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Maahatmaya-B.S.R. 

શ્રી ગણેળામ નભ: 

શ્રીવયસ્લત્મૈમ નભ: 

શ્રીગરુુભ્મો નભ: 

 નભો બગલતે લાસદેુલામ. 

શ્રીકૃષ્ણ: ળયણ ંભભ. 

બાગલતનો ઉદે્દળ અને તેનુ ંભાશાત્્મ 

 

 વચ્ચિદાન્દરુામ વલશ્વોત્ત્ત્માદદશતેલે 

તાત્રમ વલનાળામ શ્રીકૃષ્ણામ લમ ંનભુ: 
 

  જે જગતની ઉત્વિ, સ્સ્થવત અને વલનાળનો શતે ુછે તથા જે ત્રણે 

પ્રકાયોના તાોનો નાળ કયલાલાા છે એલા વચ્ચિદાનદં સ્લરૂ બગલાન 

શ્રીકૃષ્ણને અભે લદંન કયીએ છીએ.  

  યભાત્ભાના ંત્રણ સ્લરૂો ળાસ્ત્રભા ંકહ્યા ંછે: વત,્ ચિત ્અને આનદં. 

વત ્પ્રગટરૂે વલવત્ર છે. ચિત-્જ્ઞાન અને આનદં અપ્રગટ છે. જડ 

લસ્તઓુમાભા ંવત,્ ચિત ્છે, આનદં નથી. વમલભા ંવત,્ ચિત ્પ્રગટે છે, યંત ુ

આનદં અપ્રગટ રૂે છે, અવ્મક્ત રૂે છે, આનદં ોતાભા ંજ છે છતા ં
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ભનષુ્મ આનદં ળોધે છે ફશાય. ભનષુ્મ સ્ત્રીના ળયીયભા,ં ધનભા ંલગેયેભા ં

આનદં ળોધે છે.  

  આનદં એ તભારંુ સ્લરૂ છે. આનદં અંદય જ છે. એ આનદંને કેલી 

યીતે પ્રગટ કયલો એ બાગલતળાસ્ત્ર ફતાલળે.  

  દૂધભા ંભાખણ યશે ુ ંછે છતા ંદેખાત ુ ંનથી, ણ તેનુ ંદશં ફનાલી 

છાળ કયીભથંન કયલાથી ભાખણ દેખામ છે. તેલી યીતે ભાનલીએ 

ભનોભથંન કયી એ આનદંને પ્રગટ કયલાનો છે. દૂધભા ંજેભ ભાખણનો 

અનબુલ થતો નથી તેભ ઇશ્વય વલવત્ર છે ણ તેનો અનબુલ થતો નથી.  

  વમલ ઇશ્વયનો છે. તે ઇશ્વયને ઓમાખલાનો પ્રમત્ન કયતો નથી, તેથી 

તેને આનદં ભતો નથી. કોઇ ણ વમલ શોમ તેને ઇશ્વયને ભવુ ંછે. 

નાસ્સ્તક ણ છેલટે ળાવંત જ ળોધે છે.  

  આનદંના ઘણા પ્રકાય તૈતયીમ ઉવનદ્ ભા ં ફતાવ્મા છે, યંત ુ

તેભાનંા ફે મખુ્મ છે: (1) વાધનજન્મ આનદં(2) સ્લમવંવદ્ધ આનદં.  

  વાધનજન્મ આનદં-વલમજન્મ આનદં-વાધન કે વલમનો નાળ 

થતા ંતે આનદંનો નાળ થળે. મોગીઓમા ાવે કંઇ શોત ુ ંનથી તેભ છતા ં

તેઓમાની ાવે આનદં છે. તે ફતાલે છે કે આનદં અંદય છે. 
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વત ્ચિત ્આનદં ઇશ્વયભા ંદયણૂવ છે. યભાત્ભા દયણૂવ વત ્રૂ છે, 

દયણૂવ ચિત ્રૂ છે, દયણૂવ આનદં રૂ છે.  

  યભાત્ભા શ્રીકૃષ્ણ દયણૂવ આનદં સ્લરૂ છે. ઇશ્વય લગયનો વલવ 

વવંાય અણૂવ છે. ઇશ્વયનો અંળ વમલાત્ભા અણૂવ છે. વમલભા ંચિદ્ અંળ છે 

ણ દયણૂવ નથી. ભનષુ્મભા ંજ્ઞાન આલે છે યંત ુતે જ્ઞાન ટકત ુ ંનથી 

કૃષ્ણ દયણૂવ જ્ઞાની છે. શ્રીકૃષ્ણને વો શજાય યાણીઓમા લાત કયતા ંણ 

એજ જ્ઞાન અને દ્વાદયકા લગેયેનો વલનાળ થામ છે ત્માયે ણ એ જ 

જ્ઞાન.વલવનો વલનાળ થામ તોણ કૃષ્ણના આનદંનો વલનાળ થતો નથી. 

કાયણ ોતે જ આનદંરૂ છે. વત ્વનત્મ છે. ચિત ્એ જ્ઞાનછે. જેનુ ંજ્ઞાન 

વનત્મ ટકે તેને આનદં ભે, તે આનદંરૂ થામ. વમલને આનદંરૂ થવુ ંશોમ 

તો તે વચ્ચિદાનદંનો આશ્રમ રે. આ વમલ જ્મા ંસધુી દયણૂવ થતો નથી 

ત્મા ંસધુી તેને ળાવંત ભતી નથી, આનદં ભતો નથી.  

  વવંાયના પ્રત્મેક દાથવ દયણાભભા ંવલનાળી શોલાથી દયણૂવ થઇ 

ળકતા નથી. દયણૂવ સ્લરૂ એ બગલાન નાયામણ છે. આ નાયામણને જે 

ઓમાખે અને તેની વાથે ભનને જે તદાકાય ફનાલે તેનુ ંભન નાયામણ વાથે 

એક ફને છે. ત વમલાત્ભા નાયામણરૂ ફની દયણૂવ થામ છે. ત્માયે વમલનુ ં

વમલન વપ થામ છે. વમલ જ્મા ંસધુી અણૂવ છે, ત્મા ંસધુી તેને ળાવંત 

ભતી નથી. વમલ જ્માયે ઇશ્વયને ભે અને અયોક્ષ વાક્ષાત્કાય કયે છે, 
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ત્માયે તે ણૂવ થામ છે. 

  લેદાતંભા ંવાક્ષાત્કાયના ફે પ્રકાયો ફતાવ્મા છે: 

  (1) યોક્ષ જ્ઞાન (2) અયોક્ષ જ્ઞાન. ઇશ્વય જગતભા ંકોઇ ઠેકાણે છે 

તેભ ભાને તે યોક્ષ વાક્ષાત્કાય છે. ઇશ્વય વલના કાઇં નથી ઇશ્વય જ ફધુ ંછે, 

હુ ંણ ઇશ્વયથી અરગ નથી એ ઇશ્વયનો અયોક્ષ વાક્ષાત્કાય. જોનાયો 

ઇશ્વયને જોતો ઇશ્વયભમ ફને ત્માયે ઇશ્વયનો અયોક્ષ વાક્ષાત્કાય થામ છે. 

ઇશ્વયનો વલવભા ંઅનબુલ કયતો કયતો જે એકરૂ ફને છે તે જ ઇશ્વયના 

દયણૂવ સ્લરૂને જાણી ળકે છે અને લેદાતંભા ંતેને અયોક્ષ વાક્ષાત્કાય કશ ે

છે.  

  ઇશ્વય જગતભા ંકોઇ ઠેકાણે છે તે જ્ઞાન ણ અણૂવ છે. ઇશ્વય જ્માયે 

વમલને અનાલી ોતાના સ્લરૂનુ ંદાન કયે છે ત્માયે તે વમલ ણૂવ થામ 

છે. ઇશ્વય વલનાનો વલવ વવંાય અણૂવ છે. વમલ અણૂવ છે એટરે તેને ળાવંત 

નથી. નાયામણ એ દયણૂવ છે. વાિી ળાવંત નાયામણભા ંછે. નય એ 

નાયામણનો અંળ છે. એટરે નય તે નાયામણભા ંવભી જલા ભાગેં છે. 

નાયામણને ઓમાખલાનુ ંઅને નાયામણભા ંરીન થલાનુ ંવાધન તે 

બાગલતળાસ્ત્ર.  

વમલ નાયામણનો અંળ છે. તેભા ંતેને ભી જવુ ંછે. તે ભાટે ળાસ્ત્રભા ંઅનેક 

ઉામો ફતાવ્મા છે: કભવભાગવ, જ્ઞાનભાગવ અને બસ્ક્તભાગવ. ભનષુ્મનુ ંવમલન 
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અવત વલરાવી થયુ ંતેથી જ્ઞાનભાગવથી વમલ ઇશ્વય ાવે જઇ ળકે તે 

વબંવલત નથી. અવત લૈયાગ્મ લગય જ્ઞાન વપ ન થામ. જ્ઞાનનો ામો છે 

લૈયાગ્મ. એલો લૈયાગ્મ પ્રાપ્ત કયલો કઠણ છે. શકુદેલવમ ભશાયાજને એલો 

લૈયાગ્મ પ્રાપ્ત થમો શતો. જન્ભતા ંલતત જ તેઓમાએ લન તયપ પ્રમાણ કયુ.ં 

વતાને કહ્યુ,ં તભે વતા નદશ અને હુ ંતુ્ર નદશ. 

  ળાસ્ત્ર વલવ છોડલાનુ ંકશ ેછે: કાભ છોડો,ક્રોધ છોડો, યંત ુ્નષુ્મ કાઇં 

છોડી ળકતો નથી. જે ાનવોાયી છોડી ળકતો નથી તે કાભ, ક્રોધ, રોબ 

કેલી યીતે છોડળે? તે ઘય કેલી યીતે છોડી ળકળે? ભનષુ્મને કાઇં છોડવુ ં

નથી. એ કાઇં છોડી ળકતો નથી. અને લેદાતં તો કશ ેછે કે ફધુ ંછોડીને 

વલવસ્લનો ત્માગ કયી ઇશ્વય ાછ ડો તો ઇશ્વયને ઓમાખી ળકો, વલવનો 

ત્માગ કયલો એ વાધાયણ ભનષુ્મ ભાટે સરુબ નથી.  

  જે કાભસખુ બોગલે છે તે મોગાભ્માવ કયી ળકતો નથી. બોગી મોગી 

થલા જળે તો તે યોગી થળે.  

  જ્ઞાનભાગવભા ંજેનુ ંતન થામ છે તે નાસ્સ્તક ફને છે. 

  મોગભાગવભા ંજેનુ ંતન થામ છે તે યોગી ફને છે. 

  બસ્ક્તભાગવભા ંજેનુ ંતન થામ છે તે આવક્ત ફને છે. 
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  સ્ક્યગુનો ભનષુ્મ મોગ કયી ળકળે નદશ. બાગલત ળાસ્ત્રની યિના 

કચયગુના વમલોનો ઉદ્ધાય કયલા ભાટે કયલાભા ંઆલી છે.  

  અભે ઘય ધધંો છોડી ળકતા નથી કશનેાયને બાગલતળાસ્ત્ર કશ ેછે 

વનયાળ થળો નશં. વલવ છોડીને જગંરભા ંજલાની જરૂય નથી. જગંરભા ં

જલાથી જ આનદં ભે છે એવુ ંનથી. વમલ વલવ પ્રકાયની પ્રવવૃિ છોડીને 

વનવવૃિભા ંફેવે છે ત્માયે ભનભા ંપ્રવવૃિના જ વલિાય આલે છે. 

બાગલતળાસ્ત્રનો આદળવ દદવ્મ છે. ગોીઓમાએ ઘય છોડયુ ંનથી. ગોીઓમા 

ધધંો કયતી. સ્લધભવનો ત્માગ કયી તેણીઓમા લનભા ંગઇ નથી. તેભ છતા ં

તેણીઓમા બગલાનને પ્રાપ્ત કયી ળકી છે. બાગલતળાસ્ત્ર ભાગવદળવન આળે 

કે મોગીને જે આનદં વભાવધભા ંભે છેતે આનદં તભે ઘયભા ંયશી ભેલી 

ળકો છો. ઘયભા ંયશીને ણ તભે પ્રભનુે પ્રવન્ન કયી ળકો છો. ણ તભાયો 

પ્રત્મેક વ્મલશાય બસ્ક્તભમ ફનલો જોઇએ.ભશ 

  બાગલત તભાયો પ્રત્મેક વ્મલશાય બસ્ક્તભમ ફનાલળે.બાગલત 

વ્મલશાય અને યભાથવનો વભન્લમ કયી આળે, તભને ઘયભા ંતે જ 

આનદં અાલળે, તભને ઘયભા ંતે જ આનદં અાલળે જે આનદં મોગીઓમા 

લનભા ંફેવીને બોગલે છે.  

  વવંાયના વલમસખુભા ંલૈયાગ્મ આલે અને પ્રભ ુપ્રત્મે પ્રેભ જાગે તે જ 

બાગલતની રીરાકથાનો ઉદે્દળ છે. બાગલત એટરે બગલાનને ભેલલાનુ ં
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વાધન. વતંનો આશ્રમ કયનાય વતં ફને છે. બાગલતનો આશ્રમ કયનાયો 

બગલાન ફને છે.  

  બસ્ક્ત ભદંદયભા ંનદશ ણ જ્મા ંફેવો ત્મા ંથઇ ળકે. તેને ભાટે એક દેળ 

કે કાની જરૂય નથી. બસ્ક્ત િોલીવ કરાક કયલાની. બસ્ક્તનો કા અને 

બોગનો કા એલો બેદબાલ યાખે તે બસ્ક્ત કયી ળકતો નથી. બસ્ક્ત વતત 

કયો. િોલીવ કરાક બ્રહ્મવફંધં યાખો. શભંેળા ખ્માર યાખો, વદા વાલધાન 

યશો કે ભામા વાથે વફંધં ન થામ. 

   જ્માયે લસદેુલવમએ કૃષ્ણને ભસ્તક ઉય ધયાવ્મા ત્માયે બ્રહ્મવફંધં 

થમો એટરે શાથગની ફેડીઓમા તટૂી. યંત ુમોગભામાને રઇને ઓમાઅયત 

આવ્મા એટરે ફધંન આવ્યુ.ં લસદેુલવમને બ્રહ્મવફંધં થમો યંત ુલસદેુલવમ 

બ્રહ્મવફંધંને ટકાલી ળક્યા નદશ. બ્રહ્મવફંધંને ટકાલી યાખો. ઇશ્વયનુ ંસ્ભયણ 

છોડળો નદશ.  

  લૈષ્ણલો બગલાન વાથે યભે છે. વમલ જે જે દક્રમા કયે તે ઇશ્વયને ભાટે 

કયે તો તે પ્રત્મેક દક્રમા બસ્ક્ત ફને છે.  

  બસ્ક્તનો વલળે વફંધં ભન વાથે છે. જેનાથી ભનથી બસ્ક્ત થતી 

નથી. તેને તનથી વેલા કયલાની જરૂય છે. ભાનવી વેલા શ્રેષ્ઠ છે. વાધવુતંો 
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ભાનવી વેલાભા ંતન્ભમ ફને છે. એભ થામ તો વમલ કૃતાથવ થામ. 

બસ્ક્તભાગવના આિામો ગોીઓમા છે. તેનો આદળવ ભાનવ વભક્ષ યાખલો.  

  જ્ઞાનભાગવથી, મોગભાગવથી જે ઇશ્વયના આનદંનો અનબુલ થામ છે તે 

સ્શજેે આ બસ્ક્તથી પ્રાપ્ત થામ છે. જ્ઞાની, મોગીને જે બ્રહ્માનદં પ્રાપ્ત થામ 

છે તે આ વમલાત્ભાને પ્રાપ્ત થામ તે ભાટે બાગલતની યિના કયલાભા ં

આલી છે. એભા ંબગલાનનુ ંસ્લરૂ ફતાવ્યુ ંછે, બગલાન કેલા છે? 

   તાત્રમ વલનાળામ શ્રી કૃષ્ણામ લમ ંનભુ: 

  આધ્માત્ત્ભક, આવધદૈવલક તથા આવધબૌવતક –ત્રણે પ્રકાયના તાોનો 

નાળ કયનાય બગલાન શ્રી કૃષ્ણને અભે લદંન કયીએ છીએ. ઘ્ણા કશ ેછે 

લદંન કયલાથી ળો રાબ? લદંન કયલાથી ા ફે છે. યાધાકૃષ્ણને લદંન 

કયળો તો તભાયાવલવ ા, તા નષ્ટ થળે, ણ લદંન ળયીયથી નદશ ણ 

ભનથી કયો, એટરે યાધાકૃણને, હ્રદમભા ંધયાલો અને પ્રેભથી નભન 

કયો, લદંન પ્રભનુે ફધંનભા ંનાખે છે.  

  દુ:ખભા ંવાથ આે તે ઇશ્વય, સખુભા ંવાથ આે તે વમલ. ઇશ્વય 

વલવદા દુ:ખભા ંજ. ાડંલો દુ:ખભા ંશતા ત્મા ંસધુી શ્રીકૃષ્ણે તેભને ભદદ કયી 

છે. ાડંલો ગાડી ઉય ફેઠા ાડંલો ગાદી ઉય ફેઠા ત્માયફાદ શ્રીકૃષ્ણ 

ત્માથંી ગમા છે. ઇશ્વય જેને જેને ભળ્મા છે તે દુ:ખભા ંજ. સખુનો વાથી વમલ 
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અને દુ:ખનો વાથી ઇશ્વયછે એનુ ંવતત ભનન કયો. 

  ભનષુ્મ ૈવા ભેલલા જેટરો પ્રમત્ન કયે છે(અને દુ:ખ વશન કયે છે) 

તેથી ણ ઓમાછો પ્રમત્ન જો ઇશ્વય ભાટે કયે, તો જરૂય તેને ઇશ્વય ભે. ૈવા 

ાછ ફહ ુડયા શલે થોડા બગલાન ાછ ડો.  

  કન્શૈમો લગય આભતં્રણે ગોીઓમાને ઘેય જતો શતો. ણ ભાયે ઘેય 

તેઓમા કેભ આલતા નથી એવુ ંકદી વલિાયુ?ં તભે ણ વનશ્ચમ કયો, હુ ંભાયા 

શાથે એલા ંવત્કભવ કયીળ કે તેઓમા ભાયે ત્મા ંઆલળે.  

  બગલાનને શાથ જોડલા, ભસ્તક નભાલવુ ંએટરે સ્ુ?ં શાથ એ 

દક્રમાળસ્ક્તનુ ંપ્રતીક છે. શાથ જોડલા એટરે કે ભાયા શાથે હુ ંવત્કભો કયીળ. 

ભસ્તક નભાલવુ ંએટરે ભાયી બદુ્ધદ્ધળસ્ક્ત શ ેનાથ ! ભત તભને અવણ કયી છે. 

લદંન કયવુ ંએટરે દક્રમાળસ્ક્ત અને બદુ્ધદ્ધળસ્ક્તનુ ંબગલાનને અવણ કયવુ ં

તે. 

  ભાયા બગલાનને લદંન કયલાથી ા તાનો નાળ થામ છે. વનબવમ 

થવુ ંશોમ તો પ્રેભથી શ્રીકૃષ્ણને લદંન કયજો. ભાયા બગલાન દમાના વાગય 

છે. લદંન કેલ  લાણીથી, ળયીયથી નદશ ણ હ્રદમથી લદંન કયજો કે 

હ્રદ્યથી લદંન કયલાથી બગલાન વાથે બ્રહ્મવફંધં થામ છે.  
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  ઘય ફશાય નીકો ત્માયે ઠાકોયવમને લદંન કયીને નીકજો. ઇશ્વય 

પ્રેભ ભાગેં છે અને આે છે. ઇશ્વય ભાને છે, ભાયો છે અને ભાયા ાવે બીખ 

ભાગેં છે. લદંન કયલાથી ઇશ્વય વાથે વફંધં થામ છે. આ વમલ નો સ્લબાલ 

એલો છે કે તે લદંન કયતો નથી. ઘયભા ંદાખર થામ છે ત્માયે સ્ત્રી ઘયભા ં

ન શોમ તો ોતાના ફાકને છેૂ છે, તાયી ફા ક્યા ંગઇ? ણ એની ળી 

જરૂય છે? ફશાય ગઇ શોમ તો યાભ યાભ કયને. ફશાયથી ઘયભા ંઆલો ત્માયે 

ણ ઇશ્વયને લદંન કયો. યસ્તે િારતા ંણ લદં્ન કયો. ઇશ્વય વાથે વફંધં 

યાખો કે ઠાકોયવમ વનત્મ ભાયી વાથે છે. વમલની છાતી ઉય વલષ્મો િઢી 

ફેવે છે તેથી ઇશ્વય જ્માયે વાથે શોમ ત્માયે આ વલમો િઢી ફેવતા નથી. 

પ્રત્મેક કામવના આયંબભા ંપ્રભનુે લદંન કયો.  

  લદંન બાલલૂવક કયો. વલિાય કયો કે ભને પ્રભએુ આપ્યુ ંછે તેના ભાટે 

હુ ંરામક છુ?ંનાથ, હુ ંનારામક છુ,ં ાી છુ ંછતા ંઠાકોયવમએ ભને વંવિ 

આફરૂ જગતભા ંઆપ્મા ંં છે. વમલ રામક નથી તોણ વમલને પ્રભએુ 

ઘણુ ંઆપ્યુ ંછે. નાથ તભાયા અનતં ઉકાય છે. નાથ તેનો ફદરો હુ ંઆી 

ળકંુ તેભ નથી. ભાત્ર તભને લદંન કરંુ છુ.ં લદંન કયલાથી અચબભાનનો બાય 

ઓમાછો થામ છે. ઠાકોયવમભા ંચફરકુર બાય નથી કાયણ કે તેભા ંઅચબભાન 

નથી. કૃષ્ણ ફોડાણાની ત્નીની નાકની લાીથી તોામા છે. બાગલતનો 

આયંબ લદંનથી કમો છે. અને વભાપ્પ્ત ફ લદંનથી કયી છે.  
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     નભાવભ શદયં યમ ્.  

  પ્રભએુ કેટરા ઉકાય ભનષુ્મો ઉય કમો છે ! વમબ, આંખ, કાન, ભન 

લગેયે આપ્મા.ં બદુ્ધદ્ધ અને વલિાય ળસ્ક્ત આી. ઇશ્વયના ઉકાયોને માદ 

કયો અને કશો કે બગલાન હુ ંતભાયો ઋણી છુ.ં લદંન કયી તભાયી 

દક્રમાળસ્ક્ત અને બદુ્ધદ્ધળસ્ક્તન6ુ અવણ કમાવ ફાદ છી કાઇં અઘદટત કામવ 

ન કયવુ ંઅને ન વલિાયવુ.ં  

  લાિંે અને વલિાયે એના કયતા ંવમલનભા ંઉતાયે તે શ્રેષ્ઠ છે.  

  લેદનકા અંત નદશ ઔય યુાણંકા ાય નદશ !  

ભનષુ્મવમલન થોડુ ંછે અને ળાસ્ત્રનો ાય નથી, યંત ુતે એકને એટરે 

ઇશ્વયનો જાણો એટરે વઘળંુ જાણી જળો. 

  કચયગુનો ભાણવ થોડા વભમભા ંણ બગલાનને પ્રાપ્ત કયી ળકે છે 

એ ફતાવ્યુછેં બાગલત ળાસ્ત્રે.  

  સતૂવમ કશ ેછે-વાત દદલવભા ંયીચક્ષતે વદ્ ગવત  પ્રાપ્ત કયી એ ભત 

નજયે જોયુ ંછે. યીચક્ષતનો ઉદ્ધાય થમો ણ આણા વલવનો ઉદ્ધાય કેભ 

થતો નથી? યીચક્ષત જેલા શ્રોતા થવુ ંજોઇએ અને લક્તાએ શકુદેલવમ 

જેલા થવુ ંજોઇએ તો ઉદ્ધાય થામ.  
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  આણે વલવ યીચક્ષત છીએ. આ વમલ ગબવભા ંઆવ્મો ત્માયે જેણે 

ભાયી યક્ષા કયેરી તે િતભુુવજ સ્લરૂલાો રુુ ક્યા ંછે? ક્યા ંછે? એભ 

કશતેા ંઇશ્વયની ળોધભા ંનીકેરો વમલ એ યીચક્ષત.  

યીચક્ષત એટરે બગલાનના ંદળવન કયલા ભાટે આતયુ થમેરો છે તેલો 

વમલ.  

  યીચક્ષતની આતયુતાન6ુ એક કાયણ શત ુ.ં તેને ખફય ડી શતી કે 

વાત દદલવભા ંભારુ6 મતૃ્ય ુથલાનુ ંછે, તક્ષકનાગ કયડલાનો છે.  

વમલનભાત્રને તક્ષકનાગ કયડલા આલલાનો છે. તક્ષક એ કાનુ ંસ્લરૂ છે 

તેભ બાગલતના એકાદળ સ્કંધભા ંકહ્યુ ંછે. કા તક્ષક કોઇને છોડતો નથી. 

તે વાતભે દદલવે જ કયડે છે. લાય વાત છે. અને વાત લાયભાથંી એક લાયે 

તો અલશ્મ તે કા કયડલાનો જ. આ વાતભાથંી કોઇ એક લાય આણા 

ભાટે નક્કી જ છે ને ! તો યીચક્ષતની જેભ કાને ભરૂળો નદશ. 

  કોઇ ણ વમલને કાની ફીક રાગે છે. મતૃ્યનુી ફીક ભનષુ્મને જ છે 

તેવ ુ ંનથી. બ્રહ્માવમને ણ કાનોડય રાગે છે. બાગલત ભનષુ્મને વનબવમ 

ફનાલે છે. બાગલતભા ંરખ્યુ ંછે, ધ્રલુવમ મતૃ્યનુા ભાથા ઉય ગ મકૂીને 

સ્લગવભા ંગમા છે. બાગલતનો આશ્રમ કયે તે વનબવમ ફને છે.  
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   રોકો મતૃ્યનુે અભગં ભાને છે યંત ુતે અભગં નથી. મતૃ્ય ુએ 

યભાત્ભાનો વેલક છે એટરે તે ણ ભગં છે. ઠાકોયવમને થામ કે ભાયો 

દીકયો રામક થમો છે એટરે મતૃ્યનુે આજ્ઞા કયે છે કે વમલને કડી રાલ. 

જેને ાનો વલિાય અલતો નથી તેન6ુ મતૃ્ય ુભગંભમ થામ છે. વમલનભા ં

ભનષુ્મ ભયણની વાિી ફીક યાખતો નથી એટરે તેનુ ંવમલન ફગડે છે . 

ભયણ ફગડે છે.  

  અંતકાભા ંભનષુ્મને જે ગબયાભણ થામ છે તે કાની નદશ ણ 

ોતે કયેરા ંાોની માદથી તેને ગબયાભણ થામ છે. ા કયતી લખતે 

ભનષુ્મ ડયતો નથી. ડયે છે ત્માયે કે જ્માયે ાની વજા થલાનો  લખત 

આલે છે. વ્મલશાયભા ંરોકો એકફીજાની ફીક યાખે છે, મનુીભ ળેઠની, 

કાયકુન અભરદાયની લગેયે. ત્માયે ભનષુ્મ કોઇ દદલવ ઇશ્વયનો ડય યાખતો 

નથી. વનબવમ થવુ ંશોમ તો ા કયલાનુ ંછોડી દેજો.  

  પ્રવતક્ષણે ઇશ્વયનુ ંસ્ભયણ યાખે તેનુ ંભયણ સધુયે છે. બાગલત ભયણ 

સધુાયે છે.  

  યોજ સ્ભળાને જલાની જરૂય નથી, ણ સ્ભળાનને યોજ માદ કયલાની 

જરૂય છે. ળકંય સ્ભળાનભા ંવલયાજે છે. ળકંય જ્ઞાનના દેલ શોલાથી સ્ભળાનભા ં

યશ ેછે.સ્ભળાન એ જ્ઞાનભવૂભ છે. સ્ભળાનભા ંવભબાલ જાગે છે તેથી જ્ઞાન 
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પ્રગટ થામ છે. તેથી તે જ્ઞાનભવૂભ છે. વભબાલ જાગે તેનુ ંનાભ સ્ભળાન. 

વભબાલ એટરે વલભ બાલનો અબાલ. વભબાલ એ જ ઇશ્વયબાલ. ભનષુ્મ 

વલવભા ંવભબાલ યાખી વ્મલશાય કયે તો તેનુ ંભયણ સધુયે છે.  

  વલવભા ંઇશ્વયબાલ જાગે તો વમલ દૈન્મ ફને, અને યભાત્ભાને પ્રવન્ન 

કયલાનુ ંવાધન ણ દૈન્મ છે. ભનષુ્મ વઘાની તૈમાયી કયે છે, જભલાની, 

રગ્નની લગેયે. ણ ભયણની તૈમાયી કોઇ કયત ુ ંનથી. ભયણની તૈમાયી 

કયો. મતૃ્ય ુભાટે વાલધાન યશજેો.   

  ભનષુ્મને અભય ફનવુ ંછે. બાગલતની કથા અભય છે. અભય કથાનો 

આશ્રમ કયે તે અભય ફને છે. યીચક્ષત, શકુદેલવમ અભય છે. બાગલતની 

કથા તભને અભય ફનાલે છે, બસ્ક્તયવનુ ંદાન કયે છે. ભીયાફંાઇ 

દ્વાયકાધીળભા ંઅને ગૌયાગં પ્રભ ુબસ્ક્તથી વદેશ ેજગદીળભા ંવભી ગમા અને 

અભય ફન્મા છે. બાગલતની કથા વાબંો. અનામાવે વભાવધ રાગળે. 

મોગ ત વલના બગલાનને ભેલલાનુ ંવાધન છે બાગલત ળાસ્ત્ર.  

 બાગલત બગલાન એલા વય છે કે તે ફધા વાથે ફોરલા તૈમાય 

છે, જ્માયે બગલાન કોઇક અવધકાયી વાથે ફોરે છે.  

  વાધક ને વાધનભાગવભા ંકેલા વળંમો આલે છે તે વલિાયી વ્માવવમએ 

કથા કયેરી છે.વ્માવવમએ ભાન્યુ ંછે કે જે ભાયા બાગલતભા ંનથી તે 

http://www.gopalparekh.wordpress.com/શ્રીકૃષ્ણ


www.gopalparekh.wordpress.com//શ્રીકૃષ્ણ: ળયણ ંભભ  15 | P a g e  

 

જગતના કોઇ ગ્રથંભા ંનથી. બાગલતભા ંછે તે જ ફીજા ગ્રથંોભા ંછે. 

બાગલત ળાસ્ત્ર એ દયણૂવ નાયામણનુ ંસ્લરૂ છે. તે અવતળમ દદવ્મ છે.  

વ્માવાશ્રભભા ંગણવત ભશાયાજ પ્રગટ થમા. વ્માવવમએ કહ્યુ,ં ભાયે 

બાગલત ળાસ્ત્રની યિના કયલી છે. યંત ુરખે કોણ? ગણવત કશ ેફહ ુ

વારૂ.ં યંત ુરખે કોણ? ગણવત કશ ેફહ ુવારૂ,ં હુ ંરખલા તૈમાય છુ.ં યંત ુ

હુ ંએક ક્ષણ ણ નલયો નદશ ફેસુ.ં ગણવતનુ ંલાશન ઉંદય છે. ઉંદય એટરે 

ઉદ્યોગ. ઉદ્યોગ ઉય ફેવે તેની વવદ્ધદ્ધ, બદુ્ધદ્ધ દાવી થામ છે. વતત ઉદ્યોગ 

કયો તો દયદ્ધદ્ધવવદ્ધદ્ધ તભાયી દાવી થળે. એક ક્ષણ ઇશ્વયના ચિંતન લગય 

ફેવળો નદશ.  

  પ્તત્મેક કામવના આયંબભા ંગણવતની જૂા કયલાભા ંઆલે છે. 

ગણવત વલઘ્નશતાવછે. ગણવતનુ ંજૂન કયવુ ંએટરે વમતેન્દ્ન્િમ થવુ.ં 

ગણવત કશ ેકે હુ ંનલયો ફેવતો નથી. જે નલયો ફેવતો નથી તેનુ ં

અભગં થત ુ ંનથી.  

ગણવત ભશાયાજ થમા છે રેખક અને વ્માવવમ થમા છે લક્તા. ગણવતએ 

કહ્યુ ંકે હુ ંએક ક્ષણ ણ નલયો નદશ ફેસુ.ં િોલીવ કરાક તભાયે કથા કયલી 

ડળે, ત્માયે વ્માવવમએ કહ્યુ,ં હુ ંજે ફોુ ંતે મોગ્મ છે કે અમોગ્મ તે 

વલિાયલૂવક લ્ખજો. વો શ્રોક થામ એટરે વ્માવવમ એક અઘયો શ્રોક મકેૂ, 
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તે વલિાય કયલાભા ંગણવતને વભમ રાગે ત્મા ંવ્માવવમ ોતાના ફીજાં 

કામો તાલી રે. 

  દેલોને અયોક્ષતા ફહ ુવપ્રમ છે. રખ્યુ ંછે કે ચિત્રકેત ુયાજાને એક 

કયોડ યાણીઓમાશતી. વવંાયના વલમો ભનભા ંયાખે છે તેજ ચિત્રકેત ુછે. 

વવંાયના ંવલવ ચિત્રો જેના ભનભા ંફેવી ગમા છે તે ચિત્રકેત ુછે. તે ભન 

જ્માયે વલમોભા ંતન્ભમ ફને છે ત્માયે તે એક કયોડ યાણી વાથે યભણ કયે 

છે તેલો અથવ છે.  

  બાગલતભા ંઅનેકલાય આલા પ્રવગંો આલે છે તેનો લક્તા-શ્રોતા  

વલિાય કયે, તેનો રક્ષ્માથવ શુ ંછે તે વલિાયે. તેથી વ્માવવમ અવતળમોસ્ક્ત 

ણ કયે છે. રખ્યુ ંછે દશયણ્માક્ષના મકુુટાનો અગ્રબાગ સ્લગવને અડતો શતો 

અને એના ળયીયથી દદળાઓમા આચછાદદત થઇ જતી શતી. દશાડે દશાડે રોબ 

લધે છે તે તત્ત્લ ફતાલલાનો આનો ઉદે્દળ છે.  

  વત ્કભવભા ંવલઘન આલે છે તેથી વાત દદલવની કથાનો ક્રભ ફતાવ્મો 

છે. સતૂ અને ળૌનકાદદકની કથા એક શજાય દદલવ િારેરી. વલઘ્ન ન આલે 

તે ભાટે વ્માવવમએ પ્રથભ શ્રી ગણેળામ નભ:, ગણવત ભશાયાજને લદંન 

કયે છે. તે છી વયસ્લતીને લદંન કયે છે. વયસ્લતીની કૃાથી ભનષુ્મભા ં

વભજ આલે છે. વદ્ ગરુુને લદંન કયે છે. તે છી બગલતના પ્રધાન દેલ 

શ્રી કૃષ્ણને લદંન કયે છે.  
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  ભત બાગલત ળાસ્ત્રની યિના કયી ણ ગ્રથંનો પ્રિાય કોણ કયળે? 

વ્માવવમએ વદૃ્ધાલસ્થાભા ંઆ ગ્રથંની યિના કયી છે એટરે ોતે આ ગ્રથંનો 

પ્રિાય કયી ળકલાના નથી. બાગલત ભત ભાનલ વભાજના કલ્માણ ભાટે 

ફનાવ્યુ ંછે. બાગલતની યિના કમાવ છી કરભ મકૂી દીશી છે. ફહ ુ

ફોલ્મો,ને ફહ ુરખ્યુ,ં શલે ઇશ્વય વાથે વફંધં જોડીળ. 

  પ્રભથુી વલખટૂા ડેરા ંવમલો ભાયા શ્રીકૃષ્ણની વન્મખુ આલે તે ભાટે ભત 

બાગલત ળાસ્ત્ર ફનાવ્યુ ંછે. બાગલત એ પ્રેભળાસ્ત્ર છે. શ્રીકૃષ્ણ વવલામ 

ફીજા વાથે પ્રેભ કયનાયો આ કથાનો અવધકાયી નથી. આલો કોણ ભે? 

વવંાયના કોઇ વલમો પ્રત્મે યાગ ન શોમ તેલો જન્ભથી લૈયાગી કોણ ભે? 

વવંાયસખુ બોગવ્મા છી ઘણાને લૈયાગ્મ આલે છે ણ જન્ભથી લૈયાગ્મ 

અનાલેુ ંશોમ તેલો કોણ ભે? આલા વલિાયે વદૃ્ધાલસ્થાભા ંવ્માવવમને 

તુ્રેણા જાગી છે. બગલાન ળકંય લૈયાગ્મનુ ંસ્લરૂ છે. વ્માવશીએ ળકંયની 

આયાધના કયી. ળકંય પ્રવન્ન થમા. વ્માવવમએ ભાગં્ય:ુ- વભાવધભા ંજે 

આનદંાઅ બોગલો છો તે જગતને આલા આ ભાયે ઘેય તુ્રરૂે 

ધાયો. શકુદેલવમ બગલાન વળલનો અલતાય શતા એટરે તેઓમા જન્ભથી 

ણૂવ વનવલિકાય છે.       
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