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Continuous Issue -35 | July – September 2018 

‘મીરા’ કૃષ્ણની એકનનષ્ઠ આરાનિકા 
 

          ભક્તિ પે્રમની મધમુિી ભમૂમકા અને વાસનાનુું દિવ્ય રૂપાુંિરણ છે. સાત્વવક પ્રેમની પ્રગાઢિાથી શ્રદ્ધાનો 
ઉિય થાય છે,  અને શ્રદ્ધા જ ભક્તિને પરમ મિખર સધુી લઈ જાય છે. ભક્તિ ભાવનાઓનો પદરમાર્જન,પદરષ્કાર અને 
રૂપાુંિરણ કરવામાું સમથથ છે. જયાું ભતિ અને ભગવાન એક થઇ જાય છે વયાું દ્વિૈ નદિ અદ્વિૈ િોય છે.  
     શ્રીમદ્ ભાગવતમાાં ભક્તત નવિા સ્વરૂપમાાં છે  -  

श्रवण`कीर्तनं ववष्णोरचनं पादसेवनम ्। 
स्मरण`वन्दनं दास्यं सख्यमात्मननवेदनम ्॥1 

  શ્રીમદ્ ભાગવિની નવધા ભક્તિમાું િિમી માધયુથ- ભક્તિનો ઉલ્લેખ છે, જે વૈષ્્વ સમ્પ્પ્રિાયનુું પ્રિાન છે.  
   નારિભક્તિસતૂ્ર અનસુાર માધયુથ-ભક્તિમાું ભતિની આરધ્ય પ્રમિ અગગયાર2  આસક્તિનો ઉલ્લેખ મળે છે  -   

(1) ગણુમાિવમ્પ્યાસક્તિ  (2) રૂપાસક્તિ  (3) પજૂાસક્તિ (4) સ્મરણસક્તિ (5) િાસ્યાસક્તિ (6) સખ્યાસક્તિ (7) 
કાુંિાસક્તિ (8) વાવસલ્યાસક્તિ (9) આવમમનવેિનાસક્તિ (10) િન્મયાસક્તિ (11) પરમમવરિાસક્તિ 
 આચાયથ રૂપગોસ્વામીએ ‘ભક્તિરસામિૃમસિંધ’ુ માું ભક્તિના પાુંચ 3 પ્રકાર બિાવ્યા છે – 

(1)  િાુંિભક્તિ (2) પ્રીમિભક્તિ (3) પ્રેયોભક્તિ (4) વાવસલ્યભક્તિ (5) માધયુથભક્તિ  
માધયુથ-ભક્તિ વૈષ્ણવ સમ્પ્પ્રિાયનુું પ્રિાન છે. આમાું ભતિ પોિાને સ્ત્રીરૂપમાું અને પોિના 
આરધ્ય ભગવાનને પરુુષરૂપમાું પ્રસ્તિુ કરીને િેમની સાથે સુંયોગ-મવયોગરૂપી મવમવધ લીલાઓની કલ્પનાથી 
િામ્પ્પવય જીવનની યોજના કરે છે.  
આચાયથ ચૈિન્યના મિાનસુાર – 
 

    ‘ વિૃાવનમાું કૃષ્ણ ભગવાનનુું એક સ્વરૂપ ‘માધયુથ’ છે. આ સ્વરૂપમાું માનવિેિધારી શ્રીકૃષ્ણ મનષુ્યની જેમ 
શૃુંગાર- ક્રીડા કરે છે. શ્રી કૃષ્ણની આ મધરુ સ્વરૂપની ઉપસના માધયુથ-ભક્તિ કિવેાય છે.’4   
 

       માધયુથ-ભક્તિ શૃુંગાર સમાન છે, પરુંત ુ શ ૃુંગાર સામન્યિ: કામવાસનાથી યતુિ િોય છે. માધયુથ-ભક્તિમાું 
કામવાસનાનો અંિમાત્ર નથી િોિો. એમાું શ્રીકૃષ્ણ અને િેમની મપ્રયિમાઓની પ્રીિ સચ્ચચિાનુંિ િોય છે. મીરાની 
ભક્તિ માધયુથ-ભાવની છે. િેમને મનષ્કામ ભક્તિથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપા પ્રાપ્િ કરી િિી. માધયુથ- ભાવની 
ભક્તિ-ભાવનામાું લીન મીરાનુું સ ુંપણૂથ જીવન કૃષ્ણ- સાધનામાું પસાર થયુું અને અંિમાું ભગવાન કૃષ્ણમાું જ 
સમામધસ્થ થયા.  
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     કૃષ્ણ પ્રમિ અ વયુંિ પ્રેમ ધરાવિા  મીરા મવિે એક પ્રસુંગ છે-  
 “ મીરા બાલ્યકાળથી ભક્તિમય જીવન જીવિાું િિા. એક દિવસ એક સુંિ આવ્યા. સુંિ પાસે ગોપાલકૃષ્ણની મમૂિિ 
િિી. નાની મીરાએ સુંિ પાસે િે મમૂિિ માુંગી. ગોપાલકૃષ્ણ િે સુંિના ઇષ્ટિેવ િિા િેથી મિૂી ન આપી. મમૂિિ ન 
મળિાું મીરાએ ત્રણ દિવસ પાણી ન પીધુું. મીરાનો ગોપાલ પ્રેમ જોઈ ભગવાને સુંિને સ્વપ્ન આપ્યુું. સ્વપ્નમાું 
ભગવાને ગોપાલની મમૂિિ મીરાને આપી િેવાની આજ્ઞા કરી. સુંિે નાનકડી મીરાના િાથમાું ગોપાલની મમૂિિ આપી. 
ગોપાલ જ મીરાનુું સવથસ્વ બની ગયુું.” 5  

 

     બાળપણમાું માિાની છત્રછાયા ગમુાવનાર મીરાનાું લગ્ન અમનચછાએ ગચત્તોડના મિારાણા ભોજરાજ સાથે થયા 
િિા. દુભાથગ્યવિ  લગ્ન બાિ અલ્પ સમયાુંિરે પમિનુું અવસાન થવાથી મવરતિ મીરા કૃષ્ણમય બની ગયા. મીરાની 
કૃષ્ણ-ભક્તિથી  પદરવાર ત્રસ્િ થિાું મીરાને મારવાનો અનેકવાર પ્રયવન કયો. પદરવારથી ત્રસ્િ મીરા દ્વારકા અન ે
વ ૃુંિાવન ગયા અને કૃષ્ણમય બની ગયા. પમિ, માિા-મપિા, િાિાના મવૃયુુંએ મીરામાું મવરક્તિનો ભાવ જગાડયો. મીરા 
િેમના  ઇષ્ટિેવ કૃષ્ણની ભાવના મપ્રયિમ અથવા પમિના રૂપમાું કરિા  િિા. િેમનુું માનવુું િત ુું કે આ સુંસારમાું 
કૃષ્ણ મસવાય કોઈ છે જ નદિ. મીરા કૃષ્ણના રૂપની દિવાની િિી-  
 

“ મખુડાની માયા લાગી રે, 
મોિન િારા મખુડાની માયા લાગી રે. 

મખુડુું મે જોયુું િારુ, સવથ જગ થયુું ખારુું ; 
મન મારુું રહ્ુું ન્યારુું રે ...’’ 6 

     કૃષ્ણઘેલી ગોપીઓના જેવા અલૌદકક ભક્તિભાવથી મીરાએ પોિાની જાિને ગગદરધર નાગરના િાથમાું અમોલ 
વેચી િીધી િિી. મીરા પોિાને કૃષ્ણની જ્નન્મોજ્નન્મની િાસી ગણાવે છે. પ્રભ ુસાથેની પરુાણી પ્રીિને કારણે િે પળવાર 
પણ એના વગર રિી િતિી નથી. માધયુથ-ભાવની નારી-સલુભ સૌ વાિો મીરા કરે છે-  

“ મને મળીયા મમત્ર ગોપાળ, નદિ જાઉં સાસરીયે. 
સુંસાર મારુ િો સાસરુું, ને વૈકુઠ મારો વાસ રે 

           ...... બેઉ કર જોડી મવનવે રે ગણુ ગાય મીરાબાઈ િાસ.”7  
     મીરાનો પે્રમ િેખાવમાું લૌદકક છિાું અલૌદકક છે. એણે િાખવેલો ભક્તિયતુિ મધરુરસ શૃુંગારપ્રધાન ભલે િોય 
છિાું િે લૌદકક શૃુંગારથી ગભન્ન એવો અલૌદકક દિવ્ય શૃુંગાર છે. મીરામાું િો આવમાના ઐક્યનો, ગબિંદુ- મસિંધનુી 
એકરૂપિાનો પદરચય મળે છે-  

“ પે્રમની પે્રમની પે્રમની રે, મને લાગી કટારી પ્રેમની . 
જળ જમનુાનાું ભરવા ગયા’ િા િિી ગાગર માથે િમેની રે. 
કાચ ેિે િાુંિણે િદરજીએ બાુંધી, જેમ ખેચેં િેમ િેમની રે . 

મીરા કિ ેપ્રભ ુગગદરધર નાગર, િામળી સરૂિ શભુ એમની રે.” 8 
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      શ્રી કૃષ્ણના સગણુ રૂપના લાવ્ય પર મીરા મગુ્ધ છે. એના આરાધ્ય િેવ શ્રી કૃષ્ણ મોરપીંછનો મગુટ ધારણ કરે 
છે, એને કાને કુુંડળ ઝળકે છે, લલાટે લાલ મિલક છે, ગળામાું વૈજયુંિી માળા છે. િે શ્યામ સુુંિરના અધર પર મીઠી 
મોિક બુંસરી છે. પરમ સૌન્િયથ  મનધાન અને મમૂિિમ ુંિ શૃુંગારરૂપ મોિનના રૂપ માધયુથનો સાક્ષાવકાર કરિી મીરા 
પોિાની જાિને ભલૂી એ રૂપસાગારના પે્રમમાું ડબૂી જાય છે -  

“ બુંસીવાલા, આજો મારો િેિ ! િારી િામળી સરૂિ િિ વેિ. 
આવન આવન કિ ગયે,  કર ગયે કોલ અનેક ; ... 

મોરમગુટ મિર છત્ર ગબરાજે, ઘુુંઘરવાળા કેિ; 
મીરા કે પ્રભ ુગગદરધરના ગણુ, આવોની એણે વેિ.”9 

     પ્રીિમના મવરિની વિેના જેણે અનભુવી િોય િેજ જાણે મીરા પણ એજ કિ ેછે – “ ઘાયલ કી ગિ ઘાયલ જાણે 
, ઔર ન જાણે કોય.” કૃષ્ણના મવરિમાું િડપિી મીરાું ઝેર ખાઈને પ્રાણ વયાગ કરવા િવપર બનિી જણાય છે. 
મીરાુંન ુું પ્રીમિિગ્ધ, પ્રણયવ્યાકુળ િૈયુું એનાું મવરિનાું પિોમાું છત ુું થાય છે-  

“ આરિ િોરી રે ; મપ્રયા મોિ ેઆરિ િોરી રે... 
શ્રાવણ ભાિરવો ઊલટયો ને, વખૃાઋત ુઆગી રે; .. 
િેલ જલાવુું પે્રમનુું રે મનિદિન પે્રમમાું રાિી રે ... 
મીરાબાઈ વે્રિની વ્યાકુળી, અપની કર લેજો રે.”10 

    મવરિની ઉવતટ િિામાુંથી જન્મે છે આવમસમપથણની ભાવના. સાચી મવદરદિણી માટે આ મસવાયનો કોઈ માગથ 
સુંભવિો નથી. જલ બિારના માછલાુંની િિા અનભુવિી મીરા પોિાની જાિને પણૂથપણે શ્રીકૃષ્ણને સોંપી િે છે. 
આવમસમપથણની ભાવનામાુંથી જ સરવાળે પ્રગટે છે અદ્વિૈની ભાવના . ભતિ અને ભગવાન વચચેનુું અંિર દૂર થઈ 
જાય છે, અને િૈયુું મમલનના આનુંિોલ્લાસમાું િરબોળ બને છે –  

“ પાયો જી મ્પ્િ ેિો રામ-રિન ધન પાયો. 
વસ્ત ુઅમોલક િી મ્પ્િારે સવગરુુ, દક્રપા કર અપનાયો. 
જનમ જનમકી પ ૂુંજી પાઈ જગમેં સભી ખોવાયો... 

મીરા કે પ્રભ ુગગરધર નાગર, િરખ િરખ જસ ગાયો.” 11 

   મીરાના પિોમાું પ્રેમ-ભક્તિના ન્યારા માગથનો પદરચય સિજભાવે થાય છે. મીરાના મનની ક્સ્થમિમાું થિાું ફેરફાર 
સાથે શ્રી કૃષ્ણનુું રૂપ પણ મવમવધિા ધારણ કરે છે. કાુંિાભાવે શ્રી કૃષ્ણને ભજિી મીરા પોિાના પ્રીિમની ભતિ 
િરીકે, પે્રયસી િરીકે સખી િરીકે, પ્રાણવલ્લ્ભ િાસી િરીકે મવમવધ રૂપે આપણી સમક્ષ આવે છે.  
 

નનષ્કર્ષ :  
     મીરા કૃષ્ણની અનન્ય ઉપામસકા અને એકમનષ્ઠ આરામધકા િિી. જો કે િેની ભક્તિ માધયુથ-ભાવની િિી છિાું 
િેની ભક્તિમાું પ્રેમની મનશ્છલિા, મનસ્વાથથિાની સાથે પણૂથ સમપથણભાવ મળે છે. ભક્તિનો ઉચચિમ આિિથ મીરાની 
સાધનામાું િેખવા મળે છે. મીરા ફતિ કૃષ્ણની ઉપાસક કે કૃષ્ણ પે્રમમકા જ ન િિી, પરુંત ુિેણે પોિાના ભક્તિરસથી 
અનેક હૃિયોના મેલ ધોયી નાખ્યા અને સમાજને એક નવી દિિા આપી. ભક્તિની આવી પરાકાષ્ઠા માત્ર વયારે જ 
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જોવા મળે છે જયારે રાિી અને લક્ષ્ય વચચે અંિર નથી રિતે ુું. સાધ્ય અને સાધન એકાકાર થઇ જાય છે અને ભક્તિ 
અને ભગવાન એક થઈ જાય છે. મીરાના જીવનની આ જ પે્રરણા મળે છે કે જો ભગવાનને પોિાનુું સવથસ્વ સોંપી 
િેવામાું આવે િો જીવન એક સૌભાગ્યમાું બિલાઈ જાય છે અને અનેક માટે પે્રરણાનો સ્ત્રોિ બની જાય છે. જેવી રીિે 
પ્રભ ુઅનુંિ છે, િેવી જ રીિે િેના ભક્તિના માગથ પણ અનુંિ છે, અને એ અનુંિ માગથ પર ચાલનારા પમથકો અનુંિ 
છે. એ અનુંિ પથોના અનુંિ પમથકો વચચે જો ક્યાુંય એક ચમકતુું રવન િેખાય િો િે મીરાની ભક્તિનુું છે.  
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