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ુ કા ભગવાનને સસ્નેહ અર્પણ....
નાના નાના ભ
# હહરે નકુ માર એચ જાની

ભનુષ્મને જન્ભ અને વંસ્કાય આનાય ભાતા છી
એને ળીર્િત કયનાય વળિક-ગુરુન ું સ્થાન વલવળષ્ઠ છે .આણી
વંસ્કૃવત અને ધભમની ઈભાયતનો ામો જ્ઞાન છે .જ્ઞાન ભેલલા
ભાટે ગુરુન ું શોવું અવત આલશ્મક છે .ગુરુ ર્ફન નશીં જ્ઞાન. ગુરુ
જ ોતાના વળષ્મોને નલજીલન ભાટે તૈમાય કયે છે .
ગુરુ ળબ્દભાં જ ગુરુનો ભહશભા વભામેર છે . ‘ગુ‘ એટરે
અંધકાય અને ‘રૂ‘ એટરે પ્રકાળ.વળષ્મભાં અજ્ઞાન રૂી
અંધકાયને દુય કયી જ્ઞાન રૂી હદક પ્રગટાલનાય ગુરુ એક જીલન વળલ્ી ભશાપુરુ છે .જેભની
અંદય પ્રકાળની ળોધ ેદા થઇ છે , જેભને જીલન મ ૃત્યુથી ઘેયામેલ ું રાગે છે , જે અમ ૃતની ળોધભાં
નીકળ્મો છે અને જેભનાભાં જજિંદગીનું વત્મ જાણલાની અર્બરાા પ્રગટી છે એલા રોકો જ
વાચા ગુરુને ળોધી ળકે છે .યભાત્ભાને ળોધલા ભાટે કોઈ કૈ રાવ ,કાળી કે કાફાભાં જલાની જરૂય
નથી.યભાત્ભા ત્માં છે જમાં વદગુરૂનો લાવ છે .ગુરુ ભોિનો વાચો યાશ ફતાલનાય બોવભમો
છે .ગુરુ ોતાના આચયણ દ્વાયા વળષ્મની જજિંદગીનું ઘડતય કયે છે .ગુરુને આચામમ ણ કશેલાભાં
આલે છે .

|| આચાયપ દે વો ભવ ||

ગુરુન ું ભશાત્્મ આણા પુયાણોએ ણ ખુફ લણમવયું છે .હશન્દુ ધભમભાં ગુરુને બગલાનનો
દયજ્જો આલાભાં આવમો છે .જેભ કે,
ુ ુ : બ્રહ્મા ગર
ુ ુ :વવષ્ણ,ુ ગર
ુ ુ દેવો મહેશ્વર: |
શ્રી ગર
ુ ુ : શાક્ષાત્ર્રમ બ્રહ્મ, તસ્મૈ ગર
ુ ુ વે નમઃ ||
ગર
લી,
ુ ુ ગોવવિંદ દોન ુંુ ખડે હકસકો ાગ ુ ર્ાય,
“ગર
ુ ુ આર્કી, ગોવવિંદ હદયો બતાય “
બલહારી ગર
અથામત...... ગુરુની ભશત્તા ગોવલિંદ કયતાં લધાયે છે કેભ કે ગુરુએ આેર જ્ઞાન
ભાયપતે મોગ્મતા પ્રાપ્ત કયીને જ વળષ્મ પ્રકાળભાન દીક વભાન યભાત્ભા સુધી શોંચીને
એની ઝાંખી કયી ળકે છે . ળાસ્ત્રો, ગ્રંથો અને દે લોએ ગુરુની અજોડ ભહશભાનાં ગુણ ગામાં છે .

Page 2 of 8

Downloded From http://hhjani.blogspot.in

ગુરુ દત્તાત્રેમે ૨૪ ગુરુ ફનાવમા શતા.શ્વાન
ાવેથી એભને લપાદાયીનો ગુણ ળીખલા ભળ્મો
એટરે એભણે શ્વાનને ણ ગુરુ ભાન્મો શતો.ભતરફ
કે, ગુરુ એ છે જે આણને જીલન વલકાવનું
ભાગમદળમન આે છે .
એકરવમે ગુરુ દ્રોણાચામમને ગુરુ ભાન્મા શતા અને તેભની મ ૂવતિ વાભે મુકીને ધનુવલિદ્યાના
ાઠ ળીખ્મો શતો.. અને જમાયે ગુરુએ દર્િણાભાં તેનો અંગુઠો ભાગી રીધો ત્માયે વલના વંકોચે
આી દીધો શતો,નશીતય અર્ુ મન કયતાં એકરવમ ઇવતશાવભાં એક ભોટો ફાણાલી ગણાતો
શોત.ગુરુ ભાટે કેટરો ભશાન ત્માગ કશેલામ !
ગુરુ-વળષ્મ યં યા બાયતભાં કેટરાએ લોથી ચારી આલી છે . વાંદીની ઋવના
આશ્રભભાં કૃષ્ણ અને સુદાભા કોઇણ જાતના બેદબાલ લગય વાથે યશી જગરભાં
ં
થી રાકડાં
કાી રાલી ગુરુની વેલા કયી એભની અનન્મ ગુરુબક્તતનાં આણને દળમન કયાવમાં છે .આ
દ્રષ્ટાંત એ સ ૂચલે છે વલદ્યાનું દાન કયનાય ગુરુ ભાટે યં ક કે યામનો કોઈ બેદ શોતો નથી.એની
આગ વૌ વળષ્મો એક વભાન શોમ છે .

ુ ુ મ ૂવતિ,
ધ્યાન મ ૂમ ગર
ુ ુ ર્દમ,
પ ૂજા મ ૂમ ગર
ુ ુ વાક્યમ,
મુંત્ર મ ૂમ ગર
ુ ુ કૃર્ા…..
મોક્ષ મ ૂમ ગર
અથમ:“ધ્માન ધયલા ભાટે ન ું મ ૂ ગુરુજીનું સ્લરૂ છે,પ ૂજા કયલા ભાટે ગુરુજીના ચયણ કભર
છે ,ગુરુજીનાં લચનો અને ઉદે ળ એ એક ભંત્ર જેટરાં જ વલત્ર અને પ્રેયક છે અને છે લટે ભોિ
પ્રાપ્પ્ત ભાટે ગુરુજી ની કૃા જ એકભાત્ર ઉામ ફની યશે છે .
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ુ ુ પ ૂલણિમા અથાપ ત વ્યાસ પ ૂલણિમા
ગર
ગુરુન ું ભશાત્્મ વભજલા ભાટે અને એભના પ્રત્મે પ ૂજમબાલ પ્રગટ કયલા ભાટે દયલે
અાઢી પ ૂનભના હદલવે ગુરુ પ ૂર્ણિભાનું લમ ભનાલલાભાં આલે છે .ગુરુ પ ૂર્ણિભાના હદલવને
વમાવ પ ૂર્ણિભા ણ કશેલામ છે .ભશવિ લેદવમાવ બવલષ્મોત્તય પુયાણભાં ગુરુ પ ૂર્ણિભા વલળે એભના
આ વંસ્કૃત શ્રોકોભાં આ પ્રભાણે રખ્યું છે :

मम जन्मददने सम्यक् ऩज
ू नीय: प्रयत्नत:।
आषाढ़ शुक्ऱ ऩक्षेतु ऩूर्णिमायाां गुरौ तथा।।
ऩज
ू नीयो विशेषण िस्त्राभरणधेनभु भ:।
पऱऩुष्ऩाददना सम्यगरत्नकाांचन भोजनै:।।
दक्षक्षणाभभ: सऩ
ु ष्ु टाभभमित्स्त्िरूऩ प्रऩज
ू येत।
एिां कृते त्िया विप्र मत्स्त्िरूऩस्त्य दशिनम ्।।
અાઢ શુતર પ ૂર્ણિભાએ ભાયો જન્ભ હદલવ છે અને એ ગુરુ પ ૂર્ણિભાનો ણ
હદલવ છે . આ હદલવે સુદય
ં લસ્ત્ર, આભ ૂણ, ગામ, પ, પુષ્, યત્ન, સ્લણમ,બોજન ,દર્િણા લગેયે
વભવિત કયી વલવલધ યીતે ગુરુ તેભની કયલાથી શે વલપ્ર, તાયા ગુરુભાં ત ું ભાયા સ્લરૂના દળમન
કયીળ. ગુરુન ું ઋણ વળષ્મ ઉય ચડેલ ું શોમ છે .આભ ગુરુ પ ૂર્ણિભા આલા પ ૂજનીમ ગુરુને માદ કયી
એભને આદયપ ૂલમક લંદન કયલાનો હદલવ છે . આ ગુરુ પ ૂર્ણિભાના હદને ભાયા જીલનના ઉત્કમભાં
ળરૂઆતથી આજહદન સુધી પ્રત્મિ મા યોિ યીતે અગત્મનો બાગ બજલનાય વૌ ગુરુજનો
અને ભશાનુબાલોને
ં
માદ કરું છં અને કોટી કોટી શાહદિ ક લંદન કરું છં.
ુ ુ : બ્રહ્મા ગર
ુ ુ :વવષ્ણ,ુ ગર
ુ ુ દેવો મહેશ્વર: |
શ્રી ગર
ુ ુ : શાક્ષાત્ર્રમ બ્રહ્મ, તસ્મૈ ગર
ુ ુ વે નમઃ ||
ગર
ગુરુ એ જ બ્રહ્મા છે , ગુરુ એ જ વલષ્ણુ છે , ગુરુ એ જ ભશાદે લ છે . ગુરુ ળાિાત સ્લરૂ છે તેલા
ગુરુદેલને હુ ં પ્રણાભ કરું છં .
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બાયતીમ વંસ્કૃવતભાં ગુરુ, ગુરુતત્ત્લનું ભશત્લ-ભશાત્્મ
વલોચ્ચ સ્થાન ય છે તેથી આઘ્માજત્ભક યં યાભાં ગુરુદેલનું
સ્થાન વલોત્કૃષ્ટ છે , અને ‘ગુરુપર્ુ ણિભા’નું ભશાલમ બાલવલબોય
લાતાલયણભાં ધાભઘુભથી ઉજલલાભાં આલે છે . ગુરુને પ્રભુની
વભકિ અને ફીજા ઘણાઓની ભાન્મતા પ્રભાણે પ્રભુથી ણ
ઉચ્ચ કિાના સ્થાને ગણલાભાં આવમા છે .આના મુખ્મ કાયણભાં
ભનુષ્મ જીલનનું અંવતભ રક્ષ્મ પ્રભુ પ્રાપ્પ્ત છે જે ગુરુ કૃાથી જ વાેિ થામ છે જેથી ગુરુને
ગુરુદેલ કશેલાભાં આલે છે અને તેઓ ળયણાગત જીલને વાધન ફતાલે છે, જીલનના રક્ષ્મની
માદ આે છે , જ્ઞાન આે છે .તેભની કૃાથી સુખ-વંવત્ત તો ભે છે યં ત ુ બક્તત અને પ્રભુની
કૃા ણ ભે છે . ભાટે જ વાધક ભાટે વલમ પ્રથભ ગુરુળયણાગવત આલશ્મક છે . આભ બૌવતક
અને આઘ્માજત્ભક િેત્રોભાં ગુરુની આલશ્મકતા અવનલામમ ભાનલાભાં આલેર છે .અાઢ ભાવની
પુર્ણિભાને ‘ગુરુપર્ુ ણિભા’ કશે છે અને તે હદલવે મુવનશ્વય લેદવમાવની જન્ભજમંવત ણ આલે છે .
વદ્ ગુરુભાં અનન્મ વનષ્ઠા વવલામ ઉાવના, પ ૂજા અઘુયાં યશે છે . તેભણે આેરા ભંત્રભાં ભનની
અક્સ્થયતા દૂય કયલાની ળક્તત શોમ છે .પ્રભુને પ્રભુદેલ કશેલાભાં નથી આલત.ું જમાયે ગુરુને
ગુરુદેલનું સ્થાન-વન્ભાન-ભોબો- ર્ફરૂદ આલાભાં આલેર છે .
શ્રીભદ્ બાગલતનાં બગલાન શ્રીકૃષ્ણની આજ્ઞા છે કે ‘‘ગુરુને ભારું જ સ્લરૂ જાણવુ.ં ’’
બગલાન શ્રીકૃષ્ણને વાંદીવન, શ્રીયાભને લવવષ્ઠ અને ભોટા ભોટા ભશાત્ભાઓને ણ ગુરુ
શતા.પ ૂણામલતયોભાં ભાનલીની જેભ વમલશાહયક, વાંવાહયક, કભમ ણ કમામ છે . ‘‘કષ્ૃ ણું વન્દે
ુ ુ ’’ જેઓ આખા જગતના ગુરુ સ્થાને છે . યં ત ુ બગલાને ભનુષ્મો ભાટે ગુરુન ું એટરા ભાટે
જગદગર
સ્થાન આેર છે કે બગલાન દયે કના હૃદમભાં શોલા છતાં પ્રત્મિ દળમન થતાં નથી.
યં ત ુ ગુરુદેલ તો પ્રત્મિરૂે છે , પ્રભુ આલા ગુરુઓને વાભર્થમમ આે છે . વળષ્મને જો ોતાના
સ્લરૂ અને કતમવમનો ફોધ ભી જામ તો ગુરુન ું હદવમસ્લરૂ એના હૃદમભાં પ્રગટ થઈ જામ છે .
ુ ુ દેવકી જય’ ફોરામ છે . વદ્ એટરે વાચું અને વાચું એટરે વત્મ, તેભજ વત્મ એટરે
‘સદગર
બગલાન ોતે. આભ ગુરુ ગોવલિંદ વભાન ગણામ છે .
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ફાક ભાટે ‘ભા’ પ્રથભ ગુરુ છે . છી હયલાયના લડીર વભ્મો ગુરુની ભ ૂવભકા બજલે છે .
ત્માય છી વલદ્યાગુરુ અિયજ્ઞાન - વળિણ આે છે . શેરાંના જભાનાભાં સ્કુરો-કોરેજો નશોતી.
તેથી ફાકો આશ્રભભાં જઈ વલદ્યા-વળિણ ભેલતા શતા. અયે ! યાજાઓના યાજમભાં ણ
યાજગુરુઓ શતા.યાજાઓના યાજકુંલયો ણ આશ્રભભાં જઈ વળિણ, યાજનીવત, ળસ્ત્રો ચરાલલાનું
વળિણ ભેલતા શતા અને એ જભાનાભાં ફાકો ણ આશ્રભભાં ગુરુ ાવે જઈ વળિણ-જ્ઞાન
ભેરલતા.બગલત ્ કૃા પ્રાપ્પ્ત ભાટે વાધકે ગુરુની
ળયણાગવત સ્લીકાયલી જોઈએ. અને વાથે વાથે
ગુરુદેલભાં બગલત બાલ યાખલો જોઈએ. આભ થામ તો
જ ગુરુ-વળષ્મ વંફધ
ં પ્રાણલાન ફની ળકે. ગુરુ પ્રત્મેની
વનષ્ઠાથી વળષ્મનું કલ્માણ થામ છે . ભાયે જ ગુરુભાં
વલશ્વાવ યાખલો અને ળંકા કયલી નશીં. આજથી વાડા
ાંચવો લમ શેરાંની વનષ્ઠા શું કયી ળકે છે તે ફાફતની વત્મઘટના છે .શ્રીકૃષ્ણની ફંવીના
ફંળી અલતાય શ્રી હશત શહયલંળ ભશાપ્રભુજીની પ્રળંવા વલગેયે વાંબીને શ્રી દાભોદયદાવ વેલકજી
ભશાયાજે ભનોભન વનશ્ચમ કયીને તેભને ગુરુ તયીકે સ્લીકાયી રીધા.થોડા વભમ છી જમાયે
વેલકજી ભશાયાજ વ ૃન્દાલનભાં તેભને ભલા ગમા ત્માયે ભશાપ્રભુજી શ્રી યાધાયાનીની વેલાભાં
વનકુંજભાં ધાયી ગમા શતા. વેલકજીને તો તેભની ાવેથી દીિા-ભંત્ર રેલા શતો. તેથી તેઓ
તેભની વનષ્ઠાભાં ગુરુ બક્તતભાં ફેવી ગમા. હયણાભ સ્લરૂ શ્રી શહયલંળ વનકુંજભાંથી આલીને
વેલકજીને સ્લપ્નાભાં દળમન આી, ગુરુભત્ર
ં આી અને લાણી યચનાની ળક્તત ણ આી. અને
શ્રી વેલકજીએ ‘‘શ્રી વેલકલાણી’’ વવદ્ાંત ગ્રંથની યચના ણ કયી દીધી. એલી યીતે
એકરવમજીનો દાખરો ણ જગજાશેય છે .ગુરુ ળબ્દનો અથમ છે શ્રેષ્ઠ અથલા ભોટો. જ્ઞાન, બુદ્ધદ્,
અનુબલભાં આગ શોમ તેભને ગુરુ કયી ળકામ. ગુરુ ભેલલા ભાટે જજજ્ઞાસુ ફનવું પ્રથભ જરૂયી
છે . ળાસ્ત્રોભાં ણ ગુરુને વાિાત યબ્રહ્મનું સ્લરૂ ભાનલાભાં આલેર છે . ગુરુ અને વળષ્મના
વલત્ર આઘ્માજત્ભક વંફધ
ં ની વલવળષ્ટતા એ બાયતીમ વંસ્કૃવતની દે ન છે . ગુરુપ ૂર્ણિભાનો ઉત્વલ
એ ગુરુના ઉકાયોનું ૠણ ચુકલલાનો હદલવ છે .
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જોકે જગતભાં જનની, જનક અને ગુરુન ું ૠણ કદી
ચુકલી ળકાત ું નથી. ગુરુપર્ુ ણિભા આઘ્માજત્ભક જગતનું
ભશાલમ છે . વંસ્કૃવતના ઈવતશાવભાં ‘અાઢી પુર્ણિભા’
અથલા ‘વમાવપુર્ણિભા’ (આ હદલવ શ્રી વમાવ
બગલાનનો જન્ભ હદલવ છે )ના હદલવે ગુરુપ ૂજનનો
ભહશભા છે . ૌયાર્ણક ઈવતશાવ મુજફ વૌ પ્રથભ
બગલાન લેદવમાવનું પ ૂજન નૈવભાયણ્મભાં લવતા
વૌનક ૠવએ કયુું શત.ું લોની વાધના - ઉાવના
કયલા છતાં વૈવનક ૠવને પ્રભુની અનુભ ૂવત નશોતી
થતી. લેદવમાવે દ્રષ્ષ્ટ આી તેથી તેભને આત્ભજ્ઞાન થયું એટરે ૠવએ તેભને ગુરુ ભાની પ ૂજન
કયુ.ું ત્માયથી ગુરુની ભશત્તા લધી ગઈ, તે હદલવ અાઢી પ ૂનભનો શતો, તેથી તે હદલવને
‘ગુરુપર્ુ ણિભા’નું નાભ ભળ્યુ.ં ત્માયથી આ ભશાલમ ઉજલલાની યં યા ચારી આલી છે .
ગુરુઆહદ અનાહદ છે . ગુરુની કૃા એ ભોિનું કાયણ છે . ગુરુના ભશીભાનું જ્ઞાન લેદ, ઉવનદ
અને પુયાણોભાં ણ છે . ગુરુ એ વળલનું જીલંત રૂ ણ છે , તથા તેભના ચયણ તીથોનો આશ્રમ
છે . ભાટે જ ગુરુના ચયણ તીથમયાજ પ્રમાગ કશેલામ છે . ગુરુનાં ત્રણ રૂ છે . વળષ્મનું અંકુય કયે તે
શેલ ું સ્લરૂ, પ્માયલાળુ જોડલાનું કાભ કયે તે લરૂણ ફીર્ુ ં સ્લરૂ. ત્રીર્ુ ં વોભ સ્લરૂ. વોભ
એટરે ચંદ્ર. બાયતીમ વંસ્કૃવતની ગહયભાના વંયિક અને વંલધમક છે વદ્ ગુરુ. ગુરુ વાકાય ઈશ્વયીમ
પ્રતીભા છે . ગુરુદલના ધભમ, કુ, જ્ઞાન, બક્તત બાલના અને ળીર લગેયે જોઈને વલચાયીને ભનભાં
શ્રદ્ા ઉત્ન્ન થામ ત્માયે જ ળયણભાં જવું યં ત ુ દીિા રીધા છી તેભની આજ્ઞાનું ારન કયવુ.ં
ગુરુ દર્િણાનો ભશીભા અયં ાય છે . નાયદબક્તત સુત્રભાં પ્રભાણ આપ્યું છે કે જો ગુરુ કમામ છી
ાત્રતા નથી એભ વભજાઈ જામ તો ગુરુ ફદરી ળકામ છે . આજના કર્યુગભાં સુધાયાલાદીઓ
તયીકે ગણાલતા કેટરાક રોકોને ગુરુ-વળષ્મની યં યાભાં વલશ્વાવ નથી અને તેઓ કશે ણ છે કે
‘‘ગોલંવ દનાં દળમન ગુરુ ક્ાં કયાલી ળકે છે ? આના જલાફભાં એટલું જ કશી ળકામ કે ઈશ્વયનાં
દળમન કંઈ યસ્તાભાં ડ્ાં નથી. ભોટા બાગે ઈશ્વયની અનુભ ૂવત જ થામ.
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વંતોના લચન પ્રભાણે જો હૃદમભાં પ ૂણમ શ્રઘ્ધા અને
વનષ્ઠા-વલશ્વાવ શોમ તો ગુરુ દ્વાયા ગોવલિંદ ની વો ટકા
અનુભ ૂવત થામ જ. ગોલંવ દ ક્ા રૂભાં ક્ાયે કેવ ું કાભ કયી
જામ છે એ વલે ક્ાયે કોઈ કાભ પ્રત્મે ભનન કયળો તો આ
વભજાઈ જ જળે. અનુભ ૂવત થામ એટરે જીલનભાં હયલતમન
આલે અને ધીયે ધીયે ફધી જ ક્સ્થવતભાં આનંદની ઝરક ભે .
આનંદ એ જ પ્રભુની કૃા છે . લી યાભ કયતાં યાભના
નાભભાં લધાયે ળક્તત છે .‘કર્યુગ કેલર નાભ આધાયા.’ બગલાને કોઈ કોઈ ભાઘ્મભ ફનાલી
યાખેર છે અને ભાઘ્મભને ળક્તત ણ પ્રદાન કયે ર છે . આઘ્માજત્ભક યં યાભાં વભમ ાકે ત્માયે
વાધકને ભાઘ્મભ કે ગુરુ ભે જ છે . બક્તત લધે એટરે વદ્ ગુરુનો વાિાત્કાય થામ. ગુરુવળષ્મનો
વંફધ
ં ભાત્ર એક જન્ભ પુયતો જ નથી શોતો. એ તો જન્ભોજન્ભનો છે .’’ગોવલિંદ પ્રાપ્ત કયલા
‘‘ગુરુપર્ુ ણિભા’’ના ભશાલમને પ ૂણમ શ્રઘ્ધા-વલશ્વાવ-વનષ્ઠાથી ઉજલીને ગુરુ પ્રત્મેન ું ૠણ અદા કયી
ધન્મ ધન્મ ફનીએ.
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