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શ્ર ીખેમરા જ�ૃષદાસ, ૭ ખેતવાડ� ગલી  તરફથી  સંવત ૧૯૭૧ શાક� ૧૮૩૯ -ઇ.સ.

૧૯૪૧માં વ�કટ� શ્ ર પ્રેસમાં છાપેલ ગ.
બ્રાહમણોતિત માંતડમાંથી  પ્રકર ૮ મેદ પાઠ બ્રાહમણોતિત પ્રકરણમાંથ ઉતમેમર (�ુળ
ગ્રંથ સંસ્તમાં અને તેની ભાષા ટ�કા �હન્ દમાં છે ત�
ે ું �હન્ દ ભાષાંતર નીચે �ુજબ છે.
શ્રી ગણેશાય ન!!
િવધ્ વાિસની દ� વી�ું નામ કમત્ યયની પણ છે તે સાથે �ું ઢ� ગણપિત કશ્ પ�ુિન એક�લ�ગી 
મહાદ� વ � સાક્ષાત તીથર્ છે તેમને તથા િત્ર�ુટ પવર્ત અનંગંગા. નમસ્ કર કર�ને સ્ ષ્  કથા 
ક�ં �ં!! શૌનક�ષીએ પ્રશ કય� ક�  હ � � ૂત મેવાડમાં એક�લ�ગ�ને અિધિષ્ ત, � ભ�ૃહરક્ષેત્ર છે તે
માહત્ મ્ કરોઃ
�ુત�ર એર ક�ુર હ� શૌનક તમે  � પ્રકાર � પ્ કય� છે  તેવો  પ્રશ   એક વખત �ુષ્ દંત
નમખનમરગંધવ� િશવ�ને �ુછયો હતો.
િશવ�એર�ુ�છદં તરનર�રકથમરકર�રરત્રતર�રુ ં આ�રઆછન્રક�રુ ં �.
એક �દવસ જગતમાં ફરનારા  નારદયોગી પાતાળ ગંગાના  તટપર  નાગલોકોને પિવત્
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કરવા પધાયાર્ તેઓ અનંત નાગની પાસે ગય. અનંતનમગર તેમને  સ્ વગત કર� આસન આપ્ �ુ
અઘીર આ�દથી  �ુ�ર કે�ર અને પછ� પ્રશ કય� તેના જવાબમાં નારદ�એ. આ�યર્�ુકત વચન
કહયાં ક� અનંતા�દનાગો તમારો વૈભવ જગતમાં આનંદની � ૃિધ્  કર� એવા તમારા �ુ�ણશનો ઉદય 
છે �ુ ં બ�ુ પ્રસન મનથી તમાર� સંતિતનો િવસ્ તર પાતાળમાં થયો છે તે જોવા આવ્ ય �ં. સામાન્ 
સછ�રને ગ�ુડથી કોઇ ભય નથી તો તમારા �વા મોટા સછ�ને ભય કયાંથી હોય એમ નારદ�એ
કહ�ુ.ં એટલામાં તક્ષક નાગ અકસ્ત આવી  ગયો  અને પોતાની  �તને  બ�ુ મોટો માની  કહ�વા 
લાગ્ ય. હ� નારદ તમાર� ગિત બધી જગ્ યએ એક સરખી રહ� છે  �મ  અમે  િનભર્ય છે એ એવા
િનભર્યો અનશર કમઇર નર ��શ જોયા છે?. ત્ યર� નારદ�એ હાસ્  કર�ને  અ�ભમાની  એવા  તકકને 
કહ�વા  લાગ્ ય. હ� તક્ષક તાર ા �વો િનભર ્ય કયાંય જોયો નથી પણ તારો વંશ ન થશે  (ભસ્ મ
ભિવષ્ િત)
કોઇકરનમરદ્વમેમરપ�ેતરથવમથ્રતથમ

તક્ષકના અપધનરકમેષરઅનરતનમરઅ�ભમાન�ુકત

વાકય  સાંભળવામાં આવ્ �ુ તેથી  વંશ દગ્  થશે. તમારામાં �ુખ્  અનર અિતશશર ઉજ્રવળ એવમર
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�ડ�ડ�ર સપર્ છે. �ના ચરણાશ્રયે તમારો થનારો દવ શાંત થશે. જો ક�

તમે �ર થયા છો તો 

પણ �ુ ં તમારા ઉપર પ્રસન �ં. તેથી તમે બધા તક્ષઆદ� � કોઇ હોય તે બધા આવનારો ભય 
નાશ કરવા માટ� ભગવાન િશવની ઉપાસના કરો. તે તમારા સ્ વમી છે અને તમે તેમ�ું �ુષ્  છો.
તેથી  ભય  �ુર  કરવાનો  ઉપાય  તમને  બતાવશે  એવા  નારદ�ના  વચનો  સાંભળ�ને  વા�ુક� નાગે 
કકાર્ટર આ�દનાગોને કહ�વા લાગ્  ક�  હ � નાગો તમારા ભાવી  ઉપદવ �. થવાનો છે તે નારદ�ને 
કહ�ું તેમને સાંભળો. તે ઉપરાંત શાંિત રાખવાનો ઉપાય પણ બતાવ્ ય છે. �થી બધા સછ�એ ક્રો
છોડ�ને િનત્  ક્ષમા રાખી રહ�વાથી �ુખ થશે એમ કર�ને વા�ુ�કક�લાસમાં ગ. નારદ�ના કહયા 
�ુજબ શીવ�ની  ઉપાસના  કર�. િશવ�ની  ઉપાસના  કરતાં બ�ું � ૃતાંત જણાવ્ ;� ત્ યર� િશવ�
બોલ્ ય. હ� વા�ુ�ક તમારા વંશનો િવનાશ થવાનો છે તેની શાંિત માટ�  મારા  વચન �ુજબ ચાલશો 
અને  શ્રધ્ રાખશો  તો  કાયર્ થશ. મારા  કહ�લા  વચન�ુ પા
ં લન � ુરત જ  કરો. ભરતખંડમા; એક
મેવાડ દ� શ છે. � �ુબ જ �ુશો�ભત છે �માં અનેક તીથ� છે. �ચત્ર�ુટ િત્ર�ુટ આ�દ પવર્તો.
ત્ યા એક�લ�ગ મહાદ� વ િવરાજમાન છે. તેમની પાસે � અને ત્ યા માર� સેવા કર� એવા િશવ�ના 
વચન સાંભળ�ને  વા�ુ�ક પ્રસન થઇને. િશવ�ને  નમસ્ કર  કર�ને મેવાડમાં એક�લ�ગ મહાદ� વની 
પાસે આવ્ ય અને ભ�કતથી સેવા કરવા લાગ્ ય. આથી એક�લ�ગ� પ્રસન થઇને વા�ુ�કને કહ�ું �ુ ં
પ્રસન વર માંગો. વા�ુ�કએ કહ�ું ક� આવા  પ્રસન હો  તો  અમારા  ભિવ�્યમા; થનારા  ઉપદ્રવન
શાંત કરો. િશવ�એ કહ�ું ક�  માર� �ુચના  �ુજબ કામ  કરશો  તો  તમારા  ઉપદ્ને  શાંત કરવા�ું
એક માત્ર પરમિનદાન.
માર� ન�કમાં તીથર્�ુિમ છે ત્ ય ઋષીઓ રહ� છે  તે  ઠ� કાણે ઉત્ મ  ગામ  વસાવો  અને  તે 
ઠ� કાણે  ઉત્ મ બ્રાહમણો�ું િવિધ�ૂવર્ક વસાવો તેઓ મારા જ છે એમ માનીને �ુર પાલન કરો. તો 
તે  બ્રાહમણોશમ�ુકત થઇને  સ�કડો  આશીવાર્દ આપશ. તેમની  સેવા  કરવા માટ� તટ
ે લા જ  બી�
બ્રાહમણો વસાવઅને તેમની સેવા માટ� વાણીયા �ુથાર િવ�િત ન વસાવો. ગામમાં ઉત્ મ ઘર 
બનાવીને  તેમા  સવર્ પદાથ� રાખીને ધનિવિધથી તેમને આપીને ત્ ય િસ્ ર  �ચત રહ� િશવ�પ  તે 
બ્રાહમણો�ુંસેવા ક. તેમન સૌના  પ્રેમથી �ું પ ણ ત્  િનવાસ કર�શ તેમના  પ્રેમથી કાત્યની 
દ� વી પણ તે સ્ થનમાં રહશ
� ે.
હવે ગામના નામ ક�ુ �ં �ના પણ નામ છે ભ�ૃ  બ્રાહમણોને દાન આપવાથી �ું ભયહર
થઇશ તેથી  તે  ગામ�ું નામ  ભયહર  એ� ં ૂ નામ રહ�શે. તે  સ્ થનમાં � િશવસરખા  ભ�ૃબ્રાહમણ
િનવાસ કરશે  તેથી  ભ�ૃહર  એ�ું બી�ુ ં નામ રહ�શે. � બ્રાહમણો વૈ�દક મંત્ર ોથી આશીવાર્દ
નાગો�ુ રક્ષણ કર
ં
�છેતે સદા સવર્દા ઉપકાર� ર હ�. તથ
ે ી  તે  સ્ થન�ું નામ  નાગર પણ  કહ� છે 
આમ પણ નામો સાથર્ક છ. સ્ થન (નગર) ના નામ પ્રમાણે બ્રાહમણોના નહ�. ભયહર મેવાડ,
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નાગર મેવાડા  અને  ભ�ૃ મેવાડા  નામથી  પ્રિસધ થશે. આમ  સાંભળ� વા�ુ�ક કહ�વા  લાગ્ ય હ�
િશવ� તમારા  આજ્ઞા હવેથી સ્કાર  ક�ંુ � તેથી  તે  બ્રાહમણોના દશર ્ન કર. એવા  વચન
સાંભળ� િશવ�એ બ્રાહમણોને દશર્ન કરાવ. અને પરમ પ્રસન થઇ કહ�ું ક� વા�ુક�એ મા� વચન
સાંભળ� આ ચોયાર્સી ગોાર ના  બ્રાહમણો આવ્ એમને રહ�વાની  વ્ વસ્ થ કર�ને  તેમ�ુ રક્ષ
ં
કરવામાં ભ�ૃહર�ુ�ુષો ભ�ૃ મેવાડાના ચોયાર્સી ગોત્ર પિતઓને રહ�વાની વવસ્ થ કરો અને તેમની 
સેવા માટ� ચાર  ગણા મેવાડ� વાણીયાઓને રાખો. અને  તેની  અધાર્ એવા વાસ્  િવધ્ યમાં �ુશળ
એવા મેવાડ� �ુથાર, મેવાડા  સોની, મેવાડા  �ુહાર, મેવાડ� તંખોલી, મેવાડ� નાિપત વગેર� ને 
વસમવો. તેમના  ઘરના  કામ માટ� સદાચાર  પ્રસંગોએ � કોઇ આવેતે પણમેવાડા નામથ
ઓળખાશે. હ� વા�ુ�ક મારા વચનથી � ું આ કામ અવશ્  કર�. ભ�ૃ મેવાડા બ્રાહમણોના ક�લ�ુગમા
મેવાડા વાણીયા, મેવાડા સોની, �ુથાર �ુહારને કોઇ હશે તે ભ�ૃ મેવાડા બ્રાહમણોનાસેવક યજમા
થશે. આ બ્રાહમણના આજ્; રહ�નારા હોવાથી તેમન રાખશે. આ ભ�ૃ મેવાડા બ્રાહમણોના િશષ્
પણ �ુદ� �ુદ� �િતના હશે તેઓ સ્ તંત્ર રહ�શેતેઓને માર� પાસે ત્રંય વાય�ુરમાં િનવાસ કર
તો ત્રવાયમેવાડ� ઉ ફ� મવાડ�મેવાડ�ની �ુદ� જ્ઞાિત િવત થશે.
આ મેવાડ� મેવાડા બ્રાહમણો પણ ભ�ૃમેવાડા બ્રાહમણોના �હતકાર� હોય તેવા �ુ�ુસેવા
ધમર્ને પણ �ણતા હોય તેમને પ્રમા�ણક પદાથ��ું જ્ઞાન હોવા ઉપરાંત પોતા�ું હ�ત કર નાર
મ�ુબ ભ�ૃ મેવાડાની  આજ્ઞામા રહ�શે. આપખમણે �ુ હ�ત
ં
કરનારા  એક ચોથી  જ્ઞાિતછે � ચોવી
ગોત્રોની �ુદ � �ુદ ��ૃિત કરાવા  વાળા હશે. સેવા  કરવા માટ� િનિ�ય  થયા હોય  તે  બ�ુ િવિધ
િવખ્ યત એવા પંચીસા  બ્રાહમણ થ. તે  જ્ઞાિતભેદ સયં છે  પ્  ભ�ૃ મે વાડા  તેમના �ુ�ુસ્ થને 
ગણાય છે. તેથી હ� વા�ુ�ક � ું ન્ યતોની   ગોઠવણી  કર. આટ�ુ; કર�ને  િશવ� જતા રહયાં ત્ યર 
બાદ વા�ુ�કએ િવશ્ કમાર્ને બોલાવીને તેમની મારફતે ઉત્મ ગ્રામ િનમાર ્ણ કરવાનીને પોતા
વંશની � ૃિધ્  કરવાના કારણે ચોવીસ ગોત્રના બ્રાહમણનોને િશવ�ના વચના�ુસાર શ્રીભ�ૃ હર�
દાન આપ્ �ુ તે વખત વા�ુ�કને �ુબ આનંદ થયો. � ભ�ૃ હર  ક્ષેત્રમાં ગણપિત ભ�ૃ તે, હ�ર,
ક્ષેત્, કા�્ણશમશ્ન્ર દ� વી  િનવાસ કે� ં. � ક્ષેત્ર માં એક�લ�ગ મહાદ�વ � છે. િત્ર�ુટ પવર
પન્ યસન છે. ગણપિત અધર્ નાર�શ્ર  બ્રાહમણ બ�, અન્ �ુણાર્દ�વી આ બધા દ�વો વા�ુ�કની
પ્રાિપને માટ� િનવાસ કર� રહયાં છે . ભ�ૃ મેવાડા  િવ. તમારા  બ્રાહમણો �ઓ િશવા�ની�ૃપાથ
અત્રે આસન પામ્ છે. તેઓ વા�ુ�કને િનરં તર આશીવાર્દ આપી રહયાં છ. ચોવીસ ગોત્રોના નામ
અને પ્રવચક્રમાં બતાવેલા.

કખમંકર

ગમાર

પવે
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૧

જૄ �ષમાશ

�ૄ ષ્ણાત્, અચ�, અ�વણસર ૩

૨

છેમશે

છેમશમે, વિશ�ઠ, િસણથ

૩

૩

કમણશમશન

કિછલ, કમણશમશન,િવ�મિખા્

૩

૪

ગગી

ગગી, ચશવન, ��ગેસ

૩

૫

શમં�ડલશ

શમં�ડલશ, અિસત, દ� વલ

૩

૬

જુશક

જુશક, અધખષીષ, િવ�ાિમત ૩

૭

કૌિશક

કૌિશક, દ� વેમર, િવ�મિખા

૮

વણસ

વણસ,ચશવન,ઔશી,આ�નવમનરરરખ�્ �ગનરરરરરરર૫   

૯

વમણસશ

વમણસશ, ચશવન, ખૌદલ, રખ�્ �ગન, ઇષવ      ૫

૧૦

ભમેદ્વમર

ભમેદ્વમર, �ગ્ેસ,

૧૧

ગમગશી

ગમગશી, ચશવન, �ગ્ેસ, ઇષ,   બાહર્સ્પ

૧૨

ઉછખન ુ

ઉછખન ,ુ ઉતથશ,�ગ્ેસ, ભમેદ્વમર,બમરીસછણસરર૫

૧૩

ક��ડનશ

ક��ડનશ, �ગ્ેસ, ,

૧૪

ગૌતખ

ગૌતખ, �ગ્ેસ, ઔતથશ,

૧૫

કમશશછ

કમશશછ, �ચંતપત, ખમનમત્, લમ�રત,ભમગીવ ૫

૧૬

ખમંડવશ

ખમંડવશ, ખંડક� શ, િવ�મિખા્

૩

૧૭

ચંદમિા

ચંદમિા,વણસ,જૄ ણસન,

૩

૧૮

ભમગીવ

ભમગીવ, ચશવન,આપ�ુવમન,ઔશી, રખદ્ગન્રરરરર૫

૧૯

ગમલવ

ગમલવ, તછચકમ, રમ�ેત, ઉછક�લછત, રશંત ૫

૨૦

ુ દ
ુ કરરરરરરરરછૌ� ુ
િવ� �

૨૧

�ુદમલ

ખૌદલશ,�ગ્ેસ, બમરીછણસ,

૩

૨૨

ખૌનસ

ખૌનસ, ભમગીવ, વૈત�વસ,

૩

૨૩

વમ��

દમલભ્શ, ,

૨

૨૪

અિારરરરરરરરરર

અિા, ગિવચં, છવમીિતથશ,
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૩

બમરી સછણસરરરરરરરરરરરરરર૩
૫

બમરી સછણસ

,ુ ઉણ�ુા, સદસશ

બમરી સછણસ,

૩
૩

૩

૩

ુ નામે  � જ્ઞાિત ભેદ કહયોતે �ુદાછે ક� ઉપ
શૌનક� પ્રશ કર�  છે  ક�  પચ્ ચસમાં બં�લ

ગણાવ્ ય તેના છે. �ુત�એ કહ�ું ભ�ૃ મેવાડા બ્રાહમણો ચોવીસ ગોત્રના છે તે બધાની બં�ુ સ
પ્રીતી. રક્ષણ કર�છેતે માટ� બં�ુલ બ્રાહમણ પંચીસે બ્રાહમણ નામથી ગણનાના િન અહ�
ગણતર� કર� પણ જ્ઞાિત �ુદ� થઇ. આ બ્રાહમણો ભ�ૃમેવાડા  બ્રાહમણોમાં ભોજન વવહાર 
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અને જ્ઞાિત સંબબ  એકય હ છે. તેમાં થો�ુ પણ  �તર રહ�� ુ નથી. પરં � ુ િવવાહ સંસ્ કર સંબધ
ં
પરસ્ ર થતા નથી. સામાન્  વ્ વહારમાં િમત્રધમર્. પણ િવવાહમાં કાયમ �તર રહ� છે .
ભ�ૃ મેવાડાઓનાલગ્ માં � િવશેષા છે. તે ક�ુ ં �ં િવવાહ પહ�લા એક �ુહાસીની માથા પર 
કળશ પાણી ભર� લો �માં પચ
ં  પલ્ વ અને �પ �ુક�લ હોય તે લઇને જયાં વરનો ઉતારો છે ત્ યા
જઇને  વરને  આરામ  આપી ત્ યા બે સે  ��ું નામ  સૌભાગ્  �ુદ
ં ર� કહ�વામાં આવે છે. પછ� ગામની 
બી� સ્ તઓ મંગળગાન કરતી લગ્  માટ� આવેલા ઉપાધ્ યયની પાસે આસન લઇ વરરા� અને 
સૌભાગ્  �ુદર�ને 
ં
બોલાવી, બન્ ન તરફથી  �્શમ મંગળ ગીતો  ગાય. ચત્ ર  �ુર  થઇ ગયા પછ�
વરની અધર્ �ુ� �ુવરગ્રહણ િવિધ હ મેળાવ ચ�ુભક્ષા�ણ . થાય પછ� છેડા છેડ� બંધન કર�
વરની સાથે આવેલ યાત્રીઓ�ું �ુજન અને ગૌરવવં�ુ ભોજન . વ્ વહાર કર�  છે . આ બ્રાહમણોન
સેવા  િનિમતે  વા�ુ�કએ પહ�લા  ભ�ૃ મેવાડા  વાણીયા 
આદ�ની વ્ વસ્ થ કર�. �

ભ�ૃ મેવાડ� �ુતાર, �ુનાર  તંબોલી  ના ઇ

પ્રમાણે બ્રાહણોના �વનમાં સં �ુખ્  છે તે તેમ આ �ત્ની �ુખ્ 

બ્રાહમણસેવા. શૌનક�એ પ્રશ કય� ક� �ુત� તમે ભ�ૃહર સ્ થન�ુ મહાત્ 
ં
ય કહ�ુ પણ 
ં
વા�ુક�
નાગે  કયા  કારણે  ગામ�ું દાન ક�ુર તે  કારણ  કહ�ું નથી. તે  કહો ત્ યર� �ુત�એ કહ�ું ક�
મહાભારતના  સમયે પાં�ુરા�ના પાંચ �ુત્ર ો હતાતેમાં એક અ�ુર્નનો �ુત્ર અ�ભ હતો, આ
� ો  �ુત્ર પ�ર�ક્ષત હતો આ પર��ક્ષતને કોએ શાપ  આપ્ ય. ક� આજની 
અ�ભમન્ ન
સાતના�દવસે  તા�ુ તક્ષક નાગથી�ૃત્ થશે. આમ  સાત �દવસ �ુરા  થતાં સાતમે  �દવસે  તક્ષ
નાગે દં શ દ� તા; પર��ક્ષત�ું�ૃત્ થ�ું આમ પર�ક્ષીતના�ૃત્ના �ુઃખથી �ુઃી્રથયેલા પર��ક્ષતન
�ુત્ ર જન્ જય મેવાડના  દ� શમાં નાગદાર  નામે  �ુિમ  ઉપર  સપર્ સચ યજ્ઞ ક. યજ્ઞમાં ઘણ
સપ�નો  નાશ થશે. આ યજ્ઞનો િનિશ્રય વાત નકતાં સવ� વા�ુ�ક પોતાની  બહ�નને  લઇને 
� ૃધ્  ગોત્રના જરત્�ુ નામના  બ્રાહમણ સા િવવાહ  િવિધથી 
ઉતાવળથી  ભ�ૃ મેવાડાઓમાં િવષ્ �
પરણાવી કન્ ય દમનર દ��ુ �નાથી આિસ્ ક નામે �ુત્ર થ.
◌્

આ પછ� રાત �દવસ તપમાં િનષ્  એવા �ુત્રને જોઇ માતા કહ�વા લાગી ક � �ુત્ર �ુંયાર

કે� છે પણ તારા માતા મહના �ુળનો નાશ થઇ રહયો છે. આમ માતા�ું વચન સાંભળ� આિસ્ ક
�ુનીએ કહ�ુ હ
ં � મા માતા મહના �ુલ�ુ રક્ષણ કરવા જયાં સપર્ સમપર� થાય.
ં
તે મંડપમાં�ઉ �ં,
ત્ યા જઇને ન્ યય માગર્થી ઉપદ્રવની શાંિત કરવા પ્રાથર્ન. તે બાદ આિસ્ ક �ુની સપર્યજ્ઞમ
ગયા. સપર્યજ્ઞમાંઅનેક પ્રકારના સહયવાકોથી અને ચા�ુયર ્તાથી ભાષણ  કરતાં કરત
વામનાવતારમાં બ�લને  � ર�તે મોહ�ત કય� હતો  તે ર�તે રા�ને મો�હત કય�. આમ  આિસ્ ક
�ુિનના આવા વચનો માંભળ� જન્ મ જયરા� પ્રસન  થયાં અનેકહ�ુ હ
ં � આિસ્ ક �ુિન તમાર� �
ઇચ્ છ હોય  તે માર� પાસે માંગદો. રા�ની  આ પ્રકારનો ભાવ જોઇ આિસક �ુિનએ કહ�ું ક�  જો 
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તમો ઇચ્ તી વસ્ � આપવા માંગતા હોય તો માત્ર એટ�ું જ માં�ું �ં ક� તમારા સપર્યજ્ઞમાં
નાગ � ઇન્ ના  િસ�હાસનને  વળગેલા છે  તેને મને  બંધન કર� લા છે  તેને  તમો છોડ� �ુકો. આમ 
આિસ્ ક �ુિનની માંગણીથી જ રા�ના  વ્ વહાર રા�ના  સૈન્ ના  વગર્માં હાહાકાર  થયો અને
નાગોમાં જયજયકાર  થવા  લાગ્ ય અને જન્ મજય રા�એ સપર્સત્ર બંધ કર� દ. આ પછ�
નાગરા�એ �ુનીની મહ�મા જોઇ કહ�ું ક� નાગો આપણે સૌ ધન્  છ�એ �મણે માતામહાના �ુળને 
� ે  ઉપદવમાંથી  �ુકત કય�. આથી  આ� અમે  �હ�ર  કર�એ છ�એ ક�  જયા  
� ૃત્ ન
ં આિસ્ ક એવા 
નામ�ું સ્ રણ થાય ક� અવાજ થાયં ત્ યા સછ�ને ભય રહ� ન�ર.. નવ�ુલના ગયાં � બાક� રહયાં છે 
તે બધાના પ્રાણદાતા આિસક �ુની છે. � કોઇ મ�ુષ્  આિસ્ ક �ુિનના નામ�ું સમરણ કરશેતેને 
સપર્દંશથી ઝે ચઢ�ુ હ
ં શે તે ઉતર� જશે અને આિસ્ ક નામ સાંભળતાં જ જો કોઇ સાપ ત્ યાથી જતો 
નહ� રહ� તો  સપર્સદ�માં �ટલા સપ� �ૃત્  પામ્ ય છે  તેમ�ુ પાપ 
ં
તેમને  લાગશે. એટલે  આિસ્ ક
�ુિન�ું નામ સાંભળતાં જ સપર્ તે સ્ ન છોડ�ું અને િનિવ�ષ થ�ું અને કોઇને દં શ કરવો ન�હ�.
ચોવીસે  ગોત્રક�  બ્રાહમણોએ વા�ુ�કને આશીવાર્દ આ હતા  તે  સ�પ  થયા. અને  તે 
જગાએ નાગહાદ�ુર  નામ�ું ગામ વસાવી ક�ટલાક  બ્રાહમણોને વસાવ્. તેમની સવ
ે ા માટ� બેવડ�
સંખ્ યમાં વાણીશમઓનમ વસવાટ કય� અને  તે  બ્રાહમણ તથા વાણીયાઓના નામ નાગદાર એ
�હ�ર  ક�ુ.ર � વાણીયાઓ  બ્હમણોને  આધીન રહ�ને  સઘ�ં કાયર્ કરવા લાગ્  અને  આમ  થતાં
વા�ુ�ક િનભર્ય થય.
આવા  ભટ્ટહર  સ્ થન િનમાર્ણ�ું પ્રયોજન :કહ � કોઇ આ શવણ  કરશે  તે� ું કાયર્ િસધ્
થશે.
આ પછ� ભ�ૃ મેવાડાઓ માં આિસ્ ક વંશ�ું સાર� ર�તે રક્ષણ થ�ું અહ� આવા સતકથા પ
છે  તે પણ  તમને સંભળા�ું �ં એક �દવસ એક નાગ કન્ યના  િવવાહનો  ઉત્ વ શ� થયો ત્ ય
ભ�ૃમેવાડા  બ્રાહમણન ા ત્રણ છોકરાઓ આ એક મોટો છોકરો  નાગકન્ યની  છમસ ગયો  તે  તેના 
ઝેરથી  નાકારણે  નાસી  ગયો  અને  ચોરા  �ુધી  ગયો  તેથી  તેના  અ�ુગામી  ભ�ૃ મેવાડા   ગણા યા.
બીજો  ભાઇ નાગકન્ યના ઝેરથી  ગભરાઇને  નાસી  ગયો  તે  ચોરા  �ુધી  ગયો  તેના  વંશજ  ચોયાર્સી
ભ�ૃ મેવાડા  ગણાયા. હવે ત્રીજો ભાઇ નાનશમના  વીષની  લહ�રથી મરવા  �વો  થઇ ગયો  અને 
�ુછ�ત થઇ � ૃથ્ વ પર પડયો. ત્ યર� તેની  સખી  તેને  કહ�વા  લાગી  ક�  હ� નાગકન્ મા  તારા ઝેરથી 
બધાને આમ અસર થશે તો તાર� સાથે િવવાહ કોણ કરશે તા� મનોરથ િસધ્  કયાર� થશે ? ત્ યર�
તે  નાગ કન્ યએ ઘણી  વખત િવચાર  કયાર્ પછ� ગોત્ર નો નાગ બનાવ. ઝેર  ઉતારવા માટ� �
બ્રાહમણ �ુછ�ત થઇને પડ�લો હતોતેના ઉપર નાખ્ ક� તરત જ તે બ્રાહણ ઉઠ�ને ઉભો થ. પછ�
તેનીસાથે  િવવાહ  કયાર્ તે �દવસથી આ ત્ર ી� બણના  અ�ુયાયીઓ  વંશસ્  િત્રપાણ (ાવાડ�)
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મેવાડાના નામથી િવખ્ યત થયા.
યવાડ� બ્રાહમણો મોઢ હણની કન્ ય સાથે િવવાહ કયાર્ તે વખતે મવાડ� મેવાડાઓએ તેને
મના  કર� પણ રજો �ુણના  અહંકારથી  કોઇની  વાત ન માની  તેથી  તેઓ  અજસ મેવાડા  નામે 
િવખ્ યત થયા  તેઓ  તેમની  ન્ યતમાં િવવાહ  કરતાં પહલ
� ા  નાગની  �ુ� કર�  છે  ભ�ૃ મેવાડા 
બ્રાહમણમાં બી� ગામનો વ ર હોય તો ગામની બહાર ળની  �ુ� અને  દ�પ  (બલીદાન) કર�
પછ� ગામમાં પ્રવેશ કરતી અને એક જ ગામમાં હોય તો ઘરમાં ગોત્રના નામની �ુ� કર� દ
પ્રકટ કર� પછ� વમરર માટ� નીકળતાં ચોયાર્સી મેવાડા બ્રાહમણોમાં પોતાના ગામનો વરય ક�
પરગામનો હોય પણ િવવાહ કરતાં પહલ
� ા રસ્ તામાં પરગામની �ુ� (ગોળના) ષોડષમછચાર કર�ને.
દ�પ પ્રકટ કર�ને પછ� િવવાહ માટ�  જ�ુ ત્રવાડ�
ં
મેવાડા અને રાજસીમેવાડામાં પણ કન્ના ઘેર 
�ય ત્ યર�  ત્ યા દ્રાર �ુ� કર�નેતે જ વખતનશમના  ઘરમાં પલંગ પર  �ુઇ �ય  તેના  ઉપર 
�ું�ત થયો હોય તેવા ઉપર ગોળ�ુ પણી છાં
ં
ટ� તે બાદ વર ઉઠ�ને. નાગ �ુ� કર� (ગોળના) અને 
દ�પ  પ્રકટ કર � સ્િત કર� પછ� િવવાહકમર્ કર�ું એવી ર�ત છ. એમ મેવાડા  બ્રાહણોની ઉતિત
ભેદ�ું વણર્ન ક�ુ.
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