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પ્રકરશકિર બે બોલ 
‘ક્રાંતિકરરી મૂળતિવરસી જિિરયક કૃષ્ણ’ પુસ્િકિી પ્રથમ આવૃતિ 
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આવકરર મળ્યો. 
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અપેક્ષર સરથે બીજી આવૃતિ રજૂ કરીએ છીએ. 
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I 

ઈ.બુકિો આવકરર 

કૃષ્ણિે તવષ્ુિર અવિરર ઘોતષિ કરવર પરછળ શુાં કરવિરુાં  હિુાં? 

–રમેશ સવરણી 
શુાં કૃષ્ણ તવષ્ુિો અવિરર હિર? મરખણચોર હિર? આયા હિર? ચરરવણાિી 

વ્યવસ્થર કરિરર હિર? રણછોડ હિર? લાંપટ હિર? પુરરણોમરાં દશરાવેલ કૃષ્ણિુાં 
ચટરત્ર સરચુાં છ?ે જવરબ છ–ે િર, િર અિે િર! આ તવશ ે તવગિે જાણવર મરટ ે
જયાંતિભરઈ મિરણીએ લખેલ પુસ્િક– ‘ક્રસ્ન્િકરરી મૂળતિવરસી જિિરયક કૃષ્ણ’ 
વરાંચવુાં પડ!ે  

પ્રરચીિ ભરરિિર આટદિરયક શાંકર પછી બીજુ ાં િરમ કૃષ્ણિુાં આવે છ.ે વેદ, 
પુરરણો, મહરભરરિ, સ્મૃતિઓ િથર ભરગવિગીિરિુાં લેખિ બ્રરહ્મણિમાિર પાંટડિોએ 
કયુું છ.ે જમેરાં કૃષ્ણ, તશવ, બુદ્ધ િથર મહરવીરિી તવચરરિરરરિે અિુસરિરરરઓિે 
તિમ્િકક્ષરિર ગણવરમરાં આવ્યર છ!ે સવરલ એ છ ે કે કૃષ્ણિે 3500 વષા પછી પણ 
દેશિી મૂળતિવરસી આબરદી શર મરટ ે િથી ભૂલી? કૃષ્ણ મૂળતિવરસીઓિર 
જિિરયક શર મરટ ે રહ્રાં છ?ે શુાં મહરભરરિમરાં દશરાવેલ કૃષ્ણિુાં ચટરત્ર કૃષ્ણિર 
અસલી ચટરત્ર સરથે મેળ ખરય છ?ે શુાં ભરગવિપુરરણ કે અન્ય પુરરણોમરાં દશરાવરયેલ 
કૃષ્ણ; અસલી જિિરયકિર ખરર ચટરત્રિે રજૂ કરે છ?ે તવષ્ુ િથર કૃષ્ણિે કોઈ 
સમ્બન્િ છ?ે કૃષ્ણિી મહરિિર જન્મથી હિી કે પોિરિર ઉમદર કમોથી હિી? શુાં 
કૃષ્ણ બ્રરહ્મણવરદી વણાવ્યવસ્થરિર સમથાક હિર? કૃષ્ણિી સમરિિરવરદી 
તવચરરિરરરિે બ્રરહ્મણવરદી તવચરરિરરર સરથે કોઈ મેળ છ?ે કૃષ્ણિર િરમે લખરયેલર 
િાંથો િમાિાંથ છ?ે કૃષ્ણિર િરમે મૂળતિવરસીઓિુાં શોષણ કોણ કરી રહ્ર છ?ે 

ઋગ્વેદમરાં કૃષ્ણિે અસુર કહ્રાં છ.ે કૃષ્ણ અિરયા હિર. ઋગ્વેદમરાં કૃષ્ણિે વન્ય 
જાતિઓિી દશ હજાર સેિરિર મરતલક, યમુિરિર ટકિરરર પર રહેિરરર દશરાવેલ છ.ે 
કૃષ્ણ મૂળતિવરસી હિર. કૃષ્ણ સિરિિ તશવશસ્ક્િ િમા અિે મરિૃપ્રિરિ સાંસ્કૃતિિર 
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વરહક હિર. બ્રરહ્મણ સાંસ્કૃતિ; જ્ઞરિ–તવજ્ઞરિ તવરોિી અિે અસમરિિર સજાક હિી. 
જ્યરરે કૃષ્ણ સમરિિર, સ્વિન્ત્રિરિર સમથાક હિર. આયા બ્રરહ્મણ પાંટડિોએ કૃષ્ણિર 
મરમર કાંસિે રરક્ષસ િથર અસુર કહ્રાં છ.ે કૃષ્ણિી પત્િીઓમરાં રુક્ષ્મણી િરગવાંશ, 
જામ્બુવાંિી રીંછ વાંશિર હિર. િેમિી આઠ પત્િીઓ દેશિર જુદર જુદર મૂળતિવરસી 
વાંશોિી કન્યરઓ હિી. કૃષ્ણિર પૌત્ર અતિરુદ્ધિર લગ્ન અસુરવાંશિર રરજા 
બરણરસુરિી કન્યર સરથે થયર હિર.  

કૃષ્ણિર મરમર રરક્ષસ હોય, વેવરઈ અસુર હોય િથર િેિી પત્િીઓ 

દેશિર જુદર જુદર મૂળતિવરસી અિરયાવાંશોિી સ્ત્રીઓ હોય િો કૃષ્ણ આયા 
હોઈ શકે િહીં. જો કૃષ્ણ અિરયા હોય િો િે આયા તવષ્ુિો અવિરર કેવી 
રીિે હોઈ શકે? 

કૃષ્ણિે તવષ્ુિર અવિરર ઘોતષિ કરવર પરછળ શુાં કરવિરુાં  હિુાં? તક્યરકરાંડ એ 
િમા િથી પરન્િુ મરિવીઓએ પોિરિર કમોિર િૈતિક આચરણ દ્વરરર િમાિુાં પરલિ 
કરવુાં; એવી વરિ જિૈ િથર બૌદ્ધ તવચરરિરરર દ્વરરર પ્રસરી. િેિર કરરણે બ્રરહ્મણ, 
ક્ષતત્રય, વૈશ્ય િથર શૂદ્ર એમ ચરર વણામરાં મરિવીિે વહેંચિી વણાવ્યવસ્થર િબળી પડી; 
કેમ કે ગુણકમા અિુસરર મરિવીિી ઉચ્ચિરિે સ્થરિ મળ્યુાં! િાંદવાંશ િથર મૌયા વાંશિર 
રરજાઓ શુદ્રવણા જાતિિર શરસકો હિર. બુદ્ધ પોિે શરક્યવાંશિર હિર, જ ેઆજ ેશૂદ્ર 
વાંશ ગણરય છ ેિથર િેમિી મરિર કૌલ (કોલી) વાંશિર હિર. ગૌિમ બુદ્ધિી પત્િી 
યશોિરર જમેિુાં બરળપણિુાં િરમ ગોપર હિુાં િે યરદવ કન્યર હિી. ચાંદ્રગુપ્ત મૌયા પોિ ે
પશુપરલકિો પુત્ર હિો. ચાંદ્રગુપ્ત મૌયા િથર સમ્રરટ અશોકિર શરસિમરાં જિૈ િથર 
બૌદ્ધ િમાિો વ્યરપક ફેલરવો થયો. યજ્ઞો બાંિ થઈ ગયર. ભરરિિે જગિગુરુિુાં સ્થરિ 
મળુ્યાં. બૌદ્ધ િમાિો ફેલરવો શ્રીલાંકર, બ્રહ્મદેશ, કાંબોટડયર, ચીિ િથર જાપરિ સુિી થયો. 
િક્ષશીલર િથર િરલાંદરિી તવદ્યરપીઠોમરાં તવશ્વિર દેશોમરાંથી તવદ્યરથીઓ જ્ઞરિતવજ્ઞરિ 
શીખવર ભરરિમરાં આવિર હિર. આ સમયે દેશિી મોટરભરગિી આબરદી બૌદ્ધ િમા, 
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જિૈ િમા, સિરિિ તશવ–શસ્ક્િ િમા, ભરગવિ િમાિે અિુસરિી હિી. વૈટદક બ્રરહ્મણ 
િમાિર અિુયરયીઓ મરત્ર બ્રરહ્મણો જ હિર. કૃષ્ણ મરટ ે આદર અિે જિિરયક 
િરીકેિુાં સ્થરિ િમરમ વગોમરાં હિુાં. કૃષ્ણિે તવષ્ુિો અવિરર છ ેિવેી કોઈ મરન્યિર 
પુષ્યતમત્ર શૃાંગિર શરસિ સમયિર ભરરિમરાં િ હિી. કૃષ્ણિુાં કોઈ માંટદર પણ 
દેશભરમરાં ક્યરાંય િ હિુાં. એ સમયે ગીિરમરાં મરત્ર 70 શ્લોક હિર. િેમરાં કૃષ્ણ 
અજુ ાિિે િેિી િૈતિક ફરજિો હવરલો આપી યુદ્ધ કરવર મરટ ેિૈયરર કરે છ,ે એટલી 
જ વરિ હિી! િેમરાં વણાવ્યવસ્થરિી વરિ િ હિી. જિિરયક કૃષ્ણિો ઉપયોગ બૌદ્ધ 
િમાિે ખિમ કરવર મરટ ે કૃષ્ણિર િરમે સરટહત્ય રચવરિી ચિુરરઈ બ્રરહ્મણ પાંટડિોએ 
કરી! પરન્િુ કૃષ્ણ અિરયા હિર એટલે બ્રરહ્મણ િેિી પૂજા િ કરી શકે. બ્રરહ્મણ 
તવષ્ુિી જ પૂજા કરી શકે. િેથી આયા બ્રરહ્મણ પાંટડિોએ તવષ્ુિર જુદર જુદર 
અવિરરો તવષેિર પુરરણો લખવરિી શરૂઆિ ઈ.સ. 400 પછી કરી. આમ કૃષ્ણિે 
તવષ્ુિો અવિરર જાહેર કરરયર.  

ગીિરમરાં 700 શ્લોક મૂકી દેવરયર. ભગવદ્ ગીિરિર લેખક િરીકે પણ 

મહતષા વ્યરસિુાં િરમ મૂકી દીિુાં! અિુયરયીઓિે મુસ્ક્િિી ગેરાંટી આપવરમરાં 
આવી! બિર પુરરણો બુદ્ધ પછીિર સમયમરાં લખરયર છ.ે પુષ્યતમત્ર શૃાંગે બૌદ્ધરરજા 

બૃહદ્રથિી હત્યર કરીિે પોિરિુાં બ્રરહ્મણ રરજ સ્થરતપિ કયુું; બૌદ્ધ િમાિે 
િેસ્િિરબૂદ કરવર બૌદ્ધ સરિુઓિી હત્યર કરીિે િેિુાં મરથુાં રજૂ કરિરરિે 100 

સોિરમહોરોિુાં ઇિરમ જાહેર કયુું! વૈટદક બ્રરહ્મણિમાિે રરજ્યિમા બિરવ્યર પછીિર 
સમયમરાં પુરરણો લખવરમરાં આવ્યર છ.ે ભરગવિ પુરરણમરાં કૃષ્ણિુાં ચટરત્ર એક 

તફલ્મ સુપરસ્ટરર જવેુાં દશરાવરયુાં છ.ે જમેિી પરછળ હજારો સ્ત્રીઓ પરગલ છ.ે 
આવી સ્ત્રીઓ સરથે કૃષ્ણ રરસલીલરઓ કરે છ.ે સ્ત્રીઓ જ્યરરે િદીમરાં સ્િરિ 

કરિી હોય છ ેત્યરરે કૃષ્ણ િેમિર કપડર સાંિરડી દઈિે િગ્ન દશરમરાં જ િદીિી 
બહરર આવવર મજબૂર કરે છ.ે કૃષ્ણ પોિરિર બરળતમત્રો સરથે ગમે િેિર ઘરમરાં 
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જઈિે મરખણિી ચોરી કરે છ!ે જાણ ેકે િાંદ કોઈ ગરીબ પશુપરલક હોય, જિેર ઘરમરાં 
જાણે મરખણ જ મળિુાં િ હોય! કૃષ્ણિે મરત્ર ચોર જ િથી દશરાવરયર પરન્િુ િેિે 
જાદુગર જવેર ચમત્કરરી પણ દશરાવરયર છ.ે ભરગવિ–પુરરણિર કૃષ્ણિે િૈતિકિર સરથે 
કોઈ સમ્બન્િ િથી, યરદવો િથર ભરરિવરસીઓિર સરમરતજક ઉત્થરિ સરથે કોઈ 
સમ્બન્િ િથી. 

અસત્ય, જૂઠરણર, કુિકોિો સહરરો લઈિે બ્રરહ્મણ પાંટડિોએ પોિરિર સ્વરથા મરટ ે
અવિરરવરદિુાં િરકટ રચ્યુાં છ!ે 

▪ 

શુાં કૃષ્ણ તવલરસી જીવિિર પ્રતિતિતિ છ?ે 

શરમરટ ે કૃષ્ણ તવશે જાણવુાં જરુરી છ?ે શુાં કૃષ્ણિો ઉપયોગ િમાિર ઠકેેદરરો 
લોકોિે છિેરવર મરટ,ે િેમિર િિમિિિ લૂાંટવર મરટ ે કરિર િથી? િમાિર ઠકેેદરરો, 
કૃષ્ણિર િરમે માંટદરો ઊભર કરી/કથરઓ કરી વૈભવી/તવલરસી જીવિ જીવી રહ્ર 
િથી? કૃષ્ણિે પોિરિર િાંિરિુાં સરિિ બિરવીિે બ્રરહ્મણવરદીઓ કરોડો િથર અબજો 
રૂતપયરિો િાંિો કરી રહ્ર છ.ે કૃષ્ણિર િરમે ચમત્કરરો, કૃષ્ણિર િરમે રરસલીલરઓ, 
કૃષ્ણિી પરછળ તવહવળ થિી સ્ત્રીઓ, આવુાં તચત્રણ ભરગવિ પુરરણમરાં કરીિે બ્રરહ્મણ 
પાંટડિોએ પોિરિર સ્વૈચ્છરચરરિે મોકળુાં મેદરિ આપયુાં! કૃષ્ણિર િરમે તવષ્ુ િથર 
પોિરિી પૂજા કરરવીિે બ્રરહ્મણવરદી પાંટડિ–પુરોટહિોએ સાંિોષ િથી મરન્યો; પરન્િ ુ
કૃષ્ણિી લીલર અિે તવષ્ુિર અવિરરિર િરમે પોિરિી કરમેચ્છર, તવષયવરસિર અિે 
જાતિય સ્વૈચ્છરચરર કરિર રહ્ર છ.ે પુરરણોમરાં કૃષ્ણિર િરમે તવષયવરસિર, સાંભોગિુાં 
તચત્રણ કરવરમરાં આવ્યુાં છ.ે કૃષ્ણએ રરિરિે ચરર પ્રકરરિર ચુાંબિ કયરા અિે િેિી સરથ ે
આઠ પ્રકરરિો સાંભોગ કયો િે અાંગેિી તવગિો લખી! બ્રહ્મવૈવિા પુરરણમરાં કૃષ્ણિર 
ચટરત્રિે રતશયરિર રરસ્પુટટિ જવેુાં તવલરસી દશરાવ્યુાં છ!ે પુરરણોમરાં કૃષ્ણિો સમ્બન્િ 

એક લરખ સ્ત્રીઓ સરથે સ્થરતપિ કરવરમરાં આવ્યો છ!ે પોિરિર ભોગતવલરસ મરટ ે
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બ્રરહ્મણ પાંટડિોએ કૃષ્ણ, ઈશ્વર િથર ભગવરિિર િરમ પર મિઘડાંિ કથરઓ 
રચીિે બ્રરહ્મણ પાંટડિો િમાિર િરમે કરમરિુર સરાંઢ બિી ગયરાં! કૃષ્ણિર િરમિો 

આવો દુરુપયોગ થઈ રહ્ો હોય ત્યરરે કૃષ્ણ તવશે સરચી હકીકિો જાણવી 
અતિવરયા બિી જાય છ.ે 

18મી સદીમરાં લુડોતવક ડી. વરરથોમ િરમિર એક તવદેશી પયાટકે ભરરિિર 
મલહરરિી મુલરકરિ અાંગે લખયુાં છ ે : “જ્યરરે રરજા લગ્ન કરે છ ે િો િે 

બ્રરહ્મણોમરાંથી શ્રેષ્ઠ વ્યસ્ક્િિે પસાંદ કરે છ ે અિે િેિે પ્રથમ રરતત્ર દરતમયરિ 

પોિરિી પત્િી સરથે સુવડરવે છ,ે જથેી િે િેિી સરથે સાંભોગ કરે. બ્રરહ્મણ આ 
કરમ પ્રસન્નિરપૂવાક કરે છ.ે રરજાએ િેિે ચરરસો–પરાંચસો ગીિી દેવી પડ ેછ.ે” 

(વોયેજ ઓફ વરરથોમ, પૃષ્ઠ–14) તવદેશયરત્રી હેતમલ્ટિે લખયુાં છ ે : “જ્યરરે 
કરતલકટિર રરજા જમોટરિ તવવરહ કરે છ ેિો િેિર મરટ ેએ આવશ્યક છ ેકે જ્યરાં 

સુિી િાંબુદ્રી બ્રરહ્મણ િેિી સ્ત્રીિો રસરસ્વરદ િ કરી લે ત્યરાં સુિી િેિી સરથે 
સમરગમ િ કરે. બ્રરહ્મણ જો ઇચ્છ ેિો સ્ત્રીિે ત્રણ રરતત્ર પોિરિી પરસે રરખી શકે 

છ,ે કેમ કે સ્ત્રીિર તવવરહિુાં પ્રથમ ફળ પ્રભુિે ભેટ કરવુાં જોઈએ!” વૈષ્ણવ 
સમ્પ્રદરયિર મહરરરજો આવી પ્રથરિે કૃષ્ણરપાણ/બ્રહ્મસમ્બન્િ તવતિ બહરિે પરરકી 

સ્ત્રીઓિુાં શોષણ કરિર હિર! આ પ્રથર સરમે કરસિદરસ મૂળજીએ 1860મરાં બાંડ 
પોકરયુું હિુાં. આ પ્રથરિી દયરિાંદ સરસ્વતિ અિે ગરાંિીજીએ ટીકર કરી હિી. 

િમાિે પોિરિો વરરસરગિ િાંિો બિરવી, પોિરિે દેવી–દેવિરઓિર સેંકડો વષોથી 
એજન્ટ બિીિે લોકોિુાં આતથાક િથર જાતિય શોષણ બ્રરહ્મણવરદી પાંટડિ 

પુરોટહિો, મુખયરજી કે આચરયા કરિર રહ્ર છ.ે દ્વરટરકરિુાં કૃષ્ણ માંટદર, ગોકુળ 

મથુરરિર કૃષ્ણમાંટદરો કે અન્ય કૃષ્ણિર િરમે ઊભર કરરયેલર માંટદરોિો કબ્જો 
બ્રરહ્મણવરદીઓિર હરથમરાં છ.ે આવર માંટદરોમરાં કૃષ્ણિી મૂતિા પરસે યરદવવાંશી 
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આટહર, ભરવરડ, ચરરણ િથર રબરરી જવેી જાતિઓિે િજીક જવરિી મિરઈ છ.ે 
જ ેવાંશમરાં કૃષ્ણ જન્મ્યર હોય, િે વાંશિર લોકોથી કૃષ્ણ અભડરઈ જાય? 

પરદરી મરટટાિ લ્યુથરે મોક્ષપતત્રકર વેચી ભોગ–તવલરસ કરિર પરદરીઓ 
સરમે બાંડ પોકરયુું હિુાં. મરટટાિ લ્યુથરે ચચાિી સરમેિર ચોકમરાં મોક્ષપતત્રકરઓિો 

ઢગલો કરીિે િેિી હોળી કરી હિી. લોકોએ િેિે સહકરર આપયો. પોપલીલરિો 
અાંિ આણવર પ્રોટસે્ટ તિસ્િી પાંથ બન્યો. રરજાઓ પોપ િથર પરદરીથી મુક્િ 

થયર. લોકો પોપ િથર પરદરીઓિર તિયન્ત્રણથી મુક્િ થયર. શરળરઓમરાં તશક્ષણ 

વધ્યુાં, પોપે બદલરવુાં પડ્ુાં, પરદરીઓએ બદલરવુાં પડ્ુાં. િરતમાક ક્રાંતિિર પટરણરમે 
યુરોપ આજ ેઆિુતિક યુરોપ બિી ચૂક્યુાં છ.ે  

ભરરિમરાં ગરીબ અિે દતલિો (એસ.સી., એસ.ટી., ઓ.બી.સી.)િે લરિ 
મરરીિે િેમિર બિર િરતમાક અતિકરરો છીિવી લેવરયર હિર. સ્ત્રીઓિે પગિુાં 

ખરસડુાં સમજવરમરાં આવિી હિી. સ્ત્રીઓ અિે શુદ્રોિે ભણવરિો કોઈ અતિકરર 
િ હિો. તવિવરઓિર દદાભયરા તિસરસરઓ િરખિી હિી! ઈશ્વરિી ઉપરસિરિર 

તવષયમરાં મિમિરાંિરોિર પરસ્પરિર ઝઘડરઓથી ઈશ્વર ઝઘડરિુાં કરરણ બિી 
ગયો હિો. વહુ–બેટીિી ઇજ્જિ લેિરરરિે આપણે ઢીબી િરખીએ છીએ; પરન્િ ુ

આપણર દેવી–દેવિરઓિી સરેઆમ બેઇજ્જિી કરિરર દુકરિદરરોિે/કથરકરરોિે 
ચલરવી લઈએ છીએ, િે આપણી િબળરઈ િથી? િમાિર િરમે કોણ, ક્યરાં, કેટલી 

રકમ ભેગી કરે છ ેઅિે િેિો ઉપયોગ કેવી રીિે થરય છ ેિેિી ચકરસણી આપણે 
કરી શકિર િથી! એક િરફ તશક્ષણિી હરટડીઓ ફૂલીફરલી છ ેઅિે બીજી િરફ 

િમાિી. આવુાં ક્યરાં સુિી ચલરવી લઈશુાં? જટેલી શરળરઓ કે કૉલેજો િથી, િેથી 

વિુ માંટદરો અિે મસ્સ્જદો છ!ે બીજી િરફ ગરીબ મરિવી મરટ ેપરયરિી સગવડો 
પણ િથી. ગરમડરમરાં િથી સરરુ તશક્ષણ/આરોગ્ય સેવર કે સુરક્ષર!  
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ભરરિમરાં િમાિર િરમે ચરી ખરિરરરઓિી સાંખયર 50 લરખથી વિુ છ.ે આ 
બરવર/સરિુઓ િમાિર િરમે િફરિ ફેલરવે છ ેઅિે િેિર કરરણે દેશમરાં પરરરવરર 

જાિમરલિુાં િુકસરિ થરય છ.ે િમા અિે િરતમાક ઉત્સવો પરછળ ખચરાિી રકમો જો 
ગરીબોિર આરોગ્ય અિે તશક્ષણ પરછળ ખચરાય િો કેટલી રરહિ થઈ જાય? 

તવજ્ઞરિિો તવરોિ કરિર િરતમાક ઠકેેદરરો વૈજ્ઞરતિક સરિિો વડ ેપોિરિુાં સરમ્રરજ્ય 
ફેલરવી રહ્ર છ!ે ટીવી ચેિલો ઉપર િરતમાક ઉપદેશો અિે સત્સાંગિુાં વચાસ્વ 

વિવર લરગ્યુાં છ.ે સાંિોિી ઓટડયો–તવટડયો સીડીિુાં િૂમ વેચરણ થરય છ ેઅિે િેિર 

પુસ્િકો પણ િડરિડ વેચરય છ.ે કોપોરેટ સાંિોિર પ્રવચિો સરાંભળવર લરખો 
લોકોિી ભીડ ઊમટી પડ ે છ ે અિે ટીવી ઉપર િેમિર પ્રવચિોિુાં લરઈવ 

ટલેીકરસ્સ્ટાંગ થરય છ.ે કેટલરક બરપૂઓ/બરબરઓ/સાંિોિુાં બુટકાંગ 10 વષા સુિીિુાં 
થઈ જાય છ!ે તવદેશમરાં પણ સાંિો મોટી સાંખયરમરાં ભક્િ–ઘેટરાંઓ એકત્ર કર છ.ે 

બિુાં જ કૃષ્ણિર િરમે થરય છ!ે જુદર જુદર પાંથો/સમ્પ્રદરયો વિિર જાય છ.ે માંટદરો 
ઊભર કરવર, ઉત્સવો કરવર અિે વિુ િે વિુ િિ ઉઘરરવીિે પોિરિી િમા–

ઈન્ડસ્સ્ટિઝિે સમૃદ્ધ કરવરિી હટરફરઈ ચરલે છ.ે કૃષ્ણ, આટદિરયક શાંકર, િથરગિ 
બુદ્ધ, મહરવીર, સાંિ કબીર, ગુરુિરિક, મહરત્મર જ્યોતિબર ફૂલે, સ્વરમી 

તવવેકરિાંદ, બરબરસરહેબ ડૉ. આાંબેડકર િથર રરમરસ્વરમી પેટરયરરિર સરમરતજક 
આાંદોલિોિર અભ્યરસથી જ આપણિે મરગા મળી શકે છ ેકે સરચુાં શુાં છ?ે ખોટુાં 

શુાં છ?ે માંથિ, તચાંિિ અિે મિિ દ્વરરર, િકા અિે સત્ય પ્રમરણિી એરણ પર 
ચકરસણી કરવરથી જ પરખાંડથી બચી શકરય. બીજાિે બચરવી શકરય. આપણર 

દેશિે તવશ્વિર અતિમ દેશોિી હરોળમરાં લઈ જવો હશે િો ક્રાંતિકરરી જિિરયક 

કૃષ્ણિર ઉજ્વલ ચટરત્રિે જાણવુાં પડ,ે િેિર મરગે ચરલવુાં પડ!ે 

▪ 
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અવિરરવરદિી થીઅરી શર મરટ ેવરટહયરિ છ?ે 

શુાં અવિરરથી િરિી ઉપર ન્યરય સ્થપરઈ જાય છ?ે િીતિમિર આવી જાય 
છ?ે તવકરસ થઈ જાય છ?ે જાપરિ, અમેટરકર, યુરોપ વગેરે દેશોમરાં એક પણ અવિરર 
થયો િથી; છિરાં ત્યરાં ઉિમ કક્ષરિી િીતિમિર છ ેજ. અવિરર તવિર આ બિર દેશો 
વિુ સમૃદ્ધ િથર િીતિમરિ છ ેઅિે આપણે ત્યરાં આટઆટલર અવિરરો થયર છિરાં 
અિે પૂજાપરઠ વગેરે કરવર છિરાં દેશ દટરદ્ર અિે કાંગરળ કેમ છ?ે લરાંચરૂશ્વિ અિે 
અિૈતિકિરથી આપણ ે ખદબદી રહ્ર છીએ. સવરલ એ છ ે કે િો પછી આ 
અવિરરોએ કયુું શુાં? સ્વરતમિરરરયણ ભગવરિ અક્ષરિરમમરાં ગયર િેિે 191 વરસ 
િથી થયરાં ત્યરાં િેમિર સમ્પ્રદરયિર અિેક ટુકડરઓ કેમ થઈ ગયર? અવિરરવરદિી 
મરન્યિર જ એક ભ્રાંતિ ભરી છ.ે અવિરરવરદથી ઈશ્વરિુાં સરચુાં સ્વરૂપ ગુાંચવરયુાં છ,ે 
અરે ખોવરઈ ગયુાં છ.ે લોકો જ ેઈશ્વર િથી િેિે ઈશ્વર સમજીિે ઉપરસિર કરે છ,ે 
વ્યથાિર દોડરદોડી કરે છ.ે ઋગ્વેદ, યજુવેદ, સરમવેદ િથર અથવાવેદમરાં અવિરરવરદ 
િથી. ઈશ, કેિ, કઠ, મુાંડક, મરાંડુક્ય, પ્રશ્ન, એિરેય, િૈિરીય, શે્વિરશ્વર, છરાંદોગ્ય અિે 
બૃહદરરણ્યક સટહિિર અતગયરર ઉપતિષદોમરાં અવિરરવરદિી કોઈ વરિ િથી. 
સરાંખય, યોગ, ન્યરય, વૈશેતષક, મીમરાંસર િથર બ્રહ્મસુત્ર સટહિિર પરાંચ શરસ્ત્રોમરાં 
અવિરરવરદ ક્યરાંય િથી! 

જિૈો–બૌદ્ધોએ મહરવીર અિે બુદ્ધિી મૂતિાઓ સ્થરતપિ કરી અિે િેિી પૂજા 
શરૂ કરી. િેઓિી દખેરદેખીમરાં બ્રરહ્મણોએ અવિરરવરદિે સ્થરતપિ કયો. કુલ 18 
પુરરણોમરાં 24 અવિરરો સ્થરતપિ કયરા! સવરલ એ છ ે કે આ 24 અવિરરો સરચર 
િમાિી સ્થરપિર કેમ કરી શક્યર િહીં? રરક્ષસોિે મરરવર ઈશ્વરિે અવિરર લેવો પડ?ે 
મોટહિી, વરમિ, પરશુરરમ એવર અવિરરો છ ે કે જમેિર કરયાિુાં સમથાિ કરીએ િો 
િમા િથર ન્યરયિુાં શુાં? કોઈ ઈશ્વર આકરશમરાંથી ઉિરીિે દુુઃખીઓિુાં દુુઃખ દૂર કરવર 
િથર દુષ્ટોિે મરરવર આવે છ,ે એમ મરિવુાં િે પરક્કી અન્િતવશ્વરસ છ!ે બૌદ્ધ િથર જિૈ 
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તવચરરિરરરિર વ્યરપક સ્વીકરરથી બ્રરહ્મણ પાંટડિ–પુરોટહિોિો િાંિો પડી ભરાંગ્યો હિો. 
િેથી બ્રરહ્મણ પાંટડિોએ જિિરયક કૃષ્ણિે અવિરરિર રૂપમરાં મહરભરરિમરાં તચતત્રિ 
કયરા છ.ે અવિરરવરદ ભરરિીય મૂળિી િરરણર િથી. બરઈબલ િથર કુરરિમરાં 
અવિરરવરદી જવેી િરરણરઓ છ.ે બરઈબલ કહે છ ેકે ઈશુ ઈશ્વરિર એકમરત્ર પુત્ર છ.ે 
કુરરિ કહે છ ેકે મહાંમદ ઈશ્વરિર પૈગમ્બર–સાંદેશરવરહક છ.ે જ્યરરે જ્યરરે પૃથ્વી પર 
અિમા વિે છ,ે દુષ્ટોિો દુષ્ટરચરર વિે છ ે ત્યરરે ત્યરરે ઈશ્વર મિુષ્યરૂપે અવિરર 
િરરણ કરીિે દુષ્ટોિો િરશ કરે છ;ે આ અન્િશ્રદ્ધર છ.ે ઈશ્વર; રરવણ િથર કાંસિે 
સૌથી વિુ અત્યરચરરી સમજીિે િેિે મરરવર મરટ ેિે પોિરિુાં તસાંહરસિ છોડી િરિી 
પર આવી ગયો. િેમિી દૃસ્ષ્ટમરાં ચાંતગઝખરિ, મહમૂદ ગઝિવી, મુહમ્મદ ઘોરી, 
િરટદર શરહ વગેરે અત્યરચરરી િ હિર? પ્રહલરદિે બચરવવર મરટ ે ઈશ્વરે થરાંભલો 
ફરડી િરખયો અિે િૃતસાંહ રૂપે પ્રગટ થયર; પરન્િુ અયોધ્યરમરાં રરમમાંટદર, કરશીિુાં 
તશવમાંટદર, સોમિરથિુાં તશવમાંટદર, મથુરરિુાં ગોપરલ માંટદર જ્યરરે આક્મણકરરોએ 
િોડ્ુાં ત્યરરે કોઈ ભગવરિ કેમ દીવરલ િોડીિે બહરર િ આવ્યો? ગુરુ ગોતવાંદતસાંહિર 
બે દીકરરઓિે જ્યરરે એક મુસ્સ્લમ બરદશરહે દીવરલમરાં જીવિર ચણરવી દીિર ત્યરરે 
દીવરલ િોડીિે ભગવરિ કેમ બહરર િ આવ્યો? અવિરરવરદિી થીઅરી વરટહયરિ 
છ!ે શુાં ભગવરિ અત્યરચરરીઓિે ફક્િ મરરી શકે છ;ે પણ િેમિી બુતદ્ધ સુિરરી 
શકિો િથી? પેટ ભરવર િથર રરજવી વભૈવ મરટ ે આપણર મઠરિીશો, કોપોરેટ 
કથરકરરો, બરપૂઓ, મહાંિો, પૂજારીઓ િમાિો હતથયરર િરીકે ઉપયોગ કરે છ.ે િઓે 
કદી સમરજિે સરચી ટદશરમરાં લઈ જઈ શકે િહીં. ઈશ્વર અાંગે અિેક અસ્પષ્ટિરમરાંથી 
અિે અવિરરવરદી અસ્પષ્ટિરમરાંથી જો ટહન્દુઓ છૂટ ે િો જ એમિો ઉદ્ધરર શક્ય 
બિ!ે કૃષ્ણ જન્મજાિ ઊંચ–િીચિર તવરોિી હિર. િેઓ ચરર વણાિી વ્યવસ્થર કરે 
ખરર? જો કૃષ્ણે ચરર વણાિી વ્યવસ્થર કરી હોય િો આટહર, ભરવરડ, રબરરી િથર 
ચરરણ જવેી યરદવ આબરદીિે શૂદ્ર વણામરાં મૂકે ખરર? પોિરિે શૂદ્ર વગામરાં મૂકે ખરર? 
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જઓેિી રોજીરોટી અિે ભોગ–તવલરસિર સરિિો માંટદર, મૂતિાપૂજા, પુરરણો, 
અવિરરો, કથર–સપ્તરહો, કમાકરાંડો અિે િેિર પર આિરટરિ િમાિો િાંિો છ ે િેઓ 
પરખાંડ છોડવરિર િથી. જ ે રીિે પોપ–પરદરીઓ મોક્ષપતત્રકરઓ વેચીિે લોકોિે 
સ્વગામરાં મોકલવરિર િરમે િિ પડરવિર હિર િે રીિે જ સ્વગાિર િરમે, મોક્ષિર િરમે, 
મુસ્ક્િિર િરમે લોકોિે લૂાંટીિે પોિરિી લાંપટલીલરઓ કરિર કરિર કરોડો રૂતપયરિી 
આવકો ઊભી કરવરિો ખેલ ચરરે બરજુ વ્યરપ્ત છ.ે આપણે આપણર ગરમ, શહેર કે 
મેટિોપોતલટીિ મહરિગરોિુાં વરિરવરણ જોઈશુાં િો ચોિરફ િરિી–મોટી દેરીઓ, 
માંટદરો, ભજિ–ટકિાિ, કથરઓ, રથયરત્રરઓ, પરરરયણો, પ્રવચિો, સત્સાંગ, માંટદર 
તિમરાણ વગેરેિો મરહોલ જામેલો દેખરશે જ. શુાં માંટદરોિી કે મસ્સ્જદોિી સાંખયર વિે 
છ ેિેિો અથા એવો થઈ શકે કે િમામરાં શ્રદ્ધર વિી છ ેકે અન્િશ્રદ્ધર દ્રઢ થઈ છ?ે હવે 
િમા તશક્ષણિર ક્ષેત્રમરાં પણ પ્રવેશ્યો છ ેઅિે િરતમાક તશક્ષણ િરફ ઝોક વિવર લરગ્યો 
છ.ે િમાિી રરજકરરણ ઉપર મજબૂિ પકડ જામી ચૂકી છ.ે િમરાચરયો પણ રરજકીય 
મરહોલમરાં ખેંચરવર લરગ્યર છ ેઅિે દેશમરાં કરયદરિુાં શરસિ હોવર છિરાં િમાિી સરમે 
કોઈ કરયદરિો ઉપયોગ કરિર ડરે છ.ે શુાં િમા મરિવીિે કરયર બિરવી દે છ?ે િમા 
એક ઉદ્યોગ બિી ગયો છ ેપરન્િુ િેિર પર િ કોઈ કરવેરર લરગે છ ેકે િ િેિર મરથે 
કોઈ સરમરતજક જવરબદરરી છ!ે આજ ે તવશ્વિી સૌથી કદરવર લોકશરહી િમાિર 
સકાંજા િીચે ખોખલી બિી ચૂકી છ.ે િમાિર િરમે તલાંતચાંગ થરય છ.ે ગરાંિીિર હત્યરરરિે 
દેશભક્િ કહે છ!ે જ ે િમા આત્મરિી ઉન્નતિિો મરગા છ,ે િેિો ઉપયોગ મિપેટી 

ભરવર મરટ ેકરવરમરાં આવી રહ્ો છ!ે 

▪ 

કૃષ્ણ શર મરટ ેક્રાંતિકરરી જિિરયક હિર? 

ઋગ્વેદ મૂળતિવરસી ભરરિીયો િથર આક્મણકરરી આયો વચ્ચેિર યુદ્ધોિો 
પ્રરચીિ દસ્િરવેજ છ.ે ઋગ્વેદિો રચિરકરળ ઈ.સ. પૂવે 1500 વષા પહેલરિો ગણવરમરાં 

https://govindmaru.com/


 

ક્રાંતિકરરી મૂળતિવરસી જિિરયક કૃષ્ણ 

 

અિુક્મતણકર                      https://govindmaru.com Page 19 
 

આવ્યો છ.ે તવદેશી આયોિર ભરરિ પર આક્મણ પછી ઋગ્વેદિી શરૂઆિ થરય છ.ે 
ઋગ્વેદમરાં િત્કરલીિ મૂળતિવરસી ભરરિીયોિે િરગ, દ્રતવડ, રરક્ષસ, અસુર, દરસ, 
દસ્યુ િથર અિરયા િરીકે દશરાવેલ છ.ે ઋગ્વેદિર સમયે મૂળતિવરસી ભરરિીયો 
પ્રકૃતિપૂજક હિર. સિરિિ તશવ–શસ્ક્િ િમાિર ઉપરસક િથર મરિૃપ્રિરિ સાંસ્કૃતિ 
િરરવિર હિર. િેમરાંથી કેટલરકિુાં િમરુંિર વૈટદક િમામરાં શરૂ થયુાં હિુાં. તવદેશી 
આયોએ પોિરિર મરટ ેબ્રરહ્મણ ઓળખ િથર િમરુંિર થયેલર મૂળતિવરસી લોકો મરટ ે
ક્ષતત્રય િથર વૈશ્ય ઓળખ આપવી શરૂ કરી હિી. િે સમયે મૂળતિવરસી આબરદીિર 
વૈટદક િમામરાં થઈ રહેલરાં િમરુંિરિે અટકરવવરિુાં કરમ કૃષ્ણએ કયુું હિુાં. કૃષ્ણ 
સમરિિર, ન્યરય, સ્વિન્ત્રિર અિે સિરિિ તશવ–શસ્ક્િ િમાિર પુરસ્કિરા હિર. 
આયોિર આક્મણ સમયે મૂળતિવરસી ભરરિીયો જમેિે અસુર, રરક્ષસ, દસ્યુ િથર 
અિરયા ગણવરમરાં આવેલ િેિો સવાિરશ કરવરિી પ્રરથાિર એટલે ઋગ્વેદ. ઋગ્વેદિર 
આ શ્લોકો જૂઓ– “અમરરી ચરરે િરફ દસ્યુ જાતિ છ.ે િે યજ્ઞ િથી કરિી, કાંઈ 
મરિિી િથી. એ અન્ય વ્રિી અિે અમરિુષ છ.ે હે શત્રુિે હણિરર ઇંદ્ર, િુાં એમિો વિ 
કરવરવરળો છ,ે દરસિે કરપી િરખો!” (10–22, 8) “હે ઇન્દ્ર, િેં પચરસ હજાર કરળર 
લોકોિે મરયરા.” (4–16, 13) “હે ઇન્દ્ર િુાં બિર અિરયોિે સમરપ્ત કર.” (1–113, 7) 
“િેં પૃથ્વીિે દરસોિી શૈયર બિરવી દીિી છ.ે” (1–174, 7) “રક્ષરતવટહિ દુગામ 
સ્થરિથી જવરવરળી વ્યસ્ક્િિે જમે ચોર મરરી િરખે છ ેએ રીિે જ ઇન્દ્રએ હજારોિી 
સેિરિો વિ કયો છ.ે” (4–28, 3) “(ઇન્દ્ર કહે છ)ે મેં સોમરસથી મસ્િ બિીિે શાંબર 
(દરસરરજા)િર 99 િગરોિો એક જ કરળમરાં િરશ કયો હિો.” (4–26, 3) “(ઇન્દ્ર કહે 
છ)ે મરરર મરટ ેઇન્દ્રરણીિર દ્વરરર પે્રરરયેલર યજ્ઞ કરિરર લોકો 15–20 સરાંઢ કે બળદ 
પકરવે છ ેજિેે ખરઈિે હુાં મોટો થરઉં છુાં. મરરર બને્ન પડખરઓ યજ્ઞ કરવરવરળર લોકો 
સોમ(રસ)થી ભરે છ.ે” (10–86, 14) મહરભરરિિર વિપવામરાં કહ્ુાં છ ે કે “રરજા 
રાં તિદેવિી રસોઈ મરટ ેબે હજાર પશુઓ કરપવરમરાં આવિર હિર. દરરોજ બે હજાર 
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ગરયો કરપવરમરાં આવિી હિી! મરાંસસટહિ અન્નિુાં દરિ કરવરથી રરજા રાં તિદેવિી 
કીતિા અિુલિીય થઈ ગઈ!” મહરભરરિિર અિુશરસિ પવામરાં કહ્ુાં છ ે કે “ગરયિર 
મરાંસથી શ્રરદ્ધ કરવરથી તપિૃઓિે એક વષા સુિી િૃસ્પ્ત થરય છ!ે” મહરકતવ 
ભવભૂતિએ લખયુાં છ ે કે વરસ્લ્મકીિર આશ્રમમરાં જ્યરરે વતશષ્ઠ પહોંચ્યર િો િેિો 
સત્કરર બે વષાિી વરછડીિુાં મરાંસ ખવડરવીિે કરવરમરાં આવ્યો! 

કૃષ્ણ યજ્ઞમરાં ગરય, સરાંઢ કે બળદિો બલી ચડરવવરિર તવરોિી હિર, આયા 
બ્રરહ્મણોિર કમાકરાંડિર તવરોિી હિર, એટલર મરટ ે િેમિે ઇન્દ્ર સરથે યુદ્ધ થયુાં હિુાં. 
ગોમેિયજ્ઞમરાં ગરયોિો બતલ ચડરવવરમરાં આવિો હિો. ‘આપસ્િમ્બ ગૃહ્સતુ્ર’, 
‘બૃહદરરણ્યકોપતિષદ’, ‘શિપથ બ્રરહ્મણ’, ‘ઋગ્વેદ’ અિે ‘યજુવેદ’ જવેર અિેક 
બ્રરહ્મણ િાંથોમરાં બ્રરહ્મણ ઋતષઓ મરાંસિો આહરર કરિર હિર િેિો ઉલ્લેખ છ.ે 
આયોિી વૈટદક યજ્ઞ સાંસ્કૃતિિી ટહાંસર િથર શોષણ સરમે કૃષ્ણિો સાંઘષા થયો, જમેરાં 
કૃષ્ણ ેઇન્દ્રિે પરરતજિ કયો હિો. પુરરણો ઈ.સ. ચોથી સદી પછી લખરયેલર છ;ે િેથી 
િેિર આિરરે ઈ.સ. પૂવે 1500 વષા પહેલર થઈ ગયેલર કૃષ્ણિુાં મૂલ્યરાંકિ િ થઈ શકે. 
કૃષ્ણિર સમયમરાં 95% લોકોિો વ્યવસરય પશુપરલિિો હિો. વસ્ત્રો મરટ ે ચરમડરિો 
વ્યરપક ઉપયોગ થિો હિો. તવશરળ ભરરિ દેશમરાં વિ, ઉપવિ િથર જ ાંગલો સટહિ 
પશુઓિર ચટરયરણ મરટ ેતવપુલ જમીિો હિી. અિેક િદીઓ હોવરથી મોટર ભરગિી 
આબરદી િદી ટકિરરરઓિર ભરગ પર વસેલી હિી. ગરયો, ભેંસો જવેર પશુઓિર 
પરલિ–પોષણથી દૂિ, દહીં, મરખણ િથર ઘીિો ખોરરકમરાં તવપુલ પ્રમરણમરાં ઉપયોગ 
થિો હિો. જ ાંગલી પશુઓિો તશકરર કરીિે મરાંસરહરર પણ થિો હિો. પશુઓિ ે
ખરવર–પીવર મરટ ે પરણી િથર ચરવર મરટ ે મેદરિો િદી ટકિરરરિી િજીક હોવરથી 
યરદવોિો વસવરટ યમુિરિર ટકિરરરઓ પર થયો હિો. ભરરે વરસરદિર કરરણે જ્યરરે 
યમુિરમરાં ભરપુર પૂર આવિુાં ત્યરરે ટકિરરરઓ પર વસેલર યરદવ પટરવરરોિર પશુઓ 
પુરમરાં િણરઈ જિર, ક્યરરેક ભરરે પુરમરાં સ્ત્રીઓ, વૃદ્ધો કે બરળકો પણ િણરઈ જિર 
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હિર. આવી દુઘાટિરઓ બરબિે આયાબ્રરહ્મણ ઋતષઓએ જૂઠર ાું ચલરવ્યુાં હિુાં કે ઇન્દ્ર 
મેઘિો રરજા છ.ે વરસરદ ભરરે પડ ે કે ઓછો પડ ેિેિુાં તિયન્ત્રણ ઇન્દ્રિર હરથમરાં છ.ે 
ઇન્દ્રિે રરજી કરવર મરટ ે સોમરસ િથર યજ્ઞોમરાં ગરયો સટહિિર પશુઓિો બલી 
ચડરવીિે િથર ઋતષઓિે પશુઓ ભેટ આપવરમરાં આવે િો ઇન્દ્રિર પ્રકોપથી બચી 
શકરય! ઇન્દ્રિર કરલ્પતિક કોપથી બચવર યરદવો પણ ગોમેઘ યજ્ઞ કરરવવર લરગ્યર 
હિર. કૃષ્ણ િથર બલરરમ સરાંટદપિી ઋતષિર આશ્રમમરાં ભણ્યર હિર. સરચુાં અિે 
જીવિ ઉપયોગી તશક્ષણ મેળવ્યુાં હિુાં. ચોમરસુ, તશયરળો િથર ઉિરળરિર ઋિુચક્િી 
સમજ સરથે ખગોળશરસ્ત્ર અિે પ્રકૃતિિી સમજ મેળવી હિી. કૃષ્ણ અિે બલરરમ 
જ્યરરે આશ્રમિો અભ્યરસ પૂણા કરીિે પરિ આવ્યર ત્યરરે ઇન્દ્રિે પ્રસન્ન કરવર મરટ ે
યજ્ઞોિો િેમણે તવરોિ કયો. િેમણે કહ્ુાં કે ‘ઇન્દ્રમરાં એવી કોઈ શસ્ક્િ િથી, જ ે
વરસરદિે વિરરી શકે કે ઘટરડી શકે! યજ્ઞ પરખાંડ છ.ે પશુઓિી બતલ ચડરવી બ્રરહ્મણ 
ઋતષઓ પોિરિુાં પેટ ભરે છ!ે છિેરતપાંડી છ.ે’ આ મોટી ક્રસ્ન્િ હિી. કૃષ્ણે દર 
ચોમરસે ટકિરરો છોડીિે ઊંચર તવસ્િરરોમરાં વસવરટ કરવરિી પ્રણરતલકર ઊભી કરી! 
િેથી વરસરદ ગમે િેટલો પડ,ે િો પણ ઊંચર તવસ્િરરોમરાં વસવરટિર કરરણે દુઘાટિર 
ઘટી. ચોમરસુાં પૂણા થિરાં યરદવ પટરવરરો ફરીથી પોિરિર પશુિિ સરથે યમુિરિર 
ટકિરરરિી િજીકિર તવસ્િરરોમરાં વસવરટ શરૂ કરી દેિર. આ રીિે કૃષ્ણે યરદવોિે 
તિભાય બિરવ્યર. ગોપરલકોિુાં શોષણ બાંિ કરરવ્યુાં. ગરયોિી હત્યર અટકરવી. કૃષ્ણ 
પછીિર ભરરિમરાં જ ેતવકરસ થયો િેમરાં કૃષ્ણિર િેિૃત્વિુાં સૌથી મોટુાં યોગદરિ રહેલુાં 
છ.ે કૃષ્ણ િથર બલરરમિર સમયમરાં પશુપરલિ જ આબરદીિો પ્રમુખ વ્યવસરય હિો. 
બલરરમે હળિી શોિ કરી. યજ્ઞોમરાં પશુિિિો બલી ચડરવવરિો બાંિ થિર સરાંઢ િથર 
બળદોિો ઉપયોગ ખેિીમરાં શરૂ થયો. પશુપરલિિી સરથે એક પુરક વ્યવસરય િરીકે 
ખેિીિો તવકરસ શરૂ થયો, જથેી સમરજિો આતથાક તવકરસ શક્ય બન્યો! શર મરટ ે
કૃષ્ણ મહરિ છ?ે કૃષ્ણે સાંકટિસ્િ સમરજિે સાંકટમરાંથી ઉગરરીિે િેિૃત્વ પ્રદરિ કયુું 
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હિુાં. હમ્મેશરાં સત્યિી સરથે ઊભર રહ્ર, હમ્મેશરાં ભોગ બિિરરિે મદદ કરી. 
ભરગવિપુરરણિી સપ્તરહ એ કૃષ્ણિો દુષ્પ્રચરર છ!ે કૃષ્ણિર ચટરત્ર સરથેિો તખલવરડ 
છ.ે કૃષ્ણ મૂળતિવરસીઓિર પૂવાજ છ,ે જઓે કૃષ્ણિે પોિરિર પૂવાજ મરિિર હોય 
િેઓએ ભરગવિ સપ્તરહ કે ભરગવિ પુરરણથી દૂર રહેવુાં જોઈએ. પોિરિર રૂતપયર 
ખચીિે ભરગવિપુરરણિી કથર કરરવિરરર કે આવી કથરમરાં હરજરી આપિરરર 
કૃષ્ણિો દ્રોહ કરે છ!ે સવરલ એ છ ે કે બ્રરહ્મણવરદીઓએ અિમારુપી જલેમરાં કૃષ્ણિે 
પૂરી રરખયર છ,ે િેિે મુક્િ કરવરિી જરુર િથી? 

લેખક જયાંતિભરઈ મિરણી [31 ડીસેમ્બર 1952 – 24 ઓગષ્ટ 2018]એ 
‘ક્રસ્ન્િકરરી મૂળતિવરસી જિિરયક કૃષ્ણ’ પુસ્િક લોકજાગતૃિિર ઉમદર હેિુથી 
2007મરાં લખયુાં હિુાં. િેમણે આિરરભૂિ િાંથોિો અભ્યરસ કરીિે કૃષ્ણિુાં છૂપુાં પરન્િુ 
સરચુાં ચટરત્ર ઉજાગર કયુું છ.ે આ પુસ્િક અપ્રરપય હિુાં, એટલે ‘અતભવ્યસ્ક્િ’ 
બ્લૉગિર સજાક ગોતવાંદ મરરુએ આ પુસ્િકિી ‘ઈ.બૂક’ બિરવી, જયાંતિભરઈિર 
જન્મટદવસે પ્રગટ કરીિે િેમિે આદરરાંજતલ પરઠવી છ,ે સરથે ગુજરરિિર લોકોિી 
આાંખ ખોલવરિી મોટી સેવર કરી છ,ે જ ેબદલ િેઓ િન્યવરદિર ખરર અતિકરરી છ.ે 
જયાંતિભરઈ અિે ગોતવાંદભરઈિી મહેિિથી લોકોિી સમજ તવસ્િૃિ બન્યર તવિર િહીં 
રહે િેિી ખરિરી છ.ે 

 
રમેશ સવરણી 

NJ-USA-22.12.2021 
ઈ.મેલ : rjsavani@gmail.com 

▪ 
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II 

િાંથોમરાં રરમ કે કૃષ્ણ િથી બોલિર િેમિર મરધ્યમથી લેખક બોલે છ ે
– સ્વરમી સસ્ચ્ચદરિાંદ  

“વણાવ્યવસ્થરએ િમાિી વ્યરખયર કરવરિુાં િથર તશક્ષણ ક્ષેત્ર એક જ (બ્રરહ્મણ) 
વણાિે આિીિ કરી દીિુાં હોવરથી ઇિર (ક્ષતત્રય, વૈશ્ય, શુદ્ર) વણાિર લોકોમરાં શૈક્ષતણક 
પ્રતિભર ખરસ ખીલી િહીં. આ કરરણે પૂરર સાંસ્કૃિ સરટહત્યમરાં બ્રરહ્મણેિર વણો ખરસ 
ફરળો આપી શક્યર િથી. 

પ્રરચીિ કરળમરાં તચાંિકો મુખયિુઃ બ્રરહ્મણવણામરાં થવરિુાં એક બીજુ ાં પણ કરરણ 
છ.ે તચાંિિ મરટિેી તિસ્િિ ભરષર િથર િેિર દ્વરરર જ રજૂઆિ કરવરિી પદ્ધતિ જ ે
લોકભરષર િ હિી પણ દેવભરષર હિી, અથરાત્ થોડર જ મરણસો મરટિેી ખરસ ભરષર 
હિી. િેવી સાંસ્કૃિ ભરષર તચાંિિિી વરહક બિી. બ્રરહ્મણેિર વણોિો આ ભરષર પર 
ખરસ અતિકરર િ હિો, એટલે િમામરન્ય, રરજમરન્ય અિે લગભગ સમરજ મરન્ય 
ભરષરથી વાંતચિ રહેલો વગા પોિરિર તચાંિિિે રજૂ િર કરી શક્યો અથવર પ્રસરરવી િ 
શક્યો. કરરણ કે પ્રસરરવવરિુાં એકમરત્ર ક્ષેત્ર વ્યરસપીઠ હિુાં. જ ે સમ્પૂણાિુઃ પ્રથમ 
(બ્રરહ્મણ) વણાિર હરથમરાં હિુાં. 

પ્રથમ (બ્રરહ્મણ) વણા પ્રજા મરટ ે તચાંિિ કરી પુસ્િકો રચિો અિે રચેલર 
પુસ્િકોિે ઋતષમુતિઓિર પ્રભરવી રાંગમરાં રાંગીિે વ્યરસપીઠ પર બેસીિે વ્યરખયરિ 
કરિો. તચાંિિથી મરાંડીિે તવચરરોિર પ્રસરરણ સુિી મરત્ર એક જ વણા પૂરેપૂરો ભરગ 
ભજવિો હોય િો િિેુાં શુાં પટરણરમ આવે? િે સહજ રીિે કલ્પી શકરય છ.ે એક 
પ્રકરરથી આ બુતદ્ધમરિોિુાં સવાટહિલક્ષી યુતિયિ થઈ ગયુાં. જ ે સરથે મળીિે એક 
સરખી વ્યરખયરઓ કરીિે ઇિર પ્રજા પરસથેી સિિ િરતમાક લરભો િથર મહિર 
મેળવિુાં રહ્ુાં. 

તચાંિિિી આ એકવણીય એકરતિકરરિરમરાં ભગવરિ બુદે્ધ બહુ મોટુાં ગરબડુાં 
પરડ્ુાં. િેમણે ઇિરવણાિે પણ તચાંિકો બિરવ્યર, એટલુાં જ િહીં તચાંિિ મરટિેી 
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દેવભરષરિી જગ્યરએ લોકભરષર–મરિૃભરષરિે સ્થરિ આપયુાં. બૌદ્ધકરળમરાં બ્રરહ્મણ, 
ક્ષતત્રય, વૈશ્ય અિે શુદ્ર પણ તચાંિકો થઈ શક્યર છ.ે 

આડાંબરી સમરજ અથવર લઘુિરિાંતથથી પીડરિો સમરજ તચાંિિિે મહત્ત્વ 
આપવરિી જગ્યરએ િેિર મરધ્યમિે એટલે કે ભરષરિે િથર તચાંિકિી જન્મજાિ 
શ્રેષ્ઠિરિે મહત્ત્વ આપિો હોય છ.ે આ કરરણે આપણે ત્યરાં સરમરન્ય તચાંિકોએ 
તચાંિિિે એક િો સાંસ્કૃિ ભરષરમરાં તિબદ્ધ કયુું અિે બીજુ ાં િેમણે પ્રતસદ્ધ–પ્રતસદ્ધ 
ઋતષઓિર િરમે તિબદ્ધ કયુું. મરરુાં  બોલેલુાં કોણ મરિવરિુાં હિુાં? આ લઘુિરિાંતથએ 
પોિરિુાં બોલવુાં કોઈ અવિરર, ઋતષ, મુતિ કે આચરયા વગેરેિર મુખમરાં મુકી દીિુાં. હવે 
મરરી વરિ િ રહેિર વતશષ્ઠિી થઈ ગઈ, વ્યરસિી થઈ ગઈ કે રરમ અિે કૃષ્ણિી થઈ 
ગઈ. લોકો આજ ેલડી પડ ેછ ે કે રરમરયણમરાં શ્રીરરમ આમ બોલે છ ેઅિે ગીિરમરાં 
શ્રીકૃષ્ણ આમ બોલે છ ેિે શુાં ખોટુાં છ?ે િેમિે કોણ સમજાવે કે આ બિર િાંથોમરાં રરમ 
કે કૃષ્ણ િથી બોલિર િેમિર મરધ્યમથી લેખક બોલે છ ેઅિે લેખક પણ પ્રતસદ્ધરૂપથી 
જ ેમિરય છ ેિે િથી પણ કોઈ અન્ય જ છ.ે” 

 
સ્વરમી સસ્ચ્ચદરિાંદ 

“સાંસ્કૃતિિી ટદપમરળર”મરાંથી 
 
 

▪ 
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1 

ક્રાંતિકરરી મૂળતિવરસી જિિરયક 
કૃષ્ણ 

પ્રરચીિ ભરરિિર આટદિરયક શાંકર પછી બીજુ ાં િરમ આ શ્રેણીમરાં ક્રાંતિકરરી 
જિિરયક કૃષ્ણિુાં આવે છ.ે આ મહરિ પુરુષિો કોઈ સિરવરર મરન્ય ઇતિહરસ આજ ે
ઉપલબ્િ િથી. કૃષ્ણિર જીવિ તવશે સત્ય હકીકિો દશરાવિો એક પણ પ્રરમરતણક િાંથ 
ભરરિમરાં ઉપલબ્િ િથી; છિરાં પણ કૃષ્ણિુાં િરમ ભરરિવરસીઓિરાં હૃદયમરાં છલે્લર 
3500 વષાથી આજ સિુી િબકિુાં રહ્ુાં છ.ે 

એક કડવુાં સત્ય એ પણ છ ેકે ભરરિિર મૂળતિવરસી મહરિ પુરુષોિર િરમિો 
ઉપયોગ પરખાંડીઓ, ઠગો િથર િમાિર િાંિરથીઓ વરરસરગિ રીિે વ્યરપકપણે કરિર 
રહ્રાં છ.ે કૃષ્ણિર િરમ પર શોષણ કરિરરર શોષકો કૃષ્ણિર િરમે અસમરિિરિો 
પ્રચરર કરી રહ્ર છ.ે 

ભરરિિર લોકિન્ત્રિર તવકરસિર પરયરમરાં જિિરયક કૃષ્ણ િથર દેશિર 
મૂળતિવરસી એવર 56 પ્રકરરિર યરદવવાંશો છ ેજ ેજુદી જુદી વ્યરવસરતયક જ્ઞરતિઓમરાં 
તવભરતજિ થઈ ગયરાં છ,ે જમેિી દેશમરાં 90%થી વિુ આબરદી છ.ે એમ. એમ. ઠરકુરે 
‘દશસ્પેક ભીષ્મર’મરાં લખયુાં છ ે કે દ્વરટરકરમરાં કૃષ્ણે બિર તવશેષરતિકરરો િથર પદિર 
મહત્ત્વિે સમરપ્ત કરીિે સમરિિરિો તસદ્ધરાંિ લરગુ કયો. ભરરિિર ઇતિહરસમરાં પ્રથમ 
વરર શરસક અિે શોતષિિર ભેદિે કેવળ એક વ્યસ્ક્િિી ઇચ્છરથી સમરપ્ત કરી 
દેવરમરાં આવ્યર હિર. 

કૃષ્ણિર સમયથી આજ સુિી કૃષ્ણિી સ્વિન્ત્રિર અિે સમરિિરવરદી 
તવચરરિરરરિે અિુસરિરરર 56 પ્રકરરિર યરદવવાંશોિર લોકોિે, અસમરિિરવરદી િથર 
અન્યોિર દરસ બિરવી પોિરિે જન્મજાિ ઉચ્ચ, શ્રેષ્ઠ િથર ભૂદેવ કહેવડરરિરર 
આયાબ્રરહ્મણો સરથે સાંઘષારિ રહેવુાં પડ્ુાં છ.ે આયા બ્રરહ્મણવરદીઓએ િેઓિે હમ્મેશરાં 
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લરાંતછિ બિરવવરિુાં ચરલુ રરખેલ છ.ે પરતજ ાટરિર કહેવર પ્રમરણે ‘આભીરો’ 
(યરદવો)િે શૂદ્ર એટલર મરટ ે િથી કહેવરયર કે િેઓ શૂદ્રવાંશિર હિર; પરન્િ ુ

એટલર મરટ ેકે આ શરસકોએ બ્રરહ્મણોિે તવશેષ સાંરક્ષણ આપયુાં િ હિુાં અિે િેઓ 
બ્રરહ્મણ િમાિર અિુયરયી િ હિર.  

કૃષ્ણ, યરદવો સટહિ દેશિર મૂળતિવરસીઓિો સિરવરર ઇતિહરસ આજ ે
ઉપલબ્િ િથી કેમ કે િેઓ સિરિિ તશવ–શસ્ક્િ િમા, જિૈ િમા િથર બૌદ્ધ 

િમાિર અિુયરયી હિર, અવૈટદક હિર. વેદ, પુરરણો, મહરભરરિ, સ્મૃતિઓ િથર 

ભરગવિગીિરિુાં લેખિ બ્રરહ્મણિમાિર બ્રરહ્મણ પાંટડિોએ કયુું છ ેજમેરાં કૃષ્ણ, તશવ, 
શસ્ક્િ, બુદ્ધ િથર મહરવીરિી તવચરરિરરરિે અિુસરિરરરઓિે તિમ્િકક્ષરિર 

ગણવરમરાં આવ્યર હોવરથી િેઓિુાં સત્ય તચત્રણ જોવર મળિુાં િથી. 
આપણી સમક્ષ એવો પ્રશ્ન ઉપસ્સ્થિ થરય છ ેકે કૃષ્ણિે 3500 વષા પછી 

પણ દેશિી મૂળતિવરસી આબરદી શર મરટ ેિથી ભૂલી?  
કૃષ્ણ મૂળતિવરસીઓિર જિિરયક શર મરટ ેરહ્રાં છ?ે  

શુાં મહરભરરિમરાં દશરાવેલ કૃષ્ણિુાં ચટરત્ર કૃષ્ણિર અસલી ચટરત્ર સરથે મેળ 
ખરય છ?ે  

શુાં ભરગવિપુરરણ કે અન્ય પુરરણોમરાં દશરાવરયેલ કૃષ્ણ એ અસલી 
જિિરયકિર ખરર ચટરત્રિે રજૂ કરે છ?ે  

તવષ્ુ િથર કૃષ્ણિે કોઈ સમ્બન્િ છ?ે  
કૃષ્ણિી મહરિિર જન્મથી હિી કે પોિરિર ઉમદર કમોથી હિી?  

શુાં કૃષ્ણ બ્રરહ્મણવરદી વણાવ્યવસ્થરિર સમથાક હિર?  

કૃષ્ણિી સમરિિરવરદી તવચરરિરરરિે બ્રરહ્મણવરદી તવચરરિરરર સરથે કોઈ 
મેળ છ?ે  
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વિામરિ સમયમરાં કૃષ્ણિર િરમે માંટદરો બિરવી, િાંથો પ્રકરતશિ કરીિે 
ભ્ષ્ટરચરર િથર લાંપટલીલરઓ કોણ ચલરવી રહ્રાં છ?ે  

કૃષ્ણિર િરમે લખરયેલર િાંથો િમાિાંથ છ?ે  
કૃષ્ણિર િરમે મૂળતિવરસીઓિુાં શોષણ કોણ કરી રહ્ર છ?ે  

ઉપરિર પ્રશ્નોિર ઉિર મેળવવર એટલર મરટ ે જરૂરી છ ે કે જિિરયક 
કૃષ્ણિુાં િરમ આવિર વષોમરાં પણ ભુાંસરવરિુાં િથી. કૃષ્ણિર િરમે પોપ–લીલર 

ચલરવિરરરઓ માંટદરોિે પોિરિર િમાિર િાંિરિી દુકરિો બિરવીિે વૈભવી િથર 

તવલરસી જીવિ જીવી રહ્ર છ.ે કૃષ્ણિે પોિરિર િાંિરિુાં સરિિ બિરવીિે 
બ્રરહ્મણવરદીઓ કરોડો િથર અબજો રૂતપયરિો િાંિો કરી રહ્ર છ.ે કૃષ્ણિર 

િરમિો આવો દુરુપયોગ થઈ રહ્ો હોય ત્યરરે કૃષ્ણ તવશે કેટલીક પ્રમરણભૂિ 
મરટહિીિે શોિીિે િકા અિે સત્યિી એરણ પર જિિરયકિર ખરર પ્રતિભરયુક્િ 

ચટરત્રિે બહરર લરવવરિો આ પ્રયરસ છ.ે  
જિિરયક કૃષ્ણિે બ્રરહ્મણવરદી વ્યવસ્થર િથર બ્રરહ્મણવરદી જાળમરાંથી 

મુક્િ કરીિે િેમિર ખરર સ્વરૂપિે 21મી સદીમરાં બહરર લરવવરમરાં આવે િો 
િેમિે જિિરયક િરીકે આદર કરિર ભરરિવરસીઓ સમક્ષ મૂકી શકરય. જ ે

પે્રરણર 3500 વષા પહેલરાં કૃષ્ણે આપી હિી, પે્રરક િેિૃત્વ મૂળતિવરસી 
ભરરિીયોિે પૂરુાં  પરડ્ુાં હિુાં, િેવી જ પે્રરણરિુાં સ્ત્રોિ આજ ેપણ જિિરયક કૃષ્ણિે 

બિરવી શકરય િેમ છ.ે 
 

▪ 
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2 

મહરિ જિિરયક કેવર હોય? 

મહરિ જિિરયક મહરપુરુષ હોય છ.ે આવર મહરિ પુરુષિુાં પ્રથમ લક્ષણ િેમિી 
સત્યતિષ્ઠર હોય છ.ે કોઈ પણ મહરિ પુરુષિી મહરિિર િેમિી સત્યતિષ્ઠરમરાં રહેલી 
હોય છ.ે સચ્ચરઈિી પટરક્ષર મરટ ેમરગાદશાિ કરિર કરલરાઇલે કહ્ુાં છ–ે  

“િે સત્ય િથી, જ ેપોિરિે સત્ય કહે છ.ે અરે તબલકુલ િહીં! િે હકીકિમરાં 
અતિ િુચ્છ વરિ છ.ે એક છીછરી, આત્મશ્લરઘી, સ્વયાં આરોતપિ સચ્ચરઈ જ ેમોટ ે
ભરગે અતભમરિ િથર અહાંકરરપૂણા હોય છ.ે મહરપુરુષિી સચ્ચરઈ એવી હોય છ ે કે 
િેિર તવષયમરાં િ ેકાંઈ બોલી જ શકિર િથી, િેિો બોિ જ હોિો િથી. િેિી તવરુદ્ધ 
મરરો તવચરર છ ે કે િે પરખાંડથી વિરરે સરવચેિ રહે છ.ે મહરપુરુષ ક્યરરેય પોિરિે 
ઈમરિદરર કહીિે આત્મપ્રશાંસર િથી કરિર, િે િેિરથી મરઈલો દૂર રહે છ.ે િે કદરચ 
પોિરિે પણ એવો પ્રશ્ન િથી કરિર કે શુાં પોિે એવર છ?ે પરન્િ ુહુાં કહીશ કે િેિી 
સચ્ચરઈ િો સ્વયાં િેિર પર તિભાર િથી, િે સચ્ચરઈિો પક્ષ જ છોડી શકિર િથી.” 

શુાં મહરિ પુરુષિી મહરિિરિી કસોટી ફક્િ સચ્ચરઈ હોવી એ જ છ?ે 
સચ્ચરઈ એ મહરપુરુષિી પ્રમુખ કસોટી હોવર છિરાં સરથે સરથે મહરિ પુરુષમરાં િૈતિક 
ગુણોિો પણ સાંગમ રહેલો હોય છ.ે એક વ્યસ્ક્િ મહરિ એ રીિે બિે છ ેકે પોિરિી 
સચ્ચરઈ દ્વરરર સાંકટિસ્િ સમરજિે સાંકટમરાંથી ઉગરરવર મરગા શોિી કરઢીિે 
મરગાદશાિ કરે છ.ે  

એક મહરિ પુરુષ અિે એક સુપ્રતસદ્ધ પુરુષ વચ્ચેિો ભેદ પણ જાણવો જરૂરી 
છ.ે એક વ્યસ્ક્િિી સચ્ચરઈ, ઇમરિદરરી, તિષ્કપટિર િથર પ્રતિભર જવેર ગુણ િેિે 
પોિરિર સરથીઓિી સરખરમણીમરાં પ્રતસદ્ધ બિરવવર મરટ ે પૂરિર હોય છ,ે પરન્િુ 
આવર ગુણો િેિે એક મહરિ વ્યસ્ક્િિર પદ પર કે સન્મરિ સુિી પહોંચરડવર પૂરિર 
િથી.  
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એક મહરિ વ્યસ્ક્િિે સરમરતજક ઉદ્દશે્યિી ગતિશીલિરથી પ્રભરતવિ બિવુાં પડ ે
છ ેઅિે િે સમરજિર અાંકુશ િથર ઉત્થરિિર રૂપમરાં કરમ કરે છ.ે આ એવર િત્ત્વો છ ે
જ ે એક મહરપુરુષિે એક પ્રતસદ્ધ પુરુષથી અલગ પરડ ે છ,ે અિે િેમરાં જ સવોિમ 
કરયોિો આદર િથર સન્મરિિર અતિકરર છુપરયેલર છ.ે  

3500 વષાથી દેશિી મૂળતિવરસી આબરદીમરાં કૃષ્ણ આજ ેપણ િબકી રહ્રાં છ ે
િેિો એક સ્પષ્ટ અથા છ ેકે કૃષ્ણ મરત્ર એક પ્રતસદ્ધ પુરુષ જ િહીં પરન્િુ મહરિ પુરુષ 
હિર, જિિરયક પણ હિર. જમેણે િત્કરલીિ સમરજિે સાંકટોમરાંથી ઉગરરીિે િેિૃત્વ 
પ્રદરિ કયુું હિુાં.  

 
▪ 

 

  

https://govindmaru.com/


 

ક્રાંતિકરરી મૂળતિવરસી જિિરયક કૃષ્ણ 

 

અિુક્મતણકર                      https://govindmaru.com Page 30 
 

3 

કૃષ્ણ તવશે ઐતિહરતસક સત્ય 

વરસ્લ્મકી રરમરયણ િથર િુલસીદરસિર રરમચટરત્ર મરિસિર રરમ તવશે કોઈ 
ઐતિહરતસક પુરરવો ઉપલબ્િ િથી. વરસ્લ્મકી રરમરયણિર એક પરત્ર િરીકે રરમ 
જાણીિર છ ે પણ િેિે ઐતિહરતસક સમથાિ પ્રરચીિ વેદોમરાં મળિુાં િથી. કૃષ્ણિો 
ઉલ્લેખ ઋગ્વેદમરાં છ.ે  

ઋગ્વેદિો રચિરકરળ ઈ.સ. પૂવે 1500 વષા પહેલરિો ગણવરમરાં આવ્યો છ.ે 
તવદેશી આયોિર ભરરિ પર આક્મણ પછી ઋગ્વેદિી શરૂઆિ થરય છ.ે ઋગ્વેદમરાં 
િત્કરલીિ મૂળતિવરસી ભરરિીયોિે િરગ, દ્રતવડ, રરક્ષસ, અસુર, દરસ, દસ્યુ િથર 
અિરયા િરીકે ઓળખરયેલર છ.ે ઋગ્વેદ મૂળતિવરસી ભરરિીયો િથર આક્મણકરરી 
આયો વચ્ચેિર યુદ્ધોિો પ્રરચીિ દસ્િરવેજ છ.ે  

ઋગ્વૈટદક સમયમરાં મૂળતિવરસી ભરરિીયો જ ે પ્રકૃતિપૂજક હિર. સિરિિ 
તશવ–શસ્ક્િ િમાિર ઉપરસક િથર મરિૃપ્રિરિ સાંસ્કૃતિ િરરવિર હિર િેમરાંથી કેટલરકિુાં 
િમરુંિર વૈટદક િમામરાં શરૂ થયુાં હિુાં. તવદેશી આયોએ પોિરિર મરટ ેબ્રરહ્મણ ઓળખ 
િથર િમરુંિર થયેલર મૂળતિવરસી લોકો મરટ ેક્ષતત્રય િથર વૈશ્ય ઓળખ આપવી શરૂ 
કરી હિી. ઋવૈટદક કરળમરાં જ મૂળતિવરસી આબરદીિર વૈટદક િમામરાં થઈ રહેલરાં 
િમરુંિરિે અટકરવવરિુાં કરમ ક્રાંતિકરરી કૃષ્ણ કયુું હિુાં. કૃષ્ણ સમરિિર, ન્યરય, 
સ્વિન્ત્રિર અિે સિરિિ તશવ–શસ્ક્િ િમાિર પુરસ્કિરા હિર. િત્કરલીિ મૂળતિવરસી 
ભરરિીયોમરાં વૈજ્ઞરતિક અતભગમ સરથે િવર િૈતિક મૂલ્યોિુાં સ્થરપિ પણ ક્રાંતિકરરી 
કૃષ્ણ ેકયુું હિુાં. 

ઋગ્વેદ એ આયાબ્રરહ્મણોિર િેિરઓ જઓે દેવો િરીકે ઓળખરિર હિર 
િેઓિી સ્િુતિિો િાંથ છ.ે આયોિર આક્મણ સમયે મૂળતિવરસી ભરરિીયો જમેિે 
અસુર, રરક્ષસ, દસ્યુ િથર અિરયા ગણવરમરાં આવેલ િેિો સવાિરશ કરવરિી પ્રરથાિર 
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એટલે ઋગ્વેદ. આયોિો આિાંકવરદ િથર ઇન્દ્ર દ્વરરર તવિરશિર કરરિરમરઓિો 
ઉલ્લેખ ઋગ્વેદિર િીચેિર શ્લોકોમરાં જોઈ શકરય છ.ે  

“અમરરી ચરરે િરફ દસ્યુ જાતિ છ.ે િે યજ્ઞ િથી કરિી, કાંઈ મરિિી િથી. 

એ અન્ય વ્રિી અિે અમરિુષ છ.ે હે શત્રુિે હણિરર ઇંદ્ર, િુાં એમિો વિ 
કરવરવરળો છ,ે દરસિે કરપી િરખો.” (10–22, 8) 

“ઇન્દ્ર, િુાં યજ્ઞિો ચરહક છો. જ ે િરરી તિાંદર કરે છ ે િેિર િિિે પડરવી 

લઈિે િુાં પ્રસન્ન થરય છ.ે પ્રચૂર િિ ઇન્દ્ર, િુાં અમિે (પોિરિી) બને્ન જાાંઘોિી 
વચ્ચે છુપરવી લો. શતુ્રઓિે મરરો, અસ્ત્રથી દરસિે મરરી િરખો.” (8–5910)  

“હે ઇન્દ્ર, િેં પચરસ હજાર કરળર લોકોિે મરયરા.” (4–16, 13)  
“હે ઇન્દ્ર િુાં બિર અિરયોિે સમરપ્ત કર.” (1–113, 7)  

“િેં પૃથ્વીિે દરસોિી શૈયર બિરવી દીિી છ.ે” (1–174, 7)  
“રક્ષરતવટહિ દુગામ સ્થરિથી જવરવરળી વ્યસ્ક્િિે જમે ચોર મરરી િરખે છ ે

એ રીિે જ ઇન્દ્રએ હજારોિી સેિરિો વિ કયો છ.ે” (4–28, 3)  
“ઇન્દ્રએ અસુરો (અિરયો)િર િિ પર એવી રીિે િરિ અતિકરર કરી 

લીિો જ ેરીિે સુિેલર મરિવીઓિર િિ પર અતિકરર જમરવરય છ.ે” (1–53, 1)  
“ઇન્દ્ર અિે અસ્ગ્ન, િમે લોકોએ એક જ વખિિી તક્યરથી દરસોિર 90 

િગરોિે એકીસરથે ધ્રુજાવી દીિર હિર.” (1–130, 7)  
“(ઇન્દ્ર કહે છ)ે મેં સોમરસથી મસ્િ બિીિે શાંબર (દરસરરજા)િર 99 

િગરોિો એક જ કરળમરાં િરશ કયો હિો.” (4–26, 3)  
“(ઇન્દ્ર કહે છ)ે મરરર મરટ ેઇન્દ્રરણીિર દ્વરરર પે્રરરયેલર યજ્ઞ કરિરર લોકો 

15–20 સરાંઢ કે બળદ પકરવે છ ે જિેે ખરઈિે હુાં  મોટો થરઉં છુાં. મરરર બને્ન 

પડખરઓ યજ્ઞ કરવરવરળર લોકો સોમ(રસ)થી ભરે છ.ે” (10–86, 14)  
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કૃષ્ણ યજ્ઞમરાં ગરય, સરાંઢ કે બળદિો બલી ચડરવવરિર તવરોિી હિર, જિેર 
કરરણે ઇન્દ્ર સરથે કૃષ્ણે સાંઘષા કયો હિો. ઋગ્વેદિર શ્લોક (1–101, 1)મરાં કૃષ્ણ 
િરમિર અસુરિી બિી ગભાવિી સ્ત્રીઓિે ઇન્દ્રે મરરી િરખી હિી એવો ઉલ્લેખ છ.ે  

ઋગ્વેદ (8–85/13–16) અિુસરર કૃષ્ણ વન્ય જાતિઓિર િરયક છ.ે િેઓ આયા 
બ્રરહ્મણોિર કમાકરાંડ િથર યજ્ઞબતલિર તવરોિી છ,ે એટલર મરટ ેિેમિે ઇન્દ્ર સરથે યુદ્ધ 
થયુાં હિુાં. ઋગ્વેદમરાં કૃષ્ણિો ઉલ્લેખ અિરયા િથર અસુર િરીકે કરવરમરાં આવ્યો છ.ે 

ઋગ્વેદમરાં એક જગ્યરએ કૃષ્ણિે વન્ય જાતિઓિી દશ હજાર સેિરિર મરતલક, 
યમુિરિર ટકિરરર પર રહેિરરર િથર ઇન્દ્ર દ્વરરર પરરતજિ થયેલ દશરાવેલ છ.ે ઇંદ્રિે 
પડકરરિરર અિે યમુિરિર ટકિરરર પર રહેિરર કૃષ્ણ એ જ છ ેજ ેઆજ ેજગિમરાં 
પ્રતસદ્ધ છ.ે  

 
▪ 
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4 

વૈટદક યજ્ઞિર ગરયિર બતલમરાં ગૌરક્ષક કૃષ્ણ 

ઋગ્વેદમરાં થયેલ ઉલ્લેખ મુજબ આયા બ્રરહ્મણો દ્વરરર થિર વૈટદક યજ્ઞમરાં ગરય, 
ઘેટરાં, બકરરાં, સરાંઢ જવેરાં પશુઓિો બલી ચડરવરિર વૈટદક કમાકરાંડિર યરદવોમરાં થઈ 
રહેલર પ્રચરર–પ્રસરર સરમે પ્રથમ તવદ્રોહિુાં િેિૃત્વ ક્રાંતિકરરી કૃષ્ણ ેલીિુાં હિુાં. ઈ.સ. 
પૂવે 600 વષા પહેલરાં આવર યજ્ઞો સરમે તવદ્રોહિુાં િેિૃત્વ મહરવીર િથર ગૌિમ બુદે્ધ 
કરેલુાં. 

વૈટદક યુગમરાં ગોમરાંસરહરર પ્રચતલિ હોવરથી જ ે સ્વરમી તવવેકરિાંદે િેિે 
સ્વણાયુગ કહ્ો છ.ે સ્વરમી તવવેકરિાંદિર જીવિચટરત્રિર લેખક સ્વરમી તિતખલરિાંદ ે
લખયુાં છ,ે “સ્વરમી તવવેકરિાંદે પુરરણપાંથી બ્રરહ્મણોિે ઉત્સરહપૂવાક દશરાવ્યુાં કે 
વૈટદકયુગમરાં ગોમરાંસરહરર પ્રચતલિ હિો. ભરરિીય ઇતિહરસિો સુવણાકરળ કયો કરળ 
હિો એવુાં જ્યરરે એક ટદવસ િેમિે પૂછવરમરાં આવ્યુાં િો િેઓએ કહ્ુાં કે વૈટદકકરળ 
સુવણાયુગ હિો, જ્યરરે પરાંચ બ્રરહ્મણ એક ગરય ચટ કરી જિર હિર.” (તિતખલરિાંદ કૃ, 
‘તવવકેરિાંદ એ બરયોિરફી’ પરિર િાં. 96) 

સ્વરમી તવવેકરિાંદે કહ્ુાં છ,ે “િમિે એ જાણીિે પરેશરિી થશે કે પ્રરચીિ કમાકરાંડ 
પ્રમરણે િે સરરો ટહન્દુ િથી જ ેગોમરાંસ િથી ખરિો. િેણે કેટલરક તિસ્િિ પ્રસાંગોએ 
સરાંઢિો બતલ ચડરવીિે મરાંસ જરૂર ખરવુાં જોઈએ.” (િી કમ્પલીટ વક્સા ઑફ સ્વરમી 
તવવેકરિાંદ ભરગ–3, પરિર િાં. 536) આ પુસ્િકિર પરિર િાં. 174 પર સ્વરમી 
તવવેકરિાંદે કહ્ુાં છ,ે “ભરરિમરાં એક સમય એવો રહ્ો હિો જ્યરરે ગૌમરાંસ ખરિર 
વગર કોઈ બ્રરહ્મણ બ્રરહ્મણ રહી શકિો િહીં.” 

ભરરિી તવદ્યરભવિ, મુમ્બઈ દ્વરરર પ્રકરતશિ પુસ્િક “િી વૈટદક એજ”મરાં 
બ્રરહ્મણપાંટડિ ડૉ. વી.એમ. આપટએે લખયુાં છ ે“ઋગ્વેદિર એક સુક્િ (10/85), જિેે 
તવવરહસકુ્િ કહેવરય છ ેિેિરથી તવવરહ સાંસ્કરરિર પ્રરચીિિમ રૂપ જાણવર મળે છ.ે 
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વર અિે જાિ વહુિર ઘેર જિર હિર (10/17/1) ત્યરાં વહુ જાિિી સરથે જમિી 
હિી. મહેમરિોિે િે સમયે મરરવરમરાં આવેલી ગરયોિુાં મરાંસ પીરસવરમરાં આવિુાં.” 

(10/85/13) 
મહરકતવ ભવભૂતિએ વતશષ્ઠઋતષ ગૌમરાંસ ખરિર હિર િેિુાં વણાિ 

‘ઉિરરરમચટરિમ્’મરાં કયુું છ.ે સાંસ્કૃિ િરટકિર ચોથર અાંકિર તવષ્કમ્ભકમરાં લખયુાં 
છ ે કે વરસ્લ્મકીિર આશ્રમમરાં જ્યરરે વતશષ્ઠ પહોંચ્યર િો િેિો સત્કરર બે વષાિી 

વરછડીિુાં મરાંસ ખવડરવીિે કરવરમરાં આવ્યો. જિેરથી વરસ્લ્મકીિર એક તશષ્ય 

સૌિરતિકિે ગુસ્સો આવિર િેણે પોિરિર સહપરઠી ભરાંડરયિિે કહ્ુાં, “આ વતશષ્ઠ 
િો કોઈ વરઘ કે ભેટડયો છ.ે કેમ કે આવિરવેંિ િે તબચરરી કલ્યરતણકર (વરછડી)િે 

ચટ કરી ગયો.” 
આિર પર પોિરિે શરસ્ત્રસમ્મિ જવરબ આપિર ભરાંડરયિે કહ્ુાં, “મિુપકા 

મરાંસયુક્િ હોવુાં જોઈએ. આ વેદવચિિે બહુ જ સન્મરિ કરીિે ગૃહસ્થગણ વેદજ્ઞ 
અતિતથ મરટ ે વરછડી કે મોટો બળદ અથવર મોટો બકરો ભેટ કરે છ.ે આ 

વેદવચિિે િમાસૂત્રિર રચિરરરઓ બહુ સરરી રીિે મરિે છ.ે” 
મહરભરરિિર અિુશરસિ પવા અધ્યરય–89િર શ્લોક–5 મુજબ ગવ્યેિ દિાં 

શ્રરધ્િ ેિુ સાંવત્સરતમહોચ્યિે | 
‘ગરયિર મરાંસથી શ્રરદ્ધ કરવરથી તપિૃઓિે એક વષા સુિી િૃસ્પ્ત થરય છ.ે’ 

મહરભરરિિર વિપવામરાં ગૌમરાંસિી વરિ િીચે મુજબ કહેવરઈ છ.ે  

રરજ્ઞો મહરિસે પવૂે રસ્ન્િદેવસ્ય વૈ તદ્વજ | 
દ્વ ેસહસે્ત્ર િુ વધ્યિે પશૂિમન્વહાં િદર | 

અહત્યહતિ વધ્યેિે દ્વ ેસહસે્ત્ર ગવરાં િથર | 
સમરાંસાં દદિો હયન્નાં રસ્ન્િદેવસ્ય તિત્યશુઃ || 8–10 || 
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રરજા રાં તિદેવિી રસોઈ મરટ ે બે હજાર પશુઓ કરપવરમરાં આવિર હિર. 
દરરોજ બે હજાર ગરયો કરપવરમરાં આવિી હિી. મરાંસસટહિ અન્નિુાં દરિ કરવરથી 
રરજા રાં તિદેવિી કીતિા અિુલિીય થઈ.  

ગોમેિયજ્ઞ જમેરાં ગરયોિો બતલ ચડરવવરમરાં આવિો હિો િેવો યજ્ઞ પણ પ્રરચીિ 
ભરરિમરાં થિો હિો. ‘આપસ્િમ્બ ગૃહ્સતુ્ર’, ‘બૃહદરરણ્યકોપતિષદ’, ‘શિપથ 
બ્રરહ્મણ’, ‘ઋગ્વેદ’ અિે ‘યજુવેદ’ જવેર અિેક બ્રરહ્મણ િાંથોમરાં મરાંસિો આહરર 
બ્રરહ્મણ ઋતષઓ કરિર હિર િેિો ઉલ્લેખ જોવર મળે છ.ે 

પુરરણો ઈ.સ. ચોથી સદી પછી લખરયેલર હોવરથી િેિર આિરરે ઈ.સ. પૂવ ે
1500 વષા પહેલર થઈ ગયેલર કૃષ્ણિુાં મૂલ્યરાંકિ િ થઈ શકે, છિરાં પણ હટરવાંશ 
પુરરણમરાં કૃષ્ણ િથર ઇન્દ્રિર સાંઘષાિુાં જ ે વણાિ છ ે િે તિસ્િિપણે ઋગ્વેદમરાં 
દશરાવરયેલ ઇન્દ્ર સરમે અસુર અિે અિરયા ગણરવરયેલ કુષ્ણ વચ્ચેિર સાંઘષાિુાં જ 
વણાિ છ.ે  

કૃષ્ણિો ઉલ્લેખ છરાંદોગ્ય ઉપતિષદ (3–17, 6)મરાં દેવકી પુત્રિર રૂપમરાં થયો છ ે
જમેરાં ઘોર અાંતગરસ ઋતષએ િેમિે જ્ઞરિ આપીિે શોકરટહિ કયરા હિર.  

કૃષ્ણ તવશેિુાં ઐતિહરતસક સત્ય ઉપર મુજબિુાં છ.ે જમેરાં એક વરિ સ્પષ્ટ થરય 
છ ે કે કૃષ્ણ ગરયોિે યજ્ઞમરાં બલી ચઢરવવરિર તવરોિી હિર એટલુાં જ િહીં; પરન્િુ 
કૃષ્ણ અવૈટદક અિરયા હિર જમેિો અસુર િરીકે ઉલ્લેખ થયેલો છ.ે આયોિી વૈટદક 
યજ્ઞ સાંસ્કૃતિિી ટહાંસર િથર શોષણ સરમે કૃષ્ણિો સાંઘષા થયેલો, જમેરાં કૃષ્ણે ઇન્દ્રિે 
પરરતજિ કયો હિો. શુાં આટલર સાંઘષાથી જ કૃષ્ણ મહરિ પુરુષ કે જિિરયક કહેવરયર 
હશે?  

 
▪ 
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5 

કૃષ્ણ જિિરયક કેવી રીિે? 

કૃષ્ણિો સમય, આક્મણ પછી તવદેશી આયો ભરરિમરાં સ્થરતપિ થયર ત્યરરિો 
છ.ે આયોએ પોિરિે બ્રરહ્મણ િરીકે ઓળખરવુાં શરૂ કયુું હિુાં. યજ્ઞ િથર તક્યરકરાંડોિે 
િમાિુાં સ્વરૂપ આપીિે આયા બ્રરહ્મણોએ િેિે પોિરિો િાંિો બિરવી દીિો હિો.  

મૂળતિવરસી આબરદી આ સમયે દ્રરતવડ, િરગ, રીંછ, અસુર, રરક્ષસ, કૌલ 
એવર જુદર જુદર વાંશોથી ઓળખરિી હિી. આવર વાંશોિર પણ કેટલરક પેટરવાંશો, જ ે
િે વાંશિર મહરિ પરરક્મી કે પ્રતસદ્ધ પુરુષિર િરમથી પણ પ્રચતલિ હિર. આવર કુલ 
વાંશોિી સાંખયર 56 હિી.  

આયા બ્રરહ્મણોિર સ્ત્રી િથર પુરુષોિર લગ્ન મરત્ર િે મરત્ર આયાબ્રરહ્મણોમરાં જ 
થિરાં હિરાં. આયાબ્રરહ્મણો દેશિર મૂળતિવરસી વાંશોિી સ્ત્રીઓ સરથે લગ્ન કરિર કે 
સમ્બન્િો બરાંિિર; પરન્િુ પોિરિી કન્યરઓિે મૂળતિવરસી વાંશોમરાં દેિર િ હિર.  

એક વાંશિી સ્ત્રીઓ બીજા વાંશિર પુરુષો સરથે લગ્ન કરિી, એક વાંશિર પુરુષો 
બીજા વાંશોિી સ્ત્રીઓ સરથે લગ્ન કરિર હિર, એ મૂળતિવરસીઓિર 56 પ્રકરરિર 
વાંશોિો વ્યવહરર હિો. આાંિરવાંશીય લગ્ન સમ્બન્િોથી જોડરયેલર લોકોમરાં યદુ િરમિર 
પ્રતસદ્ધ પુરુષ િરમ પરથી આાંિરવાંશીય લગ્ન કરિરરરઓિી ઓળખ આયાબ્રરહ્મણોએ 
યરદવ િરીકે ઊભી કરી. આ 56 વાંશોિે 56 પ્રકરરિર યરદવો િરીકેિી પણ એક 
ઓળખ ઊભી થઈ. 

આજ ે ભરરિિી આબરદી 103 કરોડિી છ.ે 1947મરાં દેશિી વસતિ 35 
કરોડિી હિી. કૃષ્ણિો સમય ઈ.સ. પૂવે 1500 વષા પહેલરિો ગણવરમરાં આવે છ;ે જ ે
મુજબ િે સમયે ભરરિિી કુલ વસતિ 1 કરોડથી વિુ િ હોઈ શકે.  

કૃષ્ણિર સમયમરાં 95% લોકોિો વ્યવસરય પશુપરલિિો હિો. વસ્ત્રો મરટ ે
ચરમડરિો વ્યરપક ઉપયોગ થિો હિો. તવશરળ ભરરિ દેશમરાં વિ, ઉપવિ િથર 
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જ ાંગલો સટહિ પશુઓિર ચટરયરણ મરટ ેતવપલુ જમીિો હિી. અિેક િદીઓ હોવરથી 
મોટર ભરગિી આબરદી િદી ટકિરરરઓિર ભરગ પર વસેલી હિી. ગરયો, ભેંસો જવેર 
પશુઓિર પરલિ–પોષણથી દૂિ, દહીં, મરખણ િથર ઘીિો ખોરરકમરાં તવપુલ પ્રમરણમરાં 
ઉપયોગ થિો હિો. જ ાંગલી પશુઓિો તશકરર કરીિે મરાંસરહરર પણ થિો હિો.  

ગાંગર િથર યમુિરિર િદી ટકિરરરઓ પર પશુપરલકો તિવરસ કરિર હિર. 
પશુઓિે ખરવર મરટ ેપરણી િથર ચરવર મરટ ેમેદરિો િદી ટકિરરરિી િજીક હોવરથી 
યરદવોિો વસવરટ યમુિરિર ટકિરરરઓ પર થયો હિો જ્યરાં કૃષ્ણિો છરે થયો હિો.  

ભરરે વરસરદિર કરરણે જ્યરરે યમુિરમરાં ભરપુર પૂર આવિુાં ત્યરરે ટકિરરરઓ 
પર વસેલર યરદવ પટરવરરોિર પશુઓ પુરમરાં િણરઈ જિર, ક્યરરેક ભરરે પુરમરાં 
સ્ત્રીઓ, વૃદ્ધો કે બરળકો પણ િણરઈ જિર હિર. આવી દુઘાટિરઓ બરબિે 
આયાબ્રરહ્મણ ઋતષઓએ જુઠર ાું ચલરવ્યુાં હિુાં કે ઇન્દ્ર મેઘિો રરજા છ.ે વરસરદ ભરરે 
પડ ેકે ઓછો પડ ેિેિુાં તિયન્ત્રણ ઇન્દ્રિર હરથમરાં છ.ે ઇન્દ્રિે રરજી કરવર મરટ ેસોમરસ 
િથર યજ્ઞોમરાં ગરયો સટહિિર પશુઓિો બલી ચડરવીિે ઋતષઓિે પશુઓ ભટે 
આપવરમરાં આવે િો ઇન્દ્રિે સ્િુતિ શ્લોકોથી રરજી કરીિે પ્રકોપથી બચી શકરય.  

આયાબ્રરહ્મણ ઋતષઓિર યજ્ઞોિર કમાકરાંડિર પરખાંડિી લપેટમરાં યરદવ પટરવરરો 
િીરે િીરે આવવર લરગ્યર. ઇન્દ્રિર ઊભર કરવરમરાં આવેલ કરલ્પતિક કોપથી બચવર 
યરદવો પણ વૈટદક યજ્ઞ સાંસ્કૃતિિર િરહક બિીિે ગોમેઘ યજ્ઞ કરરવવર લરગ્યર હિર. 
આયાબ્રરહ્મણ ઋતષઓ યજ્ઞમરાં બલી ચડરવેલ ગરય, સરાંઢ જવેર પશુઓિે યજ્ઞિર 
ભઠ્ઠરમરાં શેકીિે સોમરસ પીિર પીિર, વેદમાંત્રો બોલિર બોલિરાં મરાંસરહરર કરિર. યજ્ઞ 
પૂણા થિર િેઓિે દરિરૂપે સેંકડો ગરયો પણ મળિી.  

કૃષ્ણિર તપિર િાંદ યરદવોિર િેિર હિર. િમેણે બરળકૃષ્ણ િથર બલરરમિે 
તવદ્યરભ્યરસ મરટ ે સરાંટદપિી ઋતષિર આશ્રમમરાં મોકલ્યર હિર. સરાંટદપિી ઋતષ 
ઉદરરમિવરદી અિે મિુષ્ય મરત્રિે સમરિ મરિિરર સિરિિ તશવશસ્ક્િ સાંસ્કૃતિિર 
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પ્રચરરક હિર. િેમિર આશ્રમમરાં વૈજ્ઞરતિક અતભગમ સરથે પ્રકૃતિિી સમજ આપવરમરાં 
આવિી હિી. પોિરિર તશષ્યો બળ િથર યુદ્ધમરાં પ્રભરવી બિે િે મરટ ે શસ્ત્રતવદ્યર, 
મલ્લતવદ્યર શીખવવરમરાં આવિી. ચોમરસુ, તશયરળો િથર ઉિરળરિુાં ઋિુચક્ કેવી રીિ ે
છ ેિેિી સમજિી સરથે ખગોળશરસ્ત્ર અિે પ્રકૃતિિી સમજ આપવરમરાં આવિી હિી. 
િૈતિક મૂલ્યો િથર સત્યતિષ્ઠર વ્યસ્ક્િ િથર સમરજિર ઉત્થરિ મરટ ે કેટલર જરૂરી છ ે
િેિી સમજ તવદ્યરથીઓિે આપવરમરાં આવિી હિી.  

કૃષ્ણિર સમયમરાં ત્રણ પ્રકરરિર આશ્રમો હિર. પ્રથમ પ્રકરરમરાં સરાંટદપિી 
ઋતષિો આશ્રમ આજિી સરવાજતિક શરળર જવેો હિો. જમેરાં વણા કે જાતિિર ભેદ 
તસવરય, આયા કે અિરયા િમરમિે પ્રવેશ મળિો હિો.  

બીજા પ્રકરરિર આશ્રમોમરાં ફક્િ આયોિે જ પ્રવેશ આપવરમરાં આવિો. 
આયામરાં આયાબ્રરહ્મણો િથર મૂળતિવરસીઓમરાંથી વૈટદક િમામરાં િમરુંિટરિ થયેલર 
આયો જમેિે ક્ષતત્રય ઓળખ આપવરમરાં આવેલી િેઓિે પ્રવેશ મળિો હિો. એકલવ્ય 
પણ કૃષ્ણિી જમે અિરયા હિો જમેિે દ્રોણરચરયાિર આ બીજા પ્રકરરિર આશ્રમમરાં 
પ્રવેશ અપરયો િ હિો. દ્રોણરચરયાિો આશ્રમ સેલ્ફ ફરઈિરન્સ શરળર જવેો હિો.  

ત્રીજા પ્રકરરિર આશ્રમમરાં પરશુરરમિો આશ્રમ આવે છ.ે જમેરાં ફક્િ આયા 
બ્રરહ્મણિે જ પ્રવેશ આપવરમરાં આવિો હિો. િમરુંિર કરીિે વૈટદક િમામરાં આવીિે 
આયાિી ઓળખ પ્રરપ્ત કરેલ ક્ષતત્રય કે અન્ય કોઈિે પ્રવેશ અપરિો િહીં. પરશુરરમિર 
આશ્રમમરાં પ્રવેશ મેળવેલ પરન્િુ િેિી ઓળખ ખુલ્લી થઈ જિર કણાિે બ્રરહ્મણ િ 
હોવરથી આશ્રમમરાંથી હરાંકી કરઢવરમરાં આવેલ.  

કૃષ્ણિુાં તવદ્યરથીજીવિિુાં ઘડિર એવર આશ્રમમરાં થયુાં હિુાં જ ે આશ્રમમરાં 
મરિવમરત્રિે સમરિ મરિવરમરાં આવિર હિર. ગુણ િથર કમોિી શ્રેષ્ઠિર દ્વરરર વ્યસ્ક્િ 
ઘડિરિર પરઠ સરાંટદપિી આશ્રમમરાં તવદ્યરથીઓ શીખિર હિર.  
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કૃષ્ણ અિે બલરરમ જ્યરરે આશ્રમિો અભ્યરસ પૂણા કરીિે પરિ આવ ે છ ે
ત્યરરે િેમિે જાણ થરય છ ેકે ચોમરસરિી શરૂઆિ થિરાં પહેલરાં ઇન્દ્રિે પ્રસન્ન કરવર 
મરટ ેયજ્ઞો કરવર મરટિેી િૈયરરીઓ ચરલુ થઈ છ.ે આવર યજ્ઞોમરાં સોમરસ, સુરરઓિર 
ઘડરઓ ભરેલર હશે, ગરયો, વરછરડરઓ િથર સરાંઢોિી બલી ચડરવવરમરાં આવશે. 
આયા બ્રરહ્મણઋતષઓ કમાકરાંડ કરીિે યજ્ઞો પૂણા કરશે ત્યરરે િેઓિે સેંકડો ગરયોિુાં 
દરિ કરવરમરાં આવશે. યજ્ઞોથી ઈન્દ્ર ખુશ થશે. જથેી ભરરે વરસરદ િહીં પડ,ે 
યમુિરમરાં ભરરે પૂર િહીં આવે, પટરણરમે ગોપરલકો િથર પશુઓિુાં રક્ષણ થશે.  

કૃષ્ણ િથર બલરરમિે સરાંટદપિી ઋતષિર આશ્રમમરાં ચોમરસર, તશયરળર િથર 
ઉિરળરિર વરતષાક ઋિુ પટરવિાિચક્િી વૈજ્ઞરતિક સમજ પ્રરપ્ત થયેલી હિી. િેઓએ 
પોિરિર તપિર િાંદ િથર અન્ય યરદવ આગેવરિોિે સત્ય હકીકિ જણરવિર કહ્ુાં કે 
ઇન્દ્રમરાં એવી કોઈ શસ્ક્િ િથી, જ ેવરસરદિે વિરરી શકે કે ઘટરડી શકે. ઇન્દ્રિર િરમે 
આપણિે મુખા બિરવીિે આપણી જીવિશસ્ક્િમરાં ખોરરક િથર વસ્ત્રોિર મુખય 
આિરરરૂપ ગરયો, સરાંઢ જવેર પશુઓિો બતલ ચડરવી આયા બ્રરહ્મણ ઋતષઓિુાં પટે 
ભરવર મરટિેર સરિિરૂપ યજ્ઞ એ પરખાંડ છ,ે છિેરતપાંડી છ.ે  

ઋિુચક્ તવશે સમજ આપિર કૃષ્ણ કહ્ુાં કે તશયરળરમરાં ઠાંડી પડવરિુાં કરરણ, એ 
ટદવસ ટૂાંકો થવો િથર રરત્રી લરાંબી થવરમરાં રહેલુાં છ.ે િેમરાં પ્રરકૃતિક રીિે વિિટિી 
મરત્રર મુજબ ઠાંડીિુાં પ્રમરણ રહે છ.ે ઉિરળરમરાં ટદવસ લરાંબો હોવરથી સૂયાિર સીિર 
ટકરણોથી પૃથ્વી પરિુાં િરપમરિ વિે છ,ે રરત્રી ટૂાંકી હોય છ,ે જમેરાં ગરમી પણ 
પ્રરકૃતિક કરરણોથી વિિી–ઘટિી રહે છ.ે ચોમરસરિી ઋિુમરાં વરસરદિી વિઘટ 
પ્રરકૃતિક રીિે સ્વયાં સાંચરતલિ થયર કરે છ.ે વરસરદ ભરરે મરત્રરમરાં પડ ેત્યરરે યમુિરમરાં 
ભરરે પુર અિે ઓછી મરત્રરમરાં પડ ેિો હળવર પૂર આવે છ.ે 

ઇન્દ્ર પરસે એવી કોઈ શસ્ક્િ િથી કે મેઘિી સવરરીિે વિરરી શકે કે ઘટરડી 
શકે. પ્રકૃતિિર ઋિુચક્િર સત્ય જ્ઞરિિર અભરવિર કરરણે ઇન્દ્ર િથર ઇન્દ્રિર િરમ પર 
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આયાબ્રરહ્મણ ઋતષઓ યજ્ઞમરાં બલીિર કમાકરાંડ દ્વરરર પરખાંડ ફેલરવી આપણિે છિેરી 
રહ્ર છ.ે આ વષે આપણે કોઈ યજ્ઞ કરવર િથી, આપણર ગરય, સરાંઢ કે બળદિર બતલ 
ચડરવવર િથી. પ્રકૃતિિે સમજીિે િેિર પ્રકોપથી કેમ બચવુાં? િેિો ઉપરય આપણી 
પરસે જ છ.ે આયા બ્રરહ્મણ ઋતષઓ ભલે આપણર પર ઇન્દ્રિો પ્રકોપ કરરવી દે, 
આપણે િેઓિી પટરક્ષર કરવી છ.ે  

બલરરમિે પોિરિર સરથી િરીકે સરથે રરખીિે કૃષ્ણે ચોમરસરિી શરૂઆિિર 
આગળિર ટદવસોમરાં ટકિરરર પરિર ગોપરલક પટરવરરોિુાં મેદરિોમરાં ઊંચર તવસ્િરરો 
િરફ સ્થળરાંિર કરરવ્યુાં. દર ચોમરસે ટકિરરો છોડીિે ઊંચર તવસ્િરરોમરાં વસવરટ 
કરવરિી પ્રણરતલકર ઊભી કરી. વરસરદ ગમે િેટલો પડ,ે યમુિરિર પુરો બન્ને 
કરાંઠરઓિે છલકરવીિે ચરરે બરજુ સમુદ્રિો અહેસરસ કરરવી દે િો પણ ગોપરલક 
પટરવરરો િથર િેિર પશુઓ સુિી પરણી પહોંચી જ િ શકે િેવર તવસ્િરરોમરાં 
વસવરટિર કરરણે દુઘાટિર ઘટી.  

ચોમરસુાં પૂણા થિરાં યરદવ પટરવરરો ફરીથી પોિરિર પશુિિ સરથે યમુિરિર 
ટકિરરરિી િજીકિર તવસ્િરરોમરાં વસવરટ શરૂ કરી દેિર. આ રીિે ક્રાંતિકરરી કૃષ્ણ ે
કુદરિી સચ્ચરઈિી જાણકરરીિો ઉપયોગ કરીિે કુદરિી આપતિ સરમે યરદવોિુાં 
િેિૃત્વ કરીિે િેઓિે તિભાય બિરવ્યર. આયા બ્રરહ્મણ ઋતષઓિર ભોગતવલરસ મરટ ે
થિર યજ્ઞોથી ગોપરલકોિુાં થિુાં શોષણ બાંિ કરરવીિે પશુિિિે પણ બચરવ્યુાં.  

કૃષ્ણે યરદવોિે બે સાંકટોમરાંથી ઉગરરીિે િેિૃત્વ કયુું. ભરરે વરસરદ અિે 
યમુિરમરાં ભરરે પુર એ કુદરિી આપતિ હિી. િેમરાંથી કેવી રીિે રક્ષણ કરવુાં? 
કુદરિી સત્યિી જાણકરરીિો ઉપયોગ કરીિે સાંકટમરાંથી મુસ્ક્િ અપરવી. બીજુ ાં સાંકટ 
આયાબ્રરહ્મણ ઋતષઓ દ્વરરર યજ્ઞિર િરમે શોષણ સ્વરૂપે એક પરખાંડ િરીકે યરદવોિર 
જીવિમરાં ઇન્દ્ર િથર ઇન્દ્રિી શસ્ક્િિર રૂપમરાં પ્રવેશી ચૂક્યુાં હિુાં. પશુઓિર બતલ 
ચડરવિર યશોિો પ્રચરર–પ્રસરર અટકરવીિે મરિવસતજ ાિ સાંકટ સરમે પણ કૃષ્ણે િેિૃત્વ 
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કરીિે પોિરિે િરયક િરીકે લોકહૃદયમરાં સ્થરતપિ કરી દીિર. યજ્ઞમરાં બલી ચડરવરિી 
ગરયોિી હત્યર અટકિર કૃષ્ણિુાં િરમ પણ ગોપરલ િરીકે જાણીિુાં બન્યુાં.  

કૃષ્ણ પછીિર ભરરિમરાં જ ેતવકરસ થયો િેમરાં કૃષ્ણિર િેિૃત્વિુાં પણ યોગદરિ 
રહેલુાં છ.ે કૃષ્ણ િથર બલરરમિર સમયમરાં પશુપરલિ જ 95% આબરદીિો પ્રમુખ 
વ્યવસરય હિો. બલરરમે હળિી શોિ કરેલી. યજ્ઞોમરાં પશુિિિો બલી ચડરવવરિો 
બાંિ થિર સરાંઢ િથર બળદોિો ઉપયોગ ખેિીમરાં શરૂ થયો. પશપુરલિિી સરથે એક 
પુરક વ્યવસરય િરીકે ખેિીિો તવકરસ શરૂ થિરાં, ખેિીમરાં પશુિિિો ઉપયોગ શરૂ 
થિરાં રરષ્ટિિર આતથાક ઉત્થરિિો પ્રરરમ્ભ કૃષ્ણિર સમયમરાં શરૂ થયો. કૃષ્ણિર પે્રરક 
િેિૃત્વિર કરરણે એક જિિરયકિર રૂપમરાં કૃષ્ણિી છતબ સમિ ભરરિમરાં પ્રતસદ્ધ થિી 
ચરલી.  

 
▪ 
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કૃષ્ણ રણવીર કે રણછોડ? 

કૃષ્ણિર બરળપણિુાં જીવિ ભરગવિ પુરરણમરાં ‘મરખણચોર’ િરીકે તચતત્રિ 
કરરયુાં છ.ે ઈ.સ. પરાંચમી સદીમરાં ભરગવિ પુરરણ લખરયેલુાં છ,ે જ ેસમયે દૂિ, ઘી 
િથર મરખણ કૃષ્ણિર સમયકરળ જટેલર સુલભ િ હિર. ઈ.સ. પરાંચમી સદીમરાં 
ભરરિિી વસતિિર પ્રમરણમરાં જટેલર પશુઓ હિર િેિર કરિર કૃષ્ણિર સમયમરાં મરિવ 
વસતિિર પ્રમરણમરાં પશુઓિુાં પ્રમરણ વિુ હિુાં.  

કૃષ્ણિર સમયમરાં ગરયોિુાં દૂિ 50% જ દોહવરમરાં આવિુાં હિુાં. 50% દૂિ 
વરછરડરઓ મરટ ેછોડી દેવરિુાં. ગોપરલક પટરવરરો પરસે હજારોિી સાંખયરમરાં પશુઓ 
હિર. િાંદયરદવ પરસે તવશરળ પશુિિ હિુાં. િે સમયિર સરમરન્ય પટરવરર પરસે એટલર 
પશુઓ હિર કે િેિર બરળકોિે બરળપણમરાં મરખણ ખરવર મરટ ેપોિરિર ઘરમરાં ચોરી 
કરવી પડ ે િેમ િ હિુાં. આવી સ્સ્થતિમરાં કૃષ્ણ પોિરિર બરળતમત્રો સરથે મરખણિી 
ચોરી કરિર હિર એવુાં ભરગવિ પુરરણમરાં વણાિ કૃષ્ણિર ઉજ્જ્વળ ચટરત્રમરાં 
મરખણચોર િરમિુાં જૂઠર ાું ઉમેરે છ.ે  

કૃષ્ણિે મરત્ર મરખણચોર િથી કહ્રાં; પરન્િ ુરણછોડ પણ કહ્રાં છ.ે કૃષ્ણિર 
જીવિમરાં ગતિશીલિર હિી, િૈતિકિર હિી, રણકૌશલ્ય હિુાં, પરરક્મ હિુાં અિે 

દીિાદૃસ્ષ્ટ સરથે સત્યતિષ્ઠર હિી. કોઈ પણ મહરિ જિિરયકિર ચટરત્રમરાં આવર 
ગુણો એ કોઈ િવરઈ િથી. કૃષ્ણ રણવીર હિર કે રણછોડ હિર? આપણે 

ચકરસીએ.  
કૃષણિર મરમર કાંસે મથુરરમરાં પોિરિર તપિરિે કેદ કરીિે ગોપરલકોિી 

ગણિન્ત્રિી પ્રથર િોડીિે સરમુખત્યરરિી ભૂતમકર ભજવવી શરૂ કરી હિી. પાંચ 
ત્યરાં પરમેશ્વર એ યરદવોિર ગણિન્ત્રિી પ્રણરતલકર હિી. શરસક િરીકે કાંસિુાં 

શરસિ લોકરતભમુખ િહીં પરન્િુ અત્યરચરરી શોષણખોર શરસક િરીકેિુાં હિુાં. 
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યરદવોિી ગણિન્ત્ર પ્રણરલીમરાં કોઈ એક વ્યસ્ક્િ રરજા બિીિે તિરાં કુશ શરસક બિી 
શકિો િહીં. 

યુવરિ કૃષ્ણએ મથુરરિર યરદવોિે તિરાં કુશ શરસકિર શરસિમરાંથી મુક્િ 
કરરવવર મરટ ેગોકુળિર યુવરિોિે િૈયરર કયરા હિર. કૃષ્ણ િથર બલરરમ મલ્લયુદ્ધમરાં 
તિષ્ણરાંિ હિર. મથુરરિર યરદવોમરાં કૃષ્ણિી પ્રતસતદ્ધ, ઇન્દ્રિર યજ્ઞો બાંિ કરરવીિે 
ગરયોિર બતલ બાંિ કરરવિરર િેિર િરીકે લરયેલી હિી. કૃષ્ણ િથર બલરરમ પોિરિર 
સરથીઓ સરથે મથુરરમરાં આવ્યર. કાંસે કૃષ્ણિે મરરવર મરટ ેષડ્ન્ત્ર રચ્યુાં હિુાં. મથુરરિર 
પ્રતસદ્ધ મલ્લો સરમે લડરવીિે કૃષ્ણ િથર બલરરમિે મલ્લ કુસ્િીિર જ ાંગમરાં ખિમ કરી 
દેવરિર હિર. કૃષ્ણ િથર બલરરમે મથુરરિર પ્રતસદ્ધ પહેલવરિોિે જ ાંગમરાં મરરી િરખયર. 
મરમર કાંસિી પણ હત્યર કરીિે મથુરરિે સરમુખત્યરરશરહી શરસિમરાંથી મુક્િ કરરવ્યુાં. 

કાંસ મથુરરિો રરજા હિો જિેર લગ્ન મગિિર રરજા જરરસાંઘિી પુત્રી સરથ ે
થયેલર કાંસિી હત્યરિર સમરચરર જરરસાંઘિે થિર િેણ ેમથુરર પર આક્મણો શરૂ કયરા. 
કૃષ્ણિી હત્યર કરીિે િે બદલો લેવર મરગિો હિો. કૃષ્ણ બલરરમિર િેિૃત્વ િીચ ે
મથુરરિર યરદવોએ જરરસાંઘિર આક્મણોિે મરરી હટરવ્યર.  

કૃષ્ણ દીઘાદ્રષ્ટર પણ હિર. િેમણે જોયુાં કે પોિરિી સરમે બદલો લવેર મરટ ેજ 
મથુરરિર યરદવો પર વરરાંવરર આક્મણો થરય છ.ે મથુરરિર યરદવોિે સલરમિ 
બિરવીિે જરરસાંઘિે બીજી યુદ્ધભૂતમ પર પરરતજિ કરવર મરટ ેિેમણે સ્થળરાંિર કયુું. 
કૃષ્ણ િથર બલરરમ મથુરરિે જરરસાંઘિર આક્મણથી બચરવવર મરટ ેપોિરિર ગોપરલક 
સરથીઓ સરથે સૌરરષ્ટિમરાં આવ્યર. સૌરરષ્ટિમરાં કૃષ્ણ આક્મણ દ્વરરર યદુ્ધ કરવર આવલે 
જરરસાંઘિે યુદ્ધમરાં પરરતજિ કયો. કૃષ્ણ રણવીર હિર, રણછોડ િ હિર.  

ભરગવિ પુરરણમરાં ઈ.સ. પરાંચમી સદીમરાં કૃષ્ણિુાં ચટરત્ર આલખેિ કરિરર 
બ્રરહ્મણ પાંટડિ બોપદવેે કૃષ્ણિે ફક્િ મરખણચોર િહીં; પરન્િુ રણછોડ એટલે કે 
કરયર િરીકે પણ વણાવ્યર છ.ે  

▪ 
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શુાં કૃષ્ણ અસુર િથર આટદવરસી હિર? 

આટદવરસીિો અથા થરય છ ેભરરિિો મૂળતિવરસી. કૃષ્ણ સિરિિ તશવશસ્ક્િ 
િમા અિે મરિૃપ્રિરિ સાંસ્કૃતિિર વરહક હિર. ઋગ્વેદમરાં કૃષ્ણિે અસુર કહ્રાં છ.ે કૃષ્ણ 
અવૈટદક હિર એટલે કે અિરયા હિર. વૈટદક યજ્ઞ સાંસ્કૃતિ જ્ઞરિ િથર તવજ્ઞરિ તવરોિી 
િથર અસમરિિર સજાક હિી. જ્યરરે કૃષ્ણ સમરિિર, સ્વિન્ત્રિરિર સમથાક િથર 
વૈજ્ઞરતિક અતભગમ િરરવિર હિર. િેમિી સત્યતિષ્ઠરિો િરલમેલ વૈટદક સાંસ્કૃતિ સરથ ે
અશક્ય હિો. 

આયા બ્રરહ્મણ પાંટડિોએ કૃષ્ણિર મરમર કાંસિે રરક્ષસ િથર અસુર કહ્રાં છ.ે 
કૃષ્ણિી આઠ પત્િીઓમરાં રુક્ષ્મણી િરગવાંશ, જામ્બુવાંિી રીંછ વાંશિર હિર. િેમિી 
આઠ પત્િીઓ દેશિર જુદર જુદર મૂળતિવરસી વાંશોિી કન્યરઓ હિી.  

કૃષ્ણિર પૌત્ર અતિરુદ્ધિર લગ્ન અસુરવાંશિર રરજા બરણરસુરિી કન્યર સરથે 
થયર હિર. કૃષ્ણિર મરમર રરક્ષસ હોય, વેવરઈ અસુર હોય િથર િેિી પત્િીઓ દેશિર 
જુદર જુદર મૂળતિવરસી અિરયાવાંશોિી સ્ત્રીઓ હોય િો કૃષ્ણ કોણ હિર? એ પ્રશ્નિો 
ઉિર સરળ જ છ.ે  

ઋગ્વેદમરાં કૃષ્ણિો ઉલ્લેખ ઇન્દ્રિર શત્રુ િરીકે કરવરમરાં આવ્યો છ ેજ ેસૂચવે છ ે
કે કૃષ્ણ અિરયા હિર. અિરયા તવશે આયાબ્રરહ્મણ િાંથોમરાં રરક્ષસ, અસુર, િરગ, દરસ 
િથર શૂદ્ર જવેર ઉલ્લેખો જોવર મળે છ.ે  

 
▪ 
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અસલી જિિરયક કૃષ્ણ િથર ભરગવિ પુરરણિર ભગવરિ કૃષ્ણ 
ઋગ્વેદમરાં ઉલ્લેખ થયેલ ક્રાંતિકરરી કૃષ્ણિુાં ચટરત્ર આપણે સત્ય િથર િકાિી 

એરણ પર ચડરવીિે ચકરસી જોયુાં છ.ે હવે મહરભરરિ િથર ભરગવિપુરરણિર કૃષ્ણિર 
ચટરત્રિે સત્ય િથર િકાિર એરણ પર ચડરવીિે ચકરસીશુાં.  

મહરભરરિ િરમિર િાંથિે લઈિે િો િેિર તવશે એક વ્યરપક પ્રમરણમરાં ભ્મણર 
ફ્લરયેલી છ ેકે િ ેિાંથિી રચિર મહરભરરિકરળિર મહતષા વ્યરસે કરી છ.ે મહરભરરિ 
કોણે લખયુાં? ક્યરરે લખયુાં? આ પ્રશ્નોિે ઐતિહરતસક પ્રમરણો સરથે ચકરસીએ.  

બ્રરહ્મણ પાંટડિ ગાંગરિર તિલકિર કહેવર અિુસરર મહરભરરિ િથર ભરગવિ 
ગીિરિો રચિર કરળ શક સાંવિથી 500 વષા પૂવેિો એટલે કે ઈ.સ.પૂવે 422 વષા 
પહેલરિો છ.ે િેમણે આિરર એ રજૂ કયો છ ે કે મહરભરરિિી કથર મેગસ્થિીઝ 
િરમિો િીક રરજદુિ જાણિો હિો જ ેચાંદ્રગપુ્ત મૌયાિર શરસિમરાં ભરરિમરાં આવ્યો 
હિો. તિલક જો સરચર હોય િો મહરભરરિ િાંથ બુદ્ધ િથર મહરવીર જ ેઈ.સ. પૂવ ે
600 વષા પહેલર થઈ ગયેલર િેમિર પછીિર કરળમરાં રચરયો હોય. મહતષા વ્યરસિો 
સમય કૃષ્ણિો સમકરલીિ સમય છ,ે જ ે મુજબ ઈ.સ. પૂવ ે 1000 પહેલરિો સમય 
ગણીએ િો િે સમયિર વ્યરસે મહરભરરિ લખેલી િથી એ તિસ્િિ થરય છ.ે  

પ્રો. હોપટકન્સિર કહેવર અિુસરર મહરભરરિ પ્રથમ મરત્ર પરાંડુ મહરકરવ્ય હિુાં, 
િેમરાં ઉપદેશરત્મક સરમિી િ હિી અિે મહરભરરિિર યુદ્ધમરાં ભરગ લેિરર વીરોથી 
સમ્બસ્ન્િિ કથરઓ િથર આખયરિ હિર. જિેી રચિર ઈ.સ. પૂવે 400થી 200 વષ ે
થઈ હશે. બીજા ચરણમરાં આ મહરકરવ્યિી પુિુઃ રચિર થઈ જમેરાં ઉપદેશો િથર 
પુરરણોિી સરમિીિો સમરવેશ થયો. જ ે સમય ઈ.સ. પૂવે 200થી ઈ.સ. 200િી 
વચ્ચેિો છ.ે ત્રીજા ચરણમરાં પહેલર ચરણિી કૃતિ, બીજા ચરણિી કૃતિ સરથે પછીિર 
પુરરણોિે સરમેલ કયરા અિે સુિરરેલ અિુશરસિ પવાિે શરાંતિ પવાથી અલગ કરીિે 
એક અલગ પવા બિરવી દેવરયુાં. આ રચિર ઈ.સ. 200થી 400 વચ્ચે થઈ છ.ે 
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પ્રથમ ચરણમરાં ‘જય’ િરમિી રચિર વ્યરસ િરમિી વ્યસ્ક્િએ કરી. જિેર બીજા 
ચરણિુાં સાંપરદિ વૈશમ્પરયિે કયુું હિુાં. જિેે ‘ભરરિ’ િરમ અપરયુાં હિુાં. ‘ભરરિ’ 
િરમિર આ કરવ્યિી વૈશમ્પરયિ કૃિ એક રચિર િ હિી પરન્િુ સુમાંિુ, જતૈમતિ, પૌલ, 
શુક જ ે વ્યરસિર તશષ્યો હિર, િેઓએ પણ પોિપોિરિી રચિરઓ રચી હિી. 
વૈશમ્પરયિે આ બિી રચિરઓિે એક િવુાં સ્વરૂપ આપીિે પોિરિી રચિર િૈયરર 
કરેલી. ત્રીજા ચરણમરાં સૌતિએ વૈશમ્પરયિિી રચિરિે એક િવુાં રૂપ આપીિે િેિે 
મહરભરરિ િરમ આપેલુાં. 

વ્યરસિર ‘જય’ િરમિર મહરકરવ્યમરાં 8,800થી વિુ શ્લોક િ હિર. 
વૈશમ્પરયિિી રચિર ‘ભરરિ’મરાં શ્લોકોિી સાંખયર વિીિે 24,000 થઈ ગઈ. સૌતિએ 
શ્લોકોિી સાંખયર વિરરીિે મહરભરરિમરાં શ્લોકોિી સાંખયર 98,836 સુિી પહોંચરડીિે 
એક દળદરર મહરકરવ્ય બિરવી દીિેલુાં. આ રીિે જોિર એક વસ્િ ુિક્કી કરી શકરય 
છ ે કે મહરભરરિિર પરાંડવો–કૌરવોિર યુદ્ધિે પૂણા થયર બરદ કેટલીક સદીઓ પછી 
‘જય’ િરમિુાં મહરકરવ્ય લખરયુાં, જિુેાં બીજુ ાં િરમ ‘ભરરિ’ બન્યુાં અિે ત્રીજુ ાં િરમ 
‘મહરભરરિ’ બન્યુાં. જ ેઈ.સ. 200થી ઈ.સ. 400િર વચ્ચેિર સમયગરળર વચ્ચે રચરયુાં 
હિુાં. જો આમ હોય િો કૃષ્ણ તવશેિી મરટહિી આપિુાં મહરભરરિ પ્રમરણભૂિ ગણી 
શકરય િહીં. 

મહરભરરિમરાં કૃષ્ણિુાં િરમ િરયક િરીકે િથી. ભરગવિપુરરણમરાં કૃષ્ણિર 
ચટરત્રિે અતિમરિવ, જાદુગર િથર ચમત્કરરી જવેુાં દશરાવવરમરાં આવ્યુાં છ.ે કૃષ્ણ અિે 
ભરગવિ પુરરણિે શુાં સમ્બન્િ છ?ે િે પ્રશ્નોિો ઉિર આપણે ભરગવિ પુરરણ કોણ ે
લખયુાં? ક્યરરે લખયુાં? એ પ્રશ્નિર જવરબમરાંથી મળી શકે. 

અઢરર પુરરણોિી રચિર મહતષા વ્યરસે કરી છ ેએવી ભ્મણરિે વ્યરપક રીિ ે
ફેલરવવરમરાં આવી છ.ે દરેક પુરરણમરાં કોઈ િે કોઈ ઇષ્ટ દેવિર છ,ે જમેરાં જ–ેિે 
દેવિરિી આરરિિર પદ્ધતિ અપિરવવર િથર જ–ેિે ઇષ્ટદેવિે પોિરિર ઇષ્ટ બિરવવર 
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પર બળ દેવરમરાં આવ્યુાં છ.ે અઢરર પુરરણોમરાંથી પરાંચ પુરરણોમરાં તવષ્ુિી પૂજા પર 
બળ દેવરયુાં છ.ે આઠ પુરરણમરાં તશવિી પૂજા, એક પુરરણમરાં બ્રરહ્મણિી પૂજા, એક 
પુરરણમરાં સૂયાિી પૂજા, બે પુરરણોમરાં દેવીિી પૂજા અિે એક પુરરણમરાં ગણેશિી પૂજા 
પર બળ આપવરમરાં આવ્યુાં છ.ે  

પુરરણોિી કથરવસ્િુ તવષ્ુિર અવિરરો પર ભરર મૂકે છ,ે ઈશ્વર ભગવરિ 
િરીકે મિુષ્ય કે પશુિર રૂપમરાં અવિરર િરરણ કરે છ ેએવુાં ઠસરવવરિો પ્રયરસ પુરરણો 
દ્વરરર કરવરમરાં આવ્યો છ.ે આવર અવિરરો જાદુગર જવેર ચમત્કરરી છ.ે  

પુરરણોિો રચિરકરળ િક્કી કરવો મુશ્કેલ છ ે કેમ કે બ્રરહ્મણ પાંટડિોએ જ ેજ ે
ઇતિહરસિાંથોિી રચિર કરી છ ેિેમરાં તિમરાણતિતથિો ઉપયોગ એટલર મરટ ેિથી કયો 
કે જથેી આવર િાંથિે પ્રરચીિ ગણરવી શકરય. પુરરણોમરાં રચિરકરળ તવશે હજારરએ 
જ ેસાંશોિિ કયુું છ ેિેમરાં જુદર જુદર પુરરણોિો રચિરકરળ િીચે મુજબ દશરાવરયો છ.ે 

ક્મ પુરરણ રચિરકરળ 
1. તવષ્ુ ઈ.સ. 100થી 350 વચ્ચે 
2. મરકુંડયે ઈ.સ. 200થી 600 વચ્ચે 
3. વરયુ ઈ.સ. 200થી પ00 વચ્ચે 
4. બ્રહ્મરાંડ ઈ.સ. 200થી 500 વચ્ચે 
5. મત્સ્ય ઈ.સ. 325થી 1100 વચ્ચે 
6. ભરગવિ ઈ.સ. 500થી 600 વચ્ચે 
7. કમા ઈ.સ. 550થી 1000 વચ્ચે 
8. વરમિ ઈ.સ. 700થી 1000 વચ્ચે 
9. તલાંગ ઈ.સ. 600થી 1000 વચ્ચે 
10. વરરહ  ઈ.સ. 800થી 1500 વચ્ચે 
11. પદ્મ ઈ.સ. 600થી 950 વચ્ચે 
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12. બૃહદ્ િરરદીય ઈ.સ. 875થી 1000 વચ્ચે 
ક્મ પુરરણ રચિરકરળ 
13. અસ્ગ્ન ઈ.સ. 800થી 900 વચ્ચે 
14. ગરુડ ઈ.સ. 850થી 1000 વચ્ચે 
15. બ્રહ્મ ઈ.સ. 900થી 1000 વચ્ચે 
16. સ્કાંદ ઈ.સ. 700 પછી 
17. બ્રહ્મવૈવિા ઈ.સ. 700 પછી 
18. ભતવષ્ય ઈ.સ. 500 પછી 
ઉપરિર સવેક્ષણમરાં પુરરણોિો રચિરકરળ જોિર એક બરબિ સ્પષ્ટ તચત્ર ખડુાં 

કરે છ ેકે બિર પુરરણો બુદ્ધ પછીિર સમયમરાં લખરયર છ.ે પુષ્યતમત્ર શૃાંગે બૌદ્ધરરજા 
બૃહદ્રથિી હત્યર કરીિે પોિરિુાં બ્રરહ્મણ રરજ સ્થરતપિ કરીિે વૈટદક બ્રરહ્મણિમાિે 
રરજ્યિમા બિરવ્યર પછીિર સમયમરાં પુરરણો લખવરમરાં આવ્યર છ.ે 

અઢરર પુરરણોિર લેખક િરીકે વ્યરસિુાં િરમ આપવરમરાં આવ્યુાં છ.ે જ ેબ્રરહ્મણ 
પાંટડિોએ પોિરિર જુઠરણરઓિો ઉપયોગ કરીિે પુરરણોિી રચિર કરી હિી િેઓિ ે
એ વસ્િુિી બરરબર ખરત્રી હિી કે પોિરિુાં િરમ રચિરકરર િરીકે મૂકવરમરાં આવશે 
િો લોકોમરાં જુઠરણરિે સત્યિર રૂપે રજૂ કરી શકરશે િહીં. વ્યરસ એક પ્રતસદ્ધ િરમ 
હિુાં. િેથી પુરરણોિર લેખકોએ પોિરિી ઓળખ છુપરવી છ.ે 

તવવેકરિાંદ સરટહત્ય ભરગ–6, પરિર િાં. 326મરાં સ્વરમી તવવેકરિાંદે લખયુાં છ,ે 
“સ્મૃતિ અિે પુરરણ સીતમિ બુતદ્ધવરળી વ્યસ્ક્િઓિી રચિર છ ેઅિે ભ્મ, ત્રુટટ, ભદે 
િથર દ્વષેભરવથી પટરપૂણા છ.ે પુરોટહિો (બ્રરહ્મણ પાંટડિો)િર લખેલર પુસ્િકોમરાં જ 
જાતિ(વણા) જવેર પરગલ તવચરરો પ્રરપ્ત થરય છ.ે” 

આપણે ભરગવિ પુરરણિર રચિરકરળિે િપરસીએ િો િે સમય ઈ.સ. 500થી 
600 વષા વચ્ચેિો છ.ે ઈ.સ. પૂવે 1000 વષા પહેલર થઈ ગયેલ વ્યરસિી આ રચિર 
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િથી. બોપદેવ િરમિર બ્રરહ્મણ પાંટડિે ભરગવિ પુરરણિી રચિર કરી હિી એમ 
કહેવરય છ.ે 

સ્વરમી દયરિાંદ સરસ્વતિ રતચિ ‘સત્યરથા પ્રકરશ’િર પરિર િાં. 231મરાં દશરાવેલ 
છ ે કે “ભરગવિ ‘બોપદેવ’િુાં બિરવેલુાં છ.ે જિેર ભરઈ જયદેવે ગીિગોતવન્દ બિરવ્યુાં 
છ.ે જુઓ! િેણે આ શ્લોક પોિરિર બિરવેલર ટહમરતદ્ર િરમક િાંથમરાં લખયર છ ે કે 
શ્રીમદ્ભરગવિ પુરરણ મેં રચ્યુાં છ.ે –––––––––––––––––––––––– જ ેતવસ્િરરથી જોવર 
ચરહે િે બોપદેવિર બિરવેલર ટહમરતદ્ર િાંથમરાંથી જોઈ લે.” 

વ્યરસિર િરમે અઢરર પુરરણ જુદર જુદર સમ્પ્રદરયિર િમાિર િાંિરથીઓએ 

લખયર છ ેએવુાં સત્ય જાણિરર સ્વરમી દયરિાંદ સરસ્વતિએ ‘સત્યરથા પ્રકરશ’િર 
પરિર િાં. 225–226મરાં જણરવ્યુાં છ ેકે, 

“જો અઢરરેય પુરરણોિર કિરા વ્યરસજી હોિ િો િેમરાં આટલર ગપોડર િ હોિ. 
કેમ કે વ્યરસકૃિ શરરીટરકસુત્ર, યોગશરસ્ત્રિર ભરષ્ય આટદ િાંથોિર જોવરથી તવટદિ 
થરય છ ે કે વ્યરસજી મોટર તવદ્વરિ, સત્યવરદી, િરતમાક અિે યોગી હિર. િે આવી 
તમથ્યર કથર કદી લખે િહીં અિે િેથી તસદ્ધ થરય છ ેકે પરસ્પર તવરોિી સરાંપ્રદરતયક 
લોકોએ ભરગવિરટદ િવીિ કપોલકસ્લ્પિ િાંથો બિરવ્યર છ,ે િેમરાં વ્યરસજીિો ગુણિો 
લેશ પણ િથી અિે વેદશરસ્ત્ર તવરુદ્ધ અસત્યવરદ લખવુાં એ વ્યરસ સદૃશ તવદ્વરિોિુાં 
કરમ િથી; ટકન્િુ એ કરમ તવરોિી, સ્વરથી અિે અતવદ્વરિ લોકોિુાં છ.ે” 

કોઈ જાણીિર સુપરસ્ટરર તફલ્મી હીરો પરછળ જમે વિામરિમરાં સ્ત્રીઓ પરગલ 
બિીિે િેિી પ્રશાંસક બિે છ ે િે રીિે જ ભરગવિ પુરરણિર કૃષ્ણિુાં ચટરત્ર એક 
સુપરસ્ટરર જવેુાં દશરાવરયુાં છ.ે જમેિી પરછળ હજારો યરદવ સ્ત્રીઓ પરગલ છ.ે આવી 
સ્ત્રીઓ સરથે કૃષ્ણ રરસલીલરઓ કરિર રહ્ર છ.ે યરદવ સ્ત્રીઓ જ્યરરે િદીમરાં સ્િરિ 
કરિી હોય છ ેત્યરરે કૃષ્ણ િેમિર કપડર સાંિરડી દઈિે િગ્ન દશરમરાં જ િદીિી બહરર 
આવવર મજબૂર કરે છ.ે ભરગવિ પુરરણમરાં કૃષ્ણિુાં આવુાં ચટરત્ર છ.ે 
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ભરગવિ પુરરણિર કૃષ્ણિે િો પોિરિર બરળતમત્રો સરથે ગમે િેિર ઘરમરાં જઈિે 
મરખણિી ચોરી કરવરવરળર વણાવ્યર છ.ે જાણે કે િાંદ કોઈ ગરીબ પશુપરલક હોય, 
જિેર ઘરમરાં જાણે મરખણ જ મળિુાં િ હોય! કૃષ્ણિે મરત્ર ચોર જ િથી દશરાવરયર 
પરન્િુ િેિે જાદુગર જવેર ચમત્કરરી પણ દશરાવરયર છ.ે 

ખરર મૂળતિવરસી જિિરયક ક્રાંતિકરરી કૃષ્ણિુાં ચટરત્ર જિેર કરરણે 3500 વષા 
પછી પણ ભરરિવરસીઓ પોિરિર જિિરયક િરીકે િેિી પૂજા આદર કરે છ ેિેિર 
ચટરત્ર િથર ભરગવિપુરરણિર કૃષ્ણિર ચટરત્ર સરથે કોઈ િરલમેલ િથી. ભરગવિ–
પુરરણિર કૃષ્ણિે િૈતિકિર સરથે કોઈ સમ્બન્િ િથી, યરદવો િથર ભરરિવરસીઓિર 
સરમરતજક ઉત્થરિ સરથે કોઈ સમ્બન્િ િથી.  

અસત્ય, જૂઠરણર, કુિકોિો સહરરો લઈિે અવિરરવરદ િથર પુરરણોિર લેખિ 
દ્વરરર બ્રરહ્મણ પાંટડિોએ પોિરિર િમાિર િાંિરિે ચલરવવર મરટ ેજ ેજાળો તબછરવી છ ે
િેિી અસરોમરાંથી બહુ જ થોડર લોકો બચી શક્યર છ.ે  

 
▪ 
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9 

અવિરરવરદ અિ ેઈશ્વરિો જન્મ 

અવિરરવરદ િથર 18 પુરરણોિી જાળ ઈ.સ.િી પહેલી સદીમરાં રચવરિી 
શરૂઆિ થઈ. બીજી સદીમરાં મરકુંડયે પુરરણિી રચિર થયર પછી ગરુડ પુરરણ િથર 
બ્રહ્મપુરરણ જવેર પુરરણો બ્રરહ્મણપાંટડિો ઈ.સ. 8મી 9મી િથર 10મી સદી સુિી 
લખિર રહ્ર. આવી રીિે કુલ 18 પુરરણો બ્રરહ્મણ પાંટડિોએ બિરવ્યર, 24 અવિરરોિે 
સ્થરતપિ કયરા અિે િિેર પ્રચરર–પ્રસરર દ્વરરર બ્રરહ્મણોિર િમાિર િાંિરિે પુિુઃ સ્થરતપિ 
કરી દીિો. 

ક્રાંતિકરરી મૂળતિવરસી જિિરયક કૃષ્ણ તવશેિર સરચર ચટરત્રિી તવગિો 
જાણિર પહેલર અવિરરવરદ િથર ઈશ્વર જન્મ લે છ ે કેમ? િે તવશેિર બે પ્રતસદ્ધ 
તવદ્વરિોિર માંિવ્યોિે જાણી લઈએ. જમેરાંિર એક છ ેગુજરરિિર જાણીિર સત્યશોિક 
સ્વરમી સસ્ચ્ચદરિાંદ, જમેણે િમાિર િરમે લરવવરમરાં આવેલી અન્િશ્રદ્ધરમરાંથી લોકોિે 
બહરર લરવવર કેટલરયે િાંથો લખયર છ.ે  

બીજા કબીર સાંસ્થરિ અલરહરબરદિર અતભલરષ દરસ, જમેણે સાંિ કબીર િથર 
િમા તવષયક 70થી 80 પુસ્િકો લખયર છ.ે તવદ્વરિ અતભલરષ દરસ ઉિર ભરરિમરાં 
ખૂબ જ જાણીિુાં િરમ છ.ે  

આયા સમરજ માંટદર, અમદરવરદ દ્વરરર પ્રકરતશિ પુસ્સ્િકર “શુાં ઈશ્વર અવિરર 
લે છ?ે” આ પુસ્સ્િકરમરાં સ્વરમી સસ્ચ્ચદરિાંદે કહ્ુાં છ,ે  

આપણે ત્યરાં ટહન્દુઓમરાં ચોવીસ અવિરર સમ્બન્િી મરન્યિર પ્રચતલિ છ.ે એ 
24 અવિરર િીચે પ્રમરણે છ.ે  

(1) સિકરટદ, (2) વરરહ, (3) િરરદ, (4) િરિરરરયણ, (5) કતપલ,           
(6) દિરત્રેય, (7) યજ્ઞ, (8) ઋષભદેવ, (9) પૃથુરરજા, (10) મત્સ્ય, (11) કૂમા,       
(12) િન્વાંિટર, (13) મોટહિી, (14) િૃતસાંહ, (15) વરમિ, (16) હયિીવ,  (17) હટર, 
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(18) પરશુરરમ, (19) વ્યરસ, (20) હાંસ, (21) શ્રી રરમ, (22) શ્રીકૃષ્ણ,  (23) બુદ્ધ 
અિે (24) કસ્લ્ક. 

આ ચોવીસ અવિરરો દ્વરરર દુતિયરમરાં કોઈ િમાિી સ્થરપિર થઈ કે કેમ? િેવો 
પ્રશ્ન ઊભો થરય છ ે કે રરક્ષસોિે મરરવર ઈશ્વરિે અવિરર લેવો પડ ેછ;ે પણ મોટર 
ભરગે પેઢી દર પેઢી થિરરર રરક્ષસો િો 18 પુરરણોમરાં લખયર પ્રમરણે િો ભગવરિ 
તવષ્ુિર દ્વરરપરળ જય િથર તવજય જ છ.ે 

તવષ્ુિી આજ્ઞર અિુસરર સ્વગામરાં તવષ્ુ ભગવરિિે પૂછ્યર વગર કોઈિે 
આવવર દેિર િ હિર. જય િથર તવજય જઓે તિષ્ઠરભયુું કિાવ્ય બજાવવર છિરાં પણ 
શ્રરપ પરમ્યર અિે રરક્ષસ બન્યર અિે પછી િમેિે મરરવર મરટ ેતવષ્ુિે અવિરર લેવો 
પડ્ો. 

શુાં આ અવિરરો ઐતિહરતસક રૂપે થયર હિર ખરર? શુાં ખરેખર િેઓએ 
િમાિી સ્થરપિર કરી? મોટહિી, વરમિ, પરશુરરમ એવર અવિરરો છ ેકે જમેિર 

કરયાિુાં સમથાિ કરવર જિર િમા િથર ન્યરય બન્ને આઘરિ લરગે િેમ છ.ે 
અધ્યયિશીલ વ્યસ્ક્િિે આ વરિ પુરરણો વરાંચિર સમજિર વરર િહીં લરગે; 

પણ આપણી આગળ મહત્ત્વિો પ્રશ્ન એ છ ેકે જ ેગુાંચો અિે અસ્પષ્ટિર ચરલી 
રહી છ ેિેમિે ચરલવર દેવી કે પછી ટહન્દુ પ્રજાિે જગરડીિે સરચી ટદશરિુાં ભરિ 

કરરવવુાં? 
પેટ ભરવર િથર મરિ–પરિ મરટ ેઆપણર આ મઠરિીશો, મહાંિો, પૂજારીઓ 

કે જઓેએ િમાિુાં ઓઠુાં મરધ્યમ સ્વીકરયુું છ ેિેઓ કદી ક્રાંતિ િ કરી શકે, િેઓ 
િો ચીલરચરલુ મરન્યિરઓ િથર પ્રથરિે પકડી રરખીિે વળગી રહેવર ટહન્દુ પ્રજાિે 

સમજાવશે; પણ જમેિે આજીતવકર કે મરિ–પ્રતિષ્ઠરિી કદી પડી િથી િેવર 
સત્યશોિક ક્રાંતિકરરી તવચરરકો ટહન્દુ પ્રજાિે જગરડવરિુાં કરયા કયરા જ કરશે, 

કયરા જ કરશે. 
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ટહન્દુ પ્રજાિે ઊંઘરડિરરર સ્થરતપિ ટહિો (પાંટડિો પુરોટહિો) કરિર િેિે સરચી 
ટદશર બિરવી જગરડિરરર ઋતષઓ જ ટહિકરરી બિિર હોય છ.ે ઈશ્વર સમ્બન્િી 
અિેક અસ્પષ્ટિરમરાંથી, અવિરરવરદી અસ્પષ્ટિરમરાંથી જો ટહન્દુ પ્રજા છુટ ેઅિે એવુાં 
દૃઢિરથી સમજિી થરય કે પરમરત્મર ઈશ્વર એક જ છ ેિ ેમરણસ કે અમરણસિર રૂપ ે
અવિરિો િથી; પણ અિરટદકરળથી િે એક જ અતવકળ રૂપ ે છ.ે જો આ ભરવ 
પ્રજામરાં દૃઢ થરય િો અિેક ઈષ્ટદેવિર િરમે થિર કલહો િથર અસ્પષ્ટિર દૂર થરય 
અિે ટહન્દુ પ્રજાિે જગરડવરિુાં અિે ઈશ્વરિર સ્વરૂપ તવશે પરયરિી ક્રાંતિ થરય. 

આજ ે પણ દુતિયરિર જાપરિ, અમેટરકર, યુરોપ વગેરે દેશોમરાં ઉિમ 

કક્ષરિી િીતિમિર છ ેજ. એક પણ અવિરર તવિર તવશ્વિર આ બિર દેશો વિુ 
સમૃદ્ધ િથર િીતિમરિ છ ે અિે આપણે ત્યર આટઆટલર અવિરરો થયર છિરાં 

અિે પૂજાપરઠ વગેરે કરવર છિરાં ભરરિ દેશ દટરદ્ર અિે કાંગરળ દેશ કેમ છ?ે 
લરાંચરૂશ્વિ અિે અિૈતિકિરથી આપણે ખદબદી રહ્ર છીએ. પ્રશ્ન થરય છ ેકે િો 

પછી આ અવિરરોએ કયુું શુાં? 
ખરેખર િો અવિરરવરદિી મરન્યિર જ એક ભ્રાંતિ ભરી છ.ે એક પણ 

અવિરર તવિર ઈસ્લરમ અિે તિસ્િી િમો તવશ્વભરમરાં પ્રબળ બિીિે પ્રસરી રહ્ર 

છ.ે તવશ્વિર અિેક દેશો પર િેમણે સિર મેળવી રરજ કયુું. જ્યરરે આપણે 
ગરમેગરમ અવિરરો, ભગવરિો િરરવિર હોવર છિરાં દુતિયરમરાં ક્યરાંય િથી િો 

પ્રસરી શક્યર કે િથી ક્યરાંય રરજ કરી શક્યર. અરે આપણે િો આપ ાું પોિરિુાં 
ઘર પણ સાંભરળી શક્યર િથી કે સાંભરળી શકિર િથી, કરરણ કે અવિરરવરદિર 

િરમે આપણિે તમથ્યરમરગે ચઢરવી દેવરયર છ.ે આ અવિરરવરદથી ઈશ્વરિુાં સરચુાં 
સ્વરૂપ ગુાંચવરયુાં છ,ે અરે ખોવરઈ ગયુાં છ.ે લોકો જ ે ઈશ્વર િથી િેિે ઈશ્વર 

સમજીિે ઉપરસિર કરે છ,ે વ્યથાિર દોડરદોડી કરે છ.ે” 
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સ્વરમી સસ્ચ્ચદરિાંદે અવિરરવરદ િથર પુરરણો તવશે ઉઠરવેલર પ્રશ્નોિે 
સમજવર જરૂરી છ.ે મૂળતિવરસી ક્રાંતિકરરી જિિરયક કૃષ્ણિે અવિરર ઘોતષિ 

કરવર પરછળિર બ્રરહ્મણ પાંટડિોિર આશયિે સમજવરમરાં સ્વરમી સસ્ચ્ચદરિાંદિુાં 
માંિવ્ય ઉપયોગી િીવડ ેછ.ે 

અવિરવરદ ક્યરાંથી આવ્યો? કેવી રીિે તવકતસિ થયો? િેિી સ્પષ્ટિર આપણિ ે
ઉિર ભરરિિર ટહન્દી તવદ્વરિ અતભલરષ દરસ પરસેથી મળી રહે છ.ે 

જ ે લોકો ઋગ્વેદ, યજુવેદ, સરમવેદ િથર અથવાવેદ સટહિ ચરર વેદોિો 
અભ્યરસ કરશે િેઓિે જાણવર મળશે કે ચરર વેદોમરાં અવિરરવરદિી એક લરઈિ 
પણ િથી. 

ઈશ, કેિ, કઠ, મુાંડક, મરાંડુક્ય, પ્રશ્ન, એિરેય, િૈિરીય, શ્વેિરશ્વર, છરાંદોગ્ય 
અિે બૃહદરરણ્યક સટહિિર અતગયરર ઉપતિષદો જ પ્રરમરતણક છ.ે આ ઉપતિષદોિો 
અભ્યરસ કરિરરિે એક પણ પાંસ્ક્િ એવી િહીં જોવર મળે કે િેમરાં અવિરરવરદિી 
કોઈ વરિ હોય. 

સરાંખય, યોગ, ન્યરય, વૈશેતષક, મીમરાંસર િથર બ્રહ્મસુત્ર સટહિિર પરાંચ શરસ્ત્રોમરાં 
અવિરરવરદ ક્યરાંય જોવર િહીં મળે. ચરર વેદ િથર અતગયરર ઉપતિષદો જ ેપ્રરચીિ 
છ ે િેમરાં ક્યરાંય પણ અવિરરવરદિે કોઈ અવકરશ જ િથી. બ્રહ્મતવચરર મરટ ે િો 
ઉપતિષદ જ મુખય છ,ે પરન્િુ િેમરાં તિગુાણવરદી િત્ત્વ પર જ તવચરરવરમરાં આવ્યુાં છ,ે 
અવિરરવરદ પર િહીં. 

“કબીર પર શુકલ કી ઔર મેરી દૃસ્ષ્ટ”મરાં અતભલરષ દરસે અવિરરવરદ તવશ ે
લખયુાં છ ેકે, “જિૈો અિે બૌદ્ધોએ મહરવીર અિે બુદ્ધિે ઉિરરવરદિર રૂપમરાં મરન્યર છ.ે 
ઉિરરવરદ એિે કહેવરય જમેરાં આત્મર તવકરરોથી મુક્િ બિીિે સિિ ઉપર ઉઠિો રહે 
છ,ે એટલે કે િે કલ્યરણરૂપ બિી જાય છ.ે ઉિરરિો અથા જ બીજાઓિી આગળ વિી 
જિરર, શ્રેષ્ઠ અિે મુક્િ થરય છ ેજ ેિથ્યપણૂા અિે વૈજ્ઞરતિક છ.ે 
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અતિ શ્રદ્ધર હોવરથી જિૈો–બૌદ્ધોએ મહરવીર અિે બુદ્ધિી મૂતિાઓ સ્થરતપિ 
કરી અિે િેિી પૂજા શરૂ કરી. િેઓિી દેખરદેખીમરાં બ્રરહ્મણોએ અવિરરવરદિ ે
સ્થરતપિ કયો, જિેો અથા ‘ઉિરવુાં, િીચે આવવુાં’ કે કોઈ પૂણા કરમ ઈશ્વરિુાં િીચે 
ઉિરવુાં, જ ેસમ્પૂણા રીિે કરલ્પતિક િરરણર છ.ે 

કોઈ જીવ પોિરિર સદ્પુરુષરથાથી શુદ્ધ બિીિે, ઉપર ઉઠીિે, બીજાથી આગળ 
વિી જાય છ.ે આ ઉિરરવરદ પ્રત્યક્ષ સત્ય અિે અિુભવી શકરય છ;ે પરન્િુ કોઈ 
મુક્િ ઈશ્વર આકરશમરાંથી ઉિરીિે દુુઃખીઓિુાં દુુઃખ દૂર કરવર િથર દુષ્ટોિે મરરવર 
આવે છ,ે એ અન્િતવશ્વરસ છ.ે” 

િમાિે પોિરિો વાંશ પરમ્પરરગિ િાંિો બિરવિરર બ્રરહ્મણ પાંટડિ–પુરોટહિોિો 
વ્યવસરય બૌદ્ધ િથર જિૈ તવચરરિરરરિર વ્યરપક સ્વીકરરથી પડી ભરાંગ્યો હિો. જિૈ–
બૌદ્ધોિર ઉિરરવરદથી પ્રભરતવિ થઈિે કૃષ્ણિર િરમ પર પોિરિો િમાિો વ્યવસરય 
જમરવવર બ્રરહ્મણ પાંટડિોએ જિિરયક કૃષ્ણિે અવિરરિર રૂપમરાં મહરભરરિમરાં 
તચતત્રિ કયરા છ.ે 

અતભલરષ દરસ રરમ અિે કૃષ્ણિે અવિરર િરીકે પ્રસરટરિ કરવરિી પ્રતક્યરિે 
સ્પષ્ટ કરિર આગળ લખે છ ે: 

“ગીિર મહરભરરિિી અાંદરિી રચિર છ,ે જમેરાં શ્રીકૃષ્ણિે પૂણા અવિરર મરિી 
લેવરમરાં આવ્યર છ;ે પરન્િુ રરમિે ત્યરાં સુિી અવિરર મરિવરમરાં આવેલ િથી. એટલર 
મરટ ેગીિરકરરે શ્રીકૃષ્ણિર મુખથી કહેવડરવ્યુાં છ ેકે “હુાં શસ્ત્રિરરીઓમરાં રરમ છુાં. રરમુઃ 
શસ્ત્રભૃિરહમ્’(10–31) એટલે કે ગીિરકરળ સુિી શ્રીરરમિે ફક્િ એક શસ્ત્રિરરી 
વીરિર રૂપમરાં જ મરિવરમરાં આવેલ. 

તવદ્વરિોિો મિ છ ે કે ઈ.સ. પૂવે 300 પહેલર વરસ્લ્મકી રરમરયણ અયોધ્યરથી 
યુદ્ધકરાંડ સુિી ત્રણ હજાર શ્લોકોથી પણ ઓછરમરાં બિી અિે ત્યરાં સુિી શ્રીરરમિે 
મિુષ્ય મરત્ર મરિવરમરાં આવેલ. ઈ.સ.િર પ્રરરમ્ભ પછીિર સમયમરાં પ્રક્ષેપ (ઘુસપેઠ) 
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કરવરવરળરઓએ િેમિે તવષ્ુિો અાંશ અવિરર જાહેર કયરા. પછીથી પુરરણોમરાં િેિર 
અવિરરિી ચચરા વિવર લરગી. 14મી સદી સુિીમરાં શ્રીરરમ શમરા દ્વરરર ‘અધ્યરત્મ 
રરમરયણ’ લખીિે શ્રીરરમિે પુણાબ્રહ્મ તસદ્ધ કરવરમરાં આવ્યર અિે સોળમી સદી 
સુિીમરાં ગોસ્વરમીજીએ શ્રીરરમિે કરોડો બ્રહ્મર, કરોડો તવષ્ુ, કરોડો તશવ વગેરેિી 
સમરિ સરતબિ કરવર પ્રયરસ કયરા.” 

અવિરરવરદ ભરરિીય મૂળિી િરરણર િથી; પરન્િુ તવદેશી મૂળિી િરરણર છ.ે 
એ વરિિે સ્પષ્ટ કરિર અતભલરષ દરસ લખે છ ેકે, 

“િથ્ય એ છ ેકે ભરરિીય મૂળ અવિરરવરદી છ ેજ િહીં. હર, તવદેશી મૂળમરાં 
અવિરરવરદ જરૂર છ.ે ભરરિીય મૂળમરાં ઉપલબ્િ પ્રરચીિિમ િાંથ ઋગ્વેદ િથર 
અન્ય વેદ છ ેઅિે િમેરાં અવિરરવરદિી ગાંિ જ િથી. જ્યરરે તવદેશી મૂળિર પ્રતસદ્ધ 
િાંથ બરઈબલ િથર કુરરિ અવિરરવરદી જવેી િરરણરઓ િરરવે છ.ે બરઈબલ બિરવ ે
છ ે કે ઈશુ ઈશ્વરિર એકમરત્ર પુત્ર છ ે િથર કુરરિ બિરવે છ ે કે મહાંમદ ઈશ્વરિર 
પૈગમ્બર–સાંદેશરવરહક છ.ે આવી રીિે અવિરરવરદિે તવદેશી મૂળિી િરરણર કહી 
શકીએ છીએ; પરન્િુ ભરરિીય મૂળ અવિરરવરદી ક્યરરેય િથી.” 

જ્યરરે જ્યરરે પૃથ્વી પર અિમા વિે છ,ે દુષ્ટોિો દુષ્ટરચરર વિે છ ેત્યરરે ત્યરરે 
ઈશ્વર મિુષ્યરૂપે અવિરર િરરણ કરીિે દુષ્ટોિો િરશ કરે છ.ે આવી મિઘડાંિ 
િરરણરિે પડકરરિર અતભલરષ દરસ લખે છ,ે 

“ઈશ્વરે વૈટદક રરવણ િથર કાંસિે જ બિરથી વિુ અત્યરચરરી સમજ્યર જિેે 
મરરવર મરટ ે િે પોિરિુાં તસાંહરસિ છોડી િરિી પર આવી ગયો. િેિી દૃસ્ષ્ટમરાં 
ચાંતગઝખરિ, મહમૂદ ગઝિવી, મુહમ્મદ ઘોરી, િરટદર શરહ, ઔરાંગઝેબ વગેરે 
અત્યરચરરી િ હિર, િેથી િેણે િેઓિે મરરવર મરટ ે અવિરર િ લીિો. ભગવરિ 
અત્યરચરરીઓિે ફક્િ મરરી શકે છ ે િેમિી બુતદ્ધ સુિરરી શકિો િથી. આવર 
ભગવરિથી િો મહરત્મર ગરાંિી મોટર ભગવરિ હિર, જમેણે પોિરિી અટહાંસરિી 
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સરિિરથી અાંિેજોિી બુતદ્ધ બદલી દીિી અિે િેઓિે ચૂપચરપ ઈગ્લેન્ડ પરછર ફરવુાં 
પડ્ુાં.” 

અવિરરવરદિી મિઘડાંિ િરરણરિે પડકરરિર અતભલરષ દરસ આગળ લખે છ,ે 
“પ્રહલરદિે બચરવવર મરટ ે િે ઈશ્વરે થરાંભલો ફરડી િરખયો અિે િૃતસાંહ રૂપે 

પ્રગટ થયર; પરન્િુ અયોધ્યરમરાં રરમમાંટદર, કરશીિુાં તશવમાંટદર, સોમિરથિુાં તશવમાંટદર, 
મથુરરિુાં ગોપરલ માંટદર જ્યરરે આક્મણકરરોએ િોડ્ુાં ત્યરરે કોઈ ભગવરિ દીવરલ 
િોડીિે બહરર િ આવ્યો. ગુરુ ગોતવાંદતસાંહિર બે દીકરરઓિે જ્યરરે એક મુસ્સ્લમ 
બરદશરહે દીવરલમરાં જીવિર ચણરવી દીિર ત્યરરે દીવરલ િોડીિે ભગવરિ િ િીકળ્યો. 
પ્રહ્લરદથી ગુરુ ગોતવાંદતસાંહિર બરળકોિુાં બતલદરિ વિુ હિુાં, ઓછુાં િહીં.” 

જૂિર બરઈબલિર પ્રતસદ્ધ મહરપુરુષ િુહિર ત્રણ પુત્ર સેમ, હરમ અિે યરફિ 
હિર. જમેરાંથી મોટર પુત્ર સેમિર વાંશજ આરબ, યહુદી અિે તમસ્રી છ.ે ઈસરઈ 
યહુદીિી અાંદર આવ ે છ ે એટલે યહુદી, ઈસરઈ િથર મુસલમરિિો સમૂહ સરમી–
પરમ્પરર કહેવરય છ.ે જૂિી બરઈબલ, િવી બરઈબલ િથર કુરરિિર તવચરર સરમી 
પરમ્પરરિર તસદ્ધરાંિ છ.ે 

સરમી પરમ્પરર અિે આયા પરમ્પરર વચ્ચેિો ભેદ દશરાવિર અતભલરષદરસ 
લખ છ,ે 

“સરમી પરમ્પરર અિે આયા પરમ્પરરિર આધ્યરસ્ત્મક તચાંિિમરાં આ એક મહરિ 
અાંિર છ ે કે એક પોિરિી આધ્યરસ્ત્મક ઉન્નતિિર કેન્દ્રમરાં પૈગમ્બરિે મરિે છ ેઅિે 
બીજી ફક્િ પોિરિર આત્મરિે મરિે છ.ે 

ઈસરઈઓિર ખયરલમરાં જમે કે િેમિર બરઈબલમરાં લખયુાં છ ે કે સાંિ ઈશુિે 
પયગમ્બર િ મરિવરથી સ્વગામરાં પ્રવેશ િ થઈ શકે. આવી રીિે કુરરિ શરીફિે વરાંચો 
િો મુસલમરિોિર ખયરલથી હજરિ મુહમ્મદ પયગમ્બરિે િ મરિવરથી સ્વગામરાં પ્રવેશ 
થશે જ િહીં; પરન્િુ હમ્મેશરાં મરટ ેિરકિી આગમરાં જલિર રહેવુાં પડશે. 
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આયા પરમ્પરરિર મૌતલક િાંથ વેદ, ઉપતિષદ િથર શરસ્ત્રોમરાં આવુાં કાંઈ છ ેજ 
િહીં. આવર િાંથોમરાં િ ક્યરાંય શ્રીરરમ, શ્રીકૃષ્ણ અથવર બીજા કોઈ અવિરર છ ેઅિે 
િ ક્યરાંય અધ્યરત્મિી ઉન્નતિિર કેન્દ્રમરાં કોઈ વ્યસ્ક્િ છ.ે વેદ, ઉપતિષદ િથર શરસ્ત્રિર 
રચિરકરર ઋતષઓ આપણર િમા અિે અધ્યરત્મિર કેન્દ્રમરાં િથી. આયા પરમ્પરરિો એ 
સ્થરતપિ રરજ્યપથ છ ેકે સરિિરિર બળ પર પોિરિર આત્મરિે ઓળખો અિે તવષય 
વરસિરઓિે ત્યરગીિે આ મલીિ બિી જાવ. આત્મસરક્ષરત્કરર જ જીવિિુાં પરમ 
લક્ષ્ય છ.ે” 

આગળ કહ્ુાં િેમ બૌદ્ધ અિે જિૈિર વૈજ્ઞરતિક ઉિરરવરદિી પ્રતિતક્યર સ્વરૂપ 
બ્રરહ્મણ પરમ્પરરમરાં શ્રીકૃષ્ણ અિે શ્રીરરમિે અવેજ્ઞરતિક અવિરરવરદમરાં પ્રતિસ્ષ્ઠિ 
કરવરમરાં આવ્યર, અિે બિરવવરમરાં આવ્યુાં કે પૂણા પતવત્ર પરબ્રહ્મ અિે ઈશ્વર જ ેિીચે 
ઉિરીિે દુષ્ટોિો સાંહરર િથર સરિુ–સજ્જિોિર ઉદ્ધરર મરટ ેઆવે છ.ે આ અવૈજ્ઞરતિક 
એટલર મરટ ેછ ેકે સવાત્ર વ્યરપ્ત, સવાજ્ઞ અિે સવાશસ્ક્િમરિ ઈશ્વરિે બિુાં કરવર મરટ ે
દેહ િરરણ કરીિે આવવુાં પડ ેછ ેઅિે જીવિભર િેિે છળકપટ, મરરકરટ કરવુાં અિે 
રોવુાં િોવુાં પડછે.ે િે જો હોય િો પોિરિી જગ્યરએથી જ બિુાં ઠીક કરી શકે છ.ે  

જ્યરરે શ્રીકૃષ્ણ િથર શ્રીરરમિે અવિરર મરિવરમરાં આવ્યર, ત્યરરે ક્યરરેય એમ 
િથી કહેવરયુાં કે િેમિે અવિરર િહીં મરિે િે િકામરાં જશે અથવર િે તશાંગડર–પૂછડર 
વગરિો પશુ છ.ે પરન્િુ જ્યરરે તિસ્િીઓ િથર મુસ્લીમોિુાં આગમિ ભરરિમરાં થયુાં 
અિે બ્રરહ્મણ સમરજ િેિરથી પૂણા પટરતચિ થયો ત્યરરે િેઓિર પયગમ્બરવરદિી 
િરિરશરહીિો પ્રભરવ બ્રરહ્મણ સમરજિર અવિરરવરદ પર પડવર લરગ્યો. ત્યરરે 
શ્રીકૃષ્ણ િથર શ્રીરરમિે અવિરર મરિવરવરળર કહેવર લરગ્યર કે જ ે એમિે સવા 
હિરાકિરા ઈશ્વર િથી મરિિર િે શીંગડર–પૂાંછડર તવિરિર પશુ છ,ે િે િરકમરાં જાય છ.ે 

પ્રતસદ્ધ કૃષ્ણ–ભક્િ મિુસુદિ સરસ્વતિએ પોિરિર ગીિર ભરષ્યિર પાંદરમર 
અધ્યરયિર અાંિમરાં લખયુાં ‘િે મૂઢર તિરયાં ગિુઃ’ કૃષ્ણિે ભગવરિ િ મરિવરવરળો મૂઢ 
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િરકમરાં જાય છ.ે ગોસ્વરમી િુલસીદરસે િો શ્રીરરમિે પરબ્રહ્મ િ મરિવરવરળરિે 
શીંગડર–પૂાંછડર તવિરિો પશુ ‘ખર સુકર સ્વરિ સમરિ’ વગેરે ઘ ાુંબિુાં કહ્ુાં છ.ે 

આવી રીિે સરમી–પરમ્પરરિર પયગમ્બરિી િરિરશરહી આયા–પરમ્પરરિર 
વાંશજોમરાં ઉિરી આવી અિે િેઓ પોિરિર મૂળ સ્વરૂપિે ભલૂી ગયર. સરમી પરમ્પરર 
પયગમ્બરવરદી િરિરશરહી છ ેઅિે આયા પરમ્પરર સ્વિન્ત્ર આત્મવરદી છ;ે પરન્િ ુ
અફસોસ છ ેકે આજ ેઆયા–પરમ્પરરિર સાંિરિો ભટકી ગયર છ.ે િેઓ પોિરિર મૂળ 
િાંથ વેદ, ઉપતિષદ િથર શરસ્ત્રિર મમા જ જાણિર િથી. આિયા છ ે કે તવદ્વરિ િથર 
આચરયા કહેવડરવિર લોકો પણ અજાણ બિી રહ્રાં છ.ે 

અવિરરવરદ અિે બદલિર સમયકરળ દરમ્યરિ બ્રરહ્મણ પાંટડિોએ જુદર જુદર 
િાંથોમરાં ફેરફરર કરીિે અવિરરવરદ કેવી રીિે તવકસરવ્યો િેિી સ્પષ્ટિર 
અતભલરષદરસજી દ્વરરર સત્ય, પ્રમરણ અિે િકાબદ્ધ તવશ્લેષણ દ્વરરર થરય છ.ે 

મૂળતિવરસી ક્રાંતિકરરી જિિરયક કૃષ્ણિર જીવિિી વરસ્િતવકિરિે સમજવી કે 
તવચરરવી હવે સરળ બિી રહેશે. 

 
▪ 

 

  

https://govindmaru.com/


 

ક્રાંતિકરરી મૂળતિવરસી જિિરયક કૃષ્ણ 

 

અિુક્મતણકર                      https://govindmaru.com Page 60 
 

10 

તવષ્ુ િથર ભગવિ ગીિર સરથે કૃષ્ણિો સમ્બન્િ 

ઈ.સ. પૂવે 600 વષા પહેલર ભરરિમરાં મહરવીર િથર ગૌિમ બુદ્ધ જવેર 
િરયકોએ જિૈ િથર બૌદ્ધ તવચરરિરરર ફ્લરવી. આયા બ્રરહ્મણ ઋતષઓ–યજ્ઞોિર 
તક્યરકરાંડમરાં પશુઓિર બલી સરથે સોમરસ િથર સુરરિુાં પરિ કરિર હિર. િમાિે િાંિો 
બિરવી દઈિે ભૂદેવ િરીકે પોિરિે શ્રેષ્ઠ િથર અન્યિે િીચ મરિીિે લોકોમરાં 
અસમરિિર ફેલરવી શોષણ કરી રહ્ર હિર. 

દેશભરિર િરિર–મોટર રરજાઓ િથર વેપરરીઓમરાં જિૈ િથર બૌદ્ધ તવચરરિરરર 
ફેલરિર સમય િ લરગ્યો. તક્યરકરાંડ એ િમા િથી પરન્િુ મરિવીઓએ પોિરિર કમોિર 
િૈતિક આચરણ દ્વરરર િમાિુાં પરલિ કરવરિુાં છ ે એવી વરિ જિૈ િથર બૌદ્ધ 
તવચરરિરરર દ્વરરર ફેલરઈ. બ્રરહ્મણ, ક્ષતત્રય, વૈશ્ય િથર શૂદ્ર એમ ચરર વણામરાં મરિવીિે 
વહેંચિી વણાવ્યવસ્થર પણ ગુણકમા અિુસરર મરિવીિી ઉચ્ચિરિે સ્થરિ મળિર િૂટી 
ગઈ. ભરરિમરાં સરમરતજક ક્રાંતિ થઈ, સરમરતજક સમરિિર વિી. 

િાંદવાંશ િથર મૌયા વાંશિર રરજાઓ શુદ્રવણા જાતિિર શરસકો હિર. બુદ્ધ પોિ ે
શરક્યવાંશિર હિર, જ ે આજ ે શૂદ્ર વાંશ ગણરય છ ે િથર િેમિી મરિર કૌલ (કોલી) 
વાંશિર હિર. ગૌિમ બુદ્ધિી પત્િી યશોિરર જમેિુાં બરળપણિુાં િરમ ગોપર હિુાં િે 
યરદવ કન્યર હિી. ચાંદ્રગુપ્ત મૌયા પોિે પશુપરલકિો પુત્ર હિો જ ેપશુપરલક જાતિઓ 
આજ ેગોપરલક િરીકે પોિરિે ઓળખરવ ેછ.ે િેિી મરિર મુરર વરણાંદ તપિરિી શૂદ્ર 
કન્યર હિી. 

ચાંદ્રગુપ્ત મૌયા િથર સમ્રરટ અશોકિર શરસિમરાં જિૈ િથર બૌદ્ધ િમાિો વ્યરપક 
ફેલરવો થયો. યજ્ઞો બાંિ થઈ ગયર. િમાિો િાંિો ભરાંગી જિર આયા બ્રરહ્મણો જુદર જુદર 
વ્યવસરયમરાં લરગી ગયર. ભરરિિે જગિગુરુિુાં સ્થરિ સમ્રરટ અશોકિર શરસિમરાં 
મળુ્યાં. બૌદ્ધ િમાિો ફેલરવો શ્રીલાંકર, બ્રહ્મદેશ, કાંબોટડયર, ચીિ િથર જાપરિ સુિી થયો. 
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િક્ષશીલર િથર િરલાંદરિી તવદ્યરપીઠોમરાં તવશ્વિર દેશોમરાંથી તવદ્યરથીઓ જ્ઞરિતવજ્ઞરિ 
શીખવર ભરરિમરાં આવિર હિર. 

બૌદ્ધરરજા બૃહદ્રથિી હત્યર બ્રરહ્મણ સેિરપતિ પુષ્યતમત્ર શૃાંગે કરીિે પોિે રરજા 
બન્યો. િેમણે વૈટદક બ્રરહ્મણ િમાિે રરજિમા ઘોતષિ કયો. ચરર વણોિી વ્યવસ્થરિે 
િલવરરિી િરકરિ અિે મિુસ્મૃતિિરાં બાંિરરણિે અમલમરાં મૂકી મજબૂિ બિરવી. યજ્ઞો 
ફરીથી શરૂ કરરવ્યર છિરાં પણ લોકોમરાં યજ્ઞોિે પ્રતિસરદ િ મળ્યો. બૌદ્ધ િમાિે 
િેસ્િિરબૂદ કરવર બૌદ્ધ સરિુઓિી હત્યર કરીિે િેિુાં મરથુાં રજૂ કરિરરિે 100 
સોિરમહોરો ઇિરમ જાહેર કયુું. આ સમયે દેશિી મોટરભરગિી આબરદી બૌદ્ધ િમા, 
જિૈ િમા, સિરિિ તશવ–શસ્ક્િ િમા, ભરગવિ િમાિે અિુસરિી હિી. વૈટદક બ્રરહ્મણ 
િમાિર અિુયરયીઓ મરત્ર બ્રરહ્મણો જ હિર. બુદ્ધ િથર મહરવીરિી મૂતિાઓિો 
ઉપયોગ પૂજા ઉપરસિરમરાં થિો હિો. 

56 પ્રકરરિર યરદવવાંશો િરીકે ઓળખરિી આબરદીિો મોટો ભરગ 

પશુપરલિિો વ્યવસરય છોડી, એ સમય દરમ્યરિ જુદર જુદર વ્યરવસરતયક વગોિર 
રૂપમરાં તવભરતજિ થઈ ગયો હિો. જઓેિર બદલરયેલર વ્યવસરય અિુસરર િેમિી 

ઓળખ જ્ઞરતિ િરીકે પ્રચતલિ બિી રહી હિી. િેઓ બૌદ્ધ, જિૈ, તશવ–શસ્ક્િ 
િમા િથર ભરગવિ િમાિે અિુસરિર હિર. કૃષ્ણ મરટ ેઆદર અિે જિિરયક 

િરીકેિુાં સ્થરિ િમરમ વગોમરાં હિુાં. કૃષ્ણિે તવષ્ુિો અવિરર કે કૃષ્ણ એ ઈશ્વરિો 

અવિરર છ ેિેવી કોઈ મરન્યિર પુષ્યતમત્ર શૃાંગિર શરસિ સમયિર ભરરિમરાં િ 
હિી. કૃષ્ણિુાં કોઈ માંટદર પણ દેશભરમરાં ક્યરાંય િ હિુાં. આ સમયગરળરમરાં 

ચરરણ જ ે પશુપરલક જાતિ છ ે િેઓમરાં ગીિર કાંઠસ્થ હિી અિે િેમરાં મરત્ર 
અજુ ાિિે યુદ્ધ કરવર મરટ ે િેમિી િૈતિક ફરજિી યરદ આપીિે કૃષ્ણ યુદ્ધ મરટ ે

િૈયરર કરે છ ેએટલી ટૂાંકી વરિ હિી. જ ેપ્રરકૃિ ભરષરમરાં હિી. અિે ફક્િ 70 
શ્લોકો જ હિર.  
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ઈ.સ. પૂવે 150 વષા અિે ઈ.સ. 400 સુિીિર ગરળરમરાં બૌદ્ધિમા, જિૈ િમા, 
તશવ–શસ્ક્િ િમા િથર ભરગવિ િમાિે અિુસરિરરરઓિે વૈટદક બ્રરહ્મણિમાિી 
અસરમરાં લરવીિે આયા બ્રરહ્મણો પોિરિો િમાિો િાંિો પુિુઃ સ્થરતપિ કરી શક્યર િ 
હિર. રરજ્યરશ્રય હોવર છિરાં િે શક્ય બન્યુાં િ હિુાં. બૌદ્ધિમા િૈતિકિરિો િમા હિો, 
બૌદ્ધ િમાિો પરયો દયર, કરુણર, અપટરિહ અિે સમરિિર હિો. ગુણકમાિર આિરર 
પર મરિવીિે શ્રેષ્ઠ બિવર િરફ લઈ જિરર મરગા હિો. 

વણાવ્યવસ્થર િથર મિુસ્મૃતિ જન્મજાિ રીિે જ આયા બ્રરહ્મણિે ઉચ્ચ, શ્રેષ્ઠ 
િથર ભુદેવ િરીકે સ્થરતપિ કરિી હિી. જિિરયક કૃષ્ણિો ઉપયોગ બૌદ્ધ િમાિે 
ખિમ કરવર મરટ ે કૃષ્ણિી પૂજા શરૂ કરરવીિે કૃષ્ણિર િરમે સરટહત્ય રચવરિી 
જરૂટરયરિ બ્રરહ્મણ પાંટડિોિે ઊભી થઈ. કૃષ્ણ અિરયા હિર એટલે બ્રરહ્મણ િેિી પૂજા 
િ કરી શકે. બ્રરહ્મણ તવષ્ુિી જ પૂજા કરી શકે. િેથી આયા બ્રરહ્મણ પાંટડિોએ 
તવષ્ુિર જુદર જુદર અવિરરો તવષેિર પુરરણો લખવરિી શરૂઆિ ઈ.સ. 400 પછી 
શરૂ કરી. આ રીિે કૃષ્ણિે તવષ્ુિો અવિરર જાહેર કરરયર. 

તવષ્ુ આયાિર િેિર હિર, જ ેરીિે બ્રહ્મર િથર ઇન્દ્ર િેમિર િેિર હિર. કૃષ્ણિે 
તવષ્ુિો અવિરર ઘોતષિ કરીિે િેિો ઉપયોગ આયા બ્રરહ્મણોિર િમાિર િાંિરિે 
તવકસરવવરમરાં િથર બૌદ્ધ િમાિે ખિમ કરવરિી રણિીતિિર રૂપમરાં શરૂ થયો. 
ભરગવિ ગીિરિી રચિર સાંસ્કૃિમરાં કરવરમરાં આવી. જમેરાં કૃષ્ણિર િરમે વણાવ્યવસ્થરિુાં 
સમથાિ કરવરમરાં આવ્યુાં. અિુયરયી બિિરરરઓિે મુસ્ક્િિી ગેરાંટી આપવરમરાં આવી. 
કૃષ્ણિર િરમે જાહેર કરરવવરમરાં આવ્યુાં કે હુાં ઈશ્વર રૂપ છુાં. ગીિરમરાં 700 શ્લોક મૂકી 
દેવરયર. 

ભગવદ્ ગીિરિર લેખક િરીકે પણ મહતષા વ્યરસિુાં િરમ મૂકી દેવરયુાં છ.ે તવદ્વરિ 
િૈલાંગ ભગવરિ ગીિરિર રચિરકરળિે ઈ.સ. પૂવે બીજી સદીિો અાંતિમ ગણે છ,ે જિેર 
પૂવે ગીિરિી રચિર થઈ હોઈ શકે. તિલકિર મિ મુજબ, ગીિરિો રચિરકરળ ઈ.સ. 
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પૂવે 422 વષાિો છ.ે પ્રો. ગોબેિર મિ અિુસરર ગીિરિો રચિરકરળ ઈ.સ. 
200થી 400િી વચ્ચેિો છ.ે  

ઉપરિર િમરમ મિોથી અલગ પ્રો. કોસરાંબીિો મિ છ.ે જ ે મિ તવવરદ 
રટહિ પ્રમરણો પર આિરટરિ છ.ે પ્રો. કોસરાંબીએ પોિરિી વરિ જોર દઈિે રજૂ 

કરી છ ેકે ગીિરિી રચિર ગુપ્તવાંશીય રરજા બરલરટદત્યિર શરસિકરળમરાં થયેલી 
છ.ે બરલરટદત્ય એ ગુપ્તવાંશથી સમ્બસ્ન્િિ છ,ે જ ે વાંશે આાંિવાંશિે સિરવાંતચિ 

કરી દીિો હિો. બરલરટદત્ય ઈ.સ. 467મરાં ગરદી પર બેસેલ. ગીિરિર 

રચિરકરળિે તિસ્િિ બિરવવર મરટ ેપ્રો. કોસરાંબીએ બે કરરણો દશરાવ્યર છ.ે 
1. શાંકરરચરયાિો જન્મ ઈ.સ. 788 અિે મૃત્યુ ઈ.સ. 822મરાં થયુાં હિુાં. 

િેમણે ભગવદ્ગીિરિુાં ભરષ્ય લખેલ, એિર પહેલર ગીિરિે કોઈ જાણિુાં િ હિુાં. 
શરાંતિરતક્ષિિો િત્ત્વસાંિહ જ ેશાંકરરચરયાિર જન્મથી 50 વષા પહેલર લખરયેલ છ ે

િેમરાં ગીિરિો કોઈ ઉલ્લેખ િથી. 
2. વસુબાંિુ ‘તવજ્ઞરિવરદ’ િરમિર સમ્પ્રદરયિો પ્રવિાક હિો. બ્રહ્મસુત્ર 

ભરષ્યમરાં આ તવજ્ઞરિવરદિી વસુબાંિુએ કરેલી આલોચિર છ.ે ગીિરમરાં એક 
જગ્યરએ બ્રહ્મસુત્ર ભરષ્યિો ઉલ્લેખ આવે છ.ે એટલર મરટ ે ગીિરિી રચિર 

વસુબાંિુ અિે બ્રહ્મસૂત્ર ભરષ્ય પછીિી જ હોઈ શકે. વસુબાંિુ ગુપ્તવાંશીય િરેશ 
બરલરટદત્યિો ગુરુ હિો. એ આિરર પર પૂરી ભગવિ ગીિરિુાં લેખિ અથવર 

િેિર કેટલરક અાંશોિે મૂળ ગીિરમરાં જોડવરિુાં કરયા તિસ્િિપણે બરલરટદત્યિર 
શરસિકરળમરાં અથવર િેિર પછી ઈ.સ. 467િી આસપરસ થયુાં હોય. 

હકીકિે મૂળ ગીિર ચરરણો દ્વરરર વતણાિ વીરગરથર જ હિી જમેરાં અજુ ાિિે 

યુદ્ધ મરટ ેકૃષ્ણ કેવી રીિે િૈયરર કયો િેિી િરટકાક િથર િૈતિક દલીલો હિી. મૂળ 
ગીિરમરાં િરતમાક કે દરશાતિક કોઈ વરિ િ હિી. 
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ઉપરિી તવગિો િપરસિર એક વરિ િક્કી થરય છ ે કે 3500 વષા પહેલરિર 
કૃષ્ણ િથર મહતષાવ્યરસિે વિામરિ ગીિર સરથે કોઈ સમ્બન્િ િથી, કેમ કે િેિી રચિર 
ઈ.સ. 5મી સદીમરાં થયેલ છ.ે કૃષ્ણિે ઈશ્વરિો અવિરર જાહેર કરીિે વણાવ્યવસ્થરિુાં 
સમથાિ કૃષ્ણિર િરમે કરરવવરિુાં ષડ્ન્ત્ર વૈટદક બ્રરહ્મણિમી બ્રરહ્મણપાંટડિોએ પોિરિો 
િમાિો િાંિો ચલરવવર મરટ ેકયુું છ.ે જમેરાં કૃષ્ણ, ભગવદગીિર િથર ભરગવિપુરરણિો 
ઉપયોગ કયો છ.ે 

તવષ્ુ આક્મણકરરી આયોિર એક િેિરિુાં િરમ છ.ે મૂળતવદેશી આયોિર મુખય 
ત્રણ િેિરઓ બ્રહ્મર, ઈન્દ્ર િથર તવષ્ુ હિર. આ ત્રણ િેિરઓએ ભરરિિર મૂળતિવરસી 
રરજાઓ શાંબર, ટહરણ્યકતશપ,ુ બલી વગેરેિે પરરતજિ કયરા. આયોએ પોિરિુાં બ્રરહ્મણ 
િરમ િરરણ કરીિે િમાિો િાંિો બિરવીિે તવષ્ુ િથર ઇન્દ્રિી િરક ઊભી કરવર િેિર 
કસ્લ્પિ અવિરરોિી કસ્લ્પિ કહરિીઓ ઊભી કરી. 

મૂળતિવરસી ભરરિીયો દસ્યુ, અસુર, રરક્ષસ, િરગ, વરિર, રીંછ, યરદવ અિે 
કૌલ શુદ્ર હોવરથી જન્મજાિ રીિે ઉિરિી કક્ષરિર િથર િીચ હોવરથી િેઓમરાંથી કોઈ 
વ્યસ્ક્િ પોિરિર ગુણો અિે કમોથી ઉન્નિ જીવિ બિરવી મહરિ કરયો વડ ેસમરજિે 
િેિૃત્વ આપી શકે િહીં એવી આયાબ્રરહ્મણ પાંટડિોિી મરન્યિર છ.ે ક્રાંતિકરરી કૃષ્ણ 
અવૈટદક જિિરયક હિર. મૂળતિવરસી ક્ષતત્રય મહરવીર િથર ગૌિમ બુદ્ધ પણ 
અવૈટદક જિિરયકો હિર.  

દયર, કરુણર, પે્રમ, અટહાંસર, અપટરિહ અિે સમરિિર એ િમાિર લક્ષણો છ ે
એવી તવચરરિરરરિે મરિવીએ પોિરિર જીવિમરાં વણી લેવી જોઈએ એવો બોિ જિૈ 
િથર બૌદ્ધ તવચરરિરરરિો હિો. વેદ, યજ્ઞો િથર વણાવ્યવસ્થર એ વૈટદક બ્રરહ્મણિમાિો 
પરયો છ.ે જમેરાં જન્મજાિ રીિ ેઆયાબ્રરહ્મણ ઉચ્ચ, શ્રેષ્ઠ િથર ભૂદેવ િરીકે િમાિો 
િાંિો પેઢી દર પેઢી કરિો રહે છ.ે બુદ્ધ િથર જિૈ તવચરરિરરરમરાં મરિિરરરઓ દ્વરરર 
બુદ્ધ િથર મહરવીરિી મૂતિાઓ તવહરરો િથર દેરરસરોમરાં સ્થરતપિ કરવરમરાં આવી. 
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ગુણ િથર કમાથી જિૈ િથર બૌદ્ધ િમાિર શ્રમણ કોઈ પણ વણાજાતિમરાં બિેલ વ્યસ્ક્િ 
બિીિે લોકોિે િમામય જીવિિો બોિ આપી શકિર હિર. વદેોિી પ્રતિષ્ઠર લુપ્ત થઈ, 
યજ્ઞો બાંિ થિર બતલ ચડરવવરિુાં બાંિ થયુાં, તક્યરકરાંડો બાંિ થયર આયા બ્રરહ્મણોિો 
િમાિો િાંિો ભરાંગી ગયો. 

બૌદ્ધ િથર જિૈ તવચરરિરરરિે િષ્ટ કરવર પોિરિો િમાિો િાંિો િથર ભૂદવે 
િરીકેિી પ્રતિષ્ઠર પુિુઃ પ્રરપ્ત કરવર આયાબ્રરહ્મણ પાંટડિોએ રણિીતિ બદલરવી. 
તલાંગપજૂા એ મૂળતિવરસી અિરયો, રરક્ષસો, અસુરો, િરગ, દ્રતવડો િથર દસ્યુઓિી 
ઉપરસિર હિી. બ્રરહ્મણ પાંટડિોએ િેિે સ્વીકરરી અિે મૂળતિવરસીઓિર આટદિરયક 
શાંકર િથર મરિર ઉમરિી ઉપરસિર શરૂ કરી, િેિે લગિર પુરરણો સાંસ્કૃિમરાં રચ્યર. 

 
▪ 
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11 

કૃષ્ણિર ચટરત્રિુાં બ્રરહ્મણીકરણ 

ક્રાંતિકરરી કૃષ્ણિો િરિો મૂળતિવરસી ભરરિીયો સરથે 3500 વષાથી જોડરયેલો 
છ.ે બૌદ્ધ િથર જિૈ િમાિે ખિમ કરવર અિે પોિરિો િમાિો િાંિો પુિુઃ સ્થરતપિ કરવર 
મરટ ે કૃષ્ણિે તવષ્ુિો અવિરર જાહેર કરિુાં સરટહત્ય રચવરિી શરૂઆિ બ્રરહ્મણ 
પાંટડિોએ કરી. 

‘મહરભરરિ’ વ્યરસિર િરમે અિે 18 ‘પુરરણો’ પણ વ્યરસિર િરમે જુદર જુદર 
બ્રરહ્મણ પાંટડિોએ રચ્યર. ભરગવિ પુરરણિી રચિર ઈ.સ. 500મરાં થઈ. જમેરાં 
ક્રાંતિકરરી જિિરયક કૃષ્ણિે ઈશ્વરિર અવિરર, તવષ્ુિર અવિરર િરીકે સ્થરતપિ 
કરવરમરાં આવ્યર. ભરગવિ પુરરણિર લેખક િરીકે પણ વ્યરસિુાં િરમ મૂકી દેવરયુાં. 
હકીકિે ભરગવિ પુરરણિી રચિર દ્વરરર પોિરિી કરમલીલરઓ િથર સ્ત્રીઓ સરથેિર 
સ્વેચ્છરચરરિે િમાિુાં િરમ આપી કૃષ્ણિે િરમે રજૂ કરિરર વ્યરસ િહીં પરન્િુ બોપદવે 
િરમિો બ્રરહ્મણ પાંટડિ હિો. 

જિૈ િથર બૌદ્ધ તવચરરિરરરએ જન્મજાિ રીિે બ્રરહ્મણ વણામરાં જન્મેલ વ્યસ્ક્િ 
ભૂદેવ, શ્રેષ્ઠ િથર ઉચ્ચ છ ેએ જૂઠરણરિે સ્થરતપિ થવર દીિુાં િહીં. શૂદ્ર વણામરાં જન્મેલ 
વ્યસ્ક્િ જન્મજાિ રીિ ે બ્રરહ્મણિો સેવક, જન્મજાિ રીિે િીચ, કતિષ્ઠ અિે સેવક 
િથર િેિો જન્મ ઉપરિર ત્રણ વણાિી સેવર મરટ ેથયો છ ેિે જૂઠરણરિે સ્થરતપિ થવર 
દીિુાં િહીં. 

દેશિો મૂળતિવરસી ભલે બૌદ્ધ, જિૈ કે તશવ–શસ્ક્િ િમાિે અિુસરિરર હોય; 
પરન્િુ િેઓિર હૃદયમરાં ક્રાંતિકરરી જિિરયક કૃષ્ણિુાં આદરણીય સ્થરિ હિુાં. ચરર 
વણાિી વ્યવસ્થર કૃષ્ણ ે કરી છ,ે કુષ્ણ તવષ્ુિો અવિરર છ ે એવી વરિિે સ્થરતપિ 
કરવરિી રણિીતિ સરથે બ્રરહ્મણ પાંટડિોએ ગીિરિી રચિર કરીિે કૃષ્ણિર િરમે 
પોિરિી શ્રેષ્ઠિર પુરવરર કરિી મરન્યિરઓ રજૂ કરી દીિી. 
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દેશિી 95% આબરદી જ ેતબિબ્રરહ્મણ છ ેિઓે આજ ેભલે ક્ષતત્રય, વૈશ્ય, શદ્ર, 
અતિશદ્ર કે અવણા હોય અિે િમાિી રીિે ભલે શૈવ, શરક્િ, બ્રરહ્મણ િમી, બૌદ્ધ, 
જિૈ, તિસ્િી, શીખ કે મુસ્સ્લમ િરીકે ઓળખરવિી હોય, આવર િમરમ વગોિર મૂળ 
કૃષ્ણિર સમયમરાં ગણરિર 56 પ્રકરરિર યરદવવાંશો સરથે જોડરયેલર છ.ે સમય તવિિર 
પશુપરલક વાંશોમરાંથી પશુપરલિ કરિરરરઓિી સાંખયર ઘટિી ગઈ. જુદર જુદર 
વ્યવસરયો ઊભર થિર િેમરાં જોડરયેલરઓિી સાંખયર વિિી ગઈ. આવર વ્યવસરયો 
કરિરરરઓિી જાતિ િેમિર વ્યવસરયિર કરરણે બિિી ગઈ. આવર િમરમ 
તબિબ્રરહ્મણોમરાં કૃષ્ણ પ્રત્યે એક જિિરયકિર રૂપમરાં આદર પ્રવિાિો હિો.  

તબિબ્રરહ્મણોમરાં વણાવ્યવસ્થરિે મરન્ય કરરવવર િથર તવષ્ુિર િરમે પોિરિો 
િમાિો િાંિો સ્થરતપિ કરવર મરટ ેબ્રરહ્મણ પાંટડિોએ 18 પુરરણોિી રચિર કરીિે જુદર 
જુદર સમ્પ્રદરયો ઊભર કયરા. આ રીિે જ ભરગવિ પુરરણ િથર ભરગવિ ગીિરિો 
ઉપયોગ કૃષ્ણિર િરમે પોિરિો િમાિો િાંિો સ્થરતપિ કરવર કયો. આ રીિે જિૈ 
તવચરરિરરર િથર બૌદ્ધ તવચરરિરરરિે મ્હરિ આપી શકરય િેમ હિુાં. 

કુટટલ બ્રરહ્મણ પાંટડિોએ ગીિરિર મૂળ 60 શ્લોકોમરાં વિરરો કરીિે સેંકડો 
શ્લોકો ઉમેયરા એટલુાં જ િહીં; પરન્િુ િેિર 18 અધ્યરય પણ બિરવી દીિર. 
મહરભરરિિર 18 પવા, 18 પુરરણ અિે ગીિરિર પણ 18 અધ્યરય શુાં િમાિો િાંિો 
ફેલરવવર કરવરમરાં આવેલ સુતિયોતજિ પલરિીંગ િથી? 

છલે્લર બે હજાર વષા સુિી એટલે કે અાંિેજોિર શરસિિી શરૂઆિ સુિી 
સાંસ્કૃિ ભરષર બ્રરહ્મણ તસવરય ભરગ્યે જ કોઈિે શીખવવરમરાં આવિી હિી. 

મહરભરરિ, ગીિર િથર 18 પુરરણ સાંસ્કૃિમરાં જ રચરયર છ.ે જિેર રચિરકરરો 

પણ બ્રરહ્મણ પાંટડિો જ છ.ે જ ેભરષર િમાિો િાંિો કરિરર એક જ જાતિિર લોકો 
જાણિર હોય િેઓ પોિરિર િમાિર િાંિરિર તવકરસ મરટ ેિેઓિે અિુકૂળ ફેરફરરો 

કે વિરરો િ કરે િો જ આિયા! 
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ગીિરમરાં કૃષ્ણિર િરમે એવર શ્લોકો મૂકી દવેરયર છ ે જમેરાં કૃષ્ણ કહે છ ે કે 
બ્રરહ્મણ, ક્ષતત્રય, વૈશ્ય િથર શૂદ્ર એવર ચરર વણા મેં ગુણકમાિર આિરર પર જન્મજાિ 
બિરવ્યર છ.ે 

વણાવ્યસ્થર મુજબ 10% આબરદી બ્રરહ્મણ, ક્ષતત્રય િથર વૈશ્ય અિે 90% 
આબરદી શૂદ્ર, અતિશૂદ્ર, અવણા િથર િેઓમરાંથી િમાપટરવતિાિ લઘુમિી જાતિઓિી 
છ.ે 90%મરાં યરદવ િરીકે ઓળખરિી આટહર, ભરવરડ, રબરરી િથર ચરરણ જવેી 
પશુપરલક જાતિઓ આવી જાય છ.ે 

ક્રાંતિકરરી જિિરયક કૃષ્ણ અવૈટદક હિર. િમાિર િાંિરરૂપે ચરલિર શોષણિર 
કેન્દ્ર યજ્ઞિર તવરોિી હિર અિે જન્મજાિ ઊંચ–િીચિર તવરોિી હિર. િેઓ ચરર 
વણાિી વ્યવસ્થર કરે ખરર? જો કૃષ્ણે ચરર વણાિી વ્યવસ્થર કરી હોય િો આટહર, 
ભરવરડ, રબરરી િથર ચરરણ જવેી યરદવ આબરદીિે શૂદ્ર વણામરાં મૂકે ખરર? કૃષ્ણિર 
સમયિર 56 પ્રકરરિર યરદવવાંશો સરથે જોડરયેલી દેશિી 95% તબિ બ્રરહ્મણ 
આબરદીમરાંથી 90%િે સેવક ગુલરમ કે શૂદ્ર વણામરાં કૃષ્ણ મૂકે ખરર? 

મૂળતિવરસીઓમરાંથી કૃષ્ણ જવેર જિિરયક પેદર થરય િે આયાબ્રરહ્મણ પાંટડિો 
મરટ ે અણગમિુાં કડવુાં સત્ય છ.ે મૂળતિવરસીઓિર આત્મસન્મરિિે ઠસે પહોંચરડવર 
બ્રરહ્મણવરદીઓએ કૃષ્ણિે તવષ્ુિો અવિરર ઘોતષિ કયરા. આયા બ્રરહ્મણ પાંટડિ 
પોિરિર ભરરિમરાં આગમિથી વિામરિ સમય સુિી દેશિર મૂળતિવરસીઓિે િીચ 
િથર િુચ્છ મરિિર રહ્ર છ.ે આવર િીચ િથર િુચ્છ ગણરિર મૂળતિવરસી યરદવિર 
ઘેર જન્મેલ કૃષ્ણિી પૂજા બ્રરહ્મણ કેવી રીિે કરી શકે? કૃષ્ણિી પૂજા સરથે િમાિો 
િાંિો પણ ચરલિો રહે એવર બેવડર ઉદ્દશે્ય સરથે કૃષ્ણિે તવષ્ુિર અવિરર િરીકે 
સ્થરતપિ કરિુાં જૂઠર ાું બ્રરહ્મણ પાંટડિો ફ્લરવિર રહ્ર છ.ે 

હકીકિે ભરગવિ ગીિરિર 75% શ્લોકો સરથે કૃષ્ણિર જીવિિે કોઈ સમ્બન્િ 
િથી, કૃષ્ણ તવષ્ુિો અવિરર પણ િથી. બૌદ્ધ િથર જિૈ તવચરરિરરરિે સમરપ્ત કરવર 
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મરટ ે કેટલરક બૌદ્ધ િમાિર તસદ્ધરાંિોિી સીિી જ ઉઠરાંિરી કરીિે ગીિરમરાં ગોઠવી 
દેવરયર છ.ે સરથે સરથે બ્રરહ્મણવરદી વ્યવસ્થરિે પણ સમથાિ કરરયુાં છ.ે કૃષ્ણ 
જિિરયક હોવરથી ભરગવિ પુરરણ િથર ગીિર દ્વરરર િેમિુાં બ્રરહ્મણીકરણ કરરયુાં છ.ે 

 
▪ 
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12 

કૃષ્ણિર િરમે િાંથો, માંટદરો અિે લાંપટ લીલર કોિર મરટ?ે 

કૃષ્ણિર િરમે તવષ્ુ િથર પોિરિી પૂજા કરરવીિે બ્રરહ્મણવરદી પાંટડિ–
પુરોટહિોએ સાંિોષ િથી મરન્યો; પરન્િુ કૃષ્ણિી લીલર અિે તવષ્ુિર અવિરરિર િરમે 
પોિરિી કરમેચ્છર, તવષયવરસિર અિે જાતિય સ્વેચ્છરચરરિો સરવાજતિક ઉપયોગ 
કરિર રહ્ર છ.ે જુદર જુદર પુરરણોિો ઉપયોગ િેમણે પોિરિી લાંપટલીલર મરટ ેકયો 
છ.ે તવષ્ુિર મોંએ કહેવડરવ્યુાં છ ેકે, 

“જ ેશૂદ્ર પોિરિર પ્રરણ, િિ અિે સ્ત્રી બ્રરહ્મણિે અપાણ કરી દે િે શૂદ્રિુાં 
ભોજિ કરવુાં યોગ્ય છ.ે” (તવષ્ુ પુરરણ–5–11) તવષ્ુિર િરમે શૂદ્રોિે પોિરિી 

સ્ત્રીઓ બ્રરહ્મણોિર ઉપભોગ મરટ ેસમતપાિ કરવર પે્રરવરમરાં આવ્યર છ.ે  
આયાબ્રરહ્મણ પાંટડિોએ રચેલર પુરરણોમરાં ક્રાંતિકરરી જિિરયક કૃષ્ણિર િરમે 

મિઘડાંિ પ્રસાંગો ઊભર કરીિે િેમરાં તવષયવરસિર, સાંભોગિુાં તચત્રણ કરવરમરાં આવ્યુાં. 
યરદવ સ્ત્રીઓ પોિરિર પતિિે છોડીિે, યરદવ કન્યરઓ પોિરિર મરિરતપિરિે છોડીિે 
કૃષ્ણ સરથે રાંગરેલીયર મરણવર જાય છ ેિેિુાં વણાિ આવર પુરરણોમરાં જોવર મળે છ.ે 

ડૉ. ગાંગર સહરય ‘પે્રમ’િર ત્રણ લેખ સટરિર મુક્િર ટરતપ્રન્્સમરાં ભરગ–2મરાં 

પ્રતસદ્ધ થયેલર છ.ે 1. કૃષ્ણ ઔર રરિર, 2. કૃષ્ણ ઔર ગોપીયર, 3. કૃષ્ણ ઔર 
કુબ્જા. જુદર જુદર પુરરણોમરાંથી કેટલરક પ્રસાંગો પરથી ડૉ. ગાંગર સહરય “પે્રમ”એ 

લખેલ લેખોમરાંથી િીચેિી તવગિો જોઈએ. 

“બ્રહ્મવૈવિાપુરરણમરાં બ્રહ્મરએ રરિર અિે કૃષ્ણિો તવવરહ કેવર સાંજોગોમરાં 
કરરવવો પડ્ો િેિર મરટ ે આપણે એક કથરિો ઉલ્લેખ જોઈએ. કથર અત્યાંિ 

અસ્શ્લલ છ;ે પરન્િુ તવવશ બિીિે આપણે એમ કહેવુાં પડ ેછ.ે િેિર તવિર તવવેચિ 
અિૂરુાં  રહેશે. વરાંચકો મરફ કરે. 
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એકદર કૃષ્ણસટહિો િાંદો વૃાંદરવિ યયો ||1|| 
ચકરર મરયયરs કસ્મરમેિરચછન્ન િભો મુિે ||3|| 
એકસ્સ્મસન્નાંિરે રરિર જગરિ કૃષ્ણ સાંતિતિમ ||8|| 
જિરહ બરલકાં રરિર િહરસ મિુર મુખરિ ||28|| 

કૃત્વર વૃક્ષતમ િાં કરમરિ શ્લેષાંશ્લેષાં ચ ચાંચુાંબ વ ||38|| 
એકસ્સ્મસન્નાંિરે રરિર મરયર સદ્રિિ માંડપમ્ 

દદશા રત્િ કલશસિેિ મસ્ન્વિમ્ ||39|| 
સર દેવી માંડપાં દૃષ્વર જગરમરલ્યાંિરાં મુદ્રર ||44|| 
દદશા િત્ર િરબુાંલાં કપુારરટદ સમસ્ન્વિરમ્ || 45|| 
પુરુષ કમિીયાં ચ ટકશોરમાં શ્યરમ સુાંદરમ્ ||46|| 
શ્યરિાં પુષ્પશય્યરયરાં સસ્સ્મિાં સુમિોહરમ્ ||47|| 
કોડ બરલક શૂન્યાં ચ દૃષ્વર ચાં િવયૌિમ્ ||51|| 

સવાસ્મૃતિ સ્વરૂપર સર િથરતપ તવસ્મયાં યયૌ ||53|| 
િરમુવરચ હટરસ્િત્ર સ્મેરરિિસરોરુહરમ્ ||55|| 

આગચ્છ શરયિે સરસ્ધ્વ! કુરુવૃક્ષસ્થલે ટહ મરમ્ ||61|| 
તિષ્ઠરમ્યહાં શયરિસ્ત્વમ્ કથરતભયાિાં ક્ષણાંગિમ્ ||81|| 

વક્ષસ્થલે ચ તશરતસ દેટહ મે ચરણરાંબુજમ્ ||82|| 

(એકવરર િાંદજી કૃષ્ણિી સરથે વૃાંદરવિમરાં ગયર. કૃષ્ણ પોિરિી મરયરિર બળથી 
અચરિક વરદળથી ઘેરરયેલુાં આકરશ બિરવી દીિુાં. િે સમયે રરિર–કૃષ્ણિી િજીક 
આવી અિે બરળકિે ગોદમરાં લઈિે મિૂર મિૂર હસવર લરગી. રરિરએ કરમથી 
વશીભૂિ બિીિે બરળકિે કેટલીય વરર છરિીએ લગરડીિે ચૂમ્યુાં. એવરમરાં રરિરએ 
મરયરથી બિેલ સુાંદર રત્િોિો એક માંડપ જોયો જ ેસેંકડો રત્િકળશોથી સુશોતભિ 
હિો. રરિર માંડપિે જોઈિે પ્રસન્નિરપૂવાક અાંદર ચરલી ગઈ. 
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ત્યરાં કપુર વગેરેથી યુક્િ પરિ જોયુાં અિે એક શ્યરમવણી સુાંદર િવયુવક જોયો. 
િે પુરુષ ફૂલોિી પથરરી પર લેટલેો હિો અિે મુસ્કુરરઈ રહ્ો હિો. રરિર પોિરિી 
ગોદમરાં બરળકિે િ જોઈ અિે િે િવયુવકિે જોઈ આિયામરાં પડી ગઈ. કૃષ્ણ તવકતસિ 
કમળ જવેર મુખવરળી રરિરિે કહ્ુાં, “ભલી મરણસ, પલાંગ પર આવી જા અિે મિે 
પોિરિી છરિી પર લગરવી દે.” રરિર બોલી, “હુાં બેઠી છુાં અિે િમે સૂિર છો. એટલો 
સમય વરિોમરાં વ્યથા ગયો. મરરી છરિી પર અિે મરથર પર આપિર ચરણકમળ 
રરખો.”). 

એિસ્સ્મન્નન્સ્િરે બ્રહ્મર બગરમ પુરિો હેર ||19|| 

િસ્યરુઃ હસ્િાં ચ શ્રીકૃષ્ણ િરહ્રમરસ િે તવતિુઃ ||124|| 
પ્રણમ્ય રરિરાં કૃષ્ણ ચાં જગરમ સ્વરલપાં મુદ્રર ||137|| 

પ્રણમ્ય શ્રી હટર ભક્િયરાં જિરમ શયિાં હરેુઃ ||139|| 
કૃષ્ણશ્યતવાિ િરમ્બુલાં રરતિકરયૈ દિ ેમુદર ||143|| 

રરિરચતવાિ િરમ્બુલાં યયરચે મિુસુદિુઃ ||144|| 
યુઃ કરમો ધ્યરયિે તિત્યાં યસ્યૈકાં ચરણરમ્બજુમ્ | 

બભૂવ િસ્ય સ વશો રરિર સન્િોષ કરરણરત્ ||146|| 

કરે િુત્વર ચ િરાં કૃષ્ણુઃ સ્થપયરસરસ વૃક્ષતસ | 
ચકરર તશતથલાં વસ્ત્ર ચચુમ્બ ચ ચિુતવાિમ્ ||148|| 

બભૂવ રતિયુદે્ધિ તવસ્ચ્છન્નર કુ્ષદ્રર ઘાંટટકર | 
ચુમ્બિે િૌષ્ઠ રરગિ હદ્યરશ્લેષણ ચ પવકમ્ ||149|| 

પુલકરાંટકિ સવરુંગી બભૂવ િવ સગમરત્ | 
મછૂરામવરપ સર રરિર બબુિે િ ટદવરતિશમ્ ||151|| 

પ્રત્યાંગેિૈવ પ્રત્યાંગ માંગેિરાંગાં સમસ્શ્લષત્ | 
શૃાંગરરરષ્ટતવદ્યાં કૃષ્ણિકરર કરમશસ્ત્રતવત્ ||152|| 
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પુિસ્િરાં ચ સમરતશલષ્ય સસ્સ્મિરાં વક્ લોચિમ્ | 
ક્ષિતવક્ષિ સવરુંગી િખ દાંિિિૈકરર હ ||153|| 
બભૂપ શબ્દસ્િૌવ શ્રૃાંગરર સમરોદભવુઃ ||154|| 

તિજ ાિે કૌિુકરત્ કૃષ્ણુઃ કરમશરસ્ત્ર તવશરરદ: ||156|| 
તિવૃિે કરમયુદે્ધ ચ સસ્સ્મિર વક્લોચિર ||159|| 

બભૂવ તશશુરુપિ કૈશોર ચ તવહરય ચ | 
દદશા બરલરુપાં િાં રુદિાં પીટડિાં ક્ષુિર ||163|| 

યશોદરય ૈતશશુાં દરિમુદ્યિર સેત્યુવરચ હ ||173|| 
બટહા તિાગાિર રરિર સર સ્વિહે ગૃહ કમાતણ ||177|| 
તિત્યાં િક્િાં રતિિત્ર ચકરર હટરણર સહ ||178|| 

(બ્રહ્મવૈવિા પુરરણ, કૃષ્ણ જન્મ, ખાંડ 4, અધ્યરય 15) 

(એ સમયે બ્રહ્મર કૃષ્ણિી સરમે આવ્યર અિે રરિરિો હરથ કૃષ્ણિર હરથમરાં 

પકડરવી દીિો. િે રરિર અિે કૃષ્ણિે પ્રણરમ કરીિે પ્રસન્નપૂવાક પોિરિર ઘરે 
ચરલ્યર ગયર. રરિરએ ભસ્ક્િભરવપૂવાક કૃષ્ણિે પ્રણરમ કયરા અિે િેમિી પથરરી 

પર ગઈ. કૃષ્ણ ેપોિરિુાં ચરવેલુાં પરિ રરિરિે આપયુાં અિે િેિુાં ચરવેલુાં પરિ મરગ્યુાં. 
જ ે કરમ હમ્મેશરાં કૃષ્ણિર ચરણ કમળિુાં ધ્યરિ કરિો રહે છ,ે કૃષ્ણ રરિરિર 

સાંિોષિર કરરણે િેિે વશ થઈ ગયો. કૃષ્ણે હરથ પકડીિે રરિરિે છરિીએ 

લગરવ્યર. િેિર કપડર ઢીલર કરીિે ચરર પ્રકરરિર ચુાંબિ કયરા. સાંભોગરૂપી યુદ્ધથી 
િરિર િરિર ઘુાંઘરુઓવરળી કરિિી િૂટી ગઈ. ચુાંબિથી હોઠિો રાંગ અિે 

આતલાંગિથી પત્રક િરશ પરમ્યર. િવ સાંગમથી િે રરિરિર બિર અાંગો પુલટકિ 
થઈ ગયર. િે બેહોશ થઈ ગઈ. િેિે રરિ–ટદવસિુાં જ્ઞરિ િ રહ્ુાં. કરમશરસ્ત્રિર 

જ્ઞરિર કૃષ્ણએ પ્રત્યાંગથી પ્રત્યાંગ અિે અાંગથી અાંગિે આતલાંગિ કરીિે રરિર સરથે 
આઠ પ્રકરરે સાંભોગ કયો. 
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કૃષ્ણે િે મુસ્કરરઈ રહેલી અિે તિરછી િજરવરળી રરિરિે લપેટમરાં લીિી અિે 
િખ િથર દરાંિોથી િિેર બિર અાંગોિે ઘરયલ કરી દીિર. ત્યરાં સાંભોગરૂપી યુદ્ધિર 
કરરણે મોટી હલચલ થઈ. કરમશરસ્ત્ર તવશેષજ્ઞ કૃષ્ણ તિજ ાિમરાં રરિર સરથે સાંભોગ 
કયો. કરમયુદ્ધ અથરાત્ સાંભોગ સમરપ્ત થવર પર તિરછી તચિવિવરળી રરિર 
મુસ્કરરવર લરગી. કૃષ્ણે પોિરિુાં યુવરરૂપ છોડીિે બરળક બિી ગયર અિે ભૂખથી 
રોિર–જોિર પોિરિુાં બરળરૂપ દશરાવ્યુાં. રરિર બરળકિે યશોદરિે સોંપવર િૈયરર થઈ 
ગઈ. યશોદરએ બરળકિે લઈિે ચૂમ્યુાં અિે િેિર મોંમરાં સ્િિ લગરવી દીિુાં. રરિર 
ત્યરાંથી બહરર િીકળી ગઈ અિે પોિરિર ઘરમરાં કરમે લરગી ગઈ. રરિર કૃષ્ણ સરથે 
દરરોજ સાંભોગ કરિી હિી.)” 

પુરરણિર િરમે બ્રરહ્મણવરદી પાંટડિોએ ક્રાંતિકરરી જિિરયક કૃષ્ણિર ચટરત્રિે 
રતશયરિર રરસ્પુટટિ જવેુાં તવલરસી દશરાવ્યુાં છ.ે પોિોિરફિર સરટહત્યમરાં મરટહર 
બ્રરહ્મણ પાંટડિ ેબ્રહ્મવવૈિા પુરરણમરાં જ ેકરમલીલરિુાં વણાિ કયુું છ ેિે અાંગે ડૉ. ગાંગર 
સહરય ‘પે્રમી’ આગળ લખે છ ે: 

“િત્કન્યર રરતિકર દવેી મરિૃિુલ્યર ચ કરમુકી | 
ચકરર િરિર ભરવાં સ સુશીલર સ્વરતમિાં પ્રતિ ||8|| 

ચિુષ્યસ્ષ્ઠઠ કલરમરિાં શ્રૃાંગરરાં  ચ ચકરર સુઃ 
િથર તવતશષ્ટયર સરકાં રરસે રસસોત્સુકુઃ ||9|| 
િરાં િખરિ ક્ષિશ્રોણી િખક્ષિ પયોિરરમ્ | 

લુપ્ત ચાંદિ સુન્દૂરરાં કબરી તશતથલરાં સિીમ્ ||10|| 
સુખ સાંભોગ મગ્નરાં ચ િગ્નરાં ચ શોકમૂસ્ચ્છાિરમ્ | 

પુલકરાંતચિ સવરુંગી તિદ્રરદેવી સમરયયૌ ||11|| 
(બ્રહ્મવૈવિા પુરરણ, કૃષણ જન્મ ખાંડ, અધ્યરય–69) 
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(િેિી કન્યર રરતિકર દેવી પોિરિી મરિરિી જમે જ કરમુક હિી. ઉપરરાંિ સરરર 
સ્વભરવવરળી રરિર પોિરિર પતિિી િરફ િચુ્છ ભરવ દેખરડિી હિી. કૃષ્ણે ચોસઠ 
કળરઓ પ્રમરણે રરિરિી સરથે સાંભોગ કયો. િે રરિરિી સરથે કૃષ્ણ રરસિર આિાંદ 
મરટ ે ઉત્સુક રહેિર હિર. િખોિર ઘરવિર કરરણે રરિરિર તિિાંબ િથર સ્િિ ઘરયલ 
થઈ ગયર. િેિર ચાંદિ અિે તસાંદુર ભૂાંસરઈ ગયર અિે િે સિીિો જુડો ઢીલો થઈ ગયો. 
રરિર સુખકરરી સાંભોગમરાં િલ્લીિ બિીિે િગ્ન થઈ ગઈ અિે કષ્ટિર કરરણે િેિે 
મૂછરા આવી ગઈ. પુલકિર કરરણે રરિરિુાં શરીર ભરરઈ ગયુાં. રરિરિે િીંદર આવી 
ગઈ.). 

શ્રીકૃષ્ણ સ્પશા મરતે્રણ સાંપ્રરપય ચેિિરાં સિી | 

પ્રરણરતિક પ્રરણિરથાં સમરસ્શ્લષ્ય ચુચુમ્બ હ ||65|| 
એિસ્સ્મન્નાંિરે િત્ર સકરમુઃ સુરિોન્મુખુઃ | 

સુષ્વરપ રરિયર સરિા રતિ િલ્પે મિોહરે ||72|| 
શ્રૃાંગરરરષ્ટ પ્રકરરાં  ચ તવપરીિરટદકાં તવભુુઃ | 

િખદન્િ કરરણરાં ચપ્રહરરાં ચ યથોતચિમ્ ||77|| 
શ્રૃાંગરર કુશલૌ િૌિુ કરમશરસ્ત્ર સુપાંટડિૌ | 

રતિ યુદ્ધતવરરમિ િ બભૂવ દ્વયોરતપ ||76|| 
કૃષ્ણો રરિરાં સમરકૃષ્ણ વરસયરમરસ વક્ષતસ ||94|| 

શ્રોતણદેશે ચ સ્િિયોિાજસ્ચ્છદ્રાં ચકરર હ ||100|| 
ચકરર દાંિ દલિાં પક્વતબમ્બર ઘરેવરે ||101|| 

(કૃષ્ણ જન્મખાંડ 4, અધ્યરય–ર8) 
(સતિ રરિરિે શ્રીકૃષ્ણ સ્પશા કરિરાં જ હોંશ આવી ગયર. રરિરએ પણ 

પ્રરણપયરરર કૃષ્ણિે આતલાંગિ કરીિે ચુમી લીિર. િે પછી કરમવરસિરયુક્િ સાંભોગ 
કરવર િૈયરર કૃષ્ણ રરિરિી સરથે પથરરીમરાં સુઈ ગયર. કૃષ્ણ તવપટરિ વગેરે આઠ 
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પ્રકરરિો સાંભોગ કયો િથર િખ અિે દરાંિોથી યથોતચિ ચોટો પણ કરી. રરિર અિે 
કૃષ્ણ બન્ને સાંભોગ કરવરમરાં કુશળ િથર કરમશરસ્ત્રિર જ્ઞરિર હિર, એટલે બન્નેિુાં 
સાંભોગરૂપી યુદ્ધ રોકરિુાં િ હિુાં. કૃષ્ણ રરિરિે ખેંચીિે છરિીએ લગરવી દીિી. િેિર 
તિિાંબ અિે સ્િિો પર િખોથી છદે કરી દીિર. રરિરિર તબમ્બફળ જવેર હોઠો પર 
કૃષ્ણ દરાંિોથી ઘરવ કયરા.” 

મહતષા વ્યરસિર િરમે મહરભરગવિ પુરરણ લખિરર લાંપટ બ્રરહ્મણ પાંટડિ 
બોપદેવે રરિરકૃષ્ણિર િરમે કરમલીલરિે યથરથા દશરાવવર તશવજીિર ચટરત્રિે પણ 
છોડ્ુાં િથી. ભરગવિિર અધ્યરય 49િર શ્લોક 20મરાં િેણે લખયુાં છ ે: 

કૃષ્ણો ભુત્વર સ્વયાં ગૌર ચક્ ેતવહરણાં મુિે | 

પુરુષેણ જિદ્ધરતત્ર પ્રરપ્તરયરાં કૃષ્ણિરાં ત્વતપ | 
વૃષભરિોુઃ સૂિર રરિર સ્વરૂપોsહાં સ્વયાં તશવે | 

(હે મુતિજી, ગૌરીએ સ્વયાં કૃષ્ણ બિીિે તવહરર કયો. તશવજી પરવાિીિે કહે છ ે
“હે જગદ્ધરતત્ર, જ્યરરે િુાં કૃષ્ણ બિી જઈશ ત્યરરે હુાં વૃષભરિુિી દીકરી રરિરિર રૂપે 
જન્મ લઈશ.”)  

કૃષ્ણ અિે ગોપીઓિર અિુતચિ સમ્બન્િોિો ભરગવિમરાં સ્વીકરર કરરયો છ.ે 
જમે કે – 
ત્વમેવ પરમરત્મરિાં જારબુધ્િયરsતપ સાંગિર:  
જહગુાણમયાં દેહાં સદ્ય પ્રક્ષીણ બાંિિર. (સ્કાંદ 10, અધ્યરય ર9–11)  
િદ્યરુઃ પુતલિ ભરતવશ્વ ગોપીતભટહામ બરલૂકમ્  
રેમે િિરલરિાંદ કુમુદરમોદ વરયુિર. 45  
બરહુ પ્રસરર પટરરમ્ભ કરરલકોરુ િીવી સ્િિ | લાંભિ િમા િખરિ પરિેુઃ ક્ષ્વેલ્યરવલોક 
હતસિૈ વ્રજ ાસદરી, ગરમૃિાંમદિ રતિપતિાં રમયરાંચકરર. 46 
(ભરગવિ સ્કાંદ 10, અધ્યરય ર9) 
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કૃષ્ણિી સરથે જારબુતદ્ધથી સોબિ હોવરિર કરરણે પણ એવી ગોપીઓિર 
સરાંસરટરક બાંિિ િષ્ટ થઈ ગયર િથર િેઓએ પોિરિુાં ભૌતિક શરીર છોડી દીિુાં. 

કૃષ્ણે ગોપીઓિી સરથ ેઠાંડી રેિીવરળી િદીમરાં પુતલિ પર પ્રવેશ કરીિે રમણ 
કયુું. િે સ્થરિ કુમુદિી ચાંચલ અિે સુગાંતિિ હવરથી આિાંદદરયક બિી ગયુાં હિુાં. 
બરહુઓ ફેલરવી, આતલાંગિ કરી, ગોપીઓિર હરથ દબરવી, વરળ ખેંચીિે, જાાંઘો પર 
હરથ ફેરવીિે, િવી અિે સ્િિોિે સ્પશીિે, િમા અાંગોિે િખોથી દબરવીિે, િીરછી 
િજરોથી જોઈિે, હસી–મજાક વગેરે તક્યરઓ દ્વરરર કૃષ્ણ ગોપીઓમરાં કરમવરસિર 
વિરરિર રમણ કયુું.” 

ભરગવિ પુરરણમરાં એક પ્રસાંગ એવો આવે છ ેકે િદીમરાં સ્િરિ કરવર ગયેલી 
યરદવ સ્ત્રીઓ ટકિરરર પર પોિરિર વસ્ત્રો મૂકીિે સ્િરિ કરી રહી હોય છ ેત્યરરે કૃષ્ણ 
િેમિર વસ્ત્રો લઈિે ઝરડ પર સાંિરઈ જાય છ.ે િદીમરાંિી યરદવ સ્ત્રીઓ કૃષ્ણિે પોિરિર 
વસ્ત્રો આપી દેવર તવિવે છ.ે કૃષ્ણ સ્ત્રીઓિે મરથે હરથ મૂકીિે િદીમરાંથી બહરર 
આવવર કહે છ.ે સ્ત્રીઓ િગ્ન શરીરે મરથે હરથ રરખીિે બહરર આવે છ ેત્યરરે િેમિે 
વસ્ત્રો પરછર આપે છ.ે શુાં કૃષ્ણે આમ કયુું હોય ખરુાં? કૃષ્ણિર િરમે તવલરસી બ્રરહ્મણ 
પાંટડિે આવી કહરિી ભરગવિમરાં મૂકી છ.ે 

ભરગવિ પુરરણમરાં કુબ્જા સરથે કૃષ્ણે કરેલી કરમલીલરિુાં વણાિ કરેલુાં છ ે િો 
બ્રહ્મવૈવિા પુરરણમરાં કુબ્બર સરથે કૃષ્ણિુાં િીચે મુજબ વણાિ છ ે: 

“ઇત્યુકત્વર શ્રીતિવરસિ કૃત્યર િરમેવ વૃક્ષતસ, 
િગ્નરાં ચકરર શ્રૃાંગરરાં ચુમ્બિાં ચરતપ કરમુકીમ્ ||59|| 

સર સસ્ષ્મિરાં ચ કૃષ્ણાં િવસાંગમ લસ્જ્જિર, 

ચચુાંમ્બ ગાંડ ેક્ીડ ેિરાં ચકરર કમલર યથર ||60|| 
સુરિે તવરતિિરાસ્સ્િ દાંપતિ રતિ પસ્ણ્ડિૌ 

િરિર પ્રકરરાં સુરિાં બભૂવ િત્ર િરરદ ||61|| 
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સ્િિશ્રોતણ યુગાં િસ્યર તવક્ષિાંચ ચકરરહ, 
ભગવરિ િખૈસ્િીક્ષ્ણૈ દશાિૈરિિાંવરમ્ ||62|| 

તિશરવસરિ સમયે વીયરાિરાં ચકરર સુઃ 
સુખસમ્ભોગ ભોગેિ મુછરામરપ ચ સુાંદરી ||63|| 

િત્રજગરમ િરાં િન્દ્રર કૃષ્ણ વૃક્ષ સ્થલ સ્સ્થિરમ્ ||64|| 
(બ્રહ્મવૈવિા પુરરણ અધ્યરય 7ર) 

આમ કહીિે કૃષ્ણે િેિે છરિી પર ચરાંપી લીિી. િેઓએ કુબ્જાિે િગ્ન કરીિે 
સાંભોગ કયો અિે િિેી કરમુકીિે ચુાંબિ કયુું. િે કુબ્જાએ મુસ્કુરરઈિે િવસાંગમથી 
લજ્જા પરમીિે કૃષ્ણિર ગરલિે ચુમ્યર અિે લક્ષ્મીિી જમે િેમિે બરહોમરાં સમરવી 
લીિર. કુબ્જા િથર કૃષ્ણ બન્ને સાંભોગમરાં કુશળ હિર. િેથી િેઓિી સુરિ સમરપ્ત 
થિી િ હિી. ત્યરાં અિેક પ્રકરરિી સુરિ થઈ. ભગવરિ કૃષ્ણે પોિરિર િીખર િખોથી 
િેિર બન્ને સ્િિો િથર બન્ને તિિાંબોિે ઘરયલ કરી દીિર અિે દરાંિોથી સુાંદર હોઠોિે 
કરટી લીિર. િેમણે રરતત્રિી સમરસ્પ્ત પર કુબ્જામરાં વીયરાિરિ કયુું. સુખદરયક સાંભોગ 
ભોગવવરથી િ ેસુાંદરી બેહોશ થઈ ગઈ અિે કૃષ્ણિી છરિીમરાં પડ્ર પડ્ર જ િિેે 
િાંદ્રર આવી ગઈ.” 

પુરરણોિર સરટહત્યમરાં કૃષ્ણિો સમ્બન્િ એક લરખ સ્ત્રીઓ સરથે સ્થરતપિ 
કરવરમરાં આવ્યો છ.ે પોિરિર ભોગતવલરસ મરટ ેબ્રરહ્મણ પાંટડિોએ કૃષ્ણ, ઈશ્વર િથર 
ભગવરિિર િરમ પર મિઘડાંિ કહરિીઓ રચી છ ે િેમરાં શાંકરિે કોઈ સ્થરિ છ?ે 
કૃષ્ણિર િરમે આવી કહરિીઓ લરવી બ્રરહ્મણ પાંટડિોએ પોિરિે િમાિર િરમ પર સરાંઢ 
િરીકે સ્થરતપિ કરી દીિર. 

18મી સદીમરાં લુડોતવક ડી. વરરથોમરાં િરમિો એક તવદેશી પયાટક ભરરિમરાં 
આવ્યો હિો. પોિરિી યરત્રરિર સાંસ્મરણોમરાં મલબરરિુાં વણાિ કરિર િે લખે છ ે – 
“જ્યરરે રરજા તવવરહ કરે છ ેિો િે આવર બ્રરહ્મણોમરાંથી શ્રેષ્ઠ અિે બિરથી પ્રતિસ્ષ્ઠિ 
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વ્યસ્ક્િિે પસાંદ કરે છ ેઅિે િેિે પ્રથમ રરત્રી દરમ્યરિ પોિરિી સ્ત્રી સરથે સુવડરવે છ,ે 
જથેી િે િેિી સરથે સાંભોગ કરે. બ્રરહ્મણ આ કરમ પ્રસન્નિરપૂવાક કરે છ.ે રરજાએ િેિે 
ચરરસો–પરાંચસો ગીિી દેવી પડ ેછ.ે” (વોયેજ ઓફ વરરથોમ, તજલ્દ 1, પૃષ્ઠ–14) 

આવી જ રીિે એક બીજા તવદેશયરત્રી હેતમલ્ટિે પણ પોિરિર સાંસ્મરણોમરાં 
લખયુાં છ ે – “જ્યરરે કરતલકટિર રરજા જમોટરિ તવવરહ કરે છ ે િો િેિર મરટ ે એ 
આવશ્યક છ ેકે જ્યરાં સુિી િાંબુદ્રી બ્રરહ્મણ િેિી સ્ત્રીિો રસરસ્વરદ િ કરી લે ત્યરાં સુિી 
િેિી સરથે સમરગમ િ કરે. બ્રરહ્મણ જો ઇચ્છ ે િો સ્ત્રીિે ત્રણ રરત્રી પોિરિી પરસે 
રરખી શકે છ,ે કેમ કે સ્ત્રીિર તવવરહિુાં પ્રથમ ફળ િે પ્રભુિે ભેટ થવુાં જોઈએ, જિેી 
પૂજા િે સ્ત્રી કરિી હોય છ.ે” 

વૈષ્ણવ સમ્પ્રદરયિર મુખયરજી અિે આચરયા પાંટડિોએ આવી પ્રથરિે કૃષ્ણરપાણ 
કરવરિી તવતિ બિરવી દીિી હિી. જ ે તવતિ અિુસરર કોઈ પણ વૈષ્ણવ ગૃહસ્થ 
પોિરિર પુત્રિે પરણરવ્યર પછી વિૂિે પ્રથમ રરત્રીએ માંટદરિર મુખયરજી આચરયાિે 
કૃષ્ણરપાણ કરવર મોકલવી પડિી હિી. સ્વરમી દયરિાંદ સરસ્વતિએ આવી લાંપટલીલર 
સરમે પોિરિર જગપ્રતસદ્ધ િાંથ ‘સત્યરથા પ્રકરશ’મરાં અવરજ ઉઠરવ્યો હિો. વૈષ્ણવ 
સમ્પ્રદરયિર મુખયરજી િથર આચરયોએ પોિરિી કરમવરસિરિર ઉપભોગ મરટ ે િેિે 
િરતમાક તવતિ બિરવી દીિી હિી. 

મુમ્બઈ પે્રસીડને્સીમરાં વૈષ્ણવ સમ્પ્રદરયિર પરુોટહિોએ એવો દરવો કરેલો કે 
પોિરિર સમ્પ્રદરયિી સ્ત્રીઓિે તવવરહિી પ્રથમ રરત્રીએ સાંભોગ કરવરિો િેઓિો 
અતિકરર છ.ે આ મરમલો 1869મરાં મુમ્બઈ ઉચ્ચ ન્યરયરલયમરાં કોઈ કરસિદરસ 
મૂળજીિી તવરુદ્ધ વૈષ્ણવ સમ્પ્રદરયિર આચરયા મહરરરજ ે દરખલ કરેલ, મહરરરજ 
મરિહરિી મુકદમરિી સુિરવણી દરમ્યરિ ઉઠલેો. [તિવૃિ આઈપીએસ અતિકરરી 
રમેશ સવરણી તલખીિ ‘લોભી ગુરુ, લરલચી ચેલર’ (‘મહરરરજ લરઈબલ કેસ’ અિે 
‘પોલ કેસ’િી આાંખ ખોલિરરી સત્યકથર)િી ઈ.બુક ડરઉિલોડ કરવર મરટ ેલીન્ક : 
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https://govindmaru.files.wordpress.com/2021/09/ebook_49_ramesh_sav
ani_lobhi_guru_laalachi_chelaa_2021-09-08-1.pdf ] આિરથી એ વરિ સ્પષ્ટ 
થરય છ ે કે વૈષ્ણવ સમ્પ્રદરયિર આચરયો િથર હવેલીિર મુખયરજીઓ વૈષ્ણવો પરસ ે
િેમિી સ્ત્રીઓિે કૃષ્ણરપાણ કરરવિર હિર. જ ેઅાંિેજોિર સમયમરાં પણ ચરલુ હિુાં.  

બુચરિિ િરમિર તવદ્વરિે લખયુાં છ,ે “િતમરવાંશિી સ્ત્રીઓ હમ્મેશરાં િાંબૂદ્રી 
બ્રરહ્મણો દ્વરરર જ ગભાવિી બિે છ.ે” 

1950મરાં ટહન્દી સરમરતયક ‘સટરિર’િર િવેમ્બરિર અાંકમરાં “અતિિ કર મોહ’ 
લેખમરાં મન્થમ દરસ ગુણે લખયુાં છ,ે 

“આ િો વષો પહેલરાંિી વરિ છ.ે આજ ે (1950મરાં) પણ મલબરરિી િરયર 
જાતિિી સ્ત્રીઓ િાંબુદ્રી બ્રરહ્મણોિી રખરિ બિીિે રહે છ.ે આ પ્રથરિે સબાંિમ્ કહે છ.ે 
િાંબુદ્રી પોિરિી રખરિિે પોિરિર ઘેર િથી લરવિો; પરન્િુ િેિર ઘેર જ રરત્રે પહોંચી 
જાય છ.ે છોકરીિર મરિરતપિર બ્રરહ્મણ દ્વરરર છોકરીિે પતવત્ર કરવરમરાં આવિી 
હોવરથી ખુશખુશરલ બિે છ.ે” 

મલબરરિી એક બીજી જાતિ ઉન્નવરીમરાં ત્યરાં સુિી કોઈ કન્યરિો તવવરહ 
પોિરિી જાતિિર યુવક સરથે િથી થઈ શકિો જ્યરાં સુિી વરપક્ષિે એવો તવશ્વરસ િ 
અપરય કે કોઈ િાંબુદ્રી બ્રરહ્મણ સરથે કન્યરિો સમ્બન્િ રચરઈ ચૂક્યો છ.ે ક્યરરેક 
આમરાં પણ િોખો થઈ જિો હિો, િેથી તવવરહ પહેલર તિરુતવપપડ જાતિિર બ્રરહ્મણ 
સરથે કન્યરિર કરમચલરઉ લગ્ન કરવરમરાં આવિર. પૂરર ચરર ટદવસ મરટ ે તિરુતવપપડ 
બ્રરહ્મણ અિે કન્યરિે એક ઓરડીમરાં બાંિ કરી દેવરિર. કન્યરએ િગ્ન થઈ 
તિરુતવપપડિે મરતલસ કરવો પડિો હિો. આિર પછી તિરુતવપપડ દરિદતક્ષણર લઈિે 
ચરલ્યો જિો હિો અિે પછી કન્યરિો સરચો તવવરહ થિો હિો. 

િમાિે પોિરિો વરરસરગિ િાંિો બિરવી, પોિરિે દેવી–દેવિરઓિર સેંકડો 
વષોથી એજન્ટ બિરવીિે લોકોિુાં આતથાક િથર જાતિય શોષણ બ્રરહ્મણવરદી પાંટડિ 

https://govindmaru.com/
https://govindmaru.files.wordpress.com/2021/09/ebook_49_ramesh_savani_lobhi_guru_laalachi_chelaa_2021-09-08-1.pdf
https://govindmaru.files.wordpress.com/2021/09/ebook_49_ramesh_savani_lobhi_guru_laalachi_chelaa_2021-09-08-1.pdf


 

ક્રાંતિકરરી મૂળતિવરસી જિિરયક કૃષ્ણ 

 

અિુક્મતણકર                      https://govindmaru.com Page 81 
 

પુરોટહિો, મુખયરજી કે આચરયાિર િરમે કરિર રહ્ર છ.ે જમેરાં ક્રાંતિકરરી કૃષ્ણિે સરિિ 
બિરવેલ છ.ે હવેલી િથર કૃષ્ણિર માંટદરોિો ઉપયોગ િમાિર િાંિરિી દુકરિ િરીકે 
કરરિો રહ્ો છ.ે 

દ્વરટરકરિુાં કૃષ્ણ માંટદર, ગોકુળ મથુરરિર કૃષ્ણમાંટદરો કે અન્ય કૃષ્ણિર િરમે 
ઊભર કરરયેલર માંટદરોિો કબ્જો બ્રરહ્મણવરદીઓિર હરથમરાં છ.ે આવર માંટદરોમરાં 
કૃષ્ણિી મૂતિા પરસે આટહર, ભરવરડ, ચરરણ િથર રબરરી જવેી જાતિઓ જ ે
યરદવવાંશો છ ે િઓેિે િજીક જવરિી મિરઈ છ.ે બ્રરહ્મણવરદીઓએ મૂતિાસ્વરૂપ કેદ 
કરેલર કૃષ્ણ આવી જાતિઓિર લોકોથી અભડરઈ જાય િેવી ભ્મણર પુરોટહિોએ 
ફ્લરવી છ.ે જ ે વાંશમરાં કૃષ્ણ જન્મ્યર હોય, િે વાંશિર લોકોથી કૃષ્ણ અભડરઈ જાય 
ખરર? આવો પ્રશ્ન કોઈ કેમ ઉઠરવિર િથી? 

જાણીિર તવદ્વરિ િથર ભરગવિ કથરકરર ટકરીટભરઈજીએ વૈષ્ણવોિે ભરગવિ 
કથરિર જાહેર સમરરમ્ભમરાં બ્રહ્મસમ્બન્િ આપવરિુાં શરૂ કયુું. જિેો તવરોિ વૈષ્ણવ 
સમ્પ્રદરયિર બ્રરહ્મણ પાંટડિો–પુરોટહિોએ એટલર મરટ ેકયો હિો કે િેઓિો જન્મજાિ 
ઈજારો િૂટી રહ્ો હિો. િર. ર4–04–2003િર રોજ રરજકોટમરાં વૈષ્ણવ સમ્પ્રદરયિર 
બ્રરહ્મણ આચરયોિી હરજરીમરાં મળેલી સભરમરાં ટકરીટભરઈજી દ્વરરર અપરિર 
બ્રહ્મસમ્બન્િિે વૈષ્ણવ સમ્પ્રદરયિી પરમ્પરર તવરુદ્ધિો ગણરવી િમેિો િીવ્ર તવરોિ 
કરવરમરાં આવેલ. 

હકીકિે સમપાણિર િરમિી બ્રહ્મસમ્બન્િિી તવતિ ખરિગી હોય છ.ે જમેરાં 
આવી દીક્ષર લેિરરે આચરયા પરસે સ્િરિ કરીિે ભીિર શરીર પર મરત્ર એક જ વસ્ત્ર 
પહેરીિે જવરિુાં હોય છ.ે દીક્ષર લેિરર સ્ત્રી હોય કે પુરુષ તવતિ એક જ છ.ે એક સ્ત્રી 
સ્િરિ કરીિે ભીિર શરીરે એક વસ્ત્ર પહેરીિે આચરયા પરસે જાય ત્યરરે લોકમયરાદરિો 
ખરિગી ભાંગ થરય છ.ે વૈષ્ણવ સમ્પ્રદરયિર આચરયો િથર મુખયરજીિી કરમલીલરઓ 
વિવર પરછળ આ બ્રહ્મસમ્બન્િિો મોટો ફરળો છ.ે 
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ટકરીટભરઈજીએ ભરગવિકથરિર સમયે જાહેરમરાં બ્રહ્મસમ્બન્િ આપવરિુાં શરૂ 
કરીિે હકીકિે કૃષ્ણિર િરમે િમાિી આડમરાં સ્ત્રીઓિર ચરલિર શોષણિે અટકરવવર 
મરટ ેક્રાંતિકરરી પગલુાં ભયુું હિુાં. પરન્િુ વલ્લભકુળમરાં જન્મેલર બ્રરહ્મણ આચરયો જ 
આવો બ્રહ્મસમ્બન્િ આપી શકે િેવર ચરલિર જન્મજાિ ઈજારરિો ભાંગ આચરયોિે 
ક્યરાંથી પોસરય? િેઓિર પૂવાજોએ બ્રહ્મસમ્બન્િિર િરમે સ્ત્રીઓ સરથે છુટછરટ લેવરિી 
ઊભી કરેલી પરમ્પરર કેવી રીિે િૂટવર દેવરય? 

વૈષ્ણવોમરાં બ્રરહ્મણવરદી આચરયોિી બ્રરહ્મણવરદી પરમ્પરરઓિર આાંિળર 
અિુયરયીઓએ ટકરીટભરઈજીિે ક્રાંતિકરરી પરમ્પરર ઊભી કરવરિર પ્રયરસિે વ્યરપક 
સમથાિ િ આપયુાં. વૈષ્ણવ આચરયોએ િરકિમકીિુાં વરિરવરણ કરીિે ટકરીટભરઈજીિે 
અટકરવ્યર. િમાિર િરમે તવવરદ જાગિર િેિે અટકરવવર ટકરીટભરઈજીએ થોડો સમય 
યુદ્ધતવરરમ જાહેર કરીિે હવે બ્રહ્મસમ્બન્િ આપવરિુાં શરૂ કરી દીિુાં છ.ે  

 
▪ 
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13 

ક્રાંતિકરરી કૃષ્ણિે બ્રરહ્મણવરદીઓિર પાંજામરાંથી મુક્િ કોણ કરશે? 

ક્રાંતિકરરી જિિરયક કૃષ્ણિુાં ચટરત્ર અવૈટદક િથર િીતિમિર િરરવિર 
મહરપુરુષિુાં છ.ે જમેણે યજ્ઞિર િરમે ગરયોિો બલી ચડરવીિે કરરિી મરાંસરહરરિી 
તમજબરિીિે બાંિ કરરવી આયાબ્રરહ્મણ પુરોટહિ–ઋતષઓિર િમાિર િાંિરિે પડકરર 
કયો હિો. જ ેકૃષ્ણ આજ ેપોિે બ્રરહ્મણ પાંટડિોિર િમાિર િાંિરિુાં સરિિ બિી ચૂક્યર 
છ.ે  

મરિવીિુાં મૂલ્ય ગુણકમાિર દરજ્જા અિુસરર, સ્ત્રી–પુરુષિે સમરિ દરજ્જો, 
મરિવી–મરિવી વચ્ચે સમરિિરિી સિરિિ તશવ–શસ્ક્િ સાંસ્કૃતિિુાં િેિૃત્વ કૃષ્ણે કયુું 
હિુાં. અિીતિ સરમે િીતિિી લડરઈ એ કૃષ્ણિો જીવિ સાંઘષા હિો. 

િૈતિક કમો અિે સત્યતિષ્ઠર ભરેલુાં જીવિ એ જ કૃષ્ણિો િમા િથર સાંદેશ 
હિો. કૃષ્ણિો સાંઘષા અિીતિ, અન્યરય િથર અત્યરચરર સરમે હિો. ઉચ્ચ િૈતિક 
જીવિ જીવીિે કૃષ્ણ જીવિભર સાંઘષા કયો હિો. 

કૃષ્ણિર તપિરરઈ ભરઈ િેતમિરથ મૂળતિવરસી િરગવાંશમરાંથી ઉદ્ભવેલ યરદવ 
પટરવરરિર સભ્ય હિર. જમેણે જિૈ તવચરરિરરરિો પ્રચરર–પ્રસરર એક જિૈ િીથુંકર 
િેમીિરથ રૂપે કયો હિો. કૃષ્ણિર જીવિમરાં અટહાંસરિી પ્રબળ અસર હિી. પરાંડવ–
કૌરવોિર યુદ્ધ પહેલર સાંભતવિ યદુ્ધિે અટકરવવર મરટ ે શરાંતિદૂિ િરીકેિી િેમિી 
ભૂતમકરમરાં િેમિી અટહાંસરિી તવચરરિરરરિુાં દશાિ થરય છ.ે પરાંડવોિે શરસિ 
અતિકરરમરાં ભરગીદરરી આપવર દુયોિિ સટહિિર કૌરવોિે સમજાવવર િેમણે પ્રયરસ 
કયો હિો. 

પાંચ ત્યરાં પરમેશ્વર, સમરજ કે રરજ્યિી સિર કોઈ એક વ્યસ્ક્િિર હરથમરાં િ 
હોવી જોઈએ. અાંતિમ સિર ગણપટરષદિર હરથમરાં હોવી જોઈએ જથેી કોઈ પણ 
બરબિિો ફેંસલો વ્યસ્ક્િગિ ટહિમરાં િહીં; પરન્િુ સરમરતજક ટહિમરાં થિો રહે િેવી 
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વ્યવસ્થરિે ક્રાંતિકરરી કૃષ્ણએ દઢ કરી હિી. જિિરયક કૃષ્ણ લોકિન્ત્રિર પુરસ્કિરા 
હિર. 

કૃષ્ણિર સમયમરાં લગ્નેિર સમ્બન્િોિુાં પ્રમરણ સ્ત્રી–પુરુષોમરાં પ્રવિાિુાં હિુાં. કૃષ્ણ 
પોિરિર જીવિ દરમ્યરિ પોિરિી આઠ પત્િીઓ જમેિે િેઓ પરણ્યર હિર િેિર 
તસવરય અન્ય કોઈ સ્ત્રીઓ સરથે સમ્બન્િ બરાંધ્યર િ હિર. જ ે ગૃહસ્થ પોિરિી 
પટરણીિ સ્ત્રી તસવરય અન્ય સ્ત્રીઓ સરથે સમ્બન્િ બરાંિિો િથી એવર ગૃહસ્થિે 
બ્રહ્મચરરી ગણવરમરાં આવે છ,ે કૃષ્ણિે એટલે જ બરલબ્રહ્મચરરી કહેવરમરાં આવ્યર છ.ે 

કૃષ્ણિર જીવિમરાં સરાંટદપિી ઋતષ તસવરય ઘોર અાંતગરસ િરમિર અવૈટદક 

ઋતષિો પ્રભરવ હિો. જમેિર િત્ત્વજ્ઞરિ મુજબ જ ે મરરરમરાં છ ે િે િરરરમરાં છ,ે 
અન્યમરાં છ.ે કોઈ જન્મજાિ ઉચ્ચ િથી કોઈ જન્મજાિ િીચ િથી. િીતિમય 

જીવિ, સત્યતિષ્ઠર, દરિ, દયર, કરુણર સરથેિુાં જીવિ મરિવીિે ઉચ્ચિર િરફ લઈ 
જાય છ.ે અન્યરય, અિીતિ િથર અત્યરચરર સરમે આજીવિ સાંઘષા દ્વરરર 

જિિરયક કૃષ્ણ િે સમયિર ભરરિિે િેિૃત્વ પૂરુાં  પરડ્ુાં હિુાં. એ રીિે જિિરયકિુાં 
સ્થરિ લોકોમરાં જમરવ્યુાં હિુાં. 

પશુપરલિિર વ્યવસરયમરાંથી કૃતષ િરફિો પ્રરરમ્ભ કૃષ્ણિર િેિૃત્વ િીચે 

ગરયોિો બતલ બાંિ કરરવવરથી અિે ગૌવાંશિો ઉપયોગ કૃતષમરાં કરવરથી થયો 
હિો. ગૌવાંશિર સાંવિાિથી દેશિર લોકોિી સુખરકરરીમરાં વિરરો કરી શકરય એ 

વરિ ભરરિવરસીઓિે શીખવિરર કૃષ્ણ હિર, િેથી િો કૃષ્ણિે ગોપરલ કહેવરમરાં 
આવ્યર છ.ે 

કૃષ્ણિર જીવિમરાં સાંયમ િથર િીતિમિરિુાં એવુાં િોરણ સ્થરતપિ થયુાં હિુાં કે 
પોિરિી પત્િીઓ તસવરયિી સ્ત્રીઓ સરથે િેમિો વ્યવહરર પુત્ર સમરિ, ભરઈ 

સમરિ કે તપિર સમરિ રહેવરિે કરરણે િત્કરલીિ સમરજમરાં પુરુષો િથર સ્ત્રીઓમરાં 
તવશ્વસિીય ચટરત્ર િરરવિર પુરુષ િરીકે સ્થરતપિ થઈ ગયર હિર. 
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ભરગવિ પુરરણિી રચિર મહતષા વ્યરસે કરી િથી એ ઐતિહરતસક સત્ય છ.ે 
ઈ.સ. 5મી સદીમરાં આ િાંથિી રચિર કૃષ્ણિર િરમે પોિરિર િમાિર િાંિરિે પ્રસ્થરતપિ 
કરવર બોપદેવ િરમિર બ્રરહ્મણ પાંટડિે કરી છ.ે કૃષ્ણ આ દેશિર મૂળતિવરસી છ ેજ ે
મૂળતવદેશી આયાબ્રરહ્મણોિર િેિર તવષ્ુિો અવિરર કેવી રીિે હોઈ શકે? 

કૃષ્ણિર િરમે ચમત્કરરો, કૃષ્ણિર િરમે રરસલીલરઓ, કૃષ્ણિર િરમે િેિી પરછળ 
પરગલ થિી મૂળતિવરસી યરદવ સ્ત્રીઓ આવુાં તચત્રણ ભરગવિ પુરરણમરાં કરીિે 
બ્રરહ્મણ પાંટડિોએ પોિરિર સ્વેચ્છરચરરિે મોકળુાં મેદરિ આપયુાં છ.ે પાંટડિપુરોટહિો 
આચરયા બિીિે પોિરિર સમ્પ્રદરયિી સ્ત્રીઓ સરથે સેંકડો વષોથી િમાિર િરમે 
સ્વેચ્છરચરર કરિર રહ્ર છ.ે િેિી પરછળ ભરગવિ પુરરણે ઊભી કરેલી મરિતસકિર 
જવરબદરર છ.ે કૃષ્ણલીલરિર િરમે સ્વેચ્છરચરરિો પરવરિો અિે િિસાંપતિિુાં શોષણ 
બ્રરહ્મણપાંટડિો કરિર રહ્ર છ.ે 

ભરગવિ પુરરણિી સપ્તરહ એ કૃષ્ણિો દુષ્પ્રચરર છ.ે મૂળતિવરસી ક્રાંતિકરરી 
જિિરયક કૃષ્ણિર ચટરત્ર સરથેિો તખલવરડ છ.ે કૃષ્ણ મૂળતિવરસીઓિર પૂવાજ છ,ે 
જઓે કૃષ્ણિે પોિરિર પૂવાજ મરિિર હોય િેઓએ ભરગવિ સપ્તરહ કે ભરગવિ 
પુરરણથી દૂર રહેવુાં જોઈએ. પોિરિર રૂતપયર ખચીિે ભરગવિપુરરણિી કથર કરરવવી 
કે આવી કથરમરાં હરજરી આપવી એ જિિરયક કૃષ્ણિો દ્રોહ છ.ે એટલુાં જ િહીં; 
પરન્િુ િમાિર િરમે િાંિો કરિર કૃષ્ણિર દષુ્પ્રચરરક કથરકરરોિે તશરપરવ છ.ે 

બ્રરહ્મણવરદી પોપથી કૃષ્ણિે મુક્િ કરરવવર એ દેશિર િમરમ મૂળતિવરસી 
ભરરિીયિી ફરજ છ.ે કૃષ્ણિે સત્યિર ઉપરસક, જ્ઞરિ–તવજ્ઞરિિર પ્રસરરક, 
ચરટરત્ર્યવરિ, પે્રરણરદરયક િથર ભરરિિર જિિરયક મરિિરરરઓિી પરમ પતવત્ર 
અિે ઉમદર ફરજ છ ેકે બ્રરહ્મણવરદીઓિર િમાિર િાંિરિુાં સરિિ બિરવરયેલર કૃષ્ણિે 
મુક્િ કરવર કટટબદ્ધ બિે. કૃષ્ણ અાંગેિર સત્યથી અન્ય લોકોિે પણ જાણકરર બિરવે. 

 
▪ 
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14 

ક્રાંતિકરરી કૃષ્ણ મરટ ેસ્વરમી દયરિાંદ સરસ્વિીિો જ ાંગ  
16મી સદીિર યુરોપમરાં તિસ્િી િમાિર વડર પોપ િથર ચચાિર પરદરીઓ િમાિર 

િરમે લોકોિે મૂખા બિરવી િેઓિુાં શોષણ કરિર હિર. િેઓએ મોક્ષપતત્રકર બિરવી 
હિી. કોઈ તિસ્િી િમાિર અિુયરયી બીમરર પડ,ે મરણપથરરીએ હોય, બે–પરાંચ 
ટદવસમરાં મૃત્યુ તિસ્િિ હોય િેિે ઘેર મોક્ષપતત્રકર લઈિે પરદરી પહોંચી જિર હિર. 
તબમરરિર કુટુાંબીજિોિે મોક્ષપતત્રકર ખરીદવરિુાં કહેવરમરાં આવિુાં. જટેલુાં િિ 
આપવરમરાં આવિુાં િે પ્રમરણે મોક્ષપતત્રકર આપવરમરાં આવિી. મૃત્યુ પરમેલ સ્વજિિે 
જ્યરરે દરટવરમરાં આવિર ત્યરરે િેિી સરથે મોક્ષપતત્રકર મૂકી દેવરમરાં આવિી. પોપ 
િથર પરદરીઓ કહેિર રહેિર કે મોક્ષપતત્રકર સરથે દરટવરમરાં આવેલ તિસ્િી સ્વગામરાં 
જશે, મોજમજા કરશે. 

યુરોપિર રરજાઓ પણ પોપ િથર પરદરીઓિર તિયન્ત્રણમરાં હિર. િમાિર િરમે 
ભોગ–તવલરસ િથર લાંપટલીલરઓિુાં દુષ્ચક્ ચરલિુાં હિુાં. સરમરન્ય મરિવીિુાં, 
શ્રમજીવીિુાં જીવિ દુષ્કર િથર મુશ્કેલ બિી ગયુાં હિુાં. િમાિર ઠકેેદરર પોપ િથર 
પરદરીઓ તવલરસી જીવિ જીવીિે લોકોિુાં િમાિર િરમ પર શોષણ કરિર રહ્ર હિર. 

શોષણ એટલર મરટ ેચરલ્યુાં કે સરમરન્ય લોકો િમાિે મરિવરવરળર હિર, તિરક્ષર 
હિર. થોડર ભણેલર હિર િે જમાિી િથર અાંિેજી ભરષર જ જાણિર હિર. બરઈબલ જ ે
તિસ્િી િમાિુાં િમાપુસ્િક હિુાં િે લેટટિ ભરષરમરાં લખરયેલુાં હિુાં. બરઈબલમરાં શુાં લખયુાં 
છ ે િે ફક્િ પોપ, થોડર પરદરીઓ િથર કેટલરક લેટટિભરષર જાણિરર તવદ્વરિો જ 
જાણિર હિર. 

મરટટાિ લ્યુથર િરમિો એક યુવરિ પરદરી બન્યો. િેણે લેટટિ ભરષરિો અભ્યરસ 
કયો. િેણે બરઈબલિો અભ્યરસ કયો અિે જાણ્યુાં કે િે જમેિે સવોચ્ચ િમાગુરુ મરિે 
છ ે િે પોપ અિે િેિર સરથીદરર પરદરીઓ લોકોિી અજ્ઞરિિર િથર િમા પ્રત્યેિી 
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આસ્થરિો ગેરલરભ ઉઠરવીિે િમાિર િરમે લોકો પરસેથી કેવી રીિે રૂતપયર પડરવી 
શકરય? િેવી પ્રયુસ્ક્િઓ યોજીિે મેળવેલ િિથી લાંપટલીલર િથર ભોગ–તવલરસ 
આચરી રહ્ર છ.ે બરઈબલમરાં જ ેલખયુાં છ ેિેિી તવરુદ્ધ પોપ િથર પરદરીઓ આચરણ 
કરી રહ્ર છ.ે લોકોિે િમાિર િરમે લૂાંટી રહ્ર છ.ે 

મરટટાિ લ્યુથરે બરઈબલિુાં જમાિી ભરષરમરાં ભરષરાંિર કયુું. િીરે િીરે અાંિેજી 
ભરષરમરાં પણ ભરષરાંિર થયુાં. લોકો જ ે લેટટિ ભરષર િ જાણિર હોવરિે કરરણે 
બરઈબલથી અજાણ હિર, િેઓ બરઈબલ વરાંચિર થયર. િેઓએ જાણ્યુાં કે મોક્ષપતત્રકર 
જવેી કોઈ વરિ બરઈબલમરાં કહેવરમરાં આવિી િથી. બરઈબલ િો જ્ઞરિ–તવજ્ઞરિ િથર 
તશક્ષણ મેળવીિે સદરચરરી જીવિ જીવવરિુાં િથર ગરીબોિી સેવર કરવરિુાં છ.ે 

મરટટાિ લ્યુથરે ચચાિી સરમેિર ચોકમરાં મોક્ષપતત્રકરઓિો ઢગલો કરીિે િેિી 
હોળી કરી. લોકોએ િેિે સહકરર આપયો. પોપલીલરિો અાંિ આણવર પ્રોટસે્ટ તિસ્િી 
પાંથ બન્યો. રરજાઓ પોપ િથર પરદરીથી મુક્િ થયર. લોકો પોપ િથર પરદરીઓિર 
તિયન્ત્રણથી મુક્િ થયર. શરળરઓમરાં તશક્ષણ વધ્યુાં, િરતમાક ક્રાંતિ થિર પોપલીલરઓ 
બાંિ થઈ. પોપે બદલવુાં પડ્ુાં, પરદરીઓએ બદલવુાં પડ્ુાં. િરતમાક ક્રાંતિિર પટરણરમે 
યુરોપ આજ ેઆિુતિક યુરોપ બિી ચૂક્યુાં છ.ે 

16મી સદીિુાં યુરોપ અિે 19મી સદીિુાં ભરરિ સરખરમણી કરીએ િો 
પોપલીલરિર શોષણથી પીટડિ તવસ્િરરો હિર. ભરરિમરાં પોપિર સ્થરિે શાંકરરચરયો 
િથર પરદરીઓિર સ્થરિે મઠરિીશો િથર બ્રરહ્મણ પુરોટહિો પાંટડિો હિર. 19મી 
સદીિર ભરરિિી સ્સ્થતિ તવશે ‘મહતષા દયરિાંદ સરસ્વતિ કર જીવિ ચટરત્ર’ િરમિર 
િાંથમરાં પરિર િાં. 2 પર ટદપચન્દ્ર આયે લખયુાં છ ેકે – 

ગરીબ અિે દતલિો (એસ.સી., એસ.ટી., ઓ.બી.સી.)િે લરિ મરરીિે િેમિર 
બિર િરતમાક અતિકરરો છીિવી લેવરયર હિર. સ્ત્રીઓિે પગિી જૂિી સમજવરમરાં 
આવિી હિી. સ્ત્રીઓ અિે શુદ્રોિે ભણવરિો કોઈ અતિકરર િ હિો. તવિવરઓિર 
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દદાભયરા તિસરસરઓથી દેશ ભરરઈ ગયો હિો. ઈશ્વરિી ઉપરસિરિર તવષયમરાં 
મિમિરાંિરોિર પરસ્પરિર ઝઘડરઓથી ઈશ્વર ઝઘડરિુાં કરરણ બિી ગયો હિો. એક 
રીિે ઈશ્વરિે પણ પેટભરર લોકોએ િુચ્છ ઉદરપૂતિિે પૂણા કરવરિુાં સરિિ બિરવી 
દીિુાં હિુાં. િરતમાક, રરજિૈતિક, સરમરતજક દુદાશરિી સરથે સરથે અહીં પણ આતથાક 
ગરીબીએ દેશિે તબલકુલ અપાંગ બિરવી દીિો હિો.” 

ટદપચાંદ આયા પરિર િાં. 3મરાં આગળ લખે છ ે– 
“મિમિરન્િરોિર દયરહીિ ઠકેેદરરો પોિરિી તવરુદ્ધમરાં બોલિરરિે કેવી રીિ ે

સહિ કરી શકે? ગાંગરિર પ્રવરહિે વરળવો અથવર સમુદ્રિર િોફરિ સરમે સાંઘષા કરવો 
િો આસરિ હિો; પરન્િુ િરતમાકક્ષેત્રમરાં બોલવુાં િે ખુલ્લો તવદ્રોહ હિો. િન્ય છ ેમહતષા 
અથવર મહરત્મર (દયરિાંદ)િે જમેણે પોિરિર બિર સરાંસરટરક િથર પરરમરતથાક સુખોિે 
લરિ મરરીિે પરોપકરરિે જ સવાસ્વ સમજી અિે એક કફિ બરાંિીિે ફક્િ વેદિુાં 
પુસ્િક લઈિે યુદ્ધક્ષેત્રમરાં કુદી પડ્ર અિે પોિરિર જ્ઞરિ, િપ િથર સદરચરરિી 
ભઠ્ઠીમરાં િપેલર ઉજ્જવળ સોિરિી જમે પોિરિર અદ્ભુિ પ્રભરવથી તવરોિી બ્રરહ્મણ 
પાંટડિો)ઓિે પરરસ્િ જ િ કયરા; પરન્િુ િેઓિે િીચર મસ્િક સરથે વૈટદક િમાિે 
મરિવર તવવશ પણ કયરા. એટલર મરટ ેમહરત્મર મુાંશીરરમે મહતષા (દયરિાંદ સરસ્વતિ)િર 
જીવિચટરત્રિર તવષયમરાં ઠીક જ કહ્ુાં છ ે કે આ “જીવિચટરત્ર બ્રરહ્મણિમામરાં િવુાં 
જીવિ ફૂાંક્વરિી એક પૂણા કહરિી છ.ે” 

18મી સદી િથર 19મી સદીિર પહેલર દરયકરિર બ્રરહ્મણ પેશવર શરસિમરાં 
બ્રરહ્મણ િમાિી દુદાશર બરબિે મહરરરષ્ટિ સરકરરે 1993મરાં પ્રકરતશિ કરેલ ‘યુગપુરુષ 
મહરત્મર ફુલે’મરાં લેખક મુરલીિર જગિરપે લખયુાં છ ે: 

“િે જમરિરમરાં શાંકરરચરયા સાંન્યરસીવૃતિ સ્વીકરરિર િ હિર. િેઓ અતિટકાંમિી 
વસ્ત્રો પહેરિર હિર અિે ગૃહસ્થિી જમે પટરવરર સરથે રહીિે બિર સરાંસરટરક સુખ 
ભોગવિર હિર. િેઓ પલાંગ પર સુિર અિે સુાંદર દરસીઓ િેિર પગ દબરવિી. 
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પેશ્વરશરસિિર ઉિરકરળિર શરસિમરાં બિર જ ઉચ્ચ પદ બ્રરહ્મણો તવશેષ 
કરીિે તચિપરવિ બ્રરહ્મણોિે આપવરમરાં આવિર. અન્ય જ્ઞરતિઓિી સક્ષમ 

વ્યસ્ક્િઓ મરટ ેશરસિમરાં કોઈ સ્થરિ િ હિુાં. શરસિકિરા હોવરથી બ્રરહ્મણ શરસિ 
દ્વરરર વિુ િે વિુ લરભો મેળવિર. િેઓિી જમીિિુાં મહેસૂલ અન્ય લોકોથી અડિુાં 

રહેિુાં. બ્રરહ્મણોિે દરિ દેવુાં પુણ્યિુાં કરમ મરિવરમરાં આવિુાં. અન્ય જ્ઞરતિિર 
લૂલરલાંગડરઓિે દરિ દેવરિુાં િહીં. 

બરજીરરવ (પેશવર) હજારો બ્રરહ્મણો મરટ ેભોજિિુાં આયોજિ કરિર અિે 

બ્રરહ્મણોિે વિુ િે વિુ દરિ આપીિે પોિરિર મરટ ેપુણ્ય એકઠુાં કરિર. જ ેબ્રરહ્મણ 
સરમે મળે િેિે દરિ આપવરમરાં આવિુાં હિુાં. પવાિી ડુ ાંગરિી િળેટીમરાં દતક્ષણર 

આપવરમરાં આવિી િે સ્થળ “રમણર”થી જાણીિુાં હિુાં. 
જ ેબ્રરહ્મણ પરસે શરલીિરમ હોય િે બ્રરહ્મણિે દરિ આપવરમરાં આવિુાં હિુાં. 

જ્યરરે શરતલિરમ પૂરિી સાંખયરમરાં િ હોય ત્યરરે બ્રરહ્મણ પેશવરિી પશુશરળરમરાં 
ચરલ્યર જિર. પેશવરિર િોકરો ઊંટોિી લરદ સૂકવિર અિે િેિે શરલીિરમિર 

રૂપમરાં વેચિર. બ્રરહ્મણ િે બિરવટી શરલીિરમિે િુલસીિર પરિ િથર ફૂલોથી 
ઢરાંકિર. બરજીરરવ બહુ જ ભસ્ક્િભરવથી આવર શરલીિરમોિે િમિ કરી, 

દરિદતક્ષણર આપીિે પુણ્ય કમરિર.” 
સ્વરમી દયરિાંદ સરસ્વતિ પણ બ્રરહ્મણ પાંટડિ હિર. સાંસ્કૃિ ભરષર પરિુાં 

િેમિુાં પ્રભુત્વ એવુાં હિુાં કે િેિી બરોબરી િે સમયે કોઈ કરી શકે િેમ િ હિુાં. 
બ્રરહ્મણ િમામરાં વ્યરપ્ત પરખાંડ, જૂઠર શરસ્ત્રો, જૂઠર પુરરણો િથર પોપલીલર સરમે 

િેમણે ભરરિભરમરાં ભ્મણ કરીિે લોકોિે જાગૃિ કરવર અતભયરિ ચલરવ્યુાં. 

બ્રરહ્મણ િમામરાં િમાિર િરમે ચરલિી પોપલીલરિર પરખાંડોિે પડકરર આપવર 
12 મરચા, 1867િર રોજ હટરદ્વરરમરાં સ્વરમી દયરિાંદ પહોંચ્યર. કુાંભિી સાંક્રાંતિિર 
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એક મરસ પહેલર િે સમયે સપ્તસ્ત્રોિ પર વરડો બરાંિીિે રરવટીઓ ઊભી કરવરમરાં 
આવી, જ્યરાં એક ધ્વજ ફરકરવવરમરાં આવ્યો જિુેાં િરમ ‘પરખાંડખાંટડિી’ રરખવરમરાં 
આવેલુાં. 

ભરરિમરાં વ્યરપ્ત પોપલીલરમરાં, પરખાંડોમરાં ભરગવિ પુરરણ િરમિર િાંથિો મોટો 
ફરળો છ.ે ભરરિિર મહરપુરુષ જિિરયક કૃષ્ણિો ઉપયોગ એક સરિિ િરીકે કરીિે 
બ્રરહ્મણ આચરયો િથર પાંટડિ–પુરોટહિો િમાિો િાંિો ચલરવીિે કૃષ્ણિો દુષ્પ્રચરર કરી 
રહ્ર છ ે િેિરથી વ્યતથિ દયરિાંદ સરસ્વતિએ ભરગવિ પુરરણિી પોલ ખોલવર 
“ભડવર ભરગવિ ખાંડિ” િરમિી હજારો પતત્રકરઓ હટરદ્વરરમરાં વેચવી શરૂ કરી. 
પાંટડિ લેખરરમે “મહતષા દયરિાંદ સરસ્વતિ કર જીવિચટરત્ર”િર પરિર િાં. 71મરાં લખયુાં 
છ ે: 

“સ્વરમીજી (દયરિાંદ સરસ્વિી)એ હટરદ્વરરમરાં ‘ભડવર ભરગવિ ખાંડિ’િી 
હજારો િકલો વહેંચી હિી અિે મિે પણ દશબરર વહેંચવર મરટ ેઆપી હિી. જમેરાંથી 
બે મરરી પરસે હરજર છ ેઅિે િેમરાંથી એક આપિે આપુાં છુાં. (પાંટડિ મરિવરરમ ગૌડ ે
લેખકિે એક કોપી આપિર કહ્ુાં હિુાં.) અિે આવુાં જ સિિરમતસહ તિમાલ સરિુએ 
વણાિ કયુું છ.ે 

આત્મરરરમ રરમસહરય શુક્લ, રહેવરસી ટરવરડીએ વણાિ કયુું કે મિે પણ 

સ્વરમીજીએ સેંકડો પતત્રકરઓ ભરગવિખાંડિિી સમિ મેળરમરાં વહેંચવર આપી 
હિી. જિેે મેં કેટલરય ટદવસો સુિી વહેંચી અિે 272 િકલો વહેંચિર વહેચિર 

મરરી પરસે રહી ગઈ હિી િે અત્યરરે પણ તવદ્યમરિ છ.ે” 

ફક્િ પતત્રકરઓ વહેંચીિે ભરગવિપુરરણ િથર વલ્લભકુળિર બ્રરહ્મણ 
આચરયોિી પોપલીલરિે પડકરર આપવરમરાં સાંિોષ મરિે િેવર સ્વરમી દયરિાંદ 

સરસ્વતિ િ હિર. ઓક્ટોબર, 1974મરાં મુમ્બઈ પહોંચીિે િેઓિે જાહેરમરાં 
પડકરયરા. પાંટડિ લેખરરમ પરિર િાં. 246મરાં લખ ેછ ેકે, 
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“મુમ્બઈ પહોંચીિે જ્યરરે સ્વરમીજીએ વલ્લભરચરયા મિિી સમસ્િ જાણકરરી 
મેળવી અિે િેિુાં યથરથા જ્ઞરિ થઈ જિર િેમણે િે મિિર ખાંડિ અિે િેિી પોલ 
ખોલવર મરટ ેસિિ પ્રવચિ અિે ઉપદેશ આરમ્ભ કયો અિે િે બ્રહ્મસમ્બન્િવરળર 
માંત્રિો પણ જિેરથી િે ચેલરઓ અિે ચેલીઓિર િિ–મિ–િિ પોિરિે અપાણ 
કરરવીિે બ્રહ્મસમ્બન્િ કરરવે છ,ે ખૂબ જ ઠકેડી ઉડરવી િેથી ગુાંસરઈજીિી બહુ જ 
હરિી થવર લરગી. ત્યરરે જીવિજી ગુાંસરઈએ સ્વરમીજીિર સેવક બલદેવતસાંહ 
કન્યરકુબ્જ બ્રરહ્મણિે બોલરવીિે કહ્ુાં કે જો િુાં સ્વરમીિે મરરી િરખે િો િિે હુાં એક 
હજાર રૂતપયર આપીશ.” 

‘સત્યરથા પ્રકરશ’ િરમિર દેશભરમરાં જાણીિર િાંથમરાં સ્વરમી દયરિાંદ 
સરસ્વતિએ ગુાંસરઈઓ દ્વરરર પોિરિર અિુયરયીઓએ લગ્નિો પ્રથમ રરત્રીએ પોિરિી 
પત્િીિે કૃષ્ણરપાણ કરવર ગુાંસરઈ પરસે મોકલવરિી પ્રથરિે પડકરરિર લખયુાં છ ે કે 
અિુયરયીઓએ જો લગ્નિી પ્રથમ રરતત્રએ પોિરિી પત્િીિે કૃષ્ણરપાણ કરવર હવેલીએ 
મોકલવી જોઈએ િો ગુાંસરઈજીઓ પોિરિર પુત્રિી પત્િીિે કૃષ્ણરપાણ કરવર ક્યરાં 
મોકલે છ?ે 

દેશભરમરાં પોપલીલર કરીિે િમાિો િાંિો કરિર પાંટડિ–પુરોટહિો િથર 
પુરરણપાંથીઓએ સત્ય વક્િર હોવરિર કરરણે સ્વરમી દયરિાંદ સરસ્વિીિે મરરી 
િરખવર મરટ ેઅિેક વરર પ્રયરસ કયરા. છલે્લે રરજસ્થરિિર પુરરણપાંથી પાંટડિોએ એક 
િરચિરરી ગતણકરિો સરથ લઈ દયરિાંદ સરસ્વતિિર બ્રરહ્મણ રસોયરિે ફોડીિે િેમિે 
કરતિલ ઝેર આપી દીિુાં. પોિરિી યોગતવદ્યરથી વમિ કરીિે ઝેરિે બહરર કરઢી 
િરખવર છિરાં થોડર ટદવસોમરાં િેમિુાં મૃત્યુ થયુાં. 

પરદરી બિેલર મરટટાિ લ્યુથરે જ ેકરમ 16મી સદીમરાં યુરોપમરાં પોપલીલર સરમે 
અવરજ ઉઠરવીિે કયુું િેવુાં જ પરરક્મ સ્વરમી દયરિાંદ સરસ્વતિએ બ્રરહ્મણ િમામરાં 
19મી સદીમરાં ચરલી રહેલી પોપલીલર સરમે કયુું. પોપલીલરિો આિરર 18 પુરરણો છ.ે 

https://govindmaru.com/


 

ક્રાંતિકરરી મૂળતિવરસી જિિરયક કૃષ્ણ 

 

અિુક્મતણકર                      https://govindmaru.com Page 92 
 

જ ેઈ.સ. 4થી સદી પછી લખરયેલર છ.ે ભરગવિ પુરરણ િેમરાં મુખય છ.ે જિેર દ્વરરર 
ક્રાંતિકરરી જિિરયક કૃષ્ણિો દુષ્પ્રચરર કરીિે ભરરિિર કરોડો લોકો સરથે છિેરતપાંડી 
િથર િમાિર િરમ પર, ભગવરિિર િરમ પર પોપલીલર ચરલી રહી છ.ે 

વિામરિ ભરરિમરાં બુતદ્ધજીવીઓ, તશતક્ષિો અિે સરમરતજક આગેવરિો તચાંિિ 
િથર મિિ કરીિે સત્યિે બહરર લરવે, ક્રાંતિકરરી જિિરયક કૃષ્ણિર સદ્ચટરત્રિે 
બહરર લરવે, સ્વરમી દયરિાંદ સરસ્વતિએ પરખાંડો સરમે ચલરવેલર આાંદોલિ િથર 
‘સત્યરથા પ્રકરશ’િો અભ્યરસ કરે, સ્વરમી સસ્ચ્ચદરિાંદે લખેલ પુસ્િક ‘શુાં ઈશ્વર 
અવિરર લે છ?ે’િો અભ્યરસ કરે.   
 

▪ 
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15 

િમાિો િાંિો મોટો વ્યરપરર 
જઓેિી રોજીરોટી અિે ભોગ–તવલરસિર સરિિો માંટદર, મૂતિાપૂજા, પુરરણો, 

અવિરરો, કથર–સપ્તરહો, કમાકરાંડો અિે િેિર પર આિરટરિ િમાિો િાંિો છ ે િેઓ 
પરખાંડ છોડવરિર િથી. જ ે રીિે પોપ–પરદરીઓ મોક્ષપતત્રકરઓ વેચીિે લોકોિે 
સ્વગામરાં મોકલવરિર િરમે િિ પડરવિર હિર િે રીિે જ સ્વગાિર િરમે, મોક્ષિર િરમે, 
મુસ્ક્િિર િરમે લોકોિે લૂાંટીિે પોિરિી લાંપટલીલરઓ કરિર કરિર કરોડો રૂતપયરિી 
આવકો ઊભી કરવરિો ખેલ ચરરે બરજુ વ્યરપ્ત છ.ે 

િર. 20 જાન્યઆુરી, 2004િર ગુજરરિી દતૈિક ‘સાંદેશ’મરાં પરિર િાં. 9 પર 
‘ન્યુઝ પલસ’ કોલમમરાં િમાિર વ્યરપરરીકરણ અાંગે પ્રો. એચ. એમ. તત્રવેદી પ્રશ્નો 
ઉઠરવિર લખે છ ેકે, 

“શુાં ભરરિમરાં િમા પ્રત્યેિી શ્રદ્ધર વિી છ?ે તક્યરકરાંડમરાં હવે વિુ િે વિુ 

લોકો શ્રદ્ધર રરખવર મરાંડ્ર છ?ે શુાં આિુતિક યુવરિો પણ હવે િરતમાક બિવર 
લરગ્યર છ?ે કે પછી િરતમાક શ્રદ્ધરિુાં સ્થરિ અન્િશ્રદ્ધર લેવર લરગી છ?ે 

આપણે આપણર ગરમ, શહેર કે મેટિોપોતલટીિ મહરિગરોિુાં વરિરવરણ 
જોઈશુાં િો ચોિરફ િરિી–મોટી દેરીઓ, માંટદરો, ભજિ–ટકિાિ, કથરઓ, 

પરરરયણો, પ્રવચિો, સત્સાંગ વગેરેિો મરહોલ જામેલો દેખરશે જ. જ ે અાંિેજી 

છરપર અિે સરમતયકો સેક્યુલર ગણરય છ ેિેમરાં પણ ટરેોટ ભતવષ્ય દશાિિુાં પરિુાં 
િો હોય જ છ.ે  

િરતમાક સાંસ્થરઓિે ક્યરરેય પૈસરિી ખોટ પડિી િથી. િેથી ભવ્ય ઈમરરિો 
પરછળ કરોડોિો ખચા થરય છ ે અિે િેિે ગીિીસબુકમરાં પણ જગ્યર મળે છ;ે 

પરન્િુ માંટદરોિી કે મજીદોિી સાંખયર વિે છ ેિેિો અથા એવો થઈ શકે કે િમામરાં 
શ્રદ્ધર વિી છ?ે 
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હવે િમા તશક્ષણિર ક્ષેત્રમરાં પણ પ્રવેશ્યો છ ેઅિે િરતમાક તશક્ષણ િરફ ઝોક 
વિવર લરગ્યો છ.ે િમાિી રરજકરરણ ઉપર મજબૂિ પકડ જામી ચૂકી છ.ે િમરાચરયો 
પણ રરજકીય મરહોલમરાં ખેંચરવર લરગ્યર છ ેઅિે દેશમરાં કરયદરિુાં શરસિ હોવર છિરાં 
િમાિી સરમે કોઈ કરયદરિો ઉપયોગ કરિર ડરે છ.ે શુાં િમા મરિવીિે કરયર બિરવી દ ે
છ?ે 

િમાિર િરમે આજ ેવગર મૂડીિો િાંિો શરૂ થઈ ગયો છ ેઅિે જિેે તભખરરી 
િરીકે કોઈ દમડી પણ િ આપે િેવરઓ જમીિો પચરવીિે કરોડપતિ બિી ગયર છ.ે 
મરત્ર જરૂર છ ે કોઈ લોકતપ્રય સાંિ કે દવેિરિી મૂતિા સ્થરપીિે દુકરિ શરૂ કરી 
દેવરિી.” 

િમાિે િાંિો બિરવીિે િેિર રરજકરરણમરાં થઈ રહેલર દુરૂપયોગ સરમે રરષ્ટિીય 
કક્ષરએ ચરલિી ચચરાઓિો ઉલ્લેખ કરિર પ્રો. તત્રવેદી આગળ લખ ેછ.ે 

“આ મુદ્દો ‘સહરરર ટરઈમ્સ’મરાં તવિોદ તવપલવે ઉપરડ્ો છ ે અિે િેમણે 

ઘણર બિર મુદ્દર રજૂ કયરા છ.ે આ વ્યસ્ક્િ િન્યવરદિે પરત્ર છ.ે િમા એક ઉદ્યોગ 
બિી ગયો છ;ે પરન્િુ િેિર પર િ કોઈ કરવેરર લરગે છ ે કે િ િેિર મરથે કોઈ 

સરમરતજક જવરબદરરી લરદવરમરાં આવે છ.ે આઝરદીિર સરડર પરાંચ દરયકર બરદ 
તવશ્વિી સૌથી કદરવર લોકશરહી િમાિર સકાંજા િીચે ખોખલી બિી ચૂકી છ.ે જ ે

તવલય પરમરત્મર સરથે િદરકરર થવરિો છ,ે જ ે આત્મરિી ઉન્નતિિો મરગા છ,ે 

િેિો ઉપયોગ મિપેટી ભરવર મરટ ેકરવરમરાં આવે છ.ે 
વહુ–બેટીિી ઇજ્જિ લેિરરરિે આપણે ઢીબી િરખીએ છીએ; પરન્િ ુ

આપણર દેવી–દેવિરઓિી સરેઆમ બેઇજ્જિી કરિરર દુકરિદરરો (માંટદરિર 
સાંચરલકો)િે ચલરવી લઈએ છીએ િે આપણી િબળરઈ િથી િો બીજુ ાં શુાં છ?ે 

િમાિર િરમે કોણ, ક્યરાં, કેટલી રકમ ભેગી કરે છ ેઅિે િેિો ઉપયોગ કેવી રીિે 
થરય છ ેિેિી ચકરસણી કોણ કરી શકે િેમ છ ે? 
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એક િરફ તશક્ષણિી હરટડીઓ ફૂલીફરલી છ ેઅિે બીજી િરફ િમાિી. 
સમરજિી કમ્મર િોડી િરખે િેવો મરહોલ ક્યરાં સુિી ચલરવી લઈશુાં? જટેલી 

શરળરઓ કે કૉલેજો િથી, િેથી વિુ માંટદરો અિે મસ્સ્જદોિી સાંખયર છ.ે બીજી 
િરફ ગરીબ મરિવી મરટ ે પરયરિી સગવડો પણ િથી. ગરમડરમરાં િથી સરરર 

તશક્ષકો કે િથી સરરર ડૉક્ટરો. 
તવશ્વિર સૌથી િિવરિ ગણરિર તિરૂપતિ દેવસ્થરિિે દર વષે રૂતપયર 50 

કરોડદરિ મળે છ.ે તિરુપતિ બરલરજી, શબરીમરિર, તમિરક્ષી, અાંબરજી, વૈષ્ણોદેવી 

જવેર દેવસ્થરિોિી વરતષાક આવક કરોડોમરાં બોલરય છ.ે 
તવપલવિર જણરવ્યર મુજબ તશરોમણી ગુરુદ્વરરર પ્રબાંિક કતમટીિુાં વરતષાક 

બજટે રૂતપયર 100 કરોડથી વિુ છ.ે રરજકરરણીઓિે િેમરાં રસ જાગ્યો છ.ે 
ગૃહતવભરગ િરફથી મળેલી મરટહિી મુજબ દેશિર 14 હજાર 598 સ્વૈસ્ચ્છક 

સાંગઠિો અિે િરતમાક સમુહોિે 2000–01મરાં તવદેશોમરાંથી 453 અબજ 5 કરોડ 
23 લરખ રૂતપયરિી મદદ થઈ હિી. અમેટરકરિર વલ્ડા તવજિ ઇન્ટરિેશિલ 

િરફથી તિસ્િી સ્વૈસ્ચ્છક સાંગઠિોિે બહુ મોટી મદદ સરાંપડ ેછ.ે આાંધ્રપ્રદેશિર 
શ્રી સત્યસરાંઈ કેન્દ્રિે 88 કરોડ 18 લરખ રૂતપયરિી આવક થઈ હિી જ ેસૌથી 

મોટી મદદ છ;ે છિરાં કરયદેસર આ સાંસ્થરઓિે આવકવેરરિર રીટિા ભરવર 
પડિર િથી. આ સાંસ્થરઓિર વેચરણો અિે ભરડરિી આવક પણ લખલૂટ હોય છ.ે 

િરતમાક સ્થળો સૌથી મહત્ત્વિર સ્થરિો કબજ ે કરી લે છ ે અિે િેિી 
આસપરસ બીજા કરરોબરરો િમિમરટ ચરલે છ.ે િરતમાક સાંસ્થરઓ હવે 

આઈ.આઈ.ટી., મેટડકલ અિે ઈજિેરી સાંસ્થરઓ પણ ચલરવવર લરગી છ.ે 

તિરુપતિ બરલરજી ખરિે રોજ 3000 મરિવીિર મૂાંડિ થરય છ ેઅિે આ વરળિી 
તિકરસ પણ થરય છ,ે જિેી આવક કરોડોમરાં અાંકરય છ.ે 
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ભરરિમરાં િમાિર િરમે ચરી ખરિરરરઓિી સાંખયર 50 લરખથી વિુ છ,ે 
જમેણે િમાિર િરમે જમીિો હડપ કરીિે પ્રજાિે કરોડો િહીં; પરન્િુ અબજો 

રૂતપયરિુાં િુકસરિ કયુું છ.ે આ િત્ત્વો િમાિર િરમે તવખવરદ ફેલરવે છ ેઅિે િેમિી 
ઉશ્કેરણીિર કરરણે દેશમરાં પરરરવરર જાિમરલિુાં િુકસરિ થરય છ ેિે અલગ. િમા 

અિે િરતમાક ઉત્સવો પરછળ ખચરાિી રકમો જો ગરીબોિી બીમરરી અિે તશક્ષણ 
પરછળ ખચરાય િો કેટલી રરહિ થઈ જાય?” 

આિુતિક જ્ઞરિ િથર તવજ્ઞરિિર કરરણે ઈલેક્ટિોતિક તમટડયરએ દુતિયરિે 

િજીક લરવી દીિી છ.ે િ.િૂ.પ.પૂ.ઓ િથર મહરરરજો આિુતિક તવજ્ઞરિિી શોિ 
ટી.વી. તમટડયરિો ઉપયોગ અવિરરો િથર પુરરણોિી કથરઓ િથર પ્રવચિો દ્વરરર 

કરિર રહીિે પોિરિર િમાિો િાંિો કેવી રીિે તવકસરવે છ ેિેિર પર પ્રકરશ પરડિર          
પ્રો. એચ. એમ. તત્રવેદી લખે છ ેકે, 

“આજકરલ ટીવી ચેિલો ઉપર િરતમાક ઉપદેશો અિે સત્સાંગિુાં વચાસ્વ 
વિવર લરગ્યુાં છ.ે સાંિોિી ઓટડયો–તવટડયો ટપેિુાં િૂમ વેચરણ થરય છ ેઅિે િેિર 

પુસ્િકો પણ િડરિડ વેચરય છ.ે જ ેસુપરસ્ટરર સાંિો છ ેિેમિર પ્રવચિો સરાંભળવર 
લરખો લોકો ઊમટી પડ ે છ ે અિે ટીવી ઉપર િેમિર પ્રવચિોિુાં લરઈવ 

ટલેીકરસ્ટીંગ થરય છ.ે કેટલરક સાંિોિુાં બુટકાંગ બબ્બે વષા અગરઉથી થઈ જાય છ.ે 
હવે દેશ–તવદેશમરાં પણ સાંિોિી મરાંગ વિિી ચરલી છ.ે દેશિી િરમી ચેિલોિર 

પોિપોિરિર સાંિો બુક થઈ ચૂક્યર છ.ે 
આ ચેિલોિર તવતવિ િરમો છ ેઅિે િેિો ઉપયોગ મોટી ચેિલો પોિરિો 

તબઝિેસ વિરરવર મરટ ેકરે છ.ે મૂળ આ પ્રવચિો અિે શોપ–ઓપેરરિો હેિુ વિુ 

જાહેરરિો મેળવવરિો હોય છ;ે છિરાં બરહ્ મહોરુાં  િો જિિર જિરદાિિી સેવર 
કરવરિુાં જ હોય છ.ે િમાિી સરમે કોઈ અવરજ ઉઠરવે િો િેિી સરમે ક્ોિિો 
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જ્વરળરમુકી ભભૂકી ઊઠ ેછ;ે પરન્િુ િમાિર ચહેરર પર ક્ોિ તવકૃિ લરગે છ.ે િમાિુાં 
િરમ જ સમત્વ છ,ે શ્રદ્ધર છ,ે ભસ્ક્િ છ.ે 

કહેવરય છ ેકે િમા આિરટરિ ચેિલોિે દર મટહિે રૂતપયર 50 લરખિી કમરણી 
થરય છ.ે જ્યરરે ખચા 30થી 35 લરખિો થરય છ.ે આ ચેિલો અાંગેિી મરટહિી કમલેશ 
ભુવિ િરફથી મળેલી છ,ે જિેી ઘણી તવગિો િરમજોગ છ;ે પરન્િુ િરમો અહીં 
બરકરિ રરખયર છ.ે 

િરતમાક ગુરુઓિર િેડ હોય છ.ે જ ેઅાંિેજી અિે બીજી ભરષરઓિર તવદ્વરિ 

હોય છ,ે જ ે બહુ મોટર ગજાિર જ્ઞરિી હોય છ.ે િેમિો ચરહકવગા પણ ઉચ્ચ 

સ્િરિો હોય છ.ે મધ્યમ સ્િરિર ગુરુઓ મધ્યમ કક્ષરિર લોકોિે પ્રસન્ન કરે છ ે
અિે િીચલી કક્ષરિર સરિુસાંિો િીચલર સ્િરિે પસાંદ પડ ે છ.ે દરેકિી 

તવચરરિરરર અિે કરયાપદ્ધતિ અલગ–અલગ હોય છ.ે” 
િમાિર િરમ પર ચરલિર વ્યરપરરિર મૂળ પુરરણો િથર અવિરરોિર િરમે 

ઊભર કરવરમરાં આવેલર જુદર જુદર પાંથો અિે સમ્પ્રદરયો છ ેજઓે વચ્ચે માંટદરો 
ઊભર કરવર, ઉત્સવો કરવર અિે વિુ િે વિુ િિ ઉઘરરવીિે પોિરિર કરરોબરરિે 

સમૃદ્ધ કરવરિો છ.ે જિેર પર પ્રો. તત્રવેદીિો લેખ પ્રકરશ પરડ ેછ.ે 
િમાિર િરમે કરરિર ભેદભરવ િથર શોષણ સરમેિો આક્ોશ આજથી 100 

વષા પહેલર સ્વરમી તવવેકરિાંદે રજૂ કયો છ.ે બ્રરહ્મણવરદી વ્યવસ્થર સરમે ઝરટકણી 
કરઢિર ‘જાતિ, સાંસ્કૃતિ િથર સમરજવરદ’િર પરિર િાં. 35મરાં સ્વરમી તવવેકરિાંદ 

કહે છ,ે 
“દતક્ષણ ભરરિમરાં ઉચ્ચ (બ્રરહ્મણ) વણાિર લોકો િીચર (શૂદ્ર–અતિશૂદ્ર) 

વણાિર લોકોિે જ ેરીિે પજવે છ ેિેિર ભયાંકર અિુભવો મિે થયર છ.ે જ ેિમા 
ગરીબોિર દુુઃખ દૂર િ કરે અિે મરિવિે દેવ િ બિરવે િે શુાં િમા (વણાવ્યવસ્થર) 

કહેવરય? િમે મરિો છો કે આપણો િમા (વણાવ્યવસ્થર) ‘િમા’િર િરમે લરયક છ?ે 
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આપણો િમા (વણાવ્યવસ્થર) એટલે કેવળ ‘અડશો િહીં, અડશો િહીં’ છ.ે જ ે
દેશિર િેિરઓ (બ્રરહ્મણ–પાંટડિો) છલે્લર બે હજાર વષાથી ‘જમણર હરથે ખરવુાં કે ડરબર 
હરથે?’, ‘જમણી બરજુથી પરણી લેવુાં કે ડરબી બરજુથી?’એવી બરબિોિી ચચરા કરિર 
આવ્યર છ ેિે દેશિો તવિરશ િ થરય િો કોિો થરય?  

જ ેદેશમરાં લરખો લોકો મહુડરિર ફૂલ ખરઈિે જીવે છ ેઅિે દશ–વીસ (આજ ે
પચરસ) લરખ સરિુઓ અિે એકરદ કરોડ (આજ ેત્રણ કરોડ) બ્રરહ્મણો આ ગરીબ 
લોકોિુાં લોહી ચૂસે છ ેઅિે િેમિી ઉન્નતિિો લેશ પણ પ્રયત્િ કરિર િથી િેિે દેશ 
કહેવો કે િરક? આ િ ેિમા કહેવરય કે તપશરચિુાં િરાંડવ? 

સ્વરમી તવવેકરિાંદ શોષણખોરોિી ઓળખ આપીિે અટક્યર િથી. િેમણે સ્મતૃિ 
અિે પુરરણો ઓછી બુતદ્ધ િરરવિર વ્યસ્ક્િઓિી રચિરઓ છ ેએમ કહેિર કહ્ુાં છ ેકે, 
બ્રરહ્મણ પાંટડિ–પુરોટહિોએ લખેલર પસુ્િકોમરાં જ જાતિ–વણા જવેર પરગલ તવચરરો 
પ્રરપ્ત થરય છ.ે પુરરણપાંથી અવિરરવરદીઓિી ઝરટકણી કરઢિર ‘જાતિ, સાંસ્કૃતિ અિે 
સમરજવરદ’મરાં સ્વરમી તવવેકરિાંદ દેશિર યુવરિોિે હરકલ કરે છ ેકે, 

“મરથે મૂતિામાંિ વહેમોિો સિિ બોજ વહિ કરીિે આજ ેસેંકડો વષાથી બેસી 
રહેિરરર અિે યુગોથી ચરલ્યર આવિર સરમરતજક અત્યરચરરો (વણાવ્યવસ્થર) વડ ે
સમ્પૂણા મરિવિરતવહોણર બિી જઈએ આ અન્નિી કે પેલર અન્નિી, છિરછૂિિી 
ચચરા કરવરમરાં જ ેસેંકડો વષોથી પોિરિી સવા શસ્ક્િ વેડફી િરખિરરર એવર િમે કઈ 
સ્સ્થતિમરાં છો? અિે અત્યરરે પણ િમે શુાં િરરો છો? ચરલો, મદા બિો! 

પ્રગતિિો હમ્મેશરાં તવરોિ કરિરરર પુરોટહિો (બ્રરહ્મણવરદીઓ)િે લરિ મરરીિે 
હરાંકી કરઢો, કરરણ કે િેઓ કદરતપ સુિરવરિર િથી અિે િેમિર હૃદય કદરતપ તવશરળ 
બિવરિર િથી. િેઓ િો સદીઓથી જામેલર વહેમો અિે સરમરતજક અત્યરચરરો 
(વણાવ્યવસ્થર)િર સાંિરિો છ.ે પહેલર િો એ પુરોટહિો (બ્રરહ્મણવરદીઓ)િર 
અત્યરચરરોિો જડમૂળથી િરશ કરો. આવો, મદા બિો!” 
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અવિરરવરદીઓ િથર પુરરણપાંથીઓિી જાળમરાંથી બ્રરહ્મણ િમાિે મુક્િ કરીિ ે
ઉપતિષદોિર રસ્િે મરિવીમરત્રિર આત્મકલ્યરણિર મરગે લઈ જવરિર પ્રયરસો 
આિુતિક ભરરિમરાં સ્વરમી દયરિાંદ સરસ્વતિએ આયાસમરજ દ્વરરર િથર સ્વરમી 
તવવેકરિાંદે રરમકૃષ્ણ તમશિ દ્વરરર કયરા હિર. િેઓએ િ.િૂ., પ.પૂ.ઓ, મહરરરજો િથર 
મઠરિીશોિી કોઈ પરવર કયરા તસવરય િમાિર િરમે થિર શોષણ સરમે અવરજ ઉઠરવ્યો 
હિો. 

આપણર દેશિી રરષ્ટિીય શરમ છ ેકે દેશમરાં શરળર–કૉલેજોિર મકરિોિી સાંખયર 
કરિર માંટદર–મસ્સ્જદોિી સાંખયર વિુ છ.ે િમાિર ઠકેેદરરો માંટદરોિો ઉપયોગ દુકરિ 
િરીકે કરે છ.ે યુરોપમરાં ચચા વેચરય છ ેજ્યરરે ભરરિમરાં િવર િવર માંટદરો ઊભર થિર 
જાય છ.ે 

મૂળતિવરસી ક્રાંતિકરરી જિિરયક કૃષ્ણ, આટદિરયક શાંકર, િથરગિ બુદ્ધ, 
મહરજિ મહરવીર, સાંિ કબીર, ગુરુિરિક, મહરત્મર જ્યોતિબર ફૂલે, સ્વરમી 
તવવેકરિાંદ, િરરરયણ ગુરુ, બરબરસરહેબ ડૉ. આાંબેડકર િથર રરમરસ્વરમી પેટરયરરે 
ચલરવેલર િરતમાક િથર સરમરતજક આાંદોલિોિર અભ્યરસથી જ આપણિે મરગા મળી 
શકે કે સરચુાં શુાં છ?ે ખોટુાં શુાં છ?ે માંથિ, તચાંિિ અિે મિિ દ્વરરર, િકા અિે સત્ય 
પ્રમરણિી એરણ પર ચકરસણી કરવરથી જ પરખાંડથી બચી શકીશુાં. બીજાિે બચરવી 
શકીશુાં. 

આપણર દેશિે તવશ્વિર અતિમ દેશોિી હરોળમરાં લઈ જવો હશે િો ક્રાંતિકરરી 
જિિરયક કૃષ્ણિર ઉજ્વલ ચટરત્રિે જાણીિે િેિે પ્રકરતશિ કરીિે િિેર મરગે અિુકરણ 
કરવરથી જ આમ બિી શકશે. 

 
▪ 

 
  

https://govindmaru.com/


 

ક્રાંતિકરરી મૂળતિવરસી જિિરયક કૃષ્ણ 

 

અિુક્મતણકર                      https://govindmaru.com Page 100 
 

16 

સન્દભા િાંથો 
1.  “સત્યરથા પ્રકરશ”  – સ્વરમી દયરિાંદ સરસ્વિી  

2.  “દયરિાંદ સરસ્વતિ કર જીવિચટરત્ર” – પાંટડિ લેખરરમ  

3.  “િી િેટ એતપક ઑફ ઇસ્ન્ડયર” – હોપટકન્સ  

4.  “રીવોલ્યુસિ એન્ડ કરઉન્ટર ટરવૉલ્યુસિ ઈિ એિતસયેંટ ઇન્ડીયર” 

– ડો. બી. આર. આાંબેડકર  

5.  “પુરોટહિવરદ”, ‘સટરિર’ ટહન્દી સરમતયકમરાં િવેમ્બર, 1950મરાં         

પ્રકરતશિ  લેખ – રત્િરલરલ બાંસલ  

6.  “ઉિરપ્રદેશ મેં યરદવ અસ્સ્મિર કે બઢિે કદમ”  

– ફલર. લેફે. રરમલરલ યરદવ  

7.  ક્રાંતિકરરી ભગવરિ કૃષ્ણ – ‘કહરિી’ તવશેષરાંક  

8.  “અતિિકર મોહ” – ‘સટરિર’ ટહન્દુ સરમતયક િવે. 1950મરાં પ્રકરતશિ લેખ 

– મન્થિદરસ ગુપ્ત  

9.  “કબીર પર શુકલ કી ઔર મેરી દૃસ્ષ્ટ” –અતભલરષ દરસ  

10.  “િમાિુાં વ્યરપરરીકરણ દેશિુાં િૈતિક અિુઃપિિ િોિરશે.’ (ન્યૂઝ ફલેશ) 

– પ્રો. એચ. એમ. તત્રવેદી, પરિર િાં. 9, સાંદેશ, િર. 20–01–2004.  

11.  “જાતિ, સાંસ્કૃતિ અિે સમરજવરદ” – સ્વરમી તવવેકરિાંદ 

 
▪ 
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સ્મરણીય જયાંતિભરઈ મિરણીિર પુસ્િકો 

ગુજરરિિર દરેક તજલ્લરમરાં, અતિકરાંશ િરલુકરઓમરાં અિે અિેક ગરમોમરાં 

મૂળતિવરસી પછરિ વગાિર વરચકોમરાં જિજાગરણ કરરવિર રહેિર ‘કહરિી’ 
સરપ્તરટહકમરાં મરિિીય જયાંતિભરઈ મિરણીિર લેખો તિયતમિ પ્રતસદ્ધ થિર હિર. 

ગુજરરિિર તબિપક્ષીય સરમરતજક સાંગઠિ ‘ગુજરરિ પ્રદેશ માંડલ સમથાિ 

સતમતિ’િર પ્રમુખ િરીકે ગુજરરિિી 54%, ઓબીસી (બક્ષી–માંડલ) જાતિઓમરાં 
િેમિર બાંિરરણીય અતિકરરો મરટ ેજાગૃતિ લરવીિે એસ.સી., એસ.ટી. જાતિઓ 

સરથે સમરિિર િથર ભરિૃભરવ વિરરવર મરટ ે 1991થી મરિિીય જયાંતિભરઈ 
મિરણી કરયારિ હિર. 

દેશિર મૂળતિવરસી પછરિવગાિર િરગટરકો તવકરસિર િમરમ ક્ષેત્રોમરાં 
આગળ વિીિે સરમરતજક ભરગીદરર બિે, ભરરિીય રરષ્ટિ મજબૂિ બિે, 

ભરરિીય િરીકે દેશિર િરગટરકોમરાં જાતિ, વણા, િમા–સમ્પ્રદરય કે તલાંગિર 
ભેદભરવ તસવરય ભરઈચરરો વિે િથર પછરિ વગો િેમિર અતિકરરો મરટ ેજાગૃિ 

થરય િે મરટ ેજિજાગરણ તશતબરોમરાં વક્િવ્યો આપવરિી સરથે સરથે જયાંતિભરઈ 
કલમ પણ ચલરવિર હિર. િેમિર લખેલર પુસ્િકો િીચે મુજબ છ.ે  

ક્મ પુસ્િકિુાં િરમ વષા 

1. ઈજારરશરહીથી લોકશરહી, માંડલપાંચ એક ઐતિહરતસક સોપરિ  1991 

2. શોતષિ જાગૃતિ  1993 

3. કૌિ કૌિ ટકિિે પરિી મેં? 33% સ્ત્રી અિરમિિર લેખરજોખર  2000 

4. ભરરિીય રરષ્ટિ કે ટહન્દુ રરષ્ટિ? કોિર મરટ ેટહિકરરક? કોિર મરટ ે 2003 
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ઘરિક (બીજી આવૃતિ)  

5. ભરરિીય રરષ્ટિ કે ટહન્દુ રરષ્ટિ? કોિર મરટ ેટહિકરરક? કોિર મરટ ે
ઘરિક (ટહન્દી આવૃતિ) 

2003 

6. મૂળતિવરસી પછરિવગોિી તશક્ષણમરાં અિોગતિ કે પ્રગતિ?  2004 

7. ત્રણ બ્રરહ્મણ સરસાંઘચરલિ જાતિવરદી કે રરષ્ટિવરદી?  2004 

8. ઝરરખાંડથી ગુજરરિ મૂળતિવરસી આટદજાતિ આાંદોલિ  2005 

9. પછરિ શૂદ્ર ઓબીસી આાંદોલિ  2006 

િેમિુાં આ પુસ્િક ‘ક્રાંતિકરરી મૂળતિવરસી જિિરયક કુષ્ણ’ ભરરિીય 
િરગટરકોિર જિજાગરણમરાં ખૂબ જ ઉપયોગી પુરવરર થશે. સરથે સરથે ભરરિીય 

લોકશરહીિે ગણિન્ત્રિર પુરસ્કિરા મહરિરયક કૃષ્ણિર અસલી જીવિિી 
જાણકરરી દ્વરરર વિુ મજબૂિ બિરવશે. વિામરિ સમયમરાં ભરરિીય સમરજમરાં 

પટરવિાિિી ગતિિે િેજ કરવર પ્રસ્િુિ પુસ્િક જરૂર સહરયક બિશે . 
– વી. એચ. કિરરર  

એડ્વોકેટ, ગુજરરિ હરઈકોટા  
બી.કોમ., એલએલ.બી. 

જામિગર 

 
 

 
 

 
▪ 

 

ઉપરોક્િ પુસ્િકો આઉટ ઑફ તપ્રન્ટ છ ે
જથેી ફોિ કરી પૂછપરછ િ કરવર તવિાંતિ. 

https://govindmaru.com/


 

ક્રાંતિકરરી મૂળતિવરસી જિિરયક કૃષ્ણ 

 

અિુક્મતણકર                      https://govindmaru.com Page 103 
 

18 

અમરરરાં પ્રકરશિો 

િવી દૃસ્ષ્ટ, િવર તવચરર, િવુાં તચાંિિ મરણવર ઈચ્છિર વરચક તબરરદરો 
મરટ ે ‘મણી મરરુ પ્રકરશિે’ 31 ટડસેમ્બર, 2021 સુિીમરાં લોકજાગૃિી મરટ ે
િીચે મુજબ 55 ઈ.બુક્સિુાં પ્રકરશિ કયુું છ.ે ‘અતભવ્યક્િી’ બ્લૉગ 
https://govindmaru.com/ebook/  િર મથરળે ‘ઈ.બુક્સ’ તવભરગ પરથી 
િે તિ:શુલ્ક ડરઉિલોડ કરવરિી સુતવિર છ.ે 

1 1. રમણ પરઠક (વરચસ્પતિ)િર 25 લખેોિી ‘અતભવ્યસ્ક્િ’ ઈ.બુક –01 
(પરિરાં : 113; મૂલ્ય   : લોકજાગૃતિ) 

2 ટદિેશ પરાંચરલિર 25  રૅશિલ લખેોિી ‘અતભવ્યસ્ક્િ’ ઈ.બુક – 02 
(પરિરાં   : 108; મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

3 મુરજી ગડરિર 25  લેખોિી ‘અતભવ્યસ્ક્િ’ ઈ.બુક – 03 (પરિરાં : 127) 

4 રમણ પરઠક (વરચસ્પતિ)િર તચન્િિરત્મક 37  લેખોિી ઈ.બુક 
‘તવવેક–વલ્લભ’ (પરિરાં : 190;  મૂલ્ય   : લોકજાગૃતિ) 

5 રમણ પરઠક (વરચસ્પતિ)િર 206  રૅશિલ મદુ્દરઓ િરરવી કરઢીિે 
િૈયરર કરેલ િાંથ ‘તવવેકતવજય’િી ઈ.બુક (પરિરાં : 131;  લોકજાગૃતિ) 

6 ડૉ. શતશકરાંિ શરહિુાં પુસ્િક ‘આિન્દિી ખોજ’િી ઈ.બુક (પરિર : 53) 

7 ડૉ. શતશકરાંિ શરહિી ઈ.બુક ‘ટીિ–એજ’મરાં બોયફ્રને્ડથી સરવિરિ’ 
(પરિરાં   : 51; મૂલ્ય   : લોકજાગૃતિ) 

8 રોટહિ શરહિર 25  લેખોિી ‘અતભવ્યસ્ક્િ’ ઈ.બુક – 04 
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‘અધ્યરત્મિર આટરપરટર’ (પરિરાં   : 111; મલૂ્ય :  લોકજાગૃતિ) 

9 ડૉ. શતશકરાંિ શરહિુાં પુસ્િક ‘આિન્દિુાં આકરશ’િી ઈ.બુક (116) 

10 રમણ પરઠકિી આત્મકથર ‘આત્મઝરમર’િી ઈ.બુક (પરિરાં : 257) 

11 િરથુભરઈ ડોટડયરિી પુસ્સ્િકર ‘દુ:ખતિવરરણિર ભ્રમક ઉપરયો’િી 
ઈ.બુક (પરિરાં : 26; મૂલ્ય   : લોકજાગૃતિ) 

12 એિ. વી. ચરવડરિી ‘અતભવ્યસ્ક્િ’ ઈ.બુક – 05 ‘ચરવરાક દશાિ’ 
(પરિરાં : 96; મૂલ્ય   : લોકજાગૃતિ) 

13 ટદિેશ પરાંચરલિી ‘અતભવ્યસ્ક્િ’ ઈ.બુક – 06 ‘સત્યસન્દૂક’ (110) 

14 ડૉ. શતશકરાંિ શરહિી પુસ્િીકર ‘સમ્બન્િ મીમરાંસર’િી ઈ.બુક (83) 

15 ડૉ. શતશકરાંિ શરહિી પુસ્િીકર ‘તજન્દગી કઈ રીિે જીવશો?’િી 
ઈ.બુક (પરિરાં   : 75; મૂલ્ય   : લોકજાગૃતિ) 

16 વલ્લભ ઈટરતલયરિર 10  લખેોિી ‘અતભવ્યસ્ક્િ’ ઈ.બુક – 07 
‘તવચરરયરત્રર’ (પરિરાં   : 84; મૂલ્ય   : લોકજાગૃતિ) 

17 બી. એમ. દવેિર લેખોિી ‘અતભવ્યસ્ક્િ’ ઈ.બુક – 08 ‘ભ્મ ભરાંગ્યર 
પછી...’ (પરિરાં   : 90; મૂલ્ય   : લોકજાગૃતિ) 

18 કરતમિી સાંઘવીિર 11  લેખોિી ‘અતભવ્યસ્ક્િ’ ઈ.બુક – 09 ‘ટકિિી 
હકીકિ, ટકિિર ફસરિર?’ (પરિરાં   : 72; મૂલ્ય   : લોકજાગૃતિ) 

19 ટદિેશ પરાંચરલિર 12 લેખોિી ‘અતભવ્યસ્ક્િ’ ઈ.બુક – 10 
‘રૅશિરતલઝમિો ઘાંટિરદ’ (પરિરાં : 93; મૂલ્ય   : લોકજાગૃતિ) 

20 ટદિેશ પરાંચરલિર 12  લખેોિી ‘અતભવ્યસ્ક્િ’ ઈ.બુક – 11 
‘રૅશિરતલઝમિો ઘાંટિરદ–2’ (પરિરાં : 110; મૂલ્ય   : લોકજાગૃતિ) 
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21 ટદિેશ પરાંચરલિર 12  લેખોિી ‘અતભવ્યસ્ક્િ’ ઈ.બુક – 12 
‘રૅશિરતલઝમિો ઘાંટિરદ–3’ (પરિરાં : 122; મૂલ્ય   : લોકજાગૃતિ) 

22 રમેશ સવરણી તલખીિ 14 સત્ય ઘટિરઓિી ‘અતભવ્યસ્ક્િ’ ઈ.બુક 
– 13 ‘દેિે હૈં ભગવરિ કો િોખર’ (પરિરાં : 136; લોકજાગૃતિ)  

23 ડૉ. શતશકરાંિ શરહિી પુસ્સ્િકર ‘મૃત્યુમીમરાંસર’િી ઈ.બુક (પરિરાં : 34) 

24 ડૉ. શતશકરાંિ શરહિી પુસ્સ્િકર ‘સાંિરિોમરાં સાંસ્કરરતસાંચિ’િી ઈ.બુક 
(પરિરાં : 95; મૂલ્ય   : લોકજાગૃતિ) 

25 ડૉ. શતશકરાંિ શરહિી ઈ.બુક ‘તજપસીિી ડરયરી’ – ‘એક સતૈિકિી 
િોંિપોથી’ (પરિરાં : 112; મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

26 ડૉ. બી. એ. પરીખિર 12  લખેોિી ‘અતભવ્યસ્ક્િ’ ઈ.બુક – 14 
‘માંત્ર–યન્ત્ર–િન્ત્રિુાં અતવજ્ઞરિ’ (પરિરાં : 102; મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

27 ગોતવન્દ મરરુ સમ્પરટદિ ‘અાંગદરિ’ અાંગેિર 11 લેખોિી 
‘અતભવ્યસ્ક્િ’ ઈ.બુક–15 ‘અાંગદરિથી િવજીવિ’ (પરિરાં : 102) 

28 તવક્મ દલરલિર 10  લેખોિી ‘અતભવ્યસ્ક્િ’ ઈ.બુક–16 
‘રૅશિરતલસ્ટિી દૃસ્ષ્ટએ ગીિરિો સાંદેશ’ (પરિરાં : 81; લોકજાગૃતિ) 

29 ડૉ. શતશકરાંિ શરહિર ‘તવચરરમોિી’િી ઈ.બુક ‘શરણપણિરાં મોિી’ 
(પરિરાં : 104; મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

30 રચિર િરગટરક સમ્પરટદિ રમણ પરઠકિર 19 લેખોિી 
‘અતભવ્યસ્ક્િ’ ઈ.બુક–17 ‘આચરટર સબ જગ તમલર’ (પરિરાં : 165) 

31 રચિર િરગટરકિર 07 કાંઠીમુક્િ તવચરરલેખોિી ‘અતભવ્યસ્ક્િ’ 
ઈ.બુક – 18 ‘બૈઠ પથ્થર કી િરવ’ (પરિરાં : 167; લોકજાગૃતિ) 
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32 રમણ પરઠક (વરચસ્પતિ)િર 12 લેખોિી ‘અતભવ્યસ્ક્િ’ ઈ.બુક – 19 
‘સ્વગા િરિી પર છ ે(પરિરાં : 170 ; મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

33 ટદિેશ પરાંચરલે લીિેલ ઈન્ટરવ્યુિી ઈ.બુક ‘અતભિેિર િરેન્દ્ર 
મસરરણી’ (પરિરાં   : 89; મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

34 સૂયાકરન્િ શરહિર 11 લેખોિી ‘અતભવ્યસ્ક્િ’ ઈ.બુક – 20 ‘આપણો 
મરાંદો સમરજ’ (પરિરાં : 210; મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

35 ગોતવન્દ મરરુ સમ્પરટદિ 13 લેખોિી અતભવ્યસ્ક્િ’ ઈ.બુક – 21  
‘વરસ્િુશરસ્ત્ર : તવજ્ઞરિ કે અતવજ્ઞરિ’ (પરિરાં   : 110;  લોકજાગતૃિ) 

36 ડૉ. મુકુલ ચોકસીિર 13 લેખોિી ‘અતભવ્યસ્ક્િ’ ઈ.બુક – 22 
‘મિમિરિાંર’ (પરિરાં   : 226; મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

37 જ.ે પી. મહેિરિી 175 રૅશિલ પાંસ્ક્િઓિી ‘અતભવ્યસ્ક્િ’ ઈ.બુક – 
23 ‘ભરરેલર અસ્ગ્નિર િણખર’ (પરિરાં   : 120; મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

38 ઇન્દુકુમરર જાિી સમ્પરટદિ 25 રૅશિલ લેખોિી ‘અતભવ્યસ્ક્િ’ 
ઈ.બુક–24 ‘રૅશિરતલઝમ : િવલરાં મુસ્ક્િિરાં ગરિ...’ (પરિરાં : 262) 

39 વષરા પરઠકિર 12 લેખોિી ‘અતભવ્યસ્ક્િ’ ઈ.બુક – 25 ‘આપણી 
વરિ’ (પરિરાં   : 119;  મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

40 મુરજી ગડરિર તચન્િિરત્મક 13 લખેોિી ઈ.બુક ‘તવચરરવર જવેી 
વરિો’ (પરિરાં   : 230; મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

41 મુરજી ગડરિર તચન્િિરત્મક 13 લેખોિી ઈ.બુક ‘મરન્યિરિી બીજી 
બરજુ’ (પરિરાં   : 263; મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

42 પ્રો. જ.ે પી. મહેિરિી રૅશિલ ઈ.બુક ‘હુાં ’ (પરિરાં : 49; લોકજાગૃતિ) 
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43 ડૉ. મુકુલ ચોકસીિર મિોતચટકત્સર સરરવરર અાંગેિર 12 લેખોિી 
‘અતભવ્યસ્ક્િ’ ઈ.બુક – 26 ‘મિમિરિાંર’ (પરિરાં : 253; લોકજાગૃતિ) 

44 મુરજી ગડરિર તચન્િિરત્મક 13 લેખોિી ઈ.બુક ‘કુદરિિે સમજીએ’ 
(પરિરાં   : 243; મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

45 હરિીશ જાિી તલખીિ 12 રમૂજી લેખોિી ‘અતભવ્યસ્ક્િ’ ઈ.બુક–
27 ‘ટદલ હૈ કી મરિિર િહીં...’ (પરિરાં   : 240; મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

46 લોડા ભીખુ પરરેખિર પ્રવચિિો ભરવરિુવરદ ‘બરબરસરહેબ 
આાંબેડકરિો વરરસો’ પુસ્સ્િકરિી ઈ.બુક (પરિરાં   : 180; લોકજાગૃતિ) 

47 તિરીશ્વરવરદી િરતસાંહભરઈ ઈશ્વવરભરઈ પટલે તલખીિ પુસ્િક 
‘ઈશ્વરિો ઇન્કરર’ (ઈ.સ. 1934)િી ઈ.બુક (પરિરાં :  298; લોકજાગૃતિ) 

48 અશ્વીિ િ. કરરીઆ તલખીિ ‘ચરલો સમજીએ રૅશિરલીઝમ’ 
પુસ્સ્િકરિી ઈ.બુક (પરિરાં : 210; મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

49 રમેશ સવરણી તલખીિ ‘લોભી ગુરુ, લરલચી ચેલર’ (‘મહરરરજ 
લરઈબલ કેસ’ અિ ે ‘પોલ કેસ’િી આાંખ ખોલિરરી સત્યકથર)િી 
ઈ.બુક (પરિરાં : 143; મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

50 રમેશ સવરણી તલખીિ ‘લરશો પૂછ ે છ’ે [કોરોિર મહરમરરીમરાં 
લોકોિી પીડરિો દસ્િરવેજ] ભરગ–1િી ઈ.બુક (પરિરાં   : 254) 

51 રમેશ સવરણી તલખીિ ‘લરશો પૂછ ે છ’ે [કોરોિર મહરમરરીમરાં 
લોકોિી પીડરિો દસ્િરવેજ] ભરગ–2િી ઈ.બુક (પરિરાં   : 272) 

52 સ્વપૂણા મહરરરજ તલખીિ િથર વલ્લભ ઈટરતલયર સમ્પરટદિ  
જીવિોપયોગી અિે મૌતલક તવચરરોિો સાંિહ ‘મરિવિર’િી ઈ.બકુ 
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ગોતવાંદ મરરુ 

●મણી મરરુ પ્રકરશિ  ●  
405 , સરગમ કો–ઓ હર. સોસરયટી  

િવસરરી કૃતષ યુતિવતસાટી સરમે  
તવજલપોર–િવસરરી.  

પોસ્ટ : એરુ એતિ. કૉલેજ – 396450  
સેલફોિ : 9537 88 00 66 

ઈ.મેલ :  govindmaru@gmail.com 
 

▪ 
 

(પરિરાં :  181; મૂલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

53 એિ. વી. ચરવડર તલખીિ  પુસ્િક  ‘વણાવ્યવસ્થર :  એક ષડ્ાંત્ર’િી 
ઈ.બુક (પરિરાં :  138; મુલ્ય : લોકજાગૃતિ) 

54 એમ. એિ. રોય તલખીિ અિે  પ્રો. મહેન્દ્ર ચોટલીયર અિુવરટદિ 
પુસ્િક ‘બીલરડીિી આત્મકથર’િી ઈ.બુક (પરિરાં :  64; લોકજાગૃતિ) 

55 જયાંતિભરઈ મિરણી તલખીિ પુસ્િક ‘ક્રાંતિકરરી મૂળતિવરસી 
જિિરયક કૃષ્ણ’િી ઈ.બુક (પરિરાં :  109; મુલ્ય : લોકજાગૃતિ) 
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