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વદૈિક આચારના અગંો – સત્ય અન ેશ્રદ્ધા 
ભારતી એ. પટલે  
વ્યાખ્યાતા સહાયક 

 

વેિો એ ભારતીય સંસ્કૃતતના મૂળસ્રોત છે. વેિો અને વૈદિક વાઙ્મય દ્વારા આપણને ભારતીય સમસ્કૃતતન ં યથાથથ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય 

છે. વેિોમાં ભાષા, િેવતાખ્યાન, ધમથ વગેરે તવષયક બહૂમૂલ્ય સામગ્રી પ્રસ્ત ત કરવામાં આવી છે. માનવમાત્રના કતથવ્યોનો પણ તેમાં 

તનિેશ કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં સત્ય, અહહસા, િાન વગેર ે તવતવધ આચાર તત્ત્વોનો તવતવધ રીતે ઉલ્લેખ થયેલો છે. તેમાંથી 

સત્ય અને શ્રદ્ધા એ બે આચારો અંગે વેિોમાં જે તવધાન થયેલ ં છે તે િશાથવવાનો પ્રસ્ત ત શોધલેખનો ઉદ્દેશ્ય છે. 

 

મન ષ્યના જીવનમાં આચારન ં અત્યન્ત મહત્ત્વ છે. યોગ્ય આચરણ એ તે મન ષ્યજીવનન ં આવશ્યક કતથવ્ય છે. ‘સત્ય’ એ તો 

મન ષ્યજીવનનો સવથશ્રેષ્ઠ ગ ણ છે એમ કહી શકાય. સત્ય બોલવ ં એ મન ષ્યન ં એક શ્રેષ્ઠ નૈતતક મૂલ્ય છે. સત્ય એ છે જે વતથમાન 

જગતનો તાતત્ત્વક બોધ કરાવે. મન અને વાણીન ં એક થવ ં એ સત્ય છે. આ સત્ય શબ્િના ‘સાચ ં’, ‘વાસ્તતવક’, ‘અસલી’, 

‘ઇમાનિાર’, ‘તનષ્કપટ’, ‘તનષ્ઠાવાન્’, વગેરે તવતવધ અથો થાય છે.1 અમરકોશમાં सत्यम्, तथ्यम्, ऋतम्, सम्यक् એ ચારને 

સત્યના પયાથયવાચી શબ્િો ગણાવ્યા છે.2 
 

વેિમાં તવતવધ રીતે ‘સત્ય’ શબ્િનો પ્રયોગ થયેલો છે. (સત્તા)માંથી તનષ્પન્ન થયેલો હોવાને કારણે ‘સત્ય’ શબ્િનો મૂળ અથથ 

‘સત્તાવાળો’ કે ‘વાસ્તતવક’ એવો પ્રતીત થાય છે. વેિમાં તવતવધ સ્થાને આ અથથમાં સત્ય શબ્િ પ્રયોજાયો છે. જેમક,ે यः सुन्वते 

पद्यते दध्रु आ चिद्वाजं दददर्षि स ककलाचस सत्यः । - હે િ ધ થષથ, જે ત  ંસોમાતભષવ કરવાવાળા, પ રોડાશાદિ રાંધનારને બળ પ્રિાન 

કરે છે તે ત ં ‘વાસ્તતવક’ (સત્તાવાળો) છે.3 અહીં ઇન્રને વાસ્તતવક કહેવામાં આવ્યો છે. અતગ્નનો પણ ‘વાસ્તતવક’ તરીકે ઉલ્લેખ 

મળે છે. જેમકે - ‘જેને પૂવથના િેવોએ પ્રકાતશત કયો છે તે તનશ્ચય જ વાસ્તતવક છે.’4 તવશેષણ રૂપે ‘વસ્તતવક’ અથથમાં ‘સત્ય’ 

શબ્િનો પ્રયોગ થયેલો છે. જેમક,ે त्वं दचेि सिचिणं रयय नोऽद्रोधेण विसा सत्यमग्ने । - ‘હે અતગ્ન ! ત ં રોહરતહત વાણીથી 

અમને સહસ્રની સંખ્યામાં ‘વાસ્તતવક’ ધન પ્રિાન કર.’’5 અહીં रचयमન्ા તવશેષણ તરીકે ‘सत्यम’् શબ્િ પ્રયોજાયો છે. 
 

ભાવ સાહચયથને કારણે ‘સત્ય’ શબ્િના ‘સાચ ં’ એ અથથનો ‘વફાિાર’, ‘સફળ’, ‘પૂણથ’ વગેરે અથોમાં તવકાસ થયેલો જોવા મળે છે. 

જેમક,ે त्वं सत्पचतमदघवानस्तरुत्रस्त्वं सत्यो वसवानः सिोदाः । - ‘તમે વીરોના સ્વામી મઘવન્ અમારા રક્ષક સાચા 

                                                      
1

 सच्चा, वास्तचवक, असली, 2.ईमानदार, चनष्कपट, चनष्ठावान् (संस्कृत-चिन्दी कोश, ले. वामन चशवराम आप्टे, पृ. 

1063)   
2

 अमरकोशः, पं. कुलिन्द्र गोतम, वाराणसी, पृ. 42 
3

 ઋગ્વેિ 2-12-15 
4

 स चि सत्यो य ंपूवे चिद्दवेासचिद्यमीचधरे । (ઋગ્વેિ 5-25-2) 
5 

ઋગ્વેિ 3-14-6 
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(વફાિાર), બહ  ધનવાળા અને તવજય આપનાર છો.’6 ‘હે ઇન્ર તમે સાચા (વફાિાર) છો.’7 सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः । 

- ‘યજમાનની કામનાઓ સાચી (સફળ) થાય.’8 इद ंद्यावापृचिवी सत्यमस्तु चपतमादतयदकदिोपब्रुवे वाम् । - ‘‘હે માતા તપતા 

દ્યાવાપૃતથવી ! જે પ્રાથના હ ં તમને બન્નેને કરં તે ‘પૂણથ’ થાય.’’9 
 

સંજ્ઞારૂપે ‘સત્ય’ શબ્િનો પ્રયોગ વાસ્તતવક (સચ્ચાઇ) અથથમાં પણ મળે છે. જેમક,ે चवश्वमा प्रा अन्तररक्षं मचित्वा सत्यमद्धा 

नककरन्यस्त्वावान् । - ‘હે ઇન્ર ! તમે તમારી મહત્તાથી સમગ્ર અન્તદરક્ષને ભરી િીધ ં છે, સચ્ચાઇ એ છે કે તમારા સમાન અન્ય 

કોઇ નથી.’10 દિયાતવશેષણના રૂપમાં ‘વસ્ત તઃ’, ‘સાચે જ’ એવા અથોમાં ‘સત્ય’ શબ્િનો પ્રયોગ થયેલો જોવા મળે છે. જેમક,ે 

सत्यं त्वेिा अमवन्तो दनवचिदा रकद्रयासः चमि ं कृवनवन्त्यवाताम् । - ‘િીતપ્તવાન અને બળવાન મરદ્ગણ સાચે જ 

મરભૂતમમાં પણ વાય રહત વૃતિ કરે છે.’11 ઋગ્વેિમાં સત્યન ં કથનમાત્ર નથી પણ સત્યને કાયથમાં પદરણત કરવાનો સંકેત કરવામાં 

આવ્યો છે. ‘મન ષ્ય સત્ય બોલે તે પ્રમાણે આચરણ કરે. એવ ં કરનાર ઋભ  સોમામૃતને પ્રાપ્ત કરે છે.’12  
 

ઋગ્વેિમાં ‘સત્ય’, ‘વાસ્તતવક’ એવો અથથ િશાથવતા ‘ઋત’ શબ્િનો પ્રયોગ થયેલો પણ જોવા મળે છે. જેમક,ે ऋतेन राजन् अनृत ं

चवचवचिन् मम राष्ट्रस्याचधपत्यमेचि । - ‘હે રાજન્ ! તમે સત્યથી અસત્યનો તવવેક કરતા મારા રાષ્ટ્રના આતધપતત થાઓ.’13
  

 

‘સત્યના આધારે પૃતથવી ટકેલી છે’14 તથા ‘ઋતના તન્ત ઓ સવથત્ર તવદ્યમાન છે’15 એવ ં પણ ઋગ્વેિમાં કહ્ ં છે.  

 

મન ષ્યના જીવનમાં શાશ્વતતનયમ તરીકે ઋતનો અને પતવત્ર તનયમ તરીકે સત્યનો સમાવેશ થાય ત્યારે તે નૈતતક તનયમના રૂપમાં 

પદરણમે છે. આ તસ્થતતમાં ઋતનો પ્રયોગ ‘સત્ય’ માટે તથા અનૃતનો પ્રયોગ ‘અસત્ય’ માટે થાય છે. વરણ અને તમત્ર એ ચદરત્ર 

સમ્બન્ધી િેવ હોવાથી તમત્રાવરણના સૂક્તમાં આવો પ્રયોગ થયેલો જોવા મળે છે. આ તમત્રાવરણને અસત્યનો તવનાશ કરી 

સત્યથી ય ક્ત થવા માટેની પ્રાથથના કરવામાં આવે છે.16  

 

ઋગ્વેિમાં િેવોને ઋતપાલકના રૂપમાં િશાથવાયા છે. જેમક,ે ऋतस्य पन्िामन्वेचत साधु प्रजानतीव न कदशो चमनाती । - 

‘ઋતના માગથ પર ઉષા સીધી જાય છે. માગથથી પદરતચત હોવાને કારણે તે ક્યારેય પથભ્રિ થતી નથી.’17 સત્યને રક્ષકના રૂપમાં 

સ્વીકારતા ઋગ્વેિમા ંકહેવામાં આવ્ય ં છે કે – सा मा सत्योचतः पररपातुः चवश्वतः । - ‘તે સત્યકથન ચારેય તરફથી મારી રક્ષા 

                                                      
6

 ઋગ્વેિ 1-174-1 
7

 त्वं सत्यम् इन्द्र । (ઋગ્વેિ 1-63-3) 
8 ઋગ્વેિ 10-116-8 
9

 ઋગ્વેિ 1-185-11 
10

 ઋગ્વેિ 1-52-13 
11

 ઋગ્વેિ 1-38-7 
12

 सत्यमूिुनदर एव चि िकु्ररनु स्वधामृभवे जग्मुरेताम् । (ઋ. 4-22-6) 
13

 ઋગ્વેિ 10-124-4 
14 सत्येनोत्तचमता भूचमः । ઋગ્વેિ 10-85-1  
15

 ऋतस्य तन्तु चवततः । ઋગ્વિે 9-73-9 
16

 अवाचतरतमनतृाचन चवश्व ऋतेन चमत्रावरुणा सिेिे । (ઋ. 1-152-1) 
17

 ઋ. 5-80-4  
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કરે.’18 િેવતાઓ સત્યકથનના રક્ષક હોય છે અને અસત્યાિીઓને િતડડત કરે છે. વરણિેવને વેિમાં મન ષ્યોના સત્ય અને અસત્યન ં 

તનરીક્ષણ કરતા િશાથવ્યા છે – यासां राजा वरुणो याचत मध्ये सत्यानृत ेअवश्यञ्जनानाम् । જો કોઇ મન ષ્ય અસત્યન ં આચરણ 

કરતો જણાય તો તેને પકડીને વરણિેવ પોતાના પાશો વડે બાંધી િે છે. અથવથવિેમાં કહ્ ં છે કે, चिनन्तु सव ेअनृत ंवदन्तं यः 

सत्यवाद्यचत तं सृजन्तु ।- ‘(વરણના પાશ) અસત્ય બોલનાર બધાને બાંધી િે છે અને જે સત્યવાિીઓ છે તેમને સ્પશથતા પણ 

નથી.’19 વરણિેવ સત્યાચરણને વધારનારા છે એવ ં પણ ઋગ્વેિમાં કહ્ ં છે.20  ઇન્રિેવને પણ અસત્યવાિીઓને િડડ કરતા 

િશાથવ્યા છે – िचन्त रक्षो िन्त्यासद्वदन्तमुभाचवन्द्रस्य प्रचसतौ शयाते । - ‘ઇન્રિેવ રાક્ષસો અને અસત્યવાિીઓને િતડડત કરે 

છે તથા તે બન્નેને બન્ધનમાં નાંખે છે.’21 અગ્નિેવ તવષે ઋગ્વેિમાં કહ્ ં છે ક, ‘જે અસત્ય વડ ેસત્યને નિ કરે છે તે યાત ધાનને 

અતગ્ન પોતાના તેજથી નિ કરે છે.’22  

 

આ સત્ય કે ઋતના કથન પર ઋગ્વેિમાં ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે તે સત્યની ઉત્પતત્ત શ્રદ્ધાથી થાય છે એવો એક ઉલ્લેખ 
યજ વેિમાં જોવા મળે છે.  

व्रतेन दीक्षामाप्नोचत दीक्षयाप्नोचत दचक्षणाम् । 

दचक्षणया ऋद्धामाप्नोचत ऋद्धया सत्यमाप्यते ।। 

શ્રદ્ધા પણ મન ષ્યના જીવન માટે એક આવશ્યક ગ ણ છે. શ્રદ્ધાથી મન ષ્યને જીવનમાં સત્યતનષ્ઠ બનવાન ં બળ પ્રાપ્ત થાય છે. આ 

શ્રદ્ધા શબ્િ ‘ऋत्’ અને ‘धा’ એ બેના યોગથી બન્યો છે. ‘ऋत्’ શબ્િનો અથથ ‘સત્ય’ છે અને ‘धा’નો અથથ ‘ધારણ કરવ ં’ એવો થાય 

છે. મન, વચન અને કમથથી સત્યને ધારણ કરવ ં એને ‘શ્રદ્ધા’ કહે છે. વારંવારના અન ભવ અને પરીક્ષા દ્વારા જ્યારે સત્યન ં 
વાસ્તતવક રૂપ દૃઢતવશ્વાસનો તવષય બને છે ત્યારે તેને ‘શ્રદ્ધા’ કહેવાય છે. શ્રદ્ધા શબ્િથી બે પ્રકારના ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. એક 
તો તેન ં િેવતારૂપ અને બીજ ં  જનસામાન્યનો તવશ્વાસ. ઋગ્વેિના િશમા મંડળના 151મા સૂક્તમાં શ્રદ્ધાના િેવતારૂપની મહત્તાન ં 
વણથન કરવામાં આવ્ય ં છે. તેમાં કહ્ ં છે કે, ‘શ્રદ્ધાથી અતગ્ન પ્રિીપ્ત થાય છે, યજ્ઞની આહ તત શ્રદ્ધાથી યજ્ઞક ંડમાં હોમવામાં આવે 

છે.’ – ऋद्धयाचग्नः सचमध्यते, श्रद्धया हूयते िचवः ।23 જીવનના સંધષથમાં પણ શ્રદ્ધાન ં મહત્ત્વ પ્રિર્શશત કરતા ઋગ્વેિમાં કહ્ ં છે 
કે – 

यिा दवेा असुरेिु श्रद्धामुगे्रिु िकक्ररे । 

एवं भोजेिु यज्वस्वस्माकमुकदतं कृचध ।।24 

જેવી રીતે ધન અને તવજય વગેરેને ચાહનારા મન ષ્યો શત્ર ઓને ભયભીત કરનારા બળવાન પ રષો પર શ્રદ્ધા રાખે છે તેવી રીતે 
ભોજન કરનાર, કરાવનાર મન ષ્યોમાં અને યજન કે િાનશીલ મન ષ્યોમાં અમારં વચન શ્રદ્ધાયોગ્ય કરો. આ શ્રદ્ધાિેવીને પોતાન ં 
જીવન શ્રદ્ધાય ક્ત કરવા માટે પણ પ્રાથથના કરવામાં આવી છે.25  

 

                                                      
18

 ઋ. 10-37-2 
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 અથવથવેિ 4-16-6 
20

 ऋतवान् ऋतजाता ऋतावधृो घोरासो अनृतचद्विः । (ઋ. 7-66-13) 
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 ઋ. 7-104-3 
22

 ऋतं ये अग्ने अनृतेन िचन्त । तमर्षििा स्फूजदयञ्जातवेदः । (ઋ. 10-87-11) 
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 ઋ. 10-151-1 
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 ઋ. 10-151-3 
25 श्रद्ध ेश्रद्धापयेि नः । (ઋ. 10-151-5) 
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આ શ્રદ્ધા શબ્િનો પ્રયોગ ‘આસ્થા’ એવા અથથમાં થયેલો છે. જેમક,ે न श्रचद्धत ंत ेमित इचन्द्रयाय । - ‘હે ઇન્ર! તારા મહાન 

સામર્થયથ અને ઔશ્વયથને માટે અમારી આસ્થા છે.’26 તનષ્ઠા એવા અથથમાં પણ શ્રદ્ધા શબ્િનો પ્રયોગ થયેલો છે. જેમક,ે ‘હ ં અશ્વોને 
તવભક્ત કરતો શત્ર ઓના ધનને હરવા માટે તનષ્ઠા સાથે રથ ઉપર ચઢ ં.’27 તવશ્વાસ એવા અથથમાં શ્રદ્ધા શબ્િનો પ્રયોગ વધારે 
થયેલો છે. જેમકે ઋગ્વેિમાં કહ્ ં છે કે – तदस्येद ंपश्यता भूरर पृष्ट ंश्रकदन्द्रस्य धत्तन वीयादय । - ‘ઇન્રના આ પ્રવૃદ્ધ અને 
તવસ્તીણથ પરાિમને જ ઓ, તેમની શતક્ત ઉપર તવશ્વાસ કરો.’28 ઋગ્વેિના 147મા સૂક્તમાં કહ્ ં છે- ‘હે ઇન્ર ! હ ં તારા મ ખ્ય 

તેજ માટે તવશ્વાસી છ ં. જેનાથી ત ં ગતતશીલ વૃત્રને મારે છે અને લોકમાં જળપ્રિાન કરે છે.’29  અન્યન ં મહત્ત્વ સ્વીકારનારના 

મનમાં જ શ્રદ્ધા જેવો પતવત્ર ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. યજ વેિમાં કહ્ ં છે,  

दषृ््वा रूपे व्याकरोत् सत्यानतृे प्रजापचतः । 

अऋद्धामनृतेऽदधाच्छ्रद्धां सत्ये प्रजापचतः ।।30 
 

‘પ્રજાપતતએ સત્ય અને અસત્યના સ્વરૂપને જોઇને અલગ કય ું. તેમણે અસત્યમાં અશ્રદ્ધા અને સત્યમાં શ્રદ્ધાને સ્થાતપત કરી છે.’ 
કિાચ આ જ કારણે મન ષ્યમાં સત્ય પ્રતત શ્રદ્ધા અને અસત્ય પ્રતત અશ્રદ્ધા જોવા મળે છે.   
 

શ્રદ્ધા એ સામાતજક ભાવ છે જે સિાચારથી પોતષત છે અને બધા જ ધમથના લોકોમાં આ શ્રદ્ધા દૃતિગોચર થાય છે; જેનો 
મૂળસ્રોત વેિોમાં પ્રાપ્ત થાય છે અને આ શ્રદ્ધા દ્વારા મન ષ્યના સવથશ્રેષ્ઠ ગ ણ એવા ‘સત્ય’ની ઉત્પતત્ત થાય છે. 
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 आयदश्वान् वनन्वतः श्रद्धयाि ंरिे रुिम् । (ઋ. 8-1-31) 
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