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Continuous Issue - 24 | May – June 2018 

પૌરાણિક સાહહત્યમાાં  પરુુરવા – ઉવવશી  ઉપાખ્યાન એક મમથક 

પ્રસ્તાવના : -    

  આદદકાથી વાદશત્મભાાં  મભથકન પ્રમગ થત શત . પ્રાયાંબકાભાાં વાદશત્મન ુમૂસ્લરૂ ‘મભથક‘ શત ુાં . બાયતીમ 
વાદશત્મનુાં  આદદ સ્લરૂ લૈદદક મભથક છે. લૈદદક લાઙભમન  આધાયભતૂ મભથક દૈલાસયુ વાંગ્રાભ બોમતક પ્રકૃમતના 
વર્જન અને મલનાળની  ળક્તતઓના વાંઘષને મતૂષ કયે છે . પ્રકૃમત જીલનભાાં વ્માપ્ત ઉદ્ભલ , મલકાવ,અને મલનાળ નુઃ 
સષૃ્ટિની પ્રદિમાથી વાંકેત પ્રાપ્ત કયીને આદદભાનલના જન્ભ,કભષ,ભયણ, નુર્જન્ભની મભથક શ્ુાંખરા દેળ – કારની 
વીભાની અંતગષત છે. યાંત ુજન્ભ–ભયણ , દેળ–કાર લગેયેના ફાંધનથી મતુત  અમતૃજીલનની કલ્ના મભથક ય 
આધાદયત છે. 

સાંસ્કૃત સાહહત્યમાાં મમથક : -      
      મભથકએ  અંગ્રેજી ળબ્દ  Myth  ભાિે કયેર ગજુયાતી ળબ્દપ્રમગ છે. વાભાન્મ યીતે ‘યુાતથા’ ળબ્દ પ્રચલરત 
છે.ક્યાયેક તેના ભાિે ‘યુાકલ્ન’ળબ્દ ણ પ્રમજામ છે.લૈદદક દેલતાઓને રગતા ાશ્ચાત્મના ગ્રાંથને ‘લૈદદક 
ભેથડરજી’ Mythology કશ ેછે.  
 

સષૃ્ટિની ઉત્મિ અંગેની જજજ્ઞાવા ઋગ્લેદનાાં મલમલધસતૂતભાાં જલા ભે છે.ોયાલણક   
વાદશત્મભાાં ભતા મલમલધ આખ્માન અને ઉાખ્માનભાાં Myth અને ઇમતશાવનુાં મભશ્રણ જલા  
ભે છે. પ્રમળટિ વાંસ્કૃતવાદશત્મભાાં ણ કમલઓએ મભથકન બયયૂ ઉમગ કમો છે. મલમલધ દેલ તયપથી પ્રાપ્ત 
લયદાન-ળાની કથાઓએ પ્રમળટિવાદશત્મને યવપ્રદ ફનાવ્યુાં છે. 
 

પૌરાણિક  સાહહત્યમાાં પ્રાપ્તત  મમથક : -      
બાયતીમ મભથકન મૂ વાંફાંધ દેલમલદ્યાની વાથે છે. એન્સાઈક્ોપીહિયા ણિટામનકા અનસુાર – ‘મભથક’ 

ળબ્દન પ્રમગ દેલી-દેલતાઓ કે અમતપ્રાકૃત ાત્ર અને ભાનલજીલનથી ય સદૂુયકારથી અવાધાયણ ઘિનાઓ, 
દયક્સ્થમતઓન વાંફાંધ આખ્માન ભાિે થામ છે. 

બાયતીમ વાદશત્મભાાં યુાણન વાંફાંધ મભથકની વાથે છે. पुराणं  पञ्चलक्षणम ् ભતાનવુાય  વગષ,પ્રમતવગષ, 
ભન્લન્તય, લાંળ , લાંળાનુાંચદયત યુાણના રક્ષણ દ્વાયા મભથકન  અથષ સ્ટિ  થામ  છે. 

 

મભથક અને રકકથાભાાં  મનમશ્ચત  અંતય  શમ છે. મભથકના  ાત્ર   ભિાબાગે  દૈલી અને ક્યાયેક ભાનલીમ 
ાત્ર શમ છે. જમાયે રકકથાભાાં  ભાનલીમ ાત્ર જ  શમ છે.  મભથકભાાં  મનમશ્ચત  ઘિના સ્થ શમ છે. બાયતીમ 
મભથકભાાં ધામભિક મલશ્વાવ અંગરૂ શમ છે. તેના મૂભાાં તથ્મ  અને  કલ્નાન વભન્લમ  શમ છે. મભથકન અંત 
દુઃખાાંત  શમ છે. યાસ્કાચાયવએ મમથકના સ્વરૂપને  ઐમતહામસક અને પ્રતીકાત્મક બતાવ્ુાં છે. સ્લાભી દમાનાંદ 
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વયસ્લતીએ ઐકેશ્વયલાદને  પ્રતીકાત્ભક સ્લરૂ ફતાવ્યુાં છે. 1  ફધા મભથકભાાં  પ્રાપ્તાાંળ વાદશત્મભાાં વભન્લમ થત  
શમ છે. 

યાભામણ,ભશાબાયતની મૂકથાઓના સતૂ્ર  લૈદદક મભથકભાાં પ્રાપ્ત થામ છે.તેલી જ યીતે ઉલષળી – રુુયલા, 
દુટમાંત – ળકુાંતરા લગેયેના  મભથકીમ  આખ્માન  યચક યીમતભાાં જલા ભે છે. 

                                                                     

 પૌરાણિક  સાહહત્યમાાં પરુુરવા  - ઉવવશી  ઉપાખ્યાન  એક મમથક  તરીકે   : -  
વાંસ્કૃત વાદશત્મભાાં લસ્ત ુ કે કથાનકન આધાય ઈમતશાવ  યુાણને ભાનલાભાાં મભથકીમ આખ્માનને જ સ્ત્રત 

તયીકે ભાનલા પે્રયીત કયે છે.  
 

ઋગ્વેદ : -   
  રુુયલા – ઉલષળીનુાં ઉાખ્માન અત્માંત પ્રાચીન છે.ઋગ્લેદ ૧૦.૯૫ સકૂતભાાં યાજા રુુયલા – ઉલષળીન વાંલાદ 
મનરૂમત થમ છે. ચાય લષ યાજા વાથ ેયહ્યા ફાદ ઉલષળીએ યાજાને છડી દીધ છે.યાજા ઉલષળીન ેાછી પયલા મલનાંતી 
કયે છે.ત્માયે તે ધટૃિતાથી યાજા ને કશ ેછે. न व ैस्त्रणैानन सख्यानन सन्ति साऱावकृाणाां हृदयातयेिा: | અથાષતૌ – સ્ત્રીઓ 
વાથે ભૈત્રી શતી નથી . સ્ત્રીઓના હૃદમત લરૂના શમ છે. ત્માય ફાદ ળતથ બ્રાહ્મણભાાં આ કથાનકન મલકાવ જઈ 
ળકામ છે.બશૃદદેલતા ૭.૧૪૭ – ૧૫૩ એભ કુર વાત શ્રકભાાં આ વિૃાાંત ભે છે.  
 

મત્સ્ય પરુાિ : -     આ કથાનક અધ્મામ  ૨૪ ભાાં શ્રક ૧૦ થી ૩૩ ભાાં જલા ભે છે.  
બધુને ઈરા દ્વાયા જે તુ્રની પ્રાપ્ત થામ  છે તે રુુયલા કશલેામ . તે ધભાષત્ભા શત, મત્રલગષનુાં વભાનરૂે 

ારન કયત શત. તેથી યાજાની યીક્ષા કયલા ત્રણેમ રુુાથષ તેની વાભે આવ્મા.ત્માયે યાજાએ  
ધભષની થડી લધાયે જૂા કયી.તેથી અથષ અને કાભે  ળા આપ્મ અને ધભે તેને લયદાન આપ્યુાં. જમાાં સધુી ચન્ર 
અને તાયાઓ છે ત્માાં  સધુી તાયી વાંતમત િકી યશળેે.   
 

  યાજા રુુયલા એક લખત ઇન્રને ભલા જત શત , ત્માયે એક દદલવ લચત્રરેખા અને ઉલષળીનુાં આકાળભાાં 
કેળી દાનલે અશયણ કયુું.યાજાએ લામવ્માસ્ત્રથી દાનલને યાજજત કયીને મતુત કયીને ઇન્રને વોંી . તેથી ફાંને 
લચ્ચે ગાઢ મભત્રતા થઈ .  બયતમમુનએ તેના મળનુાં ગાન  કયુું. ઉલષળી ણ તેનુાં મળગાન કયતી યશી. બયતમમુન  
દ્વાયા પ્રલમતિત રક્ષ્ભીસ્લમાંલય નાિકભાાં રક્ષ્ભીન અલબનમ કયતી ઉલષળી યાજાને જઈ અલબનમ ભરૂી ગઈ . તેથી 
િમધત બયતે ળા આપ્મ, “ત ુાં રુુયલાના મલમગથી થૃ્લી ઉય ાંચાલન લષ સકૂ્ષ્્રતાના રૂભાાં યશીળ અને 
યાજાને મળાચ મમનભાાં યશલેાન અનબુલ થળે.” ઉલષળીએ ધયતી ય જઈ ળાન અનબુલ કમો અને ળાાન્તે 
રુુયલાના વાંમગથી આય ુલગેયે આઠ તુ્રની ભાતા ફની. 
 

મવષ્ણ ુપરુાિ : -  
 મલટણુયુાણભાાં ભતુાં રુુયલા – ઉલષળી ઉાખ્માન ભત્સ્મયુાણ કયતા ઘણુાં લબન્ન જલા ભે છે.   
 મલટણુયુાણભાાં ઉલષળી અને રુુયલા એકફીજાના રૂથી આકાષમા શલાનુાં નધ્યુાં છે. 
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 મભત્રા લરુણના ળાને રીધે તેણે થૃ્લી ય જલાનુાં શત ુાં તેથી તે થૃ્લી ય આલે છે અને રુુયલાથી આકાષમ છે.તે 
રુુયલા વાથે ૬૦,૦૦૦ લો મલતાલે છે. 

 મલટણુયુાણભાાં જલા ભતી ળયતની લાત ,ગાંધલો દ્વાયા ઉલષળીને નુઃ સ્લગષભાાં રઇ જલાની લાત,કુરુકે્ષત્રભાાં ભેા 
,અક્ગ્નસ્થારીનુાં નુઃ ળભીગબાષ ીાભાાંરૂાાંતય લગેયે લાત ભત્સ્મયુાણભાાં જલા ભતી નથી. 

 આભ,લૂષકાભાાં મજ્ઞન અક્ગ્ન એક જ શત. યાંત ુઆ ભન્લન્તયભાાં રુુયલાએ ત્રણ અક્ગ્ન ચાલ ુકમાષ.  ૧. ગાશષત્મ 
૨ .આહ્વનીમ  3 .દલક્ષણ . 

 આ ઉયાાંત દ્મયુાણ , શદયલાંળયુાણ , મલટણુયુાણ , ભત્સ્મયુાણ , બાગલતયુાણભાાં  ણ આ કથાનક  જલા 
ભે છે.   
      

  મનષ્કષવ  : -  
લૈદદક કાથી રઈને પ્રમળટિ કમલઓ સધુી મભથક  એિરે કે યુાકથાઓન વ્મા જલા ભે છે. વાંસ્કૃત વાદશત્મભાાં 

ફશાાં પ્રભાણભાાં મભથકન પ્રમગ થમેર છે. 
 આધમુનક વભીક્ષકની દૃષ્ટિએ મભથકની વાંયચનાભાાં નલ તત્ત્લ શમ છે. 
 ચભત્કાય અને દૈલી ઘિનાઓન પ્રબાલ મભથકભાાં પ્રાપ્ત થામ છે. બાગ્મની મલડ્ફના ,દૈલી પે્રયણા  લગેયે ણ 

મભથકના રૂભાાં નાિક કે કાવ્મભાાં અલશ્મ પ્રાપ્ત થામ છે.  
 રુુયલા - ઉલષળી ઉાખ્માન મભથક ભત્સ્મયુાણનુાં ભોલરક છે. જમાયે મલટણુયુાણનુાં મભથક લૈદદક વાદશત્મ ય 

આધાદયત અને તેની કથા ઋગ્લેદ ળતથ બ્રાહ્મણ , બહૃ્દૌદેલતાભાાં ભતી આલે છે. 
 કાલરદાવે ભત્સ્મયુાણની કથાને આધાયસ્થાન ફનાલીને મલિભલષળીમની યચના કયી છે. 
 આધમુનક યગુના ફે ભશાન દૃટિાઓં  ભશમિ અયમલિંદ  અને  યલીન્રનાથ િાગયે  રુુયલા - ઉલષળી  ઉખ્માનની 

ભીભાાંવા કયી છે. 
 િાગયે ઉલષળીને " युगयुगातिरे  हिे िुमि शुध ुववश्वेर प्रेयसी  हे  अऩूवव शोभना उववशी |" 
 મભથક  ભાનલ ચેતનાની એક વશજવમૃિ  છે.  
  આભ, રુુયલા અને ઉલષળીની કથાભાાં જાણે કે જભાને જભાને રુલચ અનવુાય અલનલા લેળ     રઈને    આલે છે.      
  લૈદદક  દુઃખાાંત  મભથક રુુયલા - ઉલષળી  વાંલાદને  કાલરદાવે  સખુાન્ત  ફનાવ્યુાં છે  

 

સાંદર્વગ્રાંથ સણૂચ  
 

I. मिथक  और  साहहत्य  - डॉ. नगेतर  नेशनऱ  ऩन्लऱशीांग  हॉउस  -  नई  हदल्ऱी    
II. वायु ऩुराण  - आनांद आश्रि सांस्त्कृि ग्रांथावऱी   
III. ित्स्त्य ऩुराण  - गीिाप्रेस गोरखऩुर  
IV. ववष्णु ऩुराण -  गीिाप्रेस गोरखऩुर  
V. साहहत्यदऩवण  - ववश्वनाथ ववरचिि  
VI. લેદમલમક  મલચાય - સ્લાભી દમાનાંદ  વયસ્લતી  મલયલચત  
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VII. ોયાલણક  કથાઓ  અને  આખ્માન  - ડૉ. શષદેલ ભાધલ  
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