે એન વંગ તે વતવંગ છે ,
અંદય એક આતભ તત્લ ફેઠું છે એ વત છે , એભાં તનત્મ ડૂફકી ભાયલી ાનફાઈ, તનત્મ યશેવ ુ ં
વતવંગભાં એટરે યજ એ આત્ભતત્લન, વત તત્લન વંગ કયલ એ વતવંગન અથડ છે .
ળબ્દ નંફય ૪ - તુયીમાન તાય,
બજન ૨, બાઈ યે આિ શય ભનભસ્ત યે 'લે જેને જાગી ગમ તુયીમાન તાય
આ ત ુયીમા શુ ં છે ? મગસ ૂત્રભાં ભાનલ ચિત્તની િાય અલસ્થાઓનુ ં લણડન છે , જાગૃત અલસ્થા,
તનિંરાલસ્થા, સ્લપ્નાલસ્થા આ ત્રણન ત વોને અનુબલ છે જ. એ ત્રણથી ાય એક િથી
ુ ડ કહ્ું છે ,
અલસ્થા છે જેને તુયીમા, િતુથડ અલસ્થા કશેલામ છે , િતુથડને જ અશીં અભ્રંળભાં તમ
તુમડન તાય એટરે આ ત્રણેમથી ફશાય નીકીને જે અલસ્થા છે , િતુથડ અલસ્થા, આત્ભાની
અલસ્થા છે તેની વાથે જ તભાય તાય જાગી જામ, ત ુયીમાન તાય જાગે, ત આિેમ શય
ભનભસ્ત થઈને યશેલામ. એ તુયીમાન તાય - િતુથડ અલસ્થા થકી જેનુ ં વંધાન થયુ ં એલી સ્સ્થતત
એભ વભજવું જઈએ.
ળબ્દ ૫ - દભણી પ્રેભદા
બજન ૩ - બસ્ક્ત શયીની દભચણ પ્રેભદા, યશે છે જે શયીની ાવ.
દભચણ પ્રેભદા એટરે શુ?ં વંસ્કૃત વહશત્મભાં નાતમકા બેદનુ ં કથન આલે છે , વંસ્કૃત વાહશત્મભાં
સ્ત્રીઓના િાય પ્રકાય ગણાવ્મા છે , ળંચખણી, ચિત્રણી, શસ્સ્તની અને તિની. વલડશ્રેઠિ ત્સ્ત્ર શમ,
ળીરલાન, રૂલાન, ગુણલાન, જાજયભાન એલી ત્સ્ત્રને તિની કશેલામ છે , અહશિં તિતન ઉયથી
દભણી ળબ્દ ફન્દ્મ છે અને પ્રેભદા એટરે તપ્રમતભા, બસ્ક્ત શયીની દભણી પ્રેભદા એટરે
બસ્ક્ત પ્રભુની દભણી પ્રેભદા છે , યશે છે જે શયીની ાવ - બગલાનની એ તપ્રમતભા છે , બસ્ક્ત
ભશાયાણી પ્રભુની તપ્રમ છે , બસ્ક્ત તપ્રમતભા છે ણ કેલી - તિની તપ્રમતભા, બસ્ક્ત શયીની
દભણી પ્રેભદા યશે છે શયીને જને ાવ યે - આલ આ ાંિભા ળબ્દન અથડ છે .
ળબ્દ ૬ - અબમ બાલ
બજન ૩- તનિંદાને સ્તુતત જ્માયે વભત ુલ્મ બાવે, ત્માયે અબમબાલ કશેલામ યે .
અબમબાલન અથડ વભજલા જેલ એ, એક છે અબમ, આણે ફધા જાણીએ છીએ, ફીજ બાલ
છે તનબડમતા, એ ણ જાણીએ છીએ, અબમ બાલ જુદી લસ્ત ુ છે , તનબડમતા નશીં, અબમ અને
તનબડમતા ત વાભ વાભે છે , દ્વ ંદ્વ છે . બમ તનબડમ ફન્નેથી અબમ ય છે . તવિંશ લાઘથી તનબડમ
યશેવ ું વશેલ ું છે , ણ તનિંદાસ્તુતતથી ય યશેવ ુ ં એ ઘણુ ં કહિન છે , કાયણકે કીતતિ ભાનલીની અંતતભ
કભજયી છે . કીતતિ ભાનલીની અંતતભ કભજયી એટરે અશીં કશે છે ગંગાવતી, તનિંદાને સ્તતુ ત જ્માયે
વભતુલ્મ બાવે, ત્માયે અબમબાલ કશેલામ. તનબડમતાની લાત નથી, તનબડમ યશેવ ુ વશેલ ું છે ,
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બમબીત વશેવ ુ વોથી વશેલ ું ણ ફન્નેથી ાય એક અબમબાલ છે . ઉતનદભાં કહ્ું છે દ્ધદ્વતતમા
તે બમં બલતી, જ્માં સુધી દ્ધદ્વતતમા છે , ત્માં સુધી બમ છે , કઈ ણ પ્રકાયન દ્વ ંદ્વ છે ત્માં સુધી
બમ છે , અશીં એક જ દ્વ ંદ્વની લાત કયી છે ણ દ્વ ંદ્વ ત ઘણાં છે અને ઉરક્ષણ કશેલામ, અનેક
લસ્તુઓનું તનરુણ કયવુ ં શમ ત્માયે , એને ફદરે એક કશેલાભાં આલે અને ફાકીના વભજી
રેલામ એને ઉરક્ષણ કશેલામ, ત યાગ-દ્વે, દુિઃખ-સુખ, ભારું-તારુ, ઉઠણતા-િંર્ી આ ફધા દ્વ ંદ્વ
છે . એભાંથી એક દ્વ ંદ્વનું કથન અશીં કયુડ છે . તનિંદા અને સુતત્ત એટરે કે ફધા દ્વ ંદ્વથી જે ય થામ,
તનિંદાને સ્તુતત જ્માયે વભત ુલ્મ બાવે, સુખ દુિઃખ જ્માયે વભાન થામ, ભારુ તારુ વભતલ્ુ મ બાવે,
યાગ દ્વે વભતુલ્મ થાય,ૌ ફધાથી ાય થઈ જલામ ત્માયે અબમ બાલ કશેલામ એભ ગંગાવતી
કશે છે .
ળબ્દ ૭ - ઉબય
બજન ૫ - બાઈ યે અંતય બંગ્મા તલના ઉબય નશીં આલે, છી ત શયી દે ખામ વાક્ષાત યે
આ ઉબય એટરે શુ?ં તભે કશેળ અભને ખફય છે , િાભાં ઉબય આલે, દૂ ધભાં આલે - ના!
આણે નથી જાણતા, ઉબયાની આણને ખફય નથી, એ શેરા સ્લીકાયી રઈએ. આણે ભાની
રઈએ છીએ કે આણું દુખ વભજાઈ ગયુ,ં તલદ્યાથી કશેત શમ કે ભમ્ભી પ્ા ભને ફધુ ં આલર્ે,
હયણાભ આલે ત્માયે ખફય ર્ે કે તને શું આલર્ે, એભ આણે ભાની રઈએ કે ઉબય શુ ં એ
અભને ખફય છે , ણ ના ખફય નથી, અંતય બાંગ્મા તલના ઉબય નહશિં આલે, અંતય બાંગવુ ં
એટરે શુ?ં વાધનાન પ્રાયં બ ત અશંકાયથી જ થામ છે . વાત્ત્લક અશંકાય શમ ત ણ એ છે ત
અશંકાય, તલચબણ શમ ત મ છે ત અસુય ને? વાધનાન પ્રાયં બ અશંકાયથી જ થાય,ૌ 'હ'ુ ં
વાધના કરું છં એલ અશંકાય. ભાયે વાધના કયલી એ અશંકાય, 'ભાયે ' યભાત્ભાને ાભલા છે ,
ણ એ ફરે છે ત અહૌક
ં ાય જ. જ્માયે અશંકાય તલચરન થામ, ત્માયે વાધનાન અંકુળ, િાજૉ
અશંકાયને સ્થાને અંતયાત્ભા રઈ રે છે અને ત્માયે ઉબય આલે છે . જ્માં સુધી અશંકાય વાધના
કયે છે , ત્માં સુધી ઉબય આલત નથી. અંતયાત્ભાને યભાત્ભાને લચ્િે એક ર્દ છે , એ
ર્દાનું નાભ છે અશંકાય. જ્માયે અશંકાયનુ ં તલચરનીકયણ થામ ત્માયે અંતયાત્ભા યભાત્ભાને
ાભલા ભાટે ઉછાા ભાયે એને ઉબય કશેલાભાં આલે છે અને એ ઉછાાને ઉબય કહ્ય છે , એ
ઉછાા ભીયાએ જમા છે , ગંગાવતીએ અનુબવ્મા છે , યાભકૃઠણ યભશંવે જમા છે , રલ્રેશ્વયીએ
અનુબવ્મા છે . એ ઉબય જેને વાભાન્દ્મ અથડભાં ઉબય કશેલામ તેની લાત નથી, અશંકાયનુ ં
તલચરનીકયણ થામ ત્માયે ઉબયા આલે એભ અથડ છે અને છી શુ ં થામ, છી ત શયી દે ખામ
વાક્ષાત યે !
ળબ્દ ૮ - ળીળ ઉતાય
બજન ૫ - એભ તભે તભારું ળીળ ઉતાય ાનફાઈ, ત ત યભાડું ફાલનની ફશાય
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ળીળ એટરે આ ધર્ યનું ભાથુ ં કાવુ ં એભ નથી, એ કાવું ત વશેલ ું છે , કભ ૂજાની લાત
નથી, અંદય એક ફકય ફેિ છે , 'ભેં' 'ભેં' કયે છે , મજ્ઞભાં ફકયાનું ફચરદાન અામ, ફકય એટરે
તળિંગર્ાલા ફકય નશીં, 'ભેં' 'ભેં' ફરતા ફકયાની લાત છે , ભીનપ્માવીએ કહ્ું છે , એ
"કબ ૂતયનું ઘ ૂ ઘ ૂ ઘ ૂ, િકરા ફરે ચ ં ૂ ચ ં ૂ ચ,ં ૂ છછંદયનું છં છં છં, એભ ભાનલ ફરે 'હ'ુ ં 'હુ'ં 'હ"ુ ં એ
અંદય ફેિેર ફકયા, અશંકાયના ળીળને કાલાને ગંગાવતી કશે છે , એભ તભે ળીળ ઉતાય એટરે
તભે અહૌક
ં ાયને છર્ી દ, કફીયે કહ્ું છે ને, "ળીળ કાટી ભ ૂધયે , તાય યાખે ૈય, તાનુ ં ભસ્તક
તાના શાથથી કાી એના ય ગ મ ૂકલાની તૈમાયી છે ?, "પ્રેભ ન ફાર્ી તનજે, પ્રેભ ન શાથ
તનકામ, યજા પ્રજા જેશી િાશે, ળીળ દે શી રઈ જામ" આ સ્થ ૂ ળીળની લાત નથી, અંદય જે
અશંકાય ફેિ છે એના ફચરદાનની લાત છે , એભ તભે તભારું ળીળ ઉતાય ાનફાઈ ત ત
યભાડું ફાલનની ફશાય એભ કશે છે .
ળબ્દ ૯, ફાલનની ફશાય
બજન ૫ - એભ તભે તભારું ળીળ ઉતાય ાનફાઈ, ત ત યભાડું ફાલનની ફશાય
વાભાન્દ્મ યીતે આણે એભ અથડ રઈએ કે ફાલન એટરે ફાલન અક્ષયની ફશાય, એ અથડ વાિ
નથી, આને એભ ભાનીએ કે ફાલન એટરે ફાલન અક્ષયની ફશાય, ત એ ણ શુ?ં ભાની
રીધું કે અક્ષય ફાલન છે એટરે ફાલનની ફશાય, ણ એટરેમ શુ?
ં એન એલ અથડ નથી.
વાંખ્મભાં તત્લની ગણના આલે છે , વાંખ્મ ળબ્દન અથડ જ છે 'વમ્મક આખ્મામતે ઈતત વાંખ્મ.'
આણા ળયીયના બ્રહ્માંર્ના તત્લને 'વમ્મક આખ્મામતે' એટરે વાયી યીતે જે ગણના કયે તેને
વાંખ્મ કશેલામ, વાંખ્મને અનેક યં યા છે , ઈશ્વય કૃઠણની યં યા, કતર બગલાનની યં યા,
શ્રીભદ બાગલતભાંમ વાંખ્મ છે , બગલદગીતાભાંમ વાંખ્મ છે , વાભાન્દ્મ યીતે વાંખ્મભાં િલીવ
તત્લ છે એભ ભનામ છે ાંિ જ્ઞાનેષ્ન્દ્રમ, ાંિ કભેષ્ન્દ્રમ, ાંિ ંિભશાભ ૂત, ાંિ તનભાત્રા,
ભન અશંકાય અને ભશત આ ત્રેલીવ થમા અને િલીવભી મ ૂ પ્રકૃતત છે . અને િીવમુ ં ુરૂ
આત્ભતત્લ, એટરે વાંખ્મભાં આણે િીવ તત્લ ભાનીએ છીએ ણ અતત પ્રાિીન કાભાં
વાંખ્મની એક એલી યં યા ભી આલી છે જેભાં ફાલન તત્લ ની ગણના છે , ફાલનની ફશાય
એટરે પ્રકૃતતથી ફશાય, પ્રાિીન યં યાભાં વાંખ્મભાં આ ફાલન તત્લ શતા, ફાલનની ફશાય
યભાડું એટરે વાંખ્મ પ્રકૃતતના તત્લથી ાય આત્ભતત્લભાં રઈ જાઊં એલ અથડ થામ છે .
ળબ્દ ૧૦, નલધા બસ્ક્ત
બજન ૬ - નલધા બસ્ક્તભાં તનભડ યશેવ ુ ં ને યાખલ લિનુભા
ં તલશ્વાવ
આ નલધા બસ્ક્ત એટરે શુ?ં શ્રીભદ બાગલતભાં એક શ્રક છે જે નલધા બસ્ક્તભાં પ્રભાણભ ૂત
ગણામ છે અને વલડત્ર એન વંદબડ મ ૂકામ છે ,
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શ્રલણં, હકતડન,ં તલઠણુસ્ભયણં, ાદ વેલનં,
અિડન,ં લંદનં, દાસ્મભ, વખ્મમ,ૌ આત્ભતનલેદનમ ૌ
આ નલધાબસ્ક્ત છે . યાભિહયતભાનવભાં યાભિંરજી ળફયીને નલધાબસ્ક્ત વભજાલે છે , પ્રથભ
બસ્ક્ત ભભ વત પ્રથભ બસ્ક્ત વંતન કય વેલા" ત્માં ણ નલધાબસ્ક્ત છે , ત નલધાબસ્ક્ત એટરે
શ્રલણ, કીતડન, સ્ભયણ, ાદવેલન, અિડન, લંદન, દાસ્મ, વખ્મ અને આત્ભતનલેદન. ગંગાવતી
કશે છે નલધાબસ્ક્તભાં તનભડ યશેવ,ુ ં એટરે શુ?ં નલધાબસ્ક્તનુ ં અનુઠિાન તનભડબાલે કયવુ.ં કઈ
ણ વાધન ફે યીતે થામ છે , તલશુદ્ધ બાલે અને એને અશુદ્ધ ફનાલીને. મગભાં, વાંખ્મભાં,
જ્ઞાનભાં કળી ખફય ન શમ, લેદાંતની જાણ ન શમ અને 'હુ ં બ્રહ્મ છં' એભ ફરનય ણ શમ છે ,
કળી ખફય ન શમ અને હુ ં બ્રહ્મ છં? લેદાંતભાં રખ્યુ ં છે એ વાચુ,ં ણ 'હુ'ં ફરે છે કણ?
અશંકાય, અને અશંકાય બ્રહ્મ નથી, આત્ભા કશી ળકે કે 'હુ ં બ્રહ્મ છં', દયે ક વાધનને અશુદ્ધ ફનાલી
ુ ી થામ છે . બસ્ક્તનુ ણ થામ છે , વલડત્ર એવુ ં થયુ ં છે ,
ળકામ, મગન ઉમગ ણ ગરત શેતથ
એટરે ગંગાવતી રારફત્તી ધયે છે , ાનફાઈ, નલધા બસ્ક્તભાં તનભડ યશેવ,ુ ં બસ્ક્તને નાભે
આર્ અલ ગ ન મ ૂકાઈ જામ એની વાલિેતી આલા ભાટે કશે છે , નલધાબસ્ક્તભાં તનભડ
યશેવ ું એટલું જ નશીં, નલધાબસ્ક્તભાં યીળીરન દ્વાયા તનભડ થવુ ં એન ણ એલ અથડ થામ છે
અને યાખલ લિનુ ં ભાં તલશ્વાવ યે . ગુરુલિનભાં તલશ્વાવ યાખલાની લાત છે .
ળબ્દ ૧૧ અભ્માવ જાગલ
બજન ૭ - અભ્માવ જાગ્મા છી ફહુ બભવુ નશીં ને, ન યશેવ ું બેદલાદીની ાવ યે
અભ્માવ જાગલ એટરે શુ?ં આણને ળબ્દની ખફય છે , અભ્માવ અને જાગવુ,ં ણ અભ્માવ
જાગલ એટરે? જ કયીએ એ ત કતત્ડ ુ લનુ ં ક્ષેત્ર છે , ણ જ થલા ભાંર્ે, કયલા ન ર્ે, થલા
ભાંર્ે, પ્રાણામાભ કયલાભાં આલે નાક દાફીને, ણ કેલ કુંબકની અલસ્થા આલે, કયલ ન ર્ે
ને કુંબક થઈ જામ એને કશેલામ અભ્માવ જાગલ. બગલાન શ્રી કૃઠણ વદ
ંૃ ાલન છર્ીને ભથુયા
ગમા ત નાયદજીને તલિાય આવ્મ કે રાલ, જઉં ત ખય કે વદાલનના
ંૃ
લાવીઓની ળી દળા છે ,
એક વાંજે મમુનાને હકનાયે વંતાઈને ફેિાં, એક ગી જ બયલા આલી, ઘર્ ફાજુભાં મ ૂકીને
ધ્માનવભાતધભાં ફેવી ગઈ, નાયદજીએ આલીને  ૂછ્ુ,ં "ફશેન, તભે કૃઠણનુ ં ધ્માન કયતા શતાં?"
"કૃઠણનુ ં ધ્માન કયે ભાયી ફલ્રા, કૃઠણને ભ ૂરલા ભાટે વભાતધભાં ફેિી શતી, અભાયે કૃઠણને માદ
ન કયલા ર્ે, ભ ૂરલા ભાટે પ્રમત્ન કયલ ર્ે." આ અભ્માવ જાગલાનુ ં પ્રભાણ છે , અભ્માવ
જાગલ એટરે વાધના અંદયથી ઉછાા ભાયે , વાધન કયવું ન ર્ે, થઈ જામ, ધ્માનભાં પ્રલેળ
કયલા ફેવવુ ં ન ર્ે, તેભાંથી ફશાય નીકલા પ્રમત્ન કયલ ર્ે ત્માયે વભજવુ ં કે અભ્માવ
જાગ્મ છે . ણ િાર વભજ્મા કે અભ્માવ જાગે, ણ જાગે કઈ યીતે? વાધના ળયીયથી કયીએ
છીએ અને ભનથી ણ. મજ્ઞમાગ  ૂજાાિ કયીએ એ ળયીયથી વાધના, ભનથી જ ધ્માન
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કયીએ, ત્રીજુ ં તત્લ તેભાં જ્માયે બે ત્માયે અભ્માવ જાગે, એનુ ં નાભ છે પ્રાણ. જ્માયે ળયીય
ભનની વાથે પ્રાણતત્લ જર્ામ ત્માયે અભ્માવ જાગે છે અને છી યભાત્ભા ભાટે તે અંતયભાંથી
ઉછાા ભાયે ત્માયે અભ્માવ જાગે.
ળબ્દ ૧૨ - દુફજા ન ર્ાઘ
બજન ૯ - જગતના લૈબલને તભથ્મા કયી જાણજને ટાી દે જ દુફજાન ર્ાઘ યે
દુફજા એટરે દ્ધદ્વધા.અધ્માત્ભ થ ય દ્ધદ્વધા એ તળાચિની છે , દ્ધદ્વધા જ્માં સુધી છે , ગુરુ યની
શ્રદ્ધાભાં ળંકા છે , તાના વાધનભાં ળંકા છે , ળાસ્ત્રભાં ળંકા છે , જ્મા સુધી આ ળંકા છે ત્માં સુધી
અધ્માત્ભભાં પ્રાણ પ્રગટત નથી, ત્માં સુધી વાધનાભાં િૈતન્દ્મ પ્રગટતુ ં નથી. એટરે ગંગાવતી
કશે છે , ાનફાઈ, ટાી દે જ દુફજાન ર્ાઘ, દ્ધદ્વધાને ટાજ, મુસ્ક્ત ભેલજ, જ દ્ધદ્વધાભાંથી
મુક્ત નશીં થાલ ત અધ્માત્ભભાં પ્રાણ પ્રગટળે નશીં, એકતનઠિા, જાતને એભાં શભલાની તૈમાયી
જાગે ત્માયે જ દુફજા જામ અને એલી તનઠિા જાગે છી જ અધ્માત્ભભાં િૈતન્દ્મ પ્રગટે છે .
ળબ્દ ૧૩- આવન જીતવુ ં
બજન ૧૦, બાઈ યે ! ખટભાંવ એકાંતભાં આવન જીતવુ ં ત્માયે અર્ધ મગ કશેલામ.
આવન જીતવું એટરે શુ?
ં બ્રહ્મસ ૂત્રભાં કહ્ું છે , આવનસ્મ વંબલાત, ફેવીને વાધના કયલી
જઈએ, કેભ કે ત જ ળક્ય છે , આવન જીતલાના ફે અથડ છે , એક અથડ છે એક સ્થાને દીઘડકા
સુધી સ્સ્થયતા  ૂલડક યશેવ,ું અિલાર્ીયું થામ અને ગ ઉર્ે ત આવન તવદ્ધ થયુ ં નથી, ફીજ
અથડ છે , કરાક સુધી સ્સ્થયતા ૂલડક એક આવને ફેવી યશેવ,ુ ં ગ રાંફા ટૂંકા કયઆ ર્ે, ાછ
ઓળીકું જઈએ, આધાય જઈએ ત આવન તવદ્ધ થયુ ં નથી. સ્સ્થયતા ૂલડક દીઘડકાસુધી ફેવી
યશેલાની ળસ્ક્ત એ આવનતવદ્ધદ્ધ છે અને દીઘડકા સુધી એક સ્થાને યશેલાની સ્સ્થયતા ણ
આવનતવદ્ધદ્ધ છે અને આવું આવન તવદ્ધ ત્મામ ત અર્ધ મગ કશેલામ. લો સુધી એભાંતભાં
એક જગ્માએ સ્સ્થયતા ૂલડક યશેલા ભાટે ઘણી તનઠિા જૉઈએ છે .
ળબ્દ ૧૪ - ગતલિંદ
બજન ૧૩ - સ્લશસ્તે આલીને ગતલિંદ રખી ગમા, પ્રત્મક્ષ શસ્તપ્રત ભાંમ યે
આ એક નાનકર્ ઈતતશાવ છે , ફંગાભાં કેન્દ્દુચર નાભનું એક સ્થાન ગંગાહકનાયે છે , ગંગાને
ચફરકુર કીનાયે છે , ત્માં એક કતલ યશે જમદે લ. એભને બગલાન શ્રીકૃઠણને યાધાજીની રીરા તલળે
એક ગ્રંથ રખ્મ છે , ગીતગતલિંદ. જેભ બાગલતભાં ળાયદીમ યાવત્વલનુ ં લણડન છે તેભ
ગીતગતલિંદભાં લવંતયાવનુ ં ઉત્વલ છે . રખતાં રખતાં એક શ્રક આલે છે , અંદયથી લાણી ઉતયે
છે , િાલતી, એભના ધભડત્ત્ન એભની વેલા કયે છે . ગંગાવતી બજન યિીને ગાતાં નથી, એ
ત શાથભાં એકતાય આલે, ભંજીયા આલે, એકતાયાન ઝણકાય અને ભંજીયાન યણકાય થામ
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એટરે કર્ીઓ અંદયથી ઉતયે , અને ઉતયે ગાઈને યિે છે , યિીને ગાતા નથી, એભ જમદે લના
અંદયથી કર્ીઓ શ્રક આલતા જામ છે . એભાં એક શ્રક આલે છે ,
સ્ભયગયરખંદનં ભભ તળયતળભંદનં
દૈ શી ભે દ લ્રલં
જરતત ભમ દાયણ ભદનકયનાયર
શયતુત દતત કાયં તપ્રમ િારૂતળરે
ભંિભમભાનભદનાદં ળષ્બ્દભદનાયરદશતત
ભાભાનવં દે શી મુખ કભરંદુાનં.
પ્રવંગ એલ છે કે યાવરીરાભાં આલતા કૃઠણને ભડું થયુ,ં યાધાજી યીવામા છે , રુઠટ થમા છે ,
એટરે બગલાન કૃઠન યાતધકાજીને ભનાલલા ભાટે જામ છે , અને ભનાલતા આ શ્રક ફરે છે ,
અથડ છે , બગલાન કશે છે કે શે દે લી, શે યાતધકે, િારૂળીરે, તાયા િયણ ભાયા ભસ્તક ઉય
ધયાલ, કૃઠણબગલાન છે , એ યાતધકાજીને કશે છે , તાયા િયણ ભાયા ભાસ્ત્રક ય મ ૂક ત ભને
ળાંતત ભળે. શ્રક ત રખાઈ ગમ, જમદે લ પયીથી લાંિે છે , અયે ! ભેં આ શુ ં રખ્યુ?ં બગલાન
યાતધકાજીને આ શું કશે છે ? આ ત અયાધ ત્મશ, શ્રક છે કી નાખ્મ. છી ફીજી લાય કરભ
ઉાર્ી, રખલા જામ ત એ શ્રક આવ્મ, અયે ! આ શ્રક કેભ આલે છે ? જેભાં બગલાન કૃઠણ
યાતધકાજીને એનું ભસ્તકોય ગ ધયાલલાનુ ં કશે છે , પયી છે કી નાખ્મ, ત્રીજી લાય પયી એ જ
આલે... શું કયવુ,ં એ વ્માકુ થઈ ઉબા થઈ ગમાં, અને ત્ત્ન િાલતતને કશે છે , હુ ં ગંગાસ્નાન
ભાટે જાઊં છં, જામ છે , થર્ી લાય થઈ શજુ ફશાય જ નીકળમા શળે, ફે તનતનટે ક થઈ શળે કે
ાછા આવ્મા, ાછા આલીને શ્રક રખ્મ, એ જ શ્રક રખામ. િાલ્મા ગમા સ્નાન કયલા.
સ્નાન કયીને આવ્મા, િાલતત કશે, બજન તૈમાયે છે , કયી ર ને, તેઓ કશે હુ ં આવુ,ં અંદય ગમ
ત આખ ઓયર્ િંદનથી ભઘભઘત, આઆ દીલા પ્રગટે રા, જઈને જુએ ત એ જ શ્રક
સ્લણાડક્ષયે રખેર. કશે, દે લી, આ શ્રક તભે રખ્મ?' તે કશે, 'તભે ગમા છી તયત ાછા
આલીને ત રખ્મ શત.' તેઓ કશે, હુ ં ત ાછ આવ્મ જ નથી.' ત કશે આ િંદનન ધ ૂ તભે
જ પ્રગટાવ્મ છે ને? તેઓ કશે ના. ભેં ત કયુું નથી. ત આ સ્લણાડ ક્ષયે કેભ રખાયુ?ં એ રખલા
ભાય નાથ આવ્મ રાગે છે , ગતલિંદ આલીને રખી ગમા, આ પ્રવંગ ભાટે ગંગાવતી કશે છે ,
ગતલિંદ આલીને સ્લશસ્તે રખી ગમા, પ્રત્મક્ષ શસ્તપ્રતભાંમયે ! એ પ્રવંગને માદ કયી તેઓ કશે છે .
ળબ્દ ૧૫ િાલતી વજીલન થામ યે
દ દ પ્રગટે બસ્ક્ત યવ પ્રગટ ાનફાઈ જેથી િાલતી વજીલન થામ યે
અશીં ણ ગંગાવતી એક ફીજા પ્રવંગન ઉલ્કેહ્કયે છે , િાલતી અને કેન્દ્દુચરના યાજાની યાણી
ફન્ને લચ્િે વખ્મ, ફંને વશેરીઓ, એક લખત તેભની લચ્િે લાદ થમ, િાલતી ભશાયાણીને
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 ૂછે છે , યાણી વતી કને કશેલામ, તે કશે તાના તતનું ળયીવ ળાંત થઈ જામ, દે લ થઈ જામ
તેની ાછ ચિતા ય િર્ીને અસ્ગ્નભાં ળયીય મ ૂકે તે વતત કશેલામ. િાલતી કશે એ વતી ન
કશેલામ, યાણી  ૂછે છે , ત વતત કને કશેલઆ? એ કશે, તાના તતના પ્રાણ ગમા છે એવ ૂ
ખફય ર્ે અને જેના પ્રાન તયત છૂટી જામ તેને વતી કશેલામ. યાણી તલિાયે આનુ ં ાયખું કયવું
ર્ળે. ફશાનુ કાઢીને તેઓ જમદે લને ફશય ભકરી આે છે , છી એલા ખટા વભાિાય
પેરાવ્મા કે જમદે લન સ્લગડલાવ થમ, િાલતી વભાિાય વાંબીને પ્રાણ િર્ી દે છે , જમદે લ
આલે છે અને ઘટનાના વભાિાય ભે છે , યાણી કશે છે , 'ભેં યીક્ષા કયતા આવું થયુ,ં ગ્ઝેયના
ાયખા થમાં,' ગીતગતલિંદ જે યિાતુ ં શત ુ ં એના દ િાલતીના દે શની વભક્ષ ફેિાં ફેિાં ગામ
છે , દ દ પ્રતત, દ એટરે અઠટદી, જમદે લના ગીતગતલિંદભાં િલીવ અઠટદીઓ છે ,
દયે ક અઠટદીભાં આિ શ્રક શમ, એટરે અઠતદ કશેલામ, એના ભાટે ગંગાવતી કશે છે , દ
દ પ્દ બસ્ક્તયવ પ્રગટય એટરે િાલતી ફેિાં થમા એ પ્રવંગન ઉલ્રેખ ગંગાવતી અશીં કયે
છે .
ળબ્દ ૧૬ - પ્રેભરક્ષણા બસ્ક્ત
બજન ૧૫ - પ્રેભરક્ષણા બસ્ક્ત જેને પ્રગટી તેને કયવુ ં ર્ે નશીં કાંઈ યે !
પ્રેભરક્ષણા બસ્ક્ત શુ ં છે ? આણે ઘણી લખત ભાની રઈએ છીએ કે પ્રેભરક્ષણા બસ્ક્ત અભને
ખફય છે , નાયદજી બસ્ક્તસ ૂત્રભાં બસ્ક્તની વ્માખ્મા આે એ, "વા ત્લસ્સ્ભન યભ પ્રેભ રૂા",
યભ પ્રેભ એ પ્રેભરક્ષણા બસ્ક્ત છે , બસ્ક્તના અનેક પ્રકાય ાર્લાભાં આલે છે , અનેક જુદી જુદી
યીતે, ણ પ્રધાન ફે પ્રકાય છે , લૈધી અને પ્રેભરક્ષણા, લૈધી બસ્ક્ત એટરે જેભાં તલતધતલધાન,
 ૂજા, જ, ાિ, બગલાનને ધયાલવું લગેયે છે એ લૈતધ બસ્ક્ત. એ બસ્ક્તભાં તલતધતલધાન મુખ્મ
છે , જ્માયે પ્રેભરક્ષણા બસ્ક્તભાંત અંદયથી યભાત્ભા ભાટે અંતયાત્ભા વ્માભકુ થઈ જામ છે .
અંતયાત્ભાને અશંકાયન ર્દ છે , ને અતલદ્યાનું ફંધન છે , જ્માયે અતલદ્યાનુ ં તનયાકયણ થલા ભાંર્,ે
અંતયાત્ભા યભાત્ભાને ભલા ભાટે આકુ વ્માકુ થઈ જામ છે એ યભાકુતા એને
પ્રેભરક્ષણા બસ્ક્ત કશેલામ છે . યાધાજીને બગલાન શ્રીકૃણે લિન આપ્યુ ં શત ુ ં કે આજે યાત્રે હુ ં
તભને ભલા તનકુંજભાં આલીળ. યાધાજી લાટ જઈને ફેિાં છે એક નાના કર્ીમાભાં હદક પ્રગટે
છે , તેર  ૂયે ર છે , તેર ખરાવ થલા આવ્યુ ં છે , ત્માયે યાધાજીને ફીક રાગે છે કે આ જ દીલ
ઓરલાઈ જળે, તેર ખરાવ થઈ જળે ત બગલાન આલળે ત્માયે એભ ભાનળે કે હુ ં સ ૂઈ ગઈ છં
અને ાછા જતા યશેળે એટરે દીકને કશે છે , ગભે તેભ કય ણ તાયી જ્લાા િાલુ યાખ.
"પ્રાણ ત ું ભેયે રે રે દીક,
કયરે ઈવકી ફાતી,
યક્ત હ્રદમકા તેર રે રે,
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જરના વાયી યાતી,
આજ શયીકે આના દીક,
આજ નશીં બુજ જાના"
આ પ્રેભરક્ષણા બસ્ક્ત છે , આંર્ાભાં પ્રગટી, ભીયાંભા પ્રગટી, િૈતન્દ્મ ભશાપ્રભુભાં પ્રગટી. આ
પ્રેભરક્ષણા બસ્ક્ત જ્માયે પ્રગટે , ભાયા ગુરુભશાયાજ કશે છે કે પ્રેભના જ્માયે ભશા ૂય આલે ત્માયે
ભાન-અભાન, સુખ-દુિઃખ, ભારું-તારું એ ત ૃણની જભ તણાઈ જામ છે . પ્રેભીજનને ભાન અભાન
નથી શતુ,ં ભાન અભાન ત ફચ્િાન ખેર છે , પ્રેભીજનને શુ ં ભાન અભાન? આ યભ પ્રેભ
જ્માયે પ્રગટે અને અંતયાત્ભા અનુબલે, ભનન નશીં આત્ભાન પ્રેભ પ્રગટે , એ પ્રેભરક્ષણા બસ્ક્ત
છે એભ ગંગાવતી કશે છે . પ્રેભરક્ષણા બસ્ક્ત પ્રગટે છી, લૈધી બસ્ક્તની જરૂય નથી, 'તેને કયવુ ં
ર્ે નશીં કાંઈ યે .'
ળબ્દ ૧૭ - જુગતત
બજન ૧૬ - જુગતત તભે જાણી રેજ ાનફાઈ, ભેલ લિનન એકતાય યે !
આ જુગતી શું છે ? નાથ વંપ્રદામભાં એક યં યા છે , યુસ્ક્ત વે મુસ્ક્ત, નાથ વંપ્રદામન એક
તવદ્ધાંત છે , યુસ્ક્તથી મુસ્ક્ત, ગંગાવતી ય નાથ વંપ્રદામ, મગની અવય છે જ, અને મગભાં
યુસ્ક્તથી મુસ્ક્તની લાત છે , એટરે કશે છે , જુગતી તભે જાણી રેજ ાનફાઈ. તાળું ભાયે લ ું શમ,
ભજબ ૂત તાળું શમ, ત્માયે ખરવું કેલી યીતે? એને ભાટે જરૂય છે કે નાની િાલી શમ, આ િાલી
તે જુગતી છે . અધ્માત્ભથ ય અનેક તાાઓ આલે છે , અનેક ગ્રંથીઓ આલે છે , અનેક
તલટંફાઓ આલે છે , અનેક જગ્માએ ભાગડ અટકી જતા શમ એભ રાગે, ત્માયે ભાગડના તાા
ખરલા કેભ? એની જુગતી, જુગતી કણ આે? ગુરુજી આે કે આ તાળુ આભ ખ ૂરે, અશીં આ
જ િાલી રાગે એ લાત ગુરુ ળીખલે છે . લિનરૂી જુગતતથી તાળુ ખરલાનુ ં તલધાન ગંગાવતી
આે છે .
ળબ્દ ૧૮ લિન અને લિનતલલેક
બજન ૧૭ - લિનતલલેકી જે નયને નાય ાનફાઈ તેને બ્રહ્માહદક રાગે ામ. મથાયત લિનની
ળાન જેણે જાણી ાનફાઈ, તેને કયવું શમ તેભ થામ.
ગંગાવતીના વાધનાનુ ં કેન્દ્રસ્થતત્લ આ છે , લિન અને લિન તલલેક, એટરે શુ?ં લેદાંતની
વાધનાભાં ભશાલાક્ય તલલેક એ વલોચ્િ વાધના છે એને અંતતભ વાધના ભનામ છે , ભશાલાક્ય
તલલેક. ભશાલાક્ય િાય છે , િાયે મ લેદનુ ં એકેક લાક્ય ગણામ, અશં બ્રહ્માસ્સ્ભ, તત્લભતવ,
અમભાત્ભા બ્રહ્મ, પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ આ િાય ભશાલાક્ય છે , ભશાલાક્યભાં જીલ બ્રહ્મ લચ્િે અદ્વૈત તવદ્ધ
કયલાભાં આલે છે . ણ એક ાંિમુ ં ભશાલાક્ય છે , છાંદગ્મ ઉતનદભાં છે , આખા ભંત્રન એક
અંળ છે , "વશભ અસ્સ્ભ." વશભ - હુ ં તે જ છં - જેલ ભશાલાક્યન અથડ તેલ જ આન અથડ છે ,
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વશ એટરે તે યભાત્ભા, અસ્સ્ભ એટરે હુ ં જ છં. શ્વાવ વાથે ભે ફેવાર્લા ભાટે વંતયં યાભાં
આ ભશાલાક્ય રેલાયુ ં છે ણ અસ્સ્ભ દને છર્ી દીધુ ં છે , એટરે વશભ એટલું જ યહ્ુ,ં આ
વશમ ૌ એ લિન છે . લિનન તલલેક કયલ કેલી યીતે એના ાંિ વાન છે , વંત યં યાભાં
આલે છે , શેલ ું વાન - શ્વાવશ્વાવ વાથે સુયતાને જર્ી દે લી, ધ્માન શ્વાવ ઉય રઢ યશેવ ુ ં
જઈએ એ શેલ ું વાન, ફોદ્ધ ધભડભાં એને અાન વતત મગ કશેલામ છે , ફીજુ ં વાન છે ગુરુ
લિન આે છે , શ્વાવ અંદય રેતી લખતે 'વ' ફશાય રેતી લખતે 'શભ', વશભ, 'વશભ' - વશ
અશભ છે તલવગડન 'ઓ' થઈ ગયું 'અ' ન ર થમ એટરે વશભ ળબ્દ થમ છે , શ્વાવશ્વાવ
વાથે શ્વાવે શ્વાવે વશભ જાે ફીજુ ં વાન થામ, અને એભાં ત્રણ તત્લનુ ં તભરન છે , એક લિન,
ફીજુ ં શ્વાવ અને ત્રીજુ ં સ ૂયતા. ત્માય છી ત્રીજુ ં વાન આલે છે , લિનન તલલેક - ભામા વહશત
જ વશ શમ ત ઈશ્વય છે , ણ ભામતલહશન થામ એટરે ઈશ્વયને સ્થાને બ્રહ્મ આલે છે , અશં એ
જીલ છે , એભાંથી અતલદ્યા તત્લનું તનયવન થામ ત એન અથડ બ્રહ્મ થામ છે . આભ જીલ અને
ઈશ્વય એક છે એલ એન અથડ છે , આ ત ૃતતમ વાન છે . િથા વાનભાં બ્રહ્માકાય વ ૃતત્તન
ઉદમ થામ છે , ળબ્દન જા કયતા કયતા અંદયથી બ્રહ્માકાય વ ૃતત્ત પ્રગટે એટરે લિન છૂટી જામ
છે , બ્રહ્માકાય વ ૃતત્ત જ યશે છે અને ાંિભાં વાનભાં બ્રાતહ્મસ્સ્થતતભાં આત્ભા સ્સ્થત થઈ જામ છે ,
આ લિન-વાનના ાંિ ગથીમાં છે .
ળબ્દ ૧૯ અભ્માવે જીતલ અાન
બજન ૨૪ પ્રાણી ભાત્રભાં વભદૃષ્ઠટ યાખલી અને અભ્માવે જીતલ અાન યે !
અશીં મગની હક્રમા છે , અાન એટરે શુ?ં અભ્માવે જીતલ એટરે શુ?
ં અભ્માવ એટરે શુ?ં કમા
અભ્માવથી અાન જીતામ અને એને જીતલ ળા ભાટે ?
આણા ળયીયભાં પ્રાણતત્લ છે , એના સ્થાનબેદે અને કામડબેદે દવ પ્રકાય ાર્લાભાં આલે છે ,
ાંિ પ્રાણ અને ાંિ ઉપ્રાણ, પ્રાણ અાન લમાન વભાન અને ઉદાન આ ાંિ પ્રાણ છે .
નાગ, કુભ,ડ કુકડુ ય, દે લદત અને ધનંજમ આ ાંિ ઉપ્રાણ છે , અાન શુ ં છે અને એનું સ્થાન
ક્યાં છે ? નાચબથી નીિેના પ્રદે ળભાં અાન છે , અાન છે બગન કાયક, ઉત્વગડ અને બગ
અાનના કૃત્મ છે , જ્માં સુધી અાન જીતામ નશીં, ત્માં સુધી બ્રહ્મસ્થ તવદ્ધદ્ધ થઈ ળકે નશીં,
રાખ લાત બરે કય, અાન બગન કાયક છે અને 'અ' એટરે નીિે જવુ,ં 'ઉદ' એટરે ઉય
જવુ,ં ઉદાન એટરે ઉયની ગતત, અાન એટરે નીિેની ગતત, ત પ્રાણની નીિેની ગતત તે
અાન છે , અને જ્માં સુધી અાન જીતામ નશીં ત્માં સુધી બગમુસ્ક્ત થામ નશીં, ત્માં સુધી
બ્રહ્મિમડ તવદ્ધ થઈ ળકે નશીં, રાખ લાત બરે કય એટરે ગંગાવતત કશે છે અાનને જીત, એ
તનમ્નગાભી છે , એના ય તલજમ ભેલ. ત જ પ્રાણનુ ં ઉત્ક્રભણ થળે, ત બ્રહ્મિમડ શુધ્ધ થળે ત
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વાધનાની ઉધ્લડગતત થળે, તેન અભ્માવ કઈ યીતે કયલ? મગળાસ્ત્રભાં અાનને જીતલા ભાટે
છ હક્રમાઓ ફતાલી છે .
એક - તત્રફંધ પ્રાણામાભ, ફે - મ ૂરફંધ, ત્રણ - ઉડ્ડિમાનફંધ, િાય - ભશામુરા, ાંિ - અતશ્વતન
મુરા અને છ - ળસ્ક્તિાચરનીમુરા, આ છ ના અભ્માવથી અાન ય તલજમ ભે છે , એભ
ગંગાવતી અભ્માવે જીતલ અાનના અથે કશે છે .
ળબ્દ ૨૦ ાંિ પ્રાણને એક ઘયે રાલલા
બજન ૨૪ ાંિેમ પ્રાણને એક ઘયે યાખલા, ળીખલ લિનન તલશ્વાવ યે
ાંિ પ્રાણ કમા એ ત આણે જયુ,ં પ્રાણ, અાન, વ્માન, ઉદાન અને વભાન, એને એક ઘયે
ળા ભાટે રાલલા? એ એક ઘય કયુ?ં કેલી યીતે રાલલા?
જ્માં સુધી પ્રાણ હ્રદમભાં શોંિે નશીં ત્માં સુધી એ ઘય વાચફત થત ુ ં નથી. ાણીની ાંિ ધાયા
લશેતી શમ ત ળસ્ક્ત લશેંિાઈ જામ, ાંિેમ ધાયા એકતત્રત થામ ત ળસ્ક્ત લધી જામ અને
ળસ્ક્ત લધે ત પ્રાણ ગ્રંથીઓને બેદલા ભાટે ળસ્ક્તભાન થામ છે , આણા ળયીયભાં વાત િક્ર છે
એભાના નીિેના છ ગ્રંથી છે , એ ગ્રંથીનું બેદન થામ ત ગ્રંથી - ગ્રંથીને ફદરે દ્વાય ફની જામ
છે , અને ગ્રંથીનું બેદન કયલા ભાટે ાંિેમ પ્રાણને એકતત્રત કયલા જઈએ એથી એની ળસ્ક્ત
લધે. કમા સ્થાને? અનાશત િક્રભાં, એ હ્રદમભાં િે, ત્માં ાંિેમ પ્રાણને એકતત્રત કયલાના છે ,
અાનને ઉધ્લડ રેલાન છે , અાનનું સ્થાન નીિે છે અને ઉદાનનુ ં સ્થાન ભસ્તકે છે , તેને નીિે
ઉતાયલાન છે , હ્રદમભાં ાંિેમ પ્રાણ એકતત્રત થામ છી ગ્રંથીઓનુ ં બેદનની હક્રમા વય થામ
છે એવું ગંગાવતીનુ ં આ કશેલાન મોચગક અથડ છે એટરે ગંગાવતત કશે છે , ાંિેમ પ્રાણને એક
ઘયે યાખલા, ળીખલ લિનન તલશ્વાવ યે .
ળબ્દ ૨૧ - યાખવુ ં સ્લયબેદભાં ધ્માન
બજન ૨૪ - બાઈ યે ર્ાફી ઈંગરા ને જભણે ીંગા, યાખવું સ્લય બેદભાં ધ્માન યે
આ સ્લયાવના છે , વંસ્કૃતભાં તળલસ્લયદમ નાભન એક ગ્રંથ છે જે આણી યં યાભાં
સ્લયતલદ્યાન શ્રેઠિ ગ્રંથ ગણામ છે , એભાં એભ કહ્ું છે કે આણા શ્વાવ શંભેળા ફંને નવકયાથી
વભાન યીતે નથી િારત, જયા તાવ કયીએ ત ખફય ર્ે કે ફંનેભાં શ્વાવ િારે છે , ણ
એકભાં લધુ શમ છે , એકભાં ઓછ. ક્યયે ક ર્ાબુ,ં ક્યાયે ક જભણું એભ લાયાપયથી િારે છે , ર્ાબુ ં
િારતું શમ ત્માયે એભ વભજવુ ં કે ઈર્ાભાં શ્વાવ િારે છે , કાયણકે ઈર્ા ર્ાફી ફાજુ છે , તંર નાર્ી
કશેલામ, ીંગરા જભણી ફાજુ છે , જભણાભાં લધુ િારે ત્માયે ીંગરાભાં િારે છે , લચ્િે એક
ક્ષણ એકભાંથી ફીજે જતી લખતે, ર્ાફાભાંથી જભણાભાં ને જભણાભાંથી ર્ાફાભાં શ્વાવ જ્માયે
ફદરામ ત્માયે એ દયમ્માન થર્ીક ક્ષણ એલી આલે છે કે જ્માયે ફેમભાં વભાન બાલે િારે છે .
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એને શ્વાવ ીંગાભાં િારે છે એભ કશેલામ, અને એ ક્ષણ અતતકીભતી છે , એ ક્ષણભાં જ વાધન
કયી રેલામ ત છરાંગ રાગી ળકે છે , આ ગ ૂઢ તલદ્યા ગંગાવતત જાણે છે એટરે કશે છે કે યાખવુ ં
સ્લયબેદભાં ધ્માન યે .
આ સ્લયતલદ્યાના તળક્ષણથી ત્રણ લસ્તુ તવદ્ધ થામ છે , ર્ાફી ઈંગરા ને જભણી ીંગરા, યાખવુ ં સ્લયબેદભાં ધ્માન યે . સ ૂમડભાં ખાવુ,ં િંરભાં જ ીવુ,ં
યી ૂયણ લિનભાં લયતામ યે . એભ કામભ યાખવુ ં ધ્માન યે .
શેરી લાત ત એલી થામ છે મગીઓ મગદં ર્ નાભન એક રાકર્ાન દં ર્ યાખે છે , એને દે ળી
બાાભાં કૂફર્ી કશે છે , વંસ્કૃતભાં મગદં ર્ કશે, એ ળા ભાટે યાખે છે ? ઘણા વાધુઓના શાથભાં
શમ છે ? એ શ્વાવને ફદરલાની યુસ્ક્ત છે , ફગરભાં યાખી અને શ્વાવને ફદરલા ભાટે ની ટે કનીક,
શ્વાવ ફદરલા ભાટે ના પ્રાણામાભ ણ છે , એના આવન ણ છે , ણ મગદંર્ શ્વાવને ફદરલા
ભાટે, ર્ાફાભાંથી જભણાભાં ને જભણેથી ર્ાફાભાં રેલાની યુસ્ક્ત છે . કેટરાક ભાણવને કામભી
ળયદી યશે છે , એન શ્વાવ કામભ ર્ાફે નવકયે િારત શમ, ર્ાફે એટરે િંરનાર્ી, એ તળત છે ,
કેટરાકને કામભી ીત યશે છે , કામભી જભણે શ્વાવ િારે એ સ ૂમડનાર્ી છે , એ ગયભ છે . એને
વભતર કયલાથી ઘણા યગભાંથી મુસ્ક્ત ભે છે , ભાટે મગી રક કૂફર્ી યાખે છે એભ
ગંગાવતત કશે છે .
ફીજુ ં છે જ્માયે શ્વાવ ફંને ભાં વભાન થઈ જામ, વભત ુલ્મ - ઈર્ાભાં નશીં, ીંગરાભાં નશીં, ત્માયે
ુ ણાભાં શમ, હદલવ સુધી મગીઓના શ્વાવ સુષભ
ુ ણાભાં િારે એ ધ્માન અભાટે ની ઉતભ
સુષભ
અલસ્થા છે . એન ઉમગ કયી રેલ જઈએ
ત્રીજી લાત છે - જ્માયે કુંર્ચરની ળસ્ક્તનુ ં જાગયણ થામ અને કઈ એક જ શ્વાવ િારત શમ,
એક જ જગ્માએ િારત શમ ત્માયે કુંર્ચરની ર્ાફાભાં અથલા જભણાભાં - ઈર્ા અથલા
ીંગરાના ભાયગે જામ ત ખાનાખયાફી જામ, એટરે કુંર્ચરની ળસ્ક્ત જાગ્મા છી એનેન
ુ ણાભા ભાગડભાં કેભ રેલી એલી યુસ્ક્ત મગભાં છે , ણ એના ભાટે જાણવુ ં જઈએ કે અત્માયે
સુષભ
કઈ નાર્ી િારે છે ભાટે ગંગાવતત કશે છે , યાખવું સ્લયબેદભાં ધ્માન યે .
ળબ્દ ૨૨ નાર્ી શુદ્ધ થમા છી અભ્માવ જાગે
બજન ૨૪ નાર્ી શુદ્ધ થમા છી અભ્માવ જાગે, તેભ જાણવુ ં નક્કી તનધાડ ય યે
આ નાર્ી શુદ્ધદ્ધ શું છે ? શેરા ત નાર્ી એટરે શુ?ં નાર્ી શુદ્ધદ્ધ એટરે શુ?ં નાર્ી શુદ્ધદ્ધ ળા ભાટે
કયલી અને નાર્ી શુદ્ધ કેલી યીતે કયલી એભ િાય પ્રશ્ન છે . આ સ્થ ૂ ળયીયની લાત નથી, આ
ળયીયભાં જે યક્ત લાહશનીઓ છે , જેભાંથી રશી ભ્રભણ કયે છે એ નાર્ીની લાત નથી, આ
પ્રાણભમ ળયીયની લાત છે , નાર્ી એટરે પ્રાણભમ ળયીયના એલી િેનર - એલી નીઓ
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જેભાંથી પ્રાણના પ્રલાશ લશે છે . ગયખળતકભાં ગયખનાથે કહ્ું છે કે આણા ળયીયભાં
ફોંતેયશજાય નાર્ીઓ છે , એ સ ૂક્ષ્ભળયીયની લાત છે , પ્રાણભમ ળયીયભાં િેનર છે , પ્રલાશ જેભાંથી
લશે તે એભાં, પ્રાણના પ્રલાશ છે . એટરે નાર્ીની વ્માખ્મા કયલી શમ ત "The channels
through which Pranik Currents are moving." એલા પ્રકાયની નાર્ીઓ જેભાંથી પ્રાણના પ્રલાશ
લશે તે નાર્ીને એભાં લાત છે . ફીજી લાત છે નાર્ી શુદ્ધ કયલાની જરૂય શુ?ં નાર્ી અશુદ્ધ શમ
અને પ્રાણનુ ં ઉત્થાન થામ ત ખાનાખયાફી થામ, ભકાન નવું ફનેલ ું શમ, ઈરેષ્ક્રપીકેળન
ફયાફય ન શમ અને ાલય આલે - રાઈટ ઓન કય ત ળટવહકિટ થામ એવુ ં ઘણાના ળયીયભાં
થયુ ં છે , અધ્માત્ભથના ઘણાં વાધક ગાંર્ા થઈ જામ છે , કાયણ શુ?ં નાર્ી શુદ્ધદ્ધ કયી નથી. નાર્ી
શુદ્ધ કમાડ શેરા ધ્માનભાં પ્રલેળ કયલ નશીં, કયલા જળ ત ખાનાખયાફી થળે.  ૂયી તૈમાયી ન
શમ ત એ ન કયવું કેભકે ધ્માન વભમે આ ળયીય ય અયં ાય ફજ ર્ે છે , યાભકૃઠણ દે લ
કશેતા કે 'ઘાવની કુહટમાભાં શાથી આલે તેવ ુ ં થામ છે , ભશાિૈતન્દ્મ જ્માયે આભાં પ્રગટ થામ ત્માયે
ળયીય શુદ્ધ ન શમ ત તેન ફજ ન ઝીરી ન ળકે, ળયીયભાં - ભનભાં ગાંર્ણ આલી ળકે ,
એટરે ગંગાવતત કશે છે શેરા નાર્ી શુદ્ધ કય, તે છી પ્રાણનુ ં ઉત્થાન થામ, ધ્માનભાં પ્રલેળ
થામ ત મગ્મ તૈમાયી  ૂલડક થલ જઈએ. એક વાભાન્દ્મ ભકાન ફનાલવુ ં શમ, દુકાન નાખલી
શમ ત કેટરી તૈમાયી કયલી ર્ે છે ? ત અધ્માતભ થ ભાટે ણ ઘણી તૈમાયી કયલી ર્ે છે .
જેભણે મગવાધના કયી નથી એભન ધ્માનન પ્રલેળ થામ છે , ણ ધ્માનભાં પ્રલેળ થઈ કાં ત
ળયીયથી અને કાં ત ભનથી ગાંર્ા ફની જામ એ, ાંગા ફની જામ છે , થાયી લળ થઈ જામ
એટરે ગંગાવતત કશે છે , નાર્ી શુદ્ધ થમા શેરા ધ્માનભાં પ્રલેળ ન કયલ, પ્રાણનું જાગયણ કયવુ ં
નશીં, કુંર્રીની જાગયણના પ્રમત્ન કયલા નશીં.
ળબ્દ ૨૩ લન ઉરટાલલ
બજન ૨૫ તનત્મ લન ઉરટાલલ
ઘણા એભ ભાને છે કે તનત્મ લન ઉરટાલલ અને અભ્માવે જીતલ અાન ફંને એક શળે, ફંને
એક નથી - અભ્માવે જીતલ અાન એભાં ભાત્ર અાન યના તલજમની લાત છે , તનત્મ લન
ઉરટાલલ અને ાંિેમ પ્રાણની લાત છે . તનત્મ લન ઉરટાલલ એટરે શુ?ં લનની જે
સ્લાબાતલક ગતત છે , પ્રાણની ફે સ્લાબાતલક ગતત છે , કાં ત એ ફશાય જામ છે ઈષ્ન્દ્રમ દ્વાયા, કાં
ત એ નીિે જામ છે બગ દ્વાયા, તનમ્નગતત અને ફહશગડતત એ પ્રાણની સ્લબાતલક ગતત છે જે
અતલદ્યાલળ ળામ છે , એને ફદરે ફશાય જત પ્રાણ અંદય આલે, નીિે આલત પ્રાણ ઉય આલે
ત અધ્માત્ભથ સુકય ફને છે અને અધ્માત્ભથભાં છરાંગ રાગે છે એટરે ગંગાવતી કશે છે ,
તનત્મ લન ઉરટાલલ. ણ તનત્મ લન ઉરટાલલ કેલી યીતે? એની વાધના કયલી ર્ે,
ળસ્ક્તિારીની નાભની મુરા છે , મ ૂરફંધ નાભન ફંધ છે , ઉિીમાનફંધ છે , તત્રફંધપ્રાણામાભ છે
આ ફધી વાધનાઓ થી તનમ્નગાભી લન ઉધ્લડગાભી થામ છે એને ગંગાવતી કશે છે તનત્મ
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લન ઉરટાલલ યે અને યભવુ ં વદા શયીની વંગ યે . શયીની વંગ ક્યાયે યભામ? લન જ્માયે
ઉધ્લડ હદવ્હ્વભાં જામ, પ્રાનનુ ં ઉત્થાન થામ ત્માયે શયી વાભે ઉબેર દે ખામ છે , એટરે કશે છે
યભવું વદા...
ળબ્દ ૨૪ - ગુજા
ં ન રાર્લ
બજન ૨૮ - બાઈયે આ ત ગુજા
ં ન રાર્લ ાનફાઈ, અશંબાલ ગમા તલના ન ખલામ
સ ૂક્ષ્ભ લાત છે - વાલધાન. ગજા
ં ૂ ન રાર્લ એટરે તભાયી ાવે જ છે તે, ગજા
ં ૂ એટરે ખીસુ,ં
તદી બાાભાં ગજ
ં ૂ ુ કશેલામ, રાર્લ તભાયી ાવે જ છે ણ ખલાત કેભ નથી? અશંકાય
ગમા તલના ન ખલામ. ગજા
ં ૂ ન રાર્લ એટરે તભે તે - એ તભાયી ાવે નથી, તભે તે જ
છ, છતાંમ રાર્લ ખલાત કેભ નથી, એક ર્દ આર્ આલે છે , ર્દાનુ ં નાભ છે અશંકાય, એક
યાજા શત, યાજાના યાજ્મભાં વલડ લાતે સુખ ણ એક લાતનુ ં દુિઃખ - િયી ફહુ થામ, પ્રજા
ત્રાહશભાભ કાયી ગઈ, ભશાયાજા, આણા યાજ્મભાં આવું કેભ? િયને કર્ી નથી ળક્તા?
યાજભશેરભાં િયી, વેનાતતના ઘયભાં િયી? યાજાએ ઢંઢેય ીટય કે આ િયને જે કર્ળે
એને અર્ધું યાજ્મ ઈનાભ અને એને ચરવદન લર્ ફનાલીળ. અયજીઓ ય અયજી આલલા
રાગી. િયે ણ અયજી કયી અને એની વંદગી થઈ ગઈ. િયની વંદગી થઈ ગઈઆને એ
િયને કર્લા ચરવદન લર્ ફન્દ્મ એને કેભ કર્ાળે? અશંકાય તે આ િય. આત્ભાન
ર્છામ, જેનુ ં તાનુ ં અસ્સ્તત્લ નથી એ અશંકાય. આત્ભાની ગાદી ઉય ફેવી ગમ છે અને તે
આત્ભાની પ્રાપ્પ્તભાં આર્ આલે છે એટરે ગંગાવતી કશે છે કે આત્ભા ત ગુજા
ં ન રાર્લ છે ણ
અશંબાલ ગમા તલના, િયને કર્યા તલના ત ન રેલામ. એને કર્લાન ઉામ શુ?ં યાજા તે
જ ચરવદન લર્ ફને ત એભ થામ, આત્ભા તાના આવન ય પ્રતતષ્ઠિત થામ ત્માયે
અશંકાયને એ કાઢી ળકે.
ળબ્દ ૨૫ લીજીને િભકાયે
બજન ૨૯ લીજીને િભકાયે ભતી યલ ાનફાઈ નશીંતય અિાનક અંધાયા થાળે
આના ત્રણ અથડ છે , શેર અથડ - લીજીને િભકાયે ભતી યલવુ ં એટરેકે અયં ાય જાગૃતત
યાખલી. લીજીન િભકાય ક્ષચણકભાં આલે એટરી લાયભાં ભતી યલી લ્મ, એક ત ભટી
યલલા ઘણી એકાગ્રતા જઈએ, ઘણી એકાગ્રતા અને સ્સ્થયતા, અને ફીજુ લીજીને િભકઆયે
- અિાનક અંધકાય થળે એટરે ક્ષણભાં અએ આણુ ં કામડ તવદ્ધ કયી રેલાનુ ં છે , અત્મંત જ્ગૃતત
જઈળે, અધ્માત્ભથ ય અથંત વાલધાની. ખયે ખય ફધા ભાટે વાભાન્દ્મ એવુ ં અધ્માત્ભથ
નથી, તભાયા ભાટે કઈ તૈમાય અધ્માત્ભ યસ્ત નથી, ક્ષીઓન આકાળભાં જલાન કઈ િક્કવ
યસ્ત ન શમ એવું આ છે , ક્ષણે ક્ષણે તભાયે તભાય યસ્ત કંર્ાયતા જલાનુ ં અને િારતા જલાનુ,ં
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કૌ અણે ક્ષણે તાન થ છે એટરે ગંગાવતી કશે છે વતત વાલધાની યાખલાની છે . કેલી
વાલધાની - તેઓ કશે છે લીજીના િભકાયે ભતી યલામ એલી વાલધાની.
ફીજ અથડ છે - જીલન ફહુ થડું છે , લીજીના િભકાયા જેવુ,ં હયચક્ષત ભશાયાજને વાત તવલવ
શતા બાગલત વેલન ભાટે , આણે ત વાત હદલસ્નઓમ બયવ નથી, ગભે ત્માયે પટાકર્ ફૂટળે
એટરે ગંગાવતી કશે છે કે ગભે ત્માયે મત્ૃ યુ આલળે ભાટે ઉરબ્ધ વભમભાં તભે ભતી યલી
લ્મ
ત્રીજ મોચગક અથડ છે - ઈર્ાભાં શ્વાવ િારત શમીંગાભાં શ્વાવ િારત હ્ય, ફાંનેભાં વભાન
બાલે િારે એ લીજીના િભકાયા જેલ વભમ છે , તેન ઉમગ કયી ર, એ લખતે ધ્માન
વભાતધ રાગી જામ ત ભતી યલાઈ જળે આલ આન અથડ છે .
ળબ્દ ૨૬ વજાતત તલજાતત
બજન ૨૯ વજાતત તલજાતતની જુગતી ફતાવુન
ં ે ફીફે ાર્ી દઉં ફીજી બાત
વજાતત તલજાતતની જુગતત એટરે શુ?
ં ફીબું એટરે શુ?
ં ફીફે બાત ાર્ી દઉં એટરે શુ?
લેદાંતની હયબાાન ળબ્દ છે . લેદાંતભાં શેલ ું વાન છે શ્રલણ, ઉતનદ આહદ ગ્રંથ,
ુ ે શ્રલણ એ પ્રથભ વાન છે , ફીજુ ં છે ભનન, જેનુ ં શ્રલણ કયુું છે તેન ુ ં
લેદાંતના ગ્રંથન ગુરુમખ
ૂ એલી યીતે ચિિંતન કયવુ,ં ળાસ્રાનુકુ ચિિંતનભ ભનનભ શ્રલણ તાત્મડતનણડમભ
ળાસ્ત્રને અનુક
એલી એની વ્માખ્મા છે . ત્રીજુ ં વાન છે દે હદધ્માવન એટરે શુ?ં આત્ભાકાય વ ૃતત્તન સ્લીકાય
અને અનાત્ભાકાય વ ૃતત્તન ત્માગ. આણા ચિત્તભાં વ ૃતત્ત િારે છે વંવાયની, એ અનાત્ભાકાય વ ૃતત્ત
છે , દે શન તલિાય, બજનન, વંતાનન, લાર્ીન, દુકાનન આલા આખ હદલવ કેટરા તલિાય
િાલ્મા કયે છે એ અનાત્ભાકાય ચિિંતન છે . અને આત્ભાભાં ચિિંતન જ્માયે સ્સ્થય થામ ત્માયે તેને
આત્ભાકાય વ ૃતત્ત કશેલાભાં આલે એ. ત વજાતતમ એટરે આત્ભાકાય ચિિંતન - આત્ભાકાય વ ૃતત્ત
એટરે વજાતત અને અનાત્ભા એટરે તલજાતત વ ૃતત્ત કશેલામ તેને લેદાંતની હયબાાભાં હદધ્માવન
કશે છે - ગંગાવતી કશે છે , વજાતત તલજાતતની જુગતી ફતાવુ ં - એટરે અનાત્ભાકાય વ ૃતત્તઓન
ત્માગ કયીને આત્ભાકાય વ ૃતત્તભાં સ્સ્થય થવુ,ં ત ફીફે ાર્ી દઊં ફીજી બાત - ફીબું એટરે
અંતય, એનું રૂાંતય કયી દઉં, એની બાત ાર્ી દઉં એભ ગંગાવતત કશે છે .
ળબ્દ ૨૭ ન ૂયત સ ૂયત
બજન ૩૪ ન ૂયત સ ૂયતથી તનજનાભ કર્, જેથી થામ શયીની જાન યે
ન ૂયત સ ૂયત ળબ્દના ાંિ અથો આલાભાં આલે છે . શેર અથડ - ન ૂયત એટરે શ્વાવ, સ ૂયત
એટરે ઉચ્છલાવ. ફીજ અથડ - ન ૂયત એટરે તનયતી, મત્ૃ યુને ાછી ખેંિી રે એલી વંવાયભાંથી
તનવ ૃતત્ત અને યભાત્ભાભાં સ ૂયતા ધાયણ કયલી, આ ાંિેમ અથડભાં તલકાવમાત્રા છે , ત ૃતતમ અથડ
http://aksharnaad.com << અંતયની અનુભ ૂતતન અક્ષય ધ્લતન

Page 49

- ન ૂય એટરે તેજ, ન ૂયત સ ૂયત એટરે તેજભાં ધ્માન કયવુ,ં તેજભાં સ ૂયતા રગાર્લી તે, િથ
અથડ - ન ૂયત એટરે વારંફ ધ્માન - સ ૂયત એટરે વારભ ધ્માન, ાંિભ અથડ છે સ ૂયત એટરે
વતલકલ્ વભાતધ અને ન ૂયત એટરે તનતલિકલ્ વભાતધ. આભ ાંિેમ અથોભાં એક તલકાવમાત્રા
જલા ભે છે .
ળબ્દ ૨૮ - મ ૂ પ્રકૃતતન નાળ
બજન ૩૪ - ભેર ટે ને લાવના ગે યે છી કય  ૂયણ ન અભ્માવ, ગંગાવતી એભ ફરીમા,
થામ મ ૂ પ્રકૃતતન નાળ યે .
પ્રકૃતતના િલીવ તત્લ છે એ લાત જઈ ગમા, ત્રેલીવ તત્લ એ મ ૂ પ્રકૃતતભાંથી પ્રગટે છે ,
જ્માયે ગુણને વત્લગુણ, યજગુણ અને તભગુણૌ એ ત્રણેમ વભાન અલસ્થાભાં શમ ત્માયે સ ૃષ્ઠટની
ઉત્તત થતી નથી, એ વભાનતા જામ - એ ત્રેલીવ તત્લ ન શમ એ મ ૂ પ્રકૃતત કશેલાભાં આલે
છે , ત્રેલીવ તત્લભાંથી તલરીન થમા છી ણ અતલદ્યા યશે છે , કાયણકે મ ૂ પ્રકૃતતભાં અતલદ્યા છે
એટરે ગંગાવતી કશે છે મ ૂ પ્રકૃતતન નાળ થલ જઈએ.
ળબ્દ ૨૯ ગુતયવ
ગુતયવના અનેક અથડ છે ણ જ્ઞાનેશ્વય ભશાયાજે એની બાલાથડહદીકા હટકાભાં ગીતા યની
હટકાભાં - જ્ઞાનેશ્વયી ગીતાના છઠ્ઠા અધ્માભાં ગુતયવની લાત કશી છે , કુંર્રીની ળસ્ક્તનુ ં જાગયણ
ૃ ઝયે છે એને મગની
થામ અને જ્માયે છઠ્ઠા િક્રનુ ં બેદન થામ ત્માયે ત્માં િંર છે એભાંથી અમત
બાાભાં ગુતયવ કશેલાભાં આલે છે , ગંગાવતી કશે છે ગુતયવ આ ત જાણી રેજ ાનફાઈ,
એથી જાણવુ ં યશે નહશિં કાઈ યે , ઓઘયે આનંદના કામભ યશે વશેજે વંળમ ફધા ભટી જામ. ગુરૂ
લિનના ભાનની લાત આલે છે , ગંગાવતીને ાનફાઈ કશે છે , તભે છૂટા યે છૂટા ફાણ ન ભાય.
ત્માયે ગંગાવતી કશે છે - ફાણ યે શજી નથી લાગ્મા, ફાણ યે લાગ્માને શજુ લાય. ફાણ યે લાગ્મા
છી ફરામ નશીં ાનફાઈ. કેનતનદભા પ્રવંગ છે - એક તળઠમ કશે છે ગુરૂજી ભને તભે કહ્ું
એ વભજાઈ ગયું ત્માયે ગુરુ કશે છે - જ તને એભ રાગે કે તને ખફય છે ત તને કાંઈ ખફય
નથી - જે કશે કે જાણુ ં છં એ જાણત નથી - જે બ્રહ્મને જાણત શમ તે કશે નશીં, કાયણકે કશેનાય
હુ ં યશેત નથી - એટરે હુ ં કદી બ્રહ્મને જાણે નશીં - કૃઠણમ ૂતતિ કશે છે - He who says he knows
- knows not.
છે લ્રે આલે છે મ ૂક્ય ભસ્તક ય શાથ
ગંગાવતત ાનફાઈના ભસ્તક ય શાથ મ ૂકે છે આ ળસ્ક્તાતની ઘટના છે - ગભે તેલ વભથડ
વાધક ભાત્ર તાની પ્શ્ક્તથી એને ાતભ ળક્ત નથી, આ ત ગુરુ કૃા - બગલતકૃાથી અંતતભ
આલયણન બંગ થામ એટરે ગંગાવતી એના ભસ્તક ય ખાભાં ફેવાર્યા અને ભસ્તક ય
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મ ૂક્ય શાથ આ ળસ્ક્તાતની ઘટના છે - અને આલયણબંગ થઈ જાળે સ ૂયતા શુન્દ્મભાં વભાઈ
જામ અને ગંગાવતી દે શ ઓર્ે છે . એ ઘટના કેલી યીતે ઘતી છે કુભકુભતત્રકાઓ રખામ છે ગુરાર છાંટીને સત
ૌ ં બક્તને ફરાલલાભઆં આલે છે - તતતથ નક્કી થામ છે અને ગંગાવતી
સ્લૈચ્છાએ દે શન ત્માગ કયે છે - દે શત્માગ એટરે આત્ભશથા નશીં - આ ત મચગક પ્રાણત્કયભણ
છે - ગીતાના આિભા અધ્મામભાં - શ્રીભદ બાગલતના ફીજા અધ્મમાભં આ યશસ્મનુ ં અથડઘટન
છે .કેલી યીતે થામ છે આ? વાધક જ્માયે તનતલિકલ્ વભાતધભાં જામ ત્માયે ાઓ જાગૃત કયી યીતે
થામ? કણ કશેનાય છે જાગ વભમ થમ? એટરે વભાતધભાં જતા શેરા વાધકે વંકલ્ કયલ
ર્ે કે હુ ં ત્રણ ઘર્ી - ફે ઘર્ી - એક હદલવ કે ત્રણ હદલવ આ આવનભાં યશીળ એ વંકલ્ના
જયે એ ાછ આલે છે - યાત્રે આણે ખ ૂફ તલિાયીએ લશેરા ઉિવુ ં જ છે , ઘહર્માર ન શમ ત
ણ વંકલ્ના જયે આણે ઉિીએ છીએ એભ વંકલ્ના જયથી વભાતધભાંથી ાછા અલામ છે ,
ણ વભાતધભાંથી ાછા નથી આલવુ એલ વંકલ્ કયે ત વભાતધભાં જ દે શન ત્માગ થામ એને
મોચગક પ્રાણત્ક્રભણ કશેલામ.
અને છે લ્રે ગંગાવતી ાનફાઈને કશે છે
ાનફાઈ - તભે દ ામ્મા તનલાડણ
જ્માં સુધી ગુરૂ ન કશે - તભે દ ામ્મા તનલાડ ણ ત્માં સુધી અધ્માત્ભ માત્રા અધ ૂયી છે , બગલાન
વ્માવે શુકદે લને કશેલ,ું તુ ં જ્ઞાની છે ણ ગુરુન ુ ં પ્રભાણત્ર ક્યાં - એ કશે તભે આ - કશે હુ ં
તતા છં - જા ગુરુ જનક ાવે. જનક કશે છે યસ્તાભાં શુ ં જયુ,ં ત કશે યસ્તાભાં ભીિાઈની દુકાન
જઈ. કણ લશેંિતુ ં શતુ?ં ત કશે તભિાઈના  ૂતા, કણ ખયીદત?ુ ં - ભીિાઈના  ૂતા, યસ્તાભાં
કણ ત કશે ભીિાઈના  ૂતા, તભે કણ છ ત કશે ભીિાઈનુ ં  ૂતળું. જલાફ ભળમ જાલ તભે
જ્ઞાની ુરુ છ. નયતવિંશ ે કહ્ું છે કે જાગીને જઉં ત જગત હદવે નશીં, બ્રહ્મ રટકા કયે બ્રહ્મ ાવે,
એભ શુકદે લને વભજાઈ ગયુ ં ભાટે કહ્ું - તભે દ ામ્મા તનલાડણ. એભ ગંગાવતી ાનફાઈને
કશે છે . ાનફાઈ તભે દ ામ્મા તનલાડણ. ગુરુ જ્માયે અતધકાયી તળઠમને એભ કશે કે તભે દ
ામ્મા તનલાડ ણ એથી ભટું પ્રભાણત્ર જગતભાં ક્યાંમ નથી. આલયણ ઉાતધ ભટી ગઈ અને
થયુ ં મ ૂ તલદ્યાન નાળ - અતલદ્યા ત્રણ છે - રેા, મ ૂરા અને ત ુરા તલદ્યા - મ ૂ તલદ્યા જે
મ ૂભ ૂત અતલદ્યા છે એન નાળ થમ ને ગંગાવતીને જેભ ાનફાઈ ણ યભદને ામ્મા.
ધન્દ્મલાદ
અનુગહૃ શતસ્સ્ભ

http://aksharnaad.com << અંતયની અનુભ ૂતતન અક્ષય ધ્લતન

Page 51

આ કાયણક્રમની ડીળીડી / સીડી
સંગીતની દવનયા પહરળાર, ળાસીતલાળ, મહળા
થી મેલળી કાય છે .
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