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Editor’s Column
The blast of knowledge at the universal hut due to scientific dynamics has without
doubt redefined the very concept of new Era. The main set-up of education especially higher
education-has become a subject of study and scrutiny for the scholars and practitioners who
have a hunger desire to face change and challenges. It is because we, the creature beings, are
brilliant with the faculty of option and a liberated will.
Unlike other type, we are not planned. We can make choices and use our free will to
act and get our objectives. Inequities in learning opportunities, quality of educational military
and level of learning success persist by gender, rural/town locality, ethnic backdrop, and
socioeconomic status.
The quality of education and the aptitude to define and monitor this quality is absent
in most upward countries. The means and span of education continue to be fine and curbed to
past models of delivery, and the use of other channels continues to be informal and
subsidiary. The increase in quantitative and qualitative demand for education is not in step by
an raise in funds.
At this point in time, it is safe to situation that the split of views on the risk of change
is marvelous. We, the publishers of Research Genius E Journal, are very much eager to view
some aspect of these changes through academic article contributed by impressive scholar and
social group. The nearby issue contains papers with decisive coming and scrutiny as well as
orderly argument and reflection on various theme of language, prose, information technology,
commerce and so on. We trust this will positively be helpful for the community who desire
transform.

Chief-Editor
Dr. Rajeshkumar A. Shrimali
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આઝાદ�ની લડતમાં ખેડા �જ�લા� ંુ �દાન
ગોરધનભાઇ એમ. રો�હત

1

આસીસ્ટન્ટ પ્રોફ�સર, ઇિતહાસ િવભાગ,
અ�ખલેશ �ુર�શભાઇ પટ� લ આ�્ર્ સ કોલેજ,
બોર�આવી., તા: �જ: આણ દ
ં

� ૂવ�� ૂિમકા:
આઝાદ�ની લડત �યાર� સમગ્ર દ� શમા ચાલતી હતી ત્યાર� �ુજરાત રા�યનો ખેડા �જલ્લો
પણ આઝાદ�ના રં ગમા રં ગાયેલો હતો. �મા ખેડા સત્યાગ્રહ (૧૯૧૮), બોરસદ સત્યાગ્રહ (૧૯૩૨),
ં
લ�ુ�દા
તથા બદલ�ુર ગામના સત્યાગ્રહ (૧૯૩૦), રાસનો સત્યાગ્રહ (૧૯૩૦- ૩૧) તથા અડાસનો
સત્યાગ્રહ (૧૯૪૨) વગેર� �વા મહત્વના બનાવો બનવા પામ્યાં હતા.આ બધા બનાવોમાં રા�ષ્ટ્રય
ભાવના ભર� ૂર ધરબાયેલી હતી.
ઇ.સ. ૧૯૧૮ થી ૧૯૪૨ના �વાતં�ય સં�ામની ખેડા �જ�લાની િવિવધ લડતો :
ુ િવરોધ �� ૃિત :
•મહ��લ
૧૯૧૭માં ખેડા �જલ્લામાં અિત� ૃ�ષ્ટને કારણે ખેતીનો પાક ઘટ� ગયો હતો. પરં � ુ સરકાર�
ુ ઉઘરાવવા�ુ ં ચા�ુ રાખ્�ુ ં હ�ુ.ં �થી સ્થાિનક નેતાઓએ કલેક્ટર સમક્ષ
અિધકાર�ઓએ મહ��લ
ર�ૂઆત કર� પરં � ુ તે િનષ્ફળ ન�વડ� હતી. ગાંધી� તથા સરદારશ્રીએ સરકારને ખેતીનો પાક ચાર
ુ માફ કરવા અને પાક આઠ આના (૫૦ ટકા)થી
આના (૨૫ ટકા) થી ઓછો થયો હોય તો મહ��લ
ુ �ુલતવી રાખવાની માંગણી કર�. �તે અમીર ખે�ૂતો
ઓછો થયો હોય તો આ વષર્� ું મહ��લ
ુ ભર� અને ગર�બ ખે�ૂતો�ુ ં મહ�� ૂલ બંધ રાખવાની શરતે સમાધાન થ�ુ.ં આ લડતથી
મહ��લ
વલ્લવભાઇ નેતા તર�ક� ઓળખાયા.ખે�ૂતોમાં �� ૃિત આવી સાથે સાથે �ુજરાતમાં સત્યાગ્રહ
પ્ર� ૃિતના બીજ રોપાયા.
બોરસદમાં બહારવટ�યાઓનો � ૂબ ત્રાસ હતો. �થી બોરસદ તા�ુકાની પ્ર� પાસે પો�લસના
િનભાવ માટ� ખચર્ પેટ� વાિષ�ક �િપયા ૨,૭૪,૦૦૦ નો વેરો નાખ્યો હતો. �થી માથા�દઠ વેરો �િપયા
૨.૭૦ લેવા�ુ ં ન�� થ�ુ ં હ�.ું �થી સ્થાિનક

મોહનલાલ પંડ�ા, શ્રી રિવશંકર મહારાજ, દરબાર

ગોપળદાસ, અબ્બાસ તૈયબ� વગેર� નેતાઓએ ગામે ગામનો પ્રવાસ કર�ને કરવેરો ન ભરવા
જણાવ્�ું હ�ુ.ં ત્યાર બાદ લોકોએ જપ્તી, દં ડ અને સ� વગેર� વહોર�ને સત્યાગ્રહ કય� હતો. અઢ�
લાખ �િપયાના કરવેરામાંથી માત્ર ૯૦૦ �િપયાનો કરવેરો �ગ્રેજો વ�ુલ કર� શ�ા હતા. સં� ૂણર્
ર�તે અ�હ�સક સત્યાગ્રહમાં પ્ર�નો િવજય થયો હતો. �થી મહાદ� વભાઇ

દ� સાઇએ આ સત્યાગ્રહને

“�ક્ષપ્ર િવજય” તર�ક� ઓળખાવ્યો હતો.
બારમી માચર્ ૧૯૩૦ના રોજ શ� કર� લી દાંડ� યાત્રા એશ� સાિથઓ સાથે અસલાલી આવી પહ�ચી
હતી. �યાં અઢ� આનાના મીઠાનો સવા �િપયો લેવાનો સરકારનો અન્યાય , દ� શની ગર�બી તેમજ
દા�ગોળા િવશે પ્રવચન આપવામાં આવ્�ુ ં હ�ુ.ં ડભાણમાં સત્યાગ્રહને નીિત �ુધ્ધ તર�ક� દશાર્વવામા
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આવ્�ુ.ં �યાર� બોર�આવીમાં એક લાખ �ગ્રેજ સામે ત્રીસ કરોડ નાગ�રકો �ું ન કર� શક� ? એવો
સવાલ કર�ને પ્ર�ને સત્યાગ્રહ માટ� તૈયાર કરવામા આવી હતી. આણંદમા સત્યાગ્રહને પ્રેમનો પંથ
કહ�ને સત્યાગ્રહ� મરણ�ુ ં મહત્વ સમ�વવામાં આવ્�ુ ં હ�ુ.ં રાસ પહોચતા રાસનો િવશેષ ધમર્
સમ�વી ત્યાંથી ૫૦૦ સૈિનકો આપવા માટ� આહવાન ક�ુ� હ�.ું
ખેડા �જલ્લામાંથી મીઠાના સત્યાગ્રહ માટ� બે સ્થળની પસંદગી કરવામાં આવી હતી. �મા કપડવંજ
તા�ુકા�ુ ં લ�ુદ્રં ા અને બોરસદ તા�ુકાના બદલ�ુરનો સમાવેશ થતો હતો. �મા સપ્તપદ� કાયર્ક્રમ
ુ ન ભર�ુ,ં િવદ� શી
ઘડવામા આવ્યો હતો. �મા મીઠાનો સત્યાગ્રહ, દા�નાપીઠા પર પીક�ટ�ગ, મહ��લ
કપડાનો બ�હષ્કાર, સ્વયં સેવકોની ભરતી કરવી, ખાદ� પ્ર� ૃિતનો પ્રચાર કરવો અને વાનર સેનાનો
સમાવેશ થતો હતો.
ખેડા �લ્લામાં ૪-૧-૧૯૩૨ના રોજ ગાંધી� અને સરદારની ધરપકડના િવરોધમાં પેટલાદની
શાળાના િવધાથ�ઓએ હડતાલ પાડ� હતી. દરબાર ગોપાળદાસને બોરસદમાંથી અને રિવશંકર
મહારાજને બોચાસણમાંથી પકડવામાં આવ્યાં હતા. તેઓને બે માસની સ� કરવામા આવી હતી.
�લમાંથી �ુક્ત થયા બાદ રિવશંકર મહારાજને મહ�મદાવાદની હદ ન છોડવા અને દરરોજ પો�લસ
થાણામાં હાજર� �ુરવા જણાવવામાં આવ્�ુ ં હ�ુ.ં આ �ક
ુ મનો ભંગ કરવા બદલ તેમને નવ માસની
સ� અને �િપયા પચાસનો દં ડ કરવામાં આવ્યો હતો. અબ્બાસ તૈયબ�ની ધરપકડ કર�ને એમને
સાબરમતી �લમાં બે માસની અટકાયતમાં રાખવામાં આવ્યાં હતાં.
પેટલાદમાં તાર�ખ ૧૯-૦૧-૧૯૩૨ ના રોજ પ્રભાતફ�ર� સરઘસ ઉપર તથા આણંદની પોલીસે
�લમાંથી �ટા થયેલા આગેવાનોના સરઘસ ઉપર લાઠ� ચા� કય� હતો. રાસ, ત્રાજ, લ�બાસી,
ખડ�લી, અમોદ, વડાલા, કઠાણા, વાડજ, � ૂર�ૂવા, બોરસદ અને �કલાવ વગેર�ના ગામોએ “ના-કર”
અથાર્ત કરવેરા િવ�ધ્ધની લડાઇમાં સાથ આપ્યો હતો. રાસ, િવરોલ અને વાસણા અને જતાલ
ં
વગેર�માં સભા અને સરઘસના પ્રિતબંધનો ભંગ કરાયો હતો. �ુણાવમાં લાઠ�ચા�થી પચાસ માણસો
ઘવાયા હતા. કૉગ્રેસના પ્રચારક રાવ�ભાઇ મણીભાઇની ધરપકડ કર�ને દસ �દવસ લોક-અપમાં
રાખીને બાદમાં પંદર માસની સ� કરવામાં આવી હતી. દા�ના પરવાનાની હરા� કરતી વખતે
િપક�ટ�ગ કરતા સડસઠ માણસોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
•પિ�કા �� ૃિત :
૧૯૩૨ની લડત વખતે � ૂગભર્ પ્ર� ૃિત �ુખ્ય હતી. પિત્રકાઓ વહ�ચવા�ુ ં કાયર્ રાત્રી દરમ્યાન થ�.ું
�માં �ૂ ધવાળો, ટપાલી અને પોલીસના વેશમાં પિત્રકાઓ વહ�ચવામાં આવતી. �ાર� ક િવધાથ�ઓના
દફતરમાં પિત્રકઓ પહોચાડ� દ� વામાં આવતી. આણંદ, ભાદરણ, ધમર્જ, પેટલાદ, પીજ અને
ઉમર� ઠના િવધાથ�ઓએ શાળાઓમાં હડતાલો પાડ�. નડ�યાદની એક શાળા બે માસ �ુધી બંધ રહ�.
�થી નડ�યાદમાં ૧૪૪ની કલમનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. કપડવંજમાં નવ ઑગસ્ટથી હડતાલ
શ� થઇ અને ત્રણ માસથી વધાર� સમય �ુધી ચા�ું રહ�.
૧૯૪૨માં સરકાર� ખેડા �જલ્લામાંથી ૨૯૯ માણસોની ધરપકડ કર� અને ૧૦૨ વ્ય�ક્તઓને
અટકાયતમાં રાખવામાં આવ્યાહતા. તેમાંથી ૧૭૧ વ્ય�ક્તઓ ઉપર ક�સ ચલાવી �લની સ� કર�.
ં ાઇ જશભાઇ પટ� લ, દ� સાઇભાઇ પટ� લ, બા�ુભાઇ
ં
પટ� લ,
રિવશંકર મહારાજ, માધવલાલ શાહ, બા�ુભ
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ગોરધનભાઇ પટ� લ, બબલભાઇ મહ�તા, રિતલાલ લાધાવાળા, રમણલાલ ગાંધી, િત્રભોવનદાસ
પટ� લ, ઇ�રભાઇ �. પટ� લ વગેર�ની ધરપકડ કર�ને અટકાયતમાં રાખવામાં આવ્યા હતા.
•ટપાલ અને મનીઑડ� ર �� ૃિત :
ખેડા �જલ્લામાં ટપાલની વાન અને ટપાલીઓ ઉપર સંખ્યા બંધ �મ
ુ લાઓ કરવામાં આવ્યા હતા.
ટપાલના પંચોતેર થેલા �ટં ૂ વામા આવ્યા હતા. ખેડા અને મહ�મદાવાદ વચ્ચે ટપાલના સાત થેલા
લઇને જતી ગાડ�ને �લ�બાસીના ગોિવ�દભાઇ પટ� લ અને રામાભાઇ પટ� લ તથા પીજના િવઠ્ઠલભાઇ
પટ� લે સવાર� ચાર વાગે �ટં ૂ � લીધી હતી. ભાદરણ તા�ુકાના કાિવઠા ગામે ટપાલી પાસેથી
મનીઑડર્ રના આઠસો �િપયા �ટં ૂ � લીધા હતા. �ુંજરાવ ગામે ટપાલીનો થેલો �ટં ૂ � લેવા બદલ
ઓડના રાવ�ભાઇ શંકરભાઇને બે વષર્ની સખત ક�દની સ� અને �િપયા ૧૫૦ દં ડ કરવામાં આવ્યો
હતો. િવઠ્ઠલભાઇ પટ� લ અને તેમના સાત સાથીદારોએ ટપાલીઓ પાસેથી �ચખોદરામાં �િપયા
૨૩૦૦, �ુમરાલમાં �િપયા ૪૫૦ અને બો�રઆવી તથા નરસંડા વચ્ચે �િપયા ૩૦૦ �ટં ૂ � લીધા હતા.
આ નાણાંનો ઉપયોગ �ુપ્તવાસ સેવતા કાયર્કરોના િનવાર્ હ ખચર્ માટ� કરવામાં આવતો હતો.
બારમી ઑગસ્ટના રોજ ન�ડઆદમાં પટ� લ મેદાનમાં એક �હ�ર સભા�ુ ં આયોજન કરવામાં આવ્�ુ ં
હ�ુ.ં પોલીસ લાઠ� ચા� થતા �ુવાનો નારાયણ દ� વના મં�દરમાં ભરાયા હતા. �ુવાનોએ પથ્થરમારો
કરતા પો�લસે ચેતવણી આપ્યા

િવના ગોળ�બાર શ� કય�. �માં મં�દરમાં દશર્ન કરવા ગયેલા

નટવરલાલ વનમાળ��ુ ં ગોળ� વાગવાથી અવસાન થ�ુ.ં
•આગની ઘટનાઓ :
બોરસદ તા�ુકાના બાર� જડા ગામનો ચોરો, નડ�યાદમાં સાંથ બ�રની પોલીસ ચૉક�, પીપળાવ, મરાલા,
ુ �ુ ં ર� કડર્ , કપડવંજની પોસ્ટ ઑ�ફસ અને ધમર્જની
રણાસરા, નંદોલી અને શેખ�ુર ગામમાં મહ��લ
હાઇસ્�ૂલને આગ લગાડવામાં આવી હતી. નડ�યાદની આવક વેરા કચેર� સળગાવવા�ુ ં કામ ચંપકલાલ
છગનલાલ શાહ� પોતાના વીસ સાથીદારો સાથે પાર પાડ�ું હ�.ું ચંપકલાલે પોતે �માલમાં વ�ટ� લી
�રવૉલ્વર હાથમાં રાખીને આવકવેરા કચે�રના પ્રવેશદ્વાર ન�ક ઉભા રહ્યા. ચંપકલાલે ઇશારો કરતાં
રમણલાલ પટ� લ નવી જ વેશ� ૂષામાં હાથમાં િમઠાઇની છાબડ� લઇ ઑ�ફસના બારણે આવી ઉભા રહ્યા.
હસતાં હસતાં પટાવાળાને ક�ું ક� “�ું અમદાવાદથી આ�ું �ં. ઇન્કમટ�ક્ષ ઑ�ફસના મોટા સાહ�બ �ુંગા�ને
ત્યાં બાધા હતી તેમણે આ િમઠાઇની છાબડ� મોકલી છે અને �ચઠ્ઠી લખી આપવા કહ� છે તો આ લઇ લો.”
પટાવાળાએ દરવાજો ખોલ્યો. ચંપકલાલે �માલ હલાવી �ુવાનોને ઇશારો કય�. �ુવાનો �ુરં ખા પહ�ર�ને
� ૂટ� પડ�ા. રમણભાઇ ઑ�ફસની બહાર ન�કળ� ગયા. �ુવાનોએ ઑ�ફસની ફાઇલો, ચોપડા, કાગળો
વગેર� ઉપર �સ્પર�ટ અને ક�રોિસન છાંટ�ને આગ લગાવી દ�ધી. �તમાં પોલીસને કોઇ �ુરાવો મળ્યો
નહ�. પરં � ુ ચંપકલાલને �ુપ્તવાસમાં રહ�� ું પડ�ુ.ં
•બૉ�બ �� ૃિત :
ખેડા �જલ્લામાં બૉમ્બ પ્ર� ૃિ� પણ શ� કરવામાં આવી હતી. ચંપકલાલ શાહ, દા�ુભાઇ પટ� લ, શંકરલાલ
ં રભાઇ ડાલીવાલાએ નડ�યાદમાં વીસ બૉમ્બ બનાવ્યાં હતા. ૨૧મી સપ્ટ� મ્બર, ૧૯૪૨ના રોજ
અને �ુદ
ન�ડયાદમાં �ૃષ્ણકાન્તે પોલીસવાન ઉપર બૉમ્બ નાખ્યો હતો. ચંપકલાલ શાહ� નડ�યાદથી � ૂણે પાસર્લ
ં ઇથી નડ�યાદ
દ્વારા બૉમ્બ મોકલ્યા હતા. તે � ૂણેની પોસ્ટ ઑ�ફસમાં ફાટ�ા હતા. લશ્કરની એક ટ્ર� ન �ુબ
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થઇને અમદાવાદ જવાની હતી. ચંપકલાલે સચોટ િવગતો �ણીને નડ�યાદ અને ઉ�રસંડા વચ્ચે ર� લ-વે
ના પાટા નીચે બૉમ્બ � ૂક� દ�ધો. પરં � ુ ટ્ર� ન પસાર થઇ ગયા બાદ બૉમ્બ ફાટતા ર� લ-વે ના પાટા વળ�
ગયા હતા.
નડ�યાદના સાથ બ�રમાં દસ બાર પોલીસ ભર� બં� ૂક� સતત હાજર રહ�તા હોવાથી ચળવળની
પ્ર� ૃિતઓ થઇ શકતી ન હતી. આ સ્થળ શહ�રની મધ્યમાં હ�ુ.ં ચંપકલાલની � ૂચનાથી જયંિતલાલ ક�.
દલાલે એક અસરકારક બૉમ્બ ગેટના માળ�યામાં � ૂ�ો. સળગતી બીડ�થી તેનો પલીતો સળગાવ્યો.
બૉમ્બ ફાટ�ો.પોલીસ અમલદારોએ પો�લસ કમ�ઓની સલામતી માટ� બ�ર ગેટ ઉપરનો પહ�રો �ૂ ર
કય�.
�જલ્લામાં �ુ દ� �ુ દ� સોળ વખત ગોળ�બારો કરવામાં આવ્યાં હતાં. નડ�યાદ, ડાકોર, અડાસ, ચકલાસી,
ભાદરણ અને કરમસદમાં ગોળ�બાર થયાં હતાં. દસમી ઑગસ્ટ, ૧૯૪૨ના રોજ ગોળ�બારમાં
નટવરલાલ નામનો વ્ય�ક્ત મરણ પામ્યો હતો. દસમી સપ્ટ� મ્બર �ુધીમાં બાર માણસો માયાર્ ગયા અને
બાવીસ ઘવાયા હતા. ચૌદમી ઑગસ્ટ ૧૯૪૨ના રોજ કરમસદમાં એક વ્ય�ક્ત�ુ ં ગોળ�બારથી � ૃત્�ું થ�ુ.ં
નડ�યાદમાં પંદરમી ઑગસ્ટ� ગોળ�બારથી બેચરભાઇ તથા ભગવાનભાઇ�ુ ં � ૃત્�ુ ં થ�ુ.ં ઓગણીસમી
ં
ઑગસ્ટ� ચકલાસીમાં પોલીસે ટોળાં ઉપર ગોળ�બાર કરતાં મ�ુભાઇ
� ૃત્�ુ ં પામ્યાં. ભાદરણમાં પોલીસે
શાંત સરઘસ ઉપર લાઠ�માર કરતાં �ઠાભાઇ મરણ પામ્યાં હતાં.
સંદભર્� ૂ�ચ ;ં
ડ�., ખેડા�જલ્લાની સ્વાતં�ય ચળવળ, પિથક, �ક-૧. �ડસેમ્બર
૧. �ુક્લ ગી�ુ ભાઇ
૧૯૯૫
૨.ખેડા સત્યાગ્રહ �ુ�સ્તકા.
૩. બોરસદ સત્યાગ્રહ �ુ�સ્તકા.
૪. પર�ખ ર�શ્મકાંત �. આઝાદ� પહ�લાં અને પછ�. ભો.�. િવધાભવન, અમદાવાદ.
૫. પટ� લ રાવ�ભાઇ મણીભાઇ. �વનનાં ઝરણાં ભાગ-૧. અમદાવાદ.
૬. પાઠક રમણલાલ એન. ખેડા �જલ્લા સ્વાતં�ય સંગ્રામ. ૧૮૫૭ થી ૧૯૪૭.
૭. પટ� લ ચંદ્રકાન્ત. સ્વાતં�ય �દોલનમાં રાસ, (મા�હિત ખા� ું �ુજરાત રા�ય)
૮. દ� સાઇ શાંિતલાલ એમ.,રાષ્ટ્રનો સ્વતં�ય સંગ્રામ અને �ુજરાત.
૯. પટ� લ રાવ�ભાઇ દર�ભાઇ. ખેડા�જલ્લા પિત્રકા.
૧૦. �ુક્લ જય�ુમાર, બેતા�લમાં �ુજરાત.
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ુ રાતના મારવાડ� �ું ભાર સમાજના લ�નમાં જમતી વખતે ગવા� ંુ એક
‘ઉ�ર �જ
ફટા�’ંુ
2

��પિત હા�દ� ક�ુ માર �પાભાઈ
અ�ુસ્નાતક, �ુજરાતી િવભાગ
શ્રી અને શ્રીમતી પી.ક�. કોટાવાલા આ�્ર્ સ કૉલેજ, પાટણ.
માનવ�વનમાં જન્મ પહ�લાંથી

માંડ� � ૃત્�ુબાદ એમ દર� ક પ્રસંગો સાથે લોકગીત જોડાયે� ું

અને વણાયે� ું છે . �યારથી મ�ુષ્યને ગ�ં મળ્�ુ ં ત્યારથી ગીત મળ્�ુ ં છે . માનવ�વન �વતાં �વતાં �
સંવેદનો અ�ુભવે તેને સ�ુહમાં ર�ૂ થતાં લોકગીતોનો જન્મ થયો એમ કહ� શકાય. ઝવેરચંદ મેઘાણી
�
પણ લોકગીતના ઉદ્દભવ
િવશે વાત કરતાં કહ� છે ક�,

“�નાં રચનારાઓએ કદ� કાગળ અને લેખણ

પકડ�ા ન�હ હોય, એ રચનારાં કોણ તેની કોઇને ખબર જ ન�હ હોય, અને પ્રેમ ાનંદ ક� નરિસ�હની � ૂવ�
ક�ટલો કાળ વ�ધીને એ સ્વરો ચાલ્યા આવે છે તેની ભાળ કોઇ નહ� લઇ શ�ું હોય તે� ુ ં નામ લોકગીત.”
ઝવેરચંદ મેઘાણી કહ� છે તે પ્રમાણે લોકગીતો તે પ્રાચીનકાળથી લોકોના કંઠ� ગવાતાં આવે છે . તથા
લોકગીત એટ�ું પ�રવતર્નશીલ સ્વ�પ છે ક� તે જમાને-જમાને પ્રદ� શ-ે પ્રદ� શે બદલાય છે . પરં � ુ તેમ છતાં
પણ ગીતમાં રહ�લો ભાવ અને લહ�કો એવા ને એવા જ જળવાઇ રહ� છે .
ં ર�તે જળવાય
આમ લોકગીતો પ�રવતર્ન સાથે નવી ઢબે પ્રગટ� છે . તથા ભાવક સાથે અ�ુબધ
છે . પરં � ુ અહ� લગ્નગીતમાં આવતાં ફટાણાની વાત કરવાની છે . લગ્નગીતો પણ � તે િવિધ અ�ુસારનાં
ચો�સ ગીતો હોય છે અને તે ગીતો તે િવિધસમયે જ ગાવામાં આવે છે �મ ક�, ગણેશ સ્થાપના�ુ ં ગીત,
�નપ્રસ્થાન�ુ ં ગીત, પીઠ��ુ ં ગીત, મંગળફ�રા�ુ ં ગીત, િવદાયગીત, મહ�દ�ગીત, માંડવાના ગીત, ફટાણા
વગેર�. લોકગીતોમાં લગ્નગીતો બહોળા પ્રમાણમાં મળ� આવે છે . ભારતીય સંસ્�ૃિતમાં અને �ુખ્યત્વે
�હન્�ુધમર્માં લગ્ન�ુ ં આગ�ું મહત્વ છે . �હન્�ુધમર્માં લગ્ન એક પિવત્ર બંધન છે . લગ્ન એટલે બે ભી�
ભી� વ્ય�ક્તઓ�ુ ં બે આત્માઓ�ુ ં અ�ગ્નની સાક્ષીએ એક થ�ુ ં અને �વનભર એકમેકને �ુખ: �ુ:ખમાં
સાથ આપવાનો કોલ લેવાય છે . લગ્ન એ માત્ર વર અને કન્યાને જ પિવત્ર બંધનમાં નથી બાંધતા પરં � ુ
તેમની સાથે સાથે તેમના પ�રવારને પણ એક સાથે બંધને બાંધી દ� છે . લગ્નનાં આગળના �દવસથી
માંડ�ને િવદાય �ુધી ઘર�ુ ં વાતાવરણ આનંદથી હયર્-ભ�ુર્ બની રહ� છે .
લગ્ન વખતે ફટાણા ગાવાની પણ દર� ક સમાજમાં એક આગવી મ� છે . ફટાણાને િવનોદ
ગીતો પણ કહ� છે . વરરા� �યાર� મંડપમાં પ્રવેશ કર� ત્યારથી લઈ િવદાય થાય ત્યાં �ુધી આ ફટાણા
ગવાય છે , કન્યાપક્ષવાળા મોટ� મોટ�થી વરને ગાળો(ટ�ખળ�, મઝાક) ગાય છે . આ ગાળો તે હાસ્યસ્પદ
હોય છે , � બંને પક્ષો એક બી�ને પણ ગાય છે . ફટાણા િવશે �ુન્ડ�લક સી. પવાર ન�ધે છે ક�,
“લગ્નગીતોમાં ફટાણાની આગવી મ� હોય છે . ફટાણા વગર લગ્ન અ� ૂ�ું અ� ૂ�ું લાગે છે . ફટાણા એ
લગ્નગીતોની એક સ� ૃદ્ધ પરં પરા છે . ફટાણા દ્વારા વરના માતા-િપતા તેમજ વરને ગાળોની �ફટકાર
વરસાવવામાં આવે છે . ફટાણામાં ગાળો દ� વાતી હોવા છતાં તે લગ્નપ્રસંગે મીઠ� લાગતી હોય છે .”
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અહ� પ્રસ્�ુત ફટા�ું એ ઉ�ર �ુજરાતના પાટણ, મહ�સાણા અને બનાસકાંઠા

પંથકના

આ�ુ બા�ુ ના િવસ્તારોમાં મારવાડ� �ુ ંભાર �ાિત(પ્ર�પિત પણ કહ� છે ) ક� � � ૂળ રાજસ્થાની �ાિત છે �
ઘણાં વષ� પહ�લાં મારવાડથી આવીને �ુજરાતમાં વસેલી આ �ાિતના લગ્નગીતો- ફટાણામાં રાજસ્થાની
અને મારવાડ� ભાષા-બોલી જોવા મળે છે . મારા ક્ષેત્રકાયર્ દરિમયાન આ ફટા�ું મને મારવાડ� �ુ ંભાર
�ાિતની �ીઓ પાસેથી મળ� આવ્�ુ ં છે , અહ� આ ફટાણાંમાં રહ�લ ગેયતા, પ્રિતકાત્મકતા, સા�હ�ત્યકતા,
હાસ્ય-િવનોદ તેમજ કલ્પનોનો સંગમ જોવા મળે છે , િશષ્ટસા�હત્ય �ટ�ું જ લોકસા�હત્ય�ુ ં મહત્વ છે , આ
ફટાણાંનો આસ્વાદ કરાવવાનો મારો ઉપક્રમ છે , હવે તેમના લગ્ન સમયે જમતી વખતે ગવા� ું આ ફટા�ું
જોઈએ.
‘મારો હોકો રં ગીલો’
હાટવાની પોળ માં હોકોની સ� ુરાઈ
આઈ વેવઈ�વાળ� પી � ર�
મારો હોકો રં ગીલો,મારો હોકો સબીલો...
પી �, પીવરાઈ � ર� સીલમીયો સપાઈ �
આઈ સંજયભૈને તાળ� દ� � ર�
મારો હોકો રં ગીલો,મારો હોકો સબીલો...
હાટવાની પોળ માં �મણર� સ�ુરાઈ
આઈ વેવઈ�વાળ� �મૈ� ર�
મારો હોકો રં ગીલો,મારો હોકો સબીલો...
�મી �, �માઈ � થાળ� સપાઈ �
આઈ કલ્પેશભૈને તાળ� દ� � ર�
મારો હોકો રં ગીલો,મારો હોકો સબીલો...
હાટવાની પોળ માં �વ
ુ ાર� સ� ુરાઈ
આઈ વેવઈ�વાળ� �ઈ
ુ � ર�
મારો હોકો રં ગીલો,મારો હોકો સબીલો...
�ઈ
ુ �, �વ
ુ રાઈ � ઢો�લયો ઢળાઈ � ર�
આઈ હા�દ� કભૈને તાળ� દ� � ર�
મારો હોકો રં ગીલો,મારો હોકો સબીલો...
* * *
હવે આપણે આ ફટાણાનો આસ્વાદ જોઈએ :
આ ફટા�ું જયાર� �નૈયાઓ જમવા બેસે છે ત્યાર� કન્યાપક્ષની �ીઓ તેમને સંબોધીને કહ� છે ,
� તે શાખ ધરાવતા હોય તે શાખ�ુ ં નામ લેવામાં આવે છે અહ� ‘હાટવા’ શાખને સંબોધીને ગાવામાં
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આવ્�ુ ં છે , હાટવાના લગનમાં બધા એકઠા થઈ બેઠા છે વચ્ચે હોકો પડ�ો છે , હોકો પીવાય છે અને આ
ં ર છે , આ હોકો જોઈ વરની મા ને પણ હોકાની કસ લેવા�ુ ં મન થાય છે ને આવીને તે
હોકો � ૂબ જ �ુદ
હોકો પી �ય છે , કન્યાપક્ષની �ીઓ પોતાના હોકાને તે રં ગીલો અને છબીલો કહ�ને પોતાના હોકા�ુ ં
સ્થાન ઉ�ુ ં ગણાવે છે . ‘મારો હોકો રં ગીલો,મારો હોકો સબીલો...’ ફટાણાની �ુવપં�ક્ત છે . ફટાણાની પં�ક્ત
જોઈએહાટવાની પોળ માં હોકોની સ�રુ ાઈ
આઈ વે વઈ�વાળ� પી � ર�
મારો હોકો રં ગીલો,મારો હોકો સબીલો...
વરની મા આવી ને તે હોકો પી �ય છે અને બી�ઓને પીવરાવે છે અને કન્યાપક્ષના
સંજયભાઈને તાળ� આપીને કહ� છે ક� �ું કાલે આવી ને પણ પી જઈશ.
પી �, પીવરાઈ � ર� સીલમીયો સપાઈ �
આઈ સંજયભૈ ને તાળ� દ� � ર�
મારો હોકો રં ગીલો,મારો હોકો સબીલો...
પછ�ની પં�ક્તમાં ગાવામાં આવે છે ક� હાટવાની શાખમાં જમવા�ુ ં � ૂબ સ્વા�દષ્ઠ હોય છે , આ
સ્વા�દષ્ઠ જમવા�ુ ં જોઈ વરની મા લલચાય છે ને વરની મા આવીને જમી �ય છે , ફટાણાની પં�ક્ત
જોઈએુ
“હાટવાની પોળ માં �મણર� સ�રાઈ
આઈ વેવઈ�વાળ� �મૈ� ર�
મારો હોકો રં ગીલો,મારો હોકો સબીલો...”
વરની મા પોતે જમી �ય છે અને બીજો ને પણ જમાડ� �ય છે અને �ીપક્ષના
કલ્પેશભાઈને તાળ� આપીને ફર�થી થાળ� જમવા માટ�

નોધાવી �ય છે એટલે ક� ફર�થી ખાવા માટ�

પોતે આવશે એમ કહ� તાળ� આપી �ય છે . પં�ક્તમાં વણર્ન �ુ ઓ�મી �, �માઈ � થાળ� સપાઈ �
આઈ ક�પેશભૈ ને તાળ� દ� � ર�
મારો હોકો રં ગીલો,મારો હોકો સબીલો...
ં ર અને અદ�ુત છે અને એટલે વરની માતા
હાટવાની શાખમાં �ુવાની સગવડ � ૂબ જ �ુદ
અ�હયા પણ આવી ને આ સગવડ જોઈને �ુઈ �ય છે , �ુ ઓ પં�ક્ત“હાટવાની પોળ માં �ુવાર� સ�રુ ાઈ
આઈ વે વઈ�વાળ� �ુઈ� ર�
મારો હોકો રં ગીલો,મારો હોકો સબીલો...”
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વરની માતા પોતે તો �ુઈ �ય છે સાથે સાથે બી� �નૈયાઓને પણ �ુવવા માટ� કહ� છે
અને પાછ� વરની માતા કન્યાપક્ષના હા�દ� કભાઈને હાથમાં તાળ� આપીને પોતે ફર�થી �ઘવા માટ�
આવશે ને આ ઢો�લયો-પલંગ તૈયાર રાખજો એમ કહ� �ય છે . ફટાણાની પં�ક્ત જોઈએ“�ુઈ �, �ુવરાઈ � ઢો�લયો ઢળાઈ � ર�
આઈ હા�દ� કભૈને તાળ� દ� � ર�
મારો હોકો રં ગીલો,મારો હોકો સબીલો...”
આ ર�તે ફટાણામાં અવનવા ઉદાહરણો લઈને વરની માતાને સંબોધીને કન્યાપક્ષવાળા ટ�કામશ્કર� કર� લગ્નનો આનંદ �ુટં તા હોય છે .આમ ઉપરોક્ત ફટા�ું મારવાડ� �ુંભાર સમાજનાં લગ્ન પ્રસંગે
ગવા�ું ફટા�ું છે . આ ફટા�ું અન્ય પ્રદ� શમાં ક� સમાજમાં પણ ગવા� ું હશે. થોડ� �શે તેમાં �ભ�તા પણ
હશે પરં � ુ ફટાણામાં રહ�લો તેનો ભાવ અ�ભવ્ય�ક્ત એવીને એવી જ રહ� છે . તેમાં કોઇ ફ�રફાર થતો નથી.
બી�ુ ક� અત્યાર� આ�ુિનક સમયમાં લોકોનાં કંઠ� ગવાતાં આ ‘ગાંણાં’ ઓછા જોવા મળે છે . કારણ ક� ઢોલ
નગારા સાથે ગવાતાં આ ‘ગાંણાં’ નો �ુગ અસ્ત થયો છે તેને સ્થાને ડ�..� ઓરક�સ્ટ્રાએ �ુમ ધડાકા સાથે
ગવાતાં ગીતોનો જમાનો આવ્યો છે . એટલે આવા ફટાણા તે ભાગ્યે જ કોઇ જગ્યાએ ગવાય છે . અથવા
તો સાંભળવા મળે છે . બી�ુ ક� ભદ્ર સમાજ આ�ુિનકતાના રં ગે રં ગાયેલો હોવાના કારણે તે આવા ‘ગાંણાં’
ગાવામાં શરમ સંકોચ અ�ુભવે છે . �થી કર�ને આ ‘ગાંણાં’ તે �ુપ્ત થવાના આર� છે . એટલે �મ બને
તેમ વહ�લાસર આ �ુજરાતી લગ્નગીતો ક� ફટાણાની મ�ઘી � ૂડ� સમા ‘ગાંણાં’ને સંગ્રહ� લેવાં જ�ર� છ
•

શ�દાથ�:ં ર, ખાસ પ્રકાર�ુ,ં સીલમીયો- ચલમ, સપાઈ �હાટવા- �ુ ંભાર �ાિતની શાખ, સ�ુરાઈ- �ુદ

નોધાવી ગઈ, �મણર�- જમણવાર, �મૈ�- જમી ગઈ, �વ
ુ ાર�- �ઘ�ુ,ં ઢો�લયો- પલંગ.
•

મા�હતીદાતા :ં ેન રિતલાલ પ્ર�પિત �મર – ૪૫ વષર્ , પાટણ. (�જ: પાટણ)
1. ક�ુબ
2. �ુર�બેન �પાભાઈ �ુંભાર

�મર – ૪૭ વષર્ , આખજ (�જ: મહ�સાણા)

3. નમર્દાબેન મોહનભાઈ �ુંભાર �મર- ૬૭ વષર્ , સબોસણ. (�જ: પાટણ)
સંદભ��થ
ં :•

‘રઢ�યાળ� રાત’ સં: ઝવેરચંદ મેઘાણી,પ્રકાશક :પ્રસાર ભાવનગર, � ૃહદ આ� ૃિ� ૧૯૯૭,
� ૃષ્ઠ – ૧૭

•
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Abstract
A Co-operative bank in India plays an important role in the economic development. Cooperative bank is a financial entity which belongs to its members, who are at the same time
the owners and the customers of their bank. Co-operative banks are often created by persons
belonging to the same local or professional community or sharing a common interest. Cooperative banks generally provide their members with a wide range of banking and financial
services (loans, deposits, banking accounts etc.). Co-operative banks differ from stockholder
banks by their organization, their goals, their values and their governance. Present paper
attempts to examine the growth of DCCBs in Gujarat through selective indicators, it analyzes
the Deposits, credits and C/D Ratios of DCCBs. This paper also studies the growth of
investment, working capital and cost of management position in DCCBs. To achieve the
objectives of the paper data has been collected from various secondary sources and analyzed
by using various statistical tools.
Keywords: Cooperative bank, DCCBs, Deposit, Loans, Borrowings, Capital, Reserves,
Investment, Working Capital.
1.Introduction:
Developed in the 1970s by the three federal banking supervisors of the U.S (the federal
Reserve, the FADIC and the OCC) as part of the regulators, “Uniform Financial Institutions
Rating System”, to In India the economic growth of India economy flourished with the
introduction of the era of LPG (generally known as liberation, privatization and
globalization). “Financial sector in general and banking sector in particular is one of the vital
ingredients for the economic development of the country. A resilient and vibrant banking
system is very crucial for sound and accelerated economic growth.” For this reason it can be
said that the growth of economy depend on financial soundness of banking sector.
Supervision of banking unit can help to make them performance sound.
A co-operative bank is a financial entity which belongs to its members, who are at the same time
the owners and the customers of their bank. Co-operative banks are often created by persons
belonging to the same local or professional community or sharing a common interest. Co-
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operative banking to the same local or professional community or sharing a common interest. Cooperative banks generally provide their goals, their values and their governance in most countries;
they are supervised and controlled by banking authorities and have to respect prudential banking
regulations, which put them at a level playing field with stockholder banks. Depending on
countries, which put them at a level playing field with stockholder banks? Depending on
countries, this control and supervision can be implemented directly by state entities or delegated
to a co-operative federation or central body.
2.Review of Literature:
Dr. C. S. Rathod has attempted to study the “working of the primary cooperative banks” which
dealt with the management of CCBs in Gujarat state, in terms of management of funds
mobilization of resources, and purpose-wise financing and various sections of cooperative
activities.
Vidya pitre(2003) in their research paper titled “urban cooperative banks: issues and prospects”
concluded the insures rainsed by the resent turbulence in the sector typified by the madhavpura
bank episode and its fallout..this paper further discussed on concept of cooperation and l c trends
in the financial performance of urban cooperative bank.
Chahal and Singh (2009) studied the productivity of SCBs of Northern region of India. They
found that productivity of chandighrah Co-operative Bank Ltd. was better than the other five
SCBs followed by Haryana, Himachal Pradesh, Rajasthan and Punjab State Co-operative Bank
Ltd respectively. Jammu and Kashmir State Co-operative Bank Ltd. had been performing poor in
terms of selected productive parameters during 2003-2007.
K.V.S.N Jawahar Babu (2012) in his paper titled “performance Evaluation of urban
cooperative banking is a key sector in the Indian banking scene. Which in the resent years has
gone through a lot of turmoil.
C. S. Rathod has attempted to study the “working of the primary cooperative banks” which dealt
with the management of CCBs in Gujarat state, in terms of management of funds mobilization of
resources, and purpose-wise financing and various sections of cooperative activities.
3.Objective of the Study:
Following are the Objectives of my study
1.To examine the growth of DCCBs in Gujarat through selective indicators.
2.To analyze the deposits, Credits and C/D Ratios of DCCBs.
3.To study the growth of investment by DCCBs in Gujarat.
4.To understand the working capital and cost of management position in DCCBs.
4.Methodology of the Study:
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Methodology describes the research route to be followed, the instruments to be used, universe and
sample of the study for the data to be collected, the tools of analysis used and pattern of deducing
conclusion.
Sample of the Study
This paper is an attempt to study the financial performance of the DCCBs. These banks were
purposely selected for the study, keeping in view they role and involvement in shaping the
economic condition, especially in terms of number of banks, branch offices, Membership,
Employees, Deposits, Credits, CD ratio, investment, working capital and Cost of management.
Data in Tools
The present study is mainly based on secondary sources drawn from national federation of state
cooperative banks ltd (NFSCOB) reports, RBI bulletin and other web sites, papers, books and
journals relating to co-operative banking sector. Data were collected for period of ten years from
2007-08 to 2016-17. For analysis of the data, various statistical tools (Mean, S.D, C.V, Trend
analysis) has been used to arrive at conclusion in scientific way.
Analysis of Study
The establishment of District Central Cooperative banks (DCCBs) at the district level was to
serve as a link between the ultimate credit disbursing outlets, viz, primary agricultural credit
societies (PACS) at the base level, district central cooperative banks (DCCB) at the intermediate
level and state cooperative banks (SCB) at the apex level.
Limitations of the Study
The present paper studies only the average performance of District center co-operative banks in
Gujarat. However, the results may not be providing similar in case of individual bank’s study. The
present study considers the performance of DCCBs only 10 years period from 2007-08 to 201617.
The details of growth of DCCBs in Gujarat are depicted in table -1
TABLE – 1
Growth of DCCBs in Gujarat
Year
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14

DECEMBER-2019

No. of
DCCBs
18
18
18
18
18
18
18

No. of
Offices

1159
1173 (1.21)
1098 (-5.26)
1185 (2.24)
1203 (3.80)
1247 (7.59)
1279 (10.35)

11

Total
Membership

35644
37277 (4.58)
36126 (1.35
37774 (5.98)
36913 (3.56)
37082 (4.03)
37142 (4.20)
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2014-15
2015-16
2016-17
Mean
S.D.
C.V.

18
18
18
18
0
0

1313 (13.29)
1322 (14.06)
1331 (14.84)
1231
79.37
6.45

ISSN :2278-4381
37311 (4.68)
36779 (3.18)
36451 (2.26)
36849.9
626.68
1.70

(Source: NAFSCOB Reports)

Interpretation:

The above table reveals that, the growth of DCCBs in terms of Banks, Offices and Membership.
In terms of numbers of banks, they have no increase or decrease from 2007-08 to 2016-17. In
offices of banks in DCCBs have been increased to 114.84% with the offices of 1331 in 2016-17
and decrees to 5.26% with the offices of 1098 in 2009-10 when compare to 2007-08 with the
membership of 1159. In membership of banks in DCCBs have been increased to 105.98% with
the membership of 37774 in 2010-11 and decrees to 101.35% with the membership of 36126 in
2013-14 when compare to 2007-08 with the membership of 35644.
TABLE – 2
Trend of Capital, Reserves and Borrowings of DCCBs in Gujarat (Rs. In Lakhs)
Year
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
Mean
S.D.
C.V.

Capital
Amount Trend
%
32346
33359
31584
35606
38642
41750
45098
48727
52536
59516
41916.40
9435.04
22.51

100.00
103.13
97.64
110.08
119.46
129.07
139.42
150.64
162.42
184.00
129.59
29.17
22.51

Reserve
Amount
Trend
%
143839
153939
148147
167239
180216
216569
217881
241355
259026
268584
199679.50
47046.55
23.56

100.00
107.02
103.00
116.27
125.29
150.56
151.48
167.80
180.08
186.73
138.82
32.71
23.56

Borrowings
Amount
Trend
%
175270
128068
120658
183006
451171
350918
433305
508060
374360
499054
322387
155497
48.23

100.00
73.07
68.84
104.41
257.41
200.22
247.22
289.87
213.59
284.73
183.94
88.72
48.23

(Source: NAFSCOB Reports)

GRAPH – 1
Trend of Capital, Reserves and Borrowings of DCCBs in Gujarat
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Interpretation:

The above table analyzed the funds of DCCBs and their trend in terms of Capital,
Reserves and Borrowings. The amount of capital is Rs.32346 lakhs in 2007-08, it has been
gradually increased and reached Rs.59516 lakhs in 2016-17 with percentage of 84%. In
case of reserves, they are Rs.143839 lakhs in 2007-08 where as in 2016-17 it was recorded
Rs.268584 lakhs with 86.73% growth trend. The borrowings are collected by the banks to
meet the short term and long-term credit needs. The borrowings of DCCBs in Gujarat
during the year 2007-08 are Rs.175270 lakhs, the growth of borrowings are recorded
Rs.508060 lakhs in the year 2014-15 with 89.87% growth. The average growth of Capital,
Reserves and Borrowings of DCCBBs in Gujarat is 129.58%, 138.82% and 183.94
respectively. The S.D of Capital is 29.16%, Reserves are 32.71%, and Borrowings
88.71%. When compare to the standard deviation of capital, reserves and borrowings,
borrowings have more consistent than capital and reserves.
TABLE – 3
Deposits, Loans and C/D Ratios of DCCBs in Gujarat (Rs. In lakhs)
Year

Deposits

2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14

827927
979780 (18.34)
1169262 (41.23)
1313779 (58.68)
1401876 (69.32)
1575494 (90.29)
1829500 (120.97)

DECEMBER-2019

Loans
Outstanding

643626
611252 (-5.03)
573709 (-10.86)
654680 (1.72)
812400 (26.22)
1168333 (81.52)
1159881 (80.21)

13

C/D
Ratio
77.74
62.39
49.07
49.83
57.95
74.16
63.40
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2014-15
2015-16
2016-17
Mean
S.D.
C.V.

2048600 (147.44)
2226557 (168.93)
2504485 (202.50)
1587726.00
552886.71
34.82
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1380742 (114.53)
1483277 (130.46)
1586614 (146.51)
1007451.40
393032.50
39.01

67.40
66.62
63.35
63.45
71.09
112.03

(Source: NAFSCOB Reports)

GRAPH – 2
Deposits, Loans and C/D Ratios of DCCBs in Gujarat (Rs. In lakhs)

Interpretation:

The above table has been depicted that during the 2007-08 the Deposits are registered Rs.827927
lakhs it has been increased to Rs.2504485 lakhs in 2016-17. The mobilization of deposits has been
increased gradually during the study period, and the average deposits mobilized by bank are
Rs.15,87,726 lakhs. Whereas credit deployment of DCCBs in Gujarati’s just Rs. 643626 lakhs in
2007-08, it has been increased to 146.51 times with an amount of Rs.1586614 lakhs in the year
2016-17. The average credit issued by the banks is Rs.1007451.40 lakhs. These banks are Service
oriented institutions which supply credits to industry, trade and commerce, agriculture in the form
of loans and advances for their smooth functioning.
While, the proportion of the Credit deployed to the deposit mobilized, popularly known as C/D
Ratio, is one of the parameters to assess the performance of a bank. The C/D Ratio of a bank in
general, indicates the extent to which the depositor's money is invested in credit. The Credit
Deposit Ratio of DCCBs from 2007-08 to 2016-17 is shown a fluctuating trend. The highest C/D
Ratio of the banks estimated with77.74%in 2007-08 and the lowest C/D Ratio 49.07% is recorded
in the year 2009-10. The average C/D Ratio during the study period 63.45% with a variance of
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112.50%. The S.D is 39.01 which is very less it indicates high degree of uniformity of observation
as well as homogeneity of the series.
TABLE – 4
Growth of Investment by DCCBs (Rs. In lakhs)
Year

Investment

2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
Mean
S.D.
C.V.

496398
565441
754747
940596
972950
936758
1131223
1147247
1106899
1264445
931670.4
254828.04
27.35

% of
Growth
100.00
113.91
152.04
189.48
196.00
188.71
227.89
231.11
222.99
254.72
187.69
51.34
27.35

(Source: NAFSCOB Reports)

GRAPH - 3
Growth of Investment by DCCBs
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Interpretation:

The District Central Co-operative banks have been investing its funds in different
investment avenues. The details of investment by DCCBs are investment in Govt.
securities, other trustee securities, purchasing the debentures of land development banks,
fixed deposits and other investments. The table-5 depicted growth pattern of investment by
DCCBs, the investment in 2007-08 is Rs.496398 lakhs and it has been increased gradually
year and recorded Rs.1264445 lakhs in the year 2016-17 with a growth rate154.72 %. The
average investment of the banks is Rs.931670.4 lakhs during the study period. The
Standard Deviation is 254828.04 lakhs and the C.V is 27.35 which is higher it indicates
low degree of homogeneity as well as heterogeneity of the series.
TABLE – 4
Cost of Management per Employee and Percentage of Cost of Management to Working
(Rs. In Lakhs)
Year

Working
Capital

Cost of
Mgt

2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16

1241866
1352137
1529212
1791046
2029576
2111231
1466526

25519
23952
27261
33145
43399
45958
49606

2929831
3016206

DECEMBER-2019

Cost of Mgt
No. of
per
Employees
Employee
7006
7047
6443
6903
6941
7229
7576

54991
59003

7691
7486

16

3.64
3.40
4.23
4.80
6.25
6.36
6.55
7.15
7.88

Cost of
Mgt to
Working
Capital
(%)
2.05
1.77
1.78
1.85
2.14
2.18
2.01
1.88
1.96
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2016-17
Mean
S.D.
C.V.

3407254
2087488.50
771630.32
36.96

64686
42752.00
14664.18
34.30

7470
7179.20
383.41
5.34

(Source: NAFSCOB Reports)
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8.66
5.89
1.80
30.58

1.9
1.95
0.14
7.27

Interpretation:

Cost of management of DCCBs includes salaries and other operating expenses. It is a parameter
of the bank to measure the efficiency, the cost of management per employee decreases it is good
sign, the bank is utilizing its resources effectively. If it is increases, we can say that the bank is not
properly utilizing its resources and the performance that bank not good. The cost of management
of DCCBs is shown in table no-4 it revealed that the cost management per employee has been
increasing constantly year by year by year from Rs.3.64 lakhs (2007-08) to 8.66 lakhs (2016-17).
The average cost of management is Rs.64686 and the S.D is 14664.18 with a C.V. of 34.30%. The
low degree of C.V. is recorded due to decrease in employees in the DCCBs in Gujarat. With
regards to the percentage of cost management to working capital, it has been fluctuating from
1.77% to 2.18% during the study period. The lowest percentage was recorded in the year 2008-09
with 1.77% and the highest percentage was recorded in the year 2012-13 with 2.18%.
Conclusion:
The financial performance of the District Central Co-operative banks in Gujarat is analyzed using
different statistical techniques. From the above analysis, it is concluded that the growth of No. of
DCCBs and their branches have positive trend up to certain period later there is negligible
positive trend whereas the membership in cooperatives have been decrease in last two years. The
capital, reserves, and borrowings increased almost double during the study period, with a nominal
percentage of variation. The cooperative banks have been maintaining on an average 63.45% of
C/D ratio. The cost of management per employee has been increasing during the study period due
to decrease in number of employees, the management of DCCBs have to concentrate on cost of
management. The DCCBs have been showing maximum growth in investment. It is suggested
that government should formulate specific policies and they should be implemented for the
enlistment of District Central Cooperative banks in Gujarat. DCCBs should try to upgrade
technology and should formulate customer friendly policies to competition with commercial
banks.
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‘લોકસા�હ�યમાં કહ�વતો અને ��ઢ�યોગો’

4

શાહ �નક� મયંક�ુમાર
પીએચ.ડ�. (Pursuing) (સરદાર પટ� લ �ુિન. વલ્લભિવદ્યાનગર)
જ�ુ
ં સર.

Abstract
આપણી અ�ભવ્ય�ક્તને કહ�વતો અને ��ઢપ્રયોગ વ�ુ ચોટદાર બનાવે છે . કોઈ પણ ભાષાની
આગવી સંપિ� હોય તો તે છે , �-તે ભાષા�ુ ં વ્યાકરણ અને �-તે ભાષાની કહ�વતો. કહ�વતો એ તો
લોકસા�હત્યનો ખ�નો છે અને તે �વાતા �વનની તદ્દન િનકટ હોય છે . રિતલાલ સા. નાયક
ં બી� એક
‘કહ�વતકોશ’માં લખે છે , “�મ મીઠા વગર�ુ ં ભોજન � ૂ�ું તેમ કહ�વત વગર�ુ ં બોલ�ુ ં � ૂ�ુ.”
અગત્યની વાત આ સંદભ� કરવી જ રહ� ક� , કહ�વતો અને ��ઢપ્રયોગ �-તે ભાષાની આગવી સંપિ�
એટલા માટ� પણ છે , કારણક� જો તે નો અન્ય ભાષામાં અ�ુવાદ શ� નથી અને જો થાય તો પણ �
charm છે , એ તો અવશ્ય નાશ પામે. ધારો ક�, ‘પાટ� હોિશયાર�માં ભેરવાઈ ગઈ’ ક� પછ� ‘મોરનાં �ડાને
�ચતરવા ના પડ�’- આ ��ઢપ્રયોગનો �ગ્રે� અ�ુવાદ તમે કઈ ર�તે કરશો? ‘There is no need to repaint
eggs of peacock - આ ર�તે? માટ� જ ક�ું �ં ક�, �-તે ભાષા�ુ ં આગ�ું વ્યાકરણ અને કહ�વતો એ �-તે
ભાષાનાં ભાષકોનો અ� ૂલ્ય વારસો છે અને તેનો આપણને ગૌરવ પણ હોવો જ જોઈએ.
ઉપ�ુક્ર્ ત િવષય �ગે �ડાણમાં જતા � ૂવ�, �ું શ�આત ‘આનંદ’ અને ‘આવશ્યકતા’ આ બે
શબ્દોથી કર�શ. સૌપ્રથમ તો, આનંદ અને આવશ્યકતા- આ બે શબ્દોને તમે એકમેકના પયાર્ય ગણશો ક�
પછ� િવરોધી? �ું કહ�શ ક�, આ બાબત �તે તો �સ્થિત, સમય, સંજોગ અને વ્ય�ક્તને આધીન છે . તેમ
છતાં, આનંદ વગરની આવશ્યકતા ક� આવશ્યકતા વગરનો આનંદ બંને બ�ધ
ુ ા વ્યથર્ છે . ૨૧મી સદ�ના
માનવીનો િનકટતમ નાતો ‘આનંદ’ સાથે જ વ�ુ રહ્યો છે . માનવી Fashion trend �ુજબ કપડાં પહ�રવા�ુ ં
પસંદ કર� છે - આનંદ માટ� , મ�ઘીદાટ વસ્� ુઓ ખર�દ� છે - આનંદ માટ� , સા�હત્ય�ૃિતઓ�ુ ં વાચન કર� છે ં જો આપણે આપણી વાતને પ્રભાવક ર�તે કોઈકની સમક્ષ
આનંદ માટ� … પણ આપણી આવશ્યકતા�ુ ં �ુ?
ર�ૂ કરવી હોય ક� પછ� આપણી ગણના �ુ�દ્ધ�વીમાં કરવી હોય આ� આવશ્યકતા છે , સં�ક્ષપ્ત
અ�ભવ્ય�ક્તની.
આ� 5Gનાં જમાનામાં � વ્ય�ક્ત પાસે ‘થોડામાં ઘ�ુ’ં કહ� દ� વાની આવડત અથવા તો કળા
નથી, તે વ્ય�ક્ત સફળ નથી એમ કહ� શકાય. માટ� જ, આ� નવ�લકાને બદલે MICROFICTION લોકોને
વ�ુ આકષ� છે અને ૨-૩ કલાકની લાં…બી � ૂવી કરતાં વેબિસર�ઝ જોવી વ�ુ ગમે છે અને માટ� જ આ�
OTT (OVER THE TOP) પ્લેટફોમર્ ટોચ પર છે .
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ઠ�ક આ જ ર�તે, આપણી અ�ભવ્ય�ક્તને કહ�વતો અને ��ઢપ્રયોગ વ�ુ ચોટદાર બનાવે છે .
કોઈ પણ ભાષાની આગવી સંપિ� હોય તો તે છે , �-તે ભાષા�ુ ં વ્યાકરણ અને �-તે ભાષાની કહ�વતો.
કહ�વતો એ તો લોકસા�હત્યનો ખ�નો છે અને તે �વાતા �વનની તદ્દન િનકટ હોય છે . રિતલાલ સા.
નાયક ‘કહ�વતકોશ’માં લખે છે , “�મ મીઠા વગર�ુ ં ભોજન � ૂ�ું તેમ કહ�વત વગર�ુ ં બોલ�ું � ૂ�ુ.”ં બી�
એક અગત્યની વાત આ સંદભ� કરવી જ રહ� ક�, કહ�વતો અને ��ઢપ્રયોગ �-તે ભાષાની આગવી સંપિ�
એટલા માટ� પણ છે , કારણક� જો તેનો અન્ય ભાષામાં અ�ુવાદ શ� નથી અને જો થાય તો પણ �
charm છે , એ તો અવશ્ય નાશ પામે. ધારો ક�, ‘પાટ� હોિશયાર�માં ભેરવાઈ ગઈ’ ક� પછ� ‘મોરનાં �ડાને
�ચતરવા ના પડ�’- આ ��ઢપ્રયોગનો �ગ્રે� અ�ુવાદ તમે કઈ ર�તે કરશો? ‘There is no need to
repaint eggs of peacock’- આ ર�તે? માટ� જ ક�ું �ં ક�, �-તે ભાષા�ુ ં આગ�ું વ્યાકરણ અને કહ�વતો એ
�-તે ભાષાનાં ભાષકોનો અ� ૂલ્ય વારસો છે અને તેનો આપણને ગૌરવ પણ હોવો જ જોઈએ.
આ� વડાપ્રધાનશ્રી થી લઇને સા�હત્યકાર પોતાના ભાષણમાં ક� પછ� અભણ માનવી પણ
વાત-ચીતમાં કહ�વતો પ્રયો� છે , �ાર� ક આયાસ� ૂવર્ક તો �ાર� ક અનાયાસે. કારણક�, કહ�વતો એ
�ુ�દ્ધ�વીઓ માટ� શોભા�ુપ છે અને સામાન્યજનને આકિષ�ત કરવાનો માગર્ પણ છે . એક વાત �ું
િન:શંકપણે કહ� શ�ું �ં ક�, સા�હત્ય સાથે ‘બાર ગા��ુ ં છે �ું’ ધરાવનાર વ્ય�ક્તને પણ હાસ્ય, ગઝલ અને
લોકસા�હત્યમાં આવતી લોકબોલી/કહ�વતો વાંચીને સા�હત્ય�ભ�ુખ બની શક� છે . (અનાયાસે વ્ય�ક્ત
કહ�વત બોલી �ણે છે એનો �ુરાવો ઉપ�ુક્ર્ ત લીટ�માં જ આવી ગયો).
લોકસા�હત્ય�ુ ં કોઈ પણ �ુસ્તક તમે હાથમાં લો, એ પછ� ‘ર�ઢયાળ� રાત’ (સંપાદક:
ઝવેરચંદ મેઘાણી) હોય ક� ‘દ�ક્ષણ �ુજરાતની ચૌધર� લોકવાતાર્ઓ’ (સંપાદક: રોશન પી. ચૌધર�) હોય
ક� પછ� િશષ્ટ-સા�હત્યની �ૃિત ‘અખેપાતર’ (�બ��ુ ભટ્ટ) ક� પછ� ‘દ� દામોદર દાળમાં!’ (�કશોર વ્યાસ) હોય
– તમને એમાં ઘણી કહ�વતો પ્રયો�યેલી જોવા મળશે. એટ�ું જ નહ�, વતર્માનપત્રોની હ�ડલાઈનને
આકષર્ક બનાવવા માટ� પણ �ાર� ક કહ�વતોનો સહારો લેવામાં આવે છે . તો વળ� �ાર� ક, ર� ૂજ ઉ�પ�
કરવા માટ� ક�સપ્રયોગ ક� અવતરણ થક� કહ�વતોમાં સહ�જ ફ�રફાર પણ કરવામાં આવે છે . �મક�, કર
ં રતામાં વધારો કર� આપે છે .
‘�ુરા’, તો હો ભલા! �ચન્હો પણ �ણે બોલકા બની ભાષાની �ુદ
એક અભ્યાસી તર�ક�, સંશોધક તર�ક�, જયાર� આપણે કહ�વતો બોલીએ ત્યાર� અથર્ નો અનથર્
ન થાય તેની ખાસ કાળ� રાખવી રહ�. આપણે અ�ુક કહ�વતોનો માત્ર � ૂવાર્ ધર્ જ �ણીએ છ�એ. આખી
કહ�વતોથી પણ આપણે મા�હતગાર હોવા જ જોઈએ. �મક�,
(૧) પારક� પૈસે પરમાનંદ (ને ખાઈપીને કરો આનંદ).
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(૨) તમાશાને તે�ું ન�હ (ને બાવ�ળયાને ખે�ું નહ�).
(૩) કમજોર ઔર �ુસ્સા બહોત (માર ખાને ક� િનશાની).
ં
(૪) વાત�ુ ં વતેસર કર�ું (અને કાંટા�ુ ં કટ� સર કર�ુ).
(૫) નવી વ�ુ નવ દહાડા (ને � કર� તે ત્રણ દહાડા).
(૬) �ુ ગ
ં રા �ૂ રથી ર�ળયામણા (ને પાસ �ય તો �બહામણાં).
(૭) �ધાર� રાતે મગ કાળા (ને ન�હ જણાય સસરા ક� સાળા).
(૮) �ુ કાળ ને વળ� અિધક માસ (� ૂખ્યો ને વળ� ટાઢ� છાશ).
(૯) બાંધી �ુઠ્ઠી લાખની (ને ઉઘાડતાં વા ખાય).
(૧૦) ઠંડા પ્હોરના ચટાકા (ક�ટલાક ખાટાં ને ક�ટલાક મીઠાં).
હવે આપણે લોકસા�હત્યમાં પ્રયો�યેલી ક�ટલીક કહ�વાતોને અથર્સ�હત/વા�પ્રયોગ સ�હત સમ�એ:
(૧) ‘�ટના મ�માં ��ું’/ ‘દ�રયામાં ખસખસ’: (ન�હ ��ુ)ં
બ�ુ મોટા શર�રવાળા માણસને ચપટ� ખાવા�ુ ં આપો તો એ તો દ�રયામાં ખસખસ �વી વાત
થઇ.
(૨) ‘કઢ� સા�ું વરો બગાડવો’: (સરસ આયોજનમાં નાની ખામી રહ� જવી)
આટલા પૈસા ખચ�ને અડધો પ્રસંગ તો ઉક�લી નાખ્યો છે , તો હવે એક કઢ� સા�ું વરો �ાં
બગાડવો?
(૩) ‘ક�રયાવરને કાંઠા ન હોય’: (દ�કર�ને એક વાર આપવા�ુ ં હોય માટ� એની હદ ન હોય)
મહ�શભાઈએ દ�કર�ના લગ્ન ક�વા ધામ� ૂમથી કયાર્. કહ�વાય છે ને, ‘ક�રયાવરને કાંઠા ન હોય’.
(૪) ‘ફરતે એકાદશી ને વચમાં ગોકળ આઠમ’: (� ૂખમરાની દશા)
છપ્પિનયા �ુ કાળમાં તો ઘેર-ઘેર ફરતે એકાદશી ને વચમાં ગોકળ આથમ �વો તાલ હતો.
(૫) ‘ઠાલા આવ્યા ને � ૂલા ગ્યા’: (ફોગટ ફ�રો થવો)
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ં ઠાલા આવ્યાને � ૂલા ગ્યા.
મ� એમને ક�ું હ� ું ક�, શિનવાર એ ના આવશો. હવે �ુ?
(૬) ‘પાિપયાના પીતર �વો’: (�ુકલકડ� માણસ)
િપ� ૃઓ�ુ ં શ્રાદ્ધ ન કર� તો સ્વગર્માં તેઓ પાિપયાના પીતર �વા થઈ �ય, એ�ું કહ�વાય છે .,
(૭) ‘તેલ ગ�ુ,ં � ૂપ ગ�ુ,ં હાથમાં ચા�ું ર�ુ’ં : (બધી બા�ુ એથી �ુકસાન થ�ુ)ં
એક બા�ુ નોકર� �ટ� ને બી� બા�ુ શેરબ�રમાં ખોટ, તેલ ગ�ુ,ં � ૂપ ગ�ુ,ં હાથમાં ચા�ુ ં ર�ુ.ં
(૮) ‘િપયરમાં બારશ બોલે ને તેરસ ટ�ક
ુ ા કર� ’: (� ૂખમરો)
મ� �દવ્યાને ઉછ�ના તો આપ્યા છે પણ પાછા મળવાની આશા નથી કારણક�, એના િપયરમાં
તો બારશ બોલે ને તેરસ ટ�ક
ુ ા કર� .
(૯) ‘થાપણ માટ� સાપણ થ�ુ’ં : (વ�ુલી માટ� ગમે તે હદ �ુધી જ�ુ)ં
એનો ભરોસો કરશો ન�હ, થાપણ માટ� સાપણ થાય એવી છે .
(૧૦) ‘વાછ�ુંના ટોળામાં ખોડ� ગાય ડાહ�’/ ‘ઉજ્જડ ગામમાં એરં ડો પ્રધાન’: (અ�ાનીઓ વચ્ચે
અલ્પ�ાની પણ પં�ડત ગણાય)
અર� ! એની પ્રશંસા તો થાય જ ને, વાછ�ુંના ટોળામાં ખોડ� ગાય ડાહ� એના ��ું છે .
આમ, લોકસા�હત્ય કલ્પ� ૃક્ષ સ�ુ ં છે . તેની નીચે બેસો અને � માંગો તે મળે .
માનવસ્વભાવ અને તેમની �ુ�દ્ધ�ુ શળતાને માપવા માટ� કહ�વતોનો ઉપયોગ � ૂબ જ પ્રચ�લત છે .
અ�ુભવોનો નીચોડ કહ�વતોમાં રહ�લો છે . કહ�વત વગરની ભાષા નીરસ લાગે છે . કહ�વતો અને
�ઢ�પ્રયોગ લોક્બોલી�ુ ં સ�દયર્ વધાર� છે , એમાં બેમત ન હોય શક�. આ�ુિનક �ુગમાં કહ�વત�પી
મહા� ૂલ્યવાન ખ�નો ખોવાતો અને ખવાતો �ય છે . આ વારસાને ગ્રંથસ્થ કરવા માટ� �-તે સંશોધક
પાસે મા�હતીદાતાનાં લેવલ પર જઈને કામ કરવાની આવડત હોવી જઈએ, ધીરજ હોવી જઈએ. શ્રી
મેઘાણી ‘ર�ઢયાળ� રાત’ની પ્રસ્તાવનામાં લખે છે ક�, ઠંડ� ગરમી અને વરસાદમાં રખડ�ું પડ�, રોટલો�ુગ
ં ળ� ખાવા પડ�, મા�હતીદાતાને આપણે પણ એમનાંમાનાં જ એક છ�એ એવો િવ�ાસ અપાવવો પડ�.
માટ�, આપણી પાસે આ ક્ષમતા છે ખર�?- એ પ્ર� �ુદને � ૂછવો જ રહ્યો.
ચંદ્રશ
� શાહ કહ� છે ,
“શબ્દ મારો પણ િસકંદર હશે,
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આત્મા જો એની �દર હશે”
તો અહ� ક�વા શબ્દની વાત કરવામાં આવી છે ? જો કોઈ પણ વા�માંથી લય, છંદ, પ્રિતક,
અલંકાર, પ્રાસ, વક્રો�ક્ત ક� પછ� કહ�વતની બાદબાક� કરવામાં આવે તો �-તે વા� ક�વળ સાર� ર�તે
ગોઠવાયેલા વણ�નો સ� ૂહ જ રહ� �ય છે . સમયાંતર� કહ�વતો પણ update થતી રહ� છે . �મક�, આપને
કોઈને કહ�એ ક�, તારા મગજને format માર – તો એ આજના જમાનાનો શબ્દ છે . �ું એક વાત એ પણ
કહ�વા માં� ું �ં ક�, સમયાંતર� અ�ુક કહ�વતોની (ભલે એ�ુ ં પ્રમાણ નહ�વત હોય) બાદબાક� પણ થવી
જોઈએ. દલપતરામે એમના જમાનામાં ક�ું હ� ું ક�, ‘�ટના અઢાર �ગ વાંકા’ પરં � ુ આ� પણ વ્ય�ક્ત
એ�ુ ં � ુચ્છકારથી બોલે તે યોગ્ય છે ખ�ું? કારણક�, �ટ એ એકમાત્ર એ�ુ ં પ્રાણી છે ક�, �નામાં અઢાર
�ટલી અ�યબીઓ છે . ઇસ્લામ ધમર્નો ફ�લાવો પણ �ટને આભાર� છે (બાક�ની સ�ર અ�યબી માટ�
�ૂઓ ‘સફાર�’ �ક નં:૨૪૬).
�ૂંકમાં, કહ�વતો માત્ર કહ�વાતી નથી, �વાતી હોય છે . આપણા માટ� � મ� ‘સાંબેલાધાર
વરસાદ પડ�ો’ એમ કહ�વામાં છે તે મ� ‘It’s rain cats and dogs’ કહ�વામાં નથી જ. માર� આખી વાત
�તે �ું એક જ વા�માં આ ર�તે આવર� લઈશ, કહ�વત વગર�ુ ં વા� એ ચોક વગરના િશક્ષક �ટ�ું જ
અ� ૂ�ું છે .
* સંદભર્��ુ ચ:
(૧) ‘કહ�વતકોશ’ – રિતલાલ સા. નાયક
(૨) ‘દ�ક્ષણ �ુજરાતની ચૌધર� લોકવાતાર્ઓ’ – સંપાદક: રોશન ચૌધર�
(૩) ‘ચરોતરમાં બોલાતી કહ�વતોનો સંગ્રહ’ – ચ�ુર પટ� લ
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ઉ�ચતર �ાથિમક શાળાના િશ�કોનો શૈ��ણક ટ��નોલ�જ િવિનયોગ.
5

સંશોધક
��ેશ�ુ માર બી. મકવાણા
મ. િશ., �ી કાળાતળાવ �ા. શાળા
તા. �. ભાવનગર

સાર સં�ેપ (ABSTRACT)
પ્રસ્� ુત સંશોધનનો �ુખ્ય હ�� ુ ઉચ્ચતર પ્રાથિમક શાળાઓના િશક્ષકોનો શૈક્ષ�ણક ટ� ક્નોલ�જ િવિનયોગ
�ણવાનો હતો. અહ� �ગાણી(૨૦૧૩) દ્વારા ર�ચત ‘શૈક્ષ�ણક ટ� ક્નોલ�જ િવિનયોગ માપદં ડ’નો ઉપકરણ
તર�ક� ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઉપકરણમાં શૈક્ષ�ણક ટ� ક્નોલ�જના િવિવધ શૈક્ષ�ણક સાધનો,
પ્ર�ુ�ક્તઓ અને પદ્ધિતઓને લગતા ૧૬ ઘટકોનો સમાવેશ થયો હતો. શૈક્ષ�ણક ટ� ક્નોલ�જ િવિનયોગ�ુ ં
માપન �લકટર્ પ્રકારના પાંચ �બ��ુઓવાળા માપદં ડ વડ� થ�ુ ં હ�.ું વ્યાપિવ�માં સમાિવષ્ટ શાળાઓ�ુ ં
વગ�કરણ ત્રણ પ્રકાર� કરા�ુ ં હ�ુ.ં સરકાર� શાળા, અ�ુદાિનત શાળા અને ખાનગી શાળાઓ યદ્ચ્છ ર�તે
પસંદ કરાઈ હતી. �માં ભાવનગર �જલ્લાની ઉચ્ચતર પ્રાથિમક શાળાઓની યા�્ �ચ્છક ર�તે પસંદગી
કરાઇ હતી. ગ�ણત-િવ�ાનના ૧૨ �ુ�ુષ અને ૧૬ �ી, ભાષાના ૧૯ �ુ�ુષ અને ૩૫ �ી તથા અન્ય
િવષયના ૧૫ �ુ�ુષ અને ૧૭ �ી િશક્ષકોનો એમ �ુલ ૧૧૪ પાત્રોનો સમાવેશ કય� હતો. પ્રાપ્ત મા�હતી�ુ ં
� ૃથ�રણ SPSS દ્વારા કરવામાં આવ્�ુ.ં આ સંશોધનમાં �તીયતા િવષયક ઉત્કલ્પના (૧) ની તપાસ
ટ�-�ુણોતર અને અધ્યાપન િવષય સંબિં ધત ઉત્કલ્પના (૨) ની તપાસ એફ-�ુણોતર વડ� કરાઇ હતી.
માપદં ડની િવ�સનીયતા ક્રોનબેક આલ્ફા�ક અને અધર્ િવચ્છે દન પદ્ધિત વડ� તપાસવામાં આવી હતી.
પ�રણામ દશાર્વે છે ક� શૈક્ષ�ણક ટ� ક્નોલ�જ િવિનયોગ માપદં ડ પરના પ્રાપ્તાંકો પર આલેખ િસદ્ધાંત
અ�ુસાર ગણાયેલ ‘સી’ �ક�ુ ં � ૂલ્ય ૦.૮૩ મળ્�ુ.ં તેના દ્વારા માપદં ડની એક્પ�રમાણાત્મકતા ક� ઘટક
યથાથર્તા િસદ્ધ થઈ હતી. શૈક્ષ�ણક ટ� ક્નોલ�જના િવિનયોગ પર �તીયતા ક� અધ્યાપન િવષયની અસર
ન હતી. િશક્ષકો દ્વારા શૈક્ષ�ણક ટ� ક્નોલ�જનો સરાસર� િવિનયોગ ૭૦.૨૮% �ટલો મધ્યમથી થોડો વધાર�
જોવા મળે છે .
� ૂિમકા
વીસમી સદ�ના ઉતરાધર્માં થયેલી ટ� ક્નોલ�જની પ્રગિતથી �ુિનયાનો કોઈ દ� શ ક� �વન�ુ ં કોઈ ક્ષેત્ર
બાક� ર�ું નથી. તેમાં િશક્ષણ ક્ષેત્ર પણ બાકાત ર�ું નથી. બી� િવ��ુદ્ધમાં અમે�રકાએ �ુદ્ધ િવષયક
�ુપ્ત મા�હતી બે �ુ દા�ુ દા કમ્પ્� ૂટર વચ્ચે અન્યને �ણ ન થાય તે ર�તે આપ લે કરવા માટ�
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ઇન્ટરનેટની શોધ કર�. બી� િવ��ુદ્ધ બાદ ઇન્ટરનેટની શોધ �ુિનયાની મા�હતી આપ-લે� ુ ં મહત્વ�ુ
માધ્યમ બની. હવે ગામડાઓ પણ વૈિ�ક જોડાણ (world wide web) થી જોડાઈ ગયા છે . આમ,
ટ�ક્નોલ�જનો ઉપયોગ ભર� ૂર થઇ રહ્યો છે .
સમાજની �ુણવતાનો આધાર િશક્ષકોની સજ્જતા પર રહ�લો છે . �યાર� િશક્ષકોની સજ્જતાનો આધાર
તેની અધ્યાપન પદ્ધિત પર રહ�લો છે . ભારત�ુ ં ભાિવ વગર્ખડં ોમાં સાર� ર�તે ઘડાય અને િશક્ષકો
વગર્ખડ
ં ોમાં અવનવા અધ્યયન અ�ુભવો � ૂરા પાડ� શક� તે માટ� શૈક્ષ�ણક ટ�ક્નોલ�જનો ઉપયોગ સાંપ્રત
�ુગમાં અિનવાયર્ બન્યો છે . વળ�, િશક્ષણ પ્ર�ક્રયાને �ુધારવામાં અને સ� ૃદ્ધ બનાવવામાં શૈક્ષ�ણક
ટ�ક્નોલ�જ�ુ ં મહત્વ સ્વયંિસદ્ધ છે . આથી, િશક્ષકોમાં શૈક્ષ�ણક ટ� ક્નોલ�જ િવષયક ��િૃ ત હોવી જ�ર� છે .
માત્ર �� ૃિત જ નહ� પણ શૈક્ષ�ણક ટ� ક્નોલ�જનો અસરકારક િવિનયોગ વગર્ખડં માં અિનવાયર્ છે . છે લ્લા
પાંચ વષર્માં શૈક્ષ�ણક ટ�ક્નોલ�જ િવષયક ��ૃિત અને િવિનયોગના સંશોધનો હાથ ધરાયા હતા. �ના
પ�રણામોમાં એ�ુ ં �ણવા મળ્�ુ ં હ�ું ક�, પરમાર(૨૦૦૦) અ�ુસાર પ્રાથિમક શાળાના િશક્ષકોની શૈક્ષ�ણક
ટ�ક્નોલ�જ િવષયક �� ૃિત િનમ્ન હતી. ચૌહાણ(૨૦૦૧) અ�ુસાર માધ્યિમક શાળાના િશક્ષકોની શૈક્ષ�ણક
ટ�ક્નોલ�જ િવષયક �� ૃિત મધ્યમ હતી. સેતા(૨૦૦૩) અ�ુસાર માધ્યિમક શાળામાં શૈક્ષ�ણક
ટ�ક્નોલ�જનો િવિનયોગ િનમ્ન હતો. રા�ય�ુ�(૨૦૦૫) અ�ુસાર ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળામાં શૈક્ષ�ણક
ટ�ક્નોલ�જ િવિનયોગ િનમ્ન હતો. ઉચ્ચતર પ્રાથિમક ક્ષેત્રે આ પ્રકારના સંશોધનો થયા ન હોવાથી
ઉચ્ચતર પ્રાથિમક શાળાના િશક્ષકોનો શૈક્ષ�ણક ટ� ક્નોલ�જ િવિનયોગ િવશેનો અભ્યાસ કરવો જ�ર� બની
�ય છે .
સમ�યા કથન
ઉચ્ચતર પ્રાથિમક શાળાના િશક્ષકોનો શૈક્ષ�ણક ટ� ક્નોલ�જ િવિનયોગ.
ુ
અ�યાસના હ��ઓ
૧.

ઉચ્ચતર પ્રાથિમક શાળાના િશક્ષકો માટ� શૈક્ષ�ણક ટ� ક્નોલ�જ િવિનયોગ માપદં ડ�ુ ં યથાથ�કરણ
ચકાસ�ુ.ં

૨.

ઉચ્ચતર પ્રાથિમક શાળાના િશક્ષકો�ુ ં શાળાના વગર્ખડ
ં માં શૈક્ષ�ણક ટ�ક્નોલ�જ િવિનયોગ�ુ ં
પ્રમાણ �ણ�ુ.ં

૩.

ઉચ્ચતર

પ્રાથિમક શાળાના

વગર્ખડ
ં ોમાં શૈક્ષ�ણક

ટ� ક્નોલ�જ

િવિનયોગ

પર િશક્ષકોની

�તીયતાની અસર તપાસવી.
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ઉચ્ચતર પ્રાથિમક શાળાના વગર્ખડ
ં ોમાં શૈક્ષ�ણક ટ� ક્નોલ�જ િવિનયોગ પર અધ્યાપન િવષયની
અસર તપાસવી.

અ�યાસના ��ો
૧.

ઉચ્ચતર પ્રાથિમક શાળાના િશક્ષકો�ુ ં શાળાના વગર્ખડ
ં માં શૈક્ષ�ણક ટ�ક્નોલ�જ િવિનયોગ�ુ ં
પ્રમાણ ક�ટ�ું હશે ?

૨.

ઉચ્ચતર પ્રાથિમક શાળાના િશક્ષકોની �તીયતા સાથે શૈક્ષ�ણક ટ�ક્નોલ�જનો વગર્ખડ
ં માં
િવિનયોગનો સંબધ
ં ક�વો હશે ?

૩.

ઉચ્ચતર પ્રાથિમક શાળાના િશક્ષકોનો અધ્યાપન િવષય સાથે શૈક્ષ�ણક ટ� ક્નોલ�જનો વગર્ખડ
ં માં
િવિનયોગનો સંબધ
ં ક�વો હશે ?

અ�યાસની ઉ�ક�પનાઓ
૧.

ઉચ્ચતર પ્રાથિમક શાળાના �ુ�ષ િશક્ષકો અને �ી િશક્ષકોના શૈક્ષ�ણક ટ�ક્નોલ�જ િવિનયોગના
સર� રાંશ પ્રાપ્તાંકો વચ્ચે સાથર્ક તફાવત નહ� હોય.

૨.

ઉચ્ચતર પ્રાથિમક શાળાના િવ�ભ� િવષયો ભણાવતા િશક્ષકોના શૈક્ષ�ણક ટ� ક્નોલ�જ િવિનયોગના
સરાસર� પ્રાપ્તાંકો વચ્ચે અથર્� ૂચક તફાવત નહ� હોય.

અ�યાસની િવશેષતા
૧.

પ્રસ્�ુત અભ્યાસ પરથી ઉચ્ચતર પ્રાથિમક શાળાના િશક્ષકોનો વગર્ખડ
ં માં શૈક્ષ�ણક ટ�ક્નોલ�જ
િવિનયોગ�ુ ં પ્રમાણ �ણી શકાશે.

૨.

શૈક્ષ�ણક ટ� ક્નોલ�જ િવશેના િવિનયોગની મા�હતી મળશે � ભિવષ્યના સંશોધન માટ� નો આધાર
બનશે.

૩.

ઉચ્ચતર પ્રાથિમક શાળાના વગર્ખડ
ં માં શૈક્ષ�ણક ટ� ક્નોલ�જના િવિનયોગ પર તેમની �તીયતા
અને િવષય �વા ચલોની અસર �ણી શકાશે.

૪.

શૈક્ષ�ણક ટ� ક્નોલ�જના િવિનયોગ માપદં ડ નામ�ુ ં એક વ�ુ ઉપકરણ પ્રાપ્ત થશે � ભિવષ્યના
સંશોધનને પથ દશાર્વશે.
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આ અભ્યાસ દ્વારા મળે લી મા�હતીનો ઉચ્ચતર પ્રાથિમક શાળાઓના િશક્ષકોની � ૂવર્સેવાકાલીન
અને સેવાકાલીન તાલીમ કાયર્ક્રમોની રચનામાં મહ્દ�શે ઉપયોગી સા�બત થશે.

૬.

શૈક્ષ�ણક ટ�ક્નોલ�જના િવિનયોગ �વા પાસાંને સ્પશર્તા ઉપલબ્ધ સંશોધનોમાં ઉચ્ચતર પ્રાથિમક
ક્ષેત્રે થયે� ું પ્રસ્� ુત સંશોધન સ્થાિનક હોવાના કારણે િવશેષ મહત્વ ધરાવે છે .

�યાપિવ� અને ન� ૂના પસંદગી
પ્રસ્� ુત અભ્યાસમાં ભાવનગર શહ�રની �ુજરાતી માધ્યમવાળ� ઉચ્ચતર પ્રાથિમક શાળાઓના િશક્ષકોનો
વ્યાપિવ� તર�ક� સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો.
વ્યાપિવ�માં સમાિવષ્ટ શાળાઓ�ુ ં વગ�કરણ ત્રણ પ્રકાર� કરા�ુ ં હ�.ું �માં સરકાર� શાળા, અ�ુદાિનત
શાળા અને ખાનગી શાળાઓ યદ્ચ્છ ર�તે પસંદ કર� હતી. અહ� સાત સરકાર� શાળાઓ, ત્રણ
અ�ુદાિનત શાળાઓ અને પાંચ �બન-અ�ુદાિનત શાળાઓનો સમાવેશ કરાયો હતો. અહ�, સ્તર��ૃત
યદ્ચ્છ �મખા પદ્ધિત દ્વારા ન� ૂનો પસંદ થયો હતો. ન� ૂનામાં �ુલ ૧૧૪ પાત્રો હતા. �માં ૬૮ �ી અને
૪૬ �ુ�ુષ િશક્ષકોનો સમાવેશ થયો હતો.
અ�યાસની �ે� મયા� દા
પ્રસ્� ુત અભ્યાસમાં માત્ર ભાવનગર શહ�રની �ુજરાતી માધ્યમવાળ� ઉચ્ચતર પ્રાથિમક શાળાઓના
િશક્ષકોનો જ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો.
ઉપકરણ
પ્રસ્� ુત સંશોધનમાં �ગાણી(૨૦૧૩) દ્વારા ર�ચત ‘શૈક્ષ�ણક ટ� ક્નોલ�જ િવિનયોગ માપદં ડ’નો ઉપયોગ
કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઉપકરણમાં શૈક્ષ�ણક ટ�ક્નોલ�જના િવિવધ શૈક્ષ�ણક સાધનો, પ્ર�ુ�ક્તઓ અને
પદ્ધિતઓને લગતા ૧૬ ઘટકોનો સમાવેશ થયો હતો. આ ઉપકરણની િવ�સનીયતા અને યથાથર્તા
પ્રાથિમક શાળાઓના, માધ્યિમક શાળાઓના અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાઓના િશક્ષકોનો ન� ૂનો લઈ
તપાસવામાં આવી હતી.
મા�હતી એક�ીકરણની �િવિધ
પ્રસ્� ુત સંશોધનમાં અભ્યાસક� સૌ પ્રથમ ન� ૂનામાં સમાિવષ્ટ શાળાઓના આચાય�ની અ�ુમિત મેળવી
હતી. મા�હતી એકત્રીકરણ માટ� ‘શૈક્ષ�ણક ટ� ક્નોલ�જ િવિનયોગ માપદં ડ’નો ઉપયોગ થયો હતો.
ભાવનગર શહ�રની �ુજરાતી માધ્યમની પસંદગીની શાળાઓમાંથી �ુ લ ૧૧૪ િશક્ષકોએ મા�હતી આપી
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હતી. પ્રસ્� ુત અભ્યાસમાં અભ્યાસક� ઉપયોગમાં લીધેલ ઉપકરણના દર� ક િવધાનો ઉચ્ચતર પ્રાથિમક
શાળાઓના િશક્ષકો સાર� ર�તે સમ� શ�ા હતા. અને િશક્ષકોએ પ્રત્�ુતર આપવા માટ� ઉત્�ુકતા દશાર્વી
હતી. સંશોધક� િશક્ષકોના પ્રિતચારો મેળવ્યા હતા.
મા�હતી� ંુ િવ�લેષણ
પ્રસ્� ુત અભ્યાસમાં ઉચ્ચતર પ્રાથિમક શાળાઓના િશક્ષકોનો ‘શૈક્ષ�ણક ટ�ક્નોલ�જ િવિનયોગ માપદં ડ’
માટ� મા�હતી�ુ ં િવશ્લેષણ SPSS નામના કમ્પ્� ૂટર પ્રોગ્રામની મદદથી કરવામાં આવ્�ુ.ં િશક્ષકને આપેલા
િવિનયોગ માપદં ડના પ્રાપ્તાંકો એકિત્રત કર� � ૂન્યથી ચાર પ્રાપ્તાંકો વડ� પ્રત્યેક પ્રિતચાર�ુ ં �ુણાંકન
કરવામાં આવ્�ું હ�ુ.ં �ુણાંકન દ્વારા પ્રત્યેક િશક્ષકનો શૈક્ષ�ણક ટ� ક્નોલ�જ િવિનયોગ માપદં ડ પરનો
પ્રાપ્તાંક ન�� થયો હતો. પ્રસ્�ુત સંશોધનમાં શૈક્ષ�ણક ટ� ક્નોલ�જ િવિનયોગ માપદં ડ�ુ ં પ્રમાણ �ણવા
માટ� તેમના પ્રાપ્તાંકો�ુ ં આ� ૃિત િવતરણ તૈયાર કર�ને વણર્નાત્મક �કશા�ીય ગણતર�ઓ કરવામાં
આવી હતી.
આ સંશોધનમાં �તીયતા િવષયક ઉત્કલ્પના (૧) ની તપાસ ટ�-�ુણોતર અને અધ્યાપન િવષય
સંબિં ધત ઉત્કલ્પના (૨) ની તપાસ એફ-�ુણોતર વડ� કરાઇ હતી. માપદં ડની િવ�સનીયતા ક્રોનબેક
આલ્ફા�ક

અને અધર્ િવચ્છે દન પદ્ધિત વડ� તપાસવામાં આવી હતી. માપદં ડની યથાથર્તા આલેખ

િસદ્ધાંત પર આધા�રત �કલફ્સના ‘સી’ �ક દ્વારા તપાસવામાં આવી હતી.
અ�યાસના તારણો
૧.

શૈક્ષ�ણક ટ� ક્નોલ�જ િવિનયોગ માપદં ડની િવ�સનીયતા ક્રોનબેક આલ્ફા�ક (૦.૭૮) અને અધર્
િવચ્છે દન (૦.૭૨) હતો. શૈક્ષ�ણક ટ� ક્નોલ�જ િવિનયોગ માપદં ડની િવ�સનીયતા ઘણી ઉચી
હતી.

૨.

શૈક્ષ�ણક ટ� ક્નોલ�જ િવિનયોગ માપદં ડ પરના પ્રાપ્તાંકો પર આલેખ િસદ્ધાંત અ�ુસાર ગણાયેલ
‘સી’ �ક�ુ ં � ૂલ્ય ૦.૮૩ મળ્�ુ ં હ�.ું તેના દ્વારા માપદં ડના ઘટક યથાથર્તા િસદ્ધ થઈ હતી.

૩.

ઉચ્ચતર પ્રાથિમક શાળાઓના િશક્ષકો દ્વારા શૈક્ષ�ણક ટ� ક્નોલ�જનો સરાસર� િવિનયોગ ૭૦.૨૮%
�ટલો મધ્યમથી વધાર� હતો.

૪.

ઉચ્ચતર પ્રાથિમક શાળાઓના િશક્ષકો દ્વારા થતાં શૈક્ષ�ણક ટ�ક્નોલ�જ િવિનયોગ પર તેમની
�તીયતાની અસર ન હતી.
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ઉચ્ચતર પ્રાથિમક શાળાઓના િશક્ષકો દ્વારા થતાં શૈક્ષ�ણક ટ�ક્નોલ�જ િવિનયોગ પર તેમના
અધ્યાપન િવષયની અસર ન હતી.

ભાિવ સંશોધનો �ગે ભલામણો
૧.

ઉચ્ચતર પ્રાથિમક શાળાઓના િશક્ષકો દ્વારા થતાં શૈક્ષ�ણક ટ� ક્નોલ�જના વગર્ખડ
ં માં િવિનયોગ
અને િવદ્યાથ�ની િસ�દ્ધ વચ્ચેના સંબધ
ં ની તપાસ કર� શકાય.

૨.

િશક્ષકો�ુ ં વગર્ખડ
ં માં શૈક્ષ�ણક ટ� ક્નોલ�જ િવિનયોગ�ુ ં પ્રમાણ વ�ુ હકારાત્મક બનાવવા પ્રયત્ન
કરવો જોઈએ. �થી િવદ્યાથ�ઓનો હકારાત્મક િવકાસ થઈ શક�.

૩.

ઉચ્ચતર પ્રાથિમક શાળાઓના િશક્ષકો દ્વારા

થતાં શૈક્ષ�ણક ટ� ક્નોલ�જના

િવિનયોગમાં

અ�ુભવાતી �ુશ્ક�લીઓ િવશે સંશોધનકાયર્ હાથ ધર� શકાય.
સંદભ�� ૂ�ચ
ચૌહાણ, એ. (૨૦૦૧). માધ્યિમક શાળાઓના િશક્ષકોની શૈક્ષ�ણક ટ� ક્નોલ�જ િવષયક ��િૃ ત. અપ્રકાિશત
એમ.એ�્ . લ�ુ શોધિનબંધ, ભાવનગર �ુિનવિસ�ટ�, ભાવનગર.
�ગાણી, વી.એચ. (૨૦૧૩). પ્રાથિમક શાળાના િશક્ષકોની સ્વ-કાયર્સાધકતા અને વગર્ખડ
ં માં શૈક્ષ�ણક
ટ� ક્નોલ�જના િવિનયોગ વચ્ચેનો સંબધ
ં . અપ્રકાિશત એમ.એ�્ . લ�ુ શોધિનબંધ, ભાવનગર
�ુિનવિસ�ટ�, ભાવનગર.
પરમાર, વાય. (૨૦૦૨). પ્રાથિમક શાળાઓના વગર્ખડ
ં માં શૈક્ષ�ણક ટ�ક્નોલ�જનો િવિનયોગ. અપ્રકાિશત
એમ.એ�્ . લ�ુ શોધિનબંધ, ભાવનગર �ુિનવિસ�ટ�, ભાવનગર.
રા�ય�ુ�ુ, એન. (૨૦૦૫). ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળાઓના વગર્ખડ
ં માં શૈક્ષ�ણક ટ�ક્નોલ�જનો િવિનયોગ.
અપ્રકાિશત એમ.એ�્ . લ�ુ શોધિનબંધ, ભાવનગર �ુિનવિસ�ટ�, ભાવનગર.
સ�તા, એમ. (૨૦૦૩). માધ્યિમક શાળાઓના વગર્ખડ
ં માં શૈક્ષ�ણક ટ�ક્નોલ�જનો િવિનયોગ. અપ્રકાિશત
એમ.એ�્ . લ�ુ શોધિનબંધ, ભાવનગર �ુિનવિસ�ટ�, ભાવનગર.
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‘નામ�પ’ ચ�ર� િનબંધસં�હમાં �ગટ થતી �ામચેતના
પરમાર િમતેષ�ુમાર ચંદ્રકાંતભાઈ

6

એમ.ફ�લ., �ુજરાતી િવભાગ.
�ુજરાત ક�ન્દ્રીય િવ�િવદ્યાલય, ગાંધીનગર.
•

��તાવના:
�ુજરાતી સા�હત્ય ક્ષેત્રે ‘બા�ુ વીજળ�’ ચ�રત્ર િનબંધન સ�ક તર�ક� �ણીતા અિન�ુદ્ધ ભટ્ટ�,

પા�ાત્ય અને ભારતીયસા�હત્ય ની િવવેચન શ્રેણીના, સ્વાધ્યાયશ્રેણીના અનેક સંપદાનો-સા�હત્ય લેખોનાં
સંગ્રહો, કાવ્ય અને ચ�રત્ર િનબંધ �વા �ુસ્તકો આપીને �ુજરાતીસા�હત્ય સ� ૃદ્ધ ક�ુ� છે . તેઓ સ�ક
િવષયક તર�ક� �ણીતા બન્યા છે . અ�હત્યના બ�િુ વધ પ્રદ� શોમાં કલમ ચલાવતા આ સ�ક પ્રયોગશીલ
વલણ દાખવે છે . માનવ� ૃિ�ઓ�ુ ં િવશ્લેષણ અને િવચાર પ્રાધાન્ય દ્ધારા અનોખી લાક્ષ�ણકતાને દાખવી
છે . ‘નામ�પ’ના ચ�રત્રિનબંધો સ�ર્ય હ્રદયમાં �ડ� છાપ � ૂક� ગયેલા એવા ક�ટલાય સામાન્ય
માનવીઓમાં રહ�લા િવિશષ્ટ �ુણો �ુ ં દશર્ન અહ� થાય છે . સ�ક ના અભ્યાસકાળ દરિમયાન, િશક્ષક
તર�ક�ની નોકર� કરતાં િમત્રો અને બેફ�કર બની �વતા સા�ુઓ સાથે લેખકને �વવાનો � સમય મળ્યો
છે . તે પછ� ગ્રામ�વનના તળપદા ભાવોથી ��કત થયેલા એ જનપદના માનવોના હ�યાના ભાવોની
ઝાંખી કરાવી છે . ઉ�ર �ુજરાતના કોઈ નાના ગામડાના ક� વડોદરાની આસપાસના ગામડાના ક�
�બલીમોરામાં ભેટ�લા દ�ક્ષણ �ુજરાતનાં કોઈ વ્ય�ક્ત એ જોએલો, �ણેલો અને પ્રત્યક્ષ આ�ુભવેલા
વ્ય�ક્તઓના કોઈ કોઈ �શોએ સ�ક �ચ� ઉપર � ર�તે કબ્જો જમાવ્યો હશે તેની સ્� ૃિત સ�ક
સંવેદનનો િવષય બની અહ� �ૃિત�પે અમર બની છે .
•

‘નામ�પ’ ચ�ર�િનબંધસં�હમાં �ગટ થતી �ામચેતના:
‘નામ�પ’ના વીસ ચ�રત્રિનબંધો દ્ધારા સ�ક� સમાજમાં વસતા, સામાન્ય અને �ુણે કર�ને

મોટા િવિવધ વ્ય�ક્તઓના ચ�રત્ર આલેખ્યા છે. આ ચ�રત્રિનબંધોમાં આલેખાયેલા પ્રત્યેક પાત્રમાં રહ�લી
િવિશષ્ટ્તા ને બરાબર પારખી શ�ા છે . સામાન્ય પ�ર�સ્થિતમાં રહ�નારા, �વન �વતાં છતાં પોતાના
કાય� થી મહ�કતા એવા �ભ� �ભ� સ્તરના માનવીઓની આવી �વન િવશેષતાઓના પ્રવાહમાં �ાંય
દટાઇ �ય એ પહ�લા અક્ષરદ� હ અમર કરવા લેખક� અહ� આલેખ્યા છે . ��ુ ં અ�સ્તત્વ નામ�પ બની માત્ર
રહ� �ય તે પહ�લા એને શબ્દદ� હ� કંડાર�ને સ�ક� અ�ુભવ જગતની સ�ૃ�દ્ધ આબાદ ર�તે ર�ૂ કર� શકાય
છે . લેખક સાથે રમતા રમતા, અભ્યાસ કરતાં એવા બા�ુ વીજળ�, ર�ુ અ�લગરો, ભોળો મગર, ચમન
ચડ્ડ� વગેર� બાળકો તેમજ � ૂળ�બા, કાશીમા, ગપો પં�ડત, ગોરબાપા �હરભાઈ માસ્તર, ક્લાકર્ કાકા �વા
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વ્ય�ક્તઓના પ�રચય દ્ધારા ગ્રામસમાજમાં �વત સહજ, ભોળા માનવીઓની નીદભર્ �વનશૈલી તથા
એમની � ૂ�મ ગિતિવિધઓને ઝીણવટ � ૂવર્ક સ�ક� આલેખી છે .
આ ચ�રત્રિનબંધ�ુ ં પહ�� ું ચ�રત્ર એટલે ‘બા�ુ વીજળ�’. ગામડામાં રહ�તા નાની ઉમરમાં િવધવા
થયેલા ‘ભાભી’નો ફાઇનલ �ુધી પહ�ચેલો એકનો એક બા�ુ. ગામને �ુતરા �વા પાળ� અપાર પ્રેમ અને
મોટર માટ�� ુ ં અપાર આકષર્ણ. �યાર� ગ�ણતના �કડાની �તમાળ જોઈ બા�ુ � ૂજતો પણ રામાયણ
મહાભારત અને ભાગવતના અનેક પાઠ મોઢ� રહ� ગયેલા. રા� નવાબો �વાક� ‘િમર �ફર’ �વા�ુ ં નામ
યાદ રાખવામાં પરસેવો પણ ર� બઝેબ થઈ જતો.
‘િમર �ફર’ નામનો એક નવાબ હતો. એનો અથર્ લેખક કર� આપે ત્યાર� "ઓ�ાર� � ૂન�ુ ં
ભ�ું થાય ...” પછ� હસીને �ુસ્તક છાપવાવાળા ને �ણે દોષ દ� તા

હોય "આવી � ૂલ� ૂલમણી ચ્યમ

ૃ .૨)
ં
સાપતા હસી. મીર ઝાફર ઠોયા �વો નવાબ હતો ઇમ સાપતા ઇયોના બાપ �ુ ં �ુ ં જ� ું હ�ુ?"(�
પછ� હસી પડ�ો ને ગોદ�ું ઓઢયા�ુ ં � ૂછ�ને કહ� –“ઓઢયા િવના ક�ય ઈયાદ ન ના ર� .”(� ૃ. ૨)
ઉ�ર �ુજરાતની બોલીનો લેખક� કર� લો સબળ પ્રયોગ ન�ધપત્ર છે . પણ રા� મહારા�ઓ ક�
પરં પ�રત િશક્ષણથી સાવ �ુ દા જ િશક્ષણ સંસ્કારોથી ઉછર� લ બા�ુ પ્રચ�લત િશક્ષણ પ્રણાલીથી અકળાય
ત્યાર� તે પેલા મં�દરના બાવા� પાસે જઈને બેસતો.
ઉનાળાની રાતે ભજનની રમ�ત બોલાવતા બા�ુ ને �યાર� કોઈ છોકરો આવીને કહ� "ફલાણા�ુ ં
�ૂત�ું �ખસકોલોને પકડ�ને ખા�ું �ુ"ં એ �ણતા જ �ુતરા �ુ ં આવી બન�ુ.ં આ �ુતરાનો એક હાથ પકડ�ને
બી� હાથે ફટકાર� અને કહ�- "ખલી તો રોમને વ્હાલી હતી. �ુને ર�મની �ગળ�એ ચટાપટા નથ
દ� ખતા?”(� ૃ. ૧૦) ગ્રામ�વનની દર� ક વાસ્તિવકતાને સહજતાથી સ્વીકારતો બા�ુ સહ�તથી હદયસ્પશ�
છે પરં � ુ દર� ક કાયર્ ને હોશથી કરવાની ટ� વ ન�ધપાત્ર છે . �ૂવામાંથી પાણી ખ�ચવા�ુ ં હોય ક� બાવા�નો
કોઈ અમ�ુ ં કામ કરવા�ુ ં હોય એ બધમાં બા�ુ અ�ગ્રમ હોય. ગ્રામ�વનની બા�લશતાને પ્રગટાવીને
લેખક� બા�ુના ર� ૂ� હાસ્યભર વ્ય�ક્તત્વનો આલેખ સ�કની ઝીણવટભર� િનર�ક્ષણ શ�ક્તનો ઘોતક છે .
તે ગામડાની શાળામાં માત્ર �ઘ કર� માસ્તરપ�ું કરતાં િશક્ષક દં ડ પેટ� માતા� (માસ્તરની પત્ની)ને
માસ્તરના �ક
ુ મ પ્રમાણે પહોચ�ું કર�ુ ં ક� એમ�ુ ં ટાં�ટુ �ું કર�ું તે છે . તો બી� તરફ બાવા� �વા કોઈ
સાચા વ્ય�ક્તની વ્ય�ક્તમ�ા�ુ ં દશર્ન ર�ુના પાત્રથી લેખક� કરાવ્�ુ છે . ભણેલા ગણેલા પોતાના સ્વાથર્
સાધવામાં િન�ુણ રહ� ત્યાર� ગામના બાવા� પરોપકાર�, માનવ્યથી ર�ુના દોષને ઢાંક� છે . બાવા�ની
સાચી વ્ય�ક્તત્વના દશર્ન લેખક� કરાવ્યા છે . થોડ� �ુઝ સમજ બાળકના માનસમાં પર�વતર્ન ક�� ુ ં
પ�રણામ લાવે છે તેની ઝાંખી પણ થાય છે .
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આમ, બા�ુ વીજળ� અને ર�ુ અ�લગરો બંને વ્ય�ક્ત ચ�રત્રો માં લેખક� પ્રસંશા લેખન દ્વારા
એવી તો રં ગોળ� � ૂર� આપી છે ક� પ્રત્યેક પ્રસંગોપાત્રો ગ્રામ�વનની

િવિશષ્ટતાઓને પ્રગટ કર� છે .

ર�ુના પાત્ર તેને �વનની સહજતા �ાર� ક ગાંડપણ ના સીમાડા �ુધી િવસ્તર� છે .
�ુખો, ચકલો અને ભગત �વા નામે ઓળખાતા એક માછ� છોકરાના વ્ય�ક્તત્વના �ુ દા
�ુ દા �પો�ુ ં આલેખન ‘ચકલા ભગત’માં થ�ુ ં છે . લેખક� પ્રોફ�સર તર�ક�ની નવી નોકર�માં જોડાયા ત્યાર�
કશા જ પ�રચય િવના એ લેખકનો સામાન ગોઠવવા લાગે છે . ને પૈસા લેતો નથી એનો � ૂળ ધંધો તો
શેઠને ત્યાં આવતા દ�રયાઈ વહાણોમાંથી દાણચોર�નો માલ વેચવાનો હતો. લેખકને એ િવિવધ િવદ� શી
વસ્�ુઓ બતાવે ને લેવા માટ� કહ� અને એ�ુ ં વેપાર� વલણ પ્રગટ� અને પછ� એતો રાત પડ� ને ‘�હમલેન’
ઉપાડ� ને સવારથી લાવી �ુક� દ� તો. તેમાં તેની �ુશળ ડ્રાઇવર તર�ક�ની છાપ પ્રગટ� છે . લેખક� દાણચોર�ને
ચોર� કહ�વાય એમ એને વારં વાર સમ�વે� ું પરં � ુ તે ક� �ુવ પં�ક્તઓ બોલતો "�ું થોડો ચોર� કરતો �?"
લેખક એને સમ�વે, આ કાળા કામ બદલ તે �લમાં ગયેલો છતાં એને માટ� સહજ હ�.ું િવકટ
પ�ર�સ્થિતમાં માગર્ શોધવાની એની �ુ નેહ પ્રસંગ લેખકના િમત્રો સાથે દ�રયાઈ �ુસાફર�માં પ્રગટ� છે .
તેનો એક અલગ િમ�જ �ૂબતાં માણસોને બચાવવામાં તેની �હમ્મત દાદ માંગી લે તેવી છે . ટ� કર� પર
બેઠ�લા લોકોમાંથી એક બાળક દ�રયામાં પડ� ગ�ુ.ં ને ‘ચકલો’ દ�રયામાં પડ� ખાસીવાર� બહાર આવ્યો
"ની ભલે દ�રયાપીર બે દા’ડા પછ� કાંઠ� � ૂક� જહ�."(� ૃ.૯૬) આ અવાજમાં બાળકને ન ગોતી શકવાની
વેદના અને કંપ શબ્દોમાં ડોકાય છે . ચકલો ભગત એક તરફ માનવતા � ૂલ્યો સભર છે . તો બી� તરફ
દાણચોર� ના ધંધામાં સહજ લેખે છે . પણ એની માણસાઈ ની �ત જોઈ શકાય છે . લેખક દ્વારા દ�ક્ષણ
�ુજરાતની બોલીના આસ્વાદ �શો અહ� પ્રગટ� છે .
‘ચમનચડ્ડ�’ માં એક િવધ્યાથ�ની �વનવેદના પ્રગટ� છે . િવધ્યાથ� અવસ્થામાં જોયેલા ભપકાથી ક�
મહાનગરના �વનની �ુ � ૂહલપણાની પાછળ રહ�લી વાસ્તિવકતા તેને �યાર� સમ�ય છે . ત્યાર� ગામડા
તરફ પાછો વળ� �ય છે . એ � ૂળ �વનને વ�ુ સા�ત્વક માને છે . વડોદરાની આ�ુ બા�ુ ગ્રામિવસ્તારના
િવધ્યાથ�ઓ ને વડોદરા�ુ ં અને ત્યાં� ુ ં ભણતર ભાર� આકષર્ક હ�ુ.ં એવો એક િવધ્યાથ� ચમન ગામડ� થી
વડોદરા ભણવા માટ� આવે છે . �ુરજ આથમ્યાની સાથે વડોદરાને �ુ� ૂહલતથી જોઈ રહ� છે . છ�માં ઊભો
રહ� સંસ્�ૃત પા�ું કરતો ચમન ખર� ખર તો સામેના મકાનમાં રાહ�તા એક દ�ક્ષણ �ુ�ુંબની બે દ�કર�ઓને
જોવા માટ� ઊભો રહ�તો. ઉ�રાયણના �દવસે છોકર�ઓ�ુ ં ચમનની સામે જોઈ હસવા માત્ર થી એનામાં
પર�વતર્ન આવી ગ�ુ.ં વે�દયો િવધ્યાથ� મટ� ઠાવકો બની �ય છે . બી� તરફ એક ધનવાન િપતાની
દ�કર�ના અિતઆગ્રહ� જન્મ�દવસે હાજર રહ�વા ફ� ભરવાના પૈસાથી મોઘો પેન્ટ શટર્ ખર�દ� ભેટ સ્વ�પે
આપે છે . ફ� માટ� ઘર� થી પૈસા મંગાવતો પત્ર લખે છે . "ફ� ભરવાના � પૈસા તમે આપેલા તે ઓ�ફસ એ
�ું ભરવા જતો હતો ત્યાર� મા� �ખસ્�ું કપાઈ ગ�ુ.ં હવે ગમે તેમ કર�ને બી� રકમ મોકલશો.” (� ૃ.
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૧૧૧) આમ પત્ર લખી પ્રાયિ�ત કર� છે . પોતે કશોક �ુનો કયાર્નો અપરાધભાવ અ�ુભવે છે . તે
િવ�ાિમત્રી નદ�માં આપઘાત કરવા�ુ ં િવચાર� છે . પરં � ુ લેખક પાટર્ ટાઈમની નોકર� શોધી આપે છે . પરં � ુ
બ�ુ પડ� ું � ૂક� ચમન પોતાના ગામમાં પરત ફર� છે . અહ� ચમનને પ�ર�સ્થિત તેના � ૂળ તરફ વાળ� દ�
છે . � તેના સ્વભાવમાં ક� �સ્થિતમાં ગોઠવાઈ શક� તે� ુ ં હ�.ું તેને �યાર� સ્વીકા�ુ� ત્યાર� તે� ુ ં પ�રણામ ક�� ુ ં
િવકટ આવે છે .
‘વીસેકવષર્ની �ુવતી હાથમાં િત્રકમ લઈ મારા કમ્પાઉન્ડમાં એક છે ડ� થી બી� છે ડ� જતાં �ુક્ત કંઠ� ગીત
ગાતી હતી. સીસમ �વો પણ ચળકતો વાન, હલેતી કાયા ને �ખોમાં ન�ુ� બેખબરપ�ુ.ં ’ (� ૃ . ૩૩) �વા
પ�છાની આછા લસર� ક નાની�ુ ં શબ્દ �ચત્ર લેખક� આલેખ્�ું છે . �ુબજ બોલક� અને ર� ૂ� સ્વભાવની નાની
ચપળ અને આ�યર્-�જ�ાસાથી સભર છે . લેખકની નાની દ�કર�ને �ગ્રે� ભણતી જોઈ કામ પડ� ું � ૂક� સહજ
ર�તે બોલી- "તે ભણવામાં �બલાડાંય આવે?” (� ૃ .૩૫)
પોતાના �ગત �વનનો િનણર્ય પોતે િનભ�ક બની કોઈ પ્રકારની નાનપ રાખ્યા િવના કહ� દ� છે ,"ચ્યમ નો પૈણાય ગર�બ સ તે �ુ થઈ ��ુ,ં હ� મા�ુ , આપડ� મેહનત કર�ું ને એયને રોટલા ખા�ુ,ં ખ�ું ક� નઇ
મા�? આપડ� �ચયા પૈસા વાળા હતા? આ ભઈ કામ શીખ્યા તે ભગવાને સામે જો�ુ ં મકાદમના ટોણા ખઈખઇ
મ�ૂર�માં શર�રની કરચ્યો જ થતી’તી ક� નઇ?”(� ૃ ,૩૬) � મળ્�ુ ં તેનો આન દ
ં કર�ું ��ું િવચાયાર્ વગર � તે
પ�ર�સ્થતી માં આનંદ થી પસાર કરવાની �ુણસંપ�તા�ુ ં એક ઉદાહરણ છે . નાની �ુવાન છે . એક તરફ
કામમાં એની સમાિધ છે . તો બી� તરફ પિત પ્રત્યે એ�ુ ં આકષર્ણ છે . લેખક પાસે �ારના માટ�કામના
‘એકસ્ટ્રા’ પૈસા નથી. એ પિત સાથે િપક્ચર જોવા �ય છે . પછ� બી� �દવસે ગમગીનીમાં પિતિવયોગ�ુ ં �ુ ખ
અ�ુભવે છે . પા�ં એ જ ગીત, એજ �લજ્જત, એજ �ુશી આ ચ�રત્ર િનબંધ માં તળપદ� લોકબોલી ના પ્રયોગ
ધ્વારા પાત્રગત લાક્ષ�ણકતા ને ઉપસાવવામાં સફળ રહ્યા છે .
િવધવા કાશીમાં બપોર� આરામ કર� , કાલા ફોલે ઉધમ એજ એ�ુ ં �વન�ુ ં ધ્યેય. એમની બેસવાની એક
જગ્યા િનિ�ત, ઓસર�માં બેસવાની ભેડ� પર બેસતા. "કાગડો ખાઈને આવેલી કહ�" એમની એકજ
�વનની સમસ્યા તે �ુત્રવ� ૂની �ૂખે દ�કરો નહ� તે. તેમણે �યાર� �ુત્રવ� ૂ પસંદ કર� ત્યાર� એમના
વેવાઈની નાની દ�કર� પસંદ કર� લી પણ એનો િવવાહ બી� સાથે િનિ�ત થઈ ગયેલો છતાં કાશીમાના
મનમાં રહ�લો વસવસો સમય બતાવ્યો બેજ દ�કર� થઈ એજ ‘ભાભી’ �ુત્રવ� ૂનો દોષ તેથી તેઓ સતત
એની � ૃણા ભાવથી જોતાં � મળ્�ુ ં તેનો મ�હમા નહ� , ને ન મળ્�ું ઓરતા કરતાં કાશીમાં.
પરોપકાર�, પરગ�ુ � ૃિતનાના અને કપરાકાળમાં કસોટ�માંથી પસાર થતાં �વીબા સહનશીલ નાર�
છે . સોળ વષર્ની �મર� િવધવા થયેલાં �વીબાનો એક અવતાર � ૂરો થયો ને બીજો અવતાર શ� થાય
છે . ભગત િપતાના ઘર� પાછા આવે છે . પોતાની અને િપતાની બધી િમલકતના એક માત્ર વારસદાર
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�વીમા પરમાથર્ માગ� બ�ું વેચી નાખે છે . છે વટ� સા�ુઓના સ્વાગત માટ� ઘરનો એક આશરો પણ વેચી
નાખે છે . અહ� તેની ધાિમ�ક � ૃિત � ૂણર્ર�તે પ્રગટ થાય છે . ભગત િપતાએ ગામ નાતને ચોર� દાનમાં
આપેલ મકાન એક ભાગમાં ગામના આગેવાનને રહ�વા જણાવ્�ુ.ં ત્યાર� ભગત સતીનાર� "માર� એકલી ને
ક�ટ�ું જોવે?" કહ� પોતાની સંપિ��ુ ં સદથ� લીલામ કરતાં જોવે છે . સાથે લોકાપવાદ અને લોક િન�દાનો
ભોગ પણ બને એ પ�ર�સ્થિતમાં એમ�ુ ં મનોબળ સદા મસ્ત ફક�ર ��ુ ં ર�ું છે .
ગામના ચોર� ભગત િપતાએ દાનમાં આપેલ મકાનમાં રહ�તા �વીબા ગામલોક� થાળ� ઢાંક� જ� ું
પણ આ તો રોજ�ુ ં થ�ુ.ં લોકિન�દા અને ઉપેક્ષા થવા લાગી "આવી મળ તો �વીબા અનશન કર� , નહ�
નકોરડા ખ�ચ"ે (� ૃ . ૧૨૭) પ્રેમાનંદ ‘�ુદામા�ચત્ર’ની પં�ક્ત ��ુ ં જ �વીબા�ુ ં �વન�ુ ં વાસ્તવ સમાન
ર�તે ર�ૂ થ�ુ ં છે . આ� વષ� પછ� �વીબા નથી પણ ત્યાંથી પસાર થતા લેખક ને સંભળાય છે . –"ભગત દ� ખ
રા� �ઈ
ુ , જગત દ� ખ રોઈ"(� ૃ .૧૨૯)
આમ, �વીબા મીરાંબાઈની ખમીર� અને �ુમાર� છે . તો �ુદામાની રં ક �સ્થિત�ુ ં સામ્ય પણ જોઈ શકાય
છે . પરં � ુ મીરાંબાઈ ક� �ુદામા �વાની ભ�ક્ત સઘળ� િમલકત ને પમાર્થ� ખચર્તા �વીબા સાચા અથર્માં
ભ�ક્તવાન છે .
"સા�ુતો ચલતા ભલા"માં સૌરાસ્ટ્રના એક ગામમાં હ�ુમાન�ની દ� ર�ના એક સા�ુ સાથે થયેલા
મેળાપનો પ્રસંગ ન�ધાયો છે . એમાં � ૃદ્ધ સા�ુ ને �ુવાન સા�ુ સાથેનો રહસ્યમય વાતાર્લાપ તથા � ૃદ્ધસા�ુએ
લલકાર� લા દોહા નો અથર્ કરવા ક�ુ.ં ત્યાં એક ચમત્કાર સ�ર્ય છે . પાસે બેઠ�લો �ૂતરો માનવવાણીમાં પોતે
અહંકાર ને કારણે �ાન થયા�ુ ં જણાવે છે . પં�ડતાઈ એ અહંકારનો િવષય છે . પરં � ુ �ુ�દ્ધને પેલે પર �ાનના
ઘમંડ પછ� રહ�લો અથર્ પામવાનો પ્રયત્ન કરવા પેલો �ાન ભલામણ કર� રહયો છે . � ૃદ્ધ સા�ુ સાથે લેખક
વનસ્પિતશા�ની ચચાર્ કર� છે . ત્યાર� � ૃદ્ધ સા�ુ બકરાના શર�રને ભ�કાયેલા કાંટાનો પણ ઉલ્લેખ કર�
વનસ્પિતની િવિશષ્ટતા અને �ુ દરત ના �પો�ુ ં િનદ� શ કર� છે . લેખકને સા�ુઓની ભાષામાં ભારતની સ્વતંત્રતા
ક્રાંિતકાર�ઓનો અણસાર સંભળાય છે .
પા�ાત સંસ્�ૃિતથીના �ૂ ષણોથી ત્રાસી ગયેલી નવવ� ૂ �ુ લી અમે�રકા થી પરત ફર� છે .
અમે�રકાના �ુપ સેક્સના િવચાર� નૈિતકતાના ધોરણે ન છોડ� શકતી અમે�રકા, પિત બ�ુ ં છોડવા તૈયાર થાય
છે . લેખક સાથેની વાતમાં એ જણાવે છે . "શાદ� પાક ઔરત ક� �લયે એક હ� દફ� હોતી હ� સાબ"(� ૃ .૧૦૩)
ઉ�ર દ�ક્ષણ ક� મધ્ય�ુજરાતની લોક બોલી તળપદ� શૈલીમાં બોલતા આ ચ�રત્રો સાચા
અથર્માં સરળ બન્યા છે . �ુબજ સરળ છતાં માિમ�ક શૈલી આ ચ�રત્રો િનબંધ �ુ ં જમા પા�ું છે . વચે વચે
આવતી લોકગીત, ભજન ક� કાવ્યપં�ક્તઓ ધ્વારા લેખક� પાત્ર માનસનો પ�રચય
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તળપ�ું શબ્દ ભંડોળ લેખકની શૈલીની આગવી લક્ષ�લકતા બની રહ� છે . પ્રસંગ પાત્ર ક� પ�ર�સ્થતીનો ઉ�ચત
સંવાદ રચીને લેખક� વ્ય�ક્ત�ચત્ર�ુ ં તા�ૃશ્ય કરવાનો પ્રયાસ કય� છે .
ઉ�ર �ુજરાતની લોક બોલીના ક�ટલાક �શો જોઈએતો...
ંૂ
“ઓઢયા િવના કોઈ ઇયાદ ન જ ના ર� ...”(� ૃ. ૨) બા�ુની �ઝવણ,રામ�
મં�દર� ગયેલા બા�ુ અને
બાવા� વચે સંવાદ નોધપાત્ર છે .
એમાં �હન્દ� છાંટ પણ જોવા મળે છે .
“ઇતના લેઈટ ક�ુ ં આયા બાપ�,પઢને �ૂ બેઠા થા”
ન�ટયાના બાપનો કોય કડપ!કોય કડપ!હરફ કા�ું તો હાથ આ�ુ ઇ �ુ�ું ફ�ક. આ જોયો માર� આશય
ં ુ દાતર�ું જ ફ�ક��.ું ઇમો�ુ ં મારા ના�ટયામાં કોફ ન મળે પછ� થોડ�વાર� ઉમે�.� ુ
ઉપરનો ઘા!�ુ�
“ રોડ દફલા સ �ુઇને ચ્યોક માર� જ નજર ન લાગ”(� ૃ .૬૭)
“�ટડ� �ુ ં �ૂ ધ રાખીને મેલાઈ મઈ ક�ડા ક�ડા પડ�?”(� ૃ .૭૭)
‘રહ�મચાચા’ માં
“�કસને કહા�ક મ� કોલેજ � રહા �?
ું ”
દ�ક્ષણ �ુજરાતની લોકબોલીમાં પ્રયોગ ‘ચકલો’ ભગત માં જોવા મળે છે .
લેખક� પાત્રો�ચત કાવ્યપં�ક્તઓ, લગ્નગીતની પં�ક્તઓ ક� ભજન ની પં�ક્તઓ �ુક�ને પાત્રના
મનોભાવનની બરાબર પ્રગટ કયાર્ છે . નોની કોયલ હોય ક� � ૂળ�મા હોય ક� ગોરબાપા વગેર�માં ઉ�ચત
પં�ક્તઓ �ુક�ને લેખક� પાત્ર તથા ક�થ્યતને બરાબર ઉદ્ઘા�ટત ક�ુ� છે .
•

ઉપસંહાર:
સમગ્ર

ર�તે

ગ્રામ�વનની

વાસ્તિવકતાને

�ક�

કર�

�વનારા

વ્ય�ક્તઓ

"નામ�પ"આલેખ્યા છે . �વનના અનેક ભાવો-અભાવોની વચ્ચે �વનાર� આ પાત્ર� ૃ�ષ્ટ પોતાના નાના
મોટા �ુણોથી સંપ� છે . �ાંક માનવી એષણાઓ ક� �ૂંકા સ્વાથર્ને શોધતા આ પાત્રો �વન� ૂલ્યોને પ્રગટ
કર� છે . �વનની વરવી પ�ર�સ્થતી સામે પોતાનો પોતે જ કર� લેનારા ને િન�નંદ થી �વનરા આ
ચ�રત્રો ગ્રામ�વનની � ૂલ્યવાન સંપિત સમા છે . સમય સાથે બદલાતા જતાં �વનમાં �ૂની �ઢમલ
પ્રણાલી ને વળગી ચાલતા,સામા�જક ન્યાય-અન્યાય નો ભોગ બનતા તો �ાર� ક નવી �વંર�િત ને સહજ
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ર�તે અપનાવતા,પાપ ક� �ુણ્ય સારા નરસાનો ખ્યાલ કયાર્ િવના પોતે � ક� છે તે �વે છે . તેજ સા�ું
માનીને �વતા પાત્રોની ભાવ� ૃ�ષ્ટ અજબ ગજબ થી ભર� લી છે . પાત્ર થી સ્વભાવગણ લાગ�ણક્તાઓ ને
બરાબર વફાદાર� થી સ�ક� આલેખીને �ના તે �પમાં યોગ્ય ર�તે આલેખ્યા છે .
•

સંદભર્ગ્રથ
ં :
1. નામ�પ, ચ�ર�િનબંધ સં�હ, લેખક- અિન�ુ� ��ભ�, �કાશન- આર. આર. શેઠની
કં પની, �.આ.-૧૯૮૧
ુ રાતી ભાષા� ંુ �વ�પ, લે- જયંત કોઠાર�, �કાશન2. ભાષા પ�રચય અને �જ
�િુ નવિસ�ટ� �ંથિનમા� ણ બોડ� , અમદાવાદ. આઠમી આ� ૃિ�-૨૦૧૮
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vEidksaihTye gu£t]v-ivm=RŠ
7

le`k
6a$.kipldev hrek<Q8 =aS{aI

Assistant Professor
Department of Traditional Sanskrit Studies
Baroda Sanskrit Mahavidyalay
The M. S. University of Baroda
Vadodara, Gujarat,

jgTyiSmn\ manuqjNmjuqa& jnana& moxp/aiPtrev crmlåy& vtRte | td9Rmev wpvasaid
yminym3maRStpŠ Sva#yayadyo va p/yasaŠ p/vtRNte | t{a svR{a sveRQvip p/s&gqe u ki+cd\ wpdeQ4a Apexte
| svR{a }aanajRna9R& kSy icNmagRd=RkSyapexa& vtRte | Aas<Q4ery& k/m p/vtRte| y9a Sva#yay 3mRŠ(1)|
prapryoŠ ivÀyo£pdeQ4a AacayRŠ gu£Š =Bden va sMbo#yte | yÀip guvaRcayRyor9RŠ =aS{aequ bhu3a
p/itpaÀte t9aip tyoStai]vka9RŠ kId<= ;Tya=ySy ivvecnm\ A{a p/StUyte |
-artvqeR smg/eQvaiStkg/N9equ gu£t]vSy mihma svR{a jegIyte | vedSy bhVyŠ =a`aŠ ivluPtaŠ
kalv=aidit smuplB3=a`agtmN{a-b/a8ar*ykopinqTsu ivÀman& gu£t]v& y9oplB3 p/ma8EŠ
p/StUyte | [auteirva9R& Sm<itrNvgC2idit (2)kaildasvcnat\ Kvict\ Sm<tInam\ Aip p/ma8& y9ap/s&g&
p/StoQyte |
‘g<’ =Bde ingr8e ;it Kvaidtudaid prSmEpdI3atu_ya& g<8ait wpid=it vedaid=aS{aai8 igrTy}aanimit c
gu£Š(3)| gIyRte StUyte devgN3vR -mnuQyaidi-irit gu£Š b<hSpitŠ | A9 s inqekaidk<d\ gu£Š,MaN{a
Vya~yank<dacayRŠ (4)| pura8opinqTSm<itg/N9equ Vya~yatŠ gu£=Bda9RŠ mnuna wKtm\ inkqekadIin kmaRi8 yŠ kroit y9aivi3 |
sM-avyit caNnen s ivp/o gu££Cyte ||(5)
nIit=aS{akare8 gu£=Bden ipta wCyte | y9a ………………………………………….
1.veda#yyn& inTy& guvR#yynpUvRk& veda#yynsamaNyad3una#yyn& y9a |
-4\4 padaŠ
2.r0uv&=m\.2.2,
3. =BdkLpd/um,p<.340,
4.Amrkoq.2.7,
5.mnuSm<it.2.141,
jintacopneta c ivÀadata t9Ev c |
ANndata -y{aata pZcEte iptrŠ Sm<tŠ ||(1)
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p/ayŠ s&ihta b/a8yoracayaR9eR pyRvitQ5te td9Rs&xepat\ | AtŠ [auitSm<TyoŠ guvaRcayRyor9RŠ p/ayŠ
smanmevaiSt i8jNtp/yogat\ | AacayRŠ Aacar& g/ahyit,AaicnoTy9R&,Aaicnoit bui³imit va | t9Ev
gu£Š g/ahyit }aan& hrTy}aan& ceit sTkr8 e sdkr8e w-yoŠ sa9Rkta |
gu£=Bden }aait baN3vadyosip g<¬Nte | ¢Gvede gu£=BdŠ -ara9Rmip iv-tIR | 1v& gu£=BdinQ5aŠ iviNna9aRŠ y9a p/s&gmaday invRåyte | guvaRcayRyoŠ smana9Rta y9a wpnIy gu£Š i=Qy& i=xyeC2OcmaidtŠ |
AacarmiGnkayRZc sN#yopasnmev c ||
AGnIN3n& -ExcyaRm3Š=Yya& guroihRtm\ |
AasmavtRnaTkuyaRTk<topnyno iµjŠ || (2)
1i-Š+lokE£pnIt v4oŠ =OCyacaradIin inTykmaRi8 t9a veda#yyn& i=Qye8 gu£Ktp/kare8 ktRVyimit
p/it-ait | Sva#yayo#yetVy (3) ;it [auitrip gu£mu`oCcar8anUCcar83mRmev p/itpadyit | At 1v
koqkaroip viKt- AnUcanŠ p/vcne sa&ge3ItIit(4)| wpnyn=Bda9oRPymumeva9R& VyniKt | wp smIpe
guroŠ nIyte v4uŠ veda#yyna9Rimit | 1tavaNsNd-RSyayma=yo yt\- wpnynanNtr& v4uŠ
gu£kulvaspUvRk& veda#yyn& kuvRn\ inTykmaRi8 sMygnuitQ5tIit gu£=Bden veda#yapkŠ is³yit |
wpnIy tu yŠ i=Qy& vedm#yapyed\ iµjŠ |
skLp& srhSy& c tmacayR& p/cxte || (5)
;Nd/Sy b/caYyRSyaiGnracayRStvahmacayRStvasaivit || =.b/.11.5.4.2,
………………………………….
1.ca8KynIit
2.mnuSm<it.2.69-71,
3. =.b/a.11.5.6,
4. Amrkoq.2.10,
5.mnuSm<it.2.140,
=tp9b/a8e wpnyne inyuKt& b/cair8& ydacayRŠ p<C2it-ko namasIit tda b/carI k9yit ydhrhacayaRy kmR kroit,s ydhrhracayaRy kulenuitQ5te’(1) ;Tyev& bhu{a vedivÀa p/da{ae gu£k<te
AacaYaR=BdŠ p/yuKto vtRte | A9vRvede t9Eva=yŠ b/carIsUKte p/itpaÀte AacayR wpnymano b/cair8& k<8ute g-RmNtŠ |
t& ra{aI wdre ib-itR t& jat& d/Q4umi-s&yiNt devaŠ ||
AacayRSttx n-sI w-e ;me wvIR gM-Ire p<i9vI& idvZc |
te rxit tpsa b/carI tiSmn\ devaŠ sMmnso -viNt || (2)
gu£pidQ4 tpsa tPymano b/carI idxu ckaiSt | gu£kule ivÀa inQ8at StpoinQ5 p<i9Vya& bhurocte |
y9a tain kLpd\ b/carIsillSy p<Q5e tpoitQ5t\ tPymanŠ smud/e |
s Snato b-/ŠU ip&glŠ p<i9Vya& bhu rocte || (3)
AtŠ [auitSm<TyoŠ p/ma8smIx8en guvaRcayRyor9RŠ smanmev p/it-ait | Aagmpura8aid=aS{aequ
idVy}aanp/dana9R& yo ih gu£Tven p/itpaÀte s 1v ved}aanp/daykŠ vede s&ihtab/a8opinqTsu AacayRTvenDECEMBER-2019
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Ai-3Iyte | Kvicd\ wpinqd\-ag& pirTyJy vede-age gu£=BdSy saxadupliB3nR t9a d<+yte
gu£=Bda=yŠ =aS{ais³aNtanusare8 t]vopdeQ4a gu£-Rvit | prNtu Vyavhairke jgit vysa sMbN3en c
pUjnIyTvaTkecn }aatyosip gu£Tven k(yNte | mat< pxtŠ, ipt< pxtŠ, pu&sŠ iS{ay+c |
yo -avyit ya sUte yen ivÀopid+yte |
JyeQ5-/ata c -taR c pZcEte gurvŠ Sm<taŠ ||(4)
samiv3anb/a8esip gu£vgRSy s&ketŠ p/aPyte |
-/atr& matul& ipt<Vyimit gu£jatIyan\ p/saÀ ;it |
-artIy d=Rne guro S9an& svoRpir vtRte | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.gop9.b/a.2-3.4,
2.A9vRved.ka*6.11.5.3,8,
3. A9vRved.ka*6.11.5.26,
4.=BdkLpd/um.p<.340,
vedanumtain svaR*yaiStk d=Rnain guromRh]v& muKtk*5en gayiNt | saMp/t& smuplB3equ s&ihta
b/a8g/N9equ gu£=BdSyopliB3Stad<=a9eR p/curtya n l_yte,yad<=a9R gu£=BdSy lokp/is³o vtRte |
saMp/t& smuplB3equ ved-agequ yÀip gu£=Bd t]vopdeQ4Tven n d<+yte t9aip td9RSy lokp/is³Tvat\
ku{aaip ivluPtasu =a`asu Anuman& =Kyte |
vEidkEŠ SmyRma8Tvat\ sM-aVya vedmUlta |
ivp/kI8aR9Rs&xepat\ sa9RTvadiSt manta || (1)
vedMaN{aequ gu£=BdŠ p/kr8anuro3nen b<hd\,mhdaid™pe8 d<+yte | A{a
-ara9eR vtRte- pra h yt\ iS9r& h9 nro vtRy9a gu£Š || (2)
mN{ao gu£Š punrStu so ASma Anu m<xIQ4 tNv& du£kEŠ | ¢Gved.1.47.4
A{a gu£Š girtaStu -ar£pe8 vtRte- gu£& -ar& n mNy |(3)
wpinqd\-age gu£=BdŠ t]vopdeQ4aTven g<¬te ySy deva pra -iKtyR9a deve t9a gurO |
s b/ivTpr& p/eyaidit vedanu=asnm\ || (4)
pura8eQvip t9EvaMnayte gu£b/Ra gu£ivRQ8uŠ gu£deRvo mhe+vrŠ |
gu£Š saxaTprb/ tSmE [aIgurve nmŠ ||(5)
Ay& +lokŠ gu£gItaya& vtRte | t{a i{aqu A#yayequ iv-KtaŠ siNt | p/ayŠ i{a&=Ta\ s&~yakaŠ +lokaŠ vtRNte |
1v& -artIyd=Rnanusar& mN{ab/a8 wpinqda& ivvecnen tdnuvitRna& Sm<itpura8ana& smIx8en c
gu£=BdŠ ikmip mh]a]v& bo3yit | tap{ay=mna9R& pu£qa9R ctuQ4ys&is#y9R& c -artIy d=Rne Aacar
pyaRyŠ gu£rev =r*y& -vit | Ato guromRh]vmas<Q4eŠ jegIyte -Um*6le |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.jE.Nya.1.3.1,
2.¢Gved.1.39.3,
3.¢Gved.4.5.6,
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4.=a4\yaynIyopinqd.37,
5.SkNdpura8aNtgRt gu£gIta +lo.6
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प�रभाषेन्दुशख
े रे िशक्षण���या
8

�स्तोता
उ�दतः िजतेन्�ः शमार्
शोधच्छा�ः
�ीसोमनाथसंस्कृ तिव�िव�ालयः वेरावलम्

िशक्षाशा�मेकं �ानशा�म्, उ�ारणशा�िमित, �वस्थापनम् त�त्स्थानीयाः वणार्ः, िविभ�ाथर्स्य
�ोतकाः, यथा शषसहाः, वणर्�वस्था, सं�ष
े णम्, िव�ेषणम्, संयोजनम्, िवच्छेद�, अथर्कथनम्,
आख्यानम्, ल�ये िनयोजनम्, िस�ान्ताख्यानम् इत्या�द सव� िवदुषा भ�ेन कृ तम् त� एका नूतना
दृि�रावश्यक� ।
िशक्षणं िवकासका�रणी���यायाम् अन्त�निहतं �ानमेव कालानुगुणं िवशेषप�रिस्थतौ �स्फु �टतं
जायते । इित िधया वै�ािनकिशक्षणं पारम्प�रकिशक्षातः एव �स्फु �टतं जायते इित िनि�तं तत्
�ाकरण�न्थेषु वतर्ते इित आचायर्कक्षायां अध्ययनशीलः आसीत् तदानीमेव म�दयो िवचारः आगतः। अतः
िवषयोऽयं िचतः। एतेन शोधप�ेण पा�ात्यानां �ािन्तः यत्�ाचीनशा�ेषु िशक्षणम् नािस्त इित िनमूर्लनम् ।
तेनव
ै कारणेन “शैक्षिणकिव�ानदृष्�ा नागेशभ�ेन कृ तः प�रभाषेन्दुशेखरः �न्थः कथम् उपयोगी” इित
अिस्मन् शोधप�े अल्पः �यासः कृ तः अिस्त ।
िशक्षण���या
प�रभाषेन्दुशख
े र�न्थः नागेशभ�स्य अनुपमा कृ ितः । त� शतािधकाः प�रभाषाः �ाख्याताः । ता�
पािणिनसू�ेषु प�ठताः, सु�वा�तके षु उपिनब�ाः, �ाचीनाचायार्णाम् �ो�ा� । अस्य �न्थस्य वण्यार्ः
िवषयाः

।

अत

एव

भाष्यवा��कयो�पिनब�ािन

“वैयाकरणतन्�े
यािन

वाचिनकान्य�

प�रभाषा�पािण

तािन

पािणनीयतन्�े

�ापकन्यायिस�ािन

�ाख्यायन्ते”1

।

अनेन

�न्थस्य

सवार्ङ्गप�रपूणर्ता िसद्ध्यित । “प�रभाषेन्दुशख
े रः” इित नाम अिप प�रतः भासन्ते या सा प�रभाषा । सा
एव इन्दु�रव शेख रे यस्य �न्थस्य स प�रभाषेन्दुशख
े रः �न्थः । अथार्त् प�रभाषायाः �काशकः �न्थः ।
अिनयमे िनयमका�रणी प�रभाषा । य� िनयमाः न भविन्त, त� िनयामकाः प�रभाषा िविधसू�ेण
एकवाक्यतां जनयिन्त । तेन ल�यािण िसद्ध्यिन्त । इत्यस्य �न्थस्य �ाथिमकं ल�यं यथा - “के िच�ु प�रभाषािवषये ‘तिस्मन्’ (१-१-६६) इत्या�दवाक्याथर्बोधे ‘स�मीिनद�शा�दः �’ इित पयार्लोचनायां
सकलत�ि�ध्युपिस्थतौ सकलत�त्संस्काराय गुणभेदं प�रकल्प्यैकवाक्यतयैव िनयमः । कायर्कालपक्षे तु
ि�पा�ामप्युपिस्थित�रित िवशेषः2 । तिस्मि�ित सू�घटकपूवर्पदाथर्स्य िन�द�पदस्य अथर्स्य इको यणिच
सू�घटकपूवर्पदाथ�न सह अभेदान्वयः ��यते । तेन अज�विहतपूवस्र् य इकः यण् सम्प�ते । तेन सुद्ध्युपास्यः
1

प�रभाषेन्दुशेखर - �स्तावना , पृ� - २ । �काशक - चौखम्बा सुरभारती, वाराणसी, २०१४ ।

2

प�रभाषेन्दुशेखर - शा�त्वसम्पादन�करणम् , “कायर्कालं सं�ाप�रभाषम्” पृ� - ८ । �काशक - चौखम्बा

सुरभारती, वाराणसी, २०१४ ।
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इत्या�द �योगाः िसद्ध्यिन्त । त� प�रभाषायाः लक्षणं अनन्तरं �न्थस्य उपो�ातः सं�ाप�रभाषािवषये
�न्थकारस्य पक्ष�यम् । �थमम् उपन्यस्तं, त�थो�ेशसं�ाप�रभाषम्, कायर्कालसं�ाप�रभाषम् च ।
यथो�ेश्यकायर्कालाभ्यां �न्थकारे ण नागेशभ�ेन उभयोः पक्षयोः स्वीकु वर्ता । �ाख्यात्मकशैल्या इत्थं “उपदेशमनित�म्य यथो�ेशम् । उ�ेश उपदेशदेशः । अिधकरणसाधन�ायम् । य� देश उप�दश्यते त�ेश एव
वाक्याथर्बोधेन गृहीतशक्त्या गृहीतप�रभाषाथ�न च सवर्� शा�े �वहारः । देश�ो�ारणकल एवा� शा�े
�वि�यते

।

त��ाक्याथर्बोधे

जाते

‘भिवष्यित

�कि�दनेन

�योजनिम’ित

�ानमा�ेण

सन्तुष्य�था�ुत�िह�ितप�पेक्षोऽयं पक्ष इित ‘ईदूत’् (१-१-११) सू�े कै यटः3 । पदच्छेदः अनन्तरं पदाथर्स्य
उि�ः । तत्प�ात् िव�हः योजनया प�रभाषाथ� स्प�ीकृ त्वा उदाहरणािन �त्युदाहरणािन च द�वा आक्षेपं
अनन्तरं समाधानं च दीयते । प�रभाषासु �मब�ता तारतम्यता च वतर्ते येन अध्यापकस्य छा�स्य च रसः
�वतर्ते । अस्याः �ितपादनशैली वै�ािनक� वतर्ते । येन एकस्य प�ात् अपरस्य �मेण �ानं जायते ।
अनुबन्धिवषियणीप�रभाषा�ानाथ� “अनेकान्ताः अनुबन्धाः4” तद् सः एव वस्तुतस्तु एकान्ताः इत्येव न्याय्यं
इत्युक्त्वा काका�दरे कजातीयसम्बन्धेन गृहवृक्षा�दषूपलभ्यते इत्या�दिभः �वहा�रकवचनैः अस्य �न्थस्य
वैिशष्�ं �द�शतं । ब�षु स्थलेषु प�रभाषाणां अन्तरङ्गबिहरङ्गिनयमं प�रकल्प्य धातूपसगर्योः
कायर्मन्तरङ्गं ति��ं बिहरङ्गम् इित प�रभाषायाः �ाख्यानावसरे लौ�ककन्यायः यथा मनुष्यः
�ात�त्थाय पूव� शारी�रकं काय� करोित अनन्तरं प�रवारजनानां, तदनन्तरं िम�ाणाम् इित �वहारबलेन
प�रभाषािसि�ः सािधता । अतः �वहा�रकदृष्�ा सामािजकदृष्�ा अिप प�रभाषाणां पाठने क्लेशः न्यूनः
अवश्यम्भावी । अतः पूव� �वहारः पाठनीयः । यच्छा�ाः पूवत
र् ः जानिन्त प�ात् प�रभाषाणां
त�वहा�रकदृष्�ा तुलनां िवधाय प�रभाषाणाम् उपस्थापनं भवित चेत् छा�ाणाम् अवबोधने न कािचत्
क्षितः । यथा स्थानेऽन्तरतमः इित सू�स्य उप�र प�ठताः प�रभाषाः य�ानेकिवधमान्तय� त� स्थानतः आन्तय�
बलीयः इत्यनेन यथा लोके स्थािनकानां जनानां बा�ल्यं गृहे प�रवारस्थानां समाजे सामािजकानां, रा�स्तरे
राज्यस्तरीयाणां एवं िवदेशेषु देशीयानां जनानां �ाथम्यं इित पूव� िविन�दश्य प�ात् स्थानकृ त आन्तय�
बलीयः इित प�रभाषायाः पाठनं भवित चेत् चत्वारः अिप अंशाः सू�मतया छा�बुि�षु गताथ� भिवष्यित ।
अस्याः पाठनकलायाः अभावे न तदित�र�ोपायेन इदं िसद्ध्यित ।
अपेक्षाबुि �ः ((िज�ासा) आचायर्िन�ता, िव�सनीयता, अपेक्षाबुि ��)
िशक्षणस्य काय� अभ्यासस्य मह�वं वतर्ते । यिस्मन् काले, अध्याये, पादे, �मे वा यस्य सू�स्य
उपदेशः तदान� तत्काले वा गु�णा आ�द�ः यत् पुनः पुनः आदैच् इित �वणेन ऐच् पदस्य शि�ः
ऐकारौकारयो�रित स्मारं -स्मारम् अभ्यसते �दयङ्गमं च कु �ते । त� तस्य िव�स्तबुि�ता आचाय� �ित
गमयित अ� अपेक्षाबुि�ः वतर्ते वा वानरीन्यायः �वतर्ते । यथा मकर् टस्य पु�ः स्वक�यमातुः शरीरे ण ि��ो न
तु तं कदािप त्यजित त�त् िव�ाथ� अिप सं�ा संि�पदानां च उपेक्षामकृ त्वा �हणं करोित त�स्य अपेक्षा
3

प�रभाषेन्दुशेखर - शा�त्वसम्पादन�करणम् , “कायर्कालं सं�ाप�रभाषम्” पृ� - ७ । �काशक - चौखम्बा

सुरभारती, वाराणसी, २०१४ ।
4

प�रभाषेन्दुशेखरः, शा�त्वसम्पादनो�ेश�करणम्, ४ ।
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उच्यते । अपेक्षाबुि�रिप छा�े उत्पा�दता स्या�दित अनया प�रभाषया सूच्यते, ति��ासा �ानस्य कारणं
िवकास� ।

�ुटेः िशक्षणम्
उपेिक्षतस्य तथ्यस्य पुन�ार्नाय यतते तदिप स्वकृ त�ु�ा पुनः िशक्षणिमित शैक्षिणकिव�ानदृष्�ा
उ�मो वतर्ते । त� तुलनायाः िस�ान्तः एकस्याः अपरे ण सह तुलनया छा�ाणामवलोकनेन �ु�टः का ? इित
स्वयं छा�ः अवगच्छित तदेव स्वयं िशक्षा इित िशक्षणिवि�ः स्वीकृ तम् अनुभूयते च अस्मािभः यथा
कायर्कालयथो�ेशयोः भेदः लाभः उत् वा हािन�रित िवचायर् िववेकस्य िवलासः तदेव िववेकः उ�मा िशक्षा
इत्युच्यते। “िववेक��ानां भवित िविनपातः शतमुखः”5 भतृर्ह�रः नीितशतके ।
6“अ�गल्भा

पदन्यासे जननीरागहेतवः”, जनानां िवरागस्य हेतुभूताः यथा बालकाः �वतर्न्ते तथैव

कवयोऽिप इित कृ त्वा अभ्यासिस�ान्तोऽिप प�रभाषेन्दुशेखरे मनोवै�ािनक� च आकल्यते िव�ि�ः ।
भतृर्ह�रणािप �ाकरणदशर्ने “असत्ये वत्मर्िन िस्थत्वा ततः सत्यं समीहते”7। उ�ेश्यमिभल�यैव
��यासम्पादनं ��यते । उ�ेश्यं िवना कि�दिप न �वतर्ते उ�ेश्यं, फलं च िव�ायैव �वतर्ना । उ�ेशः
उपदेशदेशः इित �कल्पते यथो�ेशप�रभाषायां गृहीतशि�ः बालकः वाक्याथर्�ाने, सू�ाथर्�ाने सित
शा��वहाराय त�ेशे एव �हणं कु �ते । उ�ारणकाले स�ः अनु�ारणिमित िशक्षणिस�ान्तः ।
बालपदम् (िज�ासावृि�ः, �ाकृ ितकिशक्षणिस�ान्ता�)
िशक्षणाथर्ः बालबुि�रपेक्षते । मातुः अनुकरणं कृ त्वा बालकः अनुक्षणम् उ�ारणं करोित य�द तस्य
उपेक्षां कृ त्वा अन्यित्कमिप करोित चेत् िवस्मृितः । �ानं मा�ं ��यया िवना उपेिक्षतमेव “यस्तु ��यावान्
पु�षस्तु िव�ान्” । “िव�ान् सवर्� पूज्यते”, “�ानं भारः ��यां िवना” उत् वा ��यायाः फलं िव�ायं
कतृर्त्वा�ददोषावहं िव�ाय सनका�दवत्सन्यस्तो �ायते िनवृ�माग� जायते ।
बालानाम् सुखबोधाय इत्यु�ायर् स्तनन्धयोः न अिपतु �ाकरणा�दशा�ीयाणां प�रभाषाणां
िज�ासुबार्लः

स

च

सामान्यतया

महाभाष्यकै यटा�द�न्थानुशीलन�ारासम्पूणर्प�रभाषाथार्वगन्तुमक्षमः

�ातोऽिप
स

बालः

प�रभाषाथर्ः
तस्य

सुखबोधाय

“प�रभाषेन्दुशेखरम्” ।

5

नीितशतकम्, �ोक १० ।

6

नलचम्पू �थमोच्छ्वासः ।

7

भतृर्ह�र�णीते वाक्यपदीये ��काण्डे ।
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�ातेऽिप त�वे अ�ातत�विवषयकं �ानं बालत्वाय �ेरते, गोपालबालः इव जग�ाकरणम्, त�
धातुपाठः, उणा�दपाठः, सू�पाठः इत्या�ुपकरणािन शब्दपु�षस्य ��डनकािन । तान्येव प�रभाषेन्दुशख
े रे
उप��डनकािन मुख्यािन प�रभाषाक�पािण ल�यं प�रभाषाथर्�ानं मनोर�नं च बालानां ल�यो�ेश्यभूतम् ।
अनेन �कारे ण नागेशभ�कृ ते प�रभाशेन्दुशेखर�न्थे िशक्षण���या दृश्यते । संस्कृ तच्छा�ाः अस्य
�न्थस्य पठने का�ठन्यम् अनुभविन्त। �कन्तु य�द अस्य पाठनं सरलतया िशक्षणिस�ान्तस्य अनुकरणं कृ त्वा
भवेत् चेत् छा�ाः िनभर्यतया प�ठतुं श�ु विन्त । शैक्षिणक दृष्�ा छा�ाणां कृ ते अयं �न्थः अत्यन्तः
लाभदायकः वतर्ते ।
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जयशंकर �साद रिचत ‘कामायनी’ पर वै�दक सािहत्य का �भाव
9

�ो. डॉ. योिगनी िहमांशु �ास
�ोफे सर- इन्चाजर् : अनु�ातक के न्�
अध्यक्ष : संस्कृ त िवभागः उमा आट्सर् एण्ड नाथीबा कोमसर्मिहला कोलेज, गांधीनगर

ब�मुखी �ितभा के धनी, सरस्वती माँ के वरद-पु� �सादजी ने अपने अल्प जीवनकाल म� किवता1,
नाटक2, उपन्यास3, कहानी4 और आलोचनात्मक िनबन्ध5 सभी िवधा� म� समान �प से अपनी �ितभा का
प�रचय देकर भारतीय पाठक क� ��ा को �भािवत �कया है । उनका सम्पूणर् सािहत्य भारतीय जनमानस
का �ामािणक दस्तावेज है । उन्ह� ने जीवन, दशर्न और सािहत्य के मध्य ऐसी समन्वय क� योजना �स्तुत
क� है �क भारतीय संस्कृ ित क� स�ी जीवन दृि� �कािशत होने लगती है ।
‘कामायनी’ �सादजी के कृ ितत्व का सव�त्कृ � स्व�प है । उसम� सवा�गपूणर् जीवनदशर्न, नारी का
संपूणर् िच�ण और नई प�रिस्थितय� का �ापक िन�पण है । ‘कामायनी’ म� किव �सादने आ�द मानव का
आख्यान िलया है और उसे �ाचीन कथातन्तु का सहारा लेकर नए उपकरण� से सि�त �कया है । कथानक
म� मनोिव�ान के साथ मानव सभ्यता के िवकास का वै�ािनक िच� भी �दखाया गया है । इस �कार का�
का कथानक तो नए िव�ान का उपयोग करता है, उसे गित और िवस्तार देता है, और इस िव�ान-सम्मत
िवकास को साथर्कता और आलोक देने के िलए किवने भारतीय दशर्न का सुन्दर उपयोग �कया है, उसी के
अनु�प ‘कामायनी’ म� दो नारी च�र� भी ह� एक ‘��ा’, भारतीय भावना और दशर्न क� �ितिनिध, दूसरी
‘इडा’, नए वै�ािनक िवकास क� �तीक । इन दोन� का संतुलन और समन्वय नवीन भारतीय संस्कृ ित को
‘कामायनी’ के किव क� नई देन है । जीवन क� सवर्�दक् अनुभूितय� के अन्तराल से �कट �ए िनष्कषर् के �प
म� किव अपनी इस कृ ित म� उ�तम अध्यात्म क� झलक �दखाते ह� ।
‘कामायनी’ का मूल कथानक अत्यन्त संिक्ष� है । एक भयंकर जल-प्लावन से सम्पूणर् देव-सृि�
िवन� हो जाती है । के वल मनु बचे रहते ह� । उनक� नाव महामत्स्य (ित�मगल मछली) का चपेटा खाकर
उ�र िहमिग�र (िहमालय) पर जा प�ँचती है । जल-प्लावन के बाद उनका जीवन �म स्वाभािवक रीित से
चलने लगता है । उनका साक्षात्कार ��ा नाम क� बाला से होता है । वह िनराश मनु को आशा का सन्देश
देकर कमर् पथ पर �े�रत करती है । इतना ही नह� उनके �ित सम�पत होकर वह पशुपालन एवं कृ िष आ�द
काय� �ारा जीवन को �विस्थत करने के िलए �य�शील होती है । तभी मनु क� भ�ट असुर पुरोिहत
आकु िल-�कलात से होती है । वे मनु को �े�रत करके पशु-बिल �ारा िम�ाव�ण य� करवाते ह� । उस दा�ण
1

. िच�ाधार, कानन-कु सुम, महाराणा का मह�व, �ेम-पिथक, झरना, आँसू, लहर, कामायनी
।
2
. स�न, क�णालय, �ायि�त, राज्य�ी, िवशाख, अजातश�ु, जनमेजय का नागय�,
कामना, स्कन्दगु�, एक घूँट, चन्�गु�, �ुवस्वािमनी ।
3
. कं काल, िततली, इरावती
4
. पुरस्कार, आकाशदीप, गुंडा, ममता, सालवती ।
5
. �ाचीन आयार्वतर् और उनका �थम स�ाट, रहस्यवाद ।
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य� को देखकर ��ा मनु से �ठ जाती है और यथाशि� �य� करती है �क वे इस घोर कमर् से पराङ्मुख हो
�कन्तु वह आखेट ि�य मनु को इस कायर् से िवर� नही कर पाती । उसी बीच ��ा गभर्वती हो जाती है
और भािव सन्तान का स्वागत करने के िलए तैयारी करने लगती है । ��ा के ध्यान के िवक� �ण को मनु
अपने �णय-सुख म� बाधक समझने लगते ह� । गभर् िशशु के �ित ईष्यार्लु होकर वे ��ा को त्याग कर चल देते
ह� । चलते- चलते उनका सारस्वत �देश म� प�ँचना, वहाँ उस नगर क� रानी इडा �ारा शासक बनना, मनु
के सतत �य�� से नगर का भौितक उ�ित के िशखर पर प�ँचना, अिधकार मद से म� होकर अपनी वासना
क� तृि� के िलए इडा के साथ अनाचार करने के िलए उ�त होना, मनु के स्वेच्छाचार के कारण नगर म� जन
�ािन्त मच जाना, देव-शि�य� का कु िपत होना और �जा के भीषण श�� एवं �� के भयंकर नाराच से
िव� होकर मरणास� दशा म� मनु का पृथ्वी पर िगर पडना, उधर पु�वती और िवयोिगनी ��ा का स्व� म�
मनु को िवपि��स्त देखकर �ाकु ल बनकर कु मार के साथ मू�च्छत मनु के पास आना, ��ा क� सेवाशु�ूषास्वस्थ मनु का ग्लािनवश पलायन हो जाना, कु मार को इडा के पास छोडकर ��ा का मनु क� खोज
म� िनकलना और सरस्वती के तट पर तपस्याम� देखना, ��ा का आगमन होते ही मनु को नटराज िशव का
दशर्न होना, ��ा �ारा मनु को नटराज महािशव के चरण� तक ले जाते व� पथ म� ��ा से ि�पुर का
रहस्य समझाना, ��ा क� िस्मितमा� से इच्छा ,��या और �ान नामक तीन शि�य� से संबिधत भावलोक,
कमर्लोक और �ानलोक का होना, �द� अनाहत नाद के �वण से मनु का ��ा-सिहत तन्मय होकर अखण्ड
आनन्द क� अनुभूित करना, कु छ समय के उपरान्त इडा और मानव का �जा वगर् के साथ कै लाश पवर्त पर
��ा और मनु के पास प�ँचना और वहाँ से एक संयु� प�रवार के सदस्य बनकर, भेद-भाव भूल समरसता
क� िस्थित �ा� कर अखण्ड आनन्द म� म� होना- ‘कामायनी’ महाका� क� घटना� का �ृंखलाब�
उपस्थापन इस �कार है । मूलतः इसक� संयोजना चार घटना� के आधार पर क� गई है ।
1. जल प्लावन तथा मनु का उससे बचना ।
2. मनु-��ा िमलन, गृहस्थ जीवन, आकु िल-�कलात क� �ेरणा से मनु का मै�ाव�ण य� करना एवं
��ा को छोड चल देना ।
3. सारस्वत नगर म� मनु –इडा क� भ�ट एवं वहाँ पर घ�टत संघषर् और
4. मनु-��ा का पुन�मलन, उनक� कै लास-या�ा तथा त�वदशर्न ।
1. जल प्लावन तथा मनु का उससे बचना –
जल प्लावन भारतीय इितहास म� एक ऐसी ही �ाचीन घटना है िजसने मनु को देव� से िवलक्षण मानव�
क� एक िभ� संस्कृ ित �िति�त करने का अवसर �दया । भयानक वृि� से पृथ्वी जल म� डू ब गई थी, जीव
जन्तु न� हो गए थे । इसका उल्लेख अनेक �न्थ� म� �आ है । शतपथ �ा�ण6 म� इसे ‘ओघ’ कहा गया है तथा
‘��पुराण’7

6

. शतपथ�ा�ण– 1/ 8 /1 2

7

. ��पुराण - पु 331 /1
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एवं ‘िवष्णुपुराण’8 म� �लय । ‘जैिमनीय �ा�ण’9, ‘महाभारत’10 ,’माकर् ण्डेय पुराण’11, ‘स्कन्दपुराण’12,
‘प�पुर ाण’13,‘वायुपुराण’14आ�द म� �लयकालीन िवकराल जलसृि� एवं भीषण जनसंहार का जीवंत िच�ण
�आ है ।
जलप्लावन होने का कारण �ायः सभी �न्थ� म� बताया गया है । ई�र म� अिव�ास करके
तत्कालीन जनता दुष्कमर्, पापाचार एवं अनैितक आचरण करने लगी थी िजससे �ु � होकर दैवने यह िवकट
संहार �कया ।
जलप्लावन क� घटना भूखण्ड म� �कस स्थान पर �ई थी, इस िवषय म� िव�ान� म� बडा मतभेद है,
मूलतः दो मत ह�–
1. जल प्लावन बेिबलोिनया म� �आ था । शतपथ�ा�ण म� व�णत कथा का इस के साथ साम्य है ।15
2. िहमालय के िनकटवत� �ान्त म� यह घटना घ�टत �ई थी ।16
जल-प्लावन से मनु बचे थे, नौका और महामत्स्य के कारण बचे थे- इसका भी उल्लेख �ाचीन �न्थ� म�
�आ है । शतपथ�ा�ण म� यह कथा आती है �क मनु ने �कशोर मत्स्य क� रक्षा क� थी और उसने �लय के
समय अपनी स�ग म� मनु से नौका बँधवाकर अके ले उन्ह� ही सुर िक्षत उ�र िग�र क� चोटी पर प�ँचा �दया
जो ‘मनोरवसपर्ण’के नाम से किथत है ।17‘जैिमनीय �ा�ण’18म� जल-प्लावन से मनु के बचने का संकेत �कया
है परन्तु उन्ह� बचाने को मत्स्य नह� अिपतु सामवेद क� वे ऋचाएँ है जो स्व�णम नौका बनकर उनक� रक्षा
करती है ।
(2.) मनु-��ा िमलन, गृहस्थ-जीवन, आकु िल-�कलात क� �ेरणा से मनु का काम-य� करना एवं ��ा को
छोडकर चल देना:
8

. िवष्णुपुराण– 6 /3/ 1-2

9

. जैिमनीय�ा�– 3/ 99

10

. महाभारत- वनपवर्. 187/ 2-55
. माकर् ण्डेयपुराण– 46/ 38-39

11
12

. स्कन्दपु. वैष्णवखण्ड, पु�षो�म माहात्म्य खण्ड, 2/ 3

13

. प�पुराण– सृि�खण्ड 3/ 16.25 तथा 36/69-7.

वायुपुराण, 6 /1-35.
. A History of Indian literature, vol. I, p 209.1
16
. कोशोत्सव- स्मारक-सं�ह, पृ.160-61 पर ई. ��कलर का मत.
14
15

अपीपरं वै त्वा, वृक्षे नावं �ितब�ीष्व, तं तु मा िगरौ सन्तमुदकमन्त�ैत्सीद् यावद्
यावदुदकं स ह तावत् तावदेवान्ववससपर् । तदप्येतदु �रस्य िगरे मनोरवसपर्णिमित ।
श.�ा.8-9
18
. जैिमनीय �ा�ण 3/99
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‘कामायनी’ के च�रतनायक वैवस्वत मनु है जो जल-प्लावन के बाद ��ा से िमलते ह� । िववस्वत (सूयर्)
का पु� होने के कारण उन्ह� वैवस्वत कहा गया है । उनका उल्लेख ऋग्वेद और19 िविभ� पुराण� म�20 �आ है
। सवर्�थम ऋग्वेद21 म��जापित मनु को अि�हो� करते �ए िव�देवता से य�-पशु,वनस्पित, संतान आ�द
क� याचना करते �ए अं�कत �कया गया है । ‘शतपथ�ा�ण’22 म� भी जल-प्लावन के बाद उन्ह� आगामी सृि�
क� कामना दिध-धृत �ारा पाकय� करते �दखाया गया है ।
��ा कामायनी का एक िविश� पा� है । उसके वृ� के बारे म� अवश्य मतभेद ह� । (1) ��ा सू� म�
सायण ने ��ा का प�रचय देते �ए िलखा है, कामगो�जा ��ानाम�षका��ा कामगो� म� उत्प� बािलका
है, अतः उसे कामायनी भी कहागया है । वह देवता तथा ऋिष दोन� �प� म� स्वीकृ त ह� । वह सूयर् क� पु�ी है
।23 वह दक्ष �जापित क� पु�ी24 तथा काम क� माता है ।25
��ा का िववाह �आ था, इस िवषय म� सभी �ोत�न्थ एकमत ह� । �कन्तु वह �कसक� प�ी थी इस
�� पर मतभेद ह�–
1. ��ा वैवस्वत मनु क� प�ी थी । मनु के िलए �यु� ‘��ादेव’ या ‘�ा�देव’ शब्द उ� तथ्य क�
पुि� करते ह� ।26 भागवत म� इन्ह� वैवस्वत मनु और ��ा से मानवीय सृि� का �ारम्भ माना गया
है ।

ततो मनुः �ा�देवः सं�ायामास भारत
��यां जनयामास दश पु�ान् स आत्मवान् ।।
(भा.पु. 9-1-11)
।27

2. वह सत्य क� प�ी थी
3. वह धमर् क� प�ी थी ।28
19

. ऋग्वेद : 10/17/1-2.

20

मत्स्यपुराण- अध्याय 11, वायुपुराण अध्याय- 84, माकर् ण्डेयपुराण –अध्याय 99,

��पुराण- अध्याय-60
21.

ऋग्वेद 8/27/2-22

22.

शतपथ�ा�ण1/8/1/7

23

��ा या दुिहता तपसः । ऋग्वेद. 9/1/6
��ा वै सूयर्स्य दुिहता । यजुव�द. 19/4, शतपथ�ा�ण. 12/7/3
24

. माकर् ण्डेय पुराण – 50/19/20, िवष्णुपुराण - 1/7

25

. माकर् ण्डेयपुराण – 50/28, िवष्णुपुराण- 1/7/28, वायुपुराण-10/34, कू मर्पुराणअध्याय- 8
26
. शतपथ�ा�ण- 1/4/1/16, तैि�रीय�ा�ण- 3/2/5/9, िवष्णुपुराण- 3/1/30
27.

ऐतरेय �ा�ण –7/2/10
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वृ�ान्त है । उनम� इन्ह� असुर पुरोिहत

कहा गया है । वे बडे ही मायावी एवं कु �टल थे । इन्ह�ने पशु-बिल क� - �कलाताकु ली इित हासुर
��ावासुतः । तौ होचतुः – ��ादेवो वै मनुः – आवं तु वेदावेित । तौ हागत्योचतुः – मनो ! बाजयाव त्वेित
।30
पशु-य� �ारा देवता� को �स� करने का वणर्न अत्यन्त �ाचीन है । शुक्लयजुव�द31 म� पशु-बिल
क� ���या का िवस्तार से वणर्न है । शतपथ�ा�ण32म� पशु को यूप से बाँधने, उसका वध करने तथा उसके
अविश� भाग को यजमान �ारा खाने का उल्लेख है ।
य� के अनन्तर सोम-सुरा-पान करने क� चचार् भी �ाचीन �न्थ� म� �ई है ।33
(3) ‘कामायनी’ के मनु ��ा के गृहस्थ जीवन के कायर्�म से ऊब जाते ह� और अं त म� उसे छोडकर
चल देते ह� । िहमिग�र क� गुहा से उतरकर वे सारस्वत �देश म� आते ह� जहाँ उनक� भ�ट नगर-रानी इडा से
होती है ।
सरस्वती नदी के कारण उस �देश को सारस्वत �देश और नगर को सारस्वत नगर कहा गया है ।
इसी नदी के �कनारे कभी इन्�ने वृ� का वध �कया था ।
वृ��ी का वह जनाक�णर् उपकू ल आज �कतना सूना
देवेश इन्� क� िवजय कथा क� स्मृित देती थी दुःख दूना ।
कामायनी इडा-8
ऋग्वेद म� इडा का उल्लेख �जापित मनु क� पथ�द�शका, मनुष्य� पर शासन करनेवाली के �प म� �आ है ।
(4) मननशीलता क� वृि� के कारण मानव ‘मानव’ कहलाता है । आ�दम मानव ने �ाकृ ितक
शि�य� को देखकर उनम� देवता� क� �ित�ा करली और जीवन को सहज सुन्दर बनाने के िलए उन
देवता� क� उपासना करने लगा । ‘कामायनी’ म� इस �कार के अनेक देवता� का वणर्न �कया गया है ।
जैसे व�ण, िव�देव, सिवता, पूषा, सोम, म�त, पवमान, िम�, काम, रित, इन्� तथा �� अथवा महाकाल ।
किवने इन्ह� �कृ ित के शि�िचह्न कहा है और अन्त म� महािशव को परम शि� के �प म� अं�कत करके
ई�रा�यवाद क� �ित�ा क� है ।

28.

माकर् ण्डेयपुराण,- 50/21, िवष्णुपुराण- 1/7

29

. ऋग्वेद. 10/57 क� अनु�मिणका, बृहददेवता- 7/85-88
. शतपथ �ा�ण- 1/1/4/14-16
31
. शुक्ल यजुव�द 6/9-13
32
. शतपथ �ा�ण- 3/7/3/2-4
30

33

. ऋग्वेद –8/48/8, शुक्ल यजुव�द- 5/35
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