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મહિષ� દયાન�દ સર�વતીના 'પ�રુ�ા' િવષયક િવચારો પર વેદોનો �ભાવ

મહિષ� દયાન�દ સર�વતીને ૧૯મી સદ�ના નવો�થાનના �ણેતા તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે. મહિષ�ની િવચારવાની અને કાય� કરવાની
પ�િત તેમના સમકા�લન અ�ય �ધુારકો કરતાં ઘણી િવિશ�ટ અને �યાવહાર�ક હતી.

૧૯મી સદ�ના કાલખ�ડ દર�યાન ભારતદ�શ હ�રો વષ�ની સ�ંચત �ઢ�ઓ, �ધિવ�ાસ અને �ુર�િતઓમાં �ુબેલો હતો. સ�ંદાયવાદ,
બ�દુ�વતાવાદ, અવતારવાદ, પ�બુ�લ, નરબ�લ વગેર� �વા આડ�બરોથી ધમ�� ું �વ�પ િવ�ૃત બ��ુ હ�.ુ વદેોમાં િન�પીત નરમેધ,

અ�મેધ, અ�મેધ, ગોમેધ આ�દના અયો�ય અથ� કર� માસં ભ�ણની અ��ુાથી ધમ� સમેટાઇને રહ� ગયો હતો.આવા સમયની અનેક
બદ�ઓની સામે મહિષ� દયાન�દ સર�વતીએ પોતાના �ા��તકાર� િવચારો થક� �ધુારણા લાવવાનો �ય�ન કય�.  તેમણે ધમ�ને
સાવ�ભૌિમકતા અને મ��ુયમા�ના સવા��ગણ િવકાસના પ�ે �ુએ છે.તેથી જ તેમને ‘ધમ� સશંોધક’ પણ કહ�વાયા છે.

મહિષ�એ વદેોની સ�યતાને પણ િવ�ાનની ��ટ�એ જોઈ. તેમણે ય�ોમાં થતી �હ�સાનો િવરોધ વદેોના જ ઉ�રણો તેમના વદેો પરના
ભા�યોમા ટાકં� કય� છે. આ સદંભ�માં ���તુ શોધલેખમાં મહિષ�ના િવચારોની ચચા� કરવામાં આવી છે.

પ�રુ�ા-

૧૯મી સદ�માં ય�ોમાં પ�ઓુની �હ�સા�ું એક કારણ માસંભ�ણ પણ હ� ું તેથી મહિષ�એ માસંભ�ણનો સખત િવરોધ કય� છે. તેમના
��થ ‘સ�યાથ��કાશ‘  માં દશમ સ��ુલાસમાં ભ�ય-અભ�યા�દ ભેદોમાં તેમણે માસંને અભ�ય �તગ�ત સમાિવ�ટ ક� ુ� છે.  તેઓએ
જણા��ું છે ક� �માં ઉપકારક �ાણીઓની �હ�સા થાય તેવી માસંભ�ણની ��યા કયાર�ય ન કરવી જોઈએ. ય�ોમાં � પ�ઓુની �હ�સા થાય
છે તે સદંભ�માં અ�મેધ ય�નો અથ� કરતાં તેઓ જણાવે છે ક� ‘� �યાયથી રા�ય�ું પાલન કર� તે જ સાચો અ�મેધ છે પર��,ુ ઘોડાને
માર�ને તેના �ગોનો હોમ કરવો તે અ�મેધ નથી.’ ઊપરાતં, વદેો પ��ુહ�સાને નહ� પર�� ુ પ�રુ�ાના સમથ�ક હોવા�ું સા�ય મહિષ�
વદેોના જ ક�ટલાક મ��ોને આધાર� આપે છે. ચાર�ય વદેોમાથંી પ��ુહ�સા િવરોધી મ��ોનો િનદ�શ આ �માણે છે.

पशनु पा�ह (यज-ु1.1), मा �हसंी:प�ुषं जगत ्(यज-ु3.91),

मा �हसंो�त�वा �जा:(यज-ु12.32),पशुं ��ोयेथाम(्6.11),

��वपादव चत�ुपात ् पा�ह, इमे साह��ं शतधारम�ुसं �य�यमाने श�रर�य म�ये।
धतं दहुानाम�द�तं जनाया�ने मा �हसंी:परमे �योमन ् ।। (यज-ु 13.49)

અહ�, ��ૃવી પરના બે પગવાળા તથા ચાર પગવાળા ઉપયોગી પ�ઓુની �હ�સાનો િનષેધ કરવામાં આ�યો છે. ઉપરાતં, એવો પણ
િનદ�શ કય� છે ક� જો કોઇ જગંલી પ�ઓુથી �ામના પ�ઓુ, ખેતી અને મ��ુયોને હાની થાય તો રાજ��ુષો તેમને માર� અને બધંન
કર�(यज-ु 13.47)

અથવ�વદેમાં પણ त�य �ात�य। यो द�य ष�ठ �ाण: ��यो नाम त इमे पशव:। (15.15.8)માં પ�ઓુને �તપિત પરમે�ર અથવા
�વા�મા યજમાનના િ�ય �ાણ ક�ા છે.વળ�, અથવ�વદે(૧.૧.૬૪)માં ક� ું છે ક� જો કોઇ �ય��ત ગાય, અ� ક� ��ુુષની હ�યા કર� તો
તેને સીસાની ગોળ�થી ઉડાવી દ�વો જોઈએ. સામવદેના મ��ોને પણ ઉદાહરણ તર�ક� ટાકં�ને મહિષ� દયાન�દ સર�વતીએ ક�ું છે ક� વેદો
�ાર�ય �વને હણવાની અ�મુતી આપતા નથી. વળ�, તેઓ પ�નુે હણનાર તથા માસં ખાનારને જ નહ� પર�� ુ મારવાની સલાહ
આપનારને, કાપવાવાળાને,વચેવાવાળાને, રાધંવાવાળાને, પીરસવાવાળાને પણ એટલા જ પાપી કહ�તા મ��ુ�િૃતના મ��ને પણ ટાકં�
છે .
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अनमु�ता �वश�सता �नह�ता �य�व�यी।
स�सकता� चोपहता� च खादक�चे�त घातक:।। (मन-ु5.51)

ગૌર�ા:-

મહિષ� દયાન�દ સર�વતીની ��ટ�એ ગાય એ અ�ય પ�ઓુની �લુનામાં વ�ુ પિવ� છે.વળ�, ગાય�ું નામ પચં પ�ઓુની �લુનામાં
વ�ુ પિવ� છે. ગાયને આપણી સ�ં�ૃિતમાં આ�દકાલથી મા��ૃવ�પા માનવામાં આવે છે. મહિષ�ના મતે વેદોમાં ગાયને ‘અહ�યા’ કહ�વામાં
આવી છે. �નો અથ� ‘ન મારવા યો�ય, ન હણવા યો�ય’. વળ�, મહાભારતમાં પણ શા��તપવ�માં ગાયને अह�या કહ� છે. તેમણેચાર�ય
વદેોમાં ગાયને ન હણવા િવષયક મ��ોનાં સદંભ� આ�યા છે .

गां मा �हसीर�द�तं �वराजम ्(यज-ु 13.43),

गो�तमुा�ा न �व�यत(ेयज-ु 13.43),

पयोधेननुां रसमौष�धनां कवयो य इ�वथ (अथव�-4.23.3),

पय:पशनुां रसमौष�धनां बहृ�प�त:स�वता मे �न य�छात ्(अथव�-19.31.5),

�तोता मे गोसखा �यात(्ऋ�वेद- 8.101.15),

गां मा माव�ृत म�य� द�चेता: (ऋ�वेद- 8.101.16)

ઉપરાતં, વદેોમાં ગાયને હણનાર માટ� સ�નો િનદ�શ પણ કરવામાં આ�યો છે ક�,

य:पौ�षयेेण ऋ�तषा समंक, यो अ��येन पशनुा यातधुान:।
यो अध�याया:भर�त थ���ीरभ�ने (ऋग-्10.87.16)धघध

આ ર�તે ઋ�વદેમાતંો ગાયને હણનારના શીર�છેદ કરવા �ધુીની સ� ફરમાયેલી છે. મહિષ� દયાન�દ સર�વતીનાં િવચારો પર વદેોનાં
આવા મ��ોનો અિતશય �ભાવ રહ�લો છે. તેમણે ‘સ�યાથ��કાશ’માં પણ ગાયોની ર�ા િવષયક ચચા� કર� છે. એક ગાય �વનભર
મ��ુયને �ુધ વળે ��ૃત કર� છે. ઉપરાતં, તેના વાછરડાઓના જ�મ થવાથી તે પણ ઉપયોગી થાય છે. બળદ પણ ધા�યની ખેતીમાં
ઉપયોગી થાય છે.વળ�, તેમણે ગાયના �ુધને ભેસના �ુધની સરખામણીએ વ�ુ ��ેઠ જણા��ું છે. આ �માણે વદેોમાં િન�િપત ગાયના
મહ�વને મહિષ�એ �યાવહાર�ક ર�તે સમ�વવાનો �ય�ન કય� છે.

મહિષ�એ મા� ઉપદ�શથી જ નહ� પરં� ુ ��ય�ર�તે ગૌર�ા સદંભ�માં કાય� પણ ક�ુ�. તેમણે પ�ંબ રાજ�તુાના અને ઉ�ર�દ�શમાં અનેક
ગૌશાળાઓ �થાપી હતી. ઉપરાતં, તેઓ ગૌર�ા સદંભ� એજ�ટ �ુ ધી ગવન�ર જનરલ કન�લ �કુ�ું પણ �યાન દો�ુ� હ� ુ.ં તેમણે અ�રુોધ
પણ કય� હતો ક� ભારતમાં ગૌહ�યાના �શૃસં અ�યાચારમાં પોતાના �ભાવનો ઉપયોગ કર�. તેમણે એક ગૌર�ીણી સભાની �થાપના પણ
કર� હતી. િવ�ાનોના મતે તેઓ ગૌવશંની હ�યા સામે અવાજ ઉઠાવવાવાળા �થમ ભારતીય હતા.ં

મહિષ� દયાન�દ સર�વતીએ પ��ુહ�સાના પ�રણામો તરફ પણ નજર દોડાવી છે ક� �યારથી ઉપયોગી પ�ઓુની �હ�સા વધી �યારથી
�ુધ-ઘી અને અ�રસો ઘટ�ા છે . વળ�, પ�ઓુ તો �ળુ �પે આપણાં �વનમાં ઉપયોગી છે. જો તેમનો નાશ થાય તો �મ �ળુમાથંી
��ૃ નાશ પામે તો ફળ ક� ��ુપ �ાથી મળે એવી ��થતી ઉ�ભવ.ે

न�टे मलेु नवै फलम ्न प�ुपम ्(चाण�य नी�त-10.13)

સદંભ��થં :-

राजा राममोहनराय एवं मह�ष � दयान�द सर�वती – �यि�त�व एव कृ�त�व(प�ृठ-88)1. 

स�याथ � �काश, मह�ष � दयान�द सर�वती, डो. �दल�प वेदालकंार, चरोतर �देश आय�समाज,आणंद,1976(प�ृठ-175)2. 

दयान�द सिु�त और सभुा�षत, �वामी जगद��वरान�द सर�वती,गो�व�दराम हासान�द,नई �द�ल�-6,वष �- 1985(प�ृठ-28)3. 

गो:क�णा�न�ध:,�वामी दयान�द सर�वती,आष� प�ुतक पि�लकेशन, अजमेर,1981(प�ृठ-viii,Preface)4. 

दयान�द सिु�त और सभुा�षत(प�ृठ-114)5. 

राजा राममोहनराय एवं मह�ष � दयान�द सर�वती – �यि�त�व एव कृ�त�व(प�ृठ-88)6. 

गो:क�णा�न�ध:(प�ृठ-ix,Preface)7. 

राजा राममोहनराय एवं मह�ष � दयान�द सर�वती – �यि�त�व एव कृ�त�व(प�ृठ-89)8. 
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राजा राममोहनराय एवं मह�ष � दयान�द सर�वती – �यि�त�व एव कृ�त�व(प�ृठ-88)9. 

गो:क�णा�न�ध:(प�ृठ-xi,Preface)10. 

स�याथ � �काश (प�ृठ-175)11. 

नवजागरण के परुोधा दयान�द सर�वती,डो.भवानीलाल भारतीय,व�ैदक प�ुतकालय, अजमेर, वष �- 1983(प�ृठ-175)12. 

स�याथ � �काश (प�ृठ-176)13. 

*************************************************** 

સોિનયા બી. પટ�લ
ર�સચ� ફ�લો, ક�.સી.�, અમદાવાદ &

પીએચ.ડ�. ��ુડ�ટ (સ�ં�તૃ),

�જુરાત �િુનવિસ�ટ�.
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