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પ્રાચીન ગ્રથંોના આધારે શ્રી કૃષ્ણના રાજકીય વિચારો 

ડૉ. દદવ્મા એ. ટેર, અધ્માક વશામક, દડપેન્વ સ્ટદડઝ (ઇતતશાવ) 
આર્ૌ્વ કૉરેજ, લડારી. જજ- વાફયકાાંઠા 

 સાર : 
          ભશાબાયત એ મતુન લેદવ્માવે રખેલુાં ભશાકાવ્મ છે, જેની ગણના સ્મતૃત ગ્રાંથભાાં 
કયલાભાાં આલે છે. ભશાબાયત બાયતીમ વાંસ્કૃતતની વોથી પ્રતવદ્ધ કથા છે. દશિંદુ ધભ્ના ફે ભશાન 
ગ્રાંથભાાં યાભામણ અને ભશાબાયતન વભાલેળ થામ છે. આ કથાના કેન્રભાાં કુરુલાંળના ફ ે
બાઈઓના તુ્ર - ાાંચ ાાંડલ અને વ કોયલ- લચ્ચનેી ળત્રતુાની લાત છે. જે આગ જતાાં 
એક અત્માંત ભટા યદુ્ધભાાં દયણભે છે. યદુ્ધભાાં તલષ્ણનુ આઠભ અલતાય કૃષ્ણ, ાાંડલના ક્ષભાાં 
અરુ્ન્ના વાયથી ફને છે, જે દયમ્માન તે અરુ્ન્ને ઉદેળ આે છે. આ ઉદેળ ભશાબાયતના 
એક ખાંડભાાં યશરે છે, જેને બગલદૌ  ગીતા (બગલાને ગામેલુાં ગીત) કશ ેછે.૧ 
          બગલાન શ્રી કૃષ્ણન જન્ભ શ્રાલણ કૃષ્ણ ક્ષ આઠભ તતતથન થમ શત, જે દદલવ 
જન્ભાષ્ટભી તયીકે ઉજલામ છે. આભ ત બગલાન તલષ્ણનુા અલતાયની અંદય તેભન ભશત્લન 
અલતાય શ્રીકૃષ્ણન છે. આ અલતાય તેભણે શ્રીકૃષ્ણના રૂે દેલકીના ગબભ્ાાં ભથયુાની જેરભાાં 
રીધ શત. શ્રીકૃષ્ણ દશિંદુ વાંસ્કૃતતનાાં ભટા બાગનાાં ધભો અને વાંપ્રદામભાાં બગલાન તયીકે જુામ 
છે. લી શ્રીકૃષ્ણ ને જગદગરુુ કશલેાભા આલે છે.  

           કૃષ્ણ અને તેભની વાથે વાંકામેરી કથાઓ તલતલધ દશિંદુ વાંપ્રદામ અને વમદુામભાાં 
ફશા પ્રભાણભાાં વાાંબલા ભે છે. બર ે આ લાતભાાં લણ્લેરી અમકુ શદકકત રુ્દા રુ્દા 
વાંપ્રદામભાાં રુ્દી રુ્દી શમ, યાંત ુ તેનુાં શાદ્ ત શાંભેળ એક વયખુાંજ શમ છે. અશીં કૃષ્ણના 
યાજનીતતજ્ઞ તયીકેના તલચાયન વભાલેળ છે. 

શ્રી કૃષ્ણનો રાજનીવિજ્ઞ િરીકેનો રરચય : 
          આજ થી ાાંચ શજાય લ્ શરેાાં આ થૃ્લી ય એક અતત અરોદકક અન ેઅદભતૂ 
ફનાલ ફન્મ. ધભ્, ન્મામ અન ેનીતત ભાટે જીલનબય ઝઘડનાયી  એક અરોદકક અન ેઉત્કૃષ્ઠ 
પ્રતાી વ્મક્તત બાયતભાાં જન્ભી. તે વ્મક્તત એટરે વલ્જન સ્લજન શ્રી કૃષ્ણ.૧ 

          કા પ્રત્મેક લસ્તભુાાંથી યવ ખેચી ર ેછે. 
          “काऱ् पऩबति िद्समं”् આજના માદગાય ફનાલન ે આલતી કાર ે કઈ માદ કયતુાં 
નથી, છતાાં આ એક એલી અરોદકક વ્મક્તતનુાં ભશાચદયત્ર છે કે તેન ેાાંચ ાાંચ શજાય લો લીતી 
ગમાાં છતા કાે તેને નીયવ ફનાલી નથી. કા જેભાાંથી યવ ી ળક્ય નશીં, તેવુાં ભશાન, ઉત્કૃષ્ઠ 
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અન ેઉદાત જીલન શ્રી કૃષ્ણનુાં છે. 

          શ્રી કૃષ્ણનુાં ચદયત્ર કઈ ણ રષ્ષ્ટથી રુ્ઓ, તે કલ્માણપ્રદ છે. જીલનના ફધા જ 
ઓયડાઓભાાં તેભણ ેતાના જીલન ચદયત્ર દ્વાયા પ્રકાળ ાડય છે. આભ ત તભેણ ેત ેજ 
તાના થૃ્લી યના આગભનન શતે ુજાશયે કયી દીધ શત : 

ऩररत्राणाय साधूनाम पिनाशाय च ्दषु्कृत्ांम ्l 
                        धमम ससं्थाऩनाथामय सभंिामम यगेु यगेु ll૩ 
          યણભતૂભ કુરુક્ષેત્રભાાં યાજકીમ ભશાયધુ્ધના ભાશરભાાં કશલેામેરી શ્રીભદૌ  બગલદૌ  ગીતા 
એ ભાનલજીલન ભાટે જીલનભતૂભભાાં બભીમા જેલી છે. ઉયતત શ્રકભાાં યાજાના કત્વ્મ શુાં શમ 
તે કશલેામેરાાં છે :- 

૧) વાજત્લક પ્રજાનુાં યક્ષણ  

૨) દુષ્ટ રકન ેદાંડ આલ અન ે 

૩) ધભ્ભમ કલ્માણ યાજ્મની વાંસ્થાના કયલી. 

          ાછથી દ્વાદયકાના યાજા ફનેર યણછડયામ શ્રીકૃષ્ણ ળરૂભાાં બર ેયાજા ન શતા, યાંત ુ
કીંગ ભેકય કશી ળકામ તેલી તેભની સઝૂ અને ળક્તત શતી. તેથી જે તે લખતની દયક્સ્થતતન 
અભ્માવ કયીને તેભણ ેતનણમ્ કમો શત કે ફગડરેા કા ભાટે યાજા જ જલાફદાય શમ ળકે તેથી 
યાજા ફદરાલીને પ્રજાનુાં કલ્માણ કયી ળકામ. 

          ભશાબાયતનાાં ળાાંતતલ્ભાાં કશરેાાં યાજા અન ે યાજ્મના તલચાય શ્રી કૃષ્ણના જીલનભાાં 
દેખામ છે. 

एि ंपिप्रोध्नधधयानो राजा ऩश्च न रक्षऺिा l 
                       मेघा न िर्मि ेयश्ि सिमथा ि ेतनरथमका l l 
          ન બણલાલા બ્રાહ્મણ, યક્ષણ ન કયનાય યાજા, ન લયવનાય ભેધ – એ વલે તનયથ્ક 
છે. આ શ્રક – ભશાબાયતના ળાાંતતલ્ભાાં ૭૮/૪૩ નાંફયે છે. 

          યાજ્મ વાંસ્થાની તનતભિતીન શતે ુ ણ ઉબગ નશીં, યાંત ુ તનમાંત્રણ છે. એકાદ 
વ્મક્તતની લાવના કે તલકાયની તૂતિ ભાટે તે જગ્મા નથી. તેથી યાજા ાવે પ્રતતજ્ઞા રેલડાલામ છે 
કે : 

पप्रयापप्रये ऩररत्यजय सम् सिेर् ुबन्िरु् ुl 
                        काम ंक्रोधे च ्ऱोभ ंच मान ंचोत्रजुय ंदरूि् ll 
                                               (महाभारि शान्न्िऩिम ५९/१०४) 
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          યાજમના ઉબગ કયલા ભાટે તેન ેવત્તા આલાભાાં આલતી નથી. યાજ્મના વાંયક્ષણ 
અન ે તનમાંત્રણ ભાટે યાજવત્તાનુાં તનભા્ણ કયામેર છે. આ તલચાયધાયા શ્રી કૃષ્ણના જીલન વાથ ે
લણામેરી શતી. તેભન આગ્રશ શત કે જે ભાણવના શાથભાાં વત્તાના સતૂ્ર શમ તેણે વ્મક્તતગત 
જીલન ન જીલતા શાંભેળા વભસ્ત યાજ્મન અન ેપ્રજાન તલચાય કયલાન શમ છે. તે કદી યાજા 
થઈ ળકે નદશ, યાજવત્તા વાંબાલાન એન ેકઈ અતધકાય નથી. 

          શ્રી કૃષ્ણના ભાટે જ કાભ, ક્રધ, રબ યદશત શમ, જેનાભાાં ભાયાણુાં ન શમ, પ્રજાના 
યક્ષણકાજે વલ્સ્લ કયી છૂટલા તૈમાય શમ, જે રીધેર પ્રતતજ્ઞા મજુફ તભાભ જલાફદાયી તનબાલે 
તે જ તલષ્ણુાં સ્લધભ્નુાં ારન કયનાય યાજા તલષ્ણનુ ુાં જ રૂ છે. 

          ‘ना पिष्णु् ऩथृ्िीऩति’ યાજા જ ઉન્ભાગ્ભાગી થામ, ત તે ણ લધ્મ છે. તેવુાં શ્રી 
કૃષ્ણનુાં સ્ષ્ટ ભાંતવ્મ શતુાં. 

          શ્રી કૃષ્ણના ભતે યાજાની ળક્તત કેટરી શમ તે નીચેના શ્રક યથી જાણી ળકાળે. 

आत्मा जेय् सदा राऻा ििो जेयाश्च: सत्रि्l 
                      आन्जिात्मा नऩमतिपिमजयि ेकथ ंररऩनू ll 
                                                (महाभारि शान्न्िऩिम ६९/५) 
          જેના શાથભાાં વત્તાના સતૂ્ર યશલેાના છે તે વ્મક્તત ખફૂ ળક્તતળાી શલી જઈએ. 
ફશાયના ળત્રઓુ જીતલાની ઇચ્છા શમ, તેભણે શરેાાં ત તાના આત્ભાન ે– ભનને જીતલા 
જઈએ જેલી બાયતીમ યાજવાંસ્થા અતત ઉચ્ચ કટીની શતી તેલી ફધી જ યાજવાંસ્થાઓ શલી 
જઈએ કાયણ કે જેલ યાજા તેલી પ્રજા.... જેલ નેતા તેલા રક : 

काऱौ िा करण ंराऻो राजा िा काऱाकारण ंl 
                 इति ि ेसशंयो मा भिू ्राजा काऱस्य कारण ंll 
                                         (महाभारि शान्न्िऩिम ७९/५) 
          કાનુાં કાયણ યાજા ? કે યાજાનુાં કાયણ કા ? કાનુાં કાયણ નેતા ? કે નેતાનુાં કાયણ 
કા ? વામ્મલાદી તલચાયવયણી વાથ ેઆણન ેઅશી જ ભતબેદ છે. દયક્સ્થતી નેતાન ેવજ ેછે 
કે નેતા દયક્સ્થતતને વજ ે છે ? એ પ્રશ્ન તલચાયણીમ છે. વામ્મલાદીઓ ભાન ે છે કે દયક્સ્થતી 
નેતતૃ્લ વજ ેછે. જ્માયે બાયતીમ ભત એલ છે કે નેતા જ દયક્સ્થતત તનભા્ણ કયે છે. બીષ્ભની 
વાથ ેશ્રીકૃષ્ણ ણ આ જ તલચાયના શતા અને તેથી જ પ્રજાન ેમગ્મ નેતતૃ્લ ભે તે ભાટે રામક 
યાજાઓન ેળધતા શતા અન ેઘડતા ણ શતા. 

          શ્રી કૃષ્ણ જે કુભાાં જન્મ્મા શતા તે માદલકુનુાં યાજ્મ ગણયાજ્મ શતુાં – જેને 
પ્રજાવત્તાક – યીબ્રીક કશી ળકામ. ભશાબાયતભાાં બગલાન શ્રીકૃષ્ણ અન ેનાયદમતુન લચ્ચેના 
વાંલાદભાાં નાયદજીએ ણ ગણયાજ્મન ેજ ઉત્તભ ગણાવ્યુાં છે. આલા ગણયાજ્મભાાં રકનુાં ગોયલ, 
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વન્ભાન જાલલાભાાં આલતુાં. રકન ે ‘પ્રજા’ નદશ ણ ‘નાગદયક’ ભાનલાભાાં આલતા. પ્રજાન ે
તનબ્મ ફનાલી, બગભાાં ડફૂાડી તાન વામ્રાજ્મલાદ પેરાલલા ભથતા યાજાઓન શ્રીકૃષ્ણને 
વખત તલયધ શત, કેભ કે તેઓન વામ્રાજ્મલાદ આક્રભણકાયી શત અન ેઅધભ,્ અનીતતના 
ામા ય શત.  

          આલા અધભી યાજાઓનુાં દભન કયીને તેના સ્થાન ેધભ્ભમ જીલન જીલનાયા ક્ષતત્રમન ે
યાજા ફનાલી ‘કલ્માણ યાજ્મ’ ઊભુાં કયલાની તલચાયધાયા શ્રીકૃષ્ણની શતી. આજે ણ આણન ે
યાભયાજમની ઝાંખના છે. તે યાભયાજ્મ કેવુાં શતુાં ? 

न ि ैराज्यनं राजाडमसन्न च दल्डो न दाणणक् l 
                    धमेणैि प्रजा: सिाम रऺन्न्ि स्म ऩरस्ऩरम ्ll૪ 
          એક વભમે આલી ક્સ્થતત ઊબી થમેરી કે ત્માયે યાજ્મ નશત ુાં, યાજા ણ નદશ, કઈ 
ગનેુગાય ન ભે, વજા કયનાય ણ નદશ. પ્રજા સ્લધભ્ – સ્લકત્વ્મથી યસ્યનુાં યક્ષણ કયતી 
શતી. શ્રી કૃષ્ણ આલી આદળ ્વભાજ યચનાભાાં ભાનલાલાા શતા. ‘યાભયાજમ’ ની કલ્ના તેભણ ે
ગકુભાાં નાની ઉંભયે જ વાકાદયત કયી ફતાલી શતી. આજે ણ આણન ેશ્રેષ્ઠ ગાભ જમા છી 
‘ગકુરગ્રાભ’ ળબ્દ લાયલાનુાં ભન થામ છે. 

          તાના કત્વ્મથી અન ે વાભાજજક નીતતથી ફાંધામેરા રુુ મગી લત્ન કયે, ત 
ળાવન વાંસ્થાની જરૂય ન યશ.ે યાંત ુતે ભાટે વાંમભી અન ેત્માગી જીલન જઈએ એભ ભશાબાયત 
ફતાલે છે. ભાનલીનુાં આ અતતઉચ્ચ નૈતતક જીલન છે. ણ જ્માયે વાભાન્મ ભાનલીભાાંથી 
કત્વ્મબાલના અને વાાંસ્કૃતતક તલચાય – આચાય તલચાય કે શ્રલણભાાંથી જામ ત્માયે વાંમભ અન ે
ત્માગન કાંટા આલ ેછે. દયણાભ ેભશન ેજીલનભાાં સ્થાન ભે, જ્ઞાનલસ્થાન ે તતરાાંજલર ભી 
યશ ેછે. અન ેલાવણા તથા કાભ અનશદ લધી જામ છે. આલ ેલખત ેઉચ્ચ નૈતતક ભતૂભકા જાલી 
યાખલા ભાટે એક પ્રકાયની ળાવન વાંસ્થા આલશ્મક ફની યશ ે છે. આ વાંસ્થાના વાંચારન ભાટે 
ત્માગી અન ેકત્વ્મતનષ્ઠ રુુની જરૂય યશ ેછે. આણા પ્રાચીન ગ્રાંથભાાં ણ યાજવત્તા બ્રહ્મદેલે 
ઉત્ન્ન કયી એલ ઉલ્રખે છે.  

          શ્રી કૃષ્ણ ણ ધભ્ભમ ત્માગી અન ે કત્વ્મયામણ યાજા રાયા ળાવન ચાર ે તેવુાં 
ઇચ્છતા શતા. ફગડરે વભાજ ફદરલાની તેભની આકાાંક્ષા શતી. તે ભાટે બ્રાહ્મણ વાંસ્થા રાયા 
વાભાન્મ રકને ફદરી ળકામ તેવુાં તેઓ ભાનતા શતા. તેથી સદુાભા જેલા શજાય તનષ્કાભ 
કભ્મગીઓન ેતેભને વભાજભાાં પયતા કમા્ અન ેજનભાનવભાાં શે્રષ્ઠ તલચાય પેરાવ્મા. ગકુભાાં 
ણ નાનણથી વાાંસ્કૃતતક તલચાયધાયાભાાં પ્રવાય કયી નાખ્મ. ભથયુાના બગજીલન વાભ ે
ગકુભાાં બાલજીલન ખડુાં કયુું. શ્રી કૃષ્ણ ત ે જે તલચાયધાયાને ભાનતા તે ભાત્ર ઈચ્છા ન 
યાખતા તેન ે પરીભતૂ કયલા ભાટે જીલનબય વાંઘ,્ ળક્તત અન ે વાંતત્ત વાથ ે શલાથી તેઓ 
ઉદેળને ગણકાયતા નથી, તેથી તેઓને ફદરલા અળક્ય છે. તેથી આલા યાજાઓન ેદભ્રષ્ટ 
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કયીને મગ્મ યાજાઓન ે યાજવત્તા ભે તેલી તેભની તલચાયધાયા ભાટે તેઓ જીલનબય 
પ્રમત્નળીર યહ્યા છે. 

શ્રી ક્રુષ્ણ અને ાડંિો : 
          શ્રી કૃષ્ણે તાની યાજકીમ તલચાયવયણીન મગ્મ અભર થામ તે ભાટે ાાંડલન ે
નીભીત ફનાલી પ્રાભાલણકતા તવધ્ધ કયે છે.  

૧.      ભશાબાયતભાાં ઉલ્રખે છે તે પ્રભાણ ેરદી સ્લમાંલય લખત ેશ્રી કૃષ્ણ ાાંડલની વાથેન 
વાંફાંધ ગાઢ કયે છે. તે ભાટે વાભ ે ચારીને તેભના ઉતાયે જઈને પ્રેભ અન ે દશિંભત આ ે છે. 
ધભ્યતુત, નીતતભમ જીલન જીલલાલાા ાાંડલ તે લખત ેદુ:ખદ દયક્સ્થતતભાાં બટકતા શતા. 

૨.      રદી સ્લમાંલય જીત્મા ફાદ ાાંડલને ાાંચાર દેળના યાજાન વાથ ભળ્મ. ઉયાાંત 
તાની ફશને સબુરાને અરુ્ન્ વાથે યણાલી અને તે વાથ ેજ શ્રી કૃષ્ણે તેભને કયડની વાંતત્ત 
દામજાભાાં આી. અગાઉ જણાવ્યુાં તેભ વાતત્તક યાજા ફલાન, ધનલાન શમ તે ણ ખફૂ જ 
ભશત્લનુાં છે તેવુાં શ્રી કૃષ્ણ ભાનતા શતા. 

૩.      ધતૃયાષ્રનુાં નૈતતક દફાણ ાાંડલની પ્રગતત ન યકે તે ભાટે ાાંડલને અરગ યાજ્મ ભે 
તેલી શ્રી કૃષ્ણની ઈચ્છા શતી. તેથી ધતૃયાષ્રે યાજ્મના બાગરા ાડલા તે સ્લીકાયી રેલા 
ાાંડલન ેતૈમાય કમા્. 

૪.      ાાંડલના યાજ્મ વાથ ે માદલકુન કામભી વાંફાંધ થામ ત ફ ે ભટી ળક્તતઓનુાં 
કલ્માણકાયી જડાણ થામ અન ેજગતના ઉધ્ધાયન યસ્ત વય ફન.ે આ તલચાયન ેવાકાદયત 
કયલા શ્રી કૃષ્ણે ચારાકી લાયીને અરુ્ન્ વાથ ેસબુરા (તાની ફશને) નુાં પ્રેભરગ્ન કયાલવ્યુાં. જે 
ઈતતશાવનુાં પ્રથભ “political marriage” કશલેામ છે અને માદલએ સબુરાને કયડની વાંતત્ત 
દામજાભાાં આી અન ેાાંડલના શાથ ભજબતૂ કયી દીધા. કેભ કે ધભ્યાજ્મની સ્થાનાન પ્રમાવ 
કયતાાં ાાંડલન ેયાજ્મની નુય્ચનાભાટે રવ્મની જરૂય શતી. તેથી વાાંસ્કૃતતક વાંલધ્નના શતેથુી 
કદયમાલયભાાં અઢક વાંતત્ત આી. 

૫.      યાજસમૂ મજ્ઞ કયીને, અધભી યાજાઓન ેભાયીને ભતૂભ તનષ્કાંટક ફનાલીને ધભ્યાજમ ઊભુાં 
થઈ ળકે તેભ ભાનનાયા શ્રી કૃષ્ણે ાાંડલન ેયાજસમૂ મજ્ઞ કયલા ભાટે વાંભત કમા્.  

૬.      યાજસમૂ મજ્ઞના વાંકલ્ ફાદ પ્રથભ કામ્ શ્રી કૃષ્ણે કયાવ્યુાં શમ ત તે છે નયાધભના 
પ્રમખુ એલા જયાવાંઘન લધ. અરુ્ન્ અન ેબીભની વશામ રઈ યકુ્તત-પ્રયકુ્તત કયીને શ્રી કૃષ્ણે 
જયાવાંઘન લધ કમો. જયાવાંઘ દાંબી શત. અધભી શલા છતાાં ફયા બગતનુાં ભશરૂ શયેી ાંચ 
ભશામજ્ઞનુાં નાટક કયત. પ્રજાના ૈવાના જયે અન ેવત્તાના રબ ેતે નયભેધમજ્ઞ કયલા ભાગત 
શત તે ભાટે ૮૬ યાજાઓન ે તેણ ે ફાંદીલાન ફનાવ્મા શતા. જયાવાંઘન લધ થતાાં જ ૮૬ 
યાજાઓન ેમતુત કયામા અન ેતેભની ાવ ેધભ્ભમ યાજ્મ કયલાની ખાતયી રેલાઈ. જયાવાંઘના 
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તુ્રને યાજગાદી વોંી શ્રી કૃષ્ણે બાયતીમ વાંસ્કૃતતની ભશત્તા આચયી દેખાડી છે. જયાવાંઘ જેલા 
ફલાન ળત્રનુ નાળ થમ અન ે૮૭ યાજલીઓન છેલટ સધુી યાજકીમ વાથ ભળ્મ. આટલુાં 
ભરુ્ાં કાભ શ્રી કૃષ્ણની દયલણીથી રશીનુાં એકણ ટીુાં ાડયા લગય થયુાં. દયણાભ ેથૃ્લીના 
૩/૪ બાગભાાં ધભ્યાજમનુાં ભાંડાણ થયુાં. આ બાગ ધભ્વત્તા ાછ આલીન ેઊબ યહ્ય. 

૭.      ત્માયફાદ છેલ્ર એક ભાત્ર કાાંટ તે તળશુાર. તેન શ્રી કૃષ્ણે તે જ તળયચ્છેદ કમો. આ 
યીતે તનષ્કાંટક ફનાલેર ભતૂભ ાાંડલન ેવોંીને તેઓ રાદયકા ગમા. 

          શ્રી કૃષ્ણે વભજાવ્મા પ્રભાણે યાજ્મ કયીને ધભ્યાજ યતુધષ્ષ્ઠય વાથ ેાાંડલએ યાજ્મને 
“કલ્માણયાજ્મ” ફનાલી ફતાવ્યુાં. રકની નૈતતકતા, વાજત્લકતા અન ેન્મામપ્રીમતાની ટચ તેભના 
યાજમભાાં દેખાણી એ એક પ્રવાંગ તે લાતની ખાતયી કયે છે. 

          એક બ્રાહ્મણન ેદાનભાાં જભીન અને શ ભળ્મા. યાંત ુતેન ેભેર જભીનભાાંથી ખેતી 
કયતાાં ધન બયેર ચરૂ (દેગડ) ભી આવ્મ. તે દાનલીયન ેત્માાં શોંચ્મઅન ેતેની આગ ચરૂ 
ધયતાાં કહ્ુાં, “આ ચરૂ આન છે.” દાનલીયે કહ્ુાં, “ના, એ ધન શલ ેતભારૂ થયુાં. ભેં ત જભીન 
દાન કયી દીધી છે તેથી તે ચરૂના અતધકાયી તભે જ છ.” આખયે આ ભાભર ભશાયાજ યતુધષ્ષ્ઠય 
ાવ ેદયફાયભાાં ગમ અન ેચકૂાદ ફાંનેએ સ્લીકામો. કેટરી અદભતૂ નૈતતકતા ! 

          ધતૂ (રુ્ગાય) યભલ એ અધભ ્ છે એભ શ્રી કૃષ્ણ ભાનતા શતા. યાંત ુ શ્રી કૃષ્ણની 
ગેયશાજયીભાાં ાાંડલ કટી ધતૃયાષ્ર (ળકુની એન્ડ કાંની)ની ચારભાાં પવામા અન ે કાકાના 
આભાંત્રણન ે ભાન આીન ે રુ્ગાય યભલા ગમા. દયણાભ ે શ્રી કૃષ્ણના અથાગ પ્રમત્નથી ઉભુાં 
થમેલુાં કલ્માણયાજ્મ શાયી ગમા ને ૧૩લ્ લનભાાં યશલેાન લાય આલી ઉબ, યાંત ુજીલનભાાં 
કઈ ણ તલતત્તભાાં તનયાળ કે શતાળ થામ ત તે શ્રી કૃષ્ણ ળાના ? કલ્માણયાજ્મ પયી ઉભુાં થામ 
તે ભાટે ાાંડલ તવલામ અન્મન ે તનભીત ન ફનાલી ળકામ એવુાં તલચાયીને શ્રી કૃષ્ણે ાાંડલન 
લનલાવ યૂ થામ તેટરાાં લ્ યાશ જઈ છે. 

          અવશમ આતત્તભાાં ણ શ્રી કૃષ્ણન ઉત્વાશ જયામે ન ઘટય. ફાય લ્ છી એભણ ે
ધભ્યાજ્મની સ્થાના ભાટે નલેવયથી એટરા જ ઉત્વાશ વાથ ેપ્રમાવ પયીથી આદમો. 

          તેય લ્ના લનલાવ ફાદ ાાંડલ ાછા પયે ત્માયે તેન ેળયત પ્રભાણે તેભનુાં યાજ્મ 
વોંલાનુાં શતુાં. યાંત ુશ્રી કૃષ્ણ જાણતા શતા કે કોયલ તે લચન ખાલાના નથી. ાાંડલ કોયલ 
વાભ ેયધુ્ધે ચડ ેતે શરેા એક પ્રમાવ વભાધાનન કયલ જઈએ એભ શ્રી કૃષ્ણ ભાનતા શતા. 
ાાંડલ ક્ષ લતી શ્રી કૃષ્ણ કોયલ ાવ ે તલષ્ષ્ટ કયલા જલાના શતા. તે શરેા કોયલ લતી 
ધતૃયાષ્રે બણાલરે વાંજમ તલષ્ષ્ટ રઈ ાાંડલ ાવ ેઆલ ેછે. તત્લજ્ઞાનની છેતયાભણી લાત રઇ 
આલેર વાંજમને શ્રી કૃષ્ણ ેયકડુાં યખાવ્યુાં કે ધતૃયાષ્રને જણાલ જે કે તભાય વાંદેળ તત્લજ્ઞાનથી 
ણૂ ્અન ેતલચાયથી યતુત છે ખય, ણ જ્માથી આ તત્લજ્ઞાન નીકળ્યુાં છે ત્માથી જ આચયણની 
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શરે કયલાભાાં આલ ેતે જરૂયી છે. વાંજમતલષ્ષ્ટ એ એક પ્રકાયની કુદટર યાજનીતત શતી. તેથી શ્રી 
કૃષ્ણ ત ેજાત ેતલષ્ષ્ટ કયલા જામ છે. જતાાં શરેા તેભના ળબ્દ જલા જેલા છે. 

न जा ि ुगमन ंऩाथम l भिि ेित्र तनरथमकम ्l 
                   अथम प्रान््ि् कदाधचि स्थादन्ििेो िा्यिाच्यिा ll 
                                                        (ભશાબાયત ઉદ્યગલ્ ૧૨/૮૮) 
           “ભારુાં જવુાં તનયથ્ક નશીં થામ, વાંતધ કદાચ થળે કે નદશ થામ, ત ણ રકલાદ 
ભાત્ર ચક્કવ જળે જ, એટરે ફહ ુભરુ્ાં કાભ થયુાં છે તેભ હુાં ભાનીળ”. 

          શ્રી કૃષ્ણતલષ્ષ્ટના અંત ે કઈ વભાધાન થયુાં નદશ, યાંત ુ શ્રી કૃષ્ણની નીતતન ે યૂી 
વપતા વાાંડી. તેભણ ેધભ્યાજમ સ્થાના ભાટે શતથમાય શઠેાાં મકૂીને યડતા ફેઠેરાઓભાાં નલા 
પ્રાણ મૂા્ અન ેતેભણ ેરડલા ભાટે તૈમાય કમા્. અધી રડાઈ ત તેભણ ેતલષ્ષ્ટભાાં જ જીતી રીધી 
શતી. કેભ કે કોયલનુાં ભનફ તડી નાખનાયી તેભની લાણી શતી.    

         અંત ેભશાબાયત યધુ્ધભાાં ાાંડલ તલજમી થમા. તેભના તલજમન ભશત્લન બાગ કેળલને 
જ જામ છે. બગ રાંટ વત્તાન નાળ કયી તેભણ ેધભ્યાજ્મની સ્થાના કયી. તેભનુાં સ્થાેલુાં 
ધભ્યાજમ વેંકડ લો સધુી કામભ યહ્ુાં. ાાંડલએ તાના રુુાથ્થી ભાત્ર છત્રીવ લ્ભાાં 
દેળની કામારટ કયી નાખી અન ેનલા યગુન પ્રાયાંબ થમ. વાયાભાાં વાયી પ્રજા તે કાભાાં થઈ 
તેનુાં ભશાબાયતભાાં લણ્ન છે. દયણાભે, થૃ્લી ણ યવકવલાી सजुऱाम सफ़ुऱाम ्
मऱयन्ससिऱांम ्ફની.  

          પ્રતતકુ વાંજગભાાં ણ લચતન ેજયા ણ અસ્લસ્થ થલા દીધા તવલામ આ યાજનીતતજ્ઞ 
યગુરુુ શ્રી કૃષ્ણ ેળાાંતતથી કામ્ કયુું અને ધભ્ વત્તાણ ુપ્રસ્થાન કયી ફતાવ્યુાં. આણ ેતેભને 
પ્રણાભ કયીશુાં.  
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