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પ્રસ્તાલના
એક જાગૃત લીચાયક તયીકે શ્રી. એન. લી. ચાલડાન ઉદ્બલ એ ખયે ખય
એક ચભત્કાયીક ઘટના જ ગણાલી ળકામ. એક ચુસ્ત આધ્માત્ભીક ભાણવ
સ્લચીન્તન, સ્લઅભ્માવ વાથે ભાનલલાદી દૃષ્ટી અનાલે ત ળુાં ને ળુાં કયી ળકે એન
અદ્બુત–અજોડ દાખર એટરે એન. લી ચાલડા ! ક્રભળ: તેઓ જ ેભજ ેભ ચીન્તનભાાં
ઉંડે ઉતયતા જામ છે તેભ તેભ ઉત્તભ ળૈરી વાથે ખીરતા જામ છે. લી
ડૉ. ફાફાવાશે ફ આાંફેડકય ફાફતે જ ે ટીકા શતી તે લી એભના ભાટે ણ રક કયે
છે : ‘જયા લધુ ડતા અન્તીભલાદી થતા જામ છે.’ જ્માયે ણ કઈ તદ્દન જુ દી જ
દીળા ખરી કાઢલાભાાં આલે ત્માયે આલ પ્રત્માઘાત આલ એલી રકને ટેલ શમ
છે.
ચાલાાકદળાન ુસ્તકભાાં એક લીદ્વાન, લીચાયક–ચીન્તક તયીકેના એભના
દળાન થામ છે. ભને ત ચાલાાકદળાનભાાં ચાલડાદળાન લધુ ભશત્લનુાં રાગે છે.
અભાયે યૅ ળનારીસ્ટ ભાટે રક ફરતા યશે તા શમ છે કે આ રક ત
શ્વીભના દેળભાાંથી ફધુાં નલુાં નલુાં રાવ્મા કયે છે. એટરે એ ફધાને યદેળ ભકરી
આલા જોઈએ. ચાલાાકદળાનનુાં રખાણ આ દરીરફાજી કયનાયાઓને જોયદાય
રડાક વભાન છે.
એક વાલ વાદી વીધી વભજ છે કે પ્રત્મક્ષ અનુબલ એ એકભાત્ર આધાય
યાખલ. ૃથ્લી, જ, અગ્ની, લામુ, આ ચાય એ મુગની ભાન્મતા ભુજફના તત્લ છે.
વમ્ત્તી–બગ–આનન્દ એ ભાનલજીલનના અન્તીભ ધ્મેમ છે. બોતીક દાથા એ
ભાત્ર લાસ્તલીક વત્મ છે. ફીજુ ાં કઈ લીશ્વ નથી, સ્લગા નથી, નયક નથી, ુન: જન્ભ
નથી. ભૃત્મુ એ છેલટન અન્ત છે. આ રક જ લાસ્તલીક તત્લ છે. ચાલાાકદળાનની આ
વીધી વય વભજ છે.
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આણા દેળભાાં ત લી જ ેટરુાં જુ નુાં એટરુાં લધુ વારુાં; જુ ની લાત, જુ ના
ગ્રન્થ ભાટે અશબાલ ણ ુષ્ક ! યન્તુ ચાલાાકદળાનની લાત આલે એટરે ભોં
પે યલી રેલાભાાં આલે, કાયણ કે એ સ્લીકાયલાભાાં ઘણા જોખભ છે, ઘણાં ગુભાલલુાં ડે
છે, શકીકતભાાં ત ભેલલાનુાં જ ઘણાં છે. એક ત આનન્દ જ આનન્દ ! કઈ ણ
જાતન બમ યાખ્મા લીના આનન્દ ભાણ, ણ એલુાં ખુલ્ુાં ભન ક્માાં છે ? !
ઋગ્લેદની ેરી ઋચાઓ આણે લાયાંલાય ઉલ્ેખીએ છીએ કે, ચાયે
દીળાઓભાાંથી ઉત્તભ લીચાય પ્રાપ્ત થાઓ.’ આજ ે ત જ્ઞાન–લીજ્ઞાનની ક્ષીતીજો
અદ્બુત યીતે ખીરી છે, ભાનલજ્ઞાન કુ દકે ને બુવકે આગ લધી યષ્ણુાં છે, જ્ઞાન
ભેલલાના ષ્ડત આજ ે છે એટરાાં શે રાાં કદી નશતાાં અને છતાાં કશે લાતા
જ્ઞાનીઓનુાં અજ્ઞાન, વાંકુચીતતા, રુઢીચુસ્તતા, કુ ભાંડકુ તા કેટરી ફધી !!
ચાલાાકદળાન લીળે રકને જો કઈ ગડભથર શમ, લાાંધા–લચકા શમ,
જાણલુ–ાં વભજલુાં શમ, અયે ! એની વાભેના આક્ષે કેટરા વાચા, કેટરા ખટા એ
વભજલુાં શમ ત શ્રી. એન. લી ચાલડાનુાં આ ુસ્તક એક ગાઈડફુક ફની યશે ળે.
ગુજયાતીભાાં ત છે જ, યન્તુ વાદી–વય બાાભાાં ઉરબ્ધ છે. ખુલ્ુાં ભન
યાખનાયા લાાંચે ત, એક જ લાાંચને, ચાલાાક પીરવુપીના ચાશક ફન્મા લીના યશી ળકે
નશીં. આ ુસ્તકભાાં ચાલાાકદળાનના ભુ, કુ , ઉદ્બલ, લીકાવ, વાંઘા, વભન્લમ
વાથે લૈદીક વાંસ્કૃ તીન અભ્માવ લાાંચતા જ આટરા લોથી ઠવાલેરા જુ ઠા ખ્માર
તુતા જ ખયી ડે એલા છે. વીંધુ વાંસ્કૃ તી વાથે આમો ુલેની બાયતની પ્રજા લીળે
શ્રી. ચાલડાન ખાવ અભ્માવ શમ એભ વભજામ છે.
લી જ ે સ્લસ્થ રકળાશી સ્થાલાની ભથાભણ શાર દેળભાાં ચારી યશે ર
છે એના ભુ ત કેટકેટરાાં લો શે રાાં આણા દેળભાાં જ શતા. એનુાં અદ્બુત લાાંચન
આભાાં ઘણાં ઉકાયક નીલડી ળકે એભ છે. આટરા લીદ્વાન શલા છતાાં, તેઓન કઈ
દેખાલ–દાંબ નથી, વાલ વીધા–વય ભાણવ છે.
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યૅ ળનારીસ્ટ ુસ્તકની વાંખ્મા ઠીકઠીક લધી યશી છે. એભાાં આ ુસ્તક
એક અનન્મ સ્થાન ળબાલળે એભાાં ળક નથી. શ્રી. ચાલડાએ યૅ ળનારીસ્ટ
લીચાયવયણીને ભુલ્મલાન વાથે ગુણલાન ફનાલી છે. ફધા જ યૅ ળનારીસ્ટ લતી
એભને ખુફ ખુફ ધન્મલાદ.
આલા ઉત્તભ ુસ્તકની પ્રસ્તાલના રખલાનુાં ભારુાં ગજુ ાં નશીં, છતાાં, એભના
આગ્રશથી વાશવ કમુું છે. ભને આલી તક આલા ફદર એભન ખુફ ખુફ આબાય.
ભુયબ્ફી નાનુબાઈ નામકના વશકાય લીના ુસ્તક તૈમાય થઈ ળકતે જ નશીં, એભન
ણ આબાય !

ફાફુબાઈ દેવાઈ
પ્રભુખ
વત્મળોધક વબા,
વુયત
●
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ુલાબભ
ુ ીકા : ચાલાાકદળાનની વભીક્ષાન ભુ શે તુ
અનુક્રમણીકા

દળાન એટરે તત્લજ્ઞાન. જીલવૃષ્ટી અને બ્રષ્ઢાાંડ લીળેના લીળીષ્ટ અને
ભોરીક ચીન્તનને તત્લજ્ઞાન મા દળાન કશે લાભાાં આલે છે. આણા દેળભાાં
પ્રાચીનકાભાાં આલુાં ચીન્તન કયનાયા અનેક ચીન્તક થઈ ગમાાં છે. આલા ચીન્તકને
દળાનકાય અને તેભના ચીન્તનને દળાન કશે લામ છે. પ્રાચીનકાભાાં આલાાં રગબગ
એક ડઝન દળાન આણા દેળભાાં રખામાાં છે. જ ેભાાંથી છ દળાન– વાાંખ્મ, મગ,
ન્મામ, લૈળેીક, ુલાભીભાાંવા અને ઉત્તયભીભાાંવા – ને લૈદીક દળાન કશે લાભાાં આલે
છે. કાયણ કે એભના દળાનકાયએ લેદને પ્રભાણબુત ભાન્મા છે. જ્માયે ચાલાાક, ફોદ્ધ
અને જ ૈન દળાનના દળાનકાયએ લેદને પ્રભાણબુત ન ભાન્મા શલાથી તેભના દળાનને
અલૈદીક દળાન કશે લાભાાં આલે છે. સ્ષ્ટ છે કે આ ફધાાં દળાન લેદની યચના થમા
છી રખામાાં છે.
લૈદીક દળાનને આસ્તીક દળાન અને અલૈદીક દળાનને નાસ્તીક દળાન
ણ કશે લાભાાં આલે છે. લેદની પ્રભાણબુતતા નશીં સ્લીકાયનાયને નાસ્તીક કશે લાભાાં
આવ્મા છે. (નાસ્તીક લેદ નીન્દક : –ભનુસ્ભૃતી) તેથી ચાલાષક, ફૌદ્ધ અને જનૈ
દળષનોને નાસ્તીક દળષનો કશે લામ છે. જ ે દળષન નયીશ્વયલાદી શોમ તે નાસ્તીક
દળાન અને ઈશ્વયલાદી શોમ તે આસ્તીક દળાન એલુાં કશે લાભાાં આલતુાં શલાાં છતાાંમ
લૈદીક દળાન ફધાાં જ આ દૃષ્ટીએ ઈશ્વયલાદી મા આસ્તીક દળાન છે એલુાં કળુાં જ
નથી. કાયણ કે વાાંખ્મ, લૈળેીક અને ુલાભીભાાંવા દળાનના યચમીતાઓ કીર, કણાદ
અને જ ૈભીની ઈશ્વયના અસ્તીત્લને સ્લીકાયતા નથી. ઉયાાંત આ લૈદીક દળા ન
વમ્ુણાણે લેદને લપાદાય છે મા લેદને અનુવયે છે એલુાં ણ જોઈ ળકાતુાં નથી.
અથાાત્ લેદના અને લૈદીક દળાનના ચીન્તનભાાં ઘણી બીન્નતાઓ અને લીયધાબાવ
જોલા ભે છે. યન્તુ ચાલાાક, ફોદ્ધ અને જ ૈન દળાન વમ્ુણાણે નીયીશ્વયલાદી શલા
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ઉયાન્ત લેદની પ્રભાણબુતતા કે વલોયીતા સ્લીકાયતા નથી. છતાાંમ લૈદીક દળાનનુાં
ચીન્તન ભશદ્અાંળે લેદને લપાદાય મા આધીન યશીને કયલાભાાં આવ્મુાં શઈ તે
યતન્ત્ર ચીન્તન છે. કાયણ કે તે પક્ત તાના તકા અને અનુબલને આધીન છે. તેભ
છતાાંમે આ ફધાભાાં એક ફાફત નીલીલાદ છે કે અલૈદીક અને નાસ્તીક કશે લાતુાં
ચીન્તન ણ બાયતભાાં જ જન્મ્મુાં શઈ તે વમ્ુણાણે બાયતીમ ચીન્તન છે. તે
લીદેળભાાંથી આમાત કયે રુાં ફશાયનુાં ચીન્તન શયગીજ નથી. છ લૈદીક દળાનને
ડ્દળાન મા ખટદળાન ણ કશે લાભાાં આલે છે.
આ ફધાાં દળાનભાાં ચાલાાકદળાન વોથી બીન્ન, અનખુાં અને ડકાયરુ
જણામ છે અને ગણામ છે. ચાલાાકદળાનના કતાા ચાલાાક ઋી ગણામ છે. તેભનુાં
યચેરુાં આખુાં ચાલાાકવુત્ર આજ ે પ્રાપ્ત નથી. લીયધીઓએ એન નાળ કયી નાખ્મ
શલાનુાં ભાનલાભાાં આલે છે. ચાલાાકવુત્રના આજ ે લધુભાાં લધુ વ જ ેટરા વુત્ર જ
પ્રાપ્ત છે. એ ણ એના લીયધીઓએ કયે રી ટીકાના ગ્રન્થભાાંથી ભેલલાભાાં આવ્મા
છે. એભના કેટરાક વુત્ર આ પ્રભાણે છે.
(1)

જ્માાં વુધી આ ળયીયભાાં ચેતના છે ત્માાં વુધી વુખથી જીલલુાં જોઈએ અને
વુખલૃદ્ધીના કામાભાાં જ પ્રલૃત્ત યશે લુાં જોઈએ. કાયણ કે ભૃત્મુ છી આ દેશ
બસ્ભીબુત થઈ જામ છે, છી એ દેશ કદી ાછ આલત નથી.

(2)

આ ળયીયભાાં ૃથ્લી આદી બોતીકતત્લના વાંમજનથી ચૈતન્મ ઉત્ન્ન
થામ છે. ળયીયથી બીન્ન શમ એલ કઈ આત્ભા કઈએ કદી જોમ કે
અનુબવ્મ નથી. (અથાાત્ કઈની કાલ્નીક લાતભાાં પવાળ નશીં)

(3)

અગ્નીશત્ર, દાંડ, બસ્ભ, ભાા ધાયણ કયલી, રકભાાં સ્લગા–ભક્ષની
રારચ આી ગેયભાગે દયલા, એ ફધી ફાફત ધભા નથી, યન્તુ ફુદ્ધી
અને ોરુયશીત ભાણવની આજીલીકા ભાત્ર છે.
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(4)

અગ્ની ગયભ અને જર ઠડાં ુ એ એન સ્લબાલ છે. આભ સ્લાબાલીક
ગુણલાા દ્રવ્મ વાંમુક્ત થઈને ફધાાં દાથો–લસ્તુઓ ફને છે. જગતન
કઈ કતાા–યચમીતા નથી.

(5)

સ્લગા નથી, નયક નથી. યરકભાાં જનાય કઈ આત્ભા નથી, તથા
લણાાશ્રભધભાના કઈ ણ ક્રીમાકાાંડનુાં કઈ વુપ ભતુાં નથી.

(6)

મજ્ઞભાાં નીદો ળુઓને ભાયીને શભ કયલાથી તે ળુ જો સ્લગાભાાં જતુાં
શમ ત મજ્ઞ કયનાય વ્મક્તી તાના ીતા કે ુત્રને મજ્ઞભાાં શભીને તેને
સ્લગાભાાં કેભ નથી ભકરત ?

(7)

જો ભૃતાત્ભાઓને શ્રાદ્ધ અને તાણ કયલાથી તેઓ તૃપ્ત થામ છે, ત
યદેળભાાં જનાય ભુવાપયને ભાગાભાાં નીલાાશ ભાટે અન્ન–જ આદી બાથુાં
ળા ભાટે રઈ જલુાં ડે છે ? (અથાાત્ શ્રાદ્ધ–તાણથી જો યરકભાાં લવતા
આત્ભાઓ તૃપ્ત થતાાં શમ ત યદેળભાાં લવતાાં આત્ભાઓને એ યીતે કેભ
તૃપ્ત ન કયી ળકામ ?)

(8)

જ્માાં વુધી જીલ, વુખેથી જીલ, દેલુાં કયીને ણ ઘી ીઓ. ભૃત્મુ છી દેશ
બસ્ભીબુત થઈ જામ છે, તેથી તે ાછ કદી આલત નથી.

(9)

શ્રાદ્ધ, તાણ અને દળગાત્રાઓ જ ેલી જ ે ભૃતકક્રીમાઓ કયલાભાાં આલે છે,
તે ુયશીતની આજીલીકા ભાટે છે.

(10)

ત્રણેમ લેદના કતાાઓ બાાંડ, ધુતા અને નીળાચય શલા જોઈએ. લેદભાાં
જણાલેરી જપા યી–તુપાયી લીદ્યાઓ એ ધુતોની યચના–લાણી છે.
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(11)

ઘડાના રીંગને ષ્ડી ગ્રશણ કયે છી તેની ાવે મજભાનની ષ્ડી વાથે
વભાગભ કયાલલ, કન્માઓની ભશ્કયી કયલી આદી ધુતો લીના કઈ રખી
ળકતુાં નથી.

(12)

ભૃત્મુ વભમે જીલ નીકીને યરકભાાં જામ છે, એ લાત ભીથ્મા છે. કેભ કે
જો એભ શત ત કુ ટમ્ુ ફના ભશથી ફુદ્ધ થઈને તે ુન: એજ દેશભાાં કેભ
નથી આલત ?

(13)

રકવીદ્ધ યાજા એ જ ઈશ્વય છે અને ચૈતન્મમુક્ત દેશ એ જ આત્ભા છે.
ચાલાાકદળાનના ઉયક્ત થડાાંક વુત્રન અભ્માવ કયતાાં રાગે છે કે તેના

યચમીતા ચાલાાકભુની ઈશરકભાાં વુખ–ળાાંતી, પ્રેભ અને આનન્દથી જીલલાભાાં ભાને છે.
તેઓ યરક, સ્લગા–નયક, આત્ભા–યભાત્ભા, શ્રાદ્ધ–તાણ, મજ્ઞાદી ક્રીમાકાાંડ,
લણાાશ્રભધભા અને તદ્જન્મ અન્ધલીશ્વાવ તથા ગુરુ, ગ્રન્થ અને ાંથની ગુરાભીભાાં
ભાનતા નથી.
આશ્ચમાની લાત એ છે કે ચાલાાકની લીચાયધાયા તથાગત ગોતભફુદ્ધની
લીચાયધાયા વાથે વામ્મ ધયાલે છે. લી, આણા ભાટે લીળે આનન્દ અને ગોયલની
ફાફત એ છે કે દેળ અને દુનીમાની વામ્પ્રત વભમની લીજ્ઞાનલાદી યૅ ળનારીઝભની
લીચાયધાયા ણ ફુદ્ધ અને ચાલાાકની આણી પ્રાચીન લીચાયધાયા વાથે બવ્મ વામ્મ
ધયાલે છે. એન અથા એભ થામ કે શારની યૅ ળનારીઝભની લીચાયધાયાને 2500 લા
શે રાાં ગોતભ ફુદ્ધ ે અને 3000 લા શે રાાં ભશી ચાલાાકે ચરાલલાન જોયદાય
પ્રમાવ કમો શત. જ ેભાાં ફુદ્ધને અવયકાયક વપતા ણ પ્રાપ્ત થઈ શતી. આણા
દેળન ઈતીશાવ કશે છે કે ફુદ્ધની એ લીજ્ઞાનલાદી અને ભાનલલાદી લીચાયધાયા ફુદ્ધ
દ્વાયા કાંઈ એકાએક ટકી ડી નશતી, યન્તુ ફુદ્ધ ુલે ણ બાયતભાાં તે પ્રચરીત
શતી. ળક્મ છે કે તે વભમના બાયતીમ વભાજની એ સ્લાબાલીક અને યમ્યાગત
યીતે ચારતી આલેરી એ જીલન પ્રણારી શતી અથલા બાયતીમ પ્રજાન એ રકધભા
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શત. ચાલાાક અને ફુદ્ધની આ લીચાયધાયા લૈદીક લણાવ્મલસ્થાની લીચાયધાયાની
લીયધી લીચાયધાયા શલાથી તે લીચાયધાયા આમોની ત નથી જ. સ્ષ્ટ છે કે તે
લીચાયધાયા આમો આવ્મા તે ુલે બાયતભાાં બાયતની પ્રજાના રકધભા મા જીલન
જીલલાની પ્રાકૃ તીક યીત તયીકે પ્રલતાભાન શતી જ.
આઝાદી છી આણા દેળભાાં યૅ ળનારીસ્ટ દ્વાયા યૅ ળનારીઝભની
લીચાયધાયાન પ્રચાય–પ્રવાય થઈ યષ્ણ છે. જ ેના દ્વાયા તેઓ વભાજભાાં વ્માપ્ત
લશે ભ, અન્ધશ્રદ્ધાઓ, અલૈજ્ઞાનીક ખ્માર, કુ પ્રથાઓ વાભે વભાજને જાગૃત કયી
ઈશ્વય અને ધભા તથા વાંસ્કૃ તીના ફશાના તે વ્મથા અને શાનીકાયક ક્રીમાકાાંડ અને
ચભત્કાય દ્વાયા વભાજનુાં વલાુંગી ળણ કયી યશે રાાં સ્થાીત–શીતલાદીઓથી તેભને
ફચાલીને વભાજભાાં વભાનતા, એકતા અને ફન્ધુતાની સ્થાના કયલાન બયુય
પ્રમાવ કયી યષ્ણાાં છે. યન્તુ તેભની વાભે આજ ે ભટી અને ભુખ્મ ભુાંઝલણ એ છે કે
તેભને તાના આ કામાભાાં ળાવન, પ્રળાવન, ન્મામતન્ત્ર અને ભીડીમાન જયા ણ
વાથ–વશકાય ભત નથી મા નજીલા પ્રભાણભાાં ભે છે. તાજ ેતયભાાં જ્મતીની
લીરુદ્ધભાાં યૅ ળનારીસ્ટ દ્વાયા કયલાભાાં આલેરી જનશીતની અયજીને ભુમ્ફઈ શાઈકટે
જ્મતીને 5000 લા ુયાણી બાયતીમ લીદ્યાભાાં ખાલીને ખાયીજ કયી નાખી.
અગાઉ ગુજયાત–ગાાંધીનગય ાવેના રુારની લ્ીના શાનીકાયક ક્રીમાકાાંડની
નાફુદીની યૅ ળનારીસ્ટની અયજીને ‘યાજ્મ રકની ધાભીક ફાફતભાાં શસ્તક્ષે ન
કયી ળકે’ એલા ફશાના તે યદ કયી શતી. ભશાયાષ્ટ ર લીધાનવબાભાાં લશે ભ–
અન્ધશ્રદ્ધા નીલાયણ ખયડ ભાંજુય થઈ ગમ શલા છતાાં વયકાય ધભા અને વાંસ્કૃ તીના
ફશાના તે તેના અભર અાંગે નીષ્ક્રીમ છે. આ ફધા વાંજોગ દળાાલે છે કે ળાવન–
પ્રળાવનના વાથ લીના યૅ ળનારીઝભની લીચાયધાયાના પ્રવાય–પ્રચાયનુાં પ્રભાણ અતી
અલ્ જ યશે ળે.
લાસ્તલીકતા એ છે કે ધભા, વાંસ્કૃ તી અને ઈશ્વયના આકાક ફશાના તે
સ્થાીતશીત દ્વાયા વભાજના થઈ યશે રાાં ભાનવીક, આથીક અને વાભાજીક
ળણની નાફુદી કયલાનુાં કામા મા જલાફદાયી ળાવનની જ છે. યન્તુ આશ્ચમાની
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લાત એ છે કે ળાવન આ ધભા અને વાંસ્કૃ તીના ફશાના તે જ તાની
જલાફદાયીભાાંથી છટકી જલાન પ્રમાવ કયે છે. ળાવન આ યીતે તાની પયજ અને
જલાફદાયીભાાંથી છટકી ન ળકે તે ભાટે આણા વભગ્ર વભાજ અને ળાવનને ણ
આણા અવર–પ્રાચીન ધભા અને વાંસ્કૃ તીથી ભાશીતગાય કયલાની આલશ્મક્તા છે
અને તે ભાટે આણા વભાજને આણા પ્રાચીન, લૈજ્ઞાનીક અને ભાનલલાદી એલા
ચાલાાકદળાનન વમ્ુણા ઈતીશાવ જણાલલાની આજ ે આલશ્મક્તા ઉબી થઈ છે.
જ ેનાથી આણા વભાજને તાના વાચા ધભા અને વાંસ્કૃ તીની જાણ થલાથી ખટા
ધભા અને વાંસ્કૃ તીભાાંથી છુ ટલાભાાં વયતા અને ભકાળ પ્રાપ્ત થળે, તેભ જ
ળાવનના ળણલીયધી ગરાભાાં વભાજ અલયધરુ ણ નશીં ફને. આણા
વભાજભાાં વ્માપ્ત ભ્રષ્ટાચાય, અપ્રભાણીકતા, અનૈતીકતા, ળણ, અન્મામ અને
અવભાનતાની નાફુદી અથે આણા પ્રાચીન ચાલાાકદળાનનુાં દીગ્દળાન ીતીશાવીક
દૃષ્ટીફીન્દુએ આ શે તુને રક્ષ્મભાાં યાખીને જ આ રેખભાા યજુ કયી યષ્ણ છુ .ાં

યૅ ળનારીઝભ એ કઈ લીદેળથી આમાત કયે રી નુતન આધુનીક
લીચાયધાયા નથી; યન્તુ એના ભુ આણા વોથી પ્રાચીન ચાલાાકદળાનભાાં જોઈ
ળકામ છે.
દાળાનીક યમ્યાના ઈતીશાવભાાં ચાલાાકભતનુાં સ્થાન અગત્મનુાં છે.
આ લીચાય વલાવાધાયણ રકભાાં આદી કાથી પ્રચરીત શત. એના ભુ લેદની
ઋચાઓભાાં જોલા ભે છે. ઈતીશાવ જોતાાં એલુાં અનુભાન થઈ ળકે છે કે
તત્લજ્ઞાન જેટરુાં ુયાણાં છે, તેટર જ ચાલાાકન બોતીકલાદ ુયાણ છે.
ફુદ્ધ ે ધભાને નાભે શીંવા, વ્મબીચાય અને અયાજકતા જોમા ત્માયે
વત્મની ળધ ભાટે પ્રમાણ આદમુું. યમ્યાગત ત, ક્રેળ અને વભાધીથી કઈ
વપતા ન ભતા ચાલાાક વીદ્ધાન્ત ય રક્ષ કેન્દ્રીત કમુું. ચાલાાકના
અનાત્ભલાદન વીદ્ધાાંત સ્લીકાય કયી તેન પ્રચાય કમો. તીફેટભાાં એક
અલ્વાંખ્મક જુ થ છે જે ફુદ્ધને રકામત યમ્યાના 12ભાાં આચામા ભાને છે.
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ચાલાાકદળાન લીળે કેટરાાંક ભશાનુબલના ઉદ્ગાય
અનુક્રમણીકા

સ્લાભી વચ્ચીદાનન્દ :
આશ્ચમા અને ખેદની લાત છે કે સ્લાભી વચ્ચીદાનન્દ (વનાતન વેલાશ્રભ,
ટીંફા શનુભાન ભન્દીય, શાયીજ – 384 240. જીલ્ : ાટણ.) ચાલાાકદળાનભાાં
યશે રા નીયીશ્વયલાદને કાયણે તેનુાં ભુલ્મ અને ભશત્તા ાયખલાભાાં નીષ્પ ગમા છે.
તેભનુાં કશે લાનુાં છે કે નાસ્તીકતાને કાયણે તે નષ્ટ થમુાં. સ્થાીત શીતએ ચાલાાક અને
ચાલાાકના વાશીત્મન નાળ કમો તે શકીકતની તેઓ ઉેક્ષા કયતાાં રખે છે કે ભાણવ
એક ઈશ્વયની ફાફતભાાં જ આસ્થાથી જીલે છે. ફાકીની તભાભ ફાફતભાાં એ તાની
લીલેકફુદ્ધીથી જીલે છે. ભાણવ ગભે તે ફવ કે ટરને ભાાં એલી આસ્થાથી ફેવી જત નથી
કે આ ફવ અને ટરને તેને તાના ગાંતવ્મ સ્થાને અલશ્મ રઈ જળે. ફજાયભાાં કઈ
ણ લસ્તુની ખયીદી તે લસ્તુને ચકાવી–ચકાવીને કયે છે. દુધન દાઝેર ભનુષ્મ છાવ
ણ પાંુ કીને ીએ છે. વાંતાનની વગાઈ તે વાત ગણે ાણી ગાત શમ તે યીતે
કયે છે. આભ, જીલનના રગબગ તભાભ કામોભાાં તાના તકા અને અનુબલને કાભે
રગાડત ભાણવ ભાત્ર ઈશ્વયની લાતભાાં જ તાની લીલેકળક્તીને નેલે ભુકીને શ્રદ્ધા કે
આસ્થાને અનુવયે છે. કાયણ કે ધભા, ધભાગ્રન્થ અને ધભાગુરુ દ્વાયા એને એલુાં ખટુાં
ળીક્ષણ ગથુથીભાાં જ આલાભાાં આલેરુાં છે. ળીળુલમથી જ ડેરાાં આ શ્રદ્ધા
આધાયીત કુ વાંસ્કાયને કાયણે જ ઈશ્વયનુાં નાભ આલતાાં જ ભાણવ જાણે કે બાન
બુરી જામ છે અને ફુદ્ધીન ફકલાવ અને ક્રીમાકરા કયલા રાગે છે. ઈશ્વય લીળે
સ્લાભી વચ્ચીદાનન્દજીની ખુદની ણ એલી જ શારત છે. તેઓ રખે છે કે તે
ઈશ્વયને જોમ નથી, યન્તુ એની કૃ ાન અનુબલ અનેકલાય થમ છે. અથાાત્ તેઓ
ઈશ્વયને તાના ઉય કૃ ા કયનાય દમાુ ભાને છે. ભેં એભને એકલાય પ્રશ્ન કમો કે
જગતભાાં નીફા અને નીદો અફારલૃદ્ધ નય–નાયીઓ ઉય નીયન્તય અત્માચાય
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ચારતાાં શમ એલા જગતભાાં દમાુ, વલાજ્ઞ અને વલાળક્તીભાન ઈશ્વય છે એલુાં કઈ
યીતે ભાની ળકામ ? ત્માયે એભણે જલાફ આપ્મ કે ઈશ્વય ત દૃષ્ટા છે. (અથાાત્
ઈશ્વય વાક્ષીબાલે યશે છે, તે કળુાં જ કયત નથી) ત છી સ્લાભી ઉય ઈશ્વયે
અનેકલાય કૃ ા કયી છે એ ફાફત કેલી યીતે વાચી શઈ ળકે ? અથાાત્ એ એભની
ભીથ્મા આસ્થા છે. ઉયાન્ત તેઓ ઈશ્વયને પાલે ત્માયે કુ ા કયનાય અને પાલે ત્માયે
દૃષ્ટા કશીને છટકી જામ છે. લાસ્તલભાાં તેભન આલ અબીગભ દમ્બ અને
છેતયીંડીમુક્ત છે. ઈશ્વયને વાથે યાખીને સ્લાભી વચ્ચીદાનન્દજી શીન્દુ વભાજભાાંથી
લશે ભ અને અન્ધળદ્ધાઓ નાફુદ કયલા અથે રગબગ 40–45 લાથી કામાયત શલા
છતાાં શીન્દુપ્રજાભાાં અન્ધશ્રદ્ધાઓનુાં પ્રભાણ ઘટલાને ફદરે આજ ે ખુફ લધેરુાં જણામ
છે જ ેનુાં કાયણ તેભણે ચાલાાકદળાનની કયે રી ઘય ઉેક્ષા છે, જ ેને કાયણે શીન્દુપ્રજાનુાં
આજ ે ઘય અધ:તન થમુાં છે.
અધગતીનુાં ભુ લણાવ્મલસ્થાભાાં સ્લાભીજી રખે છે કે ‘બાયતની ભુ
અનામા પ્રજા જ્માયે ળીકાયી દળાભાાં શતી ત્માયે ળુારક આમો લગેયેનાાં ઝુાંડ
આલી–આલીને (બાયતભાાં) લવલા–લીચયલા રાગ્માાં’ 1922 શે રાાં કઈએ આલુાં
લીધાન કમુું શત ત તે વભજી ળકામ, યન્તુ આઝાદી છી 41 લે અને
વીન્ધુખીણની વાંસ્કૃ તીની ળધ થમા છી 66 લે સ્લાભી વચ્ચીદાનન્દજી જ ેલા
ક્રાન્તીકાયી કશે લાતા વાંત આલુાં અવત્મ લીધાન ફેધડક યીતે કયે ત તે ફેશદ
ગમ્બીય રજ્જાસ્દ ફાફત જ ગણામ. સ્લાભીજી જ ેલા કશે લાતા ખુલ્ા ભન–
ભગજથી લીશયનાયા વન્ત જો વીન્ધુ વાંસ્કુ તીની આલી ઘય ઉેક્ષા આવાનીથી કયી
ળકતા શત ત વભાજના અન્મ લીદ્વાન, ચીન્તક, રેખક અને ઈતીશાવકાયની
દૃષ્ટી કેલી વાંકુચીત શળે ? સ્લાભીજીના કદાચ 40–45 લાના કશે લાતા ક્રાાંતીકાયી
લીચાયના પ્રચાય છી આજ ે આણા વભાજભાાં અન્ધશ્રદ્ધાઓનુાં પ્રભાણ ઘટલાને
ફદરે લધી યષ્ણુાં શમ એલુાં રાગે છે, તેનુાં કાયણ શલે વભજી ળકામ છે.

પ્રા. વી. લી. યાલ :
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પ્રા. વી. લી. યાલ તત્લજ્ઞાનના પ્રપે વય તેભ જ ફશાઉદ્દીન આર્ટવા
કૉરેજ, જુ નાગઢના લીબાગાધ્મક્ષ છે. ચાલાાકદળાનન તેભણે કયે ર અભ્માવ લીળા,
ગશન, વ્માક અને ચીન્તનીમ છે. જ ે એભણે રખેરા ‘ચાલાાકદળાન’ ગ્રન્થભાાં જોઈ
ળકામ છે. અનેક ભશાલીદ્વાનના ચાલાાકદળાન લીળેના અભ્માવન તેભણે અભ્માવ
કમો છે, અને એ લીળા અબમાવને અન્તે તેઓ જણાલે છે કે ‘અન્તે આણે એટરુાં
ત સ્લીકાયલુાં જ ડે છે કે વાચુાં તત્લજ્ઞાન અતી કઠીન ફાફત શલાથી દેથી બીન્ન
આત્ભા, ુલાજન્ભ અને ુનજાન્ભની વાંકલ્નાઓ, ા તથા ુણ્મ લગેયે દયે ક
ફાફતને ફાષ્ણ યીતે ભાનલા છતાાં આચયણ કયતી લેાએ આ લીળેની શ્રદ્ધા નશીલત્
શમ છે. ચાલાાકભતની બયુય નીન્દા કયલા છતાાં યજીન્દા વ્મલશાયીક જીલનભાાં ત
ભટાબાગના રકનુાં આચયણ ચાલાાક ઉય આયીત વીદ્ધાન્ત ભુજફનુાં જ શમ
છે.
પ્રા. વી. લી. યાલ આગ લધુભાાં જણાલે છે કે ‘બાયતીમદળાન લીળે
દાળાનીક જગતભાાં જો કઈ દળાન લીળે વોથી લધાયે ગેયવભજ પે રામેરી શમ ત તે
ચાલાાકદળાનના ફાયાભાાં પે રામેર છે. ..... આ દળાનના વીદ્ધાન્તની પ્રાભાણીક
છણાલટ જ ેભાાં થઈ શમ એલા ગ્રન્થ જો આણને ઉરબ્ધ શત ત આટરી
ગેયવભજ એના લીળે પે રાત નશીં. ..... દાળાનીક યમ્યાના ઈતીશાવભાાં
ચાલાાકદળાનનુાં સ્થાન અગત્મનુાં છે. ... તે દળાન વલાવાધાયણ પ્રજાને આકે તેલુાં
પ્રફ અને પ્રચરીત શતુાં જ. ..... ગાફે રખે છે કે અનેક પ્રભાણ દ્વાયા એભ ફતાલી
ળકામ એભ છે કે આયાંબનુાં ફોદ્ધ અને જ ૈન દળાન નીયીશ્વયલાદી શતુાં. ..... એ
લસ્તુન સ્લીકાય કયલ ડળે કે રક્મભતલાદ વીદ્ધ બુતચૈતન્મલાદનુાં ખાંડન ભજફુત
પ્રભાણ દ્વાયા આજમુંત થઈ ળક્મુાં નથી. ..... ભાધલાચામા તેભના વલાદળાન વાંગ્રશભાાં
કશે છે કે ચાલાાકભતના ખાંડનની ચેષ્ટા કયલી એ દુ:વાશવ અને દુ:ચેષ્ટા છે.’

પ્રા. યભણ ાઠક :
પ્રા. યભણ ાઠક ‘લાચસ્તી’ એ અરગથી ચાલાાકદળાનન વભીક્ષા કયત
ગ્રન્થ રખ્મ નથી. યન્તુ તેભણે વુયતના દૈનીક ‘ગુજયાતભીત્ર’ની કૉરભ ‘યભણ–
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ભ્રભણ’ અને ભુમ્ફઈના દૈનીક ‘વભકારીન’ની કૉરભ ‘વાંળમની વાધના’ભાાં
ચાલાાકવુત્રના જ ે ન્દયે ક જ ેટરાાં શ્લક પ્રાપ્મ છે તે તભાભ શ્લકનુાં લીલેચન કયતી
રેખભાાઓ અલશ્મ રખી છે. આ રેખભાાઓભાાં તેભણે ચાલાાકવુત્રનુાં લીલેચન
તેભની સ્ષ્ટ, લેધક, યચક અને ભભાબેદી ળૈરીભાાં લૈજ્ઞાનીક ઢફે કમુું છે. તેનાથી
આણા તભાભ ભ્રભ અને બમનુાં નીયવન થઈ જામ છે અને ચાલાાકવુત્રભાાંથી
આણને જીલન જીલલાની એક નુતન લૈચાનીક ળૈરી પ્રાપ્ત થામ છે. ચાલાાકને તેઓ
યૅ ળનારીઝભના જનક ગણે છે. ગોતભ ફુદ્ધને તેઓ યૅ ળનારીસ્ટ કશે છે.
નીયીશ્વયલાદને તેઓ યૅ ળનારીઝભન ામ ગણે છે. લણાવ્મલસ્થા, તદ્જન્મ ક્રીમાકાાંડ
અને અન્ધશ્રદ્ધાઓની એભની ધાયદાય લાણીભાાં કડક આરચના કયી તેઓ જીલનભાાં
લૈજ્ઞાનીક અબીગભ અનાલલાની છેલ્ાાં ચારીવેક લાથી વતત શીભામત રાજલાફ
યીતે કયી યષ્ણાાં છે. ઈશ્વયની પ્રાથાનાને તેઓ આત્ભતુચ્છકાયમુક્ત બીખાયીલેડાાં કશે છે
અને શ્રાદ્ધ–તાણાદી કભાકાાંડને તેઓ બ્રાષ્ઢણની ધુતામજના તયીકે ફેધડકણે
જણાલે છે. છેલ્ાાં ચારીવ લાભાાં તેભની રેખભાાના તેભના ચારીવેક જ ેટરાાં
રેખવાંગ્રશ પ્રગટ થઈ ચુક્મા છે. તભાભ વાશીત્મ લાાંચતા આણને એલ અનુબલ
થામ છે કે તેના ાને–ાને ચાલાાક ધફકે છે અને તેઓ આણને આધુનીક મુગના
ફૃશસ્તી માને આધુનીક ચાલાાક શમ એલુાં જણામ છે. એભના આ લીચાયથી
પ્રેયાઈને કથાકાય શ્રી. ભયાયીફાુ એભના ભીત્ર ફન્મા અને યૅ ળનારીઝભની
પ્રલૃત્તીઓના ભદદગાય ણ ફન્મા છે.
પ્રા. યભણ ાઠક વીન્ધુઘાટીની વાંસ્કૃ તીન ઉલ્ેખ કમાા લીના ણ ભાત્ર
ચાલાાકદળાનને આધાયે જ લાયાંલાય કશે તા યષ્ણા છે કે ‘યૅ ળનારીઝભ એ જીલન
જીલલાની વલોત્કૃ ષ્ટ બાયતીમ કા છે’ જ્માયે સ્લાભી વદાનન્દજીનુાં વાંળધન કશે છે
કે લેદકા ુલે વીન્ધુઘાટીની વાંસ્કૃ તીભાાં લવનાયાાં આણા ુલાજોની જીલન જીલલાની
સ્લાબાલીક ાયમ્યીક યીતને જ દેલગુરુ ફૃશસ્તી(ચાલાાક) એ વ્મલસ્થીત ળાષ્ડીમ
વુત્રાત્ભક રુ આપ્મુાં શતુાં. ત્માયે વાશ્ચમા આનન્દ થામ છે કે પ્રા. યભણ ાઠકના
લીચાય વાથે સ્લાભી વદાનન્દજીનુાં વાંળધન અનામાવે જ કેલુાં બવ્મ વામ્મ ધયાલે
છે?
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શ્રીભદ્ સ્લાભી વદાનન્દજી ભશાયાજ :
શાયીજ જી. ાટણના વનાતન વેલાશ્રભના વન્ત શ્રીભદ્ સ્લાભી
વદાનન્દજીના ‘ચાલાાકવુત્ર’ અને ‘ચાલાાકદળાન’ ગ્રન્થભાાં ચાલાાકવુત્રનુાં એભણે કયે રુાં
લીલેચન અદ્બુત આનન્દદામક છે. શીન્દુ ધભાગ્રન્થ અને દળાનળાષ્ડન તેભન
અભ્માવ દાદ ભાગી રે તેલ લીળા અને ગશન છે. ચાલાાકવુત્રનુાં એભણે કયે રુાં
લીલેચન અતી ઉચ્ચ કક્ષાનુાં, વુક્ષ્ભ અને ાયદળાક છે. એભણે ળુદ્ધ તાકીક, લૈજ્ઞાનીક,
લાસ્તલીક અને ીતીશાવીક દૃષ્ટીફીન્દુએ જ ે લીશ્લેણ કમુું છે તે રાજલાફ તથા
આણી શીન્દુ પ્રજાને અત્માંત આશ્ચમાભાાં ભુકનારુાં, ચકાલનારુાં અને વાથે વાથે જાગૃત
કયનારુાં ણ છે.
શ્રીભદ્ સ્લાભી વદાનન્દજીની વભીક્ષાનુાં વોથી લીળીષ્ટ અને લીરક્ષણ ાવુાં
એ છે કે બાયતના તભાભ લીદ્વાનએ જ ે વીન્ધુઘાટીની વાંસ્કૃ તીની ઘય ઉેક્ષા કયી છે,
તે વાંસ્કૃ તીને તેભણે બવ્મ યીતે ઉજાગય કયી છે. એટરુાં જ નશીં, યન્તુ ચાલાાકદળાન
ભુ એ વીન્ધુઘાટીની વાંસ્કૃ તીભાાં શલાનુાં તેભણે પ્રફતાથી વાધાય ુયલાય કમુું છે.
ચાલાાકદળાનને તેઓ એક ભાત્ર બાયતીમ દળાન ભાને છે અને તે વમ્ુણાણે લૈજ્ઞાનીક
શલાનુાં ણ ુયલાય કયલાભાાં વપ થમા છે અને ીતીશાવીક દૃષ્ટીએ
ચાલાાકદળાનના તેભણે કયે રા ભુલ્માાંકનથી તેઓ લધાયે ભાાં લધાયે વત્મની નજીક
જલાભાાં વપ થમાાં છે. ચાલાાકદળાન પ્રત્મેની તેભની નીષ્ઠા, લીશ્વાવ, લપાદાયી અને
પ્રતીફદ્ધતા ગજફની છે. તેભની વત્મલક્તા તયીકેની નીબીક્તા, શીમ્ભત અને વાશવ
ણ આણને અચમ્ફાભાાં ભુકી દે તેલા છે. જુ ઓ તેભના થડાક ઉદ્ગાય .....
‘ભનુષ્મજાતી એ એક જ લણા છે, લણાવ્મલસ્થા એ બ્રાષ્ઢણએ ભનુષ્મજાતી
ય કયે ર અન્મામ અને સ્લાથી ભાણવએ યચેર પ્રાંચ છે ..... લણાવ્મલસ્થાએ
આણા યાષ્ટ ર તથા રકની જ ેટરી અધગતી કયી છે એટરી ફીજી કઈ વાંસ્કૃ તીએ
તેભના યાષ્ટ ર અને રકની નથી કયી ..... આ લણાવ્મલસ્થાને કાયણે જ વભાજભાાં એક

ચાર્ાા કદર્ાન

https://govindmaru.wordpress.com/

21

ખાવ લગા દ્વાયા એક ખાવ વભુદામ ય ધભા અને ઈશ્વયપ્રેયીત વ્મલસ્થાને નાભે
અત્માચાય ગુજાયાત યષ્ણ છે’
‘ઈશ્વયલાદને કાયણે જ જગતભાાં અળાાંતી ઉત્ન્ન થઈ છે અને જો તેને
વભમવય દુય કયલાભાાં નશીં આલે ત શજી લધુ અળાન્તી પે રાળે, અને પ્રગતી
અલયધાળે. અનીશ્વયલાદની પ્રસ્થાના લીના ુણા ળાન્તી અને પ્રગતી અળક્મ છે.’
‘ાાંચ શજાય લા શે રાાં વભગ્ર બાયતભાાં ભાત્ર અનીશ્વયલાદી લીચાયધાયા
પ્રલતાતી શતી. આમોએ બાયતલાભાાં પ્રલેળીને આણી ભુ વાંસ્કૃ તી, લીચાયધાયા
અને પ્રગત્ત જીલનળૈરી ઉય કુ ઠાયાઘાત કયી આણી પ્રજાના ફોદ્ધીક–લૈચાયીક
ભાનવને જડ ફનાલી ઈશ્વયલાદી લીચાયધાયા ઠકી ફેવાડી. જો કે એન વાભન
શીયણ્મકશ્મ, યાલણ, દુમોધન, ફુદ્ધ અને ભશાલીય સ્લાભીએ ઘણ પ્રફતાથી કમો’
‘ફૃશસ્તી અને ચાલાાક, ફુદ્ધ અને ભશાલીય, શીયણ્મકશ્મ અને પ્રશરાદ,
યાલણ અને દુમોધન એ ફધાાંએ સ્થાેર અનીશ્વયલાદને ુન: સ્થાીત કયીને આણે
એભનુાં આણા યનુાં ઋણ અદા કયીએ’
‘અનીશ્વયલાદ અભારુાં વાાંસ્કૃ તીક ભુ, લાયવ અને વભ્મતા છે. દેલના
ગુરુ ફૃશસ્તીની એ એક સ્લમાંસ્પુયણા શતી. આમોએ અભાયે ત્માાં આલીને અભારુાં
ભુ, લાયવ અને વભ્મતાને નેસ્તનાફુદ ત્માાં વુધી કયી છે કે શ્રેષ્ઠ યાજસ્લી,
ભશાલીદ્વાન, નીતીજ્ઞ અને દીધાદૃષ્ટા અભાયા બ્રષ્ઢદેલ યાલણને અભાયા શાથે જ (દય
લે) ફાલ ડે છે.’
‘બાયતલાની ભુ પ્રજા અનામા શતી અને અનીશ્વયલાદી શતી. આ દેળભાાં
આમોના આગભન છી ચારાક અને દમ્બી આમોએ તેભની લીચાયધાયા ળાભ, દાભ,
દાંડ અને બેદ નીતીથી અનામો ઉય ત્માાં વુધી ઠકી ફેવાડી કે દુમોધન જ ેલા
ફુદ્ધીળાી અને નીુણ યાજસ્લી કયતાાં બટ ાાંડલને અભાયે વાયાાં કશે લા ડે છે.’
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લીમપ્રલેળ : ચાલાાકદળાનનાાં ભુ અને કુ 
અનુક્રમણીકા

ચાલાાકદળાનનુાં ભુ નાભ રકામતદળાન છે. તેને રકામતલાદ ણ
કશે લાભાાં આવ્મ છે. નાભ યથી જ ખ્માર આલે છે કે તે રકનુાં દળાન છે. રકનુાં
અથાાત્ રક દ્વાયા આમાત થમેરુાં અથલા રક દ્વાયા પ્રચરીત અને પ્રસ્થાીત થમેરુાં.
અથાાત્ પ્રાયમ્બભાાં રકામતદળાન કઈ એક જ વ્મક્તી દ્વાયા પ્રસ્થાીત નશીં જ શમ;
યન્તુ રકએ તાના વુદીઘા, અાંગત અને અનન્ત જીલનાનુબલને આધાયે અભુક
ચક્કવ યીત–બાત, યીલાજો, નીતી–યીતીઓ, ભાન્મતાઓ આધાયીત જીલનપ્રણારી
ક્રભળ: લીકવાલી શળે. જ ેભાાં કુ ટમ્ુ ફ–કફીરાઓના વભગ્ર રકના શીત અને વુખન
લીચાય કયલાભાાં આવ્મ શળે. એલુાં જરુયી નથી કે તે લખતે તેઓ તાની આલી
જીલનદ્ધતીને રકામતલાદ કે રકામતદળાન કશે તા શળે. જ ેનુાં સ્ષ્ટ ઉદાશયણ
આજ ે ણ જોઈ ળકામ છે કે દુય–વુદુયના આદીલાવીઓ તે તાની યીતે
લીકવાલેરી જીલનપ્રણારી ભુજફ જીલી યષ્ણાાં છે. એને ભાટે એભને કઈ દળાનગ્રન્થ કે
દળાનકાયની આલશ્મક્તા નથી. એ જ યીતે રકામતદળાન એ પ્રાચીન બાયતીમ
પ્રજાની વશજ યીતે લીકવેરી જીલનપ્રણારી શળે. રકામતદળાન મા રકામતલાદ એ
ત ાછના લીળે લીકવીત પ્રફુદ્ધજનએ તાના ુલાજોની આ જીલનદ્ધતીને
વાંજોગનુવાય આલશ્મક્તા ઉબી થતાાં આેરુાં ચક્કવ નાભ છે. આજની આણી
રકળાશીની વ્માખ્મા એલી છે કે રક દ્વાયા, રક ભાટે, રક લડે ચારતુાં ળાવન.
એલુાં જ રકામતલાદ લીળે કશી ળકામ કે રક દ્વાયા, રક ભાટે, રક લડે યચામેરી
અને ચારી યશે રી જીલન જીલલાની યીત. રાગે છે કે રકામતલાદ એ આણી
પ્રાચીન બાયતીમ પ્રજાની રકળાશી ઢફની જીલન અને ળાવન પ્રણારી શલી જોઈએ.
પ્રાચીન બાયતીમ પ્રજાની પ્રાકૃ તીક અને લાસ્તલીક યીતે જીલન જીલલાની
કાને ુસ્તકભાાં સ્થાન આી તેને ળાષ્ડીમરુ આી દળાન તયીકે ભુકનાય પ્રથભ
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વ્મક્તી ‘ફૃશસ્તી’ શતા. આ ફૃશસ્તી ઋગ્લેદ કાભાાં થઈ ગમા છે, તેઓ દેલના
અથલા આમોના ગુરુ શતા અને આમોભાાં તેભનુાં અદકેરુાં ભાન–વન્ભાન શતુાં.
ફૃશસ્તીએ રકામતલાદને પ્રથભ વુત્રના સ્લરુભાાં યજુ કમુું શતુાં. તેથી તેનુાં તે
લખતનુાં નાભ ‘બ્રાશા સ્ત્મવુત્ર’ શતુાં. ‘બ્રાશા સ્ત્મઅથાળાષ્ડ’ તયીકે ણ તે પ્રચરીત
શતુાં. અથાાત્ બાયતનુાં તે પ્રથભ અથાળાષ્ડ શતુાં. અથાન અથા છે ૈવ અથલા ધન.
ધનવમ્ત્તીની જીલનભાાં પ્રથભ આલશ્મક્તા છે. ધભા લીના ભાણવ જીલી ળકે છે;
યન્તુ ધનવમ્ત્તી લીના ભાણવ જીલી ળકત નથી. તેથી ફૃશસ્તીએ પ્રાયમ્બભાાં
ધભાળાષ્ડ નશીં; યન્તુ અથાળાષ્ડ રખલાની જરુય ડી છે એલુાં ફનલા જોગ છે.
રકામતદળાનના અનુમામીઓ કે જ ે ફશુધા બ્રાષ્ઢણ જ શતા, તેઓ
રકામતદળાનના તત્ત્લજ્ઞાનન પ્રચાય ભધુય બાા મા ભીઠી લાણીભાાં કયતા અને
રકને વભજાલતા શતાાં. ભધુય એટરે ચારુ અને લાણી એટરે લાક્ (ચારુ + લાક્) =
ચાલાાક. આભ, રકામતદળાનના પ્રચાયકને ત્માયફાદ ચાલાાક તયીકે રક ઓખલા
રાગ્મા. તેથી બ્રાશા સ્ત્મવુત્ર ત્માય છી ચાલાાકવુત્ર અને ચાલાાકદળાન તયીકે પ્રવીદ્ધી
ામ્મુાં. આભ, ફૃશસ્તી તે આદી ચાલાાક છે. ચાલાાક એ યમ્યા, ીઠ મા વાંસ્થા
ફની ગઈ શતી. તેના ફધા પ્રચાયક ત્માયફાદ ચાલાાક તયીકે જ ઓખાતાાં. આ
ચાલાાકને લીદ્વાન રકામત કે રકામતીક તયીકે ણ વાંફધતા શતા.
શ્રીભદ્ સ્લાભી વદાનન્દજી ભશાયાજ ે ‘ચાલાાકવુત્ર’ ઉયના તાના
બાષ્મભાાં એક યવદ, દીરચશ્ અને લીચાયણીમ ઘટના રખી છે તે એ છે કે 21ભી
જાન્મુઆયી, 1930ના રાશય ખટરાભાાં કડાઈ ગમેરા લીય બગતવીંશને ભુત્મુદાંડની
વજા થઈ શતી. 23 ભાચા, 1931ન દીલવ એભન છેલ્ દીલવ શત. તે દીલવભાાં
તેભને ભલા ગમેરાાં પ્રાણનાથ લકીરે બગતવીંશને આશ્વાવન આતાાં પ્રશ્ન કમો કે
તેભની આખયી ઈચ્છા ળુાં છે ? ત્માયે આ ક્રાન્તીકાયી દેળબક્તે જ ેની ભાગણી કયી
શતી તે કઈની કલ્નાભાાં ણ આલે તેભ નશતી. કાયણ કે તેભણે ભાગ્મુાં શતુાં
‘ચાલાાકવુત્ર’.
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લીય ળશીદ બગતવીંશની ત્માગ, ફરીદાન અને લીયતાન ઈતીશાવ
આણને ળીખલલાભાાં આલે છે; યન્તુ બગતવીંશની લીચાયધાયા ળી શતી અને
તેઓ આઝાદ બાયતભાાં કેલા પ્રકાયની લીચાયધાયાલાુાં ળાવન સ્થાલા ભાગતા
શતા, તેન જયા વયખ ઈતીશાવ આણી પ્રજાને જણાલલાભાાં કે બણાલલાભાાં
આલત નથી, તે ભાત્ર આશ્ચમાન જ નશીં; યન્તુ ળયભ અને કભનવીફીન લીમ છે.
લીચાયણીમ પ્રશ્ન એ છે કે યાષ્ટ રને ભાટે શવતે ભુખે પાાંવીને ભાાંચડે ચડી જનાય
બગતવીંશની લીચાયધાયાન યીચમ આણા વભાજ અને મુલાનને આલાભાાં
આલત નથી.
લાસ્તલીકતા એ છે કે બગતવીંશ ચાલાાકલાદી શતા. ‘શાં ુ નીયીશ્વયલાદી કેભ
છુ ાં ?’ એલા ળીાકલાી તેભણે ુસ્તીકા ણ રખી છે, જ ેભાાં તેભણે ઈશ્વયના
અસ્તીત્લ વાભે અનેક ગશન ચીન્તનીમ એલા તાકીક પ્રશ્ન ઉઠાવ્મા છે. ઉયાન્ત
તેભણે તાની જ ેરડામયીભાાં ણ ધભા અને ઈશ્વયને નાભે વભાજને પરી ખાનાયાાં
સ્થાીતશીતને ખુલ્ાાં ાડ્યા છે અને વભાજને લશે ભ, અન્ધશ્રદ્ધાઓ, કુ યીલાજો અને
વ્મથા, શાનીકાયક, લણાવ્મલસ્થાજન્મ ક્રીમાકાાંડભાાંથી છુ ટલાની શાકર કયી છે.
લીય ળશીદ બગતવીંશ જ ભાત્ર નશીં; યન્તુ આઝાદીની રડત વભમના
અનેક રડલૈમાઓ ચાલાાકલાદી શતા. જ ેભાાં આન્ર પ્રદેળના લીજમલાડાના વુપ્રવીદ્ધ
નાસ્તીક યાભચન્દ્ર ગયાનુાં નાભ ભુખ્મ ગણી ળકામ. પ્રવીદ્ધ શીન્દુલાદી લીય વાલયકય
ણ નીયીશ્વયલાદી શતા. આણા ગુજયાતના ખેડા જીલ્ાના પ્રખ્માત નયવીંશ ટેર
કે જ ેભણે ‘ઈશ્વયન ઈન્કાય’ નાભનુાં ખ્માતનાભ ુસ્તક રખ્મુાં શતુાં તે ઉયાન્ત તેભના
જ ેર વાથીદાય લડદયાના શ્રી. કભાળાંકય ાંડ્યાને ણ તેભાાં ભુખ્મ ગણી ળકામ
એભ છે.
અરફત્ત પ્રાચીનકાભાાં ચાલાાકની ત્ની ચારુણી અને તેભના ળીષ્મ તથા
તેભના વાશીત્મ વશીત ચાલાાકન તેભના લીયધીઓ દ્વાયા રગબગ વમ્ુણા નાળ કયી
નાંખામ શલા છતાાંમ ચાલાાકદળાન કામભ ભાટે વભાપ્ત થઈ જલાને ફદરે કામભ
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જીલન્ત યષ્ણુાં છે. એટરુાં જ નશીં; યન્તુ 3000 લા છી આજ ે એકલીવભી વદીભાાં
ુન: ઉજાગય થઈ યષ્ણુાં છે. જ ે દળાાલે છે કે ચાલાાકદળાનની લીચાયધાયા કેલી
લૈજ્ઞાનીક, ળાશ્વત અને વલાકારીન તથા લૈશ્વીક લીચાયધાયા છે.
આજમાન્ત ચાલાાકદળાનના ભાત્ર ન્દયે ક જ ેટરા જ શ્લક ઉરબ્ધ
શતા. યન્તુ શાયીજ–ાટણનાાં વનાતન વેલાશ્રભના વન્ત સ્લાભી વદાનન્દજી
ભશાયાજ ે શીન્દુ ધભાગ્રન્થ અને દળાનળાષ્ડન ગશન, લીળા અને વ્માક અભ્માવ
કયીને ફીજા રગબગ 180 જ ેટરા શ્લક ળધી કાઢ્યા છે, જ ે એભના ગ્રન્થ
‘ચાલાાકવુત્ર’ના દયે ક ાનાને ભથાે છામેરાાં છે. તે લાાંચતા ખ્માર આલે છે કે એભાાં
યાજા, પ્રજા, યામ–યાંક, વાધુ–વાંવાયી, લીદ્વાન–ભુખા તભાભ પ્રકાયના અફારલૃદ્ધ નય–
નાયી ભાટે વુખી જીલન જીલલા ભાટેનુાં અણભર ભાગાદળાન છે. ચાલાાકદળાન લીળે
તેના લીયધીઓએ જ ે અપલાઓ અને ભ્રભણાઓ પે રાલી યાખેરી છે કે ચાલાાકદળાન
એ નાસ્તીક અને બગલીરાવી રકનુાં ળાષ્ડ છે, જ ે ભાત્ર ખાઈ–ીને ભજ કયલાભાાં
જ ભાને છે; એલી તભાભ ભ્રભણાઓન તેનાથી ધ્લાંવ થામ છે અને ખ્માર આલે છે કે
ચાલાાકદળાન એ જીલન જીલલાની શ્રેષ્ઠ યીત ળીખલતુાં ળાષ્ડ છે.
અરફત્ત અત્માય વુધી ચાલાાકદળાનના જ ે ન્દયે ક જ ેટરા શ્લક
ઉરબ્ધ છે, તે આમોની લણાવ્મલસ્થા, તદ્જન્મ મજ્ઞાદી ક્રીમાકાાંડ અને ુલાજન્ભ–
ુનજાન્ભ, સ્લગા–નયક, યરક, પ્રાયબ્ધ, આત્ભા–યભાત્ભા આદી ભાન્મતાઓ ભાટે
ડકાયરુ છે. તેનુાં લીશ્લેણ સ્લાભી વદાનનદજીએ તાના ગ્રન્થ ચાલાાકદળાનભાાં
કમુું છે, તે ફેનભુન અને પ્રેયક છે. તેના લાચનથી લાચકની રગબગ તભાભ
ભ્રભણાઓ, અન્ધશ્રદ્ધાઓ અને અલૈજ્ઞાનીક ખ્માર બાાંગી ડે છે. તે ઉયાન્ત તેભાાં
સ્લાભીજીએ ચાલાાકદળાનન જ ે ઈતીશાવ યજુ કમો છે, તે આણી શીન્દુ પ્રજાને એક
બાયે આાંચક રગાડનાય અને આાંખ ઉઘાડનાય ણ છે. એટરુાં જ નશીં; યન્તુ તે
આણા પ્રલતાભાન ધભા અને વાંસ્કૃ તી લીળે ુન: લીચાયણા કયલાની પ્રેયણા આનાય
ણ છે.
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એક ફીજી આશ્ચમાકાયક અને આનન્દદામક લાત અશીં નન્ધનીમ છે કે
જ ે લૈદીકકાભાાં આણા દેળભાાં ફૃશસ્તી(ચાલાાક) જ ેલા બોતીકળાષ્ડી અને
અથાળાષ્ડી થઈ ગમા તે જ કાભાાં ગ્રીવભાાં ણ એીક્મુયવ નાભના ભશાન
લીશ્વલીખ્માત ચીન્તક થઈ ગમા છે. નલાઈની લાત એ છે કે એભની લીચાયધાયા ણ
ફીરકુ ર ચાલાાકલાદી લીચાયધાયાને ભતી આલે છે. આ ફાફત દળાાલે છે કે
જગતભાાં પ્રાચીનકાભાાં ઉજ ેરાાં રગબગ ફધાાં જ ધભોના ધભાગુરુ–યાજનેતા અને
ધનલાનના સ્થાીતશીતએ ધભા અને ઈશ્વયને નાભે વાભાન્મ જનને અન્ધશ્રદ્ધાભાાં
પવાલી વાલાત્રીક ળણ કયલાનુાં જ ળરુ કમુું શલુાં જોઈએ. તેથી જ રગબગ દયે ક
દેળભાાં પ્રાચીનકાભાાં એન પ્રચાંડ લીયધ કયનાયા પ્રકાાંડ ુરુ ાકતા જ યષ્ણા છે.
એલ વીરવીર દયે ક કાભાાં યષ્ણ છે અને આજ ે ણ ચારુ છે. જોઈ ળકામ છે કે
દેળ અને દુનીમાભાાં આજ ે ણ વલાત્ર યૅ ળનારીસ્ટ અસ્તીત્લ ધયાલે જ છે. જ ે દળાાલે
છે કે યૅ ળનારીઝભ એ લૈશ્વીક લૈજ્ઞાનીક જીલનપ્રણારી છે.
આણા દેળભાાં 5000 લા શે રાાં ભશેં –જો–દડ અને શડપ્ાની
વીન્ધુઘાટીની વાંસ્કૃ તીભાાં જીલનાયા આણા ુલાજો કે જ ેઓ તે વભમે આધુનીક
લૈજ્ઞાનીક ઢફે જીલનાયા એલા લીકવીત, વુવભ્મ અને વુવાંસ્કૃ ત શતા, તેઓની
જીલનદ્ધતી આ ચાલાાકલાદી જીલનદ્ધતી જ ેલી જ શતી. આમાગુરુ ફૃશસ્તીએ
એભની જીલન જીલલાની કાને જ વ્મલસ્થીત યીતે ફાશા સ્ત્મવુત્રભાાં કાંડાયી શતી જ ે
આજ ે ચાલાાકદળાન કશે લામ છે.
●
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બાયતભાાં ફે વાંસ્કૃ તીઓ લચ્ચેન વાંઘા અને વભન્લમ
અનુક્રમણીકા

12 ડીવેમ્ફય–2010ને દીલવે વુયતભાાં પ્રા. યભણ ાઠક ‘લાચસ્તી’ના
રેખવાંગ્રશ ‘લીલેક–લીજમ’ની લીભચન લીધી કથાકાય શ્રી. ભયાયીફાુના લયદ શસ્તે
થઈ. ગ્રન્થન યીચમ કયાલતાાં શ્રી. લલ્બબાઈ ઈટારીમાએ તેભાાંથી પ્રા. યભણ
ાઠકે કયે રા તાના લવીમતનાભાના કેટરાાંક અાંળ યજુ કમાા શતાાં. જ ેલા કે ભાયા
ભૃત્મુ છી કઈ ણ પ્રકાયની ધાભીક લીધીઓ, શ્રાદ્ધ, તાણ, બ્રષ્ઢબજન આદી
કયળ નશીં તેભ જ ભાયા ળફને અગ્નીદાશ દેલાને ફદરે બુભીદાશ દેજો. લગેયે...
લગેયે. યન્તુ ત્માયફાદ ભયાયીફાુએ તાના લક્તવ્મભાાં એલુાં કષ્ણુાં કે ‘અભાયા
કુ ભાાં ત જુ ના જભાનાથી એલી પ્રથા ચારી આલે છે કે તેભાાં ભૃત્મુ છી કઈ ણ
પ્રકાયના ક્રીમાકાાંડ કયલાભાાં આલતા જ નથી તેભ જ ભૃતદેશને લાજતે–ગાજતે રઈ
જઈને અગ્નીદાશ નશીં; યન્તુ બુભીદાશ જ દેલાભાાં આલે છે.’
લીચાયણીમ પ્રશ્ન અશીં એ છે કે આણા શીન્દુવભાજભાાં આલી ફે બીન્ન
અને યસ્ય લીયધી યમ્યાઓ વદીઓથી અસ્તીત્લ ધયાલતી યશી શલા છતાાં એ
કેભ અને ળા ભાટે ? એલ પ્રશ્ન આણને ક્માયે મ ઉદ્બલત નથી. પ્રા. યભણ
ાઠકની ‘વાંળમની વાધના’ની લીચાયધાયાની પ્રળાંવા કયતા ભયાયીફાુએ જણાવ્મુાં
કે શમ્ભેળાાં દયે ક લીમભાાં ‘વાંળમ કયતા યશ’. અથાાત્ આલુાં કેભ ? અને ળા ભાટે ?
એલા પ્રશ્ન ઉઠાલતા યશ. યન્તુ એક આણે છીએ કે આલ કઈ પ્રશ્ન આણા
ભન–ભગજભાાં ક્માયે મ ઉઠત જ નથી. લાસ્તલીકતા એ છે કે આલ વલાર આણા
ભગજભાાં કેભ ઉઠત નથી એ આણા ભાટે ગમ્બીય લીચાયણાન પ્રશ્ન છે.
લાસ્તલીકતા એ ણ છે કે ભયાયીફાુનુાં કુ  જ ે યમ્યાને અનુવયી યષ્ણુાં
છે એને ભતી યમ્યા વોયાષ્ટ ર અને ઉત્તય ગુજયાત તથા કચ્છના દરીત અને
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આદીલાવીઓ તથા અન્મ છાત લગોભાાં ણ જોઈ ળકામ છે. અથાાત્ તેઓ
લણાવ્મલસ્થા પ્રેયીત ભયણત્તય ક્રીમાઓ ુયશીતને ફરાલીને કયાલતા નથી તેભ જ
ળફને બુભીદાશ આે છે. આણા દેળના નાથાંથીઓ અને કફીયાંથીઓ ણ
ળફને ફાલાને ફદરે દાટે છે. જ ૈન અને ફોદ્ધ ણ ભયણત્તય ક્રીમાકાાંડ કયતાાં
નથી. આલી ફાફત દળાાલે છે કે આણા શીન્દુ વભાજભાાં જુ દી–જુ દી ફે વાંસ્કૃ તીઓ
શજાય લોથી વશઅસ્તીત્લ ધયાલે છે, યન્તુ એ કેભ અને ળા ભાટે, તેભ જ તેન
ઈતીશાવ જાણલાની જયા ણ ઈંતેજાયી આણને થતી નથી.
ફીજી ફાફત એ છે કે આણા દેળભાાં દય લયવે દળેયાને દીલવે રગબગ
તભાભ ળશે યભાાં યાલણના ુતાના દશનન કામાક્રભ આનન્દલ્ાવ વાથે જોયળયથી
ઉજલલાભાાં આલે છે. એટરુાં જ નશીં, તેની ઉજલણી વયકાયી યાશે ણ થામ છે જ ેભાાં
દેળના લયીષ્ઠ યાજનેતાઓ, અધીકાયીઓ અને આભજનતા શાબેય બાગ રે છે.
ઉયાન્ત દેળભાાં વતત ચારતી યશે રી યાભકથાઓભાાં યાલણને દુષ્ટ, અબીભાની,
ભદન્ભત અને લીકયા યાક્ષવ તયીકે ચીતયીને તેની ફુયાઈઓ ગાલાભાાં આલે છે,
અને તેનુાં ભૃત્મુ આનન્દત્વલ તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે. દેળભાાં આલુાં ફધુાં
યાલણલીયધી લાતાલયણ વતત અશનીળ પ્રચાયીત–પ્રવાયીત થઈ યષ્ણુાં શલા છતાાં
દેળભાાં રાખ રક એલાાં છે જ ે યાલણને તાના ઈષ્ટદેલ તયીકે ુજ ે છે. યાલણના
પ્રાચીન ભન્દીય ણ છે, જ ેભાાં યાલણની ભુતીની ુજા–અચાના થામ છે. ભાતા–ીતા
તાના ુત્રનુાં નાભ યાલણ યાખલાભાાં વાંકચને ફદરે ગોયલ અનુબલે છે. દેળભાાં
યાલણના અલાાચીન ભન્દીય ણ ફન્ધાઈ યષ્ણાાં છે. એટરુાં જ નશીં, યાજસ્થાનના ગોંડ
જન્ભજાતીના રક તાને યાલણના લાંળજ ભાને છે. ભધ્મ પ્રદેળના ગોંડ રક
શીભાાં ફાલા ભાટે રાાંફા ઉબા કયે રાાં લાાંવને છેડ ે નાની આડી રાકડી ફાાંધે છે,
જ ેને તેઓ ‘ભેઘનાદ’ કશે છે. (જ ે યાલણના ભટા ુત્રનુાં નાભ છે) ઉદમુય જીલ્ાના
કભરનાથ શાડ ય યાલણે ત કમુું શતુાં એલી ભાન્મતા આજ ે ણ પ્રલતાભાન છે.
ફડી વાદડી તારુકાભાાં પ્રાચીન વીતાભાતા લન શતુાં જ ે આજ ે ‘વીતાભાતા
અભ્માયણ્મ’ તયીકે લીકવીત થમેરુાં છે. ગોંડફરીભાાં લાતના ઉંચા ળીખયને ‘રાંકા’
અને દક્ષીણ દીક્ષાને ‘રાંકાઉ’ કશે લાભાાં આલે છે. યજુતભાાં અશીં યાલણા યજુત
ચાર્ાા કદર્ાન

https://govindmaru.wordpress.com/

29

છે. ભેલાડના વોથી પ્રતાી ળાવકનુાં નાભ કુ મ્બકણા શતુાં અને એના ુત્રનુાં નાભ
ભશાયાલણ શતુાં. આ ફધી ફાફત દળાાલે છે કે યાલણની ીતીશાવીકતા સ્ષ્ટ છે.
યાલણ – શ્રીરાંકાન નશીં; યન્તુ યાજસ્થાન–ભધ્મપ્રદેળની આવાવના રાંકા તયીકે
ઓખાતા કઈક પ્રદેળન યાજા શલ જોઈએ. ઉયાન્ત તે ખુફ રકપ્રીમ યાજલી
ણ શલ જોઈએ. ભુમ્ફઈના ગુજયાતી લયીષ્ઠ ત્રકાય અને ઈતીશાવલીદ્
શ્રી. નગીનદાવ વાંઘલી તાના ગ્રન્થ ‘યાભામણની અન્તયમાત્રા’ભાાં જણાલે છે કે યાભે
નભાદા નદી ાય કયી નથી, અને લાલ્ભીકી યાભામણભાાં યાભે યાભેશ્વયભાાં ળીલરીંગની
સ્થાના કયી શમ એલ કઈ ઉલ્ેખ નથી. એભનુાં આ વાંળધન ણ યાલણ શ્રીરાંકન
નશીં શલાની અને બાયતીમ શલાની ગલાશી આે છે. લાસ્તલીકતા ત એ ણ
જણામ છે કે યાભે વુગ્રીલાદી લાનય દ્વાયા વીતાની ળધ ચભાવુાં ુરુાં થમા છી
અથાાત્ રગબગ કાયતક ભાવભાાં ળરુ કયી શતી. તેથી દળેયા યાભલીજમન દીલવ
શયગીજ શઈ ળકે નશીં. છતાાંમ દળેયાને યાભના લીજમ દીલવ તયીકે ઉજલલાની
પ્રથા કણે, ક્માયે , ળા ભાટે ળરુ કયી શળે, તે લીળે લીચાય કયલા આણે જયા ણ
તૈમાય થઈ ળકતાાં નથી.
વામ્પ્રત વભમભાાં ભશાબાયતની કથાઓ ણ દેળભાાં નીયન્તય ચારી યશી
છે. જ ેભાાં દુમોધનને અધભી, દુષ્ટ, અન્મામી અને દગાખય તયીકે ચીતયલાભાાં આલી
યષ્ણ છે. ઉયાાંત વદીઓથી આણા જનવભાજભાાં દુમોધનની એલી છફી લીદ્યભાન
છે જ. યન્તુ તભે છતાાંમે આણા દેળભાાં રાખ રક એલાાં છે જ ે દુમોધનને તાના
આયાધ્મ દેલ તયીકે ુજ ે છે અને તેની ભાનતાઓ ણ ભાને છે. દેળભાાં દુમોધનના
ણ ભન્દીય આલેરાાં છે. કેયરના રુલાડી લીસ્તાયભાાં દુમોધનની ુજાના ઉત્વલભાાં
બયાતા ભેાભાાં રાખ ભાણવ દય લયવે ઉબયામ છે. ભશાયાષ્ટ રના અશભદનગય
પ્રાન્તભાાં દુમોધનને રક દેલતા ભાનીને ુજ ે છે. ઉત્તયાખાંડના અનેક ગાભભાાં
દુમોધનની ુજા થામ છે.
જ ેને ુયાણભાાં યાક્ષવ, દાનલ કે અવુય કશે લાભાાં આવ્મા છે તે
ફીયાજાની માદભાાં કેયરભાાં ‘ઓણભ’ નાભન બવ્મ ઉત્વલ દય લયવે ઉજલલાભાાં
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આલે છે. એલી ભાન્મતા છે કે ફરીયાજા ાતાભાાંથી આ દીલવભાાં તાના યાજ્મની
જનતાના વુખ–દુ:ખ જોલા ભાટે આલે છે, તે પ્રજાને દુ:ખી જોઈને દુ:ખી ન થઈ જામ
તે ભાટે રક આ ઉત્વલ દ્વાયા વુખાનન્દભાાં યશે લાન પ્રમત્ન કયે છે.
ભશાયાષ્ટ રભાાં કશે લત છે કે ‘અરા ફરા જાલે ઔય ફરી કા યાજ આલે’.
અખાત્રીજને દીલવે ભશાયાષ્ટ રની ષ્ડીઓ ફરીની માદભાાં તી અને ફન્ધુઓની
આયતી ઉતાયી યાખડી ફાાંધી ુજા કયે છે, જ્માયે ઉચ્ચ લણાની ષ્ડીઓ ફરીનુાં રટનુાં
ુતુાં ફનાલી તેને ઘયની ફશાય ટીંગાડે છે. (અથાાત્ ફરી તયપ તીયસ્કૃ ત બાલ
દળાાલે છે) એ જ યીતે બાયતની પ્રજા શીન જ ે ઉત્વલ ભનાલે છે તે શીયણ્મકળીુ
અને તેની ફશે ન શરીકાના સ્ભયણભાાં જ ઉજલે છે.
આ ફધ ઈતીશાવ દળાાલે છે કે ુયાણભાાં જ ેને દાનલ, દૈત્મ, અવુય,
યાક્ષવ, અધભી, ક્રુય અને દુષ્ટ કશે લાભાાં આવ્મા છે તેભને શજાય લાથી બાયતની
પ્રજાન એક ભટ લગા તાના દેલ તયીકે ુજી યષ્ણ છે અને લીલીધ તશે લાય દ્વાયા
તેભને અને તેભના ઈતીશાવને જીલન્ત યાખી યષ્ણ છે, તેભ જ તાના દેલ લીરુદ્ધ
ઝેય ઑકી યશે રા તાના જ દેળફન્ધુઓ વાભે લીયધ નોંધાલલાની યલા કમાા લીના
તાના દેલની ુજાભાાં ભસ્ત યશે છે. જ્માયે તાને વશીષ્ણ, ઉદાય અને લીળા
હૃદમલાી કશે નાયી શીન્દુપ્રજા તાની જ પ્રજાની આસ્થાની યલા કમાા લીના
એભના દેલની આકયી નીન્દા કામભ કયતી યશે છે, એટરુાં જ નશીં તેના ુતા
વગાલતા જયા ણ ખચકાટ અનુબલતી નથી. યન્તુ જો કઈ વાંળધનકાય લીદ્વાન
યાભજન્ભબુભી કે યાભવેતુ લીળે એતીશાવીક અને તાકીક ઢફે ટીકાટીપ્ણ કયે ત
તેની કટુ આરચના કયી રાખ રકની આસ્થા તેની વાથે શલાન દાલ આગ કયે
છે. યન્તુ તે લખતે તેઓ યાલણ, દુમોધન, ફરીયાજા અને શીયણ્મકળીુ પ્રત્મે
આસ્થા ધયાલનાયાાં રક પ્રત્મે આાંખ આડા કાન કયે છે.
તાત્મા એ છે કે બાયતની શીન્દુપ્રજા યસ્ય લીયધી એલી ફે
વાંસ્કૃ તીઓભાાં લીબાજીત છે. અરફત્ત કારપ્રલાશે આજ ે ફન્ને લચ્ચે વભન્લમ થમેર
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જોઈ ળકામ છે. યન્તુ ત ણ ફન્ને વાંસ્કૃ તીઓ બીન્ન અને યસ્ય લીયધી છે
એની કઈથી ના ાડી ળકામ એભ નથી જ. આ વાંજોગભાાં શ્રી. ભયાયીફાુ કશે છે
તેભ આણને ‘વાંળમ થલ જોઈએ’ કે આ ફે વાંસ્કૃ તીઓ બાયતભાાં કેભ અને ળા
ભાટે? એ ફેભાાં ખયી બાયતીમ વાંસ્કૃ તી કઈ ? એક વાંસ્કૃ તી યાલણ, દુમોધન,
ફરીયાજા, શીયણ્મકળીુ લગેયેને દેલ ભાને છે ત ફીજી વાંસ્કૃ તી તેભને દૈત્મ ભાને છે,
ત એ ફેભાાં વત્મ ળુાં ? એલ પ્રશ્ન આણને થલ જોઈએ કે નશીં ? એલ પ્રશ્ન
આણને ન થલાનુાં કાયણ ળુાં ? આણે આ પ્રશ્નની ધયાય ઉેક્ષા કેભ કયીએ છીએ?
વામ્પ્રત વભમભાાં બાયતની ફશુભતી શીન્દુપ્રજા જ ે વાંસ્કૃ તીનુાં અનુવયણ
કયી યશી છે, તેની લીયધી વાંસ્કૃ તીનુાં ફમાન ચાલાાકદળાન કયી યષ્ણુાં છે, જ ે આણી
વભગ્ર પ્રજા ભાટે ગશન ચીન્તન અને વાંળધનન લીમ શલ જોઈએ. એલુાં જરુયી
નથી કે ફશુભતી વત્મ જ શમ, તેથી આ વાંજોગભાાં ચાલાાકદળાનન ઈતીશાવ
જાણલ અત્મન્ત આલશ્મક છે. અથાાત્ ચાલાાકદળાનન ઉદ્બલ બાયતભાાં ક્માયે થમ,
કના દ્વાયા થમ, કમા વાંજોગભાાં થમ અને ળા ભાટે થમ, એ ફધી ફાફત જાણલી
જરુય છે. કઈ ણ લીમભાાં વત્મ જાણલા ભાટે મા વત્મની લધુભાાં લધુ નજીક જલા
ભાટે જ ે તે લીમના ઈતીશાવ જ ેલુાં ભદદગાય યીફ ફીજુ ાં એકેમ શઈ ળકે નશીં.
ત ચાર આણે વો ચાલાાકદળાનના ઉદ્બલના ઈતીશાવભાાં ડકીમુાં કયીએ.
●
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ચાલાાકદળાનના ઉદ્બલન ઈતીશાવ
અનુક્રમણીકા

ચાલાાકવુત્રની યચના કયનાય ફૃશસ્તી છે અને તેઓ આમોના યભ
આદયણીમ અને ુજનીમ એલા ગુરુ છે. અથાાત્ તેઓ આમા કુ ના છે. આ
ીતીશાવીક તથ્મ તાને આમા કશે નાય અને તેના વભથાક ભાટે ભુાંઝલનાયી તથા
ળીયલેદના વભાન ઘટના છે. કઈ અનામા કુ  કે આમાલીયધી કુ ની વ્મક્તી
આમોએ સ્થાેરી યમ્યાન લીયધ કયે ત તેને ખાંડનાત્ભક ક્રીમા ગણાલી તેની
ઉેક્ષા કે અનાદય થઈ ળકે; યન્તુ ખુદ આમા કુ ની જ વોથી લીળે પ્રબાલળાી
અને ગુરુલમા વ્મક્તી, જ્માયે આમોની પ્રણારીકાઓન વખત લીયધ કયે ત્માયે તે
લીયધનુાં ભુલ્મ અને ભશત્તા ઘણાાં લધી જામ છે. એટરુાં જ નશીં, યન્તુ તેભના એ
લીયધી લીચાયની લીશ્વવનીમતા ણ આઆ ુયલાય થઈ જામ છે; કાયણ કે
ફૃશસ્તી જ્માયે કશે કે ચતુલાણવ્ા મલસ્થા, તદ્જન્મ શભ–શલન–મજ્ઞાદી ક્રીમાકાાંડ
અને યરક, સ્લગા–નયક, ુનજાન્ભ, પ્રાયબ્ધ આદી ભાન્મતાઓ કેલ બ્રાષ્ઢણની
લીના યીશ્રભની આજીલીકા ભાટે યચલાભાાં આલેરાાં છે, ત્માયે તેની વચ્ચાઈ વાભે
કઈ ભશાફલાન આમા ણ ડકાય ન ઉઠાલી ળકે તે ણ એટરુાં જ ળક્મ છે.
અશીં લીચાયણીમ પ્રશ્ન એ ઉસ્થીત થામ છે કે ખુદ આમોના જ ગુરુએ,
આમોએ સ્થાેરી લણાાશ્રભધભાની પ્રણારીકા વાભે પ્રચાંડ લીયધ ઉઠાલી, તેની વાભે
ચાલાાકદળાન જ ેલી ફલાન વાંસ્થાની સ્થાના કેભ કયી ? એ વાંસ્થાની પ્રચાંડ
ફલત્તાન ુયાલ એ છે કે ઋગ્લેદકાથી આજમાન્ત એ ચાલાાક વાંસ્થાભાાં એલા
પ્રફ ચાલાાક ેદા થતા યષ્ણા છે, જ ેભણે તાના પ્રાણની આશુતીઓ આીને ણ
લણાવ્મલસ્થાલાદી યમ્યાન લીયધ અને ફૃશસ્તીની ચાલાાક યમ્યાન પ્રચાય
જીલન્ત યાખ્મ છે.

ચાર્ાા કદર્ાન

https://govindmaru.wordpress.com/

33

લાસ્તલીકતા એ છે કે જગતની તભાભ પ્રજાઓભાાં, જાતીઓભાાં, લણોભાાં
અને લાંળ તથા કુ ભાાં દયે ક પ્રકાયના ભનુષ્મ ેદા થઈ ળકે છે. અથાાત્ વજ્જન–
દુજના , ભુખ–ા લીદ્વાન, ફશાદુય–કામય, કરાકાય–અણઘડ, ઉભદા–અધભ આદી તભાભ
પ્રકાયના ભનુષ્મ, તભાભ જાતી, કુ  અને લાંળભાાં જન્ભી ળકે છે. ભશાન ભનુષ્મ ેદા
કયલાન ઈજાય કઈ જાતી કે લણાલીળેન શયગીજ નથી. એ જ યીતે કઈ ફલાન
જાતી કે કુ ને વાંજોગલળાત ળાવન, વલોયીતા કે એકાધીકાય પ્રાપ્ત થામ ત્માયે તેને
તાની ાવે કામભ જાલી યાખલા ભાટે તે તાની જ સ્લાથી ભનઘડન્ત વ્મલસ્થાનુાં
નીભાાણ કયે છે અને ધભાગુરુન વાથ રઈને તેને ઈશ્વયકૃ ત ઘીત કયે છે. આલી
વ્મલસ્થા ભુબુત યીતે જ સ્લાથી શલાથી લખત જતાાં તેભાાં અનેક દ અને દુણ
ેદા થામ છે તથા ભાત્ર અન્મ રક ભાટે જ નશીં; યન્તુ ખુદ સ્થાક જાતીઓ ભાટે
ણ તે ઘાતક ુયલાય થામ છે. આમોએ બાયતભાાં સ્થાેરી લણાવ્મલસ્થાન ઈતીશાવ
ભશદ્અાંળે આ પ્રકાયન જ છે. કઈ જાતી કે કુ ભાાં જન્ભેરી દયે ક વ્મક્તી, તે જાતી
કે કુ ભાાં પ્રલતાભાન પ્રણારીકાઓની વભથાક જ શમ એલુાં આલશ્મક શયગીજ નથી.
આભ, આમા જાતીભાાં જન્ભેર ફૃશસ્તીન લણાવ્મલસ્થાજન્મ ક્રીમાકાાંડ અને
અન્ધલીશ્વાવન લીયધ એ સ્લાબાલીક ઘટના છે. ફીજા ળબ્દભાાં કશીએ ત
લણાવ્મલસ્થાને કાયણે ળુદ્ર અને ષ્ડીઓને થઈ યશે રાાં અન્મામ અને અત્માચાય જ્માયે
જોઈ ળકામાાં કે વશન થઈ ળક્માાં નશીં, ત્માયે આમોભાાંથી એક પ્રચાંડ ુરુ
ફૃશસ્તીન ાદુબાાલ થમ.
વભાજભાાં પ્રલતાભાન દુણ વાભે અનેક રક નાયાજ શમ છે. જ ેઓ
ભાત્ર તાની નાયાજગી વ્મક્ત કમાા વીલામ કળુાં જ કયી ળકતાાં શતાાં નથી. જ્માયે
જુ જ રક એલાાં શમ છે જ ે વાભાજીક દુણ વાભે અલાજ ઉઠાલે છે અને તેને નષ્ટ
કયલાન ણ પ્રફ ુરુાથા કયે છે અને વભાજવ્મલસ્થાભાાં આભુર યીલતાન
કયલાન પ્રમાવ કયે છે. વ્મથા અને શાનીકાયક ભુલ્મના નાળની વાથે તભાભ વભાજ
ભાટે કલ્માણકાયી શમ એલા ભુલ્મની સ્થાના કયે છે. આ પ્રકાયના આભુર
યીલતાનને ક્રાન્તી કશે લાભાાં આલે છે. દેલી ફૃશસ્તી આણા દેળના આલા પ્રથભ
ક્રાન્તીકાયી શતા. ફૃશસ્તીના જીલનભાાં ણ એક એલી દુ:ખદ અને આઘાતજનક
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ઘટના ઘટી, તેથી લણાવ્મલસ્થા વાભે તેભણે ફલ કામો. જ ેના લીળે સ્લાભી
વદાનન્દજી તાના વાંળધન ગ્રન્થ ચાલાાકદળાનભાાં આ પ્રભાણે ફમાન કયે છે :
ઋગ્લેદકાભાાં એકલાય એક જગ્માએ મજ્ઞ ચારી યષ્ણ શત. ત્માયે
મજ્ઞભાંડભાાં ફેઠર
ે ી ફૃશસ્તીની ત્ની તાયાને, શજાય ભાણવ, યાજા–ભશાયાજાઓ
અને ઋી–ભુનીઓ તથા બ્રાષ્ઢણ–ુયશીતની ઉસ્થીતીભાાં ચન્દ્ર માને વભ
ઉઠાલીને ચારત થઈ ગમ. માને બયવબાભાાં ચન્દ્રે ફૃશસ્તીની ત્નીનુાં અશયણ
કમુું. ચન્દ્રને અટકાલલાની લાત ત દુય યશી; કઈએ તે ઘટનાન લીયધ ણ કમો
નશીં. ફૃશસ્તીએ ફધાને ખુફ લીનન્તીઓ કયી કે ભાયી ત્નીને ફચાલ, ચન્દ્ર
ાવેથી છડાલીને ભને ાછી અાલ; યન્તુ કઈએ ફૃશસ્તીની ભદદ કયી નશીં.
ફધાએ આાંખ આડા કાન કમાું.
લીચાયણીમ અને આશ્ચમાજનક પ્રશ્ન અશીં એ ઉસ્થીત થામ છે કે
ભશાફલાન યાજા–ભશાયાજાઓ અને ઋી–ભુનીઓએ ફૃશસ્તીની ષ્ડીને ફચાલી
કેભ નશીં અને ફૃશસ્તીએ ભદદ ભાગી છતાાં તેભને કઈએ ભદદ કેભ કયી નશીં ?
એન જલાફ એ છે કે તે વભમની આમા વાંસ્કૃ તીભાાં માને લણાાશ્રભધભાભાાં ષ્ડી ળુદ્રા
શતી અને તેનુાં ભુલ્મ એક ચીજ–લસ્તુ જ ેટરુાં જ શતુાં. તેનુાં કામા ુરુ–તીની વેલા
અને તી અને ઋીભુનીઓના ફાકને જન્ભ આલા જ ેટરુાં જ શતુાં. ઉયાન્ત મજ્ઞ
લખતે ત ભાાંવ, ભદીયા (વુયાાન) અને ભૈથુનની ખુલ્ી ભશે પીર મજ્ઞની લેદી ાવે
જ ભાંડાતી. જ ેભાાં કઈ ણ ફલાન ુરુ કઈ ણ ષ્ડીન ઉબગ કયી ળકત.
જ ેભાાં કઈની તેભાાં યકટક નશતી. જ ેની વચ્ચાઈનુાં પ્રભાણ આતા શ્લક આજથી
વાડા ત્રણ શજાય લા શે રાાં રખામેરા ભજુ દ ડ્યા છે, જ ે આ પ્રભાણે છે : ‘જો
મજ્ઞભાાં ળુને ભાયી શભ કયલાથી તે સ્લગાભાાં જતુાં શમ ત મજભાન તાના ીતા
આદીને ભાયીને શભ કયીને સ્લગાભાાં કેભ નથી ભકરતા ?’ આ શ્લક મજ્ઞભાાં
ળુઓને શભલાભાાં આલતા શતા તેની વાક્ષી ુયે છે.
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‘ઘડાના રીંગને ષ્ડી ગ્રશણ કયે , તેની વાથે મજભાનની ષ્ડી ાવે વભાગભ
કયાલલ’ આ શ્લક દ્વાયા મજ્ઞ લખતે કેલી કેલી અશ્લીરતાઓ આચયલાભાાં આલતી
શતી તેન ખ્માર આલે છે. ભનુસ્ભૃતીભાાં ણ કષ્ણુાં છે કે ‘લૈદીકી શીંવા શીંવા ન
બલતી’ અથાાત્ લેદની આજ્ઞા અનુવાય મજ્ઞભાાં જ ે ળુઓન શભ કયલાભાાં આલે છે
તેને શીંવા કશે લામ નશીં.
ન ભાાંવબક્ષણે દ ન ભદ્યે ન ચ ભૈથુને (ભનુસ્ભૃતી : 5–56)
વોત્રાભણ્માાં વુયાાં ીફેત – પ્રક્ષીતાં બક્ષમેન્ભાાંવમ્ (ભનુસ્ભૃતી : 5–27)
અથાાત્ ભાાંવબક્ષણ, ભદ્યાન અને ભૈથુન કયલાભાાં (મજ્ઞ લખતે) કઈ દ
નથી.
વોત્રાભણી મજ્ઞભાાં ભદ્ય ીઓ અને પ્રક્ષીત મજ્ઞભાાં ભાવ ખાઓ.
આ લીમભાાં લધાયે પ્રભાણની કઈ જરુય નથી. કાયણ કે ઉદ્દારક ભુનીનુાં
દૃષ્ટાાંત ણ આણી વાભે છે જ. જ્માયે તેભની ત્નીને રઈને અન્મ એક ઋી
ચારતા થામ છે, ત્માયે ઉદ્દારકુત્ર શ્વેતકેતુ અત્મન્ત ગુસ્વે થઈ જામ છે, તે લખતે
ઉદ્દારક ઋી ુત્રન ગુસ્વ ળાન્ત ાડતાાં કશે છે કે ‘આ ત વનાતન ધભા છે’ લી
વીતા, દ્રદી, કુ ન્તા, અમ્ફીકા, અમ્ફારીકા લગેયે અનેક ષ્ડીઓનાાં દૃષ્ટાન્ત આણી
વાભે છે જ.
યન્તુ ફૃશસ્તીને આ ઘટનાથી કાયભ આઘાત રાગ્મ. તાની
પ્રીમત્નીને આ યીતે કઈ વયે આભ રુાંટીને ચારત થઈ જામ અને એને ફચાલલભાાં
તાને કઈ ભદદ જ ન કયે ત એલ લણાાશ્રભધભા અને મજ્ઞવાંસ્કૃ તી વાભે ફલ
કામો અને એના દ અને દુણને ખુલ્ાાં ાડલાનુાં અબીમાન ળરુ કમુા.
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ફૃશસ્તીની આ ઘટનાને આધુનીક મુગના યાજા યાભભશનયામની ઘટના
વાથે વયખાલી ળકામ. તેભના વભમભાાં વતીપ્રથાની લીરુદ્ધભાાં ઘણા રક શળે જ;
યન્તુ કઈ તેની લીરુદ્ધભાાં ખુલ્ અલાજ ઉઠાલતા નશતા. યન્તુ યાજા
યાભભશનયામની બાબીને જ્માયે વભાજ ે ફજફયીુલાક વતી થલાની પયજ ાડી
અને તેને તીના ળફ વાથે જીલતી વગાલી દીધી; તેનાથી યાજા યાભભશનયામનુાં
ભગજ શરફરી ગમુાં અને તેભણે વતીપ્રથા લીરુદ્ધ ફાંડ કામુું, જનભત એકઠ કમો
અને અાંગ્રજોને વતીપ્રથા લીરુદ્ધ કામદ ફનાલલાની પયજ ાડી. પ્રાચીન કાભાાં ણ
મજ્ઞના દુયાચાય વાભે ઘણા રક નાયાજ શળે જ. યન્તુ ફલાન સ્થાતી શીત
વાભે અલાજ ઉઠાલલાની શીમ્ભત કઈની નશીં શમ. યન્તુ ફૃશસ્તીની ત્નીને ચન્દ્રે
જ્માયે મજ્ઞભાંડભાાંથી ઉઠાલી ત્માયે ફૃશસ્તીથી આ દુયાચાય વશન નશીં થતાાં તેભણે
લણાાશ્રભધભા વાભે લીદ્રશ ખડ કયી દીધ.
ફીજી આશ્ચમાની ઘટના એ છે કે ફૃશસ્તીને તાની ત્નીને છડાલલા
ભાટે આમોભાાંથી કઈએ ભદદ ન કયી, ત્માયે અનામા ગણનામક રુદ્ર માને ળીલે,
ફૃશસ્તીને ભદદ કયીને, ચન્દ્ર વાભે મુદ્ધ કયીને, ચન્દ્રને શયાલીને, ફૃશસ્તીની
ત્નીને છડાલીને તેને વુયત કયી. ત્માયે ફૃશસ્તીને ખ્માર આવ્મ કે આમોની
વાંસ્કૃ તી કયતાાં, અનામોની વાંસ્કૃ તી ઘણી વાયી છે. ફૃશસ્તીએ અનામોની વાંસ્કૃ તીની
જાણકાયી ભેલી અને તેને વુત્રાકાયે ગ્રન્થફદ્ધ કયી, જ ે વુત્રને જ પ્રાયમ્બભાાં
ફાશા સ્ત્મવુત્ર મા અથાળાષ્ડ અને ાછથી ચાલાાકવુત્રને નાભે પ્રવીદ્ધી ભી.
●

અન્મામ અને ળણ ઉય પ્રશાય કયી, ભાનલજીલનની

ભધુયતાને ઉત્કૃ ષ્ઠ પ્રેભ કયતા ળીખલનાયી એક જીલન્ત લીચાય પ્રણારી
છે, ચાલાાકદળાન.
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ચાલાાકદળાન : પ્રાચીન બાયતીમ રકધભા
અનુક્રમણીકા

ફૃશસ્તીએ ચાલાાકદળાનની લીચાયધાયા મા પ્રેયણા અવુય ાવેથી રીધી
એલુાં ુયાણ કશે છે. ફૃશસ્તીની આ ઘટના ભુે ોયાણીક ઘટના છે. કઈ કશે ળે કે
ુયાણભાાં લણાલેર ઘટનાઓને ઈતીશાવ કેલી યીતે ભાની રેલામ ? ુયાણભાાં ત
ભીથક છે, રુકકથાઓ છે, ફધકથાઓ, કલ્ના કથાઓ છે લગેયે લગેયે.. યન્તુ
લાસ્તલીકતા એ છે કે આણાાં ુયાણ, યાભામણ, ભશાબાયત, લેદ અને ધભાગ્રન્થભાાં
ઈતીશાવ છે જ. જો એભાાં ઈતીશાવ નથી એભ કશે લાભાાં આલે ત યાભ, કૃ ષ્ણ, યાલણ,
કોયલ, ાાંડલ, કીર, વ્માવ, ફુદ્ધ અને ભશાલીય આદી તભાભને આણે કાલ્નીક
ભાનલા ડે. એ ફાફત ઈતીશાવકાયને કે વાભાન્મ જનતાને ણ ભાન્મ થઈ ળકે એભ
નથી જ. અરફત્ત, આ ફધા ગ્રન્થભાાં જ ેલ રખામેર છે એલ ફેઠ્ઠ ઈતીશાવ શઈ
ળકે નશીં; યન્તુ તેથી તેભાાં ઈતીશાવ ફીરકુ ર નથી એભ ત કશી ળકામ એભ જ
નથી. લાસ્તલીકતા એ છે કે આણી ાવે ધભાગ્રન્થના સ્લરુભાાં જ ે કાંઈ
રેખીતવાભગ્રી છે તેભાાં ઈતીશાવ છે જ. આલશ્મક્તા છે એભાાંથી વાચ ઈતીશાવ
ળધી કાઢલાની દૃષ્ટીની. જ ેની ાવે વત્મ પ્રત્મે અને ઈતીશાવ પ્રત્મે નીષ્ઠા શમ અને
તકાદૃષ્ટી શમ ત તે વ્મક્તી આ ધભાગ્રન્થભાાંથી ણ ઈતીશાવ અલશ્મ ળધી ળકે છે.
આ ધભાગ્રન્થભાાં વીધે વીધ ઈતીશાવ – ઈતીશાવ જ ેલ ઈતીશાવ – કેભ રખલાભાાં
નથી આવ્મ ? એ પ્રશ્ન ણ વાંળધનકાયની તીવ્ર દૃષ્ટીભાાં વતત યભત યશે અને
ઈભાનદાયીથી દયે ક ઘટનાનુાં તાકીક અને લૈજ્ઞાનીક દૃષ્ટીએ ભુલ્માાંકન થતુાં યશે ત જ
તેભાાંથી વાચ ઈતીશાવ વાાંડી ળકે અથલા વાચા ઈતીશાવની લધુભાાં લધુ નજીક
જઈ ળકામ.
ફૃશસ્તીએ ચાલાાકદળાનની પ્રેયણા અવુય ાવેથી રીધી શતી. ત પ્રશ્ન
એ ઉસ્થીત થામ છે કે આ અવુય એટરે કણ ? ઈતીશાવના લીમભાાં એલુાં જ છે
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કે જ ેભ એક નાના વયખા ફીજભાાં એક આખુાં લીળા લૃક્ષ છુ ામેરુાં શમ છે તેભ
એક નાનકડા ળબ્દભાાં ણ લીળા ઈતીશાવ વભામેર શમ છે. ળબ્દભાાં ભશાન
ળક્તી ગુપ્તરુે અાંતનીશીત શમ છે. જ ેભ ચપ્ુન ઉમગ કેલ કયલ એ જ ેના
શાથભાાં શમ છે તે એની ઈચ્છા અને ભનલૃત્તી ઉય આધાય યાખે છે, તેભ
ળબ્દળક્તીન ઉમગ ણ તેના પ્રમગકાય ઉય આધાય યાખે છે.
ઈતીશાવની ફાફતભાાં ફીજી ભશત્ત્લની ફાફત એ છે કે એ ઈતીશાવ
કના દ્વાયા, ક્માયે , કમા વાંજોગભાાં અને કમ શે તુ વીદ્ધ કયલા ભાટે રખલાભાાં આવ્મ
છે, તેની લીચાયણા અત્મન્ત આલશ્મક ફાફત છે. વાભાન્મ યીતે ઈતીશાવ શમ્ભેળાાં
જીતેરા ક્ષ દ્વાયા રખામ છે, જીતેરા ક્ષના ળાવનકાભાાં રખામ છે, તેથી એ
ઈતીશાવ જીતેરા ક્ષની તયપે ણભાાં જ શમ્ભેળાાં રખામ છે. જ ેથી તેભાાં જીતેરા ક્ષે
જીત ભેલલા ભાટે જ ે કુ ડ–કટ, અનીતી, અન્મામ, દગ અને લીશ્વાવઘાત આચમાા
શમ તેને છાલયલાભાાં આવ્મા શમ એટરુાં જ નશીં; તેભાાં શાયે ર ક્ષ ઉય જ એલા
આય રગાવ્મા શમ અને તેની ફદફઈ કયલાભાાં આલી શમ તે ણ સ્લાબાલીક
છે. તેથી ઈતીશાવના વાંળધનકાય ાવે ળબ્દળક્તીની જાણકાયીની વાથે તટસ્થતા,
વચ્ચાઈ અને પ્રાભાણીકતા જો ન શમ ત એલુાં વાંળધન વ્મથા જ નશીં; યન્તુ
આત્ભઘાતક ણ ુયલાય થામ છે.
ફૃશસ્તીએ રકામતદળાનની પ્રેયણા અવુય ાવેથી રીધી એ લીધાનભાાં
ભશાન લીળા ઈતીશાવ છુ ામેર શઈ ળકે છે. એટરુાં જ એક ‘અવુય’ ળબ્દ ણ
એલ જ બવ્મ ઈતીશાવ ધયાલત શઈ ળકે છે. આ લીધાન કના દ્વાયા, ક્માયે , ળા
ભાટે રખામુાં શળે, એ ણ અત્મન્ત ભશત્ત્લની લીચાયણીમ ફાફત છે.
એ શકીકત છે કે ુયાણ, યાભામણ, ભશાબાયત આદી ધભાગ્રન્થ
‘બ્રાષ્ઢણ’ તયીકે ઓખાતા આમાાંડીત દ્વાયા રખલાભાાં આવ્મા છે. જ ેભણે તાના
ક્ષને વુય અને લીયધી તથા લીજીત ક્ષને ‘અવુય’ તયીકે તેભાાં લણાવ્મા છે. લી, એ
શકીકત ઈતીશાવ પ્રવીદ્ધ છે કે વાડા ત્રણ શજાય લા શે રાાં બાયતભાાં આલેર
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મુયેળાઈ આમા પ્રજાએ બાયતની ભુ નીલાવી પ્રજાને શયાલીને એભને ગુરાભ
ફનાલીને અશીંની ળાવક ફની ગઈ. ત્માય ફાદ તેભણે બાયતીમ પ્રજાને કામભ
ગુરાભ ફનાલી યાખલા ભાટે ‘લણાવ્મલસ્થા’ સ્થાી અને તેને ‘ધભા’નુાં નાભ આપ્મુાં. તેભ
જ તદ્જનીત મજ્ઞવાંસ્કૃ તી દ્વાયા, લીના યીશ્રભની તાની આજીલીકાને ણ ધાર્ભાક
સ્લરુ આપ્મુાં. સ્ષ્ટ છે કે આમા ાંડીતએ લેદાદી ધભાળાષ્ડભાાં જ ેભને ‘અવુય’ કષ્ણા
છે તે ‘બાયતના ભુ નીલાવીઓ’ છે. ફૃશસ્તીએ અવુય ાવેથી રકામતદળાનની
પ્રેયણા રીધી એન અથા એલ થામ કે તેભણે બાયતની પ્રજા ાવેથી રકામતદળાનની
પ્રેયણા રીધી. અથાાત્ તે વભમે બાયતની પ્રજાભાાં જીલન જીલલાની જ ે સ્લાબાલીક
અને ાયમ્યીક પ્રણારી શતી તેને ફૃશસ્તીએ અનાલીને, તેભાાં વુધાયા–લધાયા
કયીને, તેભણે આમોના લૈદીકદળાન વાભે બાયતના રકનુાં દળાન ભુક્મુાં શતુાં.
રકામતદળાન એલુાં તેનુાં નાભ જ દળાાલે છે કે તે રકનુાં માને બાયતના રકનુાં દળાન
છે. અરફત્ત, તે શે રાાં તે ગ્રન્થકાયે નશીં જ શમ; યન્તુ બાયતના રકના
જીલનવ્મલશાયભાાં તે ઓતપ્રત શળે. ફૃશસ્તીએ તેને વુત્રના રુભાાં ઢાીને પ્રથભલાય
ગ્રન્થનુાં સ્લરુ આપ્મુાં. લીદ્વાનએ તેને ‘બ્રાશા સ્ત્મ અથાળાષ્ડ’ મા ‘બ્રાશા સ્ત્મવુત્ર’
કષ્ણુાં છે. ત્માયફાદ તે ક્રભળ: તેના અનુમામીઓ અને લીયધીઓ દ્વાયા ણ તે
‘રકામતદળાન’ અને ‘ચાલાાકદળાન’ને નાભે પ્રચરીત ફન્મુાં છે.
આમાાંડીતએ તાને વુય અને બાયતના ભુ નીલાવીઓને અવુય કેભ
કષ્ણા શળે ? તે પ્રશ્ન ણ લીચાયણીમ છે જ. આમો વુયા માને વભયવ ીતા શતા,
તેથી તેભણે તાને વુય અને બાયતના ભુ નીલાવીઓને માને અનામો (જ ે આમા
નથી તેઓ) વુયા માને ભદીયા ીતા નશતા, તેથી તેભને અવુય કશે લાભાાં આવ્માાં શમ
એલુાં ફની ળકે. વુયન અથા દેલ ણ થામ છે, તેથી આમો તાને વુય એટરે દેલ
અને અનામોને અવુય એટરે જ ે ‘દેલ નથી તે’ કશે તા શમ એલુાં ણ ફની ળકે.
ઉયાન્ત દેલ–દેલી અને ઈશ્વયાદી અરોકીક ળક્તીભાાં લીશ્વાવ યાખનાયા તે વુય અને
અનામો આલી કઈ અરોકીક ળક્તીઓભાાં આસ્થા કે શ્રદ્ધા યાખતા નશતા, તેથી
ણ તેભને અવુય કષ્ણા શમ એલુાં ફની ળકે.
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આમો બાયતભાાં આવ્મા ત્માયે બાયતભાાં લવનાયી પ્રજા આત્ભા–યભાત્ભા,
યરક, સ્લગા–નયક, પ્રાયબ્ધ અને ુનજાન્ભ જ ેલી અરોકીક ધાયણાઓભાાં લીશ્વાવ
ધયાલતી નશતી. ઉયાન્ત લણાવ્મલસ્થા જ ેલી અવભાનતામુક્ત વભાજવ્મલસ્થા ણ
બાયતીમ પ્રજાભાાં નશતી. ભાનલભાત્ર એક જ કુ ના અને વભાન શલાની તેભની
ધાયણા શતી. આ ફાફત ચાલાાકદળાનના જ ે ગણ્મા–ગાઠ્યા શ્લક આમાાંડીત
ાવેથી તેભના રખેરા ગ્રન્થભાાંથી ઉરબ્ધ થમા છે, તેભાાં જોઈ ળકામ છે.
ઋગ્લેદભાાં રુદ્ર(ળીલ) અને કૃ ષ્ણને ણ અવુય કશે લાભાાં આવ્મા છે. આ
ફન્ને આમોની લણાવ્મલસ્થા અને મજ્ઞ વાંસ્કૃ તીના પ્રખય લીયધી અને ફલાન
ગણનામક શતા. અથાાત્ રુદ્ર(ળીલ) અને કૃ ષ્ણ ફન્ને અનામા શતા માને આમા નશતા;
યન્તુ બાયતની ભુ નીલાવી પ્રજાના પ્રીમ અને પ્રબાલળાી નામક શતા. આ
ીતીશાવીક ઘટના ણ દળાાલે છે કે અવુય એ બાયતની ભુ નીલાવી અનામા પ્રજાને
ઓખલા ભાટે આમોએ પ્રમજ ેર ળબ્દ શત.
અવુયની જ ેભ જ વભમ–વભમ ય આમાાંડીતએ બાયતના રક ભાટે
યાક્ષવ, દૈત્મ, દાનલ જ ેલા ળબ્દ ણ પ્રમજ્માાં છે. અરફત્ત, પ્રાયમ્બભાાં એ ળબ્દ
ખાવ લીળીષ્ટ અથા ધયાલતા શતા; યન્તુ ફાદભાાં આમાાંડીતએ એ ળબ્દને
તીયસ્કાયજનક ફનાલી દીધા શતા. યાક્ષવન અથા થામ છે, ‘યક્ષણ કયનાયા.’
અનામો તાના વભાજ, જભીન અને ધનવમ્ત્તી તથા ધભા–વાંસ્કૃ તીનુાં આમોથી
યક્ષણ કયતા શતા તેથી આમોએ તેભને ‘યાક્ષવ’ વાંજ્ઞા આી. તાને ભનુના
લાયવદાય તયીકે ભાનલ કષ્ણા ત્માયે અનામોને દાનલ કષ્ણા. અનામોની ભુ ઓખ
બુરાલલા ભાટે તેભને દીતીના ુત્ર તયીકે ‘દૈત્મ’ વાંજ્ઞા આી.
તાત્મા એ છે કે ફૃશસ્તીએ ચાલાાકદળાનની જ ે લીચાયધાયાની પ્રસ્થાના
એક દળાનળાષ્ડ તયીકે કયી તે લીચાયધાયા ભુબુત યીતે જ બાયતની પ્રજાની
જીલનકા છે, જ ેનુાં વોથી ભટુાં અને પ્રફ પ્રભાણ એ છે કે 5000 લા ુયાણી
વીંધુખીણની વાંસ્કૃ તીનાાં જ ે અલળે 1922ભાાં આણને ભળ્ાાં છે, તે અલળેભાાં
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ચાલાાકદળાનની લીચાયધાયાના પ્રભાણ ભી યશે છે. અથાાત્ વીંધુખીણની વાંસ્કૃ તીભાાં
ઋગ્લેદ, ઋગ્લેદની છાાંદવ બાા, ઋગ્લેદના યાજા–ભશાયાજાઓ અને ઋગ્લેદની
લણાવ્મલસ્થા, યાજાળાશી તથા ઈશ્વયલાદી ધભા–વાંસ્કૃ તીના કઈ અલળે જોલા ભતાાં
નથી. તેનાથી ુયલાય થામ છે કે વીંધુખીણની વાંસ્કૃ તી ઋગ્લેદ કયતાાં ુયાણી છે અને
ઋગ્લેદની વાંસ્કૃ તી કયતાાં તદ્દન બીન્ન છે. સ્ષ્ટ છે કે આમો બાયતભાાં આવ્મા ત્માયે
બાયતભાાં આ વીંધુખીણની વાંસ્કૃ તી પ્રલતાભાન શતી, જ ેભાાં ભશેં –જો–દડ અને
શડપ્ા જ ેલાાં આધુનીક વુખ–વગલડલાાાં નગય અને વુવભ્મ, વુવાંસ્કૃ ત અને
લીકવીત પ્રજા તેભાાં લવતી શતી. આમોએ આ વીંધુઘાટીની વભ્મતાન નાળ કમો છે
એના ણ પ્રફ ુયાલા એભાાંથી જ પ્રાપ્ત થમાાં છે.
વીંધુખીણની વાંસ્કતીભાાં 5000 લા શે રાાં જીલનાયી બાયતની પ્રજા
લીકવીત, વાધન–વમ્ન્ન, વુખી, ળાન્ત અને આધુનીક નગયભાાં લવનાયી શતી.
તેન અથા એભ થામ કે એ ઈશરકભાાં ભાનનાયી અથાાત્ યરક, સ્લગા–નયક
આદીભાાં નશીં ભાનનાયી પ્રજા શતી. ધયતી ય જ સ્લગા ફનાલનાયી પ્રજા શતી. જ ે
ચાલાાકદળાનના વુત્રભાાં જોઈ ળકામ છે. જ ેભ કે જ્માાં વુધી જીલ, વુખેથી જીલ, દેલુાં
કયીને ણ ઘી ીઓ, ભૃત્મુ છી દેશ બસ્ભીબુત થઈ ગમા છી તેન ુનજાન્ભ
થલાન નથી, સ્લગા નથી, નયક નથી, યરકભાાં જનાય કઈ આત્ભા નથી,
લણાાશ્રભધભાની ક્રીમાઓનુાં કઈ પ ભતુાં નથી, લગેયે લગેયે..
●
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ચાલાાકદળાનની લીળીષ્ટતાઓ
અનુક્રમણીકા

ચાલાાકદળાનના પ્રચરીત વ શ્લકભાાં ણ ફે શ્લકભાાં ુયશીતની,
લીના ુરુાથાની આજીલીકાની, તેભણે કટુ ટીકા કયી છે, જ ેભ કે, ‘એટરા ભાટે એ વલા
બ્રાષ્ઢણએ તાની આજીલીકાન ઉામ કમો છે, જ ે દળગાત્રાદી ભૃતક ક્રીમાઓ કયે
છે, એ વલા તેભની આજીલીકાની રીરા છે અને ફીજા એક વુત્રભાાં તેઓ કશે છે કે
‘અગ્નીશત્ર, ત્રણ લેદ, ત્રણ દાંડ અને બસ્ભ રગાલલા એને, ફુદ્ધી અને ુરુાથા યશીત
ુરુએ તાની આજીલીકા ફનાલી છે.’
આ વુત્રભાાં ખાવ ધ્માનાકાક ફાફત એ છે કે ફૃશસ્તીએ અગ્નીશત્ર,
ત્રણ દાંડ અને બસ્ભ રગાલલાની વાથે ત્રણ લેદ (ઋક્, વાભ, મજુ ર્) લેદને ણ
આજીલીકાના વાધન ફતાવ્માાં છે. ફૃશસ્તીએ લેદન કયે ર લીયધ ખુફ જાણીત
છે. જ ેનુાં ભુખ્મ કાયણ લેદ દ્વાયા ણ ુયશીતએ, તાની લીના યીશ્રભની
આજીલીકાનુાં છેતયીંડીમુક્ત કયે રુાં નીભાાણ, તે ભુખ્મ છે.
આમો પ્રાયમ્બભાાં ચયી, રુાંટ અને ધાડ ાડીને જ તાન જીલનનીલાાશ
કયતા શતા. જ ેના ુયાલા ઋગ્લેદાદી ગ્રન્થભાાં ભજુ દ છે. લેદભાાં વાંખ્માફન્ધ
ઋચાઓભાાં ઈન્દ્રને એલી પ્રાથાનાઓ કયલાભાાં આલી છે, તેભાાં અનામો – દસ્મુઓની
જભીન, ગામ, ધન–વમ્ત્તી આદી રુાંટીને આમોને લશેં ચી આલાની લીનન્તીઓ
કયલાભાાં આલી છે. યીણાભે આમો–અનામો લચ્ચે શજાય લા વુધી ઘનઘય વાંધો
થમાાં છે. જ ેભ જ ેભ આમોની જીત થતી ગઈ તેભ–તેભ તેભનાાં યાજ્મ સ્થાતાાં ગમાાં
તથા આમો–અનામો લચ્ચે વભન્લમ ણ થત ગમ. વમ્ફન્ધ સ્થાતાાં ગમાાં. તેથી
અગાઉ જ ેલી ખુલ્ી ચયી અને રુાંટ ફન્ધ કયલાની જરુય ડી. આમો ુલાવાંસ્કાયલળ
ળાયીયીક ુરુાથાનાાં કાભ ત કયલા ભાગતા જ નશતા, તેથી ચયી અને રુાંટના
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ધન્ધાને તેભણે નલુાં જુ દુાં સ્લરુ આપ્મુાં. આ જુ દા સ્લરુનુાં નાભ તે ‘મજ્ઞ’. લેદ દ્વાયા
મજ્ઞને ધભાનુાં સ્લરુ આપ્મુાં. લેદને ઈશ્વયકૃ ત ઘીત કમાા, તેથી મજ્ઞ ઈશ્વયકૃ ત ફની
ગમા અને મજ્ઞની આશુતીઓ ઈશ્વયને ખુળ કયનાયી ફની ગઈ. આભ, ધભા અને
ઈશ્વયના નાભે મજ્ઞભાાં ભાાંવ, ભદીયા અને ભૈથુન ભજભજા વાથે આજીલીકાની
વુલીધાઓ લીના યીશ્રભે પ્રાપ્ત કયી રીધી. તેથી જ પ્રવીદ્ધ ઈતીશાવકાય, યભીરા
ે ા ભારના ફાંટલાયા વીલામ કળુાં જ નથી.’ અશ્વભેધ
થાય રખે છે કે, ‘મજ્ઞ એ રુાંટર
મજ્ઞભાાં ખાંડીમા યાજાઓ ાવેથી ઉઘયાલેર ધનવમ્ત્તી, ષ્ડીઓ, ગામ, દાવ લગેયે
ફધા ુયશીત તાના સ્થાન પ્રભાણે લશેં ચી રેતાાં શતાાં.
તેથી ફૃશસ્તીએ મજ્ઞના લીયધની વાથે, આજીલીકાભાાં વાંજોગલળાત
કઈક ભુશ્કેરીઓ આલી ડી શમ ત ણ; ચયી કે રુાંટ જ ેલા અવાભાજીક યસ્તાઓ
અનાલલાને ફદરે, થડા વભમ ુયતુાં દેલુાં કયી રેલાની શીભામત કયી છે. દેલુાં એ
કઈ ખયાફ ફાફત નથી. યન્તુ અથાવ્મલસ્થાનુાં એ અનીલામા અને અતી ઉમગી
ાવુાં છે. દેલુાં કને ભી ળકે છે ? કઈ આવુ અને યખડેર ભાણવને કઈ ૈવા
ધીયે ખરુાં ? ઉછીના કે વ્માજ ે ૈવા તેને જ ભે છે, જ ે ઉદ્યભી શમ, કાભકાજ કયત
શમ, ુરુાથાભાાં લીશ્વાવ યાખત શમ; એલા સ્લસ્થ અને વફ ભાણવને જ દેલુાં
ભે છે. આજ ે આખી દુનીમા દેલાાં ઉય માને રન ઉય ચારે છે. નાના દેળ ભટા
દેળ ાવેથી રન રે છે, નાના ઉદ્યગકાય ભટા ઉદ્યગતીઓ ાવેથી અને
વયકાય ાવેથી રન રે છે, કુ ટમ્ુ ફ કફીરાલાાાં તાનુાં ઘય લવાલલા ફૅન્ક ાવેથી
રન રે છે. અયે , તેજસ્લી લીદ્યાથીઓ લધુ અભ્માવઅથે રન ભેલે છે. આભ, દેલુાં
કયલાની પ્રથા લેદકાની શે રાના વભમથી આણા દેળભાાં અને આજ ે આખા
લીશ્વભાાં પ્રચરીત છે. વીંધુઘાટીભાાં લવનાયાાં આણા ુલાજો 5000 લા શે રાાં ણ
લેાય–લાણીજ્મભાાં કુ ળ શતા, તેથી ધીયધાયની પ્રથા તે વભમભાાં ણ શઈ ળકે છે.
જ ે લેાય–લાણીજ્મ વશીત જીલનના એક ધન્ધા ભાટે ક અને પ્રત્વાશક પ્રથા છે,
તેથી ફૃશસ્તીએ દેલુાં કયીને ઘી ીલાની જ ે લાત કયી છે, તે ભાણવને ુરુાથા અને
યાક્રભને પ્રેયણા આનાયી છે. ચાલાાકદળાનના લીયધીઓએ ફૃશસ્તીના આ વુત્રનુાં
વભવાભમીક, વાચુાં અને લીધામક લીશ્લેણ કયલાને ફદરે સ્લાથાલળ તેની શાાંવી
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ઉડાલલાન ળયભજનક અને શાસ્માસ્દ પ્રમાવ કમો છે. મજ્ઞભાાં આચયલાભાાં
આલતી ભાાંવ, ભદીયા અને ભૈથુનની ભશે પીર લીળે આ રક તદ્દન ભોન યશે છે.
આભ, ચાલાાકદળાનના આ વ વુત્રનુાં જો ીતીશાવીક દૃષ્ટીએ લીશ્લેણ
કયલાભાાં આલે ત ચાલાાકદળાનની અનેક ભશત્ત્લની લીળીષ્ટતાઓનુાં આણને દળાન
થામ છે. આ લીળીષ્ટતાઓ આ પ્રભાણે છે :
(01) રકવીદ્ધી અથાાત્ રક દ્વાયા ચુાંટામેર યાજા એ જ ઈશ્વય છે.
(02) ચૈતન્મમુક્ત દેશ એ જ આત્ભા છે.
(03)

અથા અને કાભ એ ફે જ ુરુાથાને તે ભાને છે. (ધભા અને ભક્ષને તે ભાનતુાં
નથી)

(04) ૃથ્લી યનાાં વુખ એ જ સ્લગા અને ૃથ્લી યનાાં દુ:ખ એ જ નયક.
(05) યતન્ત્રતા એ જ ફન્ધન અને સ્લતન્ત્રતા એ જ ભક્ષ.
(06) લાસ્તલલાદી દૃષ્ટીકણ માને ઈશરકના જીલનની જ ચીન્તા. યરકના –
સ્લગા, નયકના જીલનન ઈનકાય.
(07)

ુનજાન્ભ, કભાવીદ્ધાન્તન ઈનકાય.

(08)

ળાયીયીક શ્રભ અને ુરુાથા ય લીશ્વાવ.

(09)

અરોકીક ઈશ્વયન ઈનકાય અને સ્લ–બાલલાદની સ્થાના.

(10)

લેદપ્રભાણન ઈનકાય અને તકા તથા અનુબલ એ જ પ્રભાણન સ્લીકાય.
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વાયાાંળ એ છે કે આણે આણા ઘયભાાં દયયજ ધુ, કચય,
કયીમાનાાં જાાાં–ફાલાાં લગેયેને દુય કયી ઘયને સ્લચ્છ, વુઘડ, યીમાભણાં અને
વુલાવીત યાખલા ભાટે અળુદ્ધીઓને કામભ ફશાય પેં કતા યશીએ છીએ તેને
નકાયાત્ભક કે ખાંડનાત્ભક પ્રલૃત્તી કશીએ છીએ ખયાાં ? ત છી બાયતીમ વાંસ્કૃ તીભાાં
લણાાશ્રભધભાન લીદેળી કુ ડ–કચય કે જ ે પક્ત આમાાંડીતની શ્રેષ્ઠતા અને ‘લીના
યીશ્રભની આજીલીકા’ ભાટે ઘુવાડલાભાાં આવ્મ શત; તેને ચાલાાકે પેં કી દેલાની
શીભામત કયી શમ ત તેને ચાલાાકની નકાયાત્ભક અને ખાંડનાત્ભક પ્રલૃત્તી કેલી યીતે
કશી ળકામ ? લી ઘયની વાપ–વુપી કયતી લખતે ઘયલયાળનાાં અને વુખ–
વુલીધાનાાં વાધન જ ે શમ છે, તે ત તેના મથાસ્થાને અગાઉથી શમ જ છે. એલાાં
વાધન કાંઈ દયયજ ફશાય પેં કીને નલાાં રાલલાનાાં નથી શતાાં. એ જ યીતે બાયતીમ
વીંધુઘાટીના ઉભદા ભાનલીમ ધભા અને વાંસ્કૃ તીનાાં તત્ત્લ ત બાયતીમ વભાજભાાં
અગાઉથી લીદ્યભાન શતાાં જ. તેન કાંઈ નાળ થઈ ગમ શત જ નશીં; તેથી ચાલાાકે
એની સ્થાના કયલાની ત શતી જ નશીં. ચાલાાકે ત પક્ત લણાાશ્રભધભાકૃત કચય જ
વાપ કયલાન શત. તેથી જ ચાલાાકવુત્રભાાં એની અળુદ્ધીઓનુાં જ ખાંડન ભુખ્મ
ભાત્રાભાાં જોલા ભે તે સ્લાબાલીક છે. તેભ છતાાંમ એ વુત્રનુાં વભવાભમીક,
ુલાગ્રશયશીત અને લૈજ્ઞાનીક ઢફે લીશ્લેણ કયલાભાાં આલે ત ત એ વ શ્લકભાાં
ણ લીધામક, યચનાત્ભક તથા શકાયાત્ભક અબીગભના આણને અલશ્મ દળાન
થામ છે.
‘દેલુાં કયીને ઘી ીઓ’ ખટુાં અથાઘટન કયી ચાલાાકને બગલાદી અને
કાભચય ગણાલી રકને ગુભયાશ કયનાયા લણાલાદી તત્ત્લને સ્લાભી વદાનન્દજીએ,
તાની રાક્ષણીક ધાયદાય ળૈરીભાાં જ ે પ્રત્મુત્તય આપ્મ છે અને તેભને ઉઘાડા ાડ્યા
છે; તે આણને આનન્દાશ્ચમાભાાં ડુફાનાયી ફાફત છે. લણાલાદીઓને વત્મ વભજાલલા
ભાટે તેભણે ભનુસ્ભૃતીભાાંથી કેટરાક શ્લક ટાાંક્મા છે, જ ે આ પ્રભાણે છે :
‘મજભાનન, લીળેત: બ્રાષ્ઢણન મજ્ઞ એકફાજુ થી અટકી યષ્ણ શળે અને
ત્માાંન યાજા ધાભીક શળે, ત મજભાને તે મજ્ઞ ુણા કયલા ભાટે ખુફ ળુધનલાા,
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મજ્ઞ ન કયનાયા અને વભાન ન કયનાયા લૈશ્મના કુ ટમ્ુ ફભાાંથી તેની વમ્ત્તીનુાં શયણ
કયલુાં... ળુદ્રના ઘયભાાંથી ણ વમ્ત્તીનુાં શયણ કયલુાં; કાયણ ળુદ્રન મજ્ઞ વાથે કઈ
વમ્ફન્ધ શત નથી.’ (ભનુસ્ભૃતી : 11–11)
‘જ ે એકવ ગામનુાં ધન શલા છતાાં અગ્નીશત્ર કયત નથી, શજાય
ગામનુાં ધન શલાાં છતાાં વભ માગ કયત નથી, તેના કુ ટમ્ુ ફન ણ લીચાય કમાા
લીના તેના ધનનુાં શયણ કયલુાં.’ (ભનુસ્ભૃતી : 11–14)
‘શાંભેળાાં દાન રેનાયે ણ દાન ન આનાય ભાણવે, મજ્ઞ ભાટે ધન આપ્મુાં
નશીં; ત તે ફજફયીથી રઈ રેલુાં.’ (ભનુસ્ભૃતી : 11–15)
‘બ્રાષ્ઢણએ મજ્ઞ ભાટે ક્માયે મ ળુદ્ર ાવે ધનની માચના કયલી નશીં.’
(ભનુસ્ભૃતી : 11–24)
(અથાાત્ માચના કમાા લીના રુાંટીને – ફજફયીથી રઈ રેલુાં.)
‘દાવને વમ્ત્તી ય અધીકાય શત નથી, તે જ ે કાંઈ પ્રાપ્ત કયે તે તેના
ભારીકનુાં માને બ્રાષ્ઢણનુાં શમ છે. ભારીકને તેના ધનનુાં અશયણ કયલાન અધીકાય
શમ છે.’ (ભનુસ્ભૃતી : 08–416–17)
‘ધન ભેલલાનુાં વાભથ્મા શલા છતાાં; ળુદ્રે ધન વાંચમ કયલ નશીં.’
(ભનુસ્ભૃતી : 10–12–09)
ભનુસ્ભૃતીના ઉયક્ત શ્લક ટાાંક્મા છી સ્લાભી વદાનન્દજી જ ે પ્રશ્ન
ુછ ે છે તે બાયે લેધક અને લણાલાદીઓના જુ ઠ અને દમ્બન દાાપાળ કયનાયા છે.
તેઓ કશે છે કે :
–

કયજ રઈને ઘી ીલાનુાં કશે નાય ભાણવ અને ફીજાની વમ્ત્તી રુાંટીને મજ્ઞ
ુણા કયલાનુાં કશે નાય ભાણવ એ ફેભાાં શીન ભાણવ કણ ?
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–

કયજ રઈને ઘી ીલા કયતાાં ધાડ ાડીને ઘી ફાલુાં લધુ વારુાં છે ?

–

(અન્મના ધનને રુાંટીને) મજ્ઞ કયીને સ્લગા ભેલલાનુાં કશે નાયા કયતાાં; દેલુાં
કયી ઘી ીને ફલાન ફની, ૃથ્લી યના જીલનને સ્લગા ફનાલલાનુાં
કશે નાયા લધાયે વાચા અને વાયા કશે લામ કે નશીં ?
લાસ્તલીકતા એ છે કે ચાલાાક અને ચાલાાકદળાન જ ેલા ભશાન ભાનલલાદી

દળાનની અજ્ઞાન અને બા રક વાભે જુ ઠી અને અઘટીત નીન્દા કયનાયા લીદ્વાન
ભનુસ્ભૃતીના અભાનુી કામદા–કાનુન પ્રત્મે ઘય આાંખભીંચાભણાાં કયી વભાજભાાં
ચાલાાકદળાન લીરુદ્ધ અજ્ઞાન પે રાલે છે. ભનુસ્ભૃતીના જ ે અભાનલીમ દાંડ લીધાન દ્વાયા
તભાભ લણાની ષ્ડીઓ અને આજના OBC, ST, SC લગાના ળીક્ષણ, વમ્ત્તી અને
શથીમાયના અધીકાય છીનલી રઈને ફે શજાય લા વુધી ળુથીમે ફદતય
યીસ્થીતીભાાં જીલલાની પયજ ાડી શતી, તે આ લણાલાદીઓ ફદઈયાદાુલાક બુરી
જામ છે.
●

ચાર્ાા કદર્ાન

https://govindmaru.wordpress.com/

48

8

‘ચાલાાકદળાન’ વાભેના આક્ષે
અનુક્રમણીકા

અનેક બાષ્મકાયએ અને ચીન્તકએ ચાલાાકદળાન વાભે અનેક આક્ષે
કમાા છે અને આક્ષે રગાવ્મા છે. કઈકે નીન્દા મા ઠેકડી ઉડાલલાના પ્રમાવ ણ
કમાા છે, જ ેભાાંના ભુખ્મ આ પ્રભાણે છે.
♦ ચાલાાકદળાન લીધામક એલુાં કઈ
ાં કતાવ્મ કશે તુાં નથી. –જમાંત બટ્ટ
♦ ચાલાાકે વાયી, ઉચ્ચ અને ળુદ્ધ એલી પ્રત્મેક લાતભાાં અલીશ્વાવ દળાાવ્મ.
–ડૉ. યાધાકૃ ષ્ણન્
♦

બ્રષ્ઢવુત્રકાય ફાદયામણ ભશીએ આ દળાનન (ખાંડનીમ) ુલાક્ષ તયીકે ણ
આદય કમો નથી. – લાવુદેલળાષ્ડી અભ્માંકય

♦ ચાલાાકદળાનના વાંસ્થાકના વુત્ર વલાત્ર ખાંડનાત્ભક છે.
♦ ચાલાાકદળાન કઈ જ ભુલ્મ ભાનતુાં નથી, તે વભાજવ્મલસ્થાન નાળ કયલા ફેઠર
ે ુાં
લીભમ તત્ત્લજ્ઞાન છે, તેથી તે વલાથા ત્માજ્મ છે.
ચાલાાકદળાન લીળે ઉયક્ત ભન્તવ્મ આનાય ભશાનુબલની પ્રથભ બુર
એ છે કે તેભણે આેરાાં આ ભન્તવ્મ, તેભને ઉરબ્ધ પક્ત વેક વુત્રને આધાયે
આપ્માાં છે. જ ે વુત્ર લીલીધ બાષ્મકાયએ તેનુાં ખાંડન કયલા ભાટે તતાના
બાષ્મભાાં રીધાાં છે. ચાલાાકદળાનના આ વ વીલામના વુત્ર કમાાં છે ? ળુાં
ચાલાાકદળાનભાાં ભાત્ર વ જ વુત્ર શઈ ળકે ? ચાલાાકદળાનના જ ે વુત્ર ઉરબ્ધ
નથી એ કેભ અને ળા ભાટે ? એ લીળે તેઓ ભોન ળા ભાટે છે ? ખાંડન કયલા ભાટે
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રીધેરાાં પક્ત વ વુત્રને આધાયે ચાલાાકદળાનનુાં ભુલ્માાંકન કયલુાં ળુાં ન્મામી છે ?
ચાલાાકદળાનનાાં તભાભ વુત્ર ઉરબ્ધ ન શમ ત્માયે તેના લીળે તેભાાં લીધામક કે
યચનાત્ભક એલુાં કળુાં જ નથી અને તેભાાં ભાત્ર નકાયાત્ભક તથા ખાંડનાત્ભક લીચાય
જ બમાા છે, એભ કેલી યીતે કશી ળકામ ?
ડૉ. યાધાકૃ ષ્ણન્ જ્માયે એભ કશે છે કે ‘ચાલાાકે વાયી, ઉચ્ચ અને ળુદ્ધ
એલી પ્રત્મેક લાતભાાં અલીશ્વાવ દળાાવ્મ’ ત્માયે પ્રશ્ન એ ઉસ્થીત થામ છે કે એ
વાયી, ઉચ્ચ અને ળુદ્ધ લાત કઈ છે કે જ ેભાાં ચાલાાકે અલીશ્વાવ દળાાવ્મ ? પ્રચરીત
ચાલાાકદળાનના વેક જ ેટરા શ્લકભાાં જોઈ ળકામ છે કે તેભાાં ચાલાાકે આત્ભા–
યભાત્ભા, યરક, સ્લગા–નયક, ા–ુણ્મ, લણાવ્મલસ્થા, ળુફરીલાાાં મજ્ઞ અને
ભયણત્તય ક્રીમાકાાંડ આદીન ઈનકાય અને લીયધ કયે ર જણામ છે. એ વાંજોગભાાં
ચાલાાકે પ્રત્મેક ‘વાયી, ઉચ્ચ અને ળુદ્ધ’ ફાફતન ઈનકાય કયે ર એલુાં કેલી યીતે કશી
ળકામ ? લાસ્તલીકતા ત એ છે કે આત્ભા–યભાત્ભા અને સ્લગા–નયક આદીન
પ્રાચીનકાથી આજમાન્ત કઈને અનુબલ થમ નથી; તેભ જ એન અનુબલ થમાન
દાલ કયનાયાઓ ફીજાને એની ખાતયી કયાલી ળક્મા નથી. લી, આ કલ્નાઓ
વાયી, ઉચ્ચ અને ળુદ્ધ છે જ એલુાં ણ નથી. કાયણ કે તે લીલાદાસ્દ છે એટરુાં જ
નશીં; કઈ એના પામદા ગણાલે, ત કઈ એના ગેયપામદા ણ ગણાલી ળકે છે.
ઉયાન્ત લણાવ્મલસ્થા, ળુફરીલાા મજ્ઞ અને ભયણત્તય ક્રીમાકાાંડ ત સ્ષ્ટરુથી
વ્મથા, શાનીકાયક અને અધ:તન નતયનાયાાં છે, એલુાં ીતીશાવીક અને લૈજ્ઞાનીક
દૃષ્ટીએ ુયલાય થમેરુાં વત્મ છે. એ વાંજોગભાાં ચાલાાકે જો આ ફધી ફાફતન લીયધ
કમો શમ ત તે લીયધ એક ઉભદા ક્રાન્તીકાયી ફાફત છે. ચાલાાકના આ લીયધને
ખાંડનાત્ભક કે નકાયાત્ભક ફાફત શયગીજ કશી ળકામ નશીં; ફરકે લાસ્તલભાાં
ચાલાાકની એ શકાયાત્ભક લાત છે. કાયણ કે આત્ભા–યભાત્ભા અને સ્લગા–નયક
જ ેલી નીયાધાય કલ્નાઓને સ્થાને તેઓ લાસ્તલીકતાને સ્થાન આે છે. ચાલાાક ૃથ્લી
યની નક્કય શકીકત દળાાલે છે. તે કશે છે કે ‘ચેતનમુક્ત દેશ એ જ આત્ભા છે. દેશ
અને આત્ભા એક જ છે, બીન્ન નથી’ તથા ‘યાજા એ જ ઈશ્વય છે’; કાયણ કે
આણ ન્મામ યાજા જ આે છે અને યાજા જ આણા મગક્ષેભનુાં યક્ષણ કયે છે.
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કાલ્નીક અરોકીક ઈશ્વય આણને કાંઈ કાભન નથી. ચાલાાક અશીં ળાવન અને
પ્રળાવનના કામદા–કાનુનને ાલાની અને તેના દ્વાયા જ આણાં બરુાં થળે અને
આણી વભસ્માઓ શર થળે એભ કશી, વાભાજીક–યાજકીમ નીતી–નીમભને લગી
યશે લાની વરાશ આે છે. ચાલાાકની આ વરાશભાાં ખાંડનાત્ભક કે નકાયાત્ભક એલુાં ળુાં
છે ? લાસ્તલીકતા એ છે કે ચાલાાકની આ લાત લીધામક મા યચનાત્ભક તથા ઉભદા
વાભાજીક વુવ્મલસ્થા સ્થાલા ભાટેની છે.
ઈશ્વયલાદીઓ આત્ભા–યભાત્ભાને અગમ્મ, અગચય, નીયાકાય અને
અરક્ષ્મ તત્ત્લ ભાને છે. ભાત્ર ાંચેન્દ્રીમ દ્વાયા જ નશીં; યન્તુ ભન અને ફુદ્ધી દ્વાયા
ણ તે જાણી ળકાત નથી અને લી, તે તકાન લીમ ત છે જ નશીં. આલુાં કશે નાય
ઈશ્વયલાદીઓને આલા ઈશ્વયની જાણ ળેના લડે થઈ શળે ? તે પ્રશ્ન આજમુંત
અનુત્તય યષ્ણ છે. ઈશ્વયલાદીઓ કશે છે કે ઈશ્વય આસ્થાન લીમ છે; યન્તુ ત
છી પ્રશ્ન એ ઉસ્થીત થામ છે કે ઈશ્વય તકા અને ફુદ્ધીન લીમ ળા ભાટે નથી ?
ઈશ્વય જો આસ્થાથી ફાંધાઈ જત શમ ત તકા અને ફુદ્ધી દ્વાયા ફાાંધલાભાાં એને કઈ
આત્તી છે ? આખયે આ આસ્થા લી ળુાં છે ? આ વલારન પ્રતીવલાર એ છે કે
આ જગતન કતાા અને વાંચારક ઈશ્વય છે, એલુાં લીના વાફીતીએ સ્લીકાયી રેલુાં તેને
ળુાં આસ્થા કશે લામ ? યન્તુ એભ ત કઈ એભ કશે , કે આ જગતની યચના કયનાય
કઈ ળમતાન છે, ત એની ણ એને વાફીતી આલાની કઈ જ જરુય નથી; કાયણ
કે એ ણ એની શ્રદ્ધા–આસ્થાન લીમ છે. કઈ એભ કશે કે આ જગત ખુફ
વ્મલસ્થીત યીતે ચારી યષ્ણુાં છે, ભાટે તે ઈશ્વયની યચના શઈ ળકે. તેના પ્રત્મુત્તયભાાં
કઈ એભ કશે કે આ જગતભાાં પ્રત્મેક ે શીંવા, ક્રુયતા, અન્મામ, અત્માચાય અને
ફાત્કાય ચારી યષ્ણાાં છે, ભાટે તે કઈક ળમતાનની યચના છે. સ્ષ્ટ છે કે શ્રદ્ધા
અને આસ્થા ણ બાયે લીલાદાસ્દ છે તથા વચ્ચાઈથી ખુફ દુય છે. આલી આસ્થા
મા શ્રદ્ધા, અન્ધશ્રદ્ધા વીલામ કળુાં જ નથી. સ્ષ્ટ છે કે આસ્થા દ્વાયા સ્લીકાયે ર
આત્ભા–યભાત્ભા, સ્લગા–નયક, યરક, ભક્ષ, ા–ુણ્મ આદી કેલ
અન્ધશ્રદ્ધાઓ છે. આ ફધી કલ્નાઓ અલાસ્તલીક અને અવત્મ છે. આલાાં
અવત્મને વશાયે , સ્થાીતશીત જ્માયે આભજનતાને લીલીધ ક્રીમાકાાંડ દ્વાયા રુાંટીને
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લીના યીશ્રભે ધન કભાઈ ભજભજા કયતા શમ ત્માયે વત્મનુાં પ્રતીસ્થાન કયી
વભાજને અન્ધશ્રદ્ધાઓભાાંથી છડાલી, ળણભાાંથી છડાલનાય ચાલાાકને ખાંડનાત્ભક
કશે લામ કે યચનાત્ભક ?
ઈશ્વયની ુજા–પ્રાથાના–ફાંદગી તથા મજ્ઞાદી ક્રીમાકાાંડ કયલાથી ઈશ્વય
ખુળ થામ અને ુણ્મ પ્રાપ્ત થામ તેથી સ્લગા અને ભક્ષ ભે અને એલુાં ન કયનાય
ઉય ઈશ્વય નાખુળ થામ અને તેને ા રાગે તેથી તે નયકભાાં જામ. આલી
છેતયીંડીને ખુલ્ી કયતાાં જો ચાલાાક એભ કશે કે ‘કઈ સ્લગા નથી, કઈ નયક નથી,
કઈ યરકભાાં જનાય નથી અને લણાાશ્રભની ક્રીમા પદામક નથી’ ત આલુાં
ભાનલશીતકાયી વત્મ ઉચ્ચાયનાય ચાલાાકને ઉચ્ચ અને ઉદાત્ત ભુલ્મભાાં નશીં ભાનનાય
કેલી યીતે કશી ળકામ ? આશ્ચમાની લાત એ છે કે આત્ભા–યભાત્ભા આદીને આધાયે
જુ ઠુ ાં ફરનાયાાં અને છેતયીને પરી ખાનાયાાં તત્ત્લની અધભતા લીળે ચાલાાકના
ટીકાકાય ફશુધા ભોન યશે છે.
એક વુત્રભાાં ચાલાાકે ‘લણાાશ્રભધભાની કઈ ક્રીમાઓ પદામક નથી’ એલી
જ ે ટીકા કયે છે, તે ખાવ લીચાયણીમ છે. અત્રે ખાવ નોંધનીમ ફાફત એ છે કે
આજથી 3000 લા ય ઋગ્લેદકાભાાં ફૃશસ્તીએ લણાાશ્રભધભાની કઈ જ
ક્રીમાઓ આલકાયદામક નથી એલુાં સ્ષ્ટરુથી કષ્ણુાં છે. જ ેભાાં એભનુાં કશે લાનુાં છે કે
આ ફધા અન્ધલીશ્વાવનુાં ભુ લણાાશ્રભધભા છે.
ચાલાાક કશે છે ‘જ્માાં વુધી જીલ ત્માાં વુધી વુખેથી જીલ, દેલુાં કયીને ઘી
ીઓ, ભૃત્મુ છી બસ્ભીબુત થઈ ગમેર દેશ ાછ આલલાન નથી.’ આ વુત્ર
ઉયથી ચાલાાક ઉય એલ આક્ષે છે કે તેઓ પક્ત બગલાદી છે. તેઓ ફવ
ખાઈ–ીને ભજ કયલાભાાં જ ભાને છે. કાભકાજ કયલાભાાં ભાનતા નથી, તેથી દેલુાં
કયીને ઘી ીલાની અથાાત્ ભેલા–ભીઠાઈ ઉડાલલાની વરાશ આે છે.
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અરફત્ત, અશીં ખાઈ–ીને ભજ કયલાની ફૃશસ્તીની લાત જયા ણ
અનુચીત નથી જ. યન્તુ લાસ્તલીકતા ત એ છે કે ખાઈ–ીને આનન્દ કયલાન
ભનુષ્મન વશજ સ્લબાલ છે જ. ભનુષ્મને એલી વરાશ આલાની કઈ આલશ્મક્તા
જ નથી. એલી વરાશ લીના ણ દયે ક ભનુષ્મ ખાઈ–ીને ભજ કયલાન જ છે. ત
છી પ્રશ્ન એ ઉસ્થીત થામ છે કે ફૃશસ્તી જ ેલા ભશી ભનુષ્મને આલી વાભાન્મ
વરાશ આલાની કેભ આલશ્મક્તા ઉબી થઈ ? લાસ્તલીકતા એ છે કે ભનુષ્મ સ્લગા
મા ભક્ષ ભેલલાની રારચભાાં અને નયકના બમથી ફચલા અશીં ૃથ્લી ય વ્રત,
ઉલાવ, વાધના–બજન, ુજા–ાઠ, તીથામાત્રા આદી અનેક પ્રકાયની દેશદભનની
ક્રીમાઓ કયે છે. એકાન્તભાાં ધ્માનવાધના, મગક્રીમાઓ આદી કયે છે અને એલુાં ભાને
છે કે દેશને અશીં જ ેટરુાં કષ્ટ આલાભાાં આલળે, બ્રષ્ઢચમા આદી જ ેટરા વાંમભ
ાલાભાાં આલળે; એટરાાં જ લધાયે વુખ સ્લગાભાાં પ્રાપ્ત થળે. આભ, સ્લગાભાાં
ભનાયાાં વુખની આળાભાાં ભનુષ્મ ૃથ્લી યનાાં વુખન ત્માગ કયી વ્મથા દુ:ખી થામ
છે. આલી યરકની ભ્રભણાભાાં અશીં દુ:ખી થતાાં ભાણવને ઉદ્દ ેળીને ફૃશસ્તી કશે
છે કે ‘જ્માાં વુધી જીલ ત્માાં વુધી વુખેથી જીલ’, ળયીયને કશે લાતી લીલીધ
તશ્ચમાાઓ દ્વાયા કષ્ટ ન આ. યન્તુ અશીં ફૃશસ્તી દેલુાં કયીને ઘી ીલાની લાત
કયે છે તે આણને ગે ઉતયતી નથી કે ફયાફય વભજાતી નથી તથા લીચીત્ર રાગે
છે. આણી આથીક યીસ્થીતી જ ેલી શમ તે પ્રભાણે આણે ખાઈ–ીને જરવા
કયીએ તે ફયાફય છે; યન્તુ દેલુાં કયીને ભજ–ભજા કયલાનુાં ફૃશસ્તીનુાં વુચન
અજુ ગતુાં રાગે છે. એનુાં કાયણ એ છે કે વભવાભમીક યીસ્થીતીને અનરુ યીતે
રખ્મુાં શલાથી આજની યીસ્થીતીભાાં તેને વભજલુાં ભુશ્કેર ફની ગમુાં છે, મા
ગુઢાથામુક્ત ફની ગમુાં છે.
ફૃશસ્તીએ ચાલાાકદળાનની યચના કયી ત્માયે ુયશીત આત્ભા–
યભાત્ભા, સ્લગા–નયક, ુણ્મ–ા, ધભા, ભક્ષ–યરક આદીનાાં નાભ ય લીલીધ
ક્રીમાકાાંડ કયાલી, અન્ધશ્રદ્ધાઓભાાં પવાલી, છેતયીંડી દ્વાયા રુાંટતા શતા, અને લીના
ળાયીયીકશ્રભે આજીલીકા પ્રાપ્ત કયતા શતા. ફૃશસ્તીન ઉક્ત શ્લક ુયશીતની
આ કુ ચેષ્ટાની લીરુદ્ધન છે. ફૃશસ્તી રકને ઉદેળ આે છે કે આલશ્મક્તા ઉબી
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થામ ત તભે દેલુાં કયીને અથાાત્ વ્માજ ે કે ઉછીના ૈવા રઈને તભારુાં ેટ બયજો;
યન્તુ જુ ઠનુાં, લીના યીશ્રભનુાં, શયાભનુાં, ચયી કે છેતયીંડી કયીને પ્રાપ્ત કયે રા
ધનથી તાનુાં ેટ બયળ નશીં.
●
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9

વીંધુ વાંસ્કૃ તી અને લૈદીક વાંસ્કૃ તીન તુરનાત્ભક અભ્માવ
(બાગ–1)
અનુક્રમણીકા

આણે બાયતીમ તાને શીન્દુ તયીકે ઓખાલીએ છીએ; યન્તુ શીન્દુ
ળબ્દનુાં ભુ અને તેન વાચ અથા આણે જાણતા નથી. આણે ભાનીએ છીએ કે જ ે
રક શીન્દુધભાભાાં ભાને છે, તે શીન્દુ; યન્તુ લાસ્તલીકતા કાંઈક જુ દી જ છે. કાયણ કે
શીન્દુધભા ખયે ખય ળુાં છે, તે ણ આણે જાણતા નથી. શીન્દુધભાને વભજલા ભાટે
શીન્દુ ળબ્દ ક્માાંથી આવ્મ છે તે પ્રથભ જાણલુાં ડે.
લેદ, ઉનીદ, સ્ભૃતીઓ, ુયાણ, યાભામણ, ભશાબાયત આદી
શીન્દુધભાના કશે લાતા ગ્રન્થભાાં ક્માાંમ શીન્દુ ળબ્દ જોલા ભત નથી. આ ફધા
ગ્રન્થભાાં શીન્દુધભાનુાં નશીં; યન્તુ લણાવ્મલસ્થાધભાનુાં લણાન છે. જ ે લણાવ્મલસ્થા
વાક્ષાત ઈશ્વય દ્વાયા પ્રતીાદીત થમેરી છે એલુાં આ ગ્રન્થભાાં જણાલલાભાાં આવ્મુાં છે.
એ ગ્રન્થભાાં ક્માાંમ એલુાં ણ નથી રખલાભાાં આવ્મુાં કે લણાવ્મલસ્થાધભા એ શીન્દુધભા
છે; યન્તુ આશ્ચમાની લાત એ છે કે આણે શીન્દુઓ આ લણાવ્મલસ્થાધભાને જ
શીન્દુધભા ભાનીને ચારીએ છીએ. એન અથા એભ થામ કે આણે અશીં બુરા ડ્યા
છીએ મા આણને બુરા ાડલાભાાં આવ્મા છે.
આણા દેળના વાંળધનકાય – ઈતીશાવકાય કશે છે કે ઈયાનના
શભાખની લાંળના ત્રીજા યાજા દામયે (ઈ.વ. ુલે 522–486) વીંધુદેળ (વીંધ) જીતી
રઈ ત્માાં વત્રી સ્થાી. આ વમ્રાટના સ્તાંબ–રેખભાાં વીંધુ પ્રદેળન ઉલ્ેખ ‘हीन्द’ु
દેળ તયીકે પ્રથભલાય થમ છે. આભ, શીન્દુ ળબ્દન ઉમગ બોગરીક મા પ્રાદેળીક
અથાભાાં થમ છે. અથાાત્ વીંધુદેળના રક તે શીન્દુ અથલા વીંધુનદીની આવાવના
લીસ્તાયભાાં યશે તાાં રક તે શીન્દુ. ભશેં –જો–દડ અને શડપ્ન વાંસ્કૃ તી ણ વીંધુ
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નદીના તટ ઉય જ લીકાવ ાભી શતી. આભ, વીંધુ વાંસ્કૃ તીભાાં લવનાયા રકના
લાયવદાય જ ત્માયે ત્માાં લવતા શળે. આભ, શીન્દુ એટરે વીંધુ વાંસ્કૃ તીભાાં
લવનાયાના લાયવદાય. ભુનીલાવી બાયતીમ. સ્ષ્ટ છે કે શીન્દુ ળબ્દ ધભાના
અથાભાાં શયગીજ નથી. વીંધુઘાટીભાાં લવનાયા રક શીન્દુધભા ાતા નશતા. ફરકે
તેભન કઈ ખાવ ધભા જ નશત. અથાાત્ 5000 લા ુયાણી બાયતીમ વીંધુ
વાંસ્કૃ તીના અલળેભાાં ધાભીક તત્ત્લન બાયે અબાલ જોઈને વાંળધનકાય લીદ્વાન
ણ બાયે આશ્ચમાભાાં ડી ગમા છે. કાયણ કે તેભાાં ઈશ્વય, દેલી–દેલતાઓ કે
ભન્દીયના કઈ વાંકેત ભતા નથી.
વીંધુઘાટીના ભુખ્મ વાંળધકભાાંના એક ‘વય જ્શૉન ભાળાર’ રખે છે કે
‘No building have so far been discovered in the Indus valley which
may be definitely regard as temples and even those doubtfully classed
as such have regarded no religious relics’ અથાાત્ ‘યન્તુ અત્માય વુધીભાાં
વીંધુ ખીણભાાંથી એલુાં એક ણ ભકાન ભળ્ુાં નથી કે જ ેને ચક્કવણે ભન્દીય કશી
ળકામ અને જ ે ભકાનને ળાંકાસ્દ યીતે ભન્દીય ગણલાભાાં આવ્મા છે એ ણ કઈ
ધાભીક અલળે શમ એલુાં વીદ્ધ થતુાં નથી.’
ભાધલસ્લરુ લત્વ રખે છે વીંધુ વાંસ્કૃ તીની લીળેતા એ છે કે તેણે આલા
પ્રકાયનાાં ભન્દીય ફાાંધલા કયતાાં, ભાનલજીલના આળયાની વગલડ કયલાની ફાફતને
પ્રાધાન્મ આપ્મુાં ‘And where as in the west Asian countries money and
thought were lavished on the building of magnificent temples for the
gods as on the places and tomb of kings. The picture was quite
different in the Indus valley, where the finest structure were erected
for convenience of citizens અથાાત્ ‘શ્ચીભ એળીમાના દેળભાાં બગલાનને ભાટે
બવ્મ ભન્દીય ફાાંધલાભાાં અથલા ત યાજાઓની બવ્મ કફય ફાાંધલાભાાં નાણા’ અને
લીચાયન દુવ્મામ કયલાભાાં આવ્મ. જ્માયે વીંધુખીણભાાં એનાથી ફીરકુ ર ઉરટી
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યીસ્થીતી શતી, જ્માાં બવ્મ અને વુન્દય ઈભાયત પ્રજાનાાં વુખ–વગલડ ભાટે
ફાાંધલાભાાં આલી શતી.’
આણા બુતુલા લડા પ્રધાન ાંડીત જલાશયરાર નશે રુ તાના ગ્રન્થ
‘બાયત એક ખજ’ (Discovery of India) ભાાં રખે છે કે –
‘ભીસ્ર ઔય ભેવટેભીમા મા શ્ચીભી એળીમા ભેં શભેં બી ીવે શમ્ભાભ
મા કુ ળાદા (વુલીધામુક્ત ઘય) નશીં ભીરે શૈં જ ૈવે ભશેં –જો–દય કે ળશે યી કાભ ભેં
રાતે થે. ઉન ભુલ્કોં ભેં દેલતાઓાંકે ળાનદાય ભન્દીયોં ઔય યાજાઓાંકે ભશે રોં ઔય
ભકફયોં ય જ્માદા ધ્માન દીમા જાતા થા ઔય ઉન ય ખચા કીમા જાતા થા. રેકીન
જનતા ક ભીટ્ટી કી છટી–છટી ઝોંડીઓાં ભેં વાંત કયના ડતા થા, વીંધુ ઘાટી ભેં
ઉવવે ઉરટી તવલીય દીખાઈ દેતી શૈ , ઔય અચ્છી વે અચ્છી ઈભાયતેં લશાાં ભીરતી
શૈં જીન ભેં નાગયીક યશા કયતે થે.’
ઉયના ત્રણેમ ભશાન લીદ્વાનનાાં ભન્તવ્મ ઉયથી સ્ષ્ટ થામ છે કે
વીંધુઘાટીની વાંસ્કૃ તીભાાં ભન્દીય અને યાજભશે ર નશતાાં. એન અથા એભ થામ કે તે
લખતભાાં ‘ઈશ્વયલાદ’ અને ‘યાજાળાશી’ નશતાાં. વીંધુઘાટીની વભકારીન વાંસ્કૃ તી
ભીસ્ર અને ભેવટેભીમાની વાંસ્કૃ તીભાાં ઈશ્વલયલાદ અને યાજાળાશી શતાાં, તેથી ત્માાં
ભન્દીય અને યાજભશે ર ફાાંધલા ભાટે ખુફ ધનની જરુય ડતી, જ ે આભજનતાના
ળણ દ્વાયા ભેલલાભાાં આલતુાં શતુાં. તેથી ત્માાં આભજનતા ગયીફ શતી અને
ઝુાંડીઓભાાં યશે તી શતી. જ્માયે વીંધુઘાટીભાાં તે લખતે ઈશ્વયલાદ અને યાજાળાશી
નશતાાં, તેથી ભન્દીય અને યાજભશે ર નશતાાં અને તેથી પ્રજા ળણભુક્ત અને
વુખી શતી. અને વાભાન્મ પ્રજા ણ વુખ–વુલીધાલાા આધુનીક આલાવભાાં યશે તી
શતી.
વીંધુઘાટીની વયખાભણીભાાં આજ ે બાયતનુાં ચીત્ર જુ ઓ. આજ ે બાયતભાાં
ઈશ્વયલાદ અને યાજાળાશી (વાચી રકળાશીની સ્થાના શજી બાયતભાાં થઈ નથી.

ચાર્ાા કદર્ાન

https://govindmaru.wordpress.com/

57

રકળાશીના અાંચા શે ઠ અશીં ુાંજીતીળાશી ચારી યશી છે, જ ે યાજાળાશીનુાં
ફીજુ ાં રુ છે) પ્રલતાભાન શલાથી અશીં નીળદીન બવ્માતીબવ્મ ભન્દીય અને
ુાંજીતીઓના ભશે ર ફાંધાઈ યષ્ણા છે. આભજનતા ભોંઘલાયી અને ળણભાાં ીવાઈ
યશી છે તથા 40 ટકા પ્રજા ગયીફીયે ખાની નીચે ળુથીમે ફદતય શારતભાાં વફડી
યશી છે. 5000 શજાય લા શે રાાં વીંધુઘાટીભાાં વભગ્ર પ્રજા વુખી શતી, જ્માયે આજ ે
આઝાદી છીનાાં 62 લે ભાત્ર 15 ટકા સ્થાીતશીત જ વુખી છે. 85 ટકા પ્રજા
કાયભા અબાલભાાં ભયલા લાાંકે જીલે છે. દેળ અને દુનીમાભાાં ઈશ્વયલાદે પે રાલેરાાં
અનેક ઘય અનીષ્ટભાાંનુાં આ ભુખ્મ અનીષ્ટ છે. તે છે નીફાનુાં આથીક ળણ.
વીંધુઘાટીની વાંસ્કૃ તીભાાં ઈશ્વયલાદના અબાલને કાયણે આલુાં આથીક ળણ ન
શલાને કાયણે જ તેભાાં ગયીફીનુાં પ્રભાણ નશીંલત શતુાં. આમોએ બાયતભાાં ઈશ્વયલાદી
ધભાની સ્થાના કયી બાયતીમ પ્રજાનુાં આથીક ળણ ળરુ કમુું. બાયતની પ્રજાને આ
આથીક ળણભાાંથી છડાલલા ભાટે જ ‘ફાશા સ્ત્મ અથાળાષ્ડ’ની યચના કયી શતી.
જ ે ફાદભાાં ક્રભળ: ‘ફૃશસ્ત્મવુત્ર’ અને ‘ચાલાાકવુત્ર’ તયીકે પ્રચરીત ફન્મુાં.
ફૃશસ્તીએ ધભાળાષ્ડ નશીં; યન્તુ અથાળાષ્ડ રખ્મુાં છે. કાયણ કે વભાજવ્મલસ્થા
ઈશ્વયકૃ ત ધભા ય નશીં; યન્તુ ભનુષ્મકૃ ત અથાવ્મલસ્થા ય યશે રી છે. આશ્ચમાજનક
શકીકત એ છે કે ફૃશસ્તી છી રગબગ શજાયે ક લા છી કોટીલ્મે ણ
‘અથાળાષ્ડ’ જ રખ્મુાં છે, જ ેભાાં ફૃશસ્તીના રકામતળાષ્ડ મા ફાશા સ્ત્મ
‘અથાળાષ્ડ’ની બયુય પ્રળાંવા કયલાભાાં આલી છે. ફૃશસ્તીની આન્લીક્ષીકી લીદ્યા
(તકા અને અનુબલ)ને તેભાાં કોટીલ્મ દ્વાયા ફીયદાલલાભાાં આલી છે. એટરુાં જ નશીં;
ણ ફૃશસ્તીની આન્લીક્ષીકી લીદ્યાનુાં ફીજી ફધી લીદ્યાઓભાાં વાંળધન કયનાયી
ભશાન લીદ્યા તયીકે ફશુભાન કમુું છે. અથાાત્ આન્લીક્ષીકી લીદ્યા (તકા અને અનુબલ)
દ્વાયા તભાભ લીમભાાં વાંળધન કયી વત્મ ળધી ળકામ છે અથલા વત્મની લધાયે ભાાં
લધાયે નજીક જઈ ળકામ છે.
તાત્મા અશીં એ છે કે ઈશ્વયલાદી ધભે એ વભાજનુાં આથીક ળણ કયલા
ભાટેનુાં સ્થાીતશીતનુાં ડ્યન્ત્ર છે, તેથી જ 3000 લા ય ફૃશસ્તીએ અને અઢી
શજાય લા ય કોટીલ્મે ‘અથાળાષ્ડ’ રખ્માાં છે, જ ેભાાં બાયતની 5000 લા ુયાણી
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વીંધુ વાંસ્કૃ તીના ળણલીશીન ધભા અને વભાજની લીચાયધાયા પ્રતીફીમ્ફીત થામ
છે. વીધુઘાટીની વાંસ્કૃ તી લૈદીક વાંસ્કૃ તીથી તદ્દન બીન્ન છે. વય જ્શૉન ભાળાર રખે
છે કે ‘A comparison of the Indus and Vedic cultures shows in
constantly that they were unrelated’ અથાાત્ ‘વીંધુ વાંસ્કૃ તી અને લૈદીક
વાંસ્કૃ તીની વયખાભણી કયતાાં એભ ુયલાય થામ છે કે તે ફન્નેને યસ્ય કઈ જ
વમ્ફન્ધ નથી.’
ભશેં –જો–દડની નગયયચના લીળે ‘ભાળાર’ રખે છે કે
‘Anyone walking for the first time through Mohan–jo–daro
might find himself surrounded by the ruins of some present day
working town Lankeshire’ અથાાત્ ‘ધાય કે કઈ વ્મક્તી પ્રથભલાય જ ભશેં –
જો–દડના ખાંડયે ભાાંથી વાય થામ ત એને ત એલુાં જ રાગે કે જાણે લતાભાનના
ઔદ્યગીકનગય રેંકેળામયના ખાંડયે ભાાંથી જ તે વાય થઈ યશી છે.’
વય જ્શૉન ભાળારે કષ્ણુાં છે કે ‘વીંધુ વાંસ્કૃ તીની ળધ છી બાયતીમ
વાંસ્કૃ તીના ઈતીશાવનુાં નલા દૃષ્ટીકણથી ુનરેખન થલુાં જોઈએ.’
તકાતીથા રક્ષ્ભણળાષ્ડી જોળી રખે છે કે ‘આમોની વાંસ્કૃ તી દા.ત. ધભા,
તત્ત્લજ્ઞાન અને વાશીત્મ એ દ્રલીડ વાંસ્કૃ તી કયતાાં ઉચ્ચ શતી એ કલ્ના વીંધુ
વાંસ્કૃ તીના અલળે યથી અનૈતીશાવીક ુયલાય થઈ છે. આમો જડ, બટકતી અને
ગ્રાભીણ વાંસ્કૃ તીના શતા. વીંધુ વાંસ્કૃ તી નગય વાંસ્કૃ તી શતી. નગયયચનાનુાં તન્ત્ર
આમો વાયી યીતે વીંધુ વાંસ્કૃ તીના રક ાવેથી કદી ળીખ્મા નશીં. આમોએ કયે રી
નગયયચનાનુાં તન્ત્ર વીંધુ વાંસ્કૃ તીના તન્ત્ર કયતાાં શરકી કક્ષાનુાં છે.’
●
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વીંધુ વાંસ્કૃ તી અને લૈદીક વાંસ્કૃ તીન તુરનાત્ભક અભ્માવ
(બાગ–2)
અનુક્રમણીકા

આણા દેળના ુયાતત્ત્લ લીબાગના ફે નીષ્ણાત યખારદાવ ફેનયજી
અને વય જ્શૉન ભાળારના લડણ શે ઠ ઈ.વ. 1922ભાાં વીંધુઘાટીની વાંસ્કૃ તીની
ળધ થઈ. આણી બાયતબુભીના ેટાભાાં દટામેરાાં 5000 લા ુયાણા ભશેં –જો–
દડ અને શડપ્ા નગયના અલળે ખદકાભ દ્વાયા પ્રાપ્ત થમાાં. જ ેના અલળેભાાંથી
બાયતીમ ઈતીશાવને રગતી જ ે કેટરીક નોંધનીમ અને અતી ભશત્ત્લની ભાશીતીઓ
પ્રાપ્ત થઈ છે તે આ પ્રભાણે છે.
વીંધુઘાટીના 5000 લા ુયાણા જ ે અલળે પ્રાપ્ત થમા છે તેભાાં ઋગ્લેદ,
ઋગ્લેદની છન્દસ્ બાા, ઋગ્લેદના દેલી–દેલતાઓ તથા યાજા–ભશાયાજાઓ અને
ઋી–ભુનીઓનુાં કઈ નાભ–નીળાન નથી. ઉયાાંત તેભાાં ઋગ્લેદના મજ્ઞકુ ાંડ અને
મજ્ઞભાંડ, લણાવ્મલસ્થા ભુજફના બીન્ન–બીન્ન ભશલ્ાઓ, યાજાના યાજભશે ર
અને દેલી–દેલતા કે ઈશ્વયના ભન્દીય કે ધભાસ્થાનનુાં તેભાાં નાભ–નીળાન નથી.
દેળ–લીદેળના ુયાતત્ત્લલીદ અને વાંળધનકાય લીદ્વાનના અભ્માવ
ભુજફ વીંધુઘાટીભાાં 5000 લા ુલે લવનાયાાં બાયતીમ રકની વાંસ્કૃ તી લીજ્ઞાનલાદી
અને આધુનીક લીક્વીત વાંસ્કૃ તી શતી. તેભાાં લવનાયાાં રક ળીક્ષીત અને વુવભ્મ
શતાાં તથા ખેતી, ળુારન ઉયાાંત લેાય–લાણીજ્મ કયનાય વાશવીક અને વુધયે ર
પ્રજા શતી. આધુનીક વુખ–વગલડલાાાં વ્મલસ્થીત યીતે ફન્ધામેરાાં નગયભાાં
લવનાયી તે નાગયીક પ્રજા શતી. તેભના આલાવ વાંડાવ–ફાથરુભ અને લીળા
સ્નાનાગાયમુક્ત તથા તેભાાં ગટયદ્ધતી ણ અસ્તીત્લભાાં શતી. વય જ્શૉન ભાળાર
રખે છે કે લેાય, ખેતી, ળુારન, યાજનીતી, મગળાષ્ડ, આમુલેદ, ષ્ડી–ુરુ
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વભાનતા અને ધાભીકતાન અબાલ (અથાાત્ ધભાસ્થાન અને યાજભશે રન અબાલ)
એ આ વાંસ્કૃ તીની ખાવ લીળીષ્ટતાઓ શતી. આ વાંસ્કૃ તીભાાં લવનાયાાં રકભાાં
વાભુશીક ળાવન શતુાં. તે પ્રકૃ તીુજક, રીંગમનીુજક અને ભાતૃુજક પ્રજા શતી.
વીંધુ વાંસ્કૃ તીન આ અભ્માવ દળાાલે છે કે વીંધુઘાટીની વાંસ્કૃ તી લૈદીક
વાંસ્કૃ તી કયતાાં ુયાણી અને તદ્દન બીન્ન છે. વીંધુઘાટીની વાંસ્કૃ તી 5000 લા ુયાણી
શલાથી અને લૈદીક વાંસ્કૃ તી ત્માય છીની શલાથી એભ કશી ળકામ કે ઋગ્લેદ
લધાયે ભાાં લધાયે 4000 લાથી ુયાણ કદાી શઈ ળકે નશીં. વીંધુઘાટીભાાં ભન્દીય
અને યાજભશે ર નથી તે ફાફત દળાાલે છે તે વાંસ્કૃ તીભાાં ઈશ્વયલાદનુાં અને
યાજાળાશીનુાં કઈ અસ્તીત્લ નશતુાં. પ્રજાભાાં વાભુશીક ળાવન શતુાં જ ેને કાયણે જ
તેભાાંથી બાયતભાાં ત્માયફાદ રકળાશી–ગણતન્ત્રન લીકાવ થમ શલ જોઈએ.
ફુદ્ધના વભમભાાં દેળભાાં 16 યાજાળાશી અને 09 ગણતન્ત્ર શતા. તે દળાાલે છે કે ત્માાં
વુધીભાાં લીદેળી આમો દ્વાયા 16 ગણતન્ત્રન નાળ કયીને ત્માાં તેભણે યાજાળાશીની
સ્થાના કયી દીધી શતી. જ ેભાાં તેભણે લણાવ્મલસ્થાલાદી વભાજયચનાન અભર કયી
દીધ શત. પ્ર. યા. ના. દાાંડકે ય જ ેલા અનેક ઈતીશાવકાય ભાને છે કે વીંધુઘાટીની
વાંસ્કૃ તીન નાળ ઈન્દ્રાદી આમોએ કમો શલાના ીતીશાવીક પ્રભાણ ભે છે.
ઋગ્લેદભાાં ઈન્દ્રે દાવ અને દસ્મુઓનાાં અનેક નગયન નાળ કમાાના ઉલ્ેખ છે.
રાખ દસ્મુઓને ભતને ઘાટ ઉતાયી તેભની તભાભ વમ્ત્તી અને ષ્ડીઓ રુાંટીને
તાની પ્રજાભાાં લશેં ચી દેલાના ઉલ્ેખ ણ ઋગ્લેદભાાં ઠેય ઠેય છે. દસ્મુ પ્રજા
આમોન ધભા માને લણાવ્મલસ્થા અને મજ્ઞ વાંસ્કૃ તી સ્લીકાયી નશતી, તેથી જ તેભન
નાળ કયી નાખલાભાાં આવ્મ શત એલાાં ઉલ્ેખ ણ ઋગ્લેદભાાં છે. રીંગમની ુજક
પ્રજા વાભે આમોને વખત તીયસ્કાય શત, અને રીંગમની ુજક પ્રજા વીંધુઘાટીની
વાંસ્કૃ તીભાાં લવનાયી પ્રજા શતી એ ીતીશાવીક શકીકત છે.
યન્તુ વીંધુઘાટીની વાંસ્કૃ તી અને લૈદીક વાંસ્કૃ તીના તુરનાત્ભક
અભ્માવભાાંથી પ્રગટ થતુાં આ વત્મ આણા દેળના લણાલાદી ભાનવીકતાથી ીડાતા
લીદ્વાન સ્લીકાયલા જ ેટરી સ્લસ્થતા ધયાલતાાં નથી. તેભ જ તાકીક, ીતીશાવીક,
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લાસ્તલીક અને લૈજ્ઞાનીક દૃષ્ટીથી આ વત્મન વાભન કયલા ભાટે વક્ષભ ણ નથી,
તેથી વામ્પ્રત વભમના લીદ્વાનએ વીંધુઘાટીની વાંસ્કૃ તી પ્રત્મે ફે અબીગભ અનાવ્મા
છે. જ ેભાાંન એક અબીગભ એલ છે કે જ ેભાાં તેભણે એલુાં લરણ રીધુાં છે કે
વીંધુઘાટીની વાંસ્કૃ તીનુાં ક્માાંમ નાભ રેલુાં જ નશીં; અથાાત્ તેન કઈ જગ્માએ ઉલ્ેખ
કયલ નશીં; યન્તુ તેના પ્રત્મે પ્રગાઢ ભોન જ વેલલુાં. ફીજો અબીગભ એલ
અનાવ્મ છે કે વીંધુઘાટીનુાં નાભ રીધા લીના તેના લીળે ફુદ્ધીશીન ફકલાવ કયલ
અને ુયાતત્ત્લ લીજ્ઞાનન જ જડભુભાાંથી લીયધ કયલ અને એલ લીયધ કયલા
ભાટે અતાકીક રલાયા કયલા. દા.ત. વુયતના એક લતાભાનત્રના એક કટાયરેખક
વીંધુઘાટીની વાંસ્કૃ તીન ઉલ્ેખ કયલાનુાં ટાીને વાલ અવમ્ફદ્ધ યીતે તાના એક
રેખભાાં રખે છે કે ‘ુયાણા અલળેભાાંથી કઈ ધનુષ્મ ભે ત કેલી યીતે કશી ળકામ
કે એ ધનુષ્મ અજુ ના નુાં છે કે એકરવ્મનુાં ? ...કઈ ફયન ઠીમ ભે ત કેલી યીતે
કશી ળકામ કે ળફયીએ યાભને આેરા ફયન એ ઠીમ છે ?
લાસ્તલભાાં આ લીદ્વાન રેખક વીંધુઘાટીની વાંસ્કૃ તીભાાંથી ઉજાગય થતાાં
વત્મન વીધ વાભન કયી ળકે એભ નથી, તેથી તેભણે આખા ુયાતત્ત્લ લીજ્ઞાનને જ
ભુભાાંથી ઉખેડી નાખલાન એભનાાં આ લીધાન દ્વાયા પ્રમાવ કમો છે. લાસ્તલભાાં
તેભન આ પ્રમાવ કેટરાાંક લણાલાદી વાધુ–ફાલા મા ધભાાચામો જ ેલ છે. આ લીદ્વાન
રેખક આ વાધુ–ફાલાની જ ેભ એભ ણ કશી ળક્મા શત કે ૃથ્લી ગ છે અને તે
વુમાની આવાવ પયે છે એની ળી ખાતયી ? વુમા લામુઓન ગ છે એની ળી
ખાતયી ? ૃથ્લીને ગુરુત્લાકાણ ફ શલાની વાફીતી ળુાં છે ? લગેયે લગેયે...
લાસ્તલભાાં વીંધુઘાટીની વાંસ્કૃ તીના અલળેના અભ્માવભાાં ધનુષ્મફાણ
અને ફયના ઠીમાન કે એના જ ેલી ફીજી કઈ લસ્તુઓન આલ કઈ પ્રશ્ન જ
નથી. લાસ્તલીકતા એ છે કે ઋગ્લેદ, લણાવ્મલસ્થા, યાભ, યળુયાભ, લળીષ્ઠ, રુલ,
પ્રશરાદ, આદીને રાખ લા શે રાના ગણલાભાાં આલે છે તેભનુાં 5000 લા ુયાણી
વીંધુઘાટીની વાંસ્કૃ તીભાાં નાભનીળાન કેભ નથી એના કાયણ ળુાં છે, અને તેનાથી
આણા કશે લાતા ઈતીશાવભાાં ળુાં પે ય ડે છે એની લીચાયણાન એભાાં પ્રશ્ન છે. યન્તુ
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એલી લીચાયણાથી અગાઉના તભાભ ઈતીશાવ ધયાળામી થતાાં શલાથી મા ઉરટા
પ્રતીત થતાાં શલાથી લણાલાદી લીદ્વાન તેની લીચાયણાથી દુય બાગે છે. એટરુાં જ
નશીં; યન્તુ ુયાતત્ત્લ લીજ્ઞાન અને લીજ્ઞાનન જ છેદ ઉડાડલાન આડકતય પ્રમાવ
કયે છે. આશ્ચમાની લાત એ છે કે આલા લીદ્વાન ઈશ્વયના અસ્તીત્લની ચચાા કયતી
લખતે કશે તા શમ છે કે લીજ્ઞાનન લીકાવ ણ ઈશ્વયની ઈચ્છા અને કૃ ાને કાયણે જ
થમ છે. યન્તુ એ જ લીજ્ઞાન જ્માયે એભની રુઢીચુસ્ત અને સ્લાથી ભાન્મતાને
ધયાળામી કયે છે, ત્માયે તેઓ લીજ્ઞાનન ણ વભુગ લીયધ કયી ફેવે છે. જ ેભાાં
ફીજી આશ્ચમાની લાત એ શમ છે કે તેઓ ળુાં ફકલાવ કયી યષ્ણાાં શમ છે, એની
એભને ત્માયે ખફય જ યશે તી નથી.
લણાવ્મલસ્થાલાદીઓએ વીંધુઘાટીની વાંસ્કૃ તી લૈદીક શલાનુાં ુયલાય કયલા
ભાટે ઘણા પ્રમત્ન અને ેંતયાઓ કયી જોમા છે; યન્તુ તે ફધાાં નીયાધાય અને
નીષ્પ ુયલાય થમા છે. શીન્દુપ્રજા ફાષ્ણ યીતે અજ્ઞાનને કાયણે આજ ે બરે
લણાાશ્રભધભાને શીન્દુધભા ભાનતી શમ; યન્તુ આન્તયીક યીતે તે ફુદ્ધ અને
ભશાલીયના ળીર અને વદાચાયના ઉદેળને જ ધભા ભાને છે. બાયતભાાં ફે બીન્ન
વાંસ્કૃ તીઓનુાં વશઅસ્તીત્લ આજ ે ણ વલાત્ર જોઈ ળકામ છે. એક પ્રજા યમ્યાગત
રકધભા ાે છે અને ફીજી પ્રજા ળાષ્ડીમધભા માને ધભાગ્રન્થ ય આધાયીત ધભા
ાે છે. રકધભા વીંધુઘાટીની યમ્યા છે, જ્માયે ળાષ્ડીમધભા લૈદીક યમ્યાન છે.
વીંધુ વાંસ્કૃ તી લૈદીક નથી એનુાં વોથી પ્રફ અને અકાટ્ય પ્રભાણ એ છે કે
જો વીંધુ વાંસ્કૃ તી લૈદીક શત ત ુયાણ, યાભામણ, ભશાબાયત, ગીતા અને
સ્ભૃતીઓભાાં એન મળસ્લી ઉલ્ેખ શત. આ ફધાાં ગ્રન્થભાાં લૈદીક વાંસ્કૃ તીન ઉલ્ેખ
છે; યન્તુ વીંધુ વાંસ્કૃ તીન ઉલ્ેખ નથી, તે દળાાલે છે કે વીંધુ વાંસ્કૃ તી લૈદીક નથી.
લીચાયણીમ પ્રશ્ન અશીં એ છે કે આઝાદી છીના બાયતના લીદ્વાન,
ચીન્તક, રેખક, ભુધાન્મ વાશીત્મકાય, વાંળધનકાય, ત્રકાય, ઈતીશાવકાય અને
વાધુ–વન્ત તથા આચામો વીંધુઘાટીની વાંસ્કૃ તીની લીચાયણાની ળા ભાટે ઉેક્ષા કયી
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યષ્ણા છે ? તેઓ વીંધુઘાટીની લૈદીક વાંસ્કૃ તીન તુરનાત્ભક અભ્માવ શીન્દુ પ્રજા
વભક્ષ કેભ યજુ કયતા નથી ? આજ ે ણ તેઓ જ્માયે યાભામણ, ભશાબાયત, ુયાણ
લગેયે ગ્રન્થની વભીક્ષા રખે છે ત્માયે ભાત્ર લૈદીક વાંસ્કૃ તીને જ કેન્દ્રભાાં યાખીને તેની
વભીક્ષા કયે છે ત્માયે તેઓ વીંધુઘાટીની વાંસ્કૃ તીને ણ કેન્દ્રભાાં કેભ યાખતા નથી ?
એન અથા ત એભ જ થામ કે લીદેળી આમોની લીદેળી લૈદીક વાંસ્કૃ તી ને જ તેઓ
તાની વાંસ્કૃ તી ભાને છે. અને વીંધુઘાટીની બાયતીમ વાંસ્કૃ તીને તેઓ તાની
વાંસ્કૃ તી ભાનતા નથી. એન અથા એલ થામ કે તેઓ તાને ભનભાાં બાયતીમ નથી
ભાનતા; યન્તુ તેઓ તાને ભનભાાં લીદેળી આમા ભાને છે. જો તેઓ એભ ભાનતા
શમ કે આમો ફશાયથી આવ્મા નથી; યન્તુ આમો ણ બાયતના ભુ નીલાવીઓ
છે, ત ણ એન ભને કે કઈને કળ જ લાાંધ નથી, યન્તુ ખુળી જ છે. ત છી
તેઓ બાયતની તાના વીલામની પ્રજાને નીચ, અધભ, અલીત્ર અને શરકી ળા
ભાટે ગણે છે ? તેને ળુદ્ર ગણીને તેને ળાવન અને પ્રળાવન ભાટે અાત્ર કેભ ભાને છે
? ળુાં કઈ તાના વશદયને કદી અાત્ર અને અધભ ભાની ળકે ? ભાગાદળાન પક્ત
અભે જ કયી ળકીએ અને અભાયાથી અન્મ નશીં એલુાં એક બાયતીમ વ્મક્તી ફીજી
બાયતીમ વ્મક્તી લીળે કેલી યીતે કશી ળકે ?
●
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બાયતીમ વાંસ્કૃ તી લીરુદ્ધ આમા વાંસ્કૃ તી
અનુક્રમણીકા

આશ્ચમાની લાત એ છે કે આજના આધુનીક જ્ઞાન–લીજ્ઞાનના મુગભાાં ણ
આણા ભટાબાગના પ્રફુદ્ધ લીદ્વાન ણ આમા વાંસ્કૃ તીને જ બાયતીમ વાંસ્કૃ તી ભાને
છે. અથાાત્ ફન્ને વાંસ્કૃ તીને એક જ વાંસ્કૃ તી ભાને છે; યન્તુ લાસ્તલીકતા ત તદ્દન
જુ દી જ છે; કાયણ કે શકીકતભાાં બાયતીમ વાંસ્કૃ તી અને આમા વાંસ્કૃ તી યસ્યથી
બીન્ન જ નશીં; યન્તુ લીયીત ણ છે. લાસ્તલીકતા એ છે કે રગબગ છેલ્ાાં વાડા
ત્રણ શજાય લા કયતાાંમે લધાયે વભમથી ફન્ને વાંસ્કૃ તીઓ યસ્યન વાંઘા અને
વભન્લમ કયતાાં કયતાાં જ વાથે જ લીકવતી યશી, અસ્તીત્લ ધયાલતી યશી છે, જ ેને
કાયણે આટરા ફધા પ્રરમ્ફ વભમ દયભીમાન ફન્ને વાંસ્કૃ તીઓનાાં તત્ત્લ યસ્યભાાં
બી ગમાાં શમ, કેટરાાંક તત્ત્લ એકદભ ઓતપ્રત ણ થઈ ગમાાં શમ, કેટરાાંક
અધાા–ધાા એકફીજાભાાં બળ્ાાં શમ અને કેટરાાંક તત્ત્લ અરગ ણ યશી ગમા
શમ, તેથી તેભની લચ્ચેના બેદ આજ ે જરદીથી ભારુભ ન ડે એલુાં ણ ફની ળકે.
યન્તુ ઝીણલટથી અભ્માવુણા નજયે જોલાભાાં આલે ત એ ફે વાંસ્કૃ તીઓ લચ્ચેના
બેદ અલશ્મ નજયભાાં આલી જામ છે. પ્રાયમ્બભાાં આ ફે વાંસ્કૃ તીઓ લચ્ચે અનેક
સ્ષ્ટ બેદ શતા જ ેભાાંના કેટરાક બેદ આ પ્રભાણે ગણાલી ળકામ એભ છે :

(1) ફુદ્ધી અને શ્રભન વભન્લમ :
બાયતીમ વાંસ્કૃ તી ફુદ્ધીુલાકના ળાયીયીક શ્રભભાાં લીશ્વાવ યાખે છે, જ્માયે
આમા વાંસ્કૃ તી ળાયીયીક યીશ્રભભાાં ભાનતી નથી. આમો યખડતી, બટકતી, અવભ્મ
પ્રજા શતી. પ્રાયમ્બભાાં તે ચયી, રુાંટ–પાટ, ધાડ અને રડાઈ–ઝઘડા કયીને જ તાનુાં
ગુજયાન ચરાલતા શતા. રાાંફા વભમ છી ફન્ને વાંસ્કૃ તીઓ લચ્ચે વભાધાન અને
વભન્લમ તથા વમ્ફન્ધ થતા તેઓએ તાની કાભચયીના રુાંટભાયના ધાંધાઓનુાં ફાષ્ણ
સ્લરુ ફદરલુાં ડ્યુાં. તે ભાટે તેભણે લણાવ્મલસ્થા સ્થાી. શભ, શલન, મજ્ઞ,
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પ્રામશ્ચીત્ત, ભયણત્તય ક્રીમાકાાંડ આદી દ્વાયા તેભણે ળાયીયીક શ્રભ લીનાની તાની
આજીલીકાના ધાંધાઓનુાં નીભાાણ કમુ.ું આમોએ તાના ભાટે બીક્ષુક લૃત્તીને ણ
ધભાળાષ્ડ દ્વાયા લીત્ર અને શ્રેષ્ઠ ફનાલી દીધ. જ્માયે બાયતીમ પ્રજા આખ દીલવ
તનતડ ભશે નત કયળે; યન્તુ કદાચ ‘ભયતે દભ તક’ બીખ નશીં ભાગે. અરફત્ત
બીક્ષુક લૃત્તી એ બાયતીમ પ્રજાની ક્માયે ક ભજફુયી શઈ ળકે; યન્તુ આમાપ્રજાની ત
તે ભાનવીકતા મા ધભા છે. આમા પ્રજા ળાયીયીક શ્રભને નીમ્ન, અધભ અને અલીત્ર
ગણે છે. ખેતી, કરાકાયીગયી અને લૈદ્યના દલા–દારુના ધાંધાઓને ણ તેભણે નીમ્ન
અને ત્માજ્મ ગણ્મા છે. જ્માયે બાયતીમ પ્રજા તાની ફુદ્ધી વાથે ળાયીયીક શ્રભ
કયીને ખેતી, ળુારન, ળીલ્–સ્થાત્મ, શુન્નય–કાઓના ધાંધાઓભાાં ાયાંગત
શતી. ભશેં –જો–દડ અને શડપ્ાની વાંસ્કૃ તી તેનુાં પ્રભાણ છે. અરફત્ત આ ફાફતભાાં
ણ ફન્ને વાંસ્કૃ તીની યસ્યભાાં બેવે થઈ છે. તેભ છતાાંમ જોઈ ળકામ છે કે
આજ ે ણ આણા ઘણા બાયતીમ ફન્ધુઓ આમા ભાનવીકતા ધયાલતા શલાથી
ળાયીયીક યીશ્રભ લીના કેટરાક ધાંધાઓભાાં તાનુાં પ્રબુત્લ જભાલી યાખ્મુાં છે અને
કામભ જભાલી યાખલા ણ ભાાંગે છે. આજ ે ણ બાયતીમ ભાનવ ધયાલતી દીકયીઓ
અને ભાતાઓ ભશે નત ભજુ યી કયીને તાનુાં ગુજયાન ચરાલળે; યન્તુ યીશ્રભ
લીનાન ૈવ રાલલાન લીચલાય વુધ્ધાાં નશીં કયે . બાયતીમ વાંસ્કૃ તી ફુદ્ધી વાથે
શ્રભન ઉમગ કયે છે, જ્માયે આમા વાંસ્કૃ તી ફુદ્ધી દ્વાયા છકટન ઉમગ ણ
કયે છે, શ્રભથી દુય બાગે છે.

(2) ષ્ડી–ુરુ વભાનતા :
વીંધુઘાટીની વાંસ્કૃ તીના અલળેભાાં ષ્ડી–ુરુ વભાનતાનાાં રક્ષણ જોઈને
તેના એક વાંળધક વય જ્શૉન ભાળાર રખે છે કે, ‘The female element appear
to be equal with, if not predominate over the male’ અથાાત્ ‘ષ્ડી અને
ુરુ લચ્ચે વભાનતા દેખામ છે; છતાાંમ તે ષ્ડી તત્ત્લનુાં લચાસ્લ ધયાલતુાં નથી.’
બાયતીમ અનામા પ્રજાભાાં ષ્ડી–ુરુ વભાનતા નજયે ડે છે. જીલનના
દયે ક ક્ષેત્રભાાં માને ખેતી, ળુારન, કરા–કાયીગયી, ભશે નત–ભજુ યી, ધાંધા–ઉદ્યગભાાં
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ષ્ડી અને ુરુ વાથે કાભ કયતા જોલા ભે છે. જ્માયે આમોની ષ્ડીઓ ઘયની ફશાય
નીકતી નથી, ઓઝર–ડદાભાાં યશે છે. ભાત્ર યવઈ, ઘયકાભ અને ફાકને જન્ભ
આલાના કાભ વીલામનુાં કઈ કાભ તે કયતી નથી, તેથી તે યતન્ત્ર છે. ુરુની
ગુરાભ છે, જ્માયે બાયતીમ ષ્ડી સ્લતન્ત્ર છે. ુરુની જ ેભ તે ફશાયનાાં કામો કયી ળકે
છે, તેભ તે ુરુની જ ેભ ફીજી લાય રગ્ન ણ કયી ળકે છે. આમોભાાં ુરુ
અનેકલાય ‘ભયતે દભ તક’ ુનરાગ્ન કયી ળકે છે. ષ્ડીને ુનરાગ્નની ભનાઈ છે. તેને
તી ાછ વતી થલાની મા આજીલન લૈધવ્મ ાલાની પયજ ાડલાભાાં આલે છે.
આમાપ્રજાભાાં દીકયીન જન્ભ અળુકનીમા ગણામ છે. પ્રાચીનકાભાાં આમો
દીકયીને દુધીતી કયતા શતા અને આજ ે કન્માભ્રુણ શત્મા કયે છે. બાયતીમ પ્રજાભાાં
કેટરીક ષ્ડીઓ સ્લેચ્છાએ લીધલા યશે છે (અથાાત્ તીના ભૃત્મુ છી ુનરાગ્ન નથી
કયતી) અને ભશે નત–ભજુ યી કયીને તાના વન્તાનને ઉછેયે છે. બાયતીમ પ્રજાભાાં
દશે જ પ્રથા નથી. આમોભાાં દશે જ પ્રથા આજ ે ણ લીકયા છે. દશે જને કાયણે
ુત્રલધુઓને ત્રાવ અામ છે અને જીલતી વગાલી ભુકલાભાાં ણ આલે છે.
બાયતીમ ષ્ડી ઈચ્છાલયને યણી ળકે છે. ઈચ્છીત મુલાન વાથે બાગી
જઈને મા તાને બગાડી જલા ભાટે ઈચ્છીત મુલાનને ઉશ્કેયીને ણ; તેની વાથે
બાગી જઈને રગ્ન કયી રે છે, જ્માયે આમોભાાં કુ , ગત્ર, જાતી અને જન્ભકુ ાંડી
લગેયે જોઈને કુ ટમ્ુ ફની ઈચ્છા પ્રભાણે જ તેઓ જ્માાં ઈચ્છે ત્માાં જ તે યણી ળકે છે
અને દીકયી લીરુદ્ધભાાં જામ ત તેને ભાયી નાખલાભાાં આલે છે મા કામભ ભાટે વમ્ફન્ધ
કાી નાખલાભાાં આલે છે.
કૃ ષ્ણ રુકીભણીનુાં, અજુ ના વુબદ્રાનુાં, અજુ ના ુત્ર અબીભન્મુ વુયેખાનુાં,
કૃ ષ્ણોત્ર અનીરુદ્ધ ફાણાવુયની ુત્રી અક્ષમાનુાં શયણ કયીને રગ્ન કયે છે, તેભ જ
દુષ્મન્ત અને ળકુ ન્તરા ગાાંધલારગ્ન કયે છે. આ ફધાાં બાયતીમ ભુનીલાવી અનામા
ક્ષત્રીમ શતાાં. આ ફાફતભાાં આજ ે ણ ફન્ને વાંસ્કૃ તીઓનાાં રક્ષણ યસ્યભાાં
થડાઘણા અાંળે બેવે થઈ ગમેરાાં જણામ છે. બાયતીમ વાંસ્કૃ તી રગ્નફાષ્ણ
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વમ્ફન્ધભાાં ભાનતી નથી, જ્માયે આમા વાંસ્કૃ તી રગ્નફાષ્ણ વમ્ફન્ધ ણ ભાન્મ યાખે
છે.

(3) દત્તક પ્રથા :
બાયતીમ દમ્તી વાંજોગલળાત ની:વન્તાન યશી જામ ત તે કઈ ણ
અન્મના ફાકને દત્તક રે છે, જ્માયે આમા વાંસ્કૃ તીએ નીમગપ્રથા સ્થાી છે. જ ેભાાં
ની:વન્તાન ષ્ડીને તાના જ કુ ના જ ેઠ મા દીમય વાથે મા તાના કયતાાં ઉંચા
લણાના કઈ ણ ુરુ વાથે (ફશુધા બ્રાષ્ઢણ વાથે) દેશવમ્ફન્ધ કયાલી ફાક ેદા
કયાલલાભાાં આલે છે. આમા પ્રજાભાાં પ્રત્મેક ષ્ડી ભાટે ણ આ નીમગપ્રથા પયજીમાત
છે. ષ્ડી લીધલા શમ કે વધલા; યન્તુ તેને નીમગ ભાટે ગભે ત્માયે પયજ ાડી
ળકામ છે. અથાાત્ આમા ાંડીતએ તાના વ્મબીચાયને લા ભાટે આ નીમગપ્રથા
સ્થાી શતી; યન્તુ બાયતીમ પ્રજાએ તે કદીમે સ્લીકાયી નથી. તેનુાં જ્લરન્ત
ઉદાશયણ એ છે કે બાયતીમ ફન્ધાયણભાાં શીન્દુ કડ ફીર ઉભેયીને તેના દ્વાયા કઈ
ણ બાયતીમ ષ્ડીને ણ ભાત્ર ુત્ર જ નશીં; યન્તુ ુત્રીને ણ દત્તક રેલાની બવ્મ
વુલીધા કયી આીને પ્રાચીનકાની વ્મબીચાયી નીમગપ્રથાભાાંથી કામભ ભાટે છડાલી
દીધી છે. બાયતીમ ફન્ધાયણનુાં એ અબુતુલા અને ક્રાન્તીકાયી ગરુાં છે.
આશ્ચમાની લાત એ છે કે ભશાબાયતભાાં ાાંડ,ુ ધૃતયાષ્ટ ર, લીદુય તથા
ાાંડલને તથા યાભામણભાાં યાભાદી ફાાંધલને નીમગ દ્વાયા ઉત્ન્ન થમેરાાં ફતાવ્મા
શલા છતાાં; તેભ જ આધુનીક વભાજવુધાયક ભશી દમાનન્દે નીમગપ્રથાની બયુય
તયપે ણ કયી શલા છતાાં; ઈન્દ્ર અને અન્મ દેલ અને અભુક ઋી–ભુનીઓના ભુક્ત
મોન પ્રવાંગ ધભાળાષ્ડભાાં લણીત શલા છતાાં; બાયતની ભુ નીલાવી પ્રજા ભુક્ત
વ્મબીચાયની પ્રથાઓ વાથે વમ્ભત નથી થઈ.

(4) ષ્ડી અને ૃથ્લી ફન્ને ભાતા :
બાયતીમ વાંસ્કૃ તી ષ્ડીને ભાતા ભાને છે. ભાતૃુજક અને ભાતૃવત્તાક
વભાજલાી તે પ્રજા છે. તેભની ભાતા કઈ દીવ્મ કે અરોકીક નથી; યન્તુ એભની
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ભાતાઓ એલી ુલજ
ા ષ્ડીઓ છે જ ે દુશ્ભન વાથે રડલાભાાં ળશીદ થમેરી મા યાક્રભી
મા વેલાબાલી છે. આમા વાંસ્કૃ તીભાાં ષ્ડી ભાત્ર ભાદા છે. બાયતીમ વાંસ્કૃ તીભાાં ષ્ડી અને
ૃથ્લી ફન્ને ભાતા છે, (અને ચન્દ્ર ‘ચાાંદાભાભા’ છે) જ્માયે આમા વાંસ્કૃ તીભાાં આ ફન્ને
‘બગ્મા’ છે. ‘લીય બગ્મા લવુાંધયા’ એ આમા વાંસ્કૃ તીનુાં પ્રખ્માત વુત્ર છે. આમોના
ગ્રન્થભાાં અભુક યાજાઓએ ‘અભુક લો વુધી યાજ કમુું’ એભ રખલાને ફદરે તે
યાજાઓએ ‘ૃથ્લીને બગલી’ એભ રખેરુાં જોલા ભે છે. ખુદ ગીતાભાાં ણ અજુ ના ને
કશે લાભાાં આવ્મુાં છે કે ‘જો તુાં ભામો જઈળ, ત સ્લગા ાભીળ અથલા જીતીળ ત ૃથ્લી
બગલીળ’ (અધ્મામ : 2–37). ધયતીન બગ કયલાની લાત બાયતીમ વાંસ્કૃ તી કદી
લીચાયી ણ ન ળકે.
એલી જ યીતે બાયતીમજનને દયે ક ષ્ડી તે, ભાતા, ફશે ન, બાબી,
ુત્રલધુ, દાદી, નાની, ભાવી, કાકી, બાણેજ, બત્રીજી, ુત્રી, દશીત્રી લગેયે અનેક
વમ્ફન્ધથી ફન્ધામેરી છે. દયે ક વમ્ફન્ધનુાં અરગ–અરગ ભુલ્મ, ભાન, આદય અને
ળુદ્ધતાન અરગ ભશીભા છે. જ્માયે આમોભાાં ષ્ડી કેલ ષ્ડી મા ભાદા છે. એ વીલામ
કઈ વમ્ફન્ધને આમા પ્રજા જાણતી નશતી. આજ ે આ વાંસ્કૃ તીભાાં ફન્ને ક્ષભાાં
બેવે દ્વાયા લીકૃ તી આલી ગઈ છે; છતાાંમ ફશુધા પ્રેભાદયન આ બાલ ણ
જલાઈ યશે ર ણ જોઈ ળકામ છે.

(5) રક પ્રભાણ :
બાયતીમ વાંસ્કૃ તી રકને મા રકના તકા અને અનુબલને પ્રભાણ ભાને છે,
જ્માયે આમા વાંસ્કૃ તી ધભાગ્રન્થને મા ગુરુને પ્રભાણ ભાને છે. લેદાદી અનેક ધભાગ્રન્થને
પ્રભાણ ભાને છે. જ્માયે ફૃશસ્તી, ચાલાાક, ફુદ્ધ, ભશાલીય, કફીય, નાનક,
યૈ દાવ(યશીદાવ), જ્ઞાનેશ્વય, તુકાયાભ આદી બાયતીમ વાંસ્કૃ તીના તભાભ
જ્મતીધાયએ લેદપ્રાભાણ્મન નકાય કમો તેભ જ વાંસ્કૃ ત બાાન ણ ઈનકાય કયીને
રકબાાભાાં જ વદાચાય અને ધભાન પ્રચાય કમો. ફુદ્ધ ે કષ્ણુાં, ‘અપ્ દી બલ’ –
તાય દીલ તુાં જ થા. ત અખાએ કષ્ણુાં – ‘તાય ગુરુ તુાં જ થા’.
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(6) વાભાજીક વભાનતા :
બાયતીમ વાંસ્કૃ તી વાભાજીક વભાનતા અને એકતાભાાં ભાને છે. કઈ
વભાજ, જાતી, લાંળ, કુ  કે લણા ઉંચ મા નીચ નથી. ફધા વભાન છે. જ્માયે આમા
વાંસ્કૃ તી ચતુલણાવ્મલસ્થાભાાં ભાને છે. તે બ્રાષ્ઢણ, ક્ષત્રીમ, લૈશ્મ, ળુદ્ર આદી ક્રભળ:
ઉંચનીચની શ્રેણીભાાં ખયાફ યીતે લીબાજીત કયે છે. આમા બ્રાષ્ઢણ તાને વલાથી
શ્રેષ્ઠ, ભશાન, ુજનીમ, લીત્ર, ૃથ્લી યના દેલ અને ફધાના ભારીક ભાને છે. અને
તાના વીલામનાને નીમ્ન, અધભ, અલીત્ર અને નીચમની ભાને છે. જગતનુાં તભાભ
જ્ઞાન પક્ત બ્રાષ્ઢણ ાવે જ છે અને જગતને તે જ કેલ ભાગાદળાન કયી ળકે છે.
તાના વીલામનાને એલ અધીકાય કે ફુદ્ધી મા ક્ષભતા નથી એભ તેઓ ભાને છે,
એલુાં કશે તી લખતે તેઓ એ ઈતીશાવ બુરી જામ છે કે શજાય લા વુધી બાયત ઉય
અનેક રુાંટાયાઓ શુભરા કયી બાયતને ઘભયતાાં અને શયાલતાાં તથા રુાંટતાાં યશે તા
શતા ત્માયે એભનુાં ભાગાદળાન ક્માાં ગમુાં શતુાં ? ફે શજાય લાની ગુરાભી લખતે એભનુાં
ભાગાદળાન ક્માાં ગમુાં શતુાં ? ળક, શુણ, આયફ, ભગર આ દેળના ળાવક ફન્મા
ત્માયે તેભના દીલાન, ભન્ત્રી, કુ રકણી અને ાટીર લગેયે ફનીને એભને એલુાં
ભાગાદળાન કણ આતુાં શતુાં કે જ ેથી બાયતની પ્રજાનુાં ત્માયે વલાુંગી ળણ શજાય
લા વુધી થતુાં જ યષ્ણુાં ? છતાાંમ આજ ે આમા વાંસ્કૃ તીના યાંગે યાંગામેરા કેટરાક રક
શજી ણ તાને શ્રેષ્ઠ અને તાના વીલામનાને નીમ્ન ભાની યશીને બાયતીમ
પ્રજાની વભાનતા અને એકતાને ગમ્બીય નુકવાન શોંચાડી યષ્ણાાં છે.
બાયતીમ વાંસ્કૃ તી નીયીશ્વયલાદી, ઈશરકલાદી, લીજ્ઞાનલાદી અને
ભાનલલાદી છે, જ્માયે આમા વાંસ્કૃ તી ઈશ્વયલાદી, યરકલાદી, અન્ધશ્રદ્ધાલાદી અને
ભાનલતાશીન છે. જ ે અન્મ ભનુષ્મને નીચ અને અલીત્ર ગણે એ વાંસ્કૃ તી ભાનલલાદી
વાંસ્કૃ તી કશે લામ જ નશીં ને ? બાયતીમ વાંસ્કૃ તી ળીર, વદાચાય, નૈતીકતા અને
પ્રજ્ઞાને ધભા ભાને છે, જ્માયે આમા વાંસ્કૃ તી લણાા–શ્રભને ધભા ભાને છે. બાયતીમ
વાંસ્કૃ તી પ્રાકૃ તીક કામા–કાયણ નીમભનને ભાને છે, જ્માયે આમા વાંસ્કૃ તી પ્રાયબ્ધ અને
નવીફને ભાને છે. બાયતીમ વાંસ્કૃ તી તાના ભાનલીમ કતાવ્મ, પયજ અને
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જલાફદાયીને ધભા ભાને છે, જ્માયે આમા વાંસ્કૃ તી ઈશ્વયપ્રાપ્તી અથે ઈશ્વય બજનને
ધભા ભાને છે. બાયતીમ વાંસ્કૃ તી ‘ફશુજન શીતામ ફશુજન વુખામ’ભાાં ભાને છે, જ્માયે
આમા વાંસ્કૃ તી ‘અલ્જન (બ્રાષ્ઢણ) શીતામ અલ્જન વુખામ’ભાાં ભાને છે.બાયતીમ
વાંસ્કૃ તી ભાને છે કે ભનુષ્મ તે જ તાન સ્લાભી છે. જ્માયે આમા વાંસ્કૃ તી ભાને છે
કે ‘તુાં દમાુ, દીન શાં ુ, તુાં દાની, શાં ુ બીખાયી’ બાયતીમ વાંસ્કૃ તીભાાં રક સ્લમાં લીધાતા,
જ્માયે આમા વાંસ્કૃ તીભાાં વત્તાના ળીા ઉય બ્રાષ્ઢણ. બાયતીમ વાંસ્કૃ તી રકળાશીભાાં
ભાને છે, જ્માયે આમા વાંસ્કૃ તી યાજાળાશીભાાં ભાને છે. બાયતીમ વાંસ્કૃ તીનુાં ભુ
વીન્ધુઘાટીની વાંસ્કૃ તી છે, જ્માયે આમા વાંસ્કૃ તી લીદેળી મુયેળાઈ ભુની છે. વીન્ધુ
વાંસ્કૃ તી એ શીન્દુ વાંસ્કૃ તી છે, જ્માયે આમા વાંસ્કૃ તીલીદેળી વાંસ્કૃ તી છે. બાયતીમ
વાંસ્કૃ તી ત્માગલાદી શ્રભણની વાંસ્કૃ તી છે, જ્માયે આમા વાંસ્કૃ તી બગલાદી આમોની
વાંસ્કૃ તી છે.
●
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આત્ભા–યભાત્ભા અને લણાાશ્રભધભાન લીયધ કયનાયા
ચાલાાક એકરા નશતા
અનુક્રમણીકા

આણા વભાજભાાં વાભાન્મ ખ્માર એલ પ્રલતી યષ્ણ છે કે આત્ભા–
યભાત્ભાના અસ્તીત્લન અને લણાાશ્રભધભાન લીયધ કયનાય ચાલાાક ભાત્ર એક જ
– એકર જ બાયતભાાં ેદા થમ છે. લાસ્તલભાાં આ ણ એક કુ પ્રચાય જ છે.
શકીકત એ છે કે આણા દેળભાાં અતીપ્રાચીનકાથી જ આત્ભા–યભાત્ભા અને
લણાાશ્રભધભાન ઈનકાય કયનાયા અનેક ચાલાાક ઉયાાંત ઋી–ભુનીઓ, આચામો,
વાધુ–વન્ત અને બોતીકલાદીઓ કામભ ભટા પ્રભાણભાાં ેદા થતાાં યષ્ણાાં છે.
ઋગ્લેદકાના ફૃશસ્તી બાયતીમ બોતીકલાદના ીતાભશ ગણામ છે.
વલા પ્રથભ તેભણે જ ‘દાથા’ને જ યભ તત્ત્લ તથા આખયી વત્મ તયીકે ઘીત કમો
શત. પ્રકૃ તી ઉય કઈ અરોકીક આત્ભા–યભાત્ભાની વત્તાન તેભણે અસ્લીકાય
કમો શત. બાયતના ઈશ્વયલાદીઓએ એભની ત્ની અને ળીષ્મ વશીત એભન અને
એભના વાશીત્મન નાળ કમો શત. અને કુ પ્રચાય દ્વાયા તેભને બોતીકલાદીભાાંથી
બગલાદી ફનાલી દીધાાં શતાાં. ફૃશસ્તીના ળીષ્મ ધીણ ણ લૈદીક કભાકાાંડીઓને
નકાભા ભાણવન જભેર ભાનતાાં શતાાં. એભના વીલામના અન્મ એક લીચાયક
યભેષ્ઠીન ણ દાથા વીલામ કઈ અરોકીક તત્ત્લનુાં અસ્તીત્લ સ્લીકાયતાાં નશતાાં.
એક અન્મ તત્કારીન બોતીકલાદી લીચાયક શતાાં બૃગ.ુ તેઓ કશે તા કે ‘દાથા
ળાશ્વત છે. દાથાભાાંથી જ જીલની ઉત્તી થામ છે અને તભાભ જીલનુાં અન્તે
દાથાભાાં જ લીરીનીકયણ થામ છે.’
ઉનીદકાભાાં બ્રાષ્ઢણની શ્રેષ્ઠતા અને લૈદીક ક્રીમાકાાંડ ઉય કટુ
પ્રશાય થમેરાાં જોલા ભે છે. તે વભમે બ્રષ્ઢજ્ઞાનની પ્રાપ્તી ભાટે બ્રાષ્ઢણ
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ક્ષત્રીમગુરુઓની ળયણભાાં ણ જતાાં જોલા ભે છે. જ ેનુાં શ્રેષ્ઠ ઉદાશયણ છે ક્ષત્રીમ
યાજા જનકના ળીષ્મ વ્માવુત્ર ળુકદેલ.
ભુડકાં ઉનીદ કશે છે કે ‘જ ે કઈ આ કભાકાાંડથી ળુબપની આળા
યાખે છે તે ભુખા છે’ શ્વવનલેદ ઉનીદભાાં કશે લાભાાં આવ્મુાં છે કે, ‘કઈ ઈશ્વય નથી,
કઈ અલતાય નથી, કઈ સ્લગા નથી, નયક નથી, ફધાાં જ કભાકાાંડ અશાંકાયી
ુયશીતના કયતુત છે. પ્રકૃ તી અને વભમ ફન્ને ક્રભળ: ઉત્ન્નકતાા અને વાંશાયક છે,
ભનુષ્મને વુખ–દુ:ખ આલાભાાં તે ફન્ને ભનુષ્મના ુણ્મ ઉય કે ા ઉય ધ્માન
દેતાાં નથી. ભીઠી–ભીઠી લાતથી ફશે કાઈ જઈને રક દેલભન્દીય અને ુયશીતને
લગી યશે છે.’
ે ી નાલ વાથે વયખાવ્માાં છે. જ ે
ભુાંડક ઉનીદે મજ્ઞ અને કભાકાાંડને તુટર
તભાભને એક વાથે ડુફાડે છે. છાાંદગ્મ ઉનીદભાાં ુયશીતના જુ રુવની
વયખાભણી કુ તયાઓના ઝુાંડ વાથે કયલાભાાં આલી છે. કત્વ ઋીએ લેદને નીયથાક
તથા ાયસ્યીક લીયધન બાય–ટર ફતાવ્મા છે.
રાગે છે કે આણા દેળભાાં જ ેભ જ ેભ આમોનુાં વામ્રાજ્મ લીકવતુાં ગમુાં તેભ
તેભ તેભણે તાની લણાલાદી લૈદીક લીચાયધાયા ણ ળાભ–દાભ–બેદ–દાંડ લડે
પ્રવાયી છે. તેભ છતાાંમે બાયતીમ લીચાયકએ તાની અવર વીંધુઘાટીની
ભાનલલાદી લીચાયધાયાને જીલન્ત યાખલા ભાટે તાના તેજોભમ અને ભયણીમા
પ્રમત્ન કામભ ચારુ યાખ્મા છે. લૈદીકકાભાાં જ ેભ ફૃશસ્તી અને તેભના ચાલાાક
અનુમામીઓએ કાભ કત્મુાં શતુાં તે જ કાભ ઉનીદકાનાઅનેક ઋી–ભુનીઓએ
ણ ચારુ યાખ્મુાં જણામ છે. યન્તુ આ ઉનીદને જોતાાં એલુાં રાગે છે કે તેની ભુ
લીચાયધાયા લૈદીક લણાવ્મલસ્થા અને તદ્જન્મક્રીમાકાાંડ અને ભાન્મતાઓની લીયધી
છે. તેથી ઉનીદની લીચાયધાયા તેની વાથે વાથે આત્ભા–યભાત્ભાના અસ્તીત્લની
ણ લીયધી શલી જ જોઈએ. યન્તુ જ ેભ ચાલાાકદળાનન નાળ કયી નાખલાભાાં
આવ્મ છે, તેભ અનીશ્વયલાદી ઉનીદન ણ નાળ કયી નાખલાભાાં આવ્મ શલ
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જોઈએ અને જ ેન નાળ ળક્મ નથી ફન્મ તે ઉનીદભાાં બેવે કયી તેને લીકૃ ત
ફનાલી તેભને ઈશ્વયલાદી મા બ્રષ્ઢલાદી ફનાલી દેલાભાાં આવ્મા શલા જોઈએ.
ઉનીદકાની આવાવના કાભાાં જ યાજી જનક છી આણા દેળભાાં એલા
ફે ભશાન ક્ષત્રીમ યાજુતન ઉદ્બલ થમેર જોઈ ળકામ છે, જ ેભણે લૈદીક
લણાવ્મલસ્થા, તદ્જન્મ ક્રીમાકાાંડ અને અન્ધલીશ્વાવન રગબગ વભુગ ધ્લાંવ કયી
અનીશ્વયલાદી એલા ાંચળીર અને પ્રજ્ઞાના પ્રેભ, ભૈત્રી અને કરુણાના ધભાની સ્થાના
કયી શતી. એ ભશાભુનીઓ શતા તથાગત ભશાલીય અને ફુદ્ધ, જ ેભણે બાયતના
વીંધુઘાટીભાાં લવનાયાાં આણા ુલજો
ા ના ધભાની ુન:સ્થાના કયી આમોના ધભાને
લીધ્લાંવ કમો શત.
જ ૈન અને ફોદ્ધ ગ્રન્થભાાં એલા 62 નાસ્તીક, બોતીકલાદી, લેદનીન્દક
આચામોના નાભ ગણાલલાભાાં આવ્મા છે, જ ેઓ ફુદ્ધ અને ભશાલીયના વભકારીન
અને એભની આવાવના વભમભાાં અસ્તીત્લ ધયાલતા શતાાં. જ ેભાના એક શતા
અજીત કેળકમ્ફર. એભનુાં કશે લાનુાં શતુાં કે ‘ભનુષ્મ ચાય તત્ત્લનુાં ભીશ્રણ છે અને
આત્ભા ળયીયથી બીન્ન એલી કઈ વત્તા નથી, ભૃત્મુ છી કઈ જીલન નથી, ચાયે મ
તત્ત્લ ભૃત્મુ છી લીરીન થઈ જામ છે.’ ‘વુત્ર કુ તાુંગ’ભાાં અજીત કેળકમ્ફર કશે છે કે
‘જ ે રક દાલ કયે છે કે આત્ભા ળયીયથી અરગ છે, તેઓ એ ફતાલી ળકતાાં નથી
કે આત્ભા કેટર રાાંફ અને ાત છે, ગાકાય છે કે કણમુક્ત છે, ત્રીકણ છે કે
ચયવ, કા છે કે ી, ભીઠ છે કે કડલ, વખત છે કે ભુરામભ, ઠડાં  છે કે ગયભ,
વીધ છે કે લાાંક.’
ફીજા એક વભકારીન લીચાયક ભકખરી ગવાર શતાાં. તેઓ આજીલક
વમ્પ્રદામના વાંસ્થાક શતા. તેભણે કષ્ણુાં છે કે ‘ફધાાં પ્રાણીઓ અને લનસ્તી આદી
તાના સ્લબાલને કાયણે લીલીધ રુભાાં પ્રગટ છે. અથાાત્ એન કતાા મા વાંચારક
કઈ આત્ભા–યભાત્ભા નથી. આ વીલામ ુણા કશ્મ, પ્રફુદ્ધ કાત્મામન, નીગાંઠ
નથુત (ભશાલીય સ્લાભી) વાંજમ ફેરીથ ુત અને ામાવી જ ેલા અનેક બોતીકલાદી
લીચાયકન ઉલ્ેખ ભે છે. દીઘા નીકામ નાભના ફોદ્ધગ્રન્થભાાં ામાવી કશે છે કે
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‘ધભાાત્ભાઓ કે જ ેભણે ભૃત્મુ છી સ્લગા ભલાનુાં નીશ્ચીત છે, તેઓ ણ ભયલા
ઈચ્છતા નથી. તેભણે ભૃત્મુ ાભી યશે રા ભનુષ્મના ળયીયભાાંથી આત્ભાને ફશાય
નીકત જોમ શત નથી. છતાાં તેઓ ુનજાન્ભની લાત કયે છે તે શાસ્માસ્દ છે.
વાયા–ખયાફ કામોનુાં પ કઈ યરકભાાં ભતુાં નથી.’
યાભામણભાાં ણ રકામત બ્રાષ્ઢણન ઉલ્ેખ છે. બયત યાભને ચીત્રકુ ટ
ય ભલા જામ છે, ત્માયે યાભ બયતને ુછ ે છે કે, ‘તુાં રકામત બ્રાષ્ઢણનુાં ત નથી
વાાંબત ને ?’ ઉયાાંત યાભ અને નાસ્તીક જાફારીન વાંલાદ ણ લાલ્ભીકી
યાભામણભાાં છે. તે દળાાલે છે કે યાભામણ કાભાાં ણ બોતીકલાદી લીચાયધાયાના
પ્રલતાક આણા દેળભાાં શતાાં.
ભશાબાયતભાાં ણ બાયદ્વાજ નાભના ઋી અને શે તુક વમ્પ્રદામન તથા
એકફીજા મદચ્છાલાદ નાભના વમ્પ્રદામન ણ ઉલ્ેખ છે, જ ેઓ આત્ભા–
યભાત્ભાભાાં લીશ્વાવ કયતા નશતાાં; યન્તુ તેઓ સ્લબાલલાદ અને આકસ્ભીક
વાંમગને ભશત્લ આતા શતા.
વમ્બલત: નાયામણ અલૈદીક દેલતા શતા. ુયાણની કથા ભનામ છે કે
‘નય’ અને ‘નાયામણ’ નાભના ફે પ્રાચીન ઋીઓએ ધાભીક ક્ષેત્રે લૈદીક કભાકાાંડ
લીયધી ‘એકાન્તીક’ વમ્પ્રદામની સ્થાના કયી શતી. ાછથી લાવુદેલ કૃ ષ્ણની જ ેભ
એભની દેલતા તયીકે ઉાવના ળરુ થઈ શતી. લેદત્તયકાભાાં આ નાયામણી
એકાાંતીક વમ્પ્રદામ તાનુાં અરગ અસ્તીત્લ ધયાલત શત. ત્માયફાદ આ નાયામણી
વમ્પ્રદામ લાવુદેલ વમ્પ્રદામભાાં બી ગમ.
લાવુદેલ તે એક ઉત્તભ ચાયીત્ર્મલાન, ગુણલાન ઉદેળક આચામા શતા.
તેઓ લૈદીક કભાકાાંડ અને ળુશીંવાના લીયધી શતા. ુણાજ્ઞાની લાવુદેલને ફુદ્ધ અને
ભશાલીયની વભકક્ષ ભુકી ળકામ એભ શતુાં. આ લાવુદેલ ભથુયાના માદલ નેતા
લવુદેલના ુત્ર શતા, તેથી લાવુદેલ કશે લાતા શતા. કૃ ષ્ણ એ એભનુાં કૃ ષ્ણામન ગત્ર
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યથી ડેરુાં નાભ શઈ ળકે. કૃ ષ્ણ વુયવેન દેળના માદલના અન્ધક–લૃષ્ણી (વાત્લત)
વાંઘના નેતા, યાજનેતા અને ધભોદેળક શતાાં. છાાંદગ્મ ઉનીદભાાં ઉલ્ેખીત ઘય
આાંગીયવ ાવેથી તેભણે ાંચળીર અને પ્રજ્ઞાન ઉદેળ ગ્રશણ કમો શત. વાંકાણ
(ફરયાભ), પ્રદ્યુમ્ન, અનીરુદ્ધ આદી ધભાપ્રચાયભાાં કૃ ષ્ણના વાથીદાય શતાાં. કૃ ષ્ણન
આ ધભા ‘યભ બાગલત્’ ધભા તયીકે ગુપ્ત કાભાાં ઓખાત શત. ગુપ્ત વમ્રાટ
યભ બાગલત તયીકે ઓખાતાાં શતા. ાછથી લણાલાદીઓએ કૃ ષ્ણના આ
બાગલતધભાનુાં લૈષ્ણલધભાભાાં યીલતાન કયી નાખ્મુાં શતુાં. આ અયવાભાાં (ઈ.વ. ુ. 4થી
3જી વદી)ભાાં કઈક બક્ત આચામે કૃ ષ્ણના ભુ ઉદેળને અદ્યતન ‘બગલદ્ગીતા’
રુાાંતય કમુું શળે. લાસ્તલભાાં જ્માયે ફુદ્ધ અને ભશાલીય ુલાબાયતભાાં લૈદીકધભા
લીયધી લીચાયધાયાન પ્રચાય કયતા શતા; ત્માયે અથલા તેભનાથી થડા વભમ શે રા
કૃ ષ્ણ શ્ચીભ બાયતભાાં લણાાશ્રભધભા લીયધી લીચાયધાયાન પ્રચાય કયતાાં શતાાં. આભ
ઈ.વ. ુ. છઠ્ઠી વદીથી ઈ.વ. ુ. ફીજી વદી વુધી ફુદ્ધ અને ભશાલીય તથા કૃ ષ્ણ
ઉયાાંત અનેક આચામો દ્વાયા લૈદીકધભા લીયધી એલા પ્રાચીન બાયતીમ વીંધુ
વાંસ્કૃ તીના ાંચળીર અને પ્રજ્ઞાના ધભાની વભગ્ર બાયતભાાં આણ પ્રલતી શતી.
વમ્રાટ અળકના ોત્ર ફોદ્ધ યાજા ફૃશદ્રથની દગાથી શત્મા કયી ળૃાંગ
લાંળન વેનાતી ુષ્મભીત્ર ભગધની ગાદી ય ળાવક ફન્મા છી તેણે ફોદ્ધ ધભા,
ફોદ્ધ સ્ભાયક, ફોદ્ધ અને ફોદ્ધ વાધુઓન વાંશાય ળરુ કમો. અને લણાાશ્રભ ધભાની
ુન: સ્થાના કયી અને અનેક અશ્વભેધ મજ્ઞ કમાા. ત્માયફાદ ભગધની ગાદી ય
આલેરા કણ્લ અને વાતલાશન લાંળ ણ ળૃાંગ લાંળની જ ેભ જ આમાબ્રાષ્ઢણ લાંળ
શતા. તેભણે ફોદ્ધધભાન ધ્લાંવ કયલાભાાં ભશત્લન પા આપ્મ, તેથી ફોદ્ધ વાધુઓએ
તાન જીલ અને ફોદ્ધધભાને ફચાલલા ભાટે જુ દી યણનીતી અનાલી. તેભણે
ફોદ્ધવાધુઓનુાં ફાષ્ણ કરેલય ફદરી નાાંખ્મુાં. આાંતયીક ભુબુત વીદ્ધાાંત એના એ જ
યાખ્માાં. ત્માયફાદ ફોદ્ધધભા વીદ્ધાંથ તયીકે ઓખાલા રાગ્મ. આ વીદ્ધાંથભાાં 84
વીદ્ધ થમાાં. જ ેભણે ફોદ્ધધભાને બાયતભાાં જીલન્ત યાખ્મ. વીદ્ધાંથભાાં નાથાંથ પ્રગટ્ય.
તભાાં નલનાથ થમાાં. એભણે ફોદ્ધધભાને ભધ્મમુગ વુધી જીલન્ત યાખ્મ. ભધ્મમુગભાાં
ફોદ્ધધભાનુાં બક્તીભાગાભાાં રુાન્તય થમુાં. જ ેભાાં કફીય, યૈ દાવ(યશીદાવ), નાનક,
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તુકાયાભ, જ્ઞાનેશ્વય, નાભદેલ, એકનાથ, દાદુ, ચેતન્મ, ચખાભેા, ભાાઁ રલ્ા, વલાજ્ઞ,
ફવલેશ્વય, ફાફા યાભદેલ, નયવીંશ ભશે તા, અખ જ ેલાાં શજાય વાધુ–વન્ત બાયતના
એકે–એક ખુણાભાાં અને પ્રદેળભાાં પ્રગટ થમાાં. જ ેભણે લણાવ્મલસ્થા, જાતીલાદ,
ઉંચનીચન બેદ, અસ્ૃશ્મતા, ભુતીુજા, તીથામાત્રાઓ, જ્મતી, મજ્ઞાદી ક્રીમાકાાંડ,
ભયણત્તય ક્રીમાકાાંડ, શ્રદ્ધા, વ્રત–ઉલાવાદી તશ્ચમાાઓ, કુ યીલાજો અને કુ રુઢીઓન
બમાનક લીયધ કમો અને રકને ભાત્ર વદાચાય, વત્કામા અને જ્ઞાનન ઉદેળ
આપ્મ. અરફત્ત આ બક્તીભાગી વન્તએ ઈશ્વયના નાભ સ્ભયણન સ્લીકાય કમો
શત; યન્તુ કદાચ તે તેભની એક યણનીતી જ શતી. ઈશ્વય એક જ શમ ત ફધાાં
જ ભાણવ એક જ ઈશ્વયના વન્તાન શઈ શીન્દુ, ભુવરભાન, બ્રાષ્ઢણ, ળુદ્ર આદી
બેદ ળા ભાટે ? એ વભજાલલા ભાટે જ તેભણે એક જ ઈશ્વયન સ્લીકાય કમો શત.
તેભણે અરોકીક ઈશ્વય નશત ભાન્મ; યન્તુ તાના અન્તય ભનને જ ઈશ્વય ભાન્મ
શત. તેભણે રગબગ એક અલાજ ે કષ્ણુાં શતુાં કે ‘ભન શી દેલતા, ભન શી ઈશ્વય, ભન
શી ુજા, ભન શી ધુ’ ભનને ળુદ્ધ કય. નીભા ભન ત નીબામ ભનુષ્મ, એ તેભના
ઉદેળન ભુખ્મ વુય શત.
આણા દેળના ભશાન ઈતીશાવકાયએ ણ એલી નોંધ બાયુલાક રીધી
છે કે ઈતીશાવના પ્રાયમ્બકાથી આજમાન્ત બાયતભાાં એનક પ્રકાયની લીદેળી
પ્રજાઓનુાં આગભન અને આક્રભણ થતુાં યષ્ણુાં શલાાં છતાાં બાયતની પ્રજાએ તભાભ
પ્રજાઓ વાથે વભન્લમકાયી બુભીકા બજલી છે, તેભ જ શજાય લોના ઘણાાં ફધાાં
વાંઘો, ઉથરાથર, તડકા–છાાંમાઓ, યીલતાન, વત્તારટાઓ અને આક્રભણ
લચ્ચે ણ બાયતની પ્રજાએ તાની અવર વીંધુઘાટીની વાંસ્કૃ તીના ઉદાત્ત ભુલ્મ
જાલી યાખ્માાં છે. તેણે યીલતાન અને વાંઘો લચ્ચે ણ તાની વશીષ્ણતાની
યમ્યા, વભન્લમની બાલના, વ્માક દૃષ્ટી, દાળાનીક અબીગભ અને વ્મક્તી પ્રત્મેની
વદ્બાલના જાલી યાખી છે, વુપી–વન્ત, પ્રચાયકને ણ ધાભીક નેતાઓ તયીકે
આલકામાા છે, બાયતની પ્રજાએ તાની વીંધુ વાંસ્કૃ તીના આ ઉદાત્ત ભાનલલાદી
ભુલ્મ કામભ જાલી યાખ્માાં છે, તેનુાં કાયણ એ છે કે અતીપ્રાચીન કાથી
આજમાન્ત બાયતબુભીના આ ભશાન બાયતીમ ભુલ્મન પ્રચાય કયી તેનુાં લાયાંલાય
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નલવાંસ્કયણ અને વાંલધાન કયી વાંયક્ષણ કયનાયા ફૃશસ્તી અને ચાલાાક જ ેલાાં
આચામો, કીર અને કણાદ જ ેલાાં વીદ્ધ, ફુદ્ધ અને ભશાલીય જ ેલાાં શ્રભણ, કફીય
અને નાનક જ ેલાાં વાધુ–વન્ત, યાજા યાભભશનયામ, જ્મતીફા પુરે, દમાનન્દ
વયસ્લતી જ ેલાાં વભાજવુધાયક, ગાાંધીજી અને ડૉ. આાંફેડકય જ ેલા લીચક્ષણ
યાજનીતીજ્ઞ કામભ આ બુભીભાાં ાકતા યષ્ણાાં છે. વામ્પ્રત વભમભાાં ણ પ્રા. યભણ
ાઠક ‘લાચસ્તી’, ડૉ. ફી. એ. યીખ, પ્રા. ફાફુબાઈ દેવાઈ, પ્રી. અશ્વીન કાયીઆ,
પ્રા. જમન્તી ટેર, પ્રા. ફીીન શ્રપ, ડૉ. જમયાભ દેવાઈ અને શ્રીભદ્ સ્લાભી
વદાનન્દજી ભશાયાજ જ ેલા આધુનીક ચાલાાક જ ેલાાં વેંકડ યૅ ળનારીસ્ટ આ કામા કયી
યષ્ણાાં છે. (જ ેભના નાભ અશીં સ્થ વાંકચલળ જણાલી ળકત નથી તેઓ ભને ભાપ
કયે .) જ ેનાાં ભુભાાં લી એ ફાફત ણ યશે રી છે કે ભુ બાયતીમ વાંસ્કૃ તી
લીજ્ઞાનલાદી–પ્રકૃ તીના નીમભ ઉય આધાય યાખનાયી છે. આજથી અઢી શજાય લા
ુલે ફુદ્ધ ે ધભાને કામા–કાયણ નીમભના વીદ્ધાન્ત ય ભુક્મ શત તથા કભાકાાંડ દ્વાયા
વુખ–ળાન્તીની પ્રાપ્તીના ખ્મારન ઈનકાય કમો શત. આજથી 3000 લા ુલા ભુની
કીરે ઈશ્વયની કલ્નાન ઈનકાય કયી, જગતને અણ–યભાણના વાંમજનનુાં કાયણ
ફતાવ્મુાં શતુાં.

વ્શીન્વેન્ટ એ. સ્ભીથે રખેરા ‘ધી જ ૈન ટીચવા ઑપ અકફય’ભાાં
‘આઈન–એ–અકફયી’ને આધાયે ચાલાાક લીળે અત્મન્ત ભશત્લની ભાશીતી
રખી છે. ઈ.વ. 1578ભાાં વપ્ટેમ્ફય–ઑક્ટફયભાાં અકફયે તાના
ઈફાદતખાનાભાાં જુ દા જુ દા ધભા પ્રતીનીધીઓનુાં એક ચચાાવત્ર ગઠવ્મુાં શતુાં.
જ ેભાાં ચાલાાકએ બાગ રીધ શત. ચાલાાક વાયા કૃ ત્મ, ન્મામ, પ્રળાવન

અને કલ્માણકાયી ળાવનન આગ્રશ યાખતાાં શતાાં, એલુાં ‘આઈન–એ–
અકફયી’ભાાં અફુર પઝરે નોંધ્મુાં છે.
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રકળાશી : પ્રાચીન બાયતીમ ળાવન પ્રણારી
અનુક્રમણીકા

આણા વામ્પ્રત વભમના યાજકાયણ અને વભાજજીલનના ક્ષેત્રભાાં
ફાંધાયણીમ કામદા–કાનુનના બાંગ અને નીષ્પતાની કઈક અઘટીત ઘટના ફને છે
ત્માયે કેટરાક રક તયત જ ફરી ઉઠે છે કે આલુાં ફધુાં રકળાશીને કાયણે ફની
યષ્ણુાં છે. બાયતભાાં રકળાશી ચારે જ નશીં, કાયણ કે બાયતની એ ળાવન દ્ધતી
નથી. બાયતભાાં ત યાજાળાશી જ ચારે, કાયણ કે યાજાળાશી (કેટરાકને ભન ત
રાખ) લા ુયાણી છે. અથાાત્ બાયતભાાં યાજાળાશી જ શલી જોઈએ લગેયે લગેયે.
આજના જ્ઞાન–લીજ્ઞાનના જભાનાભાાં ણ આણા રકને ખફય નથી કે
આજથી ત્રણથી વાડાત્રણ શજાય લા શે રાાં આણા દેળભાાં વલાત્ર રકળાશી ળાવન
પ્રલતાતુાં શતુાં જ ે વીંધુઘાટીની ભશેં –જો–દડ અને શડપ્ા જ ેલાાં અનેક નગયભાાં લવતી
વુવભ્મ રકની વાંસ્કૃ તીની યમ્યાનુાં લીકવીત ળાવન શતુાં. આજથી અઢી શજાય
લા શે રા ઈ.વ. ુલે. છઠ્ઠી વદીભાાં ગોતભ ફુદ્ધન જન્ભ થમ ત્માયે દેળભાાં 16
યાજાળાશી અને 9 રકળાશી યાજ્મ શતાાં. જ ે દળાાલે છે કે આમોએ 16 યાજ્મને ત્માાં
વુધીભાાં શયાલીને ત્માાં તાની યાજાળાશી સ્થાલાભાાં વપતા ભેલી રીધી શતી.
ફુદ્ધના ીતા યાજા ળુદ્ધદન કીરલસ્તુ નગયીના ચુાંટામેરા યાજા શતા. ળુદ્ધદન
ળાક્મ લાંળના શલાથી તેભનુાં યાજ્મ ળાક્મગણ કશે લાતુાં શતુાં. ફુદ્ધના જીલનભાાં ઘટેરી
એક ઘટના દળાાલે છે કે તે વભમે કેલી વુવ્મલસ્થીત રકળાશી બાયતના પ્રલતાભાન
શતી. જ ે આ પ્રભાણે છે.
ળાક્મન જ ે વાંઘ શત તેના નીશ્ચીત નીમભ શતાાં. વીદ્ધાથા ગોતભ લીવ
લાના લમસ્ક થમા ત્માયે તેભને વાંઘભાાં પ્રલેળ આલા ભાટે કીરલસ્તુના વાંથાગાય
(વબાગૃશ)ભાાં વાંઘની ફેઠક ફરાલલાભાાં આલી જ ેભાાં નીમભાનુવાય વાંઘભાાં પ્રલેળન
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પ્રસ્તાલ ત્રણ લખત વેનાતીએ ભુક્મ. ત્રણેમ લખત કઈએ લીયધ ન કમો. ત્માયે
વીદ્ધાથા ગોતભને વાંઘના વદસ્મના કતાવ્મ ફતાલલાભાાં આવ્મા. જ ેભાાં, (1) કઈ ણ
ફેઠકભાાં અનુસ્થીત નશીં યશે લામ. (2) જો ળાક્મના આચયણભાાં તભને કઈ દ
દેખામ ત બમ અને ક્ષાત લીના યજુ કયલ. (3) જો તભાયા ય કઈ દાયણ
થામ ત ક્રધ કમાા લીના દી શમ ત તેન સ્લીકાય કયલ અને નીદો શલ ત
નીદોતા ુયલાય કયી ફતાલલી.
વીદ્ધાથા ગોતભને વાંઘના વભ્મદથી લાંચીત કયલાના નીમભ ણ ફતાવ્મા
જ ેભાાં, (1) જો તભે ફાત્કાય કયળ (2) શત્મા કયળ (3) ચયી કયળ, અને
(4) જુ ઠી વાક્ષી આળ ત વાંઘના વદસ્મ યશી ળકળ નશીં. બાયતીમ વભાજનુાં
2500 લા શે રાાંનુાં આ ીતીશાવીક ચીત્ર છે, જ ે આમોની લણાવ્મલસ્થાલાદી
યાજાળાશીથી તદ્દન લીયીત છે. વભાનતા અને વદાચાય એ ભુ બાયતીમ જીલનન
આધાયસ્તમ્બ શતાાં. જ્માયે આમોન જીલનભન્ત્ર, જુ ઠ, રુાંટ અને બગન શત.
(બાયતભાાં આજ ે વો બાયતીમ છે, કઈ આમા નથી એ વત્મ અશીં ખાવ માદ યાખલુાં
આલશ્મક છે.)
વીદ્ધાથા ગોતભના વાંઘપ્રલેળને આઠેક લા થમાાં ત્માયે એક એલી ઘટના
ઘટી કે વીદ્ધાથે ઘય – યીલાય છડીને યીવ્રાજક ફનલુાં ડ્યુાં, જ ે ઘટના આ પ્રભાણે
છે. ળાક્મગણ અને કરીમગણ લચ્ચે યશીણી નદી લશે તી શતી. જ ેનાથી ફન્ને
ગણયાજ્મની ખેતીની વીંચાઈ થતી શતી. દયે ક ભવભભાાં યશીણી નદીભાાંથી પ્રથભ
ાણી કણ રેળે એ ફાફતભાાં લાદ–લીલાદ થત યશે ત શત. તે લે આ ફાફતભાાં
ફેમ ગણના વેલક લચ્ચે ઝઘડ થમ અને શાથાાઈ ણ થઈ. તેથી ળાક્મ અને
કરીમએ મુદ્ધ દ્વાયા આ ઝઘડાન કામભી નીકાર કયલાન લીચાય કમો. એ ભાટે
વેનાતીએ ળાક્મવાંઘની વબા ફરાલી. તેભાાં મુદ્ધન પ્રસ્તાલ ત્રણ લાય ભુકલાભાાં
આવ્મ ભાત્ર વીદ્ધાથે જ મુદ્ધન લીયધ કમો. લીયધના કાયણ દળાાલતા વીદ્ધાથે કષ્ણુાં
કે ‘મુદ્ધ કઈ ણ વભસ્માનુાં વભાધાન નથી. મુદ્ધથી આણ શે તુ વયલાને ફદરે તે
બલીષ્મના ફીજા મુદ્ધનુાં ફીજ ફનળે. રડાઈ–ઝઘડાભાાં આણા ભાણવ ણ દીત
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છે જ, તેથી શાં ુ પ્રસ્તાલ ભુકુાં છુ ાં કે ફન્ને ક્ષના ફબ્ફે ભાણવનુાં ાંચ નીભી એ ાંચ જ ે
ન્મામ કયે તે ભુજફ આણે વભસ્માનુાં વભાધાન કયીએ.’
વીદ્ધાથા ગોતભના પ્રસ્તાલને વભથાન ણ ભળ્ુાં; યન્તુ વલાવમ્ભતી પ્રાપ્ત
ન થલાથી ચુાંટણી થઈ. જ ેભાાં ફશુભતીથી વીદ્ધાથાના પ્રસ્તાલન અસ્લીકાય થમ.
યીણાભે મુદ્ધ કયલાન નીણામ થમ. છતાાંમ વીદ્ધાથે મુદ્ધના નીણામન લીયધ ચારુ
યાખ્મ. તેથી ગણના નીમભ પ્રભાણે વીદ્ધાથાને વજા પયભાલલાભાાં આલી. જ ેભાાં વીદ્ધાથા
વાભે ત્રણ લીકલ્ શતાાં. (1) મુદ્ધભાાં બાગ રેલ (2) દેળનર્નકાર મા ભૃત્મુદાંડ, અને
(3) વશકુ ટમ્ુ ફ વાભાજીક ફશીષ્કાય, એ ત્રણભાાંથી વીદ્ધાથે દેળનીકારન લીકલ્
સ્લીકાયી કુ ટમ્ુ ફન ત્માગ કયી વાધુ ફની જલાન વાંકલ્ કમો. છતાાંમ જતાાં ુલે
વીદ્ધાથે ુન: કષ્ણુાં કે ળાક્મ અને કરીમ ફન્ને યસ્ય વમ્ફન્ધી છે, તેથી મુદ્ધ
કઈના શીતભાાં નથી. ઉયાાંત ગણયાજ્મની આવી રડાઈથી તેઓ નફાાં ડે છે,
તેથી નૃતન્ત્ર (યાજાળાશી)ને પામદ થામ છે, તેથી મુદ્ધ લીે શજીમે ુન: લીચાયણા
કયલાની આલશ્મક્તા છે.
આ ઘટનાથી ભુખ્મ ત્રણ ફાફત ઉજાગય થામ છે. (1) અઢી શજાય લા
ુલે આણા દેળભાાં કેલી બવ્મ ળીર અને વદાચાય ય આધાયીત વુચારુ રકળાશી
પ્રલતાભાન શતી. (2) વીદ્ધાથા ગોતભ મુદ્ધના વખત લીયધી શતા. કઈ ણ વભસ્માનુાં
વભાધાન ળાાંતીભન્ત્રણા દ્વાયા વાધલાના તેઓ પ્રખય શીભામતી શતા, અને
(3) વીદ્ધાથાન ગૃશત્માગન જ ે ઈતીશાવ આણા ળાા–કૉરેજના ાઠ્યુસ્તક
દ્વાયા બણાલલાભાાં આલે છે તે કાલ્નીક અને ફનાલટી છે; કાયણ કે 29 લાની લમ
વુધી અને એક ફાકના ીતા ફનલા વુધી વીદ્ધાથા યાજભશે રભાાંથી કદી ફશાય જ
ન નીકે અને તેભણે ભૃત, યગી, લૃદ્ધ અને વાંમાવી વ્મક્તી કદી જોમા જ ન શમ કે
એ લીે કાંઈ જ્ઞાન જ ન શમ એલુાં કદીમે ફનલાજોગ નથી.
ઈ.વ. ુલે ારી બાાભાાં રખામેરી ફુદ્ધની જાતકકથાઓભાાં એલ ઉલ્ેખ
છે કે વીદ્ધાથા તક્ષળીરા લીદ્યાીઠભાાં બણ્મા શતા, એટરુાં જ નશીં તેભાાં અધ્માનકામા
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ણ કમુું શતુાં. જાતકકથાઓભાાં એલાાં ણ ઉલ્ેખ છે કે વીદ્ધાથા તાના ીતાની
વાથે ખેતીકાભ ભાટે તાના ખેતયભાાં ણ જતા શતા અને ખેતભજુ યની ગયીફી
અને ળણ લીળે તાના ીતા વાથે ચચાાઓ ણ કયતા શતા. ફુદ્ધના ગૃશત્માગની
ઉયક્ત ઘટના ણ ફુદ્ધની જાતકકથાઓભાાંથી જ વાંળધન કયીને ડૉ. ફાફાવાશે ફ
આાંફેડકયે તાના લીળા અને અન્તીભ ગ્રન્થ ‘ફુદ્ધ ઍન્ડ શીઝ ધમ્ભ’ભાાં રખેરી છે.
ફુદ્ધના ગૃશત્માગની ઘટનાને ઈતીશાવકાયએ ‘ભશાબીનીષ્ક્રભણ’ની ઘટના
કશી છે; કાયણ કે આ ઘટના છી ફુદ્ધ ે બાયતીમ વભાજભાાંથી લણાવ્મલસ્થા નાફુદીનુાં
ભશાઅબીમાન છેડ્યુાં છે અને તેભાાં તેભણે અવાધાયણ વપતા ણ ભેલી છે.
ફુદ્ધનુાં આ ભશાઅબીમાન લાસ્તલભાાં આમોની વાંસ્કૃ તી માને લણાધભાની અવભાનતા,
ુયશીતની વલોયીતા અને એકાધીકાય, ળુફરીલાાાં મજ્ઞ, વુયાાન અને
દુયાચાય વાભે ખુલ્ ફલ શત. ફુદ્ધના આ લીદ્રશન શે તુ આમાવાંસ્કૃ તી શટાલી
તેની જગ્માએ બાયતની ભુ વાંસ્કૃ તી જ ે ળીર, વદાચાય અને પ્રજ્ઞા ઉય આધાયીત
એલી લીજ્ઞાનલાદી અને ભાનલલાદી વાંસ્કૃ તીની સ્થાનાન શત, જ ે લેદકારીન
ફૃશસ્તી (ચાલાાક) અને તેની આગ–ાછના અનેક આચામો દ્વાયા બાયતભાાં
વદામ પ્રલતાભાન શતી તે જ વાંસ્કૃ તીનુાં ુન:સ્થાન કયલાનુાં ફુદ્ધનુાં ભશાન ધ્મેમ શતુાં.
ચીની માત્રી ષ્ણુ–એન–ત્વાાંગે તાની નોંધથીભાાં રખ્મુાં છે કે ‘ફુદ્ધ પ્રથભ
ચાલાાકના લીચાયથી પ્રબાલીત થમા શતા અને તેભના જ લીચાયને તાન અરગ
દૃષ્ટીકણથી રક વભક્ષ ભુક્માાં. ત્માયફાદ ફોદ્ધબીક્ષુકએ આ જ્ઞાનને તીફેટ અને
ચીનભાાં પે રાવ્મુાં.’ પ્રખ્માત ચીની માત્રીની આ નોંધ ીતીશાવીક શલાથી લીચાયણીમ
છે. જાણીતા શ્ચીભી લીદ્વાન અને ઈતીશાવકાય ભેક્વભુરયે ણ નોંધ્મુાં છે કે ફુદ્ધનુાં
એક નાભ ‘ચાલાાક’ ણ શતુાં. ષ્ણુ–ીન–ત્વાાંગ અને ભેક્વભુરય એ ફન્નેની આ નોંધ
દળાાલે છે કે ફુદ્ધ અને ચાલાાક લચ્ચે લીચાયધાયાન વમ્ફન્ધ અલશ્મ છે. શકીકત
ણ એની વાક્ષી ુયે છે. ફુદ્ધ અને ચાલાાક લચ્ચે લીચાયધાયાભાાં અદ્બુત વામ્મ ણ
છે. ફન્નેએ લેદપ્રાભાણ્મ, આત્ભા–યભાત્ભા, લણાવ્મલસ્થા, મજ્ઞાદી ક્રીમાકાાંડ, સ્લગા–
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નયક, યરક, ભયણત્તય ક્રીમાકાાંડ, ચભત્કાય અને અન્ધશ્રદ્ધાઓના કટ્ટય
લીયધીઓ ણ છે.
ફુદ્ધ ે ચાલાાકના લીચાયને તાના અરગ દૃષ્ટીકણથી વભાજ વભક્ષ
ભુક્માાં એલુાં ષ્ણુ–એન–ત્વાાંગનુાં કથન ણ વાચુાં રાગે છે; કાયણ કે ચાલાાકની
લીચાયધાયાભાાં ાંચળીર અને પ્રજ્ઞા તથા કામાકાયણ નીમભન વીધ ઉલ્ેખ નથી.
જ્માયે ફુદ્ધ ે તાના ઉદેળભાાં ાંચળીર અને પ્રજ્ઞા તથા કામાકાયણના નીમભને ભુખ્મ
સ્થાને ભુક્મા છે. આભ ફુદ્ધન ાંચળીર અને પ્રજ્ઞાન ઉદેળ એ ચાલાાકદળાનનુાં
લીળે વાંળધીત સ્લરુ કશી ળકામ.
ફુદ્ધ અને ચાલાાક લચ્ચે વમ્ફન્ધ શલાનુાં ત્રીજુ ાં અગત્મનુાં કાયણ એ છે કે
જ ેભ ચાલાાક અને તેના દળાનને નષ્ટ કયી નાખલાભાાં આવ્મુાં છે, તેભ જ વીંધુઘાટીની
વાંસ્કૃ તીન નાળ કયી તેને જભીનભાાં દાટી દેલાભાાં આલી છે તેભ ફોદ્ધધભાને ણ
બાયતભાાં વમ્ુણા નષ્ટ કયી તેને યદેળભાાં બાગી જલાની પયજ ાડલાભાાં આલી તેભ
જ અનેક ફોદ્ધભન્દીયને નષ્ટ કયી તેના ય લણાવ્મલસ્થાધભાના દેલના ભન્દીય
ફનાલી દેલાભાાં આવ્માાં છે. ફુદ્ધની અવરીમત છુ ાલલા ભાટે ફુદ્ધને લીષ્ણના નલભાાં
અલતાયનુાં સ્થાન આલાભાાં આવ્મુાં છે. લીષ્ણન એક અલતાય કૃ ષ્ણ લણાવ્મલસ્થાન
સ્થાક શમ અને ત્માય છીન અલતાય લણાવ્મલસ્થાન લીધ્લાંવક શમ એ કેલી યીતે
ફની ળકે ? કશે લામ છે ને કે અવત્મને શાથ–ગ (માને કઈ આધાય) શતાાં નથી.
સ્લાભી વદાનન્દજીનુાં વાંળધન આ લીમભાાં અનખુાં અને લીસ્ભમકાયક
છે. જ ે લાાંચીને આણને આનન્દના એક આાંચકાન આહ્લાદક અનુબલ થામ છે.
તેઓ રખે છે કે ફૃશસ્તી (ચાલાાક)ની રકામત યમ્યાભાાં ફુદ્ધ 12ભાાં આચામા છે,
જ ે રકામતન ક્રભ આ પ્રભાણે છે. (1) ફૃશસ્તી (2) ચાલાાક (3) અજીત
કેળકમ્ફરી (4) ભક્ખરી ગવાર (5) ામાવી (6) કાશ્મ (7) વાંજમ (8) ચાલાાક
ફીજો (9) યાલણ (10) ફૃશસ્તી ફીજો (11) ચાલાાક ત્રીજો (12) ફુદ્ધ.
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રકામતલાદના અનુમામીઓ ચાલાાક કશે લાતા શતા, તેથી ફુદ્ધ 12ભા ચાલાાક શતા.
ફુદ્ધ શે રાના ફધાાં આચામો બ્રાષ્ઢણ શતાાં.
ઈ.વ. ુલે રખામેરી ફુદ્ધની જાતકકથાઓભાાં એલ ઉલ્ેખ ભે છે કે,
ફુદ્ધ કામભ કશે તા કે, ‘શાં ુ પ્રથભ નથી તેભ જ અન્તીભ ણ નથી, ભાયા શે રાાં ભાયા
જ ેલા અનેક ફુદ્ધ થઈ ગમાાં છે, અને ભાયા છી ણ અનેક ફુદ્ધ થળે.’
ફુદ્ધ યમ્યાના ફુદ્ધને તથાગત કશે લાભાાં આલે છે. તથાગતન અથા થામ
છે ‘અગાઉના ફુદ્ધ જ ે યસ્તે ગમા છે, તે યસ્તે જનાયા અન્મ ફુદ્ધ.’ ગોતભ ફુદ્ધ 25ભા
તથાગત શતા; યન્તુ રકામત યમ્યા ફુદ્ધને 12ભા ચાલાાક ગણે છે, તેથી
ફૃશસ્તી શે રાને આણે 14ભા ફુદ્ધ મા તથાગત કશી ળકીએ. અથાાત્ લેદકારીન
ફૃશસ્તી (ચાલાાક) શે રાાં આણા દેળભાાં એભના જ ેલાાં 13 ચાલાાક મા તથાગત થઈ
ગમાાં છે એભ કશી ળકામ. લેદકા શે રાાંની આ 13 તથાગતની શ્રેણી આણને છેક
5000 લા ુયાણી આણી વીંધુઘાટીની વાંસ્કૃ તીભાાં શોંચાડે છે જ ે દળાાલે છે કે આ
રકામતલાદ આણા દેળભાાં વીંધુઘાટીથી ચાલ્મ આલે છે. આ ુસ્તકભાાં આ અગાઉ
એલ ઉલ્ેખ આલી જ ગમ છે કે ફૃશસ્તીએ રકામતલાદના લીચાય અવુય
ાવેથી માને વીંધુઘાટીભાાં લવનાયાાં આણા ુલાજો એલા ભુનીલાવી બાયતીમ
ાવેથી રીધાાં શતાાં. સ્ષ્ટ છે કે રકામતદળાન મા ચાલાાકદળાનની લીચાયધાયા ભુભાાં
પ્રાચીન બાયતીમ વીંધુઘાટીની વાંસ્કૃ તીના રક–ધભાની લીચાયધાયા છે. અરફત્ત
અશીં જ ે ચાલાાક અને તથાગતની શ્રેણીની ગણતયી યજુ થઈ છે તે એકદભ ચક્કવ
વમ્ુણા અને અપય છે એલુાં શયગીઝ કશી ળકામ નશીં; કાયણ કે ફન્ને યમ્યાલાા
તતાની ભયજી ભુજફ તાના ુલાજ ફુદ્ધ અને ચાલાાકની ગણતયી કયતાાં શઈ
ળકે. ફન્ને યમ્યાલાા કેટરાાંક ચાલાાક અને ફુદ્ધને તાની યમ્યાના ગણતા
શમ. લૈચાયીક વભાનતા શમ છતાાં કેટરીક રાક્ષણીકતાઓ અને લીળીષ્ટતાઓને
કાયણે એકફીજા યસ્યને બીન્ન ણ ગણતા શઈ ળકે. ચાલાાક અને તથાગતની
કુ ર વાંખ્મા ગણલાભાાં આલે છે, તે ણ બીન્ન બીન્ન શઈ ળકે છે; યન્તુ એક
ફાફતભાાં કઈ ફે ભત શઈ ળકે નશીં, એ ફાફત એ છે કે રકામતલાદ મા
ચાર્ાા કદર્ાન

https://govindmaru.wordpress.com/

84

ચાલાાકદળાનના ભુ વીંધુઘાટીની વાંસ્કૃ તીભાાં છે. અથાાત્ ચાલાાકદળાન એ ભુ
બાયતીમજીલન પ્રણારી છે.
સ્લાભી વદાનન્દજીનુાં વાંળધન કશે છે કે રકામત યમ્યાના 11ભા
આચામા ચાલાાક ત્રીજો એ દુમોધનન ભીત્ર શત. ફુદ્ધ 12ભા આચામા ગણાતા શલાથી
એભ કશી ળકામ કે દુમોધનના કાભાાં થમેરુાં કશે લાતુાં ભશાબાયતનુાં મુદ્ધ ફુદ્ધ
શે રાના કાભાાં થમુાં શલુાં જોઈએ. લાસ્તલભાાં તે આમા–અનામા વાંઘા જ શળે;
યન્તુ આમા–અનામા વાંઘાને મા વાચા ઈતીશાવને છુ ાલલા ભાટે તેને ફે બાઈઓના
યાજકીમ વાંઘાભાાં ખાલલાભાાં આવ્મુાં છે. અરફત્ત આ મુદ્ધભાાં ફન્ને ક્ષના
ભટાબાગના લીય અને લીદ્વાન મદ્ધાઓન નાળ થમ છે. અરફત્ત આમોએ બાયતના
ભુનીલાવીઓને યસ્યભાાં રડાલીને ખતભ કયી નાખીને દેળને ખુફ નીફા ફનાલી
દીધ રાગે છે. તેથી ભશાબાયતના મુદ્ધ છી બાયતભાાં આમોનુાં અને તેભના લણાધભાનુાં
પ્રબુત્લ ખુફ લધી ગમુાં શલુાં જોઈએ. દેળ–લીદેળના અનેક ઈતીશાવકાયએ નોંધ્મુાં છે
કે ફુદ્ધ શે રાાંના બાયતભાાં આમોના ળુફરીલાાાં મજ્ઞ, ખુલ્ા વ્મબીચાય અને
નળાખયી વશીતના અનેક દુયાચાય અને અત્માચાયએ ભાઝા ભુકી દીધી શતી. તેભ
છતાાંમ બાયતીમ ભુ ધભા રકામતલાદના આચામો વભગ્ર દેળભાાં લીલીધ સ્થે
થયામેરાાં શતાાં જ, જ ેના યીણાભે જ આમાધભાના યાકાષ્ઠાના કાભાાં ફુદ્ધ અને
ભશાલીય જ ેલાાં લૈદીક વાંસ્કૃ તીના લીયધી તથાગત અને જ ૈન તીથુંકયન ઉદ્બલ
ળક્મ ફન્મ શત.
●
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ચતુલણ
ા ાવ્મલસ્થા, મજ્ઞવાંસ્કૃ તી, ઈશ્વયલાદ અને યાજાળાશી
ભુબાયતીમ નથી.
કૃ ષ્ણ લાણવ્ા મલસ્થાના કતાા કે વભથાક નથી; યન્તુ તેઓ
આમાવાંસ્કૃ તીના લીયધી અને વીંધુઘાટીની બાયતીમ વાંસ્કૃ તીના
યક્ષક એલા અવુય–અનાથા ભશાનામક છે.

વીંધુઘાટીભાાં લવનાયા આણા ુલાજો પ્રકૃ તી–ુજક,
ભાતૃુજક અને રીંગમની ુજક શતાાં. રુદ્ર (ળીલ) એ અનામા
ગણનામક શતાાં. મજ્ઞવાંસ્કૃ તીના ધ્લાંવક શતાાં.
વીંધુ વાંસ્કૃ તી એ જ અવર શીન્દુ વાંસ્કૃ તી છે. ફુદ્ધ અને
ભશાલીયે આ અવર શીન્દુ વાંસ્કૃ તીનુાં જ ુન:સ્થાન કમુું શતુાં. જ ે

ચાલાાકદળાનનુાં જ લીળે વાંલધીત સ્લરુ શતુાં.
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ચાલાાકદળાનના પ્રળાંવક ભશાનુબલ
અનુક્રમણીકા

કોટીલ્મ :
ચાણક્મ એ જ કોટીલ્મ. ખ્માતનાભ અથાળાષ્ડના યચમીતા. જ ેને કોટીલ્મનુાં
અથાળાષ્ડ કશે લાભાાં આલે છે. ચાણક્મનુાં ભુ નાભ લીષ્ણગુપ્ત શતુાં. જગભળશુય
તક્ષળીરા લીદ્યાીઠના તેઓ લીદ્યાથી, અધ્માક અને આચામા ણ યશી ચુક્મા શતા.
‘ળીક્ષક કદી વાધાયણ શત નથી’ એલુાં એભનુાં લીધાન આજ ે ણ આણા
લીદ્વાનના શૈ મે અને શઠે યભતુાં જોલા ભે છે. કોટીલ્મે એક બાયતીમ ભુના ક્ષત્રીમ
અને ભુયા નાભની દાવીથી ઉત્ન્ન ચન્દ્રગુપ્તને ખાવ લીળે પ્રળીક્ષણ આી
નન્દલાંળના ધનનન્દન તેના દ્વાયા નાળ કયાલી ભગધન એલ ળાવક ફનાવ્મ કે જ ે
વભગ્ર બાયતન વોપ્રથભ ચક્રલતી વમ્રાટ ફન્મ. લીદેળી ગ્રીકને શયાલનાય ણ એ
પ્રથભ ળુયલીય શત. ભુયા નાભની દાવીન તે ુત્ર શલાથી તેન લાંળ ભોમાલાંળ તયીકે
ઓખામ છે. Ashok the great ‘ભશાન અળક’ આ ચન્દ્રગુપ્તન ોત્ર અને
ફીન્દુવાયન ુત્ર શત. તેણે ફોદ્ધધભા સ્લીકાયી તેને દેળ અને દુનીમાભાાં ણ પે રાવ્મ
તેભ જ બાયતભાાં અબુતુલા ધાભીક, વાભાજીક, યાજનૈતીક, આથીક અને ળૈક્ષણીક
ઉત્કા વાધી વદાચાય અને વભબાલનુાં ળાવન સ્થાપ્મુાં. જ ેના લીળે સ્લાભી
લીલેકાનન્દજી રખે છે કે ‘ફુદ્ધમુગભાાં આલા (ચન્દ્રગુપ્ત અને અળક જ ેલા)
ૃથ્લીતીઓએ વાલાબોભ વત્તા ચરાલીને બાયતને કીતીને ળીખયે શોંચાડ્યુાં શતુાં
એલા વમ્રાટ બાયતના વીંશાવન ઉય કદી આવ્મા ન શતાાં.’
બાયતના ઈતીશાવકાય રખે છે કે ‘ચન્દ્રગુપ્તનુાં યાજ્મ બાયતનુાં વલાપ્રથભ
કલ્માણ યાજ્મ શતુાં. જ ે લાસ્તલીક અથાભાાં પ્રથભ યાષ્ટ રીમ વમ્રાટ શત.’ અળકની
પ્રળાંવા કયતા આ ઈતીશાવકાય રખે છે કે ‘ઉદ્યભળીર, પ્રજ્ઞાલન્ત અને
લાસ્તલીકતાના બાનલાા, આદળાલાદ વશીત અનેક વદ્ગુણ ધયાલત અળક
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જગતના વલોચ્ચ યાજલીઓની ાંક્તીભાાં પ્રથભ સ્થાન ધયાલે છે, જ ેનુાં અાંગત જીલન
વાધુ જ ેલુાં અન્તીભ કાે બીક્ષુ જ ેલુાં જીલન શતુાં. 40 લા વુધી ધભાાનુળીરન અને
ધભાાનુળાવન દ્વાયા ‘દેલના પ્રીમ’ પ્રીમદળી અળકે ભાનલ ઈતીશાવભાાં ચીયસ્ભયણીમ
યાજીનુાં સ્થાન પ્રાપ્ત કમુું છે.’
યાજા–ભશાયાજાઓની પ્રળાંવા કયી ળકામ કે આદય આી ળકામ એલુાં
કળુાં જ નથી શતુાં એલુાં ભાનનાય અને એભને ઉતાયી ાડલાન લધાયે ડત ળખ
ધયાલનાય ાંડીત જલાશયરાર નશે રુએ ણ ‘જગતના ઈતીશાવનુાં વાંક્ષીપ્ત
યે ખાદળાન’ભાાં ચન્દ્રગુપ્ત અને અળકની ફે ભઢે પ્રળાંવા કયતા રખ્મુાં છે કે ‘ચન્દ્રગુપ્ત
ભોમાનુાં વામ્રાજ્મ એ ઈતીશાવભાાં શીન્દુસ્તાનભાાં ઉદ્બલેરા ફલાન અને લીસ્તૃત
વામ્રાજ્મનુાં પ્રથભ દૃષ્ટાાંત છે’ અને એલા વામ્રાજ્મની સ્થાના ભાટે એભણે
ચન્દ્રગુપ્તના વાથી અને ગુરુ એલા કોટીલ્મ તથા તેના અથાળાષ્ડની બુભીકાને
જલાફદાય ગણી છે.
લાસ્તલભાાં ભોમા વામ્રાજ્મકા એ બાયતન વાચ વુલણાકા શત.
બાયતની વલાુંગી પ્રગતીની વુલાવ ત્માયે વભગ્ર લીશ્વભાાં પે રાઈ ચુકી શતી. જ ેનુાં ભુખ્મ
કાયણ કોટીલ્મના અથાળાષ્ડ પ્રેયીત વુળાવન–પ્રળાવન શતુાં. કોટીલ્મન આલીબાાલ
ફુદ્ધ છી રગબગ 300 લે થમ છે. તેથી કશી ળકામ કે ત્માાં વુધીભાાં તક્ષળીરાભાાં
ફુદ્ધ લીચાયધાયાના પ્રળીક્ષણની ળરુઆત ખુફ પ્રબાલક યીતે થઈ ગઈ શળે, તેથી
કોટીલ્મ અને ચન્દ્રગુપ્ત ફન્નેનુાં ળીક્ષણ તક્ષળીરાભાાં થમુાં શલાથી ફન્ને ય ફુદ્ધ અને
ભશાલીયની લીચાયધાયાન પ્રબાલ શમ એ સ્લાબાલીક છે. ફુદ્ધન પ્રબાલ એટરે
લણાવ્મલસ્થા, તદ્જન્મ ક્રીમાકાાંડ અને ભાન્મતાઓન અબાલ એ સ્ષ્ટ છે, અને જોઈ
ણ ળકામ છે કે ભોમાવમ્રાટ ુયશીતની વલોયીતા અને એકાધીકાયને ભાન્મ ન
કયલા ઉયાાંત મજ્ઞમાગાદી ક્રીમાકાાંડને અનુવયનાયા ણ નશતા. ઈતીશાવ કશે છે
કે ુયશીતની લીના યીશ્રભની આજીલીકાના કભાકાાંડ ભોમાકાભાાં મા ફુદ્ધકાભાાં
રગબગ વભાપ્ત થઈ ગમાાં શતાાં.
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કોટીલ્મે તાના અથાળાષ્ડભાાં ળુદ્ર–ગુરાભના ઉત્કા ભાટે જ ે ઉામ અને
વુધાયાઓ વુચવ્માાં છે, તે ણ આ ફાફતની વાક્ષી ુયનાયાાં છે. ધભાળાષ્ડે જ ેને
ગુરાભ ગણી ભાત્ર ઉયના લણોની વેલા કયલાના જ શુકભ કમાા શતા તેભને ભાટે
કોટીલ્મે બુભીશીન ળુદ્ર ભાટે બુભી, ળુ, ખેતીનાાં વાધન, જભીનન બગલટાન
અધીકાય આપ્મ શત. ળુદ્રને ગુપ્તચય, રશ્કય અને વાંદેળાલાશક જ ેલાાં ક્ષેત્રભાાં ઉચ્ચ
શદ્દાઓ ઉય ભુક્મા શતાાં તેભ જ ળુદ્ર–ષ્ડીઓને ણ ગુપ્તચય લીબાગભાાં ભુકલાન
તે શીભામતી શત. આ ફાફત ણ કોટીલ્મ લણાાશ્રભધભાન લીયધી શલાનુાં ુયલાય
કયે છે.
કોટીલ્મ ભાત્ર ફોદ્ધ લીચાયધાયાન જ નશીં; યન્તુ ફૃશસ્તીની
રકામતલાદની નાસ્તીક લીચાયધાયાનુાં ણ તેણે વભથાન કયે રુાં જણામ છે. તેણે
વાાંખ્મ, મગ, અને રકામતની ત્રીુટીને આન્લીક્ષીકી લીદ્યા કશી છે. આન્લીક્ષીકી
એટરે અન્લેણ કયનાયી લીદ્યા અથાાત્ વાંળધન કયનાયી લીદ્યા. કોટીલ્મ ભાને છે કે
ધભા, ળાવન–પ્રળાવન અને રકજીલનવ્મલશાયભાાં વત્મ–અવત્મનુાં યીક્ષણ
આન્લીક્ષીકી દ્વાયા જ થઈ ળકે છે. કોટીલ્મ તાના અથાળાષ્ડભાાં રખે છે કે ‘ત્રમીભાાં
ધભા– અધભાનુાં, લાતાાભાાં અથા– અનથાનુાં અને દાંડનીતીભાાં નમ અને અનમનુાં લીલેચન
શમ છે. આન્લીક્ષીકી એ તકાથી ત્રમી, લાતાા અને દાંડનીતીના ફાફનુાં યીક્ષણ કયે
છે, તેથી તે રક ભાટે ઉકાયક થામ છે. આત્તી અને વમ્ત્તીના કાે તે રકની
ફુદ્ધીને સ્થીય યાખે છે તેભ જ રકને પ્રજ્ઞા, બાા અને ક્રીમાની ફાફતભાાં નીુણ
ફનાલે છે, તેથી આન્લીક્ષીકી વલાલીદ્યાઓની ભાગાદળાક છે. વલાકભોનુાં વાધન છે,
વલાધભોનુાં (કતાવ્મ અને નીમભનુાં) આશ્રમસ્થાન છે.’
સ્ષ્ટ છે કે ફૃશસ્તીની રકામત (ચાલાાક) લીચાયધાયાના કોટીલ્મ જફયા
વભથાક છે. એ જ યીતે કોટીલ્મ યાક્ષવયાજ શીયણ્મકળીુના લાંળના ણ જફયા
પ્રળાંવક જણામ છે; કાયણકે આથલાણલીધી કશે તી લખતે તેભણે કષ્ણુાં છે કે ‘શાં ુ
લીયચનુત્ર ફીને લન્દન કરુાં છુ ’ાં તેભ જ તેની વાથે ઈતય અવુયને લન્દન કયલાની
લીધી ણ કશી છે. પ્રશ્ન એ છે કે કશે લાતાાં યાક્ષવ પ્રત્મે કોટીલ્મને આટર ફધ
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રગાલ ળા ભાટે શળે ? સ્ષ્ટ છે કે આ ફધાાં યાક્ષવ યાજાઓ રકામતલાદના
ુયસ્કતાા શળે. રકામતલાદન વમ્ફન્ધ શમ્ભેળાાં યાક્ષવ, દૈત્મ, દાનલ, અવુય
કશે લાતાાં રક વાથે જ યષ્ણ છે, તે વલાલીદીત છે. ભશાબાયતભાાં દુમોધનન ભીત્ર
ચાલાાક યાક્ષવ કશે લામ છે. યાક્ષવ, અવુય આદી બાયતના ભુનીલાવી ક્ષત્રીમ
શલાથી તેઓ આમોના લણાાશ્રભ, મજ્ઞ, ઈશ્વયલાદ અને આખુદળાશીના લીયધી
શતાાં. રકામતદળાન રકવીદ્ધયાજાને જ ઈશ્વય ભાને છે. રાગે છે કે ચન્દ્રગુપ્ત અને
અળક કોટીલ્મના ભાગાદળાન તે જ ેભ પ્રજાલત્વર પ્રજાપ્રેભી ફન્માાં શતાાં તેભ
ફૃશસ્તીની રકામતદૃષ્ટીના ભાગાદળાન દ્વાયા અવુય યાજાઓ ણ એભના જ ેલા જ
પ્રજાારક શળે, તેથી જ કોટીલ્મ લીયચન ુત્ર અથાાત્ શીયણ્મકળીુના ુત્ર
પ્રશરાદના ોત્ર ફરીને લન્દન કયે છે. ફરીયાજાની માદ આજ ે 3000 લા છી ણ
બાયતલાવીઓના હૃદમભાાં જલાઈ યશી છે, તે જ તેની રકપ્રીમતા અને વદ્ગુણ
તથા ભશાનતાન ુયાલ છે (ફરીયાજાની રકપ્રીમતાની લીગત આ ુસ્તકના
પ્રાયમ્બના પ્રકયણભાાં આલી ગઈ છે) તેથી અશીં તેનુાં ુનયાલતાન આલશ્મક નથી.)
કોટીલ્મ લીળે એક ચીન્તનીમ ફાફત એ ણ છે કે લૈદીકકાભાાં
ફૃશસ્તીએ જ ેભ અથાળાષ્ડ રખેરુાં તેભ તેના શજાયે ક લા છી કોટીલ્મે ણ
અથાળાષ્ડ જ રખ્મુાં છે. (ચાલાાકદળાનનુાં ભુનાભ ફાશા સ્ત્મ અથાળાષ્ડ છે.) અથાળાષ્ડ
એટરે વમ્ત્તીળાષ્ડ, અથાાત્ ફૃશસ્તી અને કોટીલ્મ ફન્ને અથાળાષ્ડને જ પ્રથભ
ુરુાથા ભાને છે. કાભળાષ્ડને ફીજો ુરુાથા ભાને છે. ધભા અને ભક્ષ એભને ભાટે
કઈ ુરુાથા છે જ નશીં. ફૃશસ્તી અને કોટીલ્મ ૃથ્લી યના વુખને જ સ્લગા ભાને
છે અને ભૃત્મુને ભક્ષ ભાને છે. ધભા માને ઈશ્વયુજા – પ્રાથાનાથી જીલનભાાં વુખ પ્રાપ્ત
થઈ ળકતુાં નથી. ૃથ્લી ય વુખ પ્રાપ્તી ભાટે વમ્ત્તી– અથા આલશ્મક છે. કાભતૃપ્તી
આલશ્મક છે. સ્લગા, નયક, યરક અને યભાત્ભાન કઈ ુયાલ નથી, એલુાં
આમોના ગુરુલમા દેલી ફૃશસ્તી ચાલાાકવુત્રભાાં સ્ષ્ટ કશી ગમા છે જ ેની વત્મતા
આજ ે આણે આણા તકા અને અનુબલ લડે પ્રભાણી ળકીએ છીએ.
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જ્મતીફા પુરે :
શીયણ્મકળીુ અને અન્મ યાક્ષવના વન્દબાભાાં ુના–ભશાયાષ્ટ રના અને
બાયતના વલાપ્રથભ આધુનીક ક્રાન્તીકાયી એલા જ્મતીફા પુરેએ 1872ભાાં રખેરા
‘ગુરાભગીયી’ ુસ્તકભાાં બાયતન પ્રાચીન ઈતીશાવ વાંળધીત કયીને યજુ કમો છે તે
આણી શીન્દુપ્રજાને ચોંકાલનાય અને કાપી ચીન્તનીમ તથા આણા ઈતીશાવ લીળે
ુન: લીચાયણા કયનાય છે. જ્મતીફા પુરેએ તાના આ ગ્રન્થભાાં વલાપ્રથભ સ્ષ્ટ
કમુું છે કે બ્રષ્ઢા, લીષ્ણ, વયસ્લતી, રક્ષ્ભી, ભત્સ્મ, લયાશ, લાભન, નૃવીંશ, યળુયાભ
લગેયે મુયેળાઈ આમા બ્રાષ્ઢણ શતા. તાના ુલાજ બ્રષ્ઢાના લાયવદાય શલાથી આમો
તાને બ્રાષ્ઢણ તયીકે અને બાયતના ભુ નીલાવીઓને ક્ષત્રીમ, યાક્ષવ અને દાનલ,
દૈત્મ, અવુય આદી વાંજ્ઞાઓથી ઓખાતાાં શતાાં. જ ેભાાંના શીયણ્માક્ષ, શીયણ્મકળીુ,
પ્રશરાદ, લીયચન, ફરી, ફાણાવુય લગેયે બાયતના ભશાફલાન અને વદ્ગુણી તથા
વદાચાયી ભશાનામક શતા. તેભને આમોએ દગાથી ભાયી નાખીને બાયતભાાં તાનુાં
યાજ સ્થાી લણાવ્મલસ્થા, મજ્ઞવાંસ્કૃ તી અને ઈશ્વયલાદની સ્થાના કયી અને ફનાલટી
ગ્રન્થની યચના કયી, લણાવ્મલસ્થાને ઈશ્વયકૃ ત અને તાને લીશ્વના ગુરુ અને ઈશ્વયથી
ણ શ્રેષ્ઠ જાશે ય કમાા. તાન દગ, જુ ઠ અને બગલાદ છુ ાલલા ભાટે તેભણે
તાના ફનાલટી ગ્રન્થભાાં ઈશ્વયના અલતાય અને ચભત્કાયની યચનાઓ કયી જ ેન
પ્રચાય આજ ે ણ ચારુ છે.
વાચા ઈતીશાવના વાંળધન અને વભાજવુધાયણા ભાટે જ્મતીફાએ
‘વત્મળોધક વભાજ’ની સ્થાના કયી શતી. જ ેભાાં આણા અનેક બ્રાષ્ઢણ ણ
જ્મતીફાને ખુફ વશામક ફન્માાં શતા. અાંગ્રેજ વયકાય અને આણા દેળના
ભશાનુબાલએ વાથે ભીને જ્મતીફાને ભશાત્ભાની ઉાધીથી લીબુીત કમાા શતા.
જ ેભને ભાટે ગાાંધીજીએ ણ કશે રુાં કે ‘વાચા ભશાત્ભા જ્મતીફા પુરે છે.’ સ્લાભી
વદાનન્દજી ભશાયાજ તાના ગ્રન્થ ચાલાાકદળાનભાાં રખે છે કે ‘ચાલાાક એટરે
પ્રાચીન બાયતના ભશાત્ભા પુરે અને ભશાત્ભા પુરે એટરે આધુનીક બાયતના
ચાલાાક.’ લૈદીક ફૃશસ્તી અને અલાાચીન પુરેની આ અન્મઅન્માશ્રમી બવ્મ તુરના
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કયી સ્લાભી વદાનન્દજીએ કભાર કયી દીધી છે. જ ે આણા ભાટે જ ેટરી આહ્લાદક
છે, તેટરી જ આણા ઈતીશાવ ભાટે ુન: લીચાયણીમ છે. સ્લાભી વદાનન્દજી રખે
છે કે જ્મતીફા પુરેએ ચાલાાકદળાનભાાંથી પ્રેયણા રીધી શતી; કાયણ કે જ્મતીફા પુરે
ફૃશસ્તી નાભન અને લીચાયધાયાન આદયુલાક ઉલ્ેખ કયતાાં રખે છે કે
‘ફૃશસ્તી નાભન ભશાલીદ્વાન ળધક આ દેળભાાં શત, તેણે જ ે કાંઈ રખ્મુાં છે, તેભાાંથી
થડુકાં આ પ્રવાંગે આની જાણકાયી ભાટે આુ છુ ’ાં . લધુ એક ઠેકાણે શ્રાદ્ધ ાછન
શે તુ સ્ષ્ટ કયલા ભાટે તેઓ રખે છે કે ‘આ લીળે ફૃશસ્તી નાભના ભશાવત્ુરુના
ગ્રન્થભાાંન આધાય આુાં છુ .ાં ’ એભ કશીને તેભણે ‘તતશ્વ જીલન ામ’ લા
ચાલાાકન ભુ શ્લક વાંસ્કૃ તભાાં ઉદ્ધ ૃત કમો છે.’
સ્લાભી વદાનન્દજીએ આેરી આ લીગત જોતા રાગે છે કે ભશાત્ભા
જ્મતીફા પુરેએ રખેર આમા બ્રાષ્ઢણ અને ક્ષત્રીમ અવુય લચ્ચેના વાંઘાન
ઈતીશાવ (જ ેને ઈતીશાવકાયએ ણ બ્રાષ્ઢણ – ક્ષત્રીમ વાંઘા અને ુયાણકાયએ
દેલાવુય વાંગ્રાભ કષ્ણ છે) તે ફૃશસ્તીના ચાલાાકદળાનભાાંથી વાંળધીત કયીને રીધ
શલ જોઈએ અને એલુાં અનુભાન ફાાંધલા ાછ સ્ષ્ટ કાયણ ણ છે કે જ ેભ
આમાાંડીતએ ચાલાાકદળાનન નાળ કમો છે, તેભ જ્મતીફા પુરે અને તેભની
લીચાયધાયાની ણ બાયતના આધુનીક લણાલાદીાંડીતએ અને ળાવકએ ઉેક્ષા
કયી છે. બાયતના રક જ્મતીફા પુરેના નાભથી વાલ અયીચીત છે; કાયણ કે
દેળની ળાા–કૉરેજોના ઈતીશાવના ગ્રન્થભાાં અને ાઠ્યુસ્તકભાાં જ્મતીફા પુરે
જ ેલા બાયતના પ્રથભ ક્રાાંતીકાયી ભશાુરુનુાં નાભ ળધ્મુાં જડતુાં નથી. આઝાદીના 50
લા છી ળરુ થમેરી નલજાગૃતીની ચલને કાયણે શલે આણા વભાજના અભુક
રકભાાં અને એભના દ્વાયા ભશાત્ભા પુરેનુાં નાભ ઉજાગય થલા રાગ્મુાં છે. ગુજયાતના
લીશ્વલીખ્માત લીચાયક સ્લાભી વચ્ચીદાનન્દજી (દાંતારી–ેટરાદ–388 450) અને
ડૉ. ગુણલન્ત ળાશે (લડદયા) ણ જ્મતીફા પુરને ુાં નાભ તાની જીબ ય રેલાની
કળીળ કદી કયી નથી, તે ભાત્ર આશ્ચમાજનક જ નશીં; યન્તુ તેભને ભાટે રજ્જાસ્દ
અને આણા ભાટે કભનવીફ ફાફત ગણામ.
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ફીજુ ાં અનુભાન અશીં એ ણ થઈ ળકે છે કે જો ભશાત્ભા જ્મતીફા
પુરેએ ફૃશસ્તીના ચાલાાકદળાનભાાંથી પ્રેયણા રીધી શમ ત ફૃશસ્તીની તાના
અથાળાષ્ડભાાં બુયીબુયી પ્રવાંળા કયનાય કોટીલ્મે ણ ફૃશસ્તીના ચાલાાકદળાનભાાંથી
એલી જ પ્રેયણા નશીં રીધી શમ ? આલા અનુભાનનુાં ણ પ્રફ કાયણ એ છે કે
જ ેભ ચાલાાક અને ચાલાાકદળાનન નાળ કયલાભાાં આવ્મ છે અને જ્મતીફા પુરેની
ઘય ઉેક્ષા કયલાભાાં આલી છે તેભ કોટીલ્મના અથાળાષ્ડની ણ એ જ શારત
કયલાભાાં આલી છે. ફુદ્ધકા છી માને ુષ્મભીત્ર ળૃાંગ કાથી તે ગ્રન્થ રુપ્ત થઈ
ગમ શત. કાયણ કે ઈ.વ. ુલે 321ના અયવાભાાં નીભાાણ થમેર અથાળાષ્ડ નાભન
કોટીલ્મન આ ગ્રન્થ થડાક વભમાલધીભાાં બાયતભાાંથી રુપ્ત થમા છી છેક 1909ની
વારભાાં ભૈવુયના આય. શ્માભ ળાષ્ડીએ પ્રવીદ્ધ કયતાાં વુધી વેંકડ લા વુધી તે
ઉરબ્ધ નશત. લી અથાળાષ્ડની આધુનીક આલૃત્તીભાાં કોટીલ્મનુાં ભુ અથાળાષ્ડ,
તેભાાં ાછથી ઉભેયામેર કચય અને તેભાાંથી કાઢી નાખલાભાાં આવ્મા શળે એલાાં
બાગનુાં વાંળધન ણ અધુરુાં છે. કાયણ કે એભાાં બેવે અને લીકૃ તી થઈ શલાની
વમ્બાલનાને ફીરકુ ર નકાયી ળકામ એભ નથી. તેથી ભુ ચાલાાકદળાનની જ ેભ જ
ભુ કોટીલ્મનુાં અથાળાષ્ડ કેલુાં શળે તેની આણે કેલ કલ્ના જ કયી ળકીએ. યન્તુ
એલુાં રાગે છે કે આધુનીક કાભાાં જ્મતીફા પુરેએ તાના ‘ગુરાભગીયી’ ુસ્તક
દ્વાયા ચાલાાકદળાન અને કોટીલ્મના અથાળાષ્ડની ખટ ુયી કયી દીધી છે અને વામ્પ્રત
વભમભાાં સ્લાભી વદાનન્દજીએ ણ તાના ચાલાાકવુત્ર, ચાલાાકદળાન અને વભમવુત્ર
નાભના ુસ્તક દ્વાયા ચાલાાક, કોટીલ્મ અને જ્મતીફા પુરેની ખટ બયાઈ કયી
દીધી શમ એલુાં રાગે છે.
●

ચાર્ાા કદર્ાન

https://govindmaru.wordpress.com/

93

● વન્દબાગ્રન્થની માદી ●
1

‘ચાલાાકદળાન’ રેખક : પ્ર. વી. લી. યાલ (એભ.એ.), તત્ત્લજ્ઞાનના
પ્રાધ્માક અને લીબાગાધ્મક્ષ, ફશાઉદ્દીન આર્ટવા કૉરેજ, જુ નાગઢ. પ્રકાળક
: મુનીલવીટી ગ્રન્થ નીભાાણ ફડા, ગુજયાત યાજ્મ, અભદાલાદ–6 પ્રથભ
આલૃત્તી : 1984

2 ‘ચાલાાકવુત્ર’, ‘ચાલાાકદળાન’, અને ‘વભમવુત્ર’ રેખક : શ્રીભદ્ સ્લાભી
વદાનન્દજી ભશાયાજ પ્રકાળક : વનાતન વેલાશ્રભ, ટીંફા શનુભાન ભન્દીય,
શાયીજ – 384 240. જીલ્ : ાટણ.
3

‘બાયતીમ દળાન’ રેખક : સ્લાભી વચ્ચીદાનન્દ, બક્તીનીકેતન આશ્રભ,
દાંતારી, ેટરાદ – 388 450. પ્રથભ આલૃત્તી : 1979

4 ‘અધગતીનુાં ભુ લણાવ્મલસ્થા’ રેખક : સ્લાભી વચ્ચીદાનન્દ,
બક્તીનીકેતન આશ્રભ, દાંતારી, ેટરાદ – 388 450. પ્રથભ આલૃત્તી :
1988
5

‘બગલાન ફુદ્ધ ઔય ઉનકા ધભા’ રેખક : ડૉ. ફી. આય. આાંફેડકય
અનુલાદક : બદન્ત આનન્દ કોળલ્મામન, ફુદ્ધબુભી પ્રકાળન, નાગુય. ફુદ્ધ
લા : 2541-1997

6 ‘વાંળમની વાધના’ અને ‘ભધુકા’ (રેખવાંગ્રશ) રેખક : પ્રા. યભણ ાઠક
(લાચસ્તી) એ–4, નટયાજ એાટાભેન્ટ, ાટીદાય જીન કમ્રેક્ષ,
ફાયડરી – 394 641 (અપવવ : રેખક શમાત નથી)
7 ‘બાયતદળાન–1’ (ઈતીશાવ : આદીમુગ) રેખક : પ્રલીણચન્દ્ર ચી. ાયે ખ,

ચાર્ાા કદર્ાન

https://govindmaru.wordpress.com/

94

વયદાય ટેર મુનીલવીટી, લલ્બલીદ્યાનગય પ્રકાળન : જાન્મુઆયી 1982
8

‘પ્રાચીન બાયતીમ બોતીકલાદી’ ‘વયીતા’ (શીન્દી ભાવીક) નલેમ્ફય 1991

આણા દેળના ધભા અને વાંસ્કૃ તીન ઈતીશાવ જોતાાં
કશી ળકામ એભ છે કે ચતુલાણવ્ા મલસ્થા, તદ્જન્મ શભ–શલન–
મજ્ઞાદી ક્રીમાકાાંડ અને ભાન્મતાઓ ભુરુથી બાયતીમ નથી. તેથી
ફગાડજનક ભુતીુજાઓ, દ્રવ્મમજ્ઞ, રુારની લ્ી જ ેલા વ્મથા
ક્રીમાકાાંડ, પ જ્મતી, દીળાપ આધાયીત લાસ્તુળાષ્ડ આદીને
4000 લા ુયાણી લીદ્યાઓભાાં ખાલી તેન પ્રચાય–પ્રવાય કયી
વભાજને છેતયનાયા અને રુાંટનાયા રકને રકભત દ્વાયા કામદ
ફનાલી અટકાલી ળકામ છે. તેભ જ રકશીત લીરુદ્ધ ચુકાદા
આનાયા અદારતી નીણામને ડકાયી ળકામ છે. એ ભાટે

આલશ્મક્તા છે ચાલાાકદળાનના જ્ઞાન દ્વાયા વાચા બાયતીમ ધભા
અને વાંસ્કૃ તી લીળે પ્રજાને ભાશીતગાય કયલાની. જ ે કામા આજના
યૅ ળનારીસ્ટ (આધુનીક ચાલાાકએ) કયલાનુાં છે. ત્માયે જ આણા
વભાજભાાંથી લશે ભ, અન્ધશ્રદ્ધાઓ, નીફાતાઓ અને દુણને
દેળલટ આી ળકાળે.
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