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 મધ્યકાીન ગજુરાતી સાહિત્યમાાં સાંત કવિ વનરાાંત  

ભવૂમકાાઃ 

 ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાહશત્મ ધભમ, જ્ઞાન, બક્તત અને ફધ ય આધાહયત યચામેલુું. તેના કાયણરૂ ે

ચોદભી વદીભાું ગજુયાતની પ્રજા ય વલદેળી અને વલધભી મકુ્લરભ ળાવકના આક્રભણ અને દભનને ગણાલી 

ળકામ. વભનાથના યાજમ અને ગજુયાતને બગલલી ડેરી મવુીફત ખયેખય ત ધભમ અને વુંલકૃવતના 

વયુંક્ષણભાું ભેરી વનષ્પતા ગણામ. અત્માચાયન બગ ફનેરી પ્રજા તાના જીલન પ્રત્મે ઉદાવીન યશલેા 

રાગી શતી. હશિંધધુભમનાું કેટરાુંક ધભમગરુુઓએ ધભમ અને વુંલકૃવતનુું વ ુંલધમન કયલા ભાટે પ્રજાને ધભમ, જ્ઞાન, બક્તત, 

મવૂતિજૂા, કથા, કીતમન, બજન, આખ્માન જેલી ધાવભિક પ્રવવૃિઓ તયપ દયેરા. આભ ધભમ એ પ્રજાના જીલનનુું 

મખુ્મ કેન્દ્ર ફની ગયુું. વભાજભાું વુંઘમ અનબુલતી આ પ્રજા ધીયે ધીયે વાહશત્મભાું ણ ધભમ, ફધ, જ્ઞાન અન ે

બક્તત જેલાું આધ્માત્ત્ભક જીલનમલૂ્મને આકાહયત કયલા રાગી. આ વભમભાું ધભમના વલલતાય-પ્રવાયને કાયણ ે

કેટરાુંક વાહશત્મકાયએ વુંપ્રદામ યચલા ળરૂ કમામ. એક તયપ કવલ શભેચુંરાચામમની પે્રયણાથી જૈન-ધભમપ્રધાન જૈન 

વાહશત્મન આયુંબ થમ. જેને યીણાભે યાવ-પાગ ુજેલા દ્યલલરૂભાું ‘વુંદેળયાવક’, ‘બયતેશ્વય ફાહુફલરયાવ’, 

‘કભરાયાવ’, ‘ેથડયાવ’, ‘નરદભમુંતી યાવ’, ‘લથલૂરબરપાગ’ુ, ‘નેવભનાથપાગ’ુ ઈત્માહદ જેલી કૃવતઓ યચાઈ. ફીજી 

તયપ ુંદયભાું ળતકભાું બાગલત વુંપ્રદામ ળરૂ થમ. જેભાું બક્તત યુંયાન આયુંબ થમ. નયવવિંશ-ભીયાું જેલાું 

પ્રેભરક્ષણાબક્તત કયનાયા કવલઓ આવમાું. બક્તતના પ્રલાશને રીધે યાભામણ, ભશાબાયત, બાગલત, યુાણ, 

જેલાું ધભમગ્રુંથનુું ઠન-ચમન થલા રાગયુું. હયણાભે બજવનક, આખ્માનકાય, બતત અને વુંતન એક વમદુામ 

ણ યચામ.  

ફીજી તયપ જ્ઞાનધાયા યેરાઈ. જેને હયણાભે અખ, ધીય, બજ, વનયાુંત, વપ્રતભ, યત્ન, ગારદાવ, 

તરુવી-કફીય, લલાભીનાયામણ વુંપ્રદામના કવલઓ, સ્ત્રી કવલઓ ઈત્માહદ વાહશત્મકાયએ તાની કૃવતઓભાું 

જ્ઞાનલાણીન આરેખ કમો. કેટરાુંક કવલઓભાું જ્ઞાન અને બક્તત એભ ફને્ન પ્રકાયની અલબવમક્તત અને ળક્તતન 

વુંચમ થમ. જેભકે, નયવવિંશ, વપ્રતભ, ધીય, જીલણદાવ લગેયે. હયણાભે જૈન, ળક્તત, વળલ, લૈષ્ણલ, 

લલાભીનાયામણ, કફીયુંથ, કેલજ્ઞાન, વનયાુંત વુંપ્રદામ, ષુ્ષ્ટભાગમ, લેદાુંત ઈત્માહદ ધભમ વુંપ્રદામનુું પ્રમાણ 

વલકાવની ગવતએ લશલેા રાગયુું. કવલઓ અને વુંપ્રદામભાુંથી જ વુંત યુંયા ણ ઉબી થઈ. વુંપ્રદામની અવય 

વભાજના બરલગમ ય અવયકતામ યશી. જેન ેકાયણે ધન દ્વાયા જ વુંપ્રદામ ામા. ણ બક્તત અને જ્ઞાન ભાટે 

વુંપ્રદામની જરૂય નથી. વભાજન નાનાભાું નાન લગમ ણ બક્તતને આધીન થઈ ળકે. જ્ઞાન અને ધ્માન, 
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બક્તતકભમ... એલા વલચાય વાથે વભાજન વાભાન્દ્મ લગમ મખુ્મ પ્રલાશ ફનીને જીલલા રાગમ. આભ, વભાજના 

વાભાન્દ્મ ભનષુ્મને લળે એલી વુંત યુંયા ળરૂ થઈ. એલા કવલઓભાું યાભાનુંદ, કફીય, તરુવીદાવ, સયૂદાવ, 

જ્ઞાનદેલ,ચૈતન્દ્મ, નાભદેલ, તકુાયાભ જેલા વનભમ વુંત અને બતતન ઉલ્રેખ નોંધાત્ર નીલડય. આલા વુંત-

બતતની જ્ઞાન વશજ લાણી વભાજના વાભાન્દ્મ લગમભાું જીલતા ભનષુ્મના હૃદમ ય ઊંડી અવય કયલા રાગી. 

આભ, ભધ્મકારીન વાહશત્મ બતત, ગણુીજન, જ્ઞાનીજન અને વુંતથી આધ્માત્ત્ભક દૃષ્ષ્ટએ હયષૃ્ટ ફન્દ્યુું. 

બતતકવલ કે વુંતકવલની લાત કયીએ ત્માયે કેટરાુંક કવલઓએ વગણુબક્તતભાગમ અનાવમ કેટરાુંકે 

વનગુમણબક્તત અનાલી. એ જ યીતે જ્ઞાનભાગમભાું દ્વતૈા-દ્વતૈ, કેલરાદ્વતૈ, અદ્વતૈ, વનગુમણભાગી એલા તાત્ત્લક 

અલબગભ ધયાલતાું કવલઓએ તતાની યીતે જ્ઞાનભાગમ નક્કી કમો. કેટરાુંક કવલઓએ જ્ઞાન અને 

પ્રેભરક્ષણાબક્તત ભાગમ અનાવમ. કવલ અખ, કવલ યણછડ, વપ્રતભ જેલા કવલઓભાું આ ફેલડી પ્રવતબા પ્રગટી. 

વપ્રતભે ત બક્તત ભાગમ અનાલતા મથામથ યીતે ગાયુું. 

‘શહયન ભાયગ છે સયૂાન, નહશ કામયનુું કાભ જને,’ 

વપ્રતભની જેભ જીલણદાવ ણ જ્ઞાની બકતકવલ શતા. તેભણે પ્રેભરક્ષણાબક્તતની વાથે તત્લજ્ઞાનન 

ભહશભા ગામ. ‘પ્રેભવખી’ ઉનાભ શઠે તેભણે કૃવતઓ યચી. તેઓ બ્રહ્મજ્ઞાની શતા. યાધા-કૃષ્ણના પ્રણમ, વલયશ, 

શ ૃુંગાયના બક્તતયવની આફશલાભાું યાજે, ભીઠ, લલ્રબ, ધીય, દુગામદાવ, રક્ષ્ભણ, કલ્માણ, ગકુદાવ, 

સયુદાવ, થબણદાવ, યઘનુાથદાવ, યવલદાવ, વેલકયાભ, ભાધલદાવ, કેલરદાવ, યઘયુાભ, શહયબટ, ગેભરદાવ, 

ગણતયાભ, ફાવુાશફે ગામકલાડ, કફીયુંથી વુંત જીલણદાવ ઉપે ‘દાવી જીલણ’, નયબેયાભ... ઈત્માહદ 

કવલઓભાું બક્તતયવની યેરભછેર થઈ. હયણાભે દાલમબક્તત, વખ્મબક્તત, પ્રેભબક્તત, શ ૃુંગાયબક્તત, 

લૈયાગમબક્તત, વગણુબક્તત, વનગુમણબક્તત, જ્ઞાનબક્તત લગેયે બક્તતના કેટકેટરા રૂ પ્રગટયા. આભ, અલગમાયભી 

વદીથી ભાડી છેક અઢાયભી વદી સધુીના આઠવ લમના આઠ દામકાભાું જ્ઞાન અને બક્તતન પ્રબાલ કાને 

અવતક્રભી ગમ. જેભાું ળાભ અને પ્રેભાનુંદ જેલાું યરક્ષી કવલઓ ફાકાત યશી ળકમા. 
 

 સાંત કવિ વનરાાંતાઃ- 

વનગુમણલાદ કે વનગુમણુંથી વલચાયધાયાને અનવુયનાયા કવલઓભાું વુંત કફીય અને વુંત કવલ તરુવીદાવ 

નોંધાત્ર કવલ તયીકે ઉલ્રેખનીમ શતા. તેઓ વુંત અને કવલ ફને્ન યીતે પ્રચલરત શતા. લી, વુંત કે કવલ 

વનગુમણલાદી શમ કે વગણુલાદી – ફને્નના મૂભાું ત બગલાન જ શમ તેથી જ વાચ બતત યભજ્ઞાની ફની 

ળકે તેભ વાચ વનયુંશકાયી – જ્ઞાની યભબતત ણ ફની ળકે. કફીય અને તરુવી ફને્ન વુંત કવલઓ નાભરૂભાું 

ભાનનાયા અને તેથી તેભણે ‘યાભ નાભ’ ય બાય મકુ્ય. ઈશ્વયના વનગુમણલલરૂને લફયદાલતા ઉદાશયણ ણ 

આપ્મા જેભ કે, 

 ‘કફીય કલૂા એક શ ેનીશાયી અનેક, ફયતન ત ફહુત શ ેાની વફભેં એક’ 

વનગુમણલાદી વલચાયધાયાના ભાગમ ય કભય કવનાયા કવલઓભાું કવલ વનયાુંતનુું વજૉનાત્ભક અને વુંતની 

ભવૂભકાએ અલ્ છતાું મલૂ્મલાન પ્રદાન યહ્ુું છે. તેભની જ્ઞાનાશ્રમી કવલ તયીકેની ભવૂભકા અન્દ્મ નોંધાત્ર 
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કવલઓની શયભાું મકૂી ળકામ તેલી છે. ઈ.વ. ૧૯૮૭ ભાું ડૉ. વભાબાઈ વી. ટેર યલચત ‘ભધ્મકારીન 

ગજુયાતી કવલતાભાું પ્રેભરક્ષણાબક્તત’ ગ્રુંથભાું કવલ વનયાુંતન વભમ ઈ.વ. ૧૭૭૦ થી ૧૮૪૬ન આરેખલાભાું 

આવમ છે. જ્માયે ઈ.વ.૧૯૯૩ ભાું ડૉ. ફશચેયબાઈ ટેર યલચત ‘ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાહશત્મન ઈવતશાવ’ 

ગ્રુંથભાું કવલ વનયાુંતન વભમ ૧૭૪૭ થી ૧૮૫૨ ન છે. ફને્ન ગ્રુંથભાું વભમ જુદ છે. કમ મથામથ છે તે કલ 

મશુ્કેર છે. યુંત,ુ વભાબાઈ ટેરકૃત ગ્રુંથના આધાય ‘પ્રાચીન કાવમ ભાા ગ્રુંથઃ૧૦’ આધાહયત શઈ તે, લધ ુ

જૂના અને નોંધાત્ર ફને છે. ટૂુંકભાું, કવલ વનયાુંત વિયથી અઢાયભી વદીભાું થમા શલાનુું લલીકાયી ળકામ. 

તેભની વનગુમણભાગી વુંત યુંયા વગણુ જૂાને ફદરે નાભને લુંદે છે. તેભના જીલનની ભાહશતી કુંઈક આ યીત ે

પ્રાપ્મ છેઃ ‘વનગુમણભાગી વુંત કવલ વનયાુંત લડદયા ત્જલ્રાના કયજણ તાલકુાના દેથાણ ગાભના યાજતૂ શતાું. 

ડાકયના એ નૂવભમા બગત કઈ મકુ્લરભ વુંતના વત્વુંગથી વનગુમણભાગી થમાનુું કશલેામ છે.’ (.ૃ ૨૦૫, 

ભ.ગ.ુવા.ન ઈવતશાવ, રે. અનુંતયામ યાલ)  

કવલ વનયાુંતે કયેરી યચનાઓ ‘વનયાુંત કાવમ’ભાું વુંગ્રશાઈ. જેભાું વાખી, કુુંડલરમા, ઝૂરણા, ધ-યાગનાું 

દ, છપ્ા, કાપી, લાય, વતવથ, ભહશના પ્રકાયનાું દન વભાલેળ છે. તેભણે કેટરાુંક જ્ઞાન-ઉદેળ બક્તતના 

દ યચમાું. ત કેટરાુંક તત્લજ્ઞાન આધાહયત દ ણ યચમાું. તેભણે ‘ગી ઉદ્વલવુંલાદ’ તથા ‘યાધાના 

ફાયભાવ’ જેલી પ્રવુંગ વનરૂણની યચનાઓ ણ આરેખી.  આભ, કવલ વનયાુંત વનગુમણતત્લના ઉાવક શલાું 

છતાું એક તયપ પે્રભરક્ષણાબક્તતનુું ગાન કયી ફીજી તયપ જ્ઞાની-ઉદેળક ણ ફની યહ્ાું. વનયાુંતની જ્ઞાન, 

બક્તત આધાહયત યચનાઓ યથી અન ે યચનાઓભાું અલબવમતત ળબ્દબુંડ, ળૈરી, રમ અને પ્રલાહશત 

ળબ્દળક્તતને રીધે તેભનુું કવલત્લ ાસુું ત પ્રફ છે જ ણ વલમભાું આરેલખત બક્તત, ઉદેળ, તત્લજ્ઞાન 

અને ફધ જેલા વલમન ુઆરેખન તેભના આંતહયક વમક્તતત્લભાું યશરેી ‘વુંત’ની ભવૂભકાને ણ પ્રગટ કયે છે. 

કવલ વનયાુંત અનબુલવવદ્ધ જ્ઞાની વુંત અને અગભ-વનગભની લાણીભાું બ્રહ્માનુંદની અનભુવૂત કયનાયા, 

વનયાુંત અનબુલનાયા વુંત શલાથી તેભના દભાું નાભન ભહશભા ગલામ. 

“નાભ વલના કઈ નલ તયે, બલવાગયની ભાુંહ્, 

વનયાુંત નાભ લુંદુું લી જ્માું જ્માું, દેખુું ત્માુંમ 

નાભ વનયુંજનવે અવધક, નાભ એક વનજનાભ, 

વફ ઘટભેં વમાી યશ,ે નાભ વનયુંજન કાભ.” 

  (.ૃ ૨૦૬, ભ.ગ.ુવા.ઈ., અનુંતયામ યાલ) 

અથામતૌ જીલનરૂી બલવાગયને તયી જલા ભાટે કવલ વનયાુંત ‘ઈશ્વય નાભ’ને જ એકભાત્ર આધાય ભાને છે. 

વભગ્ર જગત નાભરૂ છે. જેટરાું નાભ એ વલમ ઈશ્વય લલરૂ. વકભાું કવલ ઈશ્વયને લુંદે છે, જેને અરખવનયુંજન 

લલરૂ કશલેામ છે. એ દયેકભાું લવત આત્ભાયાભ જ લાલતલભાું યભાત્ભ લલરૂ છે. લલથી વલમલલ તયપનુું 

નાભરૂ જગત એટરે આત્ભા-યભાત્ભાનુું વનયુંજન લલરૂ. આ બાલાથમભાું યશલે ુું તત્લજ્ઞાન જ એટલુું વલવળષ્ટ છે 

કે કવલ વનયાુંતને ‘કવલ’ કયતાું ‘વુંત’ અને ‘તત્લજ્ઞાની’ નુું લફરુદ લધ ુ ળબાલે છે. કફીયની જેભ તેભણે 
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ગરુુભહશભાને પ્રાધાન્દ્મ આતા રખ્યુું છે, ‘પ્રથભ નમુું ગરુુદેલને, જેભણે આપ્યુું જ્ઞાન, જ્ઞાને ગવલિંદ ઓખ્મા, 

ટી ગયુું દેશાલબભાન’ (.ૃ ૨૦૬, ભ.ગ.ુવા.ઈ. અનુંતયામ યાલ) 

 કવલ વનયાુંતના દ ભાુંડબાઈ યાભજીબાઈ ટેર વુંાહદત ‘બજનવાય વવિંધ’ુ (પ્ર.૧૯૮૩) ગ્રુંથભાું 

ફાલીવ જેટરાું દ ભે છે. જેભાું પ્રબાવતયુું, લાય, ફાયભાવ, વાભેયી, ધનાશ્રી, કલ્માણ, કેદાય, આળાલયી, 

યાગના દ, કાપી, ગડી, એલા વલવલધ કાવમ પ્રકાય યાગભાું છે. જ્માયે ભનસખુરાર વલ્રા વુંાહદત 

‘બશૃદકાવમ દશનઃ દમરૂક-૨’ ગ્રુંથભાું કવલ વનયાુંતકૃત ઉદેળબક્તતનાું ચાીવ જેટરાું દ પ્રાપ્મ છે. આ ફન્ને 

ગ્રુંથને આધાયે કવલ વનયાુંતની વુંતભવૂભકા, કવલ કત ૃમત્લ તથા તત્લજ્ઞાનને નાણલા-ભાણલાન આ ઉક્રભ વેવમ 

છે, ‘બજન વાય વવિંધ’ુ ગ્રુંથને આધાયે કવલ વનયાુંતના દનુું વલમ અનવુાય લગીકયણ આ યીતે આી ળકામ. 

1. ‘યાભનાભ’ લભયણ ય બાય મકૂનાયા દ. 

2. ગરુુ-વદગરુુન ભહશભા કયનાયા દ 

3. વાતલાય આધાહયત દ 

4. આત્ભજ્ઞાનને વમતત કયનાયા દ. 

(૧) કવલ વનયાુંત એક વાચા વુંતની ેઠે ‘યાભનાભ’ ય બાય મકૂી જીલનમંત તેનુું લભયણ કયલા સચૂલે છે. 

યાભનાભનુું લભયણ કયલા ભાટે બણતયની નશીં, ગણતયની જરૂય છે. કઠાસઝૂ ધયાલત ભાણવ લથૂ-સકૂ્ષ્ભન 

બેદ ાયખી જાણે છે. જાગતૃ અલલથા, લલપ્નાલલથા, સષુપુ્પ્ત કે તુંરાલલથા, તથા જીલદળાને રગતાું કભો – આ 

ફધા કભમ કયલા છતાું કેલી યીતે તેભાુંથી અલરપ્ત યશી ળકામ તે ભાટે ‘યાભનાભ’ને એક આધાય ગણતા વનયાુંત 

લણમલે છે, 

 ‘અધય કરા ભેં આવન કયને, યાભનાભ રે રાઈ યે; 

 અન્દ્મ દળા ત ુું અરગી કયને, ભરૂ ગમા તેં બાઈ યે..’ 

    (.ૃ ૫૩૧, ‘બજનવાય વવિંધ’ુ) 

કવલને ભન યાભનાભનુું લભયણ એક એલ લેર છે જે મૂ લગય જ લધે છે. જેનુું આવધત્મ ભન, લાણી 

ય શઈ વાચ અનબુલી જ તેને જાણી ળકે છે. યાભનાભ એ ુંખ લગયનુું  ુંખી, ઈષ્ન્દ્રમ યહશત બતતા, વિંડ 

વલનાનુું પ્રાણી, અને જગ વલનાનુું વ ુંજગી નાભ છે. તે લાણીભાું શલા છતાું લાણીથી ય છે આહદ, અનાહદ અન ે

વનમભયહશતા છે. વનયાુંતે મથામથ યીતે ગાયુું છે. 

  ‘ઉતત પ્રલ્રે એને નશીં, આદ અનાહદ એલ યે 

  વનયાુંત નાભ ગરુુ તયત તાયન, વદા ઉદ્યતને વેલ યે...’ 

     (.ૃ ૫૩૪, બજન વાયવવિંધ ુભાુંથી) 

વુંત કવલ કફીય ણ યાભનાભ ય શ્રદ્ધા યાખતા. વનયાુંત ય કવલ કફીયન પ્રબાલ શમ એવુું ભાની 

ળકામ, લી, કફીયની યચનાઓભાું હશન્દ્દી બાા પ્રમગ જલા ભત તેભ વનયાુંતના દ ણ હશન્દ્દીબાાભાું 

પ્રાપ્મ છે. જેભ કે, 
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 કલ્માણયાગભાું 

- ‘કાભ ક્રધ રબ ભશ ભભતા, એશ વફે દુઃખદાઈ; 

યાભ નાભ કા યુંગ ન રાગ,ે જૂઠ જન્દ્ભ ગભુાઈ.’ 

   (.ૃ ૫૪૩, ‘બજન વાયવવિંધ ુભાુંથી’) 

 ધનાશ્રી યાગભાું 

- યાભ વભય ભન ભેયા, અફ ત ુું યાભ વભય ભન ભેયા, 

એક હદન અંતે ઊઠ ચરેગ, કઈ નશીં વાથી તેયા યે... 

   (.ૃ ૫૪૨, ‘બજન વાયવવિંધુું ભાુંથી’) 

 આળાલયી યાગભાું 

- યાભ યવ ીલે વ જન યૂી, ળતભેં કઈ એક શયૂી. 

   (.ૃ ૫૪૫, ‘બજન વાયવવિંધ ુભાુંથી’) 

 ધીયાની કાપીઓભાું ણ યાભનાભન ભહશભા આરેખામ છે. જેભ કે, ‘યાભનાભ પ્મારા યે, વરાલે કઈ 

ગરુુ વશી.’ (.ૃ ૫૩૧, ‘બજન વાયવવિંધ ુભાુંથી’) ફીજા એક દભાું વનયાુંતે ધણીના નાભને યટલાની લાત કયી છે. 

‘ધણી’ એટરે ઈશ્વય. જીલભાત્રભાું નાભરૂ ઈશ્વયને કે જે વભલત દેલના વદગરુુ છે તેના લભયણભાત્રથી વુંવાયની 

ભામાથી ય યશી ધ્માન ાભી ળકામ. જેભ કે, ભશા ભભીજન ભભમ ન જાને, નાભ રખી ગત ન્દ્માયી યે. વદગરુુ 

વાશફે દમા કયે ત, રભેં ાય ઉતાયી યે. (.ૃ ૫૩૨, બજન વાયવવિંધ)ુ 

(૨) કવલ વનયાુંત ગરુુલુંદના, ગરુુભશાત્ભમ અને ગરુુયુંયાભાું શ્રદ્ધા યાખનાય યભજ્ઞાની કવલ છે. તેભણે ગરુુ 

ભહશભાનુું દળમન આતાું દભાું હશન્દ્દી બાા પ્રમજીને એક વુંતની ભવૂભકાએ નખી છટા વલકવાલી. ‘ગરુુ વલના 

ગભ નશીં’ કશનેાયા વનયાુંત ગરુુ વલનાના ભાનલીને ‘નગુય’ કશી લખડે છે. ‘નાભ ન લચન્દ્શ ેવ નય નગુયા’ તેભના 

એક દભાું અમગમ ગરુુ, વળષ્મ, વુંન્દ્માવી, વાધ,ુ જગી, વુંવાયી લગેયે વલળે તેભના વમક્તતત્લ વલળે છણાલટ 

કયતાું કયતાું તેભના ગણુદ તાયલે છે, મગમતાનુું ધયણ જાણ્મા વલના ગરુુને ભટ કશનેાય વળષ્મ વનયાુંત કશ ે

છે તેભ આલી દળાને ાભે છે, ‘‘ાવ અંધે કી અંધા આમા, અંધા યાશ ચરામા’’. અથામતૌ અજ્ઞાની રૂી અંધગરુુ 

તાના વળષ્મને અંધકાયભાું જ ધકેરે છે. છૂયી ફતાલીને ખયાફકભમ આચયનાય ‘દઝખ’ અથામતૌ ‘નયક’ ન ભાગમ 

ાભે છે. બગલ ધાયણ કયી, મુુંડન કયલાથી હૃદમ શહયભમ ફની જત ુું નથી. ફાહ્ લેળભૂાભાું યચમ ચમ 

ભાનલી ‘અરખ’ને નથી જાણી ળકત. વુંન્દ્માવી અનેકને ભલા છતાું, ભુંત્ર-જા કયલા છતાું, જ્માું સધુી 

આત્ભજ્ઞાન નથી ભેલત ત્માું સધુીની ફાહ્ વવદ્ધદ્ધ તેને ભાટે નકાભી છે. જગી રુુ તાન ભઠ લથાી, 

જ્મત જગાુંલી જન્દ્ભ યૂ કયે છે છતાું અરખને ઓખી ળકત નથી, વુંવાયી ભાનલી લથાલય-જ ુંગભભાું યચમ 

ચમ યશીને દેલી-દેલતાઓને જૂલા છતાું દૈલત્મને ાભી ળકત નથી. લલમુંને બ્રહ્મજ્ઞાની કશનેાય અશુંકાયી 

વાચા બ્રહ્મત્લને ભેલી ળકત નથી. જતી એટરે ઋવ. જે દાન, ત, જૂા-ાઠ, ધભમ અનાલલા છતાું વાચ 
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ધભમ રશી ળકત નથી. ઉંચાકુન ભાનલી ઉંચા કુને રીધે તાને ભશાન વભઝે છે. ણ આ ફધાને જ્માું 

સધુી વદગરુુનુું ળયણ નથી ભતુું ત્માું સધુી તેભન ઉદ્ધાય થત નથી ભાટે વનયાુંતે કહ્ુું છે, 

  ‘વફગરુુ લાકે વળય વદગરુુ શ,ે ઘટ, ભઠ, ટ યખામા; 

  વનયાુંત નાભ ઈંન ુકા કશીએ, લફભર લફભર ફેદુું ગામા,’ 

    (.ૃ ૫૩૩, બજન વાય વવધ)ુ 

 અશીં કઈ વાભાન્દ્મ ગરુુનુું લણમન નથી, ફલ્કે ગરુુઓના ગરુુ જગદગરુુ, જેને વદગરુુ કહ્ાું છે. તેલા 

યભાત્ભા ઘટભા, ભઠભાું અને ટ એટરે ભાું અથલા તાનરૂી ડથી યખામ એલા ગરુુ વનભમ લેદને 

ાભનાય, જાણનાય છે. આ દભાું જગના જુદા જુદા જ્ઞાની, ફુંદા, બગલા ધાયણ કયનાય વાધ,ુ વુંન્દ્માવી, જગી, 

વુંવાયી, બ્રહ્મજ્ઞાની, જતી, કુલાન એલા વમક્તતઓન હયચમ અને એ ફધાને તરે વદગરુુન ભહશભા વોથી 

લધ ુ ભશત્લન ગણાવમ છે. ‘વભજી રે ભન સધુી કા, વદગરુુ વનજ નાભ રખાલે’ દ વનયાુંતના ઉચચ 

તત્લજ્ઞાનની પ્રતીવત કયાલનારુું જલા ભળયુું. કવલ વનયાુંત તાને ‘વનયાુંતદાવ’ તયીકે ઓખાલી અગભ 

વનગભના જ્ઞાનની વયલાણી કયે છે. આત્ભાનુું જ્ઞાન ભેલવુું એટરે અમતૂમન ુું જ્ઞાન થવુું. એ ભાટે દાન, ત, વ્રત, 

અડવઠ તીયથની માત્રા ણ ઓછી ડે. લનભાું જઈને ત કયલાથી, કષ્ટ લેઠી, બૈયલ જ કયલાથી, ચમામવી 

રાખના પેયાભાું બટકી અંતે ભક્ષને ાભલાની ગત વનયાુંતે દભાું વભજાલી છે જેને, નાયદ, ળાયદ, વમાવ, 

વલયચી, અહશવત શુંભેળા ધ્માન ધયે છે જેને, લેદ, વયલલતી, વનકાહદક જેલા ગઢૂ જ્ઞાનીઓ અગાધ ગણે છે 

તેનુું લભયણ ઈંગરા, વિંગરા નશીં, સષુમુ્ણાભાું કયી તેન તેજતત્લરૂે વાક્ષાત્કાય ાભલાન છે એલા વનયાકાય 

લલરૂ અરખધણીનુું ધ્માન જ બ્રહ્મત્લની પ્રાપ્પ્ત છે. એ જ જન્દ્ભ-જન્દ્ભાુંતયના પેયાભાુંથી મકુ્તત અાલી ળકે છે. 

એલા અરખને બજતાું વનયાુંતે ગાય ુછે, 

 ‘વહુભાું વમાી વહુથી ન્દ્માય, એવુું અગભ જ્ઞાન દળામલે; 

વનયાુંતદાવ વ વદગરુુ યૂા, જ જન્દ્ભબય ન લફવયાલે’ 

(.ૃ ૩૫૪, બજન વાય વવિંધ)ુ 

 વનયાુંતના ગરુુભશાત્ભમના દભાું ‘ગવલિંદ’ અને ‘વાશફ’ જેલા કફીય ળૈરીન ળબ્દપ્રમગ ઘણી 

યચનાઓભાું થમેર જલા ભે છે ણ આ એક કવલ કે વુંતજ્ઞાનીની છટા તયીકે જઈશુું. એભ ત નયવવિંશ ય 

જમદેલન પ્રબાલ શત ણ એથી નયવવિંશની પ્રવતબા ભોલરક નથી એભ ન કશી ળકામ. વનયાુંતના દની ળૈરી, 

તેની કાવમફાની એ તેના તાના કવલત્લની નીજ છે એભ કશવે ુું મગમ છે. કફીયની એક વાખી ‘ગરુુ ગવલિંદ 

દન ખડે કીનકે રાગ ુામ’ વાથે વનયાુંતના એક દની ુંક્તત ‘લી, લી લુંદુ ગરુુ ગવલિંદને રી રી રાગુું 

ામ યે; ભેય કયી ભાયે ભુંહદય ધામામ, ભનલાુંવછત પ ભાુંગ ુ યે’ (.ૃ ૫૪૪, બજન વાયવવિંધ)ુ ફુંધ ફેવે તેલી 

ુંક્તત છે. ગરુુ એટરે અજ્ઞાનરૂી અંધકાયભાુંથી જ્ઞાનરૂી પ્રકાળભાું દયી જનાય વાચ ભાગમદળમક. ગરુુને ળયણે 

યશી જીલન જીલતા ભનષુ્મ બલવાગય ાય ઉતયે છે ગરુુનુું ભશત્લ ગવલિંદ જેટલુું જ છે. ભાટે જ  વનયાુંત ‘ગરુુ યે 

ભળમાું તેને ગવલિંદ ભળમાું’ એભ કશી ગરુુ અને ગવલિંદ ફને્નન વયખ ભહશભા કમો છે. જગતભાું ગરુુરૂી 
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ગવલિંદના ગણુગાન ગાલાથી, તેની સયુતાભાું યશલેાથી ગરુુ જ વલમ કભમના ફુંધનભાુંથી મકુ્તત અાલનાય 

યભાત્ભ લલરૂ ફની યશ ેછે. વનયાુંતે મથાથમ યીતે સચૂવયુું છે,   ‘વેલા કય ત વદગરુુની, જનભ 

ભયણ દુઃખ ટળે યે; 

જભનુું જય જયા નશીં ચારે, ભનલાુંવછત  ભળે યે.’  

  (.ૃ ૫૪૪, બજન વાયવવિંધ)ુ 

 વનયાુંતની એક કાપીભાું ગરુુન ફધ, વત્મ આચયણ, આત્ભજ્ઞાન, નાભ-રૂ-ગણુન ુ જ્ઞાન, અબમદ, 

જીલ-વળલની દળા ઈત્માહદ ઉદેળયતુત લાણીનુું આરેખન થમેલુું છે જેભાું આત્ભાન વાક્ષાત્કાય જ એક ભાત્ર 

વનાતન વત્મ ગણ્યુું છે. એ વત્મ ક્લથય, અવલનાળી, અવલચ, અરખ લલરૂ છે. આલા જ્ઞાનની પ્રાપ્પ્ત એટરે 

નાભ, રૂ, ગણુ, જીલ થી ય એલા વળલત્લની પ્રાપ્પ્ત. આ જ અબમદ ગણાયુું છે, જે લલમું સમૂમપ્રકાળ છે. જે 

જ્ઞાન-અજ્ઞાનરૂ ખીય-નીયને છૂટુું કયી જાણે તે વાચા અથમભાું ‘શુંવ’ એટરે કે આત્ભજ્ઞાની છે. ભન ફગરા જેવુું 

ચુંચ શઈ અક્લથય છે. ઠગી છે. શુંવ આત્ભાન કાયક શઈ શદુ્ધ અને વાત્ત્લક છે. ણ જેને ‘ભે ગરુુ વાચા યે, 

વત્મ વઈ ઓખાલે યે’ એલા ગરુુની બા ભે એન ફેડ ાય થઈ જામ. ગરુુ વળષ્મના ભન ય જાભેરી 

અજ્ઞાનની ધુને ખુંખેયી આત્ભજ્મવત દળમન કયાલે છે. આ બાલ વનયાુંતના એક દભાું છે - ‘ભનકી આદ રખાલે 

ગરુ વઈ ભનકી આદ રખાલે.’ ભનથી જગતના કભો જીલને ફાુંધે છે. ભનથી વલચાયનાયને ભશ, રબ, ક્રધ, 

રૂ, ગુંધ, ભામા, ફધુું જ લળે છે. આભ, વનયાુંત ગરુુવવદ્ધ આત્ભજ્ઞાનીન ેઅબમ અને અવલનાળી કશી પ્રેભન 

વાચ પ્રવાય કયે છે. આભ, વનયાુંતના ગરુુ ભશાત્ભમને વમતત કયતા દભાું વાચા વુંતની ેઠે ગરુુબક્તત, 

ળાનભાું વભઝી રેલાનુું જ્ઞાન અનું વુંતલાણીને છાજે તેલા ળબ્દપ્રમગનુું આરેખન જલા ભળયુું છે. જેભ કે, ‘ફેદ 

યુાન’, ‘જગી જગ જુગન’, ‘વચચા વાશફે’, ‘ખટ દયળન’ લગેયે વનયાુંતનુું કવલત્લ તેના ગશન તત્લજ્ઞાનને 

લફયદાલે તેવુું રાક્ષલણક છે. 

(૩) કવલ વનયાુંતકૃત ‘વાતલાય’ ધયાલતી દયચનાઓ વલવળષ્ટ છે. દયેક લાય પ્રભાણે કવલએ તત્લદળી 

વલચાય અને ભશત્લ પ્રકટ કયુ ંછે. અઠલાહડમાન શરે લાય એટરે યવલલાય. વનયાુંત તેને ‘આહદતલાય’ ળીમક 

દ્વાયા સમૂમનાયામણનુું ભશત્લ દળામલે છે. યવલ એટરે આત્ભાન કાયક. ‘આહદત’ ને કવલ અદ્વતૈ અને 

આત્ભવાધનાન ભાગમ ગણે છે. ‘વભલાય’ એટરે ચુંરન લાય. વભલાયને કવલ ‘વભરૂ’ અને ‘વનલામણરૂ’ કશ ેછે. 

ચુંરની લધતી-ઘટતી કાઓની જેભ કવલ ભનની દળાઓને ઓખી અહદ, ભધ્મ, અંતભાું વમાેર યબ્રહ્મ 

આત્ભલલરૂને ઓખલાની લાત સચૂલે છે. આ જ્ઞાનને કવલ ‘હશયાની ખાણ’ તયીકે ઓખાલે છે. ‘ભુંગલાય’ 

એટરે ભુંગકાયી કામોન લાય. રગનાહદ કામો ભાટે વલલેકળીર લાય. ઉગ્રલાદીલાય ણ કશલેામ ભુંગ 

અક્ગનતત્લન કાયક. અક્ગન લલમું વલત્ર શઈ વલત્ર કામોભાું તેની ઉક્લથવત શમ છે. કામારૂી કાષ્ઠભાું ફેઠેરા 

આતભરૂી અક્ગનએ પ્રગટીને આત્ભવાક્ષાત્કાય ાભલાન ભાગમ એલ બાલાથમ ભુંગલાય ભાટે કયામ છે. 

‘બધુલાય’ એટરે ‘બધુ ફાલન અક્ષયની, તાય વનયાધાય. વભી વભજણને ઘેય છે, ભતૂ બ્રહ્મ અશુંકાય’ (.ૃ 

૫૩૫, બજન વવિંધ ુવાય) ફાલન અક્ષય એટરે વયલલવતન લાય. જે ભનષુ્મને અજ્ઞાનતાના અંધકાયભાુંથી ફશાય 
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રાલે છે. વભજનુું ઘય કેલે છે. લચિભાું ડેર અશુંકાયની ઓખ કયાલે છે. તેને દૂય કયી ળયીયરૂી વાધનભાું 

ુંચતત્લરૂી યભાત્ભાને યાભ લલરૂે યખી તેનાભાું ધ્માન ધયલાન ફધ ભે છે. ‘ગરુુલાય’ એટરે ગરુુન 

ભહશભા, ગરુુન ભહશભા કયતાું કવલ વનયાુંતે ગાયુું છે,  

   ‘ગરુ ગભ વલના ગરુુ નહશિં ભ, ઢીએ લેદ યુાણ. 

   જ ત તીયથ વ્રત કય (ણ) નહશ ાલે દ વનયલાણ 

     (.ૃ ૫૩૫, બજન વવિંધ ુવાય) 

 ગરુુ વલના ભનષુ્મજીલનન ઉદ્ધાય નથી. જેને ગરુુ કયલાની ગભ કે વભજ ડ ેછે તેને જ ગરુુન ભહશભા 

વભજામ છે. લેદ-યુાણ લાુંચી રેલાથી ગરુુજ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જતુું નથી. ચાશ ેજ, ત, તીથમમાત્રા બરેને કમામ 

શમ. વાચ વદગરુુ ભે ત મકુ્તતન ભાગમ પ્રાપ્ત થામ. જ્માું સધુી વદુગયુ ન ભે ત્માું સધુી ભનષુ્મ અનેક 

જન્દ્ભના ફુંધનભાુંથી છૂટી ળકત નથી. ‘શકુ્રલાય’ એટરે સકુામમ કયલાન લાય. ે શહયનાભનુું લભયણ – 

ધ્માન ધયી વુંવાયના કામો વનષ્કાભ બાલ ેકયી યભાથમ વાધલાન છે. જીલનરૂી નૈમાને શહયનાભરૂી શરેવા 

દ્વાયા ભનષુ્મે અનેક જન્દ્ભભાુંથી મતુત થલાનુું છે. એ ભાટે લાણી, વલકાય, વવૃિ, ઈષ્ન્દ્રમથી અલરપ્ત એલી 

ક્લથતપ્રજ્ઞ દળા કેલલી ડે. એ વલના, જીલનની મકુ્તત ળકમ નથી ‘ળવનલાય’ ભાટે વનયાુંત તત્લભવવની 

યાકાષ્ઠાએ શોંચતા રખ્યુું છે, 

   ‘શનૂ્દ્મ વળખયભાું લલાભી યહ્ા, યૂણ તે ય બ્રહ્મ; 

   અક રીરા વુંવાયભાું, કતમવમ એભાું વહુ કભમ, 

   અનબુવલમા જનને વલચાયવુું, રેલ ભનષુ્મન રા’લ, 

   અલવય આલ અમલૂ્મ છે, જ જીત્મ શાયત દાલ. 

     (.ૃ ૫૩૫, બજન વવિંધ ુવાય) 

 યબ્રહ્મ લલરૂ ત તે ણૂમ લલરૂ છે. જે દેશભાું આત્ભલલરૂ, સમૂમભાું તેજ લલરૂ છે. એલા 

યભાત્ભાનુું ધ્માન ધયી વુંવાયના વો કભમ કયલા છતાું અકભમની ગવત પ્રાપ્ત કયલાની. આ જ્ઞાન અનબુલે વવદ્ધ 

થામ. આભ, વાતલાયના કભમ જાણી જે નય વુંત વભાગભ વાધ ે છે, વનમભફદ્ધ જીલન જીલે છે એ જ વાચા 

અથમભાું ‘વનયાુંત વનયુંતય નાભ’ છે. એભ કવલ સચૂલે છે. આ દ યચનાભાું વુંત કવલ વનયાુંતના ઉચચ તત્લજ્ઞાનના 

દળમન થામ છે. જ્માું તાત્ત્લક વલચાય ઉંડ શમ ત્માું કવલત્લ ળૈરી અથમભાું ઓગી જામ. કવલત્લના આધાયે જ 

વનયાુંત તાના ગઢૂજ્ઞાનને પ્રગટ કયી ળક્યા.  આ વનવમામજ અને અનુભ વજૉનાત્ભકતાને તેભના તત્લજ્ઞાન 

જેટરી જ નોંધનીમ વલળેતા રેખી ળકામ. 

(૪) કવલ વનયાુંતકૃત આત્ભજ્ઞાનના દભાું તેભનુું આત્ભા-યભાત્ભાનુું તત્લજ્ઞાન અનન્દ્મ છે. આત્ભજ્ઞાનીને 

ક્યાયેમ ભામાનુું આલયણ અડતુું નથી. આત્ભા વલમન વાક્ષી શઈ, કભમથી ય શઈ કઈ વલયર જ તેને જાણી 

ળકે. આત્ભાન વાક્ષાત્કાય એટરે વનયાુંત કશ ેછે તેભ, ‘નાભ વલનાની લલત ુ વનયખે, એ અનબુલન વલલેક મતુત 

દ ભાણે યે, દ્વતૈબાલ તેન ગમ’ (.ૃ ૫૪૫ બજન વવિંધ ુવાય) આત્ભતત્લ ત દ્વતૈ નશીં, અદ્વતૈ લલરૂ છે. 
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‘તહુયમા’ એટરે તુંરા લલરૂ. જે વળલને પ્રાપ્ત છે, આત્ભા ત લથૂ – સકૂ્ષ્ભ એલા કાયણ (કામમ) ભશાકાયણથી 

ણ ય છે. આલા આત્ભ-યભાત્ભાને વનયાુંત ‘યા ાય, યભયે, જેને નવેત નેવત લેદે કહ્’ દ્વાયા ભહશભા ગામ 

છે. વનયાુંતકૃત ‘કણ રખાલે યે અરખની એંધાણી’ દભાું અરખરૂી આત્ભાની આત્ભવભાવધ કઈ યીતે પ્રાપ્ત 

થામ તેનુું દળમન આપ્યુું છે. ‘ભન ાલન સયુતા નલ ચારે, ધ્માને નલ ધયામ, વાધન શ્વાવ ઉચછલાવ ના 

શોંચે, જગ વભાવધ ના વ લામ.’ (.ૃ ૫૪૭, ‘બજન વવિંધવુાય’) લેદરૂી વલદ્યાઓને જાણી, વળલ, બ્રહ્મા, નાયદ, 

વલષ્ણનેુ કભમને જાણી, અંધાયે એટરે કે એકાુંતભાું વળલનુું એટરે કે શુંભેળા આલલરૂનુું ધ્માન ધયવુું. વલશ્વના 

ચારક વલષ્ણ ુભામા ઘડીને ણ મગેશ્વય યશ ેછે, ભામાલયણ રૂી ખટદળમનભાું આત્ભપ્રકાળ થત નથી. લથાલય 

– જ ુંગભ વલમભાું તેન પ્રકાળ શલા છતાું ભનષુ્મબદુ્ધદ્ધ તેના વત્મને જાણલાભાું નાકાભ યશ ે છે. ણ વદગરુુની 

કૃારષ્ષ્ટ થામ ત આ આત્ભતત્લની ઓખ આ આ થામ. આભ, વદગરુુની કૃાથી આત્ભાની ઓખ 

કયલા સધુીની જ્ઞાનલાણી આ દભાું અનબુલામ છે. 

 ‘કન કયાલે જગ શાુંવી’ દભાું ઠગી વાધ,ુ દુંબી વુંન્દ્માવી, જૂઠા તલલીઓની ટીકા કયી છે. ફીજા એક 

દભાું ‘વદગરુુ વાશફે વન્દ્મખુ શમે ત, ઘય ગુંગા ઘય, કાળી,’ (.ૃ ૫૪૭, બજન વવિંઘવુાય) ભાું વશજ યીતે 

પ્રાપ્મ ગરુુકૃાની લાત આરેખાઈ છે. અનેક માત્રાઓ કયલાથી જે વશજભાું પ્રાપ્ત નથી થત ુું એવુું અરખતત્લ 

ત વદગરુુ વાશફેના વાવનધ્મથી પ્રાપ્ત થામ છે. ‘વાશફે’ ળબ્દ કફીયુંથીઓભાુંથી આલેર શઈ વનયાુંત એ 

વભમના તેભના વભકારીન કવલ શલાથી લલાબાવલક યીતે ‘વદગરુુ’ એજ વાચ વાશફે એભ તેભના દભાું 

ઉલ્રેખે છે, 

  ‘અના આ વલચાય, તયે તફ અના આ લફચાય 

આ લફના કછુ ઓય ન દુજા, વાશફે આ ત ુુંશાય.’ 

  (.ૃ ૫૪૮, બજન વવિંધ ુવાય) 

 ભનના વુંળમ દૂય થામ ત જ આત્ભપ્રતીવત થામ તેથી વનયાુંતે સચૂવયુું છે, 

  ‘જનભ ભયન જભ વુંળે ભટે, ઉતય બલજ ાય: 

  એશી ચીન યેશી વશી તયશી ઔય ડફેૂ જગ વાય’ 

    (.ૃ ૫૪૮ બજન વવિંધ ુવાય) 

 ભાણવ વુંવાયના કભો કયતાું કયતાું ભુંત્ર, તુંત્ર, જા, વ્રત, તીયથ, ભાા લગેયે જેલી ધાવભિક પ્રવવૃિઓ 

આચયે છે ણ જેને આ ફધાભાું વાય-અવાય, વલલેકજ્ઞાનની સઝૂ નથી, એનુું જીલન એલી વનષ્ષ્ક્રમ પ્રવવૃિઓભાું 

જ રુૂું થામ છે, એલા જીલનને વનયાુંત ‘વાય-અવાયકી સઝૂ ના ાઈ, ચઢે શ ેખટ કી ધુંધા’ – ખટન ધુંધ કશી 

લખડે છે. ણ આલા જીલનને ફચાલલાન એક ભાગમ એટરે વદગરુુનુું ળયણ એભ વનયાુંત સચૂલે છે. 

દુવનમાદાયીની યીતબાત, ભાણવજાતની બટકેરી વવૃિ, ભામાલયણ વલળે આરચનાત્ભક લલયે વનયાુંત કશ ેછે કે 

ભનષુ્મ તાન જીલ શુંભેળા ભામાલયણભાું જ યાખે છે અને જાણત નથી કે ે  ભતનુું વ ુંકટ પ્રાણ ય 

તાત ુું યશ ેછે. કમા વભમે, કઈ ઘડીએ જીલ દેશભાુંથી નીકી જલાન એ કઈ નથી જાણતુું. કાયણ કે એ ફધુું 
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કાના ાળભાું છે. ણ જેને વદગરુુનુું ળયણ છે તેને કા ણ અડી ળકત નથી. એવુું અથમઘટન આતા કહ્ુું 

છે,  

   ‘ઉવ જગ ય જાને જીલડા, ઓશ ેઅભય વનળાની; 

   વનયાુંત નાભ નબે વદગરુુ ક, યૂણ દ વનયફાની:’ 

     (.ૃ ૫૪૯, બજન વવિંધવુાય) 

 કવલ વનયાુંતકૃત ૪૦ જેટરાું ઉદેળ-બક્તતના દ ભનસખુરાર વલ્રા વુંાહદત ‘બશૃદકાવમ દશન: 

દમરૂક-ગ્રુંથ-૨’ ભાુંથી પ્રાપ્ત થામ છે. તેભાું કેટરાુંક ધ અને કેટરાુંક કાવમપ્રકાયનાું દ છે. આ દ 

યચના અને વલમ આરેખનની રષ્ષ્ટએ વલરક્ષણ છે. કવલ વનયાુંતના ઉદેળ બક્તતના દભાું વુંત વભાગભ 

ભહશભા, શહયબક્તત અને આત્ભજ્ઞાન, વદગરુુન ભહશભા, ગવલિંદ બક્તત, આત્ભ વાક્ષાત્કાય, અરખ વનયુંજનન 

ભહશભા, યાભનાભનુું યટણ, ઉદ્ધલ વુંદેળ, નાભદન ભહશભા, અદ્વતૈજ્ઞાન, શહય અને ગરુુનુું વભાન ભશત્લ, સગુયા-

નગુયાન બેદ ઈત્માહદ આધ્માત્ત્ભક જ્ઞાનનુું આરેખન ઉદેળ બક્તતનાું દભાું જલા ભે છે. અગાઉ કહ્ુું તેભ 

કવલ વનયાુંત કવલ કયતાું જ્ઞાની લધ ુછે અને જ્ઞાની કયતાું વુંત લધ ુછે. તેથી જ વનયાુંત વાચા વુંતન વભાગભ 

કયી આધ્માત્ત્ભક જીલનરષ્ષ્ટ કેલલાની લાત સચૂલે છે. વાચા વુંતને તરે કઈ નશીં. વાચ વુંત વાચા 

હૃદમન, શહયન વપ્રમ, શહયને બજનાય, વોને લુંદન કયનાય, શહય કે ગરુુની ટેકભાું યશનેાય શમ છે એલા વુંત 

ભાટે વનયાુંતે રખ્યુું છે, 

   ‘છા વતરક ઔય વીર, વુંગ ળણગાય ફીયાજે 

   ચોદ રશ યવ વત, વત વુંતન કે છાજે.’ 

    (.ૃ ૬૮૭, બ.ૃકા.દ. દ મરુક-૨) 

 વાચા વુંતનુું વત ઘણુું. તેની તરે ચોદ રકનુું વત ણ ઓછુું ડે. વાચ વુંત યાભ લલરૂ વભાન છે. 

તેન આત્ભા વાચા ભલણથી કભ નથી. વુંત શુંભેળા તેની સયુતાભાું રમરીન યશ ેછે. આલા વુંતને લુંદતા વનયાુંતે 

કહ્ુું છે, 

   ‘પ્રીછ બાઈ વુંત સજુાણ, રૂ શ્રી યાભન 

   ામ દાયથ દેશ, ભશી જાણી નાભન.’ 

     (.ૃ ૬૯૮, બ.ૃકા.દ. દમરુક-૨) 

● વનયાુંત ેજેટર ભહશભા વુંતન કમો છે એટર જ ભહશભા શહયબક્તતન કમો છે. બક્તત એટરે ણૂમ બાલે 

ઈશ્વયને બજવુું. બક્તત જેભ બગલાનન વાક્ષાત્કાય કયાલે છે તેભ આત્ભજ્ઞાન ણ કયાલે છે. બક્તત જન્દ્ભ-

જન્દ્ભાતયના કભોભાુંથી મકુ્તત અાલે છે. ળયીય ક્ષણબુંગયુ છે. આત્ભા ળાશ્વત છે, ફરનાય વલચાયનાય, 

ખાનાય, વાુંબનાય... આ ફધી હક્રમા કયનાય આતભયાભ એક જ છે. ભારુું-તારુું, યાગ-દ્વે, હશિંવા લગેયે વભથ્મા 

છે. વુંવાયના ફધા વુંફુંધ અવાય છે. વગણ એક આત્ભા યભાત્ભાનુું વાચુું. આ બ્રહ્મ વત્મ અને જગત વભથ્મા 

શલાનુું જ્ઞાન ફધાને પ્રાપ્ત થત ુું નથી. એટરે વનયાુંતે કહ્ુું, 
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   ‘વનયાુંત નયખ નાયામણના નાભ યે, 

   લીવયળ નશીં લલતનુ વલચાય.’ 

    (.ૃ ૬૮૭, બ.ૃકા.દ. દમરુક-૨) 

 જે ઈશ્વયભમ વદા જીલે છે તેનાથી શહય લેગા નથી. જે શહયને બજે છે તેનુું જીલન ધન્દ્મ છે. વનયાુંતને 

ભન શહયવભરન એ એક ભટ ઓચછલ છે. કૃષ્ણની ગીની જેભ વનયાુંત બાલણૂમ યીતે ગામ છે, 

   ‘વનયભર થઈ છુું નીયખી શહયના નાભને યે, 

   અડવઠ તીયથ આવમાું ભાયે ઘયે.’ 

    (.ૃ ૬૮૮, ફ.કા.દ. દમરુક-૨) 

 વનયાુંત ેશહયબક્તતની વાથે ગરુુના પ્રતાથી પ્રાપ્ત ગવલિંદ લલરૂનુું ગણુગાન કયુ ંછે. વતગરુુની વશામ 

વલના શહયની પ્રાપ્ત થતી નથી. આ કેલદની પ્રાપ્પ્ત અબેદ અને અદ્વતૈ ક્ષણની પ્રાપ્પ્ત છે. મયુખને દુવનમા 

રૂી ભામાન પ્રુંચ દેખાત નથી. ભાત્ર વ્રત, ઉલાવની ઉાવના એટરે આંધળું અનકુયણ. જે વદતત્લન 

વાય ળધી કાઢે છે તે જ તત્લભાું ડેલુું તત્લણુું તાયલી ળકે છે. એટરે જ વનયાુંત કશ ેછે, ‘ગરુુ વલનાન ગથા 

ખામ ગભુાય’. નગુય શુંભેળા ગથા ખામ. કલતયુી મગૃની જેભ ઈશ્વયને ળધત ભાણવ ફશાયની દુવનમાભાું 

બટકમા કયે છે. ણ, લાલતલભાું ઈશ્વય તેની બીતય છે. ‘અંતયજાભી અંતયભાું ના ઓખે યે, વાશય જડ નશી 

કુટામ વુંવાય’. ફશાય દેલને ળધત ભાણવ અન્દ્મ દેલને ત ઉાવે છે ણ ભાહ્રાને જાણત નથી. એલા 

ભાણવને વનયાુંતે ‘ગાપેર’ કહ્ છે.  

 ‘વશારાની લાત મજુને રાગે લારેયી, ફીજુ કાુંઈ ના વશામ યે, શુું લણમવ!ુ’, ‘ભનુા દેશીન ભહશભા છે 

ભટ, ગલુંદના જળ ગલામ છે યે; ભને લધાય ુલારાજીની વાથ, મનેુ લાર વલવામામની વલવય’,  ‘યડ રાગી છે 

યવીમાના રૂની, ફીજુ ું કયવુું તે કાુંઈએ ના વશામ’, ‘નશીં પ્રીતને નશીં લેશય યે, વલમને યાભયાભ છે’, ‘બજ બજ, 

યે શયી તે શતે કયી, શહય વલના કણ વગુું છે તાયે’, ‘બગત લછર વદા દેલ છ તાશયા નાભન પે્રભે યાચે’, ‘બજ 

યાભ વીઆલય વમદુામ ને’, ‘શ ઓધલજી પ્રાણ પ્રાણ પ્રતે યે અયજ અભાયી’, ‘શહય જળગાતા યે વનદે તે ત નય 

નશીં યે’, ‘જાણીએ શ્વાન વભલછ તેશ’, ‘ધન લુંદુ તને યે, જેને નાયામણનુું નાભ રહ્ુું’, - ઈત્માહદ દ 

બતતલત્વર વનયાુંતના હૃદમથી નીકેરી બક્તતલાણી છે. આભ, શહયબક્તતના દભાું વનયાુંતની ઉંડી બક્તતના 

દળમન થામ છે. 

 તત્લજ્ઞાન અને ઉદેળના દભાું વનયાુંતની જ્ઞાનલાણી તથા કઠાસઝૂ વભજળક્તત પ્રતીત થામ છે. ‘એક 

શહયન નાભ તણ આધાય’ ગાનાય વનયાુંત બાલની ચયભ વીભાએ શોંચીને તત્લબેદને જાણી ક્લથતપ્રજ્ઞની 

દળાભાું યશીન ે‘ભન ત ુું અગુું તે ક્યાું અથડામ, ફીજ નથી ફરત’ કશીને ભન-આત્ભા લચચે યશરે અરગણુું 

તાયલી જાણે છે. વલમ ભનષુ્મને કવલ આદેળ આતા શમ તેભ ‘તે તાન કયલ વલચાય, નીયખ વનયુંજન 

નાભ યે’ કશી તાની બીતય યશરે આત્ભતત્લને ઓખી તેને જ જૂલાની લાત કયી છે. આ જ્ઞાન વદગરુુની 

કૃાથી પ્રાપ્ત થામ છે. ભાટે વનયાુંતે આરેખ્યુું છે, 
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   ‘અંતયની ઊઘાડી યે આંખડી, નયખાવમા છે નોતભનાથ, 

   અદ્વતૈ અનાહદ યે અનબુવુું, જેણે નથી રૂ ગણુને નાભ.’ 

     (.ૃ ૬૯૧, બ.ૃકા.દ. દમરુક-૨) 

 ‘બજ બજ યે શહય તે શતે કયી’ ગાનાય વનયાુંત એક તયપ બગતની ેઠે યાભને બજલાનુું કહ્ુું છે. ત 

ફીજી તયપ જ્ઞાનીને ેઠે બણેરાઓને ફધ આી ભાત્ર બણી ગણીને કુંઈ મૂ વલદ્યા પ્રાપ્ત થતી નથી. એલી 

વળખાભણ આી છે. ચાયલેદ, ખટળાસ્ત્ર, વમાકયણ, વુંલકૃત લગેયે ળાસ્ત્ર બણ્મા છતાું વમાવ, નાયદ, ળાયદ, વનક, 

લાલ્ભીહક, લૈળામન જેલા ઋવ તક્લલઓને મૂવલદ્યાના ાઠ ળીખલા ડરેા. અશુંકાય ફધી જ ભામા અન ે

કભમફુંધનનુું મૂકાયણ છે. અશુંકાયને દૂય કયીને જ આત્ભાન ુઅજલાળું કયી ળકામ. આ જ્ઞાન પ્રાપ્પ્ત વદગરુુના 

આવળથી જ ભે છે. આત્ભા દેશથી ય છે. ણ એના અથમ એ નથી કે કવલ વનયાુંત આણને કભમથી વલમખુ 

થલાનુું કશ,ે કામમ કયીને ણ અકભમ ધાયણ કયી ળકામ. આ ભાટે વનયાુંતે સચૂવયુું છે, 

   ‘શયતાું પયતાું ધુંધ કયતાું, ધ્માન શહયનુું ધયવુું યે. 

   વનયાુંત કશ ેવનષ્ઠાનુું પ છે, અધભમથી ઓવયવુું યે.’ 

     (.ૃ ૬૯૭, બ.ૃકા.દ. દમરુક-૨) 

 નગુયાને કાભ, ક્રધ, ભદ, ભશ, અશુંકાય ફધુું લળે, સગુયાને નશીં. જેન ભહશભા નૈવત નેવત વનયુંતય 

ગલાત યશ ેછે. જેને બ્રહ્મા, વળલ, વલષ્ણ ુઆહદ દેલએ ધ્માન ધયુ ંછે એલા અરફેરા, વનયુંજન, અરખ લલરૂને 

વનયાુંત વનગુમણ – વનવલિકાય કહ્ છે. ભામા, ભન, લાણી, લચન, કભમ – આ ફધાથી તે ન્દ્મારુું છે. નીજભાું યભત 

આનુંદ લલરૂ શઈ તેને ‘વનજાનુંદ’ અથલા ‘બ્રહ્માનુંદ’ તથા વત-લચતૌ આનુંદ લલરૂ શઈ ‘વચ્ચચદાનુંદ’ લલરૂ 

કહ્ુું છે. જેને દેશ લલરૂ રાગે ત્માયે ‘જીલણુું’ અને દેશથી મતુત તથા ભન, કભમ, લચનથી અકભમ લલરૂ એવુું 

‘વળલણુું’ કહ્ુું છે. વનયાુંતે મથામથ યીતે કહ્ુું છે, 

   ‘એને ઓખે તે એ વયખ થઈ એભાું વભામ; 

એના ક્રત ટી ગમા જીલણાના કભમ’ 

 (.ૃ ૬૯૯, બ.ૃકા.દ. દમરુક-૨) 

 જીલતે જીલત ભન કભમ લચનથી મતુત શમ તેને વનયાુંતે ‘જીલન મતુત રુુ’ કહ્ છે. વાચ વલદેશી તેને 
કહ્ છે આ ભાટે વનયાુંતે રખ્યુું છે, 
   ‘ભયલા અલતયલાન વુંળમ ભળમ છે ભનથી મકૂામેલુું જાણુું; 
   વલદેશીણુું દેશી હદવલા ભાત્ર આભાું આ વભાણુું.’ 
     (.ૃ ૭૦૧, બ.ૃકા.દ. દમરુક-૨) 

 આભ, ‘લલ’ ની ઓખ એટરે યભાત્ભા, ગરુુ, શહય, વુંત અને યબ્રહ્મની ઓખ. આ ભાટે વનયાુંતની 
દુંક્તત ફુંધ ફેવે છે, 
   ‘નાભ ઉાવી વશી અનાદી, શહય ગરુુ વુંત વયખા; 
   વનયાુંત કશ ેનીયલાણી નાભ આ આ નયખા.’ 
     (.ૃ ૭૦૧, બ.ૃકા.દ. દમરુક-૨) 
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 આભ, કવલ વનયાુંત ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાહશત્મના ઉદેળી કવલ, ગરુુબતત, જ્ઞાની કવલ, શહયબતત, 

યાભનાભ પે્રભી, આત્ભજ્ઞાની અને વાચા વુંતની ભવૂભકા દાખલનાય ઉત્કૃષ્ટ પ્રવતબા ધયાલે છે. તેભની ાવ ે

વવદ્ધશલત બાા-રમ છે. હશન્દ્દી-ગજુયાતી ળબ્દનુું ખાવ કયીને જ્ઞાનલધમક લાણીનુું બુંડ છે. તેથી જ તેભણે 

હશન્દ્દી અને ગજુયાતી એભ ફેલડી બાાભાું કવલત્લ વજ્યુમ છે. તેભના વભકારીન કવલઓભાું તરુવી, કફીય, ધીયા 

જેલા કવલઓન યગુકારીન પ્રબાલ તેભના ય શમ એવુું ફને, છતાું તેભનુું તત્લજ્ઞાન અને તેનુું અથમઘટન એ 

તેભની કઠાસઝૂ છે. જુદા જુદા યાગભાું દ યચી રેલાની તેભની કવલત્લ કા તેભના વજૉનાત્ભક ાવાને 

ફાખફુી પ્રકટ કયે છે. તેભની આ પ્રવતબાના મૂભાું તેભનુું નૈવલગિક અને કેલામેલ ુઆધ્માત્ત્ભક આંતયજગત 

લધ ુકાયણભતૂ રાગે છે. તેભની ાવે દુવનમાદાયીને જલાની ચક્કવ રષ્ષ્ટ છે. ભામા અને ઈશ્વયને ીછાણલાની 

સકૂ્ષ્ભ અલરકનળક્તત છે. કાયણ કે તે તે આત્ભજ્ઞાની અને ઉદેળી છે એવુું તેભના દભાુંથી પલરત થામ છે 

તેભને ભન યાભનાભ, ગરુુ, ગવલિંદ, શહય, વદગરુુનુું ળયણ – આ ફધ ુ વયખુું છે. તે આત્ભાને ઓખલા – 

યખલા અને તેનુું ધ્માન ધયલાની વભઝ દાખલે છે જીલન-જગત પ્રત્મે ઉદાવીન બાલ દાખલી કભમ કયલા છતાું 

અકભમ ધાયણ કયી વાચા વુંતની વનષ્ઠા તેભનાભાું જલા ભે છે. લથરૂ-સકૂ્ષ્ભન બેદ ાયખનાયા આ વનગુમણલાદી 

કવલ વનષ્કાભ કભમમગભાું ભાને છે. વદામ વદગરુુની વેલાભાું યશી ગરુુભહશભા ગામ છે આ રક્ષણ વાચા વુંતભાું 

જલા ભે ભાટે કવલ વનયાુંતને ‘વુંત કવલ વનયાુંત’ કશીએ ત તે વાચા અથમભાું તેભના કવલત્લનુું અને તત્લજ્ઞાનનુું 

અથમઘટન કયુ ંગણામ. 
     

સાંદર્ભ:- 
(૧) ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાહશત્મન ઈવતશાવ – રે. ફશચેયબાઈ ટેર 

(૨) ભધ્મકારીન ગજુયાતી કવલતાભા પે્રભરક્ષણાબક્તત – રે. વભાબાઈ ટેર 

(૩) બજન વવિંધવુાય – ર. ભાુંડબાઈ યાભજીબાઈ ટેર 

(૪) બશૃદ કાવમ દશન દમરુક ગ્રુંથ-૨ – રે. ભનસખુરાર વલ્રા 
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ડૉ. િર્ાભ એ. પ્રજાપવત,  
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