વલ્લભાચાર્ય - પષ્ુ ટિમાર્ગી ભક્તિપરં પરાના પ્રવિયક
ુ ી ાપાાના થિી ીવી .
પ્રાચીનકાળથી વૈદિક િે વ વવટણન
ુ ે વ એક જ ર્ગણાર્ા
ભાર્ગવિ ધમયમાં વવટણ,ુ નારાર્ણ અન વાસિ
ુ ા અયર્
ુ ાર્ીવ વૈટણવો  કેેવાર્ા પરં ુ ુ કાળક્રમ
. વવટણન
ુ ા અવિાર મનાિા વાસિ
ુ ે વ ષ્ટણની ીરાધના થવા
વવટણન
માંડી .વિે ષટ્ ણન જ ાવય્વ માની વૈટણવ ાંપ્રિાર્નો 
ુ રાિમાં
ભક્તિમાર્ગય પ ૂણયિઃ વવકાા પામ્ર્ો  વૈટણવ ાંપ્રિાર્ ુજ
ુ રાિ
મેદ્ અંશ વલ્લભાચાર્યના ાંપ્રિાર્થી વળખાર્ . ુજ
ુ ાર્ીવર્ગય . િ
અન રાજ્થાનમાં ીજે પણ જેનો  વવશાળ અયર્
‘પષ્ુ ટિમાર્ગય‘ના ્થાપક, અક્નનના અવિાર મનાિા
વલ્લભાચાર્યનો  જન્મ આંધ્ર પ્રિે શના કાંકર પરર્ગણામાં એક
નાનકડા પવયિ પાા ેાલ નટિ થર્લા નાના ર્ગામડામાં . ૧૪૭૯માં એિલ કે વવ ાં
ુ મહ
ુ િ
૧૫૩૫ના ચૈત્ર વિી ૧૧ન રો જ રાવત્રની ૬ ઘડી અન ૪૪ પળના શભ
ૂ ે થર્ો  વપિા લક્ષ્મણ
ુ ી ર્લ્લમાર્ગારુ િ
ભટ્ટ અન માિા િ વવજર્નર્ગર (વવદ્યાનર્ગર)ના રાજાના પરુ ો દેિની પત્ર

િં પિીએ ૧૦૦ ાો મર્જ્ઞ પ ૂરા થિાં કાશીમાં જ. ાવાલક્ષ બ્રાહ્મણો ન ભો જન કરાવવાનો  ાંકલ્પ
કર્ો લક્ષ્મણ ભટ્ટન પ્રળળ ્રદ્ા ેિી કે ી ાો મર્જ્ઞ પ ૂરા થિા ેો . ષુ ળમાં અવશ્ર્ િે વાંશી
ુ ુ ષનો  જન્મ થશ
પર
કાશીમાં ર્વનો નો  ત્રાા ેો વાથી વિન પા.ા ફરિાં ાર્ગભાય ર્લ્લમાર્ગારુન મેાનિીના
ુ જન્મ થર્ો  જન્મામર્ ળાળક
દકનારાના પ્રિે શમાં ચંપારણ્ર્માં ાાિમા અધ ૂરા માા પત્ર
્ માનીન શમીવ ્ક્ષની ળખો લમાં મ ૂકી િીધો  ાવારે ળાલકન વ ્ક્ષની
વનશ્ચિન ેો વાથી મિ
ળખો લમાં ેષયથી રમિો  જો . માિાના ીનંિની કો . ાીમા ન રેી તર્ાંથી વિન પેોંચી
લક્ષ્મણ ભટ્ટે ર્જ્ઞ અન જાિકકમાય દિ ાં્કાર પિાવી ફરીથી કાશીવનવાા કર્ો ળાળક વલ્લભની
વર્ તર્ારે ચાર વષયની ેિી િની પ્રવિભા આંજી નાખ િવી ેિી એમની બદ્ધુ ્પ્રભા ાૌ કો .ન
ુ િે વાંશી
ીકષયિી ેિી પાંચ વષય અન ત્રણ મદેન વપિાએ અક્ષરારં ભ કરાવ્ર્ો  પો િાનો  પત્ર
ેો વાની પરમ ્રદ્ાએ ાાિમ કે ીઠમ વષે ર્જ્ઞો પવીિાં્કાર કરવાન ળિલ પાંચમ વષે
ાપવીિાં્કાર કરાવ્ર્ો  ાાિમ વષે વપિાએ વલ્લભન ર્ગો પાલમંત્રની િીક્ષા ીપી કાશીમાં
વલ્લભન અનક ાંિો -વવદ્વાનો  ાાથ પદરચર્ થર્ો  વિ, વિાંર્ગ, ર્ગીિા, ભાર્ગવુ ્ ઇતર્ાિી
ગ્રન્થો ના મનનથી એમની વવચારશક્તિ ાંપ ૂણયિાઃ ખીલી
વવ ાં ૧૫૫૦માં લક્ષ્મણ ભટ્ટ ાષુ ુંંુ ળ ર્ાત્રાએ નીક્ર્ા તર્ારે ચૈત્ર વિ નો મન દિવા િ
અક્ષરધામ પધારી ર્ગર્ા વલ્લભાચાર્યની ામર તર્ારે ૧૬ વષયની વૈટણવ અન શૈવ ાભર્
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ાંપ્રિાર્ો ય ંુ ઊંડાણથી અધ્ર્ર્ન કરી ભાર્ગવિધમય િતવન જનામાજમાં પ્રચલલિ કરવાની
મનીષાએ, માિાની ીજ્ઞા લ. િીથાય િન નીક્ર્ા ાાદું, ાિાચારીન ાંર્મી જીવન જીવનારા
વલ્લભાચાર્ે પદરભ્રમણમાં લો કો ની પ્રીવિ ાંપાિન કરી ેિી પ્રવાામાં વવરામ્થાનો એ િવ
ભાર્ગવિ-પારાર્ણ કરિા એમણ જર્ાં જર્ાં ભાર્ગવિ-પારાર્ણ કરી િ ્થાન ્મરણરૂપ ‘ળઠક‘
રાખવામાં ીવલી .
ુ ની ૮૪ ળઠકો  . જે ીજે પણ પવવત્ર લખવામાં ીવ .
પષ્ુ ટિમાર્ગયમાં મેાપ્રભજી
વવજર્નર્ગરના રાજાએ એમની વવદ્વત્તાથી પ્રભાવવિ થ. ‘કનકાલભષક‘ કર્ો એમણ પ્ર્થાવપિ
કરે લી વવચારણાન કારણ ીચાર્ય િરીકે ાવયમાં ્વીષ્િ ળન્ર્ા કેવલાદ્વૈિના વવદ્વાન ીચાર્ય
ુ ૂિન ાર્વિી અન ચૈિન્ર્ પ્રભ ુ પણ એમન પ્રવાા િરવમર્ાન મ્ર્ા ેિા
મધસ
ુ અલર્ગર્ારા મધ્ર્ રાવત્રએ એમન ભર્ગવાનનો  ાાક્ષાતકાર થર્લો 
વવ ાં ૧૫૬૩ના ્રદાવણ સિ
ુ ા ચરણમાં ીતમવનવિન કરાવ્્ ંુ જે ‘બ્રહ્માંળધ
પ.ી લો કો ન પ્રભન
ં ‘ િરીકે વળખાર્ . એમણ
ર્ગો વધયનધરણ ષ્ટણન ્રદીનાથજી િરીકે ્થા્ર્ા લર્ગભર્ગ ૮૧ ગ્રન્થો ની એમણ ્થાપના કરી
ેિી
ભાર્ગવિધમયનો  પ્રચાર કરી પષ્ુ ટિમાર્ગી ાંપ્રિાર્ય ંુ ્થાપન કરનાર ી અવિારી પરુ ુ ષ વવ ાં
ુ ળીજ-ત્રીજે મધ્ર્ાેન ળાવન વષયની વર્ ી લો કની લીલા ામા્િ કરી
૧૫૫૭ના અષાઢ સિ
ુ ે" – ી પષ્ુ ટિમાર્ગયનો  ાાિો , ારળ
"પષ્ુ ટિ એિલ પો ષણ અન પો ષણ એિલ ્રદીેદરનો  અયગ્ર
અથય .
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