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ભારતીય નાર��ું �વ�પ

ભારતીય સમાજમાં નાર� �યાગ અને તપ�યાની �જ�યમાન િવ�િૂત છે.  ભારતીય સ�ં�ૃિતમાં નાર� ગૌરવવતંી રહ� છે.  સ�ં�ૃત
સા�હ�યમાં �ી પા�ો�ું િન�પણ �બૂજ ઉદા� ર�તે થ�ું છે. ભારતીય સ�ં�ૃિતમાં નાર�ને નરની અધા���ની કહ� છે. શતપથ�ા�ણમાં
કહ�વામાં આ��ું છે ક�- �ી ��ુુષ�ું અડ�ું �ગ છે. �યાં �ધુી ��ુુષ �ીને મેળવી શકતો નથી �યાં �ધુી અ�રુો છે.૧ ભિવ�ય�રુાણના
સાતમા અ�યાયમાં ક�ું છે-

पमुान��पमुां�ताव�याव�ाया� न �व�द�त ।

અથા��્ ��ુુષ�ું શર�ર �યાં �ધુી �ણૂ�તા ધારણ નથી કર� ુ,ં �યાં �ધુી તે� ું અડ�ું �ગ નાર� આવીને ભરતી નથી. ધમ�શા�ોએ તો �પ�ટ
શ�દોમાં આ�ા આપી છે ક�- � ઘરમાં �ીઓનો સ�કાર થાય છે, ��ૂ થાય છે �યાં જ �વગ� રહ��ું છે.

य� नाय ��तु प�ूय�ते रम�ते त� देवता: ।
य�तैा�तु न प�ूय�ते सवा��त�ाफला: ��या:॥२

સમાજમાં નાર� ��ુય�વે �ણ �વ�પમાં રહ�લી છે. (૧) ક�યા �વ�પે (૨) પ�ની �વ�પે (૩) માતા �વ�પે. આ �ણેય અવ�થાઓમાં તેની
ર�ા, માન-મયા�દા તથા �િત�ઠા� ું અને ર�ણ�ું પિવ� કાય� ‘��ુુષ’ પર રહ��ું છે.

(૧) ક�યા �વ�પમાં નાર� :-

ક�યા�વ�પા નાર��ું �ચ�ણ સ�ં�ૃત સા�હ�યના કિવઓ એ પોતાની �ૃિતઓમાં � ુદંર ર�તે ક�ુ� છે.  કા�લદાસે આય�ક�યાના આદશ�ને
‘પાવ�તી’ના �પમાં અ�ભ�ય�ત કય� છે. કા�લદાસે ‘�ુમારસભંવ’માં પાવ�તીના ક�યા �વ�પ�ું વણ�ન કરતાં કહ� છે-  वस�तप�ुपाभरणं
वह�ती । તથા �ાત:કાળના �યૂ�ના �વા રંગ�ું લાલ વ� ધારણ કરતી, ��ુકળ ��ુપોના ��ુછોથી નમેલી, કોમળ પ�લવોવાળ� હાલતી
લતા �વી દ�ખાતી હતી.૩ ‘અ�ભ�ાનશા�ંુતલ’ના �થમ �કમાં ક�યા�વ�પા શ�ુંતલા અને સખીઓને જોતાં જ �ુ�યતં કહ� છે-  अहो,
मधरुमासां दश �नम ् । શ�ંુતલા�ું વણ�ન કરતાં કહ� છે –‘અધર �ંુપળ �વો લાલ છે, બે હાથ કોમળ ડાળખી �વા છે,અને �લ ��ું આકષ�ક
યૌવન �ગે �ગમાં ખી��ું છે.૪ કા�લદાસ ક�યાને પરા�ું ધન માને છે.अथ� �ह क�या परक�य एव ।૫ ભવ�િૂત પણ કા�લદાસની �મ
નાર�ને ક�યા તર�ક� વણ�વતાં તેને પાર�ંુ ધન માને છે. �મ ક�,

क�यार�नमयो�नज�मा भवतामा�ते वयं चा�थ �नो
र�नं चे��व�चदि�त त�प�रणम�य�मास ु श�ाद�प ।
क�याया�च पराथ �तवै �ह मता त�या: �दानादहं

ब�धवु� भ�वता पलु��यपलुह�स�ठा�च सबंि�धन: ॥૬

ભવ�િૂતની ક�યા માલતી અ�યતં �શુીલ છે. તે સઘળા �ુ:ખોને સહન કરવા સમથ� છે; પરં� ુ માતા- િપતા�ું �ુ:ખ તે સહન કર� શકતી
નથી. ‘માલતીમાધવ’ના બી� �કમાં ‘गुणा: पजूा�थानं गु�णषु न च �लङग़ं न च वय:।વગેર� પ�ં�ત �ારા ભવ�િૂતની �ી સ�માનની
ભાવના �ગટ થાય છે.

(૨) પ�ની �વ�પમાં નાર�:-

સ�ં�ૃત કિવઓએ પ�ની�પમાં નાર�� ું � ુદંર �ચ�ણ ક�ુ� છે. વા�મી�ક, �યાસ, કા�લદાસ અને ભવ�િૂત આ મહાન કિવઓએ પ�ની�વ�પા
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નાર�ની �પછટા�ું વણ�ન �ુદંર ભાષામાં ક�ુ� છે. ભગવતી જનકન�ંદનીના શીલ સ�દય�ની �યો�સના કઇ �ય��તને શાિંત �દાન નથી
કરતી. �નક��ું ચ�ર� ભારતીય પ�નીઓના મહાન આદશ�� ું �તીક છે.

‘ ઉ�રરામચ�રત ’ માં રા� જનક પણ કૌશ�યાને દશરથ રા�ના ઘરની લ�મી બતાવે છે.૭ ભવ�િૂતએ નાર�ના પ�ની �વ�પને �બૂજ
ઉમદા ર�તે વણ���ું છે. તે ��यग�ृहणीं गहृ�य च शोभा । છે. તે� ું આ �વ�પ મનોરમ તથા ઉ��વલ છે. વળ� પિતને માટ� આનદંદાિયની
છે. �મ ક�,’ઉ�રરામચ�રત’માં ક�ું છે ક�- આ મારા ઘરમાં લ�મી છે, �ખની અ�તૃ શલાકા છે શર�ર પર તેનો આ �પશ� ચદંનના ગાઢ
લેપ �વો છે, ગળા ઉપર િવ�ટળાયેલો આ હાથ શીતળ અને કોમળ મોતીની માળા છે. એ�ું �ું ગમી �ય તે�ું નથી િસવાય ક� અ�યતં
અસ� િવરહ.૮

ભવ�િૂત નાર��ું મહ�વ બતાવતાં કહ� છે ક� ‘પ�નીવગર સમ� સસંાર �ણ� અર�ય �વો બની �ય છે. તે િનરસ અને સાર વગરનો
બની �ય છે. �મ ક�, ‘ઉ�રરામચ�રત’  માં રામ કહ� છે -  હવે જગત પલટાઇ ગ�ુ.ં  રામ�ું �વવા�ું �યોજન હવે આ� ��ુુ થ�ું
–श�ूयमधनुा जीणा�र�यं जगत ् । असार: ससंार:। क�ट�ायं शर�रम।् अशरणोऽि�म । �ું �ું ક�ંુ ? શો ઉપાય ? ‘ઉ�રરામચ�રત’ માં કિવ
કહ� છે. –‘પ�ની ��ૃ�ુ પામતાં જગત વરેાન-વગડા ��ું બની �ય છે અને પછ� �દય �ણે ક� બળતા �ુશકના ઢગલામાં રંધાય છે.’ �મ
ક�,

जग�जीणा�र�यं भव�त �ह कल�े �यपुरमे ।
कुकूलानां राशौ तदनु �दयं प�यत इव ॥૯

આમ પ�ની વગર સસંાર અ�રૂો છે, �વન ��ૂય છે તેમ કહ� �હૃ�થા�મ પર કિવએ ભાર ��ૂો છે. કિવ કહ� છે ‘ખર�ખર તો પ�ની
પિત�ું �વન છે, તે�ું બી�ુ ં �દય છે. તે પિતના ને�ોની ચાદંની છે અને શર�ર માટ� અ�તૃ છે’.૧૦ ‘માલતીમાધવ’માં કિવના કહ�વા
�માણે પિત અને પ�ની પર�પર િમ�, બ�ં ુ અને સપંિ� છે. �મ ક�,

�ेयो �म�,ं ब�धतुा वा सम�ा सव� कामा: शेव�धज��वतं वा।
��ीणांभता�, धम�दारा�च पुंसा�म�य�यो�यं व�सयो�ा�तम�तु ॥૧૧

અહ� દા�પ�ય �વનના �ચા આદશ�ની સાથસેાથે �વનની ઉદા� ક�પના ર�ુ થયેલી જોવા મળે છે. �હૃ�થ �વનમાં �ેમત��વની
સાધના દશા�વવામાં આવી છે. ભવ�િૂત પ�ની�વ�પા �ેમત��વ�ું વણ�ન કરતાં કહ� છે-  ‘� �ખુમાં અને �ુ:ખમાં અ�તૈ છે, બધી જ
અવ�થાઓમાં સાથે રહ� છે �યાં �દયનો િવસામો છે. �નો રસ ��ૃધાવ�થાને પણ હર� શકતો નથી. સમય જતાં આવરણો �ૂર થતાં �
પ�રપકવ થઇ �નેહના અક� �પે ��થર થાય છે તે િવરલ ક�યાણ કોઇ સ�ાગીને જ મહા��ુક�લીએ �ા�ત થાય છે.૧૨

‘ર�વુશં’માં કા�લદાસે નાર�ને ઘરમાં પ�ની તર�ક�� ું સઘ�ં સ�માન આ��ું છે.

ग�ृहणी स�चव: सखी �मथ: ��य�श�या ल�लते कला�वधौ ॥

(૩) માતા �વ�પમાં નાર� :-

મા� ૃ �વ�પ િવશે �તુી,  ��િૃત અને �રુાણ વગર�માં �બૂ જ લખાયે�ું છે.  તૈિતર�ય ઉપિનષદમાં તો मातदेृवो भव:।  (તૈિતર�ય
ઉપ.-૧/૧૧) કહ� દ�વની કોટ�માં માતા�ું �થાન �કુ��ું છે. ભારતીય સ�ં�ૃિતમાં માતાને �વગ�થી પણ મહાન કહ�તાં ક�ું છે.

जननी ज�मभ�ूम�च �गगा�द�प गर�यसी।

માતા અ�ુ�ધતી જગતની �ીઓ માટ� પિત�તા ધમ�નો ઉપદ�શ આપી અમર થઇ ગઇ. માતા �ંુતી પાડંવોને �િ�ય ધમ� અને ��પાલન
કરવાનો ઉપદ�શ અને આશીવા�દ આપી અમર થયા. માતા કૌશ�યાનો મયા�દા ��ુુષો�મ ��યેનો �ેમ જોઇ શકાય છે. માતાના �વ�પમાં
રહ�લી નાર� પોતાના સતંાનો ��યે ક�ુણામયી છે. વળ�,તે ડગલે ને પગલે પોતાના સતંાનોની �ચ�તા કર� છે. ઉ�રરામચ�રત’  માં
ભગવતી �િૃથવી સીતાના �ખુ અને ક�યાણ મા સદા �ચ�િતત છે. કૌશ�યા અને અ�ુ�ધતી બાળકોના ક�યાણ માટ� હમેશા પરોવાયેલી રહ�
છે.

‘ર�વુશં’માં માતા �િૃથવી સીતાના �યાગ િવશે શકંાશીલ છે. �મ ક�, -  ઇ�વા�ુવશંમાં જ�મેલ આય� (�વા સદાચાર�) આચરણવાળો
(તારો) પિત તને એકદમ ક�વી ર�તે છોડ� દ�? એ �માણે શ�ંકત બનેલી માતા �િૃથવીએ તેને (િસતાને) �યાર� �વશે ન આ�યો.૧૩

KCG - Portal of Journals http://www.kcgjournal.org/humanity/issue11/dipak.php

2 of 3 15-02-2016 05:33



ભારતીય સ�ં�ૃિતમાં માનવીય માતાની �મ દ�વમાતા પણ �જૂનીય છે. પર���િપણી જગતજનની �ી�ુગા�દ�વી જ િવ�ની પરમારા�યા
અ�બા છે. આ જગદ�બા સમ�ત �ાણીઓના મા��ૃવ�પે રહ�લા છે. માનવ તો �ું દ�વતા પણ વારંવાર તેમને નમ�કાર કર� છે. �મ ક�,

या देवी सव �भतूषेु मात�ृपेण सिं�थता ।
नम�त�यै नम�त�यै नम�त�यै नमो नम: ॥

પાદટ�પ :-

अध� ह वा एष आ�मनो य�जाया ।.... શતપથ �ા�ણ -૫/૨/૧/૧૦1. 

મ��ુ�િૃત -૩/૫૬2. 

�ુમારસભંવ- ૩/૫૪3. 

अधर: �कसलयराग: कोमल�वटपानकुा�रणौ बाहू ।
कुसमु�मव लोभनीयं यौवनभ�गेषु सनं�म ् ॥ અ�ભ�ાનશા�ુ�તલ-૧/૨૧

4. 

અ�ભ�ાનશા�ુ�તલ-૪/૨૨5. 

મહાવીરચ�રત - ૧/૩૦6. 

आसी�दयं दशरथ�य गहेृ यथा �ी:
�ीरेवं वा �कमपुमानपदेन सषैा ॥ ઉ�રરામચ�રત -૪/૬

7. 

ઉ�રરામચ�રત -૧/૩૮8. 

ઉ�રરામચ�રત -૬/૩૮9. 

�वं जी�वतं �वम�स मे �दयं ��वतीयं
�वं कौमदु� नयनयोरमतृं �वम�गे । ઉ�રરામચ�રત -૩/૨૬

10. 

માલતીમાધવ- ૬/૧૮11. 

ઉ�રરામચ�રત -૧/૩૯12. 

इ�वाकुवंश�भव: कथं �वां �यजेदक�मा�प�तराय �व�ृत: ।
इ�त ���त:सशं�यतवे त�यै ददौ �वेशं जननी न तावत ् ॥ रघवुंशम ्– ૧૪/૫૫

13. 

સદંભ��થં :-

महा�वरच�रतम ् । आचाय � �ी रामच�� �म�, चौख�बा �व�याभवन वाराणसी १,1. 

उ�तररामच�रतम ् ।- સપંાદકો: �ા. પી. સી. દવે અને વગેર�, સર�વતી ��ુતક ભડંાર, અમદાવાદ-૧ �થમ આ�િૃત-૧૯૯૨-૯૩2. 

मालतीमाधवम ् । સપંાદકો: �ા. પી. સી. દવે અને વગેર�, સર�વતી ��ુતક ભડંાર, અમદાવાદ-૧ બી� આ�િૃત-૧૯૯૦-૯૧3. 

अ�भ�ानशाकु�तलम ् । સપંાદકો:  ડૉ.  શા��ત�ુમાર પડં�ા,  �ો.  �બાલાલ ��પિત,  પા�� પ��લક�શન,  અમદાવાદ,  ચોથી
આ�િૃત-૨૦૦૪

4. 

रघवुंशम ् । (સગ�-૧૪)- પા�� �કાશન, અમદાવાદ.5. 

मन�ुम�ृत । સ�� ું સા�હ�ય વધ�ક કાયા�લય, અમદાવાદ, ૭ મી આ�િૃત-૨૦૦૧6. 

कुमारसभंवम ् । સપંાદકો: �ા. �રુ�શ જ. દવે અને વગેર�, સર�વતી ��ુતક ભડંાર, અમદાવાદ-૧, અ�તન આ�િૃત-૨૦૦૮-૯7. 

*************************************************** 

ડૉ. દ�પક�ુમાર �ભાશકંર જોષી
એમ.એન.કોલેજ, િવસનગર
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