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ગજુયાતની બક્તત યંયાભા ંસાભાજજક સભયસતાન પ્રકાળ 

 

ભનષુ્મ સ્લબાલથી જ વાભાજજક શમ છે. શવતાાં શવતાાં પાાંવી ય ચડલાની હશમ્ભત યાખલાલાી વ્મહકત ણ રાાંફા 
એકાાંતલાવના દાંડને વશન કયી ળકત નથી, અને વલક્ષિપ્ત થઈ જામ છે. તાના સખુ -વાધન ભાટે ણ એક વ્મક્તતની 
અેિા અનેક વ્મક્તતઓના વહશમાયા પ્રમાવ લધાયે પદામી નીલડતા શમ છે. તનેી વાથે વાથે સયુિા ણ પ્રદાન કયે છે. 
એ જ કાયણે પ્રાચીનકાથી જ ભનષુ્મ તતાના વભાજ ફનાલે છે અને વલક્ષબન્ન દેળભાાં તે તે દેળની વાભાજજક જીલનની 
લત્તા ઓછા પ્રભાણભાાં નલી જૂની ધાયાઓ ળરુ થઇ ગઈ છે. જગતાના જીલન વ્મલશાયના અનબુની એક ભાન્મતા ફની ગઈ 
છે કે તે જ દેળ, તે જ વભાજ સખુી, સયુક્ષિત તથા પ્રવતષ્ષ્િત જીલન પ્રાપ્ત કયે છે. જેભાાં એક પ્રકાયની એકતાનાાં અને 
એકાત્ભનાાં દળશન થામ છે. કેલ સ્લાથશના વભાન હશતના વાંફાંધને આધાયે એકતા વનભાશણ ના થઇ ળકે. વભયવતાના 
આવલિબાલ પ્રેભ અન ેવભાનતાના બાલ વલના થઈ ળકે નશીં. એક જાણીતી ઉક્તત છે કે વભાન ગણુલાાઓભાાં જ ભૈત્રીબાલ 
શમ છે. છી વભાનતા રાલલા ભાટે કેટરાક સ્લાથોનુાં ફક્ષરદાન ણ આવુાં ડ ે છે. ફક્ષરદાન વલના વભયવતા અને 
વભાનતાન આવલિબાલ વાંબલી ળકળે નશીં. 

 વભયવતાની એલી બાલનાને આધાય ય જ વલવલધતાઓથી બયેરા બાયતલશ અને તેન હશન્દુ વભાજ તાને 
એકયવ જીલનન વનલાશશ પ્રાચીનકાથી જ કયી યહ્ય છે. જ્માયે-જ્માયે બાયતભાાં વાભાજજક વભયવતાની ણૂશતા જલા ભી 
છે, ત્માયે-ત્માયે તેના લૈબલ, વાભર્થમશ અન ેપ્રવતષ્િાની જગતભાાં યાકાષ્િા યચામ છે. જ્માયે-જ્માયે કઈ દ, દુફશતા ઊબી 
થામ છે અથલા અન્મ કાયણથી વભયવતાના ણૂશ પ્રતીકન િમ થામ છે. ત્માયે-ત્માયે બાયતલશભાાં શ્રી હશન, વલદ્યાશીન, 
દુફશ થઈ વલદેળીઓ આક્રાન્તાઓ દ્વાયા વભાજનુાં વલબાજન થામ છે અને તેભાાંથી દેળ ખાંહડત થામ છે. બાયતની આંતહયક 
એકતાન આધાય વભયવતા ય છે. વાભજજક વભયવતા આણી બાયતીમ વલચાયધાયાથી જડામેર વલમ છે. આણ ે
વભગ્ર વભાજની લાત જમાયે કયીએ છીએ ત્માયે વભગ્ર વભાજ વાંણૂશણ ેવાંકુક્ષચતતાથી ઉય નશીં ઊિે ત્માાં સધુી વભાજને 
એક કયલ અળક્ય છે. દેળભાાં વભયવતાનુાં લાતાલયણ થામ તે ભાટે દેળભાાં અનેક ભનીીઓ કામશ કયુું છે જેભાાં ગાભે ગાભભાાં 
લવલાટ કયતા રક વાંતનુાં ભશત્લનુાં મગદાન યહ્ુાં છે. જેનાથી આણ વભાજ એક તાાંતણે ફાંધામેર છે. આજે આની 
વભિ ‘ગજુયાતની બક્તત યાંયાભાાં વાભાજજક વભયવતાન પ્રકાળ’ એ વલમ ય લાત કયલાન ઉક્રભ ભેં યાખ્મ છે. 

 બાયતીમ જનભાનવ આધ્માજત્ભકતથી બયયુ છે. આ યાંયા ખફુ પ્રાચીન અને વલરિણ છે.એન વ્મા ભશાવાગય 
જેલ છે. વભમ વભમ ય આલનાયી વાભાજજક વલકૃવતઓ અને તાત્કાક્ષરક આલતા ડકાય પ્રવત આ યમ્યા કમા પ્રકાયે 
અધ્માત્ભ અને બક્તતન વશાય રઇ વાંઘશ કયે છે. તે આ ળધ આરખેન ભાય વલમ છે. વાંતન વભગ્ર દૃષ્ષ્ટકણ ખફુ 
વ્માક છે. યાંત ુઅશીં  ત તેભના જીલનના કેટરાાંક ાવાાંઓને પ્રગટ કયલાન પ્રમાવ કમો છે. બતત અન ેવાંતની લાણીના 
કેટરાાંક ઉદાશયણ આલાન પ્રમાવ કમો છે. અસ્શૃ્મ, વનમ્નકુ, અંત્મજ, દક્ષરત અને અછૂત આહદ ળબ્દન પ્રમગ કયતા 
ભનભાાં ીડા થામ છે. યાંત ુ જે વભમની લાત આણે કયી યહ્યા છીએ. તે વભમની હયક્સ્થવતઓને વભજલા ભાટે આ 
ળબ્દન પ્રમગ કમો છે. એના ભાટે િભા પ્રાર્ુું છાં.  
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 ગજુયાતભાાં જાવતગત બેદબાલથી ઉય ઊિીને બક્તતબાલ જગાલલાી આધ્માજત્ભક ભવૂભ છે. ગજુયાતભાાં બક્તતની 
વલવલધ યાંયાઓ છે. ગજુયાતી વાહશત્મભાાં વાંતલાણીનુાં લાશન રકફરી યહ્ુાં છે. જેને વાધફુરી ણ કશી છે. જે વાધનુી 
જેભ વતત યીવ્રજન કયતી યશી છે. ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાહશત્મ વભાજના વલશ લગોભાાં જાણીત ુાં શત ુાં. ગજુયાતભાાં વવદ્ધ, 
નાથ, બતત અને વાંતની પ્રબાલી ભવૂભકા યશી છે. વાંત પ્રણારીભાાંઉચ્ચ – નીચના કઈ બેદ નશતા, એનુાં મખુ્મ રક્ષ્મ ત 
વભાજના એ બેદને વભટાલી એક ઈશ્વયને બજલાનુાં શત ુાં. ૧૫ભા વતકભાાં ઉત્તય બાયતભાાં સ્લાભી યાભાનાંદના વળષ્મ ભાંડભાાં 
કફીય લણકય, યશીદાવ ચભાય, વના ખાટકી, વેના લાાંદ, ધન્ના જાટ, ીાજી યાજતૂ અને નયશહય બ્રાહ્મણ શતા. 
ગજુયાતભાાં વાભાજજક વભાયવતાન બાલ જગાડલાા બતત અને વાંતભાાં બતત કવલ નયવવશ ભશતેા, વાંત મૂદાવ, જ્ઞાની 
અખ, વાંત ભેકાણ, કફીયાંથી વાંતકવલઓભાાં બાણદાવ/બાણવાશફે રશાણા શતા. એભના ગરુુ આંફા છઠ્ઠા નાભે વનયિય 
બયલાડ શતા. ખીભ વાશફે, યવલ વાશફેના એક વળષ્મ લણીક શતા ત એક વળષ્મ યાજતૂ શતા જેઓ થયાદના યાજલી શતા. 
જે છી ભયાય વાશફે તયીકે જાણીતા થમેરા છે. રીભડીના વાંત ભીિ ઢાઢી મવુરભાન શતા. ત લી વત્રકભદાવ ગયડા 
અથલા શયીજન બ્રાહ્મણ શતા. અને શથી સભુય મવુરભાન શત. દાવી જીલણથી જાણીતા થમેરા જીલણદાવ ઘઘાલદયના 
ચભાય શતા. ગજુયાતભાાં ભાયલાડના વનજાયની અવય ણ જલા ભે છે જેભાાં વાંત દેલીદાવે તાનુાં આખુાં જીલન 
યતતવત્તમાની વેલાભાાં ગાળયુાં શત ુાં તેઓ યફાયી શતા. જમાયે એભનાાં વળષ્મા અભયફાઈ આમય અને ફીજા વળષ્મ ળાદુ 
બગત કાિી શતા. ળાદુ બગત અથલા ળાદર ીયની વળષ્મા ભાાંગરફાઈ નાભે કાિીમાણી શતી. ભયફી ાવેના યભાફાઈ 
આશીય શતાાં. ત ગાંગાફાઈ ગહશર યાજતૂ શતાાં. જાભનગયના વાંત કવલ શભીય કુાંબાય શતા. ત રખભ બગત ભાી લગેયે 
જેલા અનેક વાંત ગજુયાતની ભવૂભભાાં થઈ ગમા છે. ગજુયાતીભાાં યાભામણ રખનાયા બતત ક્ષગયધય, સ્લાભી વશજાનાંદ, સ્લાભી 
મતુતાનાંદ, સ્લાભી દમાનાંદ, વભયવતાની ગાંગત્રી લશાલનાય ગાંગાફાઈ અને ાનફાઈ લગેયેનુાં ણ ભશત્લનુાં સ્થાન છે. 
ગજુયાતભાાં લલ્રબ વાંપ્રદામ અને યાભાનાંદ વાંપ્રદામના વળષ્મ એ ણ બક્તતન વ્માક પ્રવાય કમો છે. કાળીના સ્લાભી 
યાભાનાંદ ત જાવત, લણશ, વાંપ્રદામ લગેયેના પ્રકાય બેદબાલને વભાપ્ત કયલા ભાટે જ અલતમાશ શતા. તેભના વળષ્મ મગાનાંદ, 
સયુસયુાનાંદ, વાંત ીા, વાંત કફીય અને અનાંતાનાંદ આહદ વાંતએ ગજુયાતભાાં આ વાંપ્રદામન પ્રવાય કમો. 

 સ્લાભી યાભાનાંદજીની બહકત અને વાધનાભાાં બગલદૌ  ચયણભાાં ણૂશ આત્ભવભશણનુાં ભશત્લ શત ુાં. એભના પ્રભ ુદમાળુ 
છે તથા એભની વમ્મખુ ધની- વનધશન, ફલાન – વનફશ, ઊંચ – નીચ અને જાવત- ાતીનુાં કઈ સ્થાન યશતે ુાં નથી. તેઓ ત 
કેલ પે્રભના ભખૂ્માાં શતા. આ પ્રહક્રમા ગજુયાતભાાં યાભાનાંદીમ વાંતની બક્તત-વાધનાન મૂ શતે ુફધા પ્રકાયની વાભાજજક 
વલભતાઓન વમૂછેદ કયી એક એલા વભાજનુાં વનભાશણ કયલાન શત, જમાાં ફધા જ વભાન શમ. તેઓ એક બેદબાલ 
વલશીન વભાજ વનભાશણ ભાટે દૃઢ વાંકલ્લ્ત શતા. એ જ કાયણે તેઓએ પ્રાચીન ચાતલુશણશમના વવદ્ધાાંત ય આધાહયત વાભાજજક 
વ્મલસ્થાન પ્રચાંડ વલયધ કમો. તેના ભાટે તેભના પ્રેયણાસ્ત્રત કાળીના યાભાનાંદ જ શતા. એલા અનેક યાભાનાંહદમ વાંત છે, જે 
તાની બક્તત લાણીથી ગજુયાતના અનેક િેત્રભાાં પ્રબાલી ફનલાભાાં વપ થમા છે. એભાાં ીાજી ભશાયાજ, ટીરાચામશ, 
ભાંગરાચામશ, લશૈ્ણાલાચામશ, બતત લસ્ત, બતત વલશ્વમ્બય, બતત પ્રીતભ, બતત દ્વાયકાદાવ, બતત ફરયાભદાવ તથા બતત 
યાભકુભાય ખાકીનુાં નાભ ણ જાણીત ુાં છે. 

વાંત કફીયથી પ્રબાવલત વાંત વમ્પ્રદામભાાં યાભકફીહયમા અને વાંત કફીહયમા વલળે ઉલ્રખેનીમ છે. વાંલત ૧૬૦૦ભાાં 
ગજુયાતના કફીયાંથી વાંત વભથશદાવે તાને અલધતૂ કશીને સ્ષ્ટ ળબ્દભાાં અરખ (ઈશ્વય) વાથે પ્રીવત કયલાની લાત કશી 
છે કાયણ કે એક હદલવ ત ફધાને જલાનુાં જ છે. 

 અરખ સે પ્રીત રગાલે પ્માયે, તહ ેમહા ંસે એક દદન જાલના હ.ે (કફીય, પ.ૃ ૯૯) 
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 ગજુયાતના વાંતભાાં બતત કવલ અખ વલળે જાણીત છે, અખાને ગજુયાતન કફીય કશી ળકામ છે. એભની 
યચનાઓભાાં કૈલલ્મગીતા પ્રમખુ છે. એજ શ્રેણીભાાં ૧૭ ભી વદીભાાં આનાંદઘન અન ેફીજા અનેક જૈન વાંત કવલઓ થઇ ગમા. 
જેભણે વાભાજજક અરગતાન અસ્લીકાય કયી દીધ શત. એ જ પ્રકાયે આણ ેજઈએ ત આ ફધા વાંત અને બતતની એક 
રાાંફી યાંયા ગજુયાતની ભવૂભ ય જાવતગત બેદબાલના વલયધભાાં વનયાંતય ઊબા થમેરા જઈ ળકીએ છીએ. 

બદકતનનનધ રીયરફાઈ (ઈ. ૧૪ ભી સદી) 

બહકતવનવધ રીયરફાઈન જન્ભ ઈ. ૧૪ ભી વદીભાાં એક લશુાય હયલાયભાાં થમ શત. તેભના વતા લીય બતત નાથાંથના 
અનમુામી તથા તેભની ભાતા વભનદેલી ભજેલાડીભાાં યશતેાાં શતાાં. વતા-તુ્રી લશુાયીકાભ કયતાાં કયતાાં વાંતલાણીન પ્રલાશ 
લશાવ્મા કયતાાં શતા. એક લખતે વાંત દેલામનની વાથે રીયરફાઈની આધ્માજત્ભક ચચાશ થઈ. રીયરફાઈએ દેલામનજીની 
અનેક વભસ્માઓનુાં વભાધાન કયુું. રીયરફાઈએ અનેક ગ્રાંથની યચના કયી છે. તે કશ ેછે કે – ‘ભનષુ્મન દેશ બ્રશભાાંડની એક 
નાની આવવૃત્ત છે. એટર ેતેને ીંડ કશલેામ છે.’ લશુાયી કાભ કયતાાં કયતાાં અનેક બજનભાાં ઉદાશયણ ણ તેલા જ ભે છે. 

બતત કનલ નયનસહ ભહતેા : (નલ.સ.ં ૧૪૭૦-૧૫૩૬; ઈ.સ. ૧૪૧૩-૧૪૭૯) 

 ગજુયાતના જુનાગઢભાાં નયવવશ ભશતેાન જન્ભ થમ શત. તેભના વતાનુાં નાભ કૃષ્ણદાવ અને ભાતાનુાં નાભ દમા 
કુાંલય શત ુાં. નયવવશ બગતે કૃષ્ણબક્તતન ગજુયાતભાાં વ્માક પ્રચાય કમો શત. ગજુયાતી બાાભાાં વાહશત્મ વજૉન કયી બક્તત 
ગીત-દ દ્વાયા વાભાન્મ જન વમશુભાાં ખફુ રક વપ્રમ ફન્મા છે. તેના દ્વાયા જનવમશુને બક્તતના પ્રલાશભાાં જડય છે. તભેની 
ગણના ગજુયાતી બાાના આહદ કવલ તયીકે થામ છે. તેભની યચાનભાાં વગણુ અને વનગુશણ તથા ફાંને સ્લરૂ જલા ભે છે. 
બતત નયવવશએ વાંવાયના તભાભ જીલને વભાન વભજ્મા છે અને આખામ જગતને બ્રહ્મભમ ભાન્યુાં છે. તેઓ કશ ેછે કે આ 
વલયાટ જગતભાાં ઈશ્વય વલવલધ સ્લરૂભાાં વ્માપ્ત છે. 

 અખખર બ્રહ્ાડંભા ંએક ત ુ ંશ્રીહદય, જૂજલે રૂે અનતં બાસે, 
 દેહભા ંદેલ ત ુ,ં તેજભા ંતત્લ ત ુ,ં શનૂ્મભા ંળબ્દ થઈ લેદ લાસે.  

(આહદ કવલની આશ લાણી, .ૃ ૨૯) 

 એટરે ‘અક્ષખર બ્રહ્માાંડભાાં એક ત ુાં શ્રીશહય’ છે જે નાનાભાાં નાના કણથી રઈ અનાંત સધુી વલશત્ર જલા ભે છે. ફધા જ 
ળયીયભાાં દેલ સ્લરૂે, તેજભાાં તત્લરૂથી, શનૂ્મભાાં ળબ્દ રૂથી એલી લેદલાણી એભની યચનાભાાં પ્રગટી છે.’ નયવવશ ભશતેા 
જાવત-વાંપ્રદામના બેદબાલભાાં ભાનતા નથી અને શહયજનની લચ્ચે જઈ બજન કીતશન કયુું છે. બતત કવલ નયવવશ ભશતેા કશ ે
છે કે, 

 ખગદય તેટી ને કંુડ દાભદય ત્મા ંભહતેાજી નાહલા જામ, 
 ઢેઢ લયણ ભ દૃઢ હદય બતત (તે) પે્રભ ધયી ને રાગ્મા ામ.  

(યાભાનાંદ વાંપ્રદામ અને વાહશત્મ, .ૃ ૩૦૪) 

એટરે કે ‘લશતની તેટીભાાં જે દાભદય કુાંડ છે ત્માાં નયવવશ ભશતેા સ્નાન કયે છે અને દૃઢ બક્તત બાલલાા શહયજનના ગ ે
ડ ેછે.’ બતત કવલ નયવવિંશ ભશતેા જાવત નાતીના બેદબાલથી ઘણા ઉય છે. એભના બજન કીતશનભાાં તભાભ જાવતના રક 
આલે છે અને તઓે ફધા જ બતતભાાં બગલાનનાાં દળશન કયે છે. અસ્શૃ્મ કશલેાતા રક ણ નયવવશને ફરાલે છે ત તે ત્માાં 
જઈને બજન કીતશન કયે છે. એક હદલવ અસ્શૃ્મ કશલેાતા હયલાયભાાં એકાદળીનુાં વ્રત શત ુાં, તેભણ ેવાંકચ વાથે નયવવિંશ 
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ભશતેાને તાના ઘયે આલલા આભન્ત્રણ આી ફરાવ્મા અને કહ્ુાં કે  તેભના જ ઘયે યાતે્ર બજન કયે છે. તે વભમે નયવવશની 
ત્નીને ખફુ જ તાલ શમ છે છતાાંમ દલાઓની વ્મલસ્થા કયી બતતના ઘયે આનાંદથી જામ છે અને બજન કીતશન ણ કયે છે. 
વલાયે લશરેાાં જમાયે ઘયે ાછા આલે છે ત્માાં સધુીભાાં ત તેભની ત્ની વદામ ભાટે ક્ષચયવનિંદ્રાભાાં સઈુ ગઈ શતી. નગયભાાં આ 
વભાચાય લાય ુ લેગ ે પેરાઈ જામ છે. અસ્શૃ્મ કશલેાતા રકના ઘયે બજન કયલાના કાયણે ગજુયાતના નાગય બ્રાહ્માણએ 
તેભને નાત ફશાય મકૂી દીધા શતા. 

 ફધા જ પ્રાણીભાત્રનુાં દુુઃખ તાનુાં દુુઃખ વભજલાલાા કરુણાબાલથી હયણૂશ તેભનુાં બજન જે વભગ્ર બાયતભાાં 
જાણીત ુાં છે-  

લૈષ્ણલ જન ત તેને કદહમે જે, ીય યાઈ જાણે યે, 
ય દુુઃખે ઉકાય કયે તમે, ભન અખબભાન ન આણે યે. 

 (આહદ કવલની આશ લાણી, .ૃ ૫૮) 

ઉયતુત દ ાંક્તતભાાં ‘પ્રભનુા બતત તે છે જે ફીજાના દુુઃખ દુય કયીને કામશ કયે, યાંત ુભનભાાં કઈ ણ પ્રકાયના અશાંકાયન 
બાલ વાથે ના રાલે.’ આગ જઈને નયવવશ એ િભા માચના કયી છે. નયવવશ ભાટે ત તે (અસ્શૃ્મ) શહયનાાં ફાક 
(શહયજન) જ છે. સ્લાભી ભશાદેલાનાંદ રખે છે કે ‘ફધા જ ઈશ્વય બતતન ેતે એક ભટા હયલાયના જ વભ્મ ભને છે. બતત 
લચ્ચ ેકઈ ણ પ્રકાયની જાવતગત બેદબાલ યશ ેતે ળક્ય જ નથી. આ જ કાયણે નયવવશ ત ઉચ્ચ કુના બ્રાહ્મણના ઘય 
તથા અસ્શૃ્મ વભાજના રકના ઘયભાાં કઇણ બેદબાલ લગય જતા શતા. અને બજન કીતશન કયી ગાતા અને વાથે નતૃ્મ 
ણ કયતા શતા. ભશાત્ભા ગાાંધીએ તાના વભાજ સધુાયના આંદરનના વભમે હશન્દુ વભાજના લાંક્ષચત અને અસ્શૃ્મ ભાટે 
જે ‘શહયજન’ ળબ્દ પ્રમગ કમો ત ે નયવવશ એ તાના બજનભાાં કમો છે ત્માાંથી જ રીધ છે. નયવવશ ભશતેાએ વભગ્ર 
ગજુયાતભાાં બગલદૌ  બક્તતનુાં વામ્રાજ્મ સ્થાવત કયુું અને તેની વાથે વાથે બાયત ભવૂભનુાં ાલન સ્ભયણ ણ કયુું છે : 

 બયતખડં ભતૂર ભા જનની જેણે ગનલિંદના ગણુ ગામા યે, 
 ધન ધન યે એના ંભાત-નતા ને, સપ કયી એને કામા યે. 

 (બાયત કે વાંત ભશાત્ભા, .ૃ ૨૧૪) 

 એટરે કે ‘આ રૃ્થલી ય જેભણે બયતખાંડભાાં જન્ભ રઈ ગવલિંદના ગણુગાન ગામા છે તેભનાાં ભાતા-વતા ધન્મ છે. 
તેભણે તાનુાં જીલન વપ કયી રીધુાં છે.’ છાવિ લશની આયભુાાં ભશાન વાંત કવલનુાં રોહકક ળયીય ણૂશ થઇ ગયુાં શત ુાં. 

સતં દ્મનાબ : (નલ. સ.ં ૧૫૦૦-૧૫૬૫; ઈ.સ. ૧૪૪૩-૧૫૦૮) 

 ગજુયાતની સ્લાભી યાભાનાંદી યાંયાભાાં એક પ્રવતબા વાંન્ન વાંત દ્મનાબ થઇ ગમા. ાટણના એક કુાંબાય 
(પ્રજાવત) જ્ઞાવતભાાં શ્રી કયણ પ્રજાવતના ઘયે તેભન જન્ભ થમ શત. તેન ઉલ્રખે તેઓ સ્લમાં કયે છે- 

 ળાયદા ને તીયે જાઓ, લેતે્ર ન રાઓ ફાય, 
 ાટણ ભધ્મ દ્મ કદહમે, જાણીએ કંુબકાય. 
 કયણ કાયણ નતા જેન, રક્ષ્ભી જેની ભામ, 
 ાતારદે ટયાગણી, જઈ રાગ ુહદય ને ામ. 

 (યાભાનાંદ વાંપ્રદામ અને વાહશત્મ, .ૃ ૧૩૫) 
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એટરે કે ળાયદા – વયસ્લતી નદીને હકનાયે વલરાંફ કમાશ લગય જાઓ, ાટણ ળશયે લચ્ચે દ્મ નાભના એક કુાંબાય જ્ઞાવતના 
બતત છે. હુાં જઈને તે બગલાન શહયના ગે ડુાં છાં. વાંત દ્મનાબજીએ સ્લાભી યાભાનાંદ અને વાંત કફીયદાવના વલચાયને જ 
કડીને વભાજ જાગયણનુાં કામશ ચાલ ુ યાખ્યુાં. તેભના જીલનભાાં ફીજાનુાં બલુાં કયલાનુાં અને અશવનિળ ઈશ્વય બક્તતભાાં યત 
યશલેાનુાં જ મખુ્મ કામશ શત ુાં. તેભણે વલ.વાં. ૧૫૬૫ભાાં વભાવધ રઈ રીધી. 

સતં ભાડંણ : (નલ.સ.ં૧૫૩૬; ઈ.સ.૧૪૭૯)  

 વાંત ભાાંડણ ૧૬ ભી વદીભાાં થઇ ગમા છે. તેભના વતાનુાં નાભ શહય અને ભાતાનુાં નાભ ભેધ ૂશત ુાં. ભાાંડણ ેતાને શ્રી 
ભદનના વળષ્મ તયીકે ઓખ આી છે. તેભની લાણીભાાં સ્લાભી યાભાનાંદના વલચાય સ્ષ્ટણે જલા ભે છે. તેભની યાંયા 
અનવુાય બગલાન યાભની બક્તત, નાભ સ્ભયણ, ગરુુભી ભશત્તા, બ્રહ્મની ઉાવના, અશાંન ત્માગ લગેયે વલમનુાં વનરૂણ જલા 
ભે છે. જાવતગત બેદબાલ, બ્રહ્મચાય લગેયેન વલયધ કમો છે. વાંત કફીયની જેભ જ ભાાંડણે ણ કભશકાાંડ અને વભર્થમાચાયન 
વલયધ કમો છે. ભાાંડણની યચનાઓભાાં યાભની બક્તતન જ આદેળ જલા ભે છે – 

 બજન કય યાભના ંબાઈ, છાડં ફધી તનની ચતયુાઈ 

 ગરૂયી છાડં દે ઘેરી, આખય કાકી નાહી ફેરી 
 કયે ફદંગી સઈ ફદંા, જીતે જજિંદગી સઈ અંદા 

પકીયી સઈ યાહત હ ેપયતા,ં સાધ ુસઈ યહત હ ેયભતા 
દહન્દુ સઈ ધભમ કંુ જાણે, ચારે હક સો મસુરભાને 

સફી કુ એક યાહ ચરના, આખય ત ખાક ભેં નભરના 
સભજ કે યહગે ન્માયા, સાહફ કા ંખેર અાયા 
‘ભાડંણ’ કી એક જ ચતયુાઈ, સનુ હ માદ સનુ બાઈ. 

  (યાભાનાંદ વાંપ્રદામ અને વાહશત્મ, .ૃ ૩૦૫) 

 એટરે કે ચતયુાઈ છડી યાભનુાં બજન કય. ઘભાંડ છડી ભગન્ન યશ. કેભ કે અંતભાાં હુાં કઈ યીતે ભદદ નહશ કયી ળકુાં. જે 
ઈશ્વયની બક્તત કયે છે તે જ બતત છે. જે જજિંદગી જીતલાન આધાય ફની યશ ેછે. જે પયત યશ ેતે પકીય છે અને જે યભત યશ ે
તે વાધ ુછે. ધભશને તે જાણ ેછે તે હશન્દુ, વત્મ ય ચાર ેતે મવુરભાન. ફધાને એક જ યાશ ય ચારીને ખાખભાાં ભી જલાનુાં 
છે. વભજીને ચારળ ત મતુત થઇ જળ. ઈશ્વયની રીરા વનયાી છે. ભાાંડણની આ જ ચતયુાઈની લાત છે. બાઈ ફધા માદ 
યાખજ. 

અખ : (નલ.સ.ં ૧૬૪૮-૧૭૩૦; નલ. સ.ં ૧૫૯૧- ૧૬૭૩) 

અખાન જન્ભ અભદાલાદની નજીકના જેતરયુ ગાભભાાં થમ શત. તેભના વતા યહશમાદાવન વનીન વ્મલવામ 
શત. અખ ટાંકળાાભાાં નકયી કયત શત. યાંત ુ લૈયાગ્મ આલી ગયુાં એટરે તેણ ેજભીન જામદાદ ફધુાં લેચીને વદગરુુની 
ળધભાાં નીકી ડ ેછે. તીથશમાત્રા કયતાાં કયતાાં ભર્યુાની નજીક ગકુ હુાંચી જામ છે અને ત્માાં ગવાઈ શ્રી ગકુનાથજી 
ાવે દીિા રે છે. યાંત ુશજુ ણ તેને વાચા ગરુુની ળધ છે. અને પયતાાં પયતાાં કાળીના ભણીકક્ષણિકા સ્ભળાન ઘાટ ય એક 
નાના આશ્રભભાાં બ્રહ્માનાંદ વયસ્લતીની ળયણભાાં યશલેા રાગ ે છે. અખ ત વની શત, આવથિક યીતે વાંન્ન શલા છતાાં ણ 
હશન્દુ વભાજભાાં અખ શદુ્ર ભનામ છે. અખાને ડય રાગી યહ્ય શત કે ભાયી જાવત જાણીને ગરુુ બ્રહ્માનાંદ વયસ્લતી ભને વળષ્મ 
તયીકે સ્લીકાયળે કે નશીં, યાંત ુબ્રહ્માનાંદજી જાવતના પ્રશ્નને કઈ ણ જાતનુાં ભશત્ત્લ આપ્યુાં જ નશીં; અને હૃદમથી અનાલી 
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રીધા અને તભેને જ્ઞાન દીિા આી દીધી. અખાના ગરુુ જાવત, લણશના કઈણ પ્રકાયના બેદબાલ યાખતા નથી એટર ેજ 
અખ રખે છે કે, 

ગયલા ગરુુ ભળ્મા યે, એલા સત નનયંજન દેલ, 
જેને જાત લયણ આશ્રભ નદહ ને સહજેણે અલધતૂ.  

   (અખાની કનલતા, પ.ૃ ૧૬) 

ગરુુના પ્રબાલથી વાંણૂશ જગત બ્રહ્મભમ રાગે છે. અખ રખે છે કે 

બ્રહ્ાનદં સ્લાભી અનબવ્મ યે, જગ બાસ્મ છે બ્રહ્ાકાય.  

(અખાની કનલતા, પ.ૃ ૧૫) 

અખ ખફુ રાાંફા વભમ સધુી કાળીભાાં ભક્ષણકક્ષણિકા ઘાટ ય યહ્ય છે. ત્માાં શ્રલણ, ચચાશ, ક્ષચિંતન કયતાાં ળાસ્ત્રન 
અભ્માવ કયી ગઢૂ બ્રહ્મજ્ઞાનની અનભુવૂત કયી છે. આ પ્રકાયના અનબુલની હયતલતા, ફહશુ્રતુત્લ, વનમવભત ધ્માનાવનની 
વનયાંતયતાના કાયણે તેભનુાં જ્ઞાન અહયવભત થઇ ગયુાં. તેભને અનેક ગ્રાંથની યચના કયી છે. કાળી ત કભશકાાંડી બ્રાહ્મણનુાં ભટુાં 
કેન્દ્ર છે. કેટરાક રકને ત એક વની શદુ્ર દ્વ્રાયા લેદાાંત ળાસ્ત્રની યચના કયે તે અનકુુ નશત ુાં. તે વભજતા શતા કે આવુાં થળે 
ત વનાતન ધભશની પ્રાચીન પ્રણારીન નાળ થઈ જળે. એ જ કાયણે કેટરાક રકએ અખાન ઉશાવ કમો અને તેની િેકડી 
ઉડાડલાન પ્રાયાંબ કમો યાંત ુઅખાની પ્રવવદ્ધદ્ધ દુય દુય સધુી પેરાઈ ગઈ. અને શજાય રક તેન ેભશાત્ભા, ગરુુ, આચામશ ભાની 
જૂા કયલા રાગે છે. ાંજાફના એક શહય બતત કાળી આલીને તેભને ાંજાફ રઈ જામ છે. અખ ણ ચોદ રકના એક વભાન 
તત્લને ભાને છે અને કઈ ઊંચનીચ નથી, અને જે એવુાં વલચાયે છે ત ેભનની વભર્થમા છે. 

ચોદહ રક અખા એક ઠાઠ, તેભા ંઊંચ નીચ તે ભનન ઘાટ. 

અખાએ ગજુયાતી અને હશન્દી બાાભાાં વ્માક વાહશત્મનુાં વજૉન કયુું છે. અખાએ તાની યચનાઓભાાં વભાજની 
બયુાઈઓ વાભે વ્માંગ કટાિ કમો છે. તેભણ ેત ેવભમની ધભશના નાભ ેચારતી વનથશક કભશકાાંડ, જૂાાિ, ા નુ્ણશ વલમ, 
લેળભૂા, બ્રાહ્યચાય લગેયે વલે તાના વલચાય દૃઢતાથી પ્રગટ કમાશ છે. 

આ ઉયાાંત ગજુયાતી વાહશત્મભાાં કચ્છી વાંત ભેકયણ દાવ, સ્લાભી વશજાનાંદ, સ્લાભીનાયામણ વમ્પ્રદામના મકુતાનાંદ, 
બ્રહ્માનાંદ, પ્રેભાનાંદ, વનષ્કુાનાંદ, ભભૂાનાંદ, દેલાનાંદ, દમાનાંદ અને ભાંજુકળાનાંદ, વાંત મૂદાવ, સ્લાભી દમાનાંદ વયસ્લતી, 
ાનફાઈ અને ગાંગાવતી આહદ વાંત એ ગજુયતની ભવૂભ યથી નાત જાતના બેદબાલ દુય કયલાભાાં ભશત્લનુાં મગદાન 
આપ્યુાં છે.   

સતં ભેકયણ કહ ેછે કે- 

કૈ કૈ લરીયુાં કયીયુાં, કૈ કૈ લેા લેઢ, 
લરે કના લરા મુાંકે, ઢાઢી ને ફમાાં ઢેઢ.  

(વાંત કવલ ભેકયણ, .ૃ૨૬) 

સ્લાભી મતુતાનદં કહ ેછે કે, 
છાાંડી કે ઘનશ્માભ અને ક ધરુાં જ ધ્માન, 
પાડી નાખ છાતી ભાયી કિીન કુિાય વ.  
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(હશન્દી વાહશત્મન બશૃદ ઇવતશાવ બા.૭, .ૃ ૨૫૬) 

- શહયજન વાંગે યાખ યૂણ પ્રીતડી, ત્માગ ભદ ભત્વય ખટી કુ રાજ જ. 

સતં મૂદાસ કહ ેછે કે, 

બુાંદ ડ ેફહ ુબાત ના કઈ જાડા કઈ ઝીણા, 
ઘન ગગનભાાં એક છે નહશ કઈ ભટ ન ેશીન.  

(બાયતની વાંત યમ્યા, .ૃ ૬૭) 

આજે વાભાજજક વભયવતાની લાત યણનીવત ભાટે નહશ ણ હશન્દુ વભાજની એકતા અને એની જીલન દ્ધવતભાાં 
શ્રદ્ધાન વલમ છે. વાભાજજક વભયવતા પ્રવત આણ દૃષ્ષ્ટકણ ભનથી લાસ્તલના અભરભાાં આલે તે શલ જઈએ. વભગ્ર 
વભાજભાાં જીલન જરૂયી આલશ્મક તભાભ સવુલધાઓ વભાન ધયણે ઉરબ્ધ કયલી આલાન આળમ યાખી વભાજની એકતા 
સ્થાામ તેલા પ્રમાવ વ્મક્તતગત ધયણથી વામહૂશકતાના સ્લરૂે થામ તેલી વલત્ર બાલના દયેકના ભાનભાાં પ્રગટે તેલી 
આળા યાખુાં છાં. ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકયને આ જ વાચી અંજક્ષર છે.  

બાયતના ઉત્થાન કાયણે જેભને તાના સ્લાથશના ખેર ફાંધ થઈ જલાન બમ છે, એલી દેળ બ્રાહ્ય અને આંતહયક 
ળક્તતઓને, વાભાજજક વભયવતાના પ્રમત્ન અધયૂા યશ ેઅને અંદય અંદય એકફીજા લચ્ચે અંતય લધે એલા પ્રમત્ન ચાલ ુજ 
યશ ેછે. તે ક્ર્ભભાાં બાયતીમ યાંયાઓ, ભાન્મતાઓ, શ્રદ્ધાઓભાાં વલભતા વભથશક અને વભતા વલયધી ફનાલલા તે તેભના 
ભાટે વાભાન્મ લાત છે. બાયતીમ વભાજના સ્થાવત અને ઉચ્ચલગીમ ઘટક કમાાં ત વલભતાઓને જન્ભ આધાહયતના 
િભાાં યશ ેઅથલા આ અન્મામ પ્રવત ણૂશરૂે ઉદાવીનતા યાખી ખટ પ્રચાય કયે છે. વત્મ અન ેપ્રભાક્ષણત જાણકાયીઓના 
અબાલે વભાજના વલક્ષબન્ન લગોભાાં આ અવત્મ અને દ્વળેમરુક પ્રચાયન વળકાય થઈ અંદયઅંદય એકફીજા લચ્ચે અંતય 
લધલાની ળક્યતાઓ લધાયે છે. બાયતભાાં વાભાજજક વભયવતાના પ્રમાવની આ યાંયાઓની વ્માકતા અને વલવલધતાન ે
ધ્માનભાાં યાખી ભેં ભાય વલમ આ યાખ્મ. 

વાંદબશ સકૂ્ષચ : 

I. અખાની કવલતા, ડૉ. ઉલશળી સયુતી, પ્રથભ આવવૃત્ત- વલ. વાંલત ૨૦૪૬  

II. આદી કવલની આશ લાણી, વાં. ઈશ્વયરાર ય. દલ,ે પ્રથભ આવવૃત્ત- ૧૯૭૩ 

III. કફીય ગ્રાંથાલરી, ડૉ. શ્માભસુાંદય દાવ, પ્રથભ આવવૃત્ત- વલ. વાંલત- ૨૦૪૬  

IV. ગજુયાતી વાહશત્મન ઈવતશાવ, ગ્રન્થ ૨ (ઈ.વ.૧૪૫૦-૧૮૫૦), વાં. ઉભાળાંકય જળી અને અન્મ,  

      પ્રથભ આવવૃત્ત-૧૯૭૬  

V. નયવવશ ચહયત્ર વલભળશ, દળશના ધહકમા, પ્રથભ આવવૃત્ત- ૧૯૯૨ 

VI. બાયત કે વાંત ભશાત્ભા, યાભરાર, પ્રથભ આવવૃત્ત- ૧૯૫૭  

VII. બાયતની વાંત યાંયા અન ેવાભાજજક વભયવતા, કૃષ્ણ ગાર, પ્રથભ આવવૃત્ત- ૨૦૧૫  

VIII. યાભાનાંદ વાંપ્રદામ અને વાહશત્મ, ડૉ. આય.એવ. પ્રજાવત, પ્રથભ આવવૃત્ત- ૧૯૮૪ 

IX. વભયવતા કે સતૂ્ર, યભેળ તાંગે, પ્રથભ આવવૃત્ત- ૨૦૦૬ 
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X. વાંત કવલ ભેકયણ, ડૉ. વલઠ્ઠરબાઈ ઠુભાય, પ્રથભ આવવૃત્ત – ૨૦૦૬ 

XI. હશન્દી વાહશત્મન બશૃદ ઇવતશાવ બા.૭, નાગયી પ્રચાય વબા, પ્રથભ આવવૃત્ત – ૧૯૭૭ 

 

 

************************************************************************* 

 

ડૉ. બયત ઠાકય,  

ગજુયાતી વલબાગ,  

લીય નભશદ દક્ષિણ ગજુયાત યવુનલવવિટી,  

સયુત-૩૯૫૦૦૭ 
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