
 

Page | 169  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

શ્રીવિક્રમચરરત્રમાાં સમાજ દર્શન એક અભ્યાસ 
સાંજયકુમાર આર. ચૌધરી 

( M.A.,M.PHIL.,GSET ) PH.D Scholar, HNGU, Patan 
સારાાંર્ –  વાહશત્મ વભાજન ું દળશન છે, વભાજન ું પ્રતિબફિંફ છે, 
વભાજન ું ભાગશદળશક છે. કોુઇણ દેળ કે વભ્મિાની ભાહશિી એના 
વાહશત્મના ુભ્માવથી પ્રાપ્િ થામ છે. વાહશત્મ રોકજીલનન ું 
ુબબન્ન અંગ છે. કોુઇણ કાના વાહશત્મથી િે વભમની 
હયસ્થથતિઓ , જનભાનવની યશણેી-કયણી , ખાન-ાન િથા 
ુન્મ ગતિતલતધઓની જાણકાયી પ્રાપ્િ થામ છે. વભાજ વાહશત્મને 
પ્રબાતલિ કયે છે ુને વાહશત્મ વભાજ ય પ્રબાલ ાડે છે. ફુંને 
એક તવક્કાની ફે ફાજ  છે. વાહશત્મથી વભાજનો એ જ વુંફુંધ છે, જે 
વુંફુંધ ુઅત્ભાનો ળયીયથી શોમ છે , વાહશત્મ વભાજરૂી ળયીયની 
ુઅત્ભા છે. વાહશત્મ ુજય-ુભય છે. ુઅથી કોુઇણ કાના 
વભાજજીલનની ભાહશિી ુઅણન ે િત્કારીન વભમભાું યચામેર 
વાહશત્મનાું ુધ્મમન દ્વાયા વયિાથી ુઈડીને આંખે લગે છે. 
શ્રીતલક્રભચહયત્ર ુઅચામશશ્રી શ બળીરગબણ દ્વાયા તલ.વું.૧૪૯૯ ભાું 
યચામેર ભશાકાવ્મ છે. િેના ુધ્મમન દ્વાયા િત્કાબરન વભાજભાું 
નાયીન ું થથાન, િેન ું ભાન-વન્ભાન, યાજાન ું થથાન-કિશવ્મ, યાજ્મ 
લશીલટ, ગ રૂન ું થથાન, રોકોની ધાતભિક વતૃિ, અંધશ્રદ્ધા, ભાન્મિા, 
વ્મલવામ, નગયયચના લગેયેન ું દળશન ુઅણને પ્રત્મક્ષ થામ છે. 
પ્રથત  િ વુંળોધન રેખભાું ુઅ ભશાકાવ્મભાુંથી પ્રાપ્િ ુઅ જ વભાજ 
દળશન યજૂ કયલાનો પ્રમત્ન કયલાભાું ુઅવ્મો છે. 
ચાિીરૂ ર્બ્દો – વભાજ, રોકજીલન, વાહશત્મ ુને વભાજ, 
વભાજવ્મલથથા , તલક્રભાહદત્મ  
પ્રસ્તાિના -    

શ્રીતલક્રભચહયત્ર ુઅચામશશ્રી શ બળીરગબણ દ્વાયા 

યબચિ ભશાયાજા તલક્રભાહદત્મના યાક્રભોન ું લણશન કયત  ું 

ુદભિૂ કાવ્મ છે. યાજા તલક્રભાહદત્મના જીલનચહયત્ર ે

પ્રાચીન કાથી જ ુનકે કતલઓન ે ોિાની િયપ 

ુઅકતિિ કમાશ છે. ુઅચામશશ્રી શ બળીરગબણએ ણ 

ુગાુઈના કતલઓ દ્વાયા યબચિ કાવ્મો , વભાજભાું પ્રચબરિ 

રોકલામકાઓભાુંથી પ્રયેણા રુઇ યાજા તલક્રભાહદત્મના 

ચહયત્રન ું લણશન કયત  ું કાવ્મ શ્રીતલક્રભચહયત્રની યચના 

તલ.વું.૧૪૯૯ ભાું કયી છે.૧ ુન્મ વાહશત્મની જેભ ુઅ 

ભશાકાવ્મના વમ્મક ુધ્મમન દ્વાયા િત્કારીન વભાજ 

વ્મલથથાનો ુઅણને સ યેે યીચમ પ્રાપ્િ થામ છે , જે 

નીચ ેપ્રભાણે જોુઇ ળકામ છે. 
શ્રીવિક્રમચરરત્રમાાં સમાજ દર્શન - 

 કોુઇણ વભાજવ્મલથથાભાું નાયીએ ુબબન્ન અંગ 

છે. ુઅથી વભાજભાું નાયીનાું થથાનને ુઅધાયે કોુઇણ 

વભાજવ્મલથથાન ું ુઅકરન વયિાથી કયી ળકામ છે. સ્ત્રી 

તલનાના વભાજની કલ્ના ણ કયી ળકાિી નથી. ુઅ 

ભશાકાવ્મભાું ુઅણન ેવભાજભાું સ્ત્રીનાું તલતલધ રૂો ુન ે

િને  ું વભાજભાું થથાનની ભાહશિી ભે છે. િત્કાબરન 

વભાજભાું સ્ત્રીન ું થથાન બગલાન ભન એ ભન થમતૃિભાું 

જણાવ્ય ું છે કે, 

“ मत्र नामयस्तु ऩजू्मन्ते यभन्त ेतत्र देवता्। 

मत्रैतास्तु न ऩूज्मन्त ेसवायस्तत्रापरा् क्रिमा्।।૨ ” 

િ ેપ્રભાણ ે ુઈચ્ચ થથાન શત  ું .િત્કાબરન વભાજભાું ભાિાન ે

ખફૂ જ ુઈચ્ચ તલત્ર થથાન શત  ું . ભાિાન ે જૂનીમ 

ભાનલાભાું ુઅલિા. વગશ-૧ ભાું જ્માયે યોશનબગયી 

લશિભાુંથી યત્ન ભેલલાના પ્રવુંગભાું બ્ટમભાત્ર 

તલક્રભાહદત્મન ે ભાિાનાું ુવત્મ વભાચાય ુઅ ે છે. ુઅથી 

તલક્રભાહદત્મ દ ુઃખી થામ છે, ુન ેિને ેયત્ન પ્રાપ્િ થામ છે. 

યુંત   જ્માયે િભેને વત્મની જાણ થામ છે, િ ેયત્ન પેંકી દે 

છે. ુન ેકતલ તલક્રભાહદત્મના મ ખેથી ભાિાની થત  તિ કયિાું 

કશ ેછે કે , ભાિા વલોત્તભ િીથશભમી  , ભાિાના ચયણોભાું 

લુંદન ભાત્રથી  ણ્મ પ્રાપ્િ થામ છે. જેભ કે, 

“ तीथे धभे च देवे च वववादो ववदषुाां फहु्। 
भातुश्र्चयणचचाय त ुसवयदर्यनसांभता ।। 

गङगास्नानेन मत्ऩुण्मां नभयदादर्यनने च । 

ताऩीस्भयणभात्रणे तन्भातु् ऩदफन्धनात ्।।૩ ” 

 ુઅ ુઈયાુંિ વગશ-૮ ભાું ચકે્રશ્વયીદેલીનાું મ ખ ેકતલ 

ભાિાની થત  િી કયે છે. ુઅભ િત્વભમભાું ભાિા વભાજભાું 
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ુઈચ્ચ થથાન ે બફયાજભાન શિા. ુઅ ુઈયાુંિ િત્કારીન 

વભાજભાું ફહ ત્નીત્લ પ્રથા પ્રચબરિ શિી .યાજા િથા 

ુન્મ શોદે્દદાયો એક કયિાું લધ  સ્ત્રીઓ વાથે રગ્ન કયિાું એ 

યાજા તલક્રભાહદત્મના ુનકે સ્ત્રીઓ વાથેના રગ્ન યથી 

કશી ળકામ . 

  ુઅ ુઈયાુંિ વભાજભાું કન્માને 

ફોજરૂ ગણલાભાું ન ુઅલિી. કન્માના જન્ભ વભમ ેણ 

 ત્રની જેભ ુઈત્વલ ભનાલલાભાું ુઅલિો.૪ કન્માનો ુઈછેય 

ણ  ત્રની વભાન રાડથી થિો. િેભાું કોુઇ બદેબાલ 

યાખલાભાું ુઅલિો નશી. કન્માને ણ ક ભાયની જેભ તળક્ષણ 

ુઅલાભાું ુઅલત ું. તળક્ષાનો િને ેણ ુતધકાય શિો. જેભ 

કે , દભાલિીન ેયાજા તલતલધ ળાત્રોનો ુભ્માવ કયાલ ેછે. 

“ ऩण्ण्डत् श्रौणणबुक्ऩुत्रीां ऩाठयमत्वा कलरण्न्दका् । 

आनीनाम नऩृाऩान्त ेर्ुकयाजसभण्न्वताभ ्।।૫ ” 

  ુઅ ુઈયાુંિ વગશ-૧૧ ભાું દભાલિી 

ુન ેયાજા તલક્રભાહદત્મના રગ્નની કથા યથી કશી ળકામ 

કે , કન્માના રગ્ન ભાટે વભથમા યાખી થલમુંલય યખલાભાું 

ુઅલિાું ુન ેિનેે મોગ્મ લય વુંદ કયલાની છૂટ શિી. 

  ુઅ ુઈયાુંિ વગશ-૧૨ ભાું ુઅલિી 

ધન્મત્ની યત્નભુંજયીની લાિ યથી જાણી ળકામ છે કે, 

િત્કારીન વભાજભાું વિીપ્રથાનો યીલાજ ણ પ્રચબરિ 

શિો . ત્ની ોિાના તિના મ ત્ય  છી િેની વાથ ે

બચિાભાું વિી થિી શિી. રોકો વિી થનાય સ્ત્રીન ેભાનબયી 

નજયે જોિાું શિા, િનેે દેલી ગણલાભાું ુઅલિી શિી . ુઅ 

ુઈયાુંિ ભશાકાવ્મભાું બચતત્રિ કોચી કુંદોમણ ુન ે ુન્મ 

લશે્માઓના ચહયત્ર યથી કશી ળકામ કે વભાજભાું 

લશે્માવતૃિ ણ પ્રચબરિ શિી. લળેમાઓ નાચ-ગાન 

લગેયેભાું તન ણ શિી. લશે્માવતૃિએ તનિંદનીમ ણ ગણાિી. 

લળેમાન ે ણ વભાજભાું મોગ્મ થથાન શત  ું. િઓે યાજા , 

યાજક ટ ુંફ ુન ેુન્મ રોકોન ું ભનોયુંજન કયિી િથા ુન્મ 

ુઆચ્ચ્છિ કામશભાું વશામિા કયિી. ુઅભ, એકુંદયે િત્કાબરન 

વભાજભાું સ્ત્રીન ું થથાન તનમ્ન નશોત  ું . સ્ત્રીન ે વભાજભાું 

મોગ્મ ભાન, ભોબો પ્રાપ્િ શિાું. 

  વભાજભાું યાજાન ે પ્રજાનો વલેક 

ભાનલાભાું ુઅલિો. યાજા પ્રજાારનન ે ોિાનો ધભશ 

ભાનિાું. વગશ-૨ ભાું તલક્રભાહદત્મ ખશયક ુન ે વલશશય 

ચોયન ેકડલા થલમું ગ પ્િલેળ ેનગયભાું ભ્રભણ કયે છે, જે 

યથી કશી ળકામ કે કેટરીકલાય યાજા થલમું પ્રજાન ું દ ુઃખ 

જાણલા ુન ેિેન ેદૂય કયલા ગ પ્િલળે ેનગયભાું નીકિાું. 

વભાજભાું યાજગાદી યાજા તલના ુશ બ ભાનલાભાું ુઅલિી. 

યાજા ોિાનાું ભોટા  ત્રન ેુઈત્તયાતધકાયી િયીકે થલીકાયિા 

ુન ે ોિાનાું છી િને ે યાજ્મ વોંિા. યાજાના 

યાજ્માબબકેને વગશ-૧ભાું યાજા બત શશયી ુને યાજા 

તલક્રભાહદત્મના યાજ્માબબકેનાું લણશનની જેભ ધાભધભૂથી 

ુઈજલલાભાું ુઅલિાું. યાજા ઘણીલાય વન્માવ ધાયણ કયિાું. 

યાજ્મવ્મલથથા જાલલા ભાટે ભશાભાત્મ,ભુંત્રી,વનેાતિ 

,દુંડનામક લગેયે શોદ્દાઓ ુભરભાું શિાું. યાજ્મો-યાજ્મો 

લચ્ચ ે વીભા તલથિાય,સ્ત્રીઓ કે ુન્મ કાયણ ે વુંઘશ થિાું. 

યાજાનાું ભનોયુંજન ભાટે લશે્માઓ દ્વાયા નતૃ્મ, ગાન, 

જાદ ગયોની કરા , લાિાશકથન કયલાભાું ુઅલત ું ુને યાજા 

િભેનો મોગ્મ વત્કાય કયિાું.     

      િત્કાબરન વભાજભાું રોકો ગ રૂ ુન ે

ુલધિૂન ેખફૂ ભાન ુઅિા. િેભનાું દળશન કયી ધન્મિા 

ુઅમોગ્મ ુઅગિા-થલાગિા કયિાું. યાજા ણ િભેનો 

ુઈદેળ ુન વયિા. જેભ કે વગશ-૮ ભાું તવદ્ધવનેસયૂીશ્વયજી 

યાજા તલક્રભાહદત્મન ે દેળના વુંબાલી ધાતભિક કામો ભાટે 

પ્રયેે છે. 

“अन्मेद्मुववयिभाददत्म् बूऩ् सुन्दयवविभ् । 

लसध्दसेनगुयो् ऩाश्र्वे धभ ेश्रोतुां सभीयमवात ्।।૬ ” 

  ુઅ ુઈયાુંિ યાજા ુને પ્રજા ખફૂ જ 

ધાતભિક શિી. યાજા તલતલધ િીથશથથાનોની ધાતભિકમાત્રા વુંઘ 

વાથ ેકયિાું. કેટરીકલાય નગયના રોકો ણ િેભાું જોડાિા. 

િત્કાબરન વભમભાું જૈન ધભશનો પ્રબાલ ણ શિો. વગશ-૭ 

ભાું ુઈજ્જજૈનના ભશાકાર ભુંહદયના ુઆતિશાવની કથાના 

ુઅધાયે કશી ળકામ કે વભાજભાું જૈન ુન ે હશન્દ  ધભશના 

રોકો લચ્ચ ે ધભશની ફાફિભાું તલગ્રશ ચારિો શળ.ે દયેક 

ોિાના ધભશને શ્રષે્ઠ ગણાલિાું શળે. 

  િત્કાબરન વભાજભાું રોકોભાું 

અંધતલશ્વાવ ણ જોલા ભે છે. તિના મતૃ્ય  ાછ વિી 

થલા િૈમાય થનાય સ્ત્રીન ેરોકો દેલી િયીકે ભાનિાું. રોકો 

ભિૂ, પ્રિે, લિૈાર, ગાુંધલશ ,મોગીની લગેયેભાું તલશ્વાવ 

ધયાલિાું. ુને િભેની ુરૌહકક ળસ્તિઓભાું ણ ભાનિાું. 

રોકોભાું એલી ણ ભાન્મિા શિી કે મિૃકને થળશ ન 

કયલો. જેભ કે, 

“बट्टभात्रो जगौ नौ चेत ्त्वां रास्मस्मा ववबूषणभ ्। 

अहां चाण्डालरकां  कभय न कुव ेसाम्प्रतां सुह्मत ्।।૭  ” 
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  ુઅ ુઈયાુંિ રોકો જ્મોતિળાસ્ત્રભાું 

ણૂશ તલશ્વાવ ધયાલિાું. યાજા ણ ોિાના દયફાયભાું 

જ્મોતિીન ે મોગ્મ થથાન ુઅિા. િથા ોિાના તલતલધ 

કામો , મ શ્કેરીઓભાું િઓે જ્મોતિતલદ્યાનો વશાયો ણ 

રિેા. ુઅ ુઈયાુંિ થલપ્નદળશનને ણ રોકો ભાનિાું. ુન ે

થલપ્ન ુઈયથી બતલષ્મ જાણલાનો પ્રમત્ન કયિા.  

  ુઅ શ્રીતલક્રભચહયત્ર ભશાકાવ્મનાું 

ુઅધાયે િત્કાબરન વભમની નગયયચનાનો ણ ુઅણને 

યીચમ થામ છે. યાજા ુન ેુન્મ યાજક ટ ુંફના વભ્મોના 

ભશરે નગયના ુન્મ રોકોથી ુરગ શિાું. િથા દયેક 

જાિીનાું રોકો ુરગ-ુરગ તલથિાયભાું યશિેા જેન ે‘ ાડા 

‘ એવ ું નાભ ુઅલાભાું ુઅલત ું. જેભ કે , વગશ-૧ ભાું કોચી 

કુંદોમણ યશિેી િે કુંદોુઇનો ાડો ુન ે વગશ-૯ ભાું ઘાુંચી 

રોકોનો ાડો લગેયે. િત્કાબરન વભમભાું ભોટા વમદૃ્ધ 

નગયો ણ શિાું। જેભ કે , લલ્રબી ય , ુઈજ્જજૈન લગેયે . 

િથા નગયનાું રોકો સ ખી ણ શિાું. 

  િત્કાબરન વભમભાું રોકોનો મ ખ્મ 

વ્મલવામ ખિેી શિો. ુઅભ છિાું વગશ-૩ ભાું ગ ણવાયનાું 

કથાનક ુન ે વગશ-૬ ભાું તલક્રભાહદત્મ , તભત્ર બીભના 

કથાનકનાું ુઅધાયે કશી ળકામ કે િત્વભમભાું રોકો 

દયીમાુઆ ભાગે લશાણ દ્વાયા ુન્મ દેળ વાથ ેવ્માાય કયિાું. 

ુઅ ુઈયાુંિ તલતલધ કરાઓ ણ તલકતવિ શિી. રોકો 

તળલ્તલદ્યા , ુશ્વતલદ્યા , ગજતલદ્યા , ુઅય શતલદ્યા , ગાન 

,નતૃ્મ લગેયેભાું ાયુંગિ શિાું. ુઅભ રોકોન ું જીલન વમદૃ્ધ 

શત  ું. યુંત   રોકોભાું દારૂવલેન , જ ગાય , લશે્માવતૃિ જેલી 

ફદીઓ ણ પેરામરેી શિી. 
ઉસાંહાર - 

 ુઅભ, શ્રીતલક્રભચહયત્ર ભશાકાવ્મન ે ુઅધાયે 

ુઅણન ેિત્કાબરન વભાજવ્મલથથાનો સ યેે ખ્માર ુઅલ ે

છે. િત્કાબરન વભાજભાું સ્ત્રીન ું થથાન ુઈચ્ચ શત  ું. િનેે પતિ 

 ર ના ભનોયુંજનન ું વાધન ભાનલાભાું ન ુઅલિી. િેની 

ભાન, ભમાશદા યાખલાભાું ુઅલિી. િ ે વભમભાું યાજા 

ોિાની પ્રજાન ું વુંિાનની જેભ ારન કયિાું. પ્રજા 

ોિાના ધભશભાું ુતટૂ શ્રદ્ધા ધયાલિી શિી. જો કે રોકોભાું 

વશજે ધાતભિક ક્ટમયિાનાું ણ ુઅણને દળશન થામ છે. િ ે

વભમભાું વભાજભાું તલતલધ કરાઓ ુન ે તલતલધ પ્રકાયના 

વ્મલવામથી રોકો હયબચિ શિાું. ુઅથી િ ે વભમભાું 

રોકોન ું જીલન એકુંદયે સ ખી ુન ે વમદૃ્ધ શત  ું. રોકોભાું 

તવતભિ ભાત્રાભાું અંધતલશ્વાવ ુને ુન્મ ફદીઓ ણ શિી. 

યુંત   એકુંદયે રોકો ોિાન ું જીલન ળાુંતિથી વાય કયિાું. 

ુઅભ, િે વભમભાું યાભયાજ્મ જેલી સ્થથતિ શિી એભ કશવે  ું 

વાલ ખોટ ું ણ નથી.  
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