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શ્રીમદ્ ભાગવત પરુાણમાાં રાષ્ટ્રીય ભાવના 
 

 બાયતીમ લાાંઙભમભાાં યુાણની વ્માકતા અને ભશત્તા અવાંદદગ્ધ છે અને તે બાયતના અતીત કાલરન ધભમ 
અને વાંસ્કૃતતના મતૂતિભાન ગોયલના પ્રતતક છે. આજની ફોદ્ધિકતા ણ યુાણન પ્રબાલ અને એના ભશત્લને 
યજભાત્ર ઓછ કયી ળકી નથી. અત્માયે ણ એભના પ્રત્મે એટરી જ શ્રિા અને વન્ભાનન બાલ દ્રષ્ટટગચય થામ 
છે. તેભની ઉત્તતન ખ્માર કયીએ ત - 

 ऩुयाणं सर्वशास्त्राणां प्रथभं ब्रह्भणा स्त्भतृभ ्।१ બ્રહ્માએ વલમળાસ્ત્રભાાં વો પ્રથભ યુાણનુાં સ્ભયણ કયુું શત.ુ 
વાયસ્લત કલ્નુાં આ યુાણ તનગભ કલ્તરૂની વાખ(ાકીને) ફનીને સ્લમાં ખયી ડેર અમતૃભમ પ છે. 
 ननगभकल्ऩतयोगवलरतं परं ।२ તે બક્તતળાસ્ત્રનુાં વલમસ્લ તેભજ વ્માવની વભાતધ બાા છે. 
 યાટર ળબ્દન તાત્મમ છે અવાંખ્મ ભનટુમન વમદુામ જે એકતાની બાલના, ભબૂાગની વાથે ભભત્લની 
બાલના તેભજ ધભમ વાંસ્કૃતત લગેયેથી જડામેર શમ તેને આજના યાજનૈતતક વાંદબમભાાં યાટર કશી ળકામ. બાયત 
પ્રાચીન કાથી એક ળક્તતળાી અને વમિૃ યાટર યયુંુાં છે. 
 શ્રતુત, સ્મતૃત તથા યુાણભાાં યાટર તલમક તલસ્તતૃ અભધાયણાઓ પ્રાપ્ત થામ છે. બાયતભાાં र्सुधरै् 
कुटुम्फकभ ्।३ ની બાલના યુાણ કાથી ચારી આલે છે. 
 ભતૂભ પ્રત્મે ભાતબૃાલના તલશ્વભાંગરની બલના વાંગઠન સતૂ્રભાાં યાટરીમ એકાત્ભબાલના લગેયેનુાં વમ્મક 
તનરૂણ શ્રીભદૌ  બાગલતભાાં અનેક સ્થ, કથાઓ તથા બગલાનની સ્તતુતઓભાાં યાટરીમ બાલનાનાાં દળમન થામ છે. 
 બાયતલમને તલત્ર કભમભતૂભ ભાનલાભાાં આલે છે. તેભાાં જન્ભ થલ તે યભ વોબાગ્મ ભાનલાભાાં આલે છે. 
તેલી બાલનાની વાથમકતા મચુકુુન્દે કયેરી બગલાનની તલત્ર સ્તતુતભાાં જલા ભે છે. તે કશ ેછે કે 
 रब्धा जनो दरुवबभर भानुषं कथञ्चिदव्म भमत्नतोऽनध ।४  
 આ ભતૂભ અત્માંત તલત્ર કભમભતૂભ છે. આભાાં ભનટુમન જન્ભ થલ ફહુ દુરમબ છે. ભનટુમ જીલન એટલુાં ણૂમ 
છે કે તેભાાં બક્તત ભાટે કાઇણ અસતુલધા નથી. તાના યભ વૈબાગ્મ અને બગલાનની અશતે ુકૃાથી તેને 
અનામવે પ્રાપ્ત કયીને ણ જે તાની ભતત-ગતતને અવત એલા વાંવાયભાાં રગાડી દે છે. તેભજ દેલતાઓ ણ 
બાયતલમભાાં જન્ભેરા ભનટુમના બાગ્મને ફીયદાલે છે અને તેભાાં જન્ભ રેલાની ખેલના યાખે છે. 
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 अहो अभीषां ककभकारय शोबनं प्रसन्न एषां ञ्स्त्र्दतु स्त्र्मं हरय् । 
 मैजवन्म रब्घं नषृु बायतञ्जये भुकुन्दसेर्ौऩनमकं स्त्ऩहृा हह न् ।।५ 

અશ ! જે જીલએ બાયતલમભાાં બગલાનની વેલાને મગ્મ ભનટુમ જન્ભ પ્રાપ્ત કમો છે. તેભણે એવુાં કય ુ
ણુ્મ કયુું છે? અથલા તભેના ય શ્રીશયી જ પ્રવન્ન થઇ ગમા છે? આ યભ વોબાગ્મ ભાટે ત અભે દેલતાઓ ણ 
તનયાંતય તરવતા યશીએ છીએ. 
 બાયત ભતૂભની એથીમ તલળે સ્લગમસખુની કલ્ના કયલાભાાં આલી છે. તેના જન્ભને બ્રહ્મરક કયતાાં શે્રટઠ 
ફતાવ્મ છે. 
 कल्ऩामुषां स्त्थानजमात्ऩुनबवर्ात ्ऺणामुषां बायतबजूमो र्यभ ्। 
 ऺणेन भत्मेन कृतं भनञ्स्त्र्न् संन्मस्त्म संमान्त्मबमं ऩर्ं हये् ।।६ 
 આ સ્લગમ ત શુાં, જમાાંના તનલાવીઓનુાં એક એક કલ્નુાં આયટુમ શમ છે ણ જમાાં પયી વાંવાય ચક્રભાાં ાછા 
આલવુાં ડે છે. તેલા બ્રહ્મરક લગેયે રક કયતાાં ણ બાયતભતૂભભાાં અલ્ આયટુમલા જન્ભ રેલ લધાયે વાય 
કાયણ કે અદશિંમા ભનસ્લીઓ તના આ ભત્મમ ળયીય થકી કયેરાાં કભો બગલાનને અમણ કયીને તત્કા અબમ-દ 
પ્રાપ્ત કયી ળકે છે. 
 એ યીતે સ્કાંધ-૫ ના અધ્મામ-૧૮ ભાાં નતૃવિંશ બગલાન પ્રત્મે પ્રશરાદના કથનભાાં તલશ્વફાંધતુ્લની બાલના 
ઉવી આલે છે. 
 स्त्र्स्त्त्मस्त्तु वर्श्र्स्त्म खर् प्रसीगतां ध्मान्तु बतूानन लशर्ं लभथो धधमा । 
 भनश्ि बदं्र बजनाम धोऺज आर्ेश्मतां नो भनतयप्महैतुकी ।।७ 
 શ ેપ્રભ ુ! તલશ્વનુાં કલ્માણ થાઓ, દુટટની બદુ્ધિ શિુ થાઓ, ફધાાં જ પ્રાણીઓભાાં યસ્ય વd\બાલના થાઓ, 
ફધા જ એક ફીજાના દશતનુાં લચિંતન કય, અભારુ લચત્ત શબુ ભાગમભાાં પ્રવતૃ્ત થાઓ અને અભાયી બદુ્ધિ તનટકાભબાલે 
બગલાન શ્રીશયીભાાં પ્રલેળ કય. 
 આણને યાટરબાલના વાથે વાથે યાટરને વાંતભરીત બક્તતબાલના જલા ભે છે. 
  उत्ऩन्ना द्रवर्ड ेसाहं र्हृद्र कणावटके गता । 
  कर्धित्कर्धिन्भहायाष्ट्रे गुजवये जीणवणां गता ।।८ 
  

અદશિંમા યલુતી તયીકે યશરેી બક્તત નાયદજીને તાની લખન્નતા ફતાલતાાં કશ ેછે કે હુ ાં દ્રતલડ દેળ(દલિણ બાયત)ભાાં 
જન્ભી, કણામટકભાાં ઊછયી, ક્ાાંક ક્ાાંક ભશાયાટરભાાં વન્ભાન ાભી, યાંત ુગજુયાતભાાં ભને ઘડણ ઘેયી લળયુાં. 
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 આ વાંવાયભાાં પ્રાણીભાત્ર એ યસ્ય દ્વેબાલ ભરૂીને એકતા વદ્દબાલના યશવે ુાં જઇએ તેલી બાલના અદશિંઆ 
સ્ટટ થામ છે. 
  जह्मासुयं बार्लभभं त्र्भात्भन् संभ भनो धत्स्त्र् न सञ्न्त वर्द्वर्ष्। 
  ऋतेऽञ्जतादात्भन उत्ऩथञ्स्त्थतात्तवि ह्मनन्तस्त्म भहत्सभहवणभ ।।९ 
તભે વૌં તાન આ આસયુી બાલ ત્મજી દ અને તાના ભનને વો પ્રત્મે વભ ફનાલ. આ વાંવાયભાાં તાના 
લળભાાં નશી યશનેાય અને કુભાગે જનાય ભન તવલામ ફીજુ ાં કઈ ળત્ર ુનથી. ભનભાાં વૌંના પ્રત્મે વભતાન બાલ 
કેલલ. એ જ (બગલાનની) વોથી ભટી ઉવના છે. 
 સ્ત્રીઓએ વભાજભાાં કઈ યીતે યશવે ુાં તે સ્ત્રી ધભમની બાલના જઈએ ત ... 
 स्त्रीणां ि ऩनतदेर्ानां तत्छुश्रषूाऽनुकूरता । 
 तदफन्धषु्ट्र्नुर्ञृ्त्तश्ि ननत्मं तदव्रतधायणभ ्।।१० 
 તતની વેલા કયલી, તેને અનકુુ યશવે ુાં તેના વાંફધીઓને પ્રવન્ન યાખલા અને શાંભેળા તતના વ્રત તનમભને 
જાલલા – આ તતને જ ઈશ્વય ભાનનાયી તતવ્રતા સ્ત્રીઓના ધભમ છે. 
 આ યીતે યાટરીમ તેભજ યસ્ય એકતાન બાલ શ્રીભદૌ  બાગલદભાાં જલા ભે છે. 
 લેદ વ્માવજીને બાયત ભતૂભ અને યુાણની યભણીમતા વમ્ન્નતા તથા ઉમગીતાનુાં લણમન કયીને અદશિંના 
યશલેાવીમોંની ઉવય ભનભતૂભભાાં જન્ભભતૂભ, દેળભતૂભ તેભજ યાટરભતૂભ પ્રત્મે આત્ભગોયલ ણૂમ ભભત્લ બાલનાનાાં 
સ્લચ્છ તથા અંકુયણળીર ફીજ યપ્માાં છે. આભ વભગ્રતઃ કશલેામ છે કે બાગલતભાાં અનેક કથા પ્રવાંગ દ્રટટાાંત 
તેભજ બગલાનની સ્તતુતઓ યાટરીમ બાલથી તયફ છે. 
સાંદભભ સચૂિ:- 

१. ડૉ. કભરેળકુભાય છ ચતવી, भत्स्त्मऩुयाणभ ्વયસ્લતી સુ્તક બાંડાય, અભદાલાદ,    
પ્રથભ આવતૃત્ત : 2000 ટૃઠ : 132 

२. श्री ऩञ्डडत याभतेजऩाडडमे्, श्रीभद् बागर्त बाषा टीका, िौखम्फा संस्त्कृत प्रनतष्ट्ठान १९८६, ऩृ् ६२ 
३. પ્રા.સયેુળ જ દલે, हहतोऩदेश ेलभरराब्, વયસ્લતી સુ્તક બાંડાય, અભદાલાદ,  

પ્રથભ આવતૃત્ત : 1992-93 ટૃઠ : 34 
४. શ્રીભદૌ  બાગલત ભશાયુાણ, વાંાદન – દ્વાયકાદાવ ફી. બટ્ટ, જમેળ યાલર, ગીતા પ્રેવ, 

ગયખયુ, પ્રથભ વાંકયણ – 2004, દ્ધદ્વતતમ ખાંડ, ટૃઠ – 384 
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५. શ્રીભદૌ  બાગલત ભશાયુાણ, વાંાદન – દ્વાયકાદાવ ફી. બટ્ટ, જમેળ યાલર, ગીતા પ્રેવ, 
ગયખયુ, પ્રથભ વાંકયણ – 2004, પ્રથભ ખાંડ, ટૃઠ - 539 

६. શ્રીભદૌ  બાગલત ભશાયુાણ, વાંાદન – દ્વાયકાદાવ ફી. બટ્ટ, જમેળ યાલર, ગીતા પ્રેવ, 
ગયખયુ, પ્રથભ વાંકયણ – 2004, પ્રથભ ખાંડ, ટૃઠ - 539 

७. એજન પ્રથભ વાંસ્કયણ, પ્રથભ ખાંડ, ટૃઠ - 532 
८. એજન શ્રીભદૌ  બાગલત ભશાત્મ્મ, ટૃઠ – 5 
९. શ્રીભદૌ  બાગલત ભશાયુાણ, વાંાદન – દ્વાયકાદાવ ફી. બટ્ટ, જમેળ યાલર, ગીતા પ્રેવ, 

ગયખયુ, પ્રથભ વાંકયણ – 2004, પ્રથભ ખાંડ, ટૃઠ – 708 
१०.એજન પ્રથભ વાંસ્કયણ, પ્રથભ ખાંડ, ટૃઠ – 734 
 

******************************************************************** 
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