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                               ત્રિકભ વાશફે : પ્મારો, દુજો કોણ ીલે ? 

     ભશાથં, નાથથં અને યત્રલબાણથં આ િણ થંોએ બજનલાણીને  વજીલન યાખલાનુ ં કામય કયુું છે. 
કફીયથંી ત્રળષ્મો વભગ્ર ગજુયાતભા ંપેરામ છે. ટમજ્ઞ સ્લાભી (છઠ્ઠા આંફા) ાવેથી બાણવાશફે દીક્ષા રે છે. તેભના 
ત્રળષ્મ યત્રલવાશફે. આ ફનેંથી વાશફે યંયા ળરૂ થામ છે. ગજુયાતભા ં સ્થાનકો સ્થાી જનવખં્મા ચેતલલી, 
ઉદેળાત્ભક કામય, ગરુુ ભહશભા- વેલા, રોકવેલા જેલા કમો કયે છે. વાથે અધ્માત્ભ ભાગ ેઆગ લધે છે. અશીં પ્મારા 
બજનની યજૂઆત,એક પ્રકાય તયીકેની ચચાય અને ત્રિકભ વાશફેના પ્મારા સ્લરૂની એક યચના- આ મદુ્દા ત્રલળે ભાયો 
અભ્માવ રેખ યજૂ કરંુ છ.ં 

વ્મલશાય જગતભા ંપ્મારાનો અથય ાણી બયલાનો ગ્રાવ, રોટો. આધ્માત્ત્ભક જગતભા ંપ્મારોનો અથય 
જુદો ડોરયયામ ભાકંડ પ્મારા ત્રલળે જણાલે છે કે - “ ‘પ્મારો ાલો’  એ કંઠી ફાધંલી, યભોદવુ ંઅથલા ગરુુ ભિં 
ફૂકલા, જેલી જ વતંવભાજની એક હિમા છે. ત્રળષ્મ ગરુુ ાવે પ્રથભ જામ છે. ત્માયે થોડો વભમ તેનો કવોટીકા ગણી 
તેને યીતવયનુ ંકશુ ંજ્ઞાન આલાભા ંઆલતુ ંનથી. ગરુુના વાપી- ચરભ કયી આલા અન ેવેલા હયચમાય કયલી, એ 
એની દીક્ષા ભાટેની તૈમાયીના વાધન ભનામ છે. આ વભમ દયત્રભમાન ગરુુ એને કઠણ કાભો વોે, એના ય ખીજામ, 
કવોટી કયલા ક્યાયેક ભાયે ણ ખયા.” ૧ 

ફલતં જાની ‘વતંલાણી ત્તત્લ અને તિં’ ભા ંરખે છે. “ પ્મારો ીલા ભાટે ભે એ લેૂ પ્રહિમાભાથંી 
ત્રળષ્મને વાય થલાનુ ંશોમ છે. પ્મારાભા ં ાણી ત્રવલામ કશુ ંશોત ુ ંનથી. એ ાણી ગરુુથી ઉહયછષ્ટ શોમ એવુ ંશોમ છે. 
અથલા ગરુુ તયપથી અાયુ ંશોમ આ હિમાને ચયણામતૃ વાથે, પ્રવાદ વાથે વફંધં છે.”૨ પ્મારો ગરુુ ત્રળષ્મને ામ છે. 
તેભા ંજ્ઞાન-ભાગે અટલામરેા ત્રળષ્મને વાચી હદળા આી આગ જલાભા ંવશામક ફને છે. 

વતં કત્રલમિી ગગંાવતીએ 52  બજનો આપ્મા છે. તેભા ંઅનિુભે 39,40  બજન પ્મારા સ્લરૂના છે. 
આ  પ્મારો  ગરુુ વભથય ત્રળષ્મને  ામ છે. ગગંાવતીના પ્મારાની લાત કયતા બાણદેલ કશ ેછે -  “ ત્રળષ્મ વાધના 
દ્વાયા ત્રલકવતા- ત્રલકવતા અધ્માત્ભની એક એલી ભતૂ્રભકાએ આલે છે,જમાથંી આગ વાધનાની ગત્રત નથી. તે ભતૂ્રભકા 
ય વાધકના વલયરુુાથયની, વાધનાની ભમાયદા આલે છે. આ અંત્રતભ ગ્રતં્રથનુ ં બેદન વાધનાના ફથી થઈ ળકત ુ ં
નથી. ત્રળષ્મ જમાયે ોતાની વાધનાની ભમાયદા વભજી રે ત્માયે વભયણની ઘટના ઘટે છે. અને તે જ ક્ષણે 
ત્રળષ્મગરુુકૃા કે ઈશ્વયકૃા લયવે છે. ગરુુકૃા કયીને ત્રળષ્મની અંત્રતભ ગ્રતં્રથનુ ં છેદન કયી નાખે છે. આ ઘટનાને 
ગગંાવતી પ્મારોની ઘટના કશ ેછે.૩ 

અધ્માત્ભ ભાગયભા ં ત્રળષ્મને આલતા ત્રલઘ્નો ગરુુ પ્મારો ાઈને દુય કયે છે. પ્મારો ગરુુ ામને ત્રળષ્મને 
અધ્માત્ભ જ્ઞાનના ઉચ્ચ ત્રળખયે શોચાડે છે. ત્રળષ્મને વાધનાના ંત્રળખય વય કયાલે છે. પ્મારા સ્લરૂના ઘણા બજનો 
યત્રલ બાણ યંયાભા ંજોલા ભે છે.  
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“ અમ્ભય ત્રમારો ભાયા ગરુુએ ામો, ભન  ભસ્તાન  ભેં પરંુ  યે દીલાના 
અભયાયુની  યે  આળા  કયો  તો છોડી  હદમો  તભે અભબભાન યાભ”૪ 

- યત્રલ વાશફે 
 

મ્શયેબઈ   ભશાયાજનીને,  અમ્ભય  ત્રમારો  મનેુ ામો 
દાવી જીલણ વતબીભના ળયણા, અયવયવ દયળામો’ 

ભોયરો ભયતકરોકભા ંઆવ્મો”૫ 
-દાવી જીલણ 

 

 પ્મારા ત્રલળે યત્રલબાણ વપં્રદામભા ંઘણી બજન યચનાઓ પ્રાપ્ત થામ છે. દાવી જીલણે પ્મારા પ્રકાયની 
અગભણત યચના આી છે. 

  

બજનનો એક પ્રકાય એટરે પ્મારો. વતંલાણીભા ંદયેક બજનોને યજૂ કયલાનો ત્રનત્રિત વભમ શોમ છે. 
આ ત્રલળે ‘ વતંલાણીનુ ં વત્લ અને વૌંદમય’ સુ્તકભા ં રખાયુ.ં“યાિે વાડા નલે ગણત્રતના ં બજનોથી વતંલાણીની 
ળરૂઆત થામ એ શરેા વધં્માકાે વધં્મા-આયતી લગેયે પ્રકાયો ગલામ છે. ગણત્રતના ં બજનો છી તયંુત 
ગરુુભહશભાના ંબજનો ગલામ. ત્માય ફાદ લૈયાગ્મ પ્રફોધક- ઉદેળાત્ભક ચતેલણીના ંબજનો ળરૂ થામ. ત્માય ફાદ 
જ્ઞાનભાગી- લેદાન્તી બજનો અને કટાયી, આંફો, વદેંળો, ચુદંડી, ભોયરો, જતંયી તથા પ્મારો જેલા રૂાત્ભક બજનો 
ગાલાભા ંઆલે”૬ 

બજનના પ્રકાય અનવુાય બજન ગાલાનો વભમ શોમ છે. ભધ્મકારીન વાહશત્મના સ્લરૂભા ં ગરુુ, 
ગણત્રત, વયસ્લતીની સ્તતુ્રત કયલાભા ંઆલે છે. એ યીતે વાયા કામયની ળરૂઆતભા ંગણત્રતને વભયણલાભા ંઆલે છે. 
બજન ભડંભા ંણ બજનની ળરૂઆત ગણત્રતના ંબજનોથી થામ છે. છી િભળ: બજનની યજૂઆત વતંલાણીભા ં
થતી જોલા ભે છે. 

 

ત્રિકભ વાશફેનો પ્મારો :- 
“ શ ેજી  ભાયા ગરુુએ ામો યે અગાધ પ્મારો, 

                               દુજો કોણ ીલે ?” 
 

વત કેયી કંુડી ભાયા વતંો ! ળફદ રીરાગય, ળફદ રીરાગય  
એક તશૂી, ભાયા વતગરુુ ઘ ૂટંણશાય.....પ્મારો દુજો કોણ ીલે...? 

શ્રલણેથી યેહડમો ભાયા વતંો, ભાયા રૂહદમે ઠેયાણો યે, ભાયા રૂહદમે ઠેયાણો યે  
શ ેજી ભયી દેયુભંા ંશલો યે યણકાય... પ્મારો દુજો કોણ ીલે યે...? 

ચડતે પ્મારે ભાયા વતંો ! ગગન દયળાણા યે, ગગન દયળાણા યે  
એક તાય જભીને આવભાન....  પ્મારો દુજો કોણ ીલે યે...? 

નાભ અને રૂ નશી ભાયા, ગરુુજીના દેળ ભાયે, ગરુુજીના દેળ ભાયે  
શ ેજી એભ ફોલ્મા ત્રિકભદાવ .... પ્મારો દુજો કોણ ીલે યે...? ૭ 
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કચ્છના યાય તાલકુાના યાભલાલ ગાભભા ં ગયોા શયીજન બ્રાહ્મણ જ્ઞાત્રતભા ં ગોક ભશાયાજને ઘેય 
ત્રિકભ નો જન્ભ. યાયના ખીભવાશફે ાવેથી ત્રિકભે હદક્ષા રીધી.એક  શહયજનને ત્રળષ્મ તયીકે સ્લીકાયલાથી ઠીક ઠીક 
ત્રલયોધ થમો. ણ ઈ.વ. 1802 ભા ં ભચિોડભા ં ત્રિકભવાશફેે દેશ છોડયો. ત્રળષ્મને જણાલેર કે ભાયી વભાત્રધ ગરુુ 
ખીભવાશફે ાવે યાખજો. ત્રિકભવાશફેને રઈને વેલકો ગાભની લચ્ચે નીકે છે. ત્માયે વલણો ારખી ય 
થ્થયભાયો કયે છે. આથી ત્રિકભવાશફે વભાત્રધ ભાથંી જાગી જામ છે.અને ચારતા થમા. થ્થયો નાભમેય અને ધૂ 
ગરુાર ફની ગમા. ગરુુની વભાત્રધ ાવે આલી વભાત્રધ રે છે. ટૂંકભા ંજીલન-જીલનની ચભત્કાહયક ઘટના જોઈ શલે 
આ પ્મારા ત્રલમક યચના તાવીએ. 

‘ શ ેજી ભાયા ગરુુજીએ પ્મારો ામો યે, અગાધ ામો દુજો કોણ ીલે ?’ પ્મારો દુજો ફીજો કોણ ીલે 
? આ ળબ્દોભા ં ત્રિકભ વાશફેની ખભુાયી, વતગરુુ પ્રત્મેની પ્રીત્રત વ્મક્ત થઈ છે. ફીજા કોઈ પ્મારાની આળા નથી 
અથલા તો ફીજો પ્મારો ીલો નથી. વતગરુુએ ામેરો પ્મારો જ. જ બાયલાચક ળબ્દ છે. જે ત્રિકભ વાશફેની 
કં્ક્તભા ંવ્મક્ત થમો છે. આગ ગામ... 

 

‘ વત કેયી કંુડી ભાયા વતંો, ળફદ રીરાગય, ળફદ રીરાગય 
એક તશૂી,  ભાયા વતગરુુ ઘ ૂટંણશાય.. પ્મારો દુજો કોણ ીલે ? 
 

બાાળાસ્ત્ર મજુફ ળબ્દ અને ળફદ જેનો અથય અલાજ, ધ્લની, લચન, ફોરીએ વાભાન્મ: પ્રચભરત છે. 
કફીયથંભા ંજનફોધના લચન ભાટે લયામ છે. રીરાગય એટરે બાગં. બાગં ીલાથી જે નળો ચડે તેલો નળો 
ત્રિકભ વાશફેને ગરુુના ળબ્દથી ચડે છે. વત્મ વાચાણાની કંુડી વદગરુુ છે. વદગરુુ જ એક જ ઘ ૂટંણશાય છે. એકડા, 
કક્કો, ફાયાક્ષયી ઘ ૂટંી ઘ ૂટંી ને  ળીખલલાભા ંઆલે તેભ ગરુુ ણ ઘ ૂટંી ઘ ૂટંી ને આધ્માત્ભનુ ં જ્ઞાન આે છે. ભાટે 
ત્રિકભવાશફેે ગામ-‘દુજો પ્મારો કોણ ીલે’ યત્રલ વાશફેની યચનાભા ંણ ળફદનો ઉલ્રેખ જોઈએ ...  

 

‘ વખી, વબંાીને કહુ ંએક લાતડી, દશાડો અનુભ દીઠો યે  
મનેુ વતગરુુએ ળફદ સણુાત્રલમો, એ તો વબંાતા રાગે ભીઠો યે.૮ 

 

વતગરુુએ એલો ળફદ વબંાવ્મો એ વાબંીને હૃદમની ભ્ાતં્રતઓ દૂય થઇ ગઈ. ત્રિકભ વાશફે આગ રખે- 
 

“ શ્રલણેથી યેહડમો ભાયા વતંો, ભાયા રુહદમે ઠેયાણો યે ભાયે રુહદમે ઠેયાણો  
શજેી ભાયી દેયુભંા ંહુલો યે યણકુાય, પ્મારો દૂજો કોણ ીલે...?” 
 

ગરુૂના જ્ઞાનથી પ્મારો એલો ીધો કે ફીજા પ્મારા ીલાની જરૂય નથી યશી. ગરુુએ શ્રલણ – ળફદ 
શ્રલણથી જ્ઞાન આપ્યુ.ં આ જ્ઞાનનો પ્મારો રૂહદમાભા ંજઈ લસ્મો. એ ત્રિકભવાશફેના દેશભા ંયણકાય અનબુલામ છે. 
જેભ યાખની નીચે દેલતા છામેરા શોમ જરૂય શોમ ભાિ એક ફૂંકની આ ફૂંક ગરુુ પ્મારો ામને ભાયે છે. દેલતા 
ઝગઝગાયા ભાયલા ભાડં ેછે. છી તેને કોઈ જ્ઞાનની – પ્મારાની જરૂય ડતી નથી. ગરુુનો પ્મારો હૃદમભા ંઊતયી 
ગમો અને અજ્ઞાનરૂી તાાઓ ખલુ્રી ગમા. ત્રિકભ વાશફે આગ કશ ે – 

 

“ ચડતે પ્મારે ભાયા વતંો ! ગગન દયળાણા યે, ગગન દયળાણા યે 
એક તાય જભીને અવભાન....પ્મારો દૂજો કોણ ીલે...?”  
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બજનની આ કં્ક્તભા ંપ્મારો જેભ ીલામ યશમો છે. તેની ત્રળષ્મ ય થતી અવયને ત્રનરૂી છે. ભાટે 
‘ચડતે પ્મારે’ ળબ્દ લામો. પ્મારા બજનની રાક્ષભણકતા  ણ ત્રવધ્ધ થમેરી છે. ગરુુ ોતાના ત્રળષ્મને એક 
ગત્રથમા છી ફીજુ ંગથીયુ ંએભ ઉય ચડાલે છે. વવંાય-ભામાના ફધંનથી ઉય ચડાલલાનો ત્રનદેળ થમો છે. 
ત્રિકભ વાશફને આ પ્મારો યોભે યોભભા ંવ્માી ગમો. ફધુ ંએકાકાય થઈ ગયુ.ં આ પ્મારે ગગન-લૈકંુઠના દળયન થામ 
છે. ગરુુએ પ્મારો ામો જે પ્મારા છી એકેમ પ્મારા ફીજા ીલાની જરૂય જણાતી નથી.પ્મારો રૂહદમે ઠેયાણા છી  
ત્રળષ્મના અજ્ઞાનરૂી અંધકાય દૂય થઈ જામ છે. આગ ત્રિકભદાવ કશ-ે 

“નાભ અને રૂ નશી ભાયા ગરુુજીના દેળ ભાયે  
શ ેજી એભ ફોલ્મા છે ત્રિકભદાવ ...પ્મારો દૂજો કોણ ીલે...? 
 

ગરુુ પ્મારાથી નાભ, રૂ, ઠાભનો બેદ ભટી ગમો છે. ગરુુજીના દેળભા ંઆ બેદબાલ ત્રલવયામ ગમા છે.- 
છે જ નશીં એવુ ંકશીએ તો ફયાફય છે. યત્રલબાણ વપં્રદામભા ંનજય કયળો તો જાણલા ભળે. કોઈણ પ્રકાયના ં ઊંચ 
નીચના બેદબાલ લગય દયેક વતંને વપં્રદામભા ં સ્થાન ભળયુ ં છે. નયત્રવિંશ ભશતેાએ ણ અધ્માત્ભની આ ક્સ્થત્રતની 
લાત કયી છે. 

 

           ત્રિકભવાશફે ગરુુ એ જ ઈશ્વય. ઈશ્વયના દળયન ગરુુભા ંકયે છે. જમા ંકોઈ જાતના નાભ કે રૂ નથી જમા ં
શનૂ્માલકાળ છે. ભાટે ફીજો પ્મારો કોણ ીલે ?વલય જ્ઞાનથી હયતપૃ્ત ગરુુ પ્મારો છે તે ત્રિકભવાશફે ીલે છે. 
પ્મારાથી હયતપૃ્ત થઈ ગમા છે. શલે કોઈ જ્ઞાન ભેલલાનુ ંફાકી યશયુ ંનથી.      

            આભ, વતં વાહશત્મભા ં રૂાત્ભક બજનોની એક યંયા છે. દયેક ત્રળષ્મને પ્મારો ીલા ભતો 
નથી.ગરુુની કવોટીભાથંી વાય થામ તેને પ્મારો ીલા ભે છે ગરુુ ત્રળષ્મને પ્મારો ાઈ અધ્માત્ભ જગતના જ્ઞાનનુ ં
ત્રવિંચન કયે છે. અને ત્રિકમસાહબેે ગરુુનો પ્યાો અધ્યાત્મ રસથી ભરપરુ પીવે છે.   
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