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વલવલધ અરકંાયના ફૃભા ંષુ્ 

ધયતી ટેર  

ષુ્ એટરે પ્રકૃ્રવતન  સકુભ સુદંય તથા સગુધંભમ ઉશાય.ષુ્ ભા ં નૈવગગક ફૃભા,ં 
યવ અને ગધંન વિલેણી  વગંભ છે. વભમ ની વાથે વાથે ભનષુ્મ ની ફૃગિ ણ ફદરામ છે . 
કમાયેક વપ્રમતભાના કેળભા,ં કાનભા ંઅને ક્યાયેક તાના ળયીય ય ભાાના ફૃભા ંતે ધાયણ 
કયે છે . આભ, ભનષુ્મ  એ દેલ જૂન, અરકંાય, રગ્નની ભાા કે વલજમની ભાાના ફૃભા ંશમ 
ભનષુ્મ એ ફૂરને તાન ુઅંગ ફનાલી દીધ ુછે .  

પ્રાગિન વભમ થી જ ષુ્નુ ંઅરકંાય તયીકે ફહ ુ ભશત્લ યશલે ુ ં છે. ળકંુતરા, વીતાજી 
લનભા ંષુ્ના  અ રકંાય કયતા શતા. અત્માયના  આધવુનક યગુભા ંરગ્ન પ્રવગં તેભજ ફીજા 
વાયા પ્રવગેં કેળ ગ ૂપંન , શાય , િૉરયની વજાલટભા ંકે વાયા ખટા પ્રવગેં ષુ્ન ઉમગ થામ 
છે .  

લૈરદક યગુ થી ષુ્ વોદમૅ પ્રવાધનન ુભાધ્મભ ભાનલભા ંઆલે છે . અથલલૅેદના એક 
ભિં અનવુાય સગુધંયકુ્ત વાભગ્રીભા ંિભત્કાયીક  ળક્ક્ત શમ છે .ફૂરના અકકભાથંી જે યવ નીકે 
તેને અત્તય કશલેાભા ંઆલે છે. કાભના અવધષ્ઠ દેલતા કાભદેલ ને ઋતઓુના યાજાલવતંના વપ્રમ 
દેલ વભિ , િંફાણ અને ષુ્ધન્લા કહ્યા છે. કાભદેલના ત્ત્ન   યવત સ્લમં કાનભા ં
વનરકભરના ફૂર ધાયણ કયતા શતા. અયવલિંદ, અળક, આમ્રભજંયી, નલભગરક્કા અને વનરત્ર 
કાભદેલના મખુ્મ ાિં ફાણ છે. લવતં ઋતભુા ંઅવખં્મ પ્રકાયના ષુ્ વલકાવ ાભે છે .  

ષુ્ને ગધંભાલ્મ ણ કશલેાભા ંઆલે છે. જે ધાયણ કયલાથી સ્ત્રીની ળબાભા ંઅગબવ્રધુ્ધ્ધ 
થામ છે. જેભ છદંભા ંમગ્મ લણક વલન્માવ, ભાિા , વલધાન, મવત અને ગવતના વનમભ અનવુાય 
વગંીતભા ંરમ અને વતંરુન ેદા થામ છે. એ જ પ્રકાયે ષુ્ના વલવલધ લણક ઉગિત ભાિાભા ં
ગ ૂથંણ અને આકાય અલાભા ંઆલે ત શ્ ુગંાય અને વોદમક ભા ંવ્રધુ્ધ્ધ થામ છે .  

અગબજ્ઞાન ળાકંુતરભા ંળકંુતરા લનભા ંફૂરના શ ૃગંાય કયતી શતી. કાનભા ં કંુડર, વળખા 
ફાધંી શમ કે કેળ ખલુ્રા શમ ત ગજયા રગાલતી શતી. કભયભા ંકરટભેખરા તયીકે ણ ષુ્ 
જ ફાધંતી શતી. લાત્વામન યગિત કાભસિૂ ભા ં (1/3/3/16) ભા ં 64 કરાઓ અંતગકત ષુ્ 
વજ્જજાન ઉલ્રેખ કયલાભા ંઆવ્મ છે.  

નાટયળાસ્ત્ર અનવુાય આશામક  અગબનમના પ્રવગંભા ં બયતમવુન એ અરકંાયના 
રયપે્રક્ષ્મભા ંષુ્ની ભાાના ાિં પ્રકાય ન ઉલ્રખે કમો છે.  
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ભાા મખુ્મ  ાિં પ્રકાયની શતી . લેષ્ષ્ટત, વલતત, વધંાત્મ, ગ્રકં્ન્થભત, પ્રારધ્બફત.  

યાજાનક રુય્મક ષુ્ પ્રવાધનના વલવલધ ફૃ ને કંઇક આ પ્રભાણે ગણાલે છે .   

1.) લેષ્ષ્ટત: અંગ વલળેને ઘેયી રે એલી ભાા 2.) વલતત : જે એક ાર્શ્ક ભા ં પેરામેરી શમ 
.3.) વધંાત્મ : જે અવખં્મ ફૂરના વમશૂથી ફનેરી શમ. 4.) ગ્રકં્ન્થભત :જેભા ં લચ્િે લચ્િે 
વલભ ગાઠં શમ. 5.) પ્રારધ્બફત : એક વાથે જડમેરી . આ ઉયાતં 6.) મકુ્તક  : જે પક્ત 
એક પ્રકાયના ષુ્ થી ગ ૂથંમેરી શમ. 7.) ભજંયી : નાના નાના ફૂરની ડાીથી ફનેરી શમ    
8.) સ્તફક : ષુ્ન ગચુ્છ. 

ઉયુકક્ત ભાલ્મના પ્રકાયભા ંપ્રથભ િાય ગ્રવથત અને અંવતભ િાય અગ્રવથત છે. લૈરદકકાથી જ 
ગિિકાય અને કવલઓ એ પ્રવાધન કામકભા ં સગુવંધત ફૂરન ઉમગ કયેર જલા ભે છે. 
ઉદા...અજતંાના ગિિ. કાનભા ં વળરય અન ે કભના કંુડ્ શયેલાભા ં આલતા શતા.ફકુરના 
ષુ્ની ભાા કેળભા ંગથૂલાભા ંઆલતી શતી. કેળાળ , કણકયગુર અને કંઠભા ંધાયણ કયલાભા ં
આલતા ષુ્ાભૂણના નાભ નક્કી શતા. લાભા ંજે ભાા ધાયણ કયલાભા ંઆલતી શતી તેને 
ગબકક કશલેાભા ંઆલતી. ભાથાભા ંવળખા ય જે ભાલ્મ રટકતા યશતેા તેને પ્રભ્રષ્્ક અને જે વાભે 
આલે તેને રબફક કે રરાભક કશલેાભા ંઆલતા. જે અરક થી મખુ અને કા  ઢંકાઇ જત ુતેને 
પ્રારબફ અને ઋજુરધ્બફ કશલેાભા ંઆલતી. જે ભાા ગાભા ંમજ્ઞવલતની જેભ ધાયણ કયલાભા ં
આલતી તેને લૈકગિક કશતેા. ષુ્્ભાાઓની આ શ્ુગંાય વલવધને યિના અથલા રયસ્મન્દ નાભ 
આલાભા ંઆવ્ય ુશત ુ.ં વંણૂક કુસભુ શ્ ુગંાયને આબગ કશલેાભા ંઆલત.ુ       

અળકાતવંવકાભા ંઅળકના ષુ્ન વળયભૂણ ઉમગ કયલાભા ંઆલત શત . ભસ્તક 
ય આીડ અને અંફડ કેળગ ૂપંન ફુૃન રકવપ્રમ શ્ુગંાય શત.’ કાદંબફયીભા ંફાણબટ્ટ ેરખ્ય ુ
છે કે, યાજા શદૂ્રક તેના ભાથા ય સગુવંધત ભારતી ષુ્ ફાધંતા શતા. 

 કવલ કાગરદાવે ભેઘદૂતભંા ં ષુ્ શ્ુગંાય ભાટે અરકચડૂા અને  ચડૂાાળ અને વીભતં 
જેલા નાભન ઉલ્રેખ જલા ભે છે. અ રકાનગયીની મિલધઓૂ તાના કેળકરા ભા ં
ફારમકંુુદના ફૂર ફાધંતી શતી. વીભાન્ત યેખાભા ંલાકઋતભુા ગખરત ુકદબફન ુષુ્ રગાલતી .  
ઉત્તયભેઘના એક શ્રકભા ંમગિણીઓના શાથભા ંનીરા કભ, અંફડાભા ંફારમકંુુદ, મખુ ભાટે 
રઘ્રષુ્ન ુયાગ, ચડૂાાળભા ંનવુ ંકુયફક, કાનભા ંસુદંય વળરયના ષુ્ ધાયણ કયતી શતી.   
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આ છ ષુ્ છ ગબન્ન ઋતનુા છે.  કભ ળયદ ઋતનુ ુ , રે્શ્ત કુન્દ શભેતં ઋતનુ,ુ રઘ્ર 
વળવળય ઋત,ુ કુયફક લવતં ઋત,ુ કુ્ષ્ત થામ છે .વળરયના ગચુ્છ ગ્રીષ્ભભા ંઅને કદંફ લાક 
ઋતભુા ંપ્રફુધ્લ્રત થામ છે. કવલ કાગરદાવ ષુ્ ભાલ્મના આબયણન ુઉનમકુ્ત લણકન કયુક  છે.  

કાગરદાવે લાકઋતભુા ં સ ુદંયીઓ દ્વાયા ભસ્તક ય ધાયણ કયલાભા ં આલતી કદંફ, નલકેવય, 
(ભોરવવયી ) અને કેતકી ભાાઓ  તથા  ભારતી ષુ્ વરશત અન્મ નવલન ફૂરની વાથે 
જૂશીની કીઓની ભાાન ુણ સુદંય અરકંયણ કયુક છે.   

અ્વયા ઉલકળી તાની ળીખાભા ંભદંાય ષુ્ન શ્ ુગંાય કયતી શતી. ષુ્ ને કેળ ભા ં
રગાવ્મા ફાદ જે સિૂ થી ફાધંલાભા ંઆલત ુશત ુતેને ઉદલેષ્ટન કશલેાભા ંઆલત ુશત.ુ ભેઘદૂત ં 
ભા ંઅરકાનગયી ની મિીગણ અને અગબવાય  યાવિ ભા ંકનક-કભર ના િચ્છેદ શયેતી શતી  . 

ફોધ્ધ વારશત્મ ભા ંરક ની ષુ્ વપ્રમતા ન ુપ્રચયૂ ભાિા ભા ંલણકન કયલાભા ંઆવ્ય ુ
છે.ભશાલગ્ગ તથા ભજ્ઝઝભ -વનકામ  ના ફીજા બાગ ભા ંરયજાત, કગણિકાય, રાર અડહંુર અને 
ણુ્ડરયક ( રાર કભ ) જેલા અનેક ગધંભાલ્મ ન ઉલ્રેખ છે. 

તજંગર ભશાબાષ્મ ભા ંભાા ત્સ્ત્ર અને ફૂૃ ફને્ન્ર ન ુઆભૂણ શત.ુભાા ધાયણ કયેરા 
ફૂૃ ને સ્ત્રક્ગ્લ  કશતેા. આલા ભાલ્મગણુકંઠ ફૂૃ ની ળબા અરગ જ શતી. 

જૈન ગ્રથં અંગવલજ્જજા ના નલભા અધ્મામભા ં ભાાઓ ના વલવળષ્ટ લણકન છે.જેભ કે, 
કંઠગણુ, વવંલતાનક , દેલભાલ્મ , ઉયણા ,ચબુબર, આભેરક , ભત્થક , ગચ્્ક લગેયે. 

વસં્કૃ્રત ભા ંણ ષુ્ ન ુભહ્તત્લ છે. ઘણાખયા છદં ના નાભ ષુ્ વાથે જડામેરા છે. જેભ કે, 
તાભયવ , ભારતી. આ  ફે દ્વાદળલણી વ્રતૃ્ત ના નાભ ષુ્ ય થી યાખલાભા ં આલેર છે 
.પ્રશયણકગરકા તથા ભજંયી- 14 લણી વ્રતૃ્ત ના નાભ ફૂર થી જડામેરા છે.  

આ ઉયાતં નાટમાળાસ્ત્ર ભા ં ગગણકાઓ  ઇચ્છા મજુફ કેળગ ૂપંન કયી તેભા ં લેણી 
રગાલતી શતી.તેલા ઉલ્રખે જલા ભે છે . આરદયુાણ ભા ંલવતંઋત ુભા ંિંાના ફૂર તથા 
ળયદઋત ુભા ંવનરકભરયકુ્ત બદ્રતયણી ના ફૂર થી ફનાલેરી લેણી  રગાવ્મા ના ઉલ્રેખ ભે 
છે.  

ભાલ્મ ગ્રથન કે ષુ્વજ્જજા ની કરા ભાટે ષુ્ રાલલા ભા ંવગલડ યશ ેતે ભાટે તેની 
યૂતી વાિલણી થામ  તે ભાટે  યાજબલન ના રયવય ભા ંજ ભટા ફાગ-ફગીિા ફનાલલા ભા ં
આલતા શતા. જેભા ં પક્ત યાજા-યાણી , દાવીઓ અને યાજ રયલાય ના રક જ તેભા ંઆલી 
ળકતા શતા. આ ઉધાન ને પ્રભદલન કશલેાભા ંઆલતા અને તેની જાલણી ભાટે જેને વનયકુ્ત 
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કયલાભા ં આલત ુ તેને પ્રભદલનાગરકા કશલેાભા ં આલત.ુ આ ફાગ-ફગીિા ભા ં ઋત ુ પ્રભાણે  
વલવલધ ષુ્, રત્તાઓ અને વિૃ રગાલા ભા ંઆલતા . 

આ પ્રભદલન  ભા ંભાધલી રતાભડં , કદગરગ્રશૃ , ભયંકત – કુજ્જજ ફનાલી વ્તચ્્દ 
ના કૃ્રવિભ  લન ની યિના કયલાભા ંઆલતી શતી. 

ઉયાતં ગજુયાત ના સલુણકયગુવભા વરકંીકાર ની વળલ્કરા ભા ંવલવલધ પ્રકાયે ષુ્ 
ન ઉમગ  થમેર જલા ભે છે . સ્ત્રીઓ તાના અંફડા  ષુ્ થી કેળકરા કયતી શતી તે 
સ્થાત્મ ના વળલ્ ભા જઇ ળકામ છે. વળલ્ ઉયાતં વલવલધ થય ભા ંણ ષુ્ થય જલા 
ભે છે. મગુરકારના સ્થાત્મ ભા ં ભટાબાગે ફૂરબાત ન  ઉમગ થત શત.આભ , ફૂર 
એટરે કે ષુ્ એટરે ગધંભાલ્મ ન વલિાય કયતા જ અનેક ખ્માર ભન ભા ંઆલલા રાગે છે.  

ભાલ્મ ધાયણ પક્ત ળબા ભાટે ન શત ુ યંત ુ નૈવગગિક , આનદંભમ , ફર , આય ુ અને 
સ્લસ્્મલધકક ણ છે.  
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