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Continuous issue-14 |April – May 2016  

 

મહાભારતના પાત્રોમાાં સર્વશે્રષ્ઠ માંત્રીશે્રષ્ઠ સાંજય 

 ભશાબાયત આ૫ણી બાયતીમ વસં્કૃતતન   ંપ્રતતબફિંફ ાડે છે. ભશાબાયતભાં જેટરાં ણ ાત્રો આલે છે, એભાંના 

અમ ક ાત્રો ખ ફ યવપ્રદ છે. અમ ક ાત્રો ગબંીય છે, તો અમ ક ાત્રો ક્રુય જોલા ભે છે, તો અમ ક રાગણીળીર તો 

અમ ક બ દ્ઘિળાી અન ેબ દ્ઘિળાી ાત્ર તયીકે ભશાબાયતભાં શ્રી કૃષ્ણને ચોક્કવ મ કી ળકામ. ભશાબાયતભાં જો ભનભા ં
વૌથી લઘ  દ્વદં્વ ય િ રઇન ેચારનાય કોઇ ાત્રો શોમ તો એ બીષ્ભ, ક ંતી અન ેવશદેલ છે. આ ૌયાબણક ગ્રથંભા ંઆ૫ણને 

એક એવ  ંાત્ર જોલા ભે છે, જે દયેક ૫રયસ્સ્થતતને ોતાના આંખોર ી કેભેયાભાં કેદ કયીને અંધ ધતૃયાષ્રને દયેક 

ઘટનાઓથી અલગત કયાલે છે.  

 ભશાબાયતભાં તલદ ય અન ેવજંમન   ંાત્ર ૫ણ ખ ફ ભશત્લન   ં છે. અત્માય સ  ધી ભશાબાયતના ભોટાબાગના 
ભશત્લના ાત્રો ૫ય ઘણ  ંરખાત   ંઆવય  ંછે, ૫યંત   વજંમના ાત્ર ૫ય આછો પ્રકાળ ાડલાભા ંઆવમો છે. આ કાયણોવય 

વજંમના ાત્રને કેન્દ્રભાં યાખીને રખલાન   ંતનઘાાયીત કય ું છે.  

 વજંમ ભશાયાજ ધતૃયાષ્રના ભતં્રી શતા. તેઓ સતૂ જાતતના શતા. તેઓ અત્મતં સ્લાભીબક્ત, બ દ્ઘિભાન, નીતતજ્ઞ 

તથા ધભાજ્ઞ શતા. તેઓ વત્મલાદી તેભજ તનબીક ણ શતા. તઓે ધતૃયાષ્રને શભંેળા ઉત્તભ વરાશ આતા યશતેા અન ે

કોઇ લાય તેના રશતની રષ્ષ્ટએ કડલી લાત કશતેા ણ ખચકાતા નશીં. ધતૃયાષ્રન ેતેભણે છેલટ સ  ધી વાથ આપ્મો. 

તેઓ ભશતિ લેદવમાવજીના કૃાાત્ર તથા અર્ ાન તેભજ બગલાન શ્રીકૃષ્ણના પ્રેભી શતા. દ મોધનના અત્માચાયોનો 

તેઓ ખફૂ જોયથી તલયોધ કયતા યશતેા અને તેન   ંવભથાન કયલા ય ધતૃયાષ્રને ણ રપટકાય દેતા શતા. ાંડલો જ્માયે 

ર્ ગાયભાં ફીજી લાય શાયીને લનભાં યશતેા શતા ત્માયે તેભણે ાંડલો વાથેના દ મોધનના અન  બચત વમલશાયની ખફૂ જ 

કડક ટીકા કયતા ધતૃયાષ્રને કહ્  ંશત   ં કે, “ભશાયાજ ! શલે આના ક નો તલનાળ તનતિત દેખામ છે, તનદો પ્રજા ણ 

ફચલા નશીં ાભ.ે તતાભશ બીષ્ભ, આચામા રોણ અને તલદ યજીએ આના  ત્રોને ઘણી ભનાઇ કયી, છતાં ણ એ 

તનરાજ્જજે ાંડલોની તપ્રમ ત્ની ધભાયામણ રૌદીન ેવબાભાં ફોરાલી અભાતનત કયી. તલનાળ કા નજીક આલ ે

ત્માયે બ દ્ઘિ ભ્રષ્ટ થઇ જામ છે. અન્દ્મામ ણ ન્દ્મામ જેલો રાગે છે. આના  ત્રોએ અમોતનજા, તતયામણા, 

અસ્નનલેરદભાંથી પ્રકટ થમેરી સ  દંયી રૌદીને બયી વબાભા ં અભાતનત કયીન ે ય િન ે તનભતં્રણ આપ્ય  ં છે. આવ  ં

તનિંદનીમ કભા દ મોધન તવલામ ફીર્ ં કોઇ ન કયી ળકે.” એક વમ્રાટની વાથ ેતેના ય લયાજ તલળ ેઆટરી સ્ષ્ટ અન ે

છતાં વત્મ લાત શ  ંકોઇ તનબીકભા ં તનબીક વમસ્ક્ત ણ કશી ળકે ખયી ? ળાસ્ત્રભાં ણ કહ્  ંછે કે- अप्रियस्य च ऩथ्यस्य 
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श्रोता वक्ता च दुऱलभः । ધતૃયાષ્રે વજંમની લાતન   ંઅન  ભોદન કયતા ોતાની એ કભજોયીનો સ્લીકાય ણ કમો કે જેને 

રઇ તેઓ દ મોધનના એ અત્માચાયોને અટકાલી ળક્યા ન શતા. 

 વજંમ ‘વાભ’ નીતતના રઢ આગ્રશી શતા ય િ અટકાલલા ભાટે તેભણે ઘણો પ્રમાવ કયેરો અને ફનંે ક્ષોન ે

ય િના બમકંય રયણાભ તલળે ચેતલણી આી, આંતરયક કરશના દ ષ્રયણાભ પ્રત્મ ે ધ્માન આકતિત કયતાં ખફૂ જ 

વભજાલેર. ાંડલો તો તેની લાત સ્લીકાયી રેલા તૈમાય શતા, યંત   દ મોધને વભાધાનના પ્રસ્તાલને તતયસ્કાયલૂાક 

નકાયી કાઢયો, જેથી ય િ અતનલામા થઇ ડ્ .ં દેલન   ં તલધાન એભ જ શત  .ં કૌયલોના ક્ષભાં બીષ્ભ, રોણ, તલદ ય અન ે

વજંમનો અબબપ્રામ રગબગ એક જ યશતેો. કાયણ કે એ ચાયેમ ભશા રૂો ધભાના ક્ષાતી શતા અન ેહૃદમલૂાક 

ાંડલો તયપ વશાન  ભતૂત ધયાલતા શતા. તેઓ યાજા ધતૃયાષ્રની કે તેભના  ત્રોની અપ્રવન્નતાની જયા ણ યલા કમાા 

તલના તેભને વાચી લાત કશતેા ક્યાયેમ અચકાતા નશીં અને વાચી લાત તો પ્રામ: કડલી શોમ જ છે. 

 ાંડલોની વાથે લાતચીત કયલા જ્માયે ધતૃયાષ્રે ોતાના તયપથી વજંમને ઉપ્રવમ ભોકલ્મા, ત્માયે ત્મા ં

જઇને તેણે ાંડલોની વાચી પ્રળવંા કયતાં તેભને ય િથી તલયત થલાની વરાશ આી અને કહ્  ં કે “ય િથી અથા કે ધભા 
કંઇ જ નશીં વાધી ળકામ, વતંધ કયી રેલી એ જ ળાંતતનો વલોત્તભ ઉામ છે. યાજા ધતૃયાષ્ર ણ ળાંતત ઇચ્છે છે, ય િ 

નશીં.” શ્રીકૃષ્ણ અન ેઅર્ ાનના કૃાાત્ર શોલાથી તેન ેણૂા તલશ્વાવ શતો કે ાંડલો તેની લાત જરૂય સ્લીકાયળે. અર્ ાનના 

તલળે તો તેણે ત્માં સ  ઘી કહ્  ંશત   ંકે, “અર્ ાન તો ભાયા લચન ઉય ોતાના પ્રાણ ણ આી ળકે છે.” આ યથી એ તવિ 

થામ છે કે વજંમ શ્રીકૃષ્ણ તથા અર્ ાનના અનન્દ્મ પ્રેભી શતા. ય તધષ્ષ્િયે ખફૂ જ પ્રેભલૂાક વજંમની લાતન   ંવભથાન કય ું, 
યંત   તેભણે વતંધની એ ળયત મકૂી કે તેભને ઇન્દ્રપ્રસ્થન   ં યાજ્મ ાછ ંવોંી દેલાભાં આલે. બગલાન શ્રીકૃષ્ણ ેણ 

ધભાયાજન   ંવભથાન કય ું અન ેવજંમ ય તધષ્ષ્િયનો વદેંળ રઇ શસ્સ્તના ય ાછા પમાા. ધતૃયાષ્રની ાવે જઇ શરેાં તો 

તેણે તેન ેએકાંતભા ંખફૂજ પટકામાા અન ેછી વૌની લચ્ચ ેાંડલોનો ધભાય  ક્ત વદેંળ વબંાલી વાથ ેવાથે ાંડલોની 
ય િની તૈમાયી તેભજ તેભના ક્ષના લીયોની તાકાતન   ં તલસ્તાયથી લણાન કય ું. તેણ ેઅર્ ાન તથા શ્રીકૃષ્ણની અબબન્નતા 

તવિ કયતાં એ ણ કહ્  ં કે, “હ  ંજે વભમે શ્રીકૃષ્ણ તથા અર્ ાનને ભલા ગમો ત્માયે તઓે ફનં ેએક જ અંત: યભા ંશતા. 

તેઓ જ્માં શતા ત્માં અબબભન્દ્ય , નક ર કે વશદેલને ણ જલાની ભનાઇ શોમ છે. ભેં ત્માં જઇને જોય  ંતો શ્રીકૃષ્ણે ોતાના 

ફનંે ચયણ અર્ ાનના ખોાભાં યાખરે અને અર્ ાનનો એક ગ રૌદીના ખોાભાં અને ફીજો વત્મબાભાજીના 
ખોાભા ંશતો.” વજંમના આ લણાનથી શ્રીકૃષ્ણ તથા અર્ ાનની અબબન્નતા તો તવિ થામ જ છે. વાથ ેએ ણ વાબફત 

થામ છે કે વજંમ ણ એ ફનંેના કેલા અનન્દ્મ પ્રેભી શતા. જે સ્થાનભાં અબબભન્દ્ય  કે નક -વશદેલથી ણ પ્રલેળ થઇ 

ળકતો ન શતો અન ેજ્માં શ્રીકૃષ્ણ અન ેઅર્ ાન ોતાની ત્નીઓ વાથે ફીરક ર તન:વકંોચણે ફેિા શતા, ત્માં વજંમ 

જયા ણ યોકટોક તલના જઇ ળકે છે અન ેતેભની એકાંત ગોષ્િીભા ંવાભેર ણ થઇ ળકે છે. આ પ્રવગં જ તવિ કયે છે કે 

તેનો ણ શ્રીકૃષ્ણ તથા અર્ ાન વાથેનો અત્મતં તનખારવ પ્રેભબમો વફંધં શતો. 

 વજંમ બગલાનના પ્રેભી તો શતા જ, તેને બગલાનના લાસ્તતલક સ્લરૂન   ંણ ફયાફય જ્ઞાન શત  .ં તેણે આગ 

ઉય ભશતિ લેદવમાવજી, દેલી ગાંધાયી તથા ભશાત્ભા તલદ યની શાજયીભાં ધતૃયાષ્રને શ્રીકૃષ્ણનો ભરશભા કશી 
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વબંાવમો તથા તેભને વભસ્ત રોકના સ્લાભી તયીકે ઓખાવમા. તે વાબંી ધતૃયાષ્રે તેન ેછૂ્   ં કે, “શ્રીકૃષ્ણ 

વાક્ષાત ્ઇશ્વય છે એ લાત તભે કેલી યીતે જાણી ળક્યા અને હ  ંતેભને એ રૂે કેભ નથી ઓખી ળકતો ?” તેના જલાફભા ં
વજંમે લેદવમાવજીની ઉસ્સ્થતતભાં એ લાતનો સ્લીકાય કમો કે, “ભેં જ્ઞાનરષ્ષ્ટથી શ્રીકૃષ્ણને ઓખ્મા છે, જ્ઞાન તલના 

કોઇ તેભના લાસ્તતલક સ્લરૂને જાણી ન ળકે.” આટલ  ંજ નશીં, તેભણે એ ણ કહ્  ંકે, “હ  ંક્યાયેમ કટનો આશ્રમ રતેો 

નથી, કોઇ તભથ્મા ધભાન   ંઆચયણ કયતો નથી તથા ઘ્માનમોગ દ્વાયા ભાર ં અંત:કયણ શ િ થઇ ગમરે છે, તેથી ભને 

શ્રીકૃષ્ણના સ્લરૂન   ંજ્ઞાન થમેર છે.” ત્માય ફાદ ખ દ લેદવમાવજીએ વજંમની પ્રળવંા કયતા કહ્  ંકે, “આને  યાણ રૂ 

શ્રીકૃષ્ણના સ્લરૂન   ંફયાફય જ્ઞાન છે, તેથી તભે જો તેની લાત સ્લીકાયળો તો તભને જન્દ્ભ-ભયણના ભશાન બમથી 

મ ક્ત કયાલી દેળે.” વજંમ જ્ઞાની શોલાન   ંઆનાથી ભોટ  ંપ્રભાણ ફીર્ ં કય  ંશોઇ ળકે ? ત્માય ફાદ ધતૃયાષ્રે વજંમને  છ્  ,ં 

“બાઇ ! ભને કોઇ એલો તનબામ ભાગા ફતાલો કે જે ય ચારીન ે હ  ં બગલાન શ્રીકૃષ્ણને જાણી ળક ં અન ે તેભના 

યભદને પ્રાપ્ત કયી ળક ં ?” વજંમે તેન ેકહ્  ં કે, “ઇષ્ન્દ્રમોને જીત્મા તલના કોઇ ણ વમસ્ક્ત યભાત્ભાને ાભી ન ળકે 

અન ેઇષ્ન્દ્રમો તો બોગોના ત્માગથી જ જીતી ળકામ છે. પ્રભાદ, રશિંવા અન ેબોગ એ ત્રણનો ત્માગ એ જ જ્ઞાનપ્રાપ્પ્તન   ં

વાધન છે. તેના ત્માગ તલના યભદની પ્રાપ્પ્ત વબંતલત નથી.”  અંતે વજંમે બગલાન શ્રીકૃષ્ણના કેટરાંક નાભોની 

સ  દંય વમાખ્મા ધતૃયાષ્રને કશી વબંાલી. આ યથી વજંમના ળાસ્ત્રજ્ઞાનનો ણ ખ્માર આલે છે. 

 જ્માયે ફનં ેતયપથી ય િની યૂી તૈમાયી થઇ ગઇ, અન ેફનંે ક્ષોની વેનાઓ ક રૂક્ષેત્રના ભેદાનભા ંવાભવાભ ે

ગોિલાઇ ગઇ તે લખતે ભશતિ લેદવમાવજીએ વજંમને રદવમ રષ્ષ્ટન   ંલયદાન આી, ધતૃયાષ્રને કહ્  ંકે, “શ ેયાજન ! આ 

વજંમ તભને વઘળં વતૃ્તાંત કશી વબંાલળે. આખામ ેય િ ક્ષેત્રભા ંકોઇ એલી લાત નશી શોમ કે જે તેનાથી છૂી યશી 

ળકે. એ રદવમરષ્ષ્ટથી વંન્ન અને વલાજ્ઞ થઇ જળે. પ્રત્મક્ષ કે યોક્ષ, રદલવે કે યાત્રે થનાય ફધી ઘટનાઓ તેભજ કોઇએ 

ભનભાં તલચાયેરી લાતની ણ તેન ેજાણ થઇ જળે. એટલ  ંજ નશી, કોઇ અસ્ત્ર-ળસ્ત્ર તેન ે સ્ળી નશીં ળકે, રયશ્રભથી 
તેને થાક નશી રાગે અને ય િની લચ્ચેથી ણ એ વશીવરાભત ફશાય આલળ.ે” 

 ફવ, એ જ વભમથી બગલાન લેદવમાવજીની કૃાથી વજંમને રદવમ રષ્ષ્ટ પ્રાપ્ત થઇ ગઇ. તેઓ ત્મા ંજ ફેિા 

ફેિા ય િનો વઘો વતૃ્તાંત પ્રત્મક્ષની જેભ જાણીને મથાલત ્ધતૃયાષ્રને વબંાલતા યશતેા. ભાઇરોના તલસ્તાયલાા 

ક ર ક્ષેત્રના ભેદાનભાં જ્મા ંઅઢાય અક્ષૌરશણી વેના આવભાં ટકયાઇ યશી શતી ત્મા ંકમો મોિો, ક્યા,ં કોની વાભે રડી 
યશરે છે, તે કમા લખતે કોના ય કમા કમા અન ે કેટરા અસ્ત્રોનો પ્રમોગ કયે છે, કેટરી લખત વયશૂ ફદરાતા યશ ેછે 

તેભજ કોણ કઇ યીત ેળત્ર ના પ્રશાયથી ક ળતાલૂાક ોતાની જાતન ેફચાલે છે, તેન   ં કેવ   ંરૂ છે અન ે કેલા લાશન છે - 

એ ફઘી જ લાતો તેઓ જાણી રેતા શતા. શ્રીભદ્ બગલદગીતાનો ઉદેળ ણ જે પ્રકાયે શ્રીકૃષ્ણે અર્ ાનને આપ્મો તે 

ફધો જ તેભણે કાનોકાન વાંબળ્મો (ગીતા ૧૮/૭૪-૭૫). પક્ત વાંબળ્મો જ નશીં, ઉદેળ આતી લખત ેબગલાનની 
જેલી મ ખમ રા શતી, જે બાલ બગંી શતી તથા તેભન   ંજે રૂ શત   ં તે ણ તેન ેપ્રત્મક્ષની જેભ જ દેખાત   ંશત  .ં એટલ  ંજ 

નશીં, જે વભમે બગલાન ેઅર્ ાનને ોતાન   ં તલશ્વરૂ ફતાવય ,ં જેને અગાઉ કોઇએ જોય  ંન શત   ંઅન ેજેના તલળ ે સ્લમ ં

બગલાને તેને કહ્  ંકે, “લેદના અધ્મમનથી, મજ્ઞોથી, દાનથી, કભાથી કે ઉગ્ર તસ્માથી ણ કોઇ ફીર્ ં આ રૂન   ંદળાન 
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ાભી ન ળકે” (ગીતા ૧૧/૪૮). એ લખત ેવજંમ ેણ એ રૂન ેએ યીત ેજ જોય  ં કે જે યીત ેઅર્ ાન જોઇ યહ્યા શતા. ત્માય 

છી જ્માયે બગલાને ોતાના એ તલશ્વરૂન ેવકેંરી અર્ ાનને ોતાના ચત ભ  ાજ સ્લરૂના દળાન કયાવમાં કે જેન   ંદળાન 

બગલાન ેદેલતાઓ ભાટે ણ દ રાબ ફતાલેર છે તથા જેના તલળે તેભણે એભ કહ્  ંછે કે, “ત, દાન કે મજ્ઞથી ણ આ 

દળાન પ્રાપ્ત કયી ળકાત   ંનથી.” (ગીતા ૧૧/૫૩), ત્માયે એ રદવમ ઝાંખીન   ંદળાન ભશાબાગ વજંમને શસ્સ્તના યભાં ફેિા ં

ફેિાં જ સ  રબ ફની ગય .ં એ જ પ્રવગંે બગલાન ેઅર્ ાનને એભ ણ કહ્  ંશત   ં કે, “કેલ અનન્દ્મ બસ્ક્તથી જ ભાયા આ 

સ્લરૂના દળાન ાભી ળકામ છે” (ગીતા ૧૮/૫૪). આ યથી વશજેે અન  ભાન કયી ળકામ છે કે વજંમ બગલાનના 
અનન્દ્મ બક્ત શતા, જેથી તેને બગલાનના એ રદવમ સ્લરૂના દળાન પ્રાપ્ત થમાં. ગીતાનો ઉદેળ વભાપ્ત થમા છી 

ણ વજંમને ભાટે એ રૂની સ્મતૃત અરૌરકક આનદંની વાભગ્રી ફની યશી. તેભણે ોત ેજ એ ઉલ્રાવબયી સ્સ્થતતન   ં

લણાન કયતા કહ્  ંછે- 

राजन ्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमममद्भतूम ्। केशवाजुलनयोः ऩुण्यं ह्रष्यामम च मुहुमुलहुः ।। 

तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूऩमत्यदु्भतं हरेः । प्रवस्मयो मे महान ्राजन ्ह्रष्यामम च ऩुनः ऩुनः ।। (ગીતા ૧૮/૭૬-૭૭) 

 આ યથી એ તવિ થામ છે કે તેભને શ્રીકૃષ્ણ અને અર્ ાન ય જે શ્રિા અન ેપ્રેભ શતા, તે તલલેકલૂાકના શતા,ં 

કાયણ કે તે તેભના મથાથા પ્રબાલને જાણતા શતા. તેભણે ય િ શરેાં જ ાંડલોના તલજમને ઘોતત કયતાં કશી દીઘ  ં

શત   ંકે,  

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र ऩाथो धनुधलरः । तत्र श्रीप्रवलजयो भूततधृलवा नीततमलततमलम ।। (ગીતા ૧૮/૭૮) 

 ય િ વભાપ્ત થમા ફાદ કેટરાક રદલવ ય તધષ્ષ્િય વાથ ેયશીન ેજ્માયે ધતૃયાષ્ર અન ેગાંધાયી લન તયપ જલા 

રાનમા, ત્માયે વજંમ ણ તેઓની વાથે થઇ ગમા. જગંરભા ંણ તેભણ ેોતાના સ્લાભીની વલાપ્રકાયે વેલા કયી અન ે

જ્માયે ધતૃયાષ્ર, દેલી ગાંધાયી અન ેક ન્દ્તીને દાલાસ્નનએ ઘેયી રીઘા, ત્માયે તેભની જ આજ્ઞાથી લનલાવી મ તનઓન ે

તેભના દેશત્માગના વભાચાય આલા ભાટે તેભને છોડીન ેઆશ્રભભાં ાછા આવમા અને છી ત્માંથી રશભારમ તયપ 

જતા યહ્યાં. આ યીતે વજંમન   ંજીલન એક ભશાન જીલન શત  .ં તેભના ચરયત્રભાંથી આણને એ ફોધ ભે છે કે ભન  ષ્મ 

ગભે તે લણા અથલા જાતતનો શોમ, બગલાનની કૃાથી તે ભશાન ફની ળકે છે. 

ઉ૫વશંાય : 

 ભાયા ભતે, ભશાબાયતભાં સ્ત્રીઓ લૈચારયક યીતે ખાસ્વી ભોડાન એટરે કે આઘ તનક તલચાયવયણી ઘયાલનાય છે 

અન ે રૂોને ૫ણ જમાયે બ દ્ઘિની લાત આલ ે ત્માયે શપંાલ ેએલી જોલા ભે છે. એભા ંરૌ૫દીન   ંનાભ વલો૫યી યશ ેછે. 

યાભામણના ફધા ાત્રો આદળા છે. ભશાબાયતની ભજા એ છે કે એભાં ૫યભતત્લર ી કૃષ્ણ ઘભાને સ્થા૫લા ભાટે 

છક૫ટ આચયે છે. ય તધષ્ષ્િય ધભાયાજ શોલા છતાં ર્ ગાય જેલા ખોટા કભાભા ંપવાઇ જામ છે. બીષ્ભન ેઘભા શ  ં છે એ 

ખફય છે, છતાં એભના જીલનની લક્રતા એ છે કે તેઓ કૌયલોના ક્ષે છે. ગાંધાયી ભશાબાયતન   ંવૌથી તલરક્ષણ ાત્ર 

છે. ભશાબાયતભાં ભશાન ાત્રોની ણ ભાનલવશજ ભમાાદાઓ છે. યાભામણભા ં તલબીણથી ભાંડીને શન  ભાન સ  ધીના 
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ાત્રો ઊંચાઇ ય ફેિેરા છે, જે એભની તલળેતા છે. તેભજ ભશાબાયતભાં ણ ભતં્રી વજંમ, ભશાત્ભા તલદ ય જેલા ાત્રો 

ણ એટરી જ ઊંચાઇ ય છે. આભ, ભશાબાયત દ્વદં અન ે તલયોધાબાવન   ંભશાકાવમ છે. ૫યંત   ૌયાબણક ગ્રથં જીલનના 
ધણા ાિ બાલકને ળીખલી જામ છે.  

 સાંદભવ ગ્રાંથસચૂી:- 

૧. કૃષ્ણ: ભાયી દૃષ્ષ્ટએ, યજનીળ ઓળો, પ્રતલણ પ્રકાળન યાજકોટ, પ્રથભ આવતૃત્ત, જાન્દ્ય આયી, 2002 

૨. ભશાબાયતનાં કેટરાંક આદળા ાત્રો, રેખક – જમદરાર ગોમન્દ્દકા, ગીતાપ્રેવ ગોયખ ય-273005 વ.ં2064,  

     વાતલાં  નમ ારણ.  

૩. બગલદ્ગીતા, શ્રીભદ્ એ.વી. બસ્ક્તલેદાન્દ્ત સ્લાભી પ્રભ ાદ, બસ્ક્તલેદાન્દ્ત બ ક રસ્ટ, શયે કૃષ્ણ ભરંદય રૂ્હ ,મ ફંઇ,  

      દ્ઘદ્વતીમ આવતૃત, 1998 

 ૪. महाभारत, खण्ड- 1-6, अनुवाद - ऩं.रामनारायणदत्त शास्त्री ऩाण्डेय , गीतािेस, गोरखऩुर, सातवॉ संस्करण,   

      सं.2053 
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