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ગરુુ ગોવલિંદ દોઈ ખડ ેકાકે રાગ ૂામ, ફલરશાયી ગરુુ અને ગોવલિંદ દદમો ફતામ. 
 

ાઢ સદુ નૂભ એટરે ગરુુલૂણિભા. વ્માવ લૂણિભા - ગરુુ લૂણિભા એક બાયતીમ ને 
નેાી અધ્માત્મભક ને ળૈક્ષલણક વળક્ષકો ભાટે વભવિત તશલેાય છે. અ તશલેાય યંયાગત 
યીતે, દશિંદુ, જૈન ને ફૌદ્ધ દ્વાયા ઈજલલાભા ંઅલે છે તેભના વળક્ષકો પ્રમમે કૃતજ્ઞતા વ્મક્ત કયલા 
ભાટે.ગરુુલૂણિભા એટરે ગરુુ ને વળષ્મના વલત્ર વફંધો ગાઢ ફનાલત ુ ંલવ. વદગરુુ વળષ્મના 
જીલનને દદળા અે છે. 

અ લવ વનવભતે દયેક વળષ્મ ોતાના ગરુુને નભન કયી અળીલાવદ ભેલતો શોમ છે. 
ઇશ્વય ને ભાતા વતાની જેભ જ ગરુુનુ ંસ્થાન ઉંચુ ંને જૂનીમ છે ગરુુએ દદવ્મ જમોતી છે. 
જે અના ભાગવભા ંપ્રકાળ યેરાલે છે. જીલનમાત્રાને ાય ાડલા ગરુુ થદળવકની ભવૂભકા બજલે 
છે.  
 

 

ગરુૂ બ્રહ્મા, ગરુૂ વલષ્ણ,ુ ગરુુ દેલો ભશશે્વય  

ગરુૂ વાક્ષાત યબ્રહ્મ, તસ્ભૈ શ્રી ગરુુલે નભઃ 
 

 
 

“ગરુુ”એટરે જ્ઞાનરૂી અંધકાયભાથંી જ્ઞાનરૂી પ્રકાળ અી જીલનનૈમાને તાયનાય. 
ફાક નાનુ ંશોમ ને ળાાના ગવથમા બયે મમાયથી ગરુુનુ ંકામવ ળરૂ થઇ જામ છે. જીલનની 
દયેક ે ગરુુની જરૂયીમાત લતાવમ છે ને દયેક ને સળુોલબત કયનાય અ ભશાન અમભાને 
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માદ કયલાનો લવય એટરે ગરુુણૂીભા. ગરુુ એટરે પે્રયણાની મવૂતિ. અ ાલન લવયે ગરુુનુ ં
ધ્માન કયવુ ં ને ગરુુની જૂા કયલી. 
બગલાન યાભ શોમ કે કૃષ્ણ તેઓને ણ જીલન નો ઈદેળ અનાયા ગરુુઓ જ શતા. 
ગરુુનુ ં કાભ દદળા અલાનુ ં છે. ગરુુ એટરે દદવ્મતાના ભાગવ ઈય દોયી જનાય ૫થદળવક. 
ગરુુલૂણિભા ઈજલલા ાછ ફે મખુ્મ કાયણ શોમ છે. એક જેભના જીલનભા ંગરુુ નથી, તેભના 
ભાટે ગરુુના ં ચયણ સ્લીકાયલા ભાટે ને જે ગરુુના ચયણભા ં છે તેભના ભાટે ોતાનુ ં વલવસ્લ 
વવભિત કયલા ભાટે. ગરુુ, વતા, ભાતા, રેખ, વળક્ષક. કોઇણ શોઇ ળકે.  

 
                'ગ'ુ ળબ્દનો થવ છે અંધકાય(જ્ઞાન) ને 'રુ' ળબ્દનો થવ છે પ્રકાળ જ્ઞાન. 
જ્ઞાનનો નષ્ટ કયનાયા જે બ્રહ્મરૂ પ્રકાળ છે, એ ગરુુ છે.  
અભ તો અણા જીલનભા ં ઘણા જાણ્મા-જાણ્મા ગરુુ શોમ છે, જેભા ંઅણા ભાતા-વતાન ુ
સ્થાન વલોદય છે, છી વળક્ષક ને ફીજા. યંત ુવરભા ંગરુુનો વફંધં વળષ્મ વાથે શોમ છે 
ન કે વલદ્યાથી વાથે. અશ્રભોભા ં ગરુુ-વળષ્મ યંયાન ુ ારન થત ુ યહ્ય ુ છે.  
ગરુુ શ ુછે, કેલા છે ને કોણ છે એ જાણલા ભાટે તેભના વળષ્મોને જાણલા જરૂયી શોમ છે ને એ 
ણ કે ગરુુને જાણલાથી વળષ્મોને જાણી ળકામ છે, યંત ુઅવ ુપક્ત એ જ કયી ળકે છે જે ોતે 
ગરુુ કે વળષ્મ છે. ગરુુએ છે જે વભજી-ાયખીને વળષ્મને દીક્ષા અે છે ને વળષ્મ ણ એ છે જે 
વભજી ઓખીને ગરુુ ફનાલે છે.   

        સ્લાભી યાભકૃષ્ણ યભશંવે ઘણા પ્રમમનો કમાવ કે નયેન્દ્ર(વલલેકાનદં) ભાયો વળષ્મ 
થઇ જામ કાયણ કે યાભકૃષ્ણ યભશંવ જાણતા શતા કે અ એ વ્મક્ક્ત છે જે પક્ત થોડો ધક્કો 
અવ્મો કે ધ્માન ને ભોક્ષના ભાગવ ય દોડલા ભાડંળે.  
યંત ુસ્લાભી વલલેકાનદં બદુ્ધદ્ધલાદી વ્મક્ક્ત શતા ને ોતાના વલચાયોના ાક્કા શતા. તેભણે 
યાભકૃષ્ણ યભશંવ એક એલા વ્મક્ક્ત જોલા ભળ્મા શતા જે કોયી કલ્નાભા ં જીલનાયા એક 
મવૂતિજૂકથી લધ ુકંઇ નશી. તેઓ યાભકૃષ્ણ યભશંવની વવધ્ધ્ધઓને એક ભદાયીના ચભમકાયથી 
લધ ુકશ ુજ નશોતા વભજતા. છતા તેઓ યભશંવના ચયણોભા ંનભી ડયા કાયણ કે છેલટે તેઓ 
જાણી ગમા શતા કે અ વ્મક્ક્તભા ંકોઇ એલી લાત છે જે ફશાયથી જોલાભા ંનજય નથી અલતી.  
ટૂંકભા ંએ જાણવ ુજરૂયી છે કે અણે કોણે ગરુુ ફનાલી યહ્યા છે, કોઇના વલચાયોથી, ચભમકાયોથી 
કે તેની અવાવ બક્તોની બીડથી પ્રબાવલત થઇને તેને ગરુુ તો નથી ફનાલી યહ્યા ને, જો 
અવ ુ શોમ તો અ મોગ્મ ભાગવ ય નથી.  ગરુુ ને વળષ્મની યંયાના અલા નેક 
ઈદાશયણ છે, જેના વલળે જાણીને કશી ળકીએ કે ગરુુને વળષ્મ ને વળષ્મને ગરુુ ફનાલલાભા ં
કેટરી મશુ્કેરીનો વાભનો કયલો ડયો.  
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                     ગરુુ વળષ્મના વફંધંને નાત, જાત, ધભવ, દેળના લાડા નથી નડતા ગરુુ પ્રમમે 
ઋણ દા કયલાનો લવય એટરે ગરુુલૂણિભા. અણી વસં્કૃવતભા ંગરુુનુ ંભશમલ દ્ધદ્વવતમ છે. 
વળષ્મને વજાગ કયી વળંમોને દૂય કયી ઘડતયનુ ં કાભ કયે તે ગરુુ. ગરુુ એટરે જરૂયી નથી કે, 

વળક્ષણ અે તે જ ગરુુ. લાસ્તલભા ંકોઆ ણ કા, કાયીગયી, વગંીત, ખેર, જેલા દયેક કે્ષત્રભા ં
ાયંગત થતો વ્મક્ક્ત કોઆ એક વ્મક્ક્તના ભાગવદળવન શઠે ળીખે તે ગરુુ. કચ્છભા ંણ વલવલધ 
કાભા ંવનણૂ રોકો લવે છે. ગાભડા ગાભભા ંએલા કરાકાયો છે કે, જે ટોચના સ્થાને શોંચ્મા છે. 
થલા તેભના વળષ્મોએ વલશ્વભા ંઓખ ઈબી કયી છે. અજે ગરુુલૂણિભા દદને અલા જ થોડા 
વ્મક્ક્તઓને માદ કયીએ કે જેઓ તેભના ગરુુને માદ કયી વળષ્મોને વળક્ષણ અે છે. 
 

                  બાયતીમ વસં્કૃવત ને અઘ્માત્મભક યંયાભા ં ગરુુ, ગરુુતમમલ, ગરુુદેલનુ ં
ભશમલ-ભશામ્મ વલોચ્ચ સ્થાન ય છે. તેથી ધાવભિક યંયાભા ંગરુુદેલનુ ં સ્થાન વલોમકૃષ્ટ છે. 
અથી જ ‘ગરુુલૂણિભા’નુ ંભશાલવ બાલ વલબાય લાતાલયણભા ંયવફવ ફની ઈજલલાભા ંઅલે છે. 
ગરુુની જૂા, ચયણસ્ળવ ને મળાળક્ક્ત બેટ એ ગરુુલૂણિભાનો ભશાબાલ છે. અ પ્રવગં એલો છે 
કે તે ઈજલીને ગરુુ પ્રમમેનુ ંઅણુ ંૠણ દા કયલાનુ ંછે. અ તો વલત્ર લવ છે કાયણ કે ગરુુ 
વદાએ વળષ્મના કલ્માણ ભાટે વલચાયતા શોમ છે. ને વળષ્મ એભની કૃા થકી જીલનને ધન્દ્મ 
ધન્દ્મ ફનાલી ળકે છે.  

                 પ્રભ ુ તો પ્રમમક્ષ દેખાતા નથી. એટરે ભનષુ્મના અમભકલ્માણ ભાટે કોઇ 
ભાઘ્મભતો જોઇએને ! એટરે ગરુુ પ્રમમક્ષ દેલ છે. બગલાને જ ગરુુરૂી એક ભાઘ્મભ ઈભ ુકયેર 
છે વળષ્મનુ ંઅંવતભ ઘ્મેમ પ્રભપુ્રાધ્તત છે, જે ગરુુકૃાથી વાેક્ષ થામ છે. વળષ્મ જો ગરુુ ઈય ણૂવ 
શ્રઘ્ધા યાખે ને ટર-ચ વલશ્વાવથી ગરુુ ળયણભા ં જામ તો વળષ્મના ઈમકવ ભાટેની 
વલવળક્ક્ત યભામભા ગરુુને પ્રદાન કયે છે. ને ગરુુ વળષ્મનુ ંકામવ કયલા ળક્ક્તભગ્ન ફને છે. ગરુુ 
ળયણાગત જીલને વાધન ફતાલે છે ? જીલનના રક્ષ્મની માદ અે છે, જ્ઞાન અે છે ? તેભની 
કૃાથી સખુવંવિ તો ભે જ છે યંત ુબક્ક્ત ને પ્રભકુૃા ણ ભે છે. ભાટે વાધક ભાટે 
વલવપ્રથભ ગરુુ ળયણાગવત અલશ્મક છે. અભ બૌવતક ને અઘ્માત્મભક કે્ષત્રોભા ં ગરુુની 
અલશ્મકતા વનલામવ ભાનેર છે. ાઢ ભાવની લૂણિભાને ‘‘ગરુુલૂણિભા’’ કશ ેછે ને તે દદલવે 
મવુનશ્વય લેદવ્માવની જન્દ્ભજમંવત ણ છે. વદ્ ગરુુભા ં નન્દ્મ વનષ્ઠા વવલામ ઈાવના જૂા 
ઘયુા ંયશ ેછે. તેભણે અેરા ગરુુભતં્રભા ંભનની ક્સ્થયતા દૂય કયલાની ળક્ક્ત શોમ છે. પ્રભનેુ 
પ્રભદેુલ કશલેાભા ં નથી અલતુ,ં જ્માયે ગરુુને ગરુુદેલનુ ં સ્થાન - વન્દ્ભાન - ભોબો - લફરૂદ 
અલાભા ંઅલેર છે.  

                   ફાક જ્માયે ોતાની ફોધ લસ્થાભા ં શોમ છે મમાયે ભાતા-વતા લગેયે 
દયલાયજન પે્રભાવલષ્ટ થઇને એની વબંા યાખે છે. એભના વશલાવભા ંફાકને વસં્કાય ભે 
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છે. ફાક જેભ જેભ ભોટંુ થત ુ ંજામ છે, ને ોતાની જાતે યભલા રાગે છે, શાલબાલ કયે છે. 
અગ જતા ંઠીક ઠીક ફોરલા રાગે છે. અ લસ્થાભા ંભાતા-વતા લગેયે દયલાયજન એના 
ભાટે ગરુુનુ ંકામવ કયે છે ? તેથી મ અગ જતા ંફાક વલળે જ્ઞાન વંાદન ભાટે વલદ્યારમભા ં
જામ છે. શીં એના વલદ્યાગરુુ ક્ષય જ્ઞાન કયાલે છે. ધીયે ધીયે તે વળલક્ષત ફનીને નેક 
વલમોભા ંાયંગત થઇ જામ છે. તદંતય એ ોતાની બકુ્ઘ્ધ લૈબલથી થોાજૉન લગેયે કામોભા ં
વપ થતા ં થતા ં ોતાના રૌદકક જીલનને સખુભમ ફનાલલાના કામોભા ં રાગી જામ છે. 
હૃદમભા ં જ્ઞાનનો દીક પ્રગટાલલાા વાક્ષાત બગલાન ગરુુદેલ જ છે. યંત ુ પ્રમમક્ષ ગરુુને 
ોતાના ભાઘ્મભ ફનાલે છે.  

                      બગલાન શ્રીકૃષ્ણ જ્માયે ગારોકેભા ં ાછા પયલાના શતા. મમાયે રુ્ વને 
બગલાનને કહ્યુ ં કે ‘‘શલે ભારંુ કોણ ? ભે એકરા ડી ગમા.’’ મમાયે બગલાને કહ્યુ ં કે તેઓ 
શ્રીભદ્  બાગલતભા ંવાક્ષાત સ્લરૂે યશળેે ને બગલાનના વશાયે ભનષુ્મો તેભની કૃા ભેલી 
ળકળે. અભ બાગલતભા ં તેભની સ્ષ્ટ અજ્ઞા છે કે - ‘‘અચામવ ગરુુને ભારંુ જ સ્લરૂ વભજવુ ં
ને કદાવ ણ એભનો વતયસ્કાય ન કયલો. એભને વાભાન્દ્મ ભનષુ્મ વભજીને દો-રષ્ષ્ટથી ન 
જોલા, કાયણ કે ગરુુદેલ વલવદેલભમ શોમ છે.’’ તામમવ એ છે કે બગલદ્  કૃાની પ્રાધ્તત ભાટે 
વાધકે ગરુુ ળયણાગત થવુ ંજોઇએ. વાથે વાથે ગરુુદેલભા ંંંબગલદબાલ ણ યાખલો જોઇએ 
મમાયેજ ગરુુ-વળષ્મ વફંધં પ્રાણલાન ફની ળકે છે. બાગલતભા ંતો ગરુુનુ ંપ્રભાણ છે યંત ુલેદ, 

યુાણ, ળાસ્ત્રોભા ંણ પ્રભાણ છે.  

                        બગલદ્ ગીતા કશ ેછે કે ‘‘કૃષ્ણ લદેં જગદ્ ગરુુ.’’ કૃષ્ણ તો અખા જગતના 
ગરુુ છે જેઓ ગરુુરૂી ભાઘ્મભો દ્વાયા વળષ્મોનુ ં કલ્માણ કયે છે. 
બગલાન કૃષ્ણને વાદંીવન, શ્રીયાભને લવવષ્ઠ ગરુુસ્થાન ને ભોટા ભોટા ભશામભાઓ, વતંો ને 
બક્તોને ણ ગરુુ શોમ છે. વળષ્મને જો ોતાના સ્લરૂ ને કતવવ્મનો ફોધ ભી જામ તો ગરુુન ુ
દદવ્મ સ્લરૂ એના હૃદમભા ંપ્રગટ થઇ જામ છે. ‘‘વદ્ ગરુુ દેલકી જમ’’ ફોરામ છે. વદ્  એટરે 
વાચુ ંને વાચુ ંએટરે વમમ. લી વમમ એટરે પ્રભ ુોતે અભ ગરુુ - ગોવલિંદ વભાન ગણલાભા ં
અલેર છે. કેટરાકના ભતે તો ગરુુને ગોલદંથી ઈય ગણેર છે. યાભ કયતા ં યાભના નાભના ં
લધાયે ળક્ક્ત છે તેભ ગોવલિંદ કયતા ંતેભના સ્લરૂે લફયાજતા ગરુુભા ંગોવલિંદે લઘ ુળક્ક્ત પ્રદાન 
કયેર છે. જેભ બક્ત ને બગલાનનો વફંધં વનષ્ઠા ને નન્દ્મતા ય વનબવય છે તેભ ગરુુ ને 
વળષ્મના વફંધંનુ ંણ છે. વનષ્ઠા ને નન્દ્મતા શ ુકયી ળકે છે તેનો સુદંય દાખરો છે કે શ્રી 
કૃષ્ણની ફવંયીના લતાય શ્રી દશતશદયલળં ભશાપ્રભજુીની પ્રળવંા વાબંીને શ્રીદાભોદાયદાવ 
વેલકજી ભશાયાજે તેભને જોમા નશોતા- ભળ્મા નશોતા- દળવન કમો નશોતા ંછતા નન્દ્મ વનષ્ઠાથી 
ભનોભન ભશાપ્રભજુીને વેલકજીએ ગરુુ તયીકે સ્લીકાયી રીધા. થોડા વભમ છી જ્માયે શ્રીવેલકજી 
ભશાપ્રભજુીને વનૃ્દ્દાલનભા ંતેભને ભલા ગમા મમાયે ભશાપ્રભજુી શ્રીયાધાયાણીની વેલાભા ંવનકંુજભા ં
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ધાયી ગમા શતા. યંત ુવેલકજી તો ણૂવ વનષ્ઠાથી ગરુુબક્ક્તભા ં ફેવી ગમા. દયણાભ સ્લરૂ 
શ્રીશદયલળં વનકંુજભાથંી અલીને, શ્રીવેલકજીને સ્લતનભા ંદળવન અી, ગરુુભતં્ર અતમો, ને લાણી 
યચનાની ળક્ક્ત ણ અી. જેના અધાયે વેલકજીએ ‘‘વેલકલાણી’’ નાભક વવઘ્ધાતં ગ્રથંની 
યચના કયી દીધી. અલી યીતે એકરવ્મજીનો દાખરો ણ જગજાશયે છે. ગરુુ ળબ્દભા ં‘ગ’ુ કાય એ 
અંધકાય છે. ‘રુ’ કાય એ યાધેનાય છે. અંધકાય (જ્ઞાત)નો નાળ કયે છે ભાટે જ તેઓ ગરુુ કશલેામ 
છે. 
                           જો કે અ જગતભા ંજનની, જનક ને ગરુુનુ ંૠણ કદી ચકુલી ળકાત ુ ં
નથી. વસં્કૃવતના ઇવતશાવભા ં ગરુુજૂનનો ભશીભા છે. ૌયાલણક ઇવતશાવ મજુફ વૌપ્રથભ 
બગલાન લેદવ્માવન ુજૂન નૈવભષ્માયણ્ભભા ંલવતા વૌનક ૠવએ કહ્યુ ં શત ુ.ં લોની વાધના- 
ઈાવના કયલા છતા ંવૌનક ૠવને પ્રભનુી નભુવૂત નશોતી થતી. લેદવ્માવે દદવ્મરષ્ષ્ટ અી. 
તેથી તેભને અમભજ્ઞાન થયુ.ં એટરે ૠવએ તેભને ગરુુભાની જૂન કયુું. મમાયથી ગરુુની ભશિા 
લધી ગઇ. ગરુુ અદદ-નાદદ છે. ગરુુની કૃાએ ભોક્ષનુ ંકાયણ છે ગરુુએ વળલનુ ંજીલતં રૂ છે 
તથા તેભના ંચયણ તીથોનો અશ્રમ છે. ગરુુના ત્રણ સ્લરૂ છે. વળષ્મનુ ંઅંકુયણ કયે તે શલે ુ ં
સ્લરૂ. તમાયલાળં જોડલાનુ ં કાભ કયે તે લરૂણ ફીરુ્ સ્લરૂ. ત્રીરુ્ સ્લરૂ વોભ સ્લરૂ છે. 
‘વોભસ્તચુન્દ્દઃ,’ વોભ એટરે ચરં. બાયતીમ વસં્કૃવતના વયંક્ષક ને વલંધવક છે વદ્ ગરુુ. દિાતે્રમે 
જેભનાભા ં જે વારંુ રાગ્યુ ં તે રીઘુ ં ને ચોલીવ ગરુુ કમાવ શતા. 
ગરુુ વાકાય ઇશ્વયીમ પ્રવતભા છે. ‘‘ગરુુ કીજે જાનકાય ઔય ાની ીજે છાન’’ પ્રભાણે ગરુુ 
વભજીને કયલા જોઇએ. યંત ુ એક લખત ગરુુ કમાવ છી તેભનાભા ં નન્દ્મ વનષ્ઠા યાખલી 
જોઇએ. અજના જભાનાભા ંતો શરેી રષ્ષ્ટએ ઘણા રોકો ગરુુ-વળષ્મની યંયાને ભાનતા નથી. 
યંત ુઅઘ્માત્મભક યંયાભા ંસદુ્દઢ ભાન્દ્મતા છે કે વભમ ાકે મમાયે વાધકને તેભના ગરુુ ભે જ 
છે. ગરુુ-વળષ્મનો વફંધં ભાત્ર એક જન્દ્ભ યૂતો જ ભમાવદદત નથી શોતો. અ વફંધં જન્દ્ભોજન્દ્ભનો 
શોમ છે. ગરુુનુ ંદદર ભોટંુ શોમ છે.  

                   ગરુુલૂણિભાએ અળીલાવદ વશગરુુ તેભની તસ્માનો એક અંળ અે છે જે 
વળષ્મને ભાટે મલૂ્મ ફની યશ ેછે. તેભ ગભે તેટલુ ંકયો ણ ગરુુ વલના ણૂવજ્ઞાન ન ભી ળકે. 
વતંોના લચન પ્રભાણે જો હૃદમભા ંણૂવ શ્રઘ્ધા ને વનષ્ઠા, વલશ્વાવ શોમ તો ગરુુદ્વાયા ગોવલિંદની 
વો ટકા નભુવૂત થામ છે.  ગરુુના ભશમલની લાત ન્દ્માયી છે. શ્રીકષૃ્ણ બગલાને ણ 
ગરુુદલક્ષણભા ંગરુુભાતાને તેભનો તુ્ર (વવંાયના વનમભો તોડીને) ાછો રાલી અતમો શતો. કોઇ 
એભ કશકેે હું ગરુુભા ંભાનતો નથી. યંત ુ ંતભે જ્માયે અવિકાભા ંતભને વલશ્વાવ શોમ તેભની 
ાવે વરાશ રેલા જાલ, ને એ જે વરાશ અે તે ગરુુકભવનો એક બાગ થમો કશલેામ. યંત ુ
અઘ્માત્મભક ગરુુની તો વનલામવતા છે. તો અલો ‘‘ગરુુલૂણિભા’’નુ ંભશાલવ ણૂવ વનષ્ઠા-શ્રઘ્ધા-
નન્દ્મતા- વલશ્વાવથી બક્ક્તભા ંયવફવ થઇ ઈજલીએ ને ધન્દ્મ ધન્દ્મ ફનીએ। 

http://www.shikshanjagat.in/

