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વેદો અને �રુાણોમા ં�યૂ�

ભા�કર, રિવ, િમ�, ભા�,ુ ખગાય, ��ુણ, મા�રચ, આ�દ�ય, સાિવ�ે, આકા�, �હર�યગભા�ય વગેર� બ�નુામો ધરાવતા �યૂ� ચરાચર
જગતના ��ય� દ�વ છે. ભારતમા ંદર�ક મ�હનાઓને �દુ અને વદ પ� એમ બે ભાગોમા ંિવભા�ત છે. તેવી જ ર�તે વષ�ને પણ
ઉ�રાયણ અને દ��ણાયન એવા બ ેભાગમા ંિવભા�ત કર�લ છે. અને તેમા ંખગોળ�ય ઘટના સાથે તેનો સીધો સબંધં જોઈ શકાય
છે. એમા ંજ ��ૃવીના અયન��ૃોની િવિશ�ટતા પણ છે. મકરસ�ંાિંત શ�દમા ંતેનો હાદ�  અ�ભ�ેત છે. �યૂ� આ સમયે મકર રાિશમાં
�વેશે છે તો ઉ�રઅયન તરફ �યાન પણ કર�  છે તેથી તેને મકરસ�ંાિંત કહ�વામાં આવે છે. અને �હ��ુ ધમ�માં તેને એક પવ�
તર�ક�, ઉ�સવ તર�ક� ઉજવવામા ંઆવે છે. આ પવ�� ુ ંપગે�ુ શોધવા બસેીએ તો તેના ં�ળૂ છેક વેદો અને �રુાણોમા ંજોવા મળે છે.

�હ��ુ ધમ�ના મોટા ભાગના તહ�વારો �હ��ુ માસ, િતિથ વાર �માણે આવે છે. �યાર�  આ એક તહ�વારમાં ��ે� મ�હનાની 14મી
���આુર�ની અસર �પ�ટ જોઈ શકાય છે. તે� ુ ંકારણ આગળ આપણ ેજોઈ ગયા તે એ ક� તે એક ખગોળ�ય ઘટના હોવાને કારણે
આમ બને છે તે �પ�ટ છે.

ભગવાન �યૂ�નો શાપ પામેલા પોતાના ��ુ શિન અને પ��ન છાયા દ�ર� બ�યા ંઅને તેમણ ેદ�ર�તાને કારણ ેતલ �ારા ભગવાન
�યૂ�ની  ��ૂ  કર�  અ�કંુપા  મેળવી  હતી.  તેથી  આ તહ�વારમાં તલ,  ગોળ  �ારા  �યૂ�ની  ��ૂ  કરવાનો  અને  ખોરાકમાં તેની
વાનગીઓ ખાવાનો મ�હમા પણ છે. પણ વૈ�ાિનક અને આ�વુ��દક ��ટ�એ આ સમયે તે �વા��ય વધ�ક અને અનેક �કારના
રોગો સામે ર�ણ આપે છે. �ાચીન સમયમા ંપણ તેની મહ�ા હતી અને આ� પણ તલ,ગોળ, મગફળ� વગેર�ની મહ�ા લોકોમાં
જોવા મળે છે. �  શીત�કોપ  સામે  ર�ણ ��ુ પાડ� છે. દાનનો  મ�હમા પણ �બુ જોવા મળે છે. ભારતમાં અને  ખાસ  કર�ને
�જુરાતમાં આ �દવસે પતગં ઉડાડવામાં આવે છે. �પાન, િવયેતનામ, ચીન, મલિેશયા, �ડોનેિશયા, થાઈલ�ડ વગેર�  દ�શોમાં
પણ આ પવ� ઊજવાય છે. પણ આ� આપણ ે�યૂ�ની એક ઐિતહાિસક ��ટ�એ વાત કરવી છે.

વેદો, �રુાણો, મહાકા�યો વગેર�માં �યૂ� િવશે અનેક �દલચ�પ મા�હતી જોવા મળે છે. �ીમ�્ ભગવ�્ ગીતામાં �ી �ૃ�ણએ �યૂ�
અને  ઉ�રાયણ િવશે  મ�હમા ગાયો  છે. �ની આરાધનાથી �નુ��મ  માથંી ��ુ�ત  મળે છે.[1] તેવી જ  ર�તે  મહાભારત  તથા
ભાગવત  �રુાણ અ�સુાર  આ સમય  િપતામહ  �ભ�મે  દ�હ�યાગ કય�  હોવાના  ઉ�લખેો  જોવા  મળે છે. િવ��ધુમ�  ��ુમાં પણ
િપ�તૃપ�ણ અને �વા��ય વધ�ક દ�વ તર�ક� �યૂ�નો મ�હમા જોવા મળે છે.

ભારિતય  �ાચીન  પરંપરાથી આરંભીને  આજ  પય�તના સા�હ�યનો  પયા�વલોચન  કરવામાં આવે  તો  તેમાં �યૂ�  દ�વતા િવિશ�ટ
�થાન  ભોગવે  છે. વેદોથી લઈ  તમામ  �થંોમાં �યૂ�� ું દ�વતાતર�ક�� ું ગૌરવ  �િતપાદ�ત  કરવામાં આ��ુ ંછે. વૈ�દક સ�ં�ૃિતમાં
�ગુ�ગુાતંરથી લોકો �યૂ� દ�વતાની ��િુત આરાધના, ઊપાસના કરતા આ�યા છે. આ ર�તે �યૂ� ભારત વષ�ના પરમ આરા�ય
દ�વતા છે. �યૂ�ની ઊપાસના, �ત વગેર��ુ ં�ચલન �રુાતન કાળથી છે. �હ��ુ સ�ં�ૃિતના બધી �ેણીના લોકો પોતાની ��ા અને
શ��ત અ�સુાર �યૂ�ની આરાધના, નમન, �જૂન, �તવન વગેર� કર� છે. �યૂ�નમ�કારતો લોકો�  ુરોજ�ુ ંકમ� થઈ ગ� ુછે. તેનાથી
�વા��ય, શ��ત અને આરો�યને લાભ થાય છે. આમ આદ�કાળથી ભારતીય �વનમા ં�યૂ�પાસના�ુ ંમહ�વ� ુ�થાન છે.

માક�ડ�ય�રુાણમા ં�યૂ�ની ઉ�પિ� િવશે ક� ુછે:

�न��भेऽि�मन ्�नरालोके सव�त�तमसावतृ े।
बहृद�डमभदेूकम�रं कारण ंपरम ्।। (98-21)[2]

અથા��  ્પહ�લા આ સ�ંણૂ� લોક �કશહ�ન હતો. ચાર� તરફ ઘોર �ધકાર ઘેરાયેલો હતો. તે સમયે એક �હૃ� ્�ડ�ગટ થયો. તે
�ડ અિવનાશી તથા પરમ કારણ�પ છે.

�ડ ભેદ પછ� �યૂ�નાસાત �િૂત��પોનો �ા�ુભા�વ થયો. તે જ તેજ માથંી ઋ�વેદ, ય�ુવ�દ, સામવેદ તથા અથવ�વેદ એમ ચાર
વેદોનો આિવભા�વ થયો. આ બધાના �ળૂ આ�દમાં હોવાને કારણે આ�દ�ય કહ�વાયો. આમ માક�ડ�ય�રુાણ અ�સુાર �યૂ�ના �ણ
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�પોનો પર�ચય �ા�ત થાય છે. એક આકાશમાનંો મહાન તેજ� ૂજં, બીજો અ�દતીનો ��ૂ, �ીજો તે � વેદ, �રુાણ વગેર� સમ�ત
શા�ોનો �િતપા� િ��ણુા��મકા ��ૃિતનો અિધ�ર, સમ� િવ� �પચં�ુ ંઅિધ�ઠાન, પરા�પર, ��ુ, શા�ત, સ��ચદાનદં �� છે.

ઋ�વેદમા ંઅ��ણૂ� �યૂ�ને એક ��ૂત સમિપ�ત છે, “कsत: षोकशोप�नषदान�ुटभम�तणसौय� �वषशडीवानग��य: �ा�वी�श�याधा�च:

�त��ो महापड�कयो महाबहती च इ�त” (ઋ.૧.૧૯૧) શૌનક ઋિષએ ક�ુ ંછે ક� િવષ િનવારણ માટ� આ ��ૂતના મ�ંોના જપથી િવષ
આગળ વધ�ુ ંનથી.[3] શતપત �ા�ણમા ં– “सयू� च ैसव�षा देवानामा�मा “[4] તર�ક� વણ��યા છે.

વૈ�દક દ�વોમા ં�યૂ�ને ��ખુ �પમા ંમા�યતા મળેલ છે. એમ�ુ ંદ�વ�વ ચાર� વેદોમા ં�ા�ત છે. �ાદશ આ�દ�યોમા ંપણ �યૂ� એક છે.

િવરાટ ��ુષના ને�ોથી �યૂ�ની ઉ�પિ� બતાવી છે. એ જ કારણ ે�યૂ�ને દર�ક �વના કમ�ના ��ટા કહ� િવવેચન કરવામાઆં�� ુ ંછે.

�યૂ� વગર કોઈ�ુ ં�વીત રહ�� ુ ંઅશ� છે, આથી �યૂ�ની �િત�ઠા સવા��મા �પે છે. અથવ�વેદમાં �યૂ�ની ��િુત ક�ટલાય �બ�
નામોથી કરવામાં આવી છે. �મ ક�- ��ન,વામ, ��ુ, સિવતા વગેર�. દર�કને પોતાના કમ� અને એના ફળમાં ટકાવી રાખવાને
કારણ ે�યૂ�ને ��ન કહ� છે. જગતનો પાલક હોવાથી �યૂ�ને વામ કહ�વામા ંઆવે છે. દ���તમાન હોવાથી �યૂ�� ુ ંનામ ��ુ છે. તેવી
જ ર�તે બધાના �ેરક હોવાથી �યૂ� સિવતા છે. પોતાના ઋ�વેદ ભા�યમા ંઆચાય� સાયણે ઉદયથી �વૂ� �યૂ�ને સિવતા ક�ો છે.

સિવતા બધા દ�વોના જનક છે. �યૂ�ની ��ુી �યૂા� છે, આ ત�ય આ �માણે દશા��� ુ ંછે.�યૂા�ને સિવતાની ��ુી પણ કહ� છે. તેથી
તે� ુ ંનામ સાિવ�ી પણ છે. ઐતર�ય �ા�ણમા ંસાિવ�ી ��પિતની ��ુી બતાવેલ છે. સાિવ�ી- સોમ અથવા અિ�ની�ુમારોની
પ��ન પણ છે. આ �કાર� �યૂ�દ�વ ખર�ખર અ��ન ત�વના આકાિશય �વ�પ છે. તેઓ િવ� િવધાનના સરં�ક છે, એથી જ એમ�ું
ચ� િનયિમત અને સાવ�ભૌિમક િનયમો� ુ ંઅ�ગુામી છે. �યૂ� અ��ન અને િમ�ાવ�ુણ સાથે િવશેષ સબંધં ધરાવે છે.[5]

વૈ�દક દ�વતાઓમા ં���ુ ં�થાન દ�વતા તર�ક� �ધાન ર�ુ.ં આર.સી. મ�ુમદાર An Advance History of India મા ંન�ધે છે
તેમ “વ�ુણ સાથે ઘની�ઠ �ુપથી સબધંીત દ�વતા િમ� છે. � �યૂ�ની �હત કાર�ણી શ��ત�ુ ં�પ છે. આ બ�ે એ વગ�મા ંછે �ને
આ�દ�ય  કહ� છે. આ લોકના �બ���ુય  દ�વતા છે.-  �યૂ�, સાવ�,ૃ �ષૂણ, િવ��,ુ ઉ�ુ�મ, અિ�ન  અથવા નાસ�ય  અને  ઉષા.
કદાચ સવાર સજંના તારા આગળ જતાં �ચ�ક�સાના દ�વ  માનવામાં આ�યા.”[6] ઉ�રકાલીન  પૌરા�ણક કથાઓમાં િવ��.ુ  �ુ�
(િશવ) ઉ�લખેીત  છે. પણ ��ા િવશે  �પ�ટતા નથી તેમ  છતાં તેમના �વુ�ગામી દ�વોમાં િવધા�,ૃ �હર�યગભ�, ��પિત  અને
��ન�પિતનો ઉ�લખે મળે છે. વૈ�દક કથાઓમા ં��ુય�વે ��ુષ ત�વની મહ�ા એક ��ુય લ�ણછે. આજોતા ંવૈ�દક સ�યતા િસ�� ુ
સ�યતાથી �ભ� છે. ક�મ ક� િસ�� ુસ�યતામા ંમા�દૃ�વી�ુ ં�થાન ��ુષ સમક� હ� ુ.ં

સૌરપ�રવારમા ં�યૂ� એકલો એવો છે � આકાશ અને ��ૃવી જલ વ�ુધંરાને ��વ�લત રાખ ેછે. અને તેથી જ જગતના ��ય�દ�વ
હોવાથી જગતના આરા�યદ�વ છે. અથવ�વેદ અને ઋ�વેદમાં �યૂ�ના સબંધંમાં કહ�વામાં આવેલી વાતો આ� પણ સદ�ઓ પછ�
પણ વૈ�ાિનક પ�ર�ે�મા ંપણ ��વકાય� છે. ભગવાન �યૂ� ચરાચર જગતના ��ય� દ�વ છે. અ�યકોઈ પણ દ�વતાની �થીતીમાં
તેમની ��ય�તામા ંસદં�હ હોઈ શક� છે. પણ �યૂ�ની સ�ામા ંકોઈને પણ કોઈ સદં�હ નથી. �યૂ� સ�ંણૂ� સૌર મડંળમા ંક���બ��ુ જ
નહ� પરં�  ુસ�ંણૂ� ��ૃ�ટના ��ટા છે. આ જ કાઋણ છે ક� ભારત ઉપરાતં �ુદા�ુદા દ�શોમાં તથા સ�ં�ૃિતઓમાં �યૂ� એ મહ�વ�ું
�થાન સહજ ર�તે �ા�ત ક�ુ� છે. ��ૃ�ટને સચંા�લત કરનાર� શ��ત તર�ક� �યૂ�ની ઉપાસના વૈ�દક કાળથી જ જોવા મળે છે. ��યેક
�ાતંોમા ંિવિવધ �થળોમા ં�યૂ�મ�ંદર િવ�માન છે.

�યૂ� સબંિંધત અનેક કથાઓ �ચ�લત છે. �મ ક� િશવ �રુાણમાં તારકા�રુનો �ત આણવા �ુમાર કાિત�ક�યે ��થાન ક�ુ� �યાર�
માતા પાવ�તી ��ુના િવજય માટ� �યૂ�દ�વ�ુ ં િન�લા�ત રા��ુ ંહ� ુ.ં િવજય પછ� તેમણે �યૂ�ને અ�� આપી િન�ઠા�વૂ�ક �યૂ�ની
��ૂ કર� �ત છોડ�ુ ંહ� ુ.ં

ઉ�ર વૈ�દક કાળમા ં�ાચીન દ�વતાઓનો �ભાવ ઓછો થતો ગયો. િવશેષ કર�ને હવે અથવ�વેદમા ંવ�ુણની �ે�ઠતા તથા ��ૃવીને
માતાનો દર�જો દશા�વતા મ�ંો મળે છે. સાથે ��પિતએ એક દ�વતા તર�ક� બધા દ�વોમા ં�ધાનતા મેળવી. આ જ દ�વ અને
તેમની મહ�ા આગળ જતાં ભાગવત  સ�ંદાયમાં જોવા મળ� �માં હવે  વ�ુણ�ું �થાન  િવ��એુ  ઝડપથી લી�ુ અને  �વગ�ય
દ�વોમા ંિવશેષ મ�હમા ધરાવનાર દ�વ બ�યા. તેવી જ ર�તે �ુ� માથંી િશવ અને શૈવ સ�ંદાયમા ંજોવા મળ�. ��ુત તથા ઉ�ર
��ુતકાલમા ંશૈવ તથા વૈ�ણવ ધમ�ની સાથે િવ�ભ� દ�વતાઓની ભ��તભાવના કરવામા ંઆવતી હતી. તેમા ં�યૂ�નો પણ સમાવેશ
થતો હતો. �િતહાર રા���ટૂ કાલની સ�ં�ૃિતમા ંઆ�દ�ય ભ�ત રા�ઓ હતા. શ�ંાચાય�ચ�રતમા ંસૌરસ�ંદાયનો ઉ�લખે છે.

�િતહાર  રા���ટૂના  શાસન  સમયે  ક�ટલાય  �યૂ�મ�ંદરો  બધંાયાઅને  �યૂ�  �િતમાઓ કંડારાઈ. એલોરાના  શૈલ �હૃોમાં �યૂ�ની
�િતમાઓ જોવા  મળે છે. �જુરાતમાં ભ�ુચ ��લામાં જયા�દ�ય�ું મ�ંદર  હ� ુ.ં  સૌરા��માં ત�ુણા�દ�ય�ું ઉપરાતં  િવસાવાડા,
��ુાપાડા, થાણ, �ક�દરખડેા ઈ�યાદ� �થળોએ �ાચીન �યૂ�મ�ંદરો છે � આ કાલમાં બધંાયેલાં લાગે છે. રાજ�થાન, પ�ંબ અને
ઉ�ર�દ�શમા ંપણ આ કાલના �યૂ� મ�ંદરો આવેલા ંછે, એમા ંઓિસયા (રાજ�થાન)�ુ ં�યૂ�મ�ંદર ન�ધપા� છે. કા�મીરમા ંમાત�ડ
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મ�ંદર બધંા�ુ.ં ખ�ૂરાહોમાં પણ એક �યૂ�મ�ંદર બધંા��ુ ંહ� ુ.ં �યૂ���ૂનો �ચાર બગંાળ અને ઓ�ર�સામાં પણ થયો હતો. ઉ�ર
ભારતમાં શક�ીપના મગ લોકોની વસતી હતી અને �યૂ�ની �િતમાના િવધાનમાં �યૂ�ના ઈરાની �વ�પની અસર �વત�તી.[7]
ડૉ. હ�ર�સાદ ગ.ંશા�ી એ નો��ુ ંછે  તેમ  “શૈવ, વૈ�ણવ, શ��ત  અને  સૌર સ�ંદાયના અ�યુાયીઓ પોતપોતાના ઈ�ટદ�વને
સવ���ૃ�ટ માનતા અને સાથે વસતા. તેમની વ�ચે ભદે વધતો ગયો તો સાથે આરા�યદ�વોના સ�ં�ુત �વ�પ યો�યા અને એ
ર�તે  સમ�વય  પણ સધાતો  ગયો. આથી ક�ટલાક �ાચીન  �યૂ�  મ�ંદરો�ું સમય  જતાં િશવાલયો  ક�  િવ��ુ મ�ંદરોમાં પ�રવત�ન
થયે�ુ ંમા�મુ પડ� છે.”[8]

આમ ઋ�વેદમા ંઅ��ણૃ �યૂ�� ુ ંિવવરણ મળે છે. �મા ંજળ જળ�ટૂ�ના અથ�મા ંછે. એમના જનકના �પમા ંિવ��,ુ ��, વ�ુણ તથા
સોમ જોવા મળે છે. તો તેમની સમક� �યૂ�ને પણ ��ુય દ�વતાના �પમા ંમા�યતા મળેલી છે. અથવ�વેદમા ં�યૂ�પિનષદમા ં�યૂ�
અને આ�માની અ�ભ�તા�ુ ં�િતપાદન છે. તો સાથે �યૂ�ની ��િુત, ���વ�ુ ંક��, તેની �ાથ�ના, મ�ંો અને જપ�ુ ંમહ�વ દશા��� ું
છે. આમ  અથવ�વેદમાં પણ �યૂ�ને  �બ� દ�વોની સમક� ��ુય  દ�વતા તર�ક�� ું ��ખુ �થાન  જોવા મળે છે. માક�ડ�ય�રુાણમાં
�યૂ�ના �ણ �પોનો  ઉ�લખેમાં તેજ�ુજં, અ�દિત��ુ, સ��ચદાનદં�� તર�ક�  છે. આમ  ચરાચર જગતના ��ય� દ�વ  તેર�ક�નો
�યૂ�નો મ�હમા વેદો, �રુાણો, ઉપિનષદોથી શ� કર� આજ પય�ત �હ��ુ ધમ�ની સાથે િવ�માં અનેક દ�શોમાં �યૂ�ની આરાધના,
��ૂ, ��િુત થતી આવી છે અને થતી રહ�શે તેમા ંકોઈ શકંાને �થાન નથી.
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