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પૌરાણક પા ોનો પ રચય કરાવ ું સંૃતસ

Ð  ૃગેશ શાહ

ં
નદ કનારાનો શાંત િવતાર હોય, આસપાસ પ#ીઓ ૂંજન કરતા હોય, ( ૃ#ોથી આ*છા દત ,ુદર
ઉપવન
હોય અને તેમાં કોઈ 1ાની 2ુ3ુષ વટ( ૃ#ની છાયામાં બેસીને ઋિષછા ોને 89ત:વ ક; અ<યા:મયોગ=ું રહય
સમ>વી ર?ા હોય Ð તેવા અનેક @Aયો આપણને 2ુરાણકથાઓમાં મળે છે . બDધ
ુ ા આપણા અનેક 2ુરાણોની
શFઆત નૈિમષારHયમાં Iૃિતની ગોદમાં િવરાજમાન ઋિષઓના સંવાદથી શF થાય છે ; Kમ ક; ભાગવતકાર
કહ; છે :
નૈિમષે , ૂતમાસીનમભવાN મહામિતમ |
કથા ૃતરસાવાદુ શલ: શૌનકોડ8વી ્ ||
Ôએક સમયની વાત છે . ભગવદકથા ૃત=ું રસાવાદન કરવામાં ુશળ ુિનવર શૌનકUએ નૈિમષારHય #ે માં
િવરાજમાન મહામિત , ૂતUને નમકાર કરને 2 ૂછVુ.ં ...Õ આમ 2ુરાણોનો કથાIવાહ આગળ વધે છે . આ @Aય
આપણી Xખ સામે >ણે સતZુગને ખડો કર; છે ! વેદની ઋચાઓ, દધ\ વર; ઉ*ચારાતા ઉપિનષદ-ગીતાના
Aલોકો અને વૈ દક મં ોના રહયો પામીને 1ાનિપપા,ુઓ ૃતાથત
\ ાનો અ=ુભવ કર; છે . પરં  ુ સતZુગ એ કોઈ
િનિ^ત કાળગણનાનો સમય નથી. _યાં પણ આવા વૈ દકસ ો=ું વાતાવરણ સ>\ય છે :યાં સતZુગ આપ મેળે
ખડો થતો હોય છે . સૌરા`aમાં મDવ
ુ ા ખાતે Iિતવષ\ યો> ું Ôસંૃતસ Õ આપણને સતZુગ જ નહb, છે ક
વેદકાલીન સમયમાં લઈ >ય છે .
માલણ નદને તીર; , નાળયેરના ( ૃ#ોથી આ*છા દત cી કd લાશ eુ3ુુળના Iાંગણમાં 2 ૂ. મોરા રબા2ુની Iેરક
ઉપfથિતમાં યો> ું આ િ દવસીય સ

આપણને નૈિમષારHયના વાતાવરણની અ=ુg ૂિત કરાવે છે .

આદરણીય cી હ ર^ં@ભાઈ જોશી તેમજ cી િવનોદભાઈ જોશીના આયોજન-સંચાલન હ;ઠળ અહb Iિતવષ\
સંૃત સા હ:યના િવiાનો K તે િવષયને અ=ુFપ પોતાનો અjયાસ અને ચkતન cોતાઓ સમ# રlૂ કર; છે .
પા -Iસંગને અ=ુFપ વmતnય સાથે વેદની ઋચાઓ ક; 2ુરાણ-ઉપિનષદના Aલોકો=ું K રતે અહb ગાન થાય
છે તે સાંભળને ઉપfથત સૌ cોતાઓ રોમાંચ અ=ુભવે છે . Aલોકો=ું મંથન થતાં >ણે તેમાંથી નવનીત Iગટ
થાય છે . 2 ૂ. બા2ુની cોતા તરક;ની ઉપfથિતમાં eુજરાતની િવભo Zુિનવિસpટઓમાંથી આવતા સંૃતના
િવiાન Iા<યાપકો, ભારતીય સંૃત િવNાપીઠના િવiાનો ગહનમાં ગહન િવષયને એકદમ સરળ કરને તેનો
સાર આમ જનતા સમU શક; તે રતે  ૂક આપે છે . 2ુરાણો અને વેદની Iાચીન કથાઓને અહb વતમ
\ ાન
સમયને અ=ુલ#ીને સમજવાની કોિશશ થાય છે . માનવીની સનાતન ( ૃિqઓ=ું એક એ(ું ચ

ખrું થાય છે ક;

Kથી આપણને એમ લાગે ક; Zુગો પહ;લા કહ;વાયેલી વાતો આK પણ ક;ટલી યથાથ\ છે ! પાંચ સંગોs`ઠની
બેઠકો સાથે યો> ું આ સ ,

ી> દવસની tિતમ Ôવાચપિત 2ુરકારÕ Iદાનિવિધ સાથે સંપo થાય છે .

ચાuુ વષv તા. 2,3 અને 4 સzટ;{બર, 2008 દરિમયાન આ રતે નવમા સંૃતસ =ું આયોજન કરવામાં આnZું
Kનો િવષય હતો Ôપૌરાણક પા ોÕ Ð એટલે ક; 2ુરાણોમાં આવતા lુદા lુદા પા ો પર િવiાનો=ું ~ ૃહદ ચkતન.
બરાબર સવાર; નવ વાયે 2 ૂ. મોરા રબા2ુ અને સંૃત સા હ:યના િવiાનોની Iેરક ઉપfથિતમાં મંગલદપ
Iાગટથી આ નવમા સ નો આરં ભ થયો હતો. :યારબાદ eુFુળના છા ો iારા Ô2ુ3ુષ,ુmતÕ=ું દnયગાન
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કરવામાં આnZું હ.ું Ôસંૃતસ Õની g ૂિમકા િવશે વાત કરતાં cી હ ર^ં@ભાઈ જોશીએ આ 2 ૂવv થયેલા આઠ
સ ોની ઝાંખી આપી હતી. Ôિશવમ હમાÕ, Ôભાગવદમ હમાÕ, Ôસંૃત મહાકાnયોÕ, Ôસંૃત નાટકોÕ, Ôપરમત:વ
િવભાવનાÕ, Ôવૈ દક સા હ:યÕ, Ôઆયંલક રામાયણોÕ અને Ôમહાભારતના પા ોÕ િવશે આઠ સ ો યો>યા બાદ આ
વષv Ôપૌરાણક પા ોÕનો િવષય પસંદ કરવામાં આnયો છે તેમ તેમણે જણાnZું હ.ું Iથમ સંગોs`ઠની બેઠકના
વmતાઓ રાધાવલભ િ પાઠU, ુુદભાઈ વાડ;કર અને યોગનીબેન nયાસ તેમજ આ બેઠક=ું સંચાલન
કરનાર મન,ુખભાઈ સાવલયા=ું બા2ુએ ,ુ માલાથી વાગત કZુ હ ું અને :યારબાદ બેઠકના Iથમ
વmતnયનો Iારં ભ થયો હતો.
[સંગોs`ઠોs`ઠ-1]
સ ારં ભની આ બેઠક=ું સંચાલન સંભાળતાં મન,ુખભાઈએ જણાnZું હ ું ક; Ôવેદોમાં જ ટલ કમક
\ ાંડ છે .
ઉપિનષદોમાં ત:વની g ૂિમકા સામાય માણસને સમજવી ુAક;લ પડ; :યાર; વેદnયાસUને એમ થZું ક; એવા
શાો રચાવા જોઈએ ક; K લોકદય ,ુધી પહચે. આમ 2ુરાણોથી રચના થઈ. 2ુરાણોથી ભાષા અ:યંત સરળ
છે . િવiાન ન હોય તે પણ સમU શક; છે . 2ુરાણોમાં ભfmત અને 1ાનનો અgુત સમવય છે . 89ાંડ 2ુરાણમાં
તો વળ એમ કહ;વાZું છે ક; K િવiાન વેદોને સાંગોપાંગ >ણતો હોય, ઉપિનષદોનો ગહન અjયા,ુ હોય પણ
જો 2ુરાણોનો તેને પ રચય ન હોય તો તેને Dુ ં િવiાન કહ;તો નથી Ð 2ુરાણો=ું આટuું બું મહા:મય છે .Õ
સંગોs`ઠના Iથમ વmતા cી રાધાવલભ િ પાઠUનો પ રચય આપતાં તેમણે જણાnZું ક; Ôcી િ પાઠU
સંૃતના ુરંધર િવiાન છે , દહ fથત સમ દ; શની સંૃત સંથાઓ=ું િનયમન કરનાર સવ*ચ સંથાના
તેઓ વાઈસ ચાસેલર છે . 2ુરાણો િવશે તેમ=ું ગહન પ રિશલન છે , સારા ચkતક અને સારા વકતા છે . તેઓ
આK આપણને આ િ દવસીય ચાલનારા સ

માટ; 2ુરાણોના પા ો, તેમની Iિતભાઓ અને તેઓની

િવશેષતાઓ િવશે એક 2 ૂવg
\ ૂિમકા બાંધી આપશે.Õ
cી રાધાવલભ િ પાઠUએ પોતાના વmતnયનો આરં ભ કરતાં કું ક; ÔDુ ં 2ુરાણોનો િવશેષ1 નથી. 2ુરાણો તો
એટલા િવશાળ છે ક; કોઈ એક 2ુરાણનો Uવનભર અjયાસ કરવામાં આવે :યાર; તેના મમન
\ ે કદાચ પામી
શકાય. Dુ ં તો અહb મા

g ૂિમકા વFપે કંઈક કહ;વાનો Iય:ન કરશ. સંૃતની પિત Iમાણે આપણે સૌથી

પહ;લા Ô2ુરાણÕ શદના લ#ણોનો િવચાર કરવો જોઈએ. મહિષp યાક; Ô2ુરાણÕ શદનો અથ\ કરતાં કું છે ક;
Ôपुरा नवम ् भवितÕ Ð એનો અથ\ Kમાં અતીત ન(ું Fપ ધારણ કર; છે તે 2ુરાણ. એ કદ lૂના થતા નથી. lૂનો
કાળ Kમાં નવો થઈને જમે છે તે 2ુરાણ. >ણે સહાsદઓ આપણી Xખ સામે ઊભી થાય છે !Õ cી
ં
િ પાઠUએ આ િવશે દ`ટાંત ટાંકતા સમ>nZું હ ું ક; Ôઘણી વાર Uવનમાં આપણે કુકં ,ુદર
વાંચીએ છએ
:યાર; એમ લાગે છે ક; >ણે આપણે નવા થઈ ગયા ! કોઈ સાર કિવતા ક; સા હ:ય ક; પછ ગમે તે. કિવતા,
કલા, સા હ:ય આપણને નવા કર; છે . શરરનો થાક અને માનિસક િવકારોને ૂ ર કરને આપણને આપું સહજ
વFપ આપે છે . અર; , આપણે આટલી ુસાફર કરને અહb મDવ
ુ ા આnયા, પણ આnયા પછ >ણે એમ લાZું
ક; આપણે નવા થઈ ગયા ! 2ુરાણો=ું કામ nયfmતમાં રહ;લા ચૈતયને >eૃત કરવા=ું છે . વાZુ 2ુરાણમાં એમ
કું છે ક; Kમાં અતીત ાસ લેવા લાગે તે 2ુરાણ. હવે 2ુરાણના બી> લ#ણોનો િવચાર કરએ. ~ ૃહદારHયક
ઉપિનષદ Iમાણે એમ કહ;વાZું છે ક; પરમત:વનો િન:ાસ એ 2ુરાણો છે . તેથી તે= ું એક લ#ણ એ પણ છે ક;
તે ઈર=ું વFપ છે .Õ
2
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2ુરાણો િવશે સરળ સમlૂતી આપતાં એમણે જણાnZું ક; Ôઈર Kમ એકમાંથી અનેક થયો તેમ 2ુરાણો પણ
કદાચ  ૂળ એક જ હોય અને પછ તેમ=ું અઢાર 2ુરાણોમાં િવભાજન થZું હોય તેમ બની શક;. આ તો ફmત
એક Xકડો છે બાક 2ુરાણો તો એટલા લોકિIય બયા છે ક; તેની કોઈ ગણતર નથી.Õ તેમણે cોતાઓને
હસતાં હસતાં જણાnZું ક; મનેય એમ ઈ*છા થાય ક; ÔDુ ં મારા નામ પરથી એક રાધાવલભ2ુરાણ લખી નાું !
Ð એમ થવા=ું કારણ એ છે ક; આપણે આપણા  ૂળ સાથે કોઈને કોઈ વFપે જોડાવા માગીએ છએ. 2ુરાણો
સતત વધતા જ રહ; છે . તે= ું Zુmલયસ સતત િવતર ું રહ; છે . આ એ=ું એક લ#ણ છે . 2ુરાણોને વેદો=ું
ઉપg ૃહણ ક?ા છે ; એટલે ક; 2ુરાણો એ વેદોમાં કહ;વાયેલી વાતોનો િવતાર છે .Õ
હવે આ 2ુરાણોનો િવતાર ક;વી રતે થયો તેની વાત કરતાં cી િ પાઠUએ કું હ ું ક; Ô2ુરાણોનો િવતાર
, ૂતU iારા થયો. ભારતની આ  ૂબી છે ક; અહb nયfmતને એના ૂળથી નહb પરં  ુ એના કામથી ઓળખવામાં
આવે છે . , ૂતU તો #િ ય િપતા અને 8ા9ણ માતા iારા ઉ:પo થયેલા િવલોમજ સંતાન છે પરં  ુ તેમ છતાં
2ુરાણોને બચાવવા=ું અને તેનો િવતાર કરવા=ું કામ તેમને સપવામાં આnZુ.ં ભગવાન વેદnયાસ પણ એ
રતે િન{ન >િતમાં ઉ:પo થયેલા સંતાન છે . ઉપિનષદોમાં આવતી સ:યકામ >બાલની વાત પણ તમે >ણો
છો ક; તે તેને પોતાના ૂળનો યાલ નથી. તે ગૌતમ ઋિષને િનભક પણે કહ શક; છે ક; મને મારા િપતા કોણ
છે તે >ણ નથી. ગૌતમ ઋિષ તેની સ:યવાણીથી Iસo થઈને તેને Ôસ:યકામ >બાલÕ એ(ું નામ આપે છે .
અર; , છે ક વેદકાળમાં જઈએ તો ઋગવેદમાં એ(ું વણન
\ આવે છે ક; કારગરો, નટો, વાદકો, ભાટ-ચારણો, નતક
\ ો
Ð આ બધાને ય1ોમાં આદર સ હત આમંિ ત કરવામાં આવતા. તેઓ ય1=ું જ એક tગ ગણાતા. કોઈ એમને
 ુ*છ ક; હલકા નહો ું ગણ.ું આટલા ચા િવચારોની આપણી પરં પરા રહ છે . , ૂતોએ આ બધી પરં પરા,
વંશાવેલીઓ, ચ ર ો, , ૃs`ટની ઉ:પિqની િવગતો વગેર;નો સંચય કય. , ૃs`ટના મવંતરોની ગણતર કર.
ભોજપ ો પર બું લખીને સાચવી રાZું અને આ રતે 2ુરાણોનો િવકાસ-િવતાર થયો. વેદોમાં ,ુmતો અને
ઉપાસનાઓ=ું મહ:વ વધાર; રું છે _યાર; 2ુરાણોમાં વેદોમાં કહ;વાયેલી બાબત ઉપરાંત દ; શ ું છે ? K તે
દ; શના તીથ,\ નગર, g ૂગોળ, પહાડ, નદ Ð વગેર; િનર#ર લોકોને પણ યાલ આવે તે માટ; તેમાં ઉમેરવામાં
આnયા. એટલે જ 2ુરાણો સાચા અથમ
\ ાં વેદો=ું ઉપg ૃહણ છે .Õ
Ôઘણા લોકો

ાર; ક એમ કહ;તા હોય છે ક; આપણે :યાં tેજોએ આવીને એકતા થાપી બાક નાના-નાના

રજવાડાઓ tદર tદર લડ મરતા હતા Ð આ વાત સાવ ખોટ છે . ુય પાંચ 2ુરાણોમાં એક Aલોક વારં વાર
આવે છે ક; ભારત એટલે ું ? તો :યાં એ(ું વણન
\ આnZું છે ક; Kની ઉqર; હમાલય છે , Kના દ#ણે સુ@ તટ
છે તે સમ ભારતવષ\ છે અને તેમાં રહ;નારા લોકો ÔભારતીયÕ છે . 2ુરાણોમાં એકતાની આવી વાત Zુગો 2 ૂવvથી
અપાયેલી છે . 2ુરાણો આપણને આપણી ઋિષ ચેતના સાથે જોડ; છે . ભારતમાં રહને ું બની શકાય તે= ું વણન
\
2ુરાણોએ કZુ છે . તે દ; શના લોકો=ું આ:માભમાન >eૃત કર; છે અને જણાવે છે ક; ભારતમાં જમ લેવો એ કંઈ
Kવી તેવી બાબત નથી. તેઓ ભારતવાસીને દ; વતાઓ કરતાં પણ વધાર; ધય ગણે છે કારણ ક; ભારતમાં
જમ લેનાર nયfmત પોતાના કમ iારા પોતાને ુmત કર શક; છે . 2ુરાણો તો પ`ટ કહ; છે ક; વગ\માં Zુગો
ુ Uવન લે( ું એ ધયતાને પા
,ુધીના ,ુખો ભોગવવા કરતાં ભારતમાં થોડ સમય=ું #ણભંeર

છે . એની

માટમાં અ=ુરાગ અને Iેમ છે . 2ુરાણો આ રતે આપણી સામે આખો સાંૃિતક વૈભવ  ૂક આપે છે .Õ
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વmતnયના tતે cી રાધાવલભ િ પાઠUએ જણાnZું ક; 2ુરાણો 1ાનની ધરોહર છે . એકબી>થી સમ
વ ુઓને જોડને શીખવાનો 2ુરાણોનો ÔએIોચÕ છે એટલે જ 2ુરાણો બDુ ચાઈએ પહચે છે . તેની દs`ટ
89ાંડ ,ુધી nયાપે છે . 1ાન, કલા, કથા, વાતા\, કિવતા, વંશાવેલીઓ, _યોિતષ Ð આ બું જ 2ુરાણ એકબી>
સાથે જોડ ું >ય છે અને તેને જોડને તે કંઈક ન(ું આપણને આપે છે ; Kને વીકાર આપણે ધય બનીએ
ે નની નહb.”
છએ. એક જ શદમાં કહએ તો “આપણી સંૃિત એ વીકારની સંૃિત છે , નેગશ
Iથમ સંગો`ઠના બી> વmતા cી ુુદભાઈ વાડ;કર; 2ુરાણના એક પા

Ôહ ર^ં@Õ િવશે પોતા=ું વmતnય

આzZું હ.ું ુુદભાઈ ÔIા*ય િવNામં દરÕના ડાયર; mટર છે . ુરંધર િવiાન, સારા વmતા અને ચkતક છે . તેમણે
તેમની વાતનો આરં ભ કરતાં કું હ ું ક; Ô2ુરાણ એ પાંચમો વેદ છે . તેમાંના અનેક પા ો પૈક માર; K વાત
કરવાની છે તે હ ર^ં@ની વાતા\ ઐતર; ય 8ા9ણમાં આવે છે . દ; વીભાગવતમાં તે  ૂબ િવતારથી વણવ
\ ાઈ છે .
; 2ુરાણમાં અને ભાગવતમાં પણ તે મળે છે . હ ર^ં@ ઈાુ
મહાભારતના સભાપવમ
\ ાં, 892ુરાણમાં, માકડય
વંશનો રા> છે . તારામતી નામની તેની પ:ની છે . િપતા=ું નામ િ શંુ અને માતા=ું નામ સ:યવતી છે . પણ
રા>ને 2ુ

ન હોવાથી તે ુ:ખી છે . એક વાર દ; વિષp નારદ રા>ને :યાં આવીને તેને વ3ુણની ઉપાસના

કરવા=ું કહ; છે . રા>એ તે Iમાણે કરતાં તેને 2ુ ની Iાzત તો થાય છે ; પરં  ુ વ3ુણે એક શરત  ૂક હોય છે ક;
_યાર; તને 2ુ ની Iાzત થાય :યાર; તેના વડ; તાર; નરમેઘ યાગ કરવો એટલે ક; 2ુ ની બલી આપીને વ3ુણને
તે પાછો સપવો. 2ુ

રો હતની Iાzત થતાં વ3ુણ હાજર થાય છે ક; હવે  ું મા3ું યજન કર. તે સમયે હ ર^ં@

કહ; છે ક; દસ દવસ તમે રોકાઈ >ઓ. જમના દવસોની ુ¢ થયા વગર ય1 ન થાય. વ3ુણ માની >ય છે .
દસ દવસ પછ તે ફર આવે છે . રા> Ôબાળકને દાંત ઉગેÕ :યાં ,ુધીની ુદત પાડને ફર િવદાય કર; છે . એ
પછ ઉપનયન સંકાર=ું બહા=ું કાઢને વ3ુણને ટાળ દ; છે . અગયાર વષ\ બાદ વ3ુણ ફર આવે છે :યાર;
2ુ ના સમાવતન
\ સંકાર બાક છે એમ કહને વ3ુણને ય1 માટ; ના પાડ; છે . છે વટ;, કોઈ બહા=ું ન રહ;તાં એ
ય1ની તૈયાર કર; છે પરં  ુ એ સમયે થાય છે એ(ું ક; 2ુ

કોઈક કારણોસર વનમાં ભાગી >ય છે . આ બાlુ,

ય1 બંધ રહ;વાથી વ3ુણ eુસે થઈને હ ર^ં@ને Ôઉદર રોગÕ થાય એવો શાપ આપે છે . રો હત પાછો આવવાનો
_યાર; Iય:ન કર; છે :યાર; ઈ@ એને Ôચાલનાર=ું જ ભાય ચાલેÕ એમ કહને વનમાં ફયા\ કરવાની સલાહ
આપે છે . ય1માં જઈશ તો તારો વધ થશે એમ રો હતને સમ>વે છે .Õ
ુુદભાઈએ કથાનો Iવાહ આગળ િવતારતાં જણાnZું ક; Ôઆમ ને આમ છ વષ\ નીકળ >ય છે . એકવાર
ં
રો હતને જગલમાં
અ£જગત\ નામનો 8ા9ણ મળે છે . એને

ણ 2ુ ો છે . રો હત િવચાર; છે ક; આ 8ા9ણ પાસેથી

કોઈક એક 2ુ ને વેચાતો લઈ લઈએ તો િપતાને એ દqક 2ુ
ઉપયોગ કરને પોતા=ું વચન 2 ૂ3ું કર શક;. હવે I¤ એ ક;

તરક; આપી શકાય. Kથી ય1માં િપતા તેનો
ણમાંથી તૈયાર કોણ થાય ? છે વટ; મ<યમ2ુ

ુન:શેપને લઈને રો હત હ ર^ં@ પાસે આવે છે . ય1 વેદ પર એનો વધ કરવા માટ; તૈયારઓ થાય છે . પરં  ુ
ં
એ પહ;લા ુન:શેપ અનેક દ; વતાઓની ,ુદર
 ુિત કર; છે અને તેનાથી વ3ુણદ; વ Iસo થાય છે . ુન:શેપને
તેમાંથી ુmત કર; છે . હ ર^ં@નો ઉદરરોગ પણ ૂ ર થાય તે( ું વરદાન આપે છે . આથી, :યાં નરમેઘ ય1ની
ં
જયાએ ,ુદર
રાજ,ુય ય1 કરવામાં આવે છે . હવે બZું એ(ું ક; એકવાર ઈ@ને :યાં વિસ`ઠ અને િવાિમ
ઋિષ ભેગા થઈ ગયા. આમ તો બંને વ*ચે બોલાચાલી થતી રહ; છે , એવામાં વળ વિસ`ઠ; તે દવસે હ ર^ં@ના
4
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આ રાજ,ુય ય1ની બDુ જ Iસંશા કર. હ ર^ં@ સ:યવાદ છે , દાની છે એમ કહને રા>નો  ૂબ આદર કય.
િવાિમ એ કું ક; મને વાત સાચી લાગતી નથી. માર; એમની પર#ા કરવી પડશે. હવે અહbથી બીU કથાનો
આરં ભ થાય છે ક; Kમાં હ ર^ં@ની પર#ા લેવામાં આવે છે .
કથા બDુ લોકિIય છે . એકવાર હ ર^ં@ વનમાં >ય છે :યાર; િવાિમ

તેમને મળે છે . િવાિમ

કહ; છે ક; મને

તમારા રાજ, ૂય ય1ની દ#ણા મળ નથી માટ; Dુ ં Kટuું માંe ું એટuું તમાર; આપ(ું પડશે. રા> પોતાની
તૈયાર બતાવે છે . િવાિમ

તેમની પાસેથી સqા, રા_ય, રાજકોષ, ધનધાય, રથ બું જ માંગી લે છે .

હ ર^ં@ ÔહાÕ પાડ; છે . છે વટ; રા>ના વો અને દાગીના પણ માંગીને ક;વળ વકલ પહ;રને નગર છોડવાનો
આદ; શ કર; છે . સહ;જપણ િવચલત થયા િવના રા> વકલ પહ;રને પ:ની અને 2ુ
ક;વો મોટો પ ર:યાગ ! િવાિમ

સાથે નગર છોડ દ; છે !

કહ; છે ક; હU માર દ#ણા 2 ૂર થઈ નથી. બીU દ#ણા

ાર; આપો છો ?

રા> એક મ હનાની ુદત માંગે છે . ુદત 2 ૂર થતાં રા> પોતાના પ રવાર સાથે વારાણસી આવી પહચે છે
:યાર; િવાિમ

પોતાની માગણી કરતાં ફર :યાં Iગટ થાય છે . રા> કહ; છે ક; હlુ એક મ હનો 2 ૂરો થવામાં

અડધો દવસ બાક છે . જોઈએ ું થાય છે .... હ ર^ં@ને થાય છે ક; Dુ ં દ#ણા ક;વી રતે આપીશ ? માર પાસે
તો કંઈ છે ન હ. એ સમયે પ:ની મદદ; આવે છે . પ:ની કહ; છે ક; ી માટ; તો 2ુ Iાzત એ જ એના Uવન=ું
પરમ સાથ\

છે અને તે Dુ ં Iાzત કર ¥ ૂક ¦ં. માટ; તમે મને કોઈને વેચાણમાં આપી દો અને એનાથી K

પૈસા મળે એ િવાિમ ને આપી એમને સં ુ`ટ કરો. રા> હ ર^ં@ બ>રમાં આવીને ~ ૂમો પાડ; છે ક; “Kને જતા
જોઈને લોકો જમીન સાફ કરતાં એ રા> આK તમાર સમ# પોતાની પ:નીને વેચવા નીક§યો છે . લેવી છે
કોઈને માર પ:ની ?” એક 8ા9ણ આવે છે અને કહ; છે ક; માર પ:ની બDુ નાlૂક છે , ઘરકામ કર શકતી નથી.
તમને જોઈએ એટલા પૈસા આ2ું અને તમાર પ:નીને દાસી તરક; લઈ >¨. બું ન© થાય છે . 2ુ નો િવરહ
સહન ન થતા માતા તેને પોતાની સાથે લઈ >ય છે અને આમ રા> સાવ એકલો પડ >ય છે . ફર :યાં
િવાિમ

આવે છે . હ ર^ં@ Iાzત થયેu ું તમામ ધન એમને આપી દ; છે , પણ િવાિમ ને સંતોષ થતો નથી.

રા> કહ; છે ક; હlુ , ૂયા\ત થવાને વાર છે . Dુ ં માર >તને વેચી દ¨ ¦ં Ð એમ કહને એ પોતાને ચાંડાળને
વેચે છે . તે તેને મશાનમાં લઈ >ય છે . અને આ Iસંગે 2ુરાણોમાં એ મશાનની રાતો=ું ભયંકર વણન
\ :યાં
આnZું છે . રા>ને મશાનમાં  ૂય લેનાર=ુ ં કામ કર(ું પડ; છે . I:યેક શબના K પૈસા આવે એમાંથી આટલા
પૈસા રા>ને, આટલા પૈસા ચાંડાલને આપવા, બાકના પોતે રાખવા વગેર; કામ કરને એ પોતાના દવસો
વીતાવે છે . રાિ ના બહામણા અવાજો, શબ પાસે આªંદ કરતાં વજનો વ*ચે રા> શાંત બેઠો છે . એકવાર તો
એને વzનમાં નરકની દશાઓ દ; ખાય છે અને યમરા> એને ફર 2 ૃ«વી પર મોકલી આપે છે . અ:યંત ુ:ખમાં
રા> પોતા=ું Uવન વીતાવી ર?ો છે .
છે લે ચરમસીમાએ તો 2ુ -પ:ની બધા  ૃ:Zુના ુખમાં આવી પહચે છે પરં  ુ િવાિમ

સૌને સાચવી લે છે

અને Ôઆ તો એક પર#ા હતીÕ Ð એમ કહને પોતાની સ:વપર#ામાં હ ર^ં@ને ઊતીણ\ કર; છે . િવાિમ

ઋિષ

Iસo થઈને કહ; છે ક; હવે તમે વગમ
\ ાં જશો. પરં  ુ રા> હ ર^ં@ ફmત પોતાના પ રવાર સાથે વગv જવાની
વાતથી રાU નથી, તેને તો આખી અયો<યા વગv આવે તો જ Iયાણ કર(ું છે . દર; કના કમ અલગ હોય માટ;
તે= ું ફળ પણ lુું lુું હોય એવી વાત આવે છે :યાર; રા> કહ; છે ક; મા3ું Kટuું 2ુHય છે એ બું માર I>માં
વહ¬ચી દો પણ સૌને માર સાથે લઈ >ઓ.Õ આયાનની સમાzત કરતાં ુુદભાઈએ જણાnZું ક; Ôtતે બધાને
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વગv લઈ જવામાં આવે છે અને :યાં કથાની સમાzત થાય છે . I> I:યે Iેમ અને પોતાના Uવનમાં સ:ય=ું
આચરણ કરવાનો બોધ આપતી આ કથા આપણને 2ુરાણોના  ૂળ ત:વો પર િવચાર કરવા આK પણ મજ~ ૂર
કર; છે .
2ુરાણ-પા ો પૈકના એક નારપા

Ôઅન, ૂયાÕ િવશે વાત કરનાર સંગો`ઠના

ી> Iવmતા યોગનીબેન

ગાંધીનગરની ઉમા આસ\ કૉલેજમાં સંૃતના Iોફ;સર અને Ôહ;ડ ઑફ ધ ડપાટ\મે ટÕ છે . દહ ખાતે યો>યેલી
Ôઅખલ ભારતીય સંૃત મૌલક કથાલેખનÕની Iિતયોગીતામાં તેમણે Iથમ પા રતોિષક Iાzત કZુ છે .
પોતાના વmતnયની શFઆત તેમણે વેદો-2ુરાણોમાં ગવાયેલા નાર મ હમા િવશેની ક;ટલીક વાતોથી કર હતી.
Ôमाता भूिम पुऽो अहं पृिथया:Õ, Ôનાર  ું નારાયણીÕ, Ôगृहणीम ् गृहम ् उचयतेÕ Kવા Iિસ ,ુ ોને યાદ કરને તેમણે
v માં નારના શાત eુણોની Iશંસા કરવામાં આવી છે . તૈત રય ઉપિનષદમાં Ôન અ ર:Õ
જણાnZું હ ું ક; Ôયlુવદ
એટલે ક; Kનો કોઈ શ°ુ નથી અને K 2ુ3ુષ માટ; ઉપકારક છે તે નાર Ð એમ nયાયા કરવામાં આવી છે .
ઋગવેદના Iથમ મંડળમાં 1ાનની અિધ`ઠા ીFપે સરવતી દ; વીની  ુિત કરવામાં આવી છે .Õ આમ કહને
યોગનીબેને ઋગવેદના આ પાવન મં ો=ું કd લાસના પિવ

ં
વાતાવરણમાં ,ુદર
વર; ગાન કZુ :યાર; સૌ કોઈ

રોમાંચત થઈ ઊઠ±ા હતા. વુમાં તેમણે શતપથ 8ા9ણ, cા,ુmત, અરHય,ુmત અને તૈતર; ય 8ા9ણમાં
Ôપ:ની: સવ\ ય િમ Õં ,ુ Fપે વણવ
\ ાયેલા નાર મ હમાની નધ લીધી હતી. વેદકાલીન સમય બાદ
ઉપિનષદકાળનો સંદભ\ લેતાં તેમણે જણાnZું હ ું ક; Ôઉપિનષદકાળની નાર સ:યવચની અને અ<યા:મમાગન
\ ી
Iવાસીની છે તથા નીડર છે . છાદોય ઉપિનષદના Ôસ:યકામ->બાલÕ=ું આયાન તે= ું ઉ²જવળ ઉદાહરણ
ે ી=ું પા
છે , ~ ૃહદારHયક ઉપિનષદમાં= ું મૈ ય

;
પણ સદા 2 ૂજનીય છે . 2ુરાણોની વાત કરએ તો માકડય

2ુરાણમાં Ôુગા\સzતસદÕ iારા નારનો મ હમા ગવાયો છે . શકરાદય  ુિતમાંનો એક Iિસ Aલોક નારનો
મ હમા કરતાં કહ; છે ક; “હ; દ; વી 2ુHયશાળને :યાં આપ લ³મી વFપે અવતરો છો, તો પાપા:માને :યાં દ ર@તા
વFપે અને ુલજનોના eૃહમાં આપ cા વFપે અવતરો છો.” ભાગવત 2ુરાણમાં ુંતી, ગાંધાર, દ; વક,
રાધા, સ:યભામા, યશોદા, રો હણી, >{બવતી, િવુલા Kવા ક;ટલાય નારર:નો=ું આલેખન થZું છે . ઈર Kના
ખોળામાં રમણ કર; એવી યશોદા િવશે તો ું કહ;( ું ?
અન, ૂયા આ Iકાર=ું જ એક 2ુરાણો=ું નારપા

છે . Ôपर गुणेषु दोषा: $वःतरणं असूया तःया: अभाव: अनसुयाÕ

બી>ના eુણો જોઈને થતી ઈ`યા\નો અભાવ એટલે અન, ૂયા.Õ 2ુરાણકથાના આ પા

િવશેની કથાનો આરં ભ

કરતાં તેમણે જણાnZું હ ું ક; Ôઅન, ૂયા એ કંદપ\ I>પિત અને દ; વDત
ૂ ીના 2ુ ી છે . િસોમાં Iથમ દ; વ
કિપલુનીના એ બહ;ન છે . તપવીની અન, ૂયાUના લન 89ાUના માનસ2ુ

તપવી મહિષp અિ

સાથે

થયા હતા. તેઓ અિ ને Iાણથી પણ વુ વહાલા હતા. તેમના સતી:વની યાિત સાંભળને તેમને િવચલત
કરવા એક વખત ઉમા, રમા અને 89ાણીએ ભગવાન શંકર, િવ`ુ અને 89ાUને તેમના સતી:વનો ભંગ
કરવા માટ; મોકયા.

ણેય સાુ વેશમાં આcમે આnયા એટલે Ôઅિતિથદ; વો ભવ:Õની પરં પરા અ=ુસાર

અન, ૂયાએ તેઓ=ું વાગત કZુ. કંદ, ૂળ અને ફળ આપતાં અિતિથઓએ તેનો અવીકાર કય. અન, ૂયાUએ
 ૂબ િવનંતી કરતાં આ

ણેય ુિનઓએ Ôઅન,ુયા િવવ થઈને સ:કાર કર; Õ એવો િવચ

Iતાવ  ૂ

ો.

સમાિધiારા અન, ૂયાUએ સાચી હકકત અને રહય >HZુ.ં તેઓ બોયા ક; Ôજો Dુ ં સાચી પિત´તા હો¨ અને
g ૂલમાં વzનની tદર પણ પર2ુ3ુષ=ું કામભાવથી મµ ચkતન ન કZુ હોય તો આપ

ણેય છ-છ મ હનાના
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બાળક બની >ઓ. પિત´તા અન, ૂયાU=ું આ Iમાણે કહ;તાની સાથે જ

ણેય દ; વો બાળક બની ગયા.

અન, ૂયાUએ િવવ થઈને તેમને તનપાન કરાnZુ.ં આcમ પાછા ફર; લા મહિષp અિ

આ @Aય જોઈને ચ કત

થઈ ગયા. તો આ તરફ, ઘણા દવસથી પાછા ન ફર; લા પિતદ; વોની ચkતામાં ઉમા, રમા અને 89ાણી અિ ના
આcમે આવી ચઢા.

ણેય દ; વીઓએ માતા અન, ૂયાની #મા માગી :યાર; તેમણે

પિત પાછા સzયા. 89ા, િવ`ુ અને મહ;શ Ð એ

ણેય દ; વીઓને પોતાના

ણેય પોતપોતાના tશથી દq, ુવા\સા અને ચં@મા Fપે

અન, ૂયાUને :યાં અવતાર ધારણ કરશે એ(ું વચન આzZું અને એક સરખા મતથી કું ક; સાચે જ ! અન, ૂયા
દ; વી જ સાચા સતી છે .Õ
વામીક રામાયણની વાત કરતાં યોગનીબેને જણાnZું ક;, Ôવામીક રામાયણમાં આવતો સતી અન, ૂયા
સંવાદ પણ અન, ૂયાUના પા ને અને3ું ગૌરવ બ#ે છે . અન, ૂયાUએ સીતાUને પિત´તધમન
\ ો ઉપદ; શ
આપતા કું છે ક; પિત વનમાં હોય ક; નગરમાં હોય, સ²જન હોય ક; ુ¶ન હોય પણ K ીઓને તે િIય હોય
તે ીઓ મહાન અjZુદયશાલની-ભાગીની થાય છે . ઉqમ વભાવવાળ ી માટ; પિત એ ખરાબ
વભાવવાળો હોય ક; વ*છંદ આચરણવાળો હોય, િનધન
\ હોય ક; ગમે તે Ð પરં  ુ તેને માટ; તે દ; વતા સમાન
ં
છે .Õ રામચ રત માનસમાં આ Iસંગે વણવ
ચોપાઈઓ=ું ગાન કરતાં તેમણે કું ક; મહાસતી
\ ાયેલી ક;ટલી ,ુદર
અન, ૂયાU=ું ચ ર

Zુગપય\ ત ભારતવાસીઓના દયમાં અિધs`ઠત બનીને ચરમરણીય રહ;શ.ે

[સંગોs`ઠોs`ઠ-2]
Iથમ દવસની સાંK યો>યેલી સંગોs`ઠની બીU બેઠક=ું સંચાલન િવજયભાઈ પંડ±ાએ કZુ હ.ું તેમણે
જણાnZું ક; Ô2ુરા નવ ્ ભવિતÕ એ યાયે પા ોનો અહb નવેસરથી પ રચય મળ ર?ો છે . 2ુરાણોની સામીમાં
ઘણી #મતા પડ;લી છે Kનો nયવfથત અjયાસ થવો જોઈએ. ·ુિત અને  ૃિતને ને ો ક?ા છે _યાર; 2ુરાણને
દય કું છે . ·ુિત ક;  ૃિત ન હોય તો માણસ Xધળો ક; કાણો કહ;વાશે, પરં  ુ દય વગરનો K માણસ હોય
એના કરતાં Xધળા ક; કાણા કહ;વાવ(ું વધાર; સા3ું છે . આ @s`ટએ 2ુરાણો એ ભારતવષ=
\ ું દય છે . આપણે
તેના પા ોને ઓળખવાના અને સમજવાના છે .Õ આ બેઠકના Iથમ વmતા ગંગાધર પંડાUનો પ રચય આપતાં
તેમણે જણાnZું ક; ÔગંગાધરU=ું નામ જ ક;ટuું પૌરાણક છે ! 2ુરાણ-ઈિતહાસના મમ1
\ 1ાતા છે . રા`aય
ં ZુિનવિસpટÕમાં ઈિતહાસ-2ુરાણ િવભાગના અ<ય# છે .
સંૃત સંથાનમાં એમણે કાય\ કZુ છે . Ôસં2 ૂણા\નદ
તેઓએ િવભo િવષયો પર દસેક 2ુતકો લયા છે . તેઓ આK આપણને ¸ુવ િવશે વાત કરશે.Õ
પોતાના વmતnયની શFઆત કરતાં ગંગાધરUએ જણાnZું ક; ÔI:યેક મ=ુ`યને દ; વઋણ, િપ ૃઋણ અને
ઋિષઋણ હોય છે . ય1થી દ; વઋણથી ુfmત મળે છે , ¸ુવ Kવા 2ુ ને જમ આપીને મ=ુ`ય િપ ૃઋણમાંથી
ુfmત મેળવે છે તથા ઋિષઋણમાંથી ુfmત મેળવવા મ=ુ`યે અ<યયન કર(ું પડ; છે . આK આપણે આ K કર
ર?ા છએ તે ઋિષઋણને ¥ ૂકવવાનો જ ઉપાય છે . તે માટ; આપણે ¸ુવ ચ ર

ગાઈુ.ં અfન, વાZુ, હ રવંશ,

89ાંડ, 89, ૂમ,\ ગ3ુડ, મ:ય, િવ`ુ, લkગ, પ¹, કંદ, ભિવ`ય, નરિસkહ 2ુરાણ વગેર;માં ¸ુવ=ું ચ ર

જોવા

મળે છે .Õ
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ે માં કહ;તા તેમણે જણાnZું હ ું ક;, Ôઉqાનપાદની બે પ:નીઓ ,ુFચ અને ,ુનીિત હતી.
¸ુવની કથા સં#પ
,ુFચના 2ુ

ઉqમ અને ,ુનીિતના 2ુ

તે ¸ુવ. ¸ુવ નાના હતા :યાર; જોZું ક; તેમનો ભાઈ ઉqમ રા>ની

ગોદમાં રમે છે અને એકદમ આનંદમન છે . ¸ુવને પણ િપતાના ખોળામાં રમવાની ઈ*છા થઈ આવી. પરં  ુ
,ુFચએ તેને અટકાવતા કું ક; િપતાની ગોદમાં બેસવા Kટuું તા3ું 2ુHય નથી કારણ ક;  ું માર; ખોળે નથી
ં ૂ ાય છે . પોતાની માતા
જ{યો. ઉqાનપાદ રા> ,ુFચના Fપના દાસ હોવાથી કંઈ બોલી શકતા નથી. ¸ુવ ઝ
,ુનીિતને જઈને 2 ૂછે છે અને તે તેને પરમા:મા નારાયણની ઉપાસના કરવા=ું જણાવે છે . બાળક ¸ુવ તપ
કરવાનો િન^ય કરને વનમાં >ય છે . :યાં નારદU તેની પર#ા કયા\ બાદ Ôૐ નમો ભગવતે વા,ુદ;વાયÕનો
મં

આપે છે . કમફ
\ ળનો :યાગ, હ રચરણોમાં Iીિત, ,ુખ-ુ:ખને સમાન સમજવા, મનની એકાતા રાખવી,

cા રાખવી Ð વગેર; િવશે તેને વાત કર; છે .Õ ¸ુવની તપયા િવશે વાત કરતાં ગંગાધરUએ કું ક;, Ô¸ુવ
કઠન તપયા કર; છે . આરં ભમાં

ણ દવસે એક વાર કિપ:થ ફળ ખાઈને રહ; છે , બીK મ હને છ દવસમાં એક

વાર , ૂકા પાંદડાં ખાઈને રહ; છે ,

ીK મ હને નવ દવસે એક વાર પાણી પીને રહ; છે , ચોથા મ હને ક;વળ વાZુ

પર Uવે છે . પાંચમા મ હને એમ=ું વાZુ પર Iાણાયામ iારા એટuું િનયં ણ આવી ગZું હોય છે ક; સં2 ૂણ\
િવના વાZુને પોતાના શરરમાં ખµચી શક; છે , 2 ૃ«વીને એક પગથી નમાવી દ; છે . આવી આકર તપયાથી
ં
Iસo થઈને ભગવાન નારાયણ ,ુદર
Fપ લઈ Iગટ થાય છે . પોતાનો શંખ તેના માથે લગાડ; છે :યાર; એમ
ં
લાગે છે ક; >ણે શfmતપાત કય ! એ પછ બાળક ¸ુવ ભગવાનની ,ુદર
 ુિત કર; છે . ભગવાન વરદાન
માંગવા=ું કહ; છે પણ ¸ુવ માંગતા નથી. છે વટ; ભગવાન સામેથી તેમને કહ; છે ક; 2 ૂવજ
\ મમાં તમે 8ા9ણ હતા
અને તમારો િમ

બDુ મોટો રાજુમાર હતો. એની સંપિq જોઈને તેમને થોડ ઈ*છા થઈ ગઈ હતી ક; Dુ ં પણ

આ બું મેળ(ું તો ક;( ું સા3ું ! તેથી Dુ ં વરદાન આ2ું ¦ં ક; તમે િવિશ`ટ Iકારના રા> થશો.Õ Iસંગની ગહનતા
સમ>વતા ગંગાધરUએ કું ક; ÔI¤ થાય ક; ભગવાને આમ ક;મ વરદાન આzZું ? પરં  ુ <યાનથી િવચારએ
તો સમ>ય ક; ઈર કોઈની વાસના અ ૂર રાખતો નથી. પોતાના ભmતની નાનામાં નાની ઈ*છા તે 2 ૂર કર;
છે . ¸ુવ રા> બયા બાદ છ ીસ હ>ર વષ\ ,ુધી શાસન કરને અનેક ય1કાય કર; છે . ઈરને પામવાની
¸ુવની તપયા કંઈ છ મ હનાની જ નહોતી. એ તો અનેક જમોની તપયાનો પ રપાક હતો. ,ુનીિતમાં K રહ;
તેને ¸ુવ એટલે ક; કુકં શાત ત:વ મળે છે _યાર; ,ુFચમાં અથા\ ્ Fચ-ભોગમાં K રહ; એને ÔઉqમÕ ,ુખ
મળે છે પરં  ુ એ લાંબા સમય ,ુધી ટક ું નથી. તેથી તે અ¸ુવ છે .
ે રÕ મહાદ; વની
Uવનના ઉqરાધv પોતા=ું મન સં ુ`ટ ન થતાં ¸ુવ તીથય
\ ા ામાં નીકળ >ય છે . કાશીમાં Ô¸ુવ
થાપના કરને ભગવાન શંકરની આરાધના કર; છે . મહાદ; વને Iસo કર; છે . tતકાળે ભગવાનના રથ અને
પાષદ
\ ો એમને લેવા આવે છે :યાર; તે Iસoતા નથી અ=ુભવતા. તેમના ુખ પર તેમની માતાની ચkતા પ`ટ
ે ી જ િવ`ુલોકમાં પહચી
દ; ખાય છે . પાષદ
\ ો તેમની ચkતા=ું સમાધાન કરતાં જણાવે છે ક; તેમની માતા પહ;લથ
¥ ૂક છે :યાર; તેઓ ગદગદ થઈને રથમાં બેસી િવ`ુલોક Iિત ગમન કર; છે અને ભગવાનની સાZુ_ય ુfmત
Iાzત કર; છે . ¸ુવ ય1 કરને દ; વઋણ, અ<યયન-તીથા\ટન કરને ઋિષઋણમાંથી ુfmત મેળવે છે . પોતાની
પરં પરામાં Ô2 ૃ«વીÕ Kની પરથી નામ પડ»ું છે એવા 2 ૃ¼ુરા>ના અવતારમાં િનિમq બનનાર ¸ુવ
િપ ૃઋણમાંથી પણ એ રતે ુfmત મેળવે છે . ¸ુવ=ું ચ ર

આપણને તપયા કરવા=ું શીખવે છે . Uવન અપ
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છે અને ગયેલો દવસ ફર આવતો નથી, આથી આપણે સૌએ ½ૂંક સમયમાં એ ત:વને >ણી લેવા=ું છે એવો
આ પૌરાણક પા નો સંદ;શ છે .Õ આમ કહ ગંગાધરUએ પોતાની વાણીને િવરામ આzયો હતો.
સંગોs`ઠના બી> વmતા cી અરિવkદભાઈ જોશીએ પૌરાણક પા

Ôિવાિમ Õ પર પોતા=ું અ<યયન રlૂ કZુ

હ.ું ,ુરતની એમ.ટ.બી આસ\ કૉલેજમાં વષ ,ુધી અ<યાપન=ું કાય\ કરાવનાર અરિવkદભાઈને આ
સંૃતસ માં Ôવાચપિત 2ુરકારÕ આપવામાં આnયો હતો. (તેમના સંૃત#ે ે િવિશ`ટ Iદાનની અય િવગતો
આ લેખના tિતમ ચરણમાં આપણે જોઈુ.ં ) અરિવkદભાઈએ હળવાશથી રુU શૈલીમાં પોતાના વmતnયનો
Iારં ભ કરતાં કું હ ું ક; Ôિવાિમ

િવશે બોલવા=ું પસંદ થZું :યાર; આનંદ પણ થયો અને Xચકો પણ

લાયો. આનંદ એટલા માટ; ક; િવાિમ =ું પા
માનસમાંના એક પા

મને ગમે. પણ અહb 2 ૂ. બા2ુના Iદ; શમાં રામચ રત

પર બોલ(ું એ એક tેU કહ;વત અ=ુસાર કોલસાની ખાણ જોવા માટ; કોલસા લઈને

જવા બરાબર છે ! પણ તોય, કોઈ મોટા માણસ સામે આપણે વાત કરએ એટલે થોડા મોટા થઈ જઈએ એમ
Dુ ં મા=ું ¦ં. ફલ, ૂફ અને િશ#ક હોવાની સાથે કિવ પણ ¦ં એટલે મા3ું ચq થોrું ચંચળ છે તેથી ધીમે ધીમે
મારા  ૂળ િવષય પર આ(ું ¦ં.Õ એમ કહ અરિવkદભાઈએ 2ુરાણના આ પા નો પ રચય આપવાની શFઆત
કર હતી.
તેમણે જણાnZું ક; Ôિવાિમ

શદ સંૃતમાં ખોટો છે . સાચો શદ તો Ôિવિમ Õ છે . એનો ,ુ³મ અથ\ થાય છે

િવનો િમ . દર; ક શદોના ,ુ³મ અથને જોવા જોઈએ. ,ુ³મ જ અગ:ય=ું હોય છે . આપણા બધાની અહb
ઉપfથિત પણ ,ુ³મ જ છે , ¼ુળ છે જ ન હ એમ મને પ`ટ લાગે છે . િવાિમ
ઋગવેદ=ું Iથમ ,ુmત જ િવાિમ ના 2ુ

વેદકાળથી મળ આવે છે .

મુછદાએ લખેu.ું ÔમુછદાÕ નામ જ ક;( ું સરસ છે ! એમ થાય

ક; કોઈ બાળક=ું નામ રાખી દઈએ ! આખર; તો નામ જ અગ:ય=ું છે ને ! Fપ તો સા¥ું દ; ખા ું જ નથી, નામના
Iેમમાં પડ જવાય છે Ð માફ કરજો, થોrું પા¦ં િવષયાંતર થઈ ગZું !Õ એમ કહ;તાં અરિવkદભાઈએ લા#ણક
અદાથી કું હ ું ક; Ôમને કોઈ િવષય આપવામાં ન આnયો હોય તો Dુ ં ચાર કલાક બોuું પણ આ તો િવષય
આzયો એટલે ુAક;લી પડ; ! અહb મારા ક;ટલાક િવNાથÀઓ પણ મને સાંભળવા આnયા છે તે એ(ું જોવા માટ;
ક; સાહ;બ તો િવષય બહાર જઈને બોલશે જ, એટલે સાંભળવાનીયે મ> આવશે !Õ
Ôિવનો િમ Õ એમ ફmત નામ પાડવાથી સાથક
\ થઈ જવા ું નથી. નામને સાથક
\ કર(ું એ આખી એક ÔIોસેસÕ
છે . િવાિમ

રા> હતા, રાણીઓ ઘણી હતી, 2ુ ો ઘણા હતા Ð આવી બધી અનેક વાતો 2ુરાણોમાં છે . પણ

આપણે એની ું જFર ? આપણે ું કામ કૌની કૌ½ુંબક બાબતમાં મા¼ું માર(ું ? આપણે તો એમના ચ ર ને
સમજવા=ું છે અને ચ ર ને સમ>વવા માટ; Dુ ં િવગતોની બહાર ચાયો જઈશ. મા3ું કામ િવાિમ નો એmસર; , સોનોાફ ક; કા ડÁયોામ લેવા=ું છે . તેમ=ું  ૂળ નામ કૌિશક છે . ગાિધરા>ના 2ુ
ગાિધ પણ છે . િવાિમ

હોવાથી તેમ=ું એક નામ

તો જમે જ રા> છે ! તેથી મોટો I¤ એ છે ક; રા> હોય તો ું થવા=ું બાક રું ?

િવાિમ ને થાય છે ક; માર; તો કંઈક થવા=ું છે , કંઈક  ૂટ; છે Ð આ એમના ચ ર =ું પાયા=ું લ#ણ છે . એમને
થાય છે ક; માર; રાજિષp અને 89િષp થ(ું છે . એમની સામે નજરમાં વિસ`ઠ છે . તેમને એની ઈ`યા\ છે . માણસ=ું
ઈ`યા\= ું લ³ય પણ ¥ું હોય તો એ આપણને આગળ ખµચી >ય છે Ð એ ુય વાત અહb સમજવાની છે .
આમ તો િવાિમ =ું પા

અનેક િનબળ
\ તાઓથી ભર2ુર છે , એવી િનબળ
\ તાઓ ક; આપણે ¸ ૂU ઊઠએ પણ
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એમ=ું લ³ય ¥ું છે . Uવનમાં આપણે આ વ ુ એમની પાસેથી શીખવાની છે . િવાિમ

ાર; થઈ ગયા એ

>ણીને આપણે કોઈ ફાયદો નથી,  ૂળ વાત એમના nયfmત:વના મમન
\ ે સમજવાની છે .
િવાિમ =ું શFઆત=ું nયfmત:વ છે તેમાં પધા\  ૂબ છે . વિસ`ઠ સાથે એમને  ૂબ પધા\ થાય છે . કામધે= ુ
ગાય ચોર, સો 2ુ ોને માયા\, બું લઈ લીું Ð આ બું ઠક પણ અગ:યનો િવચાર માણસની આ ( ૃિqને
સમજવાનો છે . ÔDુ ં બધા=ું પડાવી લ¨Õ એવી ( ૃિqવાળા શFઆતની ક#ાના આવા િવાિમ ો સમાજમાં  ૂબ છે .
દહ તો એ=ું ુય થાન છે ! િવાિમ ને પધા\ માટ; સાધન બરાબર મળ ગZું અને તે સાધન એટલે તપ.
તપ કરને ªમે ªમે તો એમણે રાજિષp અને 89િષpના પદ મેળnયાં પણ છે વટ; એમણે એક શરત  ૂક ક; તેમના
IિતપધÀ વિસ`ઠુિન _યાં ,ુધી પોતાને Ô89િષpÕ ન કહ; :યાં ,ુધી એમને સંતોષ નહb થાય. આ અહમ=ું વર(ું
@Aય છે . Ôમને કોઈએ સાહ;બ ક;મ ના કું ?Õ એવી આ વાત છે . _યાં ,ુધી આ લેબલો નીકળ ન >ય :યાં
,ુધી માનવીનો ઉાર થતો નથી. આખર; તો નામ મા

એક ગz2ું જ છે ને ! મા3ું નામ એ માર ફોઈએ

માર; u ું એક ગz2ું ક; K Uવનભર માર સાથે રું ! નામ-પદનો મોહ માણસને ઊતરવો જોઈએ.
િવાિમ ે 5000 વષ\ તપ કZુ. 2ુરાણોમાં આવા Xકડા બDુ આવે. બે-પાંચ વષ\ તો હોય જ ન હ. Kને lુઓ
એ પાંચ-દશ હ>ર વષ\ તપ તો રમતાં રમતાં કર નાખે ! Ð પણ આ એક Fપક છે . લખવાની એક રત છે .
એનો અથ\ કંઈ ખર; ખર 5000 વષ\ નથી. સંયા અગ:યની નથી, કહ;વા=ું તા:પય\ ઘું તપ કZુ એમ છે .
મેનકાએ તપનો ભંગ કય અને શંુતલાનો જમ થયો એ ઘટનાથી મને એ(ું સમ>Zું ક; ગમે એટલી ખરાબમાં
ખરાબ િનૃ`ટ ઘટના=ું પણ િનયિતની tદર કોઈ િનિમq હોય છે . એ=ું પણ કોઈ કારણ હોય છે . મેનકા અને
િવાિમ

ભેગા મ§યા તો શુંતલાનો જમ થયો અને શુંતલાને લીધે ભરત નામનો 2ુ

જ{યો. એ 2ુ

ં જોડાણ ! આપું  ૂળ ઋિષઓમાં છે તેની આ સાબતી છે .Õ
પરથી ÔભારતÕ એ(ું નામ પડ»ુ.ં ક;( ું ,ુદર
Iસંગને અ=ુFપ અરિવkદભાઈએ જણાnZું હ ું ક; Ôઅઘરામાં અઘ3ું જો કંઈ હોય તો એ સ²જન રહ;વા=ું છે . સાુ
થ(ું સહ;u ું છે , યોગી થ(ું સહ;u ું છે પણ એક પણ પૈસો લાંચનો લીધા વગર Uવન કાઢ(ું એ અઘ3ું છે . સ²જન
બન(ું એ આપણી સંૃિત છે . િવાિમ ના Uવનના અય Iસંગો જોઈએ તો એકવાર એ વિસ`ઠ પાસે
કામદ; = ુ ગાયની માંગ કર; છે . વિસ`ઠ એ આપતા નથી. િવાિમ

કામધે= ુ ગાય લેવા આવે છે :યાર; 2ુરાણોમાં

સરસ કપના કર છે ક; કામધે= ુ ગાયમાંથી જ સૈિનકો નીકળે છે અને િવાિમ
કામનામાંથી જ આપણને ુ:ખ પહચાડ; એવા ત:વો પેદા થાય છે . એકવાર િવાિમ

હાર >ય છે . આપણી
િ શંુને તપથી સદ; હ ;

વગv મોકલવાની વાત કર; છે અને િ શંુને દ; વતાઓ વગમ
\ ાં Iવેશતા અટકાવે છે Ð એના પરથી આપણે
:યાં eુજરાતીમાં કહ;વત પડ છે ક; Ôિ શંુ Kવી fથિતÕ એટલે ક; નહb ઘરનો અને નહb ઘાટનો ! આ બતાવે છે
ક; 2ુરાણો આપણા લોહમાં છે . આપણે તેને કહ;વતોમાં વણી લીધા છે .
વિસ`ઠ I:યેના iેષ ને કારણે િવાિમ
,ુધી ક; િવાિમ

હ ર^ં@ની પર#ા લે છે , એ Iસંગ પણ િવચારવા Kવો છે . છે ક :યાં

વિસ`ઠને મારવા તૈયાર થાય છે . Ãંપડની પાછળ રહને વિસ`ઠના મોઢ; પોતાના વખાણ

સાંભળે છે અને tતે પ^ાતાપ થાય છે . આ બધી હકકતમાં આપણી મનો( ૃિqઓ=ું િનFપણ છે , વાતવમાં
િવાિમ

એવા છે એમ સમજવા=ું નથી. _યાર; િવાિમ

આ@\ બને છે :યાર; તેમના રાજિષpમાંથી 89િષp
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બનવાના પગિથયાં શF થાય છે . તેમની યા ા આગળ વધે છે . આ કથા બોધ આપે છે ક; અહં= ું િવગલન થયા
િવના 89િષp બના ું નથી. ગંગામાં rૂબક મારતી વખતે દયની આ@ત
\ ાને કારણે Xખ ભીની થાય અને
એમાંથી K બે X,ુ ટપક; એ જ સાચી ગંગા છે . િવાિમ =ું આ રતે ઊ<વÀકરણ થાય છે અને મને તો માર
રતે એમ લાગે છે ક; આ ઊ<વÀકરણની શFઆત થયા પછ જ એમને રામ મળે છે . 2ુરાણોમાં ªમ ભલે ગમે તે
હોય, આ મા3ું ુદ=ું 2ુરાણ છે !Õ એમ અરિવkદભાઈએ હસતાં હસતાં કું હ.ું
Ôિવાિમ Õના પા નો ઉપસંહાર કરતાં તેમણે કું ક;, Ôવળ દશરથે રામને આપવાની ના પાડ એટલે
િવાિમ ને પોતાની Iૃિq અ=ુસાર થોડો eુસો આવી ગયો. જો ક; રામને મેળવવા માટ; થોrું eુસે થવાય
તોય માફ ! Kની સાથે િવાિમ ને પધા\ રહ એ વિસ`ઠ દશરથ રા>ને કહ; છે ક; Ôएष: $वमहवान धम*Õ એમ ક;
આ િવાિમ

તો સા#ાત ધમન
\ ો અવતાર છે , એ તો Dુ ં જ એમને >ુ,ં બીlુ ં કોઈ >ણી શક; ન હ Ð આમ કહ

વિસ`ઠ િવાિમ ની  ૂબ Iશંસા કર; છે . tતે _યાર; િવાિમ ને રામ મળે છે :યાર;  ુલસીદાસU લખે છે >ણે
તેમને ÔમહાિનિધÕ મળ ગઈ. તેઓ ભગવાનના લનના મહાન કાયમ
\ ાં િનિમq બને છે . રામસીતા=ું િમલન
કરાવીને >ણે તેમ=ું Uવનભર=ું કલંક ધોવાઈ >ય છે . tતે મા

એટuું જ કહશ ક; િવાિમ ના સમ

Uવનને એક બાlુએ  ૂક દઈએ તો પણ તેમણે કર; u ું એક કામ કદયે ન g ૂલાય તે( ું છે અને તે એ ક; તેમણે
િવને Ôગાય ી મં Õ આzયો છે . Ôૐ g ૂgુવ: વ: ત:સિવવ
\ ુ ર; Hયં ભગ દ; વય ધીમ હ િધયો યોન: Iચોદયાત:Õ
ગાય ીમં ના મં દ`aા ઋિષ તરક; તેઓ Zુગોપય\ ત લોકોના દયમાં િનવાસ કરતા રહ;શ.ે
આ સંગોs`ઠના tિતમ વmતા cી લાભશંકરભાઈ 2ુરો હત ÔલાgુભાઈÕ તરક; >ણીતા છે . તેઓ Iખર િવવેચક
છે . Ôફલ·ુિતÕ અને Ôtત:·ુિતÕ નામના તેમના િવવેચન ંથો છે . લોકસા હ:ય તેમજ સંગીતના ડા અjયાસી
છે . તેઓએ 2ુરાણના પા ો પૈક ÔયયાિતÕ િવશે પોતા=ું વmતnય આzZું હ.ું વાતનો આરં ભ કરતાં તેમણે
જણાnZું ક; Ôઆવા પવમાં eુzત રહ;તી સરવતી I:ય#Fપે વહ;તી દ; ખાય છે . cી રાધાવલભ િ પાઠUએ
ં
 ૂબ ,ુદર
a;ક આપણને બનાવી આzયો છે Kથી યયાિત િવશે કહ;( ું સરળ પડશે. યયાિત ધમ,\ અથ,\ કામ,
મો# પૈક ÔકામÕ સાથે જોડાયેu ું પા

ં ૂ વણ થતી હતી ક; વાત ક;વી રતે I ુત કરવી ? પરં  ુ કામ
છે તેથી ઝ

પણ Uવનનો એક જFર ભાગ જ છે ને ! eુ?,ુ માં કામની અિનવાયત
\ ા બતાવી છે . વુમાં વુ ,ુગ
આપણને હોય તો ÔકામÕની છે .
યયાિતની વાત શF કરતાં પહ;લાં જો તેના વભાવનો પ રચય મેળવીએ તો એક વ ુ પ`ટ કહ શકાય ક;
nયfmત ગમે તે #ે માં હોય પરં  ુ એની ચેતના=ું એક ,ુ³મ ત:વ Kને આપણે Ô કલકÕ કહ શકએ, એ કદ
ૂ તા ન મળે તો
બદલા ું નથી. એ nયfmતના Uવનને આUવન સંચા રત કર; છે . એ(ું બને ક; અ=ુળ
અપલ#ણોએ તે ઢંકાયેu ું રહ;. એ(ું પણ બને ક; સ:સંગ અને સાધનાને માગv >ય :યાર; બે-ચાર-છ મ હના ક;
વષ-\ બે-વષ\ દબાયેu ું રહ;. પરં  ુ તે ના~ ૂદ થ ું નથી.

ાર; કઈ #ણે એનો ફોટ થશે તે કહ શકાય ન હ. એ

nયfmતની  ૂળ Iૃિત છે . એનો tતરં ગ વભાવ છે . યયાિત=ું પા
પ રચય કરાવે છે .  ૂળ તો યયાિત મહાભારત=ું પા

આપણને માનવીની tતરં ગ ( ૃિqઓનો

છે . નDષ
\ ાં તેની
ુ નો દકરો છે . મહાભારતના આ દપવમ

કથા મળે છે . યયાિત ક;વો છે ? Uવનની શFઆતમાં અખંડ 89ચય\ ધારણ કરને વેદોને કંઠથ કર; છે . તેની
ધમ~
\ ¢ુ  અને કતn\ ય~ુ¢ >eૃત છે . પોતે રાજિષp છે . કંઈ Kવો તેવો માણસ નથી. હવે આપણને એમ થાય ક;
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અખંડ 89ચય\ ધારણ કરનારો આટલો બધો કામાંધ બની શક; ખરો ? >eૃત માણસને આટલા બધા િવકારો ?
અને પછ પરાકા`ઠા તો :યાં આવે ક; _યાર; પોતાની સંસાર,ુખની તરસ છપાવવા માટ; પોતાના જ lુવાન
દકરાઓની લીલીlુવાની સામે પોતાની શાિપત જરા અવથા=ું હા½ુપા½ુ કરવા=ું કહ;, અદલોબદલો કરવા=ું
કહ;, અને એ માટ; ઘાંઘોવાંઘો થાય. માણસને જરાય લાજશરમ ના રહ;. આ @Aય જ ક;ટuું કંપાવી  ૂક; છે ! પેલી
અખંડ 89ચયન
\ ી  ૂડ

ાં ગઈ ?

દાંપ:યUવનની સાથક
\ તા અપ:યમાં છે . અપ:ય એટલે ક; સંતાન. સંસાર Uવન સંતાનો વાÄં થાય :યાર;
સંસાર ચાલે. પ:નીને Iેમની ઉ`મા જોઈએ અને સંતાનોને વા:સય જોઈએ. eૃહથાcમ એ રતે
સમશીતો`ણક ટબંધ છે . યયાિતના સંદભમ
\ ાં એક વાત કાલીદાસે શુંતલા િવદાય વખતે સરસ લખી છે . તેમણે
એમ કું છે ક; કHવઋિષ શુંતલાને િવદાય વખતે આશીવા\દ આપતા એમ કહ; છે ક; યયાિતને Kવી રતે
શિમp`ઠા િIય હતી એવી રતે  ું તારા પિતના બDમ
ુ ાનની અિધકારણી થા. એનો અથ\ એમ થાય ક; યયાિતને
દ; વયાની અને શિમp`ઠા એમ બે પૈક શિમp`ઠા I:યે લગાવ વધાર; હતો. દ; વયાનીને તો એ પરણેલા પરં  ુ એ
સગપણ આકfમક હ.ું ક;ટલાક સગપણો આકfમક હોય, નૈિમિqક હોય, સાંયોગક હોય, હા દÁ ક હોય અને
કદાચ શાર રક પણ હોય. દ; વયાનીની પહ;લી પસંદગી યયાિત નથી. એ આકfમક સગપણ હ.ું
યયાિતની Uવન પરથી બીU એક બાબત પ`ટ થાય છે ક; માનવ Uવનમાં

ણ Åુધાઓ રહ;લી છે . એક

ઉદર Åુધા. ભોજન તો જોઈએ જ. બીU દયની Åુધા. માણસને Iેમ જોઈએ. એના વગર એ Uવી ન શક;.
ીU ભોગÅુધા. આ

ણેય ુદરતે જોડ;લો ªમ છે પણ એમાંની અિતભોગÅુધા એટલે ક; અસંયત કામે*છાના

Iમાણ 2ુ3ુષ તરક; કોઈને આલેખવો હોય તો એ ÔયયાિતÕ છે . Kમ હમાલય 2 ૃ«વીનો માનદંડ છે તેમ યયાિત
અહb અિતશય ભોગી મ=ુ`યોનો માનદંડ છે . સમજદાર અને શીલવાન માણસ=ું ÔકામÕ

ાં લગી પતન કર

શક; તે= ું મો½ું ઉદાહરણ યયાિત છે . મહિષp વેદnયાસે યયાિત માટ; સ:યકામ, ય1ોના અ=ુ`ઠાતા, મન અને
ઈs@યોને સંયમમાં સાચવનાર, દ; વતા-િપ ૃ 2 ૂજન કરનાર, ધમ1
\ અને રાજિષp Ð એવા િવશેષણો વાપયા\ છે .
પરં  ુ એની અસંયત કામ ૃ`ણા આ તમામ િવશેષણોને ભઠા પાડને તેને Iૃિતની સપાટ પર લાવીને  ૂક દ;
છે .
યયાિતની આ વાસના અગાઉની પેઢમાંથી ઉતર આવી હોય તેમ પણ બનવા સંભવ છે . કારણ ક; તે નDષ
ુ ના
2ુ

છે . નDષ
ુ ે એકવાર ઈ@ને હરાnયા હતા. એમને ઈ@ાસન મ§Zું એટલે ઈ@ાણી શચ માટ;ની એમની ઈ*છા

>eૃત થઈ. પણ શચએ કું ક; તમે કોઈ અ2 ૂવ\ એવા આસન પર બેસીને આવો તો Dુ ં તમારો સ:કાર કરશ.
રા> નDષ
ુ ે અગ:ય Kવા ુિનને પોતાની પાલખી ચકવા જોડ±ા. tતે ુ~¢ુ થી Iેરાઈને eુસામાં ુિનને
લાત માર :યાર; અગ:યે શાપ આzયો ક; તારા સંતાનો તને કદ ,ુખ નહb દ; . એમ=ું આ સંતાન એટલે
યયાિત. કથા હવે આગળ ચાલે છે . યયાિત અને દ; વયાની ક;વી રતે મ§યા એ જોઈએ. દ; વયાનીમાં Fપ અપાર
છે પણ એની સાથે Fઆબ અને રોષ બંને છે . એક વાર સખી શિમp`ઠા સાથે નાન કરવા >ય છે :યાર; g ૂલમાં
ઉતાવળથી શિમp`ઠા દ; વયાનીના વો પહ;ર લે છે . બંને વ*ચે ઝઘડો થાય છે . એકબી>ને ુવ\ચનો કહ; છે .
eુસામાં આવીને શિમp`ઠા િનવ\ દ; વયાનીને ૂવામાં ફ¬ક; છે . :યાંથી પસાર થતા યયાિત પોતા=ું ઉપવ
આપીને દ; વયાનીને બચાવી લે છે અને આમ આmમક સંયોગ થાય છે . પહ;લાં તો દ; વયાની કચને દલ દઈ
12
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¥ ૂક હોય છે પણ બંને વ*ચે મતભેદ થતા કચ સાથે તેના લન થતા નથી અને કચ તેને શાપ આપે છે ક;
કોઈ ઋિષુમાર તને પરણશે ન હ. યયાિત તો રાજુમાર છે . તેથી તેની સાથે તે= ું આકfમક સગપણ ન©
થાય છે . દ; વયાની ઘર; જઈને િપતા ુªને બધી વાત કહ; છે . િપતા શિમp`ઠાના વતન
\ ને કારણે ગામ છોડવાનો
િનણય
\ લે છે . બધા લોકો એમને રોકાઈ જવા િવનંતી કર; છે પરં  ુ દ; વયાની Ôશિમp`ઠા દાસી બનીને માર; સાસર;
ે ો Iવેશ
આવેÕ એ શરતે જ રોકાવાની હા પાડ; છે . tતે શિમp`ઠા તૈયાર થાય છે અને યયાિતના Uવનમાં બંનન
થાય છે . દ; વયાની કડક વભાવની છે , સાસર; જઈને પણ પોતાના િપતાના eુણગાન ગાયા કર; છે . િપતા તો
>ણે એના Iાત:મરણીય ! આખો દવસ પોતાના ુળના જ વખાણ કયા\ કર; . પોતાના ગવન
\ ે કારણે યયાિતને
2 ૂરતો Iેમ આપી શકતી નથી માટ; શિમp`ઠા Iિત રા> આકષા\ય છે . બંને વ*ચેની વાતચીત દર{યાન શિમp`ઠા
Iેમની યાચના કર; છે અને યયાિત ઢલો પડને કહ; છે ક; K કોઈ માર પાસે યાચના કર; એની ઈ*છા 2 ૂર
કરવી એ મારો ધમ\ છે . :યારબાદ બંને વ*ચે શરરયોગની શFઆત થાય છે અને એનાથી એમને

ણ 2ુ ો

થાય છે .
પહ;લા તો શિમp`ઠા દ; વયાનીને ગોળ ગોળ વાત કરતાં કહ; છે ક; આ તો કોઈ ઋિષએ વરદાન આzZું હ ું એટલે
2ુ નો જમ થયો. પરં  ુ _યાર; દ; વયાનીને બે 2ુ ો અને શિમp`ઠાને

ણ 2ુ ો થયા :યાર; દ; વયાનીથી ન

રહ;વાZુ.ં એ વખતે એણે શિમp`ઠાની બરાબર ખબર લઈ નાખી. એ સમયે યયાિત, દ; વયાની અને શિમp`ઠાની
પોUશન મહાભારતકાર; K  ૂક છે તે અgુત છે . માણસ ક;ટલો પામર થઈ શક; તેની >ણે ક; ચરમસીમા !
દ; વયાની

ણેય રમતા છોકરાઓને 2 ૂછે છે ક; તમારો બાપ કોણ ? છોકરાઓ રા> સામે Xગળ ચbધે છે . રા>

કંઈ બોલી શકતો નથી. દ; વયાનીનો રોષ ભg ૂક ઊઠ; છે . તેના િપતા ુª તે જ #ણે :યાં હાજર થઈને યયાિતને
( ૃાવથા Iાzત થાય એવો શાપ આપે છે . યયાિત આુળnયાુળ થઈને શાપ પાછો લઈ લેવા િવનંતી કર; છે .
તે ુªને કહ; છે ક; હlુ મારો તમાર 2ુ ી દ; વયાની સાથેનો સંસારરસ અ2 ૂણ\ છે , માટ; Dુ ં તેને  ૃzત કર શું એ
માટ; મને lુવાની પાછ આપો. ુªને દયા આવે છે . Ôકોઈ તાર ( ૃાવથા લઈ શક; તો તને એની lુવાની
પાછ મળ શકશેÕ એટલી Æટ આપે છે . યયાિતએ પોતાના દકરાઓને 2 ૂછVુ.ં

ણેય દકરાઓએ ના પાડ પણ

છે લા દકરા 2 ૂ3ુએ ÔહાÕ કહ. યયાિત 2 ૂ3ુ ને કહ; છે ક; Ð મને ઘડપણે ઘેર લીધો, વાળ ધોળા થયા અને કાયા
જ¶રત થઈ ગઈ. Zુવાનીના ,ુખથી હU Dુ ં ધરાયો નથી માટ; હ; 2ુ ,  ું મા3ું ઘડપણ લઈ લે તો તાર
lુવાનીના જોર; હlુ થોડા વષ\ Dુ ં િવષય,ુખ ભોગવી શું Ð તમે lુઓ એક બાપ દકરા સામે આવા શદો બોલે
છે ! કામાંધતાની આ ચરમસીમા છે .
2ુ ની lુવાનીના જોર; યયાિત અનેક વષ ,ુધી િવષયભોગમાં આળોટ; છે અને tતે એમને સા¥ું 891ાન
લાધે છે ક; માણસના Uવન=ું <યેય િવષયભોગમાં નથી.

ણ-ચાર અgુત Aલોકોમાં યયાિતની >eૃિત=ું

વણન
\ છે . 2ુરાણકારનો આશય ÔકામÕની Iિત`ઠા કરવાનો નથી, પણ અિતકામ માણસ=ું પતન કર; છે એ વાત
સમ>વવા માટ; તે યયાિત Kવા ÔરોલમૉડલÕ આપણી સામે  ૂક આપે છે . શFઆતની અવથાની 89ચયા\,
મ<યની કામચયા\ અને સા¥ુ 1ાન લા<યા પછની તપ^યા\ Ð એ

ણેય આપણને યયાિતમાં દ; ખાય છે .

કાળªમે તે _યાર; ઈ@લોકમાં >ય છે :યાર; ઈ@ એને 2 ૂછે છે ક; Ôતમાર તપ^યા\ કોના Kવી ?Õ Ð યયાિત કહ;
છે ક; માર તપ^યા\ની બરાબર કર શક; એવો કોઈ Dુ ં દ; ખતો નથી ! Ð તમે lુઓ, Kમ અગાઉ મµ કું તેમ
માણસની tદર રહ;u ું Ô કલકÕ, એની Iૃિત, એનો વભાવ Ð એ એને વગમ
\ ાંય  ૂકતો નથી. વગ\ પણ એને
13
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,ુધાર શક ું નથી. ઈ@ એને પાછો ધરતી પર મોકલે છે :યાર; યયાિત સ:સંગની માગણી કર; છે . હ>રો વષ\
સ:સંગ કરને તે ફર વગv >ય છે :યાર; પરમશાંિતને પામે છે . આનંદ અને ,ુખ પયા\ય નથી એવો આ
કથાનો ઉે શ છે . શરર,ુખની સીમામાં જ રહને ચાલીએ તો  ૃs`ટ ક; 2ુs`ટ નહb પરં  ુ

ાસ ક; રાસના

સીમાડામાં પહચી જતા વાર નથી લાગતી તેમ આ વાતા\ સમ>વે છે . અનથ=
\ ું  ૂળ શરર,ુખને આનંદનો
પયા\ય માની લેવામાં છે . કામ ¼ ૂળ સપાટ પર રહ; તો nયfmત=ું પતન પણ એ જો યોય દશામાં વળને
આગળ વધે તો તેમાંથી ભાવ, સદભાવ અને છે વટ; ભfmત=ું પણ િનમા\ણ થઈ શક;, એવો સંદ;શ યયાિત=ું પા
આપી રું હોય તેમ જણાય છે . અ ુ.Õ સ ના Iથમ દવસની આ બેઠક આ સાથે સમાzત થઈ.
[સંગોs`ઠોs`ઠ-3]
બી> દવસની સવાર; સંગોs`ઠ-3=ું સંચાલન ગૌતમભાઈ પટ;લે કZુ હ.ું તેમણે એક દ`ટાંત ટાંકતા કું ક;
Ôઅમે રકાના ચાઈડસાઈકોલોUટ Iોફ;સર ભારત આnયા અને એમણે સંશોધન કZુ ક; અમે રકામાં આઠ-દસ
વષન
\ ો છોકરો દર બે-ચાર વષv બે-પાંચના  ૂન કર નાખે છે , ભારતામાં આટલા અબજોની વતી છે પણ કોઈ
બાળક કોઈ=ું  ૂન કરતો નથી. 20વષન
\ ા એમના રસચ\ પછ એમણે એમના વmતnયમાં >હ;ર કZુ ક; આ=ું
કારણ ભારતમાં 2ુરાણકથાઓ છે . બાળક ચાર વષ=
\ ું થાય :યારથી ઘરમાં-બહાર બધે એ આ 2ુરાણકથાઓ
સાંભળતો આવે છે . આ સાંભળને તે બાળક _યાર; આઠ-દસ વષ=
\ ું થાય તે પહ;લાં સા3ું-ખો½ું, હkસા-અ હkસાની
તેનામાં એક સમજ ક;ળવાય છે . તે ખોટા માગv જ ું નથી. માટ; આટલી મોટ I> અહb હોવા છતાં એ થ ું
નથી. 2ુરાણો=ું આટuું મો½ું Iદાન આપણા Uવન પર છે . એક િવiાને તો કું છે ક; Iાચીન સાથે _યાર;
અવા\ચીન જોડાય છે :યાર; તેમાંથી એક સનાતનતાનો જમ થાય છે . એવા સનાતન પા

Ôપર#તÕને લઈને

હવે આવી ર?ા છે cી મન,ુખભાઈ સાવલયા. lૂનાગઢમાં આચાયપ
\ દ; રહને તેમણે અ<યયન-અ<યાપન કZુ
છે . કાલદાસના કાnયોના સમ:Aલોક અ=ુવાદો તેમણે આzયા છે . સંગીતના પણ તેઓ મમ1
\ છે . ભારતીય
સંગીતકારો પર 700-800 પાનાંનો તેમણે ંથ ર*યો છે . આપણે તેમને સાંભળએ...Õ
cી મન,ુખભાઈએ પોતાના વmતnયનો Iારં ભ કરતાં કું હ ું ક; : Ôcીમ્ ભાગવત મહા2ુરાણના 2 ૂવક
\ ાલીન
અને સમકાલીન કથાકારોએ પર#ત િવશે એટલી બધી વાતો કર છે ક; Dુ ં K કંઈ કહશ એ 2ુન3ુfmત જ થશે
પરં  ુ ભગવાનના અને તેમના ભmતોના eુણો=ું સંકતન
\ વારં વાર કર(ું એ દોષ નથી, eુણ છે . તેથી માર
Uભને પિવ

કરવા માટ; તેમના eુણોની Dુ ં 2ુન3ુfmત કર ર?ો ¦ં. 2ુરાણો મા હતીઓના મહાસાગર છે . જો

તક\ના ચAમાથી જોઈએ તો 2ુરાણોમાં અિતશયોfmત, અવાતિવકતા અને કપનાઓ-ઘટનાઓની ઉબડખાબડ
g ૂિમ દ; ખાવાનો સંભવ છે પરં  ુ એમ હોવા છતાં શદોની લીલીછમવનરાUથી શોભતા અને માણવાની મ>
પડ; એવા ક;ટલાક આcયથાનો પણ એમાં છે . આવા 2ુરાણોમાં આવેલા રાજિષp, 89િષp અને મ હપિતઓની
િવરાટ ન# માળા=ું એક ઝળહળ ું ન#

એટલે રાજિષp Ôપર#તÕ. અlુનના
પૌ
\

ં ના એક મા
મહાિવનાશક દાવાનળમાંથી બચેલા ુ3ુવશ

અને અભમZુના 2ુ .

વંશજ.  ૂબ ધમ
\ રુ ં ધર, I>પાલક અને

પરમભાગવત એવા પર#તે  ૂબ ય1ો કયા\. પરમeુ3ુ ુકદ; વUએ Kને ઉપદ; શ આzયો અને Kણે મરણ
પહ;લા  ૃ:Zુ પામવાની કલા મેળવી લીધી એવા દnય આ:મા એટલે પર#ત.
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કથાની શFઆત કરએ તો પાંડવવંશ=ું િનકંદન કાઢ નાખવા અ:થામાએ ઉqરાના ગભમ
\ ાં રહ;લા g ૃણની
હ:યા કરવા માટ; 89ાનો Iયોગ કય. ઉqરાએ ભગવાનની Iાથન
\ ા કર અને ભગવાને દnયમાયાથી તે
ુ Fપના દશન
g ૃણથી ર#ા કર. ગભમ
\ ાં જ પર#તે ભગવાનના ચુg
\ જ
\ કયા\. આમ પણ, ગભ\ થ બાળક
ભગવાનની વધાર; નUક હોય છે . ઈરને એમણે ઓળયા, પર³યા... માટ; તેમ=ું નામ પર#ત પડ»ુ.ં
89ાથી એમની થોડ કસોટ થઈ આથી પણ તેઓ પર#ત કહ;વાયા. એક અથ\ એવો પણ કહ;વાયો છે ક; K
સતત પોતાની >ત=ું પર#ણ કયા\ કર; તે પર#ત. મહાભારતમાં એક અ:થામાએ ઉqરાના ગભન
\ ે ન`ટ
કરવાનો Iયાસ કય હતો, આK અ:થામાના ટોળાઓ ફર; છે . સરકાર Xકડો
કહ; છે પણ તે ખોટો છે , કદાચ વધાર; હોવાની શ

ણ કરોડ g ૃણ હ:યા થયા=ું

તા છે . પર#ત ગભમ
\ ાંથી બહાર આnયા બાદ પણ

ુિનયામાં એ પરમા:માને જોવા લાગે છે . Iાણીમા માં ઈરનો અ=ુભવ કર; છે . માણસ તો ગભમ
\ ાંથી બહાર
આnયા બાદ આ:મ1ાનીમાંથી આ:મઘાતી થઈ >ય છે પણ પર#ત >eૃત છે . તેઓ ઉદરમાં પણ
આ:મ1ાની, બહાર આવીને પણ આ:મ1ાની અને Uવનના tત ભાગે પણ આ:મ1ાની ર?ા છે . વ*ચે થોડો
વખત જો ક; એમના Uવન=ું પ રવતન
\ થઈ >ય છે પણ એ તો મ=ુ`ય Uવનમાં એમ થ ું જ રહ; છે .
ઋિષઓની વાણી પાછળ અથv દોરાવ(ું પડ; છે . ઋિષઓએ તપ:2ુત વાણીથી કું ક; પર#ત બDુ િવiાન,
સ:યવmતા અને ધમ=
\ ું થાપન કરનારા થશે. અને છે વટ; તેમ જ બZુ.ં તેમણે અનેક અમેઘ ય1ો કયા\, શશા િવNામાં પારં ગત બયા. હfતના2ુરની ગાદ પર Zુિધs`ઠર; તેમનો રા> તરક; અભષેક કય. િવરાટરાજ
ઉqરની રાજુમાર ઈરાવતી સાથે લન થયા. ચાર સંતાનો તેમને થયા. પરં  ુ હવે તેમના Uવનમાં વળાંક
આnયો. ભગવાન વધામ જતાં કળZુગ ધરતી પર ઊતર આnયો. હકકતમાં કળZુગ ખરાબ છે માટ; માણસો
ખરાબ થાય છે એમ નથી, પરં  ુ માણસો ખરાબ થાય છે એટલે જ એને કળZુગ કહ;વાય છે . રા> પર#તને
ખબર પડ ક; કળZુગે મારા રા_યમાં Iવેશ કય છે . માર; તેને ભગાડવો જોઈએ. તે ધ=ુ`ય લઈને તેને
શોધવા >ય છે . માગમ
\ ાં એક Åુ@ 2ુ3ુષે રાજચહો ધારણ કયા\ છે તેમ lુએ છે . તે બળદ અને ગાયને પીડા
આપી ર?ો છે . એ Åુ@2ુ3ુષ હતો કળZુગ અને બળદ તે ધમ\ તથા ગાય એટલે 2 ૃ«વી. રા>એ તેને સ> કર,
એ શરણે આnયો, અભયદાન માZુ.ં આમ જોવા જઈએ તો કળZુગમાં અનેક ુeુણ
\ હોવા છતાં તે એક દs`ટએ
સારો છે અને તે છે હ રનામ સંકતન
\ . સતZુગમાં તપ-89ચય\ વગેર;= ું ફળ મેળવતા દશ વષ\ લાગે,
ે ાZુગમાં એક વષ\ લાગે, iાપર Zુગમાં એક મ હનો _યાર; કળZુગમાં તે= ું ફળ ચોવીસ કલાકમાં જ મળ
ત
>ય ! સતZુગમાં <યાન,

ે ાZુગમાં ય1, iાપરમાં 2 ૂ> _યાર; કળZુગમાં ક;વળ નામ મા થી ઈરની
ત

Iાzત થઈ શક;. એક દs`ટએ કળZુગ એ કલાZુગ પણ છે . કોઈ પણ માણસને કોઈ કલા ફાવી ગઈ તો એ
માલામાલ. પછ એ કલા È`ટાચારFપે હોય ક; કિવ ૃ`ણ દવે એ કું તેમ દ; શની પથાર ફ;રવવાની કલા પણ
હોઈ શક; ! કળZુગે પર#ત પાસે રહ;વાના િનિ^ત થાનો માંયા. પર#તે lુગાર, હkસા, મ દરાપાન, ીઓ
અને સો=ું Ð એટલા થાન આzયા. અહb ીઓ એટલે હકકતમાં ÔીઓÕ એમ સમજવા=ું નથી. ખરો અથ\ એ
છે ક; ી-2ુ3ુષ વ*ચે રહ;લી અિધક કામવાસના એ કળZુગ છે . કળZુગે ફર Iાથન
\ ા કરતાં તેણે વુ પાંચ
થાનો આzયા : અસ:ય, મદ, કામ, વૈર, રજોeુણ. આ દશ ન હોય તો સતZુગ અને હોય તો કળZુગ ! nયાસ
કહ; છે કયાણની કામના કરનાર 2ુ3ુષે આ દશમાંથી એક;ય=ું સેવન

ાર; ય ન કર(ુ.ં પણ પર#તમાં તો આ

દશમાંથી સાત હતા જ, એટલે કળZુગને તેનામાં Iવેશવાની તક મળ ગઈ. ીસંગ, મ દરાપાન ક; lુગાર
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નહોતો, પણ બી> તો સાત તૈયાર હતા ! પર#તે પહ;ર;લા સોનાના ુગટ iારા કળZુગે તેનામાં Iવેશ કય.
એની ~ુ¢ È`ટ થઈ.  ૃગયા કરવા નીક§યો :યાર; હરણના ૂ ર ચાલી જવાથી તે g ૂયો-તરયો એક
ૂ માં પહ*યો. ઋિષ તો <યાનમાં લીન હતા. એમને દ; હભાવ નહોતો. રા>ને થZું ક; Dુ ં મોટો સÉાટ અને
પણ
\ ટ
આ ઋિષ એ મને કંઈ જવાબ પણ ન આzયો ? તેમ=ું અપમાન કરવા એક મર; લો સપ\ એમણે ધ=ુ`યની
અણીથી ઋિષના ગળામાં પહ;રાવી દધો, ક;વળ મદને કારણે. Zુવા2ુ

ૃં ગ એ :યાં આવીને જોZું ક; િપતાના

ગળામાં મર; લો સપ\ છે Ð એ Zુવા હતો, eુસો હતો Ð એણે તરત વાણી=ું વÊ છોડ»ું ક; K પાપા:માએ મારા
િપતાના ગળામાં સાપ નાયો છે એને આજથી સાતમે દવસે ત#ક દંશ દ; શે અને તે= ું  ૃ:Zુ થશે.

હવે અહb એક વાત એ સમજવાની છે ક; ત#ક શદ સંૃતમાં Ôત#Õ ધા ુ પરથી બયો છે . ત# નો અથ\ થાય
છે Ôકાપ(ુ.Õં ત#ક એકલા પર#તને દંશ દ; છે એમ નહb, આપણને બધાને એ દંશ દ; છે . ક ઠયારો Kમ લાકrું
કાપે તેમ મહાકાળ આપણા આZુ`યને રોજ કાzયા કર; છે ; એ જ ત#ક છે . પેલાને સાતમા દવસે દંશ દધો,
આપણને પણ સાતવારમાંથી કોઈ એક વાર; િનિ^ત દંશ દ; શે જ. સોના iારા કળZુગ તેનામાં IવેAયો. આપણે
પણ સો=ું પહ;રએ છએ. સો=ું તમે જોજો ક; બી>ને દ; ખાય એ રતે પહ;રવામાં આવે છે . એક પા^ા:ય િવiાને
સોના માટ; બDુ સરસ વા

કું છે ક; : Ôthere will be golden age only when the man will forget the gold.’

ુ આવશે.
મ=ુ`ય _યાર; સોનાને g ૂલી જશે :યાર; સાચો ,ુવણZ
\ ગ
પણ ખેર, શાપ આzયા બાદ તો  ૃ:Zુ િનિ^ત હ.ું ઋિષ <યાનમાંથી >યા બાદ બું >HZુ.ં રા>ની માફ
માગવા એક િશ`યને હfતના2ુર મોકયો. પણ એ તો K હવે થવા=ું હ ું એ તો થવા=ું જ હ.ું રા>ને િવષાદ
ે ા Iય:ન કર; . પોતાના મહ;લની આસપાસ
થયો, લાની થઈ, ભય પણ લાયો. માણસ  ૃ:Zુથી બચવાનો હંમશ
િવષિવNાના >ણકાર માંિ કો-તાંિ કોનો કડક ચોકપહ;રો ગોઠવી દધો. એક કAયપ નામનો િવષવૈN એને
મદદ કરવા રતામાંથી જતો હતો :યાર; ત#ક એને સામે મ§યો. એની કસોટ કરવા એણે એક ( ૃ#ને ડંખ
ં મ બનાવી દુ.ં ત#કને
માય અને એ ( ૃ# બળને ભમ થઈ ગZુ.ં કAયપ વૈNે મં ના જોર; એને ફર લીuુછ
થZું ક; જો આ રા> ,ુધી પહચી જશે તો મારા ઝેરની અસર નહb થાય. માટ; એને 2ુ`કળ ધન આપીને પાછો
વા§યો. આ એ જમાના=ું sટËગ ઑપર; શન હ ું ! sટËગ એટલે ડંખ. 2ુરાણોમાં પણ એવા ઘણા sટËગ ઑપર; શન
થયા છે ! માણસ >ત ભાયે જ ,ુધર છે .
tતે તો એણે ગંગા કનાર; જઈને તપ કZુ, ઋિષુિનઓ :યાં આnયા. પરમeુ3ુ ુકદ; વU :યાં Iગટ થયા.
ં
Iેમભfmતની ,ુદર
વાતો થઈ. પર#તે અનેક I¤ો 2 ૂછા. ભગવાન cી ૃ`ણના eુણો=ું સંકતન
\ થZું અને
કળZુગમાં ભfmતનો મ હમા ગવાયો. Kમ Kમ કથાcવણ થું ગZું તેમ તેમ પર#ત દ; હભાવથી ુmત થતો
ગયો અને પેલી tેU કહ;વત અ=ુસાર : કાયર માણસોના  ૃ:Zુ વારં વાર થાય છે , ુરવીર=ું એક જ વાર
થાય છે અને આ:મ1ાની=ું કદ  ૃ:Zુ થ ું નથી Ð એમ પર#તનો આ:મા પણ ઈર સાથે સાZુ_ય ુfmત
પામે છે . આપણે બધા પણ સંસાર Uવો બે અથમ
\ ાં પર#ત છએ. એક તો આપણે ગભમ
\ ાં હોઈએ :યાર;
ભગવાન આપું ર#ણ કર; છે એ તો ન© જ છે . બીlુ,ં સzતાહના કોઈ એક દવસે  ૃ:Zુનો ત#ક આપણને
અ¥ુક દંશ દ; શે અને આપણા Iાણ હર લેશે એ પણ ન© છે . આ અથમ
\ ાં આપણે પર#ત છએ પરં  ુ
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િવડંબણા એ છે ક; Igુ કથા=ું રસપાન કરવા=ું હોય :યાર; આપણે પર#ત રહ;તા નથી. બસ, આટલી આપણી
ખામી ! આ પા

આપણને આવો સંદ;શો આપી >ય છે .Õ એમ કહ મન,ુખભાઈએ પર#તના પા નો

કથાસાર સમ>nયો હતો.
:યારપછના વmતા Iો. બી.U. ચંદારાણા િવશે પ રચય આપતાં સંચાલકcીએ જણાnZું હ ું ક; Ôતેઓ
ગરનારની eુફાઓમાં મ હનાઓ ,ુધી રખડ;લ િવg ૂતી છે . ગોરખનાથની વાણી એમના ુખે સાંભળવી તે એક
હાવો છે . તેઓ આK આપણને દધીચ િવશે વાત કરશે.Õ
Iો. ચંદારાણાUએ હળવાશથી વાતની શFઆત કરતાં કું હ ું ક; Ôમારા વmતnય પછ વસંતભાઈનો વારો છે .
વસંતભાઈ બોલી લે પછ Ôયતો વાચો િનવતત
\ Õે કંઈ બોલવા=ું બાક રહ; નહb ! Dુ ં તમારા બધાના ુખ પર
ÔવસંતÕના આગમનની Ìતે>ર જો¨ ¦ંÕ એમ કહ તેમણે દાઢ પર હાથ ફ;રવતા ઉમેZ ુ હ ું ક; Ôપાનખર િવના
વસંત ના આવે, ભાઈ !Õ ઉપfથત સૌ cોતાઓમાં હાય=ું મોlુ ં ફર વ§Zું હ.ું 2ુરાણના એક પા

દધીચ

િવશે વાત કરતાં તેમણે કું હ ું ક;, Ôદધીચની કથા આમ તો દ; હસમપણ
\ ની કથા છે પરં  ુ તે K હ; ુથી પોતાનો
દ; હ આપે છે એ જોતાં, તેને આ:મસમપણ
\ ની કથા કહ શકાય. ભાગવત મહા2ુરાણ અને અfન2ુરાણમાં તેની
ં
કથા મળે છે . અfન2ુરાણમાં તો દદચએ પોતાનો દ; હ છોડતા પહ;લાં K 23 મં ો બોલેલા એનો ,ુદર
ઉલેખ
છે . વળ, ( ૃ ા,ુર અને દદચનો ઉલેખ ઋગવેદ, ઉપિનષદ અને મહાભારતમાં પણ મળે છે પરં  ુ અહb
આપણે ભાગવતની કથાને આધાર; આગળ વધીુ.ં
આમ તો, ( ૃ ા,ુર નામના રા#સને મારવા માટ; ઈ@ દદચ ઋિષ પાસે તેમના અfથ માંગે છે , દદચ એ
માટ; સંમત થાય છે , તેમના શરરના અfથ=ું વÊ બને છે અને ઈ@ ( ૃ ા,ુરને માર; છે Ð બસ, આટલી ચાર
લીટમાં કથા=ું સમાપન થઈ >ય છે . પરં  ુ એ કથામાં રહ;લા સાંક;િતક અથ સમજવા Kવા છે . અહb ઈ@ બDુ
 ુ*છ દ; ખાયા છે . ( ૃ ા,ુરનો વધ કરવા માટ; દદચના અfથ માંગે એટલે એનો અથ\ એમ ક; દદચને તો ઈ@;
પહ;લાં જ માર નાયા ! દદચના અfથ વડ; ( ૃ ા,ુર પણ મરાયો. હવે તમે કહ;શો ક; ઈ@ Uવે છે , પરં  ુ ના.
રહમનો એક દોહરો છે :
રહમન વો નર મર ¥ુક;, જો કંઈ માંગન >ઈ,
ઉનસે પહ;લે વો મર; , £જન ુખ િનકસત નાહb.
અહb દદચ ઋિષ પોતા=ું શરર આપવા માટ; ÔનાÕ નથી પાડતા પણ ઈ@ એ શરરની માંગણી કર; છે તેથી
માંગનારો તો પહ;લો મય કહ;વાય. દદચ અને ( ૃ ા,ુર દ; હાવસાન પછ પણ અમર છે કારણ ક; બંને છે વટ;
નારાયણની  ુિત કરને પરમપદને પામે છે _યાર; ઈ@ દ; હઉપfથિતમાં પણ મર; લો છે ! ક;વી િવચ તા છે !
કથાના  ૂળમાં જોઈએ તો એકવાર ઈ@ને અભમાન થાય છે ક; મારા K(ું બળવાન કોઈ નહb. એમની સભામાં
~ ૃહપિત આવે છે :યાર; એ તેમનો િતરકાર કર; છે . દ; વeુ3ુ ~ ૃહપિત કોઈ Iિતભાવ આzયા વગર ચાલતા
થયા. :યાં એક સરસ શદ  ૂ

ો છે : ÔવહંÕ એટલે ક; પોતાના ઘર; જતા ર?ા એમ ન હ, પરં  ુ આ:મથ થઈ

ગયા. એમને માન-અપમાન કું પશZ
\ ું ન હ. પરં  ુ ુદરતનો એક િનયમ છે ક; તમે કોઈની અવહ;લના કરો તો
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Iૃિત તેને સહન નથી કર શકતી. ~ ૃહપિતએ દ; વોને છોડ દધા છે એ વાત >ણી :યાર; દd :યોએ ુuું
મેદાન સમUને દ; વો પર ચઢાઈ કર. દ; વો 89ાને શરણે ગયા. 89ાએ તેમને eુ3ુની અવહ;લના બદલ ઠપકો
આzયો અને eુ3ુનો મ હમા સમ>nયો. આમ તો એ Iકરણ eુ3ુ મ હમા=ું નથી પરં  ુ :યાં ચાલતી કલમે K
eુ3ુમ હમાની વાત થાય છે તે સમજવા Kવી છે . છે વટ; 89ાએ કું ક; તમે :વ`ટાના 2ુ

િવFપ પાસે >ઓ.

એ તમા3ું eુ3ુપદ કામચલાઉ ધોરણે વીકારશે. પરં  ુ એ વાત યાદ રાખજો ક; એ િવFપની માતા અ,ુર છે .
દ; વતાઓ તેમને મળે છે . eુ3ુપદ; થાપે છે . તે દ; વતાઓ માટ; ય1 કર; છે પરં  ુ વ*ચે વ*ચે અુક આDિુ તઓ
દાનવોને આપી દ; છે . ઈ@ને યાલ આવી >ય છે એટલે એ િવFપના

ણેય મતક છે દ નાખે છે .

િવFપના  ૃ:Zુથી :વ`ટા ªોધે ભરાય છે . ઈ@ના શ°ુને ઉ:પo કરવા માટ; ય1 કર; છે અને એમાંથી ( ૃ ા,ુર
નામના રા#સનો જમ થાય છે .
ક;વો ભયંકર અ,ુર ! તમસથી

ણેય લોક આ( ૃત કરને દ; વો પર ચઢાઈ કર. કોઈ રતે પરાજય ન થયો

:યાર; દ; વતાઓ આ દ2ુ3ુષ નારાયણને શરણે ગયા. ભગવાને તેમને દાનવો પર િવજય મેળવાનો માગ\
બતાવતા કું ક; તમે દદચ પાસે >ઓ, એ=ું શરર તપ=ું બનેu ું છે . એ તમને અવAય શરર આપશે. એટલા
માટ; આપશે કારણ ક; તેઓ િન`કલ 89ને Iાzત થયા છે , દ; હની આસfmત નથી-દ; હા<યાસ નથી. દ; વતાઓ
ઋિષ પાસે પહચે છે . દનભાવે દદચ પાસે માગણી કર; છે . દધીચ કહ; છે ક; Uવમા ને િIય આ દ; હ એક
દવસ Æટવાનો જ છે તો લો Dુ ં આK જ છોડ દ¨ ¦ં Ð એમ કહ સાપ Kમ કાંચળ ઉતાર; તેમ દદચ દ; હદાન
કર; છે . :યાં શદ વાપય છે Ôઅહં :ય>િમÕ એનો એક અથ\ એવો થાય છે ક; Dુ ં દ; હ છોડ દ¨ ¦ં એમ ન હ,
પરં  ુ Dુ ં મને પણ છોડ દ¨ ¦ં Ð એટલે ક; >ણે nયfmત પોતાના અહં= ું િવસ¶ન કર; છે . Ôઅહં 89
પરમ_યોિત...Õ કહને દદચ K 23 મં ો બોલે છે તે કોઈ પણ શરરધાર માટ; દ; હા<યાસ છોડવા=ું સબળ
ં પાઠ કય હતો.
સાધન બની રહ; તેવા છે Õ એમ કહ cી ચંદારાણાUએ તેનો ,ુદર
વુમાં તેમણે કું હ ું ક; Ôિનસગદ
\ q મહારાજ=ું Ôઆઈ એમ ધેટÕ નામ=ું એક 2ુતક છે . તેમાં અુક વાતો
અgુત છે . તેમણે કું છે ક; આપણી ચેતના Iદાથા\િcત છે . કોઈ પદાથ\ ન હોય તો આપણે ચૈતયરહત થઈ
જઈએ છએ. Kમ ક; ગાઢિનk@ા માં આપણને પોતાની ઓળખ રહ;તી નથી. નય Iકાશ જોઈ શકાતો નથી,
Iકાિશત વ ુને જોઈએ એટલે Iકાશની Iતીિત થાય છે . ચેતના ચેતનાને lુએ છે , Iદાથન
\ ે નહb Ð એવો અથ\
આ મં ોમાં સમાયેલો છે . સા#ીભાવથીયે ઉપર લઈ >ય એવા આ દnયમં ો છે . દદચ બDુ તા£:વક વાત
કરતાં કહ; છે ક; ધન, જન, પ રવાર એ નાશવંત વ ુ છે પરં  ુ એ નાશવંતથી જ પરોપકાર કરને શાતની
Iાzત થઈ શક; છે . ઈરની આપણી પર આ ક;વડ મોટ ૃપા છે ક; નાશવંત વ ુ શાતને Iાzત કરવાના
સાધન તરક; આપી છે . દા.ત. શરર. નાશવંત-નાશવંત તો બધાય કર; પણ એનો K ઉપયોગ કર >ણે તે
Uતી >ય. tેUમાં સોના માટ; એક કહ;વત છે ક; Ôdon’t sell for gold which you can not buy again with that
gold’ સોનાને માટ; એ વ ુ ન વેચી નાખો ક; એ વ ુ પછ સોનાથી તમે ખરદ ન શકો ! નાશવંતથી જ
શાતની Iાzત થાય એ બDુ જબરજત વાત છે . ~ુ¢શાળઓની ~ુ¢ શેમાં છે ? પૈસા કમાવવામાં, બંગલા
બનાવવામાં ક; બી>ને છે તરવામાં ? ક; પછ ૃ`ણ દવેએ કું એમ દ; શની પથાર ફ;રવવામાં ? પણ ના Ð
મહાભારતકાર કહ; છે ક; આ શરરFપી નાશવંત સાધનથી આપણે શાતને Iાzત કર લઈએ એ જ યોય ~ુ¢
છે . દદચએ આમ િવચારને પોતાનો દ; હ સમિપpત કર દધો.
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દદચીના અfથમાંથી િવકમા\એ વÊ નામ=ું હિથયાર બનાnZું અને વÊ લઈને ઐરાવત પર સવાર થયો એ
પછ ઈ@ મોટો ભા થયો ! દાનવોએ અનેક હિથયારથી Dમ
ુ લો કય પણ એ બધા વÊ સામે વામણા સાબત
થયા. છે વટ; દાનવો મેદાન છોડને ભાયા. પણ ( ૃ ા,ુર કહ; છે ક; ભાગો મા !  ૃ:Zુ તો સૌને માટ; છે જ અને બે
Iકારના મરણ જ ઉqમ છે ; એક તો યોગી=ું અને બીlુ ં સૈિનક=ુ.ં ( ૃ ા,ુર; દ;હ છોડવાનો છે :યાર; એ ઈ@ને કહ;
છે ક;  ું ચkતા ન કરશ. Dુ ં મરવાનો જ ¦ં. _યાં cી હ ર છે :યાં જ િવજય િનિ^ત છે . તા3ું વÊ મને નહb પરં  ુ
મારા િવષયભોગFપી બંધનને કાપશે અને મને દ; હિવલય થતાં ુિનઓની ગિત Iાzત થશે. હ; ઈ@, ઈર
પોતાના ભmતને વગ,\ 2 ૃ«વી ક; રસાતાળની સંપિq નથી આપતા કારણ ક; એ બધાથી પરમાનંદની Iાzત
નથી થઈ શકતી. ઊલ½ું એ બધાથી તો રાગ-iેષ, અભમાન અને પીડા થાય છે . ભગવાન તો ભmતના અથ,\
કામ વગેર; ફળને પણ હણી લે છે .Õ એમ કહ;તાં ચંદારાણાUએ કું ક; ÔtેUમાં એક કહ;વત છે ક; ‘God is
jealous lover’ ઈર એ ઈષા\Ä Iેમી છે . Kમ Iેમી પોતાની Iેિમકાને

ાંય જવા ન દ; એમ ઈર પોતાના

Iેમીને કોઈની આસfmત થવા નથી દ; તો. ( ૃ ા,ુર ભગવાનની  ુિત કરતાં કહ; છે ક; Dુ ં મો# ,ુાં નથી
માગતો, મને યોગિસ¢ પણ નથી જોઈતી. મને તમે ફmત એક જ વ ુ આપો. Kને પાંખ નથી Íટ એવા
બ*ચાં g ૂયા થઈને સાંK Kમ માની રાહ જોતા હોય, ગો ૂલ ટાણે g ૂZું વાછરrું એની ગૌમાતાની રાહ જો ું
હોય, વષા\ઋ ુની tદર િIયતમા પોતાના Iેમીની રાહ જોતી હોય તેમ હ; ઈર Dુ ં તમાર રાહ જો¨.Õ પોતાના
વmતnયનો ઉપસંહાર કરતાં ચંદારાણાUએ કું ક; Ôનારદ, Iહલાદ, ¸ુવે કર; લી  ુિત આપણે કરએ એ તો
બરાબર પણ ( ૃ ા,ુર; કર; લી  ુિત પણ આપણે અવAય કરવી કારણ ક; એ આપણને વધાર; લાeુ પડ; ! આપણે
બધા જ થોડ; ઘણે tશે ( ૃ ા,ુર છએ. તેથી લાeુ પડ; એ પહ;u ું કરાય ! છે લે, ( ૃ ા,ુરની દnય _યોિત
લોકાતીતમાંથી કાલાતીતમાં ભળ >ય છે .Õ
આ સંગોs`ઠના

ી> વmતા ડૉ. વસંતભાઈ પરખનો પ રચય આપતાં સંચાલક; કું હ ું ક; એમનો શો પ રચય

આપવો ? ગતસ માં આપણે ભીમ િવશે તેમને સાંભ§યા હતા. ગઈકાલથી દ; શ-િવદ; શમાંથી cોતાઓના
ટ;લફોન આવે છે ક; વસંતભાઈ

ાર; બોલવાના છે Ð એ પરથી જ એમની લોકિIયતા સમU શકાય. તેઓ

આK આપણને નારદ િવશે વાત કરશે.
પોતાના વmતnયનો આરં ભ કરતાં વસંતભાઈએ કું ક; Ôખલલ £જ8ાને કું છે ક; વસંત એ પાનખર=ું સપ=ું છે
એટલે Dુ ં હવે અહb એમ=ું સપ=ું થઈને આપની પાસે નારદની વાત  ૂકશ... કારણ ક; નારદ પણ આપું એક
સનાતન સપ=ું છે . ÔનારાયણÕ એમ શદ બોલીએ એટલે નારદ યાદ આવે. બે વાર બોલીએ :યાં તો નારદ
હાજર થઈ >ય ! નારાયણ=ું મરણ કરતાં નારદ યાદ આવે અને નારદ=ું મરણ કરતાં નારાયણ યાદ આવે
એ(ું મુરાiૈત બDુ ઓછા ભmતોમાં જોવા મળે છે . ÔનારાÕ શદનો અથ\ છે પાણી, એટલે ક; Iેમજળ. cી
હ રFપી સરોવર=ું Iેમજળ K બધે વહ;વડાવે તે નારદ. ઈરની ૃપાને આપણા ,ુધી પહચાડ;. એ કોઈ Kવી
તેવી nયfmત નથી. એ 2ુરાણની nયfmત નથી એનો અથ\ એ છે ક; સનાતન છે અને હU આKય છે . Xગળ
પકડ લેવાય તો બેડો પાર ! અfત:વનો એક આહલાદક ઉમેષ એટલે નારદ. મહિષp અરિવkદ કહ; છે ક; “¼ ૂળ
અને ,ુ³મને જો કોઈ જોડું બkુ હોય તો એ નારદ છે .” તે એક સે ુ છે K વૈુંઠ અને વગન
\ ે  ૃ:Zુલોક સાથે
જોડ; છે . નારદ એ મોબાઈલ 8જ છે . અને એવો તો aાપર; ટ 8જ છે ક; તમે એની સસરવા નીકળ >ઓ
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એટલે સીધા ભગવાનને Iાzત થઈ >ઓ ! દ; વો, અ, ૂરો, માનવો Ð બધાને નારદ િIય છે . સવજ
\ નના લાડકા
ુિન છે ! એમની પાસે સૌથી અgુત કલા હોય તો એ છે સમાધાન કરાવવાની. મોટ કંપનીમાં Kમ
ÔaબલુટરÕની પોટ હોય છે તેમ નારદ એ િવnયાપી ÔaબલુટરÕ છે . ગમે તે= ું ુ:ખ ુર કરવા ત:પર એવા
પરુ:ખભંજન છે . ધરતીના લોકોના ુ:ખની નધ કર ભગવાન પાસે >ય અને ભગવાન પાસેથી તેનો ઉક;લ
મેળવી તેમની વાત ધરતીના લોકોને સમ>વે Ð એવા મ=ુ`યના સવક
\ ાળના િન:2 ૃહ િમ

નારદ છે . એમને

કું જોઈ ું નથી, ક;વળ ક3ુણાને કારણે ુ:ખ ૂ ર કરવાની એમને સતત ચkતા રહ; છે .
હવે તકલીફ ું થઈ ક; K બDુ આપણી સાથે રહ;, આપણી સાથે હળમળ >ય એટલે એ આપણને આપણા
Kવા લાગે. એમની મહqા g ૂલાઈ >ય ! એને કારણે આપણે એમના િવશે મન ફાવે એવી વાતો જોડવા માંડ.
નારદ એટલે તો >ણે કલહિIય એ(ું ચિ ત કરવામાં આnZુ.ં આપણે બી>ની મAકર કરવાની આપણી
અ ૃzત ઈ*છાઓને વાયા નારદ 2 ૂર કરવાની કોિશશ કર છે . તે એટલા તો લોકિIય છે ક; 2ુરાણો, રામાયણ,
મહાભારત, વેદ, લોકસા હ:ય અને આયાનો Ð આ બધા જ નારદ પર Unયાં છે . પણ આપણી eુજરાતી
ફમો અને ટ.વી. સી રયલોએ નારદના પા ની K અવદશા કર છે તે  ૂબ ખો½ું છે . હા, એ વાત ક~ ૂલ ક;
નારદ; એકની વાત બી>ને કર છે . એમાં ના નહb પરં  ુ એની પાછળનો હ; ુ તમે જોશો તો બંને પ#=ું કયાણ
ે ે ઝઘડો કરાવીને એનો રસ મેળવવાનો ન હ. નારદ દ; વિષp છે , તે એવો અધમ આનંદ
કરવાનો હશે, બંનન
મેળવવાની ઈ*છા રાખે એવા નથી. નારદ િવશે આપણી ભાષામાં એક ખોટો શદ Iચલત થયો છે :
ÔનારદવેડાÕ. મ<યકાલીન લોકો નારદના પા થી મનોરં જન કરવા લાયા એટલે તેમાં રહ;u ું ત:વ g ૂલાઈ ગZું
અને પ રણામે આવા ખોટા શદો Î ૂસી ગયા. નારદ ધાર; તો શાપ આપી શક; પણ એ તો હસીને કહ; છે ક;
બેટાઓ, માર; ભોગે પણ તમે જો ,ુખી થાઓ છો તો ભલે થાવા દયો. એમને કોઈ ફ રયાદ નથી. એ તો આપું
જ ુભા\ય છે ક; આપણે એમને મ>કમાં ખપાવી દઈએ છએ. એક ભાગવતકથાકાર; ÔનારદÕ શદની સરસ
nયાયા કર હતી ક; : ના+રદ. K કંઈ રદ કરતા નથી એ=ું નામ નારદ. એમની પાસે બધાનો જ વીકાર. તમે
એમને આદર આપો તોય વીકાર; , તમે એમની મ>ક ઉડાવો તોય વીકાર; .Õ
વાત કરતાં વસંતભાઈએ એક સ:યઘટના ટાંકતાં કું હ ું ક; : Ôઅમાર; અમર; લી £જલાના નાનકડા ગામમાં
Iાથિમક શાળાના એક બDુ ભોળા િશ#ક હતા. બDુ સ²_ન માણસ. છોકરા ભણાવે ને રાU થાય. nયવહાર=ું
બDુ ભાન નહb. એમની દકરના લન ન© થયાં. ઘર; ણાં તો ચઢાવવા પડ; ને ? પ:નીને 2 ૂછVું ક; ું કરું ?
પ:ની કહ; તમે કોઈ વાર કું કZુ છે ? તમે રહ;વા દો. Dુ ં બું કરશ. પ:નીએ પોતાના lૂના ઘર; ણા માતરને
આzયા અને સોનીને :યાં જઈ દાગીના તૈયાર કરાવવા=ું કુ.ં સોનીએ માતરને ભોળો >ણીને આખો નકલી
સેટ બનાવી દધો. આ ભોળયાને તો કંઈ ખબર નહb ! શહ;રમાંથી >ન આવી. લન પ:યાં. વેવાણ જરા
અડુપડું ભણેલા એટલે એમણે ઘર; પહચી પહ;લા સા,ુ તરક; વDન
ુ ે ચઢાવેલા દાગીનાની ચકાસણી કર.
એમાં બુ પકડાZું ક; આ તો દાગીના બોગસ છે ! વેવાણ વDન
ુ ે લઈને માતરને :યાં આnયા ક; આ લો તમાર
દકર... રાખો... આવી છે તરિપkડ કરો છો અમાર સાથે ? માતર તો હબક ખાઈ ગયા... કહ; ક; આમાં કોઈ
છે તરિપkડ નથી. આ અમાર જ દકર છે . વેવાણ કહ; એમ વાત નથી અવે. અહb ઘર; ણાની વાત થાય છે . તમે
K દાગીના ચઢાnયા એ બધા ખોટા છે . માતરને િવાસ ના બેઠો. કહ; ક; સોનીને :યાં જઈને 2 ૂછએ. ગામ તો
સાવ ના=ુ.ં એટલે હોહા થઈ અને માણસો ભેગા થઈ ગયા. આું રાવું સોનીની ુકાને પહ*Zુ.ં સરપંચ અને
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ુખી પણ આવી ગયા. સોની ગભરાયો એણે ક~ ૂલાત કર. ુખી કહ; ક; ચલો તµ ક~ ૂલ કZુ એ તો ઠક. દાગીના
ફર નવા બની જશે. પણ મને એ કહ; ક; તને આ છે તરવા માટ; ભોળો માતર જ મ§યો ? સોની એ બDુ સરસ
જવાબ આzયો. સોની કહ; ક; સાહ;બ, હાવ ભોળા ભગવાન=ું માણસ હોય એને જ છે તરાય ને ! તમને છે ત3ું તો
તમે માર પાછળ ડાંગ લઈને દોડો ! જગતમાં ભલા ભોળા, િનખાલસ અને સ²_ન માણસો હોય એને જ બાપ
છે તરાય ! એની જ બધા ફમ ઉતાર; .... તો નારદની ઉતાર; એમાં નવાઈ ું ? નારદ એટલા બધા િનખાલસ
છે ક; છે તરાઈ >ય. લોકો એમની ઉડાવે તો પણ શાંત રહ;. રજનીશ કહ;તા ક; નારદ િનરહંકાર હતા. એમને
લોકિનkદાનો વીકાર પણ સહજતાથી કય. નારદ; પોતાની >તને સં2 ૂણ\ રતે પરમા:માને સમિપpત કર દધા
હતા એ વાત કોઈ સમU શÐું ન હ એટલે આવા નાટકોમાં લોકો એમની ઠ;કડ ઉડાડ; છે . નારદ પોતાને ભોગે
એ નાટકોને શણગાર; છે . ક;( ું મહાન ચ ર

!

હવે માર; તમને બે દ`ટાંત ખાસ કહ;વા છે Kના િવશે કદાચ બDુ ઓછા લોકોને ખબર હશે. નારદ એ િવના
સૌથી પહ;લા પ કાર છે . એ ( ૃqાંત િનવેદક છે . તેઓ K આમાયા રાખતા તે આજના મી ડયાએ સમજવા Kવી
છે . ખબર આપવા=ું K ધોરણ એમણે વીકાZુ હ ું એ  ૂબ ¥ું હ.ું એ=ું એક ઉદાહરણ જોઈએ. રાવણ _યાર;
2ુ`પક િવમાનમાં બેસીને સંહાર કરતો હતો :યાર; નારદ; :યાં જઈને એને ઉકસાnયો. એમણે કું ક; : Ôઅયા,
 ૃ:Zુલોકના આ પર¥ુરણ માનવીઓ તો આમેય મરવાના જ છે . એને મારને તને ું ફાયદો ? એમાં કંઈ તાર
બહાુર ના દ; ખાય. અહb 2 ૃ«વી પર તો બધા Ôટ;{પરરÕ છે . કાયમ તો એ લોકો યમલોકમાં રહ; છે . :યાં તા3ું
કું ચાલશે ન હ, કારણ ક; :યાં યમ બેસે છે .Õ રાવણ કહ; એમ ? જો¨ :યાર; યમલોકને. રાવણ તો ઉપડ±ો.
આમ, નારદ; 2 ૃ«વીલોકને બચાવવા આું ડાયવઝન
\ આપી દુ.ં આ ( ૃqાંતિનવેદક=ું ક;( ું સરસ કામ છે !
હવે નારદ; nયfmતક કયાણ ક;વી રતે કZુ એ જોઈએ. ચં@ને ભ@ાનામની અ:યંત વFપવાન 2ુ ી હતી. વ3ુણે
એનો હાથ માંયો :યાર; ચં@ ; તેને ના પાડ. એણે કું ક; માર; માર દકરને કોઈ દ; વ સાથે નથી પરણાવવી. એ
પછ ચં@ ; તેને ઉત«ય નામના તપવી ઋિષ સાથે પરણાવી. પણ એ ઋિષ પાછા તપવી એટલે તપવી જ
નીક§યા ! (સમજો તો સાર વાત છે !) અમાર; :યાં એક ફકરચંદ નામનો િશ#ક હતો. એક દવસ પોતાને
ગામ જતો હતો. મને કહ; ક; મારા લન છે એટલે ર>  ૂકને ગામે જ¨ ¦ં. થોડા દવસ પછ એ પાછો આnયો
અને એક દવસ આવીને મને કહ; : Ôલન કરને Dુ ં એને મ§યો. મµ એને પહ;લો I¤ એ 2 ૂછો ક; આ તમે K
સાડ પહ;ર છે એ સાડ ક;ટલામાં આવી ?Õ તો એણે કું ક; 556 F. માં. તો પછ તરત મµ કું ક; તમે છે તરાઈ
ગયા ! આમ 158નો ભાવ છે .Õ આવી બધી વાત એણે મને કહ. એટલે મµ ધીર; રહને કું ક; એ પછ ભાભીએ
ું કું હ ું એ તમે સાંભ§Zું હ ું ? ફકરચંદ કહ; ના. પણ તને

ાંથી ખબર ? મµ કું ક; મને બધીય ખબર.

ભાભી એ(ું બોયા હતા ક; હા, Dુ ં ખર; ખર છે તરાઈ ગઈ ¦ં !Õ મµ કું અયા ફકરા, પહ;લી ુલાકાતે સાડના
ભાવ 2 ૂછે છે !! િધ©ાર છે તને ! એમ ઘણા તપવી હોય ને એ પછ તપવી જ રહ; ! ઉત«ય સાથે ભ@ાના
લન તો થયા પણ પછ થોડા સમય બાદ ઉત«ય તો તપ કરવા હાલી નીક§યા ! ભ@ાને એકલી જોઈ વ3ુણ
આવીને એને લઈ ગયો. અહb અપહરણ નથી થZુ,ં ભ@ા Iેમથી એની સાથે ગઈ છે . છોકરઓને 2 ૂછા વગર
વર શોધો તો આ(ું થાય ! હવે અહb નારદનો Iવેશ થયો. વ3ુણલોકમાં જઈને નારદ; ભ@ા સામે જોZું એટલે
વ3ુણ કહ; ક; એને ઉત«યને :યાં માફક નહો ું આવ ું એટલે Dુ ં એને અહb લઈ આnયો ¦ં ! આ એની જવાબ
આપવાની રત lુઓ ! નારદ સમU ગયા. એ ખો½ું તો સહન કર; ન હ. એમણે જઈને ઉત«યને વાત કર.
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ઉત«ય eુસે થયા. તપને થગત કZુ અને નારદને કું ક; હવે તમે આnયા જ છો તો તમે મારો સંદ;શ
વ3ુણને જઈને કહો ક; માર પ:નીને પાછ સપે નહb તો જોવા Kવી થશે ! નારદ પાછા વ3ુણ પાસે ગયા અને
કું ક; ઉત«યને ખબર પડ છે અને એમણે આવો સંદ;શો ક?ો છે . આપણે હ;મખેમ આપી દઈએ તો સા3ું નહb
તો એ શાપ આપશે. વ3ુણ કહ; તમાર વાત બરાબર પણ Dુ ં અપહરણ કરને લાnયો હો¨ ક; એને અહb

ાસ

હોય તો Dુ ં એને પાછ સ2ુ.ં તમે એને 2 ૂછો એ પણ જવાની ના પાડશે. અમને અહb હવે ફાવી ગZું છે . તમે
વચમાં ું કામ પડો છો ? હવે એ અમારો મામલો છે . નારદ ઉત«ય પાસે ગયા. હવે તમે lુઓ ક; નારદ; ક;વી
ં દશન
આચારસ હkતા પાળ છે તે. એમના વભાવ=ું ,ુદર
\ lુઓ. એમણે એમ ન કું ક; તમાર પ:નીને તમાર
પર Iેમ નથી એટલે નથી આવતી, ક; વ3ુણ એના પર ુધ થયો છે ક; એ વે*છાએ રહ; છે Ð આમાં= ું કું જ
ન કુ.ં એમણે ફmત એટuું જ કું ક; વ3ુણે માર વાત સાંભળ નહb અને મને ગÄં પકડને ધ©ો માય એટલે
સીધો અહb આnયો ¦ં. હવે આ તમારો અને વ3ુણ વ*ચેનો મામલો છે એટલે Dુ ં ર> લ¨ ¦ં. આ નારદ છે !
ાં અટક(ું એ એમને ખબર છે , આજના મી ડયાવાળાને એ ખબર નથી. નારદની આ ચાઈ છે .
ં
બે મહાસમથ\ કિવ કાલદાસ અને માઘે નારદ=ું ,ુદર
શદચ

આzZું છે . નારદ=ું nયfmત:વ ું છે તે >ણવા

માટ; આપણે એવા કિવઓ પાસે જ(ું પડશે. કાલદાસ શદચ

આપતાં કહ; છે ક; Ð Ôિનકષ પર શોભતી

,ુવણર
\ ; ખા સમાન ગોરોચનથી એમનો જટાકલાપ સોહ ર?ો છે , ચં@કલા K(ું િનમલ
\ ધવલ એમ=ું ય1ોપિવત
છે , અદક;રા મોતીઓની માળાથી Kની અલંકાર સ ૃ¢ ઝળહળ ઊઠ છે , તેવા નારદ ,ુવણન
\ ી શાખા Òલાવતા
ં
જગમ
કપ( ૃ# Kવા લાગતા હતા.Õ કિવ માઘે િશુપાલવધના આરં ભમાં અગયાર Aલોકથી નારદ=ું વણન
\
કZુ છે . તે મહાસમથ\ વmતા હતા. એમની વાણી ઘણાના Óદય બદલતી. સ:ય2ુત અને હ રમરણથી અ=ુZુત
વાણી સાંભળને સંસાર Uવો=ું Fપાંતર થ.ું વામક, 2ુરંજન, ચ ક; ુ, ¸ુવ, Iહલાદ વગેર;ને એમણે
,ુધાયા\. બીlુ ં બું ય બાlુ પર  ૂક દઈએ તો પણ એમનો સૌથી મોટો ઉપરકાર માનવ>ત પર એ છે ક;
તેમની મદદથી આપણને વામીક=ું રામાયણ અને nયાસ=ું ભાગવત Iાzત થયાં. વયં અિનક;ત હતા, પણ
હ>રો માટ; શાંિતિનક;તન થયા. આપિqને અવસરમાં ફ;રવી નાખવાની કળા નારદમાં હતી, Kને આજ=ું મોડ\ન
ે મેટ હવે સમજ ું થZું છે . સારં ગપાણીના ભmત વીણાપાણી જ હોય ને ! ભmતને સંગીત શોભે, શ ન હ.
મેનજ
નારદ હવામાંના ઑ કસજનની Kમ IાણવાZુ 2 ૂરો પાડવા=ું કામ કર; છે અને mલો રનવાZુની Kમ nયfmતના
િવકારોની ુ¢ કર; છે .Õ
નારદ િવશેની વાત 2 ૂર કરતાં વસંતભાઈએ ÔનારદrૂબકÕ શદની nયાયા કર હતી. નારદ rૂબક એટલે
કોઈને કોઈ યાલો ક; આશાઓમાં Uવ(ુ.ં લોકકથા એવી છે ક; એકવાર નારદ ભગવાનને કહ; છે ક; મને તમાર
માયા દ; ખાડો. પછ નારદ નહાવા ગયા

અને rૂબક માર તો કોઈ બી> દ; શમાં નીક§યા. :યાં એમનો બDુ

સ:કાર થયો, અનેક કામો કયા\, એમને લોકોએ રા> બનાnયા, એમના લન થયા, સંતાનો થયા. બું થZુ.ં
પણ પછ થZું એ(ું ક; પ:ની મર ગઈ. પેલા લોકોએ કું ક; અમાર; તો એવો રવાજ છે ક; પ:ની મર; તો એની
પાછળ પિતએ પણ બળ મર(ું માટ; તમે નાન કરને આવો. નારદને ફર£જયાત નાન કરવા મોકયા અને
Kવી નારદ rૂબક મારને બહાર નીક§યા તો ભગવાને હસતાં હસતાં 2 ૂછVું ક;મ નાહ લીું ? :યાર; એમને
ખબર પડ ક; આ બધી તો માયા હતી ! આ છે નારદ rૂબક. આપણે બધા

ાર; ક ને

ાર; ક એવી rૂબક માર
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દ; તા હોઈએ છએ પણ ઉપરવાળો આપણને તેમાં લાંબો સમય રહ;વા દ; તો નથી. આખર; એ બચાવી જ લે છે .Õ
એમ કહ વસંતભાઈએ પોતાની વાત=ું સમાપન કZુ હ.ું
[સંગોs`ઠોs`ઠ-4]
બી> દવસની સાંK સંગોs`ઠ-4=ું સંચાલન ડૉ. વસંતભાઈ પરખે કZુ હ.ું તેમણે જણાnZું હ ું ક; હવે
નવપા ોનો Iવેશ થતાની સાથે આપણે 2ુરાણોમાં Iવેશી ગયા છએ, મા

એટuું જ ન હ, હવે આ g ૂિમ

નૈિમષારHયમાં ફ;રવાઈ ગઈ છે અને ઉપfથત સૌ cોતાઓ 88,000 ઋિષઓ Kવા જ લાગે છે . વmતાઓ અહb
અનેક છે તેથી અહb , ૂતબાDુ ય છે તેમ કહ શકાય. Kના દયમાં ભગવાન Iગટ થાય, સંૃિત I:યેનો
ઊભરો આવી >ય અને વાં*યા િવના પણ Kની છÔી ઈs@ય  ૂલી >ય તથા અગમ-િનગમ=ું દ; ખાવા માંડ; તે
બધા જ , ૂતનો અવતાર ધારણ કરને પધાર; લા કહ;વાય.Õ આગામી વmતા cી િવજયભાઈ પંડ±ાનો પ રચય
ે ાં ગિત છે . ઘણા 2ુતકો લયા છે ,
આપતાં તેમણે કું હ ું ક; Ôિવજયભાઈની સંૃત અને eુજરાતી બંનમ
નાટકો-કાnયોના સંપાદનો આzયા છે , મૌલક લેખો લયા છે અને હાલ િન( ૃq થયા બાદ એલ.ડ. ઈટટV ૂટ
ખાતે સેવાઓ આપી ર?ા છે . તેવા આ અિધકાર વmતા આK આપણને 2ુરાણના પા

ÔપરુરામÕ િવશે વાત

કરશે.Õ
પરુરામના પા

િવશે પ રચય આપતાં િવજયભાઈએ કું હ ું ક; Ôપરુરામ=ું ચ ર

રામાયણ, મહાભારત

ઉપરાંત અનેક 2ુરાણોમાં મળે છે Kવા ક; માકÕ ડય 2ુરાણ, 89 2ુરાણ, પ¹2ુરાણ અને ભાગવત તો ખ3ું જ.
પરુરામ=ું બDુ િવલ#ણ પા

છે . વામીક રામાયણ તો કહ; છે ક; એ કd લાસ Kવા છે . એમની પાસે જઈ ન

શકાય. કાલાfન Kવા અસ? અને તેજથી >ણે સળગતા હોય એ(ું ચ

વામીકએ એમ=ું દોZુ છે .

રામાયણ=ું આ વણન
\ ુનશીને એટuું બું ગમી ગZું ક; Ôeુજરાતનો નાથÕ નવલકથામાં તેમણે મંજરના ુખે
કાક િવશે આ શદો વારં વાર બોલાnયા છે . એ પછ તો ુનશીએ Ôભગવાન પરુરામÕ િવશે આખી નવલકથા
લખી. ભગવાનના દશ અવતારમાંના તે એક છે અને િવશેષતા એ છે ક; આ એક જ એવો અવતાર છે K
શથી ઓળખાય છે !  ૂળમાં તો એમ=ું નામ રામ છે પણ હવે પછ આવનારા ભગવાન રામથી એમને lૂદા
પાડવા ÔપરુÕ શદ Iયો>યો છે . અને આમ તે તેમના આZુધથી ઓળખાય છે . િવાિમ

કદાચ પરુરામના

મામા છે .
પરુરામની જમકથા પણ બDુ િવચ

છે . તેઓ જમદfનના 2ુ

ુ ા છે . જમદfન
છે અને માતા=ું નામ ર; ક

અને પરુરામના િપતામહ Fચક અને એની પ:ની સ:યવતી. Fચક; એક વાર બે ચ3ુ તૈયાર કયા\. એકમાં
8ા9ણ તેજ સમાય એવા મં ોથી ચ3ુને અભમંિ ત કય. બીજો #ા તેજથી અભમંિ ત કય. બંને ચ3ુ Fચક;
પ:ની સ:યવતીને આzયા. પછ તો તેઓ તપ કરવા જતા ર?ા. Fચક; કું હ ું ક; એક તમાર; તમાર માતાને
આપવાનો અને એક તમાર; ખાવાનો. એ દરિમયાન સ:યવતીના માતાિપતા તેના આcમે આnયા. g ૂલથી
સ:યવતીએ 8ા9તેજવાÄં સંતાન ઉ:પo કરવા માટ;નો પોતાને માટ;નો ચ3ુ માતાને આપી દધો અને માતાને
માટ;નો #ા તેજવાળો ચ3ુ પોતે રાયો. Fચક; આnયા બાદ તપના Iભાવથી જોZું ક; આ(ું ખો½ું થZું છે , તેથી
તેમણે સ:યવતીને કું ક; તાર; ખોળે #ા તેજવાળો 2ુ
કોઈક રતો કાઢો પણ માર; તો 8ા9ણતેજવાળો જ 2ુ

જમશે. સ:યવતી ઈકાર કર; છે . તે કહ; છે ક; તમે
જોઈએ. તમે મારા 2ુ ને બદલે પૌ

જમાવશો તોય
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વાંધો નથી. Fચક; તેમ કZુ. જમદfન સ:યવતીના 2ુ
એ પૌ

થયો અને K પૌ

થવાનો હતો એ 2ુ

થયા. બDુ િવચ

ઘટના બની ! K 2ુ

થવાનો હતો

થયો.

ુ ાને પાંચ 2ુ ો જમયા. એમાં સૌથી નાના પરુરામ. એક દવસ માતા ર; ક
ુ ા નાન કરવા
જમદfન અને ર; ક
ુ ાને
ગયા. :યાં ગંધવ\ ચ રથ બધી અzસરાઓ સાથે નાન અને ªડા કર ર?ો હતો. આ બું જોઈને ર; ક
ચ રથ સાથે પળવાર માટ; માનિસક સમાગમનો ભાવ થયો. પછ એ તરત સભાન થઈ ગઈ પરં  ુ એનો
ચહ;રો {લાન અને તેજોહન થઈ ગયો. તે આcમ પરત આવી. ઋિષ તપથી >ણી ગયા. eુસે થયા. પરુરામ
તો એ વખતે તપ કરવા ગયા હતા, પણ તેમણે તેમના ચાર; ય 2ુ ોને કું ક; માતાનો વધ કરો. કોઈ તૈયાર ના
ં ી થઈ >ઓ. એટલામાં વળ
થZું એટલે જમદfનએ 2ુ ોને શાપ આzયો ક; તમે બધા ચેતના વગરના પુપખ
પરુરામ આnયા. એમણે િપતાની આ1ાને માન આપી માતાનો પરુથી વધ કય. જમદfન ુશ થઈ ગયા.
ં ે છે !
એમને પરુરામને વરદાન માગવા=ું કુ.ં હવે lુઓ 2ુરાણકથાકાર વાતા\ને ક;વી સરસ રતે eુથ
પરુરામે એમ માંZું ક; માતા Uવતી થાય અને તેને એવી  ૃિત ન રહ; ક; મµ તેનો વધ કય હતો. એ પછ
પરુરામે માંZું ક; મારા ભાઈઓ પણ પોતાની  ૂળ Iૃિતને પામે. એટલે ½ૂંકમાં, બું પા¦ં હ ું એમ યથાવત
થઈ ગZુ.ં
એક વખત પરુરામ હતા ન હ :યાર; જમદfનના આcમમાં સહાlુન
\ કાતવ
\ ીય\ આવે છે અને જમદfન
પોતાની કામધે= ુ ગાય વડ; એનો િવિવધ સામીઓ iારા આદર-સ:કાર કર; છે . તેથી કાતવ
\ ીયન
\ ે આ કામધે= ુ
ગાય મેળવવા માટ; લોભ >ગે છે અને તેની તે માગણી કર; છે . જમદfન ના કહ; છે તો એ જબદજતીથી તેને
લઈ >ય છે . આcમમાં તોડફોડ કર; છે . પરુરામ આ >ણે છે એટલે એની પાછળ પડ; છે . જમદfન
પરુરામને હkસા ન કરવા સમ>વે છે પરં  ુ પરુરામ તો એની પાછળ લાગે છે . રતામાં બંને વ*ચે Iબળ
Zુ થાય છે Kમાં પરુરામ સહાlુનનો
વધ કર; છે . સહાlુનના
સંતાનો પરુરામ પર ªોધે ભરાય છે અને
\
\
ુ ા િવલાપ કરતાં કરતાં
પરુરામની ગેરહાજરમાં તેઓ જમદfનનો વધ કર; છે . 2ુરાણકાર કહ; છે ક; માતા ર; ક
એકવીસ વાર પોતાની છાતી ૂટ; છે તેથી પરુરામ એકવીસવાર 2 ૃ«વીને ન-# ી (#િ યો વગરની) કરવાની
; ોને તે પરલોક પહચાડ; છે . એટલે આમ જોઈએ તો આ
Iિત1ા લે છે . એ પછ તો લાખો કરોડો #િ યો, હdહય
કથા સંહારની કથા છે તેથી આનંદ આપે એવી નથી પરં  ુ તેની પાછળ કોઈ બીજો ,ુ³મ અથ\ રહ;લો હોય તેમ
કદાચ હોઈ શક;.
પરુરામ િશવભmત છે . એકવાર ભગવાન પરુરામ િશવને મળવા માટ; >ય છે . બારણેથી નંદ તો જવા દ; છે
પરં  ુ tદર ગણેશ અને કાિતpક;ય ઊભા છે . ગણેશ એમને tદર જવાની ના પાડતા કહ; છે ક; ભગવાન શંકર
માતા પાવત
\ ી સાથે િવcામ કર ર?ા છે . પણ પરુરામ કહ; છે ક; એ તો આપણા માતાિપતા છે એમને તો ગમે
:યાર; મળ શકાય. આખા જગતના તેઓ માતા-િપતા છે . બંને વ*ચે સંવાદ લાંબો ચાલે છે . એમાં tદર જવા
અને રોકવા વ*ચે ખµચાખµચી થાય છે . પરુરામ પોતા=ું પરુ ગણેશ પર ફ¬ક; છે . ગણેશે જોZું ક; આ પરુ તો
ંૂ
િપતાU=ું આપેu ું છે . એ પરુ દાંતને અડક; એ પહ;લા ગણેશ પોતાની ,ઢમાં
પરુરામને ચકને ઉપરના
સાતેય લોક ફ;રવે છે . પછ ગોલોકમાં ભગવાન િવ`ુના દશન
\ કરાવે છે . વળ પાછા પાતાળના સાતેય લોક
દ; ખાડ; છે . છે વટ; હતાં :યાંના :યાં લાવીને  ૂક; છે . પરુરામ તો ગભરાઈ >ય છે ક; આ #ણવારમાં ું બની
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ગZું ? આ દર{યાન પેu ું પરુ ગણેશ દાંત પર ઝીલી લે છે એટલે એમનો દાંત અડધો  ૂટ >ય છે , અને
તેઓ લોહuુહાણ થાય છે . આ બધી ધમાચકડ સાંભળ ભગવાન િશવ અને માતા પાવત
\ ી બહાર આવે છે .
કાિતpક;ય એમને બધી વાત કર; છે . પાવત
\ ી પોતાના 2ુ ને વાગવાથી eુસે થાય છે અને િપયર જતા રહ;વાની
તૈયાર કર; છે . શંકરભગવાન ૃ`ણ-રાધા=ું મરણ કર; છે . ,ુદામા સ હત ૃ`ણ-રાધા :યાં Iગટ થાય છે . રાધા
આવીને પાવત
\ ીને સમ>વે છે . પરુરામ પાવત
\ ીને પગે લાગે છે . પછ >ણે એકબી>ને ખોળામાં બેસાડવાની
િવિધ ચાલે છે ! ગણેશને રાધાએ ખોળામાં બેસાડ±ા, પરુરામને પાવત
\ ી ખોળામાં બેસાડ; છે , િશવ અને ૃ`ણ
બાક રહ;લા બાળકોને ખોળામાં બેસાડ; છે . પછ બું સરસ થઈ >ય છે . 2ુરાણકાર આ રતે આપણા Uવનમાં
આવતી િવકટ પ રfથિતઓને જ ઉક;લવા=ું >ણે રહય બતાવતા રહ; છે .Õ વાત=ું સમાપન કરતાં
િવજયભાઈએ કું હ ું ક; Ôકોઈ tેજ કિવએ કું છે ક; કિવતા કદ 2 ૂર થતી નથી. એમ આ 2ુરાણો પણ કદ
2 ૂરા થતા નથી. એને છે વટ; છોડ દ; વા પડ; છે . પરુરામ િવશેની વાત પણ કદ 2 ૂર થતી નથી. It has to be
abandon એને છોડ દ; વી પડ; છે .
સંગો`ઠના બી> Iવmતા cીમતી િવનોદબાળાબેન >ની એ દ; વયાનીના પા

િવશે વાત કર હતી. તેમનો

પ રચય આપતાં સંચાલકcીએ જણાnZું હ ું ક; Ôતેઓ cી ડૉલરરાય માંકડના િવNાથÀની છે . રાજકોટની
વીરબાઈ કૉલેજમાં તેમણે વષ ,ુધી સંૃતનો અjયાસ કરાnયો છે . રાજકોટના સંૃતભવનમાં િનયિમતપણે
િવિવધ િવષયો પર Iવચન આપતા રહ; છે અને સંૃત I:યે અપાર Iીિત ધરાવે છે . તેઓ આK Ôદ; વયાનીÕ
િવશે વાત કરશે....Õ
તેમણે પોતાના વmતnયનો આરં ભ કરતાં કું હ ું ક; : Ô2ુરાણો િન:ય યૌવન છે , એમને કદ એકાવનું બેસ ું
જ નથી, માટ; સદાય આનંદ આપતા રહ; છે . ઘું ન(ું ન(ું રોજ 2ુરાણોમાંથી મળે છે . 2ુરાણોનો હ; ુ
ે નાને 2ુરાણો વાચા આપે
માનવકયાણનો છે . ·ુિત નેિત નેિત કહ; છે , 2ુરાણો ઈિત ઈિત કહ; છે . આપણી સંવદ
છે . 2ુરાણ ઈરને Ãંપડ ,ુધી પહચાડ; છે . Uવનના ઝંઝાવાતમાં ક;મ ઝÃમ(ુ,ં ભાંગી ક;મ ન પડ(ું Ð એના
દાખલા, દલીલો એ બું આપીને આપણને સમ>વે છે ક; Uવન હારવા K(ું નથી, Uવન ઝÃમવા K(ું છે .
Uવન ઝÃમવા K(ું છે એ(ું કોઈ બતાવનાર હોય તો એ 2ુરાણોના પા ો પૈક એક પા

છે Ôદ; વયાનીÕ.

મ:ય2ુરાણ, ભાગવત, વાZુ2રુ ાણ, મહાભારત-આ દપવ\ અને રામાયણા ઉqરાધમ
\ ાં દ; વયાનીની કથા મળે છે .
ુªાચાય\ અને જયંિત(બીlુ ં નામ ઉ¶વતી)ની 2ુ ી છે . તપવીની, િવુષી, eુણા=ુરાગી અને એક મા

દકર

ે ા િવજયની આશા રાખે છે , હાર જતી નથી.
છે . ુªાચાયન
\ ે તે Iાણથી પણ અ:યંત િIય છે . દ; વયાની હંમશ
ઈ@ની દો હ ી હોવાને નાતે વભાવમાં તેજોiેષ ક; અસ હ`ુતા આવે એ વાભાિવક છે પણ સાથે દnયતાથી
ભર; લી છે . માતા ઊ¶વતી હોવાને કારણે ઓજવીની છે પણ સાથે વમાની તો
છે પરં  ુ

ાર; ક અિતમાની છે . િવવેક

ાર; ક િવવેક ¥ ૂક >ય છે . યયાિતને તે દપશીખા Kવી લાગે છે . શીલ, દા#Hય બું જ છે પરં  ુ આ

તમામ eુણોને ઢાંક દ; એવો એક જ અવeુણ એનામાં છે અને તે છે ªોધ. બી> શદોમાં કહએ તો અભમાન
છે . િવુરનીિત કહ; છે ક; ઘડપણ Fપ હર લે છે ,  ૃ`ણા આશાને હર લે છે ,  ૃ:Zુ Iાણને હર લે છે , અ, ૂયાથી
ધમ\ નાશ પામે છે , ªોધથી cી નાશ પામે છે , અનાય\ સેવાથી શીલ ન`ટ થાય છે , કામનાથી nયfmત=ું હત નાશ
પામે છે પરં  ુ આ બું જ એક મા

અભમાનથી ન`ટ થઈ >ય છે .
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Zુવા દ; વયાનીની થોડક વાતો જોઈએ. એના Uવનમાં કચનો Iવેશ થાય છે . = ૃ:ય-ગાયન-વાદનથી તે
ે ું િમલન અfન અને ઘી
દ; વયાનીને ુશ કર; છે અને દ; વયાની પણ એકાંતમાં કચની પ રચયા\ કર; છે . બંન=
K(ું છે . ુªાચાય\ તો કચને વીકાર; છે પણ અ, ૂરો કચને ક;મ કરને વીકાર; ? કચને જો સંUવની િવNા
આવડ >ય તો દાનવો તો Zુમાં Uતી જ ન શક; ! અ, ૂરો એકવાર કચને માર નાખે છે . દ; વયાની િવલાપ
કર; છે . ુªાચાય\ તેને શાંત પાડ; છે અને કહ; છે ક;  ું કચને હવે g ૂલી >. પરં  ુ ુધા દ; વયાની ÔDુ ં તો કચને
માગv જઈને મરણ પામીશ એમ કહ જમવાની ના પાડ; છે .Õ અ,ુરોએ કચને માર તેનો g ૂકો કર ુªાચાયન
\ ે
તે= ું પાન કરાવી દું હોય છે તેથી ુªાચાયન
\ ા ઉદરમાં રહ;લો કચ બોલે છે ક; તમારા હોવા છતાં મારો નાશ
શ

છે ? ુªાચાય\ કહ; છે ક; Dુ ં મ3ું તો તને કચ મળે , પણ દ; વયાનીને તો બંને જોઈએ છે . છે વટ; ુªાચાય\

વચલો માગ\ કાઢતાં કહ; છે ક;  ું મારો 2ુ

થા, િવNા Iાzત કર, મા3ું ુ#ી ભેદને બહાર આવ અને પછ મને

Uવંત કર. કચ એ Iમાણે કર; છે . પરં  ુ ુªાચાય\ તો હવે કચના eુ3ુ થયા. દ; વયાની કચ સામે લનનો
Iતાવ  ૂક; છે :યાર; કચ Ôeુ3ુની દકર I:યે તો 2 ૂ_યભાવ હોવો જોઈએÕ એમ કહને લન માટ; ના પાડ; છે .
ઉપરથી કહ; છે ક; તમે તો મારા બહ;ન થાઓ કારણ ક; મµ તમારા િપતાની ુખે િનવાસ કય છે . દ; વયાની કોઈ
દવસ ના સાંભળવા ટ;વાયેલી નથી. કચ ના કહ; એ ક;મ ચાલે ? તરત eુસામાં આવીને શાપ આપે છે ક;
તમાર કોઈ િવNા િસ નહb થાય. કચ પણ શાપ આપે છે ક; તમને કોઈ ઋિષ2ુ

પરણશે નહb. સારાંશ એટલો

જ ક; ુધાવથા=ું સહજ આકષણ
\ , ઉમાદ અને છે વટ; ªોધ અને શોકમાં પ રણમે છે . અિતલાડના પ રણામે
nયfmત પોતા=ું સાનભાન eુમાવે છે તેવી શીખ આ કથા આપે છે .
હવે બીજો Iસંગ લઈએ તો જલ ªડા Iસંગની યાદ આવે. સરખી ¨મરની Zુવતીઓ સાથે તે નાન કરવા >ય
છે . ભગવાન િશવ :યાંથી પસાર થતા ઉતાવળમાં શિમp`ઠા દ; વયાનીના વો પહ;ર લે છે . એક #ા તેજથી
ે ે િપતાના થાનનો ગવ\ છે . બંને સામસામા અથડાય છે .  ૂબ બોલાચાલી
સંપo છે અને બીU 89તેજથી.બંનન
થાય છે . tતે ªોધ વેગ વધી જતાં શિમp`ઠા દ; વયાનીને ૂવામાં ફ¬ક દ; છે . 2ુરાણકાર બોધ આપે છે ક; સવ\
અનથ=ું  ૂળ સqા છે . યયાિત એને બહાર કાઢ; છે . દ; વયાની=ું વમાન ઘવાય છે . તે કહ; છે ક; હવે Dુ ં નગરમાં
નહb Iવે.ું િપતા તેને સમ>વે છે ક; દર; કને કમ\= ું ફળ ભોગવ(ું પડ; છે .  ું અªોધથી ªોધને Uત તો જગત
Uતી જઈશ. ઉqરમાં દ; વયાની પોતાને બધી ખબર છે એમ ઘોષણા કર; છે . પોતા=ું માન અને ગૌરવ થાય
એવા થાન પર જ રહ;( ું જોઈએ તેમ કહ; છે . છે વટ; શિમp`ઠા પોતાની દાસી બને તો જ નગરમાં રહ;વાની
તૈયાર બતાવે છે . tતે, શિમp`ઠા દાસી બનવા તૈયાર થાય છે અને :યાં એ Iસંગ 2 ૂરો થાય છે .
યયાિતને _યાર; તે મળે છે :યાર; તેને tધારામાં નથી રાખતી. કચના શાપની વાત િવગતે કહ દ; છે અને
ઋિષ2ુ

સાથે તેના લન ક;મ ના થઈ શક; તે બાબત >હ;ર કર; છે . યયાિત પોતે #િ ય છે એમ >ણ થતાં

તેની સાથે લન કર; છે . શિમp`ઠા એને :યાં દાસી તરક; આવે છે અને પછ આગળની કથા આપ સૌ >ણો છો
તેથી સમય અભાવે Dુ ં તેમાં નથી Iવેશતી.Õ એમ કહ િવનોદબાળાબેને જણાnZું ક;, Ôિનયિત બળવાન છે .
ે ું વરણ વયં કર; છે પરં  ુ બંનન
ે ે ચાહ નથી શકતી. સાચો Iેમ મેળવી શકતી
દ; વયાની કચ અને યયાિત બંન=
ે ા શાપ=ું કારણ પોતે બને છે . દ; વયાની અિતªોધી છે અને અિતªોધીની ું ગિત થાય એ આપણને
નથી. બંનન
અહbથી શીખવા મળે છે . તે સતત ચડતી પડતી અ=ુભવે છે . િIય પ:ની ક; Iેયસી બની શકતી નથી. cે`ઠ
માતા પણ નથી બની શકતી ક; યયાિતને ,ુખ-ુ:ખમાં સાથ આપે એવા સંતાન એમને આપી શક;. તે યોય
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વારસદાર નથી આપી શકતી. આમ છતાં, આ બધી િન`ફળતામાંથી તે બહાર આવે છે . Uવનના tતે એની
દs`ટ િવશાળ બને છે . શિમp`ઠાના 2ુ

2ુ3ુનો યયાિત રા_યાભષેક કર; :યાર; પોતાની મૌન સંમિત આપે છે .

ઈ`યા\ અને ગવ\ છોડ દ; છે . હવે તેને લાલસા નથી. કડવાશ પી >ય છે . યયાિતએ કહ;લી ગાથાને તે િન( ૃિq
માગન
\ ી Iેરક સમUને સંસાર પરથી મોહ છોડ દ; છે . ભગવાન ૃ`ણમાં પોતા=ું મન પરોવી દ; છે . મા

¼ ૂળ

શરર નહb પરં  ુ અનેક જમના કારણFપ એવા લkગશરરનો પણ તે :યાગ કર; છે . tતે દ; વયાની
દ; વયાનમાગv જનાર બને છે , એટલે ક; મો# Iાzત કર; છે . Uવનની હ>રો િન`ફળતામાંથી બહાર નીકળને
nયfmત પોતાના વભાવ પર િવ_ય મેળવી કયાણનો માગ\ Iાzત કર શક; છે તેવો 2ુરાણકારનો સંદ;શ આ
ગાથામાં રહ;લો છે .Õ
સંગોs`ઠના tિતમ વmતા cી અ£જતભાઈ ઠાકોર િવશે પ રચય આપતાં સંચાલકcીએ જણાnZું ક; અ£જતભાઈને
િવશેષ કોઈ પ રચયની જ3ુર નથી કારણ ક; અગાઉના સ માં આપણે તેમ=ું કણ\ િવશે= ું અgુત વmતnય
સાંભ§Zું છે . િવષયના તેઓ ડા અjયાસી છે . અનેક 2ુતકો લયા છે અને િવવેચનો કયા\ છે . ઘણી િસ¢ઓને
વર; લા િવiાન છે . આK આપણને તેઓ 2ુરાણના પા

ÔજડભરતÕ િવશે વાત કરશે.

અ£જતભાઈએ પોતાના વmતnયનો Iારં ભ કરતાં કું હ ું ક; : Ôરાજિષp ભરત,  ૃગ ભરત અને જડભરત :
બંધાતી, ગંઠાતી અને િવ*છે દાતી માનવચેતના એમ

ણ વFપે આપણે તેમને જોઈ શકએ. જડભરતની કથા

અgુત છે . કથા કહ;તા કહ;તા ુદ nયાસU ડોલી ઊઠ±ા હતા અને તેમણે એ(ું િવધાન કZુ ક; Kમ માખી
ગ3ુડની હોડ લગાવી શકતી નથી તેમ રાજિષp ભરતના માગન
\ ે બીજો કોઈ રા> મનથીયે અ=ુસર શક; તેમ
નથી. ભરતUના ુખ પર તેમના 2 ૂવજ
\ ોની ર; ખાઓ ઝળક; છે . ભગવાન મ=ુના 2ુ
¢iપ રચનાર ક;વા પરાªમી ! િIય´તના 2ુ

િIય´ત. સાત સુ@ અને

નાભી થયા. એમને થZું ક; માર; Kવો તેવો 2ુ

ન જોઈએ. 2ુ

તો અ¢iિતય જ જોઈએ. એટલે એમણે નારાયણની આરાધના કર અને તેમની પાસે ભગવાન નારાયણ Kવો
જ 2ુ

માયો. ભગવાને કું ક; મારા Kવો તો Dુ ં જ ¦ં તેથી તેમણે દકરા તરક; અવતરવા=ું વચન આzZુ.ં

એ પછ તેમને :યાં tશાવતાર Fપે ઋષભદ; વ Iગટા. એમના _યે`ઠ અને cે`ઠ 2ુ

તે ભરતU.Õ

અ£જતભાઈએ 2ુરાણો=ું મહ:વ સમ>વતા કું ક;, Ô2ુરાણોમાં તો પ રચતા વ*ચે રહ;લી અપ રચતતા
શોધવાની છે . કારણ ક; એમાં આપણો ચહ;રો છે . એ આપું દપણ
\ છે . તેથી એ

ાર; ય 2ુરાું નથી થ.ું

વાંચનારની જવાબદાર છે ક; એને ન(ું કર(ુ.ં Kનામાં આ શfmત ન હોય તેણે ન વાંચ(ુ.Õં
જડભરતની કથાનો િવતાર કરતાં તેમણે કું ક;, Ôરાજિષp હો(ું એ ભરત=ું Iથમ fથ:યંતર છે . િપતા ઋષભદ; વે
તેમને રા_ય સzZુ.ં બાકના નnવાું ભાઈઓએ પોતા=ું અfત:વ ભરતU સાથે જોડ દુ;ં Kને ઈિતહાસની
એક અgુત ઘટના કહ શકાય. ભરત2 ૂવv આ દ; શ ÔઅજનાભવષÕ\ તરક; ઓળખાતો હતો, K ભરતના આnયા
બાદ ÔભારતવષÕ\ તરક; ઓળખાવા લાયો. એમણે I>વ:સલતાથી પોતાના 2 ૂવજ
\ ોની કિતpને આ*છા દત કર
દધી. િવFપની 2ુ ી પંચજની સાથે ભરતUના લન થયા. એમને પાંચ 2ુ ો થયા. તેમણે ઈરની
આરાધના વૈ દક ય1-યાગ વડ; શF કર. અનેક ય1ો કયા\ પરં  ુ ય1ો=ું કમફ
\ ળ તો બાંધે ! ભરતU એટલા
ચ ુર હતા ક; એમણે ય1ફળ ભગવદ અપણ
\ ~ુ¢થી વા,ુદ;વને અપણ
\ કયા\. એકપણ ય1ે એમને બાં<યા નહb.
પરમા:માને ક;વી રતે બાંધવા એ ભરતU પાસેથી શીખવા K(ું છે ! તેમણે ઈરનો અ=ુભવ કય. બધા
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દ; વોને પરમા:માના અવયવFપે જોયા. એમને જગતમાં , ૂયચ
\ @ં છે એ(ું દ; ખાZું જ ન હ, એમને તેમાં ઈરની
Xખ દ; ખાઈ. આુ 89ાંડ એમને 89 વFપે દ; ખાવા લાZુ.ં ~ુ¢ના રાગiેષના મળ ધોવાવા લાયા. દય
િનમળ
\ થઈ ગZુ.ં વષ ,ુધી શાસન કયા\ બાદ ભરતUએ રાજિષp તરક;= ું કાય\ 2 ૂ3ું કZુ. ઉqરાવથાએ
િપતાUના માગv ચાલીને છે વટ; ચª (ગંડક) નદના કનાર; , હ રહર#ે માં, 2ુલહના આcમમાં અને એકાંત
ઉપવનમાં તેઓ િનવાસ કરવા લાયા. ઈર Iિત ભfmત કરતાં એમનો અ=ુરાગ એટલો બધો વધી ગયો ક;
તેઓ @િવg ૂત થઈ ગયા. એમને કંઈ કરવા=ું બાક ન રુ.ં
હવે અહbથી ભરતU=ું બીlુ ં fથ:યંતર Ô ૃગભરતÕ Fપે શF થાય છે . Ô ૃગમય થયા,  ૃગાવતાર; ગયાÕ એટલે ક;
 ૃગમાં આસfmત થઈ એ દવસથી જ એ >ણે  ૃગ બની ગયા ! પરમા:માની લગોલગ પહચી ગયેલા
ં ૂ પડ ગઈ K ઉક;લતા એમને 2 ૂરા બે જમો લાયા. એમને ભાર;
ભરતUની ચેતનામાં કોઈ કમ\ િવપાકથી eચ
ંૂ
તવા(ું પડ»ુ.ં આ:મિવ ૃિત અને િવવેકધળો
થવાથી તેમજ ભગવદચરણ પરથી દs`ટ ખસી જવાની પળે
ભરતUને જમાંતરોની તાવડમાં તાnયા છે . દયમાં ડ પડ;લી 2ુ

આસfmત  ૃગFપે Iગટશે એવી ુદ

ભરતUને પણ ખબર નહોતી. એ  ૃગ તો >ણે ક; માયામય િવ`ુ હતા. ભગવાન ભmતને કોઈ દવસ
g ૂલાવામાં નાખે નહb. એ તો K ભmત ઈ*છે એ બું જ આપી દ; . એમનામાં સંતાનની આસfmતનો એક નાનકડો
tશ રહ ગયેલો, Kને ૂ ર કરવા માટ; ઈર  ૃગcાવક થઈને આnયા. એકવાર ભગવાન ચªIવાહ; પાણીની
tદર 89ા#ર નો >પ કર ર?ા હતા એમ 2ુરાણોમાં લZું છે . મને થZું ક; ચª શદનો ઉલેખ શા માટ; કય
? પણ એ તો એમ જ હોય. ભરતUની વાત કાચીપોચી હોય નહb. એકદમ તાણી નાખે એવા Iવાહમાં K fથર
રહને >પ કર શક; એ જ ભરત ! એવામાં એક હરણી Ãંટથી િવ ૂટ પડ;લી તરસથી nયાુળ થતી :યાં આવી.
તે ગભણી હતી. :યાં તો િસkહ; જોરથી

ાડ પાડ.  ૃગીએ છલાંગ માર એમાં એને Iસવ થઈ ગયો અને બ*¥ું

એ Iવાહમાં તણાવા લાZુ.ં  ૃગી સામે જઈને  ૃ:Zુ પામી. તણાતા  ૃગને જોઈને ઋિષ @વી ગયા. વજનની
Kમ િશુને લઈને આcમે આnયા. એ  ૃગી >ણે બીlુ ં કંઈ નહb માયા જ હતી ! એ એ=ું કામ પતાવીને ચાલી
ગઈ. આ કથા વણવ
\ તા nયાસUએ :યાં એક બDુ સરસ શદ વાપય છે ક;  ૃગી ક;વી છે ? Ôહ રના ભયથી
nયÕ Dુ ં આ શદ જોઈને બDુ િવચારમાં પડ±ો. િસkહના તો ક;ટલા બધા નામો છે . વનરાજ, ક;સર વગેર;.... તો
nયાસUએ Ôહ રÕ શદનો જ Iયોગ ક;મ કય ? પણ <યાનથી િવચારતા જણાZું ક; અહb Aલેષ છે . ભmતને
બચાવવા માટ; હ ર ત:પર છે એથી  ૃગી માયાFપે ભmતની પાસે આવી તો ખર પણ ઈરને એમ થZું ક; હU
મારા ભmતને ચેતવી દ¨ એટલે િસkહ ; K

ાડ પાડ એનો અથ\ હ રએ ભરતUને ચેતnયા એમ થયો. છે લો

Iય:ન ઈર; કર જોયો.
આખર; ભરતU લપેટાઈ ગયા.  ૃગcાવક (હરણના બ*ચા)માં એમને મમતા થઈ. લાલન-પાલન-પોષણ
કરવા લાયા. એને રોજ નવડાવે-ધોવડાવે, Íલની માળા પહ;રાવે. યમ-િનયમ-નાન બું g ૂલાવા લાZુ.ં તેઓ
પોતે પોતાની >તને ÔજટફાયÕ કરતાં કહ;વા માંડ±ા ક;, Ôઅર; આ  ૃગcાવક તો માર શરણે આnZું છે . એ=ું
ર#ણ કર(ું એ મારો ધમ\ છે . lુઓ, એને મારામાં ક;ટલો િવાસ છે ! lુઓ એ માર સાથે ક;ટuું ભળ ગZું છે .Õ
પરં  ુ એક વાર એ  ૃગ ચર ું ચર ું ૂ ર ચાZું ગZુ.ં ભરતU એકદમ nયાુળ થઈ ઊઠ±ા. મનમાં બોલવા
લાયા ક; મને છોડને આ  ૃગ ૂ ર ચાZું ગZું એ ફર આવશે ક; ન હ ? ું હવે આ  ૃગ મને ઘાસ ચર ું જોવા
મળશે ખ3ું ? Ð >ણે મિતÈમ થઈ ગયો હોય એમ >ત >ત=ું બોલવા લાયા. અ:યંત આસfmત અને તી´
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ઈ*છા ને કારણે તેઓ પછના જમમાં  ૃગ થયા. પરં  ુ આ ખલન ભરતUને પછ એટuું બું ખટÐું ક;
તેમાંથી વૈરાયનો Iચંડ અfન Iગટો Kમાં સંસાર અને માયા ભfમg ૂત થઈ ગયાં.  ૃગFપે અવતયા\ પછ
પહ;u ું કામ એમણે એ કZુ ક; તેમણે માતા અને મા ૃg ૂિમને છોડ દધી. બીlુ ં _યાંથી È`ટ થયા હતા :યાં ચª
નદને કનાર; તેઓ જઈ પહ*યા. , ૂકા પાંદડા ખાઈને તેમણે િન:સંગ િવચરણ કરવા માંડ»ુ.ં tતે એમણે તે
દ; હને પણ છોડ દધો.
હવે ભરતUના Uવન=ું

ીlુ ં fથયંતર ÔજડભરતÕ Fપે આnZુ.ં પછના જમમાં તેઓ જડભરત થયા. જડતા=ું

કવચ ધારણ કZુ. બધી બાબતમાં તેમણે પોતાને નાલાયક સાબત કયા\. બાપે 2ુ`કળ કોિશશ કર પરં  ુ એક
પણ અ#ર ન ભHયા. K કંઈ કZુ તે ું કZુ. અવ ૂત થઈ ગયા. એકવાર ઝાડ નીચે બેઠા હતા :યાર; Kને
સંતાનની ઈ*છા હતી એવા Åુ@ રા>ના સેવકો એમને પકડને બલ આપવા માટ; લઈ ગયા. ભ@કાલી આગળ
બલ ચઢાવવાનો હતો પરં  ુ જડભરતU તો દ; હાભમાન ુmત હતા. એ તો આરામથી બેઠા. પરં  ુ _યાર; વધ
માટ; ખડક ચકાZું :યાર; ભ@કાલીથી તે સહન ન થZુ.ં ભરતUના 89તેજથી ભ@કાલી ભg ૂક ઊઠ અને
ભ@કાલી માતા  ૂિતp એકદમ ફાડને બહાર નીકળ આnયા. K લોકો વધ કરવાના હતા એમના ડોકા એમના જ
ખડકથી કાપી નાયાં અને Íટબોલની Kમ લાત મારતાં મારતાં તેમના મતકને લઈ ગયા. પણ તોય ભરતU
તો >ણે કંઈ બZું જ નથી તેમ તટથ હતા.
ફર એકવાર બેઠા હતા :યાર; રા> રDગ
ુ ણના સેવકો એમને પાલખી ચકવા લઈ ગયા. એમણે પાલખી તો
ચક પરં  ુ કોઈ કડ મર; નહb એટલે ૂદકા મારને ચાલવા માંડ»ું Kથી પાલખી ચી નીચી થવા લાગી.
આમ વાતેય સાચી છે ક; સંસારની ચાલ સાથે અવ ૂતની ચાલનો મેળ ના ખાય ! રDગ
ુ ણને eુસો આવતા એ
પાલખીમાંથી બહાર આnયો. Ôઆટલો >ડો છે તો આવી રતે ક;મ ચાલે છે ?Õ એમ કું :યાર; જડભરતUએ
જવાબ આzયો ક; Dુ ં >ડો-પાતળો કંઈ નથી. એ તો દ; હ હોય. Dુ ં દ; હ નથી. રDગ
ુ ણને થZું ક; આવો જવાબ
આપનાર કોઈ યોગી હોઈ શક;. પગે પડને એમણે માફ માંગી. જડભરતUએ એમને ુfmતનો માગ\ બતાવતા
કું ક; મન એ આ:માની ઉપાિધ છે . મન જ માણસને સંસાર સાથે બાંધે છે અને _યાર; એ િનમળ
\ થાય છે :યાર;
પરમા:મા સાથે જોડ દ; છે . આમ, આ ભરતU=ું ચ ર

આપણને સૌને આસfmતથી ૂ ર રહ ભગવાન Iિત

Iીિત વધારવાનો સંદ;શ આપે છે .Õ એમ કહ અ£જતભાઈએ પોતાની વાત 2 ૂર કર.
[સંગોs`ઠોs`ઠ-5]
સ ની

ી> દવસની tિતમ સંગોs`ઠ-5=ું સંચાલન કરતાં cી અ£જતભાઈ ઠાકોર; કું હ ું ક; : Ô2ુરાણ=ું

સમ માનવ>િત િવશે પોતીું @s`ટબkુ છે . તે= ું પોતા=ું અથઘ
\ ટન છે , પોતીું ુયાંકન છે . 2ુરાણો પાછળ
રહ;લી માનવચેતના ઉપિનષદોમાં Iગટતી માનવચેતનાથી તો lુદ છે જ, પણ કાલદાસ આદની K Iિશ`ઠ
કાnયચેતના છે એનાથી પણ lુદ છે , ધમશ
\ ા ક; ષડદશન
\ િવલસતી ચેતનાથી પણ lુદ છે . 2ુરાણોને માપવા
ક; પામવા માટ; 2ુરાણોનો જ માનદંડ વીકારવો પડ;. તેનો મમ\ પામવો હોય, તેને આ:મસાત કર(ું હોય તો
વેદવાંચતા હોઈએ એનાથી સાવ lુદો જ રતો લેવો પડ;. 2ુરાણ આK પણ તેના સાચા વાચકની Iિત#ા કર
રું છે . આપણે તેના સાચા વાચક બનવાની સ²જતા હlુ ક;ળવવાની છે .Õ તેમણે ડૉ. ગૌતમભાઈ પટ;લનો
પ રચય આપતાં કું હ ું ક; Ôતેમના નામથી સૌ કોઈ પ રચત છે . 37વષ\ અમદાવાદની સેટ ઝેિવયસ\ કૉલેજ
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ખાતે અNાપન=ું કાય\ કZુ છે , સંૃત સેવા સિમિતના થાપક Iુખ રહ ¥ુ

ા છે , 100 થી વુ 2ુતકો=ું

લેખન-સંપાદન કZુ છે , િવnયાપી પ રÈમણો કયા\ છે અને રા`aપિત iારા સમાિનત થયા છે . તેઓ આK
આપણને ÔIહલાદÕ િવશે વાત કરશે.Õ
ગૌતમભાઈએ પોતાના વmતnયનો આરં ભ કરતાં કું હ ું ક; : Ôूहलाद महाभागवत: ભગવાન cીૃ`ણે ગીતામાં
પ`ટ ગાZું છે ક; દd :યોમાં Dુ ં Iહલાદ ¦ં. એવા આ Iહલાદ=ું ચ ર

મહાભારતમાં, પ¹2ુરાણમાં,

અfન2ુરાણમાં તેમજ અય 2ુરાણો ઉપરાંત cીમદ ભાગવતમાં િવશેષFપે મળે છે . ભગવાન Iહલાદને વશ છે .
= ૃિસkહ ભગવાન Iહલાદને કહ; છે ક;

ાં આ તાર ,ુકોમળ કાયા,

ાં પેલા દાનવે આપેલી યાતના Ð આ(ું મµ

કદ જોZું નથી તેથી હ; વહાલા, મને આવવામાં િવલંબ થયો હોય તો ું મને માફ કરK. આવો ભfmતનો
મ હમા ભારત દ; શમાં થયો છે . Iહલાદ=ું ચ ર
જો ચ ર

Iેરણા આપે એ(ું છે . ભગવાન મ=ુ કહ; છે ક; માનવી મા ને

શીખ(ું હશે તો આ દ; શના K ઉqમ મહા2ુ3ુષો છે એની પાસેથી 2 ૃ«વીના બધા મ=ુ`યો તે શીખી શક;

છે .
કથા િવશે િવચાર કરએ તો ભગવાનના iારપાળોને પેલો શાપ મ§યો અને તેમને
Iથમવાર હરણકAય2ુ અને હરHયા#, પછ રાવણ-ુંભકણ\ અને દંતવm

ણ વાર જમ લેવો પડ±ો.

અને િશુપાલ. હરણકAય2ુનો 2ુ

Iહલાદ થયો. હરણકAય2ુનો ભાઈ Zુમાં માય ગયો તેથી તેણે આક3ું તપ કZુ અને 89ાU પાસે વરદાન
માંZું ક; Dુ ં , ૃs`ટના સK\લા કોઈપણ Iાણીથી ન મ3ું, ઘરમાં ક; બહાર ન મ3ું, દવસે ક; રાતે ન મ3ું, કોઈ
આZુધથી ન મ3ું, ન g ૂિમ-ક; ન આકાશમાં મ3ંુ . 89ાUએ વરદાન આzZુ.ં પછ તો એને  ૃ:Zુનો ભય ન
રહ;વાથી લોકોને હ;રાન કરવા લાયો. દ; વતાઓ િવ`ુને શરણે ગયા. ભગવાને કું ક; થોડો સમય રાહ lુઓ.
એ _યાર; મારા ભmત એવા એના 2ુ નો @ોહ કરશે :યાર; એ=ું ગમે તે( ું વરદાન હશે તો પણ Dુ ં એને મારશ.
બીU બાlુ, Iહલાદ તો શાંત અને સમદશÀ છે . Uતેs@ય, સવ\Iાણીઓમાં પોતાના આ:માને જોનાર, િIય અને
, ૃહદ છે . વા:સલયભાવ વાળા અને Iેમાળ છે . eુ3ુજનોમાં ઈરની ભાવના કરવાવાળા છે . ભગવાન
ં હોવા છતાં તે અભમાનથી ર હત છે . બાળપણમાં રમવા=ું
વા,ુદ;વમાં તેમની નૈસગક ભfmત છે . આ બુય
છોડને ભગવાનમાં તમય થઈ >ય છે .

ાર; ક હસે છે ,

ાર; ક રડ; છે ,

ાર; ક શાંત થઈ >ય છે . એમની

ચેતના સદા ઈરમાં જ મન રહ; છે .
એકવાર અjયાસ કરને આnયા બાદ િપતાU તેને Iેમથી I¤ 2 ૂછે છે ક;  ું સાુ કોને માને છે ? Iહલાદ કહ;
છે ક; Dુ ં એને સાુ મા=ું ¦ં ક; K ઘરના Xધળા ૂવામાં પડ આ:મઘાતી થવાને બદલે, વનમાં જઈને cી
હ રનો આcય લે છે . હરHયકAય2ુને લાZું ક; આ બાળકની ~ુ¢ને કોઈએ ભમાવી છે . એને ફર ભણાવવા
આદ; શ કર; છે . થોડા દવસો પછ તે ફર Iહલાદને I¤ 2 ૂછે છે . પણ Iહલાદ તો Ôौवणं क/त*नं $वंणोÕ ની
ં વાત કહને ભગવાનના eુણગાનમાં મન રહ; છે . લોહ¥ુબક
ં
,ુદર
Kમ ખીલીને ખµ*યા કર; તેમ Iહલાદ=ું ચq
ચªપાણી ભગવાન તરફ ખµચાયા કર; છે . હરHયકAય2ુ Dક
ુ મ કર; છે ક; આને માર નાખો. ઝેર આzZુ,ં હમ,
વાZુ, અfન, પવત
\ પરથી ફ¬

ા છતાં બધામાં તે િન`ફળ ગયા. કદાચ કોઈને આ^ય\ થાય ક; ું આ(ું આK

બની શક; ? હા, આK પણ એમ બની શક; છે . મારા ઘરમાં

ીK માળે રહ;તા ભાrુઆતની નાની છોકર રમતાં

રમતાં બારમાંથી ઊથલી પડ, નીચે પડ, પણ નીચે ગાય ઊભી હતી. એના પર તે પડ. સહ;Kય વાZું નહb.
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ગાય પરથી ઊતર અને ઊભી થઈ ચાલતી ચાલતી ઉપર આવી ગઈ ! ઈર Iહલાદને ઝીલે છે એમ ન હ,
આપણા Kવા અનેકોને ઝીલી લે છે . આગ અને પાણીથી બચેલા ક;ટલાય ઉદાહરણો આપણી સામે છે .
Iહલાદ; પોતાના બાળિમ ોને ઉપદ; શ આપતાં બDુ સરસ વાત લખી છે ક; Uવનમાં Kમ ુ:ખ વગર Iય:ને
આવે છે તેમ ,ુખ પણ વગર Iય:ને આવે છે , ,ુખ માટ; ઘાંઘા થવાની જFર નથી. Iાણીમા

I:યે દયા રાખો,

Igુને મેળવવા માટ; દ; વ ક; ઋિષ થવાની જFર નથી, િવiતાનીયે જFર નથી, ન દાન, ન તપ, ન શૌચ Ð
ક;વળ અને ક;વળ િનમળ
\ ભfmતથી જ ઈર Iસo થઈ >ય છે . િપતા હવે તેની વાતોથી eુસે થયા. કોના
બળ પર  ું માર આ1ા=ું ઉલંઘન કર; છે ? Iહલાદ કહ; છે ક; K આ સંસાર=ું સ¶ન, સંચાલન અને સંહાર કર;
છે તે ઈર છે , એ જ કાળ છે અને તે સવ\ વ છે . હરHયકAય2ુ કહ; છે ક; જો તારો ઈર બધે જ છે તો આ
થાંભલામાં ક;મ નથે દ; ખાતો ? eુસામાં તલવાર લઈને થાંભલાને ુ©ો માર; છે . એ પછ ભાગવતકારની K
ુ ાં ઈર
શૈલી ઝળહળ છે તે અgુત છે . પોતાના સેવકના શદોને સ:ય કરવા અને 2 ૃ«વીની દર; ક વમ
nયાzત છે તે બતાવવા માટ; Ôન નર ક; ન પુÕ એ(ું અ:યંત અgુત Fપ લઈને = ૃિસkહ ભગવાન Iગટ થયા.
હરHયકAય2ુ સાથે Zુ કZુ એને બરાબર પકડ±ો અને ગોદમાં લઈને બર; આnયા. પછ એને નખ બતાnયા.
2 ૂછVું ક; બોલ આ આZુધ છે ?  ું _યાં છે તે g ૂિમ ક; આકાશ છે ? ઘરમાં ક; બહાર છે ? આ Dુ ં ¦ં એ , ૃs`ટ=ું
સ¶ન છે ? દવસ ક; રાત છે ? Dુ ં માણસ ક; પું ¦ં ? એની પાસે બું ક~ ૂલ કરાnZું અને પછ ભગવાનનો
ે  :યાં તો આકાશના વાદળો ખળભળ
ªોધ માતો નથી. :યાં વીરરસ=ું ઉદાહરણ દ; ખાય છે . ક;શવાળ ખંખર
ઊઠ±ા, એમના તેજની સામે હોની લાલમા ચાલી ગઈ, સાગરો એમના િન:ાસથી ખળભળ ઊઠ±ા. એમની
ગ¶નાથી દશાઓના હાથી પલાયન થઈ ગયા. એક જયાએ તો એ(ું લZું હ ું ક; ભગવાને એને ચીર કાઢો
પણ ભગવાનના નખ એવડા મોટા હતા ક; એ નખ વ*ચે
ગયો

ાંક ભરાઈ ગયો તો = ૃિસkહ ભગવાનને થZું ક; એ

ાં ? પછ એ દ; ખાયો ન હ એટલે એમણે આનંદથી તાળ પાડ અને નખમાં ભરાયેલી ર; તીની માફક એ

નીચે પડ±ો અને ભગવાન ખડખડાટ હસી પડ±ા ! આવી lુદા lુદા કિવઓની કપના છે .
ભગવાનનો ªોધ શ{યો ન હ. 89ા, 3ુ@, ઈ@, I>પિત, દ; વ, સપ,\ મ=ુ`ય, િવNાધર, ગંધવ,\ પાષદ
\ ો અને
લ³મીએ  ુિત કર પણ તેમનો ªોધ શાંત ન થયો. છે વટ; 89ાએ Iહલાદને  ુિત કરવા=ું કું અને પોતાના
ભmતને જોતાં જ ભગવાન શાંત થઈ ગયા. એને પોતાના ખોળામાં બેસાડ±ો. એના મતક પર હાથ  ૂ

ો ક;

Iહલાદ; તેમની અgુત  ૃિત કર. ભગવાને કું ક; Dુ ં તાર પર  ૂબ Iસo ¦ં માટ; K માગ(ું હોય તે માગી
લે. Dુ ં Iાણીમા ની કામના 2 ૂર કરનાર ¦ં. પરં  ુ Iહલાદ કહ; છે ક; જો તમે ખર; ખર માર પર Iસo થયા હો
તો Dુ ં એક જ વ ુ માeું ¦ં ક; મારા દયમાં કદ માગવાની ઈ*છા જ ન થાય. Iહલાદ; આ સરસ વાત કહ
છે . Kમ િવiાનો કહ; છે ક; ÔIgુ સે માંગનેવાલે બહોત હd, Igુ કો માંગને વાલા કોઈ ન હ.Õ Iહલાદ; ભગવાનના
આશીવા\દ મેળnયા અને ભગવાને િવદાય લીધી. ભાગવતમાં કું છે ક; Kના દયમાં કામના ક; કમ\ ક; એવા
કોઈ બીજની શ

તા જ નથી અને તોય K Igુમાં સમિપpત રહ; છે અને પોતાની ~ુ¢ને ઈરમાં પરોવી રાખે

ં ૂ નાખો ક; ઉકાળ નાખો પછ એ Íટતા નથી, એમ
છે તેનામાં કદ કામના ઉ:પo થતી નથી; Kમ ધાયને gU
ં ૂ ઈ >ય છે . Iહલાદની ભાવના ઈર Iિત એ Iકારની છે .Õ
nયfmતની કામના ઈરIિત ગિત કર; :યાર; તે g>
આમ કહને તેમણે Iહલાદના ચ ર નો ઉપસંહાર કય હતો.
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આ સંગોs`ઠના tિતમ વmતા તરક; cી રાK@ભાઈ નાણાવટએ Ôસાિવ ીÕ િવશે િવતાર2 ૂવક
\ વmતnય આzZું
હ.ું તેમણે જણાnZું હ ું ક; Ôસાિવ ી=ું ચ ર

; ઋિષને _યાર; 2 ૂછે
મહાભારતમાં જોવા મળે છે . Zુિધs`ઠર માકડય

છે ક; @ોપદ Kવી કોઈ બીU પિત´તા ી હશે ખર ? :યાર; એના જવાબમાં ઋિષ સાિવ ી=ું ઉપાયાન તેમને
સંભળાવે છે . ુલ 300 Aલોકોમાં એ Iસંગ સમાયેલો છે . વાતા\ની શFઆત એવી છે ક; મ@ દ; શમાં એક અપિત
નામનો રા> થઈ ગયો. પરમ ધાિમp`ઠ, Uતેs@ય, ય1ો કરનારો, દાનપિત, I>િIય અને સ:યવાક હતો.
પરં  ુ તેને સંતાન નહો.ું િમતાહાર અને 89ચયથ
\ ી સંતાન મેળવવા એણે લાખો હોમ કયા\. િનયમ2 ૂવક
\ ´ત
કરતાં એને અઢાર વષ\ 2 ૂરા થયા એટલે 89ાનાં પ:ની સાિવ ીએ સં ુ`ટ થઈને રા>ને દશન
\ આzયા તથા
વરદાન માગવા=ું કુ.ં રા> કહ; છે ક; આપ સં ુ`ટ થયા હોવ તો Dુ ં સંતાનની યાચના ક3ું ¦ં. અહb ÔસંતાનÕ
શદ સહ; ુક ુકાયો છે . સાિવ ી કહ; છે ક; મµ તારો ભાવ >ણીને 89ાને અગાઉથી 2 ૂછ રાZું હ ું અને તેમની
જ ૃપાથી તને એક તેજવીની કયા થશે. આમ, રા>ને 2ુ ને બદલે 2ુ ી થઈ. રાણી માલવીને ગભ\ ર?ો.
યોય સમયે કમળ Kવા લોચનવાળ કયાને જમ આzયો. સાિવ ી દ; વીના સં ુ`ટ થવાથી આ કયાનો જમ
થયો માટ; 8ા9ણોએ તે= ું નામ પણ Ôસાિવ ીÕ જ રાZુ.ં
વખત જતા કયા Zુવાન થઈને ,ુવણન
\ ી Iિતમા Kવી શોભવા લાગી. એના તેજથી t>ઈ જઈને કોઈ 2ુ3ુષ
એને વરવાની હkમત નહોતો કર શકતો. એકવાર તે ´ત-ઉપવાસ, નાન, દ; વ2 ૂ>, હોમ, િવIવfતવાંચન
વગેર; Iાત: ªયાઓ કરને તે િપતા પાસે ગઈ. િપતાને Iસાદ અપણ
\ કરને Iણામ કયા\. 2ુ ીને જોઈને ુ:ખી
થયેલા િપતાએ કું ક; આ તારો કયાદાનનો સમય છે પણ કોઈ માર પાસે તને વરવાની યાચના કરવા
આવ ું નથી માટ; eુણોમાં તારા Kવો કોઈ પિત ું તાર મેળે જ શોધી લે. આમ કહ રા>એ કયાની સાથે
મં ી-સેવકોને જવાનો આદ; શ આzયો. તે કંઈક લ²> પામતી રા_યમાંથી બહાર નીકળ રાજિષpઓના
તપોવનોમાં િવચરણ કરવા લાગી; કારણ ક; નગરમાં તો તેના તેજથી કોઈ તેની સામે જોઈ શક ું નહો.ું
એકવાર િપતા મ@રાજ અપિત મહિષp નારદ સાથે બેઠા હતા :યાર; સાિવ ી બધા તીથ, ઉપવનો અને
આcમોમાં િવહાર કરને પાછ આવી. તેણે િપતાને Iણામ કયા\. િપતાએ 2 ૂછતાં તેણે જણાnZું ક; શાવદ; શના
રા> Öુમ:સેન ધમા\:મા રા> હતા. તેઓ tધ બયા એટલે તેમનો 2ુ

નાનો હોવાથી એમના કોઈ 2 ૂવ\ વેરએ

એમ=ું રા_ય હર લીુ.ં શાવરાજ પોતાની રાણી અને 2ુ ને લઈને વનમાં જઈ તપ કરવા લાયા. એમનો
નગરમાં જમેલો અને વનમાં ઊછર; લો 2ુ

સ:યવાન મને ભતા\ તરક; અ=ુFપ લાયો છે . Dુ ં તેને મનથી વર

¥ ૂક ¦ં.
સાિવ ીની વાત સાંભળ તરત જ નારદ બોલી ઊઠ±ા ક; અ>ણતા જ આ દકરએ સ:યવાન=ું વરણ કZુ. ...
અર; ર;... એ તો બDુ ખો½ું થZુ.ં નારદ; સૌIથમ તેના eુણો વણવ
\ તા કું ક;, Ôતે બાળપણથી જ સ:ય બોલે છે
એટલે 8ા9ણોએ તે= ું નામ સ:યકામ રાZું છે . તેને અિIય છે , માટના અ બનાવે છે અને તે અ ચિ ત
કર; છે માટ; તે= ું નામ ચ ા પણ છે .Õ એમ કહ નારદ; તેના અનેક eુણો ક?ા. અપિતએ 2 ૂછVું ક; એ તો
બરાબર પણ એના દોષ કયા છે ? નારદ કહ; ક; એક જ દોષ છે . આજથી માંડને બરાબર એક વષમ
\ ાં તે= ું
આZુ`ય 2 ૂ3ું થઈ જશે. તે દ; હ છોડ દ; શ.ે હવે વાભાિવક છે ક; અપિત એમ જ કહ; ક; > દકર,  ું કોઈ
બી>=ું વરણ કર. પણ સાિવ ી પોતાના િન^યમાં fથર છે . મહાભારતકાર :યાં ,ુભાિષત  ૂકતાં કહ; છે ક;
વારસાના ભાગ એક જ વાર થાય, Ôઆ આzZુÕં એમ એક જ વાર કહ;વાય, કયા=ું દાન એક જ વાર થાય માટ;
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એકવાર Dુ ં તેને વર ¥ ૂક ¦ં તેથી હવે તે દધા\Z ુ હોય ક; અપાZુ, eુણવાન હોય ક; િનeુણ
\ Ð હવે Dુ ં બી>ને
નહb વ3ું. નારદ; જોZું ક; સાિવ ીનો િવચાર fથર છે તેથી તેમણે કું ક; ભલે, તમાર દકર સ:યવાનને વર; એ
જ ઠક લાગે છે . અપિતએ તૈયાર કર. Öુમ:સેનને :યાં ગયા. સ:યવાન સાથે લન માટ; િવનંતી કર. લન
,ુખFપે સંપo થZુ.ં કયાદાન કરને અપિત પોતાને ભવન પાછા આnયા.
આ બાlુ Kવા િપતા પાછા ગયા ક; સાિવ ીએ તમામ આgુષણો ઊતાર નાયા. વકલ વો ધારણ કયા\.
સા,ુ-સસરાને દ; વકાયથી, વાકસંયમથી અને અય સૌને પોતાના eુણ, િવનય, સેવાકાયથી Iસo કયા\.
તેમજ િIય વચનો, ુશળતા અને એકાંતના ઉપચારો વડ; ભતા\ને પ રતોષ આzયો. આcમમાં વસતાં ક;ટલોક
કાળ વી:યો પરં  ુ સાિવ ીના મનમાં તો રાત દવસ નારદ; કહ;લા પેલા વા

=ું જ મરણ રહ; ું હ.ું ઘણા

દવસો પસાર થયા પછ સ:યવાનના  ૃ:Zુનો દવસ નUક આવી પહ*યો. આજથી ચોથા દવસે પોતાના
પિત=ું  ૃ:Zુ છે તેમ >ણી સાિવ ીએ િ રા ી >ગરણ કZુ. ´ત-ઉપવાસ કયા\. આવતીકાલે પિત=ું  ૃ:Zુ છે
તેમ >ણી આખી રાત ુ:ખ2 ૂણ\ fથિતમાં વીતાવી. આખર; એ દવસ ઊયો. સાિવ ીએ સવારના પહ;લા
Iહરમાં અfનનો હોમ કય. સવારના કાય આટોzયા. બધા 8ા9ણો, ( ૃો અને વડલો પાસેથી સૌભાયના
આિશષ મેળnયા. સા,ુ-સસરાએ ´તના પારણા કરવા=ું કું તો તેણે , ૂયા\ત પછ ભોજન કરવા=ું જણાnZુ.ં
ં
સ:યવાન ખભે ુહાડ  ૂકને જગલમાં
જવા માંડ±ો :યાર; સાિવ ીએ તેને રોકતાં કું ક; આK તમે એકલા ન
>ઓ. મારો તમને છોડતા Uવ ચાલતો નથી. આK માર; તમાર સાથે આવ(ું છે . સ:યવાને વનમાગન
\ ી
ુAક;લીઓ અને ´ત-ઉપવાસને કારણે અશfmત વગેર;ના કારણો દશા\nયા પરં  ુ સાિવ ીએ આહ છોડ±ો નહb.
tતે વડલોના આશીવા\દ લઈને તે સ:યવાન સાથે વન તરફ ચાલી. માગમ
\ ાં સ:યવાન રમણીય વનો, મોરના
ટDક
ુ ા, પિવ

ઝરણા, Íલોથી છવાયેલા પવત
\ ો બું જ બતાવતો જતો હતો પરં  ુ સાિવ ી=ું મન કશાયમાં

નહો.ું એ તો નારદના વચનોને જ યાદ કયા\ કરતી. વનમાં જઈ સ:યવાને ફળોનો ટોપલો ભય. પછ લાકડા
ફાડવા માંડ±ો. 2ુરાણકાર lુઓ ક;વી ,ુ³મતાથી આપણને ધીમે ધીમે લઈ >ય છે .... લાકડા ફાડતાં એને
પરસેવો વ§યો. પ રcમથી માથામાં પીડા થવા માંડ. તેણે સાિવ ી પાસે જઈને કું ક; મારા tગો  ૂટ; છે ,
દય >ણે વલોવાય છે , મન ઠક નથી લાગ,ું મા¼ું >ણે  ૂળથી િવkધાઈ >ય છે , ઊભા રહ;વાની મારામાં
શfmત નથી. , ૂઈ જવાની ઈ*છા થાય છે . સાિવ ી તરત તેની પાસે આવી. પિતને ટ;કો આપીને એ=ું મતક
એણે ખોળામાં લીુ.ં ભય પર બેસી ગઈ અને નારદના વચનોને યાદ કર ઘડ, પળની ગણતર મેળવવા
લાગી.
થોડ વારમાં પીÄં વ પહ;ર;લા, માથે ુગટ ધારણ કર; લા, , ૂય\ Kવા તેજથી શોભતા 2ુ3ુષને તેણે જોયો. તે
2ુ3ુષ ઉજળા Aયામવણન
\ ો, લાલ Xખો વાળો અને હાથમાં પાશ સાથે સ:યવાનની નUક ઊભેલો ભયંકર
લાગી ર?ો હતો. પિત=ું મતક ધીમેથી નીચે  ૂકને કાંપતા Óદયે ુ:ખી વર; સાિવ ી કહ;વા લાગી ક; આપ
કોઈ દ; વતા છો, આ(ું શરર મ=ુ`ય=ું ન હોય. આપ કોણ છો ? અને ું કરવા ઈ*છો છો ? યમે કું ક;  ું
પિત´તા નાર છે અને તપથી Zુmત છે એટલે Dુ ં તાર સાથે વાત ક3ું ¦ં. (બાક યમ સામાય nયfmત સાથે
વાત ન કર; , એ તો કામ પતાવીને ચાલવા માંડ.; ) હ; ુભ,ે  ું મને યમ >ણ. તારા પિત સ:યવાન=ું આZુ`ય
 ૂટVું છે માટ; Dુ ં એને બાંધીને લઈ જઈશ.Õ cી રાK@ભાઈએ િવગતે સમ>વતા કું ક;, Ôયમ :યાં એ(ું વણન
\
કર; છે ક; સ:યવાન Fપવાન અને eુણોનો સાગર છે , ધમZ
\ mુ ત છે માટ; તે મારા સેવકો વડ; લઈ જવા યોય
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નથી, તેથી Dુ ં >તે આnયો ¦ં Ð આ સ:યવાન=ું ગૌરવ છે . 2ુરાણકાર; એક એક િવગત બDુ ,ુ³મતાથી આલેખી
છે . કથા આગળ વધે છે . પોતાની વાત કહને યમે સ:યવાનની કાયામાંથી પાશ વડ; વશ થયેલા મા

teુઠા

Kવડા 2ુ3ુષને બળ2 ૂવક
\ બહાર ખµચી કાઢો. આપણે સૌ >ણીએ છએ ક; આ:મા વગર Uવન સંભવે નહb. એ
teુ`ઠ મા

2ુ3ુષ આપણા Uવનના સારા-નરસા અ=ુભવો અને eુણો-ુeુણ
\ ોને લઈને આપણી tદર બેઠ;લો

છે . _યાર; nયfmત  ૃ:Zુ પામે છે :યાર; તે તેના શરરમાંથી બહાર નીકળે છે . બહાર નીકળ

ાંક િવચરણ કરતો

કરતો કોઈ બી> દ; હમાં જઈને નવો જમ ધારણ કર; છે ; આમ 2 ૂવજ
\ મના સંકાર nયfmતની સાથે આવે છે .
સ:યવાનના Uવને લઈને યમ ચાલવા માંડ; છે . સાિવ ી પણ ભાર; ુ:ખથી યમની પાછળ ચાલવા માંડ; છે .
યમ કહ; છે , હ; સાિવ ી  ું પાછ વળ. Kટuું જવાય એટuું  ું ગઈ છે . હવે તાર; એની પાછળ જવાની જFર
નથી.  ું પિતઋણમાંથી ુmત થઈ છે . પરં  ુ સાિવ ી કહ; છે ક; _યાં મારા વામી >ય :યાં જ માર; તો જ(ું છે .
એ જ સનાતન ધમ\ છે . eુ3ુઓની સેવા, પિતનો નેહ અને આપની ૃપાથી માર ગિત અટકતી નથી. િવiાનો
કહ; છે ક; સાત ડગલાં સાથે ચાલે તે િમ

કહ;વાય, માટ; હ; યમ, Dુ ં િમ તાના નાતે આપને કDુ ં ¦ં ક; અ1ાનીઓ

નથી વનમાં િવચરતા ક; નથી અjયાસ ક; ન તો cમ=ું આચરણ કરતા. સંતો અ=ુભવથી ધમન
\ ો ઉપદ; શ કર;
છે . સ²જનોના મતે K એકનો ધમ\ હોય તે માગન
\ ે સૌ કોઈ અ=ુસર; છે . બી>

ી>ની ઈ*છા કરતા નથી.....

સાિવ ીના આવા ડહાપણ ભર; લા વચનો સાંભળ યમ Iસo થાય છે . યમ કહ; છે ક;  ું સ:યવાનના Uવ
િસવાય કોઈ પણ બીlુ ં વરદાન માંગી લે. સાિવ ીએ કું ક; મારા સસરા tધ:વને કારણે વનવાસ વેઠ ર?ા
છે . એમને આપ ૃપા કરને , ૂય\ Kવી દs`ટ આપો. યમે તથા ુ કું અને ઉમેZ ુ ક; તને માગન
\ ો cમ લાયો છે ,
 ું ´ત-ઉપવાસથી  ૃિષત છે , માટ; > હવે  ું પાછ વળ. સાિવ ી કહ; છે ક; પિતની પાછળ જવામાં વળ મને
cમ ક;વો. તમે મારા પિતને _યાં લઈ જશો :યાં જ માર ગિત હશે. હ; દ; વરાજ, ફર મારા વચનો સાંભળો.
સ²જનો સાથેનો એક વાર મેળાપ પણ ઈ`ટતમ હોય છે . તે કદ િન`ફળ નથી હોતો. સદા સ²જનોના સંગાથમાં
જ રહ;( ું જોઈએ. યમે કું ક; તµ કહ;લા વચનો મનને ઋચે એવા છે . ડા?ાઓની ~ુ¢ને પણ હતકારક છે .
સ:યવાનના Uવન િસવાય ું બીlુ ં વરદાન માંગી લે. સાિવ ી કહ; છે ક; મારા સસરા=ું રા_ય શ°ુઓએ હર
લીું છે તે પા¦ં મળે અને એમણે વધમ\ છોડવો ન પડ; એ(ું વરદાન આપો. યમે તથા ુ કું અને ઊમેZ ુ ક;
હવે  ું પાછ વળ. પરં  ુ સાિવ ી યમ સાથે આગળ ચાલતી રહ; છે . યમ I:યેક વખતે તેને પાછ વાળવાની
કોિશશ કર; છે પરં  ુ તે પાછ ન જતાં દર વખતે ધમન
\ ી, સ:યની અને સ²જનોના માગન
\ ી વાતો કરતી રહ; છે ,
યમ તેને Iસo થઈને વરદાન આપતા રહ; છે .
ીlુ ં વરદાનએ પોતાના િપતાને સો 2ુ ો થાય એમ માંગે છે . ચો¼ું વરદાન માંગતા તે કહ; છે ક; મારા અને
સ:યવાનના ઔરસ (દqક નહb) એવા ુળને વહન કરનારા બળ અને વીયવ
\ ાન સો 2ુ ો થાઓ. યમને બધો
યાલ છે ક; આનો અથ\ ું થાય પરં  ુ તે તથા ુ કહ દ; છે . યમ કહ; છે ક; હ; ી,  ું  ૂબ ૂ ર ,ુધી આવી ગઈ
છે માટ; હવે પાછ વળ. વળ સાિવ ી કહ; છે ક; સ²જનોની ( ૃિq ધમમ
\ ાં હોય છે , સ²જનો કદ િનરાશ ક; ુ:ખી
થતા નથી. સંતો સ:યથી , ૂયન
\ ે ધારણ કર; છે . સ:યથી g ૂિમને ધારણ કર; છે . સંતો g ૂતભાિવની ગિત છે Ð એમ
અનેક ,ુભાિષતો તે કહ; છે . છે વટ; યમ કહ; છે ક;  ું Kમ Kમ ધમZ
\ mુ ત વચનો બોલતી >ય છે તેમ તેમ તારા
I:યેની માર ભfmત વધતી >ય છે . માટ; હ; ´તધારણી,  ું અIિતમ વર માંગી લે. સાિવ ી કહ; છે ક;
દરવખતની Kમ તમે હવે કોઈ અપવાદ કય નથી માટ; Dુ ં માeું ¦ં ક; સ:યવાન Uિવત થાય. એનાથી તમે
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2ુ Iાzત માટ; આપેu ું વચન સ:ય થશે. યમરા> તથા ુ કહને તેને યમપાશમાંથી ુmત કર; છે .  ૂબ Iસo
થઈને સાિવ ીને કહ; છે ક; તારા પિતને મµ છોડ±ો છે ,  ું એને લઈ >. એ તાર સાથે 400 વષ=
\ ું આZુ`ય
ભોગવશે. ધમ\ આચરશે, ય1ો કરશે અને લોકમાં કિતp પામશે. આમ, સાિવ ી યમ પાસેથી પોતાના પિતને
છોડાવે છે .
આયાનની સરળ ભાવલેખન પિત છે . સાિવ ી સ²જનોના eુણો ગણાવતી >ય છે અને યમ વરદાન
આપતો >ય છે . આરં ભમાં મહાભારતકાર ÔયમÕ શદ IયોK છે પરં  ુ _યાર; તે સ:યવાનને પાશમાંથી ુmત
કર; છે :યાર; :યાં Ôધમર
\ ાજÕ શદ Iયો_યો છે . ઉપિનષદોમાં સાિવ ી શદ ગાય ીમં

માટ; વપરાયો છે . K

સ:કમમ
\ ાં Iેર; તે સાિવ ી. સ:ય તેણે કદ છોડ»ું નથી. યમ પાસે જતી સાિવ ી સ:યનો હાથ સદા પકડ રાખે
છે માટ; તે Uતી >ય છે .Õ આમ કહ cી રાK@ભાઈએ સાિવ ીના અયાનની 2 ૂણા\Dિુ ત કર હતી.
સંગોs`ઠ-5ની સમાzત બાદ સ ના Ôવાચપિત 2ુરકારÕ Iદાનિવિધનો આરં ભ કરવામાં આnયો હતો. સૌIથમ
સમ સ ના ,ુ ધાર cી હ ર^ં@ભાઈ જોશીએ અગાઉના વષમાં અપાયેલા Ôવાચપિત 2ુરકારÕની િવગતો
આપી હતી Kમાં ઈ.સ. 2000માં પ.2 ૂ cી ૃ`ણશંકર શાી, 2001-ડૉ. ક;.કા. શાી, 2002-ડૉ. ભગવતીIસાદ
પંડ±ા, 2003-ડૉ. એતેર સોલોમન, 2004-ડૉ. વસંત પરખ, 2005-ડૉ. તપવી.એસ.નાંદ, 2006-ડૉ.
હ રIસાદ શાી, 2007-ડૉ. લ³મેશ વલભU જોષીને આ 2ુરકાર અપણ
\ કરવામાં આnયો હતો. :યારબાદ cી
હ ર^ં@ભાઈએ ચાuુ વષv અપાનાર વષ-\ 2008 માટ;ના 2ુરૃત િવiાન ડૉ. અરિવkદભાઈ જોષી (,ુરત)નો
િવ ૃત પ રચય આzયો હતો Kની િવગતો આ Iમાણે છે :
નામ : ડૉ. Iો. જોષી અરિવkદ હષદ
\ રાય
જમતારખ : 5-1-1934.
સરનાું :
બ.નં. 101/બી, કપના સોસાયતી િવભાગ-2,
અડાજણ પાટયા પાસે, રાંદ;ર રોડ, ,ુરત-9.
શૈ#ણક લાયકાત
લાયકાત : એમ.એ. પી.એચ.ડ.
શા : વેદાત
રસના િવષયો : ભારતીય દશન
\ શા, ત:વ1ાન, કાnયશા, કાnય
પી.
પી.એચ.
એચ.ડનો િવષય : ગૌડપાદ : એક સમી#ા:મક અ<યયન.
માગદ
\ શક
\ =ું નામ : ડૉ. અ3ુણચં@ દ; . શાી (વગ\ થ)
શૈ#ણક અ=ુભવ :
[1] 15lૂન, 1959થી 1966 ,ુધી આટ\સ એડ સાયસ કૉલેજ, િતથલ રોડ, વલસાડ. [2] lૂન-1966થી
એમ.ટ.બી આટ\સ કૉલેજ ,ુરત [3] 1994માં સંૃત િવભાગના અ<ય# તરક; િન( ૃq. [4] સાવજ
\ િનક
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એ_Zુક;શન સોસાયટ, ,ુરત iારા સંચાલત ¥ુનીલાલ ગાંધી િવNાભવન ( રસચ\ એડ લિનÚગ ઈટટVુટ)માં
1999થી ચાર વષ\ ,ુધી સંથાના માનદ િનયામક તરક; કાયર
\ ત.
I( ૃિqઓ :
[1] સjય, સંૃત સા હ:ય અકાદમી, ગાંધીનગર 1994થી 1999 ,ુધી, દ#ણ eુજરાત Zુિનવિસpટના
ુલપિતcી iારા િનZુmત. [2] દ#ણ eુજરાત Zુિનવિસpટની કૉલેજના સંૃત Iા<યાપક મંડળના થાપક તથા
Iથમ Iુખ. [3] એમ.ફલ તથા પી.એચ.ડના માગદ
\ શક
\ [4] પી.એચ.ડ િથિસસના પર#ક તથા િવિવધ
ંથોના પરામશક
\ . [5] અનેક પ રષદો તથા અિધવેશનોમાં nયાયાતા તથા અ<ય# તરક; કાય\ કZુ. [6]
િવિવધ પ રષદો તથા અિધવેશનોમાં nયાયાનો આzયાં, લેખો તથા શોધપ ો=ું વાચન કZુ. [7] 1995-96
દર{યાન અમે રકા ખાતે

ણ nયાયાનો આzયાં. (અ) ભગવદગીતા=ું દશન
\ : Place : India house of worship,

Washington, December-1995. (બ) મહાકિવ કાલદાસ=ું ુમારસંભવ : Place : India house of worship,
Washington, February, 1996. (ક) Introducation to Hindu Scriptures (Vedas, Upnishads and Bhagvad Gita) :
Place : Allen Town, Philadelphia June,1996) [8] eુજરાતી િવકોષમાં Iદાન : 10 અિધકરણો [9] Iકાશનો
: (ક) Ôમાંrૂ

ોપિનષદ-ગૌડપાદકા રકાÕ, Iકા. ¥ુનીલાલ ગાંધી િવNાભવન, ,ુરત, 1979. (cે`ઠ ંથ તરક;= ું

eુજરાતી સા હ:ય અકાદમી=ું Iથમ પા રતોિષક 1979માં Iાzત થZું છે .) (ખ) Ôગૌડપાદ- એક સમી#ા:મક
અ<યયનÕ (ડો. િવ`ુIસાદ િ વેદના 2ુરોવચન સ હત), 1984 (ગ) ÔુમારસંભવÕ (ડૉ. ગૌતમ પટ; લ સાથે)
(ઘ) Ô ૃગજળનાં મોતીÕ (કાnયસંહ : 1995), (ચ) Ôમાંrૂ

ોપિનષદ-ગૌડપાદકા રકાÕ, બીU આ( ૃિq, Iકા.

¥ુનીલાલ ગાંધી િવNાભવન, ,ુરત, 1979. (છ) ઉqરગીતા (ગૌડપાદય nયાયા સ હત), Iકા. ¥ુનીલાલ
ગાંધી િવNાભવન, ,ુરત. (જ) Ôપડછાયાની પારÕ (કાnયસંહ) (ઝ) માલિવકાfનિમ

: કાલદાસ

(અIકાિશત)
અય િવશેષ :
[1] વ<યાય મંડળ, પારડ iારા Iકાિશત Ôવેદસંદ;શÕમાં 20 લેખ. [2] President, National Seminar on
‘Works Attributed to Kalidasa’, Arts and Commerce Collage, Chikhli, Dist. Navsari, October-2006. [3]
અય nયાયાનો (ક) વૈ દક સા હ:યમાં િવુષીઓ, અખલ હkદ મ હલા પ રષદ ,ુરત, 2001. (ખ) સંૃત
સા હ:યમાં Iણય િન3ુપણ, રોટર કલબ, નવસાર, 2006. (ગ) આ દ શંકરાચાય=
\ ું ત:વ1ાન, 89સમાજ,
nયારા, 2008. (4) આ દ શંકરાચાય=
\ ું Uવનદશન
\ , િસિનયર સીટઝન કલબ, ,ુરત-2008.
આ મંગલ Iસંગે ,ુરતના ,ુIિસ કિવ Ôઉશન,Õ્ iારા પાઠવાયેલા પ =ું :યાં વાંચન થZું હ.ું કિવcીએ
પોતાનો સદભાવ nયmત કરતાં લZું હ ું ક; ÔZુિનવિસpટના તો તમે ડોmટર છો જ ને હવે cી ુરા રબા2ુની
Zુિનવિસpટના િવNાવાચપિત પણ થયા છો; આમ તમે બેવડ પી.એચ.ડ. પદવી Iાzત કર છે , K તમને
ું
ં પણ છે , K તમાર
છાK છે . તમારામાં અiૈતત:વ=ું ½ૂંપું છે તો Iેમ લ#ણા ભfmતના iૈતત:વ=ું ÔÕપુ
Iેમિવષયક કિવતામાં  ૂZું ને ખીZું છે .Õ તે પછથી તમામ િવiાન વmતાઓ ગંગાધરU પંડા, cી અ£જત
ઠાકોર, cી ગૌતમ પટ;લ, cી વસંત પરખ Ð સૌએ પોતાનો આનંદ nયmત કરને તેમના સંૃત સા હ:ય Iિત
K Iદાન છે તેની માટ; Ôબે શદોÕ ક?ા હતા. Ôવાચપિત 2ુરકારÕ ના એવોડ\ની િવગત વંચાયા બાદ તેમને
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2 ૂ.બા2ુ તેમજ સૌ ઉપfથત િવiાનોના હતે આ 2ુરકાર અપણ
\ કરવામાં આnયો હતો અને તે સાથે તેમ=ું
શાલ iારા સમાન કરવામાં આnZું હ.ું પિવ

મં ો સાથે સૌ cોતાઓએ ઊભા થઈને આ #ણે તેમ=ું

અભવાદન કZુ હ.ું રોમાંચ પેદા કરતી આ ધય ઘડ સૌ કોઈ માટ; ચરમરણીય બની રહ હતી. સમ
સ ના tિતમ ચરણમાં 2 ૂ. મોરા રબા2ુએ Iાસંગક વmતnયનો આરં ભ કય હતો.
cી રામચં@ શરણં IપNે
cી રામૂ ત ં શરણં IપNે
2 ૂ.બા2ુએ સૌ=ું અભવાદન કરતાં કું ક; : Ôઆજના ઋિષપંચમીના દવસે ઋિષકાય\ કરતા આપ સૌ વડલો
અને Kની વંદના કરવા માટ; આપણે બડભાગી બયા છએ અને K વંદના વીકારને આપણને કાયમ Kણે
ઋણી કયા\ છે એવા ઉ:સવ ૂિતp આદરણીય ડૉ. અરિવkદભાઈ જોશી સાહ;બ અને બહ;નcી. cવણ કરતાં કરતાં મµ
માર; માટ; વાણીના અુક િવભાગો પાડ±ા છે . એક વાણી હોય છે નભવાણી, બીU નાભીવાણી,

ીUવાણી

િનજવાણી, ચોથી નીર Kવી, પાંચમી વાણી નાગરવાણી હોય છે . મને ÔઅfમતાપવÕ\ અને Ôસંૃતસ Õ માં આ
ે વાણીઓને cવણ કરવાનો બDુ મોટો લાભ મળે છે . સંૃતસ માં મારા માટ; િવશેષ આનંદની વાત એ
પાંચય
છે ક; આ પહ;લા cાવણ માસમાં Dુ ં એક મ હનો મૌન હો¨ ¦ં અને મા3ું બોલવા=ું આ સ થી શF થાય છે .
 ુલસીદાસUએ રામચ રત માનસના આરં ભમાં મંગલાચરણના સાતમામં માં Ôનાના 2ુરાણ...Õ કહને પહ;u ું
નામ 2ુરાણો=ું લીું છે . આમાંના ક;ટલાય પૌરાણક પા ો રામચ રત માનસે
ાંક દ`ટાંતFપે તો

ાંક સંક;તFપે,

ાંક,ુ

Fપે,

ાંક એનો આધાર લઈને  ુલસીએ વણn\ યાં છે . પા ોથી ંથ બને ક; ંથથી પા ો બને

તે મને ખબર નથી પરં  ુ મને એમ લાગે છે ક; ઈર જો માણસ થઈ શકતો હોય તો માણસ પણ ઈર થઈ
શક;. પ#ી જો Ìrુ Iગટાવે તો Ìrુ પ#ીને Iગટાવી શક;. આ સંદભમ
\ ાં થોડા સમય પહ;લા મµ એક મો½ું
દધક
\ ાnય વાં*Zું હ.ું રિશયાના કોઈ કિવ=ુ ં હ ું Kનો અ=ુવાદ બા~ુભાઈ ,ુથાર; અને એક બી> સા હ:યકાર;
કય છે . એમાંની એક વ ુ માર; આપને કહ;વી છે . એ કાnયમાં કિવ એમ કહ; છે ક; બે ખાટલા છે . એમાં એક પર
માણસ , ૂતો છે અને બી> પર ઈર ,ુતો છે . બંને વ*ચે એક ંથ છે . ંથ કંઈ બોલતો નથી પણ સૌથી
પહ;લા વભાવ ુજબ માણસ બોલવાની શFઆત કર; છે ક; આ ંથની રચના મµ કર છે ! એ વારં વાર બોલે
છે . એક=ું એક વા

બોયા જ કર; છે . ઈરને બોલ(ું નથી પરં  ુ આખર; એ પેલા મ=ુ`યને કહ; છે ક; આ ંથ

તµ નથી ર*યો પણ મµ તાર પાસે રચાnયો છે . હવે બંને વ*ચે તકરાર થઈ અને બDુ લાં~ ુ ચાZુ.ં છે વટ; ંથ
ે ે મµ ર*યા છે .Õ
બોલે છે ક; તમને બંનન
2 ૂ.બા2ુએ વુમાં કું હ ું ક; Ôરામચ રત માનસ મારો ાસ છે , ભગવદગીતા મારો િવાસ છે અને cીમદ
ભાગવતના Iેમની માર તલાશ છે તથા ઉપિનષદ મારો Iકાશ છે . આવા ઉqમ ંથોનો વ<યાય કરને
હ રશભાઈએ કું તેમ 50 િમિનટ બોલવા માટ; આપ 50-50 દવસ=ું અ<યયન કરને આવો એનાથી અમને
ક;ટલો બધો Iકાશ Iાzત થાય છે . અમને એમાંથી અજવાÄં મળે છે . ધમ-\ અથ-\ કામ-મો#માં eુજરાતી ભાષા
એ આપણો ધમ\ છે . એટલે ક; Kની K મા ૃભાષા હોય તે તેનો ધમ\ છે . હદ સાથક
\ છે માટ; તે અથ\ છે . હદ
ભાષા આપણી સ ૃ¢ છે . tેU ભાષા કામની છે Ð એટલે ક; ઉપયોગી છે . પરં  ુ સંૃત તો મો#ની ભાષા છે .
મોટાભાગના મો#દાયી ંથો સંૃતમાં આnયા છે . અને તે= ું આટuું સેવન કરને આપ અહb આવો છો તે  ૂબ
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આનંદનો િવષય છે . આ આયોજન પાછળ બીજો કોઈ હ; ુ નથી. અમારા Iિત એક વા:સયને કારણે આપ
આવો છો. આ બધા અવસરો નથી ુરા રબા2ુના ક; નથી સીતારામ સેવા aટના ક; નથી કd લાસ eુ3ુુળના Ð
આ બું સમય કરાવે છે . સમય િસવાય આ શ

નથી.Õ

રામચ રત માનસનો એક Iસંગ ટાંકતા બા2ુએ કું હ ું ક; : Ôરામચ રત માનસમાં એક કોહબરની લીલા છે .
સરળ શદમાં એને ગામડાઓમાં કોડ-કરડા રમાડવાની િવિધ કહએ તે. રામ તેઓ એ રમવામાં એકદમ
ઉદાસીન અને શાંત. એમને જોઈને િમિથલાની ીઓ મ>કમાં કહ; છે ક; એમણે ધ=ુ`ય તોડ»ું એનો બDુ
અહંકાર છે ! ભગવાન તો કંઈ બોલતા નથી પણ બે-ચાર વાર તે આમ કહ; છે એટલે લ³મણUથી રહ;વાZું
નહb. એ બોયા ક; તમે એમને અભમાની કહો છો તો એમને અભમાન કરવાનો અિધકાર છે કારણ ક; K
ધ=ુ`યને દશ હ>ર રા>ઓ નથી તોડ શ

ા તે ધ=ુ`ય એમણે એકલાએ તોડ»ું છે . િમિથલાની ીઓ

લ³મણUને કહ; ક; એ પોતે કહ; ક; મµ તોડ»ું છે તો અમે માનીએ. લ³મણU ભગવાન રામને કહ; છે ક; હવે
આપણી Iિત`ઠાનો સવાલ છે . તમે ચોું કહ દો ક; તમે ધ=ુ`ય તોડ»ું છે . લ³મણUને એમ ક; ભગવાન તો
હવે મારા પ#માં જ બોલશે ! અને વાતેય સાચી હતી એ ભગવાને જ તોડ»ું હ.ું પરં  ુ રામ કહ; છે ક; મµ નથી
તોડ»ુ.ં મµ તોડ»ું હોય એનો દશન
\ ીય 2ુરાવો તો હોવો જોઈએ ને ? મµ તોડ»ું :યાર; તો t>ઈને બધાએ Xખો
બંધ કર દધેલી એટલે કોઈએ જોZું જ નથી. િમિથલાની ીઓ આ સાંભળને પોતાની Uત થતી જોઈ ુશ
થઈ ગઈ. ભગવાન રામે આગળ કું ક; મµ તો ફmત હાથ અડાડ±ો અને ધ=ુ`ય lૂ= ું હ ું એટલે એ  ૂટ ગZુ.ં
પછ ભગવાને સરસ વાત કર છે ક; દશ હ>ર રા> ઊભા થયા :યાર; એનો  ૂટવાનો યોગ નહોતો અને _યાર;
 ૂટવાનો યોગ હતો :યાર; Dુ ં ફmત અડ

ો ને  ૂટ ગZુ.ં એટલે હ; લ³મણ, આ જગતમાં કોઈ કોઈને તોડ ું

નથી, એના  ૂટવાના યોય સમયે બું  ૂટ >ય છે અને એ સમય મારો eુ3ુ િવાિમ

>ણે છે . તેથી માર;

આપને કહ;( ું છે ક; આ બું આયોજન સમયને લીધે થાય છે . સમયની એ માંગ હશે. મારો આમાં કોઈ હ; ુ
નથી. Dુ ં તો ક;વળ ને ક;વળ આપને સાંભળ શું અને cવણનો આનંદ લઈ શું.Õ
અય એક િવષય િવશે વાત કરતાં 2 ૂ.બા2ુએ કું ક; Ôહળવા હોય એને ઈર માથા પર રાખે. ભગવાન રામ
કળઓને માથે રાખતા અને ખીલી ગયેલા Íલને ડાબા હાથમાં લેતાં. કળઓએ ઈરને 2 ૂછVું ક; Igુ આમ ક;મ
? તો રામ કહ; ક; K નથી ખીયા એને Dુ ં માથે ચઢા(ું ¦ં અને K ખીલી ગયા છે એવો અહંકાર રાખતા હોય એ
તો મારા ડાબા હાથનો ખેલ Kવા છે ,

ાર; ફ¬ક દ¨ કંઈ ખબર ન પડ; !Õ cા િવશે વાત કરતાં બા2ુએ કું

હ ું ક; Ôમાર; તો અ·ુ અને આcય એ પર જ Uવવા=ું છે . કોઈકની ૃપાથી આ બુ ુદરતી રતે થાય છે .
cાવણ પછ આપણે બધા આ Uવતા િશવનો અભષેક કરવા ભેગા થયા છે અને અરિવkદભાઈએ આ અભષેક
વીકાય એ માટ; અમે ઋણી છએ. આ સ =ું તમામ ,ુૃત હ=ુમાનUના ચરણોમાં અપણ
\ કરને lૂનાગઢના
Zુવા કિવ ભાવેશ પાઠકને યાદ ક3ું ¦ં. એમણે કું છે ક; : Ôસોચલો રતા બડા ુ`વાર હd, £જkદગી રસી નહb
તલવાર હdÕ £જkદગી તો તલવારની ધાર છે અને એના પર ચાલવા માટ; આ બધા સ ો માગદ
\ શન
\ 2 ૂ3ું પાડ; છે
અને આપું સંબલ બને છે . આપ સૌને 2ુન: Iણામ. છે લે એટuું કહશ ક;....
લો હવે કd લાસ ુદને કાંધ પર, રાહ સDન
ુ ી

ાં ,ુધી જોયા કરો,

ં નહb જોયા કરો.
દદ\ને ગાયા િવના રોયા કરો, Íલને ,ુઘો
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