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“વિિાહ વિવિ અને તેમાાં દાનન મહહમાાં” 
ડૉ. હદખશુભાઈ ય.ુ પટે 

વિન્સીપા 
િ.ના.સ.બેન્ક લ. આર્ટ્સ એન્ડ કમસ્ કૉેજ, િડનગર  

 
માનળજીળનને વળત્ર, સખુમય ને મયાાદદત બનાળળાના ષતેથુી ઋવવ-મવુનઓએ શસં્કારોનો 

અવળષ્કાર કયો છે. અ શસં્કારો માત્ર ધાવમિક કે શામાજજક રીતે જ નષીં રંત ુળૈજ્ઞાવનક દૃષ્ષ્િએ ણ અણા 
જીળનમા ં વળેવ મષત્તત્તળ ધરાળે છે. શસં્કારનો થા છે – શદુ્ધ કરવુ,ં વળત્ર કરવુ ંને શસં્કરણ કરવુ.ં જેનાથી 
માણશની ાગણી, રષણેી-કરણી, બદુ્ધદ્ધ ળગેરે શમાજમા ંપ્રકાે તથા શમાજના દષતક્ષી ને અધ્યાજત્તમક ગણુો 
ળધે એનુ ંનામ જ ‘શસં્કાર’. 

ભારતીય શસં્કૃવતમા ં મનષુ્યને રાષ્ર, શમાજ ને જનજીળન પ્રત્તયે જળાબદાર ને કાયાકુલ 
બનાળળામા ંજે વનયમ નક્કી કરળામા ંઅવયા ંછે. તેને જ શસં્કાર કષળેામા ંઅવયા ંછે. શસં્કારો દ્વારા જ માનળીય 
ગણુોમા ંવદૃ્ધદ્ધ થાય છે. માનળીમા ંરષેા ંઆંતર ગણુોને પ્રગિ કરળામા ંને તે વનત્તય તે જ સ્સ્થવતમા ંરષ ેતે માિે 
શસં્કાર મષત્તત્તળના છે. શસં્કાર ગણુોને માજંળાનુ-ંપ્રકા અળાનુ ંકામ કરે છે.   

શામાન્ય રીતે અણ ે વળનય,વળળેક, ઈદારતા,દાનદિયા,ક્ષમા,ૌયા,રોકારની ભાળના- અ બધા 
ગણુોને માનળીના શસં્કાર કષીએ છીએ. અ શસં્કારો સ્મવૃતઓમા ં ને ધમાસતૂ્રોમા ં નક્કી કરેા ં માનળીના ં
જન્મની ષેાથી આને મતૃ્તય ુછી સધુીના શસં્કારમાથંી જ ઈત્તન્ન થાય છે. તેથી જ મનષુ્ય જન્મનુ ંજે ક્ષ્ય 
ધમા,થા,કામ ને મોક્ષ છે. તેને પ્રાપ્ત કરળા માિે શસં્કાર જરૂરી છે. 

શસં્કારની શખં્યાની બાબતમા ંસ્મવૃતકારોમા ંભભન્નતા છે. ગૌતમસ્મવૃતમા ંચાી શસં્કારોની ળાત છે. ત ે
જ શસં્કારોને મષવવિ અંભગરાએ ચ્ચીશ શસં્કારોમા ંઅંતભાાળ કયો છે. ગહૃ્યસતૂ્રોમા ંશસં્કારોની શખં્યા ૧૧ થી ૧૮ 
ની છે. જેમકે, અશ્વાયન ગહૃ્યસતૂ્રમા ં૧૧, ારસ્કર ને બૌદ્ધાયન ગહૃ્યસતૂ્રોમા ં૧૩ ની શખં્યા છે.રંત ુષીં 
અંત્તયેષ્િી શસં્કારનો ઈલ્ખે નથી. 

વયાશ સ્મવૃત ને મનસુ્મવૃતમા ં૧૬ શસં્કારોનુ ંળણાન છે. ધમાાસ્ત્રોમા ંણ ૧૬ શસં્કારોનો જ ઈલ્ખે છે. 
અ શોલ શસં્કાર જ પ્રચભત થયેા છે. 

શોલ શસં્કાર અ પ્રમાણ ેછે. 
૧. પ્રાગ્જન્મ શસં્કારઃ  ૧. ગભાાધાન શસં્કાર ૨. ુશંળન શસં્કાર  ૩. શીમતંોનયન શસં્કાર 
૨. બાલ્યાળસ્થાના શસં્કારઃ     ૧. જાતકમા શસં્કાર  ૨. નામકરણ શસં્કાર  ૩. વનષ્િમણ શસં્કાર 
         ૪. ન્નપ્રાન શસં્કાર ૫. ચડૂાકરણ શસં્કાર 6. કણાળેધ શસં્કાર 

 3. વક્ષણને ગતા શસં્કારઃ    ૧. વળદ્યારંભ શસં્કાર ૨. ઈનયન શસં્કાર  ૩. ળેદારંભ શસં્કાર 

             ૪. કેાન્ત શસં્કાર  ૫. શમાળતાન શસં્કાર 

 ૪. ગષૃસ્થાશ્રમ શસં્કાર          ૧. વળળાષ શસં્કાર 

 ૫. મતૃ્તય ુછીના શસં્કાર         ૧. અંત્તયેષ્િી શસં્કાર 
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 અ શોલ શસં્કારોનો મલૂભતુ ઈદે્દ ચાર રુૂવાથોની પ્રાપ્પ્ત છે ને તેમાયં મોક્ષ પ્રાપ્પ્ત છે. અ શાથ ે
નકારાત્તમક ને શભુ સ્તતઓ શામે રક્ષણ મેલળળાનો ઈદે્દ ણ છે. 
 ઈનયન શસં્કાર એ બ્રહ્મચયા અશ્રમનો મષત્તત્તળનો શસં્કાર છે. તેના છી ળેદ-ાસ્ત્રો અદદ વળદ્યાઓનો 
અરંભ થાય છે તેમ વળળાષ શસં્કાર એ ગષૃસ્થાશ્રમમા ંશે્રષ્ઠ શસં્કાર છે. ધાવમિક વળવધ ને યજ્ઞ-યાગાદદમા ંતેનુ ં
વળેવ મષત્તત્તળ છે. વળળાષ શસં્કાર ાછલનો ઈદે્દ અ પ્રમાણે કલ્ી કાય છે. 
૧. ધમા થળા ધાવમિક કાયોની તૂી ૨. પ્રજા થળા તુ્ર પ્રાપ્પ્ત  ૩. રુૂવાથોની તૂી (ધમા,થા,કામ,મોક્ષ) 
૪. ઋણોમાથંી મસુ્તત (દેળઋણ, વતઋૃણ અદદ)  ૫. ાદરળાદરક, શામાજજક કતાવયોનુ ંાન ન ે
૬. વયસ્તતગત વળકાશ 

મનસુ્મવૃતમા ંઅઠ પ્રકારના વળળાષ કહ્યા ંછે. 
ब्राह्मो दैवस्तथैवाषषः प्राजाऩत्यस्तथाऽसरु । 

गान्धवो राऺसश्चैव ऩशैाचश्चाष्टमोऽधमः ।। (मन.ु ३.२१) 
બ્રાહ્મ,દૈળ,અવા,પ્રાજાત્તય, અસરુ,ગાધંળા,રાક્ષશ ને ૈાચ વળળાષ - અ અઠ પ્રકારના વળળાષ છે.  
 ળતામાન શમયમા ંમોિે ભાગે એરેન્જ મેરેજ થાાત ્મા-બા દ્વારા તુ્ર ને તુ્રીની શદંગી પ્રમાણ ે
વળળાષ થાય છે કા ંતો ળ મેરેજ કે જેમા ંયળુક ને યળુતી એક-બીજાને શદં કરે છે ને કદાચ મા-બા 
શમંવત નષીં અે તે ડરથી થળા કેિાક શજંોગોમા ંમા-બા દ્વારા શમંવત ન ાતા ભાગી જઆને કે કોિામા ં
રજીસ્રેન કરીને કે માત્ર ફુષાર કરીને શાથે રષ ેછે. 
 પ્રથમ પ્રકારમા ં વળળાષ વળવધ છે રંત ુબીજા પ્રકારમા ં વળળાષ વળવધ નથી. સ્મવૃતકારો ગાન્ધળા વળળાષ 
(ળ મેરેજ) છી ણ વળળાષ વળવધ કરી દેળી. રંત ુઅધવુનક શમયમા ં વળળાષ વળવધની અળશ્યકતા યળુક-
યળુતીઓ શમજતા નથી ને છી તેમાથંી ઈભી થતી નેક શમસ્યાઓથી અખી જીંદગી ીડાય છે. તેમા ં
કેિીક ળાર કારણભતૂ છે – વળળાષ વળવધની શાચી શમજણનો ભાળ. ત્તયારે પ્રાયઃ કમાકાડં કરનાર-વળળાષ 
વળવધ કરનાર રુોદષત વળળાષના મષત્તળને શમજાળતા ંનથી. થાાત ્શસં્કારોની શાચી શમજ નથી ને તેથી 
શસં્કારોથી દૂર રષ ે છે. એિે કે ત્તયારની દષન્દુ શસં્કૃવતની શસં્કાદરતાની ડતીના ભણકારા છે. અયા શમાજ 
જેળી શસં્થાઓનો શતત પ્રયાશ છે કે ળેદના વળચારો-શસં્કારો પ્રમાણે માનળીનુ ંજીળન ઘડાય. 
અણે ષીં ળૈદદક વળળાષ સાંસ્કાર વળે જોઆએ. 
િૈહદક-વિિાહઃ- 
 ગષૃસ્થાશ્રમ બધા અશ્રમોમા ંમખુ્ય ન ેશ્રેષ્ઠ છે. અ અશ્રમનો પ્રારમ્ભ વળળાષ શસં્કારથી થાય છે. 
વિિાહ એટે શુાં ? :- ળૈદદક વળળાષ એક ઈચ્ચ કોદિનો ધાવમિક શમ્બન્ધ છે. ‘વળળાષ’ બ્દ બે બ્દો મલીને 
બન્યો છે.  ‘વળ’ ન ે‘ળાષ’.  ‘વળ’ વળેવતાનો દરચાયક છે. ‘ળાષ’ નો થા છે — યાન-ળાષન. વળળાષ એક 
એવુ ંગાડુ ંછે જેમા,ં સ્ત્રી ને રુુવ બ ેૈડા જેળા છે. જેમા ંણૂા શામ્ય, શગંવત ન ેશદ્ગવત ષોળા અળશ્યક 
છે. બીજા બ્દોમા ં કષીએ તો “જ્યારે બ ેપ્રાણી પે્રમળૂાક અકવવિત થઇને ોતાના અત્તમા, હૃદય ન ે
રીરન ેએક-બીજાને શમવિત કરી દે છે ત્તયારે અણ ેએને શાશંાદરક ભાવામા ંવળળાષ કષી કીએ.”  
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વળળાષનો એક થા એળો ણ છે કે ગષૃસ્થના ઈત્તરદાવયત્તત્તળને ‘વળ’ વળેવ રૂે ‘ળાષ’ ળષન કરળા. 
વળળાષના બીજા થા ણ છે – ‘ઇ જવુ’ં ન ે‘પ્રયત્તન કરળો’. તાત્તયા એ કે વળળાષ એ દિયાનુ ંનામ છે 
જેના દ્વારા સ્ત્રી-રુુવને વળેવ રીવતએ ગષૃસ્થાશ્રમમા ંપ્રળે કરાળાય છે થળા એના માિે વળેવ પ્રયત્તન 
કરળામા ંઅળે છે. 
વિિાહ સાંસ્કારઃ- ગષૃસ્થાશ્રમમા ંપ્રળેનુ ંનામ ‘વળળાષ-શસં્કાર’ છે. અણા ાસ્ત્રો પ્રમાણે વળળાષ-શસં્કાર 

એક ત્તયન્ત વળત્ર ન ેમષત્તળણૂા શસં્કાર છે. 
મનષુ્યે ળષેંચીને જમળાનુ ં છે. એણે ‘तेन त्यके्तन भुुंञ्जीथाः’ = શશંારના દાથોનો ત્તયાગળૂાક 

ઈભોગ કરો અ અદાને જીળનમા ંચદરતાથા કરળાનો છે. ઋગ્ળેદ 10-117-6મા ંકહ્ુ ંછે – केवऱाधो भवतत 
केवऱादी = એકો ખાળા ળાલો તો ા જ ખાય છે. કોમા ંકહ્ુ ંછે - “अऩञ्चयऻो मतऱलऱचुः’’ = યજ્ઞ ન 
કરીને બધુ ંએકા જ ખાઇ જનારા મનષુ્ય ચોર છે. મનષુ્યને કોઇણ ભોગ્ય દાથા માત્ર એના એકાના 
જ પ્રયત્તનોથી નથી મલતા. એિે બીજાની શષાયતાથી મલનારા ભોગોન ેળષેંચીને ખાળામા ંજ ધમા છે. 
પ્રત્તયેક મનષુ્યની ભાળના ષોળી જોઇએ કે ‘भतूेभ्यस्त्वा ऩररगहृ्णातम’ (आश्व. ग.ृ १।२४।१५) હુ ંમાત્ર મારા માિે 
જ નષીં વત ુપ્રાણીમાત્રના દષત માિે તારો સ્ળીકાર કરંુ છ.ં 
ગદાનઃ- મધુકા-પ્રાન છી ગોદાનની વળવધ થાય છે. ગાય ભારતીય શસં્કૃવતની સચૂક છે. ગાય નષીં તો 
ઘર નષીં. અ ગાય એિા માિે અળામા ંઅળે છે કે જેથી દૂધાદદ દાથોનુ ંશેળન કરીને ઘરના બધા 
શદસ્યો વનરોગ ન ેસ્ળસ્થ રષી કે. વળળાષ ળશરે ‘ગૌદાન’નુ ં વળધાન કરીને ઋવવ-મવુનઓએ ગૌરક્ષાનો 
મોઘ ઈાય ોધ્યો છે. 
કન્યાદાનઃ- ગોદાનની વળવધ છી કન્યાના વતા ગોત્રોચ્ચાર ળૂાક ોતાની કન્યાનો જમણો ષાથ ળરના 
જમણા ષાથમા ંશોં ેછે. અ દિયાન ે ‘કન્યાદાન’ કષ ેછે,’ ળાસ્તળમા ંઅ કન્યાનુ ંસ્ળીકરણ છે. ષીં વતા 
કન્યાન ેજે કંારાદદ અે છે, એ ‘સ્ત્રીધન’ કષળેાય છે. શશંાર-યાત્રામા ંક્યારેક શકંિ અળી ડ ેતો અ 
ધન શષાયક થઇ ડ ેછે. અ રૂમા ંવતા ોતાની શમ્વત્તનો એક ભાગ ોતાની તુ્રીને અ ેછે – કે જે 
બીજા સ્ળરૂમા ંએન ેનથી મલતો. 

નેક વળદ્વાનો કંા કરે છે કે કન્યાનુ ંદાન ન થઇ કે. અ પ્રશ્નનો ઈત્તર ારસ્કર ગહૃ્યસતૂ્રના કકા-
ભાષ્યમા ંઅતા કહ્ુ ંછે કે ળાસ્તવળક દાન સ્ળત્તળ-ત્તયાગળૂાક કષળેાય છે, રન્ત ુકન્યા ણ રસ્ળત્તળ ન 
થઇ કે, કારણ કે વળળાષ છી ણ ‘મમેય ંકન્યા’ = અ મારી તુ્રી છે – એળો વયળષાર થાય છે. અળી જ 
રીતે જ્યા ંતુ્ર-દાન કહ્ુ ંછે ત્તયા ંણ ગૌણ દાન જ શમજવુ ંજોઇએ. વળળાષ-શસં્કારના મન્ત્રોનો થા ન ે
વળવધઓનુ ંરષસ્ય ત્તયન્ત ળૈજ્ઞાવનક છે. શ્રીમવત એની બૈશન્િે ળૈદદક-વળળાષ-શસં્કારના વળવયમા ંયોગ્ય જ કહ્ુ ં
છે - “Nowhere in the whole world, nowhere in any religion, a  nobler, a beautiful, a more perfect ideal of 

marriage than you can find in the early writings of the Hindus.”  - Annie Besant 

થાાત ્ભમૂડંલના કોઇણ દેમા,ં શશંારની કોઇ ણ જાવતમા,ં કોઇણ ધમામા ં વળળાષનુ ંમષત્તત્તળ 
અિલુ ંગમ્ભીર ન ેવળત્ર નથી જેિલુ ંઅવા ગ્રન્થોમા ંજોળા મલે છે.   
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વળળાષ શસં્કાર વળેની શમજ મેલવયા છી અણ ેદાનના મદષમા વળે જાણીએ. 
 અગલ દાનની ળાત કરી છે ણ તેમા ં વળવે ઈમેરીએ તો ઋગ્ળેદ મડંલ ૧૦.૧૧૭ (દાનસ્તવુત) મા ં

ઋવવ કષ ેછે કે- દાન અળા માિે બ ેકારણો છે. એક, વયળષાદરક દૃષ્ષ્િએ વળચારીએ તો તમે જો ધનનુ ંને 
ન્નનુ ં દાન કરો તો તમે બીજા કોઆકની શષાનભુવૂત મેલળો ને એળા દાન ેનારા વયસ્તતઓ ભવળષ્યમા ં
તમને જરૂર ડે ત્તયારે મદદ કરે.ળલી, દાન અીને તમે નળા શખાઓ મેલળો ને દેળોની કૃા ણ 
તમારા ર ઈતરે. બીજુ ંતાપ્ત્તત્તળક દૃષ્ષ્િએ વળચારીએ તો ધન ક્યાયં સ્સ્થર રષતે ુ ંનથી. તે એક વયસ્તત ાશેથી 
બીજી વયસ્તત ાશે જતુ ં રષ ે છે. અથી તમારા ષાથમા ંષોય ત્તયા ંસધુી દાન કરી ેવુ.ં ળલી તેઓ કષ ે છે કે- 
માણશ કેળલ ભખૂથી મરે છે તેવુ ંનથી. બહ ુખાનારને ણ મતૃ્તય ુ અળે છે. ન્નને ળષેંચીને જ ખાવુ ંજોઆએ. 
એકો ખાનારો કેળલ ાી જ છે.  

અ દાન કોને અી કાય ॽ એવુ ં વળચારીએ તો શામાન્યતઃ દદરદ્ર, ભખૂ્યાજન, રોગી, તત, 
વનરાધાર વદૃ્ધ, ોતાનો જીળન વનળાાષ ચાળળામા ંશમથા ળગેરેને દાન ાય. છતાયં ભારતીય શસં્કૃવતમા ં
કન્યાદાનને મષા દાન માનળામા ંઅળે છે. કન્યાદાનને બે રીતે જોઆ કીએ. વળળાષમા ંકન્યારૂે ાત ુ ંદાન 
ને કન્યાને અળામા ંઅળતુ ંદાન. 

કન્યાદાન અતા ષેા રુોદષત કન્યાના ંમાતા-વતાને કન્યાદાનનો શકંલ્ કરાળે છે. ઘરની ક્ષ્મી 
જેળી કન્યા ન્ય ઘરની મષાક્ષ્મી બને છે. અ શકંલ્ ળખતે કન્યાના વતા ળતીથી નીચેના શ્ોક ગળાય છે. 

इमाुं कनकसुंऩन्नाुं कन्याभरणैयुषताम ्। 
दास्यातम ब्रह्मणे तभु्युं ब्रह्मऱोकजीगीषया ।। 

સળુણા શમાન અ સળુણાના કંારો થી ણગારાયેી કન્યા હુ ં અને વળષ્ણ ુ જાણીને બ્રહ્મોક 
મેલળળાની આચ્છાથી અુ ંછ.ં 

ववश्वुंभरुं सवषभतूाः साक्षऺण्यः सवषदेवता । 
इमाुं कन्याुं प्रदास्यातम वऩतणृाुं तारणाय च ।। 

  અખા વળશ્વનુ ંભરણોવણ  કરનાર ભગળાન તથા પ્રાણીમાત્ર ને શળાદેળોની શાક્ષીમા ંહુ ંઅને અ 
કન્યાનુ ંદાન કરંુ છ.ં અ દાન હુ ંમારા શઘલા વતઓૃના કલ્યાણ માિે કરંુ છ.ં 

ષીં અણ ે જોઆ કીએ છીએ કે બ્રહ્મોક ને વતઓૃના કલ્યાણ માિે કન્યાદાનનો મદષમા છે. 
શામાન્ય રીતે એવુ ં માનળામા ંઅળે છે કે તુ્ર દ્વારા જ વતઓૃનુ ં કલ્યાણ થાય છે. કન્યાના દાન દ્વારા જ 
બ્રહ્મોકની પ્રાપ્પ્ત થઆ કતી ષોય તો તેનાથી વળેવ દાનનો મદષમા શુ ંષોઆ કે ॽ તેથી જ કષળેાય છે કે જેણે 
કન્યાદાન નથી કયુું તેનો ળતાર એલે જાય છે. અના કારણે જેને દીકરી ષોતી નથી તે બીજાની દીકરીનુ ં
કન્યાદાન કરે છે.  ઘણા એળા શજ્જનો છે કે જે ગરીબ ષોય,ોતાની દીકરીના ગ્ન ન કરી તેળાઓની દીકરીને 
ોતાની દીકરી માનીને કન્યાદાન કરે છે ને તેના ગ્નનો શંણૂા ખચા ઈઠાળે છે. અનાથી જ શમજી કાય કે 
કન્યાદાનનુ ંકેિલુ ંમષત્તત્તળ છે. 

વળળાષ વળવધમા ંકન્યાના ંમાતાવતા કન્યાની જળાબદારી ળરને શોંે છે ત્તયારે વતા ળરને કષ ેછે : 
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धम ेच अथे च कामे च त्वया इयुं न अततचररतव्या । ધમા, થા કે કામની વૂતિ માિે ક્યારેય અ 
કન્યાનુ ં ઈલ્ઘંન કરો નદષ. ળરરાજા કષ ેછે- नाततचररष्यातम । કન્યાની માતા ણ ોતાની શમંવત અતા ં
કષ ે છે. मयाऽवऩ दत्ता । મેં ણ તમને અી. કન્યાનો અનદંળૂાક  સ્ળીકાર કરતા ળરરાજા કષ ે છે. 
प्रततगहृणातम। स्वक्षस्त । હુ ંતમારી કન્યાની જળાબદારીનો સ્ળીકાર કરંુ છ.ં શૌનુ ંકલ્યાણ થાઓ. 

છી કન્યાના ં માતા-વતા ગૌદાન કરે છે.વળળાષ શસં્કારમા ં ગૌમાતાના દાનનો ખબુ જ મદષમા છે. 
ગૌમાતા ને કન્યાને કદી ળેચાય નષીં. એમનુ ંતો દાન જ કરાય. ગૌદાનથી બને્ન ક્ષના ંા ના ામે છે. 
ગાયના મલૂ્યનુ ં દ્રવય અીને ણ અ વળવધ થાય છે. કન્યાના ં માતા-વતા ળરરાજાને ગૌદાન કરે ત્તયારે 
રુોદષત બો ેછે. 

वसनुाुं दहुहता माता रुद्राणाुं भास्कर स्वसा । 
ब्रववतम गाुं मा वतधष्ठ जनाय चेतना वतृे ।। 

ષ ે ગૌમાતા ! ત ુ ં રુદ્ર- દેળોની માતા, ળસદેુળોની કન્યા, અદદત્તય દેળોની બષને  ને મતૃનુ ં
ઈત્તવત્તસ્થાન છે. હુ ંજ્ઞાની જનોને કહુ ંછ ં કે જે ષત્તયા કરળા યોગ્ય નથી ને વનષ્ા છે એળી ગાયનુ ંશદાય 
રક્ષણ કરો. 

કન્યાદાન થયા ંછી કન્યાને અળામા ંઅળતા દાનમા ંગાયનુ ંદાન છે. વળળાષ વળવધના ન્તે શગા-
શબંઘંીઓ, વમત્રો, શહૃદયો ળગેરે કન્યાને કંાર, ળાષન , જીળન જરૂરી શાધન-શામગ્રી તથા ધન અદદ દાન 
સ્ળરૂે અે છે. ષીં કન્યાને અ દાન અીને તેઓ ણુ્યાર્જન  પ્રાપ્ત કરે છે. અનાથી શામાજજક શબંધંોમા ં
ઘવનષ્ઠતા અળે છે, એક-બીજા પ્રત્તયેનો સ્નેષ ળધે છે. થાાત ્દાનની દિયા દ્વારા ાદરળાદરક ભાળના- वसधुवै 
कुटुलबकम ्।ની ભાળના ચદરતાથા થાય છે.  

કન્યાના ગ્ન શમયે તો દાન ાય છે રંત ુતેના જીયાણામા ંણ તેને ળસ્ત્રાભવૂણનુ ંદાન અે છે. 
કેિાક શમાજોમા ંતો દીકરીના મતૃ્તય ુસધુીના ળસ્ત્રો દાન સ્ળરૂે અળામા ંઅળે છે. શમાજમા ંએ ભાળના અજે 
ણ જોળા મલે છે કે કોઆ ણ ણુ્ય મેલળળાનુ ં કામ ષોય કે કોઆ ણ પ્રશગં ષોય તો શમગ્ર ગામની 
દીકરીઓને જમાડળામા ંઅળે છે ને છી તેમન ેદાન સ્ળરૂે કંઆક ભેિ અળામા ંઅળે છે.  

અમ દાન દ્વારા બ્રહ્મોકની પ્રાપ્પ્ત, વતઓૃનુ ંકલ્યાણ, શામાજજક શબંધંોમા ંઘવનષ્ઠતા, ાદરળાદરક પે્રમ 
ળગેરે મલે છે. તે જ દાનનો મદષમા છે. 
 

 


