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પતૂનાના ઉદ્ધારક બાલકૃષ્ણ- વતતમાન સન્દર્તમાાં 
 

                    શ્રીકૃષ્ણ હશન્ ુ  ધભમના  દેલ ભશત્તત્તલના દેલ છે. હશન્ ુ  યુાકથા જુફ વલષ્ નુા દળાલતાયોભાાંના 
આઠભા અલતાય  ગણામ છે.શ્રીકૃષ્ણ ણૂમ રુુોત્તભ  છે. વ્મક્તતત્તલના દયેક ાવાની ૃ ષ્ષ્િએ તે હય ણૂમ છે.દેલકી-
લ દેુલ,નન્દ-મળોદાના તુ્ર,કાલરમદભન કયનાયા ફાક,યાક્ષવોના વાંશાયક,ાાંડલ-કૌયલોના વમ્ફન્ધી, રુક્તભણીના 
વત,ગોીઓ અને યાધાના કૃષ્ણ ,કુરુકે્ષત્રના ુ ભાાં અરુ્ મનના વાયવથ અને ગીતાના ઉદેળક- આલા તો કેિકેિરા 
આમાભો છે કુષ્ણચહયતના ફ ુ પ્રાચીન વભમથી કૃષ્ણ કવલઓ-વર્જકોના ણ વપ્રમ ાત્ર ય ા છે. પ્રવળષ્િ વાંસ્કૃત 
કૃવતઓભાાં ભાઘના વળ ુારલધભાાં કૃષ્ણ ધભમવાંસ્થાક નામક તયીકે લણમલામ છે.તો જમદેલના ગીતગોવલન્દભાાં 
યાધા અને  ગોીઓની વાથે રીરા કયતા  કૃષ્ણ લણમલામા છે .બાયતીમ બાાઓ જેલીકે, જુયાતી,હશન્દીભાાં ણ 
કૃષ્ણને ઉ ેળીને અનેક કૃવતઓ રખાઈ છે.બતત કવલ નયવવિંશની, દમાયાભની  યચનાઓભાાં તો જાણે વાક્ષાત કૃષ્ણ 
જીલે છે. એ ુાં ચહયત વભગ્ર ભાનલીમ લચત્તને આકે છે.કૃષ્ણના અ લુ્મ યાક્રભોનો શે્રમ બરે તેભના ૂ સ્લરૂ 
એલા વલષ્ નુો ભહશભા ગણાતો શોમ યન્ ,ુતેભના કૃષ્ણઅલતાયભાાં કયેર  પ્રત્તમેક કભમ વાભાન્મ ભ ષુ્મને  
ઉન્નત,ઓજસ્લી  ન્મામ ણૂમ જીલનયીવતનો ફોધ આે છે. ભાનલભાાં યશરે હદવ્મ ચેતનાની જ્મોતને પ્રજ્લલરત 
યાખલા ુાં જોભ આે છે. વલષ્ નુા અલતાય તયીકે હશન્ ુ  ભાનવભાાં ફારસ્લરૂે બતતનો રારો ફની જૂાતો શોમ કે 
યાધાયભણની વૂતિરૂે ભાંહદયભાાં જૂામા શોમ એના ચહયત વાથે ૂાંથામેર પ્રત્તમેક કથા જીલન જીલલાની કા ળીખલે 
છે. એ ુાં ચહયત બાલકોની અને બતતોની  દુ્ધ  અને હ્રદમ ફને્નને આકે છે એ જ કૃષ્ણ ુાં કૃષ્ણત્તલ છે.કૃષ્ણના 
જીલનના વલવલધ ાવાઓ અને અલસ્થાઓ વાથે વલવલધ ઘિનાઓ વાંકામેરી છે.આ ૈકી  ફારસ્લરૂે  તૂનાનો 
લધ કયનાય કૃષ્ણ ુાં વામ્પ્રત વન્દબમભાાં અથમઘિન પ્રસ્ તુ ળોધત્રનો પ્રવતા  વલમ છે. 
 

          બાગલત યુાણ,બ્ર લૈલતમ યુાણ,ગગમવાંહશતા,વલષ્ ુ યુાણ,શહયલાંળભાાં કૃષ્ણ અને તૂનાની યુાકથા 
લણમલાઈ છે.લ દેુલ અને દેલકી ુાં તેભના આઠભાાં વાંતાન કૃષ્ણને  તેભના વભત્ર નન્દ-મળોદાને ત્તમાાં કુીને 
મળોદાની વ ોજાત ફાકીને રઈને ભ યુાની જેરભાાં ાછા આલી જામ છે.વલાયે કાંવને દેલકીની પ્ર વૂતની જાણ 
થતા તે તેને ભાયી નાાંખલા આલે છે.તે કન્મા શોલા છતાાં તેને છાડે છે  ત્તમાાં જ તે કાંવના શાથભાાંથી છૂિીને 
આકાળભાાં ચારી જામ છે.તે વાભાન્મ કન્મા નથી ,મોગભામા છે તે કાંવને જણાલે છે કે-તને ભાયનાય ળત્ર ુ કોઈ 
સ્થાન ય જન્ભી ચકૂ્યો છે, ુ ાં વ્મથમ વનદો ફાકોની શત્તમા કયલા ુાં ફાંધ કય.-આભ કશી તે અન્તર્ધમામન થઈ જામ 
છે.તે છી કાંવ યાજવબાભાાં ભન્ત્રીઓને ફોરાલીને દેલકીની તુ્રીએ જણાલેરી લાત કશી વરાશ ભાગે છે. કાંવના 
ભન્ત્રીઓ ણ તેની જેલા જ ુ ષ્િ દુ્ધ  છે.તે કાંવને એલી વરાશ આે છે કે છેલ્રા દવ હદલવભાાં જે કોઈ ફાકો 
જન્મ્મા શોમ તેભને ભાયી નાંખાલીએ અને વલષ્ નુા નાળ ભાિે ઋવ વુનઓનો જ નાળ કયાલલો જોઈએ.યન્  ુકાંવ 
કૃષ્ણના નાળ ભાિે એિરો ઉતાલો છે કે તે ફાકોનો જ લધ કયી નાાંખલા ુાં વલચાયે છે.  
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         બાગલત યુાણના દવભા સ્કન્ધના છટ્ઠા અર્ધમામભાાં તૂનાઉ ાય- ( તૂનાભોક્ષ)નો પ્રવાંગ લણમલામો 
છે.જેભાાં શ્રીકૃષ્ણની  ફાસ્લરૂરીરાને ુાંદય યીતે લણમલી છે. ભ યુાથી ાછા પયી યશરે નન્દ લ દેુલની એ 
લાતથી લચિંવતત શોમ છે કે વ્રજભાાં ઉત્તાતો થઈ ય ા છે. ણ નન્દ વલચાયે છે કે જ્માાં યક્ષોઘ્ન હક્રમાઓ થતી શોમ 
ત્તમાાં તો ઉત્તાત ક્યાાંથી થામ એ વલચાયે તે આશ્વસ્ત છે.ણ ફાકોના લધ ભાિે કાંવે મા ધુાનીને વનભી શોમ છે જે ુાં 
નાભ તૂના છે. જે,નગય,ગાભ અને લાડાઓભાાં ફાકોને ભાયી નાાંખલાના શે થુી  ભૂતી શોમ છે. એ ુાં નાભ જ 
ચૂલે છે કે ऩूतानपऩ नयतीतत ऩूतना ऩु षानप्युत नयतीतत वा,अतोततबलऱष्ठा,सवाानेव मारतयतुुं शक्ताi । જે જાતકભમ 

વાંસ્કાયથી વલત્ર ફાકોને, રુુોને ણ રઈ જામ તેલી છે.યન્ ,ુકૃષ્ણ તો વાક્ષા  ્ ણૂમ રુુોત્તભ છે.યભાત્તભા 
છે.ત્તમાાં ભામા ુાં નાભવનળાન ક્યાાંથી પ્રલેળી ળકે ?વ્રજભાાં તૂનાલધની રીરા ુાં પ્રમોજન શોલાને રીધે રીરાળક્તતની 
પ્ર વૃત્તથી તૃ્ત એુ જેને વનભન્ત્રણ આપ ુાં શોમ તેભ તૂનાને કાંવે ગોકૂભાાં ભોકરી છેii. તૂના ફાકોને ળોધતી 
નગય,ગાભ અને લાડાઓભાાં બયે છે. અશીં તૂના ભાિે तनघ्नन्ती चचार – એ ુાં હક્રમાદ પ્રમોજ્ ુાં છે  જેનો અથમ 
િીકાકાયે ‘ફાકોને ભાયી નાાંખતા પયતી’ એલો નશીં ણ ‘ભાયી નાખલાના શે થુી પયતી’એલો કમો છે.કેભકે ,કૃષ્ણને 
ળોધતા ફીજા ફાકોને ણ ભાયી નાાંખે તો બગલાન ય વનદમમતાનો દો રાગે જ્માયે બગલાન તો યભ 
કરુણાભમ છેiii.  
        કાભચાહયણી  તૂના  દેલકીના આઠભા વાંતાનને ળોધતી ખેચયી રૂે-આકાળભાગે ગોકુભાાં પ્રલેળે છે  કેભકે 
,ત્તમાાં વાક્ષા  ્બગલાન લફયાજે છે અને વૂભ ફધા જ દેલોથી યક્ષામેરી છે.તે હદલવે આશ્રેાનક્ષત્ર, વલઘહિકા, 
તૃ્ત મુોગ વજામમો શોમ છે.કૃષ્ણ છ  હદલવના જ શતા ત્તમાયે તે તૂનાનો લધ કયે છે.આ વલગત તેભના યાક્રભની 

અરૌહકકતા વભજલા ભાિે ભશત્તત્તલની છે. 
               તૂના ગોકુભાાં પ્રલેળે છે ત્તમાયે તેના ુાંદય રૂ અને ચેષ્િાઓ ુાં લણમન બાગલતકાયે ક ુું છે.તેણે 

ુ ાંદય લસ્ત્ર,આ ૂણો શમેાું છે .ઋ નુા વલવલધ ફૂરો ૂાંથ્મા છે. તેના ચશયેા ય ફનાલિી શાસ્મ છે.આ લણમન તેની 
ભોશકતા ચૂલે છે.આ મોજના બગલાને  ઊબી કયી છેiv.બગલાન ઈચ્છે તો ફધા જ તેનાથી ભોહશત થઈ જામ.તેના 
વાચા રૂને કોઈ ઓખી ન ળકે તો જ તે કૃષ્ણ ધુી શોંચે. 
बाऱग्रहस्तत्र पवचचन्वती लशशून ् यदृच्छया नन्दगहेृऽसदन्तकम ् ।10.6.7ab ફારગ્રશ એલી તૂના મ ૃચ્છમા જે 
નન્દના  ઘયભાાં ુ ષ્િોના નાળક  બગલાન વલયાજે છે ત્તમાાં શોંચી જામ છે.અશીં પ્રશ્ન થામ કે જ્માાં બગલાન 
રુુોત્તભ શોમ ત્તમાાં  તૂના કઈ યીતે પ્રલેળી ળકે ?ણ એ ુાં કાયણ એ છે કે તે એનો તૃ્ત મુોગ વજામમો શોમ છે 

એિરે જામ છેv.નન્દના શૃભાાં તે જઈને ફાકને રૂ્એ છે.ત્તમાાં ફારકૃષ્ણ ભાિે प्रततच्छन्नतनजो तेजसुं  એ ુાં 
વલળેણ પ્રમોજા ુાં છે.ફારકૃષ્ણએ उ  અથામ  ્અવધક તેજને ઢાાંકી દી ુ ાં છે.જો  કૃષ્ણએ તેજને છૂાવ્ ુાં ન શોત તો 
તો યાક્ષવી તૂના જ ફીને બસ્ભ થઈ જાત,જો ફ ુાં જ તેજ છૂાલી દે તો મળોદા,યોહશણી,ગોીઓ લગેયે  
ગબયાઈ જામ.આ તેભની સ્લરૂરીરા છે. 
        ફારકૃષ્ણ લાસ્તવલક રૂે તો યભાત્તભા,નાયામણ બગલાન છે.બગલાનની જ્ઞાનળક્તત અને હક્રમાળક્તત  
વલમત્ર વદૈલ યશ ેછે.યન્ ,ુરીરાના પ્રમોજનથી વતયોહશત (અ ૃશ્મ) થામ છે.ફારસ્લરૂે વનદ્રાધીન શોલાથી તેભની 
હક્રમાળક્તતનો અબાલ છે.એભની જ્ઞાનળક્તતનો પ્રકાળ સ્લાબાવલક શોમ છે.આ સ્લાબાવલક પ્રકાળ તે ઢાાંકી દે છે એિરે 
તૂના એની ાવે જઈ ળકે છેvi.ફારકૃષ્ણ સ્લરૂ બગલાન બસ્ભથી ઢાંકામેર અક્નન જેલા છે.યાખથી ઢાંકામેર 
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અક્નનભાાં ણ અંદય તો પ્રકાળ અને ઉષ્ભા શોમ જ છે એભ આંતહયક જ્ઞાનળક્તતથી  તે ફાકોને ભાયનાયી તૂનાન ે
તો ઓખી જ જામ છે ણ તેના પ્રેયક  કાંવને ણ જાણી રે  છે.’पवबुध्य ताुं बाऱमाररकाग्रहुं’ ।10.6.8भा.महा.ऩु. 
બગલાન વાભે કોઈ ગભે તે રૂ રઈને આલે તો ણ તે એના આંતહયક રૂને ાભી જામ છે. અશીં પ્રશ્ન થામ છે કે 
બગલાને ઓખી જલા છતાાં ઊબા થઈને કેભ ભાયી નાાંખતા નથી ? એ ુાં કાયણ એ છે કે જગત્તકતામ બગલાન 
કોઈને સ્લમાં ભાયતા નથી.વનવભત્ત ઊ ુાં કયે છે.ઘયભાાં વૂી ગમેરી તૂનાને તેજ ઓછાં કયી સ્લરૂરીરાથી નજીક 
આલલા દે છેvii.કૃષ્ણની ફારક્રીડા ુ ાં વ્માવે ુ ાંદય આરેખન ક ુું છે. ‘चराचरात्माऽऽस तनमीलऱतेऺणः 
’।10.6.8भा.महा.ऩु. ચયાચયનો આત્તભા (ાવે આલેરી તૂનાને જોતાાં જ) આંખો ફાંધ કયી દે છે. ફારકૃષ્ણ 
चराचरात्मा છે. બ્ર વલદ છે.એ તો અપ્રત્તમક્ષ દાથોને ણ જાણે છે.  એભને આંખો ફાંધ કયલાની ણ ક્યાાં જરૂય 
છે?બગલદ્સસ્લરૂ  ફારકૃષ્ણની આ ચેષ્િા-મત્તનના િીકાકાયોએ વલલબન્ન અથમઘિનો કમામ છે.જેભ કે, 
 

1. અત્તમાંત ફારબાલ,બીરૂતા દળામલલા ભાિે આ  ચેષ્િા લણમલી છેviii. 
2. જેણે ભા બૃાલ દળામવ્મો છે તેનેજ ભાયી નાાંખલાની છે એલી ળયભ આલતાાં આંખો ફાંધ કયી દીધીix. 
3. શ્રીકૃષ્ણના ભનભાાં એ બાલ આવ્મો કે કરુણા ૃ ષ્ષ્િથી જોઈળ તો અને ભાયીળ કઈ યીતે અને ઉગ્ર ૃ ષ્ષ્િથી જોઈળ 
તો એ ફીને બસ્ભવા  ્થઈ જળે એ વલચાયે આંખો ફાંધ કયી દીધીx. 
4. ચયાચયાત્તભા શ્રીકૃષ્ણએ આંતચમ થુી તે ુ ષ્િાને ફયાફય જોઈ ણ તેભના ફા ચ ભુાાં યશરે ધભામત્તભા વનવભએ 
આ ુ ષ્િાને જોલા ુાં ઉલચ  ્ન વભજીને આંખો ફાંધ કયી દીધી.xi  
5. બગલાનના ઉદયભાાં યશરે અખાંડ કોહિ બ્ર ાાંડોના જીલ એ જોઈને ગબયાઈ ગમા કે શ્માભ નુ્દય તૂનાના 
સ્તનભાાં રાગેર શાશ વલ ીલા જઈ ય ા છે.આથી,તેને વભજાલલા ભાિે કૃષ્ણએ આંખો ફાંધ કયી દીધીxii.  
6. ધાત્રીનો લે ધાયણ કયીને આલેરી આનો લધ ોતે જાતે કયલાનો છે એ વલચાયે વલ ખુ થઈને તેના તૃ્ત નુી 
ીડા જોલી ના ડે એિરે આંખો ફાંધ કયી દીધીxiii.  
7. ખોાભાાં રઈને સ્નેશ દેખાડલા ભાાંડેરી એ કિી  ફાકોને ભાયનાયી છે એભ ઓખી ગમા છી એને શલે 
આંખોથી તો નથી જ જોલી એિરે આંખો ફાંધ કયી દીધીxiv. 
8 શ્રીકૃષ્ણના નેત્ર યાજશાંવ છે.એને ફકી તૂનાના દળમનની કોઈ જ ઈચ્છા ણ નથી અને એને જોલી મોનમ ણ 
નથી એિરે નેત્ર ભીંચી રીધા.xv 
9 આ જન્ભભાાં તો આણે ક ુાં કામમ ક ુું નથી કે જેથી ભને ભે ણ વાંબલ છે કે લૂમ જન્ભભાાં એણે ભને ભલા જે ુાં 
કાંઈ કામમ ક ુું  શોમ. તૂનાના લૂમ લૂમ જન્ભોના કભો જોલા ભાિે જાણે ફારકૃષ્ણએ આંખો ફાંધ કયી.xvi                                               
 ફધા જ ાાંહડત્તમ ણૂમ વલલેચનો થકી તેભના રુુોત્તભ નાયામણ રૂનો અને ફારસ્લરૂનો ભહશભા દળામવ્મો છે. 
અશીં તૂનાને જોતાાં જ કૃષ્ણ આંખ ભીંચી દે છે તેભાાં ફારવશજ ક્રીડાને દળામલલી જ લ  ુઉ તુત જણામ  છે. 
કૃષ્ણ એક ફાક જ છે એ ુાં પ્રવતાહદત કયલા એભની ફારવશજ ચેષ્િા બાગલતકાયે લણમલી છે. 
 

         તૂના રૂ ફદરીને આલી છે . ક્રૂય તૂનાએ તો  આિલુાં ુ ાંદય ફાક જોમા છી ણ તેને વલભમ ૂધ 
ીલડાલી ભાયી નાાંખલો છે. એ તો વલભમ સ્તનાન કયાલલા જ આલી છે . કોઈ આ ધુ લગય જ ફાકોને ભાયી 
નાાંખે છે .તે જ યીતે બગલાન ણ ફારસ્લરૂે તે ુાં સ્તનાન કયતા કયતા તેના પ્રાણો ચવૂી રે છે. નથી એભણે 
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રૂ વલસ્તા ુું કે નથી કોઈ આ ધુ રી ુાં . તૂનાલધભાાં ફારીરા અને રુુોત્તભરીરા વભાન્તય ચારે છે.ઈશ્વય 
શોલાથી સ્ત્રીશત્તમાનો દો રાગતો નથી એ ઐશ્વમમધભમ છે.ફારૂે જ આિલુાં અરોહકક યાક્રભ લીમમધભમ છે.તેભણે 
તૂનાને ઉલચ  ્યીતે ભાયી તે ળોબાસ્દ શોઈ શ્રીધભમ છે.ફારભાહયકા શોલાથી તેને ભાયલી જ ડે એભ વભજીને 

ભાયી એભાાં જ્ઞાનધભમ પ્રકિ થામ છે. ધભીસ્લરૂે તેને ભોક્ષદાન આપ ુાં .તેના ાો ુાં પ્રામવિત્ત કયાલલા યો લૂમક 
તેના પ્રાણો વાથે ૂધ ી ુાં- प्राण ः समुं रोषसमन्न्वतोऽपऩबत ्। અશીં તૂના તો એક જ છે તો  प्राण ः ફ ુલચન ુાં 
રૂ કેભ ?અશીં બાગલતકાયે  ફ ુલચન ુાં રૂ પ્રમોજીને  બદલ હશભા દળામવ્મો છે.બગલાને તૂનાના કેલ પ્રાણ 
જ નથી ીધા તે  ુજે કાંઈ છે તે ફ ુાં જ સ્લીકા ુું છે. તૂનાએ જેિરા ફાકોના જીલ રીધા શતા તે ફધાની ણ 
કુ્તત થઈ. તૂનાને ભાયલા બગલાનને યોની ણ ક્યાાં જરુય શતી? યન્  ુ રીરાને કાયણે યો ુાં નાિક કયે 

છે. તૂનાના પ્રાણ છૂિે છે ત્તમાયે તેભને પ્રત્તમેક ભભમસ્થાનભાાં ીડા થામ છે.-तनष्ऩीड्यमानाखिऱजीवममाखण ।-એ ુાં 
કાયણ એ છે કે તૂનાએ જે જે ફાકોના પ્રાણ રીધા છે તે તૂનાના ભભમસ્થાનભાાં યશરેા છે.બગલાને આ પ્રાણોનો 
પ્રલેળ ોતાનાભાાં કયાલલાનો છે.આથી તેન ેપ્રાણો છૂિતા પ્રત્તમેક ભભમસ્થાનભાાં ીડા થામ છે.તેની આંખો પાિી જામ 
છે. તેની ત્રાડથી આકાળ,ાતા અને હદળાઓ ૂાંજી ઉઠે છે.તેના ૂ યાક્ષવી સ્લરૂે જ પ્રાણ નીકી જતા થૃ્લી 
ય ડે છે.તેનો દેખાલ એિરો ફધો બમાંકય છે કે ફધા જ ગોલાલમાઓ ગબયાઈ જામ છે ણ ફારકૃષ્ણ તો તેની 
છાતી ય વનબમમણે ખેરી ય ો છે.છ હદલ ુાં ફાક શાથ ગ શરાલીને  યભી યહ્ુાં છે.-बाऱुं च तस्या उरलस 
क्रीडन्तमकुतोभयम ्। એ છી ગોીઓ ગબયાઈને કૃષ્ણને ત્તમાાંથી રઈ રે છે.  
 

          ગોલાો તૂનાના ળયીયના ટકૂડે ટકૂડા કયી તેને ગોકૂથી ૂય રઈ જામ છે અને અક્નનદાશ આે 
છે.ત્તમાયે બગલાને ૂધ ી ુાં શોલાને રીધે જેના વભસ્ત ાો નષ્િ થઈ ગમા છે તેલી તૂનાના ફી યશરેા દેશનો 
ભૂાડો ઉય જામ છે જેભાાંથી અગરુની ગુન્ધ પેરામ છે. તૂના રોકોના ફાકોને ભાયી નાાંખનાયી,રોશી ીનાયી 

શતી,દ્વે બાલથી ભાયી નાખલાના આળમથી જ બગલાનને સ્તનાન કયાલલા  આલી શતી.  છતાાં શહય-નાયામણ ે
તેને વદ્ગવત આી. 
 

पूतना ऱोकबाऱघ्नी राऺसी रुधिराशना।जिघाांसयापप हरये स्तनां दत्तत्तवाऽऽप सद्गततम।्।10.66.35 
        અશીં બ્ર લૈલતમ યુાણની કથાનો વન્દબમ સ્ભતમવ્મ છે. તૂના લૂમજન્ભભાાં ફલરયાજાની તુ્રી યત્તનભારા 
શતી.તેણે જ્માયે મજ્ઞળાાભાાં લાભનસ્લરૂ બગલાનને  જોમા કે તયત જ તેના ભનભાાં બગલાન પ્રત્તમે તુ્ર જેલો 
સ્નેશ ઉ વ્મો શતો. તે લેા તેણે ોતાના ભનથી આ ફાકને સ્તનાન કયાલલાનો વાંકલ્ કમો શતો.યન્ ,ુતયત 
જ તે ુાં વલયાિ સ્લરૂ જોતાાં તેભને ભાયી નાાંખલાની ઇચ્છા થમેરી.આ બાલ શ્રીલાભનબગલાને જાણી ણ રીધો 
શતો. એ જ કાયણે યત્તનભારાના ફીજા જન્ભે વભમે તૂનારૂે ભાયી નાાંખલાના શે થુી તેને ધલડાલે છે.xviiજેને 
કૃષ્ણએ તૃ્ત  ુછી જનની દેલકી-મળોદાની જેભ સ્લગમ-લૈકુણ્ઠ રોકભાાં સ્થાન આપ ુાં.xviii .યત્તનભારાએ ુ  હ્રદમથી 
વેલેર બાલ અને ુબામલ ફને્ન  પરી તૂ થામ છે . ુ ષ્િામા ધુાની રૂે આલલાને રીધે  કૃષ્ણને તેનો  વાંશાય કયલો 
ડે છે ણ  કૃષ્ણ તેભને ઉચ્ચગવત  આે છે. 
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 यातुधान्यपऩ सा स्वगामवाऩ जननीगततम ् ।10.6.38.भा.महाऩु. તો છી જે કૃષ્ણ યભાત્તભાને યભ બકવત અને 
પ્રેભથી બજે છે તેની તો લાત જ ળી ?  
 

             કૃષ્ણએ કયેર તૂનાભોક્ષનો  અન્મત્ર ણ ઉલ્રેખ છે.xixકૃષ્ણ ફારસ્લરૂ રીરાથી જ બમાંકય યાક્ષવીનો 
ઉ ધાય કયે છે. અદ્ભૂત યાક્રભ એ રુુોત્તભસ્લરૂ રીરા છે.જ્માયે,ફાવશજ ચેષ્િાઓભાાં ભ યુ ફારીરાના 
દળમન થામ છે. 
 

      ણૂમ રુુોત્તભે ફારસ્લરૂે જ તૂનાભોક્ષ ુાં  ભશાન કામમ ક ુું તેનો  જ આણે વ ુ જીલાત્તભાઓ અંળ છીએ. 
એ અંળ થકી કૃતજ્ઞી ફનીએ,કૃતઘ્ની નશીં. આણે તો ભ ષુ્મ છીએ આણી ભાતાને કૃષ્ણ બગલાનની જેભ સ્લગમ-
લૈકુણ્ઠનીગવત  તો ન આી ળકીએ ણ જેણે ૂધ ા ુાં છે અને જેણે જેણે  ભાતાની જેભ પે્રભબમો વ્મલશાય કમો છે 
તે વ ુની  વાંબા રઈએ,તેને જીલતા જીલ જ સ્લગમ ખુની અ ુ વૂત થામ તેલો વ્મલશાય તેની વાથે કયીએ.એ જ 
વાચી કૃષ્ણબક્તત છે.  
 

      તૂનાને મ ભોક્ષ આનાયા બગલાન કૃષ્ણ લતમભાન વભમભાાં  વ ુ વાંતાનોને ભાતા ુાં ઋણ અદા કયલાની 
ળીખ આે છે. 
        
ાદિી 

                                                           

1 10-6-2 भागवतऩरुाणे श्रीसबुोचधनी ऩ.ृ823 
2  तदपऩ ऩतूनावधऱीऱाया आवश्यकत्वाल्ऱीऱाशन्क्तपे्ररणवशादेव मतृ्यनुा तनमन््यमाणेव भतुाः गोकुऱुं  जगामते्याह 
..।10.6.4 भा.ऩरुाणे श्रीमद्पवश्वनाथचक्रवतताकृता साराथादलशानी ऩ.ृ821  
3 तनघ्नन्तीतत तमुथे शतपृ्रत्ययः,लशशनू ्हन्तलुमत्यथाः।ऩरुग्रामव्रजाददष-ुचचारेतत तादृशानाुं लशशनूामन्वेषणाय,न त ुकापऩ 
लशशनू ्जघान ।अन्यथा भगवत्कृत ेतनरऩराधानाुं बाऱानाुं हननुं भगवता तनदायत्वालभव्यञ्जकुं  स्यात ्..।10.6.1,2 भा.ऩरुाणे 
मज्जीवगोस्वालमकृत बहृत्क्रमन्दभाः।ऩ.ृ821 
4  सवाव्यामोहनाथ ंभगवत्कृतुं तस्या ऩुं वणायतत ...।10.6.5भागवतऩरुाणे श्रीसबुोचधनी,ऩ.ृ836 
5  यदृच्छया  तनजमतृ्ययुोगेन नन्दगहेृ गता...।10.6.7 श्रीमत्ज्जीवगोस्वालमकृत बहृद्क्रमसम्दभाः,ऩ8ृ34 
6  10.6.7भागवतऩरुाणे श्रीसबुोचधनीजी ,ऩ.ृ836   
7 न्क्ऱष्टकमाा भगवान ्स्वतो न कन्ञ्चन्मारयतत तथ व ऩरुं स्वतः काऱो गहृीत इतत तनकट उऩपवश्य तमङ्के समारोऩयत ्। 
10.6.8 श्री सबुोचधनी, .ૃ836 
8  स्वस्यात्यन्तबाऱभी त्वऻाऩनाय....। भावाथादीपऩका प्रकाशः , बाऱभावुं तनजबाऱत्वुं पवभावयामास । भक्तमनोरञ्जनी , 
तच्चतस्यामत्यन्तबाऱत्व भी त्वबोधदनाथाम.्...... ।10.6.8 बहृद्व ष्णवतोपषणी ऩ.ृ833 
,तनजात्यन्तबाऱत्वभी त्वऻाऩनाय...अन्न्वताथाप्रकाशः।ऩ.ृ840 
9  मातभृावदलशाकायास्तस्याःस्वकत्तृाकवधे ऱज्जानतु्ऩत्य  च नेत्रतनमीलऱतम ्। अन्न्वताथाप्रकाशः।ऩ.ृ840 
10   दृष्टा चेत ्क णातशृयेयमनघास्याञ्चोग्रया भस्मसादेवुं तदेवलशष्यत ेह्यभुयथा तद्वासनासुंस्कृततः।श्रीभन्क्तरसायनम ्
,ऩ.ृ842 
11 चराचरात्मा यदयुं ततोऽन्तदृाशा भशृुं ऩश्यत ुदमुानस्काम ्बदहदृाशा नाहातनररऺणेतत कृतुं तथा 
तन्न्नलमनाऽक्षऺयगु्मम।्।श्रीभन्क्तरसायनम ्।ऩ.ृ842  
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12 दातुुं स्तन्यलमषा द्पवषुं ककऱ धतृोद्योगे यमास्त ेयतःऩीतुं चेत ्प्रभणुा ऩरुो बत गततःका वा अस्मदीया भवेत ्।इत्थुं 
व्याकुलऱतान्न्नजोदरगतानाऱोक्य ऱोकान ्प्रभवुाक्तुुं भात्यभययप्रदानवचनुं चके्रऽक्षऺसम्मीऱनम ्।। श्रीभन्क्तरसायनम ्।ऩ.ृ842  
13 .....धात्रीवषधाररण्यास्तस्याःस्वकतकेृवधे त्रऩानदुयाय तन्मतृ्यकु्ऱेशदशानाय च मदुितनेत्रोऽभदूदतत भावः ।। 10.6.8 
व ष्णवानन्न्दनी,ऩ.ृ835  
14 बाऱमाररकाग्रहुं पवबधु्यापऩ तनमीलऱतेऺ ण एवास कऩटेनापऩ अङ्कारोऩणाददना स्नेहुं कतु ंप्रवतृ्ताुं चऺुषाप्यन्यथा 
नाऩश्यददत्यथाः। 10.6.8   लस ान्तप्रदीऩः,ऩ.ृ835  
15 अनहावीऺाऽनतु्कण्ठा प्रलस  व महात्मनाम ्। ईऺीक्षऺराजुंसाभयाुं यकु्तुं न क्षऺ बकीमिुम ्।।10.6.8 श्रीभन्क्तरसायनम ्
।ऩ.ृ842 
16 ऐदहकुं  त ुनदह साधनमस्या दृश्यतऽेवापऩ ऩरुातनमन्स्त । ककुं  नवेतत भगवान ्ध्रुवमन्तन्श्चन्तनाय कृतनेत्रपऩधानः ।। 
10.6.8  
17 (10.40.41) શ્રીકૃષ્ણજન્ભખાંડ લૂામઘમ,બ્ર લૈલતમ યુાણ 

18 भगवान श्रीकृष्णःऩद्भयाुं यस्याःऩतूनाया अङ्गुं देहुं समाक्रम्य स्तनपऩबत ् सा यातधुानी राऺस्यपऩयदद 
जनन्यादेवकीयसोदयो चचताुं गतत ुं स्वगामवाऩ ।।10.6.38 इत्यत्र बाऱप्रबोचधनी ऩ.ृ900 

19 अहो बकी युं स्तनकाऱकूटुं न्जधाुंसयाऩाययदप्य साध्वी ।ऱेभे गतत ुं धा्यचुचता सतोऽन्युं ।कुं  वा दयाऱुुं शरणुं व्रजेम 
।।3.2.32, सद्वेषामपऩ ऩतूनापऩ सकुऱा त्वामेव देवापऩता ।10.14.35.श्रीमद्भागवतमहाऩरुाणम ्
 

સન્દર્તગ્રન્થો 

I. બ્રહ્મવૈવતતપરુાણ  
      બાગ-2(કૃષ્ણજન્ભખાંડ- લૂામધમ) 
      અ લુાદક-ળાસ્ત્રી લગહયજાળાંકય ભામાળાંકય  
      પ્રકાળક- વસ્ ુાં વાહશત્તમલધમક કામામરમ, ૧૯૭૦ 

II. श्रीमद्भागवतमहाऩुराणम ्। दशमस्कन्धः ऩूवााधाः (अनेकव्याख्यासमऱङ्कृतम ्) 
     सम्ऩादकः कृष्णशङ्कर शास्त्री 
     प्रकाशकः –श्री भागवतपवद्याऩीठः,पव.सुं.२०१२ 

III. श्रीमद्भागवत-्महाऩुराण  

     गीताप्रेस,गोरिऩुर,पव.सुं.२०५९ 

IV. ણૂામલતાય શ્રીકૃષ્ણ  (બાગ શરેો ) 
           રેખક-ઉેન્દ્રયામ જે વાાંડેવયા  

      પ્રકાળક- જુયાત  વુનલવવિિી ,૧૯૭૯ 
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પ્રા.કાલલન્દી હરરકૃષ્ણ પાઠક 

વલબાગાર્ધમક્ષા-વાંસ્કૃત 

એવ.લી.આટ્મવ કોરેજ 

અભદાલાદ 
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