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મહાભારત; પચંતન્ત્રના ઉપજીવી તરીકે 
 

              जीवो जीवस्म कायणभ ् – એ ન્મામ ે કઇણ આદદસ્રતભાાંથી અલતયેરી ભાનલીમ, વાાંસ્કૃતતક કે વાદશત્યમક 
પ્રણાલરઓભાાં વશજૌ બાલ ે કેટરાક મૂભતૂ ઘટકન ાં ળાશ્વત આરાંફન થામ છે. આ કાયણે તે યૂગાભી ભાનલીમ 
જીલનમલૂ્મ,વાાંસ્કૃતતક અન ેવાદશત્યમક લાયવ આજે દયેક ક્ષેત્રે ઉજીલી ફન્મ છે. કારક્રભ ેતભાાંથી કેટલ ાંક નાભળે થામ 
છે, કેટલ ાંક નવ ાં ઉભેયામ છે અન ેએભ કયતાાં કયતાાં એન ાં ફાહ્ય કરેલય ફદરામ છે. યન્ત   તેના પ્રાણરૂ તલમભાાં ત 
યૂગાભીઓન ાં આરાંફન શયશાંભેળ જલા ભે છે. 
 

       ભશાબાયતન નીતતફધ,યાજધભમ અન ે તેન ાં વભાજદળમન આલી જ યીતે યલતી અનેક વાદશત્યમકકૃતતઓભાાં 
પ્રતતલફમ્બફત થય ાં છે. ાંચતન્ત્ર બર ેવભાજભાાં પ્રાણીકથા તયીકે પ્રચલરત શમ,યન્ત   એના આદદસ્રતરૂ ેત ભશાબાયત 
જ છે. એટર ે કે, ભશાબાયત, ાંચતન્ત્રના ઉજીલી તયીકે ફધી યીતે મથાથમ ઠયે છે. આ ફાફત ત્રણ યીતે જઇ ળકામ 
છે.ાંચતન્ત્રના ાાંચ તન્ત્રન ેઆધાયે,ાંચતન્ત્રભાાં જલા ભતી વીધે વીધી લાતામઓને આધાયે અને ાંચતન્ત્રભાાં ઠેક-ઠેકાણ ે
જલા ભતા શ્રકન ેઆધાયે. જેભ કે, ાંચતન્ત્રના ાાંચ તન્ત્રભાાંથી પ્રથભ ત્રણ તન્ત્રની મ ખ્મ કથાઓ ભશાબાયત વાથ ે
વીધ ેવીધી વાબમ ધયાલે છે. એટરે કે, કેટરાાંક ાત્ર અન ેાત્રનાાં નાભભાાં પેયપાય કયીને ાંચતન્ત્રકાયે આખ ેઆખ ાં 
પ્રાણીકથાન ાં નવ ાં સ્લરૂ તલકવાવય ાં શમે એભ જનામ છે.આ ત્રનેમ તાંત્રની મ ખ્મકથાઓન ાં વાબમ ભશાબાયતની કથાઓ 
વાથ ેક્રભળ: જઇએ; 
        

       ાંચતાંત્રના શરેા તાંત્ર તભત્રબેદન ાં કથાનક આણને ભશાબાયતના ળાન્ન્તલમના અધ્મામ 111 ભાાં(1) જલા ભે 
છે.ભાત્રાત્રનાાં નાભ ફદરામેરાાં છે ફાકી કથાલસ્ત   રગબગ એકવયખ ાં જલા ભે છે.ાંચતાંત્રભાાં મ ખ્મકથાનાાં ાત્રભાાં 
(તિંગરક)તવિંશ અન ે(વાંજીલક) ફદ છે. જ્માયે ભશાબાયતભાાં તેન ેસ્થાન ેલાઘ અન ેતળમા છે. ભશાબાયતની કથા જઇશ ાં 
ત; એક ધાતભિક તળમાને લાઘ ેચત ય ભાનીન ેતાન પ્રધાન ફનાવમ. લાઘના જૂના વેલક દભ્રષ્ટ થમા એટરે 
તેભને તળમાની ઇષ્મામ થઇ. તેભણ ેકટ કયીને લાઘના આશાય ભાટે યાખેલ ાં ભાાંવ ફીજા કઇ ાવ ેચયાવય ાં અન ેતેન 
આય તળમા ઉય મકૂ્ય.આથી લાઘ ે તળમાન ેમયૃય ાંદાંડની વજા કયી. આ લાતની જાણ થતાાં તળમાની ભાતાએ 

તાના તનદો  ત્રને ફચાલલા લાઘને નીતતણૂમ દરીરથી વભજાવમ. એટરાભાાં જૂના વેલકભાાંથી એક વેલકે આલીન ે
મૂ કાલતયાની જાણ કયી. લાઘ ે તળમાની વજા ભાપ કયી. તેન વયકાય કમો અન ે ન: પ્રધાનદે યશલેા કહ્ ાં.યાંત   
તળમાે તેન અસ્લીકાય કમો અન ેઅનળનથી પ્રાણ યમાગ કમો.ાંચતાંત્રની કથાભાાં આનાથી થડી લબન્નતા છે. યમાાં તવિંશને 
ફ ે તળમા તેના તભત્ર ફદ તલર દ્ધ ઉશ્કેયે છે અન ેછેલટે તવિંશ દ્વાયા ફદન લધ થામ છે. ભશાબાયતભાાં ણ તળમા 
છેલટે અનળનથી પ્રાણ યમાગ કયે છે. નદશલત પેયપાય વાથ ેઆખે આખી ભશાબાયતની આ કથા ાંચતાંત્રના પ્રથભ તાંત્રની 
મ ખ્મ કથા ફની છે.  
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           ાંચતાંત્રના ફીજા તાંત્રન ાં નાભ ‘તભત્રવબપ્રામ્તત’ છે.તેભાાં કાગડ,ઉંદય,કાચફ અન ેશયણની મ ખ્મકથા(2)છે. આલી જ 
એક લફરાડા અન ેઉંદયની તભત્રતાની કથા ભશાબાયતના ળાન્ન્તલમના અધ્મામ 138 ભાાં(3) આલે છે. એક દદલવ લફરાડ 
ાયધીએ લડના થડભાાં કયેરા પાાંવરાભાાં પવામ. પાાંવરાભાાં પવાલેરા ભાાંવન ેખાલા યમાયે એક ઉંદય આવમ. એ જ લખત ે
તે ઉંદયને ખાલા આકાળભાાંથી એક ચન્રક નાભન ાં ઘ લડ અન ેઝાડીભાાંથી શદયણ નાભન નલમ ફન્ન ેદડયા. તેનાથી 
ફચલા ઉંદય ત ેાળ કાી આળે એલી ળયત કયી, તેનાભાાં તલશ્વાવ ઊબ કયી લફરાડીના ખાભાાં વાંતાઇ ગમ.ઘ લડ 
અન ેનલમ ચાલ્મા ગમા. શલ ેલફરાડાએ કહ્ ાં એટરે ઉંદયે તેના ાળ કાલા ભાાંડય. ણ ઉંદય ફહ  ધીભ ેધીભ ેકાભ 
કયત શત. એટરે લફરાડાએ તેન ેઉતાલ કયલા કહ્ ાં. યમાયે વભજ  ઉંદયે કહ્ ાં, ‘વભમ ઓખ્મા તલના કઇ કામમ કયવ ાં 
નશીં’ એટરાભાાં દૂયથી ાયધી દેખામ અન ેઉંદયે ણ ફયાફય તે જ લખત ેછેલ્ર ાળ કાતમ. લફરાડ વકૃ્ષ ય ચડી 
ગમ અને ઉંદય દયભાાં ચાલ્મ ગમ.ાયધી ગમા છી લફરાડાએ ઉંદયને તભત્ર થલા તલનાંતી કયી ણ ઉંદય તેન તભત્ર 
ફન્મ નશીં. ાંચતાંત્રના ફીજા તાંત્રની મ ખ્મકથા વાથ ેઆ કથાન ાં વાબમ જઇશ ાં ત, ભશાબાયતની આ કથા પ્રાણીઓના 
વશજૌ  સ્લબાલન ેજતાાં લધાયે ઉલચત રાગે છે.લી ભશાબાયતભાાં(4)આ કથાન ફધ એ છે કે, ‘વન્ન્ધ-તલગ્રશક્યાયે ,કની 
વાથ ેઅને કેભ કયલ ? લી, દ શ્ભનને ણ તભત્ર ફનાલી કામમતવદ્ધદ્ધ થતાાં સ્લયક્ષણ કયવ ાં જઇએ.’ એટર ેકે, ‘न ववश्वसेत ्
अववश्वस्त ेववश्वस्तડेवऩ न ववश्वसेत’्(5) અથામતૌ ‘અતલશ્વાસ ન તલશ્વાવ ન કયલ એટલ ાં જ નશીં તલશ્વાસ ન ણ તલશ્વાવ ન 
કયલ’. ભશાબાયતની આ કથાભાાં ાંચતાંત્રકાયે થડ ાં દયલતમન કય ું છે. યાંત   એ ફદરાલ કદાચ એ વભમના દયલતમનની 
ભાાંગ શઇ ળકે છે. અથલા યાજનીતતભાાં ચડાલ-ઉતાયલાની કઇ ભતૂભકાએ એ પ્રકાયન ાં દયલતમન તકમવાંગત રાગય ાં શમ 
એભ ણ ફન.ે યાંત   મૂ કથાભાાં આલતાાં ચાય પ્રાણીઓ,તેભના સ્લબાલ અન ે તેભન ાં એક-ભેક વાથ ેજડાવ ાં લગેયે 
ફાફતન વીધ આશ્રમ  ત ભશાબાયતભાાંથી જ રીધ શળ ેએ સ્ષ્ટ જણાઇ આલે છે.  

       ાંચતાંત્રના ત્રીજા તાંત્રન ાં નાભ ‘કાકલકૂીમમૌ’ છે. તેની મ ખ્મકથા જેલી કઇ કથા ભશાબાયતભાાં વીધ ેવીધી જલા 
ભતી નથી. યાંત   એક તદ્દન એલા જ રાગતા પ્રવાંગને આધાયે ાંચતાંત્રકાયે તેન ેપ્રાણીકથાભાાં ઢાી દીધ શમ તેવ ાં 
જણામ છે. ભશાબયતના ય દ્ધ છી અને દ મોધન લગેયેના મયૃય ાં છી આલતા વોમ્તતકલમના પ્રથભ અધ્મામભાાં(6) એક 
પ્રવાંગ જલા ભે છે. દ મોધનના શણાલાથી તેના વાથીઓ અન ેઅશ્વયથાભા લગયેે લૂમદદળા તયપ બાગલા રાગમા.યસ્તાભાાં 
એક ભટા લડના વકૃ્ષની નીચે તેભણે યાત્રી યકાણ કય ું. યાંત   અશ્વયથાભાને ઊંઘ આલી નશીં. તે લખત ેલડ નીચે સતૂાાં 
સતૂાાં તેણ ેએક દૃશ્મ જય ાં. અનેક કાગડા એ લડ ઉય સતૂા શતા. એલાભાાં એક તલકયા ઘ લડ ેઆલીન ેતેભને ભાયલા 
ભાાંડયા. થડી જ લાયભાાં ત તેણે કાગડાઓનાાં ભાાંથાાં,ાાંખ અન ેગ કાી નાાંખ્મા. આ દૃશ્મ જઇન ેઅશ્વયથાભાન ેણ 
ાાંડલની છાલણીભાાં જઇ સતેૂરા ાાંડલ વદશત વોન ેભાયી નાાંખલાન તલચાય કમો. આ કથાન ાં વીધ ાં વાબમ કાકલકૂીમની 
મ ખ્મકથા વાથ ેજઇ ળકામ એભ છે. ાંચતાંત્રકાયે કાગડા અન ેઘ લડના ાયાંદયક લૈયની કથા છીથી તાની યીતે 
તલકવાલી શમ એભ સ્ષ્ટ જણામ છે. કાયણ કે, પ્રવાંગવાબમથી અન્મ કથાન ાં તનરૂણ એ કથાવાદશયમ ભાટે વશજૌ  લાત 
છે. 
આભ, ાંચતાંત્રના પ્રથભ ત્રણેમ તાંત્રની મ ખ્મકથાઓભાાં ભશાબાયતની ઉય મક્ત કથાઓ કે પ્રવાંગન ાં વીધ ાં વાબમ 
ભશાબાયતના ઉજીલીણાન ેવલમથા તવદ્ધ કયે છે. બરે દયન્સ્થતત અને વાભાત્જક વન્દબોને રીધે તેભાાં થડ ઘણ પેયપાય 
થમ શમ ણ મૂ આશ્રમ ત ભશાબાયત જેલા નીતતપ્રધાન અન ેવમલશાયફધ કયાલનાયા ગ્રાંથયયન જ ફની યહ્યા છે.  

         

ાંચતાંત્રના પ્રથભ ત્રણ તાંત્રની મ ખ્મકથાઓ ઉયાાંત ણ ફીજી ઘણી કથાઓ ભશાબાયતભાાં ઠેકઠેકાણે જલા ભે છે. તે 
કથાઓન ાં વીધ ાં રૂાન્તય નદશલતૌ પેયપાય વાથ ેાંચાંતન્ત્રભાાં થમેલ ાં જલા ભે છે. આલી કેટરીક કથાઓ જઇએ; 
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     ભશાબાયતના ઉદ્યગલમના અધ્મામ 160 ભાાં(7) એક કટી લફરાડાની કથા છે. યમાાં મૂ નીતતફધ એભ છે કે, 
‘કેટરાાંકન ધભમ ફશાયથી ધજાની જેભ પયપયત શમ છે યાંત   અંદયથી તેઓ ાાચાયી શમ છે.’ આલ એક ધભમઢોંગી 
લફરાડ ગાંગાદકનાયે ફેવીને ત કયત. રાાંફા વભમે તેના ય તલશ્વાવ મકેૂરાાં ક્ષીઓ તેની ાવે જલા રાગમાાં. એકલાય 
ઉંદયએ ણ તેભની ાવ ેજલાન ાં તલચાય ું. અન ેતેભના યક્ષણ ભાટે તલનાંતી કયી. ધતૂમ લફરાડાએ ત ેઅળક્ત છે ભાટે 
ભને દયયજ ઉચકીને ગાંગાદકનાયે રઇ જલ એ ળયત ેતેભના યક્ષણની લાત સ્લીકાયી. આ તકન રાબ રઇન ેતે દયયજ 
એક એક ઉંદયને ખાઇ જત. ધીભ ેધીભે ઉંદય ઘટલા રાગમા અન ેલફરાડ હૃષ્ટ ષ્ટ થમ. યમાયે દડિંડક નાભના એક ઉંદયે 
ય ન્ક્ત કયી. તેણ ેકહ્ ાં આજે તભે ફધા શરેા જાઓ હ ાં  ભાભા(લફરાડા) વાથ ેઆવ ાં છાં. એ પ્રભાણ ેકયતાાં દડિંડકન ેલફરાડ 
ખાઇ ગમ અન ેતેથી ફીજા ઉંદય નાવી ગમા.  

     ભશાબાયતની આ કથાભાાં થડક પેયેપાય કયીને ાંચતન્ત્રકાયે ત્રીજાતાંત્ર ‘કાકલકૂીમ’ભાાં ‘વવરા અન ેચકરા’(8) ની 
લાતામન  ાં તનરૂણ કય ું છે. ચકર અને વવર તાના તનલાવસ્થાન ય કન અતધકાય ગણામ? એ ફાફત ે ન્મામ 
ભેલલા લફરાડા ાવ ેજામ છે. યાંત   લફરાડ શરેેથી જ તેભની લાત જાણી ગમ શત. એટરે કટબ દ્ધદ્ધલાા તણેે 
ત ેઓછાં વાાંબે છે એભ કશીને ફન્નેન ેતાની અતતનજીક ફરાવમા અન ેએકન ેમ ખથી અન ેફીજાને ગથી ભાયી 
નાાંખ્મા.તેન ફધ છે કે, ‘અધભ ન્મામધીળ ાવ ેજઇને ન્મામ કયાલલ નશીં’ આણે જઇ ળકીએ છીએ કે, આ કથાભાાં 
ભશાબાયતની કથાન ાં વીધ ાં રૂાન્તય છે. યમાાં ણ ફશાયથી વાય રાગત લફરાડ દાંબી શત અને અશીં ણ ન્મામ કયલા 
ફેઠેર લફરાડ લ ચ્ચ જ નીકળ્મ. લાતામના કરેલયભાાં કે ાત્ર અને તેનાાં નાભભાાં  બર ેથડ પેયપાય થમ શમ ણ 
તેના નીતતફધ અન ેવમલશાયફધભાાં કઇ પયક ડય નથી. એટરે કે, ભશાબાયત અશીં ણ ાંચતાંત્રન ાં ઉજીલી ફન્ય ાં 
છે.          

       ભશાબાયતના ળાન્ન્તલમના અધ્મામ 143 થી 149ભાાં(9) એક દમાળુ કબતૂયની કથા જલા ભે છે.તાના 
તનલાવસ્થાને આલરેા અન ેવાંકટગ્રસ્થ ફનેરા ાયધીન ાં આતતયથ કયલા ભાટે આ કબતૂય અન્ગનભાાં કદૂી ડી તાની 
જાતન ાં ફલરદાન આે છે.રગબગ 52 શ્રકભાાં દ્યસ્લરૂ ેરખામેરી આ એકભાત્ર કથા ાંચતાંત્રભાાં(10) વીધ-ેવીધી 
રૂાન્તય થમેરી જલા ભે છે.ણૂમબરના ાંચાખ્માન અન ેતિભબાયતના ાંચતાંત્રભાાં (અથામતૌ  શાર જલા ભતી તનણમમ 
વાગયની આવતૃિભાાં) ણ આ કથા મથાતથ આરબફન ાભી છે. આલી જ એક ફીજી દમાળુ તળલફ યાજાની કથા 
ભશાબાયતના લનલમના અધ્મામ 130-131ભાાં(11) જલા ભે છે. ટૂાંકભાાં અશીં ણ ભશાબાયત ઉજીવમ ફન્ય ાં છે.  

       ભશાબાયતના ળાન્ન્તલમના અધ્મામ 138ભાાં(12) પ્રયય યન્નભતત,અનાગતતલધાતા અને દીઘમસતૂ્રી એલા ત્રણ 
ભાછરાઓની કથા જલા ભે છે. આ આખીમે કથા ાંચતાંત્રના તભત્રબેદ નાભના તાંત્રભાાં ચોદભી કથા રૂે વીધ-ેવીધી 
જલા ભે છે. કથાન પ્રાયમ્બબક કથાવાંગ્રશ શ્રક ણ વીધ જ રેલાભાાં આવમ છે. તેભાાં ‘દીઘમસતૂ્રી’ એલા ત્રીજા 
ભાછરાન ાં નાભ ાંચતાંત્રકાયે ‘મદ્ભતલષ્મ’ એટલ ાં જ ફદરી નાાંખ્ય ાં છે.  

          આભ, ઉય મક્ત આખ-ેઆખી કથાઓન ાં આરબફન ણ ભશાબાયતભાાંથી જ થમેલ ાં જઇ ળકામ છે. લાતામની 
વાથ-ેવાથે તેન નીતતફધ અન ેવમલશાયફધ સ્લીકાયલાન ેકાયણે અશીં ણ ભશાબાયત ાંચતાંત્ર ભાટે ઉજીલી ફની યહ્ ાં 
છે. 
  શલ ેભશાબાયતભાાંથી વીધા જ આરબફન ાભરેા કેટરાક એલા શ્રક ણ જઇએ કે, જેભાાં ાંચતાંત્રની કથા અન ેતેન 
લર્ણમમતલમ બરે ગભ ેતે શમ યાંત   તેભાાં ભાનલજીલન ભાટે ઉકાયક એલા નીતત,ન્મામ,વયમ,તલશ્વાવ,ધભમ,ઉદ્યભ,વાં,ધૈમમ 
અન ેવભમારન લગેયે જેલા ગ ણની દશભામત કયલાભાાં આલી છે. 
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(1) 
          ાંચતાંત્રના પ્રાયબબે ‘તભત્રબેદ’ભાાં લધમભાનક નાભન લલણક યદેળ જઇ લધાયે ધન કભાલા ભાટે જે તલચાય 
કયે છે. યમાાં ધન જ વલોદય છે એવ ાં જણાલત એક શ્રક આ મ જફ છે; 
                 अथेभ्मोડवऩ प्रवदॆृ्धभ्मः सवंतृ्तभे्मस्ततस्ततः । 
               प्रवततन्त ेक्रिमाः सवातः ऩवततभे्म इवाડડऩगाः ।। 1: 6 ।।(13) 

 

       અથામતૌ “ લમતભાાંથી નીકેરી ( અન ેઆગ જતાાં ભટા પ્રલાશલાી) નદીઓભાાં  જેભ ભન ષ્મની ફધી 
દક્રમાઓ પ્રલતે છે. તેભ વદૃ્ધદ્ધ ાભેરા અન ેએકત્ર થમરેા ધન લડ ેણ ફધી દક્રમાઓ થઇ ળકે છે.”  

       ભશાબાયતભાાં આ જ શ્રક ળાન્ન્તલમ અધ્મામ-8 શ્રક- 16 ભાાં(14) વીધ-ેવીધ જલા ભે છે. અશીં ણ ધન જ 
વાંવાયભાાં વલોદય છે અન ેતેનાથી જ ફધી દક્રમાઓ પ્રલતે છે એલી લાત પ્રાધાન્મ બગલ ેછે. કથાવબફન્ધ થડ જૂદ 
છે યાંત   ભશાબાયતની એ જ લાત ાંચતાંત્રકાયે અશીં એ જ પ્રમજન વાથ ેયજૂ કયી છે.  

 

                              (2) 
   ધનન ાં ભશયયલ દળામલત આલ એક ફીજ શ્રક અશીં જલા ભે છે. લધમભાનક નાભન લલણક પયીલાય ધનન જ 
તલચાય કયે છે. જેભ કે,  

                   अथातथी जीवरोकोડम ं श्भशानभवऩ सेवत े। 
                 त्मकत्वा जनयमतायं स्व ंयनःस्व ंगच्छयत दयूतः ।। 1 : 9 ।।(15)  

      અથામતૌ “ ધનની રારવાલાા રક શ્ભળાનભાાં ણ વલેા(નકયી) કયે છે. અન ે ધન લગયના જન્ભદાતા-
ભાતાતતાને ણ દૂયથી જ યમજી દે છે.”  

      ભશાબાયતભના ળાન્ન્તલમના અધ્મામ -138-શ્રક-152ભાાં(16) ઉય મક્ત શ્રક આ જ યીતે જલા ભે છે. અશીં 
ણ ધનની જ ભશિા વલોદય છે એભ જણાલતા આ સ્ક્રક યજૂ થમ છે.   

 

                             (3)  

         તભત્રબેદની તવિંશ અન ેફદની મ ખ્મકથાભાાં દભનક નાભન તળમા ફદની તલર દ્ધ ચઢલણી કયલા તવિંશની 
ાવ ેજામ છે. યમાયે કયટક તેન ેછેૂ છે કે, ‘યમાાં જઇને તવિંશન ેત ાં શ ાં કશીળ ?’ યમાયે દભનક તળમા કશ ે છે કે, ભેં 
તતાના ખાભાાં ફેવીને નીતતવાય વાાંબળ્મ છે. ભાટે હ ાં યમાાં જઇને પ્રાવાંલગક લાત જ કયીળ. કેભ કે, અપ્રાવાંલગક લાત 
જ સ્લમાં બશૃસ્તત કશ ેત ણ કઇ વાાંબત ાં નથી. અશીં ાંચતન્ત્રકાયે એક શ્રક પ્રમજ્મ છે. કેભ કે,  

  अप्राप्तकार ंवचन ंफहृस्ऩयतयवऩ ब्रवुन ्। 

        रबत ेफह्ववऻानभऩभान ंच ऩषु्करभ ्।। 1 : 67 ।।(17)  

          અથામતૌ “અપ્રાવાંલગક લાત જ સ્લમાં બશૃસ્તત ણ કશ ેત તે અયમાંત અનાદય અન ેઅભાન ાભ ેછે.”  

         ઉય મક્ત શ્રક ભશાબાયતભાાં ઉદ્યગલમ અધ્મામ- 39-2 ભાાં(18) જલા ભે છે. અશીં ણ મગમ વભમે મગમ 
તલમની ચચામ-તલચાયણા કયલી જઇએ, એલ વન્દબમ જલા ભે છે           

                                                                                              (4) 
       ાંચતાંત્રના ત્રીજાતાંત્ર ‘કાકલકૂીમ’ભાાં ‘શાથી અને વવરા’ની કથા છે. યમાાં શાથીઓથી યક્ષણ ભેલલા વવરાાં 
તાના એ પ્રદેળન યમાગ કયલાન ાં તલચાયે છે. યમાાં એક શ્રક આ મ જફ છે.  

                     आऩदाथे धन ं यऺदे्दायान ्यऺेद्धनयैवऩ । 
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                    आत्भान ंसतत ंयऺेद्दायैयवऩ धनयैवऩ ।। 3: 84 ।।(19) 

     અથામતૌ “આતિ ભાટે ધનની યક્ષા કયલી જઇએ,ધનથી યનીની યક્ષા કયલી જઇએ, યની અન ેધન ફન્ન ેલડ ે
વતત આયભાની-તાની જાતની યક્ષા કયલી જઇએ.” 
          ઉય મક્ત શ્રક ભશાબાયતના આદદલમના અધ્મામ–158 શ્રક-27ભાાં(20) અન ેઉદ્યગલમ અધ્મામ -37 શ્રક-
18ભાાં(21) જલા ભે છે. મ શ્કેરીના વભમભાાં ભન ષ્મે વોપ્રથભ તાની જાતન ાં જ યક્ષણ કયવ ાં જઇએ, એ લાત ફન્ને 
સ્થે એક વયખી યીતે કશલેામેરી જલા ભે છે. 
 

                                              (5) 
         ાંચતન્ત્રના ‘તભત્રવબપ્રામ્તત’ નાભના તન્ત્રભાાં વોતભરક નાભના લણકયની કથા આલે છે. ધનની ઉમલગતા 
વભજલા તે એક દદલવ ગ તતધન અને ફીજા દદલવ ઉભ ક્તધનના ઘયે યાત્રી યકાણ કયે છે. યમાાં તેન ેવભજામ છે કે 
ધનન ાં ઘણ ાં ભશયયલ છે. લી, જે ધનન ાં દાન થામ છે અન ેજે ધન લયામ છે તે જ વાચ ાં ધન છે. યમાાં એક શ્રક આ 
મ જફ છે; 
                    अग्ननहोत्रपरा वेदाः शीरवतृ्रपर ंश्रुतभ ्।  

 ययतऩतु्रपरा दाया दत्तबकु्तपर ंधनभ ्।। 2 -153 ।।(22) 

  અથામતૌ – “ અન્ગનશત્ર એ લેદન ાં પ છે. ળીર અને વદાચાય એ ળાસ્ત્રન ાં પ છે. યતત અન ે ત્ર એ સ્ત્રીન ાં 
પ છે. તથા દાન અન ેઉબગ એ ધનન ાં પ છે.”  

            લેદાભ્માવ કયેરા વમન્ક્તએ દયયજ અન્ગનશત્ર કયલ જઇએ. જે ળાસ્ત્રજ્ઞ શમ તેનાભાાં  ળીર અન ેવદાચાય 
શલા જઇએ. યતતસ ખ અન ે ત્રપ્રામ્તત એ સ્ત્રીન ાં પ છે. તેભજ દાન આવ ાં અન ેતેન ેમગમ યીતે બગલવ ાં એ ધનન ાં 
પ છે.  

           ભશાબાયતભાાં આ જ શ્રક વબાલમ અધ્મામ- 5 -112 ભાાં છે. અશીં ણ નાયદે ય તધષ્ષ્ઠયને કહ્ ાં કે, તભાયા 
લેદ,સ્ત્રીઓ,જ્ઞાન અન ેધન વપ ત છે ને? ય તધષ્ષ્ઠય છેૂ છે કે, આ ચાયેમ  કેલી યીતે વપ કશલેામ? તેના જલાફભાાં 
નાયદ ઉય મક્ત શ્રક તેભન ેજણાલે છે. અશીં ણ ધનની દ્ધદ્વતલધ ઉમલગતાને જ પ્રાધાન્મ આલાભાાં આવય ાં છે. એટરે 
કે,ન્મામ,નીતત,વયમ,પ્રેભ,ધન,ધભમ,તલશ્વાવ,વશાન ભતૂત,જ્ઞાન,લેદાભ્માવ લગેયે જેલા નીતતફધ અન ે વમલશાયવબફન્ધી જે 
શ્રક ભશાબાયતભાાં છે તેલા જ એકાતધક શ્રક આણને વીધ ેવીધા ાંચતન્ત્રભાાં જલા ભે છે.  

         આભ, તનયલતધકાના દયપ્રેક્ષ્મભાાં ભાનલવભાજ તેની વભ્મતા,યીતયીલાજ    અન ેતયવબફન્ધી વાદશયમ બર ે
ફદરાતાાં શમ યાંત   નૈતતકમલૂ્મ અને તને લાયવ વદૈલ અક્ષ્ ણ યશ ે છે. આ જ કાયણે ભશાબાયત જેલા ગ્રન્થયયન 
યલતી વાદશયમના ઉજીલી ફની યહ્યા છે. ાંચતાંત્રની ઉય ક્ત ફાફતન ેજતાાં ભશાબાયત ઘણી ફધી યીતે તેન ાં 
ઉજીલી ફન્ય ાં છે તે લાત અશીં ચયીતાથમ થમેરી જઇ ળકામ છે. 
 

*.વયદાય ટેર આટૌમવ કૉરેજ,દયલરપ યડ,અભદાલાદ ખાત ેમજામેરા ‘ભશાબાયત બાયતીમ બાાવાદશયમ કે ઉજીવમ કે    

  રૂભેં’તલમક એક દદલવીમ યાષ્ષ્િમ દયવાંલાદભાાં પ્રસ્ત ત કયેર ળધત્ર, તા. 25 જ રાઇ 2015 
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