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વષા ક. વાળા M.A., GSET.

ભારતમાં

ટશ શાસન દર યાન ભારતીય પરં પરાગત િશ ણ

હ .ંુ ૧૮મી સદ
સૌરા

ુ ીમાં ભારતમાં ક યા કળવણી પર પણ ભાર
ધ

ના પો લ ટકલ એજ ટ કનલલગના

ેજ અમલદારોના

ેરણા અને

રા યોમાં ક યા કળવણી પર ભાર

ય નોથી સૌરા

ૂકવામાં આ યો હતો. તે સમયે

માં ક યા કળવણીનો પાયો નંખાયો હતો.

ો સાહનના કારણે સૌરા ના
ૂ

ણાલીમાં પ રવતન આ

ગિતશીલ રાજવીઓએ તેમના

ો હતો. તે સમયે ક યા કળવણીના િવકાસ માટ ભાવનગર રા ય

પણ અ ેસર ર ં ુ હ .ંુ
ુ રાત ંુ ગૌરવવં ુ સં કાર નગર છે . ભાવનગરની િવશેષતા તેની સં કા રતામાં
જ

ભાવનગર

રહલી છે . ઇ.સ.૧૭૨૩માં ગો હલ ભાવિસહ

પહલાએ રાજધાની િશહોરથી ફરવી ભાવનગરમાં થાપી

હતી. ભાવનગર રા યના રાજવીઓ પરા મી અને દ ઘ ટા હોવાથી ભાવનગર રા યની સ ૃ ધ
ચરમસીમાએ પહ ચી હતી. ખાસ કર ને શૈ
ધરાવતા રાજવીઓ અને દ વાનોનો મહ વ

ણક િવકાસમાં ભાવનગર રા યના
દાન રહવા પા

ગિતશીલ િવચારો

ંુ છે .

૧૯મી સદ ના ભાવનગર રા યમાં ઉતરાધમાં ક યા કળવણીની શ આત થઇ હતી. "િશ

ુ ય આધાર હોય છે ". તે ંુ માનનારા ભાવનગર રા યના રાજવીઓ અને

એ રા યના િવકાસનો

દ વાનોએ ક યા કળવણી માટ સઘન
ગૌર શંકર ઓઝાના

ત

યાસો કયા હતા. ભાવનગર રા યના દ વાન ગંગા ઓઝા ઉફ

યાસોથી ભાવનગરમાં ઇ.સ.૧૮૫૯માં ક યાશાળાની થાપન થઇ હતી. ગૌર શંકર

ઓઝાએ મહારા ની સંમિત લઇ તેમના ઘર પાસે કટલાક ઓરડા ભાડ રાખી ક યાશાળા શ કર હતી.
માં એક

ી િશ

કાની િનમ ક
ંુ પણ કર હતી.

ગૌર શંકર ઓઝાએ સૌ થમ પોતાની બે

ીઓને પડદામાં રાખવાના પરં પરાગત રવાજને તોડ

ુ ીઓ તથા પોતાના સગા સંબધ
ં ીઓની દસ નાગર

દ કર ઓના નામ ક યાશાળામાં ન ધા યા હતા. તે સમયે ભાવનગર રા યના રાજવી જશવંતિસહ એ
તેમની

ંુવર ને હાથીની

કળવણી ંુ

બાડ

શાળાએ લાવી ક યાશાળામાં ભણવા બે સાડ

ંુ હ .ંુ રાજક યાને શાળામાં ભણવા બેસાડતા ભાવનગર રા યના

ો સાહન આ

પણ ક યા કળવણી

પર બેસાડ

યે

ૃિત આવી હતી.

ઢ યાદ સમાજમાં આવે ં ુ આ પ રવતન

ક યા
જનોમાં
ાંિતકાર

ગણાવી શકાય.
ઇ.સ.૧૮૬૫
ગર બ

ુ ીમાં ભાવનગર રા યમાં ચાર ક યાશાળા શ
ધ

ુ લમ ક યાઓના લાભાથ એક

કરવામાં આવી હતી. તેમજ

ુ લમ ક યાશાળા પણ ભાવનગરમાં શ કરવામાં આવી હતી.

ક યા કળવણીને ઉ ેજન આપવામાં મહારા

ત તિસહ
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તેમના ગ ડલના રાજ ંુવર મા રાજબા સાથે થયા હતા. પરં ુ ંુવર ભાવિસહ ના જ મ પછ તે જ
વષ મા રાજબા ંુ અવસાન થ .ંુ આથી મહારા

ત તિસહ એ રાણી મા રાજબાની

ૃિતમાં

ઇ.સ.૧૮૬૮માં ક યા શાળાની થાપના કરાવી હતી. તે ક યા શાળા ું નામ "મા રાજબા ક યા શાળા"
ંુ હ .ંુ આ ક યાશાળાની શ આતમાંજ ૨૨ ક યાઓ શાળામાં દાખલ થઇ હતી. આ

રાખવામાં આ

ે

ક યાશાળામાં ક યાઓની

િશ ણ આપવાની

ું િશ ણ આપવા માટ શાળામાં િમસ
ે

યવ થા પણ કરવામાં આવી હતી. ક યાઓને

કુ , િમસ એ ગ

ુ પણ કર હતી. ક યાશાળાઓમાં
કાઓની િનમ ક

િશ

ુ અને િમિસસ મો ટસ
ક

ી

ુ તકો રા યાના કળવણી ખાતામાંથી મા ય

થતાં હતાં.
સૌરા

ના અ ય રા ો કરતા ભાવનગર રા યમાં ક યા કળવણી

સૌરા

ની

ે ે અિવરત

યાસો થતા ર ા હતા.

ુ લ ૪૩ ક યાશાળાઓમાંથી ચોથા ભાગની અથાત ૧૦ ક યાશાળા ભાવનગર રા યમાં

ુ ાર ૧૭.૧%
કાયરત હતી. ઇ.સ.૧૯૦૧-૧૯૦૨માં ભાવનગર રા યના એડિમિન શન રપોટ અ સ
ક યાઓ અ યાસ કરતી હતી.
ભાવનગર રા યના રાજવી ભાવિસહ

અને તે મના પ ની નંદ ંુવરબાએ ક યા કળવણી માટ િવશેષ

ુ સમાજના ઢ
રસ લીધો હતો. રાજ ત

રવાજો,

ક યાઓને કળવણી

ધાઓ

વા

ુ ષણોને ુ ર કરવા અને રાજ ત
ુ

ુ ી મહારાણી નંદ ંુ વરબાએ રાજ ત
ુ ક યાઓ માટ
ૃત કરવાના ઉદાર હ થ

યે

ુ
" ી નંદ ંુવરબા રાજ ત
રા યની

ધ

ુમા રકા જનાના બોડ ગ િવ ાલય" શ

મ યમાં " ી નંદ ંુ વરબા

ુ
રાજ ત
િવ ાલય"

ની

કરાવી હતી. તેમજ ભાવનગર
થાપના કરાવી

ૃ ણ ુ મારિસહ એ પણ તેમના શાસનકાળ દર યાન ક યા કળવણી માટ ન ધપા
પ રણામે તેમના શાસનકાળ દર યાન ભાવનગર રા યમાં ૩૭

હતી. મહારા

પગલા લીધા હતા.

ાથિમક ક યા શાળાઓ કાયરત હતી.

ક યા કળવણી માટ સં થાઓનો તમામ િનભાવ ખચ રા ય તરફથી આપવામાં આવતો હતો.
ભાવનગર રા યમાં ક યાશાળાઓમાં ક યાઓના
ુ વામાં આવતો હતો. મહારા
ક
ન

ત તિસહ એ

ગત રસ દાખવી ક યાઓને કવી કળવણી આપવી તે

ક ુ હ .ં ુ શાળામાં ક યાઓને પાઠ પ તકોના

સંગીત અને શા રર ક િશ ણ ઉપરાંત

વનોપયોગી િશ ણ પર વધાર ભાર

ાન સાથે િવિવધ કળાઓ

મક, ભરત,

થ
ં ુ ણ,

ાન આપવામાં આવ ં ુ હ .ંુ

ૃહ વન ચલાવવા માટ ઉપયોગી

નંદ ંુવરબાએ ક યાઓને સંગીત િશ ણ આપવા માટ "સંગીત બાળપોથી"

ુ તક પણ તૈ યાર કરા

ંુ

હ .ંુ ભાવનગર રા યમાં ક યાશાળાઓમાં ક યાઓને ઉમદા િશ ણ સાથે સં કાર આપવાનો ઉમદા હ ુ
શંસિનય કહ શકાય. ભાવનગર સં કાર નગર છે તે આ બાબત પરથી

િતપાદ ત થાય છે .

સંદભ થ
ં ોઃ૧.

ડૉ.પી. .કોરાટ (સંપાદક), ભાવનગર રા યનો ઇિતહાસ, ભાવનગર,

૨.

ઠ ર

૩.

એસ.પી.

િવણા,

ુ રાત
જ

ી કળવણીનો ઇિતહાસ, અમદાવાદ, ૧૯૭૯

ની, સૌરા નો ઇિતહાસ(૧૮૦૭-૧૯૪૮), અમદાવાદ, બી
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રુ નગર જ લાની સ તરં ગી
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ૂિમનો પ રચય

મનીષ ુમાર એચ. ભજગોતર.
M.A., M.Phil.
ઇિતહાસ અને

ૂગોળ એક િસ ાની બે બા ુ ઓ છે .

ૂગોળ "ઇિતહાસની

છે ક

ખ" કહવાય છે . કોઇપણ

ઇિતહાસ ઘડતરમાં મહ વનો ભાગ ભજવે છે .
રુ નગર જ લાની સ તરં ગી
સૌરા ના
છે .

દશની ભૌગો લક લા

ુ રાતના
જ

ાચીન

વેશ ાર તર ક ઓળખાતો

ુ નગર જ લો ૨૨.૮ ઉતર અ ાંશથી ૨૩.૨૧ ઉ ર અ ાંશ અને ૭૦.૫૭
ર

ઉ ર-દ

ણ-પિ મ દશાનો ું ગરાળ

ૂવમાં

થત

ૂવ રખાંશથી ૭૨ .૧૧.
.

ુ નગર જ લાની ઉ ર
ર

ુ નગર જ લાનો
ર

ૂવભાગ "ઝાલાવાડ",

ુ ાનો દ
દશ "ઠાંગો", લ બડ તા ક

ુ નગર જ લાનો સરહદ
દશ", અમદાવાદ- ર

"ભાલ

ણ

ૂવમાં અમદાવાદ જ લો, પિ મમાં રાજકોટ જ લો અને

ણમાં ભાવનગર જ લાની સરહદ સાથે જોડાયેલો છે .

પિ મ ભાગમાં "પાંચાળ", દ

.

ે ફળ ધરાવે છે . આ જ લાની

ુ રાતનાં ૬ જ લાઓ સાથે સંકળાયેલ છે .
જ

ક છ ંુ રણ પાટણ અને મહસાણા જ લો,

થત

ૂવ-પિ મ પહોળાઇ ૧૨૭.૫ ક.મી. ધરાવે છે .

ણ લંબાઇ આશર ૧૧૫.૪ ક.મી. અને

રુ નગર જ લાની સરહદ

દશમાં

દશના દ

.

ુ નગર જ લો ૧૦,૪૮૯ ચો. ક.મી.
ર

દશના

ુ ગ સમ વય જોવા મળે છે .
ભ

ુ નગર જ લો સૌરા
ર

.

ણકતા તે

દશ એવા સૌરા

ૂિમમાં શૌય, સ દય અને સં ૃિતનો

ૂવ રખાંશ વ ચે આવેલો છે .

દ

ૂગોળ અને ઇિતહાસનો એટલો ગાઢ સંબધ
ં

િવ તાર "નળકાંઠો",

ણ ભાગ

ુ નગર શહરનો
ર

િવ તાર "વઢવાણ કાંપ" તર ક ઓળખાય છે .
૧. ઝાલાવાડ
કા ઠયાવાડની ધ ગી ધરા ંુ ાર ઝાલાવાડ અડ ખમ છે .
આવી
ુ પં તમાં કિવએ સૌરા ના
ત

ુ ઓ, ઝાલાવાડ ઓ ખમીરવંતા બ ુ કમ છે .
દશ ાર ઝાલાવાડ

દશ અને આ

દશની

ના શૌયનો મ હમા

દશા યો છે .
ુ રાતમાં કણદવ સોલંક ના શાસન દર યાન િસધના નગરપારકના કરિતગઢના કસરદવ મકવાણા
જ
વંશજ હરપાલદવ મકવાણાએ િવકટ પ ર થિતમાં

ુ રાતમાં આ ય લીધો હતો. તેની સેવાથી
જ

સ

થઇ કણદવ તે ને કટલાંક ગામ ભેટમાં આ યા હતા. હરપાલ મકવાણાએ પાટડ ( જ. રુ નગર) ને
રાજધાની રાખી વતં
ઇ.સ.૧૦૯૦ થી ૧૯૪૮
વઢવાણ,

રા યની થાપના કર . તેનો વંશ સૌરા માં ‘ઝાલાવંશ’ તર ક

િસ ધ થયો.

ુ ીમાં હરપાલ મકવાણાના વંશજોએ પાટડ , લ બડ , હળવદ,
ધ

ઝ વાડા, લખતર,

ૂડા, સાયલામાં શાસન ક ુ હ .ંુ આ

ાંગ ા,

ુ ત
દશ તેમના વંશા ગ

નામ ભમાન ‘ઝાલાવાડ’ તર ક ઓળખાવા લા યો. આઝાદ પછ દશી રા યો ું િવ લનીકરણ થતાં ઝાલા
રા યો તથા

ૂળ , બ ણા,

નાબાદ, ચોટ લા, ઝ વાડા, રાયસાંકળ , ભોયકા, દસાડા, િવ લગઢ,

વણોદ ું એક કરણ કર ‘ઝાલાવાડ જ લા’ ની રચના કરવામાં આવી. ઇ.સ.૧૯૫૯માં ‘ઝાલાવાડ જ લો’
ુ નગર જ લો’ રાખવામાં આ
નામ બદલીને ‘ ર

ું હ .ંુ આ

પણ

રુ નગર જ લાનો

ૂવભાગ

‘ઝાલાવાડ’ તર ક ઓળખાય છે .
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૨. પાંચાળ
ખડ, પાણીને ખાખરા, પાણીનો નહ પાર,
વણ દવે વા

કર, દવ કો પાંચાલ.
રુ નગર જ લાને પાંચાળ

ખાખરા વન અને લીલાછમ ઘાસથી ઢં કાયે લ
ુ નગર જ લાના
ર

ગૌરવવંત ર ો છે .

િવ તારનો સમાવેશ પાંચાળ
પાંચાળ

ૂળ , ચોટ લા, હળવદ અને સાયલા તા કુ ાનો કટલાક

દશમાં થાય છે .

દશમાં આવેલ િ ને ે ર મહાદવ મં દર ઘ ંુ

ભરાતો લોકમેળો

તર રા

દશ પૌરા ણક સમયથી

યાત છે . અહ ભાદરવા

ય યાિત ધરાવે છે . આ થળ સાથે એવી લોકવાયકા

ુ દ રા ની રાજધાની હતી. િ ને ે ર મં દર અ ુ ને મ ય વે ધ કર ,
પ

ુ ૩,૪,૫ નો
દ

ચ લત છે ક અહ

ૌપદ સાથે પા ણ હણ ક ુ

હ .ંુ
િ ને ે ર મં દર ઉપરાંત આ પાંચાળ
સેજક રુ નવલખો મં દર, ભીમોરાની
છે . આ ઉપરાંત અનેક ધાિમક થળો
ુ દાદા મં દર પણ
વા ક

દશમાં આવેલ
ુ ા
ફ

િુ નબાવા મં દર,

વા ઐિતહાિસક થળો આ

ુ ના

દશની

ુ જદવળ મં દર,
ર

ાચીનતા

ુ વાર કર
ર

વા ક, અવ લયા ઠાકર, ગેબીનાથ ંુ ભોય ં ુ , ઝર યા મહાદવ,

યાત છે . પાંચાળ

દશની

ઉ સવિ ય છે . તેમની લોકસં િૃ ત પણ ઘણી

યાત છે .
૩. રણકાંઠો
ુ નગર જ લાનો ઉ રભાગ ક છના રણને અડક ને આવેલો છે .
ર
ુ ાની સરહદ ક છના નાના રણ સાથે જોડાયેલી છે .
તા ક
તર ક ઓળખાય છે . આ િવ તારની જમીન

માં હળવદ,

ાંગ ા અને પાટડ

ુ નગર જ લાનો આ િવ તાર ‘રણકાંઠા’
ર

ાર ુ ત હોવાથી આ િવ તારો ‘ખારોપાટ’ તર ક પણ

ઓળખાય છે .
ુ નગર જ લાના રણકાંઠા િવ તાર મીઠા ઉ પાદન માટ ખાસ િવશેષતા ધરાવે છે . આ િવ તારમાં
ર
મી ું દ રયાના પાણીથી નહ પરં ુ જમીનમાં પાતાળ,

વ
ૂ ામાંથી પાણી ખચી, તેમાંથી મી ું પકવવામાં

આવે છે . વળ , આ િવ તારમાં ઐિતહાિસક, ધાિમક અને

ા ૃિતક થળો જોવાલાયક છે . ઐિતહાિસક

નગર ઝ વાડના સોલંક કાલીન દરવા , ઝ વાડાના રણમાં આવેલ ઝલક ર અને ઝણાનંદ
મ ુ િુ મના મોતી સમાન વ છરાજ બેટ, રાજરા
િશવાલય અને ૌપદ
૪. ઠાંગાનો ું ગરાળ

ંુડ તે મજ

ર મં દર, ટ કરના

ડુ ખર અ યર ય

નમં દરો,

વાસીઓના આકષણ ંુ ક

ાંગ ાનો

ંુ ડ,

ુ ઠ ું
મ

છે .

દશ

ુ નગર જ લાના દ
ર

ણ-પિ મ દશાએ આવેલ સાયલા અને ચોટ લા તા કુ ામાં નાના-નાના

ુ ં ગરોની હારમાળા આવેલી છે .

‘ઠાંગા’ ક ‘માંડવ’ ના

િવ તારને ‘ઠાંગો’ કહ છે . ચોટ લામાં ૩૬૫.૭૬ મીટર
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ુ ંગરની તળે ટ માં ‘ચા ડ
ંુ ામાતા’
ુ નગર
ર

ંુ મં દર આવે ં ુ છે .

જ લા વહ વટ તં

ારા આ

થળને

ધાિમક યા ાધામ
વાસ

થળ તર ક

યાસો થઇ ર ા છે .

૫. નળકાંઠો
ુ નગર જ લો અને અમદાવાદ જ લાને જોડ ં ુ નળસરોવર
ર

ુદરતી સરોવર છે .

િવિવધ

ુ ર ) દર યાન દશપ ીઓના િવહારધામ તર ક ઓળખાય છે . અહ િશયાળામાં (નવે બરથી ફ આ
દશાવરથી હ રોની સં યામાં િવિવધ પ ીઓ આવે છે .

ુ નગર જ લાના નળસરોવર પાસેના
ર

િવ તાર નીચાણવાળો હોવાથી બારમાસ પાણીથી ઘેરાયેલો રહ છે , તેથી આ િવ તાર નળકાંઠા તર ક
ઓળખાય છે .
૬. ભાલ

દશ

ુ નગરના લ બડ તા કુ ાનો દ
ર

ણ ભાગ ભાલ

દશ તર ક ઓળખાય છે . આ િવ તાર જમીનમાં

ચોમાસા દર યાન વરસાદના પાણીથી ભેજ સં હ થાય છે . આ િવ તારની જમીન કાદવવાળ હોવાથી
અને ચણા ું ઉ પાદન વધાર થાય છે . આ

ઘ

દશમાં થતાં ઘ

‘ભાલીયા ઘ ’ તર ક ઓળખાય છે .

૭. વઢવાણ કાંપ
ૂવ હાલ

આઝાદ

રુ નગર શહર િવ તારમાં ઇ ટન કા ઠયાવાડ એજ સી ું

સરકાર ારા થાિપત કરવામાં આ
ંુ હ .ંુ આ

બ

ંુ હ .ં ુ

ુ ય મથક

ટશ

વઢવાણ િસિવલ ટશન ક ‘વઢવાણ ક પ’ તર ક

ણી ંુ

પણ થાિનક લોકો આ િવ તાર ‘કાંપ’ તર ક ઓળખાવે છે .

ુ નગર જ લો પાણીની અછતવાળો િવ તાર ર ો છે . છતાં અહ ના ભૌગો લક લ ણો આ જ લાની
ર
માં સાહિસકતા િવકસાવી છે . વળ , સૌરા
ઘ ંુ મહ વ ર ં ુ છે . વળ , અને ક રા
બેઠો છે .

આ જ લાની ભૌગો લક લા

-મહારા

ું

દશના સાં િૃ તક િવકાસમાં

વેશ ાર હોવાથી આ

ઓના ઇિતહાસને આ જ લો પોતાની

ંખ
ૂ માં સંતાડ ને

ણકતાને આભાર છે .

સંદભ થ
ં ોઃ૧.
૨.
૩.
૪.

પટલ ઇ રભાઈ

. નકશામાં

ુ રાત, અમદાવાદ, ૧૯૯૧
જ

ની એસ.વી. સૌરા નો ઇિતહાસ (૧૮૦૭-૧૯૪૮), અમદાવાદ, બી

આ ૃિત ,

ુ લાઇ-૨૦૦૭

ઝાલાવંશવા રધી
વાસન

ૂિમ ઝાલાવાડ, જ લા સેવા સદન,

રુ નગર, ૨૦૦૬

૫.

પિથક,

ક-૭-૮, એિ લ-મે ૧૯૬૯

૬.

Patel G.D. Surendranagar District Gazatteer, Ahmedabad 1997
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-જયેશ

. વાલાણી.

ુમાર

એમ.એ., બી.એ ્ ., NET ( ૂગોળ)

ુ શોધપ માં પયાવરણીય િન નીકરણને કારણે ઉ ભવેલી મીઠા પાણીની સમ યા
ત
ઉપર ચચા કરવામાં આવી છે . સફળતાના િશખરો પર બે સતો માનવ આ
િવનાના થઈ ગયેલા

હ મંગળને “ટરાફાિમગ યોજના”

યે થઈ રહલી ઉપે ા

ાંક

વ ૃ ટ વાળા આ

ૃ વી

ારા કાયાક પ કર

બનાવવાના ઉપાયો િવચારવા લા યો છે . પરં ુ િવકાસની આ
ળવણી

વષ પહલાં પાણી અને

વ

વો

હ

ધળ હોડમાં તે ના ારા પયાવરણની
ૃ વી

હને મંગળ

વો િનજ વ

હ ન

બનાવી દ તે િવચાર ંુ ર ં ુ !
હ ુ:
૧. તં

ંુ યાન સમ યા બાબત આકિષત કર .ંુ
ૃિ

૨. પયાવરણીય અવનયન બાબત લોક
3. જળસંકટ બાબત લોક

િૃ

લાવવી.

લાવવી.

વતમાન સમયમાં સમ

િવ

વૈ િ ક તાપમાન
ુ ષણ

ઘટાડો, એિસડ વષા, વન િવનાશ અને

ભાવ, ઓઝોનના તરમાં

વી વૈિ ક પયાવરણીય સમ યાઓનો સામનો કર ર ં ુ
ુ વ ામાં ઘટાડો થવાથી ઉ ભવી છે . પયાવરણની
ણ

છે . આ બધી જ સમ યાઓ પયાવરણની
ુ વ ામાં ઘટાડો થવાની આ
ણ

ૃ , હ રત ૃહ

યાને પયાવરણીય અવનયન ક પયાવરણીય િન નીકરણ તર ક

ઓળખવામાં આવે છે . પયાવરણીય િન નીકરણ અને બેફામ વધતી વ તી તેમજ બી
લીધે ભારત તેમજ સમ

િવ માં મીઠા પાણી(Fresh Water) ની અછત અ યાર

મહાજળસંકટ તર ક ઉભર આવવાના હાલ
ૃ વી પર રહલી સ વ
ૃ વીના ુ લ

માણમાં છે .

ભાગ આવે લ છે . આમ
ઉપરાંત સૌરમંડળના બી

ૃ ટ માટ જળની જ ર યાત અિનવાય છે . વા તવમાં
પણ જળ

વનનો

ૂળ આધાર છે . જળ

સરોવરોમાં

વાહ

હ પર આટ ંુ પાણી નથી. એટલા માટ

ૂ-

ૃ વીને જળ હ ( Water
વાહ અને વા ુ

ચા િવ તારોમાં તે બરફ અને હમ નદ

વ પે, નદ ઓ અને

વ પે અને વાતાવણમાં તે વા ુ વ પે રહ ંુ છે . પાણી

ૃ વી ઉપર ૭૧ ટકા

િવ તાર ઉપર રહ ં ુ હોવા છતાં પાણીની અછત સ
મહાસાગરોમાં

ૃ વી ઉપર

ૂ-ભાગોની સરખામણીમાં બે ગણાંથી પણ વ ંુ છે .

Planet) અથવા નીલ હ (Blue Planet) તર ક પણ ઓળખવામાં આવે છે . પાણી ઘન,
વ પમાં જોવા મળે છે . હમાલયનાં

વનની

ે ફળના ૭૧ ટકા ભાગ ઉપર પાણી અને ૨૯ ટકા ભાગ ઉપર

ૃ વી ઉપર જળ ભાગો
કોઈપણ

છે તે ભિવ યમાં

ધાણ દખાય છે .

શ આત પહલા જળમાં જ થઈ હતી અને આ
ુ કળ

અ ય કારણોને

ય છે તે હક કત છે . કારણ ક, મોટા ભાગ ું પાણી

ારવા ં છે . મી ું પાણી (Fresh Water) દશની નાની- મોટ નદ ઓ, સરોવરો, બ ુહ કુ

િસચાઈપ રયોજનાઓ અને
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ો પણ સ ય છે . યો ય ર તે જળ યવ થાપન, જળસંર ણ અને

જળસં હ કર ને દશને મહા જળસંકટની સમ યાથી બચાવી શકાય તેમ છે .
જળ સંકટનો અથ :
ૃ વી ઉપર મીઠા પાણીના

ોતો મયા દત

માણમાં છે . માનવી તેનો અમયા દત અને અયો ય

પ િતએ બેફામ વપરાશ કર છે . જળસંર ણ, જળસંચયન અને જળ યવ થાપનના અભાવે મીઠા
પાણીના

ોતોમાં ઘટાડો થતો

ય છે .

થી મીઠા પાણીની અછત સ ય છે .

ને જળસંકટ તર ક

ઓળખવામાં આવે છે .
જળ િવતરણ :
ૃ વી ઉપર

ૂ-ભાગો કરતાં જળભાગો વ ુ જોવા મળે છે .

ૃ વી ઉપર લગભગ પોણા

ભાગ પર જલાવરણ આવે ં ુ હોવા છતાં પણ પાણીની તંગી કમ સ ય છે , કમ દશના અનેક િવ તારો
ખાસ કર ને દશનો ઉ ર પિ મ ભાગ દર વષ િવકટ જળઅછતની સમ યાનો સામનો કર છે . એ માટ
મીઠા પાણી અને ખારાપાણીના

જળ ે

મ
૧

મહાસાગરો

૨

બરફ અને હમનદ

૩
૪
૫

ૃ વી ઉપરનાં િવતરણને સમ એ.
ભાગ ( ટકામાં)
૯૭.૩૦

પે

૦૨.૦૦

ૂિમગત જળ

૦૦.૬૮

મીઠા પાણીના સરોવરો

૦૦.૦૦૯

થળ ય સ ુ ો અને ખારાપાણીની સરોવરો

૬

વાતાવરણ

૭

નદ ઓ

૦૦.૦૦૧૯
૦૦.૦૦૧
૧૦૦.૦૦

ુલ
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ઉપરથી આપણને એ વાતનો યાલ આવે છે ક,

માણમાં રહ ં ુ હોવા છતાં મી ું પાણી મા

૯૭.૩ ટકા ભાગમાં છે . મીઠા પાણીના
મી ું પાણી ૨.૭ ટકા

૨.૭ ટકા ભાગમાં અને ખા ં ુ પાણી

ુ પરથી
વ ળ

ોતો ઓછા છે

ટ ં ુ છે તેમાંથી પણ ૨ ટકા

ૃ વી

યાલ આવે છે .

પે રહ ં ુ છે .

ૃ વી પર

ૃ વી ઉપર પાણીના િવતરણને જોયા બાદ હવે આપણે પાણીના િવિવધ

ે ે થતાં

પીવાલાયક મી ું પાણી તો મા

૦.૭ ટકા

ટ ં ુ પાણી તો બરફ

ૃ વી ઉપર

ટ ં ુ જ છે .

ઉપયોગો જોઈએ.
પાણીના ઉપયોગો :
પાણીના ઉપયોગો િવિવધ

ે ોમાં નીચે

ુ બ છે .
જ

(૧) િૃ ષ :
જળનો ભારતમાં સૌથી વ ુ ઉપયોગ
યો ય જળનો ઉપયોગ િસચાઈ હ ુ થાય છે .

િૃ ષ માટ થાય છે . લગભગ ૮૪ ટકા વપરાશ
ાચીન સમયથી જ ભારતમાં િસચાઈ હ ુ જળનો

ઉપયોગ કરવામાં આવી ર ો છે . ઈ.સ. ૧૮૩૭ માં દશમાં

ુ ા
થમ િસચાઈ યોજના “ ૂવ ય ન

િસચાઈ પ રયોજના” શ કરવામાં આવી હતી. હાલ દશમાં અનેક િસચાઈ પ રયોજનાઓ, તળાવો,
સરોવરો અને ુ વા ારા જળનો
(૨)

ુ કળ ઉપયોગ િસચાઈ માટ કરવામાં આવી ર ો છે .

ૃહ વપરાશ :
એક ભારતીય નાગ રક દરરોજ

નાગ રક

ૃહ વપરાશ માટ

ુ કળ

માણમાં જળ વાપર છે .

યેક

િત દવસ ૨૧૩ લીટર જળનો ઉપયોગ કર છે .

(૩) ઉ ોગો :
ઉ ોગોમાં પાણીનો અનેક ર તે ઉપયોગ થાય છે . તેમાં મશીનોને ઠં ડા પાડવા, વરાળ િનમાણ
ુ ચો સ
ક અ ક
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ઉ ોગો માટ જળ ું

યાનમાં લેવામાં આવે છે .

ૂચવે છે . દરક ઉ ોગો માટ જળની જ ર યાત ભ - ભ

હોય છે . લોખંડ-પોલાદ

ઉ ોગોમાં ૧ ટન પોલાદનાં ઉ પાદન માટ ૨ લાખ લીટર જળની જ ર યાત રહ છે . તો ઈલેક ક
ઉ ોગોમાં જળની જ ર યાત નહ વત રહ છે .
ુ :
(૪) જળ િવ ત
ુ મેળવવા માટ
જળ િવ ત

ુ કળ

માણમાં

ચાઈએ વે ગથી વહ ંુ પાણી જોઈએ. ભારતમાં

ુ ઉ પાદનનાં ૨૨ ટકા િવ ત
ુ
ું ઉ પાદન જળ િવ ત
ુ
ારા કરવામાં આવે છે .
ુલ િવ ત
(૫) વા ણ યક ઉપયોગ :
જળ એ ુ દરત ારા િન: ુ ક મળે લી ભેટ છે . તેનો વા ણ યક ઉપયોગ કરવો એ નૈિતક
િનરથક લાગે છે . પરં ુ આ

છે . ગાંઘી ના આ શ દો આ
ભારતની પિ મે આવેલા સૌરા

ુ ો
ન

જળનો ઠર-ઠર વેપાર થઈ ર ો છે .

દશમાં ૧,૭૮,૦૫૯ ની વ તીવા ં અમરલી શહર બા ુ ના

ુ ાઓ પાસેથી પાણી જળઅછતને લીધે ખર દવા માટ સં ૂણ ર તે મજ ર
ુ છે . અહ જળબ ર
તા ક
એ સામા ય બાબત છે .
આ ઉપરાંત પણ જળના અનેક ઉપયોગો રહલા છે .
જળ મનોરં જન

વા

માં િનમાણ ઉ ોગો, જળપ રવહન અને

ે ોમાં જળની જ ર યાત છે .

જળતંગી થવાના કારણો :
(૧) વૈિ ક તાપમાન

ૃ

(Global Warming) :

છે લા ૧૦૦ વષ દરિમયાન

ૃ વીની સપાટ

અને કગણો વધારો થયો છે . છે લા ૫૦ વષમાં જ

ુ વાતા સરરાશ તાપમાનમાં
ઉપર અ ભ

ૃ વીના તાપમાનમાં ૦.૬0 સે.

ટલો વધારો થયો

છે . આ વધારો સામા ય લાગે પરં ુ તેનાથી આબોહવામાં અસામા ય પ રવતનો થાય છે .
ે ોમાં ઘટાડો :

(૨) હમ

િવ ના તાપમાનમાં વધારો થવાથી હમ ે ોમાંનો હમ પીગળવા લા યો છે . આ હમ
પીગળવાથી ઉનાળામાં મી ું પાણી ઉપલ ધ થાય છે . પરં ુ હમ
હમ ંુ

માણ ઘટ ં ુ છે .

ે ોમાં ઝડપથી હમ પીગળવાથી

થી ઉનાળામાં ઉ ર ભારતની નદ ઓમાં પાણી ું

માણ ઘટ ં ુ છે . જો

તાપમાનમાં આ દર વધારો થશે તો ઉ ર ભારતની નદ ઓ એક સમયે ઉનાળામાં પાણી િવના
કુ ાય જશે.
(૩) હ રત

હૃ

ભાવ (Green House Effect) :

ઉ ોગો, વાહનો તથા અ ય મા યમો
મોનો સાઈડ, નાઈ સ ઓ સાઈડ,
માણ વ
ૃ

ંુ છે . તેને હ રત

ારા વાતાવરણમાં કાબન ડાયો સાઈડ, કાબન

લોરો લોરો કાબન (CFC), હલો કાબન અને િમથેન વા ુ ંુ

ુ ( Green House Gases) કહ છે . આના લીધે તાપમાનમાં
ૃહ વા ઓ

થાય છે .

(૪) ઓઝોનના તરમાં ઘટાડો ( Depletion Of Ozone layer) :
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ૂયના અ યંત ગરમ પાર બ
ં લી (Ultra Violet) કરણો ંુ શોષણ કર છે .

પાર ંબલી કરણો સીધા

ૂતળ ઉપર પહ ચી

ય તો અનેક રોગો ફલાય અને તાપમાનમાં વધારો

થઈ શક છે . સં ુ ત રા ય અમે રકા (USA) ના સંગઠનો NASA, NOAA અને FAA એ ઉપ હો અને
ૂતળ પરથી

ા ત મા હતી ું અ યયન ક ુ હ .ંુ તેમણે અ યયન ઉપરથી એ

સમતાપ મંડળમાં થઈ રહલા ઓઝોન
ફોમ, એ.સી. અને સ દય

ણકાર મેળવી ક

ાસ માટ લોરો લોરો કાબન જવાબદાર છે .

માં લા ટક,

સાધનોના ઉપયોગથી વધારો થાય છે .

ુ ષણ ( Water Pollutions) :

(૫) જળ

ુ વ ામાં ઘટાડો થાય તેને જળ
ણ

યાથી પાણીની
છે . જળ

ુ ષણ માટ અને ક

ુ ષણ તર ક ઓળખવામાં આવે

ા િૃ ક અને માનવીય પ રબળો જવાબદાર હોય છે .

(૬) જળ સંચયનો અભાવ :
વરસાદ ું મોટા ભાગ ંુ પાણી વહ ને નદ ઓ મારફત સ ુ માં ચા

ંુ

ય છે . આપણા

દશમાં નદ ઓના કવળ ૮.૫ ટકા જળનો જ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે . અને બાક

ું ૯૧.૫ ટકા

વપરાશ યો ય જળ સ ુ ોના ખારા પાણીમાં ભળ

ુ થતાં જ
ર

ય છે .

થી વરસાદની મોસમ

જળ અછતની સમ યા ઉભી થાય છે . નવાઈ ની વાત તો એ છે ક સૌથી વ ુ વરસાદ મેળવતા
રા ય મેઘાલયની પણ આ જ હાલત વષાઋ ુ

ુ થતાં થાય છે .
ર

(૭) વષા િવતરણમાં ભ તા :
દશમાં દરક જ યાએ સરખો વરસાદ પડતો નથી. મેઘાલયની ખાસી પવતમાળા માં
આવે ં ુ ‘મોસીનરમ’ ૧૦૮૦ સે.મી.
વાિષક ૯ સે.મી.

ટલો વાિષક વરસાદ મેળવે છે . તો રાજ થાનના ‘ સલમેર’માં

ટલો વરસાદ પડ છે . વષા િવતરણની આ ભ તા જળ અછત માટ સીધી જ

જવાબદાર છે .
જળ તંગીના ુ પ રણામો
જળ તંગીના ુ પ રણામો નીચે

ુ બ જણાવી શકાય.
જ

૧. જળ તંગીને લીધે ૃિષમાં ઉ પાદન ઘટશે.
૨. ૃિષમાં પડતી આવતાં ખેતીમાં રોકાયે લા લોકો બેકાર બનશે.
૩. ખોરાકની સમ યા સ શે.
૪. ઉ ોગોમાં ઉ પાદન ઘટશે.
૫. દશમાં પીવાના પાણીની ઘણી જ અછત છે . લગભગ ૯૦ ટકા ગામોમાં પીવા માટ વ છ પાણી
ઉપલ ધ નથી આ પીવાના પાણીની સમ યા વ ુ ઘેર બનશે.
૬. િનમાણ કામોને અસર થશે.
૭. લોખંડ અને પોલાદ ઉ ોગમાં જળ અછતને લીધે ઉ પાદન ખચ વઘશે.
ુ
૮. જળ િવ ત
ંુ ઉ પાદન ઘટશે.
૯. નદ ઓ અને બંધોમાં પાણી ઘટતાં અને ક જળચર

વોનો નાશ થશે.

૧૦. જળ પ રવહનને અસર થશે.
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જળ તંગીની ગંભીર સમ યાથી ઉગરવાના ઉપાયો :૧. તાપમાનમાં

વધારો થાય છે તે માટ જવાબદાર હ રત

વાહનો, વાતા ુ ૂ લતો, સ દય
િનયં ણ

ુ
ૃહ વા ઓ
છે .

નો ઉ ભવ ઉ ોગો,

ુ મથકો ારા થાય છે .
સાધનો અને તાપ િવ ત

ના ઉપર કડક

ુ ંુ જોઈએ.
ક
ુ

૨. ઉ ોગોમાં વપરાતા પાણીમાંથી ર સાઈકલ ગ કર

પાણી મેળવવાની સાદ અને ઓછ ખચાળ

પ િત િવકસાવવી જોઈએ.
૩. સ ુ ના ખારા પાણીમાંથી

ુ કરણ લા ટ ારા

ુ

પાણી મેળવવાની સાદ અને ઓછ ખચાળ

પ િત િવકસાવવી જોઈએ. હ ર ઓમ આ મ, ન ડયાદ

ારા આ

ગે આિથક સહાયની યોજના

હર થયે લી છે .
૪. વષાઋ ુ પહલાં નદ ઓનાં
શક.

િૃ ષ

ાવ ે ો

ડા બનાવવા જોઈએ.

થી વરસાદ પાણીનો સં હ થઈ

િુ નવિસટ દાંતીવાડાના વાઈસ ચા સેલર ઈ રભાઈ પટલે

પણ અમલમાં

ૂકવા

વી છે .

૫. િસચાઈની પ િતમાં ફરફાર કર ને જળ બગાડને અટકાવી શકાય.
ટપક િસચાઈ પ િત િવકસાવવી જોઈએ
સં થા આ બાબતે

વારા િસચાઈ પ િત,

થી પાણીના ટ પે ટ પાનો ઉપયોગ થઈ શક. નાબાડ

ુ ષણથી બચાવવા માટ ઔ ો ગક એકમોના પાણી નદ માં ન છોડવા
ુ એ ટ ચેનલ

જોઈએ. તે માટ વડોદરા શહર કરલી એફ
૭. વ ુ

માટ

ય ન કર રહ છે .

ૂિમગત જળને જળ

૬.

ૂચવેલી આ સરળ પ િત

ડા શારકામ ન કરવા જોઈએ. વ ુ

ઉપરના તળના મીઠા પાણીમાં ભળે છે

વી યવ થા કરવી જોઈએ.

ડા શાર(બોર) કરવાથી નીચેના તળ ંુ ખા ં ુ પાણી

થી મી ું પાણી

ૂ િષત બને છે . હાલ સૌરા

દશમાં

શારને લીધે આ નવી સમ યા ઉ ભવી છે .
૮. મકાનની છત ઉપર વરસાદ પાણીનો સં હ કરવો જોઈએ. અને છત ઉપરનાં વરસાદના પાણીને
પાઈપલાઈન ારા

ૂિમગત ટાંકામાં સં હવ ંુ જોઈએ.

૯. જળ અછતની િવષમ પ ર થિતઓને યાનમાં રાખી ભારત સરકાર ારા
રા

ય જળ

ડ યોજના ( National Water Grid Programe) નો ઝડપથી અમલ કરવો જોઈએ.

આ યોજનામાં ઉ રના પાણીને દ
ઉ રમાં

ુ કરવામાં આવે લી
ત

ણમાં થળાંતર કરવા ગંગા-કાવેર સંિધ ( ા ડ ફડર કનાલ),

ૂવ પિ મ માટ જળ થળાંતર કરવા

ુ ા-ગંગા સંિધ (ગાલ ડ નહર અને હમાલય

નહર), નમદાથી દશના રણ તરફ પાણી પહ ચાડવા નમદાથી નહર તં , અજમેર ( રાજ થાન)
માટ ચંબલ નદ થી નહર વગેર કાય .
૧૦. તળાવો, સરોવરો, બ હ
ુ કુ િસચાઈપ રયોજનાઓનો િવકાસ કરવો જોઈએ. અને તે મના ત ળયેથી
કાંપ ુ ર કરવો જોઈએ.
૧૧. જળ સંભર કાય મો શ

થી જળ સં હ મતા વધે.
કરવા જોઈએ. ઉદા. તર ક રાલેગણ િસ

(મ ય દશ) જળ સંભર

કાય મ.
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ૂરના સમયે

૧૨.

ૂર વાળા િવ તારોમાંથી પાણીને અ ય

સં હ કરવો જોઈએ. નમદા નદ માં
યાં તળાવો, બંધો વગેર ભર
ૂિમગત જળ તર

૧૩.
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પરાકોલેશન

ૂર સમયે

લઈ જ ું જોઈએ. તેમજ યાં તે પાણીનો

ૂરના પાણીને સૌરા

અને ક છ તરફ લઈ જઈ

ૂરના નકામા વહ જતાં પાણીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે .

ચે લાવવા

ુ ભરણ,
ન

ૃ ારોપણ, ખેતતલાવડ ઓ, હ ડપંપના મા યમથી

વી પ િતઓનો આશરો લેવો જોઈએ.

૧૪. જળ સંકટની સમ યા બાબત િવ

ૃ વી દવસ, વોટર ડ

વા દવસો ઉજવી લોક

ૃિ

લાવવી જોઈએ.
ભારતમાં જળસંશાધનોની ઉપલ ધતા મોસમી ચોમાસા ઉપર રહલી છે . મોસમી ચોમા ંુ
અિનયિમત અને અિનિ ત છે . તેમ જ તેમાં વષાિવતરણ અસમાન છે . ઉપરાંત દશની ૧૨૧ કરોડની
ે ોમાં અમયા દત વપરાશ કર છે . લોકો અને તં માં પયાવરણની

વ તી જળનો અનેક
ૂરતી કાળ

ળવણી

યે

લેવામાં આવતી નથી. અહ જળસંર ણ, જળસંચયન અને જળ યવ થાપનનો અભાવ

જોવા મળે છે . પ રણામે જળની અછત મહાજળસંકટ તર ક ઉભર આવે છે . અનેક
અછતની આ સમ યા

ે ોમાં આ જળ

ૂ પ રણામો પહ ચાડ છે . જો આપણે યો ય ર તે જળવપરાશ, જળ યવ થાપન,

જળસંર ણ અને જળસંચયન કર એ તો જળસંકટની આ ગંભીર સમ યાથી દશને કાયમ માટ બચાવી
શકાય તેમ છે .
સંદભ ૂ ચ ;---૧. ૉ.વાય.પી.પાઠક, અને ડૉ.મહશ િ વેદ , માનવ અને પયાવરણ (ભૌગો લક પ ર ે યમાં),
૨.

િુ નવિસટ

થ
ં િનમાણ બોડ.

ૉ. કાન

એન. જસાણી અને

ૉ.મહ

ુ માર આર., ભૌિતક

ૂગોળ,

િુ નવિસટ

થ
ં િનમાણ

બોડ.
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“økwshkík{kt rðÃkûkkuLke ¼qr{fk”
«k. r{¥k÷ yu{. ðk½u÷k.
©e ðkýe rðLkkÞf ykxoTMk yuLz fku{Mko fku÷us,
¼[kW – fåA.

¼khík{kt yksu rðhkuÄÃkûkLkk ½zíkhLkku «&™ MkkiÚke ðÄw æÞkLk ¾U[Lkkhku Au. íkku økwshkík{kt
rðhkuÄ ÃkûkkuLke ÂMÚkrík hk»xÙeÞ MíkhÚke swËe LkÚke. økwshkík{kt 1969 MkwÄe fkUøkúuMkLkwt yfçktÄ yLku yuf [¢e
ð[oMð hÌkwt. y÷çk¥k 1952 yLku 1957Lke [qtxýeyku{kt íkuLke Mkk{u Ãkzfkh W¼ku Úkíkkt 1957{kt íkuLke Mkk{u
{nkøkwshkík sLkíkk Ãkrh»kË yMkhfkhf rðhkuÄ Ãkûk íkhefu WÃkMke ykÔÞku. Ãkhtíkw ÷kufkuLke MÚkkrLkf ÷køkýeLkku
÷k¼ {¤ðk Aíkkt fkuE rLkrùík ðifÂÕÃkf LkeríkLkk y¼kðu íku ðÄw ÷ktçkku Mk{Þ xfe þõÞku Lkrn. íÞkhçkkË yuf
Mkûk{ rðhkuÄ Ãkûk íkhefu LkðkurËík Mðíktºk Ãkûk ykfkh ÃkkBÞku. 1959 {kt MÚkÃkkÞu÷ Mðíktºk Ãkûk fkUøkúuMk rðhkuÄe
çk¤kuLku MktøkXeík MðYÃku yufrºkík ÚkðkLke íkf Ãkqhe Ãkkze. yk ÃkûkLku ¾uzqík ðøkoLkku, {wõík MkknMk{kt {kLkíkk
WãkuøkÃkríkyku, ðuÃkkheykuLkku, hksðeyku yLku rLkð]¥k MkLkËe yrÄfkheykuLkku Mkçk¤ xufku {¤e hÌkku. Mk{Þ síkkt
yk Ãkûk sLkíkk Ãkûk h[kíkkt íku{kt rð÷eLk ÚkE økÞku. òu fu økwshkík{kt Mðíktºk ÃkûkLkk WËÞLkk fkhýu yufÃkûk
«¼kð «Úkk{kt ÃkrhðíkoLk ykÔÞwt. yLku rîÃkûk ÃkØrík íkhV «Þký fÞwO. rfMkkLk {sËqh Ãkûk yLku Mk{ksðkËe
ÃkûkLkk WÆuþku {nËtþu Mk{kLk nkuðkÚke çktLku Ãkûkkuyu òuzký fhíkkt “ «ò Mk{ksðkËe Ãkûk ” yÂMíkíð{kt ykÔÞku.
1962Lke [qtxýe{kt Mk{ksðkËe Ãkûku 53 W{uËðkhku Q¼k hkÏÞk yLku yk [qtxýe{kt «Úk{ ð¾ík íkuLke
MktÏÞk yLku {íkkuLke xfkðkhe{kt ðÄkhku ÚkÞku. Ãkhtíkw ðÄw rðMíkkhku{kt ÃkkuíkkLkku «¼kð ðÄkhe þõÞku Lkrn.
íÞkhçkkË ÞkuòÞu÷e [qtxýeyku{kt yk Ãkûk sLkíkk {kuh[k yLku sLkíkk Ãkûk{kt ¼¤e økÞku. økwshkík{kt yíÞkhu yk
ÃkûkLkwt yÂMíkíð Lkk{þu»k çkLke økÞw Au.
{kfoTMk-÷urLkLkLkk rMkØktíkku Ãkh ykÄkrhík hrþÞkLkk MkkBÞðkËe Ãkûk{ktÚke «uhýk ÷E ¼khík{kt 1924{kt
MkkBÞðkËe [¤ð¤kuLkku ÃkkÞku Lkt¾kÞku. íkuýu çktÄkhýeÞ {køkuo Mk¥kk «kó fhðkLke rð[khMkhýe yÃkLkkðe. Ãkhtíkw
økwshkík{kt MkkBÞðkËe ÃkûkLkku ÃkøkÃkuMkkhku Lkrnðík Au çkkË{kt 18 òLÞw. 1977Lkk hkus $rËhkøkktÄeyu fxkufxe
n¤ðe fhe. ÷kufMk¼kLke [qtxýe ÞkusðkLke ònuhkík fhe. yLku økwshkík{kt sLkíkk {kuh[kLke h[Lkk yLku íkuLku
[qtxýe{kt {¤u÷ MkV¤íkk{ktÚke «uhýk ÷E rðhkuÄÃkûkkuyu sLkíkkÃkûkLke MÚkkÃkLkk fhðkLkku rLkýoÞ fÞkuo. íku Mk{ÞLkk
[kh {wÏÞ rðhkuÄ Ãkûkku MktMÚkk fkUøkúuMk, ¼khíkeÞ sLkMkt½, Mk{ksðkËe Ãkûk yLku ¼khíkeÞ ÷kufË¤Lkwt rð÷eLkefhý
ÚkÞwt. fkUøkúuMkLkku rðfÕÃk Ãkqhku ÃkkzðkLkk þw¼kþÞÚke sLkíkkÃkûkLke h[Lkk Úkíkkt ¼khíkeÞ hksfeÞ Ãkûk«Úkk{kt rîÃkûk
«ÚkkLkk {tzký ÚkÞk. íku{s økwshkík{kt sLkíkk {kuh[k MkhfkhLke fk{økehe Ãký ÷kufr«Þ níke. 1 {u 1977 Lkk
hkus sLkíkk {kuh[kLkk ½xfku sLkíkk Ãkûk{kt òuzkE økÞk. økwshkík{kt 1974-75Lkk LkðrLk{koý yktËku÷Lk
Ëhr{ÞkLk íkuýu ¼sðu÷ LkkUÄÃkkºk ¼qr{fkLku ÷E rðhkuÄ Ãkûkku{kt íkuLke økýLkk Úkðk ÷køke. 1977Lke ÷kufMk¼kLke
[qtxýe Mk{Þu sLkíkkÃkûkLke h[Lkk Úkíkkt sLkMkt½ íku{kt rðr÷Lk ÚkE økÞku. Ãkhtíkw 1979{kt sLkíkkÃkûk{kt ¼tøkký
Ãkzíkk íkuýu “¼khíkeÞ sLkíkk Ãkûk”Lkk Lkk{krÄfhýÚke Lkðku Ãkûk håÞku. yLku 1980Lke ÷kufMk¼k/rðÄkLkMk¼k
[qtxýe{kt y÷øk Ãkûk íkhefu ÍtÃk÷kÔÞwt.
íku Mk{Þu fuLÿ Mkhfkhu rî¼k»ke {wtçkE hkßÞLke h[Lkk fhíkkt økwshkíkLke «òLkwt y÷øk hkßÞLkwt MðÃLk íkqxe
síkkt íkuLkk rðhkuÄLkk Ãkøk÷u {nkøkwshkík [¤ð¤Lke þYykík ÚkE. íku Mk{Þu Lkkøkrhf Ãkrh»kËLkwt yrÄðuþLk {éÞwt.
yLku yks yrÄðuþLk{kt {nkøkwshkík sLkíkk Ãkrh»kË Lkk{f Lkðk ÃkûkLke h[Lkk ÚkE. Ãkhtíkw sLkíkk Ãkrh»kË y÷øk
økwshkíkLkk {wÆk WÃkh h[kÞu÷ nkuðkÚke 1 {u 1960Lkk hkus fuLÿ Mkhfkhu y÷øk økwshkíkLke MÚkkÃkLkk ytøku fuLÿ
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Mkhfkhu ònuhkík fhíkkt íkuLke íkkfkík Lkçk¤e Ãkze. Mk{Þ síkkt yÃkûkLkku «¼kð ½xðk ÷køÞku. yLku 1969{kt
fkUøkúuMkLkk ¼køk÷k Ãkzíkkt yk ÃkûkLkk «{w¾ ELËw÷k÷ Þkr¿kf fkUøkúuMk Ãkûk{kt òuzkE økÞk. yLku yk heíku
{nkøkwshkík sLkíkk Ãkrh»kËLkwt MktÃkqýo rðMksoLk ÚkE økÞwt. íÞkhçkkË ¼qíkÃkqðo {wÏÞ{tºke [e{Lk¼kE Ãkxu÷ îkhk
MÚkÃkkÞu÷ «kËurþf Ãkûk rfMkkLk-{sËqh ÷kufÃkûk (rf{÷kuÃk)1975 WÕ÷u¾ fhe þfkÞ Ãkhtíkw yk Ãkûk Ãký
økwshkík{kt fkuE rðfkMk MkkÄe þõÞku Lkrn. yLku yÕÃk Mk{Þ{kt s íkuLkwt rðMksoLk ÚkÞwt.
ÃkAeLkk Mk{Þøkk¤k{kt ¾kMk fheLku çku Ãkûkku ðå[u MÃkÄko ò{íke hne ¼khíkeÞ sLkíkk Ãkûk yLku fkUøkúuMk. Mkíkík
çku ËkÞfk MkwÄe økwshkíkLke hksfeÞ ÂMÚkrík{kt fkUøkúuMkLkku ËçkËçkku hÌkku. Mk{økú Mk¥kkLkkt Ëkuh fkUøkúuMkLkk nkÚk{kt
hÌkku. Mk{Þ çkË÷kíkk yk çku ËkÞfkLkk þkMkLk çkkË Lkð{e rðÄkLk Mk¼kLke (1995) [qtxýeLkk Ãkrhýk{ku{kt yuf
y÷øk s íkkËkíBÞ òuðk {éÞwt. yLku MÃkü çknw{íkeÚke ¼khíkeÞ sLkíkk Ãkûk [qtxkE ykÔÞku. Äehu-Äehu fkUøkúuMkLkk
ð¤íkk Ãkkýe Úkðk ÷køÞk. íku s heíku Mkíkík 15 ð»ko MkwÄe ¼ksÃk ÃkûkLkwt ð[oMð økwshkíkLkk hksfkhý{kt òuðk
{éÞw íkku íkuLke Mkk{u fkUøkúuMk yu MÃkü çknw{íke ðk¤ku rðÃkûk íkhefu W¼he ykÔÞku.
2013Lke rðÄkLkMk¼k [qtxýeyku{kt ¼khíkeÞ sLkíkk Ãkûk, ¼khíkeÞ hk»xÙeÞ fkUøkúuMku ÍtÃk÷kÔÞwt. yu s Mk{Þu fu
¼qíkÃkqðo {wÏÞ{tºke fuþw¼kE Ãkxu÷u ¼ksÃk Úke y÷øk ÚkE Lkðk «kËurþf Ãkûk økwshkík ÃkrhðíkoLk ÃkûkLke h[Lkk fhe
Ãkhtíkw xqtfk Mk{Þ{kt s [qtxýeLkk Ãkrhýk{ku{kt yk Ãkûk ftE Wøkkhe þõÞku Lkrn. yLku {kºk çku MkexLke Sík çkkË yk
Ãkûk Auðxu rð÷eLk ÚkE økÞku yLku Auðxu çku ÃkûkLkwt ð[oMð xfe hÌkwt yu{ fne þfkÞ.
økwshkíkLkk çkÄkt hksfeÞ ÃkûkkuLkk rð&÷u»kýLkk ytíku fne þfkÞ fu Mk{økú Ëuþ{kt økwshkíkLkku fkUøkúuMk Ãkûk
yufYÃk, rþMíkçkØ fMkkÞu÷k fkÞofhku Ähkðíkku Ãkûk níkku. yksu økwshkík fkUøkúuMk{ktÚke íkuLkwt {q¤ Mk¥ð, íkus yLku
MktøkXLkeÞ çk¤ síkkt hÌkk Au, íkku rðhkuÄ Ãkûkku Ãký rLk{koÕÞ yLku rËþkMkqÍ rðLkkLkk çkLke økÞk Au. çkeS çkksw
økwshkík{kt «kËurþf ÃkûkkuLku «ò íkhVÚke yMkhfkhf ÃkeXçk¤ {éÞwt LkÚke. fkuE «kËurþf Ãkûk Mk¥kk «kró sux÷e
ûk{íkk nktMk÷ fhe þõÞku LkÚke. yLku íku {kxu fkuE þõÞíkk Ãký Ëu¾kíke LkÚke.
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Vasudha: A Symbol of Women’s Emancipation
Ansuyaben Piyushbhai Mehta.
Government Arts College
Ahmedabad.

Vasudha is most important character of the novel. In “Seven Steps in The Sky”
she is the central character and thus we can say that she is the heroine of the
novel. The complete story, events and even the theme of this novel is related to
Vasudha and everything moves around her. Actually, in this novel, Vasudha
represents the women of the all ages and all countries and most importantly the
women of India. With the help of this character Kundanika Kapadia propounds
her philosophy. She wishes to present something with the help of this character.
Kundanika Kapadia is the champion writer of the freedom and liberty,
especially women’s emancipation. In the same way Vasudha is also capable of
thinking rebellious thoughts. In that way we can say that she is the prototype of
the authoress. In order to put her thoughts and feelings into practice she is
ready to leave her home at the proper time. Basically she loved freedom and
this feeling is expressed when she sits in the terrace and gazes with fascination
at the open sky. “Vasudha has a dream” says Kundanika Kapadia. “She wants
to have aspirations.”
Vasudha could fulfill her dreams and aspirations. She could not get the
emotional fulfillment, love and support from her husband, which she expected
from him. She behaved like an ideal woman but all in vain. She married
Vyomesh at the age of eighteen. Her mind is full of mixed feelings of hope,
joy, fear and sadness. But her married life was something else than her dreams.
She suppressed her desires and lived for others. She devoted herself completely
to discharge her wifely duties. Before her marriage she thought of and expected
something else.
Vasudha is a courageous and self-confident lady. She has got the courage to
voice her inner feelings by showing little amount of displeasure against her
husband Vyomesh’sbehaviour. Vyomesh organized a party. His friends and
colleagues were invited. At that time, he received a telegram about faiba’s
demise. He put the telegram in his pocket without telling anyone and
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participated in the party with the same enthusiasm and joy as others. She did
not like it and said,
“You mean you got the telegram saying faiba died and you continued the party?
This woman, your father’s sister, took your mother’s place and with tremendous
hardship, she brought you up like her own son. She dies and you say what else
could I do? Well, I wouldn’t do that. I would never do that.”
When Vyomesh arranged the ‘Besana’ ceremony and ‘BrahmBhojan’ she
opposed his decision. She did not believe in the traditional superfluous rituals.
She is very revolutionary woman and scolded her husband.
“This is not necessary. Faiba died at the ripe old age. The grief should be felt
by you alone; but not to the person who come in white dress to express two
words without any sincere feelings. It is vanity, hence, why to do it at all.”
After a married life of more than three decades, she felt humiliated and insulted
on two incidents. She could not help Ranjana by giving help of Rs. 500/because Vyomesh objected to it. Also she could not provide shelter to Sumitra.
When she requested her husband, “I have told her she can stay here for a few
days, by then the problem will besolved itself out.” He replied, “What do you
mean she can stay? No, she can’t. How was I to know she has run away from
home?” Even Faiba suggested, “You had better send her away as soon as
possible.”
Vasudha is very sensitive woman and therefore, she immediately felt closeness
with the sad feelings of others. She imagined her own self in their situation.
She used to go to the garden with her children and came in contact with other
similar unhappy women. From the lives of Vasanti and Satish, Lalita and
Deepak, Vasudha felt that why the females are always harassed? Why their
condition should remain pitiable?
After her marriage, Vasudha came to her husband’s house where she found that
Vyomesh’s paternal aunt i.e. Faiba was to rule like her mother – in – law. Faiba
always found some fault with Vasudha’s daily life. She expressed her feelings.
“Do you know faiba? I never say a word of protest. I seem obedient and work
as per your dictates. You preferred a girl from poor family; because she
remains obedient. But I am not obedient. I am coward, I feel fear to speak, and
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you do not know that because of your attitude that everything must be as per
your desire. I feel embarrassed.”
When she was on the verge of separation, she felt very much. Kundanika
Kapadia writes, “Vasudha left with a heavy heart. Those who do not know the
true story will say, such a beautiful house, and the husband earns well, there are
two beautiful children. What else does a woman need to be happy? Self
esteem? Self Identify? What is that?”
Vasudha is such a woman who loves freedom and liberty. She was talking to
Vasanti regarding this. At that time Vasanti said, “I have thought about this a
lot. I am not setting up a standard for others, but I want to love that is natural
and unconditional, nothing else. Who knows how long this body will last? The
short life that I have got, I want to give truthfully with no compromise.”
Vasudha’s sons and their wives tried to advise and oppose Vyomesh’s decision;
but she declares to live alone and goes to live with Vinod in Anandgram.
Kundanika Kapadia writes, “Does Vyomesh has no love for me? The thought
made her wince with pain. My husband does not love me at all! The tears in
her eyes blurred her vision, making the window, the sky, the light indistinct.”
Salina comes and tells her about the rape on Ratna, and convinces Vasudha to
take leadership to expose the real culprit. There is a big demonstration and the
son of the minister, who raped Ratna drowns himself in the sea. Then Vasudha
goes to the Himalayas with Aditya and renounces all social attachments.
Thus we can say that through the character of Vasudha, the authoress has tried
to discuss, analyze and find solution to the problems of female liberation.
Vasudha lived a traditional life of a devoted and obedient Hindu wife; but she
always felt that there was an acute need for freedom to express the hopes,
desires, freedom of a female in the male dominating hindu society. She decided
to have freedom, which is endless and boundless like the sky. She realized that
to grasp the wrong relationship is futile. So, she decided to step in the proper
direction of a new un-trodden path and devotes herself completely for female
emancipation in real sense.
Conclusion
This is not simply the story of Vasudha. “Seven Steps in The Sky” is the story
of success.” Vasudha presents her pang and agony and only for this reason she
DECEMBER-2015,

127

VOLUME-4, ISSUE-16

http://www.shantiejournal.com/

ISSN :2278-4381

has come to this harsh decision she says, “For years, I lived like everybody else.
The care and happiness of my family – I looked after it like a precious gem in
the palm of my hand. Home, relations and social dealings. I did everything that
was expected of me. I thought I was the ideal housewife. I was totally
absorbed in it. Then one day, I thought, I don’t want to live like this. I don’t
want to die fulfilling others expectations. I want to live a life that satisfies me.
I want to live true to myself to my thoughts and feelings. I don’t want to be an
ideal wife, I want to be a real woman.”
Reference:
KundanikaKapadiya : Seven Steps in the Sky
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RIVISIONING CURRICULA IN TRIBAL REGIONS
Sutariya Chetankumar Bahechardas
[B.A.,M.A.,M.Phil.,,B.Ed English]
Government Arts and Commerce College,Jadar

Curricular is the most important factor of the reformation in tribal regions.
Curricular plays a vital role in any work which has practiced in whatever field
of pedagogy. The framework of curricular and syllabus should be based on the
atmosphere, locality and conceptualization of the world at glance. The regional
language plays a unique role and participation in one’s life. So the curricular
should be favorable according to the provincial aspects and norms hence it
should be the world’s competence for the future appliances. Mostly the tribal
people leave their education for the number of educational complicacies and
obstacles so the school boards and universities should be survey about the
matter and promote them. The way of promoting these people always based on
the educational purpose and educational purpose asks for the better useful and
understanding curricula in point of their views. The government should be taken
a revolutionary step for this but we can’t reject the demands of the world for
better gatherings and co existence of the human beings.
These people come to the backward areas where they never think to
upgrade their lives so the curricular should be attempt to solve this problem by
the medium if education. So it is necessary to work as the base of persuasion
and understanding of this remote people. Curricular can promote them slowly
and gradually towards the civilized life. Their values should be changed
imaginatively and naturally too.
“No matter the size of the school, collaborative teams of knowledgeable
teachers - "the insiders" - are the ones who try to listen daily to the voices
of learners, who are aware of moment-to-moment interactions,
frustrations, hopes and levels of students' learning. They and
knowledgeable school leaders are the experts who best can transform their
own schools into authentic learning communities that ready today's youth
for this 21st century Era of Learning.”
Every school should be a model home, a complete community
actively developing future compassionate citizens capable of creating,
leading and contributing to the kind of democratic communities - in which
we all long to live. During each training, we have been thrilled to see how
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effectively the Community Circle works to increase inclusion, promote
positive influence, and build communities of learners, all within a safe and
inclusive context. The Community Circle is often one of the first strategies
participants introduce in their own classrooms, and they report that this
simple act is changing their classrooms. During reflection, participants
have shared their excitement about using the community circle to debrief
about student feelings and to tell us how they have extended the use of the
circle through curriculum topics and for other learning opportunities.
Certainly, the development of community is palpable for us during our
trainings as teachers become more comfortable and open in the circle
setting, sharing and reflecting as guided by both the training plan and their
own needs and interests.
As we train staff members, we have focused on the value of
Tribes as a method of improving student engagement, especially in the
areas of behavior and collaboration. As we have worked through the
conflict resolution and problem solving models outlined in the manual, we
have encountered questions from participants asking that we take the
strategies deeper. Beginning with the Stop the Actio,Reflection Cycle, we
have helped participants see the difference between what we want to see
happening and what actually happens with student behaviors in the
classroom. Always seeking to work within the affective, we began to
recognize that the models described by Tribes also fit hand in hand with
other practices for building a community.
“The issues of character and civility are not merely esoteric or an add-on to
the curriculum, like driver’s education. They are central to our mission
and to our very survival as an institution and a society.”
–Paul D. Houston
Respect, responsibility, honesty, trustworthiness, compassion,
empathy, justice, fairness, civic participation/service, kindness, integrity,
work ethic, caring social skills? What would you and your school
community add to the list of qualities to transform the character of today’s
youth and thus American society? How can these best of human virtues be
instilled in young people living in the midst of our mobile, media
bombarded, and changing society? Once again, predictably about every
twenty years, the same challenge of teaching (or preaching) values or the
virtues of human character is laid at the door of the school. Will schools
create one more content curriculum for teachers to teach, for parents to
debate, for the community to evaluate…and perhaps discard?
The new “Partnership in Character Education Pilot Projects”
awarded to the Departments of Education of ten States, provide the
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opportunity to design and pilot long-term character education projects.
Hopefully, the projects will go beyond exhorting, measuring and rewarding
compliance to a selected list of character education values. Informational
curriculum, such as we used in years of attempts to prevent alcohol/drug
use, cannot be expected to instill exemplary new behavior.
“What goes by the name of character education nowadays is, for the most
part, a collection of exhortations and extrinsic inducements designed to
make children work harder and do what they are told…. The point is to
drill students in specific behaviors rather than to engage them in deep
critical reflection about certain ways of being”.
–Alfie Kohn
Before launching a school-based character education effort,
one question needs to asked: Do we know at all how human character
values can become internalized as lasting behaviors in children’s lives and
society? Now we’re not just talking about education, but human
development! Knowledge from the field of human development and social
psychology enlightens the character education challenge. Let’s begin with
one salient fact: Human behavior is a product of the interaction of the
person in an environment. For example, most people act differently when
walking down a lonely dark street than when in a well lit populated one.
Children who live in caring families demonstrate more confidence than
those living in neglectful homes. Moreover, behavior changes when the
environment is changed. Thus it becomes obvious that lasting character
values for behavior cannot be taught as a conceptual curriculum, but are
instilled from the culture of the school. The impact of building caring
environments for children’s development and learning has been well
proven.
The list of character values so desperately needed now within
young people are the human values of honorable and caring civilizations.
Translating the values into common norms of behavior requires much
more than stacks of curricula lessons. It requires an on-going process of
reflection on interactions within the classroom/school community, learning
groups and examples that students themselves discover within literature,
history and daily events. One of the most fundamental elements of the
“Tribes Learning Community” process does this by taking the time to
reflect upon helpful behaviors and qualities as they happen moment-bymoment. Moreover, as families of the school learn how to create the same
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caring culture and process of living together, they too will have a way to
support the development of the essential qualities of character.
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“ ૂડ વાદ, સમાજવાદ અને લોકશાહ ”

27

ડો દશા ગો વામી
( યા યાતા સહાયક અથશા

સરકાર વાણીજય અને િવનયન કોલેજ રાપર

તાવના:
ુ પીટર નામના અથશા ીના

ઔપચા રક દ ટએ આ િવષય વયં
છે .સ ુ

થમ ૧૯૪૨ માં આ

આ ૃિત ું
આ

ુ તક

કાશન કરવામાં આ

િુ વ યાત

ુ તક ંુ શીષક

કાિશત થ .ંુ ૧૯૪૭માં અને ૧૯૫૦ માં અ ુ મે બી

તથા

ી

ંુ હ .ંુ

૨૦૦૮ અને ૨૦૧૧ ની વૈ િ ક નાણાક ય કટોકટ – નાણા સં થાઓના પતન અને આિથક

મહાસતાઓના અધ:પતન પછ

સાહ ક અને સાવિ ક બનેલો છે ક, “ ંુ

ૂળ ૂત ર તે છે ક ૧૯૩૬ માં અમે રકાના

આ જ િવષય

ગાલ ેથે ૧૯૭૭ માં એક જ યા યાનમાં એક જ વા

ૃિષ નાતક સં થામાં

ૂડ વાદ ટક શકશે?”
ુ પીટર છે ડ ો હતો.

માં કહ ં ુ ક, “Schumpiter himself felt that this

particular book inspired his loathing – as the book lacked scientific depth and precision, but virtual
fact is that the book written for elect – the book remains, nonetheless, the only volume by which he
is now remembered”

ૂડ વાદ ગિતશીલતાના ઐિતહાિસક એવા ૪૦ વષ ની મીમાંસા ું એ સં

ત

િવવેચન હ .ંુ
આ

થ
ં એક સૈ ાંિતક િવષય તર ક સાપે

છે તે પૈક

ુ પીટર આ

મહ વ ધરાવે છે .કમ ક

ું તે વેળાએ લખાયે ં ુ આ એક વા

દોહન ક ુ

થ
ં માં

– ઈ.સ.૨૦૧૨ ના વૈિ ક અથકારણમાં અ રશઃ વંચાય

છે – દખાય છે “Capitalism will destroy its own foundation not by its failure but by its success and
inevitably produce socialism” િવરોધાભાસી જણાતા આ તકને સાં ત સંદભમાં િવશેષ તપાસવાની જ ર
છે .
સાં તકાલીન
નાગ રક

વાહોને

ુ જ
બ

ભાવનગરથી

િસ

યાનમાં લઈને િવષયના સૈ ાંિતક િન પણનો

ૂ યવાન કહ શકાય એવા ૩

ુ રાતી ભાષાંતર
જ

ારં ભ કરનાર

બ ુ વષ પહલા ભાષાંતર િનિધ –

થયા હતા.તે ું વાચન અને મનન કર ંુ આવ યક છે .

(૧) “વીસમી સદ નો સમાજવાદ – આવતીકાલ ું અથકારણ”, બ ી સાદ ભ
Century Socialism” – British Socialist Party ના
(૨) “સમાનતા” –

,

ૂળ ૂત “Twentieth

કાશન ું ભાષાંતર છે . મે-૧૯૭૯, ભાવનગર

ુ ાદક નટવરલાલ
ૂળ લેખક આર.એચ.ટોની અ વ

(૩) “ વાતં યનો રાહ – સમાજવાદ, અરાજકવાદ અને સંઘવાદ”
ો. દનેશ

યેક અ યા ુ

ુ ,
. ચ

ુ ન -૧૯૮૧

ુ ાદક
ૂળ લેખક બ ડ રસેલ , અ વ

ુ લ , નવે બર-૧૯૮૦
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:
ય તગત િવકાસ અને સ ૃ ના સંદભમાં “ વાતં ય” આવ યક છે .આ વાતં ય “લોકશાહ ”ને

અ ભ ેત છે એટલે ક લોકશાહ એ

ૂળ ૂત ર તે વાતં ય અને તે ના ફળ વ પે િવકાસ માટની

ંુ “િવકાસ” માં અ ભ ેત “સ ૃ ” માટ “અસમાનતા” યાજબી છે ?

યવ થા છે . તો

ર તે િવચાર એ તો “સવજન હતાય – સવજન
એક મા

માગ છે .

ુ ાય” ની
ખ

ે ટતમ

ુ ગ
સ
ં ત છે ? બી

ુ િથત “સમાજ યવ થા” માટ “િનયં ણ”

ંુ “સમાનતા” અને “ વાતં ય” પર પર કાયમી િવરોધાભાસી જ છે . ચ

રા ય ાંિતએ તો િવ ને “ વતં તા, સમાનતા અને બં ુ વ – Liberty, Equality and Fraternity” ની
ભેટ આપી છે . ંુ તે નીરથક – તકહ ન છે ?
િવ ની મહાસતાઓ હાલ

કટોકટ માં છે અને િવ યાત આિથક ચતકો અથ યવ થાના સૈ ાંિતક

િતપાદન િવષે િવમાસણમાં છે – આ સંદભમાં વોલર ટઇન ઈમે
વચન ંુ એક વા

માં

ુ જ
બ

ુ લના ૨૦૦૪ના ચાવી પ
અ

ુ ક ગણાવી શકાય તે મ છે – “The struggle is not about whether or
ચ

not we are in favour of Capitalism as a World System, The Struggle is about what should replace it,
given the implosion of the present World System”.
ૂળ ૂત ર તે
આવતો

૨૧ મી સદ નો નથી પરં ુ માનવ ઉ ાંિતના ઇિતહાસથી ચાલી

યવહારમાં આ

કારના બન-આિથક સંદભ ભારતીય યવ થાના સંદભમાં ઘ ંુ કહ

છે . બે ભ

ુ માં સા હ યધારા
છે .(૧) ગાંધી ગ
એ જ સમ

ં ુ નથી” માં

છે .તો (૨) “ગરવી

સામા જક સંવેદનાઓ

યેક ક ણકામાં

ય

ગટ થઇ તેમાં વ. કરશનદાસ માણેક “મને

અને પરો

ર તે આિથક અસમાનતાને વાચા આપી

ુ રાત” અને “ ુ ર અ મતા”ને ચોમે ર ગજવનારા આપણા સ ન
જ
ુ ે માટ

થાપના દવસ ૧લી મે , ૧૯૬૦ ના રોજ

ય

વ.રિવશંકર મહારા

ુ રાતના
જ

આપેલા

વચનનો એક પ ર છે દ

મથથી શ કર ને આજ દવસ

ુ ી “આિથક માનવી” ના
ધ

આજની તાર ખે પણ આપણને સાવધાન કર છે .

આિથક તક

–

અથશા ના િપતા ગણાતા આદમ
તકનો દઢો ચાર કરવામાં આવે છે .

ુ ાના
મથના “Invisible Hand” બ ર પી “અદ ય હાથ” ને સમ લ

સાધન તર ક ગણવા ંુ શાણપણ અથશા ીઓ પૈક ના મોટા વગ બતા
સેનના “Development as Freedom” માં
િવચારધારામાં કાળ મે

ુ પીટરના પરો

ૂડ વાદ િવકિસત થાય, પ રપ વતા

ૂડ વાદના િવકાસના ત બકાને

ંુ છે .આજના કાળમાં અમ ય

દશન ઘણાને થાય છે . ુ પીટરની
ા ત કર તે સમયગાળાને એટલે ક

ૂડ વાદ પ િત કહવાય અને વા તવમાં પ રપ વ થાય તે સમયે તે ને

સમાજવાદ કહવાય.
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ુ ગ
સ
ં ત ગણવામાં આવે છે .કમ ક ખાનગી િમલકતનો

અિધકાર, વારસાઈ હ , નફાકારકતા, ઉપભો તા ું સાવભૌમ વ એ
“આ મા” જ લોકશાહ છે .કમ ક લોકશાહ
ઉપ મશીલતાને

તેમાં

છે .”િવકાસ”માટની

આહવાન

ૂડ વાદનો આ મા છે અને આ

તગત વાતં યની અિધકા રતા અબાિધત છે અને આિથક

છે .લોકશાહ

“િવકાસ”ના

પયાય

તર ક

એટલે

ઓળખાય

ૃ ઠ ૂિમની મહતમ સા ુ ળ
ૂ તા લોકશાહ માં એમ તો કાલ મા સ પણ કહ ં ુ છે ક,

“The State shell whither away” પરં ુ મા સના કથાનકનો

ુ ાથ પરં પરાગત
ઢ

ૂડ વાદના સંદભમાં

િવશેષ અલગ છે .
૧૯૫૦ થી ૧૯૮૦ ના ત બકામાં
ભાિવ

રુ કતા અથશા ીઓએ

િશ ટ િવચારના

ુ પીટરની અટકળને

ગેના તકને પડકાર કય હતો.આ વગની એવી પ ટ સમજ હતી ક, “વતમાન (ત કાલીન)

સમયગાળામાં

ૂડ વાદ હ

પણ અકબંધ રહ તેમ છે અને કાળ મે

ૂડ વાદ ું થાન સમાજવાદ લેશે તે

ુ સ શીઓનોયાએ તેમના
ઈ

અટકળ ક આગાહ અયથાથ-અસંભવ છે – વા તવમાં
and the idea of Social Science’ નામના

થ
ં માં આ તકને

ુ પીટરના િવચારોના આધાર એ ંુ

િતપાદ ત કરવાનો

ુ તક ‘Shumpiter

ાંત ગણાવેલ છે . ‘ઉ ાંિત અને ાંિત’

ગે ના

ય ન થયો છે ક “The capitalist process

shapes things and souls for socialism. In the limiting case it might do this so completely that the final
step would not be more than a formality. But even then the capitalist order would not itself turn into
the socialist order, such a final step, the official adoption of socialism as the community’s law of life,
would still have to be taken, say in the form of constitutional amendments (1950)”.
સાં તકાળમાં
‘વોલ

ટ’

અથઘટન ંુ

ા ય આિથક તકો ંુ િવ લેષણ કરવામાં આવે તો ‘ઉ ેગ અને હતાશા’ના દશન થાય છે .
દોલન

ધીમે ધીમે સકડો જ યાએ પહ ચવા લા
ુ પીટરના શ દો આ સંદભમાં

િત બબ છે .

ંુ તેના

ુ યા પણ વલણવાદ
ળ

ુ જ સમયો ચત અને માિમક છે . “The
બ

evolution of Capitalism inevitably develops the conditions for Socialism but without ‘Revolution’
ુ પીટરના િવચારમાં એ

પ ટ ર તે

િત બ બત થાય છે ક સમાજવાદ

માટની માનિસકતા- ૂડ વાદની િન ફળતાના ફળ વ પે આપોઆપ

દ ત થશે ન હ તે માટ માનવીય

Socialism is not realized.”

યાશીલતા હંમેશ આવ યક રહશે .

સાં ત

વાહો અને આિથક અ ભગમ:

ૂડ વાદ િવકાસની

યાને તેની પ ાદ ૂમાં જોવામાં આવે તો પિ મના દશોમાં

િવકાસ થયો છે યાં યાં િવિવધ
વલણોએ લોકશાહ ના

ૂડ વાદનો

કારના ‘વગ’ િનમાણ થયા છે . આ વગ વ ચેના પર પર િવસંવાદ

ૂળ ૂત આ માને હ યો છે તેમ આદશવાદ તજ ો સમ વે છે .લોકશાહ ના

ૂળ ૂત ત વ ાનમાં “સ ુ

યેકને માટ અને

યેક સ ુને માટ છે ”. અ ાહમ લકનના િવચારોમાં

‘સમાનતા’ને લોકશાહ ના આધાર તંભ તર ક ગણવામાં આવેલ પરં ુ
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ા ન હ અને તે થી એક ‘ ુ ર તાભાવ’

ુ થન સાધી શ

ૂળ સાથે

થયો.

ૂડ વાદ

યવહારોએ જયાર સાં િૃ તક

સાં િૃ તક

ૂ ળયા ઉપર અિત મણ ક ુ છે યાર અથવા તો તેથી ઉલ ંુ
ઘ ંુ

ૂ યોએ આિથક તકાપતીનો છે દ કય છે યાર બંને સંજોગોમાં સમા
ૂડ -િમલકત અને સં ૃિતને બે

કોઈ પણ આિથક િવચારધારા

િતમ છે ડા

ુ ા
મ

વ પે

ંુ છે . તેથી
ુ તે તદન
ક

અતા કક અને અ યવહા ુ છે .
ૂથ – બે વગ ક બે

િમલકત માટની અિધકા રતા જયાર બે ય ત – બે

િત વ ચે ‘દ વાલ’ બને છે

યાર ‘િવસંવા દતા’ – િવખવાદ થાય છે અને લોકશાહ ને અ થર કરવાની કામગીર કર છે .રોસેડો
ક સ ટગ (૧૯૯૯) એ બ ુ જ ગંભીરતાથી સામંતશાહ અને સા ા યવાદ વલણોથી
હઠળ સામા ય માનવીઓ ંુ શોષણ કર ને

ૂડ ના આિધપ ય

િતગત ભે દભાવો સોળમી તથા સતરમી સદ માં આકાર

પા યા હતા તે નો ચતાર ર ુ કય છે .
સાં તકાળમાં

ૂળમાં પણ વા તવમાં ‘ ૂડ ગત’ શોષણ

િવખવાદો વૈમન ય જોવા મળે લ છે . તેના

કારણ ૂત છે .િવ હના

િત ન હ પરં ુ ‘ ૂડ ની મા લક ’ િવશેષ જવાબદાર

ૂળમાં ઉ ચ ક નીચી

ગણવામાં આવે છે .વા તવમાં

ૂડ વાદ

વાહની અસર આ

ૂડ વાદ

બ ર કરણમાં

પાંતર પામ ંુ ર ં ુ છે . ના પ રણામે પધા મક
ૃિત ું આ

ે ે જોવા મળે

વાહના સતત અિત મણથી જળ-જમીન-વા ુ સમેત સવ ંુ ‘વ

છે .વા તવમાં

છે .આ વલણ –

સમાજના સવ

ઉ વ કરણ થવા લા

ંુ છે .તેના

ુ
કરણ’

ૂડ સંચયના વલણોને વેગ મળે લો

ૂ ળયા

ડા ઉતરતા ગયા છે .એ કોબાર

(૨૦૦૪) નામના તજ એ ‘થડ વ ડ’ નામના િ માિસકમાં એક લેખમાં આ

વાહ પ ર થિતનો

બ
ુ ુ

ચતાર આપેલો છે . “Today, an individual witnesses pervasive instrumentalisation of everyday social
life as a form of domination, it is a new type of ‘social fascism’ that co-exists paradoxically with
democratic societies in the world system.(Escobar-2004:213)
ૂડ વાદ રા યતં ની

યામાં ‘શો ય-શોષક’ ના સંબધ
ં ો

ૃહ ત છે .આ

‘પો ય-પોષક’ના સંબધ
ં ોમાં પાંત રત થાય તે માટ ંુ રચના તં
રચનાતં ને
ી

ે

ુ ાિયક સંગઠનો, નાગ રક સંગઠનો ને
તર ક સા દ

ુ ારાના આ અ ભગમમાં
ધ

ો સા હત કરવામાં આવે છે .આ

ુ થોને માટ ક યાણકાર યોજનાઓમાં

મળે છે .ઔધો ગક સંગઠનોની નકારા મક બા તાથી

તર કની

ૂડ વાદમાં અવ ય જોવા મળે છે .આ

ુ ારા’ ું નામ આપવામાં આવે છે .આિથક
યાશીલ વ પે ‘ ધ

સંગઠનો ઔપચા રક દ ટએ જોઈએ તો ‘શોષીત’

બ રતં

ૃ હત સંબધ
ં ો ઉદાત વ પે

કારના
ૃત જોવા

ત એવા િવિવધ વગને ર ણ આપવા માટ

ારા જ ‘ઉદાત’ગણાતી યોજનાઓના અમલીકરણ માટ ‘અ ભકતા’ અથવા ‘સંક લત

ૂ થ’

ૂિમકા આવા સંગઠનો ભજવતા હોય છે .
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‘ હત િવભાજન’નો છે .લોકશાહ ના નાતે

ૂથ વ હતને આગળ ધર

યેક

ૂણ ઉપયોગ કર છે . વાતં યની આ ભાવનામાં મહદં શે ‘િવવેકભાન’
‘શોિષત’ની સં યામાં ઉમેરો થયો છે .
સંભિવત નથી.લોકશાહ બ મ
ુ તને

કુ જવાય છે . ના પ રણામે

યામાં ઔપચા રક લોકશાહ હોવાથી તેનો અિધ ૃત િવરોધ

ધાનતા હોવાથી આ કહવાતો ‘બ મ
ુ ત’ િવકાસ અને

ખાનગી ઉપ મશીલતાને અમયાદ વાતં ય આપે છે .
પણ મહદં શે ‘બ મ
ુ ત’ ું

વાતં યનો

ી

ે

ૃ ના નામે

તર ક ઓળખાતા સંગઠનો ંુ ને ૃ વ

િતિનિધ વ કર છે તે થી શોિષતોનો અવાજ રહતો નથી અથવા બહરા કાને

સંભળાય છે .
િવકાસ અને

ૃ ની

યા રોજગારલ ી હોય અને બ ુજન હતાય હોય તે ઇ છનીય છે , આવ યક પણ

છે .પરં ુ પરં પરાગત અથશા માં એક તક એવો ર ુ કરવામાં આવે છે ક ‘િવકાસની
ખચાળ છે

યા

વયં

ારં ભક તબ ે વ ુ આવે છે અને લાંબાગાળે તે ફળદાયી રહ

માં માનવસંસાધનોનો ખચ

છે .સમયના આ તબકકાને ‘સં ાંિતકાળ’ તર ક ઓળખવામાં આવે છે અને સં ાંિતકાળ દરિમયાન
સામા જક આિથક સમ ુલામાં
ુ ધારો

સામા જક િવકાસના
‘અિશ

ત ક અધિશ

કારની

િવ ેપ ઉભો થાય તે ‘અિનવાય’ ગણવામાં આવે છે .
િતવાદમાં
ુ ારા માટની
ધ

ત વગ

ૃ ટ ૂિમ

કર છે ક આ ‘સં ાંિતકાળ’ની કોઈ મયાદા ખર ?

ૂડ વાદ અથતં

ુ જતા કળવે અને વાવલંબન માટ વ થ બને તે
સ

િનમાણ કર છે ? જો આ

નો ઉતર મહદ શે નકારા મક હોય

ુ વ પણ નકારા મક હોય તો પછ ‘ ૂડ વાદ’માં
અને ૧૯૩૦ થી ૨૦૧૦ ના આઠ દાયકાનો મહદ અ ભ
‘અરાજકતા’ જ િન પ

થાય છે .

ૂડ વાદમાં સાવભૌમ વ ક

સમાજ યવ થાને િવભા ત કર-નબળ પાડ માટ લોકશાહ અને

વાતં ય અમયાદ છે પણ તે ‘મયા દત’

ૂથોના હાથમાં છે તેથી

‘સમાજવાદ’નો સળવળાટ સમયાંતર આપોઆપ જોવા મળે છે .

એકવીસમી સદ ની આિથક તકાપતી
એકવીસમી સદ માં વ ડ ઈકોનોમીક ફોરમ અને વ ડ સોિશયલ ફોરમ બંને મહદ શે
િુ નસેફ ારા ‘હ રત અથશા ’ની

છે .તા તરમાં ર યો-૨૦ મં ણાઓ અને
છે તે માં પણ આ બંને
લોકશાહ

ુ થોની ભાવના ંુ સંગોપન જોવા મળે છે યાર

રા ોની જ દણ છે તે

શકશે.વૈિ કરણના

ારં ભવેળાએ આિથક

છે .તેમના બે

ઉ ્ ઘોષણા કરવામાં આવી
એ થાય છે વૈિ ક

ંુ સામા જક સમતા અને એકવા

ૂડ વાદ

તાને પોષક બની

વાંત યનો ઝંડો ઝડપભેર લહરાવનાર જોસેફ

વતમાન તબ ે િવપર ત છે ડ ઉભા રહ ‘વૈિ ક સમાજ યવ થાના

યાશીલ

ટ લીટઝ

ુ થન માટ હાક માર ર ા

ુ તકો (૧) The Discontent of Globalization અને (૨) Making Globalization work for the

poor people – આ િવચાર સરળતાથી
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વૈિ ક અથ યવ થામાં ‘ વ હત’ ના થાને ‘પાર પ રક ભલાઈ’ સંભિવત છે ક કમ? આવો

ુ ીલ ર ારા કરવામાં આ યો છે ( ુ ન ૧૬, ૨૦૧૨). િવકાસની કોઈ પણ
ન

ર તે તા તરમાં જ જય રુ ના
શાખા- શાખામાં ‘ હત-સંઘષ’ને
છે .વા તવમાં વ

થાન નથી જ. ‘ હત-સંઘષ’ માનવ ૂડ થી િન પ

ુ
મ હમાના અિતરકથી વક
કરણ

એકવીસમી સદ માં લોકશાહ

માિમક

ત યવ થાના

થયેલ

ૂ ળયા મજ ૂત બ યા છે યાર

યામાં ‘પાર પ રક ભલાઈ’, ‘આિથક એકતા’ ને પોષક બને તેમ છે .

બ ુ ુ ર ન જઈએ અને ફર થી રિવશંકર મહારાજને યાદ કર એ તો તેમના બે વા
તકાપતીના સમાધાન માટ

ાંિત

ો સૈધાંિતક

ૂરતા છે . (૧) વેચીને ખા ંુ તે શહર સં િૃ ત – વહચીને ખા ંુ તે ગામડાની

સં િૃ ત, (૨) ભે ંુ કર ને ખા ંુ તે શહરની સં િૃ ત અને ભે ગા મળ ને ખા ંુ તે ગામડાની સં િૃ ત.
ુ દ ર તે આિથક સંદભમાં આ જ ત વને અ મ
ુ ોદન આપે છે . તેઓએ ‘Building

મીલર(૨૦૦૯) જરા

Economic Solidarity for People and Planet’ નામના એક સંશોધનપ માં પ ટ સમ
ૂહરચનામાં ‘વ

િવકાસની

ારં ભ થાય – ુ ર

ુ
કરણ’ના
િવ છે દનો

ા (િવઘટન)

વેલ છે ક જયાર
ંુ થાન

ુ થન લે

યાર આિથક એકતાનો પાયો મજ ૂત બને છે . “In this framework, capital expands by means of
expanding the circuit of Solidarity exchange” આ યવ થામાં સમાનતાના ભોગે ‘ વ હત’ ને કદાિપ
ાધા ય મળ ંુ નથી.
યામાં જયાર ‘ મ- ૂડ અને

લોકશાહ

િૃ ત’ના સાહ ક સમ વયની

ૃ ટ ૂિમ િનમાણ થાય યાર

ુ
આિથક એકતા અને સામા જક સમ લાનો
પાયો મજ ૂત બને છે .સમાજમાં જયાર યાપક ઉદાતીકરણ
થાય યાર ‘નફાકારકતા’ માટના નવ- વતનના
સમ લ ીતા’માં જયાર

થાને ‘સમતા’નો અવકાશ ઉભો થાય છે .’સંબિં ધત

ૂડ ના તકને પણ એક િનિ ત થાન હોય ક

થાને થી

ુ વ િવચ લત

ૂડ

થઈને િવઘટનવાદ ત વોને અટકાવે છે .
લોકશાહ

ૂડ વાદમાં જયાર અ ત વના સંઘષમાં વના અ ત વ માટ

પડકારવામાં આવે છે
કરવાનો િવચાર છે

યાર ‘સંઘષ’ િનમાણ થાય છે .અહ , એવી

ીમંતોના અ ત વને સામ યને

યવ થા વૈક પક

વ પે િનમાણ

માં ‘સહયોગા મક સંઘષ’ ઇ ટ ગણવામાં આવે છે .

સમાપન:
સમાજ યવ થાના
છે .તેથી િવકાસની

ુ થન માટ િવકાસ અિનવાય છે અને િવકાસની
યામાં

યેક તબ ે

યા માટ

ુ થન આવ યક

ુ વ કર છે તેવા શોિષતો ું
વગ- ૂથ શોષણનો અ ભ

ુ ાય તેના વાજબી અ ત વ માટ કોઈ નકકર
સા ુ હક નવ ગરણ અિનવાય છે .સ દ

યાસો હાથ ધર

તો તે માં ‘લોકશાહ ’ ને કોઈ જોખમ નથી.બ ક ‘લોકશાહ ’ને પોષણ મળે છે , વના પોષણ અને સ ૃ
માટ

યેક વગને અવકાશ

ા ત થાય, તક મળે તો જ

ૂડ વાદ ું અ ત વ સંભિવત છે . ‘Poverty

anywhere is dangerous for prosperity everywhere’. માટ
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‘ વાતં ય અને સાવભૌમ વ’ના નામે કાગારોળ મચાવી સમાજ યવ થાને અ થર કર તે યાજબી નથી.
‘કર ભલા તો હોગા ભલા’ કોઈ પણ યવ થામાં ‘એરણની ચોર કર સોય ું દાન કરવાથી’ સામા જક
ઉતરદાિય વ િસ

થ ંુ નથી. સામા જક ઉતરદાિય વ એ

છે તે ‘ઉપકાર’ ન હ પરં ુ

ૂડ પિતઓ સમ

‘ઇ ટાપતી’ છે . લોકશાહ રચનાતં માં ‘સંઘષ’ને અિનવાય ગણવામાં આવે છે .આવડા મોટા રા

ને કવળ

રાજક ય વાતં ય માટ સં ૂણ અ હસક અને લોકશાહ નો માગ અપનાવી સ યા હથી આઝાદ અપાવી
તે દશ આ

ધાર તો િવ ના

ૂડ પિતઓને ‘સહયોગા મક સંઘષ’ થક સામા જક ઉતરદાિય વનો રાહ

ચ ધી શક તેમ છે .અમે રકન લોકશાહ
સામ યમાં

વાતં યનો ભર ૂર િવવેક ૂણ લાભ ઉઠાવી

પાંત રત કરનાર વોરન બફટ અને બલ ગે સ જો ૫૦૦ કરોડની

િવ માં સામા જક સમતાની આહલેક જગાવવા નીકળતા હોય તો ભારત
સાહિસકો અને ઉ ોગ સાહિસકો તે રા
ઉપયોગથી સ ૃ

ની

યેક તકને

ૂડ થી ‘સં ુ ટ’ થઈને

વા લોકશાહ દશમાં રાજક ય

ુ નામાં ઝડપથી સરળતાથી સ ાના અિવવેક ૂણ
લ

બને લા છે યાર તેવો વગ હવે ‘લોકશાહ ’ ના

ભલાઈ (Mutual Altruism)’ થક આિથક એકતાના નવા

ૂ ળયાની મજ ૂતી માટ ‘પાર પ રક

કરણમાં સહયોગ આપે તે અપે

ત છે . આખર

તો ‘વલણ’ યવ થાના િનમાણ ક િનવાણ ંુ કારણ છે જો યવ થાની બા તા નકારા મક વલણોમાં
પ રણમે તો યવ થા માટ તે ખતરાની ઘંટડ છે અને તેથી િવપર ત યવ થાની બા તા સકારા મક
વલણોને આકાર આવશે તો લોકશાહ નો

હ ુ માટ જ મ થયો છે તે હ ુ િસ

થશે.
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સાદ ભ , “વીસમી સદ નો સમાજવાદ આવતીકાલ ંુ અથકારણ”
પાટ

ૂળ

ટ શ સોશીયાલી ટ

કાિશત “Twentieth Century Socialism” ભાષાંતર મે, ૧૯૭૯ – ભાષાંતરિનિધ,

ભાવનગર.
નટવરલાલ

ુ , “સમાનતા”,
ચ

ુ ાદ,
ૂળ લેખક આર.એચ.ટોની નો અ વ

ુ ન, ૧૯૮૧ -

ભાષાંતરિનિધ, ભાવનગર.
 ા. દનેશ

ુ લ, “સમાજવાદ –અરાજકવાદ અને સંઘવાદ”,

ૂળ લેખક બ ડ રસેલના

ુ તકનો

ુ રાત એક સરવૈ ”ંુ નવભારત
ા. દગંત ઓઝા (સંપાદન) “ જ

કાશન

ુ ાદ, નવે બર , ૧૯૮૦ - ભાષાંતરિનિધ, ભાવનગર.
અ વ
ુ શન આયંગર –
 ા. દ
મં દર, ૨૦૦૨
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Kanthapura : The Touchable story
HIRAL.N.VALA.

M.A.English.

‘Kanthapura’- The main theme is the earlier period of India’s freedom struggle
inspired by Mahatma Gandhi. This novel was written in France (1938). It is famous as
widely read and most perfect as well as successful work of Raja Rao. The setting depicts the
period of 1930’s in the imaginary village Kanthapura in a province of Madras and close to the
border of Mysore. The village is situated on the western ghats and faces the Arabian sea. The
novel develops through the narrator, an old woman, who participated in the freedom struggle.
The hero of the novel is Moorthy, a young man, who gives up college studies in response to
Mahatma Gandhi’s call. He takes up the work upliftment of the pariahs in defiance of the
social restriction, which he is supposed to observe as a Brahmin, and he is excommunicated
on the instruction of the Swami. This bring the personal tragedy in the hero’s life, his mother
dies. Moorthy is not deterred; but goes to a Pariah’s house, takes a sip of milk and feels the
souls of his ancestors must be crying in Shame. He is supported and Encouraged by a rich
widow, Rangamma. He clashes with the authorities when tries to Government, the women set
them on fire. Few people escape the carnage, are settled in Kathipura in Mysore state.
Moorthy, though full of respect for the Mahatma; but differs with his policies on
ideological reasons and has more faith in Nehru’s socialism.
It appears outwardly that the movement has achieved nothing; but the movement, the
deep inward revolution has taken place as the things can never be the same as were in the
past. Gandhi made a pact with the viceroy.
Raja Rao has the distinction of roughly being contemporary of Mulk Raj Anand and R. K
.Narayan. The trio has some similar affiliations; in time and in choice of themes. However,
Raja Rao defers in his choice as a novelist, a short story writer. He too is child of the
Gandhian age.
Rao's themes include the metaphysical apprehension of God, the nature of death,
immortality, illusion and reality, duality and no duality, good and evil, existence and destiny,
Karma and Dharma; the quest for self-knowledge, the place of the guru, the influence of
religion and social concepts and patterns and prejudices on individual and group behavior,
corrupt priests; the ideal and meaning of love and marriage, the impact of tradition on the
individual and collective life and the meaning of India's real and symbolic content, and the
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historical or contemporary meeting of East and West in religious, political, and psychological
terms tested against the vertical/horizontal distinction. The list is by no means exhaustive.
Raja Rao is a writer who insists with honesty and fervor that he is not the creator of
his works. (--Edwin Thumboo)
Raja Rao’s vision remains static, despite his Brahminical subtleties. The apotheosis of
the self as a metaphysical necessity has led him into a position where all economic dilemmas
become irrelevant in his scheme of things.
'Kanthapura' portrays the participation of a small village of South India in the national
struggle called for by Mahatma Gandhi. Imbued with nationalism, the villagers sacrifice all
their material possessions in a triumph of the spirit, showing how in the Gandhian movement
people shed their narrow prejudices and united in the common cause of the non-violent civil
resistance to the British Raj.
Rather than being a traditional novel with a neat linear structure and compact plot,
Kanthapura follows the oral tradition of Indian sthala-purana, or legendary history. As Raja
Rao explains in his original foreword,
there is no village in India, however mean, that has not a rich legendary history of its own, in
which some famous figure of myth or history has made an appearance. In this way, the
storyteller, who commemorates the past, keeps a native audience in touch with its lore and
thereby allows the past to mingle with the present, the gods and heroes with ordinary mortals.

The power of Kanthapura has much to do with the vigor of his vision, technique and style.
The aroma of place names is evoked in iconographic detail. To catch the slow rhythm of
village life, the old granny-tale technique is pressed into service. To story of "our Murthy",
the village Gandhi of Kanthapura, assumes symbolic dimensions.
The story is narrated in flashback by Achakka, a wise woman in the village. She, like
her female audience (whom she addresses as “sisters”), has survived the turbulence of social
and political change which was induced by Mohandas K. Gandhi’s passive resistance against
the British government. Achakka provides a
detailed picture of the rural setting, establishing both an ambiance and a rhythm for the novel.
It is clear that her speech and idiomatic expression are meant to express a distinctively
feminine viewpoint an extraordinary achievement for a male Indo-English novelist.
This village is a microcosm of the traditional Indian society with its entrenched
caste hierarchy. In Kanthapura there are Brahmin quarters, Sudra quarters and Pariah
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quarters. Despite stratification into castes, however, the villagers are mutually bound in
various economic and social functions which maintain social harmony. The enduring quality
of the Indian village is represented as ensuring an internal tenacity that resists external crises,
its relationship to past contributing a sense of unity and continuity between the present and
past generations. Kanthapura may appear isolated and removed from civilization, but it is
compensated by an ever-enriching cycle of ceremonies, rituals, and festivals.
Rao depicts the regular involvement of the villagers in Sankara-Jayanthi,
Kartik Purnima, Ganesh-Jayanthi, Dasara, and the Satyanarayana Puja with the intention of
conveying a sense of the natural unity and cohesion of village society. Old Ramakrishnayya
reads out the Sankara-Vijaya day after day and the villagers discuss Vedanta with him every
afternoon. Religion, imparted through discourses and pujas (prayers), keeps alive in the
natives a sense of the presence of God. Participation in a festival brings about the solidarity
among them. The local deity Kenchamma protects the villagers "through famine and disease,
death and despair". If the rains fail, you fall at her feet. Equally sacred is the river Himavathy
which flows near Kanthapura.
Kanthapura is an enchanting story of how the independence movement
becomes a tragic reality in a tiny and secluded village in South India. The novel has the flavor
of an epic as it emerges through the eyes of a delightful old woman who comments with
wisdom

and

humor.

As far as the form and technique of the novel is concerned Rao makes a deliberate attempt to
follow traditional Indian narrative technique and it is Indian sensibility that informs
Kanthapura. In fact both the spirit and the narrative technique of Kanthapura are primarily
those of the Indian Puranas, which may be described as a popular encyclopedia of ancient and
medieval Hinduism, religious, philosophical, historical and social. Rao at the outset describes
his novel as a sthala- purana - legend of a place. The Puranas are a blend of narration,
description, philosophical reflection, and religious teaching. The style is usually simple,
flowing,

and

digressive.

Mabel Annie Chacko says Rao does not marginalize the role of women
in the freedom movement and highlights their individual contributions. Rangamma and Ratna
form women's volunteer groups, despite opposition from the orthodox. Moorthy and his
volunteers closely monitor the Mahatma's Dandi march and enact their own satyagraha in
Kanthapura. They picket toddy shops, and are joined by more volunteers from the city, and
by the coolies from the Skeffington Coffee Estate. Their march is opposed by the police who
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beat them up mercilessly. The police tell them to be loyal to the British Government, but the
people say they know only the Government of the Mahatma. Moorthy and several others are
arrested. As a result of the police atrocities the entire village is desolate and, in the end, "there
remains

neither

man

nor

mosquito

in

Kanthapura".

Kanthapura has been described as the most satisfying of all modern Indian
novels. Recognized as a major landmark in Indian fiction, it is the story of how the Gandhian
struggle

for

Independence

came

to

one

small

village

in

south

India.

"There is more to Raja Rao's book than a morality tale. It is written in an
elegant style verging on poetry; it has all the content of an ancient Indian classic, combined
with a sharp satirical wit and a clear understanding of the present. The author's extensive
notes (printed as an appendix) will prove invaluable to the general reader." - New York
Times
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ह रशंकर परसाई के िनबध
ं म सामािजक यं य :
विहया सगं ीता.एम.
(b.ed,net,ph.d running ) vayakhyata shahayak-dhanpura college.

परसाई जी ने अपने िनबंध म जो कुछ भी य िकया है उनका मूल वर
सामािजक हलचल म िमलता है । अंतः परसाई जी क ि मल
ू तः सामािजक है । इसका मल
ू कारण यही
है िक उनको ेमचंद के बाद ग सािह य म सबसे बडे सामािजक प धर के प म देखा जाता है । कबीर
जी का भाव परसाईजी पर अिधक रहा है । इसिलए उनके सािह य का मल
ू वर समाजो मख
ु ही देखा
जा सकता है । परसाई जी ने समाज म होनेवाली सभी कार क हलचल को एक अ यािसक नजर से
देखा है वैसे येक युग म सामािजक प रवतन होते है । पर जब वह बदलाव समाज क परंपरागत
वैचा रकता से िभ न हो तब उससे िवसंगतता का िनमाण होता है । इसी का योगकर लेखक अपनी
रचनाओ ं म सामािजक हा य- यं य को अिभ य करता है । परसाई जी पर कबीर जी का भाव देखते
हए समाजो मख
ु सािह य का मल
ू वर इस कार देखा जा सकता है ।
‘‘िह दी को ऐितहािसक साथकता और ग को सामािजक सरोकार देनेवाले पहले यं यकार
ह रशंकर परसाई के संबंध म उसका रचनाकार यि व और सामािजक दािय व को एक रचना के प म
गहनीय अथ देता है । वे अपने समय म जी रहे आदमी क तकलीफ का ऐितहािसक सामािजक कारण
ढूँढते है । और प रि थितय , घटनाओ ं के संदभ तलाशते है ।’’१
वतं ता ाि के बाद समाज- यव था म काफ बदलाव आया है । नये-नये
आिव कार , औ ोगीकरण के कारण यि क जीवन णाली म प रवतन हआ है । उनक िवचारधारा
भी बदली, प रणाम व प दो पीिढय के बीच का संघष कुछ यादा ही उ प म सामने आया । पि म
से आई हई आधिु नकता का भाव समाज के सभी वग पर पडा । पि म क भोगवादी सं कृ ते के भाव
ने हमारी युवा पीढी को आकिषत िकया । वह उनके अ धे अनक
ु रण के आदी हो गये । फलतः
वैयि कता िवकिसत होती गई और सामािजकता समा होती गई । परसाई जी ने भारतीय समाज क
यि वादी और वाथ वृि याँ अना था, अिव ास, अनुशासनहीनता, मू य संघष, फै शन-पर ती आिद
सभी सामािजक आयाम को अपने िनबंध का िवषय बनाया है । य िक ये ि थितयाँ समाज को
अधःपतन के गत म धके लनेवाली है । फलतः इसे अपनी रचना का िवषय बनाकर उस पर जबरद त
हा य- यं या मक हार िकये है ।
परसाई जी के िनबंध म एक भी िनबंध ऐसा नह िमलेगा िजसम उ ह ने सामािजक
िवसंगितय का उ लेख न िकया हो । आज का मानव आधुिनक आबोहवा म िविच क मकश म फँ सा
हआ है । एक ओर आिथक दबाव परु ानी मा यताओ ं को तोडने को िववश कर रहा है तो दसू री ओर
परंपरागत सं कार उसे जकडे हए है । आज एक क कमाई से परू ा घर नह चल सकता । इस स चाई के
कारण मन मारकर पद क रानी को बधं न मु िकया जा रहा है । उसे नौकरी करने क वतं ता दी जा रही
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है । परसाई जी ने अपने िनबंध ‘सं कार और शा क लडाई’ एवं ‘क धे वण कुमार के ’ म आज के
इसी मंथन को वाचा दी है िक नई पीढी ने अपने नये माईने सीख िलए है । वह उस परंपरा को अंधे होकर
ढोने को तैयार नह है । - ‘‘आज क पीढी एकल य क तरह न तो अगं ठु ा काटकर देने को तैयार हो और
न ही वण कुमार क तरह कावड उठाने को । समय बदल गया है । िकतनी काँवडे है राजनीित म,
सािह य म, कला म, धम म, िश ा म, अ धे बैठे है और यं या मक अिभ यि त हो वह सामािजकता
के आसपास घमु ती हई नजर आती है ।’’२
परसाई जी ने अपने हा य- यं या मक िनबंध म काफ िव तार से उनक अिभ यि
क है । और वतमान सामािजक मानिसकता के प र य को अपने िनबंध म उभारा है । वतमान
सामािजक प रवेश इतना अिधक दिु षत हो गया है िक न तो परु ानी मा यताएँ बरकरार है और न नई बन
सक है । हमने जीवन के वा तिवक व प को समझा ही नह है । पनप रही भौितकवादी ि म व तु
बड़ी है । और आदमी छोटा एवं तु छ । परसाई जी ने आ ोश य करते हए माना है िक जीवन म
िम या सतं ोष व स घर कर गये है ।
‘‘जो कोम भख
ू ी मारी जाने पर भी िसनेमा म जाकर बैठ जाय वह अपने िदन कै से बदलेगी ।
अ भतु सहनशीलता है इस देश के आदमी म । और बडी भयावह तट थता । कोई उसे पीटकर उसके पैसे
छीन ले तो वह दान का म पढने लगता है ।’’३
परसाई जी ने ऐसी सामािजक मानिसकता को चहू े से भी बद र माना है ।
‘‘आदमी या चहू े से भी बद र हो गया है ? चहू ा तो अपनी रोटी के हक के िलए मेरे िसर पर
चढ जाता है । मेरी िनदं हराम कर देता है । इस देश का आदमी कब चहू े क तरह करे गा ।’’४
आँखवाल उ ह ढो रहे है । अब वणकुमार के कंधे िहलने लगे है । वे भटकने लगे
है । और िगरा देने का साहस करने लगे है । वे कहते है अपनी शि और जीवन हम अ ध को ढोने म
नह गजु ारे ग । तमु एक जगह बैठे । माल जपो । आदर लो, र ण लो । हम अपनी इ छा से चलने दो,
अनभु व दे दो । ि मत दो । वह हम कमा लेग ।’’ इसी मानिसकता का असर समा के िविभ न घटक म
देखा जा सकता है । सबं धं का टुटना, संयु प रवार एवं र त -नात म िबखराव यि म वैयि कता,
वाथ, पैस को िवशेष मह व देना । समय का अभाव, इसी कारण यि अ तमुखी बन गया और
स चाई, इमानदारी, े च र िनमाण, नैितकता आिद सब ाचीन मू य बन गये । आज ि थित यह है
िक कोई अपने आपको इनसे दरू रखना चाहे और नैितक जीवन चाहे िफर भी वह आज संभव नह है ।
जहाँ भी थोडी सी िफसनल हई यि िफसल पडता है । इसिलए आज के इ सान का येय रहता है वयं
को अवसर के अनसु ार ढाल के जीवन बीताना । यही कारण है िक आज के समाज म ऐसे च र का
िनमाण नह होता, जो रा ीय च र बन सके । आज रा ीय चेतना के िवकास के थान पर यि वादी
चेतना का िवकास हआ है । आज व-िहत क भावना पनपी है । यही समाज क सारी सम याओ ं क
जड़ है । इसी ने दया, माया, ममता, क णा, नेह, सहानभु ूित को समा कर ईषा, षे , धृणा, असिह णतु ा
जैसी भावना को बढावा िदया है ।
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परसाई जी ने समाज के िविभ न वग म िजस कार क मानिसकता पनप रही है । िजस
कार वैमन य देखे जाते है उनका सु म िनरी ण िकया है । परसाई जी ने उ च, म यम एवं िन न सभी
वग के बारे म िलखा है पर िवशेषकर म यमवग के बारे म परसाई जी ने खल
ु कर िलखा है य िक –
‘‘ि शंकु ि थितवाले म यमवग म िम याड बर, टीमटाम, बनावटीपन, ढकोसले, पाखंड और
झुठ का बोलबाला है । ‘शो ओफ’ क वृि सव प र है । इस वग म ही सबसे अिधक कंु ठा एवं
िबखराव या है । इसी कारण म यमवग म सयं ु प रवार क टूटन, सगे-सबं ंिधय से दो-महु ा यवहार,
वाथ परखता सबसे अिधक पाई जाती है ।’’५
परसाई जी ने अपने िनबंध ‘पड़ोस’, ‘चोरी’, ‘िनदं ारस’, ‘साहब’, ‘मह वाकां ी’ म
म यमवग य यवहार पर अनभु िू तज य अिभ यि दी है ।
‘‘परु ाना बिु जीवी वग ही इस समय म यमवग य बन गया है । आिथक सं ास क घटू न और
टूटन के साथ ही उ चवग य िवलािसता, फै शन पर ती, कृ ि मता क वृि भी इसी म घर करती जा रही
है । झठु े सपने, आ म ित ा, जीवन का खोखलापन, कायरता, आधिु नकता का रोग इस वग म
ि गोचर होता है ।’’६ परसाई जी ने अपने अपने ई देव म भी मह वकां ी म यमवग य पर यं य िकया
है ।
परसाई जी ने पा ा य स यता के अधं े अनक
ु रण से आज जो फै शन परि त का बाज़ार गरम
हआ है उसे लेकर अपने अनेक िनबधं म िचतं ा य क है । पा ा य नई िश ा-दी ा भौितक सख
ु क
उपलि धय और महानगरीय स यता के मोह से उ प न आधिु नक होने क लालसा के कारण मू य का
टूटना सहज हो जाता है । आज क यवु ा पीढी पि मी स यता से पनपनेवाली आधिु नकता क गल
ु ाम
होती चली गई । इनके नाम पर नैितकता व च रि कता का पतन होता गया । वतं यता के पवू अपनी
सं कृ ित, रीित- रवाज, खान-पान, पहेनावा, रहन-सहन के ित जो आ था थी वो टूटती चली गई ।
‘‘आधुिनकता और फै शन पर ती के नाम पर देशवािसय का नैितक और चा रि क पतन
होता चला गया । के वल अगं दशन, माँस-मिदरा का सेवन, लब और पा ा य रंग म रंगे हए
सां कृ ितक समारोह म अपनी गल े ड के साथ रंग-रंगेिलयाँ मनाने क वृि समाज म तेजी से बढती
गई । जगह-जगह बार खुल गये । और शराब पीना आधिु नकता क पहचान बन गया । लड़के -लड़िकयाँ
क वेशभूषा बदल गई । रंग-िबरंगी पोशाक म ससु ि जत लड़िकयाँ राजमाग पर िततिलय क तरह
उड़ती नजर आने लगी । ी का आभूषण समझने वाली ल जा-भाव परू ी तरह लु हो गया । िचयाँ पुरी
तरह बदल गई ।’’७
परसी जी ने अपने िनबंध ‘‘आधुिनकता का फै शन’’ म आज क इसी मानिसकता को य
िकया है िक आज फै शन के नाम पर पा ा य स यता का जो भतू सवार हो गया है उनसे जीवन यवहार
म िकतना प रवतन आया है । परसाई जी के अनसु ार - ‘‘अब तो ममता, सहानभु ूित और क णा मन म
पैदा होती है । तब भी शंका होती है िक कह यह िपछडापन तो नह है । अमानवीयता भी तो आधुिनक
फै शन है ।’’८
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फै शन का असर हर कार के यवहार म देखा जा सकता है । भाव, भाषा, जीवनशैली सबकुछ
अपने नये प म अलग अदं ाज म य होता है ।
‘साहब मह वाकां ी’ िनबंध म लेखक ने माना है िक - ‘‘बाहर लोग सादी िह दी म बात करते
है पर लब म आने पर अं िे जयन पर उतर आते है ।’’९
‘एक लड़क पाँच िदवाने’ म परसाई जी ने माना है िक - ‘‘से स क बात सुनना-सनु ाना सुखद
लगता है । इसे अतृ काम क तृि का आनदं ा होता है । कौन-िकसके पीछे दीवाने है, ल है आिद
बात चटखारे ले-लेकर क जाती है ।’’१०
इनसे प होता है िक आधिु नकता हमारे रोम-रोम म समािहत हो गई है । पा ा य स यता का
अधं ानक
ु रण हो रहा है । िवदेशी स यता, सं कृ ित, रहन-सहन, व तु और यि के ित आकषण, सख
ु भोग क इ छा आिद सब कुछ पा ा य स यता को हमने आधिु नकता मानकर उनक नैितक एवं
सामािजक पतन को अपना िलया है । और इसीसे हमारी भारतीय स यता एवं सं कृ ित आज भल
ू ाई जा
रही है । इसका परसाई जी को खेद है ।
आज के समाज म नारी क ि थित को लेकर भी परसाई जी ने बहत कुछ िलखा है । वैसे
सािह य क हर एक िवधा म आधिु नक सािह य म नारी क अिभ यि को आव यक थान िमला है ।
िजस कार से सािह य म ाकृ ितक अिभ यि सहज प म आ जाती है उसी कार नारी िवषयक
अिभ यि भी िकसी न िकसी प म सािह य म आ ही जाती है । यं य िवधा म भी सािह यकार ने नारी
िचतं न – ि थित को िचतं न का गहन िवषय बनाकर ततु िकया है । ह रशक
ं र परसाई जी ने अपने िनबंध
म उनक हर ि थित का उ लेख िकया है । खास तौर पर ेमचदं जी क शैली म उनक सम याओ ं को
उभारा है । और आज क आधिु नक नारी क फै शन क मानिसकता को भी अिभ य िकया है । दहेज के
भख
ू े, समाज के साथ साथ देह के भख
ू े लोग ने नारी को बाजा ि थित म लाकर खडा कर िदया है । उस
पर यं य िकया है । परसाई जी कहते है िक - ‘‘मझु े याद है बचपन म मेरे पडोस के बडे िकसान कमरे म
पय क थैली बाँधकर बैल खरीदने मेलो म जाया करते थे । अब देखता हँ अनेक मनोहरलाल थैली
बाँधकर अपनी क याओ ं के िलए वर खरीदने िनकलते है ।’’११
इसीसे िफर सामािजक सम याएँ पैदा होती है । असामािजक वृि याँ ज म लेती है ।
‘‘नाबािलग लडिकयाँ पेट भरने को चकल म बैठ जाती है । दहेज के कारण लड़िकयाँ िबन
याही सुख जाती है । हर तरफ लटू -खसोट है । साधारण आदमी का कई तरफ से खूनचसू ा जा रहा है ।
और कोई बचाव का रा ता नजर नह आता ।’’१२
परसाई जी इस समस या के पीछे समाज क िढ त परंपरा को िज मेदार मानते है । ‘ ेम क
िबरादरी’ िनबंध म अपने आ ोश को य करते हए वे कहते है िक - ‘’24-25 साल के लडके लडिकय को भारत क सरकार बनाने का तो अिधकार िमल चक
ु ा है पर अपने जीवनसाथी बनाने का
अिधकार नह िमला ।’’१३
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हमारे समाज म आज भी यह मानिसकता बरकरार है िक नारी हमारे घर क शोभा है । वह
िजतनी घर को सुशोिभत करने म अ छी लगती है उतनी बाहर नह । ऐसी नारी क हीनदशा अव था पर
भी परसाई जी ने बहत कुछ िलखा है । उनका एक सु िस िनबंध ‘वो वाईफ है न’ उसम अपने िवचार
को इस कार य िकया है । जब एक संपादक किवय ी को िमलना चाहता है तो उसका पित मना
करता है और कहता है िक - ‘‘वे नह आ सकती य िक वो वाईफ है न ! हमारा समाज तो यह मानता है
न िक जो बाहर आए तो तवाईफ है ।’’१४
आज भी समाज उसे पद क रानी बनाकर ही रचना चाहता है । और बाहर िनकल जाता है तो
वो कोई न कोई मजबरू ी के कारण ही । हमारे समाज म यह भी देखने को िमलता है िक जो नारी वतं य
क रट लगानेवाले होते है वे अपने घर म ही उनक मु ता पर िच ह लगा देते है । परसाई जी प प
से मानते है िक - ‘‘हमारी मिु कल यह है िक हम हमेशा दसू र क बीबी क खोज करते है । दसू र क
टेज पर आ जाए..... ।’’१५
आज आधिु नक, वै ािनक एवं तकिनक ने अपना रंग हर एक े म िदखाया है । इसिलए यह
िनरिववाद स य है िक आज क नारी यवसाियक े म िवशेष प से अपनी शि से धन उपाजन कर
रही है । इसीसे समाज का देखने का नज रयाँ बदल रहा है । परसाई जी ने अपने िनबंध ‘सं कार और
शा क लडाई’ म अपने िवचार को अिभ य करते हए िलखा है िक - ‘‘अथशा ने सं कार को
धोबी पछाड दे दी । हमारे जमाने म नारी को जो भी मिु िमली है आदं ोलन से ? आधिु नक ि से ?
उसके यि व क वीकृ ते से ? नह । उसक मिु का कारण महँगाई है । नारीमिु के इितहास म यह
नाम अमर रहेगा । एक क कमाई से परू ा नह पडता ।’’१६
यह स य है िक अथ पाजन के कारण ही उसे मिु िमली है । मगर परसाई जी ने नारी वतं य,
आधिु नकता व फै शन के नाम पर जो खल
ु ा दशन हो रहा है उसे अपने िनबंध ‘आधिु नकता का फै शन’
व ‘िव ापन म िबकती नारी’ म अिभ य िकया है । परसाई जी ने नारी क दशनता पर यं य य
करते हए बताया है िक बाजार म नारी को खल
ु ा दशन करने को मजबरू िकया है आज िकसी भी कार
क चीज को दिशत करने के िलए उनका इ तेमाल िकया जाता है । उसके लटक -जटक व नखर के
साथ िकसी व तु को अपनी पसंद बनाती है । उसे देखकर उपभो ा उन पर टूट पडते है । कोई ी पफ,
पाउड़कर, नो आिद के िव ापन दे वह उिचत है पर जब वह िसगारे ट या टायर के िव ापन म अपनी राय
पसंद करे तो वह अस है ।
इस कार परसाई जी ने नारी के बारे म अपने यापक िवचार ततु िकए है । नारी के शोषण,
अ याचार, अ याय से लेकर उनके आधुिनक समय म हो रहे िव ापन म अि ल योग तक को परसाई
जी ने अपने िनबंध का िवषय बनाया है । इस संदभ म तीखी िति या देकर समाज के वा तिवक
को वाचा दी है । वे कहते है िक - ‘‘आजादी के बाद देश का राजनैितक वातावरण ही दिू षत नह हआ है
सामािजक पतनशीलता के माण भी िमले है । राजनैितक णाली म सुिचता का अभाव हमारी

DECEMBER-2015,

149

VOLUME-4, ISSUE-16

http://www.shantiejournal.com/

ISSN :2278-4381

सामािजक जीवन प ित के िवकृ त व प क ही वानगी है । राजनेता अपने समय के समाज को ही
अिभ यि देते है ।’’१७
अतं म हम इतना ज र कहना चाहेग िक परसाई जी ने सभी े म अपने यं य
को आधार बनाकर अपने िवचार को य िकया है । सो जैसा राजा वैसी जा के नाते समाज जीवन म
भी िवसंगितय क भरमार देखने को िमलती है िजसको परसाई जी ने अपने िनबंध सािह य म वाचा देकर
अिभ यि दी है ।
सदं भसिू च ;-------म

पु तक/ थ
लेखक/सपं ादक
ं
1.
ह रशंकर परसाई क िनबंधकला
सं.कमला साद
(परसाई रचनावली)
2.
वही
----3. ह रशंकर परसाई : यि व एवं कृ ित व
डॉ. मनोहर देविलया
4. ह रशंकर परसाई क िनबंधकला
कमला साद
परसाई रचनावली सामािजक यं य
5. ह रशंकर परसाई के यं यो म का चेतना
कु.आभा भ
6. पगडंिडय का जमाना
ह रशंकर परसाई
7. मेरी े यं य रचनाएँ
ह रशंकर परसाई
8. पगडंिडयो का जमाना
ह रशंकर परसाई
9. वही
वही
10. वातं यो र िह दी िनबंध सािह य म यं य उषा शमा
11. वही
वही
12. िह दी और गजु राती कहािनय म
डॉ.भगवानदास कहर
हा य और यं य का तल
ु ना मक अनश
ु ीलन
13. िह दी के यं य िनबंध
डॉ. आनंद काश गौतम
14. काग भगोडा
ह रशंकर परसाई
15. वही
वही
16. परसाई रचनावली भाग-1,
संपादक मंडल
17. तब क बात ओर थी
ह रशंकर परसाई
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(Dr.Radhakrishnan ,
The princi. Upanishads , p.74)
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‘‘ Unreal the world is , illusory
it is not. ’’

‘

’

R.D.Ranade , A constr.
Survey of Upanishad Philo.p.161
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Treasure of Dramas in Sanskrit Literature
Dr. Hemangini Raysingbhai Chaudhari, Vyakhyata Sahayak,
Govern. Arts and Commerce College Bhilad - Samarigam,

1. Introduction : Bhavabhuti is known as a poet and a dramatic writer.
Bhavabhuti’s famen as a poet rest on his three plays like : 1. Maltimadhava, 2.
Mahavircharitra and 3. Uttarramcharitra. Kalidasa is known as a great poet in
Sanskrit literature, who is very popular as a Mahakavi. Kalidasa has written
total seven books in Sanskrit language and these books are increasing the
treasure of Sanskrit literature. Kalidasa has also created total three dramas like :
1. Vikramorvasheeyam and 2. Malvikagnimitram. 3. Abhignanshakuntlam, All
these dramas are unique. As dramatic writers, Kalidasa and shidrak alone press
upon our notice as his rivals and these indeed are the three greatest names in the
classical drama of India. The res-bmeusiness, the hero and sentiment are three
main features of every drama. The author of the drama Venisamhara is Bhatta
Narayana. Bhasa was a certainly a talented dramatist judging from the number
and variety of his dramas. By the discovery of thirteen dramas about the year
1909-10, by the late Mr. Ganpati Shastri of Trivendram, it seemed that the lost
treasure. The plays of the famous dramatist Bhasa were recovered and Basa
ceased to be a mere name.
2. The play Maltimadhava : Madhva the hero of the play, is what a Dhirodatta
nayak aught to be. He has most of the genetic qualities of the hero, as described
by writers on dramaturgy. The heroine of the play Maltimadhava is Malati.
Malati is a very fine picture of a maiden of high birth. The poet displays in this
drama also the same concinnity of style and his close acquaintance with the
human feelings, his delineation of characters and picturesque description of
natural phenomena appear as appreciable and bewitching as in the case of
Maltimdhva. This is, however, a succinct survey into the merits of the play and
it is felt that on the lines indicated above the reader will take pains to study this
drama of Bhavbhuti and will feel its worth in its own way. The style of
Bhavbhuti is pure and chaste. It is also characterized by brevity and perspicuity.
In Bhavbhuti we introduced at once to something new which no one hit open
before, something perfect which no one achieve, something incomparably great
and enduring for all time.
3. The play Vikramorvasheeyam : Vikramorvisheeyam has total five acts. The
meaning of Vikramorvasheeyam is Urvishee has got by Vikram. The play
under investigation opens with the usual Nandee or invocation of the God Shiva
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which is suggestive of the main incidents of the story.

Vikramorvasheeyam quite similar to the other to dramas of kalidasa like :
Malvikagnimitram. and Abhignanshakuntlam an erotic play and has for its plot
the love-story of the king Pururavas of Pratisthan and Urvashee a celestial
damsel. In Abhignanshakuntlam also he seeks for his plot a love–episode in the
account of Dushyant’s life with a daughter of a celestial damsel Menaka by
name. In Malvikagnimitram too, there is an attempt to achiever Malavika, an
aristocratic girl by king Agnimitra of the shunga dynasty.
4. The play Maltimadhava : Madhva the hero of the play, is what a Dhirodatta
nayak aught to be. He has most of the genetic qualities of the hero, as described
by writers on dramaturgy. He is young, modest munifieientnt of sweet address,
eloquent of illustrious lineage, intrepid and above all, indebted in no small
measure to nature for an external which at the very first sight deeply wounded
the heart of Malati, excepting these general qu alities., however there is nothing
special about him to rouse our admiration for him. Perhaps the stringent rule of
dramaturgy prevented our poet from investing him with a character that would
make the nearest approach to Rama or place him on a level even with
Dushyanta.
The heroine of the play Maltimadhava is Malati. Malati is a very fine picture of
a maiden of high birth. She has the prettiest countenance and a symmetry of
from which at once make conquest of the heart of the Hero, who calls her the
very goddess of beauty.
Madhva the hero of the play, is what a Dhirodatta nayak aught to be. He has
most of the genetic qualities of the hero, as described by writers on dramaturgy.
The heroine of the play Maltimadhava is Malati. Malati is a very fine picture of
a maiden of high birth. The poet displays in this drama also the same concinnity
of style and his close acquaintance with the human feelings, his delineation of
characters and picturesque description of natural phenomena appear as
appreciable and bewitching as in the case of Maltimdhva. This is, however, a
succinct survey into the merits of the play and it is felt that on the lines
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indicated above the reader will take pains to study this drama of Bhavbhuti and
will feel its worth in its own way. The style of Bhavbhuti is pure and chaste. It
is also characterized by brevity and perspicuity. In Bhavbhuti we introduced at
once to something new which no one hit open before, something perfect which
no one achieve, something incomparably great and enduring for all time.
5. The play Vikramorvasheeyam : Vikramorvisheeyam has total five acts. The
meaning of Vikramorvasheeyam is Urvishee has got by Vikram. The play
under investigation opens with the usual Nandee or invocation of the God Shiva
for benedictions,

which is suggestive of the main incidents of the story.

Vikramorvasheeyam quite similar to the other to dramas of kalidasa like :
Malvikagnimitram. and Abhignanshakuntlam an erotic play and has for its plot
the love-story of the king Pururavas of Pratisthan and Urvashee a celestial
damsel. In Abhignanshakuntlam also he seeks for his plot a love–episode in the
account of Dushyant’s life with a daughter of a celestial damsel Menaka by
name. In Malvikagnimitram too, there is an attempt to achiever Malavika, an
aristocratic girl by king Agnimitra of the shunga dynasty.
The plot of the play in hand deals with the episode of the meeting of
Vikram and Urvashee and each falling in love with each other at the first sight.
The hero anxious to know what her lover was pondering over, played an
eavesdropper for a while. Later on, she was convinced of his feeling for her and
therefore made her appearance before him by casting her mask off. Their union
was again disturbed as her presence was required in staging a drama at the court
of Indra, where she faltered and misquoted a certain query. On account of this
failing she was thrown to the mortal world and she was united with her lover.
6. The drama Venisamhara : The author of the drama Venisamhara is Bhatta
Narayana. Venisamhara is the work of is Bhatta Narayana but it is possible that
he must have written other work also. We have seen that is Bhatta Narayana and
his companions left their original home owing to religions persecution. We
know that Buddhism grew aggressive at the court of Kanyakubja after the death
of Shri Harsa after 650 A. D.. This consequently must have been the period in
which our author migrated to Bengal from Kanyakubja. The style and the
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general construction of the drama of Bhatta Narayana also point to the same
period. It cannot be known definitely however at what period of his life, Bhatta
Narayana wrote his Venisamhara, probably it is the production of his mature
age.
Venisamhara is the heroic play in six acts. It is a poetic composition
classed as the Nataka in Sanskrit. The plot of the drama is derived from the
Mahabharata and therefore based partly on history and partly on tradition.
The hero of the Mahabharata is yet a problem to be solved. A similar
question arises in the case of the present drama Venisamhara. The characters of
Bhima, Duryodhana and Yudhisthira are drawn with such equal prominence
that commentators and critics take paints to make out the case of this or that
character as being the hero of the Venisamhara. Many orthodox critics of the
drama Venisamhara and rhetoricians regard Yudhisthira as the hero of
Venisamhara. The character of Duryodhana is so perfectly drawn in all its
varied aspects, we are for a while inclined to regard him as the hero of
Venisamhara. It must be admitted however that Bhim’s character is not so
perfectly drawn by the author as that of Duryodhana. Still however he and his
vows are so constantly kept before our mind’s eye that it makes the conclusion
inevitable that Bhima is the hero of the Venismahara.
The great merit of Bhatta Narayana as a dramatist lies in his wonderful
powers in individual characterisation and delineation of the sentiment of pathos.
He has given complete picture of Duryodhana, Bhanumati, Asva, Bhima,
Draupadi and many other minor characters. The Venismahara has its merits and
defects. As a dramatic piece it is an imperfect creation largely owing its faults to
its source. It is excels in presenting individual character in the brightest manner
and delineating various sentiments, it also at the same time suffers from a loudly
denouement and undramatic pilot-construction
7. Bhasa’s Merits as a Dramatist :
Bhasa’s Merits as a Dramatist are following :
1. The principals characteristics of his plays that strike the reader most are their
simplicity in construction, naturalness in styles and realism in description as
well as the dramatic qualities of vigour,

life and action and sharpness of

characterization. The plot of each drama is unfolded in a few effective situation
that follow each other in their natural sequence and that are calculated to bring
out the sentiment in hand. The style is simple, clear and sweet. It is free from all
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artificiality and rhetorical devices noticeable in the later Sanskrit dramas. The
words are simple and apt.
2. Long compounds and elaborate figure of speech so common in the later
Sanskrit literature are conspicuous by their absence. The compounds used by
Bhasa consist at the most of six or seven words and these too are rarely used.
Some time we come across an artificial style with the use of alliteration and
Yamakas. The figures that commonly embellish his style are the Upama and
Utpreksha. Far-fetched conceits are never indulged in. In spite of its simplicity,
Bhasa’s style is sometimes obscure. Sentences are sometimes elliptical and it is
difficult to get at their meaning unless we supply the ellipsis.
3. Sometimes the connection between sentences is left by their reader. It is his
compressed style that makes some part of Bhasa’s writing obscure and the
reader in order to clear up the obscurities must have recourse to a comparison
with his original, the Ramayana and the Mahabharata as well as his own works.
Another feature of Bhasa’a style that contributes to its obscurity is his use of
forms of words and expressions that became obsolete in the later Sanskrit
literature. The archaic or ungrammatical forms and constructions clearly show
that the style of Bhasa was greatly influenced by the style of Epics.
4. Bhasa no doubt drew his inspiration from the Epics and the dominating
influence of the Epics is clearly seen everywhere in his dramas. Along with
many beautiful expressions and ideas of the Epics along with their naturalness
and simplicity of diction, Bhasa seems to have unconsciously adopted even the
solecisms from his great originals.
5. Bhasa’s descriptions are simple, natural and straight-forward. He aims more
at producing cumulative effect by grouping together striking details than
finishing his pictures with a few suggestive strokes. His descriptions, beautiful
and realistic as they are, are never touched with the glow of imagination, and
are never lifted into the sphere of the sublime like those Kalidasa and
Bhavbhuti.
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6. Bhasa’s Characters are sharply distinguished or individualized.

Every

character is strongly marked with its own individuality and made to help the
development of the plot, each in its way. The predominance of made characters
and the material spirit exhibited by most of them is a noble feature of Bhasa’s
dramas. The dramas clearly reflect the spirit of an heroic age.
7. One of the striking features of Bhasa’s dramas is the use of a dramatic device
called ‘5TFSF:YFG’ in order to excite astonishment. in the Pratignanataka in
Act - II, Mahasena father of Vasavdatta and his queen are speaking about the
merits of the several suitors of Vasavadatta. The king then asks his queen, ‘
Which of these, do you think is worthy of our daughter ?’ Presently a
chamberlain enters and says, ‘Vatsaraja.’ He brings the joyful findings of
Vatsaraja’s capture and being unable to contain himself with joy bursts out
‘Vatsaraja.’ Similarly in the Abhisheka Act-V, when Ravana tannts Sita and
says to her, ‘ When that wretch moral together with his brother Laksmana is
killed by in Idrajit, by whom will thou be set free ?’ A Raksasa enters and
says, by ‘ Rama. ‘Most of the scholars agree that all the thirteen plays are
written by one and the same author.
8. Conclusion :
Lastly the word about the influence of Bhasa on his later Sanskrit
literature. The influence of Bhasa is seen in very few instances in the drama of
kalidasa. About his reference to Bhasa in his introduction to the
Malvikagnimitra, we have said our say elsewhere, But we must admit that
sometimes the coincidence of the descriptions of the same scenes and events is
so striking that we cannot but feel that Kalidasa drew his inspiration from
Bhasa.
Mr. Ganpati Shastri’s remark, “ That the dramatic excellence of Bhasa
has been a model for Kalidasa could well be established from the fact that the
Sakuntla is mostly adorned with the ideas and expressions peculiar to Bhasa”
must be taken in the light of an over-enthusiastic admirer of Bhasa. Even that
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Kalidasa has borrowed bears the unmistakable stamp of his individuality and
conclusively proved the immense superiority of the premier poet of India over
his illustrious predecessor.
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5Z;F> S[ lGA\WM\ D[\ ;FDFlHS /J\ ;\F:S'lTS ;ZMकाZ
0¶F@/G@8L@UFDLT /;Ml;/8 5|MO[;Z
lCgNL EJG ZFHSM8 \

lCgNL Unv;FlCtI S[ 1F[+ D[\ ClZX\SZ 5Z;F> SF GFD lJX[[QF ~5 ;[ 5|:YFl5T C{ P
VF{Z p;D[\ EL lGA\W SL ;D'â 5Z\5ZF :JT\+TF S[ AFN 5Z;F> p¿ZFlWSFZ S[ ~5 D[\ U|C6 SZT[
C{\ P pgCM\G[ 5Z\5ZFUT lGA\W S[ -¥FR[ SM TM0F EL C{ P pGS[ lGA\WM\ D[\ SCL\ SCFGL SF VFEF; C{
TM SCL\ Z[BFlR+ CL lGA\W SF ~5 ,[ ,[TF C{ P pGSF ;FlCtI 5Z:5Z ;\Aâ CMSZ 3],vlD,SZ
5|S8 CMTF C{ P5Z;F> ,MSHLJG S[ ;\:SFZ J :JEFJ VrK[ -\U ;[ 5CRFGT[ EL C{ TYF V5G[
;FlCtI ;'HG S[ ;\:SFZ D[\ XFlD, EL SZT[ C{\ P .;l,/ pGSL lJWFVF[\ SF V,UFJ TYF
JUL"SZ6 SCL\vSCL\ 8}8TF GHýZ VFTF V{ lSgT] IC pGS[ ;FlCtI SL SDHMZL ST> GCL\ ,UTL4
Al<S ,MSv;\5'lÉT SF 5lZRFIS AGTF C{ P
5Z;F> G[ SZLA #__ lGA\W l,B[ C{\ P .GD[\ S]K lJRFZFtDS S]K ,l,T lGA\W C{\ P
lJQFI S[ N'lQ8SM6 ;[ pgCM\G[ ;DSF,LG HLJG S[ CZ 1F[+ ZFHGLlTS4 ;FDFlHS4 WFlD"S /J\
;\F:S'lTS SM V5G[ ;'HG SL 5lZ;LDF D[\ ;ldDl,T lSIF C{ P lJQFI SL jIFl%T S[ N'lQ8 ;[
5Z;F> SF lGA\Wv;FlCtI A[HM0³ C{ P ;DSF,LG ;DFH S[ IYFY" SM U\ELZ N'lQ8 ;[ CZ
V\T°JZMWL SL 50³TF, SL C{ PpGS[ lGA\WM\ D[\ lJJZ6 GCL\ lJx,[QF6 EL C{ R[TGF SM R[TGXL,
AGFG[ SF p5ÊD EL C{\ P
5Z;F> SF lGA\W ;FlCtI ;DSF,LG IYFY" S[ ;FY ;ZMSZ ZBG[JF,F C{ P HCF¥
N]]lGIF SF CZ Z\U C{4 CZ lR+ C{ 5Z N]lGIF Z\ULG GCL\ C{ VF{Z G CZ lR+ DG SM ,]EFJG[JF,F C{
lSgT] IC N]lGIF :IFC SL T},L ;[ Z\UL C]> C{ TYF HM lR+ C{\4 JC CDFZ[ lJS,\FU ;DI J
;DFH S[ ;FY ;ZMSZ ZBG[JF,F C{ P
5Z;F> S[ J{RFlZS lGA\WM\ SF ;FDFlHS J ;\F:S'lTS ;ZMSFZM\ ;[ H]0³F IYFY"
AFZLSL ;[ pHFUZ C]VF C{ P lCgNL ;FlCtI HUT SM /S /[;F ZRGFtDS ;'HGSFZ lD,F lH;[
EFZTLI HLJG IYFY" SL UCZL 5{9 YL P :JFT\œIM¿Z EFZT S[ /[;[ :IFC R[CZ[ SL 5CRFG SZFT[
C{\ HM DMCvE\U ;[ U]HZT[ C]/ V\Tä"gä ;[ U|:T C{ P /S VF{Z 5-Fv l,BF4 VJ;ZJFNL4
;]lJWFEMUL4 ;\3QF" ;[ STZFG[JF,F4 ;FDFlHS DIF"NFVF[\ SL h]9L lR\TF ;[ U|:T DwIJU" TYF
VFD VFNDL EL C{4 SCL\ lH\NF ZCG[ SL ,0F> C{ TM SCL\ ;\5gGTF AGFI[ ZBG[ SL ,0F> C{ P
5Z;F> G[ EFZT SL IYFY" KAL lB\RL C{ lHGD[\vÕ/S S;D;FTF K858FTF C]VF EFZT C{ lH;[
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/S VF{Z KNŸD EFZT G[ NAMR ZBF C{ P NAMRG[ JF,F VF{Z NlDT NMGM\ EFZT ;lÊI C{ P NMGM\ S[
ALR lGZ\TZ NF¥J5[\R R, ZC[ C{\ PÖ! 5Z;F> XFxJT ;FlCtI S[ AHFI JT"DFGTF SM V5G[ ,[BG
SF D}<I AGFT[ C{\ P
5Z;F> S[ ;FlCtI D[\ ZFHDZF" p; VFD VFNDL S[ lHN\UL ;[ H]0L ;D:IFVF[\ SM
AFZvAFZ p9FSZ VFD VFNDL S[ ;\3QF" SM DCÀJ lN,FGF pGSF DS;N C{ P ‰U[C}¥ SF ;]BŠ
lGA\W D[\ V;]lJWFVF[\ U|:T 5lZJFZ S[ l,/ TLG AMZ[ U[C}¥ lSTGL ;]Z1FF N[T[ C{ P VFH S[ EFZT
SF ;rRF lR+ lB\RF C{ VFD VFNDL SFvÕU[C}¥ 4 RFJ,4 RLGL4 lDÎL SF T[, VFlN ××× N]SFGM\
SL ,\AL STFZ[ N[lB/ P@@@@STFZ[ S0L W}5 D[\ B0L CMTL C{\ P VFU[v5LK[ CMG[ S[ l,/ hU0F4
h\h84 UF,LvU,F{R4 RF,FSL4 A[>DFGL CMTL C{ P .; VG]EJ D[\ 5;LGF ACTF C{4 W}5 ,UTL
C{4 A}--Ÿ [vA]l-³IM\ S[ 5{Z YZYZFT[ C{\ P ××× IC VF¥BM\ N[BF CF, CL GCL\ C{4 JC STFZ D[\ B0³[
VFNDL SL VG]EJ SYF EL C{ PÖ2 I[ STFZM\ SF l;,l;,F VEL AZSZFZ C{ P VFD VFNDL S[
l,/ U[C}¥ S[ TLG AMZ[ lSTG[ DFIG[ ZBT[ C{ p;SF lJlXQ8 lR+ lB\RF C{\ P VFD VFNDL VEFJM\
D[\ HLT[vHLT[ .TGF VeI;T CM R]SF C{ lS VEFJ SL 5}lT" CM HFG[ 5Z EL p;[ lJxJF; GCL\
CMTF lS S]K ;DI S[ l,/ VEFJ lD8 UIF C{ P
5Z;F> E}B4 5L0³F4 ZMH lH\NF ZCG[ SL SXDSX S[ VG]EJ ;[ U]HZ[ C{ P .;l,/
J[ VFDvVFNDL S[ H~ZL ;ZMSFZM\ D[\ XFlD, C{ P ‰VgG SL DF{TŠ GFDS lGA\W D[\ VgG SF ;\S8
S{;[ DC¥UF> ~5L ZF1F; SM HUFTF C{ TYF VFD HGTF DC¥UF> ;[ S{;[ l5;TL C{ VFH IC AFT
.TGL CL 5|F;\lUS C{ P VFH EL ICL l:YlT C{ VFD VFNDL VgG S[ l,/ T0³5 ZCF C{\ N};ZL VF{Z
D]GFOFBMZL VF{Z SF,FAFHFZL S[ SFZ6 VgG UMNFDM\ D[\ ;0 ZCF C{ P .; 5Z;F> 5Z l,BT[
C{vÕC[ EFZT EFuIlJWFTF4 5\HFA4 l;\W4 U]HZFT4 DZF9F4 ãFlJ04 ptS,4 A\Uv;A HUC VgG SM
DFZSZ NOGF lNIF UIF P SMl8vSMl8 GZvGFZL VgG ;\S8 S[ ;}+ D[\ A\WSZ /S CM UI[ C{ P
E}BDZL VF{Z E|Q8FRFZL CDFZL ZFQ8=LI /STF ;A;[ TFSTJZ TtJ AG U/ C{\ P@@@S{;L VNŸE}T
/STF C{ P 5\HFA SF U[C}¥ U]HZFT S[ SF,FAFHFZ D[\4 DwI5|N[X SF RFJ, S,STF S[ D]GFOFBMZ
S[ UMNFD D[\ EZF C{ P @@@D]GFOFBMZL4 SF,FAFHFlZIM\4 E|Q8FRFlZIM\ G[ lD,SZ ZFQ8= SM /S SZ
lNIF PÖ# I[ C{ VFH S[ EFZT SL /STF HCF¥ VFDvVFNDL CZZMH S]VF¥ BMNSZ 5FGL 5LTF C{ P
5Z;F> G[ CDFZ[ EFZTLI ;DFH S[ JU" J{QFdI SM EL N[BF C{ P DwID JU" DC¥UF> SM
ZMTF C{ lOZ ;DhF{TF SZ ,[TF C{ P /S lR+ lB\RF C{vÕDC¥UF> SM ZMI[\U[4 ,[lSG NLJF,L 9F8
;[ CL DGF/¥U[ P H{;[vH{;[ DC¥UF> A-TL C{4 J{;[vJ{;[ pt;J A-³T[ C{\ P ××× l5K,[ ;F, EL
NLJF,L 5Z ZMXGL VF{Z W}DW0FSF YF4 DC¥UF> A-L TM 0IM-F CM UIF P @@@DC¥UF> SF ZMGF ZMT[
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C{ pWZ N[BM\vSLDTL ;Fl0IM\ SL N]SFGM\ 5Z4 VFE}QF6M\ SL N]SFGM\ 5Z4 DC¥U[ S50M\ SL N]SFGM\ 5Z
SM:D[l8S SL N]SFGM\ 5Z EL0 ,UL C{ P SCF¥ A-L C{ UZLAL m lSGS[ l,/ A-L C{ m J[ SF{G C{
lHGS[ l,/ DC¥UF> pGSL ;D'lâ SF SFZ6 C{ PÖ$
JT"DFG D[\ IC l:YlT lA<S], 5|F;\lUS C{ P EFZT SF /S /[;F R[CZF C{ HM
;HFv;\JZF C{\ P JCF¥ G E}B[ C{ G lR\TF4 DC¥UF> SF ZF1F; EL .GSF S]K GCL\ lAUF0³ ;STF P
IC JU" J{QDI SL KAL EIFJC C{\ PSCL\ DC¥UF> ;[ ,MU OFS[ D[\ HLT[ C{ TM SCL\ ;d5gGTF SF
G\UF GF¥R C{ P SCL\ U]0 SL RFI 5LG[JF,[ C{ DCL\ HGTF SF B}G R};F HF ZCF C{ P .; BF> SM
lD8FGF D]lXS, ,UTF C{ P lH;S[ l,/ UF¥WLHL SF lJS[lgãSZ6 SF ZF:TF V5GFGF CMUF P
JU"vJ{QDI 5Z ;CL l,BF C{vÕ/S HLlJT ZCG[ SF ;\3QF" C{ VF{Z /S ;d5gGTF SF ;\3QF" C{ PÖ?
IC ;\3QF" EFZTLI ;DFH SF IYFY" ;ZMSFZ YF4 VF{Z ZC[UF P
5Z;F> V5G[[ lGA\WM\ D[\ 5F{ZFl6S lDYSM\ SF /[;F p5IMU SZT[ C{\ lS pGSF VY"
p,8 HFTF C{4 VF{Z VFD VFNDL S[ ;]BvN]oB ;[ EL HM0³ N[T[ C{\ P ‰ZFD SF N]oB VF{Z D[ZFŠ
XLQF"S lGA\W D[\ /[;F CL 5|IMU lSIF C{ P ICF¥ ZFD S[ N]oB ;[ lSZFI[NFZ SF N]oB A0F C{ CD
HFGT[ C{ lS lCgN]:TFG SL A0L VFAFNL O}85FYM\ 5Z4 Z[<J[ :8[XGM\4 A; V0Ÿ0M\4 VF[JZlA|HM\4
O}85FYM\ IF lSZFI[ SF DSFG D[\ ND TM0 N[TL C{\ P VFH S, DSFG EL NM TZC S[ ZCT[ C{\ ZCG[
S[ VF{Z lSZFI[ 5Z N[G[ S[ P lSZFI[ S[ DSFG J{;[ CL CMT[ C{v5Z;F> G[ l,BF C{\vÕ3Z D[\ .TGF
5FGL EZ HFTF C{ lS SEL ;MRTF C}¥ lS VUZ OX" 5tYZ SF G CMTF TM4 TM .G SDZM\ D[\ WFG AM
N[TF PÖ& ICF¥ lSZFI[NFZ SL DHA}ZL J ,FRFZL ZFD S[ N]oB ;[ A0F C{4 lDYSLI RlZ+ JT"DFGTF
;[ H]0³SZ GIF VY" WFZ6 SZ ,[TF C{ P ZFD S[ DFwID ;[ lSZFI[NFZ SF N]oB jI\lHT CMTF C{
.; ;\NE" D[\ 0¶F@ JLZEFZT T,JFZ G[ p5I]ÉT CL l,BF C{vÕ ZFD SF N]oB VF{Z D[ZF D[ \ B]N
lSZF/NFZ AGSZ 5Z;F> lSZF/NFZ S[ N]oB SM DGMZ\HS AGFSZ 5[X SZT[ C{\ P ,[BS ;MRTF
C{lS VUZ T],;L S[ ZFD lSZFI[NFZ CMT[ TM JQFF" kT] D[\ ;LTF SM IFN AZG[ S[ AHFI ,1D6 SM
85STL C]> KT SL DZdDT SF S]K .\THFD SZG[ S[ l,/ E[HT[ P ,1D6 AF6 DFZSZ AFN,M\
SM lKTZF N[TF I DSFG DFl,S SF l;Z SF8 ,[TF P××× .; 5|J'lT S[ SFZ6 lHG l:YlTIM\ D[\
ÊMW VFGF RFlC/4 JCF¥ ÊME EL GCL\ VFTF PÖ* 5Z;F> ZFD S[ lDYSLI RlZ+ SM IYFY" N]lGIF
;[ HF[0T[ C{4 TYF lDYS SF HG EL SZT[ C{\ P pGSF ÊMW 5{NF SZGF GCL\ lSZFI[NFZ SL DHýA}ZL
lNBFGF C{ P
:JFT\œIM¿Z EFZTLI ;DFH S[ ;ZMSFZM\ SM lDYSM\ S[ DFwID ;[ pHFUZ lSIF
C{ P VFH 5}ZFG[ VFNX" lJS'T CMSZ QF0I\+M\4 ~l-IM\ ;[ U|:T CM UI[ C{ P p;SF lR+6 V5G[
lGA\WM\ D[\ lSIF C{ P ‰S\W[ zJ6S]DFZ S[Š lGA\W D[\ zJ6S]DFZ DFT'vl5T' EÉT4 VFNX" 5]+4 ;[JF
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tIFU VFlN 5F{ZFl6S D}<IM\ S[ 5|lTDFG C{ P VFH IC 5|lTDFG ;DFH S[ ;ZMSFZM\ ;[ lJ,U CM
R]S[ C{ P VFH XMQFS 5ZHLJL XlÉTIF¥ ;DFH D[\ 5|J[X SZ R]S[ C{ P zJ6S]DFZ S[ lDYS SF
N]~5IMU SZ ZCL C{4 5Z;F> p;S[ lB,FO C{\ P zâF4 ;dDFG4 5}HFvEFJGF :JFY" ;FWG[ S[
;FwI C{ VFHP zJ6S]DFZ SM> AGGF GCL\ RFCTF 5Z jIJ:YF RFCTL C{ zJ6S]DFZ 5{NF lS/
HF/vÕlSTGL SF¥J0[ C{4 ZFHGLlT D[\ ;FlCtI D[\4 S,F D[\4 WD" D[\4 lX1FF D[\ P V\W[ A{9[ C{ VF{Z
VF¥BJF,[ pgC[\ -M ZC[ C{\ PÖ( .G SF¥J0M\ SM VG[SM\ zJ6S]DFZ -M ZC[ C{\ P SCL\ DHA}ZL D[\ IF
S]K OFIN[ SL V5[1FF ;[ lAGF SM> ;JF, p9FI[ YMY[ VFNXM" SM CL ;rR[ HLJGvD}<I DFG
l,IF C{ P zâF4 ;dDFG SF VFH U,T OFINF p9FIF HF ZCF C{ P 5Z;F> lDYSLI RlZ+M\ S[
äFZF ,FIL lJS'T VFNXL"SZ6 S[ 5|lT ;JF, p9FT[ C{\ P
ELQD H{;[ T[H:JL4 VFNZ6LI4 7FGL4 XlÉTXF,L CMT[ C]/ EL NIGLI C{ P 5Z;F>
V\WL :JLS'lT4 ElÉT SM V:JLSFZ SZG[ SF :JZ N[T[ C{ P ;DhNFZL 5Z HDL C]> ~l-JFlNTF
SL lX,F SM TM0³G[ SL ;Dh ,MUM\ D[\ 5{NF SZG[ SL VlGJFI"TF C{ P HMvÕ /[;L U]~ElÉT SM
V:JLSFZ SZTF C{ lH;;[ ãM6FRFI" /S,jI SF V¥U}9F S8JF ,[4 /[;L l5T'ElÉT SM V:JLSFZ
SZTF C{ lH;;[ DMZwJH B]N :JU" EMUG[ S[ l,/ 5]+ SM VFZ[ ;[ lRZJF N[4 /[;L 5lTElÉT SM
V:JLSFZ SZTF C{ P lH;D[\ D'T 5lT S[ XJ S[ ;FY I]JF 5tGL SM lH\NF H, HFGF 50[³ P) IC
V:JLSFZ G TM VlXQ8 CMUF4 VWDL" CMUF IF VJ7F5ZS Al<S lJS'lT SM SF8G[ JF,L ;rRL
lNXF CMUL P
5Z;F> lDYSLI RlZ+M\ S[ DFwID ;[ DFGJLI :JEFJM\ SF :JFYL"5G4 5FB\05G4
KNŸDJ[XL 4 lNBFJF VF{Z AFCŸI5|NX"GSFZL ;DFH S[ IYFY" HUT SM pHFUZ SZT[ C{ \ P VF{Z
lDYSM\ S[ DFwID ;[ ;JF, p5l:YT SZT[ C{\ P ‰GL,S^9Š XLQF"S lGA\W D[\ ‰X\SZŠ S[ lDYSLI
RlZ+ ;[ GL,S^9L :JEFJJF,[ ,MUM\ SL 5|S'lT pHFUZ SZT[ C{\ P CD HFGT[ C{ ;D]ãD\YG SL
38GF ;[ C,FC, lJQF ;'lQ8 SM ARFG[ C[T] 5L UI[ P lSgT] S^9 GL,F ÉIM\ CMG[ lNIF ÉIM\lS
GL<S^9 lNBFG[ SF ,ME X\SZ GCL\ 5RF 5F/ P X\SZ S[ lDYSLI RlZ+ ;[ 5Z;F> G[ JT"DFG
;DFH D[\ lNBFJ[ VF{Z AFCŸI5|NX"G 5Z DZG[JF,[ GL,S\l9IM\ 5Z jIuIFtDS VlEjIlÉT NL C{ P
ÕGL, S^9TF /S A0F VFSQF"6 C{ V5GL SMlXX IC CMTL C{ lS HCZ TM SD ;[ SD l5I[ 5Z
S^9 VlWS ;[ VlWS GL,F CM P VF{Z SM> TM U,[ 5Z GL,L :IFCL 5MTSZ ‰GL,S\9Š AG[
lOZT[ C{ PÖ!_ IC C{ VFH S[ ;DFH SF IYFY" lR+4 RFC[ G[TF4 D\+L4 VlWSFZL IF ;FDFgI
jIlÉT ÉIM\ G CM CZ lS;L SM YM0F AC]T SFI" SZS[ VlWS GFD SDFGF C{ P AFCZ ;[ ;A
CZ[ lNBF> N[T[ C{\ ELTZ ;[ SF,F5G WFZ6 lSI[ ZCT[ C{ PJ:T]To N[BF HFTF C{ lS jIlÉT V5G[
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N]oB VF{Z ;\3QF" S[ l,/ ;CFG]El} T VF{Z :JLS'lT RFCTF C{ P lSgT] VFH ;DFH .TGL CN TS
lUZF C{ lS N]oB VF{Z ;\3QF" SF EL -M\U lSIF HFTF C{ P
JT"DFG ;DI D[\ V5G[ SM> :JHG SL D'tI H{;[ 5|;\UM\ D[\ EL lNBFJF VF{Z
5FB^0 S[[ lC:;[ AGT[ HF ZC[ C{ P I[ GS,L N]oB SF jIF5FZ4 SFZMAFZ R,FG[JF,[ -M\UL ;DFH
S[ lJxJF; SL GLJM\ SM lGZ\TZ SDHMZ SZ ZC[\ C{ P VF{Z V;,L CSNFZ CFlX/ 5Z WS[, lNI[
HFT[ C{\ P N]oB S[ VFJZ6 VF[-[ S~6F VF{Z ;CFG]E}lT SL RMZL SZG[JF,[ :JFlY"IM\ SM O8SFZT[
C]/4 .; 5|J'lT 5Z ;DFH S[ l,/ lR\TF EL HTFT[ C{ P 5Z;F> l,BT[ C{vÕN]oB SF /[;F UJ"
D]h[ AC]T U,T ,UTF C{ P IF TM HCZ l5IM DT4 IlN 5LGF 50[ TM N};ZM\ S[ D\U, S[ l,/
:J[rKF ;[ 5L ,M4 TM S^9 GL,F lS/ DT 3}DM\ P 5Z ICF¥ TM D{\ N]oB SF jIF5FZ O{,F N[BTF
C}¥ P@@@××× ;DY" CMSZ EL S~6F H{;L D}<IJFG4 ,MS D\U,SFZL EFJGF SM B\LR
\ GF ;ZF;Z
RMZL C{4 WMBF C{ P ××× HDFG[ D[\ N]CZF XMQF6 R, ZCF C{v VFNDL SL ZM8L TM KLGL HFTL C{4
p;S[ lC:;[ SL S~6F EL KLG ,L HFTL C{ P X\SZ S[ GFD 5Z /S 51FL CL ‰GL,S^9Š AGF
lOZTF C{ VF{Z zâF,]VF[\ SL zâFvElÉT 5F ,[TF C{ P VF;5F; GL,[ S^9 S[ 5lZgN[ p0T[
N[BTF C}¥ VF{Z .GSL EL0 D[\ JF:TJ D[\ lJQF5FG SZG[JF,F A[RFZF lA;L SMG[ D[\ N]ASF B0F ZCTF
C{ PÖ!!
5Z;F> CD[XF VFDvVFNDL S[ N]oB4 XMQF6 SM N[B lR\lTT lNBF> 50³T[ C{ P
VFDvVFNDL ,UFTZ l5;T[ C]/ EL V5G[ N]oB SF SEL DlCDFD\0G lSIF G TM JC K,vKNŸD
SF ;\3QF" SZTF C{ P 5Z;F> V5G[ lGA\WM\\ D[\ .;L K, KNŸDlJlCG VFD VFNDL S[ ;FY ;ZMSFZ
ZBT[ C{ P 5Z;F> S[ ~5 D[\ lCgNL ;FlCtI SM /[;F ZRGFtDS DFG; lD,F4 lHgCM\G[ WZFT,LI
lCgN]:TFGL :JFT\œIM¿Z DMCE\UL ägäU|:T /[;[ R[CZF\[ ;[ 5F9SM\ SM 5CRFG SZFT[ C{\ P JT"DFGTF
SL ;CL 5CRFG4 ;8LS ;Dh J ;\J[NGF 5Z;F> S[ 5F; C{ HM VgI ;DSF,LG ZRGFSFZM\ S[
5F; GCL\ lNBF> N[TL P 5Z;F> ZMHDZ[" ;[ ;\3QF"XL, VFDvVFNDL S[ DFD},L5G SM J[ V5G[
;FlCtI D[\ 5|lTlQ9T SZT[ C{\ P IC ZMHDZF" VFD HGTF SL SM> AC]T A0³L WFlD"S JU" SL TZC
prR VFS\F1FF GCL\ CMTL Al<S l;O" HLlJT VF{Z AR[ ZCG[ SL ,0F> ;[ JC H}hTF ZCTFF C{ P J[
VFD VFNDL ;[ H]0[ D]ÛM\ SF[ p9FT[ C{ VF{Z pGS[ ;\3QF"5}6" HLJG SL EIFJC T:JLZ[\ pGS[ ICF¥
lD,TL C{\ P 5Z;F> S[ lGA\WM\ D[\ CL GCL\ pGS[ ;DU| ;FlCtI D[\ ;FDFlHS J ;\F:S'lTS ;ZMSFZM\
;[ H]0F ;DSF,LG IYFY" A0L AFZLSL VF{Z jI\uIFtDS VlEjIlÉT S[ ;FY pHFUZ C]VF C{ P
;\NE" ;\S[T
!@ 5Z;F> ClZX\SZ4 ‰SCF¥ C{ EFZT EFuIlJWFTF mŠ4 5Z;F> ZRGFJ,Lv$4 5'v2$_
2@ l+5F9L lJxJGFY4 ‰N[X S[ .; NF{Z D[\Š4 5'Q9v2!
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#@ 5Z;F> ClZX\SZ4 ‰VgG SL DF{T Š4 5Z;F> ZRGFJ,Lv#4 5'v)2
$@ 5Z;F> ClZX\SZ4 ‰C:TL lD8TL GCL\ CDFZLŠ4 5Z;F> ZRGFJ,Lv$4 5'v!$(4!$)
?@ 5Z;F> ClZX\SZ4 ‰V5GLvV5GL lADFZLŠ4 5Z;F> ZRGFJ,Lv#4 5'v!$&
&@ 5Z;F> ClZX\SZ4 ‰ZFD SF N]oB VF{Z D[ZF Š4 5Z;F> ZRGFJ,Lv#45'v!&
*@ T,JFZ4JLZEFZT4 ;FDGF45'Q9v!)&
(@ 5Z;F> ClZX\SZ4 ‰S\W[ zJ6S]DFZ S[Š4 5Z;F> ZRGFJ,Lv#4 5'v2_
)@ l+5F9L lJxJGFY4 ‰N[X S[ .; NF{Z D[\Š 5'v2(
!_@ 5Z;F> ClZX\SZ4 ‰GL,S^9Š4 5Z;F> ZRGFJ,Lv#4 5'v!&&
!!@ JCL4 5'Q9v!&#4!&$
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Ÿ¢è}¢jx¢±Îìx¢è¼¢²¢æ Ú¢cÅîS² S¢æÜUËÐÝ¢

37

(©e{ËT ¼økðËTøkeíkk{kt hk»xÙLke MktfÕÃkLkk)
ÃktzÞk «fkþfw{kh ðe.
yu[.fu. ykxoMk fku÷us, økwshkík ÞwrLkðŠMkxe, y{ËkðkË.

«MíkkðLkk :
MktMf]ík MkkrníÞyu Mk{wÿ Mk{kLk økýðk{kt ykðu Au fu{ fu MktMf]ík{kt yufÃký rð»kÞ
yuðku LkÚke suLkw rLkYÃký Lk fhðk{kt ykÔÞwt nkuÞ. yux÷k {kxu Mkkii «Úk{ MktMf]ík yux÷u...

“S¢}²ÜUì ÜëU¼}¢ì §ç¼ S¢æSÜëU¼}¢ì J”
MktMf]ík{kt Mk{Mík rð»kÞkuLkku Mk{LðÞ òuðk {¤u Au íku s W¥k{ku¥k{ hk»xÙLke MktfÕÃkLkk
økýkðe þfkÞ. MktMf]ík{kt Mkw¼kr»kíkfkh rLkÁÃku Au fu,
“S¢æSÜëU¼ï S¢æSÜëUç¼¿¢ïü²¢ S¢æSÜëU¼ï S¢ÜUH¢ ÜUH¢ J
S¢æSÜëU¼ï S¢ÜUHæ ¿¢¢Ý}¢ì S¢æSÜëU¼æ ôÜU Ý ±¼ü¼ï JJ”
MktMf]ík{kt ¿kkLk-rð¿kkLkLkku Mk{kðuþ Au yksLkku ðÛÞo rð»kÞ hk»xÙyu Mkwhk»xÙ MðÞt¼q
çkLke hnuþu.
Ä{o, yÚko, fk{ yLku {kuûk MkkÚku ¼k»kk rLkYÃký :Ä{o:

økwshkíke

yÚko:

ytøkúuS

fk{:

rnLËe

{kuûk: MktMf]ík

 ©e{ËT¼økðËøkeíkkLke ÔÞwíÃkrík :

“Ÿ¢è}¢¼¢ |¢x¢±¼¢ x¢è¼¢ §ç¼ Ÿ¢è}¢Îì|¢±x¢Îìx¢è¼¢ J”
18 yæÞkÞ íku{s 700 &÷kuuf Au. MktMkkh YÃke Mkkøkh{ktÚke íkhðk {kxu økeíkkYÃke Lkkð
¼ðÃkkh WíkkhLkkh Au. Mkwhk»xÙ rLk{koýLke ¼qr{fk{kt yuf &÷kufÚke «kht¼ fheyu.
“x¢è¼¢ S¢éx¢è¼¢ ÜU¼üÃ²¢ çÜU}¢‹²ñ: à¢¢›ç±S¼Úñ: J

²¢ S±²´ ÐkÝ¢|¢S² }¢é¶Ðk¢çmçÝ: S¢ë¼: JJ”
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©e{ËT¼økðËøkeíkkLku Mkwøkeíkk {kLkeLku yk[hý{kt {qfðkÚke yLkuf rð»kÞkuLkwt ÞÚkkÚkoËþoLk Úkðk Ãkk{u
Au.

 rð»kÞ rLkYÃký :
ykÃkýu íÞkt ÔÞðMÚkkÃkLkLkku W¥k{ økútÚk ©e{ËT¼økðËTøkeíkkLku {kLkðk{kt ykðu Au su{kt
hk»xÙ rð»kÞf rð[khku rLkYÃkeyu íkku :fkuRÃký ¼qr{Lku Ä{oûkuºkLke MkkÚku Mkh¾kððe.
f{oLkku rMkæÄktík rLkYÃÞku Au.

‘ÜU}¢ü‡²ï±¢ç{ÜU¢ÚS¼ï }¢¢ ÈUHï¯é ÜUÎ¢Ó¢Ý J’
nýu íkuLku nýðk{kt ÃkkÃk LkÚke, íku rîíkeÞ yæÞkÞ{kt fnuðkÞwt Au.
‘ã¼¢ï ±¢ Ðí¢‡²çS¢ S±x¢ü}¢ì çÁ¢y±¢ ±¢ |¢¢ïÿ²S¢ï }¢ãè}¢ì J ’
W¥k{ Mk÷kn yLku {køkoËþoLk rLkYÃký :-

 hksLkerík :
MðÞt ©e f]»ýyu hksLkeríkLkku çkkuÄÃkkX ykÃÞku Au fu, yÄ{eoLkku rðLkkþ yu yuLke
çkwÂæÄsLÞ økýkÔÞku Au.
‘ç±Ý¢à¢ÜU¢Hï ç±ÐÚè¼ì Ï¢éçh: J’

 MkktMf]ríkf çkkçkíkku :
yk Ä{oøkútÚk{kt MkwMktMf]ík ÚkRLku fkÞo fhðk WÃkËuþ ykÃÞku Au yLku ÃkwY»k{ktÚke ÃkwY»kkuík{
Úkðk {kxu nkf÷ fhe Au.
W{kþtfh òu»ke fnu Au fu...
“ÔÞrfík {xe çkLkwt nwt rðï {kLkðe
{kÚku Äq¤ ÄÁt ðMkwLÄhkLke” (øktøkkuºke, rðï{kLkðe fkÔÞ)

 Mkk{krsf çkkçkíkku :
Mk{ks{kt su WÃkÿð Vu÷kðe hÌkk Auu íkuykuLku {kxu ËtzLkeÞ Lkerík ¼økðkLk MðÞt çkíkkðu Au.

 ÞwæÄLke çkkçkík :
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Mk{Mík søkík{kt Mkt½»ko hnu÷ku Au. yk Mkt½»koLku ytrík{ MðYÃk ykÃkðwt yux÷u ÞwæÄ yu{
¼økðkLk sýkðu Au.
 Mkwhk»xÙ rð»kÞf rð[khku :yk Ãkrðºk økútÚk{kt Ä{o y™u yæÞkí{Lku {q¤{kt MÚkkrÃkík fhðk{kt ykÔÞk Au. W¥k{
ÔÞðMÚkkÃkLk ËþoLk fhkÔÞwt Au.
Ä{o fÕÃkLkk økeíkkS yLkwMkkh Au . . .
‘Ä{o f{oLkk çkktæÞk çk¤rËÞk
nrh íkwt økkzwt {kÁ fÞkt ÷R òÞ fktRLkk òýwt’

 rLk»f»ko :
yk{, hk»xÙLke MktfÕÃkLkk þçËu-þçËu Lkeh¾e þfkÞ. ©e{ËT¼økðËTøkeíkkLkku yuf-yuf
þçË økŠ¼ík Au {kxu s fne þfkÞ fu...
þçË yuf çkku÷ku íkku íÞkt Mktrníkk Lkef¤u
fqðku yuf ¾kuËku íkku íÞkt Mkrhíkk Lkef¤u
Mkkð sqËe íkkMkeh Au yk ÄhkLke
y®nÞk {nk¼khík ðkðku Lku økeíkk Lkef¤u.
ykÚke s rð[kh Ãkw»ÃkkuÚke hk»xÙ Mkwhk»xÙeÞíkkLku ðhu Au.

§ç¼ à¢}¢ì J
 MktË¼oMkqr[ :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

©e{ËT¼økðËTøkeíkk {q÷ økútÚk – økeíkk «uMk, økkuh¾Ãkwh
©e{ËT¼økðËTøkeíkk – EMfkuLk {tËeh økúwÃk
©e{ËT¼økðËTøkeíkk – MkMíkw MkkrníÞ fkÞko÷Þ
©e{ËT¼økðËTøkeíkk – Ãkktzwhtøk þk†eS
{nk¼khík{T – ÔÞkMkrðhr[ík, økeíkk «uMk, økkuh¾Ãkwh
MktMf]ík Mkw¼kr»kíkhíLk¼ktzkøkkh
øktøkkuºke – fkÔÞ Mktøkún – W{kþtfh òu»ke
ykrË þtfhk[kÞo ÄkŠ{f-Mkk{krsf íkÚkk ËkþorLkf ûkuºk{kt ÞkuøkËkLk - ¼è f]ÃkkçkuLk Mke.
MktMf]ík – rnLËe þçËfkuþ – rþðhk{ ykÃxu
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c;LTFIFo HgD;dAlgWTF bIFlISF v HGF5JFNo lG6"I lG~56DŸ c
38

sHFGSL HLJGDŸ DCFSFjIFWFZ[6f
NLjIF ˆDP NLl1FT

!P!HgD;dAlgWTFo VFbIFlISFo
!P!P!P E}lDHF ;LTFo
IF .DF ;LZwJH HGS:I 5]+L DgIT[ 4 TYF0l5 ;F T:I :J:I SgIF G VF;LTŸ š
JF<DLlS ZFDFI6[ ˆT:IFo HgDE}lDo NlX"TF Vl:T š VTo R T:IFo HgD;dAlgWTF
lGdGvl,lBTF SYF T+ NTF Vl:T š ˆSNF HGSZFHF I7E}lD\ :JrKLST]" \ C,\ RF,IGŸ
VF;LTŸ š TYF ˆSF ,wJL SgIF D'lTSFTo lG:;lZTF š T[G ;F 5]+L~5[6 U'lCTF š ˆJßR T:IFo
GFDFlEWFG\ ;LTF S'TDŸ š ;LTFIFo VIDJTFZo pTZFOF<U]GL G1F+HFTo š!
Z[P A]<S[ VG];FZ\ E}lDH v ;LTFIFo V,F{lSHgDSYF;LTFGFlDSF S'lQFvVlWQ9Fl+N[jIFo
5|EFJFTŸ pt5gGF VEJTŸ VEJTŸ š ;LTFIFo XaNXo VY" cC,[G SlQF"TF Z[BF c .lT EJlT š VT
ˆJ E}dIF\ C,RF,GSF,[ lGU"DGFTŸ T:I{ ;LTF GFD 5|FÃTDŸ š ˆTTŸ ;dEJ\ ITŸ S:IFl`RT
lGl`RTS], 5Zd5ZFIFo VEFJFTŸ ˆ[lTCFl;SZFHS]DFIF"o ;LTFIFo HgDSYM5lZ S'tIFlWQ9F
l+N[jIFo jIlÉTtJ:I 5|EFJo 5lTTo Vl:T š

@

HgD;dAFgWTFo VgIFBIFl5SFo
T:IFo HgD;dAgW\ VgIFbIFlISFo lJlEgGZFDFI6U|gY[QF]
ˆJ\ 5]ZF6[QF] 5|FÃIT[ š TFo lGdG5|SFZ[6 JT"gT[ š

!P!P@P VluGHF ;LTFo
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VFGgN ZFDFI6[ s!% XTSDŸ f T:IFo l5T]o GFD 5ÍF1Fo NTDŸ Vl:T š 5ÍF1FZF7F ,1DL
5]+L~5[6 5|FÃT]\ lJQ6Mo p5F;GF S'TF š lJQ6]GF T:D{ DCFl,ù\ N¿DŸ š I:DFTŸ ˆSF ;]gNZL SgIF
lG:;lZTF I:IFo GFD 5ÍF :YFl5TDŸ š
5ÍFIFo :JI\JZ;DI[ N{tI{o :JI\JZD^05o wJ:To S'To š ˆJ\ 5ÍF1FZF7o ;d5}6"lJGFXo
VEJTŸ š ˆJßR ;o :JIDl5D'To š ˆTNŸ N'Q8ŸJF 5ÍF VluG 5|lJQ8F š T:IFo VgJ[QF6FI N{tI{o
AC]5|ItGo S'To š lSgT] ;F S]+F0l5 G ,aWF š
ˆSNF ;F VluGS]^0FTŸ AlCo VFUtI p5lJQ8F VF;LTŸ š TNF lJDFG[G UrKTF ZFJ6[G
;F N'Q8F š ˆJßR ;o SFDFT]Zo E}tJF TF\ 5|lT UTo š TDŸ VFUrKgT\ ZFJ6\ N'Q8ŸJF ;F 5]Go VluG
5|lJQ8JTL š TFDŸ VgJ[Q8]\ ZFJ6[G ;d5}6"VluGS]^0o BGGL S'To š I:DFTŸ T[G HLlJT;LTF T] G
5|FÃTF 5Z\T] T:IFo ˆJ H0:J~5\ 5ßRZtG~5[6 5|FÃTDŸ š
ˆTFlG ZtGFlG ˆS:IF\ DßH]QFFIF\ ;\:YFÃI ZFJ6o ,÷F\ UTo š ˆJßR ;F DßH]QFF DgNMNI{"
NTF š T+ DßH]QFMt3F8G[ ˆJ 5ÍF :J:I D},SgIF~5[6 5|Sl8TF HFTF š T:DFTŸ 5ÍF1F:I
;J"S],FGFD[J\ ZFßIFGF\ lJGFXS+L\ ˆTF\ SgIF\ ,÷FIFo AlCo tIÉT]\ ZFJ6 v DgNMNZL
5|FlY"TJTL š DgNMNIF"o 5|FY"GFG];FZ\ ZFJ6[G ;F 5]Go DßH}QFFIF\ ;\:YFÃI lDlY,FIF\ l1FÃTF š
DßH}QFFIF\ AgWGFTŸ 5}J"\ ;F ZFJ6FI XF5\ NTJTL4 ITŸ VC\ EJTo ˆJ\ EJTo S],GFXFI 5]Go
,÷FDŸ VFUlDQIFlD .lT š
TNGgTZ\ lDlY,FIFo A|Fï6[G E}DF{ C,RF,GSF,[ ;F 5[l8SF 5|FÃTF š T[G ZFHWGDŸ .lT
DtJF ;F 5[l8SF HGSFI NTF š T:IFo DßH}QFFIFo lG:;lZTF\ SgIF\ HGS[G 5]+L~5[6 5Fl,TF š
T:IFo GFD ;LTF NTDŸ š
DFT'l,ùFT lG:;Z6FTŸ cDFT'l,ùL c ZtGE}TFTŸ cZtGFJ,L c WZ6LTo lG:;Z6FTŸ c3Z6LHF c
HGS[G 5F,GFTŸ

cHFGSL c E}lDTo lG:;Z6FTŸ

c;LTF c VluGTo lGZ;Z6FTŸ

5}J"HgDGo GFdGo SFZ6FTŸ c5ÍF c .tIFlN GFDFgTZFl6 5|FÃTFlG š
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!P !P # ZÉTHF ;LTFo
ZÉTHF~5[6 ;LTFIFo HgDSYF cVeN}TZFDFI6FTŸ c ,ET[ š ZFJ6o HG:YFG:I D]GLGF\
p5lZ VtIFRFZ\ SZMlT :D š ˆJßR :JAF6:I SM6[G kQFL6F\ XZLZFTŸ ZÉT\ lGQSF:I ˆSl:DG
3\8[ ;\U'CŸ6FlT :D š ˆTl:DGŸ ˆJ JG[ U't;DNGFdGo ˆSo klQFo J;lT :D š ;o ,1DL;DFGF\
SgIF\ .rKGŸ T5:IF\ SZMlT :D š NE":I VU|EFU[6 5Io :JLS'tI Dg+MrRFZ[6 ;C 5|lTlNG\ 5Io
ˆSl+T\ SZMlT :D š
ˆSl:DG lNJ;[ ZFJ6[G U't;DNkQF[o 38o RMlZTo š ˆJßR Tl:DGŸ ˆSl+T\ 5Io kQFL6F\
ZÉT[G 5]lZT38[ :IFl5TDŸ š ˆTßR ;o 38o DgNMNI{"o NTo š
ZFJ6:I S]S'tIFlG N'Q8ŸJF lBgGDgNMNIF" VFtDCtIFC[T]GF 38[ l:YT\ 5IMI]ÉTZÉT\ 5LTDŸ š
I:DFT ;F UE"JTL VEJTŸ š ;F :J:I ˆT\ UE"\ S]~1F[+:I E}DF{ l1FÃTJTL š ˆT:DFT ˆJ UEF"TŸ
VU|[ ;LTFIFo HgD VEJTŸ š IF lJNE"N[XLIHGSZF7F\ 5Fl,TF4 5MlQFTF JlW"TF R š $

!P!P$PZFJ6FtDHF ;LTFo
;LTFHgD;dAlgWT;JF"lWS 5|FRLGSYFIF\ ;LTF ZFJ6:I SgIFDgIT[ š ˆt:IF\ SYFIF\
ZFJ6[G DIZF1F;:I SgIF DgNMNIF" ;C lJJFC ST]"DŸ .lrKTDŸ š Tl:DGŸ ;DI[ DIo ZFJ6DŸ
pÉTJFGŸ INŸ DgNMNIF"o HgDHFTSFTŸ DgNMNIF"o 5|YD5tI\ S],3FTS\ pt5gG\ ElJQIlT š VTo T:I
V5tI:I JWDŸ ˆJ plRTDŸ š DI:I ˆT[G SYG[G ZFJ6o :JHFTSgIF\ 5[l8SFIF\ ;\:YFÃI
HGS5]IF"\ :IFl5TJFGŸ š TIF ˆJ SgIIF VU|[ UtJF ZFJ6:I ;D:TS],:I GFXo S'To š

%

!P!P%P HGSFtDHF ;LTFo
DCFEFZT[ ;J"+ ;LTF HGSZF7o SgIF DgIT[ š

&

;LTFIFo HgD;dAlgWTM0ÃI]ÉTFo ;JF"o

SYFo S<5GFZdIFo 5|TLTFo EJlgT š IF;F\ ZRGF ZFD[6 S'TZFJ6JW\ U'lCT\ DtJF S'TF Vl:T š

HGF5JFNo q V5JFNlG6"I o
lJnDFGFW]lGSM SlJo ZFH[gN|lDz S'T
DCFSFjI[

SlJGF

JF<DLlS

ZFDFI6SYFIFDŸ

cHFGSLHLJGDŸ c DCFSFjIDŸ @! ;U":I
lSlßRTŸ

5lZJT"GM

S'tJF

;LTFIFo

;d5}6"HLJG:IFlEGJ D}<IF\SGDŸ VSZMTŸ š Tl:DGŸ ;LTIF ;C ;\AâFJTFZo lXX]S|L0F4
SFDF÷]Zo 4 ZF3JFG]ZFUo4 ZFDv;LTF;\UDo 4 ;LTFIFo4 5}J"ZFUo 4 ;LTF:JI\JZo4 JwJFRZ6DŸ 4
JGJF;DŸ4 ZFJ6F5CFZDŸ4 VXMSJGFzIDŸ4 CG]Dt5|FlÃTo4 ,÷FlJHIo VluG5ZL1FF 4 ZFßIFlEQF[So 4
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HGF5JFNo 4 HGF5JFN lG6"Io 4 ,JS]XMNIo4 V`JD[3DŸ ˆJDŸ ZFDFI6UFG:I 5|tI[S;U["
lG~56DEJTŸ š cV5JFNlG6"I:I c lG~56[G SlJGF ZFD[6 ;LTFI[ 38GF N}ZL S'tI ;LTF5F+DŸ
gIFIM N¿ š
VG[S ;\:S'TS'lTGFD ;H"So VFW]lGSSlJo VlEZFHZFH[gN|lDz[6 ZFDSYFDFWFlZT:I
cHFGSLHLJGDŸ c GFDS:I @! ;U":I DCFSFjI:I ZRGF S'TF4 JF<DLlS ZFDFI6:I
pTZFSF^0:I ST'tJ\ ;\lNuWDŸ DgIT[4 ZFDF6I:I p¿ZSF^0DŸ JF<DLlSGF ZlRTDŸ š lSgT] TTŸ
5|l1FÃT\ Vl:T .tY\ TS"5}6"DTDŸ VlEZFH ZFH[gN|lDz[6Fl5 :JDCFSFjI[ 5|:TFJGF ~5[6 5|:T]TF
S'TF š
:JI\ZFDo UlE"^IFo ;LTFIFo tIFU\ G ST]"\ XÉGMlT š ˆTFN'XL IF VgTo 5|TLlT EJlT
ˆTFN'XFo SlJo ZFH[gN|lDzo :JDSFjIDŸ

cHFGSLHLJG:I c ;U" !* ˆJ\ !( ;U"IMo

JF<DLlSZFDF6I:I p¿ZSF^0[ HGF5JFN[G 3l8T\ ;LTFlGJF";G38GFDŸ V;tIDŸ ;EFIFo pt5|[1FT[š
;EFDwI[ S],U]~Jl;Q9JRGFTŸ 5|EFlJTo ZHSo :JID[JF;tIEFQFlT zLZFDFTŸ 1FDF\ IFRIlT ˆJ\
.tY\ ;LTFIFo X]lâl;lâ`R 5|U8LE}TFo TYF ZFD;LTFIFo Dù,NFd5tIo VB\l0To EJlT š ;LTF
lGJF";G:I G SM0l5 VJSFXo cHFGSLHLJG:I c VIDŸ 5|D]BS[gN|JTL"`J ;U[" 5|lT5FlNTo
Sl<5TM JF cV5JFNvlG6"I:I c IMuIFIMuITFIFo ;DL1FFIFo 5|IF;o Vl:DGŸ ;\JFN[ S'To Vl:T š
‘S|MßRågålJIMUMtYo XMSo x,MStJDFUTo c .I\ ZFDFI6LI ZRGF 5|[Z6FG]~5F SlJ
ZFH[gN|lDz:I ZRGF0l5 :JDCFSFjI[0l5 cXMS\ c VFZeI lGQ5gGF EJlT š O,To ˆS ˆJ DF;{J
ZFDSYF Vl,BTŸ cHFGSL v HLJGDŸ c š
!P JF<DLlSZFDFI6DŸo AF,SF^04 ##4 !#4 !%
@P EFZTJQFL"I 5|FRLGRlZ+SMX4 l;â[`JZXF:+L lR+J4 5'P !_$#
#P VFG\N ZFDFI64 *P#4 EFJFY" ZDFI64 !P!%
$P VNŸE}T ZFDFI6DŸ v (
%P N[JLEFUJTDŸ v $@
&P DCFEFZT4 JG5J" v @%(4 )
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;\
HgDE}lD`J :JU"Nl% UZLI;L

HGGL

“A man’s proper vernacular is nearest unto him, in as much asir more closely
united to him, for it is singly and alome is his mind before any other.”
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