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Editor’s Column 

The explosion of knowledge at the global hut due to technological dynamics has 

certainly redefined the very concept of education. The prevailing scenario of education--

especially higher education--has become a matter of study and analysis for the scholars and 

practitioners who have a craving desire to face changes and challenges. It is because we, the 

human beings, are endowed with the faculty of choice and a free will.  

Unlike other species, we are not programmed. We can make choices and use our free 

will to act and achieve our objectives. Despite the dramatic progress in ICT in education 

achieved so far at the school and college levels, much remains to be done: each country, to 

varying degrees, continues to struggle with issues of children out of school and illiterate 

youths and adults. Inequities in educational opportunities, quality of educational services and 

level of learning achievement persist by gender, rural/urban locality, ethnic background, and 

socioeconomic status.  

The quality of learning and the capacity to define and monitor this quality is lacking 

in most developing countries. The means and scope of education continue to be narrow and 

confined to historical models of delivery, and the use of other channels continues to be ad hoc 

and marginal. The increase in quantitative and qualitative demand for education is not 

matched by an increase in resources. 

At this juncture, it is safe to state that the polarity of views on the possibility of 

change is amazing. We, the publishers of Journal of research , are very much excited to view 

some aspects of these changes through scholarly articles contributed by august scholars and 

colleagues. The present issue contains papers with critical insight and analysis as well as 

systematic discussion and deliberation on various themes of language, literature, information 

technology, commerce and so on. We hope this will certainly be useful for the people who 

aspire change. 

        Chief Editor 

                       Dr. Rajeshkumar A. Shrimali 

http://www.shantiejournal.com/�
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A Study on Liquidity analysis of Uttar Gujarat Vij Company Limited 
(UGVCL) 

DIPIKA R TANK DR GIRISHCHANDRA M PURANI SIR 
RESEARCH SCHOLAR  

ASSOCIATE PROFESSOR 
SHRI GOVIND GURU UNIVERSITY ARTS AND COMMER COLLEGE 

GODHRA. 
 

 
ABSTRACT: 
The present study the researcher's main purpose inthe liquidity position of UGVCL Companies. 
Liquidity means the capability to pay short term obligation of UGVCL companies. This study is based 
on secondary data .the data collected company annual report and their website. This study has been 
covering five year period from 2014-15 to2018-19.this study has taken variousaccountingand 
statistical tools. Like liquidity ratio, current ratio, etc. The researcher has given concluded that the 
company's current ratio is not a good performance and the liquidity ratio is a better and good 
performance of the company. The absolute liquidity ratio is a good performance of the company. The 
company's liquidity position is good. 
 
KEYWORDS: Liquidity Position, current ratio, liquid ratio, quick ratio and UGVCL Company. 
 
1. INTRODUCTION: 
Liquiditymanagement isan important part of any organization. Liquidity position shows that financial 
sound strength and weakness. It is to pay a short-term obligation without raising external capital. 
Liquidity ratios measure a company's ability to pay debt obligations. Quick ratio means quickly 
convert into cash some short term assets like bond marketable security. It including 
the currentratio, quickratio, Liquid Ratio, and operatingcashflowratio. Liquidity ratio shows the actual 
true position and at that time networking capital to current assets of any companies. 
 
2. COMPANYPROFILE: 
Uttar Gujarat Vij Company Limited is part of Gujarat Urja Vikas Nigam Limited. It is one of the 
launches ofthe Vij circulation service in India. UGVCL establish under the Companies Act, 1956 on 
15 -Sept-2003 by GEB and commencement 15-oct-2003.This company service power transmition32 
sub-division and 127 and headquarter at Mehsana. With the vij Sector Reforms initiated by the 
Central and State Governments, the Company became commercially operational in1stApril-2005. The 
Company is a wholly-owned subsidiary of Gujarat Urja Vikas Nigam Limited. This company is 
providing all kindsof consumer and sector power supply like Agricultures,industry,commercial 
sector,residential and other, etc. It is the main aim world’s superpower distribution for social and 
economic development. , the Company operates through a network spread over 50000 sq. Kms 
covering six full districts in the northern region of Gujarat and three-part districts in the western and 
central area The operations are managed by more than 7,300 employee. According for FY 2020-21 
fromUttar Gujarat Vij Company Limited sources as given Fixed Cost in Rs 12,173 Crore and Variable 
Cost in Rs 26,105 Crore and GUVNL Cost in Rs 423 Crore 5Total Power Purchase Cost in Rs 45,417 
Crore and Total Energy Requirement in MUs 1,05,652 and Power Purchase Cost  4.30(Rs./kWh). 
 
3. IMPORTANCE OF STUDY: 
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Liquidity plays an important role in the successful transaction of a company. A company should 
ensure that it does not suffer from lack-of or excess liquidity to meet its short-term compulsions. A 
study of liquidity is of major importance to both the internal and the external analysts because of its 
close relationship with the day-to-day operations of a business, Therefore, liquidity should be 
managed to obtain an optimal level, that is, a level that avoids excess liquidity which may translate to 
the poverty of ideas by management. Also liquidity level should not fall below the minimum 
requirement as it will lead to the inability of the organization to meet the short-term obligation. 
 
4. REVIEW OF LITERATURE: 
Priyanka and Dr. Nimalathasan.B (2013) In which study the main focus liquidity management and 
profitability position of manufacturing companies in Sri Lanka.the study cover over five years from 
2008-2012.this in this study applies Accounting and statistical tools like Accounting ratio and 
correlation and regression analysis. They have concluded that liquidity management is uncertain 
.companies havea decrease in liquidity position. 
N. M. BakiBillahand  NoorAzuddinYakob and other( 2014) This study the main objective is liquidity 
Analysis of Selected Public-Listed Companies in Malaysia. This study is based on secondary data and 
the data has been collected from secondary source company annual report. The period cover from 
2010-2012.The research has been applying accounting and statistical tools like current ratio, quick 
ratio,total assets to total liabilities ratio, and interest coverage ratio. Similarly, cash flow ratios inquiry 
were–operating cash flow ratio, critical needs cash coverage ratio, cash flow to total debt ratio, and 
cash interest coverage ratio.This study concluded thatThe empirical results of the correlation analysis 
show a statisticallysignificant positive relationship between traditional ratios and cash flow ratios. 
 
Mrs.S.Vimala and Dr. J.P Kumar (2016) this study inquiry main aim liquidity position of a 
pharmaceutical company. This study is based on secondary data and data collected through the annual 
report of the company .this study has a cover the period from 2005-2006 to 2014-15.The researcher 
use Accounting and statistical tools like ratio,and Motaal’s comparative test.The researcher has 
concluded that many companiesis negative working capital, no doubt negative working capital show 
low cost of working capital. 
 
5.RESEARCH GAP: 
The researcher is all previous research paper and books, magazine studies and observe that most of 
the liquidity analyses are done in the other sector like Indian steel companies, Manufacturing 
Companies, Pharmaceutical Companies in India, Public-Listed Companies Non-Financial Entities.But 
very low research studied were done or run out on the liquidity in the Uttar Gujarat Vij Company 
Limited. (UGVCL). Most of the researchers were studied in different companies of Uttar Gujarat Vij 
Company Limited. (UGVCL) and No one has studied liquidity analyses of Uttar Gujarat Vij 
Company Limited. (UGVCL)   particularly the period from 2014-15 to 2018-19.so that researcher 
undertook this study to liquidity analyses of Uttar Gujarat Vij Company Limited (UGVCL). 

6. OBJECTIVE OF THE STUDY: 

1. To examine the liquidity position of UGVCL Company. 

7.0. RESEARCH METHODOLOGY: To pursue any kind of research researcher needs to follow the 
methodology and here in this study researcher will be going to use the methodology are as below. 
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7.1 UNIVERSE OF STUDY: The universe of the study consists of all the vij companies working in 
Gujarat limited. 
7.2 SAMPLE OF STUDY: The population of all vij companies in Gujarat but for study selected Uttar 
Gujarat Vij Company Limited (UGVCL). 

•For the period from 2014-15 to 2018-19. 

7.3 SOURCE OF DATA: The research is based on secondary data and data collected through the 
company annual reports and its website. 

7.4 HYPOTHESES: H0: There is no significant difference in the liquidity ratio of Uttar Gujarat Vij 
Company Limited. (UGVCL).for the period of the Study. 

8.0 RESEARCH TOOLS: 

The following tools are used to interpret data. 

8.1 RATIO ANALYSES: 

• Current Ratio 

• Liquid Ratio 

•Absolute liquidity Ratio. 

8.2 Trend Analysis 

8.3 Mean 

9.0 Data Analysis and Interpreted 

9.1 CURRENT RATIO:  
This ratiois showing the relationship between Current Assets to Current Liabilities. It is a useful 
indicationof the liquidity of companies.The standard ideal current ratio is 2:1. If this ratio is low to the 
standard ratio that means the company is not the sound situation to pay short term obligation. This ratio 
measure 2 is all current assets and 1 is all current liabilities. The higher the ratio bettersthe sound 
situation of the company.in such a case, the company management must inquiry about the cause and try 
to bring raise this ratio. 

Current Ratio=Current Assets/ Current Liabilities 

Table 1: Showing Value of Current Ratio of Uttar Gujarat Vij Company Limited. (UGVCL)   

Year 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 Mean 
Current ratio 1.08 1.36 1.29 1.92 1.38 1.406 
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9.1.1. INTERPRETATION: 
Abovetable: 1 and Graph, we can show that the highest ratio of1.92 in 2017-18 and the lowest ratio 
of1.08 in 2014-15. During the period the company's current ratio has shown an increasing and 
decreasing trend.  The standard ideal ratio is 2:1. According to above, the table shows that all the 
year's current ratio is lower thanthe standard ideal ratio but from the period 2017-18 current ratio is 
1.92 is near to standard ideal ratio. The average mean is 1.40.Averge mean means all the year current 
ratio is near to standard ideal ratio. 
 
9.2LIQUID RATIO:  
This ratio shows the amount of cash is available to meet immediate payment for ascertaining the 
Liquidity management of the company and shows the true liquid position of the company.in this 
current assets not include stock –in trade and current liability not include bank overdraft because both 
items is not immediately convert into cash. Generally, the ratio is computed based on current assets 
exclude stock –in trade and current liabilities exclude bank overdraft. This ratio indicatesa company 
has whatis portion current assetsand what is the portion ofthe current obligation to meet. The higher 
this ratio, the better will be the liquidity position. This ratio is a lower risk situation forthe company. 
 Liquid Ratio = Current Assets – (Stock-in-trade + prepaid Expense)/current Liability- bank overdraft 
Table 2: Showing Value of Liquid Ratio of Uttar Gujarat Vij Company Limited. (UGVCL) 

Year 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 Mean 
Liquid 
Ratio 0.74 0.99 1.02 1.24 2.10 

1.22 
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9.2.2INTERPRETATION:  
From the above table: 2 and graph the highest Liquid ratio is 2.10 in 2018-19and the lowest Liquid 
Ratio 0.74 in 2014-15.This graph shows the increasing trend in all the study. According to above the 
graph show that the starting two-year liquid ratio is lower and after three-year liquid ratio is higher 
thanthe standard ideal ratio. The ideal ratio is 1:1. The average mean of Liquid Ratio is 1.22. 
9.3ABSOLUTE LIQUIDITY RATIO: 
This ratiomeasures comparing exacting only cash and cash equivalent.The company has examined at 
the time company has how much cash is available. This ratio compares only cash balance,bank 
balance, and short time marketable securities with liquid liability. The ideal standard ratio is 
0.5:1.higher the ratio better company liquidity position. This ratiodoes not include stock and debtors 
because both items not quickly convert into cash. The company management tries to this ratio is 
stable no excess and no lower. 
 Absolute liquidity ratio = Quick Assets/Liquid Liabilities 
 
Table 3: Showing Value of Absolute liquidity Ratioof Uttar Gujarat Vij Company Limited. (UGVCL)   

Year 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 Mean 
Quick Ratio 0.072 0.083 0.065 0.042 0.057  
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9.3.3 INTERPRETATION: 
From the above table 3, the graph shows that in the study period the years' decreasing and increasing 
trend. In the study period, the highest Quick Ratio is 0.083 in the 2015-16 years and the lowest ratio is 
0.042 in 2017-18. The average mean is the quick ratio is 0.063. This ratio shows the company has to 
keep at the time cash and cash equivalent. 
 
10. CONCLUSION : 

There is a significant difference between Liquidity Ratios for the duration of the study period. 
According to all the three ratios calculate i.e. The Liquidity of the selected Uttar Gujarat Vij Company 
Limited. (UGVCL). The company checks liquidity position and liquidity management. The company 
calculates though Current Ratio, Liquid Ratio, and Absolute Liquid Ratio.  

 The Current Ratio is lower to near standard ideal ratio but not increasing trend. The organization 
management suggesting that the Current ratio is trying to increase in stable to higher in standard ideal 
ratio but not over standard ideal ratio because over this ratio over the cash outflow and lower this ratio 
the company is not capable to pay current obligation. The company has kepttrying higher and 
maintaining this ratio for the future.  

The Liquid Ratio is very satisfactory to the standard ideal ratio. When the current ratio is not 
good.Thecurrent ratio is very poor than then Liquid ratio. This evidence that indicates the liquid ratio 
is very better. It is suggesting the company tries to maintain this ratio. This is considered the company 
is able to pay an immediate payment and good growth and liquidity management 

Absolute liquidity ratio is familiar to appreciate the Absolute liquidity ratio of the business but its 
trend is decreasing of the study period. it is indicated that the cash and cash equivalent means the 
company has to keep at the time only cash from .the company should try to increase its Absolute 
liquidity ratio and measures current liabilities against cash and cash equivalent. In this ratio studies 
that the company should try to low current liability and increase cash and cash equivalent for the 
future. 

11. LIMITATIONS: 
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 There were certain limitations in understanding this research work. 

( 1) Liquidity analysis of the company is done only for the past five years, due to Time restriction. 

(2) The study is done based on secondary data obtained from the annual reports of the company.  
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"गुजराती द�लत क�वता : एक �वहंगावलोकन" 
- डॉ. अमतृ परमार 

एच. के. आट्र्स कॉलेज, अहमदाबाद
 
 

हमारे यहाँ ‘जनै सा�हत्य’, ‘चारणी सा�हत्य’ ऐसे शब्द का प्रयोग होता है । जनै सा�हत्य अथार्त ्जैन 

द्वारा सिजर्त सा�हत्य । इसी प्रकार चारणी सा�हत्य अथार्त ्चारण� के द्वारा �लखा गया हो, ऐसा अथर् 

होता है । और �फर जनै सा�हत्य म� अ�धकतर जनै धमर् क� असर �दखाई देती है । इसी प्रकार चारणी 

सा�हत्य म� भी �वषयवस्त,ु प्रस्त�ुत, छंद इत्या�द के �वषय म� चारणी सा�हत्य क� एक महत्वपूणर् शैल� 

है, िजससे यह अलग पड़ता है । इसी प्रकार ‘द�लत सा�हत्य’ भी गुजराती सा�हत्य का महत्वपूणर् 

पहचान है । ‘द�लत’ शब्द यह सामािजक सं�ा है । एक �निश्चत प�रिस्थ�त क� पहचान है, एव ंइस 

िस्थ�त म� �लखा गया सा�हत्य यह द�लत सा�हत्य है ।  

परंत ुमखु्य रूपसे जो जन्म से द�लत हो ऐसे सजर्क के द्वारा जो सा�हत्य �लखा जाता है, वह द�लत 

सा�हत्य ऐसी एक सवर्मान्य एवं स्वीकृत व्याख्या मानी जाती है । यहाँ यह उल्लेख कर दूं �क 

‘गाँधीयगु’ म� �लखा गया �बनद�लत सजर्क� द्वारा �लखा गया सा�हत्य इस व्याख्या म� नह�ं आता है । 

और द�लत शब्द का कोशगत अथर् भी व्यापक है । इस�लए यहाँ यह भी याद रखना जरूर� है �क जो 

जन्म से द�लत है, अनसु�ूचत जा�त, जनजा�त म� आनेवाला ऐसा उल्लेख �कया जा सकता है । क्य��क 

यह सं�ा एव ंिस्थ�त सामािजक है । वहाँ व्यिक्तगत सम�ृद्ध अपवादरूप है । उसम� भी ऐसी व्यिक्तगत 

सम�ृद्ध यह अल्पका�लन है । इसका इ�तहास भी सं��प्त ह� होगा । यह बात भी सत्य है । अथार्त ्

द�लत सा�हत्य का उदभवकेन्द्र द�लत समाज क� सामािजक एव ंआ�थर्क िस्थ�त है । यह बात भी याद 

रखनी चा�हए । अथार्त ्जन्म से द�लत हो ऐसे सजर्क� का सजर्न’ द�लत सा�हत्य माना जा सकता है । 

अथार्त ्यह सा�हत्य म� सामािजक �वषम िस्थ�त अनुभव एव ंसत्य हक�कत� को प्राधान्य �दया जाता  

है । इसका अथर् ऐसा भी नह�ं है �क उसम� ‘ल�लततत्व’ नह�ं आता और �फर सा�हत्य शास्त्रीय रूप से 

ल�लततत्व का �वरोध भी नह�ं कर सकता । �फर भी महद्अशं रूप से इस सा�हत्य म� द�लततत्व को 

अ�धक महत्व �दया गया है । यह भी इतना ह� सत्य है ।  

भूतकाल म� खास कर गांधीयुग म� जो द�लत सा�हत्य �मला वह द�न - द�लत ऐसी सं�ा के अतंगर्त 

�लखा गया था । और समग्र समाज का कोई भी दःुखी व्यिक्त उसम� प्रस्तुत हुआ हो । ऐसा हो 

सकता है । जब�क आज के द�लत सा�हत्य म� द�न शब्द को �कनारे रखकर ‘द�लत’ एक सामािजक 

सं�ा के रूप म� स्वीकारकर चले ह� । या�न �क सुदंरम,् उमाशंकर, रा.�व. पाठक के सजर्न म� जो �दन-

द�लत सा�हत्य �दखाई �दया है । जैसे �क ‘खेमी’, ‘�दव्यच�ु’, ‘अतंरपट’ ऐसे तो कई नाम रखा जा सके 

ऐसा है । गांधीयुग का सजर्क द�लत नह�ं है परंत ुद�लत� के प्र�त हमदद� से �लखा गया सा�हत्य है । 

उसम� नजर का अनभुव है, जा�त का नह�ं, जब�क द�लत सजर्क म� जा�त-अनभुव है । हमार� आज के 

व्याख्या म� गांधीयुग का द�लत सा�हत्य नह�ं आता ।  
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हम जब द�लत क�वता क� बात करते ह� तब खास कर आजाद� बाद का समय नजर के सम� आता 

है । उसम� साम्यवाद एव ंसमाजवाद� �वचारधारा का जो आवाज उठा, उसके कारण द�लत क�वता म� 

प्राण फंूका गया या�न द�लत क�वता म� समरस समाज व्यवस्था क� अप�ेा है । भले ह� वह रामराज्य 

हो या नह�ं, परंतु समरस राज्य होना चा�हए । सभी को समान न्याय एव ंसमान स�ुवधा �मलनी 

चा�हए । काम एव ंदाम, यह� हमार� अपे�ा है । परंत ुवह पूरा नह�ं होने के कारण व्यिक्त अकुला 

जाता है । एव ं�वनती क� जगह �वद्रोह लेता है । जो उसके शब्द� म� क�वता बनकर आता है । इस 

प्रकार द�लत क�वता म� द�लत समाज क� वास्त�वकता का �चत्रण प्रस्ततु होता है । आज क� 

प�रिस्थ�त म� सामािजक समानता एव ंप्र�तबद्धता का प्रश्न भी महत्वपूणर् है । तब हम िजस वगर् म� से 

�नकले ह�, वगर् के प्र�त हमार� जन्मगत फजर् भी बनता है । अपना हक प्राप्त करने के �लए एव ंउसके 

र�ण करने के �लए और ऐसा करने के �लए मूल म� �श�ण एव ंजाग�ृत जरूर� है | आबेंडकर का �त्र - 

शब्द�य सतू्र इस मूल म� िस्थत है । अथार्त ्हमारा समाज जो परंपरा म� सद�य� से जीता आया है, जो 

सहन �कया है, जो भोग बना है, उसे शब्द म� उतारकर उसका दस्तावेजीकरण कर वतर्मान समाज एव ं

आनवेाल� पीढ़�ओं को बताना चा�हए । िजससे वह इस प्रकार भोग न बने, जागतृ हो और आगे बढ़े । 

मेर� दृिष्ट म� द�लत सा�हत्य का यह� महत्वपूणर् प्रयोजन होगा । शायद द�लत समाज स�दय� तक 

रोट�, कपड़ा, मकान एव ंस्वततं्रता, न्याय जैसी मूलभतू वस्तओुं को पाने के �लए जीवन व्य�तत कर 

देता था । वह देने म� मदद करना, यह� इसका �श�ण एव ंसा�हत्य क� पहल� फजर् है | मेरे �वचार से 

इसके अलावा हमार� �श�ण एव ंद�लत सा�हत्य ‘बाझं’ माना जायेगा ।  

द�लत क�वता म� नान्हालाल का व्योम-�वहार नह�ं है । उमाशंकर क� प्रकृ�त क�वता नह�ं है । यह तो 

स�दय� क� वेदना को वाचा देने का काम करना है । द�लत क�वता यह तो समाज का नग्न सत्य को 

प्रस्ततु करने का काम करता है, ऐसा करने से भले हा�न उठानी पड़,े ऐसे करने म� क�वता शब्द 

‘�चराग’ बने या ‘�चगंार�’, इसक� �चतंा वह नह�ं करता है । द�लत क�व क� झंखना है -आदशर् समाज 

क� व्यवस्था म� सबको काम, दाम, आराम �मले एव ंद�लत समाज का कोई भी सदस्य मूलभतू जरूरत� 

से वं�चत न रह जाय, यह देखना है । द�लत क�व ऐसे असंत�ुलत समाज को झकझोर देना चाहता   

है । द�लत क�व को ‘�वष्ण ुके अवतार�’ म� नह�ं, परंत ु‘अपने अवतार’ म� रस है । इस क�व को ‘मो�’ क� 

�चतंा नह�ं है, परंतु समाज व्यवस्था क� �चतंा है । ‘परलोक’ नह�ं परंत ु ‘इस लोक’ क� �चतंा है । यह 

सब वे अपनी क�वताओं के द्वारा ह� प्रस्ततु कर सकते ह� एव ंऐसे करने म� शायद क�वता का तत्व 

हा�नकारक बने, �फर भी उन्ह� इस बात क� �चतंा नह�ं है एव ंऐसी बळकट� (क्रां�तकार�) क�वता �लखने 

से वे घबराते नह�ं ह� : गट क�व समाज म� �दखाई देती वास्त�वकता को प्रस्ततु करते ह� । अपने शब्द� 

म� (देखो अमतृ मकवाणा ‘ल�सोटो’ द�लत कहा�नयाँ) ऐसे सत्य को प्रस्ततु करने के �लए गाल� देना पड़ े

तो भी बोलते ह�, वह शमार्ते नह�ं । या�न �क यह क�वता मखु्य रूप से स्वानुभव एवं स्वा�भमान क� 

क�वता है । अन्याय एव ंशोषण के �खलाफ संघषर् क� क�वता है । और आत्मगौरव उसके केन्द्र म�   

है । इस क�वता म� अ�भमानी एव ंपाखंडीओं का स्थान नह�ं है । आतंरभेद इस क�वता के �लए लूणा 
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के समान है । द�लत क�व नी�त क� �वषकन्या से नह�ं डरता है । और आ�खर इस क�व को सत्य एव ं

स्वा�भमान से अ�धक कुछ भी पसंद नह�ं है । ऐसा करने म� जो भी सहन करना पड़,े उसे मंजरू है । 

इस�लए आज भी बहुत ‘मनवुाद�’, ‘द�लत सा�हत्य’ के नाम पड़ते ह� नाक चढ़ाता है । आज भी द�लत 

क�व एव ंक�वता के �लए पग-पग पर अिग्नपर��ा होती है । �कतने ह� ‘एकलव्य’ का अगंूठा काटा 

जाता है । ’शंबुक’ के कान म� शीशा डाला जाता है । और ऐसी प�रिस्थ�त म� इन क�वय� को अपने 

बाहुबल से लड़ना है । एव ं ‘मत्सवेध’ करना है, दोन� पल्ले म� संतलुन रखकर, एवं यह भी इतना ह� 

जरूर� है । अनभुव एव ं वेदना को वाचा देनेवाल� यह क�वता मात्र कल्पना का सजर्न नह�ं है, परंत ु

वेदना क� वाणी है । अनुभव का दस्तावेज है । इस�लए ऐसा भी संभव हो �क बो नाम के सवणर् 

क�वय� को इसम� ला�लत्य या काव्य तत्व �दखाई भी न दे । यहाँ तो है द�लत समाज के संघषर् क� 

वाचा एव ंआनेवाले कल के समाज का सपना है । यह क�व ‘कलापी’ के समान राजकुमार नह�ं, जो पे्रम 

का गाना गाये । यह तो खेत मजदरू या मील मजदरू का पुत्र है, एव ंबहुत संघषर् करने के बाद आज 

सामान्य प्रोफेसर या ऑ�फसर बना है । और मुिश्कल से दो-तीन �डग्री प्राप्त क� है । आज भी उनके 

मूल तो ‘यास’ या ’चाल�’ म� ह� । पग-पग पर संघषर् का सामना करते हुए क�व आम समाज क� दभुार्वना 

एव ंप्रपचं� से प�र�चत है । �वश्वास नह�ं है उसे न्यायतंत्र से लेकर पंच, पंचायत, व्यवस्थातंत्र म� भी एव ं

पत्थर के प्रभुजी म� भी, �सवाय �क अपने ऊपर । दो हाथ एव ंअपने आप म� �वश्वास रखनेवाला यह 

क�व सोये हुए �सहं के समान ह� । उन्ह�ने आग से लेकर �चगंार� तक काम �कया है ।  

द�लत सा�हत्य म� इस क�वताओं एव ं साम�यक� म� समाज म� होनेवाले अत्याचार�, मारपीट, बेगार, 

बलात्कार, अपमान, ठगी, प्रपचं, हमला, आदंोलन, हत्याकांड इत्या�द �वषय� को प्रस्ततु �कया है । इन 

क�वताओं म� कई क�वय� ने ल�लत क�वताएँ भी द� है, ‘केसडूा’ के फूल के समान गढ़� है, यह क�वताएँ 

। उसम� पे्रम, प्रकृ�त, प्रभुजी, स्वदेश, संस्कार, संस्कृ�त एवं अन्य ल�लत �वषय� वाल� क�वताएँ भी 

�मलती है । आ�खर रचना स्वरूप क� दृिष्ट से देख� तो गुजराती सा�हत्य के मखु्य प्रवाह क� असर 

द�लत सा�हत्य पर है, जैसे क� मध्यकाल�न आख्यानी स्वरूप जसेै ‘वीरमेघमाया’ का आख्यान बी. बी. 

चावड़ा देते ह� । अन्य प्रकार के काव्य� म� गीत, गज़ल, लोकगीत, उ�मर्क�वता, सोनेट एव ंअछंद क�वता 

तो खूब प्रमाण म� है । तो �कशन सोसा. जसेै क�व ने तो ‘तान्का’ जसैा जापानीझ प्रकार भी �दया है । 

तो प्रा. यशवंत वाघेला, मधुकान्त किल्पत एव ंअन्य कई क�वय�  ‘अछांदछ’  क�वता म� अच्छ� रचनाएँ 

भी द� ह� ।  

तो �वषयवस्तु क� दृिष्ट से पौरा�णक पात्र, ऐ�तहा�सक पात्र, घटना इत्या�द आते है । इस क�वता म� 

ढलकर तो कई क�वय� ने तो क�वता पर कटा� �कया है । समाज को एव ं ‘राम’ को भी नह�ं छोड़ा   

है । ‘शम्बुक’ से लेकर ‘शकरा जेलतपुर�या’ तक का पात्र आते है । इस क�वता म� ‘एकलव्य’, ‘कणर्’ को भी 

प्यार दलुार �दया है । इस क�वता म� लो �फर, वतर्मान समय क� बात को लेकर गोलाणा का 

हत्याकांड, आर�ण का आदंोलन, मील मजदरू� क� िस्थ�त, गाँव म� द�लत� क� िस्थ�त, समग्र द�लत 
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समाज म� स्त्रीय� क� िस्थ�त, आम समाज म� द�लत� का मान एव ंस्थान, इत्या�द का �चत्रण प्रस्तुत 

�कया है ।  

इस प्रकार द�लत क�वता एव ंजीते जीदगी क� झांक� है, सत्यवाणी है । वेदना क� वाचा है । इस 

क�वता म� एक ‘आया’ का नह�ं, परंतु ‘प्रसूता’ का अनुभव आता है । इस�लए उसम� कल्पना का वैभव 

नह�ं, परंत ुवास्तव का सत्य �दखाई देता है, भले ह� वह कटु हो या काल हो । इस क�वता म� पे्रम 

ल�ला नह�ं है, परंत ुबीते हुए समय क� वेदना है । यह क�वता गगन के उड़ान क� नह�ं, परंत ुभूतकाल 

के अनभुव क� है । इस क�वता म� ‘गांधी’ क� हमदद� नह�ं, परंत ु‘आबेंडकर’ का आत्मगौरव है । शम्बुक 

से ‘शकरा’ क� शहादत है, इस क�वता म� काव्यतत्व से अ�धक सत्य का तत्व है । यह सत्य �क जो 

दसूरे को तीखा लगता है । यहाँ राजमहल के झरोखे म� �टम�टमाता द�पक नह�ं है, परंत ुहृदय को 

चीरकर उठनेवाल� ज्वालाएँ ह�, जो क्रां�त का मशाल बनता है । स�दय� से वेदना को उछालकर फ� क 

देने के दृढ �नश्चय के साथ प्र�तबद्धता क� प्र�त�ा लेकर �नकलनेवाले क�व क� क�वता है | अतंर का 

नाद एव ंसत्य का साद है । 

: संदभर् गं्रथ : 
 

- प्रत्यायन  - भी. न. वणकर  

- गुजराती द�लत क�वता  - प्रा. यशवंत वाघेला  

- �वद�त  - ह�रश मंगलम ् 

- नया मागर्  - ईन्दकुुमार जानी  

- हयाती  - �वशेषांक 
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�ુદંર� સોદાગર : કચ્છ� સાહિસક વેપાર�  

ડૉ.નદંલાલ નારાણ છાગંા 

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક  

શ્રી આર.આર. લાલન કોલેજ, �જુ 

 

જન્મ અને બાળપણ 

�ુદંર� સોદાગરનો જન્મ કચ્છ �લ્લાના માડંવી તા�કુાના �ુ�ંદયાળ� નામના નાનકડા ગામમા ં

ઈ.સ.૧૭૬૪ મા ંથયો હતો. તેના િપતા�ુ ંનામ િશવ� હ�ર� બ્રહ્મક્ષિત્રય હ� ુ.ં �ુલ ચાર ભાઈઓમા ંત�ે ુ ં

સ્થાન બી� નબંર�ુ ં હ� ુ.ં તે�ુ ં બાળપણ �ુ�ંદયાળ� અન ે માડંવી શહ�રમા ં વીત્�ુ ં હ� ુ.ં તેનો પ�રવાર 

કપડાનંી રંગાઈ અને ખતેી પર �વનિનવાર્હ કરનાર, આિથ�ક સ��ૃદ્ધથી વ�ંચત એક સાધારણ �ુ�ંુબ હ� ુ.ં  

વ્યવસાયની શ�આત 

�ુદંર�એ મોટા થઈને �ુનાગઢના �દવાન અમર� પાસે જઈને રા�ય અને વ્યવહાર �ુશળતાના 

કે્ષત્રમા ં અ�ભુવો મળેવ્યા. ઈ.સ.૧૭૯૫ મા ં માડંવીના નગરશેઠ માનસગં ભોજરાજની મદદ અન ે

પ્રોત્સાહનથી તેણે ઘોડાનો વેપાર શ�ુ કય�. ધીમે ધીમે તેનો આ વેપાર �બુ �મવા લાગ્યો. ઘોડાના 

વેપારમા ંસફળતાથી પ્રેરાઈને તનેે સાથે સાથે બી� ક�ટલાક ધધંા પણ શ�ુ કયાર્. આ ર�તે તેના વપેાર 

અને ધધંામા ં વૈિવધ્ય આવ�ુ ં ગ�ુ.ં �ુબંઈ, અમદાવાદ, મૈ�રુ, માગંરોળ, �નુા, �ંુઠા, કાલીકટ, 

મલબાર, વડોદરા, રાજકોટ, પોરબદંર, ધોરા�, જો�ડયા, નવાનગર (�મનગર) તથા કચ્છ અને િસ�ધ 

�વા અનેક પ્રદ�શોમા ં � ુદંર�એ પોતાની પેઢ�ઓ ખોલવા માડં�. આ ર�તે તેનો વેપાર ધમધોકાર 

ચાલવા લાગ્યો. એક વખતનો �ુગાર� ‘�ુધંો’ હવેથી �ુદંર� સોદાગરના માનવતંા નામથી દ�શ-િવદ�શમા ં

�બુ જ પ્રખ્યાત થઈ ગયો. એટ�ુ ંજ ન�હ, પણ �ુદંર�નો પોતાનો એક જહા� કાફલો પણ હતો. થોડા 

જ સમયમા ંભારતમા ંજ નહ� પણ એિશયા ખડંના મોટા મોટા નગરોમા ં�ુદંર�ની પેઢ�ઓ ચાલતી થઈ 

ગઈ. વ્યવસાય �ુશળ �ુદંર� પાસેથી ઘોડાઓ ખર�દવા માટ� ર�તસરની પડાપડ� થવા લાગી. �દુ્ધમા ં

રોકાયેલા બનેં પક્ષો તનેી પાસેથી ઘોડા ખર�દતા હતા. ઉપરાતં બનેં પક્ષો તેના પ્રત્યે સન્માનભાવ 

રાખતા ંતથા તેની સામે િવ�ાસની નજર� જોતા હતા. એ �દવસોમા ંભારતમા ં�ગે્રજો અને ટ�� ુ�લુતાન 

વચ્ચે લડાઈઓ થતી રહ�તી હતી. બનેં પક્ષોને પોતપોતાની સેના માટ� ઘોડાની જ��રયાત રહ�તી. �થી 

�ુદંર� બનેં પક્ષોને પોતાના ઘોડા વેચતો હતો. 

શા�કુાર તર�ક�  
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કચ્છની �િૂમએ દ�શ-િવદ�શમા ં �બુ નામ, ખ્યાતી અને ધન કમાનાર અને સાહિસકોને જન્મ 

આપ્યો છે. કચ્છ� વેપાર� ફક્ત ભારતવષર્મા ંજ નહ� પરં� ુદ�શ-િવદ�શમા ંઅનેક જગ્યાએ ફ�લાયેલા છે. 

આવા અનેક કે્ષત્રોમા ં પોતાની આગવી �ઝૂ-�ઝૂ, સાહસ, પ�રશ્રમ અને યોગ્યતાના બળે તેમને 

મહત્વ�ણૂર્ સ્થાન અ��ત ક�ુ� છે. કચ્છ� વેપાર�ઓ પોતાના �ખુ્ય ધધંાની સાથ ે સાથે �લુ્કતો અને 

જમીનો ગીરવી રાખીન ે તનેા પર વ્યા� નાણા ધીરવા�ુ ં કામ પણ કરતા હતા. એવા વેપાર�ઓમા ં

�ુદંર� સોદાગર�ુ ં નામ પણ અગ્રગણ્ય હ� ુ.ં તેણે સૌરાષ્ટ્રની સાથે સાથે �જુરાતના અન્ય દ�શી 

રજવાડાઓને સકંટના સમયમા ંનાણા ઉધાર આપ્યા હતા.  

દાનવીર તર�ક�  

�ુદંર� સોદાગર એક સાહિસક વેપાર�ની સાથે સાથે ભક્ત, દાતા અને �રુવીર હતો. �ુદંર�નો 

આદશર્ હતો- ધમાર્�સુાર દાન કર�ુ,ં કમાર્�સુાર કાયર્શીલ રહ�� ુ,ં ગર�બ અને લાચાર વ્ય�ક્તની તકલીફો 

�ૂર કરવી, શરણાગતની રક્ષા કરવી, આફત સમયે સકંટગ્રસ્તોની સહાયતા કરવી અને પોતાના માણસો 

પ્રત્યે પ્રેમભાવના રાખવી. �ુદંર� �વનપય�ત આ આદશ�ને ચ�રતાથર્ કરવા માટ� પ્રયત્નશીલ રહ્યા. 

બેટ દ્વારકામા ંતેણે એક મહાય� કરવી હ�રો બ્રાહ્મણોને અ�ષુ્ઠાનમા ંબેસાડ�ા હતા. અન ેતમેન ેલાખો 

�િપયા�ુ ં દાન આપ્�ુ ં હ� ુ.ં આ ઉપરાતં તેણે સ�કડો માણસોના સઘં સાથે બદ્રીનારાયણ, ક�દારનાથ, 

હ�રદ્વાર, મ�રુા, કાશી, પઢંર�રુ, નાિસક વગરે� તીથર્સ્થાનોની યાત્રાઓ�ુ ં આયોજન પણ ક�ુ� હ� ુ.ં 

એકવાર હ�રદ્વારના �ંુભ મેળામા ં આવેલા ં યાત્રીઓને �ુદંર� તરફથી ચાર �દવસ �ધુી ભોજન 

કરાવવામા ંઆવ્�ુ ં હ� ુ ંઅન ેપ્રત્યકે યાત્રીન ેવ� તેમજ લોટ�ુ ં દાન પણ આપવામા ંઆવ્�ુ ં હ� ુ.ં આ 

ઉપરાતં �ૂનાગઢની પલાિશની નદ�નો �લુ બધંાવવા�ુ ંકાયર્ પણ તેણે કરાવ્�ુ ંતથા યાત્રીઓની સગવડ 

માટ� �ગરનાર પવર્ત પર ચઢવા માટ� પાકા પગિથયા ચણાવ્યા હતા. પ્રખ્યાત દામોદર �ંુડ�ુ ંસમારકામ 

કરાવ્�ુ ંતથા ધરતીકંપથી પડ� ગયેલા ંઅનેક મ�ંદરો�ુ ં�ણ�દ્ધાર કરાવવાનો શ્રેય પણ �ુદંર�ને ફાળે 

�ય છે. કચ્છમા ંતેણે નારાયણ સરોવર, કોટ��ર, માતાના મઢ, રાણે�ર, નાગનાથ વગરે� �વા સ્થળો 

તેમજ મ�ંદરોનો પણ �ણ�દ્ધાર કરાવ્યો હતો. તેવી જ ર�તે રાવળપીર, ધીણોધરના ધોરમનાથ, 

કલ્યાણ�ેર નીલકંઠ મહાદ�વ તથા વ�ધના જડ��ર મહાદ�વ વગેર� અનકે મ�ંદરો�ુ ં િનમાર્ણ પણ કરાવ્�ુ ં

હ� ુ.ં એટ�ુ ંજ નહ� પણ તણેે �જનાલયો અને પીરોના ંમકબરાઓ માટ� પણ દાન આપ્�ુ ં હ� ુ.ં ઈ.સ. 

૧૭૯૨ મા ં�જુરાતમા ં�ુષ્કાળ પડ�ો હતો ત્યાર� પણ એક લાખ �ટલા �િપયા તેણે ખચ્યાર્ હતા. ઈ.સ. 

૧૮૧૩ મા ંપણ જયાર� કચ્છમા ંભયકંર �ુષ્કાળ પડ�ો હતો ત્યાર� પણ તેણે પ્ર� માટ� પોતાનો ખ�નો 

�લુ્લો ��ુો હતો. આ બાબતનો ઉલ્લેખ ‘બોમ્બે �ુ�રયર’ નામના સામિયકના ૨૫ મી ઓગષ્ટ ૧૯૧૩ ના 

�કમા ંકરવામા ંઆવ્યો હતો.  
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રાજનૈિતક �વન 

�ુદંર�ના રાજનૈિતક �વનની શ�આત �ગે્રજોના સપંકર્મા ંઆવવાથી થઈ હતી. તેની ચ�રુાઈ 

અને કાયર્દક્ષતાથી સતંોષ પામી કંપની સરકાર� તણેે પોતાના પ્રથમ ‘નેટ�વ એજન્ટ’ તર�ક� િન�કુ્ત કય�. 

તેણ ે ‘નેક�નો પરવાનો’ (જસ્ટ�સ ઓફ પીસ) આપવામા ંઆવ્યો. એ સમયે કચ્છ રા�યમા ં ‘બાળક�ઓન ે

�ૂધપીતી’ કરવાનો અમા�ષુી ર�વાજ અ�સ્તત્વ ધરાવતો હતો.  આ �ુ�રવાજને બધં કરાવવા માટ� તેણે 

�ગ્રેજ અમલદાર કનર્લ વોકરને ઘણી મદદ કર� હતી. જયાર� દ્વારકાના સરદારને કાળા િવદ્રોહ�ઓ િવશે 

ફ�રયાદ કર� ત્યાર� �ુદંર�એ સ્વય ં તેમ�ુ ં દમન કર� શાિંત પ્રસ્થાિપત કર� હતી. ન�ધનીય છે ક� 

અવધના નવાબ અન ેકંપની સરકાર વચ્ચે સમ�ૂતીનો ખરડો તયૈાર કરવા માટ� ચાર �ગ્રેજો અને એક 

ભારતીયની િનમ�કુ કરવાની હતી ત્યાર� અવધના નવાબે પણ �ુદંર� પર પોતાની પસદંગી ઉતાર� 

હતી.  

લવાદ� તર�ક�  

માત્ર �ગે્રજો જ નહ� પણ રા�ઓના ં પણ �દરો�દરના ઝઘડાઓની પતાવત કરવા, 

િવદ્રોહ�ઓને દબાવવા �યા ં અને ત્યા ં �ુદંર�ની જ��રયાત પડવા લાગી હતી. વડોદરાના મહારા� 

સયા�રાવ ગાયકવાડ પ્રથમના કડ� પ્રાતંમા ંમલ્હારરાવે બળવો કય� તેને દબાવવામા ં�ુદંર� સૌથી 

આગળ હતા.ં ઈ.સ. ૧૮૦૯ મા ંઓખામડંળમા ંવાઘરેોને શરણાગિત સ્વીકારવા માટ� બાધ્ય કરવાનો યશ 

પણ �ુદંર�ન ે ફાળે �ય છે. પે�ા બા�રાવ બી� અને �ગ્રેજો વચ્ચે લડાઈ ચાલતી હતી ત્યાર� 

�ુદંર� ત્યા ંહાજર હતા.ં મોરબી રા�યના માળ�યાના િમયાણાઓનો �બુ ત્રાસ હતો. �ુદંર�એ �ગે્રજ 

સેનાને મોરબીમા ં બોલાવી આ સમસ્યા�ુ ં િનરાકરણ લાવી દ��ુ.ં સેનાનો ખચર્ ઉપાડવાની મોરબીના 

દરબાર પાસે રકમ નહોતી �થી �ુદંર�એ ટંકારા પરગ�ુ ંગીરવી રખાવી તે રકમની �કૂવણી કરાવી 

દ�ધી. ત્યારબાદ પોરબદંર, �મનગર, ગ�ડલ તથા અન્ય રજવાડાઓને પણ પૈસાની મદદ કર� અને 

તેના બદલામા ંઅનેક પ્રદ�શો ગીરવી રાખ્યા હતા.ં �ુદંર� �ુનાગઢના દ�વાનના �પમા ંપણ કાયર્રત 

રહ્યા.ં ઈ.સ. ૧૮૦૨ મા ં કચ્છ રા�યના મહારાજ રાયધણ�એ પણ �ુદંર�ને દ�વાનપદ આપવાની 

ઈચ્છા દશાર્વી હતી, પણ �ુદંર�એ ઇનકાર કર� દ�ધો હતો.  

�ુદંર� િપ�ભૃક્ત હતા ંઅને �ુ�ંુબના બધા ંજ આપ્તજનોના �હતચે્� હતા.ં આ ત�ેુ ંમાનવીય 

પા�ુ ંહ� ુ.ં એવી જ ર�તે તે પોતાની મા��ૃમુી કચ્છ માટ� ઘ�ુ ંકરવા માગંતો હતો. પ્રિસદ્ધ ઇિતહાસિવદ 

ઈ�રલાલ ઓઝાએ સપ્રમાણ પ્રિતવા�દત ક�ુ� છે ક�, �ુદંર�ણે �હૃદ કચ્છના ંઆષર્દ્રષ્ટા કહ� શકાય. 

�ુદંર�એ ભલ ેકચ્છની સાથે સાથે પોતાની પ્ર�િૃ�ઓ સમગ્ર ભારત અને ભારત બહાર િવદ�શોમા ંપણ 
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િવસ્તર� હોય, પરં� ુ કચ્છ� રાષ્ટ્ર�યતાના ં ક�ટલાકં ઉમદા �શો તેમનામા ં હતા.ં તેઓ કચ્છના લોખડં� 

��ુુષ હતા. આવા તેજસ્વી અને સાહિસક વ્ય�ક્ત�ુ ંઅવસાન ઈ.સ.૧૮૨૨ મા ં૫૮ વષર્ની વયે માડંવીમા ં

થ�ુ ંહ� ુ.ં  

સદંભર્�ચૂી 

૧. ગઢવી, એસ.આઈ (૨૦૧૯). કચ્છ દશર્ન, પ્રવીણ પ્રકાશન, રાજકોટ. 

૨. કારાણી, �ુલેરાય (૨૦૧૨). કચ્છ કલાધર, પ્રવીણ પ્રકાશન, રાજકોટ.  

૩. પટ�લ, દ�વેન્દ્ર. કચ્છની �શુ્�,ૂ �કૂપ્રથા, ભાવનગર. 

૪. ઠાકર, એન.એ. કચ્છનો ઈિતહાસ. 
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‘કોતરની ધાર પર’ : �વાતા �વનનો ધબકાર’ 

મનીષ�ુમાર ગીર�શભાઈ ગૌસ્વામી 

ગામ- કોદરાલી,  તા- વડગામ. �લ્લો- બનાસકાઠંા

 
 �જુરાતી પ્રાદ�િશક નવલકથા કે્ષતે્ર સાપં્રત સમયમા ંકાન� પટ�લ�ુ ંનામ ન�ધપાત્ર ગણી શકાય. 

તેમ�ુ ંનવલકથા,  �ૂંક�વાતાર્ અન ેકિવતા કે્ષત્ર ેઆગ�ુ ંપ્રદાન છે. તેમણ ેપોતાના સ�નમા ંમ�હકાઠંાનો 

જનપદ � લખેકની જન્મ અન ેકમર્�િૂમ છે ત�ે ુ ં િન�પણ ક�ુર્ છે. તેઓ �ગે્ર�ના અધ્યાપક હોવા છતા ં

પોતાના પ્રદ�શના જનપદને સા�હત્યમા ં સ્થાન આપવાનો પ્રયાસ કય� છે. તેમની પાસેથી ચાર 

નવલકથાઓ �જુરાતી સા�હત્યને મળ� છે. �મા ં ‘કોતરની ધાર પર’ (૧૯૮૨)  ‘દ્રા �પુણાર્’,  ‘ડહ�� ુ’ં 

અન ે‘આ�દ’ � પકૈ� ‘કોતરની ધાર પર’ નવલકથા તપાસવાનો ઉપક્રમ છે. 

  કાન� પટ�લની  ‘કોતરની ધાર પર’ નવલકથા બે િવભાગમા ંઅને ૯૮  �ષૃ્ઠોમા ંવહ�ચાયેલી 

છે. બ ે ભાગોમા ં પ્રથમ ભાગ ‘કોતેડાની ધાહં પર ધાર’ અને બીજો  ભાગ ‘દ્રા �પૂણાર્’ નામે છે. ‘દ્રા 

�પૂણાર્’  કદાચ લખવા ધાર�લી લ�નુવલનો �સુદ્દો છે. તેમની ‘કોતરની ધાર પર’ નવલકથા કલક�ાના 

સામિયક નવરોઝ ેયો�લી  લ� ુનવલ સ્પધાર્મા ંપ્રથમ આવી હતી. આ સ્પધાર્મા ંનવલકથાને પ્રથમ 

પા�રતોિષક મળ્�ુ.ં ત્યારબાદ આ નવલકથા ૧૯૮૨મા ં�સુ્તક�પે પ્રગટ થઈ. �યાર� નવલકથાની પ્રથમ 

આ�િૃ� પ્રગટ થઈ ત્યાર� તેમા ં પ્રકરણ ન હતા, પણ બી� સવંિધ�ત આ નવલકથાને �ુલ સાત 

પ્રકરણોમા ં િવભા�જત કરવામા ંઆવી. � આ પ્રમાણે છે. તર�ને ટોચે, માયા લા�, તાલ ક� ધ�ૈ,ુ છેટા,ં 

�ળેૂટ�, વ’ેરો �તરો, ગગડ� પડ�ા.ં 

   ‘કોતરની ધાર પર’ નવલકથા�ુ ં કથાવસ્� ુ આમ સામાન્ય અને સરળ છે. ગ્રામ�વનના 

પ�રવેશમા ં �વતા બે પાત્રો �લી  અને ભાથીના અવૈધ  પ્રેમસબંધંની કથા જ છે. પણ સવેંદનની 

તીવ્રતા અને જનપદની ભાષા – બોલીનો  પ્રયોગ આ�ૃિતન ે ધ્યાનપાત્ર બનાવે  છે. �ૃિત�ુ ં કથાવસ્� ુ

રામંભાઈના ઘર� દ�કરાનો જન્મ થયો ત્યાથંી કથાવસ્� ુઆરંભાય છે. ‘રામંભાઇ ગોળ મગંાવા ંગોળ. સોરો 

આયો. કઠઈ સ ે �વીની. રામંભાઈની ભગવાનંી ઘણી વાટ� જોવડાઈ. હારો દન દ�ખાડ�ો.’ ( �ષૃ્ઠ ૪ ) 

 કથાની શ�આતમા ં મહ�કાઠંાની જનપ્રદ�શની આ બોલી વાચકને પકડ� રાખ ે છે. અને કથા 

આગળ વધે છે. રામંભઈનો ભાગીયો ભાથી ઘાસનો ભારો લઈને આવે છે એટલ ેભાથીને વાતની �ણ 

કરવામા ંઆવે છે.  

‘�ંણ્�ુ ં લ્યો તી ! રામંભઈની ઓવ, તાર� �હરવણન ેસોરો  આયો.’ (�ષૃ્ઠ ૪)  

આ સાભંળ� ભાથી �શુ થઇ �ય છે અને કહ� છે, ‘આ મોરની વાત અમણા ં� ના�ળયામા ંજ 

કરતો તો ક� એ રામંભઈના સોરા હા�ંુ રમ્બા � ૂથં્યો સ,ે  ભગવાનંી એણા  કણબી�ુ ં�ુઃખ જો�ુ.ં’ (�ષૃ્ઠ ૫) 

  અને સાથે જ ભાથીન ેકહ�વામા ંઆવે છે ક� રામંભઈના ઘરમા ં�વુાવડ હોવાથી તે�ુ ંજમવા�ુ ં

પડોશમા ંરહ�તા ંખા�ભુાઈને ત્યા ંથોડા �દવસ રહ�શે અને સાથે જ એ પણ ખબર પડ� છે ક� રામભાઈના 

ઘરમા ં� �ી કામ કરવા આવી છે એ બા�ુમા ંરહ�તા ખા�ભુાઈની પત્ની �લી છે. 

  સહજ અન ેસા�ુ �વન �વતા ખા�ભુાઈને એક દ�કરો છે ��ુ ંનામ છે શકંર. �લીના લગ્ન 

ખા�ભુાઈ સાથે ઘર અન ેજમીન જોઈન ેકરવામા ંઆવ્યા હતા. એટલ ે�તીય ર�તે અ�પૃ્ત રહ�લી �લી  
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જમવા માટ� આવેલા ભાથીની કાયા જોઈને તેના તરફ આકષાર્ય છે. અને િવચાર� ચડ�લી �લીન ે�ઘ પણ 

નથી આવતી. �લીની કા�કુતા તીવ્રપણે ઉછાળા માર� છે એટલ ે સમય જતા,ં સજંોગ મળતા ં �લી 

ભાગીયા ભાથી સાથે � પર�ાિતનો છે, તેની સાથે શર�ર સબંધં બાધંી બેસે છે. હવે બનેં અવારનવાર 

મળતા રહ� છે એટલે  �લીને ખા� ુ ં સાથે�ુ ં �વન નીરસ લાગવા માડં� છે. એક �દવસ �લી બાધા 

ઉતારવાને  બહાને મેળે જવા નીકળે છે ત્યાર� ભાથી રસ્તામા ંએની વાટ જોતો ઊભો હોય છે અને ત્યાથંી 

બનેં સાથે ગીતો  ગાતા ં ગાતા ંઅને એકબી�ના ખભા પર હાથ �કૂ�ને જતા હોય છે, ત્યા ં રસ્તામા ં

ગામની ક�ટલીક �ીઓ આ બનંેને જોઈ �ય છે અને તેઓ આ વાતની ખબર ખા�નેુ આપે છે.  

‘�ુ ં હાસવો સો લ્યો ? પેલા હગલા ભાગીયાના ખભે  આથ નાશી ની  પેલી તો મેળે જઈ.’ 

(�.ૃ૨૦) 

 એટલ ેખા� ુ�લીને શોધવા મળેે  �ય છે. પણ ત્યા ં�લી ક� ભાથી બનંેમાથંી કોઈ દ�ખા� ુ ંનથી. 

એટલે ખા� ુઘર� આવતો રહ� છે અને પછ� મેળેથી �લી ઘર� આવે છે એને ખબર પડ� �ય છે ક� ખા�નેુ 

�ુ ંભાથી સાથે મેળે ગઈ હતી એ વાતની ખબર પડ� ગઈ છે એટલે ખા�નુા �સુ્સાને બી�  માગ� વાળવા 

�લી એને �ીચ�રત્રથી મો�હત કર� દ� છે અને ખા�નુે મનાવી લે છે. 

 બી�  બા�ુ ગામમા ંપણ વાત ફ�લાઈ ગઈ ક� �લી અને ભાથી બનંે સાથે મેળામા ંફરતા ંહતા. 

એટલે ત્રણેક માસ ભાથી �લીથી અળગો રહ� છે. પણ �લીની કા�કુતા અને ભાથીની ઉ�ેજના વધાર� 

સમય ટક� રહ�તી નથી અને એકબી� વગર �વવા�ુ ં  હવે �ુષ્કર લાગે છે એટલે બનેં ગામ છોડ� 

ચાલ્યા જવાનો િનણર્ય કર� છે અન ે�ળેુટ�નો પ્રસગં આવ ેછે આ�ુ ંગામ �ળેુટ�ના પ્રસગં ેઢોલના તાલે 

દા�ંડયા રમતા હોય છે અને દા�ંડયાનો પ્રસગં �રૂો થતા ં�લુાલની થાળ�ઓ લઈ નાનંશાની વ�ુ ં રંગવા 

મોકલે છે, એમા ં�લી જઈ અન ેભાથીના વાસામા ંજોરથી રંગનો  થાપો માર� છે. આ જોઈ અને ત્યાનંા 

લોકો આ વાતની ખબર ખા�નેુ આપે છે અને ખા� ુઅને �લી વચ્ચે ઝઘડો થાય છે. ગામના વડ�લો 

�લીને સમ�વવાનો પ્રયત્ન કર� છે પણ �લી તેના સબંધં પર કોઈના પ્રહાર ક� દખલગીર� સહન કરવા 

તૈયાર નથી. એટલે  બી� બા�ુ નાનંશા, શ્યોમભય અને દા�ળયો  બધા ભેગા થઈ ભાથીને મ�ંદર પાસ ે

બોલાવી તતડાવે છે. પણ ભાથી, ‘ભીલ �ુણ સ લ્યો ? બીવડાવવાની  વાત �ઈ નૈ  કરવાની. થાય એ 

કર� લેજો.’ (�.ૃ૫૧)  

એ�ુ ંકહ� ત્યાથંી નીકળ� �ય છે અને થોડા જ �દવસ પછ� �લી ઘરમાથંી ભાથીને રામંભઈન ે

આપવાના બાક� નીકળતા પૈસા આપ ેછે. બી� �દવસે સવાર�,  

‘કોતડેાની ધાહં પર ધાર કયર્ �ુ,ં આધ્ધા જ�’ુ (�ષૃ્ઠ ૫૬ ) 

એમ �વનના અ�રૂા ઓરતા �ણૂર્ કરવા ગામ છોડ� બનેં નીકળ� પડ� છે. 

 ‘કોતરની ધાર પર’ નવલકથા�ુ ં પ્રાદ� િશક વાતાવરણ �ણુાવાડા તા�કુાની આસપાસ વસતા પટ�લ 

સમાજ અને ખતેીકામ- મ�ૂર� અથ� � ૂથંાયેલો બાર�યા, ક્ષિત્રય સમાજને તેમની તળપદ� ભાષા દ્વારા 

�ચતય� છે. કાન� પટ�લ મહ�કાઠંા પ્રદ�શના લોકો �મના �ુળ અને �ળૂ  ખેતી સાથે જોડાયલેા છે તે 

સમાજની કથા આલખેી છે એટલે ખતેી અને પ્રીિતની આ નવલકથા છે. 

આ નવલકથામા ં �ખુ્ય નાયક પાત્ર તર�ક� ભાથી અને નાિયકા �લી બનેં વચ્ચેની પ્રણય 

સવંેદનાને આબ�ેબૂ  ર�તે આલેખી અને પ્રદ�શની ભાષા અને સા�હત્યમા ં�વતં કર� આપવાનો પ્રયાસ 
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કય� છે. નાયક અને નાિયકા બનેં અલગ-અલગ �ાિતના હોવાથી �ાિત સઘંષર્ અને �ુ�ંુબ�ુ ં�તર 

કલહ�ુ ંવાસ્તવ પણ પ્રગટ થવા પામ્�ુ ં છે. ભાથીના પાત્ર દ્વારા લેખક� ભીલ ખેતી, મ�ુરોના �વનને 

ઉપસાવવામા ંસાથર્ક રહ્યા ંછે. તો બી� બા�ુ �લી�ુ ંપાત્ર કા�કુ �ી તર�ક�ની િન�પ્�ુ ં છે.  �લીની ભાથી 

પ્રત્યેની,  

‘આટલા વરહ ચ્યા ં�યા ંતો, વહ�લો મલ્યો ઓત તો જવાનંી વહ�લી પલાટંાત.’ ( �.ૃ૧૫)  

આ ઉ�ક્ત  દ્વારા �લીની કા�કુતા લેખક� તીવ્રપણ ેઆલેખી છે. ખા��ુ ુ ં પાત્ર ક�ુણ સહા��ુિૂત 

ઉપ�વે ત�ેુ ં છે. આ બધા જ પાત્રો એક જ પ્રદ�શના હોવા છતા ં તેમના વ્ય�ક્તત્વ વચ્ચનેી ભદેર�ખા 

લેખક� �ુશળતા�વૂર્ક આલેખી છે. 

સૌથી મહત્વ�ુ ંઆકષર્ણ �બ��ુ આ નવલકથાની ભાષા- બોલી�ુ ં છે. તળપદ� બોલીની પ્રભાવકતા અન ે

ભાષાનો લાક્ષ�ણક પ્રયોગ ધ્યાનપાત્ર બનાવે છે. નવલકથામા ં પ્રયો�યેલા બોલીના થોડાક ન�નૂા 

જોઈએ. 

 ‘�લૂાને ઘરેથી કં�ુડ� આઈ લ્યો ? હાભંળા �ુ ંક� એ’ (�-ૃ૩) 

 �ુ ંઓય અતાર� તો ! ચ્યમ આ માળો ની સાળો ! પાસો  માળો આલણડોલણ એ બ�ુ ં�ુ ંસે ! (�-ૃ૮) 

 અમી તો �બ્� ુન� મર�ુ ંહાથ� �મ ગામં સોડ�ુ ંપડ� તો ભલ�, �ુગંરોમા ંટ�પા�ંુ ં(�-ૃ૨૨) 

‘તાર� રામંભઈની ચટેલા આલવાના સ� �િપયા ? (�ષૃ્ઠ -૫૨) 

 આમ ‘કોતરની ધાર પર’ નવલકથામા ં લખેક� મહ�કાઠંાના આ�ુબા�ુના જનપદના માનવ સવેંદનો, 

સામા�જક વાસ્તવ, �ાિતગત વાસ્તવ અન ે ત્યાનંી તળપદ� બોલીને �ુશળ ર�ત ેવ્યક્ત કરવામા ંસફળ 

રહ્યા છે. પ�રણામે સાવ સરળ લાગતી કથા ભાવકના �દયના તારને ઝ�ૃંત કર� છે. 
 
 
 સદંભર્ ��ૂચ :- 

‘ કોતરની ધાર પર’,  લેખક- કાન� પટ�લ,  પ્રકા. નક્ષત્ર ટ્રસ્ટ,  (અમદાવાદ) આ�િૃ� : માચર્ ૧૯૮૨  
 
***** 
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ઉમાશકંર જોશીના કાવ્યોમા ંરાષ્ટ્રભાવના 
કૌિશક�ુમાર એલ. પડં�ા 

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, 

સરકાર� િવનયન અને વા�ણ�ય કૉલજે, પડધર� 

�જ. રાજકોટ. 
 

 
સારાંશ: ઉમાશકંર જોશી ગાધંી�ગુના પ્રિતિનિધ કિવ છે. તેમના કાવ્યોનો િવિવધ દ્ર�ષ્ટકોણથી અભ્યાસ 

થયો છે. અ�હ પ્રસ્�તુ લેખમા ંઉમાશકંર જોશીના કાવ્યોમા ંરાષ્ટ્રભાવનાના દશર્ન ક�વા સ્તર� થાય છે, ત ે

બાબતનો અભ્યાસ કરવામા ંઆવ્યો છે, અને તે�ુ ં�લૂ્યાકંન કર�ને તારણો આપવામા ંઆવ્યા છે. 
 

ચાવી�પ શબ્દો: ઉમાશકંર જોશી, રાષ્ટ્રભાવના, ગાધંી�ગુ.   

***** 

*પ્રસ્તાવના* 

ઉમાશકંર જોશી ગાધંી�ગુના પ્રિતિનિધ કિવ છે. રાષ્ટ્રભાવના એટલે ક� દ�શભ�ક્ત એ 

ગાધંી�ગુની કિવતા�ુ ંએક મહત્વ�ુ ં લક્ષણ છે. ઉમાશકંર જોશીના ઘણા કાવ્યોમા ં રાષ્ટ્રભાવના ઉ�મ 

ર�તે આલખેાયેલી છે. તેઓ તો સત્યાગ્રહના િસપાહ� રહ્યા હતા. તેઓએ �જુરાત કોલેજમા ંપ્રવેશ લીધો 

હતો, પરં� ુઅભ્યાસ છોડ� દઈને સત્યાગ્રહની છાવણીમા ંજોડાયા હતા, અને બ ેવખત �લવાસ પણ 

ભોગવ્યો હતો. આવા કિવની કિવતામા ં રાષ્ટ્રભ�ક્ત�ુ ં ગાન ન થાય તો જ નવાઈ ! અહ� આપણે 

ઉમાશકંર જોશીના કાવ્યોમા ંરાષ્ટ્રભાવના કઇ ર�તે અન ેક�વા સવેંદનો સાથે આલખેાયેલી છે તેની ચચાર્ 

કર�એ. 
 

*ઉમાશકંર જોશીની કિવતામા ંરાષ્ટ્રભાવનાને પોષનારાં પ�રબળો* 

ઉમાશકંર જોશીની કિવતામા ં રાષ્ટ્રભાવના-દ�શભ�ક્ત સ્�ર� છે તનેી પાછળ �ખુ્યત્વ ે

ગાધંી��ુ ં વ્ય�ક્તત્વ કારણ�તૂ હ� ુ ંએમ કહ� શકાય. ઈ.સ. ૧૯૨૦મા ંગાધંી�ની અ�હ�સક લડત શ�ુ 

થઇ. એ સમય ેગાધંી�એ નવલો�હયા �વુાનોને � સબંોધનો કયાર્, એ સાભંળ�ને રાષ્ટ્રપ્રેમની ઉ�મ 

ભાવના ઉમાશંકંરમા ં િવકાસ પામી. આ ઉપરાતં એ સમયે બનેલી રાષ્ટ્ર�ય ક્રાિંતની ઘટનાઓ �વી ક� 

૧૯૪૨ની ક્રાિંત, જ�લયાવાલા બાગની ઘટના, બારડોલી સત્યાગ્રહ વગેર�ની પણ તેમના ઉપર ઘણી 

અસર થયલેી છે. તેઓ પોતે પણ સત્યાગ્રહ� કાયર્કતાર્ હતા અને બે વખત �લવાસ પણ ભોગવ્યો હતો, 

એટલે અનેક સત્યાગ્રહ� કાયર્કતાર્ઓના સપંકર્મા ંઆવ્યા હતા. એમના િવચારોની અસર પણ કિવ ઉપર 

પડ� હતી. ગાધંી�એ રિશયન ક્રાિંત અને અને બૌદ્ધધમર્ના િવદ્વાન ધમાર્નદંની ક્રાિંત િવશેના �સુ્તકો પણ 

વાચ્યા હતા. એ સમયે ગાધંી�એ સ્થાપેલી �જુરાત િવદ્યાપીઠમા ંચાલતી ચચાર્સભામા ંપણ તઓે ભાગ 

લેતા. આમ, આ તમામ પ�રબળોને કારણ ેઉમાશકંર જોશીની કિવતામા ંરાષ્ટ્રભાવના સ્�ર� છે એમ કહ� 

શકાય. 
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*ઉમાશકંર જોશીની કિવતામા ંરાષ્ટ્રભાવના* 

ઉમાશકંર જોશીના બધા કાવ્યસગં્રહોમા ં દ�શભ�ક્તની ભાવના ર�ૂ કરતા કાવ્યો જોવા 

મળે છે. રાષ્ટ્રભાવનાને પ્રગટાવતા એમના મહત્વના કાવ્યો આ પ્રમાણે ગણાવી શકાય: ‘એક �સૂાયેલ 

ગોટલાને’, ‘બળતા પાણી’, ‘�ુ ં ��ૂર ભારતવાસી’, ‘�જુરાત મોર� મોર� ર�’, ‘�લુામ’, ‘બાવીસમા ં

�દવસ�ુ ં સવાર’ ‘બ�લ’, ‘૧૫મી ઓગસ્ટ’ અને ‘સરદાર’. ઉમાશકંરના આ કાવ્યોમા ં રાષ્ટ્રભાવના ક�વા 

�પમા ંઆલખેાયલેી છે તે જોઈએ: 
 

(૧) ‘એક �સૂાયેલ ગોટલાન’ે : િવસા�રુ �લમા ં લખયેલા આ કાવ્યમા ં �લુામીની વદેના અન ે

સ્વતતં્રતાની ઝખંના વ્યક્ત થાય છે. કિવ ગોટલામા ંપણ આવી સ્વાત�ંયની ભાવના �ૂએ છે. દ�શની 

�લુામ �સ્થિત જોઇને નવલો�હયા �વુાનને ક�ક કર� �ટવાની ભાવના જન્મે છે. હવે એને એના 

પ�રવાર�ુ ં�ખુ પણ ક�દ ��ુ ંલાગવા લાગે છે. કિવ કલ્પના કર� છે ક� ગોટ�ુ ંપણ સ્વતતં્રતાની ભાવનાન ે

કારણ ેજ �બાના �કૃ્ષ અને ક�ર�ની ક�દમાથંી �કુ્ત થઇ અહ� આવ્�ુ ં હશ.ે કાવ્યના �તે કિવ ઈચ્છા 

વ્યક્ત કર� છે ક� પોતે પણ ગોટલાની �મ �ળૂમા ં મળ� �ય અને પોતાનામાથંી સ્વતતં્રતા�ુ ં એક 

મહા�કૃ્ષ �લ:ે 

“ને કોણ �ણે ! પરથી �સુાઈ 

�ુ ંએ ભ�ં �ળૂ િવશે જ ગોટલો!” 
 

(૨) ‘બળતા ંપાણી’ : આ કાવ્યમા ંકિવએ દાવાનળના પ્રતીક દ્વારા સ્વાત�ંય સેનાનીના માનિસક સધંષર્ન ે

આલખે્યો છે. ગાધંી�ના આહ્વાનથી અનેક �વુકો દ�શની સ્વતતં્રતા �તે સત્યાગ્રહમા ંજોડાતા હતા અન ે

�લમા ંજતા હતા. આ �વુાનો સમજતા હતા ક� તેઓએ પોતાના માતા-િપતાની સેવા કરવાની હોય, 

આમ છતા ંદ�શની સ્વતતં્રતા માટ� તેઓએ ઘર અને ગામ છોડ�ા હતા. આમ, દ�શની સેવા અને માતા-
િપતાની સેવા એમ બનેં એકસાથે ક�વી ર�તે થઇ શકશ ેએ બાબતે આ �વુાનોના મનમા ં� સઘંષર્ જન્મ ે

છે એ�ુ ં�ુદંર આલેખન કિવએ આ કાવ્યમા ંક�ુ� છે.  
 

(૩) ‘�ુ ં��ૂર ભારતવાસી’ : કિવએ �જુરાત રા�યની સ્થાપના સમય ેલખે�ુ ંઆ ગીત છે. આ કાવ્યમા ં

કિવનો �જુરાત અન ેભારતદ�શ પ્રત્યનેો પ્રમે પ્રગટ થાય છે. ભારતીય અને �જુરાતી હોવા�ુ ં કિવન ે

ગૌરવ છે. તેઓએ �જુરાતના પવર્તો, મહાત્માઓ અને મહ�નતકશ પ્ર�નો ઉલ્લખે આ કાવ્યમા ંકય� છે. 

કિવ પોતાને ‘��ુર ભારતવાસી’ ગણાવ ેછે. તઓે ગાય છે ક� : 

“�ુ ં��ુર ભારતવાસી, 

ઝખંો પલ પલ સ�ુ જન મગંલ મન મા�ંુ ઉલ્લાસી.” 
 

(૪) ‘�જુરાત મોર� મોર� ર� ’ : કિવએ �જુરાતની પ્રશ�સ્ત કર� ુઆ ગીત આપ્�ુ ંછે. આ ગીતમા ંપણ 

કિવએ �જુરાતની �ગૂોળ અને ગાધંી�, નમર્દ �વા આદશર્ વ્ય�ક્તઓનો ઉલ્લખે કય� છે. આવી 

ગૌરવવતંી �જુરાત પોતાની વતન�િૂમ છે એનો કિવ ગૌરવ વ્યક્ત કર� છે. કિવ કહ� છે ક�- 
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“મળતા ંમળ� ગઈ મ�ધેર� �જુરાત 

�જુરાત મોર� મોર� ર�.” 
 

(૫) ‘�લુામ’ : �ગ્રેજ શાસને ભારતને �લુામ દ�શ બનાવ્યો એ �સ્થિત પર કિવનો આક્રોશ આ કાવ્યમા ં

વ્યક્ત થયો છે. તેમના મનમા ંપ્ર� થયા કર� છે ક� ‘ �ુ ં�લુામ શા માટ� ?’ આગળ વધીન ેતેઓ કહ� છે 

ક� પ્ર�ૃિતના તમામ ઘટકો સ્વતતં્ર છે તો માનવીને જ શા માટ� �લુામ રહ�વા�ુ?ં આમ, અહ� પણ કિવની 

રાષ્ટ્રભાવના વ્યક્ત થયેલી જોઈ શકાય છે. કિવ કહ� છે – 

“સ્વતતં્ર પ્ર�ૃિત તમામ, 

એક માનવી જ કા ં�લુામ ?” 
 

(૬) ‘બાવીસમા ં �દવસ�ુ ં સવાર’ : ગાધંી�ના એકવીસ �દવસના ઉપવાસ પછ�ના બાવીસમા ં �દવસ ે

કિવ �દયમા ં � ઉદ્ગારો સર� પડ�ા તે આ કાવ્યમા ં જોવા મળે છે. અહ� કિવનો ગાધંી� પ્રત્યેનો 

અહોભાવ પ્રગટ થયો છે. કિવ કહ� છે – 

“આજ આનદં આનદં ! આનદંની આજ સવર્ત્ર ગા� વધાઈ ! 

આજ ઉત્સવ પ્ર� ુક�ર� પ્ર�તુા તણો, સતંની આજ સૌ ગાય સાઈ” 
 

(૭) ‘૧૫મી ઓગસ્ટ’ : આ કાવ્યમા ંકિવ આઝાદ�ને વધાવતા �લુ�કત �દયે ગાય છે ક�- 

“� �દવસની અમે રાહ જોયા હતા તે � ુ ંછે ? આવ 

આવ હ� ��ુદન અમ ��ુક્ત તણા !” 

આ કાવ્યમા ંકિવએ ભારતના ભવ્ય વારસા�ુ ંપણ સ્મરણ ક�ુ� છે. 
 

* તારણ * 

આમ, આપણ ે કહ� શક�એ ક� ઉમાશકંર જોશીના કાવ્યોમા ં રાષ્ટ્રભાવના િવશેષ ર�ત ે

જોવા મળે છે. તત્કાલીન સમાજ, ગાધંીવાદ� િવચારો, ��ુક્તસગં્રામ, �જુરાતભ�ક્ત, ગાધંીવદંના, 

િવ�પ્રમે, વૈિ�ક સવંેદના એમ િવિવધ િનિમ�ે કિવએ રાષ્ટ્રપ્રેમ વ્યક્ત કય� છે. ઉમાશકંર જોશીની 

રાષ્ટ્રભાવના ઘણીવખત �ુસ્સા�ુ ં �પ પણ ધારણ કર� છે. દ�શના સાસં્�ૃિતકવારસા પ્રત્યે તેઓન ેઘણો 

આદરભાવ છે. એટલે એમ કહ� શકાય ક� ઉમાશકંર જોશી ભારતીયતાના ચાહક અને  સાચી ર�તે ત�ે ુ ં

ગૌરવગાન કરનારા કિવ છે. 
 

સદંભર્:  

(૧) ‘ઉમાશકંર જોશી’ : ચદં્રકાતં શઠે 

(૨) ‘ઉમાશકંર સ�ક પ્રિતભા’ : મફત ઓઝા 

(૩) ‘અવાર્ચીન �જુરાતી કિવતામા ંરાષ્ટ્રભાવના’ : �દલાવરિસ�હ �ડ�� 
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િપ્રયજન : વેદના-વહાલ�ુ ંસા��ુય 

પરમાર િમતષે�ુમાર ચદં્રકાતંભાઈ 

એમ. ફ�લ. �જુરાતી િવભાગ. 

�જુરાતી ક�ન્દ્રીય િવ�િવદ્યાલય, ગાધંીનગર

 

શ્રી િવનેશ �તાણી હવે તો �જુરાતી સા�હત્યમા ંસવર્ત્ર પ�ખાયે�ુ ંનામ છે. કચ્છની �કૂ� ધરતીના ં�ટા ં�ટા ં

અમી એકત્ર કર� આપણને પ�ર�પૃ્ત કરતી એમની કથાઓ પરંપરા અન ેઆ�િુનક એમ બેવડા દોર� ચાલે છે. 

એમણ ે લખેલી ‘િપ્રયજન’ કથા લ�નુવલ તર�ક� સવર્ સ્વી�ૃિત પામી છે. 238 �ષૃ્ઠોમા ં પથરાયેલી આ 

લ�નુવલકથા માનવમનમા ંઅતલ �ડાણોને તાગ ે છે. આ લ�નુવલની પ્રસ્તાવના અન ેસ�કની ક��ફયત 

જોઈએ અન ે �જુરાતી સા�હત્યની �ૂંકા સમયમા ં લખાયલેી �ૃિતઓ તરફ જોઈએ ત્યાર� ‘િપ્રયજન’ કથાની 

િવશેષતા અન ે સ�કતા સમ�ય છે. થોડ� આડવાત કર�એ તો શ્રી પ�ાલાલ પટ�લે ‘મળેલા �વ’ બે 

અઠવા�ડયામા ંલખી નાખી હતી અન ેશ્રી િવનેશ �તાણીએ ‘િપ્રયજન’ પાચં જ �દવસમા ંલખી નાખી હતી. આમ 

એકધાર� ઓછા સમયમા ંલખાયલેી �ૃિતઓ, બેઉ �ૃિતઓ, એટલી સફળ િનવડ� ક� િશષ્ટ-પ્રિશષ્ટ શ્રેણીમા ં�કૂાય 

એટલી સફળ રહ� અન ેબેઉમા ંપ્રણય�ુ ંઆલખેન-મન સચંલનોની આખી ��ૃષ્ટ ખાસ કર�ન ે‘િપ્રયજન’ તો આ 

કારણ ેમનોિવશ્લષેણાત્મક-કાવ્યાત્મક �ૃિત તર�ક� ઊડ�ને �ખ ેવળગે એવી �ૃિત બની છે. 

સવંેદનથી સમજણની ધાર કાઢતા ંઅન ેમાનવીની મનોરમણાઓને વ્યક્ત કરતા ંમથંન-પ્રિતકોમાથંી સ�ક� 

‘પલાશવન’ નામની નવલકથા કંડાર� કાઢ�, ત્યાર બાદ ‘િપ્રયજન’ લખી. એ વખતે શ્રી �તાણીએ કહ�� ુ ંક�, 

“આ કથા�ુ ંવસ્� ુ‘પલાશવન’ ની વાતની પ્રિત�ક્રયામાથંી એક જ ક્ષણમા ંઆખેઆ�ુ ંમનમા ંઆવ્�ુ ં�, પામી ન 

શકા�ુ ંતે અવરોધ ન બન.ે પામી શકા�ુ ંતેમા ંપણ ભર�રૂતા મળે. બનેં સમય-સમયાતંર� ચાલે છે પણ િવચ્છેદ� 

નહ�, �રૂક બન.ે �મુાવી દ�ધલેો સ્નેહ પણ બેવડાય. �વનભર �જવાયો ત ેસ્નેહ પણ એટલો જ પ્રામા�ણક રહ�. 

પાત્રો દ્વારા સ્નેહ અન ે લાગણી િવશેની ભર�રૂ સમજ વ્યક્ત થઈ.” (પ્રસ્તાવના - િપ્રયજન) આ લ�નુવલ 

લખતી વખતે િવનેશ �તાણીએ આ�િુનક િવચારધારાન ેઆત્મસા� ્કર� કથાવસ્� ુમાટ� બન ેએટલી સ્�ળૂતા 

ઓગાળ�ને માનવીના ં મનમા ં ચાલતા ં સવંેદનો, આકારો અન ે ઘટનાઓમાથંી ઉઠતી સ�ુંલ પ્રિત�ક્રયાઓન ે

માનિસક સ્તર� આલખેવામા ંઉ�મ કળા�ઝૂ અન ેસ�ક સજ્જતા બતાવી છે. 

પરંપરાગત નવલકથામા ંહોય એ પ્રકાર�ુ ંિન�પણ આપણને અહ� જોવા નથી મળ� ુ.ં એકબી�ના સહવાસન ે

ઝખંતા નાયક-નાિયકા િનક�ત-ચા�નો પ્રણય લગ્ન�વનમા ંપ�રણમે ત ેપહ�લા ંજ તેઓ કોઈ કારણસર �ટા ં

પડ� �ય છે. બનેં અન્યન ેપરણી પોતાનો નવો �ખુી અન ેસ�દૃ્ધ સસંાર રચ ેછે. બનેં�ુ ંદામ્પત્ય�વન �ખુમય 

પસાર થાય છે. પણ � નથી પામી શ�ા ંતે િપ્રયજનના સહવાસની ઝખંના સતત અન ે�ડ� �ડ� અ�ભુવે છે. 

એક �દવસ અચાનક સજંોગોવસા� ્ (30 વષર્ પછ�) ચાર-પાચં �દવસ માટ� �નુઃ મળતા ં થોડા �દવસ સાથ ે
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િવતાવી, વળ� પાછા ંનદ�-નાવ સયંોગે �ટા ંપડ� છે. ત્રીસ વષર્ પહ�લા ંછ-સાત વષર્�ુ ં�ૂફંા�ં સાિંનધ્ય માણ્�ુ ં

હોય એવા િપ્રયજનન ે વતર્માનના અ�ણ્યા સમયમા ં સહસા મળવાનો યોગ ઊભો થતા ં એક અસાધારણ 

પ�ર�સ્થિત સ�ર્ય છે. 

ગામના ગસે્ટ હાઉસમા ંઉતર�લો િનક�ત ચા��ુ ંઆમતં્રણ નકાર� શકતો નથી. � ઘરમા ંવષ� �વૂ� �ગુ્ધ-મ�રુ 

ક્ષણોની નામ પાડ�ા િવનાની �ખુદ સવંેદનાઓ ઉભય હ�યામા ંમાણી હતી તે જ ઘરમા ંઅન્ય સ્વજનોની ગેર-

હાજર�મા ંબે િપ્રયજન ચાર-પાચં �દવસ સાથ ે��ુર�  ત્યાર� તેમના માનસમા ં� ઘટનાઓ �જુર�, � ઊભરાતી 

અિતતની સ્�િૃતઓ સાથ ેવતર્માન �વનની વાસ્તિવકતાના �શો કથા દરિમયાન � ૂથંાતા-� ૂચંવાતા �ય છે. 

બે ગેરહાજર પાત્રોની મનોમન હાજર� (િનક�ત-ઉમાની અન ેચા�-�દવાકરની) નાયક-નાિયકા અ�ભુવ ેછે.  

ગામ�ુ,ં �ુબંઈ, બ�ગ્લોર, �દલ્હ�, આ�દવાસી િવસ્તાર �વા ં અનકે સ્થળ-પ્રદ�શોના સદંભ� અન ે સકં�તો આ 

લ�નુવલમા ં િવસ્તર� છે – િવકસ ેછે. દ�રયા�ુ ંપ�રમાણ અન ેપ�રણામ ચા�ના વતનમા ંઅન ે�ુબંઈમા ંકોમન 

છે. કલકે્ટર �દવાકરનો સ�ાશાઈ વૈભવ અન ે મોટ� કંપનીમા ં એ�ક્ઝ��ુટવ િનક�ત બનેંની કાયર્િત્ર�યાઓ, 

એમના ંસતંાનો, એમના �ખુી સ�દૃ્ધ �હૃસસંાર નાયક-નાિયકાના સવંાદ દ્વારા �ુદંર ર�તે અ�ભવ્ય�ક્ત પામ્યા ં

છે. નાયક-નાિયકાએ અન્ય પાત્રોની સાથ ે�વતા-ં�વતા ંપણ પોતાની �દર એક ચહ�રો �વતો રાખ્યો છે. 

નવલકથાની શ�આતમા ં ‘ચા� બાર�માથંી દ�રયો જોઈ રહ�’ અન ે�તમા ં ‘ટ્ર�નની ચીસ : આવતી અન ેજતી’ 

આ બે વા�ો વચ્ચે આખી કથાનો પટ અન ે બે પાત્રોના ં �તર-બાહ્ય વ્ય�ક્તત્વો આપણી સમક્ષ ઊઘડ� છે. 

જગંલ, દ�રયો, ભીની ર�તી, પતગં, ના�ળયેર�, સ��ુ ં �કૃ્ષ, ક�તૂર, હ�ચકો, પ્રકાિશત �મ્મર �વા વસ્�-ુ

પદાથ�ને સ�ક� ભાવ પ્રતીક અન ેકલ્પન તર�ક� પ્રયો�ને ચા�-િનક�તના અતીત સાપં્રતને લહ�રાવ્યો છે. સહજ 

અન ે�ુદંર ઉપમાઓ, સમયખડંની કલાત્મક વહ�ચણી અન ેમાડંણી, નાયક-નાિયકાના જ �ખેુ અન્ય પાત્રોની 

કથની અન ે વ્ય�ક્તત્વો ઉ�ગર કરવાની તરક�બ સજ�ને ખાસ્સી ખપમા ં આવી છે. �તમા ં �યાર� િનક�તને 

જવા�ુ ંછે ત્યાર� ચા�ને �દરથી એવો ભાવ �ગ ેછે ક� �ણે એ પોતે િનક�તને ધ�ો માર�ન ેઘર બહાર કાઢતી 

હોય. િનક�ત�ુ ંગમન અન ેપોતાના �તુ્ર�ુ ંલગ્ન કર�ને આવ�ુ ં – ગમ અન ે�શુીના આ બ ે િવરોધી ભાવોમા ં

ચા��ુ ંહ��ુ ંવ�ધાય છે. િનક�તને િવદાય આપતી વખત ેિવધવા ચા� કહ� છે – 

“� ુ ં�ય છે ને, િનક�ત એટલે �દર એ�ુ ંલાગે છે ક�, 

�ણે �દવાકર આ� બી� વાર �તૃ્� ુપામી રહ્યા છે.” 

આ વા�મા ંટ્ર�નની ચીસ સાથે ચા�ના �દયતલમાથંી આવતી વેદનાભર� ચીસ છે. 
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િવનેશ �તાણીએ આ કથામા ં બ ે પાત્રો િનક�ત અન ે ચા�ના �તઃ સ્તલને ર�ૂ કર� પ્રૌઢ અવસ્થાની પ્રણય 

સવંેદના ર�ૂ કર� છે. પાત્રના બહારના ંઅન ે�તર વ્ય�ક્તત્વન ેખીલવવામા ંઅદ�તૂ વણર્નો કયા� છે. કથા�ુ ં

વાતાવરણ એ�ુ ંછે ક�, ભાષાનો �બૂ જ સરસ �ાસ કાઢ�ો છે શ્રી �તાણીએ, �ુઓ – 

“આક�સ્મક સયંોગોમા ંગામની લાયબે્રર� આગળના ચોકમા ંઊભેલા એક ��ુુષની પીઠ જોતા ં30 વષ� પહ�લા ં

જોયેલા એ ચહ�રા પરથી વષ�ના પોપડા ઊખડતા ગયા અને એના માનસમા ંિનક�ત પ્રત્યક્ષ થયો, સાડ�નો છેડો 

પગમા ંભરાયો તો પણ ચા� દોડતી, વણથભંી િનક�ત પાસ ેપહ�ચી.” 

આ�ુ ંવતર્ન કોઈ �ુમા�રકા�ુ ંહોય એ�ુ ંલાગ્યા િવના રહ�� ુ ંનથી, પરં� ુતે ખર�ખર એ�ુ ંછે ખ�ંુ ? ના, નથી જ. 

વાતાવરણને ઉ�ગર કરતી અન ેવ્યજંનાન ેઅ�ભવ્યક્ત કરતી સ�ની કલમે ભાષા પાસ ે� કામ કઢાવ્�ુ ંછે ત ે

�ુઓ – 

“દ�રયાના અન ેમનના તે િવભાગ પડ� શક� ? માત્ર સમયના સદંભ�મા ંબનેંના ં�પ બદલાય.” 

“વયસ્ક વ્ય�ક્તઓ �વા દ�રયાના મો�ં ગભંીર અન ેસ્વસ્થ લાગતા ંહતા.ં” 

“એક સા�ં �મુાવી દ�ધે� ુ ંઅવાજ�ુ ંમો�ુ ંએની છાતી �ધુી ભટકા�ુ.ં” 

“આ �ીન ે(ચા�ને) એક સમય ેભર�રૂ સવંદે� છે.” 

“ઉમા�ુ ંહ�� ુ ંતો મોગરા�ુ ં�લ” 

“લીલાશ �વી ઉમાએ િનક�તની �ખમા ંફ�લાયલેા ં��ુા ંરણો�ુ ંઝેર �સૂી લી�ુ ંહ� ુ.ં” 

નવલકથામા ંઉમા-િનક�ત અન ેચા�-�દવાકરના દામ્પત્યનો સમયખડં તેમજ ચા�-િનક�તના �ૂરના અતીતનો 

પ્રેમસભર સમયખડં, તેમના ં સ્�િૃત સવંેદનો, સ્�િૃત સાહચય�, �નુરાવલોકન, �તરિનર�ક્ષણ, �તર 

સ્વગતો�ક્તઓ ક� એકો�ક્તઓના �પમા ં ચા�-િનક�તના આત્મકથન દ્વારા તેમના �ૃ�ષ્ટ�બ��ુથી જોવાય-

અ�ભુવાય છે. િનક�તને ચા� માત્ર �વૂર્ �વનમા ંપ્રેમી તર�ક� જ નહ�, પણ ઉમાના પિત�પે પણ અ�ભુવે છે. 

િનક�ત પણ ચા�ને દ�રયા�કનારાની ર�તીમા ંઆગળ બે ચોટલા રાખતી િપ્રયતમા તર�ક� જ નહ�, �દવાકરની 

િવધવા પત્ની સ્વ�પે સવેંદ� છે. �દવાકરના �તૃ્�નુી વદેના માત્ર ચા� જ નહ�, િનક�તની પણ બની �ય છે. આ 

બધી સામગ્રીમાથંી સ�ક� ‘િપ્રયજન’ કંડાર� છે. ત્રી� ��ુુથની કથનર�િતએ ચા�-િનક�તની ચૈતિસક �ક્રયા-

પ્રિત�ક્રયાઓ લેખકના કથન ક�ન્દ્રથી િન�પાતી રહ� છે. સ�ક� ફ્લેશ-બેક પદ્ધિત પણ અપનાવી છે. �દ્વ-ક�ન્દ્રી 

�ૃશ્યોની રચનાર�િત પણ આસ્વાદ્ય બની છે. ઘણા ંકલાતત્વોથી િન�પાયેલી આ �ૃિત દર�ક �મરના ંભાવકન ે

એક સરખો આનદં આપતી લ�નુવલ બની રહ� છે. 

(િપ્રયજન, લેખક વીનેશ �તાણી, પ્રકાશક : આર. આ. શેઠની કંપની, પ્રથમ આ�િૃ� : 1980, �નુ�ુર્દ્રણ : 2009. 

�લૂ્ય : 90 �િપયા) 
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'િશરચ્છેદ' સામા�જક સઘંષર્ના પડકાર�ુ ંનાટક 

ભરત સોલકં� 

A/68 પાયલપાકર્ સોસાયટ�, ડ�સા ત્રણ રસ્તા, પાટણ

 
          �વૂર્ અને પિ�મના સા�હત્યમા ંનાટક�ુ ંસ્વ�પ આગવી ઓળખ ધરાવ ેછે. સસં્�ૃત અને �ગ્રે� 

સા�હત્યમાથંી અનેક અ�ભનયક્ષમ નાટકો પ્રાપ્ત થાય છે. ભારતીય સા�હત્યમા ંતેમજ પ્રાદ�િશક ભાષામા ં

લખાયલેા નાટકોમા ંઉપ�ુર્ક્ત બનેં પ્રકારના નાટકોનો સમન્વય કહો ક� અસર જોવા મળે છે. �જુરાતી 

નાટ� સા�હત્યમા ં �મ �ભુાષ શાહ, �ચ� ુ મોદ� અને સતીશ વ્યાસ �વા નાટ�કારોએ �ાકંને �ાકં 

િમથનો ઉપયોગ કર� મચંનક્ષમ નાટકો રચ્યા છે તેમ ક�ડ ભાષામા ં �ગર�શ કનાર્ડ�ુ ં નામ અત્યતં 

ન�ધપાત્ર છે. �ગર�શ કનાર્ડના નાટકોમા ંમોટ�ભાગે સમાજ પ�રવતર્ન ક� ક્રાિંતકાર� સદં�શ પ્રગટ થતો જોઇ 

શકાય છે. અહ� તેમણ ેક�ડ ભાષામા ંલખેલા 'તલદેણ્ય' અથાર્ત 'તલ'ે એટલ ેમા�ુ ંઅન ે 'દણ્ય' એટલ ે

કાપ�ુ.ં �જુરાતી ભાષામા ંઆ નાટકનો અ�વુાદ �પાલી બકર્ 'િશરચ્છેદ' નામ ેકય� છે તેના આસ્વાદનો 

ઉપક્રમ છે. 

          અ�ગયારમી સદ�ના મધ્ય�ગુીન વાતાવરણ ધરાવ� ુ ંઆ નાટક ત્રણ �ક અને સોળ દ્રશ્યમા ં

વહ�ચાયે� ુ ંછે. આ નાટકના પ્રથમ �કમા ં૧ થી ૪ દ્રશ્યો, બી� �કમા ં૫ અન ે૬ દ્રશ્યો, ત્રી� �કમા ં૭ 

થી ૧૬ દ્રશ્યો જોવા મળે છે. નાટકના સ�ંક્ષપ્ત િવષયવસ્� ુ િવશ ે િવચાર કર�એ તો પ્રથમ દ્રશ્યમા ં

સાખંિવત શા�ી પોતાના દ�કરા જગદ�વ જગણ્ણાન ે �મૂો પાડ�ન ે બોલાવી રહ્યા છે. અહ�થી નાટકનો 

આરંભ થાય છે. આ દ્રશ્યમા રાજકારણ, રાજખટપટ ને બસવણગાના પ્રભાવક વ્ય�ક્તત્વ પ્રગટ થાય છે. 

બી� દ્રશ્યમા ં�બજ્જલના રાજમહ�લમા ંઅને ત્રી�ુ ંદ્રશ્ય મહ�લના ગભર્�હૃમા ંચાલ ેછે. આ નાટકના પ્રથમ 

�કમા ંપ્રથમ દ્રશ્ય િવશે િવચાર�એ તો જગદ�વ, સાબંિશવ �રુો�હત, �બા, ભાગ્નરથી અને મલ્લી બોજબ 

�વા પાત્રો દ્વારા �ાિતપ્રથા અને તેની સમસ્યાઓની ચચાર્ કર� છે. બી� અને ત્રી� દ્રશ્યમા રાજમહ�લની 

ખટપટ ધ્યાન ખ�ચે છે. 

          નાટકના બી� �કમા ં નાટકની ગિત પકડ� છે; �મા ં મોચી �વુાન અને બ્રાહ્મણની કન્યા 

એકમેકની સાથે લગ્નગ્રિંથથી જોડાય છે. મહારા� બીજ્જલદ�વની મદદથી આ લગ્ન �ણૂર્ થાય છે. પરં� ુ

નાટકમા ંત્રી� �કમા ંઆ નાટકનો ક�ુણ �ત આવ ેછે, �મા ંબનંનેા િપતાન ેમોચી હરલટયાન ેતથા 

બ્રાહ્મણ મ�વુનન ે નગરના ચોકમા ં લઈ જઈન ે રાજના િસપાહ�ઓ બનેંની �ખો લોખડંના સ�ળયાથી 

ફોડ� નાખી, તેમના હાથ પણ બાધંી એમને શેર�ઓમા ંઠસડતા લઈ જઈન ેમાર� નાખવામા ંઆવ ેછે. આ 
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ઉપરાતં જયદ�વ અન ેએના સાથીઓ મહારા� �બજ્જલન ેપણ માર� નાખ ે છે. અન ે�વુરાજ શોભદ�વ 

�તે �વુરાજમાથંી રા� થઈ રા�યા�ભષેક થાય છે. 

          આ આખા નાટકમા ં બસવવણ્ણા�ુ ં ચ�રત્ર�ચત્રણ આસ્વાદ્ય ર�ત ે થ�ુ ં છે. ત ે શરણ �િતના 

સવર્માન્ય નેતા તેમજ ક્રાિંતકાર� િવચારો અન ે તેના અમલીકરણ�ુ ં પ્રિતક છે. તે�ુ ં આ વ્ય�ક્તત્વ ક� 

િવચારધારાની પોલ �તમા ં�લુ્લી પડ� �ય છે. સ�ાને પ�રવતર્નના ભણકારા વાગે છે. ઉથલપાથલ 

થાય છે ને સ�ાપ�રવતર્ન �ાર�ય અ�હ�સક હો� ુ ંનથી ને શોભદ�વ રાજપાટ પર હક મેળવે છે. હક અન ે

સ�ાપ�રવતર્ન �વલેણ સા�બત ન થાય ક� �હ�સક ન થાય એટલે નાટ�કાર� �હ�સાના તાડંવ પછ� 

શોભરાજન ેરા�યિસ�હાસન પર બસેાડવામા ંઆવતો દશાર્વ્યો છે. 

          નાટક�ુ ંસૌથી મહત્વ�ુ ં�ગ તેમા આવતા સવંાદો છે. કહ�વાય છે ક� નાટકમા ંસવંાદો �ટલા 

ઉ�મ તેટલી મચંનક્ષમતા િવશેષ પ્રભાવક બને છે. �ગર�શ કનાર્ડ� આ નાટકમા ંપ્રસગંન ેતમેજ પાત્ર 

પ્રમાણ ેસવંાદો પ્રયો�યા છે. નાટકમા ં�યાર� જયદ�વન ેખબર પડ� છે ક� મોચી હરલપ્પાને અને બ્રાહ્મણ 

મ�વુરસની રા�ના િસપાહ�ઓ ધરપકડ કર� લઈ �ય છે અન ેનગરના ચોકમા ંસૌની વચ્ચ ે�ખો 

ફોડ� નાખવામા ંઆવ ે છે ત્યાર� �સુ્સામા ં જયદ�વ કહ� છે: '�!ૂ �!ૂ �!ૂ આપણી મદાર્નગીમા ં �ળૂ પડ�, 

આપણ ે માત્ર કાયર નહ�, પણ દસ ગણા કાયર છ�એ. ચાલો, પગે ઝાઝંર પહ�ર� વ્યઢંળોની માફક 

નાચીએ.'  

          બીજો સવંાદ જોઈએ તો �યાર� જગદ�વ અને તેના સાથીઓ રાજમહ�લમા ંઉઘાડ� તલવાર સાથ ે

ધસી આવ ેછે ત્યાર� શોભદ�વ, દામોદર ભટ્ટ ભાગી �ટ� છે. આખો મહ�લ સાવ ખાલી છે �યાર� ત્યાર� થતો 

સવંાદ: 

          જયદ�વ: અન ેબહાર જઈન ે�ુ ંકર��ુ?ં �હ�રમા ંબગંડ�ઓ પહ�ર��ુ?ં 

          મલ્લી બોમ્બ: અહ� રહ�વામા ંકંઈ માલ નથી. કહ� છે ક� મહ�લ ખાલી છે. 

          રાચપ્પા: પેલા પાગલ િસવાય 

          કાલપ્પા: કોણ પાગલ? 

          રાચપ્પા: �દૃ્ધ રા� 

          મલ્લી બોમ્બ: �દૃ્ધ રા�? 

          જગદ�વ: � ુ.ં.. બીજ્જલની વાત કર� છે?  

          રાચપ્પા: "મહારાણીના �તૃ્� ુપછ� પાગલ થઈ ગયો છે. મહ�લની બહાર તો �ુ ં મહારાણીના 

કક્ષની બહાર પણ પગ �કૂતા નથી..." 
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          આમ અને આ ઉપરાતં અનેક સવંાદો અહ� નાટ�ો�ચત, સચોટ, સ્વાભાિવક લાગે તે પ્રકારના 

છે. 

          નાટકમા ં વાતાવરણ પણ પોતાની આગવી �િૂમકા ભજવ ે છે. � તે પ્રદ�શ, સ્થળ, કાળ, 

પ�રવેશ નાટકની સફળતાના મહત્વના આધારસ્તભંો છે. �ગર�શ કનાર્ડ વાતાવરણ ઊ�ુ ં કરવામા ંપણ 

અહ� સફળ રહ્યા ં છે. આ નાટકમા ં કલ્યાણ શહ�રનો બ્રાહ્મણવાસ, મહ�માનોનો ગભર્�હૃ, વેશ્યાઓના 

રહ�ણાકંો, મહ�લ�ુ ંપ્રાગંણ, લગ્ન �ગેની માન્યતાઓ, લગ્નના ર�ત�રવાજો, અ�-શ� વગરે�ના િન�પણો 

આ નાટકને �વતં બનાવવામા ંમદદ�પ થાય છે. 

          નાટકમા ંભાષા વણર્નો પણ અહ� આસ્વાદ્ય છે. �ગર�શ કનાર્ડ પાસ ેઆગવી ભાષાશૈલી છે. અહ� 

મહારા� બીજ્જલના મતે ભાષામા ંસચોટતા, બસવણણાની ભાષામા ંપધ્યશૈલી, વ્યજંનાત્મક્તા આસ્વાદ્ય 

છે. તો વળ� પાત્રો�ચત જગદ�વની વાણીમા ંઆક્રોશ છે. જગદ�વની ભાષામા ંઓજસ છે. આમ અહ� ભાષા 

પાત્રો�ચત િવિશષ્ટતાઓ ક� ગ�રમા ક� ઓળખ ઊભી કરવામા ંમદદ�પ થતા ંજોઈ શકાય છે. 

          આમ આ નાટક�ુ ં સમગ્ર િવષયવસ્� ુ નાત-�તના વાડા, તેના પ્ર�ો, સઘંષ�, રાજક�ય 

પરંપરાઓ, કાવાદાવાના આ નાટકમા ં પાત્રો પણ એટલા ં જ �દયસ્પશ� છે; દર�ક પાત્રના આગવા 

�તર-બાહ્ય સઘંષ�, ધારદાર સવંાદો અથવા તો નાટ�ક્ષમ સવંાદો, રસિન�પણ અન ેરસવૈિવધ્ય તમેજ 

ભાષાકમર્ની દ્ર�ષ્ટઇ જોતા �ગર�શ કનાર્ડ�ુ ં આ નાટક અ�ભનયક્ષમતાની દ્રષ્ટ�એ અક્ષય મને ખબર 

�રૂવાર થાય છે. �ગર�શ કનાર્ડ પણ સારા અ�ભનયકાર હોવાથી તેમની અ�ભનતેા તર�ક�ની પ્રિતભાનો 

લાભ પણ આ નાટકને મળેલો જોઈ શકાય છે. િવષયવસ્� ુઆપણે આગળ જો�ુ ંતેમ ભલે અ�ગયારમી 

સદ��ુ ંહોય એની મચંનક્ષમતાન ેકારણે તે આજની પ�ર�સ્થિત�ુ ંનાટક બનવાની ક્ષમતા પણ ધરાવ ેછે. 

સદંભર્ 

૧) તલેદણ્ડ. ક�ડ નાટક, લે. �ગર�શ કનાર્ડ 

૨) િશરચ્છેદ- અ�.ુ �પાલી બકર્ 

૩) �જુરાતી નાટક. સતીશ વ્યાસ 
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प्रस्तावना    

       सवर्शास्त्रोपयोगी व्याकरणशास्त्रम।् संस्कृतभाषायाः व्याकरणा�न बहू�न सिन्त। तेषु पा�णनीयं 

व्याकरणम ् अन्यतमम।् इदं व्याकरण ं पा�ण�नमु�नः �वर�चतवान।् इदं व्याकरणमन्या�न सवार्�ण 

व्याकरणा�न अ�तशेते। पा�ण�नसूत्रा�ण, कात्यायनस्य वा�तर्का�न, पतञ्जलेश्च व्याख्यानभूतं महाभाष्यम ्

इ�त �म�लत्वा ‘पा�णनीयव्याकरणम’् इत्युच्यते। अत एव �त्रम�ुनव्याकरणम ् इत्य�प जग�त 

प्र�स�मिस्त। अहो भाग्यम ्अस्माकं यद् जग�त सवर्शे्रष्ठायाः भाषायाः व्याकरण ंवयं पठामः। व्याकरणं 

भाषायाः संस्कारं करो�त। व्याकरण�श�ायाः �ान ं �वना छात्राः शु�रूपेण भाषा�ान ं न प्राप्तु ं

शक्नुविन्त। व्याकरणेन भाषाव्यविस्थता �क्रयते। व्याकरणं शु�शब्दानां �नमार्णं करो�त। वाक्ये 

प्रयकु्तानां शब्दानां परस्परं कस्य केन कः सम्बन्धः इ�त �निश्चनो�त।  परस्परमानव�वचाराणाम ्

अ�भव्यक्तां श�ुां, प�रष्कृतां, प�रमािजर्ता ंच कतु� भाषा�वशेषस्य व्याकरणम ्आवश्यकम।् 

      व्याकरण ं�ह ि��वध ंलौ�ककं वै�दकञ्च। वेद�वषयकं वै�दकं व्याकरणं तच्च ‘प्रा�तशाख्यम’् इ�त 

नाम्ना �मल�त। भाषा�वषयकं व्याकरणन्त ु लौ�ककम।् लौ�ककसंस्कृतस्य व�ैदकसंस्कृतस्य च 

व्याकरणम ्पा�णनीयव्याकरणे अिस्त। अतः इदं सवर्स्या�प व्याकरणम ्भव�त। 

व्याकरणशब्दस्य व्युत्पित्तः, अथर्ः च -  

        व्या�क्रयन्ते व्यतु्पा�न्ते साधुशब्दाः पथृक् �क्रयन्ते असाधुशब्देभ्यः येन, तत ्व्याकरण ंनाम 

शब्दसाधुत्व प्र�तपादकं शास्त्रम।् �वपूवर्काद् आङ्पूवर्काच्च करणाथर्कात ् कृञ ् धातोः करणे अथ� ल्यूट् 

प्रत्ययेन ‘करणा�धकरणयोश्च’ इ�त सूते्रण व्याकरणस्य व्यतु्पित्तः भव�त। (�व + आङ् + कृ + ल्युट् = 

व्याकरणम)्  

      प्रकृत्या सह प्रत्ययस्य योगेन व्युत्पित्तः येन शास्ते्रण �क्रयते तत ् शास्त्र ं व्याकरणम ् इ�त 

कथ्यते। व्याकरणशास्ते्र प्रकृ�त�ान ंप्रत्यय�ान ंच भव�त। तयोः योगस्य �ानं भव�त। इत्थं �नष्पन्नः 
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शब्दः एव साधुशब्दः भव�त। अनेन प्रकारेण व्याकरणं साधुशब्दस्य �ान ं कारय�त। अत एव 

साधुत्व�ान�वषया सैषा व्याकरणस्म�ृतः।  

व्याकरणशास्त्राध्ययनस्य प्रयोजनम ्                                                                      

      कस्या�प कायर्स्य प्रारम्भात ् पवू� तत्र �कम�प उ�ेश्यं �नश्चीयते। �नष्प्रयोजके काय�  

न कोऽ�प प्रवतर्ते। अतः व्याकरणाध्ययनस्या�प केन�चत ्प्रयोजनेन अवश्य ंभ�वतव्यम।् य�िस्त त�हर् 

�कन्तत ्इ�त प्रश्ने कथ�यतु ंशक्यते यत ्एतस्य व्याकरणस्य य��प सिन्त बहू�न प्रयोजना�न, तथा�प 

मह�षर् पतञ्ज�लना व्याकरणमहाभाष्ये पञ्च मखु्य प्रयोजना�न �नग�दता�न त�था - 

र�ोहागमलघ्वसन्देहा: प्रयोजनम ् इ�त। र�ा, ऊहः, आगमः, लघःु, असन्देहः इ�त पञ्चप्रधाना�न 

प्रयोजना�न। 

र�ा –  

      र�ाथ� वेदानामध्येयं व्याकरणम।् यश्च लोपागमवणर्�वकाराद�न ् यथावज्जाना�त, स एव वेदान ्

र��तु ं शक्नो�त। यः अपशब्दमपस्वरं वा उच्चारय�त तेन वेदः भ्रं�शतो भव�त। अत एव उच्यते - 

�बभेत्यल्पश्रुता�देः मामयं प्रह�रष्य�त इ�त। लोके अप�रदृश्यमानं लोप�वकारा�दकं वेदे दृष्ट्वा 

अवयैाकरणः भ्राम्येत ्- वैयाकरणस्तु न भ्राम्य�त। यथा – ‘देवा अदहु्र’ इ�त वै�दक प्रयोगे दहु् धातो: लङ् 

लकारे ‘झ’ प्रत्यये अदादेश े‘लोपस्त आत्मनेपदेषु’ इत्यनेन ‘त’ लोपे   ‘बहुल ंछन्द�स’ इत्यनेन छन्द�स 

रुडागमे अदहु्र इ�त रुपं भव�त। लोके तु ‘अदहुत’् इ�त प्र�स�म।् एवम ् ‘मध्या कत��वतत ं सजंभार’ 

इत्यिस्मन ् प्रयोगे संजभार इत्यत्र हकारस्य स्थाने भकारादेशः जातः, लोके तु संजहार इत्येव रूपं 

प्र�स�म।् एवमा�द लोप�वकारा�दकं वैयाकरण एव �ातु ंशक्नो�त। अवैयाकरणस्तु ते ते शब्दाः असाधव 

इ�त मनुते तेनापशब्दप्रयोगं कुवर्न ्वेदम�प भ्रंशय�त। अतः साधुशब्दप्रयोगेन वेदानां र�ा भवेत।् एतदथ� 

व्याकरणम ्अध्येयम।् 

ऊहः – 

      वेदे ये मन्त्राः सिन्त। ते मन्त्राः न सव�ः �लङ्गैः न सवार्�भ�वर्भिक्त�भ�नर्ग�दताः| अतः य�गतेन 

पुरुषेण अवश्य ं �लङ्गप�रणामः �वभिक्तप�रणामश्च कायर्ः प्रकृ�तवि�कृ�त कतर्व्ये�त न्यायेन। 

प्रकृ�तयागवत ् �वकृ�तयागः कत्तर्व्यः। यस्य यागस्य सम्पूणर्�वधानम ् उच्यते, एव ं यस्य च �वधानम ्
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अन्यिस्मन ् यागेऽ�प उपयो�यते स एव प्रकृ�तयागः। यस्य च �वधानम ् असम्पूणर्मचु्यते सः 

�वकृ�तयागः। 

      आग्नेययागः प्रकृ�तयागः। सौयर्यागः �वकृ�तयागः। आग्नेययागे ‘अग्नये त्वा जषु्टं �नवर्पा�म’ 

इ�त मन्त्रः प�ठतः सौयर्यागे न तादृशः मन्त्रः दृश्यते। अ�प तु केवल ं‘सौय� चरंु �नवर्पेत ्ब्रह्मवचर्सकाम’ 

इत्येव प�ठतम।् प्रकृ�तवि�कृ�त कतर्व्या इ�त न्यायेन ‘अग्नये’ इत्यस्य स्थाने सूयार्य इत्युक्त्वा सूयार्य 

त्वा जषु्टं �नवर्पा�म इ�त वक्तव्यम।् एतादृशं �वप�रणामं वैयाकरण एव कतु� शक्नो�त। 

तान्नावैयाकरण: शक्नो�त यथायथं �वप�रणाम�यतमु।् तस्मात ्ऊहाथर्म�प व्याकरणम ्अध्येयम।् 

आगमः – 

      ब्राह्मणेन �नष्कारणो धमर्ः षडङ्गो वेदोऽध्येयो �ेयश्चे�त। यथा पूवर्मकु्तं वेदर�ाथ� 

व्याकरणमध्येयम।् वेदा: �ह अस्माकं संस्कृतेः प्राणतत्त्वम।् साङ्गवेदाध्ययनेनवै ब्राह्मणत्वपू�तर्ः जायते। 

अतः वेदाथर्�ानम ् अस्मत्कृत े आवश्यकम।् वेदाथर्�ानाय वेदाङ्ग�ानमावश्यकम।् वेदाङ्गेषु व्याकरण ं

मुखस्थानीयत्वेन मुख्यमङ्गं वेदस्य मखु्ये कृतः यत्नः फलवान ्भव�त। अथार्त ् व्याकरणे कृतः श्रमः 

वेदाथर्�ानरुप ंफलं प्रदातु ंसमथर्ः। वाक्याथर्�ाने प्र�तपदाथर्�ानमावश्यकम ्पदपदाथार्वगमः व्याकरणादेव 

भव�त। अतः अस्मा�भः व्याकरणम ्अवश्यमेव अध्येयम।् य��प आगमः न व्याकरणाध्ययनस्य फलम,् 

अ�प त ुप्रयोजक एव। तथा�प अत्र व्यतु्पित्तभेदात ्फलं प्रयोजकश्च प्रयोजन�मत्यनेन स्वी�क्रयते।  

लघुः – 

       शब्दानामानन्त्यात ् प्र�क्रयारुपः लघभुूतोपाय�ानाथर्मध्येय ं व्याकरणम ् यथा पा�णनीयव्याकरणे 

शब्दसाधुत्वाय ल�णा�न उक्ता�न ल�या�ण च प्रद�शर्ता�न। उदाहरणरूपेण यथा ‘आद्गुणः’ इत्यनेन 

सतेू्रण ‘उपेन्द्रः’ इ�त रुपं �नष्प�ते, ‘गङ्गोदकम’् इत्याद�नां रुपाणां साधुत्वम ् अवगम्यते। तथा च 

रामशब्दस्य प्रकृ�तप्रत्यया�द�ानानन्तरं बालका�द तत्सदृश सव�षां शब्दाना ं�ानं स्वतः एव सम्भव�त। 

अतः लघ्वथ� व्याकरणमध्येयम।् 

असन्देहः – 

      असन्देहाथर्म ्व्याकरणम ्अध्येयम।् स�त सन्देहे कुत्रा�प प्रविृत्तरेव दलुर्भा। य�कमर्�ण या��काः 

पठिन्त स्थूलपषृतीमािग्नवारुणीमनड्वाह�मालभेते�त। अस्य वाक्यस्य सामान्याथर्ः स्थूलपषृतीं गाम ्

अिग्नवरुणौ उ��श्य आलम्भनीय इ�त। तत्र स्थूलपषृती शब्दे स्थूला चासौ पषृती च इ�त स्थूलपषृती 
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इ�त कमर्धारयः, उत स्थलूा�न पषृिन्त यस्याः सेयं स्थूलपषृती�त बहुव्री�हः इत्यत्र सन्देहो जायते। 

कमर्धारयसमासे गोः स्थौल्य ंप्रतीयते। बहुव्री�हसमासे �बन्दनूां स्थौल्यं प्रतीयते। य�द पवूर्पदप्रकृ�तस्वरः 

त�हर् बहुव्री�ह य�द अन्तोदात्तस्त�हर् कमर्धारय इ�त। अत्र वयैाकरणः केवलं स्वरतः समास ं�निश्चनो�त। 

अतः तस्य सन्देह एव न जायते। अत्र असन्देहशब्देन सन्देहस्य प्रागभाव एव �वव��तः। न त ु

प्रध्वसंाभावः। अवैयाकरणस्य त ु अवश्यं सन्देहो जायते। तेन तस्य कमर्�ण प्रविृत्तरेव न स्यात।् 

प्रवतृ्तेऽ�प कमर्�ण शब्ददोषेण �क्रयादोषेण वा अनथर् स्यात।् अतः असन्देहाथर्म ्व्याकरणमध्येयम।् 

       अनेन प्रकारेण व्याकरणाध्ययनस्य पञ्च प्रयोजना�न �नरु�पता�न। ता�न च प्रधाना�न 

प्रयोजना�न महाभाष्यकारेण र�ोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम ्इ�त वा�तर्केन स्वीकृता�न। एतद�त�रच्य 

महाभाष्यकार: पतञ्ज�लः त्रयोदशगौणप्रयोजना�न अ�प �न�दर्श�त।  

       वस्ततुः भाषायां शब्दाः अपशब्दाश्च प्रयुज्यमानाः दृश्यन्ते। अथर्बोधस्त ु भाषायां शब्दैः 

अपशब्दैश्च अ�प प्रयुक्तैः भवत्येव, तथा�प शब्दप्रयोगे धमर्ः अपशब्दप्रयोगे अधमर्ः इ�त। एकः शब्दः 

सम्यग ्�ातः शास्त्रािन्वत: सपु्रयुक्तः स्वग� लोके च कामधुग ्भव�त इ�त शास्त्रोिक्तर�प सङ्गच्छते। 

सवर्दशर्नसंग्रहेऽ�प उक्तं यत ् तस्माद् व्याकरणशास्त्रस्य शब्दानुशासनं भव�त सा�ात्प्रयोजनम।् अतः 

वय ं �शष्टप्रयकु्तान ् प्रयोगान ् कुयार्म,् वयम ् अ�शष्टाः न स्याम एतदथ� व्याकरणमध्येयम।् �वना 

व्याकरणाध्ययन ंशब्द�वषयकसाधुत्वासाधुत्व�ववेकः न उत्प�ते। अतः उक्तं दिण्डना - 

य��प बहु नाधीष ेतथाऽ�प पठ पुत्र व्याकरणम।् 

 स्वजनः श्वजनो माभतू ्सकल ंशकलं सकृच्छकृत।्। 

      "व्याकरण�ाने सवर्वेदपारायणज ं पुण्य�म�त" अतः व्याकरण ं वेदानां वेदः इ�त नागेशेना�प 

उक्तम।् वाक्यपद�यकारभतृर्ह�रः ब्रह्मकाण्डेऽ�प कथय�त यत ्– 

आसन्नं ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तम ंतपः। 

प्रथमं छन्दसामङ्गमाहुव्यार्करण ंबुधाः॥ 

      इत्थं व्याकरण ं स्म�ृत एवञ्च परब्रह्मपाप्तस्य साधन ं स्वी�क्रयते वाक्यपद�यकारः। अनेन 

प्रकारेण व्याकरण�ानाभावे वेद-वेदान्त-स्म�ृत-पुराण�ेतहास-काव्या�दशास्त्रान्तरेषु प्रवेशा�धकारः न 

भविन्त। अतः भास्कराचाय�णा�प उक्त ंयत ्– 

       यो वेद वेदवदन ंसदन ं�ह सम्यग ्ब्राह्मयाः स वेदम�प वेद �कमन्यशास्त्रम।् 
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       यस्मादतः प्रथममेतदधीत्य �व�ान ्शास्त्रान्तरस्य भव�त श्रवणे�धकार�।। 

      इत्थं �वना व्याकरण�ान ंशास्त्रस्य रहस्य ं�ातु ंन शक्यम।् �वना व्याकरण ंअन्धः पङ्गुवच्च 

जनः न �ह पदम�प पत्तु ं शक्नो�त। अतोऽस्य सवर्था उपयो�गतास्त्येव। अत: अस्मा�भर�प 

व्याकरणशास्त्रमवश्यमध्येयम ्इ�त।  
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Abstract  

The changes in  and experiences of  the socie ty are ref lec ted in  cinema giving 
r ise to  sett ing new social  t rends and fashion senses.  Cinema has  power to 
inf luence the thought process of  the people .  The posit ive tendencies of 
cinema can create  a  direc t  impact on the social  l ife  by int roduction of  
popular  sentiments,  channeling the  energies of  the  youth in socia l 
reconstruction and nation-building by skilful  adaption of  good morals,  
socio-poli t ica l and educative themes.  It  can formulate  and guide public  
opinion towards arousing nat ional consciousness.  Cinema and society are 
complementary to each other .  The larger than life horizon of  cinema is the 
symbolic face of  the rea lity of  society told through diverse  stories.  It  has 
mult i layered facets comprising of  socio-eco-poli t ical ,  rel igious and 
technological  aspects tha t  a re found dramatically when released l ike dreams 
on the si lver screen. 

India  is  a  multi -l ingual  country and so is  Indian c inema.  It  is  divided and 
named according to  different regions such as Bollywood a  common name for 
Hindi and Tol lywood  for south Indian f i lm industry.   Cinema is impacted 
and voices  dif ferent  events,  customs,  beliefs and events of each region. 
Sometimes i t  is  a lso blamed for bringing up evi l  ideas to  the  people which 
is  not completely true.  Cinema can be categorized as ref lect ion of the 
contemporary society.  The wri ters and ar t ists  f ind a passage to avoid the 
wreath of  the system to express their  agony through the medium of c inema. 
They take up even unsolicited issues to reveal  them before  the publ ic .  Good 
cinema produces awareness and posit ive  impact on the  society.  Fi lms like 
Hindi movie 3 Idiots ,  that  sarcastica lly questioned the current education 
system and Gujara ti  movie  Hellaro,  tha t e lucidated the outmoded 
restr ict ions put on women and their way of  coming out of the si tua tion.    

Keywords  :-  Cinema, Film, socio-poli tical,  Bollywood,  Society.  

                 ** 

Introduction 

Indian cinema has a  history of  more than hundred years  beginning with 
si lent  movies in  1890 with a presentation by one Prof .  Stevenson in a  
Calcut ta theatre.  Soon af ter  people l ike Mr.  H.S.Bhatwadekar and Hirala l 
Sen star ted making short f i lms in Mumbai  and Calcutta .  After watching a 
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movie based on the  l i fe  of  Chris t ,  Dadasaheb Phalke,  ‘The father of Indian 
cinema’,  decided to make a f ilm based on the l ife  of mythological  hero Raja 
Harishchandra  which was re leased 1913. 

India  is  a  mult i-l ingual  country and so is  Indian c inema. So apart  f rom 
Mumbai and Calcutta , regional cinemas also star ted producing f i lms  in 
South Indian regions.  The studio system was prevalent in the beginning with 
producers,  directors,  music ians,  heroes,  heroines and other artists  put on the 
wages.  Prabhat studio,  Bombay Talkies and New Theaters were major 
studios of  the t ime.  The early Indian f ilms were mainly based on mythology, 
mythological  legends,  patr iotic  and re ligious themes that  entertained the 
audience and a lso voiced social  injustice and condit ions.  Later  on, 
independent  producers  started making cinemas and studio system came to a 
halt .  Films became talkies in  1931 with Ardeshir Irani’s Alam Ara,  s ince 
then Indian c inema has sca led great  heights.   

In 1950,  black and whi te cinema became colorful.  With that  the theme and 
trend of  the f i lms changed and love  and musical  love stories emerged as  the 
main theme.  I t is  interest ing that  the  quintessent ial vil lain  was st i l l  absent 
in the stories.  Filming of  violence and vengeance stories took effect in the 
1960s-1970 and the Indian audience was i trouduced to the idea of anti-hero 
or the villain.  The rise of the angry young man who always ready to raise 
his voice against  injustice  was the mark of  the t ime. Fi lms l ike Amitabh 
Bachchan’s  ‘Deewar ’ , showcased the idealised psychy of  the Nehruviyan era 
and the cult  fi lm ‘Sholay’,  that  a lso underlined the reolutionary idea of 
widow re-marriage.  With tha t real ist ic  para l lel  c inema a lso saw substantial 
growth and was acclaimed world wide .  The 70s was also the age of  forming 
superstar tags to certa in actors l ike Rajesh Khanna and Amitabh bachchan. 
From 1980s Indian cinema has picked up diverse subjects expressing issues 
ranging from love ,  socia l,  economic,  poli t ica l,  rel igious themes, sci-f i ,  
autobiographies,  family affa irs ,  re lat ionships and kinships and al l those 
aspects that  di rectly or  indirectly effect the exis tence of an individual  
gaining enormous pupulari t y throughout the world.  Cinema, in India,  is 
impacted and voices  different events,  customs,  beliefs and events of  each 
region.  Sometimes i t  is  a lso blamed for  bringing up evil  ideas to the  people 
which is  not completely true .  Cinema can be  ca tegorized as ref lection of the 
contemporary society.  The wri ters and ar t ists  f ind a passage to avoid the 
wreath of  the system to express their  agony through the medium of c inema. 
They take up even unsolicited issues to reveal  them before  the publ ic .  Good 
cinema produces awareness and posi t ive impact on the society.  Today the 
Indian f i lm industry is  the largest  one pruducing almost  2000 fi lms every 
year  with a projec ted revenue of  23,800 crores.  
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The Effects of  Cinema on Society.  

Cinema has power to inf luence the thought process of  the people.  The 
changes in and experiences of  the society are reflected in  cinema giving rise 
to sett ing new social  t rends and  fashion senses.  The posi t ive tendencies of 
cinema can create  a  direc t  impact on the social  l ife  by int roduction of  
popular  sentiments,  channeling the  energies of  the  youth in socia l 
reconstruction and nation-building by skilful  adaption of  good morals,  
socio-poli t ica l and educative themes.  It  can formulate  and guide public  
opinion towards arousing nat ional consciousness.  Cinema and society are 
complementary to each other .  The larger than life horizon of  cinema is the 
symbolic face of  the rea lity of  society told through diverse  stories.  It  has 
mult i layered facets comprising of  socio-eco-poli t ical ,  rel igious and 
technological  aspects tha t  a re found dramatically when released l ike dreams 
on the si lver screen. 

Films and movies inspire more  than thought.  They may preach to stand 
against  injustice,  become  brave,  clever,  loyal  and  determined etc. ,  helping 
to become posit ive  – minded people .  Movies l ike Dangal ,  Bhaag Milkha 
Bhaag ,  Mary Kom  e tc.  a re true examples  of  arousing a feeling for good 
among the audience. Cinema can do a  lot of mass work in a  very short  t ime 
which cannot be  expla ined to  masses like movie Chhapak ,  which was based 
on the l ife  of  an ac id at tack survivor.  Recreation is  an important part  of 
each one’s l ife,  thus watching a movie  provides this avenue.  Movies,  
nowadays,  are a  major source of  enter tainment.  From the  moment we 
indulge  in watching a movie  we enter  into a  new world,  forgett ing al l  our 
worries putt ing our mind at  ease.  Comedy  Films along with plays and 
dramas inc luding the T.V.  shows have served a lot  in making i ts  audience 
laugh.  The genre  of  comedy movies is  l iked by almost  al l  the age groups 
and can be enjoyed with the family.  Some of  the Comedy blockbusters have 
always put  a  smile on everyone’s  face .  These are the  movies tha t  he lp 
people to revive from their day to day depressing l ives.  Laughter ,  the best 
medicine,  i s distr ibuted among the  audience by f i lms at a  regular basis.  

Indian cinema has  a lso become a source of  employment for many people 
l ike  producer ,  director,  actor,  actress,  wri ter ,  o ther art ist ,  musician,  
photographer,  spot-boys and so many other staff  and their  famil ies.  During 
the making of  a  movie,  al l  the people ,  f rom small to big,  ge t  their  jobs and 
their l ife  goes  on.  Apart  f rom this,  now there are acting schools in  many 
places.  It  has also become an indirect  means of  employment.  Besides this 
cinema help us to  know dif ferent parts not only of  country but the  countries 
world over and the ir  art ,  culture,  regionalism, language,  customs etc.  which 
helps  the socie ty to learn and get  to know about them more as i t  is  not 
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possible  for everyone to visi t  each and every part  of  the world but the 
movies give better insights about the human act ivi ties and thus  we 
understand them better .  Just  like the movie Hellaro  which is  based in Kutch 
region of  Gujarat.   

Every coin has two s ides and there is  no  doubt tha t  i t  may be  true in case of 
cinema as well.  Today movies are way more violent than before.  The f i lm 
makers choose these themes which surprisingly increase their  fan following 
in the audience.  Movies like KabirSingh ,  Jhonny  Gaddar  and Kidnap  show 
other  ways of  physical  abuse  and torture which encourages young minds to 
indulge  into these acts.  If  the lead actors are  un-ideal  heroes with un-ideal 
personali t ies  the judgmental  human beings may form in appropriate opinions 
about  their ways.  The characters in a  f ilm are  shown larger  than l ife  where 
the hero could single-handedly tackle  any si tuation,  which is  not possible 
practically.  There are somet imes superheroes performing few stunts which 
seem to be unrealistic .  The role-modeling of  such characters may encourage  
people to indulge in evil acts or take up unhealthy habi ts  of  smoking or 
becoming alcoholic  or  drug addicts.  The portrayal  of women is another 
concern.  Many a t imes women are depicted as a  commodity,  lower to men 
and are usual ly treated brutally which  is  far  from reali ty.  Nudi ty has 
become a usual  practice in  most of  the  movies in  the names of  i tem songs,  
thus i temizing women,  and has become a short  cut  for commercial  success 
of  certain f i lms. Most of  such scenes directly affect the young minds as they 
being immature do not get  the essence of  scenes and try implementing in  
real  l ife  leading to miserable  l ife  problems and a  mentally and physically 
disturbed socie ty.  The impact of  the movies is  undeniable.  If  on one side 
they are benef icia l,  on the  other i t  may be fa tal  as well.  But at  the end i t 
would be up to the audience to  decide the merits  or demerits .  

3 Idiots  and Hellaro                                                 . 
Cinema and f i lms are long used to  comment of  many socio-eco-poli t ica l  and 
contemporary issues .  The futile  and unproductive education system has been 
one  of the subjects taken up by the fi lm makers .  One of such attempt is  the 
recent  movie,  3 idiots  released in 2009,  that  commented on the 
ineffect iveness and needlessness of  the present  education system that 
advocates for  an endless rat  race  with no resul ts .  “ l ife  is  a  race,  if   you 
don’t  run fast ,  you will  be  l ike a broken unda”  (irani)  Dialogues l ike 
“whatever your problem in l ife  is. . .  just say,  ‘All  is  well ’,  this may not  
solve your problems but i t  wi l l  give the courage  to face i t. ."   and, "Chase 
excellence and success wi ll follow.”  (khan) taught  that  every problem has a  
solution and tha t  it  i s  not  a problem but  only a  na tural  hurdle that  one  has to 
overcome.  The movies was loosely based on the novel writ ten by Chetan 
Bhagat t it led Five Point  Someone,  the  f i lm assumed cul t  following amidst 
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youth.  In the  movie,  Farhan Qureshi (R Madhavan) and Raju Rastogi 
(Sharman Joshi)  play engineering students forced in  the  ra t race of  reaching 
the top,  even while dealing with their  own personal problems.  But  Rancho 
aka Ranchhoddas Chanchad (Aamir Khan) changes their  a t ti tude  towards 
l i fe .  He helps Farhan to gather courage  to confront his  father  and explain 
his desire to pursue  a career as a  wildli fe  photographer instead of  an 
engineer.  He also helps Raju Rastogi  defy his fears and gain conf idence to 
face  them head on.  3 idiots  brought to l ight  the education system in India,  
which puts unnecessary pressure on the students.  3 idiots  taught us tha t 
there’s much more  to l ife  than just marks on your report  card.  It  was 
inspiring because i t urged to dare, to dream and to carve our own destiny.   
 
Hellaro ,  a  gujara ti  movie  released in 2019,  is  the winner  of the  Best Feature 
Film a t  the 66th  Nat ional Fi lm Awards and was the  opening f i lm at  the 50th 
Internat ional Film Fest ival if  India  (IFFI).  Hellaro  is  a  story of small- town 
gir l  Manjari  (Shraddha Dangar) is  married and sent off to l ive in the remote 
desert vil lage of  Samarpura .  There,  women are confined to their  homes 
except  for  a few hours in  the  morning when they fetch water from a nearby 
oasis.  Every night,  the men in  the vi l lage perform garba  to  appease the 
goddess for a  bountiful  rainfall  while  the  women stay at  home. One day on 
their way to  fe tch water ,  the ladies come across a  man passed out in the 
sand f rom exhaustion.  The women hesitate  to help him as they are not  
al lowed to talk to strange men.  But Manjhri  takes pi ty and offers him some 
water ,  thus saving his l ife .  The man introduces himself  as Mulji  (Jayesh 
More),  a  low-born dholak.  Manjhri  urges him to play the dhol  and begins to 
dance.  After  init ial hesita t ion,  the other  women join her  in garba .  Every 
day,  the women meet  Mulji  and dance away to glory,  away from the  eyes of  
the men that  constrain them. For women,  it’s  not just  a  dance form,  but 
signifies their  r ight  to l ive  for  themselves.  At one point  in  the f i lm,  one of 
the women says,  “Garba na badlama to aakhu rajpat  api  dau,  pan  mari  
pase  che nahi ne .”(  I  would renounce  the whole  kingdom for being al lowed 
to dance,  but  I  don’t  have one .)  (Dangar)  They have become so habituated 
to their state  of  that  of a  caged bird that  they joke about i t ,  just  l ike the men 
in the vil lage who also resort  to  sexist  jokes a t  the  women’s cost ,  to  
entertain themselves.  Thus,  the  f i lm exposes the status of  women in  the 
socie ty and the exploitat ion by men and the very tragic end makes everyone 
go si lent .  

Conclusion .  

Cinema has the abil ity to af fect  people’s thought process.  The shif ts  in 
culture and i ts  perspect ives are  mirrored in art ,  which produces new social 
movements and meanings of  fashion.  Cinema’s opt imistic  tendencies 
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direct ly impact social  l ife  by incorporat ing common sent iments ,  guiding the 
youth for social  transformation and nation-building through the opportunity 
to adapt posit ive  values,  socio-poli t ical  and educational themes.  I t can 
formula te and direct  the  public  opinion to arouse national consciousness.  
Cinema and the culture are  mutually compatible  i t  may be described as  a 
representation of present-day society.  Cinema’s larger than li fe  horizon is  
the symbolic face told through diverse  s tories of  the  rea lity of  society.  The 
writers  and art ists  f ind a  passage through the medium of c inema to  avoid the 
wreath of  the system to express the ir  agony.  They also take  up unsol ici ted 
questions to  expose them to the media.  

Indian cinema has picked up diverse  subjects expressing issues and aspects 
that  di rectly or indirectly effect the existence of an individual  gaining 
enormous pupularity throughout the world.  Cinema, in  India,  is  impacted 
and voices  dif ferent  events,  customs,  beliefs and events of each region. 
Sometimes i t  is  a lso blamed for bringing up evi l  ideas to  the  people which 
is  not completely true .  Good cinema produces awareness and posit ive 
impact on the socie ty.  The c inematographic impact  is  undeniable.  I f  they are  
advantageous on one hand, i t  can a lso be fatal  on the other.  Yet eventually 
i t  is  up to the viewer to  agree on the merits  or demerits .  Only watch the 
good ones,  learn from every movie  and forget  the bad. And that  is all  that 
should be done.  

*** 
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ગાધંી��ુ ંિશક્ષણ દશર્ન અને રાષ્ટ્ર�ય િશક્ષણનીિત-2020 

િવષય:- વ્યવસાયલક્ષી િશક્ષણ 

પ્ર�પિત �દનશે�ુમાર શકંરલાલ 

મદદનીશ િશક્ષક 

ક�ન્દ્રવત� પ્રાથિમક શાળા બાકરોલ

 
              વૈિ�ક દ્ર�ષ્ટએ િવચાર�એ તો હાલમા ંભારતની જનસખં્યા લગભગ-137 કરોડ છે. બી� 

તરફ ચીનની જનસખં્યા-143 કરોડ છે.પરં� ુ� ર�તે ભારતમા ંવસ્તી વધારો ન�ધાઇ રહ્યો છે. ત ેજોતા 

આવનારા વષર્-2027 �ધુી મા ંભારત ચીનને પછાડ� �ુિનયા નો સૌથી વ� ુવસ્તી ધરાવતો દ�શ બની 

શક� છે. રોક�ટની ગિતએ દ�શની વસ્તી વધી રહ� છે ત્યાર� તેની સાથ ેસાથ ેબેકાર�, ગર�બી, ભ્રષ્ટાચાર, 

�શુાસનની સમસ્યાઓ, િશક્ષણ, આરોગ્ય, સ્વચ્છતા આ તમામ પાસાઓમા ં તેની અસર વતાર્ઈ રહ� 

છે.િશક્ષણકે્ષત્ર ેઉચ્ચ �ડગ્રીઓ મેળવીન ેપણ ભારત�ુ ં�વુાધન બેકાર�ની વ્યાખ્યામા ંસપડાઈ ર�ુ ંછે,ત્યાર� 

આગામી સમયમા ં આ સમસ્યાનો કાયમી ઉક�લ લાવવામા,ં વૈિ�ક સ્તર� દ�શના િવકાસને આગળ 

વધારવા માટ� નવી િશક્ષણ નીિતમા ંવ્યાવસાિયક િશક્ષણને મહત્વ આપવામા ંઆવ્�ુ ંછે 

 વ્યવસાયી િશક્ષણના ઉદે્દશ- વ્યવસાયકારોની તૈયાર�મા ંસાફલ્યવાદ� અ�ભગમ બનાવવો. એક સમજણ 

સામા�જક-માનવ સદંભર્મા ં અન ે મજ�તૂ નૈિતક અવલોક, ઉચ્ચ �ણુવ�ાની વ્યાવસાિયક ક્ષમતાઓ 

ઉપરાતં િવશાળ સક્ષમતાઓ અને 21 મી સદ�ની �ુશળતાઓ ન ે�િુનિ�ત કરવી 

                   શાળા,કોલેજો અને �િુનવિસ�ટ�માથંી બહાર નીકળતા િવદ્યાથ�ઓ હવ ે�ડગ્રી, �ડપ્લોમા ં

ની સાથે સાથ ે �ુ�રકાર બનીન ે િનકળશે. સરકાર� આ �દશામા ં ઝડપી પગલા ંલીધા ં છે. નવી િશક્ષણ 

નીિતના �સુદ્દામા ં વ્યાવસાિયક િશક્ષણમા ં વધારો કરવા પર ભાર �કૂવામા ંઆવ્યો છે. સાથ ેજ વષર્-

2025 �ધુીમા પચાસ ટકા િવદ્યાથ�ઓન ે આમા ં જોડવા�ુ ં ન�� કરવામા ં આવ્�ુ ં છે.હાલના સમયમા ં

દ�શના કામકાજ કરતા લોકોમા ં19 થી 24 વષર્ આ�વુગર્માથંી માત્ર પાચં ટકા કરતા પણ ઓછા લોકોએ 

વ્યાવસાિયક િશક્ષણ પ્રાપ્ત ક�ુ� છે. તેની સામ ેએક �રપોટર્  �જુબ અમ�ેરકાના કામકા� લોકોમા ં19 થી 

24 આ�વુગર્ના 52 ટકા લોકોએ, જમર્નીમા ં 75 ટકા અને કો�રયામા ં 96 ટકા લોકોએ  વ્યાવસાિયક 

િશક્ષણ પ્રાપ્ત કર�લ હોય છે. રાષ્ટ્ર�ય િશક્ષણ નીિતના �સુદ્દામા ંગ્રામ્ય િવસ્તારમા ંપ્રચ�લત પારંપ�રક 

��ુરોને પણ વ્યાવસાિયક િશક્ષણમા ંસામેલ કરવાની ભલામણ કરાઈ છે. ક�ન્દ્ર સરકાર� આવા િવિશષ્ટ 

મહત્વ ધરાવતા િવસ્તારોની ઓળખ કર�ને િવદ્યાથ�ઓને તે�ુ ં પ્રિશક્ષણ આપવા પર ભાર ��ૂો છે. 

તેનાથી આપ�ુ ંપ્રાચીન �ાન નવી પેઢ� �ધુી પહ�ચશે. સાથ ેજ આજની �વુાપેઢ�ને ભારતનો સામા�જક 
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અન ેસાસં્�ૃિતક વારસો સમજવાની મદદ મળશે. �મા ંભરત�ુથંણ,જર�કામ, સ્થાપત્ય, ઔષધીય�ાન, 

કળા,િશલ્પકાર� અને જળ સરંક્ષણ �વી િવદ્યાઓ સામેલ કરવા�ુ ં �ચૂન પણ અપા�ુ ં છે. તેનાથી 

ભારતીય �વુાઓ સામ ેનવા કે્ષત્રમા ંરોજગાર�ની તકો મળશે અને ભારતીય �ાનનો પણ િવસ્તાર થશ.ે  

 વ્યવસાયી િશક્ષણ-સફળતાના આધાર 

 આવનાર સમયમા ંવ્યવસાય લક્ષી િશક્ષણ�ુ ંનવીનીકરણ થઈ ર�ુ ંછે ત્યાર� વ્યવસાિયક િશક્ષણ મહ�મ 

ઉચ્ચ િશક્ષણ પ્રણાલીનો અ�ભ� ભાગ બનશ.ેસ્થાયી તકનીક� �િુનવિસ�ટ�ઓ ,આરોગ્ય િવ�ાન 

�િુનવિસ�ટ�ઓ,કાયદાક�ય િવભાગ, �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ઓઅથવા સસં્થાઓ ની સ્થાપનાર� ર�તન ે બધં 

કરવામા ં આવશ.ે વ્યવસાિયક િશક્ષણની નવી નીિત �જુબ વષર્-2030 �ધુીમા ં વ્યવસાિયક િશક્ષણ 

આપનાર� અન્ય સસં્થાઓ પણ સરકારશ્રીમા ંએક��ૃત કરવી અિનવાયર્ બનશે.આ�સુ�ંગક શાખાઓ �ૃિષ 

િશક્ષણ �નુજ�િવત કરવામા ંઆવશ ે.�ના કારણે વ� ુ�ુશળ સ્નાતક અને તકનીક� નવીન સશંોધન અન ે

તકનીક� અને પધ્ધિતઓ સાથ ે સકંળાયેલા બ�ર આધા�રત એક્સ્ટ�ન્શન દ્વારા �ૃિષ ઉત્પાદકતા 

વધારવામા ં તથા �ૃિષ અને વેટરનીટ� સાયન્સમા ં પ્રોફ�શનલ તૈયાર� કરવાની ક્ષમતામા ં તીવ્ર વધારો 

થશે. �યાર� જમીનની ઉત્પાદકતા ઘટ� રહ� છે, આબોહવામા ંપ�રવતર્ન, આપણી વધતી જતી વસ્તી માટ� 

ખોરાકની પ્રા�પ્ત વગેર� �વી ગભંીર સમસ્યાઓને ધ્યાનમામંા ં રાખીન ે �ૃિષ િશક્ષણ પ્રદાન કરતી 

સસં્થાઓન ેસ્થાિનક સ�દુાયને સીધો લાભ થશે. કા�નૂી િશક્ષણ કાયર્ક્રમો�ુ ં�નુર્ ગઠન કરવામા ંઆવશ.ે 

�થી કાયદા�ુ ં વ્યાવસાિયક િશક્ષણ વૈિ�ક સ્તર� સ્પધાર્ત્મક બનશે. શ્રેષ્ઠ પ્રયાસોન ે અપનાવ�ુ ં અન ે

ન્યાયની વ્યાપક પહ�ચ અન ે પ્ર�ને સમયસર ન્યાય મળશે.ન્યાયના બધંારણીય �લૂ્યો સામા�જક, 

આિથ�ક અને રાજક�ય સાથ ે�ણકાર અને પ્રકાિશત થશે.નવી િશક્ષણ નીિત �જુબ કાયદા પ્રદાન કરતી 

રા�યોની સસં્થાઓ દ્વારા ભાિવ ઉ�મ વક�લો અને ન્યાયાધીશો બનાવવા માટ� �દ્વભાષી િશક્ષણ આપવામા ં

આવશ,ે એક ભાષા �ગ્રે� અને બી� ભાષા � ત ેરા�યની ભાષા ક� �યા ંકાયદો છે. �ના ફળસ્વ�પ ે

ભાષાતંરની આવશ્યક સમસ્યાન ેકારણે કાયદાક�ય ન્યાિયક પ�રણામો લાવવામા ંઆવતો િવલબં ઘટાડ� 

સમયસર ન્યાિયક �કુાદા મેળવી શકાશ.ે 

હ�લ્થક�ર િશક્ષણની ફર�થી કલ્પના કરવામા ંઆવશે ક� �થી િશક્ષ�ણક કાયર્ક્રમોની અવિધ, માળ�ુ ંઅન ે

�ડઝાઇન બદલાશ ે �થી તબીબી �ુશળતા, ડાયનો�સ્ટક �ુશળતા, સ��કલ �ુશળતા, કટોકટ� �ુશળતા 

એટલ ેક� પ્રાથિમક સભંાળ અને ગૌણ હો�સ્પટલોમા ંકાયર્રત �િુવધાઓ ઉપલબ્ધ થશ ે�થી સમાજન ેતેનો 

સીધો લાભ મળશે. તકનીક� સેવાઓમા ં ચો�સ પડકારોનો સામનો કરવો પડ� છે,પરં� ુ વ્યાવસાિયક 

િશક્ષણના કારણ ે િવ� સ્તર�ય ટ�કનોલો�નો િવકાસ થશે.દ�શના િવકાસ માટ� વ્યાવસાિયક િશક્ષણ 

આપવાની નવી નીિત આવનાર સમયમા ં લાભદાયક િનવડશે અને તેના �ખુ્ય આધાર નવી 
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વ્યાવસાિયક િશક્ષણના ઉદ્દશોને ધ્યાનમા ં રાખી ત ે તરફમા ં ભરવામા ં આવનાર પ્રગિતશીલ કદમો 

મહત્વના થશે. 

                      મહાત્મા ગાધંી� (૧૮૬૯-૧૯૪૮) અ�હ�સાના ધમર્પ્રચારક તર�ક� ઓળખાય છે. િવ�મા ં� 

�વો વસવાટ કર� છે તેમા ંઅ�હ�સાનો િસદ્ધાતં એ મ�ષુ્ય�ુ ંખાસ લક્ષણ છે. તેથી અ�હ�સાને એક શૈક્ષ�ણક 

�ફલ�ફૂ� પણ કહ� શકાય છે. તે �વનનો પાયો છે. હાલના િશક્ષણમા ં આ બાબતને ક�ન્દ્રના સ્થાન ે

�કૂવાની જ�ર છે. ગાધંી�ના ં િશક્ષણદશર્નમા ંબાળકના આધ્યા�ત્મક િવકાસ માટ�ના િશક્ષણ, સામા�જક 

િવકાસ માટ�ના િશક્ષણ, સ્વની શોધ માટ�ના િશક્ષણ, �વનના અ�ભુવો માટ�ના િશક્ષણ �વી પાયાની 

બાબતોને સાકંળવામા ંઆવી છે. �ૂંકમા,ં ગાધંી��ુ ં િશક્ષણદશર્ન બાળકના સવા�ગી િવકાસ માટ�ની એક 

સ�ંણૂર્ દ્ર�ષ્ટ છે. ભારતીય સસં્�ૃિતની ધરોહર �ળવી રાખવા માટ� િવ� માનવ એવા ��ૂય ગાધંીબા�એુ 

�ણુવ�ાલક્ષી િશક્ષણની સાથ ે�લૂ્યલક્ષી િશક્ષણની બાબતન ે�બૂ જ મહત્વ આપ્� ુહ�.ુ 

                      ગાધંી� એ ભારતની બેરોજગાર�ને ધ્યાનમા ં રાખીને વ્યાવસાિયક િશક્ષણ મહત્વ 

આપ્�ુ ંછે. તેઓ કહ� છે, “ચૌદ વષર્ની ઉમર� પોતા�ુ ંપ્રાથિમક િશક્ષણ �ણૂર્ કયાર્ બાદ દર�ક બાળક પોતાના 

ઘર માટ� એક કમાઉ એકમ બની રહ�વો જોઈએ… � આગળ જતા ંતેમની હ�ન ભાવનાને ઘટાડ� છે. અને 

આથી જ િશક્ષણ દર�કને રો� મેળવવામા ંમદદ કરનાર બની રહ��ુ ંજોઈએ �થી બેરોજગાર�ની માત્રામા ં

ઘટાડો કર� શકાય.” આમ, કહ�એ તો ગાધંી��ુ ં િશક્ષણદશર્ન એ માત્ર બાળકના સવા�ગી િવકાસન ેજ 

ક�ન્દ્રમા ં રાખ� ુ ં નહો� ુ ં પરં� ુ તેને મેળવ્યા બાદ તેન ે પોતાન ે સ્વિનભર્ર બની પોતા�ુ ં અન ે પોતાના 

પ�રવારના ભરણપોષણમા ં સહાયક બનવા માટ� સક્ષમ બનાવનાર છે. બાળકમા ં આત્મિવ�ાસ અન ે

આત્માસન્માનની ભાવનાનો િવકાસ કરનાર છે. � આજના સાપં્રત સમયમા ં�બૂ જ જ�ર� �રુવાર થાય 

તેમ છે. 

                   મહાત્મા ગાધંી�એ પણ વ્યાવસાિયક િશક્ષણ િવશ ેગ�ભ�ત  �ચ�તન આપ્�ુ ંહ� ુ.ંભારત 

દ�શ ક� �યા ંઆ પ્રકારના િશક્ષણ ની �બૂ જ આવશકતા છે અને તેનો આધાર સરકારશ્રી દ્વારા સમયાતંર� 

કરવામા ં આવી રહ�લ નવી િશક્ષણ નીિત દ્વારા જ આવનાર સમયમા ં દ�શ માટ� આવનાર પડકારોન ે 

મજ�તૂ ર�તે સફળતા�વૂર્ક પાર પાડ� સકાશ.ે 
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;]ZT A\NZGM XFC;MNFUZ ELDÒ 5FZ[B 
0MP;FATl;\C V[,P58[, 

ÇL D]ST ÒJG :JFDL AF5F VF8Ÿ"; SM,[H

 
 

!P5|:TFJGF : 

 Mkwhík çktËhu rnLËw ðuÃkkheyku{kt siLk ðkuhk, Ãkkhu¾, ðkrýÞk ðøkuhu ¿kkríkLkkt yLkuf {nkLk ðuÃkkheyku ÚkE 
økÞk níkkt. su{ýu Mkwhík çktËhLke Mk{]rØ ðÄkhðk ¾qçk {níðLkwt ÞkuøkËkLk ykÃÞw níkwt. MkwhíkLkw Ãkkhu¾ 
Ãkrhðkh sqLkw, yøkúuMkh yLku «ríkrcík økýkíkw níkwt. Mkwhík{kt Ãkkhu¾ ÃkrhðkhLke ÃkuZeLke MÚkkÃkLkk fhLkkh 
ykã Ãkwhw»k nhS þwhS níkkt. íkuykuyu Mkwhík{kt fheÞkýtw yLku þhkVeLkku ÄtÄku þY fÞkuo níkku. íÞkh ÃkAe 
MkkuËkøkhe yLku ðnký ðxkLkku {kuxku ðuÃkkh þY fÞkuo níkku. íkuyku rðr¼LLk ÞwhkuÃkeÞLk ftÃkLkeLkkt yusLxku 
níkkt. ftÃkLkeLke Ëhuf LkkýktfeÞ {w~fu÷eyku íkuyku Ëqh fhe þfíkkt níkkt. íkuyku Lkkýkt ÄehLkkh þhkV yLku nqtze 
÷¾ðkLkwt yLku ðxkððkLkwt fk{ fhíkkt níkkt. íku{Lke ðuÃkkhe þk¾kyku Ëuþ-rðËuþLkkt yLkuf çktËhku{kt níke. 
 ;]ZTDF\ ELDÒ 5FZ[BGF\ l5TF CZÒ ;}ZÒ 56 XZFOLGM W\WM SZTF CTF\P ELDÒ 5FZ[B 56 

XZFOLDF\ VU|6L CTF\P T[DGF l5TFÒ CZÒ ;]ZÒ 5FZ[B SlZIF6FGM W\WM SZTF\ CTF\P UMB,[ V[DGF 

l5TF T],;LNF; CMJFG]\ :JLSFZ[ K[P JW]DF\ ELDÒV[ Z_ l0;[dAZ .P;P !&*#GF\ ZMH S\5GLG[ ,B[, 

5+ S[ ,\0G >Âg0IF VF[lO; Z[SM0" VG[ ,FIA|[ZLDF\ p5,aW K[P V[DF\ T[6[ U]HZFTLDF\ ELDÒ CZÒ 

TZLS[ C:TF1FZ SZ[, K[P 

ZPELDÒ 5FZ[B s.P;P!&_Zv!&(5f : 

 ;]ZTGF 5|XF;GG]\ J,6 AN,JFDF\ :YFlGS J[5FZLVMV[ DCtJGM EFU EHjIM CTMP T[DF\ ELDÒ 

5FZ[B V[S CTFP ¼e{S Ãkkhu¾u Mkwhík çktËhLku rðfMkkððk{kt ¾qçk s {níðLke ¼qr{fk ¼sðe níke. 

¼e{S Ãkkhu¾ {kºk 24 ð»koLke ô{hu E.Mk.1626{kt ytøkúus ELDÒ 5FZ[B 5]ÂÚDFUL" J{Q6J zLDF/L 

JFl6IF 7FlTGF\ CTF\P T[DGM HgD .P;P!&!_DF\ YIM CTMP ALPÒP UMB,[GF\ DT[ T[DGF\ l5TFG]\ 

GFD T],;LNF; CT]\ 56 ELDÒ 5FZ[B[ S\5GLG[ ,B[, 5+DF\ ;CL ELDÒ CZÒ SZ[, K[P VFYL V[ 

:5Q8 AG[ K[ S[ V[DGF l5TFG\] GFD CZÒ H CT\]PGlC S[ T],;LNF;P .P;P!&Z&DF\ V\U|[HMGF\ N,F, 

TZLS[ SFZlSNL"GL X~VFT SZL CTLP ELDÒ S\5GLGF\ XZFO TZLS[ VG[ :JT\+ J[5FZL TZLS[ SFDULZL 

SZTF\ CTF\P .P;P!&&_DF\ ELDÒ B}A H zLD\T J[5FZL AGL UIF\ CTF\P 
 U]HZFTDF\ H{G JFl6IF J[5FZLVMDF\ H[D XF\lTNF; VG[ JLZÒ JMZF XFC ;MNFUZM CTF\ T[D ELDÒ 

5FZ[B 56 XFC ;MNFUZM CTF\P ELDÒ .P;P!&&_ DF\ B}A H zLD\T AGL UIM CTMP ELDÒ SNFR 
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JLZÒ JMZF H[8,M zLD\T G CMJF KTF\ T[GL 5F;[ ;FZL V[JL ;\5l¿ CTLP ELDÒGL ;\5l¿ !_ ,FB 

5Fpg0 H[8,L CTLP S\5GL ÝDF6[ T[DGL 5F;[ V[S lDl,IG :8[l,\U 5Fpg0GL ;\5l¿ CTLP 

#P ELDÒ 5FZ[B J[5FZL TZLS[ : 

 ¼e{S Ãkkhu¾ ytøkúus fkuXeLkku ðneðx Ë÷k÷ TZLS[ Mkt¼k¤íkkLke  MkkÚku-MkkÚku  íku{Lku ÃkkuíkkLkku ðuÃkkh Ãký 
þY fÞkuo níkku. íkuyku ÃkkuíkkLkku {k÷-Mkk{kLk Ëuþ-rðËuþ{kt {kuf÷ðk {kxu ytøkúuòuLkkt ðnkýkuLkku W5Þkuøk 
fhíkkt níkkt. ðuÃkkh {kxu ytøkúuòuLkk ‘zkuÕVeLk’ yLku ‘®nË’ Lkk{Lkkt ðnkýku{kt {k÷ {kuf÷kðíkkt níkkt. 
¼e{S Ãkkhu¾Lkku ðuÃkkh hkíkk Mk{wÿLkkt çkMkhk yLku ÃkþeoÞLk ¾kzeLkkt çktËhku MkkÚku [k÷íkku níkku. ¼e{S 
ÃkkMku ÃkkuíkkLke {k÷efeLkkt ðnkýku Lk níkkt. KTF\ 56 T[DGM ;D'â J[5FZ RF,TM CTMP 

$P ELDÒ 5FZ[BGL 5[-L : 

 ELDÒ 5FZ[BGL 5[-L ZFTF ;D]ãGF\ A;ZF BG[ 5XL"IG BF0LGF\ A\NZMDF\ CTLP T[DGL 5[-LDF\ GMSZ 

TZLS[ SFJÒ GFDGM 5FZ;L SMDGM jIlST SFD SZTM CTMP 

5P ELDÒ 5FZ[B J[5FZL DCFHGGF\ J0F TZLS[ : 

 ELDÒ 5FZ[B ;]ZTGF\ J[5FZL DCFHGGF\ J0F CTF\P ;]ZTGF\ GUZX[9 56 ZCL R]SIF\ CTF\P V[lÝ, 

.P;P!&&&DF\ VF{Z\Uh[A[ ÃCN]VF[GF\ D\lNZM GÚ SZJFGF\ T[DH lAG .:,FlDS lXÙ6 A\W SZJFGF\ 

VFN[XM VF%IF\ CTF\P tIFZ[ ;]ZTGF\ SFhLV[ OZDFGG]\ ;BTFF. 5}J"S VD, SIM"P VG[SG[ >:,FD WD" 

:JLSFZJFGL OZH 5F0L CTLP V\U|[HMGF\ 5}J" XZFO T],;LNF; 5FZ[BGF\ E+LÔG[ D];,DFG YJFGL 

OZH 5F0L CTLP  A/HAZL 5}J"S WD" 5lZJT"G SZJFGL VF ÝJ'l¿ ;FD[ ,0JFGL 5C[, ELDÒV[ SZL 

CTLP ELDÒ ;lCTGF\ 5F\R VFU[JFGMGF\ G[T'tJDF\ JFl6IFVF[ V[Sl+T Y> V\U|[H VlWSFZLG[ D?IF 

VG[ T[VF[G[ DNN SZJF TYF D]\A.DF\ J;JF8 DF8[ 5ZJFGUL VF5JF H6FjI]\ CT]\P V\U|[HMV[ 

JFl6IFVF[GM 5Ù ,>G[ ;]ZTGF\ ;¿FWLXMG[ GFB]X SZJF >rKTF G CTF\P V\U|[HM 5ZM1F ZLT[ VF 

AFATDF\ SM. ;lS|I EFU ,[JF DF\UTF G CTF\P  

  E~RGM UJ"GZ WFlD"S ZLT[ pNFZ CTMP VFYL T[VMV[ tIF\ lCHZT SZJFG]\ GSSL SI]"\P ;]ZTGF\ J[5FZL 

JFl6IFVMG[ ;]ZT KM0IF l;JFI SM. Z:TM G CTMP Z$ V[lÝ, .P;P!&&)DF\ (___ jIÂÉTVF[ 

;FY[ ;]ZT YL E~R lCHZT SZLP DCFHGGF\ VFN[XYL J[5FZLVF[V[ C0TF/ 5F0LP VF VE}T5}J" 

C0TF,GF\ SFZ6[ ;]ZTDF\ ZMÃHNL RLHJ:T]VF[GL VKT µEL Y.P 8\SXF/ VG[ S:8D CFp; A\W YIF\ 

CTF\P ;\Ul9T Y. J[5FZLVF[V[ XF\lT5}6" ZLT[ jIÉT SZ[, VFÊMXG]\ X]E 5lZ6FD VFjI]\ CT]\P Z_ 

;%8[dAZ .P;P!&&)DF\ ;D|F8[ V[S VFN[X £FZF WFlD"S ;,FDTLGL BF+L VF5TF\ T[VF[ ,UEU K 

DlCGF 5KL ;]ZT 5ZT 5FKF OIF" CTF\P J:T]To  VF 38GF :YFlGS S1FFGL V[S VlC\;S 

,0Tv;tIFU|C CTMP ELDÒ WFlD"S :JT\+TFGF\ 5|BZ lCDFITL CTF\P 

&P ELDÒ 5FZ[B N,F, TZLS[ : 
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 ELDÒ 5FZ[B DF+ Z$ JQF"GL p\DZ[ .P;P !&Z$DF\ V\U|[H SM9LGF\ N,F, AgIF CTF\P ELDÒ 5FZ[B 

V\U|[Ô[GL N,F,L DF8[G]\ SFD SZTF\ CTF\P H[VM .P;P !&Z&DF\ V\U|[H S\5GLDF\ N,F, AgIF\ CTF\P 

T[DG[ SFD R,Fp V\U|[Ò VFJ0T]\ CT\]P A[ JQF" AFN .P;P!&Z(DF\ S\5GL åFZF T[DGL AN,L VFU|FDF\ 

SZJFDF\ VFJL CTLP ;]ZT 5ZT VFjIF 5KL ELDÒV[ V\U|[Ô[GF\ A|MSZ TZLS[ SFD SZTF\ CTF\P 

*P ELDÒ 5FZ[B XZFO TZLS[ :  

 ;]ZTDF\ ELDÒ 5FZ[B J[5FZGL ;FY[ XZFOLDF\ VU|6L CTF\P T[DGF l5TF CZÒ ;}ZÒ 56 XZFOLGM 

W\WM SZTF CTF\P T],;LNF;GM 5]+ ELDÒ 5FZ[B .P;P!&&ZDF\ S\5GLGM XZFO CTMP ELDÒ 5FZ[BG[ 

VDNFJFNDF\ SM9LGF\ XZFO TZLS[ DMS,JFDF\ VFJTF\ CTF\P   

(P ELDÒ 5FZ[B GF6F\ WLZGFZ TZLS[ : 

 !*DL ;NLDF\ ;]ZTDF\ ;FD]lãS J[5FZG[ VG]~5 GF6F\ lJlGDI SZGFZ T[DH T[G]\ D}<I GÞL SZGFZ4 

jIFH[ 5{;F lWZGFZ VG[ GF6F\GL RSF;6L SZGFZ JU" TZLS[ XZFO VG[ N,F,GL E}lDSF DCtJGL 

CTLP H[VM GF6F\ AÔZDF\ DMEFG]\ :YFG WZFJTF\ CTF\P   ELDÒ V\U|[Ô[ VG[ J,\NFVMG[ 56 GF6F\ 

WLZTF CTF\P   

)P ELDÒ VG[ 8[SŸGM,MÒG]\ DCtJ : 

 ELDÒ zLD\T TM CTM H 56 T[ 7FlT ;\ÝNFI VG[ DCFHGM 56 J0M CTMP VFD ;]ZTG[ VFW]lGS 

AGFJJF DF8[G]\ H~ZL ;FDFlHS VG[ VFlY"S >gOF:8=SRZ T[GL 5F;[ CT]\P 5lZ6FD[ T[ ;FDFlHS 

G[TFULZL ,[JF ;ÙD AGL XSIM CTMP V\U|[Ô[V[ jIST SZ[,F lJRFZM 5ZYL ELDÒGL G[TFULZLGF 

,1F6MGF[ 5lZRI D/L ZC[ K[P 

 ELDÒ BZ[BZ V[S NL3"§ÚF CTF\P V[DG[ 5lüDGL 8[SGM,MÒG]\ DCÀJ ;DÒ G[ ;]ZTDF\ ,FJJFGL 

5C[, SZL 5MT[ V[S ÝIMHS CMJFGL ÝTLlT SZFJL CTLP .P;P !&&(v!&*! NZlDIFG ELDÒV[ 

S[8,]\ H}G]\ A|Fï6 ,BF6 DF8[ V\U|[Ò l5|g8Z D[/JJFGM 5|ItG SIM" CTMP ELDÒV[ lC<; GFDGF 

TH7G[ ,\0GYL ;]ZT AM,FjIM CTMP T[G[ EFZTLIMG[ VF S/F XLBF0JFGL GF 5F0L NLWL CTLP 

!_P ELDÒ 5FZ[B VG[ .:8 >lg0IF S\5GL :    

 ¼e{S Ãkkhu¾ {kºk 24 ð»koLke ô{hu E.Mk.1626{kt EMx EÂLzÞk ftÃkLkeLkkt N,F, TZLS[ 5MTFGL J[5FZL 

SFZlSNL"GL X~VFT SZL CTLP ¼e{S Ãkkhu¾ ytøkúus fkuXeLkku ðneðx Mkt¼k¤íkk nkuðkÚke  5MTFGF\ J[5FZ 

DF8[ ytøkúuòuLkkt ðnkýkuLkku W5Þkuøk fhíkkt níkkt. .P;P!&5_DF\ V\U|[Ò S\5GLDF\ XZFO TZLS[ SFI" 
SZJFGL X~VFT SZL CTLP ELDÒV[ S\5GLGL 36L ÝSFZ[ DNN SZL CTLP .P;P!&*$DF\ ELDÒV[ 
S\5GL JTL !Z___ ~l5IF pWFZ ,LWF CTF\P ;DI;ZGL ELDÒGL IMuI ;CFIYL S\5GLV[ T[ 5MTFGF 
JFCGM ;]ZTYL DMS,JF DF8[ ;ÙD AGL CTLP 
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 .P;P!&(#DF\ ELDÒV[ S\5GLGL AÔJ[, ;\TMQFSFZS ;[JF AN, S\5GL TZOYL R\ãS   VG[ !5_ 

5Fpg0GL ;MGFGL R[G E[8 TZLS[ VF5JFDF\ VFJL CTLP T[ H JBT[ ELDÒ ;FD[ S\5GLV[ S[8,FS 

VFZM5M 56 ,UFjIF\ CTF\P 5Z\T] ;]ZT O[É8ZL T[DGL ÙDTF VG[ VB\l0TFGM HMZXMZYL ARFJ SIM" 

CTMP  

!!P  ELDÒ 5FZ[BG\] VJ;FG : 
 ELDÒ 5FZ[BG]\ .P;P!&(&DF\ VJ;FG YI]\ CT]\P T[ 5KLGF 8}\SFUF/FDF\ T[G]\ S]8]\A 3;F. Y. UI]\ 

CT]\P ELDÒGF\ 5]+ JGDF/LNF;G[ 5]ÂÚDFU" J{Q6JMGL NIF 5Z ÒJG ÒJJ]\ 50–]\ CT]\P  
 .P;P!*_#DF\ DZF9FVF[V[ ;]ZTGL 5F;[ VFJ[, p5GUZMG[ VFU ,UF0L CTLP VF ;DI[ T[DGL 

CJ[,LG[ E:DLE}T SZJFDF\ VFJL CTLP  

!ZP ;DF5G : 

 5FZ[B 5lZJFZ[ MkkuËkøkhe yLku ðnký ðxkLkku ðuÃkkh þY fÞkuo níkku. íkuyku rðr¼LLk ÞwhkuÃkeÞLk ftÃkLkeLkk 
yusLxku níkkt. ftÃkLkeLke Ëhuf LkkýktfeÞ {w~fu÷eyku íkuyku Ëqh SZJF ;1FD CTF\. íkuyku Lkkýkt ÄehLkkh, 
þhkV yLku nqtze ÷¾ðkLktw yLku ðxkððkLkwt fk{ fhíkkt níkkt. íku{Lke ðuÃkkhe þk¾kyku Ëuþ-rðËuþLkk yLkuf 
çktËhku{kt níke. ELDÒ BZ[BZ V[S NL3"§ÚF CTF\P su{ýu Mkwhík çktËhLke Mk{]rØ ðÄkhðk ¾qçk {níðLkwt 
ÞkuøkËkLk ykÃÞwt níkwt. ELDÒ S\5GLGF\ XZFO TZLS[ VG[ :JT\+ J[5FZL TZLS[ SFDULZL SZTF\ CTF\P T[VM[ 
5MTFGM  5ZN[X ;FY[GM J[5FZ V\U|[H JCF6M åFZF R,FJTF\ CTF\P ¼e{S Ãkkhu¾ MkwhíkLkkt ðuÃkkhe 
{nksLkLkkt ðzk níkkt. MkwhíkLkkt LkøkhþuX Ãký hne [qõÞkt níkkt. ¼e{S Ãkkhu¾ GF\ VFN[XYL ;\Ul9T Y. 
J[5FZLVF[V[ XF\lT5}6" ZLT[ VE}T5}J" C0TF/ 5F0LP ;]ZT A\NZGF\ 8\SXF/ VG[ S:8D CFp; K DlCGF 
;]WL A\W ZæF\ CTF\P  
 ELDHL 5FZ[B .:8 .lg0IF S\5GLGF\ SFD DF8[ ;]ZT YL VDNFJFN VG[ VFU|F ;]WL E|D6 SZTF\ ZC[TF\ 

CTF\P ELDÒ V\U|[Ô[ VG[ J,\NFVMG[  GF6F\ WLZLG[ V-/S GOM D[/JTF\ CTF\P .P;P !&&_DF\ 

ELDÒ B}A H zLD\T J[5FZL AGL UIF\ CTF\P ELDÒGL ;\5l¿ !_ ,FB 5Fpg0 H[8,L CTLP S\5GL 

ÝDF6[ T[DGL 5F;[ V[S lDl,IG :8[Ã,U 5Fpg0GL ;\5l¿ CTLP 

5FNGM[\W o 
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મહાત્મા ગાધંી� ુ ંિશક્ષણદશર્ન 

 શ્રી �પૂને્દ્રિસ�હ સોલકં�

 
સારસકેં્ષપ 

  મહાત્મા ગાધંી (૧૮૬૯-૧૯૪૮) અ�હ�સાના ધમર્પ્રચારક તર�ક� ઓળખાય છે. િવ�મા ં� �વો વસવાટ 

કર� છે તેમા ંઅ�હ�સાનો િસદ્ધાતં એ મ�ષુ્ય�ુ ંખાસ લક્ષણ છે. તેથી અ�હ�સાને એક શૈક્ષ�ણક �ફલ�ફૂ� પણ 

કહ� શકાય છે. તે �વનનો પાયો છે. હાલના િશક્ષણમા ંઆ બાબતને ક�ન્દ્રના સ્થાન ે�કૂવાની જ�ર છે. 

ગાધંી�ના ં િશક્ષણદશર્નમા ં બાળકના આધ્યા�ત્મક િવકાસ માટ�ના િશક્ષણ, સામા�જક િવકાસ માટ�ના 

િશક્ષણ, સ્વની શોધ માટ�ના િશક્ષણ, �વનના અ�ભુવો�ુ ં માટ�ના િશક્ષણ �વી પાયાની બાબતોને 

સાકંળવામા ંઆવી છે. �ૂંકમા,ં ગાધંી��ુ ંિશક્ષણદશર્ન બાળકના સવા�ગી િવકાસ માટ�ની એક સ�ંણૂર્ દ્ર�ષ્ટ 

છે. 

પ્રસ્તાવના 

ગાધંી�એ જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક� િશક્ષણ દ્વારા બાળકના શર�ર, મન અને આત્મામા ં રહ�લા સવર્શ્રેષ્ઠ �શોને 

બહાર લાવી તનેો સવા�ગી િવકાસ કર� શકાય છે. �ી અન ે��ુુષ કોઈપણ �તના બધંન અને ભદેભાવ 

વગર િશક્ષણ મેળવવાને હકદાર છે. િશક્ષણ�ુ ંકાયર્ બાળકમા ંરહ�લી ��ુપુ્ત શ�ક્તઓનો િવકાસ કર� તેણ ે

�ણૂર્તાની કક્ષાએ લઇ જવા�ુ ં છે. શ્રી મહાદ�વભાઇ દ�સાઈ આગળ વ્યક્ત કર�લ પોતાના િવચારોમા ં

ગાધંી� કહ� છે ક� િશક્ષણ ત્યા ં�ધુી ઉપયોગી નથી �યા ં�ધુી તે એક સારા નાગ�રક�ુ ંિનમાર્ણ ના કર� 

શક�, પછ� ભલેન ેતે છોકરો હોય ક� છોકર�. િશક્ષણ દ્વારા સારા નાગ�રકો�ુ ંિનમાર્ણ કર�ને રાષ્ટ્રને વ� ુને 

વ� ુશ�ક્તશાળ� બનાવી શકાય છે. 

ગાધંી��ુ ંિશક્ષણદશર્ન નીચેના હ��ઓુન ેક�ન્દ્રમા ંરાખે છે – 

• આધ્યા�ત્મક િવકાસ માટ� િશક્ષણ 

• સામા�જક િવકાસ માટ� િશક્ષણ 

• સ્વશોધ માટ� િશક્ષણ 

• �વન અ�ભુવો માટ� િશક્ષણ 

• સવ�દય માટ� િશક્ષણ 

• વ્યાવસાિયક િશક્ષણ 
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 ગાધંી� સાચા િશક્ષણને આ ર�તે વણર્વે છે – “સા�ુ ંિશક્ષણ એ છે � બાળકોના બૌ�દ્ધક, આધ્યા�ત્મક અને 

ભૌિતક પાસાઓને ઉશ્ક�ર� પોતાની તરફ ખ�ચ ે છે.” એટલે ક� એ�ુ ં િશક્ષણ � બાળકોને �રૂા પાડવામા ં

આવતા ંતમામ અ�ભુવો તેમના સવાર્ગી િવકાસ – શાર��રક, માનિસક, નૈિતક, સૌદયર્લક્ષી અને ધાિમ�ક 

�વા િવિવધ પાસાઓ, ને ક�ન્દ્રમા ંરાખી કાયર્ કર�. 

નૈિતક અને આધ્યા�ત્મક િવકાસ માટ� િશક્ષણ 

 �ાન �પી પાત્ર દ્વારા �તમા ં��ુક્ત તરફ લઇ જવા માટ� ગાધંી�એ નૈિતક અને આધ્યા�ત્મક િશક્ષણ પર 

ભાર ��ૂો અને આ માટ� �જુરાત િવદ્યાપીઠ(૧૯૨૯)ની સ્થાપના તે એક ન�ધ પાત્ર પગ�ુ ંહ� ુ,ં �મા ં

સા�હ�ત્યક તાલીમની સાથસેાથે વૈ�ાિનક સશંોધન, ભાષાશા�ો, વ્યવસાયો, અગે્ર�નો અભ્યાસ, સસં્�ૃત 

અન ે લ�લતકલાની તાલીમને પણ મહત્વ આપવામા ં આવે છે. �ાન � ��ુક્ત માટ� રચાયલે છે તે 

સમાજને આધ્યા�ત્મક સ્વતતં્રતા તરફ દોર� �ય છે. ગાધંી� કહ� છે, “ િશક્ષણ એ આત્માની ��િૃત છે.” 

(ભા�ટયા, બી. ક�. િશક્ષણ તત્વ�ાન, �.ૃ૧૪) 

 આધ્યા�ત્મક િવકાસ માટ� ગાધંી�એ અ�હ�સા (�નુ:અથર્ઘટન ‘પ્રેમ’ તર�ક�), સ્વ, લાગણીનો સ્વીકાર, 

પ્રાથના�ુ ં િશક્ષણ વગરે� બાબતો પર ભાર ��ૂો છે. (�કુાલેલ, જોસેફ સી., ગાધંી��ુ ં િશક્ષણદશર્ન, �.ૃ 

૬૦-૬૫) 

િવકાસશીલ સમાજ અને લોકશાહ�ના િવકાસ માટ� િશક્ષણ 

 ગાધંી�ના િશક્ષણના હ��ઓુમા ંબાળકોમા ંિશક્ષણ દરિમયાન સહા��ુિૂત, સેવા, પ્રેમ, ભાઈચારો, સમાનતા 

અન ેસ્વતતં્રતા �વા �ણુો�ુ ંિસ�ચન કર� આદશર્ નાગ�રક બનાવવાના ંહ��ઓુને ક�ન્દ્રમા ંરાખવામા ંઆવ્યા 

છે. ગાધંી� કહ� છે, “ વ્ય�ક્તગત અને રાષ્ટ્ર કલ્યાણ એકબી�ના �રૂક છે. તેથી તેમનામા ંવ�નેુ વ� ુ

લોકશાહ� નાગ�રકત્વના ં �ણુો િવકસાવવા જોઈએ. �થી એક રાષ્ટ્રના િનમાર્ણ અને િવકાસમા ં તેઓ 

ભાગીદાર બને.” 

 સામા�જકતા અને સવ�દયના ં િવકાસ માટ� ગાધંી� કહ� છે ક� િશક્ષણ દ�શની જ��રયાતોન ે�રૂ� કરનર 

હો�ુ ં જોઈએ. દ�શ અને દ�શની જ��રયાતોથી પ�ર�ચત હોવાથી ગાધંી� મફત અને હસ્તકળા ક��ન્દ્રત 

િશક્ષણની �હમાયત કર� છે. કારણ ક� ભારતના ગામડાઓના ંગર�બ લોકો િશક્ષણ માટ� નાણા �કૂવી શક� 

તેમ નથી. માટ� તેમના માટ� હસ્તકલાના ં િશક્ષણ દ્વારા રો�રોટ� મેળવવાની તક ઊભી કર� શક� તેવા 

િશક્ષણને મહત્વ�ુ ંવધાર� છે. આથી ગાધંી�ની સામા�જક �ફલ�ફુ� ‘સવ�દય’ તર�ક� પણ ઓળખાય છે. 

�મા ંવ્ય�ક્તગ િવકાસ દ્વારા સવર્ના િવકાસની બાબતન ેપ્રાધાન્ય આપવામા ંઆવ્�ુ ં છે અને �િત, પથં, 
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�ાિત અને રાષ્ટ્ર�યતાના ભેદભાવ િવનાના સવા�ગી િવકાસનો ધ્યેય રાખવામા ંઆવેલ છે. સવ�દય દ્વારા 

સામા�જક અિનષ્ટો�ુ ં રાજક�ય, આિથ�ક સામા�જક ર�તે િવક�ન્દ્રીકરણ કરવાની જ�ર છે. આ ઉદે્દશ્યોને 

હાસંલ કરવા ગાધંી�એ � િશક્ષણ યોજના ર�ુ કર� તેણે ‘નઈ તાલીમ’ નામ આપવામા ંઆવ્�ુ ં �ણે 

દ�શમા ંએક નવા સમાજની રચના કરવાની માગ ઊભી કર�. આ યોજના �તગર્ત રાષ્ટ્ર�ય નવ�વનના 

િવિવધ િવભાગોની જ��રયાતોને પ�ર�ણૂર્ કર� રાષ્ટ્ર�ય તમેજ �તરરાષ્ટ્ર�ય બાબતોમા ં કલ્યાણ અથ� 

માગર્દશર્ન આપવાની બાબત ક�ન્દ્રમા ં રાખવામા ં આવી. આમ, ગાધંી�ની િશક્ષણની �ફલ�ફુ� 

માનવતાવાદ પર આધા�રત છે એમ કહ� શકાય. 

સ્વશોધ માટ� િશક્ષણ 

 સ્વશોધને સ્પષ્ટ ર�તે મહત્વ આપતા ગાધંી� જણાવે છે, “�ુ ંવ્ય�ક્તગત સ્વતતં્રતાની કદર ક�ંુ �ં, પરં� ુ

તમે એ ન �લૂશો ક� માણસ અિનવાયર્પણે સમાજમાથંી આવે છે અને સમાજની જ��રયાતો અને પ્રગિત 

માટ� તેણે પોતાના વ્ય�ક્તત્વને સ�ં�ુલત કરતા શીખીને પોતાની �તને ઉપર લાવવી જોઈએ.” 

 કોલજેના િવદ્યાથ�ઓને સબંોધતા તઓે કહ� છે, “જો તમા�ંુ િશક્ષણ �વનને લગ� ુ ંહોય તો તેની �ગુધં 

જ�ર તેની આસપાસના �વુાનોમા ં પ્રસરાવી જોઈએ. તમાર� તમારા સમયનો થોડો ભાગ તમાર� 

આસપાસ રહ�તા લોકોની સેવા કરવામા ં ખચર્વો જોઈએ. માટ� તમાર� પાવડા, ઝા�ંુ અને ટોપલો લઇ 

તૈયાર થઇ જ�ુ ં જોઈએ. આ પિવત્ર જગ્યાના સ્વેિછક સફાઈ કામદાર બન�ુ ં જોઈએ. તે જ તમારા 

િશક્ષણનો સૌથી �ક�મતી ભાગ હશે, ન�હ� ક� સા�હ�ત્યક �સુ્તકોને ગોખવા.” 

 િવવેકાનદંની �મ ગાધંી� પણ ચા�ર�ય િનમાર્ણ અન ેમાનવ કૌશલ્યોને એક સમાન મહત્વ આપે છે. 

(શમાર્, ડૉ. આર. ક�., િશક્ષણની �ફલ�ફુ� અને સમાજશા�, નવી�દલ્હ�, �રુ�ત પ્રકાશન) 

�વન અ�ભુવો માટ� િશક્ષણ 

 �વન અ�ભુવોના િશક્ષણ માટ� ગાધંી� પાયાના િશક્ષણ અને વ્યાવસાિયક િશક્ષણને પ્રાધાન્ય આપે છે. 

િશક્ષણ મેળવ્યા બાદ બાળક પોતાની �તને સ્વિનભર્ર બનાવી શક� તે માટ� ગાધંી� નીચેની બાબતોને 

ધ્યાનમા ંલ ેછે – 

પાયા�ુ ંિશક્ષણ 
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 સવ�દય સમાજના બાળકોની જ��રયાતોને �રૂ� કરવા ગાધંી� કાયર્ િશક્ષણ અને મા�ભૃાષા દ્વારા 

િશક્ષણને મહત્વ આપ ેછે. પ્રાથિમક અન ેમાધ્યિમક કક્ષાએ પાયા�ુ ં િશક્ષણ નીચ ે�જુબના િસદ્ધાતંો પર 

ક��ન્દ્રત છે – 

• પ્રથમ સાત વષર્ માટ� મફત અને ફર�યાત િશક્ષણ 

• મા�ભૃાષા દ્વારા િશક્ષણ 

• આ સમયગાળા દરિમયાન બાળકને તેના વાતાવરણને અ��ુપ હસ્તકળાની તાલીમ માટ� 

િવિવધ પ્ર�િૃ�ઓ�ુ ંઆયોજન કર�ુ.ં 

સમવાયી િશક્ષણ 

 દ�શમા ં શાતં સામા�જક ક્રાિંત લાવતા પાયાના િશક્ષણની વાત કરતા ગાધંી� કહ� છે, “આના ં દ્વારા 

સામા�જક �ુષણોથી ઘરેાયલે સમાજમા ં શહ�ર અને ગામડા તથા િવિવધ �િત વચ્ચેના વૈમનસ્યમા ં

ઘટાડો થશ ેઅને નવા સબંધંો િવકસાવવામા ંમદદ�પ થશ…ે.” 

 કાયર્િશક્ષણ દ્વારા ગાધંી� કહ� છે, “બાળકના શર�ર, મન અને આત્માના આત્માનો સવા�ગી િવકાસકાયર્ 

િશક્ષણ દ્વારા થાય છે. તેના દ્વારા ઈિતહાસ, �ગૂોળ ગ�ણત �વા િવષયોને કાયર્િશક્ષણ સાથ ે સાકંળ� 

સમવાયી િશક્ષણ દ્વારા બાળકમા ં રહ�લી શ�ક્તઓને બાહર લાવવાની છે. કાયર્િશક્ષણમા ં કાતં�ુ,ં 

�થુાર�કામ, ખેતી, બાગાયત �વા િવિવધ ગ્રામીણ કૌશલ્યોને મહત્વના ગણાવ્યા છે. વ્ય�ક્તગત અને 

સામા�જક જ��રયાતો આધા�રત, સ્થાિનક જ��રયાતો આધા�રત, સ્થાિનક પ�ર�સ્થિત આધા�રત, બાળકના 

રસ, �ુ�ચ અને વલણ આધા�રત, �બનખચાર્ળ અન ેસાદગી આધા�રત અને બાળકોના સવા�ગી િવકાસ 

આધા�રત કાયર્િશક્ષણ મનોવ�ૈાિનક િસદ્ધાતંો પર આધા�રત પણ હ� ુ.ં પોતાના �વનિનવાર્હ માટ�ના 

િશક્ષણના �હમાયતી ગાધંી� િશક્ષણના માધ્યમ તર�ક� તો મા�ભૃાષાને મહત્વની ગણે છે. ગાધંી�ને મન 

મા�ભૃાષા એ માતાના ં ધાવણ સમાન છે, � બાળક�ુ ં�વનપોષણ કર� છે. જડ સમયપત્રક િવનાના 

િશક્ષણ દ્વારા િશક્ષણનો ભાર ઘટાડવાની વાત ગાધંી� કહ� છે. 

વ્યાવસાિયક િશક્ષણ 

 ગાધંી� એ ભારતની બરેોજગાર�ને ધ્યાનમા ંરાખીન ેવ્યાવસાિયક િશક્ષણ મહત્વ આપ્�ુ ંછે. તેઓ કહ� છે, 

“ચૌદ વષર્ની ઉમર� પોતા�ુ ંપ્રાથિમક િશક્ષણ �ણૂર્ કયાર્ બાદ દર�ક બાળક પોતાના ઘર માટ� એક કમાઉ 

એકમ બની રહ�વો જોઈએ… � આગળ જતા ંતમેની હ�ન ભાવનાન ેઘટાડ� છે. અન ેઆથી જ િશક્ષણ 
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દર�કને રો� મેળવવામા ં મદદ કરનાર બની રહ�� ુ ં જોઈએ �થી બેરોજગાર�ની માત્રામા ં ઘટાડો કર� 

શકાય.” (સત્યનો અવાજ – ભાગ ૬) 

 આમ, કહ�એ તો ગાધંી��ુ ં િશક્ષણદશર્ન એ માત્ર બાળકના સવા�ગી િવકાસને જ ક�ન્દ્રમા ંરાખ� ુ ંનહો� ુ ં

પરં� ુતેને મેળવ્યા બાદ તેને પોતાને સ્વિનભર્ર બની પોતા�ુ ંઅને પોતાના પ�રવારના ભરણપોષણમા ં

સહાયક બનવા માટ� સક્ષમ બનાવનાર છે. બાળકમા ંઆત્મિવ�ાસ અને આત્માસન્માનની ભાવનાનો 

િવકાસ કરનાર છે. � આજના સાપં્રત સમયમા ં�બૂ જ જ�ર� �રુવાર થાય તેમ છે 

સદંભર્ 
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શબ્દસિૃ� સામિયકના િવશષેાકંો (૨૦૦૧ થી ૨૦૧૫): એક િવહંગાવલોકન 

મનહર ટી સોલંકી પી.એચ.ડી.�રસચર્ સ્કોલર 

ગુજરાત યિુનવ�સ�ટ,અમદાવદ માગર્દશર્ક: - ડૉ.મોહનભાઇ ચાવડા

                                        
�સ્તાવના: 

   ૨૪ સપ્ટમે્બર ૧૯૮૧ના રોજ ગુજરાત સાિહત્ય અકાદમીની સ્થાપના થઈ.અકાદમીની સ્થાપના થતાં જ તેના 

મુખપ��પે‘શબ્દસિૃ�’સામિયકની શ�આત કરવામા ં આવી.જો કે તેનો �થમ અંક ઑક્ટોબર ૧૯૮૩માં બહાર પડ્યો.આ 

સામિયક ‘શબ્દાખ્યજ્યોિત�કાશો’ જેવો ધ્યયેમં� લઈને ગુજરાતી સાિહત્ય સફરન ેપોષવા અ�ેસર બન્યું છે. ‘less exclusive’ 

અને ‘more incusive’  આ સમિયકની િવશષેાંક પરંપરા ન્યારી છે. ‘શબ્દસિૃ�’ સામિયકના ૨૦૦૧થી માડંીન ે૨૦૧૫ સદુી 

સોળ િવશેષાંકો �ગટ થયા છે.મોટાભાગના િવશષેાંકો ખાસ કરીન ેસાિહત્યસ્વ�પ િવશેષ અને સજર્ક-ક�ેફયત િવશષે જોવા મળ્યા ં

છે.આથી ‘શબ્દસિૃ�’ ની િવશેષાકં પરંપરા િનરાળી બની છે.  

શબ્દસિૃ� સામિયકના િવશષેાકંો (૨૦૦૧ થી ૨૦૧૫):એક િવહગંાવલોકન 

     નવેમ્બર-�ડસમે્બર ૨૦૦૧નો “�દપોત્સવી હાસ્ય િવશેષાંક” ગુજરાતી હાસ્ય સાિહત્યને નવી �દશા ચ�ધનારો બન્યો છે. 

‘પનુરિપ’ િવભાગમા ં પા�ંીસ અન ે ‘સંકલન’ િવભાગમા ં સોળ એમ કુલ મળીને એકાવન હાસ્યલેખો સમાિવ� છે.જેમા 

ક.મા.મુનશી,દલપતરામ,નવલરામ પંડ્યા,તારક મહેતા,બકલુ િ�પાઠી જેવા �દગ્ગજોથી માંડીન ે િન�મશ થાકર,દુગ�શ ઓઝા,લતા 

હીરાણી,િબિપન આશર જેવા નવો�દત લેખકોના હાસ્યલખેો મનભર બની રહ ેતેવા છે.મોટાભાગના લખેોમાં હાસ્ય ઉપસાવવા 

સ્�ીની અક્ક્લ તેમજ આરોગ્ય િવશેના વલણની અિતશયોિક્ત અ�િચકર લાગે.તેમ છતાં �દગીની 

િવષમતાઓ,વાસ્તિવકતાઓ,સામાિજક �રવાજો વગેરે પચાવીને એમાંથી ઊભા થતા ંિનમર્ળ હાસ્યન ેઉપસાવવામાં લેખકો સફળ 
ર�ા ંહોય એવું ચોક્ક્સ લાગે. 

     નામ એવા ગુણ ધરાવતો નવેમ્બર-�ડસમે્બર ૨૦૦૨નો ‘નારીલેખન િવશેષાંક’ અનુઆધિુનક નારીવા�દ વલણને છતું કર ે

છે.બે લેખ બાદ કરતા કાવ્ય,વાતાર્,સ્મરણ,નાટક,હાસ્ય,પ�,મુલાકાત, 

િનબંધ જેવા તમામ િવભાગોમા ં નારીસજર્કો જ જોવા મળે છે. ‘અભાવ’, ‘અ�ણી ક�ેફયત’, ‘અનુભૂિત’ જેવા કાવ્યો, 

‘નામ:નયના રિસક મહેતા’, ‘ઓથાર’, ‘માળો’, ‘�વ’, જેવી વાતાર્ઓ, ‘એક અનુભવ’, ‘અલપઝલપ’, ‘વીજલમા’, જેવા 

સ્મરણો, ‘ઇલેિક્�ક �ેન’, ‘એકલતાનું પણુર્ �બદુ’ જેવા િનબંધો, ‘રસોડાની રાણી’ જેવ ુ હાસ્ય તમેજ ‘નારી-િવમશર્’ જેવા 

અભ્યાસ લેખો સમ�તયા નારી ક��માં છે.આખો અંક નારી સવંેદનાને ક��માં રાખીન ેલખાયો છે.જે આવતી કાલના નારીલખેનની 

ગિતિવધી નક્કી કરતો જણાય છે. 

  ૨૦૦૩ના વષર્મા ં અનઆુધિુનકતાને સ્પશર્તા બ ે િવશષેાંકો મળ ે છે.માચર્ ૨૦૦૩નો ‘અમે�રકામા ં રચાતંુ ગુજરાતી સાિહત્ય’ 

િવશષેાંકમાં ડાયસ્ફો�રક સાિહત્ય િવશ ે �થમવાર િવગત ે ચચાર્ થતી જોવા મળ ે છે.આ અંકમા ચો�ીસ જેટલી માતબર 

કાવ્યરચનાઓ મોટાભાગે વતનઝૂરાપા�પ ેલખાયેલી જોવા મળે છે.તો વાતાર્સિૃ�મા ંવતનિવચ્છેદની સાથે સ્થાિનક સમસ્યાઓનો 

પણ િચતાર મળે છે.પન્ના નાયકની ‘ગૌતમ?’માં ‘ગે’ સંબંધ રજૂ કરાયો છે.’ખાલીપો’વાતાર્મા ં િવદેશ જઈન ેમા-બાપને ભૂલી 

બેઠેલા દીકરાના વતર્નન ે છતું કયુર્ છે.�ીતમ લખાણીએ ‘ગુલમહોરવાળા બાબા’નું સરસ રખેાિચ� આપે છે.�િવણ શઠેના 
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‘�ફલ્મો,ડાયસ્પોરા અને ભારતીય મહાપ�રવાર’ લખેમા ં ટોપ-૧૦માં સ્થાન મેળવતી �ફલ્મોની ચચાર્ છે.આખા અકંની સામ�ી 

જોતાં લાગે ક ેિવદેશમાં રહીને પણ પોતાની ભાષાને ટકાવવાનાં ઉ�મ �યાસો સજર્કો કરી ર�ા છે. 

   નવેમ્બર ૨૦૦૩નો ‘દિલત સાિહત્ય િવશેષાંક’ સોળે કળાએ ખીલી ઉઠ્યો છે.અનુઆધિુનકતાના એક �મુખ પ�રબળ તરીક ેઆ 

અકં �થમ હરોળમાં સ્થાન મળેવ ેછે. દિલત કાવ્યસિૃ�, વાતાર્, અનભુવકથા,સ્મરણ,રેખાિચ� અન ેઅભ્યાસ િવભાગમા ંદિલત 

અન ે િબનદિલત સજર્કોએ મોટેભાગે સચ્ચાઈ વણર્વી છે.કુલ ૨૫૬ પાનાઓમા ં િવસ્તરેલા આ િવશેષાંકમા ં �કાિશત કંકાસ 

કલબલે,ભૂખ,ન્યાય કર,શુ�,કાલચ� વગેરે જેવા કાવ્યો, િવમાસણ,ડર,વળગાડ,દાઢ વગેરે જેવી વાતાર્ઓ, ગલો અઢીગજો જેવા 

સ્મરણ, ગુજરાતી દિલત સાિહત્ય:િવહંગાવલોકન,ગુજરાતી દિલત કિવતા,દિલત સિહત્ય અન ે સમાજ તેમજ 

�હદી,પ�ંબી,તેલુગુ,મરાઠી આ�દ ભાષામાં �ગટેલ દિલત સાિહત્ય િવશેના અનવુાદો ભારોભાર દિલત સવંેદનાન ેઆલેખવામા ં

સફળ ર�ા ંછે.  

  �ડસમે્બર ૨૦૦૪માં ‘કાવ્યાસ્વાદ િવશેષાકં’ અનોખો બની રહે છે.આ સામિયકનો ‘કાવ્યાસ્વાદ’ િવભાગ લોકિ�ય બન્યો 

હતો.હવ ે જ્યાર ે તેનો આખો િવશેષાંક બહાર પડતો હોય ત્યાર ે વાચકોન ે િજ�ાસા જ�ર થવાની.૫૯ જેટલા કાવ્યોમા ં

ગીત,સૉનેટ,ગઝલ અને અછાંદસ રચનાઓ જોવા મળી છે. ‘િચિલકા’, ’૧૩-૭ની લોકલ’, ‘જૂનું ઘર ખાલી કરતા’, ‘કિવનંુ 

વિસયતનામ’ુ, ‘પ�રચય’, ‘જેસલમેર’, ‘બરફનાં પંખી’ જેવા ઉ�મ કાવ્યોના ઉ�મ આસ્વાદ ન�ધનીય બની રહે 

છે.ઝીણવટપૂવર્કનો અને લાગણીવડેામાં ખ�ચાયા વગરનો સચોટ અસ્વાદ આ અકંન ેસમૃધ્ધ બનાવ ેછે.   

  નવેમ્બર ૨૦૦૫માં ચૌદમો િવશેષાંક ‘અલંકૃતા:દીપોત્સવી િવશેષાંક’ શીષર્ક હેઠળ �કાિશત થાય છે.ઇ.સ.૧૯૫૪માં ક���ય 

સાિહત્ય અકાદમીની સ્થાપના થઈ.૧૯૫૫થી આપણા દેશની માન્ય દરેક ભાષામા ં અકાદમી એવોડર્ આપવાની શ�આત 

થઈ.તેમાં ૧૯૫૫ થી ૨૦૦૪ સધુીમાં ગુજરાતી ભષાના જે જે પુસ્તકને અકાદમી એવોડર્ �ાપ્ત થયો છે ત ે પુસ્તકો િવશે 

િવદ્વાનોના લેખો આ અંકમાં જોવા મળ ે છે.૧૯૫૭,૧૯૫૯,૧૯૬૬ અને ૧૯૭૨ના વષ� િસવાય આ પચાસ વષર્ના 

સમયગાળા દરિમયાન ૪૬ પસુ્તકો જે એવોડર્ િવજેતા છે તેના િવશેના મા�મક લેખો અહ� સમાિવ� છે. જેમાં ઉપરવાસ 

કથા�યી,આંગિળયાત,અસયૂર્લોક,અણસાર,આગંતુક વગેરે અિગયાર જેટલી નવલકથા િવશેના લેખ, 

ઉપાયન,નૈવેધ,અવલોકના,કિવની �ધ્ધા જેવા અિગયાર િવવેચન પુસ્તક પરના લેખો, પાંચ િનબધંસં�હ િવશેના,એક વાતાર્સં�હ 

િવશનેો, આઠ જેટલા કાવ્યસં�હ િવશ,ે ઉપરાંત નાટક,ડાયરીલેખન,�વનચ�ર�,�પગળ અને સસં્મરણ જેવા એવોડર્િવજેતા 

પસુ્તકો િવશનેા લેખો આસ્વાધ્ય બની રહ ેછે.   

  ઑક્ટોબર ૨૦૦૬નો અંક ‘બાળ-�કશોર સાિહત્ય �દપોત્સવી િવશેષાંક’�પ ે �ગટ થાય છે.  બાળસાિહત્ય વ�ે-ઓછે અશેં 

સુધારકયુગથી ચાલ્યું આવ ે છે.જો ક ે િવિવધ સાિહત્ય�કારોની દશામા ં બાળસાિહત્યે પણ કાઠુ ં કાઢ્યું 

છે.બાળકાવ્યો,બાળવાતાર્,જોડકણા,ંબાળનાટક વગેરે બાળકોન ે િ�ય હોવાના જ.આ અંકમા ં પણ સ્વત�ં અન ે સંકિલત કાવ્યો 

ઉપરાંત ૨૧ સ્વત�ં વાતાર્ઓ અને ૧૫ સકંિલત વાતાર્ઓ જોવા મળ ે છે.એક િનબંધ અને ‘વલયનીઅવકાશીસફર’ જેવી 

િવ�ાનકથા પણ છે.પાંચ જેટલા બાળ સાિહત્યને લગતા અભ્યાસલેખો આ અંકનુ જમાપાસું બની રહે છે.જેમા ં ‘બાળકો માટેનુ ં

ગુજરાતી પધ્યસાિહત્ય’, ‘ગુજરાતી બાલ�કશોર-ગધ્યસાિહત્ય-એક ઝલક’, જેવા લખેો બાળસાિહત્ય િવશે માિહતગાર કરવામા ં

મદદ�પ બને છે. 

   સૌને મનભાવન સ્વ�પ એટલે નવલકથા.જેમાં મુખ્યપા�ોના સમ� �વનને આલેખવાનો પુરતો અવકાશ હોય છે.વષર્ 

૨૦૦૭નો ઑક્ટોબર-નવેમ્બરનો સયુંક્ત �દપોત્સવી િવશષેાંક ‘નવલકથા અને હુ’ં, �ગટ થાય છે.આ િવશેષાંકમા ંકોઇ નવલ નથી 
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બલ્કે ૫૩ જેટલા હયાત નવલકથાકારોએ પોતાના નવલકથાલેખનના અનુભવો વણર્વ્યા છે.જેમા ં ધી�બને પટેલ, કુ�ંદિનકા 

કાપ�ડયા,લાભશંકર ઠાકર,�ીકાંત શાહ,ઇલા આરબ મહેતા,િચન ુ મોદી,દલપત ચૌહાણ,રવ�� પારેખ,રમેશ દવ,ેઅશોકપુરી 

ગૌસ્વામી,કાન� પટલે વગેરે સજર્કોએ પોતાની નવલકથાયા�ા િવશે એક �કારની કે�ફયત રજૂ કરલેી  છે. 

   ૨૦૦૮ના વષર્મા ં‘રજતપવર્ ગધ્ય’ અને ‘રજતપવર્ પધ્ય’ એમ બબ્બ ેિવશેષાંકો મળ ેછે. ઑક્ટોબર-નવેમ્બર ૨૦૦૮નો ‘ગધ્ય 

િવશષેાંક’ ૪૦૪ પાનાઓમા ંપથરાયેલો છે.સુમન શાહ,જ્યોિતષ �ની,�િવણ દર� અને હષર્દ િ�વેદી ‘શબ્દસિૃ�’ સાથેની જૂની 

યાદોને તા� કર ે છે.બતેાળીસ વાતાર્ઓ,૧૯ િનબધંો,એક ચ�ર�,પાંચ હાસ્યલેખો,�ણ સ્મરણલખેો ઉપરાંત વ્યંગ અને 

વ્યાખ્યાનલેખો મળે છે.સમ�પણે જોતાં આ અંકના કદ �માણે એમા ંસાિત્વક સામ�ી પડેલી છે તનેો અહેસાસ થયાં વગર નથી 

રહેતો. �ડસેમ્બર ૨૦૦૮નો ‘પધ્ય િવશેષાંક’ એક       

ન�ધનીય િવશષેાંક બની રહે છે.સંપાદકીય લેખમાં સંપાદક સ્વય ં સ્પ� કર ે છે કે આ અંક ‘શબ્દસિૃ�’ની કિવતાઓનું સરવયૈુ ં

છે.કિવના નામની અકારા�દયા�દ મુજબ કાવ્યોનું છપાવુ ં ધ્યાનાકષર્ક બની રહે છે. ૧૯૮૩ થી ૨૦૦૮ના પચ્ચીસ વષ� 

દરિમયાનની કાવ્યસામ�ીનો અહ� સંચય થયો છે.૧૯૮૩ પછીની ગુજરાિત કિવતાની ગિત સાથે દશા અને �દશા બદલાઈ છે તે 

પણ સ્પ� જોઈ શકાય છે.૧૫૮ જેટલા કિવઓની રચનાઓ ગીત,ગઝલ,સૉનેટ,અછાદંસ કાવ્યો અન ેદીઘર્કાવ્યો પણ અહ� જોઈ 

શકાય છે.આ પધ્ય િવશેષાંક છેલ્લી પચ્ચીસ વષર્ની સત્વશીલ કિવતાઓનો સંચય બની ર�ો છે એવું િનશકં કહી શકાય. 

  ઑક્ટોબ-નવેમ્બર ૨૦૦૯નો �દપોત્સવી િવશષેાંક ‘ટૂંકીવાતાર્ અને હુ’ં નામે �ગટ થાય છે.જૂની અન ેનવી પઢેીના ૬૧ જેટલા 

વાતાર્કારોની અનુભવકથા અહ� રજૂ થઈ છે.દરેક વાતાર્કારને અમકુ ��નો પછૂવામા ંઆવ્યા એના જવાબ�પ ેઆ ૩૦૪ પાનાનો 

�ંથ �ાપ્ય બન ેછે.દરકે સજર્કોના મનોજગતમાં ડો�કયું કરવાની સાથ ેતમેના ફોટો,હસ્તાક્ષર અને તેમના વાતાર્સં�હની નામાવિલ 

પણ �ાપ્ત થાય છે.ટૂંકમા,ંઆ અકંમા ં તમામ વાતાર્કારોએ વાતાર્લેખનમાં ઉભા થતા સારા-નરસાં તમામ અનભુવોની પોતાની 

વાતાર્ઓના સંદભ� ક�ેફયત રજુ કરી છે. 

   સોળ ેકળાએ ખીલી ઉઠતો ઑક્ટો-નવેમ્બર ૨૦૧૦નો સયંકુ્ત દીપોત્સવી િવશેષાકં એટલે ‘પાંચ દાયકાનુ પ�રદશર્ન’.આ પાચં 

દાયકા એટલે ૧૯૬૦ થી ૨૦૧૦ નો સમયગાળો.આખું ગુજરાત એની સવુણર્જયિંત ઉજવી ર�ુ ંહોય ત્યારે ગુજરાતી સાિહત્ય 

પણ એમાથી કઈ રીત ે બાકાત રહી શક?ે ૧૯૬૦ થી ૨૦૧૦ વચ્ચે ગુજરાતી સાિહત્યમા ં જે આધુિનક અને અનુઆધિુનક 

વલણોનો શુ ં�ભાવ ર�ો તેની તપાસ આ અંકમાં છે.ગુજરાતી સાિહત્યના મોટાભાગના તમામ સાિહત્યકારો ‘ક્યાં હતા?’ અન ે

‘ક્યા ં છે?’ એ તપાસવાનો ઉપ�મ આ અંક સેવ ે છે. ‘ગુજરાતી કિવતાના પચાસ વષર્’, ‘ગુજરાતી ટૂંકીવાતાર્ અન ે લઘુકથા’, 

‘સ્વત�ં ગુજરાતી નવલકથા’, ‘ગુજરાતી લિલત િનબંધ:પચાસ વષર્ની સફર’, ‘પાંચ દાયકાનંુ ચ�ર�સાિહત્ય’, સ્મિૃતિચ�ો, 

‘રોજનીશી અન ે પ�સાિહત્ય’, ‘ગુજરાતી હાસ્યસાિહત્ય’, ‘બાળસાિહત્ય’, ‘અધર્શતાિબ્દનું ગુજરાતી િવવેચન’, ‘ગુજરાતી 

લોક્સાિહત્યનંુ સપંાદન-સંશોધન’, સાિહિત્યક પ�કા�રત્વના પાંચ દાયકા’, ‘ગુજરાતી બ્લોગ અને વબેસાઈટનું જગત’ જેવા 

લેખો પચાસ વષર્ દરિમયાનના ગુજરાતી સાિહત્યની દશા અને �દશાનો સપેુર ેપ�રચય આપ ેછે. 

    ૨૦૧૧નો ઑક્ટો-નવેમ્બરનો સંયકુ્ત દીપોત્સવી િવશષેાંક ‘કિવતા અને હંુ’ નામે �ગટ થાય છે.૪૮ જેટલા કિવઓએ 

પોતાના કાવ્યસજર્નને અનુલક્ષીને ક�ેફયત રજુ કરી છે.સાિહત્યના અન્ય સ્વ�પોની તુલનાએ કાવ્ય પાછળ ઘેલો થતો મોટો વગર્ 

જોવા મળ ે છે.આ િવશષેાંક પણ કાવ્યને અનુલક્ષીને સંપાદક�ી દ્વારા કહેવામાં આવલે ��નોના કિવઓ દ્વારા મળેલા 

�િતભાવ�પ ે�ગટ થયલેો છે.જેમ કે, ‘કાવ્ય કેમ લખો છો?’, ‘કાવ્યનું મળૂ ક્યાથંી મળે છે?’, ‘કિવતા આપોઆપ ચમત્કારની 

જેમ �ટે કે મનના �ડાણમા ં ક્યાકં સવંેદન પડેલુ હોય એટલે �ટ?ે’ જેવા ઘણા ��નોના સજર્કો દ્વારા પોતાના સજર્નના 
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અનસંુધાને જવાબો અપાયા છે.અદમ ટંકારવી,જયદેવ શકુ્લ,દલપત પ�ઢયાર,ચં�કાતં ટોપીવાળા,ધી� પરીખ,નીિતન 

વડગામા,પન્ના નાયક,�વીણ દર�,ભરત નાયક,હિનફ સાિહલ,સુરેશ દલાલ,લિલત િ�વેદી,રઈશ મનીઆર,મનોહર િ�વદેી વગેરે 

જેવા કિવઓએ પોતાના ગીત,ગઝલ,સૉનેટ,હાઈક,ુદીઘર્કાવ્યો જેવા સં�હોને અનુલક્ષીને કે�ફયત રજૂ થઈ છે. 

  �ણસો અઠ્ઠાવીસ પાનાઓમા ંપથરાયેલો ઑક્ટો-નવેમ્બર ૨૦૧૨નો �દપોત્સવી િવશષેાંક ‘નાટક અને હુ’ં,માં નાટ્યકમ�ઓની 

તેમના નાટ્યસં�હો સબંંધે ક�ેફયત રજૂ થઈ છે.નાટક એ ભજવણી સાથે સકંળાયેલંુ સાિહત્યસ્વ�પ છે.એવો સામાન્ય ખ્યાલ 

�ચિલત છે.જો કે ભજવી ન શકાય પણ િનરાંતે વાંચી શકાય એવા નાટકો પણ ઘણાં છે.નાટ્યસબંંધી તેર ��નોને અનુલક્ષીને 

સંપાદકે નાટ્યકમ�ઓને પોતાના અનુભવો રજૂ કરવા જણાવ્યુ.ંજેમાં ચોપન જેટલા સજર્કોએ પોતાની નાટ્યયા�ાની હળવા 

િમ�જે કે�ફયત રજૂ કરી છે.અર�વદ જોશી,�દુ પુવાર,ઉ�મ ગડા, ઉપ�� િ�વેદી,કમલ જોશી,િચન ુ મોદી,જનક દવે,િજત�� 

ઠાકર,તારક મહેતા,દલપત ચૌહાણ,  સિતશ વ્યાસ,હસમુખ બારાડી,સુભાષ શાહ,ભરત યાિ�ક,રઘુવીર ચૌધરી જેવા નામી-

અનામી  સજર્કોએ નાટ્યસબંધંી પોતાની કે�ફયત રજૂ કરી છે.અધ્યાપકો અને અભ્યાસુઓ માટે દરકે  િવશષેાંકની જેમ આ 

િવશષેાંક પણ મહત્વની સંદભર્સામ�ી બની રહેશ.ે                            

     ઑક્ટોબર ૨૦૧૩નો દીપોત્સવી િવશષેાંક ‘િનબધં અને હુ’ં નામ ે�ગટ થાય છે.અન્ય સાિહત્યસ્વ�પોના મુકાબલે િનબધં 

થોડી િવશષે �કારની સજ્જતા,સભાનતા અને સવંેદનશીલતા માગી લે છે.સંપાદકીય લેખમાં દલપતરામના ‘ભૂત િનબધં’ને યાદ 

કરી આજના િનબંધોની બદલતી કરવટ િવશ ેવાત કરવામા ંઆવી છે.આ અંકમાં ચમુ્માળીસ િનબંધકારોએ સજર્ક-ક�ેફયત રજૂ કરી 

છે.િનબંધકારોન ે અનભુવ�ચતનની સાથ ે સાથે તેઓ િનબધંને એક સ્વ�પલેખે કઈ રીત ે જૂએ છે.અને ત્યાંથી માંડીન ે રચના 

દરિમયાન કેવા કેવા સજર્નાત્મક પડકારોમાથંી પસાર થવું પડે તેની િવશેષ વાત સકરવા જણાવ્યુ.ંઆ સવાલોને ધ્યાનમાં રાખીન ે

�કશોર�સહ સોલંકી,ચન્�કાંત ટોપીવાળા,ડંકેશ ઓઝા,દલપત ચૌહાણ,ધીરેન્� મહતેા,�વીણ દર�,�ીિત સેનગુપ્તા,બળવંત 

�ની,ભગીરથ ��ભટ્ટ,ભાગ્યેશ જહા,રિતલાલ’અિનલ’,રમેશ.ર.દવ,ેિવનોદ ભટ્ટ,િશરીષ પચંાલ વગેરે જેવા સજર્કોએ 

�વાસ,ચ�ર�,લિલત જેવા પોતાના િનબંધસજર્ન િવશે િવસ્તૃત ચચાર્ કરી વાચકને િનબધં સાિહત્યસ્વ�પન િવશ ેઉ�મ માિહતી 

પરૂી પાડી છે.   

    ઑક્ટોબર ૨૦૧૪નો દીપોત્સવી િવશષેાંક ‘િવવેચન અને હુ’ં નામ ે�ગટ થાય છે.જે િવવેચન િવશેની શધુ્ધ પ�રકલ્પના સ્પ� 

કરે છે.આ િવશેષાકં ભલે હષર્દ િ�વેદીના સંપાદકસ્થાનેથી �ગટ્યો નથી તો પણ આ િવશષેાંક �ગટ થવા પાછળ તેમની દીઘર્�િ� 

રહેલી છે. સંપાદક તરીક ે ફરજ બ�વતા સમય ે હષર્દ િ�વેદીએ એકસઠ જેટલા સજર્કોને ‘િવવેચન અન ે હુ’ં અંતગર્ત લખે 

મોકલવા િવનંતી કરી હતી.જેના પ�રપાક�પે આ િવશેષાકં �ગટ થયો.આ િવશેષાકંમાં ૪૦ સજર્કોના લખેો �કાિશત થયા છે.આ 

િવશષેાંકમા ં િવવેચનની �સ્તુતતા,શૈલી,વસ્તુલિક્ષતા,�ડાણ  તુલનાત્મકતા,તાટસ્થ્ય અને ગુજરાતી ભાષા બોલનાર અને 

સમજનાર આજની પેઢીનો ભાષા સાથેનો સંબંધ વધ ુ ગાઢ બનાવવા િવવેચન ક્યા ં છે ? જેવા મ�ુાઓન ે ધ્યાને રાખી ૪૦ 

સજર્કોએ િવવેચન િવશેના પોતાના િવચારો રજૂ કયાર્ છે.મોટાભાગના લેખો ‘િવવચેન અન ેહંુ’ શીષર્ક હઠેળ જ લખાયા છે.�કશોર 

વ્યાસ ,િચન ુ મોદી,નરો�મ પલાણ,�વીણ દર�,ડૉ.બળવંત �ની,�સાદ ��ભટ્ટ,મિણલાલ.હ.પટેલ,લાભશંકર ઠાકર,�ધ્ધા 

િ�વેદી,સુમન શાહ,હસુ યાિ�ક,સતીશ વ્યાસ, બાબુ સથુાર જેવા િવદ્વાનોએ પોતાના િવવેચન�ંથોને અનુસધંાને િવદ્વતાસભર 

લેખો રજૂ કરે છે.જે વાચકો અને અભ્યાસઓુને િવવેચન િવશેની સકંલ્પના વધ ુ�ઢ રીતે સમ�વી આપ ેછે.                                      

    ‘શબ્દાખ્યજ્યોિત�કાશો’ જેવો ધ્યાનમં� લઈને ૧૯૮૩મા ં �ગટ થયેલા માિસકની િવશષેાંક પરંપરા નોખી ભાત પાડ ે
છે.૨૦૦૧ થી ૨૦૧૫ સુધીમા ં�ગટ થયેલા િવશષેાંકો પાછળ હષર્દ િ�વદેીની દીઘર્�િ� સ્પ� જોઇ શકાય છે.વળી,શબ્દસિૃ� 
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સામિયક ેઉ�મ પરંપરા �ળવી અન ેસાિહત્યના દરેક સ્વ�પોનો વધ ુગહન�પ ેઅભ્યાસ થઈ શક ેતેમજ વાચક વધ ુ�ડાણપૂવર્ક 
દરકે સાિહત્યસ્વ�પને સમ� શક ેએ માટે ક�ેફયત�પ ે�ગટ થતાં િવશષેાંકો વધ ુઉપયોગી બની ર�ાં છે જે ન�ધનીય બાબત છે.  

સદંભર્�ંથો: 

(૧)૨૦૦૧ થી ૨૦૧૫ સુધીના ‘શબ્દસિૃ�’ સામિયકના િવશષેાકંો 

(૨) સાિહિત્યક સામિયકો : પરંપરા અને �ભાવ;-હિસત મહેતા 

(૩)ગુજરાતી સાિહત્ય કોશ ખંડ-૩: મખુ્ય સંપાદક ચં�કાંત ટોપીવાળા  

                                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECEMBER-2020                                  67                              VOLUME-9, ISSUE-36 

http://www.shantiejournal.com/                               ISSN :2278-4381 

પ્રાથિમક િશક્ષણ સાથે સકંળાયેલ િશક્ષકોનીટ�કનોલો� િવષયક ��િૃતનો અભ્યાસ 

શ્રીિવજય�ુમાર બી. �થુાર 

હ�ડ ટ�ચર 

ગઢ પ્રાથિમક શાળા તા. ગોધરા �. પચંમહાલ

 
 

૧. પ્રસ્તાવના:- 

�ુિનયા હાલ ૨૧ મી સદ�મા ં�વી રહ� છે. આ સદ�ને �ાન, મા�હતીઅનપે્રાદ્યો�ગક�ના િવસ્ફોટની 

સદ� કહ�એ તો પણ અિતશયો�ક્ત નથી. પહ�લાના સમયમા ંજો કોઈ વ્ય�ક્તને વાચંતા-લખતા ના આવડ� 

તો તેને િનર�ક્ષર કહ�વા� ુ ંહ� ુ.ં પરં� ુઅત્યાર� ૨૧ મી સદ� ક� �ને �ાન, મા�હતીઅને પ્રાદ્યો�ગક�ની સદ� 

કહ�વાય છે �મા ં� વ્ય�ક્તને કોમ્પ્�ટુર�ુ ં�ાન ના હોય તેને િનર�ક્ષર કહ�વાય છે.અત્યાર� દર�ક કે્ષત્રમા ં

ટ�કનોલો�નો ઉપયોગ વધી રહ્યો છે. અત્યાર� કોઈ પણ કે્ષત્ર એ�ુ ં ન�હ હોય ક� �યા ં ટ�કનોલો�નો 

ઉપયોગના થતો હોય. �મા ંિશક્ષણ ક્ષતે્ર પણ આ બાબતથી બાકાત નથી. હાલ િશક્ષણ કે્ષત્રમા ંપણ ઘણી 

અવનવી ટ�કનોલો�નો ઉપયોગ થાય છે.તે પછ� અધ્યયન-અધ્યાપન કાયર્ હોય, ઓનલાઈન િશક્ષણ 

હોય, QR CODE સ્ક�ન�ગ હોય, ઓનલાઈન પર�ક્ષા હોય ક� પછ� િવિવધ એ�પ્લક�શનનો ઉપયોગ હોય.  

અત્યાર� હાલ િવિવધ ઓનલાઈન સસં્થાઓ �વી ક� BYJU’S, ટોપર, વેદાન્� ુ,ં એક્સ્ટ્રા માક્સર્ 

િવગરે�એ ઓનલાઈન અભ્યાસ શ�ુ કર�લ છે. �મા ં િવદ્યાથ�ઓને િવિવધ ટ�કનોલો�ના ઉપયોગતથા 

િવિવધ એનીમેશન દ્વારા િશક્ષણ આપવામા ંઆવ ેછે. 

�જુરાત સરકાર પણ પ્રાથિમક શાળાના બાળકો માટ� �જુરાતની પ્રાથિમક શાળાઓન ે

િવ�સ્તરની બનાવવા િવિવધ ટ�કનોલો� સસંાધનોથી �સુજ્જ કરવામા ં આવી રહ� છે. હાલ ઘણી 

પ્રાથિમક શાળાઓમા ંકોમ્પ્�ટુર લેબ તથા ઈન્ટરનેટની �િુવધાઓ આપી રહ� છે. આ ઉપરાતં �ાન�ુંજ 

પ્રો�ક્ટ �તગર્ત અ�કુ પ્રાથિમક શાળાઓમા ં �ડ�ટલ બોડર્, લેપટોપ, પ્રો�ક્ટર, સ્પીકરતેમજ 

િવષયવસ્�નુે લગતા િવડ�ઓ, ડ��ટલ�સુ્તકોતથા એનીમેશન- એપ્લીક�શનોવગેર� �વી 

�િુવધાઓથીપ્રાથિમક શાળાઓને �સુજ્જ કર� રહ� છે. સાથ ે સાથે શાળાના ટ�કનોસવેી િશક્ષકને ICT 

તાલીમ આપવા�ુ ંપણ આયોજન કરવામા ંઆવેલ છે. �થી િશક્ષકો દ્વારા નવીન િશક્ષણ પધ્ધિત તથા 

ટ�કનોલો�નો વગર્ખડં િશક્ષણમા ં ઉપયોગ કર� શક�. આ ઉપરાતં િશક્ષકો ટ�કનોલો�ના માધ્યમથી 

પોતાના �ાનનો િવસ્તાર કર� શક� તેમજ પોતાના િવષયવસ્�નુે �ુદંર ર�તે તથા અસરકારક ર�ત ે

વગર્ખડંમા ંિવદ્યાથ�ઓ સમક્ષ ર�ૂઆત કર� શક� છે. 

આ� આપણા દ�શમા ંઘેર ઘેર સ્માટર્ મોબાઈલ ફોન આવી ગયા છે. શાળામા ંદાખલ પણ ના 

થયો હોય તવેો બાળક પણ �ખુ્ત વયના અ�કુ વ્ય�ક્ત કરતા વ� ુ�ાન સ્માટર્  મોબાઈલ ફોનમા ંધરાવે 

છે. ના�ુ ંબાળક િવિવધ ટ�કનોલો�નો �ખુ્ત વયની વ્ય�ક્ત કરતા ઝડપથી �ાન મળેવી લે છે. ત્યાર� 
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પ્રાથિમક શાળામા ંદાખલ થ� ુ ંબાળક પણ મોબાઈલ ફોન �વી ટ�કનોલો� સસંાધન િવષ ે�ણ�ુ ંહોય 

છે. ત્યાર� િશક્ષકો ક� �મની પાસે આવા ટ�કનોસવેી બાળકો પણ અભ્યાસ માટ� આવવાના છે ત્યાર� 

િશક્ષકોએ પણ િવિવધ ટ�કનોલો� િવષે ��તૃ હો�ુ ંજોઇશ.ે તેથી આજના િશક્ષકો ટ�કનોલો� �ગ ેક�ટલા 

��તૃ છે? તેનો િશક્ષણ કાયર્મા ં ક�ટલો ઉપયોગ કર� છે? તે ચકાસવા માટ� સશંોધક દ્વારા પ્રસ્�તુ 

અભ્યાસ હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે. 

૨. સમસ્યા કથન:-  

આ અભ્યાસ નીચે �જુબના શીષર્ક હ�ઠળ હાથ ધરવામા ંઆવ્યો હતો. 

“ પ્રાથિમક િશક્ષણ સાથે સકંળાયેલ િશક્ષકોનીટ�કનોલો� િવષયક ��િૃતનો અભ્યાસ ”  

૩. અભ્યાસના હ��ઓુ:-  

આ અભ્યાસ માટ� નીચે �જુબના હ��ઓુ હતા. 

૧. પ્રાથિમક િશક્ષણ સાથ ેસકંળાયેલ િશક્ષકોની ટ�કનોલો� સબંધંી ��િૃતનો અભ્યાસ કરવો. 

૨. પ્રાથિમક િશક્ષણ સાથ ે સકંળાયેલ િશક્ષકોના અધ્યયન અધ્યાપનમા ં ટ�કનોલો�ના ઉપયોગની 

�ણકાર� તપાસવી. 

૪. અભ્યાસ સીમાંકન:-  

આ અભ્યાસ માટ� નીચે �જુબ�ુ ંસીમાકંન સ્વીકાયર્ હ� ુ.ં 

૧. આ અભ્યાસ પ્રાથિમક શાળાના િશક્ષકો �રુતો સીિમત હતો. 

૨. આ અભ્યાસ �જુરાતી માધ્યમનીશાળાઓ �રુતો સીિમત હતો. 

૫. સશંોધન યાજના:-  

આ અભ્યાસ વણર્નાત્મક પ્રકાર�ુ ંસશંોધન હ� ુ.ં તેથી તે �તગર્ત સવ�ક્ષણ પદ્ધિતનો ઉપયોગ 

કરવામા ંઆવ્યો હતો. 

૬. ઉપકરણો:-  

આ અભ્યાસના ન�નુા હ�ઠળના પાત્રો પાસેથી મા�હતી મેળવવા માટ� સ્વ-ર�ચત ઉપકરણોનો 

ઉપયોગ કરવામા ંઆવેલ હતો. �માકં્રમમાપદંડ અને અ�ભપ્રયાવલીનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ્યો હતો. 

 ક્રમ માપદંડ:- 

આઅભ્યાસમા ં પ્રાથિમક િશક્ષકોની ટ�કનોલો� િવષયક ��િૃત તપાસવા “આપ�ુ ં �ુ ં મતંવ્ય 

છે?” તે શીષર્ક હ�ઠળ ૨૭ ઘટકોની તપાસણી કરતા ક્રમ માપદંડની રચના કરવામા ં આવી હતી. 

અહ�િશક્ષકોએ પાચં �બ��ુઓમા ંયોગ્ય સ્થાને ખરાની િનશાની દ્વારા પોતા�ુ ંમતંવ્ય આપવા�ુ ંહ� ુ.ં 

 અ�ભપ્રયાવલી:- 

આ અભ્યાસમા ં ટ�કનોલો�ના ઉપયોગથી િશક્ષકો પોતાના અધ્યયન અધ્યાપનને ક�ટ�ુ ં

અસરકારક બનાવે છે તે તપાસવા અ�ભપ્રયાવલી બનાવવામા ંઆવી હતી. �મા ંબે િવભાગ રાખવામા ં



 

DECEMBER-2020                                  69                              VOLUME-9, ISSUE-36 

http://www.shantiejournal.com/                               ISSN :2278-4381 

આવ્યા હતા. �મા ં પ્રથમ િવભાગમા ં �ુલ ૧૦ પ્ર�ો રાખવામા ં આવ્યા હતા. �મા ં િશક્ષકોએ સમંત, 

અસમંત અન ેતટસ્થ એમ ત્રણ િવકલ્પો માથંી એક િવકલ્પ પસદં કરવાનો હતો. �યાર� બી� િવભાગમા ં

િશક્ષકોએ ટ�કનોલો�ના ઉપયોગ સબંિંધત ત્રણ �કુ્ત જવાબી પ્ર�ોના ઉ�ર આપવાના હતા. 

૭. ન�નુાપસદંગી:- 

આ અભ્યાસ માટ� સહ��કુ ન�નુાની ર�તે પચંમહાલ �લ્લાની ગોધરા તા�કુાનીપોલીસ લાઈન 

પગાર ક�ન્દ્રની પ્રાથિમક શાળાઓના �ુલ ૭૪ િશક્ષકોની પસદંગી કરવામા ંઆવી હતી. 
 

૮. મા�હતી એકત્રીકરણ:-  

આ અભ્યાસ માટ� સશંોધક� શકૈ્ષ�ણકવષર્ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ ના ફ��આુર� મ�હનામા ં શાળા સમય 

દરમ્યાન ગોધરા તા�કુાના તા�કુા પ્રાથિમક િશક્ષણાિધકાર�શ્રીની�વૂર્ મ�ુર� મેળવી ક્રમમાપદંડ અન ે

અ�ભપ્રયાવલી દ્વારા મા�હતી એકત્રીકરણ કરવામા ંઆવી હતી. 

૯. મા�હતી �થૃ�રણ :-  

આ અભ્યાસ �તગર્ત પ્રાપ્ત મા�હતી�ુ ંવણર્નાત્મક �કડાશા� વડ� �થૃ�રણ કરવામા ંઆવ્�ુ ં

હ� ુ.ં �માકં્રમમાપદંડ માટ� આ�િૃ�ન ે આધાર�શતમાનનીગણતર� કરવામા ં આવી હતી. 

�યાર�અ�ભપ્રયાવલીના પ્રથમ િવભાગના ૧૦ િવધાનો માટ� શતમાન અન ેકાયવગર્ની ગણતર� કરવામા ં

આવી હતી. �યાર� બી� િવભાગના ત્રણ �કુ્ત જવાબી પ્ર�ો�ુ ં�ણુાત્મક �થૃ�રણ કરવામા ંઆવ્�ુ ંહ� ુ.ં 

૧૦. તારણો:- 

ક્રમમાપદંડ અન ે અ�ભપ્રયાવલી દ્વારા મેળવેલ મા�હતી�ુ ં �કશા�ીય �થૃ�રણ અને 

અ�ભપ્રયાવલીના ત્રણ �કુ્ત જવાબી પ્ર�ોના �ણુાત્મક �થૃ�રણને આધાર� � તારણો જણાયા તે નીચ ે

�જુબના હતા.  

 ક્રમમાપદંડને આધાર�... 

િશક્ષકો પાસેથી ક્રમમાપદંડને આધાર� નીચ ેપ્રમાણેની બાબતો પ્રાપ્ત થઇ. 

• ૮૨% િશક્ષકો િશક્ષણમા ંટ�કનોલો�ના ઉપયોગ િવષયક�ણકાર� ધરાવતા હતા. 

• ૧૮ % િશક્ષકોિશક્ષણમા ંટ�કનોલો�ના ઉપયોગ �ગે �ણકાર� ધરાવતા નહતા. 

• ૨૮ % િશક્ષકો શૈક્ષ�ણક િવષયક ટ�કનોલો�ની �ણકાર� ધરાવતા હતા પરં� ુતેના ઉપયોગ 

િવષે તેઓમા ંઉદાસીનતા જોવા મળેલ હતી. 

• ૩૩ % િશક્ષકો પોતાના અધ્યયન અધ્યાપન કાયર્મા ંટ�કનોલો�નો ઉપયોગ કરતા જણાયા.  

 અ�ભપ્રયાવલીના પ્રથમ િવભાગના ૧૦ િવધાનોને આધાર� નીચેના �વી િવગતો પ્રાપ્ત થઇ. � 

િશક્ષકો ટ�કનોલો�ના �ણકાર હતા..... 

• તેઓ પોતાના િવષય સાથે સકંળાયેલ વેબસાઈટોથી પ�ર�ચત જણાયા. 
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• િશક્ષકો પોતાના િશક્ષણ કાયર્મા ં ટ�કનોલો�ના ઉપયોગથી વગર્ખડં િશક્ષણમા ં વ� ુ પ્ર��ૃ 

જણાયા. 

• િશક્ષકો પોતાના િશક્ષણકાયર્મા ંિવિવધ શકૈ્ષ�ણક એપ્લીક�શનનો ઉપયોગ કરતા જણાયા. 

• િશક્ષકોિવદ્યાથ�ઓને પણ ટ�કનોલો� િવષેમા�હતગારકરાવતા જણાયા. 

• અ�કુ િશક્ષકોની ટ�કનોલો� પ્રત્યેની સજ્જતા વ� ુ�ૃઢ થયેલ જોવા મળ�. 

• ક�ટલાક િશક્ષકોમા ંટ�કનોલો�ના ઉપયોગ કરવામા ંનીરસતા જોવા મળ�. 

• અ�કુ શાળાઓમા ંટ�કનોલો� િવષયક સસંાધનોની ઉણપ જોવા મળેલ હતી. 

 � િશક્ષકો ટ�કનોલો�નો ઉપયોગકરતાન હતા તેઓ દર�ક બાબતઅેસમંત જણાયા 

પણક�ટલાકિશક્ષકો ટ�કનોલો� સબંિંધત �ણકાર� ધરાવતા હોવા છતા ં તઓેમા ં ઉદાસીનતા 

જોવા મળેલ હતી. આ ઉપરાતં ટ�કનોલો�ના સસંાધનોની ઉપલબ્ધતાની ઉણપ જોવા મળેલ 

હતી. 

 અ�ભપ્રયાવલીના બી� િવભાગના �કુ્ત જવાબી પ્ર�ોના આધાર� નીચેના �વી િવગતો પ્રાપ્ત 

થઇ. 

ટ�કનોલો�નો િશક્ષણકાયર્મા ંઉપયોગ કરવામા ંપડતી �શુ્ક�લીઓ..... 

• કોમ્પ્�ટુર�ુ ંઓ� ં�ાન તેમજ કોમ્પ્�ટુરની ઓછ� ઉપલબ્ધતા. 

• ટ�કનોલો� િવષયક સશંાધનોનીઅ�િુવધા. 

• ટ�કનોલો�નો િશક્ષણકાયર્મા ંઉપયોગ કરવામા ંઉદાસીનતા.  

• શાળામાઈંન્ટરનેટની �િુવધાનો અભાવ. 

• ટ�કનીકલ ખામી �ુર કરવામા ંઅસમથર્તા. 

• ગ્રામ્ય િવસ્તારની શાળાઓમા ં ઈન્ટરનટે અને વીજળ�ની અ�રૂતી �િુવધા તેમજ 

અિનયિમતતા. 

ટ�કનોલો�નો િશક્ષણકાયર્મા ંઉપયોગ દ્વારા થતા લાભ..... 

• િશક્ષક પોતાના અધ્યયન અધ્યાપન કાયર્ની અસરકારકતા વધાર� શકાય છે. 

• ટ�કનોલો� દ્વારા િશક્ષક પોતાનો સ્વ-િવકાસ કર� શક� છે. 

• અધ્યયન અધ્યાપન કાયર્ની �ણુવતા વધાર� શકાય છે.  

• “LEARNING BY DOING” અન“ેJOYFUL LEARNING” નો િસધ્ધાતં જળવાય છે. 

• પોતાના િવષય પ્રત્યે�ુ ં �ાન તથા િવષય સજ્જતા િવસ્તાર� તેને ચીર સ્થાયી બનાવી 

શકાય છે. 

 �ચૂનો:-  

• શાળા દ્વારા ટ�કનોલો� સબંિધત સસંાધનોની �િુવધા આપવામા ંઆવે. 

• િશક્ષકોને ટ�કનોલો�નો ઉપયોગ કરવા પ્રોત્સાહન આપવામા ંઆવ.ે 



 

DECEMBER-2020                                  71                              VOLUME-9, ISSUE-36 

http://www.shantiejournal.com/                               ISSN :2278-4381 

• ટ�કનોલો� ઉપયોગ િવષયક તાલીમ આપવામા ંઆવે. 
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�વૂર્ પ્રાથિમક િશક્ષણ એટલ ેબાળકોનો સવા�ગી િવકાસ સાધવો 

પ્રસ્�તુ :તેજલ પાર�ખ

 

 પ્રસ્તાવના :              

         બાળકના ઝીરો થી છ વષર્નો સમયગાળો �બૂ અગત્યનો છે. કારણ ક� આ સમય ગાળા 

દરિમયાન િવકાસની ગિત �બૂ જ ઝડપી જોવા મળે છે. બાળપણના વષ� તેની ��ૃદ્ધ અને િવકાસ માટ� 

પાયાના  હોવાથી તે�ુ ંમહત્વ �બૂ વધી �ય છે. બાળકોને �વૂર્ પ્રાથિમક િશક્ષણ ઘર�થી શાળાઓમા ં

અન ે�વૂર્ શાળા થી પ્રાથિમક  શાળામા ંસરળ પ�રવતર્ન માટ� બાળકોને તૈયાર કરવાના �ખુ્ય હ�� ુસર 

શાળામા ંઆપવામા ંઆવે છે.  બાલ્યઅવસ્થામા ં બાળકના શાર��રક, �ાનાત્મક, સામા�જક ,સાવે�ગક,  

ભાષાક�ય અને સ�નાત્મક િવકાસ�ુ ંમહત્વ વધાર� હોય છે. ઉદાહરણ તર�ક� જો બાળક બાળપણમા ંતેની 

સાર સભંાળ રાખનાર ,�ુ�ંુબના તથા અન્ય બી� વડ�લો સાથે િવ�ાસ �ણૂર્ સબંધં ધરાવ� ુ ંહશે તો તે 

�ખુ્ત વય અન્ય લોકો સાથે પણ િવ�ાસ�ણૂ  સબંધં ધરાવશ.ે 

 �વૂર્ પ્રાથિમક િશક્ષણનો હ�� ુઅને ઉદે્દશો : 

િશક્ષણ એ કોઈ પણ રાષ્ટ્ર ,સમાજ ક� વ્ય�ક્તના ઘડતર તેમજ િવકાસ માટ� પાયા�પ બાબત છે. પ્રાથિમક, 

માધ્યિમક અને ઉચ્ચ િશક્ષણ� ુ સ્વ�પ ઔપચા�રક  છે.  �યાર� �વૂર્ પ્રાથિમક િશક્ષણ અને અનૌપચા�રક 

ર�તે આપવા� ુ છે.�વૂર્  શાળા િશક્ષણ પદ્ધિતમા ંkindergarten, મોન્ટ�સર�, નસર્ર� સ્�ૂલ ,બાલવાડ� અન ે

�ગણવાડ� �વી વ્યવસ્થા દ્વારા િશક્ષણ આપવામા ંઆવ ેછે. �વૂર્ પ્રાથિમક િશક્ષણ પાયા�ુ ં િશક્ષણ છે. 

�વૂર્ શાળા િશક્ષણ એટલ ે પ્રાથિમક િશક્ષણ પહ�લાનો અનૌપચા�રક િશક્ષણ એટલે ક� એટલ ે બાળક 

પ્રાથિમક િશક્ષણ મેળવે તે પહ�લા ં તેની આપવામા ં આવ�ુ ં િશક્ષણ બાળકોને મફત અને ફર�યાત 

િશક્ષણનો અિધકાર અિધિનયમ ૨૦૦૯ �તગર્ત ત્રણથી છ વષર્નો સમયે બાળકો ના �વૂર્ શાળા િશક્ષણ 

માટ� િનયત કરવામા ંઆવેલ છે .મેડમ મા�રયા મોન્ટ�સર� ઉપરાતંનો િશક્ષણના પ્રણેતાઓ જોનલોક �સો 

પેસ્ટોલો�, ઈટાડર્  સ�ેઈુન,�હોન ડ�ઈુ, �કલ પર�શ,  અને મેકિમલન બહ�નો થઈ ગયા. ભારતમા ં

મોન્ટ�સર� પદ્ધિતનો અને બાલિશક્ષણનો પાયો નખંાયો. �જુરાતમા ં બાલિશક્ષણનો પાયો નાખનાર 

�ગ�ુભાઈ બધેકા, તારાબને મોડક ,�ુગતરામ દવે અન ે મોતીભાઈ અમીન હતા .�જુરાત સરકારના 

િશક્ષણ ઠરાવ �જુબ તૈયાર કરવામા ંઆવેલ �વૂર્ પ્રાથિમક િશક્ષણ �ગેની િશક્ષણ નીિત �જુબ �વૂર્ 

પ્રાથિમક િશક્ષણ એટલે પ્રાથિમક િશક્ષણ પહ�લા આપવા� ુિશક્ષણ .આ િશક્ષણ માટ�  મહદં �શે મોન્ટ�સર� 

પધ્ધિતથી િશક્ષણ આપવા�ુ ંસ્વીકારવામા ંઆવેલ છે. �વૂર્ પ્રાથિમક િશક્ષણ બાળકોની �મરના પ્રમાણમા ં

તેમની મનોવૈ�ાિનક ઢબે સમજ ક�ળવાય તે પ્રકાર�ુ ં હો�ુ ં જોઈએ. અને તેથી આ �મરના ંબાળકોને 

રમત-ગમત, બાળગીતો ,અ�ભનય, �ચત્રો અને રમકડા દ્વારા િશક્ષણ આપવાનો પ્રયાસ થવો જોઈએ. 
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આમ �વૂર્ પ્રાથિમક િશક્ષણ એટલ ેઅનૌપચા�રક ઢબે પ્ર�િૃ�ઓ અને રમતો દ્વારા બાળકોનો સવા�ગી 

િવકાસ સાધવો. 

 �વૂર્ પ્રાથિમક િશક્ષણ�ુ ંમહત્વ : 

ડોક્ટર મોન્ટ�સર� ના કહ�વા �જુબ બાળકો આ �મરમા ં�ટ�ુ ંગ્રહણ કર� છે એટ�ુ ંશીખવામા ંમોટાન ે

લગભગ ૬૦ વષર્ લાગે છે આ િવધાન દશાર્વે છે ક� સમગ્ર ક�ળવણીમા  આ �મરના ગાળાની ક�ળવણી� ુ

સૌથી વ� ુમહત્વ છે .સશંોધનો  જણાવે છે ક� 80% મગજનો િવકાસ આ વષર્ દરિમયાન થાય છે. જો 

બાળકોને  નાનપણમા ંસારા અ�ભુવ મળ્યા હોય ,�ગણવાડ�મા ંગયા હોય ત ેવધાર� સરસ ભણે છે. 

સાર� ર�તે ભણે છે ,પહ�લા ધોરણમા ંસહ�લાઈથી બસેે છે, શાળામા ં િશક્ષણ ના �ચુનો સમ� છે. તેમજ 

તેમને લેખન ,વાચંન અને ગણન શીખવા�ુ ંસહ��ુ ંલાગે છે. આ સમયગાળો મહ�મ �ાન મેળવવાનો 

અને બૌ�દ્ધક િવકાસ નો છે. તેની ભાિવ શૈક્ષ�ણક શ�કત ખીલવવાની  દ્ર�ષ્ટએ �વૂર્ પ્રાથિમક િશક્ષણ �બૂ 

મહત્વ�ુ ંબની રહ� છે. આમ સમગ્ર ક�ળવણીમા ં�વૂર્ પ્રાથિમક િશક્ષણ �બૂ જ મહત્વ ધરાવે છે . 

 �વૂર્ પ્રાથિમક િશક્ષણના ધ્યેયો: 

�વૂર્ પ્રાથિમક િશક્ષણ� ુ�ખુ્ય ધ્યેયબાળકોના સમગ્ર �વનકાળ દરમ્યાન ઉપયોગી એ�ુ ં િશક્ષણ અન ે

સવા�ગી િવકાસનો પાયો નાખવાનો છે. અહ� �વૂર્ પ્રાથિમક િશક્ષણ ની આરતીઓ એટલ ેિશક્ષણના ચાર 

રસ્તા ન�� કરવામા ંઆવ્યા છે. 

 learning to know 
 Learning to  Do 
 Learning to live together  
 Learning to be. 

�વૂર્ પ્રાથિમક િશક્ષણમાં િશક્ષણ �ચ�તકો �ુ ંપ્રદાન : 

(1).  �ગ�ુભાઈબધેકા : 

ઈ.સ  1920 થી 1938 �ધુીમા ં ૧૮ વષર્ �ગ�ુભાઈના �વનમા ં મધ્યાહન કાળના વષર્ હતા.ં ઈ.સ 

1920મા ંપહ�લી ઓગસ્ટ� ભાવનગર ખાતે શ્રી દ�ક્ષણા�િૂત� બાલમ�ંદર શ� થ�ુ.ં ત્યારથી ત ેછેક તે 23મી 

�ુન ૧૯૩૮ મા ં તેમ�ુ ં અવસાન થ�ુ ં ત્યા ં �ધુી તેમણે રાત�દવસ હરતા-ફરતા સતત �ળવણીના 

િવકાસની ઝખંના કરતા.  ૧લી ઓગસ્ટ ૧૯૨૦ ના �દવસે ભાવનગરના મોદ�ના મકાનમા ં િવશાળ 

શમીયાના નીચ ે ઉદ્ઘાટન સમારંભ યો�યો.ચાલીશ �ટલા બાળકો અને તેમના મા-બાપ પણ આવ્યા. 

કાકાસાહ�બ કાલેકર આશીવર્ચનનો સદં�શો કય�. અને આ ર�ત ેપ્રથમ �તૂન બાલશાળાની સ્થાપના થઈ. 

આ કામ �ટ�ુ ંજ બી�ુ ંકામ િશક્ષકો તૈયાર કરવા�ુ ંહ� ુ ંતે માટ� અભ્યાસક્રમ તૈયાર કય� .�જુરાતભરમા ં

બી� બાલ અધ્યાપન મ�ંદરો તૈયાર કરાવ્યા .�ૂંકમા ં �ગ�ુભાઈના કાયર્ની અન ે �ગ�ુભાઈ ને સમજવા 

કાકાસાહ�બ કાલેલકર� � �જ�લ આપી તે જોઈએ તો િવશેષ ખ્યાલ આવશે એ જમાનામા ં�ગ�ુભાઈ અને 

તારા બહ�ન � કામ ક�ુ� છે તે કોઈ પણ સમાજને મગ�ર બનાવ ે ત�ેુ ં હ� ુ .બાળકોના ઉદ્ધાર કરતા 
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�ગ�ુભાઈએ અસખં્ય માબાપોને બાળસ્વાત�ંયની ,બાલ ભ�ક્તની અને બાળ પ્રેમ ની દ�ક્ષા આપી. 

�જુરાતન ેબાળભ�કત �ુ ં  ગાડંપણ  લગાવનાર આ બનંે મશીનર�ઓ એ મધ્યમ વગર્�ુ ંઆ�ુ ં સ્વ�પ 

બદલી નાખ્�ુ ં છે. અન ે �જુરાતમા ં અસખં્ય બાલમ�ંદરો વાવી ઉગાડ�ા છે. વારતાકથન દ્વારા સફળ 

િશક્ષણ એ એમની િવિશષ્ટ પદ્ધિત હતી. તેઓ િશક્ષણ કે્ષત્રમા ં અિવરત શ્રમ કરનારા ચેતન્યશીલ 

કમર્યોગી હતા. બાળકન ેસ્વતતં્ર વ્ય�ક્તત્વ હોઈ શક� છે ,બાળકન ેમારશો નહ� ,બીવડાવશો નહ� ,�વા 

�તૂ્રો આપીને બાળકોની ખર� ઉપાસના કર�. રાજ��ુુષો � ક્રાિંત ન કર� શક� તેવી ક્રાિંત �ગ�ુભાઈએ 

આવા �તૂ્ર દ્વારા આપણા દ�શના િશક્ષણ કે્ષત્રમા ંલાવી. 

(2).. તારાબહ�નમોડક : 

.    તારાબહ�નમોડક નો જન્મ તાર�ખ ૧૯મી એિપ્રલ ૧8૯૨મા ં�ુબંઇ �કુામે થયો હતો .તેમના િપતા 

સદાિશવ રામ પા�ુંરંગ ક�ળવણી અને માતાઓમા ંઉમાબાઈ  પ્રાથર્ના સભામા ંસ�ક્રય સભ્ય હતા.  તેથી 

સમાજસવેાના �ણુો તારાબનેન ે વારસા મા ં મળ્યા હતા. 1921મા ં રાજકોટની બાટર્ન �ફમેલ ટ્ર�િન�ગ 

કોલજેમા ં િપ્ર�ન્સપાલ તર�ક� જોડાયા અને તઓે �જુરાતમા ંઆવ્યા. રાજકોટથીિવદ્યાથ�નીઓ સાથે એક 

પ્રવાસમા ં તઓે ભાવનગર ગયા હતા .�યા ં તેમણ ે �ગ�ુભાઈબધેકા નો બાલ િશક્ષણ�ુ ં કાયર્ જોઈ  

પોતાની અઢાર માસની �દકર�ના ઉછેર નો ઉક�લ મળ� ગયો.ઉગતા બાળકની ક�ળવણી �ુ ંએક નવીન 

કે્ષત્ર છે .એમણ ેજો�ુ ં વષ� �ધુી �ગ�ુભાઈની સાથે તારા બહ�ને િશક્ષણ�ુ ં કાયર્ ક�ુ� .િશક્ષણ પિત્રકા�ુ ં

સપંાદન, અધ્યાપન ના પાઠો ,�તૂન બાલ િશક્ષણ સઘં મા ંતેમની અનોખી �િૂમકા રહ�. પછ� ગાધંી�ના 

કહ�વાતી �ુબંઈમા ંથાણે અન ેબોરડ� ખાતે આ�દવાસી િવસ્તારમા ં�વનપય�ત િશક્ષણ�ુ ંકાયર્ ક�ુ�. 

(3).. �ુગતરામ દવે : 

     �ુગતરામ ચીમનલાલ દવનેો જન્મ �રુ�ન્દ્રનગર �જલ્લાના લખતર ગામમા ં થયો હતો પ્રાથિમક 

િશક્ષણ વઢવાણમા ંઅને મે�ટ્રક �ુબંઈમા ં ક�ુ�. સ્વામી આનદં સાથેની �લુાકાત બાદ તઓે કાકાસાહ�બ 

કાલેલકરની સાથે કામ કરવા લાગ્યા .��ૂય ગાધંી�ની ગામડામા ંકામ કરવાની હાકલ સભંાળ� �રુત 

�જલ્લામા ંગ્રામ સેવાના કામમા ંજોડાયા .વેડછ�મા ંઉદ્યોગ શાળાની સ્થાપના કર� .�ુગતરામ દવે િશક્ષણ 

ની �ત અન ેતેમાયં િશક્ષણમા ં�ડો રસ તેમણ ેઘણા બાલિશક્ષણને ઉપયોગી �સુ્તકો લખ્યા. 

(4).ફ�ડ�રકફોબેલ: 

ફ�ડ�રકફોબલે નો જન્મ ૧૮૭૨મા ંજમર્ની મા ં થયો હતો.  તેમણે �ુિનયાન.ે �કડરંગાડર્ન ની ભેટ આપી.  

ફોબલે િનસગર્ વાદ� હોવાથી �ળૂ�તૂ િસદ્ધાતં તર�ક� ક�ડા  અને રમતન ેિવકાસ ના સાધનો માધ્યમ માન ે

છે.  તેથી રમતન ેક�ળવણી�ુ ંમાધ્યમ ગણ� ુજોઈએ એમ માને છે.રમત દ્વારા િવકાસ �ુદરતી સાધન છે. 

કારણ ક� રમતમા ંબાળકને સ્વયસં્�તર્ �કયાર્  બહાર આવે છે. ફોબેલ �વૂર્ પ્રાથિમક ક�ળવણી મા ંબાળકોને 

રમતા રમતા �ાન મળે તે માટ� શૈક્ષ�ણક સાધનો િનમાર્ણ ક�ુ�.તે સાધનોને ફોબલેની બ�ક્ષસો કહ� છે .આ 
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સાધનોમા ંઉપર તેમણે 16 વષર્ પ્રયોગો કયાર્ .અન ેત્યારબાદ તનેી આખર� સ્વ�પ આપ્�ુ.ં આ સાધનોમા ં

તેમણ ેનવ પેટ�ઓ રાખલેી છે .આ ઉપરાતં સાદડ�, �થૂની ,સીવણકામ ,મીણની રચનાઓ, �ચત્રકામ 

,માટ�કામ વગેર� પ્ર�િૃ� પણ ફોબેલ ેઆપી છે .સ�નાત્મક સ્વય ંપ્ર�િૃ� દ્વારા િવકાસ  ફોબેલ કહ�તા ક� 

બાલોઉધાન  મા ંબાળક પોતાની શ�ક્તઓ ની શોધ કર� છે. બાળકોને રસ તમેા ંછે તે શોધવા ની દ્ર�ષ્ટએ 

ફોબલે સ્વય�ં ૂ �ક્રયાઓને અવકાશ આપ્યો. તેમણ ે િશક્ષાનો તદ્દન બ�હષ્કાર કય� છે.  બાળકન ે િશક્ષા 

કરવાની હોતી નથી.તેઓ માનતા ક� બાળકને �દવાલમા ં રાખવા કરતા ં હમેંશા બહાર રાખવા અને 

�લુ્લામા ંતેમનો િવકાસ થવા દ�વો જોઈએ . 

(5).મેડમ મોન્ટ�સર� 

તેમનો જન્મ 1870મા ંઇટાલીમા ંથયો હતો.તેમણમેદં��ુદ્ધના બાળકો સાથે કામ ક�ુ� .તેઓ ડૉક્ટર હતા 

તેથી કામ કરતા કરતા મદં��ુદ્ધના બાળકો િવશે કામ કરવાની ઇચ્છા �ગી. તેમણ ેબાળક�ળવણી  માટ� 

�કુ્ત વ્યવસાય,  �વન વ્યવહાર,ઇ�ન્દ્રય શીક્ષણ, ભાષા ,ગ�ણત એમ બે િવભાગ પાડ�ા. આ સાધનો 

દ્વારા બાળક પોતાની પાચં �ાન�ેન્દ્રયો નો િવકાસ શાિંત શક� છે .એમા ં10 �ધુીની સખં્યા ના સાધનો દટ્ટા 

,પેટ� ,�લુાબી િમનારો, પહોળ�િસડ�, લાબંી સીડ� વગેર� છે . 

 મેડમ મોન્ટ�સર� પદ્ધિત : 

મોન્ટ�સર� ના િસદ્ધાતં પ્રમાણ ેબાળકન ેસ�ંણૂર્ સ્વતતં્રતા મળવી જોઈએ. બી�ુ ંતઓે માનતા ક� બાળક 

પોતે આત્મા િનયમન કર� શક� છે. પોતાની મેળે જ વ્યવ�સ્થત  બની સ્વાધીન બની શક� છે. બાળકમા ં

કાયર્ શ�ક્ત પડ�લી છે અને તે બહાર લાવીએ તો તેમા ંજ બાળક મસ્ત રહ� છે.અને તેમાથંી જ અતઃ િશસ્ત  

પ્રાપ્ત થાય છે. સ્વયસ્�રણા, સ્વાત�ંય  અને સ્વાધીનતા એ આ પદ્ધિતના �ખુ્ય િસદ્ધાતંો છે.  તે ઉપરાતં 

સા��ૂહક  પ્ર�િૃ�ઓ આપી �વી ક� પ્રાથર્ના,  નાસ્તો, કવાયત ,સગંીત, નાટક વગરે� એનાથી બાળકન ે

સામા�જક �વનના પાઠ બાળપણથી જ મળવાના શ� થાય છે .આ પદ્ધિતમા ંબાળક જ ક�ન્દ્ર સ્થાને હોય 

છે .તે જ તનેી િવિશષ્ટતા છે . 

�વૂર્ પ્રાથિમક િશક્ષણ �ગેના �ખુ્ય િસદ્ધાતં આપનાર �ચ�તક  �જન િપયા� 

    �જન િપયા� અમે�રકન મનોવૈ�ાિનક છે તેમણે પોતાના ત્રણ બાળકોના િવકાસ અને ��ૃદ્ધ� ુસા�ંુ  

અવલોકન ક�ુ�. તેના આધાર� િસદ્ધાતંો તારવ્યા. � બાળ િવકાસમા ં�બૂ ઉપયોગી બની શક� છે. 

 િવગોત્સક�:  

િવગોત્સક�  એ ના ં�ાનાત્મક િવકાસના સદંભર્મા ંસમાજ અન ેસસં્�ૃિત�ુ ંમહત્વ સ્વીકારા�ુ ંછે. સમાજ અન ે

સસં્�ૃિતના �ખુ્ય પ�રબળો છે . 

 ભાષા અને બોલી 

 �ખુ્તો અને સમવયસ્કોની �િૂમકાની  �ાનાત્મક િવકાસ પર અસર  
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િવગોત્સક� એ  પ્રત્યક્ષ અધ્યાપનથી થતા અધ્યયનમા ં વ� ુ િવ�ાસ હતો. તેમ છતા ં તનેો િસદ્ધાતં 

સાસં્�ૃિતક અધ્યયનના અન્ય સ્વ�પોને પણ ટ�કો આપ ે છે .પ્રત્યક્ષ ર�તે અધ્યાપન કરતા િશક્ષકો માટ� 

િવગોત્સક�ના િવચારો �બૂ મદદ�પ બને તેવા છે . 

નવી રાષ્ટ્ર�ય િશક્ષણ નીિત : 

  િવિવધ િવષયોને એકસાથે શીખવાની પ્ર�ક્રયા ન ેસકં�લત િશક્ષણ કહ�વામા ંઆવે છે રાષ્ટ્ર�ય અભ્યાસક્રમ 

માળ�ુ ં2005મા ંપણ ક�ુ ંછે �ાન અખડં છે. �ાનને િવિવધ િવષયોમા ંિવભા�જત કરવાથી શીખવા અન ે

શીખવાની પ્ર�ક્રયામા ંક�ટલીક સરળતા પણ આવે છે. �વૂર્ પ્રાથિમક િશક્ષણ મહદંશ ેપ્ર�િૃ�ઓ અને રમત 

આધા�રત છે. નવી રાષ્ટ્ર�ય િશક્ષણ નીિત પ્રમાણ ેભારતમા ંદર�ક બાળકને મોડામા ંમો�ુ ં  ૨૦૩૦ �ધુીમા ં

�ણુવ�ા�કુ્ત પ્રારં�ભક બાળ સભંાળ અને િશક્ષણ મળ� રહ�. �થી �િુનિ�ત કર� શકાય ક� પહ�લા 

ધોરણમા ંપ્રવેશ મળેવનાર દર�ક બાળક શાળા િશક્ષણ માટ� �ણૂર્ ર�તે સજ્જ હોય.આ િશક્ષણ નીિત દ્વારા 

ઝીરો થી ત્રણ વષર્ના બાળક માટ� એક અલગ િશક્ષણ માળ�ુ ંતૈયાર કરવામા ંઆવશે પાચં વષર્ની ઓછ� 

વયના ં દર�ક બાળક એક �વૂર્ પ્રાથિમક વગર્ અથવા બાલવા�ટકા મા ં પ્રવશે કરશે. �મા ં તાલીમમા ં

િશક્ષકો દ્વારા �ખુ્યત્વે રમતગમત દ્વારા અધ્યયન પર ભાર �કૂવામા ંઆવશ ે.તેઓને મધ્યાહન ભોજન 

ના વગ�મા ંપણ સમાવશે કરવામા ંઆવશે. અને તેની િશક્ષણ વ્યવસ્થા અને અભ્યાસક્રમ સરંચના ની 

જવાબદાર� માનવ સસંાધન િવકાસ મતં્રાલય ની રહ�શે. �ના થક� એક�તૂ્રતા જળવાઈ રહ�શે. પ્રારં�ભક 

બાળ સભંાળ અને િશક્ષણને શાળા િશક્ષણમા ંદાખલ કરવાની પ્ર�ક્રયામા ંસતત માગર્દશર્ન મળ� રહ� તે 

માટ� એક ટાસ્ક ફોસર્ની પણ રચના કરવામા ંઆવશે. 

 મા�ભૃાષામાં િશક્ષણ �ુ ંમહત્વ: 

      બાળકો તેમની પ્રથમ ભાષા સાથે શાળામા ંઆવે છે અને પછ� તેઓ બી� અથવા ત્રી� ભાષા 

તર�ક� શીખવાની ભાષાઓ શીખવા માટ� ની રચના અલગ હોઈ શક� છે .પરં� ુતેમન ેવાતચીત માટ�ના 

સ�દૃ્ધ વાતાવરણની જ�ર પડ� છે આપણે �ણીએ છ�એ ક� �યાર� બાળકો શાળાએ આવે છે ત્યાર� તેમની 

�મર ત્રણ-સાડા ત્રણ અથવા તો ચાર વષર્ની હોય છે. તેઓ એક સ�ંણૂર્ િવકસીત અને �હૃ/ મા�ભૃાષા 

સાથે આવે છે .� તેઓ મૌ�ખક ર�તે બોલી શક� છે. ઉદાહરણ તર�ક� � બાળકની મા�ભૃાષા �જુરાતી છે 

તે �જુરાતી બોલતા અને ઉપયોગ �બૂ સાર� ર�તે �ણ ેછે. બાળકની ભાષા વાચંી શકતા નથી પરં� ુત ે

બાળક �બૂ સાર� ર�તે સમ� જ�ર શક� છે .સ�દૃ્ધ સદં�શાવ્યવહાર માટ� �ુ ંવાતાવરણ િનમાર્ણ ,બાળકોની  

વય ��ચ અ�સુાર, દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય સાધનો નો ઉપયોગ કર�ને બનાવી શકાય છે. તેનાથી ભાષામા ંિન�ણુતા 

પણ વધે છે વગર્ખડંમા ંફક્ત ભાષાનો સ�દૃ્ધ વાતાવરણ પ્રદાન કર�ુ ંપડ� ુ ંનથી પરં� ુબાળકોને એક 

આત્મીયતા ધરાવ� ુ ંવાતાવરણ ��ૂ પાડ�ુ ંજોઈએ. અત્યાર ની નવી પેઢ� તો �દભાિષ  વાતાવરણન ે

પણ સરળતાથી અ��ુપ થઈ �ય છે. ક�ટલાક તા�તરના અભ્યાસો એ �ાનાત્મક  િવકાસ અન ે

શાળાક�ય િસ�દ્ધઓ સાથે �દ્વભાષી વાદના હકારાત્મક સબંધંને અસરકારક ર�તે દશાર્વ્યો છે.�દ્વભાષી  
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બાળકો િવ�ભ�  ભાષાઓ પર િનયતં્રણ ધરાવતા હોય સાથ ે  શકૈ્ષ�ણક ર�ત ે  વ� ુ સ�નાત્મક અન ે

સામા�જક ર�તે વ� ુસ�હષ્� ુપણ હોય છે આથી શ�આતમા ંપ્રારં�ભક િશક્ષણ તો બાળકને મા�ભૃાષામા ંજ 

હો�ુ ંજોઈએ. 
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"ભારતમા ંકોરોના વાયરસ અને પ�રવતર્ન" 

VIJAYKUMAR KISHORI 

115/1 Devnagar,near Dip hospital,Bamroli road 

Godhra,Gujarat,India. 
 

ABSTRACT:- 

2019 થી આખી �ુિનયાને નવા રોગનો સામનો કરવો પડયો છે �ને કોરોના કહ� છે. � ચીન થી આવ્યો 

અન ેઆખી �ુિનયામા ંફ�લાયો છે. ઘણા વૈ�ાિનક કોરોના માટ� રસી બનાવવાનો પ્રયાસ કર� રહ્યા છે. 

ભારતમા ંકોરોના વાયરસ માચર્મા ંફ�લાયો હતો અને સરકાર� આખા દ�શને લોકડાઉન કર� દ��ુ ંહ� ુ.ંઆ 

�સ્થિતમા ંભારતના લોકોએ તેમની �વનશૈલી, વતર્�કૂ, ખોરાક, અધ્યયન, વ્યવસાય, ડ્ર�િસ�ગ શૈલી અને 

કાયર્શૈલી બદલી. શહ�રોના મ�ૂરોમા,ં કામદારો અન્ય લોકો તેમના વતન અને ગામોમા ંસ્થળાતંર કર� છે. 

ઘણા લોકો ફસાયલેા અને તેમના ગામ ન ગયા. ઘણા લોકો તેમના બાળકો અને સબધંીઓ સાથ ેખોરાક 

અને પાણી િવના શહ�રોથી તેમના ગામોમા ંમાઇલો ચાલતા જતા હતા. લોકડાઉનમા ંપ�રવહન �િુવધા 

ઉપલબ્ધ ન હતી, બસ સેવાક� ટ્ર�ન સવેા અને િવમાન સેવાબધં હતી. આશર� એક મ�હના પહ�લા શ� 

થયેલા ભારતમા ંદ�શવ્યાપી લોકડાઉનન ેકારણે લગભગ  4કરોડલોકોએ �ત�રક સ્થળાતંરથી પ્રભાિવત 

થયા છેએ�ુ ંવલ્ડર્ બ�ક� જણાવ્�ુ ંછે. 

ઘણા લોકોએ તેમની નોકર�, વ્યવસાયન ેલોકડાઉનમા ં�મુાવ્યો. ઘણા લોકો પાસે તેમના ઘરના દ� િનક 

ખચર્ માટ� પૈસા નહોતા. ક�ટલાક એન�ઓ અને સરકાર� તેમના ખચર્ને �ણૂર્ કરવા અને તમેના �વનને 

સરળ બનાવવા માટ� દ� િનક ખોરાક, માલ અને �િપયા આપવાનો પ્રયાસ કય�. શાળાઓ અને કોલેજો બધં 

છે અને લોકડાઉન સમયમા ંપર�ક્ષા લવેામા ંઆવી નથી. િવદ્યાથ�ઓ મોબાઇલ, ટ�બ્લટે્સ, કમ્પ્�ટુર અને 

લપેટોપ દ્વારા ઓનલાઇન ક્લાસ મા ંભાગ લે છે. 

Introduction: 

કોરોનાવાયરસનેપ્રથમવાર �ડસમે્બર 2019 મા ંચીનના �હુાનમા ંઓળખવામા ંઆવી હતી. વલ્ડર્ હ�લ્થ 

ઓગ�નાઇઝેશન ( WHO)  દ્વારા �ન્�આુર� 2020 મા ં �તરરાષ્ટ્ર�ય કન્સનર્ની �હ�ર આરોગ્ય 

ઇમ�ન્સીસભામા ંરોગચાળો ફાટ� નીકળવાની �હ�રાત કરવામાઆંવી હતી. 6 �ડસમે્બર 2020 �ધુીમા,ં 

66.5 િમ�લયનથી વ� ુક�સની ��ુષ્ટ થઈ છે, �મા ં1.52 િમ�લયનથી વ� ુલોકોના ંમોતCOVID-19 કારણે 

થયાછે. 

ભારતમા ંકોરોનાવાયરસનોરોગચાળો 

ભારતમાકંોરોનાવાયરસનારોગચાળાની શ�આત 30 �ન્�આુર�એ થી થઈ હતી , ભારતે ક�રળમા ંતેના 

COVID-19 નો પ્રથમ ક�સ ન�ધાવ્યો હતો તે એક મે�ડકલ િવધાથ�ની હતી ��ુ ંનામ ઉષા રામ મનોહર છે 
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� ચીનના �હુાન શહ�રમા ં મે�ડકલ અભ્યાસ કર� છે.� 3 ફ��આુર� �ધુીમા ં વધીન ે ત્રણ ક�સ થયો 

હતો.બધા �હુાનથી પરત આવતા િવદ્યાથ�ઓ હતા. આ િસવાય ફ��આુર� મ�હનામા ં રોગચાળમા ંકોઈ 

ન�ધપાત્ર વધારો જોવાયો ન હતો. 4 માચ� ઇટા�લયન પ્રવાસી �ૂથના ચપેગ્રસ્ત 14 સભ્યો સ�હત નવા 

ક�સ ન�ધાયા હતા. માચર્ મ�હનામાઅંસરગ્રસ્ત દ�શોમા ં�સુાફર�ના ઇિતહાસવાળા ઘણા લોકો અને તેમના 

સપંક�, સકારાત્મક પર�ક્ષણ પછ� સકં્રમણ વધ્�ુ.ં માચર્ મ�હનામાએંક સાઉદ� અર��બયાના પ્રવાસના 

ઇિતહાસ સાથે 76 વિષ�ય �દૃ્ધાભારતની પ્રથમ કોરોના વાયરસના કારણે �તૃ્�પુામનાર વ્ય�ક્ત બની 

હતી. 

ઇટાલી અન ે જમર્નીનો �સુાફર�નો ઇિતહાસ ધરાવતો એક શીખ ઉપદ�શક, 10-12 માચર્ દરિમયાન 

આનદં�રુ સા�હબમા ંશીખ ઉત્સવમા ંભાગ લઈને “�પુર સ્પે્રડર” બની ગયો હતો . કોિવડ -19 ના ઘણા ં

ક�સ મળ� આવ્યા. પ�ંબના 20 ગામોમા ં40,000 થી વ� ુલોકો 27 માચ� સકં્રિમત થયા હતા.31 માચર્, 

માચર્ની શ�આતમા ં યો�યેલ �દલ્હ�મા ંએક તબલીગી જમાત ધાિમ�ક મડંળનો કાયર્ક્રમવાયરસ �પુર 

સ્પે્રડર ઘટના તર�ક� ઉભર� આવ્યો હતો, અસખં્ય લોકો પછ� દ�શભરના ક�સો તેના કારણ ે હતા. 2 મેના 

રોજપ�ંબમાલંગભગ 4000 ફસાયેલા યાત્રા�ઓ મહારાષ્ટ્રના નાદં�ડમા ં હ�ર સા�હબથી પાછા 

ફયાર્.રોગચાળો એક ડઝનથી વ� ુ રા�યો અને ક�ન્દ્રશાિસત પ્રદ�શોમા ં રોગચાળો �હ�ર થયો છે, �યા ં

રોગચાળા રોગ અિધિનયમ, 1997 ની જોગવાઈઓ લા� ુકરવામા ંઆવી છે, �ના કારણે શૈક્ષ�ણક અને 

��ુષ્ટ થયેલા ક�સો એવા લોકો હતા ક� �ઓ િવદ�શી દ�શોમાથંી પ્રવાસ કર� ��ૂા હતા. રા�ય સરકાર� 

વાયરસનો ફ�લાવો અટકાવવા િવિવધ પગલા ંલીધા ંહતા.ં 

કોરોના વાયરસ ની સમગ્ર અસર અનેભારતમાં પ�રવતર્ન 

કોરોના વાયરસના રોગચાળા દરિમયાન ભારતીય સ્થળાતંર કામદારોએ અનેક �શુ્ક�લીઓનો સામનો 

કરવો પડ�ો છે. દ�શમા ંલાદવામા ંઆવલેા લોકડાઉનને કારણે અનેક  કારખાનાઓ અને કાયર્સ્થળો બધં 

થતા,ં લાખો સ્થળાતંર કામદારોને આવકની ખોટ, ખાદ્યપદાથ� અને તેમના ભિવષ્ય િવશેની 

અિનિ�તતાનો સામનો કરવો પડ�ો હતો. આને પગલે, તેમાનંા ઘણા લોકો અને તેમના પ�રવારો �ખૂ્યા ં

થઈ ગયા હતા, લોકડાઉનને કારણે પ�રવહનના ં કોઈ સાધન ન હતા,ં તે પછ� હ�રો લોકો પાછા 

વતનમા ં જવા ચાલવા લાગ્યા હ્તા,  ક�ન્દ્ર અન ે રા�ય સરકારોએ તેમની મદદ માટ� િવિવધ પગલા ં

લીધા,ં અન ેપછ�થી તેમના માટ� પ�રવહનની વ્યવસ્થા કર�. તાળાબધંી, આત્મહત્યા, થાક, માગર્ અને ર�લ 

�ુઘર્ટના, પોલીસના લાઠ�ચા�  અને સમયસર તબીબી સભંાળ ન હોવાના કારણોસર લોકડાઉનને કારણ ે

300 થી વ� ુસ્થળાતંર કામદારો �તૃ્� ુપામ્યા હતા. 22 માચ� ભારતે વડા પ્રધાન નર�ન્દ્ર મોદ�ના આગ્રહ 

પર 14 કલાકની સ્વ�ૈચ્છક �હ�ર કફ�ુર્ �હ�ર કરવામા ંઆવ્�ુ.ં તે�ુ ંઅવલોકન કર� તે પછ� COVID-19ના 

હોટસ્પોટ્સ અને તમામ મોટા શહ�રોમા ંફર�જયાત લોકડાઉન કરવામા ંઆવ્�ુ ંહ� ુ.ં24 માચ� વડા પ્રધાન ે

21 �દવસ�ુ ં દ�શવ્યાપી લોકડાઉન કરવાનો આદ�શ આપ્યો, �ણે ભારતની આખી 130 કરોડ વસ્તીન ે
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અસર કર�. 1 એિપ્રલના રોજ ભારતે દ�શવ્યાપી લોકડાઉન 3 મે �ધુી વધા�ુ� હ� ુ,ં ત્યારબાદ 2અને 17 

મેથી બે અઠવા�ડયાના િવસ્તરણ પછ� ન�ધપાત્ર �ટછાટ મળ� હતી. 1 �ૂનથીસરકાર� ત્રણ અનલોક 

તબકકામા ં દ�શને "અનલોક" ("કન્ટ�ન્ટ ઝોન" િસવાય) શ� ક�ુ�.લોકડાઉન લાદવામા ં આવ્યા પછ� 

માચર્મા,ં સ�ંકુ્ત રાષ્ટ્ર (�એુન) અને િવ� આરોગ્ય સગંઠને (WHO) ફ�લાવાને રોકવા માટ� લોકડાઉન 

પ્રિતબધંોને 'આક્રમક પરં� ુમહત્વ�ણૂર્' ગણાવીને રોગચાળા �ગનેા ભારતના પ્રિતસાદની પ્રશસંા કર� 

હતી. માચર્માડંબ્લ્�એુચઓના આરોગ્ય કટોકટ� કાયર્ક્રમના ચીફ એ�ક્ઝ��ુટવ �ડર�ક્ટર માઇકલ �રયાન ે

ન�ધ્�ુ ં હ� ુ ં ક� શીતળા અન ે પો�લયોને ના�દૂ કરવાના તેના િવશાળ અ�ભુવને કારણ ે ભારત ફાટ� 

નીકળવાની ક્ષમતા સાથે સામનો કર� શક� છે. �ૂન મ�હનામા ંભારતને ડ�પ નોલેજ �પુ દ્વારા COVID-19 

સલામતી આકારણી અહ�વાલમા ં200 દ�શોમા ં56 મા ક્રમે આવ્યા હતા. અન્ય િવવચેકોએ રોગચાળા અને 

િનવારક પ્રિતબધંના પ�રણામે  આિથ�ક પતન િવશે �ચ�તા વ્યક્ત કર� છે. 

વ્યાપાર� સસં્થાઓ,�ુકાનો: - 19 માચર્ના રોજ�દલ્હ�ના �ખુ્ય પ્રધાન અરિવ�દ ક�જર�વાલે કોરોનાવાયરસના 

સતત વધતા જતા મામલાને ધ્યાનમા ંરાખીન ે31 માચર્ �ધુીમા ંરાજધાનીની તમામ ર�સ્ટોરન્ટ્સ બધં 

કરવાની �હ�રાત કર� હતી. તેમણે ક�ુ ંક� ર�સ્ટોરામંા ંખાવા પર પ્રિતબધં રહ�શે પરં� ુ�ડ �ડ�લવર� ચા� ુ

રહ�શે. તેમણ ેએમ પણ ક�ુ ંહ� ુ ંક� 20 માચ� 20 ક� તેથી વ� ુલોકોને રા�યમા ં�ાયં પણ એક થવાની 

મ�ૂંર� આપવામા ંઆવશે નહ�, �જુરાતમા ંતમામ ર�સ્ટોરા,ં હોટલો, મીઠાઇની �ુકાન 31 માચર્ �ધુી બધં 

છે. 20 માચર્ના રોજ, �દલ્હ� સરકાર� �હ�રાત કર� હતી ક� �દલ્હ�ના ફક્ત શાકભા�, ક�રયાણા અને 

દવાઓની �ુકાનો �લુ્લી સાથે બધં થશે. �ુબંઇ, �નુા અને નાગ�રુમા ં�ુકાનો 31 માચર્ �ધુી બધં રહ�શે. 

આ સમયગાળા દરિમયાનઆવશ્યક સેવાઓ ચા� ુ રહ�શે. તબીબી સેવાઓ ઉપલબ્ધ રહ�શે.22 માચ� 

પ�ંબના �ખુ્યમતં્રી અમ�ર�દર િસ�હ� ક�ુ ંછે ક� કોરોનાવાયરસને ધ્યાનમા ંરાખીને રા�યએ 31 માચર્ �ધુી 

લોકડાઉન કરવાનો આદ�શ આપ્યો છે. તમામ આવશ્યક સરકાર� સેવાઓ ચા� ુ રહ�શે અન ે ખોરાક, 

દવાઓ વગરે� �વા જ�ર� ચીજોની �ુકાનો �લુ્લી રહ�શે. રાજસ્થાનના �ખુ્ય પ્રધાન અશોક ગેહલોતે ક�ુ ં

ક� 31 માચર્ �ધુી �હ�ર વાહનો પર પ્રિતબધં રહ�શે, સાથ ેતમામ મોલ્સ અન ે�ુકાનો બધં રહ�શ.ે 

16 માચ�, ક�ન્દ્ર સરકાર� શાળાઓ અને કોલજેોને દ�શવ્યાપી લોક-ડાઉન �હ�ર ક�ુ�. 18 માચ� સીબીએસઇએ 

પર�ક્ષા ક�ન્દ્રો માટ�ની �ધુાર�લી માગર્દિશ�કા બહાર પાડ� હતી. �મા ં24 થી વ� ુિવદ્યાથ�ઓ ન હોય તેવા 

વગર્ સાથ ેપર�ક્ષા આપતા િવદ્યાથ�ઓ વચ્ચે ઓછામા ંઓ� ં1 મીટર�ુ ં�તર �ળવવાનો સમાવેશ થાય 

છે. જો પર�ક્ષા ક�ન્દ્રોના ઓરડાઓ નાના હોય, તો િવદ્યાથ�ઓને િવભા�ત કરો અને તમેન ે �ુદા �ુદા 

�મમા ંબેસો. 19 માચ� સીબીએસઇ અને �ઈઇની �ખુ્ય પર�ક્ષાઓ 31 માચર્ �ધુી �લુતવી રાખવામા ં

આવી હતી. 

�જુરાત, મહારાષ્ટ્ર સરકાર� વગર્ 1 થી 8 ની પર�ક્ષાઓ રદ કર� અને િવદ્યાથ�ઓને આગલા વગર્મા ં

બઢતી આપી, �યાર� 9 અને 11 ની પર�ક્ષાઓ 15 એિપ્રલ �ધુી �લુતવી રાખવામા ંઆવી. મધ્યપ્રદ�શ 
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માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ દ્વારા ધોરણ 10 અને 12 ની બોડર્ની પર�ક્ષા �લુતવી રાખવામા ંઆવી હતી અન ે

શાળાના આચાય�ને 5 થી 8 ના વગર્ના િવદ્યાથ�ઓન ેતમેની શરતોની કામગીર�ના આધાર� પ્રમોશન 

અથવા અટકાયત કરવા જણાવ્�ુ ં હ� ુ.ં ક�રળમા ં ધોરણ 10 અને 12 ની બોડર્ની પર�ક્ષા �લુતવી 

રાખવામા ંઆવી હતી. આસામ સરકાર� 31 માચર્ �ધુી બધી પર�ક્ષાઓ રદ કર� દ�ધી હતી. �િુનયન 

�હ�ર સેવા આયોગે 23 માચર્થી 3 એિપ્રલ �ધુી યો�નાર� િસિવલ સિવ�િસસ પર�ક્ષા 2019 માટ�ની 

ઇન્ટરવ્� ૂપણ �લુતવી રાખ્યો હતો. તિમલના�ુ અને પ��ડચરે�મા ંએસએસસીની પર�ક્ષા 15 એિપ્રલ �ધુી 

�લુતવી રાખવામા ંઆવી હતી. 

ઐિતહાિસક ઇમારતો અને પયર્ટન સ્થળો: - 17 માચ� �હ�રાત કરવામા ંઆવી હતી ક� દ�શમા ંતમામ 

ઐિતહાિસક ઇમારતો 31 માચર્ �ધુી બધં રહ�શ.ે ક�ન્દ્રીય પયર્ટન પ્રધાન પ્રહલાદ પટ�લના જણાવ્યા �જુબ 

તાજમહ�લ, લાલ �કલ્લો અને �ુ�બુ મીનાર અને ભારતના �રુાતત્ત્વીય િવભાગ હ�ઠળના તમામ રાષ્ટ્ર�ય 

સ્મારકો અને સગં્રહાલયો 31 માચર્ �ધુી બધં રહ�શે. સ્ટ�ચ્� ુઓફ �િુનટ� પણ �લુાકાતીઓ માટ� બધં 

રહ�શે. 

અથર્તતં્ર 

2 માચ� બીએસઈ સેન્સેક્સમા ંક�ન્દ્રીય આરોગ્ય મતં્રાલયની બે નવા ��ુષ્ટવાળા ક�સોની ઘોષણાની પાછળ 

એક ફ્લેશ ક્ર�શ જોવા મળ્યો. �એુનના એક અહ�વાલમા ંફ�લાવાને કારણે ભારત પર 8 348 િમ�લયન 

�.ુએસ. ના વેપાર પ્રભાવનો �દાજ છે, �ણ ે ભારતને િવ�ની 15 સૌથી ખરાબ અસરગ્રસ્ત 

અથર્વ્યવસ્થાઓમા ં સ્થાન આપ્�ુ ં છે. એિશયન ડ�વલપમેન્ટ બ�ક્નો �દાજ છે ક�આ રોગચાળો ફાટ� 

નીકળવાથી ભારતના અથર્તતં્રન ે$ 29.9 અબજ ડોલર�ુ ં�કુસાન થઈ શક� છે. 9 માચ� બીએસઈ સને્સેક્સ 

1,942 �ક ઘટ�ને 35,635 ની સપાટ�એ બધં રહ્યો હતો �યાર� એનએસઈ િનફ્ટ� 50 538 �ક ઘટ�ને 

10,451 પર બધં રહ્યો હતો. ડબ્લ્�એુચઓ દ્વારા રોગચાળો ફાટ� નીકળવાની ઘોષણા પછ�, 12 માચ�, 

ભારતીય શેર બ�રો �ૂન 2017 પછ�ના સૌથી ખરાબ ક્ર�શનો ભોગ બન્યા હતા. બીએસઈ સેન્સેક્સ 8.18 

ટકા અથવા 2,919 પોઇન્ટ ગબડ�ો � 23 મ�હનામા ંસૌથી નીચો હતો �યાર� િનફ્ટ�વાય 9 ટકા અથવા 

950 પોઇન્ટ ગબડ�ો. ભારતીય �ત�રક્ષ સશંોધન સગંઠનની �આઇએસએટ� -1 િમશન � 

�એસએલવી એિપ્રલમા ંતે�ુ ંલોકાપર્ણ કરવા�ુ ં હ� ુ ંતે લોકડાઉનને કારણે �લુતવી રાખવામા ંઆવ્�ુ ં

હ� ુ ં. 

મનોરંજન 

27 માચ� યો�નાર� �તરરાષ્ટ્ર�ય ભારતીય �ફલ્મ એક�ડ�મી એવો�્ર્સ રદ કરવામા ં આવ્યા હતા. 

મોટાભાગની રા�ય સરકારો દ્વારા િસનેમા હોલ બધં કરાયા હતા. �ફલ્મ સસં્થાઓએ 31 માચર્ �ધુી �ફલ્મો, 

ટ�વી,શોઅન ેવેબ િસર�ઝ�ુ ં િનમાર્ણ બધં રાખવાનો િનણર્ય કય� હતો. 25 માચ�બધી િવ�ડઓ સ્ટ્ર�િમ�ગ 
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સેવાઓ, સ�ંકુ્ત ર�તે સલે્�લુર નેટવક્સર્ પર ફક્ત એસડ� �ણુવ�ાવાળ� સામગ્રી પ્રદાન કરવા�ુ ંન�� 

કર� છે.  

ધમર્ 

લોકડાઉન દરિમયાનઘણા ધાિમ�ક સસં્થાઓ ભક્તોને ઘર�થી ��ૂ કરવામા ંસહાય માટ� લાઇવ સ્ટ્ર�િમ�ગ 

શ� કર� હતી. જો ક�, ઘણા આદરણીય મ�ંદરો અને મ�ંદરો, � લાખો ભક્તોને આકિષ�ત કર� છે, ચેપ દરમા ં

વધારો થતા ં પ્રવેશ પ્રિતબધંો લાદવા�ુ ં શ� ક�ુ�. િસ�દ્ધિવનાયક મ�ંદર, �ુબંઇ, વૈષ્ણો દ�વી, ગગંા ઘાટ 

(વારાણસી), હર ક� પૌર�, જગ�ાથ મ�ંદર, �રુ�, વ�કટ��ર મ�ંદર, િત�માલા, અને રામાનાથ સ્વામી મ�ંદર 

રાષ્ટ્ર�ય લોકડાઉન �વૂ� જ ભક્તો માટ� બધં હતા. તેવી જ ર�ત,ે 26 માચ� મ�ાહ મ�સ્જદ, હ�દરાબાદ, 

ભક્તો માટ� બધં કરાઈ હતી. ઘણા �ખ્રસ્તી ચચ�એ વ્ય�ક્તગત સ�હૂને સ્થ�ગત કર� દ�ધા હતા અન ે

લાઇવ સ્ટ્ર�િમ�ગ, ર��ડયો અને ટ��લિવઝન દ્વારા તેમના સ�હૂ માટ� ��ૂ અચર્ના કર� હતી. સરકાર� 

"અનલોક 1" હ�ઠળ 8 �ૂનથી શ� થતા ધાિમ�ક સ્થળો ખોલવાની �હ�રાત કર� હતી અને 4 �ૂને 

ત્યારબાદની કામગીર� માટ� િવસ્�તૃ માગર્દિશ�કા પણ બહાર પાડ� હતી. 

પ�રવહન: 

ફ્લાઇટ્સ :-ઈ�ન્ડગોએ �કુ� અને મલિેશયાથી �તરરાષ્ટ્ર�ય �સુાફર�ને રોકવા માટ� 18 માચર્થી તેની 

�દલ્હ�-ઇસ્ત�ંલુ અને ચે�ઈ - �ુઆલાલ�ંરુ ફ્લાઇટ્સ રદ કર� હતી. આ પ્રિતબધં 31 માચર્ �ધુી ચા� ુ

રહ�શે. 17 માચર્ 2020 ના રોજ, ગો એરએ તેની �તરરાષ્ટ્ર�ય ફ્લાઇટ્સ આગળની �ચૂના �ધુી સ્થ�ગત 

કર�. 19 માચ� ભારત સરકાર� ઘોષણા કર� ક� 22 માચર્થી કોઈ �તરરાષ્ટ્ર�ય ઉડાન ભારતમા ંઉતરવાની 

મ�ૂંર� આપવામા ં આવશે નહ�. 23 માચર્ના રોજ, ક�ન્દ્ર સરકાર� 25 માચર્થી દ�શની તમામ સ્થાિનક 

ફ્લાઇટ્સ સ્થ�ગત કરવાની �હ�રાત કર� હતી. 

ર�લ્વે :-માચર્ માવેંસ્ટનર્ અને સને્ટ્રલ ર�લ્વેએ એસી કોચમાથંી પડધા અન ેધાબળા �ુર કરવામા ંઆવ્યા. 17 

માચર્વેસ્ટનર્ ર�લ્વેએ પ્લટેફોમર્ �ટ�કટ ચા� �. 10 થી �. 250 સ્ટ�શનોમા ં50. સેન્ટ્રલ ર�લ્વેએ 23 ટ્ર�નો રદ 

કર�. 19 માચ� લખનૌ જકંશનથી નવી �દલ્હ� અને વારાણસીથી ઈન્દોર વચ્ચે ચાલતી તેજસ એક્સપે્રસ 

31 માચર્ �ધુી રદ રહ�શે. 20 માચ� �દલ્હ� મટે્રો 22 માચ� જનતા કફ�ુર્ને કારણ ેબધં રહ�વાની હતી. 22 

માચ� ભારતભરની મટે્રો સેવાઓ 31 માચર્ �ધુી સ્થ�ગત કર� દ�વામા ંઆવી હતી. 21 માચ� જનતા કફ�ુર્ને 

ધ્યાનમા ંરાખીને ભારતીય ર�લ્વેએ દ�શભરમા ં3,700 ટ્ર�નો રદ કરવાની �હ�રાત કર� હતી. 22 માચ�, ક�ન્દ્ર 

સરકાર� દ�શની તમામ ટ્ર�ન સેવાઓ, 12,500 �ટલી ટ્ર�નો અને �તરરા�ય પ�રવહન બસો સ�હત તમામ 

�બન-આવશ્યક �સુાફરોની પ�રવહન પર પ્રિતબધં �કૂતા દ�શમા ંતમામ ટ્ર�ન સેવાઓ રદ કર� દ�ધી 

હતી. આઈઆરસીટ�સીએ 30 ખાનગી એિપ્રલ �ધુી 3 ખાનગી ટ્ર�નોના ��ુક�ગને સ્થ�ગત કર� દ�ધા છે. 

વડા પ્રધાન મોદ� પછ� દ�શવ્યાપી લોકડાઉન 3 મે �ધુી લબંાઈ ગ�ુ.ં ભારતીય ર�લ્વેએ આ સમયગાળા 
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દરિમયાન તેની તમામ પેસેન્જર ટ્ર�નોના સસ્પેન્શનન ેવધા�ુ� ન હ� ુ,ં પણ આગામી ટક�ટ �ધુી તમામ 

�ટ�કટ ��ુક�ગ પણ સ્થ�ગત કર� દ�ધા હતા. 

રોડ: - લોકડાઉન સમયમા ંબસ સેવા, ર�લ્વે અને �સુાફર� સેવાઓ બધં કરાઈ હતી. મ�ૂરો, કામદારો 

અન ેસ્થળાતંર કામદારો પ�રવહન દ્વારા તેમના ઘર� જઈ શકતા નથી. લોકો રસ્તા પર ચાલ્યા ગયા અને 

તેઓ તેમના ઘરનાસૌ સભ્યો બાળકો,�ધૃ્ધો સાથે રસ્તા પર ચાલ્યા હતા. તેમના માટ� ગભરાટની �સ્થિત 

હતી કારણ ક� તેમની પાસ ેખોરાક, પાણી, પૈસા ન હતા  સરકાર તેમને કહ� છે ક� તમે �યા ંછો ત્યાજં રહો 

, તમારા ઘર� ન �વ ત્યા ંજ રોકાઓ, અમે તમન ેમદદ કર��ુ,ં પ�ર�સ્થિતથી ડરશો નહ�. લોકો ઘણી 

�શુ્ક�લીઓ દ્વારા તેમના ઘર� પહ�ચી ગયા હતા. ક�ટલીક જગ્યાએ એન�ઓ અને સરકાર તેમને મદદ 

કર� હતી. 

 ત્યારબાદ ક�ન્દ્ર સરકાર� �હ�રાત કર� હતી ક� તેણે રા�ય સરકારોને તમેના વતની રા�યોમા ં પરત 

આવતા પરપ્રાિંતય કામદારો માટ� તાત્કા�લક રાહત િશ�બરો ગોઠવવા ક�ુ ં હ� ુ ં અને બાદમા ં

પરપ્રાિંતયોના હકો�ુ ં રક્ષણ કરવાના આદ�શો �ર� કયાર્ હતા. માચ� ભારતના �પુ્રીમ કોટર્ને આપેલા 

અહ�વાલમા ંક�ન્દ્ર સરકાર� જણાવ્�ુ ં હ� ુ ં ક�, પ�રવતર્ન કામદારો, તેમના અ�સ્તત્વ િવશે ડરતા હતા, ખોટા 

સમાચારોથી બનેલા ગભરાટમા ં ખસી ગયા હતા ક� લોકડાઉન ત્રણ મ�હનાથી વ� ુ ચાલશે. મેની 

શ�આતમા,ં ક�ન્દ્ર સરકાર� આખર� ભારતીય ર�લ્વનેે પ�રવહન કરનારા કામદારો અને ફસાયલેા અન્ય લોકો 

માટ� "શ્રિમક સ્પેિશયલ" ટ્ર�નો શ� કરવાની મ�ૂંર� આપી, પરં� ુઆ પગલામા ંથોડ� �શુ્ક�લીઓ હતી. 26 

મેના રોજ, �પુ્રીમ કોટ� સ્વીકા�ુ� ક� સ્થળાતંર કરનારાઓની સમસ્યાઓનો હ� હલ થયો નથી અને ક�ન્દ્ર 

અને રા�યોને ફસાયેલા સ્થળાતંર કામદારોને મફત ખોરાક, આશ્રય અને પ�રવહન આપવાનો આદ�શ 

આપ્યો છે. 

રમતો 

 લોક્ડાઉનથી પ્રભાિવત ભારતની તમામ રમતો સ્થ�ગત કરવામા ંઆવી હતી. નવી �દલ્હ�મા ં15 માચર્થી 

શ� થનાર 2020 નો ISSF વલ્ડર્ કપ મો�ૂફ રાખવામા ંઆવ્યો હતો. 24 થી 29 માચર્ નવી �દલ્હ�મા ં

યો�નાર� ઈ�ન્ડયન ઓપન બેડિમ�ટન �નૂાર્મેન્ટ 12 એિપ્રલ �ધુી સ્થ�ગત કર� દ�વામા ં આવી 

હતી.�વુન�ેરમા ંકતાર સામે 26 માચ� ભારતની ફ�ફા વલ્ડર્ કપની લાયકાત મેચ મો�ૂફ રાખવામા ંઆવી 

હતી. ઓલ ઇ�ન્ડયા �ટબોલ ફ�ડર�શન દ્વારા આઈ-લીગ અને આઈ-લીગ 2 � �ડિવઝનની તમામ મચેન ે

15 માચર્થી સ્થ�ગત કર� દ�વામા ંઆવી છે. 14 માચ�2020 ની ઇ�ન્ડયન �પુર લીગની ફાઇનલ બધં 

દરવા�ની પાછળ રમવામા ંઆવી હતી .13 માચ�ભારતીય �ક્રક�ટ બોડર્ ઓફ ઇ�ન્ડયાએ �હ�રાત કર� ક� 

2020 ઈ�ન્ડયન પ્રીિમયર લીગ (IPL)ની શ�આત 29 માચર્થી 15 એિપ્રલ �ધુી �લુતવી રાખવામા ંઆવી 

છે. 16 એિપ્રલે બીસીસીઆઈએ રોગચાળાને કારણે �નૂાર્મેન્ટને અિનિ�ત સમય માટ� સ્થ�ગત કર� દ�ધી 
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હતી.13 માચર્ના રોજબીસીસીઆઈએ 15 અને 18 માચ� ભારત અને દ�ક્ષણ આ�ફ્રકા વચ્ચેની વનડ� મેચ 

રદ કર� હતી, � �ળૂ દશર્કો િવના રમવાની �હ�રાત કરવામા ંઆવી હતી. 

Key words:-કોરોના વાયરસ, લોકડાઉન, પ્રધાન મતં્રી,�પુર સ્પે્રડર,અનલોક. 

Conclusion: કોરોના વાયરસ એક નવી �બમાર� સમગ્ર િવ� સામ ે આવી અને હાલ 

અમ�ેરકા,જમર્ની,ઈગ્લ�ડ,ચીન,રિશયા,ભારત �વા મોટા દ�શોમા ં તેની રસી માટ� સશંોધન ચાલે છે. �ૂંક 

સમયમાનંવી રસી�ુ ંસશંોધન થવાથી કોરોના સામે રક્ષણ મળ� શકશે તો પણ લોકોએ હાલ તો માસ્ક 

અને દો ગજ ક� �ુર� રાખવી પડશે. સમગ્ર િવ�એ આ મહામાર�મા ંઘ�ુ ંશીખ્�ુ ંછે અને ઘ�ુ ંઅ�ભુવ્�ુ ં

છે. લોકો નવા રોજગારો, નવા સશંોધનો ની શોધથઈ છે. �ડ�જટલ િશક્ષણ એ એક નવી આશા જન્માવી 

છે.હ�ુ કોરોના ક�ટલા મ�હનાઓ �ધુી સમગ્ર િવ�મા ંહાહાકાર મચાવશે એ તો કહ�વાય નહ� પરં� ુકોરોના 

વાયરસ રસીઓના સફળ પ�રણામ પ્રયત્નો પછ� �ંુક સમયમા ંરસી મળ� જશ.ેલોકોને વપેાર કરવાની 

�ટ આપવામા ંઆવી છે પરં� ુહ�ુ પણ આવ વેપાર એવા છે ક� �ની અસર દ�ખાય છે કોરોના ને કારણ ે

લોકોના ધધંા રોજગાર થઈ ગયા હતા એ લોકો નવી ટ�કનોલો� નો ઉપયોગ કરતા શીખી ગયા છે 

અથવા નવી નવા ધધંા રોજગાર તરફ વળ્યા છે.�ડ�જટલ િશક્ષણ એક એ�ુ ંસસંાધન બન્�ુ ંછે �નો હાલ 

મહ�મ ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે અને ભિવષ્યના દરવા� ખોલ્યા છે સરકારને આપિ� વ્યવસ્થાપન માટ� 

નવા ફંડ ઉભા કરવાની જ��રયાત જણાઈ છે અને તે માટ�ની તેમણે રચના પણ કર� છે .હવેથી �ુદરતી 

ક� માનવસ��ત હોનારત માટ� આપણે તૈયાર રહ�� ુ ં પડશે.આરોગ્ય માટ� અલગથી નાણાની જોગવાઇ 

દર�ક વ્ય�ક્તએ ,સમા�, રાજયે, રાષ્ટ્રએ કરવી પડશે તો જ ભિવષ્યમા ં આવા રોગચાળા સામે લડ� 

શકાય. 
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દિક્ષણ ગુજરાતના આ�દવાસી ધો�ડયા સમાજનુ ંખાનપાન 
વંૃદા કાિંતભાઈ પટલે   પી.એચ.ડી �રસચર્ સ્કોલર 

ગુજરાતી િવભાગ ભાષા-સાિહત્ય ભવન , ગુજરાત યુિનવ�સટી , અમદાવાદ 

માગર્દશર્ક : ડૉ. �પકીબેન વાય પંડયા

 
�સ્તાવના : 

       દિક્ષણ ગુજરાતમાં આ�દવાસી ધો�ડયા �િત સુરત, તાપી, ડાગં, નવસારી, વલસાડ વગરેે િજલ્લામાં વસવાટ કરે 
છે. ધો�ડયા �િતની સૌથી વધારે વસ્તી વલસાડ િજલ્લામા ં છે. આ�દવાસી સમાજ �કૃિતન ે �ણનાર અને �કિૃત 

�ેમી છે. �કૃિતના ખોળામા ંરહનેાર આ�દવાસી સમુદાયનું ખાનપાન એક અનોખી િવશેષતા ધરાવે છે. 

       આ�દવાસી ધો�ડયા �ાિતનો ખોરાક કઈંક નવીન જ છે. નાગલી-ચોખાના રોટલા, ચોખાની કણકીનું પેજંુ, 

આ�લાની ચટણી, પીઠીયંુ તથા િવિવધ ભા� જેવી કે મેથી ભા�, કોળાની ભા�, લાલ ભા�, ખાટી ભા�, 
તાંદળ�ની ભા� અન ે અલખડેુ,ં મશ�મ(આળીમ), ઘોલ્લા, ઊબ�ડયુ,ં પનેલા, ઢ�ખળા, પાનગા, માલપુડ, મુઠીયા,ં 

ભુ�યું વગેરે તેઓ આરોગે છે. આ તેમનું મુખ્ય ખાનપાન છે. તે િસવાયની અન્ય વાનગી પણ ખાતા હોય છે. 

ચોખાના રોટલા : 

       ધો�ડયા �ાિતનો મખુ્ય ખોરાક એટલે ચોખાના રોટલા. ચોખાને ઘંટીમા ંદળીને તનેો ઝીણો લોટ પાડવામા ંઆવે 

છે, પછી એક મોટા વાડકામાં તે લોટ લઈ તેમા ંપાણી નાખી એકદમ પાતળું ખી�ં બનાવવામાં આવે છે. તે ખીરામાં 

સમ�માણમા ં મીઠું નાખે છે અને પછી ચલૂા પર મૂકવામા ં આવલેા તવા પર તે ખી�નં ે રેડીને તનેે હાથથી ગોળ 
આકારમાં ફેરવવામાં આવે છે. બંને બાજુથી રોટલાન ેબરાબર શેકવા દેવાઇ છે. ઘણી સ્�ીઓ તે રોટલાને હાથથી 

ટીપીને પણ બનાવતી હોય છે. 

ચોખાની કણકીનુ ંપજુે : 

       પેજુ પાણી અ ન◌ે નાના ચોખા જે હોય તેમાંથી બનતું હોય છે. સૌ�થમ તપેલીમાં પાણી ગરમ કરવામાં આવ ે

છે, પાણી ગરમ થાય પછી તમેાં કણકી નાખી દવેાઇ છે. તનેે પછી બરાબર ઉકળવા દેવામા ંઆવે છે. તે ઉકળી �ય 

પછી તેમાં ઘાણાની ચટણી કે દહ� અથવા છાસ નાખીન ેખાવામાં આવે છે. 

પી�ઠયુ ં: 



 

DECEMBER-2020                                  86                              VOLUME-9, ISSUE-36 

http://www.shantiejournal.com/                               ISSN :2278-4381 

       પાણીમાં ચોખાનો લોટ તથા ખાંડ નાંખીને પી�ઠયું બનાવામાં આવતું હોય છે. ગરમ પાણીમાં ચોખાનો લોટ 

નાખંી પછી તેમાં દૂધ નાંખવુ હોય તો ન�હ તો સમ�માણમાં ખાંડ નાંખીને બરાબર હલાવામાં આવતું હોય છે. તે બધુ 

એક ન થાય ત્યાં સુધી હલાવવુ ંપડે છે. ત્યારબાદ તે રાબ જેવું બની �ય છે. તે સ્વાદમાં ગળ્યુ ંલાગતું હોય છે. 

ભ�ુયું : 

       અડદને ઘંટીમા ં દળીન ે તનેો લોટ કરવામાં આવે છે. ત ેલોટન ેગરમ પાણીમાં ઉકાળીને તેમાં ડુંગળી - મરચા ં

સમારીન ે નાખંવામાં આવે છે, પછી થોડીવાર ઉકળવા દવેાય છે ત્યારબાદ તેન ેચોખાના કે નાગલીના ં રોટલા સાથે 
ખવાય છે 

આ�લાની ચટણી : 

       ધો�ડયા �ાિતના લોકો જમવાની સાથ ે એક અલગ જ �કારની ચટણીનો ઉપયોગ કરે છે. આ�લા તરીક ે

ઓળખાતા છોડના પાંદડન ેવાટીન ેબનાવવામા ંઆવતી ચટણી, તેમા ંમીઠુ ંઅને મરચુ ંપણ નાંખવામાં આવે છે. તેન ે

તેલમા ંતળવાની ક ેશેકવાની પણ જ�ર પડતી નથી, બી� ચટણી કરતા તેનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ હોય છે. તે દહ� 

અથવા પેજુ સાથે ખાવામાં આવે છે. 

       આ�લાના પાંદડાની સુગંધ અદભુત હોય છે. તેના પર તુલસી જેવા સહેજ મોટા �વેત રંગના �લ લાગે છે 

અને તેની પર જ બીજ આવતા હોય છે. તુલસીની જેમ તેન ેદરેક વખતે રોપવું પડતું નથી. ચોમાસાના વરસાદમા ં

તથા પવન સાથે ઉડીને જ્યાં પણ એના બીજ પડે ત્યાં  ઊગી નીકળે  છે. આ�દવાસીઓ એ પોતાના વારસા સ્વ�પે 
આ�લાની ચટણીનો સ્વાદ આજે પણ �ળવી રાખ્યો છે. 

મશ�મ : 

       ચોમાસા ઋતુ દરમ્યાન �કિૃતની અણમોલ ભેટ એટલ ે મશ�મ, જે આળીમના નામથી ઓળખાય છે. તેનો 

દેખાવ િબલાડીના ટોપ જેવો હોય છે. તે �ોટીનથી ભરપુર હોવાથી સમ� આ�દવાસી સમદુાયનું અિતિ�ય ભોજન 

ગણાય છે. ચોમાસામાં ગાજવીજ થાય તો પણ વીજળી પડવાનો ડર ત્યાનંા લોકોને ના હોય અને તેઓ એવા સમય ે

પણ આળીમ ક્યાં નીકળશે તનેી �ચતા રહતેી હોય છે. વહલેી સવારમાં જ ખેતરમાં કે અવાવ�ં જગ્યાએ આળીમ 

શોધવા ત્યાનંા લોકો જતા હોય છે. તે આળીમનું સુપ અને શાક બનાવીને ખાતાં હોય છે. 

આળીમ(મશ�મ)નુ ંશાક બનાવવાની રીત : 

       સૌ�થમ આળીમન ેચોખ્ખા પાણીથી બે�ણ વાર ધોઇને તનેે ઊભી કાપીને તેના નાના નાના ટુકડા કરવામાં આવે 
છે. ખાટી આંબલીનું પાણી અને ચોખાના લોટમાં િમ� કરી બનાવાય છે. અમુક લોકો આળીમનાં ઝીણાં ટુકડા કરી 
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અને તવામાં સ્વાદ અનુસાર તલે અને બધા મસાલા જોડે જ આળીમને નાખી તવામાં બનાવવામાં આવે છે. જ્યારે 

કેટલાંક વળી આળીમનો ઉપરનો ભાગ જે �ગ્ગા જેવો હોય તનેે કાઢીને કેસુડાના પાન અથવા મહુડાના ં પાનમા ં
બાંધીને કોલસા પર શેકતા હોય છે. 

અલખડે ુ(આળુ) : 

       આળુ એક �કારનું કંદમૂળ છે. જેને િવિવધ િવસ્તારોમાં આળ,ુ પ�ડાળુ,ં આમલ, પ�ડી અલગ અલગ નામથી 

ઓળખાય છે. જેની ખેતી ખૂબ જ ઓછાં ખેડૂતો કરે છે, મોટભેાગે ખડેુતો તને ે ઘર માટે જ રોપતા હોય છે. આ 

આળુને ચોમાસામાં રોપવામા ંઆવે છે, પછી �દવાળી આવે તે પહેલા ંતેને જમીનમાંથી કાઢી લેવામાં આવે છે. ત ે

આળુન ેસૌ�થમ કુકરમા ંબફાવા મૂકે છે. તે બફાઇ �ય પછી તેન ે છંુદી કાઢીને તમેા ંલીલા ધાણાની ચટણી વાટીન ે

નાખંવામા ંઆવે છે અન ેપછી બધા તેનો સ્વાદ માણે છે. 

આબંીલ : 

       ઉનાળા દરમ્યાન ધો�ડયા �ાિતના લોકો આંબીલનું સેવન કરે છે. આંબીલ ‘ઘાટા’ નામથી પણ ઓળખાય છે. ત ે

એક �કારનું પી�ં છે. આંબીલ બનાવવા જુવાર, ચોખા, ઘ� વગેરેના લોટનો ઉપયોગ થાય છે. તેને પીવાથી શરીરમા ં

ઠંડક આવે છે અન ેતેનાથી શરીરની પાચનશ�કતમા ંપણ સુધારો થાય છે. આંબીલ બનાવવા લોટન ેબરાબર ભળેવીન ે

તેમાં મીઠું નાખી પાણીમાં બાર કલાક માટે પલાળીને તમેાં આથો લાવવામાં આવે છે. આથો આવી �ય પછી તેન ે

ચૂલા પર ઉકાળીન ેપીવામાં આવે છે. 

ઘોલ્લા : 

       ઘોલ્લાની શાકભા�મા ં જ ગણના થાય છે. ખેતરમા ં જ્યારે વાલ ઉગાડવામાં આવ્યા હોય અને િશયાળા 

દરમ્યાન તે પાકની કાપણી થઇ �ય છે, પછી ત્યાં અમુક વાલ દેખાયા ન હોય અને તેને ન લીધા હોય પછી તેના પર 
વરસાદનું પાણી પડે ત્યારે ઊગે છે. તે ભા� જેવું દેખાતું હોય છે. બે �દવસ પછી તે ભા�ને કાઢી લેવામાં આવે છે 

અને તેન ેતવામાં વઘાર કરીને તનંુે શાક બનાવાતું હોય છે. તેનો સ્વાદ િવિશ� જ હોય છે. 

ઊબડીયુ ં: 

       ઊબડીયું જોઈને સૌને મોઢામાં પાણી આવી �ય તે �કારની વસ્તુ છે. આ ઊબડીયું ધો�ડયા �ાિતની મનગમતી 

વાનગી છે. હવે તો બી� �િતના લોકો પોતાનું ગુજરાન ચલાવવા ઊબડીયુંનુ ં વેચાણ કરતા થઇ ગયા છે. તનેે 

માટલામાં બનાવામાં આવે છે. પાપડી, શક્કરીયાં, ર�ગણ, બટાકા, રતાળું, લસણની કળીઓ વગેરેમાં મીઠું-મરચું અન ે
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તેલ નાખંીને બરાબર હલાવવામાં આવે છે, મીઠંુ-મરચું-તેલ બરાબર પચી �ય એટલે સૌ�થમ માટલામા ંકલાર(એક 

�તની વનસ્પિત) નાંખીને શક્કરીયા,ં ર�ગણ અને બી� શાકભા� નાખવામાં આવે છે અને પછી માટલાનો ઉપરના 

ભાગને કલારથી બંધ કરવામાં આવે છે અને માટલાને ઉધું મુકી દેવામાં આવે છે અને તેની ઉપર છાણા, લાકડા ંનાખીન ે
સળગાવાય છે. તે અડધો કલાકમા ંબફાઈ જતું હોય છે. તનેી જોડે તીખી છાસ પીતા હોય છે. તે ખબૂ જ સ્વા�દ� 

હોય છે. 

પાનગા : 

       ધો�ડયા �ાિતના લોકો વાઘબારસને �દવસે પાનગા ખાસ બનાવતા હોય છે. તે ચોખા અથવા જુવારના 

લોટમાંથી બને છે, પણ તે લોકો મોટેભાગે ચોખાના લોટમાંથી બનાવાનું પસંદ કર ેછે. ચોખાના લોટમાં પાણી નાખીન ે

બરાબર ચોળીને તેન ેકેસુડાના પાંદડામા ંરોટલા જેવો બનાવીન ેમુકવામાં આવે છે. જે પાંદડામા ંમૂકે તેની ઉપર બીજુ 

પાંદડ ુમુકીન ેતેને સીવી દેવામા ંઆવે છે અને પછી તનેે અિગ્નમા ંશેકવામા ંઆવતા હોય છે. 

પનલેા : 

       પનલેા કોળામાંથી બનતી વાનગી છે. કોળાને કાપીને તનેી અદંર રહેલા ગરને કાઢી લઈ તેને ચોખાના લોટ સાથે 

ભેગું કરી તેમાં મરચું, હળદર, મીઠું નાખી મસળી નાખવામાં આવે છે અન ેપછી તનેે કરાળાના બે પાદંડા વચ્ચે મુકી ત ે
પાંદડાને ભેગા કરવામાં આવે છે અને તનેે પછી બાફવામાં આવે છે. 

બાફવાની રીત : 

       એક તપેલીમા ંપાણી નાંખીન ેતમેાં ખજૂરીના લીલા પાદંડા મુકે છે. તમેાં પછી પનેલાને મૂકી દેવામાં આવ ેછે. 

ખજૂરીના પાદંડામાંથી ધીમે ધીમ ેવરાળ નીકળતી �ય છે અને પનેલા બફાતા �ય છે. 

સદંભર્�થંો :  

1. ધો�ડયા સમાજની લોકિવ�ા- લોકસસં્કિૃત અને મૌિખક પરંપરા સંદભ� – એક અભ્યાસ 
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The Review of Literature 
Makvana Divayaben N. 

Research scholar  

 M.phil (sardar patel university vallbh vidyanagar) 
Margaret Laurence is one of the well known writers of Canadian fiction. She has paved way for the 

feminist writings in Canada. Being a woman writer she understands woman's problem far better than 

man and gave voice to that problems through her works. Except one novel all her novels have woman 

protagonist who tells us about the life of woman in patriarchal society. Laurence attempt was not to 

degenerate society but it was an attempt to put a mirror against society so women can get rid of their 

pathetic condition and perform their role to build a beautiful nation. This idea of Laurence was 

welcomed by the critics and they praised Laurence for her attempt. Margaret Atwood who can be 

considered as a pioneer of criticism in Canadian literature has offered her afterwards for Laurence 

novel The Diviners. Laurence two works The Stone Angel and The Diviners have given her prominent 

place in Canadian fiction and many critics have presented their views on these works, small glimpse 

of that criticism is presented here. 

The setting of the novel is an important aspect of any novel. The works produced by Laurence during 

her life at Gold Coast was with view to present the problems of colonial people, as she herself has 

suffered the pain of being colonial, so the setting of those works was Africa. After separating from her 

husband she went to Canada then her idea was to present the problems of her homeland so in those 

works setting is Manawaka, Canada. 

In ranging against our injustice, our stupidities, I do so as family, as I did, and still do, 

in writing about those aspects of my town which I hated and which are always in 

some ways aspects of myself. 

(Margaret Laurence - The Long Journey Home, 77) 

Laurence was born and brought up in small town of Canada named Neepawa, Manitoba. With 

keeping in her mind this town Laurence has created her own fictional town named Manawaka. 

Laurence in her childhood never liked to live in that town and have a dream to enjoy life in a big city. 

The reason behind this was the injustice she suffered in that town being a poor and orphan girl, the 

stupidity of people in following the religion and the class based society, all these aspects she has 

presented in her works. At the later part of her life she understood that these aspects were the part of 

her life and they have helped her to become a writer and finally at her death she wished to get buried 

at her homeland Neepawa. As she wished her funeral took place at Neepawa and one museum is also 

built in the honor of her work. 
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After setting the style of narration is an important aspect of the novel. Laurence has used first person 

narration in her novel The Stone Angel to present the prideful life of Hagar and her views about the 

society. 

I felt when I was writing The Stone Angel an enormous conviction of the authenticity 

of Hagar's voice and I experienced a strange pleasure in rediscovering an idiom, I 

hardly knew, I knew, as phrases from my grandparents kept coming back to me. A 

first person narrative can be limiting, of course, but in this case it provided an 

opportunity to reveal to the reader more of Hagar than she knew herself, as her 

judgments about everything are so plainly and strongly biased. 

(Gadgetry or Growing? Form and Voice in the Novel, 4-5) 

The Stone Angel is Laurence first feminist novel and its success led her to write four more feminist 

novels. In this novel she used first person narration to present the life of Hagar, and it proved the right 

choice. Laurence has seen three generations of women's suffering in patriarchal society. Laurence was 

aware of the condition of women in her homeland and her visit to London makes her think that 

women in her homeland should also share the rights like women in London. Finally Hagar the ninety 

years old protagonist became the voice of these women's suffering. Laurence's choice of first person 

narrative proved right with the character of Hagar. Hagar has criticized the society in many ways and 

offered her own view about the society. We can find this in her views about religion, social class, 

issue of half-breed, marriage for woman etc, and first person narration completely proves right to 

present critical views about the society. 

I am not at all sure that flashbacks ought to be in chronological order as I placed them 

in order to make it easier for the reader to follow Hagar's life. Critics of the novel, 

however, appear not to have been troubled by the problem, readily suspending 

disbelief in the neat sequences in view of the vitality and force of Hagar's character 

and voice. 

(Critical Approaches to the Fiction of Margaret Laurence 37) 

Laurence has used Manawaka as the setting and first person as the narrative technique. Her 

protagonist was ninety years old woman Hagar and it was difficult to present her past life and three 

generations of women in Canada finally she used flashback manner to narrate entire story.The Stone 

Angel follows in two parts, one deals with the present life of Hagar and another presents the past life 

of Hagar. This flashback is also not in chronological order, it's according to the issues discussed by 

Laurence of the Canadian society but at the end it gives clear idea about the plot.The same method is 

also used for her another novel The Diviners. The protagonist of the novel writes the novel in her old 
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age and novel follows in two parts, first part deals with the present life of writer and second deals with 

her past life in flashback manner and discusses the problems of women. Most of the part of both these 

novels follows in flashback manner and major issues are also discussed in that manner. Old aged 

protagonist and flashback method provides Laurence facility to criticize the society and gave 

suggestion to the society. 

In the Cape Breton I know God was more important and formidable than all the Mrs. 

Grundys of Toronto, even when they denied his existence. My mortal quarrel with 

Calvinism was not that it denied realities, but that it inculcated into children the idea 

that God was each man's personal enemy, and that a man committed a sin merely by 

existing. 

(Critical Approaches to the Fiction of Margaret Laurence, 7-8) 

Laurence was always remained critical about Christian religion and its sects. Laurence was of the 

opinion that God is the supreme power and he generates the life but how to conduct it is in the hands 

of human. The priests and other followers have considered themselves as more powerful then God, 

and Laurence was against it. Priests have different ways to deal with wealthy people and poor people. 

Priest were taking benefit of God fearing people and earning money. Laurence has introduced the 

character named Royland in her novel The Diviners, who earns money by making prayer to God for 

people. He makes people to believe that God has chosen him as his messenger but at home he beats 

his wife and make her to suffer. In her novel The Diviners we can also find the effect of Calvinism in 

the character of child Morag. Morag in her childhood after getting some bad experience from church 

used to believe that God is her enemy because God has killed her parents and make her to suffer. 

Laurence has always criticized religion for its bad aspects and at the same time also accepted that God 

is the supreme power. 

The ideology of motherhood, as seen in the recent fiction, explores the maternal from 

a different perspective that places woman far above from her biological role of 

reproduction. The maternal narrative is no longer the mere depiction of woman, 

bearing and rearing her children. Maternal subjectivity also highlights the power of 

the mother which she acquires during the period of her motherhood. 

( K. Balachandran Canadian Literature-An Overview 64) 

When feminism came into full bloom in Canada many feminist writers discussed about motherhood in 

the patriarchal society and Laurence was also one of them. Laurence has discussed this idea of 

motherhood in both the novels The Stone Angel as well as in The Diviners. For Laurence motherhood 

was not just biological process it was life long process for a woman. In The Stone Angel we can find 
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that Hagar gave birth to two children and left the house of her husband for the better life of her child. 

She suffered her entire life, sacrificed all her desires and all needs for her children but she failed to 

show her love to her children. In The Diviners we can find altogether different kind of theme of 

motherhood. Morag left her husband to be the mother of a child, and gave birth to a child by living in 

relationship with her teen age's boyfriend. She also left her boyfriend and lived her entire life for her 

daughter but she also enjoyed her life with the responsibility of her daughter. In both of these novel 

Laurence has described individual woman who brought up their child with lots of difficulty. After 

giving birth to a child woman enters in a new phase of life and acquires some extra power to take care 

of her child. This process of motherhood continues till the last breath of woman. 

I would say that it is some ways, that of survival. I am not thinking of physical 

survival. I mean survival of the spirit, with some ability to give and receive love. In 

what happens to Hagar at the very end of the novel there is to me some sense of 

redemption. Close to the end of her life she, for the first time, really can admit to 

herself, when she says "pride is my wilderness," that the tragedy of her life has been 

that, because of her spiritual pride, she has been so unable to give and receive the 

kind of love she was capable of. She never really did express her love mystically or 

emotionally towards her husband. She was capable of those things but her own 

willful pride, her round headedness, has always held her back. It was always been a 

kind of socially restrictive thing, the sense that she always wondered what the 

neighbors thought. So I would say that the main theme is survival with the ability to 

give and receive love. But fitting into that theme and perhaps more important there is 

the sense of a possibility of a kind of redemption. 

(A Place to Stand On 193) 239 

In most of Laurence's novels she has mentioned the theme of survival as a major one. In Laurence's 

novel protagonist are always live characters, their spirit never accepts defeat but always ready to fight 

with the situation, which makes her protagonist different one. In The Stone Angel also the theme of 

survival continues till the end of the novel, but Hagar has different kind of survival. Hagar has lived 

her entire life with pride, because of that she has suffered lots of things in her life. She loved her 

husband and her elder son but she failed to show that love to her husband and son. In order to live her 

life with pride she left her husband's and her father's house, at one point she understood that it was her 

big mistake but her pride never allow her to go back to her dear ones. Hagar and her brother Mac were 

in good terms but her pride led her to make end of her relation with her brother. Marvin and Doris 

were taking good care of Hagar but her pride made her to left their home and she went to shadow 

point. At shadow point she met with Leavis and came to know that so many things she has lost just 

because of her pride, but still she can't leave her pride. In her entire journey of life Hagar has suffered 
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so many things and witnessed many deaths of her dear ones but every time she came out of that 

suffering and sock and never accepted defeat. At the last phase of her life she understood that it was 

her mistake to leave her family for her pride but at the same point she was also happy that she has 

enjoyed her life with her pride and fulfilled her dream. 

This does not mean it is her best novel, only her most complete and self-conscious. 

Because Morag Gunn is a perceptive and articulate artist, she discusses openly those 

problems that the early heroines only sensed. She makes explicit the formal concerns 

that previously were only implied by the narrative style. For example, unlike Vanessa 

she knows that as she reviews her life she is really presenting invented memories. 

(Canadian Writers and Their Works, 293) 

Before writing The Diviners Laurence has already published four novels and with each novel, she 

became more fluent in presenting the problems of woman. In this novel protagonist of the novel 

Morag was a writer and through her Laurence has discussed many problems of the society. With this 

novel Laurence make it possible for woman writer to present the sexual need of woman in their 

works. In The Diviners at many points we can find the clear description of sex and woman's sexual 

desire from man. In this novel most of women characters fulfills their physical needs without the tag 

of marriage. In her earlier novel The Stone Angel, the protagonist kills her physical needs but never 

allow herself to make relationship except her husband. In The Divinersit's thoroughly different, 

protagonist Morag develops physical relationship with five men and she didn't thought about 

marriage. Through the character of Vanessa she also discussed about the mistakes made by teenagers 

and its results. The main point is that Laurence break the walls made by earlier writers that sexuality 

should be presented in implied manner and paved new way that in order to present reality it's nothing 

bad to present it in novel. 

Time is imagined as a river leading from the past to the present. That river, however, 

is said to flow in two directions, and the novel emphasizes the way that history and 

identity are self-consciously fashioned to suit the purposes of the present. In that 

sense Laurence's novel may be considered a postcolonial prototype. Laurence's self-

identity as a Canadian novelist was directly shaped by her awareness of African 

writers. She even considered herself a "Third World novelists." 

(Review- Post Colonial Identity, 12-13)  

In her novel The Diviners Laurence has used image of river as a symbol of time which develop the 

relation between past and present. This entire novel follows in two ways just like her earlier novel The 

Stone Angel.At one point Morag describes her present life with her daughter Pique, while at other 
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sides she also depicts her past life by using flashback manner. In the flashback manner she presents 

her past life at Manawaka, at university, with her husband etc and came to conclusion that her recent 

identity is the result of her past life. In that past life she also presented the mythical stories of piper 

Gunn, which are not simple stories. 

Stories, you see, are not just entertainment. Stories are power. They reflect the 

deepest, the most intimate perceptions, relationships and attitudes of people, stories 

show how people, a culture, thinks. 

(Native Literature in Canada: From the Oral Tradition to the Present, 121) 

The stories presented by Laurence are not just stories but they present the cultural heritage of Canada. 

Different peoples from different land came and got settle in Canada and by sharing theirculture they 

have created the culture of Canada.There are main two stories one is of Piper Gunn and other is of 

Lazarus Tonnerre. When we connect the present characters to their stories we came to know that their 

present identity is created on the bases of their history. They have inherited all the things from their 

ancestors which sometimes proves boon and other time also proves curse to them. As in the Piper 

Gunn story we can find the female protagonist with the courage of falcon and has capacity to fight 

against all the situation and all these qualities are inherited by Morag. These qualities help Morag to 

make her own identity, which was her prime goal. In the story of Tonnerre we can find that they lived 

their life in poverty, never gets settle in one place and some illness like tuberculosis or cancer became 

the cause of their death. Jules Tonnerre the character in this novel never wants to live his life like his 

ancestors but he becomes the same and finally cancer becomes the cause of his death. Not only in The 

Diviners but also in The Stone Angel Hagar decided not to be like his father and mother but finally she 

inherited the qualities of both and died with the pride of her father. So these stories are not mere 

stories but they connect the characters with their history and along with that it also presents the 

cultural heritage of Canada. Laurence is also considered as postcolonial novelist as her living at 

Africa gave her idea to presents the problems of colonial life. Laurence has witnessed both situations 

in her life of being colonial and being colonizer. In her childhood she has suffered of living in colonial 

land as Canada was part of British Colony. When Canada became free from the British Colony, it 

became northern part of the United States, so the condition of the people remains same at some extent. 

Laurence marriage led her to Gold Coast and for African people she was colonizer as she was white. 

During her life at England she gave voice to the problems of African people but after publishing her 

works she realized that it has great impact of Canadian literature and she felt that her own country 

also needs her help. 
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"Living in England" she says, "convinced me that my real place was in Canada. I was 

writing from a Canadian background, this is my spiritual home, and I kept having to 

come back anyway. My real involvements are here. 

(Interview with Margaret Atwood, Face to Face, 27) 

When Laurence understood this she came back to the Canada and gave voice to the issues of 

Canadian society. Her works with her Canadian background gave her success in the field of fiction. 

The fictions written by Laurence in Canada are mainly feminist novels but along with that they are 

postcolonial novels at some extent and The Diviners is also one of those. 

It is a national allegory in which personal relations mirror the larger public relations. 

The novel advocates the shedding of a colonial mentality, and itself marks the 

shedding of that mentality. Indeed, a plausible case has been made for Laurence's 

novel being the primary Canadian text because of its concern with the readjustment of 

roots in the New World. 

 (Fredric Jameson, Bader 43) 

Margaret Atwood begun a movement with a view to make her country through literature and gave 

individual identity to the Canadian literature. Many writers along with Laurence joined this movement 

with view to create that their won literature without any effect of British literature. Among those 

writers many writers failed in that movement and their work became a postcolonial work with the 

effect of British literature, Laurence was also one of those writers. In The Diviners while depicting the 

issues of society many aspects make this novel a postcolonial novel. The Canadian society has 

inhabited the colonial mentality, after independence also they follow the same way to live the life. 

The protagonist Morag has from her childhood a dream to enjoy her life in London, so she went to 

London and lived there for four years and developed relations with the British man. Jules Tonner was 

earning his life by singing songs in café houses but his songs about the great heritage of Canada never 

liked by the people and people were always demanding him to sing the British songs. In many other 

things also Canadian people has selected British people's style to live their life and by presenting that 

in this novel has got some postcolonial approach. 

In spite of its deep humanism, The Diviners has been attacked as pornographic. It 

sparked public meetings, petitions and an ugly ideological battle in the heart of the 

area where Laurence has lived since 1983. John Buchanan, who was responsible for 

prescribing the novel on his senior English course, was one of its able defenders. He 

pleaded that it was not simply a good novel but, with its echoes of the Bible and 

Milton a great one. The Toronto conference was concerned with the politics of 
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sexuality. University of Toronto sociologist, John Allan Lee said "Society's attitude 

towards sex is a real touchstone. There are two taboos rarely open to discussion or 

challenge: sex and power. It's only in the last ten years we realized that they are 

related." 

( The Private Life of the Ruling Class 21) 

The Diviners is criticized by many critics because of the pornographic description given by Laurence 

at many times in this novel. At the late phase of the feminism many writers has depicted sexual needs 

of woman in clear way and because of that they were criticized. Laurence has mentioned description 

of sex in this novel and very clearly mentioned the feeling of woman to the sex. She has depicted the 

needs of woman of sex from her teenage to the late fifties. The protagonist Morag has first time 

enjoyed sex with her boyfriend in her teenage, it was the symbol of love for them. She got married to 

ten years older man and enjoyed sexual relationships. She got separated from her husband and 

enjoyed sexual relationship with her teenage boyfriend in order to fulfill her desire of a child. After 

getting child for some years she not even thought about sex but when she feel that she needs it she 

decided to have it. Then she developed sexual relationship with Herold. It was mutual understanding 

to fulfill their needs as both were separated from their partner so it is also considered as black comedy 

by some critics. Then without her wish she developed sexual relations with Chase in order to fulfill 

her desire and it was like rape for Morag. After having this relations she passed entire month in a fear 

that she will become mother of a person's child whom she never like to meet again. Here Laurence 

tried to mention her idea that body and spirit are not separate things they are one and one should have 

to be responsible while developing relations. Then she left that city and London in once again 

developed relationships with one artist, it was most beautiful time of Morag's life. Both were artists 

and able to understand their needs so they enjoyed this relationship for long time. This description of 

sex in the novel became a major issue to select this novel for teaching in colleges. It has many biblical 

themes which connects to Milton, it gives voice to the problems of woman, discusses postcolonial 

ideas but people has criticized this novel for its pornographic description. It shows society's views 

about the sexual description and especially when it is given by any female writer. Society is not ready 

to discuss about sex and power but in last few years many writers attempted this and accepted that it is 

according to the need of the work it must be welcomed. So The Diviners which has many great 

themes and discusses many social issues was criticized for its pornographic description. 

So the works of Margaret Laurence has given her good fame not only in Canada but also in many 

other countries. Her works are read in many countries and also selected in the syllabus of the many 

universities. With this many criticisms and articles are published on the works of Laurence. In some 

works she is praised for her excellent writing skills and some time she is also criticized for her work. 

In her novel The Diviners we can find Laurence's feelings about the criticism of her works. In The 
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Diviners she humbly accepts that a writer feels very bad if she criticized for her works, for which she 

has spend many years of her life. But Laurence has always accepted that criticism and with each work 

tried to improve herself as a writer. Laurence was mostly praised by the critics for her bold and clear 

description of woman's life except her description of sex in The Diviners. In that issue also many 

critics were in favor of Laurence as it was just need of the novel. 
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UNLEASHING ECONOMIC REFORMS: RISE OF THE INDIAN 

ECONOMY 
Compiled by: Devika Purohit 

 

Economic reforms in India (Basics): 

The Indian economy is one amongst the fastest growing economies in the world. Since its 

independence in the year 1947,variety of economic policies are taken which have led to the gradual 

economic development of the country.On a broader scale, Indian economic reforms are a mix of both 

social democratic and liberalization policies. 

The post-independence period of India was marked by economic policies which tried to make the 

country get rid of the British Economic policies and become self-sufficient. Under the economic 

reforms, stress was given more development of defense, infrastructure and agricultural sector. 

During the Five-Year Plans initiated in the year 1950s, the economic reforms of India somewhat 

followed the democratic socialist principle with more emphasis on the expansion of public and rural 

sector. 

Government companies were founded and investment was done more on the public sector. This was 

made to strengthen the foundation of the country. On the opposite hand, to strengthen the 

infrastructure, new roads, rail lines, bridges, dams etc. were constructed by nationalized institutions 

which led to the heavy centralization, inefficient state capitalization and state monopolies. 

Most of the policies were meant towards the rise of exports compared to imports, central planning, 

business regulations and also intervention of the state in the financial and labour markets. 

Economic reforms between 1960s and 1980s: 

During the mid-1960s, effort was made to create India self-sufficient and also increase the production 

and export of the food grains. To make this mission a success, large scale agricultural development 

was undertaken. 

The government initiated the “Green Revolution” movement and stressed on better agricultural yield 

through the employment of fertilizers, improved seeds and much more. New irrigational projects were 

undertaken and the rural banks were founded to provide financial support to the farmers. 

As a serious step, during the Indira Gandhi government, 14 major private banks were nationalized in 

1969. This same process was further applied in making 6 more banks nationalize in the year 1980. 

During these years, private foreign banks were allowed to operate under strict regulations. 
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After these two fundamental changes, almost 80% of the banking industry fell under the control of the 

government and as a result, the graph of public deposits had shot up tremendously. 

Owing to these policies, the so-called Hindu rate of growth became a joke as India stagnated at a 

meagre 3.5% growth rate till the mid-1980s. Whereas, compared to India, other countries like 

Pakistan grew by 8%, Indonesia and Thailand by 9%, South Korea by 10% and Taiwan by 12%. 

Ironically, it is to be noted that India’s per capita income averaged just 1.3%. 

The first step towards liberalization of the economy was preoccupied by Rajiv Gandhi. After be 

became the Prime Minister, a variety of restrictions on various sectors were eased, control on pricing 

was removed and therefore the stress was laid on increased growth rate and so on. 

Economic reforms during 1990s to the present times: 

During the tenure of the Chandrashekhar government, the fall of the Soviet Union had caused a major 

upset in the Indian economy and the problems in balance of payment accounts surfaced. 

The country faced a dire economic situation and the International Monetary Fund(IMF) was asked for 

a bailout loan to come out of the situation. 

India’s gold reserves were discretely smuggled out of the country to put it as collateral security with 

the IMF for the bailout plan and rupee was devalued in order to save India from becoming bankrupt. 

The then Prime Minister of India, P.V. Narsimha Rao was under tremendous pressure to take steps to 

revive India’s economic conditions and that led the finance minister Dr. Manmohan Singh to initiate 

the economic reforms in the year 1991. 

Dr. Manmohan Singh took bold steps to lower the tariff, duties and taxes. State monopolies were 

broken, de-regulations in government policies and for the first time, foreign direct investment in some 

sectors was offered through automatic routes. 

These economic reforms or liberalization process in India marked a notable shift from socialist 

economy to a market economy. The steps taken by the government are considered as one of the 

milestones in Indian economic reforms as it changed the market and financial scenario of the country. 

The measures under the liberalization process dealt with areas in which foreign direct investment was 

encouraged, public monopolies were stopped and service and tertiary sectors were developed. 

Since the initiation of the change in economic policies has put emphasis on the open market economic 

policies, foreign investments have come in various sectors and it led topositive growth in the gross 

domestic product, standard of living and per-capita income. 
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Reforms brought an end to the license Raj, especially in the investment, industrial and import 

licensing sectors and several public-sector monopolies. The government brought a budget that 

encouraged reforms but the 1997 Asian Financial meltdown and political instability caused economic 

stagnation. 

Due to the global meltdown, the economy of India suffered as well. However, unlike other countries, 

India sustained the shock as an important part of its financial and banking sector is still under the 

government regulation. Nevertheless, to cope up with the present situation, the Indian government has 

taken a number of decisions like strengthening the banking and tertiary sectors, increasing the 

quantity of exports and lots more. 

After the change of hands at the centre, the government led by Shri Atal Bihari Vajpayee continued 

with privatization, reduced taxes, introduction of a firm fiscal policy which aimed at lessening of 

deficits and debts and enhanced initiatives for public works. 

Today, the private sector has become an active participant in the telecommunication sector. Insurance 

sector opened new arenas to both domestic and foreign private investors. The economy had grown at 

more than 6%, coupled with full macroeconomic stability. The rate of inflation was once again 

coming down after spiraling alarmingly. 

Rising incomes have helped poverty reduction in figures. According to official figures, the proportion 

of poor in total population declined from 40% in 1993-94 to 26% in 2000. 

Structural reforms can unleash India’s true potential: 

The stock markets remained volatile around that point thanks to a slew of things. Investment got 

softened and therefore the data pointed towards a fall in the manufacturing and service sector output. 

At the identical time, the current account deficit was at a record high, a persistent fiscal deficit raised 

the threat of sovereign rating downgrades together with the central bank’s current cash draining steps 

presaged an increase in the borrowing costs across the economy. Indeed, the 4.4% GDP growth in the 

April-June 2013 quarter pointed towards the stark reality of the elemental deterioration. 

The markets were also litteredwith the US quantitative easing programme, strengthening of the US 

dollar and the slowdown in China and in the developed countries. 

Lower growth expectations arising from the uncertainty in the near future on the economic and 

political fronts also retained the markets at slumber levels. The then present market situation did not 

only make the investors nervous, but also sent many of them rushing to safer havens. 

A majority of investors during that point, however, were at a standstill over their next move. Should 

they still stay invested within the marketplace for the long-term or exit to chop their losses? Is this the 
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correct time to begin picking from a long-term perspective or should one still hang on in anticipation 

of the market offering more attractive levels to get in? 

Ray of hope: 

Even though cynicism remained high on the Indian equity market, a close examination of the 

fundamentals revealed a few positives. 

Apart from foreign investments, India’s urbanizing population was the greatest asset that helped in 

driving down the dependency ratio and push up the growth rate. Alternative legal framework and the 

massive size of the Indian market kept attracting Foreign Institutional Investments (FIIs) to India’s 

stock market in the long run. The main test was to successfully steer our way around the short-term 

barriers and stay engaged on the long-term priorities for higher growth. 

However, in the light of the weak macro-economic system at that times, a well planned economic 

resurgence policy initiative from the Indian government was required to get the economy back on the 

path of steady and prosperous growth. The government introduced new duties on imported 

televisions, moved up the tax in gold and hiked deposit rates to battle the outflow of money. 

With a view to restore the confidence of the investors, the then appointed RBI governor Mr. 

Raghuram Rajan, announced a plenty of effective measures which included more trade settlements in 

rupees, which shall save the battered financial markets and make a shift in focus from controlling 

inflation to boosting economic growth rate. 

What can be done? 

The government also seemed to increase the capital flows by opening up gates for Foreign Direct 

Investments (FDIs) in order to assist the financing of the current account deficit. 

Infusion of fresh capital investment is said to be today’s buzzword and therefore, the government has 

opened up new vistas in this direction by allowing from 49% to 100% FDI in majorly as many as 12 

different sectors. Liberal but effective investment laws will attract small investors which are in large 

numbers in our country. Investors should always enter the market with a long-term investment 

approach through systematic investment plans (SIPs). 

Long term investing is akin to being committed to a sound investment plan – a plan that begins with a 

proper asset allocation, appropriate to your risk tolerance over a period of time. Spreading the 

investment over longer time periods is always a better way to manage the risk factors. 

The way ahead: 

In order to include larger portion of the Indian population and to offer them facilities for savings and 

investments, the government has launched the “Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna” under which 15 
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crore bank accounts have been targeted to be opened. During that time, the valuations were reasonable 

and posed as a huge positive for the market. Good companies continued to perform well and when 

interest rates were stable and the inflation was on a decline, it would be a convincing case for a 

stronger market. 

In the meantime, signals also emerged that India’s Current Account Deficit(CAD) narrowed in that 

fiscal quarter from a record height. The government took steps towards a slew of measures in this 

regard of reducing the CAD too. 

In a broader perspective, economic reforms can help reduce the investment climate by boosting the 

investor sentiments. The RBI and the finance ministry need to work in tandem to revitalize the 

economy by drafting effective measures to bring back confidence. If the government is able to push 

through structural reforms, this phase could probably lay the foundation for higher sustainable growth 

in the future. It will further propel the Indian economy in making its mark as a globally attractive 

destination for the financial and service sector. 

Once we clear these hurdles, there is no stopping India from becoming one of the most attractive 

markets in the world. Remember, when you are in the quicksand, you go down quicker, if you lay 

your limbs wildly. Sure, things are currently in bad shape due to the ongoing global pandemic, but in 

every circumstance, the outcomes are based on how you respond and take advantage of the situation, 

rather than how you react to it. 
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બીડ�લા ંદ્વાર : લોકબોલીની દ્ર�ષ્ટએ એક અભ્યાસ 

ડૉ. િવનોદ �ની. 

�.ુપો. નદ�સર, તા. ગોધરા, 

�જ. પચંમહાલ,૩૮૮૭૧૦ 

પ્રાસ્તાિવક : 

“ ‘બીડ�લા ંદ્વાર’ એ મથાળા પાછળ ભાવ એવો છે ક� સવંનન, ગભર્ધાન અન ેપ્રજનન �ક્રયાઓના 

�ાનદ્વાર લજ્�ને કારણ ેઆપણા નવપર�ણત �વુાનોની �ખો સામે બીડાઈ રહ�લા ંપડ�ા ંછે. વારતાનો 

ઉ�રખડં સસંાર� �ાનના ંક�ટલાકં બીડ�લા ંદ્વારને જ ખોલનારો બન ેછે. 

“લગ્નભેટ તર�ક� આ �સુ્તક વપરાય છે એ મ� જો�ુ ં છે. �જન્સી તેમજ સસંાર� �વન-

સમસ્યાઓને ગૌરવસ્થાને �કૂવા મથતી આ સાચી બનેલી દંપતીકથા છે.” 

પાત્રોના મનોભાવનીદ્ર�ષ્ટએ લોકબોલી: 

 પ્રભા આ નવલકથાની �ખુ્ય નાિયકા છે. અ એક દંપતીકથા છે. અ�જત પ્રભાનો પિત છે  અને બનેંના 

દામ્પત્ય�વનમા ંએક નવી રોશની પ્રગટવાની છે ત્યાર� પ્રભા પોતાના �ીધમર્ની �ણ કરતા ંપોતાના 

પિત અ�જતને આ વા� કહ� છે: “ �ુ ંઆ મહ�ને કોર� બઠે� નથી. �દવસો �રૂા થઈગયા.”(�.ૃ૯) અહ� 

પ્રભાનો �શુીની સાથે � ૂઝંવણનો મનોભાવ વ્યક્ત થયો છે. ‘કોર� બેઠ� નથી’ એટલ ેપ્રભાને માિસક-ધમર્ 

નથી આવ્યો અને તનેે ગભર્ રહ્યો છે એ અથર્�ુ ં�ચૂન કર� છે. 

 પ્રભા �મ આ નવલકથાની નાિયકા છે તેમ અ�જત આ નવલકથાનો નાયક છે. લગ્ન�વનમા ંમીઠા 

પ્રેમાલાપ વખતના એના � �ુદા �ુદા મનોભાવ છે એમાનંોએક મનોભાવ : “ને આવો નાલાયક છતા ં

પાછો �ુ ંપ્ર�તુામાપંગલાપંાડ�ને બેઠો �.ં દશા જોને દશા !” (�.ૃ ૧૨૭) પોતાની આિથ�ક �ુદર્શાના પણ 

એમા ંપડઘા છે. ‘દશા જોને દશા’ એમા ંએની અકળામણ સપષ્ટ વતાર્ય છે. 

 આિથ�ક �ુદર્શાને લઈન ેઅ�જત ભાડાના ં મકાનમા ં રહ� છે. એ મકાનમા�લક શેઠાણી અ�જત પર દયા 

કરતા ંહોય એવા મનોભાવ સાથે કહ� છે : “ઘણીવાર તમાર� ત્યા ંતો માડ�, મેમાનસોમાનનો ભરાવોરહ� 

એદ�ખી શેઠ�ુ ં મન માલીપાથી બ� ુ બ�ુ કોચવાય.” (�.ૃ ૩૫) ‘સમેાન’ એસામાન�ુ ંબોલીગત �પ છે. 

મહ�માન આવે તો એમની સાથે સામાન પણ હોય. ‘મેમાન’ની સાથે ‘સેમાન’ એ�ુસંાદ્યશ્ય ધ્વિનવ્યાપારન ે

કારણબેોલાય છે. ‘મેમાનસમેાન’ એવો �દ્વ�ુકત પ્રયોગ પણ છે. 

“ ‘કા ં?’ શેઠાણીએ લહ�કદાર ટકોર કર� : ‘�દલ�ુબ�ફલ�ુબા વગાડ� લીધાન?ે હવે ઠ�કાણ ેઆવી ગયા ંને? 

તય� હાઉ માડ�! ચેનચાળા �ાઈં પડ�ા �રયા ને ફસાણા ં�ુિનયાને ફાસંલ.ે..હ�...હ�...હ�...”  
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(�.ૃ ૫૨)  

 પોતાના આદશર્નો ભાગંીન ે��ુો થઈ ગયો. લગભગ માનભગં �વી �સ્થિતમા ં�કુાયેલો અ�જત પોતાની 

સગભાર્ પત્ની સાથે �ૂના ભાડાના ંમકાનમા ંપાછો ફયાર્ એ વખતે જ શેઠાણીના ંકંઇક મ�કભયાર્ મનોભાવ 

િમશ્રણ �પ ઉપરોક્ત વા� છે. 

 પોતાની પત્ની સગભાર્ છે. �ીઓનીગભાર્વસ્થા આ બ�ુ ંઅ�જતને માટ� અજબ ��ૃષ્ટ ખ�ું કરના�ંુ બની રહ� 

છે. �તીય �વન િવશ ેઆપણામા ંપ્રવતર્તા અ�ાનને કારણ ેઓળખીતાઓં વગેર� �ત�તની વાતો 

સભંળાવે છે. ગભર્વસ્થા દરિમયાન �ીઓની ઈચ્છાઓ મનોવૈ�ાિનક �પે અ�જતને એના ઓળખીતા કોઈ 

આ નાનકડ� દંતકથામા ંસભંળાવે છે : “જો� હા ં! �બૂ ખાવા દ��. ભડક� જતો નહ�. ન ે�ણછ ! એક 

બાઈને આવીઅવસ્થામાજંમ�ખ ખાવાનો ભાવ થયેલો, પણ એન ેકોઈએ આપ્યા ંન�હ, છોક�ંુ આવત�ુ�, 

રો રો જ કર�, છા�ુ ંજન રહ�. પછ� તો માડ� ! જમ�ખ ચખાડ�ુ ંતય� જ એ�ુ ંરો�ુ ંઅટ�ુ ં!” (�.ૃ ૩૮) 

 ગર�બી-બેકાર�મા ં સપડાયેલો અ�જત હવે વ� ુએક �સુીબતનો ભોગ બનવાનો છે. ક�મ ક� આવનાર 

બાળકની જવાબદાર� પણ એને વાહન કરવાની છે. એ વખતે એની � ૂઝંાયેલી મનોદશાને હળવી કરવા 

એના ઓળખીતાસંગાવંહાલાઓ કાઈંક આ�ુ ંઆ�ાસન આપે છે : “બા�!ુ આમ આખો દા’ડો વચ્ચાર 

કયાર્કય� ન કર�એ, વચ્ચારવા�ઊુપડ�, ખબર છે !” (�.ૃ૪૩) આવા ંઆ�ાસનો �જ�દગીમા ંઘણી વખત નવો 

પ્રાણ �ંકતા હોય છે. 

 પોતાના ઘર� બાળક જન્મ્યા પછ� અ�જતને બાપ તર�ક�નો એક િવિશષ્ટ દરજ્જો મળ્યો છે. એના બાળકન ે

જોવા ઉત્�કુ �ીઓના આ મનોભાવો છે : “કા ંકિવ, હાલો લ્યો, અમને ઈ�સ્પતાલ બતાવો. અમાર� કિવ 

કિવયાણીના લાડા �ંુવરને ઝટ જોવો છે.” (�.ૃ ૬૬) 

પાત્રોના ંવ્ય�ક્તત્વની દ્ર�ષ્ટએ લોકબોલી : 

 અ�જત મકાન�ુ ં��ંુૂ ભા�ું ભર� શકતો નથી. ભાડાની ઉઘરાણી કરવા આવતા ંશેઠાણી પોતા�ુ ંપરોપકાર� 

વ્ય�ક્તત્વ બતાવીને અ�જત પાસે �ળૂ તો ભાડાની રકમ જ ઉઘરાવા માગંતા ંહોય છે. ભા�ું ઉઘરાવવાની 

એની ર�તમા ંએ�ુ ં િવલક્ષણ વ્ય�ક્તત્વ જ પ્રગટ� છે તે �ુઓ : “�રૂ��રૂા ંભાડાભંરવા છતા ંવાતવાતમા ં

આવીને શેઠાણી� સભંળાવી �ય ક� ઈ તો અ�જતભાઈ શેઠ કને બ� ુવીનવવા મડં�ો ક� તમારા ઘરમા ં

અમને રાખો ને રાખો, એટલે જ શેઠ� તેમને �ઈજગ્યા દ�ધી, નીકર અમે અ�ણ્યા મણસોનો વશવાસ ન 

કર�એ, માડ�!” (�.ૃ ૩૪) શેઠાણી�ુ ંભાડા�રુાણ આગળ લબંાય છે એમા ંપણ અ�જત �રૂ���ંુૂ ભા�ંુ ભર� દ� 

એવો જ સ્પષ્ટ ઉદે્દશ દ�ખાય છે: “અમાર� શેઠને તો એવી ચીડ છે ક�, ઘર ખાલી પડ�ા ંરહ� તો ઘોળ્યા ંપણ 

ભા�ુ ંઓ�ં કર� ઘરનો મોભો તો ન જ બગાડવો.” (�.ૃ ૩૫) 

 અ�જત પોતે પ્રભાના દર�ક કામમા ંમદદ કર� છે, એ ત્યા ં�ધુી ક� એના ંકપડા ંધોઈ આપવા�ુ ંકામ પણ 

એ કર� છે. એ વખતે �ીઓને વ� ુપડતા લાડ નહ� લડાવવાની િશખામણ એના ભાઈબધં પત્નીઓ જ 
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આપે છે : “અર�, અ�જતભાઈ! એ તો �કૂ�એ ખસતી તો આવી હસતી.” (�.ૃ૧૩૯) ‘ખસતી �કૂવી’ અથાર્ત 

એનાથી �ૂર રહ��ુ.ં �ટલા �ૂર રહ�એ એટલો જ સ્નેહ વધે. એવી િશખામણ અ�જતના ભાઈબધંની 

પત્નીઓ અ�જતનેઆપે છે. એમાવં્યાવહા�રકડહાપણદ�ખાય છે. 

બાળકના જન્મ પછ� પ્રભાને એની કાળ� લેવા માટ� �ીઓ � ભલામણ કર� છે તે – “બરાબર સાચવજો 

હ� ! રા�ું ં નર�ુ-ંબર�ુ ં કોકના �ખૂ્લ્યા છોકરા હાર� તમા�ંુ સા�ંુ છોક�ંુ બદલાવી ન લ્યે,માડ�!”(�.ૃ૬૫) 

અહ� સાવચતેી રહ�વા�ુ ં એક �ચૂન છે. બાળકો બદલાઈ લવેાના બનાવો એ વખતે પણ હશે એ�ુ ં

અ�મુાન કર� શકાય. 

 નબળ� આિથ�ક પ�ર�સ્થિતને કારણે અ�જત ઘર� ઘર� ઉછ�ના પૈસા લેવા માટ� ભટક� એ વખતે ઘા પર મી�ુ ં

ભભરાવવાના પાડોશીના �ણુધમર્ �પ આ વા� છે : “ખા�ુ ંઉછ�-ઉધારા ંકર�ને, તોય બરો કાઈં ઓછો 

છે, માડ� !” (�.ૃ ૮૩) એક પાડોશી�ુ ં જ વ્ય�ક્તત્વ આ�ુ ં હોઈ શક� એમ વા� વાચંતાની સાથે જ 

આપણને પ્રતીત થાય છે. ‘બરો’ એટલે તોર, મગ�ર� એવો અથર્ થાય છે. 

લેખકના ંવણર્નોમા ંલોકબોલી : 

 અ�જત �ળેૂ લેખક છે. એક સ�કનો તપસ્યાકાળ ચાલે છે. એ વખતની એની �સ્થિત�ુ ંવણર્ન આપ્�ુ ંછે : 

“િશયાળાના કારમા મ�હના �સૂવાતા હતા ને હસ્તપ્રતોમાથંી એક�યનો આશાજનક હ�કારો આવતો 

નહોતો.” (�.ૃ ૮૧) 

 એ જ અ�જતની પ�ર�સ્થિત જરા�ધુર�, એ�ુ ંતાપ જયાર� પા�ુ,ં લ�મી જયાર� ઘરમા ંર�લમછેલ થઈ એ 

વખત�ુ ં લેખક�ુ ં આ વણર્ન “હાય� �ુગાર� બમ�ુ ં રમ,ે પણ �ત્યો તો સાત ગ�ુ ં રમે.” (�.ૃ ૧૮૩) 

કહ�વાનો અથર્ એ છે ક� અ�જત હવે �જ�દગીનો �ુગાર �તવા માડં�ો છે. ‘હાય� �ુગાર� બમ�ુ ંરમ’ે એવી 

કહ�વત તો પ્રચ�લત છે પણ વા�નો ઉ�રાધર્ લેખક�ુ ંપોતા�ુ ંદશર્ન �ચૂવે છે. 

 કથાના �ત ભાગમા ંઅ�જતે � િવ�ાસ ��ૂો એ માટ� �તે લખેક� પ્રયો�લી આ ઉપમા છે : “�કુ્ત થવા 

મથતો ક�દ� પોતાના ં�ગો પર વ� ુબેડ�-બધંો �ભડાતા ભાળે છે ત્યાર� નાખ ેછે તેવી એ હાય હતી, તવેી 

એ આહ હતી !” (�.ૃ ૨૦૬) અહ� વણર્નોમા ંલોકબોલી માત્ર છાયા છે.આપન ે� ત્રણ વા� પસદં કયાર્ 

એમાથંી ‘હ�કારો’, ‘ભીડાયેલી’, ‘ભાળે’ એ ત્રણ શબ્દો અને એક હાયાર્ �ુગાર� િવશનેી કહ�વત છે, બાક��ુ ં

વણર્ન પણ િશષ્ટ ભાષામા ંજ આવે છે એટ�ુ ંન�ધ�ુ ંપડશ.ે 

 આ નવલકથા િવશ ે�ણીતા િવવેચક શ્રી િવષ્�પુ્રસાદ િત્રવેદ�એ ન�ધ્�ુ ં છે ક� “મેઘાણી�ુ ં ‘બીડ�લા દ્વાર’ 

ઘ�ુ ં ઉપયોગી �પાન્તર છે, પણ અધર્સફળ છે એટલે ક� તેનો �વૂાર્ધર્ સફળ છે અન ેઉ�રાધર્ આપણા 

�જુરાતી િવકિસત માનસને પણ બધં બેસતો નથી અને ઉપયોગી પણ ઓછો છે.” 
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 લોકબોલીની જયાર� આપણે વાત કરતા હોઈએ ત્યાર� એની ભાષાશૈલી જ આપણા અભ્યાસનો િવષય છે. 

આ નવલકથામા ંમેઘાણી�ુએંઓજસ �ાકં અલોપ થઈગ�ુ ંછે. એ વાતને સમથર્ન કરતા ંશ્રી રામચદં્ર દા. 

�કુ્લ ન�ધ છે : “ ‘બીડ�લા ં દ્વાર’ના પહ�લા ખડંમા ં આવેલી ભાષામા ં વૈ�ાિનક દ્ર�ષ્ટએ �ણવા �વી 

હક�કતો પર પ્રકાશ નાખવામા ં આવ્યો છે, પણ આરંભ�ુ ં પ્રકરણ તેમજ દોહદ��ૃપ્તના ં પ્રકરણો 

અસ્વાભાિવક લાગે છે. ઊિમ�લતાને ભાષાના ઓપ આપવાથી એ હક�કતો નવલકથા પદેા કર� શક� નહ�.” 

આ નવલકથા લખવાનો મેઘાણીને િવચાર આવ્યો તે �પાતં�રતનો હતો, એ મૌ�લક હોત તો આપણને 

વ� ુલોકબોલી મળ� શક� હોત. આ નવલકથામાથંી લોકબોલી શોધવા�ુ ંકામ ઘાસની ગ�ંમાથંી સોય 

શોધવા �ટ�ુ ં�શુ્ક��ુ ંછે. 

 ચાર નવલકથાઓ�ગ્લનૅ્ડ, અમ�ેરકા અન ે ફ્રાન્સના નવલકથા લખેકોના વસ્�મુાથંી એમને �પાતંરો 

આપ્યા.ં ‘વ�ુધંરાના ંવહાલા ંદવલા’ં એ �ળૂની વ� ુન�કની નવલકથા જણાય છે. ક�મ ક� એ�ુ ંબીજ 

િવક્ટર �ગુો પાસેથી લઈને એને સોરઠની ભ�ય પર રોપ્�ુ ંછે એટલે સોરઠ� વાતાવરણ અને લોકબોલી 

એમા ં આવી શ�ા ં છે.પણ‘બીડ�લા દ્વાર’મા ં તો છેક િનરાશ થ�ુ ં પડ� તેવી �સ્થિત સ�ર્ઈ છે. ચાર 

નવલકથામાથંી બ ેતો એમણ ેિસ�ક્લેરની �ૃિતમાથંી �પાતં�રત કર� છે, એટલ ેએનો પ્રભાવ મેઘાણી ઉપર 

િવશેષપડ�ો છે. 

 ચાર�ય નવલકથાના નાયકોમા ં એક પ્રતાપ ઓ� ં ભણલેો હોવાથી લોકબોલી બોલે છે. 

બાક�‘અપરાધી’માનંો િશવરાજ ન્યાયાધીશ છે, ‘સત્યની શોધ’માનંો શામળ પણ �ગ્ર�ે ચાર ચોપડ� 

ભણ્યો છે અને ‘બીડ�લા ં દ્વાર’માનંો અ�જત તો ભાષા સાથે જ કામ પાડનાર છે. એટલે ત્રણેય નાયકો 

લોકબોલી બોલતા નથી. એ નાયકોની વતર્�કૂ પણ જરા િવિશષ્ટ પ્રકારની હોઈ આપણા સૌરાષ્ટ્ર� 

વાતાવરણ સાથે મેળ ખાતી નથી એટલે લોકબોલીનો તો સવાલ જ પેદા થતો નથી. 

 આમ છતા ંમેઘાણીભાઈએક સમથર્ સ�ક છે. ‘સોરઠ, તારા ંવહ�તા ંપાણી’ �વી લોકબોલીથી ભર�ભર� 

અન ે પ્રયોગશીલ કહ�વાય તેવી નવલકથા એમણ ે આપી છે. લોકસા�હત્યના સશંોધન-સપંાદનમા ં તો 

એમની જગ્યા આ� પણ ખાલી પડ� છે. આટ�ુ ંબ�ુ ંએમણે સશંોધન અને સપંાદન ક�ુ� એટલ ેજ તો 

આપણને એમની નવલકથાઓમા ં લોકબોલીનો અભ્યાસ કરવાની ઈચ્છા થાય. છેલ્લ ે ઉમેદભાઈ 

મ�ણયારના આ શબ્દો સાથે િવરમીએ: “મેઘાણીની નવલકથાઓ ધ્યાન�વૂર્ક વાચં્યા પછ� એટ�ુ ં

નીડરપણ ે કહ� શકાય ક� મેઘાણીમા ં �મ રિસક ર�ત ે વાતાર્ કહ�વાની કરામત છે, તેવી જ કોઈ પણ 

પાત્રનેપાના-બે પાનામા ં �વતા બનાવી આપવાની કરામત પણ છે. મેઘાણીએ નવલકથાઓમા,ં 

વાતાર્ઓમા,ં નાટકોમા ં� � પાત્રો સ�યા� છે તેમને એકઠા ંકર�એ તો સહ�� મેઘાણીનગર નામ�ુ ંએક 

ગામ વસી શક�.” 
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Introduction :- This Research work base on government and none-government employees 
mental health condition. What feel they about his job ? and how much satisfy they his life ? 
In this research try to search employees job safety effect his mental health, andmental health 
condition effect his life satisfaction.  

Purpose :- 

The current time is a competitive of science and technology. In which everyone experiences 
constant anxiety, conflicts and stresses. So maintaining mental health becomes very 
important in the present. 

Everybody has a job, business to make money for his family. If there is impairment or 
disruption to his function then that anxiety becomes a victim of stress disorder. The person of 
today’s world do the any work need a more and more skills. This environment create 
frustration, aggression and conflict. There all the issue create problem for his mental health. 

Everyone wants to spend his life ideally in whatever way. He wants his thoughts, but if the 
struggles in his life increase with anxiety, mental health is at stake and then such person does 
not feel good in his life. He should not feel satisfaction with his life. A person's mental well-
being plays an important part in finding life satisfaction. 

The goal of choosing the subject of this research was also to ensure that a person gains more 
security in a government job and does not get lifetime job security Non-government 
employees do not see this feeling of fear of being separated at any time. It is important to 
study the impact on mental health and life satisfaction. The results of this research will be 
very important and useful to all of them when a large class is involved in a job. In addition to 
knowing what kind and amount of relationship between mental health and life satisfaction is 
also known, how important mental health is to life satisfaction. Thus, the research presented 
can be useful in many ways. 

The main purpose of this research was to find out the mean difference of Mental Health and 
life satisfaction between Government and non-Government employees. The total 60 
employees as a variation belonging to government and non-Government employees. where 
taken the research tool for mental health was measured by Dr D.J. Bhatt and Kumari Gida 
and tool for life satisfaction where used which made by Q. G. Alam and Dr Ramji Srivastava. 
The research tool was made in Gujarati. Here T - test was applied to check the significant of 
in Mental Health and life satisfaction between Government and non-Government employees. 
To check the relation between mental health and life satisfaction correlation method is used.  
The study revealed that there was no significant difference between Government and non-
Government employees in mental health there was 0.01 level significant difference between 
Government and non-Government employees in life satisfaction. While the correlation 
between mental health and life satisfaction reveals 0.05 positive correlation. 
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KEYWORDS :- 

( 1 ) Mental Health :-  

Mental Health is more than a more absence of mental disorders. It refers to a state of mind 
which is characterized by emotional well-being, relative freedom from anxiety and disabling 
symptoms and a capacity to establish constructive relationships and cope with the ordinary 
demands and stresses of life. It is the an adjustment of the individual to himself and the world 
at large. 

Mental Health as a state of complete physical, mental and social well-being and not merely 
the absence of disease or infirmity. World Health Organisation (2004). 

( 2 ) Life satisfaction :-  

life satisfaction is the way a person perceives how his/her life has been and how they feel 
about. where it is going in the future. it is a measure of well-being as well as a cognitive-
Global judgement. it is a having a favourable attitude of one’s life as a whole.  

Life satisfaction has been measured in relation to economic, standing, amount of education, 
experiences, mental health and the people’s residence as a well as many other topics. 

METHOD :- 

Problem :-  

Mental health and life satisfaction among Government and non-Government employees. 

Objectives :- 

The main objectives of study where as a under. 

1. To measure difference mean of Mental health in government and non-Government 
employees. 

2.To Measure Difference mean of life satisfaction in government and non-Government 
employees. 

3. To check the correlation between mental health and life satisfaction in government and 
non-government employees. 

Null Hypotheses :- 

To related objectives of this study null hypothesis where us under. 

1. There is no significant mean difference of Mental Health in government and non-
Government employees. 

2. There is no significant mean difference of life satisfaction in government and non-
Government employees. 

3. There is no correlation between Mental health and Life satisfaction in Government and 
non-Government employees. 

Participants  :-  

The participants of the study consisted of all the 60 Government and non-Government 
employees of GirSomnath district. however at the time of tabulation of data it was found that 
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few of the questionaires was in completed in one or the other aspect. so they were discarded 
leaving behind a total of questionaires which were finally analayzed. 

Research Design :- 

The aim of present research was to study of Mental Health and life satisfaction in government 
and non-Government employees. For these total 60 Government and non-Government 
employees. To check difference T-test method is used where taken as participant to check the 
correlation between mental health and life satisfaction pearson ‘r’ method is used. 

Instruments :- 

Following tools were used for data collection. 

A) Mental Health Scale :-  

The scale developed by Dr D.J. Bhatt and Kumari Gida. The scale of 40 item with 2 
alternative response Varying from agree and disagree, each to be rated on 2 point Scale. The 
maximum and minimum score obtained in the scale are 80 and 40 respectively. There 
reliability and validity are higher. 

B ) Life Satisfaction Scale :-  

The scale developed by Q. G. Alam and DrRamji Srivastav in Gujarati (2001). The scale 
consists 30 items With 2 alternative response Yes Or No. Yes rated ‘1’ point and No rated ‘0’ 
point. The minimum and the maximum score obtained in the scale are ‘0’ and ‘30’ 
respectively. There are high point obtained indicate the person who high Life satisfied. There 
reliability and validity are higher. 

Procedure :- 

The testing was done on a group of of Government and non-government employees. All the 
employees meet personally and give instruction to fill the inventory. The  Whole Procedure 
of fill the inventory was explained to them fully and clearly. All the employees are feeling the 
scale properly. 

Result and Discussion :- 

The main objective of present study was to study of Mental Health and life satisfaction in 
Government and Non-Government employees. Result discussion is as under. 

Insert Table :- 1 

According to Table Number-1 indicates that the Government employees received 59 means 
score 54 as compared non-government employees. 8.66 The standard deviation score of 
Government employees receivedand non-government employees received 5.42. the t value 
was 0.32 no significant. so we can say that first hypothesis was accepted. 

Insert Table :- 2 

According to Table Number-2 indicates that the Government employees received 21 mean 
score 19 as a compared non-government employees. The standard deviation score of 
Government employees received 2.66 and non-government employees received 3.33.the t-
value was 2.58 significant at 0.01 level. so we can say that second hypotheses was accepted. 

Insert Table - 3 
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According to Table Number-3 the results obtained positive correlation between mental health 
and life satisfaction it was 0.05 positive correlation between mental health and life 
satisfaction. It means mental health decrease, life satisfaction decrease and life satisfaction 
increase mental health also increase. 

CONCLUSION  :- 

We can conclude by data analysis as follows. 

There were no significant difference between the mean scores of two groups in mental health. 
There was significant difference the mean scores of two groups in Life satisfaction. The 
correlation between mental health and life satisfaction is ……which is low positive 
correlation it means mental health increase life satisfaction increase Life satisfaction decrease 
mental health also decrease. 
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Result Table 

Table 1 

 

Showing mean, SD and t-value score of Mental Health among Government and non-
Government employees. 

Sr. No. Sample 
Group 

N Mean S.D. t Sign. 

1. Government 
Employees 

30 59 8.66 0.32 0.01 

2. Non-
Government 
Employees 

30 54 5.42 
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Table - 2 

Showing mean SD and T values score of life satisfaction among Government and non-
Government employees 

Sr. No. Sample 
Group 

N Mean S.D. T Sign. 

1. Government 
Employees 

30 21 2.66 2.58 0.01 

2. Non-
Government 
Employees 

30 19 3.33 

 

Table – 3 

Correlation of the mental health and life satisfaction among Government and non-
Government employees 

 

Sr. No. Sample 
Group 

N Mean ‘r’ 

1. Mental 
Health 

60 20 0.05 

2. Life 
Satisfaction 

60 56.5 
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Importance of language games teaching english in school 
level 

Bhagwati B.Rathod 

             MA(English lit.).,B.ed.,GSET 

Abstract 

The original meaning of language game is children learn their native language  Games is 
very helpful for students to make and sustain the effort of learning. Games also  providing 
language exercise  in the various skills  like  speaking, writing, listening and reading. They 
confidence students to interact and communicate. They can  build  a meaningful context 
for language use. its also use for developing  vocabulary for language speaking  the teacher 
also should consider about the students’ different ability to vocabulary  language games for 
teaching vocabulary, sentence pattern, structure and grammar. 

Introduction  
 
Language learning is typical work for student in the school level   What does a student learn 
by playing games, how does this type of learning relate to helping students agree on language 
learning goals, and what role should teachers play? With regard to the last question about the 
role of the teacher in learning through the sports environment, as it is reported that the subject 
of students' study boils down to teachers, it can be inferred that teachers are the most 
powerful individuals who make decisions about who should be involved. Their language 
teaching classroom. Thus, it is very important to start paying attention to the real perspective 
of teachers regarding the inclusion of sports in the classroom. With the hope of getting more 
and more reliable answers 
To answer back to the matter of language learning through games, the opportunity of this 
paper will be specifically limited to learning English only through games. Therefore, the 
main concern that will be addressed in this paper, which has really evolved from the issues 
mentioned earlier, is that the main purpose of language instructors or teachers is to use games 
in their classroom when they are teaching English to children as a foreigner. Language. 
According to Roth (1998), play is a child's way of learning. From birth, play - constructive 
play Children form the core aspects of children's intellectual, emotional, social and physical 
development (NIU). By exposing the existing learning environment to creative play, children 
are confirmed to increase their intelligence, for example, their knowledge and understanding 
around them (NIU). In this sense, playing after that helps prepare children for their academic 
learning 
Once they start their school years and even every step with the educational journey. However, 
the most common misconception about learning is that it is considered serious, intense and 
without a doubt proud in nature (Kim, 1995). If a person, in his or her learning environment, 
experiences pleasure or is approached with pleasure and laughter, it is assumed that he or she 
is not really learning. Despite this fact, one needs to accept that it is still possible to learn and 
enjoy at the same time. When it comes down to teaching children the environment, it is 
almost impossible to keep learning separate. This is due to the indisputable fact that children 
love to play, and most importantly, the drama that is important in their lives takes place in the 
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mirror. Probably, the game is admitted to be a preparation for children towards the potential 
adult life 
In some cases, it is best to invest a considerable amount of time in reviewing the various 
definitions of game and its characteristics to see if sports are associated with language 
learning. 
 
According to Harfield (1999), sport is an activity with rules, goals and an element of 
entertainment. It should be confidently considered sports as an integral part of the language 
curriculum, not as a fun activity for a Friday afternoon or word end. It can be used at all 
stages of progress from controlled to free study, serving as a memory aid and repetitive 
exercise at one end of the range, on the other hand as an opportunity to use language freely 
and rather as a tool for ending. They can also serve as a diagnostic tool for the teacher, who 
can identify areas of difficulty and take appropriate remedial action. (1999, p. 7) 
 
Indeed, every student wants to play games purely for entertainment. Unlike students, teachers 
are in dire need of proper and convincing reasons before including sports in their lectures 
 
Games as a Teaching Technique 
Ensuing analysing the definitions given by the above teachers, defective game facilitates the 
acquisition of knowledge and skills can be understood as a teaching method, in which the 
rules are strictly defined and the student is allowed to learn how to win or drop. 
 

 
References 
 
1) https://www.researchgate.net/publication/320345809_Using_Games_to_teach_Young_C

hildren_English_Language 
2) https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/86764/17/16_conclusion.pdf 
3) https://www.wits.ac.za/witslanguageschool/ 
4) https://www.researchgate.net/publication/314593361_The_Implications_of_Language_G

ames_to_English_Teaching 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECEMBER-2020                                  127                              VOLUME-9, ISSUE-36 

http://www.shantiejournal.com/                               ISSN :2278-4381 

Corporate Social Responsibility and Cause Related Marketing  
Dr. Shaileshkumar B. Prajapati, M.Com., M.Phil., Ph.D.  

Shree B.D.S Arts, Sci. & Commerce College,  

Patan. 

 
Abstract 

In today’s competitive world companies can’t sustain for a longer period if they ignores social and 
ethical responsibility of business towards society. Company can position their brand differently and 
more effectively if they use concept of Corporate Social Responsibility or Cause Related Marketing in 
their marketing practices. In a modern era of marketing, advertisements become a tool of 
communicating and creating an image in the consumer’s mind rather than just making sales. An 
effective CRM programme is more than just a theory - it’s a tangible and growing asset to business. 
Ads which shows concept of CSR are more receptive to audience and create awareness toward 
building a better nation and better society. A part from social benefits CSR and CRM are helpful to 
increase sales of product or services. This is the concept through which you can differentiate your 
marketing activity from other competitors and build a positive brand image in eyes of society. In India 
many companies like Tata, Idea Cellular, Indian Tourism, P&G are using concept of CSR and CRM 
and became more socially accepted brand. 
 
KEYWORDS: Introdction, Advertisement, Tool to Strengthens, Sustainable Development, Cause 
Related Marketing and CRM Practice. 

 
Corporate Social Responsibility and Cause Related Marketing  
 
Introduction  
Paper focuses on concept of corporate social responsibility and cause related marketing. In today’s 
competitive era many companies adopt concept of CSR and CRM for building a positive image of 
their brand in the society as well as for performing their ethical and social responsibility towards 
public. CSR refers to the practice of conducting business in a manner, which links it to ethical values, 
compliance with legal requirements and most importantly, respect for people, communities and the 
environment.  While cause related marketing is about forgoing long term strategic partnerships 
between business and non-profit organizations to market an image, product, service or cause for 
mutual benefit.CSR argues that enterprises should make decisions based not only on financial factors 
but also on immediate and long term social and environmental consequences of their activities. 
Corporate Social Responsibility of a corporation means obligation to act in a manner, which will 
serve the best interests of the society and which leads in the direction of positive contributions to 
human betterment. It means that they are not doing business merely for maximizing their profits or to 
make their shareholders happy. Nowadays this concept has undergone metamorphosis to include 
accepting of moral responsibilities towards the stakeholders. In today’s world, CSR is closely linked 
with the principle of sustainable development. In this age of widespread communication and growing 
emphasis on transparency, accountability, integrity, social and environmental investments are the key 
aspects of CSR.  Concept of CSR should adopt in a manner that is sustainable and multidimensional. 
The Indian companies can implement the concept of CSR with the help of advertising. The media 
should be active in keeping CSR in news and sensitizing the people about it, as well as highlighting 
the negatives of the corporate so that they can correct themselves. It is realized by companies that a 
corporation’s performance is determined by society and that no organization could hop to influence 
public opinion unless its publicity was supported by good works. The time has come for corporate 
organizations to realize the importance of in-depth scrutiny of all their actions by civil society and 
their own interests in articulating and implementing a genuine programme of corporate social 
responsibility. The societal marketing concept calls upon marketers to build social responsibilities 
among society into their marketing practices through Consumer satisfaction Company’s profit, 
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Society’s well-being.  
 
CSR in Advertising 
Corporate social responsibility is the important theme that is used extensively by ad sponsors to 
influence the consumers in their favor. This concept of ads helps to spread high morals and ethical 
values and also generates social awareness of several burning and critical issues. Many companies 
represent their brand as creating social awareness. Many companies’ advertisements have been plying 
a crucial role in fighting against social evils that hamper the progress of society.  Advertisements are 
powerful channel of information and communication. If connect carefully, they can be used as 
potential tolls to fight a number of social evils. Advertisements that are used to draw the attention of 
the general public towards a particular social issue are known as public service advertisement or CSR 
advertisement. Companies are realizing that as corporate citizens they are responsible for highlighting 
the values and morals that are important for the formation of a good society and are there fore keen to 
include social motives in their ads. Campaigns designed around societal issues help companies to 
differentiate their brands from competitors and create favorable impression about the company in the 
markets. This new era of advertising helps to spread high morals and ethical values and also generates 
social awareness of several critical issues. Advertisements have become a tool of communicating and 
creating an image in the consumer’s mind rather than just making sales.  There are many 
advertisements today in Indian ad industry which use concept of CSR.  For e.g. TATA Tea – Jaago 
Re, Idea Cellular – democracy idea, Indian tourism – Athithi Devo Bhava etc. 
 
CSR Advertisements by Tata group: 
Tata group is well known for their CSR, recently under Jaago Re campaign they create awareness in 
society about different social problem faced by India public. Fist they design an ad campaign which 
creates awareness in general public about their voting rights through election awareness campaign. 
Through this ad they motivate people to register for voting through their web site. They also make an 
effective slogan that “You are sleeping if you are not voting”. Another ad of Jaggo Re focusing on 
theme of corruption which is a serious evil spread in India, which create awareness in public through  
message of “Log khate kue hai kunki hum khilate hai , khilana bhandh karo, pilana suru karo. The 
theme is if you are not giving corruption, how more people can be corrupted so start efforts from your 
side for better society. Another ad of Tata Tea focuses on need for educational qualification for 
performing most important job of nation. Ad features a young boy, who is approached by a politician 
as part of election campaign. The boy asks politician’s qualification and work experience. This ad 
spread the message in society that select right leader for the nation because they are applying for most 
responsible job of managing a nation. 
 
CSR Advertisements by Idea Cellular: 
Idea Cellular promotes their brand and their different features through CSR. The tag line is “what an 
idea sirji”. Advertisement focus on concept of democracy, in one ad they convey the message that 
optician should take public opinion before taking decisions which affect public. For building a 
shopping mall politician’s secretary asks farmers opinion, they say no through message. So, politician 
rejects the proposal of building shopping mall in rural area. In another ad they convey the message 
that public select parliament leaders to reach their voice to government. In that ad father call his son 
who recently selected as a leader in parliament, father ask his son that “ye awaz sun rahe ho, he awaz 
vaha tak pohchane ke liye hi logo in tumhe vaha bheja hai.” Another ad focuses on mobile classrooms 
which educate underprivileged children. Another ad says that if politicians listen to public, public 
would listen to them. The ad says “Isi ko democracy kehthe hai.” Ads which shows concept of CSR 
are more receptive to audience and create awareness toward building a better nation and better 
society. Now advertisers have realized the fact that, they can use their promotional tools to attract and 
aware audience. Many organizations are in a race to perform their ethical responsibility through using 
concept of CSR in advertising message.  
 
CSR as a Tool to Strengthens Companies Reputation 
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Corporate social responsibility is an effective way of building goodwill for a company. Companies 
who create awareness in society about social issues like illiteracy, imbalance in sex ratio, create 
awareness about HIV/AIDS, swine flue, TB, immunization programmes etc. companies like TATA, 
Reliance, and Infosys are leading companies who strengthens their reputation in society by using 
concept of CSR.  Now a days media is also playing important role in performing their social 
responsibility best example is Time of India a national news paper who started campaign on save the 
girl child, educate India, lead India campaign etc. Many a time general public is willing to pay a 
premium for product and services to enable a company to perform their CSR. Considering the impact 
of CSR activities on a company’s reputation, organizations will have to plot a developmental path for 
CSR, integrating it with the rest of the business. 
 
CSR and Sustainable Development 
 
Many corporate sectors now realize that upholding the interests of society is clearly in the interest of 
the corporates themselves. After recession and some scandals in corporate world it become 
compulsive need for companies to do well to reflect positive behavior and regain the trust of public by 
performing CSR. In recent times many examples of well established and successful organizations 
losing public trust and market strength on account of negligence of social norms or even unethical 
practices. Corporate society need to realize that upholding the interests of society is clearly in the 
interest of organizations themselves.  There are many environmental and social issues against society 
and business, like global warming, degradation of forests, biodiversity, water resources, clean air and 
healthy soils. The corporate sector must not only lead in fulfilling environmental protection act 
requirement but also as a measure of enlightened self-interest, since future market worldwide would 
favor products and services that sub serve the objectives of sustainability. Research organizations with 
a deep commitment to bringing about transformation of Indian society need to create intellectually 
sound and socially relevant solutions that could be replicated and disseminated for the benefit of 
diverse country. Finally we can say that for sustainable development corporate sector should take 
initiatives towards the establishment and strengthening of institutes which performs CSR. 
 
Cause Related Marketing 
CRM is a popular method of image building, in which company’s link with charities or nonprofit 
organizations as contributing sponsors. The companies benefits from favorable publicity, while the 
charity receives much needed funds.  In this regard, corporate houses are joining with charities or 
cause to market an image, product or service for mutual benefit. Embracing a good cause, not only 
build brand loyalty among hard to please consumers, but also stands for something beyond merely 
profit. CRM also provides the emotional as well as the rational engagement of the consumer with the 
brand. It provides a tangible demonstration of the company’s corporate social responsibility, its value 
and its ethics. Today’s consumers want more than just quality, price and service in their purchases; 
they want to do business with companies that are socially responsible. CRM not only satisfies the 
consumers, but can also differentiate the company from its competitors and also provide other 
tangible benefits, like increased sales, visibility, customer loyalty, enhanced company image etc. 
 
CRM Practices in Indian Advertising Industry 
Procter & Gamble who started campaign of educating underprivileged children by making partnership 
with Child Right & You (CRY), if you buy Duracell, Gillette series, Pantene, Whisper, Head & 
Shoulders, Rejoice etc. you’re paying for product price contribute to educate these children. Idea 
Cellular: On the first anniversary of 26/11, Idea Cellular initiated the movement titled the 'Talk for 
India Hour'. An advance nationwide campaign publicized the hour. Approximately 5.5 crore Idea 
subscribers were made aware, that for every call they made between 8.36 p.m. and 9.36 p.m. that 
evening, the net revenue generated would be handed over by Idea Cellular to the cause of protective 
gear for police personnel. At its culmination, approximately Rs. 1.25 crore was generated as revenue 
from subscriber calls. Idea Cellular doubled the amount, and contributed a total sum of Rs. 2.50 
crores. This cheque of Rs. 2.50 crore, for the Prime Minister's National Defence Fund, was handed 
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over to Mr. P. Chidambaram, Hon'ble Home Minister by Mr. Sanjeev Aga, Managing Director, Idea 
Cellular, at an austere ceremony in the national capital. 
 
Conclusion : 
Corporate houses now has to realize that without concept of societal marketing as well as performing 
ethical responsibilities toward society business cant sustain and nourish for longer period of time. In 
today’s era advertisers have to realize the ethical value of advertisements so they are using concept of 
corporate social responsibility and deliver strong message to society about different issues. Caused 
related marketing is part of social responsibility through which company can perform their social 
responsibility with other partner and create positive image of their company against competitors. 
CRM not only provide positive brand image, but also enhances credibility and good relationship with 
stakeholders. 
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                   शकु्रनी�त म� राजनी�तशास्त्र   
                                      सोलकं� मनीषा एल.  

                             पीएच.डी. शोधछात्रा ,  
                   महाराजा कृष्णकुमार�सहंजी भावनगर यु�नव�सर्ट� , भावनगर 

 
 
                               मह�षर् शुक्राचायर् �वर�चत 'शुक्रनी�त' गं्रथ पाचं अध्याय�  म� �वभािजत ह� | प्रथम अध्याय  

के श्लोक 4 से 17  श्लोक तक जो राजनी�त शास्त्र का �नरूपण है यह म�  �नरू�पत   करना चाहती हँू | 
       
                             ‛ राजनी�त ’ दो शब्द� का  एक समूह है | िजस म� ‛ राज ’ = शासन  और  ‛ नी�त ’ = उ�चत 

समय और उ�चत स्थान  पर उ�चत कायर्  करने क� कला | 
 
                  “ एवं कत्तर्व्यमेव ंन कत्तर्व्य�मत्यात्मको यो धमर्ः सा नी�तः | ” 
                                               (नी�तम�जर� -   प.ृ न ं-1) 
 
                           “ राजा को क्या करना चा�हए और  क्या नह�ं करना चा�हए यह अपने कतर्व्य का �ान होना 
ह� नी�त है " राजनी�त का इ�तहास अ�त प्राचीन है ; �वश्व के सबसे प्राचीन सनातन गं्रथ� जसेै �क -रामायण , 

महाभारत , मनसु्म�ृत , शुक्रनी�त आ�द म� इसका सवार्�धक �ववरण देखने को �मलता है | नी�तशास्त्र से अन्य 

िजतने शास्त्र ह� वे सब व्यवहार के एक अशं को  बताने वाले ह� �कन्तु सभी लोग�  का उपकारक , समाज क� 
िस्थ�त को सुर��त रखने वाला नी�तशास्त्र ह� ह� क्य��क यह धमर् , अथर् तथा काम का प्रधान कारण और मो� 

को देने वाला कहा हुआ है | ” 1  राजा को यत्नपूवर्क नी�तशास्त्र का सदा अभ्यास करना चा�हये | अ�ानी राजा से 

प्रजा प्रसन्न नह�ं होती है , मनसु्म�ृत म� मन ुने कहा  है - 
 
                       त्र�ैवद्येभ्यस्त्रयीं �वद्यां दण्डनी�त ंच शाश्वतीम ्  | 
                       आन्वी��क�ं चात्म�वद्यां वातार्रंभाशं्च लोकतः || 
                                                 (मनुस्म�ृत -7/43,प.ृ न.ं -131) 
 
                           “ राजा तीन� वेद� के जानने वाल� से तीन� वेद , सनातन दण्डनी�त , तकर् शास्त्र और वेदान्त 

का �ान प्राप्त करे तथा खेती , व्यापार आ�द को लोक व्यवहार से सीखे| ” य�द राजा को नी�तशास्त्र का �ान 

नह�ं है तो वह अपने साथ राष्ट्र का भी �वनाश  कर देता है | 
 

                                                             
1.     �क्रयैकदेशबोधी�न शास्त्राण्यन्या�न सं�त �ह || 

       सव�पजीवकं लोकिस्थ�तकृन्नी�त शास्त्रकम ्| 

       धमार्थर्काममूलं �ह स्मतृ ंमो�प्रदं  यतः || 

                  (शुक्रनी�त -1/ 4-5,प ृ.नं -1) 
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                        “ सुनी�तकुशला �नत्य ंप्रभंव�त च भ�ूमपाः | ” 
                                                  (शुक्रनी�त -1/7,प.ृन.ं-2) 
 
                     " और राजा लोग इसी शास्त्र से सनु्दर र�ती से नी�त म� �नपणु होते ह� |"अपने राष्ट्र क� र�ा के 

�लये राजा को सदैव सजग रहना चा�हये |श्री चण्डशे्वर कहते है - 
 
                         “ स्वयं गहृ�तराष्ट्रो  �ह पा�थर्वः सुखमेधते |” 
                                (राजनी�तरत्नाकरः -प्रथमस्तरङ्गः प.ृनं. 15) 
 
                          “ जो राजा स्वय ंह� राष्ट्र क� र�ा म� सजग रहता है वह सुख प्राप्त करता है|” “ सम्पूणर् लोक 

व्यवहार क� िस्थ�त �बना नी�तशास्त्र के उसी प्रकार नह�ं हो सकती , िजस प्रकार भोजन के �बना प्रा�णय� के देह 

क� िस्थ�त नह�ं रह सकती |”2 िजस प्रकार जीवन जीने के �लये �नय�मत आहार क� आवश्यकता है उसी प्रकार 

अच्छ� तरह से शासन करने के �लए नी�तशास्त्र का बार -  बार अध्ययन करना चा�हये | राजा का नी�तशास्त्र 

�ान म� प्रयोजन यह है �क  - " लोग� के सम्पूणर् अभीष्ट को �सद्ध करने वाला यह नी�तशास्त्र है | इसे सभी 
स्वीकार करते ह� और यह राजाओं के �लये भी अवश्य जानने योग्य है | क्य��क राजा लोग� का स्वामी है| ”3 
राज्य म� राजा प्रजा के �लये होते है , प्रजाजन� क� हर माँगे पूर� करने क� फजर् राजा क� है | इस�लये राज्य के 

�वकास के �लये क्या करना चा�हए वह राजा को �ात होना चा�हए और ऐसी �वद्या नी�तशास्त्र ग्रंथ� के 

अध्ययन से ह� �मलती है |राजा और सामान्य लोग� के जीवन म� नी�त और नी�तशास्त्र के महत्व समझाने हेत ु

शुक्राचायर् जी लौ�कक दृष्टांत देते हुए कहते है - 
 
                            शत्रवो नी�तह�नानां यथाऽपथ्या�शनां गदाः | 
                            सद्यः के�चच्च कालेन भवं�त  न भवं�त च || 
                                                       (शुक्रनी�त -1/13,प.ृन.ं 3) 
 
                                  “ िजस प्रकार कुपथ्य भोजन करने वाल� को कोई रोग शीघ्र और कोई देर म� उत्पन्न होते 

ह� , एव ंपथ्य से रहने वाल� को रोग नह�ं उत्पन्न होते ह� , उसी प्रकार नी�त से र�हत लोग� के कोई शत्रु , शीघ्र और 

कोई देर से उत्पन्न होते एव ंनी�त से यकु्त रहने वाल� के शत्र ुनह�ं उत्पन्न होते ह�|” अनी�त क� वजह से भी राजा 
                                                             
2.     सवर्लोकव्यवहारिस्थ�तन�त्या  �वना  न�ह   | 

       यथाऽशन�ैवर्ना देहिस्थ�तनर् स्या�द्ध दे�हनाम ्|| 

                   (शुक्रनी�त -1/11,प.ृ नं. 2) 

 

3.     सवार्भीष्टकरं नी�तशास्त्रं स्यात्सवर्संमतम ्| 

      अत्यावश्यं नपृस्या�प स सव�षां  प्रभुयर्तः || 

                     (शुक्रनी�त -1/12,प.ृ नं. 3) 
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अपने प�रवार के साथ �वनष्ट हो जाता है | �वरोचन -कुमार ब�ल बाल्यकाल से ह� सदा ब्राह्मण� पर दोषारोपण 

करते थे इस�लये उनक� राजल�मी , जो शत्रओु ंको संताप देने वाल� थी , उन के पास से हट गयी |”4 रावण , 

�शशुपाल , जरासंध , दयु�धन , कंस आ�द अनी�त के आचरण वाले थे और उसका �वनाश हो गया | “ ‛ �नत्य 

प्रजाओं का पालन और दषु्ट� का दमन करना ’ ये दोन� राजाओं के �लये परम धमर् है और ये दोन� �बना 
नी�तशास्त्र के नह�ं हो सकते है |”5 जो राजा प्रजाओं का पालन नह�ं  कर सकते उसे प्रजा उखाड़ देती है | अगर 

प्रजाजन� राजा से संतषु्ट नह�ं है तो राजा के शासन वह� स्थ�गत हो जाते है | महाभारतकार वेदव्यासजी कहते है 
- 
 
                                अर��तात्मा यो राजा प्रजाश्चा�प न र��त | 
                                प्रजाश्च तस्य �ीयन्ते ततः सोऽन�ुवनश्य�त || 
                                                           (महा.भा.शां.प. 91/39,प.ृन.ं4658) 
 
                        जो राजा अपनी र�ा नह�ं कर सकते वह प्रजा क� भी र�ा नह�ं कर सकते| पहले उसक� प्रजाएँ 

�ीण होती ह� ; �फर वह स्वय ंभी नष्ट हो जाता है | “ नी�त र�हत होना ह� राजा के �लये महान �छद्र (दोष )है , जो 
सदा भय देने वाला , शत्रु क� व�ृद्ध करने वाला तथा अत्यंत बल को �ीण करने वाला कहा हुआ है | अगर  राजा  
नी�त  के �वरुद्ध आचरण कर�गे तो सत्य ह� उसके शत्र ुबढ़ जाते है और शत्रु कभी भी राजा का �वनाश कर सकते है 

, ऐसी हालत म� राजा और प्रजाजन� दोन� सतत  भय के साथ ह� जीते है | नी�त �वह�न राजा बल को �ीण करने 

वाला  कहा गया है , क्य��क वह सदा अ�भमान के साथ जीता है , शुक्राचायर्जी अनी�त वाले राजा के आचरण पर 

कटु  बचन बरसाते हुए कहते है - 
 
                       नी�त ंत्यक्त्वा वत्तर्ते यः स्वतन्त्रः स �ह दःुखभाक् | 
                                     स्वतन्त्रप्रभुसेवा    त ु           ह्य�सधाराबलेहनम ्|| 
        (शुक्रनी�त -1/16,प.ृन.ं 3) 
 
                        " अतः जो राजनी�त का त्याग कर उच्छृङ्खल व्यवहार करता है वह दःुख भोगता है |और 

उच्छृङ्खल राजा क� सेवा करना तलवार क� धार - चाटने के समान हा�नकारक है | " वह योग्य समय पर सह� 
�नणर्य नह�ं ले सकता है | उसे कोई भी , कभी भी प्रसन्न नह�ं कर सकते | 
 

                                                             
4.        ब्राह्मणानां सदासूयाद् बाल्याद् वैरोचनो ब�लः | 

          अथास्मािच्छ्ररपाक्रामद्  यािस्मन्नासीत ्प्रता�पनी || 

                     (महा.भा. शां. प. 91/24,प.ृ नं.4658) 

 

5.        नपृस्य परमो धमर्ः प्रजानां प�रपालनम ्  | 

          दषु्ट�नग्रहणं �नत्यं न नीत्याऽतो �वना ह्यमेु || 

                     (शुक्रनी�त -1/14,प.ृनं.3) 
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                  स्वाराध्यो नी�तमान ्राजा दरुाराध्यस्त्वनी�तमान ्| 
                                   यत्र नी�तबले    चोभे     तत्र     श्रीस्सवर्तोमुखी || 
                (शुक्रनी�त-1/17, प.ृन.ं 3) 
 
                     "नी�त से यकु्त राजा क� सुखपूवर्क और अनी�त से यकु्त राजा क� दःुखपूवर्क आराधना क� जा 
सकती है | िजस राजा के पास नी�त तथा बल ये दोन� है उसके पास चार� तरफ से ल�मी आती है |" ल�मी भी 
अनी�त वाले राजा के समीप वास नह�ं करती है वह हमे  इ�तहास के अध्ययन से �ात होता  है | “ �वरोचनकुमार 

ब�ल से हटकर वह राजल�मी देवराज इंद्र के पास चल� गयी | �फर इंद्र के पास उस ल�मी को देखकर राजा ब�ल 

को बड़ा पश्चात्ताप होने लगा |"6 
 
                        इस प्रकार शुक्रनी�त म� शुक्राचायर्जी ने राजा के प्रथम कतर्व्य ‛ राजनी�तशास्त्र ’ गं्रथ� का 
अध्ययन करना एवं नी�त यकु्त आचरण होना अ�त आवश्यक है , �सफर्  अध्ययन न करके उसे अपने आचरण 

म� लाना जरूर� है , यह बात� �व�वध दृष्टांत� के द्वारा समझाया है | राजा के जीवन म� राजनी�त और 

राजनी�तशास्त्र का होना   अत्यंत आवश्यक है | 
 
                           ◆◆◆◆◆◆◆◆◆●●●●●●●◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
 
 

                                                             
6.    ततस्तस्मादपाक्रम्य सागच्छत ्पाकशासनम ्| 

      अथ सोऽन्वतपत ्पश्चािच्छ्रयं दृष्टवा पुरन्दरे || 

             (महा.भा. शां. प. 91/25,प.ृ नं. 4658) 
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अिभ�ानशाकुन्तलम ्के अ�ेंजी अनुवाद का मलू्यांकन  
(ऑथर्र िविलयम राइडर कृत अनुवाद के िवशेष सन्दभर् म�) 

रिव �काश चौबे 
शोधच्छा�  

भाषा, सािहत्य एवं संस्कृित अध्ययन संस्थान 

जवाहरलाल नेह� िव�िव�ालय

 
 

अिभ�ानशाकुन्तलम ्महाकिव कािलदास क� सवार्िधक �िस� कृित ह।ै उन्ह�ने अपनी का�-िनिध के �ारा संस्कृत 

सािहत्य को अत्यन्त सम�ृशाली स्व�प �दान �कया ह।ै मानव जीवन के सभी �ापक क्षे�� का संस्पशर् करती �ई 

किव क� अ�ितम �ितभा का प�रचायक उनक� कालजयी कृित अिभ�ानशाकुन्तलम ्है। इस कृित ने न केवल भारतीय 

सािहत्य अिपत ुिव�पटल पर एक अिमट छाप छोड़ी ह।ै िविभ� भाषा� म� �ए अनुवाद कमर् ने इस ेऔर भी मिहमा 

मंिडत �कया है। इस कृित के पचास से भी अिधक अनुवाद केवल अ�ेंजी भाषा म� अब तक हो चुके ह�, जो इस कृित के 

महानता के साथ-साथ सािहत्य �िेमय� के मधय् इसके �ित गहन �ेम को �द�शत करत ेह�। सवर्�थम िविलयम जोन्स 

महोदय ने सन ्1789 म� अिभ�ानशाकुन्तलम ्का ग� �प म� अनुवाद ‘Sacontala or The fatal ring’ नाम स े�कया 

था। इसके बाद सन ्1855 म� मोिनयर िविलयम्स ने इसका अनुवाद ‘Sakoontala or; The lost ring’ के नाम स े

�कया। �फर एम. आर. काल,े जे. जी जेिनन्ग्स, �रचाडर् िपशले, ऑथर्र िविलयम राइडर, बबर्रा स्टोलर िमलर, चन्�ा 

राजन और डब्ल.ू जे जॉन्सन न ेभी अिभ�ानशाकुन्तलम ्का अनुवाद अ�ेंजी भाषा म� �कया। ध्यात� ह ै�क िविलयम 

जोन्स महोदय तथा मोिनयर िविलयम्स �भृित �ारंभ के िजतने भी आगं्ल िव�ान� ने इसको अन�ूदत �कया, वे कह� न 

कह� औपिनवेिशक मानिसकता के अधीन थ।े उनके अनुवाद कमर् म� उनक� कई स्थान� पर एकांगी दिृ� का सहज ही 

िनदशर्न �ा� होता ह।ै वह� एम. आर. काल,े चन्�ा राजन �भिृत कुछ भारतीय अनुवादक� ने आगं्ल िव�ान� स ेपृथक् 

एक नवीन दिृ� का सू�पात कराया ह,ै जो सवर्था ज्यादा अनुकरणीय ह।ै 

शु� म� भारतीय �न्थ� के अ�ेंजी अनुवाद ���या का आरंभ �शासिनक उपकरण के �प म� �आ था। कालान्तर म� 
अिभ�ानशाकुन्तलम ्के अनुवाद के समय से यह भारत को समझने क� ���या का अंग बन गया। अिभ�ानशाकुन्तलम ्
के अनुवाद स ेपूवर् िजतन ेभी �न्थ� का अनुवाद �आ था, चाह ेवो  मनुस्मिृत हो, अथवा गीता या अन्य कोई भी �ंथ, 

सबके मूल म� दाशर्िनकता एवं आध्याित्मकता का समावशे था। अिभ�ानशाकुन्तलम ्के जोन्स �ारा कृत अनुवाद ने 

पि�म को इस बात से अवगत कराया �क दाशर्िनकता एव ंआध्याित्मकता के कलेवर के साथ-साथ भारत सािहित्यक 

�प म� भी धनी ह।ै जोन्स पहले ऐसे ि��टश िव�ान थ,े िजन्ह�न ेभारतभिूम को सािहत्य क� उवर्रा भिूम के �प म� 

दखेा। G.N. Devy िलखत ेह� �क – 

“Jones was the first British scholar to perceive India in terms of a literary culture and his 
discover of India as a nation with a literature, and a literature extending to remote antiquity, 
enthused his readers in Britain to look to India for literary inspiration.”1 

                                                             
1 G.N. Devy, Of many heroes: An Indian essay in literary historiography., P. 78 
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जोन्स अपने �ारा अन�ूदत अिभ�ानशाकुन्तलम ्के �ा�थन म� िलखते ह� – 

“I turned it word for word into English, and afterwards, after adding or suppressing any 
material sentence, disengaged it from the stiffness of the foreign idiom, and prepared a 
faithful translation of the Indian drama, which I now present to the public, as a most pleasing 
and authentic picture of old Hindu manners and one of the greatest curiosities that the Asian 
literature has yet brought to light”2 

यहा ंन िसफर्  वे अपन ेअनुवाद को िव�सनीय क� सं�ा दते ेह�, बिल्क उस ेिहन्द ूआचार-िवचार क� स�ी तस्वीर (true 

picture of Hindu manners) भी करार दते ेह�। 
यहा ंध्यान दने ेयोग्य बात यह ह ै�क का��न्थ� म� अिभ�ानशाकुन्तलम ्का ही अनुवाद �थमतया क्यूं? इसके कई 
कारण सभंािवत ह�, ले�कन जो मखु्य �प स ेदिृ�गोचर होता ह,ै वह ह ैइसका संस्कृत वा�य म� अि�तीय स्थान। अ�ेंज 
लोग� को भारत क� �ाचीन गौरवशाली परंपरा� को समझना था, साथ ही साथ उन्ह� भारतीय जीवन शैली, रीित-
�रवाज, धमर्, संस्कृित और सामािजक िवषय� के िवकास का प�र�ान भी चािहए था। जोन्स ने अपने �ा�थन म� ही 
‘राधाकान्त’ नाम के �ा�ण का िज� �कया ह,ै िजसस ेवे ‘महाकिव कािलदास’ के बारे म� जान पाए। 
कािलदास रिचत अिभ�ानशाकुन्तलम ्म� का�रस का आस्वादन, स�दयता और स्वाभािवकता का िनदशर्न सहज ही 
होता ह।ै कािलदास स ेपृथक् िजतने भी किव संस्कृत म� �ए ह�, उनम� कुछ को छोड़कर, सभी किवय� क� आलोचना 
जमर्नी के िव�ान बेबर ने क� ह।ै बेबर का कहना है �क – “कािलदास के बाद के का�� म� वीर रसात्मकता का संबंध 
छूटता गया, �ृंगार रसात्मकता क� �वृि� बढ़ती गई। प�रणामस्व�प भाषा अपन ेसहज सरल स्व�प को छोड़कर 
बड़े-बड़े शब्द� और दीघर् समास� का आ�य लेन ेलगी, जो शब्दाडबंर ही हो गये। किवता बा� मूलक अलकंार, �ेष, 
योिजत शब्द िवन्यास, वाक्य चातुरी का पयार्य बन गई। का� का िवषय गौण होता चला गया और भाषा-चातुयर् 
अिधकािधक �बल हो गया।”3 

कािलदास क� िव��ा पर िवचार करत े�ए महावीर �साद ि�वेदी िलखते ह� �क – “जहा ंतक कािलदास के किवत्व 
शि� का �� ह,ै उसम� कािलदास न े �कृित के �सार और मानव �दय क� िभ�-िभ� वृि�य� का जो इतना 
�मोदानुभव-जन्य वणर्न �कया ह,ै �मोदोत्पादन क� जो शि� �ितपा�दत क� ह,ै वह अिवनाशी ह।ै इनक� अनोठी 
कल्पना� म� पूरा ��ाण्ड ह ैऔर कल्पना� के वणर्न म� सुन्दर �दयस्पश� िच� तथा �ाकरण, ज्योितष, अलकंार, 
नीित वेदांत, सांख्य, पदाथर् िव�ान, इितहास और पुराण अथार्त ्सभी शा� और सभी िव�ा� का उन्ह�न ेउपयोग 
�कया है।”4 
सभंवतः इन्ह� सब िवशेषता� के आधार पर कािलदास क� कृित को सवर्�थम अनुवाद करन ेहतेु चयिनत �कया गया। 
अिभ�ानशाकुन्तलम ्के बारे म� कहा जाता ह ै–  

का�ेषु नाटकं रम्यं, त� रम्या शकुन्तला। 
त�ािप चतुथ�ङ्कस्त� �ोकचत�ुयम्। 

भारतीय वा�य परम्परा इस नाटक को संस्कृत सािहत्य का सवर्�े� नाटक मानती आई ह।ै कािलदास न े
अिभ�ानशाकुन्तलम् म� महाभारत के ‘शकुन्तलोपाख्यान’ के इितवृ� को अपनी नवनवोन्मषे शािलनी �ितभा से सरस 

                                                             
2 Sir William Jones, Sacontalá or The Fatal Ring, preface 
3 महावीर �साद ि�वेदी रचनावली, खण्ड 8, पृ. 60 
4 वह�, पृ. 244 
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एवं ग�रमामय बनाकर �स्ततु �कया ह।ै अन्य� भी इसक� �शंसा म� कहा गया ह ै �क कािलदास का सवर्स्व 
अिभ�ानशाकुन्तलम ्ह।ै 

“कािलदासस्य सवर्स्वमिभ�ानशकुन्तलम ्॥'' 

यूरोप म� अिभ�ानशाकुन्तलम ् क� इतनी ख्याित के पीछे रोिमला थापर का मानना ह ै �क जमर्नी के �ाकृतवाद ्
(Romanticism) का इसम� ब�त बड़ा योगदान ह।ै वह कहती ह� - 

“Romanticism preferred the less orderly aspect of the Greco Roman past and looked for the 
exotic, the unusual, the irrational, the emotional and the imaginative as against the typical, the 
rational and the real. The availability of literature from the “Orient” revealed another world. It 
was a move away from the known European civilisation to the imagined fantasies of societies 
outside Europe, and from a long time past.”5 

अिभ�ानशाकुन्तलम ्के कई भाषा� म� �ए अनुवाद के मलू म� िविलयम जोन्स का अनुवाद है, िजसने इस कृित को 
िव� फलक पर ददेीप्यमान बनाया। अिभ�ानशाकुन्तलम ्  के अनुवादक�य कमर् पर िवचार करते �ए तेजिस्वनी 
िनरंजना का स्प� मंत� ह ै– 

 “As translator and scholar, Jones was responsible for the most influential introduction   of a  
textualised India to Europe.”6 

अिभ�ानशाकुन्तलम ् के मलू पाठ को लकेर िव�ान� म� मतैक्य का अभाव ह।ै अत्यिधक लोकि�य तथा रंगमंचीय 
उपादान� स ेयु� होन ेके कारण ही संभवतः िभ�-िभ� पाठ �ा� होत ेह�। बृह�र �प म� दखेा जाए तो इस ना�कृित 
का पाठ दो पाठपरंपरा� म� �वािहत �आ िमलता ह-ै बृहत ्पाठ तथा लघ ुपाठ। इन दोन� पाठ� को आधार बनाकर 
मखु्य�पेण चार संस्करण� को गहृीत �कया गया ह ै– बंगाली, दािक्षणात्य, काश्मीरी तथा दवेनागरी संस्करण।  �ा� 
कई संस्करण� म� अलग-अलग अनुवादक� न ेइन चार� म� से �कसी एक का अनुवाद �कया ह।ै जोन्स महोदय ने बंगाली 
संस्करण को आधार बनाकर अनुवाद �कया ह।ै इन्ह�न ेसवर्�थम इस कृित को ल�ैटन भाषा म� अनू�दत �कया था, 
तत्प�ात् इसको ‘Sacontala or The fatal ring’ नाम स े आगं्ल भाषा म� अनू�दत �कया। पाठभेद से इतर इन 
संस्करण� म� �ोका�द क� सखं्या� म� भी पयार्� भेद दखेने को िमलता ह।ै 

डॉ. �रचाडर् िपशेल (1876) तथा डॉ. �दलीपकुमार का�ीलाल (1980) ने अिभ�ानशाकुन्तलम ् के बंगाली पाठ का 

समीिक्षत पाठ- संपादन �कािशत �कया है। इन िव�ान� ने बंगाली िलिप म� िलिखत पांडुिलिपय� म� �त्येक अकं क� 

समाि� पर अं को के जो िविभ� नाम �दए ह�, जैस-े 1. इत्याखटेको नाम �थमोऽङ्कः 2. इत्याख्यानगुि�नार्म 

ि�तीयोऽङ्कः इत्या�द उस ेस्वीकृत रखा है एवं उिल्लिखत �कया ह।ै राईडर महोदय ने अिभ�ानशाकुन्तलम ्के बगंाली 

संस्करण का अ�ेंजी अनुवाद करते �ए अंक� के नाम� को पाठ के �ारंभ म� ही रखा ह।ै 

सािहित्यक िवधा� म� स ेकिवता, उपन्यास, लघ ुकथा तथा अन्य ग� सािहत्य� क� तुलना म� नाटक का अनुवाद थोड़ा 

और िक्ल� हो जाता ह।ै नाटक म� का� के अित�र� गीत, वा�, नृत्य, आलेख, वेश-िवन्यास, केश-िवन्यास, आभूषण, 

दशृ्य अिभनय आ�द कई �कार क� कला� का एक साथ गुंफन होता है, िजस ेअन�ूदत कर पाना काफ� द�ुह होता ह।ै 

एक ही संस्कृित म� पली-बढ़ी दो भाषा� म� अनुवाद क� बात हो तो समझ के स्तर पर ज्यादा परेशानी का सामना 

                                                             
5 Thapar, Romila. History and Beyond, New Delhi, Oxford University Press, 2004, p. 209. 
6 Tejaswini Niranjana, Sitting Translation: History, Post-structuralism, and the colonial text, P. 42 
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नह� करना पड़ता, �कन्त ुजब दो अलग-अलग संस्कृित ह� और भाषा क� संरचना और स्व�प के मध्य भी ब�त िवभदे 

हो, ऐस े म� मलूकृित के भाव� को यथा�प उतार पाना ब�धा सभंव ही नह� हो पाता। संस्कृत स े अ�ेंजी म� 

ना�ानुवाद क� समस्या को उजागर करती �� दोरोथी म�टल्डा �फगएुरा (Dorothy Matilda Figueira) िलखती ह� 

–  

“Sanskrit verses have very strict and definite metrical forms, complex patterns and assonance 
and alliteration and qualities of rhythm and musicality, it is difficult to render them directly 
into another language.”7 

संस्कृितगत और भाषागत वैिवध्य के उपरान्त भी राइडर ने इस कालजयी कृित को अन�ूदत �कया ह।ै इनका अनुवाद 
यूरोपीय अनुवादक� के औपिनविेशक मनोविृ� स ेअलग है।  

ऑथर्र िविलयम राइडर और उनका अनवुाद  

सन ्1877 म� अम�ेरका के ओब�लन शहर म� जन्म ेऑथर्र िविलयम राइडर संस्कृत सािहत्य के ममर्� तथा कैिलफ़ो�नआ 
िव�िव�ालय म� संस्कृत के �ोफेसर थ।े उन्ह�ने कई संस्कृत पसु्तक� का अ�ेंजी म� अनुवाद �कया ह।ै उनके �ारा �कया 
गया पंचतन्� एव ंगीता का अनुवाद ब�त ही �िस� ह।ै उन्ह�ने सन 1912 म� ‘Translations of Shakuntala, and 
Other Works’ के नाम सेअिभ�ानशाकुन्तलम ्का अ�ेंजी अनवुाद �कया ह,ै िजसका �काशन London: J. M. Dent 

and Sons; �ारा �आ ह।ै सर िविलयम जोन्स और मोिनयर-िविलयम्स �ारा अन�ूदत संस्करण� क� तलुना म� इनका 

अनुवाद काफ� अिधक प�रष्कृत माना जाता ह।ै  

अनुवाद के पीछे अनुवादक का �कस बात पर िवशेष जोर है, यह उसके शीषर्क से काफ� हद तक जान िलया जाता ह।ै 

सर िविलयम जोन्स ने अपने अनुवाद के शीषर्क को ‘शकुन्तला द फटल �रग’, मोिनयर-िविलयम्स ने ‘शकुन्तला द 

लोस्ट �रग’ और अन्य-अन्य अनुवादक� ने अलग-अलग नाम �दया है। इसके िवपरीत राइडर महोदय न ेिसफर्  अपने 

शीषर्क को ‘शकुन्तला का अनुवाद’ कहा ह।ै इन्ह�न ेअपन ेअनुवाद म� पा�� के बारे म� भी िवस्तृत जानकारी नह� दी ह।ै 

दषु्यन्त जैसे मखु्य पा� के बारे म� भी वे खामोश ह�। आकाशभािषत, जनािन्तक आ�द �करण� को भी वे उसके स्व�प 

म� नह� रख पात ेह�। श्याल, वखैानस, सानुमती, नारद, व�ेवती जैस ेकई छोटे-छोटे पा�� को व े�ारंभ म� पा�-प�रचय 

म� स्थान नह� दते।े  

इन्ह�न ेप�� के अनुवाद म� तुकबंदी पर िवशेष जोर �दया ह,ै इसके फलस्व�प कई स्थान� पर वाक्य अनपिेक्षत �प म� 

लम्ब े�ए ह�। कई बार भाव को सटीक �कट करने म� तुकबन्द शब्द नह� िमल पात,े तो अनुवादक ग� िवधा म� ही प�� 

को गु�ंफत कर दतेा है। राइडर इससे परहेज करते �ए तुकबन्दी पर िवशेष जोर दतेे ह�। अिभ�ानशाकुन्तलम् के �थम 

अंक म� ही कािलदास भयभीत मृग का सजीव िच�ण करते ह� – 

�ीवाभंगािभराम ंम�ुरनुपतित स्यन्दन ेब�दिृ�ः 

प�ाध�न �िव�: शरपतनभयाद ्भूयसा पूवर्कायम।्  

                                                             
7 Figuiera, Dorothy Matilda. Translating the Orient: The Reception of Sakuntala in Nineteenth-Century Europe., P.22 
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दभ�रधार्वलीढैः �मिववृतमुख�िंशिभः क�णर्वत्मार्  

पश्योद�प्लुतत्वाद ्िवयित ब�तरं स्तोकमतु्या� �याित॥ 

इसका अनुवाद राइडर कुछ इस �कार करते ह� - 

His neck in beauty bends 
As backward looks he sends 
At my pursuing car 
That threatens death from far. 
Fear shrinks to half the body small; 
See how he fears the arrow's fall! 

The path he takes is strewed 
With blades of grass half-chewed 
From jaws wide with the stress 
Of fevered weariness. 
He leaps so often and so high, 
He does not seem to run, but fly.8 

उपयुर्� अनू�दत प� म� दखेा जा सकता ह ै�क �ोक क� चार पंि�य� को तुकबन्द करने के �यास म� बारह पंि�य� तक 

प�चंा �दया जा रहा है। संस्कृत नाटक� म� अिधकाशं स्थान� पर भावत�व क� �धानता ह।ै भाव� का सू�म अंकन तथा 

उनम� का�ोिचत सौन्दयर् को समािहत करन ेम� ही संस्कृत नाटककार का सवार्िधक �य� दखेा जाता ह।ै यहां पर किव 

क� िच�ात्मक शैली दशर्नीय ह।ै आध ेचबाए �ए दभ� को चरते �ए मृग का अकस्मात पीछा �कया जाना अिभ�ंिजत 

ह।ै अिभनवगु� ने अिभ�ानशाकंुतल के उपयुर्� प� क� मीमांसा करते �ए िलखा ह ै �क – “समृ� का� भाषा 

(�जंना रिक्षत का�भाषा) के �ारा यहा ंभयभीत मृग का मानसी साक्षात्कार होता ह।ै”9 उस भया�ातं मृग के �बब 

को यह अनुवाद अच्छे �कार स े�स्तुत नह� कर पा रहा है। संस्कृत का नाटककार किव �दय व स�दय होन ेके कारण 

भाव� को ही गांभीयर् का जनक समझता है, वह कोरी कलात्मकता को मह�व नह� दतेा। कई स्थान� पर इन्ह�न ेसटीक 

अनुवाद �कए ह�, जो अन्य अनवुादक उस स्थान पर नह� कर सके ह�। �थम अंक म� शकुन्तला अपन ेसखी स ेकहती ह ै

�क ि�यंवदा न ेमरेे ऊप�र व� को कस के बाँध �दया ह,ै इसे िशिथल करो। इस पर ि�यंवदा उपालंभ दतेी ह ै�क मझु े

नह� अपने यौवन को दोषी ठहराओ। इसका अनुवाद राइडर महोदय ने कुछ इस �कार से �कया ह ै – ‘You had 

better blame your own budding charms for that.’ यह इनका अनुवाद भावाथर् के काफ� सि�कट ह।ै वाक्य क� 

सकुुमारता भी ब�त शोभनीय है। 

इन्ह�न ेअिभ�ानशाकुन्तलम ्के बगंाली वाचना को अपने अनुवाद का िवषय बनाया ह।ै �त्येक अंक का नाम वे �ारंभ 

म� ही द ेदते ेह�, जब�क अंक का नाम बंगाली संस्करण म� अन्त म� �दया गया है। इन्ह�न ेअनुवाद म� �कस �िविध का 

�योग �कया ह,ै इसका उल्लेख नह� करते। अिभ�ानशाकुन्तलम ् के मह�व को वे भली-भािंत समझत े थे। 

अिभ�ानशाकुन्तलम ्वह रचना है, जो अपन ेदेश काल का अित�मण करके हर दशे और हर काल के संदभर् म� साथर्क 

�ई ह।ै राइडर ने कहा ह ै�क शकंुतला जैसा �ंथ दो हजार साल म� एक बार �कािशत होता है। 

                                                             
8 Translations of Shakuntala, and Other Works, p.5 
9 तस्य च ‘�ीवाभगंािभराम’.. इत्या�द वाक्येभ्यो वाक्याथर् �ितप�रेनन्तरं मानसी साक्षात्काराित्मका.. �तीित�प जायेते।, अिभनवभारती, 
भाग 1, प.ृ 279 
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भारतीय ना� परंपरा के अनसुार नाटक क� िन�व� समाि� के िलए नांदी अथवा मंगलाचरण का पाठ �कया जाता 
ह।ै यह तीन �कार का होता ह ै– आशीवार्दात्मक, नमिस्�यात्मक और वस्तुिनद�शात्मक। कािलदास भी इसी परम्परा 
का िनवर्हण करत े�ए आशीवार्दात्मक मंगलाचरण का �योग करते ह� – 

या सिृ�ः ��ुरा�ा वहित िविध�तं या हिवयार् च हो�ी 
ये � ेकाल ंिवध�ः �ुितिवषयगणुा या िस्थता �ाप्य िव�म।् 
यामा�ः सवर्बीज�कृित�रित यया �ािणनः �ाणवन्तः 
�त्यक्षािभः �प�स्तनुिभरवत ुवस्तािभर�ािभरीशः॥ 

इस नान्दी का आशय है – “जो िवधाता क� पहली सृि� ह ै(वह जलमयी म�ूत)। जो िविधपूवर्क हवन क� गई हिव को 
वहन करती ह ै(वह अि�स्व�पा म�ूत) तथा जो (स्वयं) हवन करने वाली (वह यजमानस्व�पा म�ूत) ह।ै (सूयर् और 
चन्�मा �प) जो दो (म�ूतया)ँ �दन और रात�प समय का िनमार्ण करती ह�। �वणेिन्�य के िवषयस्व�प गुणवाली जो 
(आकाश�पी म�ूत) सम्पूणर् संसार को �ा� करके िस्थत ह।ै (पृथ्वी�पा म�ूत) िजस े (लोग) सभी बीज� का कारण 
कहत ेह�। (वायु�प म�ूत) िजसके �ारा सभी �ाणी �ाणवान ्ह�। �त्यक्ष �दखायी दनेे वाली (ऐसी) उन आठ म�ूतय� स े
यु� भगवान ्िशव आप सबक� रक्षा कर�।”10 इस नान्दी का अनुवाद राइडर इस �कार करते ह� – 

Eight forms has Shiva, lord of all and king:  
And these are water, first created thing; 
And fire, which speeds the sacrifice begun;  
The priest; and time's dividers, moon and sun;  
The all-embracing ether, path of sound;  
The earth, wherein all seeds of life are found;  
And air, the breath of life: may he draw near, 
Revealed in these, and bless those gathered here. 

यह मंगलाचरण मंच पर न होकर नेपथ्य म� �कया गया ह,ै �कन्त ुऑथर्र िविलयम राइडर �स्तावना (Prologue) के 
बाद ‘Benediction upon the audience’ िलखत े�ए मंगलाचरण का अ�ेंजी अनुवाद करते ह�। जब सू�धार मंच पर 
उपिस्थत होता है तो वह सबस े पहल े नेपथ्य क� ओर दखेता ह,ै िजसका वणर्न राइडर ने ‘turning toward the 

dressing room’ �कया ह।ै उपयुर्� �ोक म� किव कािलदास ने ‘�ग्धरा’ छंद का �योग �कया ह।ै इस छंद म� सात-सात 
वण� पर यित होती ह,ै िजसस ेनाटक म� 7 अंक� के होन ेक� सूचना िमल रही ह।ै राइडर कृत अनुवाद म� इस सू�म 
�योग का िनदशर्न नह� हो पा रहा है। 

नान्दी के कई �भेद ना�शा� म� �द� ह�, उनम� स ेएक ‘प�ावली’ नान्दी का �योग यहा ँपर किव कािलदास ने �कया 
ह।ै प�ावली नान्दी म� कथावस्तु का िनद�श होता ह।ै ना�दपर्णकार के अिभमत म� – “यस्या ं बीजस्य िवन्यासो 
�िभधयेस्य वस्तुनः। �ेषेण वा समासो� या नान्दी प�ावलीित सा।”11 अब भला अनुवादक इसको कैस ेअनुवाद म� 
रख पाएगा? राइडर ने तुकबंदी का सहारा िलया है �कन्त ुकई स्थान� पर भावाथर् अिधगम नह� हो रहा ह।ै आकाश 
अ�त्यक्ष ह,ै उसका गुण शब्द ह,ै िजसको राइडर ‘The all-embracing ether, path of sound.’ के �प म� अनू�दत 
करते ह�। यहा ँ‘path of sound.’ मलूाथर् स ेदरू ह।ै  

                                                             
10 अिभ�ानशाकुन्तलम,्   . राकेश शा�ी, प.ृ 87 

11 ना�दपर्ण 



 

DECEMBER-2020                                  142                              VOLUME-9, ISSUE-36 

http://www.shantiejournal.com/                               ISSN :2278-4381 

मलू म� यह कह� नह� उ� ह ै�क िशव सबके स्वामी और राजा ह�, �कन्त ुराइडर न े‘Eight forms has Shiva, lord of 

all and king.’ ऐसा अनुवाद �कया ह।ै �ोक के अंितम पंि� म� भी राइडर का स्वयं का मनोभाव �दख रहा ह ै – 
‘Revealed in these, and bless those gathered here.’। कािलदास न े�ोक म� छेकानु�ास का सुन्दर �योग �कया 
ह,ै जो अनुवाद म� ल�ु सा हो गया ह।ै ‘��ुः सृि�ः, वहित �तम,् �ािण �ाणवन्तः’ इत्या�द म� छेकानु�ास क� छटा 
िबखरी पड़ी ह।ै शब्द� के �योग के स्तर पर राइडर मलू क� तुलना म� ज्यादा शब्द �योग करते ह�।  

नाटक के ि�तीय अंक म� राजा शकुन्तला के सौन्दयर् का बखान करत े�ए कहता है �क यह न सूघें �ए पुष्प के समान ह,ै 
यह उस र� के सदशृ ह ैिजस ेबेधा न गया हो, ऐसा पल्लव ह ैजो नाखनू स ेतोड़ा नह� गया ह,ै नया मधु है िजसके रस 
का आस्वादन नह� �कया गया ह,ै यह पुण्यकम� के अखण्ड फल के समान ह।ै पता नह� िवधाता इस लोक म� �कस े
इसका भो�ा बनाकर संयोग कराएगा – 

अना�ातं पुष्पं �कसलयमलून ंकर�हरैनािव� ंर� ंमध ुनवमनास्वा�दतरसम्। 
अखण्ड ंपुष्याना ंफलिमव च त�पूमनघ ंन जान ेभो�ारं किमह समपुस्थास्यित िविधः॥12 

यहा ँनाियका के अंग-�त्यंग क� शोभा का मनोरम वणर्न करन ेके साथ ही किव न ेयहा ँउसके �ि�त्व क� सम� आभा 
का अंकन करते �ए उसक� भावना� एवं अवस्था को भी �� करन ेवाल ेउपयु� �कृित िच�� क� अ�स्तुत �प म� 
योजना क� ह।ै इस प� का अनुवाद राइडर ने कुछ इस �कार स े�कया ह ै– 

She seems a flower whose fragrance none has tasted, 
  A gem uncut by workman's tool, 
A branch no desecrating hands have wasted, 
  Fresh honey, beautifully cool. 

No man on earth deserves to taste her beauty, 
  Her blameless loveliness and worth, 
Unless he has fulfilled man's perfect duty-- 
  And is there such a one on earth?13 

राइडर के अनुवाद से �ितलिक्षत हो रहा �क इन्ह�न ेभावानुवाद करने का �यास �कया है। भावानुवाद तो �कया ह ै
�कन्तु मलू भाव� का कई स्थान� पर अित�मण भी कर �दया ह।ै मलू म� कह� यह भाव सि�िहत नह� ह ै�क ‘No man 

on earth deserves to taste her beauty.’। नव पल्लव (�कसलय) क� चचार् जो मूल म� �ा� ह,ै इसका अनुवाद इन्ह�न े
कुछ और ही कर �दया ह ै– ‘A branch no desecrating hands have wasted.’। मलू स ेपृथक कई भाव� को इन्ह�ने 
यहा ँसमायोिजत कराया ह।ै ताजा मध ुको ‘beautifully cool.’ बता रह ेह�, जो कह� मलू म� िन�द� नह� ह।ै नव 
पल्लव (�कसलय) से शकुन्तला क� दहेयि� क� कोमलता, मदृलुता और र�वणर् होना अिभ�ंिजत हो रहा ह,ै �कन्तु 
अनुवाद म� इसको शाखा बना दनेे स ेअभी� सारे भाव नदारद हो जा रह ेह�। राइडर मलू�ोक के चार पंि�य� को 
अनावश्यक �प म� आठ पंि�य� का बना रह ेह�। तुकबन्दी के �यास ने इस �ोक के मलू भाव को कोस� दरू छोड़ �दया 
ह।ै  

सारांशतः दखेा जाय तो राइडर का अनुवाद यूरोपीय कई अनुवादक� के अनुवाद से बेहतर ह।ै सवर्� तकुबंदी के �योग 
स ेमलू के प� का प�ानुवाद करना टेढ़ी खीर ह,ै िजसम� काफ� हद तक राइडर सफल �ए ह�। अनुवाद म� कलापक्ष के 

                                                             
12 अ. शा., 2.10 
13 Translations of Shakuntala, and Other Works, p. 21  
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साथ-साथ भावपक्ष को भी सम्यक् �पेण रखना पड़ता ह।ै किव के �ि�त्व और उसके मानिसक संगठन स ेआत्मशात् 
होत े �ए अनुवादक को मूल के अनु�प ही अनू�दत रचना क� िन�मती करनी होती ह।ै कलापक्ष और भावपक्ष 
अन्योन्याि�त �प स ेसंबंिधत ह ैअतः यह अनुवादक से अपेिक्षत होता है �क वह भाव पक्ष तथा कला पक्ष के संतिुलत 
�योग पर बल दे। राइडर ने अपन ेपाठकगण के अन�ुप कई मलू के कथोपकथन� को स्वयं क� संस्कृित के अनु�प 
अनुवाद म� परोसा ह।ै इस बात स ेगुरेज नह� �कया जा सकता �क भावगत और संस्कृितगत कई स्व�प� को अनुवाद म� 
ज्य� का त्य� रखा ही नह� जा सकता। कुल िमलाकर राइडर का अनुवाद बहेतर अनुवाद� क� शंृखला म� शुमार कराया 
जा सकता ह।ै          
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Abstract 
In the current paper the Ultrasonic study of 2-chloroaniline with ethyl acrylate, butyl acrylate 

and 2-ethylhexyl acrylate was performed by authors. In the current manuscript ultrasonic 

velocity (u) and density (ρ), for all the systems at 308.15 K with mole fraction (x) was 

studied and presented their experimental results. In the same time authors Calculated values 

of molar volume, excess molar volume and deviation in excess molar volumes for the same 

molar fraction (x). It is observed that The ultrasonic velocity and density are increased non-

linearly with increasing mole fraction of CA. The velocity and density is measured by 

varying mole fraction. A volume fraction is also measured to carry out velocity and density. 

Key Word 

Ultrasonic, Ultrasonic Velocity, Density, Mole fraction, Volume fraction 

Introduction 

Knowledge of Thermo Acoustic properties are of great significance in explaining the physico 

chemical behavior and molecular arrangement in various liquid mixtures and solutions. 

Ultrasonic study of liquids and liquid mixtures is of considerable importance in explaining 

intermolecular interactions between the component molecules and finds applications of such 

mixtures in several industrial and technological process[1-6]. Speed of sound itself is highly 

sensitive to the structure and interactions present in the liquid mixtures as it is fundamentally 

related to the binding forces between the constituents of the medium[7]. For the qualitative 

estimation of the molecular interactions in solutions, the ultrasonic velocity approach was 

first studied by Lageman. The experimental results of ultrasonic speed and density are used to 

calculate acoustic and thermodynamic parameters that are found to be very sensitive with 

regard to molecular interactions. The excess properties of the acoustic and thermodynamic 

parameters will give the information about the nature and strength of molecular interactions 

and are sensitive to the intermolecular forces as well as to size of the molecules. Hence, such 

measurements are useful to study the strength of molecular interactions in liquid mixtures. 

The ultrasonic study of molecular interactions in some binary/ternary (equimolar) non-

aqueous, non-electrolytic liquid mixtures is presented in various literature[8-10]. Such studies 

are made in both electrolytic and non-electrolytic liquid systems by several researchers with 
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good success[11]. Experimental measurement of ultrasonic velocity and density is carried out 

at 308.15 K in the present investigation. 

Experiment 

Analar Grade samples of CA (mass fraction purity 99%) and BA (mass fraction purity 99%) 

were obtained from LOBA chemicals and EA (mass fraction purity 99%) and EHA (mass 

fraction purity 99%) were procured from KEMPHASOL Company, Mumbai, India. The 

binary mixtures of CA with EA, BA, EHA solutions are prepared in the glass bottles with air 

tight stoppers and adequate precautions are taken to minimize evaporation losses. The 

weighing of solutions is carried out using METTLER TOLEDO (Switzerland make) ABB5- 

S/FACT digital balance with an accuracy of ±0.01 mg 

In the present investigation a volatile path ultrasonic interferometer (Mittal enterprises, New 

Delhi Model M-82) is used to measure the ultrasonic velocity in liquid concoctions and 

solutions. The working frequency of volatile path ultrasonic interferometer is 2 MHz. 

Result and Discussion 

The experimental measured value of  ultrasonic velocity (u) and density , molar volume, 

excess molar volume and deviation at 308.15 K in the mixtures of CA with EA/BA/EHA are 

presented in Table 1 to Table 3 and shown in Figures 1 to Figure 3 respectively. The 

ultrasonicvelocity and density are increased non-linearly with increasing mole fraction of CA. 

Table – 1 Experimental results of ultrasonic velocity (u) and density (ρ), molar volume, 

excess molar volume and deviation of ethyl acrylate+2-chloroaniline 

X Volume 
fraction 

  Vm  m3mol-1 

(X10-5) 
 

(X10-5) 

 

(X10-5) 
0.0000 0.0000 1119.12 903.78 11.0779 0.0000 0.0000 

0.1080 0.1075 1152.42 938.46 10.9850 -0.0539 0.0011 
0.2059 0.2041 1182.61 969.45 10.9113  -0.0922 -0.0016 
0.3096 0.3064 1214.54 1001.14 10.8506 -0.1155 -0.0002 
0.4082 0.4035 1244.79 1030.61 10.8033  -0.1273 0.0019 
0.5088 0.5024 1276.25 1060.69 10.7571   -0.1371 -0.0005 
0.6087 0.6009 1307.90 1090.26 10.7176  -0.1406 -0.0010 
0.7081 0.6991 1341.21 1119.11 10.6853  -0.1371 -0.0005 
0.8021 0.7931 1375.08 1145.21 10.6670  -0.1214 0.0018 
0.9069 0.8999 1416.37 1172.13 10.6678 -0.0829 -0.0012 
1.0000 1.0000 1455.13 1190.62 10.7171 0.0000 0.0000 
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Table – 2 Experimental results of ultrasonic velocity (u) and density (ρ), molar volume, 

excess molar volume and deviation of butyl acrylate +2-chloroaniline 

X Volume 
fraction 

  Vm  m3mol-1 

(X10-5) 
 

(X10-5) 

 

(X10-5) 
0.0000 0.0000 1158.33 885.40 14.4759 0.0000 0.0000 
0.1270 0.1266 1194.14 917.51 13.9617 -0.0370 0.0005 
0.2489 0.2476 1227.52 950.31 13.4724 -0.0680 -0.0011 
0.3695 0.3671 1260.78 984.04 13.0035 -0.0836 0.0010 
0.4726 0.4691 1289.76 1014.58 12.6062 -0.0935 -0.0002 
0.5756 0.5711 1319.03 1046.56 12.2153 -0.0969 0.0004 
0.6710 0.6656 1347.54 1077.74 11.8572 -0.0013 -0.0964 
0.7664 0.7610 1377.13 1109.53 11.5121 -0.0830 0.0006 
0.8463 0.8416 1403.03 1136.88 -11.2316 0.0632 0.0009 
0.9230 0.9199 1428.32 1163.57 10.9697 -0.0369 -0.0011 

Table – 3 Experimental results of ultrasonic velocity (u) and density (ρ), molar volume, 

excess molar volume and deviation of 2-ethylhexyl acrylate +2-chloroaniline 

X Volume 

fraction 

  Vm  m3mol-1 

(X10-5) 

 

(X10-5) 

 

(X10-5) 

0.0000 0.0000 1229.40 875.00 21.0606 0.0000 0.0000 

0.1730 0.1733 1251.38 903.79 19.3054 0.0340 0.0000 

0.3385 0.3396 1277.70 937.02 17.6186 0.0592 0.0000 

0.4599 0.4619 1300.86 966.19 16.3746 0.0708 -0.0001  

0.5618 0.5645 1323.96 994.83 15.3232 0.0737 0.0003 

0.6637 0.6669 1349.50 1028.21 14.2636 0.0683 -0.0003 

0.7419 0.7453 1371.49 1057.71 13.4470 0.0604 0.0000 

0.8201 0.8233 1394.04 1091.33 12.6268 0.0490 0.0004 

0.8890 0.8916 1416.40 1125.17 11.8995 0.0342 -0.0004 

0.9469 0.9485 1435.77 1157.26 11.2861 0.0193 -0.0718 
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Figure - 1 Variation of ultrasonic velocity, u and density, ρwith mole fraction of 2-

chloroaniline in the binary mixtures of ethyl acrylate+2-chloroaniline 

 
 

Figure - 2 Variation of ultrasonic velocity, u and density, ρwith mole fraction of 2-

chloroaniline in the binary mixtures of butyl acrylate +2-chloroaniline 
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Figure - 3 Variation of ultrasonic velocity, u and density, ρwith mole fraction of 2-

chloroaniline in the binary mixtures of 2-ethylhexyl acrylate +2-chloroaniline 

 
Figure - 4 Variation of deviation in ultrasonic velocity,  with mole fraction of 2-

chloroaniline in the binary mixtures 
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Figure - 5 Variation of excess molar volume, 

 with mole fraction of 2-chloroaniline in the binary mixtures 

This non linear variation is a deviation from ideal behavior; suggest interactions between 

molecules of component liquids of the mixtures. The calculated values of molar volume 

excess molar volume  and deviation in excess molar volume  are listed in Table 1 to Table -3 

over the entire composition range. The variation of deviation in ultrasonic velocity with mole 

fraction of CA over the entire composition range is shown in figure 4. The sign and 

magnitude of  play an important role in describing molecular rearrangement as a result 

molecular interactions exist between the component molecules in the mixtures. Generally, 

negative values of  indicate dispersion forces due to weak interactions where as positive 

values of  indicating strong interactions. From the figure 4, it has been observed that,  values 

are negative for all the systems investigated such negative values suggest that dispersion 

forces are operating in the systems studied. Similar trends in  were also reported by 

Chakravortti et al in the case of study of intermolecular interaction in dimethylsulfoxide+1- 

alkanols (1-butanol,1-hexanol,1-octanol) at 303.15 K and also molecular interactions study 

on binary liquid mixtures of dimethyl sulfoxide with benzene, carbon tetrachloride and 

toluene from the excess properties evaluated from experimental results of velocity, density 

and viscosity. 

Figure 5 illustrates the variation of excess molar volume with mole fraction of CA for all the 

three systems under investigation over the entire range of composition at the experimental 
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temperature. According to Wisniak et al and some other researchers the sign and intensity of 

the volume The results indicate that in the system of ethyl acrylate+2- chloroaniline there is a 

good agreement between the experimental and theoretical values calculated by Nomoto.s, 

Van Dael and Vangeel and Rao.s relation. Here Rao.s specific sound velocity relation 

provides better results than the other theories. However, higher deviations are observed in 

Jacobson.s relation, and Junjie.s relations. 

Changes that take place during mixing is the result of several effects that operate in the same 

or opposite directions. The three important different effects that may contribute to the  values 

be a) dispersion of liquid order on mixing and unfavorable interactions between unlike 

molecules producing a contribution to  b) difference in molecular volumes between liquid 

components and c) the possible association due to hydrogen bond interactions between the 

unlike molecules. The actual volume change would, therefore, depend on the relative strength 

of these opposing effects. 

In the present investigation, the excess molar volume is influenced by (i) loss of dipolar 

association in the acrylic ester molecules (ii) weak interactions between the lone pair of 

electrons of the oxygen atom of the carbonyl group of esters and amine group of CA 

molecules. (iii) The interstitial accommodation of the smaller molecules into the voids 

created by the larger molecules due to the difference in molar volumes. The first two effects 

lead to an expansion in volume resulting in positive  values. The third effect contributes to a 

contraction in volume leads to negative  values. From figure 4.A.5 it is observed that negative  

values are found in the case of EA and BA where as positive  values are noticed in EHA. The 

association between CA molecules may be disrupted by the introduction of acrylic esters. The 

possibility of formation of new hydrogen bond between the oxygen atom of carbonyl group 

of acrylic esters and amino group of CA molecules, this might be the reason for the observed 

negative  in EA and BA systems. As in the case of EHA even though disruption of 

association between CA molecules takes place, the formation of new hydrogen bond between 

the unlike molecules may not be possible due to increase of steric hindrance as a result it 

leads to positive  values. Finally, we conclude that strong specific interactions exist in 

EA/BA+CA systems and weak interactions present in EHA+CA system. Similar results were 

reported by Peralta et.al for BA+tolune, tolune+methyl methacrylate (MMA), BA+MMA; 

MMA+p-xylene, BA+p-xylene, EA+p-xylene,  

p-xylene+styrene binary mixtures. 
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