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શ્રીમદ્ ભાગવતન ું મનોવૈજ્ઞાનનક નવશ્ેષણ 
 

  શ્રીભદ્ બાગલત પયુાણ વભસ્ત વલધાઓની આધાયળીરા છે. ધભમ, યવ, કભમ, મોગ, બક્તત, 
ચ િંતન, દાળમવનકતા, અન્લેણ, વલજ્ઞાન લગેયે પ્રત્મેક દ્રષ્ટિકોણની પણૂમતા પ્રાપ્ત થામ છે. ભાત્ર તે જોલા ભાિેની 
દ્રષ્ટિની કેલણીની આલશ્મકતા છે. લતમભાન પ્રલાશો વાથે આ ગ્રથંનુ ં ભનોલૈજ્ઞાવનક વલશ્રેણ કયતા ં એ 
વલ ાયો ભાનલ વભાજ ભાિે એક “ભાઈરસ્િોન”ની ગયજ વાયે છે. આજે દયેક ભાણવ ોતાની વલ ાયદ્ધવત, 
સ્લબાલ, ળોખ, ભનોવવૃત, ળાયીરયક રક્ષણો, વલંેદનાઓ, બાલ, રાગણી, કામમદ્ધવત લગેયે દ્વાયા એકફીજાથી 
ચબન્ન છે અને આ ચબન્નતા જ એકફીજા વાથે વાથ ે“લૈભનસ્મ” ઉત્ન્ન કયે છે. જમા ંવાભજંસ્મ છે. ત્મા ંએકતા છે.– 
વલંારદતા છે. વભાનતા અને વલભતા ફનેં ભન વાથે વકંામેરા છે. શલે પ્રશ્ન એ થામ કે “ભન” યનો વમંભ 
વ્મક્તત કઈ યીતે પ્રાપ્ત કયે અને કઈ યીતે જીલનમઁત સખુપલૂમક યશી ળકે તેનુ ંજ્ઞાન આનો ૌયાચણક લાયવો 
પ્રદાન કયે છે. 

 શ્રીભદ્ બાગલત પયુાણભા ંલેદવ્માવજીએ ભાનલ ભનની બાલનાઓને કથા સ્લરૂે વ્મતત કયેર છે. તેભા ં
આલેરા દાળમવનક ગઢુ તત્લો અત્મતં ઉચ્  કોરિના છે. જીલનના પ્રત્મેક કે્ષત્રભા ંભનટુમની પ્રવવૃત સ્થૂથી સકૂ્ષ્ભ 
તયપ ગવત કયલાની શોમ છે. આ યીતે જોતા ંશ્રીભદ્ બાગલત પયુાણ અને ભનોવલજ્ઞાન લચ્ ે વફંધં જોઈ ળકામ 
છે. આણો “વસં્કૃત વારશત્મ લાયવો” જ્ઞાનવદૃ્ધદ્ધ તો કયે જ છે. યંત ુવાથોવાથ ભાનલી ોતાની અંદય યશરેી 
ળક્તતઓને જાણે એ યીતે જીલનધ્મેમના વવદ્ધાતંોનુ ં “થપ્રદળમન” ણ કયે છે. શ્રીભદ્ બાગલતના શ્રોકોનુ ં
વલશગંાલરોકન કયતા ંએ લાત સ્ટિરૂે પચરત થામ છે કે લેદવ્માવજી એ ‘ભન’, ભનના વલ ાય, શકાયાત્ભકતા, 
નકાયાત્ભકતા, વલ ાય વમંભ, વલ ાયોનો સ્લાસ્્મ ય પ્રબાલ, લગેયે ફાફતોની વભથમતા દળામલી ‘ભન’ ની 
અગાધ ળક્તત વભજાલેર છે. 

* સારા નવચાર ફાયદાકારક * 

 આજનો ભાનલ વતત ગવતળીર છે, પ્રગવત અને પ્રમોગલાદી અચબગભ ધયાલે છે. ોતાની અંદય યશરેી 
ભનની ળક્તતઓને જાણે અને ફશાય રાલે. ભનના વલ ાય અને તેની ળક્તતથી અદભતૂ કામો કયી ળકામ છે. 
ળયીયની ળક્તત અને ભનની ળક્તત જમાયે વભક્ન્લત થામ ત્માયે જ વપતા પ્રાપ્ત થામ છે. જો વલ ાય વાયા 
શળે તો પામદાકાયક ફનળે યંત ુજો વલ ાય ખયાફ શળે તો વલ ાય કયનાયને શરેા ંનકુવાનકાયક ફને છે. 
શ્રીભદ્ બાગલતભા ંલેદવ્માવજી એ લૈ ારયક ળક્તતનુ ંભશત્લ દળામલતા ંકહ્ુ ંછે કે,  

साधषुु प्रहहतं तेज: प्रहतु:ु कुरुतेडशिवम ्। 

“અવનટિની  ેટિાથી અવનટિ કયનાયનુ ંજ અભગંર થામ છે.” 
- શ્રીમદ્ ભાગવત ૯/૪/૬૯ 
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  અવનટિ, નકાયાત્ભક, ખયાફ વલ ાયો તયપ રારફત્તી ધયેર છે. અન્મ વ્મક્તતઓ ભાિે કયેરા 
ભનના અવનટિકાયક વલ ાયો પ્રથભ સ્લમનંે જ શાવનકાયક ફને છે. 

* નવચાર નસીબ બને છે * 

 આણી આવાવનુ ંલાતાલયણ વલ ાયતયંગોનુ ંફનેલુ ંછે. આ વલ ાયોથી શકાયાત્ભક કે નકાયાત્ભક યીતે 
આણે પ્રબાવલત થઈએ છીએ. શ્રીભદ્ બગલદ્ ગીતા અનવુાય મતૃ્ય ુવભમે “જમા ંધ્માન ત્મા ંગવત” એ મજુફ 
અંવતભ વભમનો વલ ાય ભનટુમના ફીજા જન્ભ ભાિે જલાફદાય ગણાલી ળકામ. આ જન્ભના વલ ાયો અને તેના 
દ્વાયા થનાયા કભો એ આણા ંશલે છીના જન્ભોનુ ંનવીફ ફને છે. 

अदषॄ्टमात्मनस्तत्वं यो वेद न स मुहयतत । 
 “જે ભનટુમ જાણી રે છે કે જીલનના સખુદુ:ખનુ ંકાયણ બાગ્મ જ છે તે તેના પ્રાપ્ત થમા ફાદ ભોરશત 
ફનતો નથી.” 

- શ્રીમદ્ ભાગવત ૧૦/૫/૩૦ 

 

स्वभावतन्त्रो हह जन: स्वभावमनुवततुे । 
 “ભનટુમ ોતાના સ્લબાલ (પલૂમવસં્કાયો)ને આધીન છે જીલ ોતાના કભો અનવુાય ઉત્તભ અને અધભ 
ળયીયને ગ્રશણ કયે છે અને છોડે છે.” 

- શ્રીમદ્ ભાગવત ૧૦/૨૪/૧૬-૧૭ 

 

 અથામત વલ ાયોના વવદ્ધાતંોને વભજલા અત્મતં આલશ્મક છે. જે ગવતથી ભનટુમ શકાયાત્ભક વલ ાય અન્મ 
તયપ ભોકરે છે. તે શકાયાત્ભકતા ફભણી ગવતથી આણા ંનવીફનુ ંઘડતય કયે છે. 
 

* નવચારસુંયમના ફાયદા * 

 ભનટુમ જીલનમઁત વલચબન્ન આદાઓથી ઘેયામરો યશ ે છે. તે ન ઇચ્છલા છતા ં ણ દુ:ખ મશુ્કેરી, 
વલિંફણાઓથી મતુત ફની ળકતો નથી. પ્રત્મેક કામમના મુભા ં વલ ાય-ફીજ સ્લરૂે વલધભાન છે. ખયાફ 
વલ ાયો, નકાયાત્ભક વલ ાયો, દુટિ વલ ાયોને ળરૂઆતથી જ જડમૂભાથંી નાળ કયી ઊગતા જ ડાભી દેલાભા ં
આલે તો ભનટુમ જીલનભા ંઆલતી મશુ્કેરીઓનો અંત આલે છે, જરૂય ભાત્રને ભાત્ર આત્ભવલશ્રેણની છે. 
 ભનની અશદુ્ધદ્ધઓ, કાભ, ક્રોધ, રોબ, ભોશ, બમ, ઈામ, લગેયેથી મકુ્તત પ્રાપ્ત કયલા ભાિે ભન ઉય પ્રભતુ્લ 
ભેલવુ ંજરૂયી છે. 

कामाल्लोभाद् भयाद् दे ेॣषात ्स वै नाप्नोतत िोभनम ्।। 
 

 “જે  ભનટુમ કાભ, ક્રોધ, રોબ, બમ અથલા દ્વેલળ યંયાગત ધભમને છોડે છે તેનુ ંકદી ણ ભગંર 
(કલ્માણ) થત ુ ંનથી.” 

- શ્રીમદ્ ભાગવત ૧૦/૨૪/૧૧ 

* મનનો સ્વભાવ * 

 ભનનો સ્લબાલ જ દુન્મલી દાથોનુ ંચ િંતન કયલાનો છે. વ્માલશારયક કામોભા ંવ્મસ્ત  
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યશરેા ભનને વલમ-દાથો તયપથી ાછ ંલાી ઈશ્વય તયપ અચબમખુ કયવુ ંએ વાભા પ્રલાશભા ંશરેવા ંભાયલા 
જેવુ ંકરિન છે. વાવંારયક વલિંફણાઓ, વઘંોથી મકુ્તત ાભલા ઇચ્છતા વ્મક્તતઓ ભાિે શ્રીભદ્ બાગલતભા ંખફૂ 
જ સુદંય વલ ાય યજૂ કયામો છે જે ભાનલ વશજ રાક્ષચણકતા છે. 
 

शसद्धयशसद्धयो: समं कृय ाद् देवं हह फलसाधनम ्। 
 

 “વપતા કે અવપતા પ્રત્મે ભનટુમએ વભબાલ યાખલો જોઈએ કાયણકે પ પ્રમત્નથી નશીં દૈલી 
પ્રેયણાથી ભે છે.” 

- શ્રીમદ્ ભાગવત ૧૦/૩૬/૩૮ 
 

 પ્રત્મેક કામમભા ંભનટુમ ભોિાભોિા ભનોયથોના પરુ ફાધેં છે. પ્રાયબ્ધ પ્રભાણે જો વપતા ભે તો ભન 
શવિત થામ છે અને વલપ ફને તો ભન તેના સ્લબાલ મજુફ દુ:ખી ફને છે. અનેક પ્રકાયની તટૃણા, 
લાવનાઓની અશદુ્ધદ્ધ એ ભનનો સ્લબાલ છે. 

 
 

 “જે રોકોએ ોતાની ઇષ્ન્દ્રમો અને ભનને લળ નથી કયુું તે રોકો ભને(શ્રીકૃટણ)ને લળભા ં કયી ળકતા 
નથી.” 

- શ્રીમદ્ ભાગવત ૧૦/૭૨/૧૦ 
 

 અથામત બગલાન ણ તેને જ પ્રાપ્ત થામ છે. જે ભનના સ્લબાલ ય ળાવન કયે છે. 
 

* નવચાર દ્વારા સ્વાસ્્ય * 
 

 ભનના વલ ાયોની અવય ળયીય ય ડ ે છે. જો વલ ાયો વાયા શળે, શકાયાત્ભક શળે તો ભોિાભા ંભોિો 
અવાધ્મ યોગ ણ નાબદૂ થઈ જળે યંત ુજો વલ ાયો નકાયાત્ભક શળે, ભાદંગીના શળે તો તેની ળયીયના તભાભ 
આંતરયક અલમલો ય ભાિી અવય ડે છે ળયીય એ ભનનુ ંકામમ છે. સ્લાસ્્મ, વૌંદમમ અને ળયીય આળાલાદી 
દ્રષ્ટિકોણ ય વલળે વનબમય છે. 
 “સખુને બોગલનાય આ ળયીય ણ એક પ્રકાયથી મદુામ વભાન જ છે અન ેતેની ાછ વદા-વલમદા 
વેંકડો પ્રકાયના બમ રાગેરા જ યશ ેછે.” 

- શ્રીમદ્ ભાગવત ૧૦/૭૦/૨૮ 
 

 સ્લાસ્્મ ભાિેનો બમ શય શભેંળા પ્રત્મેક વ્મક્તત વાથે જોડામેરો જ યશ ેછે. ભનની લૈ ારયક ળક્તત અગાધ 
છે. જીલનભા ંભતી વપતા તભને આનદં આે છે અને એ આનદંની શકાયાત્ભક અવય ળયીય સ્લાસ્્મ ય 
ડે છે. એ જ યીતે બમ કે વનટપતાના નકાયાત્ભક વલ ાય ળયીયભા ંઅનેક યોગો ઉત્ન્ન કયી વ્મક્તતને ભાનવવક 
યીતે અગં ફનાલી દે છે. 
 

 વનટકમત: કશી ળકામ કે “ભન કે શાયે શાય, ભન કે જીતે જીત” ભાનલ ભાત્રની પ્રત્મેક વભસ્માઓનુ ંમૂ 
ભાત્રને ભાત્ર 'ભન' છે. પયુાણો, ઉવનદો, શ્રીભદ્ બગલદ્ ગીતા તેભજ અન્મ પ્રત્મેક ધભમગ્રથંો એ અરગ-
અરગ રયબાાઓ દ્વાયા ળયીય યથના વાયવથ તયીકે ભન અને બદુ્ધદ્ધને રગાભ કહ્યા છે. આથી જ કશી ળકામ કે 
જીલનનુ ંરક્ષ્મ પ્રાપ્ત કયવુ ંશોમ, અભયત્લ ભેલવુ ંશોમ, યભજ્ઞાન પ્રાપ્ત કયવુ ંશોમ તો ભનટુમ એ વૌ પ્રથભ 
ોતાના ભનને જાણવુ-ંવભજવુ ંઅને વમંભભા ંયાખી જીલનને જીલે તો ળાશ્વત સખુ પ્રાપ્ત કયી ળકે. 
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