
International Journal of Research in all Subjects in Multi Languages   
[Author: Dr. Dinesh K. Bhoya] [Subject: Gujarati]        

Vol. 5, Issue: 1, January: 2017 
 (IJRSML)  ISSN: 2321 - 2853 

 

14  International, Refereed (Reviewed) & Indexed Print Monthly Journal             www.raijmr.com        
RET Academy for International Journals of Multidisciplinary Research (RAIJMR) 

 

 

 

 

 
 

નાથસપં્રદાયના ંસતંકવિઓ 
 

ડૉ. દદનેશ કે. ભોયા 
મદિલા આર્ટ્સ કૉલજે, 
મોતીપરુા, દિિંમતનગર 

 

૧ અખયૈો                ર ડુગંરપરુી                    3 ભરૈિનાથ  
૪ વિકમસાિબે          રઃ પ િૈલાબાિા                 ૬ સાઈંિલી 

 

૧. અખૈયો (ઈ.સ.૧૭૬ર આસપાસ)  
ભતૂનાથના વશષ્ય િતા. સૌરાષ્રની જ્ઞાનમાગી સતંપરંપરામા ંતેમની તળપદી શૈલી અને રૂપક  
ભતૂનાથના વશષ્ય િતા. સૌરાષ્રની જ્ઞાનમાગી સતંપરંપરામા ંતેમની તળપદી શૈલી અને રુપક 
ગભિ્ાણી ધ્યાનાકર્્ક રિી છેઃ 

સાધ ુમેરે ભાઈ, 
પે્રમને ભલકે મરીએ 

ડયા્ િગર દિિંમતથી માયારૂપી રાજા સાથે યધુ્ધે ચડિાનુ ંછે. 
બખતર બાધંી ન થઈએ આકારા, 

સઘીરા સધીરા ચલીએ, 
દદલ રે સમીં ભરીએ, 
ભપૂ સુ ંએ નિ ડરીએ 

 

પ્રભપુ્રાપ્તતનો માગ્ વિકટ ચ.ે પણ ડયા્ િગર આગળ િધિાનુ ંછે. જો વશર સાટે પણ સતગરુુ મળે તો 
પાછો પગ ન ભરિો જોઈએ. જીિ અને વશિના ઐક્ય ને સાધિાનો મમ્ બતાિતા કિ ેછેઃ 

ભતૂનાથ ચરણ ેભણ ેરે અખયૈો, 
તેજમા ંતેજ મળીએ. 

માયાને િશ છે તેિા જીિોને આપણા સતંોએ જીિતા નર કિીને ઓળખાવ્યા છે. આિા જીિતા નરના 
જન્મ અને મરણના ફેરા ટળતા નથી. આ િસ્તનેુ અખયૈાએ અિળ િાણીમા ંપ્રયોજીને જીિતં બતાિી 
છે. 
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જયા ંરે જોઉં તયા ંનર જીિતા, 
મરેલા ન મળે કોઈ 

પણ મરેલાને જો મરેલા મળે, 
તો એને આિાગમન ન િોય. 

કવિ કિ ેછે જયા ંજોઉં તયા ં‘હુ’ં પ્રધાન િોય તેિા જ નર મળે છે. જેમનો ‘હુ’ં મરાલ ગયો તિા મરેલા 
નથી. મળતા. જેઓ મરેલા છે તે જ કામ-ક્રોધને ખાય છે. મરેલાઓ મળે તો જન્મ-મરણની વ્યાવધ ટળી 
જાય. મરેલાઓને મતૃયનુો ભય નથી, તેથી કિ ેછેઃ 

જીિતા ને જોખમે ઘણા,ં મરેલાને કોણ મારે, 
જોખમ મટી ગયો એને જીિ કો, ઈતો આિતા 

જમ પાછા િાળે- 
જેણ ેઅંતઃકરણ વનમ્ળ કયુું છે, મનને ગાળી નાખયુ ંછે, તેિાઓ તો સતં સમાગમે ભિસાગર તરી ગયા 
છેઃ 

ભતૂનાથ ચરણ ેઅખયૈો ભણ,ે 
જેણ ેલીધો સતંનો ઓળો, 

ર ડુુંગરપરુી (ઈ.સ.૧૯૦૦) 
ભાિપરુીના વશષ્ય. ગેબિાડીના ગરિા સરૂ ગાનાર તરીકે તેમનુ ંનામ નાથ સપં્રદાયમા ંઅને સૌરાષ્રની 
સતંિાણીમા ંમિતિનુ ંરહ્ુ ંછે,  ડુગંરપરુીની િાણીમા ંયૌગગક પદરભાર્ામા ંઆધ્યાત્તમક અનભુિ 
વનરુપાયો છે.  તેમના કેટલાકં પદો દિન્દી-રાજસ્થાની અને કેટલાકં વમશ્રભાર્ામા ંતો કેટલાકં ગજુરાતી 
ભાર્ામા ંમળે છે. તેમનુ ંપ્રવસધ્ધ પદ છે. 

દલ દદરયામેં ડબૂકી દેણા, 
મોતી રે લણેા ગોતી એ જી 

ખારા સમદર મેં છીપ બસન િ,ે 
ભાત ભાતરા ંમોતી એ જી. 

આતમજ્ઞાનરૂપી મોતીને િાથ કરી લિેાનુ ંસચૂિે છે. આ મોતી સ્િાનભુિેથી થશે પસુ્તકો િાચંિાથી નદિ 
થાય. જયારે હૃદય પવિિ થશે અને નામજપ કરિાથી રણુકંાર ઊઠશે તયારે જયોવતના ંદશ્ન થશે. અને 
જયોવત આતમરૂપી મોતીના દશ્ન કરાિશેઃ 

રણુકંાર મેં ઝણુકંાર િ,ે 
ઝણુકંાર મેં જયોવત એજી 
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એ જયોવત અભપેદ િોતી, 
િિા ંિ ેએક મોતી રે 

આ જયોવતના આડ ેનિ દ્વાર અને દસમી ખડકી  તે સરુ્મ્ણા નાિી. આ નાડી સતગરુુ કૃપાથી ખલુ ેછે, 
તેમ દશા્િી સતગરુુના મદિમાને િધારે છેઃ 

નિ દ્વારા, દસમી ખડકી 
ખડકીમેં એક ખડકી એ જી 

એ ખડકી કોઈ સતગરુુ ખોલે 
કૂંચી ઉનરા ઘર કી રે. 

યોગાનુભંિને ડુગંરપરુીએ અિીં સ્પષ્ટ િણવ્્યો છેઃ 
ડાબી ઈંગલા,, જમણી વપિંગલા, 

નરુત સરુત કર જોતી 
દેિ ડુગંરપરુી બોગલયા, 
હ ુિરખ ેિાર પરોતી 

ઈંગલા વપિંગલામા ંિિતેા પ્રાણને અભ્યાસ દસમા દ્વારે એટલ ેકે સષુમુ્ણા નાડીમા ંપ્રિાદિત કરિાથી 
કંુડગલની જાગવૃત થાય છે. તયારે બ્રહ્મમરનુ ંદ્વાર ખલુ ેછે. અને તયારે આતમજયોવત પ્રકાશી ઊઠે છે.  
 

3 ભૈરવનાથ 
‘સત કેરી િાણી’મા ંશ્રી મકરંદ દિેએ ભરૈિનાથનુ ં એક પદ સપંાદદત કયુું છે. અન્ય પસુ્તકોમાથંી 
તેમના વિશે બીજી કોઈ માદિતી મળી શકી નથી. તેમનુ ંપ્રવસધ્ધ પદ છેઃ 

 

ગણપત ગાઈ લ,ે સદાય સખુ પાઈ લ,ે 
ગરુુ મળ્યા છે બ્રહ્મજ્ઞાની, મારા િદરજન 

પીઓને પે્રમરસ જાણી રે િોજી. 
ગણપવત આદદ-અનાદદ દેિ છે. તેમના સ્મરણ િગર કોઈ પણ કાય્ પણૂ ્થત ુ ંનથી. સાધનામાગે પણ 
તેમનુ ંપજૂન-અચન્ એટલુ ંજરૂરી છે. તેથી ભરેિનાથ કિ ેછે ગણપવત ગાઈ લો અને બ્રહ્મજ્ઞાની ગરુુ 
મળ્યા છે, તો િદરરસનો અમતૃ તયાલો પી લો. સદ્દગરુુ મદિમાને િણિ્તા કિ ેછેઃ  

સતગરુુ મળે સાન સમજાિે, 
આતમની ઓળખાણી, મારા િદરજન., 
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ગરુુકૃપાથી વશષ્યને આતમાની ઓળખાણ થાય છે. અજ્ઞાન દૂર થાય છે. અને ભીતરમા ંઉજાશ પથરાય 
છે. ભરેિનાથ કિ ેછે આ માગે કેટલાક નર આતમવસઘ્ધધને પામ્યા છે, આ િસ્ત ુમેં સાધ ુમખુથેી જાણી 
છેઃ 

સાધડુાની િાણીમે સદાય મખુ જાણી 
બાિો બોલ ેિેણ  પર િાણી રે, 

‘િેણ પર િાણી’ એટલ ેપરાિાણી. પરાિાણીથી જ સાધકના હૃદયકમળના તાળા ખલુ ેછે, તયારે જ 
બ્રહ્મનો સાક્ષાતકાર થાય છેઃ 

કિ ેરે ભરૈિનાથ ખલુ ગયા ંતાળા ંતો, 
અરસપરસ ઓળખાણી, મારા િદરજન., 

૪ રામૈયો  
મળૂનામ રામ, ડાગંર, િેલાબાિાના વશષ્ય િતા. તેમણ ેગરુમદિમાના પદોમા ંગરુુ વ્યદકતિના કેટલાકં 
રંગો કરુણભાિે પ્રકટ કરી સતંિાણીમા ંતાજગીનો અનભુિ કરાવ્યો છે.  

ભલૂલે મન સમજાિે બાળુડો બાિો, 
ભલૂલે મન સમજાિે 

ગરુુને બાળુડો બાિો કિીને ઓળખાિતા કિ ેછે ભાન ભલૂલે મનિાળાને સમજાિે છે. પરમાતમાના 
માગે જેણ ેએક પણ આંકડો ઘ ૂટંયો નથી તેિાઓને ભણાિે છેઃ  

એ રંુ િીંછીના બોિો મતંર ન જાણ,ે 
ઈ તો નાગણીયુ ંને નચાિે. 

સપંદશ્ અને િીંછીના દંશ થિાથી ઝરે ચડ ેતેના મિંો સદ્દગરુુ જાણતા નથી છતા ંિાસનારૂપી 
નાગણીયુનંા ઝરે ઉતારિામા ંસમથ્ છે.  

ધમ્ ઉતસિ સમયે િિેંચિામા ંઆિતો પ્રસાદ િાથમા ંરાખી વશષ્યના હૃદયમા ંભદકતના ંનીરને િિાિે 
છેઃ 

િેલાને સરણ ેરામયો બોગલયો, 
ઝીણા ઝીણા મે િરસાિે 

િાસનાના ઝરેને વમટાિી આતમતપૃ્તત કરાિે છે. અિીં ઝીણા ઝીણા મેં તે આતમતપૃ્તતના આનદંને પ્રકટ 
કરત ુ ંપ્રતીક છે. 
 

પ વૈલાબાવા    
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ગગરનારી યોગી િાઘનાથના વશષ્ય િતા. જૂનાગઢ બાજુના િતા. કોળી જ્ઞાવતમા ંવસધ્ધ થઈ ગયા. 
જૂનાગઢમા ંસિંત ૧૯૯૭ દિિંદિાણરુાજ સ્થાપશે, એિી ભવિષ્યિાણી ઉચ્ચારત ુ ંતેમનુ ં‘આગમ’  અને ૭ 
કડીનુ ં‘િૈરાગ્યબોધ’ એમ બ ેરચનાઓ મળે છે.  

અન્ય સતંકવિઓના આગમ કરતા તેમનુ ંઆગમ સાયબા અને ચામુડંા માતાના ઉલ્લખે કારણ ેજુદું પડ ે
છે.  શરુઆતમા ંગગરનારનો મદિમા બતાિ, ગગરનારમાથંી નકલકંી અિતાર પ્રગટશે તેંમ કિ ેછે.  

ગરિામાથંી ગેબી જાગશે ઝળકે નિલખ નેજા, 
ઓતર થકી સાયબો આિશે ભળેા મોટા મોટા જોધ્ધા. 

િિે ચામુડંાનો ઉલ્લખે કરતા કિ ેછેઃ 
સાિડં ચડશે રણિટે શીશ દૈતયનુા ંદળિા, 

ખાડુંને ખતપર લશેે િાથમા ંરગત દૈતયના ંપીિા. 
યગુ પદરિત્નની િાત કરતા કિ ેછે. 

સિંત ઓગણતેર સતાણુમંા ંરાજ દિિંદિાણુ ં િોશે, 
ગતયનો સેિક િેલો બાિો બોગલયા 

ઘણી માથે ચમરછતર ઢળશે. 
 

સતંકવિની પ્રભપુ્રતયેની, ધમ્ પ્રતયેની શ્રધ્ધા અગભવ્યકત થઈ છે. 
 

૬ સાુંઈવલી 
સાઈંિલી સૌરાષ્રી સભંાળનાર જસતં કવિ છે તેમ ભજનમા ંમમીઓ કિ ેછે . તેમની એક રચના મળી 
છે. જેમા ંયોગની દક્રયા િણિ્ી બ્રહ્મપ્રાપ્તતનો માગ્ બતાવ્યો છેઃ  

પિનકા પરકાશ ભયા િ,ે 
ઓિ ંઅલાઈ લ ેઅગમરુા, 

અખડં ધામ મેં િસે ગરુુ મારા 
િરસ ંનરૂ વનરંજન કા. 

સષુમુ્ણાનાડીમા ંપ્રાણ પ્રિેશના જ્ઞાનરુપી પ્રકાશ થયો. અજપાજાપ જપિાથી સિસ્ત્રસારમા ંઘ્સ્થર 
સદ્દગરુુ-પરમાતમાના અખડંધામને પામી શકાય છે. એટલુ ંજ નદિ પણ તેમા ંવનરંતર િરસી રિલેા 
નરૂને એટલ ેકે બ્રહ્મતેજનો અનભુિ થાય છે. માનિશરીરને ‘જય ગબચ કમલ’ કિ ેછે. જો સાધક યોગ 
કરે તો આ કમળ નિ સ્િરુપને પામે છે. તેમા ંઅલખ પરુુર્ ગબરાજે છે. તેના સપંણૂ ્વિકાસથી અલખ 
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પરુુર્મા પ્રાપ્તત થાય છે.  અને પછી તો સાઈંિલી કિ ેછે તેમ આ માનિ શરીરની શુ ંતારીફ 
કરિાની? 

“તેરા બદનકી દકયા  કરંુ તારીફ ? 
જલિળ જયોવત જલતી િ.ે” 

જયોવતમા ંજ બ્રહ્મા, વિષ્ણ ુઅને મિશે વનદિત છે. તેમની જ ચચા્ થઈ રિી છે. મવુનઓ તેમનુ ંજ ધ્યાન 
ધરી રહ્યા છેઃ 
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