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૧.

ભાનલભાં ધભમબાલનાની વાશવજકતા
નભમદાળંકય અનુવાય ભાનલભાં ધભમબાલના આગંતુક નથી યંતુ વાશવજક છે . અલ્જ્ઞ અને યાળમી જીલ વલમજ્ઞ અને સ્ત્લતંર

એલી યભેશ્લયની ચેતના વાથે એકરૂ થમા લગય તે વંતોાતી નથી એટરે ભાનલભાર વલમજ્ઞ, સ્ત્લાલરંફી અને સ્ત્લતંર એલી યભ ચેતના
વાથે અલશ્મ જોડાલા ઈચ્છે છે . આ ઈચ્છા વાશવજક યીતે ભાનલભાં છે . ભાનલભારની આ એક આધ્માવમભક બૂખ છે , જે વશજ છે . આ
વશજ બાલના, યભેશ્લય વાથે જોડાલાની તડ, જે ને નભમદાળંકય “આધ્માવમભક બૂખ તયીકે ઓખાલે છે .” યભતમલને ાભલાની
આલી ઊંડી લાવના એ વલકાય નથી યંતુ તે ગુણરૂ છે . ભાનલભાં અલ્જ્ઞતા, યતંરતા, અૂણમતા જમાં વુધી વંલેદામ છે મમાં વુધી
ભાનલનો વલમજ્ઞ, સ્ત્લતંર અને ૂણમ યભેશ્લયને ાભલાનો તરવાટ યશે છે આલા તરવાટને નભમદાળંકય ધભમવજજ્ઞાવા તયીકે ઓખાલે છે .
તેઓ જણાલે છે કે “ભનુષ્મપ્રાણીને જમાં વુધી અલ્જ્ઞતા, યતંરતા, અૂણમતા લગેયે જણામા કયળે મમાં વુધી વલમજ્ઞ, સ્ત્લતંર અને ૂણમ
યભેશ્લયને ભલાને તરસ્ત્મા જ કયળે. ધભમની આલી વાચી બૂખ ઉઘડલી તેનું નાભ ધભમવજજ્ઞાવા છે ”. (ધભમતમલ વલચાય બાગ-૧-ૃ૧૫૭)
૨.

ધભમભાં કેલ શ્રદ્ધા નવશ યંતુ ‘ળુદ્ધ શ્રદ્ધા’ શોલી જોઈએ
નભમદાળંકયની ધભમ વલબાલનાભાં ળુદ્ધ શ્રદ્ધાનું અમમંત ભશમલ છે . નાવસ્ત્તકતા તેભના ભતે એક વાશવ છે . નાવસ્ત્તકતાના મામમ

તયીકે તેઓ અશ્રદ્ધાને ભુકે છે . જે ને યભતમલ કે ળુદ્ધ ચેતનાભાં અશ્રદ્ધા છે તે નાવસ્ત્તક છે . ફીજી તયપ વંત ભશામભાઓ તેભજ ધભમગ્રંથો
દ્લાયા જે કઈ કશેલામ છે તે વમમ છે એભ ભાનનાયા અંધશ્રદ્ધા ધયાલે છે અને એ ણ વચત્તનો દો છે . નભમદાળંકયના ભતે “અશ્રદ્ધા
અથલા નાવસ્ત્તકતા અને અંધશ્રદ્ધા અથલા વલાાંવસ્ત્તકતા એ ફે લચ્ચે ળુદ્ધ શ્રદ્ધાના ભાગમને અલકાળ છે .”(ધભમતમલ વલચાય બાગ-૧-ૃ૧૧૬) તેભના ભતે નાવસ્ત્તકતાલાદીઓ કેલ વલચાયલાદી છે અને અંધશ્રદ્ધા ધયાલનાયા કેલ આચાયલાદી છે . તેભના ભતે “ધભમ ભાર
વલચાય અને આચાયના વામ્મ ય ફંધામેરો છે કેલ વલચાય અથલા કેલ આચાયભાં ધભમનું યશસ્ત્મ નથી. કેલ લેદાંતની લાતો કયનાયા...
કેલ જ કયી ભાર આચાયભાં વલમસ્ત્લ છે એભ ભાનનાયા... ધભમના વ્માક સ્ત્લરૂને વભજી ળકતા નથી” (ધભમતમલ વલચાય બાગ-૧-ૃ૧૧૬) નભમદાળંકય વલચાય અને આચાયનું વામ્મ હશદુધભમના વ્માક સ્ત્લરૂ દ્લાયા વભજાલે છે . આ વંદબમભાં તેઓ વળલ અને ળવતત ફંનેને
એકતમલની ફે ફાજુ તયીકે ઓખાલે છે . તેઓ જણાલે છે કે “જે ભ એક ઢારની એક ખાડાલાી અને એક ઉવેરી ફાજુ શોમ છે અને
તેભ છતા ઢાર એ એક જ લસ્ત્તુ છે , તેભ યભતમલની એક રમલાી, યભળાંવતલાી, વાભાન્મ પ્રકાળલાી અલસ્ત્થા છે તેનું નાભ વળલ;
અને તેની વજમ નબાલલાી, ઉન્ભુખ કરાલાી, વલળે પ્રકાળલાી અલસ્ત્થા છે તેનું નાભ ળવતત.”
વત, વચત્ત અને આનંદ સ્ત્લબાલલાું તમલ વ્માક બાલે રીન થમું શોમ તો તે વળલ. તે જમાયે ોતાના સ્ત્લરૂને “શુ ં વવચ્ચદાનંદ
ૂણમરૂ છુ ” એલી યીતે ઉન્ભુખ થઇ ઓખાતું થામ મમાયે ળવતત.... આ ચૈતન્મના ોતાના વવચ્ચદાનંદ-સ્ત્લબાલે ફશાય કાઢલાનોઝફકાલલાનો જે અંતસ્ત્થ લેગ તેને ળવતત વંજ્ઞાથી તાંવરકો જણાલે છે . આભ તેભણે વળલને વલચાયરૂ અને ળવતતને આચાયરૂ ગણાલી ળૈલ
અને ળાતત ફંનેનો વભન્લમ કમો છે . આભ નભમદાળંકયનું ધભમ અંગેનું દ્રવહ્રહફદુ વભન્લમામભક છે . તેભની ધભમની લાચના વલયોધ આવશ્રત
નથી યંતુ વભન્લમ આવશ્રત છે . આલી વભન્લમામભક વભજણ એ જ વાચી ધાર્સભક વભજણ છે એલું તેભણે તેભની ધભમબાલના દ્લાયા
સ્ત્હ્ર કમુાં છે .
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૩.

ધભમતંરભાં આમભવનણમમનો અવધકાય આલશ્મક છે
નભમદાળંકય ધભમને એક તંરરૂે જુ એ છે . વલમ ધભોને ોતાના એક તંર શોમ છે અને કમું ધભમતંર વ્મવતતએ કે પ્રજાએ સ્ત્લીકાયલું તે

આમભવનણમમનો વલમ છે . અથામત ધભમતંરભાં આમભવનણમમનો સ્ત્લીકાય અવનલામમ પ્રભાણે થલો જોઈએ. આભ આમભવનણમમનો સ્ત્લીકાય એ
ધભમના અભ્માવની ામાની ળયત છે . આ જ કાયણે તેઓ વલમ ધભોની વભાનતા પ્રવતાદદત કયલા ભાંગતા નથી. એ જ યીતે ફધા જ
ધભોનો અભ્માવ કયીને તેભાંથી જે વારં છે તે આચયલું જોઈએ એભ ણ તેઓ ભાનતા નથી કાયણ ઉયના ફંને દ્રવહ્રહફદુથી વ્મવતતની
ધાર્સભક ખીરલણી થઈ ળકતી નથી. આ વંદબમભાં તેઓ જણાલે છે કે “અમમાયે તો આણને એભ કશેલાભાં આલે છે કે તભે ફધા ધભમનું
વળક્ષણ રો અને તેભાંથી જે વારં રાગે તે ાજો. ભાયે તે વલે કશેલાનું એટરું જ છે કે યધભમના આળમ ગભે તેટરા વાયા ઉત્તભ શળે તો
ણ તે આણા નથી, એટરું જો આણે વભજીળું નવશ, તો તેનાથી આણી વખરલણી- ઉન્નવત થલાની નથી. જે ભ આણા ય યદેળી
પ્રજાનું યાજમ ગભે તેટરું વારં શોમ યંતુ તે સ્ત્લયાજની ગયજ વાયે નશી તેભ અન્મના ધભમ કે વશ્ચભની પ્રજાના ધભોભાં કઈ વારૂ શોમ તો
ણ તેને આણં કયી રઈએ તો જ તે આણને ગુણકાયી થઇ ળકે.”(ધભમતમલ વલચાય–બાગ-૧-ૃ-૧૨૭) આભ નભમદાળંકય અનુવાય
ધભમતંરભાં આમભવનણમમ ભશમલનું છે વાથે વાથે યધભમના વાયા ગુણોને સ્ત્લયંયાભાં યશી ગોઠલલા અને તેને આમભવાત કયલા એ ધભમતંર
ભાટે આલશ્મક છે .
૪.

ધભમ એ કેલ જ્ઞાન નથી યંતુ જીલંત અનુબલ છે .
નભમદાળંકયના ભતે કેલ ફુવદ્ધભમ કે જ્ઞાનભમ જીલન કયતા અનુબૂવતની છારકલાું જીલન વાચું ધાર્સભક જીલન છે આલા ધાર્સભક

જીલનભાં જ્ઞાનના વલસ્ત્તાય કયતા અનુબલની ઊંડાઈ લધુ ભશમલની છે . તેઓ જણાલે છે કે “આણા જીલનનું યશસ્ત્મ કેલ ફુવદ્ધભાં
અથામત જ્ઞાનબૂવભકાભાં નથી, ણ આણા અંતસ્ત્તભ સ્ત્લરૂભાં યશેરા અયોક્ષ અનુબલફભાં તથા આણી વનગુઢ દળાભાં યશેરી જ્ઞાન,
ઈચ્છા અને દિમાળવતતના વભતોર વલકાવભાં છે . ( ધભમતમલ વલચાય બાગ-૪-ૃ-૧૦૯) કેલ ફુવદ્ધની ળયણ રેલાથી ફુવદ્ધની આ
ાયના– ફાહ્ય વલશ્લનું જ્ઞાન આણને ચોતકવ ભે છે યંતુ વાક્ષીરૂ આમભાનો આશ્રમ રેલાથી આંતય વલશ્લના વમમો પ્રાપ્ત થામ છે .
નભમદાળંકય અનુવાય એલું ખવચત જ નથી કે ાયગાભી વમમ જ ભશમલના છે . તેઓ ફુવદ્ધના વમમાન્લેણને સ્ત્લીકાયે છે . ‘વાચું ધાર્સભક
જીલન વલશ્લના સ્ત્થૂ અને વુક્ષ્ભ વ્મવતકયોને શવતાભરકલત્ છે ’. આ જ વાચા ધાર્સભક જીલન કે ધભમભમ જીલનની કા છે . આ કા
દ્લાયા જે સ્ત્લચ્છં દ અનુબલ- ઉભીઓ લાણી કે ગ્રંથોભાં ઉછાા રે છે તેના વંસ્ત્ળમથી ભાનલજીલન ધભમભમ ફને છે . ધાર્સભક જીલન અને
તેના વઘા દયણાભો કેલ ફુવદ્ધ દ્લાયા વવદ્ધ કયલાના પ્રમમનો જીલનને ળાંવત અને તૃવપ્ત આતા નથી. આથી જ ધભમભમ જીલનભાં
ફુવદ્ધથી યના ક્ષેરનો વંસ્ત્ળમ જરૂયી ફને છે . આભ ધાર્સભક જીલન કેલર ફુવદ્ધને આધીન નથી. આ વંદબમભાં નભમદાળંકય જણાલે છે કે
“ધભમનું ફીજ યભામભા અથામત પ્રાણીભારના ગુશાળમભાં યશેરા ચૈતન્મઘન સ્ત્લરૂભાં વભામેરું છે ; અને તે ફીજ વબન્ન દેળકારભાં વલમજ્ઞ
આમ અંત:કયણભાં અંત:વંલેદનરૂે અંકુદયત થામ છે .” (ધભમતમલ વલચાય બાગ-૪-ૃ-૧૧૧) ધાર્સભક જીલનના વ્મલશાદયક અને ાયભાર્સથક
ફંને અંળોને નભમદાળંકય ટ અને કોય ના રૂક દ્લાયા વભજાલે છે . “આણા અભુલ્મ સ્ત્લરૂટની એક કોયભાર જાગ્રત કાની જ્ઞાનદળાભાં
પ્રકટ થામ છે , યંતુ ટનો ભોટો કીભતી બાગ કોયની ેરી ફાજુ એ શોમ છે . કોય ટની ળોબારૂ છે , ણ તે ટનું કામમ વાયે નવશ. તેલી
યીતે જાગ્રત કાના જ્ઞાન આંતય વંવલત ટના પ્રભાણભાં નવશલત્ છે . આ પ્રમમક્ષ જગત જે ભાં આણે ફુવદ્ધભમ જીલન ગાીએ છીએ,
જે ને આણે યભવમમ ભાની ફેઠા છીએ તેના યબાગભાં એક અધ્મામભતમલ અભમામદ વલરવી યહ્યું છે . એ વભુદ્રની ચૈતન્મભમ તયંગાલવર
આ ફાહ્ય જગત વાથે અથડાઈ તેને વમમણં અે છે .” આ વંદબમભાં વ્મલશાય અને યભાથમ ફંને ચૈતન્મનો વલરાવ છે અને ધાર્સભક
જીલનનો આળમ ણ આ ફંને ક્ષેરો લચ્ચેના આમભવંલાદભાં યશેરો છે . આ આમભવંલાદ સ્ત્લાબાવલક અને વનમમ ફને, ફંને લચ્ચેની
તન્ભમતા વવદ્ધ થામ, આ વંફંધ જાગ્રતવફંધ ફને તો જીલનભાં યભ ળાંવતનો આશરાદ પ્રગટ થામ.
વલમ ધભમના ભશામભાઓ અને મગંફયો જે યાનુબુતીને વ્મતત કયે છે તેના વંદબમભાં નભમદાળંકય રખે છે કે “વલમ ધભમના
અનુબલી ભશામભાઓ આણી ફુવદ્ધના યબાગભાં યશેરા અને લસ્ત્તુભારને જીલન અમનાય યભતમલનો સ્ત્લીકાય કયે છે , અને તે તમલ
વાથે તન્ભમતા અનુબલલાભાં કૃતકૃમમતા વભજે છે .” આભ ધભમભમ જીલનભાં ફાહ્યેન્દ્રીમ, ભન અને ફહ્યાથમના વવન્નકમથી પ્રકટ થતું જ્ઞાન
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તો શોમ જ છે તે ઉયાંત ધાર્સભક જીલનભાં જ્ઞાન આંતય દ્લાયથી અરૌદકક વન્નીકમ દ્લાયા પ્રાપ્ત થામ છે . આ પ્રકાયનું ધભમભમ જીલન
જગતનું વલદ્લેી છે અને પ્રાણીભાર ય અનુકંા ધયાલે છે . આ અલણમનીમ ચભમકૃવતરૂ અલસ્ત્થાલાું જીલન છે .
ધાર્સભક જીલન અંગેના નભમદાળંકયના વલચાયોને નીચેના છ ભુદ્દાઓ દ્લાયા યજુ કયી ળકામ છે .

૫.

૧.

ફુવદ્ધથી ય એક વ્માક તમલ યશેરું છે , આ તમલ વંૂણમ પ્રંચનું અવસ્ત્તમલ અને ળોબા છે .

૨.

આ યભતમલ વાથે આણો આમભા અબેદ વંફંધ ધયાલે છે .

૩.

આ અબેદ વફંધને જાગૃત કયલાની કા એ ધભમભમ જીલન છે .

૪.

આ કરાને મોગ કે વંમભ કશેલામ છે .

૫.

આ પ્રકાયનું જીલન જીલનાય ઉત્તભ ચાદયમમલાન, આયોગ્મલાન, અને જગત પ્રમમે અનુકંા ધયાલે છે .

૬.

આ પ્રકાયના જીલન દ્લાયા જ્ઞાનનો વલળુદ્ધ પ્રકાળ લશે છે .

ધભમ કેલ જડ ભાન્મતા કે વલચાયજડતા નથી, ધભમભાં પ્રગવતળીરતા છે જે થી ધભમભાં ળુવદ્ધ અને લૃવદ્ધ ળતમ છે .
નભમદાળંકય ધભમનો અથમ ળાસ્ત્રાંધ ફનલું એલો કયતા નથી. ધભમનું ળોધન થઇ ળકે છે અને તેની લૃવદ્ધ કે વલકાવ ણ થઇ ળકે છે .

આભ ધભમ નભમદાળંકય અનુવાય લૃવદ્ધ અને વલકાવ ભાટે ભુતત, ઉવચત અને ભોકું આકાળ આે છે . તેઓ સ્ત્હ્રણે જણાલે છે કે “ધભમનું
ણ ળોધન છે , અને ધભમનું ણ લધમન છે ... જે ભ આણા અલમલો સ્ત્નાનાદદથી ળુદ્ધ થામ છે , અને વ્મામાભાદદથી લૃવદ્ધને ાભે છે તેભ
આણા અધ્મામભજીલનના અલમલરૂ ધભમની ણ ળુવદ્ધ-લૃવદ્ધ થઇ ળકે છે .” (ધભમતમલ વલચાય બાગ-૪-ૃ-૩૯૪) ધભમના અનુળયણભાં
વલલેકદ્રવહ્ર જરૂયી છે . ह्रदयेन अभ्यनुज्ञात:| અથામત ધભમનું હૃદમથી અનુભોદન અને અનુળયણ થલું જોઈએ. આ વંદબમભાં નભમદાળંકય ધભમને
ઇવન્દ્રમ, ફુવદ્ધ, ભન દ્લાયા અનુષ્ઠેમ એટરે કે વાધ્મ દાથમ- વાધના લડે તેની ઉમવત્ત અને લૃવદ્ધ થામ તેલો દાથમ ભાને છે . ધભમની વલલેક
લડે વનષ્ઠા ન થામ તો તે વલધભમ અથલા અધભમ છે . ટૂંકભાં ધભમ વલલેક વલનાનું આચયણ નથી.
ધભમભાં કઈ યીતે ળોધન અને વંલધમન થામ છે તેના ઉદાશયણરૂે તેભણે અહશવા જે ને બ્રાહ્મણ, ફૌદ્ધ અને જૈ ન ધભમભાં આલશ્મક
ધભમ ભાન્મો છે , તેની તેઓ વલચાયણા કયે છે . અહશવા ઉય જૈ નો વલળે બાય આે છે , ફૌદ્ધો તેનાથી ઓછો અને બ્રાહ્મણો તેથી ણ
ઓછો બાય આે છે . બ્રાહ્મણધભમભાં મજ્ઞભાં હશવા વલવશત શતી. આ વંદબમભાં નભમદાળંકય સ્ત્હ્ર રખે છે કે “જે ઓ ોતાને લતમભાન લૈદદક
ધભમના ભાને છે તેઓને ોતાના ધભમના ઇવતશાવનું વાચું જ્ઞાન શોમ તો તેભનો ધભમ અહશવાનું જ પ્રવતાદન કયે છે તેભ કશેલાનું વાશવ ન
કયે.” મજ્ઞભાં થતી હશવાને પ્રથભ વંખ્માચામમ કવરદેલે ગૌણ ફનાલી, બગલાન શ્રીકૃષ્ણે બાગલત ધભમ દ્લાયા દિમાકાંડ કયતા ઉાવના
અથલા બવતતકાંડને પ્રાધાન્મ આપ્મુ, ભશામભા ગૌતભ ફુદ્ધ અને ભશાલીય સ્ત્લાભીએ ફૌદ્ધ અને જૈ ન ધભમના પ્રવાયણ લડે લૈદદક ધભમ ઉય
વુધાયણા કયી અને મજ્ઞભાં હશવાનો રો કમો. આભ ધભમભાં ળોધન અને લધમન-ળુવદ્ધ અને લૃવદ્ધ થામ છે એભ નભમદાળંકય બ્રાહ્મણધભમભાં
હશવાના આચયણભાંથી અહશવાનું આચયણ કેલી યીતે વસ્ત્થય થમું તે દળામલે છે .
ધભમળોધનનું શેરું દ્લાય વદગુર વંફંધ છે . ધભમનું વાભાન્મ જ્ઞાન ભેવ્મા છી ધભમ અનુવાય જીલન ળાવન ભાટે ગુરનો વંકમ
એ અમમંત ભશમલનો છે . ગુરના વંકમ દ્લાયા ધભમના અનુવયણની વભજ અને અવધકાય પ્રાપ્ત થામ છે . આ દ્લાયા સ્ત્લધભમની ઓખ ણ
કેલામ છે અને વ્મવતત ધભમળોધનના ફીજા દ્લાય ય શોચે છે જે દ્લાય છે વલલેકનું. ભનુષ્મ આવવતતથી ફંધામેરો યશે છે . તભોગુણભાં
ભોશ અને આલયણથી ભનુષ્મ ફંધામેરો યશે છે . યજોગુણભાં તૃષ્ણા અને દિમાની આવવતતથી તે ફંધામેરો શોમ છે , અને વમલગુણભાં
પ્રકાળ અને વુખની આવવતતથી ફંધામેરો શોમ છે . આ આવવતતરૂ ફંધનનો ક્ષમ વલલેક દ્લાયા થામ છે . ધભમળોધનનું રીજુ ં દ્લાય લૈયાગ્મ
અથલા તૃષ્ણાના ક્ષમનું છે . યાગ અને લૈયાગ્મની વુંદય વભજુ તી આતા નભમદાળંકય રખે છે કે “વચત્તનો વુખવાધનો વાથેનો અખંડ વંમોગ
તે યાગ છે તેનો વલમોગ તેનું નાભ લૈયાગ્મ.”(ધભમતમલ વલચાય બાગ-૪-ૃ-૩૯૮) વલયાગી વચત્તની ઓખ નભમદાળંકય નીચે પ્રભાણે દળામલે
છે :
(૧)

વલયાગી વચત્ત વલમો વાથે સ્ત્ળમભાં આવ્મા છતાં વલમોભાં રોાતું નથી.

(૨)

વલયાગી વચત્ત વલબૂ શોમ છે .
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(૩)

વલયાગી વચત્ત સ્ત્લચ્છ અને તપાલતોને ગ્રશણ કયનારં એટરે કે બેદક શોમ છે .

(૪)

વલયાગી વચત્ત સ્ત્થૂ દેશની ભમામદાને અવતિભે છે .

(૫)

વલયાગી વચત્તભાં ભાજમ ન કયલાની ક્ષભતા શોમ છે .

(૬)

વલયાગી વચત્ત વંસ્ત્કાયોને કડી યાખતું નથી.

(૭)

વલયાગી વચત્ત સ્ત્લ સ્ત્લરૂને અનુબલલા ભાટેનો ભુખ્મ અવધકાય છે .

વલલેક અને લૈયાગ્મ ધભમના ળાસ્ત્રલાતમોને વભજલા ભાટેના વુક્ષ્ભદળમક મંરો છે જે નાથી ધભમના આંતયરૂનું દળમન થામ છે .
ધભમળોધન અને લધમનનું ચોથું દ્લાય કરણા કે અનુકંા છે . આ અનુકંાનું વેલન બ્રહ્મબાલ દ્લાયા થઇ ળકે છે . આ દેલામાન ભાગમ
છે જે ભાગે જતા ધભમ સ્ત્લમં વલધભમ અને અધભમભાથી ભુવતત ભેલે છે . આથી જ નભમદાળંકયના ભતે ધભમની ળુવદ્ધ- અને લૃવદ્ધ ભાટે
ધભમના ળોધન અને વજમ ન ભાટે શ્રી વદગુર વફંધ, વલલેક, લૈયાગ્મ અને કરણા આ ચાયેમ ધભમદ્લાયભાંથી નીવમામ છી જીલ ભાર
બ્રહ્મબાલભાં વલચયણ કયે છે .
૬.

ધભમ-ધાર્સભક જીલન આનંદભમ છે . ધભમભાં આનંદનો વલભળમ થલો જોઈએ.
વલમ જીલોની કાવમક, લાવચક તેભજ ભાનવવક પ્રલુવત આનંદ ભાટે છે . આનંદ ભાટે જ રોકો જીલે છે . ભાનલના વલમ પ્રમમનો

આનંદ ભાટે છે . જીલ ભાર આનંદ ભાટે જ તરવે છે . આનંદની વીભા ક્ષણીક વલમલાવનાભાં નથી. શ્રુવત અનુવાય આનંદ જીલનું ોતાનું
સ્ત્લસ્ત્લરૂ છે અથામત આણં ભૂ સ્ત્લરૂ યભપ્રેભભમ આનંદરૂ છે . નભમદાળંકય રખે છે કે આમભા જમાયે યભપ્રેભાસ્ત્દ છે તો તે પ્રેભ
આનંદરૂ જ છે . ભૂ આનંદ આમભાથી અવબન્ન શોલાને કાયણે નભમદાળંકય તેને અજન્મ ગણાલે છે . દેશના અવબભાનનું વનઘમરન થતા
યભ આમભાનું જ્ઞાન થામ છે . જમાં જમાં ભન જામ છે મમાં મમાં વભાવધ અનુબલામ છે . આ સ્ત્લસ્ત્લરૂના આનંદની અખંડ અવબવ્મવતત છે .
આલો સ્ત્લસ્ત્લરૂાનંદ વલચ્છે દ ાભલા મોગ્મ નથી. સ્ત્લસ્ત્લરાનંદના ફે સ્ત્લરો નભમદાળંકય દળામલે છે : ૧.અલવચ્છન્ન સ્ત્લરૂાનંદ અને
૨.અલવચ્છન્ન વનજાનંદ જે ભાંનો પ્રથભ વભવહ્રરૂ છે જમાયે ફીજો વ્મવહ્રરૂ છે . તમલત: ફંને ળુદ્ધ બ્રહ્માનંદના દ્રવહ્રહફદુના બેદથી
જણાતા ફે સ્ત્લરૂો છે . નભમદાળંકય આનંદની ફીજી ફે કોદટઓ જન્માજન્મ કોદટ અને જન્મ કોદટ એભ વલબાજીત કયે છે . જન્માજન્મ
કોદટભાં પ્રાપ્ત થતો આનંદ લાવનાનંદ છે જે વુુવપ્તભાં અનુબલામ છે , તથા ફાહ્યકયણોની વનવષ્િમ અલસ્ત્થા તથા વલમના અબાનલાી
અલસ્ત્થાભાં ણ અનુબલામ છે . જન્માજન્મ કોદટના લાવનાનંદભાં જાગૃતકારના ફલાન લેગથી તેને વશજ વલસ્ત્ભૃવત થામ છે અરફત્ત
આ લાવનાનંદ દ્લાયા વલલેકી જનો સ્ત્લરૂાનંદનું અનુભાન કયી ળકે છે . આનંદ જમાયે લૃવત સ્ત્લરૂભાં પ્રવતહફવફત થામ છે મમાયે લૃવત્ત
સ્ત્લરૂને આધીન લતે છે . જન્મ કોદટની વભજ આતા નભમદાળંકય રખે છે કે “લૃવત્તના ઉદમ છી જન્ભ ાભતા શોલાથી તે આનંદ જન્મ
કોદટભાં આલે છે ... વલમોબોગનો અલવધ ( ૂયો) થામ મમાયે અંત:કયણ ોતાના વમલ ધભમને પ્રકટ કયી ોતાની ક્ષવણક ળાંત લૃવતભાં
સ્ત્લરૂાનંદના પ્રવતહફફને ગ્રશણ કયે છે આને રોકો વલમાનંદ કશે છે . લૃવત્ત જમાં વુધી ળાંત સ્ત્લરૂ કડતી નથી, મમાં વુધી વુખ પ્રાપ્ત
કયલાના તયપડીમા શોમ છે , વુખાનુબલ શોતો નથી.” (ધભમતમલ વલચાય બાગ-૩-ૃ-૪૭,૪૮)
પ્રવતહફફરૂ વલમાનંદ અને વલધાનંદનું ભુખ્મ વાધન ઈવપ્વત આનંદને અવબવ્મતત કયે એલી લૃવત્તનો ઉદમ છે . વલધાનંદભાં
સ્ત્લેચ્છાધીનતા છે જમાયે વલમાનંદભાં સ્ત્લેચ્છાધીનતા નથી. વલમાનંદી ાવે ફાહ્ય ઉાવધ શોલા છતા વલધાનંદનો આસ્ત્લાદ રઇ ળકામ
છે કાયણ કે તેભાં લૃવત્તના જન્ભભાં અન્મ ફાહ્ય વલમની અેક્ષા નથી જમાયે વલમાનંદભાં વલમ અંગેની યાધીનતાને કાયણે લૃવત્ત ઉય
ુરનું વલાાંળે સ્ત્લાતંર નથી. આભ આનંદ પ્રાવપ્ત એ જ અલવચ્છન્ન બ્રહ્માનંદ અને અલવચ્છન્ન વનજાનંદ, લાવનાનંદ અને વલમાનંદ
આ ચાયેમ આનંદના આવલબામલની વલવલધ અલસ્ત્થાઓ કે વસ્ત્થવતઓ છે એલું નભમદાળંકય તેભના આનંદભીભાંવાનું યાભળમ દ્લાયા વલલયણ
કયે છે . તેભના ભતે ધભમભમ જીલન આનંદ ભાટે છે . ઉયની ચાયેમ અલસ્ત્થાઓભાં આનંદ જ અવબપ્રેત છે આભ નભમદાળંકય અનુવાય ધભમનો
શેતુ આનંદની અવબવ્મવતતભાં છે . આનંદનું યભ પ્રાપ્તવ્મ બ્રહ્માનંદ છે ગૌણ પ્રાપ્તવ્મ વનજાનંદ છે . લાવનાનંદ અને વલમાનંદભાં જીલોને
તે ધભમની ઈચ્છાથી નવશ યંતુ અવનચ્છાથી સ્ત્ુયે છે તેથી તેનું પ્રાપ્તવ્મ તો નથી જ. પ્રાપ્તવ્મ તો- વેલલા મોગ્મ તો વલધાનંદ છે આના
વંદબમભાં ગૌડદ કાદયકાને ઉધ્ધદયત કયતા નભમદાળંકય રખે છે કે :
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तत्वमध्यात्त्मकं द्रष्टा तत्वं दष्टवा तु बाह्यत: |
तत्वीभुत््तादाराम्तत्वादप्रच्युतोभवेत ||
બાલાથમ : આધ્માવમભક તમલદળમન કયી ( અથામત મલ દના માથાર્થમમનો અનુબલ કયી), ફાહ્ય તમલનો વાક્ષામકાય કયી ( અથામત
તમદાથમનું જ્ઞાન વંાદન કયી), તમલરૂ થઇ (અથામત એકયવ પ્રમમગવબન્ન બ્રહ્મરૂ થઇ), તે તમલભાં જ યભાનંદને અનુબલતા તમલથી
કદાવ ભ્રહ્ર થલું નવશ. (ધભમતમલ વલચાય બાગ-૩-ૃ-૫૬)
૭.

ધભમબાલનાભાં બાલભમ અંત:કયણના વાભર્થમમનો-યભઆનંદની પ્રાવપ્તનો સ્ત્લીકાય છે .
તેભના ભતે બગલતનો અથમ બાલલાું છે . બગલત એ સ્ત્ંદતમલ છે , એ ઐશ્લમમરૂ છે . ઐશ્લમમની વભજુ તી આતા

નભમદાળંકય રખે છે કે યની પ્રેયણાની અેક્ષા યાખ્મા વલના ોતાની આમભળવતતને પ્રેયી જે કામમ ઉમન કયે તેનું નાભ ઐશ્લમમ. અથામત
આમભળવતત પ્રેયામેરું કામમ તે ઐશ્લમમ છે . આ જગત એ ઈશ્લય કે યભતમલની આમભળવતતથી પ્રેયામેરી અવબવ્મવતત છે .
યભતમલ વવચ્ચદાનંદ સ્ત્લરૂ છે . બ્રહ્મના આ રણેમ સ્ત્લબાલધભમ છે . જીલનો આનંદ ભોશ ઉમન કયે છે , આની વુંદય વભજુ તી
આતા નભમદાળંકય રખે છે કે વશકાયની અેક્ષાલાો આનંદ તેનું નાભ ભોશ. વશકાયની અેક્ષા વલનાનો આનંદ તે તેજ સ્ત્લરૂ છે અને
વનજાનંદ તે તેજની વચનગાયી છે . આ તેજની વચનગાયી વૃવહ્રના વલમદાથોભાં તમલત: અંતમામભી તયીકે વલધભાન છે . વરગુણામભક પ્રકૃવતભાં
બગલતતમલ તેની કા અને તેના બુલન-સ્ત્થાનભાં અલતયણ એ યભતમલનો સ્ત્લબાલધભમ છે . વચત્તના અનેક બાલોભાં ચાય બાલો
બ્રહ્મતમલના આનંદ વાથે વંકામેરા છે . અન્મ બાલો એ તેના ય લગેરા બાલો છે . બગલત તમલને સ્ત્લભાં ઉતાયી ળકે તેલા ચાય બાલો
છે : ૧.દાસ્ત્મબાલ, ૨.વખ્મબાલ, ૩.લામવલ્મબાલ, ૪.ભાધુમમબાલ. આ ચાય બાલો ૈકી કોઈણ બાલનો આશ્રમ રઇ બાલભમ
અંત:કયણ દ્લાયા યભતમલ વાથે વફંધ ફાંધી ળકામ છે . આ દ્લાયા બાલભમી ઇવન્દ્રમ-અંત:કયણ બગલાનને વલમભાં ઓખી ળકે છે
કાયણ આલી બાલલાી ફુવદ્ધ વાક્ષામકાયલાી ફુવદ્ધ છે . આભ બાલભમ અંત:કયણનું વાભર્થમમ એ જ ધભમની વાચી અનુબૂવતનું ભાધ્મભ
છે .
૮.

ધભમ આમભવલદ્દ થલાનો ભાગમ છે જે ભાં શ્રદ્ધા એ એક ામાની લસ્ત્તુ છે .
બ્રહ્મવલધાભાં શ્રોતા-લતતા લચ્ચે પ્રેભ અને વલશ્લાવનો વફંધ શોલો ઘટે. પ્રેભ અને વલશ્લાવની આ વભશ્ર વાભગ્રીને નભમદાળંકય

શ્રદ્ધા તયીકે ઓખાલે છે . શ્રદ્ધાની વંવત લગય યભુરાથમની વવવદ્ધ થતી નથી. શ્રદ્ધાથી વેલામેરા શ્રલણ લડે ભનન ળતમ ફને છે .
આ દ્લાયા થતું શ્રલણ કુતુશર નથી. ઇહ્ર અથમને વભજલા ભાટે ુન:ુન: તે લાતમો ઉય ભંથન કયલું ડે છે . આલું ભંથન જ વલલેકજ્ઞાન
ઉમન કયે છે , વભજણ ેદા કયે છે . નભમદાળંકય જણાલે છે કે શ્રદ્ધા લડે વેલામેરા શ્રલણથી ભનનરૂ ભવત પ્રગટ થામ છે તે જ
બ્રહ્મવક્ષામકાયરૂ વલજ્ઞાનને વનદદધ્માવન દ્લાયા જન્ભ આે છે . ( ધભમતમલ વલચાય બાગ-૩-ૃ-૨૭૭,૨૭૮) આભ શ્રદ્ધા દ્લાયા
સ્ત્લભવશભાભાં પ્રવતવષ્ઠત થલામ છે અને વ્મવતત આમભવલદ્દ ફને છે .
આમભવલદ્દ થલા ભાટે શ્રદ્ધા અને તમયતા ફંનેની વાથે નભમદાળંકય વંમતેવન્દ્રમમલ અથામત મોગજ્ઞાનથી આયવક્ષત શોલુ જરૂયી છે .
આભ નભમદાળંકય શ્રદ્ધાને પરીબૂત થલા ભાટે વાધકભાં શ્રદ્ધાની વાથે વાથે તમયતા અને ઇવન્દ્રમ વંમભને અમમંત જરૂયી ભાને છે .
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