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અખાની જ્ઞાનમાગી કવળતા : એક વળહંગાળકન  
 

‘‘ચિત્ત િમક્ય,ં તય ંતે ટળ્ય’ં’1 
** ** 

‘‘તત્ળજ્ઞાન વળણ બીજય  ંજે અખા, 
તે રમવય ંજેમ કાિકા સખા’’2 

** ** ** 
‘‘જ્ઞાનીને કવળતા ન ગણે’’3 

આલી જ્ઞાનથી છરછર કં્તિ આનાય અખ ભધ્મકાન જ્ઞાની અને ઊંડ િત્તત્તલચિિકં છે. જ્ઞાનાશ્રમ 
કવલિાભા ંઅખ બગિ ફેનમનૂ છે. જ્ઞાનભાગી કવલિાન  ંવળખય વય કયનાય અખ જ્ઞાનભાગી કવલિાભા ંઇમત્તા 
અને ગ ણલત્તાની દ્રષ્ટિએ વમધૃ્ધ વર્જન કર્ ું છે. અખા ઉય એના  યગાભીઓની પ્રફ અવય અંકકિ થમેરી 
છે. જ્ઞાનભાગી કવલિાન  ંવળખય વય કયનાય અખા વલળે શ્રી ઉભાળકંય જાળી નોંધે છે :‘’ઊવમિકવળતાના ંશ  ગં જેમ 
નરવસિંહ, મીરા,ં દયારામે સર કયાાં છે, જનસ્ળભાળ-વનરૂપણની ટિ જેમ પે્રમાનદેં પતાની કરી છે, તેમ અખાએ 
તત્ળવળિાર કવળતાને વખરે પાઠંી ગાળી છે.’’4 

 ભધ્મકાભા ં મ ખ્મત્તલે ફે ધાયા પ્રલિતભાન શિી. પ્રેભરક્ષણાબક્તિ અને જ્ઞાનભાગી કવલિા. 
પે્રભરક્ષણાબક્તિની ળરૂઆિ 9ભી વદીભા ંબાગલદની યિના છી ળરૂ થઇ. બાગલદની યિના ફાદ કૃટણની 
વલવલધ નિખિ િેટિઓના દ ભી આલે છે. િડંીદાવથી આયંબામેરી આ પ્રણારી બાયિબયભા ંવલસ્િયે છે. 
ગ જયાિીભા ં નયવવશ,ં ભીયા,ં દમાયાભ લગેયે પે્રભરક્ષણાબક્તિના કવલઓ છે. જ્ઞાનભાગી કવલિાન આયંબ 
ફગંાભા ંલવિા ફાઉર વાધ ઓથી ળરૂ થામ છે. ધયવભમા, કયવભમા અન ેભયવભમા પ્રણારીભા ંભયવભમા એ 
જ્ઞાનભાગી કવલિાભા ંફીજ છે. આ છી દેળ બયના ફધા વલસ્િાયભા ંજ્ઞાનભાગી કવલિા િાના મૂ વલસ્િાયે 
છે. ફગંાભા ંફાઉર વિંયંયાભા ંત્રણ કિમાને ભશત્તલ આલાભા ંઆલત .ં િે ત્રણ કિમા એિરે કભત, ધભત અને 
ભભત. આભાથંી કભતકાડંભા ંભાનનાયા કયવભમા; ધાવભિકિા, જૂાાઠ, ઇશ્વયપ્રાથના લગેયેભા ંભાનનાયા ધયવભમા 
અને ભભતને જાણનાયા અને ભભતને ભાનનાયા ભયવભમા િયીકે ઓખામા. આ ભભતને જાણનાયા ભયવભમા 
વપં્રદામના વિં દ્વાયા જ્ઞાનભાગી કવલિાની ળરૂઆિ થામ છે. િેના છી િે આખા દેળભા ંિેની ધાયા લશી છે. 
કફીય ણ િેન ઉાવક યહ્ય છે. નયવવિંશ, ભીયા,ં યાભાનદં, ગયખ, અખ, ગારદાવ, પ્રાણનાથ સ્લાવભ, 
અન ભાનદં લગેયે જ્ઞાનભાગી કવલિાના મ ખ્મ કવલઓ છે. ગ્રથં-થં-વિં દ્વાયા જ્ઞાનભાગી કવલિા યિામ છે. 
વાધ ઓ-વિં વિિ એક જગ્માએથી ફીજી જગ્માએ ભ્રભણ કયિા યશ ેછે. આથી િેભને આ જગિભા ંઘણા ફધા 
વાયા-ંનયવા ંઅન બલ થામ છે. આ વિં દ્વાયા જે સ્લાન બલન  ંકથન કયલાભા ંઆલે છે િેને જ્ઞાનભાગી કવલિા 
કશલેાભા ંઆલે છે. જ્ઞાનભાગી કવલિાભા ંકઇ કથાઓ, પ્રવગં કે ઘિનાઓન  ંવનરૂણ નથી એભા ંિ િાને જે 
અન બલ થામ છે એન  ંકથન કયલાભા ંઆલે છે.  
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 ભાત્ર ગ જયાિી બાાભા ં જ નશીં ણ દેળની અન્મ બાાભા ં ણ અખા લેૂ જ્ઞાનભાગી કવલિાભા ં
વમધૃ્ધ વર્જન થમેલ  ંભી આલે છે. કશન્દીભા ંકફીય, શકયદાવ, યાભાનદં, ગયખ લગેયે જ્ઞાનભાગી કવલઓ દ્વાયા 
ખફૂ જ ઉત્તભ વર્જન વાંડે છે. ગ જયાિીભા ંનયવવિંશ ેજ્ઞાનભાગી કવલ િયીકે ઘણ  ંવમધૃ્ધ વર્જન આપર્  ંછે. િેની 
યિના જઇએ િ- 

‘’અચખ બ્રહ્ાડંમા ંએક ત ય ંશ્રી હરર, જૂજળે રૂપ અનતં ભાસે’’5 
આ ઉયાિં, 

‘’બ્રહ્ ટકા ંકરે બ્રહ્ પાસે’’6 

 નયવવિંશ છી આણે જ્ઞાનભાગી કલવમત્રી ભીયા ંણ િયિ માદ આલી જામ એલી િેભની યિનઓ છે. 
િેની યિનાઓ ઉય દ્રષ્ટિ કયીએ િ- 

‘’ખણેૂ બેસીને મેં ઝીણય ંરે કાત્્ય’ં’7 
** ** ** 

‘’જૂનય ંત થ્ય ંરે દેળલ જૂનય ંત થ્ય,ં 
માર હંસ નાન ને દેળલ જૂનય ંત થ્ય’ં’8 

** ** ** 
‘’રામ રમકડયં જડ્ય ંરાણાજી મને રામ-રમકડયં જડ્ય’ં’9 

 ભીયા-ંનયવવિંશ ઉયાિં આણે નયશકયની ‘શકયરીરીમિૃ’ અને ‘જ્ઞાનગીિા’ માદ કયીએ િ 
ગારદાવની ‘ગારગીિા’ આઆ માદ આલી જામ છે. બાણદાવ ‘શસ્િાભરક’ નાભની યિના આી છે. 
િ પ્રાણનાથ સ્લાવભએ ણ અખા લેૂ જ્ઞાનભાગી કવલિાભા ંવર્જન કયેલ  ંભી આલે છે. આ ફધા  યાગાભી 
ાવેથી પે્રયણા રઇને અખાએ જ્ઞાનભાગી કવલિાભા ંવમધૃ્ધ અતણ કર્ ું છે. અખાના જીલનભા ંએવ  ંિે શ  ંફન્ર્  ં
કે કે જેનાથી અખાએ આ જીલન િયછડી જ્ઞાનભાગત વદં કમો ? િ િેની ધયભની ફશનેથી ભેર 
વલશ્વાવઘાિ અને િંકળાાભા ં અખા ઉય મકૂલાભા ંઆલેર ફેબવૂનમાદી આય. આ ફે ઘિનાથી અખાને 
પ્રિીવિ થઈ કે આ દ વનમાભા ંવો સ્લાથતના વગા છે. આ ફે ઘિનાઓના કાયણે અખાએ જીલનને ત્તમજી જ્ઞાનભાગત 
વદં કમો શળે એભ અન ભાન રગાલી ળકામ. જ્ઞાનભાગત જેલા વાલ વાકંડા વલમભા ંઅખાએ વલ ર વર્જન 
કર્ ું છે. બ્રહ્મ વત્તમ જગિ વભથ્મા, જીલ બ્રહ્મથી જ દ નિી, જીલ-જગિ-ભામાન  ં સ્લરૂ, વળલ-જીલન વફંધં 
લગેયે ભમાતકદિ વલમભા ંઅખાએ ગ ણલત્તાની દ્રષ્ટિએ ઉત્તભ વર્જન આપર્  ંછે, િે ઇમત્તા દ્રષ્ટિએ ણ વલ ર 
છે. િેભણે િેની ાિં દીઘત કાવ્મયિનાભા,ં કશન્દી યિનાઓભા,ં છપાઓભા,ં વાખીઓભા,ં દ લગેયેભા ંભાત્ર 
એક જ વલમને લગી યહ્ય છે. અને િે છિા ંએભની યિનાઓભા ંલૈવલધ્મ અન બલી ળકામ છે. ળાકંયભિના 
કેલરાદ્વિૈ વવધ્ધાિં ब्रह्म सत्य जगन्ममथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर:  એલા ભિને અખ િાન િેક આે છે. 
અખાની દયેક યિનાભા ંઆ જ સયૂ વબંામા કયે છે. બ્રહ્મ એ જ વત્તમ છે. અખ કશ ેછે જીલ બ્રહ્મભાથંી છૂિ 
ડી ગમેર એક બાગ છે જે પયીથી િેભા ંબી જઇ ણૂત થલા ભથે છે. આ બ્રહ્મની આવાવ વળલ અને જીલની 
ભાથાકિૂ ભડંામેરી છે. જીલનમ તિ દળા લણતલિા અખ કશ ેછે : 
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‘’ ળલી કહયં જીળનમયક્ત દાય જી, વનશે્ચ જેહને પળવત પ્રાય જી 
જેણે પ્રીછય ળસ્ત ય મરહમાય જી તે અનયભળતા પાછ ન થાય જી’’10 

જેણે લતિ વભાન અડગ વનશ્ચમથી ભનને અંક ળ યાખી વલયાગ અને બક્તિ દ્વાયા બ્રહ્મભકશભા જાણ્મ છે 
િે જીલ બ્રહ્મરૂ થિા ંાછ જન્ભિ નથી. િ અખ ફીજી કૃવિભા ંકશ ેછ- 

‘’નહીં તેજ ને તય, દય નહીં અળવન ળાયે’’11 

 આભ અખાની દીઘતયિનાઓભા,ં છપાઓભા,ં દ લગેયેભા ંઆણને ‘બ્રહ્મ વત્તમ, જગિ વભથ્મા’ન સયૂ 
વબંામા કયે છે. આ યથી આણે કશી ળકીએ છીએ કે આ વવધ્ધાિંને અખાએ િેક આપમ છે. 

 જ્ઞાનભાગી કવલ િયીકે અખ આ જગિ, જગિની ઉત્તત્તવત્ત, ભામાન  ં સ્લરૂ, બ્રહ્મન  ં સ્લરૂ લગેયે વલળે 
ઊંડ  ંચિિંિન, ભથંન અને ભનન કયે છે. ઇશ્વય-જગિ-જીલના વફંધં, જીલનમ તિ દળા વલળે ણ અખાન  ંચિિંિન 
િરસ્ળી છે. િેના કયણાભરૂ આણને ઉત્તભ જ્ઞાનભાગી કવલિા ભે છે. અખ બ્રહ્મ વલળે કશ ેછે- 

‘’ળસ્ત ય વળે સ્ળભાળે શનૂ્ય 
તે માહંા પ્રણળ ઉઠે ધનૂ્ય’’12 

 અખાન  ંએભ ભાનવ  ંછે કે બ્રહ્મ લસ્ત   િ સ્લબાલે શનૂ્મ છે અને િેભા ંપ્રણલની-ઓભકાયની ધનૂ ઉઠે છે. 
આલા ઓભકાયભા ંબી ગમેર અખ મગ્મ યીિે જ કશ ેછે. 

‘’હયં હરરમા ંઅને મયજમા ંહરર’’13 

 અખ શકયભા ંબી ગમ છે િ શકયએ ણ અખાની અંદય પ્રલેળ કયી રીધ છે. જ્ઞાની કેલ શમ િેના 
વલળે ણ અખ ચિિંિન કયે છે. િે કશ ેછે- ‘જેને પ્રગિે યભાત્તભા’ િે જ્ઞાની ફની જામ છે. અખ નોંધે છે કે કથા 
સ ણલાથી બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપિ થત   ંનથી. જ ઓ-  

‘’કથા સયણી સયણી ફૂટયા કાન, તય ન આવ્ય ંઅખા બ્રહ્જ્ઞાન’’14 

 અખાને ચિિંિન, ભથંન અને ભનન દ્વાયા એવ  ં જ્ઞાન રાધે છે કે બ્રહ્મને ાભલ શમ િ િેની બક્તિ 
કયલી ડે અને િ જ આણે ચિદ્દાકાળભા ંવલશાય કયી ળકેએ : 
 

‘’ભાઇ! ભક્ક્ત જેહળેી પખંીણી જેહનેે જ્ઞાન-ળૈરાગ્ય બે પાખં છે 
ચિદ્દાકામા ંતેહજ ઊડ,ે જેહનેે સદગયરય રૂપી આંખ છે’’15 

 અખાના ઊંડા અને િરસ્ળી ચિિંિન દ્વાયા ળબ્દાિીિ-ભનાિીિ એલા બ્રહ્મની ખ ભાયી ખફૂ જ વમધૃ્ધ 
યીિે વય અને િોંિદાય બાાભા ંઅખ વ્મતિ કયી ળક્ય છે. અખા ાવે બ્રહ્મને ાભલાની આગલી સઝૂ અને 
વભજ છે. અખાની વભજ પ્રભાણે બ્રહ્મને ાભલા ભાિે બક્તિ અને જ્ઞાન યૂિા ંનથી. િેનાથી િ અચબભાન લધે 
છે. બક્તિ અને જ્ઞાન એ બ્રહ્મને ાભલા ભાિેના વાધનરૂ છે, ભાધ્મભ છે. અખાને ભન બ્રહ્મન અન બલ 
અણચરિંગના અન બલ જેલ શમ છે. િ વાભે કે્ષ અખ આભ ણ કશ ેછે. 
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‘’મયખ વળના રસપાન કરળ, એહવય ંતે બ્રહ્જ્ઞાન’’16 

 મ ખ વલના યવાન ન કયી ળકામ ણ બ્રહ્મજ્ઞાન મ ખ વલના યવાન કયલા જેવ  ંવલવળટિ છે. અખ ઇશ્વય 
વલળે વલિાયિા કશ ેછે - 

‘’ઊંિે ખરારે ઊંિ મ જાણ, નીિ તે નહ ેનીિ વનળાવણ 
ઊંિમા ંરામ બમણ નથી ભયો, અને નીિ વપિંડ ઠા નથી કયો’’17 

 અખ એવ  ંવભજે છે કે યાભ એિરે કે યભાત્તભા વલત જગ્માએ વયખ વ્માેર છે. અખ જાણે છે કે બ્રહ્મ 
ભનાિીિ છે-ળબ્દાિીિ છે. 

‘’અખા મનાતીત ત્યમનય ંત્યમ, એ ત મનની વ  ત્રમાહંા મનની ગમ’’18 

 અખ એભ ણ કશ ેછે કે ભાત્ર રકદેખાડા ભાિેની નશીં ણ શકયને જાણલાની િીવ્ર ઇચ્છાથી જે બક્તિ 
થામ િે વાિી બક્તિ. ભાત્ર બ્રાહ્યાિાયથી ઇશ્વયપ્રાપ્પિ થિી નથી. ગ રૂના લિનને અન વયીને જે બક્તિ થામ 
િેથી જ આત્તભપ્રાપ્પિ થામ છે. બક્તિને અખ ખંી વાથે વયખાલ ે છે. આ અખ વિં-વગં કયલાની વરાશ 
આિા કશ ેછે- 

‘’સતં-સગં કરતા વળબં ન કીજે જી 
                              જ્યમ ત્યમ હરરરસ પીજે જી’’19 

વિંન વગં કયીને ગભે ત્તમા ં શકયયવ ીલાની લાિ અખ કયે છે. અખાએ વિંના વગંથી થિા રાબ ણ 
જણાલે છે. અખ અવ  ંભાને છે કે જ બ્રહ્મને-યભાત્તભાને-આત્તભાને જાણલ શમ િ ગ રૂન  ંવેલન આલશ્મક છે. 
ગ રૂ વલના બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપિ થત   ંનથી. અખ રખે છે : 

‘’અખા ગયરૂક પા વળના, રખે કરે હરરની આ 
જાક નેન સદગયરૂ દીએ, તાક આતમદવન હય’’20 

 આભ અખાને િેના જીલનભા ં વાિી વભજ અને સઝૂ વલકવાલી છે. આ વભજ વવંાયન ત્તમાગ કમાત 
છીની છે. જ્માયથી િે ઇશ્વયની-ગ રૂની ળધભા ંનીકી ડય છીથી એ એલી વભજ અને સઝૂથી બ્રહ્મને-
યભાત્તભાન-ેઆત્તભાને ીછાણી ળક્ય છે. નયવવિંશયાલ દીલેિીમાને ભિે અખ િત્તલજ્ઞાની કવલ ‘Philosopher 
Poet’ છે. િે આણી ભધ્મકારીન જ્ઞાનભાગી કવલિાન  ંએક ઉજ્જલ અને ઉચ્િ વળખય છે. જ્ઞાનીને કવલ ન 
ગણનાય અખ જ્ઞાની અને કવલ એભ ફનેં છે. સ્લાન બલન  ં કથન કયિા અખાની લાતછિા અને િદી 
બાાળૈરી એભના આકતક અંગ ફની યહ્યા છે. અખાના ળબ્દે-ળબ્દે જ્ઞાનભાગી કવલિા યિાિી યશી છે. 

સદંભવ ગ્રથં : 
 

I. અન બલચફિંદ , ાના ન. ૩૩ 
II. એજન, ાના ન.ં ૩૮  
III. અખાની કાવ્મકૃવિઓ ખડં ૧, ાના ન. ૧૪  
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IV. અખ : એક અધ્મમન, ઉભાળકંય જળી, ાના ન ં૩ 
V. નયવવિંશ ભશિેાના દ, અનિંયામ યાલ, ાના ન ં, ૪૫ 
VI. એજન, ાના ન ં૪૭ 
VII. ભીયાફંાઈના શ્રેટઠ દ, ાના ન ં, ૨૯ 
VIII. એજન, ાના ન ં, ૩૪ 
IX. એજન, ાના ન ં૩૭ 
X. અખાની કાવ્મકૃવિઓ ખડં ૧, વળલરાર જેવર યા, ાના ન ં, ૨૦૧ 
XI. એજન, ાના ન ં, ૧૮૮ 
XII. એજન, ાના ન ં, ૧૭૬ 
XIII. એજન, ાના ન ં, ૩૦૪ 
XIV. એજન, ાના ન ં, ૨૫૧ 
XV. એજન, ાના ન ં,૧૪૪ 
XVI. એજન, ાના ન ં,૨૫૫ 
XVII. એજન, ાના ન ં,૯૮ 
XVIII. એજન ાના ન ં,૩૭ 
XIX. એજન ાના ન ં,૮૮ 
XX. એજન, ાના ન ં, ૨૬૬ 
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