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સાધન ને સાધ્યરૂા ભક્તિયોગઃ મહાભારિ ને ભાગવિના સંદભે
ડૉ. શેભા એર. વરંકી
વંસ્કૃત વલબાગ,
એન.એવ.ટેરઆર્ૌ્ વ કરેજ,
આણંદ
વંવાયન દયે ક ભનુષ્મ આધ્માત્મભક, આવધબોવતક અને આવધદૈ વલક એલાં વિવલધ દુુઃખથી ીડામ
છે . આ દુુઃખથી મુક્તત ભાટે ભનુષ્મ આધ્મામભના ભાગે પ્રભુના ળયણભાં પ્રમાણ કયે છે . બાયતીમ
આધ્માત્મભક વાધનાના ક્ષેિભાં આ દુુઃખથી મુતત થઇ વનુઃશ્રેમવ પ્રાપ્ત કયલા ભાટેના િણ વાધન મુખ્મ
ભાનલાભાં આવ્મા છે . કભ્, જ્ઞાન અને બક્તત. ભનુષ્મ તાની રુચિ અનુવાય આ િણભાંથી એકને અથલા
િણેમન વભન્લમ વાધી પ્રભુયામણ થઇ ભક્ષની કાભના કયે છે . પ્રભુપ્રાપ્પ્તના આ ભાગ્ ય ગભન
કયી મુક્તત પ્રાપ્ત કયલા ભાટેના ભનુષ્મના થદળ્ક આણા આધ્માત્મભક ગ્રન્થ છે . જેભાં લેદ,
ઉવનદૌ , વલવલધ દળ્ન, યાભામણ, ભશાબાયત તથા ુયાણ.
આ વાથે આણી દાળ્વનક યં યાભાં ભનુષ્મના જીલનના ઉકાયક એલા પ્રસ્થાનિમીનુ ં વલળે
ભશમલ છે . જેભાં બ્રહ્મસ ૂિ, ઉવનદૌ તથા ભશવિ લેદવ્માવ યચિત ભશાબાયત અંતગ્ત શ્રીભદ્ભગલ્ીતાન
વભાલેળ થામ છે . પ્રસ્થાનિમી અને તેના ય યિામેરા બાષ્મભાં ભનુષ્મ ભાટે શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને મગ
દ્વાયા ભક્ષ પ્રાપ્પ્તનુ ં વનરુણ છે . એભાં ણ શ્રીભદ્ભગલ્ીતાએ ભનુષ્મના જીલન ય એટરી ગશેયી અવય
કયી કે ભશાબાયતન એક બાગ શલા છતાં તેને સ્લતંિ ગ્રન્થનુ ં સ્થાન પ્રાપ્ત થયુ.ં
શ્રીભદ્ભગલ્ીતા મુખ્મ યીતે ત કભ્, બક્તત અને જ્ઞાનન વંમગ વાધે છે . યં ત ુ યાભાનુજ,
ુ ન વયસ્લતી જેલાં ટીકાકાય ત તેને શુદ્ધ યીતે
લલ્રબ, વનમ્ફકાિામ્ જેલા બાષ્મકાય તથા ભધુસદ
ઉાવનાના એટરે કે બક્તતનાં જ ગ્રન્થ તયીકે પ્રસ્થાવત કયે છે . કશેલામ છે કે લેદવ્માવે બક્તતની ભશત્તા
ગીતાભાં ત દળા્લી, યં ત ુ તેનાથી તેભને વંત ન થતાં પતત બક્તતતમલનાં વનરુણ ભાટે જ તેઓએ
શ્રીભદ્ભાગલતની યિના કયી.
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ઉવનદની ઉાવનાનાથી ઉદ્ભલેર શ્રીભદ્ભગલ્ીતાન બતતમગ બાગલત સ્લપેે જ વલસ્તાય
ામ્મ. આભ ગીતા અને બાગલતભાં શ્રીકૃષ્ણએ તાના મુખે લશાલેરા બક્તતયવનુ ં ાન કયાલલાન આ
ળધિન ઉક્રભ છે .
बक्तत ળબ્દ बज ् - વેલામામૌ ધાતુને क्ततन ् પ્રમમમ રાગીને ફન્મ. જેન અથ્ વેલા કયલી એલ

થામ. અનન્મ બાલે યભામભાભાં પ્રીવત એટરે બક્તત. ગીતાભાં જ્ઞાન, કભ્ અને બક્તતને ભક્ષપ્રાપ્પ્તના
મુખ્મ વાધન ભાનલાભાં આવ્મા છે . યં ત ુ બાગલતત બક્તતને જ મુક્તત ભાટેન ુ ં પ્રધાન વાધન ભાને છે .
બાગલતન પ્રાયં બ જ બક્તતના ભાશામમ્મથી થમ.
બાગલતન પ્રાયં બ બક્તતના વનલેદનથી થમ છે . તાના જ્ઞાન અને લૈયાગ્મ નાભના ઘયડા થઇ
ગમેરા ુિ વાથે દુુઃખી થમેરી બક્તતને નાયદજી તેન જ ભહશભા જણાલે છે . તથા કચયુગભાં મુક્તતના
વાધન તયીકે તેને પ્રસ્થાવત કયે છે .
सत्माददत्रिमग
ु े फोधवैयाग्मौ भुक्ततसाधकौ।
परौ तु केवरा बक्ततब्रहभसामुज्मकारयणी।।

અથા્ત ૌ "વમમ, િેતા અને દ્વાય આ િણેમ યુગભાં ત જ્ઞાન અને લૈયાગ્મ મુક્તતના વાધન શતા,
યં ત ુ કચયુગભાં ત કેલ બક્તત જ બ્રહ્મવાયુજ્મની પ્રાપ્પ્ત કયાલનાયી છે .1
ગીતા તથા બાગલતભાં આ બક્તતને ફે યીતે લણ્લલાભાં આલી છે . વાધનપેા અને વાધ્મપેા,
ગીતાભાં તેને 'યાજવલદ્યાયાજગૃહ્ય' તયીકે ઓખાલી. જ્ઞાન વહશત બક્તતને જ ઇષ્ટ બક્તત તયીકે લણ્લી છે .
શ્રીકૃષ્ણ ગીતા અને બાગલતના ભાધ્મભથી બતતને વાધનપેા બક્તતથી વાધ્મપેા બક્તત તયપ પ્રેયે છે .
યં ત ુ તેની પ્રથભ ળયત છે . પ્રભુની ળયણાગવત.
કૃષ્ણને ળયણે આલેર અર્ુ ્ન કશે છે ,
काऩण्
ु मदोषोऩहशाधधस्वबाव् ऩष्ृ ठामभ त्वाां धभुसांभूढचेता्।
मच्छ्रे म् स्माक्ननक्चचत फूदह तनभे शष्मस्तेडहां शाधध भाां त्वां प्रऩननभ ् ।।

હુ ં આના ળયણે આલેર આન વળષ્મ છં આ ભને ઉદે ળ આ.2

1

શ્રીભદ્ભાગલત-ભાશમમ્મ-અધ્મામ-2-4
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ળયણાગવત એ જ બક્તતનુ ં પ્રથભ વાન છે . બગલાન અર્ુ ્નને કશે છે કે તુ ં વલ્સ્લ ભને અ્ણ
કય.
मत्कयोषष मदचनामस मञ्जुहोषष ददामस मत ्।
मत्ततऩस्ममस कौनतेम तत्कुरुष्व भदऩुणभ ्।।

શે કોન્તેમ જે કયે છે , જે જભે છે , જે શભે છે , જે દાન કયે છે , જે ત કયે છે , તે (વલ્)  ભને અ્ણ
કય.3
બક્તતભાં બગલાન અ્ણ કયે રી લસ્તુઓને જ નહશ ણ બાલને ર્ૂએ છે . તેઓ કશે છે , "જે કઇ
ભને પ્રેભ બક્તત લડે િ, ુષ્, પ કે જ (જે કાંઇ)  આે છે . તે (હ) ુ ં વનષ્કાભ બતતના બાલ ૂલ્ક
અ્ણ કયે રાન સ્લીકાય કરું છં.4
યાભાનુજ વમ્પ્રદામભાં આ પ્રકાયની ળયણાગવત એટરે કે બક્તત (ભક્ ટ બક્તત) , પ્રવત્ત (ભાર્જ્ય
બક્તત)  તયીકે ઓખાલી છે . ઇશ્વય પ્રમમેની વં ૂણ્ ળયણાગવતતે પ્રવત્ત. મમાયે જ બગલાન અને બતતનુ ં
તાદામમ્મ વધામ છે .
વપ્રમકાન્ત ભચણમાયના આ યાધા-કૃષ્ણના કાવ્મભાં તાદામમ્મન નમ ૂન પ્રવતચફિંફત થામ છે .
આ નબ ઝૂક્ુ ં તે કાનજીને િાંદની તે યાધા યે ,
અશીં થી ળપે કયીને,
આ રિન ભાયા કાનજીને નજરું ર્ૂએ તે યાધાયે ,
આ પ્રકાયનુ ં તાદામમ્મ વાધલાં ળયણે આલેરા બતતને કૃષ્ણ વો પ્રથભ વાધન બક્તત ભાટેના
વાધન જણાલે છે .
"દૃઢ વનશ્ચમલાા ભાયા બતત વતત ભારું કીત્ન કયતા, પ્રમમન કયતા ભને લાયં લાય પ્રણાભ
કયતા વનયં તય ધ્માનભાં જડામેરા, બક્તત લડે ભને બજે છે ."5

2

બગલ્ીતા-2-7

3

એજન-2-7

4

એજન-9-26

5

सततां कीतुमनतो भाां मातनतश्र्च दृढव्रता्।
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શ્રીભદ્ભાગલતભાં પ્રશરાદજીએ બગલાન વલષ્ણુની આ પ્રકાયની બક્તત કયલા ભાટેના નલ વાધન
લણ્વ્મા છે . 1. શ્રલણ 2. કીત્ન 3. સ્ભયણ 4. ાદવેલન 5. અિ્ન 6. લન્દન 7. દાસ્મ 8. વખ્મ 9.
આમભવનલેદન.6 આ પ્રકાયની બક્તતને નલધા બક્તત કશેલાભાં આલી છે જેને લૈધી બક્તત તયીકે ણ
ઓખલાભાં આલે છે .
આ વાધન દ્વાયા બક્તત કયતા કયતા બતતને તાનાભાં યત થલાનુ ં કૃષ્ણ આહ્વાશન આે છે .
भनभना बव भद्भततो भजीश्रीभाां नभस्कुरु।
भाभेवैष्ममस मुतत्वैवभात्भानां भत्ऩयामण्।।

"ભાયાભાં ચિત્ત યાખનાય, ભાય બતત, ભારું  ૂજન કયનાય થા, ભને નભસ્કાય કય, આ પ્રભાણે
ચિત્તને એકાગ્ર કયીને પ્રભુયામ થઇ (તુ) ં ભને ાભીળ."7
આભ બગલાનને પ્રાપ્ત કયી બતતનુ ં પ્રભુયામણ ફની જવુ ં તે જ વાધ્મપેા બક્તત. આ
વાધ્મપેા બક્તત જ પરપેા તથા પ્રેભભમી ણ છે . નાયદે તાના બક્તતસ ૂિભાં આ બક્તતનુ ં વનરુણ
કયતા કહ્ુ.ં
सा तक्स्भन ् प्रेभरूऩा।8

બતતન બગલાન પ્રમમેન અનન્મ પ્રેભ જેલ ગીન કૃષ્ણ ભાટેન પ્રેભ. તાની દયે ક
ચિત્તવ ૃવત્તઓ ને અનન્મ બાલે બગલાનભાં રીન કયલી, ઇશરક તતા યરકના વભગ્ર તમલની વાથે
ભક્ષભાંતી ણ ચિત્તની વનવ ૃવત્ત તે વાધ્મપેા બક્તત.

આ પ્રકાયની બક્તતને નાયદ અમ ૃતસ્લપેા ણ કશે છે .9
આ જ બક્તતનુ ં આરેખન શ્રીભદ્ભાગલતભાં શ્રી કૃષ્ણ ગી વભક્ષ કયતાં કશે છે .
ભાયી બક્તત દ્વાયા જ રક અમ ૃતમલની પ્રાપ્પ્ત કયે છે .10
नभस्मनतचच भाां बतत्मा ननत्ममुतता उऩासते।। ब.गी. 9-14

6

श्रवणां कीतुनां षवष्णो् स्भयणां ऩादसेवनभ ्।

अचुनां वनदनां दास्मां सख्मभात्भननवेदनभ ्।।श्रीभद् बा. 7-5-23।।

7
8
9

श्रीभद्भगवद्गीता-9-34
नायदबक्ततसि
ू -2

अभत
ृ स्वरूऩा च- એજન-2
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બતત કવલ નયવવિંશ ભશેતા ણ બક્તતના આ જ બાલને યર્ૂ કયે છે ,
શહયના જન ત મુક્તત ન ર્જિે, ર્જિે જનભજનભ અલતાય યે ,
વનમમ વેલા, વનમમ હકત્ન-ઓચ્છલ, વનયખલા નંદકુભાય યે .
આલી જ પ્રેભસ્લપેા વનયેક્ષ બક્તતની લાતને શ્રીકૃષ્ણે બગલ્ીતાના 12ભાં અધ્મામભાં તથા
બાગલતના સ્કન્ધ-11ના 14ભાં અધ્મામભાં બક્તતમગ દ્વાયા વનરુી છે .
બાગલતભાં ઉદ્ધલજી શ્રીકૃષ્ણને પ્રશ્ન કયે છે
શે પ્રભુ, વંવાયભાં બ્રહ્મલાદી ભશામભાઓએ ભનુષ્મને તાના કલ્મણ ભાટે ર્ુદા-ર્ુદા વાધન
વનહદિ ષ્ટ કમા્ છે . જેભાં ધ્માન, મગ, બક્તત, કભ્, વાંખ્મ લગેયેન વભાલેળ થામ છે . ત તેભાં મુખ્મ ભાગ્
કમ છે ?11
આે બક્તતમગને વનયેક્ષ અને સ્લતંિ વાધના કહ્ય છે , આે કહ્ું કે બક્તત દ્વાયા ફધા
પ્રકાયની આવક્તત ભટી ર્જમ છે . અને ભન આની વાથે જડાઇને એકાકાય થઇ ર્જમ છે .12
ઉદ્ધલજીના પ્રશ્નન ઉત્તય આતા શ્રીકૃષ્ણ 14ભાં અધ્મામભાં તેભની વભક્ષ બક્તતનુ ં લણ્ન કયતા
કશે છે ,
"ભાયા સ્લપેભાં વલકવેરી ભાયી બક્તત ભને જેટરા પ્રભાણભાં તાન ફનાલે છે તેટરા
પ્રભાણભાં મગળક્તત, વાંખ્મ, તમલજ્ઞાન, લૈહદકધભ્, લેદાભ્માવ, તસ્મા કે મમાગ ભને તાન ફનાલી
ળકતા નથી."13
કૃષ્ણએ વલ્દળ્ન કે લેદાભ્માવ તસ્મા કે મમાગ એ ફધાં કયતાં તાની બક્તતને વલ્શ્રેષ્ઠ
દળા્લી છે . કભ્ અને જ્ઞાન કયતા ણ બક્તત ભાિ વલ્ ભાટે ભક્ષ પ્રાપ્પ્તનુ ં ઉત્તભ વાધન ત છે . યં ત ુ
વાધ્મ ણ છે . એ લાતને તેઓએ આ બક્તતમગભાં વવદ્ધ કયી છે .
શ્રીકૃષ્ણ ઉદ્ધલ-વભક્ષ બક્તતનુ ં રશવાશીકયણ કયતા કશે છે કે,
10

भनमबक्ततदहुबूतानाभभत्ृ वामकल्ऩ-बागवत-10-83-45

11

બાગલત-11-14-1

12

એજન-11-14-2

13

એજન-11-14-20
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હુ ં વંતને વપ્રમ છં, તેભન આમભા છં એકભાિ શ્રદ્ધા બક્તતથી જ હુ ં તેભને પ્રાપ્ત થાઉ છં. (યં ત) ુ
જ કઇ જન્ભથી જ િાંડા શમ ત ણ ભાયી બક્તતથી તે શુદ્ધ વલિ થઇ ર્જમ છે .14
ગીતાના બક્તતમગભાં ણ આ જ લાતને અર્ુ ્ન વભક્ષ મ ૂકે છે .
"હુ ં બગલાનન અને બગલાન ભાયા" એ ભાની દુયાિાયી ણ બગલાનને બજે છે , ત તે વાધુ
છે . એભ ભાનલા મગ્મ છે . કાયણ કે તે જ મથાથ્ વનશ્ચમ લા છે .15
भाां दह ऩाथु व्मऩाधश्रत्म मेडषऩ स्म्ु ऩाऩमोनम्।
क्स्िमो वैचमास्तथा शूद्रास्तेडषऩ माक्नत ऩयाां गनतभ ्।।

"શે અર્ુ ્ન સ્ત્રીઓ લૈશ્મ, શ ૂદ્ર તેભજ કઇ ામવનભાં જન્ભેરા શમ તેલા ણ ભને બજી યભ
ગવતને ાભે છે .16
બગલાન અર્ુ ્નને કશે છે કે, ઠવલ્ પ્રાણીઓભાં હુ ં વભબાલે યશેલ ું છં ભને કઇ અવપ્રમ નથી કે
વપ્રમ નથી. યં ત ુ જે ભને પ્રેભ ૂલ્ક બજે છે તેઓ ભાયાભાં અને હુ ં ણ તેઓભાં જ છં.17
કૃષ્ણ અર્ુ ્ન અને ઉદ્ધલને કશે છે કે તે બક્તતથી જ લવ થામ છે . બક્તતથી પ્રભુ વયતાથી
બતતભમ ફની ર્જમ છે . બક્તત દ્વાયા કૃષ્ણ દયે કને પ્રાપ્મ છે . તેના થકી જ બતત પ્રભુભમ અને પ્રભુ
બતતભમ ફને છે . અશીં જ્ઞાન અને કભ્ કયતા બક્તતને પ્રભુને પ્રાપ્ત કયલાનુ ં વય વાધન ભાની છે .

અર્ુ ્ન શ્રીકૃષ્ણને પ્રશ્ન કયે છે ,
एवां सततमुतता मे बततास्त्वाां ऩमऩ
ु ासते।
मे चाप्मऺयभव्मततां तेषा के मोगनततभा्।।

"આના વનયં તય ધ્માનભાં યશેનાયા જે બતત આને વલ્બાલે ઉાવે છે . તથા જે કઇ વનયાકાય
યબ્રહ્મ સ્લપેને ઉાવે છે તે ફન્ને બતતભાં ઉત્તભ મગલેત્તા કને ભાનલ?"18

14

એજન- 11-14-21

15

શ્રીભદબગલદગીતા-9-30

16

એજન-9-32

17

એજન-9-29

18

એજન-12-1
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અર્ુ ્નના કયતા પ્રશ્ર્નન ઉત્તય આતા તેઓ તાના જ્ઞાની બતતનુ ં વનરુણ કયતા
બગલદ્ભકમના રક્ષણ અર્ુ ્ન વભક્ષ લણ્લે છે .
"ભનને ભાયાભાં એકાગ્ર કયીને વનમમ યામણ જે (બતત)  યભ શ્રદ્ધા લડે યુતત થઇને ભને બજે
છે તેઓ અવત ઉત્તભ મગીઓ ભાયા ભાનેરા છે ."19
બતતના ઉદ્ધાયની આ જ લાત કૃષ્ણએ ઉદ્ધલને ણ વભર્જલી, "શે ભશામભા ઉદ્ધલ ! જેણે તાને
વલ્ પ્રકાયે વભવિત કયી દીધ છે , જે ફધી યીતે વનયેક્ષ શલાથી ભાયી વાથે જ યભણ કયે છે . મમાયે તેને
જે સુખ ભે છે તે વલમી જીલને કઇ યીતે? 20
નાયદે આ પ્રકાયની બક્તતને જ વનષ્કાભી બક્તત કશી છે . કાયણ કે આજ બક્તત વનયધપેા છે .21
બગલ્ીતાભાં કૃષ્ણ અર્ુ ્ન વભક્ષ આલા જ બગલદ્ભતતના રક્ષણ યર્ૂ કયી તેભના પ્રમમેની
તાની પ્રીવત પ્રગટ કયે છે .
કૃષ્ણ ઉદ્ધલ અને અર્ુ ્ન વભક્ષ જે વાધ્મરુા બક્તતનુ ં લણ્ન કયે છે તેભાં યત આ બગલદ્ભતત,
એટરે કે તેભના વાધક કેલા છે તેન ુ ં લણ્ન કયતા કૃષ્ણ કશે છે .
न ऩायभेष्ठमां न भहे नद्रधधष्णमां, न सावुबौभां न यसाधधऩत्मभ ्।
न मोगमसद्धीयऩुनबुवां वा भय्मषऩुतात्भेच्छ्छनत भद् षवनाऽनमत ्।।

બગલાનન આલ વંતી બતત બ્રહ્માની દલી કે ઇન્દ્રના સ્લગ્ન ુ ં આવધમમ, વભસ્ત  ૃથ્લીનુ ં કે
િાશે યવાતનુ ં યાજ્મ ભે એલી કઇ ઇચ્છા કયત નથી તેને મગવવદ્ધદ્ધની કે ભક્ષની ણ ઇચ્છા ઉમન્ન
થતી નથી. તે પ્રભુને જ વં ૂણ્ ણે વભવિત થઇ ર્જમ છે . કૃષ્ણ વવલામ ફીર્જ કઇની ઇચ્છા કયત
નથી.22
કૃષ્ણ ભાટેની ગીની બક્તતને ણ આ જ સ્લપેભાં મ ૂકી છે .
આલી વલશુદ્ધ બક્તતથી વલિ થેમરા બતતને તેઓ સુલણ્ની ઉભા આતા કશે છે ,

19

એજન-12-2

20

શ્રીભદબાગલત-14-11

21

सा न काभमभाना ननयोधरूऩत्वात ्। बक्ततसूि-7

22

શ્રીભદબાગલત-14-14
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બક્તતરુી અક્ગ્નભાં તપ્ત થઇ બતત સુલણ્ની જેભ દૈ દીપ્મભાન થઇ, યભામભાભાં એકાકાય થામ
છે , તાદામમ્મ વાધે છે . અને अहभ ब्रह्भाक्स्भની અનુભ ૂવત કયે છે . બગલાનને તાના આલા જ બતત વલ્
કયતા લધ ૂ વપ્રમ છે . એલ ક્સ્લકાય તેઓ કયે છે . પ્રભુ તે જ આ જ્ઞાની બતતને વભવિત થઇ ર્જમ છે ,
અને તેને પ્રાપ્ત કયી ધન્મતા અનુબલે છે . અશીં બક્તત દ્વાયા બતત ઇશ્વયને યાધીન કયી રે છે , તેનાથી
ણ િહઢમાત થામ છે કે જેથી બગલાન બતતને યાધીન ફની ર્જમ છે .
તેઓ ઉદ્ધલ વભક્ષ આ લાતન સ્લીકાય કયતા કશે છે .
"શે ઉદ્ધલ, આલા વનયેક્ષ તથા યાગ-દ્વેથી યહશત બતતની ાછ-ાછ હુ ં એવુ ં વભજીને પરું
છં કે તેના િયણની યજ ઉડીને ભાયા ઉય ડી ર્જમ, તેથી ભાયાભાં લવેરા ફધા રક વલિ થામ.23
અને અંતે આ બક્તતનુ ં યશસ્મ પ દળા્લતા કશે છે
मथा मथाऽऽत्भा ऩरयभज्
ृ मतेऽसौ भत्ऩुण्मगाथाश्रवणामबधानै्।
तथा तथा ऩचमनत वस्तु सूक्ष्भां चऺुमथैवाञ्जनसम्प्प्रमुततभ ्।।

ભાયી વલિ રીરા-કથાઓના શ્રલણ-કીત્નથી જેભ-જેભ ચિત્તન ભેર ધલાત ર્જમ છે , તેભ-તેભ
તેને સ ૂક્ષ્ભલસ્તુનાં લાસ્તવલક તમલનાં દળ્ન થલા રાગે છે .24
આભ ઉવનદ્ની ઉાવનાથી ળપે થમેરી બક્તતના ફીજ શ્રીભદ્ભગલ્ીતાભાં યામા જેભાં કભ્
અને જ્ઞાનની વાથે બક્તતને શ્રીકૃષ્ણએ મ ૂકી આ જ બક્તતન વલસ્તાય તેઓએ વભગ્ર બાગલતભાં કયી ર્જણે
કે વભગ્ર બાગલતને જ બક્તતમગભાં હયલવતિત કમો શમ તેભ રાગે છે . વાધનરુા બક્તતતી ળપે
થમેરી બતતની માિા વાધ્મપેા બક્તત સુધી શોંિે મમાં ત બતત વનયેક્ષ ફની ફીર્ુ ં કાંઇ ન ઇચ્છતા
પતત બગલાનને જ ઇચ્છે છે . અને બગલાન ણ બતતને જ ઇચ્છે . આ બગલાન અને બક્તતની એકપેતા
એ જ બક્તતમગની વાથ્કતા. આ પ્રેભપેા બક્તત દ્વાયા પ્રભુભાં એકાકાય થતા બતતભાં ભીયાં, યાધા,
ગીઓની વાથે એકતાયે નયવવિંશ ભશેતા ગાઇ ઉઠે છે ,
પ્રેભયવ ાને, તુ ં ભયના વચ્છધય !
ૂ ણુ ં તુચ્છ રાગે;
તમમલનુ ં ર્ં
23
24

એજન-14-16
એજન-14-26
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દૂ ફા ઢયનુ ં કૂળકે ભન િે ,
િતુયધા મુક્તત તેઓ ન ભાંગે.
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