
 

 

દેવર્ષિ નારદ ભક્તિ સતૂ્રદેવર્ષિ નારદ ભક્તિ સતૂ્ર  

  ભક્તિ ઈશ્વરના પ્રર્િ પરમ પે્રમરૂપા છેભક્તિ ઈશ્વરના પ્રર્િ પરમ પે્રમરૂપા છે  અને અમિૃસ્વરૂપા પણ છે.જેને મેળવીને મનષુ્ય અને અમિૃસ્વરૂપા પણ છે.જેને મેળવીને મનષુ્ય 
ર્િધ્ધ ર્િધ્ધ િથા િથા અમર થઇ જાય છેઅમર થઇ જાય છે  અને તપૃ્િ થઇ જાય છે.અને તપૃ્િ થઇ જાય છે.  જેની પ્રાપ્પ્િ થવાથી મનષુ્ય ન કોઇ જેની પ્રાપ્પ્િ થવાથી મનષુ્ય ન કોઇ 
વસ્તનુી ઇચ્છા કરે છેવસ્તનુી ઇચ્છા કરે છે,,  ન શોક કરે છેન શોક કરે છે,,  ન દ્વષેન દ્વષે  કરે છેકરે છે,,  ન કોઇ વસ્તમુાાં આિતિ થાન કોઇ વસ્તમુાાં આિતિ થાય છેય છે,,  અને અને 
ન િો િેનેન િો િેને  ઉત્િાહ (ર્વષય ભોગોનીઉત્િાહ (ર્વષય ભોગોની  પ્રાપ્પ્િમાાં) થાય છે.જેપ્રાપ્પ્િમાાં) થાય છે.જે  પરમ પે્રમરૂપા ભક્તિને જાણીને જ પરમ પે્રમરૂપા ભક્તિને જાણીને જ 
મનષુ્ય ઉત્તમ થઇ જાય છેમનષુ્ય ઉત્તમ થઇ જાય છે,,  સ્િબ્ધ (શાાંિ) થઇ જાય છેસ્િબ્ધ (શાાંિ) થઇ જાય છે  અને આત્મારામ બની જાય છે.િે અને આત્મારામ બની જાય છે.િે 
(ભક્તિ) કામના યતુિ નથી(ભક્તિ) કામના યતુિ નથી,,કારણ કે િે ભક્તિ ર્નરોધસ્વરૂપા છે.કારણ કે િે ભક્તિ ર્નરોધસ્વરૂપા છે.  લૌકકક અને વૈકદક (િમસ્િ) લૌકકક અને વૈકદક (િમસ્િ) 
કમોંકમોંના ત્યાગનેના ત્યાગને  ર્નરોધર્નરોધ  કહવેાય છે.કહવેાય છે.િે િે ર્પ્રયિમ ભગવાનમાાં અનન્યિા અને એની પ્રર્િકૂર્પ્રયિમ ભગવાનમાાં અનન્યિા અને એની પ્રર્િકૂળળ  
ર્વષયમાાં ઉદાિીનિાને પણ ર્વષયમાાં ઉદાિીનિાને પણ ર્નરોધર્નરોધ  કહવેાય છે.આપણા ર્પ્રયિમ ભગવાનને છોડીનેકહવેાય છે.આપણા ર્પ્રયિમ ભગવાનને છોડીને  બીજા બીજા 
આશ્રયોનો ત્યાગનુાં નામ આશ્રયોનો ત્યાગનુાં નામ અનન્યિાઅનન્યિા  છે.છે.  

  લૌકકક અને વૈકદક કમોંમા ભગવાનને અનકુળૂ કમમ કરવુાં એજ એની પ્રર્િકળૂ ર્વષયોમાાં લૌકકક અને વૈકદક કમોંમા ભગવાનને અનકુળૂ કમમ કરવુાં એજ એની પ્રર્િકળૂ ર્વષયોમાાં 
ઉઉદાિીનિા છે.દાિીનિા છે.  ર્વર્ધર્વર્ધ--ર્નષેધથી અર્િર્નષેધથી અર્િિ અલૌકકક પે્રમિ અલૌકકક પે્રમ  પ્રાપ્િ કરવાનો મનમાાંપ્રાપ્િ કરવાનો મનમાાં  દ્રઢ઼ ર્નશ્ચય કયામ દ્રઢ઼ ર્નશ્ચય કયામ 
પછી પણ શાસ્ત્રની રક્ષા કરવીપછી પણ શાસ્ત્રની રક્ષા કરવી  જોઇએજોઇએ  એટલે કે એટલે કે ભગવદાનકુળૂ શાસ્ત્રોતિ કમમ કરવા જોઇએભગવદાનકુળૂ શાસ્ત્રોતિ કમમ કરવા જોઇએ  

નહીં િો પડી જવાની િમ્ભાવના છે.લૌકકક કમોંને પણનહીં િો પડી જવાની િમ્ભાવના છે.લૌકકક કમોંને પણ  ત્યાાં ત્યાાં સધુી બાહ્યજ્ઞાન રહવેા સધુી સધુી બાહ્યજ્ઞાન રહવેા સધુી 
ર્વર્ધપવૂમક કરર્વર્ધપવૂમક કરવા જોઇએ.વા જોઇએ.  

  પરાશરનન્દન શ્રીવ્યાિજીપરાશરનન્દન શ્રીવ્યાિજીના મિાનિુારના મિાનિુાર  ભગવાનની પજૂા આદીમાાં અનરુાગ થવો એ ભક્તિ ભગવાનની પજૂા આદીમાાં અનરુાગ થવો એ ભક્તિ 
છે.છે.  

  શ્રીગગામચાયમશ્રીગગામચાયમના મિમાાં ભગવાનની કથા ના મિમાાં ભગવાનની કથા વગેરેવગેરેમાાં અનરુાગ થવો એજ ભક્તિ છે.માાં અનરુાગ થવો એજ ભક્તિ છે.  
  શાણ્ડડલ્ય ઋર્ષશાણ્ડડલ્ય ઋર્ષના મિાનિુાર આત્મરર્િનાાં અવરોધી ર્વષયોમાાં અનરુાગ થવો એજ ભક્તિ ના મિાનિુાર આત્મરર્િનાાં અવરોધી ર્વષયોમાાં અનરુાગ થવો એજ ભક્તિ 

છેછે,,પરાંત ુ દેવર્ષિ નારદનાાં મિમાાંપરાંત ુ દેવર્ષિ નારદનાાં મિમાાં  આપણા બધા કમોંને ભગવાનને અપમણ કરવા અને આપણા બધા કમોંને ભગવાનને અપમણ કરવા અને 
ભગવાનનુાં થોડુાં પણ ર્વસ્મરણભગવાનનુાં થોડુાં પણ ર્વસ્મરણ  થવાથી થિી પરમ વ્યાકુળિા એજ ભક્તિ છે.જેમકે થવાથી થિી પરમ વ્યાકુળિા એજ ભક્તિ છે.જેમકે 
વ્રજગોપીયોંની ભક્તિવ્રજગોપીયોંની ભક્તિ..ગોપી પે્રમમાાંગોપી પે્રમમાાં  માહાત્મ્ય જ્ઞાન (પરમાથમ જ્ઞાન)માહાત્મ્ય જ્ઞાન (પરમાથમ જ્ઞાન)નો અપવાદ ન નો અપવાદ ન 
હિો.હિો.ભગવાનને ભગવાન જાડયા ર્વના કરવામાાં આવેલ પે્રમભગવાનને ભગવાન જાડયા ર્વના કરવામાાં આવેલ પે્રમ,,  જારની (પે્રમની) િમાનજારની (પે્રમની) િમાન  
છે.એમાાં (જાર પે્રમમાાં) ર્પ્રયિમના સખુથીછે.એમાાં (જાર પે્રમમાાં) ર્પ્રયિમના સખુથી,,  એ સખુ (પરમાથમ સખુ) નથી.એ સખુ (પરમાથમ સખુ) નથી.(૧)(૧)  

  પે્રમરૂપા ભક્તિ િો કમમપે્રમરૂપા ભક્તિ િો કમમ,,  જ્ઞાનજ્ઞાન,,  અને યોગથી પણ શે્રષ્ઠિર છેઅને યોગથી પણ શે્રષ્ઠિર છે  કારણ કે (એ ભક્તિ) ફલરૂપા છે.કારણ કે (એ ભક્તિ) ફલરૂપા છે.  
ઈશ્વરનો પણ અભભમાનથી દ્વષેભાવ છે િથા દૈન્યથી (દીનથી) ર્પ્રયભાવ છે.ભક્તિનુાં િાધન ઈશ્વરનો પણ અભભમાનથી દ્વષેભાવ છે િથા દૈન્યથી (દીનથી) ર્પ્રયભાવ છે.ભક્તિનુાં િાધન 
જ્ઞાન જ છેજ્ઞાન જ છે,,  આચાયોનોઆચાયોનો  આ મિ છે.બીજા (આચાયો) નો મિ છે કે ભક્તિ અને જ્ઞાન પરસ્પર આ મિ છે.બીજા (આચાયો) નો મિ છે કે ભક્તિ અને જ્ઞાન પરસ્પર 
એકબીજાને આર્શ્રિ (આધાકરિ) છે.એકબીજાને આર્શ્રિ (આધાકરિ) છે.  



 

 

  િનત્કુમારિનત્કુમાર  વગેરેવગેરે  અને નારદજીના મિાનિુાર ભક્તિ સ્વયાં ફલરૂપા છે.અને નારદજીના મિાનિુાર ભક્તિ સ્વયાં ફલરૂપા છે.  
  રાજગહૃ અને ભોજનાકદમાાં પણ એવુાં જ જોવા મળે છે. (ભખૂ દૂર કરવાની ઇચ્છા કોઇ નથી રાજગહૃ અને ભોજનાકદમાાં પણ એવુાં જ જોવા મળે છે. (ભખૂ દૂર કરવાની ઇચ્છા કોઇ નથી 

કરત ુાંકરત ુાં,,  ભોજન કરવાની ઇચ્છા કરે છેભોજન કરવાની ઇચ્છા કરે છે  નન  િો એનાથી (જાણવા માત્રથી)િો એનાથી (જાણવા માત્રથી)  પ્રિન્નિા થશેપ્રિન્નિા થશે,,  ન િો ન િો 
એની (આત્માની) ક્ષધુા (ભખૂ) મટશેએની (આત્માની) ક્ષધુા (ભખૂ) મટશે  િેથી (િાંિારના બાંધનોથી) મતુિ થવાની ઇચ્છા િેથી (િાંિારના બાંધનોથી) મતુિ થવાની ઇચ્છા 
રાખનાર લોકોએ ભક્તિ જ ગ્રહણ કરવી જોઇએ.રાખનાર લોકોએ ભક્તિ જ ગ્રહણ કરવી જોઇએ.(ર)(ર)  

  ભક્તિ િાધનભક્તિ િાધન  ર્વષયત્યાગ અને િાંગત્યાગથી િમ્પન્ન હોય છે.અખાંડ ભજનથી (ભક્તિનુાં ર્વષયત્યાગ અને િાંગત્યાગથી િમ્પન્ન હોય છે.અખાંડ ભજનથી (ભક્તિનુાં 
િાધન) િમ્પન્ન હોય છે.િાધન) િમ્પન્ન હોય છે.  

  લોલોકિમાજમાાં પણ ભગવદ ગણુકિમાજમાાં પણ ભગવદ ગણુ--શ્રવણ (ભક્તિનુાં િાધન) અને કીિમનથી (ભક્તિનુાં િાધન) શ્રવણ (ભક્તિનુાં િાધન) અને કીિમનથી (ભક્તિનુાં િાધન) 
િમ્પન્ન હોય છે.પે્રમભક્તિની પ્રાપ્પ્િનુાં િાધન મખુ્યિા મહાપરુુષોની કૃપાથી અથવા ભગવદ િમ્પન્ન હોય છે.પે્રમભક્તિની પ્રાપ્પ્િનુાં િાધન મખુ્યિા મહાપરુુષોની કૃપાથી અથવા ભગવદ 
કૃપાના લેશ માત્રથીકૃપાના લેશ માત્રથી  ((પ્રાપ્િ) થાય છેપ્રાપ્િ) થાય છે,,પરાંત ુમહાપરુુષોનો િાંગ દુલમભપરાંત ુમહાપરુુષોનો િાંગ દુલમભ,,  અગમ્ય અને અમોઘ અગમ્ય અને અમોઘ 
છેછે..ભગવાનની કૃપાથી જ (ભગવાનની કૃપાથી જ (મહાપરુુષોનો) િાંગ પણ મળે છેમહાપરુુષોનો) િાંગ પણ મળે છે,,કારણ કે ભગવાનમાાં કારણ કે ભગવાનમાાં અને અને 
ભતિમાાં ભેદનો અભાવ હોય છેભતિમાાં ભેદનો અભાવ હોય છે,,એટલે કે ભગવાન અને ભતિ વચ્ચે કોઇ ભેદ હોિો નથીએટલે કે ભગવાન અને ભતિ વચ્ચે કોઇ ભેદ હોિો નથી  
િેથીિેથી  મહાપરુુષોના િાંગનીમહાપરુુષોના િાંગની  જ િાધના કરોજ િાધના કરો,,  એની જ િાધના કરો.એની જ િાધના કરો...દુિાંગનો િવમદા (હાંમેશા) જ દુિાંગનો િવમદા (હાંમેશા) જ 
ત્યાગ કરોત્યાગ કરો,,કારણ કે િે (દુિાંગ) કામકારણ કે િે (દુિાંગ) કામ,,  ક્રોધક્રોધ,,  મોહમોહ,,  સ્મરૃ્િભ્રાંશસ્મરૃ્િભ્રાંશ  (યાદ શક્તિનો નાશ)(યાદ શક્તિનો નાશ),,  બપુ્ધ્ધનાશ બપુ્ધ્ધનાશ 
િથા િવમનાશનુાં કારણ છે.આ (કામિથા િવમનાશનુાં કારણ છે.આ (કામ,,  ક્રોધક્રોધ,,  મોહ આકદ) પહલેા િરાંગની જેમ આવી િમદુ્રનો મોહ આકદ) પહલેા િરાંગની જેમ આવી િમદુ્રનો 
આકાર લઇ લે છે. (િથા ખબુજ જલદી મનને ઘેરી લે છે.)આકાર લઇ લે છે. (િથા ખબુજ જલદી મનને ઘેરી લે છે.)  

  કોણ િરે છેકોણ િરે છે??  માયાથી કોણમાયાથી કોણ  િરે છેિરે છે? ? એટલે કે આ માયાથી ઘેરાયેલ િાંિારમાાંથી કોણ િરી એટલે કે આ માયાથી ઘેરાયેલ િાંિારમાાંથી કોણ િરી 
જાયજાય  છે ? િેનો જવાબ છે કેછે ? િેનો જવાબ છે કે  જેજે  બધા િાંગોનો પકરત્યાગ કરે છેબધા િાંગોનો પકરત્યાગ કરે છે,,  જે મહાનભુાવોની િેવા કરે જે મહાનભુાવોની િેવા કરે 
છેછે,,  અને જે મમિા રકહિઅને જે મમિા રકહિ  હોય છે.હોય છે.  

  જે ર્નર્જન સ્થાન પર ર્નવાિ કરેજે ર્નર્જન સ્થાન પર ર્નવાિ કરે  છેછે,,  જે લૌકકક બાંધનોને િોડી નાખે છેજે લૌકકક બાંધનોને િોડી નાખે છે,,  જે ત્રણે ગણુોથી પાર જે ત્રણે ગણુોથી પાર 
થઇ જાય છેથઇ જાય છે,,  િથા જેિથા જે  યોગ અને કે્ષમનો પકરત્યાગ કરી દે છે. (જે પ્રાપ્િ ન થાય એની યોગ અને કે્ષમનો પકરત્યાગ કરી દે છે. (જે પ્રાપ્િ ન થાય એની 
પ્રાપ્પ્િનેપ્રાપ્પ્િને  યોયોગ અને જે પ્રાપ્િ થાય િેના િાંરક્ષણને કે્ષમ કહવેાયગ અને જે પ્રાપ્િ થાય િેના િાંરક્ષણને કે્ષમ કહવેાય,,  અથામત ્ન કશુાંઅથામત ્ન કશુાં  મેળવવાની મેળવવાની 
ઇચ્છાઇચ્છા,,  ન કશુાં બચાવવાની ઇચ્છા)ન કશુાં બચાવવાની ઇચ્છા)  જે કમમ ફળનો ત્યાગ કરે છેજે કમમ ફળનો ત્યાગ કરે છે,,  કમોનો પણ ત્યાગ કરે છે કમોનો પણ ત્યાગ કરે છે 
અને ત્યારે બધ ુજ ત્યાગ કરીને જે ર્નદ્વાંદ્વ થઇ જાય છે.અને ત્યારે બધ ુજ ત્યાગ કરીને જે ર્નદ્વાંદ્વ થઇ જાય છે.  

  જે વેદોનો પણ ભલીભાાઁર્િ પકરત્યાગ કરી દે છેજે વેદોનો પણ ભલીભાાઁર્િ પકરત્યાગ કરી દે છે,,  અને અખાંઅને અખાંડડ,,  અિીમ ભગવિ પે્રમ પ્રાપ્િ અિીમ ભગવિ પે્રમ પ્રાપ્િ 
કરી લે છેકરી લે છે  િે િરે છે (આ માયાથી ઘેરાયેલ િાંિારમાાંથી)િે િરે છે (આ માયાથી ઘેરાયેલ િાંિારમાાંથી),,  િે િરે છેિે િરે છે,,  િથા લોકોને પણ પાર િથા લોકોને પણ પાર 
(કકનારે) લઇ જાય છે.(કકનારે) લઇ જાય છે.(૩)(૩)  

  ગ ૂાંગાના સ્વાદની જેમગ ૂાંગાના સ્વાદની જેમ  પે્રમનુાં સ્વરૂપ અર્નવમચનીય (કહી નહી શકાય િેવ)ુ છે.ગ ૂાંગાના પે્રમનુાં સ્વરૂપ અર્નવમચનીય (કહી નહી શકાય િેવ)ુ છે.ગ ૂાંગાના 
સ્વાદની જેમ.સ્વાદની જેમ.  



 

 

  કોઇ યોગ્ય પાત્રમાાં (પે્રમી ભતિમાાંકોઇ યોગ્ય પાત્રમાાં (પે્રમી ભતિમાાં) આવો પે્રમ પ્રગટ પણ થાય છે.પરમ પે્રમરૂપા ભક્તિ) આવો પે્રમ પ્રગટ પણ થાય છે.પરમ પે્રમરૂપા ભક્તિ  ગણુ ગણુ 
રકહિ છેરકહિ છે,,  કામના રકહિ છેકામના રકહિ છે,,  પ્રર્િ ક્ષણ વધિી જાય છેપ્રર્િ ક્ષણ વધિી જાય છે,,  ર્વચ્છેદ રકહિ છેર્વચ્છેદ રકહિ છે,,  સકૂ્ષ્મથી પણ સકૂ્ષ્મથી પણ 
સકૂ્ષ્મિર છે અને અનભુવરૂપ છે.સકૂ્ષ્મિર છે અને અનભુવરૂપ છે.  

  પરમ પે્રમરૂપાપરમ પે્રમરૂપા  ભક્તિનેભક્તિને  મેળવીને પે્રમી ભતિ આ પે્રમને જ જુએ છેમેળવીને પે્રમી ભતિ આ પે્રમને જ જુએ છે,,  પે્રમને જપે્રમને જ  િાાંભળે છેિાાંભળે છે,,  

પે્રમનુાં જ વણમન કરે છેપે્રમનુાં જ વણમન કરે છે,,  અને પે્રમનુાં જ હાંમેશા ભચિંિન કરે છે.અને પે્રમનુાં જ હાંમેશા ભચિંિન કરે છે.  
  ગૌણી ભક્તિ ગણુભેદથી અથવાગૌણી ભક્તિ ગણુભેદથી અથવા  આિામકદભેદથી ત્રણ પ્રકારની હોય છે. (િામિી એટલે કે આિામકદભેદથી ત્રણ પ્રકારની હોય છે. (િામિી એટલે કે 

દાંભીદાંભી,,  રાજિી એટલે કેરાજિી એટલે કે  કાંઇક મેળવવા માટે િથા િાણ્ત્વકી એટલે કે ભચત્ત શધુ્ધ કરવા માટે કાંઇક મેળવવા માટે િથા િાણ્ત્વકી એટલે કે ભચત્ત શધુ્ધ કરવા માટે 
એમ ત્રણએમ ત્રણ  પ્રકારની ભક્તિ હોય છે.) (આિમભક્તિપ્રકારની ભક્તિ હોય છે.) (આિમભક્તિ જગિ ભોગથી મકુ્તિ માટે જગિ ભોગથી મકુ્તિ માટે,,  અથામત ્ પ્રભુઅથામત ્ પ્રભ ુ 

પ્રાપ્પ્િ માટે કે જેમા ણ્જજ્ઞાસ ુપ્રભ ુપ્રાપ્પ્િ માટેની િીવ્ર ઇચ્છાપ્રાપ્પ્િ માટે કે જેમા ણ્જજ્ઞાસ ુપ્રભ ુપ્રાપ્પ્િ માટેની િીવ્ર ઇચ્છા--િાંયમનીિાંયમની  ક્સ્થર્િ થી વૈરાગ્ય ક્સ્થર્િ થી વૈરાગ્ય 
સધુી પહોંચે છે.એમાાં પવૂમસધુી પહોંચે છે.એમાાં પવૂમ--પવૂમ ક્રમની ભક્તિપવૂમ ક્રમની ભક્તિ,,  ઉત્તરઉત્તર--ઉત્તર ક્રમની ભક્તિ કરિા કલ્યાણકાકરણી ઉત્તર ક્રમની ભક્તિ કરિા કલ્યાણકાકરણી 
હોય છે.હોય છે.((િાણ્ત્વક રાગર્િકથી કલ્યાણકાકરણીિાણ્ત્વક રાગર્િકથી કલ્યાણકાકરણી  ઇત્યાકદ)અન્ય બધાની અપેક્ષા ભક્તિ સલુભ છે.ઇત્યાકદ)અન્ય બધાની અપેક્ષા ભક્તિ સલુભ છે.  
કારણ કે ભક્તિ સ્વયાં પ્રમાણરૂપ છેકારણ કે ભક્તિ સ્વયાં પ્રમાણરૂપ છે,,  િેથી અન્ય પ્રમાણની આવશ્યકિા નથી.િેથી અન્ય પ્રમાણની આવશ્યકિા નથી.  

  ભક્તિ શાાંર્િરૂપા અને પરમાનન્દરૂપા છે.લોકહાર્નની ભચિંિા ભતિોએભક્તિ શાાંર્િરૂપા અને પરમાનન્દરૂપા છે.લોકહાર્નની ભચિંિા ભતિોએ  નહીંનહીં  કરવી જોઇએકરવી જોઇએ,,  

કારણ કે કારણ કે ભતિેભતિે  પોિાનેપોિાને  િથા લૌકકક અને વૈકદક (બધાિથા લૌકકક અને વૈકદક (બધા  પ્રકારના) કમોને ભગવાનનેપ્રકારના) કમોને ભગવાનને  અપમણ અપમણ 
કરી દીધા છેકરી દીધા છે,,પરાંત ુજ્યાર સધુી ભક્તિમાાંપરાંત ુજ્યાર સધુી ભક્તિમાાં  ર્િદ્ધિ ન મળે ત્યાાં સધુી લોકવ્યવહારનો ત્યાગ નહી ર્િદ્ધિ ન મળે ત્યાાં સધુી લોકવ્યવહારનો ત્યાગ નહી 
કરવો જોઇએકરવો જોઇએ,,પરાંત ુ કમોનાપરાંત ુ કમોના  ફળ ત્યાગ કરીને (ર્નષ્કામ ભાવથી) એ ભક્તિનુાં િાધન કરવુાં ફળ ત્યાગ કરીને (ર્નષ્કામ ભાવથી) એ ભક્તિનુાં િાધન કરવુાં 
જોઇએ.જોઇએ.  

  स्त्रिधननास्त्रिकचरििं न श्रवणीयम ्॥स्त्रिधननास्त्रिकचरििं न श्रवणीयम ्॥  સ્ત્રીસ્ત્રી,,  ધનધન,,  નાક્સ્િકનાક્સ્િક,,  અને વેરીનુાં ચકરત્ર નહી અને વેરીનુાં ચકરત્ર નહી િાાંભળવુાં જોઇએ.િાાંભળવુાં જોઇએ.  
  અભભમાનઅભભમાન,,  દાંભ વગેરેનો ત્યાગ કરવો જોઇએ.દાંભ વગેરેનો ત્યાગ કરવો જોઇએ.  
  બધા આચાર ભગવાનને અપમણ કયામ પછી પણ જો કામબધા આચાર ભગવાનને અપમણ કયામ પછી પણ જો કામ,,  ક્રોધક્રોધ,,  અભભમાન વગેરે હોય િો િે અભભમાન વગેરે હોય િો િે 

પણ ભગવાનના પ્રર્િ જ કરવા જોઇએ.પણ ભગવાનના પ્રર્િ જ કરવા જોઇએ.  
  ત્રણ રૂપોનો (સ્વામીત્રણ રૂપોનો (સ્વામી,,  િેવકિેવક,,  અનેઅને  િેવા અથવા ર્પ્રયિમિેવા અથવા ર્પ્રયિમ,,  ર્પ્રયિમા અને પે્રમ) ભાંગ કરી ર્નત્ય ર્પ્રયિમા અને પે્રમ) ભાંગ કરી ર્નત્ય 

દાિ ભક્તિથી અથવાદાિ ભક્તિથી અથવા  ર્નત્ય કાાંિા ભક્તિથી પે્રમ જ કરવો જોઇએર્નત્ય કાાંિા ભક્તિથી પે્રમ જ કરવો જોઇએ,,  પે્રમ જ કરવો જોઇએ.પે્રમ જ કરવો જોઇએ.(૪)(૪)  
  એકાાંિ (અનન્ય) ભતિ જ શે્રષ્ઠ છે. (એકાાંિ એકાાંિ (અનન્ય) ભતિ જ શે્રષ્ઠ છે. (એકાાંિ ––  જેનો પે્રમ ફતિ ભગવાન માટે હોય.)આવા જેનો પે્રમ ફતિ ભગવાન માટે હોય.)આવા 

અનન્ય ભતિ કડઠાવરોધઅનન્ય ભતિ કડઠાવરોધ,,  રોમાઞ્ચ અને અશ્ર ુયતુિ નેત્રોથી પરસ્પર િમ્ભાષણ કરિા િેના રોમાઞ્ચ અને અશ્ર ુયતુિ નેત્રોથી પરસ્પર િમ્ભાષણ કરિા િેના 
કુળને અને પથૃ્વીને પર્વત્ર કરે છે.આવાકુળને અને પથૃ્વીને પર્વત્ર કરે છે.આવા  ભતિ િીથોને સિુીથમભતિ િીથોને સિુીથમ,,  કમોને સકુમમકમોને સકુમમ,,  અને શાસ્ત્રોને અને શાસ્ત્રોને 
િત્િત-્-શાસ્ત્ર કરી દે છેશાસ્ત્ર કરી દે છે,,કારણ કે િે િન્મય છે. (આવા ભતિમાાં પ્રભનુાાં ગણુ પકરલભક્ષિ થવા કારણ કે િે િન્મય છે. (આવા ભતિમાાં પ્રભનુાાં ગણુ પકરલભક્ષિ થવા 
લાગે છે.)લાગે છે.)((આવા ભતિના આર્વભામવ જોઇને) ર્પિરગણ પ્રમકુદિ થાય છેઆવા ભતિના આર્વભામવ જોઇને) ર્પિરગણ પ્રમકુદિ થાય છે,,  દેવિા નાચવા દેવિા નાચવા 



 

 

લાગે છેલાગે છે,,  અને આ પથૃ્વી િનાથા થઇ જાય છે.આવા ભતિઅને આ પથૃ્વી િનાથા થઇ જાય છે.આવા ભતિમાાં જાર્િમાાં જાર્િ,,  ર્વદ્યાર્વદ્યા,,  રૂપરૂપ,,  કુળકુળ,,  ધનધન,,  

અને કક્રયાકદનો કોઇ ભેદ નથીઅને કક્રયાકદનો કોઇ ભેદ નથી,,કારણ કે બધા ભતિ ભગવાનના જ છે.કારણ કે બધા ભતિ ભગવાનના જ છે.  
  ભતિે વાદભતિે વાદ--ર્વવાદ નહી કરવો જોઇએર્વવાદ નહી કરવો જોઇએ,,કારણ કે વાદકારણ કે વાદ--ર્વવાદમાાં બાહલુ્યનો અવકાશ છે અને ર્વવાદમાાં બાહલુ્યનો અવકાશ છે અને 

િે અર્નયિ છે. (ર્વવાદ ભક્તિ માટે નથીિે અર્નયિ છે. (ર્વવાદ ભક્તિ માટે નથી,,  પ્રર્િષ્ઠા માટે હોય છે.)પ્રર્િષ્ઠા માટે હોય છે.)  ((પે્રમા ભક્તિની પ્રાપ્પ્િ પે્રમા ભક્તિની પ્રાપ્પ્િ 
માટે) માટે) ભતિે શાસ્ત્રોનુાં મનન કરત ુાં રહવે ુાં જોઇએ અને એવા કમમ પણ કરવા જોઇએ જેનાથી ભતિે શાસ્ત્રોનુાં મનન કરત ુાં રહવે ુાં જોઇએ અને એવા કમમ પણ કરવા જોઇએ જેનાથી 
ભતિની વદૃ્ધિ થાય.ભતિની વદૃ્ધિ થાય.  

  સખુસખુ,,  દુુઃખદુુઃખ,,  ઇચ્છાઇચ્છા,,  લાભલાભ,,  વગેરેનો (પણૂમ) ત્યાગ થઇ જાય એવા કાળની રાહ જોયા ર્વના વગેરેનો (પણૂમ) ત્યાગ થઇ જાય એવા કાળની રાહ જોયા ર્વના 
અડધી ક્ષણ પણ (ભજન ર્વના) વ્યથમ કાઢવી જોઇએ નહી.અડધી ક્ષણ પણ (ભજન ર્વના) વ્યથમ કાઢવી જોઇએ નહી.  

  પે્રમા ભક્તિના િાધકે અકહિંિાપે્રમા ભક્તિના િાધકે અકહિંિા,,  િત્યિત્ય,,  શૌચશૌચ,,  દદયાયા,,  આક્સ્િકિા આકદ આચરણીય િદાચારોનુાં આક્સ્િકિા આકદ આચરણીય િદાચારોનુાં 
ભલીભાાઁર્િ પાલન કરવુાં જોઇએ.ભલીભાાઁર્િ પાલન કરવુાં જોઇએ.  

  દરેક િમયેદરેક િમયે,,  િવમભાવથી ર્નર્શ્ચિંિ થઇને (ફતિ) ભગવાનના જ ભજન કરવા જોઇએ.એ િવમભાવથી ર્નર્શ્ચિંિ થઇને (ફતિ) ભગવાનના જ ભજન કરવા જોઇએ.એ 
ભગવાન (પે્રમપવૂમક) કીર્િિિ થવાથી તરુાંિ જ પ્રકટ થાય છે અને ભતિોને િેમનો અનભુવ ભગવાન (પે્રમપવૂમક) કીર્િિિ થવાથી તરુાંિ જ પ્રકટ થાય છે અને ભતિોને િેમનો અનભુવ 
કરાવી દે છે.કરાવી દે છે.  

  ત્રણેય (કાર્યકત્રણેય (કાર્યક,,  વાભચકવાભચક,,  માનર્િક) િત્યોમાનર્િક) િત્યોમાાં (અથવા ત્રણેય કાળોમાાં િત્ય ભગવાનની) ભક્તિ માાં (અથવા ત્રણેય કાળોમાાં િત્ય ભગવાનની) ભક્તિ 
જ શે્રષ્ઠ છેજ શે્રષ્ઠ છે,,  ભક્તિ જ શે્રષ્ઠ છે.ભક્તિ જ શે્રષ્ઠ છે.  

  આ પે્રમારૂપ ભક્તિ એક હોવા છિાાંયઆ પે્રમારૂપ ભક્તિ એક હોવા છિાાંય......((૧) ૧) ગણુમાહાત્મ્યાિક્તિ ગણુમાહાત્મ્યાિક્તિ ––  જગિને ભગવાનનુાં પ્રકટ જગિને ભગવાનનુાં પ્રકટ 
માની િેના પર આિક્તિમાની િેના પર આિક્તિ...(...(૨) ૨) રૂપાિક્તિ રૂપાિક્તિ ––  ઇન્દ્ન્દ્રયાિીિઇન્દ્ન્દ્રયાિીિ,,  ચૈિન્ય સ્વરૂપચૈિન્ય સ્વરૂપ,,  આનાંદપ્રદઆનાંદપ્રદ,,  િત ્િત ્
રૂપમાાં આિક્તિરૂપમાાં આિક્તિ......((૩) ૩) પજૂાિક્તિ પજૂાિક્તિ ––  ભગવાનની પજૂા કરવામાાં આિક્તિભગવાનની પજૂા કરવામાાં આિક્તિ...(...(૪) ૪) સ્મરણાિક્તિ સ્મરણાિક્તિ ––  

ભગવાનનુાં િદા સ્મરણ કરવામાાં આિક્તિભગવાનનુાં િદા સ્મરણ કરવામાાં આિક્તિ...(...(૫) ૫) દાસ્યાિક્તિ દાસ્યાિક્તિ ––  સ્વયાંને પ્રભનુો દાિ માની સ્વયાંને પ્રભનુો દાિ માની 
િેના પર આિક્તિિેના પર આિક્તિ...(...(૬) ૬) િખ્યાિક્તિ િખ્યાિક્તિ ––  પ્રભ ુબધાનો ર્મત્ર છે એમ માની િેના પર આિક્તિપ્રભ ુબધાનો ર્મત્ર છે એમ માની િેના પર આિક્તિ  
((૭) ૭) કાાંિાિક્તિ કાાંિાિક્તિ ––  એક પ્રભ ુ જ પરુુષ છેએક પ્રભ ુ જ પરુુષ છે,,  બાકી બધા ર્પ્રયિમા છે. એવુાં માનવુાંબાકી બધા ર્પ્રયિમા છે. એવુાં માનવુાં...(...(૮) ૮) 
વાત્િલ્યાિક્તિ વાત્િલ્યાિક્તિ ––  પ્રભનેુ િાંિાન માનવુાંપ્રભનેુ િાંિાન માનવુાં  ૯) ૯) આત્મર્નવેદનાિક્તિ આત્મર્નવેદનાિક્તિ ––  પ્રભનેુ િવમસ્વ િમપમણ પ્રભનેુ િવમસ્વ િમપમણ 
કરી દેવામાાં આિક્તિકરી દેવામાાં આિક્તિ...(...(૧૦) ૧૦) િન્મયિાિક્તિ િન્મયિાિક્તિ ––  પ્રભમુાાં િન્મયપ્રભમુાાં િન્મય,,  િેમની િાથે અભભન્નિાિેમની િાથે અભભન્નિા... ... 
((૧૧) ૧૧) પરમર્વરહાિક્તિ પરમર્વરહાિક્તિ ––  પ્રભથુી ર્વયોગનો અનભુવ કરીનેપ્રભથુી ર્વયોગનો અનભુવ કરીને,,  પનુુઃ ર્મલનની િડપના પ્રર્િ પનુુઃ ર્મલનની િડપના પ્રર્િ 
આિક્તિઆિક્તિ..........એમ અભગયાર પ્રકારની હોય છે.એમ અભગયાર પ્રકારની હોય છે.  

  કુમાર (િનત્કુમારાકદ)કુમાર (િનત્કુમારાકદ),,  વેદવ્યાિવેદવ્યાિ,,  શકુ્રદેવશકુ્રદેવ,,  શાણ્ડડલ્યશાણ્ડડલ્ય,,  ગગમગગમ,,  ર્વષ્ણુર્વષ્ણ ,ુ,  કૌણ્ડડન્યકૌણ્ડડન્ય,,  શેષશેષ,,  ઉિવઉિવ,,  

આરૂભણઆરૂભણ,,  બભલબભલ,,  હનમુાનહનમુાન,,  ર્વભીષણર્વભીષણ,,  આકદ ભક્તિિત્વના આચાયમગણ લોકોની ર્નન્દાઆકદ ભક્તિિત્વના આચાયમગણ લોકોની ર્નન્દા--સ્તરુ્િનો સ્તરુ્િનો 
કોઇ પણકોઇ પણ  ભય કયામ ર્વના એકમિથી ભય કયામ ર્વના એકમિથી એવુાં જ કહ ેછે કે ભક્તિ જ િવમશે્રષ્ઠ છે.એવુાં જ કહ ેછે કે ભક્તિ જ િવમશે્રષ્ઠ છે.(૫)(૫)  

િાંકલન : ર્વનોદભાઈ.માંગળભાઈ. માછી. “ર્નરાંકારી” 


