
 

 
Page URL: http://www.sahityasetu.co.in/issue43/mahesh.html                                                                Page 1 of 5 

Included in the UGC Approved List of Journals  

SAHITYASETU 
ISSN: 2249-2372 
A Peer-Reviewed Literary e-journal 

 
Website: http://www.sahityasetu.co.in 

 

 
Year-8, Issue-1, Continuous Issue-43, January - February 2018 

 
 

મહાભારતના સભાપર્વમાાં નારદકથિત માનર્-અથિકાર*

 
અથિકાર શબ્દ અથિ ઉપસર્વ અને कृ કરવુાં એર્ા િાતિુી બન્યો છે. તેનો અિવ ર્િારે સાંભાળ 
રાખર્ી એર્ો િાય છે. આ ઉપરાન્ત તેના કતવવ્ય, હક, દાર્ો અન ેકાયવભાર જેર્ા અન્ય અિો પણ 
છે. માનર્જીર્ન સાિે સાંકળાયેલા આ શબ્દને વ્યાપક અિવમાાં જોઈશુાં તો, પથૃિર્ીસાંબાંિી અનેક 
પ્રાણીઓમાાંિી જે માત્ર બદુ્ધિસામર્થયવિી ભભન્નતા અને શે્રષ્ઠતા પામ્યો છે તેર્ા માનર્ માટે તેનો 
થર્શેષ થર્થનયોર્ જોર્ા મળે છે. ર્ળી, છેક રૈ્દદકકાળિી આજ સિુી ઉત્તરોત્તર થર્કાસશીલ મનષુ્ય 
માટે તેના અનેકથર્િ આયામો પણ જોર્ા મળે છે. માનર્ના અથિકાર સમ્બન્િે મહાભારતમાાં 
ઠેકઠેકાણે અનેકઘણુાં કહરે્ાયુાં છે. તેમાાં સભાપર્વના ‘કચ્ચિદ્’ અધ્યાય પણ ઘણો  મહત્તત્તર્પણૂવ છે. 
સભાપર્વમાાં યથુિષ્ષ્ઠર રાજસયૂ યજ્ઞ કરર્ાની ઇચછા વ્યક્ત કરે છે તેર્ા સમયે દેર્થષિ નારદનુાં 
આર્મન િાય છે. તેમણે યથુિષ્ષ્ઠરને કેટલાક રાજ્યસમ્બન્િી પ્રશ્નો પછૂયા છે. તેમાાં સામાન્ય 
માનર્ને મળર્ાપાત્ર અને મળૂભતૂ જરૂદરયાતર્ાળા કેટલાક રે્િક પ્રશ્નો પણ હતા. તેમના 
ર્ક્તવ્યમાાં રાજાિી રાંક સિુી પ્રત્તયેક માનર્ને તેના મળૂભતૂ અથિકાર મળર્ા જ જોઈએ એર્ી 
દહમાયત કરી છે. નારદજીએ યથુિષ્ષ્ઠરને લર્ભર્ એકસો જેટલા પ્રશ્નો પછૂયા છે. તેમાાં માનર્ના 
અથિકારો સમ્બન્િી અનેક પ્રશ્નો પણ છે. જેન ેિાર-પાાંિ ભાર્માાં ર્હેંિી શકાય એમ છે. જેમ કે, 
મળૂભતૂ અથિકારો, સરુક્ષાસમ્બન્િી અથિકારો, વ્યર્સાય-અન્તર્વત અથિકારો અને વ્યક્ક્તર્ત 
અથિકારોનો પણ સમાર્ેશ િાય છે. નારદજીએ જણારે્લા માનર્ અથિકારોને ઉપયુવક્ત થર્ભાર્ોની 
દૃષ્ષ્ટએ જોઈએ. 

1. મળૂભતૂ અધિકારો – 

 સભાપર્વના ‘કચ્ચિદ્ અધ્યાયના પ્રારાંભે નારદજી રાજા યથુિષ્ષ્ઠરને િમવ-અિવ-કામ સાંબાંિી 
પ્રશ્નો પછૂીને િીમે િીમે માનર્ના મળૂભતૂ અથિકારોની ર્ાત કરતો એક પ્રશ્ન પણ પછેૂ છે. 

कच्चिद्दरु्गाच्चि सर्गाच्चि धनधगन्यगयुधोदक ैः । 

    यन्र श्च परिपूिगाच्चन तथग च्चिच्चपपधनुधाि ैः ।। 5.25 
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 અિાવત ્ “તમારા બિા જ દકલ્લા, િન-િાન્ય, આયિુ, પાણી, યન્ત્રો, થશલ્પીઓ અને 
િનિુાવરીઓિી પદરપણૂવ તો છે ને ?” 

 નારદજીએ પછેૂલા આ પ્રશ્નમાાં માનર્જીર્ન માટે જરૂરી એર્ી પાયાની અને મળૂભતૂ 
જરૂરીયાતો સાંતોષર્ાની ર્ાત છે. સમાજ સ્ર્રૂપે જીર્તા બદુ્ધિશાળી અને ઉત્તકૃષ્ટ પ્રાણીથર્શેષ માટે 
પાયાની જરૂરીયાતો શુાં હોઈ શકે ? માનર્નો જન્મ કદાિ અરણ્યમાાં િાય – અને તેની આજુબાજુ 
તેના પ્રેરક-પોષક કે પોતીકા અન્ય માનર્ો ન હોય તેર્ા સાંજોર્ોમાાં તેની જરૂરીયાતો ન સાંતોષાય 
એ સ્ર્ાભાથર્ક છે. પરન્ત ુબદુ્ધિશાળી પ્રાણી તરીકે સાંર્દઠતસમાજમાાં રહતેા માનર્ની જરૂરીયાત 
અથનર્ાયવપણે સાંતોષાર્ી જોઈએ. આનો અિવ એ કે, માનર્ તરીકે જન્મેલા અને કોઈિી અનશુાથસત 
િયેલા મનષુ્યની પ્રિમ પ્રાિથમકતા રોટી, કપડાાં અને મકાન છે. जीर्ो जीर्स्य कगििम् । એક જીર્ 
બીજા જીર્નુાં કારણ છે. આ કારણ િીમે િીમે જરૂરીયાત બને છે અને જરૂરીયાત છેર્ટે અથિકારમાાં 
પદરર્થતિત િાય છે. નારદજી યથુિષ્ષ્ઠરને ઉપયુવક્ત શ્લોક દ્વારા પછેૂ છે કે, તમારા રાજ્યમાાં રહતેા 
પ્રત્તયેક મનષુ્યને પરૂત ુાં િાન્ય મળી રહ ેછે? તેને યોગ્ય પ્રમાણમાાં પાણી આપર્ામાાં આર્ ેછે? અન ે
યોગ્ય િનિુવરોિી તેમની સરુક્ષા પણ પરૂી પાડર્ામાાં આરે્ છે ને ? કેમ કે, અનશુાથસત માનર્નો 
એ અથિકાર છે કે તેના આથશ્રત તરફિી તેને જીર્ન જીર્ર્ાની આ મળૂભતૂ સર્ર્ડો પરૂી પાડર્ામાાં 
આર્ે. આમ, એક જ પ્રશ્નિી માનર્ના મળૂભતૂ અથિકારોની ર્ાત નારદજીએ અહીં સ્પષ્ટ કરી છે. 

2. સરુક્ષાસબંિંી અધિકારો – 

 નારદજી હરે્ યથુિષ્ષ્ઠરને તેમની પ્રજાની સરુક્ષા થર્શે પ્રશ્નો પછેૂ છે. તેમાાં સૌપ્રિમ થનદોષ-
પ્રજાનુાં શોષણ કે પીડન ન િવુાં જોઈએ. એની દહમાયત કરે છે. જેમ કે, 

 कच्चिन्नोग्रेि दण्डने भृिमुद्वचे्चजतप्रजगैः ।। 5.34 

 અિાવત ્“ઉગ્ર એર્ા દાંડિી પ્રાજને અત્તયન્ત ઉદ્વરે્-પીડા તો અપાતી નિી ને ? 

 માનર્ જીર્નમાાં થનયમો અિાવત ્ દાંડ હોર્ા જરૂરી છે. પરાંત ુ એ દાંડિી કે થનયમિી 
પ્રજાકલ્યાણ અને પ્રજાજીર્નમાાં ક્સ્િરતા કે શાક્ન્તનુાં ર્ાતાર્રણ બનવુાં જોઈએ. માનર્નો એ પણ 
અથિકાર છે કે, તેનુાં દાંડ કે થનયમ ર્રે્રેિી પીડન ન િવુાં જોઈએ. એટલે કે સરુક્ષાના હતેિુી દાંડ 
આર્કાયવ છે પણ તેનાિી ઉદ્વરે્ કે પીડા ન િાય એ પણ તેનો અથિકાર છે. કેમ કે, ભયભીત કે 
ઉદ્ધદ્વગ્ન મનષુ્યિી ઉત્તમરાષ્રનુાં કે ઉન્નત સમાજનુાં થનમાવણ િત ુાં નિી. આ ર્ાત નારદજીએ અહીં 
પ્રજાલક્ષી સરુક્ષાને ધ્યાનમાાં રાખીને કરી છે. 

 માનર્સમાજમાાં સ્ત્રી-પરુુષ ઉભયનુાં સમાન મહત્તત્તર્ છે. તેમ છતાાં સ્ત્રીઓને પોતાની થર્શેષ 
સરુક્ષા પ્રાપ્ત િાય એ અથત-અથનર્ાયવ છે એમ જણાર્તા નારદજી કહ ેછે કે, “હ ેયથુિષ્ષ્ઠર ! તમે 
સ્ત્રીઓને દુુઃખના સમયે સાન્ત્તર્ન આપો છો ને ? ર્ળી તમારા રાજ્યની સ્ત્રીઓ સરુભક્ષત તો છે ને 
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?” (कच्चिच्चरियैः सगन्रर्यच्चस कच्चित्तगश्च सुिच्चितगैः ।) અિાવત ્નારદજી અહીં સ્ત્રીઓને થર્શેષ સરુક્ષા મળે 
તેર્ા થર્શેષ અથિકારની ર્ાત જણાર્ે છે. રાજા દ્વારા રાજ્યમાાં મનષુ્ય, પશ,ુ દકલ્લા, િન, િાન્ય 
અને સરુ્ણાવદદ સમ્પથત્તની સરુક્ષા તો અથનર્ાયવ છે જ. પરન્ત ુસ્ત્રીઓના થર્શેષ સરુક્ષાનો અથિકાર 
છે જે રાજાએ પદરપણૂવ કરર્ો જ જોઈએ એર્ી થર્શષે દહમાયત કરી છે. 

 એટલે કે, પ્રજાનુાં અકારણદમન નહીં િવુાં જોઈએ અને સ્ત્રીઓની થર્શેષ સરુક્ષા િર્ી 
જોઈએ. આમ, સરુક્ષાસાંબન્િી આથિકારો પણ મહાભારતકાળમાાં થર્શેષ ચસુ્ત અને અોોખા 
પ્રકારના હતા. 

3. વ્યવસાય સમ્બન્િી અધિકારો – 

 નારદજી ત્તયારબાદ યથુિષ્ષ્ઠરને પ્રજાને અપાતી વ્યર્સાય સમ્બન્િી સર્ર્ડો અને 
અથિકારોની ર્ાત કરે છે. રાજ્યની સદૈર્ સરુક્ષા કરતા અને થનયમ પાલનમાાં ઉપયોર્ી બનતા 
સૈન્યના રે્તન અને ખોરાક અંરે્ પણ થર્શેષ પ્રાર્િાન હોવુાં જોઈએ. કેમ કે, જે સૈન્ય આઠ પ્રહર 
સરુક્ષા પ્રદાન કરત ુાં હોય તેના પણ કેટલાક જીર્નસાંબાંિી અથિકારો હોય છે. આ અથિકારો એટલે 
પોતાની સેર્ાવથૃત્ત, ત્તયાર્ અને સમપવણ ભાર્નાના બદલામાાં પોતાનુાં યોગ્ય રે્તન અને ખોરાકિી 
ભરણપોષણ િાય એવુાં જરૂહી છે. અથનર્ાયવ પણે તેમના વ્યર્સાય સાંબાંિી આ અથિકાર પ્રશાસને 
પણૂવ કરર્ો જ જોઈએ. જેમ કે- 

कच्चिद्बलस्य भकं्त च र्तेनं च यथोच्चचतम् । 

सम्प्प्रगप्तकगलं दगतव्यं ददगच्चस न च्चर्कर्ाच्चस ।। 5.38 

અિાવત ્“(તમે) સૈન્યને ખોરાક અન ેપર્ાર યોગ્ય રીતે આપો છો ન ે? ખરા સમયે આપર્ા 
યોગ્ય (પરુસ્કારાદદ) તમે આપો છો ને ? આપેલુાં (ઈનામ) પાછાં તો લઈ લેતા નિી ને ?” 

 ર્ળી નારદજી જે થર્દ્યાર્ાન ્ થર્દ્વાનો સમાજ માટે પોતાનો જીર્નથનથિ આપીને સાંપણૂવ 
સમાજનુાં કેળર્ણીર્િવન કરર્ામાાં સહાયભતૂ બને છે તેનો પણ યોગ્ય દાન અને માન મેળર્ર્ાનો 
અથિકાર છે. જેમ કે – 

कच्चिच्चद्वद्यगच्चर्नीतगंश्च निगञ्ज्ञगनच्चर्िगिदगन् । 

यथगर्ह ंर्ुितश्च र् दगनेनगभ्यर्पद्यसे ।। 5.43 

 રાજાના રાજ્યમાાં રહીને ખેતી કરતા ખેડતૂોનો પણ થર્શેષ અથિકાર હોય છે. એમ જણાર્તાાં 
નારદજી કહ ેછે કે, જ્યારે અનાવષૃ્ષ્ટ કે અથતવષૃ્ષ્ટિી ખેડતૂોના ખેતી, બીયારણ કે અનાજ નાશ 
પામે ત્તયારે રાજાનુાં એ પરમ કતવવ્ય બને છે કે, તેણે ખેડતૂોને પ્રતીક સ્ર્રૂપે અિાવત ્એકસો રૂથપયે 
એક રૂથપયો વ્યાજ લઈને પણ મદદ-સહાય કરર્ી અથનર્ાયવ છે. કેમ કે, પ્રજાનુાં જીર્ન ખેતીની 
ઉપજિી જ િાલે છે. ખેતપેદાશોિી જ રાજ્ય જીરે્ છે, સમિૃ બને છે અને ખ્યાથત પામે છે. રાજાની 
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અને સમગ્ર રાજ્યની સાિી આિારશીલા ખેતી જ હોય ત્તયારે થર્કટ પદરક્સ્િથતમાાં રાજાની પાસેિી 
થર્થનમયના િોરણે થર્ત્ત માર્ર્ાનો ખેડતૂોનો આર્ર્ો અથિકાર છે. ખેડતૂોને હાલના સમયમાાં 
અપાતી લોન ર્રે્રેની ઋણમકુ્ક્તમાાં પણ મહાભારત અને પરૂોર્ામી અન્ય સાદહત્ત્તયક – આિારો 
જ અથિકારના અિવને ર્િારનારા અને પષુ્ટ કરનારા બન્યા છે. નારદજીએ કહલેો તે શ્લોક આ 
મજુબ છે. 

 

कच्चिद्बीज ंच भकं्त कर्ाकगयगर्सीदते । 

प्रतीकं च ितं र्ृद््यग ददगस्यृिमनुग्रर्हम् ।। 5.68 

અિાવત ્“જ્યારે તમારા ખેડતૂો માટેનુાં બીયારણ અને અનાજ નાશ પામે છે ત્તયારે તેમને 
એકસો એ એક પ્રતીક (અિાવત ્એક રૂથપયો કે એક ટકો) વ્યાજ લઈને ઉપકાર રૂપે ઋણ આપો છો 
ને ?” 

અહીં ઉપકારરૂપે એર્ો શબ્દ ખેડતૂો માટે અથિકારપ્રદાન કરનારો છે. કેમ કે, આજીર્ન 
રાજા અને રાજ્ય ખેડતૂોનુાં ઋણી હોય છે. ખેડતૂોનો સદૈર્ તેમના ઉપર ઉપકાર હોય છે. માટે તેના 
બદલામાાં તેમને મળતી સહાય એ તેમનો અથિકાર છે, એ ર્ાત રાજાએ કદાથપ ન ભલૂર્ી જોઈએ 
એમ નારદજી યથુિષ્ષ્ઠરને જણારે્ છે. 

4. વ્યક્તતગત અધિકારો 

વ્યક્ક્તર્ત અથિકારોની ર્ાત કરતા નારદજી યથુિષ્ષ્ઠરને પ્રજાા એક થર્શેષ અથિકારિી 
ર્ાકેફ કરે છે. નારદજી કહ ેછે કે, હ ેયથુિષ્ષ્ઠર તમે પ્રજાના સ્ર્ામી છો. અને તે કારણે તમને મળર્ા 
આર્નારો ર્ર્વ ઘણો મોટો હોય છે. પરન્ત ુતે બે પ્રકારનો હોય છે. કેટલાક લોકો માત્ર થનરે્દક 
રૂપે આરે્ છે. પોતાની ર્ાત કે થર્ર્તનુાં થનરે્દન કરીને જાય છે. પરન્ત ુબીજા કેટલાક લોકો 
પ્રથતથનરે્દક રૂપે પણ તમારી પાસે આરે્ છે. ત્તયારે તમે ર્ર્વ, મોહ કે કામને લીિે તેમને સાાંભળ્યા 
થર્ના જ ર્મે તે રીતે અપમાથનત કરીને કાઢી તો મકૂતા નિી ને ? નારદજી આ ર્ાત આજના 
સમયમાાં અિાવત ્લોકતાંત્રમાાં મળએલા ર્ાણી સ્ર્ાતન્્યના અથિકારની પષુ્ષ્ટ કરે છે. એર્ી માન્યતા 
હતી કે રાજાશાહીમાાં રાજાનો શબ્દ એ જ કાયદો કે થનયમ હતો. પરન્ત ુનારદજી જે રીતે જણારે્ 
છે તે રીતે તત્તકાભલક રાજાઓએ પણ પ્રજાને ર્ાણીસ્ર્ાતન્્યનો અથિકાર આપ્યો હતો. માટે જ 
નારદજી કહ ે છે કે, જે પ્રથતથનરે્દકો છે તે રાજાની થર્રુિ હશે તેર્ાાં થનરે્દનો કરશે. આજનો 
થર્રોિપક્ષ એ પરૂ્ે નો પ્રથતથનર્ેદક હતો. અને તેિી રાજા તેમની તે થર્રોિી ર્ાત, ન ર્મતી 
ર્ાત, અવ્યર્સ્િા કે અન્યાયની ર્ાતિી થર્મખુ બને એ સ્ર્ાભાથર્ક છે. આર્ા સમયે પાજા ર્ર્વિી, 
મોહિી કે કામ અિાવત ્લાલસાિી તેમને ન સાાંભળએ અને કાઢી મકેૂ કે ધતૂ્તકારે તે સહજ છે. પરન્ત ુ
ખરેખર પ્રજાને પોતાના થનરે્દન કરર્ાનો અથિકાર પણ છે. માટે સાજાએ તેને અથનર્ાયવ પણે 
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સાાંભળર્ી જ જોઈએ. આમ, મહાભારતમાાં પણ વ્યક્ક્તની વ્યક્ક્તથનષ્ઠા તેના સમાજ માટે 
પ્રથતથનર્ેદકના સ્ર્રૂપે વ્યક્ત કરર્ાનો પણ સાંપણૂવ અથિકાર હતો. આ ર્ાતન ેસ્પષ્ટ કરતો મળૂ 
શ્લોક આ મજુબ છે. 

कच्चिन्न मगनगन्मोर्हगद्वग कगमगद्वगच्चप च्चर्िगं पते । 

अर्थाप्ररयर्थानैः प्रगप्तगनपगस्यच्चस कथंचन ।। 5.81 

અિાવત ્“હ ેપ્રજાના સ્ર્ામી તમને મળર્ા આર્ેલા થનર્ેદક અને પ્રથતથનર્ેદકને ર્ર્વ, મોહ 
કે કામને લીિે તમે ર્મે તે રીતે કાઢી મકૂતા તો નિી ને ?” 

આમ, ર્તવમાન સમયમાાં માનર્માત્રને કેટલીક પાયાની જરૂદરયાતો છે. એર્ી જ રીતે 
માનર્ તરીકે તેના કેટલાક અથિકારો પણ છે. પોતે સમાજનુાં અને પ્રશાસનુાં અથર્ભાજ્ય અંર્ 
હોર્ાિી તેના અક્સ્તત્તર્ અને અક્સ્મતાનુાં પણ પણૂવપણે ર્ૌરર્ જળર્ાય એ જરૂરી જ નહીં, અથત-
અથનર્ાયવ છે. આ સાંજોર્ોમાાં પરૂોર્ામી સાદહત્તયની તરફ દૃષ્ષ્ટપાત કરીશુાં તો, મહાભારતના 
સભાપર્વમાાં આરે્લા કચ્ચિદ્ અધ્યાયમાાં નારદજીએ યથુિષ્ષ્ઠરને પછેૂલા કેટલાક પ્રશ્નોના જર્ાબમાાં 
આપણને માનર્ના અિઇકારોનુાં અર્લોકન જણાય છે. જે આજના અથિકારોની પષુ્ષ્ટ કરનારા છે. 
અને સાિે-સાિે માનર્ તરીકે આપણને શુાં અથિક મળવુાં જોઈએ, આપમો શુાં હક કે દાર્ો છે, તેનુાં 
પણ દૃઢસ્મરણ કરારે્ છે. 
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