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“ર�વુશં”માં વ�ણ�ત ભારતીય સ�ં�િૃતમાં �કુન

      રામાયણ એ ભારતીય સ�ં�ૃિતનો આધાર�તભં છે. ભારતીય સ�ં�ૃિતના ��ૂયો વા�મીક� રચીત આ�દ�થં રામાયણમાથંી ઉતર� આ�યા છે. રામાયણમાં
િન�િપત િવિવધ �સગંો, પા�ો અને કથાઓમાં ભારતીય સ�ં�ૃિત�ું િવિવધ ર�તે દશ�ન થાય છે. સ�ં�ૃત સા�હ�યના મોટાભાગના કિવઓએ પોતાની
�ૃિતઓનો આધાર રામાયણને બના��ું છે. મહાકિવ કા�લદાસ રચીત સ�ં�ૃત સા�હ�ય�ું �ે�ઠ મહાકા�ય ‘रघुवंशम’्�ું આધાર�થાન પણ રામાયણ છે. તેમાં
રા� ર�નુા વશંના �તાપી રા�ઓના �વન ચ�ર�ની સાથે રામાયણ કા�લન સમાજની સ�ં�ૃિત અને ��ૂયો�ું િન�પણ કર��ું છે. ���તુ મહાકા�યમાં
કિવએ અનેક ર�તે ભારતીય સ�ં�ૃિતના ��ૂયોને આવર� લીધા છે. ભારતીય લોકો � સ�ં�ૃિત�ું આચરણ કર� છે તેમાં �કુન-અપ�કુન પણ વણા�યેલા છે. તે
સમય માડં�ને વત�માન સમયમાં પણ માનવ�વન �કુન-અપ�કુનને �પશ� છે. આ� પણ તે� ું મહ��વ �વીકારવામાં આવે છે. ભારત દ�શ �ાચીનકાળથી
જ ધાિમ�ક િવચારસરણીવાળો હતો. રામાયણકા�લન સમાજમાં અથ� અને કામ પણ ધમ�થી જ મેળવવા� ું જણા��ું છે. આથી તે સમયે �કુનશા��ું મહ��વ
ઘ�ું જ રહ�� ુ.ં તેથી મહાકિવ કા�લદાસે રામાયણ આધા�રત ર�વુશં મહાકા�યમાં િવિવધ સમયે થતા �કુન અપ�કુન�ું વણ�ન કય� છે. આ ઉપરાતં ક�ટલાક
િવિશ�ઠ કાય� માટ� પણ રા�ના સબંધંમાં આ વણ�ન જોવા મળે છે. માટ� જ વત�માન ભારતીય સ�ં�ૃિતમાં �કુન-અપ�કુન�ું મહ��વ ઘ�ું છે. ર�વુશં
મહાકા�યમાં નીચે �માણે �કુન અને અપ�કુન મળ� આવે છે.

(૧) પવનની ગિત :

      પવનની ગિત જો અ��ુુળ હોય તો �કુન અને �િત�ુળ હોય તો અપ�કુન ગણવામાં આવે છે. �દલીપ ��ુ�ા��તની કામના સાથે વિસ�ઠના આ�મમાં
�ય છે. �યાર� અ��ુુળ પવન હોય છે. તેથી વિસ�ઠ ��ુ�ા��ત થશે તેવો ગ�ભ�ત સકં�ત આપે છે. એ જ ર�તે ર�ુ �દ��વજય માટ� નીકળે છે, �યાર� ર�નુા
રથની પતાકાઓ અ��ુુળ પવનથી ફરકતી જોઈ તેના �ુ�મનો ગભરાય �ય છે.૧ ભગવાન રામ િવવાહ પછ� પોતાના ચાર�ય ભાઈઓ સાથે અયો�યા
આવતા હોય છે �યાર� �િત�ુળ પવન �ંકાય છે, � અ�ભુ હોવાના કારણે પર�રુામ સાથે રામ�ું ��ુ થાય છે.૨ આના કારણે વત�માન સમયમાં પણ
ભારતીય લોકો પોતાના કોઈપણ કાય�નો �ારંભ કય� પહ�લા પવન અ��ુુળ છે ક� �િત�ુળ તે �ણે છે. જો પવન સામો હોય તો પોતાના કાય�માં ઢ�લાસ �કુ�
છે.

(૨) ગાય સામે મળવી :

      કોઈપણ �ભુકાય� માટ� જતાં સામે ર�તામાં ગાય મળે તો તે �ભુ ફળ આપના�ંુ મનાય છે. �દલીપ ��ુે�છાથી વિસ�ઠના આ�મમાં �ય છે. �યાર�
ન��દની ગાય સામે આવે છે. તે જોઈને �કુનશા�ના �ાતા વિસ�ઠ �દલીપ�ું કાય� અવ�ય સફળ થશે તેમ જણાવે છે.૩ ભારતીય િવિવધ શા�ોમાં ગાયને
અિત પિવ� માનવામાં આવી છે. ગાયને ‘માતા’ તર�ક� સબંોધવામાં આવે છે. ક�ટલાક લોકો પોતાના કાય�નો �ારંભ કરતા પહ�લા અ�કૂ ગાય�ું �જૂન કર�
છે. ગાય�ું આ િવિશ�ઠ �થાન ભારતીય સ�ં�ૃિતમાં �દલીપ અને �દુ��ણા �ારા થયેલી ગૌ સેવાના કારણે સભંવી શક� છે. એમ માનવામાં આવે છે ક� ગાયની
�દર ��ૃ�ટના બધાજ દ�વી-દ�વતાઓનો આ�ય છે.

(૩) �સ�તા :

      મહાન માણસો �સ��ચ�વાળા દ�ખાય તે �ભુ�ચૂક છે. �દલીપ અને �દુ��ણા વિસ�ઠના આ�મમાં આવે છે, �યાર� વિસ�ઠના કહ�વાથી તેઓ
�સ��ચ�ે ન��દનીની ��ૂ કર� છે. �યાર� તેમની �સ��ચ�તા ન��દની �વીકાર� છે. તે જોઈને �દલીપને પોતા� ું કાય� ચો�સ સફળ થશે તેમ લાગે છે.૪
આમ આપણે પણ સદા �સ� રહ�તા માણસોને �સદં કર�એ છ�એ. કોઈ કાય� માટ� જતાં પહ�લાં કોઈ �સ��ચ� માણસ સામે આવે તો તેને સારા �કુન
માની આગળ વધીએ છ�એ.

(૪) �દશાઓ િનમ�ળ થવી : :

      �દશાઓ િનમ�ળ થવી તે એક �ભુ �કુન દશા�વે છે. ર�નુા જ�મ સમયે �દશાઓ િનમ�ળ થાય છે.૫ તે �ભુ સકં�તની અસરથી તેમનો ઈ�વા�ુવશંને
બદલે આખો વશં ર�વુશં તર�ક� �િસ� થાય છે.

(૫) દ��ણ �દશા તરફ અ��ન જવો :
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      ર�નુા જ�મ સમયે અનેક �ભુ સકં�તો થાય છે. તેમાં અ��નની િશખા દ��ણ �દશા તરફ �ય છે. તેનાથી �દલીપને ૧૦૦ અ�મેઘ ય�ો� ું ફળ મળે છે.

સમય જતાં �દ��વજય કરવા જતા ર�એુ પોતાના હાથથી િવજય અપા�યો.૬ આ પરથી ભારતીય લોકો રસોડામાં સળગાવેલ અ��નની �દશા દ��ણ તરફ
રહ� તે �માણે પહ�લેથી આયોજન કર�ને આગળ વધે છે.

(૬) ��ુુટમાથંી મ�ણ ખર� પડવા :

      ��ુુટમાથંી મ�ણ ખર� પડવા આ અ�ભુ ગણવામાં આવે છે. રામના જ�મ સમયે રાવણના ��ુુટમાથંી મ�ણ ખર� પડ� છે. પ�રણામ�વ�પ રામના હાથે
રાવણ�ું ��ુ�ું થાય છે.૭ આ પરથી ભારતીય લોકોમાં કોઈપણ કાય�ની શ�આત પહ�લાં જો સોના-ચાદં� ક� �ક�મતી ધા�નુા બનાવેલ આ�ષૂણો �ટુ� �ય તો
તેને અપ�કુન માને છે.

(૭) �ગ-ભગં વાળ� �ય��ત સામે મળવી :

      કોઈપણ મગંલ કાય� માટ� જતાં આવી �ય��ત સામે મળે તો તે અ�ભુ ગણાય છે. રામ-લ�મણ સામે ��ુ કરવા આવતા રા�કોને કનકટ� �પૂ�ણખા
સામે મળે છે. તે અપ�કુનના કારણે રા�કો હાર� છે.૮ હાલના સમયમાં પણ કોઈપણ કાય�ની શ�આત કરતાં પહ�લાં અપગં �ય��ત સામે આવે તો તેને
અપ�કુન માનવામાં આવે છે. કદાચ ભારતીય સ�ં�ૃિતમાં આ અપ�કુનનો �ધાણ રામાયણ જ છે.

(૮) બાજપ�ી – માસંભ�ી પ�ી ઉપર ઉડવાં

      માસંભ�ી પ�ીઓ ક� બાજપ�ી કોઈ �ભુ કાય� માતે જતાં પહ�લાં માથા પર ઉડ� તો તે અ�ભુકાર� માનવામાં આવે છે. અજ સાથેના અ�ય રા�ઓના
��ુ સમયે તે રા�ઓના મ�તકોને બાજ પ�ીઓ પકડ� છે. પ�રણામે �વ�પ તે અજ સામે હાર� છે. એ જ ર�તે રામ-રાવણના ��ુ સમયે રા�કોની ધ�ને
બાજપ�ીઓ હલાવતાં હતા.ં તેના પ�રણામ�વ�પ તેઓની ��ુમાં હાર થાય છે.૯ વત�માન સમયમાં પણ કોઈ �ભુ કાય� સમયે પ�ીઓના િવ�ચ� અવાજ
અપ�કુન માનવામાં આવે છે.

(૯) રજ�વલા �ી�ું દશ�ન :

      આ પણ અ�ભુની િનશાની �પ છે. રામા�દ ભાઈઓના િવવાહ પછ� અયો�યા આવતાં રજ�વલા �ી સામે મળવાના કારણે પર�રુામ સાથે ��ુ થાય
છે.૧૦ િવિવધ ભારતીય સમાજોમાં પણ કોઈપણ કાય�ની શ�આતમાં રજ�વલા �ી જ ન�હ પણ �લૂટા નાર�, �નો પિત ��ુ�ું પા�યો છે તેવી �ી, બાળકો
િવનાની �ી વગેર�� ું દશ�ન થાય તો તેને અપ�કુન માનવામાં આવે છે.

(૧૦) િશયાળ�ું �ુદન :

      આ પણ અ�ભુની િનશાની �પ છે. રામા�દ અયો�યા પરત આવતાં દ��ણ �દશામાથંી િશયાળ� ું �ુદન સભંળાય છે, � અ�ભુકાર� નીવડ� છે. તેથી
રામની સાથે પર�રુામ ��ુ થાય છે.૧૧ ભારતીય સ�ં�ૃિતમાં િશયાળ�ું �ુદન જ ન�હ પણ તેનો અવાજ, પગલા વગેર�ને પણ અ�ભુ માનવામાં આવે છે.

(૧૧) �યૂ��હણ :

      આ પણ ક�ટલીક ર�તે �ભુકાર� અને અ�ભુકાર� છે. રામા�દ ભાઈઓ િવવાહ પછ� પરત આવતા હતા �યાર� �યૂ��હણ થાય છે.૧૨ આથી તેમના
િવવાહ પછ� અયો�યામાં હમંેશા અમગંળ જ થાય છે. રામ-સીતા અને લ�મણનો વનવાસ, દશરથ� ું ��ુ�ું વગેર� આફતો આવે છે.

ઉપસહંાર :

       આમ મહાકિવ કા�લદાસે ‘ર�વુશં’ મહાકા�યમાં ભારતીય સ�ં�ૃિત સાથે િવિશ�ઠ ર�તે સકંળાયેલા �ભુ અને અ�ભુ સકં�તો દશા�વતી ક�ટલીક બાબતો�ું
વણ�ન ક�ુ� છે. તે તેમની �કુનશા�ને લગતી િન�ણુતા દશા�વે છે. તે સમયે િવિવધ રા�ઓ પોતાના રા�યમાં િવિવધ મ�ંીઓ ઉપરાતં �કુનશા�ના
િવ�ાનો પણ રાખતા હતા. � દર�ક કાય�ની શ�આતમાં થતા �કુન-અપ�કુનની �ણકાર� રા�ને આપતા હતા. ‘�ુમારસભંવ’ મહાકા�યમાં આવતા ઉ�લેખ
�માણે તારકા�રુ �યાર� ��ુમાં �ય છે �યાર� �કુનશા�ના �ણકાર િવ�ાનો તારકા�રુને થતા અપ�કુનનો સકં�ત આપે છે. પરં� ુ તારકા�રુ તેમની વાતને
ગણકારતો નથી.૧૩ પ�રણામે દ�વ સેનાપિત કાિત�ક�ના હાથે તે� ું ��ુ�ું થાય છે. આમ ભારતીય સ�ં�ૃિતના પાયામાં જ �ુથંાયેલા �કુન-અપ�કુન ના
�યાલને કારણે વત�માન િવિવધ ભારતીય લોકો પોતાના કાય�ની �ારંભે જ િવિવધ �કુન �ણનારા િવ�ાનો પાસેથી સલાહ લેવા �ય છે. અને તેમની િવિધ
અ�સુાર પોતાના કાય�નો �ારંભ કર� છે.
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*************************************************** 

મકવાણા મનહર�ુમાર અ�તૃલાલ
પીએચ.ડ�. િવ�ાથ�, HNGU PATAN.

દગાવા�ડયા, િવસનગર
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