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‘ દલરત વાહશત્મ અને ચેતના ‘ 
  
          દલરત વાહશત્મન પ્રાયંબ આજથી ૨૫૦૦ લષ શરેા બધુ્ધની લાણીભાં ડઘામ છે.બધુ્ધે એવુ ંઆશલાન કર્ુું શત ુ ંકે 

આણી વાભે જે ણ વાહશત્મ કે વલચાય આલે તેને સ્લીકાયી રેવ ુ ંજઇએ નશીં. યંત ુઆણી વલલેકબધુ્ધ્ધથી તાવી અને 
વાયા - નયવાન વલલેક યાખી તેન ે એયણની કવટી ય ચડાલી તાહકિક યીતે મગ્મ રાગે અને તે વલષજન હશતામ - 

સખુામન શતે ુશમ ત તેન ેસ્લીકાયજ. 
           વાહશત્મ ભાનલીને અનખી દુવનમા જલાની  દ્દષ્ટટ આે છે. નતૂન દળષન રંુૂ ાડે છે. ઉયકત બધુ્ધનાં ાણીદાય 

ળબ્દ ભનટુમને નલી યીતે અને જુદી યીતે વલચાયતા કયલાન ુ ંપ્રેયકફ રંુૂ ાડે છે. એક વ્મહકત ગબષશ્રીભતં શમ અને 
તાની જાતન ેઉચ્ચ ભાનત શમ, યંત ુતેની ભાનવવકતા અન ેતેના લાણી લતષન વલચાય વનમ્નકક્ષાના શમ, જમાયે 

ફીજી ફાજુ એક વ્મહકતન જન્ભ અકસ્ભાતે વનધષન કુટંુફભાં થમ શમ,યંત ુતેનાભાં ભાનલીમતાનાં ઉચ્ચગણુ શમ 

તેનાભાં ળહકતન બડંાય બમો શમ યંત ુ  તેન જન્ભ વનમ્નજ્ઞાવતભાં થલાથી અન ેતેન ેમગ્મ તક ન ભતા તે ધાયી 
વપતા ભેલી ળકત નથી.જન્ભથી કઇ જ ઉચ્ચ કે વનમ્ન શત ુ ંનથી.તેન બેદ દલરત વાહશત્મ યૂ ાડે છે. તાના 
ઉચ્ચગણુથી વવધ્ધ્ધ શાંવર કયે છે. દલરત વાહશત્મએ ફે ભાનલીને જડલાન ુ ં કાભ કયે છે.ભાનલતાની  ભહશભાન ુ ંગાન કયે 

છે.આજના વભમની કૂાય મજુફ વકુંવવકતાને દૂય કયલા અને ભાણવ – ભાણવ લચ્ચેની નપયતની ખાઇને દૂય કયલા ભાટે 

ણ દલરત વાહશત્મની અવનલામષતાની એટરી જ જરૂય છે. 

           દલરત વાહશત્મન ાદુષબાલએ હયલતષન ભાટેન શત. એક લગષ ભાટે જે લોથી જૂની અન ેખટી ભાન્માતાઓ 

આણા ભનભાં ઘય કયી ગઇ છે. અન ેેરા કભાના યગની ેઠે ફીજુ કંઇ જલા દેતી નથી.તેના જાા વાપ કયલાન ુ ંકાભ 

દલરત વાહશત્મ કયે છે. ભનજ ફવંધમાય શલાથી તે ગધં ભાયી ગર્ુ ંછે.વભમના તકાજા પ્રભાણે ફદરાલ એ વભમની 
ભાંગ છે. આણે આજે વળક્ષણના ક્ષેત્રે શયણપા બયી યશમા છીએ. તેભાં દયેક લગષન વભાલેળ એ આજે તાતી જરૂય છે. 

દલરત પ્રત્મે ઉેક્ષા યાખલાથી અંત ેત બાયતીમતાને જ જાંખ રાગલાની છે ને આજે દલરત વાહશત્મને મખુ્મ ધાયાભાં 
જડલાથી ભજબતુામ ઓય દીી ઉઠલાની છે. 

          દલરત વાહશત્મની જરૂય કેભ ડી ? ળા ભાટે આ આંદરન ભટા ામા ય કાભ કયી યહ્ુ ંછે. વાહશત્મન ધ્મેમ એ 

બ્ર્શભાનદં વશદયની વાથે વાથે કાન્તાવવભત ઉદેળ આલાન છે.યંત ુશયીળ ભગંરભની દલરત લાતાષ ‘દામણ’ લાતાષ 
લાંચતા તેભાંથી આનદં પ્રાપ્ત થત નથી.યંત ુવલણો રારચુ ંવવૂત ભનને લખન્ન કયી મકેૂ છે. વશદમ બાલકન ુ ંભન દુ:ખી 
થઇ જામ છે. 

            વાહશત્મ રેખનની ળરૂઆત થઇ તેભાં અનેક લાંક અન ેસ્સ્થમતંય આવ્મા.નલા - નલા પ્રલાશ વાહશત્મભાં બતા 
યહ્ાં.લોનાં લાણા લામા છી ણ લો જુની ભાન્મતા મજુફ લણષવ્મલસ્થા પ્રભાણે એક લગષ જે શાંવવમાભાં ધકેરામ 
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ગમ શત.તેના પ્રત્મે આંખ આડા કાન કયીને નકાયલાભાં આવ્ર્ુ.ંઆણુ ંમખુ્મ ધાયાન ુ ંવાહશત્મ ણ લગષ- લણષ બેદને 
ત ુ ંયહ્ુ.ં છેલાડા ભાનલીની આળા અેક્ષા આકાંક્ષા લેદના રાગણી પ્રેભ હ ૂપં ખાનદાની ખભુાયી તેના પ્રશ્ર્ન પ્રથભ 

લખત દલરત વર્જકની કરભે વનરૂામ છે.અને આણી વાભે એક નલી જ દુવનમા આંકાહયત થામ છે.  

            દલરત વાહશત્મ દ્રાયા દલરત છાત અન ેફહજુનલગષભાં નલી ચેતના જાગતૂ થઇ.વાહશત્મભાં વાચી લાત થલા 
રાગી અન ેતેના કાયણે દલરત ચેતના,ગ્રાભચેતના,અને નાયીચેતના અસ્સ્તત્લભાં આલી.અને તેભાં ણ અખટૂ ળહકતન 
બડંાય એલી સ્ત્રીઓને યવડાની ‘યાણી’ન ુ ં દ આી. તેની ળહકત ભમાષહદત કયી દીધી.શલે તે ણ આ રુુ પ્રધાન 

વભાજભાંથી તાના યસ્ત ફનાલી કચરાભાંથી ફશાય નીકી અન ેતેણે ણ કરભ શાથભાં રીધી અને તાન ુ ંવનજી 

આકાળ ખરી આપ્ર્ુ.ંનલી દુવનમાન ઉઘાડ થમ. 
            દલરત વાહશત્મના વદંબે જઇએ ત બાયતીમ વસં્કૂવતએ લણાષશ્રભપ્રથા ય ટકેરી આમષ વસં્કૂવત છે. અન ેઆ 

વસં્કૂવતએ લણષવ્મલસ્થાને લાન ુ ં જ કાભ કર્ુું છે.જેભા, ધભષ, કભષ લગેયેન ુ ં ત –તાન ુ ં લબન્ન-લબન્ન ભશત્લ યશર્ુ ં
છે.આણે ત્માં ત લોથી બાયતભાં જે જાવતબેદ,યંગબેદ, ધભષબેદ, લરિંગબેદ,જ્ઞાવતબેદ,ઊંચનીચન બેદ લગેયે જેલા  
જગંરી અન ે અવ્મલશારુ લતષન એ ઘભષના નાભે કાચા નીંબાડે ચઢીને ાકા થઇ ગમા. તેભાં ણ ઉચ્ચ-વનમ્નભાં 
લાડાફધંીભાં યાચતી ફાહ્ર્ભલાદી ભાનવવકતા ધયાલતી ભનસુ્મવૂતએ ત આલા અવ્મલારુ લાણી લતષનને લધાયે તવતિંગ 

યીતે તેને ભજબતુામ અલાલલાન ુ ંકાભ કર્ુું. ધભો અન ેલેદની આડે દલરતલગષને તેનાથી ઉય લગષને તેન ેકઇણ 

વલયધ વલના ભાત્ર વેલા જ કયલાની અન ેતે ણ વનસ્લાથષબાલે તેનાથી તેને ણૂ્મ ભળે.અને સ્લગષભાં વાયી જગ્મા ભળે 
અપ્વયાઓ વાથે વભરન થળે લગેયે… 

            ભનસુ્મવૂતએ આ વલળા ફહજુન લગષને તડી પડી લેય-વલખેય કયી અને કડીન કયી નાખ્મ.તેની વવૂતઓ શરકી 
કયી નાખી.તેનાભાં સ્લાલબભાનણુ ંખરાળ કયી નાખ્ર્ુ.ં અને તેન ેજુદા-જુદા નાભથી શદુ્ર,શહયજન, આહદલાવી, લાધ્મભકી, 
બગંી, છેલાડાન ,લવલામ,આગતંકુ લગેયે...લગેયે..અન ેઆલા પ્રકાયના વાહશત્મની યચના કયી આલી લાત ળાસ્ત્ર દ્રાયા 
કશી ગાઇ લગાડીને તેના ભગજભાં ઠવાલી દીધી. વભગ્ર ફહજુન વભાજે વદીઓ સધુી આલી માતના વશન કયતા આવ્મા 
છે. અન ેફાહ્ર્ભણલાદી ભાનવવકતાએ તાના સ્લાથષ ભાટે આ ફશા લગષને વળક્ષણથી લલંચત યાખી દીધ અન ેતેન યૂ 
રાબ તાના ભાટે રીધ. 
            દલરત છાત અન ે અનેકવલધ તકથી લલંચત આ વભાજને જઇ ભશાત્ભા જમવતફા ફૂરે, વાવલત્રીફાઇ ફૂરે, 
ડૉ.ફાફાવાશફે આંફેડકય, કફીય, યહશદાવ,અછૂતાનદં અને ાગરફાફા લગેયે જેલા ભશારુૂન ુ ંશદમ દ્રલી ઉઠર્ુ ંઅને 
તેભણે તાના જીલન આ લગષને મહુકત અાલલાભાં અણષ કયી દીધુ.ંઅને આલી વલકૂત પ્રથાને જડમૂભાંથી કાઢલા 
ચેતના જગાલી અન ેભાત્ર લાત જ નહશ આ દલરત સ્ત્રીઓ વાથે યશલેા જભલાથી ભાંડી તેની સ્ળષની બાાને જન્ભ 

આપ્મ. 
           દલરત વાહશત્મે ભાનલીને ફવંધમાય દીલારભાંથી મકુત કમો.અને વોને વભાન યીતે જીલલાન શક છે. તેન ુ ંનવ ુ ં
લાતાલયણ યચી આપ્ર્ુ.ં 
           દલરત વાહશત્મએ ભાનલતાન ુ ંવાહશત્મ છે.આ વાહશત્મ વ્મહકતને વલશ્ર્લ ભાનલી ફનલાની ળીખ આ ેછે. અદના 
આદભીની રાગણી અને તેની બાલનાને લાચા આી છે.દલરત વાહશત્મ લણષવ્મલસ્થાનાં વલયધભાં અત્માચાય,અન્મામના 
ઇન્કાયભાં અન ેયંયાના વલદ્રશભાં અલતયણ ામ્ર્ુ ંછે. 
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  વભાજ અન ેબાા દયેક ે હયલતષન ાભતા યશ ેછે.અને તેના પ્રવતલફિંફ વાહશત્મભાં લઝરાતા યશ ેછે.તેભાં ણ વર્જક 

એ ફદરાતા જતાં લશણેન જાગતૂ વાક્ષી છે.કમાયેક લાલાઝડા જેભ ગવતથી આલતા હયલતષન વભાજભાં અન ેતેના 
સ્દંન તત્કાલરન વાહશત્મ જગતભાં જલા ભે છે. 

            ‘દલરત’ વજં્ઞા એ વાભાજજક આંદરનની વજં્ઞા છે. ઘણાં લોથી અન્મામન બગ ફનેર વભાજ જમાયે અન્મામન 
પ્રવતકાય કયે, તાના અવધકાય ભાંગે અન ેતે ભાટે તેન ેવઘંોન વાભન કયલ ડે આલી ઘટના જે વાહશત્મનાં સ્લરૂભાં 
વનરૂણ ાભલા રાગી. તેન ે ‘દલરત વાહશત્મ’ તયીકેની ઓખ ભી.તેનાભાં આત્ભવન્ભાનની બાલના જાગતૂ થલા 
રાગી. 
            દલરત વર્જકએ નાયીચેતના, ગ્રાભચેતના, દલરતચેતના લગેયે જેલા મદુ્દાઓને અદકુ ભશત્લ આીને તાના 
બાલ આક્રળન ેવાહશજત્મક અને વૌંદમાષત્ભક કરા તત્લભાં ઢાળમાં છે.અને વલળે ભશત્લ છે.દલરત વાહશત્મ ાવે તાની 
આગલી ઓખ રમ, રઢણ અને વૌંદમુંવાસ્ત્ર છે. 

           દલરત વાહશત્મના કેન્દ્રભાં ‘ભાનલ’ છે.દલરત વાહશત્મ એ અલાષચીન ર્ગુન આવલબાષલ છે.દલરત ીહડત, ળવત 

જનની બાલનાઓન ુ ં પ્રવતલફિંફ છે. ર્ગુથી દફામેરા,,કચડામેરા,વતયસ્કાય,ાભેરા, શડધતૂ થમેરા, અછૂત વભાજ 

જીલનની અલબવ્મહકત છે.નલી ચેતનાન ઉધાડ છે.તેન ેઉધાય કે ઉછીન ુ ંરેલા જવ ુ ંડત ુ ંનથી. 
           વાંપ્રત વભમભાં વાહશત્મભાં મખુ્મત્લે દલરતચેતના, ગ્રાભચેતના, નાયીચેતના, અને નગયચેતનાની ચચાષ- 
વલચાયણા જયળયથી ચારે છે. આ કઇ આકસ્સ્ભક ઘટના નથી.જેભાં ‘દલરત’ ળબ્દ વાથે ચેતના ળબ્દ જડામેરા છે. 

          ‘ચેતના’ એ સ્ત્રીલરિંગ ળબ્દ છે.ચેતના ળબ્દન વફંધં વસં્કૂતભાં મૂ ળબ્દ ‘લચત’ અથલા ‘ ચેતવ’ છે.આ ળબ્દન 
વદંબષ ચેતનથી છે..ચેતનાન એક અથષ જાગવૂત,વબાનતા,જ્ઞાન થામ છે. ચેતનાન ફીજ અથષ ચૈતન્મ, જીલનળહકત, 

વભજળહકત લગેયે થામ છે.વાથષ જડણીકળ મજુફ ‘દલરત’ ળબ્દન અથષ દફામેલુ,ંકચયામેલુ,ંીહડત .ૂ૪૩૫(૧) શહયજન 

– શહયન વલટણુનં ભાણવ, શહયન બકત .ૂ ૮૮૩(૨) ઢેડ- એ નાભની એક અત્મજં જાતન ભાનલી .ૂ૩૯૮(૩) લગેયે  જેલા 
લબન્ન –લબન્ન અથો ભે છે. ચેતના ભાનલીની આંતહયક સકૂ્ષ્ભ ળહકતને વલચાયબાલ બાલનાની વલંેદના છે. ’ચેતના’ ળબ્દ 

ભાનલીના આતહયક જગત વાથે વફંધં ધયાલે છે. 

          દલરત અન ે ચેતના આ ફે ળબ્દનાં દલરતએ વમશુન લગષન ુ ં પ્રવતવનવધત્લ કયે છે.અને દલરતચેતના એટરે 
દલરતની તાના અસ્સ્તત્લ પ્રત્મેની વબાનતા વાહશત્મથી વભાજ અન ેવભાજથી વાહશત્મ પ્રબાવલત થામ છે.વાહશત્મથી 
વાભાજજક ચેતના પ્રગટ થામ છે. અન ેચેતનાથી જ વત્મ-અવત્મ વાયા નયવાન બેદ તાયલી ળકામ છે.ચેતના દ્રાયા 
વભાજભાં જાગવૂત અને હયલતષનભાં વભગ્ર ભાનલજાતન ુ ંહશત વભામેલુ ંછે. 

          દલરત વાહશત્મને વભજલા ભાટે તેન ુ ંવાહશત્મન ુ ંબાલન અવનલામષ ફની જામ છે..આભ, દલરત વાહશત્મ ભાનલીને 
વાચા અથષભાં અનેક પ્રકાયની ખટી બાભક ભાન્મતાભાંથી ફશાય કાઢલાન ુ ંકાભ કયે છે. અન ેચેતના એ આત્ભ વન્ભાનની 
બાલના ઊબી કયલાન ુ ંકાભ કયે છે. 
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સંદર્ભ:-  

દલરત વાહશત્મ અન ેચેતના આ વલમ ય અનેક વદંબો વકંામેરા છે.દલરત વાહશત્મ તેની યૂી ચેતના વાથે શયણપા 

બયત ુ ંતેલી અેક્ષા વશ.  

 

૧.વાથષ જડણીક ગજૂયાત વલદ્યાીઠ,અભદાલાદ .ૂ ૪૩૫ 

૨.વાથષ જડણીક ગજૂયાત વલદ્યાીઠ,અભદાલાદ .ૂ ૮૮૩ 

૩.વાથષ જડણીક ગજૂયાત વલદ્યાીઠ,અભદાલાદ .ૂ ૩૯૮ 

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

 

ડૉ.દદલીપકુમાર ચાવડા 
ળેઠ એચ.ી.આટવષ & ટી.એવ.એભ.કભકોરેજ, તરદ 

વાફયકાંઠા   
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