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દેલી બાગલત યુાણભાાં નાયી 

ડૉ. સરેુશભાઈ એસ. ટે  

પ્રિન્વીારશ્રી, શ્રીભતી આય.આય. એચ. ટેર, ભહશરા આર્ૌ્વ કૉરજે, પ્રલજાયુ 

યુાણવાહશત્મ બાયતીમવભાજ તથા વાંસ્કૃપ્રતનુ ાં દ્ણ છે. 
યુાણવાહશત્મભાાં િાચીન વાભાજજક જીલન દ્ધપ્રતનુ ાં લણ્ન િાપ્ત 
થામ છે. અનેક પ્રલદ્વાનએ લૈહદકકા તથા િાચીનકાભાાં નાયીની 
સ્સ્થપ્રત ય િકાળ ાડમ છે. દેલીબાગલતયુાણભાાં નાયીના દૈલી 
સ્લરુનુ ાં લણ્ન િાપ્ત થામ છે.  
 

નાયી વભાજનુાં એક ભશત્લનુાં અંગ છે. વભાજનુાં વ ાંગઠન 
નાયીથી જ ણ્ૂ થામ છે. નાયી પ્રલનાની વભાજની કલ્ના જ કયી 
ળકાતી નથી. ધભ્, અથ્, કાભ અને ભક્ષ આ ચાયેમ રુુાથ્ 
નાયીની વશામતાથી જ ણ્ૂ થામ છે. વભાજભાાં નાયીનુ ાં ખફૂ જ 
ભશત્લ છે. નાયીના ભશત્લ વાંદબે ઘણા ચઢાલ-ઉતાય આવ્મા છે. 
દેલીબાગલતયુાણભાાં નાયીના ત્રણ સ્લરુનુ ાં લણ્ન કયલાભાાં 
આવ્યુાં છે. ( ૧) કન્મા (ય) ત્ની અને (3) ભાતા. 
દેલીફાગલતયુાણભાાં નાયીનુ ાં એક ચથુાં રૂ ણ ભે છે. તે છે 
દેલીરૂ. 

 

નારી કન્યા રૂમાાઃ 
કઈ ણ વભાજભાાં નાયીની ભશત્તા ય પ્રલચાય કયતાાંભ 

શરેાાં  ફાફત ય પ્રલચાય કયલાની જરૂય છે. કે દીકયીના જન્ભ ય 
રક કેલ અનબુલ કયે છે ?ઋગ્લેદકાભાાં દયેક ભાતા-પ્રતા તુ્રની 
કાભના કયતા શતા. ૧ તે વભમભાાં કઈ ણ જગ્માએ  દીકયીના 
કાભના કયલાભાાં આલતી નહશ ય છતાાં ભાતા-પ્રતા તાની 
દીકયીની દેખબા વાયી યીતે કયતા શતા ? 3 ભશાબાયતકાભાાં 
દીકયીના જન્ભ ય સ્ત્રીઓ નતૃ્મ-ગાન કયતી શતી તેનુ ાં લણ્ન િાપ્ત 
થામ છે.  

स्त्रीचः काश्चचत्यजायन्त ेचतस्त्रः पंचकन्यकाः। 
जातमाराचच नतृ्यश्न्त गायश्न्त च हसश्न्त। 

 

દેલીબાગલતયુાણભાાં ણ એવુાં જ્ઞાત થામ છે. કે રક 
તુ્રની કાભના કયતા શતા. યાંત ુકમાયેક વાંતાન લગયના હયલાય 
દીકયીની ણ કલ્ના કયતા શતા. યાજા અશ્વપ્રત તથા તેની ત્ની 
વાંતાનત્પ્રત્ત ભાટે દેલી વાપ્રલત્રીની જૂા કયતા શતા. તેઓ દીકયી 
િાપ્ત થામ તેલી તાની અભબરાા વ્મકત કયતા શતા.  કેટરાક 
ભાતા-પ્રતા કન્મા િાપ્પ્ત ભાટે મજ્ઞ લગેયે કયતા શતા. યાજા યૈમ્મા 
તથા તથા તેની ત્ની દ્વાયા મજ્ઞ કયલાથી તેભને દીકયી િાપ્ત થઈ 
શતી.૬ તે દીકયીનુ ાં નાભ એકાલરી યાખલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. 

એકાલરીના ફઘા વાંસ્કાય તેભજ ારન-ણ તુ્રની જેભ 
કયલાભાાં આવ્મા શતા. િભદ્ધયા નાભની કન્મા વ્દાંળને કાયણે મતૃ્ય ુ
ાભી ત તેના પ્રતાએ ખફૂ પ્રલરા કમો શત. કાયણ કે, તે 
તાની દીકયીને ખફૂ જ િેભ કયતા શતા.૭ 

 

તે વભમભાાં ભાતા-પ્રતા કન્માના જન્ભને નવીફ ભાનતા 
શતા નહશ. કેટરાક હયલાયભાાં કન્માન જન્ભ રેલ ખયાફ 
ભાનલાભાાં આલત શત. દેલીબાગલતયુાણભાાં અનેક જગ્માઓ 
કશલેાભાાં આવ્યુાં છે કે કન્માની શત્મા કયલી ભશાા છે. આ ફાફત 
એ ફતાલે છે. કે કેટરાક હયલાયભાાં શત્મા કયી નાખલાભાાં આલતી 
શળે. 
 

સંત્તિની ઉિરાત્તધકારીાઃ 
કન્માને કઈ જગ્માએ પ્તાની વાંપ્રત્તની ઉત્તયાપ્રધકાયી 

કશલેાભાાં આલી નથી. તે વભમભાાં તુ્રને જ પ્રતાની વાંપ્રત્તન 
ઉત્તયાપ્રધકાયી ગણલાભાાં આલત શત. દેલીબાગલત યુાણભાાં એક 
જગ્માએ રખયુાં છે કે યગી તથા ભયણ થાયીએ ડેર તુ્ર લગયન 
પ્રતા એવુાં પ્રલચાયત શત કે અયે ! ભાયી ાવે કેટલુાં ફધુાં ધન છે, 
ભારુાં ભકાન આટલુાં ફધુાં સુાંદય છે, ણ આ ફધાન સ્લાભી કણ 
ફનળે ? ૮ ભશાબાયતકાભાાં કન્માને પ્રતાની વાંપ્રત્ત તથા યાજ્મની 
ઉત્તયાપ્રધકાયી ભાની છે. ૯ યાંત ુદેલીફાગલતયુાણભાાં આવુાં કઈ 
લણ્ન િાપ્ત થતુાં નથી, કે કન્મા ણ પ્રતાની વાંપ્રત્તભાાં 
ઉત્તયાપ્રધકાયી શમ. શહયશ્ચાંદ્રની ત્ની કશ ેછે પ્રતાની વાંપ્રત્તન 
ઉત્તયાપ્રધકાયી તુ્ર જ છે. ૧૦ આનાતી સ્ષ્ટ થામ છે કે પ્રતાની 
વાંપ્રત્તન તુ્ર જ અપ્રધકાયી છે.  
    

તત્કારીન વભાજભાાં કન્માઓને ગદ રેલાભાાં આલતી 
શતી. યાજા શયૂવેનની તૂ્રીનુ ાં નાભ કુાંતી શત ુાં. તેને એક અન્મ યાજા 
કુાંતીબજે ગદ રીધી શતી. યાજાએ બયણ-ણ કયુું શત ુાં. ૧૧ 
કન્માઓનુાં વભાજભાાં ધાપ્રભિક િવાંગઓ ખફૂ જ ભશત્લ શત ુાં. પ્રલત્ર 
રક યજ કન્માઓનુાં જૂન કયતા શતા. નલયાત્રભાાં યજ કન્માઓનુાં 
જૂક કયલાભાાં આલતુાં શત ુાં ખાવ કયીને દવ લ્થી નાની ઉંભયની 
કન્માનુ ાં જૂક કયલાભાાં આલતુાં શત ુાં.૧ય 

    

તે વભમે કન્માઓ ભાતા-પ્રતાના ણ્ૂ સ્નેશની અપ્રધકાયી 
શતી. તેભને રાડ-પ્માયથી ાલાભાાં આલતી શતી. કમાયેક લધાયે 
ડતા રાડ-પ્માયને કાયણે તેનુ ાં હયણાભ ખરુ્ાં આલતુાં શત ુાં. ભાતા-



Volume-1, Issue-10, October-2016                                                                         RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary 

© RRIJM 2015, All Rights Reserved                                                                                                                                              2 | P a g e  

પ્રતાએ મશુ્કેરીન વાભન કયલ ડત શત.  ળપ્રળકરાને તાના 
ભાતા-પ્રતા ખફૂ વભજાલતા શતા છતાાં સદુળ્નને તાન પ્રત 
ફનાલલા ભાટે જીદ કયતી શતી. આનુાં હયણાભ એ આલે છે કે 
ળપ્રળકરાના પ્રતાને યાજના અળબ્દ વાાંબલા ડે છે. ૧3 ઘણી 
લખત ભાતા-પ્રતાનુ ાં ન વાાંબતી કન્માઓને ઘણુાં વશન કયવુાં ડત ુાં 
ભ ાંદદયીએ તાના ભાતા-પ્રતાની આજ્ઞા ન ભાનીને તાની  
ઈચ્છાથી એક યાજા વાથે રગ્ન કયી રીધા.યાંત ુત્માય છી તેને 
એક વાંકટન વાભન કયલ ડમ શત. ૧૪ 

 

તે વભમભાાં કન્માઓની વાયી યીતે દેખબા કયલાભાાં 
આલતી શતી. યૈમ્મ નાભના યાજાએ તાની કન્માઓની દેખબા 
ભાટે અનેક વખીઓની પ્રનયહુકત કયી શતી. ૧ જ્માયે એકાલરી 
યલુાન થઈ ત યાજાએ તેના યક્ષણ ભાટે વૈપ્રનક યાખમા શતા. 
એકાલરી જ્માાં જામ ત્માાં ત્માાં વૈપ્રનક તેનુ ાં યક્ષણ કયલા વાથે જતા 
શતા.૧૬ ભાતા-પ્રતાનુ ાં તાની કન્માનુ ાં યક્ષણ કયલાનુ ાં કત્વ્મ શત ુાં. 
તે વભમે કન્માઓ ભાટે એકરા ફશાય જલાનુ ાં મગ્મ ગણાત ુાં નહશ. તે 
વભમે વભાજભાાં કેટરાક દુર્જન શતા જે એકરી કન્મા વાથે શલા 
છતાાં કન્માઓનુાં અશયણ કયલાભાાં આલતુાં શત ુાં. યાજકુભાયી 
એકાલરીની વાથે વૈપ્રનક શલા છતાાં ફારકેત ુાં નાભના વ્મહકતએ તેનુ ાં 
અશયણ કયુું શત ુાં. ૧૭ 

 

ચાહયત્ર્મ જ કન્માનુ ાં આભૂણ વભજલાભાાં આલતુાં શત ુાં. 
ચાહયત્ર્મશીન કન્માના પ્રતા દુુઃખી શતા. ચાહયત્ર્મશીન કન્માઓ કૂ 
ભાટે કરાંક વભજલાભાાં આલતી શતી. તેભના ભાટે ‘ાપ્રણી’ તથા 
‘કૂકરાંહકની’ લગેયે ળબ્દન િમગ કયલાભાાં આલત શત.  ૧ ૮ 
કુાંતીનુ ાં એક એવુાં ઉદાશયણ ભે છે કે તે ઘયભાાં યશતેી શલા છતાાં 
તેનુ ાં અશયણ કયુું શત.ુ  
 

ચાહયત્ર્મ જ કન્માનુ ાં  આભૂણ વભજલાભાાં આલતુાં શત ુાં. 
ચાહયત્ર્મશીન કન્માના પ્રતા દુુઃખી શતા. ચાહયત્ર્મશીન કન્માનુ ાં કૂ 
ભાટે કરાંક વભજલાભાાં આલતી શતી, તેભના ભાટે ‘ાપ્રણી’ તથા 
‘કુકરાંહકની’ લગેયે ળબ્દન િમગ કયલાભાાં આલત શત. ૧૮ 
કુાંતીનુ ાં એક એવુાં ઉદાશયણ ભે છે કે તે ઘયભાાં યશતેી શલા છતાાં 
તેન ળીરબાંગ થમ અને તેને તુ્રને જન્ભ આપ્મ શત. આ 
ફાફતની ભાહશતી તેના ભાતા-પ્રતાને વશજે ણ ભી ન શતી. ૧૯ 
વભાજભાાં આલી ઘટનાઓ ખયાફ ગણાતી શતી. 
 

કન્યા મનોરંજનાઃ 
ક્નન્મા ભાતા-પ્રતાના પ્રનમાંત્રણભાાં યશતેી ફશાય જલા ય 

તેભના ય િપ્રતફાંધ શત. ભનષુ્મ શમ કે િાણી શમ દયેક ભાટે 
તાના ભનને િફુપ્લ્રત યાખલા ભાટે ભનયાંજનની જરૂય શમ છે. 
તત્કારીન વભાજભાાં કન્માઓ  ફગીચાભાાં પલા જઈને ભનયાંજન 
કયતી શતી. ફુર ચ ૂાંટલા તેભના ભાટે ભનયાંજન કયતી શતી. ફુર 

ચ ૂાંટલા તેભના ભાટે ભનયાંજનન પ્રલમ શત. ય૦ કન્માઓ નદી 
હકનાયે ણ તાની વખીઓ વાથે પયલા જતી શતી.ય ૧ વભાજભાાં 
જાદુન, ખેર, કઠ-તૂીન ખેર િખમાત શત.યય કન્માઓ આલા 
િવાંગ દ્વાયા ભનયાંજન ભાણતી શતી. 

 

કન્યા માટેના કાનનૂી અત્તધકારાઃ 
પ્રલલાશ શરેાાં કન્મા ભાતા-પ્રતા ઘેય યશતેી શતી. તે 

વભમે કન્માનુ ાં બયણણ ભાતા-પ્રતા કયતાાં શતાાં. રગ્ન છી 
કન્મા તાના પ્રતને ઘેય જતી. પ્રતાની વાંપ્રત્તભાાં તેન કઈ 
અપ્રધકાય યશતે નહશ. કેલ ‘પુ્રત્રકા’ કન્માન જ પ્રતાની વાંપ્રત્ત ય 
અપ્રધકાય યશતે શત. ય3 ‘પુ્રત્રકા’ કન્માન અથ્ થામ છે. જે 
ક્નન્માના પ્રતાના ઘેય તુ્ર ન શમ તે પ્રતાની વાંપ્રત્તન અપ્રધકાય 
તુ્રીન શત. પ્રતાની વાંપ્રત્ત તુ્રીના તુ્રને િાપ્ત થતી શતી. 
 

ગહૃકાયયાઃ  
તત્કારીન વભાજભાાં કન્માઓન ભટાબાગન વભમ 

ઘયની દેખબાભાાં જત. તેભનુ ાં મખુમ કામ્ અપ્રતપ્રથઓની વેલા 
કયલાનુ ાં શત ુાં. એકલાય નાયદ તથા લ્મપુ્રન વાંજમ નાભના યાજાના 
ઘેય ગમા ત તેભને તાની તુ્રી દભમાંતીને તેભની વેલા કયલાનુ ાં 
કહ્ુાં .ય૪ દભાંમતી દયયજ ભાટે જ, બજન, ાન, ઈરામચી તથા 
થાયીની લગેયેની વ્મલસ્થા કયતી શતી.ય કુાંતી નાભની એક 
કન્માને તાના ઘયભાાં દુલા્વા નાભના મપુ્રનની ચાય ભહશના સધુી 
વેલા કયી શતી.ય૬ આ યીતે અપ્રતપ્રથવેલા તેના ગશૃકામ્નુ ાં એક અંગ 
શત ુાં. ગશૃકામ્ ઉયાાંત કન્માઓ તાના પ્રતાના કામ્ભાાં ણ ભદદ 
કયતી શતી. વત્મલતી નાભની ક્નન્મા તાના કામ્ભાાં ણ ભદદ 
કયતી શતી. વત્મલતી નાભનીકન્મા તાના પ્રતાના કામ્ભાાં વશામ 
કયતી શતી. એકલાય તે સ્લમાં ળાાંતનુ ાં નાભના યાજાને તાની 
શડીભાાં ફેવાડી ગાંગાના ફીજા હકનાયા ઉય રઈ જતી શતી.ય૭ આ 
યીતે કન્માઓ ળાયીહયક કાભ ઉયાાંત તાના પ્રતાને આપ્રથિક 
વશામ ણ કયતી શતી. 

 

ત્તશક્ષણાઃ  
ગશૃકામ્ભાાં પ્રનણુ શલાની વાથે વાથે  વાથે કન્માઓ 

વાાંવાહયક પ્રલમનુ ાં ણ જ્ઞાન િાપ્ત કયતી શતી. કુાંતી એક પ્રલદૂી 
સ્ત્રી શતી. તેને દુલા્વા મપુ્રન ાવે અનેક ભાંત્રનુ ાં જ્ઞાન િાપ્ત કયુું 
શત ુાં.ય૮ તે વભમે કન્માઓ ફદ્ધ્ક પ્રળક્ષણ ણ ગ્રશણ કયતી શતી. 
આનુાં ઉદાશયણ ઈન્દ્રની ત્ની જમાંતી છે. એક લાય રઈન્દ્રને 
તાની તુ્રી જમાંતીને શકુ્રાચામ્ ાવે ભકરી કે જેથી ત તાની 
ચતયુાઈ અને વેલાથી તેભને લળ કયી રે. જમાંતીઓ તાના 
પ્રતાના ભાગ્દળ્ન િભાણે દેલતાઓનુાં કામ્ વપતાલ્ૂક કયુું. 
આલા િકાયના કામો જમાંતી જેલી પ્રલદુી સ્ત્રીઓ સ્ત્રીઓ કયતી શતી. 
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તત્કારીન વભાજભાાં પ્રળક્ષણ િાપ્ત કયલાનાાં વાધનન 
કઈ ઉલ્રેખ િાપ્ત થત નથી. કન્માઓ રભરતકાઓભાાં ણ 
પ્રનણુ શતી તેભને નતૃ્મકાની તારીભ આલાભાાં આલતી તે 
વભમે કન્માઓને લૈહદક પ્રળક્ષણ આલાભાાં આલતુાં શત ુાં. સ્ત્રીઓ 
એકરી ણ મજ્ઞાહદ કામ્ કયી ળકતી શતી. કુાંતીબજ નાભના યાજાએ 
તાના તુ્રી કુતીને મજ્ઞાહદ કામ્ભાાં જતયી દીધી શતી.3૦ કુાંતીએ 
દુલા્વા મપુ્રન ાવે એલા ભાંત્રની દીક્ષા ગ્રશણ કયી શતી કે જે દેલતી 
વાંફ ાંધી જે ભાંત્રથી જે દેલતાઓનુાં આશલાન કયલાભાાં આલે તે દેલતા 
વાક્ષાતૌ િગટ થઈ જતા શતા.3 ૧ એકલાય ાાંડુએ કુાંતીને ભાંત્રની 
પ્રળક્ષા ભાદ્રીને આલા ભાટે િાથ્ના કયી શતી.3ય કુળ્લજની હદકયી 
લૈહદક ભાંત્રનુ ાં સુાંદય અને સ્ષ્ટ ઉચ્ચયણ કયતી શતી કે તેનુ ાં નાભ 
લેદલતી યાખયુાં શત ુાં.3ય આ યીતે દતે વભમે કન્માઓ લૈહદક પ્રળક્ષણ 
િાપ્ત કયતી શતી. 

 

કન્યાત્તિક્રયાઃ 
તે લખતના વભાજભાાં કેટરાક ભા-ફા તાની 

હદકયીઓને લેચી દેતા શતા. એકફાજુ હદકયીને રક્ષ્ભીન અલતાય 
ભાનલાભાાં આલતવ ત ફીજી ફાજુ આવુાં ધણૃાસ્દ કામ્ કયલાભાાં 
આલતુાં યાંત ુઆવુાં કામ્ ફહુ વ્માક શત ુાં નહશ. ભટાબાગના આલી 
દુિથાના પ્રલયધી શતા. જે રક કન્માઓનુાં પ્રલક્રમ કયતા તે 
નયકગાભી કશલેાતા. વભાજભાાં એલી ભાન્મતા વ્માપ્ત શતી કે જ 
રક કન્માઓને લેચી ભાયે છે તે વ લ્ સધુી ‘ાસબુજ્મકુાંડ’ 
નાભના નયકભાાં જામ છે.3૪ જે રુૂ કન્માઓનુાં રારન-ારન 
કયી તેને લેચી દેતા તે ભશામખ્ુ કશલેાતા.3 

 

ત્તિિાહ પ્રસગંમા ંનારીાઃ 
પ્રલલાશને વ વાંસ્કાયભાાં િાધાન્મ આલાભાાં આવ્યુાં છે. 

તેના લગય ધાપ્રભિક, વાભાજજક, આપ્રથિક હક્રમાઓ વાંન્ન થઈ ળકતી 
નહશ. દેલીબાગલતકાભાાં એલા ણ ઉદાશયણ ભે છે. જેભાાં સ્ત્રી-
રુુના રગ્ન શરેાાંના મોન વાંફાંધનુ ાં લણ્ન ભે છે.3૬ યાંત ુ
ગ્રાંથકાયે આલા વાંફ ાંધને અનભુચત ફતાવ્મા છે. 

 

રગ્નની ફાફતભાાં ભાતા-પ્રતાને જ્માયે તાની હદકયી 
ભાટે મગ્મ લય ભત ત્માયે તાની હદકયીને યણાલી દેતા. 
રગ્નનની ઉંભય ફાફતભાાં કઈ ચક્કવ ભાહશતી િાપ્ત થતી નથી. 
યાંત ુઅનેક સ્થ ય એવુાં લણ્ન િાપ્ત થામ છે કે કન્માની ઉંભય 
૧૦ લ્ની થામ ત્માયે તેના ભાતા-પ્રતા તેના રગ્નની ભચિંતા ળરૂ 
કયી દેતા.3૭ જ્માયે કન્મા મોલનલસ્થાભાાં આલી જતી ત્માયે તેના 
રગ્ન કયી દેલાભાાં આલતા. ાાંડુની વાથે રગ્ન શરેાાં કુાંતી એક 
વાંતાનની ભાતા ફની ચકૂી શતી.3૮ આ િકાયે ળાાંતનુ ાંએ વત્મલતી 
વાથે રગ્ન એક વાંતાનની ભાતા ફન્મા છી કમા્ શતા. 

તે વભમભાાં લય અને કન્માની ઉંભય ફાફતભાાં કઈ 
પ્રલળે પ્રનમભ શત નહશ. વભાન ઉંભયલાા લય-લધ ુજીલનભાાં 

લધાયે સખુ િાપ્ત કયતાાં શતા.3૯ લય કન્માની ઉંભયભાાં ફહુ 
તપાલત શમ તેલા ણ ઉદાશયણ ભે છે. સકુન્માના પ્રલલાશ વ ૃ્ ધ 
ચ્મલનઋપ્રની વાથે થમા શતા.૪૦ આલા રગ્ન જેભાાં લય-કન્મા 
લચ્ચે ઉંભયનુાં અંતય શમ તેને સકુન્માના પ્રતા રગ્ન કયતાાં મતૃ્યનેુ 
વાંદ શ્રેષ્ઠ ભાનતા શતા. 
 

કન્યાને ત્તિ સદં કરિાનો અત્તધકારાઃ 
તત્કરીન વભાજભાાં કન્માને પ્રત વાંદ કયલાન અપ્રધકાય 

શત. તે તાની ઈચ્છાનવુાય તાના પ્રતને વાંદ કયતી શતી. જ 
ભાતા-પ્રતા તાની યીતે હદકયીન લય વાંદ કયે ત તેભાાં 
હદકયીની વાંભપ્રત રેતા શતા. હદકયીની ઈચ્છા પ્રલરુદ્ધ તેના રગ્ન 
કયલાભાાં આલતા નહશ. ભાંદદયી જ્માયે જ્માયે રગ્નને મગ્મ થઈ 
ત્માયે તેના પ્રતાઓ તેના રગ્ન ભદ્રદેળના યાજા કાંબગુ્રીલ વાથે 
કયલાન પ્રલચાય કમો. તાની હદકયી આ રગ્ન કયલા વશભત છે કે 
નહશ તે જાણલા ભાટે યાજાએ તાની ત્નીને કહ્ુાં કે તે ભ ાંદદયી 
વાથે આ ફાફતે લાતચીત કયે. ૪ય આ િકાયે યાજકુભાયી 
ળપ્રળકરાના રગ્ન વાંફેધે ણ તેને છૂલાભાાં આપ્યુાં શત ુાં.૪3 

 

તત્કારીન વભાજભાાં એલા ણ ઉદાશયણ ભે છે. ભાતા-
પ્રતા તાની ઈચ્છાથી હદકયીના રગ્ન કયી નાખતા શતા. કારકેત ુ
નાભના યાક્ષવે જ્માયે એકાલરીનુ ાં અશયણ કયી તેને તાની 
ત્ની ફાનાલલા ઈચ્છા કયી ત્માયે એકાલરીએ તેને વભજાવ્મ કે 
તાના પ્રતાએ શૈમમ નાભના યાજાએ ભાયી વાથે રગ્ન કયલાનુ ાં 
લચન આપ્યુાં છે અને હુાં ણ તેને તાન પ્રત ભાની ચકૂી છાં. 
હદકયીએ તેની વાથે પ્રલલાશ કયલા જઈએ જેની વાથે તેના ભાતા-
પ્રતા ઈચ્છતા શમ. કન્માઓ તાના ભાતા-પ્રતાના આદેળનુાં 
ારન કયતા શતી. કઈ કન્મા તાની ઈચ્છાથી તાના પ્રતને 
વાંદ કયતી શતી નહશ.૪૪ 

 

સ્િયિંર ત્તિત્તધાઃ 
કન્માઓ ઉસ્સ્થપ્રત રુૂભાાંથી તાના મગ્મ લય વાંદ 

કયે તે ભાટે તત્કારીન વભાજભાાં સ્લમાંલય િથા ળરૂ થઈ. આ 
િથાભાાં ઉસ્સ્થત રુુભાાંથી મગ્મ લય વાંદ કયલાની કન્માને 
સ્લતાંત્રતા શતી.૪ ઈન્દુભતીન પ્રલલાશ સ્લમાંલય પ્રલપ્રધથી થમ 
શત.૪૬ આ િથાભાાં કન્મા લસ્ત્રાભૂણ ધાયણ કયીને પ્રલલાશ 
ભાંડભાાં જતી શતી. ૪૭ કઈ લાય ચતયુ અને શોંપ્રળમાય કન્માઓ 
તાના િેભીને સ્લમાંલયભાાં આલલાનુ ાં આભાંત્રણ આી દેતી શતી. 
જ્માયે ળપ્રળકરાના સ્લમાંલયનુ ાં આમજન થયુાં ત ળપ્રળકરાએ 
તાના િેભી સદુળ્નને સ્લમાંલયભાાં આલલાનુ ાં આભાંત્રણ આી દીધુાં 
શત ુાં. ૪૮ તત્કારીન વભાજભાાં સ્લાંમલયની ત્રણ પ્રલપ્રધઓ િચભરત 
શતી. ( ૧) ઈચ્છા સ્લમાંલય (ય) િણ સ્લમાંલય અને (3) ળોમ્ 
સ્લમાંલય, આલા સ્લમાંલયનુ ાં આમજન ક્ષપ્રત્રમ યાજાઓ ભાટે થત ુાં 
શત ુાં. ૪૯ ઈચ્છા સ્લમાંલયભાાં કન્મા આભાંપ્રત્રત યાજકુભાયભાાંથી 
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તાની ઈચ્છા અનવુાય એક યાજકુાંલયને વાંદ કયતી શતી. િણ 
સ્લમાંલયભાાં કઈ િકાયની િપ્રતજ્ઞા યાખલાભાાં આલતી શતી જેભ કે 
યાજા જનકે તાની તુ્રી વીતા ભાટે િપ્રતજ્ઞા યાખી શતી કે જે 
યાજકુભાય પ્રળલ-ધનષુ્મન બાંગ કયે તેની વાથે વીતાના રગ્ન 
કયલાભાાં આલળે. ત્રીજા િકાયન ળોમ્ સ્લમાંલય કેલ શયૂલીય ભાટે 
થત શત.૦ 

 

કન્યાનુ ંિાગ્દાનાઃ 
તત્કારીન વભાજભાાં કન્માના રગ્ન યસ્ય આેર 

લાગ્દાન અનવુાય થતા શતા. ભાતા-પ્રતા રગ્નની શરેાાં જે તે 
લયની વાથે તાની કન્માનુ ાં રગ્ન કયલાન વાંકલ્ રઈ રેતાાં શતા. 
તેને લાગ્દાન કયલાની શરેાાં કન્માની વાંભપ્રત રેલાભાાં આલતી શતી. 
ભાતા-પ્રતા તાની ઈચ્છાથી ણ લાગ્દાન કયતાાં શતા. િેભ 
રગ્નભાાં લાગ્દાનનુ ાં કઈ ભશત્લ શત ુાં નહશ. યાંત ુલચન આી તેને 
રુૂાં કયવુાં નૈપ્રતક ધભ્ ભાનલાભાાં આલત. કેટરાક રક તાના 
લચન યૂા કયી ળકતા નહશ. એલી ભાન્મતા શતી કે જે ભા-ફા 
તાની હદકયીનુ ાં લાગ્દાન રુૂાં કયી ળકે નહશ તે ‘ાાંસબુજમ કુાંડ’ 
નાભના નયકભાાં જામ છે. ૧ ભનસુ્મપૃ્રતભાાં તાની તુ્રીનુ ાં લાગ્દાન 
રુૂાં ન કયવુાં તે અદ્યભ ભાનલાભાાં આલે છે. ય વભાજભાાં કન્માલધ 
તેભજ ફહુત્નીત્લ િથા િચભરત શતી તેથી લાગ્દાન યૂા થઈ 
ળકતા ન શતા. જમાયે તેભને લય કયતાાં લધાયે ધન વાંપ્રત્ત ભતી 
ત્માયે લાગ્દાન આેલુાં શલા છતાાં ભાતા-પ્રતા લાગ્દાનભાાં પયી જતા 
શતા. 

 

ત્તિિાહ સસં્કારાઃ 
દેલાબાગલતયુાણભાાં ળપ્રળકરા તેભજ સદુળ્નના રગ્ન 

પ્રવલામ કઈ ણ સ્થે પ્રલલાશ વાંસ્કાયનુ ાં લણ્ન િાપ્ત થતુાં નથી. 
છતાાં કેટરાાંક સ્થાન ય પ્રલલાશ વાંસ્કાયભાાં આલતી કેટરીક 
હક્રમાઓનુાં લણ્ન િાપ્ત થામ છે. ભાનલ જીલનભાાં રગ્ન એક 
ભશત્લણ્ૂ વાંસ્કાય છે. રગ્ન આયાંબ કયતાાં શરેાાં શબુ મહુુત્ 
કાઢલાભાાં આલતુાં શત ુાં. યાજા તાર્લજે તાના રગ્ન શફુ મહુુત્ભાાં 
વ ાંન્ન કયાવ્મા શતા.3 રગ્નપ્રલપ્રધ કન્માના ઘય ય વાંન્ન થતી 
શતી. આભાંપ્રત્રત યાજાઓ છ છ હદલવ સધુી કન્માના ઘયે યશતેા 
શતા.૪ સદુળ્નના પ્રલલાશ ળપ્રળકરાના ઘયે જ વાંન્ન થમા શતા. 
સ્લમાંલય િથા શલા છતાાં લય-લધનુા રગ્ન ધાપ્રભિકપ્રલપ્રધથી વાંન્ન 
થતા શતા. 

 

િેદ-ત્તનમાયણાઃ 
લય-લધ ુવાંફ ાંધી જેટરી હક્રમાઓ થતી શતી કે ફધી એક જ 

જગ્માઓ શતી. ત્માાં એક લેદી (ભાંડ) પ્રનભા્ણ કયલાભાાં આલત 
શત. આ ભાંડભાાં કન્માને લસ્ત્રાભૂણથી વજ્જૌ  કયીને 
રાલલાભાાં આલતી શતી. કેટરાક રગ્નભાાં કન્માની વખીઓ તેને 
ારખીભાાં ફેવાડીને રગ્ન ભાંડભાાં રાલતી શતી. 

समाप्तमुषा विधििदिज्ञा श्स्त्रयचच तां सजसुता सुचान।े 
आरोग्य ननन्युिवरसचघान चतुष्कयुकत ेककऱ मण्डपे िै।।५६ 

 

લયને ણ રગ્નભાંડભાાં રાલતા શરેાાં ળણગાયથી 
તૈમાય કયલાભાાં આલત લય-લધ ુસ્નાન કમા્ છી રગ્નભાંડભાાં 
ફેવતા. ત્માયફાદ ાભણગ્રશણ વાંસ્કાય થતા શતા. જેભાાં પ્રતા 
તાની હદકયીને લયને વભપ્રિત કયતા શતા.૭ ત્માયફાદ 
કન્માદાનન ઉલ્રેખ ભે છે. તે હદલવભાાં બ્રાહ્મણને કન્માદાન 
કયલાનુ ાંભ પ્રલળે ભશત્લ આલાભાાં આલતુાં શત ુાં.૮ 

 

બહુત્ની પ્રથાાઃ 
દેલીબાગલતયુાણભાાં ફહુત્ની િથાનુ ાં લણ્ન િાપ્ત થામ 

છે. આ િથા ક્ષપ્રત્રમભાાં પ્રલળે િચભરત શતી. ભશાયાજ ળાાંતનએુ ફે 
રગ્ન કમા્ શતા. તેભની એક ત્ની વત્મલતી શતી તથા ફીજી ત્ની 
ગાંગા શતી.૯ યાજા ળમા્પ્રતને ચાય ત્ની શતી.૬૦ કશ્મ મપુ્રનને 
ફે ત્ની શતી.૬ ૧ ફહુત્નીત્લિથા એટરી ફધી િચભરત શતી કે 
ભાતા-પ્રતા તાની હદકયીના રગ્ન એલા લય વાથે ણ કયતા કે 
જેની આગની ત્ની ણ શમ. ફહુત્નીત્લનીિથાભાાં ત્ની એક 
િકાયની વાંપ્રત્ત ભાનલાભાાં આલતી શતી. નાતા-પ્રતા તાની 
હદકયીના રગ્ન લી વ્મહકત વાથે કયતાાં કે જે તેનાાં બપ્રલષ્મભાાં 
ફાફતભાાં ભફરકુર પ્રલચાયત ન શમ.  

 

કેટરાક ભાતા-પ્રતા જાગતૃ શતા. પ્રનાદયાજા તાની 
તુ્રી વત્મલતીના રગ્ન ળાાંતનુ ાં યાજા વાથે કયતાાં શરેાાં ળયત 
યાખી શતી કે તેનાથી ઉત્ન્ન થમેર તુ્ર જ યાજ્મન ઉત્તયાપ્રધકાયી 
ફનળે. તેથી ળાાંતનુ ાંના ભટા તુ્ર બીષ્ભએ િપ્રતજ્ઞા રીધી શતી. કે તે 
આજીલન રગ્ન નહશ કયે.૬ય ફહુત્નીિથા ઋગ્લેદ વભમભાાં ણ 
િચભરત શતી. તત્કારીન વભાજભાાં ફહુત્નીિથાનુ ાં નાયીઓ ખફૂ 
જ દુુઃખી શતી. ઘયભાાં કાંકાવ –ઝઘડાનુ ાં લાતાલયણ શત ુાં. 

 

આભ, દેલીબાગલતયુાણભાાં નાયીની ફાંને અલસ્થાઓનુાં 
સુાંદય લણ્ન િાપ્ત થામ છે. આ લણ્નને આઘાયે કશી ળકામ છે. 
તત્કારીન વભાજભાાં નાયીને મા્પ્ત આદય િાપ્ત થત શત, તે 
તાના પ્રતાના ઘેય સ્લતાંત્રતાલ્ૂક જીલન વાય કયતી શતી. તે 
િત્મેક કામોનુ ાં રુુને ભદદ કયતી શતી. તે તાના કુાંરુ્ાંફ ઉય 
ફજ શતી નહશ. તે તાના વાભર્થમ્થી ભાતા-પ્રતાના કષ્ટ દૂય 
કયતી શતી. તેથી હદકયીના જન્ભ વભમે ભાતા-પ્રતા દુુઃખી થતા 
નહશ. હદકયીના જન્ભન કેટરક હયલાયભાાં ઉત્વલ ભનાલલાભાાં 
આલત. તે લખતના વભાજભાાં કન્માલધ, કન્મા –પ્રલક્રમ તથા 
દાવી-િથા જેલી ખયાફ િથા અલશ્મ િચભરત શતી. યાંત ુ
બદુ્ધદ્ધળાી રક આલી ખયાફ િથાઓ દૂય કયલા િમત્નળીર યશતેા 
શતા. 
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(११) एतत न ऩरे चकरवऩरे जात साधवः।  
     यदन्यस्य प्रर्तिज्ञाय ऩुनरन्यस्य दीयते ।। 
 
 


