“મહાભારતમાં પ�રણયના પ્રકા”
સમાજની કોઇપણ વ્યવસ્થાને બરોબર સમજવી હોય તો તેના �ત�રક અને બાહ્યસ્વ
સમજવાનો પ્રયત્ન કરવોપડ�. સમાજનાં સ્વ�પને સમજવા માટ� તેમાં સંબંધો અને સગપણોને
સમજવા પડ� છે. સમાજનો પ્રત્યેક વ્ય�ક્ત �વનપયર્ન્ત �ુદા �ુદા લોકોસાથે

, લગ્ન ક�

સગપણ સંબધ
ં ોથી જોડાયેલી હોય છે. દર�ક સમાજમાં આ વ્યવસ્થાઓ જોવા મળે .
સમાજને માન્ય અથવા કાયદાઓમા રહ�ને કરવામાં આવેલા સંબંધોને સમાન
રકતસંબધ
ં ોથી જોડાયેલા સંબધ
ં ો કહ�વાય. સામાજ વ્યવસ્થાને ટકાવી રાખવા માટ� પ�રણય જ�ર
છે. પ�રણય-લગ્ન થી �ુ�ુંબનો િવસ્તાર કર� શકાય . અને તે પ�રણયો

, લગ્નો સમાજની નીિત

ું
િનયમો�સાર
હોય છે. આમ િવ�ની દર�ક સંસ્�ૃિતમાં લગ્ન સંસ્કાર જોવા મળે . આમ

,

સગપણસંબધ
ં વ્યવસ્થા સામા�જક �તર�ક્રયા દ્રારા નીચે �ુજબના તારણો આપવામાં .
 સગપણસંબધ
ં ીઓના સ� ૂહના સભ્યોના સમાન રકતસંબંધથી ક� લગ્ન સંબંધથી જોડાયેલ
સંબધ
ં ો હોય છે.
 સગપણ સંબધ
ં ોને સમાજની માન્યતા પ્રાપ્ત થયેલી હો.
 સગપણ સંબધ
ં ીઓ વંશીય બંધનોથી જોડાયલી હોય છે.
 સગપણ સંબધ
ં ોથી સભ્યોને ચોકકસ દરજજો અને �ૂિમકા �ુજબ વતર્ન કરવા�ું હોય .
તેમાં હકક અને ફરજ જોડાયેલા હોય છે.
 સગપણ સંબધ
ં ોના વતર્નોને સમાજના �રવાજો ��ુિશત કર� છ.
 સગપણ સંબધ
ં ોની વ્યવસ્થા લોકોને પરસ્પર ધિનષ્ઠ ર�તે જોડતી સાવર્ત્રીક સમા
સંબધ
ં ોની માન્યતા છ.

૧

�ુ�ષ અને �ીનો સંબધ
ં � ૂબ જ પ્રાચીન કાળથી સા�ત �પે ચાલતો આવ્
છે.જયારથી લગ્ન સંસ્થા અ�સ્તત્વમાં આવી તે પહ�લાં પણ �ીઓ અને �ુ�ષો વ
અિનયંત્રીત �તીય સંબંધો પ્રવતર્તા હોવા�ું માનવામાં આ . �યારથી બંને વચ્ચેનો
લગન સંબધ
ં અ�સ્તત્વમાં આવ્યો ત્યારથી �ીને �ુ�ષનીઅધા��ગની માનવામાં આવ.
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અને પ્રત્યેક કૌ�ુંબીક કાયર્માં બંને હંમેશા એકબી�ની સાથે રહ�વા પ્રયત્ન. િવ�ભ�
દ�શો અને સમાજોમાં લગ્નના સ્વ�પમાં -�ુ�ષનો સંબધ
ં �ુદા-�ુદા સ્વ�પે જોવા મળ્ય
છે. પિ�મના સમાજમાં લગ્નને સમ�ુતી માનવામાં આવે છ.
ભારતમાં લગ્નને ધાિમ�ક સંસ્કાર માનવામાં આવે .�ુ�સ્લમોમાં કરાર ના સ્વ�પ
સ્વીકારવામાં આવે છ. તો અ� ૂક સમાજમાં માત્ર કા�ૂની સંબંધ જ ગણાય . સમાજશા�ીય
િવચારકોની દ્ર�ષ્ટએ લગ્ન એક ક � વ�ુ �ુ� , એક ક� વ�ુ �ીઓ સાથેનો સમાજમાન્ય
�તીય અને સામા�ક સંબધ
ં છે. લગ્ન સંબંધ

ઔપચા�રક અને સમગ્ર �વન પયર્ત ચ

છે. �ી-�ુ�ષ વચ્ચેના લગ્નને સમાજની સ્વી�ૃિત પ્રાપ્ત થાય તે આશયથી દર�ક સમ
લગ્ન િવશેની નકક� કર�લી િવિધ જોવા મળે છ.

લગ્નનો અથર
ભારતીય સમાજમાં �હન્�ુ સંસ્�ૃિત અ�ુસા૧૬ સંસ્કારોની િવિધ કરવામાં આવે છ.
તેમા લગ્ન સંસ્કારનો પણ સમાવેશ થાય  . �ુદા-�ુદા સમાજ�ચ�તકોએ લગ્નની
પ�રભાવના આપી છે.

૧. મે�લનોવ્સ્ક
“ લગ્ન ક�વળ યૌન સંબંધ માત્ર . આ જ�ટલ �સ્થિતઓ ઉપર આધા�રત સંસ્થા . �માં
યૌન સંબધ
ં તે� ુ ં કોઇ �ુખ્યપા�ું પણ નથ”

૨

૨. ભગવ�્ ગોમંડલ :ુ ાર પ�રણય એટલે િવવાહ
ભગવ�્ ગોમંડલ અ�સ

, લગ્.

૩

૩. ભગવ�્ ગોમંડલ:- વર કન્યાએ પિત પત્ની તર�ક� સાથે રહ�વાનો  �ા�ુસાર િવિધ
કરવો તે.
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૪. વેસ્ટર માક :“લગ્ન એક ક� વધાર� �ુ�ષોનો એક ક� વધાર� �ીઓ સાથેનો સંબંધ છે �નો સમાજના
�રવાજ અથવા કાયદા દ્રારા માન્ય કરાયેલ પદ્ધિતથી સ્વીકાર થયો . આ પ્રકારન
સંબધ
ં માં લગ્ન કરનાર વ્ય�ક્તઓ તેમનાં ભાિવ સંતાનોના ક�ટલાક હકકો અને ફરજો
જવાબદાર�નો સ્વીકાર કર�ને �તીય અને સામા�ક સંબંધથી જોડાય છે તેને લગ્
કહ�વામાં આવે છે.

૫

િવ�ના દર�ક સમાજમાં દ�શકાળની સંસ્�ૃિત અને સામા�જક પ્રથાઓ �ુજબ લગ્ન
સ્વ�પો �ુદાં �ુદાં જોવા મળે છ. અન્ય સમાજોને બાદ કર�ને �હ��ુ સમાજ �ૂરતી વાત
કર�એ તો તેમાં લગ્ન િવના ધમ , અથર, કામ અને મોક્ષ એ ચાર �ુ�ષાથ�  �ૂરા થઇ શકત
નથી. આ �ુ�ષાથ�ની પ્રા�પ્તમાં-�ુ�ષે લગન કર� ુ ં અિનવાયર્ છ. લગ્ન િવના �ુ�ષ
અપિવત્ર અને અ�ુણર્ ગણાય.

�
�હન્�ુ લગ્નનાંહ�
દર�ક �હન્�ુ સમાજના વ્ય�ક્ત માટ� લગ્ન કરવા અિનવાય . પર�ણ� ્ �ુ�ષ જ
સમાજનાં ધાિમ�ક કાય� �ુરા કર� શક� છે. �હન્�ુ સમાજમાં પત્ની િવના

, ધાિમ�ક કાય�

વગેર� ન થઇ શક�. �હન્�ુ સમાજમાં લગ્નને �ૃહસ્થાશ્રમ�ું પ્રવેશ દ્રાર. �ૃહસ્થાશ્રમમ
ધમર્ અ�ુસાર અથર્ તથા કામને �ુણર્ કર�ને વ્ય�ક્ત મોક્ષ પ્રાપ્ત . ધમર , અથર, કામ
અને મોક્ષની પ્ર , સંતાનો પ્રા� , િવ�ભ� ધાિમ�ક �ક્રયાઓ અને સંસ્કારોને �ૂરાં કર
િવ�ભ� ઋ� ુ માંથી �ુકત થવા માટ� પ્રત્યેક �હન્�ુએ લગ્ન કર�ું અિનવા . આમ લગ્ન
એક સામા�જક સાંસ્�ૃિતક ઘટના તર�ક� સાવર્િત્રક ર�તે અ�સ્તત્વ ધર.

૬
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�હન્�ુ ધમર્શા�ો અ�ુસાર �હન્�ુ લગ્નનાં ત્રણ�ુખ્ય ઉદ�્શ માનવામાં .
૧. ધમર્ અથાર્ત ધાિમ�ક કાય� કરવ
૨. પ્ર� અથવા સંતાનો ત્
૩. રિત આનંદ

૭

મહાભારતમાં પર�ણય િવશે રસપ્રદ મા�હતી આપી . ભારતીય સમાજમાં દર�ક
�ુ�ુંબમાં લગ્ન િવશેના �ુદ-�ુદા પ્રકારો જોવા મળે . મહાભારતમાં લગ્ , પર�ણય તથા
ક�વા લોકો સાથે કન્યાના લગ્ન કરવા જોઇએ તેના િવશે પણ સરસ મ�ની મા�હતી આપ
છે.

મહાભારતમાં દશાર્વેલા પર�ણયનાં પ્રક
૧. બ્રહ્મ િ
૨. ક્ષાત્ર િ
૩. ગાન્ધવર્ િવવ
૪. આ�ુર િવવાહ
૫. રાક્ષસ િવવ

૧. બ્-િવવાહઃ
સારા લોકોએ પહ�લા વરનો સ્વભા

, તે� ુ ં આચરણ , િવદ્ , �ુળ-મયાર્દા અને તેના

કાય�ની તપાસ કરવી જોઇએ અને પછ� તે� ુ ં આચરણ સા�ું લાગે તો તેવા �ુ�ષની સાથે
કન્યાનાં લગ્ન કરવા તે ઉ�મ બ્રાહ્મણોનો ધમર્ બ્રહ.
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૨.ક્ષાત્ર િવ
� દહ�જ આ�દ દ્વારા વરને અ�ુ�ુળ કર�ને કન્યાદાન કરવામાં આવે

, તે શ્રેષ

ક્ષિત્રયોનો સનાતન ધમર્ ક્ષાત્રિવવાહ .

૩. ગાંધવર્ િવવા
પોતાના માતા-િપતાના પસંદ કર�લા વરને છોડ�ને કન્યા �ને પસંદ કરતી હો
તથા � કન્યાને ચાહતો હોય એવા વર સાથે કન્યાંના લગ્ન કરવા તેને વેદ વે

,
દ્વાર

ગાંધવર્ િવવાહ કહ�વામાં આવ્યો .

૪. આ�રુ િવવાહઃ
કન્યાનાં બં�-બાંધવોને લોભમાં નાખીને ઘ� ુ ં ધન આપીને � કન્યાને ખર�દવામાં
આવે છે તેને મનીષી �ુ�ષો અ�ુરોનો ધમર્ આ�ુર િવવાહ કહ� છ.

૫. રાક્ષસ િવવા
કન્યાના િપ �ૃપક્ષનાં લોકોને માર�ને તેમનાં મસ્તક કાપીને િવલાપ કરતી કન્
ઘરમાંથી જબરજસ્તી પકડ� લઇ જવી એ રાક્ષસો�ું કામ રાક્ષસ િવવ.
આ પાંચ બ્

, ક્ષ, ગાન્ધવર્ આ�ુર અને રાક્ષસ લગ્નોમાંથી પહ�લાં ત્રણ

ધમાર્�ુ�ૂળ છે અને શેષ બે પાપમય છ. આમાંથી આ�ુર િવવાહ અને રાક્ષસ પ્રકારના
િવવાહ ને કયાર�ય કરવા જોઇએ નહ�.
કન્યાના પ�રવારના લોકો કન્યાને ધમર્ �ૂવર્ક પા�ણગ્રહની િવિધથી દાનકર� દ�
કન્યા સાથે ધમ-� ૂવર્ક લગ્ન કરનાર અથવા �ક�મત આપીને ખર�દનાર જો પોતાને ધેર લ
�ય તો તેમાં કોઇ પ્રકારનો દોષ ન. કન્યાના પ�રવારના લોકોની અ�ુમિત મળ� ગયા
પછ� િવવાહના મંત્રો અને હોમનો પ્રયોગ કરવો જોઇએ ત્યાર� જ તે મંત્ર સફળ.
સગા-વ્હાલાઓ�ું સમથર્ન પણ તેમા એટ�ું જ મહત્વ�ું.
5

, િવ�ની દર�ક સંસ્�ૃિતમાં પ�રણયના �ભ� �ભ� પ્રકારો જોવા મળે. દર�ક

આમ

સમાજમાં લગ્ન પાછળ�ું અલ-અલગ કારણ જોવા મળે છે. પરં � ુ ભારતીય સાંસ્�ૃિતક
ુ ાર લગ્ન એટલે સંસ્�ૃિત અને ધમર્ને ટકાવવા માટ�નો આવશ્યક સંસ્ક.
પરં પરા અ�સ
પ્.
શોધછાત-

અમર�ુમાર એમ.સેવરા
Ph.D.
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સંદભર્ગ્રં થ �
૧. લગ્

, �ુ�ુંબ અને સગપણ સંબધ
ં ો

- લેખકઃ ડો.અિનલ એસ.વાઘેલા,
�ુિનવિસ�ટ� ગ્રંથિનમાર્ણ બ, અમદાવાદ-૬
૨. એજન

, � ૃષ્ઠ– ૩૦

૩. ભગવ�્ ગોમંડલ
-કતાર્ ભગવતિસ�હ,
- પ્રવીણ પ્રકાશ.�લ.
વષર, �ડસેમ્બર૨૦૦૭
૪. એજન

– વષર, �ડસેમ્બર૨૦૦૭

૫. લગ્

,�ુ�ુંબ અને સગપણ સંબધ
ં ો

- લેખકઃ ડો.અિનલ એસ.વાઘેલા,
�ુિનવિસ�ટ� ગ્રંથિનમાર્ણ બ, અમદાવાદ-૬
પ્રથમ આા�ૃિત વષર૨૦૦૫
૬. લગ્

, �ુ�ુંબ અને સગપણ – સંબધ
ં ો

- લેખકોઃ પ્. એ.�.શાહ
- પ્. જગદ�શ ક�.દવે
પ્રકાશ

,
,

– અનડા � ૂક ડ�પો,

અમદાવાદ

, વષર્૨૦૦૨/૩

૭. એજન � ૃષ્ઠ

– ૩૨

૮. સં�ક્ષપ્ત મહાભા

– સમ્પાદ, જયદયાલ ગોયન્દકા

(બીજોભાગ)
ગીતા પ્રેસ ગોરખ�ુર .૨૦૬૭

,� ૃ.૭૦૮
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