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ુ માાં) સ્ત્રીઓન ાંુ સ્થાન :
1. ષડપ્ીય શાંસ્કૃતતમાાં (પ્રાચીન યગ
અશીંમા ખદકાભ કયતા ખ ૂફ ભટી વંખ્માભાં આભ ૂણથી રદામેર
સ્ત્રીઓની મ ૂર્તિઓ પ્રાપ્ત થઈ છે તે યથી અનુભાન કયી ળકામ કે આ વંસ્કૃતીના
વભાજભાં સ્ત્રીઓને આદયની દ્રષ્ટટએ ર્નશાલાભાં આલતી અને તેભને ભાત ૃદે લીના
ફૃભાં ભાનલાભાં આલતી ત્માના વભાજભાં ડદાપ્રથા ન શતી તથા ધાર્ભિક અને
વાભાજજક ઉત્વલભાં સ્ત્રી અને ુરુની જેભ વભાન યીતે બાગ રેતી શતી. ફાર-ઉછે ય
અને ગ ૃશકામય સ્ત્રીનુ ં મુખ્મ કામય શત.ું



અાંકારો, કે-શૃગ
ાં ાર અને શૌંદયય પ્રશાધનો :
ઉત્ખન્નભાંથી ઉરબ્ધ મ ૂર્તિઓ અને કેળશૃગ
ં ાયને રગતી વાભગ્રીના
અલરકન યથી જણામ છે કે, અશીના રકને કેળ-શૃગ
ં ાય પ્રત્મે ર્લળે અભબરુભિ
શતી. સ્ત્રીઓભાં રાંફા લા યાખલાન, ભાથાભાં ર્વિંદૂય બયલાન અને કે ડભાં િાલીઓન
જૂડ યાખલાન યીલાજ શત. તેઓ ભાથાભાં ીનન ઉમગ કયતી, ુરુ થભબમામછ
ં ૂ અને ર્લભબન્ન પ્રકાયની દાઢી યાખતા. તેઓ રાંફા લા ણ યાખતા શતા અને
આજકારની જેભ લા કાલતા.

તેઓ લા ઓલા ભાટે શાથીદાંતના કાંવકા,

કાંવકી અને કાંવાના અયીવા લાયતા. આ ઉયાંત અશીંથી ટમરેટ, ેટીઓ, ડ્રેર્વિંગ,
ટેફર, ાઉડય, ભરષ્સ્ટક, ર્વિંદૂય, આંજણ, સ ૂયભ લગેયે વૌંદમય પ્રવાધનના અલળે
ણ ભી આવ્મા છે . શડપ્ીમ વંસ્કૃર્તની સ્ત્રીઓની ર્લર્લધ પ્રકાયના આભ ૂણ
રયધાન કયતી આ અરંકાય વના, િાંદી, રકિંભતી શાથીદાંત, ળંખ, શાડકાં અને
ભાટીભાંથી ફનાલલાભાં આલતા. ગયીફ રક તાંફા, શાડકાં, ળંખ અને કલેરી
ભાટીભાંથી ફનાલેરા આભ ૂણ શેયતા. વય જ્શન ભાળયર રખે છે કે, આ પ્રજાના
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વના-િાંદીના આભ ૂણની િભકને જઇને આવું ભાલ ૂભ ડે છે કે આભ ૂણ આજ થી
ાંિ શજાય લો શેરા કઈ પ્રાગૈર્તશાર્વક ઘયભાંથી નશી યં ત ુ આધુર્નક રંડનભાં
આલેરા ફન્ડ સ્રીટભાં આલેર કઈ ઝ્લેયની દુકાનભાંથી ખયીદલાભાં આવ્માં છે . આભ
અશીના રક શૃગ
ં ાયર્પ્રમ શતા. વય જ્શન ભાળયરના ભતે અશીંમા વાભાન્મ રક જે
શૃગ
ં ાયપ્રવાધન ન

ઉમગ કયતા તેની ત ુરના વભકારીન વભ્મ જગતના અન્મ

કઈ બાગના રક વાથે થઈ ળકતી નથી.
અનુલેદ્કારીન

(ઉત્તય

લૈરદકારીન)

આમોભાં

ર્ત ૃપ્રધાન

વંયક્ુ ત

કુટુંફપ્રથાભાં શતી. કુટુંફના વઘા વભ્મ કુટુંફના લડા એલા ર્તા કે વ ૃદ્ધ વ્મક્ક્તની
આજ્ઞાનુ ં ારન કયતા અથલેદભાં કોટુંભફક સુખળાંર્ત ભાટે પ્રાથયના થતી કુટુંફભાં
આર્તથ્મવત્કાયને ભશત્લ અાત.ું
ુ માાં સ્ત્રીઓન ાંુ સ્થાન અને દરજ્જજો :
2. શાંગમ યગ
 લૈરદક (ઋગ્લેદ) યુગના :
આમયવભાજભાં સ્ત્રીઓનુ ં સ્થાન ઉચ્િ અને વન્ભાર્નત શત ું તેને આદયની
દ્રષ્ટટથી જલાભાં આલતી. સ્ત્રી સ્લમં તાના ર્તની વંદગી કયતી શતી. સ્ત્રીને
ધભયિાયીની અને ગ ૃશસ્લાભીની ભાનલાભાં આલતી. તે અભ્માવ કયી ળકતી અને તી
વાથે મજ્ઞ-શલન ઇત્મારદ ધાર્ભિક કામોભાં ણ બાગ રેતી અારા, રામુદ્રા, ઘા,
ર્લશ્વલયા જેલી ર્લદૂીઓએ લેદના ભંત્રની યિના ણ કયી શતી. તે વભમે
ડદાપ્રથા, વતીપ્રથા કે ફારગ્નપ્રથા નશતી, યં ત ુ ર્લધલાર્લલાશની

છૂટ શતી.

રગ્નને એક ર્લત્ર ફંધન ભાનલાભાં આલત ું અને વાભાન્મત: એક ત્ની રગ્નપ્રથા
પ્રિભરત શતી, યં ત ુ યાજકુટુંફભાં ભ ૂર્ત પ્રથા શતી. ુત્રી કયતા ુત્રને અર્ધક ભશત્લ
અાત.ું દત્તક ુત્ર રેલાની છૂટ શતી, યં ત ુ ર્તાની ર્ભરકતભાંથી ુત્રીને રશસ્વ
ભત ન શત.
 ળસ્ત્રો :
લૈરદક યુગના આમોની લેળભ ૂા વાભાન્મ શતી. તેઓ ભટા બાગે
સુતયાઉ, ઉન, યે ળભી અને િાભડાના લસ્ત્ર શેયતા. તેઓ યં ગીન લસ્ત્રના ળખીન
શતા. આમોના સ્ત્રીુરુભાં ત્રણ લસ્ત્ર ‘નીર્લ’ લાવ અને ‘અર્ધલાવ’ ન ઉલ્રેખ ભે
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છે . નીર્લ (અધલસ્ત્ર) કભયથી નીિે શેયતી, લાવ (રયધાન) કભયથી ઉયના
બાગભાં શેયાત ું અને અર્ધલાવ એ દૂટ્ટાની જેભ રેટલાભાં આલત.ું
 આભ ૂવણો :
લૈરદક યુગના સ્ત્રીુરુ ફંને આભ ૂણના ળખીન શતા. તેઓ વના,
રકિંભતી થ્થયભાંથી ફનાલેર આભ ૂણ શેયતાં. તેભના આભ ૂણભાં શાય, કલિ,
કુંડર, નુ ૂય લગેયેન વભાલેળ થત. સ્ત્રીુરુ ફંને રાંફા લા યાખતા અને સુગર્ં ધત
દ્રવ્મભાંથી તેને વપાઈદાય યીતે ઓતા.

સ્ત્રીઓ અંફડાભાં લેણીન (ફૂરભાાન)

ઉમગ કયતી. ુરુભાં દાઢી યાખલાન કે કાલલાન યીલાજ પ્રિભરત શત. રક
આંખે અંજન આંજતા શતા.
ુ ના :
 ઉત્તર ળૈદદક યગ
આમયવભાજભાં સ્ત્રીઓનુ ં સ્થાન લૈરદક યુગ જેટલું ઉચ્િ અને આદયણીમ ન
શત.ું ુત્રીન જન્ભ દુુઃખદામક ભાનલાભાં આલત. સ્ત્રી-ુરુની વભાનતાની બાલના
લુપ્ત થઈ યશી શતી. ર્ત મજ્ઞભાં શાજય યશેલાનુ ં તેના ભાટે આલશ્મક ન શત.ું
વાભાન્મયીતે એક ત્નીપ્રથાન રયલાજ શત. છતાંમ ફહુત્ની પ્રથા અજાણ ન શતી.
ફારગ્ન કે વતી પ્રથા શજુ પ્રિભરત ન શતા, યં ત ુ ર્લધલા-ર્લલાશની છૂટ શતી. આ
વભમે આઠ પ્રકાયના રગ્ન-બ્રાહ્ય, પ્રાજાત, આય, દૈ લ, ગાંધલય લગેયે. વભાજભાં
સ્ત્રીઓનુ ં વાભાન્મ સ્થાન ઉતયતી કક્ષાભાં જલાની ળફૃઆત થઈ ચ ૂકી શતી, છતાંમ
સ્ત્રીઓને શજુમ કેલણી આલાભાં આલતી. તેને વંગીત, ન ૃત્મ, ાકળાસ્ત્ર ઈત્મારદ
તારીભ અાતી. સ્ત્રીઓ લાદર્લલાદ અને ળાસ્ત્રભાં બાગ રેતી. આ ક્ષેત્રે ભૈતેમી,
ગાંધલયગ ૃરશતા, ગાગી લગેયે ર્લદૂીઓના નાભ ઉલ્રેખનીમ છે .
ુ ના :
 ઉત્તર ળૈદદક યગ
આમો ઋગ્લેદકારીન આમોની જેભ યે ળભી, સુતયાઉ અને ઉનના કડાં
શેયતાં તથા મજ્ઞ અને અન્મ ધાર્ભિક પ્રવંગએ તેઓ યં ગફેયંગી લસ્ત્ર શેયતા.
ાઘડી શેયલાન રયલાજ પ્રિભરત શત.
 ઉત્તય લૈરદક યુગના :
આમોને ર્લર્લધ પ્રકાયના વના-િાંદીના ઘયે ણાં જેલા કે ભતી, ભણી
લગેયેભાં ખ ૂફ ફૃભિ શતી.
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ુ માાં સ્ત્રીઓન ાંુ સ્થાન અને દરજ્જજો :
૩. શાંગમ યગ
વંગભ યુગ (દભક્ષણ બાયત) દયર્ભમાન ઉત્તય રશિંદની સ્ત્રીઓ કયતા દયજ્જ
લધુ વાય શત, યં ત ુ ુરુના જેલ ન શત. ત્ની ભાટેન તાર્ભર ળબ્દ એ અને એ ફે
દન ફનેર છે , જેન અથય ‘ગ ૃશની ળાવક’ થામ છે . એટરે ત વંગભ યુગભાં ગરૃ શણી
તયીકે ઓખાતી. છકયી ુખ્તલમની થતાં, તેને લડીર સ્ત્રીઓની દે ખયે ખ શેઠ યાખલાભાં
આલતી.
 તતવ્રતા :
એ સ્ત્રી ભાટે દૈ લીગુણ ગણાત. સ્ત્રીને જીલનભાં ‘ર્તએ જ યભેશ્વય’
ફધાઠ અાત ર્તવ્રતા સ્ત્રી યાજ્મ તયપ થી ર્લર્ળટટ અર્ધકાય કે ભફરુદ અાતાં.
આલી ખ્માતી ધયાલતી સ્ત્રીને યાજ્મ તયપથી ‘ધ્લજ’ ન ઉમગ કયલાન ર્લર્ળટટ
અર્ધકાય યશેત.
ર્તફૃલલ્લુલય નોંધે છે કે ુરુ સ્ત્રીના વરાશ મુજફ લતે એ ફાફત
ળયભજનક રેખામ. વંગભ યુગના તર્ભર કલી ઈરંગ તેના ‘ર્ળરપ્રદકાયભાં કશે છે કે
વંગભ વારશત્મની અનેક કર્લમત્રીઓ ન ઉલ્રેખ આલે છે , જેભાં એયુલમ
ૈ ાય, નેિિેલ્રાય
અને ાંડમ યાણી ેફૃન્કપ્ેન્દુ વભાલેળ થત.
વંગભ યુગભાં કઇણ સ્ત્રી છી તે વાભાન્મ સ્ત્રી, ભજદૂયણ કે યાણી શમ
ર્ભરકત ધયાલતી ન શતી સ્ત્રીની વૈર્નક, ભંત્રી, યાજદૂત કે વરાશકાય તયીકે બયતી
કયલાભાં આલતી નશી, યં ત ુ સુદય,
ં
બુદ્ધદ્ધળાી રશિંભતલાન અને િારાક સ્ત્રીઓ યાજાની
‘સ્ત્રી-અંગયભક્ષકા’ તયીકે કાભ કયતી શતી.
વંગભ વભાજભાં ર્લધલા સ્ત્રીઓની ક્સ્થર્ત કપડી શતી. આલી સ્ત્રીને
ર્ળયમડને
ંૂ
કયાલવું ડત,ું ફંગડીઓ ધાયણ કયલાની ભનાઈ શતી. ઠંડાાણીથી નશાવું ડત ું
અને ઠંડ બાત ખાલ ડત. આલી કપડી ક્સ્થર્તભાં જીલલા કયતા તે ર્ત વાથે
ફીભયીને વતી થલાથી ખ્માતી ભેલલાનુ ં લધુ વંદ કયતી, યં ત ુ ડૉ. એવ.એ.આમંગય
નોંધે છે કે વંગભ યુગભાં ફાક ઉછે યલાની જલાફદાયીલાી સ્ત્રીને વતી થલાની છૂટ ન
શતી. વંગભ વારશત્મભાં વતી પ્રથાન ઉલ્રેખ નથી. ‘કુયર વતીપ્રથા અંગે ભોન વેલે છે ,
યં ત ુ વભાજભાં એ પ્રથા પ્રિભરત શતી. ભિતાની અક્ગ્નભાં કૂદી ડવું તર્ભર ળબ્દ છે .
ર્તના ભયણ ાછ સ્ત્રી ભિતાભાં ફી ભયતી એલ ઉલ્રેખ અને આલી સ્ત્રીના કામય
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સ્ત્રીના કામય’ તયીકેન ઉલ્રેખ ‘તલ્કાીપ્્ભ’ ભાં આલે છે . િર યાજલી

ુ ને ક્ન્ન્ગી નાભની ભશાવતીના ભાનભાં એક ાભમ ઉબ કયાવ્મ શત. અને
વેનગુત્તલ
ત્માયથી ટ્ટીને દે લી ર્તવ્રતા સ્ત્રી  ૂજા નાભની  ૂજા દભક્ષણભાં રકર્પ્રમ ફની શતી, અને
ડૉ.એ.કે.કુભાયસ્લાભી નોંધે છે કે ટ્ટીની દે લીની મ ૂર્તિઓ આજ સુધી ભંરદયભાં જાલી
યાખલાભાં આલી શતી.
વંગભ વભાજભાં ‘ગભણકાપ્રથા’ અક્સ્તત્લભાં શતી. ગભણકાઓન અરગ લગય
શત. જેન વ્મલવામ લેશ્માવ ૃર્ત્તન શત. તે વભમે ધંધાદાયી ગભણકાઓના ફે લગો શતા.
(૧) ધંધાદાયી ગભણકાઓ તાની આજીર્લકા લેશ્માવ ૃર્ત્ત દ્વાયા ભેલતી, તેઓ કઈ ખાવ
ગ્રાશક વાથે વંરગ્ન ન શતી. આલી ગભણકાઓ િેયીેયા તૈમાય કશેલાતી અને કઈ ખાવ
ગ્રાશકને રદર દઈ ફેઠેરી ગભણકાઓ જે તેની વાથે જાતીમ વંફધ
ં થી તાની આજીર્લકા
ભેલતી, યં ત ુ તેની વાથે કદી રગ્ન કયતી નશી. આ ગભણકાઓન ‘કાદય ેયાતૈમાય’
કશેલાતી, ગભણકાઓન ભટ યવારળાશી જનાનાભાં નજય ડત, જેઓ યાજાની સ્ત્રીઅંગયભક્ષકાઓ શતી. ‘ર્ળરપ્દ્દીકાયભ’ ના ર્લલયણ મુજફ વંગભ યુગ દયર્ભમાન આલી
ગભણકાઓ ભાટે જ યાજધાની ભદુયાઈ (ભદુયાઈ) ભાં ફે ભટી ળેયીઓભાં તેભને અરગ
લવલાટ જે ેયાતૈમાય િેયી કશેલાત પાલલાભાં આવ્મ. ગભણકઓ ૬૪ કરાઓ ર્નુણ
શતી. યં ત ુ ર્વતાય લાદન તેભની મુખ્મકરા શતી. િર યાજાઓ ગભણકા-નતયકીઓ
પ્રત્વાશન આતા અને દય લે વોથી શ્રેટઠ ગભણકા-નતયકીને ઇનાભ થી નલાજતા.
યાજાની ભાનીતી ગભણકા ત ારખીભાં ફેવલાન, ાન ખાલાન, ઝલેયાત ભાટેની ભટી
ેટી યાખલાન ભવક (સુગધ
ં ીદાય દાથય લાયલાન) લગેયે ર્લર્ળટટ અર્ધકાય ધયાલતી
શતી. તાના વ્મલવામ પ્રત્મે ફેકાજી ધયાલતી ગભણકાઓ ર્ળક્ષાને ાત્ર ઠયતી, જે
મુજફ તેને ભાથે ઇંટ મ ૂકીને જાશેય થીમેટયની િાયે ફાજુ પયજીમાત પેયલલાભાં આલતી
છી તેને વ્મલવામભાંથી કાઢી મ ૂકલાભાં આલતી.
 ગ્નપ્રથા :
વંગભ યુગભાં રગ્નને એક ‘ર્લત્ર’ વંવકાય રેખલાભાં આલતી ર્ત-ત્ની
રગ્ન પ્રથા વાભાન્મ યીતે સ્લીકૃર્ત ાભેરા નૈર્તક ર્નમભ શત વંગભ યુગના પ્રાયં ભબક
તફક્કાભાં રગ્નર્લર્ધ ખ ૂફ જ વાદી શતી. અને આ પ્રકાયના યં યાગત રગ્ન પ્રિભરત
શતા ‘ક્રવ્યુ’ં કે કારા પ્રકાયના રગ્ન ગાંધાય રગ્નભાં કે લૈરદક ર્લર્ધ કયલાભાં આલતી
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નશીં વંગભ યુગના પ્રાયં ભબક તફક્કાની રગ્નર્લર્ધ અંગે પ્રપે.ી.શ્રીર્નલાવ આમંગય નોંધે
છે કે, ‘વં ૂણયણે’ આમય-ર્લર્ધ જેવું કશુ ં જ ન શત ું કઈ રદલાફતી નશી, કઈ પ્રજ્લભરત
અક્ગ્ન નશી અને દાન દભક્ષણા સ્લીકાયલા ભાટે કઈ બ્રાહ્મણ નશી યં ત ુ ત્માયછીના
ર્લકર્વત તફક્કાની રગ્નર્લર્ધ આધુર્નક તર્ભર લૈરદક રગ્ન ર્લર્ધથી કઈ ણ યીતે ભબન્ન
નશતી. રગ્ન ભાટે છકયા-છકયીની લમ અનુક્રભે ૧૬ અને ૧૨ શતી, જે યથી સ્ટટ
થામ છે કે આ યુગભાં ફારગ્ન ણ પ્રિભરત શતા. નલલધ ૂના ક્ષ તયપથી લયના
ક્ષને દશેજ આલાનુ ં ન શત,ું યં ત ુ લયના ક્ષે કન્માના ક્ષને રકિંભત ચ ૂકલલી ડતી,
જે મુરામ ર્લરાઈ કશેલાતી. તાભર ર્લત્ર દય: ભંગસ ૂત્ર શેયાલી એ સ્ત્રીન યભણતાન
દયજ્જ સ ૂિલતી શતી.
4.

જૈન ધમયના શમયમાાં સ્ત્રીઓન ાંુ સ્થાન અને દરજ્જજો :
લેદકારીન બ્રાહ્મણ ધભય વભમ જતાં જડ નીર્ત ર્નમભલા ફન્મ. આથી

વભાજભાં સ્ત્રીઓ ઉય કડક ર્નમંત્રણ મ ૂકામા, રયણાભે રશિંદુ વભાજભાં સ્ત્રીઓ ધાર્ભિક અને
વાભાજજક અર્ધકાયથી લંભિત ફની શતી અને તેભન વાભાજજક દયજ્જ ણ નીિે
ઉતયલા ામ્મ શત. ભશાલીયે (અને બુદ્ધે) સ્ત્રી-ુરુના વભાન અર્ધકાયન સ્લીકાય કામો
શત અને તેભના ધભયભાં સ્ત્રીઓને ણ ધાર્ભિક રક્રમાઓ કયલાની, ધભયની દીક્ષા રેલાની
તથા વાધ્લીઓ તયીકે િત ુર્લધ વંઘભાં જડાલાની છૂટ ભી શતી. સ્ત્રીઓ ‘યભલદ’
(ભક્ષ) ાભી ળકે એ લાત ણ તેભણે સ્લીકાયી રીધી. આ વભમે અનેક સ્ત્રીઓ જૈન
વંઘભાં (ફોદ્ધભાં ણ) વાધ્લીઓ તયીકે જડાઈને જ્ઞાન-ર્લદ્યાના ક્ષેત્રે નાભના પ્રાપ્ત કયતી
જલા ભે છે . ભશાલીયના જૈન વંઘભાં ત વાધુઓ કયતા વાધ્લીઓની વંખ્મા અર્ધક શતી.
વાધ્લી વંઘનુ ં નેત ૃત્લ ભશાવતી િંદનફાા કયી યશી શતી અને તેને કુળતા ૂલયક
વાધ્લીઓને ભાગયદળયન આપ્યુ ં શત.ું જૈન ધભયના ભબુવઘ
ં ભાં િંદનફાા, કારી સુઘા,
ભશાકારી, ભશાકૃટણા લગેયે ક્ષર્ત્રમ કન્માઓ અને દે લાનંદ જેલી બ્રાહ્મણકન્માઓ ણ શતી.
ભશાલીયે (અને બુદ્ધે ણ) જણાવ્યુ ં શત ું કે ધભય –વાધનાના ક્ષેત્રભાં જાતી કે ભરિંગનબેદ
યાખલ તે અજ્ઞાનતા અને ાખંડ છે . સ્ત્રીઓને ણ ભક્ષન અર્ધકાય છે , આજે ણ જૈન
ધભયવઘ
ં ભાં વાધુઓ કયતા વાધ્લીઓની વંખ્મા વર્લળે છે . ભશાલીયે વભાજભાં સ્ત્રીઓને
(શ્રાર્લકાઓ) ને ુરુને (શ્રાલક) વભાન સ્થાન આલા અને તેભણે પ્રર્તષ્ટઠત ફનાલલા
પ્રમાવ કમો શત. તેભના ઉદે ળના રયણાભે ર્લધલા સ્ત્રીઓને શલે મુડન
ં
કયાલાની જફૃય
Page | 24

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

Research Guru

Volume-7 (September, 2015) (ISSN: 2349-266X)

ન શતી તેભજ તે યં ગીન લસ્ત્ર રયધાન કયી ળક્ક્ત. આભ સ્ત્રીઓની ઉન્નર્તના ક્ષેત્રે
ભશાલીય ભશત્લન પા આપ્મ છે .
૫. શગ
ાંુ કાીન શમાજ-શમાજજીળનમાાં સ્ત્રીઓન ાંુ સ્થાન અને દરજ્જજો :
શુગ
ં અને કણ્લલંળે ઉત્તય બાયતભાં ઈ.વ. ૂલે ૧૮૭ થઈ ઈ.વ. ૂ.૩૦
સુધી યાજ્મ કયુ.ું આ યુગના બાયતીમ વભાજ-વભાજજીલનની ભશત્લની જાણકાયી
તંજભર યભિત ‘ભશાબાટમ’ ભાંથી ભી આલે છે .



ગ્ન પ્રથા :
શુગ
ં કારીન રશિંદુ વભાજભાં રગ્ન જેલી વાભાજજક પ્રથાના ર્નમભ લધુ

કડક ફનાલલાભાં આવ્મા શતાં, છુટાછે ડાની પ્રથાનુ ં જય વાભાન્મત: ઘટી ગયુ ં શત,ું ર્નમગ
પ્રથા (અન્મ ુરુ વાથે વશળમનથી ફાક પ્રાપ્ત કયવું તે) રકભાં અર્પ્રમ ફની ચ ૂકી
શતી અને સ્ત્રીઓને ખાવ વંજગભાં જ ુન:રગ્નની છૂટ શતી. ભનુ બગલાને ર્લધલાર્લલાશ
પ્રથાને કાન ૂની દ્રષ્ટટએ ભફન-અર્ધકૃત જાશેય કયી શતી. વભાજભાં આંતયજાતીમ રગ્નના
ર્નમભ વખત કયામા શતાં તેભજ વતી પ્રથા અને ગુરાભી પ્રથા ણ પ્રિભરત શતી. આભ
શૃગ
ં લંળના ળાવનકા દયર્ભમાન રશિંદુ વભાજભાં સ્ત્રીઓની વાભાજજક સ્લાતંત્ર્મની
ભમાયદાઓ આંકલાભાં આલી શતી.



ળસ્ત્રાાંકારો :
શૃગ
ં વભાજના રક મજ્ઞ અને વાભાજજક પ્રવંગએ લસ્ત્ર રયધાન

કયતા. રકને ર્લર્લધ પ્રકાયના ઘયે ણાં અને ફૂર પ્રત્મે ખ ૂફ ફૃિી શતી. રક પ્રવાધનન
ઉમગ

કયતા

અને

આયગ્મ

પ્રત્મે

વ્મક્ક્તગત

કાજી

યાખતા,

આ

યુગના

‘શ ૂશ્ર ૂતવંરશતા’ભાં વ્મક્ક્તગત સ્લાસ્થમ અંગેની વં ૂણય િિાય કયલાભાં આલેરી છે .
કેળગપં ૂ ન, ફૂરની ભાા ફનાલલાની યીત, સુગધ
ં ી દ્રવ્મની ફનાલટ, ૬૪ કરાઓભાં ડ્રેવ
વ્મલસ્થા, ાઉડયની ફનાલટ, િશેયાને સુદય
ં
ફનાલલાની યત લગેયે આ યુગભાં
પ્રિભરત શતાં.
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ુ ના શાતળાષન યગ
ુ : દરતમયાન સ્ત્રીઓન ાંુ સ્થાન અને દરજ્જજો:
6. પ્રાચીન યગ
વભાજભાં સ્ત્રીઓનુ ં ગોયલલંત ું સ્થાન : વાતલાશનકારીન વભાજન
એકભ કુટુંફ શતાં. દયે ક કુટુંફન લડ કુટુંભફન

(ગ ૃશર્ત) કશેલાત અને કુટુંફના ફધા

વભ્મ તેના આદે ળનુ ં ારન કયતા. વભાજભાં સ્ત્રીઓનુ ં સ્થાન ગોયલ ૂણય શત.ું તેઓ
વભાજભાં આગ ડત ું સ્થાન ધયાલતી શતી. તેઓ ર્ભરકત ધયાલતી અને જફૃય ડયે
ળાવનધુયા ણ વંબાતી. ગોતભીુત્ર લર્વટઠુત્ર લગેયે યાજાઓની ભાત ૃયક ઉાર્ધઓ
(ભાતાના નાભ યથી ધાયણ કયે રા નાભ) સ ૂિલે છે કે વભાજભાં સ્ત્રીઓને ભાનની
દ્રષ્ટટએ જલાભાં આલતી. યાજલી ળાતકણી-૧રાની ર્લધલા યાણી નાભ-અર્નકાએ થડ
વભમ ળાવનધ ૂયા વંબાી શતી. સ્ત્રીઓ તાની ર્તની ધાર્ભિક કામોભાં ણ બાગ રેતી
શતી. દા.ત. નાનાગાટ અબીરેખનાર્લલયણ મુજફ યાણી નાગ-અનીકા (નાગર્નકા) એ
તેના ર્ત ળાતકણી ૧રા વાથે અશ્વભેઘ મજ્ઞભાં બાગ રીધ શત. આ વભમે વભાજભાં
આંતયજ્ઞાર્તમ અને લણાયન્તય રગ્ન ણ પ્રિભરત શતાં. ળાતકણી-૧રા એ ક્ષર્ત્રમ કન્મા
અર્નકા વાથે અને લર્વટઠુત્ર ુરભાફીએ ભશાક્ષત્ર ફૃદ્રદાભનની ુત્રી વાથે રગ્ન કમાય
શતાં. ર્લધલા સ્ત્રીઓ સુખેથી તાનુ ં જીલન વાય કયી ળકતી શતી. વભાજભાં
ફારગ્નપ્રથા પ્રિભરત શતી. સ્ત્રી કેલણી ભાટે વાયી વ્મલસ્થા શતી. યાજકુની સ્ત્રીઓને
યાજનીર્તની તારીભ અાતી. ર્લદે ળ માત્રા ય કઈ પ્રર્તફંધ ણ શત.



ળૈભળાલી અને તળાશી શામાજજક જીળન :
આ યુગના ફોદ્ધ ધભી ગ્રંથ ‘ર્ભભરન્દ ન્શ’ ર્ભનેન્ડયના પ્રશ્નભાં

વભકારીન જીલનની ર્લર્લધ પેળન જેલી કે કેળ અને દાઢીને ઓ આલ અને તેભને
સ્લચ્છ ાણીથી ધલા, તેભાં સુગર્ં ધત તેર રગાડવુ,ં કેળને યં ગલા અને કાંવકા, ફૂર
ઈત્મારદન ઉમગ

કયલાન ઉલ્રેખ આલે છે . યદે ળી વંકય ને રીધે બાયતીમ

વભાજભાં પ્રથભ જ લખત વીલેરા કડાં (ામજાભ, બ્રાઉઝ, ઓલયકટ) શેયલાની
નલી પેળન દાખર થઈ. બાયતીમ લેળભ ૂાભાં વરલાય, ઘટણ
ંૂ
સુધીના જડા અને
અિકન એ ળકનુ ં પ્રદાન ગણામ છે . વભાજભાં નાટક, ન ૃત્મ, ગામન લાદન લગેયેન ુ ં
પ્રભાણ લધ્યુ.ં આભ ર્લદે ળી ળાવનને રીધે બાયતની લામવ્મ વયશદના વાભાજજક
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ઘડતયભાં અલનલા પેયપાય થમા અને વાભાજજક જીલન લૈબલળાી અને ર્લરાવી ફન્યુ.ં
ર્લદે ળીઓનુ ં બાયતીમકયણ થયુ.ં

ુ નો ગપ્ુ ત યગ
ુ : સ્ત્રીઓન ાંુ સ્થાન અને દરજ્જજો :
7. પ્રાચીન યગ


સ્ત્રીઓન ાંુ સ્થાન :
ગુપ્તકારીન વભાજભાં સ્ત્રીઓ માય પ્ત સ્લતંત્રતા બગલતી શતી તે ખ ૂફ

જ ર્લત્ર જીલન જીલલા પ્રમાવ કયતી. અજતાના
ં
ગુપાભિત્રભાં સ્ત્રીઓને ળેયીઓભાં
સ્લતંત્રતા ૂલયક શયતી-પયતી, વમ્રાટની વેલા કયતી, યાજ્માભબેક જેલા પ્રવંગએ
વમ્રાટની વભક્ષ ભબખાયીઓને દાન આતી લગેયે કામો કયતી ફતાલી છે . કર્લ દં ડીને
સ્ત્રીઓને જીલનના દયે ક ક્ષેત્રભાં ુરુની વભલડી ફતાલી છે . ઉચ્િ કુટુંફની કન્માઓ
ળાસ્ત્ર જેલી ઈતય ર્લદ્યાઓનુ ં ર્ળક્ષણ સ્ત્રીઓને ગીત, લાદ્ય, ન ૃત્મ ઇત્મારદ રભરત-કરાઓનુ ં
ર્ળક્ષણ અાત.ું ગુપ્તકારીન બાયતીમ વભાજભાં નાયીન આદળય જણાલતા ઇર્તશાવર્લદ
ડ.શરયપ્રવાદ ળાસ્ત્રી નોંધે છે કે તે વભમે ત્ની ગ ૃરશણી તયીકે તભાભ ગ ૃશ કાયબાય
વંબાે , ર્તની તથા તેના વગાઓની વેલાભાં યશે, ર્તને યભેશ્વય ભાની તેની આજ્ઞાભાં
યશે, ર્તની પ્રવન્નતા ને ભાટે વતત પ્રવ ૃત યશે, ર્તના ર્લમગ દયર્ભમાન વાદું-વંમભી
જીલન ગાે અને ર્તની શમાતી ફાદ લૈધવ્મ ાી તેને લપાદાય યશે, તેણે નાયીન
આદળય ભનાત.


ળસ્ત્રાભ ૂવણ :
લેદકારીન વભાજની જેભ ગુપ્તકારીન વભાજભાં ુરુ અંગયખુ,ં

ધર્તયુ ં અને ાઘડી શેયતા. સ્ત્રીઓ વાડી શેયતી. ગુપ્તકારીન ર્વક્કાઓ ય અંરકત
ભિત્ર યથી ભાલ ૂભ ડે છે ુરુ ર્વર્થમ ઢફની સ ૂયલાર અને કટ શેયતા. રક ઘણું
કયીને સુતયાઉ કડાં શેયતા યં ત ુ શુબ પ્રવંગએ યે ળભી લસ્ત્ર રયધાન કયતા. તેઓ
જડા બાગ્મે જ શેયતા વના અને ભતીના આભ ૂણ ફનાલલાભાં આલતા. સ્ત્રીઓ
ર્લર્લધ પ્રકાયનાં આભ ૂણ શાય, કડા, કાનના કુંડ, ફાજુફધ
ં , (કેયયુ ), ભતીની
ભાાઓ, અંગ ૂઠીમ(લીંટી) લગેયે ર્લળે પ્રિભરત શત ું ળાશી કુટુંફના રક ભાથે
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ચ ૂડાભભણ, ર્ળખાભભણ, રકયીટ લગેયે ધાયણ કયતા શતાં. અજતાની
ં
ગુપાઓના ભિત્રના
અધ્મમન યથી સ્ટટ થામ છે કે ભાથાની લા ર્લર્લધ ઢફે સ્ત્રીઓ ઓતી. તેઓ ક્રીભ,
ાઉડય, સુયભ ઇત્મારદ વૌંદમય-પ્રવાધન ઉમગ કયતી. સ્ત્રી-ુરુ ફંને સુગર્ં ધત દ્રવ્મન
ઉમગ કયતા શતા. રક ાનનુ ં વેલન કયતા.


ગ્નપ્રથા :
ગુપ્તયુગભાં ફારગ્નપ્રથા રકર્પ્રમ ફની યશી શતી. આ યુગભાં

ઋત ુધભય ાભતાં શેરા કન્માનુ ં રગ્ન કયલાની પ્રથા પ્રિભરત શતી. આ વભમની
સ્મ ૃર્તઓભાં કશેલાભાં આવ્યુ ં છે કે જે ભાતાર્તા તાની કન્માનુ ં યુલાલસ્થા શેરા રગ્ન
નથી કયતાં તેઓ તાના મ ૃત્યુ છી નયકભાં જતા શતાં. રગ્નવંફધ
ં ી ભટેબાગે લડીર
મજતા, છતાં ક્યાયે ક લય કે કન્માની વંદગીને ુયત ું ભશત્લ અાત.ું
ુ : દક્ષિણ દષિંદના લ્ળોનો ાશનકાલ :
8. પ્રાચીન યગ
 દક્ષિણ ભારતના લ્ળોણા ાશનકાલ દરતમયાન ળસ્ત્રાભ ૂવણો :
લ્લ્લની ર્ળલ્કૃર્તઓના અધ્મમન યથી એ યુગના રકના
લસ્ત્ર અને આભ ૂણન ખ્માર આલે છે . સ્ત્રી ુરુ ફંને લીંધેરા કાને કુંડ શેયતા અને
ળાશી કુટુંફની સ્ત્રીઓ ગાકાય ેડરલાા ભટા કુંડર શેયતી. ગયીફ લગયના રક
કુંડને ફદરે કાને ફૂર અને ાંદડા ખોંવતી. સ્ત્રી-ુરુ ફંને ભાથાના લાભાં ફૂર
નાખતા. લ્રલકારીન ર્ળલ્કૃર્તઓભાં કાનની રાંફી બુટ ઉય ઘયે ણાં નજયે ડે છે .
ખદકાભ કયતા ીીભાટીના કુંડ ભી આવ્મા છે . સ્ત્રીઓ કંકણ, કડુ,ં કેયયુ , લીંટી, લેઢ,
નેકરેવ લગેયે ઘયે ણાં ધાયણ કયતી. સ્ત્રી અને ુરુ ફંને દયે ક ગે એક એક ઘયે ણ ું
શેયતાં. બયલાડ સ્ત્રીઓ ગે કઈ ઘયે ણ ું શેયતી નશીં.
આ યુગના રક વાદા લસ્ત્ર રયધાન કયતા. ઘણા ુરુ ચુસ્ત
િડ્ડી શેયતાં, ત કેટરાક વાંકડું કેડ લસ્ત્ર શેયતાં. ુરુ ઉતયીમ ધાયણ કયતા. સ્ત્રીઓ
કેડ નીિે લામ આકાયની રયધાન કયતી અને પ્રવંગાત તેઓ ણ ધાયણ કયતી. ઘણી
લખત સ્ત્રીઓ બયતનાટય-ન ૃત્મ પેળનને અનુવયીને ચુસ્ત વાડી શેયતી અને તેને અનુફૃ
ૂ ી, Bikni જેલા લસ્ત્રનુ ં સ્થાન
ર્લર્લધ ઘયે ણાં ગે શેયતી ઉત્તયકારીન લ્રલ યુગભાં ટંક
વાડીએ રીધું શત.ું લ્રલ યુગભાં બ્રાહ્મણભાં જનઈ શેયલાન રયલાજ શત. આ યુગભાં
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તરલાય, ફખ્તય, ધનુટમ-ફાણ જેલા શથીમાય શતા, અને દ્વાયા નાભબના ઉયના
બાગભાં ઉદય-ફંધ શેયતાં.
9.

ુ : રાષ્ટ્રકુ
પ્રાચીન યગ

ાશનકાલમાાં સ્ત્રીઓન ાંુ સ્થાન અને દરજ્જજો :

 ગ્નપ્રથા :
યાટરકૂટકારીન વભાજભાં ફારગ્નન રયલાજ પ્રિભરત શત.
વાભાન્મ યીતે કુટુંફન લડ છકય (૧૬ લય) અને છકયી (૧૨ લય ઋત ુધભયના દળયન
શેરાં) ના રગ્ન ગઠલાતા પ્રિભરત શતાં. ુટદં તના ‘ભશાુયાણ’ભાં ‘રાિશ ગ્ન’
ના ઉદાશયણ આલાભાં આવ્મા છે . આલા રગ્ન યાજકુટુંફભાં પ્રિભરત શતાં. યાટરકૂટ
વેનાર્ત અને દં ર્તદુગયના ર્તા ઇન્દ્ર શેર સ્લમંલય શરભાંથી િાલુક્ય યાજકુભાયી
બલનાગાનુ ં અશયણ કયીને ફજફયીથી યણી ગમ શત. સ્લમંલય રગ્નપ્રથા ણ
પ્રિભરત શતી. તત્કારીન વભાજભાં અનુરભ રગ્ન પ્રિભરત શતાં, પ્રર્તરભ રગ્નની
છૂટ ન શતી. વભદે લ યભિત ‘મળસ્તીરક’ િમ્ુ ં આંતય-જ્ઞાર્તમ રગ્ન ર્લે ભારશતી
આે છે . ફોધધભી ારલંળીઓ અને બ્રાહ્મણધભી યાટરકૂટ લચ્િે આલા રગ્ન પ્રિભરત
શતા.

યાટરકૂટના

યાજ્મઅભર

દયર્ભમાન

યાજકીમ શયીપ અને

ળાવક

લચ્િે

રગ્નવંફધ
ં  (કૂટનીર્તક-રગ્નવંફધ
ં ) ખ ૂફ વાભાન્મ શતા. દા.ત. કૃટણ ફીજ (૮૭૮૯૧૪) િેદી યાજકુભાયી (કક્લ્ર શેરાની ુત્રી) વાથે તેભજ અભધલય ત્રીજ (૯૩૫૩૯) અને કૃટણ ત્રીજ (૯૩૯-૬૭) ક્રચ ૂયી યાજકુભાયીઓને યણ્મા શતા. જે રગ્નન
ફંને શયીપ યાજલંળ ભાટે યસ્ય રાબદામક ફની યશેરા. વભાજભાં ફહુત્ની
રગ્નપ્રથા પ્રિભરત શતી. અલ્ફેફૃની જણાલે છે કે, વભાજભાં ધનલાન અને વશામ
કુટુંફના વભ્મભાં ફહ
ં ે (યાભકૃટણ ફીજાન ુત્ર)
ુ ત્ની રગ્નપ્રથા િભરત શતી. જગત્તુગ
રક્ષ્ભી અને ગર્લિંદામ્ફા નાભની ક્લ્ચુયી યાજકુભાયીઓ વાથે રગ્ન કમાય શતાં. ત ફીજી
ફાજુ વભદે લસ ૂયી યભિત ‘મળસ્લીરક’ભાં યાટરકૂટકારીન વભાજભાં શરકી જાર્તન
ાભયદાય તાની ત્નીને કુર ાંિ ર્તઓ (ફહ
ુ ર્ત રગ્નપ્રથા) શલાનુ ં ગલય
અનુબલત શત. (અશીં આણને દ્રોદીનુ ં વશેજે સ્ભયણ થઈ આલે) વભાજભાં ઉચ્િ
લગયભાં ર્લધલા ર્લલાશ પ્રિભરત ન શતા. યં ત ુ ર્લધલાઓને તેના ર્તની ર્ભરકતભાંથી
લાયવાશક્ક ક્રભળુઃ સ્લીકાયલાભાં આવ્મ શત. તે વભાજભાં શજુ ડદાપ્રથા પ્રિભરત ફની
ન શતી. છુટાછે ડાની પ્રથા ન શતી અને વતી પ્રથા અર્ધક રકર્પ્રમ ન શતી અને છે લ્રે
Page | 29

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

Research Guru

Volume-7 (September, 2015) (ISSN: 2349-266X)

યાટરકૂટકારીન વભાજભાં રગ્નની એક યવપ્રદ રાક્ષભણકતા એ શતી કે યાજ્મ તયપથી
રગ્ન લેય ઉઘયાલલાભાં આલત શત. યાટરકૂટ નયે ળ-ગર્લિંદ િથાના ઈ.વ. ૯૧૮ અને
કૃટણ ત્રીજાના ઈ.વ.૯૨૯ ના અભબરેખના ર્લલયણ મુજફ આલ લેય બ્રાહ્મણ ાવેથી ૩
ડ્રભ અને સુદ્ર ાવેથી ૧ ડ્રભ રેલાભાં આલત શત.


સ્ત્રીઓન ાંુ સ્થાન :
ુટદં ત કૃત ‘ભશાુયાણ’ યાટરકૂટકારીન વાભાજજક જીલન અને

ખાવ કયીને સ્ત્રીઓના દયજ્જા ઉય પ્રકાળ ાડે છે . વભાજભાં કુંલાયી કન્મા તાના
વાથીની ળધભાં ફજાણીમાના છૂા લેળભાં ઘ ૂભતી યશેતી. સ્ત્રી તે ‘ભાતા’ ફનાલલાના
વભાિાયથી ખુફ ખુળ થતી અને ફાકન જન્ભરદલવ ધાભધ ૂભથી ઉજલતી, તે તાના
ુત્રથી ર્લખુટી ડલાનુ ં દુુઃખ વશી ળક્ક્ત નશીં. તે તાના ર્તને ભનયં જન-કામયક્રભભાં
અને વંતની મુરાકાતભાં વાથ આતી શતી, યં ત ુ જ તેન ર્ત કુટુંફની ઉચ્િ
યં યાઓન બંગ કયે , ત તે તેના ર્તથી ર્લખ ૂટી ડતી. કલી ુટમદતે સ્ત્રીના
ભાનબંગના પ્રવંગે, અયાધી ભાટે મ ૃત્યુદંડની ર્ળક્ષા સ ૂિલી છે . વભાજભાં ઉચ્િ લગયભાં
ર્લધલા-ુનરયગ્ન પ્રિભરત ન શતા. ર્લધલા સ્ત્રીને કે ળ-મુડન
ં
કયાલવું ડત.ું તે રાખ
(ર્વિંદૂયી) કડાં શેયતી તેને ભાટે આભ ૂણ અને સુગર્ં ધત દાથોન ઉમગ કયલાન
ર્નેધ શત. વભાજભાં સ્ત્રીધન-અર્ધકાય ભાન્મતા પ્રાપ્ત શતી. અગાઉ નોંધ્યુ ં છે તેભ
ર્લધલા સ્ત્રીન તેના ર્તની ર્ભરકતભાંથી લાયવાશક્ક ક્રભળુઃ સ્લીકાયલાભાં આવ્મ શત.
ર્તા તેની ુત્રીને પ્રેભભાં ર્નયાળા ભતાં, આશ્વાવન આત, વભાજભાં વગી ફેન અને
બાબી રદમયે લચ્િે રાગણી પ્રલતયતા શતા. ‘ભશાુયાણ’ ના ર્લલયણ મુજફ લૈટણલ
કુટુંફભાં ભાતાર્તા મ ૃત્યુ છી તેભની જ્મેટઠ વ્મક્ક્ત કુટુંફની કાજી રેતી.
 ળસ્ત્રાભ ૂવણો :
આ યુગના વભાજભાં ુરુ ર્વવ્મા ર્લનાના કડાં-ધતી અને
ઉયણું શેયતાં. ઇરયાના કૈ રાવ ભંદીયની રદલાર યનાં ભિત્રભાં ઉતયીમ લસ્ત્રના
ભિત્ર સ્ટટણે નજયે ડે છે . સ્ત્રીઓ વાભાન્મ યીતે વીલેરા કડાં શેયતી. તેઓ કુતોામજાભ અને ર્વદાય (ભાથુ,ં નાક અને છાતીની ઉયન બાગ ઢાંકત ુ લસ્ત્ર) રયધાન
કયતી. કૈ રાવભંરદયના ‘મજ્ઞળાાના’ સ્તંબ યના ભિત્રભાં યાટરકુટ-યાજકુભાયીઓ
અધલસ્ત્ર ધાયણ કયે રી દે ખામ છે . પ્રેભ દ્ર્શશ્મના પ્રવંગએ સ્ત્રીઓ આલા લસ્ત્રભાં
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રયધાન થમેરી નજયે ડતી જણામ છે . ુફૃ ાઘડી શેયતા અને છત્રી ણ યાખતા
સ્ત્રી-ુફૃ ફુરના ખ ૂફ જ સુગર્ં ધત દાથોના લેાયીઓના સ્ટર યશેતા શતા. ુફૃ
ર્લત્ર જનઈ શેયતા શતા. ‘કૈ રાવભંરદય’ (યં ગભશર)ભાં ‘ગજાસુય લધમ ૂર્તિએ
ખયીઓની જનઈ ધાયણ કમાય ન ુ ં ર્ળલ્ અંરકત છે .
આયુગભાં સ્ત્રી-ુરુ ફંને ર્લર્લધ કેળયિના દ્ધર્તના ળખીન
શતા, તેભામ ુરુ કયતા સ્ત્રીઓ કેળગપં ૂ નની કરાભાં અર્ધક િડીમાતી શતી. ઇરયાના
ર્ળલ્ભાં ફતાવ્યુ ં છે તેભ સ્ત્રીઓ અને ુરુ રાંફા કેળ યાખતા. ઉચ્િ વંસ્કૃત લગયની
સ્ત્રીઓ લાને વાિલલા ભાટે ખ ૂફ કાજી યાખતી, લાની રટને ર્લર્લધ સુગર્ં ધત તેર
અને રેથી વાપ કયતી શતી, લાને યીફીનથી ફાંધતી અને લાભાં ભતીની ળેયન
ઉમગ કયતી શતી. યાજરયલાયની સ્ત્રીઓ લાની રાંફી રટ (ળેય) ખબાની ાછ
રટકતી યાખતી શતી.
ઇરયાના કૈ રાવભંરદયની રદલાર અને સ્તંબ ય અંરકત થમેરા
ર્ળલ્ના અધ્મમન યથી સ્ટટ થામ છે કે તે વભાજના રક આભ ૂણર્પ્રમ શતા અને
વભાજભાં કુંડર, ચ ૂની, નેકરેવ, ોિીઓ, કટીભેખરા, ભતીની ભાા લગેયે આભુન
પ્રિભરત શતા.
10.

ુ : ચો શામ્રાજ્યના શમયમાાં સ્થાન અને દરજ્જજો :
પ્રાચીન યગ


સ્ત્રીઓનો દરજ્જજો :
દક્ષીણ બાયતીમ િર વભાજભાં સ્ત્રીઓન દયજ્જ ઉંિ શત.

તેભના વાભાજજક જીલન અને કામો ય કઈ પ્રર્તફંધ ન શત. તેભ છતાંમ રકની
દ્રષ્ટટએ ળયભાણું ને સ્ત્રીન મુખ્મ ગુણ રખાત. િર અબીરેખના ર્લલયણ મુજફ
ઉચ્િ કુની સ્ત્રીઓ ર્ભરકતની ભાભરક ગણાતી અને તેઓ તેને તાની ઈચ્છા મુજફ
લેિી ળક્ક્ત. વાભાન્મતુઃવભાજભાં એક ત્નીપ્રથાભાં પ્રર્તટઠા શતી, યં ત ુ ળાશી કુટુંફ,
વાભંત લગય અને ધર્નક લગયભાં ત્નીપ્રથા પ્રિભરત શતી. યાન્તક શેરાને ૧૧
યાણીઓ અને યાજયાજ શેરાને ૧૫ યાણીઓ શતી. એલા અભબરેખક ુયાલા ભળ્મા છે .
િર વભાજભાં વતી પ્રથાન પ્રિાય અલશ્મ શત. ણ િર અભબરેખભાં તેન ઉલ્રેખ
ખ ૂફ ઓછ આલે છે . દા.ત. િરયાજલી યાન્તક (સુદ
ં યિર)ની ભશાયાણી ર્ત્રભુલન
ભશાદે લી તાના ર્તની વાથે કાંિીભાં ફી ભયીને વતી થઈ શતી, યં ત ુ આ પ્રથા
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ખ ૂફ રકર્પ્રમ જણાતી નથી. આ વભમે દક્ષીણ બાયતીમ વભાજભાં દે લદાવી
(ન ૃત્માંગનાઓ)ન એક લગય શત. આ દે લદાવીઓન ૃત્મ, વંગીત ઈત્મારદભાં ર્નુણ શતી.
ભંરદયે ણ દે લદાવીઓ યશેતી શતી, જેઓ ન ૃત્મ દ્વાયા દે લતાઓને પ્રવન્ન કયતી. કેટરીક
ગુણીમ નતયકીઓએ ત રગ્ન કયીને ગ ૃશજીલન બગવ્માના ણ ઉલ્રેખ આલે છે . આભ
િરકારીન વભાજભાં સ્ત્રીઓની ક્સ્થર્ત એકંદયે વંતજનક શતી.
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