સંૃતસ : સંૃત સા હ યમાં કથા Ð  ૃગેશ શાહ
[થમ દવસ]
દવસ]
કોઈપણ ભાષાના સા હ યમાં કથાઓ$ું મહ વ સિવશેષ ર(ું છે . કથાનો અથ, અહ- .યાપક છે . બાળવાતા,ઓથી
લઈને ચા ર4યકથાઓ 5ુધીના તેના 7ુદા 7ુદા વ8પો છે . ભલે તે કોઈ પણ વ8પે હોય, પરં : ુ કોઈ પણ
ભાષાના સા હ યમાંથી વાતા,ઓ કાઢ< લઈએ તો કદાચ ક>ું જ બચે ન હ. આ કથાઓ Aુરાતન કાળથી ચાલી
આવે છે તેથી તેના  ૂળ 5ુધી જવા સંૃત ભાષા 5ુધી પહCચDું જ ર(ુ.ં એના  ૂળ Eંથોને Fણીએ અને
સમGએ યારH આપણે Iયાલ આવે કH ભારતમાં કથાસા હ યની કHટલી મહાન સંૃિત અને પરં પરા ાચીન
કાળથી વહ< રહ< છે . અ યારH આપણે કોઈ પણ દH શને તેની ભૌિતક િસLMઓ Nારા ઓળખીએ છ<એ અને આપણે
પણ તે ાPત કરવા મથીએ છ<એ. પરં : ુ કથાઓ Nારા QયારH ભારત$ું અસલ સાંૃિતક વ8પ સામે આવે છે
યારH આપણા દH શના આ અRSુત વારસાને Fણીને આપTું મતક નમી પડH છે .
િતવષન
, ી Vમ, આ વષW Ôસંૃત સા હ યમાં કથાÕના િવષયને અ$ુલZીને તા. 22, 23, 24 ઑગટ દરિમયાન
મ_વ
ુ ા ખાતે A ૂ. મોરા રબાAુની `ોતા તર<કHની ેરક ઉપbથિતમાં Ôસંૃતસ-10Õ યોFfું હ:.ું આ સમાં
િવિવધ િવNાનોએ સંૃત સા હ યમાં આવેલી િવિવધ કથાઓ િવશે િવતારથી વાત કર< હતી. સનો ારં ભ
તા.22મીના રોજ સવારH બરાબર નવ કલાકH થયો હતો. સૌથમ આમંિત િવNાનોના હતે દ<પ-ાગટg
કરવામાં આ.fું હ:.ું યારબાદ hુ8ુળના છાો Nારા ‘Aુiુષ5ુjત’$ું દ.યગાન કરવામાં આ.fું હ:.ું એ પછ<
આદરણીય `ી હ રkંlભાઈ જોષીએ સમE સની S ૂિમકા 8પ થોડ<ક વાત કર< હતી અને યારબાદ સંગોmnઠ1નો િવિધવત ારં ભ થયો હતો.  યેક સંગોmnઠમાં ણ વjતાઓનો સમાવેશ કરવામાં આ.યો હતો અને દરH ક
વjતાને આશરH 50 િમિનટ આપવામાં આવી હતી. થમ દવસની આ પહHલી સંગોmnઠ$ું સંચાલન `ી
વસંતભાઈ પર<ખે કfુq હ:.ું આ સંગોmnઠના થમ વjતા `ી ગૌતમભાઈ પટHલે Ôકથાની કથાÕ િવષય પર
પોતા$ું વjત.ય ર7ૂ કfુq હ:.ું ચાલો, સંૃતસના આ તમામ વjત.યોને વjતાઓની ભાષામાં જ માણીએ....
[1] કથાની કથા Ð ગૌતમ પટH લ
Ôકથાની કથાÕ િવશે શ8આત કરતાં `ી ગૌતમભાઈ પટHલે ક(ું કH Ôસંૃતમાં કાદંબર<ના સrકH કથા$ું વ8પ
સમFવતાં એમ ક(ું છે કH કોઈ પણ કથામાં રસ ુIય વ: ુ છે . “દાદા મને વાતા, કહો...” એમ કહHતાં બાળકને
સાંભળ<એ યારH થાય છે કH નાનપણથી જ કથા સાંભળવાની sજtાસા તો સૌ કોઈને હોય છે . િવuટરનીસ Vવા
પાkા ય િવNાને ક(ું છે કH “ભારતીય મનની સવ`
, nે ઠ ઉપજ એ બી7ુ ં કંઈ નહ- પણ કથા છે .” કથા િવv.યાપી
થયેલી છે . એિશયા, fુરોપ કH આ wકન કH ઈસપ કથાઓમાં પણ ભારતીય કથાના  ૂળ જોવાના ય નો થયા
છે . કથા સૌથી વxુ સ ૃM વારસો છે . વૈAzુ ય, વૈિવ{ય અને સાત યમાં આની સરખામણીમાં િવv$ું કોઈ પણ
સા હ ય ટક< શકH તેમ નથી એમ િવNાનોનો મત છે .
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Ôकयते ईित कथाÕ V કહHવાય છે તે કથા છે Ð એમ એની .યાIયા છે . કોઈકH એમ ક(ું છે કH તમે વાત કરો અને
સાંભળનારને િવમય થાય કH ÔઅરH આ કHવી ર<તે થfું ?Õ Ð એDું V આkય, જuમાવે એ$ું નામ કથા. થાક }ૂ ર
કરH તે કથા એમ પણ િવNાનોએ ક(ું છે . ગમે તે બોલીએ એ કથા નથી બનતી. Qયાં િનિkત કથાત વ હોય,
કંઈક ઉRે શ હોય, કંઈક કzપના હોય, ~ાંક કોઈ વાતિવકતા હોય, ~ાંક પ રણામા મક કથન હોય અથવા કોઈ
.યbjત, પ રbથિતની વાત બને યારH એ કથા બને. QયારH એ ુ: ૂહલ જગાવે અને એમાં િવમય$ું ત વ આવે,
યારH એ સાચા અથમ
, ાં કથા બને. આપણે યાં કથાના અનેક કારો છે : લોકકથા, મનોરં જનકથા, ાણીકથા,
D ૃાંતકથા, વીરકથા, Aુરાણકથા, ત કથા, આડકથા, ૂચકા, કટાZકથા, આIયાન, ઉપાIયાન વગેરH છે . એક
બા7ુ મૌખકકથા પરં પરા આવી, બીG બા7ુ લેખતકથા પરં પરા આવી. એ િસવાય નકથા, બૌMકથા,
ા ણકથા, Fતકકથા Ð આમ કથાનો િવતાર વધતો જ ગયો.
કથા કોને કહHવાય ? એની પણ ચચા, િવNાનોએ કર<. હHમચંlાચાયG
, એ તો વળ< કથાના દસ કારો આPયા છે .
આIયાન, િનદશન
, , હલકા, મણૂzયા, પ રકથા, ખંડકથા, સકલકથા,  ૃહદકથા અને ઉપકથા. આ બધી
કથાની દર આવતા પાોમાં કHટું બxું વૈિવ{ય છે ! રાF અને રાણી તો હોય જ. ઋિષ કH સંત, Aુરો હત કH
ૂ હોય અને
મંી અને સેનાપિત હોય. એનાથી આગળ વધીને `ેnઠ< હોય, વેપાર< હોય, વાણયો પણ હોય. ખેત
મ7ૂર પણ હોય. કાર<ગર હોય, xુતારો-ટં ૂ ારો પણ હોય. કHટલા બધા પાોની રસ5 ૃmnટ કથામાં સF,ય છે . મા
મ$ુnયપાો જ નહ-, દH વોના પાો પણ હોય. ાણીકથામાં ાણીઓ પણ કથા8પે આ.યા. મFની વાત એ છે
કH આ બધા પાો વૈિvક પાો બનીને આવે છે . કોઈ પણ કથા ભારતમાં કહો અથવા ભારત િસવાય બીG કોઈ
જયાએ કહો તો પણ એ$ું  ૂzય સહHVય ઓં થઈ શક: ું નથી.Õ
વxુમાં તેમણે જણા.fું હ: ું કH, Ôકથા 

Vવી .યાપક અને િવશાળ છે . િમો, કથાએ ચા ર4ય ઘડતરની

પાઠશાળા છે . એ Gવન$ું િવvિવાલય છે . એકવાર અમે રકન ચાઈzડ સાઈકોલોGટ ભારત આ.યા યારH
એમણે ક(ું હ: ું કH અમારH યાં કોઈ ના$ું બાળક બં}ૂક લઈને  ૂન કરતાં િવચાર કર: ું નથી. ભારતમાં આટલી
બધી વતી છે , છતાં કોઈ બાળકH કોઈ$ું  ૂન કfુq એDું સાંભfું નથી. શા માટH ? એ સાઈકોલોGટ ભાઈએ
ક(ું કH મારા વીસ વષન
, ા અયાસ પછ< _ુ ં એ તારણ પર આ.યો ં કH ભારતની દર આ કથાઓ છે . બાળક
ણ-ચાર વષ$
, ું થાય યારથી એ Aુરાણની કથાઓ સાંભળવી શ8 કરH છે . એના માતાિપતા એને રામ કHવો અને
રાવણ કHવો, કંસ કHવો અને ૃnણ કHવો...એ બxું કહH છે . પ રણામે પાંચ-છ વષ$
, ું થતાં થતાં એના મગજની
દર Eંિથઓ બંધાય છે . સ ય >ુ,ં અસ ય >ુ,ં સાiું >ુ,ં ખોું >ું Ð એ એને Iયાલ આવે છે . આ કથાઓના
પ રણામે એ$ું ચા ર4ય ઘડતર થાય છે . આ મિનર<Zણ$ું ઉમ સાધન કથા છે . કથાએ આપણને  ૂબ આPfું
છે . એમાંય ન ધમW સિવશેષ આPfું છે . અનેક ન ુિનઓએ કથાકોશ આPયા છે . `ીમદ ભાગવતમાં આ.fું
છે કH દH વોએ પર<Zત પાસે જઈને ક(ું કH અમે તમને અ ૃત આપીએ છ<એ તમે અમને કથા આપો. યારH એમ
કહHવાfું કH ~ાં કથા અને ~ાં અ ૃત ? આ કથા$ું મહ વ ઋિષઓએ પણ ગાfુ.ં કથા ન હોય વૈુંઠમાં રહHવાની
પણ કોઈ જ8ર નથી એમ કહHવાfુ.ં : ુલસીદાસGએ પણ કથા$ું મહ વ ગાfુ.ં એમણે એમ ક(ું કH કથા િવNાનોને
િવ`ામ આપનાર< છે અને લોકસમાજ$ું મનોરં જન કરનાર< પણ છે .
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કથા >ું કરH છે ? કથા સંૃતuયાય માણે Ôકાuતાસમેત ઉપદH શÕ આપે છે . એક સ યઘટના મક ઉદાહરણ ક_ુ ં
ં. એક િવNાન િપતાનો એક Aુ હતો. Aુને ~ાંક કોઈ િમનો ચેપ લાગી ગયો કH તે િસગારH ટ પીતો થઈ
ગયો. િપતાGને ખબર પડ<. િપતાGએ એને 5ુધારવા પોતે ણ ઉપવાસ કયા, ! તોય એની ટHવ ના ટ<. એ
પછ< એ$ું લન થfુ.ં લન પછ< બે-ચાર દવસે એ Aુ કૉલેજ ગયો. એના િમએ રોજની Vમ એને િસગારH ટ
ઑફર કર<. પેલાએ ક(ું : Ôના...યાર...Õ
િમ આkયમ
, ાં પડો : ÔકHમ ??Õ
ું
Ôતાર< ભાભીને નથી ગમ:.....Õ
એ દ<કરો બોzયો. પ નીએ ફjત એટું જ ક(ું હ: ું કH તમે િસગારH ટ પીઓ એ
મને નથી ગમ: ું અને આ ભાઈએ િસગારH ટ છોડ< દ<ધી. એના બાપે ણ ઉપવાસ કયા, તોય ના છોડ<. બસ,
આનો અથ, જ Ôકાuતાસમેત ઉપદH શÕ. કથા આપણને આ ર<તે ઉપદH શ આપીને આપણી ખોટ< ટHવો છોડાવે છે .
ગહનવાતો  ૂબ સરળતાથી કથા કહ< Fય છે . કથામાં કોઈ ઉRે શ હોતા નથી, બસ કથામાં કથા ભળતી Fય
અને આપણને આ મિનર<Zણ કરવાની તક મળે છે .
કથા મનોરં જન$ું થમ પગિથfું છે પણ પછ< એ જ કથા તમને ધમમ
, ાં પણ લઈ Fય, ત વtાનમાં દોર<
Fય. એ જ કથા તમને સ ય, દયા અને દાનની િવશેષતાઓ પણ સમFવે, ેમ અને કiુણા પણ એમાંથી જ
આવે. ઘણીવાર કથાઓના સrન અRSુત ર<તે થતા હોય છે . ાણીકથાઓ પણ વેદના કાળથી અહ- 5ુધી
આવી.  ૂળકથામાં અuય કથાઓ જોડાય એ ર<તે પણ કથાસrન થાય છે . એ$ું ઉદાહરણ મહાભારત છે . કથા
પેઢ< દર પેઢ< સચવાય છે , જળવાય છે , વધારાય છે તો ~ારH ક ઘટાડાય પણ છે . પરં : ુ QયારH કથા વધારાય
છે , તેમાં ક>ું નDું ઉમેરાય છે યારH {યાન રાખવાની  ૂબ જ8ર છે . મનોરં જનના નામે તેમાં ખોટ< વાતા,ઓ
 ૂસાડાય યારH }ુ:ખ પણ થાય છે . પા$ું ગૌરવ હણાય એવી ર<તે કથાઓ ન વધારાવી જોઈએ. કથા
વધારવાથી મનોરં જક પણ બને છે . બ_ુ Fણીતી આપણી કથા છે કH ફH રયો ટોપીઓ લઈને ઝાડ નીચે ઘતો
હતો. ઝાડ પરના વાંદરાઓ એની ટોપીઓ લઈ ગયા. એણે પોતાની ટોપી નીચે નાખી એટલે બધાએ નાખી. એ
બxું તમે Fણો છો. પછ< એ કથા આxુિનક શૈલીમાં આગળ વધે છે . એક િવNાને એને આગળ વધાર< છે . વીસ
વષ, પછ<એ ફH રયાનો દ<કરો ગયો. એ ઝાડ નીચે 5 ૂઈ ગયો. વાંદરાઓ આ.યા, વાંદરાઓ ટોપી લઈને ઝાડ
પર ચઢ< ગયા. એ ઊઠો, એણે જોfું કH વાંદરાઓ લઈ ગયા છે , એણે ટોપી માથે  ૂક< તો વાંદરાઓએ માથે
 ૂક<. એણે ટોપી ખભે  ૂક< તો વાંદરાઓ એ ખભે  ૂક<. એણે ટોપી નીચે નાખી Ð પણ આ વખતે વાંદરાઓએ
ટોપી નીચે ન નાખી. એક વાંદરો નીચે ઊતય અને ટોપી લઈને ઝાડ પર ચઢ< ગયો અને ક(ું કH Ôતારા
બાપાએ તને વાતા, કહ< હતી એમ મારા બાપાએ મને પણ વાતા, કહ< હતી !Õ કથા આવી ર<તે પણ આગળ વધે
છે .
કથા એટલે ભbjત એDું પણ આપણે યાં કહHવાfું છે . નારદભbjત5 ૂમાં Ôકથા  યે ીિત હોવી એ ભbjત છે Õ
એમ કહHવાfું છે . એટલે જ આપણે યાં કહHવાfું છે કH Ôહ ર અનંત હ ર કથા અનંતાÕ. કથાએ શદ ની
ઉપાસના છે . શદ

િવના પર નો કાશ થઈ શકતો નથી એમ આપણે યાં કહHવાfું છે . કથા શદથી જ

રચાય છે . કથા કહHનાર અને કથા સાંભળનારના લZણોની ચચા, પણ આપણા શાોએ કર< છે . કથામાં વjતા
હોય છે . સંૃત 5ુભાિષતમાં કહHવાfું છે કH વjતા તો લાખોમાં કોઈ એક થાય છે . વjતા િવNાન, િવ>ુM અને
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વેદશા પારં ગત હોય. કથાકાર દnટાંત ુશળ હોય, ધીર હોય, અિત િન:A ૃહ હોય તે એની િવશેષતા છે .
કથામાં `ોતા પણ એટલો જ મહ વનો. કદંAરુ ાણમાં તેના લZણો બતા.યા છે . 5 ૂયન
, ો કાશ અને વરસાદ$ું
પાણી Vમ સવન
, ે માટH છે તેમ આ તમામ કથાઓ સૌને માટH છે . તેમાં કોઈ સાંદાિયકતાની વાત નથી.
બૌMકથા હોય કH ઈલામ કથા હોય એ બધી જ આપણા માટH છે . કોઈ પણ ધમન
, ી હોય, કથા એ કથા છે .
Gવન$ું ચલણી ડહાપણ એ આ કથાઓમાં સંઘરાયે ું છે .Õ
પોતાના વjત.ય$ું સમાપન કરતાં તેમણે ક(ું હ: ું કH, Ôકથા ગમે તે સમયની હોય, ગમે તે થળની હોય, ગમે
ં ૂ ણીને પ રણામે તે આકષક
યાંની હોય પણ એ$ું ઘટનાત વ, ઘટના`ેણી અને ઘટનાની hથ
, બને છે . એમાં
ે ા
આkય$
, ું ત વ હોય છે , sજtાસા$ું ત વ હોય છે , િવમય$ું ત વ હોય છે . આ બધાને પ રણામે એ હંમશ
દરH કને ગમે છે . કથા સમE માનવFતને ેરણા આપવા માટH અRSુત છે . Qયાં 5ુધી માણસ રહHશ,ે Qયાં 5ુધી
માણસમાં sજtાસાD ૃિ રહHશ,ે િવમયD ૃિ રહHશ,ે યાં 5ુધી આ કથા રહHવાની છે . એ ~ાંય જવાની નથી.
કથામાં ઈnટ અને અિનnટ બંને ત વોની વાત આવે છે . અિનnટ ત વોની વાતથી પણ એટલો જ બોધ મળતો
હોય છે . Vમ કH કંસ અને રાવણના વણન
, થી બોધ મળે છે કH માણસે એવા ન થDું જોઈએ. કથામાં ગમે તે ત વ
હોય પણ તે તો માનવGવનને ઉપર લઈ જવાની જ વાત એમાં સમાયેલી છે .Õ

[2] >ુકસPતિત
સPતિત Ð નીનાબેન ભાવનગર<
આ થમ સંગોmnઠમાં `ી ગૌતમભાઈના વjત.યબાદ `ીમતી નીનાબેન ભાવનગર<એ Ô>ુકસPતિતÕ િવશે
પોતા$ું વjત.ય ર7ૂ કfુq હ:.ું તેમણે પોતાની વાતનો ારં ભ કરતાં જણા.fું હ: ું કH : Ô>ુકસPતિત િવશે વાતની
શ8આત કરતાં પહHલાં થોડ< ઘણી પnટતા કર< દ. ઈuટરનેટ પરથી એના િવશે મ થોડ< ઘણી મા હતી
ઉતારવાનો ય ન કય યારH નેટના કોઈ િવNાનોએ તેને ÔપોનEા ફકલ ટHzસÕ એDું નામ આPfું છે . આથી
આપ સૌને સમFશે કH માiું કામ કHટું અઘiું છે QયારH આ Pલેટફોમ, પરથી એના િવશે મારH વાત કરવાની
હોય. બીF બધા લોકકથાસંEહો કરતાં આ કથાસંEહ ણ ર<તે 7ુદો પડH છે : એક તો એની કથાસામEી બીG
બધી કથાઓ કરતાં થોડ< નોખી છે . બી7ુ,ં એ V યોજનને {યાનમાં રાખીને કહHવામાં આવી છે એ યોજન
7ુ}ું છે . ી7ુ ં એ છે કH આ વાતા,ઓ માણનારો `ોતા મયા, દત છે . પેલા બધા સંEહો સવજ
, નસાધારણ માટH છે ,
ં ો માટH
પણ આ >ુકસPતિતમાંનો >ુક એટલે કH પોપટ કH V આ વાતા,ઓ સંભળાવી ર ો છે તે અયોય કામસંબધ
થાન કર< રહHલી એવી ઉમ ુળમાં જuમેલી વણકવx ૂ િવશેની વાત છે . એટલે આ ણેય ર<તે આ વાતા,ઓ
ં ૂ ાયેલી છે . વાતા,માં વાતા, એટલે ચનાઈ
થોડ<ક 7ુદ< પડH છે . માળું એ$ું વાતા,$ ું જ છે . વાતા,માં વાતા,ઓ hથ
પેટ< VDુ.ં મોટ< પેટ<ની દર નાની પેટ< વળ< પાછ< એની દર બીG નાની પેટ<. બારમી સદ<ની
આસપાસની તેની હતતો છે . એટલે કH પંચતં- હતોપદH શ પછ<નો આ કથાસંEહ છે . એની ાચીન હતત
લગભગ પંદરમી સદ<ની મળે છે એમ કહHવાય છે . }ુિનયાની ઘણી બધી ભાષાઓમાં તેનો અ$ુવાદો થયો છે .
ફારસી, :ક
, ુ <, જમન
, ભાષામાં એના અ$ુવાદ થયા છે . EેG અ$ુવાદ માટH ઈuટરનેટ પર એમ લખાfું છે કH
Ôએ.એન. હjસરÕ નામના .યbjતએ  ૂળસંૃતમાંથી આ વાતા,ઓનો EેG અ$ુવાદ ગટ કય છે પણ માર<
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પાસે એક Aુતક આ.fું Ôઈરોટ<ક ઈmuડયન ટHzસÕ Ð G.એલ.મા¡ુર નામના રાજથાન fુિનવિસ¢ટ<ના કોઈ
ોફHસરH EેGમાં લગભગ 8પાંતર Vવો લાગે એવો અ$ુવાદ કય છે . આથી, ઈuટરનેટ પરથી ઉતારવામાં
કHટલા જોખમો છે એનો સહHજ િનદ£ શ કર< લ ં. 1582માં ર નચંl H Ô>ુકબ_ુર<Õ એ નામે hુજરાતીભાષામાં આ
કથાઓ ગટ કરH લી. 1762ની આસપાસ શામળભ§H A ૂરH A ૂરા 8પાંતર સાથે Ô>ુળાબહોર<Õ એ નામે ગટ કરH લી
V  ૂબ Fણીતો સંEહ છે .Õ
ં ાનમાં તેમણે જણા.fું કH, Ôવાતા,ની શ8આતમાં તેના રચાિયતા શારદાદH વીને એટલે કH
વાતના અ$ુસધ
સરવતીને ણામ કરH છે . મને થfું કH આમાં તો કHવા કારની વાતા,ઓ છે અને એમાં સરવતી$ું મરણ ?
િવચારતા Iયાલ આ.યો કH }ુિનયામાં કોઈ પણ tાન >ુ¨વોમાં જ આD ૃત હોય છે ને ! દરH ક tાન  ૂળથી
>ુભ હોય છે આપણે તેનો િવિનયોગ કH ઉપયોગ કઈ ર<તે કર<એ છ<એ, આપણે કHવો િવવેક દાખવીએ છ<એ,
એના પર એનો આધાર હોય છે . કામશા કદાચ આપણે યાં એટલા માટH જ આ.fું હશે. ચોર< કરનારો
ચૌયશ
, ાનો ઉપયોગ ચોર< કરવા માટH કરH અને એ જ શાનો ઉપયોગ કર<ને hુનાશોધક શાખાનો અિધકાર<
ચોરને પકડ< પણ શકH ! એટલે કતા,એ આ tાનને પિવ વણ., fું કારણ કH તે કામને કHulમાં રાખીને Gવનની
યોય સમજ આપે છે . શ8આતના થમ ©લોકમાં ÔિવનોદÕ શદ વાપય છે . Vનો અથ, છે કH દરH ક કથા
ે ા કહHવાતી હોય છે પરં : ુ મનોરં જન સાથે તેમાં સંદHશ પણ છે . >ું સંદHશ છે ? પોપટ
મનોરં જન માટH જ હંમશ
Nારા આ કથાના ુIય નાયક-નાિયકા છે , કH V ખોટા માગW જતા હતા, તેઓનો ઉMાર કHવી ર<તે થયો એની આ
વાત છે . વાતા, Nારા સંદHશ અપાયો છે . કHવળ બોધ નહ- પણ િવનોદસ હતનો બોધ એ આ કથાના સંEહ$ું
યોજન છે .
હરદ નામના વાણયાનો મદનિવનોદ નામનો એક Aુ હતો. એ સંકાર< હતો પણ અપમાગW જતો ર ો હતો.
ે ો રહHતો. એને કારણે એના િપતા હરદે િિવªમ નામના ા ણ
કામધંધો કરH નહ- અને િવલાસમાં ૂબલ
િમની સલાહ લીધી. એણે હરદને આvાસન આPfું અને ક(ું કH જો આ માર< પાસે પોપટ અને મેના છે એ
: ું લઈ F. એને તારા છોકરાને ભેટ આપV. પેલો લઈ ગયો. એને કંઈ બ_ુ આશા નહોતી પણ તોય ભેટ
ે ે હવેલીમાં સોનાના િપ«જરામાં લટકાવી દ<ધા. એ પછ< દવસો વી યા. પોપટH
આપી. Aુ મદનિવનોદH બંનન
એક દવસ મદનિવનોદને ક(ું કH Ôભાઈ, : ું V તારા માતાિપતાના અ¬ુ$ ું કારણ બને છે એ પરથી મને લાગે છે
કH ચોસ તાiું પતન થવા$ું છે .Õ
મદનિવનોદH A ૂછ®ુ,ં ÔકHવી ર<તે ?Õ
તો પોપટ કહH : Ôપેલા દH વશમા, ા ણ$ું પતન થયે ું એ માણે થશે.Õ
Ôતો દH વશમા, ા ણ કોણ ?Õ મદનિવનોદને ૂ: ુહલ થfુ.ં વાતા, ુ: ૂહલ જuમાવે છે . એણે A ૂછ®ું કH Ôએ કોણ હતો
? એ$ું >ું થયે ું ?Õ પેલા પોપટH દH વશમા,ની કથા સંભળાવી. દH વશમા, ા ણ$ું સંતાન હતો. માતાિપતાની
સેવા કયા, વગર એ તપ કરવા જતો ર ો. તપથી એને V દ.યશbjત ાPત થઈ એને કારણે એને અભમાન
Ffુ.ં એકવાર એDું બufું કH એ ઝાડ નીચે બેઠો હતો અને કોઈ બગલીએ એના માથા પર મળો સગ, કય અને
પેલાને એવો ªોધ ચડો કH એણે ડોળા ફાડ<ને બગલીને જોઈ અને બગલી બળ<ને ભમ થઈ ગઈ. દH વશમા,ને
એમ થfું કH આ માiું તપ તો કHD ું ઉમ ! ગવ, કરતો કરતો એ યાંથી ભZા માંગવા નીકયો. નારાયણ
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નામના LNજને યાં ગયો. નારાયણ LNજની સતી નામની પ ની તો પોતાના કામમાં મન હતી. એણે કંઈ બ_ુ
{યાન ન આPfુ.ં દH વશમા,ને બ_ુ ખરાબ લાfુ.ં સતીએ આ જોઈને એને સંબોધીને ક(ું કH Ô: ું માર< પર hુસો
કરH એ બરાબર છે પણ _ુ ં કંઈ પેલી બગલીની Vમ બળ<ને ભમ નહ- થઈ જ.Õ દH વશમા, આkય, પા¯યો કH આ
વાત આને કHવી ર<તે ખબર ? એણે ° A ૂછgો કH Ôતમે કHવી ર<તે Fણો ? તમાર< પાસે આ શbjત ~ાંથી આવી
? શbjત તો માર< પાસે છે .Õ સતીએ ક(ું કH Ôઆ ° : ું ધમ., યાધ કર<ને એક .યbjત છે , Vનો ધંધો કસાઈનો છે
એને જઈને A ૂછ.Õ એ ધમ., યાધ પાસે ગયો. એ પોતાના માતાિપતાની સેવા કર< ર ો હતો. થોડ<વાર રહ<ને
એણે ઉર આPયો કH Ôભાઈ જો, આમ તો અમારH તને કંઈ માનબાન આપDું જોઈએ નહ-. પણ આ તો :ું
મહHમાન છે અને પેલા સતીએ મોકલી આPયો એટલે _ુ ં તાર< સાથે વાત કiું. બાક<, મને તો V માતાિપતા$ું
માન Fળવે નહ- તેની સાથે વાત કરવા$ું ગમ: ું નથી.Õ પછ< એણે એને સમF.fું કH ÔV માતાિપતાની વાત
ે ા પતન પામે છે . એની સદગિત થતી નથી.Õ અહ- ુIય 5 ૂચન આ વાતા,માં એ છે કH
નથી માનતા એ હંમશ
ડહાપણ, tાન, સમજ એ કોઈ એક જ વગન
, ી Fગીર નથી હોતી. એ ડહાપણ ~ાંકથી પણ મળ< શકH. એ પછ<
દH વશમા, પાછો ફય, માતાિપતાની સેવા કર< વગેરH... પોપટના ુખે આ દH વશમા,ની કથા સાંભળ<ને
મદનિવનોદ$ું ±દયપ રવતન
, થfુ.ં એણે માતાિપતાની સેવા કરવા માંડ< અને માતાિપતા સ² થયા. એ પછ<
તો એ ધન કમાવવા પરદH શ ગયો. એ પરદH શ ગયો યારH આ મેના-પોપટ$ું જોું એણે પોતાની િય પ ની
ભાવતીને સCPfુ.ં
ભાવતીના એક-બે એમ કરતાં પંદર દવસો ગયા. િવરહ.યથા થોડ< સહન કર< પણ સંગ એવો રં ગ. એની
બહHનપણીઓ .યભચાર<ણી હતી. એની બહHનપણીઓએ તેને સલાહ આપી કH બેસી રહHવાનો કંઈ અથ, નથી.
તારH તો 5ુખોપભોગ કરવો જોઈએ, નહ- તો આ fુવાની તો એમને એમ જતી રહHશ.ે ભાવતીને ગળામાં આ
ં ાર કર<ને A ૂણભ
વાત ઊતર< ગઈ. એ >ૃગ
, l નામના ેમીની પાસે જવા તૈયાર થઈ. એ તૈયાર થઈ એટલે
પાંજરામાં Aુરાયેલી મેના જરા ડાહ< હતી. એણે એને ઉપદH શ આપવા ય ન કય કH તારાથી આમ ન જવાય.
ભાવતીને આ સલાહ સાંભળ< hુસો આ.યો અને ઝપટ માર<ને એની ડોક મરડવા ગઈ. મેના તો ઊડ< ગઈ !
પોપટ સાવધાન થઈ ગયો. એણે ક>ુકં મનમાં ન< કfુ.q એ પછ< ભાવતી QયારH ફર<થી જવા નીકળ< યારH
ે છા પાઠવી. પોપટ શાણો હતો. ÔF તાiું કામ િસM થાયÕ એમ એણે ક(ું અને પછ< A ૂછ®ું
એણે ભાવતીને >ુભ³
કH Ô: ું ~ાં Fય છે ?Õ ભાવતીએ ક(ું કH Ô_ુ ં પરAુiુષનો આવાદ લેવા માટH F ં.Õ આ પહHલા જ વા~માંથી
આપણને આગળ V કથાઓ આવવાની છે એનો સંકHત મળ< Fય છે . પોપટH ક(ું : Ôઅ³છા, બરાબર. હા કરDું
પડH, >ું થાય ? પ રbથિત જ એવી છે ! પણ :ું એક વાત સાંભળ....Õ પોપટ અહ- સાયકોલોGકલ ´<ટમેuટ
આપે છે . ભાગવતના >ુકદH વ અને અહ-ના >ુકની સમયામાં પાયાનો ભેદ છે . >ુકદH વ પાસે પર<Zત A ૂરH A ૂર<
મોZની તૈયાર< સાથે આ.યા છે . અહ- તો આ >ુકH Vને બલુલ સાંભળવાની તૈયાર< નથી તે$ ું Ôેઈન વોિશ«ગÕ
કરવા$ું છે . એની માટH બ_ુ મોટ< ચૅલuે જ છે . પોપટ આગળ કહH છે : Ô: ું F, પણ જો સાંભળ< લે કH આ }ુિનયા
ે ા કૌ: ુક જોશે. તમાશો જોશે. એ િવચાર કર< લે. કોની Vમ
કHવી છે ? QયારH સંકટ આવી પડH યારH }ુrનો હંમશ
ખબર છે ? એક વાણયાની પ નીએ વાણયાના વાળ પકડHલા એ વખતે એને યાં લઈ જનાર< પેલી વે©યાએ
તાળ< પાડ<ને હાય કરH  ું એની Vમ. જો V, આDું તાiું ન થાય....Õ
www.readgujarati.com

અને રિતરસ કરતાં વાતા,રસ વધારH
Page 6

બળ િનવડો. ભાવતી બે ઘડ< થંભી ગઈ. એને ુ: ૂહલ થfું એટલે એણે A ૂછ®ું : Ôકોણ હતી એ વાણયણ ?
કોણ વાણયો અને પેલી વે©યા કોણ ?Õ આમ કહ<ને વાતા,ઓ શ8 થાય છે . આમાં 70 વાતા,ઓ છે . એને
ÔપોનEા ફકલ ટHzસÕ એમ કહHવાfું છે V મને બ_ુ ખોું લાગે છે . કારણ કH આમાંની પહHલી અને છે zલી વાતા,
પોપટ પેલા મદનિવનોદને કહH છે . એમાં આDું કોઈ ત વ નથી આવ:ુ.ં બાક< રહ< 68. તેમાંથી મા 37
વાતા,ઓ એવી છે V લનબા

ં ની વાત કરH છે . આ 37 વાતા,ઓમાંથી મા 9 વાતા,ઓ એવી છે Vને
સંબધ

આપણે Ôઅ©લીલÕ$ું લેબલ માર< શક<એ. જો કH તમામ વાતા,ઓનો હH: ુ તો .યbjતને સદાચાર તરફ લઈ
જવાનો જ છે . એ િસવાય કોઈ વાતા,માં Ôઅ©લીલÕ ત વ જરાય નથી.Õ
>ુકસPતિતના કથાવાહમાં આગળ વધતાં નીનાબહHને ક(ું કH, Ôબધી વાતા,ઓ તો અહ- કહHવી શ~ નથી.
ં ની વણકની વાતા, છે એ ૂંકમાં આપને કહ< દ. એક હરદ નામનો વાણયો હતો. એની
પહHલી અવૈ સંબધ
પ ની$ું નામ લ·મી હ:ુ.ં લ·મીને કોઈ 5ુધન નામના fુવકH જોઈ અને એને થfું કH આને તો મારH ાPત કરવી
જ જોઈએ. એણે A ૂણા, નામની એક વે©યાને સાધી. પૈસા મળે એટલે એ તો ગમે તે કામ કરવા તૈયાર થાય.
A ૂણા,એ પેલી લ·મી પાસે જઈને વાતા, માંડ<, એની સાથે બહHનપણાં કર< લીધાં. A ૂણા,એ એને ક(ું કH આપણી
વ³ચે આટલો સIયભાવ છે તો _ુ ં ક_ુ ં એમ તારH કરDું જોઈએ. લ·મી એની વાતોમાં આવી ગઈ. એને Iયાલ
પણ ન આ.યો કH આ માર< પાસે >ું કરાવવા માગે છે . વચન આPfું અને વચન આPfું એટલે A ૂણા,એ તેને ક(ું
કH તારH માર< સાથે આવવા$ું છે . પોતાને યાં એને એ લઈ ગઈ. 5ુધન નામના વણકને એણે સાધી રાખેલો.
એણે એને સમયસર આવવા$ું કહ< રાIfું હ:.ું લ·મી A ૂણા,ને યાં પહCચી. કોઈક કારણસર 5ુધન ન આ.યો.
લ·મી અ યંત આ: ુર બની ¸ુક< હતી. એણે A ૂણા,ને ક(ું કH હવે તો તને V કોઈ Aુiુષ મળે એને : ું લઈ આવ.
મારાથી તો હવે રહHવા: ું નથી. A ૂણા, કોઈ અuય Aુiુષને શોધવા ગઈ. કોને લઈ આવી હશે ? એ એના પિત
હરદને જ લઈ આવી ! હવે લ·મી >ું કરH ? પેલો પોપટ ભાવતીને સવાલ A ૂછે છે કH બોલ, હવે લ·મી
ં ૂ ી થઈ ગઈ. આDું પોતા$ું થાય તો >ું થાય ? એટલે પોપટH
કરશે >ું ? છે તાર< પાસે જવાબ ? ભાવતી ગ
ભાવતીને ક(ું કH જો :ું ન Fય તો તને આ$ું રહય ક_.ુ ં એમ કહ<ને ભાવતીને એણે રોક< લીધી. પોપટH
જવાબ અPયો કH પેલી લ·મીએ >ું કfુq ખબર છે ? લ·મીએ એનો કાંઠલો ઝાzયો, વાળ પકડા અને ક(ુ,ં ÔકHમ
ુ³ચા ? :ું તો મને રોVરોજ કહHતો હતો કH મારા દલમાં તો તારા િસવાય બીG કોઈ છે જ નહ- ? અને : ું
અહ-યા ? હવે મને ખબર પડ< કH : ું મને કHટલી બધી છે તરતો હતો. હરદે પેલીને હાથપગ જોડ<ને સમFવી
પડ<. એને સ² કરવાના FતFતના વચનો કહHવા પડા. એ પછ< એ એને પોતાની ઘેર લઈ ગયો. પોપટH
ક(ું કH : ું આDું કર< શકH ? જો આDું કર< શકતી હોય તો જ8ર F. ભાવતી આ સાંભળ<ને હતભ થઈ ગઈ.
એનો આવેગ શાંત થઈ ગયો પણ એનો દોષ જતાં તો બ_ુ વાર લાગે ને !
બીજો દવસ થયો. બીF દવસે પણ ફર< એ જવા તૈયાર થઈ. પોપટH એને ક(ું કH પારકાAુiુષ માટH તને
ુ: ૂહલ હોય તો ભલે F. તને જવાની આટલી બધી ઉતાવળ છે તો :ું F. પણ _ુ ં તને વાતા, કહHવાનો ં એ
બ_ુ મોટ< છે . તારો આવેગ શાંત થઈ Fય પછ< તને ક_.ુ ં તારા આ }ુnકાયમ
, ાં કોઈ સંકટ આવી પડH તો એનો
 fુર કHવી ર<તે આપવો ? એ જો :ું યશોદH વીની Vમ Fણતી હોય તો F. પોપટH આમ ક(ું એટલે એને ફર<
પાં ુ: ૂહલ Ffુ.ં એણે સવાલ A ૂછgો કH આ યશોદH વી કોણ હતી ? અને એમ કરતાં વાતા, શ8 થઈ.
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ભાવતી$ું ચશોધન ધીમે ધીમે આ ર<તે થવા માડ¹ું હ:.ું  ªયા શ8 થઈ ગયેલી. પોપટ Fણે એને
વાતા,ઓ Nારા સાયકોલોGકલ ´<ટમેuટ આપી ર ો હતો. પોપટH V વાતા,ઓ કહ< છે એમાં બીજો એક કાર છે
ÔમણૂzયાÕ વાતા,ઓનો. એમાં વાતા,ની દર બીG વાતા, આવે. હHમચંlાચાયG
, એ ક(ું છે કH V વાતા,માં રહય
આવે અને એ રહયમાં બે-ણ ºતરવાતા,ઓ જતી રહH પછ< છે zલે ગટ થાય એને ÔમણૂzયાÕ કહH છે .
>ુકસPતિતમાં પોપટ એક ÔમણહાસÕ નામની વાતા, કહH છે V આ કારની છે . વળ<, એમાં કHટલીક
ચા:ય
,ુ ક
, થાઓ પણ છે .
>ુકસPતિતની વાતા,ઓની િવિશnટતા એ છે કH એમાંના બીજ સમાજમાં કહHવાતી લોકકથાઓમાં પણ આવે છે .
Ôજયડામા$ું ઝાડÕ અને Ôહાતમ$ું હડબડ<fુÕં નામની લોકકથાઓ, Vનો સંEહ શર<ફાબેન વીજળ<વાળાએ કય છે
એમાં એના બીજ જોવા મળે છે . વળ< >ુકસPતિતની આ કથાઓમાં પાો V છે એ નીચલા વગમ
, ાંથી આ.યા છે
Vમ કH ુંભારણ, 5ુથાર, ુહાર, વણકર વગેરH. એ અથમ
, ાં સવસ
, ામાuય માનવીને પણ પશત
, ી આ કથાઓ છે
V એની એક િવિશnટતા છે .
છે zલે, આ વાતા,ઓના મમન
, ી વાત કહ<ને A ૂiું કiું. તમાં ભાવતીનો પિત પાછો આવી Fય છે . ભાવતી
પોતાનો ેમ ગટ કરH છે . િનખાલસ બને છે . પોપટ બધી વાતા,ઓ ક ા બાદ એક ©લોક બોલે છે કH ÔહH
ે ા મને િય છે અને _ુ ં સદા એને િય ં એવો ગવ, ી કH Aુiુષ
ભાવતી, તારH એ સમજDું જોઈએ કH એ હંમશ
કોઈ પણ કરH તો એ ખોટો છે . એ બરાબર નથી.Õ મને એમ લાગે છે કH hૃહથ સંતાનોને બાળપણથી જો િવવેક
ે ા રાખે તો પછ< એના સંતાનો અવળે માગW જતા
દmnટ શીખવે Ð 5ુવણ$
, ું પાંજiું એટલે કH િવવેકD ૃિ જો હંમશ
ે ા અટક< Fય. પોપટ અહ- િવવેકુLM$ું તીક બને છે . હરદ વાણયો અને એની પ ની માતાિપતા$ું
હંમશ
તીક બને છે . V પેલા મદનિવનોદ અને ભાવતી છે તે ચારH બા7ુ સમાજમાં ખોટામાગW લઈ જનારા
લોભનોમાં ફસાતી આજની fુવાપેઢ<$ું તીક છે . જો માતાિપતા પેલા પોપટ Vવો િવવેક એને શીખવશે,
ે ા અટકશે. છે વટH ભાવતી ક ૂલ કરH છે કH મનથી
ગળ¡ ૂથીમાંથી સંકાર આપશે, તો એ અવળે માગW જતાં હંમશ
તો મ પાપ કfુq જ છે . માર< એ S ૂલ છે માટH મને Zમા કર< દH જો. આટું ભાવતી$ું ચ 5ુધfુ.q આને _ુ ં
ચશોધન ક_ુ ં ં. એ ચશોધન આ >ુકસPતિતની કથાઓથી થાય છે . ઘTું કહHD ું હ: ું પરં : ુ સમય અભાવે
અહ- A ૂiું કiું ં.Õ એમ કહ<ને નીનાબહHને આ િવષયને િવરામ આPયો હતો.

[3] િસ«હાસનNાિ«િશકા (િસ«હાસનબીસી)
ાસનબીસી) Ð જયદH વ Fની
સવારની આ થમ સંગોnઠ<ના િતમ વjતા `ી જયદH વભાઈ Fનીએ 5ુિસM કથા Ôિસ«હાસનબીસીÕ િવશે
પોતા$ું વjત.ય ર7ૂ કfુq હ:.ું એમણે ારં ભ કરતાં ક(ું હ: ું કH : Ôફjત વા-ર-તા એ શદમાંથી જ આનંદ
મળતો હોય, તો વાતા, કહHવા-સાંભળવાથી તો કHટલો બધો આનંદ મળે ! સા હ યને એટલે જ Ô ાનંદ સહોદરÕ
ક(ું છે . કથા ૃત$ું પાન કરવા દH વો પણ લાલાિયત રહH છે . _ુ ં તો મા$ું ં કH અહ- પણ કHટલાય દHવો આV
કથા$ું પાન કરવા 5ુ·મ8પે આ.યા હશે, ભલે આપણે એમને જોઈ ન શક<એ. િસ«હાસનNાિ«િશકાને hુજરાતીમાં
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Ôિસ«હાસનબીસીÕ કહH છે Vના િવશે મારH આપને વાત કરવાની છે . આ કથા ÔબીસAુતળ<ઓની વાતા,Õ તર<કH
પણ ઓળખાય છે .
રાF ભોજના દરબારમાં બે િમો uયાય માટH આ.યા છે . એક િમ કહH છે કH બીFએ મને દગો દ<ધો છે . માર<
અુક વ: ુઓ લઈ લીધી છે . બીજો કહH છે ના, એ વ: ુઓ માર< જ છે . ભોજરાF િવચારH છે કH આનો uયાય
કHવી ર<તે કરવો ? બધાને A ૂછે છે . પણ સા¸ું કHવી ર<તે ખબર પડH ? ભોજરાF કહH છે કH મને ખબર પડતી
નથી. V$ું V હોય તે લઈને જતા રહો. Vને વ: ુઓ મળ< એ તો ુશ થઈ ગયો અને Vને નહોતી મળ< એ
િનરાશ થઈ ગયો. બંને ચાલતા ચાલતા }ૂ ર 5ુધી Fય છે . ગામને પાદર ઝાડ પાસે એક ટHકરા પર ભરવાડનો
એક છોકરો હાથમાં લાકડ< લઈને બીF છોકરાઓને કહHતો હોય છે કH Ôચાલ, : ું ઊભો થા ! આV કHટલો કર
ઉઘરા.યો ?Õ એમ વાતો કરતો હોય છે . એવામાં આ બે િમો યાંથી નીકળે છે . પેલો ભરવાડનો છોકરો એના
િમોને _ક
ુ મ કરH છે કH Ôએ િસપાઈ, પેલા બે જણને લઈ આવ.Õ પેલા બંને યાં આવે છે . ભરવાડનો છોકરો કહH
છે કH ÔરાF ભોV તમારો uયાય નથી કય, હવે _ુ ં uયાય કર<શ.Õ બંને િમો આkયમ
, ાં પડા કH આને કHવી ર<તે
ખબર પડ< ? એક િમ કહH છે કH આ .યbjતએ મારો અુક સામાન લઈ લીધો છે અને કહH છે કH એ બxું માiું
છે , તાiું નથી. ભરવાડનો છોકરો કહH, Ôએક જ ર<તે એનો uયાય થાય.Õ Vના હાથમાં સામાન હતો એને આ
છોકરાએ ક(ું કH Ô: ું માને છે કH આ સામાન તારો છે ?Õ પેલો કહH ÔહાÕ. Ôઆ તારો િમ છે એDું : ું માને છે ?Õ
પેલો કહH Ôહા.Õ છોકરો A ૂછે છે : Ô>ું >ું લીxું છે તાiું ? પેલો કહH મ ક>ું નથી લીxુ.ં એ બxું તો માiું જ છે .Õ
બીFને A ૂછે છે તો એ કહH છે કH Ôમારો 7ૂનો બાપ-દાદાનો પલંગ હતો.Õ ભરવાડનો છોકરો કહH છે કH પલંગના બે
કટકા કરો, અડધો : ું લઈ લે અને અડધો એને આપી દH . આ િવªમ રાFનો દરબાર છે , અહ-યા ખોું નહચાલે.Õ પેલો તો ગભરાઈ ગયો કH આ ભરવાડનો છોકરો >ું બોલે છે ? એ છોકરાએ _ક
ુ મ કય કH Ôિસપાઈઓ
આને મારો અને Vલમાં A ૂરો તો ખબર પડશે.Õ પેલો કહH છે , Ôના...ના, _ુ ં બxું આપી દ ં, એDું ના કરશો.Õ
ુશ થતાં થતાં બંને ગયા.
હવે વાત ગઈ રાF ભોજ પાસે. રાFએ િવચાfુq કH મને V સમજ ના પડ< એ આ બાર વષન
, ો ભરવાડનો
છોકરો કરH છે એ નવાઈ લાગે એDું છે . રાજAુરો હતને બોલા.યા અને ક(ું કH Ôઆ$ું કારણ >ું ? આ છોકરાને
કHવી ર<તે આવડ¹ું ?Õ Aુરો હત કહH Ôમહારાજ જયા ખોદાવીએ તો કંઈક ખબર પડH.Õ બધા યાં ગયા. S ૂિમA ૂજન
કfુ.q જયા ખોદાવી તો યાંથી એક િસ«હાસન નીકfુ.ં સોના$ું િસ«હાસન છે અને દર સોનાની Aુતળ<ઓ
મઢHલી છે . રાF ુશ થઈ ગયો અને કહH ÔઆDું તો sજ«દગીમાં પહHલીવાર જોfુ.Õં રાજમહHલમાં લઈ ગયા અને
દરબારની વ³ચોવ³ચ  ૂ½ુ.ં Aુરો હતને ક(ું કH Ôસાiું  ૂ_ત
ુ , કાઢો એ દવસે _ુ ં એની પર બેસીશ.Õ દવસ ન<
થયો. A ૂF કર< અને ચાંzલા કયા,. Vવા રાF બેસવા ગયા એવો દરથી અવાજ આ.યો કH ÔઠHર રાF ઠHર....Õ
ભોજરાFને નવાઈ લાગી કH આ અવાજ ~ાંથી આ.યો ?

યાં જોfું તો પેલા િસ«હાસનમાં આઠ-આઠ

Aુતળ<ઓની બંને બા7ુ ઉપર નીચે લાઈન હતી એમાંથી જમણા હાથની છે ક નીચે તરફની Aુતળ< હાલતી
દH ખાઈ. ભોજરાFએ ક(ું : Ôતમે બોzયા કંઈ ?Õ Aુતળ< કહH Ôહા, _ુ ં બોલી.Õ એટલામાં Aુતળ< બહાર નીકળ< અને
એની સામે મોટ< થઈ ગઈ. એણે ભોજરાFને ક(ું : Ôઆ િવªમરાF$ું િસ«હાસન છે . એ તારો પરદાદો છે . : ું
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એના Vવો જ હોય તો આ િસ«હાસન પર બેસV, નહ- તો બેસવાની હ«મત ના કર<શ.Õ ભોજરાF કહH કH,
Ôસંભળાવ મને કH િવªમરાF કHવા હતા ? મને તો કંઈ ખબર નથી.Õ
ે હ:.ું એમને ણ રાણીઓ હતી.
એ Aુતળ< વાતની શ8આત કરH છે : Ôિવªમા દ યના િપતા$ું નામ ગંધવસ
, ન
એક ા ણી હતી એને એક છોકરો હતો, બીG Zિયાણી હતી એને ણ છોકરા હતા અને ીG વાણયણ
હતી એને એક છોકરો હતો. છોકરાઓ મોટા થયા એટલે પેલા ા ણીના છોકરાએ ક(ું કH મને ભણવા
ભણાવવામાં રસ એટલે મને રાજકામમાં રસ નથી. _ુ ં તો આ ચાzયો. એણે આ`મ થાPયો. વાણયણનો છોકરો
હતો એણે દH શ-પરદH શ જઈને વેપારધંધો કરવા$ું ન< કfુ.q એ પણ નીકળ< ગયો. હવે ણ છોકરા ર ા. એમાં
મોટો શંખ નામનો દ<કરો હતો. બીજો ભ:ુહ
, ર< અને ીજો િવªમા દ ય. શંખ મોટો હતો એટલે એને રાજગાદ<
ે દH વલોક પા¯યા. ભ:હ
પર બેસાડો. થોડાવખત પછ< ગંધવસ
, ન
, ુ ર<ને વૈરાય આ.યો અને એ તો નાથપંથ
તરફ વયા એ આપણે સ_ુ Fણીએ છ<એ. હવે શંખ અને િવªમા દ ય બે ર ા. િવªમા દ યે શંખને ક(ું કH Ô: ું
રાજ સંભાળે છે તો _ુ ં તપkયા, કરવા જ કારણ કH મને રાજિષ¢ થવાનો શોખ છે .Õ એ તો Fય છે . આ બા7ુ શંખ
એક Qયોિતષીને બોલાવીને A ૂછે છે કH Ô_ુ ં કHવો રાF થઈશ ?Õ Qયોિતષી કહH છે કH Ôતમારો વધ કર<ને
િવªમા દ ય ગાદ<એ બેસશે અને એ િવªમસંવત શ8 કરશે. એક નવો fુગ શ8 થશે.Õ શંખે િવચાfુq કH માiું રાજ
ં
જDું ન જોઈએ, _ુ ં એને જ માર< નાુ.ં શંખે મારનારાઓને મોકzયા જગલમાં
. િવªમા દ ય તપ કરતો હતો.
એ$ું તેજ જોઈને મારનારાઓને થfું કH આને મારવો તો યોય નથી. આ તો તપવી લાગે છે . એને માય નહ-.
ફjત એટું જ એને જઈને ક(ું કH તમે અહ-થી જતા રહો, તમારા માથે ભય છે . િવªમા દ ય કહH, Ôમને કશો
ભય નથી. મને મારા હરિસLMમાતાG પર A ૂરો િવvાસ છે .Õ આ બા7ુ શંખને એમ લાfું કH પેલા મારનારો
પાછા નથી આ.યા એટલે િવªમા દ ય મર< જ ગયો હશે.Õ
ણ-ચાર વષ, વીતી ગયા. શંખ િશકાર કરવા નીકયો. ફરતો ફરતો એના જ આ`મમાં આ.યો. યાં એણે
િવªમને પરH શાન કરવા ય ન કય. િવªમે ફટ દઈને બાણ ઉઠાવીને માfુq અને શંખ મરાયો. સૈિનકોએ જોfું કH
આ તો િવªમા દ ય જ છે ! એટલે Ôતમે જ હવે રાજ સંભાળોÕ એમ ક(ું અને િવªમા દ ય રાF બuયા. એ પછ<
તરત એમણે ન< કfુq કH મારH F$ું હત કHવી ર<તે કરDું ? એટલે એમણે ગામની બહાર મશાનમાં એક િસM
હતા એમને જઈને A ૂછ®ું કH ÔમારH F$ું હત કરDું છે . કHવી ર<તે કiું ?Õ પેલા િસMે ક(ું કH ÔF$ું હત કરDું
હોય તો માર< પાસે એક િસLM છે , એ િસLM માર< એક A ૂF પતે પછ< _ુ ં તમને આપી શું. એને માટH મારH 32
લZણો Aુiુષ જોઈએ અને એ બીસ લZણો Aુiુષ Zા નદ<ને કાંઠH પેલા ઝાડ પરથી વૈતાળને લઈ આવે તો
માiું કામ થાય. તમે બીસલZણા Aુiુષ છો એટલે તમે જ એ કામ કરો.Õ િવªમ કહH છે કH, Ôહા, _ુ ં લઈ
આવીશ.Õ એ રોજ પેલા ઝાડ પાસે Fય, વૈતાળને લઈ આવે. વૈતાળ રોજ એને એક વાતા, કહH. છે zલે ° A ૂછે .
િવªમ જવાબ આપે એટલે પેલો પાછો જતો રહH. 25 દવસ થયા. છે zલે દવસે િવªમ કંઈ બોલતો નથી અને
પેલા િસMના મશાનના દરવાF પાસે વેતાળને લઈ આવે છે યારH વેતાળ કહH છે કH Ôસાંભળ, હવે ° A ૂછતો
નથી. હવે તારH ુLM ચલાવવાની છે . જો તને ખાી ન થાય તો આ િસM ઉકળતા તેલમાં પહHલાં મને નખાવશે
અને પછ< _ુ ં દર પડ<શ એટલે સોનાની  ૂિત¢ થઈ જઈશ. એ પછ< એ તને નાખશે. જો તારH દર ન પડDું
હોય તો તારH એ િસMને એટું A ૂછવા$ું કH મારH દર કHવી ર<તે પડવા$ું ? એટલે એ તને એની િવિધ
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બતાવશે.Õ િવªમા દ યે એ માણે કfુ.q VDું પેલો િસM એને િવિધ બતાવવા માટH નીચે ન¯યો કH તરત
િવªમરાFએ પાછળથી એને ધો માય. એ િસMમાંથી સોનાની  ૂિત¢ થઈ ગઈ. એ સો$ું એણે Fને વહ¾³fુ.ં
વેતાળે ક(ું કH Ôત મને બચા.યો. હવે QયારH : ું માiું મરણ કર<શ, યારH _ુ ં અને મારો ભાઈ આગયો વેતાળ
પણ તાર< મદદમાં આવી જઈ>ુ.ં Õ
વાતા, િવશે વxુ વાત કરતાં જયદH વભાઈએ એમ ક(ું કH, Ôએક દવસ િવªમરાF 5 ૂતા હતા. એમાં એમને એક
સપ$ું આ.fુ.ં વPનમાં એમણે એક નગર જોfુ.ં રાF ઊઠ<ને એ નગરને ખોળવા જતો ર ો. થા~ો એટલે એક
જયાએ બેઠો. યાં ઝાડ પર કાગડો હતો એ એના પર ચર~ો. િવªમ રાFએ જોfું અને એ એને પકડવા
પાછળ દોડા. િવªમરાFને પZીઓની ભાષા આવડતી હતી. એટલામાં }ૂ ર એક કાગડો અને કાગડ< બેઠા હતા.
અને કાગડો હસવા માંડો ને બોzયો : Ôઆ િવ¿મ રાF ખોટો એની પાછળ દોડH છે એ પકડાવાનો નથી. એ તો
V ચર~ો છે તે એક અRSુત નગરનો મંી છે અને વેશ બદલીને કાગડા8પે આ.યો હતો.Õ િવªમરાF બધા
કાગડાને બોલાવા$ું ફરમાન કરH છે . એક કાગડો કહH છે Ôમ એ નગર જોfું છે પણ _ુ ં }ૂ રથી બતાવીને જતો
રહ<શ. દરવાFમાં તમારH જવા$ુ.Õં રાF કહH Ôસાiું.Õ રાF ગયા. દરવાને A ૂછ®ું કH Ôકોણ છો તમે ?Õ તો
િવªમા દ યે ઓળખ આપી. દરવાને ક(ું Ôદર FઓÕ અને ઉમેfq ુ કH Ôઅહ- ફjત Vણે બ_ુ AુÀય કયા, હોય એ
આવી શકH અથવા િવªમા દ ય જ આવી શકH, એDું અમારા રાF$ું ફરમાન છે .Õ િવªમ દર Fય છે . એને
પેલો કાગડો (કH V મંી હોય છે એ) મળે છે . િવªમ કહH છે કH Ôત મને અહ- બોલાવવા જ આ બxું કfુq હ: ું ને
?Õ કાગડો કહH છે Ôહા, હવે અમારો રાF ઘરડો થયો છે . પણ એની પાસે અલૌ કક િસ«હાસન છે . તને બોલાવશે
અને કહHશે કH માગ િવªમા દ ય માગ, તો તારH કહHવા$ું કH મને આ િસ«હાસન આપી દો.Õ િવªમરાF કહH છે કH
ÔએDું તો ના બને. _ુ ં દાનવીર ં, લેવા ટHવાયેલો નથી.Õ કાગડો કહH છે કH, Ô: ું એને સાદ< માનીને લઈ લેV.
કારણ કH આ િસ«હાસન જો કોઈ બીFના હાથમાં જશે તો એ પરોપકાર$ું કોઈ કાય, નહ- કર< શકH.Õ િવªમ કહH છે
Ôભલે.Õ િવªમરાF માગે છે . પેલો રાF એને આપે છે અને કહH છે કH Ôએટું યાદ રાખજો કH આ િસ«હાસન ઈul$ું
છે , અને આ બીસ Aુતળ<ઓ એની અPસરાઓ છે . એ બધી ગમે યારH જો અuયાય થશે કH અયોય થશે તો
ઊડ< જશે.Õ િવªમ કહH છે કH, Ô_ુ ં અuયાય નહ- થવા દ, અયોય નહ- થવા દ.Õ એ પછ< િસ«હાસન લઈ Fય
છે અને એની પર બેસે છે . એ પછ< િવªમના પરાªમો અને F હતના V કાય થાય છે એની એ બધી
Aુતળ<ઓ સાZી થાય છે .
આ બધી વાતા,ઓ ઘણી બધી ભાષાઓમાં ભાષાંત રત થઈ છે . હવે આ તમામ Aુતળ<ઓ િવªમરાF કHવો
પરોપકાર< હતો એની તમામ વાતા,ઓ રોજ ભોજ પાસે આવે અને કહHતી Fય. અને પછ< કહH કH જો :ું આના
Vવો પરોપકાર< હોય તો એના પર બેસV નહ- તો નહ- અને પછ< એ ઊડ< Fય. એમ કર<ને બીસ વાતા,ઓ
કહH છે . આ બીસ વાતા,ઓમાં એક કથા બ_ુ સરસ છે એ _ુ ં આપને ૂંકમાં ક_ુ ં : ઉÁનમાં એક શે ઠયો હતો.
એનો દ<કરો પરણવાલાયક થયો. દ<કર<ઓ બે હતી. એ જમાનામાં ગોરમહારાજને છોકર< શોધવા$ું કામ
સCપા:.ું ગોરમહારાV શોધવા$ું શ8 કfુ.q એ શોધતા શોધતા છે ક મહારાn´ની આગળ નીકળ< ગયા. એક વાર
એ રતે એક ઝાડ નીચે એમણે બીજો ા ણ જોયો. એણે A ૂછ®ું : Ôતમે કોણ છો ?Õ પેલો કહH _ુ ં `ીલંકાથી
આ.યો ં. ા ણે A ૂછ®ું : Ôતમે કHમ આ.યા છો ?Õ `ીલંકાથી આવેલા ા ણે ક(ું કH મારH એક શેઠ છે , એને
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એક દ<કર< છે એની માટH ઉમ વર જોઈએ છે . પૈસો નહ- હોય તો ચાલશે પણ ઉમ વર જોઈએ છે .Õ ા ણે
ક(ુ,ં Ô_ુ ં Vને માટH ખોળવા નીકયો ં એ ુુંબ પણ પૈસા વાÂં નથી, પણ છોકરો ઉમ છે .Õ બંને સંમત થયા.
પેલાને કહH કH, ÔF : ું જઈને કહH એટલે _ુ ં અમારા છોકરાને લઈને આDુ.Õં પેલાએ A ૂછ®ું Ô~ારH રાખDું છે ?Õ તો
કહH Ôદસમા દવસ$ું  ૂ_ત
ુ ., Õ સાiું ન<. પેલો `ીલંકા પાછો ગયો. આ ા ણ બે દવસ ચાલીને અડધે આ.યો
ં
ં
યાં જગલો
આ.યા અને જગલોમાં
ચોરોએ એને પકડો. પણ એની પાસે ક>ું નીકfું નહ- એટલે એને Aુર<ને
બાંધી દ<ધો. પેલો િવચાર કરH કH દસમા દવસ$ું ુ_ત
ૂ , આPfું છે અને બે દવસ તો નીકળ< ગયા, હવે જઈશ
કHવી ર<તે ? રોજ િવચાર કરH . રોજ ચોરોને સમFવે કH માર< પાસે ક>ું નથી. પાંચ દવસ આમ ને આમ નીકળ<
ગયા. એ પછ< એક દવસ ચોરો આમતેમ ગયા હશે અને એ હાzયો એમાં એ$ું બંધન ટ< ગfું અને તે
ભાયો. બે દવસ એને ઉÁન પહCચતા થયા. જઈને એણે ક(ું કH Ôઆ ર<તે એક છોકર<ની વાત મળ< છે અને
ન< કfુq છે , પણ હવે આપણી પાસે ણ જ દવસ ર ા છે . એટલે કાં તો લન નહ- થાય.Õ
શેઠ ગયા િવªમરાF પાસે કH આ ુ©કHલી થઈ છે , તમે કોઈ ર<તે ઉકHલી શકો ? િવªમરાF પાસે ઉડનખટોલા
હતો. એમાં છ જ .યbjત બેસી શકH. િવªમરાF કહH છે Ôચાલો _ુ ં જ આDું ં ઉડનખટોલા લઈને.Õ એટલે Aુતળ<
રાF ભોજને કહH છે Ôબોલ, ઉÁનનો રાF એક નાનકડા વાણયાના છોકરાને પરણાવવા સારથી$ું કામ કર<ને
ઉડનખટોલા લઈ Fય છે , : ું એવો છે ?Õ ભોજરાF િવચાર કરH છે યાં 5ુધીમાં Aુતળ< ઊડ< Fય છે . છે zલે
બીસમી Aુતળ< પણ ઊડ< Fય છે અને િસ«હાસન ખાલી થઈ Fય છે . ભોજરાF ુશ થાય છે કH હવે િસ«હાસન
માiું. પણ બીV દવસે એ Qયાં બેસવા Fય છે કH િસ«હાસન હાલવા માંડH છે . રાF ઉરમાં Fય તો િસ«હાસન
દZણમાં Fય અને દZણમાં Fય તો િસ«હાસન ઉરમાં Fય ! એ િવમાસણમાં  ૂકાય છે . યાં આકાશવાણી
થાય છે કH ÔિવªમરાF Vવો : ું થા પછ< તને આDું િસ«હાસન મળ< જશે. જો ના મળે તો આ િસ«હાસન Qયાંથી
મળે યાં દાટ< દH વા$ું અને ભિવnયમાં એને કાઢવા$ુ,ં QયારH એનો યોય અિધકાર< મળે યારH એ નીકળશે.Õ
જયદH વભાઈ સમાપન કરતાં ક(ું હ: ું કH Ôઆવી ર<તની આ બધી કથાઓમાં ઉમ ચા ર4ય ઘડતર થાય છે .
બધી વાતા,ઓમાં મોટH ભાગે અRSુત અને વીરરસ$ું િમ`ણ જોવા મળે છે . આ વાતા,ઓ બાળમાનસને અRSુત
ં
5ુદર
સંકાર આપનાર< છે . આ બધી કથાઓ Ô>ું કરવા$ું છે Õ એમાં આપણને લઈ Fય, Ô>ું નથી કરવા$ુÕં
ં
એમાં આપણને રોક< રાખે છે . એટલા માટH આ કથા સા હ ય રચાfું છે . આપ સૌને િવનંતી કH આવી 5ુદર
કથાઓ વાંચજો અને બાળકોને પણ વંચાવજો. એમ$ું tાન વધશે, hુણો વધશે અને સંકારો$ું િસ«ચન થશે.Õ
મ{યાÃે થમ સંગોmnઠ$ું સમાપન થfું હ:.ું

[4] ઉપિનષદ કથાઓ - સી.
સી.વી.
વી. રાવલ
મ{યાÃ ભોજન અને િવ`ામ બાદ સાંV બરાબર ચાર વાયે સંગોmnઠ-2નો ારં ભ થયો હતો. આ સંગોmnઠ$ું
સંચાલન `ી િવજયભાઈ પંડાએ કfુq હ:.ું થમ વjતા `ી સી.વી. રાવલ સાહHબે ÔઉપિનષદÕ કથાઓ િવશે
વાત કર< હતી. તેમણે પોતાના વjત.યની શ8આત કરતાં જણા.fું હ: ું કH, Ôઈvરૃપા અને hુiુૃપાથી આV
મને અહ- આ અવસર સાંપડો છે એમ લાગે છે . _ુ ં સંૃતનો િવાથÄ ં, રસ છે અને ેમ છે એટલે થોું વાં¸ ું
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લું ં પણ એથી કર<ને કંઈ િવNાન હોવાનો દાવો નથી. _ુ ં સા હ યનો પણ માણસ નથી. hુજરાતીમાં રસ ખરો
એટલે વાંચીએ, લખીએ અને સાંભળ<એ. આપણી તો સંૃિત કહH જ છે ને કH અમને દશે દશાઓમાંથી સારા
િવચારો ાPત થાઓ. એટલે સાiું ગમે યાંથી વાંચીએ. દશન
, શાનો _ુ ં િવાથÄ ખરો. તેથી ઈvરને ક_ુ ં ં કH
જો કંઈ Aુનruમ VDું હોય તો આવતા જuમે મને િશZક બનાવV અને એ પણ દશન
, શા િવષયનો
બનાવવાની ૃપા કરV. ઉપિનષદ કથાઓમાં ઉપિનષદ શદ તો બરાબર, પણ કથાઓ$ું >ું ? એ ર<તે તો
અમને ~ારH ય અયાસªમમાં ભણાવવામાં નથી આ.fુ.ં કૉલેજમાં તો એDું શીખવાડતા કH Aુરાણોમાં તો ખાસ
કંઈ ત વtાન નથી, પણ પછ< મને સમFfું કH Aુરાણો વાંચવામાં તો આખો જuમ નીકળ< Fય એટું
ત વtાન ભfુq પડ¹ું છે . કથાઓમાં તો ખોવાઈ જવાય એDું છે . એટલે મને થfું કH બરાબર તૈયાર< કર<ને અહઆવDું પડશે. અહ- `ોતા પણ બરાબર સÁજ થઈને બેઠો છે એટલે કહHવા$ું વધારH મન થાય. મને એક ભાઈ
મFકમાં કહH, Ôઆ તમે ફલોસોફ< કHમ લીxું ? એની તો .યાIયા તમને ખબર નથી ? ફલોસોફ< એટલે.... The
study of philosophy is an attempt of a blind man to search for a black cat in a dark room which is not there!Õ
એટલે આ attempt કરવા Vવો જ િવષય છે .
ઉપિનષદ કથાઓમાં આવે છે કH િશnય hુiુ પાસે સમીધ એટલે કH લાકું લઈને Fય. લાકડાના કHટલાય અથ,
થાય. વળ<, એવા hુiુ પાસે જવા$ું V `ોિય અને  િનnઠ હોય. આ ફjત બે શદો પર જ એક લેકચર થઈ
Fય ! EેGમાં કોઈ િવNાન માણસને Ôwell read’ કહH છે એટલે કH બ_ુ Fણનાર કH અયાસી. આપણે યાં
ુ Õ શદ વપરાયો છે . કોઈને A ૂછો કH વાં³fું ? તો કહHશે હા વાંચી કાઢ®ું !
એવો શદ નથી. આપણે યાં Ôબ_¬
ુ ત
એટલે કH વાંચીને કાઢ< નાIfુ.ં એટલે વાં³યા કરતાં આપણે યાં `વણ$ું વધારH મહ વ છે . આ ણ દવસમાં
અહ- V `વણ$ું ભા¡ું એટલે કH સાંભળવાનો લાભ મળે છે એ ખોરાક આું વષ, ચાલે એવો છે એમ મને લાગે
છે . ઉપિનષદની કથાઓ સંવાદની કથાઓ છે . એમાં tાનની ાÅPત અને તે$ ું િવતરણ છે . એ સાચા િશZકની
પણ .યાIયા છે કH V tાન મેળવે અને પછ< એ$ું િવતરણ કરH . યમ અને નચકHતાને જરા યાદ કરો. નચકHતા
એના િપતાને કહH છે કH તમે આ ગાયો દાનમાં આપો છો ? આવી નબળ< અને વ5 ૂક< ગયેલી ? નચકHતા
આગળ કહH છે કH તમે આ બxું લોકોને આપો છો તો તમે મને કોને આપો છો ? બાપા કંટાળ<ને કહH છે કH F
તને યમને આPયો. Aુ બાપને બરાબર પહCચે એવો હતો. એટલે તરત કહH કH તો પછ< _ુ ં F યમ પાસે. તે
યમ પાસે ગયો. યમ હતા ન હ એટલે રોકાયો. એ આ.યા પછ< ઘણી વાતો થઈ અને યમે એને વરદાન
માગવા ક(ુ.ં નચકHતાએ >ું માfું ? V િપતાએ એને યમ પાસે મોકzયો હતો એ િપતા$ું એણે એમ માfું કH
મારા િપતા$ું રાQય ુjત થાય. બસ, આ જ ુIય વાત સમજવાની જ8ર છે . આ આપTું ત વદશન
, છે . વેદાંત
કH ત વtાનના બધા બીજ યાં પડા છે .Õ
વxુમાં રાવલ સાહHબે જણા.fું હ: ું કH, Ôઉપિનષદમાં તમે સ યકામ Fબાલ 7ુઓ. hુiુ પાસે સ યકામ Fય અને
hુiુ A ૂછે તાiું ગો ½ું ? હવે ુ©કHલી ઊભી થઈ. એણે માતાને A ૂછ®ું તો માતાએ ક(ું કH બેટા fુવાનવયે મારH
ઘણાની સેવામાં જDું પડ:,ું માiું નામ Fબાલી પણ મને ખબર નથી તારા િપતા કોણ છે . એટલે : ું hુiુને એમ
કહHV કH Ôસ યકામ FબાલÕ માiું નામ છે . hુiુ તરત તૈયાર થયા. : ું સા¸ું બોzયો એટલે : ું ગમે તે ગોનો
હોય મારH એ Fણવાની જ8ર નથી. : ું િવાને લાયક છે . આ સ યની ક«મત. ગાંધીGએ ઈvર સ ય છે એમ
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નથી ક(ુ,ં એમણે પોતાની અ$ુS ૂિતથી એમ ક(ું કH સ ય જ ઈvર છે . આ બધી જ ઉપિનષદ કથાઓથી આપણે
અFણ નથી. આ તો એક કાર$ું Ô રિવઝનÕ કરવા આપણે અહ- ભેગા થયા છે . પેલા vેતકH: ુ ઉRાલક$ું
ઉદાહરણ પણ મF$ું છે . િશnયને A ૂછે કH : ું ભણી આ.યો, તે કહH હા બxું જ ભણી આ.યો. એને A ૂછે કH આ સામે
>ું છે ? તો કહH વડ$ું ઝાડ છે . અને આ નીચે >ું પડ¹ું છે ? તો કહH ટHટા છે . એને કહH F ટHટો લઈ આવ અને
એને જો. એને તોડ. હવે જો એની દર >ું દH ખાય છે ? તો કહH આ બીજ દH ખાય છે , બી7ુ >ું ? તો કહH બીજને
તોડ. અને પછ< A ૂછે કH આ બીજમાં >ું છે ? પેલો કહH કંઈ નથી એમાં. hુiુ કહH બસ યારH . hુiુની પર<Zામાં એ
નાપાસ થયો. hુiુ કહH ફર<થી F ભણવા. કHD ું સા}ુ દnટાંત ! Vને બીજમાં વડ ના દH ખાતો હોય એ >ું ભÀયો ?
આવી સાદ< કથાઓ Nારા ઉપિનષદ ઘTું કહ< Fય છે .

ઉપિનષદમાં કોઈને નથી Fિત$ું અભમાન, નથી કોઈને tાિત$ું અભમાન નથી કોઈને હોRા$ું અભમાન.
સનતુમાર અને નારદ 7ુઓ. Zિય ા ણ પાસે ભણવા Fય છે ! વેદ કH શા, કH ઉપિનષદના ઋિષઓમાં
~ાંય અભમાન દH ખા: ું નથી. કદાચ ~ાંક દH ખાfું હોય તો શા એ એને તરત બતાવી આPfું છે કH 7ુઓ આ
અભમાન કરનારની પડતી ! યાtવલ~ે QયારH બધી પ નીઓને ચીજવ: ુઓ આપવા$ું શ8 કfુq યારH
ં છે ! ઉપિનષદ એટલે
ગાગÄએ સવાલ A ૂછgો કH આ બxું મેળવીને મને અ ૃતત વ મળશે ? સવાલો કHવા 5ુદર
V અtાન$ું િનકંદન કાઢH તે. અભમાન }ૂ ર કર<ને tાન તરફ લઈ Fય. ઉપિનષદની Vમ સંૃતના
5ુભાિષતોએ પણ આપણને ઘTું આPfું છે . એક સંૃત 5ુભાિષતમાં કહHવાfું છે કH ધનની ણ ગિત છે : દાન,
ભોગ અને નાશ. એટલે જ સંતોએ એમ ક(ું છે કH આપો... આપો... દાન આપો.
વેદાંતમાં અવળવાણી પણ છે . એક ઉદાહરણ આAુ.ં એક ©લોકમાં કહHવાfું છે કH Ôઆ 7ુઓ વં{યાAુ ચાzયો
આવે છે ... એના માથે સસલાના િશ«ગડાનો ુગટ છે .... અને તાજો જ  ૃગજળમાં નાન કર<ને ચાzયો આવે
છે ...Õ આ બxું કHD ું આkય, ! દરH ક કથાઓ કોઈક ફલ¬ુિત આપણને બતાવે છે . સ યકામ-Fબાલની વાતા,
સ યનો બોધ આપે છે . કથાઓમાં °ો પણ A ૂછવામાં આવે છે . ° A ૂછવા અને તેનો સંતોષકારક જવાબ
મેળવવો એ સાંભળનારનો હક છે . અ7ુન
, પણ અનેક સવાલો ગીતમાં ૃnણને A ૂછે છે . મારો િવષય ઉપિનષદનો
છે પણ ગીતાના મહા મયમાં જ એક ©લોક આવે છે કH Ôસવપિનષદો ગાવો દોધા ગોપાલ....Õ ગીતા એ
ઉપિનષદનો પણ સાર છે . ઉપિનષદો બધી ગાયો છે , ભગવાન ૃnણ એને દોહH છે અને અ7ુન
, એનો વાછરડો છે
એમ તે ©લોકમાં કહHવાfું છે .
ઉપિનષદ-કથાઓ$ું સમાપન કરતાં તેમણે ક(ું હ: ું કH, Ôઉપિનષદ આમ 108 કહHવાય છે પણ એની અનેક
સંIયા મળે છે . એનો કોઈ પાર નથી. એ પછ< ÔઉપિનષદÕ એક Ôજનરલ ટમÕ, બની ગઈ. રામૃnણ પરમહંસે V
ઉપદH શ આPયો એ એમ$ું ઉપિનષદ બufુ.ં ઉપિનષદ એટલે વેદાંત એવો અથ, પણ થયો. વેદાંતમાં વપરાયેલા
શદયોગો અRSુત છે . એક-એક શદને QયારH સમGએ યારH Iયાલ આવે કH તેમાં કHટલો ડો અથ,
સમાયેલો છે . ધમ,નો સાચો અથ, એમાં આPયો છે . V ધારણ કર< રાખે તે ધમ., સીધી સાદ< .યાIયા. ઘણીવાર
સાદા શદોના અથ, ન સમજવાથી ગેરસમજ થતી હોય છે . ભગવાન `ીૃnણ ગીતામાં કહH છે Ôચા: ુવણ
, , મયા
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5 ૃnટમÕ એટલે કH મ ચાર વણથી રચના કર<....આ વાત પર ઘણા લોકો એમ કહH કH અમારH ગીતા નથી વાંચવી
એ તો Fતીભેદની વાતો કરH છે ! યારH ખરH ખર નવાઈ લાગે ! અધ ©લોક વાંચવાને કારણે આવી ગરબડ
ઊભી થાય. આગળ વાંચીએ તો તરત Iયાલ આવે કH Ôhુણકમ, િવભાગસહ:Õ સીxુ સા}ું સંૃત છે . કહH છે કH
hુણકમ, િવભાગ માણે. એટલે કH hુણ અને કમ, માણે આ બધા િવભાગો છે , Fતીવાદની આ વાત નથી.
બાAુએ એકવાર એક Aુતકના આશીવચ
, નમાં  ૂબ સરસ વા~ લIfું હ: ું એ$ું મને મરણ થાય છે . મને
લાગે છે કH _ુ ં અહ- : ુત કiું તો યોય ગણાશે. એમણે એમ લIfું હ: ું કH : Ôશાચ«તન QયારH ચ«તકુjત
હોય યારH િનિમ બનેલ V તે મહા$ુભાવ, એક પરકાયાવેશ Vવી સાZા કાર<ય અ$ુS ૂિત ાPત કરH છે .Õ એ
પછ< એમણે બી7ુ ં વા~ લIfું છે એ _ુ ં વાં¸ ું ં : Ôિવવેક, સમજણ અને અ$ુભવના ડાણમાંથી ગટ: ું દશન
,
Ð સૌ માટH સાદ બની રહો....Õ એમ કર<ને બાAુએ આમ લખી આPfું હ:.ું પણ આ વા~ોના અથ, ઊકHલવા
જઈએ તો હFરો પાના ભરાય. તો આવી આ ઉપિનષદ કથાઓ િવશે મ મારા સમજમાં આ.fું એટલો
સમFવવાનો યાસ કય છે .Õ

[5] વ5ુદHવ હ«ડ< Ð કાનG પટH લ
આ સંગોnઠ<ના બીF વjતા `ી કાનGભાઈ પટHલે વ5ુદHવ હ«ડ< િવશે વાતની શ8આત કરતાં ક(ું હ: ું કH,
Ôસંૃતમાં ાૃત અને પાલી એમ બંને ભાષા આવી Fય છે . એ ર<તે આ સંૃતસમાં પણ ાૃત ભાષા અને
પાલીભાષાનો V સમાવેશ થાય છે તે અભનંદનીય છે . .યbjતગત ર<તે _ુ ં  ૂબ આભાર< ં. હવે  ૂળ િવષય
પર આDુ.ં મારH નધમ,ની આ કથા િવશે વાત કરવાની છે . આપણી બે પરં પરાઓ છે . ા ણ અને `મણ.
`મણ સંૃિત ભોગમાં યાગની વાત કરH છે . બxું જ છોડ< દો, યાગ જ મહાન છે એમ કહHવાfું છે . ુbjત
યાગથી જ મળે એમ `મણ િવચારધારા માને છે . વૈ દક સંૃિત 7ુદા અથમ
, ાં એ જ વાત કરH છે . મારH ુIય બે
વાત અહ- કરવાની છે . એક તો એ કH આ દશન
, માં દ<Zાને  ૂબ મહ વ અપાfું છે . નધમમ
, ાં મ$ુnયધમન
, ે
 ૂબ મહ વ અપાfું છે . દH વયોિનમાંથી પણ જો .યbjત મ$ુnયજuમ ન લે તો એને ુbjત મળ< શકH નહ-. બીG
બાબત એ છે કH ન દશન
, માં પણ Aુરાણકથાઓ વીકારાઈ છે .
વ5ુદHવ હ«ડ< એ 7ુદા કારનો Eંથ છે . પહHલાં સંZેપમાં એનો પ રચય આપી દ. વ5ુદHવ હ«ડ< એટલે વ5ુદHવ$ું
ચ ર. ભગવાન `ીૃnણના િપતા વ5ુદHવ રસાઈને, એમના ભાઈ સાથે અણબનાવ થવાથી ઘરથી ભાગી ગયા.
સો વષ, 5ુધી એમણે પ ર¨મણ કfુq અને એ સો વષ, દરિમયાન એમણે સો કuયાઓ સાથે લન કયા,. એટલે
એમની આ પ ર¨મણની કથા, પરાªમોની કથા કH સાહસની કથા એ Ôવ5ુદHવ હ«ડ<Õ છે . 1930માં
ુિનAુÀયિવજયG અને એમના hુiુ ચ:િ, ુ વ¢જયGએ થમવાર આ Eંથ$ું કાશન કfુ.q તેના બે ભાગ છે . એમાં
100 કરણ છે . એને Ôન ૃહદકથાÕ પણ કહHવામાં આ.fું છે . કથાની શ8આત એવી ર<તે થાય છે કH xુ¯ન
વ5ુદHવને ° કરH છે કH Ôદાદા, તમે સો વષ, ¨મણ કfુq અને સો દાદ<ઓ મેળવી પણ અહ- રાQયમાં તો સા¯ભ
માટH લાવેલી સો કuયાઓને આ 5ુભા$ુ પરણી ગયો...Õ યારH વા5ુદHવ કહH છે કH, Ôસા¯બ તો ુવામાંના દH ડકા
Vવો છે . મ V પરાªમો કરH લા છે અને મ V પરાªમોના પ રણામે પ નીઓ મેળવી છે એ બીF કોઈ સાહિસક
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કાય, કર< શકH ન હ.Õ એટલે પÆુ¯ન કહH છે કH Ôદાદા, તમે બધી તમારા પરાªમોની વાત કરો. એમ કર<ને વ5ુદHવ
ચ ર શ8 થાય છે .Õ
કથા tાનાÅPત$ું સાધન છે . માણસ લેખનકળા નહોતો Fણતો યારH પણ કથાઓ Nારા તે પોતાના ુુંબ$ું કH
સમાજ$ું મનોરં જન કરતો આ.યો છે , tાન આપતો ર ો છે . એટલે કH કથા-વાતા, tાન િવિનમય$ું ઉમ
સાધન છે . ાૃત કથાસા હ ય નોના હાથે રચાfું છે . આગમો, ટ<કાસા હ ય કH વતંકથાEંથો Ð એમાંય
ં
આગમોમાં અનેક કથાઓના બીજ પડHલા છે . નિસMાંતો સમFવવા માટH 5ુદર
દાખલાઓ અને દnટાંતો વડH
કથા કહHવામાં આવી છે . ટ<કાસા હ યમાં આગમોની જ કથાઓ બ_ુ િવતારથી આપવામાં આવી છે . એ
સા હs યક વ8પે છે . વતંકથાEંથો માં વતં4ય આIયાનો છે . કથાઓ ઉપદH શા મક છે . તે ધમ,નો ઉપદH શ
આપે છે . વ5ુદHવ હ«ડ<ની શ8આતમાં ધિમલ હ«ડ< નામે વાતા, આવે છે . એમાં ધિમલ  ૂબ સાદોસીધો .યbjત છે .
એની માતાને ચ«તા થાય છે કH એનો hૃહથા`મ કHમ ચાલશે ? એની માતા િમોને વાત કરH છે કH એને રિસક
બનાવો. િમો એને ગણકા$ું .યસન લગાડH છે . ગણકા એને સાચે જ ેમ કર< બેસે છે . પણ અuય ગણકાઓ
ં ો$ું ભાન થાય છે . આ મહ યા કરવાનો યાસ કરH છે યાં
એને પકડ<ને બહાર નખાવે છે . ધિમલને સાચા સંબધ
ુિન આવે છે . એ ુિનને કહH છે કH તમે માiું }ુ:ખ સમG નહ- શકો. ુિન કહH છે કH મને તારા કરતાંય વધારH
}ુ:ખ પડ¹ું છે . _ુ ં તને માર< કથા ક_.ુ ં એમ કહ<ને ુિન એમની વાત કહH છે . આમ કથામાં દર ºતરકથાઓ
ં ૂ ણી છે .Õ એમ કહ<ને કાનGભાઈએ એક કથા િવતારA ૂવક
શ8 થાય છે . આ ર<તની વ5ુદHવ હ«ડ<ની કથાhથ
, કહ<
હતી.
વjત.યના તે તેમણે જણા.fું હ: ું કH, Ôનદશ,નમાં આ કારની અનેક કથાઓ મળે છે . નદશન
, માણે
ં ો આસbjત$ું કારણ છે . એટલા માટH બંનમ
ે ાં િવરjતી આવવી જોઈએ અને બંને ટા
સંસારમાં ી-Aુiુષના સંબધ
પાડવા માટH કોઈ એક પાને ખરાબ ચતરDું પડH અને એ માણે બધી કથાઓ રચાય છે V વૈરાય તરફ લઈ
Fય છે . ~ારH ક નદશ,નની આ કથાઓમાં ીઓને ઉતાર< પાડવામાં આવી છે એમ પણ લાગે. પરં : ુ કારણ
એની પાછળ ક>ું જ નથી, ફjત ી-Aુiુષની આસbjત ઓછ< થાય એ એની પાછળનો હH: ુ છે . વ5ુદHવ હ«ડ<માં
વ5ુદHવG$ું ચ ર બ_ુ ઓછો ભાગ છે પણ મહ વનો ભાગ તો આડકથાઓ છે .Õ

[6] ભોજભોજ-બંધ Ð અsજત ઠાકોર
થમ દવસના િતમ વjતા `ી અsજતભાઈ ઠાકોરH Ôભોજ-બંધÕ િવશે વાત કર< હતી. તેમણે ારં ભ કરતાં
ક(ું હ: ું કH, Ôભોજબંધને _ુ ં Ôકિવલોક વાતવ$ું અનવ કથા8પ એટલે કH કથાકા.યÕ કહHD ું પસંદ કiું ં.
ભોજબંધના કતા, બzલાલસેન છે . એ બzલાલિમ` નામે પણ ઓળખાતા. બનારસના િનવાસી હતા. બાદશાહ
જહાંગીરના સમકાલીન હતા. એટલે કH સોળમી સદ<ના તભાગ કH સરમી સદ<ના આરં ભે આ ભોજબંધ
રચાયો છે . આ ભોજબંધ રાFભોજની કા.યિવા ીિતને ગટ કરH છે . ભોજબંધમાં વાતિવકતા$ું V
િન8પણ થfું છે એ બ_ુ િવલZણ છે . એને ન સમજનારા િવNાનોએ એની બ_ુ આકર< ટ<કા કર< છે , અણસમ7ુ
લોકોએ ટ<કા કર< છે . િવલZણ કા.ય પરં પરામાં આ ભોજબંધ ચરમ િશખરH છે . Vમ મ$ુnયલોક$ુ,ં દH વલોક$ુ,ં
www.readgujarati.com

Page 16

રાજલોક$ું વાતવ 7ુ}ુ 7ુ}ું હોય છે એમ કિવલોક$ું વાતવ પણ 7ુ}ુ હોય છે . આ વ: ુ V નથી સમQયા
એમણે ભોજબંધની આકર< ટ<કા કર< છે . ભોજબંધ િવNાનો માટH, રિસકો માટH રચાયેલો છે .
આ V Eંથ છે એ પંચતં Vવો Eંથ છે . Vમ .યવહાર$ું િશZણ લેવા માટH પંચતંની રચના થઈ છે તેમ
કિવલોકની િશZા લેવા માટH ભોજબંધની રચના થઈ છે . એ કા.ય પણ છે અને કા.યશાનો Eંથ પણ છે . આ
દંતકથા મક કા.યશા છે . >ું છે એમાં ? તે કિવજન .યવહારને ગટ કરતો Eંથ છે . કા.યના સંપશથ
, ી
પ રnૃત થયેલા કિવજન .યવહારને ગટ કરH છે . આ એના કHulમાં છે . આવો હોવા છતાં કિવઓમાં રાગ છે
Nેષ છે , વેર છે ઝેર છે , માન છે અપમાન છે Ð પણ આ બધાના વ8પ લૌ કક માન અપમાનથી 7ુદા હોય છે .
સાવ 7ુદા કારના રાગ-Nેષ છે . કિવ કzપનનો િવલાસ આમાં િવશેષ8પે દH ખાય છે . એને કારણે જ એ$ું વ8પ
અને વાદ 7ુદો છે . ભોજબંધ કોઈ ઈિતહાસ કથા નથી. આ તો કા.યની કH કિવઓની પરં પરાનો Eંથ છે .
એમાં V પાો છે એ ભોજ, કાલદાસ, બાણ, ભવS ૂિત Ð એ છે ઐિતહાિસક પણ એ પાો$ું વાતવ V છે તે
દંતકથા મક છે .
ભોજબંધનો નાયક છે રાF ભોજ. કHવો છે એ ? કિવલોક$ું િનમા,ણ કરવા$ું Vણે વPન જોfું છે , અને એ
વPનને સાકાર કરવા V આખી sજ«દગી મÈયો છે એવો રાજવી છે રાF ભોજ. કિવલોક એ આમ તો
કzપનાલોક છે પણ એને હક<કતમાં ઉતારવા$ું Vણે વPન સે.fું છે એવો છે રાF ભોજ. ધારાનગર<ને
કિવલોકમાં 8પાંતર કરવા મથતા રાFભોજની કથા એટલે ભોજબંધ. કિવતાને ચાહવી, સuમાનવી, માણવી
અને માણવી Ð એ જ રાF ભોજનો Gવનમં હતો. ચસ ૃLMને િવસ ૃLMથી કોઈ પણ ભોગે આગળ લઈ
જવી એ એમ$ું Gવનકાય, હ:.ું રાFની આ ીિતથી સમE F કા.યતાને પામી. ધારાનગર< Fણે
કિવલોકમાં 8પાંત રત થઈ ગઈ. લોકો ભૌિતક 5ુખ-}ુ:ખને બદલે કા.યાવાદને Gવન .યવહારમાં કHulથાને
 ૂકવા માંડાં. એવા એ કzપનાલોકને ધરતી પર ઉતારવાનો V Aુiુષાથ, છે , એ રાF ભોજને િવલZણ અને
અA ૂવ, બનાવે છે . આવો કોઈ રાF થયો નથી. આ રાF એવો છે Vની ચામરધાર<ણી પણ કિવયી છે , રાણી
તો કિવયી હોય જ, કોષા{યZ પણ કિવ છે , મંી, ગણકા, માલણ, ચોર 5ુMાં, ચારણ, દાસી, ગોવાલણ,
વણકર આ બધા જ કિવતા lmnટથી સંમાsrત હોય છે તેથી ધારાનગર<નો Fણે આખો પ રવેશ બદલાઈ Fય
છે . રાF વીર તો છે જ પણ સાથે સાથે કા.યિવાવીર છે . આ ભોજબંધમાં રાF ભોV કા.યિવા Zેે કરH લા
પરાªમોની ુIય વાત છે . રાF ભોજ સતત >ુM થતા રહH એટલે એમની સામે િવªમા દ યનો આદશ, ુકવામાં
આવે છે V આપણે બીસ Aુતળ<ઓની વાતા,ઓમાં સાંભfુ.ં એક વાર રાF ભોજને થાય છે કH મારા VDું કોઈ
દાની નહ-. એટલે મંી આવીને રાF િવªમ$ું દાનપ ભોજને બતાવે છે . ભોજ : ુરં ત જ એકદમ નÉ થઈ
ગયો. આમ, રાF ભોજના hુણ સતત વધતા રહH છે .
રાF ભોV પહHલી જ વખત એક FહHરનાું બહાર પાડ¹ું હ:.ું Ôકોઈ પણ િવNાન મારા રાQયમાં }ુ:ખ ન પામેÕ
એમ મંીને 5 ૂચના આપી હતી. તે કોઈ પણ }ુ:ખી કિવને રાF પાસે લઈ આવતો. આ કારના રાF ઓછા છે
કH V }ુ:ખી કિવને સામેથી શોધી કાઢH. અમા યએ એક વાર ક(ું કH બxું ધન ખલાસ થઈ ગfું છે અને એમ કહ<
એણે દાન આપવાની ના પાડ< યારH રાF ભોV એને બરખાત કય અને ક(ુ,ં ÔV કોઈ અમા યો કH બીFઓ
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મને પૈસા આપતા કH દાન આપતા રોકશે એ માયા, ગયા સમજજો.Õ આવો આ અRSુત માણસ છે . એ રાF કહH
છે : Ôhુણ નહ- કળા માનની અિધકાર< છે .Õ એ રાFએ ધારાનગર<માંથી શોધી શોધીને  ૂખ,, અtાની અને જડ
લોકોને કાઢ< નાIયા હતા. આ એમની િવલZણ િતભા હતી.
ં ની કપટકથાથી શ8 થાય છે . ુજ
ં ના ખોળામાં
કા.યlmnટએ ભોજબંધ વxુ પ રપjવ રચના છે . ભોજબંધ ુજ
ુ વગW િસધા.યા. ુજ
ં રાF બuયા. એક વખત એક Qયોિતષી આ.યો અને
છ-સાત વષન
, ા ભોજને  ૂક<ને િસ«xલ
ં ૂ પોતા$ું ભિવnય A ૂછ®ુ.ં પછ< એમણે ભોજ$ું ભિવnય A ૂછ®ુ.ં Qયોિતષી ભોજને જોઈ ુશ થઈ ગયા. એમણે
V
ક(ું કH છે ક બહાર 5ુધી અને દZણના રાQયો 5ુધી એની સા િવતરશે એવો તે રાF થશે. A ૂરા પંચાવન
ં ઈnયા,થી બળ< ઊઠા. એને કારણે
વષ,, સાત મ હના અને ણ દવસ રાQય કરશે. આવી વાત સાંભળ<ને ુજ
એમણે એનો વધ કરવા$ું ન< કfુ.q વ સરાજ નામના એક ખં ડયા રાFને એ કામ સCPfુ.ં એ ભોજને વધ
કરવા માટH યાં લઈ ગયો. વધ કરતી વખતે રાF ભોV એને ક(ું કH તને રાFtા છે તો તારH આ કરDું જોઈએ
ં ને મારો આ સંદHશો પહCચાડV... એમ કહ<ને ભોV વડના પાંદડાનો એક ખ ડયો બના.યો. એમાં
પણ : ું ુજ
ં ! >ું રામ અયો{યાને સાથે
ચીરો  ૂક<ને પોતા$ું લોહ< ભેh ુ કfુ.q એ પછ< સળ<થી એક ©લોક લIયો : ÔઅરH ુજ
લઈ ગયા હતા ? :ું િવચાર કર કH તાર< સાથે આ ધારાનગર< ઉપર વગW આવવાની છે ?Õ આ બxુ વાંચીને
વધ કરનાર વ સરાજની ºખમાંથી º5ુ પડ< ગયા. એને થfું આનો વધ ન થાય. એણે બનાવટ< મતક
ં રાF સમZ ર7ૂ કfુq અને ભોજને સંતાડ< દ<ધો. એ પછ< કાપાલકની fુbjતથી રાF
બનાવડા.fું અને ુજ
ં A ૂછ®ું કH ભોV મરતાં મરતાં કંઈ ક(ું
ભોજને ગટ કય અને ક(ું કH આને તો કાપાલકH Gવતો કય છે ! ુV
ં ને આPયો. ુજ
ં ફફડ< ઊઠા. રાણી સાથે પલંગ પર એ બેઠા હતા.
હ: ું ? પેલાએ ભોજનો લખેલો પ ુજ
પલંગ પરથી પછડાઈને નીચે પડ< ગયા. પોતાને પતાવો થયો કH િપતા થઈને મ Aુની હ યા કર< ? _ુ ં
કHટલો બધો અધમ ં. એમ કર<ને તરત ચતા સળગાવવાની તૈયાર< કર<. એ પછ< તો ભોજ ગટ થયા અને
ં ને રો~ા. પણ ુજ
ં ને Fણે દરથી ચતા સળગી ¸ ૂક< હતી. અથા,ત પતાવો ગટgો હતો. તેથી તેમણે
ુજ
સuયાસ લેવા$ું િવચાfુq અને તેઓ ચાzયા ગયા. નાનકડા ભોજને રાQય સCPfુ.ં આ ભોજબંધના શ8આતની
કiુણકથા છે .
બીજો િવભાગ ભોજનો કા.યિવાિવલાસ છે . એમાં કિવતા અને કિવને સuમાન આપવાની વાત છે . એક વાર
રાF ધારાનગર<માં નીકળે છે તો એક ા ણ એને જોઈને મોÊુ ં ફHરવી લે છે યારH રાF એને Ôઆમ કHમ કfુq ?Õ
એDું A ૂછે છે . ગોિવ«દ ભોજરાFને કહH છે કH Ôતમે િવNાન માણસ છો પણ કં7ૂસ છો. કં7ૂસ$ું મોÊુ ં સવારH ન
જોવાય તેથી મ મોÊુ ં ફHરવી લીxુÕં Ð આ વાતથી રાFભોજને  ૂબ આઘાત લાગે છે અને એની દર કિવતા
અને કિવને સuમાનવાનો રસ Ëવારાની Vમ Ìટ< નીકળે છે . આ ગોિવ«દ નામનો ા ણ એને આ આઘાત આપે
છે અને ભોજમાં રહHલી કળાઓને ગટાવે છે . એ પછ< ગોિવ«દ જો કH બીF કિવઓની ઈnયા, કરH છે અને છે વટH
રાF એને કિવઓ લાવવાની ના પાડH છે અને એ કામ બીFને સCપે છે .
રાFની ક<િત¢થી આકષા,ઈને પાંચસો કિવઓ ધારાનગર<માં આવે છે અને યાં વસવાની રF માગે છે . ભોV
રF આપી. એ પછ< કાલદાસ આવે છે . એની તો અRSુત કથા છે . ભોજબંધની એ ુIય વાતા, છે . ÔરાF કિવ
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ે ો Fણે સંગમ થાય છે . કાલદાસ$ું આગમન િવલZણ ર<તે થfું હ:.ું
ભોજÕ અને Ôકિવરાજ કાલદાસÕ Ð બંનન
એક શંકર નામના કિવ આ.યા હતા અને એમણે એક ©લોક વાં³યો એટલે રાF ભોV એને બાર લાખ 8િપયા
આપી દ<ધા. કિવઓ એકદમ  ૂમ પાડ< ઊઠા, કH આ રાFને કંઈ ભાન નથી, આટલા 8િપયા અપાય જ નહ- !
એવે વખતે કાલદાસનો વેશ થયો. કાલદાસ કહH છે કH તમે ભોજ$ું તા પય, સમQયા નથી. આ ભોV તો શંકર
કિવને એક જ લાખ આPયા હતા પછ< એમના નામના અથન
, ે કારણે એમને એમાં અગયાર iુlો દH ખાયા એટલે
A ૂF 8પે બીF અગયાર લાખ આPયા. કિવઓ તો ¸ ૂપ થઈ ગયા. ભોજ તો કાલદાસને એકદમ ભેટ< પડા કH
Ôમારા ±દયની વાત તમે

કHવી ર<તે Fણી ગયા ?Õ ભોજના ±દયને વાંચી લેવાની Zમતા એ કાલદાસમાં

હતી. ભોજ તો ુશ થઈ ગયા. પછ< તો રાF ભોજ કાલદાસને ઉપર ઝ8ખામાં બેસવા લઈ ગયા અને સભા
યાંની યાં રહ< ! ભોV A ૂછ®ું કH Ôતમે કોણ ?Õ કાલદાસે ભોજની હથેળ< પર પોતા$ું નામ લIfુ.ં હથેળ< પર
લખાયે ું આ નામ ભોજના ±દયમાં એDું કોતરાઈ ગfું કH Vને કાળ પણ આજ 5ુધી ખસેડ< શ~ો નથી.
ભોજના ±દયમાં કાલદાસ$ું નામ અને કાલદાસના ±દયમાં ભોજ$ું નામ વÍલેપ VDું થઈ ગfુ.Õં

કથાનો વાહ આગળ વહાવતા અGતભાઈ ક(ું કH, Ôહવે સંઘષન
, ી કથા શ8 થાય છે . ભોજ અને કાલદાસના
ં માં એDું થfું કH બધા સભાપં ડતો શોધી લા.યા કH કાલદાસ વે©યા લંપટ છે . બધા અA ૃ©યની Vમ આઘા
સંબધ
રહHવા લાયા. રાF ભોજને આkય, થfુ.ં ÔઆDું કHમ ?Õ કાલદાસ કહH છે કH Ôભાઈ, Vમણે િAુરનો નાશ કય
હતો એવા ભગવાન શંકર પણ કામનો નાશ અડધો કર<ને અડધો પડતો  ૂક< ગયા હતા. તો માiું તો >ું ગ7ુ ં
?Õ
એ પછ< એક બીG કથા એવી આવે છે કH ુિવ«દ નામનો વણકર હતો. એ યાં ધારાનગર<માં રહHતો હતો. આ
નગર<માં બહારગામથી એક િવNાન આ.યા એટલે રાF ભોજનો _ક
, ે પકડ<ને બહાર કાઢો
ુ મ થયો કH કોઈ  ૂખન
અને એની જયા આ િવNાનને આ`ય આપો. આ રાFનો િનયમ હતો. એમાં ુિવ«દને ુરખ તર<કH પકડવામાં
આ.યો અને એને નગર<ની બહાર નીકળ< જવા$ું ક(ુ.ં ુિવ«દ રાજમહHલમાં આ.યા. એમણે બ_ુ જ સરસ વાતો
કહ<. એણે રાજસભામાં રાF ભોજને શદના V ઘા કયા, છે એ અRSુત છે . એણે ક(ું કH Ôઆ તમે બધા બેઠા છો
એમાં એક જ કિવ છે એ છે કાલદાસ. કા.યનો િવNાન મા કાલદાસ છે .Õ આ સામાuય વણકરH ભોજ$ું પાણી
ઊતાર< દ<xુ.ં ભોજને ઘા થયો. એનો અહમ ઘવાયો. એ પછ< આ બંધમાં એક ઘટના એવી બની કH
વેદિવાના પારં ગત િવNાનોને થfું કH રાF કિવઓ$ું આટું સuમાન કરH છે અને અમને કંઈ આપતો નથી.
એટલે એ લોકોએ પણ કિવતા કરવા$ું િવચાfુ.q એ લોકો કિવતા કરવા દH વીની ૃપા મેળવવા Sુવનેvર<
દH વીના મં દરH ગયા. એક જણ કહH _ુ ં કિવતા કiું. એણે એમ કિવતા બનાવી કH ÔહH રાF ભોજન આપV....Õ બીF
એ એમાં ૂકડો જોડો કH Ôએમાં ઘી અને 5 ૂપ બે ભેh ું કર<ને આપV....Õ હવે િવNાનો અટક< ગયા. ઉરાધન
, ી
પંbjત કHવી ર<તે બનાવવી ? કોઈને આવડ¹ું નહ-. એવામાં કિવવર કાલદાસ મં દરમાં A ૂF કરવા આ.યા.
પં ડતોએ એમને પંbjત લખી આપવા િવનંતી કર<. કાલદાસે પંbjત ઉમેર< કH : ÔશરદA ૂનમના ચંlની ચાંદની
VDું ભસ$ું V દહ- છે તે પણ આપV...Õ એમ કિવતા સંૃતમાં કર<. આ ર<તે કાલદાસે વેદપં ડતને મદદ કર<.
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એકવાર વળ< રાFને ખેદ થાય છે કH આ કાલદાસ તો વે©યા લંપટ છે . કાલદાસ એ વખતે રાFને સંભળાવતા
એક ©લોક બોલે છે કH ÔહH ાજવા, તાiું સrન તો માપવા માટH થfું છે છતાં : ું છક< જઈને હલકાને ઉપર અને
ભારH ને નીચે લાવી દH છે .Õ ભોજને તે આડકતર< ર<તે ઘTું સંભળાવે છે . કાલદાસ સભા છોડ<ને ચાzયા ગયા
અને ફર< આવવાની ના પાડ<. રાણી લીલાવતીએ ભોજને સમF.યા અને કાલદાસને બોલાવા મોકzયા. પછ<
કાલદાસ આ.યા યારH ભોજ સામેથી એમને દરવાF 5ુધી લેવા ગયા. હાથ પકડ<ને િસ«હાસને બેસાડા અને
પછ< એ બેઠા. આ બંને વ³ચેની ીિત છે . પરં : ુ બીF કિવઓને ઈnયા, આવી. કિવ બાણે વªોbjતથી ક(ું કH
Ôભોજ તો શંકર Vવા છે , V દોષાકર ચંl એને પણ માથે ચઢાવી દH છે .Õ તો આવી ર<તે ભોજ સાથે કાલદાસનો
સંઘષ, અને મેળાપ થતો ર ો છે .
ુ વા હનીને ફોડ< નાખી અને ક(ું
એ પછ< કથા આગળ ચાલી. કિવઓએ ષડયં કfુ.q એણે રાF ભોજની તાંલ
કH તારH એDું કરવા$ું કH કાલદાસ અહ-થી ચાzયો Fય. ભોજ રાF 5ુતા હતા અને પડું ફયા,

યારH

ુ વા હની એ બબડાટ કય ને ક(ું કH Ôપેલો }ુnટ કાલદાસ સખીનો વેશ ધારણ કર<ને લીલાવતી સાથે
તાંલ
રમણ કરવા આવે છે .Õ ભોજ સાંભળ<ને આkયમ
, ાં પડા અને એને A ૂછ®ું કH Ô: ું >ું બોલી ?Õ ભોજને શંકા પડ< કH
ં છે . એણે કારણે પર<Zા લેવા$ું ન< કfુ.q
માર< રાણી લીલાવતી અને કાલદાસ વ³ચે ચોસ અનૈિતક સંબધ
આમાં મFની વાત એ આવે છે કH પર<Zા લેનારની ુદની પર<Zા થઈ અને એ પોતે એમાં નાપાસ થયા !
પર<Zા એવી લીધી કH Ôમાર< તબયત સાર< નથીÕ એમ કર<ને ભોV લીલાવતીને સંદHશો મોકzયો કH ÔપÈય
ભોજન તૈયાર કરો.Õ લીલાવતીએ મગની દાળની ખીચડ< બનાવી. એ પછ< કાલદાસ યાં બેઠા હતા એટલે
એમની શંકા વધારH મજ ૂત થઈ. ભોજ ªોધે ભરાયા અને ક(ું કH Ô: ું ા ણ છે એટલે વધ નથી કરતો. : ું
અ યારH ને અ યારH ચાzયો F.Õ રાણીને પણ ક(ું કH Ôીહ યા$ું પાપ નથી કરDું એટલે તને Gવતી રાું ં.Õ
રાણીને QયારH આ વાતની ખબર પડ< યારH એણે એની કસોટ< આપી. રાણીએ ઝેર<લા સાપને પકડ< લીધો અને
ક(ું કH Ôજો _ુ ં સતી હોઈશ તો મને કંઈ નહ- થાય. વPનમાં પણ મ કોઈ અuય Aુiુષનો િવચાર નથી કય અને
તે એટલા માટH નહ- કH _ુ ં સાર< ં એટલે, પણ }ુિનયાની બધી ી Vની કામના કરતી હોય તે Aુiુષ$ું ±દય
માર< પાસે હોય તે ી વળ< અuય કોઈની કામના કર< શકH ખર< ?Õ એણે ધગધગતો ગોળો હાથમાં પકડો અને
યારબાદ  યંચાએ ચઢાવે ું બાણ. આ ણેમાંથી પાર થયા એટલે ભોજ રાણીને પગે પડ< ગયા અને ક(ું કH
Ôમારા Vવા પાપીને માફ કરો.Õ પછ< તો એ કાલદાસને શોધવા લાગી ગયા. આવી ઘટનાઓ ભોજબંધમાં
લખાઈ છે . એ પછ< ભવS ૂિત આ.યા અને ભવS ૂિત અને કાલદાસની `ેnઠતાનો િવવાદ ચાzયો. રાF ભોV કહ<
દ<xું કH Ôકાલદાસ તો પાવત
, ીનો સાZાત Aુiુષાવતાર છે .Õ
આ બંધની િતમ એક ઘટના વણવ
, તા તેમણે ક(ું હ: ું કH, Ôએ પછ< એક ઘટના એવી બની કH એક  ચાર<
દરબારમાં આ.યો. એણે એક વૈરાયનો ©લોક ક ો. રાF બ_ુ ુશ થઈ ગયા. કોઈ ા ણ કuયા સાથે એમને
પરણાવવા$ું િવચાfુq પણ પેલા તો  ચાર< હતા. એટલે એમણે ના પાડ<. રાF ભોV બી7ુ ં કંઈ માંગવા$ું
ક(ુ.ં  ચાર<એ ક(ું કH કાશીની યાા કરવી છે પણ એકલા કંટાળો આવે છે તો બધા કિવઓ સાથે જDું છે .
રાF ભોV આtા કર< કH Ôબધા કિવઓ આમની સાથે Fઓ.Õ પણ કાલદાસે ક(ું કH Ô_ુ ં જવાનો નથી.Õ ભોV
A ૂછ®ું ÔકHમ ?Õ કાલદાસ કહH Ôિશવ અને પાવત
, ી તો ±દયમાં જ છે એટલે યાં જવાની મારH કોઈ જ8ર નથી.Õ
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પnટ ના પાડ< દ<ધી. ભોજનો અહમ ઘવાયો. કાલદાસ માર< આtાનો અનાદર કરH છે ? કાલદાસ ફર< ચાzયા
Fય છે . એ પછ< કિવ માઘ આ.યા. રાFએ ણ લાખ$ું દાન આPfુ.ં માઘપ ની દાન લઈને ઘર તરફ જતી
હતી તો રતામાં બધા યાચકો ઘેર< વયા. માઘ તો મહાદાની હતા. પ નીએ તો બxું દાન આપી દ<xુ.ં ઘરH
પહCચી યારH એની પાસે કંઈ ન બ³fુ.ં ઘરH પાછા યાચકો તો હતા જ. માઘે િવચાfુq કH આ Gવન િધાર છે કH
મારા બારણેથી યાચકો પાછા ગયા ? દH હ યાગ કર< દ<ધો. એ વાત ભોV Fણી યારH ભોV Aુની માફક
ં ોની વાત ભોજબંધમાં છે . માઘ ગયા, પાંચસો
માઘનો અbનસંકાર નમદ
, ા કનારH કય. આ ±દયના સંબધ
કિવઓ નહતા, કાલદાસ નહોતા. ભોજ અકળાયા. કાલદાસને બોલાવવા મોકzયા. મંીઓએ કાલદાસને
બોલા.યા. કાલદાસ પાછા આ.યા. આ બધા સંગો એમાં આવે છે . ૂંકમાં, આ બંને Fણે સખાઓ બની Fય
ે ા દH હ 7ુદા રહH છે , ±દય એક થઈ Fય છે . ીAુiુષના સIય િવશે તો ઘણાએ વાત કર< છે , પણ
છે . બંનન
કા.યિવાથી V આવો અિતમ નેહ થાય છે Ð ±દય જોડાઈ Fય છે અને ટા નથી પડતા એવા કારની
વાત આ બંધમાં છે .Õ
[બીજો દવસ]
દવસ]
[7] િતલકમંજર< Ð જયકાશનારાયણ LNવેદ<
સંૃતસના બીF દવસનો ારં ભ ÔAુiુષ5ુjતÕના ગાનથી સવારH બરાબર નવ વાયે થયો હતો. સની આ
ીG સંગોmnઠ$ું સંચાલન `ી અsજતભાઈ ઠાકોરH કfુq હ:.ું થમ વjતા `ી જયકાશનારાયણGએ
Ôિતલકમંજર<Õ િવશે હuદ<માં વjત.ય આPfું હ:.ું તેમણે કથાનો ારં ભ કરતાં ક(ું હ: ું કH, Ôિતલકમંજર<નો અથ,
છે િતલક D ૃZની મંજર<. એટલે કH આખા િવvને કH  ાંડને Aુnટ કરવાની, આPલાિવત કરવાની શbjત Vનામાં
હોય તેની સાથે Ôમંજર<Õ શદનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે . સંA ૂણ, સંૃત સા હ યમાં આ િતલકમંજર<ના કા.ય
અલંકારો, tાનસૌરભ, વણન
, સૌરભ એવા છે V આખા િવvને માગદ
, શન
, A ૂiું પાડવા$ું સામÈય, ધરાવે છે .
એટલે જ એ$ું નામ Ôિતલકમંજર<Õ પડ¹ું હશે. અથવા આ કથામાંની ચªસેનની કuયા િતલકમંજર<માં તપkયા,$ ું
ં ૂ છે કH Vનાથી તે સંA ૂણ, ીFિતને જ ન હ, A ૂર<
અRSુત સામÈય, છે અને ચા ર4યની એ ગહન AG
માનવFિતને ચા ર4ય$ું માગદ
, શન
, આપવા$ું સામÈય, ધરાવે છે , એના કારણે પણ કદાચ આ Eંથ$ું નામ
Ôિતલકમંજર<Õ આચાય, ધનપાલે રાIfું હોઈ શકH. આચાય, ધનપાલ િવNાન હોવાની સાથે ન પરં પરામાં
ં અને ભોજરાF Vવાઓનો નેહ મયો હતો.
દ<Zત થઈ ગયા હતા અને આ એ રાF હતા Vને ુજ
ં ારરસની આ ૃિતનો આચાય, ધનપાલે લેખાંકન કરવાનો િનણય
>ૃગ
, લીધો તેની િવગત આ ૃિતની શ8આતમાં
આપવામાં આવી છે . દસમી સદ<ના ઉરાધ, અને અગયારમી સદ<ના A ૂવા,ધન
, ી મ{યમાં થયેલા આચાય,
ધનપાલે તેમની આ Ôિતલકમંજર<Õ ૃિતમાં અRSુત રસની વાતો લખી છે . vેતાંબર ન ધમમ
, ાં દ<Zત આ
આચાય, ધનપાલે કઈ કઈ િવિશnટ બાબતો આલેખી છે તે આપણે આગળ જોઈ>ુ.ં પહHલા કથાની વાત કiું.
આ તÈય$ું િન8પણ કરવા માટHની એક કાzપિનક કથા છે . Vમ ગઈકાલે વાત થઈ હતી તેમ કથાનો ુIય હH: ુ
જ કૌ: ુક ઉ પ² કરવાનો છે . મહારાજ ભોV ન ધમન
, ા આગમો$ું અ{યયન કfુ.q એનાથી એમને ૂ: ુહલ
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ઉ પ² થfું કH ÔખરH ખર ન આગમોમાં >ું કહHવાfું છે ?Õ મહારાજના આ ૂ: ૂહલની શાંિત માટH િતલકમંજર<ની
રચના આચાય, ધનપાલે કર< હતી. એટલે કH આ ૃિત$ું અવતરણ જ ુ: ૂહલNારા થfું છે . અયો{યાના ચªવતÄ
સÉાટ મેઘવાહન િન:સંતાન હતા તેથી એની માટH કરવામાં આવતી તપkયા,થી કથાનો ારં ભ થાય છે . કોઈ
તેમને લ·મીની ઉપાસના કરવા$ું કહH છે . લ·મીની ઉપાસના કરવાથી તેમને સંતાન તો મળે છે પણ
લ·મીદH વી તેમના પર સ² થઈ ને એમને હાર અને h ૂઠ< આપે છે અને કહH છે કH સંકટ સમયે આ તમારા
ે ા ઘણા લાંબા સમય 5ુધી
કામમાં આવશે. ભિવnયમાં એક fુMમાં આ h ૂઠ< પહHરવાથી સામેની આખી શÎુસન
બેભાન થઈ Fય છે અને હાર< જતા રાF Gતી Fય છે . આ બધા અRSુત કથારસના ઉદાહરણો છે . આ
મેઘવાહન રાFના Aુ$ું નામ હ રવાહન છે અને તેની ચªસેનની Aુી િતલકમંજર<ની સાથેની ણયકથા આ
ં
Eંથમાં ુIય વ8પે વણ,વવામાં આવી છે . એમાં આડકથા8પે સમરકH: ુ અને મલય5ુદર<ની
ણયકથા પણ
આવે છે . િતલકમંજર< અને હ રવાહનની કથા ુIય કથા છે . વ³ચે વ³ચે કથાઓમાં નાની-નાની કથાઓ
આવતી રહH છે .
આ બધી કથાઓમાં ભારતીય નાર<ના ચ રને V ર<તે ગૌરવ આપવામાં આ.fું છે એDું ગૌરવ : ુલસીદાસ,
ં
વાzમીક<, કાલદાસ કH બાણભ§ િસવાય આખા સંૃત સા હ યમાં }ુલભ
, છે . િતલકમંજર< અને મલય5ુદર<
ં
A ૂવજ
અને િયમવદા છે . બંને રાજુમારો A ૂવજ
, uમમાં િયમ5ુદર<
, uમમાં યZ હતા. બંને યZ Gવનની
ં
પાછલી અવથામાં તીથમાં ચાzયા ગયા અને યાં જ દH વલોક પા¯યા. િયમ5ુદર<
અને િયમવદાને ખબર
નથી કH અમારા પિત તીથા,ટન માટH ગયા છે . તેઓ  ૂબ િતZા કરH છે . બધા મં દરોમાં ફરH છે . દH વતા સ²
થઈને એમને વરદાન આપે છે કH આ જuમમાં તો પિત નહ- મળે પણ આવતા જuમમાં આપને આપના પિત
ં
ં
મળશે. એટલે તે Ôિતલકમંજર<Õ અને Ôમલય5ુદર<Õ
8પે જuમે છે . મલય5ુદર<ના
િપતા પોતા$ું રાQય બચાવવા
ં
માટH તેનો અuય િવવાહ કરવા$ું િવચારH છે એ સાંભળ<ને મલય5ુદર<
Fણે અbનÏવાળા બની Fય છે . એ
સમયકH: ુ િસવાય અuય કોઈ સાથે િવવાહ કરવા નથી ઈ³છતી. આ કોઈ િવવાહની જડ પરં પરા નહોતી પણ
એક કારની તપkયા, હતી. }ુિનયાના રં ગમંચ પર આ ીપાો ચ રના માણ બની ર ાં છે .
આ કથાનો ુIય હH: ુ નધમન
, ા ચાર સારનો છે એમ EંથકારH ક(ું છે . એટલે જ મેઘવાહન અયો{યાનો
ં
રાF છે પણ એને AુાÅPત કરવી હોય તો એને નવામીના આિશવા,દથી AુાÅPત થાય છે . મલય5ુદર<
અને િતલકમંજર< પણ ન મં દર બનાવે છે અને તેમને આિશવા,દ મળે છે કH એમને બીF જuમમાં પિત ાPત
થશે અને એ આશીવા,દ Nારા જ એમને પિતની ાÅPત થાય છે . અનેક એવા ઉદાહરણ છે Vનાથી િસM થાય છે
કH નધમન
, ા ચાર માટH આ ૃિતની રચના કરવામાં આવી છે . અuય એક િવશેષતા આ Eંથની એ છે કH તેમાં
A ૂવજ
, ોને  ૂબ જ સuમાન દાન કરવામાં આ.fું છે . એ સાથે આચાય, ધનપાલે અuય ધમ અને એની
ં
પરં પરાઓ$ું પણ આ Eંથમાં 5ુદર
વણન
, કfુq છે . આચાય, ધનપાલ મ{યમમાગÄ છે . અિત સરળ નહ- અને
અિત કઠ<ન નહ- એવી શૈલીમાં એમણે િતલકમંજર< લખી છે . અuય એક િવશેષતા િતલકમંજર<ની એ છે કH
આચાય, ધનપાલ Aુનruમના િસMાંતને માને છે . ધનપાલ એને 8ઢ< નથી માનતા. એટલે જ એમણે બે-બે
જuમની ણયકથા આલેખી છે . આ Eંથ ઘણો લોકિય ર ો છે . આ િતલકમંજર< પર સૌથી વધારH કામ આખા
િવvમાં જો કોઈએ કfુq હોય તો hુજરાતે કfુq છે . આ આપણા દH શ$ું ગૌરવ છે . આચાય, ધનપાલે
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રાધનAુરના ન ુિન શાંિત5ુર<vરG એ આ Eંથ$ું >ુLMકરણ કરવા કH તપાસી લેવા માટH$ ું કામ સCPfું હ: ું V
આપણા માટH પરમ ગૌરવની વાત છે . આ Eંથ પર લખાયેલી ઉમ ટ<કાઓમાંની સૌથી ઉમ ટ<કા બોટાદના
મનીિષ િવજયલાવÀય5ુર<Gએ કર< છે . અuય એક શાંિત5 ૂર<Gએ પણ 1050 ©લોક$ું આ Eંથ પર ટPPણ
લIfું છે V આપણા hુજરાતના છે . હHમચulાચાયG
, એ પણ આ Eંથનો ઉzલેખ કય છે . આ ઉપરાંત આ Eંથમાં
પયા,વરણ, ચકલા, વા: ુકલા,  ૂિત¢કલા અને િવિવધ કલાઓની પણ  ૂબ િવ: ૃત ચચા,ઓ છે . એમાં
ં
ૃિતચ«તનની પણ  ૂબ િવતારથી વાત કરવામાં આવી છે . યાાઓ$ું પણ એમાં 5ુદર
વણન
, છે .
ં
િતલકમંજર< અને મલય5ુદર<ની
યાામાં તેમની રZા માટH મ હલાઓ કવચ પહHર<ને, તલવાર હાથમાં લઈને
તેમની રZા કરતી હતી. એ પરથી ીઓ ફકત એક થાન પર રહ<ને શોભા વધારતી એDું એ સમયે નહો:.ું
સમાજના િવકાસમાં એમ$ું અS ૂતA ૂવ, યોગદાન હ:ુ.ં ીઓને, દલતોને, પ>ુપZીઓને મહ વ આપDુ,ં ેમના
અમર સંદHશને ભાવી પેઢ< 5ુધી પહCચાડવા$ું અRSુત કામ આ Eંથે કfુq છે .Õ એમ કહ<ને તેમણે
Ôિતલકમંજર<Õની કથા$ું સમાપન કfુq હ:.ું
[8] ા ણEંથ Ð િવજય પંડા
સવારની સભાના બીF વjતા `ી િવજયભાઈએ Ôા ણEંથÕ િવશે વાત કર< હતી. તેમણે પોતાના વjત.યની
શ8આત કરતાં ક(ું હ: ું કH, Ôકથા$ું આ સ ચાલી ર(ું છે એટલે મને એક કથા યાદ આવે છે . એક ધમપદH શકH
એક નગરમાં વjત.ય આપવા$ું િવચાfુ.q નગરવાસીઓ બધા ભેગા થયા. ધમપદH શકH વjત.યની શ8આત
કરતાં ક(ું કH Ô_ુ ં >ું કહHવાનો ં તે તમે Fણો છો ?Õ બધા નગરવાસીઓએ એક સાથે ક(ું : Ôના....Õ ધમપદH શકH
ક(ું કH, Ôજો તમે કંઈ Fણતા જ ના હોવ તો મારH કંઈ કહHવાનો અથ, નથી.Õ એમ કહ< ધમપદH શક ચાzયા ગયા.
થોડા દવસો પછ< QયારH એ પાછા આ.યા યારH ફર< વjત.યનો કાયª
, મ આયોsજત થયો. આ વખતે પણ
ધમપદH શકH એ જ સવાલ A ૂછgો કH Ô_ુ ં >ું કહHવાનો ં એ તમે Fણો છો ?Õ નગરવાસીઓએ આ વખતે
Fણીજોઈને ક(ું કH : Ôહા....Õ ધમપદH શકH ક(ું કH, Ôજો તમે Fણતા હોવ તો મારH કહHવાનો કોઈ અથ, નથી...Õ
અને એ ચાzયા ગયા. થોડા દવસો બાદ ફર< વjત.ય$ું આયોજન થfુ.ં આ વખતે નગરજનો સાવધાન હતા.
ધમપદH શકના A ૂછવા પર અડધા નગરવાસીઓએ ÔહાÕમાં અને અડધા નગરવાસીઓએ ÔનાÕમાં જવાબ આPયો.
ધમપદH શકH ક(ું કH, ÔV લોકો Fણે છે , તેઓ V નથી Fણતા એમને કહ< દH . એટલે માiું કામ A ૂiું.Õ એમ કહ<ને
એ આ વખતે પણ ચાzયા ગયા. આ કથા મને એટલા માટH યાદ આવી કH ા ણસા હ ય િવશે આપ સૌ Fણો
છો. કHટલાક નથી Fણતા, કHટલાક Fણે છે . કHટલાક એDું Fણે છે કH પોતે Fણે છે , કHટલાક નથી Fણતા પણ
Fણે છે !
ા ણસા હ યમાંથી કથાઓ$ું ચયન કરવા$ું કામ વાડમાંથી ચણોઠ< વીણવા VDું છે . આપણી ભારતીય સંૃિત
યtસંૃિત છે . આ યtસંૃિતનો ોત ા ણEંથો છે . Ôા ણÕ Eંથો એટલે એવા Eંથો$ું સા હ ય આપણે યાં
રચાયે ું છે Vમ કH શતપથ ા ણ, િમિન ા ણ વગેરH. ા ણEંથોમાં ણ બાબતો મહ વની છે . એક તો
યt, બીG બાબત પણ યt મહ વનો છે અને ીG બાબત પણ યt જ મહ વનો છે ! ા ણEંથોમાં યtોની
બાબત િસવાય બી7ુ ં ક>ું છે ન હ. બ_ુ િવગતથી યtની વાત એમાં કરવામાં આવી છે . તમામ વેદોને પોતાના
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ા ણો છે . આ યt-યાગના Eંથો છે એટલે ા ણોને બ_ુ ઉપયોગી છે . તેથી કહ< શકાય કH ા ણો$ુ,ં ા ણો
Nારા, ા ણો માટH રચાયેલા Eંથો. યt-યાગ$ું ¸ુર માામાં િવવરણ હોવાથી આxુિનક િવNાનો આ
ા ણEંથો િવશે કંઈક શે અણગમો ધરાવે છે . ભારતીય અને ાkા ય િવNાનોએ એને બેવાદ, અનાકષક
, કH
અણગમો ેરH એવા Eંથો તર<કH ઓળખા.યા છે . મેjસુલરH એને ÔિવિધA ૂવક
, નો બકવાસÕ કહ<ને ઓળખા.યા છે .
આપણને એમ થાય કH >ું આમાં બxુ નકારા મક જ છે ? પણ ના, આ ા ણસા હ યમાં ક>ુકં પોઝેટ<વ હોય
તો એમાંથી મળતી કથાઓ છે . Vને આપણે ા ણ કથાઓ કહ<એ છ<એ. કથાઓ આ સા હ યમાં મીઠ< વીરડ<
સમાન છે . ઈસપની એક નીિતકથા યાદ આવે છે કH એક વાર પેટ અને પગ વ³ચે ઝઘડો થયો. પેટ કહH કH _ુ ં
ચ ઢયાતો ં અને પગ કહH કH _ુ ં ચ ઢયાતો ં. પગ કહH _ુ ં તને બધે લઈ જ ં. પેટ કહH કH _ુ ં ખા ં તો
તારામાં શbjત આવે છે ને ? ા ણ સા હ ય પેટ છે . પેટ Vમ પગને પોષણ આપે છે એમ આ કથાઓ પછ<થી
અફાટ અને આખા િવvમાં ફHલાતી કથાઓને પોષણ આપે છે . કથાઓમાં બોધ આપવાની ર<ત પણ
ા ણEંથોની ાચીન પMિતમાંથી ફHલાઈ છે .
ા ણ સા હ ય વાંચતા હોઈએ તો આપણને એમ લાગે કH આપણે ~ા કાળમાં િવચરણ કર<એ છ<એ ? એક
ાગોિતહાિસક કાળ VDું લાગે. એક કથાની વાત કiું. િમની ઉપિનષદ ા ણની કથા છે . 5ુદZણZૈિમ,
ાચીનશાલી અને બે Fબાલો Ð બધા એક સાથે ભણતા હતા. ાચીનશાલી અને બે Fબાલો  ૂબ અયાસ
કરતા પણ થોડા ઠોઠ હતા. 5ુદZણZૈિમ હCિશયાર હતો. પેલાં ણેય એને પરH શાન કરH . એને ઠોઠ->ુl કહ<ને
ચીડવે. 5ુદZણે પડકાર ઝીzયો અને શાાથ$
, ું આવહાન આPfુ.ં 5ુદZણે ણ °ો A ૂછgા કH મ$ુnયના એક
જ જuમમાં ણ જuમ અને ણ  ૃ fુ હોય છે એના િવશે તમે મને કહો. પછ< તો વાતા, આગળ ચાલે છે . પણ
 ૂળ કથા$ું તારણ એ છે કH એ fુગમાં >ુlો અને ા ણો એક સાથે hુiુુળમાં અયાસ કર< શકતા હતા. આવી
અનેક કથાઓ આવે છે . ા ણસા હ યથી દH વો-દાનવોની પધા, અને fુMનો ારં ભ થયો છે . વેદમાં અ5 ૂરોને
સારા બતાવવામાં આ.યા છે . ા ણ કથાઓમાં તેઓને સંઘષ, કરતા બતા.યામાં આ.યા છે અને એ પછ< તો
Aુરાણોમાં તો એ કથાઓ િવશાળફલક પર િવતરH છે . કહHવાનો અથ, કH એ બધા$ું  ૂળ ા ણકથાઓ છે .
શતપથ ા ણની એક કથા છે . એમાં ઈulના ચ ર$ું Fણે કH  ૂળ સમાયે ું છે . અ5 ૂરોએ અમર વ મેળવવા
એક યt કરવા$ું િવચાfુ.q એ માટH યtની એક વેદ< બનાવી. ઈulને થfું કH આ લોકો જો યt પાર પાડશે તો
દH વો ુસીબતમાં આવી જશે. એટલે ઈulએ ા ણ$ું 8પ લીxું અને હાથમાં એક Ðટ લઈને અ5 ૂરો સામે ગટ
થયા. આ Ðટ યtમાં વાપરવા એમને નÉ 5 ૂચન કfુ.q દાનવો આમ પાછા ભોળા ! એટલે એમને એમાં કશો
વાંધો જણાયો ન હ. એમણે એ Ðટ લઈ લીધી. પછ< QયારH એ અમર વને ાPત કરવા વેદ< તૈયાર થઈ રહ<
હતી અને અ5 ૂરો એ પરમપદ મેળવવાની નGક હતા યારH ઈulએ પોતાની Ðટ ખચી લીધી. બધા અ5 ૂરો
પડા. ઈulએ તે Ðટોના જ બનાવીને બધા અ5 ૂરોને માયા,. ા ણEંથો આ વાતનો સાર સમFવતા કહH છે
કH આ તો અRSુત થfું ! ચા નZમાં આવી આ ઘટના બની હતી. ા ણEંથો કોઈ પણ બાબત સમFવવા
માટH કથાનો આધાર લે છે અને પછ< તે છે zલે બોધવ8પે એ વાતને  ૂક< આપે છે . એ જમાનાના િતભાશાળ<
લોકોએ કોઈને કોઈ સાર< બાબત શીખવવા માટH આ બધી કથાઓ ઘડ< કાઢ< નાખી હતી. ઘણા આIયાનો પણ
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ા ણEંથોમાં મળે છે . Vમ કH Aુiુiુવા-ઉવશ
, ી$ું આIયાન શતપથ ા ણમાં છે . >ુન:શેપ આIયાન પણ આ
ા ણEંથોમાં છે .
વjત.યના તે તેમણે ક(ું હ: ું કH, Ôઆ Eંથોમાં યમ-યમીની એક વાત આવે છે . યમ એ સ_થ
ુ ી પહHલો  ૃ fુ
પામેલો Aુiુષ છે એ આપણે Fણીએ છ<એ. એ QયારH  ૃ fુ પા¯યો હતો યારH યમીએ  ૂબ કzપાંત કfુ.q દH વો
એને સમFવે છે પણ એ શાંત રહHતી નથી અને કહH છે કH હ7ુ આV તો મર< ગયો છે , _ુ ં કHવી ર<તે શાંત ર_ુ ં ?
દH વોને થfું કH આ યમી તો કદ< શાંત થશે નહ<. આ એ સમયની વાત છે QયારH ફjત દવસ જ હતો. એટલે
દH વો એ રાત$ું સrન કfુq એટલે 5 ૃmnટ પર દવસ-રાત થયા. એટલે દH વોએ યમીને સમF.fું કH જો હવે તો
દવસ-રાત થઈ ગયા. એને મર< ગયે હવે ઘણા દવસો વહ< ગયા. એ ર<તે તમે જોશો કH દવસ-રાત$ું સrન
ં
સમFવવા માટHની આવી 5ુદર
આIયાિયકાઓ આ Eંથોમાં આપવામાં આવી છે . કથા દH વોની હોય, અ5 ૂરોની
હોય કH માનવીની હોય, છે વટH તો એ માનવો માટHની જ કથા બની રહH છે .Õ
[9] વેતાલપંચિવ«શિત Ð મન5ુખ સાવલયા
બીF દવસની સવારની આ સંગોmnઠના િતમ વjતા `ી મન5ુખભાઈ સાવલયાએ Ôવૈતાળપ³ચીસીÕ િવશે
વાત કર< હતી. તેમણે ક(ું હ: ું કH : Ôઆ આxુિનક જમાનામાં, QયારH િવtાનના અRSુત આિવnકારો સF,યા છે ,
યારH આપણા ાચીન Eંથો  ૃહતકથામંજર<, કથાસ ર સાગર, >ુકસPતિત, િસ«હાસનLNતાંિશકા અને Vની _ુ ં
વાત કરવાનો ં એ વેતાલપંચિવ«શિતને જો વાચા ÌટH તો આ બધા Eંથો એમ કહH કH Ôઅમારોય એક જમાનો
હતો, કોણ માનશે ?Õ એક સદ< પહHલાં આ બધી વાતા,ઓ વંચાતી અને કહHવાતી. આV જમાનો ફય છે . Aુnકળ
માણમાં hુજરાતી અને અuય ભાષાઓમાં સા હ ય સF,ય છે . લુકથાથી લઈને નવલકથા 5ુધી અનેકઘTું
લખાય છે Ð એ આનંદની વાત છે . પરં : ુ ~ારH ક નવા સrનને પ રણામે આ 7ૂના Eંથો પkાદS ૂમાં ધકHલાય
છે . મને એ વાતનો આનંદ છે કH અહ- આયોજકોએ કાળની પેટ<માં Aુરાયેલા આ ાચીન Eંથોને બહાર કાઢ<
વારH -વારH લોકોની સમZ ુકવાનો V ઉપªમ રાIયો છે તે અભનંદનને પા છે . આ બધો અણમોલ ખFનો
છે .
થોડ< A ૂવS
, ૂિમકા િવશે વાત કiું. માનવબાળને થમ ૃિતમાતાએ સંગીત શીખવાડ¹ુ.ં મહાસાગરનો ુઘવાટ,
કલકલ વહHતા ઝરણાંનો મxુર અવાજ, વનમાં વાતા પવનનો મxુર વર Ð એ બધાં હાલરડાં મ$ુnયએ પહHલાં
સાંભયા. એ પછ< આ.યા માતાના હાલરડાં. ુ: ૂહલ માણસનો જuમFત વભાવ છે . 5 ૂયન
, ા કરણો, ચંlની
ચાંદની, વનઉપવનની હ રયાળ<, સ રતા, સાગરો Ð બધાને િવમયથી માનવે જોયા કfુ.q સમE માનવFિતએ
ંૂ
આ ર<તે ૃિત પાસેથી કિવતાના અને કથાના એકડા ટgા
છે . એટલે જ બાળકમાં હાલરડાં અને વાતા,ઓનો
રસ પરાકાnટામાં હોય છે . એ એની માતા, દાદ<, નાની પાસેથી વાતા,ઓ સાંભળે છે અને બાળપણમાં V વ: ુ
ગમે છે એ પછ< Gવનમાં ચરથાયી થઈ જતી હોય છે . ઘડા કાચા હોય યારH ુંભાર એના પર રં ગબેરંગી
ચકામ કરH છે અને પછ< QયારH એ ઘડો પકાવે છે યારH એ રં ગો ઘડામાં એવા બેસી Fય છે કH પછ< ~ારH ય
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ઝાંખા પડતા નથી. િવvસમતની માનવFિતમાં આ ર<તે આ લોકકથાઓ છપાઈ ગઈ છે અને Gવનપટમાં
રં ગીન તાણાવાણાની Vમ વણાઈ જતી હોય છે .Õ
આ િવશે તેમણે વxુમાં જણા.fું હ: ું કH : Ôઆરં ભમાં તો આ બધી કથાઓ મૌખક ર<તે કહHવાતી અને સંભળાતી
હતી. પછ< સયતા અને સંૃિતનો િવકાસ

થયો યારH એ લિપબ{ધ કH Eંથથ થઈ હશે. લોકોના રોsજ«દા

Gવન .યવહારોમાંથી એ ગટH છે . સમય પ રવતન
, સાથે આ કથાઓમાં ફHરફારો થતા રહH છે . એના  ૂળની
તપાસ કર<એ તો વૈ દક સા હ યની ઉ²ત ગ રમાળાઓમાં એ$ું પગેiું પહCચે. બધા જ Eંથોમાં વાતા,ઓની
ઘે ૂર વનરાG નજરH પડH છે . સંૃતમાં આવી લોકકથાઓ રચાઈ. hુણાઢg નામના એક રસકિવએ Ô ૃહદકથાÕ
નામનો એક Eંથ લIયો હતો. એDું કહHવાય છે કH સાત વષમ
, ાં એણે સાત લાખ ©લોકોમાં એ$ું સrન કfુq હ:.ું
એ Eંથ આV ાPત નથી. એને એમ થfું કH આવો Eંથ મ લIયો છે તો કોઈ રિસક રાFને સંભળાDુ.ં એ
જમાનામાં ÔશાકવાહનÕ નામનો રાF હતો. એને એ મળવા ગયો. એ Eંથ એને અપણ
, કય. રાF કિવ પણ
હતો પરં : ુ કિવતાનો થોડો મદ હતો. રાFએ એને ક(ું કH Ôતમારો આ Eંથ તો પૈશાચી ભાષામાં છે , આટલા
બધા ©લોકો છે .... િધાર છે તમાર< આ કથાને.Õ એમ કહ< એનો એણે િતરકાર કય. hુણાઢgને બ_ુ લાગી
આ.fુ.ં એક પછ< એક Eંથના પાનાએ અbન પેટાવીને બાળવા માંડો. વાંચતો Fય અને અbનના ૂંડમાં
ં
ફ¾કતો Fય. આસપાસ એના િશnયો એકઠા થઈ ગયા. કથા તો એમ કહH છે કH જગલમાં
થી 5ુવર, હરણાં અને
બધા ાણીઓ આવીને યાં ઊભા રહ< ગયા. િશnયો અને પ>ુની ºખમાં º5ુ ભરાયા. િશnયોએ િવનંતી કર<
ં રાખો. યારH એક લાખ ©લોકો બ³યા. એટલો ભાગ આગમાંથી બળતા બચી ગયો. એ એક લાખ ©લોક
કH થોુક
પરથી લગભગ આઠમી નવમી શતાmદમાં ુMવામી નામના એક િવNાને Ô ૃહદકથા©લોકસંEહÕ નામનો એક
Eંથ ર³યો. યાર પછ< Ô ૃહતકથામંજર<Õ આવી. એ પછ< Ôકથાસ ર સાગરÕ આ.યો. આ બધાનો આધાર
hુણાઢgની  ૂળ કથાઓ છે . કHટું મોું કથાસા હ ય આપણી પાસે છે . _ુ ં આV Vની વાત કરવાનો ં તે
વેતાલપંચિવ«શતીની ઘણી કથાઓ પહHલા  ૃહદકથા©લોકસંEહ,

યારબાદ  ૃહતકથામંજર< અને

યારબાદ

કથાસ ર સાગરમાં આવી અને એમાં થોડા પ રવતન
, ો સાથે Ôવેતાલપંચિવ«શતીÕમાં આવી છે . બ_ુ લોકિય
થયેલી કથાઓ છે . ટ<વીએ એની િસ રયલ બનાવી છે , પણ િવચ બનાવી છે !
વેતાલે રાF િવªમને કહHલી પ³ચીસ કથાઓ એટલે Ôવેતાલપંચિવ«શિતÕ. પહHલાં તો એ પમાં હતી. પછ<
ગમાં આવી. hુજરાતમાં શામળભ§H અને કHટલાક નિવNાનોએ પણ એનો અ$ુવાદ કય. hુજરાતીમાં એ
Ôવેતાળપ³ચીસીÕ નામે ઓળખાઈ. ÔવેતાળÕ શદના િવNાનોએ ઘણા અથ, કયા, છે પરં : ુ એમાં બ_મ
ુ ાuય અને
સાચો અથ, છે તે એ છે કH માણસ  ૃ fુ પામે પછ< એનો Gવ કોઈ  ૃતદH હમાં જઈ વસે એવા ેતને ÔવેતાળÕ
કહHવામાં આવે છે .Õ
કથાનો આરં ભ કરતાં તેમણે ક(ું હ: ું કH : Ôઆરં ભ એવો છે કH શાંિતશીલ નામનો એક કપટ< ભÑુક છે . એ
તાંીક હતો. એ િવªમના દરબારમાં આવે છે . રોજ રાFના દરબારમાં આવે અને એક ફળ ભેટ આપે. એDું
બાર વષ, 5ુધી બuયા કfુ.q એક વાર એ ફળ નીચે પડ< ગfું અને એમાંથી ક«મતી ર ન નીકfુ.ં રાFને આનંદ
અને આkય, થfુ.ં રાFએ અગાઉના ફળો મંગા.યા તો એમાંથી ર નોનો મોટો ભંડાર નીકયો. રાF િવªમે
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શાંિતશીલને A ૂછ®ુ,ં ÔહH શાંિતશીલ ! તાiું આ વતન
, મને અ યંત નવાઈ પમાડH એDું છે . : ું આ ર નનો ભંડાર શા
માટH આપે છે ?Õ શાંિતશીલે ક(ું કH _ુ ં આખા િવvમાં ફય પણ કોઈ માiું કામ કરવા તૈયાર નથી. મ આપની
વાત સાંભળ<. આપ િનભય
, છો, મહાન છો, પરાªમી છો એટલે મને `Mા થઈ તેથી _ુ ં આDું ં. રાFએ A ૂછ®ું
Ô>ું કામ કરવા$ું છે ?Õ શાંિતશીલે ક(ું કH Ôએક મશાનમાં કાળ<ચૌદસની રાતે _ુ ં એક વેતાળની સાધના કરવાનો
ં અને એ સાધના માટH તમારH ઘરઘરા નદ<ને કનારH એક ઘે ૂર સીસમ$ું ઝાડ છે એની ડાળ< પર એક મડ}ું
લટકH છે એને ઉતાર<, ખભે  ૂક<, બલુલ બોzયા િવના, ¸ ૂપચાપ માર< પાસે લઈને આવDુ.ં જો બોલશો તો
મડ}ું પાં ચાzfું જશે. આ કામ અઘiું છે .Õ રાF િવªમ તો પર}ુ:ખભંજન. આ કામ કરવા તૈયાર થાય છે .
કાળાવો પહHરH છે , બહામTું મશાન છે . ચૌદસની કાળ< ધાર< રાત છે . કાÂં િસસમ$ું ઝાડ છે એની પર
લટકH છે કાÂં મડ}ું. પેલો તાંિક પણ કાળાકામ કરનારો છે ! અ યંત ભયાનક વણન
, સંૃતમાં આPfું છે .
રાF એકલો Fય છે . ઝાડ પર ચઢH છે . મડદાનો ગાળયો કાપે છે . મુ નીચે પડH છે , એમાં વેતાળ છે . VDું એ
નીચે પડ¹ું કH ખડખડાટ હસવા માંડ¹ુ,ં રડવા માંડ¹ુ,ં _ક
ુ ં ારા કરવા માંડ¹ુ.ં રાF એકદમ નીચે ઊતય અને એને
શાંત પાડવાનો ય ન કય યાં મડ}ુ ઊડ<ને પાં ઝાડ પર ચાzfું ગfુ.ં રાFને થfું કH _ુ ં બોzયો માટH આમ
થfુ.ં હવે બોલીશ ન હ. બીG વાર એ ચડો. મડદાને નીચે ઊતાfુq પોતાના ખભા પર લીxુ.ં ¸ ૂપચાપ બોzયા
િવના લઈને ચાલે છે . મડદામાં રહHલો વેતાળ રાF િવªમને કહH છે , ÔહH રાજન સાંભળો, _ુ ં તમને એક સરસ
વાત કiું. પંથ બ_ુ લાંબો છે . તમે મારો ભાર ઉપાડ<ને ચાલો છો એટલે તમારા મનોિવનોદ માટH _ુ ં તમને સરસ
વાતા, ક_ુ ં ં. આનંદ થાય યારH ભાર, ભાર નથી લાગતો. એમ કહ<ને એણે ેવીસ વાતા,ઓ ક<ધી. ુલ ચોવીસ
ક<ધી. પણ એની વાત પછ<.
સૌથમ એણે એક નાની વાતા, ક<ધી. વાતા,ની શ8આત કરતાં વેતાળે ક(ું કH સાંભળો એક સરસ વાતા, ક_,ુ ં
Ôએક રાજુમારને પદમાવતી નામની કuયા પર અ યંત ેમ હતો. એનો િમ મંીAુ હતો. એણે એને બધી
ે ે મેળવવા માટH એટલા બધા ષડયંો અને એટલા બધા ચ:ુરાઈના ખેલ ખેzયા
જ કારની સહાય કર<. બંનન
કH છે વટH એવી પ રbથિત સF,ણી કH રાFને આ વાતની ખબર પડ<. એ દH શના રાF$ું નામ કણ પલ હ:ુ.ં
અફવાઓ એવી ફHલાવેલી કH આ બધી જવાબદાર< પદમાવતીની છે . તેથી પદમાવતીનો એણે દH શિનકાલ કય.
પદમાવતીતો િનદષ હતી. ેમ કંઈ hુનો નથી. પદમાવતીનો દH શિનકાલ થયો એટલે એના માતાિપતાને  ૂબ
આઘાત લાયો. આઘાતમાં પહHલાં િપતા અને પછ< એની માતા  ૃ fુ પામી. વાતા, આટલી જ છે , પણ દર
તો કથાઓ ઘણી છે . વાતા, A ૂર< કર<ને વેતાળ રાFને ° A ૂછે છે . હમણાં ટ<વી પર Ôસચ કા સામનાÕ િસ રયલ
આવે છે ; િવચ °ો, ન A ૂછવા Vવા અ©લીલ °ો એમાં Aુછાય છે . કHવા ° A ૂછવા, ~ાં A ૂછવા, કHવી ર<તે
A ૂછવા એની ખબર પડવી જોઈએ. વેતાલ A ૂછે છે , Ôઆ પદમાવતીના માતાિપતાના આકbમક  ૃ fુ થયા એ
માટH કોણ જવાબદાર ગણાય ? રાજAુ, મંીAુ કH પદમાવતી ?Õ આખી વાતા, વાંચો તો આપણને ણેય
દોિષત લાગે. િવªમે જવાબ આPયો કH આમાંથી કોઈનો વાંક નથી. રાQયનો રાF કણ પલ એના માટH
જવાબદાર છે . રાQયમાં V ષડ ંો રચાય એની A ૂરતી uયાયી તપાસ કરવાનો અિધકાર રાFનો છે અને આ
રાF એમ કર< શ~ો નથી. માટH રાF જવાબદાર છે .Õ વૈતાલ કહH કH મને નથી લાગ:ું એ દોષી છે . રાF કહH છે
એ એનો ધમ, છે , એણે જોDું જ જોઈએ. આ ર<તે વૈતાલ િવªમને ેવીસ કથાઓ કહH છે . બધી જ કથાઓ ને
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તે માિમ¢ક °ો A ૂછે છે . એવા જ માિમ¢ક અને ચોટદાર જવાબો રાF આપે છે . ચોવીસમી કથા જરા િવચ
ં ૂ ો રહH તો વેતાળ એના
છે . સમયાવાળ< અને અટપટ< છે . એનો જવાબ રાF નથી આપી શકતા. રાF ગ
પરથી ઊતર< Fય. પણ એ અગાઉની બે-ચાર કથાઓ આપને ૂંકમાં ક_.ુ ં
ં
કHવી 5ુદર
કથાઓ છે ! કHમ જવાબ આપવો, કHમ બોલDું એ શીખવે છે . ુLM અને તક,શbjત વધારH એવી આ
બધી વાતા,ઓ છે . રાF ફર< મડદાને ઉપાડ<ને આગળ ચાzયો એટલે વેતાળ એને કહH છે તમે બ_ુ ડા ા છો,
સ વશાળ< છો. મહાપરાªમી છો. આ કાય, તમારા િસવાય કોઈ કર< ન શકH. તમારા મનોિવનોદ માટH એક સરસ
વાતા, ક_ુ ં ં. જમનાને કાંઠH  થલ નામ$ું એક ગામ હ:.ું યાં અbનવામી નામનો એક ા ણ રહHતો હતો.
એને યાં મંદારવતી નામની અ યંત 8પાળ< Aુી જuમી. િવધાતાને પણ એમ લાfું કH અPસરાઓ$ું 8પ પણ
આની આગળ : ુ³છ છે ! એણે યૌવનમાં વેશ કય એટલે િપતાએ એના લનની તૈયાર< કર<. કનોજ
શહHરમાંથી ણ િવ fુવાનો... V સરખા 8પ, સરખા hુણ અને સરખી મરવાળા હતા, એ યાં આ.યા.
િપતાને એમ લાfું કH મારH આ કuયાને કોકને તો આપવી જ છે . આ ણમાંથી એકને પસંદ કiું. િપતાએ
ણમાંથી એક fુવાનને પસંદ કય. મંદારવતીએ ક(ું કH આ ણેય એક સરખા 8પ-hુણવાળા fુવાન છે .
એમાંથી _ુ ં એકને કHવી ર<તે પરણી શું ? એમ કહ< એણે લન કરવા$ું માંડ< વાfુ.ં પણ પેલા ણ fુવાનોએ
એના પર મો હત થઈને એને યાં જ ધામા નાIયા. સતત એના ુખને જોવા લાયા.
આ સમય દર¯યાન એક ઘટના ઘટ<. એકાએક તાવ આવવાથી મંદારવતી  ૃ fુ પામી. આ ણેય fુવાનોએ
મશાનમાં જઈને એને અbનદાહ દ<ધો. એમાંથી એક fુવાન V સાચો ેમી હતો એ મશાનમાં મઠ બનાવી
મંદારવતીની ભમ શર<રH લગાવી યાં જ રહHવા લાયો. બીજો fુવાન મંદારવતીના અbથ લઈને ગંગામાં
પધરાવવા ચાzયો ગયો. ીજો fુવાન મંદારવતીના આ માની શાંિત થાય એ માટH તીથા,ટનમાં નીકયો. પેલો
તીથા,ટન કરતો એક ગામમાં ગયો. યાં એક અbનહોી ા ણે એનો સ કાર કય. એને રો~ો અને જમવા
બેસાડો. એ ભોજન કરવાની તૈયાર< કરતો હતો યાં આ hૃહથ$ું ના$ું બાળક મોટHથી રડવા લાfુ.ં hૃ હણી
hુસે થઈ ગઈ, ઉપાડ<ને આગ બળતી હતી એમાં ફ¾ક< દ<xુ.ં આDું તો કHમ બને ? આ અશ~ છે ? એવો
કદાચ તમને ° થાય પણ કથામાં આવી બધી વાતો વાભાિવક જ આવે ! બાળક ભમ થઈ ગfુ.ં પેલો તો
હતભ થઈ ગયો. એને થfું _ુ ં તો ા ણને ઘરH આ.યો ં કH  રાZસના ઘરH આ.યો ં ? એ ભોજન કયા,
િવના ઊભો થયો એટલે hૃહથે ક(ુ,ં Ôઉતાવળા ના થાઓ. _ુ ં હમણાં જ એને Gવતો કiું ં.Õ hૃહથે ઉપરથી
એક Aુતક ઉતાfુ,q એને ઉઘાડ¹ુ,ં એમાંથી મંપાઠ કર< Vવી જલ રાખ પર છાંટ< કH બાળક Gવ:ું થઈ ગfુ.ં
પહHલા હ: ું એના કરતાં પણ વધારH તેજવી થઈ કાશવા લાfુ.ં આ fુવાનને આkય, અને આનંદ થયો. રાે
બધા 5 ૂતા. hૃહથ ઘી ગયા, એટલે આ fુવાન ઊભો થયો અને એ Aુતક ચોfુ.q ચોર<ને સીધો મશાને
આ.યો. મઠ બનાવીને V fુવાન રહHતો હતો એને ઊઠાડો અને ક(ું કH _ુ ં હમણાં મંદારવતીને Gવતી કiું ં.
એ જ વખતે ગંગામાં અbથિવસrન કર<ને બીજો ા ણ fુવક પણ પરત આ.યો. પેલાએ જલ છાંટ< અને
રાખમાંથી મંદારવતી ફર<થી ઊભી થઈ. સોના Vવી તે ચમકવા લાગી. પેલા ણેય હવે િવવાહ કરવા માટH
િવવાદ કરવા લાયા. પેલો કહH કH મ એને Gવતી કર< છે એટલે એના પર મારો અિધકાર છે . બીજો કહH એના
અbથ મ ગંગામાં પધરાવીને તપણ
, કfુq એટલે એના પર મારો અિધકાર છે . ીજો કહH કH એના રાખની પથાર<
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બનાવીને, મઠ બાંધીને _ુ ં અહ- ર ો એટલે ખરH ખર તો મારો અિધકાર છે . આ ણેય fુવાનો વાદ-િવવાદ
કરવા લાયા યારH વેતાળે રાFને ° કય, ÔહH મહારાજ, તમે સમથ, છો. તમે કહો, કH મંદારવતી કોની પ ની
થવાને લાયક છે ?Õ રાF સરસ જવાબ આપે છે . રાF કહH છે કH : ÔVણે એની પર જલ છાંટ<ને એને Gવતી
કર< છે એણે તો એને પેદા કરવા$ું િપ: ૃકાય, કfુq છે , માટH એ એનો િપતા થાય, પિત ના બની શકH. બીજો
fુવાન Vણે અbથ ગંગામાં પધરા.યા હતા એણે તો Aુનો ધમ, બF.યો છે . એ એનો Aુ થાય, પિતના બની
શકH. પણ આ ીજો fુવાન V છે કH V અહ- ભમની પથાર< કર<ને ર ો, મઠ બાંધીને ર ો Ð એ એનો સાચો
ેમી છે , માટH એ જ એનો પિત થઈ શકH....Õ એમ ક(ું એટલે મડ}ું તરત જ ઊડ<ને પાં ઝાડ પર ટ-ગાઈ ગfુ.ં
પેલા બે જણનો ેમ, 8પ પર આધા રત હતો. પલાયનવાદ હતો. Vવી મંદારવતી Gવતી થઈ કH પાછા
આ.યા. એક જ જણનો ેમ સાચો ેમ હતો.
બીG એક વાતા, સોમભા નામની fુવતીની છે . એ fુવાન થઈ, િપતાને એના લનની ચ«તા થઈ.
સોમભાએ ક(ું કH _ુ ં > ૂરવીર અથવા તો tાની અથવા તો િવtાની Ð એ ણમાંથી કોઈ એક ને જ વર<શ.
બીF કોઈ સાથે લન કરશો તો _ુ ં મર< જઈશ. AુÀયસેન નામનો રાF હતો એના મંીની આ દ<કર<. િપતા$ું
નામ હ રવામી. એ સંિધ માટH દZણના એક દH શમાં કોઈ કામથી ગયો યારH યાં એને એક ા ણ fુવાન
મયો. એણે એને પસંદ કર<. િપતાએ પેલા fુવાનને A ૂછ®ું કH Ôતમે કHવા કારના છો ? તમારા hુણ ~ા છે એ
કહો. કારણ કH માર< દ<કર< તો > ૂરવીર અથવા tાની અથવા િવtાનીને જ પરણશે.Õ પેલો કહH છે કH Ô_ુ ં િવtાની
ં.Õ હ રવામીએ A ૂછ®ું કH Ôતમે >ું િવtાન Fણો છો ?Õ fુવાને ક(ું કH Ô_ુ ં સરસ મF$ું િવમાન એટલે કH
ઉડનખટોલા બનાવી શું ં.Õ એમ કહ<ને પેલા fુવાને િવમાન બના.fુ,ં હ રવામીને બેસાડા અને આકાશની
યાા કરાવી. હ રવામી તો ુશ થઈ ગયો, કH આવો વર તો ભાયે જ મળે ! એણે એની સાથે દ<કર<$ું
વેિવશાળ ન< કfુq અને અઠવા ડયા પછ< લન કરવાની ખાી આપી. અહ- ઉÁન નગર<માં એનો એક
દ<કરો હતો. એ$ું નામ દHવવામી. એણે વળ< એક બીF ા ણ fુવાનને પસંદ કય V > ૂરવીર હતો. એણે આ
fુવાન સાથે એની બહHનના લન કરવા$ું ન< કfુ.q એનેય વચન આPfું કH અઠવા ડયા પછ< લન કર<
દઈ>ુ.ં એની માતા પાસે પણ એક fુવાન આ.યો. માતાએ ક(ું કH માર< દ<કર< આ કારના fુવકને પસંદ કરH
છે . પેલા fુવાને ક(ું કH _ુ ં િકાળtાની ં. માતા એ એને પસંદ કય. બીV દવસે હ રવામી ઘેર આ.યો યારH
એણે FÀfું કH દ<કર<ની માતાએ tાની fુવાન અને દ<કરાએ કોઈ > ૂરવીર fુવાનને પસંદ કય છે . ણ-ણ
fુવાન સાથે આ કારની વાત થઈ એટલે હ રવામીને આkય, પણ થfું અને }ુ:ખ પણ થfુ.ં >ું કરDું ?
અઠવા ડfું A ૂiું થfું એટલે પેલા ણેય fુવાનો તો Fન લઈને આવી પહC³યા ! િવવાદ કરવા લાયા. બરાબર
એ જ સમયે સોમભા ~ાંક ચાલી ગઈ હતી. એ ~ાં ગઈ છે કોઈને ખબર નહોતી. એટલે પેલા િપતાએ
tાનીને A ૂછ®ું કH Ôઆ સોમભા ગઈ ~ાં ?Õ એણે એની િવા Nારા ક(ું કH ÔxુÉિશખા નામનો િવ«{ય દH શનો
ં
એક રાZસ એને િવ«{યાચળના જગલમાં
ઉપાડ< ગયો છે .Õ હ રવામીએ પેલા િવtાની તરફ જોfું કH હવે આનો
ઉપાય >ું ? િવtાનીએ : ુરં ત અ-શ સ હત$ું ઉડનખટોલા એટલે કH િવમાન બના.fુ.ં એમાં હ રવામી પેલા
ં
fુવાનો સાથે બેસીને િવ«{યના જગલમાં
ઊતયા,. રાZસ પાસે ગયા. રાZસ સાથે > ૂરવીરH fુM કfુq અને
િવમાનમાં બેસી બધા પાછા ઉÁની નગર<માં ુંવર<ને લઈને પાછા આ.યા. પાછા આવીને ણેય fુવાનો
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સોમભા સાથે િવવાહ માટH િવવાદ કરવા માંડા. પહHલો કહH કH Ôજો મ તમને રતો ના બતા.યો હોત તો તમે
એને કHવી ર<તે મેળવી શકત ? માટH મારો અિધકાર.Õ બીજો કહH, Ôજો મ અશ સ હત$ું િવમાન ન બના.fું
હોત તો તમે ~ારH યાં પહCચી રહHત ? માટH મારો અિધકાર.Õ > ૂરવીર કહH : Ôતમે બેઉ સાચા. પણ જો મ રાZસ
સાથે fુM ના કfુq હોત તો તમારામાં >ું તાકાત હતી કH તમે સોમભાને પાછ< મેળવી શકત ? માટH મારો
અિધકાર.Õ વેતાળે રાFને ° કય કH રાજન તમે જ કહો. આમાંથી કયો fુવાન લાયક ગણાય ? રાFએ ક(ું કH
tાની અને િવtાની છે એ બંને તો સહાયક કહHવાય. એ કંઈ ુIય નથી. આ > ૂરવીર fુવાને રાZસ સાથે fુM
કfુ,q એને માય અને ુંવર<ને છોડાવી માટH એ જ સાચો છે . વેતાળ કહH છે કH Ôtાન અને િવtાન ગમે એટું
મોું હોય, જો વીર વ ન હોય તો એ ક>ું કામ$ું નથી. વીર વથી જ tાન અને િવtાનની રZા થાય છે .Õ
આપણા દH શ પર અનેક Fિત અને કોમ આવી. એ સમયે આપણે યાં ઘણા tાની અને િવtાની હતા. તોય
 ૂઠ<ભર લોકોએ આપણને વશ કયા,. કોઈપણ રાn´ પાસે ગમે તેD ું tાન-િવtાન હોય, ગમે તેવી ટHકનોલોG
ં
હોય પણ વીરAુiુષો ન હોય, તો એ રાn´ની રZા નથી થઈ શકતી. આ વ5ુદરા
અને ીઓની રZા > ૂરવીર જ
કર< શકH છે . tાન-િવtાન તો એના સહાયક બની શકH. આપણે અહ- આ સમાં બેસીને વેતાળની વાતો
શાંિતથી સાંભળ<એ છ<એ એ$ું કારણ એ છે કH આપણા સૈિનકો આપણી સીમાની રZા કરH છે . પરાªમ સૌથી
મોટ< વ: ુ છે એની વાત આ કથા કરH છે .
સમય અભાવે હવે છે zલી વાત કહ< દ. આવી તો ેવીસ કથાઓ છે . ચોવીસમી કથા જરા અટપટ< અને
સમયાવાળ< છે . એનો જવાબ રાF નથી આપી શકતો. કથા એવી છે કH એક રાFને ચંlાવતી નામની રાણી
હતી અને લાવÀયવતી નામની રાજુંવર< હતી. એ રાF પર શÎુ રાFએ _મ
ુ લો કય અને રાF, રાણી અને
ં
રાજુંવર< ભાયા અને િવ«{યના જગલમાં
સંતાઈ ગયા. રાF યાં લડતા લડતા મરણ પા¯યાં. માતા ચંlાવતી
ં
અને Aુી લાવÀયવતી િનરાધાર બની ગયા. દોડ<ને }ૂ ર એક ગહન જગલમાં
તેઓ ુસી ગયા. રતામાં x ૂળમાં
એમના પગલાં પડા હતા. એ વખતે એ દH શનો ચંડિસ«હ નામનો રાF અને એનો Aુ િસ«હપરાªમ Ð એ બંને
િશકાર કરવા નીકયા. જોfું તો પગલાં પડા હતા. રાF Aુને કહH છે કH Ôઆ જો બે ીઓના પગલાં પડા
છે . એમાં મોટા પગલાંવાળ< ી મોટ< મરની હશે અને નાના પગલાંવાળ< ી નાની મરની હશે. જો એ મળ<
આવે તો નાની મરની ી સાથે તારા લન કiું.Õ Aુ કહH છે કH

: Ôઆ મોટા પગલાં પડા છે ને એમાં

રાજચuહો છે . તેથી જો આપ તેનો મહારાણી તર<કH વીકાર કરો તો _ુ ં નાની ીનો વીકાર કiું.Õ એમ શરત
કર<ને બંને દર ગયા તો આ માતા અને Aુી યાં બેઠા હતાં. રાFએ તાવ  ૂ~ો. એ લોકોએ વીકાય. V
મોટા પગલાંવાળ< ી હતી તે રાFની પ ની બની, પણ એ Aુી હતી ! પગ મોટા હતાં પણ એના પગલાં
નાનાં હતાં. નાના પગલાંવાળ< ી મોટ< મરની હતી. એના પગ નાના પણ એ માતા હતી. ઘણીવાર મોટા
પગલાંવાળા બ_ુ નાના હોય છે ! મોટાપગલાંવાળ< ી રાF ચંડિસ«હની પ ની બની અને નાના પગલાંવાળ<
ી Aુની પ ની બની. હવે ુ©કHલી એ થઈ કH દ<કર< હતી એ સા5ુ બની અને મા હતી એ વ_ુ બની. હવે આ
ે ા લન બાદ સમય જતાં તેઓને અનેક સંતાનો ઉ પ² થયા. એટલે વેતાળે રાFને ° કય, ÔહH
બંનન
ે ા V સંતાનો ઉ પ² થયા, એ અરસપરસ >ું સગા થાય ?Õ રાF કંઈ જવાબ
મહારાજ, તમે કહો. આ બંનન
આપી શ~ો ન હ. ૂંકમાં, આ કારની એમાં કથાઓ છે . આપણે બધા પોતાના ખભા પર સા, સંપિ,
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શbjતના વેતાળને ઉપાડ<ને ચાલીએ છ<એ. એને જો આપણે  ૂક< દઈએ તો તરત િનરાંત થઈ Fય !Õ એમ
કહ<ને `ી મન5ુખભાઈ પોતાના વjત.યને િવરામ આPયો હતો.

[10]
10] પંચતં- હતોપદH શ Ð મન5ુખ મોલયા
મ{યાÃના િવરામ બાદ સાંV સંગોmnઠ-4નો ારં ભ થયો હતો. આ સંગોmnઠ$ું સંચાલન `ી મન5ુખભાઈ
સાવલયાએ કfુq હ: ું અને તેમાં થમ વjત.ય `ી મન5ુખભાઈ મોલયાએ આPfું હ:.ું આ વjત.યનો િવષય
Ôપંચતં અને હતોપદH શÕની કથાઓ િવશેનો હતો. તેમણે વjત.યની શ8આત કરતાં ક(ું હ: ું કH : ÔઅહબેઠHલાઓમાં કોઈ એDું હશે ખiું Vણે બાળપણમાં એકHય ાણીકથાની વાત સાંભળ< ન હોય ? મને લાગે છે કH
એ શ~ નથી. વાતા,ઓ સંકાર ઘડતરમાં એટલો બધો મોટો ફાળો આપે છે કH Vને બચપણમાં આ ખFનો
નથી મયો એ કદાચ }ુિનયાનો સૌથી ગર<બ બાળક છે . ગ7ુભાઈ બધેકાએ સરસ વા~ ક(ું છે કH Ô}ુિનયાનો
સૌથી ગર<બ બાળક કોણ ? તો કહH, Vને એના િપતા પાસેથી એક પણ વાતા, સાંભળવા નથી મળ< તે
}ુિનયાનો સૌથી ગર<બ બાળક.Õ ભગવાન ૃnણને યશોદામાતા વાતા, કહH છે કH રામ નામના એક રાF થઈ
ગયા. ૃnણ કહH છે Ôહં.Õ યશોદા આગળ કહH છે કH એની પ ની$ું નામ સીતા હ:.ું ૃnણ કહH છે Ôહં.Õ પછ< યશોદા
કહH છે કH Ôિપતાની આtાથી તેઓ પંચવટ<માં ગયા. યાં રાવણે સીતા$ું અપહરણ કfુ.q Õ આટું થfું યાં ૃnણને
પોતાની િનજ Aુરાતન કથા યાદ આવી એટલે ૃnણ તરત જ કહH છે , ÔહH લ·મણ, માiું ધ$ુnય લાવ....Õ આ
વાતા,ની તાકાત છે કH V `ીૃnણને પોતાનો fુગ પણ Sુલાવી શકH છે !
મારH વધારH તો ાણીકથાની વાત કરવી છે . ાણીકથાઓ Nારા સંદHશ કHમ અપાય છે ? >ું મ$ુnયોને સીxું ન
કહ< શકાય ? પણ ના. છે ક વેદ કાળના ઋિષએ ાણીઓને વાતા,ના મા{યમ બના.યા છે . કદાચ ાણીઓને
આપણી જ8ર નથી, પણ આપણે તો ાણીઓ-પZીઓ વગર$ું જગત કzપી પણ ન શક<એ. ાણીઓને બાદ
કર< દઈએ તો આપણી >ું હાલત થાય ? આપણા સા હ યની >ું હાલત થાય ? Ð એ બ_ુ િવચારવા Vવો °
છે . આમ જોઈએ તો ખરH ખર આ ાણીઓ છે જ નહ-. સંૃતમાં કહHવાfું છે કH Ôમ$ુnય8પેણ  ૃગાkરbuતÕ, પણ
અહ- આ પંચતંામાં તો Ô ૃગા: મ$ુnય8પેણ ચરbuતÕ. અહ- તો  ૃગના 8પમાં મ$ુnય છે ! આપણી જ બધી
D ૃિઓ, આપણી જ બધી Eંિથઓ, આપણી જ બધી ભાવનાઓ અને આપણી જ બધી લાગણીઓને આપણે
પ>ુના મા{યમથી  ૂક< છે . એ પ>ુઓ ખરH ખર પ>ુઓ નથી, આપણે પોતે જ છ<એ ! માનવના વભાવના
અનેક રં ગ અહ- િતબ«બત થાય છે . હક<કતે તો આપણી D ૃિઓ પ>ુઓ લઈને ફરH છે . એને તો આ સાથે કોઈ
િનબત જ નથી. માણસના મનને માપDું અને માણસના મનને પામDું બ_ુ અઘiું છે . પંચતંની
ાણીકથાઓનો તો ુIય ઉRે શ જ બોધ છે . પંચતંમાં તો ~ારH ક વાતા,ની દર વાતા, એમ છ પેટાવાતા,ઓ
5ુધી ~ારH ક વાતા, ચાલે છે . ભારતની બહાર પંચતંની વાતા,ઓના લગભગ 200 8પાંતર થયા છે . કોઈ પણ
ધમ, Aુતક િસવાય આટલા અ$ુવાદો પામનાર, એક મા જગત$ું આ Aુતક છે . 60 Vટલી ભાષાઓમાં તેનો
અ$ુવાદ થયો છે . 1570માં એનો EેG અ$ુવાદ થયો. આ કથાઓએ િવvિવજય હાંસલ કય છે .
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એક સામાuય માuયતા એવી છે કH આ કથાઓ બાળકો માટH છે . પણ હક<કતે એDું નથી. સંૃતમાં ÔબાલÕ
શદનો અથ, અtાની એવો પણ થાય છે . મા રાજનીિતને શીખવતો આ Eંથ છે , એ ¨મણા છે . રિવસાહHબ
પાઠકH ક(ું છે કH આ }ુિનયાદાર<$ું ડહાપણ આપતો Eંથ છે . દરH કને એની જ8ર છે . fુવાન હોય, િવાથÄ હોય,
ૂ હોય તો એને પણ આની જ8ર છે . આ Gવન$ું િશZણ છે .
ે મેuટનો માણસ હોય અથવા ગામડાનો ખેત
મેનજ
હતોપદH શ તો કંઈ નDું નથી આપતો. એમાં ખાલી વાતા,ઓ 7ુદ< ર<તે ગોઠવાઈ છે . કરણોમાં ફHરફાર કય છે .
િવnTુશમા,$ ું પંચતં એ ાણીકથાઓનો  ૂબ મોટો આધાર છે . ાણીકથાઓ વેદકાલીન સમયથી આવે છે પણ
ાણીકથાઓને બોધકથા તર<કH વાપરવા$ું કામ પહHલવહH ું મહાભારતમાં થfુ.ં એ પછ< તે પંચતંમાં આવે છે .
પંચતંની બીG એક લાZણકતા એ છે કH એમાં એક સંEહ©લોકમાંથી વાતા, ÌટH છે . દાખલા તર<કH, વાતા,ની
શ8આત એવી ર<તે થાય છે કH Ôન કરવા$ું કામ નહ- કરDું જોઈએ, નહ- તો વાંદરા Vવી દશા થશે.Õ એટલે
પછ< તમને sજtાસા Fગે કH એ શી વાત છે ? અને વાતા, શ8 થાય છે . આ પંચતંની ર<ત છે . બીG એક
વાત એ છે કH પંચતંમાં ાણીઓના નામ બ_ુ સરસ છે . નામ વાંચતાની સાથે તરત જ Iયાલ આવે કH
કથાકાર >ું કહHવા માંગે છે . Vમ કH ચ: ુર િશયાળ, ઉMત ગધેડો, લપલિપયો કાચબો વગેરH.Õ
ે તંનો સંZPત પ રચય આપતા `ી મન5ુખભાઈ મોલયાએ ક(ું હ: ું કH : Ôપંચતંમાં ુલ
પંચતંના પાંચય
પાંચ તંો છે . પહHલા તં$ું નામ છે : Ôિમભેદ.Õ િમોની વ³ચે ભ²તા ઊભી કરવી એટલે િમભેદ. એક
વેપાર< મ¡ુરા તરફ જતો હોય છે . રતામાં તેના બળદનો પગ ભાંગી Fય છે . બળદને  ૂક<ને તે આગળ
ં
ં મ ઘાસ ખાવા
ચાલતો Fય છે . બે-ણ દવસે બળદ સાજો થયો. જગલમાં
તો કોઈ હ: ું નહ-. એને લીુછ
મfુ.ં ઠંુ પાણી અને શીતળ હવા મળ<. એટલે એ તો ±nટAુnટ થઈ ગયો. મન ફાવે યાં ફરતો અને હાકોટા
મારતો. વનનો રાF િસ«હ છે . એક વાર તળાવ પાસે પાણી પીતાં એણે આ બળદની ગrના સાંભળ< અને
ગભરાયો. એને થfું કH આ કોનો અવાજ છે ? િસ«હના મંી તર<કH બે િશયાળ છે પરં : ુ એને તેણે મંીપદH થી
¨nટ કયા, છે . એક િશયાળને થfું કH આ ખરો સમય છે . િસ«હની }ુ:ખતી નસ દબાવીને ફર< મંીપદ હાંસલ
ં
કરવાનો સમય આ.યો છે . બીF િશયાળને આ બxું નથી ગમ:.ું વાતા,કાર કHવી 5ુદર
ર<તે િવિવધ િવચારોને
ુકH છે ! એક િશયાળ જ:ું રહH છે . બી7ુ ં િસ«હની પાસે Fય છે અને A ૂછે છે કH Ôતમે ડર< ગયા છો ?Õ િસ«હ પહHલાં
તો આનાકાની કરH છે . પણ પછ< એ કહH છે કH અહ- ભયંકર અવાજ આવે છે . મારH વન છોડDું પડશે કH >ું ?
િશયાળ કહH છે કH _ુ ં તપાસ કર< જો. અવાજની દશામાં ગયો અને જોfું તો એ તો બળદ હતો. િશયાળ રાG
થઈ ગયો. િસ«હ પાસે આવીને કહH કH Ôછે તો બ_ુ મોું ાણી પણ મ ગમે તેમ કર<ને વશ કર< લીxું છે .Õ િસ«હ કહH
છે Ôમને એની પાસે લઈ F અને અભયદાન અપાવ !Õ િશયાળ બળદ પાસે ગયો અને A ૂછ®ું કH : ું અહ- વનમાં
કHમ ફરH છે ? આ તો ચં ડકાના વાહન િસ«હ$ું વન છે . બળદ કહH Ô_ુ ં તો વનમાં પહHલીવાર આ.યો ં. કંઈ
ે ે પોતાના વશમાં કયા,. બંનન
ે ે િમો બના.યા.
Fણતો નથી. િસ«હને કહH કH મને બચાવી લે.Õ આમ િશયાળે બંનન
બળદના સાિન{યથી િસ«હમાં ધીમે ધીમે અ હ«સાD ૃિ દH ખાવા માંડ<. િસ«હ િશકાર કરવા ન Fય. એટલે િશયાળને
થfું કH હવે આ બંને વ³ચે ભેદ પડાવવો જોઈએ. બી7ુ ં િશયાળ એને ફર< સમFવે છે કH : ું ભેદ ના પડાવ.
પંચતંકાર આવી ર<તે આપણી સામે િવિવધ િવચારધારાઓ ુકH છે Vથી આપણને તરત જ Iયાલ આવી
Fય છે કH કયા િશયાળ$ું આચરણ આપણે Gવનમાં કરDું જોઈએ. પે ું િશયાળ બળદ પાસે જઈને કહH છે કH
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િસ«હ તારા પર hુસે થયો છે અને કાલે સવારH તને હણી નાખવાનો છે . બળદ ગભરાઈ Fય છે . એની વાત
માનતો નથી. િશયાળ કહH છે કH કાલે સવારH : ું િસ«હને જોV, એમની ºખ લાલ હશે, નાક કંપ: ું હશે, હોઠ
Óુજતા હશે અને Ôર દmnટ તાર< પર ફ¾કH તો માનV તાર< પર શÎુLુ M છે . િસ«હને પણ િશયાળે ચઢા.યો કH
બળદ તો તમને માર< નાખવા તૈયાર થયો છે . એ કહH છે કH વનનો રાF _ુ ં બનીશ. િસ«હ માનતો નથી, પણ
પછ< એ માને છે . િશયાળ એને કહH છે કH તમે બળદ આવે યારH જોજો કH એ અયોય જયાએ બેસી જશે, તમને
ણામ નહ- કરH . પેલો એવી ર<તે જ ગયો અને fુM ફાટ< નીકfુ.ં એમાં બળદનો વધ થયો. કથા એ બોધ
આપે છે કH કાચાકાનના િમો વ³ચે સહHલાઈથી ભેદ ઉ પ² થાય છે માટH મૈી એકદમ પા< હોવી જોઈએ.
પંચતં$ું બી7ુ તં છે : ÔિમાÅPત.Õ અRSુત તં છે ! આમાં તો કાગડાની પીઠ પર બેસીને દર સવાર< કરH
છે ! V જuમFત વેર<ઓ છે , ૃિદ વેરભાવ છે એવા પાોની મૈી રચીને મૈી$ું મહ વ કHટું છે એ
પંચતંકાર બતાવી આપે છે . દર, કાગડો, કાચબો અને હરણની આ િમકથા છે . એક િશકાર<એ Fળ પાથર<
હતી. કાગડાએ ઝાડ પરના બધાને ચેત.યા પણ એટલામાં ક ૂતરો$ું ટોÂં આ.fું અને એ તો દાણા ખાવા બેસી
ગfુ.ં બધા સપડાઈ ગયા. પણ ક ૂતરોનો રાF છે એણે બધાને ક(ું કH એક સાથે આપણે બધા ઊડ<>ુ.ં બધા
પZીઓ ઊડ< ગયા. આ પZીઓનો િમ દર હતો. બધા ક ૂતરો દરની hુફા 5ુધી ગયા. એને બોલા.યો.
દરH Fળ કાપી નાખી. કાગડો આ બધાની પાછળ જતો હતો. આ બxું એણે જોfું એટલે એને થfું કH દર
સાથે દોતી કરવા Vવી છે . કાગડો મૈીનો તાવ  ૂકH છે પણ દર કહH છે કH આપણી વ³ચે તો જuમFત
વેર છે ! આપણી વ³ચે દોતી કHવી ? તોય કાગડો મૈી માંગે છે . છે વટH ધીમે ધીમે એ બંને વ³ચે મૈી બંધાતી
ગઈ. કથાકાર કહH છે કH નખ અને માંસ વ³ચે Vમ ીિત હોય એવી ીિત બંધાઈ. કાગડો દર માટH દાણા
લાવે. દર પણ કાગડા માટH લાવે. પછ< એક સમય એવો આ.યો કH }ુnકાળ પડો. કાગડાએ ક(ું કH હવે અહરહHવા VDું નથી. દર કહH છે મને પણ સાથે લઈ લો, મારH પણ એક }ુ:ખ છે V _ુ ં તમને પછ<થી કહ<શ.
દરને પોતાની પીઠ પર બેસાડ< કાગડો પોતાના િમ કાચબાની પાસે દરને લઈ Fય છે . કાચબો દરને
A ૂછે છે કH તમને >ું }ુ:ખ છે ? દર કહH છે કH માર< વાત સાંભળવા Vવી છે . _ુ ં એક લ©કર સાથે એક મઠમાં
જતો હતો. ભÑુક ખોરાક ચે ટ-ગાડH અને બધા દરો ભેગા થઈ ૂદકા માર<ને ખોરાકને લઈ આવે. ભÑુકને
નવાઈ લાગે. એ દરને ભગાડવા વાંસડો ખખડાવે. એક દવસ એ ભÑુકનો એક િમ આ.યો. બંને વાતો
કરતા હતા યારH ય પેલાએ વાંસડો ખખડાવવા$ું ચાુ ર(ુ,ં તેથી આ િમને થfું કH : ું માર< સાથે વાતો કરતા
કરતા બે{યાન કHમ થાય છે ? પેલો કહH Ô>ું કiું ? દરો બ_ુ હHરાન કરH છે .Õ િમ એને કહH છે , ÔઆDું હોય ન હ.
ે ા
જ8ર એમાં કંઈક કારણ હોDું જોઈએ.Õ પછ< પંચતંકારH બ_ુ સરસ બોધ આPયો છે કH ૂદકા$ું કારણ હંમશ
ધનની ઉnમા હોય છે . ધનની ઉnમા િસવાય કોઈ બીG વ:ુ માણસને આટલા ચા ૂદકા મરાવી ના શકH.
રાે પેલા િમોએ દરો$ું દર ખોદ< કાઢ®ું તો બ_ુ મોટો ધનભંડાર મયો. બીV દવસે પણ દર આ.યા.
પણ પેલો િમ ભÑુકને કહH કH હવે ડંડાની જ8ર નથી. એ લોકો નહ- ુદ< શકH ! અને સાચે જ દરો આ.યા
પણ બ_ુ ૂદ<ના શ~ા. કારણ કH ધનનો મદ હવે ઉતર< ગયો હતો. દરો એની Fિતમાં આવી ગયા હતા.
માણસને ધનનો મદ ચઢH યારH બ_ુ ૂદકા મારH . એ પછ< તો કાગડો અને દર સાથે હરણને અને કાચબાને
પણ િમતા થઈ. વાતા, તો આગળ બ_ુ સરસ ર<તે ચાલે છે , પણ આ બોધ  ૂબ મહ વનો છે .’
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સમય અભાવે બાક<ના ણેય તંોની વાત સંZPતમાં ર7ૂ કરતાં તેમણે ક(ું હ: ું કH : Ôી7ુ ં તં છે :
Ôકાકોુ કય.Õ એટલે કH કાક અને ઉુક. કાગડા અને ુવડ વ³ચેની આ કથા છે . આ રાજનીિત$ું આું તં છે .
એમાં કાગડો-ુવડ સાથે િમ હોવાનો ડોળ કર<ને એને યાં રહH અને પછ< ુવડોની આખી hુફા સળગાવી
નાખે છે . આ તંનો બોધ એ છે કH શÎુ સાથે તમે ગમે એટલી મૈી કરો તો પણ એ ~ારH ય પોતાનો થતો જ
નથી. આ ભારતીય રાજનીિત છે . પડોશી દH શ માટH આપણે આ વાત {યાન રાખવી જોઈએ. એ પછ< ચો¡ું તં
છે : Ôલધણાસ.Õ એમાં મગર અને વાંદરાની Fણીતી વાતા, છે . લધણાસ એટલે મેળવેલી વ: ુનો
િવનાશ. મગર રોજ Fં ુ લઈ Fય. મગર< A ૂછે છે યારH મગર પોતાના િમ વાંદરાની વાત કરH છે . મગર<
ં ો બ_ુ સરસ ર<તે
એને વાંદરા$ું ±દય લાવી આપવાની ઈ³છા .યjત કરH છે . એ વાતા,માં બધા માનવીય સંબધ
ં
.યjત થાય છે . પાંચું છે zું તં છે : Ôઅપર<Zતકારક.Õ એમાં પણ 5ુદર
વાતા,ઓનો સંચય છે . અિતલોભ
કરનાર માણસના મતક પર કHD ું મોું ચª ભમ: ું હોય છે એની એમાં કથા છે . ૂંકમાં, પંચતં એ આપણને
Gવન Gવવા માટH જોઈએ તે બxું જ આPfું છે . અને આપણો માદ, આપણી અસાવધાની, આપણી આળસ
એ પંચતંને સહHજ પણ મં7ૂર નથી. માણસ કોઈને છે તરH નહ- એ સાર< વાત છે , પણ માણસ છે તરાવો પણ ન
ં
જોઈએ એની પંચતંને સતત ચ«તા છે . એટલે જ આપણને આ 5ુદર
Eંથ પંચતંકારH આPયો છે . Qયાં 5ુધી
માણસ હશે યાં 5ુધી પંચતંની કથાઓ Gવશે.Õ

[11]
11] વેદસં હતા Ð tા જોશી
સાંજની આ સંગોmnઠના બીF વjતા tાબેને વેદસં હતા િવશે વાત કર< હતી. તેમણે વાતનો આરં ભ કરતાં
જણા.fું હ: ું કH : Ôવેદએ ભારતીય સંૃિતની ધરોહર છે . વેદમાં ~ાંય કથા નથી. એ એના મંો Nારા ઉપદH શ
આપે છે . વેદ Vવા ગહન િવષય પર બોલDું એ }ુnકર વ: ુ છે . વેદ વરો પર આધા રત છે . એમાં તો એક
ઉ³ચારણની પણ Zિત થાય તો અથન
, ો અનથ, થઈ Fય. એટલે જ કહHવાfું છે કH .યાકરણ િવના વેદ$ું
અ{યયન થાય નહ-. એક એવો રુG ૂચકો છે કH સભામાં એક જણે ઊભા થઈને ક(ું કH, Ôતમે બધા સાંત થઈ
Fઓ.Õ હક<કતે ÔશાંતÕ શદ હોવો જોઈએ. ÔસાંતÕ થઈ Fઓ એટલે તો મર< Fઓ એવો અથ, થાય ! શદો
 ૂબ અગ યના છે . એક ભાઈ કહH મારH યાં ÔvજનોÕ આ.યા હતા. એનો અથ, તો એમ થાય કH ૂતરાનાં માણસો
! હક<કતે ÔવજનÕ હોDું જોઈએ. આ તો ઉ³ચારણની વાત થઈ, વરો ખસી Fય તો તો >ું થાય ! એ દmnટએ
વેદ તો અિતગહન િવષય છે .
ભારતીય સંૃિતમાં વેદ$ું થાન સવમ છે . આfુnય અzપ છે અને િવ{નોનો પાર નથી, એટલે હંસની Vમ
સારત વ લઈ લો Ð એમ વેદો કહH છે . તૈત રયઉપિનષદ કહH છે કH વેદ અનંત છે . વેદસં હતાઓ$ું પણ એDું છે .
ે અને અપૌiુષય
ે ના ભેદોને
હ7ુ આજ 5ુધી વેદસં હતાઓમાં કથાના વ8પની સંમિત સાધી શકાઈ નથી. પૌiુષય
કારણે તે હ7ુ ન< થઈ શ½ું નથી. વેદH કથા કહ< નથી પણ એમાં એવી અનેક કથાઓના બીજ પડા છે
W અને અથવ
Vમાંથી કHટલીક વાત _ુ ં કર<શ. વેદ એટલે ઋગવેદ, સામવેદ, ય7ુવદ
, વેદ. એ ઈvરનો િન:vાસ છે .
વેદમાં 1131 શાખાઓ છે . આપTું }ુભા,ય એ છે કH આપણને એમાંની અુક શાખાઓ જ આV ાPત થાય છે .
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વેદમાંથી પછ< ા ણEંથો અને એમાંથી પછ< આરÀયક અને ઉપિનષદો થયા. સમE ભારતીય સા હ ય
વેદોનો િવતાર મા છે . વેદની દર કથા શદ મળે છે . પણ ÔકHવી ર<તે ? કઈ ર<તે ?Õ એ °8પે ાPત
થાય છે , પરં : ુ કથા એટલે વાતા, એવો અથ, વેદોમાં નથી. ÔગાથાÕ શદ જ8ર મળે છે . પરં : ુ એ પણ :ુિત
અને શંસાના અથમ
, ાં ાPત થાય છે . એટલે એ દmnટએ વેદમાં કથા વાતા,ના વ8પમાં ાPત થતી નથી.
વેદમાં V કહHવામાં આ.fું એના પર ા ણEંથોએ અને અuય Eંથોએ કથાઓની રચના કર<. તેથી એના
આધાર પર આપણે થોડ< વાત કર< શક<એ.
ઘણા લોકો એDું કહH છે કH વેદમાં રાn´ને લગતી વાત નથી. પરં : ુ ના, વેદમાં ઠHર ઠHર મા: ૃS ૂિમને લગતા
ઉzલેખો ાPત થાય છે . મા: ૃS ૂિમ માટH અ યંત ગૌરવA ૂણ, ઉદગાર સૌથી પહHલો અથવ
, વેદમાં મળે છે : Ôमाता
भूिम: पुऽो अहं पृिथया:Õ Ôઆ S ૂિમ માર< માતા છે અને _ુ ં એનો Aુ ં...Õ એવા અથમ
, ાં આ સૌથમ ઉદગાર

W માં 22માં અ{યાયને િવv$ુ ં થમ રાn´ગીત ગણી શકાય. વેદમાં મxુ³છuદાના Aુ Vતાની
મળે છે . ય7ુવદ
કથા છે . તેઓ બીF રાn´માં ગયા અને યાંથી પછ< કHવી ર<તે પાછા ફયા, એની આ કથા છે . એ _ુ ં આપને
ૂંકમાં ક_.ુ ં એમના િપતાને સો Aુ તો હતા જ, પણ એમણે એક Qયેnઠ Aુ દક લીધો એટલે ુલ 101 Aુો
થયા. સો Aુો બે ભાગમાં વહ¾ચાયા. એક િપતાની તરફHણમાં હતા. બીF Õુપના Aુો િપતાની િવiુMમાં હતા.
િવiુMમાં હતા એ દH શ છોડ<ને ઈરાન તરફ ગયા. યાંના રાFએ તેઓને આવકાયા, અને માન, સuમાન, અને
મોટા હોRાઓ આPયા. આ લોકોને તો Fણે વગ, મળ< ગfું ! એ લોકો ુશ થઈને રહHવા લાયા. મxુ³છuદા
ઋિષએ પોતા$ું તેજ એમના Aુોમાં વાવે ું હ:.ું એટલે એમના Aુ Vતાને ઘણી 5ુખસગવડો મળતી હતી
પણ તોય યાં ગ¯fું નહ-. એમણે રહHવાની મના કર<. એમને થfું કH અહ- કોઈ યtનો માહોલ નથી, વેદની
ઋચાઓ નથી સંભળાતી. આ રાn´ની દર કોઈ કzયાણકાર< વાતો નથી તો પછ< આ 5ુખ સગવડો
ભોગવવા$ું કારણ >ું ? પ>ુઓની Vમ Gવવા$ું અને પેટ ભરવા માટH જ કામ કરવા$ું હોય તો આ જયાએ
રહHD ું જોઈએ નહ-. એટલે Vતા રહHવાની ના પાડH છે . એમને બ_ુ પતાવો થાય છે . એ માંડ માંડ દવસો કાઢતા
હતા યાં ભયંકર }ુકાળ પડો. }ુકાળમાં F અ યંત }ુ:ખી થાય છે .  ૂબ ખરાબ પ રbથિત સF,ય છે . યાંના
નરH શ રાQયમાંથી થોડો ભાગ આપે છે , પણ એટલાથી તો >ું થાય ? F  ૂબ પીડાય છે . રાF આ બીF
દH શમાંથી આવેલા લોકોની કોઈ સગવડ ઓછ< કરતા નથી. ુશળ રાજવીની આ ૂટનીિત છે કH બીF દH શમાંથી
આવેલાને સાચવવા અને આ`ય આપવો. Vતા િવચાર કરH છે કH જો મારા દH શમાં }ુકાળ પડો હોત તો રાF
અનેકઘTું ધન Fને આપત, ઋિષઓ યt કર<ને ઈulને ર<ઝવત અને મારા Vવો >ુl માણસ બધી શbjત
કામે લગાડ< દH ત. અહ- તો મારH ફjત બxું જોઈને બેસી રહHD ું પડH છે . _ુ ં કોઈ કામ કર< શકતો નથી, તો અહશા માટH રહHD ું ? એટલે આ લોકો સાથે કોઈ ચચા,-િવચારણા કયા, વગર તેઓ પાછા ફરH છે . પાછા ફર<ને અહઆવીને તે ઈulને ાથન
, ા કરH છે કH _ુ ં આય, જ ં. મને એ રાn´માં બલુલ ગ¯fું નથી. V રાn´માં રાF
પોતાની F તરફ જોતો નથી, Qયાં ઈvરની : ુિત થતી નથી અને V રાn´માં લોકો સંયમી નથી, એવા
રાn´ની દર રહ<ને _ુ ં >ું કiું ? એ ાથન
, ાથી ઈul સ² થયા, દશન
, આPયા અને એમને ઋિષ વ ાPત
કરા.fુ.ં આV આપTું િવાધન અથવા તો આપણા fુવકો QયારH િવદH શ જઈ ર ા છે અથવા રાn´ છોડ<ને
બીF રાn´ની 5ુિવધાઓ મેળવવા Fય છે , ભોગો ભોગવવા Fય છે એને માટH આ કથા બ_ુ માિમ¢ક વાત કરH
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છે . કથા બોધ આપતાં કહH છે કH િવદH શની દર ગમે એટું Fઓ તો પણ યાં તમને એ 5ુખ ાPત થ:ું નથી
Vટું પોતાના રાn´માં અને પોતાના રાn´$ું કzયાણ કરવામાં ાPત થાય છે .Õ
વxુમાં tાબેને જણા.fું હ: ું કH : Ôવેદમાં સંવાદ5ુjતો છે . યમ-યમી, ઉવશ
, Ä-Aુiુiુવા સંવાદ5ુjતો છે . એમાંથી
મ યમ-યમી સંવાદ ખાસ લીધેલો છે V આજના સંદભમ
, ાં સમજવો જ8ર< છે . આ 5ુjત ભાઈ-બહHન$ું 5ુjત છે .
એમાં બહHન છે એ ભાઈ પાસે ભોગની એટલે કH સહવાસની માંગણી કરH છે . આપણે Fણીએ છ<એ કH વેદના કોઈ
પણ િવચારો અ©લીલ કH ગંદક<ભયા, હોતા નથી. એમાં V કહHવાfું છે તે પાછળના fુગોના આધારH કહHવાfું છે .
એનો હH: ુ સમાજને બોધ આપવાનો છે . વેદો તો ઈvરનો િન:vાસ છે . બંને સગા ભાઈ-બહHન છે . એક િનrન
થાનમાં યમી યમ સાથે માંગણી કરH છે કH : ું માર< સાથે ગમન કર. યમ તો એકદમ ચCક< Fય છે કH ÔઅરH આ
કHવી વાત? _ુ ં તો તારો સગો ભાઈ ં. આ કHવી ર<તે શ~ છે ? આ તો અધ:પતન કહHવાય.Õ યમી સામે જવાબ
આપતા કહH છે કH ÔદH વો તો આDું સહગમન કરતા હોય છે .Õ યમ ના પાડH છે અને કહH છે : ું કોઈ બીF પાસે F.
અને : ું કહHતી હોય કH આ િનrન થાન છે , તો એDું નથી. ઈvરના }ૂ તો બxું જ જોઈ ર ા છે . યમી એને અનેક
ર<તે સમFવવા ય ન કરH છે પરં : ુ યમ સંમત થતો નથી. યમ કહH છે કH Ôઆપણે 5 ૂય, અને 5 ૂયપ
, નીના Aુો
છ<એ, સહોદર છ<એ તેથી આ ૃ ય કર< શકાય નહ-. ભિવnયમાં આવતી પેઢ< જો એમ કરH તો >ું થશે ?Õ એમ
કર<ને એને સમFવે છે . પરં : ુ 7ુદા 7ુદા .યાIયાકારો અને અયાસીઓ 7ુ}ુ 7ુ}ુ કહH છે . કોઈ એમ કહH છે કH
યમ-યમી સહોદર હતા, કોઈ એમ કહH છે કH તેઓ સહોદર નહોતાં તો ~ાંક વળ< એમ વાંચવા મળે છે કH તેઓ
પિત-પ ની હતાં અને આ પિત-પ નીનો સંવાદ છે . પરં : ુ પિત-પ ની છે એ વાદને બ_ુ સમથન
, નથી મfું
ં ો અને સામાsજક મયા,દા
કારણ કH એ 5 ૂjતમાં ÔસહોદરÕ શદ વારં વાર વપરાયો છે . ૂંકમાં આ 5 ૂjત યૌનસંબધ
ન< કરનાiું 5ુ છે . સગો અને સહોદર વ³ચે િવવાહ થવો જોઈએ ન હ એનો તે બોધ આપે છે . તથા કોઈ
પણ થાન િનrન હો:ું નથી એવી શીખ આપે છે . આ બધી બાબતો સૌથી અગ યની છે . એટલે જ
મ$ુ ૃિતકારH પણ ક<xું છે કH માતા, Aુી અને બહHન સાથે પણ કદ< એકાંતમાં રહHD ું જોઈએ નહ- કારણ કH
ઈmulયોનો સુહ ભલભલા િવNાનોને પણ ચલત કર< નાખે છે . કામાત .યbjતઓની કોઈ ચ ક સા નથી.
Ïવલત િવકાર શીલ, તપ, િવા અને િવનયને બાળ< નાખે છે . એથી, કાુકતાથી ડરDું જોઈએ.
જનનશાની દmnટએ આ 5 ૂjત બ_ુ મહ વ$ું છે . સગો િવવાહ શાર< રક રોગો$ું પણ કારણ બને છે .
વેદની દર એક ચલત કથા છે . એ િવાના Zેની છે . દિધચી અને ઈulનો એક સંવાદ છે . ઋગવેદમાં છ
ૂ એકદમ ધમધમ: ું હ:.ું યાં એ
જયાએ એના ઉzલેખો આવે છે . દિધચી ઋિષનો આ`મ હતો. એમ$ું hુiુળ
બધાને મxુિવા શીખવતા હતા. એકવાર તે િવાઅયાસ કરાવવાની શ8આત કરH છે યારH એક તેજવી
આગં: ુકને જોઈને A ૂછે છે કH આપ કોણ છો ? પેલો કહH છે કH _ુ ં તમને જ8ર મારો પ રચય આAું પણ તમે માર<
વાત માuય રાખો તો _ુ ં પ રચય ક_.ુ ં દિધચીએ ક(ું સાiું. પેલા આગં: ુકH પોતાનો પ રચય આપતા ક(ું કH Ô_ુ ં
ઈul ં અને મxુિવા શીખવા અહ- આ.યો ં. મને આપ શીખવો.Õ દિધચીએ ક(ું કH _ુ ં જ8ર તમને શીખવીશ.
યારબાદ અbનની સાZીએ દિધચી ઋિષ ઈulને મxુિવા શીખવે છે . છે zલે દિધચી કહH છે કH ÔહH ઈul, ખરH ખર
: ું આ િવાને લાયક નથી. તારામાં કામ, ªોધ, લોભ, મોહ છે . આ તો _ુ ં વચનબM હતો એટલે મ તને શીખવી
છે . : ું આ મિનnઠ થા તો જ આ િવાથી :ું લાભાbuવત થઈશ.Õ ઈulને બ_ુ ખોું લાગે છે . એ hુસે થાય છે
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અને માર< નાખવા તૈયાર થાય છે પણ પછ< એને ભાન થાય છે કH આમ ન કરDું જોઈએ. એટલે ઈul જતાં
જતાં કહH છે કH જો આ િવા તમે કોઈ બીFને શીખવશો તો _ુ ં તમાiું મતક કાપી નાખીશ. મxુિવા હવે
ૂ િનrન થઈ ગfુ.ં બધા લોકો ચાzયા ગયા. દિધચી બેઠા બેઠા
શીખવા ન હ મળે એમ માનીને આું hુiુળ
ં ુમારો યાં આ.યા. એ અિvનીુમારો હતા. તેઓ ચ ક સકો
વા{યાય કરવા લાયા. એમાં એક દવસ બે 5ુદર
જ હતા. એમણે મxુિવા શીખવા િવનંતી કર<. hુiુને લાfું કH તેઓ 5ુપા છે . એ ુશ થયા પણ પછ< તરત
}ુ:ખી થઈ ગયા કારણ કH એમને ઈulની શરત યાદ આવી. અિvનીુમારોએ ક(ું કH Ôતમે ચ«તા ના કરશો,
અમાર< પાસે એનો ઉપાય છે . અમે આપ$ું મતક કાપીને એક જયાએ સાચવીને  ૂક< દઈ>ુ.ં એના બદલે
અvિશર એટલે કH ઘોડા$ું મા¡ું આપના માથે લગાવી દઈ>ુ.ં આપ એનાથી ઉપદH શ કરજો. અને QયારH ઈul
આપ$ું મતક ઉડાડ< દH એટલે અમે અમાર< િવાથી આપ$ું  ૂળ મતક પાં લગાડ< દઈ>ુ.ં Õ અહ- નવાઈની
વાત એ છે કH માણસને ક>ું મેળવDું હોય યારH એ બે વાર પોતા$ું મતક કપાવે એ તો સમFય, પરં : ુ અહતો Vણે આપવા$ું છે એ આપવા માટH એટલા આ: ુર છે કH બે વાર પણ પોતા$ું મતક કપાવવા તૈયાર થાય
છે . એવા hુiુઓ આપણે યાં થયા છે V િવાનો ચાર-સાર અટકH નહ- એ માટH મા¡ું કપાવવા પણ તૈયાર
થઈ Fય. તે એ માણે થfુ.ં આ દિધચીને આV એટલા માટH યાદ કરવાના કારણ કH આV િશZણ ખરાબ
માગW જઈ ર(ું છે , િશZકો ખોટા માગW જઈ ર ા છે , QયારH પાપાચાર અને .યભચાર િશZણ સંથાઓમાં જ થઈ
ર ો છે એના માટH આ કથા અ યંત જ8ર< છે . છે zલે, ઈulને પોતાના કયા, પર પતાવો થાય છે . એ આવીને
માફ< માંગે છે . એ પછ< D ૃા5ુરના વધ વખતે દિધચી ઋિષ પોતાના હાડકાં 5ુMાં આપે છે . આ બધી વાત આમ
તો િતકા મક છે .  ૂળ અથ, આપણે એ લેવાનો છે કH આપણે યાં આવા મહાન ઋિષઓ થઈ ગયા કH Vઓ
પોતાની સંૃિત બચાવવા માટH ઘસાયા, માથા કપા.યા અને સંૃિતને બચાવી. એ તેજવી ઋિષઓ િવના
આV ધરતી 5 ૂની છે . સમાજ$ું તર ની¸ું ઊતર: ું ગfું છે . બહાર પાપાચાર .યભચાર દH ખાય છે . આ સમયમાં
આપણે સાર< ર<તે વતD
, ું જોઈએ એ માટH જ આ વેદસા હ યની કથાઓ છે . ગભા,વથાથી આવી વાતો
માતાઓએ સાંભળવી જોઈએ. બાળકોને બાળપણથી આ કથાઓ કહHવી જોઈએ.Õ એમ કહ<ને tાબેને
વેદસં હતાઓ િવશેની વાત A ૂર< કર< હતી.
[12]
12] કથાસ ર સાગર Ð ક$ુભાઈ Fની
સંગોmnઠ-4ના િતમ વjતા `ી ક$ુભાઈ Fનીએ Ôકથાસ ર સાગરÕ િવશે વાત કર< હતી. તેમણે ક(ું હ: ું કH,
Ôકથાની કથાના બે લાભ છે , એક તો કથા મળે અને િવા પણ મળે . એટલે જ કથાસ ર સાગરમાં ÔકથાપીઠÕ
એવો શદ વપરાયો છે . કથાસ ર સાગરમાં બધા જ Eંથોનો સમાવેશ થાય છે . કથાસ ર સાગર એકદમ િવશાળ
છે . એમાં મ કથાઓ ગણી તો 1891 થઈ. 19મી સદ<માં આ Eંથની ભાળ મળ<. કલકાની ેિસડHuસી કૉલેજના
િbuસપાલ ટોની અને પેuઝર નામના .યbjતઓએ સૌ થમ પોતાના Gવનના 25-30 વષ, કથાસ ર સાગરને
આPયા અને દશ વોzfુમ 1923માં EેGમાં બહાર પાડા. આ બધી _ુ ં તમને મા વાત નથી કહHતો, મારો
ભાવ તો આ િવાAુiુષોને વંદન કરવાનો છે . પંચતં વગેરH બધા કથા7ૂથોનો આમાં સમાવેશ થાય છે .
1889માં આ Eંથની સંૃતિત ઉપલધ થઈ કH તરત જ બે hુજરાતીઓએ સૌથમ hુજરાતી અ$ુવાદ 19મી
સદ< પહHલાં કય. અને તેઓ હતા શામG-વાલG. કથાસ ર સાગર એટલે કથા ુંભનો મેળો.
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fુરોપના િવNાનોએ પણ ક(ું છે કH fુરોપ આખાની કથાઓ$ું  ૂળ ભારત છે . અuય એક િવNાને પણ ક(ું છે કH
ભારત એ વાતા, કહHવાની કળા$ું ઉદગમથાન છે . ભારતમાંથી કથા પિશ¢યામાં ગઈ, યાંથી અરH બયન નાઈÖસ
થઈ, યાંથી કોuટuટ<નોપલ ગઈ, યાંથી વેિનસ ગઈ Ð યારબાદ અનેક સંEહોમાં બાંધી fુરોપમાં બોકાિશયો
વગેરHએ કાિશત કર<. આમ ભારતમાંની જ કથાઓ બધે ફHલાઈ. કથાસ ર સાગર$ું ાગટg 11મી સદ<માં થfુ.ં
કા©મીરના રાFને યાં રહHલા રાજકિવ સોમદH વે તે દH શની રાણીને સંઘષન
, ા સમયમાં સાં વન મળે એ માટH આ
કથા રચી. કથાસ ર સાગરમાં કથાઓ કÅzપત છે પણ S ૂગોળ સાચી છે . એમાં ભારતની પિkમે આવેલા
િવ«{યાચળ દH શોની વાત છે . એમાં hુજરાતનો ઉzલેખ વારં વાર આવે છે . ક³છ, સૌરાn´, ભ8ચ વગેરHના નામ
પણ આ કથાઓમાં આવે છે . ભારતમાં આ કથાઓ વાંચવા-વંચાવવાની પરં પરા fુગોથી ચાલી આવે છે .
ં સતત ચાુ ર(ું હોય તો તે છે કથા. આ કથાકારોએ સાવ અભણ રહHલા આપણા
ભારતમાં જો ક>ુય
જનસુદાયને દરથી ભણેલો-ગણેલો અને ખાસ તો કોળે લો રાIયો છે . ભારત જ એક એવો દH શ છે Vની
સામાuય જનતા આV પણ બ_ુ ભાષી છે . હFરો વષથી આમ છે . સોમદH વની પહHલાં પણ એક હFર વષ,
અગાઉ hુણાઢg નામના .યbjતએ આ કથાઓ પૈશાચી ભાષામાં રચી હતી. એ શાલવાહન રાFનો મંી હતો.
ે ને. એની
તે ઘણી ભાષાઓ Fણતો હતો. એની માતા ા ણ હતી અને તે પરણી હતી નાગુળના ક<િત¢સન
 ૃહતકથા અનેક લોકોએ વાંચી છે .
એક વાતા, ક_ુ ં ં. એક જબરા 7ુગાર<$ું નામ ઠંઠ<કરાલ હ:.ું એ પાયમાલ થાય તોય પાછો રમવા Fય.
ચતામાં રોટલા શેકH અને મં દરના ઓટલે 5 ૂઈ Fય. એકવાર એણે મં દરના દH વીઓની  ૂિત¢ને હાલતી જોઈ.
એને થfું કH આ તો મF પડ< ! હવે  ૂિત¢ઓ પણ માર< સાથે 7ૂગું રમશે. એણે  ૂિત¢ઓને િનમંણ આPfુ.ં
 ૂિત¢ઓ bથર થઈ ગઈ. એ સમQયો મૌન એટલે સંમિત ! એણે તો પાસા નાIયા અને G યો. એટલે બોzયો કH
લાવો લાવો ધન લાવો.  ૂિત¢એ તો પૈસા આPયા. પછ< તો એ રોજ આDું કરH . મા ચાુડં ાએ થોડા દવસ તો
જોયા કfુq પછ< એમણે  ૂિત¢ઓને ક<xું કH તમે પેલાને કહ< દો કH Ô_ુ ં 7ુગાર બહાર ં..Õ એમ કહHવાથી તમારH
એની સાથે રમતમાં નહ- જોડાDું પડH.  ૂિત¢ઓએ ક(ુ.ં હવે >ું કરDું ? આણે તો મહાદH વને િનમંણ આPfું કH,
ચલો િશવG, 7ુગાર રમવા. િશવG કહH Ôઅzયા, _ુ ં તો આ બધાયથી પર ં.Õ પેલાએ િશવGના પગ પકડા.
એટલે િશવGએ ક(ું કH Ô: ું ભલે અહ- મંદ<રમાં પડો રહHV.Õ િશવGએ આગળ ક(ું કH Ôરાે અહ- વાવમાં બધી
અPસરાઓ નહાવા આવે છે . એ આવે યારH એમના વો : ું લઈ લેV. એ પછ< એ અPસરાઓ જો એDું કહH કH
અમને વો આપો તો તારH એમ કહHવા$ું કH કલાવતી આપો તો વો આAુ.Õં અPસરાઓ આવી, આણે વો
લઈ લીધા, અPસરાઓ કરગર<. પેલાએ કલાવતીની માંગણી કર<. અPસરાઓએ કલાવતી આપી. આમ એક
7ુગાર<ને અPસરા મળ< !
કથાસ ર સાગરમાં અહzયાની પણ કથા છે .  ૂળ વાÅzમક< રામાયણની Vમ અહzયા શીલા થઈ એDું છે જ ન હ.
અહ- ÔશીલાભાવÕ શદ છે . કારણ કH ઋિષ તો જતા ર ા. શાપ હતો કH તારH અહ- પડા રહHવા$ુ.ં  ૂળમાં V કથા
છે એ થોડ< જોઈએ. ગૌતમ ઋિષ િકાળ tાની. પ ની અ યંત 8પાળ<. ઈul 8પુધ બuયો. ગૌતમ ઋિષની
અ$ુપbથિતમાં આ.યો. ઋિષ તો િકાળ tાની. એમણે Fણી લીધે.ું ઋિષ પણ આ.યા. ત Zણ ભયના માયા,
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ઈulએ તો બલાડા$ું 8પ લીxુ.ં આવતા જ ઋિષએ A ૂછ®ુ,ં Ôઅહ- કોણ ઊSું છે ?Õ અહzયાએ ક(ું કH અહ- V
ઊભો છે એ મÁFર છે . ÔમÁFરÕ શદના બે અથ, થાય. સરળ અથ, બલાડો પરં : ુ મત+Fર એટલે કH મારો
ેમી ઊભો છે . ઋિષ Fણતા હતા. ઋિષએ ક(ું Ô_ુ ં શાપ આAું ં..Õ એમ કહ<ને એમણે શાપ આPયો. એ શાપ
~ારH ઉતરશે એ પણ ક(ુ.ં એમણે ક(ું કH અહ- રામ તને જોશે યારH આ શાપ ઉતરશે. અહ- પશન
, ી વાત
નથી.
સમાપન કરતાં તેમણે ક(ું હ: ું કH, Ô ૂળમાં hુણાઢgે આ બધી કથાઓ િવાર પાસે સાંભળ< અને પછ< એને
પૈશાચી ભાષામાં ઉતાર<. બ_ુ મોટો Eંથ બuયો. પછ< એણે િવચાfુq કH આ Eંથ કોને આપવો ? બે િશnયોને
લઈને તે રાFના નગરમાં ગયો. બે િશnયો દરબારમાં લઘરવગર ગયા. A ૂછવામાં આ.fું કH આ >ું લIfું છે ?
તો કહH કથાઓ. શેનાથી લખી છે ? તો કહH લોહ<થી અને A ૂછ®ું કઈ ભાષામાં છે ? તો કહH પૈશાચી. એટલે
ં
કહHવામાં આ.fું કH આ બxું પાં લઈ Fઓ. hુણાઢgને તો હાડોહાડ લાગી ગઈ. ઘોર જગલમાં
એ ગયો. એક
એક પા$ું વાંચતા Fય અને યtમાં હોમતા Fય. બધા વનચરો બેઠHલા. રાFને ખબર પડ< કH કોઈક આDું કરH
છે . ગમે તેમ તોય રાF સા હ યરિસક માણસ ! એને લાfું કH આ ખોું થાય છે . એણે જોfું તો hુણાઢg !
રાFએ એ બxુ બંધ કરા.fુ.ં છ ભાગ એટલે કH છ લાખ ©લોકો હોમાઈ ગયા હતા. અને સાતમો એક ભાગ બચી
ગયો હતો. એ સાતમો ભાગ એટલે નરવાહનદના પરાªમો અને આ નરવાહનદના પરાªમો એટલે
કથાસ ર સાગર.Õ સાંV સાત વાયે આ સંગોmnઠ$ું સમાપન થfું હ:.ું
[ીજો દવસ]
દવસ]
[13]
13] Fતક કથા Ð દ<ÅPત િપાઠ<
સંૃતસના આ િતમ દવસનો ારં ભ `ીમદ ભગવદગીતાના Ôઅ{યાય-12 : ભbjતયોગÕના ©લોકોથી થયો
હતો. સમE વાતાવરણ આ ગાનથી પિવ બufું હ:.ું યારબાદ િતમ સંગોmnઠ-5નો ારં ભ થયો હતો. આ
સંગોmnઠ$ું સંચાલન `ી ગૌતમભાઈ પટHલે કfુq હ:.ું તેમાં સૌથમ દ<ÅPતબેન િપાઠ<એ હuદ<માં તેમ$ું ÔFતક
કથાઓÕ િવશે વjત.ય આPfું હ:.ું તેમણે શ8આત કરતાં ક(ું હ: ું કH, ÔFતક કથાઓ પરં પરાની કથાઓ કરતાં
અલગ છે . તે ુMધમ, સાથે સંકળાયેલી છે . પરં : ુ _ુ ં ુMધમન
, ે અલગ ધમ, નથી માનતી. ુIય વાત તો એ છે
કH Vને આપણે ધમ, કહ<એ છ<એ તે આV ધમ, છે જ ન હ. ÔબૌMમતÕ શદ મને વધારH યોય લાગે છે . આ
બૌMમતમાં V કથાઓ આવી એની આ વાત છે . કથા$ું વ8પ વાચક છે . એ$ું લેખત વ8પ બ_ુ અગ ય$ું
નથી. આ Fતક કથાઓ પણ વાચક હતી.
હવે ° એ થાય કH ÔFતકÕ એટલે >ું ? Vનો જuમ થાય એ બધા Fતક. Vમ કH Qયોિતષમાં આપણે કહ<એ
છ<એ કH ÔFતકની Eહદશા આમ છે ... Fતકની Eહદશા તેમ છે ...વગેરHÕ Fતક એટલે આપણે બધા જ. તો
આપણને ° થાય કH આપણી કથાઓ Fતક કથા કહHવાય ? પણ ના. એDું નથી. Fતકકથાના વ8પે QયારH
આપણે િવચાર<એ યારH Fતકકથાઓ એ ભગવાન ુMના A ૂવજ
, uમના 8પ, એટલે કH તેઓ QયારH બોિધસ વ
હતા યારની આ બધી કથાઓ છે . બોિધસ વ એટલે ુM વની ાÅPતની દશામાં અEેસર થનાર. QયારH A ૂiું
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tાન થfું યારH એ ુM કહHવાયા. આપણામાંના કHટલાકને એ સાંભળ< નવાઈ લાગશે કH ુM પણ એક નથી
થયા. શા~ુિન ુM એ અ યાર 5ુધીના આખર< ુM છે . એની પહHલા બીF 27 ુM થઈ ¸ ૂ~ા છે . એ બધા
અલગ અલગ fુગમાં અલગ અલગ સમયે થયા છે . કHટલાકના તો નામ આપણા અહ-ના ઋિષઓના નામ Vવા
છે ! Vમ કH એક ુM$ું નામ છે નારદ. આ બધી વાતો બૌMમતમાં આવે છે . આ Fતકકથાઓ સમજવાની
A ૂવS
, ૂિમકા 8પે મ આપને વાત કહ<.
શા~ુિનુMે ુM વ ગયામાં ાPત કfુ.q tાન મયા પછ< એમણે સારનાથમાં જઈને પોતાનો પહHલો
ધમપદH શ આPયો. એ વખતે એમના પાંચ િશnયો હતા. ÔુM ં શરણં ગ³છાિમÕ એ વા~નો સૌથમ યોગ
સારનાથમાં થયો હતો. પોતાના િસMાંતોનો િશnયોને ઉપદH શ આપવો એ તો સરળ હ:ું પરં : ુ પોતાના એ
િસMાંતોને જનસાધારણ 5ુધી પહCચાડDું એક અઘiું કામ હ:.ું એ અઘરાકામને ુMે સરળ કfુq કથાઓના
મા{યમથી. ુM જuમજનમાંતરની પરં પરાઓ એટલે કH Aુનruમમાં માનતા હતા. Fતકકથાઓના મા{યમથી
ભગવાન ુMે એ વાતો જનસાધારણ લોકો 5ુધી પહCચાડ< કH V બાબતો ુMધમન
, ી  ૂલાધાર બાબતો છે . એટલે
જ  યેક કથા એક િસMાંતવા~થી શ8 થાય છે , પછ< એનો સંગ આવે છે . ુMે વયં આ કથાઓ કહHલી છે .
કથાઓના મા{યમથી નીિતની વાત, ધમન
, ી વાત, કમન
, ી વાત, દયા, કiુણા Ð એ બધી વાતો એમણે કહ<.
ુMના શર<ર યાગ પછ< એમના િશnયોએ આ કથાઓ ભેગી કર<. એ પછ< ÔFતકકથાઓÕ 8પે એ$ું વ8પ ન<
કરવામાં આ.fુ.ં ુMના ઉપદH શ મોટH ભાગે પાલ ભાષામાં હતા તેથી આ કથાઓ  ૂળમાં પાલ ભાષામાં છે . એ
સંૃતમાં નથી.  ૂળમાં કથાઓ પમાં હતી પરં : ુ પછ< સમFવવા માટH તેમાં વ³ચે વ³ચે થોું ગ
ઉમેરવામાં આ.fુ.ં સÉાટ અશોકના Aુ મહHulએ `ીલંકામાં સવ
, થમ Fતકકથાનો Eંથ ઉપલધ કરા.યો
Vમાં પાંચસો Fતકકથાઓ મળે છે . પાંચમી સદ<માં આય>
, ૂર નામના િવNાને 34 કથાઓ પસંદ કર<ને
ÔFતકમાલાÕ નામે આ કથાઓનો સંૃતમાં અ$ુવાદ કય. સંૃતથી }ૂ ર જઈને પાલ ભાષામાં ભગવાન ુMે
એટલે જ ઉપદH શ આPયો હતો કH જનસાધારણ 5ુધી પહCચે, પણ તે કથાઓ સંૃતમાં 8પાંત રત થઈ.
ભગવાન ુM સાથે પણ એમ જ બufુ.ં તેઓ  ૂિત¢A ૂF અને કમક
, ાંડનો િવરોધ કરતા હતા, તો લોકોએ ુMને જ
A ૂજવા$ું શ8 કfુq ! ુMના જ મં દર બuયા !  ૂળથી }ૂ ર ગયેલી શાખા Fણે  ૂળમાં જોડાઈ ગઈ.Õ
કથના વાહમાં તેમણે આગળ ક(ું કH : Ôઆ કથાઓ કHવી છે ? તો એ સમજવા માટH _ુ ં આપને એક કથા
સંભળાDુ.ં Ôિસ«ઘચ¯બ કથાÕ નામની એક વાતા, છે . એક ા ણના પ રવારમાં બોિધસ વનો જuમ થયો. પોતાના
ધમ$
, ું પાલન કરતાં કરતાં એ મોટા થયા. એક દવસ એમના ઘરH એક વેપાર< રહHવા માટH આ.યો. એ .યાપાર<
ગધેડાની પીઠ પર સમાના  ૂક<ને ફરતો હતો અને આGિવકા ચલાવતો હતો. એણે આવીને પોતાનો બધો
સામાન ઊતાય. રાે બધા 5 ૂઈ ગયા યારH આ વેપાર<એ ગધેડાને િસ«હ$ું ચામું ઓઢાડ< દ<xુ.ં એ પછ< એને
ખેતરમાં છોડ< દ<ધો. િવચાર એ હતો કH ગધેડાને છોડ<શ તો લોકો માર<ને એને ભગાડ< દH શ,ે પણ એને િસ«હના
વ8પે છોડ<શ તો લોકો એને નહ- ભગાડH. ગધેું ચરવા લાfુ.ં સવારH એક જણે જોfું કH આ તો િસ«હ છે . એણે
દોડ<ને ગામમાં જઈને લોકોને જણા.fુ.ં પચાસ-સો જણ ડંડો લઈને ખેતરમાં આ.યા. એ લોકોએ આ નકલી
િસ«હને ચારH બા7ુથી ઘેર< લીધો. કોઈએ એને પહHલો ડંડો માય. Vવો ડંડો માય કH તરત મોઢામાંથી ગધેડાનો
અવાજ નીકયો ! લોકોએ ક(ું ÔઅરH , આ તો િસ«હ છે જ ન હ, આ તો ગધેડો છે .Õ પછ< તો લોકોએ એને બ_ુ
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માય Vથી ગધેડો યાં મર< ગયો. કથા બોધ આપે છે કH .યbjતએ પોતાના સ વ થી }ૂ ર જઈને અuય સ વ$ું
ઓઢTું ઓઢ<ને સ વનો આડંબર ન કરવો જોઈએ. પોતાના .યbjત વ અ$ુસાર આચરણ કરDું જોઈએ. બીF$ું
અ$ુકરણ લાં ુ ટક: ું નથી.Õ
િવશેષમાં દ<ÅPતબેને ક(ું હ: ું કH : Ôઆ કથાઓમાં ઘણી બધી કથાઓ આપણી પૌરાણક પરં પરામાંથી લેવામાં
આવી હોય તેમ લાગે છે . દશરથ, જનક અને પાંડવ Fતકકથાઓ પણ મળે છે . એ બધી એ  ૂળ વ8પે પણ
નથી. ~ાંક તો કોઈ કથાઓ એટલી િવૃત ર<તે આલેખવામાં આવી છે કH આપણને આªોશ અને પીડા થઈ
આવે. _ુ ં Zમા ચા_ુ ં ં પણ કHટલીક વાતો મારા મોઢHથી નીકળ< જશે V બૌMધમ, િત સ±દયતા રાખવાવાળાને
કદાચ ન હ ગમે. પણ મારા મનમાં }ૂ ર }ૂ ર 5ુધી એવો કોઈ િવચાર નથી કH _ુ ં કોઈ ધમ$
, ું અપમાન કiું કH પીડા
પહCચાુ.ં _ુ ં તો V વ:ુbથિત છે એ$ું િવવરણ આપી રહ< ં. Vમ કH દશરથ-Fતકમાં રાF દશરથને
વારાણસીના રાF દશા,વવામાં આ.યા છે . Fતકકથાઓમાં વારાણસીને બ_ુ મહ વ અપાfું છે . રાF દશરથને
એક રાણી હતી. એમને ણ સંતાનો હતા. એક Aુ$ું નામ રામ હ:,ું બીF Aુ$ું નામ હ: ું લ·મણ અને ીG
Aુી હતી V$ું નામ સીતા હ: ું ! રાFની રાણી$ું અવસાન થfું એટલે રાFએ બી7ુ ં લન કfુ.q એ બીF
લનથી એક Aુ થયો. V$ું નામ પડ¹ું ભરત. ભરતની માતાએ વરદાનના 8પમાં દશરથ પાસે માંfું કH
રામને વનવાસ આપો. કારણ કH ભરતની માતાની ઈ³છા ભરતને રાF બનાવવાની હતી. રામ સાથે લ·મણ
અને સીતા પણ વનમાં ગયા. અગયાર વષW, દશરથ રાF$ું િનધન થfુ.ં ભરત રામને બોલાવવા Fય છે .
રામ પા}ુકા આપે છે અને લ·મણ અને સીતાને લઈ જવા$ું કહH છે . ભરત પરત આવે છે . યારબાદ ભરતનો
રાQયાભષેક થાય છે અને સીતા સાથે એમનો િવવાહ કરવામાં આવે છે ! આ દશરથFતકની આવી કથા છે V
જરાય ગળે ઊતરH એમ નથી. રામ તો મયા,દાAુiુષોમ છે . એમનો અવતાર રાZસીD ૃિનો નાશ કરવા માટH
થયો હતો. રાZસ એટલે કંઈ મોટા નખ અને દાંતવાળા નથી હોતા. એ તો આપણી D ૃિઓ જ છે . રાZસને
આપણે ખોટા ચીતર<એ છ<એ. રાવણના A ૂતળા  ૂબ ખરાબ ચીતરવામાં આવે છે . એ તો િવNાન Aુiુષ હતો.
વીર હતો. રાજનીિતt હતો. એના Gવનની એક જ S ૂલ હતી કH એણે સીતાહરણ કfુ.q એ એક S ૂલ ને કારણે જ
એના બધા hુણો ધોવાઈ ગયાં. ~ાંક મ$ુnયમાં પણ એના ચા ર4યની એક ખામી એના બધા hુણોને ધોઈ
નાખવા માટH પયા,Pત હોય છે . આ કારની અુક િવૃત Fતક કથાઓ રચવાનો ઉRે શ એ હોઈ શકH કH V
લોકોનો આદશ, હોય એને જ નીચો પાડો અને પછ< V લોકો એને અ$ુસરH એ બધા આપોઆપ નીચા થઈ Fય.
એવી કથાઓ ૃnણ માટH પણ રચાઈ છે . એમને દાસીAુ ગણા.યા છે .
પરં : ુ આથી એDું ના સમજDું જોઈએ કH બધી Fતકકથાઓમાં આવી આડ<-અવળ< વાતો છે . બ_ુ જ બધી
ં
Fતક કથાઓ 5ુદર
િવચારો આપે છે . Vમ કH શીવી-Fતક કથાઓ છે એમાં દાન$ું મહા મય બતાવવામાં
આ.fું છે . એક રાF બ_ુ દાની હતો. ઈul એની પર<Zા લેવા ા ણ બનીને આવે છે . રાF A ૂછે છે ÔતમારH >ું
જોઈએ છે ?Õ ઈul કહH છે _ુ ં ºધળો ં મારH ºખો જોઈએ છે . રાF વચનબM હતો એટલે પોતાની એક ºખ
કાઢ<ને ા ણ8પમાં રહHલા ઈulને આપી દ<ધી. ઈul કહH Ôએક ºખથી અડધો સંસાર જ દH ખાય, મને તો બીG
ºખ પણ આપો.Õ રાFએ બીG ºખ પણ આપી દ<ધી. દાનશીલતાની આવી વાતો પણ Fતકોમાં છે . દયા,
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કiુણાની પણ અનેક કથાઓ છે . મારH એ ¨મ ઊભો નથી કરવો કH એમાં પૌરાણક મત$ું ખંડન કરતી કથાઓ
ં કથાઓ પણ છે .Õ
જ છે . એ કારની થોડ< ઘણી છે , પરં : ુ બાક<ની બોધ આપતી 5ુદર
તમાં તેમણે ક(ું હ: ું કH : ÔુMનો મ{યમમાગ, બ_ુ Fણીતો છે . એક મત હતો કH જગત િમÈયા છે . કHવળ
પર

સ ય છે . બીજો મત એવો હતો કH Aુનruમ VDું કંઈ છે જ ન હ. ભોગ ભોગવો અને દH D ું કર<નેય ઘી

પીઓ ! ુMે આ બંને વ³ચેથી મ{યમમાગ, કાઢgો. આ મ{યમમાગ, માણે Aુનજ
, uમ થયા જ કરH છે . વળ<, આ
જuમ-મરણ એકવાર નથી થતાં, િતZણ આપણો જuમ થાય છે અને િતZણ આપTું મરણ થાય છે . ુM વ
એટલે કH મોZ ના મળે યાં 5ુધી આ જuમ-મરણ ચાzયા જ કરH છે અને કમ, અ$ુસાર ઉ પિ થયા કરH છે .
એટલે જ ુM વારં વાર આ.યા છે . કથાઓથી એમણે આ ર<તે જનસામાuયને ઉપદH શ પહCચાડો છે .Õ
[14]
14] યોગવિસnઠ Ð વસંત પર<ખ
આ સંગોmnઠના િતમ વjતા `ી વસંતભાઈ પર<ખે હળવી અને મxુર શૈલીમાં યોગવિસnઠ િવશેની ગહન વાતો
કર< હતી. એમણે શ8આત કરતાં એમ ક(ું હ: ું કH : Ôઅ યાર 5ુધીની આપણે V કંઈ કથાઓ સાંભળ< એ બધી
ં
5ુદર
હતી અને એમાં આપણા tાન$ું સંવધન
, થfું હશે એમાં પણ શંકા નથી. પણ મારH હવે V કંઈ વાત
કરવી છે તે આનાથી કોઈ 7ુદ< દશામાં Fય એવા કારની છે . આપણી અ યાર 5ુધીની કથામાળામાં આપTું
.યવહાર જગત હ:,ું હવે _ુ ં Vના િવશે વાત કરવાનો ં એ સાવ 7ુદ< વાત છે . અુક કારના Pલેન દોડા
વગર ઊડ< શકH છે , એ કારH આ એવી વાત છે V આપણને વતમ
, ાન bથિતમાંથી એકદમ સાવ ચે લઈ Fય
અને કંઈક નવી જ અ$ુS ૂિત કરાવે. એક અRSુત અને અકzPય 5 ૃmnટના અ$ુભવોની વાત કરાવનારો અRSુત
Eંથ યોગવિસnઠ છે . તમામ વેદાંત Eંથોમાં એ િશરમોર એટલા માટH છે કારણ કH એ ચ«તનનો Eંથ હોવા છતાં,
કિવતા છે . દાશિ, નક કિવતાનો આ કાર છે . એક િવાથÄએ મને A ૂછ®ું કH Ôદાશિ, નક કિવતા એટલે >ું ?Õ આમ
તો _ુ ં કંઈ કિવતાનો માણસ નહ-. પણ મ માર< સમજ માણે એને એટું ક<xું કH : Ôમનની વાત ±દયની
ભાષામાં કહHવામાં આવે એને દાશિ, નક કિવતા કહHવાય.Õ આDું મને લાગે છે . ગહનચ«તન QયારH ±દયની
ભાષામાં કહHવામાં આવે યારH યોગવિસnઠ Vવા રામાયણનો જuમ થાય. 1952માં આ Eંથનો મને પ રચય
થયો. અમારા ગામમાં એક વામીG આ.યા હતા. એમણે આ Eંથનો  ૂબ ઉzલેખ એમની કથામાં કય હતો.
એમણે ઘણા Aુતકો લIયા હતા. જો કH એ વખતે મારH િવાથÄ અવથામાં એ બધી સમજવાની શbjત નહોતી.
પણ સમય જતાં એ$ું Ôસ: ું સા હ યÕએ કાશન કfુq હ: ું એ hુજરાતીમાં વાં³fુ.ં પછ< થોું સમFfું યારબાદ
 ૂળEંથ ટ<કાસ હત વાં³યો. યોગવિસnઠની Fણે આખી નવી જ 5 ૃmnટ છે . હમણાં અહ- આવવા$ું થfું યારH એ
બહાને ફર< વ{યાય કરવાનો મોકો મયો. અ{યયન કરવાનો એક ફાયદો એ છે કH એ બહાને ઘરના લોકોને
આપણે ઓછા નડ<એ !!
યોગવિસnઠના આરં ભમાં વિસnઠ રામને કહH છે કH Ô_ુ ં V કહHવા માંh ું ં એને પચાવવા માટH ચાર વ: ુ જોઈએ.
પહHલા તો ÔશમÕ જોઈએ.Õ શમ એટલે મનની પરમ શાંિત જોઈએ. પરમ ધૈય, જોઈએ. મન જરાય રખડવા ન
Fય ! ચ શાંત થDું જોઈએ. શાંત ચ તો યારH જ થાય QયારH એના પાણીને ખળભળાવનારા પÈથરો એમાં
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પડતા ન હોય. એ પÈથરો એટલે બધા આપણી ઈ³છાઓ, આપણા રાગ-Nેષ, આપણા ગમા-અણગમા. બીG
વ: ુ છે િવચાર. એટલે કH tાન, મનન અને ચ«તન અથવા ડાણA ૂવક
, િવચાર કરવો તે. ી7ુ ં પગું છે
સંતોષ. સંતોષ એટલે તમાર< વતમ
, ાન પ રbથિતને તમારH વીકારવી. સંતોષનો અથ, અહ- વીકાર છે . V કંઈ
છે એનો બનશરતી વીકાર. એ પછ< ચોથી વાત જરા અઘર< છે , એ છે સદાચાર. અગાઉની ણ વ: ુ
આચારમાં ગટ થવી જોઈએ. રોજબરોજના .યવહારમાં આવવી જોઈએ તો એ સદાચાર કહHવાય. પગલે
પગલે આપણા આચાર સાથે િશિથલતાનો .યવહાર કરતા હોઈએ છ<એ. આચરણમાં એ ગટ થવી જોઈએ.
આ ચાર વ: ુ Eંથના આરં ભમાં ુકવામાં આવી છે . તમારH યોગવિસnઠમાં વેશ કરવો હોય અને એનાથી જો
તમારH તમાiું 8પાંતર કરDું હોય તો આ ચાર વ:ુ  ૂબ અગ યની છે . બાક<, Eંથને Fણો તો મા હતી વધે
અને લોકોમાં તમારો વટ પડH Ð એ િસવાય બી7ુ ં કંઈ થાય નહ- ! પણ Vને Gવનમાં એને ઉતારDું છે એની
માટH કપiું કાય, છે . ભારતીય સંૃિત$ું એક બ_ુ મોું લZણ છે કH આપણે tાનને આચારથી 7ુ}ું નથી પાડતા.
tાન આ.fું એટલે આચાર આવી જ ગયો. tાન અ$ુS ૂિત સાથે$ ું જ હોય. tાની હોય એ સદાચાર< હોય જ.
આ યોગવિસnઠની A ૂવS
, ૂિમકા છે . આ યોગાવિસnઠ બારમી સદ<માં લખાfું છે . એમાં અનેક િવચારો$ું સંકલન
કરવામાં આ.fું છે . > ૂuયવાદ, શંકરાચાયન
, ો વાદ, ભગવદગીતા સ હત અનેક બાબતો તેમાં સમાવી લેવાઈ છે .
628 સગમ
, ાં 32,000 ©લોકોમાં એ$ું િન8પણ થfું છે . યોગવિસnઠ સીધેસીધી વાત કરH છે . એ  ૂળ°ને જ
ઉપાડH છે અને આજની તાર<ખે પણ }ુિનયાનો  ૂળ° એક જ છે : Ôઆપણે કોણ ?Õ The problem of self
identity. પોતાની પોતાને Fણવાની ખોજ. કોઈ આપણને A ૂછે કH Ôતમે કોણ ?Õ એટલે આપણે બાયો-ડHટા
છાપાવાળા અને ટ<વીવાળાને આપીએ છ<એ પણ આપણે Fણીએ છ<એ કH એમાં$ ું બxું બૉગસ છે ! એ બાયોં ૂ ી શકાય એDું છે . નામ-8પના મા{યમથી અપાયેલી ઓળખાણ છે એ તો ¨ામક,
ડHટા તો નકામો છે . એ બxું Sસ
ં ૂ ી શકાય એવી, બદલાવી શકાય એવી, નnટ કર< શકાય એવી છે . એ તો કંઈ ઓળખ નથી. તો
કÅzપત અને Sસ
ખરH ખર મારો પ રચય >ું ? ખરH ખર _ુ ં કોણ ં ? આ એક સવાલના જવાબમાં 32,000 ©લોકો$ું યોગવિસnઠ
રામાયણ આ.fું છે .Õ
યોગવિસnઠમાં વેશ કરતાં વસંતભાઈએ જણા.fું હ: ું કH : Ôએના આરં ભમાં રામાયણની કથા જ નથી. થોડ<
S ૂિમકા માટH થોડોક શ છે . વાÅzમક<ને  ાએ આtા કર< કH ભારNાજ ઋિષને : ું આ રામાયણ સંભળાવ. બસ,
આ એની શ8આત છે . ઉઘાડ એવો થાય છે કH રામ કશોર અવથા પાર કર< ¸ ૂ~ા છે . દશરથના દરબારમાં
િવvાિમે આવીને રામની માંગણી કર<. દશરથે ક(ું કH Ô_ુ ં ના નથી પાડતો પણ રામ બ_ુ લાંબી યાા કર<ને
આ.યા છે અને આ.યા પછ< એ એમના મહHલના ખંડમાં બેઠા રહH છે , બહાર નથી નીકળતા. અમાર< સાથે વાતો
નથી કરતા. કોઈ બોલાવે તો જવાબ નથી આપતા. ભોજન પરાણે કરH છે . કોઈ ચ«તા કH િવચારમાં ખોવાઈ
ગયા છે . એટલે રામ તમારા યt$ું રZણ કરવા કHવી ર<તે આવે ?Õ વિસnઠH ક(ું કH Ôબોલાવો તો ખરા ! એમ
કહHજો કH િવvાિમ અને વિસnઠ બોલાવે છે એટલે : ુરં ત આવશે.Õ hુiુઆtા થાય એટલે આવDું પડH. રામ
આ.યા. આવીને પગે લાયા. રામને Qયાં જોયા યાં િવvાિમ પોતાની માંગણી S ૂલી ગયા ! િવvાિમે A ૂછ®ું
કH ÔહH રામ ! તમે કHમ થાકHલા લાગો છો ? યાા કર<ને આવનાર તો સ² હોય.Õ પરાણે પરાણે બોલતા હોય
તેમ રામ બોzયા, પછ< તો િવvાિમે ો સાહન આPfું એટલે રામ બોzયા. A ૂરા 21 અ{યાય બોzયા ! રામની
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વાણી સાંભળવા માટH બધા સભાસદો તદાકાર થઈ ગયા. િસMો, અPસરાઓ અને દH વો આકાશમાં આવી ગયા.
ં ભfું એનાથી મને બ_ુ
એ 21 અ{યાયમાં રામે એમ ક(ું છે કH Ôમ માર< યાામાં V ºખ અને કાનથી જોfુ-સાં
પીડા થઈ છે . મ સંસારમાં }ુ:ખથી ત ાણીઓ, જ:ં ુઓ અને મ$ુnયોને જોયા. અકાળે  ૃ fુ પામતા લોકોને
જોયા છે . નાની બાબતમાં સંઘષ, કર<ને વજનોને હણતાં જોયા છે . સ ય$ું આચરણ કર<ને કપટથી એકબીFની
હ યા કરતા જોયા છે .Õ Ð રામની વાત સાંભળ<ને આપણને એમ લાગે કH એ આ તો આ જમાના$ું લાગે છે , પણ
ના. એ જમાનામાં પણ આDું જ હ:.ું આ બxું સરું જ ચાzfું આવે છે ! રામ કહH છે કH Ôઆ બxું જોઈને મને
એમ થાય છે કH આ સંસારમાં રહHવા VDું નથી.Õ : ૃnણાને કારણે આ બxું થfું છે એમ તેઓ કહH છે . તમામ
}ુ:ખના  ૂળમાં ઈ³છા પડHલી છે . તમને કદાચ સાંભળ<ને નવાઈ લાગશે કારણ કH એક જયાએ રામે કહH ું છે કH
Ôમાર< bથિત તો ુM Vવી છે .Õ રામ બ_ુ ભાવવાહ< શદોમાં િન8પણ કfુq છે . રામને બ_ુ વૈરાય આ.યો. છે વટH
એમણે ક(ું કH મને તો આ શર<ર છોડવાની ઈ³છા થાય છે . પણ આપ Vવા hુiુ પધાયા, છો તો મને ઉપદH શ
આપો.
હવે આગળની વાત જરા {યાનથી સાંભળજો. િવvાિમ કહH છે કH Ôતમને વૈરાય આ.યો છે એની માટH _ુ ં તમને
અભનંદન આAું ં. આટલી નાની મરH તમને વૈરાય આ.યો એ માટH ખરH ખર તમને ધuયવાદ. પણ રામ,
તમારા વૈરાયના  ૂળમાં િવષાદ છે . V વૈરાયના  ૂળમાં િવષાદ હોય એ વૈરાય ટકતો નથી. વૈરાય તો એ
જ સાચો હોય છે Vના  ૂળમાં tાન હોય છે .Õ િવષાદથી વૈરાય તો આપણને રોજ આવતા હોય છે . ચામાં ખાંડ
ના હોય અને દાળમાં ડબલ મીØું હોય, યારH માથે હાથ  ૂકાઈ Fય કH અરH રH... અને એમ કર<ને Qયાં છાAું
લઈને બેસીએ યાં છોકરા માથે તબલાં વગાડH ! ઑ ફસમાં જઈએ યારH બોસ ધમકાવે કH હવે તમે 5ુધરો નહતો મારH બીજો િવચાર કરવો પડશે. માંડ માંડ બહાર નીકળ<એ અને ચંપલની પ§ી : ૂટ< Fય. કોઈ ગાડ<ની
હડફHટH ચડ<એ અને કોÕક સાઈકલવાળો ડબલમાં ઘરH  ૂક< જતો હોય યારH રતામાં પંચર પડH અને એક બાંકડH
બેસીને કહ<એ કH આના કરતાં તો હમાલય જઈએ ! વૈરાય Fણે તરત આવી Fય ! એ જ િમિનટH એમ થાય
કH હમાલય તો આઘો પડશે... ગરનાર રાું ગરનાર ! પછ< એમ થાય કH સાંજ પડ< છે ગરનાર 5ુધી નહપહCચાય, સતાધાર જવાય તો જવાય ! છે વટH એમ થાય કH સતાધારને બદલે  ૂળ આધાર ઘર છે . યાં જ
જઈએ. ઘરH પહCચે યાં ઘરવાળા કહH કH તમારા બા આ.યા છે તે શીરો, A ૂર< અને ભsજયાં કયા, છે .... એટલે
ં બxું 5 ૂર5 ૂ રfુ.ં બીV દવસે નવા વૈરાય માટH સÁજ થઈ Fઈએ ! એટલે િવvાિમ કહH છે કH
પતી ગfુ...
Ôરામ, આ િવષાદથી ઉ પ² થતો વૈરાય છે એ બરાબર નથી.Õ વૈરાય આવ©યક છે પણ એ tાન ૂલક હોવો
જોઈએ. સમજણA ૂવક
, નો હોવો જોઈએ. એના કારણો લૌ કક ન હોવા જોઈએ, એના કારણો અલૌ કક હોવા
જોઈએ.
રામ હાથ જોડH છે કH, Ôઆપ મને સમFવો.Õ િવvાસિમ કહH છે કH ÔસમFDું તો ખરો પણ તમારો ધમ, તમારા
ુલhુiુ પાસેથી tાન મેળવવાનો છે . વિસnઠG તમને સમFવે એ યોય કહHવાય.Õ આ િવvાિમની ખાનદાની.
પછ< રામ વિસnઠને હાથ જોડH છે યારH વ રnઠઋિષ કહH છે કH Ôરામ, તમે કંઈ નથી Fણતા એDું નથી. પણ
છતાંયે આ બધો સમાજ ભેગો થયો છે એના લાભાથW તમે આ બધી લીલા કરો છો એ મને ખબર છે . _ુ ં તમને
ે ી કHમ થાય છે એ તમને ખબર છે ?
કહ<શ.Õ પછ< વિસnઠ કહH છે કH : Ôઆ ખાલીપો, આ વૈરાય, આ બેચન
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કારણ કH તમે દ©યને સ ય માની લીxું છે .Õ lnટા QયારH lnયને lnટાથી િનરપેZ એવા સ ય તર<કH માની લે છે
યારH એમાંથી Gવવાની કટોકટ< એટલે કH crisies of life ઉ પ² થાય છે . Ôતમે lnયને તમારાથી અલગ માufુ.ં
ં કરવામાં જોડાયા.
તમે lnયને સા¸ું માufું અને પાં તમારાથી 7ુ}ુ માufુ.ં એ પછ< તમે એની સાથે સંબધ
ખરH ખર V છે ન હ એને તમે સા¸ું માનીને એના  યે તમે વહHવાર કરવા Fઓ Ð V વ: ુ Qયાં નથી તે યાં
છે એમ માનીને એને તમે બાથ ભરવા Fઓ તો તમે પડો ન હ તો બી7ુ ં >ું થાય ? તમાર< આ bથિત જ
થાય.Õ
રામ A ૂછે છે કH : Ôlnય િમÈયા કઈ ર<તે હોઈ શકH ? આ સામે બxું દH ખાય છે એને તમે િમÈયા માનો એ કHમ બને
?Õ વિસnઠ કહH છે કH Ôવાત તો તમાર< બરાબર છે . બધાયને સામે જગત દH ખાય જ છે . એની ~ાં ના છે ? પણ
Vને દH ખાય છે એને >ું કામ દH ખાય છે ? અને એને VDું દH ખાય છે એDું બીFને દH ખાય છે એની ખાતર< >ું છે ?
સૌ$ું અલગ અલગ જગત હોય એDું નથી લાગ:ું ? અને અલગ અલગ એટલા માટH લાગે છે કH આ જગત
સF,f ું નથી, Zેિપત થfું છે .Õ The world is not created, it is projected. Ôતમારા ચ$ું Zેપણ તમારા નજર
સામે આક રત થઈને, એમાં તમને વયંને ફસાવીને, આ આખીયે સગલ
, ીલા$ું નાટક તમાર< પાસે કરાવ: ું
હોવાથી, તમે તમારા વ8પને S ૂલી ગયા હોવાથી, િમÈયા વ8પને સ ય માનીને વતન
, કરતા હોવાથી, V નથી
એવા }ુ:ખના તમે ભોગ બuયા છો. આ પ રbથિત છે .Õ રામ કહH છે : Ôઆપની વાત મને સમFય છે પણ
બરાબર પકડમાં આવતી નથી. મન માન: ું નથી.Õ વિસnઠ કહH છે કH ÔV વાત કHવળ અને કHવળ અ$ુભવગ¯ય
હોય એને અxુર<વાણીના મા{યમથી ગમે એટું તમે સમFવો તોય ઘTું બxું ટ< Fય. ગેરસમજ પણ થાય
અને ખોટાસંકHતો પણ Fય. આDું બને. QયારH આDું થાય યારH કHવળ એક ઉપાય છે , _ુ ં તમને કથાઓના
મા{યમથી આ સ ય ઉદઘાટ<ત થાય એવી કોિશશ કiું.Õ એટલે યોગવિસnઠની કથાઓ, અ યાર 5ુધી આપણે
આ આખાય સમાં V ગોmnઠ કર< એના કરતાં આ ર<તે ભ² છે . આ કથાઓ આપણને એક બીF જ જગતમાં
કH બીG જ કોઈ S ૂિમકાએ લઈ જવા માટHની કથાઓ છે . અuય કથાઓમાં F}ુ અને ચમ ૃિત આવે એDું
આમાંય છે પણ એ F}ુ નથી, એ ચદિવલાસ છે .
વિસnઠ કહH છે કH : Ô_ુ ં તમને બ_ુ મોટ< કથા ક_ુ ં ં પણ આમાં તમને કાલ અને દH શની ગરબડ થતી લાગશે.
આપTું Gવન દH શ અને કાળની સીમામાં જ Gવાય છે અને રામ, કાળ એ વતં નથી. કાળ કÅzપત છે . દH શ
પણ તમારા ચનો િવવત, છે . એટલે દH શ પણ તમારાથી અલગ નથી. દH શ અને કાળ તમે ઉ પ² કરH લી
5 ૃmnટના માને મા કÅzપત પ રમાણો છે . આટલી વાત {યાનમાં રાખીને V _ુ ં વાત કiું ં તે એક લીલા
ે માં ક_ુ ં
નામની ીની વાત કiું ં.Õ લગભગ 40 અ{યાયોની આ વાતા, છે . એને ÔલીલોપાIયાનÕ કહH છે . સંZપ
ં. કોઈ એક દH શમાં પÙ નામનો રાF હતો. લીલા નામની એની રાણી હતી. બંને એકબીFને  ૂબ ેમ કરતાં
હતાં. સંસારને  ૂબ આનંદથી માણતા હતા. એમાં એક દવસ લીલાને િવચાર આ.યો કH આ આનંદ ~ાં 5ુધી
રહHશે ? આ યૌવન તો ચાલવા માંડ¹ું છે . આ ભોગ તો A ૂરા થઈ જશે ! મારો પિત અજર અમર રહH તો કHD ું
સાiું ! એણે પં ડતોને બોલા.યા. પં ડતોએ ક(ું કH Ôઅમને ખબર હોત તો અમે ના થઈ ગયા હોત ? એDું થાય
નહ<.Õ લીલાને થfું કH આમાં મારH કંઈક Fતે જ કરDું પડશે. એટલે એણે સરવતીની આરાધના કર<. તપ કfુ.q
સરવતી એના પર સ² થયા. ક(ું કH Ôમાગ... માગ...Õ એને ખબર હતી કH અમરતા$ું વરદાન તો સરવતી
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નહ- આપે. એણે માfું કH Ôજો _ુ ં વહHલી  ૃ fુ પાું તો કોઈ સવાલ નથી. પણ ધારોકH માર< પહHલાં મારા પિત$ું
 ૃ fુ થાય તો _ુ ં એમનો િવયોગ એક Zણ પણ સહન કર< શું એમ નથી. એટલે મને એDું વરદાન આપો કH
મારા પિતનો Gવા મા માર< સામે જ રહH. બી7ુ ં વરદાન એ આપો કH _ુ ં આપને યાદ કiું યારH આપ ગટ
થઈને માર< ુ©કHલી }ૂ ર કરો.Õ સરવતીએ હા પાડ<. યોય સમયે પિત$ું  ૃ fું થfુ.ં ત:Aુરમાં લીલાએ
પિતના શબને સાચવી રાIfુ.ં એને બ_ુ આઘાત લાયો અને એ ચ«તનમાં પડ< ગઈ. એ પછ< એણે સરવતી$ું
મરણ કfુ.q મ{યરાી થઈ હતી. એણે સરવતીમાતાને A ૂછ®ું કH Ôમારા પિતનો આ મા ~ાં હશે એ મને
બતાવશો ?Õ સરવતીએ ક(ું કH Ô_ુ ં તારા પર સ² ં, _ુ ં તને બતાDું ં. એક આkયન
, ી વાત : ું સાંભળ.
અ યંત }ૂ ર પણ ચદાકાશમાં એક ગામ છે , આું ગામ ા ણો$ું છે અને એમાં વિસnઠ અને અiુંધિં ત નામના
દંપિત રહHતા હતા. બંને સાદગીથી Gવતા હતા અને અચાનક અiુધિં તને પણ તાર< Vમ થfું કH મારા પહHલા
મારો પિત  ૃ fુ પામશે તો એના િવના રહ< શક<શ ન હ. એટલે એણે પણ મને સ² કર< હતી અને તાર< Vમ
એણે પણ બે વરદાન માયા હતા. મ આPયા હતા. આ વિસnઠ નામનો ા ણ એકવાર ટHકરા પર બેઠો બેઠો
નદ< અને વનરાGને જોતો હોય છે યારH યાંથી રાFની સવાર< પસાર થાય છે . રાFનો ભપકો જોઈને
વિસnઠને Gવનમાં પહHલીવાર અભાવ આ.યો. Ô_ુ ં રાF થા તો કHD ું ?Õ એ$ું મન ચગડોળે ચઢ®ું અને એમાંને
એમાં એ મર< ગયો ! અiુધિં તને આઘાત લાયો. એ પણ આઘાતમાં મર< ગઈ. સરવિત કહH છે કH ÔહH લીલા,
આ રાF V  ૃ fુ પા¯યો એ વિસnઠ8પે અવતય હતો. : ું V લીલા છે ને એ અiુધિં ત 8પે અવતર< હતી અને
ં ૂ વાઈ ગઈ. એ કહH હG તો મારા પિતને મયW અડધી રાત થઈ છે .
એને મયા,ના આઠ દવસ થયા છે . લીલા hચ
એમાં તમે એક નવા સંસારની વાત કર< ? એ અમે હતા એમ કહો છો એટલે માiું મગજ દગ¨ાuત થઈ Fય
છે . _ુ ં કHવી ર<તે યાં અiુધિં ત 8પે હોઈ શું ? અને તમે કહો છો કH અમારH અનેક છોકરાઓય હતા. છોકરાઓને
જuમવામાં બે-બે વરસ તો Fય કH ન હ ? તો અમારો એ ઘરસંસાર તો વષ 5ુધી ચાzયો હોય. આ મારા
પિતના િવયોગની તો હ7ુ રાતની ઘટના બની છે . આ બxું કંઈ સમF: ું નથી. સરવતી કહH છે કH ÔહG તને
એક બીG વાત કiું. કH એ V વિસnઠ છે ને એ મર<ને રાF થયો છે . એ પાછો }ૂ ર }ૂ ર ~ાંકનો રાF થયો છે .
એનેય એક રાણી છે . અને એ V રાF છે ને એ વિસnઠ છે અને એ V રાણી છે ને એ : ું છે .Õ લીલા કહH છે Ôમાiું
તો મગજ સાવ ભમી ગfું છે . મને તો આમાં કંઈ ખબર પડતી નથી.Õ વાતેય સાચી. લીલા સરવતીને એમ
કHમ કહH કH તમે ગPપા મારો છો ?! સરવતીના નામે ગPપા ચાલતા હોય એ 7ુદ< વાત છે .Õ એમ કહ<ને
વસંતભાઈએ સમાજને હળવી ટકોર કર< હતી.
આગળ તેમણે જણા.fું કH : Ôસરવતી કહH છે કH આ વાત વાણીથી સમFવી શકાય એમ નથી, _ુ ં તને  યZ
માર< સાથે લઈ F. એ લીલાના અિતવા હક દH હને સાથે લઈને ગગનમાગW ઉÚયન કરH છે અને પછ< એમાં
ચૌદ Sુવન$ું વણન
, આવે છે . એક ગામ પાસે લઈ જઈને એણે ક(ું કH Ôજો આ ગામ અને આ ગામમાં આગળ
ઊભેલો છોકરો એ$ું નામ છે Qયેnઠશમા,. આ તારો Aુ છે .Õ બંને યાં ઊતયા,. કોઈક સાધવીઓ આવી છે એમ
માનીને પેલો Aુ એને પગે લાયો. Aુે ક(ું કH ÔહH સાધવીઓ, આપ અમારH યાં આ.યા પણ અમારH ઘરH તો
શોક છે આઠ દવસનો. િપતા અને એની પાછળ માતા મરણ પા¯યા છે . અમે બધા જ ગહHરા શોકમાં ૂબી ગયા
છ<એ. અમને >ું કરDું એ ખબર પડતી નથી. અમારો િવષાદ }ૂ ર થાય એDું કરો.Õ સરવતીએ એના માથે હાથ
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 ૂ~ો. લીલાએ A ૂછ®ું કH Ôઆમાં _ુ ં ~ાં આવી ?Õ સરવતીએ એના માથે પણ હાથ  ૂ~ો. યારH લીલાને બxું
દH ખાfુ.ં એ વિસnઠને પરણી યારથી લઈને આ છે zલે  ૃ fુ પામી યાં 5ુધી$ું આું Gવન એને દH ખાડ< દ<xુ.ં
ં ૂ ાઈ. લીલાએ A ૂછ®ું કH ÔહH સરવતી માતા આ કHમ કર<ને બને ? મને તો બ_ુ આkય, લાગે છે . અધર
એ ઝ
, ાે
મારો પિત પÙ નામનો રાF, એના શબને હG 5ુવડા.fું છે , પાસે _ુ ં બેઠ< ં એમાંથી તમે મને ચક<ને એક
આખા જuમને અને તેય સમાંતર ભવને બતાવો છો ? A ૂવજ
, uમ હોય તોય હG સમQયા. પણ આ તો તમે મને
આ જuમમાં માર< સામે જ મારા બીF જuમની વાત કરો છો એ કHમ કર<ને બને ?Õ વિસnઠ ઋિષ રામને કહH છે
કH Ôઆ યારH જ શ~ બને QયારH આ દH શ અને કાળ ખોટા છે એમ : ું માની લે. તારા ચમાં રહHલી ઘિનS ૂત
વાસનાને કારણે િનnપ² થયેલી આ 5 ૃmnટ છે . QયારH કોઈ વાસના આપણા મનમાં ઘનીS ૂત થઈ Fય યારH
આપણે ન જોfું હોય એDું દH ખાવા માંડ.H Õ વિસnઠ કહH છે કH ÔવPનાની }ુિનયા એનામાંથી ઉ પ² થઈ છે . સપ$ું
કHમ બધાને સમFઈ Fય છે ? કારણ કH તમે એમાંથી Fગો છો. Fગો યારH ખબર પડH છે કH આ એક સપ$ું
હ:.ું આ જગત પણ એક વPન છે . એની તીિત Fયા િવના નહ- થાય. તમે હG Fયા નથી એટલે તમને
આ જગત સા¸ું લાગે છે . વPનકાળે વPન 5 ૃmnટ પરમ સ ય જ હોય છે . એમ Fhૃતકાળે િમÈયા હોવા છતાં
Fhૃિતની અ$ુS ૂિત સ ય લાગે છે , પણ એ એવી છે ન હ. એ કHવળ તમારા ચનો િવલાસ છે .Õ આ બxું
વિસnઠ ઋિષ લીલાને સરવતીના ુખે સંભળાવે છે . અર<સામાં પવત
, દH ખાય અને સામેય પવત
, દHખાય અને
અર<સો ખસેડ< લો તો યાં કોઈ પવત
, હોય ન હ, એ V અ$ુભવ છે તે અનેક8પતાનો અ$ુભવ છે . આપણે બધા
જ આપણી વાસનાઓના લીધે અનેક8પે એકમાં રહHલા છે .
બીG એક વાતા, ¸ ૂડાલાની કથા છે V વિસnઠ રામને કહH છે . એમાં મનની bથિત, મન$ું વ8પ કHવા કાર$ું
હોય છે એની વાત છે . િશખી{વજનામનો માલવ દH શનો રાF સૌરાn´ની ¸ુડાલાને પરÀયો. બંને અ યંત
આનંદમોદથી રહHતા હતા. એને પણ D ૃMાવથા આવી યારH ¸ુડાલાને Fhૃિત થઈ કH આ સંસાર તો અિન ય
છે . શર<ર તો Gણ, છે . આમાં કોઈ મF નથી. એણે શા અયાસ કય. યોગ કય અને ઘણી ચી bથિતએ
પહCચી ગઈ. રાFને પણ એણે સમF.fું કH તમે પણ આ સમજો. રાFને ગળે બ_ુ વાત ઊતર< નહ-. ફર<વાર
¸ુડાલાએ સમF.fુ.ં રાF સમQયો ન હ. એને તો આનંદમોદમાં રસ હતો. પણ ¸ ૂડાલાની bથિત એટલી
ચી હતી કH રાFને એના સંગથી વનમાં જઈને તપ કરવાની ઈ³છા થઈ. રાF રF માંગે છે યારH ¸ુડાલા
એક બ_ુ સરસ વાત કહH છે . ¸ુડાલા કહH છે કH Ôતમે Fઓ, ુશીથી Fઓ. _ુ ં બ_ુ રાG થઈ. પણ તમે જશો
એટલે કોણ જશે ? આ શર<ર જશે પણ એની દર તો મન એ$ું એ જ છે . એ તમાર< જોડH જ આવશે. તમને
V ભોગિવલાસની ઈ³છા, : ૃnણા અને વાસના થાય છે એ તો મનને કારણે થાય છે . શર<રને કારણે નથી થતી.
ઈmulયો 7ુએ છે એ બxું મન પોતાના અથઘ
, ટનો કર<ને સમV છે . એટલે તમે Qયાં જશો યાં મન તો ભેh ું જ
આવવા$ું છે .Õ તો >ું થાય ? રાFએ વાત સમG. એણે મનને 5ુધારવાનો ય ન કય. અઢાર વષ, પછ<
¸ુડાલા એની પર<Zા કરવા ગઈ યારH એણે જોfું કH રાFને ખરH ખર tાન ાPત થfું છે . Qયાં 5ુધી માણસ
ં ાન થ: ું નથી. QયારH
પોતાના મનનો લય નથી કર< નાખતો યાં 5ુધી એને પોતાના વ8પ$ું અ$ુસધ
ં ાન થઈ Fય છે યારH ¡ ૂળ દH હ ગમે તે bથિતમાં હોય તો પણ એના ºત રક સ વને બલુલ
વiુપા$ુસધ
અસર થતી નથી. એ સંસારમાં રહHવા છતાં સંસારની ઉપર એવી different plane of reality માં વસે છે . ~ારH ક
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તમે બેઠા હો અને તમે તમને જ 7ુઓ છો એવો યોગ કરવા Vવો ખરો ! એ યોગમાં કદાચ એકાદ Zણ
એવી આવશે કH આપણે બધા જ આપણાથી ઉપર ઊઠ< ગયા હોઈ>ું એમ લાગશે.Õ એમ કહ<ને વસંતભાઈએ
યોગવિસnઠ િવશેના વjત.ય$ું સમાપન કfુq હ:.ું
[વાચપિત Aુરકાર દાન િવિધ]
િવિધ]
સંગોmnઠ-5ના સમાપન બાદ, િતવષ, આ ઋિષપંચમીના દવસે િનયિમત8પે અપાતા Ôવાચપિત AુરકારÕ
દાન િવિધનો આરં ભ થયો હતો. આ વષW ત વtાનના વ રnઠ-િસM િવNાન અને અમદાવાદના રહHવાસી
એવા ો. સી.વી. રાવળ સાહHબને (`ી ચીમનલાલ વzલભરામ રાવળ) આ Aુરકારથી Aુરૃત કરવામાં
આ.યા હતા. દાન િવિધ અગાઉ િવિવધ વjતાઓએ તેમ$ું અભવાદન કfુq હ:.ું `ી અsજતભાઈ ઠાકોરH
ÔAુરકારપÕ$ું વાંચન કfુq હ:.ું તેમજ સમE સના 5ુધાર `ી હ રkંlભાઈ જોશીએ અગાઉના વષમાં
અપાયેલા ‘વાચપિત Aુરકાર’ની િવગતો આપી હતી Vમાં ઈ.સ. 2000માં પ.A ૂ `ી ૃnણશંકર શાી, 2001-ડૉ.
કH.કા. શાી, 2002-ડૉ. ભગવતીસાદ પંડા, 2003-ડૉ. એતેર સોલોમન, 2004-ડૉ. વસંત પર<ખ, 2005-ડૉ.
તપવી.એસ.નાંદ<, 2006-ડૉ. હ રસાદ શાી, 2007-ડૉ. લ·મેશ વzલભG જોષી, 2008-ડૉ.ો. અરિવuદ
હષદ
, રાય જોષીને આ Aુરકાર અપણ
, કરવામાં આ.યો હતો. યારબાદ `ી હ રkંlભાઈએ ચાુ વષW અપાનાર
વષ-, 2009 માટHના Aુરૃત િવNાન ો. સી.વી રાવળ સાહHબનો િવ: ૃત પ રચય આPયો હતો Vની િવગતો આ
માણે હતી :
Ôો. ચીમનલાલ વzલભરામ રાવલનો જuમ 13, નવે¯બર 1929ના દને 5ુરHulનગર sજzલાના લ-બડ<
તાુકાના શીયાણી ગામે િશZક માતા-િપતાને યાં થયો. તેઓએ પોતા$ું ાથિમક તથા મા{યિમક િશZણ
ં ઈ fુિનવિસ¢ટ<ની મે´<કની પર<Zા તેઓએ LNતીય વગમ
ચોટ<લા તથા લ-બડ< ખાતે A ૂણ, કfુ.q ુબ
, ાં 1946ના
વષમ
, ાં ઉીણ, કર<. તેઓ મા{યિમક શાળામાં પાંચ વષ, િશZક તર<કH ર ા. યારબાદ નોકર< છોડ< વxુ ઉ³ચ
અયાસ અથW ધમWul કૉલેજ, રાજકોટ ખાતે દાખલ થયા અને 1955માં hુજરાત fુિનવિસ¢ટ<માંથી ત વtાનના
િવષયમાં થમ વગમ
, ાં પાસ થઈ કોલેજના ફHલો િનમાયા. ભાવનગર શામળદાસ કૉલેજમાં ત વtાનના
.યાIયાતા તર<કH પસંદગી પામતાં યાં પાંચ વષ, 5ુધી અ{યાપન કાય, કfુ.q તે દર¯યાન બનારસ હu}ુ
fુિનવિસ¢ટ<માંથી એમ.એ.ની પર<Zા ત વtાનના િવષય સાથે LNતીય વગ,માં 1959ના વષમ
, ાં પસાર કર<. આ
ઉપરાંત, તેઓએ રાn´ભાષા Ôર નÕ, વધા,ની ઉપાિધ 1953માં તથા હuદ< ÔસેવકÕની ઉપાિધ hુજરાત િવાપીઠ,
અમદાવાદ ખાતેથી 1954ના વષમ
, ાં ાPત કર< હતી. તેઓએ સરદાર પટHલ fુિનવિસ¢ટ<, વzલભિવાનગર
ખાતે પોટ EેQfુએટના અને hુજરાત િવાપીઠ, અમદાવાદ ખાતે પોટ EેQfુએટ અને પી.એચ.ડ<.ના
િવઝીટ-ગ ોફHસર તર<કH સેવાઓ આપી છે . િવિવધ સરકાર< કૉલેજોમાં ત વtાન િવભાગના ા{યાપક તથા
અ{યZપદH રહ< ુલ 33 વષન
, ી સેવા બાદ િનD ૃ થયા.
ફHકzટ< ઑફ આટ,સ, સૌરાn´ fુિનવસÄટ<; એકHડિH મક કાઉuસીલ તથા ફHકzટ< ઑફ આÖસ,, hુજરાત fુિનવિસ¢ટ<;
બોડ, ઑફ ટડ<ઝ, એમ.એસ. fુિનવિસ¢ટ<, વડોદરા; ફ<લોસોફ< એડવાઈઝર< કિમટ<, fુિનવિસ¢ટ< Eંથ િનમા,ણ
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બોડ,, અમદાવાદ; સરદાર પટHલ fુિનવિસ¢ટ<, વzલભિવાનગર; અયાસªમ સિમિત-ધોરણ-12, hુજરાત
રાQય; પાઠAુતક લેખક સિમિત; tાન કોશ- ફલોસોફ<, hુજરાત fુિનવિસ¢ટ<; બોડ, ઑફ ટડ<ઝ ઈન
ે
ફલોસોફ<, ભાવનગર fુિનવિસ¢ટ< વગેરHમાં સય તર<કH રહ< ¸ ૂ~ા છે . તેઓ સૌરાn´ fુિનવિસ¢ટ<ના સેનટ
મે¯બર પણ રહ< ¸ ૂ~ા છે . તેઓ બોડ, ઓફ ટડ<ઝ ઈન ફ<લોસોફ<, સૌરાn´ fુિનવિસ¢ટ< તથા hુજરાત
fુિનવિસ¢ટ<ના A ૂવ, અ{યZ પણ છે . ો. સી.વી. રાવલ ઈmuડયન ફલોસો ફકલ કCEેસ, અખલ ભારતીય દશન
,
પ રષદ, hુજરાત ત વtાન પ રષદ તથા વzડ, ફHડરH શન ઓફ ઈuટર- રલીGયસ કાઉuસીલના આGવન સય
છે . તેઓ ગાંધીG અને ગીતા, ન દશન
, માં સદાચાર, ભગવાન ુMનો GવનસંદHશ, ચાણ~$ું નીિતશા Vવા
અનેક રH ડ<યો વાતા,લાપમાં ભાગ લઈ ¸ ૂ~ા છે તેમજ કો¯fુનલ હામન
, ી Vવા અમદાવાદ }ૂ રદશન
, ના ટ<.વી.
શૉમાં ભાગ લઈ ¸ ૂ~ા છે .
તેઓએ ત વtાન િવષયના ભારતીય સંૃિત તથા સંૃતના નાતક તેમજ અ$ુનાતક િવાથÄઓ તથા અuય
sજtા5ુઓને ઉપયોગી એવા ચાવા,ક દશન
, , `ીમદ શંકરાચાય$
, ું ત વtાન, A ૂવમ
, ીમાંસા દશન
, , પા રભાિષક
કોશ-ત વtાન, ભારતીય દશન
(ષડદશન
,
, ો), આચાય$ું ત વચ«તન (આ દ શંકરાચાયથ
, ી પં. બલદH વ
િવાS ૂષણ), અવૈ દક દશન
, ો (ચાવા,ક, ન અને બૌM દશન
, ), થાન-યી (ઉપિનષદો,  5ુો તથા
`ીમદ ભગવદગીતા દશ,ન), `ીમદ ભગવદગીતા દશન
, , `ીમદ શંકરાચાય, (કHવલાNૈતવાદ), `ી રામા$ુFચાય,
(િવિશnટાNૈત), `ીમદ વzલભાચાય, (>ુMાNૈતવાદ), ભારતીય દશન
, માં આ મત વ તથા પરમા મત વની
િવભાવના (ન દશન
, ના િવિશnટ સંદભમ
, ાં) Vવા Aુતકો લIયા છે . તેઓએ રાn´<ય તથા ºતરરાn´<ય
ે ીન અને ર<સચ, જનz, સમાં ત વtાન, ક¯પેરHટ<વ રલીGયન, આઈડ<યોલોG વગેરH િવષયો પર
કZાના મેગઝ
hુજરાતી, હuદ< અને EેG ભાષામાં અનેક મનનીય લેખો લIયા છે . ભારતીય ત વtાન અને સંૃિતના
Zેમાં દાન બદલ તેઓને ણવ ભારતી ફાઉuડHશન, કણા,ટક Nારા Ôણવ ભારતીÕ Aુરકારથી સuમાિનત
કરવામાં આ.યા છે .
ધમ, તથા દશન
, Zેે થતી િવાક<ય D ૃિઓમાં તેઓએ સ ªય સેવા તથા અ ૂzય દાન આPfું છે . િનD ૃિ
બાદ પણ તેઓ વાચન-લેખનની D ૃિમાં યs કÛચત યોગદાન આપી ર ા છે . હાલ તેઓ 28, નોવેZ રોહાઉસીઝ, િશવરં જની સોસાયટ< પાસે, સેટHલાઈટ રોડ, અમદાવાદ-380015 ખાતે પોતાના ુુંબ સાથે આનંદથી
Gવન પસાર કર< ર ા છે .Õ એમ કહ<ને `ી હ રkંlભાઈએ Aુરકાર દાન િવિધ માટH સૌને િનમંણ આPfું
હ:.ું
Aુરકાર િવિધમાં સૌથમ તેમ$ું અને તેમના પ ની `ીમતી  ૃ}ુ લાબેન$ું િતલક કર<ને સuમાન કરવામાં આ.fું
હ:.ું યારબાદ A ૂ.બાAુએ રાવલ સાહHબ$ું શાલ ઓઢાડ<ને સuમાન કfુq હ:.ું તે પછ< તેમના તેમજ અuય
િવNાનોના હતે તેમને Ôવાચપિત AુરકારÕ દાન કરવામાં આ.યો હતો V$ું `ોતાઓએ ઊભા થઈને
તાળ<ઓથી અભવાદન કfુq હ:.ું રોમાંચ પેદા કરતી આ ધuય ઘડ< સૌ કોઈ માટH ચરમરણીય બની રહ< હતી.
Aુરકારની રકમ મ_વ
ુ ાના િનવાસી અને વ રnઠ પકાર `ી કાbuતભાઈ ભ§ના હતે આપવામાં આવી હતી.
યારબાદ સમE સના િતમ ચરણમાં A ૂ. મોરા રબાAુએ આભારદશન
, માટHના વjત.યનો ારં ભ કય હતો.
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[આભારદશન
, Ð A.ૂ.ૂ મોરા રબાAુ]
`ી રામચંl ં શરણં ે |
`ી રામ}ૂ ત ં શરણં ે ||
િતવષ, યોFતા િ દવસીય સંૃતસના સમાપન દવસે, સંૃતની Vમણે ઉપાસના કર< એવા િવાAુiુષની
ઉપાસના કરવાનો આપણો આ એક ªમ ર ો, એ ªમમાં આV આપણે બધાએ સાથે મળ<ને V િવાAુiુષની
વંદના કર< એ A ૂજનીય તેમજ આદરણીય રાવલસાહHબને મારા ણામ અને સાથે સાથે  ૃ}ુ લાબહHનને પણ
મારા ણામ. Vમના વડH આ કાય, થઈ ર(ું છે તે કિમ ટના બધા જ આદરણીય વડ<લો, ણ દવસ
ઔદાયA
, ૂવક
, આવેલા અને Vમણે પોતપોતાના િવષયમાં રહ<ને આપણને સ સંગ કરા.યો... એ સ_ુ આદરણીય
વjતા-વડ<લો-બહHનો ઉપરાંત સૌ ભાવકો, `ોતાઓ અને અuય સૌ ભાઈ-બહHનો... સૌને મારા ણામ. આ
S ૂિમના સમથ, પકાર `ી કાbuતભાઈ ભ§ને પણ માર નમન.
અbમતાપવ, અને સંૃતસના સમાપનમાં મારH બોલવા$ું આવે જ છે અને બોું પણ ં પણ મ એક સંત
પાસેથી સાંભળે  ું V મને ગમે ું કH સાચો ઉપવાસ કયો ? એ સંતે મને કહH ું કH એકાદશીનો ઉપવાસ યારH જ
સાથક
, ગણાય QયારH બારસના દવસે એને ચ«તા થાય કH આV મારH જમDું પડશે ! આDું એક }ુ:ખ સF,ય.
ે ાં એમ લાfું છે કH `ાવણ મ હના$ું એક મ હના$ું
આમ Vને થાય એ$ું એકાદશી$ું ત સા¸ુ.ં એમ મને હંમશ
ે ા માર< અ$ુS ૂિત રહ< છે .
મૌન થયા પછ< મને દરથી બીક લાગે કH આV મારH બોલDું પડશે ! એવી હંમશ
ૂ $ું આમંણ વીકાર<ને આવો છો અને મને ઘરH બેઠાં આટલો
પરં : ુ આપ સૌ િવાAુiુષો-બહHનો સૌ hુiુળ
સ સંગ કરાવો છો તેથી મને લાગે છે કH _ુ ં બડભાગી ં. _ુ ં કંઈ ભાયના નામે રોદડાં રોDું એવો બાવો નથી !
કહHવાય છે ને કH નદ<માં A ૂર ગામમાં વરસાદ થાય એના લીધે ના આવે, A ૂર તો યારH જ આવે QયારH
ઉપરવાસમાં બ_ુ વરસાદ થયો હોય. એમ આ બધી જ D ૃિમાં ~ાંક ઉપરવાસનો વરસાદ કામ કરH છે . આ
ૂ માં જu¯યો યારથી જ
િસવાય બી7ુ ં ક>ું નથી. એટલે જ _ુ ં મારા ભાયને સદભાગી ગTું ં. એક તો સાxુળ
ે ા સ² હોવ છો એ માiું િવશેષ
સદભાગી ં. આપ સૌ કHવળ અમારા અહH: ુ ેમને લીધે અહ- આવવા હંમશ
સદભાય છે .
આું વષ, ફયા, કiું ં, બોzયા જ કiું ં, પણ અહ- અbમતાપવન
, ા ચાર-પાંચ દવસ અને સંૃતસના ણેક
દવસ, V `વણ કiું ં એ માર< ભbjત છે . કારણ કH નવધાભbjતમાં `વણને થમ ભbjત કહ< છે . એટલે મારH
બોલDું પડH છે તેથી બોું ં પણ બોલDું ગમ: ું નથી એમ પણ વાત નથી. કથાની તો આખી વાત જ 7ુદ< છે .
ં
પણ અહ- એમ થાય કH કHD ું 5ુદર
સમાપન વસંતભાઈએ કfુq ! પછ< >ું બોલવા$ું બાક< રહH ? મને લાગે છે
વસંતભાઈ tાન સાથે હ«મત આપે છે અને tાન સાથે bમત પણ આપે છે . આ બોલવાની વાત પરથી મને
યાદ આવે છે કH આદરણીય `ી 5ુરHશભાઈ દલાલે એક લેખ$ું મથાÂં આPfું હ: ું કH Ôવાણીનો વણકર કબીરÕ.
મને આ મથાÂં બ_ુ ગ¯fુ.ં આખરH તો કોઈ પણ 8પમાં કથાની : ુિત કરનારા બધા વાણીના વણકરો છે .
કથાના કHટલા બધા લZણો Fણવા મયા ! કથા$ું આટું િવશાળ વ8પ આV ખબર પડ< ! _ુ ં તો કથા ક ે
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જ F ં ! ઉપરવાસના વરસાદને લીધે અને તમારા સૌના આશીવા,દથી બે કાંઠામાં વહHવા$ું સદભાય ાPત
થfું છે . વણકર QયારH કાપડ વણે છે યારH તાણવાણા નાખે છે . તો મને એમ થાય છે કH વાણીના વણકરના
તાણાવાણા ~ા ? વાણીનો વણકર એટલે પોતપોતાના Zેમાં કાય, કરનાર કોઈ પણ. એ પછ< લખીને કથા
કરતો હોય, બોલીને કરતો હોય, વાંચીને કરતો હોય.... ગમે તે. એ બધા જ .યાસપીઠના કબીરો છે . એણે
એટું જ {યાન રાખવા$ું હોય છે કH એના તાણાવાણા બરાબર સમFવવા જોઈએ. વાણીના વણકરના ÔવાણાÕ
એટલે િવચાર અને ÔતાણાÕ એ વતન
, . : ુલસીદાસGએ આ બાબતને લગતી વાત કરતાં િવનયપિકામાં આું
યોગવિસnઠ ઉતાfુ.q અહ- વૈરાયની પણ હમણાં વાત થઈ. આપણો વૈરાય તો કHવો ? િનnુળાનંદGને ગાDું
પડ¹ું Ô યાગ ન ટકH વૈરાય િવનાÕ. એમાંની શરતો પણ આપણે જોઈ. અહ- કહHવાfું કH શાંતપTુ,ં િનમળ
,
િવચાર, સંતોષ Ð પણ છે zલે V આચરણ અને વતન
, ની વાત આવી એ મોટામાં મોટ< કસોટ< છે . વતન
, એ
તાણો છે અને િવચાર એ વાણો છે . વાણો હોય અને તાણો ના હોય તો વ બન:ું નથી. V વjતાની પાસે
વાણીનો વાણો હોય, વત,નનો તાણો હોય તો એમાંથી કfું વ બને ? એ વ V બને એ$ું નામ છે િવવેક.
કબીરH વાણી અને વતન
, ના તાણાવાણાથી એક િવવેકની ચાદર વણી અને પં ડતોની વ³ચે આ માણસ િવવેકની
ચાદર ઓઢ<ને ફરતો હતો. આપણા બધાના સદભાય છે કH QયારH QયારH આપણે આ બધા વjતાઓને
સાંભળ<એ છ<એ યારH યારH આપણને બધાને એ ચાદર કોઈને કોઈ 8પે ઓઢHલી દH ખાય છે .
કથાની શ8આત માણસના સrનથી થઈ, વેદકાળથી થઈ.... એમ અહ- 7ુદ< 7ુદ< ર<તે કહHવાfુ.ં કથાનો
ઈિતહાસ Fણે કH બ_ુ જ આ દ 5 ૃmnટ સાથે શ8 થયો. પણ મારH તમને એ કહHD ું છે કH રામચ રત માનસ$ું દશન
,
આ કથાના વાહ માટH >ું કહH છે ? એના માટH મારH એટું જ કહHવા$ું કH :
A ૂછે ઉ રુપિત કથાસંગા | સકલ લોક જગ પાવની ગંગા ||
ભગવાન મહાદH વ બોzયા છે કH કથાઓ સકલ જગતને પાવન કરનાર< ગંગા છે . એ કથા કોઈ પણ હોય.
કથાસ ર સાગરમાં આવતી હોય, ા ણEંથમાં આવતી હોય કH Fતકકથાઓમાં આવતી હોય. અમારા
લાSુદાદા તો એમ કહH કH Ôયા દH વી સવS
, ૂતેÞ,ુ કથા8પેણ 5ુસbં થતા, નમતયૈ નમતયૈ નમતયૈ નમો
નમ:Õ બધી જ કથાઓ ગંગા છે . આ કથાઓ ગટH ~ાંથી ? રહH ~ાં અને Fય ~ાં ? `Mાજગતમાં કથા
િશવની જટામાંથી ગટH. એટલે કH કોઈ પણ કથા$ું ાગટg tાવાન .યbjતના મતકમાંથી થ: ું હોય છે .
રામચ રત માનસમાં આવે છે કH Ôરચ મહHશ િનજ માનસ રાખા...Õ એટલે કH કથાઓ$ું િનવાસથાન ±દય છે .
હમણાં વસંતભાઈએ ક(ું તેમ ±દયની ભાષાની આ વાત છે . કHવળ ુLMમાંથી નીકળે લી વાત વાયા ±દય ન
થાય તો એને ગંગાસાગરનો િવ`ામ ાPત ન થાય. કથા પરં પરા વાહ< જ રહHવી જોઈએ. એ વહHતી રહHવી
જોઈએ. પાણીથી કપડાં ધોવાય પણ પાણીનો બરફ થાય તો એ કપડાંને ફાડ< નાખે. એમ પરં પરાઓ જડ બને
તો એ કHટલાયનાં પોત બગાડ< નાખે. કથાની પરં પરા વાહ< છે . એ કથા Fય છે ગંગાસાગરમાં. એટલે કH
કથાને પહCચવા$ું છે લોકો 5ુધી. એ જ એનો ગંગાસાગર છે . ©લોકને પહCચવા$ું છે લોક 5ુધી. છે zલા માણસ
5ુધી આ કથા પહCચવી જોઈએ. એ ર<તે આ બધી જ D ૃિઓ કથાના વાહ8પે િતવષ, વહHતી રહH છે .
આપની tાના િવચારોમાંથી ઊઠHલો વાહ આપ ±દયથી આ મારા નાનકડા એવા આ ગંગાસાગરમાં
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ભેળવવા પધારો છો એનો અમને એક વષ, 5ુધી ગંગાસાગરના ઉછાળાની Vમ આનંદ રહH છે . આપ સૌ આવો
છો એ આપની ઉદારતા છે . આ આપ સૌના વખાણ કરવા માટH નથી કહHતો. આપ મને સમG શકો છો. _ુ ં
±દયથી કહ< ર ો ં. ±દયથી આપને ણામ કiું ં. આ િવદાય આપને ફર<થી બોલાવવા માટH છે .
નીિતનભાઈ વડગામાએ હમણાં એક બ_ુ સરસ ગઝલ લખી કH >ું કામ આપણે આ મહાAુiુષોની, હ$ુમાનGની
અને િવNાનોની વંદના કર<એ છ<એ ? એ$ું કારણ એમણે કંઈક આ ર<તે આPfું :

આયું કોÕક આું ભરH છે , એટલે મા¡ું નમે છે .
ઝીTું ઝીTું ઝરમરH છે , એટલે મા¡ું નમે છે .
હHમચંlાચાયW ક(ું છે કH આ બધી કથાઓમાં િતકો અને િનિમો 7ુદા છે બાક< સ ય જ કHવળ સ ય$ું દાન
આપી શકH છે . સ ય પોતે જ પોતાને આપી શકH છે , બી7ુ ં કોઈ એને આપી શક: ું નથી. Vમને સ ય મfું હોય
એ જ સ ય$ું દાન કર< શકH એટલે જ એમને મા¡ું નમે છે . એ પછ< ભલેને કોઈ પણ કળા કH કોઈ પણ િવા
હોય. ÔઝીTું ઝીTું ઝરમરH છે Õ એટલે ભાવ પાડા વગર વાભાિવક વરસી Fય છે એટલે મા¡ું નમે છે . આV
ૂ એથી ધuય બને
આપ સૌની સમZ એટલે જ મા¡ું નમે છે કારણ કH આપ અમાiું આયું ભરો છો. આ hુiુળ
ૂ માં ગામડાંના અ ક«ચન સાxુઓના બાળકો ભણે છે અને રહH છે . _ુ ં ~ારH ય એમને વચન
છે . આ hુiુળ
ૂ
આપતો નથી કH એમના ટકા A ૂછતો નથી. જયદH વભાઈ વગેરH છે એ એમની સંભાળ લે છે . પણ hુiુળ
બuયાના આટલા વષ પછ< હવે મને સમFય છે કH િવાથÄઓ તો િનિમ છે પણ આ hુiુુળ કદાચ આ
કારના સો માટH જ બufું હશે. તેથી આપ આ સોમાં તો આવો જ છો પણ QયારH QયારH આપને એમનેમ
ૂ ના
પણ આવવાની ઈ³છા થાય Ð વા{યાય કરવા, ચ«તન કરવા, અ$ુnઠાન કરવા યારH કાયમ hુiુળ
દરવાF ુzલા છે જ પણ એ સાથે મોરા રબાAુનો ±દયનો દરવાજો પણ ુzલો છે . એટલે આપ સૌ આવતા
રહHજો. િવશેષ કંઈ નહ- કહHતા, એક પંbjતથી A ૂiું કiું :

ેમ સે બોલા કરો,
ેમ સે ુલાયા કરો,
યે આપ કા ઘર હß, આયા Fયા કરો |
[સમાPત]

[1] સંૃતસ-10: ડ<.વી.ડ< ાÅPતથાન :
સંગીતની }ુિનયા પ રવાર, c/o િનલેશ સંગીત ભવન, નાગર<ક બેuક પાસે, મ_વ
ુ ા-364290. hુજરાત. ભારત.
ફોન : +91 2844 222864.
[2] કાયª
, મ$ું થળ:
`ી કß લાસ hુiુુળ, માલણ નદ<ને કાંઠ,H મ_વ
ુ ા (sજ. ભાવનગર, hુજરાત): ફોન : +91 2844-222090.
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