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ભારતમાાં વૈષ્ણવ ધમમન ાં વવવવધ કે્ષતે્ર પ્રદાન 
 

ામર. ફી. જોી 
                                                             એભ.એ ી.એચ.ડી.સ્કોરય, 

શ.ેઉ.ગ.ુય.ુાટણ 
બાયતીમ વસં્કૃતત ધભમ પ્રધાન વસં્કૃતત છે. આથી બાયતીમ વસં્કૃતતના દયેક અભ્માવીએ 

બાયતીમ ધભોન ુજ્ઞાન ભેલવ ુઆલશ્મક છે એભ હુ ંભાન ુછુ. ધભમ દ્રાયા જ ભાનલી નીતતભમ 
અને વસં્કાયી જીલન જીલી ળકે છે. ધભમ જીલનનો પ્રાણ છે અને વતંો વસં્કૃતતનુ ંમલુ્મલાન ધન 
છે. 

લૈષ્ણલ વપં્રદામના ામાભા ંતલષ્ણ ુબગલાનની બકકત યશરેી છે. તલષ્ણ ુજુાનો ઉલ્રેખ 
આણને લેદકાભા ંભે છે. તલષ્ણનેુ ઋગ્લેદભા ંસમુમના એક સ્લરૂ તયીકે જુલાભા ંઆલે છે. 
બાયતભા ં તલષ્ણુજુાને વપં્રદામન ુ સ્લરૂ ૌયાણીક યગુભા ં ભળ્ય ુ શોમ તેભ જણામ છે. 
ભશાબાયતભા ંનાયામણીમ લમભા ંઆણને આ વપં્રદામન ુઅવર સ્લરૂ જોલા ભે છે. આ 
વપં્રદામભા ં લાસદેુલ-કૃષ્્ની જુા થામ છે. ઇ.વ..ુ ફીજા ળતકભા ં બાયતભા ં લાસદેુલ જુા 
પ્રચલરત શતી એભ બાયતીમ મલન એરચી કશરીમોદોયવના રેખ ઉયથી જાણલા ભે છે.  

ભધ્મકારભા ં લૈષ્ણલ વપં્રદામના તલકાવભા ં આણને ફે પ્રલાશ જોલા ભે છે. (૧) 
આચામો દ્રાયા ચારેરો પ્રલાશ (૨) વાધ-ુવતંો દ્રાયા ચારેરો બજન, કીતમન અને બકકતનો 
પ્રલાશ . તલદેળી પ્રજાના આક્ર્ભણોને કાયણે જમાયે પ્રજાનુ ં વાભાજજક અને ધાતભિક જીલન 
અસ્તવ્મસ્ત થઇ ગય ુ શત ુ ં ત્માયે તેઓભા ં ધભમન ુ ચૈતન્મ ટકાલી યાખલાન ુ ઉત્તભ કામમ વાધ-ુ
વતંોએ કયુમ. વભાજભા ં અનેક દુણો પેરામેરા શતા ધભમ-ગરુુઓ અને બ્રાહ્મણોના ધાતભિક 
અત્માચાયો લધી ગમા શતા. ભકંદયોભા ં દેલદાવી પ્રથાને  રીધે અનેક અતનષ્ટો પ્રલેળી ચકુમા 
શતા. આલા વભમે કેટરાક વતંોએ ધભમને જીલતં યાખલલાન ુકામમ આયંભ્ય.ુ વતંોન ુઆ કામમ 
બકકત આંદોરનના નાભે પ્રખ્માત ફન્યુ.ં આલા વતંોભા ં યાભાનદં, કફીય, તકુાયાભ, નયતવિંશ 
ભેશતા, ભીયા લગેયે નોંધાત્ર છે.  
  લૈષ્્લ ધભે બાયતીમ વભાજ અને વાકશત્મ ય વ્માક પ્રભાણભા ં અવય કયી છે. 
વભાજભા ં ચાયે લણો ય લૈષ્ણલ વપં્રદામની અવયો લતામમ છે. ઉત્તય બાયતભા ં યાભાનદં, 
કફીય, નાનક જેલા ધભમ ગરુુઓના ઉદેળની અવય લતામતી તો ફગંાભા ં ભધ્લ અન ે
ચૈતન્મની વભાજ ય કડ શતી. દલિણ બાયતભા ં યાભાનજુ વપં્રદામની અવય લતામતી તો 
ભશાયાષ્ટભા ં જ્ઞાનદેલ, નાભદેલ જેલા વતંો દ્રાયા તલઠોફાની બકકત  રોકતપ્રમ ફની શતી. 
ગજુયાતભા ંતથા વ્રજભતુભભા ંશ્રી લલ્રબાચામમ દ્રાયા સ્થાતત ટુિષ્ટ વપં્રદામની અવય વ્માક 
પ્રભાણભા ંદેખામ છે. વભાજભા ંબ્રાહ્મણ, લાલણમા, ાટીદાય લગેયે કોભ ઉય ટુિષ્ટ વપં્રદામની 
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અવય લતામમ છે. જમાયે નીચરા લગો કણફી, રોશાણા, કાઠી, સથુાય, કડીમા,કોી લગેયે ઉય 
સ્લાતભનાયામણ, પ્રણાભીથં, યતલથં, ઉદાવીથં લગેયેની કડ જોલાભા ંઆલે છે. 
 
 કશિંદુ ધભમ ભા ંબક્તત  ભાગમ ના મખુ્મ ત્રણ વપં્રદામો છે . (૧)  ળૈલ (૨) લૈષ્ણલ  (૩) 
ળાકત. આ ત્રણે વપં્રદામો ભા ંયભાત્ભા ને ાભલાનુ ં મખુ્મ વાધન બકકત ભનામ છે. આ ત્રણે 
વપં્રદામો ને એક યીતે બાગલત વપં્રદામ કશી ળકામ. બાગલત ભતભા ં ‘બગ’ એટરે જ્ઞાન, 
ફર,ઐશ્વમમ, લીમમ,ળકકત અને તેજ એભ છ ગણુો છે. અને તેના અનમુામીઓ – બગલાનના 
થઇ યશરેા એટરે બાગલતો - બતતો કશલેામા. વભમ જતા ંલૈષ્ણલ વપં્રદામ તલળે અથમ ભા ં
બાગલત ધભમ તયીકે ઓખાલા રાગ્મો. આ તલળે અથમ ના બાગલત ભતભા ંયભાત્ભા ના ં
ાચં સ્લરૂ ભાન્મા ંછે.  (૧) ય અથલા સકૂ્ષ્ભ, (૨) વ્યશૂ, (૩) તલબલ, (૪) અંતમામભી, (૫) 
અચામ. અશીં ભાનલાભા ં આલે છે કે, બગલાનને ળયણે જલાથી બગલાન વવંાય વ્મલશાય 
વયતાથી ચરાલી આે છે ને અંતે બતત  ભોિ દ ાભે છે. આ બાગલત વપં્રદામ ભા ં
લાસદેુલ કૃષ્ણ યભ તત્લ ભનામ છે. ભશાબાયત ના એક પ્રકયણ ગીતાભા ં બક્તત ન ુ તત્લ 
બાયોબાય જોલા ભે છે. અશીં જ્ઞાન અને કભમ કયતા ંણ બક્તત લધાયે ભશાન છે અને તેથી જ 
તે મોગળાસ્ત્ર છે એભ કહ્ય ુછે. બાગલત ધભમ નો તલકાવ જે વાત્લત માદલોએ ઉત્તયભા ંકયેરો તે 
જ વાત્લત માદલોએ દલિણભા ંજઇ બાગલત ધભમ ને ાચંયાત્ર વપં્રદામ તયીકે તલકવાલી ધીયે 
ધીયે લતમભાન લૈષ્ણલ વપં્રદામન ુસ્લરૂ તૈમાય કયુમ. બાગલત વપં્રદામન ુમુ નાભ ાચંયાત્ર 
વપં્રદામ શત.ુ આજના ફધા જ લૈષ્ણલ વપં્રદામોના મુભા ંઆ બાગલત-વાત્લત- ાચંયાત્ર 
વપં્રદામ યશરેો છે. ાચંયાત્ર વપં્રદામભા ંનાયામણ ની વાથ ેઐકમ વાધલાનો મખુ્મ શતે ુયશરેો 
છે. અને એથી જ અશી બક્તત એ ઉાવનાનુ ંયભ વાધન ભનાય ુછે. 
 

લેદધભમભા ં તલષ્ણ ુએ સમુમના એક સ્લરૂ તયીકે દેખામ છે અને બગલદ્ ગીતાભા ંણ 
આ વપં્રદામની ઉત્તત તલલસ્લાન (સમૂમ) વાથે વાકંલાભા આલી છે. આથી આ વપં્રદામ 
સમૂમજૂાભાથંી ધીયે ધીયે તલષ્ણુજૂા અને તે દ્વાયા લાસદેુલ કૃષ્ણની જૂાભા ંકયલતમન ામ્મો 
શોમ તેભ જણામ છે. આ લાસદેુલ વપં્રદામ અથલા બાગલતધભમ વભમ જતા લૈષ્ણલધભમ તયીકે 
ઓખાલા રાગ્મો. બાયતભા ંઆ ધભમને તલકવાલલાભા ંબ્રાહ્મણોએ ભશત્લનો બાગ બજવ્મો શતો. 

 
વાભાન્મ યીતે મખુ્મ યુાણોની વખં્મા અઢાય ની ગણામ છે. આ અઢાયે યુાણો મખુ્મત્લે 

ફે તલબાગભા ં લશેંચામેરા છે. (૧) ળૈલયુાણો (૨)લૈષ્ણલયુાણો. ળૈલ યુાણોભા 
તળલ,સ્કન્દ,લરગ ંઅને ભાકમન્ડેમ યુાણ મખુ્મ છે. જ્માયે લૈષ્ણલ યુાણોભા દ્મ, બ્રહ્મ, તલષ્ણ,ુ 
બાગલત, ગરૂડ લગેયે યુાણો નોંધાત્ર છે.  
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 વવષ્ણ પ રાણ 

તલષ્ણુયુાણ એ બાગલતનુ ંમુ છે. આ યુાણનો વભમ ઇ.વ. ૬૦૦નો ભનામ છે. આ 
યુાણના આધાયે લૈષ્ણલ બક્તતભાગમ નો બાયતભા ં કેલો તલકાવ થમો તે જાણી ળકામ છે. 
તલષ્ણુયુાણ તલષ્ણનુી બક્તતનો ભકશભા ગાલા ભાટે યચાય ુ શોમ તેભ સ્ષ્ટ જણામ છે. આ 
યુાણ વંણુમ યીતે લૈષ્ણલ વપં્રદામને રગત ુછે. તે અદ્વતેલાદી છે.  

 ભાગવતપ રાણ 

  બાગલતયુાણ એ લૈષ્ણલ વપં્રદામના અનમુામીઓનો અત્મતં રોકતપ્રમ અને તલત્ર 
ગ્રથં ભનામ છે. તલતલધ પ્રવગંોએ આ ગ્રથંન ુ ાયામણ લૈષ્ણલો કયાલે છે. આ ગ્રથંનો 
યચનાકા ઇ.વ. ની છઠ્ઠી વદીથી અલગમાયભી વદી દયમ્માન થમો શોલાન ુભનામ છે. તેભા 
ાચંભાથી નલભા વૈકા દયમ્માન બાયતભા ંપ્રચલરત બક્તતના સ્લરૂન ુસુદંય લચત્ર આરેખેલુ ં
જોલા ભે છે. આ ગ્રથંભા નાયામણ કે કૃષ્ણના નાભે તલષ્ણનુો ભકશભા ગાલાભા આવ્મો છે. તેભા ં
તલષ્ણનુા અલતાયો તથા જુદા જુદા બતતોના ંચકયત્રો આી બક્તતનો પ્રચાય કયેર છે.  

 

 વવષ્ણ ના અવતારો:  

  તલષ્ણ ુજગતનો ારનકતામ છે. તેથી તેને અલાયનલાય જગતના યિણ અથે પ્રથુ્લી ય 
અલતાય ધાયણ કયી તલતલધ કામો દ્વાયા જગતની અધભમ અને ાીઓના ત્રાવભાથંી 
ફચાલલાન ુ કામમ કયલાનુ ં શોમ છે. ાચંયાત્ર વકંશતાઓભા ં તલષ્ણનુા ૨૪ અલતાયો લણમલી 
તેભાનંા દવ મખુ્મ અલતાય ભાન્મા છે. તલષ્ણનુા ૨૪ અલતાયો નીચે પ્રભાણે છે.  

 

(૧) વનકાકદક કુભાય (૨) લયાશ (૩) નાયદ (૪) નય-નાયામણ (૫) કતર (૬) દત્તાત્રેમ (૭) 
મજ્ઞ (૮) ઋબદેલ (૯) થૃ ુ(૧૦) ભત્સ્મા (૧૧) કભૂમ (૧૨) ધનલતંયી (૧૩) ભોકશની (૧૪) 
નતૃવિંશ (૧૫) લાભન (૧૬) યશયુાભ (૧૭) લેદ્વવ્માવ (૧૮) યાભ (૧૯) કૃષ્ણ (૨૦) બદુ્ધ (૨૧) 
કટિલ્ક (૨૨) ફરયાભ (૨૩) ધભમ (૨૪) ભન ુ 

આ વલમભા નીચેના દવ અલતાયો મખુ્મ ભનામ છે.  

(૧)ભત્સ્મા (૨)કભૂમ (૩)લયાશ (૪)નતૃવિંશ (૫)લાભન (૬)યશયુાભ (૭)યાભ (૮) ફરયાભ-કૃષ્ણ 
(૯)બદુ્ધ (૧૦)કટિલ્ક 
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 ભારતમાાં વૈષ્ણવ ધમમનો પ્રસાર   

  લૈષ્ણલ વપં્રદામભા ંએક જ ઇશ્વયની કલ્ના કયેરી શોઇ  જુદા- જુદા દેલોની ઉાવના 
કયલા કયતા ં એક જ દેલનુ ં ળયણ રેવ ુ જનતાને લધાયે અનકુુ રાગ્ય.ુ આ દેલ ોતાના 
કુટંુફીજન જેલા શોલાથી તેના તયપ રોકો લધાયે આદયબાલ થી જોલા રાગ્મા. આ દેલ 
બગલાનને નાભે ઓખાલલા રાગ્મા. આ વપં્રદામભા ંળક્તત પ્રભાણે બગલાનની બક્તત થઇ 
ળકે છે.  

  ભૌમમકાર એ બાયતના પ્રાચીન ઇતતશાવનો એક ઉજવજલર કાર છે. બાયતનો 
આધાયભતુ અને રેલખત ઇતતશાવ ભૌમમકારથી ળરૂ  થામ છે. આ વભમે લૈષ્ણલ, ળૈલ, ફૌધ્ધ, 
જૈન, લગેયે ધભમ વપં્રદામો સ્ષ્ટ યીતે તલકાવ ાભતા દેખામ છે . લાસદેુલની આયધનાનો 
ઉલ્રેખ ાલણતનની નોધભા ં આલે છે. અનભુૌમમ કારભા ં બગલાન લાસદેુલની ઉાવનાનો 
ભકશભા લધતા ં વભાજભા ં તેભના દૈલી સ્લરૂનુ ં ભશત્લ લધલા રાગ્યુ.ં લૈષ્ણલ વપં્રદામભા ં 
લાસદેુલ –કૃષ્ણની જુા કેન્દ્રભા ં શોલાથી કૃષ્ણનુ ં ચકયત્ર આરેખતો ગ્રથં શકયલળં યચાયુ.ં જે 
ભશાબાયતના કયતળષ્ટ તયીકે પ્રખ્માત છે. બાયતભા ંઆલેરા ગ્રીક પ્રજાને ણ બાગલત ધભમ 
તયપ આકમણ થયુ.ં બાયતભા ંઆલેર મલન એરચી કશરીમોદોયવે  આ વપં્રદામ અનાવ્મો. 
તે ોતાને ‘યભ બાગલત’ તયીકે ઓખાલલા રાગ્મો. ધીયે – ધીયે આ વપં્રદામ ભથયુા અને 
તેની આવાવના પ્રદેળોભાથંી આગ લધી તશ્વભ બાયત અને ઉત્તય તથા દલિણ બાયત ભા ં
પેરામો ભથયુાના કુાણ લળંના કેટરાક યાજલી લાસદેુલના યભ બતત શોલાન ુ ભનામ છે. 
કુાણ યાજલી હુતલષ્કના કેટરાક તવક્કાઓ ઉય ચતભુુમજ તલષ્ણનુી પ્રતતભા કંડાયેર જોલા ભે 
છે.  

ગપુ્તકાર એ બાયતના ઇતતશાવનો સલુણમકાર ભનામ છે . ગપુ્તકારભા ંલૈષ્ણલ ધભમ ને 
યાજ્માશ્રમ ભતા ં તેનો ઝડથી તલકાવ થલા રાગ્મો. વમદુ્રગપુ્તના તવક્કાઓ ઉય દેખાતો 
ગરુડધ્લજ  બાગલત ધભમનો સચુક છે. ગપુ્ત યાજલીઓ ચદં્રગપુ્ત ફીજો , કુભાયગપુ્ત, 
સ્કંદગપુ્ત લગેયે ણ ોતાના અલબરેખો અને તવક્કાઓભા ંોતાને ‘યભ  બગલત ‘ તયીકે 
ઓખલે છે . બાયતભા ંમકુ્સ્રભ વત્તા સ્થાતા અન્મ વપં્રદામોની ભાપક લૈષ્ણલ વપં્રદામને 
ણ ઘણુ ંવશન કયવ ુડ્ુ.ં મકુ્સ્રભો મતુતિજુાના તલયોધી શોઇ અનેક ભકંદયોનો નાળ કમો . 
અનેક પ્રતતભાઓ ખડંીત કયલાભા ં આલી. જાશયે ભકંદયોની અલદળા જોઇ લૈષ્ણલોએ શલેરી 
ભકંદયોની યચના  કયલા ભાડંી.  આ વભમે ઇસ્રાભના લધતા જતા પ્રચાય વાભે કશન્દુઓને 
ોતાના ધભમન ુ યિણ કયલાની પયજ ડી. અનેક વતંોએ એકેશ્વયલાદનો પ્રચાય ળરૂ કમો. 
લૈષ્ણલ  વપં્રદામભા ંયાભાનજુ,તનમ્ફાકમ ,ભધ્મ,ષુ્ટીવપં્રદામ,સ્લાતભનાયમણ વપં્રદામ લગેયે અનેક 
વપં્રદામો અક્સ્તત્લભા ંઆવ્મા આભ, ભધ્મકાભા ંમકુ્સ્રભ આક્રભણોને રીધે લૈષ્ણલ ભદંીયોન ુ
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વજૉન અલ્ પ્રભાણભા ંથયુ.ં ણ શલેરી ભકંદયોને રીધે વાકશત્મ, વગંીત અને તળલ્ કરા ઉય 
લૈષ્ણલ વપં્રદામે પ્રભતુ્લ જભાવ્ય.ુ રોકો ઘેય ઘેય લૈષ્ણલ કતલઓના બજનો ગાતા થમા. લૈષ્ણલ 
વપં્રદામની એક ળાખા સ્લાભીનાયામણં વપં્રદામે ગજુયાતભા ં તેભજ બાયત ફશાય 
આકિકા,રડનં,અભેકયકા લગેયે સ્થોએ ોતાનુ ં કામમિેત્ર તલકવાવ્ય ુ છે. ગજુયાતભા ં લૈષ્ણલ 
ધભમના પ્રવાયનો ચોક્કવ યુાલો સ્કંદગપુ્તના ગ ુ.વ. ૧૩૮ (ઇ.વ ૪૫૬ થી ૪૫૭ ) લગયનાયના 
રેખોભાથંી ભે છે. વૌયાષ્રના ંપ્રાચીન ભદંીયોના અલળેોભા ંવોભનાથ ાટણની ાવે આલેરા 
કદલાય ગાભનુ ંપ્રાચીન ભદંીય સ્ષ્ટત: બાગલત વપં્રદામનુ ંભૈત્રકારીન ભકંદય શોલાનુ ંજણામ 
છે. 

  બાયતના અન્મ ધભોની ભાપક લૈષ્ણલ ધભમભા ંણ અનેક વપં્રદામો અક્સ્તત્લભા ંઆવ્મા. 
ભધ્મયગુભા ંઅક્સ્તત્લભા ંઆલેરા પ્રત્મેક વપં્રદામે બક્તતને કેન્દ્રભા ંયાખી  આત્ભા અને યભાત્ભા  
તલળેનુ ં તત્લજ્ઞાન તથા લાસદેુલ કૃષ્ણના કોઇણ પ્રતતકને વદં કયી ોતાનો વપં્રદામ 
તલકવાલલાનો પ્રમત્ન કયેર  છે .આલા વપં્રદામોભા ં યાભાનજુ,તનમ્ફાકમ ,ભધ્મ,ષુ્ટી 
વપં્રદામ,સ્લાતભનાયમણ વપં્રદામ,યાધાસ્લાભી વપં્રદામ,પ્રણાભી વપં્રદામ લગેયે વપં્રદામો 
નોધાત્ર છે. 

 

 સમાજ, સાહિત્ય, અને કાના કે્ષતે્ર વૈષ્ણવ સાંપ્રદાયની અસર  

 સમાજજીવન ર અસર:-  

          ગજુયાત,ભાલા,અને યાજસ્થાનના ઉદુમ્ફય જ્ઞાતતના બ્રાહ્મણો ળૈલભાગી તેભજ 
લૈષ્ણલભાગી એભ ફને્ન વપં્રદામના અનમુામી છે. બાયતના અફોટી,ગુગંી અને લગયનાયા 
બ્રાહ્મણો લૈષ્ણલથંી છે. કેટરાક લલણક જ્ઞાતંતઓ લૈષ્ણલ અને જૈન ફને્ન ધભમને અનવુયે છે.  

    લૈષ્ણલ વભાજભા ંાણી અંગેના પ્રતતફધંો લધાયે કડક શોમ છે. ખોયાક કોણ યાધેં છે 
તેને લધ ુભશત્લ આલાભા ંઆલે છે. બ્રાહ્મણના શાથનુ ંયાધેંલ ુવાભાન્મ કિાના લૈષ્ણલો રઇ 
ળકે છે. કેટરાક લૈષ્ણલો  યાધંલાના ંલાવણ  ળાનંા ફનેરા છે તેને ભશત્લ આે છે. ભાટીના 
લાવણભા ંયાધેંલ ુખાલાનો ઉચ્ચ જ્ઞાતતઓભા ંતનેધ છે. આથી કયીને લૈષ્ણલ વભાજભા ંધાતનુા ં
લાવણોભા ં યાધંલાની અને તયાાભા ં ીયવલાની પ્રથા ખફુ પ્રચલરત છે. આથી જ અશીં 
બોજનની થાીને એટરે કે ીયવેરા બાણાને ‘ાત‘ કશલેાભા ં છે. ચસુ્ત લૈષ્ણલો ાણીની 
ફાફતભા ંણ ઘણા રૂઢીચસુ્ત દેખામ છે. ઘણા ોતાના રોટાન ુજ ાણી ોતાના શાથે ીલે 
છે. લૈષ્ણલ વપં્રદામભા ંઅને ખાવ કયીને ટુિષ્ટ વપં્રદામભા ં ‘ભયજાદ’ રેલાની બાલના વ્માક 
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પ્રભાણભા ંજોલા ભે છે. ચસુ્ત ભયજાદી રોકો જભતી લખતે ગોમતુ્ર,છાણ લગેયેથી જભીનને 
શધુ્ધ કયી તેના ઉય બોજનની થાી મકુી જભે  છે. કંઠભા તરુવીની ભાા ધાયણ કયે છે. 
અને ભકંદયના કામમભા ંવતત યોકામેરા યશ ે છે દયેક લૈષ્ણલ વપં્રદામના પ્રતીક તયીકે તીરક 
કયતા શોમ છે. તથા ફાકોને બ્રહ્મ વફંધ રેલડાલલાનો આગ્રશ યાખતા શોમ છે. કેટરાક 
લૈષ્ણલો ોતાના અન ેઅન્મ કુટંુફીજનોના નાભ કૃષ્ણ ઉયથી યાખલાનો આગ્રશ યાખતા શોમ 
છે.  

  લૈષ્ણલ વભાજભા ંભશાઉત્વલ,પાગ,જનભાષ્ટભી,યાભનલભી લગેયે ઉત્વલો રોકો તલતલધ 
યીતે પ્રેભથી ઉજલે છે . કૃષ્ણજન્ભનો અને યાભજન્ભનો ઉત્વલ વલમત્ર આનદંથી ઉજલામ  છે. 
લૈષ્ણલ ભકંદયોભા ં કશિંડોા અને ાયણાનંા તશલેાયોનુ ં  ભશત્લ વતલળે છે. લૈષ્ણલવભાજભા ં
યથમાત્રાના ઉત્વલનુ ં ખફુ ભશત્લ છે. આ ઉત્વલ કૃષ્ણ,ફરયાભ અને સબુદ્રાને કેન્દ્રભા ં યાખી 
ઊજલામ છે. વાભાન્મ યીતે આ  ઉત્વલ બાયતભા ંદયેક નાના ંભોટા ંભકંદયોભા ંઅાઢ સદુ ૨ ને 
કદલવે ખફુ ધાભધભુથી ઉજલાભા ં છે. આ ઉત્વલ ખાવ કયીન ેલૈષ્ણલ વપં્રદામનો શોલા છતા ં
આજે તો ઘણા નગયોભા ંઆ ઉત્વલ ફીનવાપં્રદાતમક અને વાલમજતનક ફની ગમો છે. 

બાયતીમ લૈષ્ણલ વભાજભા ંવિૃજૂાનુ ંભશત્લ તલળે જણામ છે. અશી તરુવી તલષ્ણનુી 
કૃાાત્ર ભનાતી શોલાથી દયેક લૈષ્ણલો ોતાના ઘય આગ તરુવીનો છોડ લાલે છે. વલાયભા ં
કંકુ ચોખા,દી લગેયે દ્રાયા તેની જુા કયે છે. ઘણા તરુવીત્ર રીધા ફાદ બોજન રેતા શોમ 
છે. બાયતીમ કશિંદુ વભાજભા ં અલગમાયવ, એકાદળીનુ ં ભશત્લ તલળે છે. ઘણીલાય ફે 
એકાદળીઓ આલતા ંએક ળૈલભાગી તો ફીજી લૈષ્ણલભાગી એકાદળી તયીકે ઓખામ છે. ઘણા 
લૈષ્ણલો આ કદલવે ઉલાવ કયે છે. વ ૃદંાલનભા ંકૃષ્ણની ફા ક્રીડાના પ્રવગંભા ંકૃષ્ણ કદંફના 
ઝાડ ઉય ફેઠેરા શોમ છે. આથી કદંફના વ્રિુને લૈષ્ણલો તલત્ર ભાને છે. તેની જૂા કયે છે. 
નાના નાના ગાભડાઓના ં લૈષ્ણલ ભકંદયોભા ં અમકુ કદલવોએ ઠાકોયજીને કદંફના વિૃ નીચે 
ધયાલલાનો ભકશભા છે. બાયતીમ વભાજભા ંપ્રાચીન કારથી વ્રિુ જૂાની વાથે નદીની જૂાનો 
ભકશભા ચાલ્મો આલે છે. બાયતભા ંગગંા,મમનુા,વયય,ૂવયસ્લતી,ગોદાલયી લગેયે તલત્ર નદીઓ 
ભનામ છે. બાયતીમ કશિંદુ વભાજભા ંઆ નદીઓભા ં સ્નાન કયલાનો ભકશભા તલળે છે. બાઇ- 
ફીજને કદલવે લૈષ્ણલ વભાજભા ં મમનુા સ્નાનનુ ં તલળે ભશત્લ ભનાત ુ શોઇ અનેક લૈષ્ણલો 
બાઇફીજને કદલવે ભથયુાની માત્રાએ  જામ છે,  મમનુા સ્નાન કયે છે. અને ત્માથંી મમનુાજ 
વાથે રાલી ોતાના ઘયની દેલ જૂાભા ંમકેૂ છે.  

  લૈષ્ણલ વભાજભા ં ફાકૃષ્ણની રીરાનુ ં ઘણુ ં ભશત્લ શોઇ ગોકુર,ભથયુા,વદૃાલનની 
આવાવના વ્રજભભુીના કેટરાક રોકો નાની ભોટી ભડંીઓ જભાલી નાના ં– નાના ંગાભડાના 
ભકંદયોભા ંજઇ યાવરીરાના જુદા જુદા પ્રવગંો બજલી વાભાન્મ જનતાનુ ંભનોયંજન કયતા શોમ 
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છે. વભાજભા ંબાગલત ાયામણનો ભકશભા તલળે છે. બાતલક બતતો બાદયલા ભાવભા ંવપ્તાશ 
ફેવાડે છે. આ લખતે અનેક બાતલક લૈષ્ણલો કૃષ્ણના જીલન પ્રવગંોનુ ં પે્રભથી શ્રલણ કયે છે. 
ઘણી જ્ઞાતતઓભા ં ભાનલીના મતૃ્યનુા ત્રીજે કદલવે ગરુડ યુાણ ફેવાડે છે. ગરુડ યુાણ એ 
તલષ્ણનેુ રગતુ ંયુાણ છે. આભ ભાનલીના મતૃ્ય ુછીના તેય કદલવની અંદય તલષ્ણનુા ભકશભાનુ ં
વ્રતુ્તાતં વાબંલા ાછ ભયનાય વ્મક્તતનો તલષ્ણરુોકભા ં લાવ થામ તેલી વલમની અંતતભ 
ઇચ્છા યશરેી શોમ છે. ગીતા ભકંદયો દ્રાયા લૈષ્ણલ વપં્રદામને રગતી તલતલધ પ્રવતૃતઓ જેલી કે, 
સુ્તક પ્રકાળન,દલાખાના,ંવદાવ્રતો,વત્વગં ભડંો,પ્રલચનો લગેયે ચારતી શોમ છે.   

 

 સાહિત્ય ર અસર :  
    પ્રાચીનકારભા ં યચામેરા ઘણા ગ્રથંોભા ં તલષ્ણબુતત અને કૃષ્ણબક્તતનો 
ભકશભા ગામેરો જોલા ભે છે. લૈષ્ણલ વપં્રદામને રગતા ગ્રથંોભા ં ભશાબાયત, 
શકયલળં,બાગલતગીતા,યાભામણ,તલષ્ણુયુાણ,ગીતગોતલિંદ,સયુદાવના દો, કફીયના ંદો લગેયે 
ગ્રથંો ભશત્લનુ ંસ્થાન ધયાલે છે.     
 કાના કે્ષતે્ર વૈષ્ણવ સાંપ્રદાયની અસર :  
 ભકંદયો 

બાયતભા ંલૈષ્ણલ ધભમના ંઅનેક તીથમ સ્થાનો જુદા-જુદા સ્થે આલેરા ં છે. દલિણ બાયત 
કયતા ંઉત્તય બાયતભા ંલૈષ્ણલ ધભમનો વ્માક પ્રભાણભા ંપ્રવાય થમો શોલાથી દલિણ બાયતની 
વયખાભણીએ ઉત્તય બાયતભા ંલૈષ્ણલ તીથમસ્થાનો અને ભકંદયોની વખં્મા વતલળે જોલા ભે 
છે. આ વલેભા ં ભથયુા, ગોકુર, વ્રુદંાલન,  ફદ્રીનાથ, ચંાય્મ, જગન્નાથયુી, તતરુતત, 
ફારાજી, ઢંયયુ, ડાકોય, દ્રાયકા, ળાભાજી લગેયે સ્થો ઘણા ંરોકતપ્રમ છે.     
 વગંીત :  

બાયતભા ં ઘણા ં પ્રાચીન કારથી દેલભકંદયોભા ં વગંીતનુ ં પ્રભતુ્લ ટકી યહ્ય ુ શત ુ.ં બાયતભા ં
મકુ્સ્રભોની વત્તા સ્થાતા ંઅનેક દેલભકંદયો નાળ ામ્મા.ં નલા ંતલળા ભકંદયો ફાધંલાની પ્રથા 
ધીયે ધીયે અસ્ત થલા રાગી. આના કયણાભે લૈષ્ણલ વપં્રદામના ં શલેરી ભકંદયો અક્સ્તત્લભા ં
આવ્મા ંશલેરી ભકંદયોની વાથે વાથે લૈષ્ણલ ભકંદયોભા ંશલેરી વગંીત નાભે ઓખાતા વગંીતનો 
ઉદ્દબલ થમો. શલેરી ભકંદયોભા ંવગંીતાચામોનો એક લગમ લધ્મો. લૈષ્ણલ ભકંદયોભા ંબગલાન 
શ્રીકૃષ્ણની પ્રતતભા વભિ વલાય ફોયે અને વાજંના જુદા જુદા યાગોભા ંસયુદાવ તથા અન્મ 
બતતોના ંદો ધભાય,દ્રુદ લગેયે વાજ વગંીત વાથે ગલાતા.ં આ વગંીત શલેરી વગંીત તયીકે 
ઓખાલા રાગ્યુ.ં 
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